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פתח דבר

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

התמימים ואנ"ש היוצא לאור בשנה זו1 – ה'תשע"ה )גליון קכד(,

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.

זה  יום  זמן מתן תורתנו, אשר   – יוצא לאור בקשר עם חג השבועות  זה  גליון 
משה  הצדיקים,  לג'  במיוחד  קשור  מה"מ(  אד"ש  כ"ק  בשיחות  בכ"מ2  )כמבואר 
רבינו, דוד המלך והבעל־שם־טוב, שהמכנה המשותף לשלושתם הוא שהינם נשיאי 
ישראל שפעלו ענין חדש בדרך לגאולה האמיתית והשלימה, ומובן שכל זה משמש 
כהכנה לדורנו זה דור הגאולה האמיתית והשלימה, בו נשלם הענין דמתן תורה 

בשלימות – הדירה לו ית' בתחתונים.

העובדה  לאור  בפרט  מודגש  תורתנו,  מתן  לזמן  תורה  דחידושי  השייכות 
שבשיחות כ"ק אד"ש מה"מ בחג השבועות והסמוכות לו בשנת ה'תנש"א הרבה 
כ"ק אד"ש מה"מ לעורר אודות גודל העילוי והחשיבות בחידוש בתורה, וכן אודות 
כך שדבר זה מקרב את הגאולה האמיתית והשלימה. ואלה דברי כ"ק אד"ש מה"מ 

בשיחת ש"פ נשא ה'תנש"א )"יום השבת שלאחר זמן מתן תורה"3(:

"התחדשות והוספה בלימוד התורה מתוך חיות ותענוג עד שמחדש חידושים 
תלמידים  "העמידו  הזולת,  על  להפעולה  בנוגע  והן  לעצמו,  בנוגע  הן  בתורה, 
הרבה", כידוע ש"כל איש ישראל יכול לגלות תעלומות חכמה ולחדש שכל חדש 

וכ"ב שבט; יו"ד־י"א  )קכב(  ג  כ־כד טבת;  )קכא(  ב  כסלו;  ר"ח  )קכ(  א  זו:  לקובצים שי"ל בשנה   1( בהמשך 
ד )קכג( יום הבהיר י"א ניסן.

2( ראה שיחות לחג השבועות בלקו"ש ח"ח וחי"ח.
3( לשונו הק' בשיחה שם.

ב"ה
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בתורה, הן באגדות הן בנגלה הן בנסתר, כפי בחי' שרש נשמתו, ומחוייב בדבר", 
שנתגלתה  התורה  פנימיות  והפצת  בלימוד  והוספה  התחדשות   – ובמיוחד  כולל 
בתורת החסידות, מעין ודוגמא ו"טעימה" מתורתו של משיח )"טועמי' חיים זכו"(, 

שלכן עי"ז מזרזים וממהרים ופועלים ביאת דוד מלכא משיחא".

ספירת  בזמן  והתמימים  אנ"ש  ע"י  נכתבו  זה  בקובץ  הנדפסות  מכיון שההערות 
העומר, ימי ההכנה למתן תורה, וע"פ הוראת כ"ק אד"ש מה"מ ש"נוהגים ללמוד בימי 
הספירה מס' סוטה – נוסף על שיעורים הקבועים – דף ליום דף ליום"4, מתעסקים 
מספר  נכתבו  מכך  וכתוצאה  סוטה,  מסכת  בלימוד  אלו  בימים  ואנ"ש  התמימים 
הערות בענינים הקשורים למסכת זו, ואשר על כן קבענו לכך שער מיוחד בו נדפסו 
הערות אלו כחלק מה'קָאך' והחיות המיוחדת בהוראותיו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ.

במדור  הבאנו  העומר,  לספירת  החמישים  ביום  שחל  השבועות  חג  עם  בקשר 
'דבר מלכות' שבראש הקובץ את שיחת כ"ק אד"ש מה"מ המבארת את ג' הגדרים 
)שיחת  השבועות  חג  של  קביעותו  על  משפיע  זה  וכיצד  שבספה"ע,  ב"תמימות" 
אחש"פ ה'תנש"א, נדפסה בלקוטי שיחות חלק לח שיחה לחג השבועות, ע' 7 ואילך(,

תנש"א־תשנ"ב,  משנים  השיחות  בלימוד  שישנו  הגדול  השטורעם  מלבד  דהנה, 
כיון ששיחות אלו הינם השיחות האחרונות ששמענו מכ"ק אד"ש מה"מ ובהם עוסק 
כ"ק אד"ש רבות בעניני הגאולה הקרובה, הרי ישנה חביבות מיוחדת לשיחה זו כיון 
ששנה זו )תשע"ה( קביעותה היא כקביעות שנת ה'תנש"א בה נאמרה השיחה ויצאה 

לאור ולכן ישנה שייכות מיוחדת ללימוד שיחה זו בשנה זו – תשע"ה.

* * *

שמות  של  הא"ב  סדר  ע"פ  באו  ובתוכם  נושאים,  ע"פ  נסדרו  בקובץ  ההערות 
הרבנים ותלמידי התמימים. לבד ממדור הנגלה בו באו ההערות על סדר הדפים, 
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' וואלף, לרב מאיר שי' ווילשאנסקי 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 בקרוב אי"ה.

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

"תורה חדשה מאיתי תצא",

ונזכה לקיום הכתוב בריש מזמור קיד5 "בצאת ישראל ממצרים" – שע"פ הידוע6 
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 המשיח7
ימים הסמוכים לחג השבועות ה'תשע"ה )הי' תהא שנת עת הגאולה(

מאה ושלוש עשרה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

5( ע"פ המנהג לומר הקאפיטל תהלים המתאים למספר שנותיו )מכתב 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( - התחילו בי"א ניסן שנה זו )תשע"ה( לומר מזמור 

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

7( שיחת מוצאי י"ט־כ"ף כסלו תשנ"ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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דבר מלכות

א. "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום 
הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות 

תמימות תהיינה"1. 

תהיינה",  ד"תמימות  בפירוש  והנה 
מצינו כמה אופנים: 

באופן  צ"ל  האדם  שספירת  א( 
)א(  ענינים:  ובשני  "תמימות",  של 
ש"א"א2  לפי  בלילה,  היא  שהספירה 
 .  . ממש  הבאתו  ביום  הספירה  להתחיל 
שנאמר תמימות תהיינה, ואין אתה מוצא 
בערב לספור  כשמתחיל  אלא   תמימות 

. . וה"ה ספירת שאר הימים שאינה אלא 
בלילה3, שמן הסתם ספירת כל הימים הם 

משיחות אחש"פ תנש"א, נדפס בלקו"ש חל"ח ע' 

7 ואילך.

1( אמור כג, טו.
2( ל' אדה"ז בשו"ע או"ח סתפ"ט ס"ג.

3( "אבל אם שכח לספור בלילה ונזכר ביום יספור 
בלא ברכה, לפי שי"א שאם לא נקצר העומר בלילה 
קוצרין אותו ביום . . לפיכך יספור בלא ברכה שספק 

ברכות להקל" )שם(.

בלילה  לספור  שכח  ש"אם4  )ב(  שוין", 
העומר  ספירת  ממצות  הפסיד   .  . אחת 
שנאמר  אחד,  יום  ממנו  כשחיסר  לגמרי 

תמימות תהיינה". 

הן  עצמן  )שבועות(  שהשבתות  ב( 
ע"ד  )בסוגיא5  ריב"ז  כדרשת  תמימות, 
אופני הלימוד ש"ממחרת השבת" פירושו 
אומר  אחד  "כתוב  יו"ט"6(:  "ממחרת 
ולא  ימים  )משמע  יום7  חמשים  תספרו 

4( ל' אדה"ז שם סכ"ג.
5( מנחות סה, סע"א ואילך וברש"י ורבינו גרשום 

שם.
מגילת  עה"פ.  אמור  ופרש"י  תו"כ  גם  וראה   )6
הילפותא  במקור  דעות  כמה  ושם,  פ"א.  תענית 
יו"ט".  "ממחרת  פירושו  השבת"  ש"ממחרת 
ולהעיר, שהרמב"ם )הל' תמידין ומוספין פ"ז הי"א( 
שולל דעת "אלו הטועים . . )ש(ממחרת השבת הוא 
בגמרא,  )לא מצד הראיות שהובאו  שבת בראשית" 
אלא ע"י ראי' שלו( ממש"נ )יהושע ה, יא( "ויאכלו 
"תלה  וקלוי",  מצות  הפסח  ממחרת  הארץ  מעבור 
הכתוב היתר אכילתם לחדש . . במחרת הפסח כו'" 

)ראה לח"מ שם. הר המורי' שם(. ואכ"מ.
7( אמור שם, טז.

ג' גדרים ב"תמימות תהיינה", ושייכותם לזמן מתן תורתנו
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שבו עות(, וכתוב אחד אומר שבע שבתות 
תמימות תהיינה )שבועות8, ושבועות לא 
בשבת  באחד  המתחילות  אותן  אלא  קרי 
ומסיימות בשבת(, הא כיצד, כאן ביום טוב 
שחל להיות בשבת )מתקיים שבע שבתות 
תמימות  שבתות  שבע  תהיינה,  תמימות 
להיות באמצע  ביו"ט שחל  כאן  כסדרן(, 
שבת" )חמשים יום ולא שבועות שלימות, 
מאחד  תמי מות  שבתות  שבע  בעינן  דלא 
בעלמא,  ב חמשים  אלא  ועד שבת,  בשבת 
שבתות  - ש"שבע  יום שישלימו(  באיזה 
חל  כשפסח  מתקיים  תהיינה"  תמימות 
)מא'  כסדרן  הם  השבועות  שאז  בשבת, 

בשבת עד שבת(. 

]ומסתבר לומר, שדרשת ריב"ז )"כאן 
ביו"ט שחל להיות בשבת", "מתקיים שבע 
דיחוי  אינה  תהיינה"(  תמימות  שבתות 
כהדברים  להבייתוסי,  שאמר  בעלמא 
"דיחוי  של  באופן  תחילה  לו  שאמר 
- שהרי לאחרי שהבייתוסי לא  בעלמא"9 
קיבל את ה"דיחוי בעלמא", באמרו "רבי 
בכך אתה פוטרני", השיב לו ריב"ז "לא 
אדם  )לדחות9  שלנו  שלימה  תורה  תהא 
שלכם"  בטלה  כשיחה  ובקש10(  בקנה 

8( כ"ה ל' רש"י שם: "וכתוב אחד אומר שבועות" 
)אף שבכתוב נאמר "שבתות"( - כי פירוש "שבתות" 
ברש"י שם,  והובא  )ת"א  "שבועות"  הוא  זה  בכתוב 
טז(. ונאמר )פ' ראה טז, ט( "שבעה שבועות תספר 

לך".
9( פרש"י מנחות שם.

ב"ב קטז, רע"א: "לא  בפי' הרשב"ם  ועד"ז   )10
לדחותך  צריך  איני  כו',  שלנו  שלימה  תורה  תהא 

בקש". 
לו  לגלות  חפץ  הי'  לא  מעיקרא  "ומיהו  ושם: 
תורה",  טעמי  להם  לגלות  דאסור  דבר,  של  טעמו 

ואמר  ראי'(,  אין  ולכם  ראי'  יש  )דלנו 
אומר  אחד  "כתוב  מהתורה  הראי'  לו 
וכו'", כלומר, לימוד ע"פ אמיתתה11 של 

תורה12[. 

ואילו בנדו"ד "דיחוי בעלמא קאמר לי' משום דהוא 
שגם   - שם(  מנחות  )רש"י  הבל"  דברי  אומר  הי' 
הי'  תורה"  טעמי  להם  לגלות  ש"אסור  הטעם  לולי 
דוחהו כיון שהי' אומר דברי הבל ]דלא כבב"ב שלא 
שאתם  וחומר  "קל  אלא  הבל",  "דברי  אומר  הי' 
שם([,  )רשב"ם  תשובה"  עליו  שיש  מעצמכם  דנין 
לו  להשיב  הוצרך  הדחי',  קיבל  שלא  כיון  ואעפ"כ, 
ב(.  ל,  שבת  )ראה  תורה  ע"פ  האמיתית  התשובה 
ד"ה  ב  )קטו,  ב"ב  לתוס'  הב"ח  מהגהות  ולהעיר 
כו'  בקש  דחהו  לא  בתחילה  גם  ר"ת  דלפי  מלמד(, 

)בסיפור דב"ב שם(.
11( במ"א )לקו"ש חי"ב ע' 96 הערה 6( נתבאר, 
מענה  אלא  אינה  זו  ילפותא  שגם  לומר  שאפשר 
ועפ"ז  הכי.  ס"ל  לא  ולי'  בקש,  לדחותו  להבייתוסי 
הרי  )ב(  לכם",  "מנין  ריב"ז  פשיטות  )א(  יתורץ 
)כפשוטו(  הוא  השבת"  ד"ממחרת  הפי'  לריב"ז  גם 
כשפסח חל בשבת, )ג( בתו"כ לא הובאו דברי ריב"ז. 
שמסתבר  ]כפי  כאן  המבואר  ע"פ  גם  אבל, 
מפשטות הסוגיא, שרק בתחילה דחהו בקש, ואח"כ 
אמר  פוטרני"(  אתה  בכך  "רבי  הבייתוסי  )כשאמר 
בנוגע  )א(  בהנ"ל:  לתרץ  יש  האמיתי[  הטעם  לו 
טעמים  כמה  הרי   - לכם"  "מנין  ריב"ז  לפשיטות 
"ממחרת  הוא  שהפירוש  הלימוד  באופן  שם  נאמרו 
למחרת  אלא  אינו  "או  הסברא  ושלילת  יו"ט", 
גם לריב"ז הפירוש ד"ממחרת  )ב(  שבת בראשית", 
שכיון  דס"ל  אלא  היו"ט",  "ממחרת  הוא  השבת" 
"ממחרת  ולא  השבת"  "ממחרת  כתבה  שהתורה 
היו"ט", עכצ"ל, שיש ענין מיוחד ב"ממחרת השבת" 

שמצות  )אף  בשבת  להיות  שחל  ביו"ט  כפשוטו, 
)ג(  השבוע(,  באמצע  יו"ט  כשחל  גם  היא  ספה"ע 
לקמן  ראה   - בתו"כ  הובאה  לא  זו  שדרשה  הטעם 

הערה 21.
12( וראה לקו"ש חי"ט ע' 4 הערה 26, שהטעם 
שריב"ז נקט דרשה זו דוקא במענה להבייתוסי, ולא 
)גם  ש"כולהו  )ובפרט  שבהסוגיא  הדרשות  שאר 
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רבי  "תני  במדרש13:  מפורש  וכן 
תמימות  שבתות  שבע  כתיב  חייא 
בזמן  תמימות,  הן  אימתי  תהיינה, 
ביניהם".  ושכני'  ישוע  שאין 
וכמבואר במפרשים14, ד"בזמן שאין 
על  סימן  הוא  ביניהם"  ושכני'  ישוע 
קביעות "שבא בשבת ר"ח ניסן ויצא 
במוצאי  לספור  ויתחילו  פסח בשבת 
תמימות,  השבתות  יהיו  ואז  שבת, 
ויהי'  בשבת,  באחד  יהי'  שבו עות  כי 
)בניסן(  ט"ז  של  בשבת  מאחד 
שהתחילו לספור עד אחד בשבת של 
תמי מות"  שבתות  ז'  השבועות  חג 
)שמתחילות באחד בשבת ומסיימות 

בשבת, כימי בראשית(. 

דריב"ז( אית להו פירכא בר מתרתי" - מנחות שם 
סו, א( - כי רק לפי דרשה זו מוכח שצ"ל קביעות 
ד"יו"ט שחל להיות באמצע השבת" )דלא כטענת 
בשבת  דפסח  הקביעות  שתהי'  שיתקנו  הבייתוסי 
)עיי"ש((. וי"ל עד"ז בנוגע להדרשה דריב"ז עצמו 
)לא רק בתור מענה להבייתוסי( - שרק ע"פ דרשה 
זו מבואר הטעם שהתורה כתבה "ממחרת השבת".

רבתי  פסיקתא  ח*.  פי'  דר"כ  פסיקתא   )13
)רמז  י  שם,  אמור  יל"ש  ג.  פ"א,  קה"ר  פי"ח. 
תרמג(. - וראה ס' העיטור סוף הל' מצה ומרור: 
מבערב,  מונה  שאתה  בזמן  תמימות  הן  "אימתי 
ובהגדה אימתי הן תמימות בזמן שאין ישוע ושכני' 

ביניהם". וראה מאירי ס"פ ערבי פסחים. ואכ"מ.
סתקכ"ו.  פסחים  ראבי"ה  פו.  סי'  ראב"ן   )14

רוקח סרצ"ה )הובא במ"כ לקה"ר שם(.

*( בהוצאת באבער "בזמן שיש כו'". וראה בהערות 

באבער שם. וראה לקמן הערה 16.

ג( "תמימות" קאי על זמן שביהמ"ק 
רבי  "תני15  במדרש:  כדאיתא  קיים. 
תהיינה,  תמימות  שבתות  שבע  חייא 
שישראל  בזמן  תמימות,  הן  אימתי 
ש"בזמן  מקום".  של  רצונו  עושין 
מקום",  של  רצונו  עושין  שישראל 
היינו בזמן שביהמ"ק קיים16, ומקריבין 
העומר ושתי הלחם, ורק אז ספה"ע היא 

באופן של "תמימות". 

כי מצות ספה"ע תלוי'  וטעם הדבר, 
הלחם  ושתי  בפסח  העומר  בהקרבת 
גו'  לכם  "וספרתם  )כמ"ש18  ב עצרת17 
מיום הביאכם את עומר התנופה גו' עד 
ממחרת השבת השביעית גו' והקרבתם 

15( ויק"ר פכ"ח, ג. - בויק"ר הוצאת מרגליות 
עושין  "בזמן שישראל  במקום  כת"י  שם, שברוב 
 רצונו של מקום" איתא "בזמן שאין ישוע ושכני'
שישראל ד"בזמן  מחז"ל  אבל   - בהן".   באות 

 רצונו של מקום" הובא גם בילקוט המכירי לתהלים 
וראה "וכן במדרש קהלת"(.  )ומסיים  סח   מזמור 

להצ"צ  באוה"ת  החסידות  ע"ד  זה  מדרש  ביאור 
אמור )ע' קסז-ח(. ועוד.

ש"הגיהו  הראשונים  מגירסת  להעיר   )16
הן  אימתי   .  . חייא  רבי  "תני  המדרש  )בלשון 
ביניהם"(  ושכני'  ישוע  שאין  בזמן  תמימות, 
בזמן  כלומר,  ביניהן,  דשכינה  ישועה  שיש  בזמן 
ושתי  בפסח  העומר  מקריבין  קיים  שביהמ"ק 
הלחם בעצרת" )הובא בראב"ן וראבי"ה שם )אלא 

שמסיימים "וליתא"(. וראה מ"כ לויק"ר שם(.
17( ראה שו"ת הרדב"ז )סי' אלף שכז(, בטעם 
היא  ספירה  כי  בספה"ע,  שהחיינו  מברכים  שאין 
הכנה לעצרת. ועד"ז באבודרהם סדר תפלות של 
חול )שער ג'(. מהרי"ל סדר ברכת העומר. ועוד. - 
ויש דעות דאם לא ספרו ספה"ע אין מקריבין שתי 
סקי"ט.  ח"ב  יו"ד  יצחק  בית  שו"ת  )ראה  הלחם 

ועוד(. וראה לקמן הערה 35.
18( אמור שם, טו-יז.
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גו' לחם תנופה שתים גו'"(, לכן, קיומה 
אינו  תמימות"(  הן  )"אימתי  בשלימות 
משא"כ  קיים,  שביהמ"ק  בזמן  אלא 
ואין הקרבת  קיים,  ביהמ"ק  בזמן שאין 
מצות  קיום  אין  הלחם,  ושתי  העומר 
ספה"ע בשלי מותה, ויתירה מזה, לכו"כ 
דעות קיומה בזמן הזה אינו אלא תקנת 

חכמים, "זכר למקדש"19. 

ב. והנה ג' פירושים אלה ב"תמימות 
בגדר  שונים  אופנים  ג'  הם  תהיינה" 

"תמימות": 

א( תמימות במנינם - שה"תמימות" 
היא במעשה הספירה, שפעולת האדם 
)מ"ט  שבתות"  ה"שבע  ב ספירת 
להחסיר  מבלי  בשלימות  היא  ימים( 

יום אחד; 

שגדר   - בראשית  כימי  תמימות  ב( 
ה "תמימות" הוא בשבתות )שבועות( 
בשבת  באחד  שמתחילות  עצ מן, 
ומסיימות בשבת, כימי בראשית )דבר 

שאינו תלוי בספירת האדם(; 

קיים  שביהמ"ק  בזמן  תמימות  ג( 
שייך  אינו  ה"תמימות"  שגדר   -
כשלעצמה  דהשבועות  להספירה 
וק"ו  וכ"ש  במנ ינם(,  )כבתמימות 
עצמם  להשבועות  שייך  שאינו 
אלא  בראשית(,  כימי  )כבתמימות 

להספירה לעומר דוקא. 

דרגות  ג'  שהם  לומר,  ויש 

בעל  למקדש.  זכר  ובתוד"ה  א  סו,  מנחות   )19
המאור, רא"ש ור"ן סוף פסחים )ועוד - נסמנו בס' 
ספירת העומר )להר"צ שי' כהן( פ"א(. וראה שו"ע 

אדה"ז או"ח סתפ"ט ס"ב: "וכן עיקר".

ב"תמימות", זו למעלה מזו: 

תמימות   - לעיכובא  "תמימות"  א( 
שנה.  בכל  וישנו  שצ"ל   - ב מנינם 
ב"תמימות"  יתירה20  שלימות  ב( 
גדר  שאינה  שב תמימות"(  )"תמימות 
 - בראשית  כימי  תמי מות   - בהלכה21 
שייכים  )ושניהם  בשבת22  חל  כשפסח 
השלימות  תכלית  ג(  הזה(.  בזמן  גם 
- שתלוי' בהקרבת העומר  ד"תמימות" 

)ושתי הלחם( בזמן שביהמ"ק קיים. 

גדרים  דג'  השייכות  לבאר  ויש  ג. 
ספירת  למצות  ד"תמימות"  אלו 
- שזהו בהתאם לגדרה  העומר בכלל 
של מצות ספירת העומר ע"ד ההלכה. 

בטעם  במ"א23  משנ"ת  ובהקדם 
בלילה  לספור  שכח  ש"אם4  הדיעות24 
העומר  ספירת  ממצות  הפסיד   . אחת. 
לגמרי כשחיסר ממנו יום אחד, שנאמר 
הכוונה  שאין  תהיינה",  תמימות 
מצוה  הם  יום  מ"ט  שכל  בדבריהם 
אחד  יום  כש החסיר  ובמילא  אחת25 

א(  לא,  )ערכין  חז"ל  דוגמא לדבר: דרשת   )20
בפי' "שנה תמימה" )בהר כה, ל(, "להביא את חודש 
העיבור" - שלימות יתירה, שהרי גם שנה פשוטה 
)שאין בה חודש העיבור( היא שנה שלימה )ראה גם 

אוה"ת שם כרך ג' ע' תתעא(.
21( ולכן לא הובאה בתו"כ )מדרש הלכה(.

22( ראה גם לקו"ש חכ"ב ע' 145 ואילך.
23( ראה לקו"ש ח"א ע' 271 ואילך. ח"ח ע' 54 

ואילך.
- מנחות סו, א  24( הבה"ג )הובא בתוד"ה זכר 

בסופו( ודעימי'.
25( ראה חינוך מצוה שו. ב"ח לטאו"ח סתפ"ט. 

ועוד.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת14

ויום הוא  יום  - כי כל  נתבטלה המצוה 
מצוה בפ"ע )שלכן מברכים בכל לילה 
ולילה(26 - אלא דכאשר הח סיר יום א', 
חסר הענין ד"תמימות תהיי נה", שאין 
הכוונה  אומרת:  זאת  בשלימות.  מנינו 
שספירת  היא,  תהיינה"  ב"תמימות 
ובשלימות  ב"תמימות"  צ"ל  האדם 
)שלכן צריך להתחיל "לספור בערב"(, 
ט'  בליל  ספר  ולא  ששכח  מי  ולכן, 
למחרתו  לספור  יכול  אינו  )לדוגמא(, 
כיון  לעומר",  ימים  עשרה  "היום 
)בספירתו( מציאות  אצלו  שלא קיימת 
קדמה  לא  אם  עשירי  יום  ספירת  של 

המציאות דספירת ט' ימים לפניו. 

והנה ע"פ הנ"ל, שההכרח דתמימות 
א'  לילה  לספור  שכח  )שאם  במנינם 
בברכה(  ולספור  להמשיך  יכול  אינו 
מהמצוה,  פרט  שהחסיר  זה  מצד  אינו 
אלא מפני החסרון בהמציאות דספירת 
תשעה  ספר  לא  )דאם  הב אים  הימים 
לדוגמא, שוב א"א לו לספור היום עשרה 
דאפילו  לומר, לכאורה,  צריך   - ימים( 
הספירה  ימי  באמצע  שנשתחרר  עבד 
ובעבדותו ספר כל הימים שלפנ"ז, יכול 

)בהגה"ה  סרל"ד  הלקט  שבלי  גם  ראה   )26
מכת"י(. פרמ"ג )א"א( לשו"ע או"ח שם סקי"ג.

בכל  ספה"ע  על  מברכים  איך  ג"כ  ומתורץ 
הימים  בספירת  שיחסיר  חוששין  ואין  לילה, 
שמא  זבה  בספירת  מברכין  שאין  )ע"ד  שלאח"ז 
ב.  סה,  וספרתם מנחות  תוד"ה   - ראייתה  תסתור 
וראה חק יעקב או"ח שם סק"ו. ועוד( - כיון שאין 
בנוגע  אם  כי  שלפנ"ז,  הימים  בספירת  גורע  זה 
התשיעי  יום  ספירת  שבהעדר  שלאח"ז,  להימים 

אינו יכול להמשיך ולספור "עשרה ימים".

לא  שבעבדותו  אף  בברכה27,  לספור 
קיום  בספירתו  )ואין  בספירה  חייב  הי' 
מצוה(, כיון שהמציאות דספירת הימים 

הקודמים אינה חסירה אצלו. 

ענין  כי  כן.  דאינו  לומר  יש  אבל 
הספירה כשלעצמו )לולי המצוה( אינו 
מציאות, שהרי גם לולי מעשה הספירה 
במספר  יום  הוא  יום  כל  האדם  של 
א'( מיום הקרבת  יום  )לדוגמא  מסויים 
בזה  משנה  האדם  ספירת  ואין  העומר, 
כלום, וא"כ מעשה הספירה מצד עצמו 
לספור  המצוה  ורק  מצי אות,  לו  אין 
הספירה  את  שעושה  היא  היא  הזמן 

למציאות, ע"ד מצותי' אחשבי'28. 

וכיון שכן, עבד שנשתחרר באמצע 
ימי הספירה אינו יכול לספור בברכה 
שלפנ"ז(,  הימים  כל  שספר  )אף 
אלא  אינה  הספירה  דכיון שמצי אות 

בעבד  החקירה  מביא  שם,  חינוך  במנחת   )27
שנשתחרר וקטן שהגדיל בנוגע לחיוב ופטור )"מי 
נימא דבחיוב ופטור תליא מילתא, וכיון שהי' פטור 
לא  ומקודם  היא  א'  שמצוה  כיון  מ"מ  שמנה  אף 
נתחייב גם עתה אינו חייב . . או דלמא כיון שמנה 
כו'"(,  החשבון  בטל  לא  מ"מ  בפטור  שהי'  אף 
החיוב  מוציא  מדרבנן  ש"המחוייב  שכיון  ומסיק, 
לחינוך  הגיע  דעכ"פ  שנתגדל  בקטן   .  . מה"ת 
מדרבנן  שמחויב  הזמן  אז  מועיל  בודאי  קודם, 
בטל".  החשבון  ואין  מה"ת,  אח"כ  חייב  להיות 
ופטור,  לחיוב  בנוגע  אבל, החקירה שבפנים אינה 
גם  )שלכן  הימים  דספירת  להמציאות  בנוגע  אלא 
יום היא מצוה בפ"ע צ"ל  להדעה שהספירה דכל 

המציאות דספירת הימים שלפנ"ז(.

חלה(.  ד"ה  )בפרש"י  ב  כז,  ביצה  ראה   )28
בכורות יו"ד, א. וראה אנציק' תלמודית מע' אסורו 

חשובו.
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שספר  הספירה  הרי  המצוה,  מצד 
התורה(  ציווי  מצד  )שאינה  לפנ"ז 
אינה מציאות כלל, ואיך יברך ויספור 
כשלא  לעומר"  ימים  עשרה  "היום 
ימים  ט'  ספירת  של  מציאות  היתה 

לפנ"ז. 

בקטן  לשקו"ט  מקום  יש  ועד"ז 
ש הגדיל - דאף שגם בקטנותו קיים מצות 
ספה"ע מדרבנן )מדין חינוך(, ו"מצוותי' 
למציאות  אחשבי'"  מדרבנן(  )גם 
שהחיובים  כיון  מ"מ,  ימים,  דספירת 
על  אלא  אינם  דעות29(  )לכמה  דרבנן 
ה"גברא", ולא על ה"חפצא", יש מקום 
מדרבנן  )מצוה(  הספירה  שחיוב  לומר 
אינו די להחשיב את ספירת הימים בנוגע 
לברך  יוכל  ולא  התו רה30,  מן  לחיובים 
בברכה31, כיון ש ביחס להחיוב שנתחדש 
כשהגדיל, לא קיימת אצלו מציאות של 

ספירת ימים לפנ"ז. 

בנוגע  גם  שנפק"מ  להוסיף,  ויש 
צדקנו  משיח  כשיבוא   - ל גדולים 

תשכ"ה(  )ירושלים  צפע"נ  שו"ת  ראה   )29
"מאה  קונטרס  צפונות  במפענח  ובהנסמן  סל"ג 
יו"ד.  כלל  דאורייתא  אתוון  בתחלתו.  סברות" 
וראה תניא פ"ח. - נתבאר בארוכה בשיחות אחש"פ 

והתוועדויות שלאח"ז תשל"ו.
שמצות  הזה  בזמן  גם  נפק"מ  י"ל  ואולי   )30
ספה"ע )גם בגדולים( אינה אלא מדרבנן )נסמן לעיל 
בין  חילוק  יש  גופא  שבדרבנן  דכיון   -  )19 הערה 
- מגילה  ור"י  לתרי דרבנן )ראה תוד"ה  חד דרבנן 
תרי  הימים מצד  לומר, שספירת  יש  ועוד(,  ב.  יט, 
דרבנן )חינוך למצוה שחיובה מדרבנן( אינה נחשבת 

למציאות בנוגע לחד דרבנן )ספה"ע בגדולים(.
31( אף שבקטנותו ספר בברכה מדרבנן.

שיבוא"32(  יום  בכל  לו  )ש"אחכה 
ביהמ"ק  ויבנה  הספירה,  ימי  באמצע 
מן  כתיקונה33  ספה"ע  מצות  ונקיים 
ההמשך  להיות  האם יוכל  התורה, 
התורה35  מן  )בברכה34(  דספה"ע 

וכו'.  בסידורים  הנדפס  מאמין"  "אני  נוסח   )32
וראה לקו"ש חכ"ג ע' 394.

)מתוס'  סי"א  סתפ"ט  או"ח  אדה"ז  שו"ע   )33
מגילה כ, סע"ב(.

אם  )גם  להברכה  בנוגע  נוספת  ושקו"ט   )34
דכיון   - המצוה(  לולי  מציאות  היא  הימים  ספירת 
]החל  כוונות  עניני  עם  במיוחד  קשורה  שהברכה 
מהכוונה הכללית ד"דע לפני אתה עומד", והכוונה 
מלשון  )ברכה  והמשכות  לילה*[  דכל  הפרטית 
המשכה( שכל מציאותם אינה אלא מצד המצוה, יש 
לחקור כיצד יוכלו להיות הכוונות וההמשכות שע"י 
הברכה** על מצוה מן התורה בימים שלאח"ז ללא 
הקדמת הכוונות וההמשכות בימים שלפנ"ז, דכיון 
שאינם  לומר  מקום  יש  מדרבנן,  אלא  היו  שלא 
שע"י  והמשכות  כוונות  לגבי  למציאות  חשובים 

הברכה על מצוה מן התורה. 
]ושאלה זו היא גם בזה"ז, בקטן שנתגדל באמצע 
ימי הספירה, לדעת הרמב"ם )הל' תמידין ומוספין 

פ"ז הכ"ב( שספה"ע גם בזה"ז הוא דאורייתא[.
שבסו"ס  בתשובה  בזה  השקו"ט  גם  ראה   )35
 - וש"נ.  ממונקאטש(,  כו'  )להרה"צ  או"ח  נמוקי 

ושם מסיק שהספירה תהי' דאורייתא. 
]ואף שבשנה זו לא הקריבו העומר בט"ז בניסן 
- משמע מדבריו, שספה"ע תלוי' גם בהקרבת שתי 

הלחם בשבועות )וכמפורש בס' שנסמנו לעיל

*( כמ"ש רבינו הזקן בסידורו - השוה לכל נפש 

- "יכוין לספירה של אותו הלילה ולתיבה אחת של 

"אנא בכח" ותיבה אחת של מזמור "אלקים יחננו" 

ואות א' מפסוק ישמחו", ועוד.

**( אבל בנוגע לכוונת המצוה )שמכוין לצאת י"ח 

מצות ספה"ע( - יכול לכוין לצאת י"ח המצוה כמות 

שהיא, מדרבנן או מן התורה.
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הימים  דספירת  להמציאות  בהמשך 
מצד החיוב מדרבנן בזמן הזה )לרוב 
היא  הזה  בזמן  שספה"ע  הדעות 

מדרבנן(. 

לומר,  נראה  יותר  אמנם  ד. 
אחשבי'"  ד"מצוותי'  שהפירוש 
את  עושה  שהמצוה  )ובנדו"ד, 
הוא,  חשובה(  למציאות  הספירה 
הימים  ספירת  ע"ד  התורה  שציווי 
עושה את הספירה למציאות בעולם 
לספור  מצווה  אינו  כשהסופר  גם 

)כדלקמן(. 

שנתחייב  מי  שכל  י"ל,  ועפ"ז 
יכול  הספירה  ימי  באמצע  בספה"ע 
הימים  ספירת  כי,  בברכה,  לספור 
שאינה  אף  החיוב,  זמן  לפני  שספר 
מצוה, ה"ה מציאות בעולם )כיון שיש 
ציווי בתורה ע"ד ספירת הימים(, ולכן 
יכול שפיר לברך ולספור "היום עשרה 
דספירת  המציאות  כי  לעומר",  ימים 
ספירה  שאינה  )אף  שלו  ימים  תשעה 
המצוה  קיום  מאפשרת  מצוה(,  של 
דספירת העומר מיום העשירי ואילך36. 

ועוד(,  כט.  סי'  המכריע  ס'  גם  וראה   .17 הערה 
הקרבת  לפני  ספירה  צ"ל  המקדש  שנבנה  וכיון 

שתה"ל בחג השבועות[.
36( וצ"ע בגר שנתגייר וספר בגיותו כו'. וי"ל 
)יבמות  דמי"  שנולד  ש"כקטן  דכיון  גר,  דשאני 
הימים  דספירת  המציאות  הרי  וש"נ(,  א.  כב, 
)אף אחר*  אדם  של  ספירה  כמו  היא  שלפנ"ז 

בהיותו  בנים  לו  "היו  שאם  להדיעה  וגם   )*

)יבמות  ורבי'"  פרי'  קיים   .  . ונתגייר  עכו"ם 

גר  אמרינן  דברים  כמה  דלענין  "אע"ג  א(,  סב, 

דבנכריותו "כיון   - דמי"  שנולד  כקטן   שנתגייר 

ביאור הענין: 

מצוה )לא רק קיומה בפועל, אלא גם 
של  מציאות  מכריחה   - עצמו(  הציווי 
תאכלו"37  "מצות  )ולדוגמא:  חפצא 
של  חפצא  בעולם  שיש  בהכרח   -
אלא  סתם,  חפצא  רק  ולא  "מצות"(, 
סתם  שאינו   - חשיבות  בעלת  חפצא 
חפצא  אלא  בעולם,  שנמצא  חפצא 
שמציאותו מוכרחת מצד ציווי התורה, 
חפצא שהתורה מתייחסת אליו ]ובעומק 
גם  ל"מציאות"  שנחשב  חפצא  יותר: 
לולי  מש א"כ  המצווה,  של  בעולמה 
הציווי, אין חשיבות למציאות הנבראים 
ביחס למציאות הבורא38[, גם אם בפועל 

לא תתקיים המצוה בהחפצא. 

המצוה  שקיום  לכך  נוסף  כלומר: 
להיות  שבעולם  החפצא  את  מש נה 

יכולה  היתה  עצמה,  הימים  דספירת  שהמציאות 
להחשב כמציאות דספירה, אף שלא היתה שייכת 

ל)מציאות ד(מצוה כלל(.
37( בא יב, טו.

38( ודוגמתו בה"גברא" - שהציווי אליו עושה 
אותו למציאות בעולמו של המצווה, משא"כ לולי 
דאיש פשוט  וק"ו מריחוק הערך  הציווי, במכ"ש 
למציאות,  בעיניו  נחשב  שאינו  גדול,  חכם  לגבי 
בארוכה  )ראה  עבורו  דבר  לעשות  מצווהו  אא"כ 

לקו"ש ח"ז ע' 30 ואילך. וש"נ(.

קיים דזרעו מיוחס אחריו באותה שעה מיפטר נמי 

כשנתגייר" )תוד"ה ר"י יבמות שם( - אולי יש לחלק, 

כי התם איירי בענין שיש לו מציאות תורנית )שגם 

בנכריותו זרעו מיוחס אחריו מדין תורה(, וזה יכול 

)"כקטן  תורה  ע"פ  החדשה  למציאותו  להצטרף 

שנולד"(, אבל מציאות סתם )ספירת הימים שאינה 

שייכת כלל למצות ספה"ע( אינה מצטרפת )ואינה 

שייכת( למציאותו החדשה לאחרי הגיור. ועצ"ע.
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התורה  ציווי  הרי,  ד קדושה,  חפצא 
כשלעצמו )גם לולי קיום המצוה( עושה 
)לגבי  למציאות  שבעו לם39  החפצא 
שאר עניני העולם(, גם אם לא תתקיים 
דקדושה,  חפצא  יהי'  שלא  המצוה,  בו 

אלא חפצא בעולם. 

שכל  ל"ספירה"  בנוגע  י"ל  ועד"ז 
יתירה  חשיבות  רק  )לא  מציאותה 
כבשאר  בלאה"כ,  שישנה  במציאות 
המצוה,  מצד  נעשית  ה תורה(  מצוות 
ספירת  ע"ד  התורה  שציווי  היינו, 
)לכל  הימים  ספירת  את  עושה  הימים 
ספירה  )שהרי  ב כלל  למציאות  לראש( 
כשלעצמה אינה מציאות(, ועד למציאות 
מתייחסת  שהתורה  חשיבות  בעלת 
בעולמו של המצווה(  גם  )מציאות  אלי' 
- שהמציאות דספירת ה ימים )שנעשית 
לא  אם  גם  קיימת  התורה(  ציווי  ע"י 
תתקיים בה מצות הספירה )שיספרם מי 

שאינו בר חיובא(40. 

ה. ונמצא, שבמצות ספירת העומר 
ישנם ג' ענינים: 

 - הימים  דספירת  המציאות  א( 
מציאות בעולם שנעשית מצד הציווי 

39( ראה בארוכה לקו"ש חט"ז ע' 212 ואילך. 
וש"נ.

40( י"ל דוגמא לדבר ב"מספר" - "שור או כשב 
ומיום  אמו  תחת  ימים  שבעת  והי'  יולד  כי  עז  או 
)אמור  לה'"  אשה  לקרבן  ירצה  והלאה  השמיני 

כב, כז( - שעצם הדבר שהתורה מתייחסת למספר 
דהשור  הימים  מספר  את  עושה  דהשור,  הימים 
נוגע  הדבר  כשאין  גם  בעולם,  חשובה  למציאות 
להקרבתו לקרבן, בשור של גוי )גם אם לא ימכרנו 

לישראל(, וכיו"ב.

דספי רת הימים )משא"כ לולי הציווי 
אין הספי רה נחשבת למציאות(. 

הימים  חשובה דספירת  מציאות  ב( 
- לא סתם מציאות בעולם, אלא חפצא 
)כבכל  אליו  מתייחסת  שהתורה 
שלהן  החפצא  שמציאות  המצוות 
נעשית מציאות המוכרחת מצד ציווי 

התורה(. 

כל   - הספירה  יותר:  ובפרטיות 
)שלולי  הציווי  מצד  היא  מצי אותה 
 - והימים  הציווי אי נה מציאות כלל(, 
הם מציאות גם בלאה"כ, וע"י הציווי 
לספור הימים נעשים הימים מציאות 
בעולם  מציאותם  על  )נוסף  חשובה 
שקיימת בלאה"כ( - חפצא שמוכרחת 

מצד ציווי התורה. 

)קיומה  העומר  דספירת  המצוה  ג( 
ב פועל( - לא רק מציאות בעולם סתם, 
ולא רק מציאות שמוכרחת מצד ציווי 
שספירת   - ממש  מצוה  אלא  התורה, 
והן  )הפעולה(,  הספירה  ]הן  ה ימים 
של  חפצא  נעשית  )הנפעל([  הימים 

קדושה. 

הגדרים  שג'  לומר,  יש  ועפ"ז  ו. 
ד "תמימות" שבמצות ספירת העומר 
לג'  מתאימים  א־ ב(,  סעיף  )כנ"ל 
העומר  ספירת  שבמצות  אלו  ענינים 
שנעשית  הספירה  מציאות  )א(   -
חשובה  מציאות  )ב(  הציווי,  ע"י 
על  בהוספה  וד(הימים  ד)הספירה 
חפצא  )ג(  לפנ"ז,  שישנה  המציאות 
הספירה  מצות  קיום  ע"י  דקדו שה, 

בפועל: 
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הימים  דספירת  המציאות  א( 
ו(נעשית  מציאות,  אינה  ש)מצ"ע 
בהפירוש  מודגשת   - המצוה  ע"י 
- שהשלימות היא  במנינם  דתמימות 
גם  הא דם,  שע"י  בהספירה  )רק( 
כשאינה מתאימה למנין ימי השבוע 
מציאות  שבת(,  עד  בשבת  )מא' 
מצד  אלא  שאינה  ימים  דספירת 

המצוה. 

שמוסיפה  היתירה  החשיבות  ב( 
המצוה בהמציאות שישנה לפנ"ז, שהיא 
)שמציאות  הנספרים  בהימים  )גם41( 
הימים ישנה גם לולי הציווי, וע"י הציווי 
לספור ה ימים, נעשים מציאות חשובה( 
- מודגשת )בעיקר( בהפירוש תמימות 
דהאדם  כשהספירה   - בראשית  כימי 
מתאימה  מציאות(  אינה  )שמצ"ע 
להספירה שמצד הב ריאה, ספירת שבע 
בשבת  באחד  שמתחי לות  שבועות42 
כיון  בראשית,  כימי  בשבת,  ומסיימות 
מציאות  היא  בראשית  ימי  שספירת 
דספירת  המצוה  לולי  גם  שקיימת 
העומר  דספירת  המצוה  וע"י  העומר, 

נעשית בה חשיבות יתירה. 

שנעשה  כיון   - דקדושה  חפצא  ג( 
)דלא  בפועל  המצוה  קיום  ע"י 
כמציאות ה ספירה, ומציאות חשובה 
דהימים, שנע שים מצד הציווי עצמו, 
תלוי  ה"ז  בפועל(,  הקיום  לולי  גם 

במעשה  הנפעלת  החשיבות  על  נוסף   )41
הספירה מצד ציווי התורה, כנ"ל ס"ה.

)ולא  בזמן  מסויים  חלק  ספירת  כלומר,   )42
ספירת כללות הזמן, כביובל - ראה לקמן הערה 

46(, באופן המתאים גם לספירת ימי בראשית.

זה  וענין  כתיקו נה.  המצוה  בקיום 
בזמן  דתמימות  בהפירוש  מודגש 
שביהמ"ק קיים - כיון שקיום המצוה 
העומר  בהקרבת  תלוי  כתיקונה 

בביהמ"ק. 

הקשר  יותר  בעומק  יובן  עפ"ז  ז. 
ספירת  מצות  תוכן  בין  וה שייכות 
מתן  זמן  השבועות,  לחג  העומר 

תורתנו: 

כ'  העומר  ספירת  מצות  בשרש 
החינוך43: "לפי שכל עיקרן של ישראל 
נבראו  התורה  ומפני  התורה  אלא  אינו 
שמים וארץ וישראל, וכמ"ש44 אם לא 
העיקר  והוא  וגו',  ולילה  יומם  בריתי 
כדי  ממצרים  ויצאו  שנגאלו  והסיבה 
למנות  נצטוינו   .  . התורה  שיקבלו 
ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת 
הגדול  החפץ  בנפשנו  להראות  התורה 
מתי  תמיד  וימנה   .  . הנכבד  היום  אל 
המנין  כי   .  . אליו  הנכסף  העת  יבוא 
חפצו  וכל  ישעו  כל  כי  באדם  מראה 

להגיע אל הזמן ההוא". 

התורה  "מפני  לשונו  ומאריכות 
אם  וכמ"ש   .  . וארץ  שמים  נבראו 
משמע,  גו'"  ולילה  יומם  בריתי  לא 
שההכנה לקבלת התורה ע"י ספירת 
להגברא  בנוגע  רק  לא  היא  העומר 
ישראל  של  עיקרן  "שכל  )בנ"י(, 
אינו אלא התורה . . להראות בנפשנו 

ועוד  43( מצוה שו. וראה גם מו"נ ח"ג פמ"ג. 
)נסמן בלקו"ש חכ"ב ע' 114 הערה 2. וראה שם 

הערה 5(.
44( ירמי' לג, כה.
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בנוגע  גם  אלא  כו'",  הגדול  החפץ 
מקיימים  שבו  דהעולם  להחפצא 

התורה. 

וע"פ הנ"ל יש לומר הביאור בזה: 

יחודה של מצות ספירת העומר מש-
אר מצוות התורה - בשתים: )א( המצוה 
הימים  דספירת  החפצא  את  עושה 
היא  המצוה  שפעולת  היינו,  למציאות, 
לא רק הוספת חשיבות יתירה בחפצא 
בעצם  אלא  לפנ"ז,  בעולם  שישנו 
יוצרת את מציאות  מציאותו, שהמצוה 
החפצא בעולם, )ב( המצוה היא בהזמן 
והשבועות(  )הימים  ספירת   - עצמו 
גם   - המצוות  בשאר  )משא"כ  הזמן45 
גורם  רק  ה זמן  גרמא,  שהזמן  במצות 
היא  עצמה  המצוה  אבל  המצוה,  חיוב 
פעולה בדבר אחר )אכילת מצה, ישיבה 

בסוכה וכיו"ב( שנעשית בזמן זה(46. 

45( ושאני ספירת זבה - אף שנאמר )מצורע טו, 
כח( "וספרה לה שבעת ימים"* - דשם סופרים ימי 
טהרה, משא"כ בספה"ע שיחודם של ימי ספה"ע 

ולהעיר  בלבד.  בספירתם  אלא  אינו  ימים  משאר 
וזבה  בזב  ד"מ"ש  טו(  )כג,  אמור  ובחיי  מרמב"ן 
לומר  אלא  הזה  אינו מהענין  לה  וספרה  לו  וספר 
של(  )מצוה  חינוך  גם  וראה  ישכחוהו".  שלא 
דספירת זבה "אינו אלא השגחה בימים", "שיתנו 

לב על הימים, ולא שיתחייבו למנותם בפה כו'".
העומר  ספירת  שבמצות  שהחידוש  וי"ל   )46
)במציאות הספירה, ובקיומה בהזמן( הוא גם לגבי 
מצות ספירת מ"ט שנים וז' שמיטות לקדש יובל

*( להעיר מהמבואר בזהר )ח"ג צז, סע"א ואילך( 

ע"ד  הוא  שבתות"  שבע  גו'  לכם  ש"וספרתם 

לבעלה,  אשה  דטהרת  ימים  ז'  ספירת  ובדוגמת 
הטהרה דכנס"י להקב"ה כהכנה להנישואין דמתן-

תורה. וראה אוה"ת אמור ע' קסט ואילך.

אלו  ענינים  שבב'  לומר,  ויש 
דמתן  הפעולה  כללות  מודגשת 

תורה: 

)דספירת  החפצא  במציאות  א( 
המצוה  ע"י  שנעשית  בעולם  הזמן( 
בעולם  החפצא  שמציאות  מודגש   -
התורה,  )בשביל(  מצד  אלא  אינה 
של  מציאות  אין  הציווי  לולי  שהרי 

ספירה; 

דמתן  תורה  להפעולה  ההכנה  וזוהי 
בהחפצא דכללות העולם - שיהי' ניכר 
שכל מציאותו אינה אלא "בשביל התו
דמתן- בסוגיא  הגמרא  ובלשון  רה", 

ויהי  ערב  ויהי  דכתיב48  "מאי  תורה47: 

)"כמו שימנה כל איש ואיש ממנו ימי העומר"*, 
מ"ע  להרמב"ם  )סהמ"צ  שבועות  וז'  ימים  מ"ט 
קמ. חינוך שם(( - כי, הספירה דשמיטה ויובל היא 
בכל משך הזמן, וכיון שישנו המנין דכללות המשך 

הרי  ויובל(,  דשמיטה  הספירה  לולי  )גם  הזמן 
החידוש בהספירה דשמיטה ויובל אינו אלא בתוכן 
משא"כ  ויובל(,  לשמיטה  מיוחד  )מנין  המנין 
ימי  שמכל  עצמו,  בהמנין  הוא  החידוש  בספה"ע 
השנה מונים מ"ט ימים )ז' שבועות( בלבד, שיחודם 

משאר הימים אינו אלא בספירתם בלבד.
ושם  א.  ג,  ע"ז  גם  וראה  א.  פח,  שבת   )47
)בהתחלת הענין( מובא גם הפסוק "אם לא בריתי 
יומם  נוהגת  שתהא  שכתבתי  )בריתי  ולילה  יומם 
ולילה, והיינו תורה, דכתיב והגית בו יומם ולילה, 
- פרש"י( חוקות שמים  וכתיב אלה דברי הברית 

וארץ לא שמתי" )מלכתחילה(.
48( בראשית א, לא.

ב"ד  "ושמא   :26 שבהערה  מתוס'  ולהעיר   )*

ספירת  על  מברכין  שאנו  כמו  ומברכין  סופרין 

משאנ"ץ  ור"ש  הראב"ד  פי'  גם  וראה  העומר". 

לתו"כ בהר כה, ח. רמב"ן אמור כג, טו.
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בוקר יום הששי, ה' יתירה למה לי, מלמד 
שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר 
אתם  התורה  מקבלים  ישראל  אם  להם 
אתכם  מחזיר  אני  לאו  ואם  מתקיימין, 
הששי  משמע  )"הששי  ובוהו"  לתוהו 
תו־ בו  שניתנה  בסיון  ששי   . המיוחד. 

)"ישראל  היינו, שקבלת התורה  רה"49(, 
המציאות  עושה  התורה"(  מקבלים 
ד"מע שה בראשית", ועז"נ50 "ארץ יראה 
ושקטה . .  תחילה יראה ולבסוף שקטה". 

עצמו  בהזמן  שהיא  ובהמצוה  ב( 
הוא  שזמן  כיון   - הזמן(  )ספירת 
גדר  אלא(  בעולם,  פרטי  חפצא  )לא 
)שגם  הזמן  שבריאת  כידוע  העולם, 
הוא "נברא"51( היתה ביחד עם )וחלק 
כי  המקום,  כמו  העולם,  מ(בריאת 
נמצא,  וזמן52,  מקום  הוא  העולם  גדר 
היא  הזמן53  דספירת  המצוה  שפעולת 
שבעולם,  פרטי  לחפצא  בנוגע  )לא 
)מציאות  העולם  לגדר  בנוגע  אלא( 

הזמן(; 

וזוהי ההכנה וההכשרה והנתינת כח 
- שהפעולה  להפעולה דשאר המצוות 
שבעולם  הפרטי  בהחפצא  מצוה  דכל 

49( פרש"י שבת שם.
50( תהלים עו, ט. שבת שם. ע"ז שם.

51( ראה מו"נ ח"ב פ"ל. הנסמן בלקו"ש ח"י ס"ע 
.176

52( ראה שעהיוה"א פ"ז )פב, א(. לקו"ת בהר מא, 
ב. ברכה צח, א. ובכ"מ. - וראה לקו"ש חכ"ו ע' 62 

ואילך.
ע"י   - בעולם  למציאות  החפצא  עשיית  הן   )53
הציווי, והן עשיית החפצא שבעולם לחפצא דקדושה 

- ע"י קיום המצוה.

ה שייך למצוה זו היא לאחרי ובהמשך 
ע"י  )זמן(  העולם  בגדר  להפעולה 

המצוה דספירת העומר. 

ח. והנה ע"פ כל הנ"ל יש להוסיף עוד, 
שג' הפירושים ב"תמימות" הם )לא גדרים 
שונים, כי אם( גדר וענין אחד - שלימות 
למתן -תורה  העולם  בהכשרת  )תמימות( 
ע"י המצוה דספירת הזמן )גדר העולם(, 
אלא שבענין זה ישנם ג' שלבים: ב' שלבים 
 - המצוה(  קיום  )לפני  עצמו  הציווי  ע"י 
שהציווי עושה )א( מציאות הספירה, )ב( 
חשיבות יתירה בהימים הנספרים54, ושלב 
נוסף )העיקרי( ע"י קיום המצוה - שגדר 

העולם נעשה חפצא דקדושה. 

תוכן  ביאור  בתוספת  מובן  ועפ"ז 
העומר  ספירת  במצות  ה שלימות 
כימי  תמימות  הם  כשהשבועות 
בראשית - דלכאורה: המצוה דספירת 
ואילו  האדם,  ספירת  היא  העומר 
שהשבועות  עי"ז  הנעשית  השלימות 
בשבת  )מא'  הם  לעומר(  )שסופרים 
תלוי'  אינה  בראשית,  כימי  שבת(  עד 
בקביעות  אלא  דהאדם  בהספירה 
הימים - אלא כיון שתוכן המצוה דהמ־

שכת קדושה בספירת הזמן הוא בנוגע 
בשלימות  ה"ז  )זמן(,  העולם  לגדר 

הספירה  במציאות  בזה:  שאין  מה  בזה  ויש   )54
דציווי  הפעולה  יותר  מודגשת  הציווי  ע"י  שנעשית 
התורה  ציווי  שלולי   - למטה(  )מלמעלה  התורה 

היתירה  ובהחשיבות  הימים;  דספירת  מציאות  אין 
דהימים ע"י הציווי מודגש יותר שציווי התורה חודר 
בגדרי העולם )מלמטה למעלה( - שמציאות שקיימת 

בלאה"כ משתנה ונעשית מציאות חשובה שמוכרחת 
מצד ציווי התורה.



21 חג השבועות ה'תשע"ה

הזמן  דספירת  כשהמציאות  יתירה 
הזמן  לספירת  מתאימה  האדם  ע"י 
גם מצד גדרי העולם, תמימות כימי 

בראשית. 

התפלה  שתקויים  ויה"ר 
ספה"ע:  לאחרי  מיד  שמתפללים 
בית  עבודת  לנו  יחזיר  הוא  "הרחמן 
בימינו  במהרה  למקומה  המקדש 
- "לפי שעכשיו אין אנו  אמן סלה" 
. . לפיכך  סופרין אלא זכר למקדש 
מתפללין שיבנה בית המקדש ונקיים 

המצוה כתיקונה"33. 

היא  הימים  שספירת  האמור  וע"פ 
מציאות בעולם גם כשאין מצוה לספור 
כתיקונה"  המצוה  "נקיים   - הימים55 
ימי  באמצע  יבוא  צדקנו  כשמשיח  גם 
האחרון  היום  לפני  )ועכ"פ  הספירה 
דספירת  שהמציאות  כיון  דספה"ע(, 
הימים שלפנ"ז, מאפשרת המשך וגמר 

שם   )33 )שבהערה  אדה"ז  מלשון  להעיר   )55
ואין  למקדש  זכר  אלא  סופרין  אנו  אין  "עכשיו 
בספירה זו עשיית מצוה כלל, שהמצוה הוא לספור 

לעומר כו'".

באופן שמקיימים מצות  הימים  ספירת 
ספירת העומר כתיקונה, מן התורה56.

ד"תמימות"  השלימות  תהי'  ואז 
בכל ג' הפירושים האמורים: תמימות 
בראשית,  כימי  תמימות  במנינם, 
העומר  הקרבת  שע"י  ותמימות 
בגאולה  משולשת57,  שלימות   -
השלישי,  ובביהמ"ק  השלישית 

"ב מהרה בימינו אמן סלה"58.

הסימן  בהתחלת  אדה"ז  מלשון  להעיר   )56
אח"כ  שמסיק  אף  כו'",  התורה  מן  עשה  "מצוה 
)בהמשך הסימן( שהעיקר כהדיעות דבזה"ז אינה 
מה"ת. ואולי י"ל, שבזה נרמז, שגם לאחרי התחלת 
)ולכאורה  יתכן  הזה(,  )בזמן  מדרבנן  ספה"ע 
יהי'  וסיומה  שהמשכה  כן(  לומר  גדול  דוחק 
שמתפללים  התפלה  כשתתקיים   - התורה"  "מן 
מדרבנן(  לאחרי הספירה )שכבר התחילו הספירה 

ואז  בית המקדש למקומה",  לנו עבודת  ש"יחזיר 
"נקיים )המשך( המצוה )באותה שנה( כתיקונה )מן 

התורה(" - ל' אדה"ז בשו"ע שם סי"א.

57( להעיר מהדגשת מספר שלש בעניני העומר 
אנשים  בשלשה  שעורין  סאין  שלש  ש"קוצרין   -
להם  אומר   .  . מגלות  ובשלשה  קופות  ובשלש 
הקוצר . . שלש פעמים על כל דבר ודבר" )רמב"ם 
ב.  - ממנחות סג,  ומוספין פ"ז הי"א  הל' תמידין 

סה, א(.
58( נוסח "הרחמן" שאומרים אחרי הספירה.
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מציאות חיות טמאות לע"ל

 הת' יוסף יצחק שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה

א
גבי הא דכתיב )ויקרא כו, ו( "והשבתי חי' רעה מן הארץ" מביא כ"ק אד"ש מה"מ 
בלקו"ש )ח"ז ע' 188 ואילך( את מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון בתורת כהנים: 

"ר"י אומר מעבירם מן העולם. ר"ש אומר משביתן שלא יזוקו".

לר"י  ובין  לר"ש  שבין  לומר  דמוכרחים  כיון  מחלוקת,  דליכא  נראה  ולכאורה 
יקויימו שתי הדעות:

דהנה כתב אדה"ז בתניא )ספ"ו( "שלוש קליפות הטמאות ורעות לגמרי ואין בהם 
טוב כלל . . ומהן נשפעות ונמשכות . . נפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים 
באכילה וקיום גופם". היינו שחיותם וקיומם של החיות הטמאות הוא מג' קליפות 

הטמאות.

וגבי לע"ל כתיב )זכרי' יג, ב( "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" והיינו שכל 
החיות  של  וקיומם  שחיותם  הנ"ל  לפי  ולכאורה  העולם1.  מן  יועברו  הקליפות 

הטמאות הוא מגקה"ט, מובן שהם יעברו מן העולם.

1( ראה תניא פ"ז )יא, ב(.

גאולה ומשיח
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ולאידך כתיב )ישעי' יא, ו־ח( "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר 
ומריא יחדו ונער קטן נהג בם וכו'" מובן שיהי' מצב שלא יזיקו2.

ולפי"ז נמצא שבתחילת ימות המשיח החיות הרעות לא יזיקו, ובתקופה מאוחרת 
יותר יועברו כליל מן הארץ כמ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה שם.

ולפי"ז נראה לומר לפום ריהטא ד"אלו ואלו דברי אלקים חיים" )עירובין יג, ב(, 
רק שדברי ר"ש הם לגבי בתקופה ראשונה בה עדיין יהיו חיות רעות, רק שלא יזיקו 

בפועל, ודברי ר"י הם לגבי תקופה מאוחרת יותר בה לא יהיו חיות רעות כלל.

אך א"א לומר כן כיון דבשיחה שם3 מסיק שהלכה כר"ש ד"משביתן שלא יזוקו". 
וע"פ הנ"ל לכאורה במה מתבטאת הכרעה זו, הרי שתי הדעות יהיו בפו"מ כדמוכח 

לעיל?

ב
וי"ל ובהקדים דמצינו כמה ענינים )התלויים זב"ז( שמחילים על חי' שם של "חי' 

טמאה":

א. סימני טומאה וטהרה המצויים בכתוב )ויקרא יא, ב ואילך(: "זאת החי' אשר 
תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת 

גרה בבהמה אתה תאכלו וכו'"4.

ב. החיות הטמאות הם חיות בעלות טבע רע ואסור לאוכלם ע"מ שטבעם הרע 
לא ישפיע על האדם כמ"ש החינוך )מצוה קנד(: "כי יודע אלקים כי כל המאכלות 
שהרחיק מעמו אשר בחר יש בהם נזקים מצויים לגופים, אשר הם כלים לנפשות 
למען  מהם  הרחיקנו  כן  ועל  הטובים,  מעשיהם  ידי  על  ולהתעלות  בהם  לפעול 

יפעלו הנפשות פעולתן ולא ינעלו בפניהם רוע מזג הגופות וטמטום הלבבות".

אינה מק"נ אלא מגקה"ט  אלו  חיות  והוא, שחיותם של  בזה.  ג. הענין הפנימי 
כמובא לעיל מהתניא.

וע"פ הנ"ל לכאורה י"ל שבביטול החיות הרעות לע"ל ישנם ג' ענינים )לפי הסדר 
הנ"ל(:

2( כדהקשה בהמשך התו"כ שם.
3( ואף שאוי"ל בדוחק שכל מה שהביא ההכרעה הוא רק ע"מ ללמוד ממנה הוראה בעבודת ה', מ"מ אי"ז 

מסתבר כלל כפשוט. 
4( וראה לקו"ש ח"א ע' 222 ואילך שהסימנים אינם רק מבררים את הטומאה והטהרה אלא שהם עצמם גורמים 

זאת.
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א. כיון שסימני הטומאה הם אלו שפועלים את טומאת החיות הטמאות, ממילא 
ביטול החיות לע"ל הוא ע"י שיתבטלו סימנים אלו מהחיות הטמאות, ועי"ז באופן 

ממילא החיות יהיו טהורות.

ב. ביטול הנטי' הטבעית שלהם להזיק שעי"ז יהי' ניתן לאוכלם כיון שלא יכניסו 
באדם האוכלם תכונות רעות של אכזריות וכיו"ב.

ג. חיותם שמגיעה מהקדושה אך עוברת אליהם באמצעות גקה"ט תפסיק להגיע 
ע"י גקה"ט, אלא תומשך ישירות מהקדושה )אך אי"ז אומר שהחיות עצמם יתבטלו, 
כ"א שהחיות המחי' אותם תומשך להם מהקדושה(, וכמ"ש כ"ק אד"ש מה"מ באג"ק 

ח"ג ע' קנב.

יזיקו", מהות ההשבתה  ועפ"ז ניתן לבאר בדא"פ, דלדעת ר"ש ש"משביתן שלא 
היא רק כמבואר לעיל, אך בפועל חיות אלו ישארו בעולם.

אך לדעת ר"י ש"מעבירם מן העולם" יתבטלו החיות הרעות לגמרי ולא יהיו בעולם 
כלל )דהיינו לא כמבואר לעיל שהחיות ישארו בעולם רק שהרע שבהם יתבטל, כ"א 
שיעברו מן בעולם כפשוטו(, וזה יהי' לאחר השלב בו יהי' "וגר זאב עם כבש" ורק 

התכונות הרעות שלהם יבטלו )כענין הב'(.

ג
אך לכאורה זה אינו, דהנה זלה"ק דכ"ק אד"ש מה"מ במכתב הנ"ל )אג"ק ח"ג ע' 

קנב(:

"אין גקה"ט עצמן מקיימין או מחיין, וח"ו לומר כן, אלא שזהו הניצוצי קדושה 
שבהן; ובכ"ז זהו נקרא ע"ש גקה"ט, כי הניצוצים נחשכו כ"כ עד שנעשו ע"ד חתיכה 
עצמה נעשית נבלה, וכמ"ש בד"ה פדה העת"ר ונ"ח עת"ר הנ"ל. ולע"ל וכן גם עתה 
בבירורין מגקה"ט הנ"ל ישברו ויעבירו הקליפות ויחיו הניצוצות עצמן, - ועייג"כ 

פסחים סח, א, מצות מילה שם סוף ח"א".

דמלשונו משמע שבפועל לע"ל כן יהיו חיות שעתה הם טמאות, אלא שלא יקבלו 
את חיותם מגקה"ט כ"א מקדושה.

יעברו  ועפ"ז לכאורה א"א לתרץ שלדעת ר"י ש"מעבירם מן העולם" חיות אלו 
לגמרי מן העולם, ומוכרחים לומר שגם לדעתו בפועל כן יהיו חיות אלו לע"ל, אלא 

שטומאתן תתבטל.

אך לפי הנ"ל תוקשה שוב קושייתנו, דלפי"ז מה מחלוקתם?
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ואוי"ל הביאור בזה, דאת דבריו אלו דכ"ק אד"ש מה"מ ניתן ללמוד בב' אופנים:

א. שודאי שלע"ל יהיו בפועל חיות שעתה הם טמאות, שענין זה צריך להסתדר הן 
לשיטת ר"י והן לשיטת ר"ש.

ב. שהם נאמרו לאחרי ההכרעה כשיטת ר"ש ש"משביתן שלא יזיקו", ולכן אינם 
צריכים להסתדר גם עם שיטת ר"י, כיון דהם גופא קאי בשיטת ר"ש.

ולכאורה יש לתרץ כאופן הב' שדברי כ"ק אד"ש מה"מ הם לפי המסקנא כשיטת 
ר"ש. וזוהי כוונת ר"ש ש"משביתן שלא יזיקו", דבזה כלולים כל הענינים שהובאו 
תהי'  לא  וחיותם  להרע  יהי'  לא  וטבעם  יתבטלו  הטומאה  שסימני  )דהיינו  לעיל 

מהקליפות( אלא שבפועל מציאותם בעולם תמשיך להתקיים.

ולדעת ר"י בנוסף להנ"ל בתקופה מאוחרת יותר מציאותם תתבטל לגמרי ולא יהיו 
עוד חיות אלו, אלא שהלכה לא נפסקה לפי דעתו ולכן לא יהי' כך בפו"מ.

המקור לתחיית המתים לשיטת רש"י )גליון(

 הת' ברוך שלום שי' ויסגלס
תלמיד בישיבה

בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו גליון ד )קכג( בעמ' 52 כתב א' התמימים 
ביאור לשיטת רש"י בענין המקור בתורה לתחה"מ.

והוא ממה דכתב רש"י במס' סנהדרין בפרק חלק )צ, א( גבי "האומר אין תחיית 
"אין תחיית המתים מן  ופירש שם  המתים מן התורה" שאין לו חלק לעולם הבא, 
התורה - שכופר במדרשים, דדרשינן בגמרא לקמן: "מנין לתחיית המתים מן התורה". 
ואפי' יהא מודה ומאמין שיחיו המתים אלא דלא רמיזא באורייתא, כופר הוא, הואיל 

ועוקר שיש תחיית המתים מן התורה וכו'".

רמוזה  אינה  המתים  שתחיית  שאומר  מי  על  כותב  איך  "דלכאורה  הקשה  וע"ז 
בתורה "וכי מהיכן הוא יודע", והרי מפורש בנביא בספר דניאל בפסוק )יב, ב( "ורבים 
ותנוח ותעמוד  "ואתה לך לקץ  יג(  יב,  )דניאל  יקיצו", ובפסוק  מישני אדמת עפר 

לגורלך לקץ הימין" שיהי' תחיית המתים",

ובהערה שם כתב "ובפשטות אין לומר שכאשר רש"י כותב "הואיל ועוקר שיש 
תחיית המתים מן התורה" כוונתו גם לנ"ך )וכשכתוב "תורה" הכוונה היא הן לתורה 
והן לכתובים(, שהרי בהמשך הגמ' כששואלים "מנין לתחיית המתים  הן לנביאים 
"וגם  וגו'",  )"ונתתם ממנו  מחמשה חומשי תורה  רק  מן התורה", מביאים פסוקים 
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הקימותי וגו'"( ולא מן הנביאים, וכן בכל הגמ' שם שאומרים "תורה" הכוונה היא 
לתורה בלבד ולא לתנ"ך )עיי"ש(". ותירץ עיי"ש.

והנה לאחר עיון קל בדברי הגמ' סנהדרין שם, נראה שדרשות הגמ' ל"תחיית 
"וגם  וגו'",  ממנו  )"ונתתם  תורה  חומשי  מחמשה  רק  אינן  התורה"  מן  המתים 
הקימותי וגו'"( אלא גם מן הנביאים והכתובים, שהרי בהמשך הגמ' שם )צא, ב( 
מופיעים פסוקים מהנ"ך כגון – "אז יבנה יהושע" )יהושע ח, ל( "אשרי יושבי ביתך 
עוד יהללוך סלה" )תהילים פד, ה(, ובנוגע אליהם אמרו בגמ' "מכאן לתחה"מ מן 

התורה".

וכן בדף צב, א "אמר רבא: מנין וכו' שנאמר "יחי ראובן ואל ימות" יחי ראובן 
בעולם הזה ואל ימות לעולם הבא. רבינא אמר: מהכא "ורבים מישני אדמת עפר 

יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם" )דניאל יב, ב(",

וממשיכה הגמרא "רב אשי אמר: מהכא "ואתה לך ]לקץ[ ותנוח ותעמוד לגורלך 
לקץ הימין"" )דניאל יב, יג(, ובמפורש לומדת הגמ' "תחיית המתים מן התורה" 

מהפסוק בדניאל )שממנו הקשה הת' הנ"ל ע"פ הבנתו ברש"י(.

וא"כ מובן שאין כל יסוד למה שכתב ודייק בדברי רש"י שסובר שתחה"מ מקורה 
היא רק בתורה ולא בנ"ך. וא"כ קושייתו מעיקרא ליתא. וק"ל.

גילוי האל"ף בגולה – קבלת מלכותו של משיח

 הת' רמי מרדכי שי' רייכמיסטרובסקי
תלמיד בישיבה

בדבר מלכות ש"פ אחרי־קדושים ה'תנש"א אומר כ"ק אד"ש מה"מ שהדרך להביא 
את הגאולה היא ע"י גילוי האל"ף בגולה שעי"ז הגולה נעשית גאולה, ומשמעותה 

של האל"ף היא גילוי אלופו של עולם. וז"ל כ"ק אד"ש מה"מ:

"הגאולה אינה מבטלת את ה)עבודה ב(גלות, אדרבה: הגאולה ענינה להעלות 
את ה)חיים ב("גולה" )ע"י שחרור כל הענינים מהגלות( ומזה גופא לעשות "גאולה" 
– עי"ז שמגלים בכל הענינים ד"גולה" את האל"ף דאלופו של עולם – מסירים את 
ההעלם והסתר בעניני הגלות המכסים על מציאותה ותכליתה האמיתית, מגלים 
ע"י  נבראו  שבשבילה  הגלות  עניני  דכל  התכלית   – שבזה  עולם  של  אלופו  את 

הקב"ה – כך שמ"גולה" נעשה "גאולה".
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גאולה היא גילוי האל"ף )דאלופו של עולם( ב"גולה" – גילוי האמת והפנימיות 
דכל עניני הגלות, וכל הפעולות בזמן הגלות; גילוי האלקות בכל עניני העולם – כפי 
שכל זה מגלה את "כבודו" של הקב"ה )ש"כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו 

אלא לכבודו"( – של אלופו של עולם". עכ"ל כ"ק אד"ש מה"מ.

והנה בדבר מלכות דשבוע שלפנ"ז – ש"פ תזו"מ ה'תנש"א בהערה 100 כותב כ"ק 
מ"גולה"  נעשה  )שעי"ז  עולם  של  אלופו  וגילוי  שהמשכת  "ולהעיר,  מה"מ:  אד"ש 
"גאולה", כנ"ל ס"ז( הו"ע ד"אחד", "אמליכתי' למעלה ולמטה ולד' רוחות" )ברכות 
יג, ב(, "מלכות הוא ענינו" )רמב"ם הל' שופר פ"ג ה"ט(". כלומר שגילוי אלופו של 

עולם הוא גילוי מלכות ה' בעולם.

העבודה  היא  השנה  "שבראש  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  אומר  ה'תשנ"ב  ער"ה  ובשיחת 
דקבלת מלכותו ית', למלאות בקשתו של הקב"ה "תמליכוני עליכם" . . שמלכותו 

ית' קשורה ומתגלה בשלימותה ע"י דוד מלכא משיחא )שענינו ספירת המלכות(".

מלך  של  מלכותו  ע"י  בעולם  מתגלית  הקב"ה  של  שמלכותו  שכיון  י"ל  ועפ"ז 
המשיח, נמצא שהדרך להבאת הגאולה היא קבלת מלכותו של מלך המשיח, כי זהו 
ענינו של גילוי האל"ף – אלופו של עולם, שאנשים יתנהגו לפי רצון הקב"ה, שזה 

נפעל ע"י קבלת עול מלכות שמים שמתגלית ע"י מלך המשיח.

וא"כ יוצא שהענין של גילוי אל"ף בגולה המבואר בד"מ ש"פ אחו"ק כולל גם את 
הענין דקבלת מלכותו של מלך המשיח.

ויש לקשר זאת עם מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ ש"פ חיי־שרה ה'תשנ"ב: "הדבר 
היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, 

בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות"!

 כלומר שעבודת השליחות היום היא לקבל פני משיח צדקנו. ויש שהבינו בזה5 
שכוונתו היא לקבלת מלכותו של מלך המשיח, וע"פ הנ"ל נמצא שגילוי אל"ף בגולה 
במשמעותו כקבלת המלכות הינו חלק מהשליחות היחידה – קבלת פני משיח צדקנו.

5( ראה בקונטרס התגלות ניצוץ משיח )להרשד"ב ווָאלף( ע' 145 ואילך ובכ"מ.
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גדר הפעולה דספירת העומר

 הרב מנחם מענדל שי' הראל
משגיח בישיבה

א
בקשר עם מצות ספירת העומר המתקיימת בכל יום בין חג הפסח לחג השבועות 

כתיב )ויקרא כג, טו־טז(:

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות 
ולאחר  גו'",  יום  חמישים  תספרו  השביעית  השבת  עד ממחרת  תהיינה  תמימות 
מכן כתיב )שם כא(: "וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהי' לכם כל מלאכת 

עבודה לא תעשו".

ביום  שהוא  השבועות  חג  חלות  יום  את  קובעת  העומר  שספירת  מובן  ומכך 
החמישים לספירה, ובתורה לא נתפרש התאריך של חג השבועות, אלא שזמנו של 

חג השבועות הוא ביום החמישים לספירה.

וכך פסק הרמב"ם )הל' תמידין ומוספין פ"ח ה"א(, וכן הוא בטשו"ע )סי' תצד(. 
חג  הוא  העומר  לספירת  חמשים  "ביום  א(:  )שם,  בשולחנו  הזקן  רבינו  כתב  וכן 
השבועות הנקרא עצרת בלשון חכמים שנאמר תספרו חמשים יום והקרבתם וגו' 

וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש וגו'".

תורתו של משיח
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החמישים  ביום  הוא  וזמנו  בחודש  קבוע  תאריך  אין  השבועות  שלחג  הנ"ל  וע"פ 
לספירת העומר, מובן שיכול להיות מצב שחג השבועות יחול ביום ה' סיון או ביום ז' 

וכיו"ב )ולא רק ביום ו' לחודש כפי שהוא ע"פ הלוח שנה(.

 במצב שכזה בו חג השבועות חל בה' או ז' יוצא שחג השבועות הוא לא ביום מתן 
תורה, כך שיוצא שבתפילת יום ו' סיון )שהיא תפילת חול( יזכירו "זמן מתן תורתנו", 

וביום חג השבועות לא יזכירו זאת מאחר ואינו יום מתן תורה.

וכך כתב רבינו הזקן )תצד, א( "בזמן שהיו מקדשים החודשים ע"פ הראי' . . הי' חג 
השבועות שהוא יום החמישים לעומר בחמשה בסיון אף שאינו ביום מתן תורה, אין בכך 
כלום שהכתוב לא תלה חג זה ביום מתן תורה ולא בכמה ימים לחודש, רק בחמישים 

לעומר".

ובענין יום מתן תורה כתב שם "ולפי חשבון קביעות החדשים המסור בידינו . . יהי' 
חג זה בששה בסיון . . לפיכך אנו אומרים בשבועות זמן מתן תורתנו, שבששה בסיון 
נתנה התורה לישראל . . אנו אומרים זמן מתן תורתנו בחמישים לעומר, כיון שהוא לנו 
בששה בסיון ובששה בסיון נתנה התורה" המובן מדבריו )כנ"ל( הוא, ש"הרגל" של חג 
השבועות אינו תלוי ביום מתן תורה, אלא הוא יחול תמיד בחמישים לעומר. ולאידך 
יום מתן תורה יכול לחול גם ביום בפ"ע ללא שייכות וקשר הלכתי )מבחינת דיני יו"ט 

וכו'( לחג השבועות.

ב
ענין זה שבמצות ספירת העומר, הינו יחודי למצוה זו גם מצד עצם המנין, שהרי 
במצוות התורה ישנם עוד מצוות הקשורות בספירה שבהם עצם הספירה שונה, ומהם:

א. ספירת השנים לקבוע שמיטות ושמיטה לקדש יובל. ספירות אלו מתקיימות בבית 
הכהן כפי שכתב בדין מצוה זו בספר החינוך )מצוה שכו(: "למנות השנים שבע שבע 
שנים עד שנת היובל, בארץ ישראל אחר התנחלנו בה, שנאמר )ויקרא כה, ח( וספרת 
לך . . וזאת המצוה, כלומר זאת הספירה של שני שמיטה עד שנת היובל היא נמסרת 
לבית דין הגדול, כלומר הסנהדרין. וכן היא המצוה, שהיו מונין שנה שנה ושבוע שבוע 

של שנים עד שנת היובל, כמו שאנו מונין ימי העומר".

ב. מנין ימי השבוע ליום השבת. ומנין זה אינו תלוי בספירת האדם אלא בסדר שקבע 
הקב"ה בששת ימי בראשית כמ"ש )שמות לד, כא( "ששת ימים תעבוד וביום השביעי 

תשבות".

וברמב"ן על הכתוב )שמות כ, ח( "זכור את יום השבת לקדשו" כתב: "ובמכילתא 
)כאן( רבי יצחק אומר, לא תהא מונה כדרך שהאחרים מונים, אלא תהא מונה לשם 
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שבת. ופירושה, שהגוים מונין ימי השבוע לשם הימים עצמן, יקראו לכל יום שם בפני 
עצמו . . וישראל מונים כל הימים לשם שבת, אחד בשבת, שני בשבת, כי זו מן המצוה 
שנצטוינו בו לזכרו תמיד בכל יום. וזה פשוטו של מקרא, וכך פירש ר"א . . זכור את יום 
השבת מצוה לזכרו תמיד בכל יום, כמו שפירשנו, אלא שכל מצות הזכירה במנין אחד 

בחשבון רמ"ח מצות שנצטווינו".

 יוצא מכאן שישנם שני אופנים במנין: מנין השמיטין ליובלות ע"י בי"ד הגדול, מנין 
השבוע לשבת ע"י סדר העולם "ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות".

אך למצות ספירת העומר יש דין שונה, במצוה זו יש חיוב על כאו"א למנות ולספור 
את הימים. ומכך יש מספר נפק"מ כפי שיתבאר בעז"ה.

ג
להבין את החידוש בענין זה יש לעיין בתוכן המצוה דספה"ע:

א. גבי ספירת העומר נאמרו שני פסוקים בתורה, אחד בפרשת אמור )ויקרא כג, טו( 
"וספרתם לכם ממחרת השבת . . שבע שבתות תמימות . . תספרו חמישים יום". והשני 
בפרשת ראה )דברים טז, ט( "שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר 

שבעה שבעות".

ואיתא בגמ' )מנחות סה, ב ואילך(: "ת"ר: "וספרתם לכם" – שתהא ספירה לכל אחד 
ואחד )שכל אחד חייב לספור, רש"י( . . ר"י בן בתירא אומר אינו צריך הרי הוא אומר 
תספור לך ספירה תלוי' בבית דין )שבית דין קובעין המועדות וצריך לשאל אימתי חל 
יום טוב ראשון של פסח שמתחיל למנות הספירה ממחרת. רש"י( יצתה שבת בראשית 
שספירתה בכל אדם )שבת ממש שספירתה תלוי' בכל אדם שאין צריך לאדם לישאל 

לבית דין אימתי חל יום ראשון אלא ממתין עד שבת שבתוך הפסח ומתחיל. רש"י("1.

מסורה  שהספירה  לכם"  "וספרתם  א.  בספה"ע:  דינים  ב'  לומדת  שהגמ'  דהיינו 
"וספרת לך" שתחילת הספירה  לכאו"א ולא כספירת שני היובל המסורה לבי"ד; ב. 
מאחר יו"ט הראשון דפסח מסורה לקביעת בי"ד, שהם הסופרים והקובעים מתי הוא 
היו"ט שממחרתו תחל הספירה. ולא כשבת בראשית )דהיינו יום שבת שבימי השבוע( 

שספירתה ידועה לכל א' ואין זקוקים לבי"ד שיקבע מתי השבת.

התורה  מן  "מצות עשה  ס"א(:  תפט  )סי'  הזהב  בלשונו  זה  דין  סיכם  הזקן  רבינו 
שיספ]ו[ר כל אחד מישראל שבעה שבועות ימים מיום הבאת קרבן העומר שנאמר 
וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות 

1( כוונת רש"י לבאר שבאם רצתה התורה שמנין העומר יתחיל מממחרת "שבת בראשית" לא היתה צריכה לתלות 
ספירה זו בבי"ד, שהרי כל אחד יודע מתי שבת – ובבוא יום ראשון שלאחרי' )בחג הפסח( יתחיל למנות פשוט.
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תהיינה ואומר שבעה שבועות תספר לך וגו' ודרשו חכמים תספר לך יכול בבית דין 
כמו ביובל שסופרין בבית דין שבע שבתות שנים ומקדשין שנת החמשים ליובל תלמוד 

לומר וספרתם לכם כדי לסופרה לכל אחד ואחד".

מכל הדברים שלעיל נמצינו למדים: א. שמצות ספירת העומר מוטלת על כאו"א 
באופן פרטי2. ב. שזמן חג השבועות אינו תלוי בזמן בחודש אלא במנין ימי העומר 

ובבוא יום החמישים חל חג השבועות3.

ד
עם  ובפרט  הלכתית  שאלה  מעוררות  העומר,  שבספירת  אלו  יסודות  ששתי  אלא 

חדושי הטכנולוגי' שישנם בזמננו וכדלקמן:

לאחר ההבנה הנ"ל שקביעות חג השבועות תלוי' בספירת העומר וספירת העומר 
מי  ינהג  כיצד  מפורסמת,  שאלה  בהנוכחי  בעידן  התעוררה  כאו"א,  על  מצוה  היא 
שחצה את קו התאריך ובמקום אליו הגיע אוחזים יום קדימה או יום אחורה בספירת 
העומר, כיצד ינהג הן בנוגע לספירה עצמה והן בנוגע לקביעות חג השבועות החל ביום 

החמישים לספירה?

שאלה סבוכה זו הופנתה אל כ"ק אד"ש מה"מ שפסק באופן ברור כיצד צריכה להיות 
ההלכה בנידון4 )לקו"ש ח"ג 998 ואילך בתרגום ללה"ק(:

"ספירת העומר אינה מצוה המוטלת על כלל ישראל, אלא היא מצוה על כל יחיד 
בפני עצמו לספור את הימים לפי חשבונו, כמה ימים עברו אצלו משהתחיל הוא לספור 
ספירת העומר . . חג השבועות אינו קשור ביום מסויים בחודש, כ"א בחשבון ספירת 
. שהתורה לא קבעה זמנו ביום   . העומר. שיום החמישים לעומר הוא חג השבועות 

מסויים בחודש, אלא בהמשך למ"ט ימי הספירה.

2( ולהאיר בזה מדברי הזוהר הקדוש )פ' אמור, הנדפס בתיקון( "תא חזי, כל בר נש דלא מני חשבנא דא, אינון 
שבע שבתות תמימות, למזכי לדכיותא דא, לא אקרי טהור ולאו בכללא דטהור הוא, ולאו הוא כדי למהוי ליה חולקא 
באוריתא. ומן דמטי טהור להא יומא, וחשבנא לא אתאבד מנה כד מטי להאי לילא לבעי לה למלעי באורייתא ולאתחברא 

בה ולנטרא דכיו עילאה דמטיא עלה בההוא ליליא ואיתדכי".
3( ואין זה סותר לדרשת חז"ל על הכתוב "אלה מועדי ה' מקראי קודש אשר תקראו אותם" – "בין בזמנן ובין שלא 
בזמנן" היינו שקביעות המועדות תלוה בבי"ד, ולכאורה חג השבועות נקבע ע"פ הספירה הפרטית של כל אדם ולא ע"פ 
בי"ד? אך זה אינו שהרי כל עיקר מנין העומר תלוי בקביעות בי"ד מתי הוא ר"ח ניסן ויו"ט ראשון של פסח, יוצא שחג 

השבועות בא בהמשך לקביעת בי"ד.
4( אין בכוונתנו להכנס לביאור הדינים הקשורים בקו התאריך לשיטת כ"ק אד"ש מה"מ. המעונין לעיין בזה ובאורך 
ימצא שכל טוב בביאורו הנפלא של הר"ר עזרא שוחט בקובץ מגדל אור ז. בהבא לקמן נעמוד על הנפקותא מדין זה 

בנוגע למספר ענינים.
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. . המסקנא מכל האמור: כשאדם עובר את קו התאריך בדרכו ממערב למזרח 
– היום החמישי בסיון הוא לדידו יום החמישים לספירה, חג השבועות ביחס לכל 

ההלכות )מלבד זאת שאינו יכול לומר שמן מתן תורתינו(". 

אלא שלפי"ז מתעוררת שאלה מאחר וקביעות חג השבועות תלוי' בספירה, כיצד 
הוא חל אצל הפטורים מספירת העומר )נשים, קטנים וכיו"ב(?

עונה על כך כ"ק אד"ש מה"מ: "התורה קבעה את זמן החג ליום החמישים לעומר 
והיינו שימי הספירה רק מראים ומבררים הזמן דחג השבועות, שהיום שלאחריהם 
הוא יו"ט. וענין זה של ימי הספירה )כהוראה ובירור( שייך לכאו"א: כשהוא עומד 
ביום שאילו הי' חייב בספירה, הי' סופר קודם ליום זה מ"ט ימים, הרי זה ברור שיום 

זה הוא חגה"ש".

כ"ק אד"ש מה"מ מחדש כאן גדר חדש בפעולה של ספיה"ע כלפי מי שאינו חייב 
בספירה מסיבה הלכתית כל שהיא, שספה"ע של האחרים מבררת שאצלו כעת זהו 

היום החמישים – חג השבועות.

וצריך ביאור:

מאחר וספה"ע היא מצוה פרטית על כאו"א כיצד ובאיזה כח הלכתי היא מבררת 
עבור הכלל )הפטורים מהספירה( שיום פלוני הוא חג השבועות?

יתירה מזו: אדם החייב בספירת העומר ובפועל לא ספר ספה"ע, מאיזה טעם 
יחול עליו חג השבועות כשלא ספר )וליכא למימר שהכלל יברר עבורו שהרי חלה 

עליו חובת הספירה דלא כהפטורים ממנה הנ"ל(?

ש"היום  עליו  פועל  שהבירור  מטעם  הכלל,  אחר  נגרר  החייב  גם  אם  ולאידך 
החמישים שלהם" הוא חג השבועות מדוע בנידון העיקרי שפתח שאלה זו לגבי 
אדם שעבר את קו התאריך לא יגרר אף הוא אחר ספירת הכלל ובירורה במקום 

אליו הגיע?

וכיון שההלכה נפסקה מחד שגם החייב שלא ספר נגרר אחר הכלל בדין יום חג 
השבועות, ולאידך עובר קו התאריך הולך אחר ספירתו. מסתבר לומר שיש בדין 

וגדר הספירה עומק נוסף שע"י בירורו יובנו התמיהות דלעיל5.

5( בנוסף להנ"ל, לכאורה יש לעיין מה יהי' הדין כשיבנה בית המקדש ע"י משיח צדקנו תומ"י ממש, כיצד תהי' 
ההנהגה בנוגע להקרבת הקרבן של חג השבועת ברגל של המאחרים או המקדים את ירושלים כשעברו את קו 
התאריך ויום הרגל שלהם חל לפני או אחרי הרגל של ירושלים והמקדש? וכן ממתי ימנו את ימי התשלומין, מיום 

הרגל שלהם או מיום הרגל במקדש?
בהבא לקמן לא נתייחס לשאלה זו ועוד חזון למועד בעז"ה.
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ה
ולהבין זאת יש לחקור האם מצות ספה"ע היא פעולת הגברא בלבד או שבנוסף 

לגברא – האדם הסופר ישנו גם החפצא הנספר.

דאם נאמר שישנו רק חובת ומציאות הגברא בספה"ע – האדם שעליו מוטל לספור, 
ורק בו מתקיימת המצוה, הרי שלאחרים אין חלק בספירת האדם. ולאידך אם ישנו 
לולא  גם  הרי  זו,  בספירה  הגברא  של  חידושו  מה  הנספרים,  הימים   – לחפצא  גם 

ספירתו נספרים החמישים יום שעד חג השבועות ומה החידוש בזה שהאדם סופר.

לפי  הימים  את  "לספור  לעיל  שהובאה  בשיחה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדברי  והנה, 
חשבונו, כמה ימים עברו אצלו . . מצוה היא לכל יחיד בפני עצמו, מובן שגם חשבון 
הספירה אינו תלוי בחשבונו של אחר, כי המצוה היא שהוא יספור את הימים שעברו 

אצלו". נראה שספירה זו היא חובת גברא בלבד6.

אך לאידך בשיחה אחרת )לקו"ש חל"ח ע' 7 ואילך7( מחדש כ"ק אד"ש מה"מ גדר 
חדש במצות ספירת העומר ופעולתה שלפי זה יהי' ניתן להבין את השאלה הנ"ל.

שלכאורה  ספה"ע  מצות  של  ה"תמימות"  בגדר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דן  זו  בשיחה 
הפסח  מחג  הנספרים  בימים  ספה"ע  מצות  חידשה  פעולה  איזה  השאלה  נשאלת 
והקרבת העומר עד חג השבועות, שהרי גם לולי הספירה הימים נמנים בדרך ממילא 

וישנם חמישים ימים עד חג השבועות.

ומחדש כ"ק אד"ש מה"מ בזה שמצות ספירת העומר הופכת את הספירה עצמה 
למציאות של חפצא הנספר:

"אמנם יותר נראה לומר, שהפירוש ד"מצוותי' אחשבי'" )ובנדו"ד, שהמצוה עושה 
את הספירה למציאות חשובה( הוא, שציווי התורה ע"ד ספירת הימים עושה את 

הספירה למציאות בעולם גם כשהסופר אינו מצווה לספור )כדלקמן(.

כלומר: נוסף לכך שקיום המצוה משנה את החפצא שבעולם להיות חפצא דקדושה, 
הרי, ציווי התורה כשלעצמו )גם לולי קיום המצוה( עושה החפצא שבעולם למציאות 
)לגבי שאר עניני העולם(, גם אם לא תתקיים בו המצוה, שלא יהי' חפצא דקדושה, 

אלא חפצא בעולם. 

ועד"ז י"ל בנוגע ל"ספירה" שכל מציאותה )לא רק חשיבות יתירה במציאות שישנה 
ע"ד  התורה  שציווי  היינו,  המצוה,  מצד  נעשית  התורה(  מצוות  כבשאר  בלאה"כ, 
ספירת הימים עושה את ספירת הימים )לכל לראש( למציאות בכלל )שהרי ספירה 

6( ומ"ש שספירה זו מבררת עבור האחרים, נזכ"ל שזה גופא צ"ב כיצד.
7( הערת המערכת: שיחה זו הובאה לעיל במדור דבר מלכות )10 ואילך(.
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כשלעצמה אינה מציאות(, ועד למציאות בעלת חשיבות שהתורה מתייחסת אלי' 
ע"י  )שנעשית  הימים  דספירת  שהמציאות   - המצווה(  של  בעולמו  גם  )מציאות 
ציווי התורה( קיימת גם אם לא תתקיים בה מצות הספירה )שיספרם מי שאינו בר 

חיובא(".

הספירה  על  מצוה  וכשהתורה  מציאות  שום  אין  מצוה  בלא  דהיינו שלספירה 
נפעל שהספירה בפ"ע תחשב למציאות.

יתירה מכך: ציווי התורה פועל שאפי' אם האדם לא סופר בפועל הרי עצם זה 
שישנה המצוה – "מצוותי' אחשבי'" – בעולם, כלומר הספירה פועלת בימים אלו 
ע"י התורה  הנספר  בדבר  לעומר במציאותו  יום אחד  גדרם ההלכתי שהיום  על 

בעולם, ונפק"מ לדינא בזה הוא קטן שהגדיל אי חייב בברכה או לאו וכו'.

מכך נבין כיצד "חל" חג השבועות ביום החמישים גם אצל מי שלא קיים את מצות 
הספירה – אמת הדבר שאותו אדם כ"גברא" לא מקיים את המוטל עליו לספור, אך 
ה"חפצא" של ספירת הימים והתקדשותם בחג השבועות, נפעלת גם ללא ספירתו 
מצד ציווי התורה וממילא כשמגיע יום החמישים, ה"חפצא" – הספירה מצד עצמה 

מקדשת את יום החמישים עבור כולם )גם מי שלא מנה בעצמו(.

]אלא שיסוד זה עלול לעורר שאלה, אם מצד ציווי התורה ה"חפצא" של הימים 
ולהמשיך לספור  יוכל לאחר מכן  לילה אחד לא  נספר, מדוע מי ששכח לספור 
בברכה? אלא שהיסוד הנ"ל שעולה משיחת כ"ק אד"ש מה"מ מבאר זאת, מאחר 
ובספירה ישנו גם הגברא וגם החפצא – המצווה והנספר )הספירה(. כאשר החסיר 
בחלק של הגברא אין לו יכולת כגברא לומר "היום יום עשירי" כשלגברא חסר היום 

התשיעי משא"כ כשלא הי' מצווה בזה ע"ע )כפי שמסביר בשיחה שם(.

קו  את  העובר  בפנים מדוע  הנ"ל  ע"פ  בנוגע לשאלה אחרת:  לתרץ  יש  ועד"ז 
התאריך אינו חוגג את חג השבועות עם כל בני מקומו מצד ה"חפצא" של הספירה 
שישנה גם בנוגע אליו? אלא שכנ"ל מאחר והוא )כגברא( ספר ספירה אחרת בזה 
הוא מוציא את עצמו מהכלל ואינו יכול לחגוג חג השבועות עם אנשים שספירתם 

שונה[.
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חג השבועות – זמן המוכשר להוספה בתורה

הנ"ל

א
בלוח היום יום לתאריך ג' סיון מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שחג השבועות הוא עת רצון 
למעלה בשייכות לעניני התורה, וזלה"ק: "המעיין בשיטת תוד"ה תורה )שבת פט, א( 
יבין, שחה"ש הוא זמן עת רצון למעלה, והשי"ת מטריד את המקטרג על עם ישראל, 

כדוגמת הטרדתו בשעת התקיעות בר"ה ויום הקדוש דצום יום הכיפורים".

ובדוגמת זה בתאריך ד' סיון: "חה"ש הוא זמן המוכשר לעשות הכל לטובת לימוד 
התורה והעבודה ביראת שמים. וכן להתעסק בתשובה בהנוגע לתורה באין מפריע 

משטן המקטרג, כדוגמת זמן התקיעות בר"ה ויום הקדוש דצום הכפורים".

והיינו שבחג השבועות ישנם ב' מעלות בנוגע ללימוד התורה: א. הוא עת רצון 
למעלה לפעול בנוגע ללימוד התורה. ב. נשללת יכולת השטן להפריע לעבודת ה' 

של היהודי )בדוגמת זמן התקיעות בר"ה ויוה"כ(.

ההדגשה המיוחדת בדברי כ"ק אד"ש מה"מ היא – "המעיין בשיטת תוד"ה תורה 
יבין כו'", היינו שההבנה של מעלת חג השבועות וסגולתו המיוחדת תובן ע"י עיון 

בדברי התוס' ד"ה תורה.

ב
המלאכים  בין  השקו"ט  בדבר  שבת,  במסכת  שם  הגמ'  דברי  בהקדים  זה  ונבאר 
לקב"ה ולמשה רבינו על נתינת התורה: ")ו(אמר ר' יהושע בן לוי: בשעה שעלה משה 
למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מה לילוד אשה 
בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות 
ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה 
אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה 

הודך על השמים!
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רבונו של  לפניו,  הוא למשה: החזיר להן תשובה! אמר  ברוך  לו הקדוש  אמר 
עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו: אחוז בכסא כבודי, וחזור 
מלמד  נחום:  רבי  ואמר  עננו,  עליו  פרשז  כסא  פני  מאחז  שנאמר:  תשובה,  להן 
שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו . . מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא, שנאמר: 

ה' אדונינו מה אדיר שמך וגו', ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב.

מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב, ומסר לו דבר, שנאמר: עלית למרום שבית 
שבי לקחת מתנות באדם", בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות. אף מלאך המות 
מסר לו דבר, שנאמר: ויתן את הקטורת ויכפר על העם, ואומר ויעמוד בין המתים 
ובין החיים וגו', אי לאו דאמר לי' )מלאך המות. רש"י( מי הוה ידע? )הלא בתורה 

לא נכתב. רש"י(".

ומתעוררת לכאורה תמיהה כללית בדבר השקו"ט בין הקב"ה למלאכים: דהנה 
בסוף תקופת בית שני ותחילת גלות ישראל, התרחשה בעם ישראל אחת הגזירות 
הקשות ביותר הנקראת בשם 'עשרת הרוגי מלכות', באחד מהשלבים של הגזירה 
באו שרפי מעלה בטענה לפני השם יתברך )כנזכר במחזור התפילה ליום כיפור(: 
"שרפי מעלה צעקו במרה, זו תורה וזו שכרה, עוטה כשלמה אורה . . אויב מנאץ 

שמך הגדול והנורא, מחרף ומגדף על דברי תורה8?!

ענתה בת קול משמים, אם אשמע קול אחר אהפוך את העולם למים, לתוהו 
ובוהו אשית הדומים, גזרה היא מלפני קבלוה משעשעי דת יומים"!

הרי שכאשר עלה ברצונו ית' לפעול איזה דבר, לא נתן לטענת המלאכים אחיזה 
בריאת  תכלית  את  לממש  העת  הגיעה  כאשר  תורה,  מתן  בעת  כאן  ואילו  כלל, 
העולם בנתינת התורה בתחתונים )וכמאחז"ל )שבת פח, א( ")ש(התנה הקב"ה עם 
מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלין התורה אתם מתקיימין ואם לאו 
כו'"(, הקב"ה מנהל כביכול שקו"ט עם המלאכים, ומבקש את משה רבינו לתת להם 

תשובה, עד שהם מתרצים לנתינת התורה?

ויש לבאר, שבענין מ"ת ישנה כוונה מאתו ית' שתהי' לנתינת התורה הסכמה 
מלאה הן של העליונים )מצד המלאכים( והן של התחתונים )ב"נעשה ונשמע"(, 
ולכן "אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: החזיר להן תשובה" כדי שעי"ז גם העליונים 

יסכימו לנתינת התורה בתחתונים.

8( נוסח זה "מחרף ומגדף על דברי תורה", שלכאורה ה'אויב' לא חירף את דברי תורה, אדרבה לדעתו פעל 
ע"פ דברי תורה "מלא פלטרימו נעלים' "על מכרם . . אביון תמורת נעלים', א"כ מה הפי' מחרף ומגדף על דברי 
תורה?! י"ל שבנוסף לפי' שישנם בזה, הכוונה כאן בפשטות היא: "מחרף ומגדף" לצדיקים "על" ידי שאוחז ב"דברי 

תורה, כביכול.
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ג
והנה בהמשך הסוגיא: ")ו(אמר ר' יהושע בן לוי, בשעה שירד משה מלפני הקב"ה 
בא שטן ואמר לפניו, רבונו של עולם תורה היכן היא? אמר לו: נתתי' לארץ. הלך 
אצל ארץ . . הלך אצל משה, אמר לו תורה שנתן לך הקב"ה היכן היא? אמר לו וכי 
מה אני שנתן לי הקב"ה תורה?! אמר לו הקב"ה למשה, משה בדאי אתה. אמר לפניו: 
רבונו של עולם חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום, אני אחזיק טובה 
לעצמי?! אמר לו הקב"ה למשה: הואיל ומיעטת עצמך תקרא על שמך, שנאמר זכרו 

תורת משה עבדי וגו'".

ועל ענין זה )השקו"ט בין השטן לקב"ה ומשה רבינו( נעמדים התוס' בד"ה "תורה", 
ומקשים: "וא"ת, וכי שטן לא הי' יודע מתן תורה? וי"ל דאמרינן במדרש, לפניו ילך 
אומה  לומר,  יקטרג  שלא  תורה,  מתן  בשעת  המות  למלאך  הקב"ה  שטרדו  דבר, 
שעתידה לחטוא לסוף מ' יום בעגל, אתה נותן להם התורה? והוא שטן הוא מלאך 

המות . . ואמרינן )למה נקראת התורה( תושי'?! שניתנה בחשאי מפני השטן".

אך לכאורה עדיין צריך ביאור, דהרי לעיל בגמ' נאמר: "מיד כל אחד ואחד נעשה 
לו אוהב, ומסר לו דבר . . אף מלאך המות מסר לו דבר", היינו שהוא עצמו הסכים 
לנתינת התורה למשה רבינו, אם כן מהי שאלתו "תורה היכן היא"? ולאידך מה כוונת 

תשובת התוס' שטרדו הקב"ה, הרי הוא הי' שם והסכים לנתינתה כנ"ל?!

והנה המהרש"א בחידושיו, הרגיש בזה וביאר את כוונת דברי התוס' וז"ל: "כתבו 
התוס', וכי לא הי' יודע השטן כו'. אבל ריב"ל גופי' אמר לעיל דמלאך המוות מסר לו 

דבר כו', דמשמע דידע שמשה קיבל התורה במרום?!

ונראה דהוא השטן והוא היצר הרע, הגם שהודו כל המלאכים על נתינת התורה. 
אמר אחר שירד משה בא לקטרג ולהסית שיחזרו מלקבלה, מפני עומק המושג וקוצר 
המשיג של בעלי החומר למטה שתוכל להתקבל התורה, שהרי ארוכה מארץ מדה. 
שהרי  התורה,  להתקבל  שתוכל  למטה  מקום  איזה  היא?  היכן  תורה  שאמר,  וזהו 
)ועי"ש  ארוכה מארץ מדה, וא"ל הקב"ה: נתתי' לארץ שהוא כלל עולם התחתון" 

בהמשך הביאור(.

השטן  בהסכמת  הענינים  מהלך  תוכן  את  חדש  באופן  מאירים  המהרש"א  דברי 
לקבלת התורה, מתחילה הסכים השטן לנתינתה ואף נתן על כך מתנה למשה רבינו, 
בחשבו שכאשר משה רבינו ירד יבוא לפני הקב"ה בטענה אחרת )"פנים חדשות באו 
לכאן"( שלא הוזכרה כלל בדו"ד בין משה למלאכים, והיא הטענה האם הנבראים 

התחתונים מסוגלים ל'הכיל' את התורה?!
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והקב"ה שידע על כך )כביאור התוס'( הטרידו בעת נתינת התורה למטה, כך 
שלא יוכל לבוא בטענת קטרוג, ואחר שניתנה ובא השטן לשאול ענה לו הקב"ה 
אכן, יכולת טענת הקטרוג שלך הוסרה מאחר ו"נתתי' לארץ" ושם ל"בן עמרם" 
)כביאור  הנסתר שבתורה  את  והן  הנגלה  את  הן  להכיל  ממני  הכח  את  לו  שיש 

המהרש"א בהמשך הסוגיא שם(.

ומובן מזה, שרצונו של הקב"ה בנתינת התורה הוא שתהי' באופן שמתלבשת 
החידוש  ענין  בארוכה  )וכמבואר  ה'למעלה'  מצד  כגילוי  שתבוא  רק  ולא  למטה 
שבמ"ת בדרושי מ"ת בתו"א ולקו"ת בדרושים לחג השבועות ובמאמרי רבותינו 
וגם מהצד  זה הסכמה מכל המלאכים  לענין  רצה הקב"ה שתהי'  ולכן,  נשיאנו(, 
שכנגד, שאף הוא הסכים ונתן לו מתנה. ומשהגיעה הסכמה זו, ניתנה הרשות ליתן 

התורה.

ענין זה מקבל יתר ביאור ע"פ שיחת כ"ק אד"ש מה"מ בחג השבועות ה'תנש"א 
– "דבעצרת הכל מודין דבעינן נמי לכם", שמבאר ענין זה בארוכה ובתוכן דבריו 
השייך לעניננו, שבעצרת – בעניני חג השבועות ומ"ת ישנו הצורך שיהיו 'הכל' )כל 
עניני העולם( 'מודים' מסכימים, שהרי זו תכלית מ"ת גילוי אלקות )ובשלימותה 

בגאולה( בכל עניני העולם )כולל הצד המנגד(.

ד
ומוסיף בזה כ"ק אד"ש מה"מ בהיום יום הנ"ל, שההטרדה היא כדוגמת ההטרדה 

בעת התקיעות דר"ה9 ויום הקדוש דצום הכיפורים.

בתוכן  ואילך(   222 עמ'  חכ"ד  )לקו"ש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביאור  ידוע  דהנה 
ההטרדה, הבלבול והערבוב שנפעל אצל השטן בעת התקיעות וכו', שהוא חושב 
שבנ"י כבר עשו תשובה בחודש אלול וזכו בדין וממילא קטרוגו לא יכול לפעול 

מאומה, ומסתתמים טענותיו.

למרות  לארץ  נותנה  שהקב"ה  שרואה  בזה  נטרד  שהשטן  בנדו"ד  י"ל  וכמו"כ 
שאין  לטעון  היתה  דבריו  וכוונת  וכו'.  להכילה  יכולים  לא  שהנבראים  טענתו 
התחתונים יכולים להכיל את סתרי התורה, אומר לו הקב"ה בודאי שהם יכולים 

מאחר ואני נתתי את הכח ל"בן עמרם" וממילא נסתתמו טענותיו ונטרדו דבריו.

בנט"ג  הובא  ברלש  הר"מ  תרגום  )ע"פ  בתיקון  הנדפס  אמור,  )פ'  הקדוש  הזוהר  מדברי  בזה  9( ולהאיר 
לשבועות((, על השייכות שבין שבועות לר"ה בעניין נוסף:

"כשיגיע לילה זה של שבועות, צריך לעסוק בתורה ולא בדברים בטלים כי כל היושב בטל כישן דמי" שעד"ז 
נפסק בשו"ע לגבי ר"ה )תקפג, ח( ונוהגין דלא לישן ביום ר"ה . . והיושב ובטל ה"ז כישן".
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ונתינת כח זו להכיל את את התורה כנ"ל )הטורד אותו ואת טענתו היא( כדוגמת 
צום הקדוש דיום הכיפורים, שאז מתגלה אהבתו של הקב"ה לעם ישראל באופן 
מיוחד כמובא בדרושים שמאהבה פנימית זו נמשכת המחילה והכפרה לעם ישראל. 
הענינים  את  להכיל  הכח  את  להם  נתן  עמו  לישראל  ה'  אהבת  מחמת  כאן  וכך 

העמוקים ביותר בתורה.

נמצא מובן א"כ, ההדגשה בדברי התוס' הנ"ל, שאכן לא רק שהשטן הסכים לכך 
מתחילה, אלא גם נוסף הענין שטרדו הקב"ה בכך שנתן את התורה ובאופן שיוכלו 

להכילה ונסתתמו טענותיו.

ומכיון שענין זה חוזר מדי שנה בשנה, הרי שזה הזמן המתאים לקבל ע"ע ביתר 
תוקף וחוזק את כל עניני תורה ומצוות ועבודת ה' באין מפריע וכו'.

בענין השראת השכינה במשכן ע"י אהרן

 הת' יוסף יצחק שי' גוחפי
 הת' יוסף שמחה שי' גינזבורג
תלמידים בישיבה

כ"ק אד"ש מה"מ את פרש"י עה"פ  לפר' שמיני מביא  א  בלקו"ש חכ"ב שיחה 
ברכת  "ויברכם.  שפירש  כב(  ט,  )ויקרא  ויברכם"  העם  אל  ידו  את  אהרן  "וישא 

כהנים, יברכך, יאר, ישא".

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ שאין זה ברכת כהנים )האמורה בפרשת נשא(, אלא 
היתה זו ברכה ותפלה שפעולתו של אהרן הכהן ביום השמיני בעבודות המביאות 
השראת  את  ותביא  פעולתה,  את  תפעל  במשכן,  בפועל  השכינה  השראת  לידי 
ישא",  יאר,  "יברכך,  עפ"ז את משמעות הברכה  לבאר  וממשיך  בפועל.  השכינה 
הקשורה  בברכה  פרטים  אלו  אלא  הכללית,  כהנים  ברכת  מענין  כלל  זה  שאין 

להשראת השכינה במשכן.

עבודת  כי  הדורות,  כל  על  מתמדת  השפעה  זו  לברכה  ש"יש  בשיחה,  ומסיים 
אהרן, המסתיימת בברכה זו, הביאה לידי השראת השכינה למטה . . באופן שמאז 

נמצאת הכינה בתחתונים לנצח".
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והנה לכאורה צריך ביאור במה שכתב כ"ק אד"ש מה"מ בסיום דבריו ש"עבודת 
אהרן, המסתיימת בברכה זו, הביאה לידי השראת השכינה למטה"10.

דהנה על הפסוק "ויבא משה ואהרן אל אהל מועד" שלאח"ז )ט, כג( פרש"י: "דבר 
אחר: כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים, ולא ירדה שכינה 
לישראל, הי' מצטער ואומר, יודע אני שכעס הקב"ה עלי, ובשבילי לא ירדה שכינה 
לישראל, אמר לו למשה משה אחי כך עשית לי שנכנסתי ונתביישתי, מיד נכנס משה 

עמו ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל".

ומזה משמע שגם לאחר הברכה שבפסוק הנ"ל, עדיין אהרן הכהן לא הצליח לפעול 
שתרד שכינה לישראל, וא"כ צ"ב כיצד ניתן לבאר שברכת אהרן היא זאת שפעלה את 

ירידת השכינה במשכן.

וצ"ע, ונשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

בענין המס"נ דהיהודים בנס פורים

 הת' שלמה יעקב שי' וילהלם
תלמיד בישיבה

בסה"מ מלוקט ב' במאמר ד"ה "בלילה ההוא" תשד"מ ס"ו מביא כ"ק אד"ש מה"מ 
מהמאמר דכ"ק אדמו"ר הריי"ץ11 "דזה שבלילה ההוא נדדה שנת המלך, מלכו של 

עולם )עיקר הנס דפורים(, נעשה ע"י המס"נ דישראל במשך כל השנה".

וממשיך שם וז"ל: "וי"ל שזהו עוד ענין12 במש"כ בהמאמר שהמס"נ שלהם היתה 
. ובכל תקופה ישנה   . במשך כל השנה, דבמשך השנה ישנם כל שינויי התקופות 
מיוחדת  עבודה  יש  גופא(  התקופה  )באותה  יום  בכל  שגם  ועד  מיוחדת,  עבודה 
השייכת ליום זה . . גם הענינים דשנה )העבודה הפרטית דכל יום ויום( היו באופן 

דמס"נ".

אומרים  האיך  דלכאורה  להתעורר.  שיכולה  קושי'  מתורצת  שעפ"ז  להעיר  ויש 
)או כמעט כל השנה13(, בה בשעה שהנס  שהנס הי' ע"י שעמדו במס"נ כל השנה 

10( ולכאורה הוא ג"כ בנוגע לתוכן כללות הביאור, שביאר שענין ברכה זו דאהרן, הוא גמר ושלימות עבודת אהרן 
בהמשכת השכינה במשכן.

11( ד"ה בלילה ההוא ה'ש"ת.
12( ולהעיר שבסה"מ מלוקט א' עמ' שיט כותב כ"ק אד"ש מה"מ ענין זה בפשטות.

13( כמצוין במ"מ בהמאמר )הערה 56(.
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ד"בלילה ההוא נדדה שנת המלך" הי' בתחילת אותה השנה )בחודש ניסן(14, הרבה 
לפני חודש אדר )זמן הגזירה בפועל( שהוא סיום השנה ההיא?

אלא שע"פ הנ"ל אין כ"כ קושיא בזה, מאחר, שאע"פ שהנס הי' אמנם כפשוטו 
ע"כ ש'עמדו במס"נ כל השנה', אבל זה שהנס הי' מיד בתחילת השנה, הוא מכיון 
שהמס"נ שלהם היתה באופן שחדרה ופעלה בעבודה הפרטית שבכל יום ויום שיהי' 

באופן של למעלה ממדידה והגבלה )וכמבואר בהמאמר בארוכה(.

"הלילה הזה כולו מרור" או "הלילה הזה מרור" 

 הת' שלום שי' טל
תלמיד בישיבה

א
מדוע  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  ומנהגים  טעמים  ליקוטי  עם  פסח  של  בהגדה 
אדה"ז גורס הלשון "הלילה הזה מרור", ולא "הלילה הזה כולו מרור" כפי שגרסו 
אחרים, וזלה"ק: "הלילה הזה מרור – אינו אומר כולו מרור מפני שאוכלים שאר 
ירקות בטבול ראשון )תוד"ה הלילה פסחים שם(", ונמצא דמסתמך על דברי התוס' 

בפסחים )קטז, א(.

 – ההגדה  על  )בפירושו  וז"ל  הנ"ל  התוס'  פירוש  על  חולק  מצינו שרש"י  הנה 
הגש"פ עם עשרה ביאורים דפוס וילנא(: "והלילה הזה כולו מרור, וא"ת )וכי בלילה 
)שאנו  והכרפס שאנו  ודבר אחר,  כגון תבשיל  ירקות  אנו( אוכלין שאר  אין  הזה 

מברכים( עליהם בפה"א,

אלא זהו טעמו ופי' של דבר, כל מה שאנו אוכלין בלילה הזה אפי' ירקות מתוקים 
חשובים מרור שעשה לנו במצרים, כד"א וימררו את חייהם בעבודה קשה וגו', ומה 
שאנו אוכלין בשאר לילות אפי' מרור הוא מתוק וסמך לזה פסוק טוב ארוחת ירק 

ואהבה שם וגו'", עכ"ל.

ויש לעיין מדוע לומד אדה"ז כהתוס' ואינו לומד כפי שפירשו שאר המפרשים 
)שחלקם אף מפרשים ע"ד דברי רש"י(?

14( ע"פ פרש"י אסתר ד, יד־יז.
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עוד צריך ביאור, וכמ"ש בספר אוצר מנהגי חב"ד )עמ' קס( וז"ל: "וצריך עיון, שרק 
בסידור האריז"ל של ר"י קאפיל הנוסח הוא כמנהגנו, ואילו בשאר סידורי האריז"ל 
כולל סידור האר"י של הבעש"ט הנוסח הוא כולו מרור, וכך גם בהגדות החסידים 

הראשונות חלקת בנימין ובאר מים )ובראשונה כן הוא גם בפירוש שם(".

ועוד יש לבאר, מה שמצינו בלוח היום יום )י"ט ניסן( שנקט כ"ק אד"ש מה"מ את 
הלשון "כולו מרור" וזלה"ק: "שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות כמארז"ל כל 
המקנא פניו מוריקות הוא רמז על מדת הקנאה ובכל הגליות יש הרבה בחי' קנאה 
קנאת סופרים והדומה – הלילה הזה – אחר הגלות האחרון – כולו מרור – שתהי' 
חבירו",  של  מחופתו  נכוה  צדיק  כל  שלעת"ל  מארז"ל  ע"ד  גדולה  היותר  הקנאה 

עכלה"ק.

אך נראה דבזה לא קשה דהא כאן אין הפירוש ע"ד הפשט כי אם ע"ד החסידות, 
ובזה אפ"ל גם כהגירסאות השונות )כידוע שמכל דבר וענין בתורה למדים הוראה 

בעבודת ה'(.

ב
עוד מצינו בהגש"פ עם פירוש צוף אמרים להרמ"ח קליינמאן15 )שאע"פ שבפירושו 
הביא הא דלקמן, עכ"ז גרס בהגדה עצמה כפי התוס' – "הלילה הזה מרור" ולא הוסיף 
"כולו"( שכתב וז"ל: "הלילה הזה כולו מצה: קשה, הלא כל הז' ימים אסור החמץ 

ולמה שואל דוקא על הלילה הזאת?

ואאפ"ל כולו מצה – שחיוב בדבר בערב תאכלו מצות, מ"מ קשה איך אומר כולו 
מצה הא מותר לו לאכול כל התבשילין שבעולם ואיך אומר כולו מצה דוקא?

אך יתכן לומר דנודע שכל הדברים נכללין בשם מצה ואפי' אכילת הפסח כתיב בי' 
על מצות ומרורים יאכלוה, וז"א כולה מצה שגם שאר מצות שבלילה נכלל במצות 

בערב תאכלו מצות.

הלא  ג"כ  קשה  מרור:  כולו  הזה  הלילה  ירקות  שאר  אוכלין  אנו  הלילות  שבכל 
אינם אוכלים רק כזית מרור וג"כ שאר ירקות מותר לאכול? ואפשר ג"כ לפרש שכל 

המצות של פסח הוא ג"כ על מצות ומרורים", עכ"ל.

15( על הגדה זו ניתנו הסכמות מאת ר' אהרון תומארקין, ר"ח מבריסק, ר' שנ"ז בן הרש"ב מהאמיל ועוד, וכמו"כ 
גם ר' לוי"צ אביו של כ"ק אד"ש מה"מ נתן לספר זה הסכמה, וראה המובא בס' תולדות לוי"צ )עמ' 858(, שבפסח 
תשח"י בליל הב', בעת שביאר הרבי ברבים את ההגדה והגיע לפיסקא אילו קרע לנו את הים, אמר: "פאר פסח האט 
 מען מיר געבראכט א הגדה אויף וועלכע עס איז דא א הסכמה פון מיין טאטען וועל איך זאגן עפעס פון דארטן"

)= לפני חג הפסח הביאו לי הגדה שיש עלי' הסכמה מאאמו"ר אומר איפה משהו משם(.
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ומובן מדבריו דניתן להקשות אף על מצה – "הא מותר לו לאכול כל התבשילין 
שבעולם ואיך אומר כולו מצה דוקא" )ע"ד הקושיא דמרור(? וא"כ צריך ביאור 

מדוע בנוגע להמצה אין כל קושיא לפי גירסתנו )"הלילה הזה כולו מצה"(.

מרור"  "כולו  אומרים  שלא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דביאר  מה  דלפי  בפשטות  וי"ל 
– הואיל ואוכלים שאר ירקות בטיבול ראשון, מובן דאין קשה כלל, משום דהא 
דאמרינן "הלילה הזה כולו מצה" הרי זה הואיל ומתוך כל סוגי הלחם שישנם אסור 
לאכול כ"א מצה ע"כ אומרים "הלילה הזה כולו מצה", משא"כ במרור שאין אומרים 

"כולו" הואיל ואוכלים גם עוד ירקות אחרים בטיבול של הכרפס ועוד.

ועוד, דלפי מה שפירש דשאלת הבן היא מדוע אוכלים כל הלילה מרור או כל 
הלילה מצה דחוק קצת, דלאו דוקא שהבן עושה חושבין שהואיל ומצוות היום 
ומה  מרור,  וכולו  מצה  כולו  אומר  ולכן  בהם  נכלל  הכל  ע"כ  ומצה  מרור  הינם 
גם שהבן רואה בעצמו שעל השולחן מונחים עוד דברים חוץ מן המרור והמצה 
ובהכרח שיאכלו גם מהם שהרי הוא יודע שצריך לעשות קידוש על היין ושצריך 

לעשות סעודת חג שדברים אלו ישנם הרי בכל שבת וחג.

משא"כ לפי המבואר לעיל שקושיות הבן הינם מתוך כל סוג של מאכל א"ש, דאז 
ברור לו שבמצה – "כולו מצה" שהרי אסור לאכול חמץ, ובמרור לא כולו מרור כי 

יש את הירקות שאוכלים בטיבול ראשון.

ג
ויש לבאר בטעם הא דנקט אדה"ז דוקא בגירסא זו, ובהקדים דינו של הטיבול 
מרירות,  בהם  שיש  ירקות  מאותן  דוקא  שלוקחים  הריטב"א  כתב  דהנה  ראשון, 
וכמ"ש בהלכות סדר ההגדה וז"ל: "ואחר שנטל כל אחד ואחד ידיו יש להם לאכול 
את  ל"וימררו  זכר  היא  הכרפס  לשיטתו דתקנת  בזה  ואזיל  הירקות המרים",  מן 

חייהם".

ונראה דגם רש"י ס"ל הכי, דהנה בספרו פרדס הגדול )ס' קלב( כתב: "מביאין 
קערה לפניו ובה ג' מצות וירקות שהן מרין . . נוטל מן הירקות ומברך בפה"א . . 
ונוטל חסה או מרור ומברך על אכילת מרור", והיינו שגם לכרפס אוכל ירק מר, אך 
אינו מברך עליו "על אכילת מרור" מאחר שברכה זו צ"ל בתכיפות למצה כדכתיב 

על מצות ומרורים יאכלוהו וכדמפרש ואזיל עיי"ש.
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ונראה שזהו ע"פ מה שפירש לעיל בדברי ההגדה – "כל מה שאנו אוכלין בלילה 
הזה אפי' ירקות מתוקים חשובים מרור"16.

אך לפי דברי התוס' המובא לעיל )וכן גרס אדה"ז( נראה שלאו דוקא שהכרפס 
צריך להיות מר, ובאמת הנה פסק אדה"ז בשו"ע )סי' תע"ג סעיף ט"ז( וזלה"ק: 
"ואם אין לו כרפס יקח ירק אחר מאיזה מין ירק שירצה ובלבד שלא יהי' מהירקות 
שיוצאין בו ידי חובת המרור שאם יאכל עכשיו מהן איך יחזור ויברך בתוך הסעודה 
לכן",  כיון שכבר אכל ממנו קודם  וצונו על אכילת מרור  אשר קדשנו במצותיו 

עכלה"ק.

כי אם  לו  אין  )ס' כב שם( שכתב, שאם לטיבול הראשון  ועיין עוד בסי' תעה 
ירקות שיוצאים בהם ידי חובת המרור, יאכל מהם לכרפס ויברך עליהם בתחילה 

כבר על אכילת מרור ורק שאח"כ יאכל עוד כזית מרור עיי"ש.

ונראה שלכן מסתמך אדה"ז על דברי התוס', הואיל ותוס' חילק בין המרור לבין 
הכרפס וכתב שא"א לומר "כולו מרור" מאחר שישנם עוד ירקות אחרים שאותם 
גם אוכלים בלילה זה, ולא כרש"י שכתב שלוקחין לכרפס ירקות מרים ושכל ירקות 
שאוכלין בלילה זה אף הם נק' מרור, כי זה שצריך לקחת לכרפס שאר ירקות הרי 
פסק אדה"ז בשו"ע, ומובן מדוע נקט אדה"ז כשיטת  זה רק לפי התוס' והרי כך 

התוס' שאומרים "הלילה הזה מרור".

ג' מצות כנגד ג' לשונות של גאולה

  ר' מנחם מענדל שי' פרבר
אברך בכולל

בלקו"ש חכ"ו )עמ' 43 ואילך( מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי חז"ל כי ד' כוסות 
את  ומביא  גאולה.  של  לשונות  ד'  כנגד  הן  פסח,  בליל  לשתות  חכמים  שתיקנו 
קושיית המרדכי שלכאורה הי' ראוי לתקן ארבע לחמים )מצות(, כיון שאכילת מצה 
בליל פסח היא מן התורה ו"על שום שנגאלו אבותינו ממצרים", ולא על ד' כוסות?

ומחדש בשיחה, שאכן גם המצות הן כנגד הלשונות של גאולה, אלא שלוקחים 
רק ג' מצות כי זה רק כנגד ג' לשונות הראשונים )והוצאתי והצלתי וגאלתי(. משום 
שהלשון הרביעי )"ולקחתי אתכם לי לעם"( התקיים רק במ"ת, ואין לו שייכות עם 

16( וצ"ע בדברי רש"י דהא אי כל ירקות שאוכלין בלילה זה נק' מרור, מדוע צריכים לקחת לכרפס דוקא ירקות 
מרורין? וכמ"ש רש"י "מביאין קערה לפניו ובה ג' מצות וירקות שהן מרין . . נוטל מן הירקות ומברך בפה"א . . 

ונוטל חסה או מרור ומברך על אכילת מרור", והיינו שגם לכרפס אוכל ירק מר.
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המצות שהיו ע"י הגילוי מלמעלה, "נגלה עליהם ממ"ה הקב"ה". משא"כ הל' הרביעי 
הי' ע"י עבודתם של ישראל בשביל שיהיו ראויים ל")ולקחתי אתכם( לי לעם". ועפ"ז 

מבאר החילוק בין ג' מצות לד' כוסות עיי"ש.

ג' מצות, למבואר בשיחה  ואולי יש להוסיף ולקשר בין הטעם הפשוט ללקיחת 
שהם כנגד ג' לשונות של גאולה:

דהנה הטעם הפשוט ללקיחת ג' מצות )המובא בשיחה וש"נ( הוא, כי צריכים ב' 
שלימות "לבצוע עליהן כמו בשאר יו"ט", ו"עוד פרוסה אחת משום לחם עוני". והנה 
למנהגנו מניחים את הפרוסה בין שתי השלימות, ועפ"ז נמצא כי המצה הראשונה 
והמצה  והשלישית(,  הראשונה  )הלשון  ו"וגאלתי"  ל"והוצאתי"  רומזים  והאחרונה 

האמצעית )הפרוסה( רומזת ל"והצלתי" )הלשון השני'(.

על  וכפרש"י  בשלימות,  התקיים  מצרים"  סבלת  מתחת  אתכם  "והוצאתי  והנה 
הפסוק "והוצאתי אתכם – כי כן הבטחתיו ואחרי כן יצאו ברכוש גדול", וכפירוש 
)ט"ז( על פרש"י שכל הסיבה של השעבוד היתה בכדי שיתקיים אח"כ  דוד  דברי 
"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". וענין זה התקיים בשלימות, ועד "שאין לך כל אחד 
של  וזהבה  מכספה  טעונים  לובים  חמורים  תשעים  עמו  היו  שלא  מישראל  ואחד 

מצרים" )בכורות ה, ב(.

וכן "וגאלתי אתכם בזרוע נטוי' ובשפטים גדולים" התקיים בשלימות, ועד ש"כי 
אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם".

אמנם "והצלתי" לא נתקיים בשלימות, שהרי כתיב )שמות יג, יח( "וחמושים עלו 
חלקים מתו בשלשת  וד'  יצאו  "אחד מחמשה  ופרש"י:  ישראל מארץ מצרים"  בני 
ימי אפילה", ויתירה מזו איתא במכילתא דרשב"י: "ויש אומרים אחד מחמשים ויש 

אומרים אחד מחמש מאות", היינו שלא כל בנ"י יצאו ממצרים כ"א מיעוט בלבד.

ואוי"ל שמרומז בכך שהמצה האמצעית נקראת "לחם עוני" ובפרט לאחר שנפרסה 
ב'  בנ"י17, משא"כ  זה לא התקיים בשלימות בכל  בזה לרמז שסימן  ונחלקה, שבא 
בהם  המרומזים  הגאולה  שסימני  הרמז  ישנו  שבזה  שלימות  הם  האחרות  המצות 

התקיימו בשלימות.

17( וע"ד הצחות י"ל שזהו הטעם שלמנהגנו חולקים את החלק הגדול לחמשה חלקים )ראה בהגדת הרבי( כנגד 
"וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים".
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בטעם לשינוי ציון המ"מ בקונטרס 'בית רבינו שבבבל'

הנ"ל

בקונטרס "בית רבינו שבבבל" )ס"א(, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את משמעותו של 
בית רבינו, וזלה"ק: "התואר "רבינו" – הוא ע"ש שמלמד תורה לתלמידים, ו"בית 
רבינו" )הבית שבו מלמד רבינו תורה לתלמידיו( – הוא בית מדרש, ובמילא ה"ה גם 
בית כנסת )הבית שבו מתכנסים הרב והתלמידים לתפלה(, כיון שהלימוד והתפלה 
צ"ל בבית אחד, כהמשך הסוגיא "הואי גריסנא בבי כנישתא"". ובהערה 7 כותב: 

"ובהגהות הב"ח: "לא הואי גריסנא אלא בבי כנישתא היכא דמצלינא"". ע"כ.

השיחה  בתחילת  שהובאה  לסוגיא  כוונתו  הסוגיא",  "כהמשך  שכתב  מה  והנה 
)מגילה כט, א(, במחלוקת ר"א ור"י על מה נאמר "ואהי להם למקדש מעט וגו'" 
– היינו שגם בזמן הגלות ישנו 'מקדש מעט' תמורת המקדש שבירושלים – דר"י 
מפרש דהיינו "בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל", ור"א אמר שזהו "בית רבינו 
שבבבל"; וכאן מביא המשך הסוגיא שם "הואי גריסנא בבי כנישתא", ועפ"ז מבאר 

את משמעותו של "בית רבינו".

רבינו"  ובית המדרש שב("בית  ב)בית הכנסת  יתרה  "ומעלה  וממשיך בשיחה: 
לגבי שאר בתי כנסיות ובתי מדרשות – כדרשת חז"ל "מאי דכתיב אוהב ה' שערי 
יותר מבתי כנסיות  ציון מכל משכנות יעקב, אוהב ה' שערים המצוינים בהלכה 
. מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע   . ובתי מדרשות 
אמות של הלכה", "דבזמן שביהמ"ק קיים הי' שם לשכת הגזית . . ועכשיו שחרב 
ביהמ"ק אותן ד' אמות של הלכה . . מקום קבוע שממנו יוצאת הוראה לאנשי העיר" 

)ולכן גם התפלה היא במקום זה דוקא( – שזהו ענינו של "בית רבינו"". ע"כ.

והנה כאשר מזכיר כאן שוב )בחצע"ג, בסיום הפיסקא( שהתפילה צריכה להיות 
במקום הלימוד דוקא, מציין בהערה 11 לגמ' בברכות )ח, א(, ושם: "כיון דשמענא 
להא . . מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של 

הלכה בלבד, לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא".

ציון  שינוי  בטעם  ואילך((   372 )עמ'  חי"ב  ישיבה  בשערי  )וראה  בזה  והקשו 
מציין  בבית אחד  צ"ל  והתפלה  המ"מ, מדוע בקטע הראשון כשאומר שהלימוד 

לגמ' במגילה ובקטע השני מציין לגמ' בברכות?
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זע"ז. דהנה הקשה בטו"א  ב' הגמרות חולקות  ובפרט לשיטת הטו"א שלשיטתו 
)ד"ה "כיון דשמענא"( דלכאורה ב' הסוגיות סותרים זל"ז, דמהגמ' במגילה משמע 
שהעיקר במקום הוא התפילה והלימוד נגרר אחר התפילה )ובפרט לגירסת הב"ח 
"לא הואי גריסנא אלא בבי כנישתא היכא דמצלינא"(, ובגמ' בברכות משמע שהעיקר 
הוא הלימוד והתפילה נגררת אחר מקום הלימוד. ומיישב שבאמת הסוגיות חולקות 

זע"ז, "ונ"ל דפליגי אי קדושת בית הכנסת עדיף מבית המדרש או להיפך".

ולפי זה תגדל הקושיא איך ציין בשיחה את ב' הסוגיות בב' קטעים זה אחר זה, 
דמשמע דלא פליגי? וכן מהו הקשר בתוכן בין כל קטע לסוגיא שצויינה בו?

)ובשערי ישיבה שם תי' ע"פ תירוצי הרי"ף והמהרש"א בתיווך בין ב' הסוגיות, 
דעפ"ז מבואר הטעם שציין בשיחה בכל קטע לסוגיא השייכת לו. עיי"ש הביאור(.

י"ל ולבאר בזה: דהנה בגמ' מגילה )טז, ב( אמרינן: "אמר רב יוסף: גדול  ואולי 
תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, דמעיקרא חשיב לי' למרדכי ]בסנהדרין[ בתר ד', 

ולבסוף בתר חמשה".

והקשה בפי' הרי"ף18 לעין יעקב )ד"ה "גדול ת"ת"( וז"ל: "וקשה דהא קי"ל דמבטלין 
והיכי  נדחה מפני תפלה,  ומצינו שת"ת  נפשות,  וכ"ש להצלת  רבים  תפלה לצרכי 
אמרינן הכא גדול ת"ת מהצלת נפשות? וי"ל דהני מילי ת"ת דיחיד אבל ]ת"ת19[ 
דרבים אינו נדחה מפני התפלה כמ"ש בתוס' מסכת ברכות, ומרדכי הי' עוסק בת"ת 
דרבים ללמד את בני ישראל תורה ולכך גדול ת"ת ]דרבים20[ יותר מהצלת נפשות".

ולפי זה נמצא ביאור נוסף בתיווך בין ב' הסוגיות, דבגמ' במגילה מיירי בלימוד 
ובמס'  הלימוד,  אחר  נגררת  והתפילה  העיקר  הוא  הלימוד  ולפיכך  דרבים  תורה 

ברכות מדובר בלימוד דיחיד ולכן הלימוד נגרר אחר התפילה.

ואולי עפ"ז יש לבאר שינוי המ"מ בשיחה, דדוקא בקטע השני שמבאר את מעלת 
יוצאת  "מקום קבוע שממנו  וביהמ"ד, מדגיש שהוא  ביהכנ"ס  רבינו על שאר  בית 
דומיא  והויא  דרבים,  התורה  לימוד  מעלת  בזה  שיש  והיינו  העיר"  לאנשי  הוראה 
דמרדכי ש"הי' עוסק בת"ת דרבים ללמד את בני ישראל תורה"21, ולכן מציין לגמ' 

במגילה שם מבואר שהעיקר הוא הלימוד והתפילה נגררת אחר הלימוד.

18( פירוש 'מאור עינים' לר' יאשיהו פינטו על אגדות הש"ס, ידוע יותר בשם פירוש הרי"ף על עין יעקב.
19( ע"פ דפוס ויניציאה, שפ"ה. הושמט בטעות בדפוסים אח"ז. בדפוס וילנא הוסיפו בחצא"ר תיבות "אבל דרבים" 
והשמיטו תיבה זו )ת"ת(, וניכר שבדפוסים שבינתיים )אחרי דפוס ויניציאה( נתערב לבחור הזעצער תיבת ת"ת הא' 
בתיבת ת"ת הב' )"ת"ת דיחיד אבל ת"ת דרבים"( והשמיט בטעות המילים שבינתיים, ובדפוס שאח"כ הוסיפו התיבות 

"אבל דרבים" ע"פ הסברא ולכן הושמטה תיבת ת"ת השני'. וק"ל.
20( ע"פ דפוס ויניציאה.

21( "ע"ד ובדוגמת הסנהדרין - "השופט אשר יהי' בימים ההם" )שופטים יז, ט(" )הערה 12 בשיחה(.
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שיטת רבה בביאור הדין ד"בפני נכתב"

 הרב שלום דובער שי' ווָאלף
משפיע ונו"נ בישיבה

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

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

ובהמשך הסוגיא מבררת הגמ' דעות רבה ורבא, ומביאה כמה מקורות מדברי 
בתירוצים שנראים  ורבה מתרצם  רבא,  לדברי  נוטה  והברייתא שפשטם  המשנה 
רבה  של  תירוציו  שאדרבה,  לראות  ניתן  העיון  לאחר  אך  מה.  במדת  דחוקים 

מוכרחים בביאור דברי המשנה, ובלעדיהם המשניות לא יהיו מובנות וכדלקמן.

ב
בהמשך הסוגיא )ד, ב ואילך( מקשה הגמ' לדעת רבה: "תנן המביא גט ממדינת 
הים ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אם יש עליו עדים יתקיים בחותמיו . . 
לרבא ניחא לרבה קשיא )דקתני יתקיים בחותמיו והלא אין בקיאין לשמה. רש"י("?

נגלה
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הגט  את  לכתוב  שצריך  חו"ל  בני  שלמדו'  'לאחר  עסקינן  דהכא  הגמ'  ומתרצת 
'לשמה', ורק משום "גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו" – הצריכו לומר בפ"נ ובפ"נ, 
ובנדו"ד שהוא מילתא דלא שכיחא – דאיירי ב"נתנו לה כשהוא פקח ולא הספיק 
לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנתחרש" – לא גזרו, ולכך אף לרבה "אם אין עליו 

עדים יתקיים בחותמיו".

והנה בפשטות נראה שדעת רבא עדיפה יותר מרבה, דלרבה צריך להדחק ולהעמיד 
את המשנה ב'לאחר שלמדו', ולומר ד"מילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן", אמנם 
לרבא דס"ל שצ"ל בפ"נ ובפ"נ משום ד"אין עדים מצויין לקיימו" פשיטא טפי, דהכא 
שאין יכול השליח לומר בפ"נ ובפ"נ – יכול הגט להתקיים בחותמיו. ע"כ דברי הגמ'.

אך יש להעיר, שאדרבה לדעת רבה אתי שפיר מה שנקט התנא במשנתנו דוקא 
"ואינו יכול לומר" )דהיינו "פקח ונתחרש"(, שמשמע מזה, הא יכול ולא אמר – לא 
יועיל קיום חתימות. ולפי רבא אין מובן מדוע התנא בחר לכתוב דוקא "מילתא דלא 
שכיחא", והול"ל "המביא גט ממדינת הים ולא אמר בפני נכתב ובפני נחתם, אם יש 

עליו עדים יתקיים בחותמיו"?

ולרבה לק"מ, דלפי שיטתו התנא מוכרח לנקוט "מילתא דלא שכיחא" שאז דוקא 
ובפני  נכתב  בפני  אמר  ולא  לה  ב"נתנו  אך  לקלקולו",  דבר  יחזור  "שמא  גזרו  לא 
בחותמיו,  להתקיים  יכול  ואין  דוקא  ובפ"נ  בפ"נ  חכמים  מתקנת  צ"ל  הרי  נחתם", 

וק"ל.

ג
בהמשך הסוגיא )ה, ב( מקשה עוד הגמ' לרבה: "ת"ש המביא גט ממדינת הים ונתנו 
לה ולא אמר לה בפ"נ ובפ"נ, אם נתקיים בחותמיו כשר, ואם לאו פסול . . לרבא ניחא 

לרבה קשיא"?

ומתרצת הגמ' דאף כאן עסקינן 'לאחר שלמדו', ורק משום "גזירה שמא יחזור דבר 
לקלקולו" – הצריכו לומר בפ"נ ובפ"נ, ובנדו"ד איירי כשניסת "ומשום הא גזירה לא 

מפקינן מיניה" )רש"י(.

ושוב נראה לכאורה שדעת רבא עדיפה טפי, דלרבה הודחק לומר דאיירי 'לאחר 
שלמדו' וכשכבר ניסת )שפרט זה לא כתבו התנא(, אך לרבא אתי בפשיטות שאם 

הביא גט ממד"ה ולא אמר בפ"נ ובפ"נ יכול להתקיים בחותמיו.

אך ע"ד הנ"ל אדרבה, כשנדייק בלשון התנא משמע יותר כרבה, דהנה לשון התנא 
הוא – "המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמר לה בפ"נ ובפ"נ", ולפי רבא אין 
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מובן מהו ההכרח של התנא להעמיד הדין – כש"נתנו לה", דלפי שיטתו הרי גם אם 
לא נתנו לה – "אם נתקיים בחותמיו כשר, ואם לאו פסול".

לה  "נתנו  כמו  לה"  "נתנו  הברייתא  כוונת  שפירש  שפיר,  אתי  רבה  לדעת  אך 
וניסת", היינו שזה כבר לאחר מעשה, ודוקא במקרה זה – ד"משום הא גזירה לא 
מפקינן מיני'" – "אם נתקיים בחותמיו כשר, ואם לאו פסול אם נתקיים בחותמיו 

כשר, ואם לאו פסול".

סתם ואח"כ מחלוקת

 הרב מנחם מענדל שי' הלפרין 
נו"נ בישיבה

איתא בקידושין )לו, סע"ב(: "כל מצוה שהיא תלוי' בארץ – אינה נוהגת אלא 
. חוץ מן הערלה והכלאים )]ש[נוהגים אף בח"ל. רש"י(. ר"א אומר אף   . בארץ 

החדש".

ובלשון רש"י עה"ת: )אמור כג, יד( "נחלקו בו חכמי ישראל. יש שלמדו מכאן 
שהחדש נוהג בחוצה לארץ, ויש אומרים לא כו'".

וגם הפוסקים נחלקו בזה. דדעת "רוב הראשונים והאחרונים, שהחדש נוהג מן 
התורה אף בח"ל ובכל מקום" )לשון אדה"ז – סו"ס תפט(; אמנם "מקצת הראשונים 

מתירים, וכן הוא מנהג העולם" )בזמן העבר עכ"פ, ואכ"מ לדיון ההלכתי בזה(.

וכתבה  )פ"ג מ"ט( סתמה המשנה  הוא, שבמסכת ערלה  והנה, טעם האוסרים 
"החדש אסור מן התורה בכל מקום", וידוע הכלל )שבת מו, א. וראה אנצ"ת בערכו( 

"הלכה כסתם משנה".

ובדעת המקילים נתבאר )הובא בט"ז יו"ד סרצ"ג סק"ד, ובמג"א ס"ס תפט(, שזהו 
מפני שמסכת קידושין )שבה יש מחלוקת בדין חדש( נמצאת בש"ס לאחרי מסכת 
ערלה )שבה היא הסתם משנה לאיסור(, וא"כ נמצא דזהו "סתם ואחר כך מחלקת" 
שאזי "אין הלכה כסתם" )יבמות מב, ב. הנסמן באנצ"ת שם הע' 58(. ומשום כך 

פוסקים כת"ק דקידושין שחדש מותר בחו"ל, ולא כסתם משנה דערלה.

עליהם:  וכתב  אלו  פוסקים  הביא  שם(  )אמור  עה"פ  תמימה"  ב"תורה  והנה, 
"ותמהני שכתבו כן לדבר המוחלט, בעוד שהנימוקי יוסף )פרק החולץ( כתב בשם 

רמב"ן דאין זה כלל מוחלט, אלא רק לפעמים אין הלכה כסתם, יעו"ש, וצ"ע".
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ואח"כ  כ"סתם  האלו  המשניות  את  נגדיר  אם  שגם  דבריהם,  על  היינו, שמקשה 
אין הכרח לפסוק  – עדיין  ]וראה במג"א שם שלאו דוקא שכ"ה הדבר[  מחלוקת" 

כת"ק בקידושין ודלא כסתם משנה, ולכן עדיף לפסוק כן כהסתם משנה ולאסור.

ובמחכ"ת, לא הבין כלל את דברי הנמוק"י בשם הרמב"ן. דאין כוונתו לומר שאין 
שום הכרעה כיצד לפסוק, אלא שבמקרה כזה של סתם ואח"כ מחלוקת – פוסקים 
בהתאם לכללי ההלכה השונים )וראה בזה באנצ"ת ערך הלכה כסתם משנה פ"ד(; 

וא"כ כאן ההלכה כת"ק שהוא הרבים.

דהנה, יש שכתבו שהפי' ב"סתם ואח"כ מחלוקת – אין הלכה כסתם" הוא, שתמיד 
פוסקים ההיפך מהסתם, כי מזה שרבי כתב לאחר מכן את המחלוקת – סימן שידע 

שאין הלכה כהסתם.

אמנם הנמוק"י )יבמות שם. יד, ב מדפי הרי"ף( בשם הרמב"ן כתב שאין להקשות 
ממקרים שבהם ראינו שהלכה כסתם, משום שהפירוש "אין הלכה כסתם" הוא ש"אין 
אומרים הלכה כסתם לעולם, אלא פעמים כך ופעמים כך", ולכן במקרה עליו דיבר 
– פוסק כר"מ, למרות שגם הסתם משנה היא כוותי', משום דהלכה כר"מ בגזירותיו.

ויש להמליץ על ה'תורה תמימה' כאן, שלא שת לבו לפי' הפשוט בנמוק"י, שזהו 
מפני ש"האהבה מקלקלת את השורה", ומרוב חיבתו לדברי "השמש על הארץ, גדול 
האחרונים, הגר"א מוילנא, בסופה וסערה דרכו נגד דעת המקילים", כלשונו שם, יצא 

אף הוא נגד המקילים, אף בדברים שיש עליהם פירכא. וק"ל.

דעת ר"מ גבי פלגינן דיבורא

 הת' ברוך שלום שי' וייסגלס
תלמיד בישיבה

כתב  דיבורא  פלגינן  ערך  קשת(  אחיקם  )להרב  וחקירות  יסודות  קובץ  בספר 
החולקים על דין זה ר"מ ואביי.

ואינו מכוון כל צורכו שמשמע מתוס' ורש"י )ט, א. רש"י ד"ה "התם", תוס' ד"ה 
"הלכה כר"מ"(, שאפשר לומר שר"מ כן סובר דפלגינן דיבורא.

ובלשון רש"י: "התם )הכותב כל נכסיו לעבדו( דאמר ר"נ הלכה כר"מ טעמא לא 
דליכא  פלוני  קרקע  שיור  הזכיר שם  נמי  כי  דהא  הוא  דיבורא  פלגינן  דלא  משום 
פלוגתא דדיבורא קאמר ר"מ דלא יצא לחירות אלא טעמא משום דלאו כרות גיטא 

הוא".
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היינו, שמחלוקתם של ר"מ ור"ש אינה מטעם שמר סבר פלגינן ומר סבר דלא 
פלגינן אלא מטעם שמר סבר שאין כריתות בגט ומר סבר שגט כזה ישנה כריתות, 

ולכן שפיר אמרינן דפלגינן דיבורא אף לר"מ.

ולכאורה הטעם לחוסר הדיוק הנ"ל הוא מטעות במקור הדברים, דההו"א היא 
אכן שמחלוקת ר"מ ור"ש היא גבי הדין דפלגינן דיבורא, אך למסקנא מחלוקתם 

היא אם יש כריתות בכזה מקרה או לא, ולכן אפ"ל דגם לר"מ פלגינן דיבורא.

"לא אמרינן לצעורא קא מיכוין"

 הת' אברהם מאיר שי' בראון
תלמיד בישיבה

איתא במתני' )גיטין לב, א( "השולח גט לאשתו, והגיע בשליח או ששלח אחריו 
שליח, ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא - הרי זה בטל", ואיתא עלה בגמ': "הגיעו 

לא קתני אלא הגיע, ואפי' ממילא, ולא אמרינן לצעורה הוא דקא מיכוין".

ופרש"י: "ולא אמרינן – אין בדעתו לבטלו אלא לצעורה בעלמא חדש או חדשים, 
שאם הי' בדעתו לבטלו הי' רודף אחריו לבטולי".

שפגש  במקרה  שגם  לחדש  הוא  בשליח"  "הגיע  המשנה  שכתבה  דזה  כלומר, 
ממילא את השליח ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא – הרי זה בטל, דסד"א דמאחר 
ולא רדף הבעל אחרי השליח לבטלו משליחותו משמע דאינו רוצה לבטלו, ומה 
שאומר לו גט זה בטל הוא רק כדי לצער את האשה חודש או חודשיים, וכשיביא 
קא  לצעורה  אמרינן  ד"לא  מתני'  קמ"ל  מגורשת,  ה"ה  לאשה  הגט  את  השליח 

מיכוין".

והקשה הרשב"א על רש"י וז"ל: "ותמיהא לי דא"כ מאי נפקא לן בין שמתכוון 
לבטלו או לצערו ולעכבו מליתנו עכשיו, דבין כך ובין כך אינו רשאי ליתנו עד 
שיאמר לו לשליח עכשיו אני רוצה ליתנו. דאטו מי שלא בטל שליחותו לגמרי אלא 

שאמר לו איני חפץ ליתנו עדיין, מי יהיב עד שיחזור ויאמר לו עכשיו אני רוצה".

כלומר, דלפי שיטת רש"י אין מובן מה הנפק"מ לומר שגט זה בטל, והרי גם אם 
הו"א דגט זה אינו בטל, הנה מאחר ואמר הבעל לשליח שלא יתן את הגט לאשה – 

אין רשאי השליח לתתו לה עד שיקבל רשות מהבעל.

ואולי יש לתרץ את פי' רש"י ובהקדים מ"ש הרמב"ם בהל' שבועות )ב, יא( וז"ל: 
"וכן אם גמר בלבו להשבע וטעה והוציא בשפתיו דבר שלא הי' בלבו הרי זה מותר, 
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כיצד, המתכוין להשבע שלא יאכל אצל ראובן וכשבא להוציא שבועה נשבע שלא 
יאכל אצל שמעון, הרי זה מותר לאכול עם ראובן שהרי לא הוציאו בשפתיו, ועם 

שמעון שהרי לא הי' שמעון בלבו".

ועד"ז י"ל בנדו"ד, דכשאמר לשליח גט שנתתי לך בטל הוא ובליבו התכוון רק 
לצער את האשה חודש או חודשיים ולא לבטל את הגט, הו"א דמאחר ופיו וליבו 
לא שוין הנה מה שאמר גט זה בטל לא אמר כלום, מאחר ובדעתו הוא לא מבטל 
את הגט, ורשאי השליח לתת לאשה את הגט אף שבליבו לצערה חודש או חודשיים 

מאחר שלא פירש כן לשליח, קמ"ל דלא אמרינן לצעורה קא מיכוין, וק"ל.

'לשיטתי'' בסוגיית "לישנא דמהני בה קאמר"

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

א
גבי גט שביטלו הבעל איתא בגיטין )לב, ב(: "חוזר ומגרש בו, או אינו חוזר ומגרש 
בו )מי אמרינן בטל גיטא והוה לי' כחספא, או דילמא שליחותא דשליח הוא דבטיל 
חוזר  נחמן אמר:  גיטא לא בטיל. רש"י(? רב  לי' שליח, אבל  ומשוי  לי' עד דהדר 

ומגרש בו, ורב ששת אמר: אינו חוזר ומגרש בו. והלכתא כוותי' דרב נחמן".

מקשה הגמ': "איני והא קי"ל הלכתא כוותי' דר' יוחנן דאמר חוזרת? הכי השתא, 
התם דיבור ודיבור הוא – אתי דיבור ומבטל דיבור; והכא, נהי דבטלי' לשליחותא 

דשליח, גיטא גופי' מי קא בטיל".

ופרש"י )ד"ה והכא(: "האי דאמר בטל הוא – לשליח הוא דבטלי', שלא יהא שלוחו 
לגרשה בגט זה, דאתי דיבור ומבטל דיבור; אבל גט שהוא בעין אינו נפסל".

"חוזר   – יאמר בפירוש שרוצה לבטל את הגט  והיינו, דר"נ ס"ל שגם אם הבעל 
ומגרש בו", משום שלא ניתן לבטל את הגט.

וכ"כ הרמב"ן וז"ל: "וכן פי' רש"י ז"ל: לשליח הוא דבטלי', שלא יהא שלוחו לגרשה 
בגט זה; אבל הגט שהוא בעין אינו נפסל. משמע, שכיון שהוא בעין אינו נפסל לעולם".

גופי' לא שייך בטול,  – "דלגבי גט  והסברא בזה ביארו באריכות הר"נ והרמב"ן 
שכיון שנכתב ונחתם לשמה ע"כ כשר הוא להתגרש בו. למה זה דומה, למי שכתב 
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ס"ת לשמו וחזר ומבטל, שלא כל הימנו לפסול מה שנעשה כבר בהכשר; א"נ דמיא 
לכסף קדושין, שאם אמרה חוזרני בי ולא אתקדש בכסף זה לעולם לפלוני, שלא 

אמרה כלום, ואם חזרה וקבלה ממנו מקודשת".

ובתוס' )ד"ה התם( כתב: "בקידושין בריש האומר אין שם כל זה האריכות, וכתוב 
בכל הספרים: נהי דבטלי' מתורת שליחות, מתורת גט לא בטלי'. משמע דאם ביטלו 
בפירוש מודה רב נחמן דבטל. וכן צריך לומר דגט לא חשיב מעשה כל זמן שלא 

הגיע ליד האשה, דאי לאו הכי תקשי לרב ששת כדפירשנו לעיל כו'".

והיינו, דתוס' חולק על רש"י ולומד )מצד הגמ' בקידושין, וכמו"כ כדי לבאר את 
סברת ר' ששת באופן שלא יחלוק בדבר המוסכם על כו"ע( שאף ר"נ ס"ל שאם 
התכוון לבטל את הגט ה"ה כחספא בעלמא, ומה שאמר ר"נ "חוזר ומגרש בו" היינו 

משום שלא התכוון לבטל את הגט כ"א את השליחות.

ב
ויש לבאר את יסוד מחלוקתם של רש"י )ועוד ראשונים( והתוס':

דהנה בסוף דברי הר"נ שמסיק אשר הבעל אינו יכול לבטל את הגט היות שכבר 
אפשר  גופי'  דגט  איתא  דאם  מחוור  "ולא  התוס':  לשיטת  מקשה  לשמה  נכתב 
אלא  בטל  לא  דמסתמא  משום  בו  ומגרש  דחוזר  נחמן  רב  אמר  היכי  להתבטל 

השליחות, והא יהא חרס טפי משמע ביטול הגט מביטול השליחות".

כלומר, היאך יתיר ר' נחמן לחזור ולהשתמש בגט זה, והלא לפי סברת התוס' 
שהבעל יכול לבטל את הגט, הרי כאשר הוא אומר "יהא כחרס" בפשטות כוונתו 

היא לבטל את הגט )ולא את השליחות( והיאך יוכל לחזור ולגרש בגט זה?

ונראה לומר שהביאור בזה תלוי בשיטת רש"י ותוס' בביאור ענין "לישנא דמהני 
בי' קאמר", דהנה איתא בגמ' )שם(: "ת"ר: בטל הוא, אי איפשי בו – דבריו קיימין. 
פסול הוא, אינו גט – לא אמר כלום. למימרא דבטל לישנא דלבטיל משמע, והאמר 
. . אלמא בטל מעיקרא משמע? אמר אביי: בטל שתי לשונות משמע, משמע דבטל 
ומשמע דליבטיל, גבי גט לישנא דמהני בי' קאמר, גבי מתנה לישנא דמהני בה 

קאמר".

וכיון דהכי הוא סתמא דמילתא כי טעין   – ופירש רש"י: "שתי לשונות משמע 
איניש מילתא דמהניא במילתי' קא טעין".
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לו  שיועיל  מה  לטעון  מתכוון  הוא  מסויים  ביטוי  אומר  אדם  שכאשר  כלומר, 
שמתכוון  כנראה  הגט  את  לבטל  רוצה  אם  ובנדו"ד  לעשות,  רוצה  שהוא  במעשה 

ל"בטל" בלשון עתיד שדוקא לשון זה יועיל לבטל את הגט.

אך בתוס' פירש: )ד"ה מבוטלת )לב, א((: "ולישנא דמהני בה קאמר לאו דמהני 
דבריו במתנות קאמר אלא דמהני היינו לשון הטוב לו, דטוב לו שיתבטל הגט וטוב 

לו שלא יתבטל המתנה".

היינו, שאדם טוען בכל דבר מה שטוב לו באופן כללי ולאו דוקא מה שהתכוון 
בדיבורו, וכגון הדין במתנות כשאומר "מתנה זו בטלה" כנראה התכוון ללשון עתיד 
שלא יועיל לבטל את המתנה )אף שלכאורה הי' בכוונתו לבטלה(, היות שטוב לאדם 

שלא תיבטל המתנה.

ולפ"ז אתי שפיר דרש"י אזיל לשיטתו ד"לישנא דמהני בי' קאמר" היינו שמתכוון 
לומר דבר המועיל במעשה זה, ולכן כשאומר "גט זה יהא כחרס" הנה מכיוון שאינו 
יכול לבטל את הגט אלא רק את השליחות לכן אע"פ ש"יהא כחרס" משמעותו היא 
שרוצה לבטל את הגט, מ"מ "כי טעין איניש מילתא דמהניא במילתי' קא טעין" ולכן 

כנראה שהתכוון לבטל את השליחות שזה יועיל בכדי לבטל את הגירושין.

אבל אם הי' ביכולתו לבטל את הגט, היינו מפרשים דבריו כפשוטם, בצורה שבה 
יועילו יותר, שהגט עצמו יתבטל.

ותוס' אזיל לשיטתו ד"לישנא דמהני בי' קאמר" משמעותו היא מה שמועיל לאדם, 
ולכן כאשר אומר הבעל "יהא כחרס" הנה אע"פ שמשמעותו היא שמבטל את הגט, 
מ"מ היות שיותר מועיל לאדם לבטל את השליחות מאשר את הגט – מצד הסברא 
הפשוטה שהוא מעדיף שיהי' לו גט כשר שאם ירצה יוכל לגרש בו מתי שרוצה – 
לכן אע"פ שיכול לבטל את הגט מ"מ מסתמא טען "לשון הטוב לו" שהוא ביטול 

השליחות ולא ביטול הגט, ולא קשה קושיית הר"ן )והרמב"ן( על התוס'.
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"מפני תקנת עגונות"

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

ומבטלו,  אחר  ממקום  ב"ד  עושה  הי'  "בראשונה  א(:  לג,  )גיטין  במתני'  איתא 
"מאי  ובגמ':  העולם".  תיקון  מפני  כן,  עושין  יהו  הזקן שלא  גמליאל  רבן  התקין 
מפני תיקון העולם? ר' יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים, ריש לקיש אמר מפני תקנת 

עגונות".

ופי' "מפני תקנת עגונות" הוא, שאם יוכל הבעל לבטל את הגט בנקל, הוא עלול 
לבטלו אף על פי שאינו רוצה להחזיר את אשתו אליו, אלא כדי לצערה שלא תוכל 
להנשא לאחר, ותשאר עגונה, אבל עכשיו שצריך לטרוח ללכת לבטל בפני השליח 

או האשה לא יעשה כן אם כוונתו רק לעגנה.

ובתוס' )ד"ה ושמעה( כתב: "אף על גב דבדין לא מינסבא – חשיב עגון".

כלומר, דאף שבדרך כלל אשה עגונה היינו אשה שכנראה בעלה נפטר, ומצד 
יכולה להנשא, אלא שמפני שאין לה עדות על כך – אסורה להנשא  הדין היתה 
"חשיב  כאן  ומן הדין אסורה להנשא(, מ"מ אף  חי  לנדו"ד שבעלה  דומה  )ואינו 

עיגון".

והביא תוס' ראי' מדברי הגמ' לעיל )כו, ב(: "דהכי נמי אמרינן בפ' כל הגט ובדין 
הוא אפי' טופס לא לכתוב אלא זימנין דבעי למיזל למדינת הים ולא משכח ספרא 

שביק לה ואזיל ומיעגנה ויתבה".

פי': דהנה איתא במתני' )כו, א(: "הכותב טופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש 
ומקום האשה ומקום הזמן . . מפני התקנה", ובגמ': "מאי תקנה? . . רב חסדא אמר 
אבימי משום תקנת עגונות, אמרי לה ר"מ ואמרי לה ר"א, אמרי לה ר"מ דאמר 
עדי חתימה כרתי, ובדין הוא דאפי' תורף נמי לכתוב וזמנין דהוה לי' קטטה בהדה 
ורתח עלה וזריק לי' ניהלה ומעגן ומותיב לה )כשהיא מגורשת. רש"י(. אמרי לה 
ר"א דאמר עדי מסירה כרתי, ובדין הוא דאפי' טופס נמי לא לכתוב וזמנין דבעי 

למיזל למדינת הים ולא אשכח ספרא ושביק לה ואזיל ומעגן ומותיב לה".
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השיגו  התם  "מיהו  וז"ל:  כתב  בלום(  שלמה  אברהם  )להר'  ברכה'  'ישא  ובספר 
הרשב"א והר"ן ההוא פירושא )שפרש"י( ופירשוהו באופן אחר, יע"ש בדברינו )אות 
קג(, והמהר"ם שיף כתב כאן פי' אחר בתקנת עגונות בשם הרשב"א, והוא בירושלמי".

והיינו דהוא הבין שראיית התוס' היא מדברי הגמ' בשיטת ר"מ דס"ל "עדי חתימה 
ומעגן  ניהלה  לי'  וזריק  עלה  ורתח  בהדה  קטטה  לי'  דהוה  "וזמנין  וממ"ש  כרתי", 
ומותיב לה" מוכיח תוס' ד"אף על גב דבדין לא מינסבא – חשיב עגון", וע"כ מעיר 

דהרשב"א והר"ן פירשוהו באופן אחר וכו'.

ובמחכ"ת לא דק, דהרי ראיית התוס' היא מדברי הגמ' בשיטת ר"א, דממ"ש "וזמנין 
לה"  ומותיב  ומעגן  ואזיל  לה  ושביק  ספרא  אשכח  ולא  הים  למדינת  למיזל  דבעי 
משמע דעגונה היינו לא רק אשה שאינה יודעת האם בעלה חי או מת כ"א אף אשה 

שאינה יכולה לקבל גט מבעלה מפני שהלך למדינת הים, וק"ל.

"דין ודברים אין לי על שדה זו" – שיטת רש"י ותוס'

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

איתא בגמ' )גיטין עז, א(: "והתניא: האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה 
זו, ואין לי עסק בה, וידי מסולקת הימנה – לא אמר כלום", ופרש"י: לא אמר כלום 
– דמאחר שהיא שלו צריך לכתוב לשון מתנה. והיינו דלשונות אלו אינם מועילים 
משום שאינם לשון של נתינה אלא שמודיע שאין לו קשר אל שדה זו, אך מאחר ולא 

הפקירם – לא אמר כלום.

ובתוס' פירשו: "כל הני לישני לא מהני כלום, משום דמדין ודברים ומעסק ידיו 
ורגליו סליק נפשי' ולא מגופה דשדה כדאמרינן בפ"ב דכריתות", והיינו שהחסרון 
של  לשון  היתה  שבאם  מתוס'  ומשמע  השדה,  לגוף  התייחס  שלא  הוא  זו  דלשון 

"עזבון" בגוף שדה זו עצמה – אע"פ שלא היתה בלשון מתנה – הי' מועיל.

ויש לקשר מחלוקת זו דרש"י ותוס' עם מחלוקתם לעיל גבי מקבל מתנה )לב, א(:

דהנה איתא שם בגמ': "אמר רבה בר איבו אמר רב ששת ואמרי לה אמר רבה בר 
אבוה מקבל מתנה שאמר לאחר שבאתה מתנה לידו מתנה זו מבוטלת, תיבטל, אי 

איפשי בה – לא אמר כלום. בטלה היא, אינה מתנה – דבריו קיימין,
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והיינו, שלשון עבר מועיל במתנה היות שהוא עצמו מעיד שמעיקרא לא קיבל 
את המתנה, אך לשון עתיד אינו מועיל מצד שא"א לחזור במתנה אלא א"כ נותנה 

למישהו אחר במתנה וכדו'.

וכן פירש רש"י שם: "לא אמר כלום – וזכה בה על כרחו ואם יש לו בעל חוב 
גובה אותה בשבילו לפי שכל הלשונות הללו לשון עתיד הן והואיל וקבלה אינו 

יכול לחזור בו".

מבוטלת  איפכא,  גרסי'  דכריתות  בתרא  "בפרק  כתבו:  מבוטלת(  )ד"ה  ובתוס' 
 היא, תיבטל, אי אפשי בה – דבריו קיימים. בטלה היא, אינה מתנה – לא אמר כלום
. . ור"י אומר שיש ליישב כאן גירסא דכריתות . . דאי . . להבא א"כ היו דבריו קיימין 
והוי הפקר וכל המחזיק בה זכה, אבל השתא דמעיקרא משמע כו'", והיינו שהתוס' 
סבירא לי' דאם אומר במתנה לשון עתיד אזי המתנה מתבטלת מדין 'הפקר' )ולכן 

גם אינה חוזרת לבעלים, עיי"ש(.

ועפ"י הנ"ל את"ש פירושי רש"י ותוס' לקמן )עז, א( דאזלי לשיטתייהו, דהתוס' 
לפי שיטתו מכיון שסובר שאם יאמר בלשון עתיד אכן תופקר המתנה – מוכרח 
לפרש דלשון "דין ודברים אין לי על שדה זו" אינה מועילה מצד שאינה מדברת על 
גוף השדה אך אם אכן היתה מדברת על גוף השדה אע"פ שהיא לשון עתיד מ"מ 

היתה מועילה מצד 'הפקר'.

משא"כ רש"י דס"ל שלעולם לא יועיל לשון עתיד היות שהמתנה כבר ברשותו 
מפרש שהחסרון הוא מצד שלא אמר לשון מתנה, וק"ל.

מקור הדין דשאלת שלום חבירו בהזכרת ה'

 ר' שמואל שי' ללום
מבוגרי הישיבה

א
איתא במשנה סוף מס' ברכות )פ"ט מ"ה בסופה( "והתקינו שיהא אדם שואל את 
שלום חברו בשם, שנאמר "והנה בעז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים ה' עמכם, 
ויאמרו לו יברכך ה'", ואומר "ה' עמך גבור החיל" ואומר "אל תבוז כי זקנה אמך" 
ואומר "עת לעשות לה', הפרו תורתך", ר' נתן אומר "הפרו תורתך, עת לעשות 

לה'"".
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ובגמ' שם )סג, א( מקשינן: "מאי ואומר? )היינו, מדוע הביאה המשנה כו"כ ראיות 
לכך. ומתרצת הגמ'( וכי תימא: בעז מדעתי' דנפשי' קאמר, תא שמע "ה' עמך גבור 
החיל". וכי תימא: מלאך הוא דקאמר לי' לגדעון, תא שמע "אל תבוז כי זקנה אמך". 

ואומר "עת לעשות לה' הפרו תורתך"".

ובביאור דברי הגמ' כתב רש"י: "וכי תימא בועז מדעתי' עבד - ולא גמרינן מיני'. 
תא שמע - דגמרינן ממלאך שאמר לגדעון. וכי תימא מלאך הוא דקאמר לי' לגדעון 
– כלומר: לא שאל בשלומו ולא ברכו, אלא בשליחות קאמר, מאת המקום לבשרו 
שהשכינה עמו, ולא גמרינן מיני'. תא שמע אל תבוז כי זקנה אמך - אל תבוז את בועז 
לאמר מדעתו עשה, אלא למוד מזקני ישראל כי יש לו על מי שיסמוך, שנאמר עת 

לעשות לה'".

באים  והפסוקים  "ואומר"  המילה  דאין  היא,  רש"י  דכוונת  נ"ל,  הדברים  ובפשט 
להוסיף חיזוק וראי' לקודמיהם )כבדרך כלל(, כ"א באופן דשקלא וטריא, דמעיקרא 
רוצה הגמ' ללמוד מבועז גופי' ששאל בשם, ופרכינן דשמא בועז מעצמו חשב לעשות 

כן ואינו ראי' דנכון לעשות כן.

ושוב רוצה הגמ' להוכיח מהמלאך שאמר כן לגדעון, ופרכינן דכיון שהי' מלאך, 
הקב"ה  של  שלוחו  דהוי  כ"א  כברכה,  או  שלום  שאילת  לשם  זאת  עשה  לא  שמא 
לבשרו שהשכינה עמו )ואין בכך כל ראי' לגבי מנהג שאר כל אדם(; ומסיקה הגמ' 
דיש ללמוד ממעשיו של בועז, ואין לחשוש שעשה זאת מדעת עצמו, משום שודאי 

יש לו על מי שיסמוך.

ב
והנה, רש"י בפירושו על המשנה )שם( פירש וז"ל: "שיהא אדם שואל לשלום חבירו 
בשם – בשמו של הקב"ה, ולא אמרינן מזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל כבוד 
הבריות להוציא שם שמים עליו. ולמדו מבעז שאמר "ה' עמכם" ומן המלאך שאמר 

לגדעון "ה' עמך גבור החיל"".

והעולה מדבריו, דהמשנה מביאה את כל ריבוי הפסוקים כהמשך אחד, שכולם הם 
כראי' וחיזוק לענין "שיהא אדם שואל לשלום חבירו בשם". ונמצא דילפינן הן מבועז 
גופי', הן מהמלאך והן משאר הפסוקים )כ"א בענינו(. וא"כ זהו שלא כפי המסקנא 

בגמ'1, וצ"ע בשינוי שבין הפירוש במשנה לפירוש שבגמ'?

1( אמנם, ע"ז י"ל שבמתני' עדיין לא אסקינן הא דמסיק בהמשך הגמ'.
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ועוד צ"ע בפשט דברי הגמ', שהרי אם שיטת לימוד הגמ' בכל "ואומר" דמתני' 
הוא כניסיון ללימוד )ת"ש(, מדוע ב"ואומר" האחרון )ד"עת לעשות לה'"(, משנה 
זו ומפרשת דזהו כהמשך וחיזוק ראי' לפסוק שלפנ"ז )"אל  הגמ' משיטת לימוד 

תבוז כי זקנה אמך"(?

ג
והנה כהני מילתא מצינו בגמ' מס' מכות )כג, ב(, דהתם איתא "ושאילת שלום: 
דכתיב "והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים ה' עמכם", ואומר "ה' עמך גבור 
החיל", מאי ואומר? וכי תימא בועז הוא דעביד מדעתי', ומשמיא לא אסכימו על 

ידו - ת"ש "ואומר ה' עמך גבור החיל"". ע"כ.

ונראה להדיא דאיתא שינוי תוכן בין הגמ' התם לגמ' דידן, ובב' ענינים: 

א. בגמ' התם משמע דסגי לן בראי' המובאת מהמלאך שאמר לגדעון "ה' עמך 
ראי'  להאי  דפרכינן  דידן  בגמ'  משא"כ  נוספות,  ראיות  בעינן  ולא  החיל",  גבור 
ומייתינן ראיות נוספות מהפסוקים "אל תבוז כי זקנה אמך" ו"עת לעשות לה' הפרו 

תורתך".

מלאך  לי'  "מדקאמר  וז"ל:  כתב  ה'"(  "ואומר  )ד"ה  שם  ברש"י  דהנה  ועוד,  ב. 
לגדעון שאילת שלום בשם אלמא דהסכים". ומשמע להדיא מדברי רש"י, דבגמ' 
שם הלימוד הוא באופן שכל פסוק הוא חיזוק ראי' והוכחה לקודמו, דלא כבברכות 

שהלימוד הוא באופן של ניסיון לימוד חדש )ת"ש(.

וצ"ל ג"כ טעם השינויים בין הגמ'.

ד
בנוגע  והנה המהרש"א בברכות על אתר2 עמד על הצריכותא דאייתינן בגמ'3 
לא  מדוע  דלכאורה  ע"כ  והקשה  החיל",  גבור  עמך  "ה'  דגדעון  מהפסוק  לראי' 
משתמשת הגמ' בצריכותא המובאת כבר בגמ' במכות, דבפסוק זה רצה להביא 
ראי' נוספת לראי' מקרא ד'בועז' )והוא שגם בית דין של מעלה הסכימו על ידו, ולא 
עשה זאת מדעתו(, וממילא היתה הגמ' דידן מתפרשת באופן שה'ואומר' המובא 
גבי קרא ד'גדעון' אינו נלמד בדרך של פריכת הראי' הקודמת ו'ת"ש' )וכדלעיל(, 

2( בח"א ד"ה "וכ"ת בעז מדעתי' דנפשי' כו'".
3( דפי' בגמ' דידן דזהו משום דלא תימא בועז מדעתי' דנפשי' קעבד, וממילא לית לן ראי' דנכון לעשות כן, 

וקרא דגדעון מוכיח, דהא המלאך שאלו לגדעון לשלום בהזכרת ה' .
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'ואומר' הוא כראי' וחיזוק לפסוק שלפניו, וא"כ  אלא כבכל מקום בש"ס, שהמונח 
מדוע לא הביאה הגמ' האי צריכותא דמכות4?

ותירץ: "דלא נחית הכא להכי", היינו דהגמ' כאן לא רצתה להגיע לצריכותא וטעם 
זה.

וצריך לבאר עומק דברי המהרש"א בתירוצו.

גבי  ואומר"  "מאי  הגמ'  פריך  לא  מדוע  המהרש"א,  מסביר  בד"ה שלאח"ז  והנה 
הפסוק ד"אל תבוז כי זקנה אמך" כדפריך גבי ה"ואומר" של ראיות הפסוקים ד'בועז' 
ו'גדעון', דלכאורה כשם שפרכה הגמ' הראיות ד'בועז' ו'גדעון' והבאנו 'ואומר' )ת"ש( 
חדש, כך הו"ל לפרוך הראי' ד"אל תבוז כי זקנה אמך" ולהביא שוב 'ואומר' )ת"ש( 

בהראי' מהקרא ד"עת לעשות לה' הפרו תורתך", ומדוע לא פרכינן הכי בגמ'?

ומתרץ, דבאמת הכא לא בעינן למפרך, היות שהפסוק "אל תבוז כי זקנה אמך" 
אינו ראי' בפ"ע אלא מחובר הוא לפסוק דבתר מיני' "עת לעשות לה' הפרו תורתך".

אכתי  הראשונים,  מזקנים  ללמוד  דיש  ילפינן  תבוז"(  )"אל  זה  שמפסוק  דאע"ג 
סד"א דזהו דוקא כאשר אינו בא בסתירה לאיסור, אבל הכא הרי לכאורה הוי איסור 
דהזכרת שם שמים לבטלה, וא"כ לכאורה אין פסוק זה ישמש ראי' בפנינו דכן נכון 
לעשות, לכן ממשיכה הגמ' ומסיימת "ואומר )ת"ש( עת לעשות לה' הפרו תורתך", 
דמפסוק זה נלמד שיש מצבים שאפשר להפר אפילו דברי תורה משום "עת לעשות 

לה'"5.

 ואכן פסוק זה )"עת לעשות לה' הפרו תורתך"( הוא כהמשך וראי' לפסוק הקודם 
)"אל תבוז כי זקנה אמך"(, ולכן הגמ' לא הקשתה על כך "מהו ואומר".

אמנם בשאר המקומות שהמשנה כותבת "ואומר" אכן שואלת הגמ' "מאי ואומר", 
ומתרצת שכאן הוא לא ככל שאר המקומות שכתוב "ואומר" שהוא ראי' למובא לפני 
כן )כבפרקי אבות ובהרבה מקומות(, אלא כאן הוא רק נסיון ללימוד )ת"ש(, ודוחים 

לימוד זה, ומביאים לימוד אחר, וזהו "ואומר".

4( ובלשון המהרש"א: "וה"ה דהמ"ל דבעי לאתויי קרא דגדעון והמלאך לאשמעינן דהסכימו ב"ד של מעלה על 
ידו כדאמרי' בסוף מסכת מכות".

5( ובלשון המהרש"א: "ואומר עת לעשות וגו' – הכא לא פריך מאי "ואומר", משום דמקרא ד"אל תבוז כי זקנה 
וגו'" דהיינו שיש לנו ללמוד מזקנים הראשונים, אימא, דהיינו דוקא בדבר שאין בו שום גמגום לאיסור, משא"כ הכא 

דהוי הזכרת שם שמים לבטלה, ת"ש "עת לעשות לה' וגו'"".



63 חג השבועות ה'תשע"ה

ה
והנה לכאורה צ"ב בדברי המהרש"א:

האיך רצה בשאלתו הא' דנייתי בגמ' דילן האי צריכותא דאיתא במכות )דבפסוק 
זה ד'גדעון' רצה להביא ראי' נוספת לראי' מהקרא ד'בועז', והוא שגם בית דין של 

מעלה הסכימו על ידו ולא עשה זאת מדעתו(,

לי' לגדעון" כבר פרש"י  "וכי תימא מלאך הוא דקאמר  גבי פריכת הגמ'  והרי 
מאת  קאמר,  בשליחות  אלא  ברכו,  ולא  בשלומו  שאל  לא  "כלומר  וז"ל  להדיא 
לראי'  הגמ'  ומשמע מפירושו דכל הפריכה של  המקום לבשרו שהשכינה עמו", 
זו, היא משום דלא מוכחא מילתא ד'הסכימו בי"ד של מעלה על ידו', ואפ"ל נמי 
שהמלאך אומר לגדעון שהשכינה עימו, ולא שזהו הסכמה מלמעלה למה שאמר 

בועז, ואין בכך הוכחה דשאילת שלום בהזכרת ה' מעשה נכון הוא,

וא"כ אינו מובן מהי ההו"א דהמהרש"א בקושייתו?

וכיון דאתינן להכי, יש להקשות ג"כ:

א. בפשט דברי הגמ' במס' מכות: דלכאורה כיון שניתן להבין מהפסוק "ה' עמך 
גבור החיל" שהמלאך מבשר לגדעון שהשכינה עמו ותו לא, )ולא שבי"ד של מעלה 

נותנים הסכמה למעשה בועז(, מדוע לא פורכת הגמ' ראי' זו?

ולאידך, דאם בגמ' במכות לא קשיא האי פירכא, מדוע הגמ' דידן פורכת האי 
פירכא?

ד'גדעון'  החיל"  גבור  עמך  "ה'  כיון שמהפסוק  בברכות:  הגמ'  דברי  בפשט  ב. 
לא מוכחא מילתא ואין ראי' ברורה דמעשה 'בועז' נכון הוא )וכדלעיל(, א"כ מה 
הוסיפה הגמ' בהבאת פסוק זה, ולכאורה לא הוה לן לאיתויי אלא הראי' מבועז 
בפסוק "ויאמר לקוצרים ה' עמכם" ובתר הכי הראי' שלא עשה זאת מדעת עצמו 
אלא עפ"י דברי הזקנים "אל תבוז כי זקנה אמך", שנעשים גם כאשר יש במילתא 
גמגום דאיסור )"עת לעשות לה' הפרו תורתך"(, ומה מקום יש להביא גם הראי' 

מגדעון?

 ואדרבה, לפי פי' המהרש"א דלעיל היות שפי' המילה 'ואומר' שבשני הפסוקים 
האחרונים שבמשנה נלמד באופן דהוספה וחיזוק לראי' שלפני' כבכ"מ בש"ס, ורק 

בראי' דגדעון נלמד ה'ואומר' באופן דפירכא ות"ש חדש, מה מקום להביאו? 
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ו
ונראה לומר הביאור בכל הנ"ל:

כל אחד מה'ואומר' דמייתינן במתני' אינו רק ניסיון ללימוד וראי' )שנדחה לבסוף( 
כדסברינן עד השתא, אלא דגם למסקנא ילפינן מכל אחד ואחד מהני 'ואומר' ראי' 

לכך 'שיהא אדם שואל לשלום חבירו בשם'.

וי"ל שלכך התכוון רש"י בפירושו על המשנה "למדו מבועז שאמר "ה' עמכם" ומן 
המלאך שאמר לגדעון "ה' עמך גיבור החיל"", והיינו שרוצה רש"י לומר, שכאשר 
הגמ' מבארת את ה'ואומר' שבדברי המשנה, כוונתה היא דלמסקנא ישנן ד' ראיות 
לכל  אנו  וצריכים  בשם',  חבירו  לשלום  שואל  אדם  'שיהא  לדין  שונים  ולימודים 

הראיות6.

הראיות?  ד'  כל  את  צריכים  למה   – ואומר"  "מאי  היא:  כך  הגמ'  שאלת  ועפ"ז 
ומתרצת דכל אחד מהראיות הוה חיזוק והמשך לראי' שלפניו, )וכמו בכל דוכתי 

בש"ס דמייתי הלימוד ד"ואומר"(.

וי"ל שהסבר מהלך דברי הגמ' כך הוא:

דבתחלה מביאה הגמ' את המקור הראשון לכך "שיהא אדם שואל את שלום חברו 
בשם" והוא הראי' מקרא דבועז "ויאמר לקוצרים ה' עמכם, ויאמרו לו יברכך ה'", 

שזהו האסמכתא הראשונה שאדם שואל את שלום חבירו בשם.

ופריך בגמ', דלכאורה, מה ראי' לדין זה מפסוק דבועז, והרי לכאורה אפשר לומר 
ש"בועז מדעתי' דנפשי' קעביד". ומשני, שזהו המשך דברי המשנה, שמקורו של בועז 

לנהוג כך, נלמד מקרא דגדעון "ה' עמך גיבור החיל".

ופרכינן דלכאורה גם האי קרא ד'גדעון' לא אתי שפיר לגמרי, דשמא לא הי' לו 
)וכדפירש רש"י  "וכי תימא מלאך הוא דקאמר לי' לגדעון"  )לבועז( ללמוד שהרי 
"בשליחות קאמר, מאת המקום לבשרו שהשכינה עמו"(, וא"כ שוב אין ראי' שיהא 

"אדם שואל את חבירו בשם"?

דהי'  הוכחה  דמשם  אמך",  זקנה  כי  תבוז  ד"אל  הפסוק  את  הגמ'  מביאה  ולכן 
לו לבועז למילף האי דינא מ'גדעון', שהרי מפסוק זה ילפינן דיש ללמוד ממעשי 

6( והא דאמרינן בגמ' "וכי תימא . . ת"ש", י"ל בזה שהפסוק בא להביא ראי' )"ת"ש"( על מנת לפרוך את סברת 
ההוו"א )"וכי תימא"( שבפסוק שלפניו.
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הזקנים, וא"כ שפיר הו"ל לבועז ללמוד מספורי אבותיו, והיינו מ'גדעון' )ואף דלא 
דמי לגמרי למקרה שלו(7 .

ויש ליישב זה עם פירוש רש"י דכתב "למוד מזקני ישראל כי יש לו על מי שיסמוך", 
והיינו שלמד מזקניו ומהמאורעות שהיו אז, והיינו מעשה 'גדעון' שלפנ"ז.

ותו פריך הגמ', דהא שפיר בדברים שאין בהם גמגום איסור, שאפשר ללמוד 
מזקני ישראל, אבל הכא הרי יש איסור ד"הוצאת שם שמים לבטלה". ומשני "עת 
לעשות לה' הפרו תורתך", דפעמים מפירים דבר תורה כאשר הוא "עת לעשות 

לה'".

ועפ"י ביאור זה מובן מה הצורך בהראי' מקרא דגדעון, דמפסוק זה בעינן למילף 
דהי' לו לבועז ללמוד דין זה ממעשה דגדעון )זקני ישראל( דכתיב "אל תבוז כי 

זקנה אמך", וכן כתיב "עת לעשות לה' הפרו תורתך".

ועפ"ז אתי שפיר דברי רש"י הן במשנה והן בגמ', דודאי ילפינן גם מקרא דבועז 
וגם מקרא דגדעון.

ז
ועפ"י ביאור הנ"ל יתבהר היטב ג"כ הא דכתב המהרש"א גבי הגמ' דידן דה"ה 
דהוה מצי לי' להביא הטעם דהסכימו בי"ד של מעלה על ידו כבהגמ' דמכות, אלא 

"דלא נחית הכא להכי",

מקורו  את  למצוא  היא  כאן  הגמ'  מטרת  וכל  שהיות  בזה,  כוונתו  לפרש  דיש 
של בועז לנהוג דין זה )דשאילת שלום חבירו בשם(, וילפינן בגמ' שלמד דין זה 
ד'גדעון', שהרי  זה ממעשה  דין  לבועז ללמוד  לו  הי'  לפי האמת  ואכן  מ'גדעון', 
וכו'"(, ובנדו"ד הא  )כנ"ל( יש ללמוד הלכה למעשה ממעשי הזקנים )"אל תבוז 
דלמד בועז מגדעון הדין ד"שאילת שלום חבירו בשם", א"כ ממילא לא אכפת לן 

7( וא"ת, בועז קודם גדעון הוה, וא"כ איך אפ"ל שבועז יליף מגדעון?
לבועז,  קדים  דגדעון  משמע  הכא   – "וכ"ת  וז"ל:  עיניים  היפה  שכתב  וכמו  במחלוקת,  שנוי  זה  דדבר  תדע 
ומהירושלמי פ"ח ה"ה וממדרש רות פרק ד', שוח"ט סי' כ"ז, ילקוט יהושע י"ח מוכח דבועז קדים, דחשיב לי' בין ג' 

דברים שבית דין עשו ומן השמים הסכימו אח"כ על ידן. וע"כ לא ס"ל דאבצן זה בועז".
דחזינן שיש מחלוקת אם בועז הי' לפני גדעון או אחריו, ומ"מ במסכת ברכות משמע שסוברים שהי' בועז לאחרי 

גדעון, וממילא אפ"ל דלמד מגדעון.
ועוד יש להעיר מהמהרש"א במכות דסובר שגדעון קדם לבועז ו' דורות, והוא ראי' שבועז יליף מגדעון. דזהו 
סדר השופטים: גדעון, אבימלך, תולע, יאיר, יפתח, אבצן, ואמרינן בגמ' ב"ב פ' "המוכר את הספינה" )צא, א( 

ד'אבצן' הוא 'בועז'.
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כלל אי אסכימו בי"ד על ידו )בזמן זה( אם לאו )שהרי למד זה מ'גדעון'(, ובלשון 
המהרש"א בתי' "לא נחית הכא להכי".

וי"ל דאדרבה, שהרי אם הגמ' כאן היתה מביאה הצריכותא לפסוק "ה' עמך גיבור 
החיל" שהוא משום ש"הסכימו בי"ד של מעלה על ידו", לא הי' מתבהר לנו שאלת 
הגמ' "מאי ואומר" )היינו מה הצריכותא בד' הפעמים דכתיב המילה 'ואומר' במתני'(, 
דכיון שמייתינן צריכותא זו ד"הסכימו בי"ד של מעלה על ידו", לא היו לנו להביא 
את המשך הראיות משני הפסוקים האחרונים "אל תבוז כי זקנה אמך" ו"עת לעשות 

לה' הפרו תורתך".

אלא ודאי אתי שפיר תרוץ הגמ' הכא ללא התרוץ שהובא בגמ' מס' מכות.

ח
ועפ"י הנ"ל יובן ג"כ מדוע בגמ' דמכות לא מייתי תרי 'ואומר' ד"אל תבוז כי זקנה 
אמך" ו"עת לעשות לה' הפרו תורתך", וסגי לי' בראי' דגדעון "ה' עמך גבור החיל" 
ד"הסכימו בי"ד של מעלה על ידו", דהיות שאין כוונת הגמ' שם למצוא את המקור 

למנהגו של בועז, אלא ענין אחר, ממילא לא מצריכי תרי קראי אחריני:

דהנה בגוף דברי הגמ' במכות איתא "גופא אמר רבי יהושע בן לוי שלשה דברים 
עשו בי"ד של מטה והסכימו בי"ד של מעלה על ידם, ואלו הן: מקרא מגילה ושאילת 
שלום והבאת מעשר. . ושאילת שלום דכתיב "ויאמר בועז לקוצרים ה' עמכם" ואומר 
"ה' עמך גבור החיל". מאי ואומר? וכי תימא בועז הוא דעביד מדעתי', ומשמיא לא 

אסכימו על ידו, ת"ש ואומר "ה' עמך גבור החיל"".

ונראה להדיא שכוונת הגמ' שם היא להוכיח ש"הסכימו בי"ד של מעלה" על הענין 
ד'שאילת שלום בשם', וממילא לא אכפת לן כלל מהו מקורו של בועז לנהוג כך, 
והאם נכון לעשות כן. ולכך סגי בראי' מהפסוק "ה' עמך גבור החיל" וכמ"ש שם רש"י 

"מדקאמר לי' מלאך לגדעון שאילת שלום בשם, אלמא דהסכים".

אך בסוגיא דמס' ברכות לימוד זה אינו מספיק, כי אף שהמלאך השתמש בלשון 
ולכן בגמ' מס' ברכות לא סגי בהאי ראי'  הי'.  נכון  לן דמעשה בועז  זו, מ"מ מנין 
עוד  הביאו  אלא  ידו',  על  מעלה  של  בי"ד  ד'הסכימו  הצריכותא  עם  יחד  ד'גדעון' 

ראיות )וכדלעיל(.
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ט 
והנה לאחר כל הנ"ל יש לחקור ענין זה ד"שאילת שלום חבירו בשם", האם יש בו 

גדר של חיוב או שמא היתר בעלמא הוא, ואינו חיוב.

דהנה מצינו בענין זה ב' דיעות בפרש"י שבמס' מכות )שם( וז"ל: "ושאילת שלום 
בשם – דמותר לאדם לשאול בשלום חבירו בשם, כגון 'ישים ה' עליך שלום', ואין 
בו משום מוציא שם שמים לבטלה . . ל"א, "שאילת שלום בשם" דחייב אדם לשאול 
נמי כי שיילינן אהדדי, מדכרינן שם, דשלום שמו של  ואנו  בשלום חבירו בשם, 

הקב"ה, דכתיב )שופטים ו( "ויקרא לו ה' שלום" לשם ה'". עכ"ל רש"י.

דמלשון א' משמע, דהוא היתר בלבד לשאול לשלום חבירו בשם, אך הוא אינו 
חיוב; ומלשון הב' משמע דיש חיוב על האדם לשאול את שלום חבירו בשם.

אך בפשטות נראה, שהן ה'היתר' והן ה'חיוב' )לב' הדיעות( הוא רק באופן שלא 
מבטאים במפורש שזהו 'שאילת שלום' בשם, ורק שמתוך הדברים משמע שלכך 
הכוונה. וכמו שהביא רש"י "ישים ה' לך שלום" ו"'ויקרא לו ה' שלום' לשם ה'", 
שלא מוזכר בפירוש שהוא נתינת שלום בשם ה' )כמו גבי 'בועז' שאמר בפירוש "ה' 

עימכם" וכדו'(.

בהזכרת השם  חבירו  זה דשאילת שלום  ברכות משמע, שדין  משא"כ במסכת 
הוא כפשוטו ממש שיאמר בפירוש, דאמרינן התם "והתקינו8 שיהא אדם שואל את 

שלום חבירו בשם".

והנה חילוק זה שבין הגמ' ניכר גם בפרש"י. דבמס' מכות פרש"י "ואין בו משום 
מוציא שם שמים לבטלה", משא"כ במס' ברכות פרש"י "לא אמרינן מזלזל הוא 

בכבודו של מקום בשביל כבוד הבריות להוציא שם שמים עליו",

והיינו, דבמסכת מכות פירש ש"אין בו משום שם שמים לבטלה" סתם, משא"כ 
בברכות שפירש הא שמזכיר שם ה' בנוגע לשאילת שלום "בשביל כבוד הבריות, 

להוציא שם שמים עליו".

ובפשטות, דבמס' מכות מובן דהזכרת ה' מותרת )או מחוייבת( באופן דהשאילת 
שלום אינה בפירוש, אלא רק כמבין מתוך דבריו שלזה כוונתו. משא"כ במס' ברכות 

אסקינן דאפשר להיות הזכרת שם ה' בשאילת שלום חבירו בכל אופן שיהיה.

בי"ד לשאול לשלום חבירו  הוא תקנת  לבד, אלא  היתר  דאינו  הוא,  'התקינו'  הל'  ויש להעיר דמשמעות   )8
בהזכרת ה', דלא זו בלבד שמשמעות לשון המשנה היא שהשאילת שלום תהי' באופן הכי חד ומפורש, אלא עוד 

זאת דהויא חיוב דתקנת חכמים.
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והנה ע"פ חילוק זה יומתק יותר ביאורנו )דלעיל(, דכיון שבמס' ברכות החידוש 
שבדין "שאילת שלום חבירו בשם" הוא חידוש גדול ביותר )שמזכיר שם ה' בפירוש(, 
ו"עת לעשות"(,  )"אל תבוז"  זה  ממילא מובן דבעינן בההוספה דב' הראיות לענין 
דבהם הראי' שאפי' דברים שנראים אסורים לגמרי, מותרים הם משום "עת לעשות 

לה' הפרו תורתך".

משא"כ במס' מכות )שאינו חידוש גדול כ"כ(, סגי בב' הראיות הראשונות בלבד, 
לומר ש"בי"ד של מעלה הסכימו על ידם".
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ההכנה 'לשמה' בלימוד – כב'גט' ו'ס"ת'

 הר' אשר שי' גרשוביץ
ר"מ ומשפיע בישיבה

יתחיל ללמוד שיעור קבוע  זו  "וכן בהכנה  וז"ל:  כותב אדה"ז  בתניא פרק מא 
מיד אחר התפלה, וכן באמצע היום קודם שיתחיל ללמוד צריכה הכנה זו לפחות, 
כנודע שעיקר ההכנה לשמה לעכב הוא בתחל' הלימוד בבינונים. וכמו בגט וס"ת 
שצריכים לשמה לעכב, ודיו שיאמר בתחלת הכתיבה הריני כותב לשם קדושת ס"ת 

או לשמו ולשמה כו'". עכ"ל.

הנה ידוע גודל הדיוק של אדה"ז בכלל, ובפרט בכתיבת התניא. ועפי"ז יש להבין 
בדיוקי הלשונות דלעיל1:

א. מדוע בתחילה כשמביא דוגמא )להא שעיקר ההכנה לשמה לעיכובא – הוא 
רק בתחילת הלימוד( מציין הוא קודם 'גט', ורק לאחמ"כ מזכיר 'ספר תורה', והרי 
)ענין  'גט'  ולאחמ"כ  חיובי(,  )דבר  תורה'  'ספר  להקדים  הראוי  מן  הי'  לכאורה 

שלילי(. נוסף על העיקר ש'ספר תורה' זהו ענין כללי יותר.

1( להעיר, דבשנת תשל"ד הורה כ"ק אד"ש מה"מ במכתבו להרה"ג הרה"ח ר' מרדכי מענטליק ז"ל שילמדו 
בהישיבות מסכת גיטין, וסיים "ויה"ר שיהא ע"ד ל' אדה"ז: הכנה זו לפחות בתחלת כל שעה דהלימוד לשמה לעכב 

וכמו בגט וס"ת )תניא ספמ"א. וראה לקלוי"צ שם. ולהעיר מתוס' הא' דהמסכת: גט כו' גימט' כו' ס"ת(".
ובלקוטי לוי יצחק )הערות לספר התניא ע כ( כתב וז"ל: "בגט וס"ת: צורך ב' הדמיונות, גט, וס"ת. כי גט הוא 
מה שמגרש את האשה הרעה, וס"ת הוא המשכת הטוב. והיינו בחי' סור מרע ועשה טוב אלא תורה כו' כמ"ש כי 
לקח טוב נתתי לכם. הנה הלימוד בבינונים, הוא בב' בחי', א' לגרש את היצה"ר, כמא' אם פגע בך מנוול זה משכהו 

לבהמ"ד כו', ב' המשכת הטוב, המשכת אלקות ע"י התורה שלומד, זהו ב' הדמיונות דגט וס"ת".

חסידות
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ב. לאידך, בהמשך הקטע כותב "ודיו שיאמר בתחילת הכתיבה הריני כותב לשם 
קדושת ס"ת או לשמו ולשמה וכו'", כאן משנה אדה"ז וחוזר בו )כביכול( מהסדר 

דלעיל, ומקדים 'ס"ת' ל'גט'.

וי"ל הביאור בזה:

א. בענין החיוב לשמה שיש ב'גט', הנה זהו דבר המפורש בתורה שבכתב כמ"ש2 
ב'ספר  ד'לשמה' שיש  זאת החיוב  "לה לשמה"3, לעומת  "וכתב לה ספר כריתות", 
תורה' אינו אלא מדברי חז"ל4, ולכן )י"ל ש(מן הראוי להקדים חיוב הבא מן המקרא 

לחיוב הבא מדברי חז"ל.

ב. לאידך, בהמשך דבריו לגבי תדירות ה'התעוררות' )הכנה בפועל( מקדים את 
הדבר שיש בו חידוש גדול יותר.

דהנה הצורך באמירת 'לשמה' לפני כתיבת 'ס"ת', היא אך ורק פעם אחת בלבד 
לפני כתיבת כל ה'ס"ת'5 - שיכול לקחת זמן ארוך ביותר של ימים ואפי' שנים! ואילו 
האמירה 'לשמה' שלפני כתיבת ה'גט' וכתיבת כל ה'גט' בפועל צריכה להיות )מעיקר 

הדין ולכתחילה( בסמיכות זמן וללא הפסק6.

ולכן )י"ל( שזהו הטעם שמקדים כאן אדה"ז 'ספר תורה' ל'גט', שכן זה שאמירה 
אחת )של 'לשמה'( מספיקה ומועילה לאורך זמן ארוך כ"כ, יש בו חידוש גדול יותר, 
ומהווה הוכחה חזקה יותר לדבריו קודם, שאמירה והתעוררות הכנה לפני לימוד, 
מועילה לשעת הלימוד וכו' )והדברים 'קל וחומר' מ'ס"ת' שההכנה שלפני כתיבתו 

ביום הראשון, תועיל לכל המשך כתיבתו, לאורך ימים(.

אלא שבכ"ז מוסיף אדה"ז גם דוגמא מ'גט', שכן לגבי לימוד תורה צריך התעוררות 
)הכנה( בתכיפות יותר מאשר בכתיבת ס"ת, וכפי שכותב אדה"ז "וכן בהכנה זו יתחיל 
ללמוד שיעור קבוע מיד אחר התפילה, וכן באמצע היום קודם שיתחיל ללמוד צריכה 
הכנה זו . . וכשלומד שעות הרבה רצופות יש לו להתבונן בהכנה זו הנ"ל בכל שעה 

ושעה עכ"פ".

2( דברים כד, א.
3( גיטין כ, א.

4( גיטין מה, ב, "נקטינן".
יו"ד סי' רע"ד, א, "צריך שיאמר הסופר כשיתחיל לכתוב ספר זה אני כותב לשם קדושת ספר תורה  5( שו"ע 

ומספיק לכל הספר".
6( שו"ע אה"ע סי' קלא, ח. כותב הרמ"א "ויכתבנו אח"כ בקביעות ולא בסירוגין כדי שיכתבנו לשמו ולשמה כמו 

שהתחיל, ומיהו בדיעבד אם כתבו בסירוגין כשר כו'" עיי"ש.
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משל מענין בעבודת ה'

 הת' שלמה יעקב שי' וילהלם
תלמיד בישיבה

בשרש מצות התפילה פ"כ מסביר אדמו"ר הצ"צ את ענינה של התבונה שנחלקת 
לבינה עילאה ובינה תתאה, וז"ל:

"דתבונה אותיות בן ובת כי הנה יש בינה עילאה ובינה תתאה פי' בינה עילאה 
כשנעשית  היינו  ובינה תתאה  עדיין  למדות  היינו עצמיות ההשגה שאינה מקור 

מקור ושרש להולדת המדות".

ומוסיף ומסביר את ענינה בעבודה: "ובעבודת ה' היינו כשמתבונן בגדולת ה' 
ותפארתו ונעשה ההשגה וההתבוננות מקור להתפעלות, שנמשך מזה בשכלו איך 

שראוי לאהבה אותו וליראה ממנו וזה נק' תבונה".

56( כתב כ"ק  והנה בסה"מ תש"א ד"ה "א"ר אלכסנדרי כל העוסק" ס"ג )עמ' 
 .  . בהם  האנושי משוקע  הגשמי' ששכל  בענינים  "והנה  וז"ל:  מוהריי"צ  אדמו"ר 
א"א כ"כ לעמוד על בוריו ואמיתתו של ענין . . הנה יובן זה יותר בהאהבה ואלקות 

הבאה עפ"י הבנת ענין אלקי בעבודה שבלב".

ועפ"ז מובן, שהטעם שאדמו"ר הצ"צ הביא משל להבנת ענין בינה תתאה דוקא 
בענין של עבודת ה', כיון שאם הי' המשל מסתם ענין של שכל, הי' קשה יותר להבין 
את ענינה של בינה תתאה, ורק ע"י שמביאים ענין זה בעבודת ה' ניתן להבין הענין 

בשלימות.

וכ"ז פשוט ולא באתי אלא להאיר.
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 הקשר בין לידת אדמו"ר מהר"ש
וקניית השטח בליובאוויטש

 הת' מ"מ שי' שמעונוביץ
תלמיד בישיבה

בשיחת ליל י"ט כסלו ה'תרצ"ג )נדפס בלקו"ד ח"א, אות כד( אמר כ"ק אדמו"ר 
הריי"ץ )תרגום חפשי( "בשנה זו, תרצ"ג, תתמלאנה מאה שנה לשני ענינים עיקריים 
בדברי ימי ליובאוויטש הקשורים זה בזה: א. ימלאו מאה שנה מאז קנה כ"ק אאזמו"ר 
אדמו"ר "צמח צדק" את השטח שעליו בנה את בית קדשו. ב. ימלאו מאה שנה ללידת 

כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר מוהר"ש זצקוללה"ה נבג"מ זי"ע".

ויש לבאר הקשר שביניהם )וכידוע גודל הדיוק בתורתנו הק'(, ובהקדים:

דהנה לגבי שנת הולדת אדמו"ר מהר"ש הביא כ"ק אד"ש מה"מ בספר 'היום יום' 
בתאריך ב' אייר וז"ל: "יום הולדת אאזמו"ר ]המהר"ש[ בשנת תקצ"ג". ובשלשלת 
היחס )נדפס בהקדמה לספר 'היום יום'( כתב: "נולד בליובאוויטש, ב' אייר תקצ"ד".

כי  כתב,   5 עמ'  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בעריכת  מהר"ש'  אדמו"ר  התולדות,  וב'ספר 
אדמו"ר המהר"ש נולד "בשני באייר שנת תקצ"ד", והעיר ע"ז בשוה"ג: "י"א שנולד 
בשנת תקצ"ג )שיחת י"ט כסלו תרצ"ג אות כד(", וסיים "ואולי שם הכוונה על העבור".

ויש לבאר הטעם לזה שלא מצינו לגבי אף אחד מרבותינו נשיאנו שיהיו מונים 
מהעיבור, ורק לגבי אדמו"ר מהר"ש ראינו כן, ועפ"ז אולי יובן ג"כ הקשר שבין שני 

הענינים העיקריים שקרו בשנת ה'תקצ"ג:

דהנה בש"פ אמור ה'ת"ש סיפר אדמו"ר הריי"ץ וז"ל )תרגום חפשי(: "כשאב הסבא 
הרבי ה'צמח צדק' הגיע לליובאוויטש, היתה דירתו במקום שלאחר מכן עמד בנין 
הדואר. בשנת תקצ"ב פרצה שרפה בליובאוויטש, נשרפו אז כל הבנינים בהם חיו 
כ"ק אדמו"ר האמצעי וכל המשפחות, והרבי ה'צמח צדק' קנה אז את כל המקומות 
)שלד  ה"איזרוב"  את  הקימו  תקצ"ג  ובשנת  והבתים שלנו,  ה"חצר"  הוקמו  עליהם 
הבנין(, אז הגיעו לליובאוויטש חסידים מבסרבי', הם הלכו ברגל וכו'" )נדפס בספר 

השיחות ה'ת"ש עמ' 96(.
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וברשימת "דברי ימי הרבנית רבקה זי"ע נבג"מ" עמ' נז )הוצאת מערכת "אוצר 
החסידים" ה'תשס"ג( כתב אדמו"ר הריי"ץ: "ובשנת תקצ"ד )או סוף תקצ"ג( קנה 
לו כ"ק אדמו"ר הרצ"צ חלקת אדמה . . לבנות עלי' בית דירה לעצמו. וכפי האגדה 

שסיפר לי זקן אחד . . שהבית נגמרה בתחילת אדר תקצ"ד וכו'".

והנה אין לנו 'עסק בנסתרות', אבל אולי י"ל שיש ענין וקשר ברוחניות הענינים 
בין הבית בליובאוויטש לבין אדמו"ר מהר"ש, וכשם שקניית השטח והתחלת הבני' 
היתה בשנת תקצ"ג וסיום וגמר הבני' הי' בשנת תקצ"ד, כך העיבור דכ"ק אדמו"ר 

מהר"ש הי' בשנת תקצ"ג והולדתו הי' בשנת תקצ"ד7.

וכ"ז הוא לענ"ד, ואשמח לשמוע דעתם של הקוראים בענין זה.

7( וכידוע שכ"ק אדמו"ר מהר"ש – מבין כל שאר בני הצ"צ – נשאר בליובאוויטש, שגם זה מראה על השייכות 
המיוחדת שביניהם.

ועוד, הנה בהמשך ה'אגדה' של הזקן )דלעיל(, ממשיך לספר שהרבנית חי' מושקא )אימו של המהר"ש( הלכה 
ללדת אותו )בהוראת הצ"צ( דוקא בבית החדש, שגמר בנייתו הי' זמן לא רב לפני לידת אדמו"ר מהר"ש.
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הפסק בהורדת טלית

 הרב שבתי יונה שי' פרידמן
נו"נ בישיבה

כתב אדה"ז )שו"ע או"ח סי' ח סכ"ג( שאם הוריד הטלית ע"מ להחזירה לאחר 
כמה שעות1, ובסוף החזירה מיד – צריך לברך שוב. אבל בסידור )סוף הל' ציצית( 

כתב אדה"ז שבמקרה זה אין צריך לברך שוב.

רכח,  גליון  וביאורים  )הערות  לומר  שרצו  יש  בסידור  אדה"ז  מה שכתב  ולפי 
והובא ב"ציצית הלכה למעשה" פ"י סכ"א( שכן הדין גם אם נפלה ממנו הטלית בלי 
ששם לב, למרות שכתב אדה"ז בשו"ע שם שבמקרה זה צריך לברך שוב, אבל על 

פי מ"ש בסידור אינו צריך לברך שוב.

אלא שלכאורה דוחק להשוות בין הדינים2, דהנה ראינו שבקצוה"ש )ס"ז ס"ו(, 
למרות שמביא את פסק הסידור הנ"ל לגבי מקרה שהוריד את הטלית, הנה לגבי 

המקרה שנפלה הטלית ממנו כתב כמו שפוסק אדה"ז בשו"ע )שם(.

ולכאורה הטעם לחלק בין הדינים, הוא משום שבמקרה שהוריד הטלית ממנו 
הרי מ"מ חשב להחזירה )אפי' לאחר הרבה זמן(, ולא התנתק לגמרי מהמצוה גם 

1( ראה באג"ק ח"ג ע' רי ואילך, הטעם שכתב אדה"ז כמה שעות.
2( לאח"ז ראיתי שכבר העירו על זה בהערות וביאורים גליון 1023, ובגליונות שלאחרי זה.

ובהסכמת הרב ברוין על הספר שמירת מצוות היום כתב, שיתכן שגם במקרה שנפלה טליתו לא יברך מצד 
שדומה לדין הסידור, ומציין למ"ש בזה בסידור אדה"ז עם הערות וציונים )במילואים(. וצ"ע על דבריו כיון ששם 

מגיע למסקנה שאין זה דומה למקרה של הסידור, והחילוק הוא כמ"ש בפנים.

הלכה ומנהג



75 חג השבועות ה'תשע"ה

בגלל שיש עליו עדיין את הט"ק, משא"כ במקרה שהטלית נפלה ממנו לגמרי, הרי 
זה לא הי' כלל בידיעתו ולכן יש כבר טעם שיברך, גם אם מחזיר הטלית לאלתר3.

וע"פ הנ"ל יש לדון, מה יהי' הדין במקרה שבר"ח אחר שהוריד התפילין דר"ת 
שחשב  בגלל  האם  הוריד,  מדוע  חילוק  בזה  יש  שלכאורה  הטלית.  גם  הוריד 
שהתפילה נגמרה או שהוריד רק מצד הרגילות4, שבמקרה שהוריד מצד שחשב 
שהתפילה נגמרה, זה כמו מקרה שנפלה ממנו הטלית, כיון שלא חשב שוב ללובשה 
ויש כאן היסח הדעת גמור, משא"כ במקרה שהוריד רק מצד הרגילות הרי מעוניין 

שימשיך להיות עליו ורק מצד הרגילות הוריד.

 שטיחת עשבים בחג השבועות
- ביאור מנהג חב"ד )גליון( -

 הת' יוסף יצחק שי' אסולין
תלמיד בישיבה

בקובץ 'קרית מלך רב' דישיבת תות"ל קרית־גת גליון צג כתב הת' מ.מ.ו. להוכיח 
אשר מנהג חב"ד הוא לשטוח עשבים בחג השבועות, והוכיח דבריו מדברי כ"ק 
אד"ש מה"מ להר' טובי' שי' בלוי ביחידות "הרי ישנו לוח כולל חב"ד ויש רשימות 
לקוטי מנהגים ועל פיהם יש לנהוג", וע"כ טוען, אשר מכיון שב'לוח כולל חב"ד' 
להוכיח  ואין  לנהוג,  יש  כך  השבועות,  בחג  עשבים  לשטוח  מנהגנו  אשר  נכתב 

מהנהוג בבית משיח־770 והאריך להוכיח בזה כו' עיי"ש.

)יו"ד( כתבתי  א  גליון  חיפה  דישיבת חח"ל  ואנ"ש'  'הערות התמימים  ובקובץ 
להוכיח אשר אין דבריו נכונים, וביארתי אשר כשיש סתירה בין הנהוג בבית מדרשו 
של כ"ק אד"ש מה"מ לבין הכתוב ב'לוח כולל חב"ד' יש לנהוג כפי הנהוג בבית 

משיח־770.

ובקובץ 'קרית מלך רב' גיליון ב )צד( בא הת' הנ"ל להשיב על דברי, וכעת באתי 
להוכיח סברתי כאשר כתבתי מלפנים, אשר מנהג שהונהג בבית רבינו שבבבל, 

לאחר  שוב  הטלית  סנדק(, שלמרות שלבש  )כשהי'  מוהריי"צ  אדמו"ר  זה מהנהגת  על  להעיר  שיש  אלא   )3
כמה שעות מאז שפשטה, מ"מ לא בירך עלי' שוב ואמר שכשבירך עלי' בבוקר התכוון לפטור גם לבישה זו )ראה 
התוועדויות תשי"א ח"א עמ' 277(, ולכאורה אין זה כמו שכתוב בסידור שבמקרה שבמקרה זה כן צריך לברך, 
וציונים עמ'  )סידור אדה"ז עם הערות  כוונה לכל היום  )הובא בט"ז ס"ח סקי"ג( שמועיל  ואולי חשש לשיטות 
תרס"ז(. אלא שעדיין יש לומר שבמקרה שנפלה טליתו ממנו או שהורידה לא ע"מ ללובשה שוב גם אם מחזירה 

מיד יצטרך לברך, כיון שאין כאן כוונה כלל לחזור ללובשה ויש פה היסח הדעת גמור. ועצ"ע.
4( וחילוק דין בין מקרים אלו מצאנו בפסקי תשובות ס"ח אות כ"ח.
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מנהגי  לקביעת  מוסמך  מקור  הוא  משיח־770,  בית  שבליובאוויטש,  ליובאוויטש 
חב"ד.

א
קהילות  נוהגים  בו  מסיק שמנהג  בו  הנ"ל,  הת'  כתיבת  אופן  ובהקדים שכללות 
חב"ד ברחבי העולם אינו נכון, ויש לשנות המנהג ולנהוג באופן אחר – סותר למה 
שמצינו בהנהגת גדולי ישראל שכאשר ראו מנהג שכבר נוהגים בו, אף שאינו מתאים 
למקורות ואין לו סמך בדברי חז"ל, מ"מ טרחו לקיים המנהג ולמצוא מקורו, ובלבד 
שימשיכו לנהוג במנהג זה. וכ"ש וק"ו שלא ביטלו את המנהג ללא מעט התבוננות 

וניסיון לחפש את טעם המנהג.

ולשם דוגמא נביא את דברי כמה מגדולי ישראל בענין זה:

א. "לא זו הדרך להשען על בינתינו ולבטל מנהג קדום, אך צריך לבקש בכל עוז 
למצוא סמך ליישב אותו, וככה עשו כל קדמונינו כאשר מצאו מנהג של תמהון" 

)שו"ת מהר"ם פדוואה סי' ע"ח(.

ב. "שלא ילעג עוד על מנהגי ישראל שנעלם טעמם ממנו כי ממקור מים חיים הם 
נובעים, ורגיל אני לומר כל המפקפק על נימוסי' ומנהגנו צריך בדיקה אחריו" )שו"ת 

חת"ס או"ח סי' נ"א(.

ג. "קשה מאוד לשבור מנהג ישראל אפילו להקל, וראה כמה הטריח הרא"ש ליישב 
מנהג קולא בעשיית פרוזבול בזה"ז . . וכן כמה טרחו ליישב מנהג היתר בחדש לפני 
עומר, והכל ליישב המנהג" )שם יו"ד סי' י"ט(. ועוד ועוד )נסמן גם בהקדמה לספר 

'מנהג ישראל תורה' )נ.י., תש"נ((.

וכן מצינו גם בהנהגת כ"ק אד"ש מה"מ:

א. בשו"ע אדה"ז )או"ח סי' תצב ס"א( נפסק: "נוהגין במדינות אלו להתענות שני 
משתה  מתוך  שמא  שחוששין  לפי  הסוכות  חג  אחר  וכן  הפסח  אחר  ושני  וחמישי 

ושמחת המועד באו לידי עבירה לכן מתענין לתשובה ולכפרה".

וכתב ע"ז כ"ק אד"ש מה"מ )התוועדויות תשמ"ח ח"ג ע' 258(: "אע"פ שמנהג זה 
מובא בשו"ע, הרי, רואים במוחש שרוב בנ"י בימינו אלו אינם מתענים בה"ב, ומספר 
המתענים הולך ומתמעט באין־ערוך לגבי הדור שלפנ"ז כו' . . ומכיון שההנהגה שלא 
להתענות בה"ב היא גם )ואדרבה – בעיקר( בחוגי החסידים, שמדקדקים ומהדרים 
בקיום השו"ע עד לאופן של מדת חסידות – כך, שבודאי אין זו הנהגה הקשורה עם 
לומר, שהעדר  מסתבר   – כו'  ואהבתו  ה'  ביראת  השו"ע,  קיום  בהידור  ח"ו  חסרון 
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התענית הוא מצד העילוי". ולאחר מכן מסביר כ"ק אד"ש מה"מ שטעם הדבר הוא 
כיון שנמצאים בסמיכות לגאולה. עיי"ש.

ב. בנוגע למנהג האכלת הציפורים בשבת שירה וכו' )המובא בשיחת ש"פ בשלח 
תש"ב בתור מנהג חשוב וכו' ע"ש( כתב כ"ק אד"ש מה"מ: "לא להעתיק כ"ז עתה – 
כי כנראה נשתקע המנהג לגמרי וכשם שמצוה כו' כך כו'" )היכל מנחם ח"ב ע' לו, 

ממענה ו' תשרי תשמ"ח5(.

ג. בדין אמירת פרשת קרבן תודה למי שנתחייב בהגומל )שכן נפסק בשו"ע   
אדה"ז אך לפועל לא נהגו כן( – מקשה כ"ק אד"ש צע"ג, "וכי מפני קושיא זו יבטלו 
המופרש בשו"ע אדה"ז" )לקו"ש חי"ז, ע' 427( – אך אף שאד"ש מקשה "צע"ג" על 

הנהוג בפועל, בכל זאת לא הורה לפועל כן – לשנות את המנהג! 

לאח"ז  מיד  וכותב  אד"ש  כ"ק  מה שממשיך  לעומת  במיוחד,  בולט  זה  והבדל 
אודות נתינת צדקה – ששם כן הורה "לכאורה כדאי להנהיג כן".

ביותר כיצד רצה הת' הנ"ל לשנות מנהג שנהוג כבר כמה  וע"פ כהנ"ל תמוה 
אד"ש  וכ"ק  ישראל  שגדולי  ברורות  בעוד שמצינו  החסידים,  עדת  בקרב  דורות 

מה"מ בראשם, לא נהגו כן, אלא לימדו זכות וקיימו המנהג הנהוג בפועל.

ומלבד הנ"ל, הנה כלל לא מסתבר לומר כדכתב הת' הנ"ל וכדלקמן.

ב
ובטרם אתייחס לגוף טענותיו נגד דברי, אקדים בנוגע לכללות הנושא להוכיח 
שאכן מנהג חב"ד נקבע )גם( ע"פ מנהג 770 ובפרט בנדו"ד שטיחת עשבים בחג 

השבועות:

מאגרת  נלמד   770 מנהג  ע"פ  נקבע  חב"ד  שמנהג  לכך  המרכזי  היסוד  דהנה, 
קדשו המפורסמת של כ"ק אד"ש מה"מ לרש"י זוין )חי"ט ע' רפא(:

"במ"ש אודות מנהגי הגבה וכו' – כנראה ממכתבו כבר הנהיגו זה בביהכ"נ איזה 
פעמים, ובטענה שכן נוהגים בביהכ"נ בו התפלל כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע,

– והנה אף שלכתחלה אולי צדקו טעמי כת"ר לשלילת שינוי המנהג, ובפרט שכן 
נהגו זקני אנ"ש בדורות שקדמו בבואם לאה"ק ת"ו. אבל הבעיא עתה - האם יש 

5( ולהעיר משיחת ש"פ בשלח תשמ"ט הערה 118 ובהשלמות השיחה הבלתי־מוגה.
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לנגוע בנקודת ההתקשרות של מי שהוא לרבותינו נשיאינו, אפילו באם מתבטאת 
היא ביותר על המדה.

ויש לקשר לזה גם סיפור חז"ל )סוכה לב סוף ע"ב( מהדר כו' הואיל דנפיק מפומי' 
– אף שבודאי בעל הפס"ד עצמו, רב כהנא, לא הידר שיהי' דוקא תרי וחד, אלא רק 
דנפק מפומי', ולכן על תלמידו להדר לנהוג מתאים לדבריו, שזה מתבלטת השייכות, 
וכש"כ בנדו"ד, ענין שבפועל. ועוד, הרואה – השינוי יעורר אותו לשאול הטעם ויקבל 
המענה, שזהו מנהג אבותינו נשיאינו כו', וכמרז"ל עד חברון. וכנ"ל עיקר הנקודה 
בהאמור הוא, להחזיר עתה המנהג לכמו שהי' ה"ז מחליש העמדה שצריך להשתדל 

להתנהג במנהגי ביהכ"נ של כ"ק מו"ח אדמו"ר". עכלה"ק.

ועפ"ז, אין מקום כלל לשקו"ט בענין ובטל לגמרי היסוד שעליו נשען ביאורו, כיון 
770. ואדרבה: כ"ק אד"ש מה"מ  שמכאן רואים בפירוש את הצורך לנהוג במנהגי 
שולל את האפשרות "לנגוע בנקודת ההתקשרות של מי שהוא לרבותינו נשיאינו, 
אפילו באם מתבטאת היא ביותר על המדה"6! וממילא הנסיון לבטל מנהג זה מושלל, 
כ"ק מו"ח  ביהכ"נ של  בהיותו "מחליש העמדה שצריך להשתדל להתנהג במנהגי 

אדמו"ר".

ולגוף דבריו בענין זה שרבותינו נשיאנו לא התערבו בעניני גבאות לכאורה תמוה: 
כיצד ייתכן שינהגו ב־770 היפך המפורש בשו"ע, וכ"ק אד"ש מה"מ לא יתערב, היפך 

חובת ההוכחה המוטלת על כל יהודי7?

והנה מצינו כו"כ מקרים שבהם כן התערב כ"ק אד"ש: 

1. בשנת תש"ט לערך, ניגש פעם כ"ק אד"ש לר' יוחנן גורדון, וסיפר שהוא הי' כעת 
אצל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, והוא אמר לו: "אז דער טאטע האט מיר געזאגט: 
ביי דיר אין בית המדרש רעדט מען בעת התפילה" ]= אבי )כ"ק אדמו"ר נ"ע( אמר 
לי: אצלך בביהמ"ד מדברים בשעת התפילה[. ואמר כ"ק אד"ש: "מסתמא וועט זיין 
היינטיקע וואך א לעטטער" ]= מסתמא יהי' השבוע מכתב )אודות הזהירות מדיבור 

בתפילה([. )שיחות קודש קודם הנשיאות ע' 188(.

2. כאשר החלו לנגן בנוכחותו בתשעת הימים )במוצש"ק ר"ח מנ"א תשמ"א( – כ"ק 
אד"ש לא עודד את השירה. וביום ראשון אמר שהיו צריכים לשאול רב ע"ז, והורה 
שישאלו רב בנוגע להנהגה בכינוס הילדים שלמחרת, אם יהי' מותר לנגן )יומן שנת 

הקהל ה'תשמ"א ע' 2־161(8.

6( ההדגשה אינה במקור.
7( סהמ"צ להרמב"ם מ"ע רה. שו"ע אדה"ז או"ח סי' קנו סעי' ז' ואילך.

8( אמנם, הנהגה זו השתנתה במהלך השנים – החל משנת תשמ"ט שבה החלו לנגן בבין המצרים, ובשנת תש"נ 
החלו גם בתשעת הימים, ועד שאד"ש בעצמו עודד להתחיל לנגן כאשר הקהל לא ניגן. ובפשטות הוא מהטעם "שככל 
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בשעה  למחרת  סליחות  אמירת  על  ב־770  הוכרז  כאשר  תשמ"ח,  באלול   .3
תשע בבוקר, כתב כ"ק אד"ש במענה חריף להרה"ח ר' שניאור זלמן גורארי' ע"ה: 
"האומנם הזמן מתאים להכריז בכל העולם שחב"ד . . אומרים סליחות קרוב לאחר 
זמן קריאת שמע ועוד כהנה וכהנה . . וה' ירחם על כל בני ישראל שחב"ד בתוכם". 

)'בכל ביתי נאמן הוא' ע' 338(9.

ויתירה מזו, מצינו שרבותינו נשיאנו התערבו )לא רק נגד הנהגות פסולות, אלא 
גם( כאשר לא נהגו במנהג חיובי:

4. בלקוטי שיחות )ח"כ ע' 352( מקשה כ"ק אד"ש על אי־אמירת דברי כיבושין 
ביום התענית: "לכן הי' מנהג בכמה קהילות שביום התענית ]בזמן תפילת מנחה[ 
היו אומרים דברי כיבושין, בכדי לעורר לתשובה. מצד סיבות שונות נשאר המנהג, 
למרבה הצער, רק במקומות ספורים. לימוד זכות על זה )שברוב המקומות אין 
עושים זאת(, מכיון שאין צורך ב"דברי כיבושין" יותר מההפטרה שאומרים בתענית 
ציבור במנחה, והרי זה יום מלאכה ואין להטריח, רואים אבל במוחש, שההתעוררות 
וכו' אינו בדומה  נוסח קבוע )דההפטרה( ובלשון הקודש  מ)אמירת או( שמיעת 
 לההתעוררות מדברי כבושין שאינם בנוסח הקבוע, והינם בשפה המדוברת וכו'
. . כדאי לעורר על המנהג הנ"ל, במקומות שיכולים להנהיגו, שיאמרו אחר מנחה 

)כמה מילים, לכה"פ( "דברי כיבושין"".

לא  נשיאנו  "שרבותינו  בסברא  להשתמש  ניתן  והיכן  מתי  להבין  עלינו  וא"כ 
מקומות  שבמספר  לעיל  )כדמוכח  זו  סברא  לומר  אין  ומתי  בגבאות",  התערבו 

התערב כ"ק אד"ש מה"מ בהנהגה ב־770(.

והנה בש"פ מטו"מ תש"מ )שיחו"ק ח"ג ע' 656( דיבר כ"ק אד"ש בענין זה, ולאחרי 
שביאר באריכות אודות העובדה שלא התערב בנהוג ב־770 במקרים שונים, שכבר 

הזכיר אודותם כו"כ פעמים ולכן אין מקום להזכיר שוב – ממשיך:

"לאחרי כל זה מסתמא ישאלוני: אם כך, מדוע מזכיר אני בכל התוועדות שיברכו 
ברכה אחרונה? ההסברה בזה – שעל דין בשו"ע אין לי את התוקף )"ברייטקייט"( 
לקחת את האחריות שמישהו לא יברך ברכה אחרונה, ולכן, אפילו אם מישהו ישן 
והנני נותן צעקה )"גיב א געשריי"( שיברכו ברכה אחרונה, והלה מתעורר משנתו 
הצעקה,  את  ישמעו  כאן  הנוכחים  היהודים  שכל  כדאי   – אחרונה  ברכה  ומברך 

שהולכים ומתקרבים יותר לגאולה האמיתית והשלימה, פוחת והולך הרגש החורבן והגלות שבימים אלה, ומוסיף 
והולך הרגש ההכנה לגאולה" )דבר־מלכות ש"פ בלק תנש"א ס"ז, ע"ש באריכות(. – וראה מעשה מלך עמ' 232, 

פרטי הענינים שבזה.
9( וראה עוד שם ע' 304 ואילך, דברי אד"ש להרה"ח הנ"ל )ביחידות ר"ח כסלו תשכ"ז( אודות הנהגות פסולות 

ב־770 כגון בזיון ספרי קודש, אי ענית ב"ה וב"ש ואמן, ועוד.
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מכיון שעל־ידי־זה הלה יברך ברכה אחרונה; אבל בנוגע למנהג חסידים – אין צריכים 
להזכיר בכל פעם שצריכים לעשות כך וכך, בשעה שהוזכר אודות כך כבר כמה וכמה 

פעמים". עיי"ש.

רבותינו  התערבו  שבזה  ודאי  השו"ע  נגד  שהוא  שבמקרה  בפשטות  י"ל  ועפ"ז 
נשיאנו; ובנוסף, )לא רק במקרים שהוא נגד השו"ע התערבו, אלא( גם כאשר ישנו 
ענין של זלזול בהלכה ומנהג וכו'. ויתירה מזו – אפילו כאשר חסר באיזה ענין של 
ל"גבאות",  )אולי(  ענין השייך  זה  גם אם  ה',  ועבודת  והתעוררות בתומ"צ  הוספה 

התערבו בכך.

בכך  אין  כאשר  רק  הם   – במנהג  נשיאנו  רבותינו  התערבו  לא  שבהם  והמקרים 
שמץ של בעי' הלכתית, כ"א דבר התלוי במנהג גרידא. וכפי שרואים בפירוש באותם 

המקומות שהביא בדבריו:

א. בענין אמירת אקדמות – שעליהם אומר אד"ש )'המלך במסיבו'( "יתכן שכ"ק 
בבית  הגבאות  בעניני  התערב  לא  הוא  בכלל  אך   – יאמרו  שכן  רצה  נ"ע  אדמו"ר 
הלכתי  ענין  אינה  אקדמות,  אמירת(  אי  )או  שאמירת  הוא  פשוט  דבר  הכנסת". 

המחוייב ע"פ שו"ע אלא מנהג בתפילה10.

י"ג אגרת ד'תכה( שמביא "שהיו כמה  וכן הוא הביאור באגרת הקודש )חלק  ב. 
הי'  לא  )מוהרש"ב(  אדמו"ר  שכ"ק  אלא  מתאימים,  שאינם  המדרש  בבית  מנהגים 

מתערב בזה" – דמיירי שם אודות מנהגי תפילה שונים שבודאי אינם ענין לשו"ע11.

ואם כן, א"א לומר שהמנהג ב־770 שלא לשטוח עשבים הוא היפך השו"ע, כיון שאז 
הי' אד"ש מוחה ע"כ כמובא לעיל.

10( ובענין זה תמוה ביותר, כיצד לא חלי ולא מרגיש הנ"ל, שהדוגמא שהביא מאקדמות סותרת לגמרי לבנין 
שבנה: שהרי בפירוש כותב אד"ש הוראה למעשה בספר 'היום־יום' )ו' סיון( ש"אין אומרים אקדמות"; ויתירה מזו, 
אד"ש מבאר במכתבו )אגרות קודש חח"י ע' תכז( מנהג זה, וזלה"ק: "במ"ש בהנוגע לאי אמירת אקדמות – לפלא 
פליאתו . . וגם בליובאוויטש לא נהגו לאומרם )אף שלא שמעתי טעם בזה, ועיין סוכה מ"ד ב' דכיון דנפק מפומי' וכו' 
דקדקו לנהוג כן אף לקולא עיי"ש(" )ההדגשה אינה במקור(. הרי שמשוה זאת ל"הואיל ונפיק מפומי'", וזאת למרות 
שנהגו כך בליובאוויטש מבלי התערבותו של אדמו"ר נ"ע )ויתירה מזה, יתכן שנהגו כן אף שלא כרצונו(. ומזה ניתן 

ללמוד להכא דמנהג 770 הינו בגדר ד"כיון דנפק כו'" ויש להדר לנהוג כך.
מקורות  להם  הביא  וכמו"כ  בעצמו,  אד"ש  שקבע  במנהגים  מיירי  שמביא  שבאגרת  כלל:  דייק  לא  ועוד   )11
מרבותינו נשיאנו – ולאחמ"כ הקשה השואל מה המקור למנהגים אלו והאם נהגו כן בליובאוויטש. וע"ז ענה אד"ש 
שהיו שם גם מנהגים שאינם ראויים וכ"ק אדנ"ע לא התערב! דהיינו – והוא להיפך ממה שרצה להוכיח – שכאשר 
פשטה ההנהגה אצל אנ"ש, ע"פ הוראת אד"ש, והקשה מישהו שבליובאוויטש נהגו אחרת – אז דחה אד"ש את המנהג 

שהי' בליובאוויטש! ועיי"ש.
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מנהגים"  ב"חקרי  גורארי'  הרב  מש"כ  ע"פ  הוא,  בכך  מנהגנו  שאין  לזה  והטעם 
שהביא12 – שיש דעות שביטלו את המנהג לאחר שהחלו הגויים לנהוג כן. ופשיטא, 
זה  ואין  השו"ע,  פסיקת  בזמן  היו  שלא  אלו,  סיבות  ע"פ  המנהג  את  לבטל  שניתן 
נקרא "סותר לשו"ע". אמנם ניתן לדון בזה גופא – הדעות לחיוב ולשלילה – אך שני 

הצדדים יש להם מקום ע"פ שו"ע13.

וי"ל שהטעם לזה שאינו סותר לשו"ע, נלמד מדיוק לשונו הזהב של אדה"ז בענין 
שטיחת העשבים שכתב "נוהגין" ומכך מובן שאי"ז חיוב גמור ממש אלא רק מנהג 

שיש לנהוג בו.

סותר  זה  שאין  עשבים. שאף  דשטיחת  זה  במנהג  לעיין  יש  עדיין  לכאורה,  אך, 
לשו"ע וכו' – מ"מ מנין לנו שכך צריך לנהוג? וכן צריך לעיין האם הוא מנהג אנ"ש – 

ככל המנהגים שאד"ש לא התערב בהם?

וזאת למדים מאגרת ק' הנ"ל לרב זוין: שאמנם ייתכן שהמנהג הוא איננו ראוי וגם 
אינו מנהג אנ"ש )וכפי שכותב כ"ק אד"ש: "לכתחלה אולי צדקו טעמי כת"ר לשלילת 

שינוי המנהג, ובפרט שכן נהגו זקני אנ"ש בדורות שקדמו בבואם לאה"ק ת"ו"(.

– אך אין אד"ש דן כלל האם המנהג הוא נכון או לא, אלא מתייחס אך ורק לענין 
ההתקשרות שבזה, ופוסק – להשאיר המנהג על כנו. שהרי "עיקר הנקודה בהאמור 
הוא, להחזיר עתה המנהג לכמו שהי' ה"ז מחליש העמדה שצריך להשתדל להתנהג 

במנהגי ביהכ"נ של כ"ק מו"ח אדמו"ר".

והיינו, שאכן ייתכן ומנהג זה מצ"ע אינו נכון, ורבותינו נשיאנו כלל לא התערבו 
בסדר זה. אך, מכיון שכך נהוג בבית מדרשו של כ"ק אד"ש מה"מ, הרי שזה עצמו 

הענין החיובי שבדבר – שבכך מתחזקת ההתקשרות לכ"ק אד"ש מה"מ14.

ועפ"ז, יש לבאר בהנוגע לנדו"ד – שטיחת עשבים בערב חג השבועות. שייתכן וכל 
דבריו אמת וצדק, ואכן ע"פ השו"ע ולוח כולל חב"ד וכו' וכו' הי' צ"ל מנהג חב"ד 

לשטוח עשבים )מלכתחילה(,

12( ותמוה ביותר מה שהקשה עליו – "מדוע נזקק הרב גורארי' למצוא סימוכין ל"מנהג חב"ד" . . שלכאורה מנהג 
חב"ד הוא כן לשטוח עשבים",

שהרי פשוט שבפועל נוהגים בבתי כנסת חב"ד שלא לשטוח עשבים, ועל זה דן הרב גורארי' ומביא הצדדים לחיוב 
ולשלילה, ומסיק שניתן לתת סימוכין למנהג חב"ד – שנוהגים בפועל – מהמונקאטשער ועוד. אך פשוט שלא בא 

לקבוע מהו מנהג חב"ד.
13( וראה ב'חקרי מנהגים' שם, שמביא את אחד השוללים – בספר 'שבעים תמרים' )סי' ד( להגה"ח ר' חיים שמעון 
דב, מגדולי חסידי הצ"צ – שנהגו אצלם במנהג זה, אך ביטלוהו לאחר שהנהיגו הגויים כן. רואים א"כ חסיד חב"ד שנהג 

ע"פ הנפסק בשו"ע אדה"ז, ורק שלאח"ז ביטל )מטעם צדדי שנתחדש אז(.
14( וכידוע שהבחינה בכל דבר, הוא הנפק"מ לפועל )'היום־יום' כג סיון(. וכאן לפועל מתחזקת ההתקשרות. וראה 
במ"ש בקובץ הערות דישיבת חח"ל צפת גליון א )ק"כ( עמ' 26 )'מנהגים והוראות שיש בהם חידוש'(, ליקוט ענינים 

שונים שהעיקר בהם הוא שעל ידם מתווסף במעשה בפועל.
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לאו(  או  מקור  לכך  יש  אם  נפק"מ  שום  )ואין  ההנהגה  שנתפשטה  מכיון  אך 
שבפועל אין שוטחים עשבים; והעיקר הוא – דכך לא נוהגים אצל כ"ק אד"ש מה"מ, 

ע"כ אסור לשנות את המנהג, שמבטא את ההתקשרות, וכנ"ל15.

ג
ועתה אפנה לענות על טענותיו שכתב באחרונה:

א. בהערתי הנ"ל הבאתי את מכתבו הידוע של כ"ק אד"ש מה"מ לרש"י זווין, 
אודות מנהגי הגבהה שהובא לעיל.

וכתב ע"ז הת' הנ"ל אשר הר"ט שי' בלוי העיר ע"ז מכבר בספרו 'על מנהגים 
לזמן  בקשר  הוא  כאן  המדובר  "ובכן:  וז"ל:  מספרו,  שם  ומצטט  ומקורותיהם'16, 
עשיית ה"הגבה", אם לפני קריאת התורה או לאחרי', אחב"י הספרדים, וכן חלק 
מחסידי פולין, נוהגים להגבי' את הס"ת לפני קריה"ת, וכך נהגו חלק מחסידי חב"ד 
מאה  בשכונת  חב"ד  )בביהכנ"ס  המתפללים  לציבור  הצטרפו  כאשר  בירושלים. 
נוהגים בביהכנ"ס של הרבי.  שערים( עוד מאנ"ש, שינו את המנהג בטענה שכך 
כאשר גילה רש"י זוין את השינוי, כתב ע"כ לרבי וטען שצריכים להחזיר את המנהג 

לקדמותו. 

על כך כתב לו הרבי שלכתחילה צדקו דבריו, אך מכיוון שכבר נשתנה המנהג 
לפגיעה  תביא  המנהג  החזרת  כי  בחזרה,  המנהג  את  להנהיג  מקום  שאין  הרי 
בהתקשרות וכו'. הרבי חוזר ומדגיש זאת בסוף המכתב שוב: הבעייתיות בהנידון 
היא להחזיר ולשנות מנהג שכבר הונהג, אך מובן ופשוט שאין כאן צל של ראי' 
או הוראה שצריך לשנות מלכתחילה מנהג הנהוג על סמך ההנהגה בביהכנ"ס של 

הרבי", עכ"ל שם.

והוא פלא: דבמכתבו מאריך כ"ק אד"ש מה"מ בחשיבות המנהג כפי הנהוג ב770, 
ובלשונו הק': "ויש לקשר לזה גם סיפור חז"ל )סוכה לב סוף ע"ב( מהדר כו' הואיל 
דנפיק מפומי' - אף שבודאי בעל הפס"ד עצמו, רב כהנא, לא הידר שיהי' דוקא 

15( וראה עד"ז, בשיחתו המפורסמת של כ"ק אד"ש )ש"פ שמיני תשח"י( אודות סיפור האריז"ל ותלמידיו: "אי־
אפשר להביא את המשיח ע"י הנהגה כזו, שכאשר שומעים הוראה מהאריז"ל, מוציאים את ה"שולחן־ערוך", ופונים 
ל"מורה הוראה" לברר פשט ב"באר היטב"... אם אין סתירה בדבר! באופן כזה – אי־אפשר להביא את המשיח!". 

ועיי"ש בארוכה.
ובענין זה רואים דבר פלא באגרת קודש הנ"ל לרב זוין, שהדיון בה הוא על מנהג הנהוג ב־770 )שהחל ע"י מאן 
דהוא(, ואד"ש משווה זאת לענין "הואיל ונפיק מפומי' דרב כהנא"! דהיינו, שתוקף ההתקשרות המתבטא במנהג 

770 הוא ע"ד ההתקשרות בקיום הוראות כ"ק אד"ש מה"מ בעצמו! )ועד"ז באגרת דלעיל הערה 10(.
16( ע' נד־נה )בהוצאת תשע"ג(, מובא כאן בקיצור.
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תרי וחד, אלא רק דנפק מפומי', ולכן על תלמידו להדר לנהוג מתאים לדבריו, שזה 
מתבלטת השייכות, וכש"כ בנדו"ד, ענין שבפועל. ועוד, הרואה - השינוי יעורר אותו 
לשאול הטעם ויקבל המענה, שזהו מנהג אבותינו נשיאינו כו', וכמרז"ל עד חברון".

ומוסיף כ"ק אד"ש מה"מ: "וכנ"ל עיקר הנקודה בהאמור הוא, להחזיר עתה המנהג 
לכמו שהי' ה"ז מחליש העמדה שצריך להשתדל להתנהג במנהגי ביהכ"נ של כ"ק 
מו"ח אדמו"ר"17, ותמוה: איך בספרו של הר"ט בלוי נהפכת אריכות הלשון אודות 
כך "שצריך להשתדל להתנהג במנהגי ביהכ"נ של כ"ק מו"ח אדמו"ר" לדבר שולי? 

וכיצד הבין הנ"ל שאין לשנות מנהג זה רק מכיון שכבר הונהג?

שאיננו  העובדה   – השבועות  בחג  עשבים  שטיחת   – בנדו"ד  אלו,  לדבריו  ואף 
נוהגים לשטוח עשבים בחה"ש הינה מנהג שכבר הונהג שגם לפי דברי הר"ט בלוי 

אין לשנותו18.

תשכ"א19,  דחה"ס  א'  מליל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  את  הבאתי  שם  בדבריו  ב. 
אשר מאריך בדיבור ע"ד נשיאת כפיים, וז"ל: "חז"ל מדגישים בכ"מ את גודל הענין 
נשיאינו  רבותינו  כמנהגי  לנהוג  להשתדל  יש  וממילא  כרבו  לנהוג  צריך  שתלמיד 
]כולל הנהגות שנהגו בד' אמות שלהם – ובהסכמתם וכידוע בגודל הענין דמעשה 

רב[".

וכותב ע"ז הת' הנ"ל אשר מכיון שאומר שם כ"ק אד"ש מה"מ "הנהגות שנהגו בד' 
אמות שלהם – ובהסכמתם", הרי כוונת כ"ק אד"ש מה"מ היא שרק מנהג שאמר כ"ק 

אד"ש מה"מ בפירוש שהוא בהסכמתו, אזי יש לנהוג כן.

אך פשוט שאין לומר כן, דהרי באם נאמר שכ"ק אד"ש מה"מ צריך להכריז גלויות 
ב־770 אלא הוראה מכ"ק  זה מנהג שהונהג  וכו' אין  זה שנכון הדבר  אודות מנהג 
אד"ש מה"מ לנהוג כן, ובאם כן מהי כוונתו הק' ב"הנהגות שנהגו בד' אמות שלהם 
– ובהסכמתם"? וע"כ צ"ל דכוונתו היא שמנהג שהונהג ב־770 הוא בהסכמתו הק' 

וכך צריך לנהוג.

17( ההדגשות אינם במקור.
18( ואף שלכאורה אפ"ל דמה שאין שוטחין עשבים אינו מפני טעם וסיבה וכו' אלא רק שלא נהגו כן בפועל ודבר 
זה השתרש וכו', אך אי"ז "מנהג" שלא לשטוח עשבים, אין הדבר כך ועיין לעיל בפנים הטעם מדוע המנהג הוא שלא 

לשטוח עשבים.
ואם תאמר שאך לא נהגו כן בפועל, אך אין זה אומר שבדוקא "נהגו שלא", ראה לעיל בפנים ביאור הסיבה שאין 

נוהגים כן.
19( המלך במסיבו ח"א ע' סא ואילך.
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308( שהביא  ע'  ח"א  )התוועדויות  גם משיחת שמח"ת תשמ"ג  מובן  זה  וענין 
הת' הנ"ל, שם שולל כ"ק אד"ש מה"מ את ה"מנהג" להוריד הכתר מהס"ת לפני 

שמניחים אותו על הבמה ואומר ש"אין זה ברצון חכמים".

ומשם רצה להוכיח שאין לסמוך על מנהג 770, אך לא חש להבחין שמעצם כך 
שכ"ק אד"ש צריך לשלול זאת ולומר שמנהג זה אינו ברצון חכמים, מובן שכ"ק 
אד"ש מה"מ אכן סובר שמנהג 770 הינו הוכחה למנהג בו צריך לנהוג, אלא שאת 
מנהג זה צריך לשלול מפני שיש בו דופי, אך אין זה אומר שאין לסמוך כלל על 

מנהגי 770 כפי שנתבאר לעיל.

כל השיחה מדבר  יראה שבמשך  כפי שנדפס שם,  כולו  ילמד את הר"ד  ובאם 
יותר ממה שצוטט  חריפים  בביטויים  ואף מתבטא  זה,  בסגנון  אד"ש מה"מ  כ"ק 
לעיל )ולדוגמא: "האמנם שמחים באה"ק יותר מבחו"ל? כפי שנהגו אצל כ"ק מו"ח 

אדמו"ר כך עלינו לנהוג בכל אתר ואתר וגם באה"ק ת"ו"(.

במסיבו'  'המלך  על  הנ"ל  הת'  כותב  שם  בסוגריים  הרי  אתמה:  הנ"ל  ]ומלבד 
"קשה לדקדק במה שנדפס בספר זה", והנה שורות ספורות לאחר מכן מדקדק 

הוא עצמו בנכתב!

ועד"ז מ"ש הר"ט בלוי שכותב בנוגע לשיחות בלתי מוגהות שאין ללמוד מהם 
הלכה, וא"כ כיצד מסיק להלכה שאין לנהוג כמנהג 770 משיחה זו בעוד שהיא לא 
הוגהה ע"י כ"ק אד"ש מה"מ, ומדוע רק הוא יכול ללמוד הלכה משיחה בלתי מוגה 
ולשאר העולם לא ניתנה סמכות זו? ומדוע לא הקפיד לעמוד בכללים אותם קבע 

בעצמו? אין זאת כ"א שגם הוא בעצמו סובר שכללים אלו אינם נכונים[.

ג. ומה שהביא מדבריו של הר"ט בלוי מהספר 'על מנהגים ומקורותיהם', שמספר 
שם שאמר לו כ"ק אד"ש מה"מ ביחידות "מה שנוהגים כאן ב־770 אין להוכיח מזה", 
והבאתי ממ"א20 שם מספר הר"ט בלוי וז"ל: "להבהרת הענין ארשה לעצמי לזכות 
את קוראי הגליון במה שזכיתי לשמוע מפ"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א ביחידות בתשרי 
תשכ"ג, במענה לרשימת מנהגים שהכנסתי )לפני כן( לקודש פנימה שבה נכללו 
מנהגים שלא פורסמו בכתב אך ראיתי אותם נהוגים בפועל ממש ב770, ועל כך 
הואיל לומר כ"ק אדמו"ר שליט"א )הלשון בערך ולא בדיוק כלל( בשעתו הורה לי 
כ"ק מו"ח אדמו"ר להכליל פיוט מסויים בין הפיוטים הנאמרים אצלנו, וכשאמרתי 
לו ששמעתי מפי חסידים שהיו בליובאוויטש אצל כ"ק אדמו"ר נ"ע, אביו של הרבי, 
ששם לא היו אומרים את הפיוט, ענה לי: "דער טאטע האט זיך נישט גימישט אין 

גבאות" עד כאן. והמסקנה היתה ברורה".

20( 'הערות התמימים ואנ"ש – כפ"ח' גליון קל"א.
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וכתבתי ע"ז שמהסיפור כפי שסופר במלואו רואים בפירוש שאין מדובר בשלילה 
גורפת, אלא בהסתייגות מפרסום רשימת מנהגים בה כל מנהג הופך לעובדה שרירה 

וקיימת21.

וכתב ע"ז הת' הנ"ל "יש לתמוה ע"כ: בספר 'על מנהגים ומקורותיהם' מעיד בעל 
המעשה שהרבי אמר לו ביחידות: "מה שנוהגים כאן בביהכ"נ אין להוכיח מזה". האם 
אין הדבר פשוט לכל בן חמש למקרא שפירוש דברי כ"ק אד"ש מה"מ שאין להוכיח 

על אף מנהג )גם שטיחת עשבים( מכך שב־770 לא נהגו כן?"

נ"ע22 "מה שהשיב  ואני אומר: מכאן ראי' ברורה לדברי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
הרבי להחסיד ההוא בפרט על היחידות שלו אשר בכגון דא אין לומדים לא ק"ו ולא 
גז"ש"23, שהרי בעת שרק הוא שמע את דברי כ"ק אד"ש מה"מ, יכול הוא בכל עת 

מצוא להתאים דברי כ"ק אד"ש מה"מ לדבריו, כפי שרואים במוחש כאן. 

דבגליון קל"א )המובא למעלה( משמע ענין אחד – כפי שהארכתי לבאר – ובמקום 
נוסף24 כותב "ישנם הטוענים שניתן להוכיח בענינים שונים כיצד יש לנהוג, מהנהוג 
בביהכנ"ס ליובאוויטש שבליובאוויטש - 770. על יחסו של כ"ק אד"ש מה"מ לענין 

זה נלמד מהעובדה הבאה:

כאשר זכיתי להיות ביחידות בשלהי חודש תשרי התשכ"ג, אמר לי הרבי ביחס 
למנהגים הנהוגים ב־770 )תוכן הדברים(: הרי ישנו לוח כולל חב"ד ויש רשימות לקוטי 
מנהגים )הי' זה טרם הופעת ספר המנהגים( על פיהם יש לנהוג. בנוגע למה שנהוג 
בביהכנ"ס הנה על זה אמר לי חותני הרבי שאביו לא התערב בגבאות. כשהתעסקתי 
בהדפסת המחזור הורה לי חותני הרבי להכניס בו פיוט מסויים בתפילת ראש השנה, 
אמרתי לרבי שזקני החסידים אומרים שלא נהגו לומר זאת אצל אדמו"ר מוהרש"ב 

נ"ע ]וע"ז אמר לו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שאביו לא התערב בגבאות[". עכ"ל.

אשר בזה ישנה תוספת לגבי מה שהובא לעיל, ובספרו 'על מנהגים ומקורותיהם' 
כותב שנאמר לו "מה שנוהגים כאן בביהכ"נ אין להוכיח מזה" אשר משמעות המשפט 

היא חריפה אף יותר.

21( כלומר: יש הבדל ברור בין ענינים שאינם נהוגים בבתי כנסיות חב"ד, אך נהוגים ב־770, אשר במקרים כאלו 
ברור שיש לנהוג כמנהג המקום )כמ"ש אד"ש מה"מ בהמלך במסיבו שם(, לבין מנהג שהוא אכן מנהג כלל אנ"ש, 
אך במ"א כתוב שצ"ל אחרת. באם יוציאו רשימה של מנהגי 770, אזי גם מנהגים שאינם נהוגים בכלל קהילות אנ"ש 

יהפכו לעובדה שרירה וקיימת.
22( אג"ק שלו ח"ב ע' קמג.

23( וראה גם דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א המובאים בספר 'על מנהגים ומקורותיהם' )ע' נב )בהוצאת 
תשע"ה(( "מפורסם שאמירתי מענה לאחד אין בה הוראה לשני'".

24( 'הערות התמימים ואנ"ש – כפ"ח' גליון רי"ט.
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וא"כ כיצד נוכל לסמוך על העדות הנ"ל בעוד שהובאה בג' גרסאות שונות? וע"פ 
מה נכריע לדעת כיצד אמר כ"ק אד"ש מה"מ באמת25?

]ובנוסף לזה, הרי בספרו 'על מנהגים ומקורותיהם'26 מאריך לבאר אשר מהוראה 
פרטית אין להוכיח כלל וכלל למעשה! וא"כ כיצד רוצה הר"ט בלוי להנחיל מנהגים 
מסוימים לכלל אנ"ש על סמך הוראה פרטית אליו? דמדוע יש להוראה פרטית זו 
תוקף רב יותר מהוראה פרטית לאדם אחר? ונמצא שע"פ מ"ש הר"ט בלוי בעצמו 

אין אנחנו יכולים כלל ללמוד מיחידות זו[.

ד
בנוגע ליחס ללוח כולל חב"ד אפרש את כללות ענין זה:

דהנה לפענ"ד, העניק הנ"ל סמכות ללוח כולל חב"ד יתר על המידה – ובזה הביא 
את שיטת הר"ט בלוי, אשר לפי' מוענקת ללוח זה הבלעדיות המוחלטת על מנהגי 

חב"ד.

ותמוה כיצד לא הרגישו עד כמה היסוד אותו הניחו מופרך מיסודו. שהרי פשוט 
לכל בר דעת שמנהגי חב"ד בפועל לא נקבעים ע"פ לוח כולל חב"ד, אלא בדיוק 
ההיפך – לוח כולל חב"ד הוא ליקוט המבוסס על מנהגי חב"ד הנהוגים בפועל! זוהי 
סמכותו היחידית של הלוח, להיותו מקבץ של כל המנהגים שנהגו בפועל. ומסיבה 
זו בלבד הפנה כ"ק אד"ש מה"מ לעיין בו )בדיוק כשם שהפנה לברר מה הי' נהוג 

בליובאוויטש, או אצל זקני אנ"ש באהקת"ו וכד'(.

כולל  ללוח  מההקדמה  )שהעתיקה  תשנ"ב  דר"ה  ב'  יום  משיחת  שהביא  ומה 
חב"ד, כפי שמעיד – ולכן כנראה לא עלה בידו להבין ההקשר בו נאמרו הדברים(, 
בה מדובר אודות השינויים המיוחדים בתפילות עשי"ת. שבקשר לזה אומר אד"ש:

ישנם כמה  לימים אלו, שבהם  לימוד ההלכות הצריכות  יש לעורר ע"ד  "ולכן 
וכמה שינויים בתפילה וכמה מנהגים וכו' – שילמדו הלכות אלו בשו"ע. או, כפי 
שמצינו לאחרונה, שמדפיסים בלוחות השנה כמה וכמה הלכות השייכות לאותו 
הזמן, הלכות הצריכות, שתועלת מיוחדת בזה בפרט לאלו שאין להם ספרים מאיזו 
סיבה שתהי', או שיש להם ואינם יודעים היכן לחפש וכיו"ב, שע"י העיון בלוחות 

25( וא"א לתווך ולומר שמדובר בשלוש יחידויות שונות, שהרי מוכח שזוהי אותה יחידות הן מתוכן היחידות 
)דבשלושת הפעמים מדבר ע"ד ההכנסה של הפיוט וכו'( והן מתאריך היחידות )בגל' רי"ט כותב 'שלהי חודש תשרי 

תשכ"ג', ובגל' קל"א כותב 'בחודש תשרי תשכ"ג' וכך גם ב'על מנהגים ומקורותיהם' שם(.
26( ע' נה )בהוצאת תשע"ה(.
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אלו – ע"ד "לוח כולל חב"ד" שמלוקטים בו המנהגים וההלכות הצריכות – מוצאים 
בנקל את ההלכות האמורות".

ועל זה ממשיך כ"ק אד"ש: "ולכן – דבר נכון ביותר שכאו"א יעיין בלוחות הנ"ל, 
באופן שכל ההלכות דימים אלו יחקקו בזכרונו, מפני שלפעמים כשמתעוררת שאלה 
בזה נמצאים במעמד ומצב שאסור להפסיק ולשאול, או שאין את מי לשאול, ויתירה 

מזו – לפעמים אינו יודע כלל שצריך לשאול" עכ"ל.

כל בן חמש למקרא יכול להבין בנקל, שמעלת הלוח המוזכרת כאן היא בזה שמלקט 
את הלכות ימים אלו מהשו"ע, אך לא ניתן להבין מכך שמנהגי חב"ד מבוססים על 

הלוח בלבד.

והנה משיחה זו דייק שאם אין ללוח כולל חב"ד את הסמכות העליונה לקביעת 
מנהגי חב"ד הרי "צריך לשאול אצל חבירו" מה עושים בבית משיח־770 וכו' ומזה 

הסיק שלוח זה הוא הסמכות העליונה למנהגי חב"ד.

ותמהני כיצד הרחיק לכת כ"כ וקבע זאת, דהרי מהא דהובא לעיל שישנם מנהגים 
שאינם כפי המובא בלוח זה מובן שלא כל מנהגי חב"ד הם ע"פ הנכתב בלוח זה, וטפי 
ניחא לן למימר שכוונתו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ היא לומר בפשטות שא"צ לעיין 
ולא לקבוע  זה באופן דהלכה למעשה  כיון שהכל הובא בלוח  וכו'  בדעות בשו"ע 

שהמנהג הוא רק ע"פ לוח זה דהיא סברא דחוקה.

ומלבד זאת הנה בהנחה אחרת משיחה זו )שיחו"ק תשנ"ב ח"א ע' 21( נכתב: "או 
כפי שמצינו לאחרונה, שמדפיסים בלוחות השנה כו"כ הלכות השייכות לאותו זמן 
. שמלוקטים בו המנהגים   . "לוח כולל חב"ד"  - ע"ד  . שע"י העיון בלוחות אלו   .

וההלכות הצריכות - מוצאים בנקל את ההלכות האמורות.

ולכן – דבר נכון ביותר הוא שכאו"א יעיין בלוחות הנ"ל, באופן שכל ההלכות דימים 
אלו יחקקו בזכרונו, מפני שלפעמים כשמתעוררת שאלה בזה נמצאים במעמד ומצב 
שאסור להפסיק ולשאול, או שאין את מי לשאול, ויתירה מזו – לפעמים אינו יודע 

כלל שצריך לשאול" עכ"ל.

ולפי הנכתב בהנחה זו אין מקום כלל למה שדייק.

והענין הנ"ל מודגש עוד יותר בשיחת שבת חנוכה תשכ"ט )שיחו"ק ע' 236( שמביא, 
שגם בה ציטט משפט בודד ומההקשר המלא בו נאמרו הדברים עולה מסקנא הפוכה: 
בשיחה זו דן אד"ש באריכות אודות אמירת פסוקי ר"ח ומחר חודש, בשבת חנוכה 
שחלה בר"ח – האם נוהגים אז כבכל ר"ח או שלא. ולאחר אריכות הפלפול בשו"ע 

וכו', מביא הנכתב בלוח כולל חב"ד לומר הפסוקים, שכן צריך לנהוג בפועל.
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ועל כך אומר: "לא מספיק להביט בשו"ע ובשקו"ט, אלא צריכים להביט היכן 
שכתובים ענינים בפועל – כתוב בלוח כולל חב"ד שלאחר ההפטורה של חנוכה 
צריכים כן להוסיף את הפסוקים של ר"ח וכו'. שמכך מובן שכן נוהגים בירושלים, 
וכן היו נוהגים לדורות, ו"מנהג ישראל תורה היא"" עכ"ל. בדיוק כמשנת"ל, שכל 

מעלת לוח כולל חב"ד היא – היותו מבוסס על מנהג שכבר נהגו בפועל.

ולו הי' ממשיך לפיסקא הבאה הי' רואה שממנה עולה בבירור, כי )למרות הנכתב 
בלוח( אין זה מנהג החלטי ובלעדי: "ובמילא כל זמן שלא ימצאו בבירור מקום 
שכתוב שלא צריכים לומר, נשאר זה כפי שכתוב בלוח כולל חב"ד. ולא יכולים 
להביא ראי' מבתי כנסיות שאינם מוסיפים, מכיון שהם אינם מוסיפים אפילו בר"ח 
ומחר חודש, ראי' צריכים להביא מביהכנ"ס כזה שבר"ח ומחר חודש כן מוסיפים 
ואעפ"כ בחנוכה לא אומרים". עכ"ל. ובאותיות פשוטות: באם ימצא באיזהו מקומן 
בית הכנסת, שבו לא אומרים הפסוקים )אך ורק בשבת חנוכה( – הרי זו ראי' למנהג 

חב"ד, למרות הנכתב בלוח כולל חב"ד!

ועפ"ז מובנת התשובה להא דהקשה הת' הנ"ל אשר ע"פ דברי, יוצא שלוח כולל 
חב"ד אינו "היכן שכתובים ענינים בפועל" – כמו שהתבטא כ"ק אד"ש מה"מ על 
הלוח – מכיוון שעל כל ענין הרשום שם יש לבדוק האם אין נהוג אחרת ב־770 

וכיוצא באלו.

אלא שכפי שנתבאר לעיל לא השכיל הת' הנ"ל להבין דברי כ"ק אד"ש מה"מ 
בזה: דהנה כוונתו הק' בזה שלוח כולל חב"ד הוא "היכן שכתובים ענינים בפועל" 
היא שמעלתו של לוח כולל חב"ד הינה בזה שהוא מיוסד על מנהגים שכבר נהגו 

בהם וזהו הפשט "ענינים בפועל".

אך בנדו"ד כשבפועל לא נהגו זאת בבית משיח־770 ובבתי כנסת חב"ד ברחבי 
העולם, אין מעלה כלל בלוח זה כיון שכל מעלת הלוח היא שהוא מיוסד על ענינים 

שבפועל, ודבר זה הינו דבר שבפועל לא נהגו בו.

 ]ועוד: לפי שיטתו המתבססת על מ"ש הר"ט בלוי בספר על מנהגים ומקורותיהם 
אין כלל ללמוד הלכה משיחה בלתי מוגה )כמובא לעיל( וא"כ כיצד במקרה זה כן 
למד הלכה משיחות אלו שלא הוגהו ע"י כ"ק אד"ש מה"מ? ובפרט ע"פ המובא 
הקושי  יגדל  שלפי"ז  שהביא  כפי  נכתב  לא  שבה  הנחה  ישנה  זו  לעיל שמשיחה 

ללמוד הלכה משיחה זו[.

והנה בהערתי שם הבאתי את דברי כ"ק אד"ש מה"מ מיום ב' דחה"ש תשכ"ט27:

"רש"ג: האם לוח "כולל חב"ד" מדויק? 

27( המלך במסיבו ח"א ע' שכא.
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– הרב  מייסד הלוח  הי'  כותב הלוח, שהוא  אביו של  כן.  כ"ק אדמו"ר שליט"א: 
אברהם חיים נאה – הי' דייקן. 

רש"ג: א"כ מדוע אין נוהגים במנהג שכתוב שם להדליק נר להזכרת נשמות? 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: לא ראיתי שכ"ק מו"ח אדמו"ר ינהג כן".

וכתב ע"ז הת' הנ"ל אשר הסיבה לכך שאין אנו נוהגים כן )להדליק נר להזכרת 
אדמו"ר  כ"ק  הנהגת  זה  שבמקרה  הורה  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  מכיוון  הוא  נשמות( 

מהוריי"צ נ"ע מחייבת יותר מהנכתב בלוח כולל חב"ד.

ותמהתי, איפה ראה הת' הנ"ל בדברי כ"ק אד"ש מה"מ שאך במקרה זה, מכיון שכך 
מהנכתב  בשונה  כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ  לנהוג במנהג  יש  כ"ק אד"ש מה"מ,  הורה 
שכ"ק  שמכיון  היא  כאן,  מה"מ  אד"ש  כ"ק  לשון  פשטות  הרי  חב"ד?  כולל  בלוח 
אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע אינו נהג כן, אף שנכתב אחרת בלוח כולל חב"ד, יש לנהוג 

כמנהג כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.

ומובן מזה בפשטות שהנהגתו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ הינה מחייבת יותר מלוח 
כולל חב"ד והוא אינו הסמכות העליונה לקביעת מנהגי חב"ד.

ובפרט שמצינו שבכמה וכמה ענינים נפסק הלכה למעשה היאך צריך לנהוג בשונה 
מהנכתב בלוח כולל חב"ד, ומהם:

א. בנוגע לנשיאת כפיים בתפילת נעילה, כתב בלוח כולל חב"ד "נשיאת כפיים, 
אבינו מלכנו, שמע ישראל וגו' קדיש תתקבל" ובספר המנהגים כתב "אין נשיאות 

כפיים אפילו עוד היום גדול".

ב. לענין נתינת מחצית השקל בירושת"ו כתב בלוח כולל חב"ד "בירושלים ת"ו 
נותנים מחצית השקל ביום י"ד בו קודם המנחה", ובס' "הלכות ומנהגי חב"ד" מאריך 
הרי"ש גינזבורג להוכיח משיחות תענית אסתר28 ושושן פורים תשמ"ט29 שלדעת כ"ק 

אד"ש מה"מ צריך לתת מחצית השקל בירושת"ו בתענית אסתר.

ג. בקשר עם זמן ברכת האילנות כתב בלוח כולל חב"ד שאפשר לברך גם בחודש 
אדר או בחודש אייר, אך כ"ק אד"ש מה"מ כתב30 דמברכים דוקא בימי ניסן וכן הוא 

המנהג.

נתינת  כדוגמת  כולל חב"ד,  בלוח  כלל  מוזכרים  מנהגים שאינם  ישנם מספר  ד. 
תפוחים בהושע"ר ועוד.

28( התוועדויות תשמ"ט ח"ב ע' 439
29( שם ע' 460

30( תורת מנחם אגרות מלך ח"ב ע' נג, הגש"פ הוצאת תנש"א ח"ב ע' תרט.
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ולפי דבריו קשיא, שהרי באם לוח כולל חב"ד אמור להיות מבלי שיאלץ הקורא 
אין  בהם  לעיל  המפורטים  המנהגים  את  יסביר  היאך  אחרים,  במקומות  לבדוק 

נוהגים ע"פ הנכתב ב'לוח כולל חב"ד?

ומנין הסיק הת' הנ"ל שלוח כולל חב"ד הינו הסמכות העליונה למנהגי חב"ד 
בעוד שהוכח שישנם מנהגים שלא נקבעו ע"פ לוח זה?

בבית  הנהוג  ע"פ  )גם(  נקבעים  חב"ד  מנהגי  אשר  משמע  לעיל  האמור  ומכל 
רבינו שבבבל, בית משיח 770, ואשר על כן אין מנהגנו, מנהג חסידי חב"ד, לשטוח 

עשבים ואילנות בחג השבועות.

הנוסח "ושני שעירים לכפר"

 הת' אשר אברהם זאב הכהן שי' רייכמן
תלמיד בישיבה

בתפילת מוסף של חג השבועות – על פי הנוסח אותו תיקן הוד כ"ק אדמו"ר הזקן 
– אומרים: "ומנחתם ונסכיהם כמדבר, שלשה עשרנים לפר, ושני עשרנים לאיל, 

ועשרון לכבש, ויין כנסכו, ושני שעירים לכפר ושני תמידים כהלכתם".

ומחזורים  בסידורים  נמצא  ולא  אדה"ז,  שחידשו  חידוש  הוא  זה  נוסח  והנה, 
קודמים, בהם הנוסח הוא )כבשאר הי"ט( "ושעיר לכפר".

ויש לבאר הטעם שאדה"ז שינה את נוסח התפילה:

ונראה דמקור השינוי הוא פס"ד הרמב"ם )הל' תמידין ומוספין פ"ח ה"א(: "ביום 
חמשים מספירת העומר, הוא חג השבועות, והוא עצרת. וביום הזה מקריבין מוסף 
כמו מוסף ראש חדש שני פרים ואיל ושבעה כבשים כולם עולות ושעיר חטאת.
מוסף  והם  כו־לא(,  כח,  )במדבר  הפקודים  בחומש  האמורות  הקרבנות  הן  ואלו 

היום.

ועוד מביאין יתר על המוסף ביום הזה מנחה חדשה שתי הלחם ומקריבין עם 
הלחם פר ושני אילים ושבעה כבשים, הכל עולות, ושעיר חטאת, ושני כבשים זבח 

שלמים. ואלו הן הקרבנות האמורות בחומש ויקרא )ויקרא כג, טו־יט(.

נמצא הקרב ביום זה יתר על שני התמידין שלשה פרים ושלשה אילים וארבעה 
עשר כבשים, הכל עשרים בהמה עולות, ושני שעירי חטאות נאכלים, ושני כבשים 

שלמים נאכלים". עכ"ל.



91 חג השבועות ה'תשע"ה

אלא שעפ"ז צריך להבין מדוע בנוסחאות התפילה האחרים לא אומרים כך?

והביאור בזה הוא, שהקרבנות האמורים בחומש ויקרא באים על הלחם, והלחם 
אינו חלק ממוספי היום, אלא בא להתיר החדש במקדש )למנחות(, ולכן אין ענין 

להזכירו בתפילת מוסף שנתקנה ל"ונשלמה פרים שפתינו".

וכמ"ש הגר"מ פיינשטיין31: "ומה שאין אומרים במוסף של שבועות ושני שעירים, 
הנה זה קשה גם על הפר והאילים ושני כבשים ובהכרח צריך לומר דכיון שבאים רק 
בשביל הלחם והלחם בא להתיר החדש שלענין ונשלמה פרים שפתינו אינו נוגע זה 
לכן לא תיקנו המוספין בשביל זה וממילא גם השעיר שבא בגלל הלחם אף שהוא ג"כ 

לכפר על טומאת מקדש וקדשיו לא נקט".

אלא דהשתא עולה קושיא על נוסח אדה"ז: א( מדוע בסידורו תיקן להזכיר את 
השעיר הבא עם הלחם, שלכאורה "לענין ונשלמה פרים שפתינו אינו נוגע זה"? ב( 
מדוע חילק בקרבנות הבאים עם הלחם, ואת השעיר – הזכיר, ואילו שאר הקרבנות 

– לא הזכיר?

והנה ה'שער הכולל' )פ"מ סט"ו( ביאר קושיא זו, וז"ל: "ארז"ל )מנחות קיד, א( 
 .  . מאי דכתיב זאת תורת החטאת, כל העוסק בתורת חטאת כאלו הקריב חטאת 
בכל שנה  לצבור  ל"ב שעירים קרבים  אומר  "ר"ש  ומצינו בתוספתא מס' שבועות 
ושנה . . שנים בעצרת, א' בגלל הלחם, וא' בגלל היום, )והוינן( ואם כפר בראשון על 
מה מכפר השני על טומאה שאירע בין זה לזה ואמרינן כך ישראל צריכין להביא שני 

שעירים בכל יום אלא שחס הקב"ה על ממונן של ישראל", עכ"ל התוספתא.

ומאחר שלפחות ל"ב פעמים בשנה אנחנו מחוייבים לעסוק בתורת חטאת ונשלמה 
פרים שפתינו אין יוצאים בהשלילות של חטאות . . וידוע שהשעיר של שתי הלחם 
שייך ג"כ לעצומו של יום שהלחם אינו מעכב את השעיר ואם עבר זמנו בטל קרבנו 
כמ"ש הרמב"ם פ"ו32 מהלכות תמידין ומוספין. וכן בסדר היום )במוסף שבת( פורט 
את הקרבנות שצריך להזכיר במוספין של כל מועד וחשיב בשבועות גם את השעיר 

דשתי הלחם. לכן פסק אדמו"ר לומר בשבועות ושני שעירים לכפר", עכ"ל.

צריך  אופן  בכל  מהמוספים,  חלק  אינם  הלחם  שתי  שקרבנות  למרות  כלומר, 
להזכיר את השעיר שבא עם שתי הלחם – שהרי שעיר זה הוא חלק מל"ב השעירים 
שקרבו לציבור בכל שנה, וא"כ צריך להזכיר אותו במפורש בתפילה, והיינו שיש לו 

שייכות לתפילה מדין "ונשלמה פרים שפתינו".

31( שו"ת אגרות משה יו"ד )ח"ג( סי' קכט אות ז'.
32( נראה דהוא טה"ד, וצ"ל פ"ח )ה"כ(.
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ומעתה יובן ג"כ מדוע לא הוזכרו שאר הקרבנות הבאים על הלחם, כיון שבהם 
שלענין  החדש,  להתיר  בא  והלחם  הלחם,  בשביל  רק  שבאים  "דכיון  נאמר  אכן 

ונשלמה פרים שפתינו אינו נוגע זה, לכן לא תיקנו המוספין בשביל זה"33.

 אם מותר לבן לעשות את אביו שליח
למזוג לו את הכוסות

 הרה"ג גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
מח"ס "גם אני אודך"

בנוגע למזיגת ד' כוסות בליל הסדר כתב הרמ"א )סימן תעג ס"ז(: "ובעל הבית 
לא ימזוג לעצמו, רק אחר ימזוג לו דרך חירות".

ונסתפקתי האם מותר לאב למזוג את הכוס לבנו היושב עמו בליל הסדר, או 
שמא אסור לבנו לקבל שירות זה מאביו, דהוי בזיון ופגם במצות כיבוד אב ואם.

ואעתיק כאן תשובות מגדולי הרבנים שהשיבו לי בענין זה, והמעיין בדבריהם 
נתבארו  תורה  של  וכדרכה  מתירים,  ומהם  אוסרים  מהם  בזה,  נחלקו  כי  יראה 
בדבריהם עוד כמה ענינים המסתעפים מענין לענין, וכגון אם מותר לבן לעשות 
את אביו שליח למכור את חמצו לגוי, וכן אם מותר לאב להגבי' את הכוס לבנו 

הרוצה לקדש, ועוד.

א. הגאון רבי אהרן יהודה הלוי גרוסמן שליט"א )מח"ס "ודרשת וחקרת"( השיב 
לי וז"ל: ביו"ד סי' רמ סעי' כה כתב המחבר וז"ל: "אם האב רוצה לשרת את הבן 
מותר לקבל ממנו אא"כ האב בן תורה", וכתב ע"ז הברכי יוסף שם וז"ל: "ואפילו 
יקפיד הרבה לא יקבל משום דלא סגי בלא חלשה דעתי', הרב פרי חדש בליקוטי 

יו"ד דף נח ע"ג". עכ"ל.

וגדול מזה כתב הערוך השולחן בסי' תע"ג סוף סעי' ו' וז"ל: "כבר כתבנו שבעה"ב 
לא ימזוג בעצמו, אלא אחר, דזהו דרך חירות, ואנו אין נזהרין בזה, כי נראה כרמות 
רוחא לצוות לאשתו שתמזוג, ואין הבעל עדיף ממנה, ולכן נוהגים למזוג בעצמו, 
ואין זו קפידא". עכ"ל. ועל אף שדבריו תמוהים מאד, שהרי באה"ע סי' פ' סעי' ד' 
כתב המחבר וז"ל: "כל אשה רוחצת לבעלה פניו ידיו ורגליו, "ומוזגת לו את הכוס", 
ומצעת לו את המטה, ועומדת ומשמשת בפני בעלה, כגון שתתן לו מים או כלי, 

33( וראה גם "בית אברהם" )לר' אברהם אבלי אבד"ק חרסון, הובא בקובץ 'יגדיל תורה' נ.י. גליון יב ע' לב( 
שביאר באופן אחר קצת, ולפי ביאורו יתורצו שאלות נוספות העולות על ביאורנו כאן, ואכמ"ל.
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או שתטול מלפניו וכיוצא בדברים אלו". וע"ע יו"ד סי' קצה סעי' י, אבל עכ"פ סברת 
הערוה"ש מוכיח דלא ס"ל שמצוה שאני, וא"כ בנד"ד אין להקל כנלענ"ד.

ב. הגאון רבי אשר חנני' שליט"א )מח"ס שו"ת "שערי יושר"( השיב לי וז"ל: נראה 
המובחר  מן  למצוה  רק  זהו  לו  ימזוג  שאחר  הרמ"א  דמש"כ  כיון  שאסור,  לענ"ד 
בעלמא, ודאי שאם מזג לעצמו יצא י"ח המצוה, בעוד שמצות כבוד אב ואם היא 
מדאוריתא, וכשמבקש מאביו למזוג לו ולשרתו, זוהי פגיעה בכבוד אביו אפ' שעושה 
מן  על מצוה  עדיפה  ואם  אב  כבוד  כן מצות  אם  דברי הרמ"א,  את  לקיים  כדי  כן 

המובחר שאחר ימזוג לו, ואין לו לבקש מאביו שימזוג לו.

אך אם אביו רוצה למזוג לו את הכוס מעצמו כדי לקיים את דברי הרמ"א, נראה 
שלא צריך להתנגד לקבל ממנו שירות זה אפילו אם אביו בן תורה, ואע"פ שבשו"ע 
יו"ד )ס' רמ סעיף כה( כתב שאם אביו בן תורה ורוצה לשרתו לא יקבל ממנו, וכתב 
שם הברכ"י בגליון השו"ע בשם הפר"ח בליקוטי יו"ד )דף נח ע"ג( שאפ' שאביו מקפיד 

הרבה, לא יקבל ממנו עיי"ש, נראה דהיינו כשאביו רוצה לשרתו במילי דעלמא,

ברצון  ומוחל  המובחר  מן  מצוה  לקיים  יזכה  שבנו  כדי  לשרתו  כשרוצה  אבל 
ובשמחה על כבודו כדי שבנו יזכה לקיים מצוה מן המובחר ומוחל ברצון ובשמחה 
על כבודו כדי שבנו יקיים למצוה בשלימות, יכול לקבל שירות זה מאביו, אלא שאם 
יש אחרים שיכולים למזוג לו הכוס, נראה שאף בכה"ג יש לו להתנגד שאביו ימזוג 

את הכוס ויאמר לאחרים שימזגו לו את הכוס.

ג. והגאון רבי משה סקאס שליט"א )רב ומו"צ שכוונת רוממה( כתב לי בזה"ל: 
נראה פשוט שאסור, דהא אפילו בדין הסיבה דמעכב הרי במקום שיש חסרון כבוד 
פטור, כמו תלמיד אצל רבו כיון שאינו כבוד, א"כ ודאי כאן שאין כבוד למזוג לבנו 

שאסור לבקש ככה.

ד. והגאון רבי יקותיאל ליברמן שליט"א כתב לי וז"ל: הנה בשו"ע )יו"ד סי' רמ 
סעיף כה( נפסק, דאם האב רוצה לשרת את הבן, מותר לקבל ממנו אם לא שהוא בן 
תורה. ומלשון זה דאם האב רוצה לשרת משמע, דלבקש מאביו אסור, ורק אם משרת 

מרצונו מותר לקבל ממנו, וגם זה אסור אם אביו בן תורה. 

לאבוה  לשויי  איניש  חציף  "לא  ב(,  מה,  )קידושין  ז"ל  חכמינו  דרך שאמרו  ועל 
שליח". והוכיח מזה בשו"ת תורה לשמה )סימן רסח(, דלאו דוקא בעניני דעלמא 
לא חציף איניש, אלא אפילו לדבר מצוה כגון שיבדוק את חמצו בליל י"ד בניסן, או 

להפריש לו חלה ותרומות ומעשרות, אין ראוי לבן לעשות את אביו שליח,

הוו  דקידושין  אע"ג  שליח,  לאבוה  לשויי  אינש  חציף  דלא  נאמר  בגמרא  שהרי 
מצוה, עם כל זה קרו לי' חציפות, משמע דזילותא קצת איהו לגבי' להיות שליח 
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של בנו, ולכן כל שהבן משוי לאביו שליח הוי קצת זילותא לדידהו, ודבר זה נקרא 
חציפות בלשון חכמים ואפילו שהוא עושהו שליח לדבר מצוה, עיי"ש. ]ועיין עוד 
אביו  את  בן  למיעבד  אריך  אי  שדן,  קעח(  סימן  )ח"א  דעניא  אפרקסתא  בשו"ת 

מורשה לד"ת[.

הרי דבכלל "לא חציף איניש לשויי לאבוה שליח" גם דבר מצוה כהפרשת חלה 
ובדיקת חמץ וכדומה. ואם שליחות לדבר מצוה אין לעשות ע"י אביו, לפי שזילותא 
קצת לאב להיות שליח של בנו, כל שכן דלבקש מאביו אפילו שלא בתורת שליחות 
אסור, כל שיש בבקשה זו פחיתות וזילותא קצת. וכל שכן בנידון דידן שאין זה 
רק מנהג טוב ואינו דבר מצוה ממש, ודאי שאין ראוי לבקש מאביו שימזוג לו את 

הכוסות.

ובפרט שמקור המנהג למזוג ע"י אחר הוא בלבוש )סימן תעג, א(, וז"ל: "ומוזגין 
לו כוס ראשון, ואם אפשר לו לא ימזוג הבעל הבית עצמו אלא ע"י אחר "שיהא 
לו כמשרתו", כלומר דרך חירות, שכל מעשה הלילה הזה יעשה דרך חירות, זכר 

ליציאת מצרים".

והעתיק את דבריו בשו"ע אדה"ז )תעג, א( וז"ל: "מוזג כוס ראשון ואומר עליו 
קידוש היום, ואם אפשר טוב שלא ימזוג הבעל הבית בעצמו, אלא אחר ימזוג לו 
שיהא לו כמשרתו, כלומר דרך חירות ושררות זכר ליציאת מצרים", עכ"ל. ומבואר 
מדבריהם, דענין מזיגת הכוס ע"י אחר הוא "שיהא לו כמשרתו" דרך עבדות, וזה 

ודאי לא חציף איניש לשויי אביו כמשרתו.

ויש להוסיף עוד, דהמעיין ומדקדק בדברי הלבוש ושו"ע אדה"ז יראה, דעיקר 
ולא  חירות,  דרך  נראה  שאז  הבית"  "להבעל  נאמר  אחר  ידי  על  למזוג  הקפידא 
לשאר המסובין. ואם כן באופן שהבן סמוך על שולחן אביו, בודאי אין נכון לבקש 
ממנו למזוג, דזהו ודאי לא נקרא חירות כשהבעל הבית צריך למזוג להמיסב אצלו. 
ואפילו כשאינו אביו, אולי אין לבקש  ]ואפשר שיש לחוש לזה בכל בעל הבית, 

ממנו למזוג לו, ויל"ע בזה[.

יתר על זה כתב בערוך השלחן )תעג, ו(, וז"ל: "וכבר כתבנו שהבעל הבית לא 
ימזוג בעצמו אלא אחר דזהו דרך חירות, ואנו אין נזהרין בזה, כי נראה כרמות 
רוחא לצוות לאשתו שתמזוג ואין הבעל עדיף ממנה, ולכן נוהגין למזוג בעצמו 

ואין זו קפידא", עכ"ל.

]ועיין בספר "ויגד משה" דיני ומנהגי פסח )סימן ו אות יא( שתמה על דבריו, 
שהרי יכול לצוות למשרתו או לבנו וכדומה שהם ימזגו. ועוד דמאי שנא זה משאר 
לבעלה  בזה  משועבדת  שהיא  הכוס  מזיגת  ובפרט  עושה,  שהאשה  הבית  צרכי 



95 חג השבועות ה'תשע"ה

ואפילו היו לה כמה שפחות, כמבואר בגמרא )כתובות סז.( ואיפסקא להלכה בשו"ע 
)אבהע"ז סימן פ סעי' ד-ה(, ואיך כתב שאין הוא עדיף ממנה, עיי"ש באריכות[.

ולדבריו שנראה כרמות רוחא לצוות לאשתו שתמזוג ואין הבעל עדיף ממנה, כל 
שכן שאין לבקש מאביו שימזוג.

]אגב, יש שרצו לומר עפ"י שו"ת תורה לשמה )הנ"ל(, שאין ראוי לבן למכור חמץ 
אצל אביו המכהן כרב שעל ידו מוכרים החמץ לפני פסח, דהוי בזיון שעושה את אביו 

שליח, לשוות את הבית דין שליח, למכור לנכרי.

אך לא נהגו עלמא כן ופוק חזי מאי עמא דבר, ולא עלה על דעת מישהו לפקפק על 
זה. ויש לחלק דדבריו נאמרו רק בדברים שיש בהם טירחא כמו בדיקת חמץ וכדומה, 
ולא במכירת חמץ שאביו במלאכתו עוסק, והוספת שם בנו לרשימת מוכרי החמץ 
נכלל במלאכתו, ואדרבה כשהאב רב הרי זה בגדר כיבוד למכור אצלו החמץ, ובפרט 

כהיום שזה נחשב לכיבוד[.

ה. ושוב קיבלתי תשובה מאת הגאון הגדול רבי יוסף ליברמן שליט"א בעל "משנת 
יוסף", ]ובתו"ד דן בדברי בנו הג"ר יקותיאל ליברמן הנ"ל[ וז"ל: 

)א( לענ"ד פשוט שאסור, ואפילו אם ירצה האב בעצמו למזוג לבנו, צריך הבן 
למנוע זאת מאביו שלא ימזוג לו, דהנה לשון הלבוש ושו"ע אדה"ז )תעג, א( הוא: 
"ואם אפשר טוב שלא ימזוג בעל הבית בעצמו אלא אחר ימזוג לו "שיהא לו כמשרתו" 
כלומר דרך חרות ושררות זכר ליציאת מצרים" עכ"ל. וא"כ פשיטא דאין לאב להיות 
ואיתא  דאורייתא,  אב  כיבוד  דוחה  אינו  לו  ימזוג  שאחר  זה  ומנהג  לבנו,  כמשרת 

בשו"ע יו"ד )רמ, ד בהגה( שהבן ישמש לאב כמשמש לרבו, וא"כ בודאי לא להיפך.

כוס  למזוג  אסורה  נדה  י( שאשה  קצה,  סי'  )יו"ד  דקיי"ל  הא  כעין  זה  והרי  )ב( 
לבעלה, ופשוט שאיסור זה משום הרחקה הוא גם בליל פסח, שאז הבעל מוזג לעצמו, 
והאשה לעצמה, כמו"כ לגבי כבוד אביו שאסור לבן לקבל שרות מאביו שעושה לו 

מעשה משרת.

)ג( ונראה שאם האב לא שם לב, ומזג לבנו, יכול הבן לתקן משגה זה, וישפוך 
היין בחזרה לבקבוק, וימזוג לעצמו, ויאמר לאביו בדרך כבוד "חלילה שתשרת אותי 
אפילו למזיגת כוס" - )אבל אינו מחוייב, כיון שהאב עשה דרך מצוה, ולא בכוונה 

לבזות עצמו(.

)ד( ואין להתיר לאב למזוג לבנו, כיון שאם מחל על כבודו מחול )קידושין לב, א(, 
שכבר הביא הפת"ש )יו"ד סי' רמ סקט"ז( מרדב"ז שמחול רק לפטור הבן מעונש, 
אבל מצוה איכא מ"מ, והברכ"י )רמ, יג( בשם אחרונים דן אם רק כבוד יכול למחול, 
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או גם מורא, אבל על בזיון לא מהני מחילה עיי"ש, ומזיגה דרך שירות הוי בזיון. 
לפ"ד שו"ע אדה"ז הנ"ל דהוי כמזיגת משרת לאדונו.

)ה( איתא בגמ' )קידושין לא, ב( "א"ל רב יעקב בר אבוה לאביי, כגון אנא דעד 
מאמך  א"ל  איעביד,  היכי  לי,  מזגה  ואמא  כסא,  לי  מדלי  אבא  רב,  גבי  דאתינא 
קביל, ומאבוך לא תקבל, דכיון דבר תורה חלשה דעתי', פירש"י חלשה דעתי' אם 
תקבל ממנו עבודה", עכ"ל. - הובא בב"י, ועפ"ז פסק בשו"ע )רמ, כה( אם האב 
רוצה לשרת את הבן, מותר לקבל ממנו, אא"כ האב בן תורה עכ"ל, והביא הברכ"י 
מהפר"ח, שאפילו יקפיד הרבה ]האב לשרת בנו[, לא יקבל, משום דלא סגי דלא 

חלשה דעתיה.

ושירות זה של הרמת הכוס ומזיגתו, הוי שירות של חיבה, כדחזינן בשו"ע )יו"ד 
קצה, י( שנדה מותרת לעשות כל המלאכות לבעלה, חוץ ממזיגת הכוס ]וכן הבאת 
הקערות על השלחן לבעלה, עי' ש"ך סקי"ג[ ואפ"ה רק באב ע"ה מותר לבן לקבל, 
ולא בבן תורה שיגרום חלישות דעתו, ובזמנינו כל יודע ספר הוא בגדר בן תורה, 

ואין לבן לקבל מאביו שירות זה.

)ו( מתוך כך יש להסתפק בקידוש בליל שבת, שע"פ האר"י ז"ל צריך לקבל הכוס 
בשתי ידיו "מזולתו", ובכוס ברכת המזון שמפורש בשו"ע )או"ח קפג, ד( שמקבלו 
בשני ידיו, מאחר שמושיט לו בב' ידיו )כה"ח קפג, יט(. - אחרי שהאב קידש, ובנו 

הושיט לו הכוס, ואח"כ בנו מקדש, אם יושיט האב לבן, שיקבל ממנו הכוס.

ובברכת המזון נוהגים שהאב בעה"ב מושיט הכוס בשני ידיו למי שמכבדו לברך 
בהמ"ז וגם לבנו, דזה כנתינת רשות, וכאות שמכבדו לברך. - וכן י"ל בקידוש דהוי 
כנתינת רשות, ולא כמשמשו. וגם ע"פ סוד הושטה בב' ידים ומקבלו בב' ידים וא"כ 
ה"ז כעין עבודת קודש, ולא שירות. - אבל בד' כוסות שיש ענין דוקא שימזגו לו 

הכוס דרך חירות "שיהא לו כמשרתו" אין לאב למזוג לבנו.

)ז( והלום ראיתי בקובץ "אוצרות התורה" )קונטרס כ', אייר תשס"ד( שכתב בזה 
בני היקר הגאון רבי יקותיאל שליט"א, ואחרי שהביא דברי השו"ע )יו"ד רמ, כה 
הנ"ל(, דימהו למשאחז"ל )קידושין מה, ב( לא חציף איניש לשוויי' לאבוה שליח 

)לקדש לו אשה(.

)סי' רסח( דאפילו לדבר מצוה אין ראוי לבן  ועפ"ז כתב בשו"ת תורה לשמה 
לעשות את אביו לשלוחו, כגון שיבדוק את חמצו בליל י"ד ניסן, או להפריש לו 
תרו"מ או חלה, שהרי בקידושין שהן מצוה אמרינן כן דזילותא הוא לאביו. ויתר על 
כן כתב הערוך השלחן )תעג, ו( דאין אנו נזהרים למזוג ע"י אחר, כי נראה כרמות 
רוחא לצוות לאשתו שתמזוג לו עכ"ד ]הגם דהאשה עושה כל עבודות התבשילין 

והבית, אבל לא להיות כמשרתת לבעלה[.
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)ח( ויצא בני שליט"א לדון בדבר חדש, באב שהוא רב שעל ידו מוכרים החמץ 
לפני פסח, אם ראוי לבן למכור אצלו החמץ, כיון שהוא מתורת שליחות, שעושהו 
שליח ]לשוות את הבי"ד שליח[ למכור לנכרי, וכתב דלא נהגו עלמא כן, ופוק חזי 

מאי עמא דבר, שלא עלה על דעת מישהו לפקפק על זה.

וי"ל דלא מיבעי אם אביו הוא רב העוסק במכירת חמץ, אלא אפי' הוא שמש, כמו 
שבכמה מקומות השמש נעשה שליח לזה, אין זה בכלל לא חציף אינש וכו', דאביו 
במלאכתו עוסק, כמו אם אביו ממונה על הפרשת תרו"מ, או שמנקה את ביהכ"נ וגם 
מקום בנו, והוספת שם בנו לרשימת מוכרי החמץ נכלל במלאכתו, בפרט אם אביו 
רב, ה"ז בגדר כיבוד למכור אצלו החמץ, שו"ר כעי"ז להג"ר שמעון יצחק שלזינגר 

שליט"א באוצרות התורה )קונטרס כ"ב(.

וסיומא דמילתא דנידון דידן לעיל )אות ה'-ו'(.

בזה"ל:  לי  גילה( כתב  )רב שכונת  רבי אליהו שלזינגר שליט"א  הגאון  ואולם  ו. 
בענין בן לבקש מאביו שימזוג לו יין, גם אם אין ראוי לעשות כן, אבל אינני חושב 
שיש בזה איזה איסור, שהרי כמה דברים בן מבקש מאביו, ומאי שנא, ואף שיש לחלק 

מכל מקום אינני רואה בזה מקום לאסור מדינא.
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האם שאול מלך על כל ישראל

 הת' חיים יהודה שי' הלפרין
תלמיד בישיבה

א
איתא במדרש )רבה, סדר במדבר ספ"ד(: "אמר לה ]דוד למיכל[ אביך הי' מלך 
על ישראל בלבד, אני נגיד על ישראל ויהודה, הה"ד "על עם ה'" זה שבט יהודה, 

"על ישראל" אלו שאר שבטים", עכ"ל. 

והקשו בזה1, דלכאורה דבר זה תמוה הוא, שהרי שאול הי' מלך על שבט יהודה 
ג"כ, ומה זאת אומרו ששאול מלך על ישראל בלבד ולא על יהודה.

דהנה זה ששאול מלך על שבט יהודה )בנוסף לכל ישראל( דבר מפורש הוא 
בכתובים, שהרי שאול ביקש את דוד )שהי' משבט יהודה( להיות לו מנגן בכינור 
)ש"א טז(, ובני ישי )ודוד בעצמו( נלחמו במלחמתו של שאול )שם יז(, וכן שבט 
יהודה בכללותו נלחם במלחמות של שאול וכהנה וכהנה. וא"כ כיצד ניתן לומר 

ששאול לא מלך על שבט יהודה?

מלכותו של  בין  היא, שהחילוק  שכוונתו  י"ל  שאולי  הרש"ש,  בחידושי  ותירץ 
שאול לזו של דוד, הוא ששאול מלך מיד בתחילת מלכותו על כל ישראל )היינו 
שלא הי' הפרש במלכותו בין כל ישראל לשבט יהודה(, משא"כ דוד מלך בתחילה 

1( עץ יוסף, חידושי הרש"ש ועוד.

פשוטו של מקרא
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שבעה חודשים רק על שבט יהודה )בחברון(, ורק לאחמ"כ מלך על כל ישראל. ואולי 
זוהי כוונת המדרש ששאול לא מלך על שבט יהודה.

אמנם קצת קשה לפרש כן )לבד דבכללות הענין קשה לפרש כן(, דלפ"ז:

כאשר  והרי  מלכותו,  בתחילת  מיד  ישראל  כל  על  מלך  אומר ששאול  מדוע  א. 
קיבלו ישראל את שאול למלך עליהם, היו הרבה מישראל שלא קיבלו אותו למלך 
עליהם, ורק מי האדם שנגע לו דבר ה' )למנות מלך( קבל את שאול למלך עליו 
)ואילו מי שלא נגע לו דבר ה', לא קיבל עליו(, ורק לאחר שנלחם ביבש גלעד, קיבלו 
כל ישראל על עצמם את מלכותו. וא"כ שאול לא מלך על כל ישראל מיד בתחילת 

מלכותו?

ב. מדרש זה קאי בדברי דוד המלך למיכל )בת שאול( ע"ד מעלותיו )של דוד( על 
שאול המלך. ולפי דבריו – שתירץ ששאול מלך מיד בתחילת מלכותו על כל ישראל, 
משא"כ דוד שמלך בתחילה על שבט יהודה ורק לאחמ"כ גם על כל ישראל – אין זה 

מעלתו של דוד על שאול אלא חסרונו?

ג. במדרש הלשון היא ששאול "הי' מלך על ישראל בלבד", והיינו בפשטות שלא 
מלך שאול על שבט יהודה, ולדבריו הי' צריך להיות כתוב "ללא הפסק" וכד'? וכן 
לדבריו הי' צריך להיות כתוב בנוגע לדוד המלך שמלך על "יהודה וישראל" ולא 

"ישראל ויהודה"?

ובענף יוסף תירץ, ד"אפשר דצ"ל 'בית אביך' והיינו איש בושת", היינו שדוד המלך 
לא קאי בדבריו על שאול )שאכן מלך גם על שבט יהודה(, אלא קאי על איש בושת 

שמלך על "ישראל בלבד". אך לכאורה אין זה כפי הגירסא הנפוצה.

ב
ואולי י"ל בזה, דאכן, אף ששאול המלך הי' באופן כללי מלך על כל ישראל, אעפ"כ 

שבט יהודה לא קיבלו עליהם )כ"כ( את מלכותו:

דהנה במשך כל תקופה זו בעם ישראל, מצינו אשר שבט יהודה הי' שונה משאר 
יהודה  שבט  מוזכר  מקומות  בכמה  וכן  מלחמות  וכמה  דבכמה  השבטים,  כל  של 

בנפרד משאר שבטי ישראל2.

"מכל   :)18 )הע'  קא  עמוד  קוק  הרב  מוסד  הוצאת  א  שמואל  בספר  מובא  וכן 
רחבעם,   – ירבעם  שבימי  הממלכה  פילוג  לפני  שעוד  משמע,  שהבאנו  המקראות 

2( ראה ש"א יא, ח. טו, ד. יז, נב. ועוד.
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התייחד יהודה לעצמו". וכן בעמוד קמב )הע' 20(: "ורי"ד כתב: שהיו )בני יהודה( 
מתקנאים שלא היתה המלוכה מהם, ולא היו נשמעים לו )לשאול( כל כך".

ויש לבאר הענין: דהנה בתחילת כניסתם של בנ"י לא"י ע"י יהושע בן נון, לא היו 
מלכים בעם ישראל. וכן לאחרי מות יהושע היו שופטים, שהם היו דנים את ישראל 

ויוצאים למלחמותיהם, וכך הי' עד זמן שמואל הנביא.

ובזמן שמואל הנביא, הגיעו ישראל לפניו ובקשו מלך כמו שאר הגויים )ש"א ח(. 
ואכן שמואל התפלל להקב"ה, והקב"ה ציווה לו שימליך מלך לעם ישראל, ושיהי' 
המלך שאול בן קיש משבט בנימין. וכך הי' שמואל לוקח את שאול וממליך אותו 

על ישראל3.

וי"ל, ששבט יהודה לא קיבלו על עצמם בזמן זה את שאול למלך, משום שנתקנאו 
שהמלוכה לא היתה מהם אלא משאר שבטי ישראל. ולאידך, לשאול המלך לא 
הפריע זה ששבט יהודה לא מקבלים את מלכותו: א. מאחר שענין המלוכה בישראל 

הי' אז ענין חדש, ב. הם היו ממלכה בפני עצמה שגרו בירושלים.

ויוצא א"כ איפה, שדברי המדרש הם כפשוטם, ששאול המלך מלך על ישראל 
בלבד ואינו מלך על שבט יהודה. וכנ"ל, שאף שבאופן כללי הי' מלך על כל ישראל, 
וגם שבט יהודה היו יוצאים במלחמות ישראל וכו' וכו', הרי לא ממש קיבלו את 
והן מצד שבט  הן מצד שאר שבטי ישראל,  המלוכה עליהם )משא"כ דוד שמלך 

יהודה(.

ג
ואולי י"ל ההסבר הפנימי לכך שאכן שאול המלך לא מלך על שבט יהודה, והוא 
ע"פ הסברו של כ"ק אד"ש מה"מ בגדרו של מלך4, דמבאר שישנם שני סוגי מלכים: 
א. 'מלך בפועל' – והיינו שהוא בתפקיד של מלך, ונוהג בהנהגות המלוכה, ב. 'מלך 

בעצם' – והיינו שהוא "איש מנושא בעצם )ובדרך ממילא הוא מתנהג כמלך(".

)ודוד בפרט,  יהודה  לבין מלכי  ישראל  ומבאר שם, שזהו ההפרש שבין מלכי 
עיי"ש(, שמלכי ישראל היו בגדר 'מלך בפועל', משא"כ מלכי יהודה היו בגדר 'מלך 

בעצם'.

ועפ"ז אוי"ל שמאחר ושבט יהודה שייכים לגדר 'מלך בעצם', לכן לא קיבלו על 
'מלך בפועל'. ואף שבפועל  לגמרי את מלכותו של שאול שהי' רק בגדר  עצמם 

3( ש"א פרקים ח־י.
4( לקו"ש ח"ל ע' 100.
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היו יוצאים למלחמות )וכנ"ל בארוכה(, הרי זהו מאחר ששאול הי' 'מלך בפועל', אך 
מאחר שהיו שייכים ל'מלך בעצם', זה לא נקרא כ"כ ששאול מלך עליהם.

משא"כ דוד המלך שהי' 'מלך בעצם', לכן הי' מולך הן על כל שאר שבטי ישראל 
והן על שבט יהודה.

ועפ"ז יומתקו ויתורצו דברי המדרש בדרך אפשר.

ביאור בפרש"י עה"פ "ואתנה אל הלוים"

 ר' שמואל שי' ללום
מבוגרי הישיבה

עה"פ: "ואתנה אל הלוים נתונים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת 
בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל, ולא יהי' בבני ישראל נגף בגשת בני 
ישראל אל הקודש" )במדבר ח, יט(. פרש"י: "ואתנה וגו' – חמשה פעמים נאמר בני 
זה, להודיע חיבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמנין חמשה  ישראל במקרא 

חומשי תורה, וכך ראיתי בבראשית רבה".

את  רק  בד"ה  מצטט  שרש"י  בכ"מ5  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שמביא  הכלל  ידוע  והנה 
התיבות אותן בא לבאר ולא יותר6, ועפ"ז יש לבאר הטעם שרש"י העתיק בד"ה את 
התיבה "ואתנה וגו'" דלכאורה הו"ל להעתיק את התיבות "בני ישראל בני ישראל" 

שאותן בא לפרש.

להודיע את  נכתב  כולו  והפסוק  הוא,  מיותר  הזה  למד שכל הקרא  וי"ל שרש"י 
דכל  לומר  וגו'"  "ואתנה  המילים  את  בד"ה  רש"י  העתיק  ולכן  ישראל.  של  חיבתן 

הפסוק מיותר, ומפרש "להודיע חיבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד".

ועוד יש לומר, דהנה נכפלו ה' פעמים "בני ישראל" דוקא במקרא זה שמדבר על 
מעלתן של הלויים, ור"ל דאף שכאן מדבר על מעלתן של הלויים ועל חסרונם של עם 
ישראל, מ"מ הקב"ה מחבב את עם ישראל ולפיכך הכפיל אזכרותיהן דוקא כאן, ולכן 
העתיק רש"י בד"ה דוקא את התיבות "ואתנה וגו'" שמילים אלו כתובות על הלויים, 

ומכל מקום, פירושו של רש"י עצמו הוא על חיבתן של כל ישראל.

5( ראה לדוגמא לקו"ש ח"ה )ע' 37(.
6( וראה גם דברי כ"ק אד"ש מה"מ בש"פ חיי שרה תשמ"ו )בלתי מוגה(: "והנה ע"פ הידוע גודל הדיוק בפירוש 
רש"י, גם בנוגע לתיבות שמעתיק מהפסוק ב"דיבור המתחיל", ואדרבה, מכיון שמדובר אודות תיבות המקרא הרי 
הדיוק בהן הוא במדה גדולה יותר מאשר הדיוק בדברים שכותב רש"י בתור פירוש" )התוועדויות תשמ"ו ח"א ע' 

.)622
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ויש להוסיף בטעם שכפל כאן הכתוב ה' פעמים את תיבות "בני ישראל", דהנה 
גבי מכת בכורות פרש"י )שמות יב, ל( שבבית אחד היו מתים חמשה, וכאן גבי 
עבודת הלויים כתיב "כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל 
ישראל באדם  בבני  בכור  כל  לי  לי. כי  ישראל לקחתי אתם  כל מבני  בכור  רחם 
"כי לי  ובבהמה, ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אתם לי". ופרש"י: 
כל בכור – שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי 
אותם לי עד שטעו בעגל, ועכשיו ואקח את הלוים", והיינו שמדבר על חסרונן של 

עם ישראל, ומביא גם כן מעלתן וחיבתן של ישראל.

ולהעיר, דרש"י הביא פירוש זה "שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד, כמנין חמשה 
חומשי תורה" בפרשת "בהעלותך" דוקא, דהנה איתא בגמ' )שבת קטז, א(, שפרשת 
"ויהי בנסוע הארון" )בפ' בהעלותך( "ספר חשוב הוא בפני עצמו" )ומ"ויהי העם 
נכתבו כל ה"חמשה חומשי  זו  הו'(, נמצא דעד פרשה  כמתאוננים" מתחיל ספר 

תורה". וק"ל.



103 חג השבועות ה'תשע"ה

הערות בגמ' מסכת סוטה

 ר' מנחם מענדל שי' פרבר
אברך בכולל

א
איתא בגמ' )סוטה י, ב( גבי מעשה יהודה ותמר: "מנא ידע? )שממנו היא מעוברת 
כבושים".  יצאו  ממני  ואמרה:  קול  בת  יצתה  רש"י(  עלי'.  באו  אחרים  אף  שמא 
ופרש"י: "כבושים – דברים עלומים שנגזרו מלפני שיצאו מזו מלכים, ואי אפשר 
לצאת אלא מיהודה, דכתיב "גור ארי' יהודה". כבושים, דברי סתר גזירת המלך, 

כמו בהדי כבשי דקודשא בריך הוא למה לך, בברכות )י, א( גבי חזקי'".

והנה כוונת רש"י בהבאתו את הגמ' בברכות גבי חזקי' היא לכאורה רק להביא 
ראי' דפירוש תיבת "כבושים" הוא "דברי סתר גזירת המלך", וכמו שמצינו בגמ' 

שם.

אמנם נראה לומר בעומק יותר דאפשר למצוא קשר בתוכן בין הגמ' בברכות גבי 
חזקי' לבין הגמ' כאן.

ויבא אליו  דהנה בברכות שם מספרת הגמ': "בימים ההם חלה חזקיהו למות, 
ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו, כה אמר ה' )צבאות( צו לביתך כי מת אתה 
ולא תחי' וגו'". מאי כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחי' לעולם 
הבא! אמר ליה: מאי כולי האי? אמר לי' משום דלא עסקת בפרי' ורבי'! א"ל משום 

מסכת סוטה
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דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו. א"ל בהדי כבשי דרחמנא למה לך? 
מאי דמפקדת איבעי לך למעבד ומה דניחא קמי' קודשא בריך הוא לעביד".

לבסוף אכן נשא חזקי' את בתו של ישעיהו ונולד לו מנשה, כמו שמוסיף בגירסת 
הגמ' בהגהות הב"ח. עיי"ש.

וגם שם היתה המטרה שיצאו ממנו מלכים, כי ההמשך של מלכות בית דוד המשיכה 
דרך מנשה בנו של חזקיהו דוקא )ואף שאכן מנשה סר מהדרך, לבסוף חזר בתשובה 

כמ"ש(, ובדומה לכאן שצריכה היתה המלכות לצאת מיהודה1. וק"ל.

ב
איתא בגמ' )סוטה יב, ב ואילך( "ותקח מרים הנביאה אחות אהרן וגו', אחות אהרן 
ולא אחות משה? . . מלמד שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן ואומרת עתידה אמי 
שתלד בן שמושיע את ישראל, וכיון שנולד משה נתמלא כל הבית כולה אור, עמד אבי' 
ונשקה על ראשה אמר לה בתי נתקיימה נבואתיך, וכיון שהטילוהו ליאור עמד אבי' 

וטפחה על ראשה, אמר לה בתי היכן נבואתך".

ובמהרש"א )ד"ה עמד אביה( כתב וז"ל: "אע"ג דנתאמתה לו נבואתה כשראה הבית 
כולו אורה, אח"כ כשהושלך ליאור נתייאש אביו ממנו.

וטפחה לה על  בנוסחת גמרא שלו עמדה אמה  ישי כתב, שהי'  אבל בספר שורש 
ראשה, וכן הוא בשמות רבה )פ"א, ד"ה ותתצב אחותו( – דאבי' ג"כ בטח ברחמי אל 
וסמך על נבואת בתו ע"ש. ומ"מ קשה גם לגירסתו למה לא בטחה אמה בכך כמו אביה?

שגירשה  אחר  שיחזירנה  כדי  לאבי'  אלא  זו  נבואתה  את  גילתה  דלא  ליישב,  ויש 
כדקאמר לעיל, ולזה ע"י שנתמלא הבית כולה אורה נתאמת לו נבואתה . . אבל לגבי 
אמה העלימה נבואתה . . ולזה אמה שלא ידעה בנבואתה בשעה שהושלך ליאור, גם 
אם ראתה כבר שהבית הי' כולו אורה חשבה לה לסבה אחרת וע"כ עמדה וטפחה לה 

כו' ודו"ק", עכ"ל.

ולכאורה תמוה, דמאחר שלא ידעה על נבואתה כלל, מדוע עמדה וטפחה על פניה?!

מכך  ידעה  אך  הנבואה,  עצם  על  ידעה  לא  אמה  שאמנם  לומר,  אפשרי  הי'  אולי 
שמרים אמרה לאבי' להחזיר את אשתו מטעם כי "אמרה לו . . אבא קשה גזירתך יותר 
משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות כו'" 

1( ואף שלכאורה לא הי' דרך אחרת שתימשך המלכות מיהודה, דהרי שלה כבר הי' חי ונולדו לו אח"כ ילדים )כמובא 
שמותם בדברי הימים ד, כא( ולמרות זאת הי' צ"ל המלכות דרך תמר דוקא, ובדומה לכאן שהיתה המלכות צריכה 

להמשיך דרך חזקיהו דוקא. וק"ל.
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)לעיל יב, א(, ולזה טפחה לה על ראשה, אך אי"ז מסתדר עם משמעות הלשון "היכן 
נבואתך" – דמשמע שמדברת על הנבואה שלה2?

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

ג
בגמ' סוטה )יב, ב( לגבי משה שהונח בתיבה ביאור: "ותאמר אחותו אל בת פרעה, 
האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות, ומאי שנא מעבריות? מלמד שהחזירוהו 
למשה על כל המצריות כולן ולא ינק, אמר: פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר 
טמא? והיינו דכתיב את מי יורה דעה וגו' – למי יורה דעה ולמי יבין שמועה, לגמולי 

מחלב ולעתיקי משדים".

והנה בש"ס וילנא, הביאו על התיבות "אמר פה שעתיד כו'": "צ"ל אמר הקב"ה. 
כ"ה בע"י". והיינו שהקב"ה אמר שלא ראוי ש"פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק 

דבר טמא".

ויש להעיר דלפירש"י נראה שאין לגרוס כן, ותיבת "אמר" קאי על משה שאמר 
כך, דהנה כתב רש"י "את מי יורה דעה – למי לימד הקב"ה תורה למי שגמל והפריש 
עצמו מחלב טמא ונעתק מן השדים הטמאים", ומלשונו "שגמל והפריש עצמו" מובן 

שמשה הפריש את עצמו מכך.

ובפרט ע"פ פירוש המהרש"א שכתב בחדושי אגדות כאן )ד"ה והיינו דכתיב( "לפי 
שאף בקטנותו גמל והפריש עצמו מחלב טמא של עובדת כוכבים, כפרש"י קידש 
עצמו במותר לו", ומדבריו משמע יותר שמשה הפריש עצמו מן החלב הטמא, וע"ז 

באה דרשת הכתוב "את מי יורה וגו'".

והנה במדרש רבה )שמות א, פכ"ה( איתא: "אמר הקב"ה הפה שעתיד לדבר עמי 
יינק כו'", אך י"ל בפשטות שרש"י אינו מפרש כהמדרש משום שלשון המדרש שונה 
מלשון הגמ' – ")אמר הקב"ה( הפה שעתיד לדבר עמי", והיינו שהקב"ה מדבר על 

עצמו, בשונה מל' הגמ' "פה שעתיד לדבר עם השכינה"3.

2( הערת המערכת: אולי י"ל ש"היכן נבואתך" מל' ניב שפתיים, ולא מלשון נבואה. אמנם במדרש מביא זאת אחרי 
הנבואה שלה "עתידה אמי כו'", ואין מוזכר כלל בפרשה זו שאמרה לאבי' "גזירתך קשה כו'", ומוכח שדברי אמה היו 

על נבואתה.
3( ולהעיר, דע"פ פרש"י מובן שהגורם לכך שהוא יהי' ראוי לשמוע את דבר ה' הוא כי מנע עצמו מחלב הנוכריות, 
וכמ"ש המהרש"א "ויהי' פירוש הפסוק לפי הדרש . . אבל אמר במשה נביאו נאמן ביתו את מי יורה גו' כי הוא הגון 
וראוי להורות דעת ה' . . לפי שאף בקטנותו גמל והפריש עצמו מחלב טמא של עובדת כוכבים", משא"כ לפי' המדרש 

מובן שהטעם שהקב"ה הפרישו מחלב הנוכריות הוא לפי שעתיד לדבר עמו. וק"ל.
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ומודגש יותר בהמשך המדרש שהביא פי' נוסף )שלא נזכר בגמ'(: "דבר אחר: 
למה פסל דדיהן? אמר הקב"ה: זה עתיד לדבר עמי, למחר יהיו המצריות אומרות 
זה שמדבר עם השכינה אני הניקיתיהו", שטעם זה שייך לכאורה רק להקב"ה עצמו 

ולא שמשה בגלל זה ימנע עצמו מלינק4.

ד
בגמ' בסוטה )ל, ב(: "תנו רבנן . . דרש רבי עקיבא: ב שעה שעלו ישראל מן הים 
נתנו עיניהם לומר שירה, וכיצד אמרו שירה? כגדול המקרא את הלל )להוציאן ידי 
חובתן. רש"י( והן עונין אחריו ראשי פרקים )הללוי'( משה אמר אשירה לה' והן 

אומרים אשירה לה', משה אמר כי גאה גאה והן אומרים אשירה לה'.

 רבי אלי עזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר: כקטן המקרא את הלל והן עונין אחריו 
כל מה שהוא אומר, משה אמר אשירה לה' והן אומרים אשירה לה', משה אמר כי 

גאה גאה והן אומרים כי גאה גאה.

רבי נחמי' אומר: כסופר הפורס על שמע בבית הכנסת שהוא פותח תחילה והן 
עונין אחריו )וקורין כולן יחד, וכך שרתה רוח הקודש על כולם, וכוונו יחד את 

השירה ככתבה. רש"י(".

ובלקו"ש חל"א )עמ' 69( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שאמירת השירה היתה "באחדות 
גמורה", שהכח לזה בא ממשה רבינו דוקא, כיון שכל ישראל כלולים במשה.

ועפ"ז מבאר סברת מחלוקתם, וזלה"ק: "לדעת רע"ק אמירת השירה כולה היתה 
על ידי משה רבינו וישראל רק ענו "אשירה לה'", והיינו שכל ישראל "יצאו" ידי 
אמירת השירה באמירת משה, לדעת ר"ע זוהי שלימות האח דות, כאשר היא באופן 
של ביטול גמור עד ש"יצאו" בשירת משה )שהם רק "עו נין אחריו"(, שבזה מודגש 

שכל מצי אותם של ישראל אינה אלא מציאותו של משה", עכלה"ק.

משא"כ לדעת ר"א "שלימות ההתאחדות היא כאשר בנ"י מרגישים התאחדות זו 
גם כפי שהם במדריגתם", ולכן לדעת ר"א בנ"י אמרו כל השירה אחרי משה )אלא 
שהי' זה באופן של ביטול למשה(, ולדעת ר"נ בנ"י היו ב"תכלית ההתאחדות עד 

שיורגש בהם ש"ישראל הם משה"", ולכן משה רק פתח וכולם אמרו אחריו יחד.

ובהערה 54 כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "ויש לומר, שג' האופנים )דיעות( באופן 
אמירת שירה הם ע"ד ג' האופנים שישנם בגילוי נקודת היהדות )כמשנ"ת במ"א(: 
א( גילוי נקודת היהדות בפ"ע )שלמעלה מהשכל(. ב( הגילוי הוא באופן שפועל 

4( ודרשה זו גם לכאו' אינה שייכת לפסוק "את מי יורה דעה וגו'", ודו"ק.
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על השכל, שה"הנחות" שבשכלו הם בהתאם לנקודת היהדות, אבל נרגש שמקורן )אינו 
בשכל מצ"ע, אלא( בנקודת היהדות. ג( נקודת היהדות חודרת בכל מהותו ומציאותו, 

שאז השכל מצ"ע מבין כפי המחוייב מצד נקודת היהדות". עכלה"ק.

ואוי"ל דר"ע אזיל לשיטתי', דאמרינן בגמ' בברכות )סא, ב( "בשעה שהוציאו את 
. הי' מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו: רבינו,   . ר' עקיבא להריגה 
עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, "בכל נפשך", אפילו נוטל את 
נשמתך, אמרתי: מתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי ולא אקיימנו? הי' מאריך 

באחד עד שיצתה נשמתו באחד".

והיינו דר"ע סבירא לי' שהעיקר והתכלית הוא הביטול לגמרי, שהוא "גילוי נקודת 
היהדות בפ"ע )שלמעלה מהשכל(", הבא לידי ביטוי במסירות נפש, כמבואר בארוכה 
בחסידות שנקודת היהדות הוא בחי' היחידה שבנפש, ומצד בחי' זו – שמאוחדת עם 
אלקות – ה"ה מוסר את נפשו, וחולק בזה על ר"א ור"נ הסוברים שהעיקר הוא שדבר 

זה יתגלה בעוה"ז )שיחדור בבנ"י מצ"ע, שנקודת היהדות תרד לשכל(.

זמן עיבור משה רבינו ע"ה

הנ"ל

א
יב, א( "ותצפנהו שלשה ירחים – דלא מנו מצרים אלא משעה  איתא בגמ' )סוטה 

דאהדרה, והיא הות מיעברא בי' תלתא ירחי מעיקרא".

ופרש"י "ותצפנהו שלשה ירחים – שלשה חדשים יכלה להצפינו, שלא הלכו המצרים 
לבדוק אחרי' אלא לסוף תשעה חדשים משהחזירה, והיא הוה מיעברא בי' תלתא ירחי 

מעיקרא".

ג' חדשים הוא משום שהמצרים מנו  יוכבד להצפין את משה  כלומר, דזה שיכלה 
תשעה חדשים משעה שעמרם החזיר את יוכבד )לאחר שפרש ממנה(, אמנם היא היתה 

מעוברת כבר ג' חדשים לפנ"ז, ולכן יכלה להצפינו ג' חדשים אחרי לידתו.

והנה ברש"י על התורה, כתב על הפסוק "ולא יכלה עוד הצפינו" )שמות ב, ג(: "שמנו 
לה המצריים מיום שהחזירה, והיא ילדתו לששה חדשים ויום אחד, שהיולדת לשבעה 
יולדת למקוטעין, והם בדקו אחרי' לסוף תשעה". כלומר, שהטעם שהמצרים לא ידעו 

על לידתו הוא משום שנולד קודם הזמן.
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והקשו המפרשים, דמדברי הגמ' לעיל שהיתה מעוברת ממנו ג' חדשים לפנ"ז, משמע 
שנולד לתשעה חדשים, וכיצד מפרש רש"י אחרת מדברי הגמ'?

וברבותינו בעה"ת ובחזקוני כתבו ליישב וז"ל: "וי"ל דודאי לששה חדשים נולד, אל 
מצראי נמי הי' ידוע יולדת לשבעה יולדת למקוטעים, ומנו שנתעברה מיום שהחזירה 
ולכך  שניים  הלקוחים  קודם  חדשים  מעוברת שלשה  היתה  והיא  אחרי',  בדקו  ומיד 

הטמינתו שלשה חדשים".

אמנם בלקו"ש ח"ו )עמ' 27 )הע' 13(( מקשה כ"ק אד"ש מה"מ על סברא זו וזלה"ק: 
"אבל לפי פירושם, שטעות המצריים היתה בזה שלא ידעו שנתעברה קודם, הרי קשה 
ביותר, שעיקר הטעם לזה שיכלה להצפינו רק ג' חדשים לא כתבו רש"י כלל אפילו לא 

ברמז!" עכלה"ק.

ויש להוסיף, דלכאו' מדברי רש"י משמע שהמצרים בדקו רק אחרי תשע חדשים, 
וכדברי 'צדה לדרך' כאן: "אמנם רש"י פירש בהדיא בגמרא בפרק קמא דסוטה, שלא 

הלכו המצריים לבדוק אחרי' אלא לסוף תשעה חדשים משהחזירה".

ב
והנה ב'נחלת יעקב' כתב על דברי רש"י כאן וז"ל: "כך הגירסא לפני, ולשון זה איני 
יכול להולמו, משום דרישי' לאו סיפי', דסיפא דלישנא משמע שהטעות הי' שהמצרים 
מנו לסוף תשעה שלמים והיא ילדה לשבעה מקוטעין, ומ"מ נתעברה לאחר שהחזירה, 
ורישא דלישנא משמע שמנו לה המצרים מיום שהחזירה והיא היתה מעוברת תלתא 

ירחי מעיקרא כדאמר התם בש"ס ובש"ר?

ואולי ט"ס הוא וצ"ל שמנו לה המצרים מיום שהחזירה והיא היתה מעוברת תלתא 
ודוק  ילדתו  והיא  שלמים  חדשים  תשעה  לסוף  לה  שמנו  אחר  דבר  מעיקרא,  ירחי 

וממילא שהביא שני הדעות", עכ"ל.

ונראה ליישב דברי רש"י, ובהקדים הכלל הידוע בדברי כ"ק אד"ש מה"מ כי רש"י 
מפרש אך ורק כפשוטו של מקרא, ואף אם יש פירושים אחרים בגמ' וכו' אין רש"י נזקק 

להם אלא מפרש רק כפי הנראה ע"פ פשוטו )ראה לקו"ש ח"ט ע' 34 ועוד(.

והנה בלקו"ש ח"ו הנ"ל כותב כ"ק אד"ש מה"מ וזלה"ק: "שהרי ע"פ דרך הפשט – 
ותהר האשה ותלד בן" הוא לאחרי "ויקח את בת לוי" עכלה"ק.
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ומובן א"כ שמלשון הכתוב כאן "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ותהר האשה 
ותלד בן וגו'", משמע שהרתה רק לאחרי שעמרם החזירה, שלכן "ותהר" כתוב דוקא 
אחרי "ויקח", היינו שע"פ לימוד הפשט מובן שיוכבד הרתה רק אחרי שעמרם החזירה5.

שאחר  דוקא,  ירחים"  שלשה  מ"ותצפנהו  זאת  לומדים  לפרש"י  והן  לגמ'  הן  והנה 
ירחי  יכלה עוד הצפינו", אלא שהגמ' לומדת מכאן שהיתה מעוברת תלתא  כך "לא 
מעיקרא, ורש"י מעדיף ללמוד )ע"פ פשט הכתובים( שרק אח"כ הרתה אלא שנולד ג' 

חדשים קודם הזמן.

וממילא מובן שאין לדחוק ולפרש שכוונת רש"י שגם נולד לפני הזמן וגם שהיתה 
יעקב(  נחלת  )כפי'  ברש"י  הגירסא  לשנות  ובפרט  הא?  לי'  דמנא  לפנ"ז,  מעוברת 

ולהכניס את שני הפירושים זה לצד זה.

ובדבר קושיית הנחלת יעקב, לא זכיתי להבין קושייתו, שהרי בפשטות כוונת רש"י 
באו  כן  הם  מדוע  מובן  לא  זאת  נדע  לא  שבאם  המצרים,  לה  מנו  ממתי  לומר  היא 
אחרי ט' חדשים, והרי אם לא ידעו שהיא מעוברת מנין להם שגואלן של ישראל צריך 
להוולד ומדוע אחרי ט' חדשים לא יכלה להצפינו? אלא ודאי כוונת רש"י באמרו "שמנו 
לה המצריים מיום שהחזירה" הוא לומר ממתי החלו לספור המצרים, ואח"כ מבאר 
רש"י דמ"מ היא "ילדתו לששה חדשים ויום אחד", והמצרים "בדקו אחרי' )רק( לסוף 

תשעה". וכ"ז הוא פשוט6.

ג
"ומ"ש רש"י  )ד"ה שלא מנו המצרים( כתב  יוסף על המדרש רבה  והנה בפי' ענף 
בחומש שילדתו לשש חדשים ויום אחד שיולדת לשבעה יולדת למקוטעים, לא ס"ל 
למדרש זה, מפני שהנולד לז' על הרוב חלש ורפה באיבריו, לא ניחא למימר שהי' משה 

חסר היצירה", עיי"ש.

אמנם לכאו' אין בדבריו קושיא על פרש"י, שהרי כתב אור החיים ועוד, שמ"ש "ותרא 
אותו כי טוב הוא", היינו, כי "הנה היולדת לששה פשיטא שאינו מתקיים והיולדת לז' 
מתקיים . . וכשילדתו בחזקת נפל ילדתו, והודיע הכתוב כי ראתהו טוב פי' בריא וחזק 

5( ולפירוש הגמ' אפ"ל בפשטות שכבר "ותהר" מעיקרא ודומה לו הרבה במקרא, אמנם ע"פ פשוש"מ מובן בפשטות 
שאחרי שלקחה אז הרתה.

6( ולהעיר דהרא"ם אחר שהקשה מדוע שינה רש"י מדברי הגמ', הביא מקור לדברי רש"י מתוס' בסוטה שהביא מספר 
האגדה של דברי הימים כפרש"י, אך הקשה איך הניח רש"י התלמוד ונטה אחרי ההגדה ההיא, ותירץ "ושמא יש לומר, 
מפני שהאגדה ההיא יותר קרובה לפשוטו של מקרא, דמלת ותהר מוכחא כפי ההגדה". אמנם לכאו' לפי דרכו של כ"ק 
אד"ש מה"מ בביאור דברי רש"י שהולך רק לפשוש"מ )כשיש מקור אחר( ואינו מוכרח לדברי הגמ' שאינם ע"פ פשוטו, 

הדברים מבוארים ואין בזה דוחק. 
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שאין בו סימנים של נפל, ולזה טרחה בשבילו וסכנה עצמה כו'". היינו, שמשה אכן נולד 
בריא וחזק אף שנולד לשש חדשים ויום א'.

ולהוסיף שכ"ה גם ע"פ פרש"י בפשוש"מ, דמלבד מה שמשה "לא כהתה עינו ולא 
נס ליחו" אף בהיותו בן מאה ועשרים שנה, היינו שהי' חזק ובריא שלא בדרך הטבע, 
ו(, ופרש"י "קולו כנער",  "והנה נער בוכה" )שמות ב,  הנה גם בהיותו בתיבה נאמר 
וכתב הכלי יקר "וי"א שלכך נשמע קולו כנער, כדי שתחשוב בת פרעה שנולד מזמן 
רב, דאל"כ לא תציל אותו מפני הספק כי שמא הוא הגואל ונולד באותו יום שאמרו 
האצטגנונים". ובלאו הכי צריכים אנו לא' מן הפירושים בכדי ליישב פירוש רש"י מדוע 
כתב ש"קולו כנער" והרי בגמ' )סוטה יב, ב( "כבר דחו זה ואמרו אם כן עשית למשה 
רבינו בעל מום" )לשון הרמב"ן כאן(, אלא אולי בא לומר שהי' גדול )אם בקול או גם 

באו"א( מכפי גילו7.

ד
והנה בגמ' סוטה שם )יב, ב( נחלקו באיזה יום הי' משה בתיבה: "ר' חנינא בר פפא 
אמר אותו היום עשרים ואחד בניסן הי' . . רבי אחא בר חנינא אמר אותו היום ששה 
בסיון היה". ומקשה הגמ' "בשלמא למאן דאמר בששה בסיון משכחת לה ג' ירחי, דאמר 
מר . . בשבעה באדר נולד משה, ומשבעה באדר ועד ששה בסיון תלתא ירחי )היו והן 
בניסן, היכי משכחת לה?",  ואחד  ג' חדשים שהצפינתו. רש"י(, אלא למ"ד בעשרים 
ומתרצינן "אותה שנה מעוברת היתה, רובו של ראשון ורובו של אחרון ואמצעי שלם". 
כלומר, דמחודש אדר ראשון "לא חסר אלא ז' ימים, ורובו של ג' דהיינו ניסן, ואמצעי 

שלם אדר השני שלם" )רש"י(.

והנה לדעה זו שהי' זה כ"א ניסן, והצפינתו רק קרוב לג' חדשים, הקשה העץ יוסף 
עד  הצפינתו  לא  למה  שלמים,  חדשים  ט'  עדיין  אינו  זה  דרש  לפי  "קשה  )במדרש( 

תשלום ט' חדשים"? וכן הקשה בבאור מהרי"פ שעל אתר. והניחו קושי' זו בצ"ע.

והנה לכאורה, נראה להקשות להיפך גם על הדעה השני' שבששה בסיון הושלך משה 
)על  ואילך( כותב כ"ק אד"ש מה"מ בכוכבית   204 )עמ'  ליאור, דהנה בלקו"ש חכ"ו 
כותרת השיחה: תצוה – ז' אדר( וזלה"ק: "שענינו באדר ראשון – סוטה )יב, ב(: אותה 
שנה )דלידת משה( מעוברת היתה )ונולד באדר א'(. ואף שנאמר זה בביאור דברי ר' 

חנינא בר פפא – הרי אין לומר שחבריו פליגי עליו בדבר שבמציאות – עיבור השנה".

7( להעיר מדברי האבן עזרא כאן "היו אבריו גדולים כאילו הוא נער", אך לכאו' אי"ז במשמעות פי' רש"י.
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ובשוה"ג: "והכוונה ב"משבעה באדר ועד ששה בסיון תלתא ירחי" – ה"ז כיון שהיו 
ד' חדשים חסר יומיים, שאפילו את"ל שדוחק הוא – דוחק גדול יותר לומר דפליגי 

במציאות". עכלה"ק ועיי"ש.

ומעתה תקשי לאידך גיסא, דאם נשארו רק ג' חדשים עד שימלאו ט' חדשים, איך 
והמצרים  חדשים,  עשרה  כמעט  הי'  כבר  אז  והרי  חדשים,  ד'  כמעט  להצפינו  יכלה 

חיפשוהו בסוף תשעה8?!

ה
ואולי יש לומר הביאור בזה, דב' הדעות בגמ' האם משה הושלך ליאור בכ"א ניסן 
או בו' סיון, פליגי בב' הפירושים ב"ותצפנהו שלשה ירחים", האם יוכבד כבר היתה 
מעוברת ג' חדשים לפנ"ז )כדברי הגמ'(, או שילדתו לששה חדשים ויום א' )כפרש"י(.

דהנה לפרש"י שנולד לו' חדשים, על כרחך א"א לומר שהושלך ליאור בו' סיון, שהרי 
כשתוסיף על אותם ו' חדשים ויום א' עוד ד' חדשים פחות יומיים, תמצא כמעט יו"ד 
חדשים, והמצרים חיפשוהו בסוף ט' כמ"ש רש"י בהדיא, אמנם לפי הדעה שהי' ביאור 
בכ"א ניסן, אפ"ל שבנוסף לו' חדשים אלו הצפינו עוד כמעט ג' חדשים, והמצרים החלו 
לחפשו קרוב לסוף ט' שאז הוא הזמן ללדת, או יתכן )ע"פ פשוש"מ( שיוכבד הקדימה 

בכמה ימים את ההשלכה ליאור, בכדי שהמצרים לא יתפסוהו בבוא המועד.

ולפי זה יהי' משמעות דברי רש"י "והם בדקו אחרי' לסוף ט'", הוא, שהמצרים באו 
בסוף החודש התשיעי )ולא ביום האחרון ממש(, ולכן הצפינה אותו כבר קרוב לסיום 
שלושת החדשים, או שאף שהם באו בסוף התשיעי ממש מ"מ יוכבד הקדימה אותם 

בכמה ימים כדי שלא יתפסוהו.

מעוברת  שהיתה  הגמ'  כדברי  ס"ל  סיון,  בו'  ביאור  שהי'  בגמ'  הב'  הדעה  משא"כ 
תלתא ירחי מעיקרא, ואוי"ל דס"ל שהיתה מעוברת קרוב לד' חדשים מעיקרא, דכשם 
שמפרשים ש"ותצפנהו שלשה ירחים" היינו יותר מג' חדשים )קרוב לד'(, כמו"כ ס"ל 

שדברי הגמ' שהיתה מעוברת תלתא ירחי מעיקרא, היינו קרוב לד'9.

ומעתה אפ"ל שב' הדעות פליגי שניהם במשמעות דברי הגמ' שהיתה מעוברת תלתא 
ירחי מעיקרא, דהדעה שהי' ביאור בכ"א ניסן, ס"ל שגם מתחילה היתה מעוברת רק ג' 

8( ולהעיר דרבינו בחיי פי' שיש לחלק בין "ירחים" ל"חודשים", וג' ירחים היינו ב' חדשים מלאים וא' חסר – ולכן מלאו 
ג"ח בו' בסיון )ולא בז'( ועיי"ש, אך לפי' כ"ק אד"ש שהיתה שנה מעוברת והיו כמעט ד' חדשים )ולא ג'( אינו.

9( ואדרבה, יותר פשוט לומר בדברי הגמ' שהיתה מעוברת תלתא ירחי שהכוונה לכמעט ד', מאשר לפרש זאת בל' 
הכתוב "ותצפנהו שלשה ירחים".
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חדשים מקוטעין, ולכן גם יכלה להצפינו רק למקוטעין. והדעה הב' ס"ל שהיתה 
מעוברת כמעט ד' חדשים, ולכן יכלה להצפינו אח"כ גם כזמן זה10.

ביאור בדברי הגמ' גבי 'איילונית' שאינה שותה לכ"ע

 ר' שניאור זלמן שי' נימץ
אברך בכולל

איתא בגמ' מס' סוטה )כד, א( במשנה: "איילונית, וזקינה, ושאינה ראוי' לילד – 
לא נוטלות כתובה ולא שותות. ר"א אומר: יכול הוא לישא אשה אחרת, ולפרות 

ולרבות הימנה", וע"כ יכולות גם נשים אלו לשתות.

ובגמ' )כה, ב( "אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: מחלוקת )ר"א בענין זה הוא 
נוטלת כתובתה,  – לא שותה ולא  וזקינה, אבל איילונית דברי הכל  רק( בעקרה 
שנאמר )במדבר ה, כח( "ונקתה ונזרעה זרע" מי שדרכה להזריע, יצאה זו שאין 

דרכה להזריע".

ומקשה הגמ' על דברי רב נחמן מברייתא, דאיתא שם "אשת ממזר לממזר . . 
ואיילונית – או שותה או לא נוטלת כתובה", והיינו דבפירוש אמרינן ש'איילונית' 
יכולה לשתות, וא"כ קשה על רב נחמן שאמר ש'איילונית' אינה שותה לדברי הכל.

)כהמשך  התנא  אלעזר  בן  שמעון  ר'  כשיטת  סובר  נחמן  שר'  הגמ'  ומתרצת 
לברייתא הנ"ל(, שלשיטתו אכן "איילונית – לא שותה ולא נוטלת כתובה" )מטעם 

הנ"ל(. ע"כ תוכן דברי הגמ'.

ולכאורה י"ל שביאור מהלך דברי הגמ' כך הן:

מדברי  ר"נ  דייק  טעמא  מאי  דלכאורה,  ר"נ,  דברי  על  הגמ'  מקשה  דבתחילה 
המשנה )דבר שאינו מפורש בדברי המשנה כלל( ש'איילונית' אינה שותה לד"ה, 
והרי לכאורה בברייתא )שהביאה הגמ'(, מצינו שדוקא גבי עקרה וזקינה חולקים ר' 
אלעזר ורבנן, משא"כ גבי 'איילונית' שלדברי רבנן שותה, אין שום חולק בברייתא 
מוכח  מהברייתא  וא"כ  שותה(,  אלעזר  ר'  לדברי  אפי'  הדברים  )ובפשטות  ע"כ 

דלכ"ע 'איילונית' שותה.

דדברי  כ"ע  ולא  מוכח(  )שאינו  המשנה  דדברי  כ"ע  ר"נ  נקט  מדוע  ותמוה, 
הברייתא?

ג'  )אלא  ממש  חדשים  לג'  הכוונה  אין  מעיקרא  חדשים  ג'  שנולד  שזה  והכרח  מקור  כאן  דאין  ולהעיר,   )10
מקוטעין או כמעט ד'(, אלא רק לבאר כיצד יתכן לומר שלא הצפינה אותו ג' חדשים שלמים.
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שבהמשך  משום  הוא  דוקא,  דהמשנה  כ"ע  ר"נ  שנקט  שהטעם  הגמ',  ומתרצת 
הברייתא הנ"ל ישנה ג"כ את דעתו של ר' שמעון בן אלעזר, שסובר ש"איילונית לא 

שותה ולא נוטלת כתובה".

וכפרש"י )בד"ה "אנא דאמרי כי האי תנא"( "דאית לי' )לרשב"א( 'עקרה' ו'זקנה' 
שותות, מדלא נקט אלא 'איילונית'. ונסיב תלמודא )להא שאיילונית אינה שותה( 
מ"ונקתה ונזרעה זרע", ולא משום ד'אינה ראוי' לקיימה', אלמא כרבי אלעזר ס"ל 

ד"יכול לישא אחרת ולפרות ולרבות", ואפילו הכי 'איילונית' לא".

והיינו שדעתו של רשב"א זהה לדעתו של ר' אלעזר: הן לגבי הדין ב'עקרה' ו'זקינה', 
והן לגבי הסברא ד"יכול לישא אחרת ולפרות ולרבות", ואעפ"כ לגבי 'איילונית' פסק 
שאינה שותה כלל, ומכך למד ר"נ למשנתנו דלכ"ע )גם לר' אלעזר( 'איילונית' אינה 

שותה.

והדברים פשוטים, ולא באתי אלא להאיר.



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



לע"נ

הרה"ח ר' בועז בן עזרא

 לרנר

 שליח כ"ק אד"ש מה"מ לעניני מקוואות ברחבי תבל,

 מסור ונתון לעניני כ"ק אד"ש מה"מ

 ובמיוחד לפרסום בשורת הגאולה וזהות הגואל

  נלב"ע בעיצומה של התוועדות חסידית 

ט"ו אייר  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

 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


