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דחכמה בינה ודעת: אמות ומקור למדות )תניא רפ"ג(.
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פתח דבר

בהלל והודאה להשי"ת, הננו להגיש לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
ולקהל מחבבי התורה ולומדי', את הגליון השלישי של הערות התמימים ואנ"ש 
הגדול  היום  לרגל  לאור  היוצא  קכב(,  )גליון  ה'תשע"ה   – זו1  בשנה  לאור  היוצא 

והקדוש יו"ד־י"א שבט – ס"ה שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,

ובו ס"ה חידושים וביאורים בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ, בעניני גאולה ומשיח, 
תלמידי  ע"י  בעיקר  שנכתבו  התורה,  מקצועות  ובכל  רמב"ם  חסידות,  נגלה, 
התמימים והצוות דישיבתנו הק' – ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת עיה"ק 

ת"ו.

 – שבט  יו"ד־י"א  והקדוש2  הגדול  יום  עם  בקשר  לאור  יוצא  זה  גליון  כאמור, 
יום היָארצייט־הילולא של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ויום מלאות ששים וחמש 
וכפי שכתב  שנה לקבלת הנשיאות של הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
כ"ק אד"ש שזהו “יום מיוחד בחיי הנשיא, ויום מיוחד בענין הנשיאות – התחלת 
הנשיאות של נשיא דורנו, הכוללת את כל המשך הנשיאות עד ביאת גואל צדק"3.

וממילא מובן שביום זה “צריך כאו"א לקבל על עצמו להוסיף ביתר שאת וביתר 
. נשיא הדור, עי"ז שמלאים וחדורים בקיום   . . בהביטול וההתקשרות אל   . עוז 
 – גואל אחרון  גואל ראשון הוא  – משה רבינו שבדור,  נשיא הדור  שליחותו של 

שענינו העיקרי “להביא לימות המשיח" בפועל ממש"4.

גליון זה יו"ל גם בקשר עם כ"ב שבט, יום היָארצייט־הילולא הכ"ז של הרבנית 
הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע, אשת כ"ק אד"ש מה"מ, וכמ"ש כ"ק אד"ש שכיון 
“שכבר סיימו הכל ועכשיו צריכים רק לקבל את משיח צדקנו בפועל ממש – במילא 
מובן, שאם בינתיים הי' ענין של הסתלקות, כפי שהי' בכ"ב שבט . . שנת ה'תשמ"ח, 

1( בהמשך לקבצים שי"ל בשנה זו: קובץ א )קכ( – יום הבהיר ר"ח כסלו; קובץ ב )קכא( – כ־כ"ד טבת.
2( לשון כ"ק אד"ש מה"מ במכתב ר"ח שבט תשי"א.

3( שיחת ב' ניסן תשמ"ח.
4( דבר מלכות ש"פ וארא תשנ"ב )סי"א(.

ב"ה
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ה"ז אך ורק בכדי לפעול את העלי' היחידה שנותרה העלי' דהגאולה – האמיתית 
והשלימה"5.

חביבות מיוחדת נודעה מכ"ק אד"ש לקבצים מעין אלו, וכידוע ומפורסם בשער 
בת רבים. על־כן אמרנו, אשר לרגל מלאות ס"ה שנים לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ נגיש 
מנחה מיוחדת למלך – קובץ מוגדל ומפואר המכיל ס"ה הערות, ולאור זאת התייגעו 
תלמידי הישיבה לכתוב את ההערות והחידושים שלהם עלי גליון כדי למלאות את 
רצונו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ ולגרום לו נח"ר רב ע"מ להביא את התגלותו המלאה 

והמושלמת לעין כל תיכף ומיד ממש.

במדור “דבר מלכות", הבאנו בקשר עם יו"ד־י"א שבט את שיחת כ"ק אד"ש מה"מ 
המבארת כיצד במאמר ד"ה “באתי לגני" )שהוציא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לקראת 
יום הסתלקותו( מתבטאות הנקודות העיקריות בעבודתו של בעל ההילולא שאותם 
קיום  ע"ד  להפיץ  היא  היהודי  של  עבודתו  שעיקר  בדרכיו:  ההולכים  מכל  תבע 
תומ"צ בכלל, ובפרט הפצת מעיינות החסידות בכל מקום ומקום, ושהעבודה חייבת 
ליו"ד  )שיחה  ח"ו  בלקו"ש  נדפסה  השיחה  רגע.  אף  לאבד  ובלי  בזריזות  להעשות 

שבט(, ונדפסה כאן בתרגום ללה"ק.

ובקשר עם יום היָארצייט של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה, הבאנו חלק 
אד"ש  כ"ק  מבאר  בו  תשנ"ב,  ישראל"  יברך  “בך  קונטרס   – מלכות  הדבר  משיחת 
מה"מ שביום זה התחילה תקופה החדשה – בדורנו שישנו כבר הכח לפעול “דירה לו 

ית' בתחתונים בתכלית השלימות, בגאולה האמיתית והשלימה"5.

***

ביום כ"ג טבת השתא – עם תחילת הכנת קובץ זה לדפוס – נסתלק מאיתנו בחטף הרה"ג 
הרה"ח הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה, רב ומד"א דכפר חב"ד וחבר בי"ד רבני חב"ד 
 בארה"ק. מנהגו של הרב ז"ל היה, למסור ביום זה – כ"ג טבת, יָארצייט אביו הרה"ח ר'
התקבלה  השיעור  טרם  קצר  זמן  לצערנו  אך  הק',  בישיבתנו  שיעור   – ע"ה  משה 

הבשורה המרה על הסתלקותו של הרב ז"ל.

שנמסר  ז"ל  הרב  של  משיעור  חלק  ומנהג"  “הלכה  במדור  הבאנו  לכך  בקשר 
בישיבתנו הק' ביום היָארצייט של אמו הרבנית מרת דבורה ע"ה י"ד סיון תשע"ד. 
יהיו הדברים לעילוי נשמתו ובמהרה בימינו נזכה לקיום היעוד “הקיצו ורננו שוכני 

עפר" והוא בתוכם בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש.

וברכתנו שלוחה לבנו הרה"ג הרה"ח מאיר שליט"א – ר"מ בישיבתנו הק' מעל שני 
עשורים, שנתמנה למלאות את מקום אביו כרבו של כפר חב"ד, שיזכה להאריך ימים 

5( דבר מלכות קונטרס “בך יברך ישראל" )ס"ג( תשנ"ב.
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על ממלכתו מתוך שלוה ונחת ושיזכה להנהיג עדתו לקראת ביאת כ"ק אד"ש מה"מ 
תיכף ומיד ממש.

***

ההערות בקובץ נסדרו ע"פ נושאים, ובתוכן באו ע"פ סדר הא"ב של שמות הרבנים 
ותלמידי התמימים. לבד ממדור ‘נגלה' בו באו ההערות על סדר הדפים, תחילה במס' 
ואח"כ ההערות על שאר  בישיבות תות"ל ברחבי תבל,  זו  – הנלמדת בשנה  גיטין 

הנושאים והמסכתות.

תודתנו נתונה בזאת לצוות הישיבה, ובפרט לרב אשר שי' גרשוביץ, לרב מנחם 
מענדל שי' הלפרין, לרב שלום דובער שי' וואלף, לרב מאיר שי' ווילשאנסקי, לרב 
יעקב שי' לנדא, לרב חיים שמריהו שי' הלוי סגל ולרב שבתי יונה שי' פרידמן על 

עזרתם הרבה בהגהת והוצאת הקובץ לאור.

והננו לבקש את קהל הקוראים, שיואילו לשלוח גם הם את חידושיהם אל המערכת 
אי"ה  בקרוב  שי"ל  הבא  בקובץ  להדפיסם  שנוכל  ע"מ  לעיל(,  הרשומה  )בכתובת 
בקשר עם היום הבהיר י"א ניסן, בו ימלאו קי"ג שנים להולדת כ"ק אדמו"ר מה"מ 

שליט"א.

מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  והוראתו  כרצונו  זה,  קובץ  והדפסת  הוצאת  אשר  ויה"ר, 
בריבוי שיחות ומכתבים, תגרום נחת רוח רב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
מפיו,  חדשה  תורה  ונשמע  השלימה,  התגלותו  את  שיביא  בפטיש"  ה"מכה  ותהי' 

“תורה חדשה מאיתי תצא", תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 מערכת הערות התמימים ואנ"ש
 שע"י ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש
צפת

 ימות המשיח6
 כ"ב שבט ה'תשע"ה )הי' תהא שנת עת הגאולה(

 ס"ה שנים לנשיאותו־מלכותו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
 וקי"ג שנה להולדתו

צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

6( ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בי"ט כסלו ה'תשנ"ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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דבר מלכות

ההסתלקות  שבעת  א.  ידוע 
ותורתו  מעשיו  “כל  יחד  מתקבצים 
ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו"1. מכך 
אשר  לגני,  באתי  ד"ה  שבמאמר  מובן, 
לקראת  הוציא  ההילולא,  בעל  הרבי 
בתחילת  ]ובפרט  שלו  ההסתלקות  יום 
המאמר ובסיומו – שהרי תוכנו של כל 
ובסיומו3[  בתחילתו2  בגלוי  ניכר  דבר 
מכל  עיקרית  נקודה  ביטוי  לידי  באה 
בעלמא  חיותו  בחיים  עמל  אשר  עמלו, 

דין.

שבעבודתו  העיקריות  מהנקודות 

 35 ע'  ח"ו  לקו"ש  וראה  סכ"ז.  אגה"ק    11
ובהנסמן שם.

כל  כולל  וה1"ראש"  ש)ההתחלה  מכיון   12
הענין. וראה לקו"ש ח"ה ע' 58 הערה 12 ]בנוגע 
לשמות  בנוגע  לומר  יש  ועד"ז  הסדרה.  לשם 

)שנקבעו לה1מאמרים, וכיו"ב[, עיי"ש.
13 ש"הכל הולך אחר החתום" )ברכות יב, א1.

ויש לומר שזהו אחד הענינים מה שנעוץ תחלתן 
בסופן וסופן בתחלתן - כי בשניהם מתבטא עיקר 

הדבר.
הוא  הדיוק  שעיקר  ברכות  ממטבע  ולהעיר 

בההתחלה והחתימה )שו"ע אדה"ז סקי"ד ס"ח1.

תבע  אותם  אשר   – ההילולא  בעל  של 
גם מכל ההולכים בדרכיו אשר הורנו:

גם  כולל   – תומ"צ  להפיץ  א1 
ומקום4,  מקום  בכל   – המאור שבתורה 
הם  אין  )בגלוי1  אשר  במקומות  ואף 
כו"כ  אחת  ועל  בכלל,  לתומ"צ  כלים 

שאינם כלים לחסידות.

התורה  דהפצת  שהעבודה  ב1 
הכי  בזריזות  תעשה  וכו'  והמצות 

גדולה.

ניכרות בתחילת  נקודות אלו  ושתי 
מאמר זה ובסיומו.

הרבי  מביא  המאמר  ב.  בתחילת 
על  המדרש5  דברי  את  ההילולא,  בעל 
“לגן  כלה:  אחותי  לגני  באתי  הפסוק6 
אין כתיב כאן אלא לגני לגנוני למקום 
שכינה  דעיקר  בתחילה,  עיקרי  שהי' 
שהשראת  כלומר,  היתה",  בתחתונים 
השכינה בתחתונים שהיתה בעת הקמת 

14 ראה גם לקו"ש ח"ו ע' 875.
15 שהש"ר רפ"ה. וש"נ.

16 שה"ש שם.

העולם בפנימיותו גם בזמן הזה - דירה לו ית'



13 יו"ד־י"א וכ"ב שבט ה'תשע"ה

“באתי  הקב"ה  אומר  )שעלי'  המשכן 
הבריאה  בתחילת  היתה  כבר  לגני"1, 
הוא"1.  חידוש  ש"דבר  כהמ"ד7  )ולא 
והחטאים  עה"ד  חטא  ידי  שעל  אלא 
בעת  כך,  ואחר  “פסק",   – שלאחריו 

הקמת המשכן, “חזר לכמות שהי'".

המדרש8  את  מביא  המאמר  ובסיום 
עד  לי  המתינו  לומר  שליט  אדם  “אין 
לביתי  שאצוה  ועד  חשבונותי  שאעשה 
מאוחר  למועד  לדחות  אין  שלכן  כו'", 
“מי  כי  לבצע,  שיש  העבודה  את  יותר 

הוא היודע עתו וזמנו".

בתחילת  אלו  מדרשים  שני  בהבאת 
ובסיומו, מבטא הרבי את שתי  המאמר 
הנקודות הנ"ל: בדברי המדרש שבסיום 
צריכה  שהעבודה  מראה,  הוא  המאמר 
המדרש  ובדברי  בזריזות;  להעשות 
מהי  מראה  הוא  המאמר  שבתחילת 
ומצוות  תורה  להפיץ  עצמה:  העבודה 

בכל מקום ומקום, כדלקמן.

במצבו  מתבונן  יהודי  ג.  כאשר 
)כדברי אדמו"ר  הוא  העולם, אשר  של 
אחרא",  וסטרא  קליפות  “מלא  הזקן19, 
כלומר, שכל נקודה בעולם הזה מלאה 
בקליפות; עד שהוא נקרא – והרי שמו 
של כל דבר מורה על מהותו10 – “עולם 
הוא  עלול  אחרא"11,  וסטרא  הקליפות 

17 במדב"ר פי"ב, ו. וראה יפ"ת לב"ר פי"ט, ז.
18 דב"ר פ"ט, ג.

19 תניא פל"ו.
ואילך   37 ע'  ח"ו  לקו"ש  בארוכה  ראה   110

ובהנסמן שם.
111 תניא פ"ו )יו"ד, סע"ב1.

להרהר:

את  ברא  הוא  ברוך  שהקדוש  כיון 
“עולם  יהי'  שהוא  כזה  באופן  העולם 
אוכל  שאני  ייתכן  לא  הרי  הקליפות", 
מן  אתבדל   – שכן  ומאחר  לשנותו. 
תורה  של  אמות  בד'  ואסתגר  העולם 

ותפילה, מבלי להתעסק עם העולם!

בתחילת  מיד  הרבי  מסביר  כך  על 
העולם  של  היותו  שאדרבה:  המאמר, 
שמוכרח  ענין  ]אינו  הקליפות  עולם 
מצד עצם מהותו, אלא[ זהו ענין שנוסף 
)לאחרי הבריאה1, על ידי חטא עץ הדעת 
וכו'; אך מצד עצם מהותו, ישנה מעלה 
בעולם הזה לגבי העולמות העליונים, כי 

עיקר שכינה דוקא בתחתונים היתה.

אמנם,  לטעון:  אפשר  עדיין  אך 
שונה;  המצב  הי'  הבריאה  בתחילת 
בקליפות  “מלא"  העולם  עתה  אך 

“והרשעים גוברים11 בו"?

המאמר,  בהמשך  מוסבר  כך  על 
והתהוות  בבריאת  הכוונה  שתכלית 
הקב"ה  ש"נתאוה12  היא  העולמות 
להיות לו ית' דירה בתחתונים", ומאחר 

שכוונה זו בודאי תתממש

הבריאה  שמציאות  כיון  ]שהרי 
רגע  בכל  להבראות  )וממשיכה  נבראה 
ייתכן  לא  הרי  זו,  כוונה  לשם  ורגע113 
)חטא  אדם  בני  מעשי  הבריאה,  שעניני 

112 תנחומא נשא טז. וראה לקו"ש שם ע' 17 
הערה 42.

113 שעהיוה"א בתחלתו.
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לנגד  בכוחם14  יהי'  וכו'1  הדעת  עץ 
ולהפריע ח"ו להשגת הכוונה[

ית'  לו  דירה  יהי'  העולם  וסוכ"ס 
בעולם,  העכשוי  שהשינוי  נמצא   –
היותו “עולם הקליפות", הוא “שינוי 
יגיע  סוכ"ס  )שהרי  לברייתו"  החוזר 
הזמן שבו “ואת רוח הטומאה אעביר 
החטא1  קודם  כפי שהי'  הארץ"15  מן 
שמי'  לא  לברייתו  החוזר  ו"שינוי 
שינוי"16, ואם כן הרי שבפנימיות גם 
עתה העולם הוא “דירה לו יתברך"17. 
שיכול  רק  )לא  זה  ששינוי  ובפרט 
יחזור  בודאי  אלא1  לברייתו,  לחזור 

לברייתו, כנ"ל.

יהי'  לעתיד  שהגילוי  ומאחר 
את  דיעה  הארץ  “מלאה18  של  באופן 
כל  ו"וידע  הוי' כמים לים מכסים"19, 
אם  נמצא  פעלתו"*19,  אתה  כי  פעול 
כן, שגם עתה )בפנימיות1 כן הוא בכל 
נקודה בעולם, אף במקום שנראית בו 

114 ראה לקו"ש ח"ג ע' 977 בהערה.
115 זכרי' יג, ב.

116 נסמן בלקו"ש ח"ו ע' 89 הערה 25.
בהסט"א  שהכוונה  מכיון  מזו:  ויתירה   117
)ועד  לנהורא  חשוכא  לאהפכא  כדי  היא  גופא 
סעיף  לקמן  בהמאמר   - יאיר  עצמו  שהחושך 
דקוב"ה  יקרא  "אסתלק  עי"ז  שדוקא  ה'1, 
הרי   - בהמאמר1  )כמבואר  עלמין"  בכולהו 
שאינה  רק  )לא  החטא  ע"י  שנעשה  הירידה 
ירידה אמיתית, כבפנים, אלא אדרבה1 היא חלק 
מהעלי' שתהי' על ידה, כמבואר בלקו"ש ח"ה 

ע' 66.
118 היפך ד"מלא קליפות" הנ"ל.

119 ישעי' יא, ט.
*119 נוסח תפלת העמידה דר"ה.

כאילו התנגדות לאלקות, ולדירה לו 
יתברך. ולכן צריך להפיץ יהדות בכל 
הטוב  את  לגלות  בכדי  ומקום,  מקום 

שישנו בכל מקום.

ליום  הרבי  הוציא  זה  ד.  מאמר 
הנ"ל,  וההוראה   – הסתלקותו 
בתחילת המאמר20, קשורה גם לענין 

ההסתלקות:

מן  מסתלקת  שהנשמה  לאחר 
מתעוררת  וכאן  נפסד21.  הגוף  הגוף, 
העבודה,  כל  תכלית  מהי  השאלה: 
ימי  כל  במשך  עמל  היהודי  אשר 
לאחר  אם  גופו22,  את  לזכך  כדי  חייו 

הסתלקותו הוא נפסד? 

והשאלה אף קשה יותר: זה שהגוף 
נפסד )בצאת הנפש מן הגוף1 הרי )אין 

)"אין  המאמר  שבסוף  שההוראה  כמו   120
אדם שליט כו'"1 שייכת לההסתלקות. ולהעיר, 
דקוב"ה  יקרא  "אסתלק  הזהר  במאמר  שגם 
המאמר,  בתחילת  המובא  עלמין"  בכולהו 
מרמז תוכן ענין ההסתלקות, כמבואר בהקדמה 

לקונט' פורים תש"י הערה ב'.
אתה",  "עפר  הוא  עצמו  מצד  הגוף  כי   121

כדלקמן בפנים.
ומה שהגוף אינו נפסד תיכף כשנסתלק הנפש 
ממנו, הוא לפי: א1 שאין התהוות הגוף מהנפש 
)שהיחוה"א פ"ו. סידור ד"ה כד אנת תסתלק1. 
ב1 גם לאחר ההסתלקות עדיין רוח הנפש נמצא 
על הגוף )ד"ה שובה תרנ"ט. וראה ד"ה כי חלק 

תרצ"ד )תשי"א1 פ"ט. ואכ"מ1.
122 ראה תניא פל"ז )מח, ב1, שתכלית ירידת 
כ"א1  עצמה,  בשביל  )לא  היא  למטה  הנשמה 
בעולם1.  וחלקו  )ונה"ב  הגוף  את  לתקן  בכדי 
וראה גם מאמר הבעש"ט עה"פ עזב תעזב עמו 

)היום יום ע' כג. ובכ"מ1.
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זה ענין שמתחדש בו, אלא1 זהו כמ"ש23 
)שמפני  תשוב"  עפר  ואל  אתה  “עפר 
“ואל  לכן   – אתה"  “עפר  עתה  שגם 
החוזר  ש"שינוי  והיות  תשוב"1,  עפר 
אין  לכן  שינוי",  שמי'  לא  לברייתו 
הוא מציאות אמיתית אף לפני ש"שב 
לכאורה,  נמצא,  כן  ואם   – לעפרו" 
שהעבודה בקיום תורה ומצות קשורה 
איננו  העבודה1  בזמן  ש)גם  לדבר 

מציאות אמיתית ח"ו?!

)הנשארת  הלוז"  ש"עצם  והגם 
וגם  לעולם24,  נפסדת  אינה  מהגוף1 
על תחיית הגוף בכללותו נאמר25 “יחיו 
שאופן  כיון  “יברא"1,  )ולא  מתיך" 
חדש26,  גוף  שייברא  )לא  יהי'  התחי' 

אלא1 שהגוף יבנה מעצם הלוז27

– אך כיון שהגוף מצד עצמו “עפר 
אתה", והמתחייב מצד ענינו הוא “ואל 
גופא  שזה  נמצא  במילא  תשוב",  עפר 
בריאה  בדרך  יהי'  לא  התחי'  )שאופן 
חדשה, אלא1 שהוא יבנה מעצם הלוז, 
זהו ענין של “בריאה" חדשה28 – כיון 

123 בראשית ג, יט.
ועוד.  ב.  כח,  זח"ב  וש"נ.  ג.  פכ"ח,  ב"ר   124

תוד"ה והוא )ב"ק טז, ב1.
125 ישעי' כו, יט.

126 ראה גם ב"ר פצ"ה, א.
127 זח"ב שם.

קי"ס,  שלאחרי  הים"  "וישב  ובדוגמת   128
שבאם הנס דקי"ס הי' באופן שביטל טבעו הקודם 
זה  הי'  במורד  ונגרים  חוזרים  היו  שהמים  ומה 
בדרך נס - אז הי' זה התהוות חדשה )ראה לקו"ש 
ח"ו שיחה א' לפ' בשלח ס"ג1 - כי אף שגם באופן 
)שהרי  החומר  עצם  את  להוות  צריך  הי'  לא  זה 
טבעו1,  ורק שנשתנה  הי' החומר  גם בעת קי"ס 

שגדר הגוף מצד ענינו הוא “עפר"29?

שלהיפך:  המענה,  בא  כך  ה.  על 
בתחתונים  שכינה  ש"עיקר  מאחר 
בחרת"  “ובנו  לכן  אשר  היתה", 
במילא הגשמי30,  בגוף   דוקא 

הגוף הוא מציאות אמיתית שלא שייך 
בו  שנעשה  והשינוי  הפסד.  שום  בו 
וה"מסובב"  הדעת  עץ  )חטא  ידי  על 
הוא תשוב",  עפר  “ואל   1–  ממנו 

בעצם  ולא  בלבד,  בחיצוניותו 
אינו אדם  בני  מעשה  כי   מהותו. 

את  ס"ג1  )וכנ"ל  ח"ו  לשנות  יכול 
בגוף  בחר  הוא  אשר  העצמות,  בחירת 

היהודי.

כך  על  הביאור  גופא  וזה 
מעץ נהנתה  ]לא  הלוז"   ש"עצם 

 – לעולם  נפסדת  ו[אינה  הדעת31, 

בכל זה, הרי פרט זה דשינוי טבעו הוא התהוות 
חדשה.

ד"ה  עת"ר.  נ"ח  )ד"ה  מהידוע  להעיר   129
"מחי'  בפירוש  ועוד1  תש"א.  מיומיים  יחיינו 
שתחה"מ  שצריך  שמה  רבים",  ברחמים  מתים 
אוא"ס1  )דעצמות  רבים  רחמים  מבחי'  יומשך 
דוקא, הוא לפי שלגבי עצמות אוא"ס "מות וחיים 
שוים, ומשו"ז גם המת יכול לחיות" - והרי מזה 
מצד  מוכח לכאורה, שגם בעת התחי' יהי' הגוף 
עצמו מת, ורק שמצד עצמות אוא"ס גם המת יחי' 

)אבל ראה לקמן הערה 133.
ע'  שלום  תורת  רע"א1.  )ע,  פמ"ט  תניא   130

.120
ע"ז  וכותב  ש.  סי'  לאו"ח  רבה  אלי'   131
מביא  סשל"ז  חיו"ד  חת"ס  ובשו"ת  "שמעתי". 
חיפוש  וצריך  לציין המקור.  זה בפשיטות מבלי 

במדרז"ל.
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הגוף32,  של  ה"עצמיות"  שהיא  כיון 
ובעצמיות )של הגוף1 אינו שייך )חטא 

ו1הפסד כלל.

הוא  בחרת"  ש"ובנו  ומאחר 
מכך  מובן  הגוף,  כללות  לגבי  גם 
שבפנימיות גם בכללות הגוף לא שייך 
יבנה  הוא  שלע"ל  ומה  הפסד33.  שום 
מ"עצם הלוז" – זהו מצד ענינו גופא, 
ולפי  העצמות.  בחירת  היא  שבו  כיון 
זה נמצא, שאדרבה, מצד זה ש"שינוי 
גם  שינוי",  שמי'  לא  לברייתו  החוזר 

עתה הוא מציאות אמיתית.

בהשמועה בא"ר שם כתב "א"כ )דאינו נהנה 
בשום אכילה*1 לא נהנה מעץ הדעת". וצע"ק 
לתווך זה עם מ"ש )ב"י ולבוש לאו"ח שם ועוד1 
שנהנה מסעודת מלוה מלכה. אבל ראה סידור 
יבק  במעבר   - שבת.  למוצאי  זמירות  יעב"ץ 
מסעודת  רק  נהנה  ואינו  פ"ו:  מ"ב  אמת  שפת 
אחרים  ודעת  הבדלה  מיין  אומרים  ויש  שבת 

שאינו נהנה כלל מאכו"ש.
)אלא  נשרף  "חול"  דהעוף  מה  ולהעיר   132
שלא  מפני  וחי,  כו'  וחוזר  כביצה  בו  ש1משייר 
שנשאר  היינו   - ה1  פי"ט,  )ב"ר  מעה"ד  אכל 
בפשטות  י"ל   - נשרף  דהשאר  והא  העצמיות. 
ובשר  דם  ונעשים  דברים  שאר  אוכל  דהא 

כבשרו. וראה מת"כ שם ועוד.
הערה  לעיל  מהמובא  לזה  סתירה  ואין   133
כי   - רבים"  ברחמים  מתים  "מחי'  בענין   29
היא  העצמות  )שבחירת  בחרת"  ש"בנו  מכיון 
בהגוף גופא1, הרי גם ההמשכה שמצד עצמות 
אוא"ס )שלגבי' מות וחיים שוים1, שייכת להגוף 
ובפנימיותו, ע"ד המבואר בלקו"ש ח"ה ע' 246 

)ס"ט1 בענין "לשמש את קוני". עיי"ש.

וכ"ה  שם.  מלבוש  זה  הביא  שם  בא"ר   )*

בזהר ח"א קלז, א. ועוד.

“אומן  הוא  הרע  היצר  ו.  אך 
את  שסותרים  ולאחר  במלאכתו"34, 
לעבוד  ח"ו  אפשר  )שאי  “טענתו" 
ידי  על  והעולם1,  הגוף  את  ולשנות 
טוב  בעצם  הם  שבפנימיות  ההסברה, 
וקדושה, והעבודה היא רק לגלות את 
הוא  הגילוי,  אל  שבפנימיותם  הטוב 
לאידך  האדם  כלפי  לטעון  מתחיל 

גיסא:

הזה  והעולם  הגוף  הרי  בפנימיות 
ואפילו  העבודה;  קודם  גם  טובים 
)כנ"ל1  ודאי  הרי  ל"גילוי",  בנוגע 
הם  אחר  או  זה  יהודי  ע"י  שסוכ"ס 
כן,  ואם   – יתברך"  לו  “דירה  יהיו 
בתומ"צ  בעבודתך  להתלהב  לך  מה 
בכדי לברר ולזכך את הגוף ואת חלקו 
בעולם; ובפרט – מה “נורא" כל כך 

אם תדחה זאת למועד מאוחר יותר?

על כך מסביר הרבי בעל ההילולא, 
של  הענין  ישנו  א1  המאמר:  בסוף 
לביתי",  “אצוה  חשבונותי",  “אעשה 
כתשובתו הידועה של אדמו"ר הזקן35 
“סיפרת כל מה שאתה צריך, אך לשם 
מה צריך אותך, אינך אומר כלום", ב1 

“מי הוא היודע עתו וזמנו":

מראש,  נקבע  בעולם  דבר  כל  על 
כן  וכמו  יתברר36;  הוא  מי  ידי  על 
נקבע מתי הוא יתברר. ובמילא יתכן 

134 ראה שבת קה, ב: כך אומנתו של יצה"ר 
כו'. וראה ד"ה וידעת תרצ"ג פ"ה.
135 סה"מ תש"ח ע' 191. וש"נ.

יום  היום  ב.  ד' תקצו,  136 ראה לקו"ד כרך 
ע' פד.
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יותר,  מאוחר  למועד  הדחי'  ידי  שעל 
והבית  החשבון  את  ח"ו  יפסיד  הוא 

וכו'37.

להעשות  העבודה  חייבת  לפיכך 
אחד  רגע  אף  לאבד  בלי  בזריזות, 
והמצוות  התורה  הפצת  של  מהעבודה 
החסידות  מעיינות  והפצת  בכלל, 
ויש  ומקום,  מקום  בכל   – במיוחד 
וכו'  וחפץ  בשמחה  זאת  לעשות 

137 ובדוגמת יצי"מ שהוצרכה להיות "כהרף 
עין", כי באם היו מתמהמהים ח"ו לא היו יכולים 
ליגאל כו' )אלשיך בא יב, לז )ואילך1 בשם הזהר. 
החיד"א  הגדת  מ.  שם,  המור  צרור  גם  וראה 

פיסקא מתחלה עע"ז ד"ה ומעשה ידיו1.

)המביאים במילא לזריזות138 – ובלשון 
המשיח1  לימות  )בנוגע  הרמב"ם 

נתאוו39,

לקיום  כולו  העולם  את  להכין 
הוי'  את  דיעה  הארץ  “מלאה  היעוד19 

כמים לים מכסים", בקרוב ממש.

)משיחת יו"ד שבט וש"פ בשלח תשכ"ט. 

ואילך. תרגום  ע' 81  נדפס בלקו"ש ח"ו 

מאידית(.

138 ראה אגה"ק סכ"א.
139 הל' תשובה פ"ט ה"ב: נתאוו כל ישראל 
פי"ב  מלכים  הל'  )ועייג"כ  וחכמיהם  נביאיהם 
ישראל  כל  נתאוו  תליא  בזה  שזה  וי"ל  ה"ד1. 

בנתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים.
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. . א.  מכיון שהיארצייט דכ"ב שבט 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  עם  קשור 
)כנ"ל1  ובפרט  הנפטרת1,  )אבי  דורנו 
יום  של  )שבט1  חודש  באותו  חל  שזה 
ותורתו  )כש"כל מעשיו  ההילולא שלו 
ועבודתו" עומדים בגלוי1 – מובן שיום 
זה יש לו שייכות עם כללות עבודתו של 
נשיא דורנו )ובמילא1 של כל הדור כולו 
רישא  ו"בתר  הכל"  הוא  “הנשיא  )כי 

גופא אזיל"11.

היות  מובן,  זה  עם  ביחד 
כו"כ  היתה  שבט  דכ"ב  שההסתלקות 
אבי',  של  ההסתלקות  לאחר  שנים 
ביום אחר  חל  וזה  כ"ק מו"ח אדמו"ר, 
ההילולא  מיום  מאוחר,  יותר  בחודש, 
דיו"ד שבט – יש בו איפוא ענין מיוחד, 

בהמשך ובהוספה ליום ההילולא שלו.

במספר  גם  מרומז  שזה  לומר  ויש 
עשר,  האחד  חודש   – )שבט1  החודש 
)שבט1,  כ"ב   – בחודש  היום  ובמספר 
שבא בהמשך ובהוספה לעשירי בחודש, 
יום ההילולא של נשיא דורנו, כדלקמן.

ומזה צריכים להפיק לימוד בעבודה 
של  הדור  להיותו   – במיוחד  דורנו  של 
הכל"1,  הוא  )ש"הנשיא  דורנו  נשיא 
של  לעבודתן  בנוגע  לימוד   – ובמיוחד 
ישראל, להיותן קשורות עם  ובנות  נשי 

היארצייט של בתו של נשיא דורנו,

11 עירובין מא, א.

בסמיכות   – אלו  שבימים  ובפרט 
לכ"ב שבט – מתקיים כינוס השלוחות 
שבט1.  כ"ב  ביום  )וסיומו  העולמי 

וכדלקמן.

לעיל2  האמור  ע"פ  זה  ב.  ויובן 
מתן  פרשת  )יתרו1,  השבוע  בפרשת 
בעשרת  האופנים  שני  אודות  תורה, 
הראשונות"  ה"דברות   – הדברות 
)“וידבר אלקים  שנאמרות ע"י הקב"ה 
לאמר"13  האלה  הדברים  כל  את 
ע"י  שנאמרו  האחרונות"  וה"דברות 

משה רבינו )במשנה תורה14:

הדברים  כל  את  אלקים  “וידבר 
הכח  ניתן  תורה  במתן  לאמר"  האלה 
יתברך  לו  דירה  לעשות  ישראל  לבני 
הגילוי  יהי'  שבתחתונים   – בתחתונים5 

דעצמותו ית' בעצמותו ומהותו.

)א1  ענינים:  שני  צריכים  ולזה 
הגילוי דעצמותו ית', וכן )ב1 ההמשכה 
דירה  )א1  יותר:  ]ובפרטיות  בתחתונים 
לו יתברך )אבל כביכול לא הוא יתברך 
בעצמו,  דעצמות  הגילוי  ו)ב1  עצמו1, 
“וידבר אלקים גו'"[. ולכן היו בעשרת 
ה"דברות  המעלות:  שתי  הדברות 
הקב"ה  ע"י  שנאמרו  הראשונות" 

12 סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 331 ואילך. וש"נ.
13 פרשתנו )יתרו1 כ, א.

14 ואתחנן ה, ו ואילך.
15 ראה תנחומא נשא טז. שם בחוקותי ג. במדב"ר 

פי"ג, ו. תניא רפל"ו.

כ"ב שבט - תקופה חדשה
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ההמשכה  לפעול  הכח  את  נותנים 
האחרונות"  וה"דברות  ית',  מעצמותו 
הכח  את  נותנים  משה  ע"י  שנאמרו 
ענינם  מצד  בתחתונים  זאת  להמשיך 
מצד  מציאותם  ביטול  ע"י  )לא  הם 

תוקף הגילוי מלמעלה1.

הראשונות"  בה"דברות  ועד"ז 
)א1  אלה:  ענינים  ב'  ע"ד  היו  עצמן 
הגילוי דאחד עשר )“מיוחד שבעשרה 
לכל  ראש  שהוא  אחד  שהוא   .  .
בחי'  אלקיך"17,  ה'  אנכי6  הדברות, 
בחינת  בחושבן"8,  ולא  חד  הוא  “אנת 
ומהותו  עצמותו  עד  הכתר  פנימיות 
ו)ב1  ספירות,  מעשר  שלמעלה  ית' 
גילוי זה נמשך בעשרת הדברות )כולל 
כפי  מהעשרה1,  אחד  הוא  שאנכי  כפי 
שהתורה קשורה עם סדר השתלשלות 
שמיוסד במספר עשרה )עשר ספירות, 
גם  פעל  שזה  עד  מאמרות19.  עשרה 
בעולם  עד  עצמו,  השתלשלות  בסדר 
שהקול  חז"ל10  )כדברי  התחתון  הזה 
רוחות  ד'  מכל  הגיע  הוי'"  ד"אנכי 
לא  ו"צפור  וארץ,  ומשמים  העולם 
צווח עוף לא פרח שור לא געה כו'"111.

הגילוי  הי'  תורה  במתן  אמנם, 
למעלה  מצד  גו'"  אלקים  ד"וידבר 

16 פרשתנו כ, ב.
17 שמו"ר פמ"ב, ח.

18 תקו"ז בהקדמה )יז, א1.
19 אבות רפ"ה.

110 תנחומא שמות כה. שמו"ר פ"ה, ט. הובא 
בפרש"י פרשתנו כ, ב. וראה תניא פל"ו )מו, א1.

111 שמו"ר פרשתנו ספכ"ט.

)“ואני המתחיל שנאמר12 וירד הוי' על 
הר סיני"13, “וידבר אלקים גו'"1, ולכן 
שעה  לפי  רק  הי'  בתחתונים  הגילוי 
נסתלקה  )כאשר  היובל"  ]“ובמשוך 
“המה  אזי  סיני1  מהר  השכינה 
נשאר  סיני  שהר  כיון  בהר"14,  יעלו 
ביטול  פעל  שזה  ובאופן  כמקודם[, 
נשמתן"15,  )“פרחה  התחתון  מציאות 
ועד"ז צפור לא צווח כו'1 – כי התחתון 
)בחי' עשר1 מצד ענינו הוא – לא יכול 
להכיל )בשלימות1 את הגילוי ד"וידבר 

אלקים גו'" )בחי' אחד עשר1;

אחד  להמשיך  הכח  את  אז  קיבלו 
)למטה1  בגלוי  אבל  בעשר,  גם  עשר 
נשאר )בעיקר1 הגילוי דבחי' עשר )של 
הדברות,  עשרת   – השתלשלות1  סדר 
)“וידבר  עשר  דאחד  הגילוי  משא"כ 
אלקים גו'"1 נתעלם לאחמ"כ )ושמעו 
בכדי  רבינו1,  משה  מפי  תורה  דברי 
שגם התחתונים מצד ענינם הם – יוכלו 

להכיל זאת.

שבני  היא,  הכוונה  שלימות 
עצמם  בכח  עבודתם  ידי  על  ישראל 
מלמעלה  הגילוי  באמצעות  )לא 
בהיותם   – גו'"1  אלקים  ד"וידבר 
)“אזלת  בתחתונים  בהתלבשות 
ימשיכו   – בנימוסי'"116  הלך  לקרתא 
ע"י  בעשר,  עשר  דאחד  הגילוי  את 

112 פרשתנו יט, כ.
113 תנחומא וארא טו. שמו"ר פי"ב, ]ג[. ועוד.

114 פרשתנו שם, יג.
]ג[.  טז  פ"ה,  שהש"ר  ב.  פח,  שבת  ראה   115

ועוד.
116 שמו"ר פמ"ז, ה. ועוד.
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עשיית התחתונים )עשר1 כלי מוכשר 
עי"ז  עשר",  ד"אחד  הגילוי  לקבלת 
הדיבור  כח  עם  תורה  שלומדים 
לשוני  ד"תען  באופן  שלהם  הגשמי 
ה'  דבר  את  )“לאמר"  אמרתך"17 
בעולם  עבודתם  את  ויעשו  ממש118 
באופן שהתחתונים עצמם נעשים כלי 
ודירה לו יתברך. ועי"ז נמשך הגילוי 
דאחד עשר בעשר באופן של קביעות 
בשלימות  שיהי'  כפי   – ונצחיות 
והשלימה  האמיתית  בגאולה  הגילוי 
– כיון שזה בא )לא מצד כח למעלה, 
ענינם  מצד  התחתונים  ע"י  אלא1 

וגדרם הם.

ג.  עפ"ז יובן חידושו של דורנו זה 
– הדור של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 

דורנו:

העילוי  אודות  כמ"פ  כמדובר 
הדור   – דורנו  של  הנפלא  והחידוש 
הראשון  והדור  הגלות  של  האחרון 
הוא  שבו   – ס"ג1  )כנ"ל  לגאולה 
ועבודתינו"19  ד"מעשינו  וסיום  גמר 
שלפני  הדורות  כל  במשך  בנ"י  של 
האחרונים  הבירורים  את  לסיים  זה, 
בגלות, ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר"20 
– “לצחצח את הכפתורים" )“צוּפוצן 
מתבטאת  עבודתינו  קנעּפלעך"1;  די 
דורנו  עבור  בפועל  הגאולה  בהבאת 

והדורות שלפני זה!

117 תהלים קיט, קעב.
118 תו"א פרשתנו סז, ב.

119 תניא רפל"ז.
120 שיחת שמח"ת תרפ"ט.

מסיימים  זה  שבדור  אומרת,  זאת 
בנ"י  של  ועבודתינו  מעשינו  את 
)ע"י  להמשיך  הדורות  כל  במשך 
אחד  דבחי'  הגילוי  התחתון1  עבודת 
עשר בעשר, שהתחתונים )בחי' עשר1 
מצד גדרם הם יהיו מוכנים ומוכשרים 
לקבלת הגילוי דעצמותו יתברך )אחד 

עשר1.

ביום  נרמז  שזה  לומר,  ויש 
ההילולא דכ"ק מו"ח אדמו"ר )כאשר 
“כל מעשיו ותורתו ועבודתו" נמצאים 
העשירי  יום   – ובשלימות1  בגלוי 
אור  הגילוי  עשר:  האחד  בחודש 
יחד  ומתגלה  קשור  דעשירי  )יום121 
דאחד  חידוש22  מלשון1  ה)חודש  עם 
עשר )שלמעלה מסדר השתלשלות1. 
עשר  דאחד  חידוש  מלשון1  ה)חודש 

נמשך בהגילוי אור )יום1 דעשירי.

דורנו  נשיא  של  ד.  בדורו 
ותקופות,  שלבים  כמה  ישנם  גופא 
)א1  שלבים:  שלושה   – ובכללות 
)יו"ד  עשר  אחד  לחודש  עשירי  יום 
התקופה  סיום   – יו"ד1  ת"ש  שבט 
של עבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
)ב1  דין.  בעלמא  חיותו  בחיים  דורנו 
היום למחרתו – יום אחד עשר לחודש 
בשלימותו  הראשון  )היום  עשר  אחד 
בשנת  ובמיוחד  ההסתלקות1,  לאחרי 
כשהתחיל   – )תשי"א231  עשר  עשתי 

אלקים  “ויקרא  ה1  א,  )בראשית  כמ"ש   121
לאור יום".

לר'  השרשים  ס'  ד.  יב,  בא  ראב"ע  ראה   122
יונא בן ג'אנח ולהרד"ק ערך חדש.

123 ראה סה"ש תש"נ ח"א ע' 255 הערה 99.
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חדשה  תקופה  של  והחידוש  ההמשך 
השביעי  דור  של  המאורות"24  ו"נתלו 
מאדה"ז )או דור התשיעי מהבעש"ט1. 
)ג1 התקופה לאחר הסתלקות בתו של 
לחודש  כ"ב  ביום  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 

אחד עשר )כ"ב שבט תשמ"ח1.

ויש לומר, שג' התקופות מבטאים 
העבודה של  בסיום  דרגות  ג'  בכללות 
בתחתונים,  דירה  יתברך  לו  לעשות 
עשר  בבחי'  עשר  אחד  בחי'  המשכת 
יהי' בגדרי התחתונים,  )כי בכדי שזה 
צ"ל העבודה דרגא אחר דרגא מלמטה 

למעלה1:

)א1 העבודה – עד לסיום ושלימות 
העבודה – בעולם, בדרגת “עשר", כדי 
הגילוי  את  לקבל  העולם  את  להכין 
שלמעלה  )אלקות  עשר"  ד"אחד 
ממציאותו  יתבטל  ושלא  מעולם1, 
בזה  אבל  תורה1.  במתן  שהי'  )כפי 
מודגש בעיקר ובגלוי הענין ד"עשר", 
שנעשה  כפי   – גופא  שב"עשר"  אלא 
שעדיין  ובאופן  עשר",  ל"אחד  כלי 
ל"אחד  “עשר"  בין  חילוק  ניכר 
עשר", מהאי טעמא גופא שצ"ל בגדרי 
עדיין  נמצאים  והתחתונים  התחתונים 

בדרגת “עשר" )ולא “אחד עשר"1.

)ב1 הגילוי ד"אחד עשר" עצמו, עד 
ש"עשר" מתעלה ל"אחד עשר". ז.א. 
ש"אחד עשר" פועל גם ב"עשר", אבל 
עשר"  ד"אחד  הגילוי  מורגש  בעיקר 
מ"אחד  חלק  ונעשה  נכלל  )ו"עשר" 

עשר"1.

124 ראה סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 293-5.

והיחוד  החיבור  שלימות  )ג1 
ו"אחד  הוא1  ענינו  )מצד  ד"עשר" 
שתחתונים  הוא1,  ענינו  )מצד  עשר" 
מצד ענינם הם נעשים דירה לו יתברך, 
שזוהי  זה  עם  ביחד  ית'25.  לעצמותו 
דבר  עדיין  הוא  )אבל  יתברך  לו  דירה 
בהיותו  עצמו,  מהדייר  כביכול  נפרד 
 – עשר1  מאחד  בנפרד  עשר  בדרגת 
נעשית הדירה בתחתונים דבר אחד עם 
הנברא  היש  הידוע26:  ובלשון  הדייר, 

הוא )דבר אחד עם1 יש האמיתי27.

ויש לומר, שב' הענינים האחרונים 
עשר"  ב"אחד  הדרגות  ב'  כנגד  הם 
ושייכות  שבערך  עשר  אחד  גופא: 
לעשר )ולכן יש ל"אחד עשר" פעולה 
ביטול  של  באופן  אם  עשר,  דרגת  על 
שעשר  באופן  או  במ"ת1,  שהי'  )כפי 

הנסמן  תפט.  ע'  ח"א  תקס"ה  סה"מ  ראה   125
בסה"מ מלוקט ח"ב ע' רמא הערה 32.

ג  מג,  בשלח  )לאדהאמ"צ1  הזהר  ביאורי   126
ואילך. וראה ד"ה ולקחתם לכם תרס"א )ע' קצז1.

)ואתחנן  עוד מלבדו"  ד"אין  החידוש  ע"ד   127
ד, לה1 לגבי “אין עוד" )ואתחנן שם, לט1, ש"אין 
עוד" שולל לגמרי מציאות הנבראים, שאין “שום 
ביטול  היינו,  ולקחתם שם1,  )ד"ה  כלל"  מציאות 
הנבראים לגבי בחי' אחד עשר, משא"כ “אין עוד 
אבל  עוד"  “אין  בלעדו  ש)רק1  פירושו  מלבדו" 
חכ"ה  לקו"ש  גם  )ראה  מציאות  ישנה  “עמו" 
באופן  גם  לומר  יש  ואולי   .186 הערה   202 ע' 
אחר: “אין עוד מלבדו" מורה שיש )עמו1 “עוד" 
“עשר"  בין  חילוק  ישנו  שעדיין  היינו  מציאות, 
עוד"  “אין  הוא  מזה  ולמעלה  עשר".  ו"אחד 
שמורה על התאחדות גמורה בין מציאות )העולם1 
ש"אין  כך  עשר"1,  ו"אחד  )“עשר"  ית'  ועצמותו 

עוד" מציאות )אפילו “עמו"1.
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נפרדת  מציאות  סו"ס  נשאר  מצ"ע 
על  שרומז  עשר  ואחד  עשר1/  מאחד 
ולא  חד  הוא  “אנת   – ית'  עצמותו 
בחושבן" – שלא בערך לגמרי לעשר 
לחבר  בכחו  יש  ולכן  עשר,  ולאחד 

ולאחד את שניהם בשלימות.

ה.  ועפ"ז יש לומר החילוק בין ג' 
תקופות הנ"ל:

עשר  האחד  בחודש  העשירי  יום 
של  העבודה  וגמר  סיום  על  קאי 
של  האחרונים  ה"שיריים"  בירור 
הכפתורים".  את  “לצחצח  הגלות, 
ושלימות  גמר  האמור:  ובסגנון 
להמשיך  הדורות  במשך  העבודה 
באופן  אבל  ב"עשר",  עשר"  “אחד 
שעדיין ישנם ב' ענינים נפרדים )מצד 
גדרי התחתונים1: עשירי מצד הימים 
ואחד עשר מצד החדשים – כי הדרגא 
גו'"  אלקים  )“וידבר  עשר  דאחד 
חדרה  לא  עדיין  מעולם1  שלמעלה 
יש  במילא  )עשר1,  בעולם  לגמרי 
עשר,  דאחד  )חודש1  החידוש  אמנם 
אבל העבודה הגלוי' )מצד הימים, ענין 
האור והגילוי121 מתבטאת רק בדרגא 
שתוכן  במ"א28  ]כמבואר  עשר  של 
בחיים  אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק  העבודה 
בגילוי  התבטאה  דין  בעלמא  חיותו 

דעשירי[.

עשר  אחד  יום   – למחרתו  היום 
שנוסף  מציין   – עשר  אחד  לחודש 
בחודש  עשירי  דיום  העבודה  ולאחרי 
)ע"פ  ומתעלים  משיגים  עשר,  אחד 

128 ס' השיחות תש"נ ח"א ע' 235 ואילך.

גם  בקודש"129  ד"מעלין  הכלל 
ובאופן  עשר,  דאחד  )יום1  להגילוי 
דיום  הגילוי  את  גם  מעלה  שזה  כזה 
העשירי להדרגא ד"אחד עשר יום"30. 
החודש  מצד  הן  עשר,  אחד  ישנו  אזי 
היום  מצד  והן  עשר1  אחד  )חודש 
והגילוי )יום אחד עשר311, אחד עשר 
)לבנה,  למקבל  נמשך  שזה  כפי  הן 
המשפיע  מצד  שזה  כפי  והן  חודש1, 
בדרגא  הוא  כ"ז  אבל  יום321.  )חמה, 

דאחד עשר ששייך ובערך לעשר.

לדרגא  אח"כ  מגיעים  גופא  בזה 
בסיום  כבר  שאוחזים   – יותר  גבוהה 
כבר  ואף  הבירורים,  כל  עבודת 
וכו',  הכפתורים"  את  “צחצחו 
לקבלת  מוכנים  להיות  רק  וצריכים 

129 ברכות כח, א. וש"נ.
130 ל' הכתוב - דברים א, ב.

עשר  האחד  דחודש  מהשייכות  ולהעיר   131
נשיא  )לחודש הראשון1  יום  ל"ביום עשתי עשר 
שהשייכות  ]להדעות  עב1  ז,  )נשא  אשר"  לבני 
בחנוכת  כסדרם  היא  השנה  לחדשי  דהנשיאים 
חדשים  י"ב  ערך  יו"ד  אות  ערך  )קה"י  המשכן 
יששכר  בני  שבט.  ערך  ש'  ובאות  שבטים.  וי"ב 
מאמרי חודש שבט מאמר א' בסופו1[. ויש לומר, 
שיום אחד עשר בחודש הראשון )ניסן1 קשור עם 
התחלת הגילוי - “הלידה" - של בחי' אחד עשר 
)וראה שיחת שבת הגדול ערב י"א ניסן תשמ"ט 
שבחודש  כידוע  ואילך11,   389 ע'  ח"ב  )סה"ש 
טז.  יחזקאל  )ראה  ישראל  עם  לידת  היתה  ניסן 
ואילך.  ב  צו,  שם  תו"ח  וארא.  ר"פ  תו"א  וראה 
סהמ"צ להצ"צ עז, סע"ב ואילך. ועוד1; ויום אחד 
עשר בחודש אחד עשר קשור עם שלימות הגילוי 

של אחד עשר, באופן של נשיאות בגלוי.
132 ראה סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 317-19.
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משיח צדקנו – השלימות דאחד עשר 
שפועל  לעשר1,  בערך  שלא  )לגמרי 
חיבור ואיחוד דעשר )מצד ענינו הוא1 
ואחד עשר )מצד ענינו הוא1 – כמרומז 

בכ"ב שבט:

כ"ב הוא אחד עשר בכפליים )אחד 
בחודש  עשר  האחד  מיום  יום  עשר 
שבימי  אומרת  זאת  עשר1.  האחד 
אחד  פעמים  ב'  יש   – עצמם  החודש 
אחד  בחודש  שזהו  לכך  )נוסף  עשר 
תכלית  מבטא  שזה  לומר  ויש  עשר1. 
השלימות דאחד עשר )התאחדות עשר 
עם אחד עשר1, שגם בדרגת הגילויים 
ובדרגת המשפיע )יום1 יש הן אחד עשר 
כפי שזה מעלה את העשר )תחתונים1, 
עצם  מצד  עצמו,  מצד  עשר  אחד  והן 
המשפיע – אחד עשר בטהרתו ממש, 
חיבור   – וכן  יתברך,  עצמותו  מצד 

שניהם יחד.

השלימות  שישנה  שלאחרי  ז.א. 
האחד  )בחודש  עשר  ואחד  דעשר 
עשר1, שלימות העבודה דבנ"י למטה 
בעשרת  עשר  אחד  בחי'  להמשיך 
במתן  מלמעלה  )שניתנו  הדברות 
תורה1, נוסף עוד פעם “אחד עשר יום 
כ"ב  כנגד  הגילוי ד"בך"  מחורב"30 – 

אותיות התורה33.

הדרגא  על  מורה  שזה  לומר  ויש 
קשורה  שהיא  כפי  שבתורה  עליונה 
בכפליים  עשר  ואחד  עשר,  אחד  עם 

בך  לסופו1:  )קרוב  ד  פ"א,  שהש"ר  ראה   133
כ'  תרין  ב'  בתורה,  לנו  שכתבת  אותיות  בכ"ב 

עשרין, הרי בך.

גופא1,  עשר  מאחד  גם  )שלמעלה 
שלמעלה מתורה כפי שהיא מתבטאת 
תורה   – הדברות1  )עשרת  בעשרה 
יתברך,  עצמותו  עם  חד  שהיא  כפי 
חד"34,  כולא  וקוב"ה  “אורייתא 
כמרומז במספר כ"ב אותיות “בך" – 
בהקב"ה"135,  )“בך  הקב"ה  על  שקאי 

עצמותו ית', בך בעצמותך36,

אשר ע"י כ"ב אותיות התורה נעשה 
א"ס  עצמות  “בך",  עם  מאוחד  יהודי 
ופרטיו  עניניו  בכל  נמשך  וזה  ב"ה37. 
)שבאים לידי ביטוי בבחי' עשר, עשר 
“בך  של  באופן  וכו'1  הנפש  כחות 
יהודי  )כל  שישראל  ישראל",  יברך 
 – הברכות  בכל  מתברכים  בנ"י1  וכל 

מ"בך", בעצמותך.

שבט,  כ"ף  יתרו,  ש"פ  )משיחות 

וליל ב' פ' משפטים, כ"ב שבט ה'תשנ"ב. 

סעיפים ד־ח. נדפס בסה"ש תשנ"ב ח"ב 

ע' 344 ואילך. תרגום מאידית(.

זהר  וראה  הזהר.  בשם  ורפכ"ג  פ"ד  תניא   134
ח"א כד, א. ח"ב ס, א. תקו"ז ת"ו )כא, ב1. תכ"ב 

)סד, א1. לקו"ת נצבים מו, ב. ועוד.
135 שהש"ר שם.

ע'  לסוכות  דרושים  ד1  )כרך  אוה"ת  ראה   136
א'תשס. סה"מ תש"א ע' 94. תרפ"ח )תש"ח1 ע' 
וראה תו"א  ע' רטו.  )ע' 1250. מלוקט ח"ג  קסה 
א1.  )צ,  ספנ"ו  האמונה  שער  סע"ב.  סד,  בשלח 

מאמרי אדהאמ"צ ויקרא ח"א ע' שפד.
ותש"א  )תש"ח1  תרפ"ח  סה"מ  ראה   137

שבהערה הקודמת.
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עבודת ה"אתכפיא" אצל הצדיקים

 הת' שניאור זלמן שי' גרוזמן
תלמיד בישיבה

א
בסה"מ מלוקט ג' )עמ' מא( במאמר ד"ה באתי לגני )הא'( מביא כ"ק אד"ש מה"מ 
)ממאמר יום ההסתלקות דיו"ד שבט ה'תש"י( מש"כ המדרש רבה )במקומו( "לגני 
– לגנוני למקום שהי' עיקרי בתחלה", דעיקר שכינה בתחתונים היתה, וע"י ענינים 

בלתי־רצויים נסתלקה למעלה עד לרקיע הז'.

וממשיך שם, שאח"כ עמדו שבעה צדיקים והורידו את השכינה מלמעלה למטה, 
בארץ.  למטה  והורידה  חביבין(  השביעין  )וכל  השביעי  שהוא  משה  שבא  עד 
וזהו מש"כ "צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה", דזה שצדיקים )"ועמך כולם 
וקדוש  זהו מפני שממשיכים בחינת שוכן עד מרום  )ג"ע(  יירשו ארץ  צדיקים"( 

שיהי' בגילוי למטה.

נמשכת  ידה  )דיום ההסתלקות(, שהעבודה שעל  ובס"ב מביא המשך המאמר 
השכינה היא העבודה ד'אתכפיא ואתהפכא', וכמאמר "כד אתכפיא סט"א אסתלק 

יקרא דקב"ה בכולהו עלמין".

ויש לדייק:

א. הרי בתניא פכ"ז כשמביא המאמר "כד אתכפיא וכו'" מדבר בפירוש אודות 
עבודת הבינונים, וכהלשון שם: "הרי זאת היא מידת הבינונים ועבודתם . . ובכל 
דחי' ודחי' שמדחהו ממחשבתו אתכפיא סט"א כו'" וא"כ מהי הראי' מזה לעבודת 

תורתו של משיח
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כולם  ש"ועמך  שם(  )ובהערה  שם  בסוגריים  שמוסיף  מה  לפי  )ואפי'  הצדיקים 
צדיקים", הרי בזה לכאורה בא להוסיף גם עבודת כלל ישראל, אבל לא בא למעט 

עבודת הצדיקים עצמם שהם הממשיכים בעיקר השכינה למטה(.

'אתכפיא' )שבכללות היא עבודה הקשורה בדחיית  ב. מה שייך בכלל עבודת 
ענינים בלתי רצויים( בצדיקים, והרי לצדיקים אין רע כלל )וגם 'צדיק ורע לו', הרי 

הרע שבו כפוף לטוב, ואינו מעלה אצלו הרהורי עבירה ותאוה כלל(?

ב
וראיתי בענין זה כמה ביאורים ומהם:

א. בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבת תות"ל מוריסטאון )גליון א' דשנת 
תשנ"ד( הביא הת' פ.ט.א. שאפשר לומר שענין ה'אתכפיא' בצדיקים הוא לשנות 
חשיב שפיר  והוי  פגם  הוי  בזה  עוסק  ואינו  בזה  לעסוק  יכול  ואם  מדותיו,  טבע 
בהמאמר  שמביא  הלשון  כ"כ  מחוור  אינו  דאכתי  ומסיים,  רצויים.  בלתי  ענינים 

"אתכפיא סט"א" שהרי לפי ביאור זה אינו רע אפי' בדקות )עיי"ש(.

ב. בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דמלבורן )גליון מה עמ' יג( הביאו מסהמ"צ 
מצות יעוד ופדיון אמה עבריה, שגם בצדיק גמור צריכה להיות העבודה ד'עבד 

כנעני' מצד המעלה ד'אתכפיא' )עיי"ש(, וצ"ע.

ג. בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו )גליון כב( מבאר הת' א.ש. שמחמת 
דיצ"מ לעת"ל.  נצטרך להזכיר הענין  )שינוי טבע מדותיו(  המעלה שב'אתכפיא' 
ומבאר  הארץ",  מן  אעביר  הטומאה  רוח  "ואת  יהיה  לעת"ל  דלכאורה  ומקשה 
שבצדיקים שייך בחירה בטוב גופא בין 'טוב' ל'יותר טוב'. ועפ"ז מבאר שגם לעתיד 

לבוא שייך לומר 'אתכפיא' בטוב גופא, שכופה עצמו להוסיף בטוב.

לכפות  שצריך  בצדיקים(  )לעת"ל  לומר  שייך  האם  צ"ע  שעדיין  שם,  ומסיים 
עצמו בשביל להוסיף בטוב.

ג
ונ"ל, דכאשר אומר שהעבודה שעל ידה ממשיכים הצדיקים השכינה למטה היא 
העבודה ד'אתכפיא ואתהפכא' )וכמאמר "כד אתכפיא סט"א אסתלק יקרא דקב"ה 
בכולהו עלמין"(, הכוונה היא, לא שהצדיק עושה 'אתכפיא' לסט"א שבו בעצמו, 

אלא הצדיק עושה 'אתכפיא' לסט"א שברשעים ולסט"א שבעולם.
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וכגון אברהם אבינו שאורחיו שלא רצו לברך, כפה אותם לקרוא בשם ה' ע"י שדרש 
מהם לשלם הון רב עבור מה שאכלו ושתו, ומתוך שלא רצו לשלם נכנעו וברכו.

ובפנימיות הענינים מוסבר1, שגם בן נח מסוגל להכיר בכך שיש בעה"ב לבירה 
זו, וזו היתה עבודתו של אברהם לפרסם אלקות ע"י הסברים רבים בעניני אלקות. 
וכאשר ראה בן נח שאינו מקבל את הסבריו, וזאת מפני שהחומריות )היינו הסט"א( 
אצלו גסה ועצומה כ"כ, הוא נהג לשבור חומריות זאת ע"י שהוא "לחץ" עליהם, עד 

שנאלצו לקלוט את ההסברים ולהאמין בבורא העולם.

גבי משה רבינו, שנותן את הכח לבנ"י לעבוד את עבודתם ב'אתכפיא'  וכן הוא 
וב'אתהפכא'.

וכן מבאר כ"ק אד"ש מה"מ2 גבי הפעולה שעשה משה רבינו בקרי"ס שפעלה על 
כניסת בנ"י לא"י, שמאחר שמשה ענינו גילוי אור מלמעלה למטה, פעל גילוי אור זה 

ביטול ו'אתכפיא' לקליפה, ועד "שנמוגו כל יושבי כנען", "ויראו ממך".

זה אצל שאר הצדיקים שהורידו השכינה למטה  ענין  קיים  ויש לעיין היכן היה 
בארץ, ואכ"מ.

וכ"ז הוא לענ"ד, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בענין.

הקדמת היראה בעבודת ה'

 הת' אברהם יוסף יצחק שי' גרוסמן
תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה "יהודה אתה יודוך" ה'תשל"ח )נדפס בסה"מ מלוקט א'( מבאר כ"ק 
אד"ש מה"מ את ענינם של ראובן שמעון לוי ויהודה ע"פ המבואר בלקו"ת, שראובן 
עבודתו היא באופן של ראיית אלקות שמביאה לאהבת ה', והו"ע פרשה ראשונה 
שבק"ש )"ואהבת את ה' וכו'"(. שמעון עבודתו היא באופן של שמיעה והשגה בלבד 
. השמרו לכם   . )"והיה אם שמוע  והו"ע פרשה שניה שבק"ש  ה'  שמביאה ליראת 
וכו'"(. לוי ענינו הוא תורה, והוא מה שאחרי ק"ש אומרים "אמת ויציב" שזה קאי על 
התורה שע"י נעשה חיבור ישראל וקוב"ה ועד ל"כולא חד", ויהודה ענינו הוא הודאה 

וביטול בתכלית שזהו העבודה דשמו"ע.

1( ראה ההסבר בזה בלקו"ש חט"ו שיחה ג לפ' וירא.
2( לקו"ש חי"ט שיחה ב לפ' ואתחנן ס"י ואילך.
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וראיתי להעיר בזה, דהנה, ממאמר זה משמע שבעבודת האדם לקונו צריך לעורר 
תחילה את האהבה לה' ית', ורק לאחמ"כ צריך לעורר את היראה לה', ואילו ממה 
שכתב אדה"ז בפרק מ"א בתניא "ראשית העבודה ועיקרה ושרשה . . לא די לעורר 
האהבה לבדה לועשה טוב, ולפחות צריך לעורר תחלה היראה הטבעית . . שתהא 
בהתגלות לבו או מוחו עכ"פ וכו'", משמע, שבעבודת ה' צריך לעורר תחילה את 
בב'  בזה  די"ל  ה',  באהבת  להתעורר  וצריך  אפשר  לאחמ"כ  ורק  ית',  לה'  היראה 

אופנים:

א. בהמאמר דכ"ק אד"ש מה"מ מדבר על הסדר בעבודת התפילה, ואילו בתניא 
אדה"ז מדבר על הסדר שבעבודת היהודי לקונו בכללות ימי חייו.

ב. כבר בתחילת התפילה צריך היהודי לעורר יראה בנפשו באמירת "הודו" וכו', 
ועוד קודם לכן באמירת "מודה אני", וא"כ עוד קודם ק"ש מעורר האדם יראה תתאה 

בנפשו, ולאחמ"כ בק"ש מעורר את אהבת ה' בפרשה ראשונה שבק"ש וכו'.

ויומתק זה גם עפ"י מה שכתב כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ תולדות ה'תשכ"ה 
סכ"ג3 וז"ל )תרגום חפשי(: "והנה סדר העבודה הוא, יראה תתאה, אהבה זוטא, אהבה 
רבה ויראה עילאה . . וכן הוא גם הסדר בעבודת התפילה . . שלכל לראש הו"ע יראה 
הו"ע  התפילה  דעבודת  )כידוע שהחידוש  התפילה4  קודם  להיות  תתאה, שצריכה 
האהבה, ואילו ענין היראה צ"ל במשך כל היום(. ואח"כ, בעת התפילה, צריך לעורר 

את האהבה, תחלה אהבה זוטא ואח"כ אהבה רבה".

וכ"ז הוא לענ"ד.

עשרה בטבת שחל להיות בשבת

 הת' מנחם מענדל שי' גרליק
תלמיד בישיבה

א
כשחלו  לפעמים  נדחין  הם  הצומות  "ארבעת  התעניות  בסדר  האבודרהם  כתב 
בשבת, חוץ מעשרה בטבת שאינו חל לעולם בשבת, אבל הוא חל ביום ששי ומתענין 

3( נדפס בלקו"ש ח"ה ע' 367.
4( ובלקו"ת שם ]בלק עג, א[, שיראה תתאה היא בפסוקי דזמרה.
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בו ביום. ואפילו היה חל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר מפני שנאמר בו 
'בעצם היום הזה' כמו ביום הכיפורים".

אך נראה מדברי שאר הראשונים והפוסקים שהם חולקים על האבודרהם, דהנה 
הרמב"ם כתב5 "אבל אחד מארבעה ימי הצומות שחל להיות בשבת דוחין אותו 
לאחר השבת", ולא הזכיר כלל מדין עשרה בטבת ולכן מוכח ששיטת הרמב"ם היא 

שכאשר יחול עשרה בטבת בשבת, ידחה ליום ראשון.

וכן רש"י )בפירושו על הגמרא( כתב6 "וכן תשעה באב שחל להיות בשבת והוא 
הדין לי"ז תמוז ולעשרה בטבת", וא"כ נראה שגם רש"י חולק על האבודרהם.

ובטור כתב7 בנוגע לד' הצומות "ואם חלו בשבת נדחין לאחר השבת" וכלל בזה 
לכאורה גם את צום עשרה בטבת. ובב"י שם הביא את דברי ה"אבודרהם", אך תמה 
ע"ז וז"ל )לאחרי שהביא את דברי ה"אבודרהם" דלעיל(: "ולא ידעתי מנין לו זה" 

עכ"ל.

ד' צומות אלו אם חלו  "כל  ובשו"ע לא הזכיר כלל מזה אלא כתב בפשיטות8 
להיות בשבת נדחין לאחר השבת".

להלכה  נפסק  וכן  האבודרהם,  על  חולקים  הפוסקים  שרוב  זה,  מכל  המורם 
בשולחן ערוך.

י'  אין  דלעולם  דוקא,  לאו  צומות  ד'  "כל  דברי השו"ע  על  העיר  והנה המג"א 
בטבת בשבת", וא"כ לכאורה ע"פ השגתו של המג"א אין כוונתו בשו"ע גם לעשרה 
בטבת, ורק מפני שכלל את שלושתם הכניס אף את הרביעי )עשרה בטבת(, ואם 

יחול עשרה בטבת בשבת )ראה לקמן( יתכן שאכן יתענו.

לחול  שא"א  מפני  שזה  אמר  בטעמא  מלתא  שהרי  כן,  לומר  מסתבר  אין  אך 
בשבת ולא מפני שדוחה את השבת מפני חומרתו )כטעם האבודרהם(. ועוד, שהרי 

"ארבעה" זה לאו דוקא, אך ודאי אין זה היפך ממש"כ כפס"ד מפורש.

ולכן נראה להדיא שלהלכה אין עשרה בטבת דוחה שבת.

5( הל' תעניות פ"ה ה"ה.
6( מגילה דף ד' ע"א ד"ה "אבל זמן עצי כהנים ועם".

7( אורח חיים ס' תק"נ ס"ג.
8( סימן תק"נ סעיף ג'.
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ב
ואף שלכאורה אין בדין זה שום נפק"מ, דעכשיו כשמקדשים ע"פ החשבון אי אפשר 
שיחול צום עשרה בטבת בשבת, וכשיבנה בית המקדש ויקדשו שוב ע"פ הראי' לא 
יתענו כי "יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה"; בכל זאת מביא כ"ק אד"ש מה"מ בכ"מ9 

שתי נפק"מ להלכה למעשה:

א( בזמן שלאחרי חורבן הבית השני שחזרה תקנת חכמים להתענות בעשרה בטבת 
הבית  חורבן  על  גם  היתה  שהרי  השני10  המקדש  בית  בבניית  שנתבטלה  )לאחרי 

הראשון(, היו מקדשים את החודש ע"פ הראיה.

יסכימו  ישראל  שבארץ  ישראל  חכמי  כל  שאם  בחיבורו  הרמב"ם  מ"ש  ע"פ  ב( 
לסמוך ידיהם על חכם אחד, יהיה נחשב כסמוך ויכול לסמוך רבנים אחרים, ובפיה"מ 
כתב להדיא שאפשר שיהי' סנהדרין בזמן הזה11, ובכך יוכלו בי"ד לקדש ע"פ הראיה 

את החודש עוד בזמן הגלות.

והנה יל"ע דהא ישנה לכאורה נפק"מ שלישית, והוא בזמן שבין בית ראשון לבית 
שני, דהא צום עשרה בטבת גזרו על בית ראשון ובזמן שבין בית ראשון לשני קדשו 

עדיין ע"פ הראי' לכאורה.

ג
ידחה  בשבת  בטבת  עשרה  יחול  כאשר  שנראה שלהלכה  דלעיל  מסקנתנו  ולפי 
כ"ק אד"ש מה"מ את דברי האבודרהם  לאחר השבת, צ"ע דבכמה מקומות מביא 

בפשיטות בלי לציין שזוהי דעת יחיד.

ולדוגמא, בשיחת עשרה בטבת תשנ"ב אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "בעשרה בטבת, א' 
מד' הצומות שחיובם מדברי סופרים, ישנו חומר לגבי שאר הצומות )ואפילו לגבי 
תשעה באב ש"לילו כיומו", דלא כשאר הצומות שמדברי סופרים שהם רק ביום ולא 
בלילה( בדוגמת הצום דיוהכ"פ שחיובו מן התורה – ש"אפילו הי' חל בשבת )בזמן 
שהיו מקדשין ע"פ הראי', כולל גם משך זמן לאחרי החורבן, כשהי' ב"ד סמוך שהיו 
מקדשין ע"פ הראי'( לא היו יכולין לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו בעצם היום 

הזה, כמו ביום הכפורים"". עכלה"ק.

9( ראה לדוגמא לקו"ש חט"ו ע' 421 הערה 78.
10( ר"ה )יח, ב( וברש"י ד"ה "דתלינהו בבנין".

11( סנהדרין פ"א מ"ג וראה בכ"ז לקו"ש ח"ט ע' 105 הערה 74.
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ואף שניתן לתרץ בפשטות שהחומר בעשרה בטבת הוא בזה שישנה דעה כזו 
המחמירה כ"כ בדין עשרה בטבת שידחה שבת, דמזה ניתן ללמוד שאף לדיעות 
שאין עשרה בטבת דוחה שבת יש בה חומר; מ"מ מפשטות הלשון בשיחה נראה 

שכן ההלכה ואין זה רק דעת יחיד.

והנה במקום אחר נוגע כ"ק אד"ש בקושי זה בעקיפין, דבשיחת עשרה בטבת 
תשל"ח אומר כ"ק אד"ש מה"מ )תרגום חפשי( "וכפי שהדין הוא )לפי דיעה אחת( 
ש"י' בטבת הוא משונה משאר תעניות, שאם הי' חל בשבת לא היו יכולין לדחותו 
ליום אחר"". ובהערה שם מציין לאבודרהם ולב"י שהביא דברי האבודרהם, וע"ז 
ממשיך ואומר "ואף שכותב ע"ז )הב"י( ולא ידעתי מנין לו זה – אינו דוחה דעתו 

בפירוש".

ובנוגע לשיטת רש"י שהובאה לעיל אומר כ"ק אד"ש מה"מ "ואף שפרש"י )ד"ה 
"אבל" – מגילה ה, א הביאו שם בב"י לפנ"ז( שנדחה הצום מפני השבת הרי רש"י 
רש"י  כללי  מלאכי  )יד  פוסק  ולא  פרשן  כפשוט(  שלו  בשו"ת  )משא"כ  בפירושו 
הוא"  פוסק  והאבודרהם  כוותי',  אזלינן  פרש"י  על  חולק  פוסק  וכשנמצא  ס"ב( 
)ולהעיר שמזה לכאורה מוכח למעלה מכל ספק שכ"ק אד"ש מה"מ סובר שהלכה 

כהאבודרהם מדדחיק כולי האי לאוקמי דעת הב"י ורש"י כוותי'(.

ובלקוטי שיחות חט"ו )שיחה לעשרה בטבת( מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי 
האבודרהם, ובהערה מציין לב"י שכותב על זה "ולא ידעתי מנין לו זה", ומעיר 
ע"כ בשוה"ג "מהכנה"ג שם )והובא באלי' רבה שם(: בס' תיקון יששכר הביאו בשם 
תשובות הגאונים". היינו דמציין מקורו של האבודרהם מתשובות הגאונים ועפ"ז 

סרה תמיהת הב"י מנין לו זה.

ומאחר שלא דחה הב"י דעתו בפירוש אלא רק תמה ותמיהה זו מיושבת, לכאורה 
אולי אפשר לומר שההלכה כדברי האבודרהם.

אך למרות ישובי כ"ק אד"ש מה"מ: א. שמהב"י לא מוכח שהלכה לא כהאבודרהם, 
ב. שמרש"י ל"ק כ"כ מכיון שאין הוא פוסק אלא פרשן;

בכל זאת בשו"ע לא כתב כלל מדין האבודרהם, ולכן נראה שאין הלכה שצמים 
בכמה  נראה  מה  שמפני  לדוכתא  קושיא  והדרא  בשבת,  שחל  בטבת  בעשרה 
משיחותיו הק' שהדין הפשוט שיצומו בשבת עשרה בטבת כאשר נראה לכאורה 

שאי"ז כלל להלכה.

ועוד, דבלקו"ש חכ"ה שיחה לעשרה בטבת הע' 5 כותב כ"ק אד"ש מה"מ בפירוש 
אשר "לפי ההלכה )שו"ע או"ח סתק"נ ס"ג( ש"כל ד' צומות הללו אם חלו להיות 

בשבת נדחין"". וצ"ע איך ליישב זה עם השיחה הנ"ל.
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ד
ונראה לבאר כל זה ובהקדם:

בהמשך ההערה הנ"ל בחט"ו אומר כ"ק אד"ש מה"מ שלכאורה מדברי רש"י משמע 
דלא כהאבודרהם, ומציין לשו"ת שואל ומשיב )מהדו"ק ח"ג סקע"ט( וז"ל שם:

ני' הראני דבר פלא דמצא במס' מגילה דף ה'  "אבל החריף מו"ה מאיר ברא"ם 
ברש"י גבי הא דחשיב במשנה דת"ב מאחרין ולא מקדימין, וכתב רש"י דה"ה שאר 
תעניות כגון י"ז בתמוז ועשרה בטבת, הרי דגם עשרה בטבת נדחה, ומהתימה שהב"י 

באותו סימן מביא דברי רש"י אלו ולא העיר שמבואר להיפך מדברי האבודרהם,

אך נראה לפע"ד דאין סתירה . . עפמ"ש בר"ה דף ח"י דבזמן שאין שלום ואין שמד 
רצו מתענים רצו אין מתענים, ולכך לא חשיב שם במשנה תמוז וטבת, וא"כ לפ"ז 
בימי רבי דתיקן המשנה אז ברצו תליא מלתא, וא"כ ניהו דבחורבן הראשון אז הוה 
בעצם היום הזה, אבל אח"כ בחורבן השני דכיון דאז ברצו תליא א"כ עכ"פ אינו שייך 
דוקא בעצם היום הזה וממילא היו יכולין לדחותה על לאחר שבת, דלא גרע שבת 
מאלו רצו לעקור כל התענית דהיו יכולין, ולכך שפיר היו מאחרין, ושם מיירי בזמן 

דאין שמד, הלכך לא נקט התנא רק ט"ב בלבד כמ"ש רש"י שם.

אבל האידנא דקבלו כל התעניתים ושויא עלייהו חובה, וכמ"ש הרמב"ן והטור סי' 
תקנ"א, וא"כ עכשיו שפיר כתב האבודרהם דאם היה חל העשירי בשבת היו מחוייבין 
להתענות כיון דבחורבן שני לא היו בטבת שום דבר ואנו מתענין על הראשון וא"כ 

צריכים להתענות כמו שהיו מתענים אז בעצם היום הזה, וזה ברור כשמש", עכ"ל.

ותורף דבריו, שדברי רש"י שאומר שכן הוא בשאר הצומות, היינו בצומות כפי 
שהיו אז )בזמן המשנה(, דאז הצומות לא היו חובה אלא רשות דרצו מתענין רצו אין 
מתענין, וכדאיתא בר"ה )יח, ב( שבזמן שיש שמד )ולפי גירסתנו – גזירת המלכות( 
אזי הצומות חובה, אך כשאין גזירת המלכות ואין שלום רצו מתענין ורצו אין מתענין. 
ובזמן כתיבת המשנה היה מצב של רצו מתענין רצו אין מתענין, כפי שרש"י כותב 

כאן ברש"י זה דמהאי טעמא נקיט התנא דוקא ת"ב ולא שאר צומות. 

ולכן כותב רש"י שעשרה בטבת נדחה מפני השבת, דהיינו דוקא בזמן שהתענית 
תלוי' ברצון, שמכיון שאם רצו יכולין לעקור התענית לגמרי, לכן יכולין גם לדחותו 

לאחר השבת, ולא שייך בזה מה שנאמר "בעצם היום הזה".
אך עכשיו קיבלו ישראל על עצמם את כל התעניות בתורת חובה וכלשון הטור12 
הלכך  בדורותינו,  וכ"ש  גדר,  לפרוץ  אסור  לפיכך  להתענות,  ונהגו  רצו  "והאידנא 

12( הלכות ת"ב סתק"נ.
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הכל חייבין להתענות מדברי קבלה ומתקנת נביאים, ומיהו כולם מותרים ברחיצה 
וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה ואין צריך להפסיק בהם מבע"י חוץ מתשעה 
האב ואם חלו בשבת נדחין לאחר השבת", ולכן פסק האבודרהם שעשרה בטבת 
נביאים",  ומתקנת  "מדברי קבלה  חיוב  הוא  דוחה שבת, מכיון שעכשיו התענית 

ולכן שייך בה מה שנאמר "בעצם היום הזה".

ה
והנה מה'שואל ומשיב' מוכח שעכשיו אין התענית מצד רצו אלא כחיוב גמור 
מכיון שקיבלו ישראל על עצמם, וכן משמע לכאורה מהטור שאומר "הלכך הכל 

חייבין להתענות מדברי קבלה ומתקנת נביאים".

והב"ח הקשה על הטור דלכאורה "לפי מ"ש דהכל חייבין להתענות מדברי קבלה 
ומתקנת הנביאים כל הארבעה צומות אסורין ברחיצה וכו' דלא גרע תקנת נביאים 
מגזירת )נביאים( ]חכמים[ בתעניות אמצעיות )ואחרות( ]ואחרונות[ ועוד דדברי 
קבלה כדברי תורה וביום הכפורים אסור ברחיצה וכו' וכמ"ש הר"ן בשם הרמב"ן 
נהגו  שלא  ומזה  הצומות",  הארבעה  בכל  וכו'  ברחיצה  אסור  התקנה  דמעיקר 
בחומרות אלו בשאר תעניות חוץ מת"ב היינו מכיון "דהני ברצו תלו הרשות בידן, 
ואין שלום כמו האידנא,  והיינו בזמן שאין שמד  ומעיקרא רצו להתענות בלבד, 
דכיון דמן הדין תלו ברצו, לא רצו בשלשה צומות כי אם להתענות בלבד", והיאך 

אמר הטור שהיינו דחייבין להתענות היינו מדברי קבלה ותקנת נביאים?

ותירץ ד"צריך לפרש דמ"ש רבינו 'ומיהו כולם מותרים ברחיצה וכו'' לאו אדסמיך 
ליה קאי, אלא אמ"ש תחלה 'והאידנא רצו ונהגו להתענות לפיכך אסור לפרוץ גדר' 
עליו קאי, ואמר 'ומיהו כולם מותרין ברחיצה וכו'', ודו"ק". היינו שבאמת התעניות 

האידנא הם משום רצו, ולכן מותרים ברחיצה וסיכה.

ולשון הטור "חייבין להתענות מדברי קבלה ומתקנת נביאים", מובנת ע"פ הגהת 
רבינו פרץ בסמ"ק )מצוה צו אות ג( שאליו מציין הב"ח שם, דהטעם שקיבלו ע"ע 
תעניות אלו כחובה )אף שמעיקר התקנה אם רצו אין מתענין( היינו "מפני שהם 
דברי קבלה", ועפ"ז מובן לשון הטור דאסור להתענות משום שקיבלו ע"ע דברי 

קבלה אלו ואסור לפרוץ גדר.

ורק  הציבור,  ריצוי  מצד  בעיקר  בא  בימינו  הצומות  שחיוב  מזה  מוכח  ועכ"פ 
כאשר רצה הציבור וקיבלו עליהם נעשה "דברי קבלה ותקנת נביאים" אך לא תפס 

עם כל חומרותיו כפי שתקנו הנביאים, דלא כדברי השו"מ.
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ו
ולפי כל הנ"ל אתי שפיר שאלתנו דלעיל )ס"ג( שבאמת מצד תקנת הנביאים היה 
צום עשרה בטבת חמור כ"כ עד שידחה את השבת אך כעת שזה תלוי ברצון אינו 
דוחה את השבת אם מפני שלא קיבלו עליהם ישראל הכי )ע"ד שלא קיבלו עליהם 
את איסור סיכה וכדו'(, או מפני שכאשר גדר הצומות לא מוכרח "שרצו מתענין לא 
רצו לא" א"א שיהי' חומר הצום חזק כ"כ עד שידחה את השבת אף אם קיבלו עליהם 

ישראל בהכי.

אך מ"מ דעת האבודרהם נקבעת להלכה אך ורק בזמן שגדר הצומות כפי שתקנו 
הנביאים, אך בזמן הזה שאין גדר הצומות כך אין ההלכה שידחה הצום. ולפ"ז מובן 
מדוע בשו"ע לא כתב שנשתנה דין עשרה בטבת משאר הצומות שהשו"ע פסק רק 

לזמן הרגיל שבו יש גדר "רצו מתענין רצו אין מתענין".

ומובן ג"כ מה שרש"י אומר שעשרה בטבת אין דוחה שבת, כי המדובר הוא במצב 
דרצו וכדברי השו"מ.

אלא שהרמב"ם חולק על דין זה, וכפי שכ"ק אד"ש מה"מ כותב בהערה הנ"ל "ובכל 
אופן צ"ע, דהרי ברור כתב הרמב"ם )הל' תעניות פ"ה ה"ה( – הובא בב"י שם: אחד 
מארבעה ימי הצומות שחל להיות בשבת דוחין אותו לאחר השבת )ואאפ"ל דארבעה 

לאו דוקא – באם דין אחד מהם הוא היפך ממש"כ בתור פס"ד(. 

ועפ"ז  כהאבודרהם,  הוא  להלכה  שהפס"ד  לומד  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  לומר  ויש 
מובן מה שבכמה מקומות13 משמע מכ"ק אד"ש מה"מ שהלכה כהאבודרהם, ובכמה 
מקומות14 משמע דאין הלכה כהאבודרהם, דאמנם בזמן שצום עשרה בטבת הוא חיוב 
הלכה כהאבודרהם, אך בזמן שאין הצום חיוב רוב הפוסקים חולקים על האבודרהם.

]ואולי אפשר לומר שגם מה שכתב הרמב"ם זה רק כפי שקבלו עליהם, וכך ג"כ 
ענינן  רבינו  וכו'. תלה  בהן  אלו להתענות  בזמנים  ישראל  כל  "ונהגו  כתב המ"מ15 
הן  בהמ"ק  לכשיבנה  דהיינו  שלום  שיש  שבזמן  שם  בגמרא  שנתבאר  לפי  במנהג 
לששון ולשמחה אין שלום ואין שמד ידוע על כל ישראל רצו מתענין רצו אין מתענין 
. . ועכשיו נהגו הכל להתענות כמ"ש רבינו והרי הן חובה על כל ישראל עד שיבנה 

בהמ"ק".

נכון זה יש לבאר גם מה ששאלנו לעיל ס"ב דלכאורה יש נפק"מ שלישית  ואם 
בזמן שבין בית ראשון לבית שני, דהנה שם דן כ"ק אד"ש מה"מ במחלוקת אי הלכה 

13( לקו"ש חט"ו, שיחות עשרה בטבת תשל"ח, תשנ"ב שהובאו לעיל.
14( לקו"ש חכ"ה שיחה לעשרה בטבת הערה 5.

15( הל' תעניות פ"ה ה"ה.
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כהאבודרהם או לא ואומר שיש בזה ב' נפק"מ, אך הזמן שבין ב' הבתי מקדשות אינו 
תלוי במחלוקת כי כולם מודים באופן כזה שהצום חיוב שהוא דוחה שבת, מכיון שאז 

היה חיוב גמור, ועצ"ע[.

ואולי יש לבאר ע"פ כהנ"ל דיוק לשון הטור, שאחר שאומר "והאידנא רצו ונהגו 
להתענות, לפיכך אסור לפרוץ גדר, וכ"ש בדורותינו, הלכך הכל חייבין להתענות 
מדברי קבלה ומתקנת נביאים", דזהו גדר הצומות בזמננו, ואח"כ מסייג את דבריו 
שאין בזמננו כל החומרות של תענית שהוא חובה, "ומיהו כולם מותרים ברחיצה 
וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה ואין צריך להפסיק בהם מבע"י חוץ מתשעה 
באב", ובהמשך לזה אומר ש"אם חלו בשבת נדחין לאחר השבת" מכיון שדוקא עפ"ז 

אין )עשרה בטבת( דוחה שבת.

ומובן היטב מדוע כ"ק אד"ש מה"מ בשיחותיו הביא את דעת האבודרהם כדיעה 
הפשוטה שבאמת כך הוא, אלא שהוא רק בזמן מסויים.

ויה"ר שתיכף ומיד נזכה להתגלות כ"ק אד"ש מה"מ ויהפכו ימי הצומות לששון 
ולשמחה במהרה בימינו.

פירש"י ב"סכנה ואין בה מצוה"

הנ"ל

על  הה"מ  תורת  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביא  תשל"ה  לגני"  "באתי  ד"ה  במאמר 
מאמר חז"ל )מגילה כד, ב( "העושה תפילתו עגולה סכנה ואין בה מצוה", דמפרש 
שתפילה הו"ע הדביקות בקב"ה, ואדם שפעמים דבוק בהקב"ה ופעמים שאינו דבוק 
)"עגולה"(, הרי אין זו מצוה, מאחר ותפילה לאמיתתה היא באופן שאין בה שינויים, 
ירצץ  – כשנופל תחנון סכנה שלא  ג"כ מה שפירש רש"י  "וזהו  וממשיך במאמר16 

מוחו".

ומקור דברי כ"ק אד"ש מה"מ הוא מאור תורה להה"מ )קיב, א־ב( ושם גם נכתב 
"שזהו מה שפירש רש"י".

אך צ"ע דבגמ' שם כתב רש"י: "שלא תכנס בראשו" ולא נתן לזה טעם, וברש"י 
במנחות )לה, א ד"ה סכנה( כתב טעם אחר, שזהו מפני "שכשיכנס בפתח ויכה ראשו 

באיסקופה, שלא יכנסו התפילין בראשו".

16( ובסרט ההקלטה הלשון כך: "און נָאך מער ס'איז דָא אין דערויף "סכנה", ווי דער רש"י טייטש ָאפ אז דָאס גייט 
אויף תחנון שלאחר התפילה ווָאס כפשוטו איז נפילת אפיים".
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ופירוש זה הוא פירוש ר"ח במגילה )שם( וז"ל: "פי' פעמים שנופל על פניו ברחום 
וחנון ואם הן תפילין על ראשו עגולין ירצצו מוחו", עכ"ל. ועד"ז פי' בערוך ערך 

תפל.

ונמצא דזהו פירוש ר"ח וא"כ צ"ע מדוע קורא לו פירוש רש"י?

ע"ז  ומביא  "שלא תכנס בראשו"17  היא למה שפירש"י  דכוונת הדברים  ואוי"ל 
טעמו של ר"ח "פעמים שנופל על פניו ברחום וחנון ואם הן תפילין על ראשו עגולין 
ירצצו מוחו". כלומר דבזה שהסכנה היא "שלא תכנס בראשו" מסכימים גם רש"י 
וגם ר"ח אלא שרש"י לא הביא טעמו בזה ולכן הטעם המובא לזה הוא טעמו של 

ר"ח.

והכוונה במ"ש "ופירש רש"י" היא לשיטת רש"י ולא לטעמו, דהטעם הוא טעם 
דר"ח אלא שבפשטות גם רש"י מסכים לטעם זה.

ועצ"ע, ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

מי יכול לעשות גימטריאות?

  הת' שמואל שי' הכהן כץ
תלמיד בישיבה

בלקו"ש )חכ"ו שיחה לפרשת תצוה – ז' אדר ס"ד, להלן בתרגום ללה"ק( כותב 
ע"ד  לימוד  הוא  לימוד התורה  אופני  "אע"פ שאחד מארבעה  כ"ק אד"ש מה"מ: 
הרמז, שכולל הענין של גימטריאות )וכמו שמצינו בספרים של גדולי ישראל כמו 
בעל הטורים, מגלה עמוקות ועוד ועוד( - אבל מובן, שזה לא "שדה פרוצה" לכ"א 

לעשות גימטריאות משלו, אלא צריך שלכל גימטריא יהיה מקור.

כשיש לשתי מילים אותה גימטריא זה עוד לא מכריח שיש להם שייכות פנימית 
ביניהם, אלא כאשר יש להם תוכן משותף, שאז זה מתבטא גם )בתור סימן והוכחה( 

בהשתוות של הגימטריאות שלהם". עכ"ל כ"ק אד"ש מה"מ.

ומזה מובן שא"א לכל אחד לעשות גימטריאות ע"פ הבנתו וכו' כי לאו דוקא 
שאכן כך הענינים באמת ויש שייכות בין שתי המילים הללו.

17( בשונה ממ"ש התוס' )ד"ה "סכנה"(: "פר"ת בשעת הסכנה יכול להסתכן בהן ולא תגין עליו המצוה ולא 
יעשה לו נס כמו לאלישע בעל הכנפים".
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"שענין  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מעיר   )26 הע'   349 ע'  )ח"א  תשמ"ח  בסה"ש  ולאידך 
הגימטריא – מספר, שייך לכל, אפילו לפשוט שבפשוטים וקטן שבקטנים".

ומזה לכאורה ניתן להבין שכן ניתנה הרשות לכ"א לעשות גימטריאות וכו'.

אלא הביאור בזה פשוט, דלעשות גימטריאות ולהשוות בין מילים עי"ז וכו' – לא 
כל אחד יכול לעשות ע"פ הבנתו, אך להבנת הגימטריא שייכים כולם "אפילו פשוט 
שבפשוטים וקטן שבקטנים" )משא"כ דרכים אחרות בלימוד בתורה שאינם שייכים 

לכל ולא כ"א יכול להבין אותם(.

וכ"ז פשוט ולא באתי אלא להעיר.

חיים נצחיים בנשיא דורנו

 הת' מנחם מענדל שי' ליפש
שליח בישיבה

א
בשיחת ה'דבר מלכות' דש"פ בא תשנ"ב, אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

)בסעיף י"ג(:

"החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה, עד גם הדור שלפנ"ז 
)הגילוי  פרעה"  אל  ה"בא  בפועל,  אז  באה  לא  שהגאולה  מכיון  השמיני(:  )דור 
ד"אתפריעו כל נהורין" למטה( לא הי' בתכלית השלימות כנשמה בגוף בריא )היתה 
הסתלקות הנשמה מן הגוף, וגם הנשמה בגוף היתה במצב ש"הדיבור הוא בגלות" 
וכו'(; משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה . . שלא זו 
ותושבע"פ, אלא אדרבה  דגילוי תושב"כ  הגדולים  ח"ו במאורות  בלבד שלא חסר 
– נוספת בזה שלימות נעלית יותר . . באופן שכנשמות בגופים מקבלים בפנימיות 

"אתפריעו כל נהורין" ש"נתלו" עתה, עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד".

ניתן להבחין במ"ש בצורה ברורה שבדורנו, דור הגאולה, לא  זה  ובלימוד קטע 
תהיה הסתלקות הנשמה מהגוף אצל נשיא הדור, אלא שכ"ק אד"ש מה"מ ימשיך 

לחיות בחיים נצחיים אל תוך הגאולה האמיתית והשלימה.

אולם יש המפקפקים בכך שזהו הפשט בשיחה, שהרי בהמשך אותו קטע אומר כ"ק 
אד"ש מה"מ שזה נעשה "עי"ז שתיכף מגיע משיח צדקנו", וממילא – טוענים הם – 
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לכאורה הדברים תלויים בכך שמשיח מגיע, ומכיון שעוד לא זכינו לביאת המשיח 
בפשטות ממש, לכן ח"ו לא נתקיימה הבטחה זו.

הדברים  את  להבהיר  צורך  יש  עדיין  אולם  ביאורים,  מספר  בזה  נדפסו  וכבר 
ולהסבירם בצורה פשוטה וברורה בפשט השיחה. ולקמן בעז"ה יבואו הדברים על 

ביאורם.

ובהקדים נקודת ההסבר, כפי שיוצא לכאורה לאחר שלומדים היטב את השיחה:

וכיון שכך,  החידוש של דורנו, הדור התשיעי, הוא שדורנו הוא דור הגאולה. 
כיון  והיינו  נעלים,  הכי  הגילויים  כל  את  גשמי  גוף  בתוך  לקבל  נזכה  בדורנו 
ש"נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים", ותאווה זו תתממש בשלימות 
הכי  בדרגות  אלקות  גילוי  העולם  בכל  יאיר  שאז  והשלימה,  האמיתית  בגאולה 

גבוהות ועד לגילוי העצמות.

וגילוי זה מתחיל ממשיח צדקנו, שהוא מקבל בגופו הגשמי את גילוי העצמות, 
ורק לאחר מכן יזכו כל עם ישראל לקבל את הגילוי הנעלה. ומכיון שעם ישראל 
מאיר  הגאולה  לפני  עוד  לכן  השלימה,  בגאולה  זה  נעלה  גילוי  את  יקבלו  כולו 
גילוי זה בגופו הגשמי של מלך המשיח, כהכנה לשלימות הגילוי שיתגלה בכל עם 

ישראל בגאולה האמיתית והשלימה.

ומזה מובן: שבכ"ק אד"ש מה"מ קיים כבר עכשיו גילוי העצמות, וממילא בדורנו 
לא שייך שתהיה הסתלקות הנשמה מגופו של נשיא הדור ולא שייך מצב שדיבורו 
והשלימה.  האמיתית  בגאולה  רק  לזה  יזכה  כולו  ישראל  עם  אולם  בגלות.  יהיה 

וכלפי זה מכוונים המילים בסיום הקטע "עי"ז שתיכף מגיע משיח צדקנו"18.

ב
מה"מ  אד"ש  שכ"ק  לומר  מוכרחים  מדוע  ההסבר  כללות  את  שביארנו  לאחר 
מקבל את גילוי העצמות עוד לפני עם ישראל, וממילא כבר עכשיו לא שייך אצלו 
זה כתוב  ענין  כיצד  נפנה לבאר   – נצחיים  והוא מוכרח לחיות בחיים  הסתלקות 

במפורש ממש19 גם ב'קטע הידוע' שלקראת סוף השיחה )סי"ג(:

"מזה מובן החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה, עד גם 
הדור שלפנ"ז )דור השמיני(: מכיון שהגאולה לא באה אז בפועל, ה"בא אל פרעה" 

18( ויש להאריך עוד בזה שדברים אלו מובנים ממהלך השיחה אף אם לא היה קטע זה כתוב בה ואכ"מ.
19( ואף שהדברים כתובים בסגנון שמקשה מאוד על ההבנה, אולם בלימוד בעיון היטב, מובן שהדברים כתובים 

ממש במפורש.
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)הגילוי ד"אתפריעו כל נהורין" למטה( לא הי' בתכלית השלימות כנשמה בגוף בריא 
)היתה הסתלקות הנשמה מן הגוף, וגם הנשמה בגוף היתה במצב ש"הדיבור הוא 
בגלות" וכו'(; משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה – 
הגדולים  במאורות  ח"ו  חסר  שלא  בלבד  זו  שלא  המאורות",  "נתלו  תומ"י  נעשה 
]לא  יותר  נעלית  שלימות  בזה  נוספת   – אדרבה  אלא  ותושבע"פ,  תושב"כ  דגילוי 
באופן ד"כבד פה מאורייתא שבע"פ וכבד לשון מאורייתא שבכתב", להיותו למעלה 
מזה[, באופן שכנשמות בגופים מקבלים בפנימיות "אתפריעו כל נהורין" ש"נתלו" 
עתה, עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד, "שלח נא ביד תשלח", וילמד תורה את כל העם 

כולו, עד "תורה חדשה מאתי תצא"".

נפנה ונעיין בדברים הדורשים ביאור בקטע הנ"ל:

הראשון  והדור  לגלות  האחרון  הדור   – זה  ש"בדורנו  אד"ש  בדברי  הפירוש  מה 
לגאולה – נעשה תיכף ומיד "נתלו המאורות""? הרי לפני כן בסעיף זה עצמו השתמש 
אד"ש בביטוי "נתלו המאורות" ביחס ליום יו"ד שבט, שביום זה "ניטלו המאורות" 
)ניטלו בט'(, ניטל והסתלק המאור של הדור השמיני, הרבי הריי"צ, אולם בו ביום 
כ"ק  )ניתלו בת'(, שנתלה המאור של הדור התשיעי, הלוא הוא  "נתלו המאורות" 
אד"ש מה"מ. וא"כ, מה פירוש הביטוי "נעשה תיכף ומיד נתלו המאורות"? ההולך 

להיות רבי חדש ח"ו?

זו בלבד שלא  ממשיך מיד כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה ומסביר את כוונתו: "שלא 
חסר ח"ו במאורות הגדולים דגילוי תושב"כ ותושבע"פ", בדורנו לא רק שלא יחסר 
דבר במאור הגדול שמגלה את התורה, הלוא הוא נשיא הדור, כ"ק אדמו"ר שליט"א, 
דהיינו לא רק שלא תהיה הסתלקות אצל נשיא הדור, "אלא אדרבה – נוספת בזה 
שלימות נעלית יותר", והיא ש"באופן שכנשמות בגופים מקבלים בפנימיות "אתפריעו 
כל נהורין" ש"נתלו" עתה, עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד, "שלח נא ביד תשלח", וילמד 

תורה את כל העם כולו, עד "תורה חדשה מאתי תצא"".

נשים לב לתמיהה שלכאורה עולה מרישא לסיפא בקריאת הדברים: אד"ש אומר 
שזוכים לקבל נשמות בגופים את את ה"אתפריעו כל נהורין" שנתלו עתה, כלומר 
שהמאור שממנו מגיע הגילוי של ה"אפריעו כל נהורין" כבר נמצא, ובאותה נשימה 
ממשיך אד"ש "עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד" – משמע לכאורה שזה עוד לא קרה )וכן 
בתחילת הענין, אומר "נעשה תיכף ומיד נתלו המאורות", משמע שזה עוד לא קרה, 

וכיצד זה מסתדר עם הביטוי לקראת סוף הקטע שהמאורות כבר "נתלו עתה"(?

ונראה לומר הביאור בפשטות: בדורנו יש כבר את המאור שממנו "אתפריעו כל 
נהורין", בדורנו יש כבר את מלך המשיח בו שוכן גילוי העצמות בתוך גוף גשמי, 
וממנו יגיע גילוי זה לכל עם ישראל )בגאולה השלימה(. אולם החידוש הוא שתיכף 
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ומיד כל עם ישראל יזכו לקבל את הגילוי הזה, )מאותו מאור שכבר נמצא עכשיו( 
וזה קורה "עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד".

ובמילים פשוטות: בכ"ק אד"ש מה"מ שוכן כבר עכשיו גילוי העצמות, המאור 
כבר נתלה, אבל עם ישראל כולו יזכו לקבל את הגילוי מהמאור הזה, דהיינו לקבל 

את גילוי העצמות בתוך גוף גשמי, רק בגאולה האמיתית והשלימה.

ומן הנכון לראות שבתחילת הקטע מדבר על נשיא הדור באופן פרטי )"לא חסר 
ח"ו במאורות הגדולים" - ברבי בעצמו. וכן בהמשך, בסוגריים, "לא באופן ד"כבד 
פה" . . להיותו למעלה מזה" – לשון יחיד(. משא"כ בהמשך הקטע מדבר על כללות 
עם ישראל )"נשמות בגופים", לשון רבים, "עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד . . וילמד 

תורה את כל העם"(.

ולמרות שמלך המשיח שיהיה בגאולה הוא הרי נשיא דורנו בעצמו, עם אותו 
שם ואותו גוף גשמי, אבל מכיון שמתחיל להאיר לפתע גילוי מסוג אחר שעוד לא 
האיר מעולם – גילוי העצמות – לכן זה נחשב שכביכול נתלה מאור חדש, שכביכול 
זהו רבי חדש! )אלא שכנ"ל, באד"ש עצמו הגילוי זה נמצא כבר היום, אבל בגאולה 
אנו נתייחס לזה כמאור חדש מכיון שאנו נזכה לראשונה לראות את הגילוי הנעלה 

הזה, מבחינתנו זה יהיה כאילו כמו רבי חדש(20.

הגילויים  לכל  היום  כבר  כלי  דורנו  שנשיא  שמכיון  בפשטות,  מובן  וממילא 
הכי נעלים כולל גילוי העצמות, ממילא לא שייך בו מצב של מיתה והסתלקות 
ח"ו. )כמבואר בשיחה שהסתלקות נשיא הדור קשורה עם הענין של גילוי אורות 

מרובים שאין כלים להכיל אותם(.

ג
ויש להוסיף ולבאר, מדוע מוכרחים לומר שכבר עכשיו יש אצל כ"ק אד"ש מה"מ 
בגילוי את הכח המיוחד של נשמת משיח )שיכול לקבל את גילוי העצמות בתוך 
גוף הגשמי(, וממילא לא שייך אצלו מצב של הסתלקות הנשמה מהגוף, ומדוע 
בגאולה  רק  זה  מיוחד  כח  יקבל את  לומר שכ"ק אד"ש מה"מ בעצמו  אי אפשר 

האמיתית והשלימה?

מוגהת  הבלתי  ב'הנחה'  מופיעה  שהיא  כפי  גופא  זו  בשיחה  וכן  מקומות  בכמה  מהלשון  גם  ולהעיר   )20
מההתוועדות, שהרבי קורא לגאולה השלימה בשם "דור העשירי", למרות שזהו אותו רבי, מכיון )כנ"ל( שזהו גילוי 

חדש עד כדי שנחשב כמו רבי חדש.
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ויש לבאר זאת )בנוסף למ"ש לעיל(, ע"פ המבואר במקום אחר21 שכשמתבוננים 
בדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בכמה משיחותיו22, רואים שכ"ק אד"ש מה"מ מגדיר 
את המשיח שבכל דור בתואר "משיח שבדור" ולא בתואר "ראוי להיות משיח" )כפי 
שמגדירים זאת החת"ם סופר23 והשדי חמד24(, היינו שכבר בזמן הגלות הוא לא רק 
"ראוי להיות משיח" אלא הוא כבר "מלך המשיח". ועוד רואים בשיחותיו של אד"ש, 
שכשאד"ש מדבר על השלב בו משיח נשלח לגאול את עם ישראל, אומר זאת אד"ש 
בסגנון שהמשיח מתגלה וגואל את ישראל )ולא שהקב"ה מתגלה אליו ושולחו לגאול 

את ישראל, כפי שמגדירים זאת החת"ם סופר והשדי חמד(.

ונתבאר בזה שזהו הבדל סגנון בין ספרי הנגלה לספרי החסידות כיצד להגדיר מהו 
משיח. דבפשטות משיח הוא זה שבונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל. וממילא, כל זמן 
שלא בנה בית מקדש בפועל ולא הביא גאולה בפועל, הרי הוא עדיין לא משיח. אולם 
תורת החסידות ש'תופסת' כל דבר מצד מהותו הפנימית, רואה במלך המשיח את זה 

שיש בו את הכח הפנימי של נשמת משיח.

וממילא כל נשיא הדור, בו מאירה ומתגלה היחידה הכללית שזוהי נשמתו של 
משיח – נקרא בשם "משיח שבדור" )ולא רק "ראוי להיות משיח"(. וממילא גם השלב 
אליו  שנגלה  רק  )ולא  משיח"  "התגלות  נקרא  ישראל,  את  לגאול  נשלח  משיח  בו 
הקב"ה ושלחו(, מכיון שאז מתעורר כח המשיח שבו והוא יוצא בפועל לממש את כח 

המשיח שבו ולגאול את ישראל.

והנה, בשיחת ה'דבר מלכות' דש"פ וירא תשנ"ב, אומר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 
המשיח במילים ברורות: "בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, 
רק  צריכים  ועכשיו  דמשיח,  גם ההתגלות  אלא(  דמשיח,  רק המציאות  )לא  ישנה 

לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש!". 

היינו שכח המיוחד של נשמת משיח שנמצא בנשיא הדור - כבר התגלה. וממילא 
מובנים דבריו בשיחת ש"פ בא הנ"ל, שהמאורות של ה"אתפריעו כל נהורין" שיתגלו 
בגאולה, כבר נתלו עתה )היינו גילוי העצמות שמתגלה כבר עכשיו בגופו הגשמי 
של מלך המשיח, מכיון שנשמתו של מלך המשיח – כולל כחותיה המיוחדים שיכולה 
לקבל את גילוי העצמות בתוך גוף גשמי - נמצאת כבר עכשיו בגילוי אצל נשיא 
הסתלקות  להיות  יכולה  לא  בדורנו  מדוע  ביאור  בתוספת  מובן  וממילא  דורנו(. 

הנשמה מהגוף אצל נשיא הדור.

21( קונטרס התגלות משיח, לרשד"ב שי' וולף.
22( שיחת ה'דבר מלכות' דש"פ וירא תשנ"ב סי"ד, ועד"ז בשיחת ה'דבר מלכות' דש"פ תזו"מ תנש"א ס"ח.

23( שו"ת חת"ס חו"מ )ח"ו( בסופו )סצ"ח(.
24( שד"ח פאת השדה מערכת האל"ף כלל ע'.
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ד
ויש להוסיף גם בנוגע לענין הדיבור, שבאותו הקטע אומר אד"ש שתי נקודות 
וגם  הדור,  נשיא  אצל  הסתלקות  תהיה  לא  שבדורנו  גם   – דורנו  לנשיא  בנוגע 
שבדורנו דיבורו של נשיא הדור לא יהיה בגלות. ורבים התקשו בזה לנסות להבין 
מה פירוש בדברי אד"ש שבדורנו דיבורו של נשיא הדור לא יהיה בגלות, כשלאחר 
כחודש וחצי בלבד מזמן אמירת השיחה, התחיל מצב שהחסידים לא זכו לשמוע 

יותר שיחות מאד"ש.

ולכאורה נראה לומר הביאור בזה בפשטות ממש, שזהו אותו ביאור שמסבירים 
בד"כ על הענין השני שבשיחה זו – שבדורנו לא תהיה הסתלקות הנשמה מהגוף 
אצל נשיא הדור, ובפועל הרי לאחר זמן היה נראה כביכול בעינים גשמיות שיש 
הסתלקות ח"ו. והתשובה הידועה על זה, היא שמה שהיה נראה בעינים גשמיות 
כהסתלקות, הרי הוא לא המציאות האמיתית, והמציאות האמיתית ע"פ תורה היא 

שכ"ק אד"ש מה"מ חי וקיים בגוף גשמי כפשוטו ממש.

ולכאורה יש לומר אותו ביאור בנוגע לענין הדיבור – שזה שלא שמעו שיחות 
אינו  אדר,  כ"ז  לאחרי  שהתחילה  והסתר  ההעלם  תקופת  בכל  מאד"ש  חדשות 
כלל ענין של "הדיבור הוא בגלות", אלא זהו ענין אחר לגמרי. כלומר: "הדיבור 
הוא בגלות" פירושו שיש מצב שנשיא הדור לא יכול לדבר )או שיש אצלו בעיות 
בדיבור, "כבד פה"(, מצד זה שיש גילוי של אורות מרובים וגופו הגשמי לא כלי 
)ואף שאד"ש מצד עצמו  ו' בשיחה.  להכיל את הגילוי, כמבואר לפני כן בסעיף 
לא מוגבל בשום דבר, וכל מה שנעשה עם צדיקים הכל נעשה בהסכמת וברצונם, 
אולם אעפ"כ אד"ש עצמו הכניס את עצמו להגבלה שכביכול הוא לא יכול לדבר, 

מצד גילוי מאוד גדול שגופו הגשמי לא כלי להכיל אותו(. 

משא"כ כ"ק אד"ש מה"מ, שגם בגשמיות ממש יכל לדבר גם בתקופת ההעלם 
והסתר שלאחר כ"ז אד"ר תשנ"ב. ומה שלא דיבר )כ"כ( בפועל, היה מצד סיבה 
אחרת שמצידה החליט שלא רוצה לדבר, אולם גם באותו זמן, בפועל ממש בגשמיות 
הוא יכל לדבר ככל אשר יחפוץ. וכפי שגם הרופאים אמרו כבר אז, שאד"ש יכול 

לדבר מצוין וכשהוא רוצה הוא מדבר וכשהוא לא רוצה הוא לא מדבר25.

25( וראה לדוגמא בספר יומן קבלת המלכות )יומנים משנת תשנ"ג ותשנ"ד( בתאריך ח' תמוז תשנ"ג.
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***
ואולי אפשר להוסיף: ברור לכל חסיד ששיחה זו של אד"ש נאמרה בתור הכנה 
הפסקנו  בו  הנורא  והסתר  מכן, שהתחיל ההעלם  לאחר  קצר  זמן  למצב שהתחיל 
לשמוע שיחות מפיו של מלכנו, ולאחר זמן גבר ההעלם והסתר עד כדי מצב שהיה 

נראה בעינים גשמיות כהסתלקות ח"ו.

ואולי יש לומר שדוקא מטעם זה, שזמן קצר אח"כ התחיל ההעלם והסתר, בא כ"ק 
אד"ש מה"מ בשיחה זו להדגיש ולהודיע לנו את המציאות האמיתית – שלאמיתו של 
דבר אצל אד"ש אין מצב של כבד פה ואין מצב של הסתלקות הנשמה מהגוף, ואין 
כאן ח"ו שום עצירה בתהליך הגאולה, אלא כל עניני הגאולה "חיים וקיימים לעד" 
ועומדים הם בתוקפם, ובראשם הנבואה העיקרית26 – הנבואה ש"לאלתר לגאולה", 

ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא"!

שיעור ענף הציצית – לשיטתיה דהרמב"ם ואדה"ז

 הת' דוד שי' מיכאלאשוילי
 הת' אריאל מנחם מענדל שי' קדוש 
תלמידים בישיבה

א
כתב הרמב"ם )בריש הלכות ציצית(: "ענף שעושין על כנף הבגד ממין הבגד הוא 
ויקחני בציצית ראשי.  הנקרא ציצית מפני שהוא דומה לציצית של ראש. שנאמר 
וזה הענף הוא הנקרא לבן מפני שאין אנו מצווין לצובעו. ואין לחוטי הענף מנין מן 

התורה".

והנה בשו"ע אדה"ז )או"ח סימן יא ס"א( כתב: "מצות ציצית . . עכשיו שאין לנו 
תכלת צריך ליקח ב' חוטי לבן במקום ב' חוטי תכלת מפני שאין ציצית פחות מד' 
חוטין שנאמר גדילים תעשה לך ואין גדיל פחות מב' חוטין שגודלן זה על גב זה 

וכשהוא אומר גדילים הרי כאן ארבע".

ומשמע להדיא דלשיטת אדה"ז גם שיעור החוטים )"גדילים"( הוא מדאורייתא, 
וכדרשת רב בגמ' )מנחות לט, ב(: "וההיא גדילים למניינא הוא דאתא גדיל שנים 

26( משיחת ש"פ שופטים תנש"א – מוגה, וראה שם הערה 116.
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גדיל  כתיב  הוה  אי  "כלומר  שנים"(:  "גדיל  )ד"ה  וכדפירש"י  ארבעה"  גדילים 
תעשה לך משמע ב חוטין דאין גדיל פחות משנים השתא דכתיב גדילים משמע 
ארבעה"27. משא"כ לדעת הרמב"ם אין שיעור לענף )פתילות( הציצית מן התורה, 
ואף שבהלכה ו כתב שיעור לענף הציצית, מ"מ אי"ז אלא מדברי סופרים )כמ"ש 

בכסף משנה עיי"ש28(.

ויש לבאר סברת הרמב"ם דמנין הגדילים אין הוא מן התורה והוא רק מדברי 
סופרים, והטעם שלא פסק כדמצינו בפוסקים הנ"ל.

ב
והנה גבי הנאמר בפסוק )במדבר טו, לט(: "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות 
ה'", חוקר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א29 האם זהו מגוף מצות ציצית, או שאינו אלא 

פרט הבא כתוצאה מקיום מצות ציצית אך אינו חלק מגוף המצוה30.

והנפק"מ ברורה: כאשר לבש אדם הטלית באופן שלא זוכר כל המצות בשעת 
לבישתה, להאופן הא': קיים המצוה, ורק שהחסיר פרט משלימות המצוה. משא"כ 
להאופן הב', שלא קיים המצוה כלל. כי כל לבישת הטלית הינה בשביל שיזכור 

המצוות כולם, וכאשר חיסר בזכירת המצוות לא קיים המצוה. 

ולכאו' ענין זה תלוי בב' הפי' שמביא רש"י )שם לז( במשמעות התיבה 'ציצית':

הב':  ופי'  ראשי"".  בציצית  "ויקחני  כמו  בה  התלויים  הפתילים  "ע"ש  א':  פי'   
"ציצית על שם "וראיתם אותו" כמו "מציץ מן החרכים"". דאם נאמר ש'ציצית' פי' 
"ע"ש מציץ מן החרכים", היינו ש"וראיתם אותו וזכרתם" הינו חלק מגוף המצוה. 

27( וכדמשמע גם ממ"ש המחבר )שם סי"ב(: "מנין חוטי הציציות בכל כנף, ארבעה כפולים שהם שמונה, ואם 
הוסיף, פסול. יחתוך ראשי החוטין הארבעה ויתחבם בכנף ויכפלם, ואז יהיו ח'". ופירש הט"ז: "ד' כפולים. – דאמרי' 
בגמ' גדיל וב' גדילים ד'. פי' אי הוה כתי' גדיל הוה משמע ב' דאין גדיל פחות מב' השתא דכתיב גדילים ד' משמע. 

ובזמן שהיה תכלת היו עושים ב' מתכלת וב' מלבן והאידנא הוה לבן במקום תכלת ועושין ד' ארוכים משל לבן".
וכן משמע ממ"ש הטור )ריש סימן יא(: "מצות ציצית בזמן שהיה תכלת מצותן שיקח ב' חוטין כפולים של צמר 
צבועין תכלת וב' חוטין כפולים של צמר לבן או של פשתן". ופירש הפרישה שם: "דכתיב גדילים תעשה לך אין 
גדיל פחות משנים גדילים ארבע והיינו שני מינים וסברא שיהיו שני המינים שוים שני חוטין מהאי מינא ושנים 

מהאי מינא".
טעמייהו  במפרשים  כדיליף  מדאורייתא,  הוא  הציצית  חוטי  מספר  בשו"ע  והמחבר  הטור  לדעת  דגם  והיינו 
מהגמ' מנחות הנ"ל )אלא שאי"ז משמע מגוף דבריהם אלא ממ"ש בנו"כ, ולכן אולי אפשר להבין דבריהם גם באופן 

אחר וליישב עם שיטת הרמב"ם אלא שאי"ז מסתבר וראה לקמן בפנים(.
28( ועיין ג"כ בכסף משנה שם בסוף דבריו שהקשה מגמ' זו על שיטת הרמב"ם דסבר שאין זה מן התורה כנ"ל. 

ובתירוץ קושיא זו ראה יד ירמיהו וקובץ היד שם.
29( לקו"ש חל"ג שיחה ג' לפר' שלח.

30( ובסגנון אחר: מהו גדרה וענינה דמצות ציצית, האם עצם לבישת הטלית, או לבישת הטלית באופן המביא 
לזכירת כל המצוות.
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משא"כ לפי' הא' ש'ציצית' הינה ע"ש הפתילים התלויים בה כמו "ויקחני בציצית 
ראשי", החפצא דציצית הינה הפתילים בעצמם ותו לא.

כתב  דהנה  והטור,  הרמב"ם  נחלקו  שבזה  שליט"א  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  ומסביר 
הרמב"ם בסוף הלכות ציצית )פ"ג הי"א(: "אע"פ שאין אדם מחוייב לקנות לו טלית 
ולהתעטף בה כדי שיעשה בה ציצית, אין ראוי לאדם חסיד שיפטור עצמו ממצוה זו 
אלא לעולם ישתדל להיות עטוף בכסות המחוייבת בציצית כדי שיקיים מצוה זו כו'".

ובהלכה שלאח"ז מוסיף זהירות הנובעת מכך שציצית מביאה לזכירת כל המצוות: 
"לעולם יהא אדם זהיר במצות ציצית, שהרי הכתוב שקלה ותלה בה כל המצות כולן 
שנאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה'". מובן איפוא, ש"וראיתם אותו" הוא 

דבר נוסף על עצם המצוה.

משא"כ הטור )סימן כד( כתב: "טוב ונכון להיות כל אדם זהיר וזריז במצות ציצית 
שיהי' לו בגד קטן מצויץ שילבש אותו כל היום, כי עיקר מצותה על זכירת המצות, 
ובכל שעה ובכל רגע צריך לכך"31. הרי שכולל יחד הזהירות במצוה זו עם זכירת כל 

המצוות, שזו "עיקר מצותה", ומשמע ש"וראיתם אותו" הוא מגוף המצוה. 

ובשיטת ה'טור' אזלי המחבר וכן אדה"ז בשולחנו, שבתחילה כ' "כשיתעטף בציצית 
שנאמר  לעשותם  מצותיו  כל  שנזכור  כדי  בציצית  להתעטף  הקב"ה  שציונו  יכוין 
וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה'", ואח"ז ממשיך "וכיון שטעם לבישת הציצית 
הוא כדי לזכור המצות לפיכך הלובש טלית קטן יזהר ללובשו על בגדיו כדי שתמיד 
יראוהו ויזכור המצות", וממשיך "ואותן הלובשים אותו תחת הבגדים יזהרו שילבשו 
אותו באופן שיראו הציצית תמיד שע"י ראייתן יזכרו המצות תמיד", שמדייק "יזהר" 

"יזהרו", כי בלי זה חסר בגוף מצות ציצית.

ג
ולפי כל הנ"ל – דנחלקו הרמב"ם והטור גבי גדר מצות ציצית האם ענינה הוא 
זכירת כל המצוות או שמצותה זהו רק לבישתה32. אפשר לומר דמטעם זה נחלקו גבי 

שיעור הפתילים האם הינו מן התורה. 

ובהקדים מ"ש הטור בסכ"ד שם "גדולה מצות ציצית ששקולה כנגד כל המצוות 
דכתיב וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה', ציצית עולה ת"ר וח' חוטין וה' קשרים 

31( וכן כתב המחבר )בב"י או"ח ס"ח ד"ה ומתוך מה שאמר(.
32( ומ"וראיתם אותו" למד הרמב"ם שהלילה אינו זמן חיוב ציצית, וכמ"ש שם בפ"ג ה"ז: "שחובת הציצת ביום 
ולא בלילה שנא' 'וראיתם אותו' בשעת ראיה", משמע שס"ל דאין מצות ראייתו בפועל, אלא פי' 'וראיתם אותו' היינו 

בזמן ראי'.
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י"ג הרי תרי"ג". עכ"ל. ובפרט לפי מ"ש הב"ח על אתר "שהכל הוא הגורם לזיכרון, 
דע"י שיעלה על מחשבתו דציצית עולה כו' תרי"ג ע"י כך יזכור כל תרי"ג מצוות". 

ולפי"ז אפשר לומר דאדה"ז והרמב"ם אזלי הכא )גבי הענף האם שיעורו הינו מן 
התורה( לשיטתם בגדר מצות ציצית:

לבישת  הינו  התורה  מן  ציצית  מצות  דגדר  לשיטתי'  דאזיל  דהרמב"ם  והיינו, 
הציצית, כנ"ל בארוכה, לכך ס"ל דאין שיעור למנין הפתילים )"ואין לענף שיעור"( 
מן התורה, דאין נוגע כמות הפתילים שיש בענף משום דאי"ז עיקר חשיבות הענין 

ועיקר המצוה הוא עצם לבישת הטלית. 

לבישת הטלית  הינו  ציצית  דגדר מצות  כה'טור'  דס"ל  משא"כ לשיטת אדה"ז 
בכדי שיוביל לזכירת המצוות ולכן ה"וראיתם אותו" הוא מגדר המצוה וללא ראיית 
הציצית חסר בגוף המצוה, ומטעם זה ס"ל שמנין הפתילים הינו מדאורייתא, דכיון 
שכנ"ל מה'טור' מנין הפתילים מורה ומזכיר על מנין תרי"ג מצוות התורה, הרי לפי 
גדר המצוה צ"ל לזה שיעור, וכנ"ל מהב"ח דמנין הפתילים מדויק ביותר ומורה על 

כל מצוות התורה33.

נוסח "ועל הניסים"

 הת' שמואל שי' הלוי עמית
תלמיד בישיבה

בלקו"ש )חט"ו שיחה א לחנוכה( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את הטעם שבנוסח 
נפלאות"  ועל  הניסים  ועל  "על התשועות  כתוב  "הנרות הללו" שבסידור אדה"ז 

ולאחר מכן הסדר שונה והנוסח הוא "על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך".

'ישועה' היא ענין טבעי שבו ה'  ג' לשונות אלו:  בין  זה מבאר החילוק  ולהבין 
וה'  לנצח  האפשרות  את  הצדדים  לשני  יש  בה  מלחמה  ע"ד  האדם,  את  הושיע 

הושיע את א' הצדדים והביא לנצחונו.

33( ויומתק ביותר לפי מ"ש הרמב"ם פ"א ה"א מהל' ציצית הנ"ל שכ': "ענף שעושין על כנף הבגד ממין הבגד 
הוא הנקרא ציצית מפני שהוא דומה לציצית של ראש. שנאמר ויקחני בציצית ראשי, ואין לחוטי הענף מנין מן 
התורה". והיינו כנ"ל בארוכה בפנים דאזל לשיטתו שגדר מצות ציצית הינו לבישת הטלית וכו'. משא"כ כאשר 
מזכיר אדה"ז פס' זה הוא לענין 'הפרדת החוטין זה מזה', כמ"ש בסי' ח הי"ב מהלכות ציצית: "התורה קראתן ציצת 
ואין לשון ציצית אלא חוטין נפרדין . . כמ"ש ויקחני בציצית ראשי, על כן צריך להפריד החוטין זה מזה קודם 

הברכה". עיי"ש, ודו"ק.
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'נס' הוא ישועה והצלה לגמרי למעלה מדרך הטבע ע"ד מלחמה בה ניצח הצד 
החלש שזהו ענין שלמעלה מדרך הטבע לגמרי.

'פלא' הינו דבר שבדרך הטבע אך הוא נחלק מהנהגת העולם הרגילה ומפליא את 
האדם, ע"ד גאולת אדה"ז שעליה כתב "הפליא כו' לעשות בארץ", כלומר שאף שהיה 
זה ע"י השתדלות אצל השרים וכו' מ"מ אי"ז כפי ההנהגה הרגילה ולכן זה ענין של 

פלא.

ומסביר שבג' חלוקות אלו נחלקו הניסים בחג חנוכה:

בתחילה היה קרב קטן בין החשמונאים ליוונים אחרי שהיוונים הקריבו ד"א על 
מזבח, ובקרב זה החשמונאים נצחו. ולניצחון זה היה מקום בדרך הטבע ולכן הוא 

ישועה.

לאחר מכן היה את המלחמה הגדולה בין היוונים לחשמונאים ובמלחמה זו מעטים 
וחלשים ניצחו רבים וחזקים שזהו ענין שלגמרי למעלה מדרך הטבע, ולכן ענין זה 

נקרא נס.

לאחר מכן החשמונאים מצאו פך אחד של שמן חתום בחותמו של כהן גדול, ואף 
שהיוונים טימאו את כל השמנים מ"מ יכול להיות שהיה פך אחד שהיה מוטמן והם 

לא מצאו אותו, ולכן מאורע זה נקרא פלא34.

את  מונים  אנו  הללו"  "הנרות  בנוסח  הניסים  מוזכרים  בו  הראשונה  בפעם  ולכן 
ועל  הניסים  ועל  התשועות  "על  הוא  הסדר  ולכן  ההתרחשויות  סדר  כפי  הניסים 
נפלאות", ובפעם השניה כאשר מדובר על "להודות ולהלל לשמך הגדול" הסדר הוא 
לפי גודל הניסים שזה מה שמביא את הודאת האדם ולכן הסדר הוא "על ניסיך ועל 

נפלאותיך ועל ישועותיך". ע"כ תוכן ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה שם.

וע"פ הנ"ל יש לברר הטעם לנוסח "ועל הניסים" שם הסדר הוא "ועל הניסים ועל 
הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות". דלכאורה סדר זה אינו כפי ב' 

האופנים שנת"ל וצריך להבין טעם הדבר.

"ועל  ונוסח  נס השמן  על  בעיקר  נתקן  הללו"  "הנרות  זה שנוסח  ובהקדים  וי"ל 
"הנרות הללו"  )כמובן מזה שבנוסח  נצחון המלחמה  נס  הניסים" נתקן בעיקר על 
גיבורים ביד  "ועל הניסים" אומרים "מסרת  ובנוסח  מדובר )בעיקר( על נס השמן 

חלשים, רבים ביד מעטים וכו'" שאלו הם הניסים דנצחון המלחמה(.

ועפ"ז מובן שכאשר באים להודות לקב"ה על הנס דנצחון המלחמה הנה ראשית יש 
לומר את הלשונות הקשורים לנס זה ולכן הסדר הוא שבתחילה אומר "ועל הניסים" 

34( ובנוגע לנס שהשמן דלק שמונה ימים ראה הערה 27 בשיחה שם.
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"ועל הפורקן" שקאי  דקאי על נצחון המלחמה כמבואר לעיל, לאחר מכן אומר 
על הפורקן וההצלה מן האויבים, וכמ"ש האבודרהם שהוא ע"ד הפסוק "ויפרקנו 

מצרינו", לאחר מכן אומרים "ועל הגבורות" דקאי ג"כ על נצחון המלחמה.

ורק לאחר כל הלשונות הקשורים לנצחון המלחמה ממשיכים בלשונות הבאים 
"ועל התשועות ועל נפלאות" דהוא על סדר ההתרחשויות כמו בתחילת הנוסח 

ד"הנרות הללו".

אלא שצ"ע בכהנ"ל, דכיון שנוסח "ועל הניסים" נאמר הן בחנוכה והן בפורים, 
א"כ לאו דוקא שניתן לומר את כהנ"ל, ודאי שבחג הפורים לא היו הניסים דמציאת 
פך השמן וכו' ומהו הפירוש ב"ועל התשועות ועל הנפלאות" בשייכות לחג הפורים, 

וע"כ שישנה משמעות אחרת ללשונות אלו, ולכן אולי א"א לתרץ כנ"ל35.

אך לאידך גיסא מזה שתיקנו נוסח זהה משני חגים אלו מובן שכן ישנה שייכות 
ביניהם, והיא: כיון שכל הנס דפורים הוא גם הענין דנצחון המלחמה והצלה מן 
השונאים, שהוא שווה לנס נצחון המלחמה דחג החנוכה, וממילא אפשר להקיש 

מאחד על השני.

וגם לפי הצד הראשון בשאלה זו, אולי עכ"פ אפשר לתרץ כהתירוץ הנ"ל בנוגע 
לכוונת הדברים בשייכות לחנוכה אף שכוונתם משתנה בשייכות לפורים.

ועצ"ע, ואבקש לראות דעת הקוראים בזה.

סיבת מכות מצרים

 הת' ישראל שי' ערד
תלמיד בישיבה )ש"א(

בנוגע למכות שהביא הקב"ה על מצרים כתיב )שמות ז, ג ואילך(: "ואני אקשה 
את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים: ולא ישמע אלכם פרעה 
מצרים  מארץ  ישראל  בני  עמי  את  צבאתי  את  והוצאתי  במצרים  ידי  את  ונתתי 
בשפטים גדלים: וידעו מצרים כי אני ה' בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני 

ישראל מתוכם".

35( וא"כ אוי"ל שזהו הטעם שענין זה לא מוזכר כלל בשיחה שם כיון שזהו ענין אחר שלא קשור לסדר הנוסח 
ד"הנרות הללו".
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בנ"י  את  שיוציא  ה'  ציווי  את  לו  לומר  למשה  הלך  שמשה  לפני  שעוד  והיינו 
ממצרים, הקב"ה אמר למשה שפרעה לא ישמע לנבואת משה ולאחר מכן הקב"ה 

יכה את המצריים ע"מ ש"ידעו מצרים כי אני ה'".

ובלקו"ש )חל"ו שיחה ב לפרשת וארא( מסביר כ"ק אד"ש מה"מ שכל מה שקורה 
בעולם מטרתו הפנימית היא בשביל התורה וישראל, וכ"ה גם בנוגע למכות מצרים 
שאף שהמכות באו כיון שהמצריים העבידו את בנ"י בפרך ולכן היה צריך להביא 
מ"מ הטעם  בנ"י,  את  וישחררו  ה'"  אני  כי  מצרים  ש"ידעו  ע"מ  אלו  מכות  עליהם 

הפנימי של המכות הוא ע"מ שאצל בנ"י תתחזק האמונה בה'.

וגלוי  ג(: "מאחר שהרשיע והתריס כנגדי,  )ז,  וענין זה נרמז בלשון רש"י שכתב 
לפני שאין נחת רוח באומות עובדי אלילים, לתת לב שלם לשוב, טוב לי שיתקשה 
לבו, למען הרבות בו אותותי ותכירו את גבורותי, וכן מדתו של הקדוש ב"ה, מביא 
פורענות על האומות עובדי אלילים, כדי שישמעו ישראל וייראו". ע"כ תוכן דברי 

כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה שם.

ומזה מובן שמטרת המכות היא שבנ"י יכירו ויאמינו בה'.

המופתים  ענין  יובן  "ועתה  א(:  נז,  )וארא  בתו"א  כותב  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  והנה 
שהראה השי"ת למצרים. וכמ"ש וידעו מצרים כי אני ה'. פי' וידעו הוא מלשון שבירה 
כמ"ש ויודע בם את אנשי סכות. והענין כמבואר למעלה שכדי להוציא הנצוץ מן 
הקליפה המכסה עליה א"א להיות כ"א ע"י שבירת הקליפה וכמשל האגוז כו'. והענין 
שע"י שבירת הקליפה יוכל להיות גילוי אור א"ס ב"ה להנצוץ עד שיוכלל באלקותו 
. ועד"ז היה ענין העשר מכות בכדי לשבר הקליפות להוציא מהם הנצוצין.   . ית' 
מאמינים.  בני  מאמינים  הם  כי  כלל  למופתים  צריכים  היו  לא  עצמן  ישראל  אבל 
וכמ"ש ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' כו' רק בשביל להוציא הנצוצות המובלעים 
תוך הקליפות ממש הוצרך להיות עשר מכות הנ"ל שזהו בשביל וידעו מצרים כו'".

ולכאורה כאן מבואר ש"ישראל עצמן לא היו צריכים למופתים כלל כי הם מאמינים 
מטרת  שכל  מלקו"ש  לעיל  המובא  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  וזה  מאמינים",  בני 

המכות היא ע"מ שבנ"י יתחזקו באמונה בה'?

הרמב"ם  מ"ש  ע"ד  הוא  בתו"א  לביאור  בלקו"ש  הביאור  בין  שהחילוק  ואוי"ל 
)הלכות גיטין ספ"ב( בנוגע לאדם שצריך לתת גט לאשתו ואינו רוצה לעשות זאת, 
שהדין הוא שכופין אותו לתת גט, והטעם לזה הוא כיון שכל יהודי "רוצה להיות 
מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות" וזה שאין נראה כן 
בחיצוניות אי"ז אלא מכיון ש"יצרו הוא שתקפו" )וראה הביאור בזה בארוכה בלקו"ש 

חט"ו שיחה ג לפרשת וירא(.
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ומובן מזה שישנו מצב שאף שרצונו של יהודי הוא לקיים את רצונו של הקב"ה, 
מ"מ רצון זה הינו בהעלם וצריך לגלותו.

ועפ"ז אוי"ל גם כאן שמצד הפנימיות של בנ"י הם אכן מאמינים בני מאמינים 
ואין הם צריכים למופתים ע"מ לחזק את אמונתם, אך בחיצוניות ישנם מקרים בו 
יצרו של היהודי מתגבר עליו ואז הוא אכן צריך לאותות ומופתים ע"מ לחזק את 

אמונתו בקב"ה.

וזהו ההבדל בין מ"ש בתו"א שקאי על פנימיותם של בנ"י שהם מאמינים בני 
מאמינים לבין מ"ש בלקו"ש שזהו מצד החיצוניות של בנ"י שישנם פעמים ש"יצרו 

הוא שתקפו".

ובהשיחה הרי  יש להעיר מהל' בתו"א שזה היה רק בשביל מצרים,  אך עדיין 
מבואר שפנימיות ענין המכות היה בו מטרה בשביל ישראל ועצ"ע.

ביטול ובקשת צרכיו בעבודת התפילה

 הת' מנחם מענדל שי' רום
תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה באתי לגני תשל"ה )השייך לשנה זו36( מביא כ"ק אד"ש מה"מ את 
מ"ש אדמו"ר מוהריי"צ בד"ה באתי לגני תש"י )ס"ה( שעבודת האדם צריכה להיות 
באופן ד"שטות דקדושה", ומבאר שזהו ע"ד לשון הכתוב )תהלים עג, כב( "ואני 
זה מתקיים המשך  עבודה  אופן  ע"י  הייתי עמך" שדוקא  בהמות  ולא אדע  בער 

הכתוב: "ואני תמיד עמך".

וממשיך במאמר, שהענין העיקרי שבעבודת האדם הוא עבודת התפילה, וממילא 
וממשיך  התפילה.  בעבודת  להתבטא  צריך  דקדושה"  ד"שטות  שהענין  מובן 
שתכלית עבודת התפילה הוא אהבה באופן של "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי 
לבדו,  כ"א בעצמות  רוחניים  וגילויים  באורות  אפילו  רוצה  היינו שאינו  בארץ", 

ומובן שדרגא זו היא כשיהודי נמצא בתכלית הביטול לקב"ה.

ומביא את מ"ש אדמו"ר הצ"צ בשורש מצות התפילה )פ"מ, סהמ"צ לצ"צ קלח, 
א( ש"כך הי' נשמע הלשון ממורינו ורבינו נ"ע בדביקותו שהי' אומר בזה"ל איך 
וויל זע גָאר ניסט איך וויל ניט דַאיין ג"ע איך וויל ניט דַאיין עוה"ב כו' איך וויל 

36( ראה סה"מ מלוקט ח"ב ע' רלח ובהערה 2, ע' רנז הערה 23 אודות מנהג כ"ק אד"ש מה"מ הוא לבאר בכל 
שנה פרק מהמשך ההילולא דכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת50

מער ניט אז דיך אליין" ]אינני רוצה מאומה, איני רוצה את הגן עדן שלך, איני רוצה 
את העוה"ב שלך, אני רוצה רק אותך בעצמך[.

ומסביר שרצון זה דאדה"ז שהוא ענין שטות דקדושה שישנו בעבודת התפילה, 
שהוא הרצון לצאת ממציאותו ולהתאחד עם הקב"ה.

ולאחר מכן מוכיח שענין התפילה הוא בקשת צרכיו מהקב"ה, וא"כ כיצד שייך 
שייך  מציאות  הינו  כאשר  )שרק  האדם  מציאות  על  שמורה  צרכיו  דבקשת  הענין 
שיבקש את צרכיו( הרי בשעת תפילה האדם צריך להיות בביטול עד לביטול ד"מי 

לי בשמים" שהוא הביטול הנ"ל דאדה"ז?

ומזה מסיק שענין הביטול שבתפילה צריך לחדור גם בפרטים של בקשת צרכיו: 
"דנקודת ענין התפילה היא ועמך לא חפצתי, למעלה מטו"ד, ויחד עם זה ה"ז שייך 

לבקשת צרכיו ועבודת הבירורים".

ויש להוסיף ביאור בענין זה, דלכאורה איך שייך שכשיהודי נמצא בביטול בעבודת 
התפילה, ועד לתכלית הביטול – הענין ד"מי לי בשמים", יהיה עסוק בצרכיו הפרטיים 

עד שיתחנן על בריאותו ופרנסתו וכו'?

ויש לציין ללקו"ש )חי"ט שיחה לר"ה־ו' תשרי, להלן בתרגום ללה"ק(:

"בתפילת שמו"ע המתפלל הוא כעומד לפני המלך, שלהנמצא לפני המלך אסור 
להראות שום תנועה של המציאות שלו ]עד, שמצינו בגמ' שאפילו "מחוי במחוג קמי 
מלכא" זה דבר שעליו מגיע העונש דהיפך החיים[; וביחד עם זאת קבעו )לכל יהודי( 

בנוסח התפילה י"ב ברכות אמצעיות, שתוכנן הוא שאילת צרכיו".

ומקשה ע"ד הקושיא הנ"ל איך יתכן שביחד עם הביטול דכעומד לפני המלך שייך 
הענין דבקשת צרכיו, ומתרץ שכשיהודי מבקש את צרכיו מהקב"ה הוא אינו מבקש 

זאת בשביל הנאתו או כיו"ב כ"א לשם הבירורים בעוה"ז,

כלומר שכיון שלכל יהודי ישנם את הניצוצות שדוקא הוא צריך לברר אותם, ע"ז 
הוא מבקש מהקב"ה את צרכיו הגשמיים ע"מ שיוכל לברר את העוה"ז.

ונמצא שגם כאשר היהודי מבקש את צרכיו מ"מ אי"ז מראה בהכרח על מציאותו 
כ"א על ביטולו לאלקות שכיון שרצונו של הקב"ה הוא שיהודי יברר את העוה"ז לכן 
יהודי מבקש את צרכיו )ועיי"ש שמסביר שאפילו בזמנים שאי"ז ניכר ביהודי שמבקש 
עבור עבודת הבירורים כ"א עבור מציאותו, מ"מ גם אז בפנימיות הוא מבקש מצד 

הרצון העליון(.

לי  ד"מי  לביטול  ועד  לקב"ה  בביטול  הינו  היהודי  שבתפילה  שאף  מובן  עפ"ז 
בשמים" שאינו רוצה דבר מלבד העצמות, מ"מ ביחד עם זאת – ודוקא בגלל ביטולו 
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לקב"ה – הוא מבקש את צרכיו ע"מ שיוכל לעבוד את עבודתו בעבודת הבירורים, 
וענין זה מובן גם מזה שבמאמר מקשר זאת לבקשת צרכיו ועבודת הבירורים דמזה 

משמע כנ"ל37.

37( ולכללות הענין עיין באור תורה להה"מ פ' בהעלותך סד"ה עשה לך שתי חצוצרות כסף.
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נסתיימה עבודת הבירורים

 הת' יוסף יצחק שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה

א
מוסבר בריבוי מקומות בחסידות שכל עבודת בנ"י בזמן הגלות בקיום תומ"צ היא 
עבודת הבירורים דהיינו הפרדת והוצאת הרע מהטוב הנמצא בעולם, וכשתסתיים 

עבודת הבירורים אזי העולם יהיה דירה לקב"ה שזהו ענין הגאולה השלימה.

וכן כתב כ"ק אדה"ז בתו"א )ד"ה והנה אנחנו, וישב כז, ג ואילך( לאחרי שמסביר 
באריכות את ענין שבירת הכלים ועבודת הבירורים:

"ובזה יובן מה שנמשך הגלות כ"כ הרבה יותר מן י"ז מאות שנה וידוע שהכוונה 
הכל לברר הרפ"ח ניצוצים וכשיוגמרו הברורי' יבא משיח בב"א. וא"כ הוא תמוה 
וכי אפשר שלא נתברר עדיין רפ"ח נצוצים במשך רב כזה אשר דור הולך ודור בא 

וכל א' מישראל מברר חלקו שצריך לברר.

אין  ורבבות  לאלפים  הניצוצי'  נתפרדו  . אלא שהוא משום שלמטה בעשייה   .
מספר ומספר רפ"ח הוא באצי' ושם הם ג"כ מספר ס"ר נשמות כלליי' שהם צריכים 
מספר  נתרבה  שלמטה  וכמו  שבאצי'.  הניצוצות  הן  גדולים  חלקים  רפ"ח  לברר 
הנשמות כנ"ל כך נתרבו מאד הניצוצים לאלפי אלפים חלקים קטנים ולכך נמשך 

הגלות שעדיין לא נשלם כל הבירורים כו' וכשיושלם הבירור יבא הגואל בב"א".

וע"פ הנ"ל נמצא שעם סיום עבודת הבירורים מגיעה הגאולה השלימה.

גאולה ומשיח
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ב
והנה בדבר־מלכות ש"פ וישלח כותב כ"ק אד"ש מה"מ וזלה"ק )סי"א(:

ובמיוחד לאחרי  כולל  הדורות,  כל  בנ"י במשך  דכל  ועבודתינו"  "מעשינו  "לאחרי 
גילוי תורת החסידות בי"ט כסלו, שאז התחיל עיקר הענין ד"יפוצו מעינותיך חוצה", 
ומוסיף והולך ע"י רבותינו נשיאינו מדור לדור, עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, 
שעל ידו הופצו המעיינות חוצה בכל קצוי תבל – כבר נגמרו ונשלמו כל הענינים גם 
"צחצוח  גם  העבודה,  עניני  כל  נשלמו  והכריז שכבר  כפי שהודיע  )וב(העולם,  מצד 

הכפתורים", והכל מוכן לביאת המשיח.

ומזה מובן שהמשך העבודה שלאח"ז )כל זמן שמשיח צדקנו מתעכב מאיזו סיבה 
ונשלמה  ידועה ומובנת כלל(( אינו "עבודת הבירורים" )שהרי כבר נסתיימה  )בלתי 

עבודת הבירורים(, אלא, עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל בעולם". עכלה"ק.

וע"ד זה ישנו בריבוי מקומות בשיחות הדבר מלכות שכותב שהסתיימה העבודה וכל 
העולם כבר מוכן לגאולה השלימה )וראה באריכות בדבר־מלכות ש"פ וישב תשנ"ב 

ובכ"מ(.

וע"פ הביאור המובא לעיל שעם סיום עבודת הבירורים מגיעה הגאולה השלימה, 
א"מ מהו הענין והצורך בלימוד נגלה ובקיום מצוות מעשיות בבירור וזיכוך העולם 
וכיו"ב, והרי ודאי אין קס"ד לומר שבהעבודה כעת אין הדגש על ענינים אלו, ואדרבה 

הדרישה בכל השיחות להוסיף בלימוד התורה וקיום מצוות בהידור הולכת וגוברת1.

יתכן  כיצד  יש לבאר  בנ"י עתה2  להיכנס לשקו"ט מהו הענין בעבודת  והנה מבלי 
הדבר שלאחרי סיום עבודת הבירורים עדיין יש צורך בקיום תומ"צ בגשמיות העולם 
ובאכילה ושתיה )ראה כתר שם טוב סי' קצד )כה, ג((, דהרי כל מה שזהו שדברים אלו 

הם הסדר הרגיל בהנהגת בנ"י הוא מפני הצורך בבירורים, 

וכיון שכבר נסתיימה עבודת הבירורים, איך יכול להיות שעבודה זו ממשיכה? דכיון 
שהמטרה הושלמה ממילא אין עוד מה לברר ולכן ענינים אלו היו צריכים להפסיק3, 
ומזה שענינים אלו ממשיכים מובן שגם עתה מתבררים בירורים, ולכאורה איך אפשרי 

הדבר שישנם ניצוצות לברר בעוד שעבודת הבירורים הסתיימה.

ובמילים אחרות: מה נפעל ע"י קיום תומ"צ עתה בזמן שאין צורך בהם כיון שכבר 
נסתיימה עבודת הבירורים?

1( ראה מ"ש בענין זה בקובץ הערות התמימים ואנ"ש תות"ל כפ"ח גליון קמד ע' ד, חח"ל צפת גליון נב ע' 10, גליון 
נג ע' 14, גליון סח ע' 15 ובריבוי מקומות.

2( דהיינו האם העבודה עתה היא "להביא ההתגלות בפועל בעולם" או "לפקוח את העיניים" וכיו"ב כמ"ש במ"מ 
שבהערה הקודמת.

3( וע"ד דוגמא: מדוע היום יהודי ממשיך להיות רעב וצמא הרי לאחר סיום עבודת הבירורים אין עוד צורך באכילתו 
ושתיתו וממילא אין סיבה שיהיה רעב וצמא.
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ג
ויש לבאר ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר־מלכות ש"פ נח תשנ"ב, וזלה"ק:

"גם כשידע איניש בנפשי' מעמדו ומצבו שיש אצלו ענינים הצריכים תיקון, אין זה 
בסתירה ח"ו לעדותו של נשיא דורנו שכבר נשלמה העבודה ועומדים מוכנים לקבל 
פני משיח צדקנו, כי, העבודה דכללות בנ"י במשך כל הדורות שצריכה להיות בזמן 
הגלות כדי לבוא להשלימות דהגאולה )שתלוי' "במעשינו ועבודתינו )ד(כל זמן משך 
הגלות"( – נסתיימה ונשלמה, ואין ביאור והסבר כלל על עיכוב הגאולה, ולכן, גם אם 
חסר בעבודתו של הפרט במשך הזמן שמתעכבת הגאולה מאיזו סיבה שתהי', ה"ז ענין 
פרטי שבודאי צריך לתקנו ולהשלימו, אבל, אין זה גורע ח"ו בגמר ושלימות "מעשינו 

ועבודתינו" דכלל ישראל שעומדים מוכנים להגאולה".

כלומר שהעבודה הכללית של בנ"י כבר נסתיימה והעבודה שנותרה )כלומר העבודה 
המתבצעת בפועל ע"י כאו"א( היא ענין פרטי שאינו מעכב את הגאולה.

ומזה מובן שישנו מצב בו כללות העבודה הסתיימה ולכן אי"ז מעכב את ביאת משיח, 
אך עדיין יש מקום להמשיך בעבודה זו ע"מ לתקן ענינים אחרים הדורשים תיקון.

ונראה לומר שכן הוא בעניננו, דכללות הבירורים נסתיימו אך ישנם עדיין ניצוצות 
לברר )אלא שאי"ז מעכב את הגאולה(, אלא שיש להבין ולבאר מהם הניצוצות שנחוץ 
את  מעכב  אינו  בירורם  שאמנם  הניצוצות  ומהם  הגאולה,  את  להביא  ע"מ  לבררם 

הגאולה אך עדיין יש צורך לבררם.

ד
ויובן זה בהקדים ענין נוסף:

בלקו"ש )חכ"א שיחה א לפרשת בשלח( אומר כ"ק אד"ש מה"מ שלכאורה אינו מובן 
איך בנ"י עסקו בביזת הים ומשה היה צריך להסיעם משם בעל כרחם, דלכאורה איך 

בנ"י יכלו להתעסק בכסף וזהב גשמיים בדרך למ"ת?

ומבאר שם שבנ"י רצו לקיים את ציווי הקב"ה "וניצלתם את מצרים" שתוכנו הוא 
עבודת הבירורים, ולכן עסקו בביזת הים ולא רצו להתקדם למ"ת, מפני עסקם בעבודת 
הבירורים שמצד ציווי השי"ת, וכשמשה אמר להם לנסוע למ"ת כוונתו היתה שאין 
והעבודה עתה היא ללכת לקבל את  וזהבם של המצריים  יותר בבירור כספם  צורך 

התורה.
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ולאחר ציווי משה ללכת לקבל את התורה כבר אין ענין בבירור כספם וזהבם של 
המצריים כיון שאי"ז כעת הרצון העליון, וע"ד אכילת מצה אחרי פסח וכיו"ב. עיי"ש 

באריכות.

ובהערה 44 כותב וזלה"ק: "ואולי הביאור – שאלו הם ניצוצי הקדושה המוכרחים 
לקיומם )עד הזמן שיעביר את רוח הטומאה מן הארץ – זכרי' יג , ב(".

כלומר שהביאור בזה שנשאר עוד ענינים לברר בביזת הים ובכ"ז משה ציווה לבנ"י 
לנסוע לקבלת התורה הוא שהניצוצות שנשארו הם ניצוצות המוכרחים לקיומם של 

המיצריים.

דהיינו כיון שלקליפה אין מציאות עצמאית ואת חיותה היא מקבלת מהקדושה, לכן 
כל עוד ויש לה קיום )עד שתתבטל לעת"ל כשרוח הטומאה תעבור מהארץ( מוכרח 

שיהיה בה ניצוצות של קדושה שלולי זאת אין היא יכולה להתקיים.

וניצוצות אלו הם הניצוצות שנשארו בביזת הים, ולכן משה ציווה על בנ"י ללכת 
למ"ת כיון שאותה העת לא היה עדיין הזמן מוכשר לכך וניצוצות אלו היו מוכרחים 

להישאר כדי שמצרים תמשיך להתקיים ולא תתבטל מן העולם.

ה
והנה באג"ק )ח"ב ע' סח( כותב כ"ק אד"ש מה"מ4:

"בימות המשיח כשישלימו בני ישראל את המלחמה ויבררו הטוב מן הרע ויופרד 
הרע מהטוב ויפקון מן גלותא אז יגיעו הם לשלמות האדם כמו שהי' קודם חטא עץ 
הדעת, שלא יהיו ישראל תחת שליטת אילנא דטוב ורע. אבל ישנה עדיין לסטרא אחרא 

בעולם בערב רב.

. . מוסיף על זה בעולם התחי' שיעביר את רוח הטומאה כליל מן הארץ ואין חטא 
ומיתה בעולם, כי הקב"ה ישחוט ליצר הרע הוא מלאך המות, שאז יהי' תכלית שלימות 
מין האדם, לא רק כפי ערך עבודתו ושכרה, אלא מה שנותנין במתנה מלמעלה . . כי 
אז יהי' תכלית ושלמות בריאת עולם הזה. שלכך נברא מתחלתו, להיות לו ית' דירה 

בתחתונים".

בימות  "ידוע שגם  )סי"ב(:  "בענין תורה חדשה מאתי תצא"  ועד"ז כתב בקונטרס 
המשיח, כשתושלם עבודת בנ"י בבירור הטוב מן הרע ויגיעו לשלימות שהיתה לפני 

חטא עה"ד – תהי' עדיין מציאות הרע בעולם".

4( בהבא לקמן ראה בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו גליון נא ע' 14 ואילך.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת56

ובהערה 108 כתב: "ורק לאח"ז, בעולם התחי', יבטל הקב"ה מציאות הרע מן 
העולם, כמ"ש "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ"".

ועפ"ז מובן שבבירור וזיכוך העולם בגאולה ישנם ב' שלבים שמחולקים לפי ב' 
התקופות שישנם בימות המשיח5:

א. בתקופה הראשונה יתבטל הרע בבנ"י וגם בעולם תתמעט מציאות הרע; ב. 
בתקופה השניה יהיה "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" ותתבטל מציאות הרע 

לגמרי.

ו
ועפ"ז יש לבאר זה שנסתיימה עבודת הבירורים בעוד שעדיין ישנה אכו"ש וקיום 

תומ"צ:

שהסתיימו  היא  הבירורים  עבודת  שהסתיימה  בזה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דכוונת 
זה  ענין  אין  ולכן  הגלות,  בזמן  הנצרכת  הבירורים  בעבודת  הנכללים  הבירורים 
הקליפות  לביטול  יביא  בירורים שסיומם  עוד  ישנם  אך  ביאת משיח.  את  מעכב 

באופן שלא ישארו עוד בעולם, שבירור ענינים אלו אינו מוכרח להבאת הגאולה.

והטעם לזה שבירור ענינים אלו לא יכול להיות בזמן הגלות, כיון שבאם יתבררו 
רק  להיות  יכול  זה  שענין  ומאחר  הרע,  מציאות  תתבטל  לגמרי  הניצוצות  כל 
בתקופה דתחית המתים ולא לפנ"ז בזמן הגלות, לכן בירור כל הניצוצות לא יכול 

להיות בזמן הגלות.

אך לכאורה כיון שבזמן הגאולה עבודת בנ"י היא כמ"ש באגה"ק )סכ"ו( "ליחד 
יחודים עליונים יותר להמשיך אורות עליונים יותר מהאצילות", וא"כ איך יוכלו 

לברר את בירורים אחרונים אלו שע"י יתבטלו הקליפות לגמרי?

אלא שי"ל שזה מה שנפעל היום ע"י אכו"ש וקיום תומ"צ וכו' – בירור הענינים 
הנוגעים לעצם קיום הקליפות, שעבודה זאת לא היתה אפשרית בזמן שלפני זמננו 
זה, ורק בזמננו כיון שנמצאים כבר בזמן הגאולה אפשר להיות בירור זה שהוא 

המביא לביטול הקליפה לגמרי בתקופה דתחית המתים.

שהסתיימה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אומר  )שע"ז  כבר  שנתבררו  שהניצוצות  ונמצא 
עבודת הבירורים( הם הניצוצות שישנם בישראל וכן הניצוצות שישנם בעולם אך 

אין הם הכרחיים לקיום הקליפות.

5( ראה לקו"ש חכ"ז שיחה לפרשת בחוקותי.



57 יו"ד־י"א וכ"ב שבט ה'תשע"ה

והניצוצות אותם בנ"י מבררים כעת ע"י קיום תומ"צ וכו', הם הניצוצות ההכרחיים 
לקיום הקליפות, ובסיום בירור שלב זה יתקיים היעוד ד"ואת רוח הטומאה אעביר 

מן הארץ" והרע יתבטל מן העולם לגמרי.

הטעם שזרח ופרץ נולדו לזרע יעקב דוקא

 הת' בנימין מיכאל שי' גרונברג
שליח בישיבה

בספר בראשית בפרשיות "וישלח" ו"וישב" מספרת התורה על חלק מצאצאי יעקב 
ועשו.

יג( מסופר שאחד מבני "רעואל בן בשמת  לו,  "וישלח" )בראשית  והנה בפרשת 
אשת עשו" היה "זרח", ובפרשת "וישב" )בראשית לח, כט־ל( מסופר על בני יהודה 

בן יעקב אבינו שהיו "זרח" ו"פרץ".

'זרח  יעקב  נכדי  שמות  לגבי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביאור  את  להביא  לנכון  וראיתי 
ופרץ', ועפ"ז להעיר ולבאר גם לגבי "זרח" נכד עשו:

דהנה בבראשית רבה )פ"ו, ה( "ר' לוי . . אמר . . הגדול מונה לגדול, והקטן מונה 
לקטן, עשו מונה לחמה שהיא גדולה, ויעקב מונה ללבנה שהיא קטנה" והיינו שעשו 

נמשל לחמה – משפיע, ואילו יעקב נמשל ללבנה – מקבל.

ובדבר מלכות דש"פ וישלח ה'תשנ"ב מבאר כ"ק אד"ש מה"מ )ס"י( דזה שיעקב 
שלח מלאכים אל עשו, הוא בכדי להודיעו שגמר את עבודת הבירורים, ורצה להמשיך 
משורשו של עשו – 'עולם התוהו' – המקיפים דתוהו, שימשכו ב'תיקון' ויתאחדו, ואזי 
יהיה יחוד יעקב ועשו, משפיע ומקבל, ממכ"ע וסוכ"ע וכו'. אלא שעשו עדיין לא 

נתברר כלל, וא"כ המניעה היתה מצידו של עשו )הע' 89, וש"נ(.

ומבאר שם, דזהו ג"כ תוכן הענין דיחוד לבנה וחמה, דזה שהלבנה ירדה לבי"ע 
וצריכה לקבל מהחמה הוא בשביל עבודת הבירורים, ובגמר עבודת הלבנה יהי' אור 

הלבנה כאור החמה ששניהם שוים.

כט(  לח,  )וישב  ופרץ'  'זרח  יהודה  בני  גבי  הרמב"ן  פירוש  את  מביא   87 ובהע' 
לעתים  הנפרצת  הלבנה  שם  על  ופרץ  תמיד,  זורחת  שהיא  החמה  שם  על  ש"זרח 
ונבנית לעתים . . והיו תאומים, כי הלבנה מותאמת בחמה כו'", ובהערה 97 מבאר 
ש""נפרצת" . . הוא גם מלשון פריצה . . שבמיעוט הלבנה )בחציו השני של החודש( 
נכלל גם פריצת גדר הלבנה שמקבלת מן החמה להיות כמו החמה", והיינו שבלידת 
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'זרח ופרץ' נכדי יעקב מודגש זה שיעקב מצד עצמו גמר את עבודת הבירורים 
ומוכן ליחוד משפיע ומקבל, חמה ולבנה.

וי"ל ע"פ הנ"ל שדוקא גבי לידת נכדי יעקב )זרח ופרץ – חמה ולבנה( מרומז איך 
שיעקב מוכן להתאחדות חמה ולבנה מקיף ופנימי, 'תוהו' ו'תיקון', משא"כ גבי עשו 
)ששורשו ב'תוהו'( שנולד לו נכד אחד הנק' זרח, ולא נולד איתו תאום הנקרא בשם 
פרץ וכדו', די"ל שהוא מאחר שעשו עדיין לא נתברר כלל, וא"כ מצידו עדיין לא 
התאחדו המשפיע והמקבל, והסובב הוא לעצמו, ולכן נולד לו נכד שנקרא בשם 

"זרח" ע"ש החמה איך שהיא למעלה מהלבנה.

ולהעיר שבנוגע לימינו אלה כתב כ"ק אד"ש מה"מ בהמשך השיחה הנ"ל )סי"א( 
מצידו  רק  )ולא  העולם  ומצד  עשו  מצד  גם  הבירורים  עבודת  הסתיימה  דכבר 
של יעקב כבזמנו(, והכל מוכן לביאת המשיח, ו"המשך העבודה . . אינו "עבודת 

הבירורים" . . אלא, עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל בעולם".

נצחיות מלכות בית דוד )גליון(

 הת' חיים יהודה שי' הלפרין
תלמיד בישיבה

)גליון ב( דישיבת קאנאדענסיס פענסילוועניא הביא  וביאורים  בקובץ הערות 
הת' א.נ.ה. דמצינו שינוי בין מלכות שאול למלכות דוד, דאצל שאול מיד לאחר 
שהקב"ה המליך אותו נעשה מלך על כל ישראל, משא"כ במלכות דוד שמשיחתו 
היתה בהעלם, וכן הוצרך לברוח מפני שאול ורק לאחרי כמה שנים של מלחמות 

עם מלכות זרע שאול – מלך דוד על כל ישראל.

ומקשה, במה נשתנתה מלכות דוד ממלכות שאול, דמלכות שאול היתה בהודעה 
מלמעלה ואצל דוד היה צריך לעבור את כל ההשתלשלות הנ"ל עד שנעשה למלך?

ומקדים ומבאר דבמתן תורה הקב"ה כפה על בנ"י הר כגיגית )דאם לא תקבלו 
הקב"ה  כלפי  לטעון  יכולים  בנ"י  הרי  שכך  והיות  קבורתכם(,  תהיה  כאן  תורתי 
עלינו  כפו  שהרי  אשמותינו  ואין  המצוות,  בקיום  רצוננו  אין   – שיחטאו  בשעה 
כביכול, ומבאר דטענה זו נכונה היא עד זמן מלכות אחשוורוש, אמנם לאחר גזירת 
המן כאשר בנ"י קיימו את התומ"צ בשלימות ולא טענו שבמ"ת קיבלו את התומ"צ 

בכפיה, הרי נחשב כאילו קיבלו את התורה מחדש ושוב אין מקום לטענה זו.
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וכן מקדים שיש ב' ענינים במלך: א. בחירת הקב"ה בו למלך; ב. בחירת העם בו 
למלוך עליהם.

ועפ"ז מבאר דאף שמלכות שאול היתה אמורה להיות נצחית, מ"מ במלכות זו לא 
היתה התמסרות מוחלטת של העם, אלא שמסרו להם מלמעלה שכך הוא רצון ה', 
ולכן לא היתה מלוכה נצחית, משא"כ אצל דוד הקב"ה בחר בו בהעלם בכדי שיבואו 
בנ"י ויחפשוהו וילחמו ע"כ ושיבוא זה מצד העם, וע"י שזה בא מצד בנ"י נעשתה 

מלכותו מלכות שלימה, עכת"ד.

ולכאו' קשה על שאלתו:

א. הטעם לכך ששמואל לא המליך את דוד כהאופן שבו המליך את שאול הוא 
משום ששמואל פחד מתגובתו של שאול כשיראה שבעודו מלך ממליכים מישהו 
אחר על ישראל, וכמ"ש "ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני" )שמואל א, 

טז, ב(.

וכמפורש  דוד,  להמלכת  בדומה  היה  שאול  של  המלכתו  אופן  דגם  מצינו  ב. 
בפסוקים )שמואל א, ט־י( ששמואל לא התחיל את המלכתו לעיני כל העם אלא לקחו 
עד לאחרי העיר ואז יצק עליו שמן, וגם לאחר מכן כשדודו של שאול שאל אותו מה 
אמר לך שמואל נביא ה' לא הזכיר לו מאומה אודות הכתרתו למלך, ורק לאחר מכן 

שמואל אסף את כל בני ישראל ובמעמדם הכריז שהוא המלך שלהם.

ובנוגע לתשובתו, הנה איתא בגמ' הוריות )יב, א(: "דוד ושלמה שנמשחו בקרן 
נמשכה מלכותן, שאול ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותן", והיינו שהטעם שלא 
נמשכה מלכות שאול הוא משום שנמשך בפך )ולא בקרן(, ולא כפי שביאר שהטעם 

שלא נמשכה מלכותו היא מפני שלא היה זה מצד העם6.

ויש להוסיף, דבספר המצוות להצ"צ )מצות מינוי מלך, קי, א( מבאר שזה שמלכות 
שאול לא היתה נצחית זהו מצד דרגתו של שאול שהיה מבחי' הבינה, ולפי שהיא 
למעלה מן המל' לא נתקיימה מלכותו, משא"כ דרגת דוד שהיתה מרכבה ממש לבחי' 

המלכות.

ולא באתי אלא להעיר, ואם שגיתי ה' יכפר.

6( וראה גם בפירוש המלבי"ם )שמואל א, טז, א( וז"ל: "כי שאול נמשח בפך ולכן לא נמשך מלכותו, כי סבת 
בחירתו היה מפני רצון העם . . אבל דוד נמשח בקרן ובשמן הקדש כו'", כלומר דזה שלא נמשכה מלכות שאול הוא 
משום שהיה זה בבחירת העם, וזה להיפך מביאורו דזה שלא נמשכה מלכות שאול משום שלא היה זה בבחירת העם.
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קיום מצוות לאחר תחה"מ לשיטת ר"י )גליון(

 הת' אברהם שי' וילהלם
תלמיד בישיבה

אד"ש  כ"ק  מביא  לעולם"  בטלים  שאינם  שבע"פ  תורה  של  "הלכות  בקונטרס 
מה"מ את שיטת ר' יוחנן שמותר לקבור את המת בכלאים מכיון שמצוות בטלות 

לעתיד לבא.

ומקשה, דהנה איתא בגמ' בסנהדרין )צ, ב( "אמר ר' יוחנן מנין לתחיית המתים 
מן התורה, שנאמר "ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן", וכי אהרן לעולם 
קיים . . אלא מלמד שעתיד לחיות וישראל נותנין לו תרומה", ומזה מוכח שס"ל 
לר"י שאין מצוות בטלות לע"ל שהרי יקיימו מצות תרומה לאחרי תחיית המתים, 
יהיה  במלבושיו  כשיעמוד  הרי  לקוברו,  אפילו  יוחנן שאפשר  ר'  אמר  איך  וא"כ 

לבוש בכלאים?

ובקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו )גליון קכ( הקשו הת' ר. ג. והת' ש. ט. 
דלכאורה הרי ר' יוחנן סובר שצדיקים קמים לתחי' מיד בתקופה הראשונה )משא"כ 
כל בנ"י( ובכללם משה ואהרן, ובזמן זה יהיה קיום תורה ומצוות בשלימות, וא"כ 
אפ"ל שבאמת ס"ל לר"י שמצוות בטילות לע"ל, ומ"ש בנוגע לנתינת תרומה לאהרן 
הכהן זה יהיה בתקופה הראשונה קודם שיתבטלו התומ"צ, ומהי קושיית כ"ק אד"ש 

מה"מ?

ותירצו בדרך אפשר, שאמנם בתקופה הראשונה יש עדיין חיוב לכל בנ"י לקיים 
קיום  מהם  יתבטל  הצדיקים(  )של  הראשונה  בתחי'  שיקומו  לאלו  אך  תומ"צ, 
התומ"צ, וא"כ קשה כיצד יביאו בנ"י תרומה לאהרן הכהן בזמן שפקע ממנו קיום 

התומ"צ, אלא מוכח דס"ל שאין מצוות בטילות לע"ל.

אמנם נראה לי דלכאורה אינו כן, דהנה לפי דבריהם צ"ל שדברי ר' יוחנן – "כיון 
שמת אדם נעשה חפשי מן המצוות", אין הפי' שרק בשעה שמת אין עליו חיוב קיום 

תומ"צ, כ"א אף לאחר שיקום לתחי' ה"ה חפשי מן המצוות,

כ"ק אד"ש  הנ"ל בשיחה, מקשה  כן, דהנה קודם הקושיא  לומר  ואין מסתבר   
ממנו  עושה  כלאים  בו  שאבד  ש"בגד  היא  יוחנן  ר'  דעת  נוספת:  קושיא  מה"מ 
תכריכין למת", והטעם הוא ש"כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוות", ולכאורה 
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קשה דהרי טעם זה מועיל שכל זמן שהוא מת אין עליו איסור כלאים, אך הנה לאחרי 
התחי' כשיעמוד במלבושיו יחול עליו איסור כלאים?

והתשובה לזה היא, הפירוש דמצוות בטלות לע"ל הוא רק בציווי להאדם, שלע"ל 
לא יהיה ציווי לקיים תומ"צ, אך מציאות של מצוות תהיה קיימת לעולם, וזהו "כיון 
שמת אדם נעשה חפשי מן המצוות", שלא יהיה עליו הציווי לקיים את המצוה, אך 

אין זה בסתירה לכך שיקיימו מצוות לע"ל.

ומובן מכל הנ"ל, שרק במסקנא מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את ההסבר הנ"ל ש"כיון 
שמת אדם נעשה חפשי מן המצוות" הוא לא רק בזמן המיתה כ"א גם בזמן התחי', 

משא"כ בהו"א.

וא"כ עדיין קשה דאפ"ל שר"י ס"ל שמצוות בטילות לע"ל, ומ"ש בנוגע לנתינת 
תרומה זה יהיה בתקופה הראשונה קודם שיתבטלו התומ"צ?

תגובה להנ"ל

               הת' רפאל שי' גבאי
תלמיד בישיבה

בהערה הקודמת הביא הת' א. ו. את קושיית כ"ק אד"ש מה"מ על שיטת ר' יוחנן 
דאמר )נדה סא, ב( שמותר לקבור את המת בכלאים מכיון שמצוות בטלות לעתיד 
לבא, ומקשה כ"ק אד"ש מה"מ מגמ' בסנהדרין )צ, ב( "אמר ר' יוחנן . . מלמד שעתיד 
לחיות וישראל נותנין לו תרומה", ומוכח שר"י ס"ל שאין מצוות בטלות לע"ל, שהרי 

יקיימו מצות תרומה לאחרי תחיית המתים?

ובקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו )גליון קכ( הקשיתי דלכאורה אין זו 
סתירה, שהרי דעת ר"י היא שצדיקים קמים לתחי' מיד בתקופה הראשונה, ובזמן זה 
יהיה קיום תורה ומצוות בשלימות, וא"כ ניתן לומר דמ"ש ר"י שיתנו תרומה לאהרן 
זה יהיה בתקופה הראשונה קודם שיתבטלו התומ"צ, אך בתקופה השניה – מצוות 

בטלות לע"ל?

ותירצתי שאמנם בתקופה הראשונה יש עדיין חיוב לכל בנ"י לקיים תומ"צ, אך 
וא"כ  התומ"צ,  קיום  מהם  יתבטל  הצדיקים(  )של  הראשונה  בתחי'  שיקומו  לאלו 
מוכרחים לומר שר"י ס"ל דמצוות בטלות לע"ל, דאם סובר שאינן בטלות אי"מ כיצד 

יתנו לאהרן הכהן תרומה בזמן שפטור מן המצוות. 
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והקשה על תירוץ זה, דלפי הנ"ל צ"ל שדברי ר' יוחנן – "כיון שמת אדם נעשה 
חפשי מן המצוות", הפי' הוא שאף לאחר שיקום לתחי' ה"ה חפשי מן המצוות,

ואין מסתבר לומר כן, דהנה קודם הקושיא הנ"ל בשיחה, מקשה כ"ק אד"ש מה"מ 
בו כלאים עושה ממנו תכריכין  יוחנן היא ש"בגד שאבד  ר'  נוספת: דעת  קושיא 
למת", וטעמו הוא – "כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוות", ומקשה דלכאורה 
טעם זה )"כיון שמת"( אינו מועיל לזמן שלאחרי התחי', דכשיעמוד במלבושיו יחול 

עליו איסור כלאים?

ומבאר שם בשיחה, שהפירוש דמצוות בטלות לע"ל הוא, שלע"ל לא יהיה ציווי 
לקיים תומ"צ, אך מציאות של מצוות תהי' קיימת לעולם, ומ"ש ר"י "כיון שמת 
מן  ה"ה פטור  הוא שגם לאחרי התחי'  בזה  הפי'  מן המצוות"  נעשה חפשי  אדם 

המצוות )מן הציוויים(. 

ומובן מכל הנ"ל, שרק במסקנא מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את ההסבר הנ"ל ש"כיון 
שמת אדם נעשה חפשי מן המצוות" הוא לא רק בזמן המיתה כ"א גם בזמן התחי', 
אך בהו"א סבירא לן שהפי' "כיון שמת אדם" הוא, שרק בשעה שקבור ה"ה פטור 
מן המצוות, וע"כ מקשה כ"ק אד"ש מה"מ מדוע מותר לקוברו דהרי לאחר התחי' 

כשיעמוד במלבושיו יחול עליו איסור כלאים.

נפרש שקושייתו של כ"ק אד"ש מה"מ היא  זו, דהנה באם  ויש לדחות קושיא 
שמדבריו של ר"י אין משמע שמדבר על הזמן דלע"ל, אכן מוכח שרק במסקנא 

ידענו שר"י מדבר גם לאחר התחי'.

אך יש לפרש באופן שונה7, דמקשה מהי הסברא בדברי הגמ' לומר שר"י מדבר 
גם על הזמן דלעת"ל, והרי מפשטות טעמו וסברתו של ר"י – "כיון שמת אדם נעשה 

חפשי מן המצוות" – נראה שרק בזמן שהאדם קבור אין עליו חיוב התומ"צ,

מכיון  הוא,  המצוות  מן  חפשי  נעשה  מת  ר"י שאדם  של  וע"כ מתרץ, שטעמו 
חדורה  מציאותו  כל  הרי  המצוות  בקיום  האדם  של  עבודתו  שנשלמת  שלאחרי 
ברצון של הקב"ה, והוא נעשה במעמד ומצב של צוותא וחיבור עם אלקות, ובמילא 

אין שייך כלל ציווי על האדם, וטעם זה מועיל גם על הזמן שלאחרי התחי'.

ולפי"ז מובן דאף להו"א סבירא לן דר"י מדבר אף לאחר זמן התחי'.

7( ולפי מה שפירש הת' הנ"ל אין מובן כ"כ החידוש שבתירוצו של כ"ק אד"ש מה"מ, שהרי לפי הבנתו כל מה 
שמתחדש למסקנא הוא שאכן מדוייק מדברי ר"י דס"ל שאף לאחר שיקום ה"ה פטור מן המצוות, אך לפי הביאור 

דלהלן יומתק יותר החידוש בשיחה.
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"ימות המשיח" לשון רבים

 הת' מנחם דוד חיים שי' ורנאי
תלמיד בישיבה

בדבר־מלכות ש"פ חיי־שרה תשנ"ב כותב כ"ק אד"ש מה"מ )סי"ד, להלן בתרגום 
והפצת  והיהדות  התורה  הפצת  של  השליחות  בעבודת  הפרטים  "כל  ללה"ק(: 
המעינות חוצה, צריכים להיות חדורים בנקודה זו – כיצד זה מוליך לקבלת משיח 

צדקנו".

וממשיך: "וכמודגש בנושא הכינוס – "כל ימי חייך להביא לימות המשיח": כל 
עניני העבודה )בכל ימי חייך, ובכל יום עצמו – בכל פרטי ושעות היום( צריכים 
בכמה  שכתוב  )כפי  "לרבות"  רק  לא  המשיח".  לימות  ב"להביא  חדורים  להיות 
מקומות(, שהוא )השליח( עומד ומחכה שמשיח יבוא ואז הוא יטול חלק בזה ויהנה 
מזה וכו', אלא – "להביא", הוא עושה כל התלוי בו כדי "להביא לימות המשיח" 
ימות   – )לשון רבים(  ימות  יום אחד, אלא של  לשון רבים, לא רק ההתחלה של 
המשיח )לא רק כאשר המשיח הוא "בחזקת משיח", אלא כל ימות המשיח – גם 

השלימות של "משיח ודאי" וכו'(". עכ"ל.

ויש לבאר דיוק לשון כ"ק אד"ש מה"מ: ""להביא לימות המשיח" לשון רבים, לא 
רק ההתחלה של יום אחד, אלא של ימות )לשון רבים( – ימות המשיח":

דמהי כוונת כ"ק אד"ש מה"מ שאי"ז רק יום אחד אלא ימות לשון רבים ומאי 
קמ"ל בזה?

ולכאורה י"ל שכוונתו ב"התחלה של יום אחד" היא לענינים בהם מתחיל העולם 
ימות המשיח ממש )לשון רבים(,  - אבל אי"ז  לנהוג כבר כיום כבימות המשיח8 
ולאידך בימים אלו מורגשת פעולתו של מלך המשיח בעולם וכו' )שמצד זה בכמה 

ענינים ימים אלו נקראים "ימות המשיח"(.

ור"ל שאין השליח מסתפק רק בזה שישנם כבר תחילת ימות המשיח )"התחלה 
של יום אחד"( דזהו המצב בימינו אלה, אלא רצונו להביא לימות המשיח ממש 

)"לשון רבים"(.

8( ראה דבר־מלכות ש"פ אחו"ק תנש"א, ש"פ וישב וש"פ משפטים תשנ"ב ועוד.
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וזהו מה שמסביר אח"כ בחצע"ג "לא רק כאשר המשיח הוא "בחזקת משיח", אלא 
כל ימות המשיח – גם השלימות של "משיח ודאי" וכו'", דבזה מסביר שכוונתו בימות 
בו תהיה השלימות של  הזמן  לימות המשיח ממש, שזהו  היא  רבים  המשיח לשון 

משיח ודאי.

אמירת "יחי אדוננו" בברכת שומע תפילה

 הת' לוי יצחק שי' קליין
תלמיד בישיבה

א
 בשו"ע או"ח ריש סימן קי"ט כתב אדה"ז וזלה"ק: "ובשומע תפילה יכול לשאול
. . בין צרכיו ממש בין צרכי רבים שברכת שומע תפילה כוללת כל הצרכים", והיינו 

שמותר להוסיף בקשת צרכיו בתוך ברכת שומע תפילה.

וידוע מ"ש החסיד ר' יצחק גולדין9: "פעם אחת כשנכנסתי ]אל הקודש פנימה[ 
– אחר כל הדיבורים – שאלתי: זה כמה שנים שחסידים מזכירים את שמו ושם אמו 
של כ"ק אדמו"ר בתפילת שמע קולנו ]בשמונה עשרה[, ומובן שעתה ג"כ מזכירים 
שם כ"ק אדמו"ר שליט"א – האם נכון עושים? והעמיד את עצמו, ואמר: בטח אחר 
]המילים[ "ריקם אל תשיבנו"? ועניתי: הן. ואמר: א גרויסע ישר כח, ואמר: מסתמא 
אז חסידים טוען אזוי איז פאראן א מקור ]מסתמא שכאשר חסידים עושים כך, יש 

לזה מקור[".

ושמענו בזה שענין זה גרם נחת רוח לכ"ק אד"ש מה"מ, ומובן שישנה הזכות לכל 
חסיד החפץ בכך לעשות כן ולומר את שמו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ בברכת שומע 

תפילה.

9( כפר חב"ד גליון 510. ועד"ז מסופר בשם הרה"ח ר' חיים שאול ברוק שהיה אברך אחד שמצא בסידור של ר' 
הלל מפאריטש פתק מכ"ק אדמו"ר הצ"צ ובו מבקש מר' הלל להזכירו בברכת שמע קולנו, וכשהראה האברך את 

הפתק לר' הלל ענה לו: מה בכך אם אירע שהצ"צ אמר לי לפני נסיעתי "הלל'קע האב מיר אין זינען שמע קולנו".
ובקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבת תות"ל רחובות גליון ג ע' 7 מסופר בשם הריל"ג שבשנים הראשונות 
לנשיאות, לאחר יחידות מסויימת ניגש אליו כ"ק אד"ש ואמר לו: "זה עתה שמעתי דבר חדש, והוא, שבברכת שמע 
קולנו שבתפילת שמונה עשרה, לאחר המילים "ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו" מכוונים את שמו". ובשעה שאד"ש 

אמר זאת קרנו פניו והיה נראה מאוד שבע רצון מזה.
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ומכיון שבשנים הכי אחרונות החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד את השירה וההכרזה 
של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" ולעיתים תכופות ביותר10, 
והיות שעל הכרזה זו דיבר אד"ש בכמה שיחות שהכרזה זו שענינה קבלת מלכותו 
של המלך מוסיפה חיות במלך )ב' ניסן תשמ"ח( ותוכנה הוא התגלות מציאותו של 
מלך המשיח )ד"מ ש"פ תולדות תשנ"ב(, גבר הקָאך בענין זה, וממילא התחילו 

כמה חסידים להוסיף את ההכרזה "יחי אדוננו" בתוך ברכת שומע תפילה11.

והנה באגרות קודש )ח"ח ע' שלט( כתב כ"ק אד"ש מה"מ וזלה"ק:

"בדבר הערתו כשהיחיד עומד בשמע קולנו והחזן אומר קדושה, הנה יאמר נוסח 
של בקשה שבתוכה ישלב ג"כ הקדושה על יסוד זה ששואל אדם צרכיו בשומע 
– הנה עפי"ז הי' מקום להפסיק בשומע תפילה לכל הענינים, שכל ענין  תפילה 
יש לשלב ולנסחו בנוסח של בקשה שהענין יכלל בתוכו, ולא אשתמיט שום פוסק 
לומר  ואפשר  הנ"ל,  הוראה  לי  נראה  לא  ולכן  כזה,  גדול  חידוש  זה  דבר  להביא 

הטעם לשלילתה כי אין להערים בדבר שאינו הכרח כו'".

ענינים שהם בגדר בקשה מותר להזכיר בשומע  הרי מובן מאגרת הנ"ל, דרק 
אין   – בקשה  בלשון  אומרם  אם  אפי'   – בקשה  בגדר  שאינם  ענינים  אך  תפילה, 

לאמרם בשומע תפילה.

ומכיון שכך יש לברר האם תוכנה של ההכרזה "יחי אדוננו" הוי בקשה, וממילא 
האם מותר לאומרה בברכת שומע תפילה.

ב
ניסן  זו יש לעיין בשיחה הידועה דב'  והנה ע"מ לברר מהו תוכנה של הכרזה 

ה'תשמ"ח בה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את תוכנה של ההכרזה "יחי המלך":

ושם אומר דהכרזת "יחי המלך" הוא ענין ההכתרה שפועלת חיים במלך, ולאח"ז 
כותב וזלה"ק: "שתוכנה של הכרזה זו – שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו שוכני עפר 

– כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ועד דהקיצו ורננו דוד מלכא משיחא".

10( ראה בכ"ז בספר יומן קבלת המלכות ה'תשנ"ג.
11( ואף שלכאורה היה מתאים יותר להוסיף ההכרזה הנ"ל בברכת בונה ירושלים או את צמח דוד, כמ"ש אדה"ז 
)שם( וז"ל: "אם רצה להוסיף בכל ברכה מהאמצעיות מעין הברכה מוסיף", אך ראה להלן שמשיחת כ"ק אד"ש 

מה"מ מובן שאת בקשת הגאולה מוסיפים בברכת שומע תפילה דוקא.
וראה לקו"ש )חל"ט ע' 281(: "בקשת רפואה לאנשים )נשים( מסוימים – ליחידים – במקומה בברכת "שמע 
קולנו". וישאל הפרטים לרב בעירו", דמזה משמע שאת כל הבקשות מוסיפים דוקא בברכת שומע תפילה, וממילא 

כן הוא בנדו"ד.
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ומהביאור שתוכן הכרזה זו הוא ענין ההכתרה לכאורה ניתן להבין שאי"ז בקשה 
ותפילה כ"א הכרזה בה מכתירים את המלך, אבל באמת פשוט שבענין ד"יחי המלך" 
ישנו גם ענין הבקשה כהמשמעות הפשוטה של המילים "יחי המלך" – שמבקשים 
ודוקא  מלכא"(,  "יצלח  יונתן  )וכדתירגם  המלך  של  והצלחתו  לחייו  ומתפללים 
משום כך שזוהי בקשה לחיי המלך והצלחתו לכן ישנו בזה גם התוכן דהכתרת העם 

שמתבטל למלך ומתפלל להצלחתו.

וכמ"ש בשיחה "שתוכנה של הכרזה זו – שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו שוכני עפר 
וכו'", הרי מפורש שמבקשים וטוענים שזה כבר צריך להיות, שזהו התוכן דתפילה.

את  ולהשלים  לסיים  יש  העיקר:  הוא  "והמעשה  )סי"ב(:  השיחה  בסוף  ומ"ש 
"מעשינו ועבודתנו" – כולל גם הבקשה והדרישה "עד מתי", וההכרזה "יחי המלך" 
דוד מלכא משיחא". שמזה נראה לכאורה שאין בענין ד"יחי המלך" תוכן דבקשה 
משום שאת הלשון "בקשה ודרישה" אומר על "עד מתי" ואילו על "יחי המלך" אומר 

הלשון "הכרזה".

הרי המעיין בהשיחה רואה שאין בזה קושיא כלל כיון שבמ"א בשיחה הנ"ל )ס"ה( 
כותב וזלה"ק: "וזהו גם מה שמרעישים בעקבתא דמשיחא ע"ד הצורך להכריז "עד 
מתי" . . יש בהכרזה זו כו'", והיינו שמתבטא אף על הבקשה "עד מתי" בלשון הכרזה. 
ובהערה 45 בשיחה שם, דהביא כ"ק אד"ש מה"מ את פי' הרד"ק על המילים "יחי 
המלך": "יצלח מלכא . . כי התפילה על החיים וההצלחה", וא"כ מפורש בשיחה הנ"ל 

שיש ב"יחי המלך" התוכן דתפילה.

וא"כ ממ"ש "כולל גם הבקשה והדרישה "עד מתי", וההכרזה "יחי המלך"", אין 
להוכיח ש"יחי המלך" לא הוי בקשה ותפילה, כיון דגם ב"עד מתי" וגם ב"יחי המלך" 

יש גם את התוכן דהכרזה וגם התוכן דתפילה ובקשה.

ומובן מכל זה דהכרזת "יחי אדוננו" ה"ה גם בקשה ותפילה, וא"כ ניתן להזכירה 
בברכת שומע תפילה, כמו שאר צרכי האדם שרשאי להוסיפם בשומע תפילה.

ג
ס"ג(  נדחה,  י"ז תמוז  )תענית  ח"י תמוז  ולציין לשיחת  יש להעיר  כהנ"ל  ואחרי 
ה'תנש"א )בלתי מוגה( ושם אומר: "הגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש . . 
אבל עדיין יכול להיות שבמקום מסויים עדיין צריך להתפלל מנחה – הרי מיד יודיעו 
שם ש"הנה כבר בא", כבר הגיע הגאולה האמיתית והשלימה, וממילא יצטרכו גם 
לומר במנחה כל עניני שמחה; ואע"פ שיש שאלה אם אפשר להפסיק באמצע תפילת 
העמידה – הרי בברכת שומע תפילה מותר להוסיף כמה ענינים, ובפרט הוספה כזו 
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שהיא הבשורה טובה ליהודים בקצוי תבל ש"הנה כבר בא" והתחילה כבר הגאולה 
האמיתית והשלימה"12.

וא"כ מבואר בנוגע לעניננו דבברכה הנ"ל מותר להזכיר בשורות טובות אודות 
ביאת משיח, וא"כ אף אם נאמר שההכרזה "יחי אדוננו" הוי הכרזה שהגיע הזמן 
ד"הקיצו ורננו דוד מלכא משיחא" ולא בקשה – מותר להוסיפה ב"שומע תפילה" 

כי היא מבטאת הבשו"ט דביאת משיח צדקנו.

וכמ"ש בדבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב: "שתוכנה של הכרזה זו הוא התגלות 
מציאותו דמלך המשיח". ומובן מזה שיש בתוכן הכרזה זו ענין הבשו"ט ד"התגלות 

מציאותו דמלך המשיח" וממילא מותר לאומרה בברכת שומע תפילה.

והא דלכאורה אין שיחה זו עולה בקנה אחד עם המובא לעיל מאג"ק שמותר 
להפסיק בשומע תפילה רק לענין דתפילה ובקשה מ"מ לאחר עיון ודקדוק בדברים 

מובן שאי"ז סתירה כלל.

 דהנה באג"ק כתב: "עפי"ז הי' מקום להפסיק בשומע תפילה לכל הענינים . . ולא 
אשתמיט שום פוסק להביא דבר זה חידוש גדול כזה", ומובן שטעם השלילה הוא 

כיון שענין זה יתחיל להיות פרוץ וכ"א יאמר בו כפי רצונו.

"הרי  וכלשונו:  כן מותר להפסיק  ענינים להם  מובן שישנם  זאת  ביחד עם  אך 
אד"ש שאחד  כ"ק  אמר  וע"ז  ענינים",  כמה  להוסיף  מותר  תפילה  בברכת שומע 
הענינים שלהם מותר להפסיק הוא "הבשורה טובה ליהודים בקצוי תבל ש"הנה 

כבר בא" והתחילה כבר הגאולה האמיתית והשלימה".

ומובן שאי"ז סתירה כ"א שבשיחה אומר על ענין זה שבו כן מותר להפסיק, אך 
ודאי שא"א לומר בשומע תפילה כל דבר אלא רק את הדברים המותרים.

מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  לומר  הזכות  אחד  לכל  שישנה  מובן  ומהנ"ל 
המשיח לעולם ועד" בברכת שומע תפילה13, ואדרבה, כיון שהדבר גורם נח"ר לכ"ק 
אד"ש מה"מ ממילא מובן שיש לכאו"א לעשות כן ועי"ז לזרז את הגאולה האמיתית 

והשלימה.

12( המילים המדויקות הן )כפי שנשמע בסרט ההקלטה(: "בפרט ַאזַא מין הוספה ווָאס דָאס איז די בשורה 
טובה צו ַא אידן בקצוי תבל, ער זָאל וויסן זיין ַאז הנה כבר בא", שלא כפי שתרגמו בשיחות קודש ה'תנש"א )י"ל 
ע"י מכון שיחות קודש, תש"ע( שכתבו "ובפרט כזה ענין וכזו הוספה שבאים ע"י הבשורה טובה וכו'" ולכאורה אין 

זה תרגום נכון.
"יחי  לומר  מותר  שאכן  פסק  ע"ה  מארלאוו  קלמן  יהודה  הרב  השמועה שהרה"ח  מפי  מהידוע  ולהעיר   )13

אדוננו" בברכת שומע תפילה.
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"איתחזק איסורא דא"א – הוי דבר שבערוה"

 הרב חיים יצחק אייזיק שי' לנדא*
ר"מ בישיבה

א 
איתא במתניתין ריש מס' גיטין )ב, א( "המביא גט ממדינת הים צריך לומר בפני 
בגמ'  ומקשינן  לשמה",  בקיאין  שאין  לפי  אמר  "רבה  ובגמ'  נחתם",  ובפני  נכתב 
מדוע נאמן ע"א להעיד ע"כ, ולא בעינן ב' עדים ככל עדויות שבתורה, ומשני "עד 
אחד נאמן באיסורין". ופריך דלכאורה הא דנאמן עד אחד באסורין היא רק כאשר 
"לא איתחזק איסורא, אבל הכא דאיתחזק איסורא דאשת איש הוי דבר שבערוה, 

ואין דבר שבערוה פחות משנים" ותירצו "רוב בקיאין הן וכו'".

לשני  אנו  צריכים  הם, דלמה  וכו'"( תמוהים  )"אבל הכא  הגמ'  דברי  ולכאורה 
הטעמים: א. "איתחזק איסורא דאשת איש" שלכן אין עד אחד נאמן, ב. "הוי דבר 
שבערוה" ואין בכוחו של העד אחד להעיד ע"כ, דלכאורה מדוע אין אנו מסתפקים 

באחד מהם בלבד?

והנה בתוס' ד"ה 'הוי דבר שבערוה' נעמד על שאלה זו, ותירץ דהיות ובשאר 
איסורין מספקא לן )ביבמות( אי מהימן עד אחד להעיד על אף ש'איתחזק איסורא 
ולאו בידו הוא' אם לאו, לכן הוסיפה הגמ' גם הטעם ד"הוי דבר שבערוה, ואין דבר 
שבערוה פחות משנים", דגם אם ע"א יהיה נאמן ב'איתחזק איסורא' עדיין יוקשה 

אמאי לא בעי שניים מצד 'דבר שבערוה'. 

נגלה

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נערך ע"י מערכת 'שערי ישיבה – פלפולים'.
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אך לכאורה עדיין קשה: א. נכון אמנם שהדיעות )ביבמות( חלוקות לגבי נאמנותו 
של עד אחד במצב ד'איתחזק איסורא', ברם הרי קיימא לן להלכה1 כהדיעה שאינו 
נאמן, ומדוע )לתירוץ התוס'( הגמ' דידן מתחשבת בדיעה זו עד כדי שלא מסתפקת 
בדין של 'איתחזק איסורא ולאו בידו' שאז לא יהיה נאמן ומוסיפה הטעם ד'הוי דבר 

שבערוה'?

 ב. קשה )וכדברי המהר"ם שיף )ד"ה 'מספקא לן'( על התוס'( דלכאורה מה תירוץ 
הוא, שהרי עדיין יקשה מדוע לא הסתפקה הגמ' בטעם הב' ד"הוי דבר שבערוה" 

בלבד, והוצרכה להביא אף את הענין של 'איתחזק איסורא" דא"א?

ב
והנה על הקושיא הב' כתב ה'בית אהרן', וזהו תוכן דבריו:

דהנה רש"י בד"ה "ע"א נאמן באיסורין" כתב וז"ל: "שהרי האמינה תורה כל אחד 
ואחד מישראל על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל ניקור הגיד והחלב".

ובתוס' כתב על דברי רש"י, וזהו תוכן דבריו: דלכאורה לא הוי לי' לרש"י להביא 
כדוגמא לנאמנות דע"א ב'איתחזק איסורא' את 'שחיטה' ו'תרומה', דזה שהאמינה 
תורה כל אדם בהני תרי, הוא משום דחל עליהם הגדר ד'בידו', והיינו, דהיות שביד 
העד המעיד עליהם לתקנם ולהוציאם מאיסורם – אם ע"י עצמו אם ע"י שיביאנו 
לאחר שיתקנו – וכגון בשחיטה דביד כל אדם ללמוד היאך שוחטין, או ליתן לשוחט 

שישחט וכיו"ב, לכן האמינה תורה כל אדם בשחיטה ותרומה.

ועד"ז י"ל גם הכא, דבאמת מביאה הגמ' רק טעם א' והוא ד'הכא איתחזק איסורא 
דא"א'. אלא דהיות וניתן לומר דאע"ג ש'הכא איתחזק איסורא' מ"מ חל ע"ז הגדר 
'לשמה'2,  הגט  שיכתוב  לסופר  לומר  הגט  את  המביא  השליח  וביד  היות  ד'בידו', 
א"כ, כשם שגבי 'שחיטה' כיון שביד האשה ללמוד דיני ומלאכת השחיטה הוי הדבר 
'בידה' ולכן נאמנת עליהם, א"כ נאמר גם הכא שהיות וביד השליח ללמד לסופר הדין 
דבעי 'לשמה' בגט אשה ולכן הוי 'בידו', ממילא הגם ש'איתחזק האיסור', יהיה הע"א 
נאמן בעדותו. ולכן לא סגי לגמ' בטעם ד'הכא איתחזק איסורא' ובעי למיכתב גם 
הטעם ד"הוי דבר שבערוה, ואין דבר שבערוה פחות משנים", דמצד ה'דבר שבערוה' 

שבאיסור, ודאי לא סגי בע"א ובעינן שניים.

1( יו"ד סי' קכז סע' יג ובהג"ה שם.
2( דהרי כל הסיבה שחיישינן שמא לא נכתב הגט 'לשמה' הוי משום דאינם בקיאין בדין זה, אך כאשר ילמדהו 

השליח לסופר ודאי הוא שיכתוב הסופר 'לשמה'.
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דהרי  דיו,  מבוסס  אינו  הכא  ד'בידו'  שהגדר  משום  נראה,  אינו  זה  תירוץ  אך 
בידו דהשליח  אינו  'לשמה'  לומר לסופר שיכתוב הגט  זה ש'בידו'  ענין  לכאורה 
המביא הגט, אלא צריכה להיות ע"י אמירתו של הבעל לסופר שיכתוב עבורו הגט, 

וא"כ הרי זה ביד הבעל ולא ביד השליח.

 והדרא קושיא לדוכתא, מדוע מביאה הגמ' ב' טעמים ולא סגי באחד בלבד? 

ג
והנה אפ"ל דהדין ש"אין דבר שבערוה פחות משנים" נאמר רק כאשר ה'דבר 
ב'דבר  גם  אזי  איסור'  'חזקת  אין  כאשר  אך  איסורא',  כש'איתחזק  הוא  שבערוה' 

שבערוה' לא בעינן ב' עדים.

'חזקת  שכשיש  הוא  הדין  בממון  דהרי  הדבר,  בסברת  אהרן'  ה'בית  ומבאר 
ממון' צריך ב' עדים להוציאו מחזקתו ולא מהני ע"א. וכיון דהמקור להא דב'דבר 
שבערוה' בעי שנים הוא דילפינן "דבר דבר מממון", הלכך נילף מממון אף לדיני 
ערוה שרק כאשר 'איתחזק איסורא' אזי צריך ב' עדים להוציאו מחזקתו ולא סגי 

בעד אחד להתיר, אבל היכא דליכא חזקה של 'דבר שבערוה' לא בעי שניים. 

האשה  וקידש  טעה  השליח  מיימוני', שכאשר  ה'תשובות  כתב  לדבר  וכראיה   
לעצמו במקום לפלוני, יכול לומר טעות נפלה בידי וכוונתי היתה לקדשה לפלוני 
לגט  צריכה  האשה  תהיה  ולא  לשלחו  האשה  לקדש  עתה  ויכול  בדבריו,  ונאמן 
מהשליח. דלכאורה מדוע נאמן, והרי הוי 'דבר שבערוה' ו"אין דבר שבערוה פחות 

משנים"?

'איתחזק  כאשר  רק  הוא  משנים"  פחות  שבערוה  דבר  ד"אין  שהדין  ומבאר 
איסורא' ואנן בעינן לעקור ה'דבר שבערוה', אבל הכא דהשליח טעה בקידושין, 
היו  לא  לדבריו  שהרי  איסורא'  'איתחזק  של  גדר  כאן  היה  לא  מלכתחילה3  א"כ 
דברים מעולם )דטעות הוו(, וממילא אף דהוי 'דבר שבערוה' יהיה השליח נאמן 

להעיד שטעה ואף גט לא בעינן מיני'.

והנה מדברי ה'תשובות מיימוני' נתבאר שהדין ד"אין דבר שבערוה פחות משנים" 
וא"כ  זה.  מצב  לעקור  צריכה  הע"א  ועדות  איסורא',  ד'איתחזק  היכא  דוקא  הוי 
ע"פ כ"ז מובן מדוע לא הסתפקה הגמ' בטעם ד'הוי דבר שבערוה' והוסיפה הטעם 

3( אף דלכאורה היתה האשה מוחזקת בתחילה בתורת 'אשת איש' ואסורה לכל העולם, מ"מ הרי ע"י עדות 
השליח התברר מלמפרע שהקידושין לא חלו מתחילה ואין כאן הגדר ד'איתחזק איסורא'.
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ד'איתחזק איסורא דאשת איש', משום דהדין ש"אין דבר שבערוה פחות משנים" הוא 
רק כאשר 'איתחזק איסורא' . 

ד
והנה בתוס' ד"ה 'עד אחד נאמן באיסורין' )הראשון( מביא שהמקור לדין 'עד אחד 
נאמן באיסורין' נלמד מדין 'נדה' שראויה להעיד ע"ע 'טהורה אני', וממנה ילפינן לכל 
התורה כולה שע"א נאמן, והקשו התוס' הרי נדה בחזקת טומאה היא, ומדוע נאמנת 

להעיד ע"ע שטהורה היא, הרי הוא נגד 'איתחזק איסורא' שע"א אינו נאמן.

ומבאר התוס' דילפינן הא מקראי, דכתיב "וספרה לה" שהיא סופרת לעצמה, ומכך 
לומדים חידוש בנוגע לנדה שנאמנת להעיד ע"ע שטהורה היא, ומנדה נלמד כך לכל 

שאר האיסורין דעד אחד נאמן.

ומקשינן, דא"כ נלמד מהדין דנדה דאף כאשר 'איתחזק איסורא' יהיה ע"א נאמן 
להעיד. ומשני, דבהדין דנדה אין הגדר ד'איתחזק איסורא' ומשני טעמים: א. דגם 
כשרואה דם הרי עתידה היא להפסיק לראות, וממילא לא 'איתחזק איסורא', ב. גם 
כאשר טמאה היא, הרי בידה לטבול וליטהר. ומכך מסיק תוס' דבדין דנדה אין הגדר 

ד'איתחזק איסורא'.

והנה בתוס' ד"ה 'הוי דבר שבערוה' פריך4 דאם בכל האיסורין הוי 'עד אחד נאמן 
באיסורין' גם כאשר 'איתחזק איסורא ולאו בידו הוא', אמאי בעינן קראי ד"וספרה 
לה". דלכאורה תהיה הנדה נאמנת להעיד ע"ע כמו כל ע"א שנאמן להעיד באיסורין?

נילף מקראי ד"וספרה  ומשני "דס"ד דחשיב כמו דבר שבערוה", היינו דאם לא 
שבערוה'  דבר  'הוי  נדה  שכן  האיסורין,  כל  משאר  בנדה  הדין  דשונה  סד"א  לה", 
שאינו בפחות משנים, ולכך בעינן הקרא ד"וספרה לה" למילף שנדה אינה כדין 'דבר 

שבערוה' ומותרת להעיד ע"ע.

ובסגנון אחר, הצורך בקרא ד"וספרה לה" הוא רק בכדי שלא נעמיד הדין דנדה 
כשאר כל דבר שבערוה שדינו בב' עדים.

4( גבי תירוצו על הא דקשיא לן מדוע הביאה הגמ' את ב' הטעמים ד'איתחזק איסורא דאשת איש' ו'הוי דבר 
שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משניים'. וראה בארוכה לעיל סע' א', דהיות ובשאר איסורין מספקא לן בהאשה 
רבה אם מהימן עד אחד להעיד אף ש'איתחזק איסורא ולאו בידו הוא' אם לאו, לכן הוסיפה הגמ' גם הטעם ד'הוי דבר 

שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משניים'.
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ומכל הנ"ל משמע, דלדעת תוס' אף דבדין דנדה לא 'איתחזק איסורא' כלל5, מ"מ 
ניתן לומר שלא תהיה נאמנת להעיד ע"ע מצד הדין ד'הוי דבר שבערוה' המצריך 

ב' עדים. 

וא"כ נראה דלדעת תוס' חומרת הדין ד'דבר שבערוה' דהוי בב' עדים אינו תלוי 
מדוע  לדוכתא,  קושיא  והדרא  לעיל.  כדפירשנו  דוקא  איסורא'  ד'איתחזק  בגדר 

הביאה הגמ' את ב' הטעמים ולא הסתפקה בטעם ד'הוי דבר שבערוה'?

ה
והנה מצינו בענין זה מחלוקת הראשונים:

ד'בדבר  איסורא"(  איתחזק  הא  הכא  "אבל  )ד"ה  להדיא  הרמב"ן  כתב  דהנה 
שבערוה' אף דלא 'איתחזק איסורא' בעינן ב' עדים6. ובטעם הדבר כתב: דהיות 
שהתורה חידשה כלל דבכל דבר שבערוה בענין ב' עדים, אין סברא לומר דדין זה 
שייך רק כאשר 'איתחזק איסורא', דא"כ מה חידשה רחמנא בכלל זה, שהרי בלאו 

הכי כל היכא ד'איתחזק איסורא' בעינן ב' עדים.

אמנם הר"ן נקט דרק היכא ד'איתחזק איסורא' י"ל דבעינן ב' עדים. אמנם בסתם 
'דבר שבערוה' דלא 'איתחזק איסורא' הדין נותן דע"א נאמן בעדותו:

דהנה איתא בגמ' מס' קידושין )סג, ב( גבי האומר "קדשתי את בתי ואיני יודע 
למי קדשתיה", דהדין הוא שאסורה לכל העולם דהרי היא בחזקת 'אשת איש', אך 
והרי  'נאמן',  ולכאורה תמוה מדוע  נאמן".  "אני קדשתיה  ואמר  כאשר בא פלוני 
קודם עדותו היתה האשה אסורה לכל העולם מספק, וע"י עדותו התירה לעצמו, 

והרי 'הוי דבר שבערוה' דבעי ב' עדים ולא מהני ע"א?

ומבאר הר"ן, דהיות שע"י עדותו לא הוציא האשה מחזקת איסור, שהרי קודם 
היתה אסורה לכל העולם מספק ומותרת לאחד, והשתא נמי הכי הוא, ורק שע"י 
עדותו בירר את הספק והתירה לעצמו, א"כ היות שלא פעל בעדותו נגד 'חזקת 

איסור', הרי עדותו בתור ע"א נאמנת.

ב'  שבערוה'  ב'דבר  בעינן  איסורא'  ד'איתחזק  באופן  רק  הר"ן  שלדעת  ונמצא 
עדים.

5( כדמייתי התוס' בד"ה דלעיל, דהרי עתיד דמה ליפסק. 
6( גם הרמב"ן הביא את שאלת התוס', מדוע הביאה הגמ' את ב' הטעמים ולא הסתפקה באחד מהם בלבד. 
ומסיק בב' אופנים, או שלא גורס את המילים "הוי דבר שבערוה" כו', או שנדחק לומר שהגמ' מביאה טעם א' 

ומוסיפה עליו באופן ד'ועוד י"ל', ובכל אופן סובר דאינו ענין המוכרח בסוגיין.
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ו
אך הנה איתא לקמן )סד, א( "האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם ומת שלוחו 
– אסור בכל הנשים שבעולם, חזקה שליח עושה שליחותו" ופרש"י )ד"ה "אסור בכל 
הנשים"( וז"ל: "שמא זו קרובת ארוסתו שקדש לו שלוחו היא אא"כ חזר שלוחו לומר 
לו פלונית קדשתי לך או לא קדשתי לך שום אשה", כלומר היות ולא חזר השליח 
והודיע מי האישה שקידש לו, אסור בכל הנשים שבעולם מחשש שקרובות ארוסתו 

הם.

לכל  שאסור  דאמרינן  דהא  שבעולם"(  הנשים  בכל  "אסור  )ד"ה  הרמב"ן  וכתב 
אינן  אירסה  שמא  שחוששין  אשה  של  קרובותיה  כאשר  רק  זהו  שבעולם  הנשים 
מצויות בפנינו7, ברם כאשר כל קרובותיה מצויות בפנינו ומעידות שלא קדשן איש 
מותר הוא לישא אחת מהן, והרי הן נאמנות עדות עצמן משום דע"א נאמן באיסורין8 
כאשר לא 'איתחזק איסורא', והכא ודאי לא 'איתחזק איסורא', ורק חששא בעלמא 
הוא, היות שישנה איזו אשה בעולם שכבר נתקדשה לו חיישינן שמא אחת מהן היא.

והקשה ע"כ הר"ן, דלכאורה מדוע יהיו נשים אלו נאמנות להעיד ע"ע ובכך להתירן 
להאי גברא, דמה מקום יש להאמינן משום 'ע"א נאמן באיסורין', דהגם שלא 'איתחזק 

איסורא' הרי הוי 'דבר שבערוה' ואין דבר שבערוה פחות משנים, ומדוע נאמנות.

'ע"א  איסורא',  איתחזק  ד'לא  במקום  הרמב"ן  דלדעת  משמע,  זה  כל  ע"פ  וא"כ 
'איתחזק איסורא'  ולא  'דבר שבערוה' )כדהכא(, מאחר  נאמן באיסורין', ואף דהוי 
ע"א נאמן, והכלל ד'אין דבר שבערוה פחות משנים' חל רק כאשר 'איתחזק איסורא'.

לא  כאשר  גם  חל  משנים"  פחות  שבערוה  דבר  ד"אין  הדין  הר"ן,  לדעת  אמנם 
'איתחזק איסורא'. 

ולפי"ז קשה מדברי הרמב"ן הכא על דבריו עצמו, שהרי כתב להדיא בסוגיין שהדין 
ד'דבר שבערוה' בעינן ב' עדים הוי גם כאשר לא 'איתחזק איסורא'.

וכן יקשה מדברי הר"ן הכא על דברי עצמו לעיל בדין "קדשתי את בתי ואיני יודע 
למי" שכאשר בא אדם ואומר אני קדשתיה – נאמן אף דהוי ע"א משום דאינו נגד 
'חזקת איסור'. ולפי דבריו הכא מה לי דאינו נגד 'חזקת איסור', והרי מאחר דהכא הוי 

'דבר שבערוה' עדיין בעי ב' עדים. 

7( ובטעם הדבר נקט, דלכל אשה יש 'חזקת פנויה', אמנם היות שיש כאן גם 'חזקה שליח עושה שליחותו' וודאי 
קידש את אחת הנשים שבעולם, חיישינן כאשר אין כל קרובותיה בפנינו שאחת מקרובותיה מקודשת לו כבר, וממילא 

במקרה זה לא תוכל להתקדש לו.
8( ואף דנשים רבות הן, חשיבי כע"א לכל דבר.
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ז
ויבואר כ"ז, ובהקדים כמה יסודות בדינים זה: 

א. שני דינים אלו דאין ע"א נאמן היכא ד'איתחזק איסורא' ו"אין דבר שבערוה 
פחות משנים" אינם חלים מצד אותו גדר, וחלוקים הם מעיקרן:

'חזקת  בהדבר  שיש  משום  הוא  איסורא'  'איתחזק  כאשר  נאמן  ע"א  דאין  הא 
איסור' והע"א בא בעדותו להתירו, והדין הוא שלא יהיה הע"א חזק להתיר האיסור 
העומד. כלומר היות ויש כאן איסור מוחזק, אין העד אחד יכול לבוא ולהפקיע 

האיסור הקיים.

משא"כ הדין ד'הוי דבר שבערוה' שאין פחות משנים, הוא לא שאין ע"א נאמן 
להוציא מאיסור ערוה, אלא הוא דין מיוחד בפ"ע שבכל שינוי מצב שיהיה ב'דבר 

שבערוה' בעינן ב' עדים ולא סגי בע"א.

ב. כלל זה ד"אין דבר שבערוה פחות משנים", הוא רק כאשר קאי מילתא ב'ודאי 
ערוה', אך כאשר יש חשש )וספק( ערוה בלבד, גם ע"א יכול להעיד ב'דבר שבערוה'. 
וכפי שמצינו ב'דיני ממון'9 דבעינן ב' עדים רק כאשר עסקינן ב'ודאי ממון', אך אינו 

כן כאשר אית לן 'ספק ממון', דאז סגי בע"א.

ח
עפ"ז יבואר כל הני מילי דקשיא לן לעיל:

בהא דאמרינן לעיל )ס"ד( "קדשתי את בתי ואיני יודע למי קדשתיה, ובא פלוני 
ואמר אני קדשתיה נאמן", דקשיא לן מדוע נאמן, והרי קודם עדותו היתה האשה 
אסורה לכל העולם מספק, ורק ע"י עדותו התירה לעצמו, והרי 'הוי דבר שבערוה' 

דבעי ב' עדים ולא מהני ע"א?

פעולת  כאשר  רק  הויא  משנים'  פחות  אין  שבערוה  ד'דבר  דהדין  משום  אלא 
העדות היא לשנות את מצב הערוה, אך בנדו"ד אין פעולת הע"א משנה דבר בדבר 
ערוה, שהרי גם לפנ"ז היתה האשה אסורה על כל העולם ומותרת לאיש אחד, וגם 
השתא )לאחרי עדותו( הערוה אסורה לכל העולם ומותרת לאחד, ורק שבעדותו 

התירה לעצמו ע"י הבירור שהוא זה שקידשה.

מצויות  קרובותיה'  ש'כל  בדין  והר"ן  הרמב"ן  בשם  לעיל  שהובא  בדין  אולם 
בפנינו ומעידות שלא קדשן איש, הרי ע"י עדותן )דהוי כמו ע"א( משתנה מצב 

9( דמהתם ילפינן הדין ד"אין דבר שבערוה בפחות משניים" בהיקש ד"דבר־דבר".
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הערוה שלהן, דמקודם שהעידו היו אסורות לאיש זה מחשש קירבה והיה עליהם 
דין איסור ערוה, ואילו לאחר שהעידו התירו עצמן להתקדש לו. והיות שהוי בגדר 

ד'דבר שבערוה' דאין פחות משנים, ועדותן הויא כעדות ע"א – אינן נאמנות.

הנשים  אלו  יהיו  מדוע  בקושייתו, שהקשה  התם  הר"ן  לשון  יותר  יומתק  ועפ"ז 
נאמנות להעיד ע"ע ובכך להתירן להאי גברא, דמה מקום הכא להאמינן משום 'ע"א 
דבר  ו"אין  'דבר שבערוה'  הוי  הרי  איסורא'  'איתחזק  דהגם שלא  באיסורין',  נאמן 

שבערוה פחות משנים", ומדוע נאמנות.

'איתחזק איסורא'  ועפ"י ביאור הנ"ל מבואר היטב דעת הר"ן, דאע"ג דהתם לא 
'דבר  נאמנות, משום דהוי  אינן  וממילא היה צ"ל דנאמנות בעדותן כע"א, אעפ"כ 
שבערוה' ולא סגי בע"א, כלומר היות שמשנות בעדותן את מצב דין הערוה שלהם, 

אינן נאמנות בגדר ע"א משום דהוי 'דבר שבערוה' ובעינן ב' עדים.

ט
בגדר  הנדה  'נדה', דלשיטתו אף שאין  בדין  דלעיל  תוס'  ג"כ דעת  יבואר  ועפ"ז 
ד'איתחזק איסורא'10, כיון שעתידה לפסוק דמה, אך הוי ודאי 'דבר שבערוה', דהרי 
קודם העדת הנדה 'טהורה אני' עומדת בטומאתה, וע"י העדתה ע"ע מטהרת, ולכן 

הוי 'דבר שבערוה' דאין בפחות משנים.

 וממילא הוה סד"א דאין הנדה נאמנת להעיד ע"ע כמו שאר כל 'דבר שבערוה' 
דבעי ב' עדים, וזהו דבעינן לקרא ד'וספרה לה', דקמ"ל דבנדה יש דין מיוחד דתהא 

נאמנת להעיד ע"ע. 

ולפי"ז יתבאר ג"כ פשט דברי הגמ', דהא דפרכינן דלכאורה נאמנותו של עד אחד 
באסורין היא רק כאשר לא 'איתחזק איסורא' אבל בנדו"ד שהשליח מקיים הגט ע"י 
אמירתו 'בפ"נ ובפ"נ', הרי כבר "איתחזק איסורא דאשת איש, הוי דבר שבערוה ואין 

דבר שבערוה פחות משנים",

דהכוונה בזה היא, דהיות שאשה זו מוחזקת לנו כ'אשת איש' ודאי, א"כ הוי בגדר 
ד'דבר שבערוה' דבעי ב' עדים. ובאופן אחר, משמעות התיבות "איתחזק איסורא 
דא"א" אינו על הענין שיש פה 'חזקת איסור' )עם היות שגם זה ישנו( ולכן לא יהיה 

10( וכמובא לעיל בארוכה משום: א. דגם כשרואה דם הרי עתידה היא להפסיק לראות, וממילא לא 'איתחזק 
איסורא', ב. גם כאשר טמאה היא, הרי בידה לטבול וליטהר. 
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הע"א נאמן, אלא על כך שקיימא לן דאשה זו מוחזקת כא"א ודאי11, וממילא הוי 
'דבר שבערוה' דאין פחות משנים ולא יהיה השליח נאמן כשיאמר 'בפ"נ ובפ"נ'. 

ועפ"ז, יתבהר גם הא דקשיא לן בגמ' מדוע נקטה הגמ' ב' טעמים )א. "איתחזק 
איסורא דאשת איש" שלכן אין עוד עד אחד נאמן, ב. "הוי דבר שבערוה" ואין בכחו 

של העד אחד להעיד ע"כ( ומדוע לא נקטה הגמ' אחד מהם בלבד?

ומעתה יובן, דאין אלו ב' טעמים שונים, אלא הם היינו הך: דהיות שמוחזקת 
לנו כ'אשת איש', ממילא כאשר מגיע השליח לשנות את ה'דבר ערוה' ולהתירה 
ע"י קיום הגט, הרי "הוי דבר שבערוה, ואין דבר שבערוה פחות משנים" ולאו כל 

כמיניה.

י
שליח  בדין  )דלעיל(  מיימוני'  ב'תשובות  שכתב  מה  יותר  בעומק  יובן  ובזה 
וכוונתי  בידי  נפלה  טעות  לומר  שיכול  לעצמו,  האשה  וקידש  שטעה  לקידושין 
היתה לקדשה לפלוני ונאמן בדבריו, ויכול עתה לקדש האשה לשלחו ולא תהיה 

האשה צריכה לגט מהשליח.

דמקודם ביארנו בדברי ה'תשובות מיימוני' דמשום שקידושיו היו קידושי טעות 
ממילא לא היה מלכתחילה 'איתחזק איסורא' ונאמן בדבריו אף דהוי ע"א.

אך ע"פ מה שנתבאר, אפ"ל בדבריו שהיות וקידושיו היו קידושי טעות, ממילא 
לא חל עליהם הגדר ד'דבר שבערוה', שהרי לפי דבריו שטעה לא חל דין 'ערוה' 
כלל, וא"כ אינו משנה ה'דבר ערוה' שבזה, ולכן נאמן אף שהוא רק ע"א, מאחר 

שאין זה נחשב לעדות ב'דבר שבערוה' שאינו פחות משני עדים.

11( וזה שמביא "איתחזק איסורא דא"א", הוא מאחר שבפועל אשה המוחזקת כא"א הוי איסור מהתורה, אך 
לא זהו עיקר הענין. 
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דין מובלעות בנהרות א"י

 הרב חיים שמריהו שי' הלוי סגל*
ר"מ בישיבה

א
איתא בגמ' )גיטין ז, ב( "תנא חדא: המביא גט ]שנכתב[ בספינה – כמביא בא"י 
)"כאילו מביאה דרך יבשה, ואין צריך לומר בפני נכתב". רש"י(, ותניא אידך: כמביא 
בחו"ל )"שהנהר אין לו תורת יבשה לכל תורת הארץ". רש"י(, א"ר ירמיה לא קשיא, 
הא ר' יהודה הא רבנן; דתנן: עפר חו"ל הבא בספינה לארץ, חייב במעשר ובשביעית 
)"שהנהרות שבארץ ישראל הרי הם כארץ ישראל". רש"י(, א"ר יהודה: אימתי? בזמן 

שהספינה גוששת, אבל אין הספינה גוששת – פטור".

והיינו, שהברייתא הראשונה המלמדת שדין הגט הוא כדין גט הנכתב בא"י ביבשה, 
ואילו הברייתא  דינם כא"י לכל דבר,  נהרות א"י  שנויה בשיטת חכמים, שלדעתם 
יהודה,  ר'  בשיטת  שנויה  בחו"ל,  הנכתב  גט  כדין  הוא  הגט  שדין  המלמדת  השני' 
שלדעתו אין נהרות א"י כא"י למעשר ולשביעית, ולכן גם לענין גיטין אין דינם כא"י.

ובתוס' )ד"ה הא ר"י( מקשה, דהנה למדנו במשנה בריש מסכתין את המחלוקת בין 
חכמים ור"א לגבי עיירות שמובלעות בא"י – חכמים ס"ל שמובלעות הוי כא"י ואין 

צ"ל בפ"נ ובפ"נ, ור"א ס"ל שמובלעות הוי כחו"ל וצ"ל בפ"נ ובפ"נ,

וא"כ קשה, דמאחר שהנהרות נמצאים על קרקע של א"י, מדוע לא יחשבו כעיירה 
של חו"ל שמובלעת בא"י, שלדעת חכמים דינה כא"י ואין צ"ל בפ"נ ובפ"נ?

ומתרץ תוס', "גרע הכא ממובלעת דלעיל", כלומר דין נהרות המובלעות שונה 
שעיירות  מכיון  הוא12,  שונה  שדינם  הטעם  ולכאורה  המובלעות,  עיירות  מדין 
המובלעות הוי נראה כגוף אחד עם קרקע א"י, משא"כ הנהרות אין דינם כא"י שהרי 

מקומם חלוק מא"י והוי מקום ניכר ועומד בפני עצמם. 

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נכתב ע"י א' התמימים שי'.
12( עיין תפארת יעקב ועוד, שפירשו כאופן זה.
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אך עדיין קשה, דהנה הטעם של חכמים שמובלעות דינם כא"י הוא )לא בגלל 
שהם כגוף אחד עם קרקע א"י, כ"א( שמאחר שקרובים לא"י – מיגמר גמירי ומישכח 

שכיחי, וממילא לא צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם,

וא"כ קשה מה מתרץ תוס' שהנהרות הם מקום בפ"ע, סוף סוף הרי בנהרות אלו 
שכיחי וגמירי13, וא"כ לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ?

ב
ומבארים התוס' )ד"ה עציץ נקוב, בסופו( דהטעם לזה שבנהרות צ"ל בפ"נ ובפ"נ 
אע"ג דשכיחי וגמירי הוא – "כדי שלא תחלוק במדה"י", כלומר, מאחר שגזרו חכמים 
שהמביא גט ממדינת הים צריך לומר בפ"נ ובפ"נ, לא חלקו חכמים בגזירתם בין 
המקומות השונים, ולכן גם בנהרות האלו )אע"ג דשכיחי וגמירי( צ"ל בפ"נ ובפ"נ.

אך קשה, דלפי הנ"ל משמע דר' יהודה ס"ל בדין עיירות המובלעות כר' אלעזר 
שצריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם,

ס"ל  דחכמים  א(,  )ד,  הגמ'  מבארת  לר"א  חכמים  בין  המחלוקת  בטעם  דהנה 
דמאחר שמובלע בא"י ודאי שכיחי וגמירי, וא"כ אין צ"ל בפ"נ ובפ"נ, אך ר"א ס"ל 
שמכיון שמובלעות הוי חו"ל הנה למרות דשכיחי וגמירי – צ"ל בפ"נ ובפ"נ, כדי 

שלא תחלוק במדינת הים.

ולכאורה נקודת המחלוקת היא, דחכמים סוברים שהתקנה של חכמים היא, שכל 
מקום שלא שכיחי וגמירי – צ"ל בפ"נ ובפ"נ, אך מקום ששכיחי וגמירי אע"פ שאינו 
בא"י אין צ"ל בפ"נ ובפ"נ, ור"א סובר שחכמים תקנו שבכל חוץ לארץ צ"ל בפ"נ 

ובפ"נ ואפי' דשכיחי וגמירי, כדי שלא תחלוק במדה"י.

ולפי דברי התוס' דהטעם של ר' יהודה שצ"ל בנהרות בפ"נ ובפ"נ אע"פ דשכיחי 
וגמירי הוא, מפני ש"לא תחלוק במדה"י", מוכרחים לומר שבעיירות המובלעות 

ס"ל כר"א שצריך לומר בפ"נ ובפ"נ, כדי לא לחלוק במדה"י,

וא"כ יוקשה על קושיית התוס', דהקשה שהנהרות שנמצאים על קרקע של א"י 
יחשבו כעיירה שמובלעת בא"י, ולא יצטרכו לומר בפ"נ ובפ"נ, והרי ר' יהודה סובר 

כר"א, ואף אם יחשבו כמובלעות צ"ל בפ"נ ובפ"נ? 

13( ראה תוד"ה עציץ נקוב )ז, ב( בסופו.
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ג
ויש לומר הביאור בזה, ובהקדים:

דהנה בדעת חכמים שבעיירות המובלעות לא צריך לומר בפ"נ ובפ"נ, יש לומר 
שני אופנים:

א. חכמים אינם מקבלים כלל הדין דלא תחלוק במדה"י, ולכן ס"ל שאין זה נוגע 
אם מקום זה עומד בא"י או בחו"ל, אלא מה שקובע הוא רק אם שכיחי וגמירי או לא, 

ומאחר שבעיירות המובלעות שכיחי וגמירי – לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ )אף שהם חו"ל(.

ב. חכמים גם סוברים שלא מחלקים במדינת הים, ובחו"ל צ"ל בפ"נ ובפ"נ אפי' 
במקומות ששכיחי וגמירי, וזה שבעיירות המובלעות לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ הוא מכיון 
שהם )בנוסף לשכיחי וגמירי גם( מובלעות בא"י, וא"כ אנו רואים אותם ממש כחלק 
מא"י, ולכן אין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ )ואין זה לחלוק במדינת הים, שהרי נחשבים 

כחלק מא"י(, 

והנה לאחרי שאמרו שבמובלעות לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ, מסתבר לומר )לפי אופן הב' 
הנ"ל( שגם עיירה שלא שכיחי וגמירי אך מובלעת בא"י – צ"ל בפ"נ ובפ"נ, כדי לא 

לחלוק מגבולות א"י. 

אם  וגמירי,  שכיחי  לא  אך  בא"י  שמובלעת  עיירה  נפק"מ:  לומר  נוכל  וממילא 
סוברים שבמקום ש'שכיחי וגמירי' לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ, בעיירה זו דלא שכיחי וגמירי 
– יצטרכו לומר בפ"נ ובפ"נ, אך אם סוברים שבעיירות 'המובלעות' לא צ"ל בפ"נ 

ובפ"נ, אף בעיירה זו דלא שכיחי וגמירי – לא יצטרכו לומר בפ"נ ובפ"נ. 

ד
וע"פ כל הנ"ל תובן קושיית התוס':

דזה שכתבו התוס' דלר' יהודה צריך לומר בפ"נ ובפ"נ בנהרות )אע"פ ששכיחי 
וגמירי( כדי שלא תחלוק במדה"י, אין הפי' שסובר כר' אלעזר, אלא ר' יהודה סובר 
כחכמים )דבמובלעות לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ(, דהתוס' ס"ל שגם חכמים סוברים שלא 
מחלקים במדינת הים, וזה שבמובלעות חולקים על ר"א הוא מפני שס"ל שרואים את 

המובלעות כחלק מארץ ישראל )כנ"ל באופן הב'(.

וא"כ שפיר מקשה התוס' לדברי הגמ' שמעמידה את הברייתא המלמדת שהכותב 
גט בספינה כמביא מחו"ל לפי שיטת ר' יהודה, דלכאורה מאחר שהנהרות נמצאים על 
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קרקע של א"י, מדוע לא יחשבו כעיירות המובלעות, שדינם כחלק מא"י )לשיטת 
חכמים, שכן ס"ל לר"י כנ"ל( ואין צ"ל בפ"נ ובפ"נ?

ומתרץ תוס' "גרע הכא ממובלעת דלעיל", משום שעיירות המובלעות )בנוסף 
נחשבים ממש  וא"כ  א"י,  כגוף אחד עם קרקע  נראים  הרי  וגמירי(  לזה ששכיחי 
כחלק מא"י ואין צ"ל בפ"נ ובפ"נ, משא"כ הנהרות הנה אע"ג דשכיחי וגמירי הרי 

הם מקום חלוק מא"י, ומאחר וס"ל שלא מחלקים במדה"י – צ"ל בפ"נ ובפ"נ.

ה
וע"פ הנ"ל יש לבאר עוד:

דהנה שנינו במשנה )בריש מסכתין( "מרקם למזרח, ורקם - כמזרח, מאשקלון 
לדרום, ואשקלון - כדרום, מעכו לצפון, ועכו – כצפון".

)ז, ב(: "למימרא, דעכו לצפונה דא"י קיימא, ורמינהו: היה  ומקשה ע"כ הגמ' 
מהלך מעכו לכזיב, מימינו למזרח הדרך טמאה משום ארץ העמים, ופטורה מן 
המעשר ומן השביעית . . עד היכן? עד כזיב כו'", וא"כ משמע שא"י נמשכת גם 

צפונה מעכו, וזה סותר לדברי ר' יהודה שעכו היא גבולה הצפוני של א"י?

וקשה, דהנה כבר כתבו התוס' לעיל )ב, א ד"ה אשקלון כדרום( עכו עומדת חציה 
בא"י וחציה בחו"ל, וסובר ר"ת שעכו המוזכרת במשנה היא חציה של עכו העומדת 

בחו"ל, ולכן צ"ל בפ"נ ובפ"נ,

אך ר"י סובר שעכו המוזכרת במשנה היא חציה של עכו העומדת בא"י, והטעם 
שצריך לומר בפ"נ ובפ"נ אף שהוא חלק מא"י הוא, מכיון שחצי זה הוא "רחוק 
מעיקר ישוב א"י, ומופלג מן הישיבות והבתי דינים", וא"כ לא שכיחי וגמירי, ולכן 

צ"ל בפ"נ ובפ"נ.

והיינו דלשיטת ר"ת המשנה מלמדת את הגבולות של א"י לענין גיטין, ועכו היא 
הקצה הצפוני של א"י, אך לר"י המשנה )לא באה ללמד מה הם הגבולות, אלא( 
מלמדת היכן צ"ל בפ"נ ובפ"נ מכיון שלא שכיחי וגמירי, והיכן אין צ"ל בפ"נ ובפ"נ.

ולכאורה לפי דעת ר"י קושיית הגמ' לא מובנת, דהרי לדעת ר"י המשנה לא באה 
ללמד את הגבולות של א"י, וא"כ מה מקשה הגמ' דמצינו שעכו היא לא גבולה 
הצפוני של א"י, הרי אין זה סותר לדברי המשנה שבעכו צ"ל בפ"נ ובפ"נ כיון שלא 

שכיחי וגמירי, אף דהוי ארץ ישראל )ואפשר שגם אח"כ לצפון הוי א"י(.

אך ע"פ הנ"ל י"ל: שגם לשיטת ר"י המשנה מלמדת את גבולות א"י, דכמו לענין 
מובלעות מכיון ש)א( שכיחי וגמירי, ו)ב( זה מובלע בא"י – נעשה חלק מא"י לענין 
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מא"י,  ו'מנותק'  רחוק  כיון שהוא  וגמירי  שכיחי  במקום שלא  להפך,  כמו"כ  גיטין, 
אנו רואים אותו כחלק מחוץ לארץ, ומאחר שעכו 'מנותקת' ולא שכיחי וגמירי אין 
דינה כא"י אלא כחו"ל, וא"כ משמע שהמשנה אכן מלמדת מהיכן מתחיל חו"ל, רק 
שמוסיפה שכבר מהעיירות שעומדות על הגבול ומנותקות מא"י מתחיל חו"ל )לענין 

גיטין(.

]ובזה יומתק לשון המשנה "מעכו לצפון, ועכו כצפון", והיינו שמעכו והלאה ה"ה 
מדינת הים, ועכו עצמה חשובה "כצפון" ולא כחלק מא"י[.

שאף  משום  קיימא",  דא"י  לצפונה  דעכו  "למימרא  הגמ'  קושיית  מובנת  ועפ"ז 
לשיטת ר"י המשנה אומרת שעכו היא )עיירה על( גבול א"י שממנה מתחיל חו"ל, 
וע"כ מקשה הגמ' דמצינו שא"י נמשכת גם צפונה מעכו, וא"כ עכו אינה יושבת על 

הגבול עם חו"ל )ואין מתחיל ממנה חו"ל(.

מיקומה של העיר קדש בארץ ישראל

 הת' ישראל שי' ברדה
תלמיד בישיבה

בריש מס' גיטין )ב, א( איתא במשנה "ר' יהודה אומר: מרקם למזרח, ורקם כמזרח".

והקשו בתוס' )בד"ה "ואשקלון כדרום"( ד"קשה, ד'רקם וחגר' משמע הכא דהוו 
חוצה לארץ, וכתיב ביהושע )כ, ז( "ויקדשו את קדש . . בהר נפתלי"",

ותירצו "וי"ל דתרי 'רקם וחגר' הוו, ואותו 'רקם וחגר' דכתיב גבי אברהם "וישב בין 
קדש ובין שור" )בראשית כ( מתרגמינן "בין רקם ובין חגרא" בארצו של אבימלך מלך 
פלשתים, ואותו היה בארץ ישראל, דמסתמא דאברהם ויצחק היו דרין בארץ ישראל 
)וביהושע נמי משמע דפלשתים מארץ ישראל(, ואותו 'רקם וחגר' היה במערבה של 
ארץ ישראל, דפלשתים במערבו, דים פלשתים הוא גבול מערב של ארץ ישראל, 

ו'רקם וחגר' דמתני' היה במזרח כדאמרינן "רקם כמזרח"".

והיינו דלמסקנת התוס' היו שני 'רקם וחגר', אחד בחו"ל והיא למזרח א"י בגבולה 
המערבי  בגבול  שהיו  פלשתים,  )בארץ  דרומית  במערבית  בא"י  ואחד  המזרחי, 

דרומי(.

וצ"ע, שהרי בקושיית התוס' הביאו הפסוק דכתיב ביהושע "ויקדשו את קדש . . 
בהר נפתלי", שמפסוק זה היה משמע להו ש'קדש' מא"י היא, ומכח זה תירצו ש'תרי 
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רקם הוו' אחד במזרח ואחד במערב. והרי 'קדש' דיהושע היתה ב'הר נפתלי' שהוא 
בצפונה של א"י.

שהרי בפסוק ביהושע כתיב "ויקדשו את קדש בגליל בהר נפתלי" ובמצודות פי' 
"בגליל. בארץ הגליל, והוא שם מדינה בארץ ישראל" שזהו הגליל שבצפון הארץ 

ולא במערבה.

וכן הביאו בפירוש דעת המקרא על ספר יהושע )יט, לז( "וקדש. היא עיר המקלט 
'קדש בגליל בהר נפתלי'. סוברים שמקומה בקדס, כשני קל"מ מערבית ל'מצודת 

כח' וכאחד עשר קל"מ צפונית־מערבית לחצור".

פנחס  ר'  )הרה"צ  הרב  "כשביקש  )ע' תע( שכותב  פנחס  אמרי  בספר  הוא  וכן 
מקוריץ( ליסע לארץ הקודש, דיבר שרצונו מאד לישב בעיר מקלט, כיון שהיא 
קולטת את הרוצח ויכולין להחבא שם וכו'. והוא ז"ל )הרה"צ ר' רפאל מבערשאד( 

שמע, שצפת תובב"א היא 'קדש' הנזכרת בערי מקלט בספר יהושע".

אמנם ניתן היה לומר שיש יותר מב' 'רקם וחגר', אך לכאורה מסתמכים התוס' 
על אותו פסוק מיהושע14.

והדברים תמוהים, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בענין זה.

הטעם דלרבה 'ידענו לא מהני'

 הת' אברהם שי' וילהלם
 תלמיד בישיבה

איתא במתניתין )ריש גיטין( "המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב 
ובפני נחתם", שואלת ע"כ הגמ': "מאי טעמא? רבה אמר: לפי שאין בקיאין לשמה 
)"אין בני מדינת הים בני תורה ואין יודעין שצריך לכתוב הגט לשם האשה. רש"י(, 
רבא אמר: לפי שאין עדים מצויין לקיימו )"אין שיירות מצויות משם לכאן, שאם 
יבוא הבעל ויערער לומר לא כתבתיו שיהו עדים מצויין להכיר חתימת העדים". 

רש"י(".

לך,  אמר  כרבא?  אמר  לא  מ"ט  "ורבה  הגמ'  מקשה  א(  )ג,  הסוגיא  ובהמשך 
א"כ ניתני בפני נחתם ותו לא, בפני נכתב ל"ל? ש"מ בעינן לשמה", כלומר, מכך 

14( ואין לומר שלתוס' ה"גליל" שכתוב בפסוק הוא אינו המקום שאנו קוראים לו היום 'הגליל', שהרי בפסוק 
ואילך,  לב  יט,  יהושע  )ראה  הארץ  של  בצפונה  נחלתו  נפתלי  שבט  בפירוש  והרי  נפתלי"  בהר  "בגליל  כתוב 

ובמפרשים שם(, ויתירה מזו שתוס' בפי' אינו מזכיר כלל את ה"גליל" אלא את "הר נפתלי" בלבד.
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שהשליח צ"ל גם בפני נכתב )אף שלענין קיום אי"צ שיכתב לפניו(, משמע שהטעם 
הוא משום שלא בקיאין לשמה.

וממשיכה הגמ', "ורבא, בדין הוא דליתני הכי, אלא דא"כ אתי לאיחלופי בקיום 
אמר  ורבא   .  . בפני  הכא  ידעינן  התם  דמי?  מי  ורבה,  אחד,  בעד  דעלמא  שטרות 
לך, אטו הכא כי אמרי ידעינן מי לא מהימני? וכיון דכי אמרי ידעינן מהימני – אתי 

לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד אחד".

ידי  בחתימת  אני  יודע  ואומר  השליח  שבא  במקרה  חולקים  ורבא  רבה  כלומר, 
העדים, לרבא מועיל ואצ"ל בפ"נ ובפ"נ מאחר שהעיד לנו שהגט אינו מזוייף, ולרבה 

אין מועיל וצ"ל בפ"נ ובפ"נ שהרי יש חשש שהגט לא נכתב לשמה,

גט  המביא  של  הדין  בין  שיחליפו  חשש  יש  מהני,  שידענו  לומד  שרבא  ומאחר 
מחו"ל לא"י לדין קיום שטרות, ויאמרו שמספיק בקיום שטרות עד אחד, ולכן השליח 

שמביא גט מחו"ל צ"ל גם בפנ"כ דלא אתי לאיחלופי בקיום שטרות,

אין לחשוש שיבואו  וממילא  וסובר שידענו לא מהני,  אך רבה שחולק על רבא 
להחליף בדינים מאחר שהמביא גט מעיד בפ"נ ובקיום שטרות מעיד ידעתי, א"כ לא 
מובן מדוע הצריכו שיאמר השליח בפנ"כ מספיק שיאמר בפנ"ח, אלא מוכח שהטעם 

הוא שאין בקיאין לשמה.

בהמשך הסוגיא מקשה הגמ' )ג, א(: "ולרבה דאמר לפי שאין בקיאין לשמה, מאן 
האי תנא דבעי כתיבה לשמה ובעי חתימה לשמה? אי רבי מאיר, חתימה בעי, כתיבה 

לא בעי . . אי רבי אלעזר, כתיבה בעי, חתימה לא בעי".

והנה התוס' )ד"ה מאן תנא( הקשו, דלפי המסקנא )ד, ב( דרבה אית לי' דרבא, 
ולכן צריך להעיד על  אמאי לא מוקמינן מתני' אליבא דר"א דבעי כתיבה לשמה 
הכתיבה, ועל החתימה אומר בפנ"ח )לא משום דבעי חתימה לשמה אלא( משום 

שאין עדים מצויים לקיימו.

ותירצו התוס' שלרבה גם למסקנא דרבה אית לי' דרבא – ידענו לא מהני, וא"כ 
מוכח דס"ל דבעי חתימה לשמה גם למסקנא )שהרי אם לא בעי חתימה לשמה היה 

מועיל ידענו(, וממילא אין להעמיד את המשנה כר"א.

והראיה שידענו גם למסקנא לא מועיל, שהרי רבה חולק על רבא רק משום שסובר 
שידענו לא מהני וממילא לא אתי לאיחלופי בקיום שטרות, ואם ילמד כרבא שהטעם 
הוא משום קיום אין מובן מדוע אומר השליח בפנ"כ, אך אם למסקנא מהני ידענו 
הרי לא יחלוק עם רבא כלל, ומאחר שחולק עם רבא מוכח שגם למסקנא ידענו לא 

מהני דבעי חתימה לשמה.
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הוא  מהני  לא  שידענו  ומה  חתימה לשמה,  בעי  לא  באמת  לומר שלרבה  ואין 
מטעם אחר – דלא אתי לאיחלופי, שהרי לרבה בלאו הכי לא אתי לאיחלופי מאחר 
שצריך לומר בפנ"כ משום לשמה, וממילא לא אתי לאיחלופי, ומוכח שידענו לא 

מהני משום דבעי לשמה, ע"כ תוכן דברי התוס'.

שאומר  ומה  כר"א,  המשנה  את  להעמיד  ניתן  שעדיין  שיף:  המהר"ם  ומקשה 
בפנ"כ הוא משום דבעי כתיבה לשמה, והיות שרבה אית ליה דרבא צ"ל בפנ"ח 
משום קיום, ומה שידענו לא מהני הוא )לא משום דבעי לשמה אלא( משום דלא 
אתי לאיחלופי, ורק לאחר שידענו לא מהני ממילא בפנ"כ הוא משום לשמה )דאין 

לומר דהוא משום דלא אתי לאיחלופי, שהרי כבר יש היכר דידענו לא מהני(,

וא"ת מדוע ידענו לא מהני דהלא כבר יש היכר שאומר בפנ"כ ולא אתי לאיחלופי, 
זה אינו מאחר שאם ידענו מהני הרי הו"א שרבה לא חולק עם רבא כלל, דסובר 
לרבה  )שהרי  לאיחלופי  אתי  דלא  הוא משום  ובפנ"כ  קיום,  הוא משום  שבפנ"ח 
כל זה דבעי לשמה הוא רק משום שבפנ"כ מיותר(, אלא מוכרחים לומר דידענו 
לא מהני, וממילא לא אתי לאיחלופי, וא"כ ע"כ אומר בפנ"כ משום דבעי כתיבה 

לשמה.

ויש לתרץ, דהנה לפי ביאורו יוצא שכל מה שאמרו ידענו לא מהני הוא בשביל 
לגלות הטעם במשנה שבפנ"כ הוא משום לשמה )כמו שמבאר שאם ידענו מהני 
הו"א שבפנ"כ הוא משום דלא אתי לאיחלופי, ולכן אמרו דידענו לא מהני ומוכח 

שבפנ"כ משום לשמה(,

כדי  רק  לה  להועיל  שיכול  דבר  האשה  על  ואסרו  באו  שרבנן  מכך  ויוצא   
לאשמועינן הטעם במשנה, ודבר זה תמוה דהו"ל לומר בפירוש שהטעם הוא משום 
לשמה ולהתיר ידענו, ולכן מסתבר לומר דידענו לא מהני משום לשמה, וא"כ אין 

ניתן להעמיד את המשנה כר"א. 

 החילוק בין חתימה שלא לשמה
לחתימה במחובר לקרקע

 הת' יוסף חיים שי' רוזנבלט
תלמיד בישיבה

בענין מחלוקת רבה ורבא )גיטין ב, ב( בטעם לכך ש"המביא גט ממדינת הים 
צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם", דרבה ס"ל דהוא משום שבני חו"ל אינם 
בקיאין בדיני הגט – דכתיבתו וחתימתו צריכים להיעשות לשם האשה המתגרשת, 
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ורבא ס"ל דזהו משום שכאשר הגט לא נמסר לאשה במקום כתיבתו, יש לחשוש 
שמא כאשר יערער הבעל, לא יהיו עדים מצויים לקיימו,

 איתא בגמ' )ג, ב( "ולרבה דאמר לפי שאין בקיאין לשמה, מאן האי תנא דבעי 
כתיבה לשמה ובעי חתימה לשמה, אי רבי מאיר חתימה בעי כתיבה לא בעי, דתנן 
אין כותבין במחובר לקרקע כתבו על המחובר לקרקע, תלשו חתמו ונתנו לה כשר".

דכיון שלדעת רבי מאיר "עדי חתימה כרתי", היינו, שהם עיקר הגט, ע"כ לומדים 
דמה שדרשינן ""וכתב לה" – לשמה", ה"ז קאי על עדי החתימה שהם עיקר הגט, 
וחתימתם על הגט צריכה להיעשות לשם האשה המתגרשת, וכאשר לא נחתם באופן 

זה – הגט אינו כשר ופסול לגרש בו.

ונמצא דכיון שדעת ר"מ היא שעדי חתימה כרתי, א"כ אין להעמיד את משנתנו 
אליבא דר"מ, כיון שבמשנתנו משמע דגם כתיבת הגט צריכה להתבצע לשמה, מכך 
שהשליח המביא את הגט צריך לומר שהגט גם נכתב וגם נחתם בפניו, דדין זה אינו 
להיעשות  צריכה  הגט  חתימת  ורק  כרתי  חתימה  עדי  שרק  ר"מ  דעת  עם  מתאים 

לשמה ולא כתיבת הגט.

את  להעמיד  הגמ'  דחיית  על  ב(  ג,  דף  גיטין  עמ"ס  )בחידושיו  רעק"א  והקשה 
המשנה כר"מ, )דסובר דעדי חתימה כרתי(, דלכאורה ניתן להעמיד בכ"ז כר"מ:

דהנה בשלהי מסכתין )פו, ב( מובאת דעת שמואל דכתב סופר ועד יחיד החתום 
על השטר מכשירים את השטר בדיעבד וכאשר הסופר הוא סופר מובהק הגט כשר 
אף לכתחילה, וא"כ, כיון שגם כתב ידי הסופר נחשב לעדות על השטר נמצא דכל 

גיטין שבעולם חתומים עליו שלושה עדים – שני העדים והסופר.

וכיון שדין הוא שכאשר ישנם שני עדים הכשרים לעדות אך באותה עדות ישנם 
גם עדים נוספים הפסולים לעדות, הם פוסלים בכך את כל העדים וכל העדות כולה 
פסולה ובטילה15, יש לומר דאף שלדעת ר"מ רק עדי חתימה כרתי, אך מאחר שכתב 
ידי הסופר נחשב ג"כ לעדות, לכן צריך שגם כתיבת הגט תיעשה לשמה ע"מ שלא 
תפסול את כל העדות, ועי"כ גם שני העדים הכשרים החתומים על השטר לא יהיו 

נאמנים בעדותם.

יותר משני עדים חתומים על  זו מכריח רעק"א דאכן כאשר ישנם  ומכח קושיא 
העדים  שאר  על  מתפשט  שלהם  הפסול  אין  לשמה,  שלא  חתמו  ומקצתם  השטר 
כיון שדין זה שמקצת עדים הפסולים פוסלים  לפוסלם ולפסול את העדות כולה, 
את שאר העדים הוא רק כאשר מדובר בפסול הגוף, היינו, עדים שפסולם הוא מצד 

15( סנהדרין דף ט' ע"א "ומה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה, אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב 
או פסול עדותן בטלה, ומנין שאפי' מאה, ת"ל "עדים"".
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עצמם שאינם ראויים להעיד בכל מקרה, כגון עד קרוב או פסול, אך כאשר הפסול 
אינו בגוף העד, אלא מצד שחתם שלא לשמה אין הפסול מתפשט על כל שאר 

העדים לפסול את העדות כולה.

וע"כ אין להעמיד באופן זה את המשנה כר"מ, מכיון שאכן אין כתב ידי הסופר 
מוכרח להיכתב לשמה והוא לא יפסול עי"כ את העדים החתומים על השטר.

אך הנה יש להקשות על דברי רעק"א מדברי הגמ' גופא, דהרי כאשר הגמ' שוללת 
את האוקימתא דמשנתנו היא אליבא דר"מ )משום שלר"מ רק עדי חתימה כרתי אך 
לא עדי מסירה, וא"כ נמצא שלר"מ נדרש שתהיה רק חתימה לשמה אך לא כתיבה 
לשמה(, מביאה הגמ' ברייתא כהוכחה לכך שזוהי אכן דעת ר"מ – "דתנן אין כותבין 

במחובר לקרקע כתבו על המחובר לקרקע, תלשו חתמו ונתנו לה כשר".

וממשנה זו נראה להדיא דאף שכתיבת הגט נעשתה במחובר לקרקע שזהו שלא 
כדין, בכ"ז אם חתם בתלוש – הגט כשר, אע"פ שכתיבת הגט שג"כ מצטרפת לעדות 
על הגט )דהרי כתב יד סופר הוי ג"כ עדות( לא נעשתה כדין ובמילא יש פסול 

במקצת העדות.

ומכאן לכאורה יש להקשות על ההו"א דרעק"א דכתב ידי הסופר שנעשה לא 
לשמה יפסול את העדים החתומים על השטר, דהרי מהמשנה המובאת בהמשך 
הגמ' כהוכחה לכך שזוהי דעת ר"מ מוכח שאין כתב ידי הסופר שנעשה בפסול 

שלא כדיני הגט פוסל את שאר העדים.

בין פסול של חתימה שלא לשמה לפסול של חתימה  ויש לומר דישנו חילוק 
בנוגע למסקנת הגמ' להעמיד את המשנה אליבא דר"א  במחובר לקרקע; דהנה 
שלשיטתו  כיון  חתימה(  לעדי  כלל  צריך  ואין  כרתי  מסירה  שעדי  שס"ל  )אע"ג 
כאשר חתמו עדים על הגט שלא לשמה, ה"ה מחשיבים את הגט למזויף מתוכו – 
יש לעיין האם י"ל כך גם לגבי חתימה במחובר לקרקע, דכאשר חתמו העדים על 
הגט במחובר לקרקע )הנה אף שלשיטתו אין צריך כלל לעדים שיחתמו, בכ"ז כיון 
שישנם עדים שחתומים שלא כפי דיני הגט( – ג"כ יפסל הגט ויחשב כמזויף מתוכו.

לא  אך  הגט  את  פוסלת  לשמה  שלא  חתימה  דרק  ללמוד  דיש  ע"כ16  ומבואר 
חתימה במחובר, מכך שבהמשך מביאה הגמ' אוקימתא נוספת להעמיד את המשנה 
אליבא דרבי יהודה דס"ל שמעיקר הדין צריך הגט להיכתב ולהיחתם בתלוש וכפי 

המפורש בברייתא דר"י מכשיר את הגט רק כאשר נכתב ונחתם בתלוש.

ולכאורה יש להקשות ע"כ דהרי גם בדעת ר"י יש לפרש דגם לשיטתו אין צריך 
מעיקר הדין שתהיה החתימה בתלוש ורק ע"מ שהגט לא יהיה מזויף מתוכו מוכרח 

16( ראה בחידושי ר' שמואל עמ"ס גיטין ס"ו אות ה־ו.
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שגם יחתם בתלוש, וא"כ מנין מסיקה הגמ' דלר"י הגט צריך מעיקר הדין להיכתב 
ולהיחתם בתלוש. אלא דמכך יש להסיק דרק חתימה שלא לשמה מחשיבה את הגט 
למזויף מתוכו, אך חתימת הגט במחובר אינה פוסלת ומחשיבה אותו למזויף מתוכו.

והטעם לחלק ביניהם הוא, כיון שעדות שלא לשמה פועלת שכל הגט יחשב עי"כ 
כנעשה שלא לשמה, משום שאין תורת לשמה חלה על הגט אלא כאשר הגט כולו 

נעשה לשמה.

והביאור בזה: דכיון שזה שמחיובי הגט להיכתב לשמה, הוא דין הקשור עם פעולת 
וענין הגט – גירושי אשה פלונית מאיש פלוני, ע"כ, ע"מ שיחול עליו תורת לשמה 
נדרש שכולו יעשה לשמה, הואיל וכאשר חתימת העדים לא נעשתה לשמה הוי פסול 

בגט, ולכן כולו נחשב שאינו מיוחד לשמה.

משא"כ חתימה במחובר, הרי כיון שדין זה שצריך הגט להיכתב בתלוש אינו דין 
שקשור עם פעולת וענין הגט עצמו, כ"א שלהכשר הגט נדרש שלא יעשה במחובר 
אלא בתלוש, מש"ה אינו נחשב לפסול בגט אלא חסרון בהכשר הגט בלבד, ולכן אינה 
פועלת שכל הגט יחשב שנעשה לא בתלוש, כ"א שמקצתו לא נעשתה בתלוש כראוי, 

ומטעם זה כאשר חתימת העדים נעשתה במחובר אינה פוסלת בכך את הגט.

ובסגנון אחר ולתוספת חידוד: מכיון שזה שמדיני הגט להיכתב לשמה הוא דין 
חיובי, היינו שזהו לא שישנו איסור שיעשה שלא לשמה, כ"א שישנו חיוב שיעשה 
לשמה, ע"כ, אין חל על הגט תורת לשמה אלא כאשר הוא נעשה כולו לשמה. משא"כ 
הדין של כתיבה בתלוש, מכיון שאינו דין חיובי, כ"א דין שלילי – שהגט לא יעשה 
נעשה  כולו  שהגט  אומרים  אין  במחובר  נחתם  כאשר  לכן  בתלוש,  אלא  במחובר 
במחובר, כ"א שמקצתו נעשה במחובר, ולכן אין חתימת העדים במחובר מחשיבה 

את הגט למזויף מתוכו לשיטת ר"א.

וע"ד חילוק זה יש לישב גם שאלתנו מדברי המשנה, דאף אם אמרינן דמקצת עדים 
שחתמו שלא לשמה פוסלים את שאר העדים )דעת המהר"ם שיף וההו"א דרעק"א(, 
בכ"ז יש לחלק דאין לומר דמהאי טעמא גם מקצת עדים שחתמו במחובר פוסלים 

בכך את שאר העדים.

הגט  שמקצת  רק  אינו  לשמה,  שלא  החתומים  עדים  של  והפסול  הואיל  דהנה 
נעשה שלא לשמה, אלא, שבכך אין חל על הגט תורת לשמה כלל, ע"כ, מאחר שאנו 
)ואף  כולו  השטר  על  מתפשט  פסולם  בכך  הרי  מהעדות,  כחלק  אותם  מחשיבים 
שישנם מקצת עדים שחתמו לשמה, בכ"ז הרי זה מקצת עדות שפוסלת את העדות 
כולה(, משא"כ כאשר מקצת עדים חתמו במחובר, הנה כיון שבכך נחשב שרק מקצת 
אין  מהשטר נעשה במחובר, ע"כ אף שאנו מחשיבים אותם כחלק מהעדות, בכ"ז 
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)כיון שישנם מקצת מהעדים  ולכן  כולה,  כל העדות  על  הפסול שלהם מתפשט 
שחתמו בתלוש( – הגט כשר.

ולפי ביאור זה מובן, דאין המשנה ד"אין כותבין במחובר" הויא סתירה להוו"א 
זה  שדין  משום  בתלוש,  תיעשה  שהכתיבה  נדרש  לר"מ  שגם  להעמיד  דרעק"א 
שפסול של מקצת עדות פוסל את כל העדות הוא רק בעדות שלא לשמה דהפסול 
מתפשט על כל השטר, משא"כ בפסול דחתימה במחובר שאינו מתפשט על כל 
העדות מכיון שזהו פסול רק בחלק מהגט – לכן כאשר כתבו על המחובר לקרקע 
ואח"כ תלשו חתמו ונתנו לה – כשר, ואין כתב ידי הסופר שנעשה במחובר פוסל 

את הגט.

"אי הכי יכול נמי"

 הת' מנחם מענדל שי' הלוי לוי
תלמיד בישיבה

איתא בריש מסכתין )גיטין ב, א(: "המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני 
נכתב ובפני נחתם", ובגמ': "מאי טעמא? רבה אומר לפי שאין בקיאין לשמה )אין 
בני מדינת הים בני תורה, ואין יודעין שצריך לכתוב הגט לשם האשה. רש"י(, רבא 
אומר לפי שאין עדים מצויין לקיימו" )אין שיירות מצויות משם לכאן, שאם יבא 

הבעל ויערער לומר לא כתבתיו שיהו עדים מצויין להכיר חתימת העדים. רש"י(.

ובהמשך הסוגיא )ד, ב( מקשה הגמ' על רבה מהסיפא של המשנה: "תנן המביא 
גט ממדינת הים, ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אם יש עליו עדים – 
שהטעם  רבה  שלשיטת  והיינו  קשיא",  לרבה  ניחא,  לרבא   .  . בחותמיו  יתקיים 
שצ"ל בפ"נ ובפ"נ הוא משום שאין בקיאין לשמה, הרי גם לאחרי שיקיים את הגט 

בחותמיו ישנו עדיין חשש שאין הגט נכתב לשמה?

ומתרצת הגמ', "הכא במאי עסקינן – לאחר שלמדו", והיינו שבמשנה זו מדובר 
ולכן מספיק  לאחר שבני מדינת הים כבר למדו שצריך לכתוב את הגט לשמה, 

שיתקיים בחותמיו.

ושוב מקשה הגמ', "אי הכי יכול נמי", והיינו דלאחר שהעמידה הגמ' את המשנה 
שמדובר 'לאחר שלמדו', אי"מ מדוע הסיפא של המשנה מביאה את הדין שיכול 
להתקיים בחותמיו רק בשליח שאינו יכול לומר בפ"נ ובפ"נ, דלכאורה אף השליח 
שיכול לומר בפ"נ ובפ"נ רשאי לקיים את הגט בחותמיו, וא"צ לומר דוקא בפ"נ 

ובפ"נ?
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ומתרצת הגמ', "גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו", והיינו שרבנן גזרו שצריך לומר 
בפ"נ ובפ"נ אף לאחר שלמדו, מכיון שיש חשש שמא שוב לא יהיו בקיאים ויצטרכו 

לומר מעיקר הדין, ולכן אף שלמדו צ"ל בפ"נ ובפ"נ.

ליה  אית  "רבה  הגמ'  מסיקה  ב(  )ד,  לעיל  דבגמ'  מקשה,  הכי(  אי  )ד"ה  ובתוס' 
דרבא", כלומר, רבה מודה שמביא גט ממדינה למדינה בא"י צ"ל בפ"נ ובפ"נ )אף 

דבקיאין לשמה(, משום שאין עדים מצויין לקיימו,

וא"כ קשה, דהנה לדעת רבא אין להקשות "אי הכי יכול נמי", דזה ודאי שמביא גט 
ממדינת הים יכול לקיים את הגט בחותמיו, רק היות שיותר נח שיאמר השליח בפ"נ 
ובפ"נ מאשר למצוא שני עדים שיקיימו את השטר, לכן נקטה המשנה שרק 'אינו 

יכול' צריך לקיים את הגט בחותמיו.

ואם מדובר במשנה 'לאחר שלמדו', הרי רבה ס"ל כרבא – שהטעם שצריך לומר 
בפ"נ ובפ"נ הוא משום שאין עדים מצויין לקיימו, וא"כ אין להקשות "אי הכי יכול 

נמי" )כדלעיל(.

וס"ל  מאחר  לרבא  הנה  דרבא",  ליה  אית  ש"רבה  דאף  אינו,  דזה  תוס'  ומתרץ 
שהבפ"נ ובפ"נ הוא כדי לקיים את הגט בחותמיו, הרי נח יותר שיאמר השליח בפ"נ 
ובפ"נ מאשר למצוא שני עדים שיכולים לקיים את הגט, ומובן מדוע המשנה מביאה 

את הדין שיתקיים בחותמיו רק ב'אינו יכול'.

אך רבה דס"ל שהבפ"נ ובפ"נ הוא )לא רק כדי לקיים את הגט, אלא( עדות שהגט 
ואינו  קולא  הוא  הגט  את  שיקיימו  עדים  שני  להביא  שיכול  זה  הרי  נכתב לשמה, 
אין מובן  וא"כ  נכתב לשמה,  מעיקר הדין, דמעיקר הדין ה"ה צריך להעיד שהגט 
מדוע המשנה לא מביאה את החידוש דמאחר שכבר למדו שצריך לכתוב את הגט 
לשמה, הרי גם שליח שיכול לומר בפ"נ ובפ"נ – רשאי לקיים את הגט )ואינו צריך 

לומר דוקא בפ"נ ובפ"נ(.

וז"ל: "יש לדקדק בפירושו, דודאי קודם שלמדו עדיפא ליה  והקשה המהרש"א 
אבל  לשמה,  מיניה  משתמע  דלא  חותמיו  מקיום  הוא  לשמה  דסתמא  נכתב  בפני 
מתניתין דמוקים לה לאחר שלמדו, אמאי לא נימא דעדיף ליה קיום חותמיו בתרי 

עדים מבפני נכתב כמו לרבא, ויש ליישב בדוחק ודו"ק".

והיינו, דלכאורה כל המחלוקת בין רבה לרבא האם אמירת בפ"נ ובפ"נ היא כדי 
לקיים את הגט או עדות שנכתב לשמה, הוא רק לפני שלמדו, אך מאחר והעמדנו את 
המשנה 'לאחר שלמדו' הנה גם לרבה הטעם שאומר בפ"נ ובפ"נ הוא )לא משום שאין 
בקיאין לשמה אלא( משום שאין עדים מצויין לקיימו, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא, 

דאין מובנת קושיית הגמ' "אי הכי יכול נמי".
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ואולי י"ל בזה וליישב הדברים, דהנה בפשטות שתירצה הגמ' 'לאחר שלמדו' 
הפי' הוא שהן ברישא של המשנה והן בסיפא מדובר 'לאחר שלמדו', וא"כ מאחר 

ש"רבה אית ליה דרבא", הרי אין הבדל ביניהם, ואתי שפיר קושיית התוס'.

הוא שבסיפא של המשנה מדובר  'לאחר שלמדו'  הגמ'  תירוץ  לומר, שפ'  ויש 
'לאחר שלמדו' אך ברישא מדובר לפני שלמדו, וא"כ מובן שאף ש"רבה אית ליה 
דרבא" – ישנו חילוק ביניהם, ולפי רבא לא יוקשה "אי הכי יכול נמי", ולרבה יוקשה.

דהנה לפי רבא דס"ל שהטעם ששליח המביא גט ממדה"י צ"ל בפ"נ ובפ"נ הוא, 
משום שאין עדים מצויין לקיימו, הרי מובן שהמשנה ברישא קמ"ל קולא – שאין 
השליח  שיעיד  מספיק  אלא  השטר,  את  שיקיימו  עדים  שני  להביא  חייבים  אנו 

שנכתב הגט לשמה.

אך הנה בסיפא דמתני' – "המביא גט ממדה"י ואינו יכול לומר בפ"נ ובפ"נ . . 
יתקיים בחותמיו", הרי דין זה הוא מעיקר הדין, שחייב לקיים את הגט, דאינו יכול 

להעיד שהגט נכתב לשמה.

ולפי"ז אין להקשות "אי הכי יכול נמי", כלומר, שהסיפא תחדש שאף השליח 
שיכול לומר בפ"נ ובפ"נ, יכול לקיים את הגט בחותמיו, דלפי רבא קמ"ל בסיפא 

את עיקר הדין.

אך לרבה מאחר דס"ל שהטעם ששליח המביא גט ממדה"י צ"ל בפ"נ ובפ"נ הוא, 
משום שלא בקיאין לשמה, הרי מובן שברישא דמתני' קמ"ל את עיקר הדין – שחייב 

השליח לומר בפ"נ ובפ"נ, ואינו יכול לקיים את הגט בחותמיו.

אך בסיפא דמתני' קמ"ל קולא – ש'אינו יכול' מספיק שיקיים את הגט בחותמיו, 
וא"כ קשה מדוע לא קמ"ל בסיפא חידוש גדול יותר, שאף 'יכול' רשאי לקיים את 

הגט בחותמיו )מאחר שמדובר 'לאחרי שלמדו'(, ואתי שפיר קושיית התוס'.

וכן משמע מהמשך דברי התוס', דהנה ר"י בהמשך התוס' ס"ל שמוכרח לומר 
שגם ברישא מדובר 'לאחר שלמדו', וא"כ מובן מדוע אינו מקבל את דברי ר"ת, 

ומבאר באופן אחר.
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"לעולם ממדינה למדינה בא"י נמי לא צריך"

 הת' אברהם אריה שי' הלוי לוי
תלמיד בישיבה

בטעם הדבר ששליח שמביא גט ממדינת הים צריך לומר בפ"נ ובפ"נ, איתא בגמ' 
)ריש גיטין(: "רבה אמר: לפי שאין בקיאין לשמה, רבא אמר: לפי שאין עדים מצויין 

לקיימו".

. . ממדינה למדינה בארץ ישראל",  ומבררת הגמ': "מאי בינייהו? איכא בינייהו 
לרבה לא בעי למימר, הואיל ובקיאין כל בני ארץ ישראל לשמה, ולרבא בעי למימר 

דהא אין שיירות מצויות.

– "באותה מדינה במדינת הים", לרבה בעי למימר דהא אין  ועוד איכא בינייהו 
בקיאין לשמה, ולרבא הואיל ושיירות מצויות – לא בעי למימר.

)ד, ב( מקשה הגמ' על שיטת רבא: "תנן: המביא גט ממדינה למדינה  ובהמשך 
. . הא ממדינה למדינה בארץ  במדינת הים - צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם 
ישראל - לא צריך, לרבה ניחא, לרבא קשיא! ]ומתרצת הגמ'[ לא תימא ממדינה 
למדינה בארץ ישראל - לא צריך, אלא אימא הא באותה מדינה במדינת הים - לא 

צריך".

ושוב מקשה הגמ', "אבל ממדינה למדינה בארץ ישראל, מאי, צריך? ליתני המביא 
ממדינה למדינה סתם! ]ומתרצת הגמ'[ לעולם ממדינה למדינה בארץ ישראל נמי 

לא צריך, דכיון דאיכא עולי רגלים מישכח שכיחי".

ושוב מקשה הגמ', "תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים 
מאי איכא למימר? כיון דאיכא בתי דינין דקביעי, מישכח שכיחי".

ויש לעיין בתירוץ הגמרא – "לעולם ממדינה למדינה בארץ ישראל נמי לא צריך", 
דיש לומר בזה ג' אופנים:

א. למסקנא הדיוק מהמשנה הוא – הא ממדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך 
כהדיוק ברישא, ואפי' שמביא את הגט ממדינה למדינה לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ כי יש 
הגמ'  לשון  אתי שפיר  ולפי"ז  דינין(,  בתי  או  רגלים  העולי  )בגלל  מצויות  שיירות 

"לעולם", שהרי זהו הדיוק שהגמ' בתחילה רצתה לדייק.
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אך לפי"ז יוקשה לשון הגמרא – "ממדינה למדינה בארץ ישראל נמי לא צריך", 
דמשמע שיש עוד דין שמדייקים מהמשנה וגם שם לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ, ולכאורה 
בדברי הגמ' "לעולם ממדינה כו'" המסקנא היא שמדייקים רק ממדינה למדינה 

בא"י.

ואכן מצינו שרש"י מפרש את תירוץ הגמ' באופן זה – כמובן ממ"ש בד"ה לעולם 
ממדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך: "כדקא דייקת, ולא תיקשי לרבא", והיינו 
שהדיוק למסקנא הוא ממדינה למדינה בא"י כהדיוק ברישא – ובגירסתו אינו מביא 

את המילה "נמי",

אך מ"מ ניתן לקיים גירסא זו, די"ל שה"נמי" הוא בנוגע לדיני ארץ ישראל, שלא 
רק באותה מדינה אין צריך לומר אלא גם ממדינה למדינה.

ב. למסקנא אנו מדייקים מהמשנה ב' דיוקים: )א( "באותה מדינה במדינת הים 
לא צריך", )ב( "ממדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך", ולפי"ז אתי שפיר לשון 
הגמ' "נמי לא צריך", דר"ל שנוסף להדיוק שבאותה מדינה במדינת הים לא צריך, 
מדייקים עוד שדוקא ממדינה למדינה במד"ה צריך, אבל ממדינה למדינה בא"י לא 

צריך, מאחר ויש שיירות מצויות בא"י.

והנה המהרש"א כתב )בד"ה אי מההיא( וז"ל: "מדלא קתני ממדינה למדינה סתם 
ע"כ דאתא לדיוקא נמי דממדינה למדינה בא"י לא צריך", עכ"ל, ומזה שהביא את 

המילה "נמי" בסמיכות למילה "לדיוקא" מובן שלומד את תירוץ הגמ' כאופן זה.

אמנם לפי ב' האופנים הנ"ל נצטרך גם לפי שיטת רבא לומר את התירוץ שהובא 
ממדינה  גט  שמביא  המשנה  מדיוק  לומד  רבא  דהנה  כו'",  מההיא  "אי   – לרבה 
למדינה בא"י אין צ"ל בפ"נ ובפ"נ, וקשה הא בהדיא קתני לה בסיפא של המשנה 
– "המביא גט בארץ ישראל אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם", אלא דיש 
לומר שיתרץ כרבה – "אי מההיא הוה אמינא הני מילי דיעבד אבל לכתחילה לא, 

קא משמע לן".

ג. למסקנא הדיוק מהמשנה הוא – באותה מדינה במדינת הים לא צריך, ואין 
להקשות מדוע התנא לא כתב ממדינה למדינה סתם, היות שממדינה למדינה בא"י 
אין צ"ל בפ"נ ובפ"נ, מכיון שיש עולי רגלים או בתי דינין, ולפי"ז אתי שפיר דרבא 

כלל לא צריך לתירוץ שהובא לרבה היות שהוא מדייק אחרת ממנו.

אך לפי"ז יוקשה לשון הגמרא – "לעולם ממדינה למדינה בארץ ישראל נמי לא 
צריך", דהרי לא זהו הדיוק שדייקנו ברישא, אך מ"מ יש לבאר שמשמעות המילה 
לעולם לפי אופן זה תהיה אך ורק בנוגע לדין – שכרגע אנו מבינים שהדין בארץ 

ישראל הוא כמו שחשבנו מקודם, אך לא בנוגע לדיוק עצמו.
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אלא  לדיוק  בנוגע  לא  היא  שהכוונה  י"ל  צריך",  לא  "נמי  להלשון  בנוגע  וכן 
לדינים, שלא רק באותה מדינה במדינת הים אין צריך אלא גם ממדינה למדינה 

בארץ ישראל אין צריך.

וכ"ז פשוט ולא באתי אלא להעיר.

"אפי' נכנס ויוצא כל היום כולו"

 הת' יוחאי שי' דניאל
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' )גיטין ו, א(: "המביא גט ממדינת הים, אפי' הוא בבית וסופר בעלייה, 
הוא בעלייה וסופר בבית, אפי' נכנס ויוצא כל היום כולו – כשר",

והיינו שבשלושה אופנים אלו יכול השליח להעיד בפני נכתב ובפני נחתם, אע"פ 
שלא ראה את הסופר בשעת הכתיבה, וזה ראיה לדברי רב אשי דס"ל שלא צריך 

לראות את הסופר כותב, כ"א די בכך ששומע את קול כתיבת הקולמוס והקלף.

ובהמשך הסוגיא מקשה הגמ': "אמר מר אפי' נכנס ויוצא כל היום כולו כשר, 
מאן? אילימא שליח, השתא הוא בבית וסופר בעלייה דלא חזי ליה אמרת כשר, 
נכנס ויוצא מיבעיא? אלא סופר, פשיטא, משום דנכנס ויוצא נפסליניה? ]ומתרצת 
הגמ'[ לא צריכא דנפק לשוקא ואתא, מהו דתימא איניש אחרינא אשכחיה ואמר 

ליה, קמ"ל".

קאמר",  בבית  ויוצא  נכנס  דאפי'  למימר  בעי  "לא  כתב:  השתא(  )ד"ה  ובתוס' 
כלומר, לכאורה היה ניתן להעמיד את המקרה השלישי של הברייתא )"אפי' נכנס 
ויוצא כל היום כולו"( באופן שונה, שהסופר נמצא בעלייה והשליח עומד בבית, 
ומחדשת הברייתא שבנוסף לכך שאם נשאר בבית יכול לומר בפ"נ ובפ"נ, אפי' אם 

נכנס ויוצא מהבית לבחוץ – כשר,

וא"כ לא קשה קושיית הגמ' "השתא הוא בבית וסופר בעלייה דלא חזי ליה אמרת 
כשר, נכנס ויוצא מיבעיא", שהרי במקרה זה יש חידוש גדול יותר, שאפי' נכנס 

ויוצא מהבית וסופר בעלייה – יכול לומר בפ"נ ובפ"נ.

ומתרץ תוס' "דיוצא ונכנס משמע למקום שהסופר כותב", כלומר, מלשון הגמ' 
משמע שהשליח נכנס ויוצא מאותו מקום שהסופר יושב וכותב.

ויש לבאר בזה, דלכאורה מנין משמע לתוס' מלשון הברייתא שלא מדובר בנכנס 
ויוצא לחוץ, אלא למקום שהסופר יושב וכותב?
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היום  כל  ויוצא  נכנס  "אפי'  בברייתא  השלישי  המקרה  דהנה  בדא"פ,  לומר  ויש 
כולו", נאמר בהמשך ל"הוא בבית וסופר בעלייה, הוא בעלייה וסופר בבית", ועפ"ז 
י"ל שהפי' "אפי' נכנס ויוצא" הוא )לא כמו שהבינה הגמ' בהו"א שהשליח נכנס ויוצא 

מהבית לחוץ, אלא( שהשליח נכנס ויוצא מהבית לעלייה.

וע"ז מפרש תוס' הטעם מדוע לא נעמיד את הברייתא בנכנס ויוצא מן הבית ולחוץ 
– "דיוצא ונכנס משמע למקום שהסופר כותב", כלומר, מלשון הברייתא שהזכירה 
במקרים הקודמים רק בית ועלייה, משמע שאף המקרה השלישי "אפי' נכנס ויוצא" 

הוא בבית ועלייה )ולא בחוץ(.

והוקשה לגמרא על פי' זה – "השתא הוא בבית וסופר בעלייה דלא חזי ליה אמרת 
כשר, נכנס ויוצא מיבעיא"? דלכאורה אין בו שום חידוש, דבמקרה הא' השמיעה 
לנו הברייתא שגם אם השליח לא ראה כלל את הסופר כותב בכ"ז כשר, א"כ ודאי 

כשנכנס ויוצא הוי כשר?

ולכן פירשה הגמרא שקאי על הסופר שיוצא לחוץ, והחידוש של הברייתא הוא, 
שהיה מקום לחשוש שהיות ויש הרבה אנשים בשוק, שמא פגש הסופר אדם אחר 
ששמו כשם אדם זה, ושם אשתו כשם אשה זו, ואף אותו אדם ביקש מן הסופר לכתוב 
יהיה פסול, קמ"ל  והגט  והסופר המשיך לכתוב את הגט לשם אותו אדם,  גט,  לו 

הברייתא שאין לחשוש לכך.

אך עדיין קשה, כיון שלמסקנא הגמ' העמידה שבמקרה השלישי מדובר בסופר 
היוצא לשוק, מדוע א"א לומר שהשליח הוא הנכנס ויוצא החוצה )כדפירשו התוס' 

לעיל(?

ויש לתרץ, שהלשון בברייתא הוא – "אפי' הוא בבית וסופר בעלייה, אפילו הוא 
בעלייה וסופר בבית, אפילו נכנס ויוצא כו'", ואם נפרש ש"אפי' נכנס ויוצא" הכוונה 
שהשליח נכנס ויוצא אי"מ מדוע לא נאמר "אפי הוא נכנס ויוצא" )כלשון הברייתא 
לעיל(, אך באם נפרש שהסופר נכנס ויוצא אתי שפיר לשון הברייתא "אפי' נכנס 

ויוצא".
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בבל – קדושה או בחירה

  הת' יוסף יצחק שי' אברהם
 הת' שלום שי' טל
תלמידים בישיבה

איתא בגמ' )גיטין ו, א(: "אמר רב הונא עשינו עצמינו בבבל כא"י לגיטין מכי 
בסורא  ישיבה  וקבע  לבבל:  רב  אתא  "מכי  וז"ל:  רש"י  ופירש  לבבל",  רב  אתא 
ודשמואל הואי בנהרדעא, אבל מעיקרא לא", והיינו שרק בשעה שרב הגיע לבבל 
והרבה את הישיבות – חידש רב שאין צ"ל בפ"נ ובפ"נ, אך קודם שהגיע לבבל היה 

צ"ל בפ"נ ובפ"נ.

לנו  והורה  לבבל  רב  אתא  "מכי  וז"ל:  אתא(  מכי  ד"ה  )תוס'  ר"ת  עליו  וחולק 
שמימות יכניה שגלו עמו לבבל החרש והמסגר דינה להיות כא"י לגיטין", דהיינו, 
שמעולם לא היה צ"ל בבבל בפ"נ ובפ"נ, וכשהגיע רב לבבל ה"ה רק גילה לנו דין 

זה.

ואולי יש לומר שחילוק זה בין רש"י לר"ת – אי בבל עצמה תמיד היתה כא"י 
רש"י  בין  במחלוקת  תלוי   – ות"ח  ישיבות  שם  כשנמצאו  רק  או  יכניה(  )מימות 

להרמב"ם בגדר איסור היציאה מבבל.

דהנה בלקו"ש חח"י )שיחה ב' לפרשת מסעי( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ב' גדרים 
באיסור היציאה מבבל:

א. רש"י כתב "לפי שיש שם ישיבות המרביצות תורה תמיד", והיינו שהאיסור 
לצאת מבבל הוא מצד הקדושה שיש בה מחמת הישיבות.

ב. הרמב"ם כתב שהאיסור לצאת מבבל הוא ממ"ש "בבלה יובאו ושמה יהיו", 
והיינו שכשם שהקב"ה בחר בא"י שיהיו בה ישראל, כך בחר הקב"ה בבבל למקום 

גלותם של ישראל.

והנפק"מ ביניהם: לדעת רש"י איסור היציאה מבבל חל רק בשעה שיש ישיבות 
משמע  יובאו",  "בבלה  מהכתוב  נלמד  שהאיסור  הרמב"ם  לדעת  משא"כ  בבבל, 

שהאיסור הוא תמיד.
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ועפ"ז יובן מדוע ר"ת ס"ל שבבל היתה כא"י כבר מימות יכניה, דאפ"ל שר"ת 
ס"ל כהרמב"ם שהאיסור לצאת מבבל הוא מפני שהקב"ה בחר בבבל, וא"כ מימות 
יכניה שאז היה הבחירה בבבל – אין צ"ל בפ"נ ובפ"נ, וגם בדורות שלאחרי זה לא 
פקעה הבחירה משם, וע"כ תמיד היתה כא"י, וכשהגיע רב ה"ה רק גילה את הטעם,

זה  א"כ  שבה,  הקדושה  מצד  הוא  מבבל  לצאת  שהאיסור  דס"ל  רש"י  משא"כ 
תלוי בישיבות )בקדושה(, וכשיש ישיבות ה"ה כא"י, אך כאשר אין ישיבות פקעה 
הקדושה ואינה כא"י, ורק שהגיע רב והרבה את הישיבות חזרה הקדושה, ושוב אין 

צ"ל בפ"נ ובפ"נ כא"י.

דעת המהרש"א גבי חילול שבת בפילגש בגבעה

 הת' יוסף שמחה שי' גינזבורג
 הת' חיים יהודה שי' הלפרין
תלמידים בישיבה

א
גבי המעשה דפילגש בגבעה איתא בגמ' )גיטין ו, ב(: "כתיב: ותזנה עליו פילגשו, 
רבי אביתר אמר: זבוב מצא לה, ר' יונתן אמר: נימא מצא לה, ואשכחיה ר' אביתר 
לאליהו, א"ל: מאי קא עביד הקדוש ברוך הוא? א"ל: עסיק בפילגש בגבעה, ומאי 
קאמר? אמר ליה: אביתר בני כך הוא אומר, יונתן בני כך הוא אומר, א"ל: ח"ו, 
ומי איכא ספיקא קמי שמיא? א"ל: אלו ואלו דברי אלקים חיים הן, זבוב מצא ולא 
באותו מקום,  ונימא  בקערה,  זבוב  יהודה:  רב  והקפיד. אמר  נימא מצא  הקפיד, 
זבוב - מאיסותא, ונימא - סכנתא. איכא דאמרי: אידי ואידי בקערה, זבוב - אונסא, 

ונימא - פשיעותא. 

וממשיכה הגמ' ומביאה דברים שניתן ללמוד מכך: "אמר רב חסדא: לעולם אל 
יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה 
יתירה, והפילה כמה רבבות מישראל. אמר רב יהודה אמר רב: כל המטיל אימה 
יתירה בתוך ביתו, סוף הוא בא לידי שלש עבירות: גילוי עריות, ושפיכות דמים, 

וחילול שבת".
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היינו שלאחר שהגמ' דנה בסיבת הכעס במקרה של פילגש בגבעה, מסיקה מכך 
שכל המטיל אימה בתוך ביתו סופו לבוא לידי שלוש עבירות א. גילוי עריות, ב. 

שפיכות דמים, ג. חילול שבת. 

ב
ובטעם הדבר שאדם שמטיל אימה בתוך ביתו גורם ג' עבירות אלו שבתוכן חילול 

שבת כתבו התוס' )ד"ה "שלש עבירות"(:

"בסדר עולם אמר דאותו יום דפילגש בגבעה שבת היה, ור"ח כתב ג' עבירות גילוי 
עריות ושפיכות דמים וחילול השם וג' היו בפילגש בגבעה ולהכי לא חשיב אבר מן 

החי".

שמתה   – ושפ"ד  בה,  שהתעללו   – ג"ע  היה  זה  שמעשה  בפשטות  דמובן  והיינו 
כתוצאה מכך, ולאחר שתוס' מסביר איך היה שם גם חילול שבת ממילא מובן מדוע 

הגמ' נוקטת כאן את ג' העבירות הללו. 

וכתב המהרש"א )בחידושי אגדות(: "בסדר עולם דאותו יום דפילגש בגבעה שבת 
היה כו' כמ"ש התוספות. ויש לדקדק גם אם שבת היה מאי חילול שבת איכא? ויש 
דפילגש  המלחמה  יום  על  אלא  קאמר  בגבעה  דפילגש  זנות  יום  על  דלאו  לפרש 

בגבעה היה בשבת דה"ל מלחמה של מצוה דמותר בשבת וק"ל".

כלומר שמקשה איזה חילול שבת יש בזה שהמעשה דפילגש בגבעה היה בשבת, 
ומתרץ שהמלחמה דפילגש בגבעה היתה בשבת וזהו החילול שבת שהיה שם )ואף 

שזו היתה מלחמת מצוה שמותרת בשבת, מ"מ עצם הענין הוא חילול שבת(.

ולכאורה צריך להבין מדוע נדחק המהרש"א לומר שיום המלחמה היה בשבת, 
דהרי גם במאורע דפילגש בגבעה עצמו היו כמה ענינים של חילול שבת, כגון מיתת 
הפילגש, ונסיעתו של האיש מהגבעה להר אפרים, שבזה גופא ישנם כמה עבירות 

כגון טלטול וכיו"ב, וא"כ מדוע כתב המהרש"א "מאי חילול שבת איכא". 

ובפרט שגם לפי הסבר המהרש"א שהמלחמה היתה בשבת אין בזה חילול שבת 
ממש כיון שמלחמה זו היתה מלחמת מצוה המותרת בשבת.

ג
נראה לומר שלדעת המהרש"א מעשי החילול שבת שהיו בפילגש לא  ולפענ"ד 
היו בגדר חילול שבת ממש כיון שאנשי הגבעה לא הרגו את הפילגש אלא היא מתה 
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לאחר זמן כתוצאה ממעשיהם, ומובן שענין זה – מיתת הפילגש – לא היה תוצאה 
ישירה ממעשיהם כיון שלא היה מוכרח שהיא תמות.

לו  מותרת  היתה  אפרים  להר  מהגבעה  פילגשו  עם  ביחד  האיש  נסיעת  ועד"ז 
משום פיקוח נפש.

דהרי בתחילה אמרו אנשי הגבעה לזקן )פסוק כב( "הוצא את האיש אשר בא אל 
ביתך ונדענו", היינו שרצו לקחת אותו בעצמו ורק לאחר מכן התרצו לקחת את 
הפילגש, ומזה מובן שגם לאיש עצמו היתה סכנה להישאר בגבעה וי"ל שלכן היה 

מותר לו לנסוע בשבת מהגבעה כולל כל הפרטים שמעשה זה כולל.

וא"כ נמצא שבמעשה פילגש בגבעה עצמו אין ענין דחילול שבת ולכן הוצרך 
המהרש"א לומר שהמלחמה דפילגש בגבעה היתה בשבת.

ד
אבל עדיין צריך להבין:

דהנה בתירוץ הדבר אומר המהרש"א "יום המלחמה דפילגש בגבעה היה בשבת 
דה"ל מלחמה של מצוה דמותר בשבת".

כלומר שהמלחמה היתה חילול שבת אך באופן מותר כיון שמלחמה זו היתה 
מלחמת מצוה דמותר בשבת. ולפי"ז מאי שנא בין חילול שבת שבמעשה דפילגש 

בגבעה לחילול שבת שהיה במלחמה, דשניהם הינם חילול שבת בהיתר,

וא"כ מדוע ניחא טפי למהרש"א לומר שהחילול שבת היה במלחמה, דבמה עדיף 
החילול שבת שהיה במלחמה יותר מהחילול שבת שהיה במעשה הפילגש בגבעה 

עצמו?

זנות דפילגש בגבעה  יום  "ויש לפרש דלאו על  וי"ל דכוונת המהרש"א במ"ש 
קאמר אלא על יום המלחמה דפילגש בגבעה היה בשבת דה"ל מלחמה של מצוה 
דמותר בשבת וק"ל", הוא דהחילול שבת שהיה במלחמה הוא החילול שבת דשבט 

בנימין שעבורם זו לא היתה מלחמת מצוה17.

17( ואף שאפ"ל שגם להם היה זה מותר מצד פיקוח נפש, מ"מ ודאי שהיו יכולים לשלוח את האנשים שעשו את 
הפשע שבנ"י ידונו אותם )כמ"ש שם כ, יג( ועי"ז להמנע ממלחמה זו, דודאי שכוונת בנ"י לא היתה להרוג בשבט 
בנימין ללא מטרה אלא להוכיחם ע"מ שיעשו תשובה )ורק כיון שלא היתה ברירה יצאו למלחמה זו(. ולכן לא היתה 

מלחמה זו בגדר פיקוח נפש לשבט בנימין כיון שהיו יכולים להמנע מהמלחמה כנ"ל.
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והטעם שהוסיף המהרש"א שזו היתה "מלחמה של מצוה דמותר בשבת" הוא רק 
זו מלחמת מצוה אין  זו בשבת, דאם לא היתה  יצאו למלחמה  להוכיח שאכן בנ"י 

סברא לומר שבנ"י יצאו למלחמה בשבת.

ונמצא לפי הנ"ל דהטעם שהמהרש"א לא הביא את החילול שבת דהמעשה עצמו 
הוא, כיון שבהריגת הפילגש לא היה חילול שבת ממש ובבריחת האיש לא היה חילול 

שבת כיון שזה היה מותר מצד פיקוח נפש.

שבט  למלחמת  כוונתו  שבזה  במלחמה  היה  שבת  שהחילול  לומר  הוצרך  ולכן 
בנימין שעבורם זו לא היתה מלחמת מצוה, וזה שהוסיף שזו היתה מלחמת מצוה 

המותרת בשבת הוא כדי להסביר מדוע אפ"ל שמלחמה זו היתה בשבת.

"כל המטיל אימה יתירה . . בא לידי שלש עבירות"

 הת' מנחם מענדל שי' מאירי
תלמיד בישיבה

איתא בגמרא )גיטין ו, ב( "אמר רב יהודה אמר רב: כל המטיל אימה יתירה בתוך 
ביתו סוף הוא בא לידי שלש עבירות, גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת".

והנה בטעם הדבר שהגמ' נקטה שלש עבירות אלו דוקא, כתב תוס' )ד"ה "שלש 
והיינו,  היה",  שבת  בגבעה'  ד'פילגש  יום  דאותו  אמר,  עולם  ש"בסדר  עבירות"( 
ו'שפיכות  ו'גילוי עריות'  ד'פילגש בגבעה',  זו באה בגמ' בהמשך לסיפור  דמימרא 
דמים' כתב בפירוש בנביא שהיו ב'פילגש בגבעה', ומביא התוס' שגם 'חילול שבת' 

היה ב'פילגש בגבעה'.

ומאחר שדין זה ד"כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי . . עבירות" 
נלמד בגמ' מ'פילגש בגבעה', לכן נקט רב שלש עבירות אלו דוקא, מאחר שעבירות 

אלו היו ב'פילגש בגבעה'18.

והנה כ"ז הוא לפי' התוס', אבל לפי' רש"י עדיין צ"ב:

דהנה פי' רש"י בגמ' "גילוי עריות. כשמגיע זמן טבילתה בעת צינה, והיא יראה 
לומר לא טבלתי ומשמשתו נדה: שפיכות דמים. כי הכא, או פעמים שבורחת מפניו 
מבשלת  או  נר  פעמים שמדלקת  שבת.  וחילול  בגשר:  או  הפחתים  באחת  ונופלת 

משחשיכה מפני אימתו והוא אינו יודע",

18( וכן הוא לפי ר"ח שמביא בתוס' שלא גרס 'חילול שבת' אלא 'חילול השם' ש"שלשתן היו בפילגש בגבעה", 
וממשיך התוס' "ולהכי לא חשיב אבר מן החי" מאחר שאמה"ח לא היה ב'פילגש בגבעה'.
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והיינו שבפירוש אינו מקשר בדוקא את שלושת עבירות אלו ל'פילגש בגבעה', 
אלא מסביר בפשטות איך ע"י שאדם מטיל אימה בביתו יגיע לידי שלש עבירות 
אלו )ורק שלגבי שפיכות דמים הביא דוגמא מ'פילגש בגבעה'(. וא"כ צריך ביאור 
אחרות  עבירות  הביאה  ולא  אלו,  עבירות  דוקא שלש  הגמ'  מה הטעם שהביאה 

שג"כ יכול האדם לבוא להם ע"י שמטיל אימה19?

בפשטות י"ל בזה, שהגמ' הביאה דוקא שלש עבירות אלו, מאחר שאלו העבירות 
החמורות ביותר שיכול האדם לבוא אליהם ע"י שמטיל אימה יתירה בביתו. ז.א. 
אומרת  היא  בביתו,  יתירה  אימה  מלהטיל  א"ע  ירחיק  שהאדם  רוצה  שכשהגמ' 

לאדם שיזהר מאחר שע"י זה הוא יכול לבוא עד כדי שלש עבירות אלו.

והחומרא שבשלש עבירות אלו הוא, ש"גילוי עריות ושפיכות דמים" אלו עבירות 
שעליהם נאמר שבכל מצב "יהרג ואל יעבור", וגבי "חילול שבת" הרי ידוע שהשבת 
השבת  את  לחלל  מומר  וכן  כה(,  פרשה  רבה  )שמות  המצוות  כל  כנגד  שקולה 

כמומר לכל התורה כולה20.

ו'חילול  'עבודה זרה'  והטעם שלא הביאה הגמ' שאר העבירות החמורות כגון 
השם' וכיוצ"ב, י"ל שהגמ' הביאה רק העבירות החמורות התדירות או אלו שיש זמן 
קבוע שאפשר להיכשל בהם; דהיינו, 'נדה' הרי זמן טבילתה הוא בזמנים קבועים, 
וכן 'שבת' הרי היא בזמן קבוע בשבוע, וממילא אלו זמנים קבועים שע"י אימה 

יתרה יכול האדם לבוא לידי עבירה.

"פעמים  רש"י  שכתב  וכמו  התדיר,  דבר  שזהו  דמים'  'שפיכות  גבי  הוא  וכן 
שבורחת מפניו ונופלת באחת הפחתים או בגשר" שע"י אימה יתירה קרוב הדבר 

שיבוא האדם לידי 'שפיכות דמים'21.

ביאור דברי רש"י בפירוש השאלה "ערבתם"

הנ"ל

איתא בגמ' )גיטין ו, ב(: "אמר רבה בר בר חנה . . אמרי רבנן: שלשה דברים צריך 
אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה: עשרתם, ערבתם, הדליקו את הנר". 

ופרש"י )ד"ה "ערבתם"(: "עירובי חצירות".

19( כגון 'אבר מן החי' שבהמשך דברי הגמ' שם, או 'יין נסך' וכהאי גוונא.
20( ראה שו"ע יו"ד סי' ב סע' ה "מומר לעבודת כוכבים או לחלל שבת בפרהסיא, או שהוא מומר לכל התורה 

. . דינו כעובד כוכבים".
21( או בפשטות שזה היה ב'פילגש בגבעה' שמשם נלמדת מימרא זו, וכמו שכתב רש"י "כי הכא".
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ופי' ש"ערבתם" היינו עירובי תחומין, ומבאר תוס'  וחלקו התוס' )ד"ה ערבתם( 
הטעם שאינו מפרש כרש"י וז"ל: "והיינו משום דבעירובי תחומין מחמירין טפי שיש 

לה סמך מן הפסוק",

שעירובי  מכיון  תחומין,  עירובי  היינו  ש"ערבתם"  לומר  יותר  דמסתבר  כלומר, 
חצירות ניתן לעשות גם בספק חשיכה, אך עירובי תחומין שחמורים יותר מעירובי 
חצירות )"שיש לה סמך מן הפסוק"( ואין לעשותם בספק חשיכה – צריך לשאול 'עם 

חשיכה'.

 – "ערבתם"  דברי התוס' שפי'  צדקו  דלכאורה  רש"י,  בדעת  ביאור  צריך  ולפי"ז 
עירובי תחומין.

ונראה לבאר, דהנה בפשטות תקנה זו שאדם צריך לשאול את בני ביתו 'עם חשיכה' 
"עשרתם, ערבתם, הדליקו את הנר", היא כדי שבמקרה ששכחו לעשות דברים אלו, 

יזדרזו לתקן זאת קודם כניסת השבת.

ולפי זה מסתבר יותר לומר ש'עם חשיכה' הוא עירובי חצירות, ובשעה שישאל עם 
החשיכה האם עשו עירובי חצירות ויוודע שעדיין לא, הרי יש שהות עדיין לעשות 
עירובי חצירות, שהרי אפי' בספק חשיכה מותר לערב עירובי חצירות, אך לפי פי' 
התוס' קשה שהרי יש להקדים את הזמן ששואל את ב"ב אם עשו עירובי תחומין 

מלפני 'עם חשיכה' מאחר שכבר בספק חשיכה אסור לעשות עירובי תחומין.

אמנם לכאורה עדיין ניתן להקשות, ממ"ש בגמ' )שבת לד, א( "הא גופא קשיא, 
אמרת שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה, עם חשכה אין 
ספק חשכה ספק אינו חשכה לא, והדר תני ספק חשכה ספק אינו חשכה מערב . . לא 

קשיא כאן בעירובי תחומין כאן בעירובי חצרות",

היינו שמ"ש "עם חשיכה" קאי על דברים שלא ניתן לעשותם בספק חשיכה, וכן פי' 
שם רש"י עצמו ש"ערבתם" קאי על עירובי תחומין )וכדהקשה בתוס'(.

אך אין זה קשה, דהנה רש"י בפירושו בא לבאר את פשט הגמ' כאן, ומה שמפרש 
יש  ואף כאן  כן,  במקום אחר אחרת הוא משום דלפי פשט הגמ' שם צריך לפרש 
לפרש כך, דבגמ' דידן מפרש ש'עם חשיכה' שואל אדם בתוך ביתו האם כבר עשו 
עירובי חצירות, דבפשט הגמ' כאן נראה לבאר כך )כהביאור לעיל(, ובגמ' בשבת 
)שם( מפרש ששואל 'עם חשיכה' אם עשו עירובי תחומין, דבפשט הגמ' שם כך נראה 

לפרש.

וראה עד"ז בפנ"י שבת ב, א )ד"ה בתוס' ד"ה שתיים שהן ארבע(, שרש"י פי' שם 
פי' אחד ובשבועות פי' באופן אחר, וכתב ע"ז וז"ל: דאף דלכאורה נראה דברי רש"י 
כסותרין זה את זה – אינן סותרין, דאלו ואלו דברי אלקים חיים, דהכא דעיקר שבת 
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מפרש לשון המשנה כפשוטה דלפי האמת והמסקנא דשמעתין . . משא"כ בשבועות 
דלא מפרש רש"י התם אלא במאי דמייתי שם מתניתין דהכא לשקלא וטריא כו'", 

וכהנה רבות.

"גנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור"

 הת' ישראל שי' גדסי
 הת' מנחם מענדל שי' נמירובסקי 
תלמידים בישיבה

איתא בגמ' )גיטין ז, א(: "א"ר אבהו: לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך 
 .  . גדול  דבר  והאכילוהו  ביתו  בתוך  יתירה  אימה  הטיל  גדול  אדם  ביתו, שהרי 
האכילוהו ס"ד? השתא בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על 
ידם, צדיקים עצמן לא כ"ש! אלא בקשו להאכילו דבר גדול, ומאי ניהו? אבר מן 

החי".

מידי  גבי  אלא  פריך  דלא  ר"ת  "אמר  כו'(:  בהמתן  השתא  )ד"ה  התוס'  וכתבו 
דאכילה דגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור".

והיינו דהא דאמרינן "צדיקים עצמן לא כ"ש" הוא רק ב"מידי דאכילה – דגנאי 
הוא  "דגנאי  אומרים  אין  איסורים  בשאר  אבל  איסור",  דבר  שאוכל  לצדיק  הוא 
לצדיק" שעושה דבר איסור. ועפ"ז ממשיך ומתרץ הא דחזינן בכמה דוכתין בש"ס 

שצדיקים נכשלו כביכול באיסורין.

מהאחרונים22(:  כמה  שהקשו  )כפי  התוס'  דברי  בהמשך  מ"ש  להבין  וצריך 
"ובההיא דפ"ב דכתובות )כח, ב( דהעלו עבד לכהונה על פיו לא גריס ליה ר"ת, אף 
על פי שיש שם אכילת איסור תרומה לאשתו ולבניו שהן אסורין בתרומה, מ"מ כיון 

שחכם עצמו אין נכשל באכילת איסור אין סברא להקשות".

והיינו דמדברים אלו משמע שאמרינן זאת רק אם החכם עצמו נכשל באיסור זה 
אך אם אי"ז הוא עצמו כ"א אשת עבד ובניו )כבמעשה דכתובות( אין אומרים זאת.

דרפב"י  חמורו  שנא  דמאי  שם(  בכתובות  לגמ'  )כדהוקשה  אי"מ  הנ"ל  וע"פ 
שבו אמרינן דבהמתן של צדיקים לא נכשלת באכילת איסור, למעשה דכתובות 
דאמרינן שיכולה לבוא תקלה ע"י הצדיק לאשתו ובניו של העבד שיכולים להיכשל 

באכילת איסור?

22( בית לחם יהודה, איילת השחר ועוד.
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ונראה לבאר זה ובהקדים תמיהה נוספת בדברי התוס': דלכאורה מאי שנא דדוקא 
גבי מידי דאכילה "גנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור" משא"כ גבי שאר איסורין אין 

גנאי לצדיק שעובר בהם )ח"ו(?

והיינו דלפי סברא זו דדוקא איסורי אכילה "גנאי הוא לצדיק" על כורחנו נאמר 
דענין זה יש בו חומרא יותר מהמעשה )שהביאו התוס' מחגיגה טז, ב( דר' יהודה 
יותר  בן טבאי הרג עד זומם בטעות, ואיך אפשר לומר דבאיסורי אכילה יש גנאי 

משפיכות דמים23?

וליישב דעת התוס' כתב המהר"ם שיף: "דומיא דבהמתן של צדיקים, וכן מ"ש אין 
מגונה כ"כ אכילה של היתר כו' דדוקא דומיא דבהמתן – חמורו דר' פנחס בן יאיר 

שלא רצתה לאכול דבר שאינו מעושר".

היינו דהטעם שלשיטת התוס' "גנאי הוא לצדיק" הוא רק "במידי דאכילה" הוא, 
כיון שהמקור לענין זה הוא מחמורו של רפב"י שהמעשה שם היה גבי מאכל איסור, 

ולכן רק גבי זה אמרינן "גנאי הוא לצדיק" ולא גבי איסורים אחרים.

אך ק"ק לומר כן בדעת התוס' מאחר דהתוס' כתבו שטעמם הוא כיון ד"גנאי הוא 
לצדיק" לכן אין הצדיק אוכל דבר איסור, ולא כיון שהמקור היה מ"מידי דאכילה" 

ולכן רק בזה אין תקלה לצדיקים, 

כלומר דממ"נ, אי הטעם לכך שאין תקלה לצדיקים במילי דאכילה הוא כיון ד"גנאי 
הוא לצדיק" – צריכים לומר כן בכל איסורין שבתורה, ואי הטעם לכך הוא כיון שזהו 

המקור לענין זה – ממילא אי"ז קשור למ"ש התוס' ד"גנאי הוא לצדיק".

ובביאור דעת התוס' כתב כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש )ח"ה ע' 187 הע' 23( וזלה"ק24:

"ויש להטעים זה עפ"י המבואר בתניא פ"ח אשר "מכל מאכל ומשקה נעשה תיכף 
דם ובשר מבשרו"". 

כלומר דהטעם לכך שכתבו התוס' ש"גנאי הוא לצדיק" הוא דוקא במידי דאכילה 
הוא, כיון דבאכילת דבר איסור ישנה חומרא מיוחדת - שהאיסור "נעשה דם ובשר 

23( ומכח שאלה זו חלקו הראשונים )רש"י )חולין ה, ב(, רמב"ן, ר"ן )שם ז, א( והריטב"א )מכות ה, ב(( על דעת 
התוס' וביארו בפשטות דכן הוא בכל מילי דאיסורא, וליישב קושיות התוס' כתבו הראשונים "דכי אמרינן אין הקדוש 

ברוך הוא מביא תקלה על ידם הני מילי כשאין פושעין בדבר".
24( בנוגע לביאור ענינים בנגלה ע"פ פנימיות הענינים ראה מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ )בלקו"ש חט"ז עמ' 269, להלן 
בתרגום ללה"ק(: "כל הענינים בנגלה דתורה ישנם גם בעבודה רוחנית, ואדרבה – מכיון שהתורה בתחילה היתה 
חמדה גנוזה למעלה ומשם נסעה וירדה כו' עד שנתלבשה כו' בעניני עוה"ז – ענינים כפי שהם ברוחניות ופנימיות 
הענינים הינם מקור לאיך שהם נשתלשלו ב"נגלה". ויתירה מזו: כמה ענינים מנגלה אפשר להבינם לתכליתם רק ע"י 

ביאורם ברוחניות הענינים". ועד"ז בכ"מ.
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מבשרו", דהיינו שהאיסור נעשה חלק מגוף האדם, וענין זה הוא גנאי גדול כיון 
שא"א לתקנו ולעלותו לקדושה.

ולכן דוקא בזה "גנאי הוא" לצדיק שעובר בזה, וא"ש מה שבשאר עבירות דאין 
בהם ענין חמור זה לא אמרינן ד"גנאי הוא לו"25.

וע"פ מ"ש לעיל דהטעם שאין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים הוא כיון "דגנאי הוא 
לצדיק" ולא מפני סיבות אחרות )אלא שענין זה נלמד מחמורו של רפב"י(, מובן 
דאין מקום לקושיא זו, דאף שלימוד זה הוא מחמורו של רפב"י מ"מ עצם הלימוד 
הוא שאין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים כיון "דגנאי הוא לצדיק" ולא מפני סיבה 
אחרת, ולכן אין מקום לומר שענין זה יהיה גם באנשים אחרים. ומובן שאנשים כגון 

אשתו ובניו של העבד אינם בכלל "גנאי הוא לצדיק".

סברא  אין  איסור  באכילת  נכשל  אין  עצמו  שחכם  "כיון  התוס'  מ"ש  וא"ש 
להקשות", כיון שיש גנאי לצדיק רק אם הוא עצמו נכשל באיסור זה ולא אם אחרים 

נכשלים בכך.

ולפי ביאור זה יובן יותר לשון הגמ' "בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא 
מביא תקלה על ידם", דמשמע ש"על ידם" קאי על הצדיק26, דהיינו שאין הקב"ה 
)ולא  לצדיק"  הוא  ד"גנאי  הנ"ל  התוס'  כדברי  בהמתו,  ע"י  תקלה  לצדיק  מביא 

לבהמתו וכדו'(.

וכדכתב המהרש"א בחולין )ז, ב(: "שהקב"ה אינו מביא תקלה על ידה לבעלה 
שיתן לה מה שבעלה אסור לתת לה ומן השמים מנעו הבהמה לאכול שלא יהיה 

באכילתה תקלה לבעלה".

25( וכעי"ז כתב מהריק"ש )המצוין בגליון הש"ס( אלא שלפי דבריו אי"מ סיום דברי התוס': "אין דבר מגונה 
כל כך אכילה של היתרא בשעת האיסור", אך לפי דברי כ"ק אד"ש מה"מ בהמשך ההערה שם יובנו סיום דברי 
התוס'. ולכללות ביאור זה ראה במ"ש הרב מאיר שי' ווילשאנסקי בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו גליון 

ב )קכא( ע' 68 ואילך. 
26( ולא כדאפ"ל שקאי על הבהמה.
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"כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם"

 הת' לוי חיים אלימלך שי' אבצן
תלמיד בישיבה

א
בגמרא מס' גיטין )ז, ב( מקשה הגמ' "תנא חדא: "המביא גט בספינה כמביא בא"י" 
)ואינו צריך לומר בפ"נ ובפ"נ(, ותניא אידך: "כמביא בחו"ל"? א"ר ירמיה: לא קשיא, 
הא ר' יהודה הא רבנן. דתנן: "עפר חו"ל הבא בספינה לארץ – חייב במעשר ובשביעית. 

א"ר יהודה: אימתי בזמן שהספינה גוששת אבל אין הספינה גוששת פטור"".

ובתוס' ד"ה "הא רבי יהודה הא רבנן" העירו ש"אף על גב דקרקעית המים הויא 
כארץ ישראל", וא"כ, מאי טעמא לדעת ר' יהודה גבי 'מובלעות' ס"ל לרוב התנאים 
)ובתוכם ר' יהודה( דהוי' כא"י לענין גיטין אע"פ שבעצם אינה א"י, ואילו הכא גבי 
כא"י ממש,  הויא  המים  דקרקעית  אע"ג  כא"י  אינה   – גוששת  אינה  אם   – הספינה 

אעפ"כ – ממשיך תוס' – "גרע הכא ממובלעת דלעיל".

וצ"ב בדברי התוס' מדוע באמת "גרע הכא ממובלעת דלעיל".

והנה בהמשך דבריו מקשינן התוס' וז"ל "ואם תאמר: ומה ענין גט אצל מעשר, אטו 
המביא גט בעלייה בארץ ישראל יחשב כמביא בחוצה לארץ משום דעפר הבא שם 
מחוצה לארץ פטור ממעשר? ואומר ר"י דלא דמי, דעלייה קרקע שתחתיה בר זריעה 

היא וראוי להתחייב במעשר ושביעית, מה שאין כן בספינה".

והיינו דהתוס' מחלקים בין קרקע שתחת העליה שראויה לזריעה לבין קרקעית 
הים שאינה ראויה לזריעה.

אין  המים  ורק שבפועל מחמת  לזריעה,  ראויה  הים  קרקעית  בעצם  וצ"ב שהרי 
קרקע זו ראויה לזריעה, וא"כ גם היא קרקע בר זריעה, ומאי טעמא שונה היא מקרקע 

שתחת העליה. ובפרט שהספינה נמצאת בגבולי א"י.
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ב
וי"ל הביאור בזה, ובהקדים:

דהנה במשנה דלעיל )חלה פ"ב מ"ב( איתא: "עפר חוצה לארץ שבא בספינה 
לארץ חייב במעשרות ובשביעית".

ופירש הריבמ"ץ )ר' יצחק בן מלכי־צדק מסימפונט( וז"ל: "פי', הגדילין באותו 
עפר חייבין במעשרות ובשביעית, דכתי' "כל מקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם 
תהא".  לכם  ישראל  בארץ  עליה  רגליכם  דורכים  שאתם  עפר  כל  כלומר  יהיה", 

והיינו שעפ"י דין, קרקע א"י הוי כל מקום שבו בנ"י דורכים.

ומובן דלדעת הריבמ"ץ הטעם ש"עפר חו"ל שבא בספינה לארץ חייב במעשרות 
כף  בו  תדרוך  אשר  מקום  ד"כל  לאשמועינן  קרא  דאתא  כיון  הוא,  ובשביעית" 
רגליכם" הוי בקדושת א"י וחייב במעשר ושביעית. ואף שלכאורה עפר זה הנמצא 
בספינה מחו"ל הוא, מ"מ כיון שנעשה מחובר לקרקע א"י, ה"ה בכלל "כל מקום 

אשר תדרוך כף רגליכם בו" וממילא חייב במעשר ושביעית.

ובזה פליגי רבנן ור"י, דלר"י כשאין הספינה גוששת אין עפר חו"ל הבא בספינה 
בטל לקרקע א"י מאחר שהספינה אינה מחוברת לקרקעית הים, ואילו לרבנן גם 

כשאין הספינה גוששת בטל העפר לקרקע א"י.

ג
בענין  תלוי  )שהכל  במשנה  ור"י  רבנן  במחלוקת  הריבמ"ץ  ביאור  ע"פ  והנה 

הביטול לקרקע א"י(, יש לבאר כוונת דברי התוס':

א. "גרע הכא ממובלעת דלעיל" מכיון שלשיטת ר"י, דוקא בספינה שהיא איננה 
מחוברת לקרקעית הים והיא איננה בטילה לקרקע א"י27, לכן הדין הוא שהעפר 
שבה נחשב כחו"ל )ולא חשיב מדרך "כף רגליכם"(; משא"כ ב'מובלעות' שלמרות 
א"י, שהינם המשך אחד  ומובלעות הם לקרקע  אך בטלות  א"י  בגבולות  שאינם 
לקרקע א"י ללא הפסק כלל, לכן הדין הוא שנחשבות כא"י לענין גיטין )וחשיב 

לענין זה מדרך "כף רגליכם"(.

ושביעית,  במעשר  להתחייב  וראוי  היא  זריעה  בר  שתחתיה  קרקע  "עלייה  ב. 
מה שאין כן בספינה", דמכיון שצריך פה דין ביטול לקרקע א"י, ובשביל הביטול 

27( ובפרט לפי המבואר בהמשך הגמ' )ח, א( לשיטת ר' יהודה ש"ספינה העשויה לברוח" ופרש"י: "כלומר – 
מפני שהיא מהלכת כל שעה", וא"כ משמע ביותר שהספינה איננה בטילה לקרקעית הים.
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צריך שתהיה קרקע הראויה לזריעה, לכן דוקא בקרקע שתחת העליה יש דין ביטול, 
דמכיון שבפועל היא 'בר זריעה', לכן העליה בטילה אליה; משא"כ בספינה מכיון 
שבפועל אין קרקע שתחתיה 'בר זריעה', לכן אין הספינה בטילה אליה, ואף שבכח 

יכולה היא להיזרע, הכא, לענין ביטול, צריך שבפועל תהיה 'בר זריעה'.

מיקומה של העיר עכו לשיטת רש"י ותוס' הרא"ש

 הת' שניאור זלמן שי' סנגאוי
תלמיד בישיבה

א
דעכו  כו': למימרא  אומר מרקם למזרח  יהודה  "רבי  ב(:  )ז,  גיטין  בגמרא  איתא 
לצפונה דא"י קיימא, ורמינהו היה מהלך מעכו לכזיב, מימינו למזרח הדרך – טמאה 

משום ארץ העמים, משמאלו למערב הדרך – טהורה וכו'".

ופירש רש"י: "מימינו למזרח הדרך: השתא משמע לן, דעכו קיימא בגבול מזרחה 
של ארץ ישראל משוך ממקצוע צפונית יום או יומים לצד הדרום, וכזיב במקצוע 
מזרחית צפונית, ודרך המהלכת מעכו לכזיב היה גבול מזרח לא"י. הלכך כשמהלך 
מעכו לכזיב דהיינו מדרום לצפון, הוי ימינו למזרחית הדרך. טמאה: הארץ שהיא 

לימין המסילה".

והיינו שכוונת רש"י היא, שמשמע מהברייתא שעכו ממוקמת על הגבול המזרחי 
של א"י סמוך לגבול הצפוני, אך לא צפונית ממש שהרי צפונית לה נמצאת כזיב 
)שממוקמת במקצוע מזרחית צפונית(, וא"כ קשה ממשנתנו דאמרינן "מעכו לצפון 
וכו'" שמזה משמע שעכו ממוקמת על הגבול הצוני ממש. ומתרצת הגמ' "אמר אביי 
רצועה נפקא" ופירש רש"י: "לעולם עכו בצפון ריבוע דא"י היא וכו'". ע"כ תמצית 

דברי הגמ' ופרש"י.

בפשטות נראה מדברי רש"י שאף למסקנא עכו היא במזרחה של א"י, אלא שמה 
שנתחדש הוא שהיא גם בצפונה של א"י, והיינו שהיא במקצוע מזרחית צפונית.

ומקשה ע"כ הרמב"ן, והרי "ידוע שעכו על שפת הים הוא, וכך אמרו בפסיקתא 
"קול צעקה משער הדגים" זו עכו שנתונה על פיהם של הדגים" )עכ"ד(, וא"כ עכו 
קיימא בגבול הצפוני דא"י ואיך פירש"י שעכו קיימא בגבול המזרחי. ומקשה שם 

עוד, ומפרש אחרת.
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יש שתירצו )משנת הלוי, וכן הוא בפי' המאירי והריטב"א( דלרש"י עכו קיימא 
במזרח רק בהו"א, משא"כ למסקנא ס"ל דבמערב קיימא.

אך ישנם הסוברים שאף למסקנא עכו קיימא בגבול המזרחי דא"י, כגון הרא"ש 
בפירושו למס' שביעית )פ"ו מ"א(, וכן כתב הרע"ב, וכבר הקשה עליו התוי"ט שאין 

זה כפי המציאות, וכבר דנו בזה רבים, ואכ"מ.

ונ"ל דלשיטת רש"י גם למסקנא עכו קיימא במזרח, שהרי בתחילה כתב רש"י 
שעכו קיימא בגבול המזרחי של א"י מרחק יום או יומיים מהגבול הצפוני )וכזיב 
נמצאת במקצוע מזרחית צפונית(, ובמסקנא שינה מההבנה בהו"א )שעכו אינה על 
הגבול הצפוני ממש( וכתב שעכו נמצאת על הגבול הצפוני ממש, ולא הזכיר שוב 
כלל אם עכו קיימא במזרח א"י או במערבה, דמזה משמע בפשטות שלשיטתו עכו 

קיימא במקצוע מזרחית צפונית, ומשם "רצועה נפקא".

ולכאורה יש להוכיח זה ג"כ ממה שכתב רש"י לקמן )ח, א( בד"ה "כמוכר בחוצה 
לארץ": "סוריא לצפונה של ארץ ישראל להלן מעכו", והרי סוריא היא איננה על 
שפת הים, דמזה משמע שעכו קיימא במקצוע מזרחית צפונית של א"י, ומצפונה 

להלן קיימא סוריא.

)ומ"ש בפסיקתא דעכו "נתונה על פיהם של הדגים" היינו במערב על שפת הים, 
לכאורה י"ל בזה דתרי עכו הוו, חד במזרח וחד במערב28(.

ב
דברי  בלימוד  הרא"ש  תוס'  שיטת  ויבואר  יומתק  רש"י  בדברי  זה  יסוד  ע"פ 
הקשה  הרא"ש  בתוס'  דהנה  דלעיל(:  למשניות  בפירושו  שיטתו  גם  )דזהו  הגמ' 
"דבתוספתא . . מיתניא איפכא, דקתני "היה הולך מעכו לכזיב ימינו . . טהורה, 
למערב הדרך טמאה"", ותירץ ד"יש שני דרכים לשני צידי הרצועה, אחת מלמעלה 
לצד המזרח, ואחת מלמטה לצד המערב, וברייתא דהכא מיירי במהלך מלמעלה 
בהולך  מיירי  ובתוספתא  טהור(,  ומשמאלו  טמא  )ומימינו  רצועה  של  במזרחה 

מלמטה למערבה של רצועה )ומימינו טהור ומשמאלו טמא(".

והנה מביאור תוס' הרא"ש ניתן להבין שעכו )ועכ"פ הרצועה( היא איננה על שפת 
הים ממש, שהרי לדבריו בתוספתא מיירי באדם ההולך מלמטה למערב הרצועה, 
והדרך שלימינו היא טהורה והדרך שלשמאלו טמאה, ואם הרצועה היא על שפת 

הים ממש, מה הכוונה בזה שהדרך שלשמאלו טמאה, הרי משמאלו זה הים?

28( וכן כתב המשנת יוסף בפירושו למשנה מס' שביעית פ"ו מ"א.
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וע"פ המבואר לעיל בשיטת רש"י אתי שפיר דברי תוס' הרא"ש, שהרי עכו שבגמ' 
הרצועה,  למערב  מלמטה  ההולך  ואכן  במזרח,  אלא  א"י  במערב  איננה  היא  דידן 

מימינו )היינו הרצועה( הארץ טהורה ולשמאלו )היינו ארץ העמים( הארץ טמאה.

והנה בספר משנת הלוי תירץ )לשיטת רש"י( שעכו קיימא על שפת הים, וצ"ל 
)של  שמאלו  וא"כ  בבל,  עולי  כבשוה  דלא  לשפת־הים  הרצועה  בין  קרקע  דהוה 

המהלך מלמטה למערב הרצועה( טמאה.

ולכאורה, לבד זאת שהתו"ר אינו מזכיר כלל פרט זה, הרי בפשטות קל יותר לומר 
כדברינו לעיל, ואתי שפיר הן לרש"י והן לתו"ר.

וכ"ז הוא לענ"ד, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

בענין כיבוש סוריא ע"י דוד המלך

 הת' לוי יצחק שי' הלוי הורביץ
תלמיד בישיבה

איתא בגמרא מס' גיטין )ח, א( "ת"ר: בשלשה דרכים שוותה סוריא לארץ ישראל, 
ובשלשה לחו"ל . . א. עפרה טמא כחו"ל, ב. והמוכר עבדו לסוריא כמוכר בחו"ל, 
ג. והמביא גט מסוריא כמביא מחו"ל. ובשלשה לא"י: א. חייבת במעשר ובשביעי' 
כא"י, ב. והרוצה ליכנס לה בטהרה נכנס, ג. והקונה שדה בסוריא כקונה בפרוארי 

ירושלים". וממשיכה הגמ' ודנה בדינים אלו.

והנה גבי הדין ש"חייבת במעשר ובשביעית כא"י" מבארת הגמ' את הטעם שזהו 
זו  קרקע  על  חלה  שכך  ומכיון  כיבוש",  שמיה  יחיד  כיבוש  "קסבר  שהתנא  משום 

קדושת א"י וחלים עליה כל דיני א"י.

אך עפ"ז צ"ל, שהרי מכיון שתנא זה סובר ש"כיבוש יחיד שמיה כיבוש" וסוריא 
היא כא"י ממש, מאי טעמא "בשלשה דרכים שוותה . . לחו"ל" ורק "בשלשה דרכים 

שוותה . . לא"י".

רש"י על אתר התייחס לשאלה זו וגבי "עפרה טמא" כתב "שגזרו עליה. ואף על גב 
דסבירא ליה להאי תנא 'כיבוש יחיד שמיה כיבוש' כדקתני "חייבת במעשר", אפילו 

הכי גזור עליה".

וגבי "המביא גט מסוריא" כתב שזהו "כמביא בחוצה לארץ, דלא שכיחי שיירתא".
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ונ"ל לבאר בלשון רש"י די"ל שכאשר דוד המלך כבש את סוריא הוא כבש רק את 
הקרקע ותפס שליטה על המקום, אבל לא התיישבו שם יהודים, אלא דוד המלך 

השאיר את הגויים שהיו שם בכדי שיעלו לו מס.

ולכן לגבי דינים הקשורים בקרקע א"י – סוריא נחשבת כא"י. ומכיון שכך חייבת 
כקונה  שדה  בה  והקונה  בטהרה,  נכנס  אליה  להכנס  והרוצה  ומעשר,  בשביעית 

בפרוורי ירושלים, שאלו דינים התלויים בקרקע, וקרקע סוריא כא"י.

משא"כ לגבי דינים הקשורים לתושבים הדרים בקרקע זו שהם גויים – נחשבת 
סוריא כחו"ל. וממילא, אדם המוכר עבדו לסוריא יוצא העבד לחירות מכיון שאנשי 
המקום הינם גויים שלא יתנו לעבד לקיים את המצוות ומכיון שמפקיעו מן המצוות 

יוצא העבד לחירות.

שכיחי  ש"לא  מכיון  ובפ"נ",  "בפ"נ  לומר  צריך  מסוריא  המגיע  גט  לגבי  וכן 
שיירתא" של יהודים המגיעים מסוריא לא"י.

והא דעפרה טמא, הוא משום דגזרינן טומאה משום הגויים הדרים שם )שגזרו 
בהם טומאה( שמטמאין עפרה, או משום מתי הגויים המוחזקים בה, וכמ"ש הפני 
יהושע )ד"ה "אבל סוריא על גושה"(, "דמה שגזרו טומאה על גושה דארץ העמים 
. . משום מתי מבול והרוגי נבוכדנצר, אבל בארץ ישראל לא ירד המבול )כדמפיק 
מקרא(, והרוגי נבוכדנצר הוו ופנינהו משום שהיו עסוקין בטהרות. וא"כ, בסוריא 
נמי שייכא האי טומאה דודאי ירד המבול שם, והרוגי נבוכדנצר נמי לא פנינהו 

וכו'"29.

וכל זה הוא לענ"ד, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

"עבד שהביא גיטו"

 הת' מנחם מענדל שי' גרינברג
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' )גיטין ח, ב(: "ת"ר עבד שהביא גיטו, וכתוב בו עצמך ונכסיי קנויין 
לך – עצמו קנה, נכסים לא קנה )דבעי עדים כשאר קיום שטרות. רש"י(, איבעיא 

להו: כל נכסיי קנויין לך, מהו"?

29( ועיין בתוס' ד"ה "ואשקלון" )ב, א( גבי המוכר עבדו לחלק עכו שבא"י.
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ומסיקה הגמ' דפליגי בה אביי ורבא, אביי ס"ל "מתוך שלא קנה נכסים לא קנה 
עצמו", ורבא ס"ל "אחד זה ואחד זה – עצמו קנה, נכסים לא קנה".

וקשה, דלפי שיטת רבא דס"ל שאף המביא גט שכתוב בו כל נכסיי קנויין לך – 
עצמו קנה, ונכסים לא קנה, אי"מ מדוע הברייתא משמיעה לנו את דין זה רק במקרה 
שכתוב בגט עצמך ונכסיי )דתרי דיבורי נינהו(, ולא קמ"ל חידוש גדול יותר שאף 

אם היה כתוב בגט כל נכסיי אע"פ דהוי דיבור אחד – עצמו קנה ונכסים לא קנה30?

ויש לבאר, דהנה בהמשך הסוגיא מקשה רב אדא בר מתנה על רבא, דלפי דבריך 
משמע דפלגינן דיבורא, וקשה דהרי ר"ש הוא התנא דס"ל דפלגינן דיבורא, ור' מאיר 

חולק עליו וס"ל דלא פלגינן דיבורא, והלכה כר' מאיר?

ובפשטות יש לומר, דהטעם לכך שאין הגמ' מבררת כשיטת מי מהתנאים אביי 
אומר את דבריו )"כמאן"( הוא, משום שלאביי כבר יש ראיה מהברייתא דלעיל )"ת"ר 
כו'"(, דמזה שהברייתא מדברת רק במקרה שכתוב בגט עצמך  גיטו  עבד שהביא 
ונכסיי ולא קמ"ל חידוש יותר גדול שאפי' אם כתוב בגט כל נכסיי הדין הוא שאת 
עצמו קנה ואת הנכסים לא קנה, משמע שדעת הברייתא היא שבמקרה זה הדין שונה 

ומתוך שלא קנה את הנכסים לא קנה את עצמו.

אך לרבא דס"ל שהדין בעבד שהביא גיטו וכתוב בו כל נכסיי – עצמו קנה ונכסים 
לא קנה, א"כ מובן שהברייתא דלעיל אינה כשיטתו, ע"כ מקשה עליו הגמ' "כמאן"?

ונמצא דקושיא הנ"ל שמהברייתא משמע דלא כרבא, היא קושיית הגמ' "כמאן", 
וק"ל.

פלגינן דיבורא בעדות העבד

 הת' מנחם מענדל שי' הלוי לוי
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' )גיטין ח, ב( "ת"ר: עבד שהביא גיטו, וכתוב בו עצמך ונכסיי קנויין לך 
– עצמו קנה, נכסים לא קנה. איבעיא להו: כל נכסיי קנויין לך, מהו"?

דבחד  כיון  נכסיי  כל  אבל  נינהו,  דבורי  תרי  ונכסיי  עצמך  אמרינן  "מי  ופירש"י 
דיבורא אתו ליה שחרור עצמו ומתנת נכסים, כדקיימא לן לקמן הכותב כל נכסיו 

30( וראה ב'נחלת משה' שהקשה כן, ונשאר בצ"ע.
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לעבדו יצא בן חורין שהוא בכלל נכסים, הילכך אי מהימן אהאי מהימן אהאי דלא 
פלגינן דיבורא או דלמא פלגינן".

כלומר, הגמ' מסתפקת מה יהיה הדין במקרה שכלל את העבד והנכסים בדיבור 
אחד )שכתב "כל נכסיי"(, האם נאמר שיחשב השטר כמקויים לענין השחרור אך 
לא לענין הקנאת הנכסים כמו במקרה שכתב בשטר "עצמך ונכסיי", או שנאמר 
מאחר  להקנאה  השחרור  בין  לחלק  ניתן  ונכסיי"  "עצמך  שכתב  במקרה  שרק 
שמוזכרים בשטר בשני דיבורים נפרדים, אך אם כתב "כל נכסיי" לא ניתן לחלק 
ובלשון  "ואי מהימן אהאי מהימן אהאי",  ביניהם מאחר שמוזכרים בדיבור אחד 

הגמ' – האם 'פלגינן דיבורא' או 'לא פלגינן דיבורא'.

והנה לכאורה ממ"ש רש"י "ואי מהימן אהאי מהימן אהאי" משמע דספק הגמ' 
האם פלגינן או לא הוא בעדות העבד שמעיד בפנינו "בפ"נ ובפ"נ" )ולא האם פלגינן 

במ"ש בגוף השטר – "כל נכסיי"(.

אך לפי"ז קשה דאפילו במקרה שכתב בשני דיבורים שונים )"עצמך ונכסיי"(, 
הקנאת  ועל  העבד  שחרור  על  ובפ"נ(  )בפ"נ  אחד  דיבור  הוא  העבד  דיבור  הרי 
הנכסים, ויש לנו להסתפק גם באופן זה אם פלגינן דיבורא או לאו, ומדוע פשוט 

יותר באופן זה )לפי מ"ש בברייתא( מאשר ב"כל נכסיי". 

אמיתיות,  רק שהחתימות  הפי' שמעיד  אין  ובפ"נ  בפ"נ  דכשמעיד  לבאר,  ויש 
אלא ששטר זה נכתב ונחתם לפניו ונחשב כאילו מעיד על כל דברי השטר, ובנדו"ד 
כשמעיד בפ"נ ובפ"נ ה"ה מעיד שהאדון כתב לו "עצמך ונכסיי קנויין לך", ובעדות 

זו מסתפקת הגמ' האם פלגינן דיבורא או לאו.

ועפ"ז יובן קושיא דלעיל, דכשכתב "עצמך ונכסיי קנויין לך" הרי תרי דיבורי 
נינהו ולכו"ע פלגינן דיבורא, אך כשכתב לו "כל נכסיי" דחד דיבורא הוא, מסתפקת 
הגמ' האם אמרינן דלא פלגינן דיבורא ו"אי מהימן אהאי מהימן אהאי" או דלמא 

לא פלגינן דיבורא, וק"ל.
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ביאור הצורך "להתירו בבת חורין"

 הת' שניאור זלמן שי' הכהן כהן
תלמיד בישיבה

א
מתניתין ריש גיטין: "המביא גט ממדינת הים, צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם 

. . )ט, א( אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים שוו למוליך ולמביא".

והיינו, שתקנו חכמים להאמין לע"א שאומר שהגט כשר אף דחיישינן למזוייף וכו'.

והקשו התוס' )ט, א ד"ה "שוו למוליך ולמביא"(: "בשלמא באשה הוי משום עיגונא 
אבל בעבד מה עיגון יש – דאי משום דאסור בבת חורין ובשפחה לא ליתביה האי 
שליח לעבד גט זה שהביא ממד"ה ולא יאסר בשפחה". ותירצו, "דחשוב עיגון הא 

דאסור בבת חורין ומה שאינו מתחייב במצות".

ולכאורה צריך ביאור דברי התוס' דיש עיגון במה ש"אסור בבת חורין" – מה עיגון 
יש בכך שאסורה לו בת חורין אם מותר בשפחה, וכן צ"ב מדוע כתבו דוקא "בת 

חורין" ולא ישראלית.

ב
כוכבים  עובד  בהיותו  בנים  לו  היו  "איתמר:  א(:  סב,  )יבמות  בגמ'  איתא  והנה 
ונתגייר, ר' יוחנן אמר: קיים פריה ורביה, וריש לקיש אמר: לא קיים פריה ורביה"31.

ובגמ' שם איתא, דמה שגר שנתגייר קיים מצות פריה ורביה הוא מטעם דבני נח 
"נמי בני פריה ורביה נינהו", ומה שעבד שנשתחרר לא קיים הוא מטעם ד"עבד אין 

לו חייס".

31( והלכה כר"י, וכמ"ש הרמב"ם הל' אישות פט"ו ה"ו.
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ומזה משמע, דאף עבדים חייבים במצות פו"ר32, אך אינם יוצאים יד"ח בילדים 
שנולדים להם כיון שאינם מיוחסים אחריהם; וממילא אינם יכולים לקיים מצוה זו 

בעודם עבדים מאחר ד"ארי' הוא דרביע עלי'".

ועפ"ז היה אפשר לבאר סברת התוס' הנ"ל דיש עיגון בעבד כי רוצים "להתירו 
בבת חורין" – דרוצים לאפשר לו לקיים מצות פו"ר, ועפ"ז את"ש נמי מה שכתב 
סתם "בת חורין" ולא ישראלית – כי לענין זה של פו"ר יכול להתחתן עם גויה ג"כ, 
)בת  עם  דוקא  שיתחתן  פשיטא  גמור  ישראל  ה"ה  שמשתחרר  שבשעה  כיון  אך 

חורין( ישראלית.

אך לכאורה עדיין צ"ע, דהרי האופן הב' בתוס' הנ"ל הוא מצד "שאינו מתחייב 
במצות", ואם הטעם ד"להתירו בבת חורין" הוא גם מצוה – ה"ה נכלל בתירוץ הב' 

ומה החידוש בתירוץ ד"להתירו בבת חורין"?

ואולי יש לחלק, ד"לחייבו בשאר מצוות" הוא לזכותו בעוד מצוות שאינו מחוייב 
וא"כ אי"ז ממש חובה לבית דין לדאוג שיקיים מצוות אלו; משא"כ  בהם עדיין, 
מצוה זו דפו"ר שחייב בה גם כעת )אלא ש"ארי' הוא דרביעא עלי'"( – יותר נצרכים 

הבי"ד לדאוג שיקיימה.

ועפ"ז את"ש נמי שהביאו התוס' קודם תירוץ הא'33 – כי הוא יותר חיוב מצד 
הבי"ד.

ג
ואולי יש לומר הביאור בזה באופן אחר, ובפשטות:

דהנה נוסף על עיגון האשה שאין אדם יכול לבוא עליה – הרי היא עגונה גם מצד 
זה שאין היא 'נשואה'; והיינו, שאין היא חיה יחד עם אדם שהוא חלק ממנה וכו', 

והיא בודדה וכו'.

]ואולי י"ל, שזוהי כוונת הגמ' )קדושין מא, א. כתובות עה, א. ועוד( "טב למיתב 
טן דו מלמיתב ארמלו" – עדיף בעיני אשה להיות נשואה לאיזה בעל שיהיה מאשר 
לחיות גלמודה, )אף שמסיים בכתובות שם "וכולן מזנות ותולות בבעליהם"(; וכן 
המקומות שמובא שהתירו חכמים לאיש שלא יגרש את אשתו ולא יתייחדו אלא 
בפני עדים )כתובות כז, סע"ב גבי אשת כהן שנשבתה, שם עז, ב גבי מוכה שחין, 

32( שהרי גם להם היה הציווי "פרו ורבו ומלאו את הארץ", ומשמע בפשטות שלא התבטל ציווי זה בהיותם 
עבדים, דא"כ הו"ל לגמ' לחלק בין גוי לעבד מטעם זה גופא שלא היה "מצווה ועושה"; וממה שהחילוק בגמ' הוא 

אם "יש לו חייס" משמע שאף עבד מצווה במצוה זו.
33( הערת המערכת: בפשטות הא דתירוץ זה קודם, כי הוא יותר דומה בתוכנו לעיגון דאשה – להתירה להנשא.
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על  לבוא  בלי שיוכל הבעל  גם  נשואין  להיות  – שאי"ז אלא משום שרוצים  ועוד( 
אשתו[.

ולכאורה כן הוא גם בעבד, דאף שמותר בשפחה – הרי 'אישות' ממש אין בה שהרי 
יכול האדון למסור שפחה אחת לכמה עבדים, וכמ"ש הרמב"ם גבי עבד עברי )הל' 
עבדים פ"ג ה"ה( ד"אינו יכול ליתן לו שתי שפחות, ולא ליתן שפחה אחת לשני עבדיו 

העברים כדרך שנותן לכנעניים כו'". ופשוט שאין המדובר כאן בעבד עברי34.

וא"כ א"ש דברי התוס' הנ"ל שיש עיגון בעבד כי רוצים "להתירו בבת־חורין": דכיון 
שעבד זה יכול להשתחרר ולהתחתן עם אשה בת חורין – ממילא מקילים בדינו בכדי 

שיוכל לעשות זאת. ודו"ק.

ביאור דעת רש"י בתפילין שנמצאו בראשי הרוגי ביתר

 הת' מנחם מענדל שי' בן־שמואל
תלמיד בישיבה

א
יוחנן:  "אמר רבה בר בר חנה א"ר  ואילך(:  ב בסופו,  )נז,  גיטין  איתא בגמ' מס' 
ארבעים סאה קצוצי תפילין )דפוסי תפילין חוץ מן הרצועה קרוי קציצה, כדאמרי' 
בראשי  נמצאו  רש"י(  בקציצה'.  אוחז  ואינו  ברצועה  'אוחז  ב(:  )כו,  סוכה  במסכת 
הרוגי ביתר. רבי ינאי ברבי ישמעאל אמר: שלש קופות של ארבעים ארבעים סאה. 
במתניתא תנא: ארבעים קופות של שלש שלש סאין. ולא פליגי – הא דרישא הא 
דדרעא )מ' סאה. ודרישא שהם גדולים – ד' בתים בכל קציצה הוו ג' זימני מ' סאה. 
וא"ת ד'? לא היא, שבית אחד של זרוע גדול מאחד מבתי הראש. לפי שכאן כל ארבע 
פרשיות בבית אחד, ובשל ראש פרשה אחת בבית אחד, ומ"מ, דפוס של ראש מתוך 
וקבועין על מושב אחד הוצרך המושב  ביניהן  ריוח  ולהיות  שצריך לחלק הבתים 

להיות רחב והוי על אחד שלשה שבזרוע. רש"י(".

והיינו, דלכאורה פליגי, דרבה בב"ח ס"ל שבראשי הרוגי ביתר היה מ' סאה קצוצי 
תפילין; ולאידך שנינו בברייתא שהיה שם מאה ועשרים סאה. וע"ז מתרצת הגמ' 

34( נוסף ע"כ שאם הוא עבד עברי ודאי יש לו חוץ מהשפחה אשה ישראלית )דאל"כ אין יכול האדון לחייבו לבוא 
על השפחה( וממילא אין שייך כאן דין עבד, וכן אם הוא עבד עברי – מה שייך "לחייבו בשאר מצוות" כפי' הב' בתוס', 

הרי מחוייב ועומד הוא.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת116

על  פליגי  לא  ומתניתא  ינאי  דר'  והיינו,  דדרעא".  הא  דרישא  הא   – פליגי  "ולא 
רבב"ח, דרבב"ח מיירי בדדרעא )תפילין ש"י(, ואינהו בדרישא )תפילין ש"ר(.

ב
בראשי  נמצאו  דקאמר  הא  קשה  "לפרש"י  וז"ל:  כתב,  הרש"ש  בהגהות  והנה, 
הרוגי ביתר? ועוד דהמנהג הוא דבית ש"י שוה בגודלו לד' בתים דראש? ושמעתי 
לפרש איפכא, עפ"י הא דאיתא במנחות )לו, א( כשהוא מניח – מניח ש"י ואח"כ 
ש"ר, וכשהוא חולץ – חולץ ש"ר ואח"כ ש"י. וא"כ, נמצא שני חלקי אנשים יותר 

אשר אינם רק בש"י לבד, א' בעת הנחתם וא' בעת חליצותם. ונכון הוא".

והיינו דמקשה, )א( שלפירוש רש"י )שמפרש שדברי רבב"ח )שהיו מ' סאה( קאי 
על תפילין ש"י( יש להקשות מלשון הגמרא "ארבעים סאה קצוצי תפילין נמצאו 

בראשי הרוגי ביתר" דמשמע דאיירי בדרישא?

וארבעים  יד,  היו תפילין של   – )דפירש שמ' סאה  )ב( לפי' רש"י  ועוד מקשה 
הוא  המנהג  שהרי  שלש(,  פי  והיינו  ראש,  של  תפילין  היו   – סאה  ג'  של  קופות 
שתפילין ש"י שוה בגודלו לד' בתים של ראש, וא"כ לכאו', אין מקום לומר שמ' 

סאה היו תפילין של יד וארבעים קופות של ג' סאה היו תפילין של ראש?

וע"כ מבאר להיפך, דדברי רבב"ח )ארבעים סאה( קאי אתפילין של ראש, ור' 
ינאי ומתניתא )מאה ועשרים סאה( איירי בתפילין של יד.

והוא ע"פ הא דאיתא במנחות, שבעת הנחת התפילין, הרי תפילין של יד מונחות 
לאדם על זרועו לבדן ורק לאח"מ מניח תפילין ש"ר. וכאשר חולץ התפילין – חולץ 

תחילה תפילין ש"ר ורק לאח"מ חולץ תפילין של יד.

ובעת  הנחתן  )בעת  התפילין  מצות  עם  האדם  התעסקות  חלקי  נמצא, שבשני 
)בעת התפילה(  בחלק השלישי  ורק  לבדן,  יד  ש"י של  תפילין  מונחות  חליצתן( 

מונחות גם התפילין ש"ר על האדם.

רק בעת  )דזהו  איירי בתפילין של ראש  רבב"ח  ונמצא, דלדעת הרש"ש דברי 
ינאי  ר'  ודברי  ולכן היו מ' סאה;  התפילה שגם תפילין ש"ר מונחות על האדם(, 
ומתניתא איירי בתפילין של יד, שלכן היו מאה ועשרים סאה )דזהו בנוסף לזמן 

התפילה, גם בעת הנחתן ובעת חליצתן(.
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ג
והנה בפשטות, הא דהרש"ש אינו מבאר כפירוש רש"י הוא מכיון שקשיא ליה לשון 

הגמרא "נמצאו בראשי הרוגי ביתר".

ונ"ל להעמיד פרש"י כך: דזה שרש"י מבאר שדברי רבב"ח )מ' סאה( הם בתפילין 
כן  משמע  לא  וכן  הרש"ש,  כפי'  לבאר  גדול  שדוחק  מכיון  הוא  בדוקא,  יד  של 

ממשמעות דברי הגמרא. 

דהנה דוחק לומר כפירושו של הרש"ש, שהרי ממשמעות תחלת דברי הגמרא מובן 
דלא איירי בזמן הנחת התפילין או חליצתן )וכפי שחילק הרש"ש(, שהרי סיפור הגמ' 
הוא כיצד התפילין נמצאו "בראשי הרוגי ביתר" בשעת מעשה, והיינו דזה היה בשעת 

התפילה35 ולא בשעת הנחת התפילין או חליצתן.

ומה שהקשה על פרש"י מדיוק לשון הגמרא "נמצאו בראשי הרוגי ביתר", יש לבאר 
זה ע"פ ביאור המהר"ם שי"ף )על אתר(, וז"ל: "ר"ל ר' ינאי ובמתניתא )דהוי שיעור 
אחד( לא פליגי עם רבב"ח אמר ר"י, ורבב"ח אמר ר"י איירי בדדרעא. והא דקאמר 
"בראשי הרוגי כו'" יש מפרשים מלשון ראשים ושרים. וכמדומה לי . . בשעת מלחמה 
שנושאין כלי זיינן על זרועם ומחזיקין ברמחים, נותנין תפלין של יד ג"כ בראש )ומר 

חשיב לשל ראש ומר של יד(". וק"ל.

בגדר דין ירושה

 הת' דניאל יאיר שי' פינטו
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' )גיטין עז, א. כתובות פג, א(: "הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך 
. . אם מכרה ונתנה – קיים . . וכי כתב לה הכי מאי הוי? והתניא: האומר לחבירו דין 
ודברים אין לי על שדה זו, ואין לי עסק בה, וידי מסולקת הימנה – לא אמר כלום! 
אמרי דבי רבי ינאי: בכותב לה ועודה ארוסה; כדרב כהנא, דאמר רב כהנא: נחלה 

הבאה לאדם ממקום אחר, אדם מתנה עליה שלא יירשנה כו'".

35( ואף שיתכן שהיו מאנשי ביתר שבזמן זה היו בעת הנחת התפילין או בעת חליצתן, אך לא יתכן לומר שהיו 
)באותו זמן( יותר אנשים שהניחו או חלצו תפילין )ועד לפי שתיים( מאשר כאלו שהיו הן עם תפילין ש"י והן עם 

תפילין ש"ר.
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רק  הוא  בנכסיך"  לי  אין  ודברים  "דין  לאשתו  לכתוב  שיכול  זה  שדין  והיינו 
בארוסתו שהירושה אינה באה לו מאבותיו בדרך ממילא כ"א ע"י הנישואין.

והקשו התוס' )גיטין שם ד"ה "וכדרב כהנא"( ד"מאי שנא מנחלת אביו שאינו 
יכול להתנות", ותירצו ד"לא דמי שהרי הכא תקנת חכמים היא".

ארוסה  בין  בהבדל  בגמ'  הנ"ל  כהתירוץ  שזהו  לומר  יכלו  הרי  צ"ב,  ולכאורה 
לנשואה – שבנשואה באה ירושה לידיו – כי הוא בחזקתו, משא"כ בארוסה – לא 

הגיע ירושה לידיו, ובן )שיורש את נחלת אביו( דמי בזה לנשואה.

אך יש לבאר בפשטות, דאם נאמר שהטעם שאינו יכול להתנות על נחלת אביו 
הוא משום שהירושה בחזקתו, יוקשה מה הטעם שנכד אינו יכול להתנות36 והרי 
הירושה אינה בחזקתו, ולכן מתרצים התוס' שאינו יכול להתנות משום שהירושה 

היא מהתורה, וזה מתרץ גם מדוע הנכד אינו יכול להתנות.

והרי  להתנות,  לנכד  אפשר  אי  אכן  מדוע  ביאור:  צריך  עדיין  לכאורה  אמנם 
הירושה אינה בחזקתו כלל.

ב
770 כתב הת'   – ז )תפא( דבית משיח  ואנ"ש"  והנה בגליון "הערות התמימים 
יורש  )ועוד(, דאין הכוונה שיש  ירושה לדעת הרמב"ם  מ.מ.פ. באריכות גבי דין 
אחד )בן( וכאשר אינו יכול לירש אז נהיה היורש הבא )בת( "יורש", אלא שכולם 

נק' יורשין, אלא שבפועל יש דין קדימה בנכסים לראשון, ואחריו לשני כו'.

ועפ"ז ביאר, דכאשר אין נחלת האחד מפריעה לנחלת השני – כולם יורשים; וע"ד 
ירושת התורה שהיא גם לבנות, וע"ד ירושת "מלכות בית דוד" שהיא מלכות בעצם 
)ענין הרוממות ולאו דוקא מלכות בפועל( שהיא ירושה לכל בני דוד – גם אלו שלא 

היו מלכים, ואפי' שלמה המלך היה "מלך בעצם" בחיי דוד אביו.

ועפ"ז אוי"ל גם לעניננו:

דבהו"א חשבו התוס' שירושה היא רק ליורש הראשון, ולכן הקשו מבן דוקא; אך 
בתשובתם חידשו שירושה דאורייתא היא ענין מהותי שכל היורשים קשורים אליו 
– מיום הוולדם והלאה, ולא יוכלו להתנתק ממנו, משא"כ ירושה דרבנן מתחילה 

רק בנישואין ולכן יכול להתנתק ממנה קודם שנהיית בחזקתו.

ועפ"ז את"ש שגם שאר קרובים לא יכולים להתנות – כי הירושה היא גם בחזקתם.

36( כפשטות דברי רב כהנא שדוקא "נחלה הבאה לאדם ממקום אחר" יכול להתנות עליה.



119 יו"ד־י"א וכ"ב שבט ה'תשע"ה

"ארבע אמות" דשניים

א' התמימים

בגמ' מס' גיטין )עח, א( שנינו "היתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה . . מחצה על 
מחצה – מגורשת ואינה מגורשת". ואיתא בגמ' "היכי דמי מחצה על מחצה? אמר ר' 
שמואל בר רב יצחק: כגון שהיו שניהן עומדין ב)אותן( ארבע אמות". ומקשה הגמ' 
"וליחזי הי מינייהו קדים? וכי תימא דאתו תרוייהו בהדי הדדי, והא אי אפשר לצמצם 

)שיבואו שניהם באחת(? אלא אמר רב כהנא וכו'".

ופרש"י "כגון שהיו שניהם עומדים בד' אמות. לגט, זו מכאן וזה מכאן, שכל הגט 
מונח בתוך ארבע אמות שלו ובתוך ארבע אמות שלה: וליחזי הי מינייהו קדים. לבא 
במעמדו, אם קדם הוא לבא – זכה בכל ארבע אמות, ואם קדמה היא לבא – זכתה בכל 

ד' אמות הסמוכות לה, ושוב לא נכנסה זכותו לתוכו".

עכ"פ מפורש הוא בגמ' ש'ארבע אמות של האדם קונות לו'. וכאשר באו ב' אנשים 
לתוך אותם ד' אמות, רואים מי מבין שניהם קדם, והד' אמות יהיו שלו ולא יהיה 

לחבירו תפיסת מקום בהן כלל.

ויש להבין בזה: דהנה, כתב הרמב"ם הלכות שבת )פי"ב הט"ז־יז( "היו שנים, מקצת 
ארבע אמות של זה לתוך ארבע אמות של זה – מביאין ואוכלין באמצע, ובלבד שלא 
. . לפיכך, מותר לאדם לעקור חפץ מרשות  יוציא זה מתוך שלו לתוך של חבירו 
הרבים וליתנו לחבירו שעמו בתוך ארבע אמות. וכן חבירו לחבירו האחר שבצדו, 
אפילו הן מאה. ואף על פי שהחפץ הולך כמה מילין בשבת – מותר, מפני שכל אחד 

מהן לא טלטל אלא בתוך ארבע אמות שלו"37.

קנין,  דין  הוא מצד  )על הרי"ף( הביא שדין ארבע אמות של אדם בשבת  ובר"ן 
שכתב )שבת עג, א( וז"ל: "מעביר תולדה דמוציא הוא, לפי שארבע אמות של אדם 
ומי שמוציא חוץ לארבע אמות הוה ליה מוציא  )עיין עירובין מח, א(,  הן  רשותו 

מרשות לרשות".

ומזה משמע, שאדם יכול לקנות ד' אמות גם כאשר חלקם נמצאים בתוך הד' אמות 
של חבירו, ולכאורה מהגמ' בגיטין מובן שכשאחד קדם, אין לשני תפיסת מקום?

37( וראה עירובין מה, א. צה, ב.
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וי"ל, דזה שמצינו שאין ד' אמותיו של האדם יכולות להתפשט לתוך ד' אמותיו 
של חבירו, הוא תקנת חכמים בדיני קנינים שהאדם יכול לקנות מה שנמצא בארבע 
להתפשט  רוצה  א'  כאשר  ולכן  לתוכן38.  להתפשט  יכול  אחר  אדם  ואין  אמותיו, 
ולזכות ע"מ לחוב לשני )כמו בגיטין שהבעל רוצה לחוב לאשה בגט ע"י התפשטותו 
בד' אמותיה(, הוא אינו יכול מאחר שחבירו אינו נותן לו התפשטות הארבע אמות 

)וכנ"ל שהוא מצד תקנת חכמים(.

אך כאשר האחד אינו מפריע לשני, ואדרבה האדם רוצה וחפץ שחבירו יתפשט 
בד' אמותיו )כמו בשבת דלעיל( – שניהם שפיר יכולין לקנות באותן ארבע אמות.

ביאור דברי התוס' "מחצה על מחצה"

  הת' שמואל שי' גינזבורג
קבוצה, 770 בית משיח

איתא במתני' )גיטין עח, א(: "וכן לענין החוב: אמר לו בעל חובו זרוק לי חובי 
וזרקו לו, קרוב למלוה – זכה הלוה, קרוב ללוה – הלוה חייב, מחצה על מחצה – 

שניהם יחלוקו".

וכתבו התוס' )לקמן ע"ב, ד"ה "מחצה על מחצה"( ד"הכא לא שייך לומר המוציא 
מחבירו עליו הראיה דאין כאן ספק".

והיינו, דמאחר שנחלקו חכמים וסומכוס39 האם "ממון המוטל בספק" – חולקין, 
ונפסקה  עליו הראיה",  בדין המוציא מחבירו  גדול  כלל  "זה  )לדברי חכמים(  או 
עליו  מחברו  ש"המוציא  אומרים  אין  כאן  מדוע  קשה  א"כ  כחכמים40,  ההלכה 

הראיה", וע"כ מתרצים התוס' דאין כאן ספק.

הרי  ספק,  כאן  שיש  לומר"  שייך  ש"אין  התוס'  אומרים  מדוע  צע"ק  ולכאורה 
בפשטות "מחצה על מחצה" פי' הוא שזה רחוק משניהם ואין יודעים למי משניהם 

נמצא הממון קרוב יותר.

ואולי י"ל, דהתוס' אזלי לשיטתייהו דלעיל )ד"ה "שניהם אין יכולים"( דכתבו: 
"אם אין יכולין לשומרו כלל פשיטא דאינה מגורשת כלל כל עיקר", והיינו, דפשוט 
שאין המשנה מדברת במקום ששניהם אינם יכולים לשמור והשאלה היא למי הוא 

38( ב"מ י, א "אמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא: ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום, תקינו רבנן 
דלא אתי לאנצויי". וראה 'קונטרס ענינה של תורת החסידות' ס"כ.

39( ראה ב"ק ר"פ "שור שנגח", וש"נ.
40( רמב"ם פ׳׳ט מהל׳ נזקי ממון הל׳ ב־ג והלכה ו. טוש״ע חו״מ סימן שצט סעיף ב־ג וסימן ח סעיף א.
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יותר רחוק – כי המשנה באה לחדש דין, וכאשר שניהם אינם יכולין לשמור – אין 
חידוש כשאומרים שאינה מגורשת.

אלא  משניהם  שרחוק  מדובר  דאין  להתוס'  לי'  דפשיטא  בעניננו,  גם  י"ל  ועפ"ז 
ששניהם יכולין לשומרו יחד; ומכיון ששניהם פשעו בשמירה ואבד – שניהם חייבין 

ולכן חולקין אף לדעת חכמים מדין ודאי ולא מדין ספק.

והשתא דאייתינן להכי י"ל, דאכן מיקומו של תוס' זה )בגמ' ולא במשנה( מדוייק 
הוא41 – דכיון שהתוס' אזלי לשיטתייהו בתוס' "שניהם" הנ"ל, לכן ביאור ענין "מחצה 

על מחצה" בתוס' מופיע דוקא על הגמ' לאחר מכן. ודו"ק.

"כל שהוא מין קללה"

א' התמימים

איתא במתני' ברכות )מ, ב(: "על החומץ ועל הנובלות ועל הגובאי )חגבים טהורים. 
רש"י( אומר שהכל נהיה בדברו, רבי יהודה אומר כל שהוא מין קללה אין מברכין 

עליו".

ופירש"י "מין קללה: חומץ ונובלות וגובאי על ידי קללה הן באין", ולכאורה דרוש 
ביאור מה מתכוון רש"י בפירושו שע"י קללה הן באין.

ויובן בהקדים: דברי הגמ': "מאי נובלות? רבי זירא ורבי אילעא, חד אמר בושלי 
כמרא )כמו שרופי חמה שבשלם ושרפם החום. רש"י(, וחד אמר תמרי דזיקא )שהרוח 
השירן. רש"י( . . בשלמא למאן דאמר בושלי כמרא – היינו דמברכינן עלייהו שהכל; 

אלא למאן דאמר תמרי דזיקא שהכל? בורא פרי העץ מבעי ליה לברוכי"?

ופירש"י "פרי העץ בעי ברוכי: שהרי לא נשתנו לקלקול", ומובן מדבריו דדוקא אם 
נשתנו לקלקול אז הוי מין קללה, אך אם לא נשתנו לקלקול אף אם "נולד" מין קללה 

בעי לברוכי עליו – "בורא פרי העץ".

וז"ל: "אבל הנובלות  ו(  ועפ"ז יש לבאר, דהנה כתב אדה"ז בשולחנו )או"ח רב, 
שהם פירות שנשרפו מהחום ונבלו ונפלו מן האילן קודם שנתבשלו . . מברכין עליהם 
 . . שהכל נהיה בדברו, שהואיל ונשתנו לקלקול מחמת קור או חום או דבר אחר 
ונשתנו – מברכין עליהן כברכת הפת ותבשיל שנשתנו לקלקול, שהיא שהכל נהיה 

בדברו", עכ"ל.

41( ודלא כפי שמצויין שמיקומו של תוס' זה הוא בע"א, ואולי הוא טעות ה"בחור הזעצער" ואכ"מ. 



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת122

דנראה לומר בדבריו דהטעם שמברכין עליהם 'שהכל' הוא כי נשתנו לקלקול, 
וזה גופא – "מחמת קור או חום או דבר אחר", שהם ענין הקללה, והיינו כהגדר 
דמין קללה שילפינן ברש"י דזה "שנשתנו לקלקול – על ידי קללה הן באין", ע"י 
קור או חום או דבר אחר, די"ל שקור או חום הם קללה המביאה את קלקול הפירות 

הטובים.

ביאור במחלוקת ר"ת ור"י גבי "כותש"

 הת' דוד שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה

כל  תרוויהו:  דאמרי  ורבא  "אביי  ואילך(  בסופו  ב  )עג,  שבת  מס'  בגמ'  איתא 
מילתא דהויא במשכן, אע"ג דאיכא דדמיא לה חשיב לה". ומקשה הגמ' "וליחשב 

נמי כותש", ומתרצת "אמר אביי: שכן עני אוכל פתו בלא כתישה".

בלא  צובע בסממנים  דעני  ה"ה  דוקא פתו, אלא  ר"י דלאו  "אומר  ובתוס' שם 
כתישה . . ור"ת פירש בענין אחר".

וז"ל: "שהיו אופין פת במשכן  ובתוס' הרא"ש הביאו בפרטיות את שיטת ר"ת 
לבדוק את התכלת, כדאמרינן במנחות )מג, א( גבי בדיקת התכלת "ומייתי חמירא 
דשערי, ואפי ליה בגויה, אי משתנה למעליותא ולגריעותא". והכי פריך, "ולחשוב 
נמי כותש" שהיה במשכן לצורך אותו פת? ומשני "שכן עני אוכל פתו בלא כתישה", 
וכן נמי אותו פת שהיה במשכן כיון שלא היה לצורך אכילה לא היו כותשין החיטים, 
 אבל אי הוה כתישה במשכן, אע"ג דעני לא עביד לה – חייבים עליה, דהא מרקד

. . אבל משום סדורא דפת לא הוה תני דבר שלא היה במשכן כלל".

ונמצא דר"י ור"ת נחלקו, דר"י ס"ל שההו"א של הגמ' לחייב ב'כותש' הוא משום 
'כותש' במשכן בסממנין, והמסקנא היא, שמכיון שעני אינו כותש  שבפועל היה 
פתו, לכך אע"פ שהיה במשכן לא מנו זאת, היות ש"סדורא דפת נקט", דהיינו היאך 
שבד"כ דרך אנשים לאפות לחם )ולא כהעשירים "דלתתי וכתשי"(, וכן הוא גבי 
'צובע' שהיות שאין דרכו של עני לצבוע לכן אין זה נקרא מלאכה חשובה באבות 

מלאכות השבת.

ור"ת ס"ל דבמשכן היו אופים לחם לצורך בדיקת התכלת, ולכך בהו"א סבירא 
ליה לגמ' שהיה כתישה בלחם זה, והמסקנא היא, שהיות ולחם זה נועד רק לבדיקת 

התכלת, לא היו כותשין אותו, וא"כ לא היה 'כותש' במשכן.
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והנה בתוס' כתב "ור"ת פירש בע"א, ולא נתיישב לר"י". ויש ליישב42 מדוע "לא 
נתיישב" פירוש זה לר"י43:

דהנה ידוע הכלל דבמשכן "אין עניות במקום עשירות"44, ובכלל זה מצינו שניתן 
לומר בב' אופנים:

א. ישנם מקומות שמבואר שכוונת הכלל היא "לא עשו דבר בצמצום אלא הכל 
מתחלתן דיים והותר" )רש"י ד"ה "אין עניות במקום עשירות" במס' שבת )קב, ב(( 
בשפע  היה  שהוצרכו  מה  כל  אלא  המשכן,  במלאכת  דבר  חסר  היה  שלא  דהיינו 

וברווח.

ב. ישנם מקומות שמבואר שר"ל "דכל מעשיהם בעושר ובשררה" )המפרש בתמיד 
שם(, דהיינו שלא רק שכל מעשיהם היו ברווח, אלא יתירה מזו הם היו נעשים בעושר 
וכבוד הגדולים ביותר, וכהגדרת כ"ק אד"ש מה"מ45: "היינו שגם ענין צדדי וטפל 

לכאו' שאינו שייך לעבודת המקדש גופא, צריך להיות בתכלית ההידור והיופי".

ובזה נחלקו ר"י ור"ת: דר"ת סבירא ליה כאופן הא', שבגדר ד"אין עניות במ"ע" 
הוא שיהא ברווח ובשפע, אבל אין כוונתו להתנהג דוקא באופן של עשירות ושררה. 
וע"כ )למסקנת הגמ'( סבירא ליה שהפת שהיו בודקים בה את התכלת לא היתה בה 

'כותש', היות שדבר זה מיותר לגמרי, ואינו היה מעשיית המשכן כלל.

לר"י  ליה  מאחר שסבירא  לר"י,  נתיישב"  "לא  הגמ'(  דברי  )במסקנת  זה  והסבר 
כאופן הב' שהענין ד"אין עניות במ"ע" הוא "להיות בתכלית ההידור והיופי" )אע"פ 
שהוא "ענין צדדי וטפל"(, ועל כן מתאים לומר שגם פת זו שאינה מיועדת לאכילה, 

הנה מ"מ מצד ה"עושר ושררה" עשו בה כתישה.

ולכן אף אם נאמר שמלאכת 'כותש' שבדברי הגמ' היא הכתישה בפת זו46, הרי זה 
שהתנא שבמשנה לא חשיב 'כותש', הוא לא בגלל שלא היה בפת זו כתישה )שהרי 
אין עניות במקום עשירות(, אלא הטעם )שהתנא לא חשיב 'כותש'( הוא מאחר ש"עני 

42( הערת המערכת: ההסבר הפשוט בזה הוא שלשיטת ר"ת הפת לא שימשה לעשיית המשכן, אלא לבדיקה. ולא 
נראה לר"י שניתן ללמוד ממנה למלאכות שבת. וכפי שמדייקים מהגמ' דלקמן )עד, ב( "שבק תנא דידן בישול סממנין 

דהוה במשכן ונקט אופה", שמשמעות הדברים היא וכן פי' רש"י "דלא שייך במלאכת המשכן כלל".
43( נוסף על המבואר ברמב"ן: "ואין הפי' הזה נכון אצלי, לפי שלא נאמר נסיון זה )דהיינו אפיית הפת בכדי לבדוק 
את אמיתות התכלת( במנחות אלא בלוקח תכלת צבוע, ומשום חששא דקלא אילן, ובמשכן הן עצמם צובעין אותו 

כדתנן "והצובע"".
44( תמיד כט, א.

45( שיחת ש"פ ויצא תשמ"ז ס"י הע' 93.
46( אך הסבר זה )ש'כותש' שבגמ' הוא הכתישה שבפת( הוא בתשובת ר"י )"לא נתיישב"( לשיטת ר"ת.

אך ר"י בעצמו לכאורה יפרש את דברי הגמ' גבי 'כתישה בסממנים' )וכדלעיל בפתיחה(, שהרי בדבריו הזכיר את 
ענין ה'כתישה בסממנים' שאמר "דלאו דוקא פתו, אלא ה"ה דעני צובע בסממנים בלא כתישה".
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אוכל פתו בלא כתישה", ומאחר שאין דרך רוב בני־האדם לכתוש הפת, לכן לא 
חשיב הא מלאכה באבות מלאכות השבת.

"אבל משום  דבריו  בסוף  ר"ת  דנקט  הכלל  לפי  ר"י:  לשיטת  עוד  להוסיף  ויש 
סדורא דפת לא הוה תני דבר שלא היה במשכן כלל" לא אתי שפיר האב ד"צד צבי" 
יו"ט )על אתר(  שלא היה במשכן כלל )גם לא בענין צדדי(, אלא כמובא בתוס' 
"משום דשכיחא". וא"כ לר"ת מדוע הובא אב זה ד"הצד צבי" שלא היתה מלאכתו 

במשכן כלל.

ששניהם  ו'מבשל'  דב'אופה'  בסברא,  לחלק  דיש  ע"ז  לתרץ  יש  ר"ת  ולשיטת 
שכיחי בשווה, אזי אם 'אופה' לא היה במשכן כלל לא היה התנא כותבו במשנתנו 
"משום סידורא דפת", אך בה"צד צבי" א"א להביא את האב שהיה במשכן, דהא 
'תחש' אינו מצוי כלל שהוא בריה שברא הקב"ה רק בשביל מלאכת המשכן, וכמו"כ 
החלזון )לשיטת הבבלי( הוא כמין דג קטן העולה רק אחת לשבעים שנה )רש"י ד"ה 
"צדי חלזון" עד, ב(, ולכן הביא התנא "הצד צבי" על אף שלא היה במשכן, "משום 

דשכיחא".

תיקון ט"ס ברש"י בזבחים

א' מאנ"ש

איתא בגמ' )זבחים כה, ב(: "בעי מיניה רבי אסי מרבי יוחנן" ורבי יוחנן פשט ליה 
"תניתוה חבית כו", ובהמשך מביאה הגמ' גירסא שונה לסיפור "חבית בעא מיניה 

ופשט ליה חבית".

ופי' רש"י )ד"ה "חבית בעא מיניה"(: "לא הוה שמיעא ליה הא מתניתין ובעא 
מיניה . . ופשט ליה מהא מתני'".

ולכאורה פשוט דטה"ד היא, ובמקום תיבת מתניתין צ"ל מתניתא, היינו שאי"ז 
משנה כ"א ברייתא, חדא משום דאינה משנה בשום מקום, ועוד, שלא ניתן לומר 

על רבי אסי שלא שמע משנה.

ועכצ"ל שרש"י כתב מתני' )כמו בסוף הדיבור( שפי' מתניתא והמדפיס )"הבחור 
הזעצער"( 'פיענח' וכתב מתניתין, וק"ל47.

הערת המערכת: להעיר שבהוצאת עוז והדר במהדורות החדשות תוקן הדבר ובמקום "מתניתין" נדפס   )47
"מתני'" כמ"ש בפנים.
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בענין שלושת הלבושים "מחשבה דיבור ומעשה"

 הרב אשר שי' גרשוביץ
ר"מ ומשפיע בישיבה

"והנה, שלשה לבושים אלו  וז"ל:  הזקן  רבינו  ואילך( כתב  ח  )עמ'  בתניא פ"ד 
מהתורה ומצותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה, עם כל זה גבהה וגדלה 
מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן, כמ"ש בזהר "דאורייתא 
וקב"ה כולא חד" פי' דאורייתא היא חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא והקב"ה 
בשם  לעיל  כמ"ש  וכו'  המדע  והוא  היודע  הוא  כי  חד,  כולא  ובעצמו  בכבודו 

הרמב"ם".

ויש להבין:

א. הרי ידוע שכל דבר שבעולם, שמו בלשון הקודש מדוייק, ומבטא את תוכנו 
הפנימי של הדבר )וראה בענין זה פרק א' דשער היחוד והאמונה(. וא"כ כיצד הוא 
שמחד גיסא המחשבה דיבור ומעשה של התורה ומצוותיה נק' 'לבושים' )בלבד( 
שענינם חיצוניות וטפל לאדם הלומד וכו', ומאידך גיסא כותב רבינו הזקן שגבהה 

וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על הנר"נ עצמם?

ב. גם י"ל מה שכותב שהטעם שלבושי הנפש )מחשבה דיבור ומעשה( גבוהים 
יותר מהנשמה עצמה הוא מפני שכתוב בזוהר ש"אורייתא וקב"ה כולא חד כו'", 
)פ"ב(  בתניא  לעיל  וכמו שכתוב  הקב"ה,  עם  חד ממש  הם  ישראל  בני  גם  והרי 

חסידות
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שנפה"א היא "חלק אלוקה ממעל ממש", וכשם שכותב הכא גבי התורה שהיא חכמתו 
ורצונו של הקב"ה, כך כותב ג"כ )פ"ב( גבי נשמות ישראל1.

ואת"ל שגבי הנשמות דבר זה אינו בגילוי מאחר שירדו למטה לעולם, הרי בסוף 
הפרק )פ"ד( כותב גם גבי התורה ש"אף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים 
כו'" למרות זאת עדיין קיימים אצלה כל המעלות בתוקף )וכמשל המחבק את המלך 

עיי"ש(, ומהי א"כ נקודת החילוק ביניהם?

ויש לומר בזה:

א. לגבי הדיוק הנ"ל בלשון 'לבושים' לכאורה הי' אפשר לתרץ ולבאר2, שמאחר 
שלבוש ענינו "תיקון", "תיקונין", והיינו לייפות את האדם, וכמו תכשיט, הרי הלבוש 
מוסיף באדם חשיבות, וא"כ היא הנותנת שמזה מובן לכאורה שהוא למעלה מהאדם.

אך אי אפשר לומר כך, שהרי נתבאר בתו"א לפ' וירא ד"ה "פתח אליהו" )יג, ג( 
שמ"ש שהלבושים נק' 'תיקונים' הכוונה היא לכחות הנפש, היינו שכל ומדות ש"עם 
היות שהן בחי' לבושין, אינן לבושין נפרדין ממש אלא כמו בחי' כלים דאצי' דאיהו 
וגרמוהי חד כו' . . אלא שהן נקראין בשם תיקונין שהנפש מתתקנת ומתלבשת בהן",

משא"כ 'מחשבה דיבור ומעשה' שנק' 'לבושים' נפרדים ממש ולא תיקונים וכמ"ש 
שם "מחדו"מ שהן לבושין נפרדין ממש ממהות הנפש, שהן בחי' בי"ע, שע"ז אמר 

"לבושין תקינת לון כו'" דאינון בי"ע".

אלא י"ל שבמה שכתב רבינו הזקן "והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה 
אף שנק' לבושים כו'" כוונתו בזה היא, שאין הם אכן במהותם לבושים כ"א רק נק' כן 
ב'שם המושאל' בלבד )ושמם בלה"ק הוא 'מחשבה דיבור ומעשה'(, ורק כחות הנפש 

)כנ"ל בתו"א( אכן נק' 'תיקונים' )לבושים( בשם העצם בלה"ק.

ומה שנק' גם המחשבה דיבור ומעשה 'לבושים', הוא לא לענין ה'תיקונין' כנ"ל, 
כ"א לענין זה שהם נפרדים מהאדם וביכולתו להלבישים ולהפשיטם ממנו, ובפעולה 

זו הם כלבוש אך לא במהותם.

ב. לגבי מעלת הלבושים )התורה ומצוותיה( על הנשמה עצמה י"ל שמבואר זה 
ע"פ מה שמבאר רבינו הזקן בפל"ה ובפל"ז בתניא, שאכן, לאחר שירדו לעולם הזה 

יש לתורה מעלה על הנשמה עצמה.

1( וכמו כן ידוע מאמר הזוהר )ח"ג עג ע"א( "תלת קשרין מתקשרין דא בדא ישראל אורייתא וקב"ה כולא חד", 
שמדיוק הלשון "תלת קשרין" משמע שלישראל ולקב"ה יש קשר בפני עצמם )גם לא דרך התורה(.

2( וראה בתו"א דלקמן.
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דהנה בפ' ל"ה )עמ' מד ואילך( כתב רבינו הזקן וז"ל: "הנה נשמת האדם . . אינה 
בטילה במציאות לגמרי ליבטל וליכלל באור ה' ממש . . רק הוא דבר בפני עצמו 
. . משא"כ המצות ומעשים טובים שהן . . פנימית רצונו ית' ואין שם הסתר פנים 
כלל . . הוא מיוחד ונכלל ברצונו ית' והיו לאחדים ממש ביחוד גמור . . וא"כ זה 
האוהב שהוא יש ולא אפס לית מחשבה דיליה תפיסא ביה כלל . . אלא ע"י קיום 
המצות שהן רצונו וחכמתו ית' ממש בלי שום הסתר פנים . . אזי נשמתו שהיא 
נפשו האלקית עם שני לבושיה הפנימים לבדם שהם כח הדבור ומחשבה נכללות 
באור ה' א"ס ב"ה ומיוחדות בו ביחוד גמור . . צריך לקיים מצות מעשיות הנעשים 
ע"י הגוף ממש שאז כח הגוף ממש שבעשיה זו נכלל באור ה' ורצונו ומיוחד בו 

ביחוד גמור וכו'"3.

ומכל זה מובן דאף על פי שנשמות ישראל הם חד עם הקב"ה כמו התורה )ואף 
יותר מהתורה כמבואר בכ"מ וכמארז"ל )ב"ר פ"א, ד', תדא"ר פי"ד וראה לקו"ת 
הנה  למטה  בירידתם  בכ"ז  לתורה"(,  קדמו  ש"ישראל  ובכ"מ(,  ב־ג,  י"ט  שה"ש 

בישראל נפעל שינוי בגילוי יחודם עם הקב"ה.

)כמובא  בלבושים  שנתלבשה  ואף  למטה  בהיותה  שאף  התורה  גבי  משא"כ 
לעיל בסוף פ"ד בתניא( בכ"ז עדיין ניכר בה בגילוי יחודה בקב"ה, ודוקא ע"י ניתן 

לישראל הכח לגלות את הקשר ולהתאחד עם הקב"ה.

וראה בספה"מ מלוקט ד' ד"ה "על שלשה דברים כו'" )עמ' שפה(, דההמשכה 
דתורה )שהיא נמשכת בשכלו של האדם(, היא גם כשהאדם נמצא במצב דהיפך 

הטהרה, וגם במצב כזה היא נשארת במצבה "דבר ה'"4.

"עבודה" אצל צדיק גמור, ושאינו גמור

הנ"ל

באמצע  שהוא  הווה  לשון  הוא  "שעובד  וז"ל:  אדה"ז  כותב  ט"ו  פרק  בתניא 
העבודה . . והיינו הבינוני. אבל הצדיק נקרא עבד ה' בשם התואר כמו שם חכם או 
מלך שכבר נעשה חכם או מלך כך זה כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם 

3( ועד"ז הוא בפל"ז )עמ' מח( "וכל ניצוץ לא ירד לעוה"ז אף שהיא ירידה גדולה ובחי' גלות ממש . . אלא 
ירידתו לעולם הזה להתלבש בגוף ונפש החיונית הוא כדי לתקנם בלבד . . ע"י שמירת שס"ה ל"ת . . ע"י קיומו כל 

רמ"ח מצות עשה וכו'", ועד"ז בכ"מ.
4( ובהערה 19 שם שענין זה נלמד מהכתוב "הלא כה דברי כאש", שכיון שהוא "דברי" של הקב"ה לכן הוא 

כ"אש" שאינו מקבל טומאה.
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הרע עד כי ויגרשהו וילך לו ולבו חלל בקרבו. ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות עובד 
אלקים ואשר לא עבדו כו'", עכלה"ק, עיי"ש.

והנה אף שספר התניא הינו ספר של בינונים ואין לכאורה מקום להאריך בענין 
עבודת הצדיקים, מ"מ היות שמזכיר אדה"ז את עבודת הצדיק )לצורך הבנת עבודת 
הבינוני(, ובפרט לפי הידוע5 שאף הצדיק המוזכר בתניא ספר של בינונים הוא דרגא 

בבינוני, יש מקום א"כ לעיין אף בעבודת הצדיק, דלכאורה צריך ביאור:

א. לפי הנ"ל שהצדיק כבר עבד וגמר לגמרי את עבודת המלחמה עם הרע, כיצד 
מקיים הוא את ציווי התורה – "ועבדתם את ה' אלקיכם" )שמות כג, כה(, שבודאי 

ציווי זה הוא לכל הדרגות שבישראל, וכמו כן נצחי ועומד לעולם.

ב. יש לעיין האם הנאמר לעיל לגבי צדיק )"שכבר נעשה חכם . . עבד וגמר לגמרי 
עבודת המלחמה וכו'"(, הכוונה היא גם לגבי צדיק שאינו גמור או רק בצדיק גמור? 
דמצד אחד הרי כותב "כך זה כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, עד כי 
ויגרשהו וילך לו ולבו חלל בקרבו", דמזה לכאורה משמע שמדבר רק בצדיק גמור, 
אך מצד שני הרי גם הצדיק שאינו גמור אין הרע מתעורר אצלו אף פעם להחטיאו 
כמו אצל הבינוני, ומבחינה זו הרי הוא גם גמר עבודתו עם הרע )וראה לעיל בפרק 

יו"ד(.

מהתניא  דלעיל  הלשונות  עפ"י  שאכן  לומר,  יש  לכאורה  הב'  לגבי שאלה  והנה 
מובן, כי למרות שיש אצל הצדיק )שאינו גמור( איזה שהוא רע, אין זה גורע מדבר 
היותו "עבד הוי'" בשם התואר, שהרי בפועל אין לו מלחמה כלל עם הרע המושך 
אותו לענינים בלתי רצויים השייכים למחדו"מ, ולענין זה הרע שבו אכן נתגרש והלך 

לו, ואף שיש בו מיעוט רע, אין זה נוגע כלל לענין זה שהרי בטל הוא לגבי הטוב.

אך לגבי שאלה הא' יש לומר: א. שלצדיקים אמנם אין את עבודת האתכפיא אך 
יש אצלם עדיין את עבודת הנסיונות, ועי"ז הם מעלים )אף( את ג' קליפות הטמאות 
לגמרי, וכמבואר בדרך מצוותיך6 שיש בזה אף עבודה נעלית יותר מעבודה רגילה, 

עיי"ש.

שאז  לבוא,  לעתיד  שתהיה  העבודה  מעין  עבודה  להיות  יכולה  הצדיק  אצל  ב. 
העבודה לא תהיה עם הרע כ"א בטוב גופא, כמבואר בתניא באגה"ק סכ"ו7: "אבל 
התורה  עסק  יהי'  לא  אזי  ממנה  הטוב  בצאת  מהטוב  הרע  ויפרד  השכינה  בצאת 

5( ליקוטי ביאורים ב' עמ' קצ"ב.
6( ב"ביאור לד"ה אחרי" קצא, א־ב.

7( עמ' קמה.
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והמצוות לברר בירורין כ"א ליחד יחודים עליונים יותר ולהמשיך אורות עליונים 
יותר מאצילות כו'", עיי"ש.

ויש לומר שיש בב' אופנים הנ"ל בדרך כלל, סדר של מלמטה למעלה8, וכפי שהי' 
אצל אבותינו שהטעימן הקב"ה מעין העולם הבא9 שבתחילה היה אצלם עבודת 
בתחילה  אע"ה  אברהם  שכן  לבוא,  דלעתיד  העבודה  מעין  ולאחמ"כ  הנסיונות, 
נתנסה בעשרה נסיונות ורק אח"כ לקראת סוף ימיו נאמר "וה' ברך את אברהם 

בכל"10 וע"ז אמרו רז"ל שזהו )"בכל"( מעין העולם הבא.

זמנו  בזמן שכבר חשב שהגיע  זאת  מכל"11, שאמר  "ואכל  יצחק שאמר  ועד"ז 
להיפטר מן העולם ולכן רצה לברך את בנו, ובכללות לאחר נסיון העקדה שנעשה 
עולה תמימה, וה' כבר יחד את שמו עליו אף בחייו12, והי' אצלו עוד נסיונות כמו 

הרעב שהי' בארץ, ולקיחת הבארות שחפרו ע"י עבדי אבימלך, ועוד.

וכמו כן אצל יעקב הנה רק בסוף ימיו בשבע עשרה השנים שהיה במצרים הרי 
היו אלו מיטב שנותיו, ואף לגביו נאמר, וכי יש לי כל.

לי  יש  "וכי  הוא אמר  שינוי שכן  לכאורה  יש  'בחור שבאבות'  יעקב  לגבי  ]אך 
כל" לעשיו, בזמן שעדיין כידוע נכונו לו נסיונות קשים נוספים, צרת דינה וצרת 
יוסף, ומכך שעוד בהיותו בזמנים ובנסיונות הקשים שלו טעם כבר ממעין העוה"ב 
'יחודים עליונים' כנ"ל, אך גם זאת היה רק לאחר נסיון לבן,  ומסדר עבודה של 

שהיה נסיון ארוך ומתמשך שנים רבות[ִ.

שלא לשוח בתפילה שיחה בטלה

 הת' יוחאי שי' דניאל
תלמיד בישיבה

באגה"ק סי' כד גבי האיסור החמור לדבר בתפילה, כותב רבינו הזקן וז"ל "ואל 
יעשה אדם עצמו רשע . . לבוא אל המקדש מעט . . והמספר בצרכיו מראה בעצמו 

8( ראה במדב"ר פט"ו, ב: "אין הקב"ה מעלה את האדם לשררה עד שבודק ובוחן אותו וכו', וכן אתה מוצא 
באבינו אברהם נסהו הקב"ה עשר נסיונות ועמד בהן ואח"כ ברכו שנאמר וה' בירך את אברהם בכל, וכן יצחק 
נסהו בימי אבימלך ועמד בנסיונו ואח"כ ברכו שנאמר ויזרע יצחק גו'" עיי"ש )וראה ביאור בזה בסה"מ מלוקט ה' 

עמ' ע"ח(.
9( בבא בתרא טז, סע"ב.

10( בראשית כ"ד.
11( בראשית כ"ז.

12( בראשית כ"ח י"ג וברש"י.
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שאינו חפץ להתבונן ולראות בגילוי כבוד מלכותו וכו'", ומסיים "גזירה שוה לכל 
נפש שלא לשוח שיחה בטלה משיתחיל הש"ץ להתפלל התפלה עד גמר קדיש בתרא 

שחרית ערבית ומנחה וכו'".

ויל"ע הטעם ששינה הלשון, דבתחילה כתב שהאיסור הוא 'לספר בצרכיו', והיינו 
שאפילו דברים הצריכים שאינם דברים בטלים, גם בהם אסור לדבר בזמן התפילה, 
– שהאיסור הוא "שלא לשוח  ניתן להבין לכאורה  – כך  גוזר הגזירה  ואילו כאשר 

שיחה בטלה" שמזה משמע שלספר בצרכיו מותר )במקומות שמותר להפסיק(.

והנה ניתן היה לומר ש'סיפור בצרכיו' ו'שיחה בטילה' הוא היינו הך, דכשאומר 
'שיחה בטילה' כוונתו ל'סיפור בצרכיו'.

אך לכאורה אין לומר כך, ויש לחלק ביניהם:

כל  מהתפילין  דעתו  להסיח  "אסור  וז"ל  הזקן  רבינו  כתב  הסידור  בפסקי  דהנה 
זמן שהן עליו, ואינו נקרא היסח הדעת אלא כשעומד בקלות ראש או שחוק ושיחה 
בטילה, שהרי זה מפיר יראה, אבל אם מתעסק בצרכיו, ויראת ה' היא תקועה בלבו 
להזהר מכל חטא ועון בעסקיו שלא למרות עיני כבודו ח"ו, לא נקרא היסח הדעת, 
אע"פ שאין דעתו ממש על התפילין, ולכן מצות תפילין להיות לבוש בהן כל היום 
כולו", והרי במשך היום מדבר האדם כמה וכמה דיבורים בעניני עסקיו, וא"כ משמע 

שרבינו הזקן מחלק בין 'שיחה בטלה' לבין 'סיפור בצרכיו'.

וכן הוא ברמב"ם בהלכות דעות )פ"ב ה"ד( "לעולם ירבה אדם בשתיקה ולא ידבר 
אלא או בדבר חכמה או בדברים שצריך להם לחיי גופו. אמרו על רב תלמיד רבינו 
הקדוש שלא שח שיחה בטלה כל ימיו, וזו היא שיחת רוב כל אדם. ואפילו בצרכי 
הגוף לא ירבה אדם דברים", ובכאן מודגש הדבר עוד יותר שיש חילוק בין דיבורים 

ש"צריך להם לחיי גופו" לבין "שיחה בטלה".

בטלה"  "שיחה  הלשון  תפילה  גבי  הזקן  רבינו  כתב  מאי טעמא  צ"ע  עדיין  וא"כ 
והרי ידוע גודל דיוק לשון רבינו הזקן )בכלל, ובפרט( בספר התניא13, ואם כוונתו 
לכל שיחה וגם לסיפור צרכיו, מאי טעמא בגזירה כתב "שיחה בטלה" ולא כתב סתם 

"שיחה" או "שיחה כלל" וכדו'14.

וצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בענין זה.

13( ראה קיצורים והערות לתניא עמוד קיח. קכא. קכח. וראה בארוכה מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ שנדפס )חלקו( 
בלקו"ש ח"ד ע' 1212 הערה 3 שאדה"ז התבונן יותר מב' שבועות בכתיבת תיבה אם לכותבה בוא"ו החיבור.

14( הערת המערכת: בפשטות נראה, שתחלת האגרת מדברת על דיבור בצרכיו בביהכ"נ ולא בזמן התפילה אלא 
כשאחרים מתפללים, או אפילו בזמן התפילה. אבל היות וזה בצרכיו אין ע"כ את הגזירה, ואילו הגזירה מאחר שהיא 

חמורה )וכמו שמאריך שם בפנים(, לכן היא דוקא על 'שיחה בטלה'.
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ענין החסידות – שינוי "טבע מדותיו" או "מדותיו 
הטבעיים"

 הת' שלום שי' טל
תלמיד בישיבה

להלן  ואילך,   47 עמ'  )סוף  שלום  תורת  בסה"ש  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  כותב 
בתרגום ללה"ק(:

"אומר הסבא )אדמו"ר בעל צ"צ נבג"מ זי"ע( . . כל החסידות הוא להפוך המדות 
הטבעיים – חסידות מתכוונת רק להפוך מדותיו הטבעיים להפוך את גשמיותו, 
זוהי עיקר הכוונה. כיון שהאמת היא שאם הוא אינו מהפך מדותיו הטבעיים כל 
עסק החסידות עדיין לא התחיל, כל עסק החסידות הוא להפוך מדותיו הטבעיים 

זהו כל העסק".

ובהערת כ"ק אד"ש מה"מ שם: "ראה שיחת שמחת תורה תרצ"ד סעיף ה' וצע"ק".

והנה שיחה זו נדפסה בלקוטי דיבורים )ליקוט ג( שם כותב כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
)להלן בתרגום ללה"ק(: "בי"ב תמוז סיפרתי שישנו פתק קטן שאב הסבא, הרבי 
זה  הצמח צדק, שאל את סבו רבנו הזקן ביחידות כמה ענינים כפי הנראה היה 

בשנים תקס"ה־תקס"ח.

אחד הענינים היה: מהו ענין החסידות? והרבי ענה לו: "כל ענין החסידות הוא 
לשנות טבעיות מדותיו".

. . הרבי אומר שכל ענין החסידות הוא לשנות טבעיות מדותיו. כל אחד מבין 
היטב את ההבדל שבין "מדותיו הטבעיות" לבין "טבעיות מדותיו". דבר זה אינו 

דורש ביאור.

חסידות דורשת לשנות את טבע המדות. חסידות דורשת מכל מי שלומד חסידות 
לשנות את טבעיות מדותיו, וחסידות גם מלמדת כיצד לשנות את טבעיות המדות. 

. מתארת את תכלית החסידות שהיא לשנות טבעיות   . . תשובתו של הרבי   .
מדותיו". עכ"ל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.
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ובפשטות כוונת כ"ק אד"ש מה"מ ב"צע"ק" היא, דלכאורה ישנה סתירה, דבסה"ש 
ובלקוטי  הטבעיים"  "מדותיו  לשנות  הוא  חסידות  של  שענינה  כתוב  שלום  תורת 

דיבורים כתוב שענינה של חסידות הוא לשנות "טבע מדותיו".

תורת  של  "ענינה  בקונטרס  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מ"ש  ע"פ  זאת  לבאר  יש  ואולי 
החסידות" וזלה"ק: "מעלת החסידות הוא שהכחות הטבעיים נעשים כחות אלקים 
וכמאמר רבינו הזקן בעל התניא והשלחן ערוך כל ענין החסידות הוא לשנות טבע 

מדותיו לא רק לשנות מדותיו הטבעיים אלא גם טבע מדותיו".

וע"פ לשון כ"ק אד"ש מה"מ "לא רק לשנות מדותיו הטבעיים אלא גם טבע מדותיו" 
ניתן להבין שע"י חסידות נפעלים ב' ענינים אלו: עיקר ענין החסידות הוא לשנות 
הטבעיים.  מדותיו  את  בתחילה  ע"י שהאדם משנה  נפעל  שזה  אלא  מדותיו,  טבע 
ענין החסידות  ועד לעיקר  "להסיר כל מדה רעה"  ונמצא שעבודת החסידות הוא 

לשנות טבעיות מדותיו15.

ומדאתינן להכי יש להביא מה שהקשה ר' לייב הורוויץ מלמברג בקובץ התמים 
)חוברת ה' ע' עט, ובהוצאה החדשה ח"ב ע' רנב, להלן בתרגום ללה"ק(:

"בבקשה להודיעני כוונת כ"ק אדמו"ר שליט"א בהשיחה ליקוטי דיבורים לקוט 
ח' באות ו' אומר "עבודה היא תיקון, זה אמנם אורות מועטים, אך האורות הם אור 
בכלי, זה מביא את ה"פועל ממש" בתיקון מדה, הנהגה טובה בין אדם לחברו, תוקף 
תיקון  של  העבודות  על  "אך,  אומר,  תורה16  משמחת  י"א  ובאות  שמים".  ביראת 
המדות, ובמיוחד על העבודות הפשוטות של תיקון המדות, לא צריכים לנצל את 
ישראל  ואהבת  "גם על הועשה טוב של מדות טובות  י' אומר:  ובאות  החסידות". 
לא צריכים לנצל עבודת החסידות". ובקונטרס י"ד במאמר המתחיל ברוך הגומל 
טובה,  לא  מדה  כל  להסיר  החסידות  "עבודת  בזה"ל:  מסיים  הב'  טובות  לחייבים 

לבררה ולזככה ולהעלותה לקודש העליון, להיות גילוי שם הוי' בעולם"".

דהיינו שמקשה מזה שכתוב שעבודת החסידות ענינה הוא להסיר כל מדה לא 
טובה וכמו"כ זה מביא את "הפועל ממש" בתיקון מדה וכו', אך לאידך גיסא מצינו 
דאין ענינה של חסידות הוא לתקן המדות דלתקן המדות מספיק הלימוד בספרי 

מוסר.

15( ולהעיר שבקונטרס ענינה של תורת החסידות הערה 6 מציין כ"ק אד"ש מה"מ לקובץ התמים ח"א עמ' 298 
שם ישנו מכתב של כ"ק אדמו"ר הריי"צ שמבאר ענין העבודה בתיקון המדות עיי"ש.

16( כוונתו לשיחת שמח"ת תרצ"ה הנמאת בהמשך הליקוט.
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ואולי ע"פ הנ"ל יש לתרץ דאכן לתיקון המדות אין צריך את עבודת החסידות, 
אך עבודת החסידות כן נצרך לענין דשינוי "טבע מדותיו" )שהוא חלק מהעבודה 

של תיקון המדות(. ואשמח לראות דעת הקוראים בענין זה.

השייכות בין לוי לדיבור

  הת' יעקב אלעזר שי' יעיש
תלמיד בישיבה

בתניא אגה"ת פרק ב' כותב אדה"ז וז"ל: "ולכן מצינו בכמה תנאים ואמוראים 
שעל דבר קל היו מתענים תעניות הרבה מאד, כמו ראב"ע שהי' מתיר שתהא פרה 
יוצאה ברצועה . . וכן ר' יהושע שאמר בושני מדבריכם . . ורב הונא פעם אחת 

נתהפכה לו רצועה של תפילין כו'".

לכך  הטעם  את   )1151 עמ'  התניא  בספר  )שיעורים  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ומדייק 
שאדה"ז מביא את שמות התנאים והאמוראים ואינו מסתפק בפרטי הסיפורים לבד, 

וכן מהו הטעם שכתובים בסדר זה דוקא,

ומבאר, שדוגמאות אלו מכוונים כנגד שלושת הלבושים: הדוגמא הא' היא כנגד 
שהיא   – כהן  היה  שראב"ע  והיות  כו'"(,  מיחה  )"ולא  המחשבה  בלבוש  עבירות 
המדריגה הנעלית ביותר בבנ"י – לכן הדוגמא למחשבה היא מכהן, הדוגמא הב' 
היא כנגד עבירות בלבוש הדיבור )"שאמר בושני מדבריכם"(, והיות שר' יהושע 
היה לוי לכן הדוגמא ממנו היא על דיבור, והדוגמא הג' היא כנגד עבירות שבלבוש 
היא  ממנו  הדוגמא  לכן  ישראל  היה  הונא  שרב  והיות  לו"(,  )"נתהפכה  המעשה 

למעשה.

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ את השייכות בין הלוי לבין הדיבור – דשניהם ממוצעים, 
הלוי ממוצע בין כהן לישראל, בדוגמת הדיבור שהוא ממוצע בין מחשבה למעשה, 
והיינו, דבאמת אין לדיבור שייכות ללוי מצ"ע, רק השייכות היא מצד ששניהם 

ממוצעים.

וראיתי להעיר, דהנה במאמר ד"ה שובה ישראל תרנ"ט )ע' יט( כותב כ"ק אדמו"ר 
)מהורש"ב( נ"ע וזלה"ק: "דדוקא ע"י הלוים שהם קו השמאל בחי' גבורה מדה"ד, 

עי"ז דוקא יבואו לעבודה האמיתית, עד שימשיכו בעבודתם גילוי בחי' עתיקא".

והנה כתב אדה"ז בשער היחוד והאמונה )ספ"ד( וז"ל: "והנה בחי' הצמצום והסתר 
. . והכלים הן הן האותיות, ששרשן ה' אותיות מנצפ"ך  החיות נקרא בשם כלים 
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שהן ה' גבורות המחלקות ומפרידות ההבל והקול בה' מוצאות הפה להתהוות כ"ב 
אותיות". 

ועפ"ז צריך להבין, מדוע כ"ק אד"ש מה"מ לא מבאר שהשייכות בין הלוי לדיבור 
היא מצד ששניהם מבחי' גבורה, ונמצא שהדיבור מצ"ע ה"ה קשור ללוי?

ויש לבאר, דהנה אין לומר שהשייכות בין הדיבור ללוי הוא מצד ששניהם גבורה, 
הוא  דאף שענינו  דיבור  הזולת, משא"כ  מן  ולהסתיר  להעלים  ענינה  גבורה  דהרי 
להעלים עכ"ז ה"ה מגלה תעלומות לבו, ולכן כשכ"ק אד"ש מה"מ רוצה לנמק את 
השייכות בין הלוי לדיבור אומר שדיבור ממוצע בין מחשבה למעשה, ולא לוי בפ"ע.

ביאור הוספת תיבת "את" במאמר "באתי לגני"

 הת' ברוך שלום שי' וויסגלס
תלמיד בישיבה

ענין  את  )ס"ה(  הריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  ה'תש"י  לגני"  "באתי  ד"ה  במאמר 
ושזהו כמו הפשטת הרגש השכל  ודעת דקדושה,  וההטיה למעלה מטעם  השטות 

והמידות בעת הנבואה.

וז"ל בהמאמר: "דבכדי להגיע לעצמותו ית', הוא ע"י ביטול הרצון שלמעלה מטעם 
ודעת, ולכן נק' בחינה ומדריגה זו בשם שטות. וזהו ג"כ מה שהנביא נק' בשם משוגע, 
בהפשטת  צ"ל  הי'  הנבואה  התגלות  בעת  דהנה  הזה",  בא המשוגע  "מדוע  וכמ"ש 
הגשמי', והיינו הפשטת השכל והמדות ולהיות בבחינת ביטול שלמעלה מטו"ד, דזהו 
ג"כ ענין הפשטת הלבושים בעת הנבואה, וכמ"ש בשאול "ויפשט גם הוא את בגדיו 
ויתנבא" . . שזהו ג"כ ענין הלבושים, ההרגש המעורב בטו"ר, ובשרשו הוא הרגש 
השכל והמדות, ולכן בעת הנבואה הי' צ"ל הפשטת הלבושים שהו"ע הפשטת ההרגש 

דשכל ומדות, והיינו להיות בבחינת ביטול הכחות והחושים" עכ"ל.

והנה בהערה על תיבת "את" שבפסוק "ויפשט גם הוא וכו'" כתב כ"ק אד"ש מה"מ: 
"בכתוב )ש"א יט, כד( ליתא תיבת "את". אבל כבפנים בגכי"ק ד)"באתי לגני"( תרנ"ח, 

משא"כ בומעין )מאמר כו פרק א'(".

ולכאורה, יש לבאר החילוק בין המאמרים ד"באתי לגני" )שמביאים בפסוק תיבת 
"את"(, לבין המאמר בקונטרס 'ומעין' )שאינו מביא בפסוק תיבת "את"(:

דהנה בקונטרס 'ומעין' מבאר את ענין השטות, וז"ל: "וכן הנביאים בעת שהגיעה 
עליהם הנבואה היו בבחי' הפשטת הגשמי' שבאו למעלת ומדרי' אדה"ר כמו שהי' 
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קודם החטא, והיינו שנתבטלו אצלם החושים הטבעי' ולא הרגישו בענינים הגשמי'. 
וזהו ענין הפשטת הבגדים שהי' בנביאים בעת נבואתם וכמ"ש בשאול )ש"א יט, כד( 

"ויפשט גם הוא בגדיו ויתנבא כו' ויפול ערום כו"",

והיינו, שבקונטרס 'ומעין' נתבאר בארוכה הענין דבירור והפיכת נפש הבהמית, 
שטות  בבחי'  שינהג  היא  שהעצה  הנה"ב  ושטותי  בפתויי  שנתפתה  אדם  והיינו 
דקדושה, וע"ז מביא מהנביא שבכדי שתשרה עליהם הנבואה היו בבחי' "הפשטת 
הגשמיות" – שטות דקדושה. והיינו שעיקר הביאור בקונטרס 'ומעין' הוא בשינוי 

רגילות האדם בענינים של קליפה ונה"ב, ומביא את לשון הפסוק ככתבו.

אך הביאור במאמר "באתי לגני' דתרנ"ח הוא כהביאור בהמאמר "באתי לגני" 
דתש"י. והיינו, דהביאור ב"באתי לגני" הוא17 כמבואר במאמר ד"ה "באתי לגני" 
תשל"ה דהשטות דקדושה צ"ל גם בעניני קדושה גופא כתפילה וקרבנות )עיי"ש 
הגשמי',  בהפשטת  "צ"ל  )תש"י(  בהמאמר  וכמו שמדגיש  בזה(,  הביאור  אריכות 
והיינו הפשטת השכל והמדות" ושיכולים להיות עניני קדושה שגם בהם צ"ל שטות 

דקדושה.

רק  שלא  דר"ל,  הריבוי18,  על  מורה  שזהו  "את"  בתוספת  הפסוק  מביא  ולכן 
בענינים של נפש הבהמית צ"ל שטות דקדושה, אלא גם בענינים של נפש האלקית 

צ"ל שטות דקדושה.

בענין הנ"ל

 הרב אשר שי' גרשוביץ
ר"מ ומשפיע בישיבה

לגני" שמוסיף שם  ד"באתי  שבין המאמר  החילוק  את  ב.ש.ו.  הת'  הביא  לעיל 
בפסוק "ויפשט גם וגו'" תיבת "את" )שלא כתוב בפסוק(, לבין המאמר בקונטרס 

'ומעין' שאינו מביא בפסוק תיבת "את".

וביאר, שבקונטרס 'ומעין' עיקר הביאור הוא בשינוי רגילות האדם בענינים של 
קליפה ונה"ב, ולכן מביא את לשון הפסוק ככתבו; משא"כ ב"באתי לגני" הביאור 

17( אף שמדבר גם ובעיקר אודות תוקף התאוה דנפה"ב והקליפה שמסתירה על המידות דנה"א שע"ז צריך 
שטות דקדושה.

18( וכידוע ש'גמין' ו'אתין' שבתורה באים לרבות )ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה(.
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גם  צ"ל  דקדושה  דהשטות  תשל"ה(  לגני"  "באתי  ד"ה  במאמר  )כמבואר  הוא19 
בעניני קדושה גופא כתפילה וקרבנות.

ולכן מביא הפסוק בתוספת "את" שזהו מורה על הריבוי, דר"ל, שלא רק בענינים 
נפש האלקית צ"ל  גם בענינים של  נפש הבהמית צ"ל שטות דקדושה, אלא  של 

שטות דקדושה. ע"כ תוכן דבריו.

והנה לכאורה קשה לומר כן: דבהמשך המאמר ד"באתי לגני" מביא דוגמאות 
לעניני שטות בעניני העולם )כמו באכילה ושתיה ועוד(, ושאת זאת יש להפוך ע"י 
שטות דקדושה. וכן להיפך דבקונטרס 'ומעין' כותב שיש לנהוג בשטות דקדושה 

גם בעניני קדושה, והיינו שהנפ"א תנהג באופן שלמעלה מטו"ד.

ולכאורה נ"ל בזה, ובהקדים, שהדבר ידוע הוא שבכמה וכמה מקומות שרבותינו 
נשיאינו הזכירו בכתב או אמרו פסוקים מהתורה או מנ"ך, לא הביאו הפסוק ככתבו 

אלא בשנוי כל שהוא. וי"ל בזה ב' טעמים:

א. שזהו מאחר שכך 'שמעו' ענין זה למעלה. ומאחר שכך 'שמעו' למעלה, לכן 
גם למטה אמרו כן.

וראה לדוגמא ד"ה איתא במדרש תהלים תרנ"ג )נדפס בסה"מ תש"ח ע' 272( 
שהובא הפסוק "אם חטאת מה תפעל בו וגו'" )איוב לה, ו־ז( בשינוי לשון, ובהע' 
ה' שם מביא כ"ק אדמו"ר שליט"א משיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע: "כשלמדתי 
המאמר בע"פ הי' קשה עלי במקום זה מפני השינוי מלשון הכתוב )ששם הוא: "או 
מה מידך יקח"(. שאלתי את כ"ק אאמו"ר, וענני: "דו חזר ווי דא שטייט" )תרגום 

חפשי: אתה תחזור כפי שכתוב פה(", וכהנה רבות20.

ב. הרי ידוע שרבותינו נשיאינו נזהרו שלא להזכיר בע"פ פסוק בצורה מלאה, אם 
מצד הענין ש"דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן ע"פ" )גיטין ס, ב(, ואם מצד 
דין 'שירטוט'21 )כאשר הביאו זה בכתב(, ולכן אמרו )וכתבו( וגו' או שהביאו רק 

חצי פסוק או ששינו מעט מלשון הכתוב כדי שיהיה אפשר להביאו.

ועפ"ז אתי שפיר הא שהביא תיבת "את" שזהו לכאורה מטעם הב' )דרצה לשנות 
מלשון הכתוב(. וזהו שכתב כ"ק אד"ש מה"מ בהערה שם וז"ל: "בכתוב )ש"א יט, 
כד( ליתא תיבת "את". אבל כבפנים בגכי"ק ד)"באתי לגני"( תרנ"ח", שבפשטות 

הוא מטעם הב' כנ"ל.

19( אף שמדבר גם ובעיקר אודות תוקף התאוה דנפה"ב והקליפה שמסתירה על המידות דנה"א שע"ז צריך 
שטות דקדושה.

20( שערי לימוד החסידות )להרב מ"ח שי' גאלאמב( פרק ז כלל ב הע' 2. ועיין שם האריכות בזה.
21( בגמ' גיטין )ו, ב( "א"ר יצחק שתים כותבין שלש אין כותבין. במתניתא תנא שלש כותבין ארבע אין כותבין", 

דהיינו שצריך 'שירטוט'. וכן נפסק להלכה – ראה רמב"ם הל' ס"ת פ"ז הט"ז. טושו"ע יו"ד סי' רפד ס"א־ב.
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אך מיד ממשיך "משא"כ ב'ומעין' )מאמר כו פרק א'(", דשם הביא הפסוק ככתבו 
ללא שינוי כלל, וא"כ ההכרח לומר שזהו מטעם הא' הנ"ל דמה שהביאו בכל מקום 

ומקום, הוא כפי ששמעו באותה העת מלמעלה, וא"כ אין מקום לקושיא מעיקרא.

דיוק בפרטי המשל ד"המלך בשדה" )גליון(

 ר' יוסף שי' לב
מאנ"ש הרצליה

בגליון א ר"ח כסלו דשנה זו )ע' 89( הביא הת' ש. ע. גבי המשל ד"המלך בשדה" 
המובא  לבין  לאדה"ז,  בלקו"ת  הובא  זה  שמשל  האופן  בין  והבדלים  דיוקים  כמה 

בשיחה דכ"ק אד"ש מה"מ )וראה שם אריכות הביאור בזה(.

וראיתי לנכון להוסיף ולחדד דיוק נוסף בזה:

המשל דכ"ק אד"ש מה"מ מתאים לעבודה של חודש אלול בלבד, ואילו המשל של 
אדה"ז אכן מתאים ג"כ לחודש אלול )והובא בקשר לעבודת האדם בחודש אלול( 

אבל מודגש בו גם מטרת העבודה שזהו חודש תשרי.

והיינו, דאמנם המשל מדבר על מצב שהמלך הוא בשדה ואנשי העיר באים לקבל 
את פני המלך ועבודה זאת קשורה לחודש אלול, אך יש בו גם משמעות גדולה והכנה 
לחודש תשרי, מאחר שעיקר המטרה של אנשי העיר באלול לנצל את הזמן היא כדי 
וליחידי  ברשות  רק  היא  מלכותו שהכניסה  היכל  )אל  למלך  קרוב  ולהיות  להגיע 

סגולה(, והיינו חודש תשרי22.

וי"ל ש"אנשי הסגולה" שיהיו רשאים להיכנס להיכל המלך לאחר שהמלך מגיע 
אל היכלו מן השדה, הם אותם האנשים שניגשו אליו כאשר המלך היה נמצא בשדה, 
שע"י שהאדם עובד בחודש אלול, הוא יכול להגיע לעבודה שבחודש תשרי בצורה 

טובה יותר.

וכל זה הוא לענ"ד, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

22( ואולי יש להוסיף בזה, שרבינו הזקן הביא משל זה, גם מאחר שרוצה לחדש את עצם ענין המלוכה, שקיים מלך 
ויש עיר הבירה, ושצריכים רשות כדי להיכנס לארמון המלכות וכו' וכו', שבידיעת דבר זה מתווסף ביתר שאת ויתר 

עוז בעבודה דחודש אלול, שהאדם יתכונן לעבודה דחודש תשרי.
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 שיטת הרמב"ם גבי אורים ותומים
– בתורת כ"ק אד"ש מה"מ* –

 הרב חיים הלל שי' שפרינגר**
משגיח בישיבה

א
כתב הרמב"ם בהל' בית הבחירה )פ"ג ה"ד1(: "ואף אורים ותומים שהיו בבית שני 
לא היו משיבין". ומלשונו של הרמב"ם יש שלמדו2 שדעת הרמב"ם היא שהאורים 

ותומים זהו החושן. ולכן לשיטתו "עשו בבית שני אורים ותומים".

וענין זה מוכח גם מכך שלא הזכיר הרמב"ם בענין עשיית בגדי כהונה )הל' כלי 
המקדש פ"ט( את האורים ותומים כדבר נפרד, גם לא מנתינתן בחושן, וכן מוכח 
בפיה"מ )סוטה פ"ט מי"ב( "ושמיר נחש חופר אבנים, ובו פתחו אורים ותומים" – 
היינו שהאורים ותומים זה החושן עצמו )לקו"ש חי"א עמ' 137 בשוה"ג להע' 16(.

 * לע"נ החייל בצבאות ה' שניאור זלמן ע"ה בן יבלחט"א הר"ר ישראל שליט"א. נלב"ע בדמי ימיו, כ"ד טבת 
ה'תשע"ה.

** מתוך דברים שנאמרו בסיום הרמב"ם שנערך בישיבתנו הק'.

1( ועד"ז הוא בהל' כלי המקדש, פ"ט ה"י־יא.
2( באר שבע סוטה מח, א. מרכבת המשנה לרמב"ם כאן. הכתב והקבלה תצווה כח א, ועוד. וב'תורה שלמה', 
ביאר )בפר' תצוה באריכות, וראה שם במילואים, נדפסו בסוף פר' ויקהל( שדעת הרמב"ם שהאורים ותומים היו 
ממש ענין אחד עם החושן, מוכיח באריכות שכך סברו גם )חלק מ(הגאונים, כרב האי גאון ועוד עיי"ש, ולא כפי 

שיש שרצו ללמוד ממכתבו של רה"ג שסבר שהאו"ת הם חפץ בפני עצמו.

רמב"ם
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ובזה פליג הרמב"ם על רש"י שכתב )תצוה כח, ל( שהאורים והתומים "הוא כתב 
שם המפורש שהיה נותנו בתוך כפלי החושן, שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את 
דבריו )יומא עג:(. ובמקדש שני היה החושן, שאי אפשר לכהן גדול להיות מחוסר 
בגדים, אבל אותו השם לא היה בתוכו", ומובן שהאורים ותומים היו חפץ אחר 

נפרד מהחושן והיה מונח בתוך החושן3.

כנגד  "תכשיט  רק  הוא  ענינו  שהחושן  ד(  כח,  )תצוה  מפרש"י  גם  משמע  וכן 
הלב", ולא שעינינו של החושן הוא האורים והתומים, אלא שהאורים והתומים הם 
דבר נוסף על החושן. )לקו"ש שם, ובהערות 11, 12. ועיי"ש בכל השיחה הביאור 

בשיטת רש"י בזה(.

ב
והנה אף ששיטת הרמב"ם המובאת לעיל היא כההבנה הפשוטה בדברי הרמב"ם, 

בכ"ז מצינו שתי שיטות כלליות מהי דעת הרמב"ם בענין זה: 

א. דעת )רוב( מפרשי הרמב"ם היא שהרמב"ם סובר שהאורים ותומים והחושן 
הינם דבר אחד. וכך הבין גם הראב"ד בדעת הרמב"ם, שכתב בהשגתו )הל' ביהב"ח 

שם(: "ולדבריו אינו אלא אחד". 

הרמב"ם  בין  שישנה  נוספת  מחלוקת  לגבי  כתב  צט(  )מצוה  חינוך  במנחת  ב. 
לבעל הטורים, בנוגע לשמות האבות )אברהם יצחק ויעקב( ושבטי י־ה )או שבטי 
)שאינם  אותיות  הכ"ב  כל  להשלים  החושן  אבני  על  כתוב  היה  זה  שגם  ישורון( 

בשמות השבטים עצמם(.

ומביא דעת הרמב"ם, "דעת הר"מ . . וכתב דאברהם יצחק ויעקב היו נכתבין על 
אבן ראובן, ושבטי י־ה היו נכתב על אבן בנימין", ומבאר המנ"ח, דמכיון שכתיבת 
תבות אלו היתה רק על מנת לאפשר תשובה באו"ת, הרי כתיבתן אינה מעכבת, כפי 
שהאו"ת אינם מעכבים, משא"כ שמות השבטים עצמם שזו גזה"כ. וכותב: "ועיין 
בראשונים, שזה הי' שם שעל ידו נשאלין, אבל אינו מעכב" ומביא מהכס"מ )הל' 
ביהב"ח פ"ד ה"א( "דהר"מ קורא החושן אורים ותומים בדרך השאלה", אבל אינו 

מעכב, ובבית שני לא היו אורים ותומים.

המפורש  שם  היו  שהאו"ת  להרמב"ם  ס"ל  אכן  המנ"ח,  שלדעת  מזה,  ומשמע 
)כדעת רש"י( אלא שלא הי' פועל.

3( וכן דעת הרמב"ן שם, וכתב: "הוא סוד מסור למשה מפי הגבורה והוא כתבם בקדושה או היו מעשה שמים". 
ובראב"ע כתב )הובא ברמב"ן. וראה ראב"ע תצוה כח, ו. צו ח, ג( שהאו"ת היו דבר נפרד מהחושן "מעשה אומן 

כסף וזהב" ושאלו בו. וכשלא היו משתמשים בו, היה מונח בתוך החושן )וראה לקו"ש חי"א עמ' 134 הערה 10(.
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ג
ובדעת כ"ק אד"ש בסוגיא זו, לכא' רוב מוחלט של השיחות העוסקות בענין זה 
)ראה לקו"ש חי"א ע' 133 ואילך, חל"א ע' 156 ואילך( אזלינן כדעה הא', ובאופן 

זה מעמיד את כל הביאור שם.

אך בלקו"ש חל"א שם )עמ' 160 הע' 28 ובשוה"ג( כתב כ"ק אד"ש בפירוש שיש 
נתינת מקום לדעה השניה, שעל אף שכל מפרשי הרמב"ם ועוד. )המצויינים שם 
בתחילת ההערה(, למדים בשיטתו שהאורים ותומים הם אבני החושן, מכל מקום, 
"מפשטות לשון הרמב"ם . . משמע שהוא עשי' בפני עצמה ולא גוף אבני החושן, 
וראה צפע"נ מהד"ת סז ד – נעתק צפע"נ המלוקט להל' ביהב"ח שם – שהוא "מה 

שכותב שם האבות בהחושן . . וכן שבטי כו'""4.

עצם  הי'  דאו"ת  מפרשים  )ורשב"ם(  דתוס'  ד(  לב,  )השלמה  בצפע"נ  הוא  וכן 
החושן, ומציין הרוגצ'ובי – "אך באמת אינו כן". ומדייק בלשונו של הכס"מ הנ"ל 

שכותב:

"ורבינו קורא את אורים ותומים לחושן בדרך השאלה", )ועד"ז הוא בבאר שבע(, 
שאמנם אפשר לומר שכוונתו היא כמפרשים שלומדים בדעת הרמב"ם שהחושן 
והאו"ת הינם דבר אחד, ומשתמש בשם אורים ותומים לחושן בדרך השאלה, אך 
לאידך אפשר לומר שכוונת הכס"מ, ששיטת הרמב"ם היא דהאו"ת הם שם המפורש 

אלא שקורא לזה חושן בדרך השאלה.

ולכא', שיטה זו בהבנת דברי הרמב"ם היא חידוש גדול מאוד, וגם בתורת כ"ק 
אד"ש מופיעה רק בהערה, ולכא' היה ראוי להביא כראי' לזה את המנ"ח הנ"ל, שגם 
הוא ס"ל ששיטת הרמב"ם היא שהאו"ת לא היו ממש חלק מהחושן, ומפרש את 

הכס"מ כשיטה זו5.

לומר  צריך  ע"כ  הנ"ל  חינוך  המנחת  את  מביא  אינו  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  וכיון 
שאמנם אין כ"ק אד"ש ס"ל כהמנ"ח, ומבאר באופן אחר, ולכן גם לא הביאו, אלא 

סובר ומבאר בדרך חדשה, כלדקמן:

האורים ותומים לא היו 'שם המפורש', אלא חלק מאבני החושן, אך לזה היה שייך 
הכיתוב של שמות האבות ו"שבטי י־ה" ולא שמות השבטים שהם עיקר החושן, )וכן 
הוא לדעת הרמב"ם, שהתשובה לא היתה בגוף האותיות, היינו שהאותיות ששייכות 

4( ההדגשות אינם במקור.
5( מה גם שבגוף השיחה מופיעים מ"מ 'נדחים' יותר.
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לתשובה היו מאירות, אלא זה היה בנבואה(, והם הנקראים אורים ותומים, כפי 
שכתב הרוגצ'ובי, "שהוא מה שנכתב שם האבות בהחושן . . וכן שבטי י־ה".

ד
ונמצא שישנם ג' שיטות בנוגע לדעת הרמב"ם בגדר האו"ת ואופן פעולתם:

א. דעת רוב ממפרשי הרמב"ם ס"ל שהאו"ת היו אותו דבר עם כללות החושן, 
ולשיטתם, חקקו את שמות השבטים ו'שבטי י־ה' על החושן גם בבית שני אך – 

'מיהוה הוה, סיועא לא מסייעא'.

באבני  שהאיר  המפורש'  'שם  נפרד,  דבר  ממש  היו  שהאו"ת  המנ"ח  דעת  ב. 
החושן, ובבית שני לא חקקו שמות האבות וכו' כי לא היה בזה שום טעם, משום 

ששם המפורש הנ"ל לא היה.

ג. דעת כ"ק אד"ש בהערה זו, שהאו"ת היו דבר אחד עם כללות החושן ]כדעה 
נקרא  החושן  שכל  ולא  השבטים,  שמות  משאר  אחר  כיתוב  היה  זה  אבל  הא'[, 
'אורים ותומים' אלא תבות אלו בלבד נקראו כך )שזהו עקרון זהה לדעת המנ"ח(. 
אבל זה לא היה 'שם המפורש' )כדעת רש"י(, ואולי גם בשיטה זו יש לומר שחקקו 

תבות אלו על החושן.

והמורם מכהנ"ל, שהמחלוקת בין רש"י לרמב"ם מצטמצמת מאוד, כי לשניהם 
מדובר בענין 'נפרד' מכל החושן, רק הנפק"מ ביניהם היא האם זה היה ממש ענין 
וגם לפי  – שהיות  ויתכן  )רמב"ם(,  )רש"י( או שהיה אחד עם החושן  גשמי אחר 
הבנה זו בין כך חלק הרמב"ם עם רש"י, לא האריך כ"ק אד"ש בבירור הענין, ונשאר 

בצמצום, ומסיים ההערה שם "ואכ"מ".

ויש להאריך עוד בביאור הדברים כפי שהם מובאים בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ, 
ואכ"מ ועוד חזון למועד בעז"ה.

חיוב סקילה בעבודה זרה לשיטת הרמב"ם

 הת' לוי חיים אלימלך שי' אבצן
תלמיד בישיבה

כתב הרמב"ם בהלכות עבודת כוכבים )פ"ג ה"ו( "העובד עבודת כוכבים מאהבה 
כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהיתה נאה ביותר, או שעבדה מיראתו לה 
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עליו  קבלה  אם  ומריעה:  מטיבה  שהיא  עובדיה  מדמים  שהן  כמו  לו  תרע  שמא 
באלוה – חייב סקילה, ואם עבדה דרך עבודתה או באחת מארבע עבודות מאהבה 

או מיראה – פטור".

והיינו דלשיטת הרמב"ם אם האדם העובד ע"ז אינו קיבל עליו אותה באלוה – 
פטור.

וכתב ע"כ הראב"ד "ואנו מפרשין מאהבת אדם ומיראת אדם, ולא מאהבת עבודת 
כוכבים ולא מיראתה", והיינו דלשיטת הראב"ד הא דהעובד מאהבה ויראה פטור 
)אם לא קיבל על עצמו באלוה(, הוא רק אם עושה מאהבה או יראה מאדם, אך אם 

עושה מאהבת העכו"ם או מיראתה, אע"פ שלא קיבלה על עצמו באלוה – חייב.

ובטעם הדבר כתב הכסף משנה "דרוב עובדי כוכבים שבעולם כך הם, שגם הם 
)לכוכבים  חושבים שיש אלוקה למעלה מהם, אלא שהם חושבים שיש כח להם 
ולמזלות( להרע או להטיב, או שרצון הבורא בכך, ומתוך כך עובדים אותה, ועל 
זה הזהירה התורה". וא"כ, מאחר שרוב עכו"ם כך דרכם לעבוד אותה, לכן גם אדם 

זה שעובד באופן כזה יהיה חייב.

ואולי י"ל ההסברה בשיטת הרמב"ם, ובהקדים:

דהנה כתב הרמב"ם בתחילת ספר הי"ד )הלכות יסודי התורה פ"א ה"א(, וז"ל: 
"יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון וכו'".

וידוע הדיוק בזה6 "לידע )שיש וכו'(", לא רק להאמין אלא גם "לידע", באופן של 
הבנה והשגה, עד לדעת "לשון התקשרות והתחברות, שמקשר דעתו בקשר אמיץ 
וחזק מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק וכו'", עד להולדת המדות אהבה וענפיה ויראה 

וענפיה7.

והיינו שלשיטת הרמב"ם, בכדי שעבודת ה' של היהודי )בכלל( וקיום התורה 
והמצוות )בפרט( יהיו בשלימות, צריך שהיהודי לא רק יאמין במציאות הבורא, 

אלא צריך "לידע שיש שם מצוי ראשון", ולולא זאת חסר בשלימות הענין.

וי"ל שע"ד זה סבירא ליה להרמב"ם גם הכא גבי האיסור לעבוד ע"ז.

דהיינו, דכשם שגבי ההכרה במציאות הבורא אינו מספיק להאמין במציאותו 
אלא צריך "לידע" באופן של דעת התקשרות והתחברות עם הדבר, עד"ז הוא גבי 
האיסור לעבוד ע"ז, שאין האדם מתחייב על ע"ז כאשר האדם רק מכיר ומאמין בע"ז 

6( ראה התוועדויות תשמ"ז ח"ב ע' 465, הדרן על הרמב"ם תשמ"ה, אג"ק כ"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ד ע' שכד, 
ובכמה מקומות.

7( תניא ספ"ג.
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ע"י זה שאוהבה או ירא ממנה, אלא רק כאשר האדם התקשר והתחבר עם הע"ז עד 
לאופן שקיבל אותה עליו באלוה, שרק אז הוא יתחייב בסקילה על עבודתו אותה 
הוא, אלא שאינו מספיק  גמור  איסור  ג"כ  ויראה  ע"ז רק מאהבה  )ואף שלעבוד 

חמור, והפגם שבנפשו הוא לא עד כדי שיתחייב סקילה(.

ועפ"ז יתורץ הא דהקשה עליו הכסף משנה "דרוב עובדי כוכבים שבעולם כך 
הם", דלשיטת הרמב"ם אינו משנה כלל מהו הנוהג שבעולם אצל העובדים ע"ז, 

אלא הכל תלוי במידת ההתקשרות וההתחברות של האדם עם הע"ז.

'גברא'  איסור  החילוק שבין  ע"ד  הוא  והראב"ד  בין הרמב"ם  ואפ"ל שהחילוק 
ואיסור 'חפצא', דלהראב"ד החפצא דע"ז הוא שיש בה הכללים שלה איך נעבדת, 
מה  זהו  הע"ז  של  החפצא  את  שקובע  שמה  )אלא  חייב  אלו  באופנים  והעובדה 

שנקבע ע"י רוב העולם(.

ויתחבר  יתקשר  שהוא  אותה,  העובד  הגברא  עם  קשור  זה  להרמב"ם  משא"כ 
איתה, וכל עוד האדם אינו עובד באופן של התקשרות והתחברות עם הע"ז )"קבלה 

עליו באלוה"(, אינו חייב סקילה.

ובזה יומתק ג"כ אריכות לשון הרמב"ם בפרק א )הלכות עבודת כוכבים(, שמאריך 
שם במאוד לתאר את השתלשלות טעותם של בני האדם הראשונים האיך הגיעו 
לידי עבודה זרה, ועד כדי ש"נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם" 
והיו "מדמין שאין שם אלוה" )עיי"ש(, די"ל שבזה מדגיש ומבהיר הרמב"ם את גדר 
האיסור לעבוד ע"ז, שישנם בזה כמה וכמה דרגות ואופנים זו למעלה מזו, ועד 

לאופן החמור ביותר – "קבלה עליו באלוה", וזה הכל בגברא8.

וכ"ז הוא בד"א, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בענין זה.

8( וראה ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בזה בלקו"ש ח"כ שיחה א לפרשת נח.
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הרמב"ם חי שבעים שנה )גליון(

  הת' טוביה שי' גינזבורג
 הת' יוסף שמחה שי' גינזבורג
תלמידים בישיבה

א
בדבר מלכות ש"פ שמות תשנ"ב )סעיף י"ב( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את ענינו 
של הרמב"ם, וכותב שם וז"ל: "ולהוסיף שהרמב"ם חי שבעים שנה, "ימי שנותינו 
בהם שבעים שנה", שמורה שאצלו היתה בגלוי השלימות שקשורה ל"הרי אני כבן 
שבעים שנה" לפעול יציאת מצרים בכל המצבים )בימים, בלילות ולהביא לימות 

המשיח(, כנ"ל בנוגע לראב"ע".

הדורות  "סדר  וז"ל:   ,83 בהערה  שנה"  שבעים  חי  ש"הרמב"ם  זה  על  ומציין 
בסופו.  רמב"ם  ערך  גדולים  מערכת  להחיד"א  הגדולים  שם  תתקכ"ז.  אלפים  ד' 
– ולהעיר שהרמב"ם חי ע' שנה פחות פ"ג יום )סדר הדורות שם, ממאור עינים 
ספכ"ה( – פ"ג יום שבין הסתלקותו בכ"ף טבת ליום הולדתו בערב פסח. ואולי יש 

לומר, שפ"ג יום אלו נשלמו ע"י הפ"ג הלכות שבספר משנה תורה כו'".

והקשה הרה"ת ש.י.ל.ג. בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו9, דלכאורה 
קשה ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בההערה הנ"ל, ד"הרמב"ם חי ע' שנה פחות פ"ג יום 
– פ"ג יום שבין הסתלקותו בכ"ף טבת ליום הולדתו בערב פסח . . שפ"ג יום אלו 

נשלמו ע"י הפ"ג הלכות שבספר משנה תורה" –

שנה  בלוח(  )כמופיע  היתה  שהיא  תתקס"ה  בשנת  הסתלק  הרמב"ם  דהרי 
מעוברת, ולפי זה יוצא שהיו 113 ימים בין הסתלקותו בכ"ף טבת להולדתו בערב 

פסח10, ולא רק 83 ימים )המחושבים לפי חודשי שנה פשוטה(?

 ]ואין לתרץ אשר בזמן הרמב"ם קידשו החודש ע"פ הראיה )כבבית דינו של 
אצל  דהרי   – פשוטה  שנה  היתה  בזמנם  תתקס"ה  ששנת  להיות  ויכול  הרי"ף(, 

9( קובץ ס"א )יוד־י"א שבט ה'תשס"ז( עמ' 98.
10( 10 ימים מחודש טבת )חודש חסר(, 30 משבט )חודש מלא(, 30 מאדר א' )חודש מלא(. 29 מאדר ב' )חודש 

חסר(, 14 מניסן. סה"כ: 113.
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הרמב"ם לא נתקבל כלל ענין קידוש החודש לאחרי זמן הגמ'. וכמו שאומר כ"ק 
אד"ש מה"מ בש"פ בראשית תשמ"ה11, וז"ל: "אין פלא בכך שהרמב"ם לא הזכיר 
מאומה אודות קידוש החודש ע"י ב"ד הסמוכים לאחרי סוף חכמי הגמ' . . מכיון 

שסוכ"ס נתבטל הדבר". עיי"ש[.

ותירץ ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת אחרון של פסח תשל"א12 בגדר ענינה 
של שנה תמימה, וז"ל )בתרגום חפשי(: "תמימה זהו ענין נוסף. וכפשטות ענינו של 
'עיבור': כמו שרואים אשה מעוברת, אין הפירוש שכשאינה מעוברת חסר אצלה 
משהו – היות שגם במצבה היא אשה שלימה, ולא חסר אצלה דבר. אבל מכל מקום, 

כשישנו הענין של 'עובר ירך עמו' זהו ענין של תמימות".

ובעוד קטע שם13: "כשאומרים את הלשון 'תמימות', לא מתכוונים לומר שלא 
חסר עיקר הדבר – שהרי כשחסר עיקר הדבר לא שייך לומר שהדבר 'אינו תמים' 
לומר  מתכוונים  תמים  המילה  את  כשמוסיפים  אלא  עצמו(.  הדבר  )אלא שחסר 
אינה  תמים  שהמילה  לעניננו  בנוגע  מובן  שמזה  חסר.  לא  טפל  דבר  שאפילו 
מתכוונת לומר שלא חסרים ענינים עיקריים, שהרי זה ברור, אלא שאפילו הענין 

הטפל ישנו בשלימותו".

היינו ששנה נחשבת שלימה גם ללא חודש העיבור, וחודש העיבור מוסיף בה רק 
שלימות יתירה )שגם הענין הטפל ישנו בשלימות(.

ועפ"ז תירץ בעניננו: דאף ששנת הסתלקות הרמב"ם היתה מעוברת )והיו 113 
ימים בין הסתלקותו ללידתו(, מ"מ הנה רק פ"ג יום נחסרו משלימות שבעים שנה 
לחייו )דהשלושים יום של השנה המעוברת לא הושלמו בשלימות יתירה, אך לא 

נחסרו(, ו"פ"ג יום אלו נשלמו ע"י הפ"ג הלכות שבספר משנה תורה".

ב
והנה לכאורה קושיא זו לא על השיחה מוטלת, כי אם על מקור הדברים )שמציין 
עינים ספכ"ה, שאמר  הדורות שהביא ממאור  – סדר  כ"ק אד"ש מה"מ בהערה( 
"שהרמב"ם חי ע' שנה פחות פ"ג יום" – דקשה הרי שנת הסתלקותו של הרמב"ם 

)ד'תתקס"ה( היתה שנה מעוברת, וא"כ חסרים משנות הרמב"ם 113 ימים?

אך כשמעיינים שם רואים ששנת הסתלקותו של הרמב"ם )לדעתו( היתה בכלל 
בשנה אחרת, וז"ל של סדר הדורות ד"א תתקכ"ז )בסופו(: "ועלה ארון האלקים 

11( סעיף מ"ה )התוועדויות תשמ"ה ח"א עמ' 474(.
12( שיחות קודש תשל"א ח"ב עמ' 64.

13( עמ' 60.
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הרמב"ם . . ובמאור עינים ספכ"ה: "נפטר במצרים יום ב' כ' טבת תתקס"ד וחי ע' 
שנה פחות פ"ג יום".

הרי מפורש דזה ש"חי ע' שנה פחות פ"ג יום" זהו כי נפטר בשנת תתקס"ד, אשר 
היתה שנה פשוטה, ובשנה כזאת חשבון הימים בין הסתלקותו בכ"ף טבת ליום 
הולדתו בערב פסח הוא רק פ"ג יום. ועל ביאור זה אומר כ"ק אד"ש מה"מ "שפ"ג 
יום אלו נשלמו ע"י הפ"ג הלכות שבספר משנה תורה". וא"כ אין קושיא מעיקרא 

כלל. 

והנה גם מהמקורות שאליהם מציין כ"ק אד"ש מה"מ בתחילת ההערה, על שנות 
חיי הרמב"ם שהיו שבעים שנה: "סדר הדורות ד"א תתקכ"ז. שם הגדולים להחיד"א 

מערכת גדולים ערך רמב"ם בסופו", גם מהם לא נוצרת קושיא כלל.

ר"ה  מסכת  פירוש  בסוף  "נמצא  וז"ל:  כתב,  בתחילתו  הדורות  בסדר  דהנה 
להרמב"ם חתימת יד ר' דוד בן בנו האומר: "הרמב"ם זקני נולד י"ד ניסן אלף תמ"ו 
ונפטר אלף תקי"ו  קורדוברא,  בעיר  ד' אלפים תתצ"ד(  נולד  זה  )ולפי  לשטרות 

לשטרות" )נמצא חי ע' שנים(.

נולד  היינו שבפירוש כתוב עדות מפורשת מפי נכדו של הרמב"ם, שהרמב"ם 
וחי  ד'תתצ"ד.  – שנת  – כמו שמפרש סדר הדורות  בשנת תמ"ו לשטרות, שהיא 
שבעים שנה ונפטר בשנת א'תקי"ו לשטרות, שהיא )שבעים שנה מד'תתצ"ד( שנת 
ה'תתקס"ד לבריאת העולם, ונמצא א"כ ששנת פטירתו של הרמב"ם היתה שנה 

פשוטה.

וגם בשם הגדולים להחיד"א )מערכת גדולים, ערך רמב"ם בסופו(, כתב, וז"ל: 
"ומצאתי בסוף פירוש ר"ה להרמב"ם כתב יד הנזכר שכתב וז"ל מכתיבת הנגיד 
. שנת אלף   . ב  נולד לרבינו מיימון אביו,  "ורבינו משה  נין הרמב"ם:  רבינו דוד 
תמ"ו לשטרות, ליצירה ד' אלפים תתצ"ג, ונולד בקורטובה, ונפטר מן העולם הזה 
וזכה לחיי העולם הבא שנת אלף תקי"ו לשטרות"", והיינו שנת ד'תתקס"ג מבריאת 

העולם.

והנה ע"פ הנראה בלוח, גם שנה זו )ד'תתקס"ג( היתה פשוטה, וא"כ גם לפי דעת 
'שם הגדולים' מסתדר זה שנחסרו רק פ"ג יום משבעים שנות חייו של הרמב"ם.

ואתי שפיר ההערה בד"מ הנ"ל – מאחר והמקורות שעליהם מבאר כ"ק אד"ש 
מה"מ ש"פ"ג יום אלו נשלמו ע"י הפ"ג הלכות שבספר משנה תורה", סוברים אשר 

הרמב"ם נפטר בשנה פשוטה )ד'תתקס"ג או ס"ד( ולא בשנה מעוברת.
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 ג
בשנת  היתה  הרמב"ם  של  פטירתו  ששנת   – הנ"ל  כל  על  קשה  לכאורה  והנה 
ד'תתקס"ד או ס"ג – מהשטורעם הגדול שעשה כ"ק אד"ש מה"מ בשנת תשמ"ה 

בלימוד וסיום הרמב"ם, בציינו שהיא שנת 850 להולדתו של הרמב"ם.

דהנה בשיחת י"א ניסן תשמ"ה14, אומר כ"ק אד"ש מה"מ, וז"ל: "וכפי שרואים 
במיוחד בשנה זו – יובל ה־850 להולדת הרמב"ם . . ולכן, נוסף על ה"שטורעם" 
אצל בנ"י – יש להשתדל להשפיע גם על אוה"ע שגם הם יציינו את יובל ה־850 

להולדת הרמב"ם".

ובעוד קטע שם15: "יש להשתדל ככל האפשרי לנצל את מלוא כח ההשפעה על 
חוגי אוה"ע כדי לעוררם לערוך "אסיפות", "חגיגות" וכיו"ב, בקשר עם יובל ה־850 

להולדת הרמב"ם כו'".

וכן בריבוי שיחות לפנ"ז ולאח"ז16 מעורר לעשות "שטורעם" ששנה זו היא 850 
שנה להולדת הרמב"ם ולערוך חגיגות וכו'.

והנה מזה ששנת ה'תשמ"ה היתה שנת ה־850 להולדת הרמב"ם, מובן שהרמב"ם 
נולד בשנת ד'תתצ"ה, וא"כ נפטר בשנת ד'תתקס"ה. ולפי זה חוזרת השאלה – דכיון 
ששנת פטירתו של הרמב"ם היתה שנה מעוברת, היו 113 ימים בין הסתלקותו של 
הרמב"ם ללידתו, ואיך מתיישבים הדברים עם הנכתב בהערה הנ"ל שנחסרו רק 

פ"ג יום )שנשלמו ע"י פ"ג ההלכות שבספרו וכו'(?

אך מעיון יותר בעריכת ה"שטורעם" שעשה כ"ק אד"ש מה"מ, נראה שאין כוונתו 
לומר ששנת תשמ"ה היא שנת ה־850 להולדתו של הרמב"ם )שלפי זה קשה כנ"ל(, 

אלא לעורר בלבד, כדלקמן.

דהנה בשיחת פורים תשמ"ה17, אומר וז"ל: "היות והשנה ימלאו 850 שנה להולדת 
הרמב"ם – עכ"פ כן הוא לפי דעתם וחשבונם של אוה"ע". 

וכן בשיחה שבה פתח כ"ק אד"ש מה"מ את ההתעוררות הנ"ל – שיחת ז' אדר 
תשמ"ה18, אומר וז"ל: "ישנם שהוסיפו שיום הולדתו של הרמב"ם בשנה זו קשור 

14( סעיף ל' )התוועדיות תשמ"ה ח"ג עמ' 1714(.
15( סעיף ל"ב )שם עמ' 1716(.

16( ראה שיחת אח"ק – י"ג תשרי תשמ"ה סעיף י"א )ח"ג עמ' 1771(. י"ט כסלו תשמ"ו. ועוד. וראה במקומות 
שצויינו בהערות הבאות.

17( סעיף מ"ז )התוועדויות תשמ"ה ח"ג עמ' 1714(. 
18( סעיף כ"ט )שם ח"ב עמ' 1306(.
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עם המספר ד־850 שנה, הנה: מכיון שאין מקור ברור בדבר, וישנם דעות מחולקות 
בזה – הרי אין צורך לערב ענין של ספק בענין של ודאי.

אמנם מובן וגם פשוט שאם תבוא מזה תועלת בנוגע להוספת התמדה ושקידה 
ל"שטורעם"  בנוגע  ולאח"ז  סיום,  דעריכת  ל"שטורעם"  בנוגע  הרמב"ם  בלימוד 
דהתחלת מחזור שני – יש לנצל גם את הענין דמלאות 850 שנה להולדת הרמב"ם, 

שכן, תהיה איזה סיבה שתהיה – הרי "המעשה הוא העיקר"".

והיינו שכיון שע"י ההתעוררות והשטורעם מזה שהשנה היא 850 שנה להולדת 
הרמב"ם – יוסיף זה שטורעם בלימוד וסיומי הרמב"ם, אומר כ"ק אד"ש מה"מ לנצל 

ענין זה, וכלשונו: "שכן, תהיה איזה סיבה שתהיה – הרי "המעשה הוא העיקר".

אך בעצם הענין לא קובע כ"ק אד"ש מה"מ את שנת )הולדתו וממילא את שנת( 
פטירתו של הרמב"ם19. ומתיישבים הדברים עם מה שכתב בד"מ הנ"ל שנחסרו 
משלימות השבעים שנה להרמב"ם רק פ"ג יום – כי שם מדבר לפי הדעות )שציין 

שם – סה"ד ושה"ג( ששנת פטירתו היא ד'תתקס"ד או ס"ג.

ד
והנה אף אם ההערה בד"מ הנ"ל מתיישבת כל צרכה – מאחר וכנ"ל מדבר שם 
פשוטה  שנה  היתה  הרמב"ם  של  פטירתו  ששנת  הדעות  לפי  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
וחסרים רק פ"ג יום – צריך עיון בנוגע לשאר הדעות הסוברים אכן ששנת פטירתו 

של הרמב"ם היתה שנת ד'תתקס"ה.

דהנה בתולדות הרמב"ם )שנדפסו בשו"ת ברכת אברהם לר"א בן הרמב"ם(20, 
כתב שהגירסא שהיתה אצל המקורות שצויינו בהערה הנ"ל )המאור עיניים, סדר 
הדורות ושם הגדולים( בכת"י של רבינו דוד נכדו של הרמב"ם – טעות המעתיק 

היא.

ד'תתצ"ה  שנת  היא  הרמב"ם  נולד  בה  לשטרות  א'תמ"ו  ששנת  היא  והאמת 
לבריאת העולם, וגם פטירתו שהיתה בשנת א'תקי"ו לשטרות היא שנת ד'תתקס"ה 

לבריאת העולם.

19( וראה גם מכתב כ"ק אד"ש מה"מ למלך מרוקו )בקשר לאירועים הממלכתיים שעשתה ממשלת מרוקו לציון 
מלאות יובל ה־850 להולדת הרמב"ם( – כ"א אייר תשמ"ה )בתרגום ללה"ק(: "יש לי הכבוד והעונג לשגר להוד 
מלכותו ברכות כנות ואיחולים לבביים בקשר ליום ההולדת של המורה הגדול והחכם המהולל . . יום הולדתו של 

הרמב"ם בערך )ההדגשה אינה במקור( בשנת 4895" )היינו ד'תתצ"ה(. 
20( שאליו מציין כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש חכ"ו עמ' 26 )המצויין בד"מ הנ"ל הערה 78(.
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וכן כתבו בפשיטות הרבה אחרונים וכו' )והובא גם דעה א' בסדר הדורות הנ"ל( 
ששנת פטירתו של הרמב"ם היתה בשנת ד'תתקס"ה21, וכפי הדעות שאמרו ששנת 
תשמ"ה היא שנת 850 שנה להולדת הרמב"ם – שעל זה עשה כ"ק אד"ש מה"מ 

שטורעם וכו' כנ"ל22.

ולפי הדעות האלו צ"ע איך מתיישב ביאור כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל שהרמב"ם חי 
שבעים שנה שלימות – כי חסרון הימים שבין הסתלקותו ללידתו נשלמו על ידי פ"ג 
ההלכות שבספר משנה תורה – והרי ישנם עוד שלושים יום של השנה המעוברת 

שאותם לכאורה לא השלים, וחסר בשלימות שבעים שנותיו?

ואולי יש לומר שבזה מוכרחים להגיע לביאור של הרה"ת הנ"ל בתחילה, שכדברי 
כ"ק אד"ש מה"מ שנה נחשבת שלימה גם ללא חודש העיבור, וחודש העיבור מוסיף 

בה רק שלימות יתירה.

שעפ"ז אף ששנת הסתלקות הרמב"ם היתה מעוברת לפי הדעות הנ"ל )והיו 113 
ימים בין הסתלקותו ללידתו(, מ"מ הנה רק פ"ג יום נחסרו משלימות השבעים שנה 
לחייו )דהשלושים יום של השנה המעוברת לא הושלמו בשלימות יתירה, אך לא 

נחסרו(, ו"פ"ג יום אלו נשלמו ע"י הפ"ג הלכות שבספר משנה תורה".

ה
והנה יש לציין מה שהעיר הרה"ת הנ"ל בסיום הערתו, אשר לפי חשבון מדויק 
יוצא לכאורה, שהחסרון בין הולדתו )בכ"ף טבת( לפטירתו )בי"ד ניסן( של הרמב"ם 
הוא רק 82 ימים, ולא 83 ימים – כפי שכתב סדר הדורות, ושעל חשבון זה העיר 

כ"ק אד"ש מה"מ ש"פ"ג יום אלו נשלמו ע"י הפ"ג הלכות שבספר משנה תורה":

דהרי הימים החסרים הם: 9 ימים מחודש טבת, 30 ימים מחודש שבט, 29 ימים 
מחודש אדר, ו14 ימים מחודש ניסן )או בא"א: 10 ימים מחודש טבת ו13 ימים 
מחודש ניסן( – שיוצאים יחדיו רק 82 ימים, ולא 83 )דהרי אין מחשבים גם את כ"ף 

טבת וגם את י"ד ניסן לחסרון בשנותיו – אלא רק אחד מהם(?

וכו', שאומרים  בדיני אבילות   – ע"פ הדין בכמה מקומות  וביאר בדרך אפשר 
'מקצת היום ככולו', וכך גם בעניננו אומרים מקצת היום ככולו, ומחשבים גם את 
יום ההסתלקות )כ"ף טבת( וגם את יום הלידה )י"ד ניסן( כחסרים, ויוצא שחסרים 

21( וראה שקו"ט ודיון ארוך בשנת הולדתו ופטירתו של הרמב"ם, בנספח לספר הזכרון להריטב"א - ירושלים 
תשמ"ג )ושם מסיק אשר לא נתברר בדיוק מהי השנה שבה נולד ונפטר(. 

22( וראה בשיחת אחרון של פסח תשמ"ה סעיף כ"ט )התוועדויות תשמ"ה ח"ג עמ' 1824(: "כשמדברים ע"ד 
לימוד וסיום הרמב"ם – יש להזכיר אשר בערב פסח השתא מלאו 850 שנה להולדתו של הרמב"ם )לרוב הדעות(".
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משנה  ההלכות שבספרו  פ"ג  ע"י  שנשלמו   – שלו  השבעים  משנת  ימים   83 אכן 
תורה.

לשיטתיה דהרמב"ם והראב"ד )ב(

 הת' שלום שי' פופר
תלמיד בישיבה

מצינו בכמה מקומות שלשיטת הרמב"ם הרבה יחידים שנתקבצו נעשים מציאות 
חדשה של כלל, ואילו הראב"ד ממשיך להחשיבם כיחידים כדלקמן.

אי תשובה מועלת לעיר הנדחת
כתב הרמב"ם )הלכות עכו"ם פ"ד ה"ו(: "והיאך דין עיר הנדחת? בזמן שתהיה 
ראויה להעשות עיר הנדחת, בית דין הגדול שולחין ודורשין וחוקרין עד שידעו 
בראיה ברורה שהודחה כל העיר או רובה וחזרו לעבודת כוכבים, אחר כך שולחים 

להם שני תלמידי חכמים להזהירם ולהחזירם, אם חזרו ועשו תשובה – מוטב".

והשיג עליו הראב"ד: "א"א, טוב הדבר שתועיל להם התשובה, אבל לא מצאתי 
תשובה מועלת אחר התראה ומעשה".

ותירץ הכס"מ: "וי"ל שמ"ש רבינו ששולחים להם שני ת"ח להזהירם וכו' אינה 
התראה גמורה מאחר שאינה לכל אחד בפרט".

שהכא  דהטעם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כתב  ראה(  לפרשת  ב  שיחה  )ח"ט  ובלקו"ש 
לשיטת הרמב"ם תשובה מועלת אף שבד"כ אין תשובה מועלת לבי"ד של מטה 
)כ"א רק כלפי בי"ד של מעלה, כמ"ש הראב"ד( הוא, כיון שבעיר הנדחת מצינו 

דבר תמוה:

בסייף,  נהרגים  הנדחת  עיר  ענשי  אך  בסקילה  מיתה  חייבים  ע"ז  עובדי  כל 
ולכאורה מ"ט שהאדם האחרון שעבד ע"ז והשלים את גדר עיר הנדחת ישנה את 

הפס"ד לגבי כל העיר ממיתה בסקילה למיתה בסייף?

ומתרץ כ"ק אד"ש מה"מ שבעיר הנדחת העונש הוא לא על כל יחיד בפ"ע )שאז 
היו נהרגים בסקילה( כ"א על כללות העיר שנעשו בגדר חדש של עיר הנדחת.
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וזהו הביאור בזה שכשעשו תשובה מתבטל חיוב המיתה )לדעת הרמב"ם( אף 
שאין תשובה מועלת כלפי בי"ד של מטה, כיון שבזה מתבטל גדר הרבים של עיר 

הנדחת ולכן גם מתבטל חיוב ההריגה שלהם )עיי"ש באריכות הסבר הדברים(.

שושבינות
כתב הרמב"ם )הל' נחלות פ"ט הי"ג(: "השיא האב את בנו ועשה לו משתה והיתה 
ההוצאה משל אב ונשתלחה שושבינות לזה הבן בחיי האב. כשהיא חוזרת לאחר 
מיתת האב חוזרת לאמצע. אבל הוציא הבן במשתה משלו אינה חוזרת אלא מחלק 

הבן שנשתלחה לו בלבד".

והשיג עליו הראב"ד: "א"א, זה לא ידעתי מהו ולמה לאמצע, והלא אינו מחזיר 
לו אלא חלקו וכשישאו האחרים נשים יחזיר להם חלקם". 

וגם מהכא ניתן לראות יסוד מחלוקתם הנ"ל:

לשיטת הרמב"ם כל המשפחה הינה כלל אחד ולכן כשמחזיר כסף השושבינות 
יחזיר לאמצע היינו לירושת האב וכל בני המשפחה יחלקו בזה.

משא"כ לשיטת הראב"ד אין לכל בני המשפחה גדר אחד של משפחה אלא הינם 
נחשבים יחידים ולכן יחזיר כסף השושבינות לכל אחד בחתונתו )ולא לכולם ביחד 

כשיטת הרמב"ם(.

עדים זוממין
כתב הרמב"ם )הל' עדות פ"כ ה"ג(: "היו העדים שלשה אפילו מאה: אם העידו 
בבית דין זה אחר זה והעיד כל אחד מהן אחר חברו בתוך כדי דבור והוזמו מקצתן 
– אין נענשין עד שיוזמו כולן; אבל אם היה הפסק בין זה לזה יתר מכדי דבור שהוא 
כדי שאלת שלום תלמיד לרב – הרי נחלקה העדות והשנים שהוזמו נענשין והשנים 
האחרים שהיה בין דבריהן ודברי הראשונים הפסק אין נענשין. ואף על פי שבטלה 

העדות כולה, מפני שהן כת אחת – הואיל ונפסלה מקצתה נפסלה כולה".

והשיג עליו הראב"ד: "א"א, איני יודע מהו, כי מאחר שלא באו תוך כדי דבור 
ונחשבו שתי כתות לענין הזמה, למה תבטל עדות הכת האחרונה, ויהרג הרוצח. 

ועוד, מה זה שאמר והשנים האחרים וכו' אין נענשין, ומה עונש ראוי להם".
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בין כת ראשונה לכת  "שכיון שהיה הפסק  ומבאר הכס"מ טעמו של הראב"ד: 
שניה הרי אלו שתי עדויות, ואע"פ שהוזמה כת ראשונה תתקיים העדות בכת שניה 

ויהרג הרוצח.

ורבינו סובר שמאחר ששתי הכתות באו להעיד כאחד, אע"פ שהיה הפסק בין 
כת לכת הרי הן ככת אחת לענין שאם בטלה עדות הכת האחת בטלה ג"כ עדות 
הכת השניה, ובהכי ניחא נמי מ"ש ועוד מה זה שאמר וכו' ומה עונש ראוי להם, כי 
לדעתו שהוכשרה כת שניה להעיד שייך למיפרך מה עונש ראוי להם, אבל לרבינו 
שאינה כשירה להעיד ה"ל כולהו ככת אחת ואפ"ה אלו נענשין ואלו אין נענשין". 

עכ"ל.

היינו שלדעת הרמב"ם אף שנחלקו לשניים לענין הזמה שהכת הראשונה הוזמה 
והכת השניה לא הוזמה מ"מ לענין עצם העדות הינם ככת אחת ולכן כל העדות 
בטלה )אף שהעדים האחרונים לא הוזמו ועדותם לא היתה צריכה להתבטל, מ"מ 

נחשבים ככת אחת וכל העדות בטלה(.

אך לדעת הראב"ד כיון שנחלקו לענין הזמה נחלקו גם לענין עצם העדות, ולכן 
אף שאת עדות הכת הראשונה לא נקבל מפני שעדותם הוזמה, מ"מ נקבל את עדות 

הכת השניה )מפני שהעדות שהוזמה היא רק עדות הכת הראשונה(.

וגם מהכא ניתן להבין יסוד מחלוקתם הנ"ל:

דלשיטת הרמב"ם אף שעדותם נחלקה לענין הזמה מ"מ נעשו עדות אחת לענין 
עצם העדות ולכן כל העדות נפסלה, משא"כ לשיטת הראב"ד הינם נחשבים כשתי 

כיתות עדים ולכן גם דינם שונה.

כהן להיטמא לעצם כשעורה
כתב הרמב"ם )הל' אבל פ"ב הי"ד(: "אין הכהן מטמא לאבר מן החי מאביו ולא 
לעצם מעצמות אביו. וכן המלקט עצמות אביו אינו מטמא להן אף על פי שהשדרה 

קימת".

והשיג עליו הראב"ד: "אין הכהן מטמא לאבר מן החי מן אביו וכו' עד וכן שאר 
קרובים. א"א הרב אינו פוסק כן".

וכתב בכס"מ דמה שהשיג הראב"ד על הרמב"ם הוא לענין עצם מאביו מת ולא 
לענין אבר מן החי דאביו, והיינו דמחלוקתם היא האם כהן נטמא לאביו בכלשהו 
אפי' לעצם אחת וכיו"ב או שנטמא רק לכל גופו של אביו. דהראב"ד פסק שנטמא 

גם לעצם אחת והרמב"ם פסק שנטמא רק לכללות גופו של אביו.
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וגם מהכא ניתן לראות יסוד מחלוקתם הנ"ל:

דלשיטת הרמב"ם כשהתורה התירה לכהן להטמא לאביו היינו דוקא לגוף שלם 
מכיון שהמציאות דאביו היא כל הכלל דאביו היינו כל גופו, אך באם ישנו רק פרט 

אחד אין כאן מציאות דאביו וא"כ אינו מותר להטמא בכזה מקרה.

משא"כ לראב"ד שמחשיב כל פרט ולכן לכהן מותר להטמא אפי' לעצם אחת 
דאביו מפני שזה חלק מגופו של אביו.
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דיוק הלשון "בית ישראל" בנוסח התפילה

 הרה"ח מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
רב ומד"א דכפר חב"ד*

א
כשמזכירים את עם ישראל בנוסח התפילה ישנם כמה אופנים ושינויי לשונות: 
"עמך ישראל"1, "כל ישראל"2, "כל עמך בית ישראל"3 וכיו"ב, וכמובן שכל פעם 

שכתוב כ"א מלשונות אלו יש בזה ענין וכוונה מיוחדת.

ולדוגמא: במחזור ויטרי כתוב )סי' קנה(: "ברוך אתה י"י פורס סוכת שלום עלינו 
ועל כל עמו ישר' ועל ירושלים: אמ' שמואל אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל: 
ר' מאיר בר' יצחק שליח ציבור מוורמייזא דקדק שצריך לומר עלינו ועל כל עמו 
ישראל שאז כוללינו עם כל עמו ישראל. שאם יאמר עלינו ועל עמו ישר' משמע 
שאין אנו בכלל עמו ישר': וכן נוהג לומר בציבורו בוורמייזא. ורש"י אמ' יישר: וכן 

עיקר".

כלומר שהטעם לכך שכשאומרים "עלינו" לא ממשיכים "ועל ישראל" אלא "ועל 
כל עמו ישראל" הוא, כיון שאם נאמר "ועל ישראל" יהיה משמע שאנחנו לא בכלל 

* מתוך שיעור שנמסר בישיבתנו הק' בי"ד סיון תשע"ד, יהיו הדברים לעילוי נשמתו.
1( "כי אתה שומע תפלת עמך ישראל ברחמים" – נוסח ק"ש שעל המיטה.

2( "הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן" – נוסח הקדיש וברכת המזון.
3( "ובספר חיים ברכה ושלום . . נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום" – הוספה 

לשמו"ע בעשי"ת.

הלכה ומנהג
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עם ישראל ולכן מוסיפים ואומרים "ועל כל עמו ישראל" שבזה אנחנו גם נכללים 
בעם ישראל.

ומזה מובן שעד"ז הוא בשאר הלשונות שישנם בתפילה. ובדברים שלפנינו יבואר 
מהו ענין הלשון "בית ישראל", באיזה מצבים הוא נאמר וכיו"ב.

ב
איתא בזוהר )בראשית רלג, א(: "רבי יוסי פתח ואמר, )תהלים קטו( ה' זכרנו 
יברך יברך את בית ישראל וגו'. ה' זכרנו יברך, אלין גוברין. יברך את בית ישראל, 

אלין נשין".

ומזה מובן שכשאומרים בית ישראל הכוונה היא דוקא לנשים.

"והערב  התורה:  בברכות  הוא  בסידור  זו  לשון  שישנה  הראשונה  הפעם  והנה 
אנחנו  ונהיה  ישראל,  בית  עמך  כל  ובפי  בפינו,  תורתך  דברי  את  אלקינו  ה'  נא 

וצאצאינו, וצאצאי כל עמך בית ישראל וכו'".

וע"פ הנ"ל שבית ישראל קאי על נשים מובן מדוע כתיב "ונהיה אנחנו וצאצאינו, 
הנשים  צאצאי  גם  הם  תורה  שילמדו  דהצאצאים  ישראל"  בית  עמך  כל  וצאצאי 
ומשו"ז צריכים לומר דוקא "בית ישראל" כדי לרבות הנשים דגם הם שייכות לענין 

זה.

ישראל"  בית  עמך  כל  ובפי   .  . אלקינו  ה'  נא  "והערב  לפנ"ז  למ"ש  בנוגע  אך 
לכאורה אין מובן, דכיון שלימוד תורה היא מצוה על גברים דוקא כדאיתא בגמ' 
)קידושין כט, ב(: "דאמר קרא ולמדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם" וכן פסק 
אדה"ז בהלכות ת"ת )פ"א הי"ד(, א"כ מדוע אומרים "בית ישראל" דקאי )גם( על 

נשים והרי אינם שייכות ללימוד התורה?

ג
ולכאורה יש לבאר זה ע"פ מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש )חי"ד שיחה ב לפרשת 
ענינים  ב'  בנשים  ומבאר שישנם  בנשים,  בנוגע למצות ת"ת  עקב(, דמאריך שם 

כלליים בנוגע ללימוד התורה שלהם.

והוא כמ"ש אדה"ז בהלכות ת"ת שם וז"ל: "ומכל מקום אם היא עוזרת לבנה או 
גדול מאחר  ומאודה שיעסוק בתורה חולקת שכר עמהם ושכרה  לבעלה בגופה 
כן באשה שלמדה תורה שיש לה שכר  ידיה מה שאין  ועושים על  שהם מצווים 
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אבל לא שכר גדול כשכר האיש מפני שאינה מצווה ועושה . . ומכל מקום גם הנשים 
חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן לידע אותן כמו דיני נדה וטבילה ומליחה ואיסור 
יחוד וכיוצא בהם וכל מצות עשה שאין הזמן גרמא וכל מצות לא תעשה של תורה 

ושל דברי סופרים שהן מוזהרות בהן כאנשים".

והיינו דישנם ב' ענינים בלימוד התורה אצל נשים:

א. שייכותם ללימוד התורה מצד זה שעוזרות ומסייעות לבעליהם ובניהם בלימוד 
התורה; ב. החיוב שלהם ללמוד את ההלכות הצריכות להם בתורה ע"מ שידעו לקיים 

את המצוות השייכות בנשים.

מצוה"  "הכשר  רק מצד  תורה  ללמוד  צריכות  )ס"ה( שאף שהנשים  ומבאר שם 
למצוות בהן הן חייבות, שמצד זה היה נראה לכאורה שאין בהם שייכות ללימוד 
התורה, כיון שלימוד התורה אצלם אינו מצד עצמו אלא רק הכשרה והכנה למצוות 

אחרות.

אבל מ"מ כיון שבפועל יש את ענין לימוד התורה גם אצל אישה, אי"ז נשאר מוגבל 
רק לאותו לימוד של המצוות בהם היא חייבת, אלא יש לה מצות לימוד תורה בכלל 
ולכן גם אחרי שיודעת את ההלכות הצריכות לה עדיין יש לה שייכות ללימוד התורה, 

ומטעם זה יכולה לברך ברכות התורה.

ובנוגע לשייכות שלהם ללימוד התורה של בעליהם ובניהם, אף שאי"ז לימוד תורה 
ממש )כיון שהם רק מסייעות לאחרים ללמוד תורה( מ"מ יש בזה הענין דמצות ת"ת, 
וטעם הדבר הוא כיון שלימוד הבעלים הוא חלק ממצות ת"ת לכן ענין זה חל גם על 

עזרתה של האישה לזה.

ונמצא שחלקם במצוה זו הוא חלק במצות ת"ת ממש )ולא רק באופן שהלימוד הוא 
"הכשר מצוה" למצוה אחרת(, ומצד ענין זה יש לנשים חלק בשכר לימוד התורה.

אך  התורה,  ללימוד  שייכות  לנשים  יש  הצריכות  ההלכות  לימוד  מצד  כלומר: 
פחות למצות ת"ת עצמה, כיון שלימוד זה הוא רק הכנה למצוה אחרת. ומצד עזרתם 
לבעליהם יש להם שייכות למצות ת"ת אך פחות ללימוד עצמו, כיון שבעזרה זו אינה 

לומדת תורה בפועל אלא רק עוזרת לבעלה ללמוד תורה.

ועפ"ז י"ל הכא דמצד ב' הטעמים הנ"ל יש לנשים שייכות ללימוד התורה, ולכן 
אומרים "והערב נא ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו, ובפי כל עמך בית ישראל" דגם 

נשים שייכות במצות ת"ת.
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ד
והנה בפירוש "והערב נא ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו" מצינו ב' פירושים:

)ספר  רבינו מנוח  ומתיקות כדפירש  א. הפירוש הפשוט שזהו מלשון עריבות 
המנוחה על הרמב"ם הל' תפילה פ"ז ה"י(: "שאחר הבנתם יהיו לנו ערבים ומתוקים, 

ונשכח כל העמל שעמלנו בהם וישוב לנו העמל ההוא למנוחה ועונג".

עריבות  לנו  שיהיה  לקב"ה  מתפללים  שאנחנו  הוא  הברכה  פירוש  זה  ולפי 
ומתיקות בלימוד התורה.

ב. פירוש הר"י בן יקר )פירוש התפילות והברכות, הוצאת מאורי ישראל תשל"ט(: 
"ערוב לשון ערבות ובטחון כמון "עשקה לי ערבני"". כלומר ש"והערב נא" הוא 

מלשון ערבות )ע"ד אדם שנותן ערבון על הלואה(.

על  ערבות  לנו  שיתן  מהקב"ה  מבקשים  שאנחנו  הוא  הברכה  פירוש  זה  ולפי 
השכר של לימוד התורה, היינו ששכר זה יהיה בטוח לנו ע"ד שאדם מביא ערב 

להלוואה דנותן ע"מ שבטוח יקבל את כספו.

וי"ל דהטעם לשייכות הנשים ללימוד התורה שמצד זה הן אומרות "והערב נא" 
תלוי בב' פירושים אלו:

מצד  זהו  התורה  שבלימוד  והמתיקות  העריבות  על  דקאי  הא'  הפירוש  דלפי 
האופן הראשון, דמצד לימוד התורה של הנשים גופא יש להם עריבות ומתיקות 

בלימוד התורה )שענין זה אינו שייך מצד עזרתם לבעליהם(.

זה  דמצד  השני,  האופן  מצד  זהו  וביטחון  ערבות  על  דקאי  הב'  הפירוש  ולפי 
שעוזרות לבעליהם ולילדיהם בלימוד התורה, יש גם להם חלק במצות ת"ת ממש 

וממילא גם בשכר מצוה זו.

נא"  "והערב  בברכת  ישראל"  "בית  הלשון  את  אומרים  מדוע  מובן  הנ"ל  וע"פ 
שמרבה את הנשים, דכיון שיש לאישה חלק במצות לימוד התורה של בעלה ובניה 
וממילא היא מקבלת שכר על חלק זה, מובן שיש בידה לבקש מהקב"ה שיבטיח 
לה את שכרה ע"ד הענין דערבות. וכיון שיש גם לה עצמה שייכות ללימוד התורה 

ממילא יש לה לבקש מהקב"ה עריבות ומתיקות בלימוד זה. 

ולפי זה יובן ג"כ לשון ברכת "אהבת עולם" דתפילת מעריב בה כתיב: "אהבת 
עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצות חוקים ומשפטים אותנו למדת".
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דהנה "אהבת עולם" הוא ענין מ"ת בו הקב"ה בחר בבנ"י מצד אהבתו העצמית 
אליהם, ובמ"ת היו כל בנ"י, גם הנשים כמ"ש )שמות יט, ג( "כה תאמר לבית יעקב" 

ופירש"י "אלו הנשים".

ולכן כתיב "אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת" דכללות הענין דמ"ת ואהבת 
הקב"ה לבנ"י שייך גם בנשים, אך הענין ד"תורה ומצות חוקים ומשפטים" שהוא קיום 
כל התומ"צ שייך דוקא לגברים, דהנשים פטורות ממצוות עשה שהזמ"ג ומלימוד 
)ושייכותם ללימוד התורה הוא רק באופנים הנ"ל(, ולכן על הענין דקיום  התורה 

"תורה ומצוות חוקים ומשפטים" כתיב "אותנו למדת" שקאי רק על הגברים.

ה
אך יש להעיר דענין זה שבלשון "בית ישראל" קאי על נשים אינו שולל את זה 
שלפעמים גם כשאומרים "ישראל עמך", "עמך ישראל" וכיו"ב הכוונה היא גם לנשים 

אלא שבזה ממעטים נוכרים.

ולשם דוגמא: בסיום ברכות ק"ש של מעריב חותמים "שומר את עמו ישראל לעד" 
ובזה ישנם שני צדדים לומר האם ענין זה בא למעט גם נשים )מזה שלא כתוב "בית 

ישראל"( או רק נוכרים.

דהנה ברכה זו שענינה שמירה ניתקנה על השמירה המיוחדת שיש בק"ש. ולפי"ז 
יש לחקור:

האם מכיון שנשים פטורות ממצות ק"ש הרי ממילא אין להם חלק גם בשמירה 
בשמירה  מ"מ  ק"ש  ממצוות  פטורות  שנשים  שאף  להיפך  או  ק"ש,  של  המיוחדת 
המיוחדת של ק"ש יש להם חלק וכלשון הגמ' )קידושין לד, א( "גברי בעי חיי, נשי לא 

בעי חיי?" בתמיה, כלומר מהו הטעם למעט נשים מהשמירה דק"ש.

וע"פ ב' צדדים אלו ניתן להבין מה ממעטים בלשון "שומר את עמו ישראל לעד":

דלפי הצד שאין לנשים חלק בשמירה המיוחדת של ק"ש כיון שהם פטורות ממצוה 
זו, ממילא המיעוט ב"עמו ישראל" קאי על נשים, לומר שהם אינן נכללות בשמירה 

זו.

אך לפי הצד שאומר שאף שנשים פטורות מק"ש מ"מ הם עדיין נכללות בשמירה 
של ק"ש, ממילא הלשון "עמו ישראל" אינו ממעט נשים וגם הנשים נכללות בו ובא 

למעט רק נוכרים שבהם לא שייך ענין זה כלל.

ונמצא שישנם פעמים שבהם אומרים את הלשון "עמך ישראל" וכיו"ב ולא "בית 
ישראל" ובכ"ז יש בזה שייכות לנשים כדלעיל.
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דיני המשכים לפני עלות השחר 

 הרב שבתי יונה שי' פרידמן
נו"נ בישיבה

א. המשכים4 לפני עלות השחר5, רצוי6 שאחר שמתלבש וכו'7 יברך את כל ברכות 
השחר שנתחייב בהם8, ולא יברך את ברכת 'הנותן לשכווי בינה'9 אלא אם כן שמע 
קול תרנגול10. ולא ילמד לפני שמברך את ברכות התורה11, וכן לא יאמר את 'פרשת 
התמיד'12, אבל את שאר הקטעים שלפני פסוקי דזמרה יכול לומר גם לפני עלות 

השחר13. 

הנץ  עם  עשרה  שמונה  תפילת  את  להתחיל  המובחר  מן  מצוה  לכתחילה  ב. 
החמה, אבל בשעת הדחק כגון שצריך לצאת לדרך או שממהר לעבודתו וכדומה, 

4( אחרי חצות לילה.
5( ישנם כמה שיטות בזמן עלות השחר: י"א 120 דקות לפני זריחת השמש, י"א 90 דקות וי"א 72 דקות )ראה 
ולכן בדברים דלקמן  ושם מסיק כשיטה האחרונה(,  סימן מה  ע  גליון  תורה  ביגדיל  בזה  ובירור הדעות  סיכום 

לכאורה יש להחמיר כהשיטה שהכי מאחרת את זמן עלות השחר )72 דקות לפני הזריחה(.
6( לשון אדה"ז בשו"ע סמ"ז ס"ט הוא "יכול לברך", אבל לפני כן בס"ז כתב "ברכות השחר זמנם הוא ג"כ קודם 
אור היום מיד שניעור משנתו". וכן בשערי הלכה ומנהג )ח"א עמ' כו( כתב שחיוב ברכות השחר הוא כשקם ממטתו, 
ואחרי זה הוא רק בתור תשלומים, ומציין לשו"ע אדה"ז סע"א ס"א, ולפי זה ודאי שרצוי לברכם מה שיותר סמוך 

לקימה.
7( מה שאין כן אם חוזר מיד לישון יברך את ברכות השחר אחרי קימתו השניה )בירורי מנהגים – סדר היום 

והלילה עמ' 33(.
8( שו"ע אדה"ז סמ"ז ס"ט. סדור אדה"ז.

9( ולאחר עלות השחר יברך את הברכה גם אם לא שמע קול תרנגול. וכן את שאר הברכות שלא נתחייב בהם. 
10( וכן לא יברך לפני עלות השחר את ברכת מלביש ערומים אם ישן בבגדיו, וכן לא את ברכת 'שעשה לי כל 
צרכי' אם אינו לובש נעלי עור )סדור אדה"ז. קצוה"ש ס"ה ס"ו ובדה"ש סקי"ד וסקט"ו(. ובספר דובר שלום עמ' 
מ"א כתב שלשיטת אדה"ז בשו"ע יכול לברך את כל ברכות השחר מיד שקם )חוץ מברכת 'הנותן'(, ולפי מ"ש 
אדה"ז בסדור יוצא שגם את ברכת 'הנותן' יכול לברך מיד, אבל ראה מ"ש על דבריו בבירורי מנהגים סדר היום 

עמ' 38.
11( שו"ע אדה"ז סמ"ז ס"ז וס"ח. סדור אדה"ז.

12( וכן את 'איזהו מקומן' וכו' )פסקי תשובות סמ"ח אות ג'(. ולכאורה כן הוא גם שיטת אדה"ז שכתב )ס"א 
מהדו"ב ס"ט( "פרשת הקרבנות יאמר ביום". ולא כתב רק 'פרשת התמיד' )כמ"ש בסמ"ז ס"ט(.

13( סידור אדה"ז לפני פרשת 'צו את אהרן'. פסקי תשובות שם.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת160

יכול להתחיל להתפלל14 מיד אחרי עלות השחר15, ויגיע לקריאת שמע בזמן 'משיכיר 
את חברו'16.

ג. המשכים לפני עלות השחר ונטל ידיו, טוב שיחזור ויטול את ידיו שוב אחרי 
בברכות השחר18  יאמר  קבע,  שינת  שוב  לישון  ללכת  ואם מתכונן  עלות השחר17, 
'המפיל' בלי הפתיחה  'אלקי נשמה' בלי החתימה, וכשהולך לישון יאמר שוב  את 
והחתימה, ואחרי שקם צריך שוב ליטול את ידיו ויאמר 'אלקי נשמה' עם החתימה19.

חשש  יש  אם  מלאכה20,  לעשות  אסור  השחר  עלות  לפני  שעה  מחצי  החל  ד. 
שישכח להתפלל, אבל מותר להסתפר21. אחר עלות השחר אסור גם להסתפר22 לפני 
שמים25,  חפצי  לעשות  מותר  אבל  לו24.  שיזכיר  שומר  מעמיד  אם  גם  שמתפלל23, 

ויקפיד לומר לפני כן ברכות השחר וקריאת שמע26.

14( ישנם דעות חלוקות האם אפשר לומר פסוקי דזמרה לפני עלות השחר )פסקי תשובות ספ"ט הערה 84. אשי 
ישראל פט"ז סט"ו(, ולכן לכתחילה יש להחמיר.

15( וישנם דעות חלוקות מה יעשה בנוגע ללבישת טלית ותפילין )שזמנם הוא 'משיכיר', כדלקמן לגבי ק"ש(, האם 
יניחם לפני התפילה ללא ברכה ולפני 'יוצר אור' יברך עליהם )וראה שו"ע אדה"ז סי"ח ס"ו(, או שלכתחילה יניחם רק 

שם, וכך כדאי לעשות אם אירע לו כן רק באקראי ואין חשש שיתרגל לכך )פסקי תשובות שם אות ד'(.
16( כחמישים דקות לפני נץ החמה, שהוא זמן אמירת קריאת שמע לכתחילה, ובדיעבד אם קרא אחר עלות השחר 
יצא )שו"ע אדה"ז סנ"ח ס"ו ואילך וספ"ט ס"א וס"ט. פסקי תשובות שם אות ד'(. ולכאורה אשה אינה צריכה להקפיד 
בזה )לחכות לק"ש לזמן 'משיכיר'(, כיון שאינה מחויבת בקריאת שמע, וקוראת רק מצד קבלת עול מלכות שמים 

)ראה שו"ע אדה"ז ס"ע ס"א. פסקי תשובות שם אות א'. הליכות בת ישראל עמ' מ"ד(.
17( ויחכה עם הנטילה עד לאחר הזמן של השיטה שהכי מאחרת בזמן עלות השחר. ואם עוסק בתורה וכיו"ב אינו 

צריך לעצור באמצע כדי ליטול. ויכול לגעת לפני הנטילה באוכלים )פסקי תשובות ס"ד אות י"ז(.
18( וכנ"ל מדובר שקם לזמן ממושך ולא שחוזר מיד לישון.

19( שו"ע אדה"ז ס"ד מהדו"ק סי"ד. וס"ו ס"ח.
20( מלאכה שיש בה משום עיסוק ולוקחת זמן, ולא מלאכה עראית ופשוטה הנעשית כבדרך אגב )כגון סידור 

המיטות, זריקת זבל, הכנסת כביסה למכונה וכדומה(. 
21( שעל דבר שאינו מצוי לא גזרו.

22( למרות שבשו"ע נכתב שגם אין להתרחץ, מכל מקום אם מדובר במקלחת בלבד, מותר )פסקי תשובות ספ"ט 
אות כ"ד(. 

23( גם מצד שאסור להתעסק בצרכיו לפני התפילה, ולא מועיל לכך אמירת ברכות השחר )שו"ע אדה"ז ס"ע ס"ה. 
ספ"ט ס"ד וס"ח. ולא כמ"ש בשו"ע הקצר פי"ח ס"א(.

24( פסקי תשובות ספ"ט אותיות ט"ו, כ"ד. בירורי מנהגים – סדר היום והלילה עמ' 69.
25( כגון קניית מצרכי מזון לכבוד שבת כשחושש שלא ימצא אחרי התפילה )שו"ע אדה"ז סר"נ ס"ג(. וכן הכנת 
ושאר  בבוקר,  לו  הזקוקים  מזון  מצרכי  קניית  וכן  התפילה.  אחר  זאת  לעשות  יוכל  כשלא  מצוה  סעודות  ובישול 

העיסוקים עם הילדים, לשלחם למוסדות החינוך וכדומה )פסקי תשובות ספ"ט אות ט"ו(.
26( שו"ע אדה"ז סר"נ ס"ג )שיקרא ק"ש לפני שקונה הקניות לשבת שמא יעבור הזמן(. משנה ברורה ספ"ט סקי"ז 
וסקל"ז )ושם כתב זאת לגבי עשיית מלאכה בחצי שעה לפני עלות השחר, וכתב שיברך "סדר הברכות", ואולי הכוונה 
על כל ברה"ש(. פסקי תשובות ספ"ט אות ט"ו )ובאות י"ט כתב שמדברי הא"ר שם סק"ח )בשם השל"ה( משמע, שאין 
לעשות שום ענין עד שיברך סדר הברכות, גם לפני החצי שעה שקודם עה"ש )ועצ"ע מ"ש שם לקרוא גם ק"ש, והרי 

זה קודם זמנה, ובשל"ה )מסכת תמיד ד"ה ברכות( כתב רק שיברך סדר ברכות((.
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אמירת  לפני  גם  שמותר  ונראה  השחר27,  עלות  לפני  ולשתות  לאכול  מותר  ה. 

ברכות השחר )ובפרט אם חוזר לישון(28.

דיני הראוי להיות שליח צבור

הנ"ל

א. שליח ציבור צריך לדעת את פרוש מילות התפילה, וכן את דיני התפילה ובפרט 
דיני הש"ץ29.

ב. ש"ץ שאינו הגון30 אינו יכול להיות שליח צבור31.

27( ואין בזה משום איסור אכילה קודם התפילה, כיון שאיסור זה מתחיל רק מזמן עלות השחר )שו"ע אדה"ז ספ"ט 
ס"ה. ומסימן ע' ס"ה משמע שהאיסור מתחיל מחצי שעה לפני עה"ש )ודוקא אם אוכל פת או מזונות יותר מכביצה 
)פסקי תשובות ספ"ט אות כ"א((. "ובחלישות דורותינו אלה מתירים לאכול אפילו מזונות קודם התפילה )כמובן 
לאחר אמירת ק"ש קטנה( לאלו שמסיימים תפילתם משך זמן לאחר קומם משנתם" )אג"ק חי"ד עמ' י"ט(, שהרי אם 

רוצה לאכול ולשתות כדי לכוין דעתו בתפלתו, הרשות בידו )אדה"ז שם((.
יש אומרים שעל פי קבלה אין לאכול גם קודם עלות השחר, ולכן יש מתירים לאכול רק אם הוא חלש )משנ"ב ספ"ט 
סקכ"ח, אבל ראה פסקי תשובות שם אות כ"א(, אבל הרבי כותב )אג"ק ח"ג עמ' ע"ה( שגם על פי קבלה יש אומרים 
שהאיסור מתחיל רק מעלות השחר, וכן מזה שאדה"ז לא הביא איסור זה בשו"ע )שלא לאכול מצד קבלה(, לכאורה 

סימן שלא סובר זאת, ואם חוזר לישון לא קיים איסור זה. 
28( מנהגנו לומר ברכות השחר וכן קריאת שמע לפני שטועמים בבוקר. המקור לאמירת ק"ש הוא בשו"ע אדה"ז 
ס"ע קו"א סק"ב. משנה ברורה ספ"ט סקכ"ב ובה"ל שם ד"ה ולא לאכול. קצוה"ש סי"א ס"ב ובדה"ש סק"ה. אגרות 
קודש חי"ד עמ' י"ט. בירורי מנהגים – סדר היום והלילה עמ' 73. והטעם לכך, משום שיש צורך לקבל תחילה עול 

מלכות שמים לפני שמתעסק בצרכיו. 
והטעם לומר ברכות השחר לפני שטועם. הנה העיקר הוא אמירת ברכות התורה מצד הצורך באמירת ק"ש, כנ"ל 
)פסקי תשובות ספ"ט אות י"ז(, אבל יש אומרים )פסקי תשובות שם הערה 218. תורה יבקשו מפיהו עמ' 94. הליכות 
בת ישראל עמ' ל"ה( שטוב לומר גם ברכות השחר )בעיקר עד אחר 'אלקי נשמה'(, בגלל שבזה יוצא כבר מן התורה 
ידי חובת תפילה )למרות שבפועל האיסור קיים )מדרבנן( כל זמן שלא התפלל שמונה עשרה )אדה"ז ספ"ט ס"ה(, 

מכל מקום האיסור כבר אינו חמור כ"כ(.
ולפי כל זה הרוצה לאכול ולשתות קודם עלות השחר, לכאורה אין צורך שיאמר לפני כן ק"ש ולא ברכות השחר, 
כיון שעדיין לא הגיע זמן ק"ש וכן לא זמן תפילה )אבל ראה לעיל הערה 26(. אלא ששמעתי שיש אומרים שהטעם 
למנהגנו לומר ברה"ש לפני שאוכלים ושותים, הוא )גם( מצד שעיקר זמן אמירת ברה"ש הוא מיד שקם )ראה לעיל 
הערה 6(, ואם אומר אח"כ זה כבר נקרא בתור תשלומים, וא"כ כיון שהגיע זמנם אין לאכול ולשתות לפני כן )וע"ד 
שאין אוכלים ושותים לפני קידוש(. אלא שלומר דבר זה חידוש הוא, כיון שעצם האמירה של ברה"ש לפני הטעימה, 
חומרא היא, ואפשר לומר שהטעימה לבדה לא מהווה הפסק כדי לעשות הברכות בגדר תשלומים, כיון שמכל מקום 
המנהג הוא לא לברך מיד בזמן החיוב - עשיית הפעולה, אלא מברכים כל הברכות יחד )שו"ע אדה"ז סמ"ו ס"ב וס"ג(, 
א"כ אפ"ל שכבר אז הם בגדר תשלומים )וכך משמע מדברי המחצה"ש )סע"א( שמציין אליו הרבי באג"ק חי"ח עמ' 
רע"ח(, אלא שגם בזה יש צורך להקדימם מה שיותר )ורק בקידוש שהוא מצוה אסרו טעימה לפני כן(, ועצ"ע בכ"ז 

למעשה. 
29( אגרות קודש חי"א ע' שנג, מובא בשערי הלכה ומנהג ח"א ע' קלב.

30( ובודאי לא מחלל שבת בפרהסיא וכדומה. 
31( שו"ע אדה"ז סנ"ג ס"ד וס"ו. שערי הלכה ומנהג ח"א ע' קלג. פסקי תשובות סנ"ג אות ו'. 
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ג. אין למנות ש"ץ שאינו יודע לומר האותיות כדבעי32. 

ד. בגדי הש"ץ צריכים להיות מכובדים ונקיים33, ולכן המתפלל במקום שנוהגים 
להקפיד על מלבוש עליון וכובע בעת התפילה, אסור לו לגשת לעמוד בלעדיהם34. 

ה. ש"ץ הניגש לתפילת מנחה ומעריב אינו לובש טלית, ואם הוא בחור אינו לובש 
ילבש בתפילת  ויכול לעורר מחלוקת,  ובמקום שמקפידים שילבש  גם בשחרית, 

מנחה ויוריד הטלית על כתפיו35.

בפעם  קבוע,  אינו  אם  אבל  לו36,  אמרו  לא  אם  גם  לעמוד  יגש  קבוע,  ש"ץ  ו. 
יראה  השני'  בפעם  לו  וכשאומרים  לסרב,  צריך  לגשת  לו  שאומרים  הראשונה 
שרוצה לגשת, ובפעם השלישית יגש, ואם אדם חשוב ביקש ממנו, יגש כבר בפעם 
הראשונה37, ויש אומרים שבזמננו )ובפרט בתפלות של ימי החול( אין ענין לסרב38. 

ז. הש"ץ נבחר על פי רצון רוב הקהל39, וצריך להיות אהוב על הקהל40, וגם אם 
הוא אבל ואין הצבור מעונין שיהיה ש"ץ41, יאמר רק קדיש42. 

32( אדה"ז שם סט"ז. ומדובר דוקא בשינוי משמעותי כגון שאינו יכול לומר אותיות שונות, או שהוא מגמגם, 
ואם על ידי טורח יכול לבטא האותיות אפשר לתת לו להיות ש"ץ באקראי או כשאין אחר, ובפרט אם מדובר שיש 

לו יארצייט )פסקי תשובות שם אות י"ד(. 
33( אדה"ז שם סי"ז וסל"ב.

34( אלא אם כן יתעטף היטב ראשו ורובו בטלית )פסקי תשובות שם אות ט"ו(.
35( ובטעם הדבר מבאר כ"ק אד"ש שמפני ש'גדול השלום' לכן בתפילת מנחה ילבש הטלית באופן הנ"ל )כיון 
שבמנחה אינו חידוש גדול כבתפילת ערבית(, ראה אג"ק ח"ה ע' צא, חט"ז ע' יב ועוד, מובא בשערי הלכה ומנהג 

ח"א ע' קלג. וראה חקרי מנהגים ח"ב עמ' נ"ז.
36( וממדת דרך ארץ, לפני שיגש יטול רשות מהממונה לכך )פסקי תשובות שם אות י"ז(.

37( אדה"ז שם סי"ט.
38( ובפרט כשאין גבאי, ואדרבה כשרואה שאין מי שרוצה לגשת לפני העמוד, ישנה מצוה רבה שיגש בלי 

קריאה כלל, שעושה חסד עם הצבור ומונע מהם טירחא )פסקי תשובות שם אות י"ז(.
39( או אנשים שמינו אותם על זה )אדה"ז שם סכ"ג(. ואין לאדם להתפלל בלא רצון הקהל, וכל מי שמתפלל 

בלא רשות אין עונים אמן אחר ברכותיו )שם סכ"ט(.
40( אדה"ז שם סכ"ד. מסיבת הדבר משמע שמדובר )בעיקר( על 'בעל קורא'.

41( כיון שאינו יודע לבטא המילים כדבעי וכדומה.
42( אדה"ז שם סכ"ו. ובזה שאינו מתקוטט גורם כבוד ונחת רוח לאביו או אמו הנפטרים, והמתעקש להתפלל 

לפני העמוד גורם לנשמות הנפטרים 'נגע' במקום 'ענג' )פסקי תשובות שם אות כ"א(. 
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ח. ש"ץ שמאריך בתפלתו43 לא טוב הוא עושה מפני טורח הציבור44, ובפרט אם 
מאריך כדי שישמעו את קולו הערב45.

ט. ש"ץ עדיף שיהי' בתשלום ולא בנדבה46.

בענין הגזירה "שמא יטמין ברמץ"

 הרה"ת אל-רם שי' בן־הרוש
 אברך בישיבה
 הת' בנימין מיכאל שי' גרונברג
שליח בישיבה

בשו"ע הלכות שבת בסי' רנז העוסק הלכות הטמנה, מביא רבינו הזקן את סיבת 
איסור ההטמנה של קדרה שנטלה מעל גבי כירה שאסור להטמינה בדבר המוסיף 
ויחתה  ישכח  בשבת  ואח"כ   .  . ברמץ  יטמין  "גזירה שמא  שזהו  מבע"י,  אפי'  הבל 

בגחלים".

ומקורו הוא מהגמ' מס' שבת )לד, ב( "אמר רבא: מפני מה אמרו אין טומנין בדבר 
המוסיף הבל ואפילו מבעוד יום, גזירה שמא יטמין ברמץ שיש בה גחלת. אמר ליה 

אביי: ויטמין? גזירה שמא יחתה בגחלים".

הוא  הבל"  המוסיף  "בדבר  ההטמנה  איסור  שהרי  לגזירה',  'גזירה  זהו  ולכאורה 
"גזירה שמא יטמין ברמץ", ואיסור ההטמנה ברמץ הוא "גזירה שמא יחתה בגחלים", 
והרי ידוע47 דלא גוזרין "גזירה לגזירה", וא"כ מאי טעמא אסור להטמין בדבר המוסיף 

הבל48?

43( ולכאורה כל מקום נמדד לפי הזמן שבו רגילים האנשים להתפלל. וראה בהיכל מנחם ח"א עמ' רי"ז שכ"ק 
אד"ש מה"מ אמר )ביחידות עם הרב נעמנוב( ש'נשתנו העיתים' )ממ"ש אדה"ז בתניא( והתפילה צריכה לערוך שעה. 

וראה גם פסקי תשובות שם הערה 97. 
44( וכן הדין לגבי אדם חשוב שממתינים עבורו לחזרת הש"ץ, או מנין מצומצם שממתינים שיהיו תשעה עונים, 
וכן אם מחכים שיהיו ששה שיעמדו שמונה עשרה, שלא יאריכו ויגרמו טורח הציבור )פסקי תשובות סנ"ג אות י"ג(. 

וכן מי שמצונן או שמשתעל הרבה ומהוה מיטרד לציבור, לא יגש לעמוד )פסקי תשובות שם אות ט"ז(.
45( אדה"ז שם סי"ד. וכבר יצאו גדולי הדורות בחריפות נגד אלו אשר מעדיפים למנות ש"ץ בור וע"ה קל דעת, 

ובלבד שיהיה חזן בעל קול יפה חזק ומסתלסל, וכל כוונתם בתפילה הוא יופי הקול )פסקי תשובות שם אות י'(.
46( שעי"ז לא כל אחד יוכל לגשת אלא רק ש"ץ הגון, וכן הש"ץ יזהר יותר להתפלל כדבעי )אדה"ז שם סכ"ח(. 

וכדי שלא יהי' שכר שבת יתפלל גם תפילה ביום חול )אדה"ז סש"ו סי"א(.
47( עיין ביצה ג, א ועוד.

48( ודוחק ליישב דזהו רק כאשר הקדירה מכוסה לגמרי בגחלים, דאז זהו מצד שאין אפשרות ליטול הקדרה 
ללא חיתוי בגחלים שנופלות וכו', שהרי גם אם אינו טמון לגמרי ומגולה קצת מלמעלה הי' צ"ל אסור שהרי גם אז 
א"א ליטול הקדרה ללא הזזת הגחלים, וכמו שכתב רבינו הזקן בסי' רנ"ג ס"י שאינו נקרא הטמנה כשהקדירה מגולה 
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והנה בסי' רנב סע' כ כתב רבינו הזקן "מצוה על כל אדם שימשמש בבגדיו ערב 
)יד(  ובק"א  בשבת"  בו  לצאת  דבר שאסור  בהם  יהיה  לחשכה שלא  סמוך  שבת 
כתב ש"אין גזירה כלל, אלא ספק גמור שמא יש כבר חפץ אצלו, כיון שרגיל בזה 
כל ימות החול . . כיון שיכול להתברר מיד", והיינו שאין זה גזירה, אלא זהו ספק 

הקרוב לודאי.

ואולי עד"ז אפ"ל גם הכא, שכיון שזה שיבוא לחתות בגחלים זהו "ספק גמור", 
זה  אין  ושוב  כ'גזירה',  נחשב  ימות החול", א"כ החיתוי לא  כל  בזה  "רגיל  שהרי 
ישכח  בשבת  "ואח"כ  הזקן שכתב  רבינו  מלשון  ג"כ  זה  ומדויק  לגזירה".  "גזירה 

ויחתה בגחלים" ולא כתב כבגמ' "גזירה כו'".

הספק  בבגדיו"  "שימשמש  המצוה  שגבי  להכא,  התם  בין  לחלק  יש  עדיין  אך 
הגמור הוא "שמא יש כבר חפץ אצלו", שהאיסור כבר קיים אצלו; משא"כ הכא 
שלא שייך לומר שפעולת ה'חיתוי' כבר קיימת בידו, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא 

דלא גזרינן גזירה לגזירה. וצ"ע49.

"עובר לעשייתן" בהדלקת נרות

 הת' ישראל שי' ערד
תלמיד בישיבה )ש"ג(

גבי ברכת המצוות איתא בגמרא מס' פסחים )ז, ב( שצריך לברך אותן "עובר 
לעשייתן" )היינו קודם עשיית המצווה, ולא לאחריה( והלשון "עובר" מראה על כך 
שהברכה צריכה להיות סמוכה ממש למצוה ושלא יפסיק אפי' במשהו בין הברכה 
ידים והדלקת  ודין זה הוא בכל המצוות, חוץ מטבילה, נטילת  לעשיית המצוה. 

נרות שבת50.

והנה לגבי הדלקת נרות כתב אדה"ז בשו"ע או"ח סימן רסג סעיף ח: "המדליק נר 
של שבת ויו"ט . . חייבים לברך עובר לעשייתן . . והמנהג שמברכים אחר ההדלקה, 
לפי שסוברין שאם תברך תחלה קיבלה לשבת ותהא אסורה להדליק . . וכדי שתהא 
הברכה עובר לעשייה אינה נהנית מן האור עד אחר הברכה, דהיינו שמשימה ידה 

מלמעלה )שאז מותר ע"י נכרי(, ולפי דברינו כאן האיסור להטמין בדבר המוסיף הבל הוא איסור נוסף על האיסור 
הכללי.

49( הערת המערכת: עיין בתוס' רי"ד בגמרא שם )לד, ב( בד"ה "גזירה שמא יטמין" שבכזה אופן )שאינו נאסר 
מחמת דבר אחר, אלא מחמת עצמו( אינו נקרא "גזירה לגזירה".

50( המקור לטבילה הוא מהגמ' שם. המקור לנט"י הוא בשו"ע )לרבינו הזקן( או"ח סי' ו סע' ה ובסי' קנח סע' 
טז ובסדר נט"י ס"ד. וגבי הדנ"ש ראה לקמן.
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לפני הנר מיד אחר ההדלקה עד אחר גמר הברכה, ואז מסירה ידה ונהנית מן האור, 
וזה נקרא עובר לעשייה".

הנרות  מן  שנהנה  ע"י  לעשייתן"  "עובר  חובת  ידי  יוצא  נרות  שבהדלקת  והיינו 
לאחר הברכה, שהרי כל ענין ההדלקה הוא ההנאה מאור הנרות )שם סע' א(.

וראיתי להעיר בזה, שהרי ידוע מנהג נשי ובנות ישראל לבקש בקשות הצריכות 
לאחרי הברכה כאשר הפנים עדיין מכוסות ואינן נהנים עדיין מאור הנר. וע"פ מה 
שכתב אדה"ז שגם גבי הדלקת נרות "חייבים לברך עובר לעשייתן", יש להעיר ולתקן 
"עובר לעשייתן",  כדי שיהי'  הנרות  הנשים מאור  ויהנו  יראו  שמיד לאחר הברכה 
ואח"כ ימשיכו בבקשותיהן )ואפשר שיהיה זה אפי' לרגע, ואינן צריכות להסיר הידים 

לגמרי מעיניהם(.
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הטעם ששליחות אהרן ביטלה את שליחות מלאך המות

 הת' יוסף יצחק שי' ויצהנדלר
תלמיד בישיבה

בפרשת קורח לאחרי שהתורה כותבת את המעשה בקורח ועדתו ממשיך הכתוב 
ואומר )במדבר יז, ו ואילך(:

"וילנו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרן לאמר אתם המתם את עם 
ה': ויהי בהקהל העדה על משה ועל אהרן ויפנו אל אהל מועד והנה כסהו הענן 
וירא כבוד ה': ויבא משה ואהרן אל פני אהל מועד: וידבר ה' אל משה לאמר: הרמו 
מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על פניהם: ויאמר משה אל אהרן קח 
את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר 
עליהם כי יצא הקצף מלפני ה' החל הנגף: ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל 
תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם: ויעמד בין המתים 

ובין החיים ותעצר המגפה".

היינו שלאחר שבנ"י התלוננו ע"כ שקורח ועדתו מתו, פרצה מגפה ובנ"י התחילו 
למות וכדי לעצור את המגפה משה שלח את אהרן הכהן עם מחתה של קטורת 

בידו ע"מ שזה יעצור את המגפה.

ועל אופן עצירת המגפה מפרש רש"י )פסוק יג(: "אחז את המלאך והעמידו על 
כרחו, אמר לו המלאך הנח לי לעשות שליחותי, אמר לו, משה ציָוני לעכב על ידך, 
אמר לו, אני שלוחו של מקום ואתה שלוחו של משה, אמר לו, אין משה אומר כלום 
מלבו אלא מפי הגבורה, אם אין אתה מאמין, הרי הקב"ה ומשה אל פתח אהל מועד 

בוא עמי ושאל, וזהו שנאמר וישב אהרן אל משה".

פשוטו של מקרא
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והתחיל  ומנע ממנו להמשיך את המגפה,  כלומר שאהרן פגש את מלאך המות 
דין ודברים בין אהרן למלאך. המלאך אמר לאהרן שיניח לו לקיים את השליחות 
שלו להרוג את בנ"י, ואהרן ענה לו שמשה שלח אותו לעצור את המגפה וא"כ זה 
בודאי רצון ה', ולאחר מכן המלאך "משתכנע" שרצון ה' זה להפסיק את המגפה ואכן 

המגפה נעצרת.

ולכאורה יש לתמוה דאם הקב"ה אכן ציוה למלאך לכלות את בנ"י איך המלאך 
היה יכול לא לקיים את שליחותו? ולאידך, אם משה ציוה לעצור את המגפה שזהו 

רצון ה', איך יכול להיות שהמלאך קיבל שליחות לנגוף בבנ"י?

ובסגנון אחר: מהו רצון ה', השליחות של המלאך להרוג בבנ"י או שליחותו של 
אהרן לעצור את המגפה, ואיך ב' דברים אלו יכולים לעלות בקנה אחד ששניהם הינם 

רצון ה'?

ויש לבאר זה ע"פ פנימיות הענינים ובהקדים שאלה נוספת: מהו הצורך והטעם 
ליהודי  ומפריעים  לאלקות  מנגדים  שהינם  דכיון  וסט"א,  קליפות  ברא  שהקב"ה 

בעבודת ה', א"כ מהו צורך היותם בעוה"ז?

ומבאר אדה"ז בלקו"ת )חוקת סב, א(: "כל רעות ודינים ר"ל שנתהוו בעולם שרשם 
ומקורם המחיה אותם הוא טוב, כמשל הזונה עם בן המלך המבואר בזהר )תרומה 
דקס"ג ע"א( שכל רצונה וחפצה שלא לציית אותה ובזה תתענג יותר שתהא אהובה 

למלך משא"כ כשמפתה אותו ותוכל לו אין זה רצון המלך". 

כלומר שאין בקליפות וסט"א ענין בפ"ע אלא כל ענינם הוא לנסות את היהודי 
)בשליחותו של הקב"ה( ע"מ שהוא יתגבר עליהם, וגם רצונם של הקליפות גופא הוא 

בניצחון הקדושה עליהם.

ומבואר בקונטרס ומעין )מאמר ג ואילך( שחיות הקליפות והסט"א במצב בו הם 
מפריעים ליהודי לקיים תומ"צ היא אינה מפנימיות רצונו ית', כיון שרצונו הוא אינו 
בזה שימנעו מיהודי לקיים תומ"צ שהוא רק אמצעי, כ"א במטרת הענין – שהיהודי 

יתגבר עליהם.

אחוריים"  "בחי'  שנקראת  רצונו  מחיצוניות  היא  והסט"א  הקליפות  חיות  ולכן 
שפירושו הוא "כמאן דשדי בתר כתפוי שלא מרצונו".

משא"כ הקדושה מקבלת חיותה מבחי' פנימיות החיות של הקב"ה דזוהי דרגא 
הרבה יותר נעלית )כמבואר שם בארוכה(.
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ועפ"ז ניתן לבאר הכא דשליחותו של מלאך המות )ש"הוא שטן הוא יצר הרע 
הוא מלאך המות" דהיינו מקור הרע בעולם( לנגוף בבנ"י היתה רק מבחי' חיצוניות 

הרצון, ולאידך שליחותו של אהרן ע"י משה רבינו היתה מבחי' פנימיות הרצון.

זה  ישנה את שליחותו של אהרן שהיא מפנימיות הרצון,  ועפ"ז מובן שכאשר 
גופא מוכיח ששליחותו של מלאך המות )שהיא מחיצוניות הרצון( אינה אמיתית 
הכוונה, שהרי לא יכולה להיות סתירה בין פנימיות הרצון לחיצוניות הרצון )כי 
של  אחד  מרצון  מגיעים  ושניהם  החיצוניות,  של  הפנימיות  היא  הרצון  פנימיות 

הקב"ה(, ומובן שרצונו של הקב"ה הוא כפי פנימיות הרצון.

 ולכן גם מלאך המות היה צריך להתבטל לדברי אהרן שבאים מפנימיות הרצון 
היות והם מוכיחים שהשליחות שלו היא אמצעי המביא למטרה אחרת )חזרת בנ"י 
בתשובה(, משא"כ שליחות אהרן היא היא אמיתית הכוונה, ולכן חיצוניות הרצון 

אינה בסתירה לזה כיון שהיא מתבטלת לגבי פנימיות הרצון.

"הדבק בדרכיו" אצל משה רבינו

 הת' רון אברהם שי' פייביש
תלמיד בישיבה

עה"פ )בראשית כא, י( "כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם" )דברי 
המלאך להגר שה' נענה לתפילתה(, כותב רש"י וז"ל: "לפי מעשים שהוא עושה 

עכשיו הוא נדון, ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות,

לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים: רבונו של עולם, מי שעתיד זרעו 
להמית בניך בצמא אתה מעלה לו באר? והוא משיבם: עכשיו מה הוא, צדיק או 
רשע? אמרו לו: צדיק. אמר להם: לפי מעשיו של עכשיו אני דנו. וזהו "באשר הוא 

שם". והיכן המית את ישראל בצמא וכו'".

ונמצא דלרש"י מידתו של הקב"ה בזמן הדין היא, לא להסתכל ולדון את האדם 
ע"פ העתיד לבא אלא אך ורק ע"פ מצב ההווה, היינו מצב האדם בזמן הדין1.

והנה עפ"ז צ"ב בהנהגתו של משה רבינו:

דהרי עה"פ )שמות ב, יב( "ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו 
בחול" )לאחר שראה משה איש מצרי מכה את אחיו(, מפרש רש"י: "וירא כי אין 

1( וראה גם בשפתי חכמים על אתר שכתב בזה.
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איש: שאין איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר", והיינו שלפני שמשה רבינו עשה דין 
למצרי הוא הסתכל בתולדות העתידין לבא למצרי זה.

וצ"ב, שהרי מצוה היא ללכת בדרכיו של הקב"ה, וכמו שכתב הרמב"ם )הל' דעות 
פ"א ה"ה( "מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום אף אתה היה 
רחום . . להודיע שהן דרכים טובים וישרים, וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות 

אליו כפי כחו",

וא"כ מאחר שבאותה השעה היה המצרי רשע, מדוע היה צריך משה – לפני שעשה 
דין למצרי – להסתכל בעתיד לבא ממצרי זה, ורק לאחר שראה ש"אין איש עתיד 

לצאת ממנו שיתגייר" הרגו, והרי לכאורה אין זה כפי מדתו של הקב"ה.

ויש ליישב זה, דאין ללמוד מהדין שהקב"ה עשה עם ישמעאל כדלעיל )שהקב"ה 
לא מסתכל ודן את האדם ע"פ העתיד לבא אלא אך ורק ע"פ מצב ההווה, דהיינו 

מצב האדם בזמן הדין(,

כי י"ל שישנו הבדל בין דין לזכות לדין לחובה )ובהתאם ליחס לרשע כדלקמן(:

דהנה דבר ידוע הוא שאין הקב"ה חפץ במיתתן של רשעים אלא בשובם מדרכם 
הרעה, וכמ"ש )יחזקאל יח, לב( "כי לא אחפץ במות המת . . ְוָהִׁשיבּו ִוְחיּו", וכמ"ש 

בתפילת נעילה "ורוצה אתה בתשובת רשעים ואין אתה חפץ במיתתם".

ומאחר שאין הקב"ה רוצה במיתתן של רשעים, לכן לא רצה הקב"ה במיתתו של 
ישמעאל, ולכן ג"כ לא דנו ע"פ העתיד לבא, מאחר שאם היה דן אותו ע"פ העתיד 
לבא היה זקוק לדון אותו למיתה. וזהו שאמר הקב"ה למלאכים "עכשיו מה הוא, 
צדיק או רשע? אמרו לו: צדיק. אמר להם: לפי מעשיו של עכשיו אני דנו", מאחר 

שרצה שיחזור בתשובה2.

וזו היתה ג"כ הנהגתו של משה רבינו, שכאשר רצה לדון את המצרי למיתה, הלך 
משה ע"פ דרכו של הקב"ה ש"אין הוא חפץ במיתתן של רשעים", ולכן לא דן אותו 
משה ע"פ ההוה, כי ע"פ ההוה היה צריך להרגהו מיד, אלא בדק בעתיד לבא "אולי 
עתיד לצאת ממנו שיתגייר" ויהיה זה זכות להשאירו בחיים. ורק לאחר שראה "שאין 

איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר", הרגו.

2( ואכן בסוף ימיו חזר ישמעאל בתשובה, וכמ"ש רש"י )בראשית כה, ט ד"ה "יצחק וישמעאל"( "מכאן שעשה 
ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמר באברהם".
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בקשת משה "שלח נא ביד תשלח"

הנ"ל

עה"פ "שלח נא ביד תשלח" )שמות ד, יג(, מפרש רש"י: "ביד תשלח – ביד מי 
שאתה רגיל לשלוח והוא אהרן", עכ"ל.

ואינו מובן3, דלכאורה מצינו שבקשת משה )שאהרן יהיה במקומו בשליחות( לא 
נתקיימה, ולכאורה מאחר שמשה )חכמה דקדושה( ביקש והציע זאת, הרי מובן 
שכן הוא ע"פ חכמה דקדושה בתכלית השלימות שלה, וא"כ מדוע לא נתקבלה 

בקשתו4? 

והביאור בזה בפשטות הוא ע"פ מ"ש רש"י על הפסוק )שמות ד, י(: "לא איש 
דברים אנכי גם מתמול גם משלשום כו'", ופירש רש"י: "גם מתמול וגו' – למדנו 
שכל שבעה ימים היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה בסנה לילך בשליחותו . . 
וכל זה, שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו שהיה גדול הימנו ונביא היה",
והיינו שהטעם לכך שמשה רצה שאהרן יקבל את השליחות הוא משום שאמר5 

כל השנים האלו אהרן היה מתנבא ועכשיו אני נכנס בתחומו ויהיה מיצר לכך.

ויאמר  ה' במשה,  "ויחר אף  יד(:  ד,  )שמות  עונה הקב"ה למשה  זו  ועל טענה 
הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך 
עולה  עליך שאתה  סבור שיהא מקפיד  "לא כשאתה  רש"י:  ומפרש  לבו",  ושמח 
לגדולה", ומובן מפירושו שהקב"ה אמר למשה לא רק שאהרן אחיך אינו מיצר לך 

כ"א אדרבה "וראך ושמח בלבו".

3( וע"ד שהקשה כ"ק אד"ש מה"מ )בד"מ ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב( על מה שפירשו חז"ל "אמר )משה( לפניו 
רבש"ע שלח נא ביד תשלח – ביד משיח שהוא עתיד לגלות". 

4( וראה גם מ"ש בפר"א וז"ל: "ואמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם, רוצה אני שתשבע לי שכל מה שארצה 
לעשות ייעשה, כי אני חושש שמא אדבר עם פרעה והוא יכעס עלי וירצה להורגני, לכן יש הכרח שתעשה לי הכל 
שאבקש ממך מה שאמצא בהכרח להעניש את פרעה, ונשבע לו הקב"ה לעשות לו הכל מה שהוא יצטרך, חוץ 

משני דברים, שיכנס לא"י ושיודיע לו יום מיתתו, ואמר לו הקב"ה אעשה הכל שתבקש חוץ משני דברים אלו".
5( ראה מדרש תנחומא שמות כז.
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א"כ מובן דאין למשה 'להשתמט' מהשליחות, מאחר והקב"ה הודיעו שאהרן ישמח 
לראותו, ואין חשש שיהיה מיצר לו6.

ואולי יש לומר בדא"פ, שבקשתו של משה רבינו אכן נתקיימה בפועל, אלא שלא 
לגמרי, כ"א שאהרן הצטרף לשליחות משה בגאולת מצרים, וכמו שמסופר שאהרן 
שימש למשה רבינו כפה ומליץ לפני פרעה, וכן מצינו שעשה חלק מעשרת המכות 

שהביא הקב"ה על בנ"י, שמכ"ז מובן שאהרן נשלח אף הוא לגאול את ישראל.

ואולי יש לדייק זאת מלשון רש"י )וארא ז, כו( וז"ל: "הוא אהרן ומשה – . . יש 
מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרן, לומר לך ששקולין 
כאחד", ואולי יש לומר 'ששקולין כאחד' בשליחותם, ששניהם יחד נשלחו לגאול את 

בני ישראל,

ונמצא שאכן נתקיימה הצעת ובקשת משה רבינו – "שלח נא ביד תשלח".

"וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים"

הנ"ל

עה"פ )שמות יד, ל(: "ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את 
מצרים מת על שפת הים", פירש"י: "שפלטן הים של שפתו, כדי שלא יאמרו ישראל 

כשם שאנו עולים מצד זה, כך הם עולים מצד אחר רחוק ממנו וירדפו אחרינו".

ולכאורה צריך להבין מהי הסברא לומר שהמצרים יעלו בצד אחר של הים, דהרי 
קי"ל ד"לא עביד קוב"ה ניסא למגנא". וכמ"ש כ"ק אד"ש מה"מ )לקו"ש ח"ג ע' 966 
הע' 3(: "ראה דרשות הר"ן ד"ח "ההקדמה הא' שחפץ הש"י לקיים מנהגו של עולם 

בכל מה דאפשר ושהטבע יקר בעיניו לא ישנהו אלא לצורך הכרחי"". 

והכלל הנ"ל ד"לא עביד כו'" הינו גם ע"פ פשוטו של מקרא כמ"ש בלקו"ש )ח"ו ע' 
49, להלן בתרגום ללה"ק(: "מונח בשכל ש"קוב"ה לא עביד ניסא למגנא", וכלל זה 

כיון שהוא מובן בשכל פשוט לכן הוא נוגע גם בפשוטו של מקרא"7.

וכיון שכל מטרת הנס דקריאת ים סוף הוא ע"מ להציל את בנ"י מהמצרים, א"כ 
מהו הצורך בנס זה אם המצרים יעלו בצד אחר של הים, והא "לא עביד קוב"ה ניסא 
למגנא" וכיון שענין זה הוא גם ע"פ פשוטו של מקרא א"כ לכאורה א"מ איך פירש"י 

6( וראה לקו"ש חל"א )שיחה לפרשת שמות ס"ד(, דלשיטת רש"י אין לומר כן, משום דאפ"ל שאף שאהרן לא 
יקפיד עליו מ"מ אינו חפץ ליטול גדולה על אחיו, ועיין שם בביאור דעת רש"י.

7( וראה ג"כ לקו"ש ח"ה ע' 5־124.
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היפך פשש"מ, והרי ידוע8 מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ שכל ענינו של רש"י הוא פשש"מ, 
ובלשון רש"י )בראשית ג, ח( "ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא"?

"כשהיו  מפרשים9(:  בכמה  הוא  )וכן  הרשב"ם  כפירוש  רש"י  פירש  לא  ומדוע 
ישראל על שפת ]הים[ ראו מיד את הים שב על פני המצרים וטבעו בתוכו", וכפי 

שמסיים "זהו עיקר פשוטו".

וי"ל שהטעם שטפי ניחא ליה לרש"י לפרש כן הוא, כיון שאזיל לשיטתיה במ"ש 
עה"פ )שמות ז, ג־ה(: "ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי 
בארץ מצרים . . וידעו מצרים כי אני ה' בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני 

ישראל מתוכם".

ופירש"י )ד"ה "ואני אקשה"(: "מאחר שהרשיע והתריס כנגדי, וגלוי לפני שאין 
נחת רוח באומות עובדי אלילים, לתת לב שלם לשוב, טוב לי שיתקשה לבו, למען 
הרבות בו אותותי ותכירו את גבורותי, וכן מדתו של הקדוש ב"ה, מביא פורענות 

על האומות עובדי אלילים, כדי שישמעו ישראל וייראו"10.

ומובן שלפי רש"י מטרת מכות מצרים היתה ע"מ ש"וידעו מצרים כי אני ה'", 
והיינו שאף שהקב"ה היה יכול להוציא את בנ"י ממצרים מיד ללא עיכובים כלל 
מ"מ הקב"ה רצה להכות במצרים ולעשות אותות ומופתים ע"מ ש"ידעו מצרים כי 

אני ה'".

כיון  הים  של  אחר  מצד  יעלו  שבנ"י חששו שהמצרים  הטעם  שזהו  י"ל  ועפ"ז 
שחשבו שאולי גם נס זה דקי"ס בא להראות למצרים את גדולת ה', ולכן רק לאחר 
שראו את גופותיהם של המצרים צפות ועולות מהים הבינו שנס זה בא גם ע"מ 

להרוג את המצרים ולא רק ע"מ שיכירו בגדולת ה'11.

אבל לכאורה עדיין אי"מ מדוע בנ"י לא ראו את המצרים מתים בתוך הים, ומה 
הטעם שנס זה הוצרך להיות דוקא באופן שהים פלט את המצרים לשפתו ושם בנ"י 

ראו אותם מתים שענין זה )שהים פלט אותם מתים( היה לכאורה "ניסא למגנא"?

ואוי"ל שבתוך הים בנ"י לא יכלו לראות את המצרים מתים כיון שהים נחלק לי"ב 
חלקים כמ"ש במדרש תנחומא )פרשת בשלח סימן י(, ויתירה מזו, בין חלק לחלק 
היו חומות כמ"ש בפירוש הדר זקנים )שם יד, כב( "והיו חומות חומות ונחלקו לי"ב 

8( ראה לקו"ש ח"ה בתחילתו ובריבוי מקומות.
9( ראה בפירוש ר' חיים פלטיאל, הדר זקנים ועוד.

10( וראה בכ"ז בלקו"ש חל"ו שיחה ב' לפרשת וארא.
11( ועיין במדרש שכל טוב, תרגום יונתן ופי' הכתב והקבלה על פסוק זה שמסבירים שגם בנס זה ישנו הענין 

של "וידעו מצרים כי אני ה'".
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חלקים כנגד י"ב שבטים", ולכן אף אם היו רואים את המצרים מתים לא היו יודעים 
אם כולם מתו כיון שהיו מצרים בחלקים אחרים שאותם לא היה אפשר לראות.

ולכן נס זה הוצרך להיות דוקא לאחר קריעת ים סוף שאז כל בנ"י ראו שכל 
המצרים מתו ולא ירדפו אחריהם עוד.

ריצת אברהם אבינו לקראת המלאכים

 הרה"ג גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
מח"ס "גם אני אודך"

כתיב בפרשת וירא )בראשית יח, ב(: "וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים 
עליו וירא וירץ לקראתם וגו'".

והקשה בספר חקל יצחק12 דידוע )יומא כח, ב( שאברהם אבינו קיים כל התורה, 
"ונשמרתם מאד לנפשותיכם", דאסור לאדם לעשות דבר  וכתוב )דברים ד, טו( 
המזיק לו, וידוע דהטלטול והריצה מזיק למכה, וכיון שאברהם היה עדיין חולה 

אחר מילתו א"כ איך היה מותר לו לרוץ לקראתם?

ותירץ, דכיון דכבר היה ביום השלישי ונתרפאה המכה קצת כידוע, הגם שהוא 
חלוש, אע"פ כן אין הריצה מזקת. ע"כ תוכן דבריו.

ובבטאון מתורתו של אוה"ח הקדוש13, )גליון קו( תירץ, ע"פ מה שכתב האור 
החיים הקדוש בפרשתנו )י"ח, ב'( שהמלאך רפאל ריפא את אברהם מיד כשאברהם 

ראה את המלאכים. ולפי זה מובן שאברהם רץ לקראתם רק אחרי שנתרפא.

ולפענ"ד עוד יש לתרץ:

א. כתיב "שומר מצוה לא ידע דבר רע" )קהלת ח, ה(, ולכן כיון שהיה אברהם 
אבינו עסוק במצות הכנסת אורחים, לא היה יכול להיות שינזק מהריצה, וא"ש מה 

שהיה מותר לו לרוץ לקראת המלאכים.

אך יש להעיר שישנה סברא שכלל זה של "שומר מצוה לא ידע דבר רע", נאמר 
רק בסכנה סגולית )היינו סכנה מפני מזיקין ושדים וכיו"ב(, ולא בסכנה טבעית 
כגון הכא, ולפי סברא זו אין לתרץ הנ"ל. ועיין בשדי חמד )ח"ג מערכת השי"ן, כלל 

ח"ן( שהאריך בזה.

12( לר' יצחק אייזיק וויס הי"ד מספינקא.
13( לידידי הגאון רבי משה שורץ שליט"א.
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"לומר  וז"ל:  ממרא(  באלוני  סוד"ה  א  )יח,  הרמב"ן  שכתב  מה  ע"פ  י"ל  עוד  ב. 
שהיה לו במראה השכינה ריפוי למחלת המילה, כי כן ראוי להיות, כדכתיב )משלי 
ט"ז, ט"ו( באור פני מלך חיים". ולפי זה מובן שהקב"ה נגלה אליו וראה את השכינה 

ממילא נתרפא ולכן היה יכול לרוץ לקראת המלאכים ללא שום חשש.

י"ל שמרוב תשוקתו של אברהם אבינו למצות הכנסת אורחים, כלל לא  ג. עוד 
לתפוס  יצליח  האיך  רק  כעת  היתה  כל מחשבתו  אלא  חולה מהמילה,  זכר שהוא 
האורחים לביתו להאכילם ולהשקותם. ולכן רץ לקראתם, אולם ודאי אם היה זוכר 

שהוא חולה, היה מקיים "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". ולא היה רץ לקראתם14.

14( הערת המערכת: בתניא פל"ד כותב אדה"ז: "שהאבות הן הן המרכבה שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפי' 
שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לרבון העולמים בביטול הנ"ל ליחודו ית'" )וראה ג"כ תו"א עב, ד ואילך, ובכ"מ(, 
דהיינו שהאבות היו בטלים בתכלית לקב"ה ע"ד מרכבה שבטלה לרוכב ואין לה שום רצון עצמי. ומזה מובן שא"א 
לומר שאם אברהם היה זוכר לא היה רץ כיון שהיה בטל בתכלית לקב"ה וממילא לא יכול להיות שיחטא אפי' בשוגג.
ועיין בגמ' חולין )ה, ב(: "השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן לא כל שכן", 
וראה בפירוש הר"ן והרמב"ן שם דלא שייך עבירה בשוגג אצל צדיקים )וראה מ"ש בקובץ זה )לעיל עמ' 102( בענין 

"גנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור"(.
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קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת176

נו שאתערותא  רצו עלה ב
רצון זה  ר  ר א תעו דלתת

גם  למלוכה, וכך היה 
יאה ר  בתחילת הב

ני'  העלאת מ"ן מי ה ע"י  ז ה  הי ש אלא 
קים  של צדי הן  שמותי בנ נמלך  במי  ( בי'  ו

קים" –  ("ועמך כולם צדי

מעצמו ר  ר  מתעו

מוחלט  רצון 
א  כמו שהו

ייכות  בש
רצון גלוי  –ל

וזו הפלאת 
נו  אי אוא"ס ש ה

ר, ויכול  גד מו
ת גלו  להת

מוחלט  עצמו ברצון ה
רת  ד בחי א מצ שהו

גלה  מת כי העצמות, ש
רתו  כן בחר בבחי

ת  החופשי

־ ס"ח
 ט

יום המצוה דתק"ש   –ק
רצון גלוי רת  ר מעו  אתדל"ת ה

 

תשובה 
 –דתק"ש 

יאה  יצ
 –מההגבלה 

משכת  ה
ההפלאה 
. אוא"ס  שב

העלם  ה שך  נמ "(
נעלם . .  ה ון  ברצ ש

המוחלט  ון  רצ
שע"י  ותו  בעצמ

האתדל"ת יתעורר 
ן גלוי"(  הרצו

נשמה  גילוי עצם ה
ק"ש  רת  –שע"י ת בחי

ת  העצמו

ט  ס"
ה  )רא

ה  גם ד"
סוכות  ב

בו  ש ת
 ס"ו(

. . הוי' בקול  ים  עלה אלק
ר  שופ

בול  לא ג ה"ד  –רחמים ל הפוך מד ל
. הרחמים  למידת 

נו ר ל  יבח
שמה נ ה גילוי עצם ה הי ופר י ש קיעת   שעל ידי ת

 סי"א

 

 

 

פסוקי 
רות  שופ

ר שקודם תקיעת  מזמו
. ר  שופ

גם ע"י  נין  משכת הע ה
נה לתקיעת  ההכ

פר,  נוטלין את "שו
ן ריהן ותוקעי  – "שופ

. א תוקעין או דוק  ול

א;  סי"
רה  הע

26 

ד"ה 
"

וכל אדם
" 

גו'
 

נה החכמה  נפש " –מע ה
 "החוטאת היא תמות

ה למי  , אין כפר העולם עצמו )מצד 
בל מצד  , א הא"ס ון  נגד רצ שחטא כ

ש  , י ה מעולמות היא למעל ש ה  החכמ
ה  ש( –כפר נפ ה גוף מן  ה  פירוד 

נבואה  נה ה רה ע"י  –מע כפ
רים  יסו

נה  רה מע יא אשם " –התו יב
ר לו  "ויתכפ

ה  ב ן ותשו ב קר בן מכפר אלא " -) קר ה אין 
ה ב שו הת  ("עם 

נה הקב"ה  ר  –מע ויתכפ תשובה  יעשה 
 לו

שלות שתל ה ה מ שלמעל שכת אוא"ס  ד המ  ס"

גות  ג נעשים כש נות  ים כזכ זדו נעש נות   יותוזדו

מילהמצו    ת 
י דתשובה נ מי  ש

" , ה לעולם פוא ה ר ביא שמ ה  שוב ה ת גדול
ה  פוא ניתור שמי ה ב בוע  "ק

דיוהכ"פ ני  מי  ש

ה  ס"
ס"ת  משם הוי' ) מעלה  ר של או

ימה" מ י יעלה לנו הש  ,("מ
ת ו מ ייך לעול  אבל ש

חדש ר   או
ה בריא נת ה וו ביכול( גם בכ )כ ה  הי  שלא 

רי  אח ני ש מי ש
מי  שבעת י

נה   –ההכ
מעלה  ל

מעולמות אבל 
 שייך אליהם

ר  ם מכפ עיצומו של יו
ני השבע  – אחת לפ

ק ה" ניסת כה"ג לק  בכ

ו  טוב הוי' לקווי
ק  היא ר ה  המשכ ה  , העולם בגדרי 

של ה ויו  קו הם  ש שראל  של לי )מ ה.  ב" ק
ה גו' שד ש לו  שי  (לאדם 

ל  טוב הוי' לכ
נות – זדו ה מכפרת גם על  ב שו  ת

 –טוב וישר הוי' 
ה כמו  הוא למט , ש הוי' בגלל חסד  נות  זדו ה מכפר על 

הוא למעלה  ש
ו ־  ס"ה

ד"ה 
"

יבחר לנו
" 

גו'
 

שך
המ

 



177 יו"ד־י"א וכ"ב שבט ה'תשע"ה

 

 
 

המצו   ב  ת התשו
פ בכ הכ" הגילוי דיו חות המשכת 

 הגלויים

 

תשובה  יית ה יאה  –עש יצ
 מההגבלות

היא  ה ש בדרג היא  ה  ב התשו שע"י  ה  הסליח
ה מכפר על  ז שלכן  ( ון  ה מרצ למעל

בעולמות ון  שייך לרצ זו  בל  , א נות( וו  הע

ר ם מכפ גילוי עצם  – עיצומו של יו
נשמה  ה

בה שו הת היא ע"י  פועל  ב ה לאדם  המשכ ה ש  אלא 

הג :ביאור ראשון הפגמים ע"י  ון  ק דעצם ילוי תי
ה אין שייך כ"כ לכ שמ נ , ובכדי ה הגלויים חות 

שך בכ השיומ ב שו הגלויים צריך ת ה ו חות  כל "]ד"
ן[ "אדם  .כא

של  ביאור שני: נין  הע המשכת  ה  הי שת גילוי "בכדי 
ה שמ נ ה שי "עצם  היות ע ה ל של האדםצריכ ה  ה  ]ד"

ו ס" שב סוכות ת  .ה[ב

היא גילוי  ביאור שלישי: ה  בה עצמ שו הת
העצמית שרות  התק הע'  ה  , שבו סוכות ת ב ה   .[04]ד"

ז  ס"

דיוהכ"פ נות  ראשו פילות  ט נעילה מוסף ג' ת  ס"

ד"ה 
"

שבו
בסוכות ת

" 
גו'

 

המצו   כ ה ת ישיבה בסו בסוכ ים על ישיבה  מ   ב' טע

ו י בסוכות תשב ושבת כות כי בסוכות ה ראל ישבו בסו רח ביש  כל האז
א ר  ס" משכת או מקיף ה ה

מיות  ני ם –בפ מ  בכח עצ
מקיף  משכת ה אתדל"ע לה

מיות ני   בפ

י  לשון ציוו

 

ה ע  לשון הוד

ב  ס"

 

ראל רח"רק  לכל יש ראל"האז א כל יש  , ול

רוב רחוק מקיף הק  מקיף ה

יא  פי שה מה כ נש גת ה ר ד
ף גו נשמה  מלובשת ב מות –עצם ה בעצ רשה   שש

 רצון מדות -מוחין 
ג  ס"

ר ניות הכת מיות הכתר חיצו ני  פ

 

מעלות  ר ה ראתיך הוי' ממעמקיםשי  ק
מעלות  ר ה . –שי  סתם

ני " נין כל ב מי דז
ר מ מי מא ל ו "על  ס"

ל ב צעקת הקו   צעקת הל

דחי' דיחידה מקיף    מקיף 

גא  ר א בד דה הי דעצם הנשמה ששייכת העבו
יים גלו  לכחות ה

מצד עצם  עבודה ש
נשמה  ה

ז  ס"
עשי"ת ) ( שביןתשובה ד והכ"פ כ"פ  ר"ה לי ר"ה ויוה תשובה ד

מם  עצ

ן מטרת התשובה: רצו יפך ה עשה ה ש רטה על   ח
 מטרת התשובה:

ר עם  להיות מקוש
ת  העצמו

גות ר י ד ובה" חילוק מן תש  "לכל ז

ובה 6 רש וסיבת התש מים בש  טע

ח  ס"

דם  נה את הא מש התשובה 
חדשה  יאות  נעשה מצ  –ו

יים גלו  כחות ה
רש  גילוי שש גש ב ר עצמותנ רות עם ה יא ההתקש תשובה ה  וסיבת ה

 
 

:  בסוכות תשבו

רוב י מקיף הק נו  שי

 

 

י: בת וש  בסוכות ה

"ס  אוא מעצמות  חדשה  משכה  ה
מקיף  אין חילוק בין  גביו  של

מי ני  לפ

רח:  כל האז

מה,  נש מית דעצם ה עצ רות  התקש
יים  אחת כלראו כה   ישראל לישב בסו

ד"ה 
"

וכל אדם
" 

גו'
 

ה
שך

מ
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"ד

"ה 
תורה צווה

" 

תורה צווה לנו משה מורשה 
 ירושה -

התקן עצמך ללמוד תורה "
 "נותן התורה" –מתנה  "לך שאינה ירושה

 ס"א
 "מלך בישורוןויהי " "ישראליחד שבטי " "יעקבמורשה קהילת "

 תורה כמו שהיא מצד עצמה תורה כמו שירדה למטה

 ס"ב 

בכדי לזכך את  –עסק התורה 
 "לשמה" –עסק התורה  נפשו

 בירור הנצוצות:
שנשמות ישראל מבררים את "ע"י 

הניצוצות, הם יורשים את האורות 
 דתוהו"

תורה כמו שהיא למעלה 
 מבירורים

 "יערף כמטר לקחי"

 "תזל כטל אמרתי" בכללות:
וראה בגוף  זו גם בחי' מטר. :ובפרטות

כל  אמרו דעל זהאולי י"ל המאמר: "
הקורא ושונה הקב"ה קורא ושונה כנגדו, 

הוא המשכת  לשמההתורה שעל ידי עסק 
וגילוי התורה כמו שהיא מצד מעלה, 

 ."הקב"ה קורא ושונה, טל דתורה

 בפרטות:

 (ס"ד) בחי' טל

 פנימיות התורה גליא דתורה ס"ג

 –נתלבשה בדברים גשמיים 
 אור אלקי בגילוי האור האלקי בהעלם

 תלוי' בעבודת האדם
. . ונתתי מטר  שמוע אםוהי' ")

 (ארצכם"
 "טל לא מיעצר" –בעבודת האדם אינו תלוי 

 המשכה מלמעלה מצ"ע המשכה שע"י אתדל"ת

 
הקב"ה . .  כל הקורא ושונה"

 "קורא ושונה כנגדו
ג' שעות ראשונות הקב"ה יושב ועוסק "

 "בתורה

 ס"ד

 פנימיות בפנימיות התורה חיצוניות בפנימיות התורה

פנימיות התורה בענינים  מדברת בעניני עולם
 דהשתלשלות

 גליא שבה  

 ענינים רוחניים בענינים גשמיים

 תענוג שלמעלה מהשגה בחי' השגה 

 "בישורוןויהי " "ישראליחד שבטי " "יעקבקהלת "

שמע אלי יעקב " –בחי' עבד 
  בני בכורי ישראל -בחי' בן  "עבדי

לתקן ההסתר הנמשך משם 
 אלקים

 מושל – "כי שרית עם אלקים"
 ושולט על שם אלקים

שרש הנשמות כמו שעלו במחשבה 
 )אין ראש וסוף(

גילוי דהוי' כמו שהוא ע"י שם  ס"ה
 אלקים

לאחרי שהבן נמשך ממוח האב 
 גילוי שם הוי' עצמו –

הנשמה מושרשת בעצמות, כמו שהבן 
 נמצא במוח האב טרם שנמשך.

  "ויכל אלקים" -עבודה דשבת  עבודה בששת ימי החול

יעקב  –ירושה מצד קורבה 
  (04)הע' יורש את עשיו 

 

ירושה שהיורש עומד 
 –במקום המוריש 

 ס"ו ובמילא יורש את נכסיו

שייכים לענין  –ישראל וישורון  
 הגילוי

 שם העצם. –יעקב 
: "ולכאורה צ"ע 05ראה הערה 

 המקור על שיעקב שם העצם"

 

 -יבחר לנו 
 ירושה - "נחלתינו" בחירה

בחר לרצות  ס"ז
 מושרשים בעצמות בהם

הפלאת 
 עצמות עצמו העצמות





לזכות

ראש הישיבה

הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי

וכל הנהלת הישיבה, הרמי"ם, המשפיעים,

משגיחים, נו"נים והצוות הגשמי

תלמידי התמימים ובוגרי הישיבה

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות

 ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם
 איש החסד התומך ביד רחבה וברוח נדיבה

 למוסדות תורה צדקה וחסד,
 ובפרט בכל הקשור לעניני משיח וגאולה,

 עוסק בצ"צ בגופו ובממונו באמונה,
 פטרונם של תל' התמימים במזון – אש"ל,

לבוש – קרן חסדי אברהם, וברוחניות – מבצע דור דעה

 הרה"ח הר' שלום דב בער שי'
דריזין

 לרגל יום הולדתו בכ"ד טבת לאויוש"ט
שתהי' שנת הצלחה בכל עניניו, ובפרט בכל הקשור 
לשליחות היחידה – "קבלת פני משיח צדקנו בפועל 

 ממש",
ויהי' מן העומדים ראשונה בהתגלות כ"ק אד"ש מלך 

המשיח תיכף ומיד ממש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 לע"נ

ר' ישכר דוב ב"ר שלמה ע"ה

נלב"ע יו"ד שבט ה'תש"נ

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה העיקרית
 בהתלבשות הנשמה בגוף בתחיית המתים

 "והקיצו ורננו שוכני עפר" בהתגלותו המיידית
 של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש

•
ולזכות

 בנו יבדלח"ט ארוכים
 ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

עוסק בצ"צ באמונה, מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש 
 ובפרט בכל הקשור בעניני גאולה ומשיח

אחיעזר ואחיסמך, ומעמודי התווך דישיבתינו הק'

הרה"ח הרב שלמה שי' קאליש
לרגל יום הולדתו בכ"ב שבט לאיוש"ט והצלחה בכל 

הענינים בגו"ר

 ולזכות נכדיו
 יהונתן שי' לרגל הולדתו בכ"ג כסלו

 דניאלה שת' לרגל הולדתה בכ"ו כסלו
 יהי רצון שיזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים

לנח"ר כ"ק אד"ש מה"מ

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 לע"נ

אי"א נו"נ וכו' הרה"ח

 הרב משה ע"ה
בן הרה"ג הרה"ח הרב מאיר והרבנית מרת 

טויבא ליבא ז"ל

אשכנזי

 עבד את ה' באמת ובתמים ופיזר מהונו לצדקה
 מקושר בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע

 ולכ"ק אד"ש מה"מ ממנו זכה להתייחסויות מיוחדות
 ונתמנה על ידו לרב קהילת חב"ד בתל אביב

 לחבר הנהלת אגודת חסידי חב"ד
 והנהלת ישיבת תומכי תמימים באה"ק

 זכה להעמיד דור ישרים יבורך בנים נכדים ונינים
ביניהם רבנים ראשי ישיבות משפיעים ושלוחים

נלב"ע כ"ג טבת ה'תשס"ז

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי גדולה בהתלבשותה 
בגוף גשמי בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תיכף ומיד ממש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 לע"נ

 הרה"ג הרה"ח
 הרב מרדכי שמואל ע"ה

 בן הרה"ח משה ומרת דבורה ז"ל
 אשכנזי

 רב אב"ד כפר חב"ד וחבר בי"ד רבני חב"ד בארה"ק
מסור ונתון בלו"נ לכ"ק אד"ש מה"מ ולפרסום בשורת 
הגאולה וזהות הגואל מראשוני החותמים על הפס"ד 

 שכ"ק אד"ש הינו מלך המשיח
הנהיג עדתו ביד רמה ללא חת, זכה להעמיד דורות ישרים 

 עוסקים בתומ"צ ומקושרים לכ"ק אד"ש
 נלב"ע בכ"ג טבת תשע"ה

בדרכו למסירת שיעור בישיבתנו הק'

•

 ולזכות בנו ממלא מקומו ברבנות כפר חב"ד

 הרה"ג הרה"ח הרב מאיר  שליט"א
ר"מ בישיבתנו הק' מעל שני עשורים

 שיזכה להנהיג עדתו מתוך שמחה וטוב לבב
ויזכה להביא להתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד 

 ממש
•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לע"נ

מרת חיה חנטשא בת ר' משולם

לבקיבקר

נלב"ע י"ד טבת תשע"ה

 שתזכה לעילוי נשמה הכי גדול
 בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש

•

לע"נ

ר' פישל בן ר' חיים אייזיק ע"ה

טרעגער

נלב"ע י"ט שבט תשע"ה

 שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול
 בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש
•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות

מרת חנה בת גיטל

 לרפואה שלימה ומהירה בתוך שאר אחב"י
בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש

•

לע"נ

ויויאן בת איבון

נלב"ע י"ד שבט ה'תש"ס

 שתזכה לעילוי נשמה הכי גדול
 בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש

•
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 לע"נ

 הרה"ח זלמן טובי' בן שמריהו הכהן אבלסקי
שליח אד"ש מה"מ ורבה של מדינת מולדובה

נלב"ע כ"ט סיון ה'תשע"ד

 והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם תיכף ומיד ממש 

•

 לרפואת
 החייל בצבאות ה' רם יוסף בן יפעת שי'

 חימי

•

לע"נ

 החייל בצבאות ה'
שניאור זלמן ע"ה בן יבלחט"א הרה"ת ישראל שי'

נלב"ע כ"ד טבת תשע"ה

 והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם תיכף ומיד ממש

•
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות

כל התמימים דש"ג בישיבתנו הק'

קבוצה תשע"ו
 שיזכו לגרום נחת רוח רב ועצום 

 לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 ע"י שיתכוננו כראוי לשנת ה'קבוצה'
 בלימוד נגלה וחסידות בהקדמת עבודת התפילה,
כפי שהם חדורים בשליחות היחידה "קבלת פני 

משיח צדקנו"

 ויזכו לעשות את שנת ה'קבוצה'
 – "שנה תמימה" –

 ב־770 
 כפי שהוא מחובר לבית המקדש 

 השלישי, בהגלות נגלות כ"ק אד"ש מה"מ
 בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומיד ממש!

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


