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פתח דבר

בהלל והודאה להשי"ת, הננו להגיש לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
הרביעי1 של הערות התמימים ואנ"ש  ולקהל מחבבי התורה ולומדי', את הגליון 

היוצא לאור בשנה זו – ה'תשע"ה )גליון קכג(,

ובו חידושים וביאורים בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ, בעניני גאולה ומשיח, נגלה 
וחסידות ובכל מקצועות התורה, שנכתבו ע"י תלמידי התמימים והצוות דישיבתנו 

הק' – ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת עיה"ק ת"ו.

קובץ זה יוצא לאור עולם לרגל יום הבהיר י"א ניסן – "ביום עשתי עשר יום נשיא 
לבני אשר", יום הולדתו הקי"ג של אבינו רוענו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
בבחינת "שי למורא" – מתנת יום הולדת המוגשת לו על ידי בניו התמימים שיחיו, 

לנחת רוחו הקדושה ולזירוז התגלותו בפועל ובגלוי לעין כל.

הרצון העז הבוער בלב כל הנקראים בשם "דעם רבי'נס קינדער" לגרום נח"ר 
וכחות  מרץ  להשקיע  הק'  דישיבתנו  התמימים  את  הניע   - מה"מ  אד"ש  לכ"ק 
יום  כמתנת  המקצועות  בכל  תורה  חידושי  כתיבת  כדי  תוך  ולימודם  בפלפולם 

הולדת לאביהם, ומתוך שמחה וטוב לבב.

בקשר לכך, הבאנו במדור "דבר מלכות" את שיחת י"א ניסן תשמ"ה בה מסביר 
כ"ק אד"ש שכיון שיום זה הוא יום הולדתו של נשיא הדור – "הנשיא הוא הכל", 
ממילא יום זה איננו רק יום הולדת לאיש פרטי אלא הוא יום הולדת לכל אחד 

ואחד מאנשי הדור.

מלבד הנ"ל, בשיחה זו אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "מכיון שנשיא דורנו, כ"ק מו"ח 
אדמו"ר, נמצא ב"עולם האמת" - זקוק הוא שגם בעולם דלמטה יהיו לו "רגלים" 

ו"ידים" וכל שאר האברים, שיעסקו בהפצת תורתו עד למעשה בפועל".

1( בהמשך לקבצים שי"ל בשנה זו: א )קכ( ר"ח כסלו, ב )קכא( כ־כד טבת, ג )קכב( יו"ד־י"א וכ"ב שבט.

ב"ה
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שענין זה שלנשיא הדור מוכרח להיות "ידיים" ו"רגליים" גם בעוה"ז, מחזק את 
ידיעתנו הברורה שאף שעברו כבר יותר מעשרים שנה בהם איננו זוכים לראות את 
כ"ק אד"ש מה"מ בעיניים גשמיות, מ"מ בטוחים אנו ש"משה לא מת"2 ו"המאורע 
זה  וביחד עם  נסיון בלבד"3.  ואינו אלא  לעיני בשר שלנו,  אינו אלא   - כו'  שאירע 
מתגבר אצל כאו"א הרצון, התשוקה והגעגועים לחזות פני מלך – "רצוננו לראות את 

מלכנו"4 בעיניים גשמיות תיכף ומיד ממש.

ובהמשך להנ"ל שצריך להיות משה בכל דור, ובקשר עם חג הפסח הבעל"ט הבאנו 
חלקים מדבר־מלכות ש"פ צו תנש"א בו מדבר כ"ק אד"ש מה"מ אודות כך שהגאולה 
דעליונים  והאיחוד  החיבור  ישנו  שבו  כיון  רבינו  משה  ע"י  דוקא  היתה  ממצרים 
של  השלימות  שזהו  תורה  במתן  ותחתונים  עליונים  לחבר  בכחו  ולכן  ותחתונים 

יציאת מצרים.

ועד"ז ב"אתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא"5, "גואל ראשון הוא גואל אחרון"6 
- כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, שמקשר את בנ"י עם הקב"ה ופועל את תכלית 

השלימות באיחוד עליונים ותחתונים בגאולה האמיתית והשלימה.

***

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

על שאר הנושאים והמסכתות.

תודתנו נתונה בזאת לצוות הישיבה, ובפרט לרב אשר שי' גרשוביץ, לרב מנחם 
מענדל שי' הלפרין, לרב שלום דובער שי' ווָאלף, 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 
)בכתובת הרשומה לעיל(, ע"מ שנוכל להדפיסם בקובץ הבא שי"ל אי"ה בקרוב.

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, 

2( וראה לקו"ש חכ"ו בתחילתו שענין זה הינו בגשמיות כפשוטו ע"י נשיא הדור שבכל דור.
3( לשון כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ תרומה תש"י.

4( לשון רש"י שמות יט, ט.
5( תקו"ז תס"ט )קיב, רע"א. קיד, רע"א(. ועוד.

6( ראה שמו"ר פ"ב, ד. שם, ו. זח"א רנג, א. ש' הפסוקים פ' ויחי. תו"א משפטים עה, ב.
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מפיו,  חדשה  תורה  ונשמע  השלימה,  התגלותו  את  שיביא  בפטיש"  ה"מכה  ותהי' 
"תורה חדשה מאיתי תצא",

ונזכה לקיום הכתוב בריש מזמור קיד7 "בצאת ישראל ממצרים" – שע"פ הידוע8 
שגאולת מצרים הינה ראש לכל הגאולות וכוללת בתוכה גם את הגאולה העתידה 

מובן – ששלימות ענין זה יהיה בגאולה האמיתית והשלימה 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 המשיח9
ז"ך אדר ה'תשע"ה )הי' תהא שנת עת הגאולה(

שנת הקי"ג להולדתו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
וס"ה שנים לנשיאותו־מלכותו

צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

7( ע"פ המנהג לומר הקאפיטל תהלים המתאים למספר שנותיו )מכחב כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקובץ מכתבים 
ע"ד אמירת תהלים. אגרות־קודש כ"ק אדמו"ר מוהר"צ ח"י ס"ע נג( - מתחילים בי"א ניסן שנה זו )תשע"ה( לומר 

מזמור קיד שבתהלים )ע"פ מ"ש סה"מ מלוקט ח"ג ע' קח בשוה"ג, ובכ"מ(.
8( דבר־מלכות ש"פ שמות תשנ"ב.

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



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת8

תוכן ענינים

|| דבר מלכות
10 ................................................................. י"א ניסן - יום הולדת של נשיא הדור

משה רבינו - איש האלקים................................................................................ 16

|| דובב שפתי ישנים
ביאור הלשון "על כסאו לא ישב זר"................................................................... 22

קרבן עצים....................................................................................................... 26

|| גאולה ומשיח
"שלח נא ביד תשלח" פועל במשיח את ענין החיים............................................. 32

36 .................................................................................. הדרגא הפנימית שבמשה

טעם בדא"פ לבניית הארמון למלך המשיח......................................................... 38

תענית אסתר – אם תיבטל לימות המשיח........................................................... 45

52 ................................................................. המקור לתחיית המתים לשיטת רש"י

|| תורתו של משיח
בטעם השם הגדה ולא אגדה.............................................................................. 54

מחלוקת המפרשים גבי "יעקב אבינו לא מת" – ע"פ ביאור כ"ק אד"ש.................. 55

58 .................................................................................................. צורת הלוחות 

60 ............................................................. "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" )גליון(

החילוק בין עבודת הקטורת לתרומת הדשן........................................................ 61

|| נגלה
זכיה בשטר שחרור לשיטות רש"י והרי"ף........................................................... 63

73 ........................................... ביאור סברת רש"י ותוס' בטעם אמירת השליח בפ"נ

79 ..................................................................................... עפר חו"ל הבא בספינה

"כל המטיל אימה . . בא לידי שלש עבירות" )גליון(............................................ 88



9 יום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ה

89 ........................................................ ביאור בתוס' ד"ה "רבי יהודה אומר" )ח, א(

בענין כיבוש סוריא ע"י דוד המלך )גליון(........................................................... 91

92 ............................................................................................. בענין הנ"ל )גליון(

הטעם שלא הביא ר' יהודה הגבול למערב א"י..................................................... 93

'עיגון' בעבד...................................................................................................... 94

95 ................................................................. שיטת רש"י בסוגיית "שוו גיטי נשים"

עיקר דאורייתא................................................................................................. 98

|| חסידות
100 .......................................................... עונש המדבר דיבורים אסורים ואינו ע"ה

ענין החסידות – שינוי "טבע מידותיו" או "מידותיו הטבעיים" )ב(....................... 101

ביאור בדברי הרמב"ם בנוגע למביישים בע"ת................................................... 104

|| הלכה ומנהג
האם מותר לכבס במכונת כביסה בחול המועד.................................................. 105

עליה לתורה לנער בר מצוה שלא בימי ב' וה'.................................................... 109

111 ............................................................................ קיצור דיני פסח שחל בשבת

בענין ברכת התורה.......................................................................................... 114



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת10

דבר מלכות

בלתי מוגה
א. ישנו ענין שבאמת הי' מן הראוי להבהירו לפני זמן רב, אלא שחשבו שהדבר 
מובן מעצמו, אבל אעפ"כ, מכיון שיש מקום לחשש שמא אין הדבר מובן ופשוט, 

יש צורך להבהירו בדיבור.

הדברים אמורים ביחס לסיבתה של התוועדות זו. ובהקדמה:

ע"פ תורה, ובפרט חלק המוסר והחסידות שבתורה, הרי אחת ה"מדות" הכי 
מושללות בתכלית היא – מדת הגאוה, להיותה שורש ומקור כל המדות דהיפך 

הטוב כו'.

ועד כדי כך, שאפילו "שמינית שבשמינית" מושלל בתכלית, שכן, אף שיש 
)"צריך  בשמינית"  משמונה  אחד  בו  שיהא  צריך  חכם  ש"תלמיד  בגמרא1  דעה 
זה מסיימים את לימוד ספרו3[  גאוה"2( – הרי הרמב"ם ]שביום  מעט  בו  שיהי' 
פוסק  וכן  מקצתה",  ואפילו  הרוח  גסות  בי'  דאית  "בשמתא מאן  להלכה4  פוסק 
את  לבאר  ומאריכים  האחרון",  קצה  עד  מזה  ש"יתרחק  בשו"ע5  הזקן  אדמו"ר 
המגבי'  ש"כל  ועד  לב",  גבה  כל  ה'  "תועבת  כמ"ש6   – שבדבר  ההבהלה  גודל 

חלק משיחת י"א ניסן תשמ"ה – סעיפים ט־יב, התוועדויות ח"ג ע' 1692.
1( סוטה ה, א.
2( פרש"י שם.

3( ראה לקמן סי"ג ואילך.
4( הל' דעות פ"ב ה"ג.

5( או"ח סקנ"ו ס"ג.
6( משלי טז, ה.

י"א ניסן - יום הולדת של נשיא הדור
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לבבו )כאילו( כפר בעיקר, שנאמר7 ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך" – ענין הכי 
מבהיל!

להתוועדות  יתאספו  שכולם  מניחים  כיצד  ותמיהה:  שאלה  מתעוררת  ועפ"ז 
בקשר עם כבודו של אדם?!

לכאורה, הרי זה דבר הכי מבהיל בכלל, ובפרט – כאשר מקשרים זאת עם ענין 
של חסידות, ובפרט – במקום קדוש, בית־כנסת "שמגדלין בו תפלה"8, שענינה – 
"כעבדא קמי מרי'"9, תכלית הביטול, ובית־מדרש "שמגדלין בו תורה"8, שתנאי 

עיקרי בה – "ונפשי10 כעפר לכל תהי' )ועי"ז( פתח לבי בתורתך"!

צריך  בודאי  שאז  גאולה",  של  ב"חודש  כשנמצאים   – בזה  מיוחדת  והדגשה 
להיות ענין של "גאולה" מכל הענינים הקשורים עם ההנהגה ד"מצרים" )לעו"ז(, 

ששרשם ומקורם הוא – "עמלק", ישות וגאוה!

ב. אמנם, ענין זה פשוט כל כך, עד שלא הי' מקום לספק שמישהו יכול לטעות 
בדבר:

התוועדות זו אינה קשורה עם "יחיד", איש פרטי, וכיו"ב, אלא עם ה"קבוצה" 
כולה, עם תורתה, ועם הרצון, התכלית והכוונה בפעולותי' – כהמשך למאתיים 
הכללית.  החסידות  תנועת   – ולפנ"ז  חב"ד,  חסידות  תנועת  של  קיומה  שנות 
אם  כי  התנועה,  בראש  העומדים  האנשים  של  ענינם  כך(  )כל  נוגע  לא  ובמילא, 
הגמרא11:  ובלשון  המה,  עול"  "נושאי   – האנשים  ואדרבה:  התנועה,  של  ענינה 

"כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם".

דוגמא לדבר:

ידוע12 הפתגם אודות השמחה והריקודים ד"שמחת תורה" – שכעצם, ה"תורה" 
היא זו ששמחה ורוקדת, אמנם, מכיון שהתורה זקוקה ל"רגלים" – לוקח יהודי את 
ה"זכות" )תוך כדי תקוה שהוא ראוי לכך( להיות בבחינת "רגלים" לתורה, ועי"ז 

יכולה התורה לרקוד ב"גמרה של תורה".

וכן הוא בנוגע לכל ענין שבתורה – דמכיון שהתורה "לא בשמים היא"13, אלא 

7( עקב ח, יד.
8( מגילה כז, רע"א.

9( שבת י, רע"א. וראה רמב"ם הל' תפלה פ"ה ה"ד. שו"ע אדה"ז או"ח סו"ס צה.
10( סיום תפלת העמידה )מברכות יז, א(. וראה לקו"ש חט"ו ע' 326.

11( הוריות י, סע"א ואילך.
12( סה"ש תש"ד ע' 36.

13( נצבים ל, יב. וראה ב"מ נט, ב. תמורה טז, רע"א. רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ט.

בלתי מוגה
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ודם,  יהודי, בשר  לפעולתו של  )כביכול(  זקוקים  דוקא,  בארץ למטה  ניתנה 
שעל ידו תפעל התורה את פעולתה.

וכן הוא בעניננו – שזקוקים לבשר ודם שישתדל, ביחד עם העזר דכו"כ 
מישראל, לשאת את התורה, להמשיך את "שלשלת הזהב" דתורת החסידות, 
עם כל הפרטים שבה, ועאכו"כ ה"כלל" שבתורה – "המעשה הוא העיקר"14, 
ליישם את כל הענינים דתורת החסידות בפועל ממש, שעי"ז נשלמת הכוונה 

דעשיית דירה לו ית' בתחתונים, "ושכנתי בתוכם"15.

ג. ביאור הדברים – בפרטיות יותר:

שכללותם  ישראל,  של  עבודתם  עניני  בכל  והצלחה  ברכה  שתומשך  כדי 
– לעשות לו ית' דירה בתחתונים, ובמיוחד – ע"י העבודה ד"יפוצו מעינותיך 

חוצה",

– כמדובר כמ"פ16 אודות הדיוק בג' תיבות אלו:

אנשים,  מספר  עם  לימוד  לעצמו,  התורה  בלימוד  להסתפק  אין  "יפוצו": 
או אפילו לימוד עם "קהל", אלא הלימוד צריך להיות עד כדי כך שהתורה 
מתפשטת באופן של "הפצה" – שלא בערך לגבי סתם לימוד ודיבור בתורה, 

כמובן מפירוש תיבת "יפוצו" בפשוטו של מקרא.

עם  בתמידות  מחוברים  שמימיו   – היא  ה"מעיין"  תכונת  "מעינותיך": 
שרשם ומקורם ללא כל הפסק, שאז יש בו את כל התוקף והעילוי ד"מעיין", 
משא"כ כשנפסק החיבור עם שרשו ומקורו, "העבירו ע"ג בריכה והפסיקו"17 
אין לו דין "מעיין"18. ובעניננו – שלימוד והפצת התורה צריך להיות באופן 
שניכר בגלוי הקשר והחיבור עם המקור, היינו, לא מבעי שהוא מחובר למקור 

ולא נפסק ח"ו, אלא עוד ואת, שנראה וניכר בגלוי החיבור עם מקורו.

היינו,  ה"חוצה",  למקום  עד  להיות  צריכה  המעיינות  הפצת  "חוצה": 
שכאשר ישנה נקודה בעולם )ועאכו"כ – בעולם היהדות( שהיא עדיין במצב 
של "חוצה" ביחס לתורה ויהדות – יש להשתדל ולעשות כל התלוי בו שגם 
שם יגיעו ה"מעיינות", לא רק מי־המעיין, אלא ה"מעיין" עצמו, ובאופן של 

הפצה דוקא –

14( אבות פ"א מי"ז.
15( תרומה כה, ח.

16( ראה לקו"ש ח"ד ע' 1119 ואילך. ח"ה ע' 432 ואילך. ח"י ע' 244. ועוד.
17( מקואות רפ"ה.

18( ראה לקו"ש ח"ד שם בשוה"ג. ח"ה ע' 433 בהערה. ח"י שם הע' 5. וש"נ.

בלתי מוגה
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כאחד",  "כולנו  מזה:  ויתירה  ד"כולנו",  באופן  העבודה  להיות  צריכה  אזי 
ושואב  עציך  ל"חוטב  שבטיכם"  "ראשיכם  שבין  החילוק  שמתבטל  היינו, 
)כנ"ל  יחיד  גדול" – לשון  נעשים למציאות אחת, "קהל  עד שכולם  מימיך", 

ס"ב ואילך(.

וטעם הדבר – מכיון שהמצב ד"כולנו כאחד" פועל וממשיך את ברכתו של 
ולכל לראש – ברכת  הקב"ה, כמ"ש "ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך", 

הצלחה בעבודה דהפצת התורה והיהדות, עד לאופן ד"יפוצו מעינותיך חוצה".

אמנם, כדי לפעול את הענין ד"כולנו כאחד", בה בשעה שמצד טבע בני־אדם 
)כפי שהטביע בהם הקב"ה( כל אחד הוא מציאות בפ"ע – צריך להיות אחד, 
עבד לעם הזה", שתפקידו להשתדל כפי כחו לפעול  אשר עליו נאמר19 "תהי' 
את ענין האחדות, כולל – גילוי עניני תורה כנתינתה מהר סיני, שהרי "כל מה 
שתלמיד ותיק עתיד לחדש הכל נאמר למשה מסיני"20, ועאכו"כ – תלמיד ותיק 
כמו נשיאי התורה והחסידות, ובפרט – חסידות חב"ד, עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר 

נשיא דורנו.

ובימינו אלו: מכיון שנשיא דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, נמצא ב"עולם האמת" 
– זקוק הוא שגם בעולם דלמטה יהיו לו "רגלים" ו"ידים" וכל שאר האברים, 
שיעסקו בהפצת תורתו עד למעשה בפועל. וכדי שכל זה יהי' בהצלחה – צריך 
הדבר להעשות באופן מאורגן, ולכן, ישנו אחד, אשר "עבד לעם הזה נתתיך", 
שתפקידו לארגן פעולות אלו. ומכיון שכן, הרי לא נוגע מי הוא כו'; מה שנוגע 

הוא – התפקיד דהמשך פעולתו ועבודתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו , 

ישנו סיפור ידוע – שהיו מספרים ב"חדר" – על א' מגדולי ישראל האמיתיים, 
שכיהן כ"דיין" ו"רב" בעיר ואם בישראל, שבמבנה גופו הי' קטן־קומה וצנום. 
נטפלו אליו פעם כמה ממנגדיו, וטענו, היתכן שיהודי קטן־קומה וצנום כמותו 
קטן־קומה  אמנם  להם:  ואמר  נענה  כזו?!  גדולה  בעיר  ו"רב"  כ"דיין"  יכהן 

וצנום הנני, אבל ה"כסא" – גדול הוא...

גדול   – דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק  ופעולותיו  תורתו   – ה"כסא" 
הוא, ולכן, לא נוגע כל כך אם זה שיושב עליו הוא קטן – קומה וצנום, מכיון 

שה"כסא" הוא גדול – כסאו של נשיא דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר!...

עם  הקשורה  להתוועדות  ו"סיבה"  "עילה"  שמוצאים  שמה  מובן  עפ"ז  ד. 

19( מ"א יב, ז.
20( ראה מגילה יט, כ. ירושלמי פאה פ"ב ה"ד. שמו"ר רפמ"ז. ויק"ר רפכ"ב. וראה לקו"ש חי"ט 

הערות 1-20. וש"נ.

בלתי מוגה
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יום הולדת של איש פרטי – הרי זו "סיבה חיצונית" בלבד, שיש בכחה לסייע 
לעיקר ותכלית הענין – להגדיל ולהרחיב את ה"כסא", היינו, הגדלת והרחבת 

לימוד תורת החסידות והפצתה חוצה:

כשיבואו ליהודים ויאמרו להם, בואו והתאספו לשמוע ע"ד הפצת התורה 
זמן שלא  חוצה – הנה מטבע הדברים שכל  עד להפצת המעיינות  ומצוותי', 
להשתתף  שבאים  כאלו  אמנם  יש  מיוחד,  מאורע  עם  הדבר  את  מקשרים 
ולהתייעץ יחדיו בכל הקשור להפצת היהדות והמעיינות חוצה, באופן ד"איש 
את רעהו יעזורו", אבל יש כאלו שאינם באים סתם, כי אם בקשר עם מאורע 

מיוחד.

ולכן, כשיש "עילה" ו"סיבה" שיכולה לגרום לכך שיתאספו כו"כ יהודים 
באופן  אפילו  לנצלה  יש   – חוצה  והמעיינות  היהדות  בהפצת  להתחזק  כדי 
ד"שלא לשמה", כציווי והבטחת חז"ל21 "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות 
אע"פ שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה", שכן, העיקר הוא שיתוסף 
בתכלית ומטרה העיקרית – הוספה בלימוד החסידות, והוספה בקיום המצוות 
בהידור, היינו, לא רק ע"פ דין, כי אם לפנים משורת הדין, ובזה גופא – מצד 
"לפנים  מאשר  יותר  נעלה  אופן  שזהו  הגמרא22(,  )כלשון  חסידות"  "מדת 

משורת הדין".

ובנוגע לעניננו:

כדי  חיצונית  סיבה  אלא  אינה   – פרטי  איש  של  הולדת  יום  עם  הקשר 
להסביר, אפילו לאינו־יהודי, "מה יום מיומיים", מה פתאום מתאספים יהודים 
למצוא  יש  ולכן,  חוצה,  והמעיינות  היהדות  הפצת  אודות  לדבר  כדי  יחדיו 

הסברה שתתקבל אפילו בשכלו של אינו־יהודי.

שהרי  פרטי,  דאיש  הולדת  יום  עם  זאת  שקישרו  שוכחים   – שכן  ומכיון 
אין זו אלא הסברה חיצונית בלבד, כדי שעל ידה יבואו לידי תוצאות טובות – 

הפצת היהדות והמעיינות חוצה . .

ולאידך, כשלא רוצים לנצל עילה וסיבה הנ"ל מפני "ענווה" – הנה בנוגע 
"שמינית  לא  אפילו  גאוה,  של  מענין  הזהירות  תכלית  אמנם  ישנה  לעצמו 
העבודה  בעניני  שיחסר  מה  על חשבון  הוא  זה  ענין  אבל  בלבד;  שבשמינית" 

21( פסחים נ, ב. וש"נ. ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז. רמב"ם הל' ת"ת פ"ג ה"ה. הל' תשובה פ"י 
ה"ה. טושו"ע יו"ד סרמ"ו ס"כ. הל' ת"ת לאדה"ז פ"ר ס"ג.

22( שכת קכ, א. ב"מ נב, ב. וש"נ. וראה רמב"ם הל' מכירה פי"ב הי"ב.

בלתי מוגה
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דהפצת המעיינות חוצה, שזהו תפקידו – "עבד לעם הזה",

ובכגון דא, ידוע23 פתגם והוראת אדמו"ר האמצעי – בנו וממלא מקומו של 
אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשו"ע – כפי שסיפרו חסידים מדור לדור:

יחזרו  אדמו"ר האמצעי תבע מחסידיו ההולכים בדרכיו שבכל מקום בואם 
שחושש  שאל  האברכים  א'  וכאשר  החסידות.  תורת   – ובמיוחד  תורה,  עניני 
לעשות כן שמא יבוא לידי רגש של ישות, ומרגש של ישות עלול לבוא לענין 
גרוע יותר כו', ענה לו אדמו"ר האמצעי: "א ציבעלע זאל פון דיר ווערן אבער 

חסידות זאלסטו חזר'ן"!...

ותוכן הדברים: גם כאשר הדבר עלול להזיק לו ח"ו, עד כדי כך, שנעשה 
בדוגמת "ציבעלע" )"בצל"(, דבר חריף, שאי־אפשר לאכלו בפ"ע, כי אם בתור 
וערב  נעים  תבשיל  "מטעמים",  נעשים  ידו  שעל  אחרים,  לתבשילים  "תבלין" 
ביותר, ודוגמתו בנמשל – שנעשה בבחינת "תבלין" לכל אותם יהודים הנמצאים 
סביבו, אף שהוא בעצמו בא לידי רגש של ישות, ועל זה באה ההוראה – שהכל 
כדאי כדי לחזור ולהפיץ חסידות, וכן הפצת התורה בכלל, וכן תוספת הידור 

23( לקו"ש חי"א ס"ע 328 ואילך. חכ"ד ע' 144.

בלתי מוגה
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העיקריים  הענינים  אחד  א. 
הוא  בתורה  המודגש  מצרים  בגאולת 
רבינו,  משה  – זה שהגאולה היתה ע”י 
שהתורה  כפי  ישראל,  של  גואלם 
מספרת ובארוכה1 שהקב”ה בחר דוקא 
שאפילו  עד  ישראל.  כגואל  במשה2 
ביד  נא  “שלח  מהקב”ה  בקש  כשמשה 
תשלח”3, לא קבל הקב”ה את בקשתו, 
יהי'  משה  שדוקא  רצה  שהקב”ה  כיון 

השליח לגאול את בנ”י.

שייכות  יש  שלמשה  מובן,  מזה 
דוקא  בכחו  יש  ולכן  לגאולה4,  עמוקה 

לגאול את בנ”י.

משה  על  אומרים  שחז”ל  ועד 
גואל אחרון”5.  הוא  גואל ראשון  “הוא 

משיחות ש"פ צו, שבת הגדול, ח' ניסן ה'תנש"א, 
סעיפים ב־ו, יג, תרגום מאידית.

1( שמות ג, א ואילך.
2( ואהרן הלך עם משה אל פרעה – ש"יהי' לך 
לפה" )אבל "אתה תהי' לו לאלקים" )שמות ד, טז(( 
כי  גו'  במענה לטענת משה "לא איש דברים אנכי 
כבד פה וכבד לשון אנכי" )שם, י(, ולכאורה משמע 
שלולא טענת משה, לא הי' אהרן המדבר )וכמובן 
גם מזה שבתחלה ענה ה' )על טענת משה הנ"ל( "מי 
שם פה לאדם גו' ואנכי אהי' עם פיך גו'" )שם, יא-

יב(, ורק לאחרי שאמר משה "שלח נא ביד תשלח", 
אמר ה' שאהרן יהי' המדבר(.

3( שם, יג.
4( ראה שמו"ר פ"ב, ד: משה הי' מתוקן לגאולה, 

מתחלת ברייתו נתקן לכך.
ויחי.  פ'  הפסוקים  שער  א.  רנג,  זח"א  ראה   )5
תו"א ר"פ משפטים. וראה בארוכה לקו"ש חי"א ע' 

משה נקרא “גואל אחרון” אפילו בנוגע 
מגלות  והשלימה  האמיתית  לגאולה 
זה האחרון )שתהי' ע”י משיח צדקנו(, 
מארץ  צאתך  “כימי  נאמר6  שעלי' 
מצרים אראנו נפלאות”, ובפרט כידוע7 
והשורש  הראש  היא  מצרים  שגאולת 
הגאולה  גם  כולל  הגאולות,  דכל 
)כל  שגאולה  כיון   – לבוא  העתידה 

גאולה( באה דוקא בכח משה.

ב. ונקודת הביאור בזה:

 – היא  מצרים  דגאולת  התכלית 
לכם  והייתי  לעם  לי  אתכם  “ולקחתי 
אלקיכם  ה'  אני  כי  וידעתם  לאלקים 
המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים”8, 
ו”אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ 
ז.א. שהגילוי אלקות למטה  מצרים”9. 
כפי  שבנ”י,  כדי  הוא,  מצרים  בגאולת 
ויכירו  זאת  יראו  בעולם,  שנמצאים 
עצמם  על  ויקבלו  הקב”ה,  את  וידעו 
התורה  את  במתן-תורה(  )אח”כ 
העבודה  וע”י  הקב”ה10,  של  והמצוות 
קבוע  באופן  אלקות  לגלות   – שלהם 
כפי  בעולם  ובחלקם  בחייהם  ונצחי 

8 ואילך.
6( מיכה ז, טו.

7( ד"ה כימי צאתך ה'תש"ח פי"ב )ע' 164(.
8( וארא ו, ז.

9( יתרו כ, ב. וראה מכילתא ופרש"י שם. שמו"ר 
פכ"ט, ג.

העם  את  "בהוציאך  יב(  ג,  )שמות  וכמ"ש   )10
ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה".

משה רבינו - איש האלקים
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דיצי”מ  )התכלית  במשכן  שנפעל 
ושכנתי  מקדש  לי  “ועשו11   – ומ”ת( 
בבית   – יותר  ובקביעות  בתוכם”12, 
ובתכלית  ושני(,  )ראשון  המקדש 
המקדש  בבית  שתהי'  השלימות 
ידיך”13,  כוננו  אד'  “מקדש  השלישי, 
האמיתית  בגאולה  נצחי14,  בית 
גם לגלות אלקות  ועי”ז –  והשלימה, 
בזה  לשלימות  עד  כזה,  באופן  בעולם 
לע”ל, כשכל העולם וכל האנשים שבו 
ויראו אלקות בגלוי ובשלימות,  יכירו 
“ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו 

כי פי ה' דיבר”15.

שגאולת  לכך  הטעם  גם  וזהו 
ונפלאות  נסים  ע”י  דוקא  באה  מצרים 
נס  ע”י  שדוקא  כיון   – )גלויים( 
בגלוי  מתגלה  שלמעלה מדרך הטבע, 
מוגבל  הבלתי  הכח  בשר(  )לעיני 
שהקב”ה  בגלוי  שיכירו  הקב”ה,  של 
יש  ולכן  הוא הבע”ב על טבע העולם, 
נס  )או  מן  שלמעלה  נס  לעשות  בכחו 
של  הטבעית  ההנהגה  את(  שמשנה 
והסתר16(,  העלם  )מלשון  העולם 

11( תרומה כה, ח.
שרתה  "ואימת  רפ"ה:  שהש"ר  וראה   )12
שכינה עלי' )בארץ( מיום שהוקם המשכן". וראה 

סה"מ מלוקט ח"ג ע' נז. ובכ"מ.
13( בשלח טו, יז ובפרש"י. ועוד.

14( זח"א כח, א. ח"ג רכא, א. תקו"ז ת"ח.
15( ישעי' מ, ה. וראה תניא פל"ו )מו, א(. ושם: 

וכבר הי' לעולמים מעין זה בשעת מ"ת כו'.
16( ראה לקו"ת שלח לז, ד. מאמרי אדהאמ"צ 
לקו"ש  וראה  א'נט.  ע'  ח"ג  שג.  ע'  ח"א  דברים 

)חלק לד( שופטים תשמ"ז הערה 63. וש"נ.

שטבע )מלשון “טובעו בים”17( מכסה 
על כח הפועל של הקב”ה שנמצא בו,

לבנ”י  הכח  את  ונותן  נתן  וזה 
)שראו נסים גלויים אלו(, שאצלם תהי' 
)מדידות  מהמיצרים  חירות   – גאולה 
ומה”שעבוד”  העולם  של  והגבלות( 
ומה”עבדות”  העולם  להנחות 
וגבולים  מיצרים  מלשון18(  ל)מצרים 
שונים של העולם בכלל והגלות בפרט, 
נעשה  שזה   – מצרים  מגלות  החל 
מכל  אמיתית  חירות  חירותנו”,  “זמן 
לבושי  של  ההגבלות  כולל  ההגבלות, 
בטבע,  דהנסים המלובשים  )גם  הטבע 

כמו נס פורים19(.

בגאולה  בשלימות  שיהי'  כפי 
“כימי  כשיהי'  והשלימה20,  האמיתית 
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות”, 
הטבע  מדרך  למעלה  לגמרי  נפלאות 
)כמו הנסים של יצי”מ(, ויתירה מזו – 
נפלאות אפילו בערך לנסים של יציאת 
הקב”ה  ד”אראנו”,  ובאופן  מצרים; 
הכל,  עצמו מראה אותם, שאז מתגלה 
הן השייך לגילוי )נגלה(, והן המכוסה 

17( לשון הכתוב – בשלח טו, ד. וראה סה"מ 
מלוקט ח"ה ע' קח ואילך. וש"נ.

סד,  בשלח  ואילך.  ב  נז,  וארא  תו"א  ראה   )18
א-ב. יתרו עא, ג ואילך. ובכ"מ.

19( או"ת להה"מ נט, ג. תו"א מג"א צג, סע"ג 
ואילך. שם ק, א. סה"מ תקס"ה ח"א ע' שע ואילך 
)נוסחא שני'(. ובכ"מ – נסמנו במכתב כ"ה אדר 
ש.ז. הערה ד"ה כידוע )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 883 

ואילך(.
ש.ז.  ניסן  ה'  מכתב  ראה   – לקמן  בהבא   )20

)סה"ש תנש"א ח"ב ע' 888 ואילך(. וש"נ.
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)נסתר(; נראית האמת והפנימיות של 
ההנהגה הטבעית, השלימות דהנהגה 
נסית, עד גם זה שהוא לגמרי “נפלא”.

והכח להביא גאולה לבנ”י )גילוי 
אלקות למטה( באופן הנ”ל בא דוקא 
ישראל,  של  גואלם  רבינו,  משה  ע”י 

כדלקמן.

ג. ויובן זה ע”י ביאור תוכן הענין 
בדוגמת  )שהוא  דמשה  והחידוש 
ולכן  הגאולה,  ענין  של  החידוש 
 – משה(  ע”י  דוקא  הגאולה  באה 
מזמור  תהלים  בספר  שמתבטא  כפי 
בימים  לומר  )שמתחילים  צדי”ק 
למשה  “תפלה  שמתחיל  אלו21(, 
נועם  “ויהי  ומסיים  האלקים”,  איש 
ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה 

עלינו ומעשה ידינו כוננהו”.

בחידוש,  מתיחד  זה  מזמור 
שהוא נאמר ע”י משה רבינו )“תפלה 
“אחד  מבין  הראשון  הוא  למשה”(; 
לדוד  עד22  מכאן  כו'  מזמורים  עשר 

הקרפיטל  יום  בכל  לומר  המנהג  ע"פ   )21
)מכתב כ"ק מו"ח  חייו  תהלים המתאים לשנות 
שבסו"ס  מכתבים"  ב"קובץ  נדפס  אדמו"ר, 
תהלים אהל יוסף יצחק )ע' 214(. אגרות-קודש 
מאמרי  גם  וראה  נג.  ע'  ח"י  לא.  ע'  ח"א  שלו 
אדה"ז הקצרים ע' שמא( – מתחילים בי"א ניסן 

שנה זו אמירת מזמור צדי"ק שבתהלים.
22( ולא עד בכלל. וראה רש"י שבועות טו, ב 
משה  שאמר  מזמורים  עשר  אחד  השיר(:  )ד"ה 
מזמור  סוף  עד  למשה  מתפלה  תהלים  בספר 

לתודה.

שמזה   – אמרם”23  )ש(משה  מזמור 
התוכן  את  מבטא  זה  שמזמור  מובן, 
ל עבודת ופעולת משה )ע”י תפלתו(, 

כולל – פעולתו בבנ”י ובעולם24.

ש”ויהי  חז”ל25,  שאומרים  וכפי 
)סיום  גו'”  עלינו  אלקינו  ה'  נועם 
מזמור זה( הוא הברכה )ותפלה( של 
השכינה  השראת  עם  בקשר  משה 
במשכן: “אמר להם יהי רצון שתשרה 
נועם  ויהי  ידיכם,  במעשה  שכינה 
שדוקא  ז.א.  וגו'”.  עלינו  אלקינו  ה' 
השראת  את  פעלה  משה  תפלת 
ד”כוננה  ובאופן  במשכן26,  השכינה 
עלינו” – בקביעות, לדור דור ]עד כפי 
המקדש  בבית  בשלימות  יהי'  שזה 
עה”פ  חז”ל27  כדברי  השלישי, 
על  מכוון  כוננהו”  ידינו  ש”ומעשה 
אומר  שעליו  השלישי,  המקדש  בית 
הקב”ה: לעתיד לבא אני אבנה אותו 
חרב  ואינו  בתוכו  שכינתי  ומשרה 

לעולם[.

ובהקדים   – בזה  הביאור  ד. 
בתחילת  )וענין(  הלשון  בכפל  דיוק 

פרש"י  עה"פ.  ופרש"י  תהלים  מדרש   )23
פקודי לט, מג. ועוד.

24( ראה בארוכה ד"ה תפלה למשה תשכ"ט 
י"א  "קובץ  ואילך.  ריז  ע'  ח"ה  מלוקט  )סה"מ 
ניסן – שנת הצדי"ק" )קה"ת, תנש"א( אות כא(.

ט.  פי"ב,  מבמדב"ר  שם,  פקודי  פרש"י   )25
עה"פ  תו"ש  עה"פ.  תהלים  פרש"י  גם  וראה 
ב"פתיחה"  )וראה  וש"נ  לד(.  )אות  שם  פקודי 

לקובץ י"א ניסן הנ"ל הערה 12(.
26( ראה בארוכה ה"פתיחה" שם.

27( מדרש תהלים עה"פ. וראה הנסמן במכתב 
הנ"ל הערה ד"ה לעתיד.
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הכפל  טעם  מהו  ובסיומו28:  המזמור 
תוארו  ואח”כ  ל(משה”,  ד”)תפלה 
בסיום  ועד”ז  האלקים”.  “איש   –
המזמור: “ויהי נועם ה' אלקינו עלינו 
 – )ואח”כ  עלינו  כוננה  ידינו  ומעשה 

פעם נוספת( ומעשה ידינו כוננהו”29.

ויש לומר אחד הביאורים בזה:

וגילוי  המשכת  לפעול  בכדי 
קביעות  של  באופן  למטה  אלקות 
ד”כוננה  באופן  בתוכם”  )“ושכנתי 
שני  ענינים,  שני  נדרשים  עלינו”( 
שהוא  כח  )א(  יחד:  וחיבורם  קצוות, 
ההנהגה  הרגילה,  מההנהגה  נעלה 
הכח  בו  שיש  העולם,  של  הטבעית 
)שאינו  אלקות  גילוי  בעולם  להכניס 
והסתר(  העלם  )מלשון  בעולם  בגילוי 
מצ”ע(, ועד לשנות את העולם, שיהי' 
באופן  ובפרט  אלקות.  לגילוי  “כלי” 
נדרש  שלכך   – ונצחיות  קביעות  של 
 – העולם  גדר  כיון שמצד  מיוחד,  כח 
משתנים   – )זמן(  משינויים  שמורכב 

)שבין  המזמור  כל  שתוכן  מובן  שמזה   )28
לקמן  ראה  כפל,  של  ענין  הוא  וסיומו(  תחלתו 
ס"ו. ולהעיר שגם בהמשך פסוקי המזמור יש כמה 
לשונות כפולים: "בדור דור" )פסוק א(. "ומעולם 
עד עולם" )פסוק ב(. "תשב אנוש עד דכא ותאמר 
נהוג  שכן  ואף  ועוד.  ג(,  )פסוק  אדם"  בני  שובו 
)כסגנון של  בכו"כ מזמורי תהלים לכפול לשונו 
מזמור(, הרי כל ענינים בתורה הם בתכלית הדיוק 
)וראה הערה הבאה(, ובפרט שבמזמור זה החידוש 
הוא )לגבי רוב המזמורים( שיש כפל לשון )ענין( 

הן בתחלת המזמור והן בסיומו.
הרד"ק  פירוש  ששולל  שם  ראב"ע  ראה   )29

שהוא לשון כפול.

עד  הזמן,  בהמשך  הנבראים30  כל 
צריך  הכח  )ב(  נפסד”31,  הוה  ש”כל 
בערך  שיהי'  עד  ולהתלבש  לרדת 
לגדרי העולם ]כידוע32 שהמברר צריך 
שדוקא  המתברר[,  בלבושי  להתלבש 
אז יש בכחו לעשות מזה )מהמתברר( 
את  בפנימיות  לקבל  קבוע  מקום  כלי, 
הוא שלא  הגילוי  אם  )משא”כ  הגילוי 
שם  ישאר  לא  הוא  למקבל,  בערך 
בקביעות, רק באופן מקיף וכיו”ב, עד 

שבמשך הזמן יכול להסתלק(.

ה. שני ענינים אלו – וי”ל שאלו 
שבתחילת  בכפילות  הענינים  שני  הם 
בשלימות  היו   – צדי”ק  מזמור  וסיום 
שהוא   – רבינו  משה  אצל  ובגלוי 
ובנ”י,  הקב”ה  בין  המחבר  הממוצע 
וביניכם”33,  ה'  בין  עומד  “אנכי 
וממוצע צריך להיות בו משני הענינים 

שהוא מחבר34:

אומרים  האלקים”  “איש  על 
ואם  איש  למה  אלקים  “אם  חז”ל35 
ולמטה  מחציו  כו',  אלקים  למה  איש 
האלקים”.  ולמעלה  מחציו  איש 

מתחיל  משנולד  התינוק  הידוע:  וכמאמר   )30
להתייבש )ראה בחיי בראשית א, כח(.

31( ראה לקו"ש ח"ה ע' 98 בהערות. חט"ו ע' 
428. וש"נ.

32( ראה סה"מ מלוקט ח"א ע' קפז. וש"נ.
33( ואתחנן ה, ה.

34( ראה בארוכה ד"ה פנים בפנים תרנ"ט.
עה"פ  תהלים  מדרש  ד.  פי"א,  דב"ר   )35
)במדרש תהלים שלפנינו הובא רק בבא הראשונה 
במדרש  אבל  איש".  נקרא  ולמטה  "ממחציתו 
"קובץ  וראה  המאמר(.  כל  הובא  באבער  תהלים 

י"א ניסן" הנ"ל אות ב. וש"נ.
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ובהיות אצלו שני ענינים אלו – “איש 
לחבר  משה  בכח  יש   – )ו(האלקים” 
בגלוי  שהי'  )כפי  העולם  עם  אלקות 

במשכן משה(.

ששני  י”ל   – יותר  ובפרטיות 
קצוות אלו בממוצע הם שני הענינים 
של “משה” ו”איש האלקים” )הכפל 

בתחילת המזמור(:

הוא  האלקים”  ש”איש  אע”פ 
)“איש”  קצוות  שני  של  חיבור 
אחד  באדם  שהם  כפי  ו”האלקים”( 
אלקים  שם  מ”מ  אבל  )משה(36 

דאף שמפשטות הלשון משמע, שבמשה   )36
היו ב' ענינים נפרדים, "איש" )"מחציו ולמטה"(, 
והחידוש  ולמעלה"(,  )"מחציו  ו"האלקים" 
במשה הוא, שהוא "האלקים" "מחציו ולמעלה" 
)משא"כ שאר בני אדם הם כולו בבחי' איש, גם 
הכתוב  לשון  מפשטות  הרי,   – ולמעלה(  מחציו 
שמשה  שהיות  מובן,  האלקים"(  איש  )"משה 
הוא איש אחד, נשמה בגוף אחד, הרי הוא "איש 
האלקים" בכל מציאותו* )ראה ד"ה פנים בפנים 
הנ"ל, מע"ח שער לאה ורחל בסופו. וראה "קובץ 
)בעסקו  ולמטה"  "מחציו  שגם  שם(,  ניסן"  י"א 
בענינים גשמיים( הוא חלק מ")איש( האלקים", 
וגם "מחציו ולמעלה" )בעסקו בענינים רוחניים( 
בשאר  )משא"כ  )האלקים("  מ"איש  חלק  הוא 
בני אדם, אף שיש להם ב' חלקים – נשמה וגוף, 
נשמה היא "חלק הוי' עמו", "חלק אלוקה ממעל 

ממש", וגוף הוא נברא גשמי(.

שמפרש  שם,  לדב"ר  מהרז"ו  פי'  ראה   )*
הי'  משה  )פמ"א(  הפדר"א  ע"פ  זה  מאחז"ל 
לחלק  וקורא  בשמים,  וכולו  בהר  עומדות  רגליו 
אלקים. שבשמים  ולחלק  איש  בארץ   שעמד 

הדרגא  זוהי  הטבע37,  בגימטריא 
באלקות ש”מתלבשת” ומחי' את טבע 
האלקים”,  “איש  נאמר  ולכן  העולם. 
כיון שבחי' “איש” )“מחציו ולמטה”( 
של משה, כפי שהוא קשור עם העולם, 
מתאחד )רק( עם “האלקים” )אלקות 
הוי'  עם  לא  אבל  הבריאה(38  שבערך 
האלקות  גילוי  כו'(,  העצם39  )שם 
בשם  )שנברא  מהעולם  שלמעלה 

אלקים, בראשית ברא אלקים40(.

לפני  )שנאמר  “משה”  אמנם 
“כי  שם  על  הוא  האלקים”(  “איש 
משם   – משיתיהו”41  המים  מן 

37( פרדס שער יב )שער הנתיבות( פ"ב. ר"ח 
שער האהבה פ"ו ד"ה והמרגיל )קכא, ב(. וראה 
שם שער האהבה ספ"א ד"ה וכדי להבין )נב, ד(. 
)ומרומז  א  קפט,  בזהר(;  )דאיתא  א  פט,  של"ה 
בזהר(; שח, ב. שו"ת חכם צבי סי"ח. שעהיוה"א 

רפ"ו.
שזהו  מכיון  לומר:  יש  גיסא  ולאידך   )38
הרי  הבריאה(,  שבערך  )אלקות  האלקים"  "איש 
לגמרי  מתאחד  לא  ולמטה"(  )"מחציו  "איש" 
לא  וגם  ולמעלה"(,  )"מחציו  "האלקים"  עם 
אנוש  )בבחי'  איש  מבחי'  למטה  האלקות  נמשך 
וכיו"ב(; משא"כ ע"י התאחדות משה עם עצמותו 
ית', שזהו התוכן ד"תפלה למשה", בכחו לאחד 
"איש" ו"האלקים", וגם להמשיך אלקות למטה 
מבחי' איש כו', כדלקמן בפנים סעיף י )לא נדפס 

כאן(.
יט  39( כס"מ הל' ע"ז פ"ב ה"ז. פרדס שער 
ואילך.  מו"נ ח"א פס"א  פ"א.  ד'(  בן  )שער שם 

עיקרים מאמר ב' פכ"ח.
40( בראשית א, א.

41( שמות ב, י.
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הוי'44  שם  מה43(,  מ”ה42)ונחנו 
האלקים”45(, אלקות  )למעלה מ”איש 
הפירוש  וידוע  מהבריאה.  שלמעלה 
הוא  משה  נשמת  ששרש  בזה46, 
מדרגא גבוהה מאד, בחי' מים )עלמא 
ויבשה  מארץ  שלמעלה  דאתכסיא47(, 
“מן   – ומשם  האדם(,  מושב  )מקום 
ב)עלמא  בגלוי  משיתיהו”   – המים 
דאתגליא, עד ב(עולם הזה הגשמי. כך 
פה  בגוף  כנשמה  נמצא  שהוא  שכפי 
דבוק  המים”,  “מן  בגלוי  ה”ה  למטה 
דגי  )בדוגמת  למעלה  למקורו  בגלוי 
למקור  בגלוי  קשורים  שתמיד  הים 

חיותם – מי הים48(.

האלקים”  איש  ש”משה  נמצא 
אצל  הנ”ל  הענינים  שני  על  רומז 
משה: )א( “משה” – התקשרותו )פה 
למטה( עם אלקות שלמעלה מהבריאה 

ע'  תצוה  אוה"ת  א.  קטז,  שמות  תו"ח   )42
א'תרה. ע' א'תרכג. וראה גם תו"א יתרו סט, ריש 

ע"ב. מג"א צט, ג. ובכ"מ.
43( בשלח טז, ז. ח.

וארא  ע' קלז. אוה"ת  44( ראה סה"מ תקס"ב 
ע' רג. ובכ"מ.

45( ראה תו"א יתרו שם. לקו"ת ואתחנן ג, ד. 
אוה"ת עקב ע' תקצט. ובכ"מ.

46( ראה תו"ח ואוה"ת שבהערה 57 )לא נדפס 
כאן(. ובכ"מ.

47( תו"א בשלח סב, א-ב. ובכ"מ.
48( וראה ע"ז ג, ב: מה דגים שבים כיון שעולין 
שפורשין  כיון  אדם  בני  אף  מתים,  מיד  ליבשה 

מד"ת ומן המצוות כו'. וראה גם ברכות סא, ב.

אלקות  לגלות  הכח  את  )שנותנת 
ולהמשיך  העולם,  את  ולשנות  למטה 
למטה(,   – גבול  הבלי  כח  נצחיות, 
התקשרותו   – האלקים”  “איש  ו)ב( 
הבריאה,  שבערך  אלקות  עם  )כאיש( 
אלקות  להמשיך  הכח  את  נותן  וזה 
בערך ל)בנ”י( נשמות בגופים בעולם, 
)מצד  כלים  להעשות  שיכולים  באופן 
ענינם הם(, ובאופן של קביעות, לגילוי 
אלקות שבערך הבריאה, עד ל”ושכנתי 
שלמעלה  אלקות  גילוי   – בתוכם” 

מהבריאה.

מדוע  מובן  הנ”ל  כל  ע”פ  ו.   .  .
ישראל,  של  גואלם  הוא  משה  דוקא 
הוא  ראשון  וגואל  מצרים,  בגאולת 
בדרגת  שבהיותו  כיון   – אחרון  גואל 
“תפלה למשה איש האלקים” יש בכחו 
הבלי  כח  גילוי   – גאולה  להמשיך 
גבול – בעולם, ולגאול את בנ”י מכל 
המיצרים וגבולים, עד גם דקליפת וע”ז 
הגאולה  גם   – זה  ובכח  מצרים,  של 
צאתך  ש”כימי  והשלימה,  האמיתית 
מארץ מצרים אראנו נפלאות”, לא רק 
נסים המלובשים בטבע )אלקים(, אלא 
גם נסים גלויים שלמעלה מדרך הטבע 

לגמרי, ועד נפלאות,

אחרי'  שאין  גאולה  זו  ותהי' 
יהי'  כולו  העולם  שכל  באופן  גלות, 
דירה לו יתברך, דירת קבע ונצחי, לעד 

ולעולמי עולמים.
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ביאור הלשון "על כסאו לא ישב זר"

 הרה"ח מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
רב ומד"א דכפר חב"ד*

א
בברכות לאחר קריאת ההפטרה הלשון בסידור הוא "שמחנו ה' אלקינו באליהו 
הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כסאו לא ישב 

זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כו'".

והנה הפירוש ב"לא ינחלו עוד כו'" הוא, שלמרות שהיו מלכים שנחלו את הכבוד 
עוד אחרים את כבודו", והמלכות תהיה רק  ינחלו  של דוד, אנו מבקשים ש"לא 

לבית דוד.

ולפי זה צריך ביאור מדוע במ"ש לפנ"ז הלשון הוא "על כסאו לא ישב זר" ולא 
"לא ישב עוד זר", דלכאורה הכסא של דוד והכבוד של דוד הוא אותו ענין, ומדוע 

בתחילה הלשון הוא "לא ישב זר" ולאחמ"כ "ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו?

ועוד יש לבאר מה שבהמשך אנו אומרים "כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה 
נרו לעולם ועד" – היכן היתה השבועה הזאת שלא יכבה נרו לעולם ועד?

דובב שפתי ישנים

* מתוך שיעור שנמסר בישיבתנו הק' בי"ד סיון תשע"ד )חלקים נוספים משיעור זה נדפסו בגליון קיח ובגליון 
קכב(, יהיו הדברים לעילוי נשמתו.
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ב
ויובן בהקדים הטעם לזה שמצינו ג' מקומות בספר תהילים העוסקות בשבועה 

של הקב"ה לדוד:

א. "כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם אכין זרעך ובניתי לדור 
ודור כסאך סלה" )תהילים פט, ד(.

וכסאו כימי  זרעו  לו, ושמתי לעד  ובריתי נאמנת  "לעולם אשמור לו חסדי  ב. 
שמים . . אם חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו . . וחסדי לא אפיר מעמו . . אחת 
נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב, זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי" )שם פס' 

כט(.

ג. "נשבע ה' לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך, אם ישמרו 
בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך" )שם קלב, יא(.

וצריך ביאור מדוע נכפלה שבועה אחת ג"פ?

ונקודת הביאור בזה: דכאן משמיע ג' שבועות שונות שנשבע הקב"ה לדוד המלך: 
)א( שהמלכות לא תפסק מזרעו – "בניתי לדור ודור כסאך סלה", )ב( ש"כסא דוד" 
קשורה  תהיה  דוד  בית  שמלכות  )ג(  נגדי",  כשמש  "וכסאו   – לעולם  קיים  יהיה 

לירושלים – "ישבו לכסא לך".

ולפי זה יובן דלא כפל שבועה אחת ג' פעמים כ"א הוא ג' ענינים שונים שהקב"ה 
נשבע לדוד המלך.

ג
והענין הוא דבתחילה נשבע הקב"ה לדוד שהמלכות לא תפסק מזרעו, דהנה 
וז"ל:  ז(  א,  )מלכים  הרמב"ם  וכמ"ש  המלך,  של  לבניו  בירושה  עוברת  המלכות 
"כשמעמידין המלך מושחין אותו בשמן המשחה . . ומאחר שמושחין המלך הרי זה 

זוכה לו ולבניו עד עולם, שהמלכות ירושה כו'".

ירושת  דהנה  המלוכה,  את  שיורשים  בנים  למלך  יש  אם  רק  הוא  זה  כל  אך 
המלכות שהיא ירושת תפקיד ה"ה ככל ירושת נחלה שלמוריש יש רכוש ונכסים 

שהוא הבעלים שלהם והוא מוריש אותם לבניו.

וכשם שבירושת נחלה צריך שיהיה למוריש בנים שיקבלו את הנכסים, כמו"כ 
הוא בירושת מלכות שבשביל שיהיה המשך המלוכה צריך להיות יורש, ואם לא 

היו לו בנים אזי נפסקה המלכות.
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וזהו שנשבע הקב"ה לדוד "כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי . . ובניתי לדור 
ודור כסאך סלה", פי' "לדור ודור" שהמלכות של דוד תעבור בירושה מדור לדור 

ולא יהיה ח"ו הפסק.

ד
קיים  יהיה  והיינו שהכסא שלו  נגדי",  "וכסאו כשמש  לדוד  נשבע הקב"ה  ועוד   

לעולם.

ויובן זה בהקדים מ"ש הרמב"ם )מלכים א, ז( וז"ל: "כיון שנמשח דוד זכה בכתר 
מלכות, והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם, שנאמר כסאך יהיה נכון עד עולם".

כ"ק אד"ש מה"מ מהו ה"כתר  חיי שרה( מבאר  ג לפרשת  )שיחה  ובלקו"ש ח"ל 
מלכות" שזכה בו דוד, דהנה במלוכה ישנם ב' ענינים: א. התפקיד של מלוכה, היינו 
. ואשר יבא   . )ובלשון הכתוב "אשר יצא  הפעולות וההנהגות של המלך על העם 
לפניהם"(; ב. מלך בעצם, היינו שהוא איש מנושא בעצם מכל העם )ובדרך ממילא 

הוא מתנהג כמלך(.

וזהו ה"כתר מלכות" שזכה בו דוד — לא רק שבית דוד ימלכו בפועל, אלא שהם 
יהיו מלכים בעצם )"כתר מלכות"(.

ועפ"ז יובן שיש גם חילוק בגדר ירושת המלכות בין מלכי בית דוד לשאר המלכים: 
בשאר ירושת מלכים שאינו אלא ירושת תפקיד ה"ז דומה לכל ירושת נחלה, שהמוריש 
יש לו בעלות על תפקיד פלוני )ע"ד שאר רכושו ונכסיו שהוא הבעלים עליהם( שהוא 

מוריש לבניו, ואם לא היו לו בנים אזי נפסקה המלכות ע"ד ירושה כפשוטה.

משא"כ אצל מלכות בית דוד אין זו כמו ירושת נכס, אלא הוא ענין הבא בדרך 
ממילא, שע"י ש"זכה דוד בכתר מלכות" – "הרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם", 
היינו שבדרך ממילא נטבע בהם כח המלוכה עד עולם, וגם כשהמלוכה היא לא מבית 
דוד הנה הכח למלוכה ניתן מבית דוד, וזהו מה שנשבע הקב"ה לדוד שכסאו יהיה 

קיים לעולם.

המלוכה  את  רק  ירש  לא  הוא  דוד,  מלכות  את  שלמה  שכשירש  יובן  זה  ולפי 
)הפעולות וההנהגות על העם( של דוד, אלא הוא התיישב על הכסא של דוד.

וזו השבועה השניה – "אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב, זרעו לעולם יהיה" 
היינו שהצאצאים שלו יהיו תמיד ממלכות בית דוד, "וכסאו )הכסא של דוד( כשמש 

נגדי" פי' כשם שהשמש קיימת לעולם, כך הכסא שלו קיים לעולם.
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ואופן הגילוי יהיה – "כירח יכון עולם ועד", כלומר, כשם שהלבנה פעמים מוסתרת 
ופעמים מגולה, כמו"כ מלכות בית דוד פעמים מוסתרת ופעמים מגולה – אך קיים 

לעולם )כשמש(.

ובזה יובן ההבדל בין מלכות ירבעם למלכות רחבעם: דהנה לירבעם היה דין של 
מלך וכמ"ש הרמב"ם )הל' מלכים א, ח(: "נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, 
והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצוה ונלחם מלחמות ה', הרי זה מלך וכל 
. . שהרי אחיה השילוני העמיד ירבעם כו'", ומובן מזה  מצות המלכות נוהגות בו 

שהיה לו גדר של מלך, ואף יותר מכך גם יכל להוריש זאת לבניו.

ירש את  ואעפ"כ יש הבדל בין המלכות שלו למלכות רחבעם, דהנה ירבעם רק 
המלכות מדוד, כלומר הוא קיבל את המלוכה, אך הוא לא התיישב על כסא דוד כיון 
שלא היה מזרעו, אך רחבעם שהיה הבן של שלמה והנכד של דוד – התיישב על כסא 

דוד.

)וכן המלכים בזמן של החשמונאים, הורדוס ואגריפס, אף שהיה להם דין של מלך 
מ"מ הם רק ירשו את המלוכה אך הם לא התיישבו על הכסא של דוד(.

ה
 ועוד נשבע הקב"ה לדוד – "ישבו לכסא לך", היינו שמלכות בית דוד תהיה קשורה 
עם ירושלים, וכמ"ש הרמב"ם )מלכים א, י( "אין ממנין אותן בירושלים לעולם אלא 

מלך ישראל מזרע דוד", כלומר, אין ממליכין מלך מבית דוד אלא בירושלים.

וכן כתיב "כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו, בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך" 
)תהילים קלב, יב(, והיינו שבחר הקב"ה בכהנים, בלויים ובמקום המקדש, ולאחר מכן 
כתיב "נשבע ה' לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך, אם ישמרו 
בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך", היינו שהקב"ה נשבע 

שמלכות בית דוד היא חלק מבית המקדש.

ומדויק זה גם מהסידור דבברכת "ולירושלים עירך" אנו מבקשים "וכסא דוד עבדך 
מהרה בתוכה תכין", ולאחר מכן בברכת "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" אנו לא 
מבקשים על "כסא דוד עבדך", כ"א דוקא כשמבקשים על ירושלים, היינו שיש קשר 

בין כסא דוד לירושלים, והשלימות של כסא דוד הוא בירושלים.

וזו השבועה השלישית – "אם ישמרו בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם בניהם עדי 
שייך  לעולם(  )שקיים  הזה  שהכסא  הוא,  לך"  ב"כסא  דהפי'  לך",  לכסא  ישבו  עד 

לירושלים.
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לירושלים,  דוד לא שייך  לירושלים, אבל הכבוד של  אך הנה רק הכסא שייך 
ושייך שירש זאת גם אדם זר.

ו
ועפ"ז יובן הלשון "על כסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו", דהנה 
מאחר שדוד אינו רק מושל ושולט על פעולות העם אלא זכה ב"כתר מלכות" היינו 
שהוא איש מנושא בעצם מכל העם, ונטבע בו ובזרעו כח המלוכה, והקב"ה נשבע 

שכסא דוד יהיה קיים לעולם – 

מי שאינו מזרע בית דוד )"זר"( אף שנקרא מלך לענין השררה והמלוכה בפועל 
על העם – אינו יכול לשבת על הכסא של דוד, ולכן לא מבקשים "על כסאו לא ישב 

עוד זר" מאחר שזר לא יכול לרשת את כסא דוד.

וכ"ז הוא רק בירושת "כסא דוד", אך הכבוד של דוד )"את כבודו"( היינו השררה 
של המלך על העם זה יתכן גם למי שאינו מזרע בית דוד, וכמו ירבעם שהיה לו דין 
מלך לאחר שהמליך אותו אחיה השילוני, והוא ירש את מלכותו ממלכות בית דוד.

ולכן אנו מבקשים "ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו", היינו שלמרות שהיו כאלו 
שירשו את הכבוד של המלוכה ממלכות בית דוד, הנה אנו מבקשים ומתפללים 

שישמחנו ה' אלקינו במלכות בית דוד ולא ינחלו יותר את כבודו.

קרבן עצים

 הרה"ג אפרים גרינבלאט ע"ה*
 בעמח"ס שו"ת "רבבות אפרים"
וראב"ד מעמפיס, טענסי

א
איתא1 במתניתין )מנחות קו, ב( "הרי עלי עצים לא יפחות משני גזירין". וכתב 
רש"י: "שני בקעיות גדולות". ובגמ' איתא: "ת"ר קרבן מלמד שמתנדבים עצים". 

* תודתנו נתונה להרה"ג רן יוסף חיים מסעוד אבוחצירא שליט"א והרה"ג מרדכי אלמקייס שליט"א שהמציאו 
לידינו מאמר זה.

1( הערת המערכת: בכל הבא לקמן ראה ג"כ לקו"ש חי"ז שיחה ד לפרשת ויקרא.
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וכתב רש"י: "קרבן. 'נפש כי תקריב מנחה'" והוא בויקרא ב' א'. אבל ברבנו גרשום 
לדון  יש  ולכאורה  ב'.  א'  בויקרא  והוא  קרבן'".  מכם  יקריב  כי  'אדם  "קרבן.  כתב: 
האם יש נפק"מ בין ב' הלימודים מהפסוקים, וראה בתורה תמימה ויקרא ב' אות ו'. 

ובהמשך דברינו נראה דיתכן דיש נפ"מ מלימוד הפסוקים השונים.

ובגמ': "וכמה שני גזירין, וכן הוא אומר וכו'" וכתב רש"י )ד"ה "וכן הוא אומר"( 
)כח, א( איתא: "כשעלו בני הגולה לא מצאו  ובגמ' תענית  "דעצים איקרו קרבן". 
מלאה  לשכה  נביאים שאפילו  והתנו  והתנדבו משלהם,  אלו  ועמדו  בלשכה  עצים 

עצים יהיו אלו מתנדבים משלהן שנאמר והגורלות הפלנו על קרבן העצים".

ובגבורת ארי )תענית כו, א( נסתפק אי הוי קרבן עולה או שלמים. והנה מלשון 
הרמב"ם שכתב )פ"ו מכלי המקדש ה"ט( "ויום שיגיע לבני משפחה זו להביא העצים 

היו מקריבין עולות נדבה וזהו קרבן העצים", מוכח שזה היה עולת נדבה ודו"ק.

ויש לשדות בזה ברזלא ולחלק דחוץ מקרבן העצים הביאו קרבנות, וקרבנות אלו 
היו קרבנות עולת נדבה. וזה מדוייק מלשון הרמב"ם שכתב היו מקריבין עולות נדבה 

והוא קרבן העצים, והוא דביחד עם העצים הקריבו קרבנות.

וכן מבואר במשנה למלך שכתב "ונראה דקרבן העצים שהיו להם כמו יו"ט לא היה 
הטעם משום שהיו מתנדבין להביא עצים אלא מפני שהיו מקריבין אותו היום עולות 
נדבה . . אבל מטעמא דהיו מתנדבין להביא עצים לא היה נעשה להם יום טוב". הרי 
על  הביא בספר מלאכת שלמה  וכן  חוץ מהעצים.  נדבה  עולות  קרבנות  דהקריבו 
המשניות )תענית פ"ד משנה ד( וז"ל: "אותם המתנדבים עצים למערכה היו רגילין 

להביא קרבן בהמה בו ביום מרוב שמחתם במצוות".

אבל בריטב"א תענית פ"ד )כו, א( כתב "וי"א שהיו מבערים במזבח בפ"ע מן העצים 
הריטב"א(.  בדברי  מה שתמה  ארי  בגבורת  )ועי'  העצים"  קרבן  היה  וזה  שהתרבו 
נאסרו  העצים  הקרבת  מפני  דרק  תענית  המגילת  דברי  הביא  המוריה  הר  ובספר 

במלאכה. הרי דקרבן העצים לכאורה הי' נקרב.

וא"כ אולי יש לתלות דבר זה במחלוקת אי בקרבן עצים היו מביאין עוד קרבנות 
או דזה לבד היה הקרבן. ועיין בספר יריעות שלמה )ועיין בספר משנת ראשונים(.

ב
אמרינן עוד שם בגמרא "אמר רבא ולדברי רבי עצים טעונין קמיצה". וכתב רש"י: 
"שמרסקן לעצים דקין עד שנוטל מהם מלא קומצו". ומבואר דקמיצה בעצים דנוטל 

מלא קומצו מהעצים אבל לא מבואר מה שעושה בשאר העצים.
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אבל בתוספות )כ, ב ד"ה לדברי רבי( כתבו: "מה קמיצה שייך בעצים הא אין בה 
שיריים וכולן נשרפין וי"ל וכו' דמנחת חוטא של כהנים נקמצת הקומץ קרב לעצמו 
ואח"כ מקריב  וביאורו לקומץ העצים  כאן עצים".  וה"ה  והשיריין קרבין לעצמן 
שאר העצים לעצמן וא"כ ג"כ מקריב שאר העצים. עוד כתבו שם התוספות דעצים 
טעונין כ"כ ימין וקידוש כלי. ובשיטה מקובצת כתב: "המתנדב שני גיזרין מבקע 
מלא קומצו קסמים דקים ונותן על המערכה ואח"כ נותן האחרים", הרי דשורף כל 

העצים.

ואמרינן עוד בגמ' "אמר רב פפא לדברי רבי עצים צריכין עצים". וכתב רש"י: 
"עצים. שהתנדב אדם טעונים עצים להסיקן בעצי הקדש כשאר קרבנות". ונלמד 
מזה דיש דין קמיצה בעצים וימין וקדוש כלי כשאר קרבנות וצריך לשרוף השאר. 
אבל ברבנו גרשום כתב )קז, א(: "קומץ מלא קומצו יקטיר וטעונה הגשה ומלח 
כשאר קרבנות ושיירי אותן עצים לכהנים". הרי ג"כ בזה מצינו מחלוקת אי הכהנים 

מקבלין שיירי העצים לר"ג או לתוס' דנקטר ע"ג המזבח.

אבל בפירוש הקדמון למעילה שנדפס בסוף המסכת כתב: "עצים צריכים קמיצה. 
פי' קמיצה שצריך להביא עליהם מנחת סולת ושמן כמו שמביאין על קרבן מנחת 
נסכים וצריך לקמוץ אותה מנחה והנשאר נאכל לכהנים". וא"כ יש לנו ג"כ מחלוקת 

בדין קמיצה בעצים אי קומץ העצים או קומץ הסולת.

 ואולי י"ל דאי הלימוד של קרבן עצים הוא מ"אדם כי יקריב" א"כ יתכן דקומץ 
העצים, אבל אי הלימוד מ"נפש כי תקריב קרבן מנחה" א"כ במנחה קומץ הסולת. 

ויש לדחות )ועיין בס' שבט מנשה סימן ה' הנספח לס' תורת האשם(.

והרמב"ם כתב בהלכות מעשה הקרבנות פט"ז הי"ג: "הרי עלי עצים לא יפחות 
משני גזרין עביין כמחוקות" ובהלכות איסורי מזבח )פ"ז ה"ג( כתב ע"ז: "וכמותן 

עושין לדורות".

ומאין מקורו של הרמב"ם דלדורות ג"כ היה של אמה הא מקום המערכה הי' 
גדול ביותר. ועי' בהר המוריה הל' איסורי המזבח פ"ז אות יב, ובשפת אמת בזבחים 
)סב, ב( העיר כ"כ בזה ודעתו דלדורות היו העצים גדולים כהמערכה ודו"ק. ועיין 
בספר מקדש דוד בסימן י"א בענין מתנדבין יין ושמן עצים ולבונה אות ג', ובמנחת 

חינוך סוף מצוה רפה. 
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ג
ובזבחים שם מבואר שלא יהיו עצי מזבח יוצאין מהמזבח כלום. והרמב"ם לא הביא 
דין זה וצ"ע אמאי. ובזמנו בשנת תשי"ט הערתי מזה לידידי רב פעלים הרב הגאון ר' 

אליעזר זילבר זצ"ל והשיב לי בזה וז"ל:

"במה שהעיר שלא מצא בר"ם פסק הג' זבחים ס"ב שדרש מעל העצים אשר על 
האש אשר על המזבח שלא יהיו עצים יוצאים מן המזבח כלום. באמת כבר העיר כן 
בספר נתיבות הקודש על זבחים לא ]הזכיר[ הדין שלא יצא ולא הזכיר דין שבעי 

אמה גדומה. ובזה כתבתי שאם א"א לצמצם ס"ל אז עושה קצרה.

אמנם כאשר תעיין בירושלמי שקלים )פ"ו ה"ד( כל הדין של אמה גדומה היה רק 
במזבח הנחושת של משה, שמקום המערכה היה אמה על אמה ע"כ הקפידו בגזר 
עצים שיהי' כן אמה על אמה כמדתה ושלא יצא שאז הפסול בגזר עצים אם גדול 
ממקום המערכה, אבל בכל שאח"כ שגדולה היתה אין קפידא אם יצא מהמזבח או 

לא.

ועיין בספרי )פרשה ד פ"ו אות ה( שנזכר דרשה זו שלא יצא ד"א וזה אחר שדרשי 
שם  ולר"א  ציבור,  שמשל  כמזבח  ואש  שעצים  שמעון  ברבי  אליעזר  רבי  תחילה 
שמה מזבח שלא נשתמש בו הדיוט כן אש ועצים. וכבר טפלו בזה אי פליגי אי שתי 
הדרשות דרשינן יחד מב' הכתובים כי הר"מ פסק כשניהם פה ופ"ו מאיסורי מזבח 
וגם הא שבעי עצים הראויים להיות אש פסק הר"ם, וא"כ אולי אין לדרש כלל שלא 
יצא ולכן רק נרשם בספרי ד"א לזה הדרש. ויותר משמע כנ"ל שרק למזבח נחושת 
כונה ומה שהי' אין בפסקי הר"ם כמו דיני במה אין בר"ם שכבר בטל הדין וד"ל, וכ"כ 

העלו כמה ממפרשי הספרי. עכ"ל ידידי הגאון זצ"ל.

ד
יין ולא לבונה ולא  . אין מביאין לא   . ובתו"כ ויקרא )פרשה ח פ"י ה"ו(: "שנים 
עצים". והרמב"ם לא הביא דין זה. וצ"ל עפ"י מ"ש הר"ש משנץ דאי הלימוד ממנחה 
א"כ ב' אין מביאין דומיא דמנחה. אבל אי הלימוד מאזרח כמנחות ק"ו תימא אמאי 
יין שמן ולבונה ועצים. וא"כ הרמב"ם לומד הדין מאזרח וא"כ  אין מתנדבין שנים 

סובר דב' יכולין להביא עצים.

וניחא ג"כ דפסק כחכמים דלרבי אין לעצים דין קרבן מנחה וא"כ בא בשותפות, 
ואתי שפיר בתענית שם דהא תשע משפחות שהביאו קרבן עצים. אבל לרבי דזה 

כקרבן מנחה א"כ איך הם התנדבו, והעיר בזה בספר נזר הקודש במנחות.
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ואף דהרמב"ם פסק כחכמים ולא כרבי מ"מ חל על העצים קדושת הגוף בגדר 
מנחה וכמו שכתב בצפנת פענח תנינא דף ל' ע"א. ואולי אפשר ליישב בג' דתענית 
דאיירי דנדבו לחוד. ומנחה, כתב הרמב"ם בפי"ד ממעשה הקרבנות ה"ב דאין ב' 
מביאין וכתב שזה מדברי קבלה, ועיין במנחות קד. וצע"ק אמאי כתב שזה מדברי 
קבלה. ואולי כי אין מפורש בתורה, ועיין מזה במאירי ריש קידושין ובמגיד משנה 

הל' אישות פ"א ה"ב ודו"ק.

ובספר ושב הכהן במנחות קי נסתפק אי ב' מביאין מנחה של נסכים בשותפות, 
הביא  לא  דהרמב"ם  העיר  וכ"כ  במנחות,  הקודש  טהרת  בספר  בזה  נסתפק  וכן 
הדין דיין לא בא בשותפות, אבל כפי שכתבנו לכאורה זה מבואר דאפשר כי נלמד 
מאזרח ודו"ק. ולשון המשנה אין שנים מתנדבין עשרון אחד משמע דב' עשרונות 
כן, אבל הרמב"ם כתב אין שנים מביאין מנחה בשותפות ומשמע אפילו ב' ודו"ק 

בזה. וכבר העירו בזה שם בשפת אמת ובספר מקדש דוד שם בסוף הסימן.

ובהלכות ביאת מקדש )פ"ב הי"א( כתב הרמב"ם "האבל אין משלח קרבנותיו כל 
ז' אפילו יין או עצים או לבונה". הרי דעצים נקרא קרבן. וק"ק אמאי ז' הא אז הוא 
רק אבל מדרבנן, ובאמת בפי' ר' יחיאל מפרי"ז על מו"ק )טו, ב( ובתוספות רי"ד 
מבואר דרק יום המיתה אבל בשאר ימי אבלו אפילו איסורא דרבנן ליתא. ועיין 
בהערות לתוס' רי"ד בקובץ ראשונים להרב זקש עמוד ע"ד והגהות יד איתן על 

הרמב"ם.

ובמה שכתבנו מהתוספות דלרב בעי קידוש כלי לעצים יקשה להרמב"ם דפסק 
כחכמים האם אין צריך כלי. וראיתי בספר הנחמד תורת הקודש ח"א לידידי הרב 
מרדכי אילן שליט"א )סימן ה אות ב( דכתב דיש לפרש דהיינו קידוש כלי דהקומץ. 
ועיין שם שהאריך לבאר מחלוקת רבי וחכמים ובדין קדושת הגוף בעצים ולא הניח 

דבר שלא ביאר בדין זה.

שוב ראיתי במנחת חינוך במצוה קט"ז שכתב שמנחה אינה באה בשותפות, ור"ם 
כתב שדברים אלו דברי קבלה הן, ובמנחות ילף לה מקרא. וא"כ הקשה מדוע כתב 
הרמב"ם קבלה, ועיין במהר"ם שיק במנין המצוות מה שכתב בזה. ועיין כ"כ בספר 

באר יצחק על משניות מנחות פי"ב מ"ה.

וידידי הרב משה סאכשבסקי שליט"א כתב לי בענין זה וז"ל: "במה שכתבת ולשון 
המשנה אין שנים מתנדבין עשרון אחד משמע דשני עשרונים כן, אבל הרמב"ם 

כתב אין שנים מביאין מנחה בשותפות, ומשמע אפילו שנים לא.

ונראה לי שהרמב"ם אזיל לשיטתו בהלכות מעשה הקרבנות )פי"ב הל"ז( שכתב 
וקומץ מנחה לכל מנחה בין שהיתה עשרון אחד בין שהיתה שני עשרונים, הרי 
היא דדעת הרמב"ם דכל המנחה בין גדולה בין קטנה היה רק חדא לדינא ומש"כ 
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איכא רק קומץ אחד, ומש"כ ב' כאן כתב הרמב"ם דגם לדם שותפות, אבל במנחה בין 
גדולה בין קטנה אית ליה דין של רק אחד". עכ"ל ידידי הרה"ג שליט"א.

ה
ובמנחות )פה, ב( "עץ שנמצא בו תולעת פסול" ו"בעי רבא הקדישו מהו שילקה 
וכו' תיקו". וכתבו התוספות )ד"ה בעי רבא( דבעיא אליבא דרבי דעצים קרבן הוא. 

והרמב"ם בפ"ו מאיסורי המזבח ה"ג כתב בעיא זו.

וכתב הברכת הזבח דלפי"ז נראה דלא ס"ל כסברת התוס' והבעיא היא ג"כ לרבנן 
כיון דלצורך קרבן הם שייך בהו ג"כ פסול בעל מום. ובצאן קדשים כתב מנין לו 
דרבנו פסק לא כרבי עיין בדבריו. ולא מובן לי הא לא פסק כרבי דבעיא קמיצה 
למלך  במשנה  ועיין  בדבריו.  דהעיר  ט'  אות  המוריה  בהר  עיין  וכן  בדבריו.  וצ"ע 
וכתב דבעיא דרבא היא אף לרבנן. ומבואר שם דרק עץ לח פסול אבל יבש גורר את 

המקום.

ונסתפק בספר משנת ראשונים בשביל הקודש בשם בנו ר' מרדכי שליט"א איך 
הדין בהקדיש מתולע ואפשר לגוררו, וכתב דמסתברא כיון שזה היה בכלל ההקדש 
דעובר. ויש לדון איך הדין בנפל בו מום וסתמו, יען דבקרשי המשכן מבואר בשבת 
ק"ב דסתם לתוכו אבר וא"כ ה"ה להכא. ובאתי רק לעורר ודו"ק. ועיין כמו כן בספר 
מקור ברוך להגאון מיאנאווא הרה"ג ר' נחום ברוך הי"ד בחלק א' סימן כ"ט. כן איך 

הדין אם בבמה הקריבו עצים. ובאתי רק לעורר.

ועיין עוד מה שכתבנו במ"א בענין פסול מותלע שבעצים, ועיין יריעות שלמה פ"ו 
הל"ט מכלי המקדש, ובאריכות במעשי למלך.
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"שלח נא ביד תשלח" פועל במשיח את ענין החיים

 הת' דוד שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה )ש"א(

א
בדבר־מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב כותב כ"ק אד"ש מה"מ אודות שליחותו של 

אליעזר לקדש את רבקה וחוקר אם אליעזר היה שדכן או שליח.

ומסביר שע"פ פנימיות הענינים נישואי יצחק ורבקה ענינם הוא יחוד מ"ה וב"ן, 
כלומר חיבור גשמיות ורוחניות, וגם ענינו של שליח הוא יחוד מ"ה וב"ן כיון שמצד 

אחד הוא מציאות בפ"ע – נפרד מהמשלח, ומצד שני הוא כמותו ממש דהמשלח.

ועפ"ז מסביר שאליעזר היה שליח וז"ל:

"ועפ"ז יובן הטעם )הפנימי( לכך שאליעזר הי' דוקא שליח )ולא שדכן( – שכן 
בכדי לפעול את העבודה וההמשכה של יחוד מ"ה וב"ן, צריך להיות כך גם אצל 
האדם שפועל זאת, שיהי' מציאות בפני עצמו )ב"ן(, ומציאות זו תתבטל ותתאחד 
עם המשלח )מ"ה(. שזהו ענינו של שליח דוקא . . ולכן הי' אליעזר בגדר שליח 
דוקא כדי לפעול את נישואי יצחק ורבקה, שכן אצל שליח ישנה השלימות של יחוד 

מ"ה וב"ן, שהמציאות שלו נעשית כמותו דהמשלח )משא"כ שדכן(".

ולאחר מכן מבאר שגם במלך המשיח ישנו את ענין השליחות:

גאולה ומשיח
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"עפ"ז מובן מדוע יש במשיח עצמו )גם( הגדר של שליח, שמתבטא בחיבור ויחוד 
בין שני ענינים )יחוד מ"ה וב"ן(: מציאות לעצמו, כביכול, של נשמה בגוף, בשר ודם, 
ועוסק במצוות כדוד  ]כפס"ד הרמב"ם, שמשיח הוא "מלך מבית דוד, הוגה בתורה 
אביו כו'", ו"ילחום מלחמת ה'", דבר המוכיח שהוא נמצא בעולם שבו קיימים מנגדים, 
שמשום כך הוא צריך לנהל מלחמה – וינצח[; ויחד עם זאת – שלוחו של אדם )העליון( 

כמותו ממש,

"יכוף כל ישראל לילך בה  )ע"י  והגוף בישראל  יחוד הנשמה  שכן כדי לפעול את 
ולחזק בדקה"(, ויחוד הרוחניות והגשמיות בעולם, צריכים להיות בו עצמו שני הענינים 

והתאחדותם יחדיו". עכ"ל כ"ק אד"ש מה"מ.

ודם נשמה  ומזה מובן שענין עיקרי בשליחותו של מלך המשיח הוא שיהיה בשר 
בגוף דוקא.

ובהמשך השיחה אומר: "וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, השליח היחיד 
שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, שכבר סיימו את כל הענינים – הרי מובן, שמתחיל 
להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר. ומזה מובן, שהדבר 

היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש".

וע"פ הנ"ל נמצא שמלך המשיח חי נשמה בגוף, דכיון שהתחילה השליחות דמלך 
המשיח שענינה הוא יחוד מ"ה וב"ן, ממילא צריך לומר שגם כעת יש במלך המשיח 

בתור שליח יחוד זה, ולכן מוכרח לחיות נשמה בגוף גשמי.

ב
והנה בהערה 106 מציין כ"ק אד"ש מה"מ לחתם סופר )שו"ת חו"מ ח"ו בסופו סצ"ח( 

ולכאורה גם מדבריו ניתן לדייק כן:

משרע"ה  שהי'  כמו  והוא  א'  הצעה  להציע  אני  צריך  דוד  בן  דביאת  בהא  "והנה 
יהיה  הרגיש בעצמו שהוא  ולא  ידע  ולא  נזדקין שמונים שנה  הגואל הראשון  שהיה 
גואל ישראל . . כן יהיה אי"ה הגואל האחרון ומיום שחרב ביהמ"ק מיד נולד א' הראוי 
בצדקתו להית גואל ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו ואז יערה עליו רוחו של 
משיח הטמון וגנוז למעלה עד בוא . . ובעונותינו כי רבו כבר כמה וכמה מתו ולא זכינו 

שיערה עליהם רוחו של משיח . . אולם כשיגיע אי"ה יגלה אליו ה' וישלחהו".

ומזה שכתב "ובעונותינו כי רבו כבר כמה וכמה מתו ולא זכינו שיערה עליהם רוחו 
של משיח . . אולם כשיגיע אי"ה יגלה אליו ה' וישלחהו", ניתן להבין דזה "שכו"כ מתו" 
הוא כיון ש"לא זכינו שיערה עליהם רוחו של משיח", אך במי שזכה שיערה עליו רוחו 
של משיח וישלחהו )וכנ"ל בשיחה שכבר התחילה השליחות( לא יהיה את ענין המיתה.
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ג
ולכאורה הענין ד"שלח נא ביד תשלח" זהו ענין התגלות מלך המשיח שישנה בזמננו 

זה, כמ"ש בדבר־מלכות ש"פ וירא תשנ"ב1:

"קיימת גם מציאותו של משיח כפשוטו )יחידה הכללית( – כידוע ש"בכל דור ודור 
נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל", "א' הראוי מצדקתו להיות 
גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", ואילו לא היו מתערבים ענינים 

בלתי רצויים המונעים ומעכבים כו', הי' מתגלה ובא בפועל ממש.

וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדורנו, שכבר נסתיימו ונשלמו 
כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו, הרי, בימינו אלו )כנ"ל 
סי"ג( נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, 
אלא( גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש"!

והיינו שע"י שנתבטלו כל הענינים הבלתי רצויים ישנה כעת ההתגלות דמשיח, אך 
התגלות זו אינה באותות ומופתים ולעיני כל כ"א רק התגלות מציאותו כמ"ש בדבר־

מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב:

"ויש לומר, ש"אויר )רוח( של משיח" הוא למעלה גם מ"אורו של משיח", כי, אור 
עד  ה'"  מלחמות  "ילחם  )כמו  פעולותיו  ע"י  דמשיח  ההתגלות  על  מורה  משיח  של 
כלומר,  דמשיח,  )חיות(  העצם  על  מורה  משיח  של  אויר  משא"כ  וכיו"ב(,  ש"נצח", 
מציאותו )מציאות שקיימת גם לפנ"ז למלכות( בתור מלך המשיח, ולאחרי  התגלות 
התגלות מציאותו )אויר שבאין ערוך מאורו של משיח(, מתחילה ההתגלות לעיני כל 

ע"י פעולותיו )אור של משיח(.

מציאותו )"מצאתי דוד  ועפ"ז מובן שעיקר החידוש דביאת המשיח הוא בהתגלות 
כי, כל פרטי הענינים שלאח"ז )התגלותו לעין כל ע"י פעולותיו לגאול את  עבדי"(, 
ישראל, וכל הענינים דימות המשיח(, באים כתוצאה והסתעפות מהתגלות מציאותו, 

וכלולים בה" עכ"ל כ"ק אד"ש מה"מ.

וכיון שבדבר־מלכות דוירא הסיבה לכך שצריך רק לקבל פני משיח הוא כי "ישנה 
גם ההתגלות דמשיח", ובדבר־מלכות דחיי שרה הסיבה לכך הוא "שמתחיל להתקיים 
ביד תשלח", השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר", משמע לכאורה שענינם  נא  ה"שלח 

אחד הוא.

ונמצא א"כ שתוכנה וענינה של התגלות מציאותו של מלך המשיח )שאינה באה לידי 
ביטוי בחיצוניות כנ"ל( הוא השליחות של מלך המשיח לגאול את בנ"י – "שלח נא ביד 

1( בהבא לקמן ראה בקונטרס התגלות משיח להרשד"ב וואלף פרקים לב־לג.
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תשלח", וממילא מובן שהתגלות זו מביאה את מלך המשיח לשלב ולמצב בו נצרך 
שיהיה מציאות של נשמה בגוף ולא יהיה בו ענין המיתה, כנ"ל.

ד
והנה בהמשך השיחה שם בנוגע להכרזה "יחי אדוני המלך דוד לעולם" אומר כ"ק 

אד"ש מה"מ:

"ההפטרה דשבוע שעבר מסתיימת בהכרזה "יחי אדוני המלך דוד לעולם" – נצחיות 
מלכות דוד שנמשכה במלכות שלמה, ששלימותה ע"י המלך המשיח שהוא "מבית דוד 

ומזרע שלמה" – שתוכנה של הכרזה זו הוא התגלות מציאותו דמלך המשיח".

וע"פ הנ"ל שהתגלות מציאותו של מלך המשיח מביאתו למצב שאין בו יותר מיתה, 
דוד  המלך  אדוני  "יחי  ההכרזה  תוכן  שזה  כאן  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  עוד  יומתקו 

לעולם".

מה"מ(  אד"ש  כ"ק  אומר  אותו  הפשוט  )מלבד הטעם  לכך  טעם  עוד  שזהו  ואוי"ל 
"שעיקר החידוש דביאת המשיח הוא בהתגלות מציאותו" ו"כל פרטי הענינים שלאח"ז" 

הינם רק "תוצאה והסתעפות מהתגלות מציאותו, וכלולים בה",

ששלימותה  בתחתונים"  "דירה  לפעול  הוא  משיח  בביאת  הכוונה  שתכלית  דכיון 
היא בהתאחדות דעליונים ותחתונים, לכן הדבר הראשון שבו נפעל החיבור דעליונים 
ותחתונים שזהו החיים הנצחיים של מלך המשיח זהו עיקר החידוש דביאת משיח כיון 

שאז מתחיל שלימות האיחוד דעליונים ותחתונים.

ה
פני  "קבלת   – היחידה שנותרה  נוספת בעבודה  כהנ"ל מובנת משמעות  ע"פ  והנה 

משיח צדקנו":

דהנה בד"מ ש"פ חיי שרה הנ"ל כשמסביר מהו הענין ד"קבלת פני משיח" אומר:

"צריך לומר, שעדיין נשאר משהו לעשות כדי להביא את הגאולה בפועל. והוא: ע"פ 
הידוע ש"בכל דור ודור נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל", "א' 
הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", וע"פ הודעת 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, השליח היחיד שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, שכבר 
סיימו את כל הענינים – הרי מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות 
של כ"ק מו"ח אדמו"ר. ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, 
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הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל 
ולהוציא את כל ישראל מהגלות"!

להגיע  צריך  בעבודת השליחות  היחיד שנשאר  הדבר  את  לומר  ונראה שע"מ 
מו"ח  כ"ק  של  השליחות  תשלח",  ביד  נא  ה"שלח  להתקיים  "שמתחיל  למסקנא 
אדמו"ר" ורק לאח"ז אומר שהדבר החיד שנשאר בעבודת השליחות הוא "לקבל 
פני משיח צדקנו בפועל ממש" והטעם לכך הוא "בכדי שיוכל לקיים את שליחותו 

בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות".

שמזה מובן שהעבודה "קבלת פני משיח צדקנו" קשורה בשליחותו של משיח 
לגאול את בנ"י.

ועפ"ז ניתן לומר שכחלק מהעבודה ד"קבלת פני משיח צדקנו" צריכה העבודה 
להיעשות מתוך ידיעה שמשיח צריך לחיות נשמה בגוף, כיון שענין זה נפעל ע"י 

השליחות של משיח לגאול את בנ"י, שזהו חלק מעבודה זו כנ"ל.

הדרגא הפנימית שבמשה

 הת' יוסף יצחק שי' הכהן כהן
תלמיד בישיבה

בדבר מלכות דש"פ יתרו ה'תשנ"ב מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את הצורך שבב' סוגי 
הדברות – ה'ראשונות' שנאמרו ע"י הקב"ה, וה'שניות' שנאמרו ע"י משה. ומבאר 

שבכל אחת מהן יש מעלה ויש חיסרון )עיי"ש ס"ז(.

וממשיך לבאר )ס"ח( אשר "תכלית שלימות המעלה היא כשישנו החיבור דב' 
הענינים: הגילוי דעצמות ומהות א"ס ב"ה בעצמותו ומהותו )לא כפי שנמצא במשה 
בתור ממוצע המחבר( לבנ"י כפי שנמצאים כנשמות בגופים בתחתונים ומקבלים 

את הגילוי בפנימיות מציאותם )לא ע"י ביטול מציאותם(". ע"כ תוכן דבריו.

שתכלית  לו־לז(  פ'  )לקו"א  בתניא  וכמבואר  בגאולה,  תהיה  זו  שלימות  והנה 
היינו  בתחתונים",  דירה  ית'  לו  להיות  הקב"ה  ש"נתאווה  היא  העולם  בריאת 

שהקב"ה בכבודו ובעצמו יבוא וישכון בתחתונים בתכלית הגילוי.

וכמבואר בזה בתחילת השיחה, שצ"ל דוקא באופן של 'דירה', כמו אדם הנמצא 
בדירתו אשר הוא נמצא שם בכל עצמותו, כך יהיה הקב"ה בעולם הזה הגשמי, 
של  דירתו  העולם  נהיה  עי"ז  רצונו,  את  ועושים  תומ"צ  מקיימים  שבנ"י  שע"י 
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הקב"ה, כך שהוא יהיה בעולם בתכלית הגילוי, ועד כדי דרגא נעלית יותר2 שהדירה 
מתאחדת עם הדייר )"ישראל וקב"ה כולא חד"(.

וזוהי עבודתינו בזמן הגלות להביא בפועל להתאחדות המלאה והמושלמת של 
מלך מלכי המלכים הקב"ה בעולם עם בני ישראל, ע"י קיום התורה והמצוות.

שלימות  ש"תכלית  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שכותב  במה  ולחדד  להעיר  יש  ולכאורה 
המעלה היא . . הגילוי דעצמות ומהות א"ס ב"ה בעצמותו ומהותו . . לבנ"י" יהיה "לא 
כפי שנמצא במשה בתור ממוצע המחבר", דאין הכוונה בזה שגילוי זה יהיה שלא 
ע"י 'משה' כלל, אלא הכוונה בזה היא שגילוי זה יהיה ע"י 'משה', שלא בתור "ממוצע 

המחבר":

דהנה אנשי הדור אין ביכולתם להתאחד עם הקב"ה, וע"כ מינה הקב"ה את 'נשיא 
הדור' ומנהיגו – משה רבינו – שתפקידו לפעול ענין זה.

וכדאיתא בזוהר שמשה הוא 'רעיא מהימנא'. ומבואר בזה3, אשר כמו רועה צאן 
נאמן, שכל ענינו הוא לקחת את צאנו למקומות בהם יש מרעה טוב, כך הוא 'נשיא 
הדור' ה'רעיא מהימנא' שענינו לדאוג לעם ישראל לכל צרכיהם – הן הרוחניים והן 

הגשמיים )ומובא במדרשים על משה רבינו(.

וכן מבואר ומפורסם באגרת קודש הידועה של כ"ק אד"ש מה"מ מג' תמוז ה'תש"י 
וז"ל: "נשיא בכלל, נקרא ראש אלפי ישראל, הוא בחינת ראש ומוח לגביהם, וממנו 
היא יניקה וחיות שלהם. ועל ידי הדביקה בו קשורים ומיוחדים הם בשרשם למעלה 

מעלה" )עיי"ש(4.

וא"כ ודאי הוא שענין כללי ועיקרי כ"כ בחיי היהודי, ויתירה מזו י"ל שזהו עצם 
רבינו'  'משה  ע"י  יתבצע  למעלה(  )וכמבואר  היהודי,  האדם  של  בריאתו  תכלית 

ויעבור 'נשיא הדור'.

וי"ל בזה שב' דרגות הם ב'משה רבינו' – 'נשיא הדור'.

ומהות  "הגילוי דעצמות  וז"ל:  ובהקדים דיוק הלשון דכ"ק אד"ש מה"מ בשיחה 
לבנ"י  המחבר(  ממוצע  בתור  במשה  שנמצא  כפי  )לא  ומהותו  בעצמותו  ב"ה  א"ס 
וכו'", והיינו, שישנה דרגא בה משה )'נשיא הדור'( הוא "בתור ממוצע המחבר", וזוהי 
'ממוצע  'נשיא הדור'  נזכר הלשון  רובם של המקומות בהם  ברוב  הדרגא המצויה 
המחבר' וכדו', ורק ע"י זה יכול היהודי להתקשר להקב"ה )אם מבחי' פנים אם מבחי' 

אחוריים(.

2( המבוארת בשיחה זו, ונזכרה גם כן )באופן דומה( בקונטרס "בך יברך ישראל" ה'תשנ"ב.
3( וקיבל היהודים תרפ"ז ועוד.

4( ורבו הביאורים וההסברים במקורות לענין זה, ויש להאריך ואכ"מ.
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וכידוע המבואר בהמשך רנ"ט )ד"ה "פנים בפנים" בסופו( במעלת 'נשיא הדור' 
אשר ההשפעה דרכו היא ע"ד משפך שלא לוקח לעצמו כלום, הוא ישירות מעביר 

את דבר ה'5.

"מלך  דרגת  והיא  הדור',  ב'נשיא  יותר  נעלית  נוספת  בחינה  שישנה  י"ל  אך 
זו )ד"מלך  וי"ל שבחי'  )וכידוע שנשיא הדור הוא גם המשיח שבדור6(.  המשיח" 
המשיח"( מתגלה אצל 'נשיא הדור' בגאולה, וכן היא מתגלה בעבודות הקשורות 

ישירות לתכלית בריאת העולם "להיות לו ית' דירה בתחתונים".

ואכן "כפי שנמצא במשה בתור" 'מלך המשיח' )ולא "בתור ממוצע המחבר"( הוא 
אכן יכול להביא ל"תכלית שלימות המעלה . . כשישנו החיבור דב' הענינים: הגילוי 
דעצמות ומהות א"ס ב"ה בעצמותו ומהותו . . לבנ"י כפי שנמצאים כנשמות בגופים 

בתחתונים ומקבלים את הגילוי בפנימיות מציאותם )לא ע"י ביטול מציאותם(".

ויומתק זה ע"פ מה שכתב כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ ויצא ה'תשנ"ב סי"ח 
וז"ל: "עתה נמצאים כבר במצב בו הגוף הגשמי ואפילו גשמיות העולם כבר נתבררו 
ונזדככו לגמרי, והרי הם "כלי" מוכן לכל האורות והענינים הרוחניים, כולל ובעיקר 
– אורו של משיח צדקנו, אור הגאולה האמיתית והשלימה, ועד גם לגילוי פשיטות 
משיח  של  העצמות  בפשיטות  מתגלה  שזה  כפי  ית',  העצמות של עצמות ומהות 
צדקנו )שלמעלה מבחינת יחידה ומכל השמות והדרגות והשפעות כו'(, ועל־ידי 

זה – מתגלה הדבר בפשיטותו של כאו"א מישראל".

טעם בדא"פ לבניית הארמון למלך המשיח

 הרב אורי מרדכי שי' ליפש
 שליח כ"ק אד"ש מה"מ
ורב ביה"כ חב"ד קרית הרצוג – ב"ב

א
בענין בניית ארמון לכ"ק אד"ש מה"מ בכפר חב"ד, יש להתבונן בפרטי הענין 

כיצד ומתי ניתנה ההוראה ועי"ז נוכל להגיע להבנה בענין זה:

5( וראה הע' 55 ו־56 בשיחה.
6( קונטרס 'בית רבינו שבבבל' ס"ה ובכ"מ.
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זושא ביקשו  ר'   – ר' חיים ריבקין נסע לכ"ק אד"ש מה"מ, אחיו  בתשרי תשל"ט 
לשטוח לפני כ"ק אד"ש מה"מ את הרעיון לבניית בית לכ"ק אד"ש בכפר חב"ד.

כשנכנס ר' חיים ריבקין ליחידות אמר לכ"ק אד"ש שאחיו זושא מעוניין לבנות לכ"ק 
אד"ש בית בכפר חב"ד. כ"ק אד"ש מה"מ הגיב ואמר: "ער וויל בויען ַא שטוב פאר 
מיר אין כפר חב"ד? ַאן ארמון! ]הוא רוצה לבנות בית עבורי בכפר חב"ד? ארמון![" 
)והראה בידו הקדושה תנועה של החלטיות(. אחר כך, המשיך ואמר: "און ניט אזוי 

ווי איצטער. און דערוויילע ווַארטן ]אבל לא כפי שזה עתה, ובינתיים להמתין[".

להתחיל  ניתן  האם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  את  זושא  ר'  שאל  שאח"כ  השנים  ובמשך 
לבנות את הארמון, וכ"ק אד"ש ענה לו פעם אחר פעם שעדיין לא הגיע הזמן.

בחודש שבט תשנ"ב אשתו של ר' זושא עברה ליד כ"ק אד"ש בסיום היחידות כללית 
ושאלה את כ"ק אד"ש בשם בעלה ר' זושא, האם הגיע הזמן לבנות את הארמון, וכ"ק 

אד"ש ענה: "פרעגן ַא רב אין ארץ הקודש ]לשאול רב בארץ הקודש[!".

מיד כשר' זושא שמע על תשובתו של כ"ק אד"ש הוא הלך לרב מרדכי שמואל 
אשכנזי ע"ה וסיפר לו על הוראת כ"ק אד"ש לבנות ארמון ועל כך שכ"ק אד"ש הורה 
לשאול רב בארה"ק, והרב ענה לו: בודאי, בשעטומ"צ, הגיע הזמן, ושיתחיל לבנות 

מתוך שמחה.

ביום ראשון עברה אשתו של ר' זושא בחלוקת דולרים וסיפרה לכ"ק אד"ש על 
תשובת הרב אשכנזי כ"ק אד"ש העניק לה דולר נוסף ואמר: "כפי שהרב הורה כן 

תעשו ובהצלחה רבה, ברכה והצלחה".

ולכאורה יש לבאר מדוע צריך כ"ק אד"ש מה"מ ארמון, ובאם אכן יש צורך בכך 
מדוע עד שנת תשנ"ב ענה כ"ק אד"ש מה"מ שעדיין לא הגיע הזמן, ומה נפעל בשנת 

תשנ"ב שאז הסכים כ"ק אד"ש מה"מ לבניית הארמון7?

7( ובפרט שהיה ניתן להבחין שכאשר יהודים נותנים לרבי כבוד – לא פעם היה שהדבר הפריע לו! )לדוגמא: 
בחוה"מ סוכות תנש"א, אירע שכ"ק אד"ש מה"מ עבר מהסוכה לחדרו )לפני שחרית( והעומדים בכניסה ל־770 לא 
הבחינו שכ"ק אד"ש מה"מ נכנס ונמצא בתוכם. והי' מי שהחל לעשות "שַא" )הי' זה סימן מובהק שכ"ק אד"ש מה"מ 
עומד להכנס(, וכ"ק אד"ש מה"מ שאלו "אלע מָאל דַארף מען טומלען" ]=תמיד צריך להרעיש[?( ומדוע בענין זה לא 

הסתפק כ"ק אד"ש מה"מ בבית בלבד ורצונו הק' הוא בבניית ארמון דוקא?
ומלבד הנ"ל, בקונטרס ענינה של תורת החסידות )סי"ב( כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "לכאורה תמוה: כשנותנים לאדם 
מתנה ובפרט מתנה גדולה, הרי אין מקום שיאמר שאיננו רוצה בה ]ויקבלה[ רק בתנאי שהמתנה תהיה גדולה עוד 

יותר", ואיך יתכן, שכ"ק אד"ש מה"מ עצמו מבקש מתנה גדולה יותר ממה שהציעו לו?
ועיי"ש בביאור אד"ש שכאשר המתנה הקטנה אינה נצרכת ונחשבת כלל – אין דופי בבקשת מתנה גדולה, ועד"ז 
י"ל בעניננו )וראה לקמן באריכות( שכיון שכ"ק אד"ש יגיע לארץ הקודש רק כמלך המשיח ממילא אין לו צורך בבית 

בארה"ק כ"א בארמון דוקא כיון שבארמון יהיה לו צורך משא"כ בבית.
יתירה מזו: כאשר היו חכמים בעיניהם שניסו לשאול אולי הכוונה היא לבית בדוגמת ביתו של כ"ק אד"ש מה"מ 
בחוב פרזידנט, כ"ק אד"ש מה"מ הגיב: "כבר שאלוני לפני כמה שנים, וקיבלו תשובה. עכשיו החליטו לבנות ורוצים 
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ב
וי"ל הביאור בזה:

בספר ישעיה )לב, יד־טו( נאמר אודות החורבן8: "כי ארמון נטש המון עיר עזב 
עפל ובחן היה בעד מערות עד עולם משוש פראים מרעה עדרים: עד יערה עלינו 

רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל ליער יחשב".

יהיה  המלך  "היכל  הוא  נוטש"  "ארמון  המילים  שפירוש  מסבירים  המפרשים9 
נעזב כי מלך יהודה יגלה ממנו". 

כלומר שהנביא מתנבא על כך שחלק מהחורבן יהיה בזה שארמונו של המלך 
מבית יהודה יצטרך להינטש, ובית המקדש יחרב ויהפך לחורבה.

ועד מתי יהיה ענין זה של החורבן הנה הנביא עצמו מפרש: "עד עולם", מסביר 
המצודת דוד: "עד עולם – רצונו לומר עד זמן רב". וביתר פירוט בפירוש רש"י: 

"עד עת קץ". 

וממשיך בפסוק הבא: "עד יערה עלינו רוח ממרום" ומסביר במצודת דוד: "רצונו 
לומר כן תהיה חרבה עד אשר ישפוך עלינו ממרום רוח הרצון והרחמים", כלומר 
וברד"ק  מהגלות.  להושיענו  הקב"ה  וירצה  הרחמים  מידת  עלינו  שתתעורר  עד 
כתב: "כלומר יהיה זה החרבן עד ירצה האל וישפוך רצונו עלינו" )וכבר כתב שם 

בפסוק הקודם: "וכל הפרשה עתידה בימי המשיח"(.

יוצא אם כן, שאחת מנבואות החורבן היא שארמון המלך מבית דוד יהיה נטוש 
"עד עת קץ"10.

ועפ"ז מובן מדוע בהתחלה הורה כ"ק אד"ש מה"מ להמתין עם בניית הארמון, 
דזהו משום שישנה נבואה שהארמון לא יבנה עד עת קץ.

לחזור בהם מכל הנ"ל, יחליטו מה רוצים ואז יודיעוני"! היינו שבאם רצונם בבית הרי הפירוש הוא שח"ו "רוצים 
לחזור בהם מכל הנ"ל" ועפ"ז מתחזקת השאלה למה כל כך יש הכרח בארמון דוקא.

8( ואולי משם הגיע הביטוי שנמצא בפיוט בסיום הקינות דתשעה באב "עלי ארמון אשר נוטש", והפכו בתפילת 
נעילה "שערי ארמון מהרה תפתח".

9( מצודת דוד, רש"י, רד"ק.
10( ואכן לא מצאתי בשום מקום שמאז אותה הנבואה, היה יהודי צדיק מבית דוד, שביקש שיכינו לו ארמון!



41 יום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ה

ג
ומזה מובן לאידך, שמזה שבשנת תשנ"ב הסכים כ"ק אד"ש מה"מ לבניית הארמון, 
את  לבנות  האפשרות  ישנה  שבה  התקופה  סוף  סוף  הגיעה  תשנ"ב  שבשנת  מובן 

הארמון.

מיעודי  שאחד  מצינו  יח(  )ל,  בירמיה  הכתובות  הגאולה  מנבואות  באחת  דהנה 
הנני שב שבות  ה'  "כה אמר  דוד:  ויבנה ארמון למלך מבית  הוא שיחזור  הגאולה 
אהלי יעקב ומשכנותיו ארחם ונבנתה עיר על תלה וארמון על משפטו ישב". ומסביר 

הרד"ק שהכוונה ל"ארמון המלך ובית המקדש".

ונמצא שע"ד שישנה נבואה שבעת הגלות יש "ארמון נוטש", עד"ז ישנה הנבואה 
שבגאולה יחזור ויבנה ארמון למלך המשיח.

והזמן בו מתחיל ענין זה מובן מזה שרש"י בפירושו אומר שחורבן הארמון הוא 
"עד עת קץ", דהיינו שכשהגיע זמן הקץ ממילא כבר ישנה האפשרות לבנות ארמון.

ובשבת פרשת תזריע־מצורע תנש"א, בישר כ"ק אד"ש לעם ישראל את הבשורה 
שהגיע הקץ11: "בימינו אלה ממש )עם סיומו של חודש ניסן דהי' תהא שנת אראנו 
נפלאות( "כלו כל הקיצין" )"קץ הימים" ו"קץ הימין"( כפשוטו ממש". ובהערה שם 

כותב: "נוסף לכך שבזמן הגמרא כבר "כלו כל הקיצין"".

ומובן מדוע בשנת תשנ"ב כבר בטל האיסור והגיעה השעה בה מותר לבנות ארמון 
למלך מבית דוד, דכיון שכבר הגיע הקץ שוב אין מניעה לבנות ארמון.

וע"פ הנ"ל ניתן להבין גם מדוע הורה כ"ק אד"ש מה"מ דוקא שישאלו רב האם כבר 
מותר לבנות את הארמון, דכיון שצריך לכך היתר ע"פ הלכה, ממילא צריך שדוקא 
רב פוסק הלכה יפסוק שכבר הגיע העת בה אין מניעה לבנות ארמון למלך מבית 

דוד12.

והנה מלבד זאת שבזמן זה סרה המניעה לבנות את הארמון בעקבות כך ש"כלו 
כל הקיצין כפשוטו ממש", הרי באותו זמן נעשה המינוי של מלך מבית דוד, כמ"ש 
כמ"ש  הי',  כבר  הרי  משיחא  מלכא  דדוד  "המינוי  תנש"א:  משפטים  ש"פ  בשיחת 
רק  )שלא  גיסא  לאידך  מובן  ועפ"ז  משחתיו""13,  קדשי  בשמן  עבדי  דוד  "מצאתי 

11( ההדגשות במקור.
12( ואף שלאו דוקא שכוונת הרב היתה לכל הענין כפי שמופיע בנביא וכו', אולם כידוע שלרב יש סיעתא דשמיא 

לפסוק כפי ההלכה, ובפרט כשמדובר בענינים של מעשה בפועל.
13( ועד"ז הוא בדבר מלכות ש"פ וירא תשנ"ב )סי"ד( וש"פ חיי שרה תשנ"ב )סי"ג(.
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שהוסרה המניעה לבניית הארמון אלא( שכיון שנתמנה מלך מבית דוד14 נוצר צורך 
לבנות את הארמון.

ד
מכל הנ"ל הובן שיש קשר בין בניית הארמון לגאולה האמיתית והשלימה, אך 
עדיין יש לבאר את הטעם לכך שהארמון הוא ענין מאוד עיקרי ויסודי וכן איזה 

צורך יש בזה?

שענין  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מסביר  מוגה(  )בלתי  תנש"א  בא  ש"פ  בשיחת  דהנה 
עיקרי בנפילתו של סאדאם חוסיין – מלך בבל )עיראק(, הוא נפילת ארמונו של 
המלך, ועד שזה גורם את הניצחון במלחמה. וז"ל כ"ק אד"ש מה"מ: "שעי"ז שנעשה 
הקביעות  מתבטלת  שבו,  הפנימיים  ובחדרים  המלך  בארמון  והביטול  השבירה 

והתוקף שלו".

והביאור בזה הוא ע"פ מה דמצינו במדרש )ילקוט שמעוני תהלים רמז תרנט15(: 
"עד אנה ה' תשכחני, אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה: רבונו של עולם, יש מלך 
בלא כסא? יש מלך בלא עטרה? יש מלך בלא פלטין? עד אנה ה' תשכחני נצח". 

כלומר שענין עיקרי במלך הוא שיהיה לו ארמון )"פלטין"(.

14( ואולי יש להוסיף בזה, ע"פ דברי רש"י על הפסוק "עד יערה עלינו רוח ממרום": "יערה עלינו - ישפוך עלינו 
. . לשון שפיכה נופל על הרוח כמו "ושפכתי על בית דוד רוח חן" )זכריה יב, י(, וכן "אשפוך רוחי על כל בשר"". 
שאף את פסוקים אלו מביא רש"י כהוכחה לכך ש"יערה פירושו ישפוך", אולם אולי יש בזה גם רמז, שהאיסור 
לבנות הארמון הוא עד לאיזה תקופה? התשובה היא "עד יערה עלינו רוח ממרום" שכאשר יתקיימו פסוקים אלו 

)של "יערה עלינו רוח ממרום" ושל "ושפכתי רוח חן על בית דוד"(. 
והנה, שני הפסוקים, כבר התחילו להתקיים בשנת תשנ"ב: הפסוק "ושפכתי על בית דוד רוח חן", הן בצורה 
הפשוטה כאשר רבבות יהודים כבר פנו למלך מבית דוד – כ"ק אד"ש מה"מ וביקשוהו שימלוך עליהם )דבר שלכא' 

לא היה מאז שנחלקה מלכות ב"ד בזמן רחבעם בן שלמה(.
והן ברבוי תפילות על הגאולה )ראה רש"י זכרי' שם(. ובספר משמיע ישועה מבשר טוב )להאברבנאל( הי"ד – 
נבואה ג' : "ויעד הנביא שישפוך ה' על בית דוד שהוא המלך המשיח בן דוד ועל יושבי ירושלים רוח חן ותחנונים 

כלומר שיתן בלבם להתפלל ולהתחנן לפניו, וישאו עיניהם למרום . . על אותו משיח".
והן במשמעותו הפנימית של שפיכת רוח נבואה על בית דוד )במדבר רבה יא, ו הובא ברבנו בחיי במדבר ו, כד. 
איכה רבה ב, ח תנחומא נשא סימן י. וכן במכילתא דר' ישמעאל בא פרשה יג. ועוד(. וכמ"ש בדבר־מלכות ש"פ 

שופטים תנש"א שחזרה נבואה לישראל ויש לפרסם זאת וכו' )עיי"ש בשיחה באריכות(.
וכן הפסוק "אשפוך רוחי על כל בשר" )יואל ג, א( שמספר על כך שבזמן המשיח ישפוך הקב"ה "רוח חכמה 
והכרת אלקות . . על כל בשר", שגם הוא בודאי כבר התקיים וכבר התפרסם אלקות לכל בשר, כפי שכ"ק אד"ש 
מה"מ אמר מספר פעמים בשנות תנש"א ותשנ"ב שעכשיו כבר סיימו את עבודת הפצת המעינות בעולם כולו, וכעת 

אפילו הגויים מוכנים לגאולה.
15( וכן הוא במדרש תהלים על מזמור י"ג בתהלים )אלא ששם הנוסחה היא "פלטרין" במקום "פלטין"(. ועד"ז 

צויין בספר שבולי הלקט סימן קכט "אין מלך בלא פלטין".
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ועד"ז מצינו בריקאנטי )בראשית פרק ג בשם מדרש איכה(: "למה לנצח תשכחנו 
)איכה ה, כ(, יש ישיבה בלא כסא, יש מלך בלא מטרונא, יש חתן בלא כלה, יש כלה 

בלא חופה, יש מלך בלא עטרה, יש מלך בלא פלטין, והבן כל זה".

היינו שמלך בלא פלטין הינו כחתן בלי כלה או כישיבה בלי כסא! כלומר שחסר 
ענין עיקרי במלכותו של המלך. ועד"ז מצינו ברמב"ם הלכות מלכים )פ"ב ה"ה(, 
שלו,  בפלטרין  מלכותו  כסא  על  יושב   .  . "המלך  המלך:  לכבוד  בנוגע  כשכותב 
ומשים כתר בראשו". וגם כאן משמע שחלק עיקרי מכבוד המלך הוא דוקא כאשר 

הוא יושב על כסא המלכות בארמון שלו.

וענין זה מצינו גם בדוד המלך, שרק לאחר שהיה לו ארמון בפועל חשב לבנות 
את בית המקדש. וכמ"ש בנביא )שמואל־ב, ז, א־ב(: "ויהי כי ישב המלך בביתו וה' 
הניח לו מסביב מכל אויביו. ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית 
ארזים וארון האלקים יושב בתוך היריעה". וכפי שמוסבר במפרשי המקרא, שדוקא 
לאחר שהיה לדוד בית מפואר, "כראוי לפי מעלתו", אז דוקא התחיל לחשוב ש"וכי 

זהו הבית הראוי לארון אלקים?" וחשב על כך שצריך לבנות בית מפואר לה'.

וענין זה מובן גם ממ"ש לפנ"ז )פרק ה( שחירם מלך צור שלח מלאכים אל דוד 
"ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר ויבנו בית לדוד". ומובן שהבית שבנו חרשי 
העץ והאבן המיוחדים ששלח מלך צור, לא היה כדי לבנות בית סתם, אלא בית 

מפואר – ארמון המלך.

ובנה ארמון מיוחד לדוד המלך,  ומיד לאחר מכן כתוב, שלאחר שחירם שלח 
דוקא אז "וידע דוד כי הכינו ה' למלך על ישראל וכי נשא ממלכתו בעבור עמו 

ישראל". כלומר שדוקא בזה שבנו לדוד ארמון, ידע דוד כי הכינו ה' למלך16.

ונמצא שענין הארמון הוא ענין עיקרי במלוכה, עד כדי כך שרק לאחר שהיה 
לדוד המלך ארמון הבין שה' הכין אותו להיות מלך.

16( כן הוא בשמואל ב. שבפרק ה )פס' יא( מבאר שחירם מלך צור שלח אומנים לבנות לו בית ולאחר מכן 
)פס' יב( "וידע דוד כי הכינו ה' למלך על ישראל כי נשאת מלכותו למעלה". אחר כך מספר על עוד קרב של דוד. 
וממשיך בפרקים שאח"ז לספר שהעלה ארון ה' אל עיר דוד. וממשיך )ז, ב( "ויהי כי ישב המלך בביתו ויאמר המלך 

אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלקים בתוך היריעה" ומבקש לבנות את בית ה'.
וכן הוא בדברי הימים א. שבפרק יד )פס' א( מבאר שחירם מלך צור שלח אומנים לבנות לו בית ורק לאחר מכן 
)פס' ב( "וידע דוד כי הכינו ה' למלך על ישראל כי נשאת מלכותו למעלה". אחר כך מספר על עוד קרב של דוד. 
וממשיך בפרקים שאח"ז לספר שהעלה ארון ה' אל עיר דוד. וממשיך )יז, א( "ויהי כאשר ישב דוד בביתו ויאמר 

דוד אל נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית הארזים וארון ברית ה' תחת יריעות".
והיינו, שמסופר בתנ"ך פעמיים בפרטות, שכאשר התחילו להכין לו הארמון כבר העלה ארון ה' לירושלים. אבל 
עדיין לא ביקש לבנות המקדש, וכשהיה לו ארמון בפועל, הנה רק אז בא לבקש רשות מנתן הנביא לבנות את בית 

ה' בפועל!
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ה
זהו גם הטעם לכך שדוד המלך החליט לבנות את ביהמ"ק רק לאחר  ולכאורה 

שהוא ישב בארמון:

דהנה בתחילת הלכות מלכים כותב הרמב"ם "שלש מצות נצטוו ישראל בשעת 
כניסתן לארץ, למנות להם מלך . . ולהכרית זרעו של עמלק . . ולבנות בית הבחירה". 
וממשיך ומונה את סדר המצוות: "מינוי מלך קודם למלחמת עמלק . . הכרתת זרע 
ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מסביב  עמלק קודמת לבנין הבית, שנאמר 
מכל אויביו ויאמר המלך אל נתן הנביא אנכי יושב בבית ארזים וגו'". כלומר, שדוקא 

לאחר ש"ה' הניח לו מסביב מכל אויביו", אז דוקא פנה דוד לבנין הבית.

ולכאורה נראה דהלשון אותה מביא הרמב"ם מהפסוק "ויהי כי ישב המלך בביתו 
וה' הניח לו מסביב מכל אויביו ויאמר המלך אל נתן הנביא אנכי יושב בבית ארזים 

וגו'" הינה ארוכה,

דהו"ל לרמב"ם להביא את הפסוק ולסיים לאחר המילים "ויאמר המלך אל נתן 
לו מסביב מכל  הניח  היה אחרי ש"ה'  )לאחר שהובא מן הפסוק שזה  וגו'"  הנביא 
בבית  יושב  "אנכי  הפסוק  המשך  את  גם  ומביא  ממשיך  הרמב"ם  ומדוע  אויביו"( 

הארזים גו'", מה זה מוסיף בלימוד לגבי בנין המקדש?

ואולי יש לומר, שבלשון הרמב"ם מרומז שלא רק הכרתת זרע עמלק קודמת לבנין 
בית הבחירה, אלא אף ענין הארמון שיהיה למלך קודם לבנין בית הבחירה.

ולכאורה יש לומר שהסיבה לכך היא משום שכנ"ל, מצות מינוי מלך קודמת לבנין 
בית המקדש, ומובן שצריך שהמלך יהיה מלך בשלימות לפני שהוא ניגש לבנין בית 

המקדש, ושלימות ענין המלוכה זה דוקא כאשר יש למלך ארמון17.

ועפ"ז יש לומר שגם אצל מלך המשיח יש דגש מיוחד שיהיה לו ארמון, כיון שזהו 
ענין עיקרי בענין המלכות.

ואולי יש להוסיף יתירה מזו שע"ד שדוד בנה את ביהמ"ק אחרי שהיה לו ארמון 
כנ"ל, עד"ז במלך המשיח, שכשיהיה לו ארמון תהיה נתינת כח מיוחדת לבנות את 

ביהמ"ק השלישי.

17( אוי"ל דזוהי גם הסיבה שכל מנהיגי ישראל שלפני דוד המלך לא חשבו לבנות בית לה', לא יהושע, לא עלי 
הכהן, לא שמואל ואפילו לא שאול המלך – משום שלאף אחד מהם לא היה ארמון, וממילא לא היה מלך בשלימות, 

וממילא לא יכל לגשת לקיום המצוה של בנין בית המקדש.
ובזה תתורץ קושיית הכס"מ, למה הרמב"ם מביא פס' מהנביא ואינו מביא הפס' דאורייתא "והיה בהניח ה' לכם 

מכל אויביכם מסביב והיה המקום אשר יבחר ה'".
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ועפ"ז מובן ג"כ מדוע ענין הארמון הגיע מהעם וכ"ק אד"ש מה"מ עצמו לא עורר 
על כך )אלא רק הסכים ועודד זאת לאחר שהחסידים יזמו זאת(, דכיון שהארמון 
קשור לשלימות מלכותו של המלך )כנ"ל(, לכן צריך שהעם יפעל זאת כיון שהעם 

הם אלו המכתירים את המלך ופועלים את מלכותו.

וממילא מובן שהענין של בניית הארמון, הוא בעצם ענין מאוד מרכזי בעבודה 
דכיון  פני משיח18 שמשמעותה הוא קבלת המלכות19,  – קבלת  היחידה שנותרה 
שבניית הארמון הוא חלק מקבלת מלכותו של המלך מובן שזהו חלק מהשליחות 

החידה שנותרה "קבלת פני משיח צדקנו".

תענית אסתר – אם תיבטל לימות המשיח

 הת' מנחם מענדל שי' הכהן רייכמן
תלמיד בישיבה

א
כתב הרמב"ם )הלכות תעניות בסופן(: "כל הצומות האלו עתידים ליבטל לימות 
המשיח, ולא עוד אלא שהם עתידים להיות יום טוב וימי ששון ושמחה, שנאמר כה 
אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית 

יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו".

וכתב )הלכות מגילה בסופן(: "ואע"פ שכל זכרון הצרות יבטל, שנאמר כי נשכחו 
הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני, ימי הפורים לא יבטלו, שנאמר וימי הפורים 

האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם".

וידועה השאלה20 לגבי תענית אסתר, האם היא כארבעת הצומות שיבטלו לימות 
המשיח ויהפכו לימי ששון ושמחה, או שלא תתבטל – כימי הפורים שלא יבטלו. 

וכבר דנו בזה רבים והעלו מסקנות לכאן ולכאן21.

18( ראה דבר־מלכות ש"פ חיי־שרה תשנ"ב.
19( ראה קונטרס התגלות ניצוץ משיח )להרשד"ב ווָאלף( ע' 132 ואילך.

20( הררי קדם סימן קפח. ימות המשיח בהלכה סימן מט. ועוד.
21( מלשון הרמב"ם בהל' מגילה: "אע"פ שכל זכרון הצרות יבטל . . ימי הפורים לא יבטלו", יש לדייק שגם זכרון 
הצרות שבפורים )תענית אסתר( לא יבטל. ולאידך, מלשונו בהל' תעניות "כל הצומות האלו עתידים ליבטל", יש 

לדייק שמרבה בתיבת "כל" גם את תענית אסתר.
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ענין  עוד  ולהעלות  בזה,  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  בשיטת  לעיין  ויש 
עיקרי המתבאר ממנה. כדלהלן.

ב
והנה בשיחות אד"ש אודות תענית אסתר ישנם לכאורה ראיות לשני הצדדים:

יעברו  לא  האלה  הפורים  ""ימי  תתבטל:  לא  אסתר  שתענית  מפורש  אחד  מצד 
מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" )ולכן, גם כאשר יבטלו כו"כ ענינים לימות 
המשיח – לא תתבטל "מגילת אסתר" )וכל הענינים הקשורים בה, כולל "דברי הצומות 
וזעקתם"(" )שיחת תענית אסתר תשמ"ג – התוועדויות ח"ב ע' 1027. וכן גם בשיחת 

תענית אסתר תשמ"ו – מובאת להלן(.

ומצד שני מבואר בכמה שיחות מיום תענית אסתר על ענין הפיכת התענית לטוב, 
ומובא על זה פסק הרמב"ם אודות הפיכת התעניות לששון. ולדוגמא:

א. "ישנו צד השוה בכל התעניות שכולם "עתידים להיות ימים טובים וימי ששון 
ושמחה" )רמב"ם סוף הל' תעניות(. וענין זה מודגש ביותר ב"תענית אסתר" ובימי 
תענית  )שיחת  הוא""  "ונהפוך  הוא  הפורים  דימי  שהתוכן  לעיל  כאמור   – הפורים 

אסתר תשמ"ב – התוועדויות ח"ב ע' 933(.

וימי  הפיכתם לימים טובים   – כן תכליתם ושלימותם של כל התעניות  "וכמו  ב. 
ששון ושמחה ]כמ"ש הרמב"ם )סוף הל' תעניות(: "כל הצומות האלו עתידים ליבטל 
לימות המשיח, ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה 
כו'"[, מודגשת ביותר ב"תענית אסתר" – מכיון שעל ידה נפעל הענין ד"ונהפוך הוא"" 

)שיחת תענית אסתר תשמ"ג – התוועדויות ח"ב ע' 1027(.

שבכל  המשותף  בענין  גם  אסתר  בתענית  מיוחדת  הדגשה  שיש  מובן  "עפ"ז  ג. 
התעניות – בכמה פרטים: . . ב( בהפיכת העינוי ל"יום רצון"" )שיחת תענית אסתר 
תשמ"ו – התוועדויות ח"ב ע' 697(. ועד"ז בשיחת תענית אסתר תשמ"ז )התוועדויות 

ח"ב ע' 554(.

נכתב  אד"ש,  כ"ק  ע"י  שהוגהה  תשמ"ח,  אסתר  תענית  לשיחת  בכותרת  וכמו"כ 
במפורש "תענית אסתר )יהפך לשמחה("22.

22( ההדגשה אינה במקור.
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וחלק מהשיחות הנ"ל – הן בהמשך לאותן שיחות גופא בהן אומר אד"ש שהתענית 
לא תתבטל )כנ"ל(! וא"כ יש לעיין איך יתיישבו הדברים אף שלכאורה נראה שאינם 

עולים בקנה אחד.

ג
ויש לבאר זאת )בדא"פ(, באופן שמלכתחילה אין סתירה בין הדברים:

שנקבעו  צומות  לד'  אסתר  תענית  בין  החילוק  אודות  אד"ש  ביאור  ובהקדים 
אודות חורבן ביהמ"ק, ולכן תיקונם )והפיכתם לששון( הוא בגאולה. משא"כ תענית 
אסתר שאינה קשורה לגלות וגאולה – שזהו בגלל גודל מעלתה של תענית אסתר, 

שהוא יום רצון כ"כ נעלה עד שלגביו אין חילוק בין גלות לגאולה.

וכמ"ש בשיחת תענית אסתר תשמ"ו )התוועדויות ח"ב ע' 695 ואילך(:

"תענית אסתר חלוק משאר התעניות – לא רק בשם, במאורע ובזמן כו' )בדוגמת 
החילוק דכל יום תענית ממשנהו(, כי אם, להיותו סוג בפ"ע:

ד' התעניות – עשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז, תשעה באב, וצום גדלי' – נקבעו 
על שרשרת של מאורעות שאירעו בהמשך זה לזה בקשר ובשייכות לבית המקדש 
)חורבן ביהמ"ק וכללות ענין הגלות(, ובמילא, המשמעות דהפיכת התענית ל"יום 

רצון" היא – בנין ביהמ"ק, בגאולה העתידה.

משא"כ תענית אסתר – נקבע על מאורע בפ"ע שאין לו קשר ושייכות עם ביהמ"ק, 
ובמילא, גם הפיכתו ל"יום רצון" אינה קשורה עם בנין ביהמ"ק ומצב של גאולה, 

ואדרבה: גם לאחרי הגאולה דימי הפורים – "אכתי עבדי אחשורוש אנן".

אמנם, בעמדנו ביום שבו מאירים בגלוי עניני תענית אסתר – יש לומר, שענין 
זה )שתענית אסתר אינו קשור עם ביהמ"ק וגאולה( אינו חסרון, ח"ו, לגבי שאר 

התעניות, אלא אדרבה – עילוי לגבי שאר התעניות:

"התגלות רצון העליון ב"ה" )"יום רצון לה'"( בתענית אסתר היא באופן נעלה כל 
כך – שביחס לעילוי זה אין כל חילוק בין מצב של גלות למצב של גאולה!

ובשתי הקצוות: )א( גם במצב של גלות, "אכתי עבדי אחשורוש אנן" – יכולים 
של  במצב  גם  )ב(  נעלית;  הכי  בדרגא  העליון  רצון  בחי'  וגילוי  המשכת  לפעול 

גאולה – ניכר העילוי ד"התגלות רצון העליון ב"ה" בדרגא זו.

ויש לומר, שמעלת ה"יום רצון" דתענית אסתר גם במצב של גאולה היא – לא רק 
בזמן בית שני )שנשלם לאחרי נס פורים, ובמילא, חגגו בו את ימי הפורים, ולפנ"ז 
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– תענית אסתר(, אלא יתירה מזה – גם בגאולה העתידה, שכן, ע"פ פס"ד הרמב"ם 
וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים  ש"ימי הפורים לא יבטלו, שנאמר 

וזכרם לא יסוף מזרעם", מובן, שכן הוא גם בנוגע לתענית אסתר. 

ונמצא, שתענית אסתר פועל ענין הכי פנימי ונעלה – התגלות רצון העליון ב"ה 
בדרגא כזו שאין בה חילוק בין גלות לגאולה". עכ"ל כ"ק אד"ש מה"מ.

כן מובן, שנצחיותה של תענית אסתר, שלא תתבטל לימות המשיח, אינו  אם 
בענין העינוי שימשיך להיות גם אז23, אלא בענין הרצון העליון הנעלה שמתגלה 
זה  שהוא  גאולה"(,  של  במצב  גם  אסתר  דתענית  רצון"  ה"יום  )"מעלת  זה  ביום 

שימשיך להיות גם בימות המשיח.

ד
ליתר ביאור:

בכל יום צום ישנו בפנימיות הענין הטוב שבו, "יום רצון", וישנו הענין החיצוני 
שהוא העינוי והצער, בגלל המאורעות הבלתי רצויים של חורבן וגלות שאירעו בו.

בזמן הגלות מורגש דוקא הענין החיצוני )וכן צריך להיות ע"פ תורה(, ויום זה 
הוא בעיקר יום אבל. ובימות המשיח24, כאשר יתגלה פנימיות הרצון העליון בכל 
הבריאה וממילא יורגש בכל ענין וענין שבעולם את פנימיותו – הגאולה שבו, איך 
הוא מגלה את כבוד ה' – הרי גם פנימיותם של ימי הצומות תתגלה והם יהפכו 

לששון ושמחה25.

משא"כ בתענית אסתר שנתקן על ענין אחר שאינו קשור לגלות ולגאולה, ולכן 
מלכתחילה – גם בזמן הגלות, ישנו הענין הטוב של הצום וה"יום רצון", ולא כל כך 
רגש העינוי וכו'. וכפי שמובן גם בפשטות מכך שיום זה אינו יום אבילות כשאר 

הצומות26. 

23( והוא דלא כמו שדייק ב'ימות המשיח בהלכה', שכוונתו שכשם שבזמן בית שני )במצב של גאולה( צמו 
בתענית אסתר כן יצומו בימות המשיח. שהרי אד"ש אינו מדבר כלל על התענית, כ"א על המעלה שבזה. וק"ל.

24( ועוד קודם לזה, בתקופת סף הגאולה, מתחילה הטעימה מגילוי הטוב בצומות )ראה לקו"ש חלק ח"י שיחת 
י"ב־י"ג תמוז, דבר מלכות ש"פ בלק תנש"א(.

25( ראה לקו"ש חט"ו ויגש־עשרה בטבת, שמבאר שהם שני שלבים: ביטול הצום והענין הבלתי־רצוי, ורק אח"כ 
הפיכתו לששון ולשמחה. וכמדוייק מלשון הרמב"ם: "כל הצומות האלו עתידים ליבטל לימות המשיח, ולא עוד 

אלא שהם עתידים להיות יום טוב וימי ששון ושמחה". ע"ש.
26( ראה )לדוגמא( בכלבו בהלכות פורים )לגבי ההיתר להתענות לפני פורים(: "שלא נאסר אלא תענית של 
צער אבל התענית שאנו עושים אינו אלא זכר לתענית אסתר, ושיזכור כל אדם שהבורא ית' רואה ושומע כל איש 
בעת צרתו כאשר יתענה וישוב אליו בכל לבבו כאשר עשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה". ועד"ז כתבו הארחות 

חיים, המאירי, האשכול ועוד – נסמן ב'ימות המשיח בהלכה' ע' רמז.
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ומכיון שעיקר ענינו גם כעת הוא הטוב, לכן לא יצטרך להתבטל לימות המשיח 
על מנת להפוך לששון ולשמחה, אלא ימשיך להתקיים כפי שהוא עכשיו, כיום ששון 

ושמחה. ואדרבה, הששון ושמחה שבו יגדלו27.

ה
אך עדיין צ"ע דהנה רואים בשיחות אד"ש הנ"ל שישנו הענין דהפיכת תענית אסתר 

לשמחה )והיינו שאינו ענין טוב מלכתחילה אלא צריך להופכו לטוב(:

וי"ל דלכאורה ניתן לדייק שאינו אומר שהתענית תיהפך לשמחה – בימות המשיח, 
זה מודגש בתענית  ואומר שענין  – אלא רק מביא פס"ד הרמב"ם,  כשאר הצומות 
לששון  להפוך  צריך  אין  זו  תענית  מפני שאת  וזהו  הוא".  "ונהפוך  שענינה  אסתר 
קודם   – ושמחה  דששון  הענין  בה  ישנו  עתה  שכבר  כיון  המשיח  בימות  ולשמחה 

ימוה"מ.

ומה שנאמר )בכותרת השיחה דתשמ"ח( הלשון "יהפך לשמחה" – משמע שכעת 
אינו ששון ושמחה, יש לבאר ע"פ שני הקצוות שאומר אד"ש בשיחת תשמ"ו: ")א( 
גם במצב של גלות, "אכתי עבדי אחשורוש אנן" – יכולים לפעול המשכת וגילוי בחי' 

אמנם שם )ובהררי קדם( שקו"ט בזה, ומסיק לדעת חלק מהראשונים שתענית אסתר הוא יום פורענות וצער, 
וש)רק( לדעה זו יהפך לששון ולשמחה לע"ל. אך לפי דברינו אין הכרח לחלק בין הדעות, שהרי הפיכתו של תענית 
אסתר לששון ושמחה אינה סותרת לכך שגם היום הוא ששון ושמחה, כמ"ש באריכות. וא"כ לדברי הכל תענית אסתר 

אינו פורענות.
ובשיחות אד"ש נראה ברור לומר שתענית אסתר אינה יום פורענות אלא שמחה, וכפי שמבאר ריבוי פעמים, שהוא 
בערב פורים והכנה לשמחת פורים, ועד – הכנה לשמחת הגאולה )שיחת תענית אסתר תנש"א )התוועדויות ח"ב ע' 
332( ושם, שלכן אין אומרים תחנון לאחר חצות(. ויתירה מזו, שאמירת ה"דברי כיבושין" ביום זה היא כדי להביא 
לשמחה הכי גדולה, "עד דלא ידע"! )שיחת תענית אסתר תשמ"א )שיחות קודש ע' 673( אמנם משם משמע שענין 

זה שייך גם בשאר הצומות(.
27( ומה שמדייקים מלשון הרמב"ם "זכרון הצרות . . לא יבטלו" )כנ"ל הערה 21( – הרי בתענית אסתר גם "זכרון 
הצרות" הוא ענין חיובי, ומודגש בו רק איך התשובה פעלה ביטול גזירת המן "ונהפוך הוא" )וראה הנסמן בהערה 

הקודמת(.
ואכן מבואר בכ"מ, שכל הענין ד"זכרון הצרות" שלא יבטל לע"ל הוא מפני שהוא ענין חיובי )ראה בלקו"ש ח"ו ע' 
371 בהערה, שמביא אודות זכרון הצרות את הביאור בתו"א )צב, א( "דאפילו ביום ההוא הסתר אסתיר" ע"ש. וכן 
משמע בד"ה איש יהודי תשל"ג )סה"מ ע' 355(, שמקשר את זכרון הצרות שלא יבטל לזכירת ומלחמת עמלק שהיא 
נצחית, מצד היחידה שבנפש, ע"ש. ואמנם בשיחת ש"פ תצוה ומוצאי פורים תש"נ )סה"ש ע' 345 ובהערה 51( כתוב 
להיפך, שזכרון הצרות כן יבטל, אך התוכן הוא ג"כ ע"ד הנ"ל, שיורגש בצרות את מעלת האתכפיא – "שכל ענינם אינו 

אלא שעי"ז יהי' הנס דפורים"(.
ועפ"ז אולי יש לתרץ שאלת אד"ש בהערה בלקו"ש הנ"ל, "ברמב"ם סוף הל' מגלה משמע דאפילו זכרון הצרות 
דפורים לא יסוף. וצע"ק משמו"ר )פכ"ג, יא( דמונה "ומדי"" – שבמדרש נמנית גלות מדי כחלק מהצרות שישכחו 
לע"ל. וע"פ הנ"ל י"ל שבמדרש מדובר על כללות הצרות בגלות מדי )"עבדי אחשוורוש"( שישכח לע"ל. והרמב"ם 

מדבר על צרת המן, שהיא – ורק היא – לא תתבטל מצד מעלתה, כנ"ל.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת50

רצון העליון בדרגא הכי נעלית; )ב( גם במצב של גאולה – ניכר העילוי ד"התגלות 
רצון העליון ב"ה" בדרגא זו".

ומכיון שבזמן הגלות מודגש )רק( הצד הא', המשכת הרצון העליון גם במצב של 
גלות, אין זה אמיתית הענין של גילוי רצה"ע, ויש בזה חסרון לגבי תוקף הגילוי כמו 

שהוא – כפי שיהיה ניכר במצב של גאולה.

וכמו כן מכללות הביאור בשיחת תשמ"ו הנ"ל משמע שזה שתענית אסתר היא 
במצב ד"עבדי אחשוורוש אנן", יש בזה חסרון – רק שאינו מתייחס אליו )"בעמדנו 
ביום שבו מאירים בגלוי עניני תענית אסתר – יש לומר, שענין זה )שתענית אסתר 
אינו קשור עם ביהמ"ק וגאולה( אינו חסרון . . אלא אדרבה – עילוי"(. והחסרון הוא 

כנ"ל, שכאשר הרצה"ע מתגלה בגלות אין זה גילוי בשלימות.

וי"ל שלכן גם יתכן שאנחנו נרגיש ביום זה צער אע"פ שענינו ששון ושמחה. אך 
לע"ל יתגלה הענין דששון ושמחה וממילא יתבטל חסרון זה, ולכך קורא "יהפך 
עדיין  )אך  שבו.  הטוב  הצד  גילוי  היא  לשמחה  הצום  שהפיכת  דהיינו  לשמחה" 

צע"ק(.

וע"פ הנ"ל נמצא דזה שבגאולה יהיה בגלוי הענין ד"התגלות רצון העליון" זהו 
ענין התהפכות הצום לששון ולשמחה, שיהיה ניכר בו בגלוי הענין הטוב שבו שהוא 

התגלות רצון העליון.

ו
וענין זה יומתק עוד יותר, ע"פ הביאור הפנימי בענין זה של "ימי הפורים לא 

יבטלו" )שאליהם משוים גם תענית אסתר שלא תיבטל(:

מבואר בחסידות28, שענין ביטול המועדים לע"ל יהיה )לא כפשוטו ח"ו, אלא( - 
שמצד גודל הגילוי אלקות דלע"ל לא ירגישו את שמחת המועדים, ויהיו "כשרגא 
למעלה  כ"כ,  גדולה  היא  פורים  שמחת  כי  יתבטל  לא  פורים  משא"כ  בטיהרא". 

ממדידה והגבלה, ולכן תהיה ניכרת גם ביחס לגילוי דלע"ל.

והסיבה למעלת הגילוי דפורים: כי שלושת הרגלים שייכים לזמן הבית, ופורים 
שייך לזמן הגלות. ודוקא בזמן הגלות מתגלה המס"נ שלמעלה ממדידה והגבלה, 
מה  בשלימות  עליהם  קיבלו  )ועי"ז  במס"נ  שעמדו  המן  גזירת  בזמן  שהיה  כמו 
שבמ"ת רק החלו(. וע"י מס"נ זו של זמן הגלות, שלמעלה ממדידה והגבלה, הגילוי 

דפורים הוא נעלה כ"כ עד שיורגש גם ביחס לע"ל.

28( תורה אור קיט סע"ב ואילך. ובארוכה בד"ה להבין מרז"ל כל המועדים תשט"ז )סה"מ ע' 451(. ובכ"מ.
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וא"כ, גם תענית אסתר שלא תתבטל לע"ל, ע"ד ימי הפורים – היא מצד ענין זה: 
שהיא איננה שייכת לגלות וגאולה, ובה מתגלית דרגא כ"כ גבוהה של רצון העליון, 
שיכולה להיות גם בזמן הגלות, אך גם בגאולה תהיה מודגשת )כנ"ל בשיחת אד"ש(.

ונמצא, שנצחיותה של תענית אסתר )בדומה ליום הפורים( היא מצד מעלת הגילוי 
האלקי שלמעלה ממדידה והגבלה, ולכן אין זה סתירה להיותה "ששון ושמחה" לע"ל 
ואדרבה. ולכן גם אד"ש מדבר – באותן שיחות גופא – הן על נצחיותה של תענית 

אסתר והן על היותה יום ששון ושמחה29.

ז
אמנם, כל הנ"ל מתייחס רק לתוכנה של תענית אסתר, שענינה הוא טוב וימשיך 
להיות גם בימות המשיח. אבל אין בזה ביאור למעשה, האם יהיה צורך לצום בימות 

המשיח או לא.

ונראה לומר שבימות המשיח לא יהיה את ענין הצום. דאע"פ שגם בזמן הגלות 
מודגש ביום זה הענין הפנימי, הששון והשמחה, בכל זאת יש בזמה"ג גם )קצת( ענין 

חיצוני של צער, שלכן מתענים.

והיינו שמצד ענינו האמיתי של תענית אסתר, ששון ושמחה "ונהפוך הוא", אין 
מקום כלל לענין התענית – ורק בזמן הגלות, מצד זה שאנחנו איננו מרגישים את 
הענין בשלימות לכן עלינו לצום30. ולע"ל, כאשר יבטלו כל הענינים הבלתי רצויים, 

לא יצומו.

אינו  הצום  שענין  דאף  אסתר,  שבתענית  ולשמחה"  לששון  ד"יהפך  הענין  וזהו 
יכול להתהפך לששון דהרי גם עתה ענין הצום הוא ענין טוב, מ"מ התענית )דהיינו 
בימות  ותתבטל  לשמחה  תתהפך  גלות  של  ענין  שהיא  ולשתות(  לאכול  האיסור 
המשיח. וכדמוכח גם מזה שכאשר חל תענית אסתר בשבת אין צמים, משא"כ ביום 
כיפור. ומזה מובן שגם בתענית אסתר ישנם עניני צער שאינם שייכים ביום השבת. 

וא"כ, עאכו"כ שלע"ל לא שייך צער זה.

29( ויש לעיין עוד, ע"פ מ"ש בדבר מלכות ש"פ בלק תנש"א )סוס"ד(: "ויש לומר, שהצומות שיהפכו למועדים 
מתוך  יעברו  לא  האלה  הפורים  "וימי  כמ"ש  לבוא,  לעתיד  יבטלו  הפורים שלא  מימי  גם  יותר  נעלים  יהיו  טובים 
היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" – שהרי החידוש שבהם הוא שלא יבטלו, היינו, שגם ביחס למעלת הגילויים דימות 
המשיח שלמעלה מימי הפורים תהי' ניכרת מעלת ימי הפורים, ובודאי שהימים טובים שיתחדשו בימות המשיח יהיו 
נעלים יותר מימי הפורים". ועפ"ז יש לעיין בתענית אסתר, האם מעלתה כמעלת הפורים, או שתהיה נעלית יותר 
כהימים־טובים שיתחדשו בימות המשיח )ואולי זה תלוי בחסרון שישנו בתענית אסתר, ועליו נאמר "יהפך לשמחה" 

– כנ"ל בפנים(.
30( וכמו שנת"ל שגם בתענית אסתר יש איזה חסרון. ועפ"ז, עניני האבילות והצום ביום זה הם תלויים בחסרון, 

וכאשר יתבטל החסרון ו"יהפך לשמחה", יתבטלו עניני האבילות.
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אבל אי"ז מוכרח וניתן לומר גם לאידך גיסא דהצום יהיה גם בימות המשיח. 
שהרי בשאר הצומות שיתבטלו הוא מפני שהצום אז הוא ענין אבילות וצער, היפך 
השמחה. אבל בתענית אסתר, הרי כנ"ל גם היום – הצום אינו סותר לענין השמחה, 
שהרי גם היום מודגש בה בגלוי ה"יום רצון". ואם כן אין צורך לבטל את הצום גם 
גם בימות המשיח, מפני  בו  יום הכיפורים שימשיכו לצום  )וע"ד  בימות המשיח 

שהתענית ביוה"כ אינה ענין של צער(31.

צדקנו,  משיח  יבוא  ומיד  תיכף  מעשה  ולענין  בעלמא  לפילפולא  הוא  וכהנ"ל 
ויפסוק הלכה למעשה בפועל.

המקור לתחיית המתים לשיטת רש"י

א' התמימים

בלקו"ש חכ"ד )עמ' 115( ישנו ביאור כ"ק אד"ש מה"מ שמחלק את ענין ודאות 
ונצחיות הבטחות הקב"ה לג' דרגות:

א. נביא האומר דברי פורענות, שאפשר שיבטלו מפני שהקב"ה "ארך אפים ורב 
חסד" כו'. או הבטחה לטוב אם נשארה בין הקב"ה לנביא בלבד, שאפשר שיגרום 

החטא ותבטל.

ב( כדברי הרמב"ם )בהקדמה לפיה"מ( שכ"שיאמר הקב"ה לנביא להבטיח לבני 
אדם בבשורה טובה" מוכרח הדבר להתקיים, ואין שייך שיתבטל מחמת החטא. אך 
מ"מ גם דברי נבואה אלו בעצם מהותם שייכים לשינוי ובטלה, ורק שבפועל אינם 

משתנים כדי שיהיה ניתן לבחון האם נביא אמת הוא )כמבואר ברמב"ם(.

ג( הבטחות הקב"ה הכתובות בתורה, ובלשונו הק' "נצחיות התורה ש"עומדת 
לעד ולעולמי עולמים" . . מפני שהיא למעלה מגדר שינוי . . שאי אפשר שישתנה".

31( כן משמע לכאורה משיחת תענית אסתר תשמ"ה ותשמ"ו )התוועדויות תשמ"ה ח"ב ע' 1374, תשמ"ו ח"ב 
ע' 697(, שמבאר מעלת יום התענית שאין בו אכילה ושתיה, ואזי יש חיות גדולה יותר, "לחיותם ברעב" – כמו 

ביוהכ"פ. ושם משמע לכאורה שזהו מעלתה של תענית אסתר.
אמנם בשיחת תשמ"ה הנ"ל ממשיך ומבאר לאחמ"כ שתענית אסתר נעלית יותר משאר התעניות, מפני שהיא 
מ"לחיותם  יותר  השלימות  תכלית  שזהו  ומבאר  ושתיה,  אכילה  בו  שיש  מיוהכ"פ(,  )שלמעלה  לפורים  קשורה 
ברעב". וא"כ זה שבתענית אסתר אין אכילה ושתיה – אין זה תכלית השלימות, ולכן י"ל שתתבטל התענית לע"ל.

ולהעיר ממ"ש בד"ה להבין מרז"ל תשט"ז הנ"ל, שעל יוהכ"פ יש ספק אם יבטל לע"ל או לא, מפני שאין בו 
אכו"ש וכדי לקבל את הגילויים צריך עינוי, ואינם נמשכים בכלים. אבל פורים ודאי לא יבטל לע"ל, מפני שיש 
בו אכו"ש, והגילוי שלמעלה ממדוה"ג נמשך בכלים רחבים, ע"ש. וא"כ מהקשת תענית אסתר לפורים שלא יבטל 

לע"ל, בהכרח לומר שיהיה בה אכו"ש.
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ומזה מובן שישנו חילוק גדול האם ההבטחה שורשה בנביא או בתורה, ועד כדי 
שההבטחות המובאות בנביא )בעצם( אינם באופן ודאי ממש, משא"כ בתורה. 

והנה בפרק חלק )סנהדרין צ, א( תנן: "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא האומר אין 
תחיית המתים מן התורה". וכתב ע"כ רש"י: "אין תחיית המתים מן התורה - שכופר 
במדרשים32, דדרשינן בגמרא לקמן: "מניין לתחיית המתים מן התורה", ואפי' יהא 
מודה ומאמין שיחיו המתים אלא דלא רמיזא באורייתא, כופר הוא, הואיל ועוקר 
שיש תחיית המתים מן התורה מה לנו ולאמונתו, וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא, הלכך 
כופר גמור הוא". ונראה בפשיטות לדעת רש"י שהמקור לתחיית המתים הוא "מן 

התורה" כמ"ש הרס"ג.

שאומר  מי  על  כותב  איך  דלכאורה  התמיהה,  גדלה  אלו  רש"י  בדברי  הנה  אך 
שתחיית המתים אינה רמוזה בתורה "וכי מהיכן הוא יודע", והרי מפורש בנביא בספר 
דניאל בפסוק )יב, ב( "ורבים מישני אדמת עפר יקיצו", ובפסוק )דניאל יב, יג( "ואתה 

לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין" שיהיה תחיית המתים33? 

רש"י  דבמה שכתב  )שם(,  בלקו"ש  אד"ש  כ"ק  דברי  עפ"י  בזה34  הביאור  ואוי"ל 
"כופר הוא הואיל ועוקר שיש תחיית המתים מן התורה . . וכי מהיכן הוא יודע שכן 
הוא, הלכך כופר גמור הוא", כוונתו היא, שהיות שעוקר יסודה של תחיית המתים מן 
התורה, א"כ אין לו עוד על מה שיסמוך, שהרי ההבטחות שבדברי הנביאים )בעצם( 

אינם ודאיות ממש וממילא אינם יסוד חזק לתחיית המתים.

ואוי"ל דזהו גם מה שלא פירש"י בפי' על עה"פ )דניאל שם( "ואתה לך לקץ ותנוח 
ותעמוד לגורלך לקץ הימין" שמדבר על הענין דתחיית המתים )כמו שפירש שם 
המצו"ד(, דכיון שס"ל שדברי הנביאים אינם ודאיים, לכן אינו מבסס את ענין תחיית 

המתים על פסוק זה35.

32( מכאן צ"ל לכאורה שרש"י חולק על הדיעות האומרות שאין לפסוק להלכה מאגדות ומדרשי חז"ל.
לנ"ך  גם  כוונתו  התורה"  מן  המתים  תחיית  שיש  ועוקר  "הואיל  כותב  רש"י  שכאשר  לומר  אין  ובפשטות   )33
)וכשכתוב "תורה" הכוונה היא הן לתורה הן לנביאים והן לכתובים(, שהרי בהמשך הגמ' כששואלים "מנין לתחיית 
ולא מן  וגו'"(  "וגם הקימותי  וגו'",  )"ונתתם ממנו  מחמשה חומשי תורה  רק  המתים מן התורה", מביאים פסוקים 

הנביאים, וכן בכל הגמ' שם שאומרים "תורה" הכוונה היא לתורה בלבד ולא לתנ"ך )עיי"ש(.
34( וראה גם מה שנתבאר בפרש"י זה בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו גליון ב )קכא( ע' 51.

35( ואולי י"ל דהא בהא תליא: דמכיון שלשיטת רש"י אין לפרש את הפסוק בדניאל שעוסק בתחיית המתים, א"כ 
ממילא המקור היחיד לתחיית המתים הוא אכן מהתורה )ולא מהנביאים(, ולכן כתב בפשטות "הואיל ועוקר שיש 

תחיית המתים מן התורה מה לנו ולאמונתו, וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא".
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בטעם השם הגדה ולא אגדה

 הרב אשר שי' גרשוביץ
ר"מ ומשפיע בישיבה

בהגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את השם 
הגדה וזלה"ק: "בפסחים )קטו, ב( הגדה ע"ש והגדת לבנך, וי"מ הגדה שהוא ל' 

הודאה ושבח להקב"ה על שהוציאנו מארמ"צ . . ויש גורסין אגדה באל"ף כו'.

ויש לעורר בזה, דלפי פי' הא' ש"הגדה ע"ש והגדת לבנך" צריך להבין, דהנה 
הלשון והגדת הוא לשון קשה, וכדפירש"י עה"פ )שמות יט, ג( "כה תאמר לבית 
יעקב: אלו הנשים, תאמר להם בלשון רכה;  "לבית   – ישראל"  לבני  ותגיד  יעקב 

ותגיד לבני ישראל: עונשין ודקדוקין פירש לזכרים, דברים הקשין כגידין".

)"והגדת  רכים  שהם  בילדים  הוא  כאן  שהמדובר  דמכיון  להבין  צריך  ועפ"ז 
לבנך"(, מדוע לא קראו להגדה בלשון רכה יותר כמו אמירה וכיוצ"ב?

ואף שאחד מן הארבע בנים הוא רשע שאיתו אכן יש לדבר קשות )"ואף אתה 
הקהה את שניו כו'"(, מ"מ הרי עם שאר )ורוב( הבנים יש לדבר בלשון רכה.

ואף שהשאלה היא על לשון הכתוב "והגדת לבנך", מ"מ הרי כפי שמציין כ"ק 
וכמארז"ל  אד"ש מה"מ שיש גורסין אגדה באל"ף )אגדה(, וזה שייך ללשון רכה 
ש"דברי אגדה מושכין את הלב" )בפרשת יתרו על הכתוב "ויספר משה לחותנו" 
פירש"י "למשוך את לבו לקרבו לתורה" )מכילתא((, ומדוע נקבע דוקא השם הגדה 

ולא אגדה?

תורתו של משיח



55 יום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ה

ואולי יש לומר ולהעמיד הענין בכוונת דברי כ"ק אד"ש מה"מ, דבתחילה כותב 
רכה  בלשון  לומר  כנ"ל שיש  אלא שלפי"ז קשה  לבנך",  "והגדת  הכתוב  ע"ש  שזה 

)אמירה וכיו"ב(.

לשון  שזה  הכתוב  )ו(מלשון  )אינה מטעם  זו  שיש מפרשים שהגדה  מוסיף  וע"ז 
קשה, כ"א( מלשון הודאה ושבח לקב"ה על שהוציאנו מארץ מצרים, ולפי זה ניתן 

להשאיר את השם הגדה כפי שהוא, מפני שאין זה לשון קשה.

ובפרט שיש כאלו שגורסין עם א' לשון אגדה במשמעות של דברי האגדה שמושכין 
את הלב )כנ"ל ברש"י יתרו(, והיינו לשון רכה.

 מחלוקת המפרשים גבי "יעקב אבינו לא מת"
– ע"פ ביאור כ"ק אד"ש –

 הת' יוסף יצחק שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' )תענית ה, ב(: "הכי אמר רבי יוחנן: יעקב אבינו לא מת. – אמר ליה: 
וכי בכדי ספדו ספדניא וחנטו חנטייא וקברו קברייא? – אמר ליה: מקרא אני דורש, 
שנאמר ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק 

ואת זרעך מארץ שבים, מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים – אף הוא בחיים".

ובפירוש דברי הגמ' כתב רש"י: "לא מת. אלא חי הוא לעולם; בכדי. וכי בחנם ספדו 
ספדיא וחנטו חנטיא דכתיב ביה )בראשית נ( ויחנטו )אותו( ויספדו )לו(; מקרא אני 
דורש. והאי דחנטו חנטיא – סבורים היו שמת; מה זרעו בחיים. כשהוא מקבץ את 
ישראל מארץ שבים – החיים הוא מקבץ, שהן בשבי, שהמתים אינן בשבי; אף הוא 
בחיים. שיביאנו בגולה כדי לגאול את בניו לעיניו, כמו שמצינו במצרים: וירא ישראל 

וגו', ודרשינן: ישראל סבא, ודחנטו חנטיא – נדמה להם שמת, אבל חי היה".

ומפירש"י מוכח שדעתו היא ש"לא מת" היינו בגשמיות ממש שנשמתו של יעקב 
לא נפרדה מגופו.

וכתבו התוס' )ד"ה "יעקב"(: "וכן משמע דכתיב ויגוע ולא כתיב וימת כדמפרש 
בסוטה )יג, א( גבי מעשה דחושים".
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וכוונתו לומר דמהא שגבי יעקב נאמר )בראשית מט, לג( "ויגוע ויאסף אל עמיו" 
ולא נאמר הלשון דמיתה מובן שיעקב לא מת )כדפירש"י שם(, וכן מהא דבסוטה 
שם איתא שלפני קבורתו של יעקב "פתחינהו יעקב לעיניה ואחיך" דלפירוש התוס' 

הוא מפני שלא מת. ומדברי התוס' נראה שפירשו כדפירש"י.

אך המהרש"א חולק על רש"י וכתב: "והענין דחוק ועיקר שינויא חסר מן הספר, 
ושמעתי לפרש בסוגיא זו . . שלא מת בנפש כשאר צדיקים אבל בגוף היה מת . . 

דודאי בנפש קאמרי דלא מת וכו'".

ומדבריו מובן שמ"ש בגמ' ש"לא מת" אינו בגשמיות )כדעת רש"י והתוס'( אלא 
ברוחניות בלבד.

ב
והנה באג"ק )ח"א ע' לו( כותב כ"ק אד"ש מה"מ לרמ"פ כץ: "בענין יעקב אבינו 
לא מת. עיין בחדא"ג שלא מת היינו בנפש, משא"כ בגוף, ולכאורה ל"מ כן בתוס'. 
וי"ל דדברי התוס' הם לפי הקס"ד, ולא אחרי הקושיא וכי בכדי ספדו ספדיא וכו'".

דברי  על  לחלוק  האפשרות  לאחרונים  שאין  דכיון  היא  דקושייתו  ונראה 
הראשונים, א"כ כיצד חלק המהרש"א על התוס'? ומתרץ כ"ק אד"ש מה"מ שדברי 
התוס' הם רק בהו"א דגמ', אך לאחר שאלת הגמ' "וכי בכדי ספדו ספדניא וחנטו 
חנטייא וקברו קברייא" גם התוס' יסכימו לדברי המהרש"א "דודאי בנפש קאמרי 

דלא מת".

אך בדעת רש"י אין לומר כך כיון שרש"י פירש ש"סבורים היו שמת" וכיו"ב אף 
לאחר המסקנא, ולכן לכאורה עדיין קשה הא דהמהרש"א נחלק על רש"י.

והשיב הרמ"פ כץ )נדפס באג"ק חכ"א ע' יד(: "הנה בתחילת דברי החדא"ג הביא 
דברי התוס' ומביא פרש"י ודחנטו חנטיא כו' נדמה להם שמת אבל חי הי', וע"ז 
אמר החדא"ג "והענין דחוק וכו', ושמעתי לפרש וכו'", ואומר פירושו. וא"כ נראה 
להדיא שהחדא"ג הי' לו לדוחק פרש"י והתוספות – כי למה לנו להרבות במחלוקת 
רש"י ותוס' במקום שאין מפורש פלוגתתם – ומשו"ז כותב פירושו ששמע, ואין 

צריכים לדחוק שתוס' כתבו לפי קס"ד.

ובדרוש אין פלא לפרש פירוש נגד רש"י ותוס' כמו שמובא בתוי"ט פ"ח מ"ה 
רואה  אני  שאין  לפרש,  נתונה  הרשות  וכו'  לנ"מ  דינא  לענין  הואיל  וז"ל:  דנזיר, 
במקראות,  לפרש  נתונה  שהרשות  המקרא,  לפירוש  המשנה  פירוש  בין  הפרש 
יכריע  הגמ', אלא שצריך שלא  עינינו הרואות חבורי הפירושים שמימות  כאשר 
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לפרש שום דין שיהא סותר דעת בעלי הגמ'. וכן מובא בהרבה ספרים, וכן רואים אנו 
במוחש שמפרשים פסוקים באופנים שונים וכן מאמרי חז"ל והדומה". עכ"ל.

דהיינו שתשובתו היא שלמהרש"א הוקשה הן פירש"י והן פירוש התוס' ולכן נחלק 
שאי"ז  אף  רש"י  על  נחלקו  שהתוס'  ולומר  במחלוקת  להרבות  ולמה  שניהם,  על 

מפורש בתוס'. ולפי"ז אי"צ לדחוק ולומר שהתוס' כתבו רק לפי הקס"ד.

והא דלפי"ז דוחק הוא כיון שנמצא שהמהרש"א נחלק על רש"י והתוס' שהינם 
ראשונים, הנה ע"ז מתרץ שבדברי האגדות שאין בהם נפק"מ לדינא אפשר שאחרונים 

יחלקו על דברי הראשונים.

ולכאורה נמצא דלפי דבריו דהרמ"פ כץ יתיישב כל הענין. וא"כ מדוע כ"ק אד"ש 
מה"מ לא פירש כן ונדחק לומר שתוס' חלק על רש"י ודבריו הם רק לפי ההו"א?

ג
ולכאורה יש ליישב דהטעם דכ"ק אד"ש מה"מ לא פירש כדכתב הרמ"פ כץ )אף 
שלכאורה בזה מתיישב כל הענין משא"כ בתרוץ אד"ש( הוא, כיון דכל מה שאפ"ל 
שהמהרש"א נחלק על דעת רש"י והתוס' הוא רק במילי דאגדתא דלית בהו נפק"מ 

לדינא,

אך לדעת כ"ק אד"ש מה"מ בהא ד"יעקב אבינו לא מת" איתא נפק"מ להלכה, כמ"ש 
בלקו"ש )חל"ה שיחה ג לפרשת ויחי הערה 14(: "להעיר, דנפק"מ לענין טומאה דמת 

מטמא ואין חי מטמא — ראה נדה ע, ב. וידועה השקו"ט בנוגע לקברי צדיקים".

וביתר אריכות איתא בשיחה הבלתי מוגה )כ"ף מנ"א תשל"א – שיחו"ק תשל"א 
ח"ב ע' 453, להלן בתרגום ללה"ק(:

"הנפק"מ הינה פשוטה ביותר: כיון שיעקב לא מת אז הוא לא מטמא, מת הינו 
מטמא, חי אינו מטמא. אפילו שאומרים ש"קברי צדיקים אין מטמאין באוהל" מ"מ 
אוחזים הרי שבמגע הם כן מטמאין. אבל אצל יעקב אין את ענין זה, כיון שעליו אמר 

ר' יוחנן יעקב לא מת . . שזוהי נפק"מ לפועל בימינו אלה".

ולפי"ז מובן מדוע אין כ"ק אד"ש מה"מ מתרץ כהרמ"פ כץ, דכיון שבענין זה ישנה 
נפק"מ להלכה לכן א"א לומר שבזה המהרש"א יכול לחלוק על רש"י והתוס'.

ולכן מוכרחים לומר שדעת תוס' היא רק בהו"א דגמ' ולא במסקנא, ובמסקנא ס"ל 
לתוס' "דודאי בנפש קאמרי דלא מת", והמהרש"א קאי בשיטת התוס', ולכן לא קשה 

גם הא דהמהרש"א נחלק על רש"י כיון דקאי בשיטת התוס' כנ"ל.
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והא דדוחק הוא להעמיד דברי רש"י ותוס' במחלוקת במקום שאינו מפורש הכי, 
מ"מ עדיפא לן למילף הכי, דאל"כ נמצא דהמהרש"א חלק על דברי הראשונים.

אך צ"ע בהנ"ל, דהנה כתב אדה"ז בשו"ע )סימן רעו קו"א ס"ק ג1( "דמסתמא לא 
פליגי התוס' על פירוש רש"י . . אם לא שיזכירו מחלוקתם עליו בפירוש ומדשתקו 
ליה בב' מקומות . . מסתמא שהודו לו". דמהא משמע דלית לן למימר דנחלקו 

התוס' על רש"י אי לא כתבו זאת בפירוש.

ואוי"ל דמ"ש אדה"ז הוא רק במקומות שאין לנו סברא חזקה שמכריחה אותנו 
לומר זאת, אך במקומות שיש קושיא וצ"ל כן ע"מ לתרצה וכיו"ב, כן אפ"ל דהתוס' 

נחלקו על רש"י אף דלא כתבו כן בפירוש. ועצ"ע.

צורת הלוחות 

 הת' מנחם מענדל שי' גרליק
תלמיד בישיבה

לומר שכל  הלוחות שמוכרחים  לצורת  בנוגע  כ"ק אד"ש מה"מ  דברי  ידועים2 
אחד מהלוחות היה ריבוע, ואי אפשר לומר שהקצה העליון היה בצורת חצי עיגול.

דהנה מקומם הקבוע של הלוחות הוא בארון, וכמ"ש )מ"א ח, ט( "אין בארון 
רק שני לוחות אבנים", ואיתא בגמ' )ב"ב יד, א( "ארון שעשה משה אמתיים וחצי 
ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו באמה בת ששה טפחים, והלוחות ארכן 
ששה ורחבן ששה ועוביין שלשה, מונחות כנגד ארכו של ארון, כמה לוחות אוכלות 
בארון . . פירנסת ארון לארכו צא ופרנס ארון לרחבו, כמה לוחות אוכלות בארון 
ששה טפחים וכו", זאת אומרת שע"פ חשבון הגמרא הי' הארון מלא באופן שלא 

הי' בו מקום פנוי.

ועפ"ז אי אפשר לומר שקצהו העליון של הלוחות הי' בצורת חצי עיגול, כי אז 
יוצא שמלמטה הי' אמנם הארון מלא לגמרי אבל מלמעלה נשאר מקום פנוי בגלל 

הצורה דחצי עיגול – וזה היפך משמעות הגמרא.

ולכאורה קשה ממה דאיתא בגמ' ירושלמי )מעשרות פ"ה ה"ח, ועוד( "תני רבן 
שמעון בן גמליאל אומר אין מרובע מששת ימי בראשית", וקשה דהרי הלוחות 

1( הובא בכללי הפוסקים וההוראה )להר"י פרקש( ע' רנח עיי"ש.
2( ראה שיחת ש"פ תשא תשמ"א )שיחות קודש ע' 513 ואילך(, יום שמחת תורה תשמ"ב )התוועדויות ח"א ע' 

275 ואילך(, ועוד.
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היו ממעשה בראשית כדתנן )אבות פ"ה מ"ו(: "עשרה דברים נבראו ערב שבת בין 
השמשות . . והלוחות", וא"כ כיצד ניתן לומר שהלוחות היו מרובעות?

ללוחות  הלוחות הראשונות  בין  לומר שיש הבדל  הנ"ל  ויש שרצו3 מכח שאלה 
השניות, דהלוחות הראשונות הוריד משה מן השמים והיו עגולות לגמרי כמו כל 
בריות שמיימיות, והלוחות השניות שנעשו בידי אדם כמ"ש "פסל לך" – היו מרובעות 
וכמ"ש בגמ' ב"ב הנ"ל, וכלל ישראל עושין צורת הלוחות חציין התחתון מרובעות 

זכר ללוחות שניות, וחציין העליון עגולות זכר ללוחות ראשונות.

אך דוחק הוא, דמדוע ישנה משה מתבנית הלוחות ויעשה מרובעות הפך מעשה 
ה', ועוד שלא מצינו הוכחה ע"כ.

ובפרט שהכתוב אומר במפורש "פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על 
הלוחות את הדברים גו'" )תשא לד, א, ד(, והיינו שהשניים היו כדמות ה)כ(ראשונים, 

ובפס' ד מוסיף שמשה עשה כן בפועל.

ויש לבאר ע"פ מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ באגרות קודש ח"ב )ע' שלד( במענה על 
השאלה על מ"ש במאמר ד"ה וירח ה' ה'תש"ח סל"ט כותב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
"אם עיגולים כדורים אם מרובעים, ובעלי קרנות הנה זה לא נפרט בעש"מ", ומקשה 

שם דהרי אמרז"ל "אין מרובע מוימ"ב"?

ועונה כ"ק אד"ש מה"מ: א. הכלל "אין מרובע כו'" הוא מחלוקת בין התלמוד בבלי 
לירושלמי, ופסקינן כהבבלי; ב. הכלל הנ"ל הוא מחלוקת בין רשב"ג לת"ק, והלכה 
כת"ק שאין אומרים הכלל הנ"ל; ג. "אין מרובע כו'" הוא דוקא בבריות; ד. גם בבריות 
– רק מרובע מכל הצדדים אין בוימ"ב, אבל יש מרובע ועגול מצד אחד וכד'; ה. לפי 
פי' הנו"ב אה"ע )מהדו"ק סכ"ב מהד"ת סל"א( ב"כלל" הכוונה שכן הוא רובא דרובא 
אבל יש מקרים יוצאים מן הכלל; ו. סתם מרובע פי' ארכו כרוחבו, אך בשם המושאל 

גם מרובע ארוך נקרא מרובע, וי"ל שלזה נתכוון במאמר הנ"ל.

וכן ניתן לתרץ לגבי הלוחות, אף ש"אין מרובע במעשה בראשית". וק"ל.

ועוד יש לומר: דהנה על המשנה באבות )פ"ה מ"א( "עשרה דברים נבראו בערב 
שבת בין השמשות . . והלוחות" כותב הר"ע מברטנורא וז"ל: "והלוחות: של סנפרינון 
היו, ארכן ששה, ורחבן ששה, ועוביין שלשה. כאבן אחת שארכה ורחבה ועוביה שוין. 
ונחלקה לשתים ונגללים היו וחצובים מגלגל חמה". עכ"ל. והיינו שבריאתן יש מאין 

אכן היה עגול )חלק מגלגל חמה( ורק לאחר מכן נחצבו למרובעים.

3( ראה שיח יהודה ע' 65.
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כו'",  בער"ש  נבראו  דברים  "עשרה  נאמר  במשנה  כי  שאף  לומר  צריך  ולפי"ז 
הכוונה היא לא יש מאין ממש, כי אם )בשם המושאל( יש מיש גם כן, אלא שנעשו 

בדרך נס "מעשה אלקים המה".

"מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" )גליון(

 הת' אברהם שי' וילהלם
תלמיד בישיבה

בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבת חח"ל חיפה גליון א )יו"ד(, מביא הת' 
מ.מ.מ. את שיחת כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש )חלק כ"ו שיחה א' לפרשת שמות( בה 
מדבר גבי הענין ד"יעקב אבינו לא מת", "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים", ומקשה 
כ"ק אד"ש מה"מ, דלכאורה מהו ההבדל בזה בין יעקב לשאר הצדיקים דהרי על 

כל הצדיקים נאמר "אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי"?

ומתרץ כ"ק אד"ש מה"מ )להלן בתרגום ללה"ק(: "ויש לומר, שההסבר לכך הוא: 
החידוש של "יעקב אבינו לא מת" לעומת צדיקים אחרים הוא בודאי לגבי חייו 
הגשמיים: כיון שמדתו של יעקב היא מדת האמת – תתן אמת ליעקב – לכן הכרחי 
לומר, שחיי יעקב נצחיים בכל מקום, גם בעוה"ז הגשמי. ולכן שואלת הגמרא "וכי 
בכדי כו'" כיצד ייתכן לומר ש"לא מת" בגשמיות, כאשר חנטו חנטייא בגופו של 

יעקב?

ומשיבה הגמרא "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים": כיון ש"זרעו בחיים", )שזהו 
ענין נצחי שלא תיתכן בו הפסקה ח"ו אצל בני יעקב לא ייתכן כליון ח"ו( לכן "אף 
הוא בחיים", כי ה"חיים" של "זרעו" אינם שונים כלל מחיי יעקב )אלא חיי )ונשמת( 
יעקב נמשכים )ומתלבשים( ב"זרעו"(. וזוהי הסיבה לכך ש"זרעו בחיים" )באופן 
נצחי( – כי זהו "הוא בחיים", אלא הם חיי יעקב, מדת האמת, שבהם לא ייתכן שום 
הפסק. יוצא מכך, שחיי יעקב נצחיים גם בעוה"ז הגשמי". עכ"ל כ"ק אד"ש מה"מ.

ובנוגע לאופן החיים של שאר הצדיקים מסביר כ"ק אד"ש מה"מ לפנ"ז )ס"ז(:

"אצל צדיקים אחרים הענין של "אשתכח בכלהו עלמין" – גם בעוה"ז – באופן 
רוחנית  השפעה  לקבל  יכולים  שתלמידיהם  כך  הזה  בעולם  נמצאת  שרוחניותם 
העולם.  בגשמיות  ומלובשים  קשורים  אינם  עצמם  הצדיק  חיי  אך  רבם;  מנשמת 
יוצא מכך, שבחייהם )הרוחניים( חל בכל זאת שינוי מסויים – והוא, שבפטירתם 
אין הם מלובשים עוד בגשמיות העולם. ומשום כך אין מתאים לומר על כך "לא 

מת" – שלא חל כלל שינוי ו"נפל מדרגיה"".
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ולפי"ז הסיק הת' הנ"ל שהחילוק בין יעקב לשאר הצדיקים הוא שבשאר הצדיקים 
ע"י  נצחיים  חייו  יעקב  עי"ז שמתלבשים בחיי תלמידיהם, אך אצל  נצחיים  חייהם 

התלבשותו בחיי בניו וצאציו.

ועפ"ז מכריח שכל ריבוי הפעמים שכ"ק אד"ש מה"מ אמר לגבי הרבי הריי"צ "מה 
זרעו בחיים אף הוא בחיים" אי"ז כפשוטו, אלא 'בשם המושאל', כיון שאי"ז ע"י בניו 

וצאצאיו אלא ע"י תלמידיו.

בין  בפשטות שהחילוק  ומובן  הנ"ל,  כפי שכתב  להידחק  כלל  צריך  אין  ולענ"ד 
יעקב אבינו לשאר הצדיקין אינו באם חייהם ממשיכים ע"י זרעם או ע"י תלמידיהם,

כדמוכח ממ"ש בלקו"ש )ח"ד ע' 1268(: "רז"ל אמרו יעקב אבינו לא מת כו' מה 
זרעו בחיים אף הוא בחיים. ענינים שבתורה מדוייקים הם בכל פרטיהם. לכאורה, 
מהו לשון זרעו דוקא, ולא בניו, יוצאי חלציו, תלמידיו וכיו"ב? והענין, זרעו הוא גם 
מלשון זריעה. ולכן נקטו לשון זרעו דוקא כדי לרמז שזרעו של יעקב הם באופן של 
זריעה . . וכאשר תלמידיו ימלאו תפקידם זה, שיהיו "זרעו", עי"ז יהיו הם בחיים, 

ועי"ז, אף הוא בחיים". עכלה"ק.

ומהנ"ל נראה ברור שאין הכוונה לזרעו דוקא כ"א גם לתלמידיו ממשיכי דרכו, 
ומ"ש זרעו הוא כדי לרמז שזהו באופן ד"זריעה" כפי שמסביר שם.

והחילוק אותו אומר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה שם הוא, האם ענין זה חודר בגשמיות 
עוה"ז או שהוא רק ברוחניות, דאצל יעקב ומשה הוא ממש בגשמיות דהיינו שנשמתם 
מתלבשת בגופי תלמידיהם, משא"כ אצל שאר צדיקים שהוא רק ברוחניות, וכנראה 

בבירור מכל מהלך השיחה עיי"ש.

וע"פ הנ"ל א"ש מה שאומר כ"ק אד"ש מה"מ לגבי אדמו"ר מוהריי"צ את הענין 
ד"מה זרעו בחיים אף הוא בחיים", ואי"ז לשון המושאל )כפי שכתב הת' הנ"ל(, אלא 

שזרעו של אדמו"ר מוהריי"צ הם תלמידיו ובהם ועל ידם "הוא בחיים" ופשוט.

החילוק בין עבודת הקטורת לתרומת הדשן

 הת' מנחם מענדל שי' שושני
תלמיד בישיבה

לכך שעל  כ"ק אד"ש מה"מ הטעם  )שיחה לפרשת תצווה( מבאר  ח"א  בלקו"ש 
מזבח הזהב מצוה התורה רק בסוף פרשת תצווה, דלכאורה היה צריך מזבח הזהב 
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הזהב  מזבח  שמוזכר  טעם  ומה  תרומה,  בפרשת  המשכן  כלי  שאר  עם  להימנות 
לאחר כל העבודות במשכן?

עבודת  היתה  שבמשכן  העבודות  כל  שתכלית  התורה  רומזת  שבזה  ומבאר, 
כדאיתא  בלבד,  והקב"ה  הכהן  היו  שבו  במקום  נעשתה  היא  שרק  הקטורת, 
בירושלמי4 )יומא פ"ה ה"ב( על הפסוק "וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו גו'" 
אפילו אותם שכתוב בהם "ודמות פניהם פני אדם" לא יהיו באהל מועד, אפילו 

מלאכי השרת וגו", ושם היתה השראת השכינה.

וקשה, דהא שנינו במשנה )תמיד א, ד( "מי שזכה לתרום את המזבח הוא יתרום 
את המזבח . . אין אדם נכנס עמו ולא נר בידו אלא מהלך לאור המערכה לא היו 
רואין אותו ולא שומעין את קולו וכו'", ונמצא שיש עוד עבודה שנעשתה במקום 

בו היו רק הכהן והקב"ה5?

י"ל שישנו חילוק בין תרומת הדשן לעבודת הקטורת, דתרומת הדשן לא  אך 
נחשבת עבודה כ"א פינוי, וכמ"ש הרמב"ם6 "מי שזכה לתרום טובל ולובש בגדי 
הרמה . . ונוטל את המחתה ועולה לראש המזבח ומפנה את הגחלים אילך ואילך".

משא"כ עבודת הקטורת ה"ה עבודה גמורה, וא"כ יובן מדוע כותב כ"ק אד"ש 
מה"מ שרק בעבודת הקטורת היו הכהן והקב"ה בלבד.

ועוד יש לומר, דבתרומת הדשן אף שלא היו רשאים להיות נוכחים, הרי היא 
היתה העבודה הראשונה בתחילת היום, כדאיתא במשנה ביומא )א, ח(: "בכל יום 

תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו", וא"כ הכהנים לא היו שם.

משא"כ עבודת הקטורת שהיתה בהמשך היום, והיו הכהנים צריכים להתפנות 
)"לפרוש"(, ולכן מביא כ"ק אד"ש מה"מ דוקא את עבודת הקטורת.

4( ואין לומר דזה רק ביוה"כ, דהא כתב הרמב"ם )תמידין ומוספין ג, ג( "בעת שמקטירין הקטורת בהיכל בכל 
יום פורשין כל העם מן ההיכל ומבין האולם ולמזבח לא יהיה שם אדם עד שיצא זה שהקטיר הקטרת . . שנאמר וכל 

אדם לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקודש וגו' בנין אב לכל כפרה שבקודש שלא יהא שם אדם".
5( וממ"ש הרמב"ם )שם( "וכן בשעה שיכנס בדם חטאות הנעשות בפנים" לא קשה, דהא גם זה נלמד מבנין אב 

)כנ"ל בהערה הקודמת( מעבודת יוה"כ, ודמי לעבודת הקטורת. 
6( תמידין ומוספין ב, יב.
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זכיה בשטר שחרור לשיטות רש"י והרי"ף

 הרה"ח יוסף יצחק ווילשאנסקי שליט"א*
ראש הישיבה

א
איתא בגמ' )גיטין ט, ב(: "האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת 

– לא יתנו לאחר מיתה, תנו מנה לפלוני ומת – יתנו לאחר מיתה".

וזכין לאדם  וז"ל: "ואפי' רבנן דאמרי שיחרורי עבדים זכות הוא  ומפרש רש"י 
שלא בפניו, נהי דלהכי זכה ביה דלא מצי למיהדר, מיהו מודו רבנן דכל כמה דלא 
מטא גיטא לידיה לא הוי משוחרר, וכיון דמית קדים תו לא הוי שיחרוריה שחרור, 

דנפקא ליה רשותיה מיניה וחייל עליה רשות יורשין".

והיינו דלרש"י במה שנא' מתני' בדין האדון שאמר תנו )זכו( בשטר שחרור זה 
לעבדי, ומת קודם מסירת הגט לידי העבד, שלא יתנו את הגט, )מאחר שמת האדון 
גם לשיטת רבנן במתני'  היינו  והם לא שחררהו(,  ועבר העבד לרשות היורשים, 
לקמן )יא, ב( דס"ל שזכות הוא לעבד לצאת לחירות )ופליגא אר"מ דס"ל שחובה 

הוא לעבד(.

דלכאורה הו"א דמאחר שרבנן ס"ל שזכות הוא לעבד לצאת לחירות, א"כ בשעה 
שאמר האדון תנו שטר שחרור זה לעבדי – זכה העבד בגט ויצא לחירות ד"זכין 
ניתן  יש מקום לומר דלרבנן אף לאחר מיתת האדון  ולפי"ז  לאדם שלא בפניו", 

למסור לו הגט, כי כבר השתחרר בו מהאדון.

נגלה

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נכתב ע"י א' התמימים.
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ומשמיענו רש"י דזה אינו, משום שדין זה ד"זכין לאדם שלא בפניו" בשטר שחרור 
מועיל רק שהאדון אינו יכול לחזור בו לאחר שזכו בגט בשביל העבד, אך כל זמן 
שלא הגיע הגט ליד העבד – איננו משוחרר, וא"כ נמצא דאף לשיטת רבנן "לא יתנו 

לאחר מיתה", משום שלא יצא עדיין לחירות.

וכן כתב הרי"ף )שם יא, ב( וז"ל: "וחכמים אומרים בגיטי נשים אבל לא בשחרורי 
עבדים לפי שזכין לו לאדם שלא בפניו, והני מילי לחזרה דלא מצי רביה למיהדר 

ביה, אבל עבדא לא נפיק לחירות עד דמטי גיטא לידיה".

ב
והקשו התוס' )ד"ה לא יתנו( על רש"י וז"ל: "ודבר תימה פירושו, כיון דזכות הוא 

פשיטא דזוכה לאלתר כיון דאמרי' גבי שחרור תן כזכי".

וכן הקשה הרא"ש על הרי"ף )סי' יג( וז"ל: "כתב רב אלפס ז"ל וה"מ לחזרה . . 
והא בהא תליא, דטעם  והחירות דברים אחדים הם  ומילתא דתמיהא היא דחזרה 
החזרה משום דתנו כזכי דמי וזכין לאדם שלא בפניו וזכייה מטעם שליחות ואנן סהדי 
דניחא ליה שיהא שלוחו ושלוחו של אדם כמותו והוי כאילו בא לידו, דאי לא הוי 
כאילו בא לידו למה לא יחזור בו כל זמן שלא נגמר הדבר אין זכייה ושליחות לחצאין 

אלא הוי כאילו בא לידו ונשתחרר בקבלתו כיון דתנו כזכי דמי".

וביאור קושייתם, דהיות ודין זה ד"זכין לאדם שלא בפניו" הוא מטעם שליחות – 
דכיון שזה זכיה לחבירו ה"ז נחשב כאילו עשה אותו שליח שיזכה בשבילו )"אנן סהדי 
דניחא ליה שיהא שלוחו"(, והכא נמי שהאדון מסר לשליח את השטר שחרור שיזכה 
בשביל העבד הוי כאילו העבד בעצמו מינה אותו לשליח שיזכה בשבילו, מדוע לא 

יצא העבד לחירות ד"שלוחו של אדם כמותו"?

ולאידך גיסא, אם עדיין לא יצא לחירות, מדוע האדון לא יכול לחזור בו?

את  נתן  שהאדון  דבמקרה  וס"ל  והרי"ף  רש"י  על  והרא"ש  התוס'  חולקים  ולכן 
השטר לשליח ואמר לו זכה בשטר שחרור זה לעבדי – יצא העבד לחירות ד"זכין 

לאדם שלא בפניו", ואע"ג דמת האדון יתנו את השטר שחרור לעבד.

 ומ"ש במתני' "לא יתנו לאחר מיתה" הפי' הוא )כדפירש רש"י יג, א. ד"ה האומר( 
שאמר האדון תנו שטר שחרור לעבדי ולא מסר את הגט לשליח )ול"ג "האומר תנו 
שטר שחרור זה לעבדי"(, דהשתא לא פליגי רבנן וס"ל כר"מ שהאדון יכול לחזור בו, 

דלא הוי העבד משוחרר עד שיגיע הגט לידו.
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וצריך להבין כיצד יתיישבו דברי הרש"י והרי"ף, דלכאורה צדקו דברי התוס' 
והרא"ש דזכיה הוא מטעם שליחות, ומאחר שזכה השליח בשביל העבד הרי כבר 

יצא לחירות, ומדוע "לא יתנו לאחר מיתה"?

ג
ויובן בהקדים בירור וביאור גדר הדין ד"זכין לאדם שלא בפניו" )והדיעות בזה 

אי הוי מטעם שליחות(:

איתא בגמ' )ב"מ י, א(: "רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרוייהו: המגביה מציאה 
לחבירו – לא קנה חבירו, מאי טעמא – הוי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, 

והתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים – לא קנה".

ומפרש רש"י וז"ל: "דלאו כל כמיניה להיות קופץ מאליו וחב לאלו, מאחר שלא 
עשאו אותו הנושה שליח לתפוס".

ונמצא דשיטת רש"י היא דאם עשאו הנושה שליח לתפוס בשבילו – יכול לתפוס 
לבע"ח אע"פ שחב לאחרים.

בגמ'  איתא  דהא  כן,  לומר  יתכן  דלא  רש"י  על  תופס(  )בד"ה  התוס'  והקשו 
זוזי בההוא גברא, שכיב ושביק  )כתובות פד, ב(: "יימר בר חשו הוה מסיק ביה 
ארבא, א"ל לשלוחיה זיל תפסה ניהליה, אזל תפסה, פגעו ביה רב פפא ורב הונא 
ברי' דרב יהושע, אמרו ליה את תופס לב"ח במקום שחב לאחרים, ואמר רבי יוחנן 
התופס לבע"ח במקום שחב לאחרים – לא קנה", ומוכח מזה דאף שעשאו שליח – 

אין יכול לתפוס במקום שחב לאחרים.

ולכן פליגי התוס' על רש"י וס"ל שבמקום שחב לאחרים ל"ש דעשאו שליח ול"ש 
דלא עשאו שליח – אין יכול לתפוס, וכן כתבו בפ"ק דכתובות )יא, א. ד"ה מטבילין( 
וז"ל: "זכיה הוי מטעם שליחות, דכיון דזכות הוא לו אנן סהדי דעביד לי' שליח", 
והיינו דמאחר וזכיה הוא מטעם שליחות אין חילוק בין דין שליחות לזכיה, ואפי' 

עשאו שליח אין יכול לתפוס במקום שחב לאחרים.

ד
שזכיה מטעם  דס"ל  התוס'  דברי  על  א( הקשה  ס"ק  קה,  )סי'  החושן  ובקצות 

שליחות:
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דהנה איתא בגמ' )ב"מ כא, ב(: "איתמר יאוש שלא מדעת: אביי אמר לא הוי יאוש, 
ורבא אמר הוי יאוש, בדבר שיש בו סימן כו"ע לא פליגי . . כי פליגי בדבר שאין בו 
סימן, אביי אמר לא הוי יאוש, דהא לא ידע דנפל מיניה; רבא אמר הוי יאוש, דלכי 

ידע דנפל מיניה מיאש, מימר אמר סימנא לית לי בגויה, מהשתא הוא דמיאש".

אמרו  כיצד  שמע:  "תא  אביי:  שיטת  על  הגמ'  מקשה  א(  )כב,  הסוגיא  ובהמשך 
התורם שלא מדעת תרומתו תרומה? הרי שירד לתוך שדה חבירו וליקט ותרם שלא 

ברשות, אם חושש משום גזל – אין תרומתו תרומה, ואם לאו – תרומתו תרומה.

ומנין הוא יודע אם חושש משום גזל ואם לאו? הרי שבא בעל הבית ומצאו, ואמר 
לו כלך אצל יפות, אם נמצאו יפות מהן – תרומתו תרומה, ואם לאו – אין תרומתו 
תרומה . . וכי נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, אמאי? בעידנא דתרם הא לא הוה 

ידע".

ומתרצת הגמ' "תרגמה רבא אליבא דאביי דשויה שליח".

ושמעינן מינה דרק במקרה שעשאו שליח אמרינן דתרומתו תרומה, אך אם לא 
עשאו שליח אע"פ שניחא לבעה"ב – אין תרומתו תרומה, משום דכשם שאביי ס"ל 
שיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש )"דהשתא מיהא לא ידע"(, כמו"כ שליח שלא מדעת 
לא הוי שליח, וא"כ אין לומר שזכיה הוא מטעם שליחות, דהא שלא מדעת הוא ולא 

הוי שליח?

ולכן אומר קצה"ח דאפ"ל שמחמת קושיא זו ישנם כמה ראשונים דס"ל שזכיה לאו 
מטעם שליחות )"אנן סהדי"(, אלא גזירת הכתוב הוא שיכול לזכות לחבירו ומתורת 
יד, כדיליף בגמ' )קידושין מב, א(: "מנין שזכין לאדם שלא בפניו – שנאמר ונשיא 

אחד נשיא אחד", ומפסוק זה לומדים דאדם יכול לזכות לחבירו שלא מדעתו.

ומוסיף קצה"ח דאף להסוברים דזכיה הוא מטעם שליחות צ"ל שדין זה שיכול 
לזכות לחבירו הוא )לא משום ד"אנן סהדי דשוי' שליח", אלא( משום גזירת הכתוב 
הנ"ל, וזכיה מטעם שליחות הפי' הוא שהדינים בזכיה הן כדיני שליחות, והיינו דכשם 
ברית"(,  בני  שלוחכם  אף  ברית  בני  אתם  "מה  )דבעינן  שליחו  נעשה  הנכרי  שאין 

כמו"כ אינו יכול לזכות בשבילו, אך מקור דין זכיה הוא מהפסוק הנ"ל.

ה
אך הנה הובא לעיל לשון הרא"ש בסי' יג דכתב "וזכין לאדם שלא בפניו וזכייה 
מטעם שליחות ואנן סהדי דניחא ליה שיהא שלוחו", וכן לשון התוס' בכתובות דכתבו 
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"דכיון דזכות הוא לו אנן סהדי דעביד לי' שליח", ומוכח דס"ל דמטעם שליחות הוא 
ולא כדפירש בקצה"ח דהוי גזירת הכתוב.

ועל מה דהקשה הקצה"ח דאין לומר דזכיה הוא מטעם שליחות דהא שליח שלא 
מדעת הוא, מתרץ החתן סופר )שער המקנה סי' ט( דאמרינן שם בסוגיא דאדם 
שראה מציאה בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר אף אביי דס"ל "יאוש שלא מדעת 

לא הוי יאוש" ס"ל דזכה בה )ואע"ג שיש בו סימן(,

משום דהתורה התירה אבידה ששטפה נהר )"דכתיב וכן תעשה . . אשר תאבד 
ממנו ומצאתה, מי שאבודה הימנו ומצויה אצל כל אדם יצאתה זו שאבודה ממנו 
ואינה מצויה אצל כל אדם"(, ולא אמרינן דלא מדעת הוא ולא זכה בה, דזה ודאי 

הוי יאוש.

מדעתו  שליח  נחשב   – לחבירו  הוא  גמור  שזכות  דכיון  זכיה,  בדין  י"ל  ועד"ז 
וכביכול מינה אותו לשליח שיזכה בשבילו, ואתי שפיר דזכיה הוא מטעם שליחות 
ולא דמי לשליח שלא מדעת דלא הוי שליח – משום שבזכיה נחשב כשליח מדעת.

ו
והנה בשו"ת צ"צ )או"ח סי' ל אות ד( כתב לבאר דעת הרי"ף מקושיית התוס' 
וא"כ מאותה שעה  יד,  ומבאר דהרי"ף ס"ל שזכיה הוא מתורת  והרא"ש דלעיל, 
יכול האדון לחזור בו ד"זכין לאדם שלא  שזכה בגט שחרור בשביל העבד – לא 

בפניו",

אך לענין שחרור לא הוי העבד משוחרר עד דמטא גיטיה לידו, משום דבשחרורי 
עבדים )גמרינן "לה לה" מאשה, ו(בעינן שיד הזוכה תהי' ממש כיד העבד, וליכא 

דהא לא עשאו שליח דאמרינן "שלוחו של אדם כמותו", כ"א זוכה לו בתורת יד.

ולפי זה מיושב דברי הרי"ף שהיות ש"זכין לאדם שלא בפניו" – לא יכול האדון 
לחזור בו, ומ"מ לא הוי העבד משוחרר דלא הגיע הגט ליד העבד, ולכן "לא יתנו 

לאחר מיתה".

ענינים  ב'  מצינו  בעבד  דהנה  אחר,  באופן  תירץ  יח(  ע'  )ח"ג  הרועים  ובמלא 
הממון והאיסור, וכן בשחרור ישנם שני הענינים: א. שחרור ממון, דהיינו שלאחר 
השחרור יותר אינו משועבד העבד למלאכת אדונו והוא בן חורין; ב. שחרור מדיני 
וע"י השחרור מותר  בנוגע לאיסור, דכשהוא עבד ה"ה אסור בבת חורין,  העבד 

בב"ח )דגזה"כ שיעשה ברי' חדשה כישראל גמור(, וכן מתחייב בכל המצוות.
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וכן בעינן  והנה האיסור בב"ח אינו נפקע אלא בשטר דגמרינן "לה לה" מאשה, 
לשחרור האיסור שיבא השטר מיד האדון ליד העבד, או ליד שליח שמינהו לקבלת 

הגט שחרור.

ולפי זה יובן בנדו"ד שכשזוכה השליח בשביל העבד בשטר שחרור, לענין שחרור 
הממון – מאחר דלא בעינן שימסור את השטר דוקא לידו – זכה העבד ולא משועבד 
יותר, אך לענין האיסור דגזירת הכתוב שיבוא לידו ממש, הכא דלא בא לידו ואף 
לא לידי שליח שמינה במפורש שיקבל הגט )אלא רק מחמת אומדן הדעת שלנו אנו 

מחשיבים אותו לשליח( – לא יצא לחירות.

ואתי שפיר מה שפירש הרי"ף דאין האדון יכול לחזור בו משום שבממון שלעצמו 
זכה העבד, אך מ"מ לא יצא לחירות דגזירת הכתוב שדוקא הגט מתירו.

אמנם כ"ז הוא בדעת הרי"ף, אך בדעת רש"י אין לומר כן דודאי ס"ל דזכיה הוא 
מטעם שליחות, דכתב )גיטין ט, ב. בד"ה יחזור( וז"ל: "וזכין לו לאדם שלא בפניו, 
ומוכח דס"ל שזכיה הוא מטעם  דאנן סהדי דניחא ליה דניהוי האי שלוחו להכי", 
שליחות, וכן מפורש ברשב"א )קידושין מב, א. בד"ה מהא( וז"ל: "וראיתי . . שאמרו 
יוקשה קושיית התוס'  ז"ל דזכיה מדין שליחות היא", וא"כ עדיין  משמו של רש"י 

והרא"ש הנ"ל.

ז
ויובן בהקדים דברי הצ"צ )שם( בענין זכיה מטעם שליחות:

דמקשה כיצד ניתן לומר דזכיה מטעם שליחות הוא, דהרי יש שיטות דס"ל דאפשר 
לזכות לקטן מדאורייתא, ואי אמרינן דמטעם שליחות הוא קשה דהא אין שליחות 

לקטן?

ומחדש הצ"צ דמה שאמרינן ד"זכין לאדם שלא בפניו" ומטעם שליחות הוא משום 
ד"אנן סהדי" שחפץ בכך, אין הפי' שהוא ממנה את הזוכה כשליח, אלא הפי' דכאשר 

"אנן )בי"ד( סהדי" דרוצה לזכות, אזי בי"ד ממנה אותו לשליח שיזכה בשבילו.

ולפי זה מובן דאפשר לזכות לקטן אף דאין לו שליחות כי אין לו דעת, משום שלא 
הוא ממנה את הזוכה לשליח כ"א בי"ד )ולהם יש דעת(.

הוא מטעם  שזכיה  לומר  דאין  קצה"ח שהקשה  הקושיא של  גם  ועפ"ז מתורצת 
שליחות משום דשליח שלא מדעת הוא, ולפי הנ"ל לא קשה דהשליח הזה הוא מדעת 
של בי"ד ולא צריך את הדעת של האדם שזוכה בחפץ, וא"כ שליח מדעת מעליא 
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הוא )או שה"אנן סהדי" משוי לה לשליחות כשליחות מדעת, כי בודאי רוצה שיזכה 
בשבילו וממנה אותו )וכאילו נאמר שכל אדם ממנה כל מי שיזכה בשבילו1((.

וא"כ צריך להבין )מה שהקשו התוס' והרא"ש הנ"ל( דמאחר ושליח מעליא הוא 
מדוע לא משתחרר העבד כשזוכה בשבילו בשטר שחרור?

ויש לבאר ע"פ מ"ש ב'לקח טוב' )להר"י ענגל כלל א( דמצינו ג' דרגות בשליחות: 
א. הדרגא העליונה – "כמותו" דהמשלח ממש – שגוף השליח הוי כגוף המשלח; 
ב. "כמותו" רק בשייכות לכח העשיה דהשליח, דעשיית השליח היא כמו עשיית 
המשלח; ג. "כמותו" רק בנוגע לתוצאות המעשה, דהיינו שגם המעשה דהשליח 

אינו נחשב כמעשה המשלח, רק שעשיית השליח מועילה להמשלח.

ועפ"ז יש לומר דבמקרה שהוא בעצמו ממנה את השליח ה"ה נותן לו את הכח 
שיהי' "כמותו" בדרגא העליונה – שגוף השליח נחשב ממש כגוף המשלח, אך בדין 
והיינו שהגיע  "אנן סהדי" שחפץ בכך,  זכיה שאינו ממנה אותו לשליח אלא רק 
י"ל   – המשלח  מצד  בפועל  מינוי  וליכא  להמשלח,  התבטל  שהוא  השליח  מצד 
שרש"י והרי"ף ילמדו שנחשב שליח כהדרגא התחתונה דאפילו עשיית השליח לא 

מתייחסת להמשלח ורק המעשה מועיל למשלח.

ולפי זה יובן מה שאין האדון יכול לחזור בו, משום שזכה השליח בשביל העבד 
ולגבי האדון הגט כבר יצא ממנו, אך לענין שחרור היות שגמרינן "לה לה" מאשה 
הרי השטר חייב להגיע ליד העבד ממש, וליכא, דהא השליח הזה )אף דזכיה הוא 
מטעם שליחות( אינו כגוף המשלח ממש כנ"ל, ולכן לא הוי משוחרר עד דמטא 

גיטיה לידיה.

)ובדעת התוס' והרא"ש י"ל דס"ל שאם זה זכיה בשבילו ה"ה כאילו ממנה אותו 
לשליח )כנ"ל(, ונמצא דהשליח הזה הוי ממש כגוף המשלח(.

]ובזה יובן הטעם מדוע לרש"י "תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קנה" – 
דהנה בפנ"י )בכתובות( פי' דהוא מטעם ד"אין שליח לדבר עבירה", אך אין לומר 
כן בדעת רש"י שהרי אם ס"ל שיש כאן ענין דדבר עבירה הרי גם בעשאו שליח לא 

יוכל לתפוס מטעם זה דאין שליח לדבר עבירה.

והנה בקצוה"ח שם חולק על הפנ"י )וכן ס"ל לרעק"א בתשו' סי' קצז(, ואומר 
דאין זה שייך לשלד"ע דאפי' אם הי' שליח עושה עבירה בשליחותו, כיון דלמשלח 
אינו עבירה אינו ענין לשליח לדבר עבירה אלא בכהן דאמר לישראל צא וקדש לי 

אשה גרושה דעבירה הוא למשלח.

1( וראה שערי ישיבה ח"ז ע' 69 ואילך.
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וראי' לזה מדברי התוס' )בפ"ב דגיטין יב, א( גבי פלוגתא דר"א ורבנן במי שליקט 
את הפיאה ואמר זו לפלוני עני דר"א אמר זכה וחכמים אומרים יתננה לעני הנמצא 
ראשון, ואמרינן שם בטעמא דרבנן משום דכתיב לא תלקט לעני לא תלקוט לעני, 
"למ"ד בפ"ב בתמורה כל מה דאמר רחמנא לא תעביד  )ד"ה אלא(  והקשו בתוס' 
אי עביד מהני א"כ קנה העני", ואע"ג דהשליח עבר אמימרא דרחמנא וא"כ נימא 
אשלד"ע, אלא ודאי היכא ראין העבירה למשלח אלא לשליח בענין כזה הוי שליחות.

היוצא מזה בפשטות דאנו מסתכלין בעיקר בנוגע להמשלח שדין שליחות ניתן 
לו  שאין  אמרינן  עבירה  כאן  יש  דכשלמשלח  תועלת(,  מזה  יפיק  )שהוא  בשבילו 
האפשרות לקבל הזכות של שלוחו של אדם כמותו, אבל כשלמשלח אין עבירה כבר 

אין כאן סתירה לענין השליחות ויכול לעשותו שליח ובמילא יש כאן שליח.

ונחזי אנן אם רש"י יסכים לשיטה זו של התוס' גיטין שמביא הקצוה"ח, דהנה רש"י 
כותב בטעם שלד"ע שזהו מטעם "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין" )ראה 
ולכאו'  שם(,  במפרשים  וראה  בכ"מ  ועוד  ב"ח  ולמ"ד  ד"ה  ע"א  מג  קידושין  רש"י 
גם במציאות שזו עבירה של השליח )–רק של השליח( ג"כ י"ל "דברי הרב ודברי 
יוכל ליעשות מטעם זה שליח, ולכאו' יחלוק רש"י על  התלמיד כו'" שהשליח לא 

סברא זו דהתוס' גיטין.

)וראה מלא הרועים ערך שלד"ע בארוכה הטעמים בענין שלד"ע, ועי' שם סעיף 
כ"א בענין הנוגע לדברינו(.

בנוגע לשליחות, שאומרים  ענין כללי  הוא  כו'"  "דדברי הרב  י"ל דהטעם  אמנם 
להמשלח אין באפשרותך לעשות שליח על דבר זה שאתה רוצה לעשות, כי מכיון 
שהוא דבר האסור ע"פ התורה לא נתנה לך התורה דין שליחות בזה כי "דברי הרב 
ודברי התלמיד כו"', אבל אי"ז מה שאומרים לשליח דוקא שאין באפשרותו ליעשות 
שליח )ועי' מלה"ר שם(, ועפי"ז יש מקום להסברא דכשאין עבירה להמשלח אין כאן 
דין שלד"ע וכנ"ל דעיקר ענין השליחות הוא בשביל המשלח ומסתכלין עליו בעיקר.

והנה בזה אף יש מקום לומר דלפי רש"י הסובר שיש הבדל בין זכיה לשליחות 
כנ"ל, יסכים לסברא זו רק במציאות שהמשלח ממנה שליח אז מסתכלין בעיקר על 
ואין דין אשלד"ע, משא"כ בזכיה שזה מתחיל כאן מהשליח המוסר  המשלח כנ"ל 
כחותיו ובעת הפעולה הרי השליח הוא הפועל ואי"ז אלא שנמסר הנפעל להמשלח 
מובן שעלינו להסתכל על השליח וממילא נאמר שבזה אין דין שליחות שתורה לא 
נתנה דין זכיה מטעם שליחות במציאות הזאת שהרי אשלד"ע דאמרינן לשליח דברי 

הרב כו'", ועפי"ז יוצא שרש"י יסכים לדברי התוס' גיטין שם בחלקם עכ"פ.
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ועפ"ז נוכל שפיר לומר דטעמו דרש"י בתולב"ח הוא כהפנ"י מטעם אין שלד"ע, 
אמנם זהו רק כשבא לתפוס מעצמו משא"כ כשעשאו שליח שאז אין החסרון דדבר 

עבירה מכיון שאין עבירה להמשלח.

ואולי י"ל עוד ובדרכו של קצוה"ח הנ"ל דלפי"ז שבזכיה מטעם שליחות ה"ז ענין 
אחר משאר כל שליחות ששם מתחיל מהמשלח ואז באמת כשהשליח פועל הנה 
המשלח נמצא כאן אבל במציאות של זכיה שזה נחשב שהשליח פועל כל הזמן ורק 
הנפעל הוא של המשלח הרי יוצא שכל הזמן שהוא פועל הנהו עושה רעה למישהו 
אחר ואולי בזה לא נתנה תורה דין זכיה וע"ד הסברא שבקצוה"ח כי להשליח אין 

רשות לפעול בדבר שזו רעה למישהו[.

ח
אך קשה, דיש לעיין במה זכה השליח לגבי העבד? ומה שפירש 'מלא הרועים' 
דזכה העבד בדין ממון דלאחר השחרור לא משועבד לעבודת אדונו, אין לומר כן 
בדעת רש"י, שהרי רש"י כתב "וחייל עליה רשות יורשין", ואם דין הממון פקע – 

אינם יורשים את העבד.

ירושה, דהיורש  בדין  דווינסק ח"א סקי"ח(  )שו"ת  ביאור הצפע"נ  ידוע  ]והנה 
אינו נחשב מציאות נפרדת מהמוריש שמקבל את הנכסים בירושה, כ"א שהיורש 
עומד במקום המוריש )ובלשון הכתוב "תחת אבותיך יהיו בניך"(, והירושה עוברת 
אליהם כאילו באופן ממילא, דהם מקבלים עליהם את הבעלות על העבד גם אם רק 

נשארה לאביהם הבעלות על האיסור, ולכן רש"י יכול לומר שזה עבר לרשותם[.

אך מ"מ יש לומר דאף לדעת רש"י זכה העבד בכך שהגט יצא מרשות הבעלים 
ונמצא ביד השליח עבור העבד, ורק מצד הדין שצריך שיגיע דוקא לידו – לא הוי 
משוחרר, אך מצד האדון השטר כבר יצא ממנו ואינו יכול לחזור בו, ובזה זכה 
השליח עבור העבד, ויתיישבו דברי רש"י דאף שזכה בשבילו בקבלת השטר, מ"מ 
לא השתחרר, דאף דהוי מתורת שליחות מ"מ אינו שליח לגמרי לומר שייעשה גופו 

כגוף המשלח ויד השליח כידו.

ט
אך עדיין קשה, דאם כשמגיע השטר ליד השליח לא יוצא העבד לחירות לכאורה 
זה דומה לדין האומר לאשה טלי גיטך מעל קרקע, ואיתא בגמ' )גיטין עח, א( "אמר 

רבא טלי גיטך מעל גבי קרקע לא אמר כלום )דבעינן ונתן. רש"י("?
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ויש לבאר ובהקדים מ"ש הרמב"ם )גירושין ה, יח( וז"ל: "כתב גט ונתנו ביד עבדו 
וכתב לה שטר מתנה עליו, כיון שזכת בעבד זכת בגט ונתגרשה אם היה כפות", והיינו 

משום שהעבד הוא כחצרה, ומאחר שהגיע הגט לידו ה"ה מגורשת.

וממשיך הרמב"ם "ואם אינו כפות ונעור קנת העבד, ואינה מגורשת עד שיגיע הגט 
לידה", והיינו שאם העבד אינו כפות ה"ה כחצר המהלכת, וא"כ לא קנתה האשה את 
הגט שהרי חצר המהלכת אינה קונה )מפני שאינה משתמרת(, ולכן לא מגורשת עד 

שיגיע הגט לידה.

לידה ה"ה מגורשת,  לידה" משמע שבשעה שיגיע הגט  "עד שיגיע הגט  וממ"ש 
וקשה דלכאורה זה דומה ל"טלי גיטך מעל גבי קרקע" – שאינה מגורשת?

ויש לתרץ, דהנה החיסרון ב"טלי גיטך מעל קרקע" הוא לא משום שהיא לקחה את 
הגט מהקרקע, אלא שלא היתה פה נתינת הבעל, היינו שחסר ה"ונתן בידה" – נתינת 
הבעל לידה )– שיתקבל אצלה ע"י נתינה של הבעל(, ולא מגורשת משום שהבעל לא 

נתן לה את הגט לידה.

והחיסרון דמהלכת הוא חסרון לגבי יד לגירושין שצריך להיות שיגיע לידה ממש 
)וכ"ה גם בשטר שחרור בעבד( כמ"ש לעיל2.

ובזה ראינו ברמב"ם דבעבד שאינו כפות ישנו חידוש, דכשהגט מגיע לידי העבד אף 
שאינו כפות הוי כהגיע ליד האשה )ואע"פ שעבד שאינו כפות ה"ה כחצר המהלכת, 

ס"ל דיש לו דין יד האשה(, וא"כ לא חסר נתינת הבעל ליד האשה.

וכמו"כ י"ל בנדו"ד דכשנתן האדון את הגט לשליח אע"פ שאין העבד יוצא לחירות 
מ"מ לא דמי ל"טלי גיטך מעל גבי קרקע", משום דהשליח הזה ידו כיד העבד לענין 

קבלת הגט שחרור, דהיינו שבגט שהגיע לזוכה נעשתה הנתינה מצד הבעל.

זה יתיישבו דברי רש"י דס"ל שזכיה הוא מטעם שליחות, ומ"מ אף לאחר  ולפי 
שקיבל השליח השטר לא יצא לחירות עד שיגיע הגט לידו, וזה שאינו יכול לחזור 

בו זה מכיון שכבר נעשתה כאן נתינה – הוי כבר מעשה ו"אין דיבור מבטל מעשה".

2( ועיין בשערי ישיבה שם, ושם התבאר תירוץ קושיית הפנ"י.
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ביאור סברת רש"י ותוס' בטעם אמירת השליח בפ"נ

 הרב מאיר שיחי' ווילשאנסקי*
ר"מ בישיבה

א
גיטין: "המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב  איתא במשנה בריש 
ובפני נחתם". ובטעם דין זה נחלקו בגמרא, רבה אומר לפי שאין בקיאין לשמה, 
ורבא סובר לפי שאין עדים מצויין לקיימו )היינו לפי שאין שיירות מצויות בין ארץ 

ישראל לחוץ לארץ שיבואו שניים שמכירין חתימת ידם של העדים בגט(.

בני  הים  בני מדינת  "אין  "אין בקיאין לשמה" אומר רש"י  ובפירוש דברי רבה 
תורה, ואין יודעים שצריך לכתוב הגט לשם האשה", ולכן תיקנו חכמים שיאמר 
השליח בפני נכתב ובפני נחתם, "וממילא שיילינן ליה אם נכתב לשמה והוא אומר 

אין".

ועל זה שואלת הגמרא דליבעי תרי מידי דהוה אכל עדיות שבתורה שצריכים ב' 
עדים? ומשני דעד אחד נאמן באיסורין. ודוחה הגמרא, שעד אחד נאמן רק היכא 
גופא, אבל הכא איתחזק בהך איתתא איסור  דלא איתחזק איסורא בהך חתיכה 

אשת איש, והוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה ראוי להתירו בפחות משנים.

ומשני דמדאורייתא אין צריך לומר דרוב ישראל בקיאין הן, ואפילו לר"מ דחייש 
למיעוטא סתם ספרי דדייני מיגמר גמירי, וגט זה הוא בחזקת כשרות, ורבנן הוא 
דאצרוך לומר בפ"נ ובפ"נ. והכא משום עיגונא אקילו בה רבנן להימניה לשליח. 
והטעם שהצריכוהו רבנן לומר כן פירש רש"י, שחוששים שמא ימצא הבעל גט כשר 

שנכתב לשם א' מבני עירו ששמו כשמו ושמה כשמה ויגרש בזה.

והיינו שהגט עצמו ודאי נכתב בכשרות, ורק חוששים שלא נכתב לשם הבעל 
הזה, והבעל מפני שאינו בקיא בלשמה משתמש בו שלא כראוי.

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נכתב ע"י א' התמימים.
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ב
ובתוס' מבאר באופן אחר את סוגיית הגמרא:

הא דאמר רבה דאין בני מדינת הים בקיאין לשמה פירש ד"בכל הלכות גיטין 
בקיאין, אלא דהך דרשה ד'וכתב לה – לשמה' אינה נראית להם עיקר דרשה, ואין 
בקיאין פירוש אין חוששין לדרשה ד'לשמה'". ולכן תיקנו חכמים שיאמר השליח 

בפני נכתב ובפני נחתם, אשר זה יועיל מכיון ש"סתמא לשמה קא מסהיד".

ומשני  עדיות שבתורה?  דהוה אכל  מידי  דליבעי תרי  זה שואלת הגמרא  ועל 
דעד אחד נאמן באיסורין. ודוחה הגמרא, שעד אחד נאמן רק היכא דלא איתחזק 
איסורא בהך חתיכה גופא, אבל הכא איתחזק בהך איתתא איסור אשת איש, והוי 

דבר שבערוה ואין דבר שבערוה ראוי להתירו בפחות משנים.

ומשני דרוב בקיאין הן, ואפילו לר"מ דחייש למיעוטא סתם ספרי דדייני מיגמר 
בתוס',  מבואר  כן  לומר  רבנן  שהצריכוהו  והטעם  דאצרוך.  הוא  ורבנן  גמירי, 
שחיישינן שמא יבוא הבעל ויערער ויאמר שהוא מצא גט שהסופר כתב להתלמד 

והחתים עליו עדים, מפני שאינו בקיא לשמה. 

ובפ"נ, דהיינו מכיון שחוששים שמא  ולכן תיקנו חכמים שיאמר השליח בפ"נ 
הגט הוא גט פסול )שנכתב רק להתלמד(, מעיד השליח שבפני נכתב ובפני נחתם, 

שמסתמא מסהיד לשמה שהגט נכתב לשמה כדין.

דהיינו שרש"י ותוס' נחלקו בכמה פרטים, שלרש"י בהו"א סברנו שבני מדינת 
הים אינם בני תורה ולכן אומר בפ"נ ובפ"נ וממילא שיילינן ליה אם נכתב לשמה, 
ולתוס' בהו"א סברנו שבני מדינת הים לא קיבלו עליהם דין זה דצריך שהגט יהיה 

נכתב לשמה ולכן צריך השליח לומר שבפ"נ ובפ"נ שסתמא לשמה קא מסהיד.

ובמסקנא לרש"י רוב בני מדינת הים כן בקיאין בלשמה ורק חוששים שהבעל 
אינו בקיא בלשמה ומצא גט ששמו כשמו ושמה כשמה ולכן מעיד השליח שבפני 
נחתם ובפני נחתם )וממילא שיילינן ליה אי נכתב לשמה ואמר אין, אי נמי סתמא 
לשמה קא מסהיד(, ולתוס' במסקנא אומרים רוב בני מדינת הים כן בקיאין לשמה 
רק חוששים שהבעל )שאינו בקיא בלשמה( יערער ויאמר שמצא גט שכתבו הסופר 

להתלמד ולכן צריך השליח לומר בפ"נ ובפ"נ שסתמא לשמה קא מסהיד.

ג
והנה התוס' הקשו על שיטת רש"י ג' קושיות:
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א( באם כשיטת רש"י )בהו"א( שבני מדינת הים אינם בני תורה, אז למה אומרת 
הגמרא שאינן בקיאין דוקא בלשמה, דמאי שנא לשמה שאין בקיאין, יותר משאר 

הלכות גיטין כגון שאין לכתוב הגט במחובר ושאר הלכות גיטין.

]ואין לומר דנקט לשמה דשכיח טפי דמשכח גט ששמו כשמו ושמה כשמה וכיו"ב, 
רבנן  "תנו  גיטין שאין בקיאין. דהא לקמן בגמרא איתא  דיני  ושאר  וה"ה למחובר 
בשלשה דרכים שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים: א( שוו למוליך ולמביא )שהשליח 
ב(  נחתם(,  ובפני  נכתב  בפני  לומר  צריך  או מביא משם  הים  גט למדינת  המוליך 
וכל גט )שטר( שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, ג( וכל 
השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים )שנעשו השטרות ע"י ב"ד של עובדי 
כוכבים( אע"פ שחותמיהן עובדי כוכבים כשירין )דדינא דמלכותא דינא( חוץ מגיטי 

נשים ושחרורי עבדים.

להיות  צריכים  עבדים  ושחרורי  נשים  )שגיטי  "והאיכא לשמה"  הגמרא  ושואלת 
כתובים לשמה(, וממשיכה הגמרא ואומרת דבשלמא לרבה דמוליך ומביא זה שצריך 
לומר בפ"נ ובפ"נ הוא מצד טעם זה דלשמה, אמנם לרבא קשה. וממשיכה הגמרא 
ושואלת בין לרבה בין לרבא האיכא מחובר. ומזה שהגמרא אומרת שמחובר הוא בין 
לרבה ובין לרבא, מובן שאין זה כלול במוליך ומביא, דמזה רואים שכשאומר בפ"נ 

ובפ"נ כלול בזה רק לשמה[.

ב( רש"י אומר ש"ממילא שיילינן ליה אם נכתב לשמה" אך לא מצינו בשום מקום 
שצריך לשאול את השליח אם נכתב לשמה.

ג( הגמרא מביאה ג' נפק"מ בין רבה לרבא, ואם כדברי רש"י ש"ממילא שיילינן ליה" 
יש עוד נפק"מ, שלרבה צריך לשאול את השליח אם נכתב לשמה, ולרבא שהחשש 

הוא חשש אחר אין שום ענין לשאלו אם נכתב לשמה מכיון שלא זהו החשש.

ד
שרוב  מכיון  עדות  צריכים  אין  שבעצם  דאמרינן  אהא  הגמרא  מקשה  ובהמשך 
בקיאין הן ורבנן הוא דאצרוך, והצריכו רק עד אחד כי משום עיגונא אקילו בה רבנן, 
דלכאורה "האי קולא הוא חומרא הוא, דאי מצרכת ליה תרי לא אתי בעל מערער 
תרי  מצרכת  "דאי  רש"י:  ומפרש  ליה",  ופסיל  ומערער  בעל  אתי  חד  ליה,  ופסיל 

למימר לשמה, תו לא מצי בעל לערער, השתא אתי ומערער ואוקי חד לבהדי חד".

ומתרצת הגמרא: "כיון דאמר מר בפני כמה נותנו )השליח( לה, רבי יוחנן ור' חנינא 
חד אמר בפני ב' וחד אמר בפני ג', מעיקרא מידק דייק ולא אתי לאורועי נפשיה". 
ומפרש רש"י: "מעיקרא מידק דייק. השליח כשמקבלו מיד הבעל ויודע בו שברצון 
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מגרשה ולא יבא ]הבעל[ ויערער עוד, ואי נמי עורר אינו נאמן דודאי דק ]השליח[ 
במילתא שפיר".

ועל זה שאומר רש"י "השתא אתי ומערער ואוקי חד לבהדי חד" מקשה הפני 
יהושע: "ולכאורה יש לתמוה דמי הכריחו לפרש כן, דהא לקמן )דף ט' ע"א( בגמרא 
מסקינן דערעור דבעל הו"ל כערעור דשנים, ואמרינן נמי התם דערעור דחד לא 
מיקרי ערעור כלל דאין ערעור פחות משנים ואף על גב דליכא מאן דמכחיש לעד 
אחד המערער, וכל שכן הכא שהשליח מכחיש להבעל דלא הוי הבעל מהימן אי 
הוי כחד לגבי חד, אלא משום דערעור דבעל הו"ל כערעור דשנים. ועוד דבכולא 
תלמודא משמע דהיכא דעד אחד נאמן להתיר וכבר התירו על פיו הו"ל כשנים וכי 

אתא חד ומכחיש ליה הו"ל כאחד במקום שנים".

חד  אוקי  כי  אינו  נאמן  שהבעל  הטעם  לכאורה  א.  קושיות:  ב'  דמקשה  היינו 
לבהדי חד, אלא משום דהבעל נאמן כשניים )כדאיתא בגמרא לקמן ט, א(, ולמה 
אמר רש"י "אוקי חד לבהדי חד", דעדיפא מינה הול"ל דאוקי חד לבהדי תרי, ועוד 
דאם הוא רק חד לבהדי חד אינו נאמן שהרי אין ערעור אלא בשנים, אלא ע"כ הוא 

משום דהבעל נחשב כשנים.

ב. לכאורה איך הבעל נאמן, דהרי השליח – על אף שהוא רק עד אחד – הוא נאמן 
כשנים, דכל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא כשנים ]וכפי שרש"י אומר 
בפירוש לקמן טו, א ד"ה תקנת חכמים: עדות השליח שהאמינוהו חכמים כשנים, 
וכן שם ע"ב ד"ה אתי לאיחלופי: דהימנוה רבנן כתרי, ועוד[, ואיך הערעור יכול 

לבטל עדות גמורה.

ה
והנה על זה שהקשה הפנ"י שלכאורה אם הוא חד לבהדי חד אינו נאמן שהרי אין 
ערעור אלא בשנים, תירץ אשר זהו "דוקא היכא דאיכא חזקת כשרות . . משא"כ 
הכא דלא שייך חזקת כשרות דלשיטת רש"י עיקר החששא שמא איתרמי שמא 
וא"כ אף לפי ערעור הבעל כולהו בחזקת כשרות קיימי אלא שהוא היה  כשמא 
מהמיעוט שאינן בקיאין לשמה וא"כ לא איתרע חזקת כשרות דידיה". ולכן במקרה 

זה גם ערעור דחד נאמן.

והאי דאמר רש"י חד ולא תרי )דעדיפא מחד( ביאר, שזה שהבעל נאמן כשניים 
היינו רק אם הוא טוען מזוייף )שאז הוא טוען שכל השטר שיקרי(, אך אם הוא טוען 
שהשטר אמיתי ורק שיש בעי' בשטר )שלא נכתב לשמה( אין הוא נאמן יותר משאר 
בנ"א, והטעם על זה לפי שכל הטעם שהבעל נחשב כשניים הוא רק אם כופר בעצם 
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שליחותו של שליח זה להביא הגט, אך אם מודה ששלח השליח הרי זה כאילו נתן את 
הגט בעצמו שאז ודאי אינו נאמן לערער שלא נכתב הגט לשמה.

ובלשון הפנ"י: "דודאי הא דאמרינן לקמן דערעור דבעל הו"ל כערעור דשנים היינו 
דוקא בערעור דמזוייף . . משא"כ בערעור דשלא לשמה דכיון שאם הגיע הגט מידו 
ליד האשה פשיטא שאין ערעורו כלום א"נ כיון ששלחו ע"י שליח והוא מודה בעיקר 
השליחות לא משמע ליה לרש"י להחשיב ערעור דבעל כערעור דשנים דמהיכי תיתי, 
לכך כתב דהו"ל מיהא כחד לגבי חד וכמאן דליתנייהו דמי וממילא מיפסל מדרבנן".

ועל הקושיא השני' )דלכאורה השליח נאמן כשנים כי כל מקום שהאמינה תורה עד 
אחד הרי הוא כשנים(, מתרצים דכלל זה )דכל מקום . . ה"ה כב'( נאמר רק במקום 
דין שעד א' נאמן, אך אם  חידשה  ב' עדים והתורה  נותנת שיהיו צריכים  שהדעת 

מלכתחילה הסברא נותנת שעד אחד יהי' נאמן אין הוא נאמן כשנים.

ועפ"ז יש לבאר ההו"א של הגמרא והמסקנא, דבהו"א כשהקשו שב"חד אתי בעל 
ומערער ופסיל ליה", סבר שיש לשליח דין של עד אחד מצ"ע היינו שנאמן מצ"ע, 
ולכן יש לו תוקף רק דעד אחד; ובמסקנא כשתירץ התרצן ד"מעיקרא מידק דייק ולא 
אתי לאורועי נפשיה" הסברא, שלשליח זה נתנו התוקף דשניים מכיון דמידק דייק 

ולא אתי לאורועי נפשיה.

ו
אמנם קצת קשה לומר כן בדברי רש"י, דבהמשך הגמרא יש שקו"ט בשיטת רבא 
)שאומר שהטעם שהשליח אומר בפ"נ ובפ"נ הוא משום שאין עדים מצויין לקיימו(, 
דלכאורה לרבא ליבעי תרי מידי דהוה אקיום שטרות דעלמא )והא דעד א' נאמן 
באיסורין היינו רק היכא דלא איתחזק איסורא והכא איתחזק איסורא דא"א(? ומשני 
דבדין הוא דבקיום שטרות נמי לא ליבעי תרי דעדים החתומים על השטר נעשו כמי 

שנחקרה עדותן בב"ד, ורבנן הוא דאצרוך והכא משום עיגונא אקילו בה רבנן.

וע"ז מקשה הגמרא )בדומה למה שהקשתה בשקו"ט בשיטת רבה( שלכאורה האי 
לאו קולא הוא אלא חומרא, דאי מצרכת ליה תרי לא אתי בעל מערער ופסיל ליה, 
חד אתי בעל ומערער ופסיל ליה. ומתרצת דכיון דנותנו לה בפני שנים או ג' מעיקרא 

מידק דייק ולא אתי לאורועי נפשיה.

ומזה שרש"י לא פירש כאן מאומה משמע שסמך על מה שפירש אצלנו.
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אך לפי מה שביארנו לעיל אי אפשר לומר כן, דהא הכא הבעל אכן טוען מזוייף, 
ולכן הוא צריך להיות נאמן כשניים, וזה שהבעל יכול לפסול הגט הוא לא רק כי 

אוקי חד לבהדי חד אלא כי הוא נאמן כשניים.

ויש לעיין מהי שיטת רש"י בזה.

ז
ונראה לבאר כל זה ובהקדם:

נכתב בכשרות )שכתבו אחד מבני עירו  לעיל הבאנו דברי רש"י שהגט עצמו 
ששמו כשמו ושמה כשמה(, ורק שחוששים חשש צדדי במעשה הגירושין )היינו 
שהוא לא יכול לגרש בגט זה(. והבאנו את דברי התוס' שהחשש הוא בגט עצמו 

שאינו כשר )היינו שכתבו להתלמד(.

בדיעות  מחלק  שאדה"ז  מה  ובהקדם  ותוס',  רש"י  מחלוקת  את  לבאר  ויש 
הראשונים אם הגט הוא המגרש או שנתינת הגט הוא המגרש. ולכאורה יש לומר 
דבזה פליגי רש"י ותוס', דלרש"י מעשה נתינת הגט הוא המגרש, ולתוס' הגט הוא 

המגרש.

דלשיטת רש"י מכיון שהעיקר הוא מעשה נתינת הגט ולא כ"כ הגט עצמו, לכן אף 
אם אנו יודעים בבירור שהשטר כשר, בכל זאת בי"ד לא יתנו לגרש בו עד שידעו 
שכל מעשה גירושין זה הוא חלק בלי שום פקפוק. וזה שאנו צריכים שיאמר השליח 
בפ"נ ובפ"נ, מבאר הפני יהושע, הוא כדי שהשליח יהיה נוכח בשעת כתיבת הגט 

ובמילא אפשר לברר אתו כל הטעון בירור.

ויש להוסיף ולחדד בזה, שזה ששיילינן ליה אם נכתב לשמה אינה מעיקר התקנה 
אלא שממילא שיילינן ליה כחלק מהבירור הכללי שצריכים לעשות, וגם לפי רבא 
אפשר שצריך לברר אצל השליח אם נכתב לשמה )אף שלא זהו טעם החשש שלנו(.

דהיינו, שבין לרבה בין לרבא יש לנו חשש כאן בנוגע לגט, ולכן רוצים אנו שיהיה 
לפנינו אחד שהיה נוכח בשעת כתיבת הגט שאתו ניתן לברר כל החששות שלנו.

משא"כ לתוס', מכיון שהעיקר הוא הגט עצמו, לכן חוששים רק חששות בגוף 
הגט.

לרש"י  משא"כ  לעז,  עליו  שיוציא  רק  הוא  החשש  לתוס'  מדוע  מובן  ועפ"ז 
שחוששים שמא אינה מגורשת. דלתוס' מכיון שהחששות הם על גוף הגט, והרי 
עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בבי"ד, חוששים רק שמא 
יוציא לעז על הגט, אך אין בכח הבעל לפסול הגט. אך לרש"י, מכיון שכנ"ל החשש 
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אינו בגוף הגט אלא בענינים שמחוצה לו, החששות הם חששות אמיתיים שיכולים 
לפסול הגט.

ועפ"ז אפשר ליישב את קושיות התוס' על רש"י, דהא דהקשו דמאי שנא לשמה 
וזה רק חלק מבירור כללי  זה הוא בפשטות דלא שנא  דאינן בקיאין, התירוץ על 
שצריכים לעשות על הגט. והא דהביאו ראי' ממה שהגמרא אומרת שבין לרבה ובין 
כן בקיאין  הים  נכתב כבר לאחרי המסקנא שבני מדינת  זה  לרבא האיכא מחובר, 
ואין שום חשש שיכול להיות בגט גופא ורק אפשר שהגט נכתב בכשרות אך הבעל 
משתמש בה שלא כדין, ולכן גם לרבה אין השליח צריך לברר לנו שהגט לא היה 

מחובר כי אין אנו חוששים לזה כלל.

והא דהקשו דהיכא איתא שצריכים לשאול את השליח, כנ"ל שאין זה ענין לשאול 
השליח אלא שצריכים לברר, ואם הבירור כולל שצריכים לשאול השליח אזי צריכים 

לשאול. וכן הא דהקשו שא"כ יש עוד נפק"מ בין רבא לרבה, הביאור כנ"ל.

ועפ"ז אפשר לבאר גם סברת ההו"א והמסקנא לרש"י, דלההו"א כשהקשה ש"אתי 
בעל ומערער ופסיל לה" סבר דאמנם אין בגט חששות שישנם עכשיו, ועכשיו בי"ד 
יכולים להרשות שיגרשו בגט זה, אמנם אח"כ כשיבוא הבעל ויערער יכול לפסול 

הגט.

ותירץ דמכיון שהשליח מידק דייק, אזי אין בכח הבעל לפסול הגט גם אח"כ, והגט 
חלק גם מבעיות הבאות לאחר מכאן בערעור הבעל. וזה את"ש בין לרבא בין לרבה.

עפר חו"ל הבא בספינה

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

א
איתא במתני' )גיטין ב, א( דשליח הבעל "המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר 

בפני נכתב ובפני נחתם" בבי"ד.

ס"ד  וקא  בספינה,  )שנכתב  בספינה  גט  המביא  חדא  "תנא  ב(  )ז,  בגמ'  ופרכינן 
דבנהרות דארץ ישראל קאמר. רש"י( כמביא בא"י )כאילו מביאה דרך יבשה ואין 
צריך לומר בפני נכתב. רש"י(. ותניא אידך כמביא בחו"ל )שהנהר אין לו תורת יבשה 

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נכתב ונערך ע"י מערכת 'שערי ישיבה – פלפולים' דישיבתנו הק'.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת80

דתנן,  רבנן.  הא  יהודה,  ר'  הא  קשיא,  לא  ירמיה  א"ר  רש"י(.  הארץ.  תורת  לכל 
עפר חו"ל הבא בספינה לארץ, חייב במעשר ובשביעית. א"ר יהודה אימתי בזמן 

שהספינה גוששת )נוגעת בקרקע( אבל אין הספינה גוששת, פטור".

ולאחר מכן ממשיכה הגמ' ומביאה עוד דין השנוי במחלוקת זו: "א"ר זירא עציץ 
נקוב המונח על גבי יתדות באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן וכו'".

ויש להקשות בראייתו דר' ירמיה ממתני' דמעשר ושביעית, דלכאורה מה מקום 
יש להקיש מענין גיטין לענין מעשר ושביעית ולתלות המחלוקת דמעשר ושביעית 

בב' הברייתות.

כיון ששם  הוא  ושביעית חלוקים התנאים בדעותיהם,  כל מה שבמעשר  דהרי 
ארץ  קרקע  היא  דכיון שהקרקע  הקרקע,  מן  הצמחים  ליניקת  בנוגע  הוא  הדיון 
ישראל וחייבים הצמחים הגדלים בה במעשר ובשביעית מצד יניקת חיותם, לכן 
מבעי לן אי צמחים הגדלים בעפר חו"ל ובתוך ספינה הנמצאת בא"י הוי יניקתם מן 
הקרקע דא"י אי לאו. דלרבנן הוי יניקתם מקרקע א"י וחייבים. ולר"י אין להם יניקה 

מן הקרקע באופן זה )אלא רק כשתהיה הספינה גוששת(.

 אמנם גבי גיטין אין כלל סברא לומר שיהיו התנאים חלוקים, דבגיטין כל מה 
דבעינן הוא אי כתבום בא"י אי בחו"ל, וכיון שנהרות אלו הינם מא"י, א"כ לכו"ע 

ודאי נהרות דא"י כקרקע דא"י לענין זה, ולא בעי למימר בפ"נ ובפ"נ.

ב
והנה התוס' הקשו ע"ד האי קושיא )ד"ה "הא ר"י"(:

"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 דקושייתם היא, דלכאורה לפי דברי הגמ' שדיני א"י שווים לענין מעשר 
לן דבצמחים הגדלים בעפר חו"ל הנמצא בעליה, צ"ל  נפקא  וגיטין, קשה דא"כ 
שיהיו פטורין מן המעשר ומן השביעית, דהרי זהו עפר חו"ל שאינו מחובר לעפר 
ובפ"נ אע"ג  נילף דבעי למימר בפ"נ  גיטין צ"ל, שגט הנכתב שם  וכן בענין  א"י, 

דהוא בא"י.
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ומשני התוס', דבאמת גבי עלייה בארץ ישראל כיון שתחת עלייה זו ישנה קרקע 
א"י הראויה לזריעה ולהתחייב בתרו"מ ושביעית, לכן יהיה דין הגט שנכתב בעלייה 

זו כדין קרקע א"י, ולא בעי למימר בפ"נ ובפ"נ.

משא"כ גבי ספינה, דכיון שקרקע הנמצאת תחתיה בים אינה ראויה כלל לזריעה 
וכו', ולכן אין אפשרות שתהיה חייבת במעשרות ובשביעית, ולאו שם )קרקע( א"י 
עליה. וה"ה גבי גיטין, דכיון שאין קרקע זו שבים קרויה א"י לענין מעשר ושביעית, 

לכן גם גט זה הנכתב בספינה, בעי למימר בפ"נ ובפ"נ. ע"כ תוכן דברי התוס'.

בגט  ובפ"נ  בפ"נ  דין  תולה  עדיין  דבריו  לפי  דגם  להבין,  צריך  עדיין  ולכאורה 
באפשרות החיוב בתרו"מ ושביעית, וא"כ הקושיא העיקרית על דברי הגמ' בעינה 
מעשר  דענין  ושביעית,  מעשר  לענין  גיטין  מענין  להקיש  הסברא  דמה  עומדת, 
ובפ"נ(  בפ"נ  אמירת  )לגבי  גיטין  וענין  מהקרקע.  הצמחים  ביניקת  תלוי  ושביעית 
תלוי בגבולות א"י )דהיינו לא בקשר בין הגט לקרקע כ"א במיקום הגט אי ישנו בתוך 

גבולות א"י או לאו(.

ג
והנה כ' הרמב"ם )הל' תרומות פ"א הכ"ג( וז"ל: "עפר חוצה לארץ שבא בספינה 
ומעשרות  בתרומה  חייב  בו  הצומח  הרי   – לארץ  גוששת  שהספינה  בזמן  לארץ: 

ושביעית כצומח בא"י עצמה".

והיינו, שבמקרה דמשנתנו פסק הרמב"ם כדעת ר"י שרק בזמן שהספינה גוששת 
ומחוברת לקרקעית הים יהיו הצמחים הגדלים בה חייבים מעשרות ושביעית כבא"י3.

אך הנה הרמב"ם בהל' מעשר שני )פ"י ה"ה( כתב וז"ל: "הנוטע ברשות הרבים או 
בספינה, והעולה מאליו ברשות היחיד, ועכו"ם שנטע בין לישראל בין לעצמו, והגזלן 

שנטע חייבין בערלה וברבעי".

3( ולכאורה תמוה מהו שפסק הרמב"ם בפשיטות כדעת ר"י, דהא קיימא לן להדיא ד"יחיד ורבים הלכה כרבים" 
)ברכות ט, א וש"נ(, ובנדו"ד הול"ל דהלכה כרבנן דלא שנא גוששת לא שנא לא גוששת, חייב במעשר ושביעית.

אלא י"ל דס"ל להרמב"ם דלא בא ר"י במשנה זו לחלוק ולומר דעתו, אלא לפרש מילתא דרבנן, דכל מה שאמרו 
חכמים עפר חו"ל שבא בספינה לארץ, הצומח בו חייב במעשר ושביעית, זהו דוקא כשהספינה גוששת ומחוברת 

לקרקעית הים.
וכ"כ הרמב"ם להדיא בפירוש המשניות )מס' חלה פ"ב מ"ב( וז"ל: "חוצה לארץ אין פירותיה חייבין מן התורה לא 
מעשרות ולא דין השמטה. ואם הביא משם עפר לארץ ישראל בספינה וזרע בעפר שבאותה ספינה הרי זה חייב בכל 
המתנות, והוא שתהיה הספינה חוככת בארץ, וזה הוא ענין גוששת, כלומר נוגעת בארץ מן וגוש עפר. וכבר ביארנו 

שכל מקום שאמר ר' יהודה אמתי אינו אלא מבאר למה שקדם ואינו חולק עליו", )ועיין ג"כ תוד"ה "אמר ר"י"(.
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חייבין  היא, דצמחים הגדלים בספינה סתם,  דכוונת הרמב"ם  ונראה בפשטות 
בערלה ורבעי ככל הגידולין שבא"י, ולא חילק בענין זה אי הויא הספינה גוששת 

אי לאו.

והנה בהל' ביכורים כתב )פ"ב ה"ט( וז"ל: "הגדל בעציץ אף על פי שהוא נקוב, 
והגדל בספינה אינו מביא ממנו כל עיקר, שנאמר בארצם".

להביאו  שצריך  בא"י  כגידול  נחשב  בספינה  הגידול  אין  ביכורים  שגבי  והיינו 
כביכורים לביהמ"ק, שזהו לכאורה בסתירה למ"ש גבי מע"ש ורבעי שהגדל בספינה 
חשיב כגדל בא"י ויתחייב בערלה ורבעי. ועוד שבשתיהם אינו מחלק בין גוששת 
לשאינה גוששת משא"כ בהלכות תרומות שאומר שרק כשהספינה גוששת חשיב 

כא"י.

וא"כ צריך להבין מהי דעת הרמב"ם גבי הגדל בספינה.

ד
ולכאורה צריך לומר דבאמת אין הקושיא מהל' ביכורים קשה, דהתם כ' הרמב"ם 
"נאמר  שהרי  לאו(  אי  גוששת,  הוי  )אי  ספינה  בדיני  מחלק  שלא  הטעם  להדיא 
בארצם", והיות שאין קרקעית הים חשובה 'ארץ' ממש, הוי טעם לשלילת הבאת 

ביכורים בכל ספינה, ולא פליג בין 'גוששת' וש'אינה גוששת'.

אמנם גבי הסתירה הנראית ברמב"ם בין הל' תרומות להל' מע"ש, תירץ המשנה 
למלך )בהל' ביכורים שם(:

דמ"ש בהל' תרומות שדוקא ספינה הגוששת חייבת בתרומה כדין א"י, זהו כאשר 
מיירי "בעפר חוצה לארץ )שבא בספינה לארץ(", דכיון שאינו עפר דא"י, מה טעם 

לומר שיתחייב כדיני א"י, אם לא שהספינה גוששת ומחוברת לקרקע.

דכיון  א"י,  ובעפר  בספינה  הגדלים  בצמחים  הרמב"ם  קאי  מע"ש  בהל'  אמנם 
שהוא עפר א"י תתחייב הספינה כדיני א"י בכל ענין, ולא שנא אי גוששת, אי לאו.

סברא  אין  דבאמת  זה:  תירוץ  את  למלך  המשנה  דוחה  דמילתא  למסקנא  אך 
לחלק במקור העפר דמחו"ל לא תתחייב הספינה, ומא"י תתחייב. דכיון שדיני א"י 
אינם תלויים אלא בענין היניקה מן הקרקע לבד, ממילא הספק הוא רק אם הצמח 
יונק מן הקרקע או לא, דביונק חשוב א"י, ובאינו יונק לא חשיב כא"י. וא"כ, מנא לן 

לחלק במקורו של העפר לדינא.

ומחמת קושיא זו כ' ליישב זה באופן אחר, והוא בהקדים החילוק הידוע בין אילן 
לזרעים. דהנה בזרעים הגדלים בעציץ שאינו נקוב ואינו מחובר לקרקע דין הוא 
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שיהיו פטורין מן המעשר, דכיון שאין להם שום יניקה כלל מן הקרקע, ה"ה פטורין 
מדיני א"י. אך כל זה הוא רק מדינא דאורייתא, ורבנן גזרו אף בזרעים אלו שיהיו 

חייבים במעשר כדין א"י. 

אמנם, גבי אילן הגדל בעציץ שאינו נקוב, דינא דאורייתא הוא שיתחייבו פירותיו 
במעשר, דכיון ששורשיו חזקים הם עד למאוד ואף עשויים בעתיד לשבור את תחתית 
העציץ ולינוק מן הקרקע, לכן כבר מעיקרא )קודם ששברו והתחילו לינוק( דין הוא 

שיתחייבו פירותיו במעשר.

ועד"ז יש ליישב את שיטות הרמב"ם שפסק בהנוגע לספינה. דבהל' מע"ש ונטע 
רבעי ע"כ מיירי הרמב"ם גבי דין האילן, ששורשיו של האילן יניקתם אלימה היא 
ומסוגלים הם לינוק מן הקרקע שתחת הספינה, לכן הדין נותן שתהא הספינה חייבת 

בדיני א"י בכל ענין, בין גוששת, בין לאו.

משא"כ בהל' תרומות דמיירי הרמב"ם גבי דין הזרעים, דכיון שבעציץ שאינו נקוב 
יונקים כלל מן הקרקע, לכן מחלק הרמב"ם ופוסק דאי הויא הספינה גוששת  לא 
ומחוברת לקרקע, ה"ה חשובה כא"י לדין תרומה. אך כאשר אינה גוששת, הרי אין 

טעם לחייבה בדיני א"י ופטורה מתרומה.

ה
אך לכאורה גם בביאורו של המשנה למלך אי"מ:

נקוב שחייב במעשר,  בעציץ שאינו  הגדל  באילן  לן  כל מה שקיימא  דבפשטות 
זהו רק כאשר העציץ מונח מעל הקרקע ורק אויר מפסיק בינו לקרקע )וכגון עציץ 
המונח על יתדות(, כך שיוכלו שורשי האילן לינוק מן הקרקע דרך אויר המפסיק בין 

העציץ לקרקע.

אך מנא לי' לומר דגם כאשר מיירי בספינה שאינה גוששת ורחוקה מקרקעית הים 
ויש מים המפסיקים בין האילן לקרקעית הים, שיהיה האילן הגדל בה חייב במעשר, 
דלכאורה כיון שיש ממשות המפסיקה ולא רק אויר, א"כ יהיה אילן זה פטור כלל 

ועיקר מדיני א"י )ערלה ונטע רבעי(.

ועוד יש להקשות בסברתו, דמנא לי' למשנה למלך לחלק בדברי הרמב"ם וללמוד 
שבהל' תרומות מיירי הרמב"ם רק בדין זרעים ולא גבי אילן.

דלכאורה מלשון הרמב"ם "עפר חוצה לארץ שבא בספינה לארץ . . הרי הצומח 
בו חייב בתרומה ומעשרות ושביעית" לא נראה כלל שמחלק וקאי גבי זרעים לבד. 



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת84

ואדרבה, מכך שלא כתב להדיא דדין זה הוא רק גבי זרעים, מוכח דקאי בהלכה זו 
גם בדין האילן.

ואין לומר דחילוק זה יליף המשנה למלך ממקור דברי הרמב"ם במשנה דמסכת 
חייב  לארץ  בספינה  שבא  לארץ  חוצה  "עפר  רק  כתוב  דהתם  מ"ב(,  )פ"ב  חלה 
במעשרות ובשביעית", וודאי לא מוזכר אפי' ברמיזא ענין חילוק זה שבין זרעים 

לאילן.

ו
ונראה לומר הביאור בשיטת הרמב"ם:

דעת הרמב"ם היא כדכתב המשנה למלך מעיקרא, דבאמת יש חילוק בין עפר 
חו"ל ועפר א"י, אך ענין חילוק זה יובן בהקדים העיון בדברי המשנה:

דהנה הל' במשנה הוא "עפר חו"ל הבא בספינה לארץ, חייב במעשר ובשביעית. 
א"ר יהודה אימתי בזמן שהספינה גוששת, אבל אין הספינה גוששת, פטור". וצ"ע 
מהו הל' "אין הספינה גוששת – פטור", דלכאורה הול"ל "אין הספינה גוששת – 
נקוב הוא רק  לן דהפטור שבעציץ שאינו  קיימא  נקוב". דהא  הוי כעציץ שאינו 

מדאורייתא, אמנם מדרבנן גם עציץ שאינו נקוב חייב בדיני א"י.

והויא   – גוששת"  בזמן שהספינה  "אימתי,  נקטה המשנה  וא"כ קשה מדוע לא 
כעציץ נקוב4, שאז חייבת מדאורייתא. "אבל אין הספינה גוששת" – הויא כעציץ 

שאינו נקוב ש)פטור מדאורייתא ו(חייב מדרבנן?

י"ל שבענין זה טמון החידוש דשיטת הרמב"ם: המשנה נוקטת ומדגישה  אלא 
ר"י  קאי  וע"ז  חו"ל",  עפר  הינו  שבספינה  הצמחים  גדלים  בו  המדובר,  שהעפר 
ומפרש שהחיוב בעפר זה הוא רק כאשר הספינה גוששת, דאילו לא היתה הספינה 

גוששת לא הויא לן טעם ומקור כלל לחייב את הגדל בספינה,

דכיון שאינה גוששת ויונקת מן הקרקע, וגם העפר ממנו יונקים הצמחים שבספינה 
הוי עפר חו"ל, מאיזה טעם נחייב הצמחים בדיני א"י. אמנם כאשר הספינה גוששת 
ומחוברת לקרקע חייב, דהן אמת שהעפר עצמו ממנו יונקים הצמחים הוי עפר 

חו"ל, מ"מ היות שיש להם שייכות ויניקה אף מן קרקע א"י, חייב.

הנמצא  העפר  כאשר  רק  הוא  גוששת(  לשאינה  גוששת  בין  )החילוק  זה  וכל 
בספינה הוי עפר חו"ל. אך כאשר העפר הוא עפר א"י, י"ל דלא שנא גוששת ולא 

4( אף שהספינה אינה נקובה, מ"מ כיון דעשויה מחומרים הסופגים ומתלחלחים הויא כנקובה לכל דבר. בענין 
חומר זה, רש"י כ' דהוי חרס. אך תוס' דוחהו ומעמיד דהוי עץ דוקא, וראה גם במשנה למלך שם.
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אין  וממילא  ומחוברת לקרקע,  גוששת  אינה  גוששת. דאע"ג שהספינה  אינה  שנא 
לצמחים יניקה כלל מקרקע א"י, מ"מ כיון שהעפר ממנו יונקים הצמחים בפועל הוא 

עפר א"י, גזרו רבנן דגם צמחים אלו חייבים בדיני א"י. 

שאין  מודגש  זו  שבל'  פטור",  גוששת,  הספינה  "אין  בל'  המשנה  נקטה  וממילא 
הפטור רק מדאורייתא אך מדרבנן חייב, אלא פטור לגמרי.

במקור  ותלויים  גוששת(  שאינה  ספינה  )גבי  הדינים  שחלוקים  למדים  ונמצאנו 
העפר, דבעפר א"י חייב מדרבנן, ובעפר חו"ל פטור אף מדרבנן. וא"כ ליתא קשיא 
דוקא  הוא  החיוב  ולכן  דוקא,  חו"ל  בעפר  מיירי  תרומות  דבהל'  הרמב"ם,  בדעת 
בספינה הגוששת. משא"כ בהל' מע"ש ורבעי ששם לא כתב הרמב"ם "עפר חו"ל" 

כיון שמיירי בעפר א"י, ולכן חייב בכל ענין ולא פליג הרמב"ם אי גוששת, אי לא.

ז
והנה כד דייקת שפיר, תמצא דכן נראה לדייק אף לשיטת רש"י: 

דהנה בהמשך הדברים בגמ' גבי "עציץ נקוב המונח על גבי יתדות, באנו למחלוקת 
רבי יהודה ורבנן" פרש"י וז"ל: "לרבנן אוירא כמאן דמנחא דמי, ולרבי יהודה לא 

מיחייב במעשר מדאורייתא עד דמנחא אארעא".

והיינו, דלרבנן גם אם אין העציץ מונח ממש בקרקע חייב, משום דס"ל שאין האויר 
נחשב לחציצה בין הקרקע לעציץ. אך לר"י ס"ל דחשוב האויר להיות חציצה, )עד 

שיהא מונח על הקרקע ממש( וממילא מדאורייתא אינו חייב – אך מדרבנן כן.

במעשר  חייב   .  . ישראל  לארץ  בספינה  הבא  חו"ל  ד"עפר  המשנה  גבי  והנה 
ובשביעית . . בזמן שגוששת . . אבל אין גוששת פטור" לא עמד רש"י כלל על עומקם 
של דברים לדון אי הוי פטור רק מדאורייתא או גם מדרבנן. וא"כ מהו שגבי "עציץ 
נקוב המונח ע"ג יתדות" נקט רש"י דהפטור דר"י הוא רק מדאורייתא, אבל מדרבנן 

חייב?

אלא צ"ל דס"ל לרש"י כהרמב"ם, דכיון שבעציץ נקוב ע"ג יתדות מדובר בעפר 
מן  בחציצה  עומד  שהעציץ  דאע"ג  מדאורייתא,  רק  הוא  שהפטור  ודאי  א"כ  א"י, 
הקרקע, מ"מ כיון שהעפר שממנו יונק הוי עפר א"י גזור בהו רבנן שיהיה כדיני א"י.

משא"כ גבי "עפר חו"ל הבא בספינה לא"י", דכיון שמיירי בעפר חו"ל, ע"כ הפטור 
דר"י הוי גם מדרבנן, דעל איזה טעם תחייבו כאשר אין הספינה גוששת ואף העפר 

ממנו יונקים הצמחים הוי עפר חו"ל.
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ויש לעיין ביסוד דין זה לומר שיש חילוק במקור העפר, אי הוי מא"י או מחו"ל. 
דלכאורה גם עפר דא"י, כיון שניתק מן הקרקע ולא מחובר אליה כלל, מה טעם 

לומר דאכתי חשוב קרקע א"י, וחייב מדרבנן?

זירא:  ועד"ז יש להקשות על מ"ש הריטב"א: דהנה גבי הא דאיתא בגמ' "א"ר 
עציץ נקוב המונח על גבי יתדות, באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן" כתב הריטב"א 
דהמחלוקת בין ר"י לרבנן אי חייב במעשר או לא, הויא רק כאשר בעציץ הנקוב 
יתחייב  יתדות  ע"ג  המונח  זה  שהעציץ  ודאי  א"י  בעפר  אמנם  חו"ל.  עפר  ישנו 

במעשר לכו"ע.

לכאורה תלוי  הרי  א"י,  חו"ל לעפר  בין עפר  צ"ע מהו שכתב לחלק  ולכאורה 
הדבר ביניקת הצמח הגדל בעציץ אם יונק מהקרקע שתחת העציץ והוי כלל גידולי 
קרקע שחייבים בדיני תרו"מ וכו', או שהוי כמנותק מהקרקע ופטור מתרו"מ וכו'?

ח
והביאור בזה:

דהנה במשנה בחלה )פ"ב מ"ב, הובאה בגמ' דידן( 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 
יהיה, כלומר כל עפר שאתם דורכים רגליכם עליה בארץ ישראל לכם תהא". והיינו 

שעפ"י דין קרקע א"י הוי כל מקום שבו בנ"י דורכים.

ומדיוק לשונו "כל עפר שאתם דורכים רגליכם" מובן שהקדושה קשורה לעפר 
עצמו, כלומר שהקדושה חלה על העפר, ונמצא שיש הבדל בין עפר חו"ל לעפר 
א"י גם כאשר נמצא בספינה כיון שעפר א"י התקדש ע"י מדרך כף הרגל בא"י, אך 

עפר חו"ל אין סברא שיהיה חלק מקדושת א"י.

חייב  לארץ  בספינה  שבא  חו"ל  ש"עפר  הטעם  הריבמ"ץ  דלדעת  מובן  ומזה 
במעשרות ובשביעית" הוא, כיון דאתא קרא לאשמועינן ד"כל מקום אשר תדרוך 
בו כף רגליכם" הוי בקדושת א"י וחייב במעשר ושביעית, ואף שלכאורה עפר זה 
הנמצא בספינה עפר חו"ל הוא, מ"מ כיון שנעשה מחובר לקרקע א"י, ה"ה בכלל 

"כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו" וממילא חייב במעשר ושביעית. 
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ט
ולפי סברא הנ"ל יובן ויתבהר בטוב גם החילוק שבדין הספינה, אי הוי עפר חו"ל 

או עפר א"י:

כאשר העפר הנמצא בספינה הוי עפר דא"י, ודאי שחל עליו קדושת א"י, דאע"פ 
שכבר נפרד וניתק מגוף הקרקע עצמה, מ"מ, כיון שנלקח מקרקע דהויא בכלל ד"כל 
מקום אשר תדרוך בו כף רגליכם", הרי הוי בכלל הקדושה וחייב במעשר ובשביעית.

אמנם כאשר העפר הנמצא בספינה הוי עפר חו"ל, דאין שום סברא לומר שיהיה 
חייב בקדושת א"י, כיון שאין הקרקע ממנה נלקח בכלל קדושת הארץ )"כל מקום 
א"י  לקרקע  מחברתו  והספינה  בספינה,  לא"י  שבאה  השתא  מ"מ  תדרוך"(,  אשר 
)שבכלל "כל מקום אשר תדרוך"( ע"י שגוששת, הרי ממילא גם עפר זה )דחו"ל( 

חשוב בכלל הקדושה ד"כל מקום אשר תדרוך", וחייב במעשר ושביעית.

משא"כ כשהספינה אינה גוששת, אין שום טעם לומר שיהיה עפר זה דחו"ל קדוש 
ומחוייב במעשר ושביעית.

והשתא את"ש גם הא דכתב הריטב"א גבי עציץ נקוב דמחלוקת ר"י ורבנן הויא רק 
כאשר העפר הנמצא בעציץ עפר חו"ל הוא. דבעפר א"י לכו"ע חייב בדיני א"י, כיון 

שהוי בכלל וגדר ד"כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם".

אמנם גבי עפר חו"ל דלא הוי מעיקרא בכלל דא"י חלוקים הדיעות: דרבנן סברי, 
א"י משום  הוי בטל לקרקע  ע"ג הקרקע ממש, הרי מ"מ  דאין העציץ מונח  אע"ג 

דאויר שביניהם לא היו חציצה, והוי בכלל דמדרך "כף רגליכם".

אך ר"י ס"ל, דאויר שביניהם הוי חציצה, וממילא דוקא כאשר העציץ מונח על 
גבי הקרקע ממש הוי בכלל ד"כל מקום אשר תדרוך", משא"כ כשמונח ע"ג יתדות.

י
ועפ"ז מובן גם שיטת הרמב"ם בנוגע לחילוק בין תרומות למע"ש ונטע רבעי:

בהל' תרומות מיירי שהעפר הנמצא בספינה הוי עפר חו"ל, וכיון דס"ל לרמב"ם 
בזה כר"י, לכן נקט שחייב בתרומה רק כאשר הויא הספינה גוששת, דכיון שמחוברת 
לקרקע א"י דין הוא שגם עפר חו"ל שבתוכה חשיב מחובר ובטל לקרקע א"י ויתחייב 

בתרומה דהוי בכלל מדרך כף רגלכם.

משא"כ בהל' מע"ש ונטע רבעי דמיירי בספינה שעפר א"י בתוכה, דכיון שהעפר 
מצ"ע קדוש בקדושת א"י מהדין ד"כל מקום אשר תדרוך", הרי שלא מחלק הרמב"ם 
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אי הויא הספינה גוששת או לא, דבכל ענין תהא חייבת בדיני א"י, שהעפר עצמו 
קדוש בקדושת א"י ממילא אינה צריכה לעוד חיבור לקרקע כי הקרקע שבתוך 

הספינה נחשבת א"י.

ובכך יובן גם החיבור והקישור של הגמ' בין דיני גיטין לתרומות ומעשרות:

דכיון שבדין תרומות ומעשרות לא פליגי ר"י ורבנן בענין היניקה מן הקרקע, 
אלא בגדר עפר חו"ל הנמצא בגבולות ושטח קרקע א"י. דרבנן סברו דאויר לא הוי 
חציצה, וכיון שעדיין נמצא בגבולות הארץ, ממילא חשוב העציץ בכלל דקדושת 
א"י כיון שנמצא בשטח וגבולות הארץ. ור"י סבר, אויר הוי חציצה ורק כאשר מונח 

העציץ ע"ג קרקע ממש, חשוב בכלל קדושת הארץ.

אלא  ומעשרות  בתרומות  רק  שייך  זה  שענין  ביניקה  חולקים  הם  שאין  וכיון 
בקדושת העפר אי הוא כארץ ישראל או לאו, ממילא אפשר לדון ולהשוות ענין 

זה לגיטין.

דלרבנן, כיון שהספינה עומדת בשטח וגבולות א"י, ממילא חשובה בכלל קדושת 
הארץ וגט הנכתב בה לא בעי אמירת בפ"נ ובפ"נ, דכשם שנחשב לגבולות ושטח 

הארץ גבי מעשרות כן נחשב גם לגבי גט. 

משא"כ לר"י, כיון שהספינה לא מחוברת ממש לקרקע, אע"ג שעומדת באויר 
)או בים( דא"י ממילא אינה חשובה בכלל ד"מקום אשר תדרוך כף רגליכם", וכשם 
שאינו א"י גבי דיני תרו"מ ושביעית ה"נ גבי גט הנכתב בה נזקק לקיום באמירת 
הנמצא  חו"ל  עפר  בין  חיבור  ישנו  דאז  גוששת  עד שהספינה תהיה  ובפ"נ  בפ"נ 
בספינה לעפר א"י ואז גם עפר חו"ל הנמצא בספינה חשיב כא"י הן לדיני תרו"מ 

ושביעית והן לדיני הגט שאין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ.

"כל המטיל אימה . . בא לידי שלש עבירות" )גליון(

א' התמימים

רש"י  שיטת  בהסבר  נפלא  ביאור  מ.מ.מ.  הת'  כתב  דישיבתנו  )קכב(  ג  בגליון 
בהא דאיתא 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", שהגמ' נקטה ג' עבירות אלו בדוקא, מאחר שאלו העבירות החמורות ביותר 
שיכול לבוא אליהן ע"י שמטיל "אימה", וכן דוקא עבירות חמורות אלו מאחר שהן 

תדירות או אלו שיש זמן קבוע שאפשר להיכשל בהם.
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והנה בתחילת ביאורו הביא הת' הנ"ל את דברי התוס', וכתב דלפי' התוס' י"ל דהא 
דנקט רב שלש עבירות אלו דוקא הוא, מאחר שדין זה ד"כל המטיל אימה יתירה 
ומאחר  בגבעה',  מ'פילגש  בגמ'  נלמד  עבירות"   .  . לידי  בא  הוא  סוף  ביתו,  בתוך 

שעבירות אלו היו ב'פילגש בגבעה', לכן הביא דוקא עבירות אלו ולא אחרות.

ויש להעיר בזה, דבפשטות דברי התוס' צריכים הם לסברת רש"י )דלעיל(:

דהנה התוס' הביאו את גירסת ר"ח בגמ' שלא גרס 'חילול שבת' אלא 'חילול השם', 
דסובר שהמקרה ד'פילגש בגבעה' לא היה בשבת, אלא היה בזה 'חילול ה" "ושלושתן 

היו בפילגש בגבעה".

והנה לפי ההסבר שהביא הנ"ל בדברי תוס' )שהטעם שהביא רב ג' עבירות אלו, 
הוא מאחר שכך היה ב'פילגש בגבעה'(, צ"ב מאי טעמא לא הביאה ג"כ 'חילול ה" 

והרי גם הא היה ב'פילגש בגבעה'?

ולכן נראה לומר דהתוס' אית ליה ג"כ סברת רש"י, והיינו דסבירא ליה שהגמרא 
כל  את  מביאה  הגמ'  אין  בזה  גם  אך  בגבעה'.  ב'פילגש  שהיו  עבירות  רק  נקטה 
העבירות שהיו ב'פילגש בגבעה', אלא רק את העבירות התדירות או את העבירות 

שזמנן קבוע.

ולכן לא הביאה הגמ' חילול ה' מאחר שאין זה מצוי שע"י אימה יתירה יבוא האדם 
לידי חילול ה'.

ביאור בתוס' ד"ה "רבי יהודה אומר" )ח, א(

 הת' לוי יצחק שי' ארבוב
תלמיד בישיבה

איתא בגמרא מס' גיטין )ח, א( "רבי יהודה אומר: כל שכנגד ארץ ישראל הרי הוא 
כא"י", והיינו )וכדפרש"י( ש"כל הים שכנגד אויר של ארץ ישראל, ואפי' עד אוקיינוס 

למערב שהוא בסוף העולם – הרי הוא כא"י".

והקשו ע"כ בתוס' )ד"ה "רבי יהודה אומר"( "וכי ר' יהודה היה מכיר בכל ארץ 
ישראל שעד אוקיינוס שכולם היו בקיאין לשמה או שעדים מצויין לקיימם – שאין 
צריך לומר בפני נכתב", וא"כ האיך אמר רבי יהודה דכל הים שכנגד א"י עד אוקיינוס 
הוא כא"י אף לענין גיטין, וכי ר' יהודה היה מכיר בכל המקומות הנ"ל שכולם בקיאין 

לשמה או שעדים מצויין לקיימם? ומביא בתוס' ג' תרוצים.
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וז"ל: "ועוד י"ל: שהיה יודע שהיו כולם בקיאין  והנה בתרוץ הג' כתבו התוס' 
לשמה, לפי שהיה ידוע להם עד היכן ישראל עומדין, ומשם ואילך לא היו ישראל 
ומקרטיגני  )קי, א( מצור כלפי מערב,  עד סוף העולם, כדאמרינן בסוף מנחות: 

כלפי מזרח – אין מכירין לא ישראל, ולא אביהם שבשמים".

ישראל  שהיו  א"י(  )ממערב  המקומות  כל  מכיר  היה  יהודה  רבי  שאכן  והיינו, 
ולכן המביא גט משם אינו  יודע שהיו כולם בקיאין לשמה",  ו"היה  עומדין בהן, 

צריך לומר "בפ"נ ובפ"נ".

לקיימו',  מצויין  )עדים(  'אין  דאכתי  "צ"ע,  וז"ל:  יהודה',  לחם  ה'בית  והקשה 
דפשיטא דמעבר לים לא"י אין מצויין לקיימו. וצ"ע". והיינו דמקשה, דאף לתרוץ 
'אין  "יודע שהיו כולם בקיאין לשמה", עדין צ"ע שהרי  יהודה  התוס' שהיה רבי 

עדים מצויין לקיימו', וא"כ מטעם זה המביא גט משם יהיה צ"ל "בפ"נ ובפ"נ".

ונ"ל בביאור תרוץ התוס', ובהקדים:

ישראל  היכן  עד  ישראל(  )לחכמי  להם  ידוע  "שהיה  בתרוצו  תוס'  כתב  דהנה 
עומדין, ומשם ואילך לא היו ישראל עד סוף העולם" ומביא ע"כ התוס' הגמ' בסוף 
מנחות ש"מצור כלפי מערב . . אין מכירים לא ישראל וכו'", דמהגמ' שם מוכח שרק 
'היו ישראל עומדין', ומשם ואילך לא היו ישראל עומדין,  צור )והיא בכלל(  עד 
וא"כ הכיר רבי יהודה את כל ישראל שדרו בא"י, ו"היה יודע שהיו כולם בקיאין 

לשמה".

ונראה להוכיח דאכן 'צור' היה מקום שעדים היו מצויים לקיים את שטר הגרושין, 
והיו "שיירות מצויות משם לכאן"5, ועפ"ז יבואר היטב תרוץ התוס':

דהנה בגמ' מס' מנחות )פה, ב( איתא "פעם א' נצרכו להן אנשי לודקיא בשמן, 
הלך  ריבוא.  במאה  שמן  לנו  והבא  לך  לו:  אמרו  אחד,  פולמוסטוס  להן  מינו 
לירושלים, אמרו לו: לך לצור. הלך לצור וכו'". ובתוס' שם )ד"ה "הלך לצור"( כתב 
"אין זה צור המעטירה, אלא צור אחרת שהיתה בארץ ישראל", ועל התיבות "צור 

המעטירה" מצויין על אתר שזהו מישעיה פרק כג.

כי שדד מבית מבוא  )פסוק א( "משא צר הילילו אניות תרשיש  ובישעיה שם 
ע"י  מתעשרים  שהיו  תרשיש.  אניות  "הילילו  ופרש"י:  למו".  נגלה  כתים  מארץ 
סוחרי צור, שהיו מביאים אניות תרשיש סחורה לצור". ובמלבי"ם פירש: "צר. היא 
העיר המפוארה בימי קדם . . הנודעת בשם טירוס, רבת המסחר והמרכולת לאיים 

רחוקים".

5( לשון רש"י בדף ב ע"ב ד"ה "לפי שאין עדים".
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מגיעה  היתה  והסחורה  מצויות,  השיירות  היו  דמזה משמע, שב'צור המעטירה' 
לצור, והיא היתה "רבת המסחר והמרכולת לאיים רחוקים". וא"כ אדרבה פשיטא 
שבכל א"י עד 'צור'6 )דעד שם היו "ישראל עומדין"( היו 'עדים מצויים', וא"כ מובן 

הא דאין צ"ל "בפ"נ ובפ"נ".

בענין כיבוש סוריא ע"י דוד המלך )גליון(

 הת' לוי יצחק שי' דינרי
תות"ל המרכזית, 770 בית משיח

בגליון הקודם )ג – קכב( כתב הת' ל.י.ה. 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.

ועפ"ז ביאר את דברי הגמרא במס' גיטין )ח, א( "בשלשה דרכים שוותה סוריא 
לארץ ישראל, ובשלשה לחו"ל".

והנה נקודת ביאורו מבוססת על כיבושו של דוד המלך.

מהכיבוש  חלק  היא  המלך  דוד  של  כיבושו  הרי  דלכאורה  בזה,  להעיר  וראיתי 
והחיוב מעשר  ולא לעת"ל,  רק לשעתה  הראשון, שכידוע קדושה ראשונה קדשה 
בארץ ישראל נגרם כתוצאה מהעליה של עזרא שקדשה לשעתה ולע"ל, וקדושה זו 
איתה רק במקומות שעזרא עלה לשם, ומקומות בתוך הארץ שעזרא לא עלה לשם 

לא נתחייבו במעשר.

ומאחר שא' מהג' דברים ששוותה סוריה לא"י הוא הא דחייבת במעשר, מוכרחים 
)ולא רק שליטה  יהודי  וא"כ היה שם ישוב  שעזרא עלה לשם,  לומר דהוא מאחר 

יהודית(, ומדוע גזרו עליה גזירות משום ארץ העמים )כברש"י בגמ' שם(.

ואפי' א"ת שלא היה שם ישוב יהודי גם לאחר עליית עזרא, הרי ודאי הוא שאין זה 
קשור לכיבושו של דוד המלך, אלא לכיבושו של עזרא.

וכ"ז פשוט.

6( ולכאורה גם להלאה מ'צור' כדמשמע מהמלבי"ם שהיתה 'צור' "רבת המסחר והמרכולת לאיים רחוקים".
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בענין הנ"ל )גליון(

 הת' שלום שי' טל
תלמיד בישיבה

בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו גליון ג )קכב( כתב הת' ל.י.ה. )עמ' 
109( 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.

ועפ"ז ביאר את דברי הגמרא במס' גיטין )ח, א( "בשלשה דרכים שוותה סוריא 
לארץ ישראל, ובשלשה לחו"ל".

"עפר  איתא:  מ"ב(  פ"ב  )חלה  במשנה  דהנה  זה:  בביאור  הסבר  להוסיף  ויש 
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 יהיה", כלומר כל עפר 
שאתם דורכים רגליכם עליה בארץ ישראל לכם תהא". 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 הגדר ד"כל 

מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו", וממילא חייב במעשר ושביעית.

וי"ל בפשטות, דבשביל שיהיה עפר של חו"ל )שנכנס לרשות א"י( קדוש בקדושת 
א"י, אין צריך שבפועל ידרכו בכל מקום ומקום, אלא הכוונה היא שיהיה אפשרות 

לאנשי א"י לדרוך בעפר זה )בכח, ולאו דוקא בפועל(.

ועפ"ז יומתק יותר מה שביאר הת' הנ"ל, דאף שבפשטות לא דרכו ישראל בכל 
מקום ומקום בסוריא )וא"כ לכאורה אין זה "כל מקום אשר תדרך כף רגלכם בו 
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לכם יהיה"(, אעפ"כ מאחר שכבשו את סוריא7, הרי הוא בגדר "כל מקום אשר תדרך 
כף רגלכם בו לכם יהיה" מאחר שיש לישראל הרשות והיכולת לדרוך שם8.

ולכן חייבת סוריא במעשר ובשביעית ובכל המצוות הקשורות לקדושת הקרקע 
)משא"כ לענין המצוות שקשורות לאנשים הדרים בקרקע זו. עיין במה שכתב הת' 

הנ"ל(.

ויש להוכיח זה )דקדושת א"י תלויה בכיבוש ושליטת ישראל על הארץ, ואף שאין 
הם דורכים בכל מקום( ממה שכתב רש"י במסכת קידושין )לח, ב ד"ה "בזמן שאין 
אתה משמט קרקע"( שזמן שאין אתה משמט קרקע הוא "כגון במדבר ולאחר שגלו", 
שמזה משמע שעיקר החיוב בשמיטה )שתלויה בקדושת א"י( הוא בזמן שישראל 
שרויים על אדמתם ויש להם בה שליטה, ואף שבפועל הם אינם נמצאים בכל שטח 

ושטח בא"י.

הטעם שלא הביא ר' יהודה הגבול למערב א"י

 הת' יוסף יצחק שי' ויצהנדלר
תלמיד בישיבה

איתא במס' גיטין )ח, א( "רבי יהודה אומר: כל שכנגד ארץ ישראל הרי הוא כא"י, 
שנאמר "וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים". והנסין שבצדדין 
וכו'". ופרש"י )ד"ה "ר' יהודה אומר"( "כל הים שכנגד אויר של ארץ ישראל, ואפי' 
עד אוקיינוס למערב שהוא בסוף העולם – הרי הוא כא"י, שנאמר )שם( "ים הגדול 

וגבול" האי 'וגבול' קרא יתירא הוא, למימר דאף רוחב הים בכלל התחום".

והנה ע"פ דעת ר' יהודה הכא יומתק שיטתו במשנה שבריש מסכתין. דשנינן )גיטין 
ואשקלון  לדרום,  מאשקלון  כמזרח.  ורקם  למזרח,  מרקם  אומר:  יהודה  "ר'  א(  ב, 

כדרום. מעכו לצפון, ועכו כצפון", ולא הביא ר' יהודה גבול א"י לצד מערב.

וברש"י )ד"ה "ורקם"( כתב בזה "אבל מערב של ארץ ישראל אין צריך גבול, שהים 
הגדול גבולה, כדכתיב )במדבר לד( "וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגו'"", והיינו 

דהים הוא הגבול.

7( דהועיל מחמת הכיבוש יחיד שבכיבוש ראשון )דדוד(. ואכ"מ.
8( ובפרט שי"ל שקצת מישראל דרו בסוריא, שהרי הגמרא )שם( הביאה שהקונה שדה בסוריא "כקונה בפרוורי 

ירושלים", ובפשטות מדבר בדברים שבפועל.
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אך ע"פ דעת ר' יהודה בדף ח ע"א – "כל הים שכנגד אויר של ארץ ישראל, ואפי' 
עד אוקיינוס למערב שהוא בסוף העולם – הרי הוא כא"י" – יומתק יותר, שהרי 
לשיטתו אין גבול מוגדר לצד מערב א"י, שהרי א"י נמשכת לצד מערב עד סוף 

העולם )"ואפי' עד אוקיינוס למערב שהוא בסוף העולם – הרי הוא כא"י"(.

]ורש"י רק בא לומר ללומד שאינו יודע את שיטת ר' יהודה בנוגע לים, מפני מה 
לא מופיע צד מערב. וכמו"כ מבאר רש"י, מדוע רבנן לא מוסיפים על ר' יהודה את 

צד מערב[.

'עיגון' בעבד

 הת' לוי יצחק שי' דינרי
תות"ל המרכזית, 770 בית משיח

 איתא במתני' )גיטין ט, א( "אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים שוו למוליך 
ולמביא" )"לומר בפני נכתב" רש"י(.

והקשו התוס' וז"ל: "וא"ת 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. וי"ל דחשוב עיגון הא דאסור בבת חורין ומה 

שאינו מתחייב במצות".

הוא לעבד לצאת לחירות משום  ס"ל דחוב  ר"מ  והקשו במהר"ם שי"ק, דהרי 
ד"עבדא בהפקירא ניחא ליה" )יג, א( והוא איננו חפץ בקיום המצוות, וא"כ כיצד 

ניתן לומר שנחשב 'עיגון' זה ש"אסור בבת חורין"?

ויש לבאר שחזקה זו ד"עבדא בהפקירא ניחא ליה" היא רק כאשר אין אנו יודעים 
מהי דעתו של העבד, אך במקרה שעומד לפנינו ואומר שרוצה להיות יהודי – לא 

אמרינן ד"בהפקירא ניחא ליה".

וזהו שכתבו התוס' "חשוב עיגון הא דאסור בבת חורין", משום דבמתני' איירי 
כאשר עומד בפנינו העבד ואומר שרוצה להיות יהודי, ובהא חשיב 'עיגון'.

אך עפ"ז צריך להבין לאידך גיסא, מדוע מקשה במהר"ם שיק על תוס', והרי ניתן 
לומר בפשטות שבמתני' איירי במפרש שרוצה להיות יהודי?

ויש לומר בזה, דיש לחקור בהא דאמרינן "עבדא בהפקירא ניחא ליה", דאפשר 
לומר בזה ב' אופנים:
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א. חזקה בכל העבדים דניחא להו בהפקירא, ב. חכמים ירדו לסוף דעתו של העבד 
שכל זמן שלא השתחרר הרי רצונו האמיתי בהפקירא )ואפילו כאשר אומר שרוצה 

שחרור(.

בעבדים  כללית  חזקה  דזהו  הא'  כצד  להו  סבירא  דתוס'  לומר  אפשר  זה  ולפי 
ד"בהפקירא ניחא להו", וכאשר העבד בא בפנינו ואומר שחפץ בקיום המצוות לא 

אמרינן ד"בהפקירא ניחא ליה",

משא"כ המהר"ם שיק ס"ל כצד הב' דגם כאשר בא העבד בפנינו ואומר שרוצה 
להשתחרר, עדין אמרינן ד"בהפקירא ניחא ליה". ודו"ק.

שיטת רש"י בסוגיית "שוו גיטי נשים"

 הת' יוסף שמחה שי' גינזבורג
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' מס' גיטין )ט, א( "תנו רבנן: בשלשה דרכים שוו גיטי נשים לשיחרורי 
לשיחרורי  נשים  גיטי  'שוו  לרבנן  בהם  דרכים  שלשה  שם  הגמ'  ומביאה  עבדים" 

עבדים', וארבעה דרכים בהם הם 'שוו' לשיטת ר' מאיר.

ומקשה הגמ' "ותו ליכא )היינו, האם אין עוד דרכים בהם 'שוו גיטי נשים לשיחרורי 
עבדים'(, והאיכא: האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי, ומת – לא יתנו 
לאחר מיתה", וא"כ גם בדין זה 'שוו'? ומתרצת "כי קתני מילתא דליתיה בשטרות, 
מילתא דאיתיה בשטרות לא קתני" והיינו דהתנא חש למנות דינים ד'שוו' בהם רק 

גיטי נשים ושחרורי עבדים, ואילו דין זה הוא שווה גם בשאר שטרות ולא רק בהם.

ומוסיפה הגמ' להקשות "והאיכא לשמה . . לרבא . . והאיכא מחובר" דגם בדינים 
אלו 'שוו גיטי נשים לשיחרורי עבדים'? ומתרצת "כי קתני פסולא דרבנן, דאורייתא 
לא קתני" והיינו דהתנא חש למנות ולחדש רק דיני דרבנן ד'שוו', ולא דיני דאורייתא 

ד'שוו'.

דליתא  מילתא  קתני  כי  "אלא  ומתרצת  בפנים(  )עיין  זה  תירוץ  הגמ'  ודוחה 
בקידושין, מילתא דאיתא בקידושין לא קתני" והיינו דהתנא חש למנות דינים ד'שוו' 
בהם רק גיטי נשים ושחרורי עבדים ולא שטר הקידושין, ואילו דינים אלו )'לשמה' 

ו'מחובר'( קיימים גם בשטר הקידושין.
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והיינו דהגמ' הביאה ג' תירוצים: א. "קתני מילתא דליתיה בשטרות", ב. "קתני 
פסולא דרבנן", ג. "קתני מילתא דליתא בקידושין", ודחתה הגמ' את התירוץ הב'.

והנה ברש"י )ד"ה "אלא כי קתני"( פירש, שתירוץ הג' בגמ' )"קתני מילתא דליתא 
בקידושין"( בא לתרץ את הקושיא מדין 'לשמה' ודין 'מחובר', שדינים אלו קיימים 

גם בשטר קידושין ולכן לא חש התנא למנותן.

ומדבריו משמע, דגם למסקנא הקושיא מדין "לא יתנו לאחר מיתה" מתורצת גם 
ע"י התירוץ הא' )"קתני מילתא דליתיה בשטרות"(, ולא רק ע"י התירוץ הג'. והיינו 

דלשיטת רש"י תירוץ הא' קיים ועומד גם למסקנת דברי הגמ'.

ב
והנה לקמן )י, ב( מבררת הגמ' הדין ב'שטר מתנה' בנוגע לחתימתו בערכאות של 
גויים, האם דינו כשאר שטרות ראיה – וכשר, או דינו כגט נשים – ופסול. ומביאה 
ב' אופנים: א. "דינא דמלכותא דינא" וממילא שטר מתנה כשר. ב. "כגיטי נשים", 
והיינו ד"כל השטרות שהן כגיטי נשים שעל ידי השטר הדבר נגמר דהיינו נמי שטר 

מתנה" )רש"י( דינם הוא שפסולין.

לרש"י  דהרי  רש"י.  לשיט'  צ"ב  נשים"(  )"כגיטי  הב'  האופן  לפי  לכאורה  והנה 
הגמרא  דברי  למסקנת  אף  הוא  בשטרות"(  דליתיה  מילתא  )"קתני  הא'  התירוץ 
כנ"ל, והרי לאופן הב' )"כגיטי נשים"( הדין שב'ערכאות' פסול הוא אינו "מילתא 
הב'  אופן  למסקנת  וא"כ  מתנה.  בשטר  גם  הוא  זה  דין  שהרי  בשטרות"  דליתיה 
)"כגיטי נשים"( בגמ' לקמן התירוץ היחיד שקיים הוא תירוץ הג', ואיך דברי רש"י 

יתיישבו עם אופן הב' בגמ' לקמן.

ונראה לומר, שדרכו של רש"י בלימוד הגמ' היא לפרש פשט דברי הגמ' איך 
שהם בסוגיא עצמה )שאותה הוא מפרש(, ואינו מביא הוכחות או שאלות וכדו' 

מדברי הגמ' במקום אחר.

וכן הוא גם הכא דרש"י פירש פשט הסוגיא האיך שהתלמיד לומדה במקום זה, 
ולכן מביא בפשט הגמ' שתירוץ הא' )"קתני מילתא דליתיה בשטרות"( קיים גם 
למסקנת הגמ' הכא, אעפ"י שכאשר יגיע התלמיד לדברי הגמ' לקמן )י, ב( יראה 
שלפי האופן הב' בגמ' שם תירוץ הא' נדחה, ורק ע"י תירוץ הג' )"קתני מילתא 

דליתא בקידושין"( יתורצו כל הקושיות.

ומטעם זה )להקל על התלמיד( כשבאר )בדף ט, ב, ד"ה "חוץ מגיטי נשים"( את 
פסול גטי נשים ושיחרורי עבדים העולים בערכאות של עכו"ם, כתב שזהו מאחר 
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"דלאו בני כריתות נינהו, הואיל ולא שייכי בתורת גיטין וקידושין", ולא כתב דזהו 
מטעם "דלאו בני עדות נינהו" וכדו' )כבתוס'(:

א. י"ל )וכנ"ל( שדרכו של רש"י להביא אך ורק ענינים הקשורים לפשט הסוגיא 
באותו המקום, ואינו מביא ענינים והסברים ממקומות האחרים בגמרא בענין זה9. ב. 
ועיקר. אם יפרש כאן, בתחילת הסוגיא, את הענין של "לאו בני עדות", הרי כשנגיע 
)של תוס'(  – תתעורר השאלה  "מילתא דאיתיה בשטרות לא קתני"  לתירוץ הגמ' 

משטר מתנה. ומשום כן העדיף לא להכנס כלל להסבר זה.

ג
אך לכאורה עדיין יש לבאר זה דהתירוץ הא' )"קתני מילתא דליתיה בשטרות"( 

נדחה לגמרי:

דהנה י"ל שישנו חילוק בין התירוץ הא' והתירוץ הג' לתירוץ הב'. דבתירוץ הב' 
)"קתני פסולא דרבנן"( רוצה הגמ' לומר שהתנא נקט דוקא דיני דרבנן ד"שוו" ולא 
דיני דאורייתא ד"שוו", אך בפשטות אין תירוץ זה מוכרח כ"כ ע"פ הסברא, אלא דרק 
בשביל ביאור הענין )מדוע לא נקט התנא 'לשמה' ו'מחובר'( רוצה הגמ' לומר דנקט 

התנא דוקא אלו הדינים משום שהם מדרבנן, איך אין תירוץ זה מוכרח.

אך התירוץ הא' וכן התירוץ הג' הצד השווה שבהם הוא שתירוצים אלו הם ע"פ 
הסברא, שבפשטות י"ל דנקט התנא דוקא דינים ד"שוו" רק בגיטי נשים ובשיחרורי 
עבדים ולא במקומות אחרים )גם לא בקידושין(, והיינו שאין בתירוצים אלו חידוש 

גדול כ"כ, אלא הם באים ע"פ השכל הפשוט.

וא"כ צ"ב, מדוע כאשר התירוץ הא' נדחה אינו נדחה ג"כ התירוץ הג', והרי לכאורה 
הם ע"פ אותה הסברא.

אף  בקידושין"  "דליתא  דינים  דוקא  למנות  לתנא  לו  דיש  בפשטות,  לבאר  ויש 
בבריתא  התנא  של  חידושו  אחרות:  במילים  שטרות.  בשאר  ישנם  אלו  שדינים 
ואינם בשטר  )ושוו להם שיחרורי עבדים(  הוא לגבי הדינים שישנם בגיטי בנשים 
הקידושין. ואף שישנם בשאר השטרות, בכל זאת חש התנא למנותן מאחר שישנם 

בגיטי נשים ואינם בשטר הקידושין.

9( ולא כן הוא שיטת התוס', אשר כבר בתחילת הסוגיא הביאו את הענין שעכו"ם "לאו בני עדות נינהו" )והא 
דמכשירים בשאר שטרות )לבד משטר מתנה( הוא מצד האמונה בעכו"ם ולא מצד השטר, שהרי השטר הוא כ"חספא 
בעלמא"(. וכן לאחמ"כ על תירוץ הא' )"מילתא דליתא בשטרות"( מביא השאלה מדף י ע"ב באופן הב' שם )"כגיטי 

נשים"(, וראה ביאור המהרש"א ע"ז.
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וזאת מאחר שישנו חידוש: דאף שגם גיטי נשים וגם שטר הקידושין הם בדיני 
'אישות', בכל זאת ישנן דינים שאינן קימין בשטר הקידושין, ואילו בגיטי נשים הן 

קיימין. ובדינים אלו "שוו גיטי נשים לשיחרורי עבדים" ולא לקידושין.

וא"כ, אף שנדחה התירוץ הא' )"קתני מילתא דליתיה בשטרות"(, בכל זאת עדיין 
התירוץ הג' )"קתני פסולא דרבנן"( קיים ומתרץ על כל קושיות הגמ'.

ועפ"ז אתי שפיר ג"כ דיוק הלשון "שוו גיטי נשים לשיחרורי עבדים" ולא להיפך 
"שוו שיחרורי עבדים לגיטי נשים" )וכמו שהקשה בתוס' ד"ה "ששוו גיטי נשים" 
)ט, א((, שי"ל שהוא מאחר שרוצה להביא החילוק שבין גיטין לקידושין, שעל אף 
שכנ"ל שניהם בדיני אישות בכל זאת בדין זה "שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים" 

ולא לקידושין.

עיקר דאורייתא

הנ"ל

איתא בגמ' )גיטין ט, א(: "ת"ר בשלושה דרכים שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים: 
. וכל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים אע"פ   . שוו למוליך ומביא 

שחותמיהן עובדי כוכבים כשירין, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים כו'".

האיכא   .  . לשמה  והאיכא   .  . לא  "ותו  הגמ',  מקשה  ב(  )ט,  הסוגיא  ובהמשך 
מחובר"? ומתרצת הגמ' "כי קתני פסולא דרבנן, דאורייתא לא קתני".

ובתוס' )ד"ה כי( מקשה: "אע"ג דאיכא נמי מחובר דרבנן, כגון אין כותבין טופס 
שמא יכתוב תורף, מ"מ עיקר מחובר דאורייתא".

לקרקע"  במחובר  ]גט[  כותבין  "אין  ב(  )כא,  לקמן  מהמשנה  דמקשה  והיינו, 
"עדי  דס"ל  ר"א  ולפי  רש"י(,  קציצה".  מחוסר  שאינו  ונתן",   .  . "וכתב  )"דכתיב 
מסירה כרתי" האיסור מדאורייתא הוא רק לכתוב את תורף הגט במחובר לקרקע, 
– שמא  גזירה מדרבנן  רק  הוא  ומה שאסור לכתוב את הטופס במחובר לקרקע 

יבואו לכתוב את התורף במחובר,

דרכים  "בשלושה  שרק  הברייתא  אומרת  מדוע   – לדוכתא  קושיא  הדרא  וא"כ 
שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים" )בדיני דרבנן(, והרי הן בגיטי נשים והן בשחרורי 
מדרבנן לכתוב את טופס הגט במחובר  עבדים )דגמרינן "לה לה" מאשה( אסור 

לקרקע?
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ומתרץ תוס' "מ"מ עיקר מחובר דאורייתא", כלומר אף שהאיסור לכתוב את הגט 
מחובר הינו מדרבנן, מ"מ לא טרח התנא לשנות כאן את דין מחובר משום דכאן שונה 
)לא רק דברים שהם מדרבנן, כ"א( רק דינים שעיקרם מדרבנן, ודין זה דמחובר הרי 

עיקרו מדאורייתא )"וכתב . . ונתן"( ורבנן רק גזרו והוסיפו על הדין דאורייתא.

ויש להקשות על סברת התוס' דרק דברים שעיקרם מדרבנן כתב בברייתא, דהנה 
"והא   – הגמ'  מקשה  מדרבנן  שדינם  דברים  רק  כתב  שהתנא  הגמ'  תירוץ  לאחר 

ערכאות של עובדי כוכבים דפסולא דאורייתא הוא, וקתני"?

ומתרצת הגמ' "בעדי מסירה, וכרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי", כלומר דין זה 
ששטר שנכתב בבית דין של עכו"ם כשר הוא בשטר שיש עליו עדי מסירה יהודים, 
וא"כ מדאורייתא השטר כשר, רק רבנן גזרו "דילמא אתי למיסמך עלייהו בלא עדי 

מסירה".

ונמצא שדין זה של שטר שנכתב בערכאות של עכו"ם עיקרו אינו מדרבנן כ"א 
מדאורייתא, ובכ"ז כתבו התנא, וא"כ עדיין ניתן להקשות מדוע לא כתב התנא גם את 

דין מחובר )שהוא כנ"ל גם מדרבנן ועיקרו דאורייתא(?

ויובן זה בהקדים מחלוקת רש"י ותוס' בענין שטר ש'מזוייף מתוכו' דמודה בו ר"א 
שפסול:

רש"י )בד"ה ור"א. ט, ב( פירש שהטעם לפסילת שטר שחתומים עליו עכו"ם הוא 
– "גזירה דילמא אתי למיסמך עלייהו בלא עדי מסירה", דהיינו שרבנן פסלו גט זה 

שלא יבואו לידי איסור דאורייתא.

אך התוס' פירשו )בד"ה מודה ר"א. ד, א( וז"ל: "בדין מיפסיל, משום דלמא אתי 
למיסמך עילוייהו להשיאה או להוציא ממון על פיהם, אע"פ שהדבר אמת אין לעשות 
אלא בעדות כשר כו'", והיינו דלשיטת התוס' הטעם ששטר ש"מזוייף מתוכו" פסול 
הוא )לא משום החשש שיבואו לסמוך עליהם כעדי מסירה, כ"א( משום שרבנן לא 

רוצים שיחתמו עכו"ם על הגט וישיאו את האשה על פיהם.

ולפי"ז לדעת רש"י שפיר קושיא דלעיל, דמאחר ולשיטתו דין מחובר דמי לגמרי 
לשטר שנכתב בערכאות של גויים )ששניהם אין עיקרם מדרבנן(, א"כ מדוע לא כתב 

התנא גם דין מחובר בברייתא?

אך לדעת תוס' יהיה מובן מדוע התנא לא כתב את דין מחובר בברייתא, משום 
דלא דמי לערכאות, דבמחובר כל התקנה של רבנן הוא – שמא יבואו לכתוב את 
התורף במחובר ויעברו על איסור דאורייתא, אך שטר שנכתב בערכאות של עכו"ם 

לשיטתו ה"ה דין שעיקרו מדרבנן )כנ"ל(, ואינו דומה למחובר.
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עונש המדבר דיבורים אסורים ואינו ע"ה

 הת' טוביה שי' גינזבורג
תלמיד בישיבה

בתניא פרק ח כותב אדה"ז וז"ל: "ועל דברים בטלים בהיתר, כגון ע"ה שאינו יכול 
ללמוד, צריך לטהר נפשו מטומאה זו דקליפה זו על ידי גלגולה בכף הקלע כמ"ש 
בזהר פ' בשלח דף נ"ט. אבל לדיבורים אסורים כמו ליצנות ולשון הרע וכיוצא בהם 
שהן משלש קליפות הטמאות לגמרי אין כף הקלע ]לבדו[ מועיל לטהר ולהעביר 

טומאתו מהנפש רק צריכה לירד לגיהנום.

כף הקלע לבדו  אין  ועוסק בדברים בטלים  לו לעסוק בתורה  וכן מי שאפשר 
תורה  ביטול  על  שמענישים  חמורים  עונשים  רק  ולזככה  למרקה  לנפשו  מועיל 
שלג  של  בגיהנום  עצלות  מחמת  מ"ע  ביטול  לכל  הכללי  עונש  מלבד  בפרטות 

כמבואר במ"א". ע"כ.

והיינו דבפשטות )וכן נמצא מובן ממפרשי התניא( ענין הדבר כך הוא:

א. עם הארץ העוסק בדברים בטלים – מתחייב בכף הקלע. ב. העוסק בדיבורים 
ג. מי שאינו ע"ה ועוסק בדברים  ובגיהנום.   .2 1. בכף הקלע  אסורים – מתחייב 
בטלים – מתחייב 1. בכף הקלע, 2. בעונשים על ביטול תורה 3. ובגיהנום של שלג.

בדיבורים  שהעוסק  אדה"ז  שכתב  מה  שבפשטות  בד"א,  בזה  להעיר  וראיתי 
והיינו בעם  מיניה,  ובגיהנום, קאי אדלעיל  בכף הקלע  ורק  אך  אסורים מתחייב 

הארץ העוסק בדיבורים האסורים;

חסידות
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משא"כ מי שאינו עם הארץ אלא ביכולתו ללמוד, ובכ"ז עוסק בדיבורים אסורים, 
על  חמורים שמענישים  ב"עונשים  גם  וגיהנום(  הקלע  לכף  )בנוסף  הרי מתחייב 

ביטול תורה בפרטות" וב"גיהנום של שלג" על שביטל מ"ע מחמת עצלות.

וסיכום הדברים כך הוא )ועל סדר לשונו של אדה"ז(:

ע"ה שאינו יכול ללמוד ועוסק בדברים בטלים – עונשו יהיה כף הקלע בלבד.

ע"ה שאינו יכול ללמוד ועוסק בדיבורים האסורים – עונשו יהיה הן כף הקלע 
והן גיהנום.

מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטלים – עונשו יהיה כף הקלע, 
עונשים חמורים על ביטול תורה וגיהנום של שלג.

ועפכ"ז מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדיבורים האסורים – עונשו יהיה: 
כף הקלע, גיהנום )סתם(, עונשים חמורים על ביטול תורה וגיהנום של שלג.

וכ"ז הוא פשוט, ולא באתי אלא להעיר.

ענין החסידות – שינוי "טבע מידותיו" או "מידותיו 
הטבעיים" )ב(

 הת' שלום שי' טל
תלמיד בישיבה

בגליון הקודם )ג – קכב( כתבתי בנוגע לענין החסידות שמטרתה היא לשנות את 
טבע המידות אך זה בא ע"י שינוי מידותיו הטבעיים, כדמשמע מהלשון בקונטרס 

"ענינה של תורת החסידות", עיי"ש.

התמים  בקובץ  מלמברג  הורוויץ  לייב  ר'  שהקשה  מה  את  הבאתי  ולאחמ"כ 
)חוברת ה' ע' עט, ובהוצאה החדשה ח"ב ע' רנב, להלן בתרגום ללה"ק(:

"בבקשה להודיעני כונת כ"ק אדמו"ר שליט"א בהשיחה ליקוטי דיבורים לקוט 
ו' אומר "עבודה היא תיקון, זה אמנם אורות מועטים, אך האורות הם  ח' באות 
אור בכלי, זה מביא את ה"פועל ממש" בתיקון מדה, הנהגה טובה בין אדם לחברו, 
תוקף ביראת שמים". ובאות י"א משמחת תורה1 אומר, "אך, על העבודות של תיקון 
המידות, ובמיוחד על העבודות הפשוטות של תיקון המידות, לא צריכים לנצל את 

1( כוונתו לשיחת שמח"ת תרצ"ה הנמצאת בהמשך הליקוט.
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החסידות". ובאות י' אומר: "גם על הועשה טוב של מידות טובות ואהבת ישראל 
לא צריכים לנצל עבודת החסידות". ובקונטרס י"ד במאמר המתחיל ברוך הגומל 
לחייבים טובות הב' מסיים בזה"ל: "עבודת החסידות להסיר כל מידה לא טובה, 

לבררה ולזככה ולהעלותה לקודש העליון, להיות גילוי שם הוי' בעולם"".

דהיינו שמקשה מזה שכתוב שעבודת החסידות ענינה הוא להסיר כל מידה לא 
טובה וכמו"כ זה מביא את "הפועל ממש" בתיקון מידה וכו', אך לאידך גיסא מצינו 
דענינה של חסידות הוא לא לתקן המידות, דלתקן המידות מספיק הלימוד בספרי 

מוסר.

ולכאורה י"ל הביאור בדבריו ע"פ מ"ש אדמו"ר מוהריי"צ )סה"ש תש"ה ע' 98, 
ובתרגום ללה"ק ע' צב(:

"ישנן מידות טובות, מידות חסידיות, מידות נעימות. מידות טובות – מידות כפי 
שהן ע"פ תורה שעל כך כתוב ברמב"ן שיכולים להיות נבל ברשות התורה שאין 
הכונה בזה לגבי מוחין שכן אם זה במוחין הרי זה אפיקורסות כמאמר רז"ל "לא 

זכה נעשה לו כו'", אלא הכונה היא במידות.

פי  על  כפי שזה  רק  הוא מתנהג  אם  לנבל,  אין מקום  במידות חסידיות  ואילו 
יכול  זו  לזולתו את האמת כפי שהיא הרי מבחינה  מדות טובות הרי הוא אומר 
הוא  ואילו מצד מידת החסידות  רכילות  הענין של אבק לשון הרע אבק  להיות 
רואה מעלותיו של הזולת הוא אוהב את הזולת על חסרנותיו ואז אין מקום לאבק 
לשון הרע או לאבק רכילות . . מידות טובות בענין הצדקה משמעה שהוא נותן כפי 

יכולתו, מידת חסידות שהוא נותן יותר מכפי יכולתו". עכ"ל.

ומובן שכאשר אין את לימוד החסידות אז ממילא יכול להיות גם "נבל ברשות 
התורה", ורק כאשר יש את לימוד החסידות יכול להיות עבודה על המידות, אך גם 

עבודה זו אינה שינוי טבע המידה.

זלמן  ר'  "כשרצה  כז(:  ע'  ללה"ק  בתרגום   ,34 )ע'  תש"א  בסה"ש  מצינו  ועד"ז 
זעזמער לפעול בתוכו התעוררות הלב, היה מספר הסיפור הבא:

בעירו גר יהודי, למדן גדול ובעל מדות טובות. היה מופלא במדותיו הטובות, 
היו צריכים לחפש בעל מדות טובות כזה. אך, מענין החסידות לא ידע כלל. והוא 
זלמן: חסידות  ר'  לו  ענה  זעזמער: מה חידשה חסידות?  זלמן  ר'  שאל פעם את 

העלתה מוחין על מדות.

מאוחר יותר נסע אותו למדן אל רבנו הזקן וגם אותו שאל אותה שאלה. ענה לו 
רבנו הזקן:
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— גם בבעלי חיים יש מדות, אלא שבהם זה בטבע. כמו עורב אכזרי ונשר רחמני. 
אך בבני אדם המדות הן על פי השכל. לכאורה הרי המדות שבבני אדם על פי 
השכל היו גם כן צריכות להיות מצד הטבע, אלא הענין הוא על דרך מאמר רז"ל 
רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה כו', כך רצה הקב"ה לזכות את ישראל 
בענין העבודה, לכן המדות בהם הן על פי השכל, לא מצד הטבע, אלא שלשם כך 

זקוקים לעבודה.

לענין  רק  הגיע  ימיו  כל  עבודתו  שבכל  וראה,  התבונן  כך,  זה  יהודי  מששמע 
המדות כמו מין הבהמה, והתעלף. כשהתעורר מהתעלפותו המשיך ושאל את רבנו 
הזקן: נו, ומהי חסידות? — שכן עד אז הרגיש רק את השלילה — ענה לו רבנו הזקן:

חסידות היא שמע ישראל. שמע ר"ת שאו מרום עיניכם. כתוב כאן מרום ולא 
שמים, כפי פירוש הראב"ע, מרום זה למעלה ולמעלה יותר, להגיע ללמעלה מן 

השכל וזאת גופא להבין בשכל, כפי שמסיים בפסוק וראו מי ברא אלה.

בסיפור זה היה ר' זלמן זעזמער פועל בתוכו התעוררות הלב". עכ"ל.

עכ"פ נראה ברור שיש הפרש בין ללמוד פרקי אבות וספר מוסר ללא חסידות בין 
אם לומדים חסידות, כיון שללא חסידות הרי זה כמו נשר שהוא רחמן, שזהו חיובי, 
אך אי"ז תיקון המידות ורק ע"י שמכניס את המידות בשכל רק אז יש את תיקון 
המידות וזוהי פעולת החסידות. ולאחמ"כ בחסידות גופא יש אפשרות להכניס את 

המידה בשכל ויש יתירה מזה להגיע למעלה מן השכל בשכל כנ"ל.

עבודת  בין  זה  להפרש  היא  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  שכוונת  לומר  יש  ועפ"ז 
המידות שע"י לימוד ספר מוסר וכיו"ב ללא לימוד חסידות, לבין עבודת המידות 

שכוללת לימוד חסידות.

שהיכן שכתוב שחסידות לא נצרכת בשביל עבודת המידות, כוונתו היא לעבודת 
המידות הפשוטה שאפשרית גם ע"י לימוד בספרי מוסר, שאז המידות הם מידות 

טובות או מידות נעימות בלבד.

והיכן שכותב שעבודת החסידות זה להסיר כל מידה לא טובה, זהו באופן השני 
של עבודת המידות, שכולל לימוד חסידות, שאז המידות הם "מדות חסידיות".
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ביאור בדברי הרמב"ם בנוגע למביישים בע"ת

 הת' מנחם מענדל ברוך שי' לוין
תלמיד בישיבה

להיות  דרכן  תשובה  "בעלי  וז"ל:  ה"ח(  )פ"ז  תשובה  בהלכות  הרמב"ם  כתב 
שפלים וענוים ביותר. אם חרפו אותן הכסילים במעשיהם הראשונים ואמרו להן: 
אמש היית עושה כך וכך ואמש היית אומר כך וכך, אל ירגישו להן, אלא שומעין 
ושמחים ויודעין שזו זכות להם. שכל זמן שהם בושים ממעשיהם שעברו ונכלמים 

מהן, זכותם מרובה ומעלתם מתגדלת".

והנה בתחילה כתב ש"אל ירגישו להם", ולאחמ"כ כתב ש"שומעים ושמחים . . 
בושים ממעשיהם שעברו וכו'".

זרות'  ל'מחשבות  בנוגע  )פכ"ח(  בתניא  הזקן  רבינו  עפמש"כ  זה  לבאר  ונראה 
הבאות לבינוני בשעת העבודה בתורה או תפילה ש"יסיח דעתו מהן כרגע . . ואל 

יפול לבו בקרבו להיות מזה עצב ונבזה".

וממשיך שם ש"אדרבה יתחזק יותר, ויוסיף אומץ בכל כחו בכוונת התפלה בחדוה 
וכו'" ומביא שהוא מדרך הנאבקים ש"כשאחד מתגבר, אזי השני מתאמץ להתגבר 
ג"כ בכל מאמצי כחו", ומסיים שהאדם המתפלל "הוא כמשל אדם המתפלל בכוונ', 
ועומד לנגדו עו"ג רשע ומשיח ומדבר עמו כדי לבלבלו. שזאת עצתו בודאי שלא 

להשיב לו מטוב ועד רע ולעשות עצמו כחרש לא ישמע".

ומזה מובן שאע"פ שמה'מחשבה זרה' עצמה הוא צריך להסיח דעתו "ולעשות 
עצמו כחרש לא ישמע", אך מעצם זה שנפלה לו ה'מחשבה זרה' הוא צריך להיות 
שהוא  מראה  המח"ז  שנפילת  מאחר  התפילה,  בעבודת  יותר  ולהתחזק  בשמחה 

מתפלל באמת.

ועד"ז אוי"ל ברמב"ם בנוגע לבע"ת, שלדברי הכסילים עצמם ודאי ש"אל ירגישו 
להן". אך מעצם זה שהכסילים אומרים להם דברים אלו צריכים הבע"ת לשמוח, 
וכן  מאחר שזה מראה להם שאכן תשובתם היא כדבעי )כמו בתפילה כדלעיל(, 
ומעלתם  מרובה  זכותם  מהן,  ונכלמים  שעברו  ממעשיהם  בושים  שהם  זמן  "כל 

מתגדלת".
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האם מותר לכבס במכונת כביסה בחול המועד*

 הגה"ח הרב גדלי' אקסלרוד שליט"א
 רב קהילת חב"ד חיפה
ואב"ד חיפה מלפנים

א
בשו"ת מגדל צופים ח"ג סי' ל הבאנו שלדעת הראב"ד בהל' ממרים )פ"ב ה"ב( 
גזרה דרבנן כאשר בטל טעם הגזרה בטל האיסור, וכ"כ תוס' )ביצה ל, א( לגבי 
טיפוח וריקוד בשבת, וכן הטעם בטור )או"ח סי' תרעב( בשם התוס' שאין מקפידים 

להדליק נר חנוכה בעת השקיעה כי מדליקים בפנים ואינו נראה לעוברי דרכים.

והטור או"ח סי' ט כתב בשם רש"י הרי"ף והרא"ש שמותר היום ללבוש ד' כנפות 
ציצית מפשתן שתולין בו חוטי פשתן מכיון שאין לנו תכלת, והאיסור ללבוש בגד 
פשתן שמא ילבש אותו בלילה עם חוט תכלת ומכיון שבטל הטעם בטל האיסור, 
הרדב"ז  כתב  וכן  מהירושלמי  וכן משמע  שם,  בשו"ע  הסכים  וכן  ברמ"א  ומובא 
)בתשו' ח"ד סי' עה(, והצ"צ )ליובאוויטש, יו"ד סי' עו( לגבי חלב עכו"ם שהאיסור 
מחמת חשש שמעורב חלב טמא ואם אין חשש משמע דמותר והחת"ס )יו"ד סי' 

ע"ו( מחמיר.

 ור"ת כתב )הובא בטור או"ח סי' תקלא( לגבי מי שהתגלח בערב יו"ט דמותר 
ורש"י  מנוול,  לרגל כשהוא  יכנס  אין אצלו הטעם שלא  כי  בחוה"מ  לו להתגלח 
והרמב"ן ור"ש בן היתום כתבו הטעם שהתירו לכבס בגדי פשתן בחוה"מ מכיון 

הלכה ומנהג

* השלמה לספרי מגדל צופים ח"ג סי' ל' וח"ח סי' נ"ב.
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שאין טירחא לכבסם וברש"י מביא עוד טעם להתיר בכיבוס פשתן מכיון שדרכו 
להתלכלך וצ"ע ברש"י האם היתר הפשתן הוא מחמת ב' הטעמים ביחד או מחמת 
כל טעם לחוד דגם מחמת דקל לכבסו התירו ואינו גורם שיהא עסוק בכיבוס ולא 

יוכל לשמוח במועד. 

 אך הרמב"ן ורשב"ה כתבו הטעם להיתר רק מחמת דקל לכבס הפשתן שכאשר 
אין טירחא בכיבוס לא אסרוהו. וכיום הכיבוס במכונת כביסה אין בו טירחא אין 
את הטעם לאסור כיבוס שמא יכנס כשהוא מנוול לחג כי אף אחד לא ידחה את 
הכביסה לחוה"מ, עוד י"ל שלא אסרו מלאכת גרמא בחוה"מ וכיבוס במכונה הוא 
בגדר גרמא. ע"כ ממגד"צ ח"ג1. והסקנו שם שמכיון שהוא חידוש להתיר כיבוס ע"י 

מכונה צריך להתיישב בזה עם גדולי הפוסקים.

ואיסור כיבוס בחוה"מ הוא לכל הדעות איסור דרבנן, דלגבי מלאכות אחרות 
הרבה  ויש  דרבנן  איסור  שהוא  הסוברים  פוסקים  הרבה  יש  בחוה"מ  האסורות 
פוסקים הסוברים שהוא איסור דאורייתא. יעויין בביאור הלכה במשנ"ב בתחלת 
הל' חוה"מ שהביא דעות הפוסקים בזה, אך לגבי כיבוס כתוב במפורש דהטעם 
הוא שלא יכנס לחג כשהוא מנוול וידחה הכיבוס למועד א"כ בכאן לכל הדעות 

הוא איסור דרבנן.

ב
ובחלק ח' הבאנו מ"ש הרמב"ם )בהל' שבת פכ"א( שבזמננו במקום שהדירות 
מרוצפות באבנים מותר לסוך הקרקע בשבת, כי האיסור לסוך קרקע בשבת הוא 
מטעם חשש שמא ישוה גומות וכאשר בטל הטעם בטל האיסור. ולכאורה מאי שנא 
ממה שכתב בהל' ממרים דאפילו כאשר בטל הטעם של הגזרה לא בטל האיסור? 
ולכאורה הביאור בזה דמלכתחילה לא גזרו על מקום שכולו מרוצף רק באבנים, 
וכן י"ל דכיבוס אסרו באופן שהכיבוס הוא טירחה אך כאשר הכיבוס אינו טירחה 

מכיון שמתכבס ע"י מכונה מלכתחלה לא נאסר כיבוס כזה במועד.

כן הבאנו משו"ת הר צבי )להרב צבי פסח פראנק( או"ח סי' י' לגבי ציצית שנטוו 
ע"י מכונה חשמלית וז"ל: ע"ד ציצית שנטוו ודעת המחמירים הוא שע"י מכונה 
אין זה כח האדם . . דאפילו אם נאמר דתחילת פתיחת הזרם יחשב כח גברא . . יש 
חילוק בין כח ראשון לכח שני, ובנידון דידן יש לדון מהכפתור עד הגלגל של הפלך 
רחוק, וא"כ כשבא לפעולתו יש לדונו שכבר נפסק כח האדם והזרם עושה מעצמו 

פעולתו בלי כח גברא ופסולים הם לציצית. ע"כ ממגד"צ ח"ח.

1( עיין שם באריכות.
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מאן  "האי  א(  )טז,  חולין  בגמרא  למובא  דמיא  חשמלי  כפתור  סיבוב  דלכאורה 
דכפתיה לחבריה ואשקיל עליה בידקא דמיא ומית חייב, מ"ט גירא דיליה וה"מ בכח 

ראשון אבל בכח שני גרמא בעלמא הוא".

וכתב הארץ צבי )סי' קיב( ראיה מגמרא זו לגבי מים שמתחממים ע"י אש וכאשר 
פותחים הברז ויוצאים מים חמים מיד נכנסים מים קרים, וכתב שם שפתיחת הברז 
אינה אלא הסרת המונע ודמי לגרמא, וצ"ע לי דבריו דאמאי לא הוי המים שנכנסים 
באשקיל  מיתה  חייב  דהרי  גרמא  רק  ולא  שלו  מעשה  נקרא  וזה  ראשון  ככח  מיד 

בידקא דמיא וכתבתי מזה בח"ג הנ"ל.

אך בדין בישול אפילו ע"י הכח הראשון, היינו המים הקרים שנכנסים מיד לתוך 
ע"י  בכיבוס  בישול, משא"כ  על מלאכת  בזה  עובר  כבר  ומתבשלים  החמים  המים 
פתיחת הכפתור, הגם שמיד מתחילים להכנס מים למכונה אך עי"ז לא נעשה עוד 

שום כיבוס ומשהו אחרי זה הוי כבר גרמא.

ובגמרא שבת )קמ, ב; קמא, א( מובא דכחו בכרמלית לא גזרו ולכאורה מטעם 
דהוי תרי דרבנן דכחו שם הוי גרמא, ובאשל אברהם )סי' שטז ס"ק ג( כתב דאיסור 
גרמא בדרבנן לא גזרו ובנדוננו הוי תרי דרבנן דהוי גרמא בכיבוס שהוא עצמו איסור 

דרבנן בחוה"מ.

ג
דכיבוס  בחוה"מ.  במכונה  כיבוס  להתיר  חדשה  סברא  כאן  לומר  יש  ולכאורה 
במכונה הוי שינוי ממלאכת הכיבוס בזמן חז"ל שאסרו כיבוס כדי שלא יכנס כשהוא 
מנוול לרגל, והגם דיש לומר דלא מיקרי שינוי כי הרי זה דרך הכיבוס שהוא רק ע"י 

מכונה בזמננו, ושינוי הוא שעושה אחרת מדרך עשיית המלאכה.

אך יש מקום לומר דכאשר משנה מהאופן שאסרו חז"ל והשינוי הוא שבכלל לא 
מתעסק בכיבוס אלא מסובב כפתור, כזה סוג שינוי לא אסרו חז"ל. והגם שכולם 
משנים מהדרך שהיה בזמן חז"ל, מ"מ יש לומר דהיום לגבי חוה"מ אין נקרא כיבוס 
במכונה גדר כיבוס, והכיבוס הנאסר אינו קיים היום. וממילא הטעם שמותר הכיבוס 
לא מחמת שבטל הטעם לאסור אלא מחמת שאין היום כיבוס, כי נעלם הוא מהעולם 

מחמת מכונת הכיבוס ולכן מותר הוא בחוה"מ.

בסי' תקלא בביאור הלכה בתחלתו ז"ל: "ולת"ק הרצענין אסור בי"ד אף שגם הם 
מותרין לשנות בחוה"מ כדאיתא בירושלמי" עכ"ל. בסי' תקלב ז"ל הרמ"א: "נטילת 
בין  בסכין  בין  ליטלן  להחמיר שלא  המנהג  הוא  וכן  ואוסרין  יש מחמירין  צפרנים 
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במספרים אם לא לצורך מצות טבילה" עכ"ל רמ"א. ובמשנ"ב שם ס"ק ג ז"ל: "אבל 
בידיו או בשיניו מותר" עכ"ל. והטעם דבשינוי לא אסור במועד.

ובסי' תקלז סי"ג בשו"ע ז"ל: "אישות ועכברים שמפסידים השדה . . ואם אינה 
סמוכה לשדה האילן אין צדין אותן אלא ע"י שינוי", ומקורו מהגמרא. ובביאור 
והרא"ש  מהרי"ף  בהדיא  מוכח  סמוכה  שאינה  לבן  בשדה  "וכן  ז"ל:  שם  הלכה 

והאשכול והראב"ד דמהני שינוי" עכ"ל.

וכתב במשנה  גבשושית שבבית" עכ"ל.  ליטול  "מותר  ס"ב:  סי' תק"מ  ובשו"ע 
ברורה שם ס"ק ז: "ומותר ליטול אפילו כדרכו דאע"ג דמלאכה גמורה היא לגבי 
)ובשבת חייב ע"ז משום בונה( ואינו דבר האבד ולצורך המועד בעלמא אינו שרי 

כי אם ע"י שינוי אפ"ה מתירינן אפילו כדרכו דלית בה טורח" עכ"ל.

ובשו"ע סי' תקמא בהגהת רמ"א דמותר לתקן מלבושיו ומנעליו הקרועים ע"י 
שינוי לצורך המועד, וכן בסי' תקמה לגבי כתב משיט"א דנוהגין לכתוב ע"י שינוי 
לצורך המועד, ובנודע ביהודה תניינא סי' קד מתיר ליתן לפועל לעבוד בחוה"מ 

בשכר לצורך המועד ע"י שינוי ומביאו הביאור הלכה.

והגם שבגמרא כתוב וכן נפסק בשו"ע שאסור ליתן לפועל עבודה לצורך המועד 
בשכר ומחדש הנו"ב דע"י שינוי לא אסרו, ואם נכונים דברנו שהכיבוס שע"י מכונת 
בגזירת  דשינוי  לעיל  והבאנו  חז"ל,  שאסרו  מהכיבוס  בשינוי  כיבוס  הוא  כביסה 
צפרנים כגון שקוצצם בשיניו מותר לכל הדעות בגמרא ופוסקים, ובגמרא מובא 

איסור כיבוס וגזירת צפרנים מאותו טעם שלא יכנס לרגל כשהוא מנוול.

ויש מקור מכאן לומר דגם בכיבוס בשינוי לא אסרו – אלא שלא דברו הפוסקים 
מזה מכיון דבכיבוס אין שייך שינוי לפי האופן שכיבסו עד המצאת מכונת הכביסה, 
כו"כ  לעיל  והבאנו  חז"ל.  לגבי האופן שאסרו  שינוי  הוי  כביסה  משא"כ במכונת 

ראיות שלא אסרו בשינוי מלאכה שלצורך המועד.

ועוד יש מקום לומר שאינו כלל בגדר מלאכת כיבוס לגבי מלאכת כיבוס שאסרו 
חז"ל, מכיון שבסך הכל לוחץ על כפתור, אלא שמחמת זה נגרם שיתכבסו הבגדים, 

אך אין ע"י לחיצת הכפתור מעשה כיבוס שכיוונו חז"ל לאסור.

וא"כ יש כמה סברות מרווחות להתיר כיבוס במכונה בחוה"מ, אך איני לוקח על 
עצמי להתיר דבר חידוש כזה בלי שיסכימו עמי שני בעלי הוראה מובהקים.
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סיכום
א. במלאכות חוה"מ יש מחלוקת ראשונים אם אסורים מדאורייתא או מדרבנן אך 
בכיבוס לכל הדעות הוא איסור דרבנן כמובא בגמרא כדי שלא יכנס לרגל כשהוא 

מנוול.

איסור  גזרו  רבנן  דכאשר  שכתבו  פוסקים  הרבה  ח"ג  מגד"צ  מספרנו  הבאנו  ב. 
וכתבו טעם הגזרה אם בטל הטעם לאיסור בטלה הגזרה. ובכיבוס טעם הגזרה בטל 
מכיון שכיום אין חשש שיכנס לרגל כשהוא מנוול כדי לכבס במועד מכיון שכיבוס 

במכונה אינה טירחה גדולה ולא ידחה הכיבוס לרגל.

ג. לדעת ר"ת התיר להתגלח במועד אם התגלח בערב יו"ט, דמכיון שלא נכנס לרגל 
מנוול לא אסרו עליו חז"ל להתגלח א"כ מטעם זה מותר לכבס במכונה בחוה"מ, 

וביארנו הטעם באות ב'.

כיבוס במכונה דמעשה  על  גם  ואפשר ללמוד משם  גזרו,  לא  כחו בכרמלית  ד. 
הכיבוס הוא כח כחו ולא אסרו בכה"ג כן הבאנו הפמ"ג שכתב דבאיסור דרבנן לא 

גזרו גרמא ודמי לנדוננו.

ה. הנוב"ת מתיר לתת מלאכה לפועל בשכר במועד בשינוי, ובגמרא התירו הרבה 
מלאכות בשינוי. וי"ל דכיבוס במכונה הוי שינוי מאופן מלאכת הכיבוס שאסרו, ויש 
עליו גדר שינוי כי לחיצת כפתור להפעיל המכונה היא אותה פעולה כלחיצת כפתור 

להדליק האור ובשינוי לא אסרו חז"ל.

הוא  שלי  ההיתר  אך  בחוה"מ  במכונה  כיבוס  להתיר  מרווחות  סברו  הבאנו  ו. 
כשיסכימו עמי שני רבנים בעלי הוראה מובהקים.

עליה לתורה לנער בר מצוה שלא בימי ב' וה'

 הרב שבתי יונה שי' פרידמן
נו"נ בישיבה

גבי העליה לתורה בפעם הראשונה לנער בר מצוה איתא בספר המנהגים )ע' 74, 
ומקורו בלקוטי דיבורים )המתורגם( ח"ב ע' 354( "צריכים להשתדל שפעם הראשונה 

אשר הבר מצוה עולה לתורה, תהיה זה בהקריאה דב' וה' ומנחת שבת קודש".

ובאג"ק חי"ז )ע' פז( כותב כ"ק אד"ש מה"מ לגבי בר מצוה שחל בער"ה, כשר"ה 
"פשיטא שאין לדחות ח"ו עליה לתורה עד השבת  וזלה"ק:  ביום שני בשבוע,  חל 
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הבא לאחרי בר מצוה ויעלה לתורה בר"ה", ומובן מזה דאין לדחות את יום העליה 
לתורה ליום ה' באם ניתן לעלות קודם לכן2.

ואף שלכאורה היה אפ"ל דהטעם לכך שכ"ק אד"ש מה"מ הורה לעלות לתורה 
בר"ה הוא מפני שר"ה חל באותה שנה ביום שני, מ"מ דוחק לומר כך, שהרי בדברי 
כ"ק אד"ש מה"מ אין מוזכר אודות היום שבו חל ר"ה כ"א רק "שאין לדחות ח"ו 
עליה לתורה עד השבת הבא"3, ומובן שטעם הדבר הוא כדי לא לדחות את העליה 

לתורה.

ובספר בן י"ג למצוות )עמ' 59( כתב )בשם הריל"ג שהעיד שכ"ה המנהג ב־770 
– בית משיח( שיכול לעלות גם בר"ח אפי' כשלא חל בימי ב' וה', אבל לא בחגים 

ומועדים )כולל ר"ה ויוה"כ( אא"כ חלים בימי ב' וה'4.

ולפי זה יש לעיין כיצד ינהג מי שחל הבר מצווה שלו ביום שלישי בשבוע בחול 
המועד פסח )או סוכות, חנוכה וכיו"ב(, האם יעלה לתורה בו ביום או יחכה עד יום 
חמישי? כלומר האם חוה"מ נחשב כמועד בו אין לעלות לתורה כשלא חל בימי 

הקריאה, או כר"ח בו כן ניתן לעלות לתורה אף שלא חל בימי הקריאה?

ונראה שבאג"ק מציע לעלות באפשרות הראשונה – ר"ה, ולא נכתב בפירוש שזהו 
משום שחל ביום שני, וכן לא מצאתי שנכתב בפירוש שאין לעלות ביו"ט. ואולי 
אפשר ללמוד מכאן שאין לדלג לגמרי על יום קריאה )ורק בשבת כשעולים במנחה 
ולא בשחרית יוצא שמדלגים על הקריאה של הבוקר, אלא שעדיין זה באותו יום(. 

וכן יתכן לומר שמ"ש להשתדל לעלות בשני וחמישי בא רק לשלול שאין להמתין 
ולעלות בשבת בבוקר דוקא כמנהג העולם )ראה פס"ת סקל"ו אות ז(, אלא אפשר 

לעלות גם באמצע השבוע, אך לאו דוקא שזה צריך להיות בימי הקריאה.

אבל מהלשון בלקו"ד שם שכתב "הקריאה בתורה בימי שני וחמישי היא שעת 
רצון למעלה, כמו הזמן של מנחת שבת בכללו", ויש שציינו לטור )סקל"ד( שכתב 
שימי שני וחמישי הם ימי רצון ולכן מרבים בהם בסליחות )"והוא רחום"(, א"כ מכל 

זה משמע שיש דגש מיוחד דוקא בימים אלו ולא בימים אחרים.

2( להעיר שבפסקי תשובות סקל"ו )הע' 54( כתב שאין חובה שחתן הבר מצוה יעלה לתורה בימי שני וחמישי 
אף שנעשה בר מצוה באותו יום.

3( ואולי ניתן לומר שהאדם אליו נכתב המכתב שבאג"ק חשב לדחות את העליה לשבת ולא חשב לעלות לתורה 
ביום חמישי כיון ש)אז עדיין לא נכתב ספר המנהגים ולכן( חשב לנהוג כמו אדמו"ר האמצעי שעלה במנחה של 

שבת ולא ביום חמישי )למרות שיום הבר מצוה היה ביום ה'( וע"ז ענה כ"ק אד"ש מה"מ שיעלה בר"ה.
4( ועצ"ע כיון שאחד הגבאים העיד שעולים גם בשאר הימים.
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גם צ"ע מדוע נכתב בספר המנהגים "בהקריאה דב' וה'" )שלשון זו מדגישה יותר 
את הקריאה עצמה ולא את הזמן בו היא חלה( ולא נכתב "בימי ב' וה'"5 )שלשון זו 
מדגישה יותר את הימים(, משמע שצ"ל בקריאה של ב' וה' – דהיינו באחת מג' עליות 

דפרשת השבוע, ולא בקריאת התורה של יו"ט וכדומה אף שחל בימי ב' וה'.

כלומר שאין מעלה לימים ב' וה' שדוקא בהם צריך לעלות אלא לקריאה דפרשת 
השבוע, שצריך לעלות דוקא בקריאה זו.

י"ג  אך דוחק לומר כן, דעפ"ז צ"ע מה שבר"ח כן נהגו לעלות )כמ"ש בספר בן 
עצמה  לקריאה  חשיבות  יש  דאי  השבוע,  מפרשת  בו  קוראים  שאין  אף  למצוות( 
)שתהיה של פרשת השבוע( או לימי שני וחמישי דוקא, לכאורה אין לעלות בר"ח, 
ואי אין חשיבות לקריאה וכו' אלא לזמן שקוראים דהיינו שיהיה באמצע השבוע ולא 

להמתין עד שבת )כמ"ש באג"ק שם( מדוע אין לעלות בחגים ומועדים?

וצ"ע, ואבקש את דעת הקוראים בענין זה.

קיצור דיני פסח שחל בשבת

 הרב שבתי יונה שי' פרידמן
נו"נ בישיבה

א. ישנו דיון בפוסקים האם במוצאי שבת הגדול יש לומר "ויהי נועם", ומנהגנו 
לאמרו6.

– רק מה  יכין כמות קטנה מאוד  ב. יש להכין המי־מלח מערב שבת, ואם שכח 
שנצרך לטיבול, ולא ישים הרבה מלח7.

ג. יש להכין החרוסת עם היין מערב שבת, ואם שכח יחתוך הפירות בסכין לחתיכות 
גדולות, וכן את היין יערב בחרוסת בשינוי – קודם היין ואחר כך החרוסת, וינער 

הכלי או יערב באצבעו )ויעשה בלילה רכה(8.

5( בלקוטי דיבורים )שם( נכתב "בימי הקריאה של יום שני או יום חמישי", וא"כ הדגש הוא בימים כמ"ש מלשון 
הלקו"ד שבפנים.

6( ראה ליקוט הדעות בזה בפסקי תשובות )החדש( סרצ"ה אות ג' ובבירורי מנהגים – מועדים – ע' 14. ומנהגנו 
בזה ע"פ מש"כ בקיצור הלכות משו"ע אדה"ז )סרצ"ג הערה 9( שמנהג הרבי לומר )וכן נהג הרבי בתשמ"ח – הרב 
זעליגסון(, ובשבח המועדים עמ' 184 כתב שכך נהגו בליובאוויטש, )וכ"ז דלא כבלוח כולל חב"ד שכתב שלא לומר(.

7( שו"ע אדה"ז סתע"ג סי"ט. סשכ"א ס"ג.
8( שו"ע אדה"ז סתע"ג סל"ד. סשכ"א ס"ז, ס"י )מלאכת טוחן ומלאכת לש(. פסקי תשובות שם אות כ. ולמנהגנו 
)הגדה עם לקוטי טעמים ומנהגים ד"ה 'ויטבול בחרוסת'( שמרככים את החרוסת בצלוחית היין קודם טבילת המרור, 
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ד. יבדוק עלי החסה מחרקים וינגבם מערב שבת, ואם שכח לא ישרם במים אלא 
יתלוש מקצת העלה ביחד עם החרק, או שיקח רק הקלח או השדרה ללא העלים( 

ויבדוק בעין שאין חרקים(9.

הכפל  מקום  להסיר  יכול  שכח  ואם  שבת,  מערב  מכפולות10  המצות  יבדוק  ה. 
בשבת11.

ו. זמן הדלקת הנרות כמו בכל ערב שבת12, נוסח הברכה היא13 'להדליק נר של 
שבת14 ויום טוב'15 וברכת 'שהחיינו'16. וכן בשביעי של פסח צריך להדליק הנרות כמו 

בכל ערב שבת, אלא שיש להדליק דוקא מאש הדלוקה כבר17.   

נקרא ג"כ שעושה בשינוי. ובודאי שגם את החריין יש לגרד מערב שבת, דגם ביו"ט רגיל אי אפשר לגרדו במגרדת 
)שו"ע אדה"ז סתק"ד ס"ד(.

9( פסקי תשובות סתע"ג אות יח, ספר הכשרות פי"ג סכ"ט ואילך )חשש נטילת נשמה של הריגת החרקים, מוקצה 
– הנגיעה בהם, בורר – בנטילתם והשריה במים, חשש סחיטה בניגוב החסה(. ובקלח מצויים פחות חרקים ואפשר 
בקל לבודקם )פס"ת שם בהערה 100, ספר הכשרות שם סנ"ח ונטעי גבריאל פסח ח"ב פנ"ה סי"א(. והעירני הרב מ. 
שי' ביסטריצקי שחברות שעלי החסה שלהם מוחזקות כנקיות לגמרי, יתכן ויהיה מותר בשבת לשוטפם תחת ברז 

מים כרגיל.
10( כששני צידי הכפל מונחים זה על גבי זה ממש בלי שום הפסק אויר בינתיים )שו"ע אדה"ז סתס"א סכ"ב( צריך 
להסיר מקום הכפל וכן גודל אגודל )2 ס"מ( מסביב לכפל )שם סט"ז(, וכפולות קטנות בגודל גרגיר תבואה אינו מעכב 

)פסקי תשובות שם אות ח(.  
11( שבת כהלכה )ח"ב( פי"ב סי"א )ויניחם בצד ואחר שבת ישרפם – שו"ע אדה"ז שם סכ"א(. ובמצות הדקות שלנו 

נהגו להקל בנוגע לדין 'נפוחות' ולהחמיר בנוגע ל'כפולות' )פסקי תשובות שם אותיות ז, י(.
12( אם מדליק הנרות על השולחן ורוצה להזיזו בשבת, צריך להניח עליו קודם השבת דבר שחשוב בעיניו )לצורך 

השבת( יותר מהנרות )כמו המצות או גביע מכסף וכדומה( – שו"ע אדה"ז סרע"ז ס"ד וסש"ט ס"ד.
13( סידור תהלת ה', מטה אפרים סתרכ"ה סל"ד.

14( ללא תיבת 'קודש', כדי שלא יהיה הפסק להזכרת היו"ט )שערי הלכה ומנהג ח"א עמ' רנא(.
15( טעתה בנוסח הברכה והזכירה רק את השבת או רק את היו"ט, ועבר תוך כדי דיבור, י"א שאינה צריכה לברך 
שנית )מצד שספק ברכות להקל(, וי"א שאם הזכירה השבת אי"צ, אבל אם הזכירה רק היו"ט תברך, וי"א שבכל מקרה 
עדיף שתבקש מאחר שידליק נר נוסף ויברך ויוציאנה ידי חובה בברכתו, ואם לא תברך בעצמה )ראה הדעות בכל זה 

בקיצור דיני נש"ק עמ' מ' ובפסקי תשובות )החדש( סרס"ג אות יז(.
16( ואם נוהגת לקדש בעצמה בליל הסדר לא תברך שוב שהחיינו, ועדיף שתברך רק בזמן הקידוש )קיצור דיני 
נש"ק עמ' לח, לט(. וכבר כתבתי בבירורי מנהגים – מועדים עמ' 19 ואילך, שהמנהג המובחר הוא שהאשה תצא ידי 

חובת קידוש בליל הסדר מבעה"ב.  
17( לוח כולל חב"ד משו"ע אדה"ז סתק"ב ס"א. אין להמיס החלב שנשאר בזכוכית מההדלקה של החג )שמירת 
שבת כהלכתה )החדש( פי"ג סמ"ט, פסקי תשובות סתק"א אות ב, נטעי גבריאל יו"ט ח"א פכ"ה סי"א ואילך(, ולגבי 
כיון שנקרא טלטול  וכדומה(,  )ע"י סכין  והדיסקית שנשארו מההדלקה אף שיש מתירים להוציאם  הוצאת החלב 
מוקצה לצורך אוכל נפש )של היו"ט( שמותר )שש"כ שם ס"נ ופס"ת ונט"ג שם(, מ"מ הרי בהדלקה זו מדליק לצורך 
השבת וא"כ לכאורה הדבר צ"ל אסור )וצ"ע שבפועל בשש"כ שם מתיר(, ובפרט שיש שלומדים )שבח המועדים 
פסח פט"ו סעיף יח מספר מנחת יו"ט על קשו"ע סצ"ו ס"ד( ששיטת אדה"ז )סתצ"ט סי"א( שאין לטלטל החלב )אלא 

שלכאורה שם לא מדובר שזה לצורך הדלקה ואוכל נפש(.           
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הברכה19  בתוך  השבת  גם  ויזכיר  רגלים18  לשלש  תפילה  יתפלל  החג  בליל  ז. 
ובסיומה20. אחר שמונה־עשרה אומרים "ויכולו"21 ואין אומרים מעין ז'22, ואומרים 

הלל שלם23, קדיש שלם ולאחר מכן "מזמור לדוד"24.

ח. לאמירת "שפוך חמתך" הולכים לדלת ללא נרות25.

ט. לכתחילה יש להתחיל את 'סעודת משיח' )בארץ ישראל( בשביעי של פסח 
קודם שעה עשירית26 )וכן יש לעשות סעודת משיח גם ביום השבת27(.

)להר"צ כהן  ב. פסח שחל בשבת  - פס"ת סתפ"ז אות  דיצא  נראה  ויבוא  יעלה  ואמר  18( התפלל של שבת 
תשמ"ה( פ"ז ס"י. נט"ג יו"ט ח"ב פכ"ו ס"ד )ושם )בהערה יא( רוצה להוכיח כן מדברי אדה"ז סתפ"ז ס"ג, שכתב 
שאם הזכיר יו"ט בתוך הברכה ולא בסיומה יצא. אלא שלכאורה הראי' אינה חזקה כ"כ כיון שבנוסח יעלה ויבוא 
של שבת מזכיר רק את שם החג ואינו אומר "ביום טוב מקרא קודש" וכו' כמו בתפילת שלוש רגלים שעלי' מדבר 

אדה"ז )וראה גם פס"ת שם הערה 5( אלא שמסעיף ב' שם יוצא שהזכרת שם החג בלבד גם מספיק(. 
19( הזכיר השבת רק בסיום לא יצא – משמעות דברי אדה"ז סתפ"ז ס"ג. פס"ת שם.

20( הזכיר רק בתוך הברכה – יצא, שו"ע אדה"ז סתפ"ז ס"ג. לא הזכיר כלל )ועדיין לא סיים שמו"ע( – יחזור 
לתחילת ברכה אמצעית, וכן אם התפלל של שבת בלבד – אדה"ז שם ס"א, פס"ת סתפ"ז אות א.

21( שו"ע אדה"ז סרס"ח סי"ב, נטעי גבריאל פסח ח"ב פ"ס ס"ו. ואומרו לפני הלל משום דתדיר קודם, ראה 
הנסמן בנט"ג שם ובשבח המועדים סי"ז ס"א. ואם שכח לאמרו והתחיל בברכת ההלל יאמרו אחר הלל, ראה הנסמן 

בשבח המועדים שם ס"ב.
22( שו"ע אדה"ז סתפ"ז ס"ד, סידור. התחיל ברכת מעין ז' – כל זמן שלא אמר "ואלקי אבותינו" יסיים את ברכת 

ההלל, ואם המשיך יסיים ברכת מעין ז' - פס"ת שם אות ג.
23( שו"ע אדה"ז סתפ"ז ס"ח, סידור.

24( פסח שחל בשבת פ"ז סי"ח וסכ"ד. נט"ג פסח ח"ב פכ"ד סכ"ה.
25( הגדה עם לקוטי טעמים ומנהגים ד"ה 'ופותחין הדלת'. שו"ע אדה"ז סרע"ז וסרע"ט )מוקצה וחשש הבערה 

וכיבוי(.
26( )בזמן פסח קרוב לשעה 4 אחה"צ( שו"ע אדה"ז סרמ"ט ס"ז. ובשעת הדחק מותר להתחיל גם אח"כ )אדה"ז 
שם ס"ו )ואף שאין צורך לאכול סעודה שלישית ביו"ט )אזה"ז סתקכ"ט ס"ג(, מ"מ כיון שסעודת משיח הוא מנהג 
הבעש"ט והוראת רבותינו נשיאינו, א"כ גם סעודה כזאת נקראת סעודת מצוה )ראה פסקי תשובות סרמ"ט אות ד 
לענין סעודת הושענא רבה וראש חודש( שבשעת הדחק אפשר להתחיל לאוכלה אחר שעה עשירית, ובפרט אם 
היא לא סעודה גדולה אלא כמו שרגיל בשאר ימות החול )אדה"ז סרמ"ט ס"ט(, וכן אם מתכונן לאחר את סעודת 

ליל שבת ואין חשש שלא יאכלה לתיאבון – מותר )פסקי תשובות סתקכ"ט אות ג(.
ס"ט  סרע"א  אזה"ז  )שו"ע  ויקדש  המצות  על  מפה  שיפרוס  עד  בסעודה  להמשיך  אסור  השקיעה  הגיע  ואם 

ואילך(. 
בנטעי גבריאל פסח ח"ג פ"כ ס"ב כתב שבקביעות כזאת הורה הרבי לעשות את סעודת משיח בארץ ישראל כמו 
בחו"ל באחרון של פסח )ולא בשביעי של פסח(, אבל המעיין בשיחה דלקמן יראה בפירוש שההוראה היא לקיים 

הסעודה )"באופן המתאים"( בשביעי של פסח )"בו ביום"( וגם בשבת שלאחרי זה. 
27( התוועדויות תשמ"ח ח"ג עמ' 76. וכדאי אז לבצוע מהמצה של עירוב תבשילין שנלקחה ללחם משנה גם 

לסעודות ליל ויום השבת )אדה"ז סתקכ"ז סכ"ה(. 
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לנהוג  צורך  ואין  לאכול מצה שרוי'ה,  מותר  י. בשבת28 שאחר שביעי של פסח 
בהידורים של פסח )אבל אין לאכול חמץ ממש(29, ויש מתירים לבשל שרוי'ה בשביעי 

של פסח עבור שבת, אם עשה עירוב תבשילין30.

בענין ברכת התורה

 ר' שאול שי' ג'ובני
מאנ"ש צפת ת"ו

חיובן מדאורייתא או מדרבנן
ברכת התורה שונה ומיוחדת משאר ברכות המצוות כדאיתא בגמ' )ברכות כא, א(: 
"אמר רב יהודא מנין לברכת המזון לאחריה מן התורה, שנאמר ואכלת ושבעת, מנין 

לברכת התורה לפניה מן התורה שנאמר כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו".

וכתב רש"י: "כשבא משה לפתוח בדברי שירה אמר להם לישראל: אני אברך תחלה, 
ואתם ענו אחרי אמן, כי שם ה' אקרא בברכה, אתם – הבו גודל לאלקינו באמן".

היינו ש"כי שם ה' אקרא" מוסב על הברכה אשר באה לרגל מה שמשה אומר להם 
דברי תורה, כשבא משה לפתוח בדברי שירה אמר להם לישראל אני אברך תחילה 

ואתם ענו אחרי אמן, כי שם ה' אקרא בברכה, אתם הבו גודל לאלקינו באמן.

וכתב הרמב"ן )השגות לספר המצוות לרמב"ם, שכחת העשין, סי' טו(: "שנצטוינו 
בתתו  לנו  הגדולה שעשה  הטובה  על  בתורה  שנקרא  עת  בכל  ית'  לשמו  להודות 

28( בליל שבת למרות שמתחילים התפילה מ'מזמור לדוד', מכל מקום ב'לכה דודי' יאמרו 'גם ברנה ובצהלה' 
)כבכל ליל שבת( ולא 'גם בשמחה ובצהלה' )מטה אפרים סתר"א סי"א, קצוה"ש סע"ז סקי"ג, בירורי מנהגים – שבת 

עמ' 35 ואילך(.
29( ואינם נאסרים, כיון שגם בפסח לא היו מוקצה )עפ"י אדה"ז סש"ח ספ"ט לגבי טלטול יין לנזיר(. ולגבי קטניות 
יש מחלוקת בפוסקים כיון שלהרבה פוסקים הקטניות הם מוקצה בשש"פ, ומ"מ הרבה מתירים לאוכלם בשבת כיון 
שלא אומרים מיגו דאתקצאי כאשר זה רק מצד היום שעבר )וכן אולי יש לדון בזה להיתר עפ"י אדה"ז סש"י ס"ו(, 
אבל לא לבשלם משש"פ לשבת )ראה בכל זה בפסקי תשובות סתמ"ח הערה 118 וסתקכ"ז אות כ', אתקינו סעודתא 

)שלזינגר( סמ"ז )דעת האוסר - שו"ת מנח"י ח"ז סל"ג )ועוד( דבנוגע לחמץ וקטניות אומרים מיגו דאתקצאי((.
30( פסקי תשובות שם סתקכ"ז אות כ. נטעי גבריאל פסח ח"ג פי"ט ס"ט )כיון שההיתר לבשל ע"י עירוב תבשילין 
הוא מצד "הואיל ומקלעי אורחים", א"כ אומרים זאת גם בדברים שלא אוכלים מצד הידור )כמו שרויה - שהרי מותר 
באחש"פ(, משא"כ בדברים שלא אוכלים מצד הדין )כמו קטניות((. ובבית הרב י. לנדא נהגו כן וטחנו לפני כן את 
המצות )ראה שו"ע אדה"ז סתק"ד ס"ו(. אלא שצ"ע כיצד ישתמשו בכלים אלו בשנה הבאה, ובפועל נהגו להקל )ראה 
פס"ת סתנ"ח אות ז', נט"ג שם ס"י, מנהג ישראל תורה סי' ת"צ אות ז'(, ובפס"ת שם מובאת דעה המחמירה לבשל 

קניידלאך בשש"פ מחשש שמא יבוא לאוכלו.



115 יום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ה

תורתו אלינו והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא. וכאשר 
נצטוינו בברכה אחר כל האכילה כן נצטוינו בזו . . מכלל זה מתבאר שהברכה הזו 
מן התורה וכו'". ונמצא שלדעת הרמב"ן ברכות התורה הינם חיוב מדאורייתא. וכן 

כתב החינוך )מצוה תל( והרשב"א )בחידושיו לברכות מח, א(.

אך הרמב"ם אינו מונה בברכת מצוות את ברכת התורה כמצוה, ולכאורה היא 
קושיא דאיך התעלם הרמב"ם מהגמ' בברכות שהובאה לעיל?

ובזה נחלקו האחרונים, דהפרי חדש )או"ח סי' מז( כתב בשם הפני משה דלדעת 
הרמב"ם הלימוד בפס' היא אסמכתא בלבד ולכן ברכות התורה הם מדרבנן )ועיי"ש 
שלדעת  כתב  מז(  )או"ח  השולחן  ובערוך  הרמב"ן(.  כדעת  והסיק  ע"ז  שנחלק 
הרמב"ם מצות ברכת התורה הינה דאורייתא אלא שהרמב"ם לא מנה אותה בפ"ע 

אלא נמנית בכלל מצות תלמוד תורה.

אך הרמב"ן )שם( שולל את תירוץ ערוך השולחן ואומר דכמו שמקרא ביכורים 
אינו נמנה עם הבאת ביכורים, כך א"א לומר דמצוות ברכת התורה נמנית יחד עם 

מצות תלמוד תורה. ויש להאריך בכ"ז ואכ"מ.

האם ברכת התורה היא כברכת המצוות
נוסח ברכות התורה לכאורה שוה לכל ברכות המצוות: "אשר קדשנו במצוותיו 
אינה  התורה  ברכת  שחובת  הוכחות  כמה  ישנם  אמנם  תורה",  דברי  על  וצוונו 
קשורה בהכרח לגדר ברכת המצוות, אחת הראיות לזה ממה שנפסק בשו"ע )או"ח 

מז, יד( שנשים חייבות לברך ברכת התורה.

חייבים  דאינם  "כיון  וז"ל:  ה(  תל,  )מצוה  חינוך  המנחת  וביניהם  והאחרונים 
במצות לימוד התורה למה חייבים אף על פי שצריכים ללמוד הדינים ע"ש מ"מ לא 

בתורת מצות לימוד התורה חייבים רק שידעו הדינים שלהם".

דהיינו שאי"ז בגדר מצות ת"ת אלא רק כדי לדעת החיובים שמוטלים עליהם, 
ולכן אומר המנחת חינוך שברכת התורה אינה כברכת המצוות, אלא שהמצוה היא 

שמי שלומד תורה – אע"פ שאינו מחוייב – צריך לברך ע"כ.

וכתבו האחרונים31 שברכת התורה אינה על קיום מצות ת"ת, רק הוא דין בפ"ע 
שתורה טעונה ברכה, כלומר החפצא של תורה טעונה ברכה )היינו עצם קדושת 

התורה(, ואולי לאור טעם זה יש ליישב שנשים מברכות על התורה.

31( ראה בחידושי הגרי"ז מסכת ערכין י, ב בשם הגר"ח, והובא ונידון בהרחבה בספרי האחרונים.
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ו(  יובן ענין נוסף, דהנה מובא במדרש רבה )דברים רבה פרשה יא סימן  ועפ"ז 
"וזאת הברכה הלכה אדם מישראל שעלה לקרות בתורה אין מותר לו לקרות עד 
שלא יברך, תחלה מברך ואח"כ קורא ומשה בשעה שזכה לקבל התורה תחלה בירך 
ואח"כ קרא, אמר ר"א איזו היא הברכה שבירך משה בתורה תחלה ברוך אתה ה' 
וכו'" וממשיך  אלקינו מלך העולם אשר בחר בתורה הזאת וקדשה ורצה בעושיה 

לבאר שם את פרטי הברכה.

ולכאורה אי"מ מהי השאלה איזו הברכה שבירך משה בתחילה, ומדוע לא נאמר 
שבירך כנוסח שאנו מברכים?

וע"פ הנ"ל שברכת התורה הברכה היא על החפצא של תורה יובן הנוסח שבירך 
משה, בתחילה כשעלה משה לקבל התורה עדיין לא שייך לברך על הזכיה לקבל את 
התורה אשר נתן או אשר בחר בנו ונתן לנו מפני שעדיין לא נתנה תורה לישראל, 
בירך  שמשה  המדרש  אומר  ולכן  לברך,  חייבים  תורה  של  החפצא  עצם  על  אבל 
בנוסח "אשר בחר בתורה הזאת וקדשה" כלומר שהברכה היא על עצם מעלת התורה 

וקדושתה.

יוקר לימוד התורה
איתא בגמ' )בבא מציעא פה, א־ב(: "אמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב מי האיש 
החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגדה על מה אבדה הארץ, דבר זה אמרו 
חכמים ולא פירשוהו, אמרו נביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא 
בעצמו. שנאמר ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. אמר רב יהודה 

אמר רב: שלא ברכו בתורה תחילה".

וכתב הר"ן )נדרים פא, א(: "ומצאתי במגילת סתרים של ה"ר יונה ז"ל דקרא הכי 
דייק דעל שלא ברכו בתורה תחילה אבדה הארץ דאם איתא על עזבם את תורתי 
כפשטא משמע שעזבו את התורה ולא היו עוסקין בה . . שלא היו מברכין בתורה 
תחלה כלומר שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כ"כ שיהא ראוי לברך עליה שלא 
היו עוסקים בה לשמה ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה והיינו לא הלכו בה כלומר 

בכונתה ולשמה אלו דברי הרב החסיד ז"ל והם נאים ראויין למי שאמרם".

וכתב הט"ז )או"ח סימן מז ס"ק א(: "לפי שלא הלכו בה, שהתורה אינה מתקיימת 
אלא במי שממית עצמו עליה, דהיינו שעוסק בפלפול ומשא ומתן של תורה כמ"ש 
על "בחקותי תלכו" ע"מ שתהיו עמלים בתורה, משא"כ באותם שלומדים ד"ת מתוך 
עונג ואינם יגעים בה אין התורה מתקיימת אצלם. ע"כ אמר ולא הלכו בה ר"ל שלא 



117 יום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ה

עסקו בהלכות התורה דרך משא ומתן של פלפול המתייחס להליכה, כמ"ש וזהו שלא 
ברכו בתורה תחלה כי הברכ' היא לעסוק בד"ת דרך טורח דוקא".

הלבוש שם כותב וז"ל: "אלא ודאי לפי שראו שהיו עוסקין בתורה וראו שאפילו הכי 
נאבדה הארץ, לפיכך שממו עליה הכל ולא ידעו לפרשו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא 
בעצמו שהוא יודע כל הנסתרות וידע שלא היו מברכין עליה תחלה, מפני שלא היתה 

חשובה בעיניהם רק עסקו בה כאומנות בעלמא ושלא לשמה".

וגם בשו"ע הרב )ריש סי' מז( מביא את דברי ר' יונה המובא בר"ן ואדמו"ר הזקן 
מוסיף: "ולכך יראה כל אדם שתהיה כלי חמדתו של הקדוש ברוך הוא שהיה משתעשע 
בה בכל יום חשובה בעיניו לברך עליה בשמחה יותר מעל כל הנאות שבעולם, שזה 
מורה שעוסק בה לשמה ויזכה לשלשלת הנמשך לעוסק בה לשמה שהוא לא ימושו 

מפיך ומפי זרעך".



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

שיזכה להצלחה 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

•
לע"נ

 החייל בצבאות ה'
שניאור זלמן ע"ה בן יבלחט"א הרה"ת ישראל שי'

נלב"ע כ"ד טבת 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



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

הרה"ח חיים ע"ה
 בן הרה"ח משה ומרת דבורה ז"ל

אשכנזי
מקושר בלו"נ לכ"ק אד"ש מה"מ
רב ומד"א דק"ק חב"ד תל אביב

משפיע בישיבות תות"ל בארה"ק 
העמיד דורות של תלמידים מסורים לכ"ק אד"ש מה"מ 

ולפרסום בשורת הגאולה וזהות הגואל

נלב"ע מוצש"ק אור לי"ג ניסן תש"ע

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


