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פתח דבר

כבוד יום הבהיר, יו"ד שבט, יום התחלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מה"מ, ויום ל
ההילולא - הסתלקות של כ"ק אדמו"ר הריי"צ זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע,

תלמידי  אשר   - מספר  אין  רבות  פעמים   - מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  ולפי 
התמימים ש"תורתם אומנתם" ילמדו ויהגו בתורה עד לאופן ד"לאפשא לה", ויעלו 

את חידושיהם וביאוריהם על הכתב ובדפוס, בצורת "קובץ הערות",

קהל  ולפני  בכלל,  ושוחרי'ה  התורה  לומדי  ציבור  לפני  להגיש  הננו מתכבדים 
שתא(,  דהאי  א'  )חוברת   - וביאורים"  הערות  "קובץ  בפרט,  ואנ"ש  התמימים 
דישיבתינו "מתיבתא אהלי תורה - אהלי מנחם", הניצבת פאר ב"שכונת המלך", 

קראון הייטס, "כאן צוה ה' את הברכה".

 - התורה  חלקי  בכל  והערות,  קושיות  ביאורים,  חידושים,  בתוכו  מכיל  הקובץ 
בעניני גאולה ומשיח, תורת רבינו, נגלה, חסידות, הלכה ומנהג ושונות.

רוב ההערות הנדפסות בקובץ זה, הינם פרי עטם ועתם של בחורי חמד דישיבתינו, 
העושים "לילות כימים" בלימוד התורה, מתוך יגיעה והתמסרות פנימית לרצון כ״ק 
אדמו"ר מה"מ, אשר ביחידות האחרונה, לעת עתה, לתלמידי התמימים, אמר את 

הדברים הבאים:

.. שתוסיפו בהתמדה ושקידה בשיעורים בתורה,  "תלמדו את כל התורה כולה 
ויתירה מזו - לימוד בלי שום שיעורים, וללא כל מדידה והגבלה כל שהיא .. ועד 
שגם כשמתעוררים באמצע השינה חושבים מיד על לימוד תורה, ויתירה מזו - אפילו 
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בשעת השינה - חולמים על ענין בתורה! כולל גם פלפול בתורה!.. הן בלימוד נגלה 
דתורה והן בלימוד פנימיות התורה, שלכל אחד.. ניתן הכח לחדש בתורה - "לאפשה 
חידוש  ותיק", שחידש  ד"תלמיד  השם  עליו  שיחול  כזה  באופן  לחידוש  ועד  לה", 
הענינים  אותם  את  לפרסם  - שמשתדלים  לאחרונה  כנהוג  ובפרט  בתורה.  אמיתי 
את  מיד  רואים  אמיתי  ישיבה  בחור  על  וכשמביטים   .. דדפוס  באופן  או  בכתב   ..

המציאות האמיתית שלו, מציאות התורה". )מתוך יחידות ב׳ מרחשון ה'תשנ"ב(.

מדי כשבוע לערך, יוצא לאור גליון "פנימי" של הערות וקושיות,  הנקרא בשם 
הועלו  אשר  שנה(   40 מלפני  קובצינו,  של  המקורית  )כהשם  תורה"  של  "באהלה 
על הכתב ע"י תלמידי הישיבה, תוך כדי לימוד, בסוגיות הנלמדות בישיבתינו, הן 
בנגלה, והן בדא"ח, אשר זכינו, והשנה היא השנה השלישית לקיומו, בבחי' "חזקה".

מטרת הגליון היא, לשתף את מכלול התלמידים בהערותיו של היחיד, תוך כדי 
אשר  הובטחנו  וכבר  מתרץ,  והרביעי  מקשה  השלישי  סותר,  והשני  בונה  שאחד 

"דיבוק חברים ופלפול התלמידים" הם מהדרכים שבתורה נקנית בהם.

השתא, הרי היא שנת בשנת 'הקהל', וכבר נודע לכל רבוי השיחות וההוראות 
דכ"ק אדמו"ר מה"מ אודות שנה מיוחדת זו, וכן בקשר עם 'הקהל' בלימוד התורה, 
וכפי דברי כ"ק אדמו"ק מה"מ בברכת עיווהכ"פ תשכ"ז להתל התמימים: "ויקויים 
"הקהל" בלימוד התורה, להקהיל יחד את כל חלקי התורה, פשט, רמז, דרוש, סוד 

ולאחדם כאחד, עד לאחד ממש".

מהמובחרים שבהערות והפלפולים שנדפסו בגליונות השבועיים, היננו מגישים 
לפניכם בקובץ זה.

•

"פותחין בדבר מלכות" - וע״פ הוראת כ"ק אדמו"ר מה"מ  שיל"ו "שיודפס בכל 
חוברת וחוברת איזה מאמר חסידות ושיחה )מאלו המאמרים והשיחות השייכים לבני 

הישיבות(" - )אג"ק ח"ז ע' שלה(,

מצות  גדר  אודות  מה"מ,  אדמו"ר  כ"ק  שיחת  הקובץ  בראש  הדפסנו  לזאת  אי 
)נדפס  האמת'  דת  'לחזק  תוכנה  שהגדיר  הרמב"ם  בדברי  וטריא  בשקלא  הקהל, 

בלקוטי שיחות חלק ל"ד שיחת חג הסוכות א'(.

ברצוננו להודות לכל הרמי"ם והמשפיעים דישיבתינו הק' אשר הקדישו מזמנם 
וממרצם, מכוחם ומכתבם, להצלחת והבאת קובץ זה לדפוס, כמו גם, לכל התלמידים 
שנטלו חלק בעול הכתיבה והעריכה, ובעיקר לחברי המערכת, ומשכורתם שלימה 

להם מן השמים.
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ולהעיד, על העושים מלאכתם באהבה לשם שמים, הלא  וכאן המקום להודות 
הוא, מנהל הישיבה, הרב ישעי' זושא ווילהלם שליט"א, אשר לא חס מזמנו ומממונו, 
בלימוד  וחיל  מרץ  להוסיף  הוא,  באשר  הישיבה,  מתלמידי  ואחד  אחד  כל  לעודד 
ימשיך  אשר  נתונה  לו  וברכתינו  הרבה,  תלמידים  העמיד  וכבר  הקדושה,  התורה 

לראות פירות ופירי פירות בעמלו.

כמו כן, לסגן המנהל המסור דישיבתינו, הרה"ת שניאור זלמן לויפער שליט"א, 
אשר רוח ההתקשרות הנאמנה למלכנו משיחנו, נוססה בו, וברוח זו, של התקשרות 

וקבלת עול, הוא מחי'ה את רוח בחורי הישיבה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

המערכת

ימים הסמוכים ליו"ד-י"א שבט, ה'תשע"ו
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א. כתב הרמב"ם בהל' חגיגה1: מצות 

עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים 

התורה  מן  באזניהם  ולקרות  וכו'  וטף 

במצות  אותן  מזרזות  שהן  פרשיות 

שנאמר3  האמת2  בדת  ידיהם  ומחזקות 

השמטה  שנת  במועד  שנים  שבע  מקץ 

1( פ"ג ה"א.

האמת"*.  "דת  הלשון  מקור  חיפוש  צריך   )2
ג, ח( "דתיהם שונות" לשון רבים  ובקרא )אסתר 
בפי'  רק  "דת"  ל'  מצינו  תורה  שבלשון  היינו   —
]משא"כ  שם(  לאסתר  תרגום  )ראה  "מנהג" 
בתושבע"פ — ראה סוכה )בסופה( "המירה דתה", 
פוסלת",  דת  המרת  )פסח(  "בו  א(  )צו,  פסחים 

פדר"א רפמ"א "דת אבותינו"[.

שלפני  בספרים  זה  ל'  מצאתי  לא  לע"ע   —
הרמב"ם. ובכוזרי )מ"ד, ג. מ"ה, כ, כג(

— תרגום ר' יהודה אבן תיבון )שבנו ר' שמואל 
"דת  נמצא   — הרמב"ם(  בזמן  כו'  המו"נ  תרגם 

האמתית".

3( וילך לא, י ואילך.

בחג הסכות. . הקהל את העם. . בשעריך 

וגו'.

שהאריך  במה  יל"ע  ולכאורה 

הרמב"ם כאן להסביר שקורין "פרשיות 

שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם 

בדת האמת" — שהרי רגיל הוא להקדים 

)בתחלת ההלכות הדנות באיזו מצוה( רק 

ואח"כ  הקיצור4,  בתכלית  המצוה  תוכן 

פרטי'.  לבאר  )פרקים(  הפרק  בהמשך 

תוכנן  ופירש  מדרכו  כאן  שינה  ואמאי 

של פרשיות התורה ומטרת קריאתן במ

עמד הקהל, ולא כתב בקיצור5 "ולקרות 

ריש  ק"ש.  הל'  ריש  רמב"ם  לדוגמא  ראה   )4
הל' תפלה. ובכ"מ. וראה ריש הל' חגיגה.

5( וע"ד לשונו בספר המצות מ"ע טז "ולקרוא 
ובמנין  באזניהם".  תורה  ממשנה  פרשיות  קצת 
המצות בריש ספר היד: להקהיל את העם לשמוע 
התורה כו'. וראה סמ"ג מ"ע רל "בקרוא המלך את 

התורה".

חג הסוכות א'

דבר מלכות
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ובפרט  התורה".  מן  פרשיות  באזניהם 

שהן  )"פרשיות  זה  תיאור  לאחרי  שגם 

מבורר  אין  כו'"(  במצות  אותן  מזרזות 

והוצרך  הכוונה,  פרשיות  לאילו  וידוע 

לפרש לקמן5* אילו פרשיות קורין, וא"כ 

כאן,  אלו  תיבות  להוסיף  הוצרך  למה 

וה"ז כפל6.

עיקריים של  ]ובפרט ששאר פרטים 

זו,  קריאה  של  ומקומה  )זמנה  המצוה 

הרמב"ם  הזכיר  לא  הקורא(  הוא  ומי 

כלל בהלכה זו )ה"א(, אלא כתבם להלן 

בהלכה ג' — "אימתי היו קורין במוצאי 

יו"ט הראשון של חג הסכות כו' והמלך 

הנשים  ובעזרת  באזניהם  שיקרא  הוא 

)ושם מפרט גם "מהיכן  כו'"  היו קורין 

מן  הפרשיות  פרטי   — קורא"  הוא 

התורה שהוא קורא(, אף שפרטים אלה 

מפורשים בכתוב שהביא7 )"בחג הסכות, 

ה"א,  פני  את  לראות  ישראל  כל  בבוא 

*5( ה"ג.

6( ובפרט שבהראי' מהכתוב לא הביא התיבות 
"תקרא את התורה הזאת" ורק רמזו ב"וגו'" )וראה 
לקמן בפנים(. ולהעיר שבהכותרת להל' חגיגה לא 
אף  הפרשיות,  ושמיעת  קריאת  ע"ד  כלל  הזכיר 
בהערה  כנ"ל  ובסהמ"צ,  המצות  במנין  שהזכירן 

שלפנ"ז.

חג  הזכיר  לא  ה"א  כאן  להעיר שברמב"ם   )7
הסוכות, אף שכתב שאר הפרטים שבהכתוב )אבל 
קרוב לומר שסמך על מה שהעתיק תיבות "בחג 
הסוכות" בהכתוב שהביא(. ובסהמ"צ שם כ' זמנה 
"להקהיל את העם ביום השני של סוכות )במוצאי 
"בחג  חגיגה  להל'  בהכותרת  וכ"כ  שמיטה(". 
ה סוכות". אבל השמיטו במנין המצות שם. ויל"ע 

בשינויי הלשונות הנ"ל. ואכ"מ.

במקום אשר יבחר תקרא8 גו'"( — ואילו 

ולא  תוכן הפר שיות לא נתפרש בכתוב 

נאמר אלא9 "תקרא את התורה הזאת", 

בתחילת  מיד  מפרש  זה  רק  ובכ"ז 

ההלכה10[.

ב. להלן בה"ו )קרוב לסיום ההלכות 

זו( כ' הרמב"ם: "וגרים11 שאינן  דמצוה 

ולהקשיב  לבם  להכין  חייבין  מכירין 

וגילה  ויראה  באימה  לשמוע  אזנם 

8( ראה חזקוני עה"פ ותוי"ט סוטה פ"ז מ"ח — 
שמ"תקרא" ילפינן שהמלך קורא. וראה בפרטיות 
הקהל  ובמצות  מהכתובים  ילפותות  לכמה  בנוגע 
שם.  ובהערות  ואילך   187 ע'  לעיל   — בכלל 

אנציקלופדי' תלמודית ערך הקהל. וש"נ.

9( וגם זה לא העתיק הרמב"ם מהכתוב, כנ"ל.

לכותבו  הוצרך  שהרמב"ם  לומר  ודוחק   )10
"תקרא  הכתוב  לשון  שפשטות  כיון  בה"א,  תיכף 
]שלכן  התורה  כל  משמעו  הזאת"  התורה  את 
צריכים לימוד מיוחד )ספרי שופטים יז, יח. הובא 
רק  שקורין  א((  )מא,  שם  סוטה  למשנה  בפרש"י 
"משנה תורה בלבד". וראה בארוכה ביאור הרי"פ 
יו"ד, שלדעת  פערלא לסהמ"צ רס"ג ח"ג פרשה 
כל התורה  קורין  היו  )ועוד( —  הת"ק בספרי שם 
בהקהל, ע"ש בארוכה[ — כי לזה הי' מספיק לכתוב 

"ולקרות באזניהם פרשיות מן התורה".

מה שהעירו   22 הערה  ע' 189  לעיל  ראה   )11
כאן  נראה שאין  רסט  וקושטא  רמ  רומי  שבדפוס 
התיבות  א(  בזה:  אופנים  ושני  ההלכה,  התחלת 
להתיבות  בהמשך  באות  מכירין"  שאינן  "וגרים 
שבסוף ההלכה שלפנ"ז "אע"פ שיש שם לועזות" 
כו'",  לבם  להכין  "חייבין  היא  ההלכה  והתחלת 
ב( התיבות "אע"פ שיש שם לועזות וגרים שאינן 

מכירין" הן התחלת הענין.

אבל לכאורה בכל אופן אף שי"ל דחייבין קאי 
שאינם  אלה  על  היא  ההדגשה  עיקר  כאו"א,  על 

מכירים. וראה לקמן הערה 20.
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ברעדה12 כיום שניתנה בו בסיני. אפילו 

חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה 

חייבין לשמוע בכוונה גדולה יתירה. ומי 

שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה 

דת  לחזק  אלא  הכתוב  קבעה  שלא  זו 

נצטוה  ויראה עצמו כאילו עתה  האמת 

בה ומפי הגבורה שומעה שהמלך שליח 

הוא להשמיע דברי הא ל".

במה  להבין  צריך  כאן  גם  ולכאורה 

קבעה  "שלא  זו  מצוה  בטעם  שהאריך 

ויראה  האמת  דת  לחזק  אלא  הכתוב 

ומפי  בה  נצטוה  עתה  כאילו  עצמו 

הוא  שליח  שהמלך  שומעה  הגבורה 

הסברת  והרי   — הא ל"  דברי  להשמיע 

הוא  כזה  ובאורך  באופן  המצוה  טעם 

הלכות  ספר  בספרו13,  רגיל  בלתי  דבר 

הלכות14.

הרמב"ם  דלשיטת  לומר,  ונראה  ג. 

"לחזק  שהיא  המצוה,  של  זו  ענינה 

של  בתוכנה  טעם  רק  אינו  האמת"  דת 

המצוה15,  תוצאת  של  ענין  או  המצוה 

אלא זהו תוכן המצוה, ה"חפצא" שלה, 

כלומר, שגדר מצות הקהל אינו מוגבל 

ש)רק(  והקריאה  ההקהלה  בפעולת 

ע"פ  הוא  לכאורה   — ברעדה   . באימה.   )12
 — שינויים.  בכמה  הוא  שם  אבל  א.  כב,  ברכות 

וראה לעיל שם הערה 23.

13( לבד באיזה סיומי "הלכה" וסיומי "ספר", 
שמוסיף טעמן של מצות ותוכנן בתיקון הדעות כו' 

)ראה רמב"ם סוף הל' תמורה(.

14( משא"כ בספרו מורה הנבוכים.

מצוה  החינוך  בספר  קצת  שמשמע  כפי   )15
תריב.

תכליתם חיזוק הדת, אלא ש"חיזוק דת 

האמת" הוא עצם המצוה גופא.

"הקהל  הכתוב  המשך  יומתק  ]ובזה 

וגרך  והטף  והנשים  האנשים  העם  את 

ולמען  ישמעו  למען  בשעריך  אשר 

לעשות  ושמרו  ה"א  את  ויר או  ילמדו 

היינו   — הזאת"  התורה  דברי  כל  את 

העם  את  ד"הקהל  מע שה  על  שהציווי 

האנשים והנשים והטף וגרך גו'" והטעם 

ויראו  ילמדו  ולמען  ישמעו  ד"למען 

את ה"א ושמרו לעשות גו'" לא נחלקו 

לשני פסוקים )כמו במצות סוכה, דכתיב 

בה16 "בסוכות תשבו גו'" ובפסוק בפ"ע 

גו'"(,  דורותיכם  ידעו  "למען  לאח"ז 

אלא כללם יחד בפסוק אחד17 — משום 

המצוה  )מעשה  ענינים18  ב'  כאן  שאין 

16( אמור כב, מב  מג.

17( בענין זה מצינו כמה חילוקים, הן ב"למען" 
ולדוגמא  המצוה,  לפעולת  בשייכות  הנאמר 
ובציצית  אחד,  בפסוק  נאמר  ט(  יג,  )בא  בתפלין 
)שלח טו, מ( בפסוק בפ"ע, והן ב"למען" שנאמר 
בשכר מצות, לדוגמא בכבוד אב ואם )ואתחנן ה, 
טז( נאמר בפסוק אחד, ובשילוח הקן )תצא כב, ז( 
ואולי תלוי  יא, כא( בפסוק בפ"ע.  )עקב  ובמזוזה 
או  אחד  בפסוק  נאמר  דהמצוה  הדיבור  כל  אם 
להלכה  נפק"מ  בכלל  אם  ויל"ע  פסוקים.  בכמה 
באם נאמר בפסוק אחד )שזה פסקי משה ואנן לא 

פסקינן )מגילה כב, א((. ואכ"מ דכ"ז.

18( אף שלדעת הב"ח )טאו"ח ס"ח וסתרכ"ה( 
אף במצות סוכה הידיעה היא חלק מהמצוה )וראה 
עיקר  כי  שמורה  "למען"  מתיבת  שנלמד  שם 
שלא  ולהעיר   — בכוונתה(.  תלוי'  וקיומה  המצוה 

מצאתי לע"ע מי דפליג עליו בפירוש.

כדלקמן  נוסף,  ענין  יש  הקהל  במצות  אבל 
סעיף ה.
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אחד,  דבר  הכל  כ"א  המצוה(,  ומטרת 

היא  ישראל  בכלל  ה'  יראת  שהחדרת 

ג"כ עצם מצותה של מצות הקהל[.

ולכן נקט הרמב"ם כל דבר זה "ול

קרות באזניהם מן התורה פרשיות שהן 

ידיהם  ומחזקות  במצות  אותן  מזרזות 

המצוה,  הגדרת  בהתחלת  האמת"  בדת 

משאר  הקהל  במצות  זה  ענין  שאני  כי 

)במוצאי  הקבוע  זמנה   — שבה  הדינים 

מקומה  הסכות(,  חג  של  הראשון  יו"ט 

דינים  כי   — הקורא  הוא  ומי  המדוייק, 

של  קיומה  באופן  פרטים  הנם  אלה 

במצות  זירוזם  ענין  משא"כ  המצוה19, 

ידיהם בדת האמת — הוא מגוף  וחיזוק 

ועצם המצוה.

הרמב"ם  מ"ש  גם  יובן  ועפי"ז  ד. 

בה"ו "שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת 

ההלכה  להתחלת  ביאור  בתור  האמת" 

להכין  חייבין  מכירין  שאינן  "וגרים 

באימה  לשמוע  אזנם  ולהקשיב  לבם 

בו  שניתנה  כיום  ברעדה  וגילה  ויראה 

שיודעים  גדולים  חכמים  אפילו  בסיני. 

כל התורה כולה חייבין לשמוע בכוונה 

גדולה יתירה20 כו' יכוין לבו כו'":

19( וראה בלקו"ש חל"ב ע' 189 הערה 20.

גדולים  בחכמים  הרמב"ם  שכתב  זה   )20
"חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתירה" ולא כמ"ש 
לומר,  יש  ברעדה",  וגילה  ויראה  "באימה  לפנ"ז 
מכירים  שאינם  באלה  מדבר  ההלכה  בתחלת  כי 
צריכים  ולכן  הנקראות,  הפרשיות  את  ומבינים 
להקשיב אזנם לשמוע באימה ויראה כו' )שהעיקר 
מתוכן  ולא  השמיעה  מעצם  היראה  רגש  הוא 
הדברים הנשמעים, ואין שייך כוונה כשלא מבינים 

הוא  האמת  דת  שחיזוק  נאמר  אם 

ענין הבא רק כתוצאה ממצוה זו, אז לא 

הי' מקום לחייב את כל אחד ואחד מהנק

בכוונה  לשמוע   . לבם.  "להכין  הלים 

היא  המצוה  שבפשטות  )ובפרט,  כו'"21 

על המקהיל — המלך, ב"ד או הזקנים,

וכהדיעות השונות בזה22(, אבל מכיון 

האמת",  דת  לחזק   . הכתוב.  ש"קבעה 

פשיטא,   — המצוה  עצם  שזהו  כלומר 

שהחיוב ד"כוונה" מוטל על כאו"א,

כשם שגדר מצות הקהל כולל קריאת 

אותן  מזרזות  "שהן  התורה  מן  פרשיות 

האמת",  בדת  ידיהם  ומחזקות  במצות 

כך נכלל בו החיוב על כ"א23, שמעמדו 

באופן  תהי'  מעשה  בשעת  ושמיעתו 

לשמוע  אזנם  ולהקשיב  לבם  ד"להכין 

באימה כו'"24.

האימה  גדולים  בחכמים  ואילו  הדברים*(,  תוכן 
הפרשיות  )תוכן(  משמיעת  תוצאה  הם  ויראה 

"בכוונה גדולה יתירה".

21( ולהעיר ממש"כ בס' שני המאורות )למה
רי"א הלוי עפשטיין מהאמיל תלמיד רבינו הזקן( 
ח"ב ס"ב בנוגע למצות אהבת ה', וז"ל: "שמעתי 
פא"פ מאדמו"ר נ"ע. . שמצות ואהבת היא לתקוע 
מחשבתו ודעתו. . בדברים המעוררים את האהבה 
ומה שיבא מזה אין זה מעיקר המצוה". ועד"ז הי' 
אפ"ל בנדו"ד, שהמצוה היא על המקהיל להקהיל 
את העם כו' בכדי שיבואו ליראה את ה', אבל אי"ז 

מצוה על הנקהלים )בהכוונה בשעת מעשה(.

22( ראה אנציקלופדי' תלמודית שם. לעיל ע' 
189 שם ובהנסמן שם. ועוד.

23( ראה גם לקו"ש חי"ט ע' 367 ואילך.

24( ועפ"ז יומתק מה שהרמב"ם חשיב מצות 
הבה"ג  )כדעת  מצות  ב'  ולא  אחת  למצוה  הקהל 
רצ  )סרפ"ט,  והיראים  סה(  ופרשיות  קסב  )מ"ע 
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הוספת  גם  לבאר  יש  זה  פי  ועל 

עתה  כאילו  עצמו  "ויראה  הרמב"ם 

שומעה"25,  הגבורה  ומפי  בה  נצטוה 

לחזק  אלא  הכתוב  קבעה  ש"לא  דכיון 

יהי'  הדת  שחיזוק  היינו  האמת",  דת 

באופן דפעולה נמשכת )וכמ"ש בפסוק26 

גו'"(, הרי  "ליראה את ה"א כל הימים 

מובן שהכוונה והאימה וכו' באותו מעמד 

שתהא  עד  ביותר,  גדול  בתוקף  צ"ל 

ולכן  המשכת פעולתן ב"כל הימים" — 

בכלל החיוב הוא ש"יראה עצמו כאילו 

עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה", 

זה  וכו' היא באופן  כי דוקא כשה אימה 

הרי אז בכחה לפעול חיזוק בדת האמת 

בכל הימים, בדוגמת מעמד הר סיני27.

ביאר  אמאי  מובן  זה  פי  ועל  ה. 

)שלא  המצוה  כוונת  את  כאן  הרמב"ם 

שכוונת  לפי   — המצוות(  ברוב  כדרכו 

מצוה זו )אינה כמו ברוב המצות שמעשה 

המצוה והכוונה הם ב' דברים, אלא( היא 

חלק מעצם מעשה המצוה.

)ובהשלם — רסו, תלג(( — מצוה על המלך שיקרא, 
כולם  שיבואו  התורה  את  המלך  שבקרוא  ומצוה 
ובח"א  שם  פערלא  הרי"פ  ביאור  )וראה  לשמוע 

עשה טז(,

כי להרמב"ם גדר המצוה הוא לא גוף פעולת 
ושבנ"י  המלך  של  הפרשיות  וקריאת  ההקהלה 
דת  "חיזוק   — אחת  נקודה  כ"א  לשמוע,  יבואו 

האמת", כוונת לבם בעת מעמד הקהל.

25( ובפשטות קאי לא רק אלפניו — מי שאינו 
יכול לשמוע כו' — כ"א גם אלפני פניו ועל כאו"א.

26( וילך לא, יג

27( וראה בארוכה לעיל ע' 189 ואילך.

במ"א28  משנ"ת  ע"ד  שזהו  וי"ל 

במ"ש הרמב"ם בהלכות תפלה29 שמצות 

תפלה ענינה "שיהא אדם מתחנן כו'" — 

שזה שהתפלה צריכה להיות באופן של 

תחנונים אינו תנאי צדדי או אפילו חיוב 

אלא  המצוה,  עצם  על  הוא  נוסף  אבל 

דזה הוי תוכנה של מצות תפלה, דבלא 

תחנונים חסר בענינה של תפלה.

רק  לא  תפלה  מצות  שונה  ]ובזה 

תנאי  היא  הכוונה  המצוות שבהן  מרוב 

)כסוכה,  כאלו  ממצות  גם  אלא  צדדי, 

ציצית ותפילין( שבהם הכוונה היא חלק 

היות  עם  אלו  במצוות  כי  מהמצוה30. 

של  חלקים  שני  הם  והמעשה  שהכוונה 

המצוה ששניהם בכלל גדר המצוה, מ"מ 

כחלק  ג"כ  נחשב  הכוונה  בלא  המעשה 

הרי  בתפלה,  משא"כ  המצוה31.  של 

דיבור התפלה בלא כוונת תחנונים ה"ז 

חסר בגדר תפלה[.

שההקהלה  הקהל,  במצוות  י"ל  וכן 

ותוכן  כוונה  בלי  הפרשיות  ושמיעת 

הנ"ל, הוי לא רק חסרון בהמצוה, אלא 

שחסר ב"חפצא" דמצות הקהל32.

28( לקו"ש חכ"ב ע' 116 ואילך.

29( פ"א ה"ב.

30( ראה ב"ח )ושו"ע אדה"ז( או"ח ס"ח ד"ה 
ויכוין )סי"ז(. סכ"ה ד"ה ויכוין )סי"א(. סי' תרכה.

כתיקונה  המצוה  קיים  "לא  אלא שהאדם   )31
אם לא יכוין אותה הכוונה" )ב"ח שם סתרכ"ה(.

סוכה  לגבי  גם  ניתוסף בהקהל  וי"ל שזה   )32
עי"ז — שהיראה כו' נכללה באותו הכתוב דהקהל 

את העם )ראה לעיל סוס"ג(.
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דבר  למדים  נמצינו  זה  יסוד  ע"פ  ו. 

נפלא בענין הנצחיות דמצות הקהל:

היא  שהתורה  בזה  הביאור  ידוע 

דאף   — מקום  ובכל  זמן  בכל  נצחית 

בזמן  תלויות  הן  התורה  ממצות  שכו"כ 

ובשאר  וכו'  ובלוים  בכהנים  ובמקום, 

בזמן שבית המקדש  ובנדו"ד  תנאים — 

קיים ובמקום המקדש, כמו קרבנות וכו' 

בנפש  ברוחניות  המצות  תוכן  הרי   —

האדם קיים בכל זמן ובכל מקום. והטעם 

כיון שהמצות כלולות ממחשבה  י"ל — 

דבור ומעשה33, ולכן גם בזמן שאי אפשר 

ב מעשה,  דקרבנות  המצוה  את  לקיים 

ישנו קיום המצוה במחשבה ע"י עבודת 

כנגד  שנתקנה  שבלב,  עבודה  התפלה, 

העסק  ע"י   — בדיבור  וכן  קרבנות34, 

העוסק35בתורת  דכל  דקרבנות,  בת"ת 

פרים  ונשלמה   — אשר  ועד  כו'.  עולה 

שפתינו36.

שמיטה  במצות  שהוא  י"ל  ועד"ז 

ברשות  "שהכל  יכיר  שהאדם  שתוכנה 

אדון הכל"37, דדבר פשוט הוא שהכרה 

זו היא נצחיית בכל זמן ובכל מקום גם 

כשאין מצות שמיטה נוהגת מן התורה, 

33( ראה לקו"ת ר"פ פינחס. סידור עם דא"ח 
)לא, ג ואילך(. ובכ"מ.

34( ברכות כו, א ב.

35( מנחות קי, א. וראה שו"ע שבהערה הבאה. 
לקו"ש חי"ח ע' 413 הערה 25.

מהד"ת  או"ח  אדה"ז  שו"ע  ג.  יד,  הושע   )36
ס"א ס"ט.

37( חינוך מצוה שכח. וראה חינוך מצוה פד.

וגם לא בשנת השמיטה.

הטעם  )שבהם  המצוות  ברוב  אמנם 

הרי  בלבד(,  תנאי  או  פרט  והכוונה 

המצוה  לפרט  בנוגע  היא  הנצחיות 

וכמו  וכו' אבל לא בנוגע לגוף המצוה. 

 — המצוה  ועצם  שגוף  הנ"ל,  במצוות 

מצות  ופרטי  בפועל,  הקרבנות  הקרבת 

שמיטה בפועל )שלא לזרוע כו' להפקיר 

כל מה שתוציא השדה וכו'( וכיו"ב, לא 

ניתנו לקיימם בכל מקום ובכל זמן.

תוכן  שבה  הקהל,  במצות  משא"כ 

המצוה )"לחזק דת האמת"( וכוונת הלב 

והאימה וכו' שבמעמד הקהל הם מעצם 

וכוונה  שתוכן  מכיון   — כנ"ל  המצוה 

נצחי  כו'(  ואימה  האמת  דת  )חיזוק  זו 

הוא, נמצא שבמצות הקהל מתגלה ענין 

מבשאר  יותר  מרובה  במדה  הנצ חיות 

המצוות הנ"ל38.

היא  תוכנה  שעיקר  מכיון  מזו:  ויתירה   )38
הכוונה, לפעמים יכול דבר זה להיות ביתר שאת 
כשאין מעשה דהקהל כפשוטו, ואולי י"ל, כי הגם 
הפעולות  אחרי   . פעולותיו.  כפי  נפעל  ש"האדם 
נמשכים הלבבות"* )חינוך מ"ע טז. ובכ"מ( — מ"מ 
במעשה  )אריינגעטאנקייט(  העיסוק  שמצד  יתכן 
מצות  הידוע  ובלשון  הלב  מכוונת  יוגרע  המצוה 
אנשים מלומדה )ישעי' כט, יג(. ולהעיר מהמבואר 
תרמ"ח  )סה"מ  וקב"ע  מסנ"פ  על  מעלים  ששכל 
ס"ע קפז ואילך. סה"מ תרפ"ה ע' רס ואילך. סה"מ 
הזה  בזמן  ועוד(; משא"כ  ואילך.   119 ס"ע  תש"ט 
שישנו רק התוכן הרוחני של מצות הקהל )בלי כל 
כו'(, הרי התעוררות  העשי' שב מקדש ע"י המלך 
שאת  ביתר  להיות  יכולים  וכו'  הלב  וכוונת  הלב 
ויתר עז**. ופשי טא אשר הזכר להקהל שעושים 
בזמן הזה צ"ל באופן שיהי' הדגש על ההתעוררות 

בחיזוק הדת כו'.
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במ"ש40  האריז"ל39  פי'  הידוע  וע"פ 

"הימים האלה נזכרים ונעשים", דכאשר 

מגיעים בתקופת השנה לזמן המאורעות 

כאשר  הרי  הראשונה,  בפעם  שאירעו 

כדבעי,  ונזכרים  חוזרים  אלו  מאורעות 

הרי עי"ז "נעשים" ונמשכים אותן ההמ

שכות והבחינות דפעם הא' —

יש לומר, אשר עי"ז שכאו"א ישתדל 

לעשות ולקיים את הענין דהקהל בנפשו 

פנימה41, ועאכו"כ כשישתדל לקיימו גם 

בד' אמות שלו, בשכונתו ובעירו וכיו"ב 

— להקהיל אנשים נשים וטף במשך ימי 

חגה"ס בכוונה "למען ישמעו ולמען יל

ושמרו לעשות את  ויראו את ה"א  מדו 

כל דברי התורה הזאת",

הרי י"ל שזה יפעול גם בכללות בנ"י 

"חיזוק דת האמת",

מי  כל   — העיקר  זה  ואולי  ועוד 

כשלא  אפילו  כאלה,  מסיבות  ש הקהיל 

עצמו  זה  בדבר  ההתבוננות  מזו:  יתירה  וי"ל 
החסרון  מפני  )שבא  הגלות  בזמן  שנמצאים 
א"א  ובמילא  כו'  קיים  ביהמ"ק  ואין  בהיראה( 
לקיים המצות במעשה בפועל מעוררת יותר להכין 

הלב לתוכן הענין דיראת ה' שבמצוה זו.

39( רמ"ז בספר תיקון שובבים, הובא ונתבאר 
בספר לב דוד להחיד"א פכ"ט. וידועה הראי' ממש
נה גיטין ספ"ג: בודקין את היין. . ובהוצאת סמדר 

כו'.

40( אסתר ט, כח.

תשמ"ח  תשרי  ו'  במכתב  שנתבאר  כפי   )41
)נדפס בלקו"ש חל"ד ע' 329 ואילך(.

היו ברוב עם גדול בכמות כו' והיו בשנה 

ויום רגיל כו' ראה במוחש שלב ישראל 

רב  ומעשה  וכו'.  האמת  לדת  הוא  ער 

ומכריע ומכריח לעשות זה להקהיל כו' 

מזמן לזמן.

ועוד וג"ז עיקר, ואולי — העיקר:

כיו"ב(  ובכל  )בזה  העשי'  העדר 

ושלילה.  העדר  מביאות   — והשלילה 

וק"ל.

כאן  שהוצע  ממה  שיותר  ויה"ר  ז. 

על  מרובה  ובתוספת  כאו"א,  יעשה 

וג"ז עיקר — להשפיע על  כולל  הנ"ל, 

כו"כ שכן יעשו.

ויה"ר שכ"ז ימהר ויזרז ביאת המלך 

המשיח, ואז יקיימו מצות הקהל כפשו

המשיח  המלך  ע"י  בביהמ"ק,  טה, 

שיקרא באזני כל ישראל את הפרשיות 

ומחזקות  במצות  אותן  מזרזות  "שהן 

ידיהם בדת האמת",

גדולים  "חכמים42  יהיו  ישראל  וכל 

דעת  וישיגו  הסתומים  דברים  ויודעים 

הארץ  מלאה  כי  שנאמר43   . בוראם. 

דעה את ה' כמים לים מכסים", במהרה 

בימינו ממש.

)משיחות ליל ג' דחג הסוכות תשמ"ו; ש"פ 
נצו"י תשמ"ז(

42( רמב"ם סוף הל' מלכים.

43( ישעי' יא, ט.
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עניני גאולה ומשיח

"ביום השלישי יקמנו ונחי' לפניו"
 הת' מנחם מענדל שי' אהליאב
תלמיד בישיבה

מיט  צוזאמן  "און  בסופו  מסיים  ער"ה,  בברכות   )3 )ע'  תשנ"ב  השיחות  בספר 
דעם בית המקדש השלישי ווערט מקוים "ביום השלישי יקמנו ונחי' לפניו", חיים 
אמיתיים ונצחיים, אנהויבנדיק פון חיים כפשוטם..." ע"כ. ובהערה 93 עה"פ "ביום 

השלישי וגו'" מציין: הושע ו, ה. וראה במפרשים שם.

ו' תשרי( ע' 25 שם  וילך  יום ב' דר"ה וש"פ  והנה לקמן )בשיחת ש"פ נצבים, 
מסיים השיחה בזה"ל "ותיכף ומיד "נפטרין לבתיהם לשלום", לבית אמיתי דכאו"א 
מישראל - בית המקדש השלישי בגאולה שלישית )"יחיינו מיומיים ביום השלישי 
יקיימנו "ונחי' לפניו"(ובבהמ"ק עצמו - בכל שלוש הקדושות שבו, ובפרט בקדש 

הקדשים." עכ"ל.

ובהערה 158 עה"פ הנ"ל כותב: "הושע ו, ב. - וקאי על בהמ"ק השלישי )בגאולה 
שלישית( שלאחרי )וכולל( שתי בתי מקדשות שלפניו )פירש"י שם(.." ע"כ לענינינו. 

והחילוקים בין שתי השיחות בולטים הם.

הכוונה  בכללות  שבו.  פרטי  וענין  כללי,  ענין  יש  זה  בפסוק  כי  פשוט,  ונראה 
)ובהמ"ק השלישי(.  הגאולה השלישית  על  דמדבר  אחד  פה  כל המפרשים  פירשו 
אולם בפרטיות ישנן תרגום אונקלוס "יחיננא ליומי נחמתא בעתידין למיתי ביום 
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אודות  תחיית המתים  על  היינודמדובר   - קדמוהי"  ונחי  יקימיננא  מיתיא  אחיות 
וחיים נצחיים.

ובברכות ער"ה, כאשר מציין הרבי ל"מפרשים שם", אולי התכוון בעיקר לתרגום 
אונקלוס הנ"ל "ביום אחיות מיתיא יקימיננא", והכתוב מדבר בחיים נצחיים, ומה"ט 

הוי הוכחה להמדובר בהשיחה "חיים אמתיים ונצחיים"1.

אולם בשיחת ש"פ נצבים וכו' ששם מדבר הרבי אודות "בית המקדש השלישי 
בגאולה שלישית", זהו - כמבואר בההערה - לפי פירש"י )ורוב שארי המפרשים( 

דקאי אגאולה ובהמ"ק השלישים2.

]ולהעיר שבדבר מלכות של ש"פ נח ג"כ מזכיר הרבי פסוק זה, וע"פ הנ"ל פשוט 
כי שם הכוונה לענין הכללי שבפסוק זו[.

ובאמת, עדיין נצרך ביאור כי הרבי מציין בכללות ל"מפרשים שם", ולא התייחס 
בד"ה  ושוב מצאתי שהדברים כמעט מפורשים  אונקלוס.  דוקא לתרגום  בפרטיות 
ויהיו חיי שרה גו' תשמ"א3, דבסוף אות ד' מבאר דעבודת שרה היתה שמחה בבחי' 
ביטול. "ובעבודה הוא, דגם כשהשמחה היא בהתגלות מ"מ היא בבחי' ביטול … )ו(
היא מביאה לתכלית העילוי, ועד לדרגא שבדוגמת לע"ל, וכמבואר בהמאמר )של 
בעל יום ההולדת( שענין דילה הוו חיין הוא דוגמת ונחי' לפניו שיהי' לעתיד, חיים 
בתכלית השלימות". ובהערה 52 )עה"פ(: הושע ו, ב. וראה תרגום, פרש"י, ראב"ע 
היא  שהכוונה  ביאר  )בתשמ"ח(  לפרט  נחת  שכאשר  ורואים  ע"כ.  עה"פ.  ורד"ק 
לתרגום אונקלוס זו. ולקמן סעי' יו"ד מודגש ב' הפי' )פרטיים( שבפסוק: "וכהפירוש 
דוד"  מבית  מלך  המשיח,  מלך  שיבנה  השלישי  ביהמ"ק  על  קאי  השלישי  דביום 

)הערה 84: פרש"י עה"פ(. והאריכות אך למותר.

 • 

1( ואם כנים הדברים ב"דבר מלכות עם פיענוח מ"מ" השמיטו בהעטקתם שארי מפרשים.

2( ולאחרי המבואר יצא אולי דיוק נוסף, והוא, שבברכות ער"ה לא העתיק תחילת הפסוק 
"יחיינו מיומים", משא"כ בשיחה השני', כי 

) - נוסף לזה שאף לתרגום אונקלוס אין שום הוספה בזה, לכאורה לענין תחיית המתים, רק 
כללות זמן הגאולה ועיל"ע. ובעיקר כי( 

מילים אלו לא מורים על ענין של חיים נצחיים שיקוים ביחד עם בהמ"ק השלישי, אלא, 
לכאורה, בקשה שבזמן הזה.ודו"ק.

3( יו"ל בקונטרס כ' מרחשון תשמ"ח, נדפס בסה"מ מלוקט ח"ב ע' קמה ואילך.
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בירור ניצוצות ע"י החטא
 הת' שמחה אלכסנדר שי' פרענד
תלמיד בישיבה

בלקו"ש ח"ה סעי' ו', מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שהכוונה פנימית 
שהירידה  ממצרים",  אברם  ל"ויעל  להגיע  בכדי  הוא  מצרימה"  אברהם  ב"וירד 
בעצמותו ופנימיותו - עליה היא. וממשיך שעד"ז הוא בנוגע להירידה בגלות, וז"ל:

"אזוי איז אויך ביי איצטיקן גלות . . היות אז די כוונה פון דעם גלות איז ווי רז"ל 
זאג'ן "לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים" 
לענינינו.  עכ"ל  גלות".  אין  זיך  געפינען  וועלכער  נצוצות  די  זיין  מברר  צו  בכדי 
ובהערה 45: .. וראה תו"א ו, א. ריש פרשתנו. אוה"ת פרשתנו פו, א )עיי"ש(. ע"כ. 

ויל"ע מהי הכוונה בה"עיי"ש" ובפרט שבא בהדגשה.

והנה, בסוף השיחה )סעי' י"ב( מחלק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ואומר 
שבחטא יש שני ענינים, א( מעשה החטא עצמו; ב( והמצב )ירידה( שנגרם להחוטא, 
וז"ל: "און הגם אז מעשה החטא גופא איז דאך זיכער היפך רצון העליון - איז אבער 
דער מצב פון ירידה אין וועלט און אין מענטשען וואס ווערט געשאפן דורכן חטא, 
ניט קיין זאך פון היפך רצון העליון, ד.ה. ס'איז ניט קיין ירידה אמיתית, נאר א חלק 

פון דער עלי' וואס קומט דורך איר".

ועי' מש"כ לעיל בסעיף ו': "ובדוגמת ווי דער גלות מצרים איז דאך געווען בכדי 
ארויסצונעמען פון דארט די ניצוצות קדושה און ארויסנעמען ברכוש גדול". ונמצא 
שאכן יש תכלית מסוימת )בירור הניצוצות( בירידה בגלות, ולכן מצב האדם אינו 

היפך רצון העליון, אבל הגורם להירידה )החטא( הוא היפך רצון העלין. 

וצלה"ב איך שייך שהקב"ה רוצה בבירור ניצוצות המתבררים דוקא ע"י החטא 
)שגורם לירידה וכו'(, בא בשעה שהחטא עצמו הוא היפך רצון העליון. כלומר, איך 
אפשר לקיים רצונו ית' בבירור ניצוצות שהם למטה בתוך הגלות, באופן שהוא כפי 

רצון העליון4.

דז"ל  זו,  )ו, א( הכוונה היא לתרץ קושיא  וי"ל שבהערה הנ"ל שמציין לתו"א 
כדי  אלא  ישראל  גלו  ארז"ל שלא  קיים, שהרי  בזמן שביהמ"ק  שהי'  "וע"ד  שם: 
שיתוספו עליהם גרים, ומה היה נעשה אם לא חטאו ולא היו גולים. אלא ע"כ צ"ל 
שאז היו נכללים הניצוצות ממילא כנר בפני האבוקה כמו המואבית וכן כל העמים 

באו לשמוע חכמת שלמה וכמש"כ במלכות שבא כו'", ע"כ לענינינו.

4( ולדוגמא: הקב"ה רוצה שיקח משהו מבור עמוק, אבל אוסר הכניסה לבור.



21קובץ הערות וביאורים • מתיבתא אוהלי תורה - אוהלי מנחם

כדי  החטא  לעשיית  דוקא  והכרח  צורך  שאין  אה"נ  כי  הקושיא,  סרה  ועפ"ז 
להעלות גם ניצוצות אלו, אלא אפי' "אם לא חטא ולא היו גולים" יתעלו הניצוצות 

- רק באופן אחר, כנר בפני האבוקה, כמו שהי' בימי שלמה5.

 • 

השלימות שמיתוסף ע"י "רובא דמנכר"
 הת' שמחה אלכסנדר שי' פרענד
תלמיד בישיבה

בשיחת ש"פ לך-לך תשנ"ב מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א השייכות 
של "לך לך מארצך" - שהיא הכנה למ"ת, לזמנינו זה, ומקדים:

כאשר נתן הקב"ה את א"י בברית בין הבתרים לאברהם, נתן לו לא רק השבעה 
יקבל  אלו  את  שגם  לו  "הבטיח"  רק  וקדמוני  קניזי  קיני  של  )והשלשה  ארצות, 
לבסוף( - אלא נתן לאברהם גם ג' ארציות אלו בפועל, ורק שבגלוי ובפועל יש כמה 
שלבים )וכמו שהי' בכיבוש הז' ארצות(, וג' ארצות אלו עתידים להיות ירושה בימי 

המלך המשיח.

וממשיך בזה"ל: "]אפי' אז מ'זאל לערנען, אז בנוגע צו די ג' ארצות איז דאס נאר 
געווען א הבטחה )על העתיד(, און בשעת מעשה "לא נתן להם אלא שבעה גויים 
והשלשה כו' עתידים להיות ירושה לעתיד" - איז פארשטאנדיק אז ירושת ג' ארצות 
איז נוגע צו שלימות כיבוש כל ארץ ישראל )אויך פון די ז' ארציות(: דעמאלט וועט 
צוקומען א שלימות אויך אין די ז' ארצות )ובפרט אז זיי זיינען רובא דמינכר פון די 
עשר6([". ובהערה 41 )על הסוגריים(: "משא"כ ששה כההלכה בזה )ברכות מח, א. 

רמב"ם הל' ברכות פ"ה ה"ח, טושו"ע ודאדה"ז או"ח סקצ"ז ס"ב(".

וצל"ב, מדוע מיתוסף שלימות בהשבעה ע"י השלשה - משום ששבעה הם רובא 
דמנכר, יותר מאם יהיו ד' ויצטרפו לו' שאינם רובא דמנכר. ולכאורה אף איפכא 
מסתברא: אילו הג' היו הרובא דמנכר, אז מובן מדוע הם מוסיפים שלימות בהשבעה 

כאשר יתחברו להם. 

ויש לבאר זה בהקדם:

לזימון:  בנוגע  בההערה,  כמצויין  הוא,  דמנכר"  "רובא  הלשון  נאמר  בו  הענין 

רחוקים  באיים  גם  למרחוק  שנשמע  שמו  גדולת  "דמצד  קסב  ע'  תרנ"ט  סה"מ  וראה   )5
מתבטלים כולם איליו ונמשכים אליו", עי"ש.

6( ההדגשה אינה במקור.
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)וכדומה( אז השלשה מצטרפין להשבעה  ירק  דגן, ושלשה אכלו  אם שבעה אכלו 
וד' אכלו  ו' אכלו פת  ו"רוב הניכר" אכלו פת. אבל אם רק  ומזמנין בשם, הואיל 
יכולים  והיינו, שרק שלשה  - אין מצטרפין, כי אין רובא דמנכר שאכלו פת.  ירק 
לפעול שלימות בז', אבל ארבע - אינם מצרטפים להוסיף על ששה, כי הו' אינם 

"רובא דמנכר".

ועד"ז הוא בענינינו: אם יתחברו בשלשה ארצות להשבעה, אז ה"ה "מצטרפים", 
ומוסיפים שלימות בהז'. משא"כ אם מוסיפים ד' לו' - אי"ז נחשב להוספה, ואינם 
זימון להשלשה ארצות  פועלים שלימות. אבל עדיין צ"ב, מהו הדמיון בין הלכות 

שיתוספו לע"ל, וכי משום שבזימון אין ד' מצטרפים תאמר כן גם לענינינו?

אבל אי"ז קושיא, כי א( ענין זה בא רק בטור הוספה, "ובפרט", ובאמת אע"פ 
שלו יצוייר דלע"ל יתוסיף רק ד' לו' - גם אז יתוסף שלימות. ועוד )ועיקר( ב( כד 
דייקת, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מוסיף ענין זה רק בה"אם תמצא לומר" - 
דאפי' אם נאמר שהשלשה ארצות קיבל א"א הבטחה גרידא וכו' אעפ"כ וכו' - אבל 
אליבא דאמת, שהשלשה ארצות ניתנו לנו בפועל, ותלוי רק בגלוי והעלם - מובן 

דאין כל הוספה בזה שהז' הם רובא דמנכר7. 

ועדיין צ"ל מהו השלימות שמיתוסיף אצל השבעה כשמצטרף אליהם הג' ארצות 
- בהיותם רובא דמנכר.

והעיר הרה"ג וכו ר' מ"מ שניאור שליט"א דלדידי' פשוט הוא; כי כמו שו' - אינו 
עשרה, ואם יצטרפו עוד ד' - אז יש השלימות דעשרה. אולם כאשר יש ז', מכיון שהם 
הרובא דמינכר דהעשרה, ונראים כעשרה - יש להם הענין דא"י, ואם יצטרפו עוד 

ג'- הם מוסיפים בהשלימות, שעכשיו יש עשרה בפועל.

ישראל"  "ארץ  נקרא  כבר  שא"י  מדגיש  הרבי  כי  בענינינו,  הוא  ממש  וככה 
הז' ארצות רק שהג' מוסיפים בהשלימות דא"י, אבל לא שהם עפועלים  בכיבוש 
שיתחדש דבר חדש הנקרא ארץ ישראל. ולכן, מכיון שעכשיו כבר ירשנו בפועל ז' 
ארצות שהם הרובא דמינכר דא"י, הנה ע"י הג' ארצות מיתוסף בשלימות א"י, מכיון 
שעכשיו יש עשרה ארצות בפועל. )משא"כ ו' ארצות, לא רק שאין להם השלימות 

של א"י, אלא שאינם נקראים א"י כלל(.

 • 

7( וכמובן, שאף הו"א של תורה - תורה היא וכו'.
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תורת רבינו

האם רצה נח לצאת מן התיבה
 הת' יוסף יצחק שי' פאלטער
תלמיד בישיבה

לאחרי שקיים נח את צווי הקב"ה לבנות תיבה ושהה שם משך ימי המבול, נאמר 
בתורה )ח, יד( “ובחודש השני בשבעה ועשרים יום לחודש יבשה הארץ". ולאחרי"ז 
ציוה הקב"ה לנח )שם טז-יז( “צא מן התיבה אתה ואשתך וגו' כל החי וגו' היצא 

אתך וגו".

ובלקו"ש חכ"ה )ע' 28( מקשה הרבי )כקושיית המפרשים1(: מכיון שכבר יבשה 
הארץ לגמרי “נעשה גריד כהלכתה" )פירש"י שם יג( למה הוצרך נח לצווי מיוחד 

“צא מן התיבה", ועוד יותר: נצרך צווי מיוחג גם בנוגע להחיות!

ומבאר הרבי: בהתיבה הי' מצב בדוגמת לע"ל, והאיר אור אלוקי עד שפעל ענין 
השלום ושנוי הטבע גם בין חיות הטורפות, והיציאה מהתיבה תהוה ירידה אצל נח 
- ועאכו"כ אצל לחיות טורפות, שיחזרו לחיות טורפות ומזיקות, וע"כ רצו להישאר 

בתיבה.

ולכן נצרך צווי מיוחד הן לנח והן להחיות - כי הו"א שבנוגע לנח )וב"ב( מוכרחים 
טופות  החיות  אולםיציאת  התועלת(  בשביל  הירדה  )וכדאי  בעולם  לפעול  לצאת 

יגרום בהם ירידה, שיחזרו להיות כקודם הכניסה לתיבה - לחיות טורפות.

1( עי"ש הנסמן ב הערה 5. וראה צפע"נ עה"ת ע' ל', ועוד.
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ולכאורה יש להקשות קושיא פשוטה )“קלאץ קשיא"(, בתורה נאמר שלפני שנח 
מלפני  המים  “הקלו  לבדוק  וכו'(  היונה  )ואח"כ  העורב  את  שלח  התיבה  מן  יצא 
וכו'  - למה עשה פעולות  ואם איתא שנח רצה להישאר בתיבה  או לא.  האדמה" 

לראות אם אפשר כבר לצאת2?

וי"ל הביאור בזה: זה ששלח נח לראות אם כבר כלה פעולות המבול וכו' - לא הי' 
מתוך צפיה וכו' מתי כבר יכול לצאת, אלא אדרבה, וע"ד פתגם אדמו"ר הרש"ב3: 
“יעמאלט ווען משיח וועט קומען בב"א וועט מען ערשט ביינקען נאך די גלות טעג. 
יעמאלט וועט מען ערשט פארדריסען פאר וואס מ'האט ניט געטא אין עבודה וכו'" 
עי"ש, ונח רצה לנצל כל רגע שנשאר לו בהתיב, וע"כ שלח לבדוק עד מתי יהי' 

גלויים אלו.

או י"ל כי נח ציפה שיפטר מהחיות וכו' וכל הטירחה הכרוך בזה )גד שהיק גונח 
וכוהה דם(, לכן רצה שכל החיות יצאו מן התיבה, אבל הוא ישאר עם כח הגלויים 

וכו', וע"כ ציוה לו הקב"ה לצאת להעולם כדי לפעול בה )כנ"ל מהשיחה(.

וגם אפשר לומר )ע"ד הרמז(: נח רצה לראות האם העולם “החדש" ג"כ נתעלה 
לדרגת התיבה - מעין גלוי דלע"ל, ולכן, כאשר שלח את העורב ולא עשה שליחותה 
משום  חשד אותו על בן זוגו  )פירש"י שם, ז( הבין כי עדיין לא כלה המבול בהעולם, 
וחשב שמשו"ז אין מאיר עדיין מעין גלוי דלעתיד. וכששלח אח"כ את היונה וכו', 
וראה כי כלה המים ועדיין נמצא בהעולם מצב של גלות, הבין שרק בתיבה יתעלה 
לדרגה זו ותו לא, וע"כ אז  רצה להישאר בתיבה. ומשו"ה ציוהו הקב"ה לצאת מן 

התיבה.

 • 

2( לכאורה אפ"ל כי אף שנח רצה הגלויים שבתוך התיבה, מ"מ טורח הי' עליו לטפל בכל 
החיות, ועד שהי' “גונח וכוהה דם" )פירש"י ז, כג(. אבל דחוק הוא ע"פ המבואר בלקו"ש ח"ה 
שיחה ב' לפרשתינו ב"יינה של תורה" )סעי' יא ואילך(, שההוראה מזה שנח טרח וכו' היא שאין 

להיפטר מהשליחות שלו אפי' אם יחסר עי"ז וכו'.  

3( הובא בהיום יום ג' מנ"א.
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כשושנה בין החוחים
 הת' לוי יצחק שי' ראקסין
תלמיד בישיבה

ואיך בא בפועל אמר,  נהרים,  כיצד שלחו אברהם לארם  כאשר סיפר אליעזר 
“ואבוא היום" )כד, מב( ופירש"י “היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הדרך".

ובלקו"ש ח"א פרשתינו, סעי' ה' )ע' 34( הקשה: משום מה נצרך קפיצת הדרך, 
ולמה הודיע אליעזר אותנו את זאת. ובתי' הב' מתרץ, וז"ל4:

געווען  איז  שטוב,  אין  בתואל'ן  ביי  רבקה,  אז  א(  פ"ב,  )שהש"ר  שטייט  “עס 
“כשושנה בין החוחים" )ווי א רויז צווישן דערנער(. דוקא דארט וואקסט די שו שנה, 
און מען דארף האבן א  וואוקט".  און  צו איר אויפהאלט  די דערנער געהערן  און 
טענה און א כוח אויף ארויסנעמען די שושנה פון דארט, ווארום די דערנער לאזן 
פלאץ, ממילא  גאנצן  דעם  מען  באוואסערט  דער שושנה  פון  זכות  דעם  אין  ניט. 
לעבן זיי אויך דערפון. בשעת רבקה איז געווארן אלט דריי יאר מיט א טאג - וואט 
דעמאלט איז זי ראויה לביאה, חתונה צו האבן מיט יצחק'ן - האט זיד דאס גלייך 

דערהערט ביי אברהם'ען.

זיד  “די דאזיקע ענדערונג איז אויך דער כוח און די טענה אויף צו פארבינדן 
מיט קדושה און ארויסצוגיין פון צווישן די דערנער. האט אברהם גלייד געזאגט צו 
אליעזר'ן: “אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצ חק". ווען עם וואלט 
ניט געווען קיין קפיצת הדרך וואלט רבקה געווען ביי לבן און בתואל איבעריקע 
צייט. דערפאר האט מען ניט געקאנט אנהויבן דעם ארויסגיין פון צווישן די דערנער 
יאר מיט א טאג,  דריי  געווארן  איז אלט  איידער רבקה   - דורך שיקן אליעזר'ן   -
און דעריבעד איז דערנאך געווען קפיצת הדרך, כדי זי זאל דארט ניט בלייבן קיין 

איבעריקע צייט. 

“בשעת אליעזר איז געקומען קיין ארם נהרים האט ער פארשטאנען, אז לבן און 
בתואל וועלן טענה'ן אז רבקה זאל איבערבלייבן אויף א צייט ביי זיי )אזוי ווי זיי 
האבן טאקע גע'טענה׳ט “תשב הנערה אתנו ימים או עשור"(. האט ער זיי גלייך 
געזאגמ: “היום" - איר זאלט וויסן אז דאס איז אן ענין וואס האנדלט זיך אין מינוטן, 

יעדער מינוט איז א שאד, און א ראי': היום יצאתי והיום באתי.". עכ"ל.

4( “די צווייטער איז א חסידישע, וועט מען דערביי זען די הפשטה און נשמה'דיקייט פון 
א חסידישער הסברה" )שם(. ולהעיר שבתורה תמימה על הפסוק )שמצויין כמ"מ בתוך שאר 
המ"מ לענין שטר מאוחר( תי' )כנראה( כתי' הראשון שבהשיחה, ומהלשון “זיינען אויף דעם 
צוויי הסברות" משמע כי הינם מועתקים ממקום אחר ודו"ק. ועפ"ז יל"ע  במקור תי' זה השני.
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והנה לכאורה יש להקשות קושיא פשוטה לפי' זה השני: למה לא שלח א"א את 
בפועל  ויגיע  לרבקה,  שנים  מלאות שלשה  לפני  ימים  י"ז  נהריים  לארם  אליעזר 
כאשר רבקה תהי' בת ג' שנה? ]ואף אם תמצא לומר כי זהו כוונת הרבי שמסיים 
“דערפאר האט מען ניט געקאנט אנהויב'ן דעם ארויסגיין פון צווישן די דערנער - 
דורך שיק'ן אליעזר'ן - איידער רבקה איז אלט געווארן דריי יאר מיט א טאג" וכו'. 

מ"מ הא גופא טעמא בעי[.

ואולי י"ל כי אכן מבאר זאת הרבי בהמשך דבריו, והטעם הוא כי “די דאזיקע 
ענדערונג איז אויך דער כוח און די טענה אויף צו פארבינדן זיך מיט קדושה און 
אם  ולכן  לדורות,  כוח  נתינת  גם  דזה   - וכו'  דערנער"  די  צווישן  פון  ארויסצוגיין 
או  יפסק  עי"ז  אולי  הענין,  הפסקת  על  כבר  המראים  וכיו"ב  פעולות  א"א  יעשה 

יחלש הענין.

או דילמא יל"פ שמרומז בדיוק הלשון, שכאשר נעשה רבקה בת שלשה “האט 
זיך דאס גלייך דערהערט ביי אברהם'ען", היינו שפשוט לא נרגש אצל א"א שרבקה 
מגיע לשלשה שנים! ורק כאשר היתה בפועל בת שלשה שנים, אז, מכיון שזה נוגע 

אליו “האט זיך דאס גלייך דערהערט" אצלו, משא"כ קודם שהיתה בת שלשה. 

וכו'  ובאמת שני הביאורים אתיין בחדא מחתא, דמכיון שאברהם הי' “פנימי" 
לא  משו"ה  הנה  וש"נ.(,  תנש"א,  פנחס  ש"פ  בשיחת  זה  ענין  בארוכה  )וכמבואר 

הרגיש כלל מה שלא שייך למעמדו ומצבו עכשיו )וסביביו(, עד שזה נוגע עכשיו.

 • 
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חסידות

"יגיעה רבה ועצומה כפולה ומכופלת"
 הת' משה דוד שי' הכהן כהן
תלמיד בישיבה

בתניא פמ"ב מבאר אדה"ז, שכאו"א משיראל מקבל ממשה רבינו )ומאתפשטותא 
אינה  הדעת  ש"עיקר  וממשיך  ה'.  את  לידע  הדעת  בחי'  ודרא(  דרא  דבכל  דילי' 
הידיעה לבדה, שידעו גדולת ה' מפי סופרים ומפי ספרים, אלא העיקר הוא להעמיק 
דעתו בגדולת ה' ולתקוע מחשבתו בה' בחוזק ואמץ הלב ומ"מ …" "וכח זה ומידה 
זו לקשר דעתו בה', יש בכל נפש מבית ישראל, ביניקתה מנשמת מרע"ה, רק מאחר 
שנתלבשה הנפש בהגוף, צריכה ליגיעה רבה ועצומה כפולה ומכפלת. האחת היא 
יגיעת בשר ולבתש את הגוף ולהכניע … והב' יגיעת נפש, שלא תכבד עליה העבודה 

ליגע מחשבתו".

וב"הלקח והליבוב" כתב לדייק בלשון אדה"ז, יגיעה א( רבה ב( ועצומה ג( כפולה 
ד( ומכופלת. וביאר הצריכותא שבכ"א מהם: "יגיעה רבה" היינו בכמות. "ועצומה": 
באיכות. "כפולה": בב' ענינים, הן  יגיעת בשר, וגם יגעת נפש. אך מש"כ בנוגע 

ל"ומכפלת" ששתים שהן ארבעה - צ"ב. ולא זכיתי להבין את דבריו.

הנפש:  ליגיעת  בנוגע  למש"כ  היא  בזה  אדה"ז  שכוונת  לומר,  לענ"ד  ונראה   
שעה  ה'  בגדולת  ולהתבונן  להעמיק  מחשבתה  ליגע  העבודה  עלי'  תכבד  "שלא 
גדולה רצופה כי שיעור זו אינה שוה בכל נפש". דלכאורה צלה"ב, שמשמע שהיגעה 
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היא "שלא תכבד עלי' העבודה", ובפרט לפי מש"כ "כי שיעור שעה זו …", וצלה"ב 
דאיזה נתינת טעם זו.

ולכן נראה שזהו הכוונה ב"ומכופלת - "כי שיעור זו אינה שוה בכל נפש דלכן 
פעמים שיצטרך לא רק ליגיעה כפולה אלא גם מכופלת, וכמו שממשיך אדה"ז "מ"מ 
בקושו ובחזקה שתחזק מאד במחשבתו באומץ וביגיעה רבה ועומק גדול להעמיק 

בגדולת ה' שעה גדולה, בודאי תגיע אליו עכ"פ היראה תתאה הנ"ל", עכ"ל.

ולענ"ד פשוט הוא, ולא באתי העיר'ה אלא משום שראיתי הכותבים בקו אחר. 

 • 

בענין 'עולם שנה נפש'
 הת' שניאור זלמן שי' גורארי'
תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה ויקח הוי' אלקים את האדם מש"פ בראשית תשי"ב, מבואר ענין 
'עולם שנה נפש' בעבודת האדם לקונו ושורשם של שלש ענינים אלו ברוחניות, 

והתוכן השייך לענייננו בקיצור:

'עולם' הוא בחי' מקום )בגשמיות(, מלשון העלם והסתר, דהיינו ההעלם מעצם 
נקודת החיות שמחי' את העולם.

'נפש' היא נקודת האור והחיות שלמעלה מענין הפרטים, ולמעלה אפילו מבחינת 
כלל להפרטים. והיינו, דעם היות שכל הפרטים נמשכים ובאים מהנקודה, מ"מ אין 
הנקודה בבחינת כלל, כי אין בכלל אלא מה שבפרט, והיינו שבלעדי הפרטים לא 
בכלל אלא  ואין  כלל לפרטים  היותו  הוא  ענין הכלל  כיון שכל  ענין הכלל,  שייך 
כלל,  בחינת  ואינה  לעצמה,  ענין  היא  והחיות  האור  נקודת  משא"כ  שבפרט,  מה 
אלא שבדרך ממילא באים ממנה תחילה בחינת הכלל לפרטים, ואח"כ גם הפרטים, 
אבל היא ענין לעצמה, אלא שממנה באים בחינת החיות כללי, חיות פרטי, וכוחת 
פרטים. נמצא שבחינת נפש היא למעלה מענין פרטים ואינה אפילו כלל אליהם, 
כדי שתהיה  ל'שנה'  הצריכותא  וזוהי  וכו'.  והסתר  העלם   – עולם  בחי'  היפך  וזהו 

התחברות בחי' נפש עם בחי' עולם כדלהלן.

ולגבי 'שנה', הנה החיות שהנפש מחי' את הגוף הוא באופן שהגוף עצמו נעשה 
אי  אינו עצמי, שהרי עצמי  מובן שהחיות  כן מצד אחד  ואם  מת(,  נשאר  )ולא  חי 
אפשר שיהי' בבחינת התלבשות ובבחי' התאחדות ממש שהגוף יהי' חי, והוא רק 
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הארה לבד ונבדל ממקורו כדי שיוכל להתאחד עם הגוף. לאידך גיסא הרי בהכרח 
חי  שהיא  מפני  הוא  להחיות  בנפש  הכח  במקורו, שהרי  דבקות  בבחי'  שיהי'  ג"כ 

בעצם. ושנה הוא חיבור שני ענינים הנ"ל.

והנה לגבי 'נפש' יש לעיין:

א( למה יש להכריח שנקודת האור והחיות היא ענין לעצמה, ואינה בבחינת כלל 
לפרטים; ולכאורה אם היינו אומרים כן היה הענין מובן יותר מבלי הצורך לממוצע 

)'שנה'(?

ב( יש להבין בכלל הא שבחי' נפש היא נקודת האור, ושוב באה ממנה ממילא 
בחינת הכלל לפרטים, ואח"כ גם הפרטים עצמם. בסגנון אחר: איפה הקו המבדיל 

שלצד זה הוא נקודת האור )'נפש'(, ומכאן ואילך מתחיל ענין הכלל לפרטים.

ואתחנן  )פ'  ח"ב  בלקו"ש  שמבואר  למה  לדמות  יש  אולי  הא',  לשאלה  בנוגע 
אין  פאראן  איז  ענין  דער  ווייל  ניט  פארקערט,  איז  "באמת  וז"ל:  ואילך(,  ס"ב 
גשמיות, דערפאר איז דער ענין דא אין רוחניות, נאר אדרבה, דער עיקר ענין איז 
אין רוחניות, און ווייל דער ענין איז אזוי אין רוחניות, קומט ער אראפ בהשתלשלות 

אין גשמיות". )עיין שם להמשך הענין(.

לפרטים,  כלל  היא  נפש  שבחי'  לומר  אפשר  שאי  לבאר  אפשר  אולי  זה  ולפי 
הכלל,  עושה  שהפרטים  שבפרט,  מה  אלא  בכלל  שאין  בהמאמר  כדמפרש  משום 
ומבלי הפרטים אין כלל בכלל. )והחיות שיש בהנפש הוא לא מצד שמחויבים להיות 
נבראים )כי אם כן הפרטים עושים את הכלל וזה אינו אמת כנ"ל(, אלא שדרגת נפש 

הוא בעין ערוך לפרטים(.

ובנוגע לשאלה הב', יש להקדים בדרך אפשר משל גשמי, והוא שהאילן נחלק 
לארבעה חלקים: א( מינרלים )שמעניק כח הצמיחה להאילן(, ב( שרשים )שמקשרים 
את החיות של הצמיחה להאילן, היינו המים וכו'(, ג( גזע )הוא הכלל שמזה מסתעף 

אח"כ להענפים(, ד( ענפים )פרטי האילן(.

ויש לקשר ד' ענינים הנ"ל ברוחניות לבחי' 'עולם שנה נפש'. דמשום זה שאי 
את  לצמצם  הוא  צריך  נבראים,   – פרטים  להחיות  עצמי(  )אור  נפש  לבחי'  אפשר 
)וזהו כלל, ומכלל לפרטים(: א( )המינרלים  עצמו שיהי' בדרגא שיש שייכות לזה 
שבמשל( האור עצמי )נקודת האור( – בחי' 'נפש' שאינו שייך לכלל, וכדי להגיע 
לכלל ולפרטים )האילן שבמשל( צריכים הדרגא הב', ב( )השרשים שבמשל( צמצום 
להיות שייכות לבחי' כלל )הגזע שבמשל(, ומזה מגיעים לדרגא ג', ג( )הגזע שבמשל( 
בחי' 'שנה', הכלל להפרטים )הענפים שבמשל(, ואח"כ, ד( )הענפים שבמשל( בחי' 
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'עולם' – הפרטים של הנבראים בעולם.

וזהו סדר ההשתלשלות ממדרגת 'נפש', ל'עולם' עם פרטים, ועי"ז יש אפשריות 
ושייכות שמהנפ, על אף שהיא אין ערוך לגבי נבראים, יהיה אפשר לקשר עם הכלל, 

ומכלל לפרטים.

ואולי י"ל ע"פ מה שמבאר הצ"צ בדרך מצותיך )מצות וידוי ותשובה סעיף ב'( 
בנוגע כתר, וז"ל: "שהכתר הוא הממוצע בין המאציל לנאצלים . . והוא בחי' הרצון 
שעלה ברצונו התהוות החכמה וי"ס ואז מיד נתהוו . . וע"י הרצון נמשכים אח"כ 
. . וכמו עד"מ באדם שע"י  מהעלם אל הגילוי להיות התהוות כח החכמה בפועל 
הרצון שרוצה באיזו חכמה תומשך נפשו בה להתחכם בה בעומק משא"כ בחכמה 
אחרת שאין לו חשק בה לא ישכיל בה כ"כ נמצא שהרצון הוא הגורם גילוי הכחות 

מההעלם...", עכ"ל )עיי"ש להמשך הביאור(.

ועפ"ז י"ל שמשום הרצון מבחי' נפש להיות חיות פרטים )עולם הזה הגשמי(, 
המאציל  כמו  פרטים,  לגבי  ערוך  באין  שהיא  )אע"פ  היכולת  ממילא  בדרך  באה 
)הקב"ה( לנאצלים )התהוות( כנ"ל( להיות בחינת חיות כללי, חיות פרטי, וכוחות 

פרטיים בפועל.

 • 

זדונות נעשו לו כזכיות
 הת' מנחם מענדל שי' סעמיועלס
תלמיד בישיבה

טז,  ב; ערכין  קיג,  )פסחים  בנוגע למש" בגמ'  בתניא פרק ל"ב כתב אדמוה"ז 
ב( "שמי שרואה בחבירו שחטא מצוה לשנאותו וגם לומר לרבו שישנאהו - היינו 
בחבירו בתורה ומצות" וכו'. "אבל מי שאינו חבירו - הנה ע"ז אמר הלל הזקן )אבות 
א, יב( 'והוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום וכו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה', 
לומר שאף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו - ולכן נקראים בשם בריות בעלמא - צריך 
למשכן בחבלי עבותות אהבה" עי"ש. ובשיעורים בספר התניא כתב כ"ק אדמו"ר 

מה"מ "ובמילא זדונות - כשגגות )ספ"ל( ואין לשנאותו".

בטבעו,  מחומם  מי שהוא  גם  באמת  "והנה  איתא  בפ"ל  קשה, שהרי  ולכאורה 
ופרמסתו הוא להיות מיושבי קרנות כל היום - אין לו שום התנצלות על חטאו ומירי 

רשע גמור . .", ואיך זה מתאים עם הנ"ל שזדונותיו נעשים כזכויות וכו'?
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אלא דמבואר הוא ע"פ מש"כ כ"ק אדמו"ר מה"מ שם, שהנ"ל בא בהמשך למ"ש 
אדה"ז "והוי שפל רוח בפני כל האדם" ע"פ מאמרז"ל "אל תדין את חבירך עד 
וז"ל הרבי "ולכאורה, אם הנ"ל נכון - למה נק' קל שבקלים".  שתגיע למקומו", 

ולזה ממשיך אדה"ז בהנ"ל.

ועפ"ז מובן, שמצד האדם החוטא עצמו - אין שום התנצלות. אמנם, חבירו הרואהו 
צריך לדון לכף זכות, ושזדונותיו נעשים לו כזכיות, וכנ"ל. ולא באתי אלא להעיר.

 • 
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נגלה

“שיחת חולין של ת"ח צריכה תלמוד"
 הת' דוד שי' ששונקין
תלמיד בישיבה

בתחילת פרק המוכר את הספינה )ב"ב עג, א( מובאת כמה מעשות נוראות מרבה 
בר בר חנה, ובתור הקדמה כותב הרשב"ם )בד"ה אמר רבה(: “כל הני דקא חשיב 
משום “מה רבו מעשיך ה'" ומהן להודיע מתן שכרן של צדיקים לע"ל, או לפרש 
המקראות האמורים בספר איוב המדברים בעופות גדולים ובהמות ודגים גדולים, 

שכל שיחת ת"ח צריכה תלמוד". עכ"ל.

והנה, לשון זה “שיחת ת"ח צריכה תלמוד" הוא לשון הש"ס, ובב' מקומות. א( 
במס' סוכה כ"א ע"ב. ב( ע"ז י"ט ע"ב. ואף ששני הגמ' שוות, מ"מ יש חילוק לשון 
קל ביניהם, שבסוכה איתא “צריכה לימוד". משא"כ בע"ז גרסינן “צריכת תלמוד". 
ולפי"ז נראה בפשטות שכוונת הרשב"ם היא דוקא להגמ' בע"ז, ולא בסוכה. וטעמא 

בעי.

והנה, עי' בגליון ר' ישעי' פיק שהרגיש בחילוק זה וציין לעי' ברש"י. ובפשטות 
החילוק העולה מתוך דברי רש"י היא, דבסוכה הכוונה היא ללמוד מתוך דבריהם 
עוד הלכות ע"י כוונה או דקדוק וכו'. שונה הדבר בע"ז ששם פי' רש"י שצריכים 
להתלמד מלשונם, ואין הכוונה ללימוד הלכות אלא פשוט סגנון לשונם1. ועפ"ז יש 

1(  ולהעיר מהמרש"א מגילה יח, א. 



33קובץ הערות וביאורים • מתיבתא אוהלי תורה - אוהלי מנחם

חילוק גדול ביניהם, 

ועד"ז יש להעיר בענינינו:

דהנה, כנזכר לעיל בדברי הרשב"ם ישנן ב' סוגי מעשיות, יש הבאים “להודיע 
איוב  בספר  האמורים  “המקראות  לפרש  ומהן  לע"ל".  צדיקים  של  שכרן  מתן 
שיחת  “שכל  הרשב"ם  ומסיים  גדולים"  ודגים  ובהמות  גדולים  בעופות  המדברים 

ת"ח וכו'".

ולכאורה, לפי הפי' דבא להודיע מתן שכרן לע"ל צ"ב מדוע טעמא בעי, הרי 
פשוט מה משמיע לנו הסיפורים, ואמאי צריכים להטעם ש"שיחת ת"ח וכו'2" - וב' 

פרטים בזה:

העולם  כל  של  התכלית  זה  כי  ביהדות  גדול  עיקר  הם  המשיח  ימות  הרי  א(   
כמודגש  בזה שהיא א' מה"י"ג עיקרים" של הרמב"ם ז"ל, וגם מסיים המשנה תורה 
שלו בהלכות אלו וזה מפאת שזה השלימות של כל הנאמר לפנ"ז ) כפי שביארו כ"ק 
אדמו"ר(. וכפי שמבאור בתורת רבינו במקומות אין מספר, אשר “נתאוה הקב"ה 
להיות לו ית' דירה התחתונים" וכו'. ולכן, ואי"ז גדר של שיחת חולין. ואין להאריך 

בדבר הפשוט. 

זה מעורר השומעים  צדיקים,  ע"י שמגלים מתן שכרן של  דהרי  זאת,  ועוד  ב( 
לקיים מצותיו, וא"כ כנ"ל, זה לא “שיחת ת"ח" סתם, ומאי קמ"ל דצריכה לימוד.

וע"כ נראה בפשטות, שכוונת הרשב"ם באמרו “שכל שיחת ת"ח וכו'", היא אהא 
דקאמר לפנ"ז - לפי הטעם באו לפרש מקראוות דאיוב, ולשונו )“תלמוד"( עצמו 

מוכחת כן.

ולפי"ז מובן מדוע מצטט רשב"ם דוקא לשון הגמ' בע"ז, ולא בסוכה, שהכונה 
היא דצריכים להתלמד מלשון וסגנון ת"ח. ובענינינו - פירוש המקראות דאיוב.

כא,ב.  סוכה  זה:  לשון  על  מקום  כמראה  ציינו  והדר"  “עוז  מהדורת  ]ובש"ס 
האומנם, דאם כנים הדברים אשר דברנו - טעות הוא בהבנת דברי הרשב"ם.[

 • 

2( דמשמע, שבעצם נראין כסתם דברים, וקמ"ל דאעפ"כ כל שיחת ת"ח צריכה תלמוד.
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אכסניא לפי בני אדם מתחלקת
 הת' משה יוסף ארי'ה שי' גאלאמב
תלמיד בישיבה

פתחים  לפי  או  מתחלקת  אדם  בני  לפי  “אכסניא  י"א:  דף  ב"ב  בגמ'  איתא 
]ר' אמי לר' הונא[, לפי בנ"א". וברש"י בד"ה “אכסניא" מפרש:  מתחלקת. א"ל 

“חיל של מלך המוטל על בני העיר לתת להם אכסניא בבתיהם", עכ"ל.

דס"ל  חננא-ל,  רבינו  פירוש  שמביאים  פתחים  לפי  אכסניא  ד"ה  בתוס'  ועי' 
שמדובר על הזבל של החיילים, שחולקין לפי בנ"א, ודלא כפירוש רש"י. גם רבינו 
כמה  יש   - גופא  ובזה  רש"י.  כפירוש  דלא  מפרשים  מפרשים  כמה  ועוד  גרשום 
החיילים  שמשלמים  מפרשים  ויש  הזבל,  על  שמדובר  חננא-ל  כרבינו  שמפרשים 

שילונו במקום אחר.

ולכאורה אכן צריך להבין שיטת רש"י, דלכאורה אינו מסתבר לומר שכשיש שני 
בתים )שווים בגודלם(, אלא דיותר בנ"א דרים באחד מהם, יהי' הדין שהבית עם 

יותר בנ"א חייבים לאכסן יותר, הלא איפכא מסתברא?

לפי   - היא  הכוונה  בנ"א"  “לפי  נראה לפרש בדעת רש"י, שמש"כ  לכן  ואשר 
וכפי  חיילים,  יותר  לאכסן  חייבים  בנ"א  פחות  עם  שהבית  והיינו  בנ"א,  מיעוט 

שהסברא נותנת

שו"ר שהחתם סופר מביא תי' זו, וכותב שדוחק הוא, כי אינו משמע כן פשטות 
לשון הגמ' ורש"י. ולכך מפרש בשם הצ"צ )הישן(, ש"לפי בני אדם פירושו, לפי ענין 
בנ"א, ולא אקרקפתא. היינו  לפי עושרם ושבח ממונם" )ע"ש בדבריו שאלה י"ט(.

אמנם לענ"ד תירוץ זה של הצ"צ )הישן( נראה דוחק וחידוש גדול ולכאורה אינו 
עושרם" וכיו"ב.  בנ"א" ולא “לפי  משמע כלל. שהרי בגמרא כתוב בפירוש “לפי 
בנ"א  מיעוט  לפי  הנ"ל, שמחלקין  הראשון  לומר שתירוץ  יותר מסתבר  ולכאורה 

מסתבר בלשון הגמ' ורש"י )ודלא כהחתם סופר(. 

כן, שהרי שם מדובר על אירוע,  )הישן( עצמו משמע  גם בדברי הצ"צ  ובאמת 
שהממשלה הטילו על בני העיר לשלם דמי האכסניא, ורצו לגבות לפי בתים )עי"ש(. 
לשלם, פסק ע"פ סוגיין )בב"ב( שגובין לפי  ומכיון שבנידון זה הצריכו בני העיר 

עושרם, ולא כפי שרצו הממשלה לעשות )שרצו לגבות לפי בתים(. 

אבל כאן שמדובר שחונים בבתי היהודים ממש, ולא בגביעת ממון גרידא -  אין 
הכרח לומר “לפי עושרם", שהרי לא מדובר על ממון, כ"א על חני' בפועל, ובזה 
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מסתבר לומר שמתחלקת לא לפי עושרם אלא לפי מיעוט בנ"א. ומצאתי בשו"ת שב 
יעקב )חו"מ סי' יו"ד( שכותב סברא דומה לזה, ע"ש.

אך מה שמדייק הצ"צ לסיוע לפירושו מזה דקתני “בנ"א" ולא “נפשות" - שמזה 
הנה  בנ"א,  ענין  לפי  אלא  )“בנ"א"(  הפשט  פשטות  לפי  שאינו  )לכאורה(  משמע 
הוכחתו לזה היא מלעיל דף ז ע"ב, ושם הלשון הוא “מחשבין לפי ממון ולא לפי 
תמוה  הנה  לשלם.  הוצרכו  שבנדו"ד  טעם  אותו  אודות  על  מדובר  ושם  נפשות", 
גדולה שהרי משם יש להוכיח להיפך, דאם כדבריו, שבנ"א היינו עושר האדם, א"כ 

הול"ל “לפי בנ"א ולא לפי נפשות". וממ"נ צ"ב, ולא זכיתי להבין את דבריו.

מיעוט,  לפי  אלא(  בנ"א  רוב  לפי  )לא  היינו  אדם"  ש"בני  י"ל  שפיר  וא"כ 
וכדאמרינן לעיל.

 • 

בחיוב לומר לבעל הכרם לגדור בנפרצה פעם 
שלישית

 הת' מנחם מענדל שי' קוגל
תלמיד בישיבה

תניא בתוספתא דכלאים והובא בריש מס' ב"ב )ב, א( “מחיצת הכרם שנפרצה 
)שסמוך לשדה הלבן של חבירו, רש"י( אומר]ים[ לו גדור )לבעל הכרם, שלא יאסרו 
גדור,  לו  אומר]ים[  ונפרצה  חזרה  רש"י(,  כלאים,  תבואת השדה משום  את  גפניך 

נתיאש הימנה ולא גדרה ה"ז קידש וחייב באחריותה".

ולא  לגדור"  “אומר  דקתני  דהטעם  לבאר,  כתבו  גדור  לו  אומר  בד"ה  והתוס' 
“חייב לגדור" - לפי שיטת ר"י - דהוא משום דצריך להתרותו, ואם לאו - אינו חייב 
באחריותו. וממשיך ר"י “ולכי קתני נמי תרי זימני ‘נפרצה אומר לו גדור', דאף פעם 
שני' כשנפרצה צריך להתרותו כל שעה שנפרצה. ונפרצה פעם שלישית - מספקא 
זימני וא"צ להתרות בו  לי' לר"י אם צריך להתרותו כל שעה או שמא סגי בתרי 

יותר".

ונתחבטו  עכ"ל.  לגדור,  גדור:  לו  אומר  ונפרצה  חזרה  בד"ב  כתב  רש"י  והנה, 
המפרשים בכוונת רש"י ז"ל, דמה מוסיף אהא דקתני כבר “אומר לו לגדור"3.

3( עי' בהנלקט בספר “פרדס יצחק" במקומו.
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וא' מהביאורים בזה4, דרש"י בא לומר דבפעם השלישית - שוב א"צ להתרותו, 
דמספיק מה שאומר לו בפעם השני' “לגדור" - דהיינו חיוב לגדור, והחיוב נמשך 
לעולם. )משא"כ בפעם הראשונה - שומעים רק גדור וכו'(. וכונתו להכריע ספיקת 

הר"י.

ואם כנים הדברים, אולי יש לדייק גם בדברי הרמב"ן )בד"ה ה"ג( דכתב בזה"ל 
“וי"א למה שנאן שתי פעמים, לומר לך שאע"פ שהתרו בו פעם ראשונה וגדרה, 
אם חזרה ונפרצה אומרין לו פעם אחרת לגדור, וא"א כיון שכבר התרינו בו בפרצה 

ראשונה יודע הוא שעליו לגדר" עי"ש עוד.

ומהא דכתב בפעם השני' “אומרים לו פעם אחרת לגדור", וגם - השמיט ספיקת 
הר"י, נשמע בפשטות דסגי בפעם הב', והשתא נודע לו דעליו מוטל לגדור לעלמי 

עולמים, ויותר א"צ להתרותו.

וזהו גם המשך דבריו “שמא סבור הוא שאין עליו לגדרה פעם אחר פעם לעולם, 
לפיכך צריל התראה", אמנם זהו דוקא בפעם הראשונה, אבל לאחרי זה כבר הבין 

דחיוב עליו היא להבטיח שהכותל במקומה עומדת לעולמים5.

שבכל  שלו(  דגרמי  דינא  בקונטרס  ובמש"כ  כאן,  )בחידושיו  לשיטתו  ומתאים 
מקרה אם רק שקידש, בדרך ממילא נתחייב באחריותה מטעם דגרמי, ועד"ז אין 

צריך התראה כל שעה. 

 • 

בי כוי לא הוי חזקה
 הת' דוב שי' הלוי פאפאק
תלמיד בישיבה

)ו, א( איתא “אמר רב הונא בי כוי לא הוי חזקה", כלומר, “שמעון  בגמ' ב"ב 
שהגביה כותל החולק בחצר למעלה מד' אמות ועשה בה חלונות לצד ראובן להנחת 
ראשי קורות, לא הויא חזקה לגבי ראובן לאמר אני סייעתיך להגביהו" )רש"י, עי"ש 

המשך דבריו(.

דרש"י  הראשונים,  חולקין  כאן  להחזיק  ראובן  רוצה  חזקה  לאיזה  בנוגע  והנה 
מבאר שמחזיק לומר ששילם להניח בכותל ראשי קורותיו. אולם הר"י מיגש חולק, 

4( נימוקי הגרי"ב, וראה גם חידושי בתרא, ועוד.

5( וכן משמע פשטות דברי הנמוק"י וסגנונו עי"ש, ודו"ק היטב גם בעליות דרבינו יונה.
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בעל  שבנה  שמזה  לומר  ראובן  שרוצה  תשמישין"  ב"חזקת  היא  שהמדובר  וסובר 
הכותל  חלונות לצידו, גילה דעתי' דנתן לו רשות להכניס שם ראשי קורותיו. ויש 

לעיין מהי יסוד מחלקותם.

בנוגע  מיגש  והר"י  בנדו"ד, שחולקים רש"י  י"ל שנובע ממחלוקת אחר  ואולי 
לבעלות הכותל, דלרש"י מתחילה שניהם בנה הכותל ביחד, ועכשיו מגבי'ה שמעון 
הכותל עוד יותר, ושם הניח הבי כוי לצד חבירו. אולם הר"י מיגש סובר שהכותל 

היא של אחד מהם והוא הניח שם  בי כוי לצד חבירו6. 

ולכן, מכיון שרש"י מוכרח )בטעם ההכרח עיין לקמן( לפרש שהמדובר כאן היא 
בנוגע לאדם ששילם לחלקו בכותל, לכן צריך הוא ג"כ לפרש שמדובר כשיש להשני 
שייכות להכותל ולכן יכול להחזיק בו בלי רשות האחר. אלא שהשאלה היא האם 
שילם או לא. אולם הר"י מיגש שסובר דכאן מדברים בחזקת תשמישין, צריך לפרש 

שאין להשני שייכות להכותל ורק שעכשיו רוצה להחזיק בטענתו כי נתן לו רשות.

והנה עדיין צריך ביאור למה רש"י מפרש כאן )דלא כדלהלן( שהחזקה היא אם 
שילם, ולא בנוגע חזקת תשמישין.

והר"י  בין רש"י  ג"כ  וי"ל בהקדים מחלקות כללי שמצינו ב"חזקת תשמישין" 
מיגש, דרש"י סובר שהחזקה מועיל מיד, ואלא שצריך טענה )עיין לקמן ו, ב ד"ה לא 
הוי חזקה שמוכח כן בהדיא(. משא"כ הר"י מיגש סובר )לקמן נ"ז, א( שא"צ טענה, 

דזה גופא שלא מיחה, הוכחה היא שאכן נתן לו רשות. 

ועפ"ז, הכא שאין לו טענה - א"א לרש"י לפרש שהחזקה היא חזקת תשמישין, 
ולכן מפרש שמחזיק לומר ששילם. אבל הר"י מיגש סובר שמחזיק בזה אף רק משום 

שלא מיחה.

 • 

6( וכן משמע בר"ג וז"ל )בד"ה בי כוי( “כגון סמך כותלו לחצר חבירו והוי בכותלו של זה 
ולומר שיש לו חלק בזה  יכול חבירו להחזיק בזה הכותל  חלונות חורין לצד חצר חבירו אין 

הכותל מחמת אלו החורין הפתוחין לרשותו".
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התחלת זמן ק"ש לחכמים
 הת' דוב שי' הלוי פאפאק
תלמיד בישיבה

בגמ׳ ברכות )ב, ב( בנוגע לשיטת חכמים דס"ל שהתחלת זמן ק"ש היא בצאת 
איכא,  לדבר  זכר  )מ"מ(  לדבר  ראי'  שאין  “ואע"פ  בזה"ל  הגמ'  מביא  הכוכבים, 
והי' לנו  ואומר  שנאמר ואנחנו עושים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים, 
הלילה משמר והיום מלאכה. )ומבארת הגמ'( מאי “ואומר" )ומבאר( וכי תימא מכי 
ערבי שימשא ליליא הוא ואינהו דמחשכי ומקדמי )א"א לומר כן דהרי( - ת"ש והי' 

לנו הלילה משמר והיום מלאכה".

ובביאור מש"כ הגמ' שאינו  ראי' גמורה כ"א, זכר לדבר, מבארים התוס' )בד"ה 
אע"פ( וז"ל “ראי' גמורה אינה דהא לא מיירי התם לענין ק"ש" עכ״ל.ולהרחבת 
הביאור בכוונת התוס'7 עיין מגילה כ, ב )כמציון במסורת הש"ס( ששם אכן מביא 
הגמ' דבר זה לראי' גמורה שהיום מתחיל בעלות השחר. וע"כ מקשים התוס' )ד"ה 
והי'( דמה נשתנה הכא )במגילה( שמביאה הגמ' את זה לראי' גמורה, משא"כ  התם 
היא  גמורה  ראי'  דבאמת  התוס'  ומתרצים  לדבר?  זכר  רק  דהוי  קאמר  )בברכות( 
דהיום מתחיל מעלות השחר עד צאת הכוכבים, אלא דבנוגע לק"ש צריכים להוכיח 

דזהו זמן שכיבה, אין מזה ראי' , והוי רק זכר.

אמנם עי' רש"י )בברכות, ד"ה שאין( שחולק על התוס', וסובר דבאמת אי"ז ראי' 
גמורה כלל דכך היא זמן הלילה, וז"ל “שהיום כלה בצאת הכוכבים זכר לדבר איכא" 

ומפורש דלרש"י אינו ראי' כל עיקר שסוף היום היא צאה"כ.

ולפי"ז צ"ב לשיטת רש"י למה באמת אינו ראי' גמורה שסוף היום היא צאה"כ 
הרי לכאורה כתיב בהדיא שעבדו מעלות השחר עד צאה"כ וקרי לזה יום?

וי"ל בפשטות דזהו כוונת רש״י )בד"ה ת"ש בסה"ד( באמרו “וזכר לדבר איכא 
דכל עת מלאכה קורא הכתוב יום" עכ"ל, וברור שכוונתו היא דהטעם שזהו רק זכר 
לדבר הוא משום דכל עת מלאכה קורא הכתוב יום, אמנם באמת אי"ז זמן משך יום 

כלל. 

גמורה  לראי'  זה  דבר  הובאה   במגילה  שהרי  גיסא,  לאידך  צ"ע  לפי"ז  אבל 
שתחילת היום היא מעלות השחר?

זמן שעסוקים  כל  מינה,  בזה"ל “שמע  )בד"ה ת"ש(  אמנם במגילה כתב רש"י 

7( דלכאורה מה בכך שאין המקרא  מיירי לעינן ק"ש, הרי מ"מ רואים לכאורה שהיום כלה 
בצאת הכוכבים.
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במלאכה קרי יום ולא קדמותא וחשכותא" ומשמע מזה קצת דזמן מלאכתם באמת 
נקרא יום וחוזר ממש"כ בברכות. אבל דוחק לומר שרש"י חזר ממה שכתב בברכות8., 

ובפרט שאי"ז הוכחה גמורה. ועצ״ע. ואשמח לשמוע את דעת הקוראים.

 • 

חידושו של רב חמא בבית תבן ועצים
 הת' שניאור זלמן שי' גורארי'
תלמיד בישיבה

בפרק השותפין )ב"ב, ו,ב-ז,א( הובאו בהרצאת הסוגיא ב' עובדות שבהן פסק רב 
חמא באותו אופן, כדלהלן ]עם פירש"י בחצע"ג ועוד הוספות בחצא"ר[:

א( “הנהו בי תרי דהוו דיירי חד הוה דייר עילאי וחד הוה דייר תתאי )כשחלקו 
בארץ  התחתונים  הכתלים  )נטבעו  תתאי  איתבס  עלייה(,  וזה  בית  זה  נטל  האחין 
שוחה(,  כן  אם  אלא  בתוכו  ליכנס  יכול  התחתון  ואין  העלייה  תקרת  ששפלה  עד 
א"ל תתאי לעילאי תא ונבנייה )בוא ונסתור את כל הבית ונבננו(, א"ל אנא שפיר 
קא דאירנא, א"ל איסתריה אנא ואבנייה )משלי(, אמר )ליה עליון( לית לי דוכתא 
למידר בה, א"ל אנא אוגר לך דוכתא, א"ל לא טרחנא . . אמר רב חמא בדינא קא 

מעכב ]העליון את התחתון מלבנות[..."

דחבריה, אמר  ]חלונות[  כווי  אחורי  ]כותל[  בני אשיתא  דהוה  גברא  “ההוא  ב( 
ליה ]בעל החלונות לבעל הכותל[ קא מאפלת ]מחשיך[ עלי, א"ל סכרנא לך הכא 
ועבידנא לך כווי לעיל מאשיתאי )אסתום לך חלונותיך באבנים וטיט ואפתח לך 
למעלה מכותלי בגובה כתליך חלונות אחרים שיאירו בביתך(, א"ל קא מרעת ליה 
לה  סתרנא  א"ל   .  . המכה(  מחמת  החומה  תנוע  חלונות  בה  )כשתפתח  לאשיתאי 
לכוליה ביתא ובנינא לך כווי בבנינא, א"ל לית לי דוכתא למידר בה, א"ל אגירנא 
לך דוכתא, א"ל לא טרחנא, אמר רב חמא בדין קא מעכב ]בעל החלונות את בעל 

הכותל מלבנות[".

מקשה הגמרא: “היינו הך והא תו למה לי", דהיינו אף שמובן שהוצרך רב חמא 
לפסוק באופן דומה ב' פעמים כי כך הוה מעשה, אבל למה נצרכנו להזכיר את שני 
המקרים במהלך סוגיין )ראה גם במהר"ם סוד"ה הא קמ"ל(, ולא הסתפקנו באחד 
מהם. ומתרצת: “הא קמ"ל דאע"ג דלא משתמש אלא תיבנא ]תבן[ ובי ציבי ]עצים[ 
יכול לעכב את  בעלמא", דהיינו שהחידוש במקרה הראשון הוא שהדייר הראשון 
8( ולהעיר מדברי השאג"א סימן ט' “דזה מצוי הרבה מאד שרש"י ז"ל חוזר במקום אחד ממה שפירש 

במקום אחר" אמנם כאן אי"ז הוכח גמורה כבפנים.
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הדייר השני מלתקן את הדירה שלו מכיון שזה אמור לפגוע בביתו של הראשון, ועל 
אף שהשני מוכן לבנות גם את ביתו מחדש ולסדר לו דירה אחרת למשך זמן זה, ניתן 
לראשון לטעון שאינו מעוניין בטרחה שבהעתקת דירה; וע"ז מוסיף המקרה השני 
ומלמדנו שאפילו אם לא מדובר בבית דיורין אלא באוצר תבן ועצים, עדיין יכול 
בעה"ב לעכב ולומר שגם כאן נצרכים לו החלונות ולא סבירא ליה מהצעת השני 

לטלטל את חפציו למקום אחר.

חילוקי  מצינו  מגורים,  בית  על  ועצים  תבן  באוצר  החידוש  מהו  בביאור  והנה 
לשונות בפירושי הראשונים. דהנה ברש"י כתב: “דאע"ג דקא משתמש בה בציבי 
העצים  להוציא  דאטרח  מצינא  לא  א"ל  מצי  בתוכו,  דר  עצמו  הוא  ואין   - ותיבני 
והתבן". אבל ברבינו גרשום איתא: “בי תבני וציבי - שאין צריך בהן לאורו כל כך, 
אפ"ה לא מצי לכופו לפנות". ובנמוקי יוסף: “אפילו בי תיבנא - “כלומר לאו דוקא 
בבית שהוא דר הוא דמצי למימר לא מצינן למטרח, אלא אפילו לטלטל משם תבן 

או עצים מצי למימר הכי...", עיי"ש.

והנה מרבינו גרשום נראה שנוקט שמדובר רק באוצר לתבן ועצים, ואין בעה"ב 
דר שם כלל, וזהו שכתב “שאין צריך בהן לאורו כל כך", מכיון שלא מדובר במקום 
מגורים כלל. ועד"ז בנימוק"י, שכתב “לאו דוקא בבית שהוא דר". משא"כ ברש"י 
שכתב “ואין הוא עצמו דר בתוכו", אולי אפשר לפרש שמדובר שגם הוא גר שם, רק 
שאינו שם בעצמו אלא ביחד עם עצים ותבן, והחידוש הוא שאע"פ שמצידו הריהו 
מודה שלא איכפת ליה להעתיק דירתו משם, והוא מגלה לנו שרק הטרחה בטלטול 

התבן והעצים מעכבו, אעפ"כ הדין עמו ורשאי לעכב בעד חבירו על בסיס זה.

ואולי י"ל שחילוק זה מתאים לחילוקי הגרסאות שבין הגמרות שלנו לבין המופיע 
ברש"י, דהנה אצלנו איתא “הא קמ"ל דאע"ג דלא משתמש אלא תיבנא ובי ציבי 
בעלמא", היינו בצירוף הלשון ‘דלא . . אלא' שבאה למעט שום שימוש אחר )וכן 
מורה מלת ‘בעלמא'(, משא"כ בדיבור המתחיל שברש"י מצוטט רק “דאע"ג דקא 
משתמש בה בציבי ותיבני" מבלי משמעות הממעטת )בתוספת מלת ‘בה', דהיינו 
נמצאים  והתבן  יפרש שהעצים  וא"כ מתאים שרש"י  כבר משמשת משהו(.  שהיא 
שם בנוסף לדייר שגר שם בעצמו והוא משתמש בביתו גם לדברים אלו, משא"כ 
זה  מקום  אין  שאכן  ביארו  לשלנו(  דומה  גירסתם  )שמסתמא  האחרים  המפרשים 

משמש אלא לעצים ותבן בלבד.

 • 
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טענה דמרעת לאשיתאי במקום טענה דקא 
מאלפת 

 הת' לוי יצחק שי' ראקסין
תלמיד בישיבה

בגמ' ב"ב )ז, א( מובא: ההוא גברא הוה בנה כותל אחורי חלוני חברי, ואמר לי' 
חברי' “קא מאלפת עלי,  א"ל סכרנא לך )אסתום לך( הכא ועבידנא לך כווי לעיל 
מאשיתאי )למעלה מכותלי בגובה כתליך(, א"ל קא מרעת לי אשיתאי )תנוע החומה 
מחמת המכה(, ע"כ לענינינו. ומקשה הגמ' ע"ז כו' )אכ"מ( ומוקי לה במשתמש לה 
לתיבני וכדו', אבל לא כדירתו. ובנימוקי יוסף )ד, ב מדפי הרי"ף( כתב להוכיח כן 
מגוף הך עובדא, דמזה שהציע בעל הכותל שיבנה למעלה בכותלו “נראה שלא הי' 
בית דירה ולא הי' סבור שיקפיד על הגבהת החלונות )כיון( ]כדי[ שתהא שם אורה".

ובהגהת מהר"ן שפירא )הובא בחידושי אנשי שם על אתר( הקשה, דלכאורה טפי 
הו"ל להנמק"י להוכיח מזה שבעל הכוי טען “קא מרעת לי לאשיתאי", ולא טען 
דלא ניחא לי' שחלונותיו יהיו למעלה - משמע דאין כל נפקא מינה, ומוכח מזה 
דאיירי בתיבני, כי רק אז  אין נ"מ איי נקבעו החלונות. ויתרון בהוכחה זו מכיון 

שבעל הכוי עצמו מסכים עם ההוא גברא, ולא רק מהעצתו של ההוא גברא.

ויש לעיין, די"ל בפשטות שטען טענא דעדיפא לי', דאי הוה טען דגרע לי' באור 
ביתו )או שאינו יכול לראות הגנות ואילנות דרך חלונו וכיו"ב(, מ"מ הא בפועל אור 
יש לו על אף שאינו בריוח כמו שהיו לפני כן, ומקום הניח לפקפק בדבר. אלא אי 
אמר דקא מרעת לי לאשיתאי - ליכא תקנתא רק סתירת הכותל גרידא )כהמשך 

השקו"ט( ובזה יכול למחות.

ויסוד לזה תמצא בריטב"א על פיסקא זו, דלמ"ד “חלון אין לו חזקה מלמעלה"9 - 
צריך לכתוב לו שטר )כדי שחזקתו תעמוד במקומו(, “ובדין דיכיל אידך למימר: ‘לא 
בעינא למינטר שטרא' ]ואעפ"כ אינו טוען זאת[, אלא דאידך טענא ניחא לי' דלא 
תתרע אשיתאי". ואיכא למשמע מינה תרתי, א( דטען טענה דניחא לי' טפי מתוך 
שאר הטענות10 )ואין לא תגובה או פירוק מדלא תי' באופן מסויים(, ב( טענא דלא 

תתרע אשיתאי אלימתא היא.
9( היינו, שאם יש לו חזקה לחלונות מלמטה, הנה אם סותם אותם ובדעתו לבנות  חלונות אחרות 
למעלה בגובה הכותל, אין לו אןתן חזקה הראשונה, וחבירו יכול להעמיד כותל כנגדו אע"פ דקא מחשיך.

10( והן אמת כי אין הנידון דומה לראי', דהא בנדון הריב"א טוען טענא דשייכא יותר ישיר לטענתו 
)קא מרעת לי לאשיתאי(, משא"כ טענה ד"לא בעינא למינטר שטרא" דצדדית היא. שונה הדבר בנדו"ד, 
דאדרבה, טענה דקא מאלפת הוא ממש עיקר טענתו, משא"כ “דקא מרעת לי לאשיתאי" שמסתעף ממנה 

דו"ק.
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המס'  שבסוף  בילק"מ  )הובא  משה"  ה"באר  מש"כ  גם  מתורצים  דרכינו  ולפי 
גם מטענת בעל הכותל, מזה שכאשר  תיבני  בבי  דאיירי  להוכיח  דפו"ח(, שרוצה 
)עתיקא  לאשיתאי  לי  מרעת  קא  השיב:  כותלו  את  לסתור  גברא  ההוא  לו  הציע 
וחדתא לא קיימי( ולא א"ל לא מצינא דאטרח, ש"מ דאינו דר בה, אלא מניח שם 
אמר  אז  הבית,  לכל  כשסותר  ורק  כלום.  לפנות  צריך  אינו  ומשו"ה  וציבי,  תיבני 

)כבהעובדא קמייתא( “לית לי דוכתא למידר בה, לא טרחנא"11.

ואם אמת דברנו עד עתה הנה , מזה שלא טען לט מצינא דאטרח אין ראי' כלל 
דאיירי בתיני, משום שטוען טענא דעדיפא לי', טענא דקא מרעת לי לאשיתא. והלא 
הדברים ק"ו, אם במקום טענא דקא מאלפת, שהוא עיקר טענתו, הנה מכיון דגריע 
קצת אינו טוען כן רק “קא מרעת", כ"ש וכ"ש דניחא לי' טפי טענא זו במקום טענא 
דלא מצינא דאטרח. כי אע"פ שאלימתא היא, מ"מ א( טענא דקא מרעת הוא בעיקר 
הכותל, משא"כ לא מצינא דאטרח צדדית היא לגמרי, ועוד זאת ב( אף את"ל שאין 
זו  כיון שהתחיל כבר לטעון קא מרעת, שאז רק טענא  עדיפות באחד מהם מ"מ, 
הי' שייך )כשאמר: סתרנא לך הכא ועבידנא לך כוי לעיל מאשיתאי(, הנה ממשיך 
בטענה זו לומר: עדיין לא סלקת שנוקפי, שהרי אין שום ריעותא בטענה זו, ואדרבה 

אלימתא היא.

•

ומדי דברי בו הנה, המהר"ם )בתוד"ה היינו הך( הקשה על הנמוק"י, דלדבריו מה 
צורך בעובדא קמייתא, דבשלמא להתוס' ושארי הראשונים, דלשיטתם אין הוכחה 
מגוף העובדה דאיירי בתבני, הנה בעינן העובדא קמייתא כדי שהעובדא בתרייתא 
תהא מיותרת שאז אפשר להעמידו דאיירי בתיבני. אלא להנמוק"י הרי מגופו מוכח 
דאיירי בתיבני, וא"צ בזה לעובדא קמייתא. ומבאר לפי סברת התוס', דקמ"ל שאם 
“מטו כשורי למטה מעשרה, מצי א"ל למטה מי' רשותא דידי היא, ולא משעבד לך". 

שכתב  הנ"ל,  קושיא  יסוד  והבהיר  בלשונו,  הנימוק"י  דייק  לכאורה  אמנם 
“נראה", ולא “מוכח" וכיו"ב, כי רק לאחרי שהעמיד הגמ' דאיירי בתבני, אז מדייק 
כן הנמוק"י גם מגופו, וכוונתו בזה )בפשטות( הוא להראות שאינו סתם אוקימתא 
דאין לו כל קשר לגוף העובדה )כדמצינו כן רבוי פעמים בגמ' כה"ג(. אבל כשלעצמו 

דוחק גדול לומר חידוש גדול כזה רק כפי הנראה. ודו"ק.

 • 

11( ובזה רוצה לבאר את קושיית התוס' בד"ה היינו הך, דאם כדבריו מוכח שטענא ,"דקא מרעת" 
אין אנו  וע"פ המבואר לקמן,  וא"א שזכה משום טענא דלא מצינא דאטרח, עי"ש.  וכו',  אמיתית היא 

צריכם לזה.
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כזורק אבן לחמת
 הת' דוב שי' הלוי פאפאק
תלמיד בישיבה

בריש פ"ב דביצה )טו, ב( איתא: “ת"ר מעשה בר"א שהי' יושב ודורש כל היום 
כולו בהלכות יו"ט, יצתה כת ראשונה, אמר )ר"א( הללו בעלי פטסין ... התחילו כת 
שישית לצאת אמר הללו בעלי מארה". והנה בהטעם שקרא להם בעלי מארה עיין 
היום מיד  כיון דאכילתן  “ועי"ל דה"ק, הללו בעלי מארה  בח"א מהרש"א שכתב 
אחר ו' שעות, ה"ל כאילו זורק לחמת וקשה לגוף, כדאמרינן בפ"ק דשבת )י, א(. 
ותלמידיו שאכלו אח"כ כמ"ש אכלו משמנים גו׳ - כבר כתבו בזה התוס' שבשאר 

ימים נמי אכלו אחר הדרשה". עכ"ל לענינינו12.

משום  לחמת  אבן  כזורק  הוה  לא  שלהתלמידים  המהרש"א,  שתי'  במה  והנה 
שאכלו בשעה מאוחרת כזו בכל יום, יל"ע דמה בכך שעשו כן בכל יום עדיין הוי 

כזורק אבן לחמת, ובאמת צ"ב הא גופא: איך עשו כן בכל יום13?

ואולי י"ל שכוונת המהרש"א הוא, שמשום שאכלו בכל יום אחר הדרשה, ובודאי 
שלא עברו על דברי רב פפא שזהו כזורק אבן לחמת, לכן הנה בודאי היו אוכלים 
קצת לפני הדרשה, דבאופן כזה לא הוה כזורק אבן לחמת. וכלשון אביי בגמ' שם 
בה",  לן  לית  בצפרא  מידי  טעם  אבל  בצפריא  מידי  טעים  שלא  אלא  אמרו  “לא 

ודו"ק. וצע"ק בזה שלא אמר המהרש"א כן בפירוש.

 • 

מניעת האור או עקירת  האור
 הת' לוי יצחק שי' ראקסין
תלמיד בישיבה

מטייה  חד  הדדי  בהדי  דפלגי  אחי  תרי  בי  “הנהו  א(  )ז,  ב"ב  בגמ'  גרסינן  א. 
אספלידא וחד מטייה תרביצא אזל ההוא דמטייה תרביצא וקא בני אשיתא אפומא 
דאספלידא, א״ל קא מאפלת עלי, א״ל בדידי קא בנינא, אמר חמא  בדין קאמר לי', 
א"ל רבינא לרב אשי מאי שנא מהא דתניא שני אחין שחלקו אחד מהן נטל שדה 

12( ע"ש פירושים שונים בזה דקראו להם בעלי “מארה", ואכ"מ.

13( ועי' בחת"ס כאן שכתב בשיטת הערוך, בפי' “הללו בעלי מארה" - שאינם לא מכולו לה' ולא 
מכולו לכם. וביאר שלא הוי כזורק אבן לחמת )ו כמו שהעיר המהרש"א(, משום די"ל שטעמו מידי בצפרא, 

וכדלקמן בפנים בדעת המהרש"א עצמו.
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כרם ואחד מהן נטל שהה לבן יש לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן שעל מנת כן 
חלקו. א״ל התם דעלו להדדי אבל הכא מאי דלא עלו להדדי וכי בשופטני עסקינן 
דהאי שקיל אספלידא והאי שקיל תרביצא ולא עלו להדדי? א"ל נהי דעלו להדדי 
אספלידא  מעיקרא  ליה  ולימא  להדדי,  עלו  לא  אוירא  דמי  והודרי,  כשורי  ליבני 
פלגת לי השתא משוית לי אי]נ[דרונא אמר רב שימי בה אשי שמא בעלמא פלג 
לי', מי לא תניא האומר בית כור עפר אני מוכר לך אע"פ שאינו אלא לתך הגיעו, 
שלא מכר לו אלא שמא והוא דמיתקרי בית כור. פרדס אני מוכר לך אע"פ שאין 
בו רמונים הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דמיתקרי פרדס. כרם אני מוכר לך 
אע"פ שאין בו גפנים הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דמיתקרי כרמא. מי דמי 
התם מצי אמר ליה מוכר ללוקח שמא זביני לך הכא מצי א"ל כו'" עי"ש ובפירש"י.

ופירש"י ד"ה בדנפשאי אנא בנינא “בשלי אני בונה, ואתה אין לך עלי חזקת 
אורה של שלוש שנים דהשתא הוא דפלגינהו". והשיגו עליו התוס' בד"ה א"ל בדידי, 
“פ"ה אתה אין לך עלי חזקת אורה של שלוש שנים ותימה ש]י[היה יכול להאפילו 
עליו שלא יהא לו בטרקלין אורה כלל, ועוד דמאי קאמר ‘באוירא לא עלו אהדדי', 
פשיטא דעלו נמי באוירא דבית בלא אורה אינו שווה כלום". ועי"ש שמביאים פי 

ר"ת ור"י. וצלה"ב מהי אכן סברת רש"י, דלכאורה שפיר הקשו התוס' על דבריו.

ועי' בקובץ שיעורים )אות ל"ח( וז"ל “אבל סברת רש"י מבואר בדברי הרשב"א 
בשיטה מקובצת ריש פרק לא יחפור בד"ה כל מרא ומרא, חלון משל חבירו הוא 
נוטל דהיינו אויר חצירו שמועיל לו כו' דבחלון בעל החצר שבא לבנות כנגדו אינו 
מזיק אלא שהוא נוטל וממילא הוא דנסתם אורו בפניו של בעל החלון עכ"ל". ולכן 

לא חשיב מזיק.

לשיטתם  ומדוע  התוס',  נתקשו  במה  דא"כ  גיסא,  לאידך  ביאור  צריך  ומעתה 
נחשב מזיק. וכן העיר שם )בקוב"ש( “וסברת התוס' דנקרא מזיק צ"ע למה לא יוכל 
לסלק אוירו שלא יהא חבירו משתמש בו ולא שייך כאן כופין על מידת סדום כיון 

שהוא בונה כותל לצרכו", עכ"ד.

ב. וניכר שלא הי' לפניו חידושי הרשב"א גופא, דמה"ט מעתיק דבריו משמ"ק 
)וכדרכו בכ"מ(. ואולם גם בסוגיין רואין שיטת הרשב"א הלזו, שכתב בזה"ל: “הא 
דאמרינן שמא בעלמא א"ל, ומייתי ראי' מדתניא פרדס אני מוכר לך אע"פ שאין 
את  ועוקר  וחוזר  רמונים  פרדס  כמוכר  הכא  דמי,  מי  לי  תמיה  הגיעו.  רמונים  בו 
הרמונים, שהרי זה סותם אורו מלפניו. וניחא לי, הכא אינו מסלק אור האספלידא, 

אלא שמונע ממנו אורו הבא לאספלידא מתרביצה, ועיקר".

ברם מצינו להריטב"א שחולק על דבריו )ד"ה מי לא תניא וכו'(: “ולאו משום 
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דדמו ממש, דאילו התם אילו היו שם גפנים בשעת התנאי לאו כל הימנו לעוקרם 
והכא עוקר האורה מהאספלידא, אלא דהכא כיון דבנפשיה הוא דעבד ואורה ממילא 
מסתלקת יכיל למימר בדנפשאי עבידנא, כיון שיש עדיין שם אספלידא". ומבואר 
שיטתו, דהכא לא רק שמונע הימנו אורו אלא עוד זאת “עוקר האורה מהספלידא", 

ואלא דיכיל למימר בדנפשאי עבידנא.

עבידנא,  בדנפשאי  לומר  יכיל  אינו  רק שלהתוס'  התוס',  בשיטת  י"ל  וכדבריו 
אלא הוי כמזיק. ואעפ"כ לא תיקשי להתוס' א"כ הוי כעוקר את הרמונים, דלאו 
לדיני  ורק  כעוקר ממש  הוי  ולא  סוכ"ס עושה מעשיו ברשותו,  הוא שהרי  פירכא 

נזקין חשבינן לי' כמזיק, ולא דמי לעוקר את הרימונים בידים ממש.

ג. ובסגנון אחר אפשר להגדיר חקירה זו: האם חושך ממילא אתיא, או שעושה שם 
בעל התרביצא חושך. והיינו, דאם נאמר שרק מונע הימנו האור )כסברת הרשב"א 
ורש"י( הוי אומר שהחושך בא ממילא, אבל אם נאמר שעוקר הימנו אורו )הריטב"א 

והתוס'( אז נמצא שהוא ממש מאפיל עליו.

וארווחנה בזה, דלפי מה שנתברר לנו אולי י"ל כי רש"י לשיטתי' אזיל, דהנה 
שאינו  ואע"פ  שמה,  “אספלידא  בזה"ל  שפירש  בעלמא,  שמא  ד"ה  ברש"י  עי' 
כשאר אספלידא - לא בטיל שמה". וניתן לדייק בלשון רש"י “אע"פ שאינו כשאר 
אספלידא", דלמה לא קאמר בפשטות “אע"פ דקא מאפל" וכיו"ב, וכלשון הזה אכן 
כתב רבינו גרשום “אבל השתא אי בנית אשיתא קא מאלפת עלי והוי לי' אדרונא 

דחשיכא טפי".

ויובן בהקדים דברי רש"י בתחילת העובדא בפירוש אספלידא, שכתב “טרקלין 
יפה". וגם הכא איכא למידק בדקדוק לשון רש"י “טרקלין יפה" דייקא, לא סתם 
טרקלין אלא טרקלין מיוחד שהוא גם “יפה", ואף גם זאת דוקא יפה ולא “חשוב" 

וכיו"ב. ויל"ע מהי הכוונה בזה.

לתוכו".  מאירה  שהיתה  הטרקלין  שבצד  “גינה  תרביצא  בד"ה  רש"י  וממשיך 
ואוי"ל שרש"י כאן מגדיר מניין לו היופי של הטרקלין, ויופי דוקא, ומפרש שהוא 
בא מהתרביצא שמאירה לתוכו. ובאמת, לא לנו דברים אלו, כי הם כבר מבוארים 
בהנמוק"י שמפרש כן ברש"י, שכתב )ד ע"ב מדפי הרי"ף( “פי' אספלידא טרקלין 
יפה כמו אכסדרה שאורה רב, והיתה משתמשת האיספלידא מאור התרביצא שהוא 

גן".

ולא חשוב  יפה"  ועל הדרך הזה נראה גם לפרש דיוק לשון רש"י “טרקלין  ד. 
)וכיו"ב(, כי מדובר דוקא בטרקלין יפה, ולא חשוב. דהנה, לעיל ד' ו' רע"ב כתב רש"י 
בד"ה אבל תרבץ בזה"ל: “דרך בוני בירה חשובה להניח לה כנגד פתח הטרקלין 
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החשוב שבה כעין גינה קטנה לאויר ועולין בה דשאים ויפה המראה לעינים", ע"כ 
יכול  הי'  כאן “שמאספלידא  ר"ת  פי'  )ע"ד(  הוא  זה החשוב  כי טרקלין  לענינינו. 
לראות לשדושיו דרך התרביצא", אבל רש"י בסוגיין ס"ל שמדובר בטרקלין יפה, 

שזה נעשה ע"י שהתרביצא מאירה לתוכו )ולא שצריך לאויר כדלעיל(14.

וע"פ הדברים אשר דברנו אולי יתיישב קצת מ"ש רש"י “אע"פ שאינה כשאר 
אספלידא". שהרצון בזה הוא, דאע"פ שאינה כשאר אספלידא שאצלם באה אורם, 
היופי שלהם - מתרביצא, אלא הכא “קא בני אשיתא אפומא דאספלידא", שמונע 
הימנו האור, מונע הימנו יופי, ומשו"ה אינה כשאר אספלידא שהם “טרקלין יפה" 

דייקא, אלא הוי טרקלין סתם.

ע"י  להאספלידא  סותר  התרביצא  “דבעל  אע"פ  רש"י  שלשיטת  לפי"ז  ויוצא 
שמונע הימנו אור, מ"מ אינו מאפל עליו". משא"כ להתוס' שסותר את הטרקלין 

ומזיקו. 

אף  על   , הטרקלין  נסתר  דע"י  נמצא  סוכ"ס  דהא  רש"י,  לשיטת  קצת  ועצ"ע 
שאינו מזיקו בידים, מ"מ גרמא בנזקין אסור. וקרוב לשמוע שאכן ס"ל לרש"י שרק 
“יכול" לבנות “ובדין קאמר לי'", אבל לכתחילה ודאי שאסור, ועדיין יל"ע, דהא 
קיימ"ל בדינא דגרמי: על המזיק להרחיק את עצמו. האומנם דלכאורה ניחא ע"פ 
מה שמפרש בו ריב"ם )הובא בהגה"ה שברא"ש ס' כ'(: “משום  דמוכר בעין יפה 
הוא מוכר, וכלאחד לא שייר לעצמו כלום בחלק חבירו, ואינו יכול למונעו מלבנות 
כותל בחלקו בכ"מ שירצה". ובצירוף סברת הקוב"ש )לכאורה( שפיר ס"ל דמותר, 

ואף לכתחילה.

שו"ר מש"כ הנמוק"י לקמן )ה, רע"ב( בזה"ל “והכי איתא בירושלמי בריש פרק 
המניח )הל' א( ראה אמת המים שוטפת ובאת לתוך שדהו, עש שלא נכנסו המים 
לתוך שדהו רשאי לפנותן למקום אחר, כלומר ]רשאי לסתום גדר שדהו שלא יכנסו 

משא"כ  לאויר,  )בעיקר(  היא  הצורך  דלרש"י  דהכא.  מפר"ת  דלעיל  פירש"י  קצת  שונה  ומ"מ   )14
לר"ת קא בעי לראות שדותיו. ולפי"ז אולי יל"פ יסוד דברי רש"י שאכן מדובר כאן בטרקלין יפה )עם כל 
הדיוקים(, כי מסוגיין נראה ברור שצריך בעל האספלידא לאור, ולא לאויר. אשר לכן אם נפרש שמדובר 

כאן בטרקלין - ע"כ למימר דביפה עסקינן, ולא בחשוב. 

וגם שמעינן לכאורה מרש"י הלזו, שס"ל דאין צורך, ולכן גם אין היזק בראיית שדושיו, וכל מה שאנו 
צריכים לגינה אך ורק גלל אוירו, ולא המחזה. הלכך לא ניחא לי' לפרש כפר"ת - מלבד קושיית התוס'. 
אמנם, לפי"ז נראה לומר שאכן זהו קושיית הר"י על ר"ת"אבל הכא זה לא הי' צורך האספלידא", עי"ש.

 אך, מקושיית הריב"ם )הובא בהגה"ה שברא"ש סי' כ'( “דקא מאלפת עלי משמע אאורה", נראה 
לכאורה שזהו קושייתו, והרי הרא"ש כתב “עוד הקשה הריב"ם". ובאמת אינו סתירה , כי אפשר שיסוד 

אחד מונח אחורי שתי הקושיות, רק שמקשים מב' מקומות. -

וכמעט מוכח דהכי הוא )דבענין אורה סובב והולך( מהמשך קושיות הריב"ם, ובפרט ע"פ מ"ש הרא"ש 
שם “ונראה לו כפירש"י דלענין אורה קמיירי" וא"כ המהום להאריך בכ"ז.
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רשאי  אינו  שדהו  לתוך  המים  נכנסו  אם  אבל  חברו,  לשדה  שנכנסין  אע"פ  שם[ 
לפנותם למק"א" ועי"ש שמביא עוד מהירושלמי בנוגע לחיל המלך, דעד שלא תבא 
להאכסניא שלו מותר לו לתת וכו'. ומכאן רואין כי לשיטת הנמוק"י )שנקט בפירוש 
“אספלידא" כשיטת רש"י(, הנה מותר לו להימנע מהיזק ולהטילו בדרך ממילא על 
חבירו כל זמן שעדיין לא בא. ואמינא דממש דומה לנדו"ד, שבעל התרביצא בונה 
הרשב"א  דלשיטת  להאספלידא,  מלבוא  אורו  נמנע  ממילא  ובדרך  ברשותו  כותל 
)וכפי שביאר הקוב"ש דאשיל רש"י בשיטתי'( הוי כאילו עושה מעשיו ברשותו ורק 

מונע רוויח מחבירו, ואין בו סרח איסור, ובדינא קא בני.

שמואלף  “אמר  א(:  )נ"ט,  הבתים  חזקת  פרק  סוף  מלהלן  להעיר  יש  והנה,  ה. 
ולאורה, אפילו כל שהוא הוי חזקה", וברשב"ם שם כתב “חלון העשוי ליכנס ממנו 
דחלון  חזקה,  לו  יש  שהוא  כל  אפי'  אלא  צורי  חלון  העינן  לא  אפל  במקום  אור 
העשוי לאורה מילתא דקביעותא דכל הימים אדם צריך לאורה, וכיון שעשה חלון 
זה לכל הימים עשאו, והי' לו לבעל חצר למחות בתוך ג' ומדלא מיחה איכא למימר 
דברשותו עשה. ומתני' לאו בחלון העשוי לאורה מיירי, אלא בחלון העשוי לשמור 

גנות ופרדסים דרך החלון". וכשיטת רש"י בסוגיין.

אלא דלפ"ז יש כאן מקום תימה על התוס', שהרי גמ' מפורשת היא כפירש"י, 
לא  מדובר  דכאן  ס"ל,  והרמב"ם  מיגש  הר"'  ברם,  שנים.  ג'  בעינן  לאורה  שאפי' 
בחזקת ג' שנים, אלא בחזקת תשמישין, וז"ל הרמב"ם בפיה"מ “ואין צריך בחזקה 
הויא  לא  כן  וגם  בניזקין',  חזקה  דין  ‘אין  שאמרנו  מה  והוא  שנים,  שלש  לניזקין 
שהוזק:  לאותו  לומר  שיוכל  כדי  הנזק  אותו  כשיעמוד  אלא  לאלתר,  בהם  חזקה 
כבר נתפייסת כיון שלא מחית עליו". וי"ל דכדבריו סברי התוס', ושפיר קא מקשי 

אפירש"י.

וכמה מתאים, למה שהרמב"ם בהלכות )הל' שכנים פ"ז ה"י( מפרש סוגיין כהר"י: 
“שני אחין שחלקו חצר מדעתם ושמו הבנין והעצים זה כנגד זה ולא השגיחו על 
שומת האויר, והגיע לאחד מהם בחלקו תרבץ ולשני האכסדרה, אם רצה בעל החצר 
לבנות כתל בסוף חלקו - בונה בפני האכסדרה, ואע"פ שמטפיל עליו, שהרי לא שמו 
האויר" עכ"ל. ועי' ברמ"א סי' קנד סכ"ז “וי"א דיכול לומר לו סתום חלונותיך )טור 
בשם הרא"ש והרמב"ם פ"ז דשכנים(, ודוקא באכסדרה שיש לו אור יותר מדאי. אבל 
החלונות הצריכים לבית אינו יכול לבנות כנגדן וכל שכן שלא לסתמו, דבית בלא 
אורה איונו שוה כלום". ונמצא שדברי הרמב"ם בהל' שכנים מיןסדים על שיטתו 
לקמן בחזקת הבתים. דמכיו דס"ל שחזקת אור - מיד הוא, צריך לומר דסוגיין מדובר 

באכסדרה שאורה רב. וכן אפשר - ולכאורה ע,כ למימר - דכן הוא שיטת התוס'.

אמנם, הא תינח לר"י, דאפשר שס"ל הכי, דלאו כל חזקות של שלוש שנים  ו. 
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נינהו, ויש דברים, כגון זיזין וחלונות וכיו"ב דלא בעינן טענה וג' שנים. אבל לר"ת, 
הרי שיטתו מפורשת בספר הישר )שו"ת סי' צ"ה, וכן משמע מתוכ' ו, ב ד"ה האי(15 
דבכל מילי בעינן טענה, ואפי' במאי דליכא היזק בקרקע, וצריך ג' שנים. אי לזאת 

צ"ע מה יעשה בנוגע למ"ש שמואל שלאורה בעינן ג' שנים16.

“ותימה ש]י[ ג' שנים(  )על פירש"י דבעינן  די"ל, דמש"כ התוס' בסוגיין  אלא 
ר"ת,  לשיטת  אינו   - כלל"  אורה  בטרקלין  לו  יהא  שלא  עליו  להאפיל  יכול  הי' 
ולדידהו קשה על פירש"י רק הקושיא השני': “ועוד דמאי קאמר וכו'". ובאמת שכן 
משמע מדברי הרא"ש )ס"כ(, שהביא שיטת ר"ת, ולבסוף ביאר “דאי כשיטת רש"י 
שמפרש שהי' מאפיל שלא הי' אור בטרקלין - מאי קאמר באוירא לא עלו וכו'". 
אבל קושיא הראשונה אפשר שהוא שיטת התוס' דקאמרי להו, ולא משו"ז פירש 
ר"ת מה שפירש. ]ונמצא שהתוס' סברי )בתחילה( כר"ת, אבל לאו מטעמי[. ומתאים 
לשחטת הרא"ש, שס"ל ג"כ דלכל דבר בעינן ג' שנים וכמו שכתב הטור בסי' קנ"ג, 

לאחרי הביאו את שיטת ר"ת )עי' בההערה( “וכן הסכים א"א הרא"ש ז"ל".

וכן מסתבר לומר בהתאם לשיטת ר"ת בפ' חזקת, שמחמיר במיוחד אהא דאמר 
שמואל דלאורה אפי' כל שהוא הוי חזקה - שמפרש כפשוטו - אפי' כל שהוא )ראה 
במרדכי אות תקנו, ובשו"ת רשב"ש ס"ד( בניגוד להרבה מן הראשונים. וכן ראוין 
כשיטתו הלזו בתוד"ה למטה, בנוגע לחלון מצרית )ראה בגמ' ורשב"ם שם( “ר"ת 
מפרש . . או שעשוי לאורה שהוא דבר קביעות אפי' למעלה מד' אמות יש לו חזקה".

 • 

ריש מתיבתא דמליך במתא מחסיא
 הת' מנחם מענדל שי' שפירא
תלמיד בישיבה

בב"ב )י"ב, ב( מובא שהחכמים רצו להכתיר את רב אחא מדיפתי כריש מתיבתא, 
אבל קודם לזה שלחו ב' שלוחים לשאול חו"ד מר בר רב אשי. והנה, מר בר"א רצה 
גם הוא להיות הריש מתיבתא, ולכן עיכב את ב' השלוחים אצלו, ושוב שלחו חכמים 

אלו  בהדי  ר"ת  שיטת  כלל  ושם  ד'.  ס'  הרשב"ש  בשו"ת  זו  מחלוקת  לכללות  וראה   )15
הסוברים דבעינן טענה )ומידיל' הוסיף: וג' שנים( לכל דבר.

16( ולפום ריהטא אפשר לומר דס"ל לר"ת בזה כשיטת רש"י - כלומר, דהנה הרשב"ש שם 
הוסיף מדעתו דכל אלו דס"ל דבעינן טענה - ממילא צריך נמי ג' שנים. אמנם מצינו לרש"י בד' 
ו' ע"ב )וכמו שפירשו בו בהג' אשר"י פ"א סי"ד( דס"ל דרק טענה העינן, אבל לא ג' שנים. אבל 

אאל"כ, שהרי בטור סי' קנ"ג מפורש דלר"ת בעינן ג' שנים  דוקא לכל דבר.
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ב' שלוחים ועיכבום ג"כ, עד דהוי עשרה, ואז התחיל לדרוש )“לפי שאין פותחין 
בכלה פחות משרה", גמ'(. ועי"ז נעשה להראש ישיבה. עי"ש בכל הפרטים.

)ראה בקובץ שיעורים כאן(, דלכאורה, מר בר רב אשי  והנה האחרונים הקשו 
יורש הוה מאביו )רב אשי(, ולכן יש לו דין קדימה במושב אביו. עי"ש.

ימלוך  שלא  ידע  בעצמו  אשי  דרב  מוכח  א( ששם  )כ"ח,  מו"ק  בגמ'  עי'  אבל, 
בנו תחתיו, שמלאך המות אמר לו שכבר הגיע הזמן ל)רב הונא( בר נתן למלוך, 
“ואין מלכות נוגעת בחברתה" וכו'. ולפי זה על כרחין למימר, שהמעשה בב"ב הי' 

לאחרי"ז, וא"כ שוב אין לו דין יורש. 

ועוד כתב שם בקוב"ש, דבאגרת רב שרירא גאון )רבנן סבוראי אות קכ"ט( כתב, 
שאחר שמלך רב אשי, נתמנו אחרים תחתיו במתא מחסיא, לפני זה שמלך רב אשי: 

רב יימר, רב אידי בר אבין, ורב נחמן בר הונא. ושם לא נזכר כלל “בר נתן".

גם יש להעיר, דבמו"ק שם איתא ברש"י, שרב אשי הי' ה"נשיא", ולא הריש 
מתיבתא, ויל"ע אם יש חילוק ביניהם, דא"כ, שוב לא הי' למר בר רב אשי דין יורש.

 • 

תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו
 הת' שמחה אלכסנדר שי' פרענד
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' ביצה )ט"ז, א( “כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד יוהכ"פ17 
חג  איזהו  ד(,  פא,  )תהילים  חגינו  ליום  בחודש שופר בכסא18  . מאי קרא, תקעו   .
שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנה, וכתיב כי חוק לשיראל הוא משפט 

לאלוקי יעקב" )ועי"ש דלישנא דמזוני הוא(.

ועומדת בפלוגתא בין רש"י להתוס' מהי פירוש “חודש" )ועפ"ז גם ב"מתכסה"(. 
אלא  לכל  נראית  שאינה  בו,  מתכסה  “שהלבנה  וז"ל  שהחודש(  )בד"ה  פי'  רש"י 
“פרש"י  וז"ל  חג(,  איזהו  )בד"ה  חולקים  התוס'  אך  וכו'.  מזרח"  ליושבי  שחרית 
שהלבנה אינה נראית. וקשה לפי' זה, דהוה לי' למימר ‘שהלבנה מתכסה'. לכך פי' 
ר"ת ‘שר"ח מזדמן בו', כלומר שרגיל לבא בא. ו"כסה" לשון זמן, כמו ליום הכסא 

יבא ביתו" )עי"ש עוד ישובים(.

17( ויש גורסים: ר"ה. עי' ב"ח.

18( ויש גורסים “הכסה" )בה"א(. ראה ד"ה בסוכות תשבו תשמ"א )סה"מ מלוקט ח"ב ע' קכא( הערה 
6, וש"נ.
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ונמצא דרש"י ור"ת חולקים בתרתי, הן בפי' “שהחודש" ועפ"ז גם בפי' “מתכסה". 
דלרש"י ‘חודש' פירושו לבנה, ו'בכסה' פירשו מתכסא. משא"כ לר"ת חודש פירושו 
ר"ח, ובכסה פירושו זמן - שמזדמן. ויל"ע מדוע אין רש"י מקבל פר"ת, ולכאורה 

בצדק הקשו עליו התוס'.

והנה, בגוף קושיית התוס' על רש"י כבר תירוצו במגיני שלמה והרש"ש, דכבר 
מצינו כה"ג ש'חדש' נק' לבנה והוא הלא אף לשון משנה עי' בדבריהם כ"א לפי 
דרכו. אמנם לפי"ז צ"ב )גם( לאידך גיסא, דמהי יסוד מחלקותם של רש"י ור"ת, 

דמשו"ז פירשו בגוונים שונים.

ותו קשה דעי' סנהדרין צ"ו סע"ב דשם איתא “ליום הכסא יבא )ל(ביתו )משלי ז', 
כ( ואין כסא אלא זמן, שנאמר: בכסה ליום חגינו". ומעתה יש כאן מקום תימה על 

רש"י - הרי גמ' מפורשת היא כפי' התוס'.

ברם, כד מענינן שפיר בהכתובים במקורם תמצא מבואר. דהנה עה"פ תקעו גו' 
שבתהילים19, פירש"י: “יום מועד קבוע לכך" אמנם  עי' במשלי שם עה"פ דלשונו 
הוא: “לזמן המועד הקבוע".ומלבד מה שיל"ע בשינוי לשון רש"י בנ"ך, לכאורה 
בנ"ך  שונה  ששיטתו  )ואף  בגמ'  ממש"כ  לנ"ך  בפירושו  א"ע  סותר  שרש"י  קשה 

מבש"ס - מ"מ טעמא בעי למה משנה, דאיזה עדיפות יש לא' על השני(.  

)עי'  זמן,  בגדר  הגאון הרגוצו'בי  לנו  בזה ע"פ הדרך שסלל  לומר  יראה  ואשר 
מבוא לצפע"נ עה"ת דברים ע' 32 ואילך, ותשבע נפשך(, דבזמן יש ב' סוגים, א( 
דבר אשר הזמן מהוה אצלו גורם מחייב, משום התוכן המיוחד אשר לזמן ההוא. ב( 
פועל  גורם  אינו  הזמן המסויים  כלומר,  הזמן מהוה אצלו תחנה בלבד.  דבר אשר 

בדבר, אלא, דמשום שעבר משך זמן ידוע - הגיע זמנו של אותו דבר.

ונ"מ ביניהם: אם הזמן מצטרף, או שהיא נקודה בפ"ע, עי"ש באורך. ותוכן הענין 
בקיצור: בנקודת הזמן, הנה קודם לזמן הזה ליכא שום דבר, ואינו מצוי מעכשיו. 
שונה ממנו שטח של זמן, דאף קודם לזמנו הדבר כבר נמצא, רק במרחק, ומרחק 

אינו חסרון עצמי - וכמו מרחק של שטח.

וחוק  ר"ה20  של  יו"ט  הוא  שאז  היא,  ההקפדה  דתהילים  דבקרא  מעתה,  אמור 

19( ויש להעיר טובא מלקו"ש חי"ד ע' 87 הערה 10 )באמצע( “הרי פירש"י בנ"ך אינו כ"כ מדוייק 
בתכלית ע"פ פשש"מ כמו בפירושו עה"ת". והשוה"ג , “הטעם ע"ז י"ל, כי כמו דשיטת רש"י עה"ת לפרש 
רק פשש"מ י"ל הטעם מפני דבן חמש למקרא ואינו שייך רק לדרך הפשט, משא"כ בן עשר, שלכן פירש"י 
על המשנה וגמ' הוא לא רק פשט )אף שאינו ע"ד השקו"ט כהתוספות( - כשגדל הבן חמש כ"כ עד שלמד 
כמה פעמים כל החומש ומתחיל לימוד נ"ך - גדול כ"כ בהבנתו )כמו שבפשטות נתקרב לשנות בן עשר( 

ושייך ללימוד יותר מפשש"מ לבד. וק"ל."

)דמה"ט אפשר  ימים טובים בכלל, דהוי נקודת הזמן  וכדבריו  )של הרגוצו'בי( לגבי   )20
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ומשפט לישראל21, א"כ הוי רק נקודת זמן דעליו מקפיד )דוגמת הנשבע בניסן שלא 
יאכל באייר, דקפיד על “אייר" ולא על ל' יום, משא"כ בנשבע לל' יום וכדלקמן, 

ועי"ש בדברי הצפע"נ ודו"ק לעניינינו(. הלכך נקט רש"י בלשונו “יום מועד כו'".

בסוגיא  וכפירש"י  זמן,  של  לשטח  בהנוגע  איירי  דשם  דמשלי,  בקרא  שאני 
הרי  בבל"  גלות  ע' שנה שתשלים  עד  יבא  כבר קבע( “שלא  )ד"ה  דסנהדרין שם 
לפניך דהוא כדוגמת נשבע שלא יאכל בשר לשלושים יום, דאף קודם לכן אפשר 
כנ"ל(.  )עי"ש  יום  בכל  ומתקרב  מעכשיו,  נמצא  וכבר  הואיל  שבועתו  את  להפר 

ומטעם זה פי' רש"י במשלי שם “לזמן המועד הקבוע".

“רבותינו  ח(  )א,  בזכרי'ה  גוונא  האי  בכי  וכדבריו  אזיל,  לשטיתו  דרש"י  וי"ל 
פירשו מה שפרשו באגדה חלק )סנהדרין צג, א(, אך אין סדר הל' והפרשה מתיישב 
בו"! והיינו דלפי פירושו על נ"ך תרתי בעינן, א( סדר הלשון ב( והפרשה. א"כ נהי 
דפירושו לש"ס )בביצה( מתיישב בהלשון: “חדש - לבנה", “בכסה - מתכסה", אך 
מ"מ אינו מתיישב בסדר הפרשה, וק"ל. ולכן נקט רש"י בפירושו לנ"ך כפי' הש"ס 

בסנהדרין.

אולם בפירושו לש"ס הנה כמובא לעיל )הערה 4( דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א, דמכיון שאז כברגדל הילד, ועכשיו הוא כבר בן חמש עשרה, הנה עתה 
פירש"י אינו לפי פשוטן של הדברים כ"כ, כל עוד יש בפירושו עדיפות בפשטות 
הסוגיא, הנה לפי"ז, מכיון דסוכ"ס תרי גווני זמן הם ושונים במהותם, הנה לשיטת 
רש"ּי דברי הגמ' בסנהדרין הם רק דמיון בעלמא, ועיקר הכוונה שם הוא להוכיח 
ממקרא זו בהנוגע לקרא משלי, אבל לאו דוקא שהוא אליבי דהלכתא. הילכך ניחא 
לי' לרש"י פי' המתיישב ומשמע בפשטות סוגיין - ד"מתכסה" היינו מלשון כסוי, 

על אף דאינו מתיישב בסדר הכתובם22.

 אבל ר"ת סובר דהילפותא דסנהדרין לימוד גמור )וכשיטת רש"י בפירושו על 
לנ"ך(, ומשו"ז מפרש כן למעשה.

 • 

לברך “שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", כי אינו בנמצא כלל לפני"ז( - עי' שו"ת צפע"נ 
החדשות ח"א סי' י"ד, וסי' ל' בסופו )לגבי פסח(. ואף שלא ראיתי שכותב כן במפורש לגבי ר"ה, 

מ"מ בפשטות שווה הוא לשאר יו"ט, שהרי גם אז מברכים “דהחיינו" וכו'.

21( ובנוגע לגויים - עי' ר"ה ח' ע"ב.

22( ולהעיר, דכפי' זה מבאר אדה"ז בתניא אגה"ק סי' י"ד. וכ"ה גם בלקו"ת תבא מ"א 
סע"ד. מ"ב ע"ב. דרושים לר"ה ד"ה תקעו )נג, ע"ד ואילך(.
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בקש לסתום כנגד פתחו"
 הת' שניאור זלמן שי' גורארי'
תלמיד בישיבה

שבקש  מבוי  מבני  אחד  הונא:  רב  "אמר  י"א:(  דף  בתרא  )בבא  בגמרא  שנינו 
לסתום כנגד פתחו, בני מבוי מעכבין עליו, שמרבה עליהן את הדרך." פירוש רש"י 
ד"ה שבקש לסתום כנגד פתחו. "להקיף מחיצה סביבות ד"א שיש לו במבוי כנגד 

פתחו".

עם  משתמשות  כולן  למבוי,  פתוחות  חצרות  חמש  "מיתיבי  הגמרא:  ממשיכה 
והשניה  השניה.  עם  משתמשות  והשאר  לעצמה,  משתמשת  והחיצונה  החיצונה. 
לעצמה,  משתמשת  פנימית  נמצאת  החיצונה.  עם  ומשתמשת  לעצמה,  משתמשת 
ומשתמשת עם כל אחת ואחת )רש"י ד"ה משתמשת לעצמה: "לבדה, וקשיא לרב 
היא!  תנאי  הפנימיים"(?  על  מעכבין  החצונים  ואפי'  מעכבין,  כולן  דאמר  הונא 
דתניא אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר, בני מבוי מעכבין עליו. 
היה סתום ובקש לפותחו אין בני מבוי מעכבין עליו דברי רבי. ר"ש בן אלעזר אומר 
הגמרא.  עכ"ל  זו…",  עם  זו  במבוי  משתמשת  כולן  למבוי  הפתוחות  חצרות  חמש 

ונמצא דר' הונא סובר כשיטת הרשב"א, והמקשן כשיטת רבי.

והנה, על אתר חולק התוס' על פירש רש"י )ד"ה אחד מבני מבוי וכו'(. ומביאים 
וז"ל "וקשה לרבינו יצחק דלא מצינו שיהא לו ארבע אמות במבוי  פירוש רש"י, 
אלא בחצר? ונראה לרבינו יצחק כפי' רבינו חננאל כגון שיושב בסוף המבוי אצל צד 
הסתום, ורוצה לסתום כנגד פתחו כל רוחב המבוי. והשתא קאמר רב הונא שמעכבין 
עליו בני המבוי, אע"פ שהם חיצונים, לפי שמרבה עליהם את הדרך. פי' רגל בני 

אדם )עיין שם להמשך פירושו(", עכ"ל.

וכן ברא"ש )סימן מ"ב( פירש דברי הגמרא "לסתום כנגד פתחו" - כפירוש רבינו 
הונה  רב  ליה  "וקם  וז"ל  מהרי"ף(  )בהעתקתו  כרבי  הדין  פסק  וגם  הנ"ל.  חננאל 
כרשב"א, וליתא לדרב הונא דהא רבי פליג על ר"ש בן אלעזר, וקי"ל הלכה כרבי 

מחבירו" עכ"ל )עיין להמשך דבריו(.

דכיון דרב הונא סבר  )א(  זה תמוה מאד,  וע"ז מקשה בהגהה שם: "כל פירוש 
כרשב"א דאמר כולן משתמשין במבוי, וליכא אמורא אחר דפליג עלי', היה נראה 
לפסוק הלכה כוותי'? )ב( ותו אפילו לרבי דאמר אין החיצונה משתמשת עם הפנימית, 
מ"מ אין כח בפנימית לגרום ריבוי דרך על החיצונות )עפי"ז אין חילוק לפי הראש 
לשיטת רבינו חננאל, בין רבי ורשב"א בבא של ר' הונא הנ"ל. אפילו לרבי שבדרך 
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כלל סבר אין לחיצוני רשות לעכב על הפנימי. הכא הוא מודה לרשב"א שיכולים 
לעכב, בטענת מרבה עלינו את הדרך )בזמן שיש רבים במבוי(. א"כ אין חילוק בדין 

שהראש פסק כרבי ולא כרשב"א(?! 

)ג( ותו ק"ל ותיפוק לי דמיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו. ובני מבוי שרצו 
להעמיד דלתות, בני רה"ר מעכבין עליו )לקמן דף י"ב:(? ונראה לי כפירוש רש"י...
)הנ"ל( ואפשר דלא מזיק מידי לבני רה"ר דדחקי וקיימי בההוא סתימה )משום שהם 
יכולים ללכת מסביב23, ליכנס עד סוף המבוי(", עכ"ל )ועיין איך הוא מתרץ את מה 

שמקשים התוס' על רש"י הנ"ל(24.

והנה, בקושיא הב' שבדברי הג"ה שהקשה לו דלפי שיטת רבינו חננאל בפירוש 
דברי רב הונא נמצא לכו"ע )אפילו רבי( מודה שיכולים הבני מבוי החיצונים לעכב 
על הפנימי בזה שמרבה עליהם את הדרך, ע"י בני אדם העוברים עליהם במבוי. 
עפ"ז י"ל עוד קושיא לפי שיטת רבינו חננאל. מה הי' בכלל קושית הגמרא הנ"ל, 

גם תנא זה יכול להיות שמודה לרב הונא הנ"ל25.?

לתרץ שיטת רבינו חננאל מקושיא זה, אולי י"ל על זה את דברי המהר"ם על 
תוס' ד"ה אחד מבני מבוי וכו', וז"ל ד"ה "ואף לחצרות יצטרכו ליכנס מרוב דוחק". 
"ולפי פירוש התוס' הוי תיובתא לרב הונא מסיפא דברייתא. דקתני נמצאת הפנימית 
משמשת לעצמה, פירוש שאין אחרות משתמשות עמה. וא"כ מן הדין יכולה לסתום 
כנגד פתח רוחב המבוי ואין בני מבוי יכולין לעכב עליה. ותיובתא לרב הונא דאמר 

בני מבוי מעכבים על הפנימית אם בא לסתום", עכ"ל.

וזה מה שהמהר"ם מדייק מסיפא דברייתא "נמצאת פנימית משתמשת לעצמה, 
הברייתא  מתחילת  זה  לפרש  יכול  )שלכאורה  ואחת"  אחת  כל  עם  ומשתמשת 
עם  ולא  החיצונה  עם  רק  החיצונה".  עם  ומשתמשת  לעצמה,  "והשניה משתמשת 
הפנימי?!(. י"ל שסברת רבינו חננאל היא, שהברייתא הכפיל את דבריו, בכדי ללמד 

אותנו שאין החיצונה משתמשת עם הפנימית26.

23(גם ליכנס בד' אמות זה, אם יש ריבוי דחוק מהרבים. לאפוקי משאלה )ג( )לשיטת רש"י(, שמצר 
שהחזיקו בו רבים. )עיין בפני שלמה(.

24(הרא"ש עצמו מתרץ קושיא זו לקמן בסימן מ"ד )"אמר רב ענן..."(.

25(זה שלא כתב בהג"ה קשיא זה בהדיא, אי"ל שמלשונו משמע שכל הקושיות סובבות מסבים לכם 
שפסק הראש כרבי ולא כרב הונא – רשב"א. ולא על פירושו בהמשך הגמרא.

ועוד י"ל בזה שמתחיל במילים "כל פירוש זה תמוה מאד" משמע לא רק בפסק של הראש. אלא גם 
מה שסבר כשיטת רבינו חננאל.

26(אולי לפי פירוש רש"י: א( דרך הברייתא להאריך בלשונה. ב( לפי פשטות דבריו של רב הונא "...
כנגד פתחו..." נוטה יותר לפירוש רש"י, מפירוש רבינו חננאל.
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ובכדי לתרץ לפרש כפילות הלשון, הוא מפרש שיש חידוש דין בדיבורו "נמצאת 
פנימית משתמשת לעצמה, ומשתמשת עם כל אחת ואחת".

והחידוש הוא גם בנוגע לדינו של רב הונא )לפי דרכו של ר' חננאל( וע"י הסתימה 
ואף  במבוי,  הדורכים  אדם  בני  ע"י  הדרך,  את  החיצונים  על  תרבה  הפנימי(  )של 
לחצרות יצטרכו ליכנס מרוב דוחק. אעפ"כ הברייתא פוסקת, שאין להחיצונים כח 
לעכב הפנמי, מסתום דרך המבוי. ועפ"ז י"ל מה שדוקא נקט המהר"ם על הסיפא, 

בכדי לאפוקי קשיא של ההג"ה. ולהיות מיתיבי על רב הונא.

 • 
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פשוטו של מקרא

“גדול עוני מנשוא"
 הת' שניאור זלמן שי' איידלמאן
תלמיד בישיבה

בפרשת בראשית אמר קין להקב"ה לאחרי שחטא והרג את אחיו הבל )ד, יג( “גדול 
 עוני מנשוא". ופירש"י “בתמיה. אתה טוען עליונים ותחתונים ועוני אי אפשר לך לטעון"
 והנה, מקור דברי רש"י הם מהמדרש, אולם בגמ' סנהדרין )קא, ב( איתא דרשה 
דומה לזה “גדול עוני מנשוא אמר לפניו רבש"ע כלום גדול עוני מס' רבוא שעתידין 
לחטוא לפניך ואתה סולח להם", ע"כ. ויל"ע למה לא הביא רש"י דרש זה )וכדרכו 

- בקיצור נמרץ(, ובחר דוקא במדרש?

וי"ל בפשטות כי מענינא דקא סליק מיני' ממנה טען, דלפני זמן קצר ברא הקב"ה 
את העולמות, עליונים ותחתונים, וניחא לי' לקין טעון מהם. ועוד, דבפפש"מ, איך 
ידע קין שיחטאו ס' רבוא מישראל לעתיד, ולכאורה ק"ו הוא, שהרי קין אף “נעשה 
כגונב דעת עליון" )פרש"י לעיל ט, ד"ה לא ידעתי(, וכל שכן וכל שכן שלא ידע 

מחשבות הקב"ה שעתידים להיות1.

 • 

ויל"ע,  עוני".  “גדול  הגמ'  משא"כ  “נשוא,  מילת  מפרש  ביאור, שרש"י  עוד  חכמים  שפתי  ועי'   )1
דלכאורה רש"י מפרש גם פי' “גדול עוני" - מעליונים ותחתונים. וגם אפשר שרש"י יפרש כהגמ' ואעפ"כ, 

כשיטתו המבואר בכמה וכמה שיחות  - ישנה מהגמ', ויפרש “אתה טוען לס' רבוא וכו'". ודו"ק.
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למה זה צחקה שרה
 א' מהתמימים שי'
תלמיד בישיבה

תמה  בן,  ולשרה  לו  שיולד  לאברהם  הקב"ה  שהבטיח  אחרי  לך-לך  בפרשת 
אברהם דכתיב )יז, יז( “ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה 
יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד". והנה לקמן בפרשת וירא נאמר )יח, יב( איך 
שגם שרה צחקה בשמעה בשורה זו: “ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה 

לי עדנה ואדני זקן". 

וב"משך חכמה" פ' וירא )להגאון שמחה מאיר הכהן מדווינסק( כתב לבאר הא 
דדוקא, לאחרי שצחק שרה בקרבה )בפ' וארא( “ויאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה 
שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקן", משא"כ לאברהם לא נאמר דבר וחצי דבר. 
וביאר ע"פ דברי הרמב"ם )בפירוש למשנה ובידו החזקה( דכייל לן כי הנאמר מפי 
השם יוכל להשתנות ע"י השתנות המקבלים, ויגרום החטא. אבל הנאמר לנביא - 

לא יוכל להשתנות.

לכן, כאשר אמר ה' לאברהם שיולד לו בן “ויצחק בלבו הלבן מאה שנה יולד", 
משום שיוכל להשתנות. אבל שרה אחרי ששמעה כבר מפי אברהם אשר הוא אצלה 
כאלו שמעה מפי נביא כאשר קרא שמה שרה שנאמר לו כל זה ביחד, לכן אמר לה 
“למה זה צחקה שרה וגו'", דהלא הנאמר מפי נביא לטובה לא יוכל שוב להשתנות 

עוד. עכת"ד.

האומנם, דמלבד זאת דכאשר נאמר לאברהם דברים אלו מפי הקב"ה, ממילא 
בלקו"ש חל"ה  כן ע"פ המבואר  לומר  יתכן  לא  הנה  לנביא",  ד"נאמר  בגדר  הוה 
לומר  כי ע"פ פשוטו של מקרא א"א   )17 ושם הערה   ,77 )ע'  ג' לפרשתינו  שיחה 
שאברהם הרהר אחרי מדות הקב"ה. ובהערה שם מבואר דמהאי טעמא א"א לומר 
בנוגע ל"כי ביצחק יקרא לך זרע" שחשב אברהם כי אפשר שתתבטל ע"י החטא 
)ולכן צוה אותו הקב"ה על העקידה וכו' עי"ש באורך(, “כי לפי"ז מהו החידוש שלא 
הרהר אחרי מדותיו" )דהרי הטעם שלא הרהר הוא לא מצד אמונתו בהקב"ה, אלא 

פשוט שאינו מוכרח להתקיים(. ועד"ז בנדו"ד, ופשוט2.

 • 

2(  ואת"ל שכוונתו הוא ל"רמז שבפשט" וכדומה - מ"מ כנ"ל תקשה )ולהוסיף, דמיד כאשר הגיד 
אברהם לשרה יש לו כמו"כ הגדר שלה, דשמע מפי הנביא וכו'(.
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הלכה ומנהג

“במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים וכו'"
 א' מהתמימים שי'
תלמיד בישיבה

בהלכות תשובה להרמב"ם פ"ז הלכה ד' כותב  “אמרו חכמים: במקום שבעלי 
היא  הרמב"ם  ומקורו של  בו".  לעמוד  יכוים  גמורים  צדיקים  אין  עומדים  תשובה 
בגמ' ברכות ל"ד ע"ב, ושם חולקין ר' אבהו ור"י מי אכן גדולה יותר, צדיק או בעל 
התשובה. ופלוגתתם תלוי' בפירוש המקרא “שלום שלום לרחוק ולקרוב" )ישעי'ה 

נז, יט( - הקדים הקב"ה לומר רחוק קודם קרוב,

מתפרשת  גם  וכן   ית',  ממצותיו  ר"ל  רחוק  שהי'  מי  היינו  “רחוק"  אבהו  לר' 
קרוב. אמנם לר' יוחנן, “רחוק" הכוונה לצדיק שרחוק מהחטא, ועד"ז קרוב. והכריע 

הרמב"ם כדעת ר' אבהו.

ומקור הכרעת הרמב"ם רואה הגאון הרגוצו'בי בפסק השו"ע המפורסם )מגמ' 
קדושין מ"ט, ב. וש"נ להר"מ( אבה"ע סי' לח סעי' לא, דשם איתא: המקדש את 
האשה “על מנת שאני צדיק גמור, אפי' הוא רשע גמור הרי"ז מקודשת מספק - 
שמא הרהר תשובה בלבו". אם נאמר שצדיק מעלתו גדוה יותר מבע"ת למה איפוא 
תהא מקודשת על אף אם הרהר בתשובה, הלא התנאי הי' “שאני צדיק" והוא בדרגת 
בע"ת גרידא? אלא דזאת אומרת דעכ"פ אין הבע"ת פחות במדרגתו מהצדיק, ולפי 

הגמ' נמצינו למדים שהוא אף גדול יותר ממנו.
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נודע  נקודה, דהנה  ניתן לברר עוד  ומעתה, על הדרך שביאר הרגוצו'בי, אולי 
עומדים  “אין  לצדיקים  בהנוגע  איתא  דבגמ'  הגמ',  על  הרמב"ם  הוספת  בשערים 
)לעמוד  יכולים  “אינם  וכתב  תוכני  שינוי  קצת  בהלשון  שינה  הרמב"ם  אך  שם", 

שם(", ולכאורה צ"ב מניין לו זאת, אמנם לפי"ז נתיישב קצת, 

דהרי אם אפשר לצדיקים לעמוד במקום בע"ת - סוכ"ס אפשר דנשמע מתנאי 
יהי'  אם  גם  אף  ]ואולי  להבע"ת  דשוו  אמת  כי  הן  בע"ת,  ולא  דווקא  צדיק  דיהי' 
הצדיק במדריגה נמוכה ממנו[ אעפ"כ יש מעלה בצדיק שהרי נפסק הדין בשו"ע 
אדה"ז סי' נג סעי' ו ד"אם עשה ]עבירה[ במזיד )פעמים רבות( אע"פ שאח"כ עשה 
תשובה גמורה אין ממנין אותו ש"ץ שהרי מ"מ יצא עליו שם רע קודם התשובה ולא 

הי' פרקו נאה", ונמצא דיתרון להצדיק מהבע"ת בכ"מ -  בלי הביט על מדריגתם.

השתא נאמר דאם לאו דבעל התשובה עומד בדרגה דא"א להצדיק לעמוד שם 
- נימא דהקפיד להיות צדיק באופן דפרקו נאה  דלזה אין אפשרות. אלא אי אמרת 
דנעלה מדריגת הבע"ת - אז קיים תנאו בהידור, ואין כל הקפדה על חסרון קל כזה 

)דאין פרקו נאה(, ודו"ק בכ"ז.

בהלכה"  “המועדים  בספר  ראיתי  זה  ביאור  כי  אכחש,  לא  אגיד  אמת  והנה, 
זוין( במאמרו על תשובה, ועל אף שלא ציין מקור - בפשטות מקורו הי'  )לרש"י 

מחידושי הרגוצב"י על הרמב"ם.

אבל שו"ר באג"ק כ"ק אדמו"ר מה"מ הלק כ"ג ע' רחצ שכותב שם שגם הוא 
“שמוע" זו בשם הרגוצוב"י - אבל באמת נראה )ממשיך הרבי( שלא אמר הרגוצוב"י 
כן ושמועה שקר היא, י מזה שמי שקידש ע"מ שהוא לוי, ונמצא כהן - אינו מקודשת, 
בהמציאות,  אלא  תלי טעמא  בזה  דלא  מוכרח   - מלוי  יותר  מקודש  אף שכהן  על 
אע"כ איו כאן ראי' לפסק הרמב"ם ממה שהבע"ת מקודשת. ונסתרה דברי מחמתם 

ונתברר דטעות יסודם.

 • 

בדין כופח - דיוק בל' הרמב"ם
 הת' לוי יצחק שי' ראקסין
תלמיד בישיבה

כתב הרמב"ם בהלכות כלים פרק ט"ו ה"א בזה"ל :"אין כלי חרס מקבל טומאה 
 - התנור  בכבשן.  משיצרפו   - מלאכתו  גמר  הוא  ומאימתי  מלאכתו,  שתגמר  עד 
התרנגולין  ביצת  עליה  לבשל  כדי  משיסקנה   - הכירה  סופגנין.  לאפות  משיסקנו 
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 - לבישול  עשאהו  כתנור,  שיעורו   - לאפיה  עשאהו  אם  הכופח;  באלפס.  ונתונה 
שיעורו ככירה" עכ"ל. 

ועי' לקמן בהל' ב', אודות תנור שהתחיל לבנותו )גדול - ד' טפחים, כירה - ג' 
אצבעות, ויסיקנה( שז"ל “הכופח: אם עשאהו לאפיה - הרי הוא כתנור. ואם לבשל 

הרי הוא ככירה".

וכד מעניינן שפיר קא חזינן דבהלכה א' כתב הרמב"ם בהנוגע לכופח “שיעורו 
)כתנור, ככירה(". אבל שונה הדבר בה"ב דלשונו הוא “הרי היא". ואיכא למיידק 

דמאי שנא1. ובפרט ע"פ הנודע בשערים גודל דיוק הרמב"ם בלשונו הקצר.

ונראה לומר ליישב ובהקדים; דהנה, תוכן ה"א הוא: מתי נגמר מלאכת כלי חרס, 
והיינו, שחומר וגוף הכלי יש כבר, והנדון הוא מתי מקבל גם צורת ושם כלי.

וחלוק בזה ה"ב, דשם מבואר )בעיקר( ע"ד מהות וגשם הכלי )אלא דמוסיף בתוך 
הדברים גם אודות ההסקה לשלימות הדבר, אבל אין מקומו כאן, ופשוט(. כלומר, 
שמדובר גם בהנוגע ליישות וחומר גוף הכלי עצמו, ולא רק בצורתו. )ומבואר חילוק 
זה שבין חומר לצורה בתורת הגאון הרגוצו'בי, וראה במבוא לצפע"נ עה"ת חומש 

דברים בתחלתו, ותמצא מבואר ונסמן(.

מתאים  לכן  הכלי,  וישות  חומר  אודות  מדובר  ובה"ב  היות  כך:  י"ל  זה  ועפ"י 
הלשון “הרי הוא" דרק כאשר יש שיעור מסויים אז “הרי הוא"- שנחשב למציאות.

אמנם בה"א דחומר הכלי כבר בנמצא וצריך רק לצורה, הנה אין הדבר  תלוי 
אלא בכמות ו"שיעור" ההסקה גרידא, כי לא בא לו מציאותו )הגשמית( עי"ז, רק 
תוכן הכלי, ו"שיעורו" הוא שנשתנה. וכך מתפרשת גם הך דפרק י"ז הל א-ב עי"ש.

]ואם תקשי, הרי לקמן פט"ז סוף הל' א' נראה כסותר לזה, דשם מבואר בנוגע 
הכלי  עצם  הוי  זה  דלכאורה  כו'(  רובו   - קטן  טפחים,  ד'   - )תנור  הכלים  לשיירי 

וגשמיותו, ואפ"ה כותב הרמב"ם “שיעורו".

איפשר, דהיות וכבר צורה יש עליו, ועתה באנו להחזירו לחומר, הרי ה"שיעור" 
הוא עד מתי נחשב כלי דעדיין יש עליו צורה, וא"כ נמצא דשוב מדובר על הצורה.

והעיקר: כיון דהמדובר היא אודות ענין שלילי - שנחסר מהשיעור ואז נטהר וכו', 
ומשיעור זו ואילך אינו בגדר כלי, הנה מטעם זה אין מתאים לומר “הרי הוא" כיון 

דעסקנו מתי “אינו הוא" וכו', וק"ל.[

1( אך מה ששינה הרמב"ם בזה דבה"א כתב גם בהנוגע לבישול: עשאהו לבישול. משא"כ בה"ב: ואם 
לבשל )אלו “עשאהו"(. הנה אינו קושיא כלל דזהו מסגנון הרמב"ם לשנות במקצת “אשיגרא דלישנא".
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דיוקים בשו"ע אדה"ז מהדו"ק ומהדו"ב סי' א'
 הת' לוי יצחק שי' ראקסין
תלמיד בישיבה

א. כתב אדה"ז בתחילת השו"ע  במהדורה בתרא או"ח סי' א' סעי' א' וז"ל:

 “יהודא2 בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות 
רצון אביך שבשמים. עז כנמר הוא שלא להתבייש מפני בני אדם המלעיגים.  וגבור 
כארי - עיקר הגבורה הוא בלב להתגבר על יצרו לנצחו כגבור המתגבר על שונאו 
לנצחו ולהפילו לארץ. וכן צריך כל אדם בבקר להתגבר על יצרו כארי לקום משינתו 
קודם אור הבקר לעבודת בוראו, כדי שיהא הוא מעורר השחר כמ"ש ‘אעירה שחר' 

אני מעורר השחר ואין השחר מעיר אותי וזו מדה בינונית".

 ובסעי' ב' וג', לאחר שכתב ה"מדה בינונית", מפרט את סדר השכמת הבוקר 
“לכל ירא שמים, וכל החיל אשר נגע ה' בלבו, שיקום בחצות הלילה לקונן מעט .. 

על חורבן בית המקדש וגלות השכינה  .. ואח"כ לעסוק בתורה" וכו',

 ולאחרי זה ממשיך שוב בסדר השוה לכל נפש בסעי' ד': “ומיד שניעור משינתו 
במדה  השחר  עמוד  קודם  או  בחצות  בזריזות  לקום  יצרו  על  להתגבר  שיוכל  כדי 
בינונית יחשוב בלבו לפני מי הוא שוכב, וידע שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 
הוא חופף עליו שנאמר  ‘מלא כל הארץ כבודו', ואלו היה שוכב לפני מלך בשר 
ודם העומד עליו היה מתחייב בנפשו קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה".

האלקים  לפני  ההולכים  הצדיקים  ובמעלת  בתורה  גדול  כלל  “וזה  ה':  ובסעי' 
והוא לבדו  ועסקיו  ותנועותיו  ישיבת האדם  כי אין  ‘שויתי ה' לנגדי תמיד'  כמ"ש 
בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. ואין דיבורו והרחבת פיו 
אל  האדם  כשישים  שכן  כל  המלך.  במושב  כדיבורו  ביתו  אנשי  עם  והוא  כרצונו 
ורואה במעשיו כמ"ש  לבו שהמלך הגדול מלך מלכי המלכים הקב"ה עומד עליו 
‘אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' הלא את השמים ואת הארץ אני 
מלא' מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד ה' ובושתו ממנו תמיד. ואם לא יגיע 
אליו מיד יעמיק הרבה בענין זה עד שיגיע אליו וגם ישוב בתשובה שלימה על כל 
עונותיו שהם המונעים מהגיע אליו היראה כמ"ש ‘עונותיכם היו מבדילים' וגו'", 

עכ"ל במהדורה בתרא.

2( ובהתוועדויות תשמ"ב ע' 787: לכאורה צריך לגרוס “יהודה" )בה"א(, דכן הוא במשנה אבות )פ"ה 
מ"כ(, ובטור כאן. וגם הרי כך צריך להכתב השם “יהודה", כמארז"ל )סוטה י, ב. לו, ב(: “יהודה .. נקרא 
כולו על שמו של הקב"ה", )“שם בן ארבעה אותיות כלול בשמו של יהודה" - רש"י שם לו, ב(, וענין זה 

שייך רק כשיהודה נכתב בה"א דוקא.
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והנה, במהדו"ק כתב ג"כ אותו תוכן הדברים, אך במהדו"ב שינה הרבה בדקדוק 
לשונו ובסדר הדברים ממש"כ במהדו"ק, ורבו כמו רבו הדיוקים בזה ונפרט כמה 

מהם. וז"ל במהדו"ק סעי' א':

ולכך מחזיר  נברא  יתברך שלכך  בוראו  “יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת   
עליו  יתגבר   - משנתך  שבעת  לא  עדיין  לאמר  יצרו  יסיתנו  אם  ואף  נשמתו.  לו 
לקום שיהא הוא מעורר השחר. ויחשוב בלבו לפני מי הוא שוכב וידע שמלך מלכי 
המלכים הקב"ה חופף עליו, שנאמר ‘הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם ה'' 
ואלו היה שוכב לפני מלך בשר ודם שעומד עליו היה מתחייב בנפשו ק"ו לפני מלך 
מלכי המלכים הקב"ה ולכן יקום מיד בזריזות לעבודת בוראו יתברך ויתעלה , ואל 
יאמר הנני שוכב במטתי ואלמוד, אלא יעמוד וילבוש מלבושיו, משום שנאמר ‘הכון 

לקראת אלהיך ישראל'".

 ובסעי' ב': “וכן יחשוב בכל עסקיו ועניניו, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו 
והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו והוא לפני מלך גדול. ואין דבורו והרחבת פיו 
כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו במושב המלך. כל שכן כשישים האדם 
אל לבו שהמלך הגדול מלך מלכי המלכים הקב"ה אשר ‘מלא כל הארץ כבודו' עומד 
עליו ורואה במעשיו כמ"ש ‘אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'', מיד 

יגיע אליו היראה וההכנעה מפחד הבורא יתברך ויבוש ממנו תמיד".

 ובסעי' ג': “ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת בוראו יתברך, 
ומ"מ לא יענה דברי עזות כנגד המלעיגים שלא יקנה קנין בנפשו להיות עז פנים 

אפילו שלא במקום עבודתו יתברך". עכ"ל.

והפרטים  במהדו"ק,  וחילופו  שבמהדו"ב,  א'  סעי'  על  בעיקר  ונתעכב  ב. 
שמתתעפים מזה בנוגע לשנוי הסדר בכמה דברים )סעי' ד-ה במהדו"ב - סעי' א-ב 
במהדו"ק, ועוד(. ונפרט החילוקים הבולטים על סדר מהדו"ב, ובחלם כבר העירו 

אלה שקדמוני:

תימא  בן  “יהודה  ובמהדו"ב  )כהשו"ע(,  כארי"  “יתגבר  מתחיל  במהדו"ק  א( 
אומר" )כהטור(. 

ב( במהדו"ב ממשיך בהעתקת דברי יהודה בן תימא “הוי עז כנמר וכו'". משא"כ 
במהדו"ק )כנ"ל, וכהטור ושו"ע(. 

במהדו"ק  משא"כ  א',  בסעי'  כבר  וכו'"  כנמר  “עז  לבאר  מתחיל  במהדו"ב  ג( 
השאירו עד לסעי' ג'.

ד( ובזה גופא: במהדו"ק “ואל יתבייש מפני בנ"א המלעיגים עליו" ובמהדו"ב 
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“בנ"א המלעיגים" סתם, בלי הוספת תיבת “עליו".

ה( במהדו"ק הוסיף לאחרי זה תיבות “בעבודתו ית'", משא"כ במהדו"ב.

ו( ועוד זאת: במהדו"ק ממשיך להזהיר )בהעתקת דברי הב"י( “ומ"מ לא יענה 
דברי עזות ...", משא"כ במהדו"ב לא העתיקם.

ז( במהדו"ק לומד מהארי )רק( דבר אחד: לעמוד בבוקר לעבודתו ית'. משא"כ 
במהדו"ב ב' דברים; 1( “להתגבר על יצרו וכו'", ואח"כ מוסיף 2( “וכן צריך כל אדם 

בבקר להתגבר על יצרו כארי לקום ...'". 

ח( במהדו"ב כותב בנוגע לענין הראשון “ועיקר הגבורה היא בלב", שלא נמצא 
במהדו"ק.

ט( במהדו"ק מוסיף התבוננות ארוכה בסעי' א-ב, )ואח"כ ממשיך “ולא יתבייש 
...", בסעי' ג'(. ובמהדו"ב כתב את כל זאת בסעי' ד-ה )אחרי סדר “תיקון חצות"(.

יו"ד( במהדו"ק כותב “ואף אם יסיתנו יצרו לאמר עדיין לא שבעת משנתך ..." 
)בתחילת דבריו(, והשמיטו במהדו"ב.

י"א( במהדו"ק כתב, שהטעם ל"יתגבר כארי לעמוד בבוקר" הוא משום “שלכך 
נברא ולכך מחזיר לו נשמתו", ובמהדו"ב לא העתיקו.

- פשוט  “וזו מדה בינונית" משא"כ במהדו"ק  ]אבל מה שסיים במהדו"ב ס"א 
הוא, כי במהדו"ב ממשיך מיד במדת יר"ש וכו', משא"כ במהדו"ק שכתב זאת בסעי' 

ח'[.

והנה, בנוגע למש"כ אדה"ז במהדו"ק )סוף ס"א(: “ואל יאמר הנני שוכב במטתי 
ואלמוד …", הנה במהדו"ב כתבו רק בס"ו )בסגנון תוכן סעי' זו(, וז"ל: “ולפי שבנוסח 
זה אןי בו שם מז' שמות שאינם נמחקים - אין איסור לאמרו קודם שנטל ידיו, אף 
אם ישן על מטתו ערום ומסתמא נגעו ידיו במקומות מטונפים שבגופו, כמו שיתבאר 
בסימן ד'. אבל אסור להוציא דברי תורה מפיו בידים מטונפות. אבל להרהר בדברי 
תורה - מותר. ואעפ"כ אין לו להרהר ]לדבר[ ולא אפילו לדבר ]להרהר[ בד"ת בעודו 
מושכב על מטתו, גם אם נטל ידיו. אלא יקום ויעמוד או ישב באימה, שנאמר ‘הכון 

לקראת אלוקיך ישראל'", עכ"ל.

 והנה, אע"פ שקשה לדייק כאן בין מהדו"ק למהדו"ב מפאת שנוי מקום הדברים, 
מ"מ, בחסירות ותירות ודאי איכא למיידק:

י"ב( ראשית כל צלה"ב הא גופא: במהוד"ק מופיע ענין זה בנוגע לקימה )שלילת 
הטענה(. משא"כ במהדו"ב שמובא בהמשך לאיסור הוצאת ד"ת בנדים מטונפות.
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 י"ג( במהדו"ק כתב “לעבודת בוראו ית' וית'", ובמהדו"ב לא העתיקו.

י"ד( במהדו"ק כתב שיקום “מיד" “בזריזות", והשמיטם במהדו"ב. 

ט"ו( במהדו"ק כתב “)אלא יעמוד( וילבוש מלבושיו", ולא העתיקו במהדו"ב. 

ט"ז( במהדו"ב כתב גם “)אלא יקום ויעמוד( או ישב". משא"כ במהדו"ק כתב רק 
“ויקום ויעמוד )בזריזות(". 

י"ז( במהדו"ב הוסיף “)ויעמוד או ישב( באימה". ובמהדו"ק לא כתב כן. 

ח"י( במהדו"ק “משום שנאמר הכון ...". משא"כ במהדו"ב כתב “שנאמר הכון", 
בהשמטת תיבת “משום". 

עוד יש לדייק בלשון אדה"ז במהדו"ב ס"א גופא: 

י"ט( בנוגע “להתגבר על יצרו" כותב “לנצחו כגיבור המתגבר על שונאו לנצחו 
ולהפילו לארץ". ויש להבין לשם מה כתב לשון כזו, ובפרט שלא נמצא בטור ושו"ע 

ומפרשיהם. 

כ( מש"כ “לקום משינתו קודם אור הבוקר לעבודת בוראו" - וכי במאי עסקינן 
)הלא מדובר ב"לעשות רצון אביך שבשמים(? ועוד, דאי לזאת הו"ל לכתוכ כן מיד 

בההתחלה בנוגע לעז כנמר כו'. 

ועוד יש לדקדק בתוכן דבריו:

עז  א(  הוי  דברים;  ד'  תימא  בן  יהודה  מדברי  מעתיק  )במהדו"ב(  אדה"ז  כ"א( 
כנמר ב( קל כנשר ג( רץ כצבי ד( וגיבור כארי. אבל למעשה ביאר רק את הראשון 
והאחרון, והאמצעיים - קל כנשר ורץ כצבי לא הוסיף לבאר את משמעותם בעבודת 
האדם3. אך בטור, שממנו מועתקים עיקרי הדברים, אכן מבאר גם את אלו. ויל"ע 

למה אין אדה"ז מפרשם.

כ"ב( ולאידך נשאלת הקושיא על אדה"ז: מכיון שאינו מבאר את תוכנם - מדוע 
אכן מעתיקם4.

ג. והנה, להבנת הדברים יש להקדים עוד דיוק עקרי, והוא שבמהדו"ק נקראו 

3( ועי' בבדי השולחן סוף סק"ש שהעור בזה וז"ל: “ואדמו"ר ז"ל לא פירש כ"א עז כנמר וגבור כארי, 
אפשר מפני שבשו"ע הוזכרו רק אלו - במחבר וברמ"א" ע"כ. וק"ק, שהרי בשו"ע )מחבר ורמ"א( אינו 
מעתיק כלל את דברי יהודה בן תימא, רק “יתגבר כארי" כבמהדו"ק, משא"כ במהדו"ב שמעתיק את כל 

המימרא  כהטור, שוב צ"ב מדוע לא פירשן )כהטור(. 

4( ועי' בלקו"ש חט"ז ע' 361 ואילך, שמבאר החילוק בין מהדו"ק ובתרא בענין “אני מעורר השחר 
ואין השחר מעיר אותי". ועי"ש הערה 89. וחשוב להדגיש עוה"פ, שכותב הטורים מתעכב בעיקר על סעי' 

א' מהדו"ב, וחילופו במהדו"ק, ועפ"ז בסדר הענינים, ותו לא )- סעיפים ד-ה שבמהדו"ב וחילופו(.
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הלכות אלו “הלכות הנהגת האדם בבוקר" )כהטור ושו"ע( אבל במהדו"ב שינה בזה, 
וקוראם “הלכות השכמת הבוקר", וי"ל, שבזה מניח אדה"ז יסוד גדול להבנת דבריו 
במהדו"ב, באמרו שכאן עוסק בדינים השייכים ל"השכמת )האדם( בבוקר" דהיינו 
בעת קומו, ולא בדיני “הנהגת האדם בבוקר",  השייכים גם לאחר קומו, וכהכותרת 
במהדו"ק. אשר לכן הנה במהדו"ב בתחילת סעיף א' כתב רק הדינים השייכים לעת 

קומו, וממשיך ע"פ סדר השכמת האדם בבוקר.

הלכך, הדבר שנוגע ראשית כל “כהתחלת )ויסוד קיום כל( השו"ע"5 היא להיות 
“עז כנמר שלא להתבייש מפני בנ"א המלעיגים", שהוא יסוד גדול לעבודת האדם 
גדול בעבודת  כלל  כנמר לפי שהוא  בעז  “והתחיל  וכלשון הטור  היום,  כל  במשך 
בוראו ית', לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה ...", והוא נוגע 
גם מיד בקום האדם משינתו - שלא להתבייש מפני בנ"א שמלעיגים בזה, וצריך 

להיות “עז" כדי שלא להתפעל מהם )ובזה מבואר דיוק ג'(.

ומה"ט נמי אינו מבאר  את משמעות קל כנשר ורץ כצבי, דאע"ג שהם יסודיים 
בעבודת האדם, מ"מ אין להם שייכות למצב האדם בעודו שוכב על מיטתו, כי “קל 
שירוץ  היינו  כצבי"  ו"רץ  ברע,  מראות  עיניו  את  להעצים  למהר  פירושו  כנשר" 
לדבר מצוה )הטור(, ודברים אלו שייכים רק להלן בעבודת האדם במשך היום )ובזה 

מבואר דיוק כ"א(.

]ולפי"ז מובנת )לכאורה(  גם מה שמשמיט אדה"ז במהדו"ב מש"כ במהדו"ק ס"ד 
“ואם אינו יכול להשכים קודם אור הבוקר, מ"מ לא יאחר זמן התפילה שהציבור 
מתפללין" )עי' מ"מ וציונים( - כי כאן הוא הלכות “השכמת הבוקר", ודין הנ"ל נוגע 

יותר בהלכות תפילה ששם דן אדה"ז בנוגע לתפילה בציבור6[.

“שלכך  במהדו"ק  מש"כ  במהדו"ב  אדה"ז  שהשמיט  מה  גם  מבואר  אולי  ובזה 

5( לשון כ"ק רבינו אג"ק חכ"ה ע' קמט. וברבוי מקומות.

6( שו"ר מש"כ בספר “שלחן הזהב" )להרה"ג רשד"ב פרידלנדר שליט"א(, ששם דן הרבה בהחילוקים 
שבין מהדו"ק ומהדו"ב, ור"ל בפשוטו: “לפי שבמהדו"ב מדבר לעובדי ה', ולגבם אין מקום להביא זאת 
כדבר המוטל עליהם בטור ‘עובדי ה'', דדבר פשוט הוא ושייך יותר להלכות תפילה". הנה ]מלבד זאת 
דלאו רישא )עובדי ה'( סיפא )שייך להל' תפילה(, הנה[ לענ"ד צע"ג מש"כ שבמהדו"ב מדבר ל"עובדי 
ה'" )דוקא(, שהרי כתב אדה"ז בסוף הסעי' “וזו מידה בינונית", ובסעי' ב' ממשיך  “אבל ראוי לכל ירא 
שמים, וכל החיל, אשר נגע ה' בלבו" וכו', ו)לכאורה( דבר הפשוט הוא שהשו"ע נכתב באופן השווה לכל 
נפש, ולא רק לעובדי ה'. ולכן בפשטות צריך אדה"ז לכתוב דינים  ששייכים לרוד בנ"א, שלע"ע אינם 

‘עובדי ה''.

)ולהעיר מלשון לקו"ש שם ע' 102 “משא"כ אין מהדורה תניינא האט דער אלטער רבי מכריע געווען 
“כהמקובלים", ובמילא איז דאס כולל אויך הנהגות וועלכער זיינען פארבונדען מיט העכערע מדריגות 
ל"מדריגות  ששייכים  ענינים  )“אויך"(  גם  כלל  שאדה"ז  א(  בזה:  פרטים  וב'  עכ"ל.  הי'",  עבודת  אין 
סותר להמועתק אח"כ שם   וכמובן שאי"ז  אלו.  ענינים  גם  כלל,  ב( אדה"ז  אלו.  רק  ולא  ה'",  בעבודת 

)שוה"ז( מלקו"ש חט"ז ע' 361. וקל(.
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היום,  במשך  לעבודתו  נוגעים  אלו  דברים  כי   - נשמתו"  לו  מהחזיר  ולכך  נברא 
שיעבוד אותו משום שלכך נברא והחזיר לו נשמתו, ובמהדו"ב עוסק רק בהלכות 
הנוגעים להשכמה כנ"ל. )ובזה מבואר דיוק י"א. ועי'  להלן בסוף, די"ל שאדה"ז 

רמז עכ"פ לענין זה בהמשך הסעי', עי"ש(.

)אגרות  ואילך  נה  ע'  ושם  רבינו,  כ"ק  של  מאג"ק  ל"ב  חלק  נתפרסם  ועתה 
וגבור  כנמר  עז  רק  מבאר  שאדה"ז  מה  לתרץ  אלו  דברים  יסוד  כתב  י'אתתקפב( 
יתבייש  שלא  זה  רק  נוגע  ובזה  הבוקר,  השכמת  בהל'  קאי  “אדה"ז  וז"ל:  כארי, 
מהמלעיגים )על השכימו( ושיתגבר על יצרו שמונעו מלהשכים - ולכן נקט אדה"ז 
בפי' וגיבור כארי )לא כהטור, כ"א( כהשו"ע, אף שהתחלתו )במהדו"ת( כבטור ולא 
כבשו"ע )משא"כ - במהד"ק(", עכ"ל. ועי' גם בפירוש “נחלת צבי" להשו"ע, )בנוגע 
לעינינו(: “הרב בעל ש"ע קיצר וכתב גבורת הארי לבד, והטור .. וגם לפי שעיקר 
כוונת הר"ב בש"ע להורות לנו דין העמדת בוקר, לכן לא הזכיר שאר הפרטים דלא 
שייכי להעמדת הבוקר" עי"ש שמפרט. )אולם לפי מכתב הנ"ל )וכנ"ל( נמצא ש"עז 

כנמר" שייך ג"כ להלכות אלו(.

סעי'  שבמהדו"ק  ההתבוננות  השאיר  שבמהדו"ב  מה  הטעם  לבאר  יש  ועד"ז   
 -( מקדמו  לשנות  אדה"ז  רצה  שלא  כידוע  דהנה,  חצות".  “תיקון  לאחר  עד  א-ב, 
הטור ושו"ע ומפרשיהם -( כ"כ, ואלא שבדקדוק לשונו נמצאים אוצרים של חדושים 
והגהת  )המחבר  השו"ע  סדר  על  דבריו  כתב  במהדו"ק  הנה,  לכן  אשר  וכו',  וכו' 
הרמ"א(. אבל במהדו"ב שינה סדר הדברים, שבזה מבוארים דבריו ביותר, ולכן כתב 
זו שייכת  זו רק לאחרי כתבו את סדר “תיקון חצות", שהרי התבוננות  התבוננות 
לכולם - הן לה"מדה ביננות", והן ליר"ש, וכדכתב אדה"ז בס"ד “... לקום בזריזות 
בחצות, או קודם עמוד השחר במידה בינונית" - כל אחד לפי ענינו. ולכן, לאחרי 
שכתב סדר ההשכמה לכאו"א, ושצריך להעיז פניו ולהתגבר כארי - כותב אדה"ז 

במה להתבוננן כדי שיצליח בענין זה. 

נקודה בזה, שבמהדו"ב שינה אדה"ז בס"ה מחילופו מהדו"ק ס"ב, ששם  ועוד 
מתחיל “וכן יחשוב .. כישיבתו ותנועותיו והוא לפני מלך גדול ..." משא"כ כאן “וזה 
כלל גדול במעלת הצדיקים ההולכים לפני האלקים כמש"כ שויתי הוי' לנגדי תמיד 
...", כי במהדו"ב מוסיף בסופו “ואם לא יגיע אליו מיד, יעמיק .. וגם ישוב בתשובה 
שלימה ..." - ולכן לא כתב “וכן יחשוב" שהרי לאו דוקא יחשוב בזה, דאם לא יגיע 
אליו מיד - יצטרך להעמיק בזה, ולשוב בתשובה שלימה וכו', וכמש"כ כ"ק רבינו 
כזו(, שאדה"ז הוסיף  )ששם איתא תוכן  בהערת על שיעורים בספר התניא פמ"ב 
זה במהדו"ב כיון שכאן כותב אדה"ז “בפרטיות ובפנימיות יותר", ולכן במקרה כזו 
ודאי הדבר שתחילה יטול ידיו ויקום ממטתו, וכמו שממשיך אדה"ז בס"ו “ואעפ"כ 
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יקום,  .. אלא  ולא אפי' לדבר בדברי תורה בעודו שוכב על מטתו  אין לו להרהר 
ויעמוד או ישב באימה וכו'". ומה"ט נמי אין שייך שיכתוב זאת לעיל )ובזה מבואר 

דיוק ט'(.

ד. ולאור כל הנ"ל יש לבאר ג"כ מדוע כותב אדה"ז במהדו"ב “ואין לו לדבר ולא 
אפי' להרהר בד"ת בעודו מושכב על מטתו" וכו' - דוקא בסעי' ו'. דהנה, מלבד זאת 
שבמהדו"ק כותב זאת בהמשך לההתבוננות “לפני מי הוא שוכב", וממשיך: “ולכן 
יקום .. ואל יאמר" כו', ובמהדו"ב מופיע התבוננות זו בסעי' ה' )כמבואר לעיל(. - 

וכנ"ל.  )כבמהו"ק  ית'  לזרזות הקימה לעבודתו  בנוגע  הנה במהדו"ב לא כתבו 
דכנ"ל - אי"ז שייך כ"כ מיד בקומו ממיטתו, שאי"ז דבר שנחוץ להתבונן בו מיד 
בקומו משינתו(. אשר לכן לא כתבו אדה"ז בההלכות שעוסקים בענינים הנוגעים 
מיד בקומו משינתו, אלא )בעיקר( בנוגע למש"כ שמותר לומר “מודה אני" אף קודם 
שנטל ידיו, כי אין בו שמם מהז' שמות שאינם נמחקים וכו'. וממשיך “אבל אסור 
להוציא ד"ת מפיו בידים מטונפות. אבל להרהר בד"ת - מותר. ואעפ"כ, אין לו" 
וכו'. אלא שכ"ז שייך דוקא בשלא נטל ידיו )ובמהדו"ק לא איירי בזה כלל(. ומוסיף: 
“גם אם נטל ידיו, אלא יקום ...", וצריך לבאר מדוע אכן ג"ז אין לעשות: “שנא' 
הכון לקראת אלוקיך ישראל". כלומר, שעיקר ההקפדה כאן, הוא )לא לענין הזריזות 
בעבודתו ית', אלא( שילמוד באימה ולכן “ויעמוד או ישב  - באימה", דאין נ"מ אם 

יעמוד או ישב )אף על מיטתו(, כי העיקר הוא שתהי' באימה.

בנוגע  מדבר  אינו  שכאן  כיון  מלבושיו",  וילבוש  כותב.  אינו  במהדו"ב  ולכן, 
לקימה ממטתו, אלא ש"יקום" - ובנוגע לזה אין נ"מ אם או יעמוד או ישב, ואפי' 
במטתו. ולכאורה, לפי"ז מובן מדוע א"צ שיזהיר לקום “מיד" “ובזריזות". משא"כ 
וילבוש  יעמוד,  שדוקא  מובן   - ית'  לעבודתו  להקימה  בנוגע  שמדבר  במהדו"ק, 

מלבושיו מיד ובזריזות דוקא )ובזה מבואר דיוקים י"ב-י"ג-י"ד-ט"ו-ט"ז-י"ז-ח"י(.

דהנה  במהדו"ב.  אדה"ז  דברי  צודקים  הדברים,  במקור  מעניינן  כד  ובאמת, 
במהדו"ק צויין לעולת תמיד )סק"ב( ואלי' זוטא )סק"ב(, ומשם העתיק אדה"ז את 
איתא  ושם  א(,  ע"ב,  ד'  )ח"א  להזהר  מקורו  ציין  תמיד  ובעולת  במהדו"ק.  דבריו 
ושמע  ‘הסכת  וכתיב  ישראל'.  אלוקיך  לקראת  ‘הכון  כתיב  ואמר,  “פתח  בזה"ל: 
בגופא  בעאן לאתתקנא  דאורייתא  ומילין  כוונה,  בעאן  דאורייתא  מילי  ישראל'.- 
אלא  כלל,  בבוקר  לקימה  בנוגע  אלו  דברים  נאמרו  ורואין שלא  כחדא",  ורעותא 
ויש מקום לומר,  וכבוד שנצרכים בעת לימודו.  והכוונה  בנוגע למילין דאורייתא, 
באמת  כי  כבמהדו"ק,  הנ"ל  לפוסקים  הדברין  כמקור  צויין  לא  במהדו,ב  שמשו"ז 

מקורם טהור הוא מהזהר גופי'.
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על  )כ"כ(  ולחלוק  לשנות  רצה  לא  כידוע  הנה  שבמהדו"ק  עוד,  י"ל  ועפ"ז 
הפוסקים שקדמו לו, לכן כתב אדה"ז “ואל יאמר" כו' בהתאם למה שהם הביאוהו. 
אמנם, במהדו"ב כידוע שהרחיב אדה"ז את ידו לשנות ולחלוק, לכן שינה, וחידש 
שבמהדו"ב  מלקו"ש,  )בההערה(  לעיל  להמובא  מאד  ומתאים  כנ"ל.  גדול  חידוש 
הכריע כהמקובלים, לכן כתב אדה"ז את דבריו בהתאים למה דאיתא בזהר, שלימוד 

התורה צ"ל באופן מכובד.

בנוגע  מדבר  אינו  שכאן  כיון  מלבושיו",  וילבוש  כותב.  אינו  במהדו"ב  ולכן, 
לקימה ממטתו, אלא ש"יקום" - או יעמוד או ישב, ואפי' במטתו. ולכאורה, לפי"ז 
“ובזריזות". משא"כ במהדו"ק, שמדבר בנוגע להקימה  א"צ שיזהיר לקום “מיד" 

לעבודתו ית' - מובן שדוקא יעמוד, וילבוש מלבושיו מיד ובזריזות דוקא. 

גווני  בתרי  משתמע  ישראל"  אלוקך  לקראת  “הכון  שהפסוק  לפי"ז,  ונמצא 
בעבודתו  הקב"ה  לקראת  א"ע  שיכין  היא  הכוונה  שבמהדו"ק  ובתרא.  במהדו"ק 
ית'. משא"כ במהדו"ב הרצון הוא, שמכיון שלומד תורה ה', צריך לעשותו באופן 

המתאים, ויכין א"ע לקראת הקב"ה.

מתאים  שבמהדו"ק,  גרידא.  ל"שנאמר"  שנאמר",  “משום  בין  החילוק  וזהו 
פשטות ל' הכתוב למש"כ אדה"ז, ולכן כותב “משום". משא"כ במהדו"ב, הנה יש 

לקום וכו' כמו שנאמר וכו', כיפשטות הכתוב אינו מדבר דוקא בנוגע לד"ת.

ה. והנה להבנת שארי הדיוקים בענין “עז כנמר" יש להקדים מש"כ המהרש"ל 
בחידושיו על הטור, הביאו הב"ח )ד"ה וז"ל המהרש"ל( והפרישה סק"ה, שמלשון 
הוא  הלעגה  והבושה.  “הלעגה,  ענינים:  ב'  דיש  כנמר" משמע  ל"עז  בנוגע  הטור 
שמלעיגין עליו, אף שהוא אינו מתבייש. והבושה הוא מה שהאדם מתבייש מלעשות 
יל"ע  ולפי"ז  עכ"ל.  ודו"ק"  מלעיגים  שאינם  אף   - חשובים  אנשים  בפני  מצוה 
במש"כ אדה"ז במהדו"ק סעי' ג', א( “שלא להתבייש מפני בנ"א המלעיגים עליו", 
ב( “ומ"מ לא יענה דברי עזות כנגד המלעיגים שלא יקנה קנין להיות עז פנים ...'", 
ולכאורה, אם מדובר בבושה, “שלא להתבייש", מדוע מזהיר אדה"ז דאע"פ שאין 
להתבייש מ"מ אין לענות להם דברי עזות - דלמי יענה, הרי ענין הבושה הוא )דוקא( 

בלי השמעת קולם?!

ועל כרחין למימר שאדה"ז במהדו"ק לא חשש לדיוק זה, ואכן התכוון רק בענין 
הנה  חשובים,  בנ"א  מפני  מעצמו  מתבייש  כאשר  ]אבל  בפועל.  עליו  שמלעיגים 
מה  ובהקדים  א-ב.  שבסעי'  בההתבוננות  דבריו  מתוכן  אדה"ז  זאת  שהבהיר  י"ל 
שביארו מפרשי הטור כוונתו בזה שהעתיק מש"א ריב"ז לתלמידיו “יה"ר שתהא 
מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם" - שכוונת הטור בזה הוא דלכאורה איך יניח 
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האדם מצות הבורא ית' מפני בנ"א המלעיגים? ולזה מביא הטור שכבר מצינו כן 
מריב"ז שהזהיר תלמידיו בזה בענין היראה.

ועד"ז י"ל בנדו"ד, דהטעם שיתבייש מפני בנ"א ולא מהקב"ה, הוא משום שהם 
רואים אותו משא"כ הקב"ה ח"ו אינו רואהו - ובההתבוננות שבסעיפים הקודמים, 
ד"מלא כל הארץ כבודו" ועומד עליו ורואה המעשיווששוכב לפני ממ"ה הקב"ה 

וכו', ממילא אין מקום לטעות כזו[.

אבל במהדו"ב שינה בזה, שכתב “מפני בנ"א מלעיגים" )סתם( ולא כתב “עליו", 
וי"ל הכוונה בזה, שכאן מדובר לא ע"ד בנ"א המלעיגים עכשיו בפועל ממש, אלא 
בבנ"א הידועים להיות “מלעיגים", ולכן הוא מתבייש מהם )או מפני שנוכחים כאן, 
או שידעו על אודות קימו - במשך היום(, וכותב אדה"ז שאין להתבייש מהם וכו'. 
ולכן השמיט ההזהרה שלא לענות להם דברי עזות - שהרי אין למי לענות, כי לא 
מדובר בבנ"א המלעיגים עליו עכשיו בפועל ממש7. ולכאורה יש לבאר עפ"ז הטעם 
למה משמיט במהדו"ב “בעבודת בוראו ית'" וכיו"ב )כבמהדו"ק(, דבלשון זה  משמע 
קצת שמלעיגים עליו עכשיו בעבודתו, וכהרמ"א, ומהדו"ק8. )ובזה מבואר דיוקים 

ד'-ה-ו'-ח'(9.

7( ולפי מש"כ בפנים, אולי יש לבאר לשון הרמ"א שנתחבטו בהנו"כ. דהנה, הרמ"א כתב בתחילת 
ונתחבטו  כו'".  לכת  בהצנע  גם  ית'  השם  בעבודת  עליו  המלעיגים  בנ"א  מפני  יתבייש  “ולא  א'  סימן 
המפרשים בפי' מילת “גם", ראה בפמ"ג  א"א סק"ב, בשמן המאור שם, וביד אפרים שם )וראה גם תולדות 
יעקב יוסף פ' כי תצא(, וכל אחד פירש כדרכו כוונת הרמ"א. אך, כמו שהעיד היד אפרים בעצמו דלפי 

פירושים אלו אין המילה גם, מתיישר בטוב.

אך, לפי מש"כ בפנים י"ל, דהרמ"א בא לרמז )ע"ד( לענין השני באל יבוש מפני נמלעיגים, דאפי' 
במקרה שהוא בצנעא וליכא מלעיגים, מ"מ אל יתבייש ויתעצל בעבודתו. ולהעיר ממ"ש הפרמ"ג שם 

בתחילת דבריו. ודו"ק היטב

8( ולהעיר ממה ששינה אדה"ז במהדו"ק מהרמ"א, שברמ"א כתב “בעבודת השי"ת". ואדה"ז כתב 
“בעבודת בוראו יתברך". וי"ל הטעם לפי מש"כ בהערה הקודמת, שהר"א חשש גם לענין הבושב. על כן, 
כתב הלשון “בעבודת השי"ת" - לאו דוקא בעבודתו, אלא אפי' אחרים וכו' )וכ"ז רק רמז כמובן, דבפשטות 
מיירי בענין הא'(. משא"כ אדה"ז במהדו"ק מפרש בסעי' זו דוקא כשמלעיגים עליו בפועל )וכההמשך 
“ומ"מ"(, לכן כתב “בוראו" דוקא. ובמהד"ו, )מלבד מש"כ בפנים( - כדי שלא ליכנס לכ"ז השמיט תיבות 
אלו לגמרי. ועוד דלכאורה א"צ בהם כיון שכתבם מיד לאחרי “לעשות רצון אביך שבשמים" )עי' להלן 

בסופו מדברי הפרישה. ומובן שאין צורך לאדה"ז לחשוש לדיוק זו(. 

9( וראיתי  מש"כ בספר “שלחן הזהב" שכתב לתרץ מה שהשמיט אדה"ז במהדו"ב “ומ"מ לא יענה 
דברי עזות" וכו', שהוא משום ש"כאן הביא אך כדי לזרזו בקימה בבוקר, וע"כ לא הי' מקום לפרט כיצד 

לנהוג עם המלעיגים". )משא"כ במהדו"ק שהביא זאת לענין המשך ההנהגה במשך היום(.

ולא זכיתי להבין, שהרי לפי דרכו שם שמדובר במלעיגים ממש )כדבריו לפני הנ"ל(, נמצא דזהו פרט 
שאכן נוגע עכשיו כאשר מלעיגים עליו בנ"א.

האומנם, דלפי מש"כ יש לקיים סברא זו. שהרי כאן לא מדובר בבנ"א המלעיגים בפועל, אלא בענין 
הבושה, שלזה אין צורך לבנ"א המלעיגים עכשיו, ומובן למה שייך מיד בקומו משינתו. ובאמת, דאי אמרת 
שמדובר במלעיגים בפועל - קשה להולמו, דע"כ למימר שיש בנ"א באותו חדר שילעיגו, ואינו רגיל כלל 
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היא  הגבטרה  “ועיקר  במהדו"ב  אדה"ז  שהוסיף  דהטעם  לומר  אפשר  ]ולפי"ז 
ואומר   - וכו'  פניו  להעיז  כנמר,  עז  תהי'  איך  לומר  שממשיך  משום  הוא  בלב" 

ש"עיקר הגבורה היא בלב".[ 

ואעפ"כ י"ל, שבדקדוק לשונו בהמשך דבריו רמז גם לענין ההלעגה - “להתגבר 
על יצרו לנצחו כגבור המתגבר על שונאו לנצחו ולהפילו לארץ", שהכוונה בזה היא 
גם לשונאיו שמלעיגים עליו בעבודתו וכו' )ואעפ"כ, א"צ שיזהיר שלא לענות דברי 

עזות, שהרי כתב “עיקר הגבורה היא בלב", ובזה מבואר דיוק ח'(.

]ועוד י"ל שרמז גם לענין הזריזות “רץ כצבי" - ע"פ מש"כ בתניא פכ"ו “כלל 
גדול כי כמו שנצחון דברי גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה הנה, אם 
האחד הוא בעצלות וכבידות - ינוצח בקל, ויפול גם אם הוא גבור יותר מחבירו, ככה 
ממש בנצחון היצר א"א לנצחו בעצלות וכבידות, כ"א בזריזות וכו'" וק"ל[ )ובזה 

מבואר דיוק י"ט(.

ו. ועדיין נשאר לבאר מש"כ בתחילת מהדו"ב “יהודה בן תימא אומר .. קל כנשר 
ורץ כצבי .." ד)כנ"ל( לכאורה צ"ב מהי הצורך בהם. והנה בלקו"ש חכ"א ע' 282 
צריך  התורה  ללימוד  “הודאה", שכהקדמה  מלשון  הוא  ד"יהודה"  מבאר,  ואילך10 
בהבנה  בתורה  לעסוק  צריך  לאחרי"ז  הנה  אלא, שאעפ"כ  וביטול.  הודאה  להיות 
והשגה, ולזה ממשיך “בן תימא", שיהודה הוא באופן של “תימא" - כעונה אחרי 
ההקדמה  וזהו  ויקרא(.  ר"פ  משרים  )מגיד  הפיך"  המדברת  המשנה  “אני  הקורא, 

הכללית לכל השו"ע: “יהודה - בן )באופן של( תימא"11 )ובזה מבואר דיוק א'(.

ומלבד זאת, דלפי"ז אפשר ליישב מה שאדה"ז מעתיק את כל המימרא, הנה ע"פ 
המשך השיחה מתבאר בטוב טעם מה שאדה"ז מרמז בזה; דממשיך שם בסעי' י"ט 
לדייק, דלכאורה מהו הצורך ללמוד הוראת אלו דוקא מ"נמר" )וכיו"ב(, ולכאורה 

וכלל )והלא אמרו: אוי לרשע או לשכינו", ו"הרחק משכן רע" וכו' וכו'(, אלא אי אמרת שמדובר בענין 
הבושה - מובן ששיך בכל מצב איך שהוא.

ומש"כ “ועוד, שבמהדו"ב קיצר בפרטים שאינם מעצם ההלכה )ראה לקו"ש חכ"ו ע' 95 הערה 8(" - 
יל"ע טובא )לפי דרכו, שמדובר במלעיגים ממש( האם זהו אכן רק דבר פרטי. כי לכאורה אפשר לומר כלל 
הנ"ל רק בנוגע לפרטי ההלכה דקום ועשה. אבל הכא, אם נאמר שמדובר במלעיגים ממש, הרי מכיון שאין 
להתפעל מהם, צ"ע אם אפשר לומר שקיצר אדה"ז להזהיר בשוא"ת, שמ"מ לא יענה דברי עזות כו'. דהא 
תינח בקו"ע השמיט כמה פרטי דברים, אבל בענינים דשוא"ת, שמתתעפים ממה שכן כתב - לכאורה א"א 
לקצר ולהשמיטם. ובסגנון ההערה בלקו"ש שם “בנדו"ד )פ' המן( אי"ז רק קיצור, כ"א שנוי", ודו"ק בכ"ז.

10( וראה לקו"ש חכ"ו ע' 49 )וראה גם לקו"ש חט"ו ע' 256 בהערות( שמבאר עוד: לפי שרצה לפתוח 
ספרו )מהדו"ב( בשם הוי', ושם יהודה “כולו על שמו של הקב"ה" )כנ"ל בהערה( - כלול בו כל שם הוי'.

כל  מעתיק  שאדה"ז  מה  מובנת  מ"כ(,  )פ"ה  אבות"  לפרקי  ב"ביאורים  המבואר  ע"פ  ולכאורה   )11
ואפשר  לכאורה(.  כנשר"  מ"קל  )חוץ  היום  בתחיל  מיד  שייכות  לכולו  יש  רמז  דבדרך  הלזו,  המימרא 

שמהרמזים שבזה, מתכוון אדה"ז גם לפירוש הרע"ב שם, שהכוונה הוא לדברי תורה עי"ש.
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הי' מספיק לומר: הוי עז, ותו לא. ומבאר שבא )אדה"ז( ללמד, כי גם מנמר )וכל 
שאר חיות טורפות( יש ללמוד הוראה, ומחויבים ללמוד הימנו וכו', עי"ש באורך12. 
ולפי"ז מובן מדוע מעתיק אדה"ז את כל המימרא - כי יש ללמוד הוראת מכל החיות, 

לא רק מנמר13 )ובזה מבואר דיוקים ב-כ"ב(.

ז. והנה, מה שהוסיף אדה"ז במהדו"ב, לאחרי מש"כ “וכן צריך כל אדם להתגבר 
.. לקום משינתו ..  לעבודת בוראו", י"ל הכוונה בזה ע"פ מש"כ הפרישה )סק"א( 
אביך  רצון  “לעשות  מר"י  לאחרי שהעתיק  אף  הטור,  שהוסיף  דמה  דבריו,  בתוך 
)ולכאורה, מאי קמ"ל “בעבודת  ית'"  גדול בעבודת בוראו  שבשתים" שזהו “כלל 
בוראו"(, “דלא תימא, הני ד' דברים שאמר ר"י - בעזבת החטא, לא בקיום המצוה, 
דעשיית חטא מקרי ג"כ עשיית רצון אביך שבשמים וכו', לכן אמר ‘בעבודת בוראו', 
רצונו לומר, שלשון ‘לעשות' משמע ודאי עשיית המצוה, לא שב ואל תעשה", וי"ל 
לקום   - איזה עשיה  לו לעשות  לראשונה שיש  כאן שאומר  כי  בנדו"ד,  גם  כעי"ז 
ממיטתו, לכן מבהיר נקודה זו בדיוק לשונו. וביותר נראה שר"ל, דלא יקום משום 
שיש לו להרויח בפרנסתו וכיו"ב בשאר צרכי האדם, אלא יקום “לעבודת בוראו" 

)ובזה מבואר דיוק כ'(.

ובנוגע למה שלא כתב אדה"ז במהדו"ב “ואף אם יסיתנו יצרו לאמר עדיין לא 
שבעת משינתך וכו'", אפשר, שבמש"כ במהדו"ב “וכן צריך כל אדם להתגבר על 
יצרו כארי לקום וכו'"  - ודאי שהכוונה היא לטענה זו, דבמאי מסיתו יצרו מלקום 
כארי  ב"גבור  הראשון  הענין  דודאי  די"ל,  לפרטו.  וא"צ  זו,  טענה  מלבד  משינתו 
עיקר הגבורה היא בלב להתגבר וכו'" הכוונה היא )מלבד זאת שהוא יסוד לכל היום, 
מ"מ כאן בעיקר הוא( לפיתוי היצר שמוטב לו לישן על מיטתו מישעמוד לעבוד 

עבודת בוראו )ובזה מבואר דיוקים ז-יו"ד(. 

 • 

12( ויש להעיר מברכות )ח, ב( “אמר ר"ע, בשלשה דברים אוהב אני את המדיים", ובעין יעקב: ויש 
ללמוד מזה, שכל דבר שיש בו דרך ארץ וצניעות, אף שהגויים עושים כן, מותר לישראל לעשות כמותם, 

)עי"ש שאין בו משום “ובחוקותי לא תליכו"( - אפי' מגויים למידים הנהגות טובות.

ולהעיר ממש"כ הגר"א  )אמרי נועם ד"ה אני( בנוגע להמשך הגמ' “אני צויתי למוקדשי' תני ר' יוסף, 
אלו הפרסיים המקודשים ומזומנים לגיהנם" - דמשמעינו, שרק בדברים אלו יש ללמוד מהם, אבל לא 

משאר מעשיהם, )דאדרבה, מזומנים לגיהנם בשבילם(.

13( ולהעיר, שבמהלך שיחה זו, נראה שיטת כ"ק רבינו )הנ"ל במכתבו(, שכוונת אדה"ז בעיקר היא 
לעז כנמר, - שבשיחה שם לא הוזכר אף קל כנשר - ורץ כצבי רק בסוגריים “מ'דערמאנט אויך “צבי"" 
- מזכירים וכו'. ומה שלא השתמש ב"גבור כארי" - י"ל בפשטות כי הוא אינו צריך ביאור )מדוע לומדים 
הימנו( שהרי כמה דברים לומדים מהארי )שהוא מלך החיות( - עי' בשערי תשובה סק"א. ביאורי הגר"א 

סק"ב. ובהנסמן שם. 
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הפסק בין ש"י לש"ר כשאינו גורם לברכה
 הת' לוי יצחק שי' ראקסין
תלמיד בישיבה

יד  של  תפילין  בין  להפסיק  “אסור  כב:  סעי'  כה  סי'  חאו"ח  אדה"ז  בשו"ע   
לתפילין של ראשן, אפילו במקום שאין גורם לברך ב' ברכות על תפילין של ראש, 
וכן המניחין תפילין דרבינו  כגון אותם המניחין תפילין בחול המועד בלא ברכה, 
תם, צריכים לתכוף ולסמוך תפילין של יד לתפילין של ראש בלי שום הפסק שיחה 
בינתים, שנאמר והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, ולא נאמר ‘והיו' לזכרון 
בין עיניך, אלא משמע ששתיהם נחשבים להוי' ועשיה אחת מחמת שצריך לתוכפן 

זו אחר זו בלא שום הפסק. 

אבל מ"מ, מותר לענות קדיש וקדושה וברכו ואמן על כל הברכות בין תפילין של 
יד לתפילין של ראש בתפילין דרבינו תם או בחול המועד מי שאינו מברך עליהם, 

כיון שאינו גורם לברך ברכה שאינה צריכה על תפילין של ראש". עכלה"ק.

חול  בראשונה  הזכיר   - איסור  לענין  הסעיף  דבתחילת  תשכח,  דייקת  וכד 
ברכה,  בלא  דחוה"מ  תפילין  המניחין  אותם  )“כגון  דר"ת  תפילין  ואח"כ  המועד 
וברכו,  בזה לענין היתר עניית קדיש קדושה  ושינה  וכן המניחין תפילין דר"ת"(, 
דאחלופי דוכתייהו; שהזכיר חול המועד רק לאחרי תפילין דר"ת )“בתפילין ד"ת, 

או דחוה"מ"(. ויל"ע מהי הכוונה בזה.

וכפי הנראה הטעם פשוט הוא, דשאני חול המועד מר"ת בזה שלחוה"מ יש שעת 
איסור מדינא, שאז אם מפסיק גורם לברכה שאינה צריכה14, משא"כ בתפילין דר"ת 

14( ולכאורה מטעם זה גרידא יש לאסור הדיבור )אף בלא זה דהוי הפסק בזמן( וכפי פסק אדה"ז בשו"ע 
כאן סעי' כא שאין להפסיק לענות קדיש קדושה וברכו עם הציבור, כיון דהוי הפסק הגורם לברכה על 
ש"ר, “אלא שותק ומכיון למה שהציבור אומרים כמו שיתבאר הטעם בסי' קד". והא הכא, אע"פ שמפסיק 
בשתיקה )דג"כ הוי הפסק דיש למעט בו עי' לעיל סעי' כ. לקמן סעי' כד(, מ"מ אינו צריך לברך שוב על 
ש"ר, ואסור לו להפסיק בדיבור כיון שבזה גורם ברכה יתירה. ומוכח מזה, שהעיקר הוא ההפסקה מעצם 

הדיבור )דעי"ז גורם היסח הדעת(, ולא בזמן )דלאו דוקא מסיח דעתו(.

 )ואף שחזר אדה"ז מפסק זה בסידור, מ"מ משיטה זה גופא שבשו"ע )דבי' עסקינן( נשמע חומרא זו 
דהפסק בדיבור(. ונראה מזה שעיקר ההפסק הוא בזה שמדבר, והוא הוא הגורם ב' ברכות דהוי הפסק של 
ממש. ומסגנון וסדר דברי אדה"ז בסעי' יג פשוט הדבר שעיקר חשש ההפסק הוא בכדי שתעלה הברכה 
נעשה  וה  ולסיכום: ההפסק אסור שגורם לברכה על ש"ר,  הם.  והדברים פשוטים  גם על ש"ר.  דש"י  

)בעיקר( ע"י דיבור. 

ד"א: בהיותי בזה הנה יש להעיר מדיוק לשון אדה"ז בענינינו, שכתב “ואם פסק וענה הוי הפסק בין 
ברכת תפילין ש"י להנחת תפילין ש"ר" )ומספיק הי' לכתוב “לתפילין ש"ר", בלי הוספת “הנחת"( - רמז 
בלשונו הזהב לדברי התוס' ברכות ס ע"ב ד"ה אשר קדשנו, בביאור שנוי נוסח הברכה דתש"י לש"ר, דעל 
ש"י מברכין “להניח", משא"כ על ש"ר “על מצות" - “כיון דתחילת הנחתו בזרועו יש לברך ‘להניח', אבל 
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מפני  מברך  אינו  שבשניהם  ]ואע"פ  ש"ר.  על  לברכה  גורם  ההפסק  אין  שלעולם 
הספק )לקמן סי' לא ס"ב לענין חוה"מ. וגם הנחת ר"ת הוא מספיקא כדלקמן סי' 
לד ס"ד-ה( מ"מ אינו דומה מי שיש לו שעת היתר למי שלעולם מותר[. ועוד זאת 
וכידוע  דרש"י,  בתפילין  שהם  כיון  בחומ"ה,  ההפסק  בחומר  ניתוסף  נמי  דמה"ט 
בכלל שקדושה יתירה יש בתפילין דרש"י על ר"ת )לקמן סל"ד ס"ט לענין שנוי 
רצועות(, לכן יש חומר נוסף להפסיק בין תפילין דרש"י )אף כשאינו גורם לברכה(, 

משא"כ בר"ת.

אשר לכן, הנה בנוגע לאיסורא, פשוט יותר שבחוה"מ אין להפסיק, ולכן מביאו 
)- ולא לכו"ע( תפילין  דר"ת,  אדה"ז בראשונה. ומוסיף שכן הוא גם להמניחים  
שאף הם לא יפסיקו. אבל לענין התירא )שמותר לענות קקו"ב(, הנה מובן שמותר 
בר"ת, וכ"ה גם בחוה"מ כיון דסוכ"ס אינו גורם לברכה יתירה )ואין גוזרין בו וכו' 

דהוי גזירה לגזירה(.

בשל ראש מברך ‘על מצות', ולא להניח שכבר התחיל והניח אחד מהם", לכן הכא שהפסיק ביניהם שוב 
הוי הנחה חדשה שאינה קשורה עם תש"י, הלכך צריך לברך על ש"ר.

ולכאורה קשה לפי"ז, דהו"ל לברך על ש"ר במצב זו “להניח תפילין", דשוב אינו “בתחילת הנחתו". 
יש ליישב דלא חלקו חכמים בתקנתם, ולעולם מברך “על מצות", על ש"ר, וכדאשכח כה"ג בכו"כ דוכתי.

ויש להעיר ממה שאמר הרבי בנוגע לזה שהרמב"ם כותב )בכל( הלכות תפילין  - “של ראש" לפני 
ש"י, והוא מפני הקדושה יתירה דש"ר -

]וגם בזה יש להעיר מל' אדה"ז לקמן סכ"ז סכ"א )בשונה משאר כל המקומות("אם פיחת משיעור 
אורך רצועה של תפילין ש"ר, וכן אם פיחת משיעור רוחב הרצועות בין ש"י, ובין תפילין ש"ר וכו'", וע"כ 
למימר, דטעמא דהכא הוא משום דלענין אורך מקיל אדה"ז רק בש"ר משא"כ בש"י )כדמשמע מסתימת 
לשונו, ועי' עולת תמיד סקי"ב(. אבל עדיין תקשי, דא"כ הו"ל לשנוי הלכתא דרוחב לפני אורך, מכיון 
שנוגע הן לש"י ולש"ר, ובפרק דבזה סיים לפנ"ז ס"כ. אך י"ל, דמשום החידוש דין שבזה, דלא כהשו"ע, 
חכן תנא ברישא )ע"ד “כיון דאתיא מדרשא חביבא לי'". יבמות ב, ב. וש"נ(. ואין כאן המקום להאריך 

בכ"ז.

ועוד יש להעיר מל' אדה"ז בסי' לג ס"ו, בנוגע לרצועה שנפסקה, שאין קשירה או תפירה מועלת בה: 
“בד"א, כשנפסקו תוך שיעורן. דהיינו, בש"ר: עד הטבור מצד ימין; ועד החזה מצד שמאל. ובש"י: עד כדי" 
וכו'. ובדוחק י"ל, דהיות ובש"י יש כמו"כ פרטים, וכמו שמפרט “עד כדי שתקיף הזרוע לקשור התפילה 
עם הזרוע, וכדי..," עי"ש., ויל"ע. ולהעיר, שגם בהמשך הסעי'  )כשאין בש"י כמה פרטים -( תנא ש"ר 

תחילה, והוא בפשטות משום דנקט כן ברישא.[ -

הנה יש להעיר מרמב"ם פ"א ה"א “ומניחין אותן על הראש. וקושרין אותן על היד". והוא בפשטות 
משום זהזכיר ש"ר תצילה. אבל דחוק הוא, דסוכ"ס מניחין ש"י תחילה. ואפשר י"ל, דרוצה לכתוב בנוגע 
לש"י דוקא הלשון קושרין, כיון דשייך רק בי' )דקושרין(. אבל גם זה דחוק. ואינו מסתבר לומר שחולק על 
התוס', דמידי דתליא בסברא הוא, )להעיר מב"ב קמב, סע"ב(. אמנם י"ל בהתאים לשיחת הרבי, דמכיון 
שיש קדושה יתירה בש"ר - חלק להם כבוד. ויל"ע. והעורני מו"ר הרה"ג מ"מ שניאור נ"י, דלפי מש"כ 
הקצוה"ש )בדי השולחן ס"ח סקמ"ב, ועי' בארוכה בסוף הספר ע' פו ע"ב ואילך - שקו"ט בזה נגד בר 
פלוגתו בעל ה"אשכבתא דרבי", עי"ש(, “שהקשירה על האצבע האמצעי היא מכלל מצות וקשרתם", הנה 
לפי"ז ניחא מש"כ הרמב"ם לשון “קשירה" דוקא בש"י - כי צריך לקשור גם לאחר שהניח ש"ר, - על 

האצבע. ודו"ק.
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טעם המנהג לתקוע תקיעות דמיושב על הבימה 
דוקא, וביאור לשון אדה"ז בזה.

 א' מהתמימים שי'
תלמיד בישיבה

ג': “נוהגים      איתא בשו"ע אדה"ז בנוגע לתקיעות מיושב סי' תקפ"ה סעי' 
לתקוע על הבימה במקום שקורין וכו'", ובסי' תקצ"ב סעי' ט' לגבי תקיעות מעומד 
כתב וזלה"ק: “נוהגין  שבתקיעות מיושב עולה התוקע על הבימה ותוקע שם מפני 
כבוד הציבור אבל בתקיעות מעומד כיון שהן בתוך התפלה אין מטריחין אותו לעלות 

אלא עומד ]במקומו - כן הגי'ה בקונטרס השולחן[ תוקע". עכ"ל.

ולכאורה נראה דתרי טעמי נינהו שעפ"ז מובן למה חוזר עוה"פ )בס' תקצ"ב( 
“נוהגין וכו'" ואינו כותב בקיצור כמו “אע"פ שנת' וכו'" וכיו"ב כדרכו בכמ"כ.

 ויש לבאר זה ע"פ המבואר בלקו"ש חלק ל"ט עמוד 43 הערה 1 דהטעם שתוקעין 
על הבימה שקורין הוא מצד השייכות דתק"ש עם מ"ת ע"ש ושם מביא דברי אדה"ז 
בסי' תקפ"ה הנ"ל )ועפ"ז יומתק מה שדוקא בנוגע לתקיעות דמיושב הוסיף אדה"ז 
בסי'  זה  דמטעם  י"ל  ועפ"ז  ודו"ק(  הנ"ל  שייכות  לרמז  שקורין"  “במקום  המלים 
תקצ"ב מתחיל שוב פעם “נוהגין וכו'" דעכשיו מביא טעם נוסף לתקוע על הבימה, 
ומובן שטעם הא' אין שייך בתקיעות דמעומד שאינן סמוכין כלל לקריה"ת, אלא 
שמחדש ביחס לדיני תקיעות דמעומד( המבוארים בסי' תקצ"ב )שאף להטעם שהוא 
משום כבוד הציבור אין צריכים לדקדק בזה בתקיעות דמעומד ודו"ק וק"ל. )שוב 
זכיני ה' לחזות בנועם דכעי"ז כתב הרב ע.ג.וו. שי' בהעו"ב אהלי תורה קובץ תרלט 

ע' 14, אלא דאישתמיט לי' דברי כ"ק אדמו"ר בהשיחה הנ"ל(.

 • 

“מעריצים ומקדישים וממליכים" מלרע
 א' מהתמימים שי'
תלמיד בישיבה

תפילת  בסוף  שחרית  שבתפילת  הוא,  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  שממנהגי  ידוע, 
“תתברך לנצח" שבברכת יוצר, אומר את התיבות “ומברכים ומשבחים ומפארים" 
ב"מעשה  )הובא  מלרע  וממליכים"  ומקדישים  “ומעריצים  התיבות  ואילו  מלעיל, 

מלך" ע' 19(.
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ואפשר יש להמתיק זאת ע"פ מה דאיתא בשו"ע אדה"ז הל' ק"ש סי' נ"ט סע' ג': 
“יש לומר ומעריצים ומקדישים וממליכים הכל במ"ם ולא בנו"ן, כי כל נוסח הברכה 
הוא לשון מקרא, ולשון מקרא הוא במ"ם ולא בנו"ן )ויש נוהגין מטעם הידועה להם 

לומר בנו"ן(" עכ"ל.

הרבי  הדגיש  ובכן, אפשר משו"ז  בנו"ן.  ולא  במ"ם  נדפס  אכן  אדה"ז  ובסידור 
תיבות אלו באמרו אותם דוקא מלרע. דבזה נשמע שהם נאמרים במ"ם, ולא בנו"ן. 

וק"ל.

 • 
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שונות

שנת ההסתלקות של הרבנית רבקה אם אדה"ז
 א' מהתמימים שי'
תלמיד בישיבה

כתוב בתוך הדברים, שכ"ק אדמו"ר הצ"צ שמע   )116 )ע'  בספר השיחות תש"ה 
סיפורים מהרבנית רבקה, אם אדמו"ר הזקן, בהיותו בן עשר שנים. והנה, מכיון שנולד 
הצ"צ ביום כ"ט באלול ה' תקמ"ט )ער"ה תק"נ(1, מוכח שחייה הרבנית רבקה )לפחות( 

עד לשנת תק"ס2. וכן הסכימו גם כ"ק אדמו"ר הריי"צ וגם כ"ק אדמו"ר מה"מ3.

אך דא עקא, דכ"ק אדמו"ר מה"מ כותב4 בזה"ל: “כשנולד אדמו"ר הזקן - יש 
ספק אם נולד בפוזן או אצל ליאזנע5. ולאחר כמה שנים ]כש[מתה אמו, הלך ר' ברוך 
]אולי לערוך לגלות?[", עכ"ל. וצ"ע, דהרי ר' ברוך נסתלק בשנת תקנ"ב6, וא"כ 
קשה איך “הלך ר' ברוך )לערוך גלות(" לאחרי הסתלקותה של הרבנית רבקה בשנת 

תק"ס, בא בשעה שנסתלק בשנת תקנ"ב.

ואבקש מקוראי גליון להעיר בזה.

1( ראה “ספר התולדות" להצ"צ ע' 17, וש"נ.

2( עיין אגרת סג שנזכרה בלי זללה"ה  -  בין השנים תקס"א-תקס"ג.

3( ואף דנו באיזה אופן התנהגה הרבנית רבקה בדיני אבילות על ר' ברוך.

4( רשימת היומן ע' שיא.

5( בנוגע מה שכותב אודות מקום הולדתו של אדמו"ר הזקן -  ראה  בית רבי, ובכמה  מקומות, שנולד 
ליד ליאזנע.

6( תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרק ב.



 לעילוי נשמת
 אשה החשובה הצנועה והחסודה

 מרת יהודית ז"ל ראקסין
 בת הרה"ח הרה"ג ר' אברהם ברוך ז"ל פעוזנער

 נלב"ע ביום ה' טבת ה' תשע"ו
ובקשר ליום ה"שלשים" ביום ה' לחודש שבט

 ולעילוי נשמת
 הרה"ח ר' שרגא פייוול ע"ה

 בן הרה"ח הרה"ת ר' רפאל אליעזר ע"ה שו"ב
 ראקסין

נפטר י"ב ניסן ה'תשס"א



לזכות 

 מנהל ישיבתינו הרה"ת ר' זלמן לויפער שליט"א
 המסור לישיבתינו בכל כוחות נפשו

 וברוחו של התקשרות נאמנה למלכינו משיחנו וקבלת עול
 הוא מחי'ה את רוח בחורי ישיבתינו

 וכבר העמיד תלמידים הרבה
תהי'ה משכורתו שלימה מן השמים

נדפס ע"י א' מהתמימים



 לעילוי נשמת
 הרה"ח הרה"ת ר' אפרים פישל ב"ר יעקב משה ע"ה

 ומרת רבקה ב"ר אריה לייב ע"ה
דמיוכבסקי

 ויהי רצון שבקרוב ממש
 תה' האולה ע"י מלכינו משיחינו

והקיצו ורננו שוכני עפר והם בתוכם

 לזכות מנהלי ישבתינו הקדושה על טהרת הקודש 
 והרמי"ם והמשפיעים עבור התמסרותם התמידית

 להתמימים שיחיו
נדפס ע"י חברי המערכת



 לזכות
 הרך הנולד למזל טוב

 לשניאור זלמן וזלדא שי' לויפער
 שיכנס בבריתו של אברהם אבינו ע"ה בשעטומ"צ

ויגדלוהו לתורה חופה ולמעשים טובים



 לעילוי נשמת
 הרה"ח ר' ישראל ב"ר יעקב ע"ה

קונסטנטיני

חסיד מקושר בלב ונפש לרבי מלך 
המשיח שליט"א עסק במסירות במבצע 

תפילין ובשאר מבצעי הרבי



 לזכות חברי המערכת
 הת' שמחה אלכסנדר שיחי' פרענד

 הת' לוי יצחק שיחי' ראקסין
נדפס ע"י א' מהרי"ם



 לזכות 
 הרה"ח ר' מנחם מענדל שיחי' בן מרת חנה שתחי'
וזוגתו מרת אביגייל שתחי' בת מרת רבקה שתחי'

•

 ולזכות
 הרה"ח ר' שמואל יחיאל שיחי' בן מרת שרה ע"ה
וזוגתו מרת רייזל שתחי' בת מרת האדאס ע"ה

•

 לזכות
 יוסף יצחק בן וויכנא

לרפואה שלימה וקרובה תיכף ומיד ממש



 לעילוי נשמת
 הרה"ח הרה"ת ר' אברהם ב"ר דוב בער ע"ה

 ומרת ברכה ב"ר הלל ע"ה
זלצמן



קובץ זה נדפס לחיזוק התקשרות

לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
מהרה יגלה אכי"ר

•
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


