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פתח דבר
מגישים  הננו  ית'  בעזרתו  אשר  ועדה,  ישרים  בסוד  לבב  בכל  ה'  נודה 
התורה  מחבבי  ולקהל  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  הוד  לנשיאנו 
ולומדיה, את הגליון השני1 של "הערות התמימים ואנ"ש" דבית משיח – 770 

לשנת הקהל ה'תשע"ו )גליון תפז(.

הקובץ כולל הערות והארות בעניני גאולה ומשיח, נגלה, חסידות, הלכה 
ומנהג, ובתורתו של משיח – כ"ק אדמו"ר שליט"א, והוא יוצא לאור בקשר עם 
יום הגדול והקדוש יו"ד-י"א שבט, בו ימלאו ששים ושש שנה לנשיאות כ"ק 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

• • •

 ,770 בית-משיח  של  ואנ"ש  התמימים  הערות  הוא,  כן  כשמו  זה  קובץ 
תפילה  תורה,  בית  המשולש,  בית  חיינו,  לבית  תורה  של  שופר  ומהווה 

ומעשים-טובים.

לאור  בהוצאתו  והיקרה  החשובה  המעלה  את  לבאר  צורך  אין  כי  דומה 
של קובץ זה ובאופן של הדרת מלך, אשר כל כולו אומר כבוד לאבינו מלכנו 
ד'  תורה,  של  מגדלור  מהווה  רבינו,  בית  שביתו,  רבים  בת  בשער  ומפרסם 
אמות של הלכה "שמשם אורה יוצאה לכל העולם כולו", ומוסיף בכבודה של 

ליובאוויטש כולה בכל רחבי העולם.

אי לכך באנו בבקשה נפשית לכל אחינו ורעינו אנ"ש והתמימים, חסידי 
הערות  להעלות  ושייכים  בידם,  הכתיבה  קולמוס  אשר  ליובאוויטש  חב"ד 
והארות על הכתב – וע"פ דברי כ"ק רבינו הזקן באגה"ק סי' כו כל אחד ואחד 
שייך לזה "ומחוייב בדבר" – להשתתף עמנו בכתיבת חידושי-תורה על מנת 

להוסיף בכבודו ויקרו של מלכנו.

1( בהמשך לקובץ א' שי"ל לקראת י"ט כסלו ש"ז.

ב"ה
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אד"ש  כ"ק  של  כבודו  אשר  מקוראינו,  ואחד  אחד  כל  את  נבקש  כן  כמו 
מה"מ ודאי יקר ללבו, להטות שכם לפרסום והפצת הקובץ בין מכריו וידידיו, 
על מנת שישיג את אחת ממטרותיו החשובות – כתביעת כ"ק אד"ש מה"מ – 

להוסיף בכבודה של ליובאוויטש בעולם התורה והחסידות.

• • •

הערות  מערכת  ידי  על  לאור  יוצא  ההערות,  קובצי  כשאר  זה,  קובץ 
ליובאוויטש  תמימים  תומכי  ישיבת  תלמידי  ידי  שעל  ואנ"ש  התמימים 
ונדפס  חיינו,  רבינו,  בבית משיח,  מלך  בצלו של  לחסות  הזוכים  המרכזית, 
לזכות כלל התלמידים ובפרט תלמידי ה"קבוצה" דשנה זו – ה'תשע"ו, שיזכו 

להתקשר באילנא דחיי במחשבה דיבור ומעשה.

ויה"ר, אשר הוצאתו לאור של קובץ זה כרצונו של כ"ק אד"ש מה"מ תהווה 
ה"מכה בפטיש" לביטול כל ההעלמות והסתרים, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

המערכת
ימֹות המשיח, ט' שבט ה'תשע"ו )הי' תהא שנת עצמות ומהות(

קי"ג שנה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ברוקלין, נ.י.
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דבר מלכות

עשר  האחד  בחודש  העשירי  יום 
של  ההילולא  יום  הוא  זה  בדורנו 
כ“ק מו“ח אדמו“ר נשיא דורנו, שבו 
ותורתו  מעשיו  ד“כל  העלי’  נעשית 
חייו“  ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו 
לעילוי  ועד  יותר,  נעלית  לדרגא 
נשיא  של  מהעלי’  החל  באין-ערוך, 
גם  ידו  ועל  )בעל-ההילולא(,  דורנו 
גופא  )“בתר רישא  העלי’ דכל הדור 
הימים,  בהמשך  כמודגש   – אזיל“( 
שמיום העשירי )יום ההילולא( באים 
ליום האחד עשר לחודש האחד עשר.

בזה  העיקרית  והשלימות   .  .
נעשית בעשירי והאחד עשר בחודש 
אחד עשר בשנה זו – שנת הארבעים 
ושתים )תש“י-תשנ“ב(, שקשורה עם 
עניני  כל  נעשים  ידו  שעל  מ“ב  שם 
העליות – שכבר נשלמו כל העליות 
העליות  וכל  ההילולא,  ימי  דמ“ב 

במ“ב  ועבודתינו  מעשינו  שע“י 
השנים )בהוספה על השלימות ד“ויהי 
מ“ב  בדוגמת  בארבעים שנה“( שהם 
שבדור  העמים  במדבר  המסעות 
ודור  הגלות  של  האחרון  )דור  זה 
ומיד  ותיכף  הגאולה(,  של  הראשון 
טובה  לארץ  הכניסה  נעשית  ממש 
ורחבה בגאולה האמיתית והשלימה , 
שאז תהי’ שלימות הגילוי דבחי’ אחד 

עשר שבאחד עשר, “אנת הוא חד“.

עיקרית  וג“כ  נוספת  והוראה   .  .
בענין השירה בנוגע לעבודת התפלה 
)שירה((  רינה  בלשון  גם  )שנקראת 
באופן של שירה )כידוע שרבינו הזקן 
הי’ מתפלל בקול ושירה( – שנוסף על 
מלמטה  העלי’  עם  הקשורה  השירה 
למעלה, צ“ל עכשיו )לאחרי גמר כל 
הדביקות  שמצד  השירה  העליות( 

הכנה לשיר חדש דלע"ל
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כהכנה  בהעליון,  וההתכללות 
והתחלה ל“שיר חדש“ דלעתיד לבוא.

על  להתפלה  בנוגע  ובמיוחד 
הגאולה האמיתית והשלימה )ובפרט 
הקיצין“,  כל  “כלו  שכבר  לאחרי 
כדברי  העבודה,  עניני  כל  ונשלמו 
 – דורנו(  נשיא  אדמו“ר  מו“ח  כ“ק 

והתשוקה  הכוסף  רגש  על  שנוסף 
והגעגועים להגאולה )עד עתה(, צ“ל 
עכשיו גם ובעיקר רגש השמחה מזה 
שהגאולה באה בפועל ממש ברגע זה 

ממש.
]משיחות יום ה’ פ’ בשלח, י“א שבט וש“פ 
בשלח, י“ג שבט, שבת שירה ה’תשנ“ב[
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גאולה ומשיח

מקום השראת השכינה בזמן הגלות

 הת' מנחם מענדל שי' אקסלרוד
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

בקונטרס "בית רבינו שבבבל" מאריך כ"ק אד"ש מה"מ לבאר כיצד בכל 
דור ובכל זמן מזמן הגלות ישנו מקדש מעט עיקרי אותו נותן הקב"ה לישראל 
במקום הגלות תמורת ביהמ"ק הגדול שבירושלים – "שנסע מקדש וישב שם" 

– ומוכיח זאת היטב מסוגיית הגמ' )מגילה כט, א(. עי"ש.

ולכאורה צריך להבין:

וגילוי  דהנה מכללות הביאור שם לכאורה מובן, שאכן השראת השכינה 
בזמה"ג  הנה  בזמן הבית,  הגדול שבירושלים  בביהמ"ק  בבית  השכינה שהי' 
היא נעתקה ממקומה, ונעקרה למקדש מעט העיקרי – "בית רבינו שבבבל" 
שבמקום הגלות, והיא איננה עוד במקומה הראשון בירושלים )וכמובן מלשון 
"שנסע מקדש וישב שם", "תמורת המקדש הגדול בירושלים" – דמזה משמע 
בפשטות שהשראת השכינה שהיתה בביהמ"ק בירושלים איננה כעת במקומה; 
דלכאורה דוחק לומר שהכוונה בלשונות אלו היא רק לכך שהשראת השכינה 
בזמה"ג עברה גם למקום נוסף. ובפרט דלא משמע כן מסוגיית הגמ': דבקשר 
הכא  תימא  "ולא  איתא  בזמה"ג  העיקרי  מעט  במקדש  השכינה  להשראת 
והכא אלא זימנין הכא וזימנין הכא", אשר לשון זו הובאה בשיחה בקשר לכך 
שבזמה"ג ישנו מקום "אחד יחיד ומיוחד" להשראת עיקר השכינה, דמסתבר 
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בפשטות לומר דזהו מקום יחיד גם ביחס למקום המקדש הגדול שבירושלים 
שכעת גם בו אין שורה עיקר השכינה(.

בקשר  הט"ז(  פ"ו  ביהב"ח  )הל'  הרמב"ם  מש"כ  ידוע  דהרי  מובן,  ואינו 
. לפי שקדושת   . לקדושת ביהמ"ק – "קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא 
אומר  הוא  והרי  בטלה,  אינה  ושכינה  השכינה  מפני  וירושלים  המקדש 
והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אע"פ ששוממין בקדושתן הן עומדין" 
)עד ש"לפיכך מקריבין הקרבנות אע"פ שאין שם בית בנוי כו"(. ומדברים אלו 
ומקדם  כמאז  בירושלים  במקום המקדש  שורה  השכינה  בזמה"ג  שגם  מובן 

ללא כל שינוי.

]וראה בשיחת ש"פ שמיני תש"נ )ספה"ש תש"נ ח"ב ע' 404 ואילך( שמביא 
שם כ"ק אד"ש את דברי הרמב"ם אלו, וממשיך שעפ"ז "מתעוררת תמי' הכי 
גדולה" היאך יתכן שלא מצינו שקיימו ומקיימים את מצות שמירת המקדש 

בזמה"ג. ועיי"ש התירוץ שזהו רק מצד פקו"נ בלבד[.

דהשכינה  כנ"ל  משמע  א'  דמצד   – זע"ז  הדברים  יתיישבו  כיצד  וצ"ב 
נעתקה ל"בית רבינו שבבבל" והיא איננה יותר במקום המקדש שבירושלים, 
אך מצד שני הלכה פסוקה היא וכנ"ל ששכינה אינה בטלה ממקום המקדש 

שבירושלים, כנ"ל.

ואולי יש לומר הביאור בזה:

תשל"ה   – באב'  כט"ו  לישראל  טובים  ימים  היו  'לא  ד"ה  במאמר  דהנה 
)ספה"מ מלוקט ח"ג ע' רמב ואילך( מבאר כ"ק אד"ש )על יסוד מאמר ד"ה 
סדר  שע"פ  אלוקי  גילוי  מצ"ע  האיר  דבביהמ"ק  אדנ"ע(  מכ"ק  עת"ר  נחמו 
השתלשלות )מבחי' המוחין(, אך נוסף על גילוי זה האיר בו גם גילוי אלוקי 
הקרבנות  עבודת  ע"י  שנמשך  הכתר(  )מבחי'  השתלשלות  מסדר  שלמעלה 

ועבודת "ועשו לי מקדש" דוקא )ולא מצ"ע(.

ומבאר שם )ע' רמה( דישנו הפרש בין ב' הגילוים וההמשכות בנוגע לזמן 
– המשכה שע"פ  בביהמ"ק מצ"ע  – דההמשכה שהאירה  והמשכתם  גילויים 
סדר השתלשלות, מאחר שהמשכה מוגבלת היא – לכן היא היתה מוגבלת גם 
בנוגע לזמן המשכתה, שהאירה ונמשכה רק בזמן שביהמ"ק היה קיים ולא 
המשכה   – הקרבנות  עבודת  ע"י  בביהמ"ק  שהאירה  ההמשכה  אך  בזמה"ג. 
שלמעלה מסדר השתלשלות, מאחר שהמשכה בלתי מוגבלת היא, לכן היא 

אינה מוגבלת לזמן המשכתה והיא מאירה ונמשכת גם בזמה"ג.
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]אלא שמבאר )שם ע' רמו(, דגם המשכה זו בזמה"ג ה"ה בהעלם כיון דזה 
שהיא מאירה גם בזמה"ג זהו מפני שהאור דהמשכה זו הוא א"ס, ולכן בכדי 
שיכות  לו  שיש  באופן  הוא  כשהעולם  דוקא  הוא  האור  נרגש  יהי'  שבעולם 
בנוגע להעלם  זהו  ירידה בעולם. אך מ"מ  ולא בזמה"ג שאז שנעשה  לאור, 
וגילוי ההמשכה, אך בנוגע להמשכה עצמה, הנה בנוגע להמשכה נעלית זו 
שלמעלה מסדר השתלשלות ה"ה נמשכת גם בזמה"ג כנ"ל )ועיי"ש במאמר 

המשל לזה מאור הלבנה([.

של  דרגא  באיזו  תלוי  דהדבר  הנ"ל,  הקושיא  ליישב  אולי  אפשר  ועפ"ז 
שבבבל" שהשראת  רבינו  "בית  בקונטרס  דהמבואר  מדובר;  והמשכה  גילוי 
וישבה  ונסעה  שבירושלים  המקדש  ממקום  בזהמ"ז  נעתקה  השכינה  וגילוי 
בקשר  אמורים  אלו  דברים  הנה  הגלות,  שבמקום  שבבבל"  רבינו  ב"בית 
להמשכה והגילוי שהאיר בביהמ"ק שבירושלים מצ"ע – המשכה שע"פ סדר 
השתלשלות, דאע"פ שבזמה"ג המשכה זו פסקה ממקום המקדש שבירושלים, 
הנה מ"מ אין פירוש הדבר שהיא פסקה מהעולם לגמרי, אלא מאירה ונמשכת 

היא במקום אחר בזמה"ג – במקום הגלות ב"בית רבינו שבבבל".

ודברי הרמב"ם שקדושת ביהמ"ק שבירושלים אינה בטילה אמורים בקשר 
להמשכה והגילוי שהאיר בביהמ"ק ע"י עבודת הקרבנות – המשכה שלמעלה 
זו להיותה המשכה בלתי מוגבלת היא איננה  מסדר השתלשלות, דהמשכה 
מוגבלת גם בזמן ומשו"ז מאירה ונמשכת היא במקום ביהמ"ק שבירושלים גם 
בזמה"ג, והיא איננה בטלה )אך מ"מ מאחר שבזמה"ג ירד העולם ממדרגתו, 

משו"ז המשכה זו בזמה"ג היא בהעלם, וכנ"ל מהמאמר(.

]אך ביאור זה עצ"ע, דעפ"ז נמצא שכל הקושיא בשיחה הנ"ל על מצות 
עבודת  ע"י  בביהמ"ק  שנמשך  הגילוי  מצד  היא  בזמה"ג  המקדש  שמירת 
שגילוי  ומאחר  בזמה"ג,  גם  שבירושלים  בביהמ"ק  הנמשך  שהוא  הקרבנות 
זה בזמה"ג הוא בהעלם )וכנ"ל מהמאמר( אי"מ מדוע לא אפשר הי' ליישב 
דכל  נמצא  דעפ"ז  אי"מ,  גם  השמירה.  מצות  על  בזמה"ג  חיוב  אין  דמשו"ז 
הגילוי שמאיר ונמשך ב"בית רבינו שבבבל" בזמה"ג הוא רק הגילוי המוגבל 
שע"פ סדר השתלשלות שהאיר בביהמ"ק שבירושלים, וזהו דוחק דמכללות 
ע"ד  הוא  זה,  העיקרי  מעט  מקדש  בבית  שמאיר  שהגילוי  משמע  השיחה 

ובדוגמת הגילוי שהאיר בביהמ"ק שבירושלים. וצ"ע[.
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 הדלקת נר חנוכה
בפתילות חדשות בדור הגאולה

 הת' יחיאל שי' יעקובוביץ
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

א
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  כותב  חנוכה  נרות  להדלקת  בנוגע 
"נהגו  תשי"א(:  להצ"צ,  ניסים"  שעשה  "ברוך  ד"ה  לקונטרס  )בהוספה 
ואדרבה  לזה  דאין חוששים  אומרים  ויש  יום חדשות,  בכל  יהיו  שהפתילות 

הישנות נוחין יותר לידלק. ולע"ע, לא יכולתי לברר מנהג רבנו בזה".

ומלשון זו נראה לכאורה, שהמנהג בפשיטות הוא לקחת פתילות חדשות 
בכל לילה, ורק ש"יש אומרים" לא לחשוש לזה. ]דאף שבשו"ע )סו"ס תרעג( 
פסק בפשיטות ש"אין חוששים לפתילות להחליפם", הנה כ"ק אד"ש מציין 
לפסק זה רק כ"יש אומרים", ומקדים לזה את דברי הכלבו ואבודרהם )אף 
"ומה  הוא  הל'  )באבודרהם  כן  לנהוג  שמוכרחים  פוסקים  אינם  גופא  שהם 
שנהגו לעשות פתילות חדשות בכל לילה אינו צריך"; וגם הכלבו מוסיף מיד 
לאחמ"כ "ובמסכת סופרים כתב אין חוששין לפתילת נר חנוכה להחליפה עד 

שתכלה"(( שמזכירים את המנהג להדליק בפתילות חדשות דוקא[.

וישב תשט"ז( ש"כ"ק מו"ח  )בש"פ  כ"ק אד"ש להדיא  וגם לאחר שסיפר 
בפתילה  להשתמש  נהג  הוא  חדשה[,  פתילה  ]לקחת  כך  נהג  לא  אדמו"ר 
ספר  בהדפסת  הנה   – בזה(  והכרעתו  רבנו"  "מנהג  שנתברר  )היינו  הישנה" 

המנהגים )בשנת תשכ"ו( הועתקה הוראה זו ככתבה וכלשונה1.

ומפי המשמשים בקודש אצל כ"ק אד"ש נודע2, שמחליפים את הפתילות 
בכל יום, כך ש)אף שלא נצטוו ע"כ בפירוש, הרי לפועל נתברר ש(כ"ק אד"ש 

מדליק בפתילות חדשות בכל יום.

1(  ע' 71.
2(  ראה בס' "מעשה מלך" ע' 309. ושם )הערה 15( מפי ר' חס"ד הלברשטאם )שהכין 
לו הרבנית  הורתה  גאנזבורג( שכן  ואח"כ החליפו רשד"ב  את הפתילות עד שנת תשמ"ח, 
בהסבירה שהחדשות בוערות טוב יותר. ובס' "חקרי מנהגים" ע' קנח )הערה 7( מפי רשד"ב 
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לנהוג  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  הדיוק  גודל  הידוע  וע"פ 
לכאורה  שהיו  כאלו  )אף  הק'  ממנהגיו  והשינוי  מהוריי"צ,  אדמו"ר  במנהגי 
. . טבעו ורגילותו"3 – הנה אף כי בסוד  מצד הבריאות( הוא "לא לפי רוחו 
גדולים מי יבוא ואין מחשבותיו מחשבותינו – יש לברר ולעיין בשיחותיו הק' 

מה שנראה בדא"פ הטעם להנהגה זו.

ב
והנה בשיחה הנ"ל )דשבת חנוכה תשט"ז( מביא כ"ק אד"ש, דאף שהמנהג 
לקחת פתילה חדשה הוא משום שכך הי' בנרות המקדש )כהטעם הב' בכלבו 
שם(, הנה בזמן הגלות אין טעם לנהוג כן. וזלה"ק )בביאור הטעם להנהגת 

אדמו"ר מהוריי"צ(4:

"מחול לקודש צריכים באמת שתהי' פתילה חדשה, דבר שהשתמשו לחול 
אינו ראוי לקודש. משא"כ מקודש לקודש, אין זה משנה, ואדרבה: להיותם 

כבר תשמישי קדושה, ראוי יותר שיעשו בהם מצוה נוספת.

והגם שבביהמ"ק לא הי' כך, י"ל דהוא כיון שבכל יום היא המשכה נעלית 
משא"כ  כחול5.  דאתמול  ההמשכה  נחשבת  החדשה  ההמשכה  שלגבי  יותר, 

בזמן הגלות, שהענינים הם ממילא בהעלם, אין זה משנה, ואדרבה". עכ"ל.

דזמן  ההעלם  ויורד  פוחת  שבדורנו  דכיון  בפשטות,  לומר  אפשר  ועפ"ז 
"בנוי ומשוכלל כבר  )ועד שהוא כבר  הגלות ומתקרבים לזמן בנין ביהמ"ק 
ההנהגה  סדר  שייך  שוב   – להתגלותו7(  מוכן  כבר  ומקומו  למעלה"6  עתה 

גאנזבורג שעשה כן מדעת עצמו. ]והוסיף דכיון שכ"ק אד"ש לא התעסק בעצמו בהחלפת 
מהוריי"צ  אדמו"ר  בדיוק  בהתחשב  לענ"ד  אולם  "הנהגה".  מכך  ללמוד  אין   – הפתילות 
להדליק דוקא בפתילות ישנות, ניתן בהחלט ללמוד מאי הקפדת כ"ק אד"ש להדליק בפועל 

בפתילות חדשות )שניכרות גם בראיית העין([.
3(  שיחת ליל ה' דחה"ס תשמ"ח. התוועדויות תשמ"ח ח"א עמ' 243 ואילך.

4(  שיחות קודש תשט"ז )הוצאה חדשה( ע' 169. תרגום מאידית.
5(  ואין משתמשים בכלים שנעשו לשם חול )ואפי' לשם קדושה נחותה כמו בית כנסת( 

עבור בית המקדש )רמב"ם הל' ביהב"ח פ"א בסופו(.
ועיין מנ"ח מצוה מ' שהקשה מחידוש הגמ' )ע"ז נב, ב( שאין משתמשים לביהמ"ק בכלים 

של בית חוניו, וצ"ע. המערכת.
6(  דבר מלכות ש"פ בלק תנש"א.

7(  שיחת ש"פ ויגש תשנ"ב )בלתי מוגה(.
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כבביהמ"ק, שהפתילות דאתמול הינם כבר בדרגת "חול" )כפי שממשיך שם 
בשיחה שבאמת גם בחנוכה ההמשכה היא חדשה בכל יום, ורק שבזמן הגלות 

ה"ז בהעלם( ויש לקחת פתילות חדשות.

אך דוחק לומר כן, ובפרט דלפועל גם בזמננו אנו "אותותינו לא ראינו", כפי 
שמביא כ"ק אד"ש בריבוי שיחות8 ]ואף דלגבי אד"ש עצמו כחשיכה כאורה 
ולגביו כל ההמשכות גלויות, הנה דוחק לומר שאצל אדמו"ר מהוריי"צ היו 
מצב  על  היא  בשיחה  אד"ש  כוונת  ובפשטות  לגביו,  גם  בהעלם  ההמשכות 
כללות עם ישראל[. וצריך לברר מהות החילוק בין זמן ביהמ"ק לזמן הגלות, 

והחידוש שבזמננו אנו.

ג
ובאמת יש להקשות בשיחה הנ"ל גופא, דהנה פסק הרמב"ם9: "מהו דישון 
המנורה, כל נר שכבה מסיר הפתילה . . ונותן בו פתילה אחרת . . ומדליק 
צח(.  במצוה  החינוך  )וכ"כ  מתקנו"   – כבה  שלא  שמצאו  ונר   .  . שכבה  נר 
היינו שמצוות  נידשנה הפתילה".   .  . "נר שכבתה  ב(  )פח,  במנחות  ומקורו 
דישון היא רק בפתילה שכבתה, אך באם הנר עדיין דולק – אין חיוב לכבותו 
בכדי לעשותו דשן )ומסיר רק את "קצות הפתילות השרוף שנשרף מהם"10(.

שבעת  יאירו  ת"ל   – יכבם  יכול  בוקר,  עד  מערב  "אי  בספרי  וכדאיתא 
דמצות  חדשות,  בפתילות  להדליק  בכדי  הנר  לכבות  דאין  היינו  הנרות", 
כוונת  מפרש  הרשב"א  ]ואמנם  מעצמן  אפילו  ש"יאירו",  היא  הנרות 
לא  ראשונים(  עוד  )ולדעת  שלדעתו  בבוקר,  ההטבה  על  רק  דקאי  הספרי 
מדליקים אז שוב את הנרות, ולכן אם הם עדיין דולקים אין לכבותם. ואילו 
לדעת אך  הדולקים.  הנרות  גם  לכבות  צריך   – הדלקה  חיוב  שיש   בערב 

8(  תהלים עד, ט. ולהעיר דאף שהל' בפסוק )לאחמ"כ( הוא "אין עוד נביא ולא אתנו 
יודע עד מה", הנה כ"ק אד"ש מה"מ מדלג על תיבת "נביא" )בציון "גו'"(. ובפשטות נ"ל שזהו 
כיון שהנביא ישנו, והוא יודע. ורק ש"אתנו" )הקהל שאליו מדבר אד"ש מה"מ( אין יודע. 

כדלקמן בפנים.
9(  הל' תמידין ומוספין פ"ג הי"ב.
10(  פיה"מ לרמב"ם מעילה פ"ג.
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הרמב"ם שחיוב ההדלקה הוא גם בבוקר, מוכרחת כוונת הספרי כנ"ל )שאף 
פעם אין לכבות([11.

ומביא כ"ק אד"ש12 דהזהר פוסק כהרמב"ם – דחיוב הדלקת הנרות הוא גם 
בבוקר. ובמילא נשאר הפירוש היחיד בדברי הספרי כשיטת הרמב"ם – שכל 
ואי"צ  דשן  בגדר  נעשית  לא  היא  הפתילה,  כבתה  ולא  דולקים  הנרות  עוד 

להחליפה.

ואילו בשיחה הנ"ל משמע שבכל יום הפתילה שדלקה אתמול היא בגדר 
"חול", וא"א להשתמש בה ביום החדש?

ד
והביאור בזה בפשטות, דבאמת ע"ד הרגיל אין מקום ע"פ טבע שתדלוק 
הפתילה )עם השמן( של אתמול גם היום, שהרי נאמר "מערב עד בקר" – "תן 
לה מדתה שתהא דולקת והולכת מערב עד בקר . . ושיערו חכמים חצי לוג 
מאורתא ועד צפרא"13. היינו שהכהן ממלא בדיוק את מידת השמן שתדלק 

עד למחר )אף שנרות המנורה החזיקו יותר ממידה זו14(.

ורק בדרך נס יתכן שהנרות ימשיכו לדלוק יותר מהזמן המיועד להם. כפי 
שהי' בנר המערבי בזמן שהיו ישראל עושין רצונו של מקום15 )עד מותו של 
שמעון הצדיק16(. או בזמן ר' חנינא סגן הכהנים שהי' "משמש בבית המקדש, 
ומעשה נסים היה במנורה – משהיו מדליקין אותה מראש השנה לא היתה 

מתכבה עד שנה אחרת"17.

11(  אבן האזל על הרמב"ם שם )ויסודו בחידושי הגרי"ז )זבחים יא, ב(. וכ"כ ר"ח הלוי 
על הרמב"ם בהל' ביאת מקדש פ"ט. ואמנם בשבט הלוי )ח"א סי' קצח( לומד בפשטות שגם 
כוונת הרמב"ם היא להטבת הבוקר בלבד )שאז אינו מכבה(. אך מפשטות ל' הרמב"ם ל"מ 

לחלק כן. ועכצ"ל כסברת הגרי"ז(.
12(  בדבר מלכות ש"פ תצוה )ב( תשנ"ב, שוה"ג הב' להערה 3.

13(  מנחות פט, א. הובא ברש"י עה"פ )תצוה כז, כ(.
14(  כמוכח מהמשך הגמ' שם "מלמעלה למטה שיערו". וראה לקו"ש ח"ל ע' 304.

15(  שבת כב, ב.
16(  יומא לט, א.

17(  תנחומא תצוה סי' ג. הובא בתו"ש אות צג. ושם הביא מכת"י הרב הגדול מוה"ר 
וידאל הצרפתי ז״ל )בעמח"ס מגיד משנה על הרמב"ם( שהקשה "וכי בטלה מצות הדלקה, 
ואולי לא היה זה אלא בנר מערבי, או י"ל שהשמן היה קיים והיה מקיים הדלקה בחילוף 
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והעיקר בנוגע לנדו"ד – בזמן נס חנוכה, שדלקו הנרות ברציפות במשך ח' 
ימים )לביאורו הידוע של כ"ק אד"ש שלא מזגו שמינית מהשמן בכל יום, וכן 
לא כלה השמן מהנרות(. ולשיטת הרמב"ם, לא החליפו אז )ובשאר תקופות 

הניסים( את הפתילות בכל יום18.

וע"פ ביאור אבן האזל הנ"ל, שלשיטת הרמב"ם רק אם הנר כבה "נידשנה 
הפתילה", אך אם המשיך הנר לדלוק אין השמן והפתילה בגדר "דשן" – י"ל 
וא"א  "חול"  בגדר  היא  הרי  הפתילה,  כבתה  הנ"ל, שאם  השיחה  בסגנון  גם 
להשתמש בה למחר, אך כשממשיכה לדלוק )בדרך נס( הוי הוכחה מן שמיא 

שהמשכה זו מתאימה ועודנה בגדר "קודש" גם עבור יום זה.

ה
אמנם, בשיחה הנ"ל משמע, שענין זה – שההמשכה דיום האתמול מתאימה 
גם ליום זה – שייך לזמן הגלות, ונובע מצד ההעלם, שלא ניכר ההבדל בין 
ההמשכות. ואיך יתכן שדוקא בזמן שבנ"י "עושין רצונו של מקום" וחביבותם 
אצל הקב"ה גדולה עד כדי עשיית נס מיוחד בנרות המנורה – יהי' מצב של 

העלם כזה בביהמ"ק?

)דבאמת שרש  מגילוי  נובע מההעלם שלמעלה  זה  מיוחד  שנס  ועכצ"ל, 
למעלה  הינן  המוסתרות  שהדרגות  כיון  הגילוי,  מכח  למעלה  הוא  ההסתר 
מגדר גילוי19(. דהיינו שההמשכות שנמשכו באותם הימים שלא כבו הנרות, 
היו נעלות מכדי גילוי והתחלקות, כך שלא יכלו להכיר שבכל יום נמשכת 
המשכה נעלית יותר מביום שלפניו. ובמילא נשארה אותה פתילה לדלוק גם 

ביום זה.

זה מודגש בנוגע לנס חנוכה, שהיו"ט שנקבע לזכרו מתחיל דוקא  וענין 
בחציו השני של החודש, שבו הולכת הלבנה ומתמעטת מיום ליום )בשונה 
משאר החגים החלים ביום שבו "קיימא סיהרא באשלמותא", ועכ"פ בחציו 

פתילה חדשה". אך זהו לשיטות הראשונים שיש לכבות את הנר בשביל לקיים מצות הדלקה 
)ולשיטתם גם אין חיוב הדלקה בבוקר(; משא"כ לשיטת הרמב"ם שבפנים.

18(  ומזה הביא הגרי"ז )שבהערה 10( ראי' נוספת לשיטת הרמב"ם, שהרי אם כיבו הנר 
– מוכרחים לדשן את השמן שנותר בו )וכ' שם דלשיטה שהנס הי' בפך עצמו אינה ראי'. אך 

אד"ש מה"מ שולל שיטה זו מכל וכל(.
19(  כמבואר בארוכה בד"ה וידעת )מוסקבה( תרנ"ז.
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הראשון של החודש(. ומבאר כ"ק אד"ש20, דמיעוט האור הוא תוצאה מקירוב 
להאיר.  יכולה  אינה  המשפיע  אל  המקבל  ביטול  החמה, שמצד  אל  הלבנה 
ואמנם ביחס לזולת נראה שמיום ליום גובר ההעלם, אבל ביחס לעצם ה"ז 

להיפך – שככל שמתקרבת הלבנה לחמה, מתוסף בגילוי העצם.

ולכן21 נקבע היו"ט דחנוכה בשמן דוקא )המורה על העצם(, כי היונים רצו 
לטמא את קדושת התורה, ונצחון מלחמה זו הוא דוקא ע"י נסתר דתורה.

מבחינה  שנמשך   – עצמו  החנוכה  נס  בימי  ההמשכה  היתה  שעד"ז  וי"ל 
נעלית ביותר, שלגבי הזולת נראה כהעלם ועד שאינו מבחין במעלת ההמשכה 

שביום זה לגבי היום שלפניו.

ו
ד"נמנע  המיוחד  באופן  חנוכה  נס  שהי'  בטעם  דהנה  בזה,  להוסיף  ויש 
הנמנעות" )שהשמן בער ולא כלה כאחד(, מבאר כ"ק אד"ש22 שהוא נפעל ע"י 

עמידתם של בנ"י אז בתנועה תמידית של מסירות נפש:

בשנים כתיקונן, כשאור הקדושה מאיר בגילוי, מספיקה תנועה של מס"נ 
וכאשר  ודעת.  בעבודה שע"פ טעם  גם  לפעול  בכדי  )בק"ש(  היום  בתחילת 
"החושך יכסה ארץ" והעולם מסתיר על אלוקות, לא די ברושם המס"נ הנותר 

בהעלם, ומוכרחים להרגישה כל היום.

אך כאשר חושך העולם גדול כ"כ, עד שהוא מנגד לאור הקדושה – כפי 
שהי' בימי יון – צריכה העבודה להיות במס"נ תמידית, על כל צעד ושעל, 
במשך כל היום. וזו היתה עבודתם של בנ"י בימי חנוכה, ובזכותם נפעל הנס 
– השמן בער באופן טבעי  ולמעלה מהיפך הטבע  באופן שלמעלה מהטבע 

ועם זאת לא כלה.

שלמעלה  הנשמה  עצם  מצד  דוקא  באה  שמס"נ  בחסידות,  מבואר  והנה 
מגילוי; כיון שמצד הגילויים )המוחין והמדות( אין הכרח )והם אף מונעים( 

20(  בדבר מלכות ש"פ וישלח תשנ"ב.
21(  דבר מלכות ש"פ מקץ תשנ"ב.

22(  לקו"ש חט"ו ע' 187 ואילך.
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שיהודי ימסור את נפשו – שהרי זהו היפך מציאותו, ודוקא מצד עצם הנשמה 
הוא מוכרח למסור נפשו23.

ענין המס"נ בשם  נקרא  מגילוי. שלכן  מן ההעלם שלמעלה  נמשך  ועי"ז 
"קידוש השם" – ש"שם" )בניגוד לאור( הוא ענין של העלם, וע"י הביטול ומס"נ 

"מקדשים" את ה"שם" בקדושת העצמות שלמעלה מגדר העלם וגילוי24.

נאמר  ה'  דבאהבת  בתורה.  טעם  נאמר  לא  מס"נ  דעל  מבואר25  ובמ"א 
"לאהבה את ה' . . כי הוא חייך", שהאהבה נובעת מהתבוננות בהוי' המחי', 
משא"כ המס"נ נמשכת מעצמות אוא"ס שלמעלה מבחינת "חייך", והוא שם 

הוי' שלמעלה מגילוי, ועליו נאמר26 "וחכיתי להוי' המסתיר פניו".

ועפ"ז מובן מה שבימי נס חנוכה היתה ההמשכה מדרגת ההעלם שלמעלה 
מגילוי. וכפי שבא לידי ביטוי בהדלקת הנרות – שלא ניכר ההבדל בהמשכת 

יום זה ליום שלאחריו, ולא הי' צורך להחליף את הפתילות בחדשות.

ז
ובעומק יותר:

והקטרת הקטורת27: לדעת אבא  הנה איפליגו תנאי בסדר הטבת הנרות 
את  בהטיבו  בבוקר  בבוקר  דכתיב   .  . מקטיר  ואח"כ  ]כולן[  "מטיב  שאול 
הנרות, והדר יקטירנה". היינו שעבודת הקטורת הינה עבודה בפ"ע שנעשית 

לאחר הטבת )והדלקת( הנרות.

ייטיב את ]כל[ הנרות ואח"כ יקטיר, אלא יקטיר  אך לדעת חכמים "לא 
]לאחר הטבת חמש נרות[ ואח"כ ייטיב ]יגמור הטבת שתים[". היינו שהקטרת 
הקטורת נעשית באמצע הטבת )והדלקת( הנרות. וכן נפסק להלכה28, ש"מטיב 

זה שבהיכל חמש נרות . . ונכנס ומקטיר, ואח"כ . . מטיב שתי הנרות".

23(  ראה בארוכה במאמר ד"ה ואתה תצוה תשמ"א, קונטרס פורים קטן תשנ"ב.
24(  מאמר ד"ה אתה אחד תשכ"ט, קונטרס ט'-יו"ד כסלו תש"נ. נדפס בסה"מ מלוקט 

ח"ד.
25(  סה"מ תרפ"ד ע' קצב ואילך.

26(  ישעי' ח, יז.
27(  יומא יד, ב ואילך.

28(  רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ו הלכה ג-ד.
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ומבאר כ"ק אד"ש29, שעבודת הקטורת מורה על הקישור והחיבור דישראל 
וקוב"ה, מצד עצם הנשמה – בחינת היחידה המיוחדת עם הקב"ה )ומאריך 
דוקא  הוא  זה  ענין  ושלימות  הקטורת(.  עבודת  בפרטי  מרומז  זה  כיצד 
כשהתקשרות זו )שמצד בחינת החידה( נמשכת ומתגלה בכוחות הפנימיים – 
ע"י הטבת והעלאת הנרות – "נר הוי' נשמת אדם" – גילוי אור ה' בכל דרגות 

הנשמה.

ולכן נעשית עבודת הקטורת דוקא באמצע הטבת הנרות, כך שב' הנרות 
האחרונים מודלקים לאחרי ובכח דרגת הקטורת, שגם דרגת היחידה נמשכת 

ומתגלה בכחות הגלויים.

אמנם, בזה"ז )כאשר רק "נשלמה פרים שפתינו"( אומרים בכל יום בעת 
. והטבת שתי   . . אליבא דאבא שאול   . "אביי הוה מסדר  אמירת הקרבנות 
נרות קודמת לקטורת", דלא כפי שנפסק להלכה. מכיון שבזמן הגלות עבודת 
הקטורת )גילוי היחידה( היא עבודה בפ"ע )מס"נ בטהרתה(, ולא שייך כ"כ 

שתומשך ותתגלה בכוחות הפנימיים )הטבת הנרות(.

ורק ביוהכ"פ, כשכאו"א מישראל הוא בדרגת הכה"ג שנכנס לפני ולפנים – 
אומרים בסדר העבודה כפי שנפסק להלכה: "לפנים יכנס להטיב חמש נרות 
שבחי'  היינו  הנשארות".  הנרות  שתי  את  ולהטיב  הבוקר  קטורת  ולהקטיר 
היחידה ביום זה היא בגילוי כזה שניתן להמשיכה ולגלותה בכחות הפנימיים 

)ומעין זה נמשך על כל השנה כולה(.

ח
והנה, גם בזמן שהי' ביהמ"ק קיים – לא תמיד הי' הסדר כחכמים, שהרי, 
 – כבה  שלא  שמצאו  ו"נר  הטבתם",  היא  הנרות  ש"הדלקת  הרמב"ם  לדעת 
שהמשיכו  שבימים  נמצא,   – מיוחדת  הדלקה  פעולת  בלא  בלבד  מתקנו" 
הנרות לדלוק )אם נר המערבי לבד, או בזמן ר"ח סגן הכהנים, והעיקר – בימי 

נס חנוכה(, לא היתה הדלקת שתי נרות לאחר עבודת הקטורת.

בגילוי בחינת היחידה  הי' חסר לכאורה  ניסים אלו  נמצא, שבזמני  וא"כ 
בכוחות הפנימיים, ועבודת הקטורת )גילוי היחידה( היתה עבודה בטהרתה, 

בלא פעולה ממשית )של הדלקה( שתמשיך גילוי זה בנרות.

29(  בדבר מלכות ש"פ תצוה )ב( תשנ"ב.
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כתוצאה  נבע  זה  שענין  חנוכה(,  לנס  בנוגע  )עכ"פ  מובן  הנ"ל  וע"פ 
מעמידתם התמידית של בנ"י בתנועה של מס"נ )כנ"ל(, ע"ד העבודה בזמן 
להתגלות  שייך  הי'  שלא  כזה  בתוקף  היחידה  גילוי  הי'  ובמילא  הגלות. 

ולהימשך בכוחות הפנימיים – העלם שלמעלה מגילוי.

ט
ע"פ כהנ"ל מובן טעם הדיוק להדליק את נרות החנוכה בפתילות ישנות 
דוקא, דאף שנרות החנוכה הם "זכר ודמיון" למנורת המקדש, ובנרות אלו 
הרי   – בחדשות  הפתילות  את  להחליף  מוכרחים  היו  כבו(  )אם  הרגיל  ע"ד 
בימי חנוכה גם במנורת המקדש גופא לא החליפו את הפתילות, מצד המשכת 

ההעלם שלמעלה מגילוי.

בימי  ושנה  שנה  שבכל  מובן  ונעשים",  נזכרים  האלה  ש"הימים  וכיון 
החנוכה מאירה דרגת ההעלם שלמעלה מגילוי )וכנ"ל שמטעם זה נקבעו ימי 
החנוכה בחציו השני של החודש(, שמצד המשכה זו אין מקום להבדיל בין 
ההמשכה דיום זה להמשכה ביום שלפניו, ואדרבה – דוקא בלקיחת הפתילה 
עילוי  גודל  ניכר  זה,  דיום האתמול מבלי הבט על מעלת ההמשכה שביום 

ההעלם שבימי חנוכה, שלמעלה מגילוי והתחלקות.

אך לאידך, התכלית והמטרה היא שגם דרגא זו תבוא סוכ"ס לידי גילוי. 
כמבואר בשיחה הנ"ל )דש"פ וישלח )ס"ה(( שהצורך במיעוט האור )דהלבנה( 
בכדי להתקרב לעצם אינו אלא כל זמן שנשאר מציאות נפרדת, אך כשהמקבל 
 – החמה"  כאור  הלבנה  אור  "והי'  לע"ל  שיהי'  כפי   – המשפיע  עם  מתאחד 

העצם עצמו הוא בהתגלות30.

שלמעלה  הנעלמות  הדרגות  לכל  בנוגע  גם  היא  זו  תכלית  ]ובפשטות 
מגילוי. ובזה יש לבאר הבאת הפסוק )הנ"ל סוס"ו( "וחכיתי להוי' המסתיר 
פניו . . וקויתי לו" כהוכחה למעלת ההסתר על הגילוי – דלכאו' פשטות לשון 
זו אינה שמחכה להסתר פני הוי', אלא שמקוה ומחכה ש"הוי' המסתיר פניו" 
יתגלה31. היינו שהגילוי נעלה על ההסתר? אך ע"פ הנ"ל מבואר, שהתכלית 

30(  וגם תכלית זו מודגשת בימי החנוכה – שבפועל ובגלוי מודגש גם אז הענין ד"מוסיף 
והולך" מיום ליום בהתגלות האור )ס"ח שם(.

31(  וגם למשמעות דברי הנביא בענין שם, כוונתו לגילוי הוי' – ראה מצו"ד שם: "אקוה 
לה' שכן יהי', עם כי עתה הוא המסתיר פניו מבית יעקב הם עשרת השבטים, לא יסתיר פניו 
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היא שגם דרגא זו תבוא לידי גילוי, וההוכחה מהפסוק היא שהנביא מחכה 
דוקא לגילוי "הוי' המסתיר פניו" עתה, שדוקא דרגא זו תתגלה. וק"ל[.

חודר  – שההעלם דהעצם  זו  כבר מציאות תכלית  שייכת  וי"ל, שבדורנו 
בגילויים, כמבואר בשיחה שם )ס"י( שמיעוט הלבנה אינו אלא לצורך עבודת 
הבירורים, מפני שבירת הכלים וירידת ניצוצות הקדושה למטה, ולכן יורדת 
דתוהו.  הניצוצות  את  לברר  בכדי  מקבל(  בבחי'  )ונעשית  לבי"ע  הלבנה 
)וב( מצד  גם  הענינים  כל  ונשלמו  נגמרו  "כבר  )סי"א(  זה  בדורנו  משא"כ 
העולם", ו"כבר נסתיימה ונשלמה עבודת הבירורים" )כמבואר ביתר הרחבה 

בהמשך השיחות שלאח"ז(.

ויתירה מזו משמע שם, שענין זה שייך כבר מאז "החתונה ד"בית יוסף" 
"שבמילוי  כסלו,  לט"ו  י"ד  שבין  בלילה  שם(,   110 )הערה  תרפ"ט"  בשנת 
"יום  תורה,  דמתן  החודש  השלישי,  דחודש  וט"ו32  בי"ד  הלבנה  ושלימות 
אור  "והי'   – וכנס"י  דהקב"ה  דהנישואין  נעשית תכלית השלימות  חתונתו", 
הלבנה כאור החמה", שהלבנה )כנס"י( אינה צריכה לקבל מהחמה )הקב"ה, 
)לבנה(  ד"ישראל  שזהו"ע  כמו החמה,  בעצמה  כיון שנעשית  הוי'"(,  "שמש 

וקוב"ה )חמה( כולא חד"".

כ"ק  להנהגת  הסבר  לשמש  יכול  זה  שענין  )בדא"פ(  נ"ל  תחתון  ובדעת 
החנוכה  נרות  את  בפועל  להדליק  פשיטות(  בדרך  לרבים  )והוראתו  אד"ש 
הישנות  הפתילות  שבהדלקת  המעלה  אף  על  יום,  בכל  חדשות  בפתילות 
בגמר  וסיהרא  היחוד דשימשא  )כהנהגת אדמו"ר מהוריי"צ(. שבזה מודגש 

עבודת הבירורים )שזהו המעמד ומצב דדורנו( – הבאת ההעלם לידי גילוי.

מבית יהודה אם ישמרו התורה".
32(  ומציין להערה 15 שם "שמילוי ושלימות הלבנה . . הוא בין י"ד לט"ו".
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התעסקות בפרסומי ניסא בזמן הגאולה

 הת' יחיאל שי' יעקובוביץ
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

א
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מתייחס  תשנ"ב  וישב  ש"פ  בדבר-מלכות 
שליט"א לתמיהת חסידים בנוגע להתעסקות בפרסום הניסים, וזלה"ק: "חסיד 
יכול לטעון, שחינכו אותו לכך, שכל ענינו הוא – לימוד התורה. אין לו זמן 
כלל לענינים אחרים, כולל גם מופתים, עד שהם אינם תופסים אצלו מקום 

כל-כך".

]ובשוה"ג מציין לשיחת ש"פ תבוא תשמ"ז33, ששם מוסיף בטענתם שלא 
להתפעל ממופתים – ע"פ תורת הבעש"ט ש"ענין הנס הוא שנתחדש הדבר 
שגם  דהיינו  ג"כ",  טבע  זה  נעשה  ואח"כ  נס,  נק'  הטבע  על  הראשון  בפעם 
הטבע לאמיתתו הוא נס, וכשם שאין מתפעלים מניסים הנעשים בדרך הרגיל, 

כך אין להתפעל מניסים המיוחדים[.

ומתרץ: "ראשית, צריכה להיות ההכרה וההודאה לה' על הניסים שהוא 
עושה". דהיינו, שכחלק מהכרת הטוב להשי"ת על חסדיו אשר עושה בכל יום 
עימנו, הנה כאשר רואה שהקב"ה משנה מדרך הטבע וההנהגה הרגילה בכדי 

להושיע אותו – מוכרחת להיות הודאה מיוחדת על זה.

חזקי'  לעשות  הקב"ה  "ביקש  הגמרא:  דברי  ע"פ  העיקר(  )והוא  ומוסיף 
משיח . . אמרה מידת הדין לפני הקב"ה . . חזקי' שעשית לו כל הניסים הללו 

)שניצל מסנחריב ונתרפא מחליו( ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח".

]וידוע ביאור השל"ה )בפ' בשלח( שהכוונה בזה היא "שלא הקדים לומר 
להתלבש  תכף  לו  היה  כי  אותו,  מה שהבטחת  בפועל  קודם שעשית  שירה 

באמונה ולומר שירה לפניך קודם שעושה הדבר".

33(  התוועדויות ח"ד ע' 344.



23יו"ד־י"א שבט תשע"ו • ס"ו שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ

ובודאי לא הי' זה חסרון במדת הבטחון של חזקי', שהרי איתא במדרש34 
. דוד אמר ארדפה אויבי   . זה  "ארבעה מלכים היו, מה שתבע זה לא תבע 
ואשיגם וגו', א"ל הקדוש ברוך הוא אני עושה כן . . עמד אסא ואמר אין בי 
כח להרוג להם אלא אני רודף אותם ואתה עושה, אמר לו אני עושה . . עמד 
יהושפט ואמר אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף אלא אני אומר שירה ואתה 
עושה . . עמד חזקיהו ואמר אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר 

שירה, אלא אני ישן על מטתי ואתה עושה".

התפעל  שלא  רק  הקב"ה,  של  בנפלאותיו  לגמרי  בטח  שחזקי'  דהיינו 
מהנהגתו הניסית ולא ראה צורך לומר על כך שירה )כ"א רק לאחר שנתרפא 

מחליו, בתור הודאה להשי"ת(.

נסיו  לומר  צריכין  אנו  מה  חזקיהו,  "אמר  במדרש35:  להדיא  וכדאיתא 
כבר  לא  סופו!  ועד  העולם  מסוף  זאת  מודעת  כבר  הקב"ה?  של  וגבורותיו 
סוף  עד  וגבורותיו של הקב"ה  נסיו  וראו  גלגל החמה באמצע הרקיע  עמד 

העולם"?![

שעושה  הניסים  של  ניסא  שפירסומי  בעניננו,  מובן  זה  "על-פי  ומסיים: 
בפועל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  להבאת  נוגע  זה  הרי   – בזמננו  הקב"ה 
ממש"! ]דהיינו, כיון דחזינן שהנהגת חזקי' שלא להתפעל מהנהגתו הניסית 
של הקב"ה מנעה אותו לגאול את עם ישראל, מובן שבכדי להביא את הגאולה 
כיום יש להשלים חסרון זה – ולהביע רגש של התפעלות הנפש שיתבטא עד 

לפרסום הניסים[.

ומורה לפועל: "מאחר שכבר עומדים לאחרי כל הענינים, והגאולה עדיין 
לא באה – דבר נכון ביותר הוא לעסוק בענין של "פירסומי ניסא", לפרסם 
עושה  שהקב"ה  הניסים  את   – ומקום  מקום  ובכל  הזולת,  ואצל  עצמו  אצל 

עימנו, מתוך ידיעה שבזה קשורה הגאולה האמיתית והשלימה"!

34(  איכה רבה ד, פט"ו.
35(  שיר השירים רבה פרשה ד.
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הזולת"  "אצל  רק  הניסים  דאין התועלת בפרסום  בזה,  הדיוק  ]ולכאורה 
)כפי שית' לקמן(, אלא יש צורך מיוחד "לפרסם אצל עצמו" ולעורר בנפשו 

רגש של התפעלות מהניסים[.

ב
ולכאו', לאחרי כל הביאורים בגודל העילוי דפרסומי ניסא וכו', עדיין אין 
ניתן  זה  חינוך  שהרי,   – ממופתים  להתפעל  לא  אותו"  "שחינכו  לכך  מענה 
)כנסמן בשוה"ג שם( ישירות מקדש הקדשים הוד כ"ק רבותינו נשיאינו נ"ע –

כ"ק  )יבלחט"א(  כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לחתנו  כמבואר בארוכה באגרת 
ודרכי  חב"ד,  חסידות  דרכי  דרכים,  ה"פרשת  היא  זו  אשר  מה"מ36,  אד"ש 
החסידות של ואהלין פולין וגאליציען . . חסידי ואהלין פולין וגליציען . . על 
הרוב הנה איש איש מהם כותב בספר את אשר שמע מרבו . . ומעשה נפלאות 
בסיפורים שונים, זאת אומרת, אשר כי הכל תלוי בשימת לב . . חסידי חב"ד, 
גם הם כותבים תורת רבותינו . . האברכים הצעירים תאבים גם לשמוע איזה 
חסידי  גדולי  בעיני  כי  בהם,  גוערים  הישנים  החסידים  אבל  ומופת,  סיפור 
חב"ד המופתים, הם כעין פגיעה בכבוד החסידות, קטנות ושפלות, ואין משים 

לב לזה".

ומדגיש, שמקור הנהגה זו אינו בהרגש ליבם של חסידים אלו, אלא "גופא 
בתר רישא גרירא . . החמשה דורות חסידים ואנשי מעשה אשר הלכו במאור 
תורת החסידות חב"ד, הלכו בדרכי החסידות המתאים לתורת החסידות כפי 

הוראת הנשיא כ"ק אדמו"ר שבדור".

"ואשר על כן, הנה במקום אשר חסידי ואהלין פולין וגאליציען, כותבים 
ספורים ומאורעות, ומנחילים לנו ספרים שלמים מלאים נפלאות, הנה חסידי 
חב"ד מנחילים לנו, ספרים שלמים בתורת החסידות. הנחות מדברי רבותינו, 

ביאורים ארוכים והסברים שכלים עמוקים".

וא"כ מהי הטענה על אותו חסיד שאינו רוצה להתעסק בפרסום הניסים 
על  דגש  לשים  שאין  הדורות,  במשך  חב"ד  חסידי  נתחנכו  אכן  כך  הרי   –

המופתים?

36(  אג"ק שלו ח"ב ע' שסא ואילך )ההדגשות אינם במקור(.
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שכבר  "מאחר  אד"ש  דברי  בהמשך  מתורץ  זה  שענין  אפ"ל,  בפשטות 
עומדים לאחרי כל הענינים, והגאולה עדיין לא באה" – היינו דכיון שעברו 
כמה דורות שבהם סיימו את כל העבודה ואעפ"כ משיח עדיין לא בא – כנראה 

שחסר בענין פרסום הניסים.

בדורות  העבודה  כאילו  משמע  דא"כ  ההסבר,  שזהו  גדול  דוחק  אך 
הקודמים היתה חסרה ו"מוטעית", ולכן לא הי' בכוחה להביא את הגאולה. 

ומוכן שלא שייך לומר כן על דברי הוד כ"ק רבותינו נשיאינו.

ג
ויתירה מזו:

עוד בתקופת אדמו"ר מהוריי"צ, ביקש ממנו כ"ק אד"ש להראות ולפרסם 
)לדוגמא( בשיחת ש"פ שמיני תשכ"ט: "פעם ראיתי  וכפי שמספר  מופתים. 
כך  על  לספר  רצוני  כי  לו  אמרתי  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  אצל  גלוי  "מופת" 
לאחרים. כ"ק מו"ח אדמו"ר לי: הרי ישנו הענין ד"אותות ומופתים – באדמת 
בני חם" דווקא וכו'. השבתי, שלפועל ישנם יהודים חיים )"לעבעדיקע אידן"(, 
וכפי שמצבם של בני-ישראל בעת ההיא, שבשומעם מופת, הרי זה יפעל בהם 
חמימות )"וועט דאס זיי אינגאצן אנווארעמען"( והדבר יפעול חיזוק בתורה 

עבודה וגמילות חסדים".

היינו, דמחמת ירידת הדורות נתעורר הצורך להראות מופתים גם עבור 
בנ"י – שיתעוררו מכך. וכפי שמוכיח כ"ק אד"ש מאגרת אדמו"ר מהוריי"צ 
ציערו אותו בכך שאין אדה"ז  – בה מסופר על אברך שחבריו  הנ"ל עצמה 
מראה מופתים, ואף שלא סיפר על כך – קיבל מדריכו הוראה מאדה"ז "להפיג 
צערו, וזה יהי' לו לאות ולאחרים למופת", ואמר לו "היש לך מופת גדול יותר 

מזה, לעשות מגולמי עץ – אדם";

דאף שמדוייק הלשון "לאחרים למופת", היינו דהחסיד עצמו אינו צריך 
זה  מסיפור  וכמוכח  מופתים,  גם  עשו  צורך  הי'  כאשר  "אעפ"כ,   – מופתים 
גופא. במילא הרי עתה בפרט, כאשר החושך גדול ביותר, שהרי ניצבים אנו 
בסמיכות יתר לעלות השחר וככל שקרב הבוקר כך גובר החושך, הרי כדי 
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ולא מפריע  ל"מופתים",  וההסתרים מוכרחים להגיע  לשבור את ההעלמות 
שזה מדרכה של חסידות פולין, ובלבד שהענין יתבצע"37.

ומסתבר שאדמו"ר מהוריי"צ עצמו קיבל הסבר זה, כפי שמספר כ"ק אד"ש 
)בהמשך להנ"ל(: "זוהי הסיבה שראו אצל הרבי הנשיא את עניין המופתים 
בריבוי גדול ביחס למה שהיה בדור שלפניו. – וכידוע לכל אלו שרצו לעקוב 
ולהתבונן בכך הרי נוסף על העובדה שעצם מציאותו בחיים חיותו בעלמא 
עניין  שהיה  לפני  שנה   17 הרופאים  שהתבטאו  )כפי  "מופת"  היתה  דין 
ההסתלקות( וכל הענין היה שלא בדרך הטבע לגמרי – ואף שלא כל הפרטים 
ידועים, ולא נתפרסמו לרבים, הרי היו כמה וכמה מופתים וחלק מהנוכחים 

כאן חוו מופתים אלו בעיני בשר".

אך כל זה הוא רק בנוגע ליהודים שמחמת ירידת הדורות צריכים לראות 
מופתים בכדי להתעורר ולהתפעל, ואילו שאיפתו של חסיד נותרה ללמוד 

חסידות בשופי, מבלי להתפעל ממופתים.

שסיפר  מה  "ידוע  נשיאותו:  בראשית  עצמו  אד"ש  כ"ק  הדריך  גם  וכך 
אדמו"ר הזקן כי במזריטש התגלגלו מופתים, אלא שהיו "מונחים" בעניינים 
של  עבודתו  אופן  לנו  נוגע  מה  לכאורה,  הגביהום.  לא  ואפילו  יותר  נעלים 
אדמו"ר הזקן במזריטש? אלא שמכאן הוראה שאף עתה יש מופתים שהרי 
"לא נפלאת היא" אלא שמכל מקום אין צורך לחפשם )שאם יעשה כן ישלחוהו 
ל... פולין(. עליו להיות מונח בביצוע הציווי שהטילו עליו ולא להגביה אפילו 
את ה"מופת", ואז יזכה שהרבי הנשיא בעצמו יגביה את ה"מופת" וימלא את 
משאלות לבבו לטובה . . אך הוא עצמו צריך לעסוק בעניינים נעלים יותר, 

שכן עניין המופתים שייך בפולין"38.

37(  ש"פ בשלח תשי"ד.
38(  ש"פ לך לך תשכ"ה.
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ואילו בשיחה זו מורה אד"ש להדיא, דלא זו בלבד שיש להתעסק בפרסומי 
מהמופתים.  התפעלות  רגש  לעורר  עצמו",  "אצל  גם  אלא   – לאחרים  ניסא 

להיפך מהנהגת חזקי' שהי' "ישן על מטתו".

ד
וי"ל הביאור בזה, דהנה באמת ענין המופתים הוא נעלה ונשגב – שדרכם 
הגבהה  ע"י  דוקא  כ"א  מצ"ע,  העולם  בגדרי  נמשכת  שלא  אלוקות  מתגלה 
שלמעלה מהטבע. וע"י פרסום הנס מגלים בעולם דרגת אלוקות נעלית כזו.

והטעם שלא התעסקו בזה בדורות הקודמים הוא בפשטות, כיון שהתמסרו 
ענין  ואילו  והשגה,  בהבנה  החסידות  לימוד   – עצמם  עם  לעבודה  בעיקר 

המופתים התקבל אצלם כענין חיצוני שאינו נוגע לאדם עצמו.

שנהג   – ווילענקער  משה  ר'  אודות  מהורי"צ39  אדמו"ר  שמספר  וכפי 
ופעם אחת ביקש ממנו  זאב( חסידות מתורת אדה"ז,  )ר'  לחזור בפני אחיו 
אחיו שיספר "עפעס א מופת פון רבי'ן", וענה לו ר' משה: "אני נותן לך את 
נחשב  היינו שענין המופתים  הרגלים".  צפרני  את  רוצה  ואתה  לשד השמן, 

כ"צפרניים" לעומת "לשד השמן" – שהוא לימוד החסידות.

ושפלות,  קטנות  החסידות,  בכבוד  פגיעה  "כעין  המופתים  היוו  ובמילא 
ואין משים לב לזה", ולכן: )א( לא התפעלו מראיית המופתים ואף לא "הרימו" 
הניסים  ופרסום  בסיפור  לא התעסקו  ופשיטא ש)ב(  אותם מתחת השולחן. 

לאחרים )אף לאלו שעבורם היתה תועלת והתעוררות משמיעת המופתים(.

– דור האחרון של  זה  "בדורנו  כי  זה, מעיד כ"ק אד"ש40  משא"כ בזמננו 
שהיו  העבודה  עניני  כל  ונשלמו  נסתיימו  שכבר  דמשיחא,  עקבתא  הגלות, 
צריכים להעשות במשך זמן הגלות – י"ל שכל בנ"י הם בדרגא זו" ד"אדם כי 
גדולה  וכביאור אדה"ז בלקו"ת ש"אדם הוא במדרגה  גו'",  יהי' בעור בשרו 
לפי שהוא שלימו דכולא . . אדם הזה כשמוכשרין מעשיו ותיקן כל הדברים . 
. יוכל להיות עדיין בעור בשרו בחי' התחתונה שבו לא נתברר הרע והפסולת 
ממנו ונולדים סימנים בגשמיות בבשרו . . והם הנגעים . . מפני שברוחניות 

39(  סה"ש תש"ד ע' 59.
40(  דבר מלכות ש"פ תזו"מ תנש"א )ס"ט(.
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בעבודת ה' תיקן במעשיו ובירר הרע מן הטוב בכל הדברים )בירור הרע מן 
הגוף ומן הנפש(, רק פסולת שבסוף לבושיו עדיין לא נתברר"41.

והגאולה עדיין  ועפ"ז מובן ד"מאחר שכבר עומדים לאחרי כל הענינים, 
לא באה" – היינו שסיימנו את כל הבירורים וההכנות הפנימיות לגאולה, א"כ 
ו"ציפרני הרגל", ובמילא "דבר נכון ביותר הוא  נותרו הפעולות החיצוניות 
ובכל  הזולת,  ואצל  עצמו  אצל  לפרסם  ניסא",  "פירסומי  של  בענין  לעסוק 
מקום ומקום – את הניסים שהקב"ה עושה עימנו, מתוך ידיעה שבזה קשורה 

הגאולה האמיתית והשלימה"!

קיבוץ עשרת השבטים לע"ל

 הת' פנחס אליהו שי' שפירא 
תות"ל אהלי תורה

שנא'42  לחזור  עתידין  אינן  השבטים  "עשרת  ב(:  קי,  )סנהדרין  מתניתין 
וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה, מה היום הולך ואינו חוזר אף הם הולכים 
ואינן חוזרים, דברי ר"ע; ר"א אומר כיום הזה מה יום מאפיל ומאיר אף עשרת 

השבטים שאפילה להן כך עתידה להאיר להם". ע"כ.

עתיד  המשיח  "המלך  פי"א:  מלכים  בהל'  הרמב"ם  דין  פסק  ידוע  והנה 
לעמוד . . וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות ועושין 
שמיטין ויובלות", והרי ידוע, שכל האפשריות לקיום מצות יובל תלויה בכך 

41(  ואף שבדבר מלכות שם מוציא מכך הוראה לפועל לעסוק בלימוד התורה בעניני 
)הערות התמימים  נתבאר במ"א  זוהי עבודה פנימית. הנה כבר  וגאולה, שבפשטות  משיח 
והשמחה  ל"ההתפעלות  יותר  שייך  שם  המבואר  הלימוד  דאופן  קו(  גליון  צפת,   – ואנ"ש 
ברגש הלב", שהוא דוקא "ברבים – בעשרה", ועד שסותר ללימוד "בעיון ושקו"ט )ועד לחדש 
בדבר  להוראה  בניגוד  הדעת".  ויישוב  מנוחה  מתוך  וגאולה(,  בעניני משיח  תורה  חידושי 
מלכות ש"פ בלק ששם מדגיש יותר את הצורך ב"עיון והעמקה" באופן של "דעת" וכו' ע"מ 

לחיות עם הגאולה בפנימיות באופן שיחדור את כל המחדו"מ. וק"ל.
42(  דברים כט, כז.
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שכל יושבי' יהיו עלי', כמ"ש "וקראתם דרור בארץ לכל יושבי'"43, "בזמן שכל 
יושבי' עלי' ולא הזמן שגלו מקצתן44",

ובמילא לכאורה צ"ע בדברי ר"ע, דהרי לר"ע שסובר שאינם חוזרין לעתיד 
לבוא, איך אפשר לקיים אז מצות יובלות?

ועוד קשה, דהנה רש"י בסנהדרין על אתר מפרש לדעת ר"ע, דהא דאמרינן 
בגמ' )מגילה יד, ב( דירמי' החזירן )את י' השבטים(, לא שהחזירן כולן אלא 
למנות  והתחילו  החזירן  שירמי'  מדובר  שם  במגילה  והרי  החזיר;  מקצתם 
יובלות )ראה רש"י שם(, וכיצד הי' אפשר למנות יובלות אם רק החזיר מקצתן 

ואין כאן "כל יושבי' עלי'"45? 

ואולי י"ל הביאור בזה, ובהקדים קושיא נוספת לדעת ר"ע: מה יהי' עם 
יהי' מצב ד"לקרא כולם  יהי' גדרם לע"ל; דהרי לע"ל  עשרת השבטים ומה 
בשם ה' ולעבדו שכם אחד", "ומלאה הארץ דעה וכו'", וא"כ: האם הם ידעו 
להישאר  מוכרחים  שיהיו  לומר  ניתן  כיצד   – כן  ובאם  לא,  או  יהודים  שהם 

בגלות?

ולכן נראה לבאר בדעת ר"ע, בדוחק עכ"פ, שעשרת השבטים ל"ע נטמעו 
בין הגויים עד כדי מצב שלא נשארו יהודים כפשוטו – שהתחתנו עם גויות 
עד שלאחרי כ"כ הרבה זמן נהיו כל צאצאיהם גויים; ויכול להיות שעונש זה 
הוא גם חלק מן העונש של "וישליכם אל ארץ אחרת" – שה' העניש אותם 
היות שהלכו לעבוד ע"ז שיהי' "וישליכם" באופן כזה שיהיו גם כמו הגויים 

האלו כפשוטו.

ועפ"ז מובן כיצד לדעת ר"ע יקיימו מצות יובל על אף שעשרת השבטים 
יהודה  שבטים  שתי  רק  יהיו  ישראל  כל  משיח  שבזמן  היות  חוזרין,  אינם 

43(  ויקרא כה, י.
44(  ערכין לב, ב. בסופו.

45(  בגיטין )לו, א-ב תוד"ה בזמן( סובר ר"ת שכל יושבי' עלי' היינו אפילו אם אין שם 
את כל השבט, ולפ"ז את"ש כיצד בזמן ירמי' חזרו ונמנו יובלות על אף שלא כולם היו שם, 
ולדעת רוב הראשונים צריך שיהי' רובם. אבל עפ"ז צריך ביאור הלשון בערכין שם "ולא בזמן 

שגלו מקצתן", שגם אם רק מקצתן אינם נמצאים א"א למנות יובלות? 
ואולי יש ליישב, ש"ולא בזמן שגלו מקצתן" קאי על כל יחיד ויחיד, אלא מקצת קומת 
בנ"י, היינו, אם חזר א' השבטים )שזהו מקצת בנ"י(, ובמילא אם נשאר מכל שבט כו"כ יהודים 

אינו נקרא "גלו מקצתן" אלא כשמקצת השבטים גלו.
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ובנימין )ושבט לוי(, ועשרת השבטים נתבטלו ל"ע, ובמילא יש "כל יושבי' 
עלי'" של אותו דור46.

ואף בזמן ירמי' הנביא הי' "כל יושבי' עלי'" – דכיון שהחזיר מקצתם )על 
הגויים  בין  נטמעו  לא  עדיין  לבד  הם  שגלו47(  מאז  שנה  תשעים  אף שעבר 
והם היהודים היחידים שנשארו )משא"כ השאר נטמעו כבר ל"ע(, ובמילא גם 

באותו זמן היה הגדר ד"כל יושבי' עלי'".

לך  לך  ש"פ  ובשיחות  מאחר  בעלמא,  לפלפולא  שכ"ז  לציין,  ולמותר 
ה'תשנ"ב מביא כ"ק אד"ש מה"מ48 שעשרת השבטים כן יחזרו לע"ל ]כדעת 

ר"א[.

החיוב להאמין בגאולה ע"י מלך המשיח דוקא

 הת' מנחם מענדל שי' תמרין
קבוצה, 770 בית משיח

א
איתא ברמב"ם בהל' מלכים49: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות 
דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל . . וכל 
מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא 
כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה' 

46(  ראה ש"ס מהדורת 'שוטנשטיין' בההערות לגמרא סהנדרין שם בשיטת ר"ע שירמי' 
החזיר מקצתן ואח"כ נבלעו בין שאר השבטים, ולעתיד משיח ייחס אותם לשבטיהם; וא"כ 
נמצא, שיהיו עשרת השבטים לעתיד לבוא, והפשט בכתוב "וישליכם" כמו יום ואינן חוזרין 

הולך על כללות השבטים, ולא על היחידים שחזרו )כנ"ל מפי' רש"י(.
עשרת  שישנם  מביא( שמוכח  )שהרמב"ן  הפסוקים  מכל  סתירה  אין  שלפי"ז  שם,  ועוד 

השבטים לע"ל, אף לדעת ר"ע.
47(  מהדורה הנ"ל, סנהדרין קי, ב.

48(  סה"ש, וראה בהערה שם.
49(  פי"א ה"א.
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אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' 
והביאך ה'"

. . אף בפרשת בלעם נאמר . . אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח . . וקם 
שבט מישראל זה מלך המשיח . . וקרקר כל בני שת זה המלך המשיח . . והיה 

ירשה וגו' זה המלך המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון וגו'"

גבולך  את  אלהיך  ה'  ירחיב  אם  אומר  הוא  מקלט  בערי  "אף  וממשיך50 
ויספת לך עוד שלש ערים וגו' ומעולם לא היה דבר זה, ולא צוה הקדוש ברוך 

הוא לתוהו" עכ"ל.

ב
הרמב"ם  הוצרך  מדוע  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  חל"ד51  בלקו"ש  והנה 
להביא ג' ראיות דוקא. ונקודת הביאור היא, שכל הפרק הזה ברמב"ם מדבר 
מלך  ע"י  הגאולה  על  אלא(  שהוא",  אופן  באיזה  הגאולה  "כללות  על  )לא 

המשיח דוקא.

מוכח  השני'  דמהראי'  היא52,  )הראשונות(  הראיות  דב'  והצריכותא 
הראשונה  ומהראי'  מלך המשיח"(,  )"זה  המלך המשיח  ע"י  תהי'  שהגאולה 
את  אלוקיך  הוי  )"ושב  הגאולה  על  מתושב"כ  מפורשת53  ראי'  שיש  מוכח 
שבותך וגו'"(, שלכן פוסק הרמב"ם ש"כל מי שאינו מאמין בו ]היינו במה"מ[ 

. . הוא כופר . . בתורה".

ב'  כותב  שהרמב"ם  לבאר,  היא  שכונתו  נראה  ראשונה  בהשקפה  והנה, 
הפסוקים כדי להוכיח שמי שלא מאמין במלך משיח )אף שמאמין בכללות 
הגאולה( ה"ה כופר )בדברים המפורשין( בתורה, ואם הי' מביא רק הראי' הב' 

50(  ה"ב שם.
51(  בשיחה לפ' שופטים.

הנ"ל,  בלקו"ש   16 בהערה  ועיין  ס"ב.  בלק  לפ'  ב'  שיחה  חח"י  לקו"ש  עד"ז  ראה    )52
דמשמע שמקשה על מש"כ בנוגע לראי' הא' "העידה עליו" שהכונה למה"מ ולא לה', ואולי 

אפשר לבאר זאת בדוגמת הביאור בתוך ההערה. ועצ"ע.
53(  "ואילו נבואות בלעם נאמרו בדרך משל וחידה" ו"העדות הזו אינה רק ע"פ פירוש 

פסוקי התורה שבתורה שבע"פ" )שם(.



הערות התמימים ואנ"ש • בית משיח - 770 32

– לא היינו יודעים את זה, כיון שאין זה דברים המפורשים בתורה )אלא רק 
בדרך משל וחידה ונתפרשו רק בתורה שבע"פ54(.

ולכאו' זה אינו מובן, דהרי בראי' המפורשת מהתורה )שהיא בפס' "ושב 
המלך  ע"י  היא  שהגאולה  מפורש  לא  ושם(  וגו'"  שבותך  את  אלוקיך  הוי' 
המשיח דוקא, ואיך נאמר שמי שכופר )לא בכללות הגאולה אלא בפרט של( 

מלך המשיח הרי הוא כופר בתורה?55

ג
וכדי להבין זה צריך להקדים ולדייק בלשון השיחה וז"ל הק' שם:

"ולאידך לא הסתפק בהראי' מפרשת בלעם, ועוד זאת, שהביאה רק כראי' 
שני' – כי אין כונת הרמב"ם כאן רק להביא ראיות מהתורה שבכתב על ביאת 
המשיח, אלא להוכיח ד"מי שאינו מאמין בו . . כופר . . בתורה ובמשה רבינו 
שהרי התורה העידה עליו", והעדות הזו אינה רק ע"פ פירוש פסוקי התורה 
והוא תורה שבעל פה" הוא בכלל  שבתורה שבע"פ ]שגם "הכופר בפרושה 
נבואות  ואילו   – )ה(מפורשים בתורה"  כופר בתורה"56[, אלא "אלו הדברים 
)ה( ש"הדברים  לומר  אפשר  שאי  בלשון  וחידה,  משל  בדרך  נאמרו  בלעם 
קבוץ  גאולה,  ע"ד  בו  שמפורש  הראשון  בפסוק  משא“כ  בתורה;  מפורשים 

גליות וכו'". עכ"ל הק'.

וכד דייקת שפיר הרי לא קשה כלל, כיון שהכונה בשיחה היא, שהפסוק 
הראשון בא להוכיח )רק( שהעדות של התורה על ה"גאולה, קבוץ גליות וכו'" 
היא דברים "מפורשים" ולא רק בדרך משל וחידה, אבל אין זה שולל שגם 
מי שכופר בעדות שבתורה שבכתב שהיא בדרך משל וחידה )ונתפרשה רק 

54(  ראה בהערה הקודמת.
55(  וכן בנוגע לראי' הג' )מערי מקלט(, שכותב )בסעי' ה' בשיחה( "אין כונת הרמב"ם 
)רק( להביא עוד הוכחה מתורה שבכתב )חמשה חומשי תורה( על מלך המשיח, אלא בא 
להוסיף ענין חדש בחומר הדבר של "מי שאינו מאמין בו" וכו'". דגם כאן צלה"ב, דלכאו' 

בפס' של ערי מקלט לא נזכר כלל ענין זה שהגאולה היא ע"י מה"מ דוקא?
56(  רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ח.
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בתורה שבע"פ( הרי הוא גם כן כופר בתורה, וכמו שמוסיף בחצע"ג "שגם 
הכופר בפרושה והוא תורה שבעל פה הוא בכלל כופר בתורה" וק"ל58.57

ד
עפ"ז יוצא שהצריכותא לב' הראיות )הראשונות( של הרמב"ם היא כך:

הראי' הראשונה באה להוכיח שכללות הגאולה הוא ענין המפורש בתורה 
שבכתב. וזה א"א ללמוד מהראי' השני' כיון ששם ענין זה אינו מפורש )ועד 

שיש דיעות59 שסוברות שהכתוב שם לא קאי כלל בגאולה העתידה60(

והראי' השני' באה ללמד שגם מי שמאמין בגאולה בכללות אך אינו מאמין 
שהיא תהי' ע"י מלך המשיח – הרי הוא ג"כ כופר בתורה61.

וז"ל "וראה בית אלקים )להמבי"ט(  9 בשוה"ג  57(  ובפרט ע"פ המצויין בשיחה בהע' 
שער היסודות פנ"ב". ושם כותב )המבי"ט( וז"ל "והנה הר"ם ]הרמב"ם[ ז"ל בעיקר זה כתב 
ומי שנסתפק לו או נתמעט אצלו מעלתו כפר בתורה שיעד בו בתורה בפירוש בפרשת בלעם 
. . כי נראה כי בנבואת בלעם אין מי שיוכל להסתפק ולפרש הכתובים שיורו על ענין אחר 
אל על ענין המשיח ומי שיסתפק אינו אלא כופר בתורה, כי בפירוש נזכר בה ענין המשיח", 
זה דברים  יוצא שגם בפ' בלעם הוו דברים המפורשים! )אלא שבכ"ז לא נחשב  ולפי"ז 
הראב"ע  לומד  שאכן  וכמו  אחר,  בענין  קאי  שהפס'  לפרש  שאפשר  כיון  ממש  המפורשים 
10 בשוה"ג שם( שע"כ הוצרך הרמב"ם  שהפס' קאי רק על דוד המלך )כמו שמציין בהע' 

לראי' הא' שלכו"ע קאי על הגאולה(.
58(  וכן עפ"ז לא קשה גם בנוגע לראי' הג' )כמו שהקשינו בהע' 9 לעיל(.

59(  בראב"ע בלק )כ"ד, י"ז( וראה לעיל בהע' 11 )בסופה(.
נותנת תוקף בענין זה שהכופר בזה הוא כופר בתורה  60(  אשר לכן הראי' הראשונה 
שבכתב )אף שלשיטת הרמב"ם גם הפס' השני מדבר על מלך המשיח, כיון דבפס' הראשון 
לית מאן דפליג(, דאל"כ מה מועיל לנו שיש ראי' מפורשת אם אין מזה שום נפק"מ )גם בלי 
זה הרי לשיטת הרמב"ם מהפס' השני אפשר ללמוד שמי שכופר במלך המשיח הרי הוא כופר 

בתורה )וכנ"ל בפנים((. ותן לחכם ויחכם עוד.
61(  כיון דבפועל הרמב"ם כן לומד )ופוסק( כהשיטה שפס' זה קאי על מה"מ.
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הטעם לבקשת מלכות דוד בברכהמ"ז

 א' התמימים
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

תניא בברכות )מח, סע"ב(: "רבי אליעזר אומר: כל שלא אמר . . מלכות 
בית דוד בבונה ירושלים – לא יצא ידי חובתו". וכן נפסק להלכה ברמב"ם62 

ובשו"ע63, דאם לא הזכיר מלכות דוד בבונה ירושלים – צריך לחזור ולברך.

וכמה פירושים נאמרו בטעם חיוב זה:

דכיון  היינו  ירושלים".  נתקדשה  ידו  "שעל  כתב:  אתר  על  בפירש"י  א( 
שנחמת ישראל היא בבנין ירושלים, יש להזכיר את מלכות דוד שפעלה ענין 

זה.

ב( הרמב"ם כתב: "מפני שהיא ענין הברכה, שאין נחמה גמורה אלא בחזרת 
מלכות בית דוד". היינו דנחמת ישראל גופא אינה שלימה בלא מלכות דוד.

ג( בספר המנהיג64 מביא מהמדרש65 שבימי ירבעם מאסו ישראל בשלשה 
דברים: במלכות שמים, ובמלכות בית דוד, ובבנין בית המקדש. ואינן נגאלין 
עד שיחזרו ויבקשו שלשתם )שנאמר: ובקשו את ה"א זו מלכות שמים, ואת 
דוד מלכם זו מלכות בית דוד, ופחדו אל ה' ואל טובו זה בית המקדש(, "על 

כן צריך לומר בבונה ירושלים שלשתן בין בחול בין בשבת".

שהרמב"ם   – הרמב"ם  שכתב  הטעם  אותו  האחרון  הטעם  אין  ולכאורה 
מבאר מדוע בבקשת הנחמה יש לבקש גם מלכות בית דוד, שרק אז ישנה 
"נחמה גמורה". משא"כ לביאור ס' המנהיג הרי שבלא מלכות דוד אין נחמה 

כלל )שהרי "אין נגאלין עד שיבקשו שלשתן"(.

והמשנ"ב הביא ב' הטעמים הראשונים, אמנם רבינו הזקן בשולחנו הזהב 
נוקט כפירש"י בלבד: "ובבונה ירושלים צריך להזכיר מלכות בית דוד, מפני 
חלק  דוד  מלכות  הזכרת  דאין  שס"ל  היינו  ירושלים".  נתקדשה  דוד  שע"י 

מבקשת הנחמה, אלא פרט בבנין ירושלים.

62(  הל' ברכות פ"ב ה"ד.
63(  או"ח סי' קפז ס"ד )וכן בשו"ע אדה"ז(.

64(  הלכות שבת סמ"ו.
65(  ראה ילקוט שמעוני שמואל-א רמז קו.
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דוד  ואת  ה"א  את  )ובקשו  הנ"ל  עה"פ  דהנה  בדא"פ,  בזה  הביאור  וי"ל 
מלכם( כתב הרד"ק: "זה יהי' באחרית הימים קרוב לעת הישועה, שישובו בני 
ישראל בתשובה" )וממשיך ומביא לשון המדרש הנ"ל(. וכ"כ במצו"ד: "אחר 
ימים רבים ישובו בני ישראל אל ארצם, ואז יבקשו את ה' . . וגם יבקשו את 

מלך המשיח הבא מזרע דוד ומעמו יבקשו שאלתם כי הוא ימשול בהם".

והיוצא מזה, דבאמת אין כוונת המדרש הנ"ל לימי הגלות, שצריך לבקש 
)כדבר רחוק( על חזרת מלכות דוד, אלא לעקבתא דמשיחא, כאשר "יעמוד 
מלך מבית דוד" ויפעל להשבת עם ישראל לארצו – אזי יידרשו בנ"י "לבקש" 

את מלכותו "כי הוא ימשול בהם", ואז ייגאלו.

ולהכרית  מלך  להם  להעמיד  הציוי,  סדר  הי'  ד"כן  המלבי"ם שם  וכמ"ש 
מה"מ66  אד"ש  כ"ק  דברי  וידועים  בהמ"ק".  לבנות  ואח"כ  עמלק  של  זרעו 
ד"כ"ה הסדר דג' מצות אלו בבנין בית המקדש השלישי . . יעמוד מלך כו' 

וילחום מלחמות ה' . . אז – ובנה מקדש במקומו".

ועפ"ז מובן, שבברכת הנחמה, כשמבקשים על חזרת מלכות דוד ובבנין 
שכן  נגאלין",  "אינן  זה  שבלעדי  שלשתן"  ל"בקשת  המקום  אין  ירושלים, 
זמנה של בקשת המלכות מה"מלך מבית דוד" הוא רק בסוף זמן הגלות. ורק 
שמציינים הסדר שהי' בעבר – "שע"י דוד נתקדשה ירושלים" )שהרי גם בזמנו 
ירושלים  את  קידש  הוא  אח"כ  ורק  דוד,  של  מלכותו  קבלת  נדרשת  היתה 
)מדין מלך( ובנה בה את ביהמ"ק(. ואולי מטעם זה בחר אדה"ז את הטעם 

הא' דוקא.

66(  לקו"ש חט"ז ע' 304 הערה 49.
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תורתו של משיח

בגדר מצות כלי המשכן והמקדש

 הרב שלום יהודה לייב שי’ גינזבורג
שליח כ“ק אד“ש חיפה, ארה“ק

א
כתב הרמב“ם )ספר המצוות מ“ע כ1(: “צונו לבנות בית הבחירה לעבודה, 
לרגל  והעליה  ההליכה  תהיה  ואליו  תמיד  והבערת האש  ההקרבה  יהיה  בו 
והקבוץ בכל שנה . . וכבר בארנו שזה הכלל כולל מינים רבים שהם המנורה 
והשלחן והמזבח וזולתם כלם מחלקי המקדש והכל יקרא מקדש, וכבר ייחד 

הצווי בכל חלק וחלק“.

והיינו, שלדעת הרמב“ם מצוות כלי המקדש היא חלק ממצות בנית הבית.

והרמב“ן שעל אתר חלק עליו וכתב: ״ולא הוכשר בעיני הטעם שכתב בו 
הרב שאמר שהם חלקים מחלקי המקדש, לפי שאין הכלים חלק מן הבתים 
אבל הם שתים מצות ואינן מעכבות זו את זו ומקריבין בבית אעפ״י שאין בו 
העדות  שם  לשום  והכפורת  הארון  עשיית  אצלי  ולכן  )וממשיך(  אלו  כלים 

תמנה מצוה בפ״ע״.

1(  הובא ונתבאר בלקו"ש חי"א שיחה ב לפר' תרומה, עיי"ש בארוכה.
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ומה שעשיית השלחן ומזבח ומנורה לא תמנה מצוה בפ״ע לפי הרמב״ן – 
ממשיך ומפרש הטעם ״מפני שנצטווינו לשום לחם לפני ה׳ תמיד וצוה אותנו 
לנו  ושיסודר  כן  מתואר  בשלחן  אותו  לשום  שהיא  הזאת  העבודה  בהכשר 
שתהי׳ הדלקה הזו במנורה של זהב משקלה וענינה כן וכן. והנה הם תשמישי 

קדושה״.

והנה בלקו“ש חכ“א )שיחה לפר’ ויקהל-פקודי( מביא ג’ אופנים בקדושת 
כלי המשכן: א. שאין להם חשיבות בפ“ע אלא רק ככלי המשכן, ב. שיש להם 
חשיבות מצ“ע, ג. שבתחילת עשייתם אין להם חשיבות בפ“ע, אלא שאחרי 
שנהיו חלק מכלי המשכן בפועל – חלה חשיבות על כל פרט ופרט ככלי בפ“ע.

בכדי  וחלק“  חלק  בכל  הצווי  ייחד  “וכבר  וכתב  דייק  דהרמב“ם  ומבאר, 
להדגיש שס“ל כאופן הג’ – דאף שכל ציווי הכלים הוא כחלק מבניין הבית, 
מ“מ לאחר עשייתם יש להם קדושה מצ“ע )ובפשטות ס“ל לרמב“ן כאופן הב’ 

שיש לכל כלי קדושה בפ“ע עוד לפני בניין הבית וההשתמשות בו במשכן(

אך בהערה 32 שם מסתייג וכותב, די“ל שכל מחלוקתם היא בנוגע לבניין 
היה  וכלי  כלי  שכל  כרמב“ן  להרמב“ם  ס“ל  למשכן  בנוגע  המקדש, משא“כ 

מצוה בפ“ע וכאופן הב’. ומפנה לכו“כ מקומות הדנים בנושא.

ב
ולכאורה צ“ע, דהנה בלקו“ש חל“א מביא כ“ק אד“ש את מחלוקת רש“י 
והרמב“ן גבי ביאור הפסוקים בפרשת פקודי המפרטים את בניית המשכן ע“י 
משה: דלרש“י בא לספר פעולת משה ממש – לפי הסדר, ולא חש לכך שמשה 
העלה את העולה לפני ששם את הקלעים לחצר; משא“כ הרמב“ן ס“ל דאם לא 
היו קלעים היה על קרבן זה שם שחוטי חוץ, וממילא חייב לבאר ש“ויעל עליו 

את העולה ואת המנחה“ הוא – “בזמנם“ ולא כהסדר בפרשה.

ובמסקנת השיחה מבאר סברת מחלוקתם, שהיא בהמשך למחלוקת מדוע 
וא“כ  זה מעצמו,  היה  ימי המילואים: דלרש“י  בז’  משה העמיד את המשכן 
הציווי הראשון היה על הקמתו בר“ח ניסן ונמצא שהסיפור דברים אינו ציווי 
אלא מה היה בפועל; משא“כ הרמב“ן ס“ל שהיה זה ע“פ ציווי הקב“ה, וממילא 
הציווי הראשון היה על ז’ ימי המילואים והשני היה על ההקמה בר“ח ניסן 

ונמצא שהיה זה ציווי ולא סיפור דברים.
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בציווי,  כלי  בכל  אריכות  היה  דלרמב“ן  הוא:  מזה  שהיוצא  וממשיך שם 
ואזיל לשיטתי’ שיש ציווי כל כלי וכלי; משא“כ רש“י ס“ל שלא היה פירוט 
המשכן,  מציווי  חלק  הם  שהכלים  כהרמב“ם  שס“ל  כיון  כלי  כל  על  בציווי 

וממילא חייב לומר שהפירוט הוא על הבניה בפועל.

בנוגע  גם  היא  והרמב“ן  הרמב“ם  דמחלוקת  בפשטות  יוצא  כהנ“ל  וע“פ 
לכלי המשכן, ולא כמו שהובא לעיל מלקו“ש חכ“א די“ל דנחלקו רק בגדר 

כלי המקדש ולא בגדר כלי המשכן.

והרי זה נפק“מ לדינא – בנוגע לבניית כלי המשכן בלילה, ועוד – דאם זה 
חלק מהמשכן אסור לבנות בלילה, משא“כ אם הם מצוה בפ“ע, כמובא שם 

בארוכה.

ג
ולכאורה נראה לבאר שאין סתירה בין המבואר בחכ“א למבואר בחל“א.

הוא:  למקדש  המשכן  בין  לחלק  דחכ“א שם  א’ מהמ“מ  דהנה  ובהקדים, 
“צפע“נ עה“ת ויקהל לה, י“. ושם איתא:

“עיין במנחות דף מ״ב ע״ב וע״א פליגי בזה היכא דכתיב ועשו אם זה ציווי 
על עשיית הדבר או רק שהדבר יעשה . . אבל היכא דכתיב תעשה או יעשו 
למשה  הקב״ה  דדיבר  לעיל  הארכתי  זה  והנה   .  . עשיה  על  מצוה  ודאי  אז 
זמן  יסף, דלא שייך  ולא  גדול  גדר קול  בכל מקום לא לשעה, רק לדורות, 
ומקום בזה, אבל משה רבינו אף דאמר מפי הקב״ה שכינה מדברת כו׳ מ״מ 
יש לצורך שעה, והנה כבר כתבתי דמשכן הוה המצוה הבנין וכל פרט ופרט 
מהמשכן הוה מצוה לא מחמת דבר לצורך דבר רק לעצם. ולכך המנין כאן 
בכל פרט אף שרק חצי דבר מ״מ כעין ויעש דכל הוה פרטי מצוות וצריך על 
כל אחד ואחד ברכה בפנ״ע זה הדין, ולכך בפ׳ תשא כתיב ועשו י״ל דרק גדר 
סיפור ומציאות שהדבר יהא כן, מחמת דכיון דזה צריך שיהא מקדש ע״כ יהי׳ 
המציאות שיעשו, אכל כאן דזה הגדר משכן ולצורך שעה הוה כל פרט ופרט 

שעושה מצוה בפ״ע ולכן נקט כקרא ויעשו זה הוא הנדר“.

והיינו, שאף בציווי על המשכן, אם נאמר ע“י הקב“ה – זה נאמר לדורות 
ולאו דווקא על המשכן כיון שזה עניין של “ולא יסף“, עניין נצחי.
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והיוצא מכאן הוא שאף אם נאמר דיש הבדל בין המשכן והמקדש לדעת 
הרמב“ם – מ“מ אין להוכיח מלשון הפס’ במשכן, דכיוון שהם דברי הקב“ה – 

וודאי נאמרו לדורות.

ולכן יש לבאר השיחה בחל“א הנ“ל, דהרמב“ן מבאר את הסיפור דפרשת 
פקודי כציווי, ולכן מבארו על המקדש וס“ל שהיה בו חשיבות בכל כלי וכלי 
)כיון דכתיב ויעשו, וכנ“ל שלשון זו מורה על מצוה בכל פרט(; משא“כ רש“י 
ס“ל שהוא סיפור דברים כיצד היה בפועל, כיון שאם נאמר שהוא ציווי ממילא 

נצטרך לומר שהוא נצחי וקאי גם על ביהמ“ק וזה לא יתכן לשיטתי’.

ועדיין יש לעיין בכ“ז, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

הערות קצרות בלקו"ש חל"ה )גליון(

 הת’ מנחם מענדל שי’ הלפרין
תות“ל המרכזית 770 בית משיח

ידוע ביאורו של כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א בלקו“ש חל“ה )שיחה 
ג’ לפר’ ויחי( במאמר חז“ל ד“יעקב אבינו לא מת“ – שהפשט בזה הוא שיעקב 
אבינו לא מת אפי’ לגבי גופו הגשמי, ומאריך לבאר שם מעניין פעולות התורה 
בעולם; וראיתי רבים שכתבו וחידשו דברים מוזרים בביאור שיחה זו, ואבוא 

בזה לבאר כוונת הדברים בשיחה כפי כוונת כ“ק אד“ש מה“מ:

א
היו שכתבו שדברי רש“י שם ד“נדמה להם שמת“ או “סבורים היו שמת“ 
קאי על יוסף ואחיו שנדמה להם בעיניהם הגשמיות ש“מת“, ולכן אע“פ שידעו 

שע“פ אמיתתה של תורה חי הוא – מ“מ ציוו לספוד אותו וקברוהו.

הנה כן הוא הביאור בלקו“ש חלק ו )עמ’ 214(. אך בשיחה זו משמע מפורש 
וקברו  חנטיא  וחנטו  ספדנייא  ש“ספדו  זה  “כי  אד“ש:  כ“ק  ובלשון  כן,  דלא 
קברייא“ הוא לפי שנדמה להם שמת, היינו כלפי המצרים. דלפי מה שראו – 

שלגבם ה“ז ענין אמיתי )ע“פ תורה( עשו פעולות אלו בגופו של יעקב“.
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יעקב  בני  כלפי  ולא  המצרים  כלפי  הוא  שמת  להם  שנדמה  שזה  דהיינו 
שידעו שהוא לא מת. ולכך החיוב על פי תורה בחניטה והקבורה הוא מצד 
ישראל  דבני  אד“ש  כ“ק  שם  לבאר  וכפי שממשיך  בנ“י;  מצד  ולא  המצרים 
מצד עצמם אינם מוגדרים בטבע הבריאה רק שהקב“ה רצה שפעולת התומ“צ 

תיהיה בעולם, הלכך בנ“י מוגדרים כביכול בענייני הבריאה.

במצב שלמעלה  הם  בנ“י  תשנ“ב, שכאשר  תשא  כי  בשיחת  עד“ז  ]וראה 
מהעולם משה רבינו מוריד את המסווה המכסה את “קרן אור פניו“, משא“כ 

כשבנ“י עסוקים בענייני העולם ע“ש[.

ב
אחד  מצד  בי’“  איתנהו  “תרוויהו  התורה  דמצד  אד“ש  כ“ק  שביאר  במה 
תורה  פי  על  מציאות  ישנה  שני  ומצד  הגשמי,  בגופו  מת  לא  אבינו  יעקב 

שצריך לקבור ולהספיד

נוגע  דאינו  התורה  חלק  א.  בתורה,  חלקים  דב’  לבאר  שניסו  ראיתי   –
להלכה. ב. חלק הלכה. וביארו, דבירור המציאות בעולם הוא דווקא בחלק 
הראשון בתורה שאינו נוגע להלכה, אך חלק ההלכה אינו בא לברר המציאות 
כי אם לקבוע כיצד על יהודי לנהוג בעולם; ואף שלפעמים יסתור המנהג הזה 
למציאות על פי תורה, מכל מקום קבעה תורה שצריך הוא לנהוג באופן כזה 

וכזה מבלי להתחשב במציאות האמיתית ע“פ תורה.

פועלים  הלכה  שענייני  אד“ש  משיחות  כמה  מעיניהם  נעלם  ולכאורה 
המציאות בעולם וכאשר נפסק כן בהלכה הרי זה משנה את מציאות העולם.

ולדוגמא שיחת ש“פ משפטים נ“ב שהפסק דין של הרבנים שישנו בחזקת 
משיח, הביא לכך שאומות העולם יכריזו ע“ד וכתתו חרבותם לאיתים. ונוסף 
לכך שמשמע בשיחה זו גופא ששהמציאות נקבעת לפי ההלכה. ובלשון כ“ק 
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אד“ש “זה שספדו ספדנייא וחנטו חנטנייא וקברו קברייא“ הוא לפי שנדמה 
להם שמת . . שלגבם ה“ז ענין אמיתי )ע“פ תורה(“.

ג
השיחה  בתחילת  אד“ש  כ“ק  בהערת  ומפלפל  המבאר  אחד  ראיתי  עוד 
)הערה 14(. וז“ל כ“ק אד“ש שם: “אבל להעיר, דנפק“מ לעניין טומאה דמת 

מטמא ואין חי מטמא – ראה נדה ע, ב“.

והקשה הנ“ל מה שלא הובא נפק“מ נוספות, כגון לגבי החניטה והקבורה, 
דייק מה  ועפ“ז  וכו’.  ולספדו  לקוברו  צורך  אין  לא מת“  אבינו  “יעקב  דאם 
שמבואר בהמשך השיחה שקברהו וספדוהו כיון שענין התורה לפעול בעולם, 
ולכך  העולם,  לטבע  קשור  שאינו  ענין  שהוא  וטהרה  טומאה  לגבי  משא“כ 

טובא ניתן להגיד נפק“מ ש“מת מטמא ולא חי.

אך לכאורה לא דק למבואר בפנים השיחה – שע“ז מגיעה הערה הנ“ל.

דיתבי  יצחק  ור’  נחמן  דר’  למעשה  בנוגע  מקשה  השיחה  בפנים  דהנה 
בסעודתא – דבתחילה אמר ר’ יצחק “אין מסיחין בשעת הסעודה שמא יקדים 
לא מת“  אבינו  “יעקב  ובסוף הסעודה אמר  לידי סכנה“,  ויבאו  לוושט  קנה 
המאמר  את  שאמר  בזה  הרוויח  מה  המפרשים(  שהקשו  )כפי  דלכאורה   –
יותר  יעקב אבינו לא מת הרבה  אין מסיחין בשעת הסעודה בעוד שמאמר 
קצר? וע“ז מביא דיש המתרצים דבמאמר אין מסיחין בשעת הסעודה רצה 
אין  זה  לא מת“ ש“בדין  אבינו  ד“יעקב  להפירושו מאיסור. משא“כ במאמר 

נפקותא למעשה ולא להלכה“.

וע“ז מאיר בהערה – אבל להעיר דיש נפק“מ לענין טומאה.

ועפ“ז נופלת קושייתו מדוע אין נפק“מ לגבי חניטא וקבורה, כיון דהמדובר 
הוא בנוגע לרב נחמן ורב יצחק – שחיו ריבוי שנים לאחר החניטא והקבורה – 

ולגביהם אין שום נפק“מ, לולא הענין דטומאה, שמת מטמא ולא חי.
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בענין פעולות התורה בעולם

 הת’ מנחם מענדל שי’ הלפרין 
תות“ל המרכזית 770 בית משיח

א
איתא בגמ’ )תענית ה, ב(: “ר’ נחמן בר יצחק . . הכי אמר רבי יוחנן יעקב 
אבינו לא מת, א“ל אביי וכי בכדי ספדו ספדניא וחנטו חנטייא וקברו קברייא? 

א“ל מקרא אני דורש שנאמר “ואתה אל תירא עבדי יעקב“ כו’“.

והנה יש מפרשים כוונת מאמר זה שיעקב אבינו לא מת דלא קאי על חיי 
הגוף כי אם חיי הנשמה, אבל בפי’ רש“י משמע שיעקב אבינו חי בגופו הגשמי 

ממש.

פי  על  הגמ’  דברי  לבאר  אד“ש  כ“ק  מאריך  חל“ה  שיחות  בלקוטי  והנה 
פירוש רש“י שיעקב חי היה בגופו הגשמי, ונקודת הדברים היא, דהתורה היא 
למעלה מהעולם שלכן “תורה מגני ומצלי“ אך הגדר דהתורה ומצוות הוא 

לפעול בטבע ולא לשנותו.

וכמו כן בנוגע ליעקב אבינו: יעקב אבינו כל מציאותו היא תורה לכן לא 
כי  בגופו,  גם  לא מת  אבינו  וזה שיעקב  בעולם.  להגבלות הטבע  הי’ מקום 
לחוקי הטבע אין שליטה ח“ו על התורה, אך כיון שהגדר של התורה עניינה 
לפעול בהעולם – דהיינו במה שנראה לעיני המצרים, א“כ זהו ענין אמיתי 

ע“פ תורה “ותרוויהו איתנהו בי’“.

ב
ויש להוסיף ולבאר הדברים בעומק יותר, ובהקדים, שלכאורה בהשקפה 
ראשונה אין הביאור דבפנים מבואר כל צרכו; דכיון שכל דבר התורה ומצוות 
דהרי  וכו’“  חנטייא  ש“חנטו  מה  יעזור  במה  העולם  טבע  בתוך  לפעול  הוא 
באופן זה העולם נשאר כפי שהוא ולא קלט את דברי התורה ש“ יעקב אבינו 
לא מת“, ואם כן חסר פה בפעולת התורה. וכיון שלא נתגלה לעולם ש“יעקב 
אבינו לא מת“ אלא אדרבא חנטו חנטייא וכו’ – הרי שחסר בפעולת התורה 

בעולם.
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בסגנון אחר: “גדר התורה והמצוות לפעול בתוך טבע העולם ולא לשנותו“ 
מדגיש ב’ דברים: א. התורה לא שוברת את הטבע, ב. התורה פועלת בטבע, 
דהיינו שדברי התורה נכנסים ונקלטים בתוך הטבע הבריאה; ולכאורה היכן 
רואים כאן שהעולם קלט ש“יעקב אבינו לא מת“ – שזוהי המצאיות האמיתית 

ע“פ תורה?

במה  תרס“ו,  דהמשך  הראשון  במאמר  המבואר  ע“פ  זאת  לבאר  ונראה 
שבריאת העולם היתה ע“י הצמצום הראשון; דלכאורה, כיון שתכלית הבריאה 
אוא“ס  הגשמי  בעוה“ז  שיתגלה  דהיינו  בתחתונים,  ית’  לו  דירה  שהיה  הוא 
שלפני הצמצום, הרי היה אפשר שלכתחילה לא יהיה צמצום האור, ותיהיה 
יישר בריאת העולמות ללא הצמצום? ומבאר בזה, דלולא הצמצום העולמות 
היו מתבטלים ולא היו יכולים לקבל, אך לע“ל יוכלו העולמות לקבל האור 

שלפני הצמצום ולא יתבטלו במציאות.

ומבאר זאת ע“פ משל דרב ותלמיד: דבהתחלה אם יסביר הרב לתלמיד את 
כל עומק השכל לא יוכל התלמיד לקבל, ולכן נותן לו הרב שכל קטן יותר וכך 

מתרחבים כלי התלמיד עד שלאחר ארבעים שנים – “קאים אדעתי’ דרבי’“.

ונמצא, דאף שהשכל שגילה הרב בתחילה הוא שכל קטן ולא התגלה בו 
עומק שכלו של הרב, מכל מקום זה גופא שאמר לו שכל קטן – זה מביאו 
בסופו של דבר יבין את כל עומק השכל על כל פרטיו )ועוד שכבר גילה בשכל 

הקטן זה בהעלם את כל עומק השכל – כמבואר בריבוי מקומות בחסידות(.

חשיב  מקום  מכל  וכו’“,  חנטייא  ש“חנטו  דאף  כאן,  עד“ז  לומר  יש  עפ“ז 
ניתן  דבר  של  שבסופו  לכך  מביא  גופא  שזה  כיון  בעולם“  התורה  “פעולת 
בלי   – בעולם  ויפעל  יתקבל  זה  ודבר  מת“.  לא  אבינו  “יעקב  לעולם  להגיד 

לשנותו:

והביאור בזה, “דזה שחנטו חנטייא וכו’ הוא “ענין אמיתי מצד גדר התורה“ 
)לשון השיחה שם( דהיינו שכיון שגדר התורה הוא לפעול בהעולם, הרי אף 
שהמציאות האמיתית ע“פ תורה הוא שיעקב אבינו חי כפשוטו בגופו הגשמי, 

מכל מקום נעשה מציאות בתורה ע“פ מה שרואים בטבע העולם;

שיתגלה  בשביל  כי  הוא  תורה  ע“פ  למציאות  נעשה  שזהו  לכך  והסיבה 
)ובמשל  דרך האוא“ס שלפני הצמצום  על   – לא מת“  אבינו  בעולם שיעקב 
עומק שכל הרב( שמבטל את העולם אך המטרה שיתגלה בעולם בפנימיותו – 
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הדרך לזה הוא ע“י גילוי אור קטן יותר, דהיינו דרגה בתורה לפיה יעקב אבינו 
מת כביכול, וכך נעשה העולם ראוי ומוכן לקבל את המציאות האמיתית.

ולפי“ז יש לבאר דעת המהרש“א בחדא“ג )הובאה ונתבארה ריבוי פעמים 
בשיחות אד“ש( שיעקב אבינו לא מת הכוונה לחיי הנשמה שלמעלה מהגוף 
אדמו“ר  כ“ק  שיטת  )וכידוע  במאמחז“ל  סותרים  פירושים  שתי  זה  דאין   –
שליט“א שהתורה תורה אחת היא וכל חלקיה מתאימים זה לזה(; אלא דפירוש 
המהרש“א הוא בדרגה בתורה בה בענין הוא לפעול בעולם עד אשר העולם 
מצד עצמו )לא ע“י שבירת מציאותו( יסכים לכך ועוד שיזעק מעצמו ש“יעקב 

אבינו לא מת“ בגופו הגשמי.

*

השיחות  שלאחר  אלה  בימים  ובפרט  זה  שבדורנו  י“ל,  הנ“ל  ביאור  ע“פ 
בשנת ה’תשנ“א-ה’תשנ“ב, נעשה שינוי בהנ“ל וכעת העולם הוא כלי לקבל 
ענין זה ד“יעקב אבינו לא מת“ בלי שיגרום שבירת מציאות, אלא אדרבא – 

ענין זה חודר בפנימיות, והטבע עמצו מסכים שישנו למעלה מן הטבע“.

לכל  מוכן  העולם  דכיום  האחרונה2,  שבשנה  השיחות  בריבוי  וכמבואר 
האורות ולכל הגילוים הכי נעלים ועד לדור של הגאולה אמיתית והשלימה. 
ובפרט לפי המבואר בשיחת ש“פ שופטים ה’תנש“א – שכיום מבטאים את כל 
ה’תשנ“ב שבחי’  פר’ משפטים  ב’  ויום  יתרו  ובשיחת ש“פ  בדיבור.  הדברים 
ו’אחד  ד’עשר’  היחוד  שישנו  ועד  עשרה“  ד“אחד  הגלויים  לכל  כלי  “עשר“ 

עשר’.

באופן המתקבל  ואחד  אחד  לכל  ולבאר  להסביר  ניתן  מובן, שכעת  הרי 
לפי שכלו והבנתו, ואולי יש לומר אף לאומות העולם העולם )עיני המצרים(, 

ש“יעקב אבינו לא מת“ – בגופו הגשמי.

ויש להאריך בכהנ“ל ועוד חזון למועד בעזה“י.

2(  ראה לדוגמא ש"פ בא ה'תשנ"ב, ש"פ משפטים ה'תשנ"ב, ש"פ ראה ה'תשנ"א, ש"פ 
שופטים ה'תשנ"א ועוד.
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קביעת “ימי שמחה" לזכר חנוכת המזבח

 הת’ מנחם מענדל שי’ טרבניק
תות“ל המרכזית 770 בית משיח

כתב הטור בהלכות חנוכה3 “שריבוי הסעודות שמרבים בהם הן סעודות 
הרשות שלא קבעום אלא להלל ולהודות ולא למשתה ושמחה“

שיהיו  הדור  שבאותו  חכמים  “התקינו  וכתב4  עליו  נחלק  הרמב“ם  אבל 
שמונת ימים האלו שתחלתן כ“ה בכסלו ימי שמחה והלל“,

וכתב המהרש“ל5 שלדעת הרמב“ם “אותן סעודות שעושים בימי חנוכה הם 
סעודת מצוה“, דהפי’ של “ימי שמחה“ הוא סעודה וכמרז“ל6 “אין שמחה אלא 

בבשר ואין שמחה אלא ביין“.

ומבאר כ“ק אד“ש מה“מ7 שלדעת הרמב“ם יש בחנוכה ב’ הלכות כנגד שתי 
ניסים שנעשו אז:

א( זה שקבעו את ימי החנוכה ל’ימי שמחה’ דהיינו שמחה גשמית )סעודה( 
הוא לזכר הצלת הגוף8 של בני ישראל בנצחון המלחמה ביוונים.9

ימי החנוכה ל’ימי הלל’ דהיינו שמחה רוחנית )דהלל  ב( זה שקבעו את 
וזכר  השמן  פך  נס  מפני  הוא  להנשמה“10(  שבלב,  לעבודה  ש“שייך  הו“ע 

להצלה הרוחנית דהדלקת המנורה.

והנה בסוף השיחה מביא כ“ק אד“ש את המרדכי הארוך11 שסובר כהרמב“ם 
שימי חנוכה נקבעו גם ל“ימי שמחה“. אלא שלדעתו, השמחה היא לא משום 

ניצחון המלחמה אלא לזכר חנוכת המזבח.

3(  או"ח סתר"ע ]בשם הר"מ מרוטנבורק ז"ל[ וכן פסק המחבר שם ס"ב.
4(  הל' חנוכה פ"ג ה"ג.

5(  יש"ש לב"ק פ"ז סל"ז.
6(  פסחים קט, א.

7(  לקו"ש ח"י ע' 142 ואילך.
8(  כיון ש"פשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם" רמב"ם שם הל' א.

9(  ולדעת הטור לא נקבעו ימי חנוכה ל'ימי שמחה' כיון שלשיטתו לא קובעים שמחה על 
"הצלה מלחץ גופני הבא כתוצאה מגזירה על הדת" )הע' 18 בשיחה שם(.

10(  לקו"ש שם.
11(  הובא באו"ח ב'דרכי משה' ריש סתר"ע.
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והנה לכאורה צ“ב, דלפי המבואר בשיחה צריך לקבוע זכר גשמי רק אם 
שמחה’  ‘ימי  שקבעו  המרדכי  סברת  מהי  וא“כ  גשמיים,  היו  והנס  ההצלה 

)סעודה גשמית( לזכר חנוכת המזבח )הצלה רוחנית(12?

ואוי“ל הביאור בזה, דהחידוש בחנוכת המזבח להמרדכי הוא בשתי ענינים:

א( הנה לפום ריהטא נראה לומר שאכן גם המזבח קשור עם עניין גשמי של 
בנ“י. והוא ע“פ דברי חז“ל13 “מזבח ]מזיח[ ומזין“ ופירש“י “בזכות הקרבנות 
העולם ניזון שהקרבנות באין מן המזון וגורמין לו לברכה“, וכיון שכן, הרי 
שע“י חנוכת המזבח )והקרבת הקרבנות שעי“ז( אכן נמשכת השפעה שקשורה 

לגשמיות של בנ“י.

 ב( דהכלל הזה שהזכר לנס צ“ל באותו סוג של הנס )גשמי או רוחני( הוא 
דוקא אם תקנת חכמים היא זכר לנס הצלה, שאז יש מקום לחלק בין נס שהציל 
את הגוף של בנ“י לבין נס שהציל את נשמתם. אבל לשיטת המרדכי, הנה כל 
ניסי ההצלה שהיו בחנוכה כלולים כבר בהלל והודאה )הלל זכר לנס הנרות 
והודאה )ועל הניסים14( זכר לניצחון המלחמה(, וה“ימי שמחה“ של חנוכה 

12(  ואין לומר שאין זה ממש הכרח שא"א לקבוע זכר בענין שאינו מתאים לסוג ההצלה, 
דהא גם לשיטת הרמב"ם הרי אמירת "ועל הניסים" )שהיא תפילה ורוחנית( גם היא נקבעה 
לזכר ההצלה הגשמית בנצחון המלחמה )ד"מסרת גיבורים ביד חלשים" וכמבואר בהערה 

19 בשיחה שם(,
כיון שבניצחון המלחמה היתה גם הצלה גשמית וגם הצלה רוחנית )שלכן הלשון בשיחה 
בנוגע לניצחון המלחמה היא "ישועה והצלה הנוגעת )גם( לגוף"( וההודאה שבועל הניסים 

היא על ההצלה הרוחנית שבזה וק"ל.
ואף את"ל שמהנוסח )ד"מסרת גיבורים ביד חלשים וכו'"( משמע שההודאה היא גם על 
ההצלה הגשמית, הנה עדיין צלה"ב )נוסף להמבואר בהע' 12 בסיבה הא'(, דהרי המרדכי לא 
אומר שקבעו גם הלל וגם שמחה לזכר כל הניסים שקרו בחנוכה סתם, אלא מחלק במפורש 
בין ההלל שהוא לזכר נס הנרות לבין השמחה שהיא זכר לחנוכת המזבח דוקא )דמוכרח הי' 
לומר כן בשביל לתווך השיטות דמגילת תענית והש"ס( וצלה"ב לשיטתו סיבת החילוק הזה 

דוקא )שזהו גופא הטעם של המגילת תענית והש"ס לשיטתו(.
13(  כתובות י, ב. הובא ונתבאר בלקו"ש ח"ל ע' 39 ואילך. 

14(  כמ"ש הטור או"ח סתר"ע )הובא בהערה 19 בשיחה שם(.
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הוא לזכר הענין )ולא הנס וההצלה( דחנוכת המזבח בלבד15, שהשמחה היא 
על עצם הענין של בניית וחנוכת המזבח16 וכמו ששמחים בחנוכת הבית17.

)סעודה גשמית(  “ימי שמחה“  יובן לשיטת המרדכי מדוע18 קבעו  ועפ“ז 
זכר לחנוכת המזבח19.

15(  ולא על זה שחנוכת המזבח הוא פרט בהצלה הרוחנית הכללית, ומב' סיבות:
א. דזה כבר נכלל בהודאה ד"ועל הניסים" ש"טיהרו את מקדשך".

"ימי  של  הקביעה  ע"י  המלחמה  לניצחון  זכר  עושים  הרמב"ם  שלפי  מזה  להק'  )ואין 
שמחה" אף שכבר מזכירים ענין הניצחון בהודאת "ועל הניסים",

כיון שבניצחון המלחמה יש גם ענינים הנוגעים לרוחניות )וכמו שאומרים )בסוף הנוסח 
ד"ועל הניסים"( "ואח"כ ]היינו שע"י הניצחון הגשמי דמסרת גיבורים וכו' היתה גם תוצאה 
רוחנית:[. . ופינו את היכלך וכו'" וראה הערה 10( וגם ענינים הנוגעים לגשמיות )שלא פשטו 
ידם יותר בממונם ובבנותיהם( ולכן קבעו גם הודאת ועל הניסים )לזכר ההצלה הרוחנית 

שבניצחון( וגם "ימי שמחה" )לזכר ההצלה הגשמית שבניצחון(, 
משא"כ חנוכת המזבח שהוא )כשלעצמו. וראה בהערה 17 )בסוף ביאור הא' שם(( ענין 

רוחני בלבד.(
ב. דהרי גם המנורה נחנכה אז )וגם שאר הכלים נטהרו ונהיו ראויים לעבודה( ולמה לא 

תיקנו משו"ז "ימי שמחה"? 
אלא בהכרח לומר כבפנים.

16(  ואין להק' לפי"ז דלרמב"ם מדוע לא קבעו "ימי שמחה" לזכר חנוכת המזבח, כיון 
דלשיטת הטור והרמב"ם אין לקבוע משום זה "ימי שמחה" )אלא על ענין של הצלה, וכמו 

שלא קבעו "ימי שמחה" זכר לחנוכת המנורה וחנוכת ביהמ"ק( וק"ל.
כדלקמן  בנ"י  של  הגשמיות  עם  גם  קשור  המזבח  שכיון שחנוכת  אוי"ל  הטור  ולסברת 
בפנים )בביאור הב'(, הנה זה גופא הסיבה שקבעו "ימי שמחה" לזכר הענין דחנוכת המזבח 
)כיון שחנוכת המזבח היה ענין שפעל ועזר לבנ"י בגשמיות )מזון(( שלא כמו חנוכת המנורה 

וביהמ"ק. ותן לחכם ויחכם עוד.
17(  וכמו שמצינו שעשו סעודה לכבוד חנוכת ביהמ"ק )ראה מלכים א פ"ח פס' ס"ג-

ס"ה(.
אלא שלפי זה צריך להבין מדוע לא עושים "ימי שמחה" גם לזכר חנוכת המנורה )ולזכר 

חנוכת ביהמ"ק לדורות(, ועיין בהע' 16. 
18(  עפ"ז מובן גם מדוע עשו זכר לחנוכת המזבח ולא לחנוכת המנורה )ונכללת )לכאורה( 
רק באמירת הודאת ועל הניסים ]"וטיהרו את מקדשך"[ )משא"כ ההלל הוא זכר לנס השמן 

והנרות ולא לחנוכת המנורה((, ולא לחנוכת ביהמ"ק לדורות וראה הערה 12 בסופה.
19(  ואין להק' לשיטתו מדוע לא קבעו "ימי שמחה" לזכר ניצחון המלחמה שהיה )גם( 
גשמי, כיון שסובר כהטור שהלחץ הגשמי הי' רק תוצאה מהגזירה הרוחנית )כנ"ל בהע' 6( 

)והזכר לניצחון המלחמה הוא בהודאת ועל הניסים(, 
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בגדר קדושת בתי הכנסת שבחו"ל

 הת’ מנחם מענדל שי’ טרבניק
תות“ל המרכזית 770 בית משיח

נוהגין בהן  אין  “ת“ר בתי הכנסיות  ב(:  – כח,  )מגילה כה, א  איתא בגמ’ 
שבבל  כנסיות  בתי  אסי:  א“ר  בהן,  שותין  ואין  בהן  אוכלין  אין  ראש  קלות 
)בד“ה  וכתבו התוס’  )על מנת שישתמשו בהן. רש“י(“.  על תנאי הן עשויין 
בתי כנסיות(: “הכא מיירי כשחרב, דאז מהני התנאי, שהרי קדושתן לעולם 
קיימת“. היינו שלדברי התוס’ הא דמועיל תנאי כדי שיוכל להשתמש בבתי 
כנסיות היינו דוקא בבתי הכנסת שבחו“ל שקדושתן תפקע לע“ל, ותנאי זה 

מועיל שיוכלו להשתמש בהם רק לאחר חורבנם.

בית הכנסת  קנין  “אם בשעת  סי“א:  סי’ קנא  או“ח  וכן פסק הב“י בשו“ע 
התנו עליו להשתמש בו מותר להשתמש בו בחורבנו, אבל בישובו לא מהני 
כנסיות  בבתי  אבל  שבחו“ל.  כנסיות  בבתי  אמורים,  דברים  במה   .  . תנאי 

שבא“י לא מהני שום תנאי“.

בבתי  דוקא  מועיל  שהתנאי  בטעם  התוס’  דברי  הביא  )סקט“ו(  ובמג“א 
הגואל  כשיבוא  שהרי   – “שבחו“ל  וז“ל:  עליהם,  ומקשה  שבחו“ל  כנסיות 
במהרה תפקיע קדושתן )תו’(. וצ“ע, דאמרינן בסמוך בגמ’ עתידין כל בתי 

וזה שקבעו "ימי שמחה" לזכר חנוכת המזבח )אף שגם זה שהיוונים הרסו את המזבח הוא 
תוצאה מהגזירה העיקרית )על רוחניות בכלל( וא"כ אין ראוי לקבוע עליו זכר מיוחד כנ"ל( 

אפ"ל בב' אופנים:
א. זה שהיוונים הרסו את המזבח הוא לא "רק תוצאה" מהגזירה העיקרית )כמו הגזירות 
הגשמיות שהם גזירות נפרדות וטפילות לגזירה הרוחנית( אלא הוא עצמו חלק ממנה )כיון 
וכו'  להיכל  נכנסו  היוונים  )שלכן  הרוחנית  ביהמ"ק  מעבודת  חלק  הוא  המזבח  שעבודת 
כדי שבנ"י לא יעבדו בו עבודתם הרוחנית(, וכיון שהוא חלק מהגזירה העיקרית )ולא רק 
"ימי  לקבוע  ראוי  לכן  )כבפנים(  בנ"י  גשמיות  עם  גם  קשור  והוא  אלי'(  ו"טפל"  "תוצאה" 

שמחה" על הצלה הגשמית הזו.
ואת"ל עדיין, דזה שנמשך מזון בעולם הוא רק תוצאה מעבודת הקרבנות שהיא עצמה 
בודאי עבודה רוחנית )להקריב בו קרבנות לה' וככל העבודות שבביהמ"ק( וא"כ אין ראוי 
שבהריסת  הגזירה  מעיקר  תוצאה"  "רק  שהוא  גשמי  ענין  על  שמחה"  "ימי  לקבוע  לכאו' 

המזבח )גזירה רוחנית( )וכנ"ל שבסברא זו המרדכי סובר כהטור(, הנה אפ"ל:
ב. שאין זה לזכר ההצלה הרוחנית שבזה אלא לעצם הענין של חנוכת המזבח וכבפנים 

בביאור הא'.
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וצ“ל דהתוס’ קאי אבחורבנן, דכיון שנחרבו  כנסיות שבבבל שיקבעו בא“י, 
קודם ביאת הגואל לא יקבעו בא“י. וצ“ע. וא“ל דדוקא הבנין יקבע בא“י אבל 
הקרקע תישאר בחו“ל20, דהא יליף ק“ו מתבור וכרמל והתם הקרקע נקבע 

בא“י“.

היינו דקשיא למ“א דאם בתי כנסיות שבחו“ל יקבעו בא“י א“כ לכאורה לא 
תיפקע קדושתן, ונשאר בצ“ע21.

והנה יש שרצו לבאר22 שכ“ק אד“ש מה“מ מיישב קושית המ“א – שכותב 
שגלו  מקום  בכל  השכינה  ד“השראת  )ס“ג(  שבבבל“  רבינו  “בית  בקונטרס 
ישראל ע“י המקדש מעט שבארצות אשר באו שם . . אינה אלא בזמן הגלות, 
אבל לאחרי ש“עתידין להגאל“ תחזור גילוי השכינה לירושלים ולא תישאר 
יעקר  מעט  שהמקדש  כיון  מעט,  המקדש  עמד  שעליו  לארץ  חוץ  במקום 
ממקום זה ויקבע בא“י במקדש הגדול שבירושלים“. ובהע’ 25 )על המילים 
הן  תנאי  על  שבבל  כנסיות  “בתי  שלכן  מבאר  מעט(  המקדש  עמד  שעליו 
עשוין“, “כשחרב . . מהני התנאי, לאותן שבבל . . שהרי לעת בא גואל במהרה 

בימנו תיפקע קדושתן“ )תוס’ הנ“ל(.

ועפ“ז רצו לבאר שבזה מתרץ כ“ק אד“ש מה“מ על קושית המ“א )מדוע 
תנאי מועיל בביהכנ“ס שבחו“ל והרי יקבעו בא“י(, דאף שבתי כנסיות שבחו“ל 
הכנסת(  בית  עמד  )שעליו  בחו“ל  המקום  שקדושת  כיון  מ“מ  בא“י  יקבעו 

תיפקע – ע“כ מהני תנאי בהן.

אמנם לכאורה עדיין צ“ב, דמה בכך שקדושת מקום ביהכ“נ תיפקע, והרי 
גוף בית הכנסת )והקרקע( יקבע)ו( בא“י, וא“כ כיצד מועיל התנאי להשתמש 

בו?

ואוי“ל הביאור בזה בהקדים דברי כ“ק אד“ש מה“מ בלקו“ש )חכ“ד ע’ 83( 
בנוגע לחילוק בין הבחירה במקדש בירושלים למשכן שילה, דבמשכן שילה 
הבחירה מוגבלת )מצד טעם – שיהי’ מקום מיוחד להקרבה( רק למקום הבית, 
אבל לא בגוף הבית. משא“כ הבחירה במקדש שבירושלים שאינה בהגבלה 

20(  "וא"כ בלא"כ לא הי' קשה קושית מ"א, דהא התנאי להשתמש הוא בקרקע" )מחצית 
השקל(.

21(  ועיין פמ"ג ומחי' חיים מה שתירצו בזה. 
22(  כן כתבו בקובץ הלימודים לאורחי המלך שיו"ל ע"י את"ה לימי הסליחות השתא.
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)בלי הטעם המגביל( היא כוללת גם את גוף הבנין, ע“כ תוכן השיחה הנוגע 
לכאן ועיי“ש בארוכה.

ובטעם הדבר )שאם הבחירה מוגבלת היא רק בנוגע למקום( אוי“ל, שזהו 
והדבר הראשוני לקיומו של דבר גשמי הוא המקום שאותו  משום שהיסוד 
היא  הבחירה  כאשר  וע“כ  וכו’.  וצורתו  הדבר  חומר  ישנו  ולאח“ז  תופס, 

בהגבלה )כמשכן שילה(, הבחירה היא רק במקום המשכן ולא בגוף הבנין.

שבחו“ל,  כנסיות  בבתי  מועיל  דתנאי  בהא  הביאור  שזהו  אוי“ל  ועפ“ז 
דאף שלע“ל יקבעו בא“י, י“ל שקדושתם )אף שגם בהם יש קדושה כ“מקדש 
)ע“ד  ביהכנ“ס24  נמצא  ושייכת בעיקר לחלל המקום23 שבו  מעט“( מוגבלת 
הבחירה במשכן שילה שהיא במקום ולא בגוף הבנין(. וקדושת האבנים היא 
רק כ“טפל“ לעיקר הקדושה שהיא קדושת המקום. וע“כ כיון שלע“ל קדושת 
המקום דבתי כנסיות שבחו“ל תיפקע, שהרי כיון שיעברו לא“י תיפקע קדושת 
האבנים והקרקע25 )שבקדושה זו היא כטפל לקדושת המקום וכשבטל העיקר 
בדרך ממילא בטל הטפל(, לכן התנאי מועיל בהם להשתמש בהם בחורבנן, 

דקדושתם היא קדושה זמנית. ועצ“ע בכ“ז.

23(  ואולי יש להביא לזה ראי' מכך שהאיסור לאכול ולישון בבית הכנסת הוא רק בתוך 
חלל מקום ביהכנ"ס אבל אין איסור לעשות כן מחוץ ביהכנ"ס כנגד קירותיו, דאף שעומד 

לנגד אבני ביהכ"נ אין הוא נמצא בחלל מקום ביהכ"נ. 
24(  אמנם מלשון אד"ש מה"מ בקונטרס "בית רבינו שבבבל" – "תחזור גילוי השכינה 
לירושלים ולא תישאר במקום בחו"ל שעליו עמד המקדש מעט". אולי יש לדייק שמדובר על 

קרקע בית הכנסת )שכותב "עליו" ולא "בו"( ועצ"ע. 
25(  ואף שיש בפשטות בתי כנסיות שבחו"ל שיקבעו בא"י יהיו קדושים לע"ל – אוי"ל 
שתחול עליהם קדושה חדשה )אבל לא הקדושה שבזה"ג כיון שתיפקע קדושת המקום שהוא 

עיקר(.
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נגלה

בענין המקיף את חבירו משלוש רוחותיו

 הרב שניאור זלמן שי’ הלוי לאבקאבסקי
ראש הישיבה*

א
את  בונין  בחצר  מחיצה  לעשות  שרצו  “השותפין  ב“ב(:  )ריש  מתניתין 
הכותל באמצע“, ובגמ’: “וכיון דרצו – בונין את הכותל בעל כורחן“, ולקמן 
)ד, ב(: “המקיף את חבירו משלש רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השניה ואת 

השלישית אין מחייבין אותו“. ובגמ’: “הא רביעית מחייבין אותו“.

וצריך להבין טעם החילוק בין ב’ המשניות – מפני מה מחייבין בראשונה 
ובשניה לא; וכן צלה“ב מדוע יהיה חייב אם בנה את הרביעית כאשר מצד 

עיקר הדין אין מחייבין אותו?

והנה רש“י )ד“ה אין מחייבין אותו( כתב: “דסתם בקעה מקום שנהגו שלא 
לגדור הוא“, והיינו שבמשנה הא’ מדובר על חצר, משא“כ כאן קאי על בקעה; 
ומה שמ“מ חייב אם בנה חברו בפועל, מבאר )לקמן ד“ה ה“ג(: “מחייבין אותו 

דאהני ליה“, דכיון שנהנה – חייב לשלם על הנאתו.

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה, ללא אחריות כלל וכלל.
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ולכאורה קשה: הרי מצינו כעי“ז בב“מ )קא, א( גבי היורד לשדה חבירו 
שלא ברשות ונטעה )שגם שם בפשטות משלם על מה שנהנה( – שאם היא 
שדה  אינה  ואם  פועל,  כמו  ומקבל  העליונה  על  ידו  ליטע  העשויה  שדה 

העשוייה ליטע ידו על התחתונה ומקבל השבח או ההוצאה;

וא“כ, מדוע כאן לא אמרינן לא הכי ולא הכי, אלא: לדעה המחמירה מקבל 
רק ההוצאה )ולא דמי עבודתו(, ולדעה המקילה לא מקבל אפי’ ההוצאה אף 

שקטנה מהשבח.

והנה בתוס’ )ד“ה דמי קנים( הקשה: “וא“ת, מאי שנא משדה שאינה עשויה 
ליטע דאם נטעה חבירו שלא ברשות אמר רב ושמואל בהשואל שמין לו וידו 
בר  בנטירא  לי  סגי  לדידי  א’’ל  “דמצי  דהוא משום  ומתרץ  על התחתונה“? 
זוזא“. ומשמע מדבריו, דאף שטעם הדבר שמשלם הוא כדין יורד לשדה חברו 

– מ“מ כאן מפסיד )למ“ד דמי קנים( כיון שהיה יכול להנות בפחות.

אך כ“ז הוא לשיטת התוס’2 שחיובו הוא מטעם ד“אנן סהדי“ שהיה מסכים 
לבנות, וא“כ משלם לפי ה“אנן סהדי“; משא“כ לרש“י שמשלם מעיקר הדין – 

עדיין קשה מדוע שלא יתחייב על ההוצאה עכ“פ.

וכן קשה לשיטת התוס’: דהרי למ“ד משלם הכל לפי מה שגדר מוכח שזהו 
כעין שדה העשוייה ליטע, וא“כ אינו יכול לומר “לדידי סגי לי“ וא“כ מדוע 

משלם רק ההוצאה ולא שכר פועל?

ב
והנה הרמב“ם הביא את המשנה הא’ בפ“ב מהל’ שכנים, ולאחר מכן בפ“ג 
הביא את המשנה הב’, וביאר שהמדובר הוא שיש כו“כ חורבות )לא בקעה 
עם שדות(, וחורבתו נמצאת בין חורבות חברו, ולכן אין מחייבין אותו לבנות 
על  – משלם  שנהנה  ונמצא  רוחות  ד’  גדר  אם  מ“מ  אך  חצר;  שאינו  מאחר 

הגדרות.

ולא בבקעה כשאר  והנה במה שביאר הרמב“ם שמדובר דווקא בחורבה 
הראשונים )ובפרט שבהמשך הגמ’ מובא הסיפור של רבינא המדבר במפורש 
למשנה  בהמשך  באה  זו  שמשנה  דכיון  י“ל,  חורבות(,  על  ולא  שדות  על 
הקודמת המדברת בהיזק ראיה – אין לומר שמדובר כאן על בקעה )ובהיזק 

2(  ראה מחלוקתם ברש"י ד"ה "דתנא קמא" ובתוד"ה "שניה ושלישית" שעליו, ובכ"מ.
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גניבה כו’( ולכן מוכרחים לומר שמדובר בחורבה – שגם בה שייך היזק ראיה 
אם בונה את חורבתו וגר שם; אלא שכיון שאין זה חצרות ממש שבהם גרים – 

אין אפשרות לחייבו על בניית כתלים כבחצר רגילה.

אלא שלכאורה גם לרמב“ם עדיין קשה דלעיל – דאם זו דרכו, מדוע אינו 
מקבל שכרו כפועל ומשלמים לו רק ההוצאה.

על  הכותל  היה  אם  רק  הוא  דכ“ז  הרמב“ם,  כתב  ההלכה  בהמשך  והנה 
מקום שניהם, משא“כ אם בנה המקיף את הכותל ברשותו בלבד – אינו משלם 

אלא מעט כמו שיראו הדיינים.

והקשה עליו בהשגות הראב“ד, וז“ל שם: “זה המשפט מעוקל, שאם הרויח 
לו המקום וגדר אותו – שיפחות לו ההוצאה! ומה שאמר שאינו יכול להשתמש 
בכותלים – כן ישתמש, אלא המקום לו יהיה ויהיה לו שטר על זה שאם יפול 

הכותל האבנים והעפר לשניהם והמקום שלו“, עכ“ל.

ובמ“מ שם מבאר: “ודעת המחבר שאין מחייבין אותו בחצי ההוצאה אלא 
מפני שזוכה בחצי הכותל לפי שנבנה במקומו וכמ’’ש למעלה בחצר, לפיכך 
כל שלא נבנה במקומו ואם ירצה הלה אפילו בפריעת חצי ההוצאה אינו זוכה 
בחצי הכותל – עכשיו אם המקיף רוצה, אינו זוכה בחצי הכותל ואינו פורעה 

אלא מה שההנהו“.

וצריך להבין סברת מחלוקתם.

ג
והנה א’ האוקימתות בגמ’ למחלוקת ת“ק ור“י היא מה הדין בגדר המקיף 
“ראשונה ושניה ושלישית“ בלבד, ולאחר מכן גדר את הרביעית – דלת“ק חייב 

רק על הרביעית, ולר“י מגלגלין עליו את הכל.

וביאר הרמב“ן )במלחמות כאן(: “ת״ק סבר כיון דשלש שלו גדר ורביעית 
של חבירו הניח לאו אדעתא דמתהני מיניה חבריה עבד מעיקרא, ולא ע״מ 
דלישקול מיניה כלום, וכי האי גוונא זה נהנה וזה חסר פטור דאחיל משום 
הנאה דנפשיה; ולא דמי ליורד לתוך של חבירו ובונה דהתם אדעתא דלישתלם 
עבד. ור׳ יוסי סבר האי נמי לא מחיל מילי ואדעתא דתרוייהו בנה אלא איהו 

סבר דמחייב לפייסיה מהשתא דכי חזא דלא מפצי ליה הדר גדר רביעית“.
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ועפ“ז י“ל, דזהו סברת הרמב“ם לחלק בין גדר בתוך שלו, לגדר בין שניהם: 
)ומה שמשלם קצת הוא  – מוכח שעשה לעצמו ומחל  דאם גדר בתוך שלו 
גילה דעתו שלא   – משום שנהנה ומחסר3(, משא“כ אם בנה במקום שניהם 

מחל וצריך לשלם לו על הכותל.

– הוא משום שבנה  גם שכר הפועל  ולא  ומה שמשלם רק חצי ההוצאה 
כאן גם לעצמו ולא שבנה רק לחברו, וא“כ מחל עם עבודת הבניה; משא“כ 
בפועל ירד רק ע“מ להרוויח, שהרי הוא אין לו כלום בשדה זו ולא עשה כלום 

בשביל עצמו.

אלא שלפ“ז צריך להבין לאידך – מהי סברת הראב“ד לחלוק עליו, דכיון 
שגילה דעתו שמחל, שוב אי“צ לשלם לו אלא מועט.

ד
והנה כתב המחבר )שו“ע הל’ פסח סי’ תלה(, שמי שלא בדק חמץ בזמנו – 

יבדוק גם אח“כ ביום י“ד וכן בתוך הפסח וכו’.

אי   – ומת  איסורו  זמן  עד  בדק  שלא  מי  גבי  צ“ע  הביא  שם  יעקב  ובחק 
היורשין חייבין לבדוק או לא; דכיוון ש“איסורא לבני לא מורית“ – לא ירשו 
כלום ואינם חייבים ב“בל יראה“ )אא“כ משתמשין במקום החמץ ויש חשש 
הוא  ברשותו  שהוא  מה  וכל  ברשותו  החמץ  שאין  ועוד  לאוכלו(,  שיבואו 

בשביל להתחייב עליו, ואין לך בו אלא חידושו.

אין  שאמנם  כיון  לבער,  שחייב  פסק  סק“ב(  שם  )בקו“א  אדה“ז  משא“כ 
האיסור שוה כלום אך מ“מ הוא הבעלים שלו )ומוכיח דבריו בארוכה, עיי“ש(, 

ואת בעלות זו יכול ואף מוריש בפועל ליורשיו וממילא חייבין לבער.

ונפק“מ לדינא ג“כ גבי שאר איסורי הנאה – דלחק יעקב אין איסור לגוזלם 
לו  יש  כיון שאינם ממון, משא“כ לשיטת אדה“ז פשיטא דאסור שהרי מ“מ 

בעלות עליהם4.

והתבאר בארוכה בלקו“ש חל“ד )שיחה א’ לפר’ עקב(, דישנם ב’ עניינים 
בקניין הבעלים: א. השוויות של החפץ )וזה שייך רק כאשר אפשר למכור את 

3(  ראה תוס' ה, א. ד"ה אע"פ.
4(  ואף לשאר השיטות שנחלקו ואמרו שמותר לגזול איסורי הנאה – י"ל שזה רק באיסורי 

הנאה כיון שהתורה הפקירתם; משא"כ בחמץ, עיי"ש בארוכה.
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החפץ או להשתמש בו(, ב. עצם זה שהוא הבעלים של החפץ )וזה בפשטות 
לא שייך בחנות וכיו“ב שהדברים נועדו לכתחילה למכרם ולהרוויח ממונם, 

וא“כ אין לבעלים עניין בזה שהחפץ שלהם(.

וא“כ: אם העיקר הוא השוויות – אכן אין מצוה על היורשין לבדוק חמץ 
כיון שאין כאן ירושה, משא“כ אם העיקר הוא הבעלות – שוב צריכים היורשין 

לבדוק ולבער החמץ שנפל להם בירושה.

ה
ולכאורה נ“ל, דבזה נחלקו הרמב“ם והראב“ד הנ“ל:

וכיון  דהנה הרמב“ם ס“ל בפשטות שהעיקר הוא הבעלות וההשתמשות, 
שאין הניקף יכול להשתמש בחפץ מאחר שאינו ברשותו – נמצא שיש כאן 
גילוי דעת שהמקיף בנה את הכותל בשביל עצמו ומחל לחברו על הכותל 

וא“כ אינו חייב לשלם לו החצי;

הכותל  שבנה  אף  וא“כ  השוויות,  הוא  שהעיקר  ס“ל  הראב“ד  משא“כ 
ברשותו עדיין יכול להיות הכותל של הניקף ג“כ ונמצא שלא מחל אלא בנה 

ע“ד שניהם.

ובעומק יותר נראה לומר, שגם הראב“ד וגם הרמב“ם ס“ל כאדה“ז שהעיקר 
הוא הבעלות, אלא שבזה גופא נחלקו במה מתבטא הבעלות:

יכול  לא  ואם  בעלות,  המבטאת  היא  השתמשות  היכולת  הראב“ד  לפי 
להשתמש – אף שזה שלו – אינו נק’ בעל הדבר; ולכן, כיון שיכול להשתמש 
בכותל, צריך לשלם אף אם זה לא ברשותו. משא“כ הרמב“ם ס“ל שהעיקר 
הוא עצם הבעלות, ולכן וודאי לא בנה בשבילו ואינו חייב לשלם לו מאומה.

שאינו  “ומה שאמר  הראב“ד שכתב:  בלשון  מדוייק  שזה  נראה  ולכאורה 
יכול להשתמש בכותלים – כן ישתמש“, והיינו שהעיקר הוא לא עצם הבעלות 

אלא ההשתמשות וממילא יכול להשתמש והוי שלו ממש.
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לשיטתייהו דרש"י ותוס'

 הת’ יוסף חיים שי’ רוזנבלט
קבוצה, 770 בית משיח

א
איתא במתניתין )ב“ב ב, א(: “השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר – בונין 
את הכותל באמצע . . לפיכך, אם נפל הכותל – המקום והאבנים של שניהם“.

הכותל  את  לבנות  חכמים  שחייבום  דכיון  היא,  המשנה  כוונת  ופשטות 
בשותפות, ע“כ, כאשר נפל הכותל – מקום הכותל והאבנים הוי של שניהם.

הכותל  נפל  דכאשר  הדין  מדוע  כך:  על  הקשה  “לפיכך“(  )ד“ה  ובתוס’ 
המקום והאבנים של שניהם, הוא מצד זה שבתחילה חייבום חכמים לבנות 
את הכותל בשותפות; והרי גם בלאו הכי הדין נותן דהוי של שניהם – דכיון 

שאין חזית לא לזה ולא לזה, א“כ צ“ל שהכותל נבנה ע“י שניהם.

ומתרץ ע“כ תוס’, דזוהי אכן כונת הגמ’ בדף ד’ )ע“א( בשאלתה – “פשיטא“5 
כקושיית  הוא  הגמ’  שאלת  דפירוש  היינו,  וכו’“,  “לפיכך  המשנה  דברי  על 

התוס’.

וע“כ תירצה הגמ’ התם: “לא צריכא, דנפל לרשותא דחד מינייהו, אי נמי 
דפנינהו חד לרשותא דידיה, מהו דתימא: ניהוי אידך המוציא מחבירו עליו 
הראיה, קמ“ל“; ומעמיד תוס’ דברי הגמ’, דמיירי שלאחר שנפל הכותל שהו 
האבנים הרבה ברשות אחד מהם, דאז ביכלתו לטעון שהכותל נבנה על ידו, 
מיגו דאי בעי טעין – ממך לקחתיה; היינו, דכיון ששהו האבנים ברשותו משך 
זמן, הרי“ז מאפשר בידו לטעון שלקוחה היא בידו, ומכח זה ביכלתו )בטענת 
מיגו – שהיה יכול לטעון כך והיה נאמן( לטעון שהכותל נבנה על ידו. ולכך 
מחדשת המשנה דכיון שמתחילה חייבום חכמים לבנות את הכותל בשותפות, 

לפיכך – כאשר נפל הכותל – הוי של שניהם.

5(  דברי הגמ' שם: "לפיכך, אם נפל הכותל – המקום והאבנים של שניהם. פשיטא! לא 
צריכא, דנפל לרשותא דחד מינייהו, אי נמי דפנינהו חד לרשותא דידיה, מהו דתימא: ניהוי 

אידך המוציא מחבירו עליו הראיה, קמ"ל.
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והנה ברש“י התם )בדף ד’( פירש שלא כדברי התוס’ דכתב )ד“ה “פשיטא“( 
וז“ל: “דהאבנים של שניהם; דאפי’ לא פסק לן דינא דמתני’ המלמדנו שמתחלה 
בין שניהם עשאוה, על כרחם היו חולקין בשוה האבנים, שהרי ברשות שניהם 

מונחים ויד מי מהם תגבר“.

כיון שמונחים האבנים ברשות שניהם, ע“כ הוי של  ושמעינן דס“ל שרק 
שניהם; אך אם יהיו מונחים ברשות אחד מהם – יהיו האבנים ברשות המוחזק 
)כתשובת הגמ’ לשיטת רש“י, משא“כ לשיטת תוס’ דצריך להעמיד דמיריי 
ששהו ברשותו הרבה, כנ“ל(. ונמצא דלשיטתו כלל אינה קשה קושיית התוס’, 
רק  הוא   – שניהם  של  והאבנים  זה שהמקום  דין  מדוע  מובן  שלפי“ז  משום 

מטעם זה שחייבום חכמים בתחילה לבנות את הכותל בשותפות.

ויש לעיין בדברי התוס’; דהנה, כיון שכתב דזה שאין חזית לא לזה ולא לזה 
הוא הוכחה לכך שהכותל נבנה ע“י שניהם, א“כ מדוע נאמנת טענתו שהוא 
בנה את הכותל בעצמו במיגו – דאי בעי טעין שלקוחה היא בידו – כיון ששהו 
ברשותו הרבה; והרי בשאלתו כתב התוס’ דישנה הוכחה )מכך שאין חזית לא 

לזה ולא לזה( דאין טענתו אמת והכותל נבנה ע“י שניהם.

וי“ל הביאור בזה: דדברי התוס’, דכיון שאין חזית צ“ל שהכותל נבנה ע“י 
שניהם, אין פירושם דזה שאין חזית הוא ראיה והוכחה לכך שהכותל הוי של 
שניהם; כ“א שמציאות זו דאין חזית לא לזה ולא לזה )ואין טעם וסיבה שלפיה 
זה  הדין במקרה  ויוצרת את  יותר מהשני(, מכריחה  חזקה  יש לאחד טענת 
דהוי הכותל של שניהם, כיון שאין חזית לאחד מהם המוכיחה שהכותל נבנה 

על ידו6.

6(  וי"ל דמדוייק הוא בלשון התוס' "בלאו הכי נמי הוי של שניהם אפי' נפל לרשותא 
דחד מינייהו, כיון דאין חזית לא לזה ולא לזה", דיש לומר, דבזה שאינו כותב שזה שאין חזית 

מוכיח ששניהם בנו בשותפות, כ"א בלשון זו, משמע קצת כבפנים.
וראה בספר 'אהל תורה' )מראי מקומות למס' ב"ב( כאן, דמלשון התוס' דייקו דכוונתו 
היא, דכאשר אין חזית לא לזה ולא לזה – הוי ספק, וע"כ חולקים את הכותל ביניהם בשווה.

ונראה דדוחק לפרש כן שזוהי חלוקה מספק, כיון שלפי"ז אין מובנים דברי התוס': דלגבי 
שאלת הגמ' בדף ד' – על דברי המשנה "אם עשו מדעת שניהם – בונין את הכותל באמצע 
ועושין חזית מכאן ומכאן" דהקשתה שם "לא יעשו לא זה ולא זה" – כתב תוס' דמשאלה זו 
יש להוכיח דכאשר אין חזית כלל – הוי של שניהם; אך לפי מה שכתבו דזוהי חלוקה מספק – 
אי"מ, דהרי אם הוי רק חלוקה מספק, א"כ לא היה לגמ' להקשות, דודאי עדיף בעשיית חזית 

מכאן ומכאן דהוי חלוקה ודאית, ולא לחלק מספק.
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ולפי“ז את“ש תשובת התוס’, דכיון שבכחו לטעון בטענת מיגו שהכותל 
דכיון  לזה;  ולא  לזה  אין מתייחסים לכך שאין חזית לא  ידו, ע“כ,  נבנה על 
שאי“ז מוכיח שהכותל נבנה ע“י שתיהם, כ“א שדין זה נוצר מכך שאין חזית 
כלל )ואין לאחד טענת חזקה יותר מהשני(, לכן מועילה טענתו הנ“ל להאמינו 

שהכותל נבנה על ידו.

ב
הוכחה  הוי  לזה  ולא  לזה  לא  חזית  דזה שאין  והנה בדברי רש“י משמע, 
ששניהם בנו את הכותל ביחד, ולפי“ז ניתן לומר דבשתי מחלוקות אלו אזלי 

רש“י ותוס’ לשיטתייהו:

דהנה בדף ד’ )ע“ב( מקשה הגמ’ על דברי המשנה “אם עשו מדעת שניהם – 
בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן“ – “אמר ליה רבא מפרזיקא 
לרב אשי: לא יעשו לא זה ולא זה“ )דמכאן מוכיח תוס’ דכאשר אין חזית כלל 

– הוי הכותל של שניהם(.

וברש“י על אתר כתב )ד“ה “לא יעשו“(: “חזית לא לזה ולא לזה, והרי סימן 
שלא עשאה האחד בשלו, שאילו עשאה היה עושה חזית מבחוץ“. ומלשונו 
“והרי סימן שלא עשאה האחד בשלו“ משמע, דס“ל דזה שאין חזית כלל הוי 

סימן והוכחה שהכותל של שניהם.

ומכאן י“ל דרש“י ותוס’ אזלי בדבריהם לשיטתייהו:

של  הוי  בכ“ז  מהם,  אחד  ברשות  האבנים  נפלו  כאשר  דגם  תוס’  שיטת 
שניהם, מכריחה לומר לפי“ז דזה שאין חזית כלל אינו הוכחה שהכותל נבנה 
ע“י שניהם, כ“א )כנ“ל( שממציאות זו נוצר הדין שהכותל של שניהם; משום 
שלפי“ז יהיה מיושב שפיר תירוץ התוס’ דמיריי ששהו האבנים הרבה ברשות 

האחד – כנ“ל.

מוציאין  אין   – האחד  ברשות  האבנים  נפלו  דכאשר  רש“י  לשיטת  ואילו 
מידו, הנה לפי“ז כלל לא יקשה לומר דכאשר אין חזית הרי“ז סימן והוכחה 
לכך שהכותל נבנה ע“י שתיהם; כיון שלשיטתו אין מתעוררת כלל קושיית 

אלא נראה דיש לפרש כבפנים, דאי"ז חלוקה מספק כ"א שמציאות זו )דאין חזית לא לזה 
ולא לזה, ואין טעם וסיבה שלפיה יש לאחד טענת חזקה יותר מהשני(, יוצרת דין זה דהוי 

של שניהם.
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התוס’, משום שאכן כאשר יפול הכותל לרשות האחד, לא יוציאו את האבנים 
מרשותו – כנ“ל.

בענין “אמר מלכא עקר טורא" אצל הורדוס

 הת’ לוי יצחק שי’ הלוי הורביץ
קבוצה, 770 בית משיח

ג, ב(: “ובבא בן בוטא היכי אסביה ליה עצה להורדוס  איתא בגמ’ )ב“ב 
למיסתריה לבית המקדש? והאמר רב חסדא: לא ליסתור איניש בי כנישתא 
עד דבני בי כנישתא אחריתא! אי בעית אימא: תיוהא חזא ביה; איבעית אימא: 
מלכותא שאני, דלא הדרא ביה, דאמר שמואל: אי אמר מלכותא עקרנא טורי, 

עקר טורי ולא הדר ביה“.

על  שמואל  של  המימרא  את  לומר  שייך  כיצד  להקשות:  יש  ולכאורה 
הורדוס ‘אי אמר מלכותא עקרנא טורי, עקר טורי ולא הדר ביה’, הרי הורדוס 

היה כפוף לרומאים?

אך  לרומאים,  כפוף  היה  הורדוס  רשמית  שמבחינה  דאף  י“ל,  ובפשטות 
מבחינה מעשית לא היה להורדוס בעיה גם לעקור הרים.

וכמו שרואים בפועל, שהורדוס בנה את בית המקדש למרות שהרומאים 
התנגדו לו. וכמובא בגמרא לקמן: “]הורדוס שאל על עצמו[ מאי תקנתיה 
ויעסוק  ילך  דההוא גברא? א“ל ]בבא בן בוטא[: הוא כבה אורו של עולם, 
באורו של עולם, א“ל: מסתפינא ממלכותא, א“ל: שדר שליחא, וליזיל שתא 
וליעכב שתא ולהדר שתא, אדהכי והכי סתרית ]ליה[ ובניית ]ליה[. עבד הכי. 

שלחו ליה: אם לא סתרתה אל תסתור, ואם סתרתה אל תבני, וכו’“.

ומוכח, דאף שהיה כפוף להם – הרי בפועל היה שייך לומר עליו דלא הדר 
וכו’(.  הרומאים  עם  יסתכסך  שעי“כ  )אף  ממש  מלך  כמו  שהתנהג  כיון  בי’ 

ודו“ק.
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שיטת רש"י בענין “כל דאמר מבית חשמונאי 
אתינא עבדא הוא"

 הת’ לוי יצחק שי’ הלוי הורביץ
קבוצה, 770 בית משיח

איתא בגמ’ )ג, ב(: “הורדוס עבדא דבית חשמונאי הוה נתן עיניו באותה 
תינוקת. יומא חד, שמע ההוא גברא בת קלא דאמר כל עבדא דמריד השתא 
– מצלח; קם קטלינהו לכולהו מרותיה ושיירה לההיא ינוקתא. כי חזת ההיא 
ינוקתא דקא בעי למינסבה, סליקא לאיגרא ורמא קלא אמרה: כל מאן דאתי 
אלא  מינייהו  אישתיירא  דלא  הוא,  עבדא   – קאתינא  חשמונאי  מבית  ואמר 

ההיא ינוקתא וההיא ינוקתא נפלה מאיגרא לארעא“.

בפרק  אמר שמואל  נמי  דהכי  הוא,  “וכן  דאמר(:  כל  )ד“ה  התוס’  וכתבו 
עשרה יוחסין, ומכאן קשה על פירוש הקונטרס באלו נאמרים דאמר אמרו לו 
לאגריפס אחינו אתה ופ’’ה התם שאמרו לו אחינו לפי שהיתה אמו מישראל, 
דא“כ, כיון דבני הורדוס נשאו ישראלית – אמאי עבדא הוה הא שמואל גופיה 

אית ליה עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר בהחולץ“.

יש להקשות עוד על שיטת רש“י דאמו הייתה מישראל: כיצד  ולכאורה 
לפי רש“י תסתדר המימרא דהינקותא ‘כל דאמר מבית חשמונאי אתינא עבדא 

הוא’, שמשמע שלא יכול להיות המשכיות לבית חשמונאי.

ונראה לומר בב’ אופנים:

א. הינקותא לא הייתה מודעת לדברי שמואל ש’עובד כוכבים ועבד הבא 
על בת ישראל הולד כשר’, ב. היא אמנם ידעה דין זה, אך היא בדבריה ‘כל 
דאמר מבית חשמונאי אתינא עבדא הוא’ התכוונה לדורות הקרובים ותו לא.
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ביסוד חיובא דמקיף וניקף

 הת’ לוי יצחק שי’ שטראקס
תות“ל המרכזית 770 בית משיח

א
איתא במתני’ )ד, ב(: “המקיף את חבירו משלש רוחותיו, וגדר את הראשונה 
ואת השני’ ואת השלישית - אין מחייבין אותו; רבי יוסי אומר: אם עמד וגדר 

את הרביעית - מגלגלין עליו את הכל“.

אין  פי’:  הראשונה,  את  “וגדר  וז“ל:  רש“י  כ’  דמתניתין  דינא  ובביאור 
מחייבים אותו דהא לא מהני לי’ מידי שהרי גלוי הוא מצד רביעית, הא אם 
גדר עוד מקיף את הרביעית מחייבים אותו דמהני לי’“, עכ“ל. והיינו דבגדר ג’ 
מחיצות לא מהני לניקף ומשו“ה לא צריך לשלם לו. ובגדר מחיצה הד’ דעי“ז 

מהני לי’ נתחייב הניקף )בכל(.

ובפשוטו כוונת רש“י היא, דיסוד החיוב במתניתין הוא מדין נהנה מחבירו, 
דכיוון שנהנה הרי הוא חייב לשלם לחבירו על ההנאה. ולהכי, בג’ מחיצות 
דעדיין לא נהנה )דלא הועילו לו המחיצות( ה“ה פטור, אך כשבנה המחיצה 

הד’ דאז נהנה )כיון שהועילו לו( אז חייב.

והנה במתני’ כ’ רש“י )ד“ה אין מחייבים אותו( וז“ל: “לתת כלום כדאמרינן 
בג’  לחייב  דאין  והיינו  ע“כ.  הוא“  לגדור  שלא  שנהגו  מקום  בקעה  דסתם 
מחיצות משום היזק ראי’ כיוון דהכא מיירי בסתם בקעה וסתם בקעה מקום 

שנהגו שלא לגדור הוא ולית הכא דינא דהיזק ראיה.

ולפי“ז מיירי מתני’ במחיצות )בין שדה המקיף לשדה הניקף ובמחיצות( 
של היזק ראי’ )שהם בגובה ד’ אמות וכו’(. וכן מדוייק מדברי רש“י שהובאו 
לעיל, דבג’ מחיצות לא מהני לי’ דגלוי הוא )ולא כתוב פתוח או פרוץ כו’(, 
והיינו דבלא המחיצות הוא גלוי וע“י המחיצות אינו גלוי, וממילא ליכא היזק 

ראיה.

ולפי זה צ“ל דמ“ש רש“י דבג’ מחיצות לא מהני לי’ וכו’, היינו דבג’ מחיצות 
עדיין לא נסתלק ההיזק ראי’, וממילא לא נהנה עדיין, וע“י שגדר המחיצה 
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הד’ דאז סילק ההיזק ראי’, הנה אף דהוא במקום שנהגו שלא לגדור )ובמילא 
ליכא הכא הדין דהיז“ר( מ“מ הרי נהנה מסילוק ההיז“ר, וחייב על הנאה זו.

אמנם לפי זה צריך עיון מ“ש רש“י במתניתין דהכא מיירי בסתם בקעה 
שנהגו שלא לגדור הוא ולהכי אין מחייבים אותו, דלכאו’ אף אם איירי במקום 
שנהגו לגדור מ“מ ליכא להנאת סילוק היז“ר אלא בד’ מחיצות, והרי נת’ דכל 
יסוד החיוב בסוגיין הוא מדין נהנה, וא“כ אמאי יהי’ חייב בג’ מחיצות במקום 

שנהגו לגדור.

ואולי אפשר לבאר זה, דבמקום שנהגו לגדור כיווון דאיכא על הניזק חיוב 
במקומו  בונה  כאילו  חשיב  תחתיו  בונה  כשחבירו  הנה  היז“ר,  מדין  לגדור 
ובשליחותו ועשה את חיובו של הניקף. והיינו שאינו חייב לשלם לחבירו על 
ההנאה שגרם לו ע“י המחיצות אלא על מה שבנה בשבילו ותחתיו. ולהכי אף 
בגדר ג’ מחיצות ה“ה חייב, דאף דליכא הכא הנאת סילוק ההיז“ר מ“מ ה“ה 

חייב על מה שבנה תחתיו.

ונמצא דחלוק יסוד החיוב במקום שנהגו שלא לגדור ממקום שנהגו לגדור, 
דבמקום שנהגו שלא לגדור ה“ה חייב מדין נהנה, ובמקום שנהגו לגדור ה“ה 

מדין בנה תחתיו.

ב
המקיף  שהוא  החיצון  שגדר  כגון  “פי’  וז“ל:  כ’  כאן  המאור  בבעל  והנה 
בינו ובין הפנימי הניקף, ובמקום שנהגו לגדור בבקעה, וקמ“ל במתני’ שאין 
מחייבין אותו לגדור בינו ובין חבירו עד שיהא שמור מארבע רוחותיו, כלומר 
שלא יהא פרוץ לרה“ר . . ואילו מתחלה תבעו לגדור עמו דכ“ע מודו דמחייבין 
משנתנו  באה  לפיכך  עצמו,  מדעת  וגדר  המקיף  שהקדים  לפי  אלא  אותו, 
להודיענו שאין מחייבין את הפנימי לתת חלק במה שגדר החיצון בינו לבינו 
עד שיהא שמור הפנימי מארבע רוחותיו“. עכ“ל. והיינו דמתני’ איירי במקום 
שנהגו לגדור, ואעפ“כ אינו חייב אלא בד’ מחיצות כיוון דאז ה“ה מועיל לו, 

ששמור מד’ רוחותיו. ועיין בהשגת הראב“ד ע“ז )בס’ כתוב שם(.

דין  הוא  היז“ר  של  מחיצות  דהחיוב  הוא  בפשטות  הדברים  ביאור  והנה 
איסור, ולהכי אף דלכתחילה מצי לכופו לבנות עימו, מ“מ אם בנה מעצמו אין 
חבירו חייב על הג’ מחיצות, כיון דאי“ז חיוב ממוני. אלא דבד’ מחיצות הוא 
חייב מדין נהנה, כיון שנהנה מהשמירה דבד’ המחיצות )וכ“כ בחי’ ר’ נחום(.
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שנהגו  דבמקום  רש“י  בשי’  כמשנ“ת  ננקוט  אם  דאף  להוסיף,  יש  אמנם 
לגדור יש לחייב אותו בג’ מחיצות מיסוד בנה תחתיו, הנה אכתי מצינו לבאר 
את דברי בעה“מ דבעינן ד’ מחיצות להיות חייב. והיינו דאף דיסוד החיוב 
הוא משום בנה תחתיו, מ“מ איכא תנאי בזה דבעינן שיהי’ הנאה במה שעשה 
במקומו. אמנם אי“ז יסוד וסיבת הדין דחייב, אלא תנאי בחיוב דבנה תחתיו 
)ולפי זה את“ש דברי הבעה“מ גם אם נאמר דהחיוב בנין הכותל דהיז“ר הוא 

חוב ממוני המוטל עליו, וכמו שמובן מפשטות הסוגיא בדף ה(.

וי“ל דמדוייק הוא בל’ הגמרא, דהנה בגמרא איתמר דר“ה ס“ל דמשלם 
הכל לפי מה שגדר, וחייא בר רב ס“ל לפי דמי קנים בזול, ובב“מ )קא, ב( גבי 
יורד לשדה חבירו שלא ברשות אמרינן דבשדה העשוי’ ליטע אומדין כמה 
זו לנטעה, ובשדה שאינה עשוי’ ליטע פסקינן דידו  אדם רוצה ליתן בשדה 
על התחתונה )“אם ההוצאה יתירה על השבח יש לו שבח, ואם השבח יתר 
על ההוצאה יש לו הוצאה“. רש“י שם(. והקשו הראשונים בסוגיין אמאי לא 
אמרינן לחייא בר רב דידו על התחתונה, כביורד לשדה חבירו שלא ברשות. 
והנה למשנ“ת לעיל י“ל שחלוקה הסוגיא דיורד לשדה חבירו שיסודה מדין 
הנאה, לסוגיא דהכא דיסודה משום בנה תחתיו, ולהכי אין להקשות מהתם 

להכא.

ויש להוסיף דלכאו’ מדוייק הוא בל’ הגמ’ כאן, דהתם אמרינן אומדים כמה 
אדם רוצה ליתן בשדה זו לנטעה, והכא אמר רב הונא הכל לפי מה שגדר, 
והיינו דבסוגיא דיורד לשדה חבירו שיסוד החיוב הוא מדין נהנה, הנה משלם 
לפי )מה דאמדינן( הרצון וההנאה שלו, משא“כ הכא משלם לפי מה שגדר 

הלה, כיוון שהכא חייב משום שבנה תחתיו7.

ג
יש  הנה  ההנאה,  משום  דמשלם  רש“י  בשי’  לעיל  שהובא  היסוד  בעצם 
ההנאה  על  לשלם  דצריך  היא  הכוונה  בפשטות  דהנה  בזה.  ביאור  להוסיף 
הוא  וע“ז  שנהנה  מה  על  רק  חייב,  אינו  הגדר  עצם  דעל  חבירו.  לו  שגרם 

משלם.

7(  ומה שלמ"ד השני משלם דמי קנים בזול – הוא בפשטות משום דא"ל לא שלחתיך 
לבנות אלא מקנים; וכ"ש לשיטת תוס' שאי"ז אלא אומדן דעתו של אדם כמה הי' מוכן לשלם.
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אך הנה לקמן בגמ’ אמרינן דלת“ק משלם רק על מחיצה הד’ ולא על ג’ 
זכאי  מהם  יצא  “שכבר  סבר(  דת“ק  )ד“ה  רש“י  כ’  הדבר  ובטעם  ראשונות. 
בבית דין, שכבר היו שם ימים רבים ולא הועילו לו“. והיינו )כמ“ש הראשונים( 
דכיוון שכבר חל עלייהו דין פטור הנה ‘קם דינא’ ולא נפקע מהם. והנה אם 
ננקוט דחיוב התשלומים הוא על ההנאה, הנה לכאו’ צ“ע, דהרי כשהיו רק 
הג’ מחיצות עדיין לא הי’ שום הנאה מהמחיצות, ורק ע“י עשיית המחיצה 
הד’ נתחדש כאן הנאה מחודשת דד’ מחיצות. וא“כ חלות הפטור לא הי’ על 

ההנאה המחודשת דארבע מחיצות, ואמאי פטור על הג’ ראשונות.

וצ“ל דגדר החיוב הוא, דע“י ההנאה נתחייב לשלם על עצם הדבר )ולא רק 
דמשלם על שיעור ההנאה שלו(, ולכן כיוון שכבר חל פטור על הג’ מחיצות 
ראשונות, הנה אף כשנתחדש אח“כ הנאה דכל הד’ מחיצות מ“מ כבר נפטר 

מלשלם עליהם. ודו“ק.

 שיטות רש"י ותוס' בב' הלישנאות
ד"מקיף וניקף איכא בינייהו"

 הת’ שמואל שי’ גינזבורג
תות“ל המרכזית 770 בית משיח

איתא במתניתין )ב“ב ד, ב(: “המקיף את חבירו משלש רוחותיו, וגדר את 
הראשונה ואת השניה ואת השלישית – אין מחייבין אותו; רבי יוסי אומר: אם 

עמד וגדר את הרביעית – מגלגלין עליו את הכל“.

הונא  רב  )לשיטות  מחלוקתם  להעמדת  אפשרויות  ד’  מובאים  ובגמ’ 
וחייא בר רב(, ובאוקימתא הרביעית ד“מקיף ומקיף איכא בינייהו“ ישנם ב’ 

לישנאות:

ניקף דמגלגלין עליו את הכל, אבל עמד  “דת“ק סובר: טעמא דעמד  א. 
מקיף – אינו נותן לו אלא דמי רביעית; ורבי יוסי סבר: ל“ש ניקף ול“ש מקיף, 

אם עמד וגדר – מגלגלין עליו את הכל“.
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ב. “לישנא אחרינא: מקיף וניקף איכא בינייהו, ת“ק סבר: אם גדר מקיף את 
הרביעית נמי יהיב ליה; ורבי יוסי סבר: אם עמד ניקף וגדר את הרביעית הוא 
דיהיב ליה, דגלי דעתיה דניחא ליה, אבל אם גדר מקיף – לא יהיב ליה מידי“.

לגאונים,  הראשונים  בין  דעות  חילוקי  מצינו  אלו  גירסאות  ב’  ובענין 
ללישנא  רק  גורסים  והגאונים  השניה  ללישנא  רק  גורסים  דהראשונים 

הראשונה8.

והנה, בדברי רש“י ותוס’ לא מצינו התיחסות מפורשת אי גרסינן רק לחד 
הראשונה(,  ללישנא  כלל  התייחסות  בפירושם  שאין  לכך  )מעבר  מינייהו 
אך יש להוכיח לשיטת תוס’ )ולפי“ז לכאורה אף לשיטת רש“י( שאינו גורס 

ללישנא הראשונה, ובהקדים:

דהנה, בד“ה “אם עמד וגדר את הרביעית“ מוכיח תוס’ דלא גרסינן בדברי 
כיון  סתם(,  עמד“  “אם  )אלא  הרביעית“  את  וגדר  ניקף  עמד  “אם  יוסי  רבי 
לכל   – בינייהו“  איכא  וניקף  “מקיף  דאמרינן  בגמ’  בתרא  מהלישנא  שחוץ 

האוקימתות קאי נמי9 במקיף בשיטת ר“י.

והנה בשיטת רש“י מצינו דס“ל דגרסינן “אם עמד ניקף“, ויישוב שיטתו 
)דהרי לרוב האוקימתות בגמ’ קאי גם במקיף – כדברי התוס’( מבואר בדבריו 
יוסי נמי קס“ד השתא דתנא  וז“ל: “ולר’  גופא מהם רואים דכך ס“ל, דכתב 

ניקף וה“ה למקיף אלא בגלגול דהכל הוא דפליגי“.

היינו, דלשיטת רש“י ניתן לגרוס בשיטת ר“י “אם עמד ניקף“ אף לשאר 
האוקימתות דקאי לר“י גם במקיף, כיון ש“תנא ניקף וה“ה למקיף“.

והנה, לגבי הלישנא השניה מוכרחים לומר דאין לתרץ דתנא ניקף וה“ה 
המקיף  שגדר  בענין  ת“ק  משיטת  חמירא  הוי  ר“י  ששיטת  משום  למקיף, 
דוקא, דהרי ללישנא זו מחלוקתם היא: דלדעת ת“ק: כאשר עמד ניקף וגדר 
– מגלגלין עליו את כל ד’ הרוחות, אך אם עמד המקיף וגדר – אינו נותן לו 
אלא דמי רביעית; ולדעת ר“י הן במקרה שגדר הניקף והן כאשר גדר המקיף 

– מגלגלין עליו את הכל,

8(  ראה שיטה מקובצת כאן.
9(  ראה בהוצאת 'עוז והדר' – אות כ בהגהות וציונים, דגורסים בתוס' "קאי נמי אמקיף". 
וכן מסתבר לומר, כיון שאין סברא לומר דלדעת תוס', שיטת ר"י באוקימתות אלו היא רק 

במקיף. 
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וכיון שללישנא זו, מחלוקתו של ר“י על שיטת ת“ק היא דגם כאשר גדר 
המקיף מגלגלין עליו את הכל, נמצא, דאין מקום כלל לגירסא זו בדברי ר“י 
ד“עמד ניקף“, כיון שאין בענין זה כל חידוש בשיטת ר“י על שיטת ת“ק, ואין 

לתרץ ע“כ ד“תנא ניקף וה“ה למקיף“.

ומכ“ז יש להוכיח דלתוס’ לא גרסינן ללישנא זו )הראשונה(, משום שאם 
אכן גרסינן, א“כ היה לו לתוס’ להקשות על גירסא זו ד“אם עמד ניקף“, מכך 
שלגירסא זו אין לתרץ את התירוץ ד“תנא לניקף וה“ה למקיף“ לגבי הלישנא 

השניה, וע“כ מוכרחים לומר דלא גרסינן לגירסא זו במשנה,

אלא, דמזה שלא הקשה כך מוכרחים לומר דלתוס’ אכן לא גורסים בגמ’ 
לישנא זו )הראשונה(.

ולפי“ז צ“ל דאף לשיטת רש“י, כיון שס“ל שגורסים בדברי ר“י “אם עמד 
זו, כיון  ניקף“ אלא דה“ה למקיף, ע“כ מוכרחים לומר דלא גרסינן ללישנא 

שאין תירוצו “תנא ניקף וה“ה למקיף“ הוי תירוץ לגבי לישנא זו.

בקושיית המקשן מרישא ומסיפא

 הת’ שמואל שי’ גינזבורג
תות“ל המרכזית 770 בית משיח

ואמר  לחבירו,  זמן  הקובע  לקיש:  ריש  “אמר  א-ב(:  ה,  )ב“ב  בגמ’  איתא 
לו פרעתיך בתוך זמני – אינו נאמן, ולואי שיפרע בזמנו. אביי ורבא דאמרי 
תרוייהו: עביד איניש דפרע בגו זימניה, זימנין דמתרמו ליה זוזי, אמר: איזיל 

איפרעיה כי היכי דלא ליטרדן“.

ומקשינן ב’ קושיות – לב’ הצדדים בפלוגתא:

א. “תנן: בחזקת שנתן, עד שיביא ראיה שלא נתן; היכי דמי? אילימא דאמר 
ליה: פרעתיך  לאו דאמר  בזמני, פשיטא, בחזקת שנתן! אלא  ליה: פרעתיך 
בתוך זמני, אלמא עביד איניש דפרעיה בתוך זמניה! שאני הכא, דכל שפא 

ושפא זימניה הוא“.

אילימא  דמי?  היכי  שנתן;  ראיה  שיביא  עד  נתן,  שלא  בחזקת  “ת“ש:  ב. 
דאמר ליה: פרעתיך בזמני, אמאי לא? אלא לאו דאמר ליה: פרעתיך בתוך 
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זמני, אלמא לא עביד איניש דפרע בגו זימניה! שאני הכא, דאמר: מי יימר 
דמחייבו לי רבנן“.

כי  “מעיקרא  כאן(:  בשיטמ“ק  )הובא  המהר“ם  רבו  בשם  הרא“ש  והקשה 
פריך מארבע אמות ולמעלה בחזקת שנתן ורצה להוכיח דעבד איניש דפרע 
גו זמניה – תיקשי ליה מסיפא למעלה מארבע אמות בחזקת שלא נתן אלמא 
לא עביד איניש וכו’, ועל כרחך היה צריך לתרץ מי יימר דמחייבי לי רבנן כי 
היכי דלא תיקשי רישא לסיפא, ואם כן הואיל ואסיק אדעתיה האי שינויא – 

מאי הדר תו פריך מינה“.

ותירץ: “דודאי מעיקרא נמי כי אוקי רישא בתוך זמנו היה צריך לתרץ כן 
דהוה קשיא רישא לסיפא, וכיון דברישא אשמעינן חדוש דאדם פורע בתוך 
זמנו נקט סיפא אגב רישא, ואף על גב שאין בו שום חדוש – דטעמא דסיפא 
משום מי יימר; אבל השתא דשני כל שפא ושפא זמניה הוא, וליכא שום חדוש 
לא סלקא דעתך דנקט סיפא משום מי יימר אלא להשמיענו דלא עבד אינש 

דפרע בגו זמניה. ואפילו הכי שני ליה שאני התם דאמר מי יימר“.

והיינו, דמקשה כיצד יכל המקשן להקשות מאותה משנה לב’ מ“ד – הרי 
ומתרץ  וליכא להקשות מינה מידי;  גופא הוכחה שהמשנה אינה מובנת  זה 
שבתחילה ידע החילוק ביניהם מטעם ד“מי יימר“ ורק לאחר התירוץ ברישא 

ד“כל שפא“ נתחדש לו שאי“צ לומר “מי יימר“ ולכן הקשה.

לשיטת  רק  הוא  ושפא“  שפא  “כל  דאמרינן  כ“ז  הרי  שמקשים:  ושמעתי 
ריש לקיש דהוויא קשיא לי’ רישא; משא“כ לאביי ורבא לא קשיא רישא כלל, 
וממילא אין הם צריכים לתרץ “כל שפא ושפא“, וממילא נשאר החילוק בין 

הרישא לסיפא ב“מי יימר“ וא“כ מה הקשה המקשן?

ולכאורה נ“ל הביאור בזה בפשטות, דהנה כתבו התוס’ )ד“ה כי היכי(, דאף 
אביי ורבא מודים לר“ל דישנם מקרים שבהם אומרים אנו חזקה שאין אדם 
דוגמאות מפדיון  ומביא שם  בטוח שיתחייב;  אין האדם  כאשר  והוא  פורע, 
בכור – שאולי ימות הבן תוך ל’ יום, ומשוכר – שמא יפול ביתו של המשכיר 

ויוציאנו.

דעביד  מיניה  ודייק  שנפל  חצר  מכותל  לר“ל  דפריך  “הא  מקשה:  ועפ“ז 
נמי תיקשי, דמודו התם דלא עביד  ורבא  – לאביי  זימניה  איניש דפרע בגו 
בכמה  “ומיהו  התוס’:  ומסיימים  הכותל“.  את  זה  יבנה  לא  דשמא  דפרע 

מקומות יכול לומר וליטעמיך ולא קאמר“.
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ולכאורה, אמנם אין הגמ’ מקשה על אביי ורבא, אך עדיין מה יענו אביי 
ורבא על הקושיא הנ“ל? ועכצ“ל שגם אביי ורבא מודו דהתם היינו טעמא 

משום “כל שפא ושפא“.

שפא  ד“כל  בטעם  מודו  ורבא  דאביי  דכיון   – הנ“ל  קושיא  ניחא  והשתא 
ושפא“, שוב שייך להקשות מסיפא כיון דחזינן דההפרש בין הרישא לסיפא 

אינו “מי יימר“. ודו“ק.

ביאור שיטת רש"י בחלות שליח קידושין וגירושין

 הת’ אברהם זכריה שי’ פריעד
תות“ל המרכזית 770 בית משיח

א
מתניתין )גיטין לב, א(: “השולח גט לאשתו, והגיע בשליח או ששלח אחריו 

שליח, ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא – הרי זה בטל“.

אינו  ואח“כ  גט לאשתו  להוליך  בנוגע למי שעשה שליח  במשנה מדובר 
אחר  להלך  שליח  עוד  עשה  או  השליח  אחר  והלך  אשתו,  את  לגרש  רוצה 
השליח הראשון ולומר לו שהמשלח ביטל את השליחות שלו; והמשנה פסקה 

שאם הבעל עשה את זה – השליח הראשון בטל.

ובגמ’: “הגיעו לא קתני אלא הגיע, ואפילו ממילא, ולא אמרינן לצעורה 
הוא דקא מכוון“.

הגמ’ מדייקת, שהטעם שהמשנה משתמשת עם המילה “הגיע“ ולא במילה 
“הגיעו“ הוא מפני שהכוונה של המשנה הוא שדין זה שיכול לבטל השליח 
הראשון הוא אפילו במקרה שרק הגיע בהשליח הראשון ולאו דווקא כשרץ 
אחר  רץ  אם  דווקא  הוא  המשנה  של  שהדין  אומרים  ולא  לבטולי,  אחריו 
השליח אבל אם לא – אינו השליח בטל כיון שלא היה כוונתו לבטלו כי אם 

“לצעוריה הוא דקא מכויין“.

בעלמא  לצעורה  אלא  לבטלו  בדעתו  “אין  אמרינן(:  ולא  )בד“ה  וברש“י 
חדש או חדשים, שאם היה בדעתו לבטלו היה רודף אחריו לבטולי“.
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רש“י מסביר שהכוונה בדברי הגמ’ “ולא אמרינן לצעורה הוא דקא מכוין“ 
היא, שבאמת לא היה כוונתו לבטל השליח, אלא הוא אמר שהשליח בטל כדי 
שלא יתן הגט לאשתו כעת, ואחר חדש או חדשים הבעל יאמר לשליח שאכן 
לא היה בדעתו לבטל השליחות כי אם כוונתו היא לגרום צער לאשתו מזה 

שעוד לא קיבלה הגט, וכעת יכול לתתה לו.

ב
והנה התוס’ )בד“ה ולא אמרינן לצעורה קא מיכווין( הקשה: “וא“ת פשיטא 
שהוא בטל היאך היה לנו לומר שאינו בטל והוא עומד וצווח“? ומביא על זה 
שני תירוצים: א. “דהוא אמינא כיון שאינו מביא עדים על כך א“כ אינו רוצה 
לבטלו“ – היינו, שמפני שבטל השליח שלא בפני עדים הוא אמינא שהביטול 

אינו בטל, וקמ“ל הגמ’ שהוא כן ביטל.

דהיינו שאין החשש כמו שכתב רש“י דדלמא לא היה בדעתו לבטל השליח 
כלל, אלא לפי התוס’ הספק של הגמ’ הוא אולי אין הביטול מועיל.

והנ“מ ביניהם הוא, שלפי רש“י לפי ההוא אמינא של הגמ’ הייתה שבאמת 
הגט  ליתן  ויכול  שליח  עדיין  השליח  כן  ואם  השליח,  את  הבעל  ביטל  לא 
ביטול  היה  לא  שאולי  הוא  הגמ’  של  שהספק  התוס’  לפי  משא“כ  להאשה; 
לגרש  יכול  אין השליח  הגמ’  לפי ההוא אמינא של  גם  ולכן  כראוי,  השליח 

האשה – מפני הספק אם הוא באמת שליח או לא.

דילמא  משום  להחמיר  חיישינן  הוה  “א“נ  התוס’:  כתבו  הב’  ובתירוץ 
לצעוריה קא מיכוון, קמ“ל דלא חיישינן“. ונחלקו האחרונים בביאור תירוץ 

זה של התוס’:

דלפי החתם סופר, החילוק בין התירוץ השני לראשון הוא שלפי התירוץ 
הראשון ההוה אמינא היתה שאינו ביטול מפני שלא היה בפני עדים, קמ“ל 
הגמ’  של  אמינא  ההוה  השני  התירוץ  ולפי  עדים.  בפני  שלא  אפילו  שכשר 
הוא שאין הביטול טוב אפילו בפני שני עדים מפני שחוששין דלצעוריה קא 

מיכוון, קמ“ל שהוא ביטול טוב אבל דווקא אם יש עדים.

דהיינו שהתירוץ הראשון הוא לפי המ“ד שלבטל השליח אין צריכים עדים, 
והתירוץ השני הוא לפי המ“ד שהביטול של השליח צריך להיות בפני עדים.
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ולפי ביאור זה יוצא שלפי ב’ התירוצים של התוס’ ההוה אמינא של הגמ’ 
הוא שאינו מסופק אם הביטול של השליח היה ביטול טוב; משא“כ לפי רש“י 

ההוה אמינא של הגמ’ היה שלא ביטל השליח כלל.

משא“כ הפני שלמה )בד“ה קדם הוא אצל אשתו( ביאר, שהתירוץ הראשון 
של התוס’ הוא שהשליח לא מסר הגט להאשה אחר שביטל המשלח השליחות 
שלו, ולכן כשאמר השליח שהמשלח ביטל השליחות שלו חוששין לביטול; 
משא“כ בתירוץ השני מדובר שהשליח כבר מסר הגט להאשה אחר שהמשלח 
ביטל השליחות שלו, ולכן אע“פ שיש עדים – היה חשש להחמיר מפני שדלמא 

לצעוריה קא מיכוון, כמ“ש רש“י.

להסכים  האשה  או  השליח  שצריכים  סבר  שלמה  שהפני  מפני  הוא  וזה 
לבעל שהגט הוא בטל, ולכן כאן, מה שאף לאחר שהבעל ביטל את השליח 
מכל מקום השליח מסר את הגט לאשה הוא מפני שהוא סבר שלא היה הכוונה 
של הבעל לבטל השליחות שלו כי אם כוונתו הוא לגרום צער לאשתו ולכן 
מסר השליח הגט לאשה אע“פ שהבעל אמר לו שהשליחות שלו הוא בטל. 

עיין שם באריכות הביאור.

“דילמא  המשפט  את  ללמוד  אופנים  שני  שיש  ברור  מקום  מכל  אבל 
לצעוריה הוא דקא מיכוון“: א. שכוונת הבעל אינו לבטל השליחות כלל כי 
אם רוצה שהשליח לא יתן לאשתו מיד וזה יגרום להצער ולכן אם יתן הגט 
לאשה היא תהיה מגורשת )רש“י ותירוץ הב’ של התוס’ לפי הפני שלמה(, ב. 
שיש ספק אם הביטול של הבעל הוא ביטול טוב או לא, ולכן חוששין לביטול 

להחמיר )תירץ הראשון של תוס’ וכן תירוצו שני לפי החתם סופר(.

ג
ומקשה  רש“י,  שפירש  מה  מביא  קתני(  לא  הגיעו  )בד“ה  הרשב“א  והנה 
עליו: מדוע רש“י צריך לחדש שלא היה לבעל שום כוונה לבטל השליח, וביטל 
השליח רק בכדי לגרום לאשתו צער – הרי אפילו אם אינו מבטל השליח כי 
אם מעכב השליח מליתן הגט לאשתו הרי אין השליח יכול ליתן הגט לאשתו, 

ואם כן למה לא למד בפשטות שיש לנו ספק אם ביטל הגט אם לא

מינה  נפקא  אין  )דלכאורה  הנ“ל  הקושיא  לתרץ  כתב  איגר  עקיבא  ורבי 
חודשיים  או  חודש  את השליח  לעכב  הוא  הבעל  אומרים שהכוונה של  אם 
ולא לבטל את השליח או אם אומרים שיש לנו ספק אם ביטל הגט(, שיש ג’ 
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חילוקים בין אם אומרים שהספק של הגמ’ הוא דלמא הכוונה של הבעל הוא 
לגרום צער לאשה או אם אומרים שהספק של הגמ’ אם הביטול הוא ביטול 

טוב או לא:

א. הירושלמי סובר שצריך למנות השליח בגיטין בפני שני עדים, ולפי זה 
יש חילוק: אם אומרים שיש ספק אם הגט הוא בטל – צריך למנות השליח 
פעם שניה בפני עדים אם רוצים שיעשה השליחות, אבל אם אומרים שהבעל 
רק מעכב השליח מליתן הגט לאשתו ולא ביטל השליח – אם כן אין צריכים 

מינוי חדש בפני עדים לגמר השליחות.

ב. אם בהזמן שהבעל אומר שהוא מבטל השליחות עשה השליח שליח שני: 
אם אומרים שיש ספק אם הבעל ביטל השליחות – אין השליח השני שליח 
מספק, אבל אם אומרים שלא ביטל השליחות כי אם מעיכב השליח מליתן 
הגט – אם כן באותו זמן הוא שליח ויכול לעשות עוד שליח ולכן השליח השני 

הוה שליח.

ג. הירושלמי סובר שצריכים לבטל השליח להולכה בפני עדים, ולפי זה: 
אם לומדים שהספק של הגמ’ אם הבעל ביטל השליח או לא הוא, אם הביטול 
לא היה בפני עדים – אין כאן מקום לספק; משא“כ אם לומדים שההוה אמינא 
של הגמ’ הוא שהבעל לא עיכב את השליח כלל כי אם מעכב השליח מליתן 
היה בפני  זה אפילו אם לא  לנו ספק  יש  או חודשיים,  הגט לאשתו לחודש 

עדים.

ד
ולכאורה צ“ע, דהרי קשה לומר שהנפקא מינה )בין אם אומרים שכוונת 
הבעל היתה לבטל השליח לבין אם אומרים לעכב השליח לחודש או לחודשיים( 
מפני  בגירושין,  להולך  השליח  וביטול  מינוי  שצריכים  הירושלמי  לפי  היא 
שרש“י סובר שאין השליח להולכה צריך עדים; וכמו שכתב )קידושין מה, ב 
ד“ה ודילמא ארצויי ארצי( וז“ל: ודילמא ארצויי ארצי בן קמי’ אביו, וגילה לו 
דעתו שהוא חפץ בה – והאב נעשה לו שליח מאליו וזכין לאדם שלא בפניו“.

דהיינו שרש“י סובר שעל ידי שהבן מגלה דעתו לאביו שהוא רוצה שאביו 
יקדש לו אשה – האב נעשה שליח של הבן מדין זכין לאדם שלא בפניו אפילו 

בלי עדים.
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וכן כתב תוס’ ר“י הזקן, שכשהבן עשה את האב שליח – אין צריך עדים על 
כך מפני שאין העדים אלא להוציא אמת הדבר ופה שניהם המשלח והשליח 
מודים ולכן אין צריכים עדים, וממשיך וכתוב תוס’ ר“י הזקן “וכן נראה מתוס’ 
שפי’  מפרש“י  נראה  “וכן  וז“ל:  וכותב  וממשיך  והבה“ג“,  הרמב“ם  כתב  וכן 
ארצויי ארצי קמיה פ’ גילה דעתו לפני אביו שהוא חפץ באשה והאב נעשה 
שליח מעליו דזכין לו לאדם שלא בפניו )וכן דייק ההלכות מיימוניות הלכות 

אישות פ“ג ה“א(“.

ולכאורה היה נראה לומר שאין לדמות שליח לקידושין לשליח לגירושין, 
לכל  ואסורה  איש  זו שהיתה אשת  לגירושין בא להתיר אשה  מפני ששליח 
העולם ועכשיו היא מותרת ולכן צריכים למנות השליח בפני עדים; משא“כ 
זו תהיה  לקידושין שאינו מתיר אשה שהיא אסורה עד עכשיו אלא שאשה 
מיוחדת לאיש זה ואסורה לכל העולם חוץ ממנו – אין צריכים מינוי בפני ב’ 

עדים.

אבל זה אינו, דהנה בהל’ אישות )פ“ג ה“א( הרמב“ם רוצה לדמות שליח 
מינוי  צריכים  אין  ששניהם   – דגירושין  להולכה  לשליח  דקידושין  להולכה 
זה כתב הראב“ד שאינו דומה: מפני שבגיטין הגט מוכיח,  ועל  בפני עדים; 
משא“כ בקידושין. ולפי זה יוצא, שאם )לדעת רש“י( אין צריך עדים למנות 
מוכיח  מפני שהגט  בגיטין  עדים  צריכים  אין  ק“ו   – בקידושין  להולך  שליח 

עליו ולא הפוך.

ה
והנה איתא בגמ’ )לעיל ט, ב(: “האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה 

לעבדי ומת, לא יתנו לאחר מיתה“.

וכתב רש“י )בד“ה לא יתנו(: “ואפי’ רבנן דאמרי שיחרורי עבדים זכות הוא 
וזכין לאדם שלא בפניו נהי דלהכי זכה ביה דלא מצי למיהדר מיהו מודו רבנן 
וכן כתבו הרמב“ם  כו’“.  הוי משוחרר  לידיה לא  גיטא  דכל כמה דלא מטא 

והרי“ף.

וז“ל:  וכתב עליו  יתנו לאחר מיתה( מביא פירוש רש“י  )בד“ה לא  ותוס’ 
ודבר תימה פירושו כיון דזכות הוא פשיטא דזוכה לאלתר כיון דאמרי’ גבי 
בו שפי’ לקמן על משנה  ורש“י בעצמו חזר  כזכי כדאמר לקמן,  שחרור תן 
זו – דהאומר תנו גרסינן ול“ג תן גט זה שלא מסר ליד השליח בחייו, לפיכך 
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לא נחלקו חכמים בדבר לומר שמשעה ראשונה זכה לו השליח לעבד להיות 
משוחרר“. וכן סבר הר“ן והרא“ש.

ומסביר הפנ“י, שרש“י סובר שאמנם אין הבעל יכול לחזור לאחר שהגיע 
ליד השליח אבל עדיין אין העבד משוחרר; דכיוון שאמר תן גט שחרור זה 
לעבדי גילה דעתו שרוצה שיתן ביד עבדו ולא שיזכה בשבילו. וע“ד אישה 
שאמרה לשליח לקבל גיטה “הבא לי גיטי“ – דקי“ל שאף שאין הבעל יכול 
הגט  שיגיע  עד  מגורשת  האישה  אין  מ“מ  ליד השליח  לאחר שהגיע  לחזור 

לידה.

ומסביר הפנ“י, שתוס’ ס“ל דשאני הכא, דכיון שהעבד לא עשה שליח – 
א“כ הרב שאמר תן שחרור זה לעבדי היינו שיזכה בו בשביל עבדו למ“ד תן 

כזכי. עכת“ד.

ו
והנה הגרי“ל שפירא שליט“א מבאר מחלוקת זו על פי היסוד של הצפע“נ 
שבקידושין יש ב’ דברים: א. זה שהיא קנויה לבעלה ב. זה שהיא אסורה על 
היינו מה נעשה ע“י מעשה  ומה ההסתעפות,  וחוקר מה העיקר  כל העולם 

הקידושין ומה מסתעף מיד אח“כ, די“ל בכמה אופנים:

גורם  ה“ז  הקנין  שכשנעשה  אמרה  שהתורה  אלא  קנין,  הן  הקידושין  א. 
בדרך ממילא כהסתעפות גם את עניני האיסור והאישות, ב. הקידושין עצמם 
הרי  זה  איסור  שכשנעשה  אמרה  שהתורה  אלא  והאישות,  האיסור  עושים 

בדרך ממילא זה גורם כהסתעפות גם קנין, ג. ששניהם נעשים בבת אחת.

ועל דרך זה יהיה בגיטין, כי כל הענין של גיטין הוא לבטל מה שנעשה 
ע“י קידושין.

ומסביר, שכמו שיכול לחקור באישות )קידושין וגיטין( אם הוא קנין שגורם 
האיסור או איסור שגורם קנין, כמו כן יכול לומר בעבד שיש שני דברים אלו: 
א. הקנין שקונה העבד להיות שלו קנין כספו של האדון, ב. האיסור שהוא 
כנ“ל מה  לחקור  ויש  בעבד;  דנים השייכים  ושאר  אישה  כמו  במצוות  חייב 
העיקר ומה ההסתעפות מזה בב’ האופנים הנ“ל: א. הקנין הוא העיקר ומזה 

בא האיסור, ב. האיסור הוא העיקר ומזה בא הקנין.

ועל פי חקירה זו רוצה להסביר מחלוקת רש“י וסיעתו ותוס’ וסיעתו:
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רש“י וסיעתו סבורים שכשהבעל נותן הגט שחרור לעבד אין הבעל יכול 
לחזור ואין העבד משוחרר – מפני שרש“י סובר שעיקר השחרור הוא ביטול 
הקנין, וכשהבעל נתן הגט שחרור לעבד הוא מסלק הבעלות שלו מהעבד, 
אבל העבד עוד לא קנה עצמו עד שיגיע הגט לידו; ולכן אין הבעל יכול לחזור 

בו אבל העבד אינו משוחרר עד שיגיע הגט לידו.

אבל אם סוברים שהעיקר של השחרור הוא ביטול האיסור )– דהיינו דיני 
עבד( ועל ידי זה העבד נהיה יהודי גמור – אי אפשר להפריד שיש שני חלקים 
או שנעשה איסור או שלא נעשה, ולכן, מפני שאמרז“ל “זכין לו לאדם שלא 
בפניו“ מוכרח לומר שזוכה לגמרי; משא“כ אם סובר שהעיקר הוא הקנין יכלו 

לחלק ולומר שזוכה לעבד רק בחצי שסלק האדון ולא בחצי השני.

ומזה יצא שיש ב’ שיטות ברש“י: א. איך שסבר לפני שחזר – שעיקר פעולת 
הקידושין הוא קנין, ב. איך שרש“י סבר אחר שחזר – שעיקר פעולת הקידושין 

זה האיסור.

השולח(  מפרק  לעיל  )שהובא  דרעק“א  שם,  שפירא  הר’  מבאר  ועפ“ז 
סובר כאופן הב’ ברש“י, ולכן ס“ל שהבעל צריך עדים למנות שליח לגירושין 
מפני שהוא “שליח לדבר שבערוה“ מפני שהולך לבטל האיסור; משא“כ אם 
אומרים שהעיקר של גירושין הוא ביטול הקנין – א“כ אין השליח “שליח לדבר 

שבערוה“ כי אם קנין ומזה מסתעף האיסור.

משא“כ תוס’ ר“י הזקן סובר כמו אופן הא’, שהעיקר של הקידושין הוא 
קנין, ולכן אין צריך עדים למנות שליח לקידושין.

אבל עדיין צ“ע, מפני מה תוס’ ר“י הזקן סובר כמו רש“י לפני שחזר בו ולא 
כדעתו לאחר שחזר בו.

ז
ויש לבאר זה ובהקדים, דהנה איתא בגמ’ )קידושין ה, ב(: “לא ראי זה כראי 
זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן - שקונין בעלמא וקונין כאן, אף 
אני אביא חופה - שקונה בעלמא וקונה כאן“. ומפרש רש“י )בד“ה אף אני(: 

“שגורמת ליורשה ולהפרת נדריה“.

)אם  לה  הזכיר שמטמא  לא  מדוע  מקשה:  כ“ב  סימן  שיעורים  ובליקוטי 
היא אשת כהן( כלשון הגמ’ לקמן )י, א( “איבעיא להו ביאה נישואין עושה 
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או אירוסין עושה, נפק“מ ליורשה וליטמא לה ולהפר נדריה“. ועי’ בתוס’ ר“י 
הזקן שמזכיר דין ירושה וליטמא לה.

ומביא מה שכתב בשו“ע או“ח סי’ של“ט סי“ד שאין כונסין אשה לחופה 
בשבת, והוא מתוס’ )ביצה ל, ב ד“ה והא כו’( שמביא מירושלמי דאין כונסין 
לחופה בשבת משום דע“י החופה זוכה במציאתה ומעשה ידיה והפרת נדריה 

והוי כקונה קנין בשבת.

ובשו“ע רבינו סי’ של“ט ס“ה כתב, דאין כונסין אשה לחופה אפי’ קידשה 
מבעוד יום מפני שעי“כ קונה אותה לירושה ואסור לקנות קנין בשבת; ומדייק 
)שם( בהלשון הזהב של רבינו שכתב דווקא שעי“כ קונה אותה )ולא כקונה 
כמו בהירושלמי שתוס’ מביא( שהוא מפני שעל ידי חופה הוא קנין ממש ולא 

רק ‘כקונה’ בכף הדמיון.

שחופה  המורים  דינים  לנקוט  הקפיד  שרש“י  מסביר,  זה  דיוק  פי  ועל 
הקידושין;  קנין  גם  תעשה  שהחופה  ללמוד  יכול  ומהם  באשה  קנין  פעולת 
כקנין  וחשוב  בממונה  זכות  דהוא  ירושה  לענין  קנין  עושה  שחופה  דכמו 
גמור עד שאסור לעשות בשבת – כמו כן יכול לעשות עוד קנינים; משא“כ 
מה שהנשוי נחשב לשארו הקרוב אליו, אין זה משום שנתוסף איזשהו קנין 
והיא  בעלה  של  האשה  נחשבת  דבהנשואה  משום  אם  כי  הנשואה  באשתו 
גומרת  דין שהחופה  וכיון שהוא  יכול לטמא אליהם  כשאר הקרובים שכהן 

היא גם יכולה לקנות.

ועפ“ז יש לבאר גם הקושיא בדברנו לעיל:

דמזה אנו רואים, שדעת רש“י היא שעיקר פעולת הקידושין הוא קנין ולא 
איסור, ולכן מובן מדוע התוס’ ר“י הזקן בקידושין )מה, ב( למד שלפי רש“י 
אין הבעל צריך למנות שליח לקידושין לפני עדים – מפני שלדעת רש“י עיקר 
פעולת הקידושין הוא קנין ולא איסור, ולכן אין השליח נחשב שליח לדבר 

שבערוה כי אם קנין ולכן אין צריך מינוי בפני ב’ עדים.

א(  הלכה  פ“ג  אישות  )הלכות  מיימוניות  ההגהות  על  קשה  עדיין  אבל 
שכתב שרש“י סבר שאין צריך עדים למנות שליח הבעל – ולא חילק בין שני 
השיטות ברש“י; ואולי סובר, שעיקר שיטת רש“י הוא כמו שהוא בתחלת מס’ 
גיטין ובמס’ קידושין שעיקר הקידושין הוא קנין, ורק במס’ גיטין )מדף יג, ב( 

עד סוף המס’ סובר שעיקר קידושין הוא אסור וילע“ע.
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מתחילין מן הצד – בינוני או קטן?

 הת’ שניאור זלמן שי’ גיסר
תות“ל נתני’, אה“ק ת“ו

מן  מתחילין   – והטהרות  הטמאות  ממונות,  “דיני  א(:  לב,  )סנהדרין  תנן 
הגדול, דיני נפשות – מתחילין מן הצד )מן הקטנים, שמא יחייבנו הגדול ולא 
ירצו לחלוק על דבריו משום לא תענה על ריב – על דבריו של גדול, רב כתיב 

בלא יו“ד. רש“י(“.

הואי  אנא  רב:  “אמר  ממונות:  בדיני  דיון  דלגבי  א(  )לו,  בגמ’  ומקשינן 
במנינא דבי רבי, ומינאי דידי הוו מתחלי ברישא! והא אנן מתחילין מן הגדול 
תנן? אמר רבה בריה דרבא, ואיתימא רבי הלל בריה דרבי וולס; שאני מניינא 
דבי רבי, דכולהו מנינייהו מן הצד הוו מתחלי )מפני ענוה יתירה שהיתה בו. 

רש“י(“.

)נט, א(: “ממני שאלו תחלה בשורה כשהיינו  ובדברי רב פירש“י בגיטין 
יושבין מה דעתי נוטה, והוא הי’ בינוני, לא מן הגדולים ולא מן הקטנים. ואני 

שמעתי שקטן שבהם הי’“.

הכוונה  התוי“ט11  דלדעת  שלמה10,  בתורה  כתב  הפירושים  ב’  ובחילוק 
ב“מתחילין מן הצד“ היא דוקא על היותר קטן שבחבורה. וזה מתאים דוקא 
לפי’  ממנו. משא“כ  המנין  את  ולכן התחילו  הי’“,  “שקטן שבהם  השני  לפי’ 
אם  ואפי’  הקטנים“,  “מן  אלא  ביותר,  בקטן  להתחיל  הכרח  אין  הראשון 

מתחילים מהבינוני הוי “מן הצד“.

והביא ראי’ לפי’ הב’, מדאיתא בתנחומא12 ד“דיני נפשות מתחילין מן הקטן 
. . שכן תולין את הקלקלה בקטן“. היינו דדין “מתחילין מן הצד“ אינו רק שאין 
מתחילין מן הגדול )ולא משנה מאיזה מן הקטנים מתחילים(, אלא שיש טעם 

מיוחד להתחיל בקטן. ובמילא צריך להתחיל בקטן ביותר.

הקטן  מן  להתחיל  הכרח  שאין  דס“ל  הא’,  בשיטה  להקשות  יש  ולכאו’ 
ביותר דוקא ואפשר להתחיל גם בבינוני: הא הטעם שאין מתחילין מן הגדול 

10(  פ' משפטים, ע' 157.
11(  בפי' דברי הרע"ב על המשנה שם.

12(  תנחומא ישן וישב יז.
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הוא שמא “לא ירצו לחלוק על דבריו“, משום שיראים לחלוק על רבם. וא“כ, 
האי טעמא שייך גם כשמתחילין בבינוני – דאפשר שיש שם מתלמידיו של 

הבינוני שיהיו יראים לחלוק עליו, ויש להתחיל מהם דוקא?

ואוי“ל, דהנה ביאר החת“ס )בגיטין( דרב ורבי לשיטתי’, דאיתא בשבת )נו, 
א(: “אמר רב, רבי דאתי מדוד13 מהפך ודריש בזכותי’ דדוד“ – שלא חטא דוד 
)בבת שבע( ונענש רק משום שלא דן את אורי’ החתי בסנהדרין. ומשמע שדן 

אותו רק כפי הראוי לדיני ממונות ולא כדרוש בדיני נפשות.

הצד“  מן  ש“מתחילין  זה  דין  דיליף  שם(  )בסנהדרין  כהמ“ד  רבי  ואזיל 
מהפסוק ד“ויחגרו איש את חרבו ויחגור גם דוד את חרבו“ – כשדן את אורי’ 
החיתי, ולא עשה זאת משום שדן אותו כדיני נפשות )שלכן נענש(, ומשמע 

דכך ראוי לדון גם בדיני ממונות.

והנה כתב התוס’ )בשבת( הטעם שאורי’ החתי “מורד במלכות הוה“, כיון 
שבעמדו לפני דוד המלך קרא ליואב שר הצבא בתואר של כבוד – “אדוני 
יואב“, ומשום זה נתחייב מיתה. כי לפני המלך כולם שוים ונתינת כבוד לאדם 

אחר שאינו המלך – מהוה מרידה במלכות14.

ומובן דכאשר דוד המלך עצמו דן דין מורד במלכות, הרי זו תכלית היראה 
למרוד בדוד המלך ולחלוק כבוד לאדם אחר. ושוב אין לדייק להתחיל “מן 

הקטן“ דוקא או מן הבינוני – דלגבי המלך כולם שוים.

ועד“ז )לשיטת רבי( בכל בית דין, שנשיא הבי“ד הוא כ“מלך“. ובפרט בבית 
ראוי  וממשלה עד שהי’  לו שליטה  והיתה  רבי עצמו, דאתי מדוד  דינו של 

להיות משיח בדורו.

13(  ומוסיף לבאר, דלכאורה הא ד"אתי מדוד" הוי גריעותא, שאינו נאמן להעיד בזה 
משום קרבתו לדוד – אלא משום דרבי לא אתי משלמה, וא"כ הי' לו נוח לומר שדוד חטא 
בבת שבע ובמילא אין זרע שלמה ראוי למלכות, ולו תסוב המלוכה. ואפ"ה דרש בזכותי' 

דדוד.
543 דמטעם זה אצל חסידים אשר צלם רבם עומד  14(  וראה התוועדויות תשמ"ג ע' 

לנגדם בכל עת – אינם יכולים לקרוא למישהו אחר בתואר של כבוד.
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חסידות

ביאור מהות התשובה וענין התשובה

 הת’ הת’ דוב בער שי’ אייזנמאן
תות“ל המרכזית 770 בית משיח

א
בנושא  המדברים  תשרי  חודש  במשך  מאמרים  ג’  י“ל  תשמ“ח  בשנת 

התשובה של ר“ה ויוה“כ:

שתי  “שיש  וז“ל :  בתשובה  דרגות  ב’  מבאר  המעלות,  שיר  ד“ה  במאמר 
על  התשובה  דענין  התשובה’,  ו’מהות  התשובה’  ‘ענין  בתשובה,  מדריגות 
זו  הפרטית  שעבודה  עד  עבדותו  בשלימות  ומוסיף  שהולך  פרטיים  ענינים 
. למצב   . הוא כדבעי וכדרוש“, וממשיך: “אמנם מהות התשובה הוא עולה 
עליון עד שאינו בערך כלל . . עד שאין שייך כלל למצב לפני זה עד שנעשה 

מציאות חדשה שנעשית מאין ואפס ממש“.

דברים  על  ועובד  כעת  נמצא  שבה  מדריגתו  לפי  תשובה  ישנה  דהיינו: 
פרטים שדורשים תיקון, ובזה משלים עבודתו. ודרגא נעלית יותר שהתשובה 
אינה מתבטא בדבר מסויים ופרטי, אלא דהתשובה גורמת לו לעלות בדרגא 
נעשים  ממילא  והפרטים  התשובה  הוא  החדשה,  למציאות  ערוך  שבאין 

בשלימות.
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והנה במאמר שי“ל בחג הסוכות בשנה ההיא )ד“ה בסוכות תשבו(, מבאר 
הרבי מעלת יום כיפורים ועבודת הקטורת, על עבודת הקרבנות:

א. קטורת הוא מלשון קשר דמתאחד עם ה’ עד שאינו מציאות לעצמו, 
וקרבן מלשון קירוב שאינו מתאחד בה’, אלא מתקרב לבד, ונשאר במציאותו.

ב. בנוגע להדבר שמתברר על ידו – דקרבן מברר רק קליפת נוגה משא“כ 
הקטורת מברר ג“כ ג’ קליפות הטמאות וכו’.

נובע החילוק בין פעולת הקרבנות ופעולת הקטרת. דהיות  זה  ומחילוק 
שבקרבנות הוא מציאות לעצמו )מל’ קירוב( – עבודתו ע“פ טו“ד )מציאות 
מאוחד  שהוא  היות  בקטרת,  משא“כ  ק“נ;  רק  לברר  ביכלתו  לכן   – האדם( 
ובטל לאלקות באופן שאינו מציאות לעצמו, לכן עבודתו הוא למע’ מטו“ד, 

ופעולתו גורמת שיכול לברר אפי’ גקה“ט.

וממשיך במאמר וזלה“ק: “וזהו הקשר בעבודת הקטרת ויוהכ“פ, ביוהכ“פ 
הוא עצם ענין התשובה“. עכ“ל.

ובהמשך מבאר מעלת בירור גקה“ט בהקדמת ביאור אורות דתוהו ותיקון: 
דתוהו הם אורות מרובים באין ערוך לאורות דתיקון, ובכל זאת נפלו למטה 
בדברים גשמיים; וזוהי המעלה בבירור דברים גשמיים, דהניצוצות שמתעלים 

מהם מעלים הנשמה איתה – דשרש הנשמה בתיקון.

לפי“ז מובן מעלת קטרת דמברר גקה“ט דהם יותר נעלים. דלפי הכלל כל 
הגבוה גבוה יותר נופל למטה מטה יותר“, כלומר דככל שהניצוצות ממקור 
יותר גבוה נופלים יותר למטה, א“כ אם נפלו בגקה“ט – דהם ירידה באין ערוך 
לגבי קליפת נוגה – זה גופא מוכיח שבשרשם הם באין ערוך גבוה. דמעלה 
זו בעבודת הקטרת דמהפכים הרע לטוב מתבטא גם בבע“ת, שהם מהפכים 
הזדונות ונעשים כזכיות ולכן עליהם נאמר ש“מקום שבעלי תשובה עומדים 

אין צדיקים גדולים יכולים לעמוד בו“.
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נמצא מובן מב’ המאמרים אלו דישנם ב’ דרגות בתשובה: א. ענין התשובה 
ב. מהות התשובה. מהות התשובה מתבטא ביום הכיפורים ובעבודת הקטרת 
דהם למעלה מטעם ודעת, ועבודתה נעשית בדרגות היחידה, ומברר גקה“ט.

ב
והנה בהמאמר דשמע“צ ושמח“ת ממשיך לבאר בענין התשובה, בהקדמת 
ב’ פירושים במאמר רז“ל “יפה שעה אחת בתשובה ומעש“ט בעוה“ז מכל חיי 

העוה“ב“, דשני פירושים בדבר:

ב.  יותר,  נעלית  והתשובה  ונפרדים  עקריים  דברים  שניהם  דבעצם  א. 
כלומר דהתשובה גדולה, מכיון שמביאה לידי מעשים טובים ומעלתה אינה 

אלא זה דמביאה לידי מעש“ט. ע“ד תלמוד גדול שמביא לידי מעשה.

וכדי לתווך ב’ הפירושים מקדים במאמר העילוי שיש בתשובה כפשוטה 
)תשובה על עבירות(:

בבעלי  לאלקות  שהצמאון  הריחוק,  ע“י  הנגרמת  לאלקות  הצמאון  א. 
תשובה הוא צמאון גדול יותר מהצמאון דצדיקים.

למעלה  שנעשה  והנח“ר  התענוג  במילא  רחוקים,  היו  דכיון שמקודם  ב. 
ע“י התשובה הוא גדול יותר מהתענוג והנח“ר דע“י עשיית המצוות )עבודת 

צדיקים(.

ג. עבודת התשובה היא בדרך דילוג, שלא בסדר והדרגה, שמשתנה ונעשה 
מציאות חדשה, ובלשון הרמב“ם, שצריך השב בתשובה לומר “אני אחר ואינו 
אותו האיש שעשה אותן המעשים“ ]וע“י חידוש זה )דהאדם( נעשה חידוש 
למעלה,  גדול  תענוג  נעשה  מזה  וגם  לזכיות[.  נהפכים  שזדונות  בהעולם, 
דעיקר התענוג הוא מדבר חדש דוקא, ולהעיר ממשל הידוע דציפור המדברת.

וממשיך באות ז )במאמר שם(, שעפ“ז אפשר לתווך ב’ הפירושים במרז“ל 
יפה שעה אחת בתשובה ומע“ט בעוה“ז כו’, דלפי פירוש האחד תשובה הוא 

נעלית יותר ממעשים טובים ולפי פי’ ב’ התשובה הוא הקדמה למע“ט:

דתשובה  בזה שהתענוג  הוא  ממע“ט  יותר  נעלית  היא  זה שהתשובה  כי 
)שהנשמה( הוא תענוג עצמי ]דהיינו, הנשמה קשורה בעצמותו ומהותו ית’ 
ולכן ריחוקה וכן כשעושה תשובה נוגע בעצמותה[, אלא שאעפ“כ יש מעלה 
עיקר  והוא  חדש  דבר  ]שנעשה  שבזה  החידוש  מצד  תשובה  לגבי  במע“ט 
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ולעשות  הניצוצות  בהשבת  בעיקר  מתבטא  זה  וחידוש  שלמעלה[,  התענוג 
דירה לו ית’ בעוה“ז, ודבר זה נעשה ע“י נש“י דוקא. וממילא מובן ששלימות 

עבודה זו הוא בהקדמת שלימות בהנשמה ע“י התשובה שלה.

שמתענג   – כשלעצמה  התשובה  מעלת  של  הא’  הפי’  דע“י  מובן  ונמצא 
דהתשובה  נש“י(,  ע“י  )שנעשה  הב’  בפי’  שלימות  מביא  ה“ז  בה’,  מקירובו 

מביאה לידי שהמעשים יהיו טובים ומאירים.

אבל ישנו גם תשובה בהשבת הניצוצות לברר בק“נ וגקה“ט ועיקר חידושו 
דנעשה מציאות חדשה, דהיה בתכלית הריחוק עד כדי כך דהאלקות שמחיה 
נגד  הוא  יתברך  לו  דירה  לעשות  העולם  את  לברר  וכדי  רע“,  “נקרא  אותו 
ונעשה  מאין  יש  לבריאה  דומה  והוא  והסתר(,  העלם  )מל’  העולם  מציאות 

דוקא ע“י כח העצמות בנשמות ישראל שהם המבררים ומעלים את העולם.

וממשיך באות ח’ וז“ל: “והנה שני עניינים הנ“ל בתשובה הם בדוגמת ר“ה 
ויוה“כ. דהתשובה בר“ה עיקרה היא )לא התשובה על ענינים פרטיים כי אם( 

השבה למקורה ושרשה והתשובה דהעשי“ת שייכת לפרטים“.

בסוכות תשבו,  בד“ה  למש“כ  בסתירה  עומד  דזה  נראה  דלכאורה  וצ“ע, 
שיר  בד“ה  ומבואר  התשובה“,  ענין  עצם  הוא  יוה“כ  “דעבודת  שם  דכתב 
המעלות “שיש שתי מדריגות בתשובה, ענין התשובה ומהות התשובה, דענין 
הוא  דהשאלה  מובן  וממילא  פרטיים“.  ענינים  על  התשובה  הוא  התשובה 
גם בר“ה, דכאן כותב דעבודת ר“ה אינה על עניינים פרטים. ומובן מכהנ“ל 

דהתשובה דר“ה הוא “ענין התשובה“ שמבוססת בפרטים.

ג
ואולי אפשר לבאר זה בהקדם ביאור דרגת מהות התשובה. דהנה מהות 
התשובה מתבטא בזה דזדונות נעשו כזכויות, וכן מובא בד“ה סוכות תשבו 
תש“מ וז“ל: “כאשר האדם חטא ופגם ואח“כ מתקן זה ע“י התשובה, ובפרט 
כשהתשובה הוא באופן דזדונות נעשו לו כזכיות, הנה עי“ז נעשה ענין חדש 
עליו  דכתוב  התשובה  מהות  דהוא  ומובן,  עכ“ל.  חדשה“.  מציאות  ונעשה 
בד“ה שיר המעלות “מהות התשובה שהוא עולה למעמד ומצב חדש וכו’ ועד 

שנעשית מציאות חדשה“.

ולפ“ז את“ש, דבד“ה ביום השמיני מזכיר ענין זדונות נעשה כזכיות במעלת 
הג’ בתשובה, וכמ“ש “וג’ שמשתנה ונעשה מציאות חדשה כו’ שזדונות נעשו 
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בעבודת  מתבטאת  זו  מעלה  ועיקר  התשובה,  מהות  הוא  וא“כ  כזכיות“  לו 
הבירורים בהשבת הניצוצות למעלה והוא עבודת יוה“כ. ולכן מהות התשובה 

היא אמצעי “למעלה“ שיש בעבודת הבירורים.

לפרטים“,  שייכת  דעשי“ת  “והתשובה  כשכתב  אד“ש  כ“ק  כוונת  וזהו 
ואין כוונתה שאופן העבודה היא מיוסדת בפרטים, דאינו, דהיא עליה שלא 
בערך, ומציאות חדשה וכו’. וכן בעבודת ר“ה, בעצם עבודתה היא מיוסדת 
על פרטים ואין סתירה לכאן “דתשובה דר“ה עיקרה הוא )לא התשובה על 
ושרשה“, דכאן מדבר לא בפעולת  כ“א( ההשבה למקורה  עניינים פרטיים, 

התשובה אלא האופן שבו נעשה התשובה.

לזכיות,  נהפכו  דהזדונות  העבודה  מבטא  התשובה  דמהות  אפ“ל:  ואולי 
כפשוטה  בתשובה  גם  הוא  “עד“ז  שכותב  השמיני  ביום  בד“ה  שמבאר  כמו 
דכאשר האדם חטא ופגם ואח“כ מתקן זה ע“י התשובה ובפרט כשהתשובה 
שלמעלה  חדש  ענין  נעשה  זה  ע“י  הנה  לזכיות  נהפכו  דזדונות  באופן  היא 
מטבע האדם וכו’, ועבודת התשובה הוא לא בסדר והדרגה ונעשה מציאות 
חדש“, ומובן דהתשובה שנעשה מציאות חדשה היא באופן הב’ וע“י דוקא 

זדונות נהפכת לזכיות.

דמהות  בדרגא  דוקא  נפעל  לזכיות  נהפכו  דזדונות  הנ“ל,  מכל  והיוצא 
התשובה. וכן במאמר בסוכות התשובה המוזכר לעיל.

ולכן יוצא לכאורה בפשטות, דמ“ש בהמאמר דהתשובה דעשי“ת “שייכת 
לפרטים“, לא מדובר בדרגת התשובה, אלא שלצורך בירור דברים הגשמיים 
)פרטים( והעלתם למע’ באופן שנעשה דבר חדש, לזה נצרך מהות התשובה.

וכן לגבי עבודת ר“ה דכותב בד“ה שיר המעלות שהיא התשובה על ענינים 
כותב  השמיני  יום  בד“ה  וכאן  עבודתו,  בשלימות  ומוסיף  שהולך  פרטים 
מעלות  הב’  סיכום  דהוא  ושרשה.  למקורה  השבה  עיקרה  דר“ה  דתשובה 
הראשונות בתשובה, דמתעורר צמאון לאלקות, דמבאר אופן התשובה דהוא 
דבר כללי, אבל עיקר פעולתה אינה על הפרטים דמשיגה שלימות בדרגא 

דבו נמצא האדם.

ע“י עבודה  ולסיכום: התשובה דר“ה פועלת שלימות בעבודתו הפרטית 
באופן ד“הרוח תשוב אל אלקים אשר נתנה“, ובזה פועלת התשובה בעניניו 

הפרטיים ודרגתו הפרטית.
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ותשובה דיוה“כ פועלת שמתעלה לדרגא שבאין ערוך עד שנעשה מציאות 
חדשה, ע“י עבודה באופן פרטי – עבודת הבירורים. ובזה פועל תשובה כללית 

דנעשית מציאות חדשה.

בענין שמות הנבראים בלה"ק

 הת’ אליהו שלמה צדק יעקב רפאל שי’ עזאגווי
תות“ל המרכזית 770 בית משיח

כתב אדה“ז בשער היחוד והאמונה וז“ל1 “ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה 
מאמרות שבתורה אעפ“כ נמשך חיות לאבן ע“י צירופים וחילופי אותיו’ . . 

והוא חיותו של האבן וכן בכל הנבראים שבעולם“ ע“כ.

וכן במאמר ד“ה באתי לגני2 וז“ל “בלה“ק כל מה שנקרא שמו כך הוא שמו 
האמיתי . . ע“ש שרשו למעלה . . ולכן אדה“ר שהי’ בו חכמה יתירה, והשיג 
וידע השורש של כל מין ומין, הי’ יכול לקרותם בשם האמיתי. ולזה אמר לזה 
נאה לקרותו וכו’, כלומר, מה שאני קורא שמו כך . . הוא שם שרשו ודאי, ולכן 
שמו נאה לו . . וממשיך הרב המגיד לבאר בנוגע לשמות בני אדם . . עכשיו 
שאנו קוראים בנינו על שם אבותינו . . גם אלו השמות אינם דרך מקרה או 
רצון האב ואם לקרותו כך, אלא הקב“ה הוא הנותן שכל חכמה ודעת בלב 

אביו ואמו לקרותו בשם שהוא משורש נשמתו של הבן“. ע“כ.

ולפי“ז צלה“ב, דהרי אם החיות של כל דבר היא שמו של הדבר, מה א“כ 
החיות של בריאה שאין לה שם, וכמו תינוק שרק נולד )עד שנותנים לו שם(, 
ועל דרך זה הבהמות שנבראו ביום ה’ לבריה“ע מה היה חיותם עד קריאת 

שמם ביום ו’ )ע“י אדה“ר(?

1(  פרק א.
2(  דשנת ה'תשט"ז. ושייך לשנה זו כידוע שבכל שנה לומדים פרק אחד ממאמר ד"ה 
באתי לגני דשנת תש"י של כ"ק אדמור מוהריי"צ עם ביאורי כ"ק אד"ש מה"מ )כהנהגת כ"ק 

אד"ש מה"מ בזה(.
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וי“ל הביאור בזה ע“פ המבואר בלקו“ש3 שמה שאדה“ר פעל ע“י קריאת 
השמות הוא )לא המשכה חדשה, אלא( שיורגש בנבראים איך שכל חיותם פה 

למטה היא רק כפי שורשם.

עפ“ז יוצא, שהחיות של כל דבר )כפי שהיא( בשרשו4 קיימת תמיד )גם 
קודם קריאת השם( וגם למטה נרגשת בו חיות, אלא שלא נרגש שחיותו למטה 
היא לפי שכך הוא בשרשו למעלה. ועי“ז שקוראים לו בשם )ועד“ז בקריאת 

שם הילד ע“י האב והאם5( ענין זה נעשה מורגש6 בנברא שלמטה ג“כ7.

הערות קצרות בקונטרס העבודה

 הת’ מנחם מענדל שי’ תמרין
קבוצה, 770 בית משיח

א
בקונטרס העבודה פרק א’ כותב כ“ק אדמו“ר הרש“ב נ“ע כי בכללות ענינה 
של התפילה ב’ דברים: הענין הא’ הוא לקשר ולדבק נפשו באלוקות. וענין 

הב’ בתפילה הוא בירור וזיכוך נפש הבהמית.

3(  חלק ט"ו עמוד 18.
4(  שהו"ע השם של הדבר )ובל' המאמר דבאתי לגני )תשט"ז( "עד"מ שו"ר התחתון נקרא 

שמו כך ע"ש שרשו למעלה שהם ג' אותיות שו"ר, וכן כולם עד"ז"(.
5(  ולכן יש בזה ענין של רוח הקודש כידוע )וראה המובא מהמאמר באתי לגני בפנים(, 
כבר  הזה שהיתה בשורשו  הילד  החיות של  רק המשכת  בעצם  זוהי  לו,  שנותנים  כי השם 

משעה שנולד כנ"ל.
6(  אלא שצלה"ב באמת מהו ענין זה ואיך מתבטא בפועל אם הנברא מרגיש שחיותו היא 

בדוגמת )ובאה מ(שרשו. ותן לחכם ויחכם עוד.
7(  ואדאתינא להכי, הנה יש לעיין עוד איך נמשכת ההשפעה למטה בדברים המתחדשים 
בעולם שאין להם שם בלה"ק )וכמו מיני כלים )מכניים, אלקטרוניים וכו'( שהתחדשו בדורות 
האחרונים( וכפשוט שאין לומר בזה שהשם שקוראים להם בשפה העברית זהו שמם, כיון 
שעברית היא שפה הסכמית בלבד וכו' וכמבואר בזה באג"ק מאדמו"ר הרש"ב )ראה הנסמן 

במאמר באתי לגני הנ"ל(.
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ויש להעיר; דיש לומר שב’ ענינים אלו מקבילים הם לב’ הענינים המובאים 
בשו“ע הצריכים להיות בהתבוננות האדם קודם התפילה, ש“יחשוב מרוממות 

הא–ל יתברך ושפלות האדם ויסיר כל תענוגי אדם מלבו“8:

דהענין הא’ בתפילה – לקשר ולדבק נפשו באלוקות, קשור עם ההתבוננות 
ברוממות הא–ל, והענין הב’ בתפילה – בירור וזיכוך נפש הבהמית, קשור עם 

ההתבוננות בשפלות האדם.

]ואולי יש לקשר זאת עם המבואר ב’קונטרס ענינה של תורת החסידות’, 
שתורת החסידות אינה מוסיפה עוד פירוש בתורה, כ“א שמבהירה ומאירה 
את פירושי ה’פשט’, ‘רמז’, ‘דרוש’ ו’סוד’ שבתורה עצמם; דגם בענין זה ניתן 
לראות שע“י פירוש תורת החסידות נעשים ב’ הענינים שבהתבוננות בתפילה 

בהירים ומאירים יותר[.

ב
בפרק ב’ כותב כ“ק אדמו“ר הרש“ב נ“ע בנוגע לשמירת והגדרת החושים: 
וכל  וליצנות  הוללות  דברי  כמו  האסורים  דבורים   .  . השמיעה  בחוש  “וכן 
דבר שאינו הגון . . וכן גם דברים בטלים“, וממשיך אח“כ דכן הוא גם בנוגע 
לדיבור: “שלא ידבר דיבורים האסורים כמו דברים הנ“ל ]הוללות וליצנות 
וכל דבר שאינו הגון[ ולה“ר ורכילות וכה“ג ולא דברים בטלים ולא ירחיב פיו 

ולשונו בשום דבר“.

הזהירות  גם  מביא  אסורים  מדיבורים  לשמירה  בנוגע  מדוע  לעיין  ויש 
מלשון הרע ורכילות, ומשמיט זאת בנוגע לשמירה משמיעת דברים אסורים; 
דלכאורה כשם שיש להיזהר מדיבור לשה“ר ורכילות, כן יש להיזהר משמיעת 

דיבורים אלו, דזהו ג“כ היפך הקבלת-עול, ופועל ג“כ רעה על הנפש.

ואוצ“ל דאכן בשמיעת ענינים אלו אין פריקת-עול כבדיבור בענינים אלו 
ואינם פועלים רעה על הנפש כ“כ, ואשמח לשמוע דעת המעיינים בזה.

8(  שו"ע אדה"ז סי' צ"ח ס"א.
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דיוק אדה"ז והתורה היא נצחית

א’ התמימים

ב“הגהות והערות קצרות ומראה מקומות“ על ספר התניא פרק י“ז, מעיר 
כ“ק אד“ש על מה שמכניס אדה“ז בחצאי ריבוע את המילים “והתורה היא 
נצחית“; ומסביר שהסיבה לכך היא בגלל שהיה אפשר לחשוב שאת הפסוק 
“קרוב אליך הדבר מאד“ אמר משה רבינו רק לדור שנכנסו לארץ וממילא 
אינו שייך לענייננו; ולכן מדגיש ששייך הוא גם לדורנו מחמת ש“התורה היא 

נצחית“.

ולכאורה צ“ע מה הטעם לחשוב כך, הרי אדרבה: מכיון שהפסוקים לפנ“ז 
מדברים על דברים השייכים לכל הדורות – מסתבר יותר לומר שגם פסוק זה 
האחרון מדבר בכל הדורות, ושוב צ“ע מהו הייתור דהמילים “והתורה היא 

נצחית“.

ולכאורה י“ל, שעניין זה תלוי בפירושים השונים בפסוק הנ“ל ד“כי קרוב“:

דהנה לפי פירש“י שם, הכוונה בפסוק על התורה – שקרובה לכל בנ“א, 
מדבר  אחרים  מפרשים  ולפי  שבע“פ.  ותורה  שבכתב  התורה  את  שיש  כיון 

בענין התשובה כו’.

ועפ“ז את“ש, דאכן לסברא הב’ קשה לומר שמדובר רק לדור ההוא, אך 
אדה“ז בתניא שם מבאר כוונת הפסוק הנ“ל שקרוב לכל אחד שיהי’ לו אהבת 
ויראת ה’; ולפי פירוש זה נזעקת השאלה: “איך היא קרובה“? ואדרבה, סביר 
מאד להניח שהפסוק מדבר בדור מסוים בו היה “קרוב הדבר מאד“ לאהוב 

את הוי’.

נצחית“,  היא  “והתורה  ריבוע:  בחצאי  אדה“ז  מוסיף  זאת  לשלול  ובכדי 
והכוונה להדגיש שפסוק זה אינו מדבר בדור מסיום, אלא המילים של התורה 
הם נצחיים. וא“כ את“ש קושיית אדה“ז כיצד איך אומר הפסוק שקרוב מאד 

ובאופן נצחי בכל דור לאהוב את ה’.
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הלכה ומנהג

דליקה שנפלה בשבת

 הרב שלום דובער שי’ הלוי וולפא
ראש “מכון הרמב“ם השלם“

א
ברמב“ם הלכות שבת פי“ב ה“ג: “דליקה שנפלה בשבת המכבה אותה מפני 
איבוד ממון חייב שאין איבוד ממון דוחה שבת אלא איבוד נפשות, לפיכך 
יצאו בני אדם כדי שלא ימותו ויניחו האש תלהט ואפילו שורפת כל המדינה 

כולה“.

ומקורו בביצה כב, א: “בעא מיניה אביי מרבה, מהו לכבות את הדלקה 
ביו“ט, היכא דאיכא סכנת נפשות לא קא מבעיא לי דאפילו בשבת שרי, כי 

קמבעיא לי משום איבוד ממון, מאי. א“ל אסור“.

אך הראב“ד השיג על דבריו וכתב: “א“א, חיוב אין כאן כר“ש, משום דאינו 
צריך לפחם שלו“. וכן כתב במ“מ: “גם זה כר“י בדוקא )דס“ל מלאכה שאינה 
צריכה לגופה חייב, שפסק הרמב“ם כוותיה לעיל פ“א ה“ז(, דאי לר“ש פטור 
אבל אסור. וכן מבואר בירושלמי פרק כל כתבי, ופשוט הוא. ופרק כ“ג אכתוב 

שיש בזה )בירושלמי( כעין סיוע לפסוק כר“י“.

וכך סיכם בערוה“ש סימן שלד ס“ז: “וזה שכתב דהמכבה חייב, זהו לשיטתו 
דמשאצל“ג חייב. אבל לדעת רוב הפוסקים דמשאצל“ג פטור, אין כאן חיוב 
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דלדידן  כלומר,   .  . בהשגות  הראב“ד  שכתב  וזה  דרבנן.  איסור  אלא  תורה 
דקיימא לן כרבי שמעון, אין חיוב בכיבוי רק כשצריך לעשות פחמין, ובכיבוי 
הכלבו(  )לבעל  חיים“  ב“אורחות  מ“ש  )וכן  לפחמין“.  צריך  אין  הא  שריפה 
הלכות שבת סימן רז: “והמכבה משום איבוד ממון חייב“ – הוא לשיטתו שם 

ס“ד: “כל העושה מלאכה אע“פ שאינו צריך לגוף המלאכה חייב“(.

ובמ“ש המ“מ דכן מבואר בירושלמי פרק כל כתבי, העיר המער“ק: “ואני 
בעניי לא מצאתי בירור זה שם, ואולי אשגרת קולמוס הוא, או טעות סופר, 
וצריך לומר דקאי אסכנת נפשות שמבואר שם בסוף הפרק“. אמנם הרי המ“מ 
)פט“ז  בירושלמי  אמרו  א(,  )קטו,  “וכתב הרשב“א  הכ“ו:  בפכ“ג  למ“ש  ציין 
ה“ג( דלרבי שמעון דאמר משאצל“ג פטור עליה, אם אינו יכול להציל כתבי 
הקדש אלא בכיבוי מכבה, לפי שאין דבר של שבות עומד בפני כתבי הקדש“ 
)וראה גם בחידושי הריטב“א שבת קטו, א: “אבל בירושלמי ]אמרו[ דמתני’ 
לר’ יהודה דסבר דכיבוי זה איסור תורה, דמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב 
עליה. אבל לר“ש כיון דליכא אלא שבות דרבנן דחינן לה בפני כתבי הקדש“(. 
ומתוך שלא נזכר זה במשנה ולא בגמרתנו )רק בירושלמי(, אני אומר שיש 
בזה כעין סיוע לרבינו ז“ל, שהוא פוסק בכמה מקומות דלא כרבי שמעון, ולפי 
שאין הלכה כמותו סתמו במשנה ולא הזכירו כבוי בשום צד“ )כיון שכתבי 
הקודש אינם דוחין איסור תורה(. ויש לומר שיפה העיר המער“ק שלא מצא 
בירושלמי סיוע לפסוק כר“י, כיון שגם ע“פ מש“כ המ“מ בפכ“ג, הרי אין סיוע 
בירושלמי לרמב“ם, ואדרבה שמהירושלמי מבואר שלא כדבריו. ורק שהסיוע 
לרמב“ם הוא מכך שדין הירושלמי לא הובא בבבלי. אבל לכאורה עיקר כוונת 
המ“מ היא לענין השני שכתב, שע“פ ביאור הירושלמי, מה שסתמו במשנה 

ולא הזכירו כיבוי להצלת כתבי הקודש, הוא מפני שהמשנה כר“י.

וסיים המ“מ: “ומכל מקום אפשר )שגם אם הלכה כר“ש, מ“מ לא הזכירו 
משנתנו  שדעת  מפני(  הקודש,  כתבי  להצלת  הכיבוי  היתר  ובבבלי  במתני’ 
שלא כל השבותין נדחין מפני כתבי הקדש, שהרי לא התירו הצלתן למבוי 
המפולש, אע“פ שאיסורו מדבריהם, וזה נראה לי עיקר לדעת הפוסקים כרבי 
יהודה“. ועל מה שסיים “כרבי יהודה“ העיר במאמ“ר סימן שלד סק“י: “לענ“ד 
רבי  וצ“ל  בספרים.  נפל  דט“ס  לי  חזי  ולדידי  והבנה.  פירוש  שום  לזה  אין 
שמעון במקום רבי יהודה. א“נ צ“ל דלא כרבי יהודה“ )וכדברי המ“מ כתבו 

בביאור הגר“א שם סי“ב. וב“קרן אורה“ קטז, א(.
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שהרי  זה,  בדין  הרמב“ם  קמ“ל  מאי  לדקדק,  “ויש  ס“ח:  שם  ובערוה“ש 
כבר ביאר דכל מכבה חייב. ואם להשמיענו דאיבוד נפשות דוחה שבת, ג“כ 
ביאר בפ“ב דאפילו ספק פקוח נפש דוחה שבת. ויראה לי דדינא רבה קמ“ל, 
דמשום דמקודם לזה כתב דמכבין גחלת של מתכת ברה“ר כדי שלא יזוקו בה 
רבים, דהותר איסור דרבנן בשביל נזק רבים כמ“ש, ועל פי הרוב בשריפות 
יכבו הדליקה,  נזק רבים אם לא  בזה  ויש  והגחלים ברה“ר  מתגלגלים האש 
איסור  יש  דליקה  דבכיבוי  כן,  דאינו  קמ“ל  לכבות,  דמותר  אומר  והייתי 
דאורייתא ולא הותרה רק במקום פיקוח נפשות ולא במקום נזק בעלמא. דרק 
בגחלת של מתכת אין כיבוי מן התורה, ולא בגחלת של עץ. משום דסבירא 

ליה כרבי יהודה דמשאצל“ג חייב“.

ב
ובתרוה“ד כתב )פסקים וכתבים סימן ס’(: “אשר שאלת על דבר הדליקה.. 
שאלתי את פי אדוני אבי הגאון וציוה לי להשיבך משמו. הנה מחמת הדליקה 
אבנים  וטחתם  גומות  והשויתם  גומות  וחפרתם  בעירכם  בשבת  יצאה  אשר 
ועפר יחד כמו בנין, נראה לא“א יצ“ו שאיסור גמור הוא זה מכמה טעמים, 
דהא על עסקי ממון הוא“ )ולהעיר, דהפעולות שנקט התרוה“ד הן פעולות 
האסורות מדאורייתא, גם להפוסקים כר“ש דכיבוי הוא משאצל“ג(. והביאו 

הרמ“א בד“מ שם סק“ח.

והנה איתא ברמ“א יו“ד סימן קנז ס“א: “ואם יוכל להציל עצמו בכל אשר 
וריב“ש(“.  )ר“ן, רשב“א, ראב“ד,  יעבור לא תעשה  ולא  ליתן הכל  לו, צריך 
וכ“כ בסוף סימן תרנו: “אבל לא תעשה, יתן כל ממונו קדם שיעבור )הרשב“א 

וראב“ד(“.

ולשיטת הרמב“ם דכיבוי שהוא משאצל“ג חייב, מובן בפשיטות הא דאין 
בשו“ע  וכדפסק  כר“ש  דס“ל  להחולקים  אף  אכן  ממונו.  להציל  כדי  לעבור 
סימן שלד סכ“ז, ובסימן שטז ס“ח, כר“ש במשאצל“ג )ורק סיים שלרמב“ם 
וכן פסק הרמ“א  חייב(, הנה להצלת ממון גם על איסור דרבנן אין לעבור. 
שם סכ“ו דגם במשאצל“ג “אסור לחלל שבת כדי להציל ממון“. וכ“כ הלבוש 
סכ“ו ואדה“ז בשו“ע שלו שם סכ“ח. ועוד בסימן שכט ס“ז ממג“א סק“ז: “אבל 
יחיד שבאו עליו ליקח ממונו, יניח להם ליטול כל אשר לו, ולא יחלל שבת 
אפילו באיסור דברי סופרים, אלא ע“ד שנתבאר בסימן שא )סל“ח-מ(“. ועי“ש 

האופנים שהתירו רק שבות שאינו גמור במקום הפסד מרובה.
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וכ“כ בפרמ“ג שם א“א סקל“א: “ובממון אסור לחלל שבת אפילו בדרבנן“, 
אלא שהוסיף “ומכל מקום אם הוא בעל חוב וספק שיתפסוהו עכו“ם יש לצדד 
שבת  לחלל  אסור  ממון  הצלת  “דלענין  סקע“ו:  שם  במשנ“ב  והביאו  בזה“. 
דרבנן אסור לחלל שבת בשביל הצלת  באיסור  דאפילו  אפילו במשאצל“ג, 

ממון, אך אם הוא בעל חוב וספק שיתפסוהו אינם יהודים, יש לצדד בזה“.

אולם בשו“ת מהר“ם שיק או“ח סימן קנו: “מה ששאלת על צורבא מרבנן 
אחד, שבשבת קודש היתה דליקה אצל חנותו שמתפרנס ממנה בצמצום הוא 
ואשתו ובניו התלויים בו, ובבהילתו כבה אש מחמת שהיה בהיל על ממונו 
שחרד שלא ישאר לו דבר לפרנס ביתו, והעם מרננים אחריו, וגם לבו דוה 
עליו, ושואל אם צריך לקבל תשובה הפסוקה באו“ח סימן שלד. ובמחה“ש 
שם משמע דאין מורין לו לקבל תשובה אפילו כיבה עבור ממונו. )תשובה( 
והנה אין אני יודע כוונתך מה שאתה שואל זה ממני, שהרי לפי דבריך שהעם 
הן  כן  ואם  כזאת,  יעשה  מרבנן  שצורבא  השם  חילול  ואיכא  אחריו  מרננים 
צריך לקבל תשובה והן לא צריך, הוא צריך להביא הדברים לפני הבית דין 
שבעירו ויאמר אנא חטאתי, ויורו לו הבית דין כפי הנראה בעיניהם. שרק על 
דרך זה יועיל התשובה, שאז לא יהא חילול השם דמילתא דעבודי לפני בית 
דין מתפרסמא. ובפרט שבכל תשובה אמרו רז“ל שצריך שיהיה באותו מקום 
מכל שכן במלתא דיש לחוש לחילול השם. וכאשר יורו לו המורים ככה הוא 
מחוייב לעשות וממנה לא יסיר . . ועל כל פנים לאיש הנ“ל צריך שיביא הדבר 

לפני הבית דין שבעירו, והיוצא מפיהם יעשה, וה’ יכפר לו עוונו“.

לקבל  לו  מורין  דאין  משמע  דבמחה“ש  שם,  השואל  בדברי  שכתב  ומה 
תשובה אפילו כיבה עבור ממונו, צ“ע, דז“ל מחה“ש שם סקל“ב: “אבל בכיבוי 
אין צריך תשובה. והיינו כשלא היה הכיבוי רק לצורך הצלת ממון גרידא, כי 
לא היה כלל חשש סכנה“. וכן מוכח דעת מחה“ש ממה שהביא שם מתשובת 
“חות יאיר“ סימן רלו: “ואם שאלתך באם חיללו שבת כדי להציל ממון ולא 
היה סכנת נפש כלל, פשיטא דצריך כפרה“ )וראה “פרי הגן“ על הפרמ“ג שם 

בא“א הערה לו(.

וכן כתב ב“מנחת שלמה“ ח“א סימן ז’: “ונראה דהנה מי שהוא עשיר מופלג 
ונפלה בשבת אש ברכושו, אע“ג שכיבוי הוא רק משאצל“ג, אפילו הכי אסור 
לכבות, אע“ג שצערו גדול עד מאוד בראותו אש אוכלת ושורפת לעיניו את כל 
רכושו, ויהפך מעשיר מופלג לעני המחזר על הפתחים, וגם יש מקום לנגישות 
והלבנת פנים שלא כדין מבעלי חובות, וגם אפשר שיחלה האיש מרוב צער 
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וימות. ועיין גם במה שכתב הגאון האדרת ז“ל )בקונטרס עובר אורח סימן 
שלד( לענין הצלת כתבי יד, וז“ל: וקצת יש לומר דהוי ליה ספק סכנת נפשות 
רח“ל,  נפש  מעגמת  חולי  לידי  לבוא  ויוכל  ימיו,  כל  בהם  ויגע  שעמל  למי 
וכמו ששמעתי על הגאון ר“א חרל“פ ז“ל שהיה אבד“ק ביאלוסטאק שקרה 
אסון לכתבי קודש שלו, ולא האריך ימים מעגמת נפש, לא עלינו. ואפילו הכי 
אסור לכבות. אע“ג דמצינן להרא“ש שכתב )שבת פי“ד סימן א’( במי שפרעוש 
עומד על בשרו בשבת ונושכו, מותר ליקחנו ולהשליכו מעליו, דאינו כמתכוין 
לצודו, אלא כמתעסק שלא ישכנו, ואין בו משום איסור טלטול, מידי דהוה 
אקוץ ברה“ר, דשרינן בפרק כירה לטלטלו ולהוליכו פחות פחות מד’ אמות, 
ואפילו הכי בהפסד מרובה של ממון אע“ג שהכאב והצער הוא גדול פי כמה, 
והיה מסכים שיקטעו לו ידו אם על ידי זה ינצל רכושו, ואפילו הכי אסור, 
והיינו משום דצער הגוף ממש שאני, וכהני תלת דפטור ומותר, צידת צבי, 
ונחש, ומפיס מורסא, וכו’, וא“כ מאי שנא מכיבוי שריפה דאסור אפילו של 
רבים, אע“פ שכולם יצטערו, ועל כרחך דנזק הגוף שאני, אבל בזה שנותן אל 
לבו ומצטער הרבה, אין מתחשבין כלל, משום דחשיב כאילו הוא ממית עצמו 

ולא האש“.

ג
 .  . רבנן  “תנו  )ופירש“י(:  ב  פד,  ביומא  איתא  נפשות  אמנם כשיש סכנת 
מכבין ומפסיקין מפני הדליקה בשבת )בכלים של מתכת או של חרס מלאים 
ואין  זה משובח,  הרי  והזריז  קאמר(.  נפשות  סכנת  בה  שיש  ובדליקה  מים, 
צריך ליטול רשות מב“ד . . מכבין ומפסיקין, למה לי, דאפילו לחצר אחרת 

)דליקה בחצר זו ונפשות בחצר אחרת והם חולים או קטנים(“.

מכבין  “וכן  א’:  אות  הרי“ף(  בדפי  א.  )ה,  יומא  הר“ן  על  ריא“ז  ובלשון 
הואיל  אחרת,  בחצר  הדליקה  נפלה  ואפילו  הדליקה,  מפני  ומפסיקין 
להם  יש  שם,  הנמצאים  ויסתכנו  בחצר  הדליקה  תבוא  שמא  להסתפק  ויש 
לכבותה“. ובירושלמי שבת פט“ז ה“ז )ופירוש קה“ע(: “בימי רבי אימי נפלה 
דליקה בכפר . . אם היתה סכנה אפילו רבי אימי יטפי )יכבה בעצמו(, ולא כן 
תני כל דבר שיש בו סכנה אין אומרים יעשו דברים הללו בנשים ובקטנים, 

אלא אפילו בגדולים שבישראל כו’“.

וכן כתב במ“מ: “רוצה לומר שאם היה שם אבוד נפשות שאי אפשר להצילן 
אלא על ידי כיבוי, מכבין את הדליקה, ופשוט הוא שאין לך דבר עומד בפני 
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א(  כב,  )ביצה  יו“ט שחל  ופרק  א(.  ל,  )שבת  שני  פרק  ומבואר  נפש,  פקוח 
אמרו . . היכא דאיכא סכנת נפשות לא תבעי לך דאפילו בשבת שרי“. וכדברי 
הרמב“ם גופיה לעיל פ“ב הי“ז: “נפלה דליקה ויש שם אדם שחוששין שמא 
ישרף, מכבין אותה להצילו מן האש“. וכן פסק בטור ושו“ע או“ח סימן שכט: 
“כל פיקוח נפש דוחה שבת והזריז הרי זה משובח. אפילו נפלה דליקה לחצר 
שלא  כדי  לכבותה  יכול  סכנה,  לידי  ויבוא  זו  לחצר  שתעבור  וירא  אחרת 
זהו דוקא כשאין שום אפשרות אחרת  תעבור“. אבל ראה לקמן, דלרמב“ם 

מלבד הכיבוי.

אותם  אם  דאף  לכאורה  משמע  אדם“,  בני  “יצאו  הרמב“ם  מלשון  והנה 
בנ“א הם קטנים שצריך להוציא אותם לרה“ר והוי איסור דאורייתא, יוציאו 
אותם, ולא יכבו הדליקה )שלשיטתו גם היא איסור תורה(. אלא שצ“ב, במה 
אנשים  שבהוצאת  לומר  ואין  הוצאה.  מאיסור  כיבוי  מלאכת  יותר  חמורה 
מהדליקה אין בדרך כלל איסור תורה כי “החי נושא את עצמו“ )שבת צד, 
א(. שהרי אלו שצריך להוציאם הם זקנים או חולים ותינוקות שאינם יכולים 
להלך בעצמם ברגליהם, דבכה“ג לא אמרינן חי נושא את עצמו )ראה שו“ע 
רבינו סימן שכט ס“א וסימן שח ספ“א, וש“נ(. וגם אין לומר שהוא מהטעם 
שיובא בסמוך מהחי“א, דהאידנא אין לנו רה“ר מהתורה, שהרי לרמב“ם יש 
לנו רה“ר, דלהלן פי“ד ה“א לא כתב התנאי שצ“ל ס’ ריבוא(. ואף שכנזכר 
לעיל הרמב“ם התיר בפ“ב הי“ז לכבות דליקה כשיש חשש שישרף שם אדם, 
כשיכול  משא“כ  לכבות,  בלי  להוציאו  אפשר  שאי  באופן  מדובר  דשם  צ“ל 

להציל ע“י הוצאה, משמע הכא דיוציא ולא יכבה.

נעשה  כי בהוצאה  לכיבוי.  בין הוצאה  יש  גדול  לומר, דחילוק  יש  ואולי 
האיסור ברגע אחד ובאופן חד פעמי, וכל הפעולה כולה היא הצלת נפשות 
מהדליקה. אבל בכיבוי, הרי הפעולה נמשכת זמן רב, ובכל רגע ורגע מכבה 
עוד ועוד, וגם אי אפשר לדעת אם כל כיבוי וכיבוי שבפעולה נמשכת זו נצרך 
בודאי למניעת הפיקוח נפש. מה גם שחיישינן דמאחר שאדם בהול על ממונו, 

יכבה גם שלא לצורך הצלת נפשות. ולכן פסק הרמב“ם שיוציא ולא יכבה.

והנה בשו“ע סימן שכט ס“א: “כל פיקוח נפש דוחה שבת והזריז הרי זה 
משובח. אפילו נפלה דליקה בחצר אחרת, וירא שתעבור לחצר זו ויבא לידי 
סכנה, מכבין, כדי שלא תעבור“. ובמג“א סק“א: “ויבא לידי סכנה. כגון שיש 
שם חולי או קטנים שאי אפשר להבריחם. ונ“ל )לפי מה דקי“ל דמשאצל“ג 
הוא מדרבנן( דאפילו אפשר להצילם דרך ר“ה מוטב לכבות דהוי משאצל“ג, 
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אבל זה הוי דאורייתא כמו שכתבתי סימן שח סמ“א. ועמ“ש סימן שכה ס“ב“. 
וכן פסק בא“ר סימן שכט, ובשו“ע רבינו שם ס“א. אולם בחי“א כלל מה-מו 
סט“ו: “וצריך עיון לדידן דלית לן רשות הרבים, אם מוטב להוציאו לרשות 
ריש  והמג“א  או מוטב לכבות הדליקה.  אינו אלא מדרבנן,  זה  דגם  הרבים, 
דבזה  פוסקים  דעלמא  סוגיא  שהרי  וצ“ע  לכבות.  דמוטב  כתב  שכ“ט  סימן 
הזמן לית לן רשות הרבים, ואם כן גם כן אינו אלא דרבנן, והאיסור של כיבוי 
חמור יותר משאר איסור דרבנן כמו שכתבתי לעיל סימן א’“ )דאע“פ שהוא 

משאצל“ג, אבל עיקרו מהתורה(.

ובמשנ“ב שם בסק“ב: “כתב המג“א אם יכול להציל את החולה וקטן לישא 
אותם דרך ר“ה, אעפ“כ מוטב לכבות, דלא הוי כי אם משאצל“ג דפטור עלה 
)ובשעה“צ סק“ג: “היינו, לרוב הפוסקים דסבירא להו כרבי שמעון( משא“כ 
לעבור דרך ר“ה דהרבה פוסקים סוברים דגם בזמנינו יש לנו ר“ה. והחי“א 

בכלל הבערה כתב דלדעתו מוטב לעבור דרך ר“ה משיכבה עי“ש“.

ד
בדין  שינוי  גם  יש  ובמילא  נשתנה המצב,  בזמננו  אם  ונחלקו הראשונים 
איסור כיבוי דליקה שמבואר בגמרא. דהמרדכי שבת ריש פרק כל כתבי הקודש 
הארצות  ברוב  נהגו  “ועכשיו  בזמנו:  בפועל  המנהג  אודות  מעיד  שצג  רמז 
ואמנם  כדלקמן(.  זה  מנהג  שולל  עצמו  הוא  )אולם  בשבת“  דליקה  לכבות 
ושכנה“ג,  ותרוה“ד,  ושה“ג,  אשרי,  והגהות  או“ז,  ומהר“ח  האו“ז,  פסקו  כן 
זו בלבד, אלא  והא“ר, דבזמנם נשתנה הדין ויש לכבות דליקה בשבת. ולא 
אפילו היכא שכבר בודאי יצאו כולם ממקום הדליקה, מותר לכבות, ואדרבה 

שהזריז הרי זה משובח. ונאמרו בזה כמה טעמים:

א( זה לשון ה“אור זרוע“ עירובין סוף סימן קמט )הובא בהגהות אשר“י 
עירובין פ“ד סימן ו(: “מיכן התירו רבותינו לכבות דליקה בשבת, מפני שאנו 
מעיר  גרע  ולא  והורגים,  ושוללים  באים  דליקה  וכשיש  העכו“ם,  בין  דרים 
הסמוכה לספר שמחללין עליה את השבת, הילכך שרי כדפרישית בהלכות 
ערב שבת“ )ח“ב סימן לח(. וכן כתב שם מהר“ח או“ז ובדרשותיו סימן ט. וכ“כ 
בשה“ג עירובין )יב, ב. בדפי הרי“ף( ובהערותיו על המרדכי )פרק כירה דף 
מג רמז שיג( סק“ה בשם פסקי מהר“ם. וכ“כ בתרוה“ד סימן נח. והובא טעם 

זה בלבוש ובשו“ע רבינו סכ“ח.
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ב( במרדכי שם כתב: “שיש חשש ספק נפשות מאימת המלכות והנכרים 
אם יראו שמניחין הדליקה להניח דולקת והולכת, ולפיכך מכבין אליבא דר“ש 
דקי“ל כוותיה“. ומהלשון שכתב דיש חשש סכ“נ מאימת המלכות, מובן דאין 
זה הטעם של האו“ז הנ“ל, שהרי בדרך כלל המלכות אינם גונבים ושוללים, 
רק הם הורגים על פי החוק שלהם את מי שלא מכבה. וכ“כ בתרוה“ד שם: 
“מהר“ש פסק על הא דאמרינן )עירובין מה, א( נכרים שצרו על עיירות בזמן 
שבאו על עסקי נפשות מחללין עליו את השבת אבל על עסקי ממון לא, ובזמן 
הזה אפילו על עסקי ממון מחללים, דידוע הוא דבאו על עסקי ממון אם לא 
יניח הישראל לשלול ולבוז ממנו יהרגנו והוי עסקי נפשות, ומטעם זה היתר 
גמור הוא בדליקה שנפלה בשבת אפילו בבית נכרי, לישראל לילך ולכבות, 
יכבו  והורגים ח“ו הישראל אם לא  דהאידנא כשיש דליקה הנכרים הולכים 

כמותם, וסכנת נפשות הוא“.

בילקוט  )נדפס  יעקב  בגאון  אלשאקר  משה  ר’  כתב  אלו  טעמים  ב’  ועל 
מהגוים  נפשות  וסכנת  מקום חשש  הוא  “אם  המאור(:  מכון  בטור  מפרשים 
והמלכות, הכל כפי המקומות והזמנים, והשם יודע תעלומות לב, ומכל מקום 
לא שמענו ולא ראינו מקום שנהגו לכבות, ויחולו ברכות על ראש המחמירין“.

ג( המרדכי שם כתב בביאור המנהג שמתירים לכבות הדליקה: “שחוששין 
שבעבור הדליקה ישרפו בה תינוקות שלא יוכלו לברוח“. ולטעם זה, אם ברור 
שאין שם תינוקות, אסור לכבות. אולם המרדכי דחה את דבריהם: “ואין להם 
על מה שיסמוכו . . ואין היתר ברור בדבר זה, אלא שזה כאותו שאמרו חכמים 
הנח להם לישראל מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידים“. וכ“כ הריטב“א שבת 
“ונראה דלחשש הראשון שחששו  ורבי משה אלאשקר שם הקשה:  א.  קטו, 
לתינוקות לאו מילתא היא, דתינוקות נמי הוו להו בימות החכמים שאסרו, 
ולא חשש למידי. אלא אם היה שם תינוק )בודאי, ואי אפשר להוציאו( דאז 

מכבין להצילו, כמו שנתבאר במקומו“.

)“ואפילו  ואולי יש לתרץ קושיתו, דבזמן הגמרא שהיו גרים בין יהודים 
בגלותם היו להם מקומות לעצמם“ – שו“ע רבינו שם בשם הלבוש(, וכשהיתה 
וחולים,  וזקנים  מהתינוקות  חשש  כ“כ  היה  לא  להציל,  הגיעו  כולם  דליקה 
הגוים,  בין  שגרו  בזמניהם  משא“כ  כולם.  את  והוציאו  מצילים  הרבה  דהיו 
לומר,  אפשר  ועוד  יותר.  חזק  החשש  נעשה  א“כ  להציל,  יבואו  לא  והגוים 
דבזמן הגמרא לא דרו כ“כ בצפיפות, ובקל היו יכולין להציל את כולם, וגם 
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לא היה חשש שהדליקה תעבור מבית לבית. משא“כ בזמן הראשונים )ובפרט 
בזה“ז( דרים הרבה אנשים במקום אחד.

והנה ב“איסור והיתר“ הארוך )לר’ יונה אשכנזי, תלמידו ומחותנו של בעל 
נפלה  “אם  זה שבמרדכי:  כטעם  לכאורה  כתב  מא,  סימן  נט  תרוה“ד( שער 
יכול לכבות  ויבא לידי סכנה,  זה  וירא שיעבור לחצר  דליקה בחצר אחרת, 
אחד  לנפש  סכנה  שיהיה  דוקא  והיינו  בביתו,  כשהדליקה  שכן  וכל  בשבת, 
מישראל, כגון שיש שם תינוקת ויולדת או שאר חולין שאין יכולין לברוח. 
אינו  יכולין לברוח עדיין, אם שורף כל ממונו  או רק  כולם,  אבל אם ברחו 
יהודי  בבית  הבא  דליקה  “וכן  ד:  סימן  נט  בשער  שם  וכ“כ  לכבות“.  רשאי 
לבתי  להתפשט  עלולה  שהאש  מקום  )היינו  ליהודים  מסוכן  שהוא  במקום 
הוא  אם  ואפילו  בשבת,  לכבותו  יכול  ויהודי  יהודי  כל  אז  אחרים(,  יהודים 
יכול לברוח משם בלי סכנה, מכל מקום כיון שיש סכנה רק לנפש אחד אז 
בזה“. אבל  כיוצא  כל  וכן  ישראל מצווין להצילו אפילו במלאכת שבת.  כל 
לכאורה אין כוונתו כהמרדכי, שאפשר לכבות כל דליקה מחשש של תינוקות 
וחולין, שהרי הוא אינו מזכיר כלל שזהו בזמן הזה דוקא, אלא מדבר מעיקר 
מובן  וכן  לכבות.  מותר  מישראל,  לנפש  חשש  יש  שאם  הגמרא,  בזמן  הדין 
מסדר הדברים שם, שבסימן ג’ כתב: “וכל הקודם, זוכה להציל נפש מישראל, 
ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, ואסור לשאול לאחר 
אם מותר, כדאיתא בירושלמי הנשאל הרי זה מגונה והשואל הרי זה שופך 
דמים“, ומיד אח“כ כתב דין הדליקה בזמננו. הרי שכוונתו לדין פיקוח נפש 

בזמן הגמרא.

יש  דתינוקות  שאין חשש  במקום  שגם  עוד,  כתב  שם  והיתר  באיסור  ד( 
הבית  בני  לזרוק  בעירו  ושמנהג  בעצמו,  הוא  “הדליק  כאשר  לכבות  היתר 
בדליקה במקום שיצא האש משם, והם אינן יכולין לברוח“. וביאר טעם זה 
ימצאו אותו שיצאה הדליקה  כי  “כי משפט הנכרים כך היה  בתרוה“ד שם: 
מביתו, משליכין אותו לתוך האש, והכי משמע במרדכי פרק השואל )בבא 
מציעא סימן שעו: “נפלה דליקה בבית ראובן ונשרף הספר, ומיד כשהתחיל 
הדליקה הוצרך ראובן לברוח, כי היה ירא פן ישליכוהו עובדי כוכבים באש“( 
שדרך הנכרים כך. ואם כן על ידי כך יש סכנה לשאר ישראל כדרכם לומר 
כל ישראל ערבים זה בזה, וכה“ג שרי לכבות. אבל אם יצא תחלה בביתו של 
נכרי, ליכא למיחש להא וליכא סכנה, דעינינו רואות דכמה עיירות גדולות 
גיזום  ואפילו  כלל,  בגופן  לישראל  הזיקו  ולא  גדולות,  דליקות  בהן  שיצאו 
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יצא הדליקה  בזמן שלא  נשמע  כוונה לבצעו( לא  גוזמא שאין  )איום בדרך 
בבית ישראל“.

ולומר,  לבם  מסברת  להחמיר  מגומגמים  “ושמעתי  ע“ז:  חולק  ותרוה“ד 
דוקא כשנפלה הדליקה תחלה בביתו של ישראל איכא סכנה . . אמנם נראה 
שהם  מפני  הטעם  מדתלי  לחלק,  הכי  משמע  לא  באשרי  הגה“ה  דמלשון 
שוללים והורגים ולא גרע מעיר הסמוכה לספר, משמע על ידי חטיפת הממון 
יבוא לידי הריגה. והכא נמי איכא למיחש אף אם יצא תחלה הדליקה בביתו 
נכרי, שלעולם רגילים לשלול ולחטוף כאשר הדליקה מתגברת, אפילו  של 
אי חזינן עיירות שלא נשמע בהן שום יראה בכה“ג, אין לסמוך על זה, כיון 
דלפעמים מועטים איכא למיחש, דקיימא לן בפ“ב דיומא )פד, ב( דאין הולכין 
בפיקוח נפש אחר הרוב, והכי נמי איתא בתוס’ פרק יוצא דופן )נדה מד,א ד“ה 
איהו( דמחללים שבת על הגוסס, אע“ג דרוב גוססים למיתה, ומייתי ראיה 
מפ“ב דיומא דלעיל. אמנם נראה דיש לתת לב לפי הענין לפי ראות עיני חכמי 
העיר, כגון אם יש שופטים ושלטונים בעיר מבטיחים להציל את ישראל וכה“ג 
אם נראה שאין סכנה כלל, לא יחללו את השבת כלל, ולשון דהר“ח דלעיל 
משמע דזימנין איכא דליכא סכנה, מדכתב כשיש סכנה פן יבואו לשפוך דם, 

משמע קצת דבסתמא לא דיינינן לסכנה“. וכ“כ בפסקים וכתבים סימן קנו.

ולהלכה פסק הרמ“א בסכ“ו: “וכל הדינים הנזכרים בדיני הדליקה הני מילי 
סכנת  חשש  והיא  יהודים  אינם  בין  שרויים  שאנו  הזה,  בזמן  אבל  בימיהם, 
נפשות, כתבו הראשונים והאחרונים ז“ל שמותר לכבות דליקה בשבת משום 
דיש בה סכנת נפשות, והזריז הרי זה משובח. ומכל מקום הכל לפי הענין, 
דאם היו בטוחים בודאי שלא יהיה להם סכנה בדבר אסור לכבות, אבל בחשש 
סכנת ספק מותר לכבות, אפילו הדליקה בביתו של אינו יהודי, וכן נוהגין“. 

ומשמע שנקט את טעם האו“ז ותרוה“ד.

“ומתוך  והוסיף:  יא העתיק לשונו  ב“י אות  ובשכנה“ג סימן שלד הגהות 
הזה  בזמן  היתר  לנו  יצא  לכבות,  יכול  סכנה  בספק  שאפילו  שכתב  דבריו 
לכבות הדליקה בכל מקום, לא מבעיא במקום שחמת המלך להרוג היוצא 
הדליקה מביתו )כטעם ד’ הנ“ל(, אלא אפילו שאינן הורגין על זה )או שלא 
יצאה הדליקה מביתו(, כיון דאפשר דאם לא יכבנה לא יחסר מהיות שם בעיר 
זקן או חולה שאינו יכול להתמהמה לברוח ותבא הדליקה עליו )ע“ד טעם 
ג’ הנ“ל(. עוד טעם אחר, רוב הפעמים נכנסים בבתים לשלול שלל ולבוז בז 
ואדם בהול על ממונו, ועל ידי שמעמיד עצמו להציל את שלו, יכוהו נפש 
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הארץ“.  עם  בעיני  זה  היתר  לפרסם  ראוי  שאין  אלא  הנ“ל(.  א’  טעם  )ע“ד 
)ובא“ר סקכ“ה, מביא בשמו רק את הטעם שלא כולם יכולין לברוח(.

והביאו דבריו במשנ“ב סקע“ג, ובכה“ח ס“ק קל“א הוסיף: “ומ“מ הכל לפי 
לכבות  מחויבת  בעצמה  דהממשלה  מקומות  דיש  המקומות,  ומנהג  הענין 
כשדליקה גדולה, כמו במלכות תוגרמא, ורק שצריך לתת ידיעה לממשלה“. 
ובס“ק ק“ל כתב: “ובערי איטליא שיש להם קיום מן השר אסור לכבות. ובכלי 
ברזל שחידשו לכבות הדליקה היה מקום להתיר, אבל לכתחלה אין לעשות 
דמיחזי איסור. זרע אמת א“ח סימן מ“ד, ועיין שם אופן כלי הברזל הנזכר מה 

מעשהו. מחזיק ברכה אות ב’“.

והיעב“ץ ב“מור וקציעה“ הביא דברי המרדכי: “אין להם על מה שיסמוכו 
להם  הנח  חכמים,  שאמרו  כאותו  שזה  אלא  זה  בדבר  ברור  היתר  שאין   .  .
לישראל מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידים“. והקשה: “תמהתי על זה, שאם 
יש לחוש לתינוקות שלא יוכלו לברוח כו’, מה צריך היתר יותר, והלא תלמוד 

ערוך הוא )יומא פד, ב( והזריז הרי זה משובח, כדלעיל ריש סימן שכט“.

ועד“ז הקשה בתהל“ד סקמ“ד על שכנה“ג הנ“ל: “שכתב דאם לא יכבנה 
אל יחסר מהיות שם בעיר זקן או חולה שאינו יכול להתמהמה לברוח ותבוא 
הדליקה עליו ע“כ . . ולא ידענא פירושו, דא“כ אף בימיהם למה לא היה מותר 
לכבות. ואף שגם המרדכי בריש פרק כל כתבי הקודש כתב שבעבור הדליקה 
ישרפו בה תינוקות שלא יוכלו לברוח ע“כ. הא כתב באמת שאין להם על מה 

שיסמוכו והנח להם לישראל וכו’, וצ“ע“.

מהתהל“ד  “ומשמע  התהל“ד:  קושית  מביא  תשנ“ח(  )גראס  הגן“  וב“פרי 
נכון, א“כ  זה היתר  גופא לא קשיא ליה. אבל צ“ב דממ“נ, אם  דעל ההיתר 
צ“ב דברי המרדכי שכתב שאין להם על מה שיסמוכו, ואם אין זה היתר נכון, 
זה. והנראה דבודאי מעולם כשהיו  א“כ צ“ב דברי השכנה“ג שהתיר מטעם 
רואים שיש חשש סכנת נפשות היו מכבין הדליקה דפיקוח נפש דוחה שבת, 
רק אח“כ נתחדש היתר באופן כללי להתיר לכבות, אף באופן שלא היו רואים 
בפרטיות חשש פיקוח נפש, ואעפ“כ היו מכבין, שהיו חוששין שמא ישרפו 
בה תינוקות, ולזה כתב המרדכי שאין זה היתר לכבות לעולם בכל דליקה, 
וזה ג“כ כוונת השכנה“ג, דמטעם זה נתפשט היתר דמכבין לעולם אף במקום 
שאין רואין בפרטיות שיש חשש שיש שם זקן וחולה. ואפשר דמודה השכנה“ג 
כן,  נתפשט  כיון שכבר  זה טעם מספיק, מכל מקום לא רצה למחות,  שאין 
וכמו שכתב המרדכי“. וצ“ע שלא הועיל כלום, שהרי ממה נפשך, אם יש איזה 
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שהוא חשש לתינוקות, חייבים לכבות מדין ספק פיקוח נפש, ואם ברור שאין 
לא  רבינו  ושו“ע  לב שברמ“א  יש לשים  ואכן  לכבות.  נהגו  כזה, למה  חשש 

הובא טעם זה בהצדקת המנהג לכבות בזמן הזה. וראה לקמן.

ה( בתפא“י “כלכלת שבת“ אות לו כתב טעם חדש: “דליקה שנפלה בשבת 
נפשות, דאז פשוט  אסור לכבותה משום הפסד, אם לא שיש לחוש לסכנת 
מותר  ישראלים  בלתי  בין  שרויין  שאנו  אנו,  טעמא  ומהאי  לכבות,  דמותר 
סכנה  ספק  ואיכא  משאצל“ג,  מדהו“ל  כותי,  בבית  הדליקה  אפילו  לכבות, 
כשיהיה להבא שריפה בבית ישראל לא יכבוהו, ומכל מקום הכל לפי הענין, 
דבאפשר שלא לכבות, ולסייע להם בדבר אחר לצורך כבוי שאין בו נדנוד 

איסור דאורייתא, אסור לכבות )של“ד סכ“ז(“.

לכבות  דאסור  שנתבאר  אחרי  לשאול  “ואין  מג:  סעיף  שם  בערוה“ש  ו( 
הדליקה בשבת, ואף ההצלה אסרו גזירה שמא יבא לכבות, ואף לומר להדיא 
לא“י שיכבה אסור, א“כ מאין הרגלים שנהגו אצלינו לכבות הדליקה בשבת. 
אמנם דבר זה ביארו קדמונינו, דאצלינו נחשבת כל שריפה כסכנת נפשות, 
ולכן אדרבא חובה עלינו לכבות, ואפילו כשהדליקה אצל א“י, ומבואר דבר זה 
באו“ז הגדול, ובמרדכי פרק כל כתבי, ובהגהות אשר“י . . ובתרוה“ד . . ורבינו 
היתר  עוד  נלע“ד  זה  “ולפי  כתב:  ס“ט  ושם  דברים“.  בקוצר  הביאם  הרמ“א 
בזמן הזה, על ההיתרים שיתבארו בסוף סימן זה )סכ“ז(, בכיבוי שריפות בזמן 
הזה בשבת. דכיון דעכשיו הבתים בנויים על מיצר רשות הרבים, דלא כבזמן 
הגמרא שהבתים היו תוך החצר, ולא היו הבתים סמוכים לרשות הרבים, אבל 
הרבה  נופלים  דמהשריפה  וממילא  הרבים,  לרשות  סמוכים  הבתים  עכשיו 
גחלת ברשות  לן דמכבין  קיימא  ואנן  אין מספר לרשות הרבים,  עד  גחלים 
הרבים, אפילו של עץ מפני נזק רבים, ודבר ידוע שאם באנו לכבות כל גחלת 
במקום שנפלה אי אפשר בשום אופן, משום דהרוח מפזרן למקומות רבים 
בלי שיעור, ולא נספיק לכלות כולם, ולכן מפני נזק רבים יש היתר לכבות 
הדליקה עצמה כדי למנוע היזק רבים“. ולפ“ז גם כשלא נמצאים בין הגוים גם 

מותר לכבות הדליקה.

ה
ויש לעיין, האם מה שהתירו כמה מהפוסקים הנ“ל לכבות הדליקה בזמננו, 
או  הדליקה  לכיבוי  היתר  דוקא  הוא  ברור,  נפש  פיקוח  גם שלא במצב של 
כתב,  שם  ובתרוה“ד  להצלה.  מהתורה  מלאכות  שאר  לעשיית  היתר  גם 
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דאף המתירים לכבות בשביל חשש סכנה כזה, הוא רק לכבות דליקה דזה 
משאצל“ג, אבל אסור לחלל שבת באיסור דאורייתא. וז“ל )בהמשך לדבריו 
שהובאו לעיל(: “ולא דמי להא דכתב או“ז פרק מי שהוציאוהו דבזמן הזה 
שאנו דרים בין הנכרים מותר לכבות הדליקה, דדמי לעיר הסמוכה לספר, 
דעיקר  משום  הדליקה  לכבות  דוקא  היינו  וחוטפים,  שוללים  המה  כאשר 
החטיפה והשלילה אשר בא בעבורה סכנת נפשות, אותה חטיפה בא מחמת 
הדליקה, וכשמכבה הדליקה אינם יכולים לחטוף עוד . . ותו דאיכא למימר 
דדוקא דליקה התיר האו“ז שהיא משאצל“ג, וקי“ל כר“ש כמו שפסקו התוס’ 
מלאכה  דהוו  ובנין  חפירה  אבל  גאונים.  וכמה  מאן(  ד“ה  ב.  פד,  )סנהדרין 
דאורייתא, איכא למימר דלא הותרה בשביל חשש סכנה כזה“. והוסיף שם 
סימן נה: “כדכתב באו“ז במסכת שבת ובעירובין, דמותר לכבות את הדליקה 
בזמן הזה בשבת, ומדמה לה לעיר הסמוכה לספר עי“ש. מוכח דאין סכנה 

מזומנת כלל, אלא פחד סכנה“ )ולכן רק משאצל“ג הותרה(.

ובד“מ הארוך סק“ח וברמ“א הנ“ל הביא ג“כ דברי האו“ז ותרוה“ד: “ודוקא 
יכבה, אבל אסור לחלל  ויש סכנה אם לא  לכבות הדליקה דהוי משאצל“ג, 
שבת כדי להציל ]ממון[“. ובציונים על הרמ“א: “תרוה“ד סימן נח“. ובמג“א 
סקל“א כתב: “שא“צ לגופה. פירוש ואיכא למ“ד שאינו חייב עליה“. ובמחה“ש: 
“כיון דאיכא הטור דסבירא ליה דהוי דרבנן, ויש חשש סכנה מקילין“. וכ“כ 
יש חשש סכנה אפילו ספק סכנה  בלבוש שהתירו רק משאצל“ג: “אבל אם 
מותר לכבות, דספק נפשות להקל אפילו הדליקה בבית גוי, וכן נוהגין. ודוקא 
לכבות הדליקה דהוי משאצל“ג שלא לפחמין הוא צריך אלא להצלת ביתו, 
ולא מיתסר אלא מדרבנן, וגם יש סכנת נפשות אם לא יכבה. אבל כדי להציל 
ממונו ודאי אסור לחלל שבת אפילו במשאצל“ג“. וכ“כ בשו“ע רבינו סכ“ח: 
לא  מקום  ומכל  נוהגין,  וכן  לכבות  מותר  נפשות  סכנת  ספק  בחשש  “אבל 
הקילו אלא בכיבוי הדליקה שהיא משאצל“ג, ויש חשש סכנה אם לא יכבה. 
אבל משום הצלת ממונו אסור לחלל שבת אפילו במשאצל“ג, ואפילו בדבר 

שעיקרו מדברי סופרים כגון איסור תחומין“.

לחלל  מותר  הרי  סכנה  ספק  אפילו  יש  אם  נפשך,  דממה  צ“ל  ולכאורה 
ה“א  פ“ב  וברמב“ם  ב.  פד,  יומא  בגמרא  כמפורש  הגבלות,  שום  בלי  שבת 
ושו“ע סימן שכט. ואם אין ספק סכנה הרי גם כיבוי אסור. והביאור בזה, דאכן 
בספק סכנה )ואפילו כמה ספקות, כבשו“ע רבינו שם ס“ג( מותר ומצוה לחלל 
שבת, אבל כאן בדליקה מדובר שאין ברגע זה מצב של סכנה או ספק סכנה 
הגוים  וזאת אם  ידועים, אלא רק חשש שעלול להווצר ספק סכנה בעתיד, 
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יבואו לשלול ולבוז, ואם אחד היהודים לא יוכל להתאפק וילחם בהם להצלת 
ממונו. ולכן התירו בזה רק כיבוי שהוא משאצל“ג.

ומעתה מובן מדוע הביא כאן הרמ“א את ההלכה של כיבוי דליקה, דהא 
אלא  סכנה.  במקום  הדליקה  לכבות  דמותר  ס“א  שכט  בסימן  מפורש  כבר 
שבסימן שכט שכותרתו: “על מי מחללין שבת“, מיירי בדליקה שיש בה פיקוח 
דליקה  “נפלה  רבינו(  שו“ע  )בלשון  כאשר  נפש,  פיקוח  עכ“פ ספק  או  נפש 
בחצר אחרת וירא שמא תעבור לחצר זו ויבוא לידי סכנה, כגון שיש בה חולה 
ולכן שם מותר  לה הדליקה“,  ואין שהות להבריחם טרם שתגיע  או קטנים 
לעבור אפילו על איסור דאורייתא, כי ספק פיקוח נפש דוחה שבת כנ“ל. אבל 
בסימן שלד שענינו “דיני דליקה בשבת“, הביאו גם את הדין בדליכא סכנה 
ודאית וגם לא ספק סכנה, אלא רק “חשש ספק סכנת נפשות“. ולכן התיר רק 
לכבות דליקה, דהוא משאצל“ג וכנ“ל )כך נראים הדברים בהשקפה ראשונה, 

אולם ראה לקמן(.

ו
והנה למרות כל הנ“ל, הרי בביאור הגר“א סק“מ למד בדברי הרמ“א שהתיר 
גם שאר מלאכות, וז“ל: “וזהו שכתב )בהגה( ודוקא כו’ דהוי משאצל“ג, ומשום 
סיפא נקטה )דבהצלת ממון אסור לעבור אפילו על משאצל“ג(, אבל ברישא 
בכל ענין מותר )אפילו לעבור על איסור דאורייתא(. כמ“ש בשבת פרק ב’ ל, 
א“. וכ“כ המשנ“ב בסקע“ו: “ובאמת לענין כיבוי בכדי נקט, דאפילו אי הוי 
כיבוי מלאכה הצריכה לגופה ג“כ מותר, כיון דכתב שיש סכנה אם לא יכבה, 
אלא נקטיה משום סיפא, לאשמועינן דלענין הצלת ממון אסור לחלל שבת 
דרבנן אסור לחלל שבת בשביל הצלת  באיסור  דאפילו  אפילו במשאצל“ג, 

ממון“. ובשעה“צ סקס“א ציין לגר“א.

נתבאר דהמקור של הרמ“א שמתיר  לימוד, שהרי  צריכים  הגר“א  ודברי 
מפורש  כתב  ושם  תרוה“ד.  הוא  נפשות,  ספק  חשש  במקום  דליקה  לכבות 
דבמקום חשש ספק נפשות לא התיר האו“ז רק לכבות הדליקה דהוי משאצל“ג 
אבל איסור דאורייתא אסור, וא“כ גם מה שכתב הרמ“א: “אבל בחשש סכנת 
ספק מותר לכבות.. ודוקא לכבות הדליקה דהוי משאצל“ג“, הוא בדוקא ולא 

“בכדי נקט“.
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שוללים  שהגוים  הזה  שבזמן  הרמ“א  מדברי  דייק  שהגר“א  לומר  וצריך 
ובזים הרי זה ספק סכנת נפשות ממש. כיון שהרמ“א כתב “ויש סכנה אם לא 
יכבה“. ולכן ציין הגר“א: “כמ“ש בשבת פ“ב ל, א“. ושם מיירי בדיני פיקוח 
בכדי  כיבוי  לענין  “ובאמת  דכתב:  הנ“ל  המשנ“ב  בדברי  מדוייק  וזה  נפש. 
נקט, דאפילו אי הוי כיבוי מלאכה הצריכה לגופה ג“כ מותר, כיון דכתב שיש 
סכנה אם לא יכבה“. וכן משמע בתהל“ד סקמ“ו שהבין דהרמ“א מחשיב מצב 
זה לסכנת נפשות או עכ“פ ספק סכנה, דמקשה על מה שכתב הרמ“א “ויש 
סכנה אם לא יכבה“ וז“ל: “אין הלשון מובן כל כך, דביש סכנה אפילו מלאכה 
על  רק  זאת  כתב  לא  ס,  סימן  ז“ל בפסקיו  ומהרי“א  לגופה מותר,  שצריכה 
דלא  דאפשר  כתב  זה  על  והורגין.  דשוללין  זרוע  האור  שכתב  סכנה  חשש 
התיר אלא )לכבות( דליקה שהיא משאצל“ג, אבל ביש סכנה פשיטא דאפילו 
מלאכה הצריכה לגופה מותר“. ויש לומר שלכן הוסיף בשו“ע הרב על לשון 
הרמ“א “ויש חשש סכנה אם לא יכבה“, ולפני כן כתב: “כי יש לחוש פן תתגבר 
והיינו שמש“כ הרמ“א דיש סכנה  ולהרוג“,  ולשלול  ויבואו לחטוף  הדליקה 
הכוונה לחשש סכנה. ואכן גם הרמ“א עצמו כתב באותו סעיף: “אבל בחשש 

סכנת ספק מותר לכבות“.

ז
כשיטת  מוכח  הנ“ל  בראשונים  גם  דלכאורה  צ“ע,  עדיין  זה  שכל  אלא 
לספר,  הסמוכה  לעיר  הדליקה  דין  בין  משווה  זרוע  באור  שהרי  הגר“א, 
שם,  בעירובין  בשה“ג  הוא  וכן  כנ“ל.  זו  השוואה  עם  העתיקו  תרוה“ד  וגם 
וז“ל: “תוס’ שיטה מכאן התירו וכו’ לכבות הדליקה בשבת מפני שאנו דרים 
גרע מעיר הסמוכה  ולא  והורגין,  ושוללין  וכשיש דליקה באים  בין העכו“ם 
לספר שמחללין עליה השבת“. ומכך שדימו זאת לעיר הסמוכה לספר, מובן 
שמותר גם בשאר איסורי תורה, שהרי בזה מפורש דיוצאים עליהם בכלי זיין 
יו’’ד סימן קל“א:  וכן ביאר בשו“ת חת“ס חלק  נאמרו הגבלות כלשהן.  ולא 
“ואע“ג דמלשון מג“א סוף סימן שלד )שיובא לקמן(, משמע דוקא כיבוי דהוי 
משאצל“ג הותר ולא מלאכה גמורה, מיהו עיין עירובין מד, ב. במתניתין )“כל 
יראה להדיא אפילו  היוצאים להציל חוזרין למקומם“( ומ“ש עליו ש“ג שם 
מלאכה דאורייתא הותר אם אי אפשר בלעדה“. ועפ“ז אינו מובן איך כתבו 
הרמ“א והלבוש ושו“ע הרב שהתירו רק משאצל“ג, והרי הראשונים דימוהו 
לעיר הסמוכה לספר, ושם התירו כל המלאכות. מה גם שתרוה“ד סותר את 
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עצמו, שדימה זה בעצמו לעיר הסמוכה לספר, ועם זה כתב שלא התירו רק 
משאצל“ג.

ואולי יש לומר, שאכן מעיר הסמוכה לספר למדו שחשש סכנה הרי הוא 
כפיקוח נפש ממש. אבל מה שהתירו בזה הוא לצדדין, שבעיר הסמוכה לספר 
התירו כל המלאכות ואילו בדליקה התירו רק משאצל“ג, וזהו מב’ טעמים: א( 
שכאשר אפשר להציל ע“י איסור דרבנן לא מתירים איסור תורה. ב( דמאחר 
מפחד  או  ובזין,  ששוללין  העכו“ם  מפחד  הוא  הדליקה  לכיבוי  שההיתר 
המלכות ההורגת את מי שלא מכבה, הרי אין כל אפשרות להציל בדרך אחרת 
ובמלאכה אחרת חוץ מכיבוי. כי אם היה הטעם משום תינוקת שתישרף, הרי 
לא  ואדה“ז  הרמ“א  הרי  אבל  הוצאה,  כגון  מלאכות,  בשאר  להציל  יש  שם 
הביאו טעם זה כאן, רק את טעמם של האו“ז ותרוה“ד שהחשש הוא מהגוים 
)ובפשטות הביאור שלא הביאו טעם זה, הוא מפני הקושיות שהבאנו לעיל, 
דאי משום הא הרי הוי ספק סכנת נפשות ממש, וזה התירו גם בזמן הגמרא(. 
וא“כ המלאכה היחידה ששייך להציל מחשש סכנה של פחד הגוים, הוא רק 
לכבות את הדליקה. וכלשון תרוה“ד שם: “משום דעיקר החטיפה והשלילה 
אשר בא בעבורה סכנת נפשות, אותה חטיפה בא מחמת הדליקה, וכשמכבה 
הדליקה אינם יכולים לחטוף עוד“. )ועפ“ז צ“ע בגר“א ובמשנ“ב, למה נתכוונו 

בכותבם שמותר גם במלאכת תורה(.

וכל זה יובן יותר בהקדים מה שצ“ע בלשונם של הפוסקים, שפתחו בכך 
שהתירו רק הדליקה שהיא משאצל“ג, ואח“כ המשיכו “אבל כדי להציל ממונו 
ודאי אסור לחלל שבת אפילו במשאצל“ג“. ולכאורה לאו סיפא רישא ולאו 
רישא סיפא, דעל פי סדר הדברים היו צריכים לסיים “אבל בשאר מלאכות 
)וי“ל שלכן בנוסחת הרמ“א שלפנינו כתוב: “אבל  לא התירו בחשש סכנה“ 
אסור לחלל שבת כדי להציל“ )היינו נפשות( ובכמה דפוסים מדויקים תיקנו 
“להציל ]ממון[“. כי היה קשה למדפיסים מה שייך כאן ממון, הרי מהמשך 
ע“י  סכנה  בחשש  נפשות  להציל  שאסור  לשלול  שרוצים  מובן  הדברים 
איסור תורה. וזהו שהשמיטו המדפיסים “ממון“. אבל באמת דוקא הנוסחא 
סיימו  שלא  גופא  ומזה  הרב(.  ושו“ע  בלבוש  כדמוכח  מדויקת,  המתוקנת 
שבשאר מלאכות אסור, מוכח שלא זה מה שרצו להדגיש, אלא רק שלהצלת 

ממון לא התירו גם משאצל“ג.

שהתירו  דמה  רבינו.  ושו“ע  הלבוש  ברמ“א,  הדברים  המשך  מובן  ובזה 
אינו  סכנה  ולא מפני שחשש  כיבוי שהוא משאצל“ג,  רק  הוא  סכנה  בחשש 
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בזה  וגם שלא שייכים  מתיר שאר מלאכות, אלא מפני שאפשר במשאצל“ג 
שאר מלאכות כנ“ל. אשר מזה מובן, שאם עושה מלאכה אחרת חוץ מכיבוי, 
הרי זה בודאי להצלת ממון, כי למניעת סכנת נפשות יכול ומספיק לכבות. 
סכנה, משא“כ  בחשש  גופא  וזה  התירו,  רק משאצל“ג  סיימו שבפועל  ולכן 

בממון שלא התירו אפילו כיבוי וכ“ש שלא מלאכות אחרות.

וזוהי גם כוונת תרוה“ד שכתב: “דאיכא למימר דדוקא דליקה התיר האו“ז 
למימר  איכא  דאורייתא,  מלאכה  דהוו  ובנין  חפירה  אבל  משאצל“ג.  שהיא 
דלא הותרה בשביל חשש סכנה כזה“. והרי אין שום הצלה מהגוים באמצעות 
הצלת  עבור  לשלול מלאכה  רק  כוונתו  עיקר  הוא  וע“כ שגם  ובנין.  חפירה 
ממון, שע“ז מדבר בכל התשובה שם, וכמ“ש: “הנה מחמת הדליקה אשר יצאה 
בשבת בעירכם וחפרתם גומות והשויתם גומות וטחתם אבנים ועפר יחד כמו 
בנין, נראה לא“א יצ“ו שאיסור גמור הוא זה מכמה טעמים, דהא על עסקי 
. אבל אותם שלא כבו הדליקה וחפרו והשוו הגומות לא תקנו   . ממון הוא 
בזה שום דבר, והסכנה במקומה עומדת. ואדרבא הרבו סכנה בדבר זה בשלא 
ימצאו הממון במזומן להם, ולא נתן לדחות בדבר זה . . ע“כ נראה לא“א יצ“ו, 
אותם בני עונשין אשר חללו שבת בחפירה ובשווי גומות ובהטחה שהוא כמו 
בנין )עבור מציאת מקום סתר להצלת ממונם(, יצטרכו להתענות ארבעים 

יום“.

ומכל הנ“ל מובן, שהלימוד מעיר הסמוכה לספר הוא בבחינת “הרי זה בא 
ללמד ונמצא למד“. כי מעצם ההשוואה מוכח שגם דין עיר הסמוכה לספר 
אינו פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש, אלא רק חשש סכנה. וכמפורש בתרוה“ד 
שם: “ומדמה לה לעיר הסמוכה לספר עי“ש, מוכח דאין סכנה מזומנת כלל, 
אלא פחד סכנה“. והחידוש בלימוד זה הוא שגם על חשש סכנה מחללים כמו 

בפיקוח נפש ממש.

וביתר ביאור: דיש סכנה כמו בתינוקות שצריך לכבות הדליקה להצלתם, 
שהדליקה מסכנת אותם. אבל בבאו על עסקי ממון בעיר הסמוכה לספר, הרי 
העסקי ממון עצמם אינם סכנה )והרי מדובר שברור דכוונתם רק לממון, כי 
אם יש ספק בדבר מחללין גם בעיר שאינה סמוכה לספר, אלא שברור שלא 
ורק פחד מהגוים  תינוקת  וזהו כמו שהדליקה כשאין  נפשות,  באו כלל על 
ששוללין, אינה סכנה(, ורק שחוששין שמא יכבשו העיר, ואז נפגעת ההגנה 
הטבעית שאם יחליטו אח“כ להלחם הרי כל הארץ עלולה להפתח בפניהם 
גוים  יבואו  שכאשר  שחוששין  בדליקה  וכן  א(.  מה,  עירובין  רש“י  )כלשון 
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לשלול ולבוז, יעמוד אחד בפניהם ואז יהיה זה עסקי נפשות. והחידוש הוא 
כנ“ל שבסכנת נפשות גם חשש סכנה שאינה “מזומנת“ )כלשון תרוה“ד( אלא 
עתידית, הוא פיקוח נפש ממש שמחללין עבורו את השבת בכל המלאכות 

)משא“כ בדליקה שאפשר במשאצל“ג וגם אי אפשר במלאכה אחרת וכנ“ל(.

ח
וכתב האו“ז שבת סימן לח: “והיכא שהיתה דליקה והיה שם ספק נפשות 
וכבוה ישראלים, אין צריכין שום תענית ושום צדקה ע“ז, שהרי בהיתרא עשו 
מה שעשו, ואפילו אם הם רוצים לתת צדקה על כך ב“ד מוחין בידם, שא“כ 
בהיות  ושוב  ככה,  על  להתענות  להם  שמורים  ויש  לעתיד.  מכשילם  אתה 
הדליקה מורים להם לכבות, ואח“כ גוזרים עליהם תענית . . ולא נהירא לי, 
אלא כדפרישית כך נראה בעיני הלכה למעשה, שאפילו אם רוצים להתענות 

על ככה מוחים בידם שלא להתענות, כדי שלא ימנעו פעם שניה מלכבות“.

ובהמשך דברי הרמ“א שם, מתרוה“ד הנ“ל: “אבל אסור לחלל שבת כדי 
להציל ]ממון[, ואם עבר וחילל צריך להתענות ארבעים יום“. ובמג“א סקל“ב: 
“היינו בדברים אחרים, אבל בכיבוי אין צריך תשובה שלא ימנעו מלכבות“. 
גרידא,  ממון  הצלת  לצורך  רק  הכיבוי  היה  כשלא  “והיינו  במחה“ש:  וביאר 
כי לא היה כלל חשש סכנה“. ובשו“ע רבינו, בהמשך למש“כ שאסור לחלל 
להצלת ממון, המשיך: “ואם עבר וחילל צריך כפרה“. ולמדנו מזה, שגם לדעת 
הרמ“א ואדה“ז מעיקר הדין אין צריך תשובה על מלאכת תורה בחשש סכנה, 
וכמו בפיקו“נ ממש וכנ“ל. ורק שלמנוע הסכנה די בכיבוי ואם עושה מלאכות 
“ומיירי  סקע“ח:  ובמשנ“ב  כפרה.  צריך  ובזה  ממון,  להצלת  זה  הרי  אחרות 
כשעבר בשוגג. ואפילו כשעבר במזיד היה מחמת שחפר גומא להטמין מעות 
מפני האנסים וכיו“ב“. ובשעה“צ סקס“ו: “ולא ציירתי מה שכתב החי“א מפני 
הדליקה, כי ממג“א וכן מאו“ז מוכח דאין צריך לקבל תשובה היכא דאיכא 

חשש סכנה“.

ומחה“ש שם המשיך: “ועיין בתשובת חות יאיר סימן רלו, דמשום כיבוי אין 
המורה רשאי להורות שיתענו המכבים, כל שכן שאין רשאים לגזור תענית על 
הציבור כהאי גונא דאם כן אתה מכשילן לעתיד לבא בהצלת סכנת נפשות 
שבת  חילול  בדבר  שאלתני  “אשר  שם:  יאיר  חות  ובשו“ת  שם“.  עוד  ועיין 
הנעשה בשריפה, האם ראוי לגזור תענית על הצבור כי חטאת הקהל היא, 
ודאי דחובה לא קא מבעיא לך, דאין דבר נעלם ממך ממ“ש בהגהות אשרי 
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. . ובתרומת הדשן . . דאין איסור כלל, אדרבא הזריז הרי זה משובח. ואם 
שאלתך באם חיללו שבת כדי להציל ממון ולא היה סכנת נפש כלל, פשיטא 
דצריך כפרה, ומבואר גם זה בפסקי מהרא“י שם, ובהגהות שו“ע סימן שלד. 
ואם דעתך שיש חשש איסור דאע“פ דהיה פקוח נפש מכל מקום נעשה על ידי 
כבוי זה הצלת ממון גם כן, זו אין צריך לפנים דאין חשש בזה, כבגמרא )יומא( 
פרק יום הכיפורים דף פד, ב. ראה תינוק שנפל וכו’ ואע“ג דצייד כוורא וכהאי 

גוונא טובא שם“.

וכן כתב אדה“ז בשו“ע סכ“ח: “ואם עבר וחילל צריך כפרה וכו’, וכל זה 
במחלל שבת בשביל הצלת ממון, אבל המכבין הדליקה במקומות שיש שם 
חשש סכנה בדליקה, ורוצים להחמיר על עצמן ולעשות תשובה על זה, אין 
“וזה שצריך  וכ“כ בערוה“ש סמ“ה:  ימנע מלכבות“.  מניחין אותם כדי שלא 
תשובה היינו כשחילל שבת אפילו באיסור דרבנן, אבל מפני הכיבוי עצמו 
כיון דאנו תופסים זה לסכנה, אין צריך תשובה ואדרבה מונעים אותו מזה, 
שריפות  בהרבה  רואים  אנו  הרבים  ובעונותינו  בהצלה.  יתרשלו  שלא  כדי 
שנפשות נשרפות. ועל טלטול מוקצה א“צ תשובה ]ש“ת בשם דגמ“ר[ שהרי 
נתבאר דהתירו מוקצה במקום הפסד“. וכ“כ במשנ“ב סקע“ו: “ומה שכתב ואם 
עבר וחלל צריך וכו’, היינו בדברים אחרים, אבל בכיבוי )ובשעה“צ סקס“ג, 
היינו אם היה איזה חשש סכנה, כן מוכח באו“ז(, אין צריך תשובה שלא ימנעו 
מלכבות“. וכן כתב בכה“ח ס“ק קכ“ט: “בהגה והזריז ה“ז משובח. ואם כבו 
ורוצים לעשות תשובה על ככה אין מניחין אותן שלא להכשילם לפעם אחרת. 

או“ז, ד“מ אות ז. וכן כתב כנה“ג בהגב“י בשם שה“ג“.

ט
להלכה למעשה בזמננו כתב בספר “מנוחה נכונה“ מלאכת הבערה בשם 
היום  יש  רוב  פי  על  נכרי לכבותה,  ואין  דליקה בשבת,  נפלה  “אם  החזו“א: 
בדבר ספק פקוח נפש, ולכן מותר לכבות, ואם ברי לו שאין סכנת נפשות, 
בודאי שאסור, וכשמכבה ישתדל למעט באסור כל כמה שאפשר, אך אל יביא 
את עצמו לידי סכנה על ידי זה“. וכן הביא ב“ארחות רבינו הקהלות יעקב“ 
התיר  זצוק“ל  החזו“א  שמרן  זצוק“ל  )שליט“א(  מו“ר  לי  “אמר  רלט:  סימן 
לכבות דליקה בשבת, אף בארץ ישראל, וכפסק הרמ“א ז“ל בסימן שלד סכ“ו. 
נפשות  סכנת  בדליקה  ויש  הגוים  בין  שרויים  טעם שאנו  נתן  דהרמ“א  ואף 
)א“ה, עי“ש במ“ב(, מכל מקום אמר מרן מאחר שכבר התיר הרמ“א מטעם 
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פקוח נפש, אם כן פסקו קיים אף בארץ ישראל, )א“ה, גם במשנה ברורה שם 
סקע“ג, מיקל בכל מקום, דעל מה שכתב הרמ“א שם דבחשש סכנת נפשות 
מותר לכבות וכו’, כתב המשנה ברורה וז“ל: ומזה יצא ההיתר לכבות הדליקה 
בכל מקום כיון דאפשר אם לא יכבנה אל יחסר שם בעיר זקן או חולה שאין 

יכול לברוח וכו’. ומצוה להודיע זאת ברבים דמותר לכבות עכ“ל(“.

חשש  שיש  במקום  הרי  שנפלה,  “דליקה  ס“א:  פמ“א  בשש“כ  פסק  וכן 
לפיקוח נפש, ויהא החשש אפילו רחוק ביותר, כגון דליקה בבית שאיננו עומד 
בודד, ויש לחשוש שתתפשט ותגיע לבית שיש בו זקן או חולה או תינוק, אשר 
אי אפשר יהיה להוציאם משם בעוד מועד, מותר להפסיק את זרם החשמל 
ולכבות את הדליקה, ואף מותר לקרוא )גם בטלפון( למכבי האש, על מנת 

שיבואו לכבות ומצוה לפרסם דין זה ברבים“.

אבל בשו“ת “שבט הלוי“ ח“ח סימן קעז אות ג’. מביא לשון הרמב“ם כאן, 
ואח“כ כתב: “העתקתי כל לשון רבינו, היות הרמ“א כתב באו“ח סוס“י שלד, 
אבל בזה“ז שאנו שרוים בין הגוים כתבו הראשונים והאחרונים ז“ל שמותר 
לכבות דליקה בשבת, משום דיש בה סכנות נפשות, והזריז ה“ז משובח, ומ“מ 
הכל לפי הענין דאם היו בטוחים ודאי שאין שום סכנה בדבר אסור לכבות וכו’ 
יע“ש עוד. והיינו דהגוים היו חומסים ושוללים בשעת שריפת בתי היהודים, 
ולפ“ז בזה“ז באה“ק ברוב השטחים שגרים רק יהודים, אין שום היתר לכבות 
מפני הסכנה, ובפרט בבתים של היום שהם של אבנים, גם לדידן דקי“ל כר“ש 
דמשאצל“ג פטור, או שהוא ספיקא דדינא אם הוא פטור, עיין סימן רעח, ועיין 
מג“א סימן שלד סקל“א, ובמחה“ש שם. והרבה מזלזלים בזה, ואמנם מכמה 
מעשים למדתי שיש הבדל בזה גם בזה“ז, שכל זמן שעדיין לא יצאו כל אנשי 
הבית, ובפרט במציאות שמתפחדים, או שאינם יכולים לצאת, שהאש לוהט 
בכל הצדדים, א“כ הכבוי הוא ספק סכנה ממש, אבל אם יכולים לצאת, או 
שיצאו כבר, וקוראים חברת מכבי אש רק להציל הבית והממון, אין מקום בזה 
בהלכה, כדמוכח מדברי הרמ“א עצמו . . ואולי כהיום נתוסף שבכל בית ישנם 
המיכלי הגז השונים שאם יתפוצצו מחמת האש יכולים לגרום סכנה גמורה 

כידוע, עכ“פ עלינו להיות זהירים בהוראה זו והשם יולכנו בדרך אמת“.

ובשו“ת ציץ אליעזר ח“ז סימן כ’ סק“ה: “לפי כל הנ“ל משתקף לנו היתר 
הקיפה  מדת  לדעת  לדליקה  אפוטרופוס  ואין  בהיות  דליקות,  לכיבוי  כללי 
וסכנתה, ולפעמים מדליקה קטנה יכול ח“ו להתהוות אסון חמור, כפי שאנו 
קוראים בהרבה פעמים על כך, וכדאי לציין לזה דברי ה“פחד יצחק“ באות 
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דליקה, מובא גם בנזר ישראל שם, שמביא עובדא שהיה בצרפת באחד ששאל 
לר’ יהודה שי“ר ליאון שפעם אחת בליל יום כיפור נפל נר אחד בבית הכנסת 
והתחיל לדלוק והוא קרא לבני הבית שיהיו מכבים, וגער לו רבי יהודה אמר 
דבהיות  נלפענ“ד,  זה  מכל  “וחוץ  ובסק“ו:  עי“ש“.  בעצמך,  כבית  לא  למה 
וכיבוי הדליקה כיום אצל מכבי האש הוא לא בשפיכת מים עליה בידים ממש, 
כי אם מתוך טאנק של המכונית בעזרת משאבה הקבועה בה, שע“ז כשלעצמו 
יש כבר לדון שאין זה אלא גרם כיבוי, א“כ אפשר שגם שנים יחברו את הידית 
ויפתחו את הברז של המשאבה, ואז לא יהא בכגון דא אפילו איסור דרבנן, 
“זרע אמת“ חלק או“ח סימן מד )שהמחזיק ברכה באו“ח  וכדראיתי בשו“ת 
שם מציין אליו( שנשאל על בכזאת. שעשו האומנים כלי אחד לכבות הדליקה 
. . ובדברי תשובתו כתב כמה נימוקי היתר בזה, ודן מדין גרם כיבוי ומסייע 
ומדין זה יכול וזה אינו יכול, וזאת הלכה העלה דבתנועת הברזל הנ“ל אין 
שום איסור לכבות, אלא דלכתחלה לא אריך למיעבד הכי משום דמחזי להו 
וכפי ששמעתי ממומחים אין גם חשש להגברת כח  לאינשי איסורא, עי“ש. 
אע“פ שהמשאבה  כי  הפעלת המשאבה  ע“י  המכונית  של  )המנוע(  המוטור 
ע“י  ומחברים  ביד  ידית  שסובבים  ע“י  המכונית  של  המוטור  בכח  פועלת 
שילוב את המוטור של המכונית אל המשאבה, בכל זאת במכונה של המכונית 
לא מתהוה שום שינוי, פעולת המוטור אינה מתגברת והוא אינו מצריך יותר 
הלכות  עובדיה“  “חזון  ס’,  סימן  ח“א  נדברו“  “אז  שו“ת  )וראה  דלק“.  חומר 
שלד  סימן  יוסף“  ו“ילקוט  סק“ג,  פל“ה  שני“  “חוט  סט“ז,  והמבעיר  המכבה 

ס“ב-ו(.

רחיצת הפה בתענית

 הת’ חיים שמואל שי’ לדיוב
תות“ל המרכזית 770 בית משיח

בענין רחיצת הפה בתענית כתב בקיצור שו“ע )סי’ קכ“א ס“י( “לרחוץ פיו 
במים בשחרית אסור בכל תענית צבור“.

ובמסגרת השלחן )שם( כתב וז“ל: “בש“ע סימן תקס“ז כ’ הלשון “לא כשר 
למעבד הכי“, וכ’ הפמ“ג שם דבאמת אין בזה איסור ע“ש. ולכן יש להקל למי 
שיש לו ריח הפה בבוקר ואי אפשר לו להזכיר כך דבר שבקדושה )ע’ סי’ ב’ 
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ס“ג( שירחוץ פיו אף בתענית ציבור לבד מיוהכ“פ וט“ב רק שיזהר שלא יבואו 
לו מים בגרונו. ומה שכתב בחיי“א דבמקום צער גדול יש להתיר רחיצת הפה 
אף בט“ב, אף דלענין הדין נראה כדבריו כמ“ש הפמ“ג ע“ש, וגם מדין רחיצה 
אין לאסור כיון שאינו לתענוג רק להעביר הרירין מפיו . . מ“מ אין להקל בזה 
בט“ב )וכ“ש ביוכ“פ( כיון שהוא פשוט בעיני העולם לאסור בט“ב, אבל בשאר 
תענית ציבור ודאי יש להקל למי שיש לו קצת ריח הפה טרם שירחץ וכמ“ש 

בסמוך“. עכ“ל.

היינו, דאף שיש להחמיר בט“ב ויוהכ“פ שלא לרחוץ הפה אף שיש לו ריח 
לו ריח רע  יש להקל בשאר תעניות ציבור דמי שיש  רע היוצא מפיו, מ“מ 

שיכול לרחוץ פיו.

עצ“א(  ח“ד  )אג“ק  הריי“צ  אדמו“ר  מכ“ק  מכתב  דישנו  להעיר,  וראיתי 
דמשמע שיש להחמיר בכך גם בשאר תעניות ציבור שלא לרחוץ פיו גם מי 

שיש לו ריח רע:

דכתב שם וזלה“ק: הוד כ“ק אדמו“ר הרה“ק נבג“מ זי“ע אמר לאחד אשר 
השחר,  ברכות   – תענית  ימי  מלבד   – לברך  אין  שחרית  הפה  רחיצת  קודם 
והאריך לייסר את מי שהיה לו ריח הפה ואמר לו אשר המלאכים היוצאים 
מדבורי תפלתך ותורתך המה מסריחים, והוא היפך הגמור מענין הקרובנות 

שצריכים להיות ריח ניחוח“1. עכ“ל.

אין  התענית  ימי  שבימי  סתם  וכותב  התעניות,  בין  מחלק  שאינו  וממה 
אין  תעניות  בשר  שגם  משמע  הפה,  ריח  לו  יש  כאשר  גם  הפה  את  לרחוץ 

לרחוץ את הפה גם כאשר יש לו ריח רע מהפה.

1(  וראה גם היום יום לכ"ב מנחם אב.
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פשוטו של מקרא

הצורך בפירוש “כאשר דיבר ה“

 הת’ דוב בער שי’ הכהן כהן-אלורו
קבוצה, 770 בית משיח

עה“פ )שמות ח, יא( “וירא פרעה כי היתה הרווחה והכבד את ליבו ולא 
שמע אליהם כאשר דיבר ה’“, מפרש רש“י )על המילים “כאשר דיבר ה’“(: 

“והיכן דיבר? ולא ישמע אליכם פרעה“.

דברי  קיום  על  הפסוק  חוזר  כינים  מכת  גבי  לאח“ז,  פסוקים  כמה  והנה 
ה’: “ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דיבר ה’“, וגם שם מפרש רש“י 
“כאשר דיבר ה’ – ולא ישמע אליכם פרעה“. ולכאורה תמוה, מדוע צריך רש“י 

לפרש זאת פעם נוספת לאחר שכבר פירש זאת במכת צפרדע?

ויתירה מזו: לגבי מכת צפרדע מקשה השפ“ח, למה בפסוקים שעד עתה 
)כמו בבליעת מטה אהרון ומכת דם( שבהם נאמר “כאשר דיבר ה’“ לא ראה 
רש“י צורך לפרש. ומתרץ שבדברים אלו ברור שזה מאת המקום, ורק במכת 
צפרדע שנאמר “כי היתה הרווחה“ היינו שהמכה סרה לגמרי – צריך לפרש 

היכן מצינו שגם כשהיתה הרווחה יחזק לב פרעה.

ועפ“ז מתחזקת השאלה: ממה נפשך, אם הקושי במכת כינים הוא משום 
ש“היתה הרווחה“ – הרי פירש רש“י זאת במכת צפרדע, ואם המכה לא סרה 

לגמרי – הו“ל לרש“י לפירש זאת כבר קודם לכן?
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והנה הגו“א מתרץ, שהמילים “כאשר דיבר ה’“ אינם מכוונים ל“ויחזק לב 
פרעה“, אלא לכך ש“לא שמע אליהם“. ומוסיף ש“קישוי לב לחוד וחיזוק לב 
לחוד“. כלומר, ש“ויחזק לב פרעה“ אכן אירע מעצמו, ולא כתוצאה מדברי ה’ 

למשה “ואני אקשה את לב פרעה“.

אך נראה שכ“ק אד“ש מה“מ אינו גורס פירוש זה, דבלקו“ש )חל“א ע’ 30( 
כותב: “ותמוה, לעיל בסיפור שילוח משה לפרעה נאמר שהקב“ה אמר למשה 
“ואני אקשה את לב פרעה וגו’ ולא ישמע אליכם פרעה“. ומזה מובן דכאשר 
ראה משה )לאחרי בליעת מטה אהרון( כי “ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם“ 
בודאי חשב שזהו מפני שהקב“ה קיים הבטחתו והקשה את ליבו“. ומשמע 
להדיא ש“ויחזק לב פרעה“ הוא קיום הבטחתו של הקב“ה “ואני אקשה את 

לב פרעה“, ולא כדברי הגו“א.

ולכן נראה לתרץ, ובהקדים:

לגבי “ויחזק לב פרעה“ שנאמר בבליעת מטה אהרון )שמות ז, כב( מפרש 
רש“י: “ויחזק לב פרעה – לומר על ידי מכשפות אתם עושים כן, תבן אתם 
מכניסין לעפריים, עיר שכולה תבן, אף אתם מביאין מכשפות למצרים שכולה 
כשפים“, כלומר, שלפרעה היתה סיבה טובה מדוע להקשות את ליבו. אך גבי 
מכת כינים אין מובן מדוע פרעה הקשה את ליבו, בשעה שהחרטומים עצמם 
צורך  רואה רש“י  ולכן  כישוף.  זה מעשה  ואין  היא“  הודו ש“אצבע אלוקים 

מיוחד לפרש זאת.
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שונות

איכה לעליות )א(

 הרה“ת ישראל שי’ גרנובטר
קרַאון הייטס “כאן צוה ה’ את הברכה“

בתחילת רשימות כ“ק אדמו“ר הצ“צ על מגילת איכה1, מבאר את פסוקי 
יהפכו  שהקללות  ע“ד  “י“ל  )בחצע“ג(:  ומוסיף  חסידות,  ע“פ  איכה  מגילת 
הפסוקים  י“ג  את  לבאר  וממשיך  לעליות“.  איכה  ג“כ  י“ל  א“כ,  לברכות, 
הראשונים דפרק א’ במגילת איכה ע“פ חסידות, ובכל פסוק מוסיף גם ביאור 

למעליותא.

ומוסיף ע“ז כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א בד“ה ציון במשפט תפדה 
תשל“ד2: “וממה שכתב שזהו ע“ד הקללות יהפכו לברכות, מובן מזה, שכמו 
שהתוכחה שבתורת משה )בספר ויקרא ובספר דברים(, הרי בכל הפסוקים 
ישנו )גם( הפירוש כמו שהוא למעליותא, עד“ז הוא גם בנוגע למגילת איכה 
שכתב ירמי’ ]ובפרט לפי המבואר בקבלה שירמי’ הי’ גלגול של משה, שלכן 
בהפסוקים  רק  לא  הוא  למעליותא  הפירוש  אשר  באיכה[,  נתנבאו  שניהם 
שבאיכה ישבה )וכמו שמפרש הצ“צ בארוכה(, אלא גם בהפסוקים שבאיכה 

יעיב ובכל המגילה“. וממשיך לבאר את הפסוק איכה יעיב גו’ למעליותא.

1(  י"ל בקונטרס בפ"ע )קה"ת, תשי"א(, ואח"כ באוה"ת נ"ך )כרך ב( ע' א'לד ואילך. 
2(  סה"מ דברים ח"א ס"ע כ-כא. 
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והנה כנ“ל, באוה“ת שם מבאר כ“ק אדמו“ר הצ“צ רק את פסוק י“ג שבפרק 
על  למעליותא  ביאורים  נשיאינו  רבותינו  בדרושי  מצינו  שבכ“מ  ואף  א’. 
פסוקים נוספים במגילת איכה, הנה ברוב הפסוקים לא מצינו ביאורים כאלו. 
ע“כ בזאת אשתדל לקמן )ובגליונות הבאים אי“ה( לבאר הפסוקים למעליותא 
בדא“פ ולפענ“ד )בדילוג הפסוקים שכבר נתבארו, אשר אציין מקור הביאור(.

*

פ“א פסוקים א-יג: עיין אוה“ת שם. ולפסוק א’ עיין גם ד“ה איכה ישבה 
בדד תשל“א לכ“ק אד“ש3.

פסוק יד: ִנְׂשַקד ֹעל ְּפָׁשַעי ְּבָידֹו, ִיְׂשָּתְרגּו ָעלּו ַעל-ַצָּואִרי, ִהְכִׁשיל ֹּכִחי, ְנָתַנִני 
ה’, ִּביֵדי ֹלא-אּוַכל קּום:

פירש“י: נשקד על פשעי בידו. אין לתיבה זו דמיון במקרא ובלשון ארמי 
של פסיקתא קורין לדרבן מסקדא מלמד הבקר, ואומר אני נשקד פיינטרינ“ט 
לא  לזכרון  הקב“ה  של  בידו  פשעי  היו  ומסומנים  מנומרים  נקודים  בלע“ז 
נשכח מנינם ותשלומיהם: ישתרגו. נעשו קליעות קליעות ועלו על צוארי, ל’ 

משנה אין מסרגין את המטות:

והנה באיכ“ר כאן מפרש נׁשקד בשי“ן ימנית )עיי“ש(. ובענין שקד מבואר 
בזהר4 כי יש שקדים מתוקים ויש שקדים מרירין, והביאו כ“ק אדמו“ר הצ“צ 
באוה“ת5 וכותב: “ועמ“ש בלק“ת פ’ קרח ע“פ ויגמול שקדים הרי בענין הקללה 
שייך שקדים מקל שקד אני רואה. וכן בענין הברכה דשאת ל’ וישא אהרן את 
ידיו כו’ כנ“ל וע“ז נאמר ויגמול שקדים. ובברכת כהנים כה תברכו. להמשיך 
הברכה בבחי’ מל’ הנק’ כה. תברכו אותיות בכתרו שהוא מקור הברכות כו’“.

יש לבאר גם כאן נשקד מלשון ברכה, ומלשון מהירות המשכת  ובמילא 
השפע )כמבואר בלקו“ת ס“פ קרח6 המצויין באוה“ת שם(.

3(  סה"מ אב-אלול ע' כד ואילך. וש"נ. 
4(  ח"ב טו, ב. 

5(  בראשית נא, ב. 
6(  נה, ג. 
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והנה בענין פשע מבואר בלקו“ת7 עה“פ8 ועובר על פשע “שמפשע נעשה 
שפע ואתהפכא חשוכא לנהורא וכמאמר רז“ל זדונות נעשו לו כזכיות“. ועד“ז 
י“ל בענינינו, דע“י התשובה )שהיא באופן דנשקד, במהירות, בשעתא חדא 
וברגעא חדא9, וכידוע שע“י התשובה נעשה ברגע אחד מרשע גמור לצדיק 
גמור10( וקבלת עול מלכות שמים )שהיא עיקר ענין התשובה11(, הנה פשעי 
בידו – שהזכיות )שנעשו מהזדונות ע“י התשובה( מסומנים בידו של הקב“ה 
לזכרון לא נשכח תמורותיהם ותשלומיהם )כפירש“י( – היינו השפע )שנעשה 

מהפשע, אתהפכא( ותשלום השכר שישלח הקב“ה )ובאופן דנשקד, כנ“ל(.

קליעות  קליעות  מלשון  ישתרגו  כפול,  באופן  הוא  השכר  ותשלום 
וכשדים,  )בבל  כפולות  גלויות  על  הענין  מבואר  שם  דבאיכ“ר  )כפירש“י(. 
כפולה  גאולה  י“ל  ולמעליותא  וישמעאל(,  אדום  ומוקדון,  יון  ופרס,  מדי 
וכו’(,  בכפליים13,  נחמה  כפולות12,  אותיות  גאולה,  עם  קשור  דכפל  )כידוע 
ובית המקדש השלישי )שהוא באופן דכפל, כי כולל ב’ המעלות דבית ראשון 
ובית שני14(, הנקרא בשם צואר )כמבואר15 עה“פ16 כמגדל דוד צווארך בנוי 

לתלפיות(, “ישתרגו עלו על צוארי“.

יותר  נעלים  שיהיו  דלע“ל  הגילויים  היינו  צוארי“  על  ד“עלו  גם  וי“ל 
מהגילויים שהיו בביהמ“ק השני, כי באים ע“י מיצר גדול וארוך יותר17 )דצואר 
כחי“, “הכשיל  בפסוק  שממשיך  מה  גם  וזהו  הגרון18(.  מיצר  ענין  ג“כ   הוא 

7(  שלח לט, ג. 
8(  מיכה ז, יח. 

9(  זח״א קכט, סע״א. 
10(  קידושין מט, ב )לגירסת האור זרוע סקי״ב(. רמב״ם הל׳ אישות פ״ח ה״ה. טושו״ע 

אהע״ז סל״ח סל״א. לקו״ת ר״פ דברים )א, ב(. 
11(  ראה המשך תרס"ו ע' ב. לקו"ש – ביאורים בלקוטי לוי"צ על אגה"ת ע' 4-5 הערה 

14. שם ס"ע 106. ובכ"מ. 
12(  ראה ד"ה לך לך תרכ"ז ותר"ל. שיחה שבהערה הבאה. ובכ"מ. 

13(  ראה בארוכה שיחת ש"פ ואתחנן תנש"א )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 736 ואילך(. וש"נ. 
14(  כמבואר בשיחה שבהערה הקודמת )ע' 739 ואילך(. 

15(  ראה ברכות ל, א. וראה בארוכה אוה"ת עה"פ )שה"ש כרך ב ע' תיג(. 
16(  שה"ש ד, ד. 

17(  ראה סה"מ תרע"ח ע' קד. סה"מ קונטרסים ח"א ריא, א. ד"ה קטנתי תשי"ז )סה"מ 
יו"ד-י"ט כסלו ע' קלד(. 

18(  ראה אוה"ת שם. 
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נכשל  העונות  “שע“י  כחי“19,  בעוני  ד“כשל  ומצב  מעמד  הי’  הגלות  דבזמן 
ונתחלש כח הנפש וכמ“ש כי אם עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם, 
מבדיל  מסך  שנעשה  הוא  וחומריותו  הגוף  גשמיות  אלא  ממש  עונות  ולא 
לימשך  שמורידה  עד  הנפש  את  ומלביש  שמגביל  וגבול  המצר  הוא  שהוא 
אחרי’ ואינה יכולה לעלות ולצאת ממנה“20, שזהו מ“ש בסיום הפסוק “נתנני 

ה’ בידי לא אוכל קום“21.

“הכשיל  והיינו  זה,  ממיצר  יוצאים  )כנ“ל(  עול  וקבלת  תשובה  ע“י  אבל 
כחי נתנני ה’ בידי לא אוכל קום“ למעליותא – דע“י העבודה דאתכפיא בזמן 
הגלות מכשילים את כח הסט“א, והוא עי“ז ש“נתנני ה’ בידי לא“, כמבואר 
בלקו“ת22 דעיקר הענין דאתכפיא סט“א הוא ע“י קיום מצוות ל“ת, בחי’ “לא“, 
ושעי“ז נמשך ומתגלה עצמות אוא“ס שלמעלה מהגילוי שע“י מצוות עשה – 
“אוכל קום“, שקם ועולה מהמעמד ומצב דגלות אל הגילויים דהגאולה, “וקם 

שבט מישראל“23 דקאי על משיח צדקנו24 וגם על כאו“א מישראל25.

]ע“י  ְּבָידֹו  ְּפָׁשַעי  ֹעל  ִנְׂשַקד  כך:  למעליותא  הפסוק  ביאור  יוצא  ולסיכום 
זוכר הקב“ה את כל זכויות בנ“י )שנתהפכו מזדונות(  התשובה וקבלת עול 
כפול  באופן  הגאולה  באה  ]ועי“ז  ַעל-ַצָּואִרי  ָעלּו  ִיְׂשָּתְרגּו  שפע[,  וממשיך 
וביהמ“ק הכפול, שבו גילויים נעלים יותר מבית שני[, ִהְכִׁשיל ֹּכִחי ]וזה בא 
ע“י המיצר דזמן הגלות שבו כשל כח נה“א, שעי“ז באים לתשובה ומכשילים 
כח הסט“א[, ְנָתַנִני ה’ ִּביֵדי ֹלא-אּוַכל קּום ]דע“י קיום מצוות ל“ת בזמן הגלות 

באים לגילוי עצומ“ה בגאולה, וקם שבט מישראל[.

בגיליון הבא נמשיך לבאר אי“ה את המשך הפסוקים.

19(  תהלים לא, יא. ובאיכ"ר כאן הובא פסוק זה לענין הכשיל כחי. 
20(  תו"א יתרו סז, סע"א. וראה גם לקו"ת שבת שובה סה, א. שה"ש כה, א. ובכ"מ. 

21(  וראה המשך תער"ב ח"א ריש ע' שמט: "וענין הגלות הו"ע ההכרחי ח"ו שגורמים 
למעלה והו"ע נתנני בידי לא אוכל קום כו'. שע"ז צ"ל מרירות הנפש ביותר שיעשה חשבון 
בנפשו ויתבונן בזה היטב )גוט איבער רעכענען זעך( ויתמרמר בנפשו שעי"ז הוא היציאה 
דהאור האלקי, וכמו בתשובה שהוא ל' השבה דהאור האלקי שירד במקום הקלי' ה"ה משיב 
אותו שמוציאו מהקלי' ומעלהו כו', וכמו"כ ע"י שמתבונן היטב בזה ומתמרמר בנפשו שהענין 

נוגע לו בפנימיות נפשו ה"ה מוציא את האור האלקי כו'". 
22(  שה"ש י, ג. 

23(  בלק כד, יז. 
24(  ראה ירושלמי תענית פ"ד ה"ה. 

25(  ראה ירושלמי מעשר שני פ"ד סה"ו. 
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שלום לעם ישראל ע"י ירושלים

 הת’ נחום חיים שי’ פרקש
תות“ל המרכזית 770 בית משיח

בתפילת ערבית בליל ש“ק מסיימים את ברכת “השכיבנו“ בנוסח “הפורש 
סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים“. וידועה השאלה, מה 
הצורך לציין במיוחד את פרישת השלום לירושלים, בנוסף לשלום של “כל 

עמו ישראל“?

ונ“ל בדא“פ ע“פ המובא במסכת תמיד )לב, ב(: “אמר להם הממונה ברכו 
ברכה אחת . . ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא“. ובברכות )יב, א( 
מפרשת הגמרא שהיו מברכין משמר היוצא למשמר הנכנס “מי ששיכן שמו 

בבית הזה הוא ישכן ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות“.

וכתב הבאר שבע )בתמיד שם( “ליתן טעם לשבח למה ברכו דוקא משמר 
היוצא למשמר הנכנס, ולא להיפך משמר הנכנס למשמר היוצא. והוא מפני 
שכתוב )הושע ד, ד( ועמך כמריבי כהן, אלמא שהכהנים הם בני מריבה, וכמו 
יוחסין )קידושין ע, ב( אם ראית כהן בעזות מצח אל  שאמרו בפרק עשרה 
תהרהר אחריו, שנאמר ועמך כמריבי כהן וכו’. ולפי שיש לחוש מאד פן ואולי 
יפול ביניהם מריבה בבית המקדש בענין חילוק הקרבנות ולחם הפנים, ובענין 
עבודות בית המקדש כיון דנפישי וחמירי, ואם אין ביניהם שלום אז יש לחוש 
שלא יקריבו הקרבנות ולא יעשו עבודות בית המקדש כסדרן וכהלכתן, דבא 
כהנים  לישראל בברכת  יברכו הם  היאך  ועוד,  לכלל כעס בא לכלל טעות. 
וישם לך שלום, אם הם בעצמם אין ביניהם שלום, הלכך הוצרכו משמר הנכנס 

דוקא לברכה זו“.

עצמם  הכהנים  על  בשלום,  ישראל  עם  את  לברך  שבכדי  מזה,  והמובן 
להיות בשלום. ומכיון שיש צורך מיוחד בשלום דוקא אצל הכהנים העובדים 
מהקב“ה  מבקשים  העבודות(,  על  לריב  )שרגילים  שבירושלים  בביהמ“ק 
פרישת שלום מיוחדת על ירושלים, שעי“ז יכול להיות השלום בשלימות אצל 

“כל עמו ישראל“.
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