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 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 

 קובץ הערות וביאורים

 כמים לים מכסים
 

● 
 
 

 גליון ד'
 י"א שבט-יום הבהיר יו"ד

 

רואים מיד את המציאות  –כשמביטים "אויף אן אמת'ן ישיבה בחור" 
האמיתית שלו, מציאות התורה!... ומציאות התורה נעשית "כמים לים 

מכסים" בנוגע לעולמו, בכל פרטי חייו, בתור תלמיד פרטי במיוחד. ונוסף 
 !"חביריו, באופן ד"מהם יראו וכן יעשולזה, הוא משפיע כך גם על 

 

 אור לבדר"ח מר חשון ה'תשנ"ב -יחידות לתמימים 

 



 
 

  

  

 יוצא לאור על ידי
 "מכסים לים כמים" מערכת

 תומכי תמימים ליובאוויטש
 קאנאדענסיס, פענסילוועניא
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 נדפס באדיבות:



 
 
 

 

  .ס"דב

 פתח דבר
שמחים להגיש בפני קהל אנ"ש ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הננו 
מאת תלמידי , רביעיהגליון  1והתמימים קובץ הערות וביאורים "כמים לים מכסים"

 . פאקאנאס -ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש 

י"א שבט, יום מלאות ששים ושש שנה -יוצא לאור לכבוד יום הבהיר יו"דקובץ ה
 א.אדמו"ר מלך המשיח שליט" לנשיאות כ"ק

* * * 

והדפסת  החשיבות דכתיבת גודל ע"ד 2או"ר מה"מ שליט"ק אדמידועים דברי כ"
 בזמננו זה, כשעומדים על סף הגאולה האמיתית והשלימה.בכלל, ובפרט חידושי תורה 

והרבה לדבר ריבוי פעמים עד"ז שעיקר ענינם של תלמידי ישיבת תומכי תמימים 
 כדי כך שמחדשים בתורה, ובאופן ד"לאפשא לה".הוא לימוד התורה, ועד 

בתורת כ"ק אדמו"ר אי לזאת לקטנו יחד הערות וחידושים שחידשו התלמידים שיחיו 
 תורת החסידות, ועוד. ,שליט"א, תורת הנגלה מלך המשיח

 ,משיחו גאולהמדור מיוחד של הערות וביאורים בעניני הוספנו גם כנהוג לאחרונה, 
שליט"א בענין  מלך המשיחשה כ"ק אדמו"ר וזאת בעקבות ה'שטורעם' המיוחד שע

לפעול התגלות  "ישרהה"הדרך  זוהיאשר  ,דוקאבנושאים אלו  העסקחשיבות הלימוד ו
ד ומצב של מתעלה למעמ" , ואשר עי"ז דוקא3תיכף ומיד ממש"והגאולה משיח הוביאת 

 ."4בעניני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה והרגשה ש"הנה זה בא"לחיות גאולה, ומתחיל 
 

משפטים  פש"שיחת קטע מבראש הקובץ אי לזאת הדפסנו "פותחין בדבר מלכות", 
ה'תשנ"ב, המבארת את הקשר והשייכות דמסכת בבא בתרא לגאולה האמיתית 

 והשלימה.

____ 
 .אור לבדר"ח מר חשון ה'תשנ"בשיחת . ותם ספר הרמב"םסיום וחישעי' יא, ט.  (1
בקשר  – 272ואילך. ובכו"כ מקומות. וראה סה"ש תש"נ ח"א ע'  165( ראה סה"ש תנש"א ח"ב ע' 2

 להכנות ליו"ד שבט.
 ( ראה שיחת ש"פ תזו"מ ה'תנש"א3
 .שיחות ש"פ בלק, י"ז )טוב( תמוז תנש"א (4
  



 
 

  

 

הם חידושים שחידשו התלמידים תוך כדי עיונם  רוב ההערותאשר להעיר בזה הננו 
 בבא בתראבהסוגיות שנלמדו בסדרי הישיבה, ולכן רוב ההערות בנגלה הם במסכת 

 זו בישיבות חב"ד ברחבי תבל. הנלמדת בשנה

", 5אף שעברנו על החומר דקובץ הנוכחי, עכ"ז "שגיאות מי יביןאשר על ויש לציין 
ע"מ וכו'  יהםוהערות יהםתגובות את מערכתהלומבקשים מכל הקוראים לשלוח 

 יום הבהיר י"א ניסן הבעל"ט.לכבוד  ז"הבל"נ בקובץ הבא שי"ל בעפרסמם ל
 

* * * 

"ק ר הדפסת קובץ זה תגרום נחת רוח רב לכונחתום בתקוה ובבטחון גמור, אש
ר אשהעיקרית מהר ותזרז עוד יותר את קיום נבואתו ות אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,

ויוליכנו קוממיות ין כל ויגאלנו יתגלה לע ובקרוב ממש ,שיח בא""הנה זה המלך המ
 ול"הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ . . קהל גדהקדושה,  לארצנו

ויראנו וישמיענו  ו בראשנו,"ובני ישראל יוצאים ביד רמה", ומלכנו נשיאנ, הנה" שובוי
ץ דעה "ומלאה הארדשה מאתי תצא", "תורתו של משיח", נפלאות מתורתו, "תורה ח

 תו לעין כל, "והיתהבהתגלות מלכו ומי"ד ממ"ש, יכףת ,את הוי' כמים לים מכסים"
 אמן כן יהי רצון! להוי' המלוכה",

 ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ויחי אדוננו מורנ
 

 "מכסים לים כמים" מערכת

 

 שנת הקהל יום הבהיר י"א שבט, ה'תשע"ו,ימות המשיח, 
 נה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"אששים ושש ש

 קאנאדענסיס, פ. א.

 
  

____ 
  ב.ט, יתהילים י (5



 
 
 

 

 
  

 מוקדש

 לאדוננו מורנו ורבינו 
 ט"אשלימלך המשיח 

 לרגל שישים ושש שנה לנשיאותו
 

 קרנו תרום בכבוד""
 מהרה יגלה ויגאלנו ויולכנו קוממיות לארצנו 

 תיכף ומיד ממש
 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 
 



 
 

  

 
 תוכן הענינים

 
 דבר מלכות

 

 55 ....................................................................  וגמר הגלותסיום  –בבא בתרא 
 משיחת ש"פ משפטים ה'תשנ"בקטע 

 

 גאולה ומשיח

 

 51 ..................................................................  בענין מצוות בטילות לעתיד לבא
 הת' מנחם מענדל שי' בוימגארטען

 32 .................................................................................... עתידה א״י שתתפשט בכל הארצות
 לוי יצחק שי' גינסבערגהת' 

 32 ........................................................................................... בענין מצוות ערי מקלט לעת"ל
 ' הענדלישלום דובער הכהן שהת' 

 23 .......................................................................  אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף
 כהןשי'  יהודה לייב הכהןהת' 

 
 תורתו של משיח

 

 17 ..................................................... ביאור במאמר ד"ה ויגש אליו יהודה תשל"ו
 למאןעאיידשי'  ארי' דובהת' 

 13 ............................................................. ביאור במאמר ד"ה ואתה ברחמיך הרבים תשמ"ח
 מנחם מענדל שי' בוימגארטעןהת' 

 13 ........................................................................ בענין קיום מצוות כתיבת ס״ת לפני הציווי
 ברוין' יש יעקב יהודאהת' 

 13 ....................................................................ביאור הלשון "איני מלמד את בני אלא תורה"
  ברויןשי'  שלמה זלמןהשליח הת' 

 14 ................................................................................................  הואיל והזכירו סיפר בשבחו
  בערגנגרישי'  הכהן ישראלהת' 

 12 .............................................................................. שייך לכאו"א -שילוח המרגלים דמשה 
 השליח מנחם מענדל שי' פערלהת'        
 הת' השליח שניאור זלמן צמח שי' ראפ       

  



 
 
 

 

 
 05 ....................................................................................  ביאור במאמר ד"ה כי תשא תשי"א

 א' התמימים
 

 

 חסידות
 

 03 ............................................................... פעולת אור דאצילות בכלים דבי"ע
 מנחם מענדל שי' הורוויץהת' 

 02 ..................................................................................................... בענין חקיקה מעבר לעבר
 שמואל אייזק שי' רייצעסהת' 

 00 ........................................................................................ אהבת ה' באמת לאמיתו בבינונים
 כי צבי שי' קראסניאנסקימרדהת' 

 
 

 נגלה
 

 02 .................................................................................... בענין גדר עין הרע
 קראסניאנסקי שליט"אמנחם מענדל  ה"ת ר'הר

 42 ..................................................................  שיטת רש"י במקיף וניקף )ד, ב(
מנחם מענדל שי' בוימגארטעןהת'          

 21 .......................................................................................... שיטת בעל המאור במקיף וניקף
 גאלדשטיין' יש יוסף יעקב הת' 

 22 ....................................................................................... כופין אותו לבנות בית שער )ז, ב(
 מנחם מענדל שי' גריןהת' 

 27 ................................................................................. תוך זמנו ]גליון[בענין אין אדם פורע 
  הענדלשי'  הכהןשלום דובער הת' 

 75 ................................................... ביאור המחלוקת הרשב"ם והרא"ש בכשורא דמטללתא
 מענדלאוויטששי'  מנחם מענדל הלויהת'        

 73 ..........................................................................................  בתד"ה האב את הבנים )קח, א(
 הת' אברהם אליהו שי' פיל

 71 ................................................. ביאור שיטת הרא"ש והנמוק"י בכותל למעלה מד' אמות
 מנחם מענדל שי' קאהןהת' 

 77 .......................................................................................... בענין עטרות חתנים )גיטין ז, א(
 ישראל הכהן שי' שטאקהת' 

  



 
 

  
 

 פשוטו של מקרא

 

 33 ....................................................................................עשרה הרוגי מלכות
 ע שי' חצרונייובל יהושהת' 

 505 .................................................................................... ויקרא לבנו ליוסף
 שלום  דובער שי' ליבעראווהת' 

 501 .................................................................................... וירא חם אבי כנען
 הנ"ל

 501 ................................................................................ דור רביעי ישובו הנה
 חיים שי' לישנערהת' 

 
 

 הוספה

 

 507 .................................................. ליטמא לצדיקים ןאם מותר לכהבענין ליקוט 
   פרעסקאטשי'  מנחם מענדל  



משפטים  בפרשת  שגם   - ועיקר  ועוד  ח. 
עצמה מרומז הקשר והשייכות לסיום זמן הגלות 
ב,,פירושה״  - ע״פ המבואר  והתחלת הגאולה 

)של פרשת משפטים( בתושבע״פ69:

פרטי הדינים שבפרשת משפטים בהענינים 
בסדר  בתושבע״פ  נתבארו  לחבירו  אדם  שבין 
היא״70,  מסכתא  חדא  נזיקין  ש״כולה  נזיקין, 
חלקים,  לשלשה  הראשונה  המסכת  ו״חלק 
נזיקין  על  לדבר  וענינה  קמא  בבבא  והתחיל 
כגון שור ובור והבער ודין החובל, ואין השופט 
מבני  ההיזק  שיסיר  קודם  דבר  להקדים  רשאי 
על  בראשונה  אותה  הקדים  זה  ומפני  אדם 
וענינה לדבר  ואח״כ בבא מציעא  שאר הדינין, 
השואל  ודין  ושכירות  והפקדונות  הטענות  על 
)בפרשת  הכתוב  שעשה  כמו   .  . והשכיר 
משפטים( שאחר דיני שור ובור והבער, וכי ינצו 
אנשים, דיבר על ארבעה שומרים, ואח״כ בבא 
בתרא, וענינו לדבר בחלוקת הקרקעות והדינין 
בענין הדירות המשותפות . . וסידר החלק הזה 
סברות  ודברי  קבלה  שכולו  בשביל  באחרונה 

ולא התבאר מן התורה״71.

דינין  בבי  ״תלת   - הזהר72  בדברי  ומודגש 
קדמיתא  חדא  מתניתא,  בסדרי  )רבנן(  תקינו 

טלית  תניינא  וכו’,  השור  נזיקין  אבות  בארבע 
דאבידה  ורזא  שותפין  תליתאה  דאשתכח, 
דבר  כל  על  דכתיב73  נקטו  דקרא  אורח   .  . 
בבא  דא  שה  על  חמור  על  שור  על   .  . פשע 
דא  שלמה  על  מלין,  באינון  הוא  דהכי  קמא, 
בבא מציעא, על כל אבדה דא בבא תליתאי״74, 
היינו, שג’ הבבות דנזיקין מרומזים בפסוק “על 

כל דבר פשע וגו’” שבפרשת משפטים.

והמצוה״  ״והתורה  הפסוק  על  חז”ל  כדרשת   )69
שבס״פ משפטים )ברכות ה, א. הקדמת הרמב״ם לספר 

הי״ד(.
70( ב״ק קב, סע״א.

והחלק  )ד״ה  לפיהמ״ש  הרמב״ם  הקדמת   )71
הששי(.

72( ח״ג קצח, א.

הוא  זה  שפסוק  ולהעיר,   - ח.  כב,  פרשתנו   )73
על  שרומז  פ״ה(,  שירה  )פרק  טורף  דזאב  השירה 
השירה שמצד ביטול והפיכת הענינים הבלתי־ רצויים 

ע״י זאב טורף דקדושה.
אבידה  דיני  דכל  ״קשה  שס:  אורות  בניצוצי   )74
אאמו״ר  ובהערות  א״מ״*.  ב׳,  בפרק  מציעא  בבבא 
על  אבדה  כל  ״פירש  תא(:  ע׳  לזח״ג  לוי״צ  )לקוטי 
דכורא,  והוא  כל  הנק׳  יסוד  הוא  כל  והיינו  שותפיו, 
אבדה הוא מל׳ נוקבא, כי אשה נקראת אבדה כדאיתא 
בריש מס׳ קידושין, וכל אבדה הוא חיבור זו״ן, והיינו 
כמא׳  שותפות,  נק׳  ואשה  איש  חיבור  כי  שותפין, 
מה  ג״כ  והיינו  כו’,  ואמו  אביו  באדם,  שותפין  שלשה 
שאמר לעיל תליתאה שותפין ורזא דאבדה, רזא יסוד, 
עיי״ש   - מל׳׳׳  אבדה  ע״ש,  רז  מע׳  במאו״א  כמ״ש 
בארוכה, ומסיק: ״ועתה מסולק קושיית א״מ שבנצוצי 

זהר׳׳.

בבא בתרא - סיום וגמר הגלות
- קטע משיחת ש״פ משפטים ז״ך שבט מבה״ח אדר א׳ ה׳תשנ״ב -

דבר מלכות

*( ובניצוצי זוהר שם: ״הגר״א בביאורו לתקו״ז 
עשיראה )קמ״ז סע”א( כ׳ להגי׳ תנינא טלית דאשתכח 
ורזא דאבידה, תליתאה שותפין כו׳ על שלמה על כל 
אבדה כו׳ דא בבא מציעא”, ומסיק ש״בבא תליתאי״, 
״שותפין״, נרמז בסיום הפסוק ״עד האלקים יבוא דבר 
שניהם״. ולכאורה דוחק גדול להגי׳ בדברי הזהר — 
הן  כפול:  )ושינוי  שבזהר  הסדר  שינוי  ובשתיים, 
בהתחלת הענין והן בסיומו(, והוספת סיום הפסוק שלא 
נזכר בזהר שלפנינו — בגלל קושיא זו )ובפרט שקושיא 

זו יש לתרצה ע״פ ביאור אאמו״ר שבפנים ההערה(. 



וביאור הענין75:

הגלות  זמן  כללות  על  רומז   - ״נזיקין״ 
גלויות  שלש  כנגד  בבות,  לשלש  )ונחלק 
בלתי־ ענינים  בעולם  כשישנם  הכלליות76(, 

רצויים )״נזיקין״(, החל מ״ארבעה אבות נזיקין״ 
מריבה  עניני  ועד״ז  דהגלות,  קמא״  ב״בבא 
ומחלוקת )“זה אומר אני מצאתי׳ וזה אומר אני 
מצאתי׳ . . יחלוקו״( ב״בבא מציעא״ דהגלות, 
 - דהגלות  וגמר(  )סיום  בתרא״  ל״בבא  ועד 
מחיצה  לעשות  שרצו  ב״השותפין  שהתחלתה 
)״טעמא  הכרח  ללא  הטוב,  שמרצון  בחצר״, 
מתדברים  מחייבין״77(,  אין  רצו  לא  הא  דרצו 
מרעהו;  איש  ראי׳  היזק  מניעת  ע״ד  ביניהם 
בדיני  יעסוק  שיחכים  ב״הרוצה  וסיומה 
ממונות . . בתורה״78, התגברות חכמת התורה 
העולם  בגדרי  גם  שחודרת  באופן  )״סיני״79( 
בטלה  שעי״ז  ״משפטים״(,  ממונות״,  )״דיני 
בלתי־רצויים  לענינים  האפשרות  ונשללת 

)״נזיקין״( - בסיום וגמר הגלות, שאז מתחילה 
הגאולה האמיתית והשלימה )גאולה השלישית 
ועד״ז  הגלויות,  שלש  שמהפכת  והמשולשת 
המשכן,  שכולל  והמשולש  השלישי  ביהמ״ק 
לבנין  חורבנם  ומהפך  שני,  ובית  ראשון  בית 

ומשוכלל(.

)סיום  בתרא  בבא  שבמסכת  ולהוסיף, 
האמיתית  הגאולה  גם  מרומזת  הגלות(  וגמר 
בהסוגיא   - צדקנו81  משיח  ע״י  והשלימה80  
מהיעודים  כו״כ  נתבארו  שבה  הידועה82 
לעשות  הקב״ה  ״עתיד  ומהם:  לבוא,  דלעתיד 
״עתיד  לויתן״,  של  מבשרו  לצדיקים  סעודה 
של  מעורו  לצדיקים  סוכה  לעשות  הקב״ה 
)באבנים  שמשותיך83  כדכד  ״ושמתי  לויתן״, 
וחד  שהם  אמר  חד   .  . ירושלים(  חומות  של 
אמר ישפה, אמר להו הקב״ה להוי כדין וכדין״, 
״עתיד הקב״ה להגבי׳ את ירושלים ג׳ פרסאות 
 .  . תחתי׳  וישבה  וראמה  שנאמר84  למעלה, 
אלה  מי85  ת״ל  לעלות,  צער  יש  תאמר  ושמא 
וכן  ארובותיהם״,  אל  וכיונים  תעופינה  כעב 
הסוגיא86  אודות חלוקת ארץ ישראל87 לעתיד 

לבוא88.
 150 ע׳  חכ׳׳ו  לקו״ש  גם  ראה   - לקמן  בהבא   )75

ואילך.
בית  חורבן  שלאחרי  הגלות  מצרים,  גלות   )76

ראשון, והגלות שלאחרי חורבן בית שני.
77( ב, ריש ע׳׳ב, 

78( קעה, ב - במשנה.
79( כולל ובמיוחד התגברות גילוי והפצת פנימיות 
התורה באופן של הבנה והשגה בתורת חסידות חב״ד 
- כמרומז גם בס״פ משפטים: ״ויחזו את האלקים וגו״, 

כנ״ל ס״ה.
הצדקה,  מצות  ע״י  הגאולה  קירוב  על  נוסף   )80

כדלקמן ס״י.
נתבאר  ב(  )עה,  ב״ב  שבמסכת  להעיר   )81
ש״משיח״* נקרא על שמו של הקב״ה, ״דכתיב )ירמי׳ 

כג, ו( וזה שמו אשר יקראו ה׳ צדקנו״**.

82( עד, סע״ב ואילך.
83( ישעי׳ נד, יב.

84( זכרי׳ יד, יו”ד.
85( ישעי׳ ס, ח.

86( קכב, א.
87( ולהעיר שגם לאחרי חלוקתה לשבטים שייכת 
ובדוגמת  ע״ד   - ישראל  לכלל  כולה  ישראל  ארץ 
עשיית  שגם  כו׳״,  מחיצה  לעשות  שרצו  ״השותפין 

המחיצה היא באופן ד״שותפין״.
88( ועד״ז בפרשת משפטים )בשיעור דיום הש״ק( 
סוף  מים  גבולך  את  ״ושתי   - הארץ  לגבולות  בנוגע 
)כג, לא  ים פלשתים וממדבר עד הנהר״, ״פרת״  ועד 
בין  בברית  אבינו*  לאברהם  שהובטח  כפי  ובפרש״י(, 

הבתרים )לך לך טו, יח־כא(.
*   ( נוסף לכך ש״עתידין צדיקים שנקראין על שמו 

של הקב״ה״ )שם(.

*    *   ( להעיר מזח״ב לח, א: ״מאן פני האדון ה’ )כמ״ש 
גם בפרשתנו כג, יז( דא רשב״י״ )וראה הנסמן בנצו״ז 
שם(. וי״ל שהחידוש ברשב״י לגבי שאר צדיקים הוא 
מפני ש״הי׳ מאיר בו . . מבחי’ הארת אורו של משיח״ 

)סידור )עם דא״ח( שער הל״ג בעומר שז, ב(.

*   ( ולהעיר מבבא בתרא ק, א: ״הלך בה לארכה ולרחבה 
קנה מקום הילוכו . . דכתיב קום התהלך בארץ לארכה 
ולרחבה כי לך אתננה . . כדי שיהא נוח לכבוש לפני 

בניו״.
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 גאולה ומשיח
 

 לעתיד לבאבענין מצוות בטילות 
 

 בוימגארטען’ מ שיחי”מ’ הת
  תלמיד בישיבה

 
תחיי' באופן -ג \שאלות על הסוגיא -ב  \הצעת הסוגיא ומפרשיו -א

נפק"מ לזמן  -ה \בעומק יותר: חילוק בין גברא וחפצא -ד \טבעי או נסי
 נפק"מ לזמן סעודת הגאולה -ו \תחיית המתים

 
  .א

 הצעת הסוגיא ומפרשיו
 

"ת"ר בגד שאבד בו  :1איתא בגמרא נדה בהסוגיא דמצוות בטלות לע"ל
כלאים...עושה ממנו תכריכין למת. אמר רב יוסף: זאת אומרת מצוות בטלות לע"ל. א"ל 

ל: לאו אביי ואיתימא רב דימי א"ר ינאי: לא שנו אלא לספדו אבל לקוברו אסור. א"
במתים  2איתמר עלה א"ר יוחנן אפי' לקוברו. ור' יוחנן לטעמיה דא"ר יוחנן: מאי דכתיב

 חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוות".

דהיינו, שיש מחלוקת, האם לעתיד לבוא יהי' חיוב בקיום המצוות, או לא. ורב יוסף  
בכלאיים, אף על פי מביא ראי', מזה שר' יוחנן אמר שמותר אפילו לקבור את המת 

שהקוברו מכשילו שכשיקום בתחיית המתים יהי' לבוש בכלאיים, שמע מינה שמצוות 
 בטלות לע"ל.

____ 
 ( סא,ב.1
 ( תהלים פח, ו.2

o
 o
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 קובץ הערות וביאורים "כמים לים מכסים" תות"ל פוקונוס

" שואל כ"ק אד"ש, 3]ובקונטרס "הלכות של תושבע"פ שאינן בטלין לעולם
שלכאורה, טעמו של ר' יוחנן שמותר לקבר את המת הוא משום שכתוב במתים חפשי, 

יו המצוות בטלות לע"ל, וא"כ גם עם טעמו של ר' יוחנן, אין זה אבל אין זה טעם למה יה
( קבורה בכלאיים. ומתרץ שהענין דבמתים חפשי ימשך גם 4מספיק להתיר )לכתחילה
 לאחרי התחי', וכדלקמן[. 

 ובפירוש גמ' הזאת )בין היתר( מצינו בראשונים ב' פירושים: 

 וז"ל: "תימה אמאי לא קאמר רב יוסף מילתיה אמתניתין דכלאיים  5א( פי' התוס' 

דתנן בהדיא תכריכין למת אין בהם משום כלאיים. ויש לומר, דמהך מתניתין לא משמע 
אלא שכל זמן שהוא מת אין עליו משום איסור כלאיים. אבל הך דקתני דלכתחילה עושה 

מלבושיו שנקבר בהן, שמע מינה לו תכריכין מכלאיים, אע"פ שכשיעמוד לעתיד יעמוד ב
 שמצוות בטילות לעתיד לבא". 

 דהיינו שלשיטת התוספות, מצוות בטלות לעתיד לבוא היינו אחרי תחיית המתים.

מתים שעתיד הקב"ה  7: "יש מפרשים משום דאמרינן בכתובות6ב( שיטת הרשב"א
אמרינן בפרק להחיות בלבושיהן הם עומדין, וקשיא לי, דמתים שהחי' יחזקאל יוכיחו ד

, אבא מהם ואלו תפילין שהניח לי אבא מהם היו ונ"ל לעתיד לבוא משעה שמת 8חלק
קאמר, ולומר שאין החי מצווה על המת, כדרך שאמרו בקטנים, לא תאכלום, וקרי ביה 
לא תאכילם, להזהיר גדולים על הקטנים. וטעמא, משום דכתיב במתים חפשי כיון שמת 

 מיתתו.  נעשה חפשי מן המצוות משעת

]ומוסיף לבאר איך ש"לעתיד לבוא" פירושו,  לא רק לזמן רחוק )תחה"מ(, אלא גם  
 לזמן קרוב )גן עדן(. ומביא כמה דוגמאות לזה מהגמרא:[

, 9ביומא  -ויש לעתיד לבוא בזמניו ובזמן מועט "שלא תהא מכשילן לעתיד לבוא"  
 עם כלי זיינן.בעובר על צווארו להקביל פני רבו ברגל, ובשבת חוזרין 

____ 
 . 34ואילך. ועיי"ש הערה  82( סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 3
 ( ראה תוספות הנסמן בהערה שלאח"ז.4
 ( ד"ה אמר רב יוסף.5
 מחידושיו לנדה שם.( בחידושיו עמ"ס ברכות יב,ב, ומחמת אריכות הדברים הובא כאן קיצור שיטתו 6
 .( קיא,ב. וראה אג"ק ח"ב ע' עד. בסדרי טהרה על גמרא נדה שם, מבאר לשיטת הרשב"א7
( צב, ב. ולהעיר מביאור כ"ק אד"ש מה"מ בגמרא הזאת, בשיחת אחש"פ תשל ס"י )בלתי מוגה(. 8

 ואכ"מ.
 ( עז, ב.9
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והא דאקשי, לא שאנו אלא לספדו אבל לקברו אסור, משום דשעטנז לא אסרה תורה  
אלא לבושה והעלאה דומיא דלבישה וסיפדו לכבודו בלחוד הוא. והויא דומיא דמוכרי 
כסות שמוכרין כדרכן, אבל לקוברו הויא דמיא דלבישה, ולפיכך אסור למ"ד אינן 

 בטלות". עכ"ל. 

חלוקת היא, האם הפירוש של לעתיד לבוא הוא לאחרי המיתה )שיטת דהיינו, המ 
 הרשב"א(, או )גם( אחרי תחיית המתים )שיטת התוספות(.

 

 .ב
 שאלות על הסוגיא 

והנה, יש לעיין בשיטת הרשב"א, שלשיטתו שמצוות בטלות רק כשאדם הוא מת,      
אבל כשקם לתחי' חוזר לחיובו בקיום המצוות, איך מותר )לכתחילה( לקברו עם כלאיים 

אע"פ שעכשיו הוא פטור, מ"מ כשיקום יהי' חייב, ונמצא הקוברו עובר על "ולפני עוור  -
 לא תתן מכשול"? 

שיהי' תחי' מוקדמת לצדיקים בהתחלת  10ת התוספות קשה, ע"פ הידועוגם לשיט     
ימוה"מ כשיהי' קיום המצוות בתכלית השלימות, ואם כן, איך אומרים שמותר לקבור 
אדם בכלאיים על סמך שאינו צדיק, ויקום בתקופה השני' כשכבר יהיו מצוות בטילות, 

א שוב, שהקוברו עובר על אולי צדיק הוא, ויקום בתקופה הראשונה דימוה"מ, ונמצ
 ?11"ולפני עוור לא תתן מכשול"

ושאלה נוספת, שהרשב"א הקשה על התוספות קושיא אלימתא לכאורה, והביא     
ראי' מפורשת ממתים שהחיה יחזקאל, שאפילו לאחרי תחיית התמים יהי' חיוב 

 במצוות. 

, שאינו דומה הקם לתחי' בזמן הזה, לקם בזמן התחי'. וא"כ 12אך התירוץ פשוטה    

____ 
ר"ה טז, סע"ב. תענית ל, ב.  ריטב"א ( ראה זח"א קמ,א. יומא ה,ב. תוס' ד"ה אחד בפסחים קיד,א.10
 ועוד. 
( לכאורה אפשר לתרץ מאד פשוט, שהקב"ה יעשה נס, שלא יהא לבוש בכלאיים. הנה לשיטת 11

התוספות א"א לומר כן, שהרי אם נאמר שאפשר לסמוך על הנס, הרי בטלה כל הראי' שמצוות בטלות 
ר הכי,ובפרט דאין סומכין על הנס לע"ל, אלא ודאי שאין סומכין על הנס. וגם להרשב"א לא ניחא למימ

 .82)כנ"ל(. ועיין לקמן הערה 
( כן תירץ הריטב"א בחידושיו לברכות שם. ועיי שם עוד תירוץ שגם מתי יחזקאל היו פטורין 12

מהמצוות ורק קיימו כמה מצוות מחמת שלימותן ותפארתם ע"ד האבות ש"קיימו כל התורה כולה עד 

 



 
16 

  

 קובץ הערות וביאורים "כמים לים מכסים" תות"ל פוקונוס

 צריך להבין לאידך גיסא, איך אפשר להרשב"א להביא ראי' ממתים שהחי' יחזקאל?
 

 
.ג  

 תחיי' באופן טבעי או נסי

13ונראה לומר הביאור בזה, ע"פ מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש חי"ח
 

ע"ל צריכין הזאה או לא...א"ד לכשיבוא ]בהמשך לביאור הגמרא בנדה )סט,ב( מתים דל
 משה רבינו עמהם, שהשאלה היא האם מתי מדבר כשיקומו צריכים הזאה או לא עיי"ש[

 וזלה"ק:

"והנה אין דעם אופן התחי' )בכלל( געפינט מען צווי דיעות: א( אז די תחי' וועט זיין 
יחיו מתיך" און ניט פון עצם לוז וואס ווערט קיינמאל ניט נפסד און אויף דעם שטייט "

ווייל דער אופן התחי' וועט זיין ניט דורך באשאפן אינגאנצן א נייעם גוף, נאר דער יברא 
גוף וועט נבנה ווערן פון דעם "עצם לוז". ב( ווי עס שטיייט אין פרדר"א: "איני משתייר 

והוא מתערב בעפר הארץ כשאור שהוא מתערב בעיסה  14רקבמן הגוף אלא כמלא תרווד 
און הייסט עס אז די תחי' וועט זיין פון מציאות גוף הראשון )עצם לוז(, ובמילא . .  '"כו

 -די תחי' וועט זיין פון תרווד רקב. .  און אויב. .  וועלן זיי דאך דארפן האבן הזאה
 דעמאלט איז "אין צריכין" הזאה".  

מבאר כ"ק אד"ש מה"מ: "במתים לעת"ל מוכרח הדבר שיחיו אז  15ולקמן בהשיחה
)והרי תחה"מ הוא עיקר באמונה( והיינו דמצד הגוף יש בו תכונה וכו' שיחי' וזהו סדר 
שכלול בהגוף... וא"כ נמצא דגוף החי יש לו שייכות והמשך לגוף  המת, משא"כ בבן 

וף זה, כ"א בדרך חידוש הצרפית ובן שונמית שהתחי' היה שלא ע"פ סדר המוכרח בג
ונס, דמצד עצמן היו מתים, הרי נמצא דגוף החי אין לו שייכות והמשך לגוף המת. 

 עכלה"ק.

והיינו דיש ב' אופני תחי': א( מהעצם לוז. ב( מ"תרווד רקב". וכ"ק אד"ש מה"מ 

____ 
ות ]ראה ס' הליקוטים דא"ח ע' מצוות. ועוד[ שזה שקיימו כל שלא ניתנה" )וכמבואר בכ"מ בחסיד

. ועיין סה"מ אדמהאמ"צ שמות ח"א ע' כמה מהמצוות(רק המצוות הייתה רק ברוחניות ובגשמיות קיימו 
. וגם צ"ע במה שאומר למ"ד דימוה"מ יש בה שנוי ממנהגו של עולם ס"ל דמצוות בטילות בימוה"מ. רכו

 ואכמ"ל.
 .ואילך 832( ע' 13
 .  82( ראה בההערה על מילים אלו בהשיחה, וש"נ. ועיין לקמן הערה 14
 .22הערה  852( עמוד 15
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מבאר, שהנפק"מ ביניהם היא, שבאופן הראשון, הגוף שקם בתחי' היא המשך גוף 
 כ באופן הב' הגוף שקם לתחי' היא מציאות חדשה.הראשון, משא"

ב, עדיין יש נפק"מ אם ”ובהערה מבאר, שאפילו את"ל שהתחי' היא מהעצם לוז וכיו
 .16התחי' היא באופן נסי או באופן טבעי

וחילוק זה אפשר לכאורה להתאימה לענינינו, שסברת המחלוקת בין תוספות 
, משא"כ טבע הגוףס' התחי' תהי' מצד התחי': לתו סיבתלהרשב"א י"ל שתלוי' היא ב

 .  17להרשב"א, התחי' לא תהי' מצד טבע הגוף אלא באופן נסי

וביאור הדבר: יש לומר שמח' הרשב"א ותוספות הנ"ל תלוי' בהאם התחי' תהי' חלק 
. 19עולם הבא -, או שעולם התחי' היא התכלית של עוה"ז 18מהניסים של ימות המשיח

של ימות המשיח, אז היא תהי' באופן נסי, אך אם תהי'  אם התחי' היא חלק מהניסים
 מצד שהגיע זמן התחי' אז תהי' באופן טבעי. 

והנפק"מ בזה י"ל, שלשיטת התוספות, מכיוון שהתחי' תהי' באופן טבעי, הגוף הקם 
לתחי' היא המשך גוף הקודם, ומזה שמותר לקבור את המת בכלאיים, ה"ז ראי' שמצוות 

 בטלות לע"ל.  

____ 
(. וא"ש גם 34( ואכתי אפשר לומר גם כפירוש הב"י בספרו 'אבקת רוכל' )נסמן בהשיחה הערה 16

' ( שהמתים יקומו במומיהן ורק לאחרי התחי38להמ"ד )סנהדרין צא, ב. מקומות שנסמנו בהשיחה הערה 
 .23יתרפאו. עיין לעיל הערה 

( וזה שכ"ק אד"ש אומר ש"מוכרח הדבר שיחיו אז )והרי תחה"מ הוא עיקר באמונה(", ההכרח 17
 לכאורה אינה מזה דתחה"מ הוא מה"ת, אלא ביחד עם זה שהיא מטבע הגוף. 

ו . וראה גם אגרת תחה"מ שלו פ"ח. וזה292( כך סובר הרמב"ם עיין בהנסמן בלקו"ש חכ"ז ע' 18
בהשיחה, אד"ש מביא דיעה,  55לשיטתו, שתכלית השכר הוא עולם הבא, נשמות בלא גופים. אבל בהערה 

שסוברת )לשיטת שמואל בגמרא ש"אין בין עוה"ז לימוה"מ אלא שיעבוד מלכויות בלבד" ואם סוברים( 
ומר גם וא"כ מוכרח ל –שתכלית השכר הוא נשמות בגופים, ומ"מ התחי' תהי' הימוה"מ לפני עוה"ב 

 לדיעה זו שיהיו ב' תקופות בימוה"מ. וי"ל שכן סובר הרשב"א.
 ( שיטת הרמב"ן שער הגמול בסופו, וכהכרעת החסידות בכו"כ מקומות.19

 וביאור הדבר: בכללות יש ב' שיטות: 
שתחלה יהי' ימות המשיח שעל תקופה זו אמרו חז"ל "אין בין העוה"ז לימוה"מ אלא שיעבוד מלכיות 

ואחרי זה תקופה שני' של ימות המשיח שתהיה תקופה נסיית, ובה תהי' תחיית המתים, ואחרי זה בלבד", 
אמנם גם לשיטתו שייך שיהי'  -באלף השביעי. )שיטת הרמב"ם הנ"ל  -עולם הבא נשמות בלא גופים 

 תקופה הב' מיד(.
"מ, מ"מ ימשיכו כנ"ל אלא שתכלית השכר הוא נשמות בגופים, לכן אע"פ שיחיו בתקופה הב' דימוה

ימוה"מ תהי' תקופה  -לשיטת שמואל הנ"ל, ולשיטה החולקת עליו  –לחיות לעוה"ב  שאלף השביעי 
 או לפני"ז(.  –אחת נסיית, ואח"כ תהי' תחה"מ היא עוה"ב )באלף השביעי 
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, מכיוון שהתחי' תהי' באופן נסי, הגוף הקם בתחי' אינה 20"כ לשיטת הרשב"אמשא
המשך גוף הקודם, ולכן מותר לקבור את המת בכלאיים, אע"פ שאין מצוות בטילות 

 לע"ל, לפי שהגוף שיקום עם כלאיים אינו הגוף שנקבר עם כלאיים.

 -באופן נסי  בנוגע תחי' המוקדמת בימוה"מ, מכיון שהוא -וגם לשיטת התוספות 
אין הגוף הקם לתחי' המשך לגוף הקודם ]ואע"פ שצדיק יקום שלם בגופו שבודאי לא 

 נרקב ח"ו(.
 

  
____ 

( והנה בסדרי טהרה לנדה שם ניסה לבאר שיטת הרשב"א, שסובר כהשיטה בכתובות שם שהמתים 20
ושיהן מחיים, ודחה זאת בנימוק שאם כן , לא פליגי ר' אמי )ינאי( ור' יוסף בלימוד בהכתוב יקומו בלב

"במתים חפשי" אלא פליגי באם מתים דלע"ל יקומו בלבושיהן מחיים או בתכריכיהן. אבל באמת הרשב"א 
יד בעצמו כותב בחידושיו לברכות שם וז"ל: "ורב חייא בר יוסף שאמר בכתובות שעתיד הקב"ה להעמ

הצדיקים בלבושיהם, יסבור כדעת ר' אמי שאסור לקוברו, ורב יוסף ור' יוחנן שהתירו אף לקוברו לא יסברו 
כר' חייא בר יוסף שאמר בכתובות שבלבושיהם הן עומדים. ושמא גם לדעת ר' חייא בר יוסף אין הכוונה 

הא החוט חוזר לתוכו, שיהיו עומדין באותן מלבושין ממש עד שאם היה חוט אחד של צמר ואבד בו שי
אלא הכוונה בזה שיהיו עומדין לבושין בק"ו שהביא מחטה, ומה חיטה שנקברה ערומה יוצאה לבושה, 
צדיקים שנקברין לבושים כ"ש שעומדים לבושים, ואם תרצה אמור שעומדין בלבושין כצורת אותן 

רו אחרים הם, כמו שאמרו לבושים שנקברו בהם כדי שיכיר כל אחד ואחד מתו, שבא כדרך שהלך ולא יאמ
בחיגר וסומא הלך חיגר עומד חיגר, הלך סומא עומד סומא, כדי שלא יאמרו אטחרים הם, ודברי אגדה הןם 
ואין משיבין מהם". עכ"ל. הרי רואים בפירוש שהרשב"א סובר שסברת המחלוקת הוא אם יעמדו 

הנ"ל, שא"כ למה אומרת הגמרא  בלבושיהן בכלאיים או לא. וא"כ קשה על הרשב"א קושיית הסדרי טהרה
דפלגיג בקרא דבמתים חפשי. אמנם באמת י"ל בפשטות דלהרשב"א פליגי בב' דברים: א( )והוא העיקר( 

 אם יש איסור כלאיים במתים. ב( אם מצוות בטילות אחרי התחי'. –
 איך יתכן שיעמדו –והנה ע"פ כנ"ל אפשר לבאר קושיא הראשונה על שיטת הרשב"א מאד בפשטות 

לבושין בכלאיים והרי מצוות אינן בטילות, הרי הרשב"א הוא בכעצמו תירץ קושיא זו בדבריו הנ"ל. אך 
באמת עפ"ז יוקשה, א"כ איך הוכיחו התוספות שמצוות בטילות, אא"כ מוכרחים לסבור דלא כר' חייא בר 

פליגי בקרא יוסף בכתובות שם, וא"כ קשה להתוספות קושיית סדרי טהרה הנ"ל, דמנא לי' להש"ס ד
 דבמתים חפשי ]וגם לתירוצו לגי' הרא"ש דפליגי בזה אמוראי, לכאורה הו"ל להגמרא לפרש פלוגתתם[.

ועל כן נ"ל, דזה שאומר הרשב"א דיעמדו בכלאיים או לא, אינה סברת ר' יוסף שלכן מצוות בטילות 
כ יעמדו לא לבושים א" –וכיו"ב  אלא הוא יוצא פועל דהיינו אם אמרינן שהתחי' תהי' באופן נסי 

באופן דמה חיטה כו', ואפילו למ"ד זה מורכרח לדחוק כו' ולסיים  –בכלאיים, ולא כאופן הטבעי בתחי' 
באופן  –עיי"ש[ היינו שלפי פשטות יעמדו  23"ודברי אגדות הם ואין משיבין מהם" ]וא"ש להנ"ל הערה 

ס"ל כר'  –שהתחי' תהי' באופן טבעי לא לבושים בכלאיים. משא"כ להתוספות, כתוצאה משיטתו  –נסי 
 חייא בר יוסף כו'.

שלשיטת הרשב"א לא יסמכו על נס שיעמוד בלי כלאיים, אלא כל  – 22ועפ"ז א"ש הנת"ל הערה 
 התחי' תהי' מלכתחילה באופן נסי, וכתוצאה מזה יעמוד בלי כלאיים, וכבפנים.
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 .ד
 בעומק יותר: חילוק בין גברא וחפצא

ביאור המחלוקת בעומק יותר: י"ל שחילוק השיטות תלויים הם בסברא של גברא 
 וחפצא.

אודות הגילויים שיהיו בתחיית המתים, שבכללות יהי'  21ובהקדם המבואר בחסידות
בשני שלבים: תחלה יתגלה עצמות אוא"ס שהמשיכו בנ"י ע"י קיום המצוות. ואחרי זה 

 יתגלה בחירת הקב"ה בישראל עצמם. 

והחילוק בין ב' השלבים הוא, שההמשכה שע"י המצוות מתגלה גם בעולם, משא"כ 
 בתוכינו. הבחירה בבנ"י הוא בעיקר מה שמתגלה

והנה הענין של מצוות בטילות הוא לא חס ושלום שלא יתקיימו המצוות, אלא שנהי' 
בביטול להבקב"ה כל כך, שלא יהי' שייך הלשון של מצוה שמזה משמע שישנם ב' 

מצוה ומצווה, והרי נהי' דבר אחד ממש עם הקב"ה והמצוות יתקיימו בדרך   -דברים 
 .22ממילא מצד רצונו של הקב"ה

החפצא, מיד בתחילת התקופה של  -ה י"ל שתלוי בשתי התקופות: מצד העולם ובז
תחיית המתים יגיע העולם לשלימותה וביטול מוחלט להקב"ה, לכן לשיטתם יהי' מצוות 
בטילות. משא"כ מצד הגברא, הרי תחלת התקופה של תחיית המתים אינה שלימות הכי 

בזה פליגי, שלתוספות יהיו מצוות נעלית מצד בנ"י, לכן לא יהיו מצוות בטילות. ו
לא. ויש לומר, שגם לשיטת הרשב"א, יהיה  -העולם, ולהרשב"א  -בטילות מצד החפצא 

  .(24גופא 23מצוות בטילות בתקופה מאוחרת יותר בתחיית המתים

נמצא, שלשיטת התוספות, הענין של מצוות בטילות הוא מצד החפצא דהעולם, לכן 
ת בטילות, ואין להביא ראי' ממתי' שהחי' יחזקאל שהם חיו דוקא בתחי' בזמנה יהי' מצוו

 לפני זמן התחיה.

משא"כ להרשב"א, שהתחי' היא מצד הגברא )שהיא נס, ועד"ז בהפירוש דבמתים 

____ 
 .( מאמר ד"ה לה"ע תחיית המתים סה"מ מלוקט ג' ע' לג ואילך21
 ( קונטרס הנ"ל.22
 ( ומ"מ אי"ז ה"מצוות בטילות" שהוזכר בגמרא שמפרשו הרשב"א על הזמן שלאחר המיתה.23
: "דער זמן פון עולם התחי' גופא באשטייט פון צוויי 238( ולכאורה כן מפורש בלקו"ש חט"ו ע' 24

ר(. וראה ג"כ ושם יתבא 83תקופות..". עיי"ש ההמשך ובהנסמן שם )ויומתק ע"פ המבואר לקמן הערה 
 שיחת ש"פ בלק תש"מ. תניא פל"ו בהג"ה. ועוד. 
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חפשי, שכשהאדם מגיע לשלימות עבודתו הפרטית נעשה פטור מן המצוות(, ואינו תלוי 
ממתים שהחי' יחזקאל שיהיו  בהמצב בו העולם נמצא בעת התחי', אפשר להביא ראי'

 חייבים בתורה ומצות.

ולשיטת הרשב"א, הפירוש של מצוות בטלות הוא, כשהאדם מגיע לשלימות עבודתו 
הפרטית, ומת. )אמנם כנ"ל, אולי אפשר לומר שכשנגיע לכללות השלימות של הגברא, 
 בתקופה אחרי עולם התחי', אז יהי' מצוות בטילות כהפירוש שהוא מצד הביטול

 להקב"ה(.

 
 

 .ה
 נפק"מ לזמן תחיית המתים 

עוד נפק"מ בין ב' הדיעות: בשיחת י"ב תמוז תשל"ג )בלתי מוגה( מבאר כ"ק אד"ש 
מה"מ )כנ"ל( שיהיו ב' תקופות בימוה"מ א( תקופה שאין בה נסים. ב( תקופה עם כל 

 תחיית המתים. -הנסים של ימוה"מ ובכללה 

כ"ק אד"ש מה"מ שזה שצ"ל תקופה בש"פ בלק מבאר  -ובשיחה שלאחרי זה 
הראשונה הוא רק בכדי שבנ"י יהיו במצב של זכו וע"י יגיעו לתקופה הב' של ימוה"מ, 
ומוסיף שאם במצב של גלות יהיו בנ"י במצב של זכו, אז מי"ד בתחלת הגאולה כבר יהי' 

 תקופה הב'.

עים ועל זה שואל כ"ק אד"ש סתירה להנ"ל ממה דאיתא בזהר דתחית המתים ארב
היינו שתקופה הב' של ימוה"מ יהי' רק לאחרי ארבעים שנה. ומבאר שזה  -שנה 

שתחיית המתים תהי' בתקופה הב' אין הפי' שאז מתחיל תקופה הב', אלא שזוהי סימן 
 שכבר נמצאים )מזמן( באותו תקופה.

וממשיך, הטעם שתחה"מ תהי' לאחרי ארבעים שנה ולא מי"ד, מכיון שלאחרי 
והקב"ה חפץ בקיום המצוות, לכן הקב"ה יאריך זמן התחי'  -צוות בטילות תחה"מ יהי' מ

 כנ"ל. ע"כ תוכן השיחה.

והנה כהנ"ל לכאורה הוא רק לשיטת התוספות שמצוות בטילות לע"ל, אמנם לשיטת 
 . 25הרשב"א יכול להיות תחיית המתים בהתחלת ימות המשיח

____ 
 שבכ"מ בחסידות הובא כשיטת הרשב"א ובכ"מ כתוספות. וש"נ. 9( וראה אג"ק ח"ב שם הערה 25

 ועפכ"ז יש לבאר כ"מ בחסידות ששם מוזכר אודות מצוות בטילות לע"ל התמוהים במקצת: 
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אפשר שגם לתוספות  -ויש לעיין אם לביאור כ"ק אד"ש מה"מ בשיטת התוספות 
 אפשר שיהי' תחה"מ מי"ד.

____ 
רפו מביא ראי' שקיי"ל כמ"ד מצוות לאו בטילות מזה שמשה ואהרן  -בסה"מ תקס"ה ח"ב ע' רפה  .א 

איך מביא ראי' מתחיית משה ואהרן שתהי' בתקופה הא'  -עמהם וכו', עיי"ש בארוכה. ולכאורה צלה"ב 
' בין לזה שמצוות בטילות בתקופה הב'? וי"ל שהוא ראי' רק לשיטת הרשב"א שלשיטתו אין חילוק התחי

למה הרשב"א אינו מביא ראי'  -ב' התקופות )וצע"ק למה אינו מביא ראי' ממתים שהחי' יחזקאל, ועד"ז 
מכאן ואולי י"ל שהרשב"א רוצה להדגיש בכך שלשיטתו תחיית המתים דלע"ל יש לו אותו גדר כמו 

מ( משא"כ תחה"מ בזמן הזה, משא"כ בסה"מ שם רוצה להדגיש שאין חילוק בין ב' התקופות דימוה"
לשיטת התוספות לק"מ. )ולהעיר שהנ"ל הוא הנחה שני' ממאמר אדה"ז אמנם בהנחת אדמו"ר האמצעי 

. ומ"מ בתוכן הנחה השני' 44הערה  535לא מופיע כהנ"ל וכהנחת אדמהאמ"צ מובא בסה"ש תשמ"ט ע' 
ת הוא שיהיו מובא בתו"א משפטים עו, סע"ג )ולהעיר מהלשון שם שבאלף השביעי יהי' חפשי מן המצוו

קיום המצוות באו"א וי"ל שזהו מצוות בטילות כפירוש כ"ק אד"ש מה"מ. וכשיטת הרשב"א שזה יהי' רק 
 באלף השביעי )ובשביעית יצא לחפשי חנם(.

"דער זמן פון עולם התחי' גופא באשטייט פון צוויי  מבאר כ"ק אד"ש מה"מבלקו"ש חט"ו )שם(  .ב
ושרק בתקופה השני' יהי'  -מוזכר אודות ב' תקופות בעולם התחי' היכן  -תקופות...". ולכאורה קשה 

. ולהעיר שבהנחה ראשונה משיחה זו )נדפסה 88מצוות בטילות, וי"ל שהוא לשיטת הרשב"א וכנ"ל הערה 
"וצ"ע מנדה סא,  43ואילך( מעיר כ"ק אד"ש מה"מ על מילים הנ"ל בהערה  239בלקו"ש חי"ד ע' 

ובהנחה השני' הושמטה הערה זו. וי"ל שהמבואר שם הוא לשיטת הרשב"א,  –ב...דמצוות בטילות לע"ל" 
ולכן צע"ק שזה שמוזכר בנדה אודות מצוות בטילות הוא לא זמן לאחרי זמן התחי', ומ"מ י"ל לשיטתו 

 .45שאחרי התחי' יהו ב' תקופות כנ"ל. ועיין בהנסמן בלקו"ש חי"ד שם הערה 
כותב כ"ק אד"ש מה"מ "בלקו"ת משמע שהסעודה הגשמיית תהי'  44הערה  23בלקו"ש חכ"א ע'  .ג

באותו הזמן שאין בו לא אכילה כו'. אבל להעיר מד"ה וישלח תרס"ו )ע' קה( דמפרש שהם ב' זמנים". 
ת ולכאורה הרי סתירה בין דברי אדה"ז לדברי אדנ"ע? וי"ל שאדנ"ע מדבר לשיטת הרשב"א ואדה"ז לשיט

 התוספות )שגם בהתחלת תחה"מ הוא הזמן דעטרותיהן בראשיהן(.
ואילך מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בארוכה מש"כ  הבחיי שלע"ל בשר בחלב יהא  288בלקו"ש חכ"ט ע'  .ד

מותר והיינו מכיון שלע"ל יהי' "ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו" ומצד השרש של בשר וחלב בספירות 
מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ "ולכאורה עפ"ז צ"ל שגם  55ן לע"ל יהי' מותר. ובהערה לא שייך תערובות ולכ

כלאי בגדים יהי' מותר לעת"ל. וצ"ע". ויש לבאר הצ"ע, שלכאורה זה שכלאי בגדים יהי' בטל לע"ל א"ש 
בארוכה( אבל  82רק לשיטת הרשב"א )ועפ"ז י"ל עוד תי' בנוגע הקושיות על שיטתו, ועיין לעיל הערה 

התוספות צ"ל שלא יתבטל האיסור דאל"כ מנין ההוכחה שמצוות בטילות לע"ל? וגם צלה"ב דאם  לשיטת
מאי קמ"ל בזה דכלאיים בטל? ועל כן י"ל שהמבואר שם הוא רק לשיטת  -כל המצוות בטילות לע"ל 

צ"ע )וגם צ"ע )רק בנוגע שאלה שני' הנ"ל( בנוגע שאר דברים עליהם  -הרשב"א אבל לשיטת התוספות 
אמרו שבטלים לע"ל ולדוגמא מה דאיתא במדרש שוח"ט על תהילים פרק קלו עה"פ ה' מתיר אסורים, נ

ומ"מ רבו החילוקי דיעות שם וי"ל שהתוספות ס"ל כהדיעות שלא יתבטלו כל הדברים ]בפרטיות אלא כל 
 המצוות בטילות לע"ל[(. ועצ"ע.

עיי'  -א"כ איך יהי' קידוש הלבנה ולשיטת הרשב"א צ"ע זה שלע"ל יהי' אור הלבנה כאור החמה ש
 .2582בשיחת אחש"פ תשד"מ התוועדויות ח"ג ע' 



 
22 

  

 קובץ הערות וביאורים "כמים לים מכסים" תות"ל פוקונוס

 .ו
 נפק"מ לזמן סעודת הגאולה 

מביא כ"ק אד"ש מה"מ שלש שיטות מתי תהי' הסעודה של שור  26והנה, באג"ק ח"ב
בימות המשיח. ב(   -הבר ולויתן )ובת זוגו( ויין המשומר: א( שיטת הר"א בן המרב"ם 

בהזמן של עטרותיהן בראשיהן  -דה"ז בתחלת זמן התחיה. ג( שיטת א -שיטת הרשב"א 
)שהוא תקופה מאוחרת בעולם התחי' גופא(. וע"פ הנ"ל יש  לבאר הסיבה לחילוק ג' 

 שיטות אלו.

מבאר כ"ק אד"ש מה"מ: "בעולם  "27תורה חדשה מאתי תצא"ובהקדם, שבקונטרס 
ועפ"ז צ"ל שהסעודה דלויתן ושור הבר )שבה יאכלו  –התחי'...מצוות בטלות לע"ל 

, לפני תחה"מ, כי, לאחרי ש"מצוות בימות המשיחשחיטה זו שיתירה הקב"ה( תהי' מ
 בטילות" אין מקום לשקו"ט אם "זו היא שחיטה כשירה" ואין צורך ב"חידוש תורה"".

ולכן   ,סובר כהתוספות שמצוות בטילות לאחרי התחי'בן הרמב"ם הר"א וי"ל ש
 , לפני זמן התחי'.הסעודה תהי' בימוה"מ

ולשיטת הרשב"א שגם לאחרי התחי' יהי' משך זמן )לפני אלף השביעי( שיהי' קיום  
 . 28'בתחלת זמן התחיהסעודה לכן אומר שתהי'  ,המצוות

( לפירוש כ"ק אד"ש 83ולשיטת אדה"ז י"ל שסובר כהתוספות )עיין לעיל הערה 
 מה"מ הנ"ל במצוות בטילות בקונטרס הלכות של תושבע"פ שאינן בטלין לעולם

יטת התוספות אפשר ב"מצוות בטלות לע"ל" ]ועל כן מסתבר שלפי פירוש אד"ש בש
, שבכל הזמנים האלו שייך שקו"ט אם תהי' [שיהי' תחה"מ מיד בהתחלת ימוה"מ

 שחיטה כשירה וכו'.

שיושבים כבר אצל  29ועפ"ז א"ש לכל הדיעות מה שאומר כ"ק אד"ש מה"מ בכ"מ
 ש.השולחן דלעתיד וכו' שיהי' תומ"י ממ"

  
____ 

 ( ע' עו.26
 .222הערה  533( סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע' 27
, שלשיטת הרמב"ן אפ"ל דמשך זמן התחי' נקרא בשם ימות המשיח 3( וראה באג"ק שם הערה 28

 תחלת זמן התחי'(. -הרשב"א  לשון)ועפ"ז מובן גם הדיוק ב
 ראה לדוגמא שיחת ש"פ ויצא התשנ"ב.( 29
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עתידה א״י שתתפשט בכל 
 הארצות

 גינסבערג’ שיחי לוי יצחק’ הת
 תלמיד בישיבה

 
 א.

: ״ויש אדמו"ר מלך המשיח שליט"אכ״ק  אומר  1במאמר ד"ה צדקת פרזונו תשל"ט
לומר דבפרזות תשב ירושלים )נקודת היראת שמים( שני ענינים. שנקודת היר״ש עצמה 
היא למעלה מהגבלה, וגם התפשטותה היא בלי גבול. ובזה גופא שני ענינים. שנקודת 
היראת שמים פועלת בכל כחות הנפש, עד בהלבושים דמחשבה דיבור ומעשה. ובדוגמת 

סף לזה שירושלים היא נקודה דאמצעו של העולם פרזות תשב ירושלים כפשוטה, דנו
גם ירושלים עצמה תתפשט בכל  2הנהומאבן שתי' שבביהמ״ק הושתת כל העולם, 

העולם, דעתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל ועתידה ארץ ישראל שתתפשט 
 ״.בכל הארצות

כאן כ״ק אד״ש מה״מ פירוש בהמארז״ל ״עתידה ירושלים מחדש ולכאורה 
פירוש הפשוט היא, הבכל א״י, ועתידה א״י שתתפשט בכל הארצות״ ש שתתפשט

עצמה ש שירושלים ורפמכ״ק אד״ש מה״מ ב מחדששירושלים תתפשט רק בא״י, וכאן 
 תתפשט בכל העולם.

כ״ק אד״ש אומר ש גם משמע )בלתי מוגה( בשיחת שמחת ביה״ש תשי״דוהנה, 
תפשט בכל הארצות ועתידה ״און דאס איז דער פשט פון עתידה א״י שת :חידוש זה

ירושלים שתתפשט בכל א״י: דורך דעם וואס עתידה א״י שתתפשט בכל הארצות, ד.ה. 
אז במשך זמן הגלות ווערן אידן ניט נתפעל פון קיינע נסיונות און אומעטום, בכל 
הארצות, זיינען זיי מקיים תומ״צ, וואס דאס איז די התפשטות פון א״י בכל הארצות, 

מאכן אומעטום א״י, וואס דאס איז דער פירוש הפשוט פון א״י, א אידישער  ווארום אידן
שטיקל ערד, ד.ה. א שטיקל ערד וואס עס איז קענטיק אויף איר אז א איד האט דארטן 

ד.ה. אין דער גאנצער  -געטראטן, דורך דעם איז עתידה ירושדלים שתתפשט בכל א״י, 
 ״ עיי״ש בארוכה..וועלט וואס אידן האבן דארטן געמאכט א״י״

____ 
 .ע' צג סה"מ מלוקט ד'  (1
 ( ההדגשה אינה במקור.2
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 ב.

מציין כ״ק אד״ש המקורות להמארז״ל והם: ״פס״ר פ'  35הנה בהמאמר הנ״ל הערה 
שבת ור״ח. יל״ש ישעי' רמז תקג. וראה גם ספרי דברים בתחלתו. שהש״ר פ״ז, ד )ג(. 

 וראה גם בהנסמן ב״מראי מקומות״ ללקו״ת מסעי פט, ב )עג, א(״.

שיבוא כל בשר בירושלים בכל חודש ובכל שבת : ״והיאך אפשר ח”שבת ור’ ר פ”פס
א״ר לוי עתידה ירושלים להיות כארץ ישראל וארץ ישראל ככל העולם כולו. והיאך הם 
באין ר״ח ושבת מסוף העולם אלא העבים באין וטוענין אותם ומביאין אותם לירושלים 

 והם מתפללים שם בבוקר״.

 : בלשון הנ״ל.תקג רמז’ ש ישעי”יל

שעתידה א״י . .  : ״שעתידה ירושלים להיות מגעת עד דמשקבתחלתוספרי דברים 
להיות מרחבת ועולה כתאנה זו שקצרה למטה ושערי ירושלים עתידים להיות מגיעים 

 עד דמשק״.

: ״עתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל צדדיה עד שתהא מגעת ז, ד )ג(”שהש׳׳ר פ
דיה וגליות באות ונינוחות לשער דמשק...עתידה ירושלים להיותה מתרחבת בכל צד

 תחתיה״.

: ״...וע' חדא״ג ב״ב )עה, ב( ת מסעי פט, ב )עג, א("ללקו” מראי מקומות”הנסמן ב
ד״ה ירושלים ב' המדרש וז״ל: ירושלים דלעתיד יהי' גדול כ״כ כמו ערי כל א״י, עכ״ל. 

. ובס' , יעו״ש3...וברש״י זכרי' )יד, ד( מדרש אגדה שתגיע ירושלים עד סוף כל העולם
עמה״מ ריש ש' שעשועי המלך וז״ל אמרינן במדרש שעתיד ארץ ישראל להיות גדול 
כ״כ גדול כמו העולם כולו. וראה לעיל בהערות וציונים מכ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א ע' 

 יט )שם מצויין להנחות הר״פ ז״ל ע' קי ואילך(״.

מארז״ל זה  והנה ע״פ המבואר בהמקורות הנ"ל יש לעיין: א( בכל המקורות של
בכל ארץ ישראל״ והלשון המובא תמיד בחסידות היא:  להיותאיתא: ״עתידה ירושלים 

שלהם מציין כ״ק אד״ש מה״מ מפורש  -״שתתפשט״. ב( לכאורה ממקורות מארז״ל זה 
שהפירוש ב״עתידה ירושלים שתתפשט בכל א״י״ הוא שירושלים תתפשט רק בכל א״י. 

ובפרט שלא מוזכר שם פרי הנ"ל מ"מ דוחק הוא, אף שיש לדחוק פי' כ"ק אד"ש בס]ו

____ 
( וראה ג״כ ברש״י ד״ה פרזות תשב ירושלים ב״ב עה, ב וז״ל: ״מה פרזות הללו אין להן שיעור בבנין 3

א"ר אושעי'  ישובן, אלא כמה שרוצין בונין, אף ירושלים כן״. ועייג"כ רש"י זכרי' ב, ח )הובא  במאמר ד"ה
  קצב  לה שלא יהיה  . .   ירושלים  תשב "פרזות   [283  ע' תרפ"ט  ]סה"מ   בסופו תרפ"ט   פרזונו  צדקת

 ותגדל מיום ליום. . .  ושיעור
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יהיו דברי הספרי דלא כשאר  ,ואפי' את"ל כןבכלל על זהשא"י תתפשט בכל העולם )
. ג( ב)כמעט(כל המקורות בחסידות )שנסמנו לעיל( מובא ג״כ מארז״ל ([מדרשים הנ"ל

 ושם ג״כ מפורש שהפי' היא שירושלים תתפשט רק בכל א״י. -זה 
 

 

 .ג

 בהענין 4א( הביאור המובא בלקו״ת שתי ענינים: בהקדםכל זאת ויש לבאר לכאורה ו
 ״עתידה ירושלים שתתפשט בכל א״י״ ב( הבנת החילוק בין ״תתפשט״ ו״להיות״.ד

הנה בלקו״ת שם מבואר באריכות, אשר הדרגא דארץ ישראל הוא ששם יש 
ע״ל יהי' כל העולם ההשפעה מעולם היצירה, ובחו״ל ההשפעה היא מעולם העשי', ול

 בדרגת א״י וא״י כירושלים וכו'.

והנה, החילוק בין ״תתפשט״ ו״להיות״ בפשטות, יש לבארה ע״פ המבואר במאמר 
הנ״ל בביאור המארז״ל "עתידה א"י וכו'" ע״פ חסידות, שבחינת ״ירושלים״ שבנפש 
תתפשט בכל ״ארץ ישראל״ שבנפש, דהיינו שעצם הנשמה תתפשט בכל עשר כוחות 

 נפש, ולא רק שתשפיע עליהם, אלא שהיא עצמה תתפשט בהם.ה

ועד״ז יש לבאר אודות חילוק לשונות אלו, ש״להיות״ היינו שא״י תהי' במדריגת 
ירושלים, ו״תתפשט״ היינו לא שכל העולם תהי' במדריגה זו אלא שמדריגת ירושלים 

 תתפשט בכל העולם )עי״ז שתתפשט בארץ ישראל(.

סתירה בין ב' הפירושים בהמארז״ל ששניהם אמת: א( שכל  ועל פי זה מובן שאין
העולם תהי' במדריגת ארץ ישראל, וא״י תהי' במדריגת ירושלים. ב( שבחינת ירושלים 

 בכל העולם, אבל לא שהעולם תהי' במדריגת ירושלים. תתפשט

מכמה סיבות: א( בלקו״ת שם, מובא הלשון ו דוחק לפרש כן,אבל לכאורה 
כ מבאר שירושלים תתפשט רק בכל ארץ ישראל. ב( בהמאמר ״שתתפשט״ ואעפ״

מבואר שירושלים תתפשט בכל ארץ ישראל ועי״ז בכל העולם, ודוחק לחלק בין ב' 
הפעמים ״תתפשט״ שבפעם הא' הפירוש היא שא״י תהי' במדריגת ירושלים )וכמפורש 

 במקורות המארז״ל הלשון ״להיות״(, ובפעם הב' הפי' היא שרק תתפשט.

 
  

____ 
 ( מסעי פט, ב. 4
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 .ד

אודות החילוק בין  5ויש לומר, שחילוק ב' הפירושים הוא בהתאם המבואר בחסידות
תקופה הא' דימות המשיח לתקופה הב', וי״ל שפירוש הפשוט בהמדרש תהי' בתקופה 

 מה שיהיה בתקופה הב'.לבנוגע  היאהא', ופירוש כ״ק אד"ש מה״מ הנ״ל 

: א( מלכות לש תקופותהבירור העולם דש מבואר החילוק בין 6דהנה, בחסידות
 שלמה. ב( תקופה הא' דימוה״מ. ג( תקופה הב'.

כל מלכי אוה״ע וכו' באו אליו, וברוחניות הרי היתה הבירור באופן שבמלכות שלמה, 
זה מפני שהוא היה מאיר אור חזק מאד דקדושה, ולכן נתבברו כל הניצוצות, והגיעו אליו 

 ומבואר שזהו בחינת אריך. –

שהניצוצות היו צריכים להגיע למקום שלמה המלך בכדי שיתבררו, ה"ז זה ד אלא
 מורה שאי"ז תכלית הבירור דהעולם.

משא״כ בימות המשיח, כל הניצוצות יתבררו במקומם הם, וכמ״ש ונגלה כבוד הוי' 
 –שיתגלה ה״דבר הוי'״ שבכל דבר במקומו הוא  -וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי' דיבר 

 עתיק.בחינת חיצוניות 

אבל גם בתקופה הא' דימוה״מ, הגילוי דהדבר הוי' יהי' כמו דבר נוסף על הגשמיות, 
ורק בתקופה הב' יהי' הגילוי אלקות א( במקום הניצוצות, דהיינו שלא יצטרכו לצאת 

 שזהו בחינת פנימיות עתיק. –ממקומם בכדי להתברר. ב( שלא יהי' דבר נוסף עליהם 

 -יהיה' גילוי מדריגת ארץ ישראל בכל העולם ועפ״ז יש לבאר שבתקופה הא' 
בחינת  -בחינת חיצוניות עתיק, ובתקופה הב' יהי' גילוי בחינת ירושלים בכל העולם 

 .7עתיקפנימיות 

 

____ 
ראה מאמר ד״ה פדה בשלום תשמ״א )סה״מ מלוקט ח״ב ע' קפא ואילך. פדה בשלום תשכ״ו   (5

 )סה״מ מלוקט ח״ו ע' מה ואילך(. וש״נ. ובכ״מ.
 )שם(.( 6
ואולי אפשר לבאר עפ״ז הלשון המובא בחסידות "שתתפשט" שמזה משמע ששייך שתתפשט ( 7

בלשון המדרש ״להיות״. והיינו שבתקופה הא'  (, משא״כ22יותר וכו' )ומשמע כן גם מפירש"י הנ"ל הערה 
 מבואר שבתקופה הב' יהי' כל העולם בדרגת א"י. –בכל העולם. ועפ"ז  –יתפשט בכל א"י, ובתקופה הב' 
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 בענין מצוות ערי מקלט לעת"ל
 

 
הענדלשי'  הכהן דובער שלוםהת'   

 תלמיד בישיבה
 

 

"הנה קשה שאחר שיבוא המשיח ראוי שלא  1להאריז"ל פר' שופטיםאיתא בלקו"ת 
יהיו רוצחים כמו שאמר הכתוב ולא ישא גוי אל גוי חרב וגו', ואיך אמר ויספת עוד שלש 
ערים מלבד הראשונים. אך דע כי כל זרעו של הבל נתחייבו מיתה ולכן הרגו קין להבל 

א זכו בעתה והנה בעוונותינו הרבים כו' והנה אמרו רז"ל ששני קיצים הם זכה אחישנה ל
אם יבא הקץ בעתה אז ודאי שיתתקנו כל זרעיותיו של הבל אך אם יזכו קודם הקץ אז 
עדיין לא נשלם תיקון הבל וזה סוד ואם ירחיב ה"א את גבולך וגו' כי תשמור את כל 

 ים כדית שיקדים הקץ ויספת לך עוד ג' ערהמצווה וגו' כלומר כשיהי' הקץ מחמת זכו
להשלים זרעיותיו של הבל אך לא יהרגו במזיד רק בשוגג כו' ויתחייבו ההורגים גלות לכן 

 צריך להוסיף עוד ג' ערים כדי להשלים זרעיתו במהירות גדול" עכ"ל.

, יוצא 3שמצוות ערי מקלט שייכת רק במצב של אחישנה 2אך לכאורה לפי ביאורו
 ?4ה, ציווי הוספת ג' ערים יהי' לתוהובעת –היינו  –שאם הגאולה תבוא באופן דלא זכו, 

____ 
נדפס בסה"מ תקס"ה כרך ד' ע' תשצח )נוסחא  –( הובא ונתבאר בדא"ח. ד"ה ואם ירחיב לאדה"ז 1

 .8443שני'(. אוה"ת בראשית כרך ז' ע' 
ואילך שמקשה על ביאורו איך יתכן שיהי' מציאות של הורגים בשגגה  223וראה בלקו"ש חכ"ד ע' ( 2
 ., שיתכן לפרש בדברי האריז"ל שיהי' לע"ל ענין של הורג נפש בשגגה ברוחניותבהערותל, ועיין שם לע"

( יש להעיר שלכאורה אין זה מתאים עם שיטת הרמב"ם. ובהקדמה, שיטת הרמב"ם היא שגדרו 3
ואילך(, והראיות שמביא הרמב"ם  832ההלכתי של משיח הוא החזרת שלימות התומ"צ )לקו"ש חח"י ע' 

שלימות התומ"צ. והחידוש בהראי' הג' היא, שמכאן  –על ביאת משיח הם ראיות גם על ענינו של משיח 
לא "לא רק ראי' שהדבר מפורש בתורה שע"י מלך המשיח יהי' הזמן של שלימות בקיום התומ"צ, א

צוה הקב"ה לתוהו".  ויספת לך עוד שלש ערים גו'" "ולאשמצינו "בערי מקלט" שיתוסף במצוה גופא, "
 (.822כלומר שהתורה גופא אומרת שצריך לבוא זמן בו מצות התורה יהי'ו כדבעי )לקו"ש שם ע' 

כו הם ( מבאר כ"ק אד"ש מלך המשיח אשר העילוים המיוחדים שיהיו במצב דז825ובלקו"ש חכ"ז )ע' 
 השלימות דקיום מצוות והלכות התורה. –דבר נוסף על עצם גדרו של המשיח 

שלא תלוי  –שלימות התומ"צ  –ולפי הנתבאר בחח"י, הוספת ערי מקלט הוא חלק מגדרו של משיח 
ב"זכו", ולדעת האריז"ל הוספת הערי מקלט )שתלוי' בהרחבת ארץ ישראל( תלוי' דווקא במצב ש"זכו" 

 (.שםאוה"ת  שם.ירחיב )ראה ד"ה ואם 
( ע"פ לשון הרמב"ם )הל' מלכים ומלחמות ומלך המשיח פי"א ה"ב( "ולא צוה הקב"ה לתוהו". 4
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אשר "גדר נצחיות  5ובפרט לפי ביאורו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
בזה שייך הוא: א( מוכרח להתקיים בפשטות ובגשמיות, ב( ובאופן שאין מצוות התורה 

התורה, שהרי לדעתו  ממצותשינוי". ומכיון שכן "מי שאינו מאמין בו . . ה"ה גורע א' 
פרט זה של מצוות ערי מקלט לא יתקיים, וחל עליו מ"ש הרמב"ם )בהלכה שלאח"ז( הרי 

 זה ודאי בדאי רשע ואפיקורס".

 .7אחישנה –מצוות ערי מקלט שייכת רק במצב דזכו  6והרי לפי תשובת האריז"ל

 ואולי יש לומר, בהקדם שיש לחלק בין ענין הגשמי וההלכתי של הערי מקלט
 דלע"ל, לענין הרוחני שבהם.

)שבספרו מבוארים ההלכות דימות המשיח  8דבענין ההלכתי, מפורש ברמב"ם
 .10( שלע"ל יהי' הוספת ג' ערי מקלט בארץ קיני קניזי וקדמוני9במצב דבעתה

____ 
ומכיון שזה א"א, הרי זה ראי' לביאת המשיח, אך לפי האריז"ל אין זה ראי' מכיון שלאו דוקא יתקיים ציווי 

 זה.
ר הראי' מערי מקלט מוסיפה בגדר ואילך. וראה שם הביאור )אש 223( נדפס בלקו"ש חל"ד ע' 5

 נצחיות הבטחת הגאולה(.
לכאורה  –( אף שלכאורה זה מפורש בהפסוק ד"כי ירחיב וגו'" תלוי ב"כי תשמור את כל המצוה גו'" 6

 מצב דזכו )וראה במפרשים שם עה"פ, רמב"ן, אוה"ח ועוד(?
" כפס"ד הרמב"ם )הל' תשובה אולי י"ל דאין זה מוכח דאפ"ל שאפי' במצב ש"לא זכו" יהי' "כי תשמור

 כי והיה שנאמר נגאלין הן ומיד גלותן בסוף תשובה לעשות ישראל שסוף תורה הבטיחה פ"ז ה"ה( "וכבר
וגו'", היינו שבנ"י יהי' במצב שיש צורך ב"כי  אלהיך' ה ושב אלהיך' ה עד ושבת' וגו הדברים כל עליך יבאו

 מלך להן מעמיד ה''ובדעת ר' יהושע )סנהדרין צז, ב( "הקב)ר"ל( ואז ושבת עד ה"א.  "יבואו עליך
 שבפשטות זהו במצב דלא זכו. –למוטב"  ומחזירן תשובה עושין וישראל כהמן קשות שגזרותיו

בימות המשיח ע"י  אח"כ"( שגם בגאולה דבעתה, 8445סוף ע'  שם( ואף לפי המבואר באוה"ת )7
ים לבחי' אחישנה שתנתן להם ארצות הקיני קניזי וקדמוני העבודה של ישראל יגיעו ויזכו לאחר כמה שנ

" הרי לדעת האריז"ל לא יהי' אז צורך בערי מקלט כי כבר "נתתקנו כל זרעויתיו של הבל" בירושה ממש
 בגאולה דבעתה.

ואף את"ל שכשתנתן לנו ארצות קיני קניזי וקדמוני, יהי' בפועל ציווי להוסיף ג' ערי מקלט )מאיזה 
סיבה שתהי'( צ"ע אם זה נקרא שפרט זה במצוה הוא נצחי, מכיון שע"י עבודת בנ"י בימות המשיח יזכו 

, 825ו"ש חכ"ז ע' )בוודאות( לבחי' אחישנה, מ"מ מכיון שזה תלוי בעבודה, אין זה מוכרח מצד הלכה )לק
החילוק בין נצחיות התורה לדברי נבואה, שבנבואה, אפי' נבואה שבפועל  223וראה בלקו"ש חל"ד ע' 

 שלא שייך בה שינוי(. –ממש צריכה להתקיים, שייך בה שינוי משא"כ נצחיות התורה 
 ( הל' רוצח פ"ח ה"ד.8
 ( לקו"ש חכ"ז שם.9

אר כ"ק אד"ש מה"מ לפירוש הכס"מ על הרמב"ם )שם( , מב39( ובסה"מ מלוקט ח"א ע' קמז הערה 10
 . 23שאינו מוכרח שהוספת ג' ערי מקלט יהיו בארץ קקו"ק. ועיין לקמן הערה 
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, שהערי מקלט דלע"ל יהיו ככפרה 11וכביאור כ"ק אד"ש מלך המשיח בענין זה
 להיות בעיר מקלט לע"ל.להורג בשגגה בזמן הגלות, שיצטרך 

והנה בענין הרוחני שבערי מקלט, צריך לבאר ב' דברים: א( ענין הרוחני שבג' 
 ארצות קני קניזי וקדמוני דלע"ל. ב( וענין ערי מקלט דלע"ל.

שז' ארצות עניינם הז'  13ובכ"מ 12ענין הרוחני שבג' ארצות הנ"ל מבואר באוה"ת
ות הם הג' מוחין. וזה שיש לנו גם עכשיו מדות )שבהם עיקר עבודתינו עתה(, וג' ארצ

 עבודת המוחין הוא רק במוחין השייכים למדות.

ומבאר באוה"ת שם, שאם הגאולה תהי' במצב של אחישנה, אז יתיישבו גם בג' 
הארצות דקקו"ק, אבל אם תהי' במצב של בעתה, אז לכמה שנים יהיו אותם הארצות 

ב של אחישנה בגאולה עצמה, אז מדבר שממה, ו"לאחר כמה שנים" כשנגיע למצ
 יתיישבו גם באותם ג' הארצות.

ע"ד הנ"ל מביאור החסידות בענין ג' הארצות, שאם הגאולה תהי' במצב  –דהיינו 
של אחישנה, היינו שהיא באה מצד שנגמרה העבודה בזמן הגלות לפני זמן הגאולה,  

את ארצות קיני קניזי  ג' מוחין, הנה אז יירשו –שאז כבר שייך העבודה דמוחין בעצם 
וקדמוני ויתיישבו בהם. אבל אם הגאולה תהי' במצב דבעתה, היינו שהגאולה באה גם 
אם לא נגמרה העבודה בגלות, נמצא שגם בגאולה עדיין יהי' צורך לברר הז' מדות, הנה 

 מוחין בעצם. –א"כ עדיין לא יתיישבו בג' הארצות שעניינם 

ע"ל )ברוחניות(, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ והנה ענין הוספת ג' ערי מקלט דל
בקונטרס "תורה חדשה מאיתי תצא" ה'תנש"א, שעניינם הוא לתקן את הרע הנעלם 

 שנפש, משא"כ ענין שש ערי מקלט דזמן הזה )ברוחניות( הוא לתקן רע הגלוי שבנפש.

ועפ"ז מובן, שבאם הגאולה תהי' במצב דבעתה, עדיין לא יצטרכו להוספת ג' ערי 
ברר הרע בעצם( מכיון שעדיין יצטרכו לברר את הרע הגלוי שבז' המדות. ורק מקלט )ל

וגם אם תהי' בעתה, לאחרי כמה שנים כשנהי'  –אם הגאולה תהי' במצב דאחישנה 
 במצב דאחישנה, הנה יהי' צורך להוספת ג' ערי מקלט לברר הרע הנעלם.

דאחישנה, שהרי וכמובן, שגם מן התורה מוכרח שסוף כל סוף יגיעו בנ"י למצב 

____ 
 ( לקו"ש חכ"ד שם.11
 .2( הנ"ל הערה 12
  ( ראה שיחת ש"פ לך לך ה'תשנ"ב. קונטרס "תורה חדשה מאיתי תצא" ה'תנש"א. ועוד.13
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, וא"כ מוכרח שגם אם הגאולה תהי' 14גדרה ההלכתי דימוה"מ הוא שלימות התומ"צ
 במצב של בעיתה, סוף כל סוף יגיעו בנ"י למצב דאחישנה.  

שאם הגאולה תהי' במצב דבעיתה, לא יהי'  –ומ"מ, כהנ"ל הוא חידוש גדול 
 .15הוטספת ג' ערי מקלט אלא אחרי כמה שנים

____ 
 .4( ראה לעיל הע' 14
שבאם הגאולה תהי' במצב דבעיתה, יהי' הוספת הג' ערי מקלט בארץ  22( ואוי"ל ע"פ הנ"ל הערה 15

ז' עממין, ולא בג' הארצות דקקו"ק. אמנם ק'שבה לומר כן משתי סיבות: א( אם כן יצטרכו )לאחרי כמה 
ארו וקשה לומר שלעולם ייש –שנים כשיגיעו למצב דאחישנה( להעביר ג' הערי מקלט לארץ קקו"ק 

בארץ ז' עממין, שהרי ענין הג' ערים מתאים לענין ג' הארצות כמבואר לעיל בארוכה. ב( אם הגאולה תהי' 
 במצב של בעיתה לא יצטרכו כלל להוספה של ג' ערים. 
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 אין בן דוד בא עד שיכלו 
 שבגוף כל נשמות

  כהן ’שיחי יהודה לייב הכהן’ הת
 תלמיד בישיבה

 

 
 א.

 (: 1בשיחת ש"פ שמות תשמ"ט מבאר כ"ק אד"ש מה"מ )בהנחה הבלתי מוגה

שע"י מעשינו ועבודתנו ברגעי הגלות האחרונים שגם  -והוא העיקר  -"ויה"ר 
בארמ"צ נעשה מצב ד"פרו וישרצו גו'", ממהרים ומזרזים עוד יותר את היציאה 
ממצרים...ובזה נכלל גם הענין דפרו וישרצו גו' כפשוטו ממש, לידת ריבוי בנים ובנות, 

 ששמו גוף". 3"אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף" "אוצר 2כמארז"ל
, הרי בהכרח לומר שבזמן 4הקיציןולהעיר, שמכיון שבזמן הגמרא כבר כלו כל 

הגמרא כבר כלו כל נשמות שבגוף. אלא מאי )כ״ק אדמו״ר שליט״א חייך ואמר:( מכיון 
שבמשך הדורות נולדו עוד ריבוי בנ״י, מובן שניתוספו עוד נשמות באוצר ששמו גוף, 
)ולהעיר גם מענין הגלגולים כו'( אמנם לאחרי שנולדו כל בנ״י במשך כל הדורות 

תיים עד לימינו אלו, כולל גם אלו שנולדו אתמול והיום, בודאי שכבר כלו כל שבינ
 הנשמות שבגוף, ומכיון שכן צריך משיח צדקינו לבוא תומ״י בעיצומו של יום השבת!".

לכאשר  ,ונראה דכוונת הדברים בפשטות היא, שענין ״כלו כל נשמות שבגוף״ היא
אז צריך להיות ביאת בן דוד,  -מות , ומתתקנות כל הנש5מסתיימת עבודת הבירורים

משא״כ לפני שמסתיימת עבודת הבירורים, הנה אף שכלו כל הנשמות שבגוף יש ענין 
 הגלגולים וכו'.

____ 
 .298 -292( תורת מנחם התוועדויות תשמ"ט ח"ב ע' 1
אלא נשמות חדשות יהיו"(. נדה ( יבמות סב, סע"א. וש"נ. ע"ז ה,ב. וראה שם תד"ה אין בן דוד בא )"2

 א"ג מהרש"א שם.דיג, ב ובח
 ( פרש"י שם.3
 ( סנהדרין צז, ב.4
שכשמסתיימת עבודת  -( ראה ספר הגלגולים )להרח״ו ז״ל( פ״ב בארוכה )ומפורש שם כבפנים 5

הבירורים, אז תהי' ביאת בן דוד, וכלו כל הנשמות שבגוף, וממילא נשמות חדשות כנ״ל מהתוספות(. 
 פל״ה. ועוד.
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ולכן  -זמן אמירת השיחה(, כבר הסתיימה עבודת הבירורים  -ועכשו )בתשמ"ט 
 צריכה להיות כבר ביאת בן דוד.

ו נתוספו עוד נשמות בגוף וכו', שאם לכאורה דוחק לומר, שלאחרי שיחה ז י זהולפ
כבר נסתיימו כל הנשמות  עכשיובשיחה זו ש כן מה חידושו של כ״ק אד״ש מה״מ

שבגוף, למה דוקא עכשיו, הרי תמיד כשמסתיימות כל הנשמות שבגוף מתווספות עוד 
 .נשמות

אומר כ״ק אד״ש מה״מ בזה״ל: ״ועוד ועיקר  6ה׳תנש״א שרה אמנם בשיחת ש״פ חיי
שע״י שלימות העבודה באופן ד״כולן שוין לטובה״ )לא רק בנוגע לעצמו, אלא( גם  -

בנוגע לה״תולדות״, החל מהולדת ריבוי בנים ובנות )״תולדות״ כפשוטם( ממהרים 
לו כל ומזרזים עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה, דכיון ש״אין בן דוד בא עד שיכ

נשמות שבגוף״ )״אוצר ששמו גוף״(, הרי לידת כל ילד יהודי נוסף ממהרת הזמן שיכלו 
 כל הנשמות באוצר ששמו גוף, ויבוא בן דוד...״.

ומזה מוכח שלאחר שיחה הנ״ל )בתשמ"ט(, עדיין לא כלו כל הנשמות שבגוף וכו', 
 ולכאורה הרי יש בדברים אלו סתירה.

 

 ב.

בהקדם שיש בכללות ג' תקופות בהאופן שבו ״כלו כל ונראה לבאר כל הנ״ל 
הקיצין״: א( לפני הזמן שכלו כל הקיצין, שאז א״א שיבוא משיח. ב( הזמן שכלו כל 
הקיצין שאז אפשר שיהי' ביאת המשיח אם בנ״י הם במצב של ״בקולו תשמעו״. ג( 

 את בן דוד.שלכן יש בי -ביאת בן דוד )כדלקמן( שאז בודאי כבר יש את הבקולו תשמעו 

 וביאור הענין:

אודות ריב״ל שפגש משיח ושאלו ״אימתי קאתי מר״? ומשיח ענהו:  7מסופר בגמרא
למה לא בא משיח כמו  -שאלו ריב״ל לאליהו הנביא  -היום. למחרת כשלא בא 

 8אם בקולו תשמעו. ושואל כ״ק אד״ש מה״מ בשיחה -היום  -שהבטיחני? ואמר אליהו 
יך לפרש לאליהו שפירוש היום היינו רק אם בקולו תשמעו? שלכאורה משיח הי' צר -

ומבאר, שמצד הבריאה ומצד בנ״י הרי צריך שיבוא המשיח, ולכן כאשר שואלים מתי 
צריך לתרץ שהקב״ה  -היום ורק בסוף היום כשלא בא המשיח  -יבוא המשיח? אומרים 

____ 
 .245( סה"ש התנש"'א ח"א ע' 6
 א.סנהדרין צח,   (7
 (.55בשיחת שמח״ת תש״נ )נדפס בסה״ש תש״נ ח״א ע'  (8
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 השיחה. רצה שיוסיפו בהענין דבקולו תשמעו, ולכן עדיין לא בא. ע״כ תוכן
ומובן שככל שאנו בגלות יש את הבקולו תשמעו ביותר, ולכן הטענה בסוף היום 

 -כל זמן שמשיח צדקינו עדיין לא בא  -לא בא. ולאידך גיסא עדיין למה  -גדול יותר 
צריך לחפש במה יש להוסיף בה״בקולו תשמעו״ שעי״ז יבוא המשיח, וכפשוט, שאין 

 לשבת מבלי לעשות כלום וכו'.

אודות עליית הבעש״ט בתק״ז להיכל המשיח ושאל למשיח:  9ידוע הסיפור והנה
, אשר הבעש״ט שאל 10אימתי קאתי מר. ומבאר כ״ק אדמו״ר מהוריי״ץ נ״ע בשיחה

וא"כ מה עוד נותר לעשות ולמה משיח  –הרי יש כבר ב״ה את הבקולו תשמעו  -למשיח 
 עדיין לא בא?

חוצה, דהיינו )י״ל( שעדיין נשאר שלכשיפוצו מעיינותיך  -המשיח מלך ותירץ 
 הענין דלכשיפוצו מעינותיך חוצה. "להוסיף בה״בקולו תשמעו

יפוצו "כ״ק אד״ש מה״מ שנשלם עוד ענין בהאמר  11והנה בש״פ עקב התנש״א
עד אז היה עדיין )לכל הפחות(ע״י הדפסת התניא בברייל, ומזה מובן ש "מעיינותיך חוצה

 חסר הענין דבקולו תשמעו.

אמר כ״ק אדמו״ר  12ולאידך גיסא אנו רואים שכבר בשיחת י״ט כסלו ה׳תרפ״ז
מהוריי״ץ נ״ע בזה״ל )נוסחא א'(: ״כבר נתבררו כל הדברים, זמן הבירור והעבודה הי' 
במשך ז' שנים משנת פ״א עד שנת פ״ז תקופת הבירורים כבר נגמרה. מתחלת תקופה 

רק דרכינו ישר: עבודת הלב והמוח, אחרת בחיינו. אין אנו שייכים לחללה של עולם 
ולהכין עצמינו לקבל פני משיח ממש. ואיני נותן על זה זמן ארוך, ובימי יהי' הדבר 

 הזה...״. 
 -שכבר נסתיימו כל העניינים וכו' דהיינו שכבר בשעתו אמר כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ, 

י משיח. א״ע לקבל פנ 13דהיינו שעכשיו צריך משיח לבוא, והעבודה היא רק להכין
 שצריך רק לצחצח הכפתורים. וכהנה רבות. -ובשיחת שמח״ת תרפ״ט אמר 

ומכ״ז אנו רואים, אשר בכלל ישנם ב' קצוות )ושניהם הם השלב הב' הנ״ל של ובקולו 
תשמעו(: א( שכבר מוכנים למשיח. ב( אשר אם עדיין לא בא בודאי צריך להוסיף עוד 

 דבר שעי״ז יבוא.

____ 
 נדפסה בס' פורת יוסף. ובכ״מ. (9

 ואילך. )שיחת שמחת תורה תר"ץ ס"א. ס"ל(. 538לקו״ד ח"ב ע'   (10
 ואילך. וש"נ. 354סה״ש תנש״א ח״ב ע'   (11
 ואילך. 282תרפ״ז ע'  -סה״ש תר״פ   (12
ולכאורה יש חילוק גדול בין העבודה להכין את עצמינו לקבל פני המשיח )שבשיחה זו(, ולקבל פני   (13

 ואכמ"ל. תשנ״ב(.שרה  משיח צדקינו בפועל ממש )שבשיחת חיי
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אך בפועל  -שבאמת כבר כלו כל הנשמות שבגוף  -בשיחה הנ״ל ועפ״ז י״ל הביאור 
לכן צריך לומר שאח״כ ועד לשנת תנש״א נתוספו עוד נשמות  -מכיון שעדיין לא בא 

  בגוף.

 

 ג.

החילוק בין  14שכידוע-בא  דוד בןוהנה לאחר ביאור זה, הנה יש לדייק בהמארז״ל אין 
ד קאי על משיח כשהוא בחזקת משיח. ובן דוד ובן דוד, שדוד קאי על משיח ודאי, ובן דו

 .15בחזקת משיח -דוד בא היינו גם כשיש התגלות משיח 

וע״פ המבואר כמה פעמים בשיחות דשנת תשנ״ב, שכ״ק אד״ש אומר שכבר יש לנו 
, ולכאורה לכן ג"כ כבר נסתיימה עבודת 17, והבחזקת משיח16ההתגלות דמשיח

 ממש., מובן שעכשיו יש נשמות חדשות 23הבירורים

ויש להוסיף, שלכאורה קשה, הרי ידוע שנשמות יוצאי גלות זה האחרון יהיו גלגול 
לפני הגאולה, כבר  -, ואיך אפשר לומר שאחרי שיש בחזקת משיח 18של יוצאי מצרים

 יש נשמות חדשות.

, שיש ב' מיני גלגולים: א( לתקן הנשמה. 19ויש לבאר ע״פ שיחת כ״ק אד״ש מה״מ
 שהוא להוסיף בעבודתו. -היה גלגול הרס״ג וכו' ב( כמו זה שהבעש״ט 

בהקדם הידוע שהגאולה תהי' באופן דאתהפכא, ומ״מ  -ועוד י״ל בנוגע לעניינינו 
״מזכירין יצי״מ בימות המשיח״ היינו מפני שגם בגאולה העתידה יהי' המעלה דאתכפיא 

 שהיתה ביצי״מ.

בכדי  -ת יוצאי מצרים ואולי י"ל עפ"ז שבנוסף לנשמות החדשות יש גלגול מנשמו
 להוסיף בעבודתינו המעלה דאתכפיא.

____ 
זה מ ומ"מ אין וש"נ. נדפסה באג״ק שלו ח״א ע' שח ואילך. -אגרת כ״ק אדמו״ר מהורש״ב נ״ע   (14
כי שם ההדגש הוא שכשכתוב דוד היינו הכוונה על מלכות דוד שהוא ענין משיח לעניינינו, גמורה ראי' 
וכמו בענין דהאומר  -אבל גם אז יכול להיות שמשיח נקרא בן דוד בנוגע לענין שאינו שייך למלכותו  ,ודאי

י. ועד"ז במגילה )יז, הרני נזיר ביום שבן דוד בא )עירובין מג, ב( שבפשטות הכוונה שם  היא למשיח ודא
 ועד"ז בכ"מ. ב( וסנהדרין )צז, א( "במוצאי שביעית בן דוד בא" דאיתא שם לענין אתחלתא דגאולה.

 .44הערה  245ראה לקו״ש חכ״ח ע'   (15
 בש״פ וירא התשנ״ב.  (16
 ראה שיחת ש״פ שמות תשנ״ב. משפטים תשנ״ב. ועוד.  (17
 לקוטי תורה וספר הליקוטים שמות ג, ד. .שער הגלגולים הקדמה כ'( 59
 . וש"נ.2223( ראה תו"מ התוועדויות תשמ"ב ח"ג ע' 19
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 ד.

ענין דנשמות חדשות, בהקדם צריך לבאר הבהקדם הנ"ל בביאור כל הענין   20הנה
שהפי' הוא ע"ד הנשמה יתירה דשבת שהוא גילוי דרגא עליונה בהנשמה עצמה, ומובן 

כמו שבשבת יש ו בהענין דנשמות חדשות עצמה. 21עפ"ז ששייכם שלבים ודרגות וכו'
 מ"מ אינה בערך לנשמות חדשות דלעתיד.ו  ,נשמה יתירה

לכאורה אפשר להקשות: והרי נשמה חדשה היא דרגא נעלית מאד, וכל איניש והנה 
ידע בנפשי' שאינו אוחז בשמץ קצהו של שייכות להענין דנשמה חדשה, ואם כן יש לנו 

 למה אין זה נרגש אצל כאו"א. –נשמות חדשות 

שבשבת ישנה לומר )אם כנים הדברים( הביאור בזה, שהוא על דרך מה  ואולי יש
כמו"כ יש לומר שגם עכשיו לפני הגאולה יש אצלינו  ,22נשמה יתירה וזה ניכר בכל אדם

ון שכבר נסתיימה עבודת עכ"פ איזה ענין ודרגא מנשמות החדשות דלעתיד מכי
 מודגש י"ל שזה ולכאורה  .בחזקת משיח –וכבר יש הענין דביאת בן דוד הבירורים 

 ., ומענין זה דנשמות חדשות יש לנו את הכח לעבודה זובעבודתינו המיוחדת בתקופה זו

ועפ"ז מובן ג"כ שאין סתירה בין הענין שדורנו הוא גלגול יוצאי מצרים להענין 
דנשמות חדשות מכיון שהענין דנשמות חדשות הוא רק גילוי דרגא עליונה בהנשמה 

 .ובן שכאשר יש נשמה חדשה, אינה נקראת נשמת יוצאי מצרים, ועצ"ע[]ומ"מ מ עצמה

 הנה לסיכום כהנ"ל:

זה שכלו כל הנשמות שבגוף ואח"כ נתווספו עוד נשמות כו' י"ל שהוא ע"ד  .א
הענין שכבר יש את ה"בקולו תשמעו" ומשיח יכול לבא כבר. אלא שאם לא בא 

 מוכרחים לומר שעדיין היתה ענין דלא נסתיימה כו'.

בתשנ"ב שנסתיימה עבודת הבירורים באופן שעכשיו יש עבודה חדשה כבר יש  .ב
זה שיש נשמות חדשות הוא  –הענין דבחזקת משיח  –בא"  בן דודהגילוי ד"

 באופן שלא מתווספים אח"כ עוד נשמות בגוף.

____ 
ו ואילך. ע' משיח ע' א'תשה. ע' לעתיד בס' הליקוטים דא"ח ע' נשמה ע' שנ( בכל הבא לקמן עיין 20

 לבא בכותרת נשמות חדשות, ועוד.
ד"כלו כל הנשמות שבגוף" היינו ( ועיין בס' הליקוטים דא"ח ע' משיח )שם( שמשמע שהענין 21

שאח"כ יהי' ביאת המשיח  –היינו בירור הראשון הנ"ל באגרת כ"ק אדנ"ע  -כשיהי' גמר הבירורים דמ"ן
. אמנם מכמה מקומות בע' נשמה )שם( משמע שנשמות חדשות ע"פ אגרת הנ"ל( – היינו בחזקת משיח)

עיין  –ירה דשבת שיש בה כמה דרגות לגמרי יהי' אחרי תחיית המתים דוקא. וע"ד ענין הנשמה ית
 . 343ולהעיר מלקו"ש ח"ה ע'  ואילך. וש"נ. 292בלקו"ש )שם( ע' 

 וש"נ. 82הע'  293( עיין לקו"ש חל"א ע' 22



 
36 

  

 קובץ הערות וביאורים "כמים לים מכסים" תות"ל פוקונוס

הענין דנשמות כבר עבודת הבירורים יש מקום לומר שיש  מתכשמסתיי .ג
 חדשות.

דרגות ושלבים בהתגלות הנשמה חדשה כמו ענין הנשמה כמובן שיש כמה וכמה  .ד
 יתירה דשבת.

בודאי הנשמה יתירה דשבת פועלת בהאדם ואולי י"ל שכמו"כ הכח שיש לנו  .ה
 לעבודה המיוחדת דימינו אלה הוא מהענין דהנשמות חדשות.

זה שאנו גלגול מנשמות יוצאי מצרים אינה בסתירה להענין דנשמות חדשות  .ו
 גלות דרגא נעלית יותר בהנשמה עצמה.מכיון שהוא רק הת
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 תורתו של משיח
 

אליו ביאור במאמר ד"ה ויגש 
 תשל"ויהודה 

 

 למאןעאיידשי'  ארי' דובהת' 
  תלמיד בישיבה

 

, שליט"א לך המשיחמאדמו"ר שואל כ"ק  1תשל"ואליו יהודה במאמר ד"ה ויגש 
זקוק היה מודגש המעלה דיוסף, שיהודה  "ויגש אליו יהודהפסוק זה ד"שלכאורה, ב

זהר משווה אותה לויגש אליו השב)אליו, ובענין סמיכת גאולה )יוסף( לתפילה )יהודה( 
שמסמיכים יוסף היינו בזה  –, מודגשת לכאורה המעלה דיהודה לגבי יוסף (יהודה

 ליהודה.

תברר ע"י יוסף, הלאת מ"ן מיהודה בכדי לומבאר שהענין דויגש אליו יהודה היינו הע
ובכדי שיהי' העלאת מ"ן דיהודה, צריך על זה נתינת כח מיוסף, וזהו"ע סמיכת גאולה 

, שאחרי זה יכול להיות ההעלאת מ"ן מיהודה ה, היינו הנתינת כח מיוסף ליהודהלתפיל
 להתברר ע"י יוסף.

ן דסמיכת גאולה לתפילה בזה מבאר איך שיוסף הוא למעלה מיהודה, והעניש, ונראה
שממשיך נתינת כח  –אינו סותר לזה כי הסמיכה דיוסף ליהודה הוא גם מצד מעלת יוסף 

 ליהודה, ולא שיוסף זקוק ליהודה.

הרי מהלשון סמיכת גאולה לתפילה ששואל כ"ק אד"ש מה"מ,  הנה בהמשך המאמר
לה מגאולה, שתפלה הוא למע נראהולא נתינת גאולה לתפילה וכיו"ב(  –)ולכאורה 

____ 
 ( סה"מ מלוקט ד' ע' קיז ואילך. 1

o
 o
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 דהייינו שיהודה הוא למעלה מיוסף.

ביאר שהענין דסמיכת גאולה לתפילה אינו סותר קודם לזה ולכאורה צ"ל, והרי מ
 ?ודה הוא למעלה מיוסףלזה שיוסף הוא למעלה מיהודה, ואח"כ שואל שמזה מוכח שיה

 ,ליהודה נתינת כחבאה היוסף מ, זה שבהמאמר לההו"אדלומר הביאור בזה,  ונראה
 מיהודה. הוא יותר נעלהמשמע שיוסף 

 מהיכי תיתי, אדרבה לאחרי הנתינת כח יכול להיות –ועל זה שואל כ"ק אד"ש 
 ף.יהודה יהי' למעלה יוס –שהמקבל 

ועל זה שואל כ"ק אד"ש מה"מ בהמשך המאמר, והלא זה שיהודה הוא למעלה 
משא"כ  היינו שזה שהמקבל יהי' למעלה מהמשפיע יהי' זה לע"ל, מיוסף יהי' לע"ל,

שזה )לאחרי הנתינת כח וכו' שעכשיו יוסף הוא למעלה מיהודה, היינו שאין הכי נמי 
יכול יהודה להיות למעלה מיוסף, אבל מהענין דסמיכת גאולה לתפילה  (יהיה לע"ל

 , זה שנותןלת הנתינת כחשגם עכשיו יהודה הוא למעלה מיוסף, היינו שגם בהתח נראה
 כח אינו למעלה מהמקבל. הנתינת

ועל זה מבאר שהיינו מפני שגם בתחילת ההשפעה ז"א משפיע למלכות מפני  
שמרגיש המעלה שיהי' לו ע"י זה, והיינו שגם בעת הנתינת כח מודגש המעלה דיהודה 

 יתגלה )בשלימות( לע"ל.זה לגבי יוסף, אלא ש
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ביאור במאמר ד"ה ואתה ברחמיך 
 הרבים תשמ"ח

 
 

 בוימגארטען שיחי' נחם מענדלהת' מ
 תלמיד בישיבה

 
 

מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שבהנסים  1במאמר ד"ה ואתה ברחמיך הרבים תשמ"ח
 ג' נסים: מצינודחנוכה 

א( הנס דניצחון המלחמה שהיתה ביום כ"ד בכסלו )ומבאר בהמאמר, שזהו לפי  
, ולכן היה ביום כ"ד כנגד הכ"ד אותיות 2שהענין דנצחון המלחמה הוא יחודא תתאה
 שבברוך שם שבק"ש שעניינו יחודא תתאה(.

ומכיון שהנס דמציאת פך השמן  3ב( הנס דמציאת פך השמן שהיתה ביום כ"ה בכסלו 
לכן היתה הנס ביום כ"ה כנגד הכ"ה אותיות שבפסוק שמע  4הוא ענין יחודא עלאה

 ישראל שעניינו יחודא עלאה.

' שם הוי' מהוא בגיג( הנס דהספקת השמן לשמונה ימים שהותחל ביום כ"ו, ש 
שם הוי'  –)דלעילא(, מכיון שהנס דהספקת השמן הוא למעלה גם מיחודא עלאה 

 דלעילא.

להעיר מב"י או"ח שם ]הל' חנוכה סתר"ע[ )ד"ה שם מבאר: "בהמאמר  41ובהערה 
הכוונה בזה היא  –והטעם(. ואולי יש לומר, דמ"ש בהמאמר שנס זה התחיל בכ"ו בכסלו 

 ".ההדלקה דכ"ושנס זה הי' בשביל 

כבר דהיינו, שהגם שהדליקו המנורה בבין הערביים דיום כ"ה בכסלו, דהיינו שאז 
התחילה הנס, מ"מ היתה ההדלקה בשביל שהנרות ידלקו כל משך יום כ"ו, ולכן הנס 

 דהספקת השמן היתה )בעיקר( ביום כ"ו.

היה , אם מחשבים יום כ"ו כיום הראשון דהספקת השמן, צלה"בוהנה, לכאורה 

____ 
 .צט ואילך( סה"מ מלוקט ח"ד ע' 1
 .ואילך געיין הביאור בזה בהמאמר ס"( 2
 ( ועיין בארוכה בשיחת ש"פ וישב תשכ"ו. וש"נ.3
 .2אה הנסמן לעיל בהע' ( ר4
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לכאורה צריך להיות חנוכה לתשעה ימים. ואע"פ שהנס התחילה ביום כ"ה, מ"מ כמו 
שאז עיקרו התחיל ביום כ"ו, כמו"כ בזאת חנוכה, עם היות שההדלקה היתה בבין 

וא"כ היתה  –הערביים דזאת חנוכה, מ"מ נמשכה לדלוק ביום שלאחרי זאת חנוכה 
 ל? חנוכה צריכה להיות תשעה ימים ע"פ סברא הנ"

ליום הראשון של ההדלקה, ואם כן  הספיקה השמן: הרי בפך השמן להביןוגם יש 
-לכאורה לא רק שעיקר הנס התחילה ביום שלאחרי יום כ"ה, אלא כל הנס התחילה )

 היתה ניכרת( ביום כ"ו  בההלקה, )שלפני"ז לאו דוקא היתה ניכרת(.

 5מה"מ באופן הנס דחנוכהע"פ ביאור כ"ק אד"ש הוא הביאור בכהנ"ל, שויש לומר 
שהיתה באופן דנמנע הנמנעות,  דהיינו שמצד אחד היתה האש מכלה השמן, ומצד שני  

 השמן לא היתה נגמרת, ונמצא שהנס  היתה ניכרת כל הזמן.

 נים: ועפ"ז נמצא ג' עני

 ד היה ניכר שהשמן לא נגמר.דהיינו שמי –ד בההתחלה דיום כ"ה א( הנס התחילה מי

ביום כ"ה היתה בבין הערביים דיום כ"ה, ולכן עיקר הנס התחילה ביום ב( מ"מ הנס 
 כ"ו.

דהיינו ההדלקה בבין הערביים דזאת חנוכה השמן  –ביום האחרון  –ג( לכאורה 
התחילה לרדת ולא היה צורך בנס, מכיון שכל השמן היה שם. ועפ"ז נמצא דבר פלא: 

אלא שמצרפים יום כ"ה  שבעה ימים שלימיםשהנס דהספקת השמן היתה רק במשך 
 למניין השמונה ימים שאז היתה ההדלקה ליום כ"ו.

ועפ"ז יוצא חידוש גדול, שאע"פ שבזאת חנוכה לא היתה הדלקה נסיית, מ"מ מכיון 
שכל אותו היום היו הנרות דההדלקה של היום שלאח"ז דולקות, ה"ז נחשב לנס בזאת 

 חנוכה.

הנ"ל, שאע"פ שההדלקה היתה בבין ועפ"ז מובן יותר חידוש כ"ק אד"ש שבהערה 
ורואים זה מודגש בזאת  –הערביים דהיום שלפני"ז מ"מ הנס נחשב בהיום שלאח"ז 

 חנוכה, שאע"פ שאז לא היתה הדלקה בפ"ע מ"מ ה"ז נחשב ליום מימי חנוכה.

  

____ 
 ואילך. 481( לקו"ש חט"ו ע' 5
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 כתיבת בענין קיום מצוות 
 ס״ת לפני הציווי

 
 ברוין’ יהודא שיחייעקב ’ הת

 תלמיד בישיבה
 

 
 א.

 
מבאר כ״ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שבהיות בנ״י במדבר,  1בלקו״ש חכ״ד

יום שמת משה, כי במשך כל הארבעים  -קיימו כל בנ״י מצוות כתיבת ס״ת ביום ז' אדר 
שנה כתב כל אחד לעצמו התורה שמשה לימד את בנ״י, וביום ז' אדר סיימו כל בנ״י 

 כתיבת ס״ת שלהם, ובכך קיים כ״א מצות כתיבת ס״ת.

וסף לשאלות שמקשה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שם )אשר לכן מסיק והנה, בנ
דלא כנ"ל(, ישנה שאלה נוספת, דאיך אפשר בכלל לומר שכל בנ"י כתבו את הס״ת 
במשך הארבעים שנה, ובכך קיימו מצות כתיבת ס״ת, אם עפ״ז נמצא שרוב כתיבת 

 הס״ת היתה לפני הציווי?

 ב.
 

שכשאדם מקיים מצוה שמחוייב בה  2ת חינוךוי״ל הביאור בזה, ע״פ מה שכתב המנח
 מדרבנן, ואח״כ נעשה מחוייב בה מדאורייתא, אין צריך לקיימה שוב.

שזה  4כאן שהיה אצלם הענין ד״דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרן על פה" 3ועד״ז
, 6, ומכיון שנתחייבו בלימוד התורה, מכיון שמחוייבים בקיום המצוות5כבר במדבר הי'

____ 
 ואילך. 202ע' ( 1
 ט בשם המרדכי )בשם רבינו טובי'(.-מצוה לא, ס״ק ח( 2
 וראה לקמן ., מכיון שבמדבר לא היו מחוייבים לכתוב ס״ת אפילו מדרבנן( אלא שאינו שוה ממש3
 בפנים.

ראה גיטין ס, ב. ובפירש"י שם ד"ה דברים. וראה שו"ע סמ"ט ובנו"כ שם. וראה בשערי הלכה ( 4
 ומנהג ח"ג ע' קנז. ואכ"מ.

 שזה היה ציווי )גם( למשה. -ראה גיטין שם ובפירש"י ( 5
 ואילך )בנוגע חיוב לימוד התורה דנשים( בארוכה. וש"נ. 12עיין בלקו׳׳ש חי"ד ע' ( 6
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״ הנה במילא היו צריכים ללמוד 7מצוה בפ"ע של "ושננתם לבניך ודברת בם ונוסף לזה
 ע"י כתיבה לפני"ז. -תורה שבכתב 

ומכיון שכבר היה אצלם מעין חיוב לכתוב תורה שבכתב לפני זה, הרי זה כאילו היו 
גם  –כבר מחוייבים מדרבנן בכתיבת ס"ת, ולאח"ז נתחייבו מדאורייתא, ולכן כל כתיבה 

  נחשב לקיום מצוות כתיבת ס"ת. –הציווי מן התורה שלפני 
 

 

 איני מלמד "ביאור הלשון 
  "את בני אלא תורה

 
 ברויןשי'  שלמה זלמןהת' 

 בישיבה שליח
  

 א.

שליט"א את המשנה מלך המשיח כ"ק אדמו"ר  ביאמ 8בשיחת כ' מנחם אב השי"ת
שבעולם ואיני מלמד את רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות : "9בסוף מס' קידושין

בני אלא תורה שאדם אוכל משכרה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ושאר כל 
אומנות אינן כן כשאדם בא לידי חולי או לידי זקנה או לידי יסורין ואינו יכול לעסוק 
במלאכתו הרי הוא מת ברעב אבל התורה אינה כן אלא משמרתו מכל רע בנערותו 

שמובא שם לאח"ז בהגמרא הברייתא ומביא גם את  "ותקוה בזקנותוונותנת לו אחרית 
תניא רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה "

שכל אומנות שבעולם אין עומדת לו אלא בימי ילדותו אבל בימי זקנותו הרי הוא מוטל 
נותנת לו אחרית ותקוה בעת ברעב אבל תורה אינה כן עומדת לו לאדם בעת ילדותו ו

  ".זקנותו

____ 
 דברים ד, ז. ( 7
 ואילך. 311( נדפס בלקו"ש חט"ז ע' 8
 ( פב, ע"א.9
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באר החילוק מ 10ובהמשך השיחה ,ע"פ נגלהומבאר החילוק בין המשנה והברייתא 
הוא בדוגמת החילוק בין נגלה דתורה לפנימיות התורה, ש גם ע"פ פנימיות התורה

ששייך מצב של חולי  ,דהיינו – שהמשנה שמדבר בלימוד התורה שמשמר מחולי וכו'
מתלבש בענינים הלימוד בהתאם ללימוד הנגלה שהוא  –משמרתו ממנו אלא שהתורה 

עולם. משא"כ הברייתא שמדובר במצב שאין שם חולי הדטוב ורע וכו' וקשור עם 
ויסורים )כמובן מזה שבהברייתא מונה רק זקנה ולא חולי(, הוא במעמד ומצב ד"ועמדו 

 זרים ורעו צאנכם" שזהו בהתאם ללימוד פנימיות התורה. 

והן של המשנה  באופןבאיזה אופן שיהי', הן  ,דע"י לימוד התורה ,ממשיך בהשיחהו
או בלימוד פנימיות  ,שבין אם מדובר בלימוד תורה הנגלית ,היינו)של הברייתא באופן 
 12שמעלת התורה הוא כדאיתא בגמרא ,11שם ממשיךו, הרי זה משמרתו וכו'. (התורה

ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענו, ובמילא  בגימט' תרי"א, כי המצות אנכיהיא שתורה 
המאור שבה  ,אפילו אם חסר בה"אנכי ולא יהי' לך" )האמונה(, מ"מ אם הוא לומד תורה

נימיות התורה, כיון מחזירו למוטב. ומדייק בהשיחה שמאור שבתורה קאי על פ
 , הרי גם בלימוד הנגלהכמו שבאור שייך הפסקהנה לאור  השנמשל השבלימוד הנגל

כמ"ש עוונותיכם היו מבדילים, משא"כ בפנימיות התורה  ל להיות הפסק ח"ויכו
 המאור ישנו תמיד. בזה, דהנה שנמשלה למאור, לא שייך הפסק

וכמו כן בנוגע אלינו אם חסר בהאמונה בהרבי שזהו כמו שחסר בה"אנכי ולא יהי' 
ן דעם רבי'ן (, מ"מ "המאור שבה, דער עצם פו13החולק על רבו כחולק על השכינהדלך" )

 .וואס ער האט אריינגעלייגט אין זיין תורה מחזירו למוטב"

שזהו הפי' "מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה"  14ומסיק
האופן דהמשנה והאופן דהברייתא: בהמשנה מדובר שתורה הוא  -שיש בזה ב' אופנים 

פש הבהמית וכו', ובהברייתא מדובר בכלל האומנות דהיינו שאומנותו הוא לתקן הגוף ונ
באופן נעלה יותר שלומד תורה לשם התורה למעלה מכל אומנות שבעולם. ]ולכאורה 
הפי' כאן בהשיחה הוא בהמשך להמדובר לפנ"ז שהמשנה מדבר בלימוד תורה הנגלית 
והברייתא מדבר בלימוד פנימיות התורה[ "ומלמד את בני תורה, וועלכע תורה, תורת ר' 

י. נהוראי איז מנהיג עיני חכמים היינו מאור דוקא וואס דאס איז עומדת לו לעולם נהורא

____ 
 .מס"ח ואילך( 10
 ( בסעי' ט'.11
 ( מכות כג, סע"ב.12
 ( סנהדרין קי, ע"א.13
  י"א.עיף בס (14
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 אפי' בימי חולי יסורים וזקנה".

 

 ב.

ולכאורה צ"ע, דהרי קודם מבאר שיש ב' אופנים בלימוד התורה ושניהם עומדים לו 
שזה שנאמר  מבאר ףבסיום הסעיוזו שיש ב' אופנים,  ףלאדם כו' וכן ממשיך גם בסעי

המאור  –הברייתא מדובר רק בתורת ר' נהוראי בומלמד את בני תורה" בהמשנה ו"
ממשיך לבאר  15שבתורה )תורת חסידות או תורת הרבי(, וכן בסעיף שלאח"ז

שכשעוברים על בקשת הרבי )שהיא באמת פקודה ג"כ( עוברים על מצוות עשה ומצוות 
הרמ"ח איברים שהם רמ"ח שחסר ב –לא תעשה דאנכי ולא יהי' לך, ושזהו הפי' חולי 

מצוות עשה כו', וע"ז אומר בהמשנה והברייתא ש"ששאר כל האומנות  אין עומדות 
לאדם בימי חולי וכו' דאס הייסט אז נגלית התורה לבד וועט אים ניט אויסהיטן פון חולי 
וכו' משא"כ תורת ר' נהוראי איז עומדת לו כו'", היפך ממה שנת"ל שב' האופנים )הן 

 ן חסידות( עומדים לו כו'.נגלה וה

שהמשנה מדבר  –ח' החילוק בין המשנה להברייתא  ףואולי י"ל שמה שמבאר בסעי
בנגלה דתורה והברייתא מדבר בפנימיות התורה, אין הכוונה לפרש תיבת 'תורה' 

שהתורה שמדובר במשנה, הוא נגלה, והתורה שמדובר בהברייתא הוא  –שבמשנה 
פנימיות התורה. אלא הכוונה הוא על המעמד ומצב דהאדם שהתורה משמרו ממנו, היינו 
שבהמשנה מדובר בלימוד תורת הנגלה שאז אפשר להיות חולי וכו' ודוקא 'תורה' 

נהגה ד"ועמדו זרים ורעו עומדת לו, והברייתא מדובר בלימוד פנימיות התורה שהוא ה
צאנכם" )שלכן לא שייך חולי ויסורים רק זקנה שהוא דבר טבעי, כיון שעושין רצונו של 

 מקום(, ואז ג"כ דוקא 'תורה' עומדת לו.

"והנה בביאור תיבת תורה איתא בגמרא תורה  16'תורה' הוא כמו שממשיך 'והפי
רה", וכמו שממשיך לאח"ז בגימטריא תרי"א דהיינו מאור שבתורה שהוא פנימיות התו

המאור שבה שהיא העצם של הרבי שהכניס בתורתו".  -שילמוד "דעם רבינ'ס חסידות 
"און דאס איז וואס ר' נהוראי זאגט איני מלמד את בני אלא תורה" ויש  17ואח"כ מסיים

דהמשנה ודהברייתא )וכמבואר לעיל שב' האופנים הן נגלה דתורה  –בזה ב' האופנים 
תורה(, ובב' האופנים שייך הפסק לשעה וכו', ודוקא כשילמוד תורת ר' ופנימיות ה

____ 
 יב. '( סעי15
  ט'. ףבסעי( 16
 י"א.עיף ( בס17
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 -המאור דוקא, דהיינו תורת הרבי )שיש בה המאור  –נהוראי שהיא מנהיר עיני חכמים 
העצם של הרבי שהכניס בתורתו(, דוקא זה עומדת לו הן במצב של לימוד הנגלה והן 

שנגלה דתורה לא  18שיך לאח"זבמצב של לימוד פנימיות התורה. וזהו ג"כ מה שממ
 ישמרנו מחולי משא"כ תורת ר' נהוראי עומדת לו.

 

 ג.

 ביאור זה עצ"ע מכמה טעמים:ש אלא

 19א. איך יכולים לומר ששייך הפסק ח"ו לגבי לימוד פנימיות התורה, הרי לפנ"ז
 .20מבואר דהכונה במאור שאין שייך בו הפסק הוא פנימיות התורה

ה דתורה לבד לא ישמרנו מחולי משמע שדוקא נגלה לא ב. הלשון בסי"ב שנגל
ישמרנו, משא"כ פנימיות התורה שפיר דמי )וכנ"ל בהשיחה שלא שייך הפסק בפנימיות 

 התורה(.

 פי' זה אינו מתאים כ"כ עם דיוק הלשונות שבהשיחה.ג. 

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

 

  

____ 
 י"ב.עיף ( בס18
 ( בסעיף ט'.19
י' ואילך מתחיל לבאר כל הסוגיא באופן נעלה  ף( אלא ששאלה זו אפשר לתרצה בדוחק שמסעי20

 - ולא כמו שמבואר לפני זה דהכונה הוא פנימיות התורה בכלל - הרבי תדהכונה תורה הוא תור ,יותר
 שלאח"ז. ףהסעי הוא י' סעיףובהמשך ל
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והזכירו סיפר בשבחוהואיל 
 

 
 גרינבערגשי' הכהן  ישראלהת' 

 תלמיד בישיבה

  
על הפסוק "אלה תולדות נח נח איש צדיק גו'" מפרש רש"י "הואיל והזכירו, סיפר 
בשבחו, שנאמר זכר צדיק לברכה". וכן מפרש בפסוק "ואברהם היו יהי' לגוי גדול ועצום 

 גו'" "זכר צדיק לברכה, הואיל והזכירו ברכו". 

 :1הנה בשיחת כ' חשון ה'תשמ"ו מקשה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

חנוך שנאמר בו "ויתהלך  –אברהם ונח היו עוד צדיקים  לפנילכאורה אינו מובן: ד
חנוך את האלוקים ואיננו כי לקח אותו האלקים" )ועד שמצינו שנעשה מלאך כו'(, וכן 

יצחק שהי' "עולה תמימה", וכן  –אברהם ונח  לאחרימתושלח. וכמו כן היו כו"כ צדיקים 
וכל שאר הצדיקים שנזכרו בחומש. וא"כ, מדוע לא יעקב, י"ב השבטים, משה, יהושע, 

ובכל פעם ופעם מהם,  כל אחדהזכיר הכתוב שבח וברכה )"זכר צדיק לברכה"( אצל 
 . . ". שנזכר בתורה?! 

ומבאר, שזהו ע"ד שמצינו בהלכה, שכשמברכים ברכת החיים, או בנוגע לצדיק 
שמזכירים את שמו כמ"פ שכ –שמוסיפים נ"ע, זי"ע, וכיו"ב  –שנמצא ב"עולם האמת" 

 בהמשך אחד, א"צ להזכיר תוארים אלו בכל פעם, כ"א פ"א בלבד.

ומבאר שזהו הטעם שהרמב"ם כותב "אכי"ר" בקשר לביאת המשיח רק פ"א בספרו 
)ללמדנו שכל פעם שמזכירים משיח צריך להוסיף תפלה ובקשה ד"מהרה יגלה אכי"ר(. 

 עוד כמה דוגמאות עד"ז. ע"כ.כיון שמספיק פ"א על כל הספר כולו. ומביא 

קשיא": באם הביאור בזה שלא כתוב שבח וכו' )זכר -ולכאורה יש לשאול "קלאץ
צדיק לברכה( בכל צדיק וצדיק שנזכר בתורה הוא כי כבר נכתב פעם אחת בנוגע לצדיק 

 נח ואברהם הלא פעם אחת מספיק? בשני צדיקיםמדוע צריך להיות  –אחד הרי 

רק ואדרבה: ידוע הכלל שכשמזכירין דבר אחד לגבי שני ענינים בא ללמד ששייך 
כ אם הי' כתוב רק פעם אחת שהי' יכול להיות בנין אב בנוגע לשני דברים אלו. משא"

 לכל הענינים.

____ 
 .322ח"א, ע'  –תשמ"ו  –( תורת מנחם התוועדויות 1
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ספר כאברהם.  –ענין  –ואולי יש לומר שהזכרת ברכה בנוגע לנח אינו באותו המשך 
כל צדיקי ישראל ועדיין צריך הזכרת השבח בנח ללמד  כי הזכרת השבח באברהם כולל
 על צדיקי אומות העולם. ודו"ק.

 

 - שילוח המרגלים דמשה
 שייך לכאו"א

 

 הת' מנחם מענדל שי' פערל 
 *הת' שניאור זלמן צמח שי' ראפ

 שלוחים בישיבה
 

מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את  1במאמר ד"ה וישלח יהושע תשל"ו
החילוק בין המרגלים ששלח משה רבינו להמרגלים ששלח יהושע. שהמרגלים ששלח 
משה רבינו הלכו לתור את כל ארץ ישראל, משא"כ המרגלים ששלח יהושע שנשלחו רק 

", 2אני איני מצוה לך -, שבהמרגלים דמשה כתיב "שלח לך לדעתך חילוק ליריחו. ועוד
 א"כ בהמרגלים דיהושע שהי' ע"פ ציווי ה'.מש

ומבאר "נקודת הביאור בזה, שהציווי דכיבוש הארץ )ברוחניות( הוא )ככל ציווים 
כל הכוחות והענינים דגופו  בכל דור ודור. וכאו"א צריך לכבוששבתורה( ענין נצחי 

יריחו ונפשו הבהמית )ארץ כנען( ולעשותם כלים לאלוקות )ארץ ישראל(. והחילוק בין 
לכללות הארץ בנפש האדם הוא, יריחו הוא ג' הלבושים מחשבה דיבור ומעשה . . 
וכללות הארץ )ארץ ז' עממין( הם המדות שבאדם. וזהו מה שהציווי )ליהושע( לשלוח 
מרגלים הי' שילכו )רק( ליריחו, כי מחשבה דיבור ומעשה הם ברשותו של אדם, ולכן יש 

מחדו"מ שלו שיהיו כולם להוי'. משא"כ המדות שבלב ציווי לכאו"א לתור ולבחון את ה
אינם ברשותו של כל אדם, וצדיקים )דוקא( לבם ברשותם, ולכן במרגלים ששלח משה 
לתור את כל הארץ )לבחון את המדות, שיהיו כולם להוי'( כתיב שלח לך לדעתך, אני 

י בחי' משה, איני מצוה לך, כי העבודה דכיבוש המדות )בשלימות( היא דוקא ע"י גילו
 ואינה שוה לכל נפש".

____ 
 יבדלחט"א הרב שרגא שי' ראפ. ( לע"נ אבי הרה"ת יקותיאל מנחם ע"ה בן *
 ( נדפס בסה"מ מלוקט ח"ב ע' שיא ואילך.1
 "י עה"פ.פרששלח יג, ב. וב( 2
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וממשיך שם, שהיות והתורה היא נצחית, חייב לומר שגם שילוח המרגלים דמשה 
שהיתה לתור את כל הארץ, היא הוראה נצחית לכאו"א מישראל. ומבאר זאת ע"פ 
המבואר בתניא בענין עבודת צדיקים ובינונים שעבודת הבינונים היא בעיקר בלבושי 

" ושייך לכאו"א, משא"כ עבודת הצדיקים 3הבינונים היא "מדת כל אדםהנפש ולכן מדת 
היא בעיקר במדות שבלב, ואין כל אדם זוכה לזה. אלא שאעפ"כ משביעין לכאו"א 
מישראל תהי צדיק, שכל אחד צריך להשתדל בעבודת הצדיקים, כמובאר בארוכה 

 בתניא.

שעיקר הציווי הוא על ועפ"ז מבאר גם בענין מצוות שילוח המרגלים דמשה, שהגם 
מחשבה דיבור ומעשה, מ"מ צריך כל אחד להשתדל ולעשות את כל אשר ביכלתו לקיים 
את השבועה ד"תהי צדיק" היינו שכ"א צריך לתור ולבחון את המדות שלו, שיהיו כולם 

 להוי'. ע"כ.

שבהבטחת הקב"ה לבנ"י על נתינת ארץ ישראל  בזהוהנה לכאורה יומתק יותר 
מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ" היינו שנאמר "מעט  4נאמר

 5במפורש שכיבוש הארץ היא באופן ד"מעט מעט אגרשנו", שמתאים להמבואר בתניא
על קיום השבועה ד"תהי צדיק" שהיא גם לכאורה באופן הנ"ל. "ועוד שההרגל על כל 

צת באמת וכשירגיל דבר שלטון ונעשה טבע שני. וכשירגיל למאס את הרע יהי' נמאס ק
לשמח נפשו בהוי' ע"י התבוננות בגדלות ה' הרי באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא 
וכולא האי ואולי יערה עליו רוח ממרום ויזכה לבחי' משורש איזה צדיק שתתעבר בו 
לעבוד ה' בשמחה אמיתית כדכתיב שמחו צדיקים בה' ויתקיים בו באמת השבועה 

 ". 6שמשביעים תהי צדיק

 

 .ב

היא בפשטות רק ענינה שהרי כל ענין דשלוח המרגלים  לה"ב,לכאורה עדיין צ ,והנה
כהכנה להכיבוש דהז' עממין. ולכאורה קצת תמוה שעל הכיבוש דז' עממין הרי ישנו 

הרי זה  )שהיא ההכנה להכיבוש( לוח המרגליםישדענין העל אילו ו 7ציווי על כאו"א

____ 
 פי"ד.יש ( ראה תניא ר3
 ( משפטים כג, כט.4
 ( תניא ספי"ד.5
 ( לשון אדה"ז בתניא )שם(.6
מ"ע ( כדמוכח גם מזה שהציווי להרוג שבעה עממין נמנה בתרי"ג מצוות )ספר המצוות להרמב"ם 7

  קפז(, שהן נוהגות לדורות )ספר המצוות להרמב"ם שורש ג'(.
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 צווה לך".לדעתך, אני איני מ –לך  חבאופן ד"של

: "וענין כיבוש ז' עממין היא העבודה 48מביא כ"ק אד"ש בהערה שויומתק ע"פ מה 
שילוח המרגלים לתור את הארץ שענינה הוא  ומכל שכן"דאהוי"ר עצמם" ובשוה"ג: 

ששילוח  שלכאורה נראה מכאן"לבחון את מהות אהבה ויראה" )לקו"ת שם נב, א(". 
אז יש את הענין הנה רק אהוי"ר,  – שנו הכיבושלאחרי שיהמרגלים בעבודת האדם היא 

 לבחון את מהות האוי"ר. –ד"לתור את הארץ" 

 

 ג.

יש להוסיף בזה, דהנה בסעי' ד' מבאר כ"ק אד"ש שהעבודה דשלוח המרגלים ואולי 
היא "לתור ולבחון את המדות שיהיו כולם להוי'", שזה לכאורה בשונה מהל' בלקו"ת 

ויש לומר הביאור בזה,  "לבחון את מהות אהבה ויראה",ששם מובא שהעבודה היא 
שהעבודה ד"לתור ולבחון את המדות כו'" היא אכן עבודה ששיך לכאו"א להשתדל בזה, 
משא"כ העבודה ד"לבחון את מהות אהוי"ר" )שבלקו"ת הנ"ל( שהיא רק שייכת לעבודת 

 כו'".הצדיקים. ולכן מביא כ"ק אד"ש את הלשון ד"לתור ולבחון את המדות 

שלפני הכיבוש )שענינה  לפני הכיבוש.ועפ"ז יומתק שעבודה הנ"ל היא אכן 
הפיכת ז' המדות דנפש הבהמית לקדושה( ישנו את העבודה ד"לתור  –בעבודה היא 

 ולבחון את המדות כו'" שהיא הקדמה להפיכת המדות לקדושה.

רי אינה ועפ"ז מובן בפשטות למה שילוח המרגלים הנ"ל אינה נחשבת כציווי שה
ההפיכה דז' המדות דנה"ב  –כ"א הכשרה והכנה בכדי לבא לעיקר העבודה שהיא הכיבוש 

 לקדושה.
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 א"ה כי תשא תשי"במאמר דיאור ב
 א' התמימים

 
 

ד"ה כי תשא תיש"א אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שאוה"ע מאמר ב
בדרגא של ממכ"ע ולא מספיק זה שמבינים אותו בשכל, כי מצד  ל'אמונה'צריכים 

 שהם היפך השכל.הגם  ,השיקוע בתאוות יכולים לעשות דברים

גם  –משה רבינו בכדי שהאמונהאת  כיםצרי בנ"יובהמשך המאמר מבאר, אשר 
לבוא עד כדי כך לעשות דברים שאפי'  יםיכול – והי' בפנימיות. כי אם לאת –בממכ"ע 
 ינם עושים.אוה"ע א

 בנ"י צריכים גם את משה רבינו?אילו וצ"ל מדוע לאוה"ע מספיק האמונה לבד, ו

כיון שאסור לו, דהיינו דברים  –ואולי י"ל, שמכיון שדברים אלו שהגוי אינו עושה 
כשעושה אותם אין זה כ"כ גרוע כמו כשיהודי עובר על  – 1שהם היפך "לשבת יצרה"

. )ולמשל, לגוי אסור רק המעשה שמפריע ל"לשבת יצרה", ואצל יהודי, עצם 2רצה"ע
ענין השיקוע בתאוות אע"פ שאינו ממלא אותם במעשה בפועל, הוא דבר בלתי רצוי(. 
לכן, בכדי שהגוי ישמור א"ע מלעשות דבר זה, מספיק האמונה. וליהודי שדבר זה הוא 

 ע"י משה רבינו. – שזהו, ירהיתמסוכן הרבה יותר בשבילו, צריך שמירה ועזר 

משא"כ אוה"ע  צריך להיות בביטול, שבכדי לקבל השפעה מהקדושה, 3וע"ד הידוע
 .שמקבלים מבחי' מקיף, אצלם מגיעה ההשפעה בדרך ממילא. ועצ"ע

____ 
 ובכ"מ.  430ואילך חט"ו ע'  431( ראה לקו"ש ח"ה ע' 1
  .18הע'  12( ראה גם תורת מנחם התוועדויות תשכ"ה ח"א ע' 2
 ( כמבואר בד"ה ביום עשתי עשר, תשל"א. )ספר המאמרים מלוקט ח"ג ע' צט(. 3
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 חסידות
 
 פעולת אור דאצילות בכלים דבי"ע
 

 

 הורוויץ’ שיחי מנחם מענדל’ הת
 תלמיד בישיבה

 

רידתו מה ין המשכת האור וינלכאורה יפלא כל עכ"ק אדנ"ע: " אומר  1בסה"מ תרנ"ט
שיורד ובא להאיר בכלים ואותיות שזה היפך טבעו דטבע האור הוא לעלות למעלה 
ולידבק ולהכלל במקורו כי ידוע דכל המשכת אור גם כמו שנמשך מן המאור הוא בבחי' 
גילוי ההעלם שהו"ע עילה ועלול ובעו"ע טבע העלול להדבק בעילתו כי כל עו"ע הוא 

ת עילתו ולזאת חפץ ומשתוקק להדבק בעילתו ולא העלול מרגיש אבערך זל"ז וא"כ 
להתרחק ממנו ולירד למטה כו' וז"ש כי הו"א ראש אוכלה הוא שנמשל אלקות לאש 
דכמו שטבע האש הוא לעלות למעלה כמו"כ האור האלקי הוא תמיד בבחי' עלי' לעלות 

שהוא בעילוי אחר עילוי בעצמותו דוקא ולא לירד למטה כו' וכן הוא בכל דבר רוחני 
בבחי' עלי' דוקא . . הנה"א הוא בבחי' עלי' דוקא . . הגוף והנה"ב הוא בבחי' ירידה כו' . . 

 שרשו באוא"ס הסוכ"ע".

ולכאורה צריך להבין: א( זה שאדנ"ע אומר ש"כל דבר רוחני הוא בבחי' עלי' דוקא" 
שרק האור  2ו"כל המשכת אור . . הוא בבחי' גילוי ההעלם שהו"ע עילה ועלול" והרי ידוע

דאצילות הוא בבחינת גילוי ההעלם משא"כ האור דבי"ע הו"ע מאין ליש? ב( הרי הנה"ב 
 הבהמית הוא ג"כ ענין רוחני )כפשוט( ואעפ"כ הוא "בבחי' ירידה כו'"?

____ 
 ע' ו' ואילך. (1
 ובכ"מ. נסמן בהערה שלאח"ז. –( מאמר ד"ה לולב וערבה 2

o
 o
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וזלה"ק:  3ויש לומר הביאור בזה, בהקדם מש"כ במאמר ד"ה לולב וערבה תרנ"ט
ין אצי' לבריאה יצי' עשי', דבאצי' מאיר שם "דבאצילות מאיר שם הוי' . . וזהו ההפרש ב

הוי' ובעולמות בי"ע מאיר שם אלקים ושם אדנ"י, והגם דמבואר במ"א דכללות עולמות 
אבי"ע נכללים בד' אותיות הוי' יו"ד באצי' ה' בבריאה וא"ו ביצי' ה' אחרונה בעשי', זהו 

 ". עכ"ל.מצד מדריגת האצילות שמתלבשים בבי"ע דאימא עילאה מקננא בבריאה

אי': "ועיין מענין כי חלק הוי' עמו בזח"א . . וז"ל הרמ"ז שם בכל מקום הם  4ובתו"א
אחוזים בו בין בבי"ע בין באצי', כי חלק ה' הם ד' אותיות הוי' שהם נשמת ד' עולמות, 
לכל אחד יש לו חלק בפנימיות שלהם עכ"ל. ובפרשת תרומה . . כתב וז"ל שאע"פ שיש 

אצילות היינו בבחי' כלי העולמות אבל לא בבחי' האור הפנימי פירוד בין בי"ע ל
המתפשט בהן, שהרי סודו שם הוי' יו"ד באצי' ה' בבריאה ו"ה ביצירה ועשי' עכ"ל. ויש 
לעיין איך שייך לומר שכל ישראל יש לכל אחד ממש חלק משם הוי' שהוא בבחי' אצי' 

יש לומר שאע"פ כן שרשן כולם ממש, דהיינו או אצילות העליון או אצילות שבבי"ע, ו
מאצי' ממש רק פירוש נשמות דבי"ע היינו שהנשמה שבגוף אינה כ"א מבי"ע אבל 

 שרשה ממש יש לומר כולם מאצי'". עכ"ל.

עכ"פ רואים מב' קטעי מאמרים אלו, שיש בעולמות דבי"ע בכללות ב' ענינים א. 
 אצי' ממש ומ"מ מאצי'(.אורות. וב. כלים. והאור הפנימי שבכל עולם הוא מאצי' )לא 

והנה במאמר ד"ה וידבר הוי' . . זאת חוקת התורה תשי"א, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ 
עה"פ והחיות רצוא ושוב שיש בזה ב' פירושים: א. שהחיות הן בבחי' רצוא ושוב. ב. 

 שחיות העולמות הוא בבחי' רצוא ושוב.

אלוקי )האור( הוא ומבאר ששני הפירושים עולים בקנה אחד, כי מכיון שחיות ה 
תמיד בבחי' רצוא ושוב, לכן גם הנבראים )החיות( הם בבחי' רצוא ושוב. היינו שהאור 

 פועלת בהכלים שיהיו בבחי' רצוא ושוב. 

ומבאר שנבראים שמרגישים מקורם הם תמיד בבחי' רצוא ושוב )כמו החיות(, אבל 
בבחי' רצוא ושוב, ומ"מ נבראים שאינם מרגישים מקורם )כמו הגוף( אינם תמיד ובגלוי 

בהעלם גם אצלם יש את הענין דרצו"ש. וממשיך ומבאר שגם הנשמה שהיא בבחי' נברא 
 הרי אינה תמיד בבחי' רצוא ושוב.

ובהמשך המאמר מבאר שכל זה הוא בהאור דממכ"ע, אבל בהאור הסוכ"ע הרצוא  
לים אל ושוב הם בחי' אחת מצד הביטול שבאור הסוכ"ע, והשוב הוא רק ביטול הכ

____ 
 ( סה"מ תרנ"ט ע' ל', ובכ"מ.3
 ואילך.מדבר עג, ב ב( 4
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 האורות.

והנה ע"פ הנ"ל מובן שהטעם שהנשמה היא תמיד בבחי' עלי' היינו מפני האור 
דאצילות שהיא בבחי' רצוא ושוב פועלת גם בנפש האלוקית להיות בבחי' רצוא ושוב, 
ולא קשה מהנ"ל שעולמות בי"ע הם נבראים מאין ליש מכיון שהאור שבבי"ע הוא 

 א ושוב ופועלת בכלים דבי"ע.מאצילות לכן הוא תמיד בבחי' רצו

וזה שנפש הבהמית הגם שהיא רוחני אינה בבחי' רצוא ושוב, היינו מפני שהיא 
מאורות דתוהו לכן למטה שרשה מק"נ. אבל כשנפש האלוקית מגלה בה שרשה נעשה 

 .5בה ג"כ ענין רצוא ושוב

 ותן לחכם יחכם עוד.
 

 

 בענין חקיקה מעבר לעבר
  

 רייצעסשי'  שמואל אייזיקהת' 
 תלמיד בישיבה

  
בין חקיקת אותיות באבן )כמו במציבה(,  אודות החילוק  6ידוע המובא בחסידות

וחקיקה באבן מעבר לעבר )כמו שהיה בהלוחות(, שבחקיקה באבן יש מקום למציאות 
זולת האבן שאפשר למלאות את מקום חקיקת האותיות עם )אותיות של( דיו, משא"כ 
בחקיקה מעבר לעבר אין מקום למציאות נפרדת כלל, ולכן בחקיקה מעבר לעבר 

 עצמים עם האבן. האותיות מת

והנמשל מובא בנוגע החילוק בין כח הגבול דא"ס לפני הצמצום וכח הגבול דא"ס 
לאחרי הצמצום, שלפני הצמצום אין כח הגבול מסתיר כלל על כח הבלי גבול, משא"כ 

בדרגת אוא"ס הסוכ"ע אע"פ שעדיין אין מציאות העולמות, מ"מ יש  –לאחרי הצמצום 
ות, בדוגמת אותיות החקוקת על האבן שאע"פ שאינם נתינת מקום למציאות העולמ

מלאים דיו )מציאות זולת האבן( מ"מ הרי הם נותנים מקום למציאות נפרדת, ולכן 

____ 
רחוק תרנ"ח )סה"מ תרנ"ח ע' קפה(. עיין ד"ה ויעמד העם מ –ולהעיר שגם עצם נה"ב אינו רע  (5
 ובכ"מ. 
 וש"נ.  38-38ראה לקו"ש חל"ז ע'  (6
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 לאחרי הצמצום יש ירידה בהאוא"ס, ואז כח הגבול מסתיר על אוא"ס.

]ויש עוד אופן של אותיות בכתיבה בדיו על הספר שאז האותיות הם נפרדים ממש 
נמשל לזה הוא באור הממלא כל עלמין שאז כח הגבול מסתיר לגמרי על מהספר, וה

 אוא"ס )כח הבלי גבול( עד שנותן מקום למציאות העולמות[

מביא אדנ"ע משל זה וז"ל: "והנה באותיות החקיקה גופא יש  7והנה, בהמשך תרס"ו
יקה והב' כמו חקיקת האותיות שהיו בלוחות הברית שהיה בהם החק . .ב' מיני חקיקה 
 והגם דבאופן כזה חסר מהאבן והאותיות ניכרים יותר כו'", . .מעבר לעבר כו' 

 וממשיך לבאר הנת"ל שבאותיות החקוקת מעל"ע אין מקום כלל לאחיזת האותיות.

הנה במאמר ד"ה כי ישאלך בנך תשל"ח מוסיף ומבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
יסרון הנ"ל( שבחקיקה באבן א( החיסרון שבחקיקה סתם באבן, )בנוסף לחאת  8שליט"א

 וב( חסר מהאבן. 9האבן במקום החקיקה משחיר

ולכאורה צריך להבין, הרי מצד ב' חיסרונות אלו )ועכ"פ מצד חיסרון השני(, הרי 
ן מקום כלל יבחקיקה מעבר לעבר נחסר יותר מהאבן, ואף שבתרס"ו שם מבאר שא

זה שנחסר מהאבן אינו נחשב  לאחיזת האותיות, מ"מ לכאורה אי"ז ביאור מספיק למה
כחיסרון בחקיקה מעבר לעבר, ובפרט לגבי חקיקה סתם הרי הוא חיסרון גדול יותר 

 כנ"ל?

מעבודת  10ולכאורה אפשר לבאר זאת בהקדם הסיבה המובא בכ"מ בחסידות
הקודש, שבא"ס יש )לא רק כח הבל"ג אלא( גם כח הגבול, שבאם לאו כן, אתה מחסיר 

 שלימותו.

א"ס שלפני הצמצום, הרי אין אור הגבול מסתיר כלל על אוא"ס הבל"ג, והנה, באו
ועל כן הוא  –ועל כן אז נגלה שכל הענין דכח הגבול הוא השלימות של הא"ס דהקב"ה 

ע"ד שבהמשל האותיות הם חלק ממש מהאבן, ואין שייך לומר שהם מחסרים מהאבן, 
כח הגבול מסתיר על כח הם הם שלמות האבן. משא"כ לאחרי הצמצום ש–שהרי אדרבה

 הבל"ג אז אומרים שהחיסרון נחשב לחיסרון.

____ 
 ע' תפג. (7
 ע' ריח. וש"נ. סה"מ מלוקט ד' (8
והסיבה ולזה מציין לסה"מ תרס"ו ע' תעד, אבל בנוגע לחיסרון השני אינו מציין לשם ע' תפג,  (9

לכך בפשטות היא, שבתרס"ו שם מובא החיסרון בנוגע חקיקה מעבר לעבר, וכאן מחדש כ"ק אד"ש מה"מ 
 שזה חיסרון נוסף בחקיקה סתם.

 ראה מאמר ד"ה וידעת )מאסקווא( תרנ"ז בתחילתו )סה"מ תרנ"ז ע' מח ואילך(. וש"נ. ובכ"מ. (10
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: באותיות החקוקות מעבר לעבר, הרי האבן הוא מציאות האותיות 11ובסגנון אחר קצת
והאותיות הם מציאות האבן, וא"א להפריד ביניהם כלל, ואם כן, הרי מכיון שהאותיות 

. ועפ"ז מובן ההסבר בתרס"ו הם חלק ממציאות האבן, הרי א"א לומר שהם חיסרון בו
שם אשר מכיון שאין האותיות מציאות זולת מהאבן, לכן אין זה שחסר יותר מהאבן 

 נחשב לחיסרון כלל.
 

 

בבינוניםבאמת לאמיתו אהבת ה'   
 

                                                                                                 
 קראסניאנסקי’ שיחימרדכי צבי  ’הת

 תלמיד בישיבה 

  
בתניא פי"ח איתא: "אף מי שדעתו קצרה בידיעת ה' ואין לו לב להבין בגדולת א"ס 
ב"ה להוליד ממנה דחילו ורחימו אפי' במוחו ותבונתו לבד, אעפ"כ קרוב אליו הדבר מאד 

 ".באמת לאמיתולשמור ולעשות . . מעומקא דלבא 

, שבבינוני, אהבתו אינה מבאר כ"ק אדה"ז פי"ג דהרי בתניא צלה"בוהנה לכאורה 
 .כו'שיכול לחזור וליעור אחר התפילה  בבחי' אמת לאמיתו, מאחר

ת, שבבינונים שטות, שבפי"ג מדובר על אהבה שכלייש לומר הביאור בזה בפ ואולי
אינה בבחינת אמת לאמיתו מצד עצמה. משא"כ בפי"ח מדבר על האהבה מסותרת שבכל 

ש מישראל שהיא בבחינת אמת לאמיתו )גם מצד עצמה(, ועיין בתניא פמ"ד שכתב נפ
"ואף אם נדמה לו לכאורה שהוא כח דמיוני לא יחוש מאחר שהוא אמת לאמיתו מצד 

 ".12עצמו בבחי' אהבה מסותרת

____ 
ם, שבהלוחות, האבן שמחוץ ראה המאמר דש"פ בחוקותי תשמ"ח. ולהעיר מהמבואר ש (11

לאותיות גם בלוחות עצמם נחשבים לפסולת הלחות. וע"פ הנ"ל שהאבן בהנמשל הוא אוא"ס הבל"ג אינו 
נת' שבנ"י הם כמו האבן והתומ"צ הם כמו האותיות, הפוך  1מובן. וגם יל"ע שבלקו"ש הנל"ל הערה 

ע שצריך להחדיר התומ"צ בנו, אבל מהנתבאר בסה"מ מלוקט ד' שם. וי"ל שבלקו"ש שם המשל מובא בנוג
עניינם גילוי משא"כ בנ"י. וגם יש לתרץ שאלה הראשונה  –תומ"צ  –בנוגע לעצם הענין דתומ"צ ובנ"י 

ע"ד הידוע בענין תומ"צ ובני ישראל, שבנ"י שרשם למעלה מהתורה ועד"ז כח הגבול הוא למעלה מכח 
 הבלי גבול. ועצ"ע.

"שיש ב' בחי' . . בחי' חיצוניות ובחי' פנימיות . . ופנימיות הלב  ( ועייג"כ באגרת הקודש סי' ד':12
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שאפילו בחינת אהבה מבאר כ"ק אדה"ז בתניא פי"ט דהנה , אלא שעדיין צלה"ב
גם האהבה מסותרת אינה בבחינת  וא"כ,מסותרת יכולה להיות בבחי' שינה ברשעים, 

 אמת לאמיתו מצד עצמה. 

: "ואהבה שאינה אומר כ"ק אדנ"ע 13ויש לומר הביאור בזה, דהנה, בקונטרס העבודה
 תלוי' בדבר היא האהבה שלמעלה מטו"ד דהיינו שהיא בבחינת אהבה עצמית, ובזה יש

 ". בחינת יחידה כו'ו ב' מדריגות, הא' בחינת אהבה דהיינו הרצון דמדריגת מקיף דחי'. .

, מ"מ אין זה פועל ביותרה מדריגה גבו וממשיך שם, ש"בחינת רצון הנ"ל הגם שזהו
הרי זה פועל על הנה"ב  . .אמנם בבחי' יחידה שבנפש . .  כ"כ על החומריות דנה"ב

 היפך וכו'".להפוך עצם מהותו מההיפך אל ה

וממשיך שם "אך בחינת האהבה מוסתרת שבכל אחד ואחד מישראל שכאו"א רוצה 
 ".14בטבעו לאלקות, הרי הרצון הזה אינו פועל בהחומריות

 וע"פ המבואר בקונטרס העבודה הנ"ל, יש לתרץ ב' תירוצים לקושיא הנ"ל: 

 ןוות, ולכשבתניא שם פי"ח מדבר על בחינת מקיף דחי', היינו הרצון עצמי למצ (א
. ולכן אינה (שם)יכול להיות שהרע יכול להיות חוזר וניעור, כמבואר בקונטרס העבודה 

 באמת לאמיתו, כי אם לגבי מדריגתו. ובפי"ח מדובר מצד מדריגתו.

ע"פ הנת"ל מקונטרס העבודה, אודות החילוק בין מקיף דחי' ומקיף דיחידה, ב( 
על הנה"ב, ורק כשנגלה המקיף דיחידה הרי גלה אינו פועל הוא מתגם כש ,שבמקיף דחי'

הוא פועל על הנפש הבהמית, לכן אע"פ ששייך להיות בהעלם, מ"מ כשנגלה הרי הוא 
בבחינת אמת לאמיתו ממש, ובתניאר פי"ח שם מבאר האהבה שמצד המקיף דיחידה, 

 ולכן הוא בבחינת אמת לאמיתו ממש.

____ 
היא הנקודה שבפנימיות הלב ועומקא דלבא שלמעלה מעלה מבחי' הדעת והתבונה שיוכל האדם להתבונן 
בלבו בגדולת הוי'. וכמבואר בתניא פי"ט שהיא אהבה הטבעית שבנפש האלוקית שבכללות ישראל 

בשרשה ומקורה אור א"ס ב"ה וכו'". דהיינו שיש ב' מדריגות: א( אהבה  שחפצה ורצונה בטבעה לידבק
 שכליית וחיצונית. ב( אהבה פנימית שלמעלה מטו"ד.

 .( פ"ה13
 ( ועייג"כ במאמר ד"ה ואתה תצוה תשמ"א ס"ה ואילך )סה"מ מלוקט ו' ע' קלב ואילך(. 14
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 נגלה
 
 

 עין הרע גדרבענין 
 
 *א"ראסניאנסקי שליטק ת ר' מנחם מענדל"רהה

 ישיבההאש ר
 

 
יקשה על פסק הטור / כותל בגינה משום היזק ראי', או כדי שיהא ניתפס כגנב

עין הרע ע"פ מכתב כ"ק גדר  -הביאור /קאתינא דיוסף אנא מזרעא/והשו"ע
 והראב"ד יבאר שיטת הרמב"ן/יבאר שיטת הטור והשו"ע/אד"ש

 
 .א

 כותל בגינה משום היזק ראי', או כדי שיהא ניתפס כגנב
 

 הכותל את בונין - בחצר מחיצה לעשות שרצו השותפין" 1איתא בריש מכילתין
. .   המדינה כמנהג הכל, בונין - לבינין, כפיסין, גזית, גויל לבנות שנהגו מקום. באמצע

 ".אותו מחייבין - לגדור שנהגו מקום, בגינה וכן

 אין]בחצר[  הכותל גובה כמהוז"ל " 2גובה הכותל פסק הרמב"םשיעור ובנוגע ל
 עשרה גבוהה במחיצה חבירו מגינת גינתו להבדיל כופהו בגינה וכן, אמות מארבע פחות

 ".טפחים

 .ל"עכ "אמות ארבע כותל אלא גדול שיבוש זה א"אד וכתב ""הראב והשיג עליו 

____ 
 י א' התמימים."נרשם ע ,פ שיעור שנמסר בישיבה"ע ( *
 .א ,ב בתרא בבא (1
 .טז הלכה ב פרק שכנים הלכות ( 2

o
 o
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האם חיוב המחיצה בגינה הוא הוא, טעם הפלוגתא, מבאר ד 3בחידושיוהרמב"ן ו
דעת  –ההזיק  ך מחיצה גבוהה ד' אמות בכדי למנועמשום היזק ראי', )ולכן צרי

 –במחיצה גבוהה עשרה טפחים לו )ואז די  כגנב נתפס שיהא כדיהראב"ד(, או משום 
שגובה המחיצה בחצר צריכה להיות ד' חולק על הרמב"ם ופוסק ולבסוף  דעת הרמב"ם(.

 :וז"ל .אמות

 זקוק ואינו כגנב נתפס שיהא כדי אלא והבקעה הגנה גדר שאין שאומר מי ויש" 
 גב על ואף ל"קיי הכי נמי אנןו . . ראיה היזק משום בה שאין עשרה למחיצה אלא

 כתב וכן, בתשובותיו ל"ז הספרדי משה רבי הרב השיב כך, איתמר קמא דלישנא דאליבא
  ."ל"ז רבותינו כל דעת כן ולא נכון ואינו, בחבוריו

' כדר, שאני גינה" 4בגמ' איתאלכאורה יש להקשות לדעת הרמב"ם מהא ד ,והנה
 בשעה חבירו בשדה לעמוד לאדם אסור: רב אמר הונא רב אמר אבא' ר דאמר, אבא

אפי' יותר גינה חמורה הסתכלות בבגמ' ש ובכך מבארים ",בקמותיה עומדת שהיא
 . רעה )רש"י(עין ב חצר סתם, מכיוון שאם יסתכל בה יזיקנו מהיזק ראי' של

מחיצה גבוהה עשרה טפחים )שאינה בדי  הרמב"ם שבגינה דעתאינו מובן  ,וא"כ
 (?ועין רעה מונעת היזק ראי'

 :5וז"ל ל"לוני לחכמיוהנה באמת שאלה זו כבר תירץ הרמב"ם בתשובתו 

 שאני לא וכי אותה לשאול כמוכם גדולים לאנשים היתה לא השאלה זאת תשובה"
 ועושה ויושב עומד שהוא בעת חבירו אדם שיראה ודאי גדול היזק שהוא ראיה היזק בין

 הם חסידות דברי שאלו בישא עינא משום חבירו קמת שיראה ראיה היזק ובין צרכיו
 דעיקר דהילכתא אליבא ואינו הוא בעלמא שינויא השינוי ואותו רעה בעין בו יעיין שלא
 לפי אמות ארבע צ"א חצירות של בגגות אבל דרין אדם שבני מקום בחצר ראיה היזק
 נתפס דיהא היכי כי סגיא טפחים עשרה במחיצת אלא בגגות לדור אדם בני דרך שאין
ביא ראי' ]ע"כ התירוץ, ועתה מ שם לדור אדם בני דרך שאין ותלגנ ו"ק כגנב עליו

 בגדור אותו מחייבין היינו בבקעה אפילו בישא עינא של ענין מאותו ואם[ 6לשיטתו
 כלל לגדור בבקעה אותו מחייבין שאין נתברר וכבר הוא בבקעה חבירו של קמתו שעיקר

____ 
 ה על הרמב"ם הל' שכנים שם.במגיד משנ א, הובא ,ד דף בתרא בבא מסכת( 3
 .ב' ,ב( 4
 מורנו על הרמב"ם שם. ולהעיר מלשון סיום מכתבם "יורנו עוז השאלה והתשובה הובא במגדל( 5

-יו"דיום הבהיר והזמ"ג ימים הסמוכים ל ,מים" אפיקי על תערוג כאיל לתשובתו אנחנו צמאים כי גאוננו
 וד"ל. י"א שבט.

 ראה בחידושי הרמב"ן שם, שמשיב על ראייתו ומחלק בין גינה לבקעה ע"ש.( 6
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 אדם בני משום אלא ראיה להיזק חוששין אין ולעולם טפחים בעשרה ולא אמות' בד לא
 וזה נינהו בעלמא שינויי בגינה שם שנאמרו הדברים ואותן כחצירות הקבוצין ובמקומות

 " עכ"ל.להאריך צ"וא ברור דבר

, מוכרחים טפחים בעשרה די ולפיכך בגנה ראיה היזק שאיןהיינו שלשיטת הרמב"ם 
" מפני עין בקמותיה עומדת שהיא בשעה חבירו בשדה לעמוד לאדם אסורלומר שהגמ' "

)דלכן אינו חייב לבנות ד'  היא לא אליבא דהלכתא, אלא רק מילתא דחסידותא -הרע, 
 .אמות(

 

 .ב
 יקשה על פסק הטור והשו"ע

 

והנה, בנוגע לפסק הטור והשו"ע מצינו דבר פלא, מחד גיסא מביאים הם את שיטת 
. הרמב"ם להלכה, ומאידך גיסא פוסקים הם שאסור לאדם להזיק שדה חבירו בראייתו

 :וכדלקמן

 ם"הרמב כתב"וז"ל בנוגע לגובה המחיצה,  7הטורפסק  בהלכות שותפים בקרקע
. וכן בשולחן ערוך הביא המחבר את דעת ' טפחים"י ובבקעה בגינה הגדר גובה דשיעור

 (.8הרמב"ם להלכה )ואח"כ הביא ג"כ את דעת הרמב"ן כ"יש אומרים"

 להסתכל לו אסור לחברו היזק בו יש אם בראייתו אפילופסק ד" 9נזיקין הלכותבאך 
 ".בקמותיה עומדת שהיא בשעה חבירו שדה על לעמוד לאדם אסור יהודה רב דאמר בו

, עין הרעמשום היזק ראי' ד שדה וגינת חבירובאסור לו להסתכל ש פסקווהרי אם 
)ולא  ' טפחים"?י ובבקעה בגינה הגדר גובה דשיעור" להלכה דעת הרמב"ם יםאיך מביא

 .ק?(זיכהראב"ד והרמב"ן דצריך לבנות ד' אמות בכדי למנוע הה יםפוסק

דאסור להסתכל בשדה ו, ב"ם לא הביא בשום מקום איסור זהוכנראה בפועל, דהרמ)
 חבירו(.

 שדה על לעמוד לאדם אסורשההזיק ד" 10בל' הטור דרישהובפרט כפי שמדייק ה

____ 
 .קנח י'ס( 7
 .וראה ג"כ בבית יוסף על הטור שהביא ג"כ ב' הדעות( 8
 .שעח י'ס( 9

 נקטו "ולא שעח( סימן ע"שם, וכן כתב ג"כ בחיבורו על השו"ע וז"ל )סמ שעח י'ס משפט חושן ( 10
 שגורמת אלא היזק בהן עושה אין עצמה מצד הראיה דשם משום, ד"קנ דסימן ראיה היזק הני בלשונם
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 רגיל ,זיק ראי'מה שונה" שהוא היזק דעין הרע, בקמותיה עומדת שהיא בשעה חבירו
 ". וז"ל:עצמה מצד לה תזיק הראיהמשום שבעין הרע "

 הדינים דהנהו בעיני נכונה היותר היא ת"בדלי" דאמר" הספרים גירסת העיון אחרי"
 ידי ועל תשמישים כמה שעושה במקום בחצירו לחבירו יראה שלא היינו שם הנזכרים
 מפני וקצתם בעסקיו יראה שחבירו חפץ אדם אין כי מעשותם למנוע יצטרך ראייתו
 ש"וכמ ראיה היזק בשם ל"חז שכללוהו אלא עצמה מצד הזיקה שהראיה ולא הצניעה

 לעמוד דאסור הא אבל היזק שמיה ראיה היזק לן קיימא ל"ז( א"ס) ז"קנ סימן ריש רבינו
 ומזה עצמה מצד לה תזיק שהראיה מטעם היינו בקומתה שעומדת בשעה התבואה על

 אבל ת"בדלי דאמר גרסינן שפיר הכי ומשום' כו בראייתו ואפילו ש"וכמ כאן רבינו איירי
 ".ל"וק בהו להזיק אסור כן גם ראייה היזק בהנהו ודאי

וע"פ סברתו י"ל שהמסתכל בקמת חבירו חמור יותר מהזיק ראי' סתם, מפני שבעין 
 מחיצהמספיק שהטור ק וספביותר אינו מובן איך , ועפ"ז 11מזיקה עצמההראי'  ,הרע

 ?בלבד עשרה טפחים

____ 
 או גבול השגת היזק לו שיבוא שירא או, ממנו( ה)שבוש מכח בחצר עסקיו יעשה לא שחבירו כגון, היזק
היזק". ואע"פ  וגורמת בה שולטת עצמה מצד דהראיה בקמותיה שדה כ"משא, באלו כיוצא ענינים שאר

( בגמרא) דאמר למאן איכא דבזה, דאסור שכן מכל הנהו איסור לענין "אבל שעח סימן ע"שמסיים שם סמ
חסידות", מ"מ בטור ושו"ע לא למדו גמ' זו כמדת חסידות אלא כהלכה, שאסור  מדת אלא ביה דלית

 להסתכל בקמת חבירו.
הזיק ממשי. פעולת ממש  זוהיולהעיר מדברי גדולי הראשונים והאחרונים בענין עין הרע, ש( 11

 ולדוגמא:
[ הרואה עין( ]העיין) הוא הרע יןשע בתלמוד הוא : "ומפורסם(ב פרק )אבות ץ"לרשב אבות בספר מגן

[ א קז מ"ב] המקבל בפרק אמרו כן ועל, ונכסיו אותו מזיק והוא ושנאה קנאה דרך נכסיו את או חבירו את
 בקמותיה עומדת שהיא בשעה חבירו שדה על לעמוד לאדם אסור[, ב ב ב"ב] שרצו השותפין בפרק וכן

 ."מזיקין מהעין ניצוצות שיצאו מזה תתמה ואל. .  בעיניה לה דקלי משום
 אדם בני עם הדר זה נראה ואינו גוזל כותב דעין הרע גזילה היא, וז"ל "יש קיט( )סימן חסידים בספר

 בשלהם". רעה ועינו
במזרחי )הובא בגו"א בראשית כא, יד( כותב בענין העין הרע שהכניסה שרה בישמעל "דעין הרע הוא 

 כאילו הכה אותו בחרב". 
לם למהר"ל )נתיב עין טוב סוף פרק א'( כותב "ידוע כי עין הרע יש בו כח אשי שורף, בספר נתיבות עו

 כי בעל עין הרע שורף בעינו ויש להזהר ולהשמר מזה.. . כי העין הזה שורף כמו האש שהוא שורף 
ומה שאמר על מלאך המוות הוא מלא עינים, ועד"ז כתב )בח"א על מס' ע"ז( בנוגע למלאך המוות "

המציאות ולכן אל  –עין הוא כח ממנו בא ההעדר לבריאה, כי זה ענין העין שהוא מביא ההעדר ר"ל כי ה
 .א עינים"אמר שהוא כולו מל
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בשו"ע . משא"כ 12שום תוקף הלכתי שלדעת הרמב"ם אין להזק דעין הרע, וסיףולה
 יכולים" 13בנוגע לקריאת התורה וז"ל ,את הענין דעין הרע להלכה למעשה הביא המחבר

 הרע". עין בשביל אלא מניחים ואין, האב אחר והבן זה אחר זה אחים' ב לקרות

אין יכולים לעשות משהו שמצד הוא היזק, שמפני שעין הרע יוצא שהמחבר פוסק 
 .14עיקר הדין היה אפשר לעשותו

 ., איך פוסק כהרמב"םועפ"ז מתחזקת עוד יותר השאלה הנ"ל
 

 .ג
 קאתינא דיוסף אנא מזרעא

 

 מעינא ודחיל למתא דעייל מאן האי" 15בנוגע לעין הרע מצינו בגמ' ובהקדים:
 בידא דשמאליה דידא וזקפא, דשמאליה בידא דימיניה דידא זקפא לנקוט, בישא

 עינא ביה שלטא דלא קאתינא דיוסף מזרעא פלוני בר פלוני אנא: הכי ולימא, דימיניה
 רבי. עין עולי אלא עין עלי תקרי אל', וגו עין עלי פרת בן יוסף פרת בן שנאמר, בישא

 עליהם מכסים מים שבים דגים מה הארץ בקרב לרב וידגו: מהכא אמר חנינא ברבי יוסי
 ".בהם שולטת רעה עין אין יוסף של זרעו אף, בהם שולטת רעה עין ואין

____ 
ענין זה משתקף בכו"כ מקומות בתורתו של הרמב"ם, ולדוגמא בנוגע לדין ד"עשוי אדם שלא  (12

 ומוספין תמידין בהלכות מבאר(.א משום עין הרע )כפי שרש"י להשביע עת עצמו" אינו מבאר שהטעם הו
 ויפקדם" הוא משום שנאמר ,אחר דבר ידי על אלא ישראל למנות מבאר דהטעם שאסור ד( )פרק

כן אינו מעתיק ההלכה שמביא . ", ואינו מביא את הפסוק מפרשת כי תשא "ולא יהיה בהם נגף"בטלאים
 הרי"ף שלא יהיה לאדם שדה בפתח העיר משום עין הרע, ועוד.

משום שסובר  זהודר, שאינו מביא בשום מקום במשנה תורה בנוגע להלכה את הענין דעין הרע, והעיק
 דזה רק משום מילתא דחסידותא, ולא הזיק ממש.

 .ו סעיף קמא סימן תורה ספר קריאת הלכות חיים אורח( 13
 זה לעדות פסולים שהם מפני מביא שני טעמים לאיסור א( ' על הטור )שם(יוסף יתולהעיר דב'ב( 14

 .הרע עין בשביל וב( נאמנה' ה עדות וכתיב לזה
עם דעין הרע, ואע"פ דיש כמה חסרונות ופירכות על הטעם אך בשולחן ערוך מביא רק את הט

מביא את הטעם דעין על ובפדפסולים לעדות, ולכן אינו יכול להביאו )ראה פרי מגדים, גר"א שם(, מ"מ 
 הרע ופוסק עפ"ז הלכה למעשה.

מזה  שם טוב כתב דכל ההלכה הזאת לא המחבר כתבה, אלא נוספה אח"כ, )ויש לציין, דבספר כתר
דהלכה זו לא הובאה, אך באמת בדפוסים קדומים יותר משנות ק "לפמ -ראה בדפוס ישן משנות הש"לש

 .(כבר הובאה הלכה זוק "לפל -הש"כ
 .ב ,נה ברכות ( 15
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 דיוסף מזרעא, "אנן 17דבשלמא כשאמרו בני יוסף ליהושע 16ומקשה המהרש"א
 מזרעא אנא" 18אמר ר' יוחנןוכן כש" הם אכן היו זרע יוסף. בישא עינא ביה שלטא דלא

הם אכן  שהוא ידע שמשפחתו מזרע יוסףמסביר המהרש"א דיש לומר " קאתינא דיוסף
 . אך כאן מדובר הרי על כל אחד, ולא רק על מישהו שמזרע יוסף?היו מזרע יוסף

עי"ל דכל ישראל נקראו ע"ש יוסף דכתיב ]ב[דהלחש הוא כן ו]א[ "ל ומתרץ:"וי
 ".נוהג כצאן יוסף וגו' וק"ל

 ותירוצו אינו מובן:

כן", איך יעזור הלחש אם בפועל אינו לתירוץ הראשון, מה הפירוש "דהלחש הוא 
 מזרע יוסף שנתברך שלא תשלוט בו עין הרע?

ולתירוץ השני, אם כל ישראל ע"ש יוסף נקראו, ולכן לא שולטת בהם עין הרע, 
 ?19למה צריך ללחש

 

 .ד
 עין הרע ע"פ מכתב כ"ק אד"שגדר  -הביאור 

 

 וביאור הענין:

שהגמרא  20קשורים אם מספר זוגימ' בסוגיא דכל מיני עניני כישוף המצינו בג
. בהדיה קפדי לא - קפיד ודלא, בהדיה קפדי - דקפיד כל: דמילתא כללא" 21אומרת

 ".מיבעי למיחש ומיהו

____ 
 .שם (16
 .א"עס ,בבא בתרא קיח .ב ,סוטה לו (17
 .א ,בבא מציעא פד .א ,ברכות כ (18
ישראל, ומהו זה שמצינו בכל הש"ס אודות עין הרע, עין הרע ב איןלפי"ז ד אינו מובן, ועוד (19

 ולדוגמא:
 חבירו שדה על לעמוד לאדם אסור[, ב ב ב"ב] שרצו השותפין ובפרק[ א קז מ"ב] המקבל בפרק

 לשטוח שאסור[ א ל מ"ב] מציאות אלו בפרק, בעיניה לה דקלי משום בקמותיה עומדת שהיא בשעה
[ א כ ברכות] שמתו מי ובפרק[ א פד מ"ב] הפועלים בפרק וכן, עינא משום רבים בפני אבידה של טלית

 מת ואחד הרע בעין מתים ותשעים תשעה[, ב קז מ"ב] המקבל בפרק וכן[. ב קיח ב"ב] נוחלין יש ובפרק
 . עצמו במיתת

 נקראו "דלא שלטא בי'ה עינא בישא"?כל ישראל ע"ש יוסף ע"פ תירוץ המהרש"א והרי 
 ., אקי פסחים מסכת (20
 .ב ,שם (21
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, נחש לו המנחש כל" 22רבי מראועד"ז מצינו גם בנוגע למנחשים וקוסמים ש
 ".מדה כנגד מדה משום אלא! כתיב ף"אל ד"בלמ והא. ביעקב נחש לא כי: שנאמר

 והקסמים שהנחשים - נחש לו המנחש כלמקשר ביניהם בפירוש וז"ל: " 23והר"ן
 דקפיד מאן:( קי פסחים) פסחים ערבי בפרק וכדאמרינן דבר בכל שנזוק אחריו רודפין
 "'.וגו נחש לא כי שנאמר ליה קפדין

 באגרת מיום כ"א אייר תשט"ז: 24מלך המשיח שליט"אכ"ק אדמו"ר  והנה, כותב

אודות פב"פ שחש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו, כשאין משימים ובמ"ש "
 ."לב לזה כלל והיסח הדעת בתכלית, מבטלים אותם

שכמו שהנחשים והכשפים מגיעים רק למי  ,ולכאורה י"ל שזהו ע"פ הגמ' הנ"ל
שחושש מהם, כן הוא גם בנוגע לעין הרע, "כשאין משימים לב לזה כלל וכו'" אין זה 

 ק.מזי

בעיר אחת שלא הקפידו על העליות, וחכם וכן הובא בספר נוהג כצאן יוסף, מעשה 
 .25 בהדיה קפדי לא קפיד ודלאהעיר לא מיחה, ואף הוא אמר 

 בר פלוני אנא" יאמר, מעין הרע דחילועפ"ז אתי שפיר מה דאיתא בברכות דמאן ד
מכיון שכל ענין עין הרע ", דהרי בישא עינא ביה שלטא דלא קאתינא דיוסף מזרעא פלוני

" )ולא שכל מי בישא מעינא דחילשייך רק במי שחושש מזה, וכדיוק לשון הגמ' ד"
, ממילא לא 27, ויסיח דעתו מזה26שיאמר את הלחשכלומר זאת(, הרי שנכנס לעיר צריך 

____ 
 .א ,לב נדרים (22
 .שם (23
 .אג"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א חלק יג עמ' צד (24
 אפילו משמע, מניחין ואין "מדקאמר. שם( קמא סימן חיים )אורח יוסף ומה שכותב בספר ברכי (25

 ".הרע עין דאיכא כיון, שיעלו להו מנחינן לא אנוחי, הרע לעין חיישי לא הם אם
וכפירוש הרשב"ם , "מיבעי למיחש ומיהו בהדיה קפדי לא - קפיד ל"ק, מכיוון שאף בגמ' איתא "ודלא

 ולכן לכתחילה לא מניחים לעלות.שם בפסחים, 
ועד"ז כתב בבאר היטב )שם( בשם היד אהרן "אם כבר עלה לא ירד ...אבל אם רוצה לעלות מוחין 

 בידו".
וע"פ המבואר בפנים אתי שפיר דמכיון שאין זה הזיק )מפני שאינו חושש( "לא ירד", אך לכתחילה 

 "לא יעלה" משום ד"למיחש מבעי'".
וכביאור המהרש"א "שכל ישראל נקראו ע"ש יוסף" ולכן כמו שבזרעו של יוסף לא שולטת עין ( 26

 מזה. הרע יבטח בקב"ה שלא יארע לו כל רע, וממילא יסיח דעתו
ולהעיר מביאור הצמח צדק בזה ד"זרעו של יוסף לא שלטא ביה עינא בישא", )הובא בספר ( 27

הענין ע"פ קבלה וחסידות ומסיים שזהו ענין שם רלז(, ומבאר  ,דא"ח צמח צדק, אות ע' –הליקוטים 
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 .28תיפגע בו העין הרע

 .ה
 יבאר שיטת הטור והשו"ע

 

 ובהקדים:הנ"ל יש לבאר שיטת הטור והמחבר, כל וע"פ 

, מפני מה אנו אומרים שהמזיק מחויב למנוע 29מיגאש י"רבנוגע להיזק ראי' מבאר ה
"? ומבאר עצמו את להרחיק הניזק על דאמר יוסי' כר לן קיימאהיזק ראיתו מחבירו הרי "

 ".בגירי יוסי רבי מודה ואמרינן הוא גירי ראיה היזקד"

 הניזק על דאמר יוסי' כרהילכתא  לן קיימאוז"ל: "ואע"ג ד 30וכן כתב גם האור זרוע
 ., מודה ר' יוסי בגירא דידיה דמזיק בעי לסלוקי"עצמו את להרחיק

 בו יש אם בראייתו אפילוועפ"ז מחוור, שבנוגע להסתכלות בשדה חבירו, פוסקים ד"
 .31", מכיון שמזיקו בעין הרעבו להסתכל לו אסור לחברו היזק

בניית הכותל בינו לבין גינת חבירו, אי אפשר לכופו לבנות  אעפ"כ בנוגע לחיובאך 
של  וחשש, אלא אין ההזיק "גירי" ]פעולתו[ כותל ד' אמות, מכיון שכאן )בעין הרע(

____ 
 י"ש.השגחתו ית' אל צדיקים ועמך כולם צדיקים, שמלשונו משמע ששייך לכאו"א להגיע לדרגא זו. ע

" אין הפירוש שהיה מזרע קאתינא דיוסף מזרעא אנאועפ"ז אולי יש לומר דזה שר' יוחנן אמר "( 28
 .אלא שלא שלטא בו עין הרע, כמו שלא שלטא בזרעו דיוסף ,יוסף כפשוטו

  (א"ע נו שבת" )דדוד בזכותיה ודריש מהפך מדוד דאתי רבי :רב אמרוהביאור: בנוגע לרבי "
  אך בנוגע לרבי יוחנן ויוסף הצדיק, מצאנו בכמה מקומות בדרז"ל בדיוק להיפך: 

 בנות רבות, כלנה על עלית ואת חיל עשו בנות רבות דכתיב מאי: יוחנן רבי אמר" (א ,כ דף סנהדרין)א. 
 ".ובועז יוסף זה - חיל עשו

 ששניהם, מלמד: יוחנן ר"א, מלאכתו לעשות הביתה ויבא הזה כהיום ויהי: כתיב" (ב ,לו סוטה)ב. 
 ".נתכוונו עבירה לדבר
 אבל, בתלמודו שלם אמר יוחנן' "רבנוגע לויבא יעקב שלם עיר שכם  ה( סי' עט פר' )ב"ר וישלח .ג
 .לו" עמלה עמל נפש אומר הוא ולהלן, עמלי כל את אלהים נשני כי שנאמר, שכח יוסף

ולאידך גיסא יש להעיר ממה שכתב הר"י ענגל )גיליוני הש"ס, שבת ד' ע"ב( בנוגע לר' עקיבא שלומד 
 מלאכתו ממש, מכיון שהיה גלגולו של יוסף. – מלאכתו לעשות הביתה ויבא

היה מזרע יוסף כפשוטו, אלא ע"ד ר' יוחנן אין הכרח לומר )כהמהרש"א( שבפנים  בוארמהוע"פ 
 ". וצ"ע.קאתינא דיוסף מזרעא אנא"חד יכול לומר כדאיתא בברכות דכל א

 .ב ,ו בתרא בבא( 29
 .א ,ג בפסקיו על בבא בתרא( 30
 ואפי' מספק יש איסור להסתכל. .והרי דבר הפשוט שאי אפשר לחייב את הניזק לא לחשוש( 31
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 .32הניזוק

 .ו
 והראב"ד יבאר שיטת הרמב"ן

 

 לאדם אסור" ע"פ דברי הגמ' יםשפוסקוהראב"ד אך מעתה צ"ל שיטת הרמב"ן 
, שבגינה צריך לבנות גדר גבוהה "בקמותיה עומדת שהיא בשעה חבירו שדה על לעמוד

ד' אמות בכדי למנוע ההזיק. איך אפשר לחייב את המזיק לגדור עד ד' אמות אם ההזיק 
 אינו גירא דילי', כמבואר לעיל?

אזיל כאן לשיטתיה. ע"פ מה שמבאר בנוגע ל"חלון אין לו די"ל בנוגע לרמב"ן 
על שמעון, לחצר שמעון, אין לו חזקת ג' שנים חזקה", שאם לראובן היה חלון פתוח 

 .ם החלוןושמעון יכול לכופו לסתו

 מחל דאפילו"  34? וע"ז מבאר הרמב"ן33לאחר ג' שנים כבר מחל הניזק ושואל, דהרי
 יכול אדם ואין לדעת בו ולהסתכל בראיה להזיקו למזיק הוא אסור דודאי כיון הניזק
 תחטא ואל חלונך סתום לזה נאמר כרחנו על, עינים בעצימת היום כל לעמוד בכך ליזהר
 ".תדיר

, חבירו שדה על לעמודג"כ בנוגע לעניננו דמכיון שיש עליו איסור  ועד"ז יש לומר
, אנו מחייבים אותו לבנות כותל ד' אמות בשביל שלא יחטא בכך ליזהר יכול אדם ואין

 .35תדיר

____ 
 אינו ובבקעה בגינה גדר גובה שיעור" ( כותבג סעיף) קנח סימןבמה שכתב הלבוש עדיין קשה, ב( 32

 אסור שאמרו ג"דאע, ראייה היזק כך כל בהן שייך אין ובקעה דבגינה משום וטעמא, טפחים עשרה רק
 נכריח ולא הרע עין משום חסידות מידת אלא אינו, בקמתה שעומדת בשעה חבירו שדה על שיעמוד לאדם
 כך". בשביל אמות ארבע לגדור

 אמרו לפיכך, בו להסתכל אסור לחבירו היזק בו יש אם בראיה ואפילו( כותב "ה סעיף) שעח סימןאך ב
 ".הרע בעין שמפסידו מפני בקמותיה עומדת שהיא בשעה חבירו שדה על לעמוד לאדם אסור ל"חז

וזוהי לכאורה סתירה מפורשת, האם יש איסור להסתכל בשדה חבירו, או זהו רק משום מדת חסידות. 
  וצ"ע.

 ר לראובן להסתכל בו ולהזיקו בראי'.על פתיחת החלון, אע"פ שעדיין אסו( 33
 .א ,נט ב"ב ן,"הרמב חידושי( 34
אין מחייבין אותו. והרי לדעת  –דהרי במקום שנהגו בפירוש שלא לגדור אך עדיין צריך ביאור ( 35

מחייבים אותו מפני מה אין אנו  חבירו שדה על לעמודיש עליו עדיין איסור הרמב"ן מכיוון שלכאורה 
 לבנות כותל בשביל שלא יחטא תדיר?

 ויש לבאר בשני אופנים:
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שיש חזקה  מקומותאך עדיין צ"ל לשיטת הראב"ד, דהרי הראב"ד פוסק בכמה 
, מ"מ )אם יש לו לדעת בו ולהסתכל בראיה להזיקועל המזיק בהזיק ראי', ואע"פ שאסור 

 א"א לכופו בכדי שלא יחטא. חזקה(

וא"כ הדרא קושיא לדוכתא, איך פוסק שבגינה צריך לבנות גדר גבוהה ד' אמות 
 בכדי למנוע ההזיק, אם ההזיק אינו גירא דילי'?

שסוברים שגם בגינה עוסקים אנשים  36שסובר כדעת הראשוניםבפשטות יש לומר 
ב"מילתא דצניעותא", ומכיוון שכן צריך לבנות כותל ד' אמות, מפני שזה כמו כל הזיק 

 ראי', ולא משום עין הרע.

מסתבר לומר כן, מפני שגם בבקעה פוסק הראב"ד שגובה הכותל ד' אמות,  איןאבל 
 ינשי מילתא דצניעותא.ודוחק גדול לומר שגם בבקעה עבדי א

, 37וי"ל שסובר דמכיון דסתם גינה מקום שנהגו לגדור הוא, זוהי מציאות
גודרים את גינותיהם משום עין הרע, ולכן אין להחשיב את כולם שהמציאות היא ש

את עיניו המזיק החשש של היזוק, כפעולתו שלו מכיון שזה בדרך ממילא, וע"כ כשנותן 
 גירא דילי', וחייב. –העין הרע פעולתו נחשבת  ,ומסתכל בשדה חבירו

  

____ 
, מכיוון חבירו שדה על לעמודמכיוון שנהגו שלא לגדור, מוכח שאין מקפידים על עין הרע, מותר א. 

 שאינו מזיקו.
 שדה על לעמוד)ודוחק קצת דהרי לא מצינו בשום מקום, דבמקום שנהגו שלא לגדור אין עליו איסור 

 , וע"כ יש לבאר כאופן הב'(.חבירו
שאין מקפידים על עין הרע, ל שדה חבירו משום ד"למיחש מבעי'ה", אך מכיון עדיין אסור לעמוד עב. 

 ולכן אין העין הרע מזיק, א"א לחייבו לבנות כותל משום ד"למיחש מבעי'ה".
 ק."משט (36
 .או גדר הלכתי ,ע"פ החקירה האם זוהי מציאות (37
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 שיטת רש"י במקיף וניקף )ד, ב(
 

 *' בוימגארטעןהת' מנחם מענדל שי
 תלמיד בישיבה

 

ב. מבאר הנחת  \א. מקשה כמה קושיות על שיטת רש"י בהסוגיא
ג. מב אר ב' יסודות בסוגיא  \היסוד בשיטת רש"י בהסוגיא ע"פ המאירי

 \ד. מבאר עוד יסוד בביאור הגמרא \זו ע"פ כתבי ר' אייזיק
 ה. מבאר עפ"ז כל השאלות הנ"ל. 

 

  .א

 ת רש"י בהסוגיאמקשה כמה קושיות על שיט
 

הנה, בשיטת רש"י על המשנה והגמרא ישנם לכאורה כמה וכמה עניינים הצריכים 
 ביאור, ומהם:

ר"י סובר שאם גדרה  –לשיטת רש"י רואים, שבההו"א דהגמרא, לשיטת ר"ה א. 
ללישנא בתרא, ]שכדלקמן מהריטב"א  –, ובהמסקנא 38ניקף חייב וה"ה אם גדרה מקיף

שנא זו אפשר להתאימה גם לשיטת ר"ה, ומביא ע"ז ראי' נראה שרש"י סובר שלי
[ רואים שר"י סובר שחייב דוקא אם גדרה ניקף, וצריך להבין חילוק 39מהגמרא בב"ק

 הסברות למה בההו"א סבר שלר"י לא שנא בין מקיף וניקף ובהמסקנא כן.

' ב' תירוצים האחרונים בגמ' לשיטת רב הונא נראים לכאורה הפכיים, שלתי' הבב. 
לת"ק משלם דמי רביעית )אם גדרה מקיף( ולר"י משלם הכל )לפי דמי קנים בזול(. 
ובתי' הג' לת"ק משלם הכל )אפילו אם גדרה מקיף(, ור"י אם גדרה מקיף אינו משלם 

 !40כלום

____ 
נפטרה אור לה'  אייזיק שוויי ע"ההרה"ג  ה"תאשת הר –שוויי ע"ה  גאלדאנתי מרת ( לע"נ דודתי זק*

 שבט שנה זו.
 ( רש"י ד"ה אימא סיפא.38
 ( כ, א.39
האחרון שבמשנה יקיל יותר מהת"ק, אבל מ"מ אינו מבאר  אשתנאפשר ( בריטב"א מבאר, איך 40

 הסברא דר"י וכו'.
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בזה שאמר לו רבא "ואי לא דיינינא לך כרבי יוסי  41בהסיפור דרוניא בגמראג. 
בזה"ל: "וא"ת לפי גי' רש"י לעיל לא חייש רבי  )ואליבא דרב הונא(" מבאר הריטב"א

יוסי אלא בעמד ניקף בלחוד? וי"ל, דהתם הוא שנגדרו במפוזרים אבל כשגדר מקיף 
ארבעתן בבת אחת הכל מודים שחייב ניקף בכולן או כרב הונא או כרבי חייא בר אהבה". 

 עכ"ל.

", משמע שגם 42ולכאורה כוונתו בזה לבאר, שלגירסת רש"י במשנתינו "עמד ניקף
לר' הונא אפשר לפרש כהלישנא בתרא בגמ' )שם( דפליגי ת"ק ור"י במקיף וניקף 

 וכדמשמע מהגמרא בב"ק.

הרי לר"י חייבים רק בעמד ניקף, ולא בעמד מקיף, ואם כן איך היה  –ועפ"ז קשה 
 רבא יכול לפסוק כר' יוסי בהסיפור דרוניא, שגדר מקיף?

 אחת גם ר' יוסי מודה שחייב בהכל. ומבאר, שכשגדר מקיף ארבעתן בבת 

 ולכאורה יש לעיין, מהי סברת החילוק בין גידור במפוזר וגידור בבת אחת.

לפי סברת הריטב"א הנ"ל שרש"י סובר להלכה כאב"א הג' שבגמרא,  לכאורה ד. 
וא"כ הול"ל  –צ"ע, שהרי לת"ק ה"ה אם עמד מקיף ישלם הכל, ולר"י רק אם עמד ניקף 

 "ק אליבא דר' הונא?    דיינינא לך כת

      

  .ב

 מבאר הנחת היסוד בשיטת רש"י בהסוגיא ע"פ המאירי

ויש לבאר כל הנ"ל, בהקדם ביאור הנחת היסוד בסוגיא זו לפי שיטת רש"י, שיש 
 לבארה בהקדם דאיתא במאירי )בביאור שיטת רש"י(: 

ר, רוצה "הדרך השני...המכוון בדבריהם הוא שהם פירשוה מצד היזק ראי' הגמו
 לומר שבינו לבינו, ובמקום שלא נהגו לגדור או בסתם בקעה.

ואחר שהם מפרשים אותה בעיקר היזק ראי' והוא ראי' שממנו לחבירו, אתה צריך 
לפרש בהיקף זה שהקיף בינו לבין חבירו, ואמר שאם גדר את הראשונה ואת השני' ואת 

 השלישית, אין מחייבין אותו מטעם שלא נהגו לגדור.

ם גורסין בגמרא לדעת רבי יוסי שבעמד ניקף לבד וגדר את הרביעית הוא וה

____ 
 ( ה, א.41
רש"י( כמו שהוכיחו כמה מרש"י ד"ה אימא סיפא הנ"ל מינה ( ודלא כהג"ה ברש"י על המשנה, )שא42
 רש"י "ניקף וה"ה למקיף" היינו שרש"י גורס במשנתינו עמד ניקף. ששמפר
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שמגלגלין עליו את הכל הואיל וגלה בדעתו שנוח לו בכך הרי הוא כמי שנתרצה בבנינו 
של זה והרי הוא כאילו עשאו בשליחותו, הא אם עמד מקיף אין מגלגלין עליו בכלום עד 

 יוסי.שיראה לנו גלוי דעתו מצד אחר ופסקו כרבי 

ומכל מקום, כל שגלה דעתו מצד אחר, אף בעמד מקיף מגלגלין עליו, והוא 
שהוצרכו במעשה של רוניא לגלגל עליו גלוי דעת מצד אחר, שאלמלא גלוי דעתו לא 

 . 43היו מחייבין אותו מצד ההקף שהרי עמד מקיף היה

ין ויראה לי לשיטה זו שאף בעמד מקיף לבד בלא גלוי הדעת שמצד אחר, יש צדד
שנגלגל עליו את הכל שאף בזו יש בה צד שיש כאן גלוי דעתו של מוקף, וכגון שהמקיף 
אין לו שדה מאותו הרוח רביעית והיה בידו של זה לעכב שלא לגדור מצד רביעי, שמא 

 .44יארע לו מקח באותו צד והכותל מפסקת

ו ואם תשיבני ממה שאמרו ברבינא שהקיף את רוניא מארבע רוחותיו והצריכוה 
לפייסו והודיעוהו שאם לו פייס היו מגלגלין עליו את הכל ומ"מ לא דנוהו כך אלמלא 

 שגלה דעתו שנוח לו בבנין.

נראין הדברים דהיו לרבינא ארבע שדות לסביבותיו של רוניא ולא היה בהקפו גלוי 
, הא כל שאין למקיף שדה ברוח 45דעת אצל רוניא שהרי לא היה יכול לעכבו מלבנות

 הלה מניחו להקיף, מגלגלין עליו את הכל...". עכ"ל המאירי לכאן.רביעית ו

 היזק ראי': –ועפ"ז יש לבאר שכל היסוד של החיוב במשנתינו לשיטת רש"י הוא 

והביאור בזה: דאע"פ שהוא מקום שלא נהגו לגדור, ואם כן איך אומרים ששייך 
הוא, שכשיש גלוי  היזק ראי' בענין שהניקף יצטרך להשתתף בהוצאת הכותל, והתירוץ

 הוי כמקום שנהגו לגדור. –דעת הניקף 

____ 
( דהיינו שלשיטת המאירי )דלא כריטב"א הנ"ל(, מועיל גלוי דעת "מצד אחר", היינו שכשרוניא 43

שר לגלגל עליו ג"כ שגלה דעתו גילה דעתו שנוח לו בהשמירה של הכתלים מרגל אדם ובהמה, אפ
 בהשמירה מהיזק ראי'.

דהיינו שלשיטתו, גם אם נאמר לשיטת רש"י שגם ר"ה סובר שר"י סובר מגלגלין דוקא בעמד ניקף  
דאז יש גלוי דעת, מ"מ עדיין יש סברא חזקה לומר כההו"א שניקף וה"ה למקיף, ולכן גם בהמסקנא מועיל 

 ערות כמה שיטות באופן הגילוי דעת שצ"ל.בהגלוי דעת מצד אחר. ועיין לקמן 
( והנפק"מ בין ב' אופני הגילוי דעת בהמאירי היא, דלאופן הא', הוא באופן של פעולה, משא"כ 44

 מחאת הניקף. –באופן הב' הגילוי דעת הוא רק מצד א' 
קנות ( דהיינו מכיון שרבינא היה מקיף את רוניא מד' רוחות, רוניא לא היה יכול לטעון שרוצה ל45

שדה בצד שני של הגדר. ולכאורה, הרי יכול לעכבו מלבנות בשדהו? ומזה נ"ל שלשיטת המאירי, גם אם 
אפילו מצד אחר, יש לגלגל על הניקף כר"י וכו',  –המקיף בונה הכותל בשדהו, ויש גלוי דעת הניקף 

 .12. לקמן הערה 6(. ועיין לעיל הערה ד' כשיטת הראב"ד בסוגיא זו )על רמב"ם הל' שכנים פ"ג הלכה
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יש ב' שיטות איך ללמדה,  46וההסברה בזה, בהקדם, שבמשנה הקודמת, הנה בגמרא
א( שהיזק ראי' שמי' היזק. ב( היזק ראי' לאו שמי' היזק. והנה, עפ"ז צ"ל שמשנתינו קאי 

פ מה שפירש רש"י שם גם להשיטה שהיזק ראי' לאו שמי' היזק. והביאור בזה הוא ע"
: "חלוקת חצר שהושוו דעתם לחולקה, וכגון שלא היה בה ח' אמות כדי לזה וכדי 47וז"ל

לזה שאין האחד יכול לכוף את חבירו לחולקה, ולהכי תני שרצו שכיון שרצו לחולקה 
 בונין כותל אבנים על כרחם.

ין לו ואם בא האחד לומר אי איפשי ביציאה זו אלא מסיפס בעלמא אין שומע 
 משום היזק הראיה". 

אז שמי'  –דהיינו שגם אם אמרינן שהיזק ראי' לאו שמי' היזק, אם הסכימו לכך 
 היזק.

ועד"ז במשנתינו, כשיש גילוי דעת הניקף, אז אמרינן שהסכים לבניית הכותל, ואז 
 מחייבין אותו בהוצאות בניית הכותל, וכדלקמן. –אע"פ שהיזק ראי' לאו שמי' היזק 

 

  .ג

 באר ב' יסודות בסוגיא זו ע"פ כתבי ר' אייזיקמ

 בענין זה: 48ויש לומר הביאור בזה ע"פ ב' נקודות המבוארים בכתבי ר' אייזיק

מבאר )ע"פ הריטב"א( סברת המחלוקת בין ר' הונא ור"ח, ששיטת ר"ה הוא, א( 
ששדה הרי היא כשדה העשוי' ליטע לענין שמירה, לכן יכול לתובעו עבור כל הוצאות 

עיקר הכותל הוא בשביל שמירה מהיזק ראי', לכן בנוגע לשמירה יכול  –כותל. ולר"ח ה
 לתובעו רק עבור ההנאה מזה והוי כשדה שאינה עשוי' ליטע. 

ובסגנון אחר: לר"ח מסתכלים על התועלת שיש מן הכותל, והוא רק בענין השמירה 
סתכלים על הגילוי דעת מהיזק ראי' שלזה סגי בכותל העשוי' מדמי קנים בזול. ולר"ה מ

 בנוגע הכתלים עצמם.

]ויש להוסיף ולבאר שי"ל שחולקים, שלר"ה הגילוי דעת הוא כמו הסכם לפני 
הבני' ששניהם צריכים להשתתף בכל הוצאות הכותל, ולר"ח הוא כמו הסכם עכשיו, 

 שמ"מ הוי היזק ראי', ומ"מ צריך לשלם רק עבור הנאה וכתועלת מהכותל[.

____ 
 .ב, רע"ב( 46
 ( רש"י ד"ה פלוגתא שם. והוא גם להשיטה דהיז"ר לאו שמי' היזק כדמוכח מרש"י ד"ה נפל שאני.47
 יט. עיי"ש. –( ע' יז 48
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 ת החילוק בין סברת ר"י ות"ק הוא:אשר נקודב( 

לת"ק מסתכלים על תועלת כל כותל בנפרד איך הוא מועיל בהשמירה,  ולכן גם אם 
בנה המקיף רק ג' כתלים, מ"מ יש לו תועלת שמירה מג' צדדים, אלא מכיון שמצד א' 

 א"א לחייבו על התועלת משאר הג' כתלים. –אינו מוקף 

 שע"י ד' כותלים מתווסתף ענין כללי בהשמירה.מה  –ולר"י מסתכלים בענין הכלל 

]ויש לבאר זה בדא"פ ע"פ חקירה ידועה בהיזק ראי' מצד מה היא, אם שע"י ראיית 
חצר חבירו מזיק הוא לחבירו או "מניעת ההשתמשות" שעי"ז שהוא יכול לראות בחצר 

י' חבירו נעדר חבירו מלהשתמש בחצירו, שלתנא קמא היזק ראי' הוא מצד היזק הרא
כפשוטו לכן יש תועלת מכל כותל בנפרד )ומ"מ אי אפשר לחייבו לשלם עד שיש ד' 
כתלים כפשוט( ולר' יוסי היזק ראי' הוא מצד מניעת ההשתמשות ולכן אם אין ד' כתלים 

 אין שום תועלת משאר הכתלים[. 

 

  ד.

 מבאר עוד יסוד בביאור הגמרא

ש"י החיוב במשנתינו הוא משום והנה מכהנ"ל יוצאים ד' יסודות: א( אשר לשיטת ר
היזק ראי'.  ב( אשר כאן, האופן להתחייב הוא ע"י גילוי דעת הניקף. ג( אשר פליגי ר"ה 
ור"ח  במה מתחייב הניקף ע"י גילוי דעת, אם בהתועלת של הכתלים, היינו בדמי קנים 

י בזול, או בהוצאת הכתלים עצמם. ד( אשר הנפק"מ בין פלוגתת ר"י ות"ק הוא, שלר"
השמירה מהיזק ראי', שאינה  –מסתכלים רק על התועלת הכללית של כל הד' כתלים 

רק ע"י כותל א' כי אם הצירוף כל הד' כתלים יחדיו, ובלי כותל א' אין שום תועלת. 
שכל כותל שומרהו מהיזק  –ולת"ק מסתכלים על התועלת וההנאה מכל כותל בנפרד 

  ראי'. 

מה הוא הגילוי דעת דניזק בההו"א של הגמרא, ונראה לבאר יסוד חמישי, והוא, 
נחשב כגילוי  –שאפילו בלי בניית צד הרביעי, כ"א שכל הד' צדדים נבנו ע"י המקיף 

לא מיחה בהמקיף בעת הבני', ה"ז נחשב  49דעת. שלכאורה הסברא לכך הוא, משום שאם

____ 
( כסברת הרא"ש סי' ז' ולשיטתו צ"ל שתיקה בפירוש בכדי שיהי' גילוי דעת אמנם להרמב"ן זה 49

שהניקף יכול למחות נגד בניית הכותל אבל אם לא מיחה  שהוא מקום שלא נהגו לגדור מועיחל לזה
ממילא מתחייב בהוצאות הכותל כמו במקום שנהגו לגדור אפי' בלי שתיקה בפירוש וי"ל שהמאירי 

 בפירושו הב' סובר כהרא"ש )באופן אחר קצת(.
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 .50כהסכמה מצדו

 

 .ה

 מבאר עפ"ז כל השאלות הנ"ל

 הנ"ל:ועפ"ז יש לבאר כל השאלות 

בההו"א של הגמרא הו"א שלכו"ע שתיקתו של הניקף מועלת לגילוי דעת, ולכן א. 
 הו"א שגם לר"י ה"ה אם עמד מקיף מגלגלין עליו את הכל, ולא נחלקו אלא בר"ה ור"ח. 

אבל בהמסקנה גילוי דעת הניקף הוא ע"י פעולה דוקא
51

. 

שם(, שיש לומר הנה, הסברא באב"א השני' הוא )כמבואר בכתבי ר' אייזיק ב. 
 שמסתכלים על הנאה הכללית מהשמירה מהיזק ראי'. –סברת ר"י גם בשיטת ר"ח 

והנה לת"ק אמרינן קם דינא, והיינו משום שלהת"ק יש תועלת מכל כותל הנפרד,  
נפטר מכל הג' כתלים )אפילו אם הוא בעצמו בונה כותל  -ומכיון שכבר יצא מבי"ד זכאי 

 ביעי אם בנהו מקיף )והניקף שתק ולא מיחה(.( ורק חייב בכותל הר52רביעי

ולר"י אמרינן הדר דינא, והיינו שמפני שעדיין לא היתה שום גילוי דעת בנוגע 
שמירה הכללית שע"י הכתלים, נמצא שבעצם אף פעם לא נפטר בדין מהוצאות ההיזק 

ניקף ראי', רק מההנאה של כותל בנפרד, ולכן אפילו אם בנה המקיף כותל הרביעי חייב ה
 לכל הד' כתלים. 

ובאב"א הג' לא משתנה סברא זו, אלא אמרינן שלר"י גילוי דעת דהניקף צריך 
משום שנבנו הכתלים בנפרד, לכן זה ששתק  –להיות ע"י בניית כותל על ידו. והטעם 

הניקף אינו הסכמה לענין הכללי המתווסף ע"י הכתלים, כי אם הסכמה להנאה הפרטית 
. ולכן לר"י צריך לגילוי דעת נוספת בכדי להתחייב 53ותל בנפרדשמתווסף מבניית כל כ

____ 
בר כשיטת הרא"ש הנ"ל ונקטתיו לפשטות הענין אף שיש גם סברת הרמב"ן )שלכאורה כמוהו סו  (50

הריטב"א דשניהם מבארים דיסוד החיוב הוא מצד דבוי כשדה העשוי' ליטע משא"כ להרא"ש(. וסברות 
המאירי ועוד מכיון שאין נפק"מ לכאורה בנוגע לענינינו. אמנם באמת נפק"מ גדול איכא בינייהו להלכה. 

ף הוא בלי פעולה שלהרא"ש פסקינן כר' יוסי של"ש עמד ניקף ול"ש עמד מקיף שלפי זה גילוי דעת הניק
 משא"כ להריטב"א גם למסקנא פסקינן כלישנא בתרא אליבא דר' יוסי*.

 *( ועיין בית יוסף סי' קנח ד"ה וכתוב בספרי הרי"ף והרא"ש. 
( כנ"ל בהערה שלפני"ז. וזהו דוקא לשיטת הריטב"א בשיטת רש"י. וגם להמאירי י"ל דהו"א 51

 כהרמב"ן, וסברתו היא למסקנת הגמרא. ועצ"ע.
 ( רש"י ד"ה ואב"א מקיף וניקף איכא בינייהו.  52
ראי' ע"י כל הד' כתלים,  קואין להקשות, הרי בפועל גם לר"י נהנה משמירה כללית עכשיו מהיז (53
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 –, ונמצא שסברת ר"י אינה משתנה כלל בין ב' התי' ואדרבה 54בבניית כל הד' כתלים
 סברא אחת היא.

ומביאור הנ"ל מובן שאין כל קושיא בנוגע לסברת הריטב"א הנ"ל לחלק בין ג. 
: דמתי אמרינן לתי' השלישי שלר"י מפוזר לנבנה בבת אחת, שאדרבה צריך להיות הכי

צריך לגילוי דעת נוספת, משום שכל הכתלים נבנו במפוזר, אבל אם נבנו כולם בבת אחת 
באופן שמלכתחילה יש רק שמירה הכללית מכל הד' כתלים, אין מקום לכתחילה  –

 להצריך גילוי דעת נוספת.

לפי תי' השלישי  ועפ"ז מובן ג"כ, אשר שבעצם, גם כשאומרים כר"י אליבא דר"ה
שבגמרא, בעצם אינו חוזר לגמרי מההו"א שלר"י אין חילוק בין עמד מקיף לעמד ניקף, 

 כשנבנו כל הכתלים בבת אחת.

שבעצם לר"י עמד ניקף וה"ה למקיף, ולת"ק  –ועפ"ז מובן התי' לשאלה ד' הנ"ל ד. 
ק בין מקיף ג"כ, ואם כן נמצא שת"ק ור' יוסי פליגי רק שכשגדר במפוזר, אז יש חילו

אין חילוק, ולכן אמר לומר דיינינא לך כרבי יוסי,  –לניקף, אבל אם גדר כולם בבת אחת 
לומר שאף שרבי יוסי מקיל במקרים מסויימים בנוגע לת"ק, מ"מ בסברתו מחמיר, 

מחייב מסברא חמורה יותר. ומ"מ י"ל גם ע"פ פשטות  –דהיינו,  שבמקרה שהוא מחייב 
"י כמו הת"ק, ורק שרבא פסק כמו ר"י. ולכן אין נפק"מ שבמקרה כזה מחמיר ר –

 )לשיטת ר"ה( בין ת"ק ור"י.

  

____ 
 שוםאדרבה: הרי מקום שלא נהגו לגדור הוא, ואם אמרינן שיפטר מדכמו סברת הת"ק ביצא מבי"'ד זכאי. 

פטר משום שאין גילוי דעת, שהרי אז, אין שום מקום להתחייב שיצא מבי"ד זכאי, כ"ש אפשר לומר שי
 מלכתחילה.

( ובלי זה אינו מתחייב אף בדמי הרביעית, דלא כגי' התוספות בד"ה הג"ה )ה, רע"א(, וכן מובן 54
, מכיון שגם ב)בניית(כותל הרביעית מרש"י הנ"ל וד"ה ור' יוסי סבר שרש"י אינו גורס כגירסא ההיא

 דעתו דניחא לי' בכך.)בפ"ע( לא גילה 
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 שיטת בעל המאור במקיף וניקף 
 

 גאלדשטייןשי'  יעקב יוסףהת' 
 תלמיד בישיבה

 

המקיף את חבירו משלש רוחותיו וגדר את הראשונה ואת " 55איתא במסיכתין
השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו רבי יוסי אומר אם עמד וגדר את הרביעית 

, שהוא מדובר במקום בזהיטת בעל המאור שמבאר המאירי  הנה ",מגלגלין עליו את הכל
שנהגו לגדור, ובאמת המקיף יכול לחייב הניקף לבנות עמו מחיצה ביניהם, אלא 
שהקדים ובנה ד' מחיצות, שאז צריך הניקף לשלם ההוצאות למקיף, אבל אם המקיף 
בנה רק ג' מחיצות, אין המקיף יכול לחייבו מפני שהניקף לא נהנה שהרי עדיין יש היזק 

 ראי' מצד הרביעית.

ושואל על זה המאירי, והרי אין סברא זו מתיישבת, שלפני הבני' יכול המקיף לכוף 
הרי יכול  –, אינו יכול. וזה שלא גדר רוח רביעית עדיין הבני'אחרי אילו להניקף לשלם, ו

 הרבעית!את לכוף הניקף לבנות עמו אף 

 שבנאם ברשותויינו ועל כן מבאר המאירי, שזה שהמקיף בנה ד' מחיצות, ה
, ולא ברשות הניקף, אע"פ שבתחילה היה יכול לכוף הניקף לשלם לבניית )דהמקיף(

מחיצה ברשות שניהם, ולכן אינו יכול לחייב הניקף לשלם עד שיהי' הדין של "זה נהנה 
וזה חסר" שהניקף יגלה דעת שנהנה בחיסרון המקיף ואז יהיה חייב לשלם. ומסיים וכן 

 המעשה ברוניא.

 אך עפ"ז לכאורה צריך עיון:

א. הרי במקום שנהגו לגדור, הרי זה כאילו כבר יש גילוי הדעת של הניקף שאינו 
רוצה בהיזק ראי', ואם כן, למה צריך לגילוי דעת נוספת להתחייב בהתשתפות ההוצאות 
"כפי ראות עיני הדיינים" כהדין כשהמחיצה לא נבנית ברשות הניקף וכפי שהיה 

 דהיה צריך גילוי דעת נוספת? –יא בהמעשה דרונ

ב. לפי פי' זה, קשה מאד לשיטת בעל המאור התירוץ בגמרא, שלהת"ק צריך 
לשלם רק "אגר נטירא", שאם תמצא לומר שכבר יש גילוי דעת בנוגע לאגר נטירא, הרי 

____ 
 ד, א.בבא בתרא ( 55
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כ"ש שיש כבר גילוי דעת בנוגע להיזק ראי', ואם כן מהי סברת הת"ק שפטור מהוצאות 
 חייב באגר נטירא?להיז"ר, ו

 והנה בהמשך דברי המאירי שם מבאר: 

מקשה )בדומה לקושיא ב' הנ"ל(, שלכאורה לפי פירושו שמדובר בהיזק ראי' 
גר נטירא וכיו"ב( כאן? הרי , מה שייכות כל הענין דשמירה )דאובמקום שנהגו לגדור

 מדובר בהיזק ראי'?

 ומתרץ ב' תירוצים:

נטירא, ולכאורה ה"ה אם יש שם גדר ע"י נטירא  א( שכל זמן שיש שומר )ע"י אגר 
 בר זוזא( העוברים מתייאשים ואין נותנים עיניהם לשם. 

 ב( שגילוי הדעת אינו אלא בנוגע להשמירה, אבל לא בנוגע להיז"ר.

ולכאורה יש להקשות על טעמו הב', שעפ"ז צריך להבין לאידך גיסא: אם צריך 
 י סברת ר"י במת' לחייב הניקף בהכל.לגילוי דעת בהיזק ראי' ואין, הרי מה

 אלא יש לומר הביאור בכל הנ"ל בהקדם:

 א. ביאור הגדר דזה נהנה וזה אינו חסר לשיטת בעל המאור.

 ב. ביאור מהלך הגמרא לפי שיטת בעל המאור.

 ג. ביאור הסיפור דרוניא לפי שיטתו.

שהנהנה  ומר,הנה בביאור הגדר ד"זה נהנה וזה אינו חסר" לשיטת בעל המאור יש ל
 מחמתו. מגיעחייב רק כשהחיסרון 

שעל המקיף לבנות גדר גם ברשות הניקף. וזה שלא  –ולדוגמא בהענין דהיזק ראי' 
אינה מחמת  –בנה שם, נמצא שההנאה שהניקף מקבל מהמחיצות בנוגע להיזק ראי' 

יקף כאן הניקף נחסר שאינו יכול להשתמש בהכתלים, ולכן הנ –חיסרון המקיף. ואדרבה 
 פטור מלשלם כלום עד שיגלה דעתו דניחא ליה בהשמירה או בהשמירה מהיזק ראי'.

החיוב לבנות כותל הוא במקום שניהם.  –ובסגנון אחר: אפילו במקום שנהגו לגדור 
אף שסילק ההיז"ר, מ"מ לא היה יכול לחייב חבירו  –ואם לא בנה אלא ברשות עצמו 

ה"ז הדין דזה נהנה וזה לא  –מהשמירה דהיז"ר לבנות כותל כזה, וגם זה שחבירו נהנה 
 חסר. 

 ועפ"ז לכאורה יש לבאר מהלך הגמרא לשיטתו:

המקרה במשנתינו היא שהמקיף בנה רק ג' מחיצות ברשותו, ועכשיו באים לבית 
 דין, הדין הוא שהניקף פטור מלשלם כלום.
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פרוץ הוא והטעם היא, שמכיון שאין הניקף נהנה בזה, שהרי רוח הרביעית עדיין 
ויש לו היזק ראי' דרבים או דהמקיף, הרי אין המקיף יכול לחייבו מפני שהמחיצות נבנו 

 ברשותו. 

א( המקיף יכוף הניקף  :ות עכשיו הוא עכשיו הוא )בכללות(מה שהוא יכול לקר
לבנות קיר רביעי ברשות שניהם. ב( המקיף יבנה קיר נוסף ברשותו. ג( הניקף יבנה קיר 

 ת שניהם.ברשו –רביעי 

 :אפשריים הנה אם נבנה קיר רביעי,פליגי  הת"ק ור' יוסי, ובד' אופנים

לת"ק צריך לשלם דמי קנים בזול, ולר"י צריך לשלם הכל  –א. לשיטת רב הונא 
)ומבאר בעה"מ הסברא לכך, שלהת"ק יכול הניקף לומר אני הייתי בונה רק מדמי קנים 

 לשלם לכל הד' מחיצות, מפני שהדר דינא.בזול, ולר"י לא חייש לכך(. ולכו"ע צריך 

 , ולר"י דמי קנים בזול. אגר נטיראלת"ק צריך לשלם רק  –ב. לשיטת חייא בר רב 

 שני טעמים אלו, לכו"ע צריך לשלם לכל הד' מחיצות מחמת הדר דינא.   לש

קם דינא, ולכן צריך לשלם רק על גדר הרביעית )אם המקיף בנהו(.  –ג. דלת"ק 
 דינא כנ"ל. וראשונה שני' שלישית איכא בינייהו.ולר"י הדר 

ד. מקיף וניקף איכא בינייהו, שלהת"ק, אם הניקף בנה גדר הרביעי )ברשות שניהם, 
, ולכן היזק ראי'ב –ואפילו ברשות עצמו( צריך לשלם על הכל, דגלי דעתי' דניחא לי' 

 –ברשות שניהם הרי זה נקרא נהנה מחמת המקיף מכל הארבע רוחות. ואם המקיף בנהו 
 קם דינא וכנ"ל. ולר"י גם אם המקיף בנהו צריך לשלם על הכל מחמת שהדר דינא.

שלכל ג' טעמים הראשונים, אין זה תלוי בגילוי דעת, אלא בודאי חייב הניקף 
 לשלם מחמת שזה מקום שנהגו לגדור, והרי נהנה מד' המחיצות. 

)לב' טעמים הראשונים או שחייב לשלם על הכל משום דהדר דינא  –והביאור 
ולר"י בטעם השלישי והרביעי(. או שפטור מלשלם על ג' מחיצות ראשונות מפני שקם 
דינא. וגדר הרביעי, הנה אם הניקף בנה אותו הרי אינו צריך לשלם כלום. ואם המקיף בנה 

 חייב לשלם לגדר הרביעית )ולכאורה כנ"ל אף אם בנהו הניקף ברשות עצמו(. –אותו 

הניקף בונה גדר הרביעי יש גילוי דעת כש –הרביעי לשיטת הת"ק ורק בטעם 
בנוגע להיזק ראי', ולכן חייב לשלם על כל הד' מחיצות )וע"ד שיטת הראב"ד על רמב"ם 
הלכות שכנים פ"ג ה"ד, שאע"פ שלא נבנו ברשות הניקף חייב לשלם על הכל(, מפני 

 שאז, המקיף חסר מחמתו.

רבינא, בנה כל הד' מחיצות, ורצה לחייבו כר' יוסי,  –ובהסיפור דרוניא, הנה המקיף 
, שכל זה אינו מחמת גילוי דעת. ולבסוף שהיה גילוי דעת דרוניא אגר נטיראוכו' עד 
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רצה רבינא לחייבו לפחות כדעת הת"ק בטעם השלישית והרביעית  –בנוגע לשמירה 
גילוי דעת.  או  שבזה היה – אגר נטירא)כשבנה המקיף כל הד' מחיצות ברשותו(, לשלם 

 מפני שבכך נשמר ג"כ מהיזק ראי'.

 ותן לחכם ויחכם עוד.

 

 כופין אותו לבנות בית שער )ז, ב(
 

 גריןהת' מנחם מענדל שי' 
 תלמיד בישיבה

 

 : "כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר כו'". 56איתא במסיכתין

ת ופירש רש"י: "כופין אותו. את בן החצר שאינו רוצה לסייע את בני החצר לבנו
 להן כו'". 

דהיינו שרש"י מפרש, שהמשנה מדוברת במקרה שרבים רוצים לכוף את היחיד 
 לבנות עמם בית שער לחצרם, והמשנה אומרת שיכולים הם לכוף אותו.

מביא שתי לשונות איך ללמוד המשנה בתחלת המסכת א. היזק ראי'  57והנה בגמ'
כה להקשות אלישנא דאמר שמי' היזק, ב. היזק ראי' לאו שמי' היזק. והגמרא ממשי

היזק ראי' לאו שמי' היזק מכמה מקומות, וביניהם ממשנה הנ"ל, דרואים משם, שבני 
 החצר יכולים לכוף אותו לבנות וש"מ דהיזק ראי' שמי' היזק.

 ופי' רש"י שם: "כופין אותו. כל אחד מבני החצר לתת חלקו בבנין". 

", שבמשנה פירש שמדובר והנה מכאן נראה שרש"י משנה הפשט ד"כופין אותו
במקרה דיחיד ורבים, ובגמרא פירש שמדובר אפילו במקרה שיחיד רוצה לכוף את 

 הרבים.

 וצ"ל למה משנה רש"י הפשט בשתי המקומות ולא הניח אותם שוות.

ובפרט, שלכאורה יש נפק"מ בין שתי הפירושים להלכה, דלפי הפשט ש"כופין 
לים לכוף את בן החצר )היחיד(, לאו דוקא שהוא היינו שבני החצר )הרבים( יכו –אותו" 

____ 
 ( בבא בתרא ז, ב.56
 ב, ב.)שם( ( 57
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הדין לגבי היחיד שרוצה לכוף את הרבים. משא"כ לפי פירוש רש"י בגמרא שטעם הכפי' 
 היא משום היזק ראי', הרי גם יחיד יכול לכוף את הרבים.

והנה, אולי יש לומר שבהמשנה פי' רש"י לפי תיקון לשון המשנה "כופין אותו", 
ין את היחיד. משא"כ בהגמרא שמפרש את טעם המשנה שהיא שמשמע שרבים כופ

משום היזק ראי', מדגיש רש"י החידוש שבהדין שאפי' יחיד יכול לכוף את הרבים. וזה 
שלא פי' כן בהמשנה אף שיש בזה נפק"מ להלכה, י"ל שהיינו משום שכבר פי' בגמרא 

תיקון הלשון  שלפני זה טעם המשנה וחידוש הדין שבה. ולכן בהמשנה מפרשה לפי
  שבהמשנה.   

 
 בענין אין אדם פורע 

 תוך זמנו ]גליון[
 

 הענדלשי'  שלום דובער הכהןהת' 
 תלמיד בישיבה

 

 

 2הת' א. מ. ג. את דברי התוס' 1מביא 'גחוברת  (ווורשא תרצ") בקובץ 'התמים'

אין  ,שמבארים איך שכשהלוה עומד "בו ביום" )ביום הפרעון( וטוען פרעתי בתוך זמני
 דהעזה. מיגו ושיכול לטעון פרעתי היום, מכיון דזה לו מיגו

)אע"פ שבדרך העזה, ד מיגוומביא ה'תומים' שמבאר שהטעם שלא אומרים כאן 
מכיון שיש כאן חזקה נגד טענתו הנוכחית )החזקה שאין אדם פורע כלל כן אומרים( הוא 

 תוך זמנו(.

 תלוי בשני פרטים: מיגוהיינו שהטעם שאין ללוה כאן 

 )ב( שיש חזקה נגד טענתו. דהעזה מיגושזה )א( 

ול לטעון פרעתי , דיכמיגוהת' הנ"ל שלכאורה בכל זאת הרי יש לו  3וכאן מקשה

____ 
 .שערי תורה סי' ג'ב (1
 ( בבא בתרא ה, ב. ד"ה ובא בזמנו.2
 דפרעתי. מיגו( ע"פ דברי המרדכי שטענת מחילה אינה נאמנת תוך זמנו מכיון דאז אין לו 3
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שיכלתי  מיגולי, והטענה דמחלת לי תהי' נאמנת  מחלתשיכלתי לטעון  מיגותוך זמני 
 לטעון פרעתי היום.

דמחלת לי מכיון ש)אע"פ  מיגולטענה פרעתי תוך זמני  יעותארויוצא שאין שום 
הרי בכל זאת החזקה ד"אין אדם פורע תוך זמנו"(  –שלטענה הנוכחית יש חזקה נגדה 

. פרעתי היוםיכול לטעון , מכיון שיש לו עוד מיגו דעזה לטעון מחלת לידה מיגואין זה 
דיכלתי לטעון  מיגוולאידך גיסא בהטענה דמחלת לי ג"כ נאמנת מכיון ש)אע"פ שה

 פרעתי היום הוא העזה( אין חזקה נגדה.

להטענה דפרעתי תוך זמני, ומקשה שזה לכאורה היפך מביאור  מיגוועפ"ז יש כאן 
 ?4התוס'

דפרעתי  מיגונאמנת ב ותמי' לי, מנא לי' לחדש דבר זה, שטענת מחלת לי תהי'
דהעזה, )דהרי  מיגוהיום, הרי טענת מחלת לי היא טענה גרועה ומנא לי' שהיא נאמנת ב

דהעזה במקום חזקה, אפשר לומר שכן הוא  מיגוכמו שמבאר ה'תומים' שאין מאמינים 
 גם במקום טענה גרועה(?

לכן אפי' ]אע"פ שהחזקה דאין אדם פורע תוך זמנו חמורה יותר מטענה גרועה )ש
( ולכן יכול לומר שאע"פ מיגולאחר זמנו )שאין העזה( יש סברא לומר שיעמוד במקום ה

 ןיכול להיות שבמקום טענה גרועה כ דהעזה, מיגושמבאר ה'תומים' שבמקום חזקה אין 
 דהעזה, מ"מ מנא לי' חידוש זה?[. מיגומקבלים 

  

____ 
 חוברת הנ"ל, שוה"ג. 'התמים'( ראה תירוץ המערכת ב4
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ביאור המחלוקת הרשב"ם והרא"ש 
 בכשורא דמטללתא

 
  

 הת' מנחם מענדל הלוי שי' מענדלאוויטש
 תלמיד בישיבה

 
 :1במסיכתיןאיתא 

 לנטפי אחזיק . . להורדי אחזיק לכשורי לכשורי אחזיק לא להורדי אחזיק נ''ר "אמר
 עד דמטללתא כשורא האי רבינא אמר ..  לנטפי אחזיק לא לשפכי אחזיק לשפכי אחזיק
 שבעה עד היא דמצוה סוכה ואי חזקה הוי יומין תלתין בתר חזקה הוי לא יומין תלתין

 חזקה". הוי לאלתר בטינא חבריה ואי חזקה הוי יומין שבעה בתר חזקה הוי לא יומין

 הנה בהבנת כוונת האמוראים )רב נחמן ורבינא( מצינו מחלוקת בראשונים.

היא שכל החזקות המובאים כאן בגמרא אינם חזקות של ג' שנים,  2שב"םשיטת הר
שרק לאחר ג' שנים יכול לטעון ש"לקחתיה" היינו שחבירו מכר לו את קרקעיתו. אלא 
חזקות הנזכרים בגמרא הם חזקות של "משתמש בשל חבירו", וחזקות אלו יכולים להיות 

השתמשות של קביעות ואינו לאלתר. שכל זמן שחבירו רואה איך שמשתמש ברשותו 
 .3מוחה בידו, לאלתר הוי חזקה

היא שבתחלת הסוגיא )דברי רב נחמן ש"אחזיק להורדי וכו'"( הגמרא  4שיטת הרא"ש
עוסקת בחזקת שלש שנים. ורק לאחר שלש שנים נקרא מוחזק. אבל בדברי רבינא 

 חזקה ואי ויה יומין תלתין בתר חזקה הוי לא יומין תלתין עד דמטללתא כשורא ש"האי
חזקה" הכונה היא לחזקת תשלומין. ודברי הגמרא הם  הוי לאלתר בטינא חבריה

"אמתניתין קאי" שרבינא אומר שכשם שמצינו במתניתין ש"עד ד' אמות בחזקת שנתן, 
מארבע אמות ולמעלה בחזקת שלא נתן" עד"ז בכשורא דמטללתא ש"עד תלתין יומין 

____ 
 ( בבא בתרא ו, א.1
 ( ו,א.2
( אף שצריך להיות גם טענה. מכיון שדברי הגמרא בחזקת הבתים )מא, א( ש"כל חזקה שאין עמו 3

 טענה אינה חזקה", מוסבים גם על חזקות כגון דא של "משתמש בשל חבירו". 
 )ראה בתוס' ו, ב ד"ה האי כשורא דמטללתא(. ( וכן שיטת ר"ת4
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". אבל בנוגע לחזקת קנין, הרי אפי' אם 5ת שנתןבחזקת שלא נתן מכאן ואילך הוי בחזק
 חברו בטינא )היינו השתשמות של קביעות( צריך ג' שנים.

 ולכאורה אפשר לבאר מחלוקתם ובהקדם שבחזקות של ג' שנים מצינו ב' אופנים:

מעיקר הדין, הרי החזקה על הקרקע חל לאלתר וזה שצריך שלש שנים הוא רק לבטל 
 שטרך". טענת בעל הקרקע ד"אחוי

בכדי שהקנין יהי' חל, צריך ג' שנים, שתקנו חכמים שאם החזיק בקרקע ג' שנים 
 מאמינים לו לטענתו שארכס לי' שטרא ואז חל הקנין.

 ולכאורה עפ"ז אולי אפשר לבאר במחלוקת הרשב"ם והרא"ש.

לכאורה אפשר לומר ששיטת הרשב"ם היא שאפי' בחזקות של ג' שנים, מעיקר הדין 
מיד, )וזה שצריך ג' שנים הוא רק לבטל טענת בעל הקרקע( ובמילא בסוגיא הקנין חל 

דידן ברגע שרואה חבירו איך שמשתמש בחצרו השתמשות של קביעות ואינו מוחה בידו, 
כבר אין לו טענה, ובמילא החזקה הוא "לאלתר". וזה שבכשורא דמטללתא צריך שלשים 

של שלשים יום, ולכן רק לאחר שלשים יום, הוא מכיון שרגילים להשאילו בתור שאילה 
 יום יכול להיות מוחזק.

ושיטת הרא"ש היא שאפי' מעיקר הדין התקינו חכמים שבכדי להחזיק בהקרקע צריך 
שלש שנים. ובמילא בדברי רב נחמן ש"אחזיק להורדי כו'", הכוונה הוא שזה רק לאחר 

אחרי תלתין שלש שנים. וזה שבכשורא דמטללתא לכאורה משמע שאפשר להחזיק 
יומין, חייבים לומר שהכונה הוא לא לחזקת תשמישין או לחזקת קרקעות, שהרי א"כ 
איך יכול להיות מוחזק אחרי תלתין יומין והרי בחזקת קרקעות צריך ג' שנים, אלא צריך 

 לומר שהכוונה הוא לחזקת תשלומין, ודברי הגמרא הם המשך למתניתין.

  

____ 
 ( לשון התוס' )שם(.5
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 בתד"ה האב את הבנים )קח, א(
 
 

 פילשי'  אברהם אליהוהת' 
 תלמיד בישיבה

 
ואלו נוחלין . .  : "יש נוחלין ומנחילין ויש נוחלין ולא מנחילין1איתא במסיכתין

מן האב נוחלין ומנחילין. האיש את ומנחילין: האב את הבנים והבנים את האב והאחין 
 אמו והאיש את אשתו ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין".

"תימה, והאב את הבנים היינו בנים את האב, שאם האב נוחל  :2והקשו בתוספות שם
 את בנו אם כן בנו מנחילו, ואם הוא מנחיל לבנו א''כ בנו נוחלו?

 ולא בנות. ומתרצים: "ואור''י, דאייתר למידק מיניה בנים

 וממשיך: "אע''ג דקתני לה בהדיא בסמוך מכל מקום תנא ליה הכא אגב אורחיה.

ולקמן נמי תניא למנות סדר נחלות וכן משמע בגמ', דקאמר הבנים את האב מנלן?  
אמר קרא ובן אין לו, הא יש לו בן בן קודם לבת. משמע דמתני' לאקדומי בן לבת 

הבנים ליכא למידק הכי דהאב מנחיל בנים ולא איצטריך, אבל מרישא דקתני האב את 
 בנות דהא לא מייתר".

ואח"כ שואלים: "ואם תאמר דקתני בני אחיות ודייק בגמ' עלה ולא בנות אחיות  
אע''ג דלא מייתר ומתוך כך צריך לומר דמתני' איני יודע מי שנאה לימא דבנים לאו 

קצב אע''ג דתנא בגמ' בני אחיות דוקא אלא הוא הדין בנות ואתיא שפיר כרבי זכריה בן ה
 ולא בנות אחיות ]יש[ לומר דברייתא פליגא אמתניתין ויודע מי שנאה?".

ומתרצים: "ואור''י דקים ליה דברייתא נשנית על המשנה לפיכך דייק מינה. ועוד 
אומר ר''י דכיון דבנים את האב אייתר למידק בנים ולא בנות, אית לן למימר דכולהו בנים 

 וקא ולא בנות לקדום". עכ"ל.דמתני' ד

דהיינו, התוספות שואלים על המשנה, למה מכפיל המשנה את הדין ד"האב את 
הבנים" ומביאו בב' לשונות שהיינו הך? ומבארים שהיתור לשון "הבנים את האב" באה 

 לבאר שדוקא בנים נוחלין ומנחילין את האב, ולא בנות. 

____ 
 ש פרק יש נוחלין(.( קח, א )רי 1
 ( ד"ה האב את הבנים והבנים את האב.  2
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הרי לקמן ישנה משנה שאומרת כן וממשיכים התוספות לשאול על תירוץ זה, ו
מ"מ המשנה לומדת כן כאן בדרך אגב,  –)לחלק בין בנים ובנות( במפורש? ומתרצים 

כ מביאים ראי' לפירוש זה מהגמרא, ומבארים שאי אפשר לדייק דיוק זה מדין ואח"
 הראשון של המשנה "האב את הבנים" מכיון שהוא בא לבאר גוף הדין.

שלקמן בגמרא מדייק ממקרה אחרת שבשנה דאיתא ג"כ ואח"כ שואלים התוספות, 
הגמרא מדייקת "ולא בנות אחיות" ועפ"ז צריכה אע"פ שאין יתור לשון,  –אחיות, ו  בני

הגמרא לומר שמתניתין איני יודע מי שנאה, והרי אפשר לומר שאין חילוק בין בנים 
שהדיוק דהרישא ומבארים, לבנות ואין לדייק ממשנתינו כך, ואז יודעים מי שנאה? 

מיתור הלשון שברישא, מלמד לנו שבכל משנה זו, כשכתוב  ש"בנים" היינו ולא בנות
 "בנים" היינו ולא בנות.

וביאר הרש"ש בדברי התוספות "וא"ת כו' ומתוך כך לימא כו' דבנים לאו דוקא" 
 בזה"ל: "י"ל דסמיך אמתניתין דלקמן אחד הבן ואחד הבת".

האחרונה של התוספות )למה לומדת הגמרא חילוק בין דהיינו שרוצה לתרץ קושיא 
בנים לבנות בהסיפא דהמשנה אע"פ שאין שם יתור לשון(, שהגמרא סומכת עצמה 

 דאיתא כן בהדיא. –)לחלק בין בנים לבנות( ע"פ המשנה דלקמן 

והוקשה מאד בעיני, שהרי בודאי בעלי התוספות גם ראו את המשנה דלקמן, וראי' 
"אע"ג דקתני לה בהדיא בסמוך"!  –מביאים המשנה דלקמן, ובלשונם הם בעצמם  -לכך 

 ואעפ"כ פירשו מה שפירשו.

כוונת התוספות מובנת,  שהרי –הנה פירושו מופרכת היא מעיקראולגוף הענין 
שרוצים לדייק שממשנתינו כשכתוב בהרישא "בנים" היינו דוקא בנים ולא בנות, ועל זה 

אומר הגמ' שבנים היינו דוקא ולא בנות, וא"כ סומך  הקשו, שגם בשלב אחרת במשנתינו
שאינו סומך, מכיון שמהדיוק בהרישא דהמשנה  –ועל זה מתרצים  על המשנה דלקמן,

 ולא בנות. –יודעים כבר שבכל המשנה הפירוש דבנים היא 
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"י ביאור שיטת הרא"ש והנמוק
 בכותל למעלה מד' אמות

 
 קאהןהת' מנחם מענדל שי' 

 תלמיד בישיבה
 

 : 1במסכתיןאיתא 

 שיביא עד שנתן בחזקת אמות ארבע עד לבנותו אותו מחייבין שנפל חצר כותל
 ". אותו מחייבין אין ולמעלן אמות' מד נתן שלא ראיה

והנה, דברי הגמרא הם כאשר רוצה לבנות עד ד' אמות האם יכול הוא לחייב את 
חבירו בממון, אבל מצינו מחלוקת בראשונים האם בכלל אפשר לבנות יותר מד' אמות, 

 .2דהרי חבירו יכול לעכב עליו בבונה בשטח שלו שהרי חצי הכותל שלו

שחבירו שפיר מצי לעכובי עלי', ואינו יכול לבנות יותר מד'  3היאשיטת הרא"ש 
 אמות בחצי הכותל של חבירו אלא בחלק שלו.

סבירא לי' דמצינן לדייק ממתניתין שדוקא 'אין מחייבין' קאמר, אבל יכול  4הנמוק"י
 הוא לבנות למעלה מד' גם בחלקו של חבירו ובע"כ.

 

 ב.

מלשון המשנה שמותר לבנות בע"כ גם בחלקו הנה, כד דייקת שפיר, לכאורה ברור 
אותו' אבל  מחייביןאותו" שמשמע שדווקא 'אין  מחייביןשל חבירו!  שהרי נאמר "אין 

____ 
 ( בבא בתרא ה, א.1
 ל''א מצי דתימא מהו לחבריה, ורצייה חד ( ע"ד מה שהובא בגמרא )ב, ב( ההו"א במקרה כש"קדים2

 דקה לך". וכמו שמרש רש"י )שם( "מחיצה איתרצאי לא בתשמישתא באוירא.  – לך איתרצאי כי
 בחלקך הכותל עובי תמשוך או בה אין ראיה והיזק דקה שהיא נסרים של כגון באוירא ולמעוטי נתרציתי

נתרציתי". אלא ששם מדובר  לא תשמישתי נמי למעוטי עב אבנים כותל לבנות אבל מועט מדבר חוץ
בכותל של ד' אמות, ובמילא אינו יכול לעכב עליו מלבנות חצי עובי הכותל בחלקו, השאלה היא במקרה 

 דידן של "למעלה מד' אמות".
 ין א"ח.רא"ש, פ' השותפ (3
 ( בבא מציעא קלח, ב )ע"ב מדפי הרי"ף(. 4
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 יכול הוא לבנות שם בע"כ. ובמילא חבירו אינו יכול לעכב עליו.

אלא שאעפ"כ, מבאר הרא"ש שכשנאמר במתניתין הלשון "אין מחייבין אותו" אין 
 לבנות בע"כ,  לדייק מזה שיכול

 אלא הא קמ"ל: 

אותו. דלא תימא כיון ששתק והניחו לבנות  מחייביןאין  –"אם שתק ולא מיחה 
ולמעט אוירו ודאי ניחא לי' ודעתו לסמוך לו כותל אחר וליתן עליו תקרה. קמ"ל דאין 
מחייבין אותו עד שיסמוך לו כותל אחר. משום דכו"ע לאו דינא גמירי ולא הי' יודע 

 .5מחות בידו כיון שתחתית הכותל משועבד לשניהם"שיכול ל

"י, שהרא"ש הרי שפיר קאמר "אויר שעל גבי הכותל וקולכאורה צ"ע בשיטת הנמ
. לפי שיכול לומר אני רוצה להשתמש על חצי אוירו למעט יכול ואינוחציו של חבירו 

צה הכותל שהוא שלי. או היום או מחר אבנה ואסמוך הקורות על הכותל ואעשה מחי
 ".6דקה של נסרים ואעמידנה על חצי הכותל שהוא שלי

 

 ג.

 :7בהסברת מחלוקתם מבאר הגר"א

שיטת הרא"ש היא שחצי הכותל שנמצא בחצרו של ראובן היא של ראובן, וחצי 
הכותל שנמצא בחצרו של שמעון היא של שמעון. ולכן גם ה"אויר שעל גבי הכותל חציו 

פי שיכול לומר אני רוצה להשתמש על חצי הכותל . לאוירו למעט יכול ואינושל חבירו 
 ".שהוא שלי

משא"כ שיטת הנמ"י היא שכל הכותל משועבדת לשניהם. ולכן אף שכשרוצה 
א"א לחייב את חבירו להשתתף בהוצאותיו,  –אותו" מחייבין 'אין  –לבנות יותר מד' 

וחבירו אינו מ"מ אם רוצה לבנות בעצמו, הרי יכול לבנות גם בחלקו של חבירו בע"כ, 
 יכול לעכב בידו. ע"כ ביאור הגר"א.

אבל לכאורה זה דוחק לבאר כך, דהרי כתב הרא"ש במפורש ש"תחתית הכותל 
 ואולי יש לבאר באופן אחר, ובהקדם: משועבד לשניהם".

____ 
 ( הרא"ש )שם(.5
 .)שם(( 6
 ( עיין בביאורי הגר"א סי' קנז ס"ט, ס"ק מא.7



 
86 

  

 

  קובץ הערות וביאורים "כמים לים מכסים" תות"ל פוקונוס

 ד.

מצינו  באמצע" הכותל את בונין בחצר מחיצה לעשות שרצו אמתניתין ד"השותפין]
רק וא. ללישנא קמא, הפי' ב'מחיצה' היא גודא )כותל(. בגמ' לישנא קמא ולישנא בתר

אפשר לחייבם בזאת. ובל'  –עם שני השותפין רוצים לחלק את החצר ע"י בניית כותל 
אין מחייבין אותם". ועפ"ז מסיק הגמ' ד"היזק ראי'  –הגמרא: "טעמא דרצו, הא לא רצו 

 פלוגתא )"חלוקת –יא לאו שמי' היזק". אלא שלפי לישנא בתרא, הפי' ב'מחיצה' ה –
 ואם כרחם. על אבנים כותל בונין לחולקה, שרצו "(. ו"כיון8לחולקה דעתם שהושוו חצר

. ועפ"ז 9לו" שומעין אין –בעלמא  מסיפס אלא זו ביציאה איפשי אי לומר האחד בא
 "היזק ראי' שמי' היזק". –מסיק הגמרא דללישנא בתרא 

ל היזק ראי', מ"מ הרי ודאי ישנו הענין עמחייבין הנה לפי הלישנא קמא, אף שאין 
דהיזק ראי'. זאת אומרת, שודאי הרי יש כאן היזק, כי אם שאין מחייבין על היזק זו. 
)ונפק"מ במקרה ששניהם נתרצו על בניית הכותל, שפסקינן דודאי משום היזק ראי' 

ב את נתרצו, ולכן אף שהם "במקום שנהגו לבנות גויל גזית וכו'" הרי אי אפשר לחיי
חבירו בזה כ"א בכותל דקה. ועד"ז לאידך ש"אם בא האחד לומר אי אפשי ביציאה זו 

)אלא שלפי הלישנא בתרא, . 10משום היזק ראי'"אין שומעין לו  –אלא מסיפס בעלמא 
 ההיזק ראי' היא היזק שחייבו חכמים לשלם עלי'(.

 י:הנה בהשקפה ראשונה אולי עפ"ז אפשר לבאר מחלוקתם דהרא"ש והנמוק"

עד ד' אמות ותו לא. דהיינו, לא שישנו ענין  רקדאליבא דהרא"ש, היזק ראי' היא 
דהיזק ראי' ורק שחכמים לא חייבו לשלם עלי', אלא שלמעלה מד' אמות אין בכלל 

 ההיזק דהיזק ראי'. ולכן, אם רוצה לבנות יותר מד' אמות, חבירו שפיר מצי לעכב עליו.

אמות, הרי דינו הוא כמו ד' אמות ללישנא  והנמוק"י סבירא לי', שלמעלה מד'
, אלא שלא 11עוד ישנו הענין דהיזק ראי'מד' אמות, הרי ודאי  למעלהקמא. דהיינו, גם 

רבנן.  חייבוחייבו רבנן לשלם עכ"כ, שהרי א"כ, אין לדבר סוף, אלא שרק עד ד' אמות 
יבו רבנן )ע"ד סברת הלישנא קמא בכותל דד' אמות, שאף שישנו היזק ראי', לא חי

 לשלם על היזק כזו(.

____ 
 ( רש"י )שם(.8
 .(שם)( 9

 ( דברי רש"י בבא בתרא ב, ב. 10
( כדמוכח גם מדברי התוס' )ה, ב( ד"ה אע"פ שלא נתן, "שהגביה הכותל למעלה מד' אמות, כדי 11

 א יהי' לו היזק ראי' בשום ענין ממנו". של
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אלא שבאמת דוחק גדול לפרש כן את מחלוקתם, שהרי ללישנא קמא, לא רק שלא 
חייבו רבנן לשלם על היזק זו, הנה גם אם רוצה לבנות הכותל בעצמו, אינו יכול לבנותו 

 ואולי יש לבאר באופן אחר, וכדלקמן:[. בחלקו של חבירו, שחבירו יכול לעכב עליו!

 

 ה.

 גדרת ההיזק דהיזק ראי' מצינו כמה אופנים, ומהם:בה

  . 12לחבירו הוא מזיק ,חבירו חצר ראיית י", היינו שעא. היזק ראי' היא כפשוטו

 לראות יכול שהוא ז"שעי" ההשתמשות מניעת"ב. ההיזק דהיזק ראי' היא מצד 
 , משום שחושש שמא יראהו חבירו.בחצירו מלהשתמש חבירו נעדר ,חבירו בחצר

 אורה יש לבאר עפ"ז במחלוקת הרא"ש והנמוק"י:ולכ

הרא"ש סבירא לי' שהיזק ראי' אינה מצד "מניעת ההשתמשות", אלא, שבזה 
הרי חבירו מזיק לו. וא"כ, היזק כזו היא רק עד ד' אמות ותו לא.  –שחבירו רואהו 

אבל  ובמילא, אם הוא רוצה לבנות יותר מד' אמות, יכול לעשות זאת רק בשטח שלו.
"אני רוצה להשתמש על חצי הכותל  וגע לחלק של חבירו הרי חבירו יכול לומר לובנ

 ".13שהוא שלי

ואילו הנמוק"י סבירא לי' שכל הענין דהיזק ראי' היא מצד "מניעת ההשתמשות", 
"שמא" יראהו חבירו. ובמילא, משום שבד' אמות, אינו ניצול חושש היינו, שתמיד 

רו לעמוד ולראותו באיזה ענין שהוא, א"כ הרי אותו מ"חשש" זו, שהרי עדיין יכול חבי
חשש שייך גם למעלה מד' אמות, ולכן פוסק שהגם שבנוגע למעלה מד' אמות הרי לא 
חייבום רבנן, "אין מחייבין אותו", הרי זהו רק שא"א לחייב את חבירו להשתתף 

ירו בע"כ, בהוצאותיו, אבל אם רוצה לבנותו בעצמו, הרי יכול לבנות גם בחלקו של חב
 וחבירו אינו יכול לעכב עליו.

  

____ 
דכתב וז"ל "היזק ראי' דנזקי אדם באדם הוא, אי משום עין הרע, אי משום  ( עיין רמב"ן נט, א12

 .לישנא בישא, אי משום צניעותא"
 ( הרא"ש )שם(.13
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 בענין עטרות חתנים )גיטין ז, א(
 

 

 טאקששי'  שראל הכהןיהת' 
 תלמיד בישיבה

  

ב. מביא מקור האיסור  \א. מחלוקת רש"י ותוספות בהפירוש דעטרות חתנים
ג.  \דעטרות חתנים במסכת סוטה ומבאר מחלוקת הנ"ל דרש"י ותוספות

 \שונה מהבבלי הן לרש"י והן לתוספות –י בעטרות חתנים פירוש הירושלמ
ד. ביאור הגדר דחתן ש"דומה למלך", ג' שיטות בזה ש"כל ישראל )בני( 

ג' אופנים  –ה. ביאור ע"פ הנת"ל בענין חתן דומה למלך  \מלכים הם"
ו. מביא שיחת כ"ק אד"ש מה"מ בג' השיטות בנוגע חתן ביום  \בפירוש עטרה

 עפ"ז ג' הפירושים בעטרות חתנים באו"א קצת.חופתו, וביאור 
 

 .א
 מחלוקת רש"י ותוספות בהפירוש דעטרות חתנים

: "א''ל ריש גלותא לרב הונא: כלילא מנא לן דאסור? א''ל מדרבנן. 1איתא במס' גיטין
דתנן בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס. אדהכי קם רב הונא 

2סדא קרא כתיבלאפנויי, א''ל רב ח
כה אמר ה' אלהים הסיר המצנפת והרים העטרה...וכי  

מה ענין מצנפת אצל עטרה? אלא לומר לך בזמן שמצנפת בראש כ''ג עטרה בראש כל 
אדם נסתלקה מצנפת מראש כ''ג נסתלקה עטרה מראש כל אדם. אדהכי אתא רב הונא 

דאין מילך. רבינא אשכחינהו דהוי יתבי, א''ל האלהים מדרבנן אלא חסדא שמך וחס
אשכחיה למר בר רב אשי דהוה גדיל כלילא לברתיה א''ל לא סבר לה מר הסר המצנפת 

 והרם העטרה א''ל דומיא דכ''ג בגברי אבל בנשי לא". 

: "היו עושין עטרות לחתנים יש של זהב וכסף צבועות 3ובפי' עטרות חתנים פירש"י
 ומצוירות בגפרית ומלח שקורין ניי''ל ויש של וורד והדס".

____ 
 רלד. וש"נ. –רלא טור  עיין אנציק' תלמודית כרך י"ב  –( ז, א. לכללות הסוגיא דלקמן 1
 קאל כא, לא.( יחז2
 ( ד"ה כלילא.3
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 כתר ששמים על ראשו של החתן. –דהיינו שלרש"י הפירוש של עטרה הוא כפשוטו 

דאמר  5פירשו באו"א וז"ל: "פירש בקונטרס עטרה ממש ואין נראה 4אמנם התוספות
לא שנו אלא של ורד ושל הדס אבל של קנים ושל חילת מותר ואין  6העלה בפ''ב דסוט

אלא עטרות שעושים כעין כיפה ובראש כל אדם דקאמר דרך לעשות עטרה משל קנים 
דתנן העטרות שבחלונות   7ובמס' מדות לאו דווקא בראש ממש אלא למעלה מראש

יא כלילא דדהבא פירשו נמי הגאונים כעין כיפות מוזהבות שעושין בחלונות ולא הו
דקאמר נפוק כמה כלילי בנהרדעא ודווקא לחתנים אסרו דומיא  8כההיא דבמה אשה

אמר לא תצא אשה   9דעטרות כלות דמפרש בסוטה דהיא עיר של זהב ובפרק במה אשה
בעיר של זהב מכלל דבחול שרי אלא דוקא חתנים וכלות אסרו משום שמחה יתירה 

 ראש חתנים".זה אפר מקלה שב 10כדאמרי' התם נמי

דהיינו שלהתוספות, יש כעין חופה מיוחדת שעושים בשביל החתן, "כעין כיפה", וזה 
נקרא עטרות חתנים, והיינו שחולקים על רש"י שפירש שעטרה היינו כתר, ופירשו 

  .11דעטרה היינו חופת חתן

 

 .ב

 מקור האיסור דעטרות חתנים במסכת סוטה וביאור מחלוקת הנ"ל

וז"ל הגמרא  12סור דלבישת עטרה לחתן )וכלה( הוא בגמרא סוטהוהנה מקור כל האי
של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים...בפולמוס של טיטוס גזרו על  13שם: "בפולמוס

עטרות כלות...בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא הכלה באפריון בתוך העיר, ורבותינו 
של מלח וגפרית אבל של  התירו שתצא הכלה באפריון בתוך העיר...אמר רב לא שנו אלא

____ 
 חתנים. עטרותבד"ה ( 4
אה שם גם פי' סוגיא זו ע"ד האגדה, ועד"ז בבן יהוידע דא"ג מהר"ל יישוב לשיטת רש"י. ור( ועיין ח5

 .   לכאן. עיי"ש
 ( מט, ב.6
 ( לו, א.7
 ( שבת נט, ב.8
 ( שם נז, א.9

 ( ב"ב ס, ב.10
 סי' תק"ס ס"ד ד"ה ומ"ש ופירשו התוספות.ב"ח לטוא"ח עיין  – אסור בסתם עטרהוכ"ש ש( 11
 ב.-( שם ע"א12
ביאור תקופות השונות בהם ב ,אנציק' תלמודית שם -פירש"י סוטה שם )מט, א(. ובארוכה ( ראה 13

 נגזרו גזירות אלו.
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הדס ושל וורד מותר. ושמואל אומר אף של הדס ושל וורד אסור של קנים ושל חילת 
מותר. ולוי אמר אף של קנים ושל חילת אסור. וכן תני לוי במתניתיה אף של קנים ושל 
חילת אסור...בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות וכו': מאי עטרות כלות? אמר 

נה אמר ר' יוחנן עיר של זהב. תניא נמי הכי איזהו עטרות כלות עיר של זהב, רבה בר בר ח
אבל עושה אותה כיפה של מילת. תנא אף על חופת חתנים גזרו. מאי חופת חתנים 
זהורית המוזהבות. תניא נמי הכי אלו הן חופת חתנים זהורית המוזהבות, אבל עושה 

 ם.פפירית ותולה בה כל מה שירצה". עכ"ל הגמרא ש

נמצא מגמרא זה אנו למדים שכל הדברים האסורים בחתן אלו הם: א( עטרה. ב( 
חופה )ואין זה חופת חתן וכלה, אלא חופה המיוחדת לחתן דוקא, וכמובן מהלשון חופת 

 חתנים(. וחופת חתנים אסורה רק כשהיא "זהורית המוזהבת", אבל של פפירית מותרת.

, דהיינו עיר של זהב. ב( אפריון, שלאחרי וכל הדברים האסורים בכלה הם: א( עטרה
 זמן התירו חכמים דבר זה.

ומכהנ"ל נמצא, שהן בהדברים האסורים בחתן, והן בדברים האסורים בכלה, נחלקו 
 רש"י ותוספות מה הם:

דברים האסורים בחתן: לשיטת רש"י בגיטין שם, העטרה האסורה בחתן היינו עטרה 
שהיא  14מיוחדת לחתן )וכמו שפירש בסוטה שםממש )כנ"ל(, וחופה, היינו חופה ה

"טלית צבועה שני ובו קבועין חוטי זהב עד שמעמידין אותו כמין כיפה"(. אמנם 
למעלה מראשו, צ"ל שחופת  –לתוספות, שפירשו שעטרה היא גם כעין כיפה לחתן 

 .15חתנים הוא דבר אחר

, שעיר של 16עטרות כלות(: הנה רש"י פירש במסכת שבת-דברים האסורים בכלה )
זהב )דנשים( היינו לא עטרה ממש אלא מין תכשיט, ובגמרא סוטה )שם( מפרש "איזהו 

", משמע שהעטרה שאסרו חכמים לכלה אינו עטרה ממש, 17עטרות כלות עיר של זהב
 .18אלא מין תכשיט

שרק עטרה ש)עיקרה(היא של זהב או כסף  19ומסתבר לומר שרש"י סובר כהרמב"ן 

____ 
 ( ד"ה זהורית המוזהבות.14
 .וס"בפנים ( עיין לקמן 15
אזן לאזן יש שכולו טס זהב שקורין על פדחתה היא קושרתו מד"ה כלילא וז"ל: "( דף נט )שם( 16
 ".ויש שעושין ממשי טווי עם הזהב שקורין פריז''ש לימ''א
 הגר"א לשו"ע שם, שצ"ל דכלילא לאו היינו עטרה. בביאור( וראה 17

 .( ולכאורה כ"ש עטרה ממש אסורה18
. וכן יכול להיות שסובר גם כתוספות, ורק פליג עליהם בענין זה –( לגיטין שם. ומ"מ להרמב"ן 19
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לבתו, היינו מפני שלא היה בעיקרה  20זה שרב אשי עשה כלילא אסורה, ועפ"ז מבואר
 .22. וגזרו על זה דוקא לכלות אבל לא לשאר בנ"א21כסף או זהב

שכלילא היינו עטרה ממש )אבל תכשיט  24שם 23ולתוספת, הנה ר"ת פירש בשבת
(, וגזרו על זה דוקא לכלות אבל לא לשאר בנ"א )כנ"ל(. 25לכאורה מותרת –פחות מזה 

 , שמותרת לכלות.26' אשי הוה גדל כלילא לברתי' היינו כיפהוזה שר

הנה לרש"י העטרה כעין תכשיט אסורה, )ולכאורה כ"ש  –נמצא שבנוגע לכלה 
שעטרה ממש אסורה, כנ"ל(. ודוקא כשעיקרה של כסף או זהב, אבל אם עיקרה של דבר 

 מותר. –אחר 

"ל( אפילו אם היא של ולתוספות, רק עטרה ממש אסורה )ולכאורה תכשיט מותר, כנ
 גדיל, אבל כיפה מותרת. 

  וכל זה רק לכלות, אבל לשאר בנ"א לכו"ע מותר ללבוש עטרות כלות.

____ 
 ועיין לקמן בהערות.  –ה הלט"ו(ולהרמב"ם )הל' תענית פ" משמע מ)גירסת( טושו"ע )בהרמב"ם( שם.

 .17 עיין לעיל הערה –( דאי אפשר לומר שזה היה עטרה ממש 20

 . ועוד.( נו"כ הטושו"ע הנסמן לעיל21
לכלות , וההסברה לכך שאינו אסור אלא שר"ע עשה עיר של זהב לאשתו –( כדמוכח משבת שם 22

נקט הכא בראש כ''ג לפי שאין )תוס' שם( ו" "שמחה יתירההוא, שהטעם שאסרו העטרות היינו משום "
 ." )תד"ה בזמן גיטין שם(אסור אלא לחתנים כדמפרש כעין כ''ג שהוא ראש ושר בישראל

ב. ( ולהעיר מירושלמי שבת פ"ו ה"א )לד, א(: "ולא בעיר של זהב. רב יהודה אמר כגון ירושלים דדה23
רבנן דקיסרין אמרין כגון פרוש טוק טקלין". ובפני"מ שם: "פרוש )ש(טוק )שו(טקלין. כלומר לאו 
ירושלים דדהב ממש...אלא על טס של זהב פרוש...". היינו דפליגי רש"י ור"ת במח' דרב יהודה ורבנן 

  דקיסרין.
 שם. ועוד.( בתד"ה עיר של זהב. וש"נ. ועיין רא"ש שבת שם סי' ד'. רשב"א לגיטין 24
)כהתוספות, אבל בנוגע לתכשיטי שמכיון שלכאורה פסקינן בזה  –( ונפק"מ בזה להלכה למעשה25
אין עיקרה של זהב שסובר, לפי השו"ע )שם( שעטרה אם  כהרמב"ם )עיין ט"ז סק"ו שו"ע שם. ועוד(כלה( 

יל כל שיש בה כסף שהרמב"ם אוסר עטרה גם אם עיקרה של גד)ט"ז שם( לפי גירסתינו  וכסף מותרת, וגם
כן בכה"ח ו .הניח בצ"ע . ובפרמ"ג שם )במש"ז(מותרת )אפילו עיר של זהב לפירש"י( וזהב, מ"מ תכשיט

]כהנ"ל כתבו בנוגע "אותם המניחין בראש כלה תכשיטין שקוראין משנ"ב ס"ק י"ז. סי' תק"ס ס"ק ל"ה. 
וגם והרמב"ם )לכאורה לפי' התוס'   וש"נ. ומ"מבינד"א, ואולי הצ"ע שלהם הוא אם הוי עטרה או תכשיט[

 מותרת כנ"ל.  ( תכשיטלהרמב"ן
. מהרש"א לגיטין שם. שם( עיי' ב"ח שם. ב"י שם ד"ה וכתב הרמב"ן בשיטת ר"ת. ביאור הגר"א 26
 ועוד. 
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 .ג

 בירור שיטת הירושלמי בזה

איתא ג"כ ע"ד גמרא סוטה הנ"ל אלא בהרבה שינויים וז"ל:  27והנה בירושלמי סוטה
בת. רבי בא בשם רב של "נפלה עטרת ראשנו אילו הן עטרות חתנים. זו זהורית המוזה

מלח ושל גפרית. רבי ירמי' בשם רב של מלח ושל זית. רב נחמן בר יעקב אמר אפילו 
דחילפי. ר' ירמי' שיבשב ולבש עטרה של זית שמע שמואל ואמר נייח ליה אילו איתרים 
רישי' ולא עבד כן, והוות כן כשגגה שיצא מלפני השליט...אילו הן חופות חתנים סדינים 

ין וסהרוני זהב תלויין בהם...אילו הן עטרות כלות זו עיר של זהב...ר"ע עשה מצוייר
לאשתו עיר של זהב...מי מתיר את הראשונות א"ר יוסי בן בון מי שהוא מתיר את אלו 
הוא מתיר את אילו. כהדא ריש גלותא שלח שאל לר' חסדאי מהו הדין דכתיב כה אמר ה' 

המצנפת הורמה העטרה. שמע ר' יוחנן ואמר  הסיר המצנפת והרים העטרה. א"ל הוסרה
 .28הוא חסד ומילוי חסד

 ולהלן איתא כמה מהשינויים, הן בהפרטים, והן בכללות הסוגיא: 

הפסוק "הסיר המצנפת  –א( שבהבבלי מביא כאסמכתא להאיסור דעטרות חתנים 
 "נפלה עטרת ראשנו". –מוסיף פסוק בהתחלת הסוגיא  –והרים העטרה" ובירושלמי 

( בבבלי המח' באיזה סוג דעטרות אסרו היא בין אמוראים שונים, ובסוגים שונים ב
 של עטרות.

לשיטת רש"י, או כיפה,  –ג( בבבלי, הפירוש של "עטרות" היא או עטרה ממש 
שבבלי הובא  –"זהורית המוזהבת"  –לשיטת התוספות. אבל בירושלמי מפרש עטרות 

 מי, חופות חתנים, היינו דבר אחר(.)וצריך להיות שלהירושל! 30חתנים 29חופתכ

משמע   31ד( מהסיפור דר' ירמי', שהיה אסור לו ללבוש עטרה אע"פ שלא היה חתן
 (.32דלא כהבבלי, שהאיסור הוא רק לחתנים )לשיטת התוספות

____ 
 . ב-( מו, א27
( עיין במהר"ץ חיות לגיטין שם בנוגע לחילוק הגירסאות בין הגמרות. ולהעיר שזה שפירש שזה 28

הוא דלא כפירוש הפני"מ  בסוף הירושלמי שם הוא "דשאל על פי' המקרא ולא על איסור כלילא"דאיתא 
  דה לירושלמי שם.וקרבן הע

שמשמע שלבש עטרה על ראשו, י"ל בפשטות כנ"ל  –( וזה שר' ירמי' לבש עטרה של זית וכו' 29
 רה.ואסשעטרה ממש  רה, כל שכןובשיטת התוספות, שאם חופת חתנים אס

ורה בזה תלוי חילוק הקודמת )ב(. שמכיון שהפירוש דעטרה שונה, גם אמוראים שונים ( ולכא30
 נחלקו בפירוש וסוג העטרה. וק"ל.
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עטרות חתנים אסורים לכל אדם, משא"כ עטרות כלות, וצריך  33ה( שלהירושלמי
 .35לחלק ביניהם 34להבין הסברא

 י אומר "נסתלקה" ובירושלמי אומר "הוסרה".ו( בבבל

 

 .ד
 ביאור הגדר דחתן ועפ"ז ביאור החילוקים בין ג' השיטות

 והנה לכאורה יש לומר הביאור בכל הנ"ל בהקדם הבירור בג' עניינים: 

 א. הגדר של חתן, ולמה יש סברא שדוקא חתן אסור בעטרה.
 יהי' אסור בלבישת עטרה.ב. היחס של כל בנ"י לחתן, ועד להסברא שגם כל אדם 
 ג. הגדר דעטרה, וביאור חילוק כל סוגי העטרות הנ"ל.

הנה יש לבאר הגדר דחתן, והגדר דכל בנ"י ביחס לחתן, בהקדם הסברא למה דוקא 
חתן אסור בעטרה )להבבלי( ולא שאר כל בני אדם, שיש לומר שעטרה אסורה רק 

. והטעם לזה יש 37בו חשיבות, שזהו רק אצל חתן מפני שמוסיפה 36כשמוסיפה בשמחה

____ 
כאן בארוכה )ומסיק שכן משמע גם לשיטת הרמב"ם.  כדמשמע ירושלמי ( ראה שירי קרבן ל31

. דהיינו שגזרו גם "ילגזרו על עטרות חתנים שלא להניחם כלל, ושלא יניח החתן בראשו שום כל"מלשונו: 
ואעפ"כ מסיים בשו"ע שם "אבל  –ופליג על הב"י בשו"ע שם דאיתא ג"כ כלשון הרמב"ם על כל אדם. 

שהרמב"ם סובר בענין זה כהתוספות )להב"י וכו'( יש לומר בשאר כל אנשים ונשים לא גזרו". ולפענ"ד 
אשו עטרה ממש )"ושלא יניח החתן ברשהן כיפה )"גזרו על עטרות חתנים שלא להניחם כלל"( והן )וכ"ש( 

שכל עטרה  –דלא כתוספות הרמב"ם ואע"ג שבנוגע לעטרות כלות סובר שום כליל"( אסורים לחתן. 
הן  –שאין בה כסף או זהב מותרת, מ"מ בנוגע לעטרות חתנים פירש הכי. ובשו"ע )שם( פסק כהרמב"ם 

ל )שאין עיקרה של כסף וזהב, או שאין בה שחתן אסור גם בכיפה, והן שכלה מותרת ללבוש עטרה של גדי
שאינו נכון מה שפירש שהבבלי ג"כ סובר שאסרו  –ונראה לפענ"ד .19נסמן לעיל הערה  –זהב וכסף כלל( 

 עטרות חתנים על כל בנ"א, ובפרט שלא הובא בהבבלי הסיפור דר"י, ומ"מ בפירושו על הירושלמי לק"מ.   
 לקמן יבואר לפענ"ד בעזהי"ת.ויש לעיין בזה לשיטת רש"י, ו שם. (32
)גיטין שם( שגם )להבבלי( עטרות כלות אסורות לכל אדם )וצ"ע  ( ולהעיר משיטת המאירי33

הב כפי' רבנן לשיטתו בזה שעשה ר"ע עיר של זהב לאשתו, ואולי יל"פ בדוחק שר"ע עשה עיר של ז
 . שאי"ז ממש עיר של זהב. ועצ"עדקיסרין דלקמן )בהערות( ו

 צ"ע הסברא בזה.מ"מ עדיין "ק שם. אבל ( עיין בשי34

( כדמוכח מהסיפור שר"ע עשה עיר של זהב לאשתו, ומזה שאשה אסורה לצאת בעיר של זהב רק 35
 (.. ועודבשבת )ראה ירושלמי שבת שם

 ( תד"ה עטרות חתנים שם בסופו.36
 ( תד"ה בזמן שם.37



 
94 

  

 

  קובץ הערות וביאורים "כמים לים מכסים" תות"ל פוקונוס

 ".38לומר משום ש"חתן דומה למלך

והנה מצינו מחלוקת בין הבבלי והירושלמי, שלהבבלי פסקינן "כל ישראל לאו בני 
 - 41פסקינן ש"כל ישראל בני מלכים הם". ולכמה שיטות 40". ולהירושלמי39מלכים הם
 ,  גם להבבלי פסקינן שכל ישראל בני מלכים הם. 42וגם לרש"י

 43ה בזה גופא דאמרינן שכל ישראל בני מלכים הם יש לבאר בב' אופנים, לשיטתוהנ
הבבלי ולשיטת הירושלמי: א( באופן הלימוד דהבבלי, שמסתכלים על ההוה, ב( באופן 

 הלימוד דירושלמי שמסתכלים על ההבא.

, שלפני שהנשמה יורדת למטה הרי "כל ישראל מלכים הם" 44דהנה, מבואר בכ"מ
היא "חלק אלוק ממעל ממש". ואח"כ יורדת הנשמה לגוף, ובכדי לקבל מכיון שנשמה 

שהרי זה ירידה לצורך  –התומ"צ נעשית בדרגא של "בן מלך", ובימוה"מ, )מסתבר 
כל ישראל הם  -( תהי' עוה"פ בדרגא של "מלך". שלהבבלי שמסתכלים על ההוה 45עלי'

 להבא. מסתכלים על ה –רק בני מלכים )לרש"י עכ"פ(. ולהירושלמי 

והנה הנפק"מ בין בן מלך למלך הוא, שאפילו בן מלך אפילו את"ל ששייך ללבושי 
 .46מלכות, מ"מ אינו שייך להכתר ששייך רק להמלך בעצמו

ועפ"ז, יש לבאר מחלוקת הנ"ל בין הבבלי והירושלמי )אם האיסור דעטרות חתנים 
 הוא גם לכל אדם(:

וש עטרה הוא רק על חתן מפני והן לתוספות האיסור ללב 47הן לרש"י –להבבלי

____ 
 ( פרדר"א ספט"ז. 38
, א. ולהעיר מברכות ט, ב )"שכן דרך מלכים, ]ובגירסת ראה שבת סז, א. קיא, ב. קכח, א. ב"מ קיג (39

 הרי"ף וריטב"א ועוד: בני מלכים[ ועיין היישוב בזה בריטב"א שם. ר"י על הרי"ף שם. ועוד.
 פרק אלו שרצים בסופה. –( שבת עז, א 40
 ( ראה ר"ן על הרי"ף ס"פ אלו שרצים שבת שם )ומביא שם שגם הבה"ג ור"ח פסקו כן(. וש"נ.41
ה רש"י גיטין יב, א ד"ה כבודה בת מלך. שבת נט, ב ד"ה אאבנט של מלכים )ועיי"ש בתד"ה זה ( רא42

 ובמהר"ם שם(. ועוד.
 בספר הדרנים על הש"ס )קהת, תשנ"ד( ח"א ע' שטז. ובכ"מ. ( ראה 43
 ( ראה שיחת י"א ניסן תשל"ג ס"ב. ועוד.44
גו' )שמות יט, ו( שבמ"ת נתן הקב"ה ( ועיין בילקוט משיח וגאולה על התורה עה"פ ואתם תהיו לי ו45

. והיינו ש)במ"ת וכן( לע"ל יהיו כל בנ"י בדרגא של וש"נ ב' עטרות לכל א' מישראל, ועתיד להחזירה לנו.
 .מלכים
. התוועדויות תשמ"ה ח"א ע' 110לשיטת רש"י. לקו"ש חכ"ח ע'  – 93הערה  525( לקו"ש חכ"ג ע' 46

  וש"נ. ועיין לקמן בפנים.. 62קפד הערה  הדרנים על הש"ס ע'. 1586. ח"ג ע' 340
( יש לומר כן, ע"פ הנתבאר בפנים ובהערה שלפני"ז )שלרש"י כתר שייך רק למלך, ולכן אין לאסרו 47
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אינם שייכים  –אפילו להדיעה שהם בני מלכים  –שדומה למלך, משא"כ שאר בנ"י 
לעטרה, שהוא למלך דוקא, ולכן לא שייך לאסור עליהם לבישת עטרה, שהרי אינו מוסיף 

  להם שום חשיבות.
ם משא"כ להירושלמי, שכל ישראל בני מלכים הם, ולהירושלמי זאת אומרת שבעצ

הם כבר שייכים להענין דמלך, ממילא כל בני ישראל שייכים לעטרה, ולכן האיסור הוא 
 על כל אדם.

שלהירושלמי  –שהוא דומה למלך. והיחס דכל בנ"י אליו  –ועפ"ז מובן הגדר דחתן 
כל בנ"י מלכים הם, ולכן האיסור הוא על כל אדם. אבל לשיטת הבבלי כל בנ"י לאו 

 ביניהם לחתן וכנ"ל. מלכים הם ולכן אין יחס 

ועפ"ז יש לבאר ג"כ למה בירושלמי הביא הפסוק "נפלה עטרת ראשנו", שפסוק זה 
", משא"כ מהפסוק "הסיר...הרים" יש לפרש נומשמיע שכל בנ"י שייכים ל"עטרת ראש

 .48דקאי דוקא על אדם חשוב הדומה למלך וכ"ג

 

 .ה

 ביאור לג' השיטות בפי' עטרה

 –בנוגע למלך, שלשיטת רש"י   49, הנה יש עוד מחלוקתולבאר הגדר דסוגי העטרות
בן מלך שייך )לכאורה( ללבושי המלך ורק אינו שייך להכתר עצמו, משא"כ לשיטת 

 הרמב"ם והירושלמי, כל לבושי המלך וכל כלי תשמישיו שייכים רק למלך.

 ויש לבאר עפ"ז ג' השיטות בהפירוש ד"עטרות חתנים":

____ 
 אינם שייכים לזה(.על כל אדם ]אע"פ שהם בני מלכים[ מפני ש

שלהבבלי  ( כמבואר בתד"ה בזמן הנ"ל. ובנוגע הלשונות של "נסתלקה" ו"הוסרה" יש לפרש לפי48
דעכשיו אסור לנו עטרה, ולהירושלמי מסתכלים על העתיד שלכן רק הוסרה  –מסתכלים על ההוה 

וכן צ"ע זה שעטרות כלות מותרות לשאר נשים, אא"כ נאמר שהותרו כשהתירו  ועתידה לחזור לנו. ועצ"ע.
ק בין איש לכלות אפריון. אבל צ"ע שבלימוד הבבלי "הוסרה המצנפת הורמה העטרה" לא משמע לחל

לאשה. ומ"מ איכא לדחוק וכמ"ש בב"י על הטור שם )ד"ה וכתב הרמב"ן בסופו( בנוגע כלות שאי אפשר 
 לנוולן לגמרי. אבל עצ"ע. ועיין לקמן בפנים ס"ז.

( לקו"ש חכ"ג שם. וביאורו: שבמשנה איתא: ואין משתמשין בשרביטו. אבל בתוספתא סנהדרין 49
איתא: בכתרו ושרביטו. היינו דאינו מחלק בין כתר לשרביט וסוס וכל  הנסמן שם וכן בירושלמי הנסמן שם

הנמנה שם. ולכאורה הביאור בזה הוא, שלהבבלי, האיסור להשתמש בתשמישיו של המלך אינו מחמת 
שהם שייכים למלך עצמו, משא"כ להירושלמי. דהיינו שהנפק"מ הין ב' השיטות הוא בטעם האיסור 

 יוצא בזה. ואכמ"ל. להשתמש בשרביטו של המלך וכ
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כתר דמלך מיוחדת אליו, לכן אסרו רק עטרות חתנים א. לשיטת רש"י מכיון שרק ה
 -( ועטרה פירושו 50לא מצד הטעם ד"הסיר..הרים" –)וחופת חתנים אסרו מטעם אחרת 

 הכתר.

, שגם )חלק( מלבושי ותשמישי המלך 51ב. לשיטת התוספות י"ל שסבירא להו
 .52שייכים למלך עצמו, לכן פירשו שעטרה היא גם כיפה וכו'

למי והרמב"ם, י"ל שעטרות חתנים היינו כל תשמישי המלך לכן ג. לשיטת הירוש
 פירשו בירושלמי שעטרה היינו גם "זהורית המוזהבת" )שבבבלי היינו חופת חתנים(.

 

 .ו
 ביאור ג' השיטות בפי' עטרה בעומק יותר

והנה יש לבאר מחלוקת הנ"ל בסוגי העטרות בעומק יותר ובאו"א קצת, שנתבאר 
 בכמה עטרה שייכת למלך דוקא. לעיל שאינו תלוי רק

מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ג' דיעות בהטעם איך העוונות של חתן  53דהנה בלקו"ש ח"ל
 מתכפר ביום החתונה: 

 א. דיעת רש"י שיום החתונה מכפרת עם תשובה דוקא.

 ב. דעת הרמב"ם שצ"ל תנועה של תשובה אבל לא תשובה ממש.

 ג. דעת הירושלמי שעצם היום מכפר.

שעולה במדריגתו, ולכן מתכפרים ג"כ כל  –טרה הוא מראה גדלות החתן והנה, הע

____ 
א, לירושלמי שם, ששאלת הריש גלותא הי( ועפ"ז לכאורה יש להקשות לפירוש מראה הפנים 50

יש פסוק. והמכיון שהתירו אפריון, למה לא התירו עטרות חתנים, ומתרץ מכיון שיש להם אסמכתא מ
להירושלמי שרה לכאוהתי' הוא עפ"ז למה לא התירו חופות חתנים שאין לה אסמכתא, אלא להקשות, ד

)אבל לפי הנת'  סוגים שונים, ועל כן גם חופות חתנים נלמדת מהפסוקשהם רק חופות ועטרות היינו הך 
וזה שלא התירו  (.31לקמן בהחילוק בין חופה לעטרה, צ"ע, ומשמע יותר כפי' השי"ק עיין לעיל בהערה 

 מן ס"ז.. לק47היינו מפני שמפורש בפסוק. ועיין לעיל הערה  –רות כלות עט
  ( יש להסביר כן, אבל לע"ע לא מצאתי שום מקור לכך.51
( ויל"ע מהו הנפק"מ בין "כיפה" ל"זהורית המוזהבת" להתוספות והירושלמי שלכאורה י"ל 52

בפשטות שכיפה הוא חופה שאינה מקושטת, וחופה וכו' הוא כיפה מקושטת וכדלקמן בפנים. ויש לומר 
 .55נחשבת כחלק מלבושי המלך כדלקמן הערה  זהורית המוזהבת אינה –שלהתוספות 

 ואילך. 161( ע' 53
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שחופה הוא ענין המקיפים, עד"ז יש לומר שגם עטרה שייכת  54עוונותיו, וע"פ הידוע
 לענין המקיפים )כדלקמן( יש לבאר הג' דיעות:

לדעת רש"י הוא מקיף השייך לחתן עצמו, וכן אינה מכפרת אלא עם התשובה, לכן 
 עי"ז שמונחת על ראשו. –ששייכת ממש לחתן  –אסרו רק עטרה ממש  גם בעטרה

( הוא מקיף השייך במקצת 55א. לדעת הרמב"ם, )שי"ל שכן סבירא להו התוספות
אבל אינו מקושט כ"כ כמובן  –לחתן, ויש לומר לפי שהוא כיפה המקיפה את החתן 

 .56החתן עצמומהמבואר בגמ' סוטה שם בג' הדיעות, היינו שהוא גם מראה חשיבות 

לכן העטרה עצמה היא  –ב. לדעת הירושלמי הוא מקיף שקשורה לעצם היום 
מ"מ ה"ה נקראת עטרות  –"זהורית המוזהבת" היינו שהיא מקושטת שאינה מראה )כ"כ 

אלא שקשור עם החתן בזה  –חתנים( על גדלות החתן, אלא יותר על עצם גדלות היום 
ראת "עטרות חתנים". ולהירושלמי י"ל שחופת שע"י היום מתכפרים עוונותיו שלכן נק

חתנים הוא דרגא נעלית יותר בזה גופא )ואולי בזה שהסדינים עצמם מצויירין, והנפק"מ 
אף שהוא מצד גדלות היום,  –הוא שעטרות עיקרו מורה ע"ז שהחתן עולה לגדולה 

ופת וחופות בעיקרו מורה על גדלות היום, אף שגם הוא קשור להחתן בזה שנקראת ח
 ם(.חתני

 ]ושאלה ה' הנ"ל עצ"ע, ועוד חזון למועד[.

  

____ 
 ( ראה שערי נישואין )קהת, תשס"ז( ע' קנח ואילך. וש"נ.54
 .( ועפ"ז א"ש הנת"ל בהערות השייכות בין שיטות הרמב"ם והתוספות55
 –שלשיטת התוספות אין חופה נחשבת כחלק מלבושי המלך  51( ועפ"ז יש לבאר הנת"ל הערה 56
 שעיקרה להראות על גדלות היום. מכיון
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 פשוטו של מקרא
 

שרה הרוגי מלכותע  
 

 
 חצרונישי'  יובל יהושעהת' 

 תלמיד בישיבה
 

זה רמז לעשרה הרוגי מלכות" "ום אל אביכם" מבאר הבחיי של"ואתם עלו לש 1עה"פ
וממשיך "אבל יש לתמוה ממה שכתוב כי רבי חנני' בן תרדיון הוחלף בלופינוס קיסר, 
ולופינוס קיסר הוא שנשרף, וכן כל השאר כי כן כתוב שם: וכמדה זאת לכל חכמי 

איזה הרי  ,א"כששם וממשיך היינו, שהעשרה הרוגי מלכות באמת לא נהרגו. ישראל". 
 .טעמו טעם מיתה במה שנתפסו ונגמר דינם"בזה ש י'ה עונשםש ומבאר ,בזהעונש יש 

 והרי זה כאילו נהרגו". ,לכך הם קבלו ענשם

מכירת דסיפור הפר' וישב בוהנה ביאורו של הבחיי הנ"ל יומתק ביותר ע"פ דבריו ב
"ויעברו אנשים מדינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור  2דהנה עה"פ יוסף

את  יעקב בני"וימשכו.  :רש"ימפרש  ו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף כו'".וימכר
 יוסף מן הבור וימכרוהו לישמעאלים". 

משכוהו  העוברים"לפי הפשט ש שלא האחים מכרוהו כי אם מפרש 3חייבה אבל
ולפי זה מה שאמר להם יוסף: אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי  האחים לא ,ומכרוהו

____ 
 ( מקץ מד, יז.1
 ( וישב טז, כח.2
( וכן מפורש ברשב"ם, וז"ל "עברו אנשים מדינים אחרים דרך שם וראוהו בבור ומשכוהו ומכרוהו 3

המדינים לישמעאלים, ויש לומר שהאחים לא ידעו, ואע"פ שכתוב "אשר מכרתם אותי מצרימה" יש לומר 
דרך פשוטו של מקרא כי "ויעברו אנשים שהגרמת מעשיהם סייעה במכירתו, זה נראה לי לפי עומק 

   מדינים" משמע ע"י מקרה והם מכרוהו לישמעאלים".

o
 o
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הענין כי השלכתם אותי לבור שהיתה סיבת המכירה . . והחטא שנמצא עליהם  ,מצרימה
וגדולי עולם כמותם,  .המכירה סיבתהמפורש בעשרה הרוגי מלכות הוא זה שהם היו 

ראויים להיענש על השלכת אחיהם הנכבד לבור ולהחשב להם לרציחה כאילו הרגוהו 
 בידם".

ובא לעיל, שעשרה הרוגי מלכות לא מקץ המפר' פירושו ב והנה עפ"ז מובן ביותר
 כאילונהרגו וענשם הי' רק "שטעמו טעם מיתה" במה ש"נגמר דינם לכך . . והרי זה 

סיבת המכירה" לכן ענשם דעשרה "היו שנהרגו". היינו שמאחר שלא מכרוהו ממש ורק 
"טעמו טעם מיתה . . והרי זה כאילו ש כי אםלא היתה מיתה ממש גם הרוגי מלכות 

 .נהרגו"

שאלו תלמידיו את רשב''י מפני מה נתחייבו שונאיהן של " 4בגמ' מגילה עד"זוראה 
ישראל שבאותו הדור כליה . . אמרו לו אמור אתה אמר להם מפני שהשתחוו לצלם 
אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר ]איך זכו לנס. רש"י[ אמר להם הם  לא עשו אלא 

כי לא ענה  מהן אלא לפנים והיינו דכתיבלפנים ]מיראה. רש"י[ אף הקב''ה לא עשה ע
 מלבו".

התכוונו ולא  ,מיראהדהיינו  –לפנים" אלא "דהיינו מפני שישראל לא השתחוו 
כ"א  ,ממשדהיינו דלא הי' עונש מיתה  -לא הי' "אלא לפנים" גם לכן ענשם  ,באמת

שלא  –רק כאילו  ,ולמה, כי כן הי' עוונם ."טעמו טעם מיתה", ובזה נתקיים ענשםש
 השתחוו באמת.

 

  

____ 
 ( יב, א.4
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 ויקרא לבנו ליוסף
 הת' שלום דובער שי' ליבעראוו
 תלמיד בישיבה

 

 א.

, מפרש רש"י "למי "ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף כו'" 1על הפסוק
הרי יוסף לא הי'  ,דאם לא כן .דו"במי שהיכולת בי 2הגו"אעל זה כתב ו שהיכולת בידו".

  והי' לו לקרוא אל אשר אצלו". ,ואילו ראובן ושמעון ויהודה היו אצלו ;אצלו

 .שאר השבטים לאחרי יהודהאת את לוי וכן השמיט  למה לכאורה צריך להביןו

 4דכתב"וישאו אותו בניו ארצה כנען"  3עה"פ ע"פ דברי רש"יואולי יש לבאר זאת 
 .ולא בני בניו . . אלא אתם וקבע להם מקום . . וכסדרן למסע מחנה דגלם נקבעו כאן"

 שהוא עתיד לשאת את הארון". לוי לא ישא

לכן לא הי'  ,ישא את הארוןלוי ששיעקב לא רצה שמאחר  ונראה דכן הוא ג"כ כאן,
 .בקבורתו להתעסק למנות אותוסברא 

מ"מ יש לחלק, שלוי לא ", שהוא מלך" ואף ששם כותב רש"י שגם יוסף לא ישא]
, ולכן נשיאת 5שהי' למעלה מענין השעבוד. וכל עוד שהי' חי לא הי' שעבוד ישא מצד

 ארון יעקב ממצרים לארץ ישראל שקשור וגרם לשעבוד, לא היתה יכולה להיות על ידו,
ו"כל  "שהוא מלך"ואף שגם יוסף לא ישא הוא מהאי טעמא  .שהוא היפך ענין השעבוד

"לשאת את הארון"  –ענינו מ"מ לוי רים", זמן שיוסף הי' קיים לא הי' להם משוי של מצ
הוא היפך ענין השעבוד "שבטו של לוי חכמים היו ולא רצו לעשות עבודה לפי שידעו  –

 גם במצרים שהייתם  כל זמןולכן  6שעתידין לשאת את הארון ומתוך כך היו בני חורין"

____ 
 מז, כט. ויחי( 1
 ( על אתר.2
 נ, י"ג. ויחי( 3
 . ד"ה וישאו אותו בניו( 4
( רש"י, וארא ו, טז. "שכל זמן שאחד מן השבטין קיים, לא הי' שעבוד . . ולוי האריך ימים על כולם". 5

לוי האריך ""דמכיוון שכל הענינים אינם באקראי ח"ו הרי מובן דזה ש :33הערה  832כ ע' לקו"ש ח"וראה 
)סדר עולם רבה פ"ג( הוא מפני שענינו של לוי  "ומשמת לוי התחילו המצריים לשעבדם . . "כולםעל ימים 

 ".יםשיעבוד מצר שולל )יותר משאר השבטים(
 ( תוס' )הדר זקנים( שמות א, יג.6



 
102 

  

 קובץ הערות וביאורים "כמים לים מכסים" תות"ל פוקונוס

. משא"כ יוסף שרק בחייו לא שבטו של לוי כל לא נשתעבדו בזמן דקושי השעבוד
אבל לא שבעצם את הגלות,  ומנעושלט על המצריים נשתעבדו בגלל שהוא הי' מלך. 

 .7לאחר פטירתו היפך השעבוד. ולכן נשתעבדו בניוענינו הוא 

שהצריכותא של רש"י לפרש "למי שהיכולת בידו" היא מצד זה ואולי יש לומר 
ה לפי כבודו להתעסק עם הקבורה. )ולכאורה "שיוסף לא ישא שהוא מלך" ולכאורה אין ז

צריכותא זה דורש ביאור בפשש"מ יותר מביאור הצריכותא דהגו"א שיוסף הי' רחוק( 
ולכן מסביר רש"י "למי שהיכולת בידו". ולפי ביאור זה לא נצטרך לחלק בין לוי ליוסף 

 . [כדלעיל

מעון ולוי "ש "פעהע"פ דברי רש"י לבאר  אפשראולי  ,בנוגע לשאר השבטיםו
תה לכו עויאמרו איש אל אחיו ו" הפסוק 9דמייתי" 8אחים כלי חמס מכירותיהם

ובהמשך דבריו מבאר מפני  .שמעון ולוי ומוכיח ש"איש אל רעהו" קאי על "10ונהרגהו
ש"לא היו מדברין בפני אחיהם  זהו מפנייששכר וזבולון, אקאי דאי אפשר לומר  מה

 ". 11הגדולים מהם

 גםהי'  – בפני אחיהם הגדולים"לא היו מדברין "הנהגה זו ד – ומכיון שבפשטות
שכשרצה  מובןלכן , האחים הגדוליםהיו ראשי המדברים שהיינו  ,בביתקבועה ההנהגה 

 לבניו הגדולים. פנה ,קבורתועל לצוות יעקב 

 

 ב.

"למה לא קרא  12וכיון דאתינא להכא, נראה לבאר גם האמור במדרש על פסוק זה

____ 
 .5שבהערה ( עיין לקו"ש 7
 מט, ה. שם( 8
' וגו אחיו אל איש ויאמרו, יוסף ועל שכם על, אחת בעצה. אחים ולוי . שמעוןד"ה שמעון ולוי אחים( 9
, השפחות בני תאמר אם, בהריגתו הסכימו לא הרי, יהודה או ראובן תאמר אם, הם מי, ונהרגהו לכו ועתה

 היו לא וזבולון יששכר', וגו זלפה בני ואת בלהה בני את נער והוא שנאמר, שלמה שנאתן היתה לא הרי
 .אחים אביהם שקראם הם ולוי שמעון כרחך על,  מהם הגדולים אחיהם בפני מדברים

 לז, כ. וישב( 10
שלא היו מדברים  ( ולהעיר שדווקא הגו"א מפרש פסקא זו ד"לא היו מדברין" בשונה מהפשוט11

עדיין אפשר לומר שמאחר דהם היו בלאו הכי . אבל ראשונים. אף שגם בלפירושו שייך לומר כבפנים
הגדולים ונולדו ללאה בפרק אחד משא"כ יששכר וזבולון שנולדו בפרק מאוחר יותר לאחרי שנולדו כל בני 

   מ"ט(.)ראה גיטין פ"ג  זלפה –בלהה, וגם שפחת לאה  –השפחות גם שפחת רחל 
 ו."פצב"ר ( 12



 י"א שבט ה'תשע"ו שנת הקהל-ו"דיום הבהיר י

 
103 

 

 

, ראובן הי' בכור ויהודה הי' מלך והניחן וקרא ליוסף. ולמה כן, 13ליהודה לא לראובן ולא
בשביל שהי' ספיקה בידו לעשות. לפיכך ויקרא לבנו ליוסף ולפי שהשעה מסורה לו". 

 .דגם במדרש מושמטים שמותיהם של רוב השבטים

 הוא בגלל שדוקא ,ויהודה ראובןאת שמעון אלא את אינו מונה ונראה, שזה ש
יש לומר דזה שיעקב אכן  ונראה דאליבא דמדרש זהיהודה הי' מלך. ו ,בכורהי' הראובן 

שהי'  –, אלא ראובן אין זה מצד שהיו הגדולים –הי' צריך לבקש מראובן או יהודה 
שמה התמי' שיעקב  ,. ולהעיר שקצת תמוה לפי מדרש זהשהי' מלך–הבכור, ויהודה 
יש לומר שהי' יותר כבוד  מיהודה, ובכלל הרי יוסף הי' מלך יותר גדול ,מינה את יוסף

שגם למדרש זו, חלק מהתמי' היא לא רק מצד שהי' ראובן  15, ואולי נצרך לומר14ביוסף
בכור ויהודה מלך, אלא גם מצד שהיו קרובים אליו )ולא יוסף(. אף שלא כתוב כן 

 בפירוש.

 
 
 

 וירא חם אבי כנען

 

 הנ"ל
 
 

ויאמר . .  וירא חם אבי כנען את ערות אביו. .  וחם הוא אבי כנען: "כתוב 16בפרשת נח
 ."ארור כנען עבד עבדים יהי' לאחיו

לכך  ראה והגיד לאביווירא חם אבי כנען. יש מרבותינו אומרים כנען ומפרש רש"י: " 
ארור כנען. אתה . .  . וירא את ערות אביו. י"א סרסו וי"א רבעולהוזכר על הדבר ונתקל

גרמת לי שלא אוליד בן רביעי אחר לשמשני ארור בנך רביעי להיות משמש את זרעם 

____ 
להעיר שבחומש גו"א השלם )הוצאת מכון ירושלים( מעיר מב"ר זו "מקור המאמר דרש"י" ( 13

שמשמיט את שמעון. אבל ראיתי בחומש תורה שלימה שמביא בההערות לסי' צ"ה פמ"ז ממדרש הגדול 
 וז"ל: אמר אם אני אומר לראובן לשמעון ליהודה אין השעה בידן.

 עיין סוטה יג, א. "אמרו הניחו לו כבודו במלכים יותר מבהדיוטות".  (14
לבניו שביהודה בברכת יעקב  ככמו"אין זה מוכרח שיתכן לומר שמצד יעקב יהודה הי' המלך. וו( 15

 עיין בהכתובים שם. הוזכר ענין המלכות משא"כ בברכתו ליוסף )עכ"פ במפורש(,
 כה. -( ט, יח 16
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 של אלו הגדולים שהוטל עליהם טורח עבודתי מעתה".

)שמאחר שחם גרם לנח בד"ה ארור כנען שביאור רש"י  17ומקשים ע"ז מפרשי רש"י
יק רק לבאר את השיטה מספשלא יוליד בן רביעי לשמשו, לכן כנען יהי' עבד לאחיו( 

 כנען.נתקלל דכנען סרסו לנח, אבל להשיטה דכנען רבעו לנח, לא מפרש"י הסיבה למה 

 גם סרסו.הנה , דלשיטה זו דרבעו 18לפי הגמרא בסנהדריןזאת ומבארים 

רש"י שר לומר שהסיבה שכנען נתקלל להשיטה דרבעו הוא מפורש בפי' ואולי אפ
לכך הוזכר על  ראה והגיד לאביותינו אומרים כנען עה"פ וירא חם אבי כנען: "יש מרבו

 למה נתקלל כנען להשיטה דרבעו.שבזה מקדים ומתרץ היינו ", להדבר ונתקל

ובפרט שאין בזה שום רמז  ,סוסיר םגהנה נצטרך לומר שלהשיטה דרבעו לא עפ"ז ו
בזה ויומתק ביותר , דאיכא למימר שנתקלל משום ש"ראה והגיד לאביו כו'". )בפירש"י
 .(בפירש"יבד"כ רגיל לשון שאינו  -" ינו שאומריםותברש"י "ויש מרשכותב 

מפירש"י עה"פ "חם אבי כנען"  ,אמנם לפי זה עדיין יוקשה על הפירוש דסרסו
למה הוצרך לומר כאן לפי שהפרשה עסוקה ובאה בשכרותו של נח שקלקל דמפרש"י: "

ולא ידענו שכנען בנו לפיכך הוצרך בא חם וע"י נתקלל כנען ועדיין לא כתב תולדות חם 
היינו דמפעם הראשון כבר אנו יודעים שחם הוא אבי  ."לומר כאן וחם הוא אבי כנען

שזהו  –כנען, אמנם בפעם הב' מפרש רש"י הסיבה למה כתוב עוה"פ "חם אבי כנען" 
להשיטה  צת קשהסיבה למה נתקלל כנען, אבל לפי הנ"ל שזהו רק להשיטה דרבעו, ק

 מה כתוב בפסוק עוה"פ "חם אבי כנען".דסרסו ל

 ולא באתי אלא להעיר.

  

____ 
 גו"א, ועוד.רא"ם, שפ"ח, ראה (  17

 ע, א.(  18



 י"א שבט ה'תשע"ו שנת הקהל-ו"דיום הבהיר י
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 דור רביעי ישובו הנה
 

 
 הת' חיים שי' לישנער
 תלמיד בישיבה

 
כי בשכר זה שלא  לוםשרוך בב הר (בנו)הבטיח ל הצמח צדק: "מובא 1בספר ימי מלך

"דור רביעי ישובו ינהוג באדמורו"ת יזכה כי צאצאיו יקבלו את הנשיאות, וסיים בפסוק 
 ".2הנה

והכוונה הוא שדור רביעי מר' ברוך שלום יחזור להיות נשיא החסידות. ורואים  
, שהוא שיחממלך ה ר שליט"אאדמו"שנתקיים ההבטחה הנ"ל ע"י נשיאותו של כ"ק 

 לום.מצאצאי ר' ברוך ש

 .3בפועל רואים אשר כ"ק אד"ש מה"מ הוא חמשה דורות להרב"ששולכאורה צ"ע 

)תוכן דברים שמשמעם( כ"ק אד"ש מה"מ( אמר  ילוי"צ )אבהרש 4]ישנה שמועה
אבל ש"דור רביעי" התקיים עי"ז שכ"ק אד"ש הוא נשיא הרביעי מכ"ק אדמו"ר מהר"ש. 

משמע שההבטחה ד"דור רביעי"  מפשטות דברי הצמח צדק שהרי, צריך להביןלכאורה 
 היינו דור רביעי דצאצאי הרב"ש[.

"ודור   5והנה ע"ד שאלה הנ"ל מצינו גם בפר' לך לך בו הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו
רביעי ישובו הנה" ומפרש רש"י )שם(: "לאחר שיגלו למצרים יהיו שם שלשה דורות 

למצרים צא וחשוב דורותיו יהודה, והרביעי ישובו לארץ הזאת . . וכן הי', יעקב גלה 
 פרץ, וחצרון, וכלב בן חצרון מבאי הארץ הי'". עכ"ל.

י זה, שלכאורה יש כאן סתירה בדברי רש"י מרישא על פירוש רש"  6ורבו המקשים

____ 
 ואילך. 82ע'  ( ח"א1
 ( לשון הכתוב, בראשית טו, טז.2
ר' ברוך שלום, ר' לוי יצחק, ר' ברוך שניאור, ר' לוי יצחק, כ"ק אד"ש מה"מ )היום יום בשלשלת  (3

 היחס(.
  דוד דובאוו. . מרשימות ר' מ"א זעליגסון והת'33( מובא בימי מלך שם ע' 4

ר' לייבל הרה"ת ביררנו אצל כותבי הרשימה הנ"ל, ואמרו לנו ששמעו שמועה זו מאת  הערת המערכת:
כוונת הצ"צ היתה לשלשלת נשיאי חב"ד הוא רק השערה, ולא יצאה מפי זה ש – , שזהשפירא שיחי' ואמר

 הרלוי"צ, והנדפס בס' הנ"ל טעות היא.
 ( בראשית טו, טז. 5
 , ועוד."א( שפתי חכמים, רא"ם, גו6



 
106 

  

 קובץ הערות וביאורים "כמים לים מכסים" תות"ל פוקונוס

בתחלת דבריו אומר שפי' "דור רביעי ישובו הנה" הוא שלאחר שיגלו למצרים  לסיפא.
לא"י, ולבסוף כשמונה הדורות, מונה ארבע דורות  יהיו שם שלשה דורות, והרביעי ישוב

"לאחר שיגלו  –)"פרץ, יהודה, חצרון, כלב בן חצרון"( מיעקב )שגם הוא נכנס למצרים 
 ממצרים"( ונמצא שכלב הוא דור חמישי מיעקב.

י"ל דיעקב זקן היה ולא חשיב דור אלא נחשב כמת. שאלה זו: " 7והנה יש שתירצו
היה שעבוד כלל, אבל בימי יהודה התחיל קצת השעבוד כמו  ועוד י"ל דבימי יעקב לא

 ".בדום וענו אותם דבק עם דור רביעישפירש רש"י בפרשת ויחי )להלן מז כח(, ויהיה וע

הבטחת הצמח צדק  -אבל לכאורה ביאור זה אינו מספיק לתרץ בנוגע לעניננו 
יאור הנ"ל הי' צריך , שלפי ב8להרב"ש. שהרי בעת ההבטחה הי' הרב"ש עדיין צעיר בימיו

 להיות נחשב במנין הארבע דורות.

 מבאר וז"ל:"א והנה הגו

"הא דכתיב ודור רביעי ישובו הנה, הנה דור רביעי מן יעקב ולא נמנה יעקב, שכאן 
שכתיב דור רביעי פירושו על הבנים של הגולה דשם. אע"ג לגבי מצרי ואדומי נמנה הגר 

ם יתירה כדאיתא ביבמות, אבל כאן דכתיב הראשון עמהם, שאני התם דרבי קרא מלה
דור רביעי לא נמנה יעקב שהוא הראשון עמהם . . לכך נקט רש"י צא וחשוב דורותיו וכו' 

 לומר כי יש למנות הדורות מיעקב ואילך". עכ"ל.

ולכאורה ע"פ ביאור זה יש גם לתרץ בנוגע להבטחת הצמח צדק להרב"ש, שהחשבון 
רביעי" מתחיל מהדור שלאחריו. שע"פ חשבון זה נמצא שכ"ק אד"ש הוא אכן דור  דורד"

 הרביעי לבנו של הרב"ש. 

, דזה שכ"ק 9ואתי שפיר בנוגע ההתייחסות המיוחדת של רבותינו נשיאנו להמהר"ל
פי' הגו"א  ש )הבטחת הצמח צדק( הוא דוקא לפיאד"ש מה"מ הוא דור רביעי להרב"

 .הנ"ל

 

 

____ 
 שפתי חכמים, רא"ם )שם(.( 7
פ"ט( מובא שנפטר בשנת תרכ"ט בהיותו בן ס"ב שנה, וא"כ בעת  –( בבית רבי )אדמו"ר הצ"צ 2

שנה. ומ"מ זה שיעקב זקן היה ולכך נחשב למת, מאד קשה לומר שגם הרב"ש  55 – 52ההבטחה היה בן 
 הי' נחשב כמת שלא היה אז זקן )כ"כ עכ"פ(.

 היחס.בשלשלת היום יום  ( עיין9



 ו שנת הקהלה'תשע"י"א שבט -'הבהיר ייום 
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 הוספה
 
 

 

 אם מותר לכהן בענין ליקוט 
 ליטמא לצדיקים

 
 תלמיד בישיבה - פרעסקאטשי'  מנחם מענדלהת' נערך ע"י 

 

בהדין אם מותר לכהן ליטמא לצדיקים יש לחלק )בכללות( לב' דינים: א( האם כהן 
 מותר ליטמא בקבורת צדיק. ב( האם כהן מותר ליטמא ע"י הליכה לקבר צדיק.

הנה בזה יש כמה מקורות בגמרא ובמדרש עליהם מבוססים שיטות השונות בין 
 בדין זה. הראשונים והאחרונים

 מקור ראשון

: עקיבאבמעשה של פטירת רבי  1הפוסקים הביאו מקור להתיר מדברי המדרש
ה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים ורבי יהושע הגרסי היה תלמידו ״מעשה הי

ומשמשו, ערב יום הכפורים נפטר ממנו והלך לביתו, בא אליהו ז״ל ועמד על פתח ביתו 
אמר ליה שלום עליך רבי אמר ליה שלום עליך רבי ומורי, אמר ליה כלום אתה צריך אמר 

לך שרבי עקיבא מת בבית האסורין, מיד  לו ומי אתה, אמר ליה כהן אני ובאתי להגיד
הלכו שניהם לבית האסורין ומצאו פתח שער בית האסורין פתוח ושר בית הסוהר היה 
ישן וכל האסירים היו ישנים והשכיבו את רבי עקיבא על המטה ויצאו, מיד נטפל אליהו 

מרת לי ז״ל ונטלו על כתיפיו, וכשראה רבי יהושע כך א״ל לאליהו ז״ל רבי והלא אמש א
שכהן היית וכהן אסור לטמא במת, אמר לו חייך רבי יהושע בני חס ושלום שאין טומאה 

שאין טומאה בתלמידי זה ממדרש  ולכאורה נראהבתלמידי חכמים ואף בתלמידיהם״. 

____ 
 .משלי ס׳ תתקמ״ד(  1

o
 o
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  פוקונוסתות"ל  "כמים לים מכסים"וביאורים קובץ הערות 

 .םחכמים וצדיקי

דבאמת אין טומאה בצדיקים,  שהוכיחו ממדרש זה יש מן הראשוניםאשכחן ד ואכן
שה רב של אליהו קובע שאין נראה שסובר שמע  2ושיו ליבמותמדברי הרמב״ן בחידו

 . 4מטמאין 3צדיקים

שאין ללמוד מדברי המדרש הנ״ל להתיר ואחרונים  אמנם יש כמה דיעות בראשונים
 :כדלקמןמכמה טעמים,  לכהנים לבקר קברי צדיקים

ועיקר הטעם שנטמא לו  ,דעת התוס׳ שלא א״ל אליהו כך אלא בדרך דיחוי בלבד (א
מובא, שרבה בר אבוה פגש  5עאמשום שר״ע היה מת מצוה ממש, שכן בגמרא בבא מצי

את אליהו בבית הקברות, וכששאל אותו כיצד נטמא, השיבו אליהו שהלכה כרשב״י 
 שעכו״ם אינם מטמאים באהל.

בראשונים נחלקו האם הלכה כרשב״י, וכפי שאמר אליהו הנביא. ועל כך כתבו 
 'תוספות שאין ללמוד מדברי אליהו הלכה, כי ״דחויי הוה מדחי ליה״. והביאו ראי

שאליהו נהג כן גם במה שהסביר את טומאתו בפטירת רבי עקיבא באומרו ״צדיקים אינם 
: ״וכן מצינו כשהיה קובר 6מטמאים״, הגם שלא היתה זו הסיבה האמיתית, וז״ל התוס׳

ודחה אותו כן  .אמר ליה צדיקים אין מטמאין ,כהן את ר״ע היה דוחה שאמר ליה וכי אינך
ועיקר טעמו היה לפי שהיה מת מצוה לפי שהיו יראים לקברו שהיה  ,משום כבודו דר״ע

יש  ,וכן נמצא בתשובת גאון שכתב שיש בסדר אליהו רבה שנחלקו עליו .מהרוגי מלכות
וא״כ לא  ,אומרים שהיה מבני בני בניה של לאה ואמר להם איני אלא מזרעה של רחל

____ 
 (.7, ב )הובאו לקמן הערה ס״א (2
 .וכן הבין בדברי הרמב״ן רע״י בשו״ת יחוה דעת ח״ד סימן נ״ח( 3
״עד היום שהכהנים הולכים על קברי  היא שהמנהג בארץ ישראל , א(קיד)בספר אגרא דכלה  מובאו (4

  .והביא המדרש הנ״ל להיות חד מהמקורות להקל, ע״ש .הקדושים״
שכתב מתחלה דכיון דמנהג זה הוא מזמן קדמון מכמה  (יו״ד סימן כ״ג)בשו״ת הסבא קדישא כן מובא ו

דורות שנהגו כן להשתטח ספרדים והאשכנזים ולא מיחו בהם לכן מן הראוי לתור ולחפש כדי ללמד זכות 
ולמצוא סמך דלא עבדי איסורא, ובתוכן דבריו שם כתב בלשון זה: ״גם נראה דסברתו לאו יחידאה ורבים 

בצדיקים כדברי המדרש גם כן ולאו דחויה הוי, שכן ראיתי גם כן מ״ש  נלוו עמו בזה דס״ל דאין טומאה
הרמב״ן בפירושו על התורה )ריש פרשת חקת( וז״ל דהנפטרים בנשיקה לא יטמאו מן הדין והוא שאמרו 
צדיקים אינם מטמאים ע״כ, דמפורש יוצא דמ״ש אליהו כן לאו דחויה הוא אלא דינא קאמר, ולשיטתיה 

השיב על דברי ר״ת דח״ו לומר כן, שאם כן הוא נותן מכשול לפני עור המורה בתורה  אזיל דבחי׳ ליבמות
 .02ועיין לקמן הערה  שלא כהלכתה״, ע״ש.

 קיד, ב.( 5
 .ד״ה מהו (שם( )6
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 . 7היה כהן וכאן אומר שכהן היה״

: ״אין סומכין על הלכות ומסיקדברי המדרש הנ״ל  מובאים 8בספר האשכול ב(
  .9שבמדרשים אם לא נראה שנתקבלו לבעלי התלמוד״

ין צדיק שנהרג ע״י אדם, שאין בו טומאת לחלק ב מבאר שיש 10בשו״ת אבני נזר ג(
מטמא, ולפי דבריו נוכל לומר שר״ע אינו מטמא מכיון שמת מיתה טבעית לצדיק שמת, 

שהוא נהרג אבל אין להביא ראיה לשאר צדיקים שמתו מיתה טבעית. וז״ל שם: ״ולי 
היתה נראה להשוות הא דנושאי ארונו של יוסף )שמטמא וכמו שאבאר בסמוך( גם הא 

אין טומאה בצדיקים והוא דהנה טעם טומאת מת כתב רמב״ן משום דאדם מת בעטיו ד
של נחש, וכמ״ש רבי חיים ויטאל ז״ל שני טיפי מרה שזורק מלאך המות מטמאים הגוף 
ואינה מוצאת הנשמה מנוח לכף רגלה ויוצאת ומכאן טומאת מת, אך זה במת, אך בנהרג 

וש ח״א קי״ד בטעם עגלא ערופה, ע״כ שאינו מת ע״י מלאך המות כמ״ש בזוהר הקד
צריכין לבוא לטעם הזהור הקדוש משום דבמאנא דקודשא בעיין לאתחברא, ובטעם 
הזוהר הוא שמחלקים שבצדיקים אין טעם זה יען הם קדשי הגוף בקדושת עצמו ואינו 
מאנא דקודשא לבד רק הגוף עצמו קודש מקודש ואין החיצונים יכולים להתאחז בהם, 

עצמו כל שאינו מהמתים בנשיקה ומת ע״י מלאך המות כמפורש בפרק ואלו אבל מת מ
מגלחין שאפילו האמוראים הגדולים הי׳ מיתתן ע״י מלאך המות ע״י הג׳ טיפין, וע״כ 
דוקא ר״ע שנהרג בידי אדם הוא שאמר אליה שאין טומאה בצדיקים, אבל יוסף שמת 

 .11מעצמו שפיר קאמר הגמ׳ נושא ארונו של יוסף הי׳״

____ 
עיין בחידושי הרמב״ן )יבמות ס״א.( שדחה דברי התוס׳ שלא יתכן לומר כדברי רבינו תם הנ״ל ו (7

שאינם נכונים, שאם כן היה נותן מכשול לפני עור, ומורה בתורה שלא כהלכה, שאליהו היה דוחהו בדברים 
 ע״ש.
 .ח״ב דף קע׳׳ה (8
 בסמוך בעזה״י. יבוארשפי ים, וכמקומות בתלמוד שיש טומאה אצל צדיק לכאורה מצינו( ו9

 .יו״ד סימן תס״ו אות י״ז( 10
לכהנים לטמא ן להתיר שהגאון בעל אבני נזר בעצמו החמיר להלכה ולמעשה שאי ( ויצויין11

: ״אביא בזה מש״כ בס׳ אביר הרועים בדבר וז"לבשו״ת תירוש ויצהר )ריש סימן ק׳(  מ"שלצדיקים, וכ
הגה״ק ר״א מסוכטשוב זצ״ל )בעל שו״ת אבני נזר(, שהי׳ בגור בעת פטירת כ״ק אדמו׳׳ר הגה׳׳ק בעל שפת 

כולים להתעסק בו מחמת שאין טומאה אמת זצ״ל ולמחרת קודם הלוי׳ נכנסו אליו לשאול אם הכהנים י
בצדיקים והשיב ח״ו, וסיפר שגם בקאצק אצל חמיו הקדוש זי״ע היו רוצים הכהנים לנהוג בזה היתר והי׳ 

זה לשיטתו שלא היתר אלא  לכאורהזצ״ל וצווח ככרוכיא על זה״, ושם מרן הגה״ק בעל חידושי הרי׳׳ם 
 דעתו לאסור בכל ענין אף בצדיק שנהרג,ש אפשרולם א בצדיק שמת מיתה טבעית, אבצדיק שנהרג ול

אשר ווייס שליט״א ש״אף שהדברים )של האבני  הרב כותבספר מנחת אשר )חקת סימן מ״ט( בווצ״ע. 
 נזר( מתקבלים בשילוב של פלפול וקבלה מ״מ אין לסמוך עליהם להלכה ולמעשה״.
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 מקור שני

 13׳סיום בטלה קדושה״, ובתוה״אותו  :במעשה דאשכבתיה דרבי איתא 12בכתובות
 .קדושה מן העולם שלא הניח כמותו קדוש וטהורבטלה  ,שביום מיתת רבי ו,פירש

כת סוטה משמת נת חז׳׳ל כעין מה שאמרו בסוף מסווכו .ומשום כך נקרא רבינו הקדוש
פירש שבו ביום בטלה קדושת כהונה, ש. אך התוס׳ הביאו מר״ח כהן ו'רבי בטלה ענוה וכ

וז״ל שם: ״והרב רבי חיים כהן היה אומר אלמלי הייתי כשנפטר ר״ת הייתי מטמא לו 
דהאי בטלה קדושה דקאמר הכא היינו קדושת כהונה וכן מוכח מדקאמר אותו היום 

רכות בפ׳ מי שמתו משמע אותו היום דוקא ותו לא ובהדיא אמר בירושלמי דמס׳ ב
טומאת דכשמת רבי אמרו אין כהונה היום״. ולכאורה משמע מזה דאין צדיקים מטמאין ב

 . 14מת

כתב: ״וראיתי רמז על הטעם הזה שכתבתי בטומאת המת שאמרו ז״ל כי  15ובחינוך
הצדיקים גמורים אינם מטמאים ולפי הדומה כי הכוונה לפי שגופם טהור ונקי ולא 

יעם לזכותה וע״כ תעלה נפשם בנשיקה וכו״׳. ומש״כ ש״אמרו החטיא נפשם אבל סי
 (שם) 16מנחת יצחק על החינוך 'בפיהנה דיקים גמורים אינם מטמאים, ל״ כי הצ"חז

שפירש: ״כן איתא בירושלמי פ״ג דברכות הלכה א׳ דכשמת רבי אמרו אין כהונה היום 
 היום״. וכמש׳׳כ התוס׳ ז״ל בשם ר״ח כהן בכתובות דף ק״ג ב׳ בד״ה אותו

וביארו שאין זה משום שאין צדיקים  הזאת, אך כבר דחו הראשונים את הראיה
מטמאין אלא דמשום כבוד הנשיא שכולם יתעסקו בקבורתו ובכבודו עשוהו כמת מצוה 

וז״ל: ״איכא דגרסי  (שם)כתובות שמותר לכהנים לטמאות לו, וכמבואר בדברי הריטב״א 
למימר משמת רבי בטלה  דא״כ הוה ליה יום שמת רבי בטלה קדושה ולא כפשוטה

נהו בסוף מסכת סוטה ועוד דהתם קתני משמת רבי בטלה ענוה ויראת הקדושה דכל 
חטא ולא אמר קדושה. ויש גורסין בטלה כהונה והכל ענין אחד הוא דה״פ דבטלה קדושה 
של כהונה שע״י שנטמאו כהנים במיתתו שהכל מטמאין לנשיא וכמו שפירש הר״ן ז״ל 

״ש ז״ל, ובירושלמי אמר בתוך יהודה נשיאה אבדין ר׳ ינאי אין כהונה ביום מהו והרא

____ 
 .ב,  קג( 12
 .( ד"ה אותו היום13
ל ראיה לדבריו מהאגדה דהביאו "שכתב על דברי ר״ח כהן, וז׳׳ל: ״ונהגהות רש״ש שם בוכן מבואר ( 14

התוס׳ ב״מ קי״ד ע״ב באליהו הנביא ז״ל שהשיב צדיקים אין מטמאין״. וכ״כ בספר אגרא דכלה הנ״ל 
שהביא דברי התוס׳ הנ״ל וכתב שמכאן מוכח שצדיקים אינם מטמאין, והוסיף דכן נהגו בארץ ישראל 

 יקים, ע״ש.שכהנים מטמאין לקברי צד
 .ג"מצוה רס (15
 .אהרן הלוי מברצלונההר' ל (16
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״נשיא שמת הכל מטמאין לו אפילו כהנים  17כתב הרמב׳׳ם ן״. וכ'שיטמא כהן לרבו וכו
עשאוהו כמת מצוה לכל מפני שהכל חייבין בכבודו וכן הכל אוננין עליו״, הרי דמותר 

ום שאין הצדיק מטמא, וכל ההיתר היתה לכהן לטמא עצמו לנשיא ישראל ולא מש
 לטמא בשעת הקבורה, ולכו״ע א״א לכהן להשתטח על קברות הצדיקים.

ר״ח כהן עם בעלי התוס׳ אם גדול הדור דינו  ביארו שנחלק 18והבית יוסף והב״ח
כנשיא בזה וגם משום כבודו התירו טומאת כהנים כדעת ר״ח כהן שאמר שהיה מטמא 

שמא לא אמרו כן אלא משום כבוד הנשיא ולא משום כבוד עמו לכבודו של ר״ת או 
התורה, וזה לשון הבית יוסף: ״ויש לתמוה על ה״ר חיים כהן שהרי רבינו תם לא היה 
נשיא ואם התירו להטמאות לרבי שהיה נשיא למה יתירו להטמאות לרבינו תם שלא היה 

י שהגהות מיימון )הל׳ נשיא ושמא היה סובר ה״ר חיים דגדול הדור דינו כנשיא ואף על פ
 אבל פ״ג אות ד׳( מספקא להו אי גדול הדור דינו כנשיא ה״ר חיים פשוט ליה״. 

מטמאין לו אין מתאבלין עליו״.  ל״נשיא אף על פי שהכ :19שלחן ערוךהב"י בופסק 
מוכח מזה דגם רבינו הקדוש היה  ,ואדרבה .דיקים אינם מטמאיןצולפ״ז אין בכלל ראיה ד

בו טומאת מת אלא שהתירו לכהנים לטמאות לו משום כבוד הנשיא אף לא התירו אלא 
שעת קבורתו וכמו שאמרו אותו היום בטלה קדושה, ובירושלמי אמרו אין בו וביום מות

 . 20כהונה היום אבל בודאי אין מזה היתר לכהנים להשתטח על קברי צדיקים

שטומאת המת נובע מצד המלאך המשחית, ומשום   21רמב״ןב רולהעיר מהמבוא
הכי צדיקים הנפטרים ע״י מיתת נשיקה )היינו על ידי הקב״ה בכבודו ובעצמו ולא ע״י 

הטעם שאצל רבי ד 22מלאך המשחית( לא יטמאו מן הדין. ועל פי יסוד זה כתב רבינו בחיי
וז״ל: ״וזאת  ,א היה מטמאנשיקה ולמיתת אמרינן בטלה הכהונה היינו משום שרבי מת ב

היתה מדרגת משה רבינו ע״ה, שהיתה מיתתו בנשיקה שכן דרשו ז״ל )דברים ל״ד ה׳( 
וימת שם משה עבד ה׳ בארץ מואב על פי ה׳ מלמד שמת בנשיקה ומלת נשיקה היא 
דבקות החושק בחשוק ומתוך כך הנפש נפרדת מן העולם הזה שלא בהרגש טעם מיתה 

מזה מיתתו של רבינו הקדוש ו הוזו הית הוא מלאך המות. ושלא על יד כח המשחית
משמת רבי בטלה קדושה כלומר שאף הכהנים נתעסקו בקבורתו דרשו חז״ל בכתובות 

____ 
 .ה"יאבל פ״ג  'הל (17
 .׳ שע״דייו״ד ס( 18
 .ס׳ שע״ד סי״א( 19
את כל דברי הראשונים הנ״ל,  ולה הנ״ל שלא ראכתמה על הרש״ש והאגרא ד שםובמנחת אשר  (20
 ע״ש.

 .ריש פרשת חקת (21
 .כד הקמח סוף שער אהבת ה׳ (22
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לפי שהיתה מיתתו בנשיקה על ידי שכינה שלא על ידי מלאך המות ולכך נתעסקו בו 
ים ז״ל ולא נטמאו שאין הטומאה בכח אלא מצד מלאך המות ומפני זה תקנו הגאונ

לרחוץ הידים לכל הנכנסים באהל המת כדי להטהר מן הטומאה ההיא אבל מי שמיתתו 
בנשיקה על ידי שכינה הרי גופו טהור ונשמתו טהורה ואשרי מי שזוכה לאותה מיתה 

 .״'ולאותו פירוד וכו
 

 מקורות מהגמרא שצדיקים מטמאים בטומאת מת
 

ם צדיקים מטמאים בטומאת דג מוכח מהםמקורות בגמרא שלכאורה  והנה מצינו
 כדלקמן:מת 

תניא ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וגו׳ : ״23איתא בגמרא סוכה א(
( אותם אנשים מי היו נושאי ארונו של 24)בפסח מדבר קרא בשנה השנית ליציאת מצרים

יוסף היו דברי ר׳ יוסי הגלילי ר״ע אומר מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין בנדב 
 .שיש טומאה אצל צדיקיםמכאן מוכח והנה  .ע״ש ואביהוא״,

וז״ל: ״קברי צדיקים מטמאים באוהל כדאיתא בתוס׳  מובא 25ת מהרי״ל"וכן בשו
 פר׳ המקבל, ומי לנו גדול מיוסף שנושאי ארונו נדחו לפסח שני״, יעו״ש.

בנאה היה מציין קברות הצדיקים ואף את קברו  'שר 26איתא בגמרא בבא בתרא ב(
״והנה נכנס במערות ומודד מדת  27אבינו במערת המכפלה, וביאר הרשב״םשל אברהם 

ואח״כ מודד מבחוץ כנגדן ועושה שם ציון סיד כדי להכיר מקום הטומאה  ,ארכן מבפנים
מדברי הרשב״ם שציין כן  ונראהולא יביאו טהרות דרך כאן שלא להאכיל על הקבר״, 

 .28משום טומאה

קיש הוה מציין מערתא דרבנן, ופירש רש״י שריש ל 29עאאיתא בגמרא בבא מצי ג(

____ 
 ., אכה (23
 )שם(. ( רש"י24
 .ס׳ ק״נ (25
 .ח, אנ( 26
 ( )שם(.27
התוס׳ והריטב״א והנימוקי יוסף שם, שציין כן משום הטומאה. וכן כתב הרי״ף  ימדבר נראהוכן ( 28

בתשובה )ס׳ שי״ג(, וז״ל: ״ורבי בנאה הוה עסיק בציון מערתא כי היכי דליפרסם מקום טומאה ולאבדולי 
 פה, ב(. עא״ץ )בבא מצימהגהת יעב 02יין לקמן הערה כהני מינה״. וע

 ., אפה( 29
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ו כהנים לעבור עליהן ולהאהיל שלא תארע תקלה על ידי ואשעשה כן כדי שלא יב
 . 30צדיקים, הרי דגם בקברי צדיקים היו הכהנים נזהרין ומוזהרין מלהיטמאות

, "אמר רבי יוחנן בן זכאי לפני מותו פנו כלים מפני הטומאה" 31בגמרא ברכות ד(
 . 32יק מטמא באהלהרי דצד

 שיטת הראב״ד בענין כהנים בזמן הזה

שהואיל והכהנים בזמן הזה טמאי מתים הם, אין עליהם יותר  33הנה כתב הראב״ד
בדעת הראב״ד שאין איסור כלל בזמן הזה לכהן  34המשנה למלך אחיוב טומאה. והבי

ד בפ״ה מהלכות נזירות דין "ליטמא, וז״ל שם: ״אך היה נראה להקל בזה ממ״ש הראב
ט״ו בהשגה המתחלת עיינתי בשמועה כו׳ וכתב בסוף דבריו והכהנים בזמן הזה טמאי מת 
הן ועוד אין עליהם חייב טומאה והמחייב אותם עליו להביא ראיה ע״כ. והנראה מדבריו 
הוא דס״ל דלא הזהיר הכתוב מהטומאה על הנזיר ועל הכהן אלא בזמן שהם טהורים אבל 

הם טמאים אף שפירשו מן המת מ״מ אינו מוזהר עוד על הטומאה מדכתיב ולא יחלל אם 
דוקא במי שהוא מחלל עצמו וכדאיתא בפרק ג׳ מינים )דף מ״ב( ולא שאני ליה בין 
טומאה בחיבורים לטומאה שלא בחיבורים ומש״ה פטר את הכהנים בזמן הזה מדין זה 

____ 
פירש הגמרא באופן אחר, וז״ל: ״ריש ולכן  ,ביעב״ץ שם דעתו שקברי צדיקים אינם מטמאים( 30

לקיש הוה מציין מערתא דרבנן וכו׳ נ״ב נ״ל כי היכי דלידעו אינשי ואתו לצלויי על קברייהו ומודעי להו כל 
דחוה מציין מערתא דפ׳ חזקת )נ״ח.( דקברי צדיקים צרה שלא תבוא על הצבור, והיינו נמי דר׳ בנאה 

ד״ה ממגע[ אלא נ״מ כדאמרן  א, א.וביבמות ס ,ב בד״ה מהותוס׳ לקמן קי״ד ע״' כאבות לא מטמאין ]ע
 וכדאשכחן גבי כלב )סוטה ל״ד ע״ב( שהלך ונשתטח על קבר דאבות״.

 ח, ב.כ( 31
שהביא ראיה מהא  (״ג ד״ה והנה בעניןרי״ש נטנזאהן יו״ד ס׳ שעלה)בספר יוסף דעת  מובאוכן ( 32

דריב״ז, וז״ל: ״והנה בענין קברי צדיקים שאין מטמאין וכו׳ וכעת שנת תר״ל י״ב אדר שני למדתי ברכות 
דאמר ריב״ז בעת פטירתו פנו כלים משום טומאה והרי ריב״ז היה צדיק גמור ואפ״ה נטמא ואין לומר 

פטירתו כמפי הנבואה ושם היה מדבר דברי אמת וע״כ  דבענוותנותו אמר כן אבל כפי הנראה שהיה בעת
קברי צדיקים מטמאים באהל״. וכן בספר שערים מצויינים בהלכה על מסכת ברכות הביא ראיה זו ע״ש. 
אכן אף שהיוסף דעת הנ״ל כתב שאין לומר שמתוך עניוות אמר כן, אכן אפ״ה יש לומר ולדחות הראיה 

את עצמו בשפלות ולא בצדקות, של צדיקים החזיק  םבעצמו וכדרכבענותנותו לא האמין  הנ׳׳ל, דריב״ז
עיין בהמשך הגמרא שם שאמר לתלמידיו בבכיו שאינו יודע באיזה דרך מוליכין אותו )אם לגן עדן או ו

למקו״א( וא״כ לא יפלא שחשש לטומאת אהל במותו. וע״ע בשו׳׳ת מנחת אלעזר ח״ג ס׳ ס״ד שכתב כעין 
הגלגולים הקדמה ל״ט דהאר׳׳י ז״ל צוה לפני מותו לר׳ יצחק הכהן תלמידו  זה לענין מה דאיתא בשער

מוכיח  521אמנם בספר אשכבתא דרבי ע'  לצאת מחדרו, דבעונותנותו לא החזיק עצמו בצדקות, ע״ש.
 מזה שמתלמידי ריב"ז היה ר' יוסי כהן ואעפ"כ לא ציווהו לצאת, ע"ש. 

 .הי״ז פ״ה ' הל( 33
 .ה״א פ"גאבל  'הל( 34
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 דטומאת מת״.

ז לכהנים לטמא לקברי עכו״ם "יש להקל לפיוהמשנה למלך המשיך לספק דאולי 
ם מטמאין כלל )וכדעת היראים( וספק אם "ספק אם קברי עכו משום ספק ספיקא,
: ״אך נראה וז"ל ,אין לעשות בזה ספק ספיקא ומסיק דבאמת. 35ד"ההלכה כדעת הראב

דאין להקל מטעם זה דהא אין ספק זה שקול שהרי בכל אחד מהצדדים חלוקים הם חכמי 
ל כנגדם אם בההיא דספר יראים כבר כתבנו למעלה שלא נמצא לו חבר בסברא זו ישרא

עכ"פ מדבריו  ורואיםובסברא זו גם כן דהראב״ד גם כן כל חכמי ישראל חלוקים עליו״. 
דכבר נתבאר דאין כלל ספק שקול אם צדיקים מטמאין  ספק ספיקאשאין לעשות מזה 

 . 36שאין מטמאיןוכמעט שאין סמך בראשונים ובפוסקים להניח 

ועוד דגם בדגול מרבבה חזר בו שם וכתב דנמלך בדעתו דאפשר דגם להראב״ד יש 
איסור תורה אלא שאין מלקות )ודלא כמו שהבין המשנה למלך והגרע״א הנ״ל(, וז״ל: 
״אמר יחזקאל מ״ש בגליון בשני סעיפים הנ״ל נמשכתי אחר דברי המשנה למלך הנ״ל 

בר נטמא לטמא עצמו אבל עכשיו נתתי דלדעתו סובר הראב״ד שאין איסור כלל לכהן שכ
אל לבי שאולי לא אמרה הראב״ד אלא לענין חיוב מלקות אבל לענין איסור אולי אפילו 
איסור תורה מודה ויש בשטות הללו כמה עקולי ופשורי וגם הסוגיות סתרי אהדדי ויש 

ובדי בזה דברים עמוקים לא יכילם הגליון לכן הדרנא בי מלהתיר לכהן לילך על קברי ע

____ 
ל: ״א״כ כהנים בזמן הזה אין נזהרין על "בדגול מרבבה )יו׳׳ד ס׳ שע״ב ס״ב( שכתב, וזג"כ עיין ו( 35

הטומאה ואף דלא קי״ל כראב״ד מכל מקום במת כותי איכא ס״ס שמא קי״ל כראב״ד ואת׳׳ל דלא כראב״ד 
ש״י ס״ל מכל מקום שמא כותי אינו מטמא באוהל וכו׳ ובפרט שלדעת הלחם משנה בפ״ה מנזירות גם ר

כהראב׳׳ד ולכן נלע״ד דמי שרוצה לסמוך בזה להקל אין מוחין בידו״. ולפי זה יש לומר ג״כ בנדו״ד דיש 
צדיקים מטעם ספק ספיקא, דאפשר דמ״מ הוי ספק אם קברי צדיקים  להקל להתיר כהנים לבקר קברי

להיות סניף  מטמאין וספק אם הלכה כראב״ד הנ״ל. ובשו״ת סבא קדישא הנ״ל הביא שיטת הראב״ד
 להקל, ע״ש.

״א )תנינא ס׳ י״ח(, וז״ל: ״הא להרמב״ם הוי דאורייתא ולוקים עליו, וכן דעת רוב קוכ״כ בשו״ת רע( 36
הפוסקים, והראב״ד בהשגות שם נראה דאפילו איסור דרבנן ליכא, והכי משמע מדברי הראב״ד בהל׳ 

מחייב אותם עליו להביא ראיה, ובודאי ל״ש נזירות, במ״ש והכהנים בזה״ז אין עליהם חיוב טומאה וכו', וה
בזה״ז ענין חיוב מלקות, אלא דהכונה דליכא חיובא דאיסור שלא לטמאות, והמחייב אותם היינו 
שמצריכים אותו שמחוייבים לפרוש מלהטמא עליו להביא ראיה, דבפשוטו הלכה כרבה לגבי דר״י, וכן 

הראב״ד הללו, הא מצינו בכמה מקומות  מבואר מדברי המשנה למלך שב׳ ואיכא לאתמוהי בדברי
דבאמוראים היו מציינים הקברות וכר, ובזמן האמוראים היו כולם טמאי מתים, ואין עליהם שום חיוב 
טומאה, הרי דלמד בדעת הראב״ד דליכא כלל איסור טומאה בזה״ז, ול״צ לציין הקברות, ועכ״ז יפה סתר 

הראב״ד, דאין זה ספק שקול, כיון דכל חכמי ישראל  ידידי מעכ״ת לדבריהם, שכבר כ׳ המשנה למלך על
 חולקים עליו״.



 ו שנת הקהלה'תשע"י"א שבט -'הבהיר ייום 
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קברי על ועל פי כל הנ״ל נקטו רוב הפוסקים שאין להתיר כלל לכהנים לבקר 
  .38צדיקים

____ 
ש רמכ״ת בסוף דבריו "ומ")יו׳׳ד ס׳ של״ח ר״ה ומ״ש( שכתב בלשון זה:  ועיין בשו״ת חתם סופר( 37

ז אינם מוזהרים על הטומאה כיון שכולנו טמאי מתים יעיין בדגול מרבבה בי״ד ס׳ "דלהראב״ד כהנים בזה
קאל וכי׳ ונהירנא כד הוינא טלי יוצק מים ע״י מורי חסיד שבכהונה הגאון מה״ו נתן שע״א ד״ה אמר יחז

אדלער זצ״ל שנת תקמ״ג בעברנו דנך פראג ראה פני הגאון נודע ביהודה זצ״ל והיה פלפולם בדברי 
הראב״ד והנו״ב הראה למורי זצ״ל את אשר כתב על גליונו וכדו ז״ל פלפל עליו ונפרדו זה מזה והחליפו 

פולם ע׳׳י ואני הייתי מוציא ומביא הדברים ואז חזר בו הגאון נו״ב והויף על הגליון הך אמר יחזקאל וכר פל
  ז כמו שלשים שנים מצאתי שכ״כ הראב״ד בתמים דעים סו״ס רל״ו דאסורים מן התורה״."ואני בעניי אח

ו״ת טוב טעם בפתחי תשובה בסימן שע״ב סק״ב הביא משו״ת בתי כהונה שאוסר, וכן בש( עיין 38
ודעת ח״ג סי׳ רל״א האריך מאד לאסור לכהנים ליכנס לאהל על ציון קדשו של מהר״ם מטשרנוביל, ועיין 
אמרי יושר ח״א סי׳ ל״ד שדן באופן עשיית האהל על צ״ק של הצדיק רד״מ מטשורטקוב שלא יטמא באהל 

דברי יחזקאל על התורה ולא עלה על דעתו להתיר בלא״ה וגם הצה״ק משינאוע בתשובה שנדפסה בסוף 
סי׳ א׳ אסר בתוקף רב עי״ש, ועיין עוד מש״ב לאסור בפאת השלחן הל׳ ארץ ישראל פ״ב סי׳ י״ח, ועיין 

( שכתב בזה אריכות נפלאה, ותמצית דבריו שאין יסוד להיתר לכהנים להשתטח על 51ח ח״ט )עמוד "בשד
 קברי צדיקים.

ולעומת זאת יש מן האחרונים שהראו קצת פנים )במדבר ס׳ מ״ט( שכתב: ״ ועיין בספר מנחת אשר
להיתר ע״ש בשו״ת מנח״א דמשמע מדבריו שהיה מוצא מקום להתיר לולי שחשש שכל אחד יבנה במה 
לעצמו ומי זה שיקום ויאמר שפלוני לאו צדיק הוא, וגם בשו״ת בית שערים סי׳ תמ״ח הראה פנים 

העלותך כתב דהמנהג בארץ ישראל שכהנים שוחקות ודן בזה בדיני ספיקות, ובאגרא דכלה פרשת ב
הולכים להשתטח על קברות הצדיקים עי״ש. אך באמת לא מצינו בזה מנהג ברור, והשדה חמד היה בארץ 
ישראל והאריך מאוד ולא כתב מנהג בזה ועיין עוד בשו״ת דת רענן ח״ב סימן כ״ו שנשאל מא׳ הגר״ש 

 .סלנטר רבה של ירושלים אם מותר לכהנים
 בשו״ת יחוה דעת )ח״ד ס׳ נ״ח(, ומסיים שם: ״לפיכך מצוה להוכיח לכהנים החרדים לדבר ה׳וכ״כ 

באמירה נעימה לבל יכניסו עצמם בספק איסור טומאה דאורייתא, ולחלל קדושת כהונתם, ולמוכיחים 
ה )ח״ח דף קצ״ב( דעתו לאסור, ומסיים שם: ״הנ ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב״. וכן בשו״ת ישכיל עבדי

כבר עמד ע״ז הרב פתחי תשובה יו״ד ס׳ שע״ב סק״ב שהביא מבתי כהונה בית דין ס׳ כ״ב שב׳ דמה שנהגו 
איזה כהנים להשתטח על קברי צדיקים אין להם על מה שיסמוכו וכד ע״ש בטעמו ונימוקו, ועי׳ בשדי חמד 

ורי יעקב למהר״י זריהן מע׳ אבלות אות קי״ז שציין עוד לס׳ משק ביתי מע׳ ק׳ אוכ״ב ע״ש, וע׳ בס׳ ביכ
ז״ל ביו׳׳ד ס׳ כ׳ שהאריך בזה והביא ד׳ האוסרים והמתירים ואסוף דינא כ׳ בזה״ל, מעתה נשוב לנ׳׳ד דלא 
מצאנו דבר וחצי דבר לסמוך להתיר לכהנים להכנס במקומות הצדיקים דעי״ז נטמאו באהל ואיסור תורה 

  הכהנים שנכנסים אין להם על מה שיסמוכו״. קביע עלייהו וכו׳ עכ״ל, הרי לך דאין מקום להתיר ואלה
בספר הליכות שלמה )על מועדים פסח פרק י״א דף  מובאהחמיר מאוד בזה,  כג״ז"ל אורבך  רש"זה כןו

שס״ס שכתוב בלשון זה: ״אין לכהנים להכנס לבנין שעל קבר רשב״י במירון, והכהנים הבאים להשתטח 
נה, זכותם של אותם הצדיקים תעמוד להם ביותר במילוי על קברי צדיקים ונזהרים מלהקל באיסור כהו
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הביא שבעת פטירת וקבורת אדנ"ע התעסקו בו גם  39ובספר אשכבתא דרבי
התמימים הכהנים, אמנם גם הוא מסיק שם שכ"ז הוא בנוגע קבורת נשיא בישראל 

 קבר צדיק פשיטא דאסור. ועיי"ש עוד בארוכה בכ"ז.)וכנ"ל בארוכה(, אמנם ליטמא ב

״הנה יעויין בשדי חמד חלק אסיפת דינים  40כ"ק אדמו״ר מה"מ שליט"א כותב והנה
מערכת ארץ ישראל, אבילות, ד׳׳ה, וכן בפאת השדה שם שהוא מביא כמה וכמה 
אחרונים ורובם ככולם מחמירים בזה, וכן משמע ג״כ פס׳׳ד עדת חב״ד וכדמוכח 
מתשובת מהרי״ל מיאנאוויטש )אחי אדמור הזקן( שנדפס באחת מחוברות התמים 

׳ח( בעניני המחיצה שעשו בהאדיטש מסביב להקבר, וכבר הובא ג״כ )חוברת ו׳ ע׳ ל׳
בהספרים שהביא השדי חמד, אשר אעפ׳׳כ הרבה מקילים בזה, ובפרט החסידים בנוגי 
לנשיאיהם, ואעפ״כ, אין דעתי נוחה מזה, מפני תשובת מהרי׳׳ל הנ׳׳ל, וכן אמרו לי אשר 

 נגשים כהנים ותו לא״. בליובאוויטש בהאהל היו סימנים בתור מחיצה שעד כאן

____ 
משאלותיהם״. ובדבר הלכה שם ביאר הדבר ביתר שאת: ״ומה ששגור בפי הבריות שבנייתו היתה באופן 
שלא תהא הטומאה בוקעת ועולה, שמועה בעלמא היא ואין להקל על פיה באיסור כהונה, ואף שכולנו 

כהני חזקה ברורים לגמרי, מ׳׳מ אין להקל כלל בקדושת כהונה לא  טמאי מתים וגם אין לנו בזמננו אפילו
רש"ז ״ל שדיבר עם השם בארחות הלכה שהוסיף עוד שם הר״מ שפילמאן ז בדאורייתא ולא בדרבנן״. וע״ע

 ם בשמו שאסור גמור הוא ליכנס לכהנים לשם כמו על שאר קברי צדיקים״.רס״ואמר לנו שנפ
וע״ע בנטעי גבריאל )אבלות ח״ב פרק צ״א ס״ק ד׳( שהוסיף: ״ולמעשה רוב גדולי ישראל כ״ק  

ם הגר׳׳ז מינצברג והגר״מ פיינשטין זצ״ל יאדמורי׳׳ם מהר״א מבעלזא, סאטמאר וליובאוויטש; והגאונ
 .נין הציון במירבומעל מנחת יצחק והגרש׳׳ז אורבך זצ״ל הורו להחמיר שלא יכנסו כהנים ל

 שם.( 39
 .שערי הלכה ומנהג יו״ד ס׳ ק״נ( הובא ב40



 
 
 

 

 

  

 לזכות
 :הנהלת ישיבתנו

 

 אבצן שליט"א שמואל ה"ח הרה"ת ר'הר
 שליט"א אייזנמאןמנחם מענדל  ה"ח הרה"ת ר'הר
 שליט"איעסקי אמנחם מענדל מ ה"ח הרה"ת ר'הר

 שליט"א מטוסוב שמרי' ה"ח הרה"ת ר'הר
 שליט"א קראסניאנסקימנחם מענדל  הרה"ת ר'ה"ח הר

 ומשפחותיהם שיחיו
 

 יהי רצון שיזכו להמשיך לנהל את ישיבתנו 
 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א -נשיאה כפי רצון 

 ושיזכו לראות הצלחה רבה ומופלגה במילוי
 תפקידיהם מתוך מנוחת הנפש והגוף

 ויגרמו נחת רוח רב
 המשיח שליט"א לאבינו רועינו כ"ק אדמו"ר מלך

 ויפעלו זירוז התגלותו תיכף ומיד ממש
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

  
 התלמידים השלוחים  לזכות

 דישיבתינו
 

 הת' יעקב יוסף איידלמאן 
 הת' שלמה זלמן ברוין 

 הת' יעקב גרינבערג
 הת' מנחם מענדל דרייליך 

 ירקינדצהת' מנחם מענדל 
 הת' ברוך סעדי' ליבעראוו 
 הת' מנחם מענדל לישנער
 הת' מנחם מענדל פערל 

 הת' יוסף קארצאג
 הת' שניאור זלמן צמח ראפ

 שיחיו
 

 שיזכו להיות חסידים יראי שמים ולמדנים
 לנחת רוח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

  –השליחות היחידה  –שימלאו את שליחותם 
 להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו 

 בפועל ממש
 

 
 

 

 לעילוי נשמת
 הרה"ג הרה"ח ר' יצחק בן ישראל יוסף הכהן ז"ל

 וזוגתו מרת שיינא חוה בת אליהו הכהן ז"ל
 והת' לוי ז"ל בן יבדלחט"א הרה"ח ישראל יוסף הכהן

 הנדל

 אברהם הלוי ז"ל שמואל אייזיק בן הגה"ח ר'הרה"ח 

 פאפאק

 ולזכות מרת מרים שתחי' פאפאק
 וכל יוצאי חלצי' שיחיו



 
 
 

 

  

 
 לזכות

 כל תלמידי התמימים דישיבתנו
 יהי רצון שיראו הצלחה רבה

 בלימוד התורה בהתמדה ושקידה,
 בעבודת התפילה ואהבת ישראל

  העיקרית והכל חדור בנקודה
 פני משיח צדקינו"ד"קבלת 

 
 

 לזכות
 

 יוסף חיים שי' וואראוויטש לההנע 'הת
 מנחם מענדל שי' טורין לההנע 'והת

 

 שידוכין הלרגל בואם  בשעטומ"צ בקשרי 
 

 "יהא הבנין בנין עדי עד מיוסד על יסודי התורה והמצוה 
 כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות"

 

 
 לנחת רוח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חדור 

  –"די איינציקע זאך"  – בשליחות היחידה
 קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש, 

 ובשלימות השמחה בנשואי כנס"י והקב"ה 
 בהתגלותו המיידית של 

 כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א תיכף ומיד ממש!
 

 
 

 



 
 

  

 

 

 
 

 לזכות
 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א
 מלך המשיח 

 

 -יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו התמימים בפרט 
  -משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל בכלל 
 ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

 וישמיענו נפלאות מתורתו
 "תורה חדשה מאיתי תצא"

 תיכף ומיד ממש
 בגאולה האמיתית והשלימה

 
 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 


