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 ב"ה

 פתח דבר

, יום עשתי עשר יום לחודש ניסן )חודש הגאולה( נשיא לבני 1לכבוד יום הזך והבהיר
יום הולדת המאה וארבע עשרה של כ"ק אדמו"ר  – 2אשר, אשר "הוא יתן מעדני מלך"

 מלך המשיח שליט"א,

שי', קובץ הערות וביאורים "כמים הננו שמחים להגיש לפני קהל אנ"ש והתמימים 
גליון חמישי, מאת תלמידי התמימים דישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש  3לים מכסים"

 שבהרי הפוקונוס.

ידוע גודל הערך והחשיבות של הדפסת חידו"ת בכלל, ומפורסם הוראות כ"ק אד"ש 
המיוחדים לכתוב חדושי תורה ולהדפיסם בקובצים ובספרים  4מה"מ בכו"כ הזדמנויות

 לזה.

משנה תוקף קיבל הדבר עקב הימצאנו בתקופה שבו, כהגדרת כ"ק אד"ש מה"מ, 
, שבה הרבה לדבר אודות 5עומדים "על סף הגאולה, ותיכף ומיד המשכתה ושלימותה"

חשיבות כתיבת הערות וחידושי תורה והוצאתם לאור שע"י מזרזים את ביאת משיח 
 צדקנו.

: "שההוראה למעשה בפועל שהזמן גרמא 6נש"אוכלשונו הק' בשיחת ש"פ נשא ת
היא בהכנה )מעין ודוגמא ומביאה בפועל ממש( לקיום היעוד "תורה חדשה מאתי 

התחדשות והוספה בלימוד התורה מתוך חיות ותענוג עד  –תצא". ובפשטות 
שמתחדשים חידושים בתורה, הן בנוגע לעצמו, והן בנוגע לפעולה על הזולת, "העמידו 

, כידוע ש"כל איש ישראל יכול לגלות תעלומות חכמה ולחדש שכל 7רבה"תלמידים ה

____ 
(: "יום המיוחד )שמייחדו 1083. וראה תו"מ התוועדויות ה'תשמ"ב )ח"ב ע' 433לקו"ש חי"ז ע'   (1

 משאר ימות השנה( י"א ניסן".

 ה. תיד. תיט.-אגרות שכד –ראה לקוטי לוי יצחק  (2

 .( ישעי' יא, ט3

 ועוד. .. לך ה'תשנ"בה'תנש"א וש"פ נשא( ראה שיחות ש"פ במדבר, 4

 .תנש"אש"פ בלק ה'( שיחת 5

 .597' ע ב"ח א"תנש'ה ש"( סה6

 .א"מ א"פ ( אבות7



 
 
 

 

, 8חדש בתורה, הן באגדות הן בנגלה הן בנסתר, כפי בחינת שורש נשמתו ומחוייב בדבר"
התחדשות והוספה בלימוד והפצת פנימיות התורה שנתגלתה בתורת  –כולל ובמיוחד 

"טועמי' חיים זכו"(, שלכן עי"ז החסידות, מעין ודוגמא ו'טעימה' מתורתו של משיח )
 מזרזים וממהרים ופועלים ביאת דוד מלכא משיחא".

בהתאם לזאת, ובעמדינו תחת רושם ימי ההכנה לי"א ניסן, שבהם נתבקשנו ע"י 
ע"ד נתינת מתנות, ודוקא אלו הגורמים נחת רוח שזה  9כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו

חסידות קיבצנו, ליקטנו, וביררנו הערות נעשה ע"י הוספה בלימוד התורה, הן נגלה והן 
וביאורים אלו, מפרי עטם ועמלם דתלמידי ישיבתינו הקדושה, לכל לראש בעניינים 

ענייני משיח וגאולה, בתורתו של מלכינו משיחנו שיל"ו, בנגלה,  –שהזמן גרמא 
חסידות, הלכה, ואספנום לתוך קובץ אחד, מודפסים בתור שי לכבודו של כ"ק אדמו"ר 

 11. ובזאת נתקיים על ידינו הוראתו הק'10"מ שליט"א, לקראת בוא "יום מלכנו"מה
 להדפיס קובץ חידושי תורה לפני חג הפסח.

*** 

, הבאנו כמדור הראשון של הערות וביאורים מדור מיוחד בעניני 12כנהוג לאחרונה 
המיוחד שמעורר כ"ק אדמו"ר שליט"א בענין  13משיח וגאולה. זאת בעקבות ה'שטורעם'

חשיבות הלימוד ועיסוק בנושאים אלו אשר זאת היא "הדרך הישרה, קלה ומהירה 
 . 14לפעול התגלות וביאת המשיח תיכף ומיד ממש"

הננו להעיר שרוב ההערות, הם חידושים שחידשו התלמידים תוך כדי עיונם 
 15הערות בנגלה הם במסכת בבא בתראבהסוגיות שנלמדו בסדרי הישיבה, ולכן רוב ה

 הנלמדת בשנה זו בישיבות חב"ד ברחבי תבל.

____ 
 .ב"ה ב"פ ז"לאדה תורה תלמוד' הל וראה. כו' סי ק"אגה ( תניא8

 .תשל"בה'התוועדות פורים ראה  (9

 הושע ז, ה. ובמצודות דוד שם: "ר"ל ביום שמחת מלך ישראל ביום הלידה". –ע"פ לשון הכתוב  (10

 בראשית ה'תשל"ו.( בשיחת ש"פ 11

צו  –( ראה שיחת ש"פ יוצא תשנ"ב: " . . דעם מנהג ישראל וואס איז הולך ומתפשט בזמננו זה 12
לערנען עניני גאולה ועניני משיח, בכדי זיך און אנדערע צוגרייטן צו דעם גילוי פון דער גאולה אמיתית 

 והשלימה". 

 שיחת ש"פ בלק ה'תנש"א ס"י. –לה ( לשון כ"ק אד"ש בנוגע להעיסוק )שלו( בענין הגאו13

"לחדש חידושי תורה בעניני  119י"ב. וראה שם בהע' -מצורע ה'תנש"א ס"ט-( שיחת ש"פ תזריע14
 .משיח וגאולה"

( ועיין שיחת ש"פ משפטים ה'תשנ"ב אודות קשר המיוחד דמסכת ב"ב עם גאולה האמיתית 15
 והשלימה. וש"נ.



 
 

  

בתור הוספה לכהנ"ל, הוספנו לקט מיוחדת בענין הלכה, הקשורה עם הזמן דחודש ניסן 
בענין ברכת האילנות, שנערכה ע"י א' מתלמידי ישיבתינו, ותודתינו נתונה אליו על  –

 שמסרה לידינו ע"מ לפרסמה.

*** 

לציין, שאף שעברנו על החומר דקובץ הנוכחי, עכ"ז "שגיאות מי יבין", יש 
ומבקשים מכל הקוראים לשלוח כל תגובות והערות וכו' להמערכת ע"מ להדפיס אותם 

 ג' תמוז. -בל"נ בקובץ הבא שי"ל בעזהי"ת לכבוד יום הבהיר כ"ח סיון 

וח רב לכ"ק ונחתום בתקוה ובבטחון גמור, אשר הדפסת קובץ זה תגרום נחת ר
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ותמהר ותזרז עוד יותר את קיום נבואתו העיקרית אשר 

נזכה עוד לפני "יום מלכנו" "יום משיחת ראש בני ישראל "הנה זה המלך המשיח בא", ו
ובקרוב ממש יתגלה לעין כל ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו  16למלך המשיח"

רץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ . . קהל גדול ישובו הנה", הקדושה, "הנני מביא אותם מא
"ובני ישראל יוצאים ביד רמה", ומלכנו נשיאנו בראשנו, ויראנו וישמיענו נפלאות 
מתורתו, "תורה חדשה מאתי תצא", "תורתו של משיח", "ומלאה הארץ דעה את הוי' 

והיתה להוי' כמים לים מכסים", תיכף ומי"ד ממ"ש, בהתגלות מלכותו לעין כל, "
 המלוכה", אמן כן יהי רצון!
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 מערכת "כמים לים מכסים" 
 
 

 ו, שנת הקהל, ימות המשיח"תשע'ה, ימים הסמוכים לי"א ניסן

 שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א דקי"יום מלאת 
 שנת המאה וחמישים להודת כ"ק אדמו"ר הצ"צ

 קאנאדענסיס, פא
  

____ 
 (.409שנ"ב )סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' תשיחת ג', ועש"ק וש"ק פ' תצוה ה' (17
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 גאולה ומשיח
 

"ברח העם"  –ביציאת מצרים 
  –ו"בחפזון", בגאולה העתידה 

 "לא בחפזון תצאו"
 

  שליט"א מטוסוב שמריהו תהרה"
 משפיע בישיבה

 

 א.

 מצרים לגאולה העתידהמקור חילוק זה בין יציאת 

 1מהחילוקים בין יצי"מ לגאולה העתידה מבואר, שביצי"מ הי' כי ברח העם א'
 "לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון וגו'". 3משא"כ בגאולה העתידה נאמר 2ובחפזון

והנה בחי' זו היא בחי' יציאת מצרים מקור הביאור בזה בדא"ח הוא בתניא פרק לא: "
היתה כזאת וכי אילו אמרו לפרעה  שנאמר בה כי ברח העם דלכאור' הוא תמוה למה

לשלחם חפשי לעולם לא היה מוכרח לשלחם אלא מפני שהרע שבנפשות ישראל עדיין 
היה בתקפו בחלל השמאלי כי לא פסקה זוהמתם עד מתן תורה רק מגמתם וחפצם היתה 
לצאת נפשם האלהית מגלות הס"א היא טומאת מצרים ולדבקה בו ית' וכדכתיב ה' עוזי 

נוסי ביום צרה וגו' משגבי ומנוסי וגו' והוא מנוס לי וגו' ולכן לעתיד כשיעביר ומעוזי ומ
 ה' רוח הטומאה מן הארץ כתיב ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה' וגו'".

____ 
 ה. ( בשלח יד,1
 ( ראה טז, ג.2
 ( ישעי' נב, יב.3

o
 o
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ובמכתב ר"ח ניסן ה'תשמ"ו גם מבאר ענין זה, ומציין למקומות במדרשים ודא"ח 
ט שמעוני עה"פ בא שם )רמז קצט( המבארים ענין זה: מכילתא פר' בא יב, יא. ילקו

ועה"פ ישעי' נב, יב. )רמז קצט(. שמו"ר פי"ט, ו. אוה"ת בא ע' רצא ואילך, ע' רחצ 
ג( ובסופו -ואילך, כרך ח' ע' בתתקלד ואילך. המשך וככה תרל"ז בתחילתו )פרקים א

תרע"ו ע' קנח ואילך(. ד"ה כי  –)פקכ"ט ואילך(, ד"ה וככה תער"ב )סה"מ תער"ב 
 ואילך(. ד"ה וככה תשל"ז. 151ב )סה"מ תש"ח ע'  –ון תש"ח פ"א בחפז

ואילך( ביאור  ענין לחם  124ויש להוסיף גם: לקו"ש חט"ז בא )ד( ס"ה ואילך )ע' 
ואילך( בביאור ענין  35עוני ומצה עשירה, וכן לקו"ש חכ"ב ימים אחרונים דחה"פ )ע' 

 ההידור במצה שרוי' באחש"פ. 

 

 ב.
 ני ישראל יהיו בדרגת בהשקפה ראשונה: ב

 "אתהפכא" בגאולה העתידה

והנה, אין הזמ"ג ללבן סוגיא זו עם הביאורים השונים במקומות הנ"ל, רק להעיר על 
 ביאור כללי בענין זה:

בלקו"ש חט"ז הנ"ל מתמצת ביאור החילוק כן: "די צוויי אופני עבודה זאגן זיך 
גאולת מצרים און גאולה  –ארויס, בכללות, אויך אין די צוויי אופנים כלליים פון גאולה 

העתידה: ביי יציאת מצרים שטייט "כי ברח העם" )חפזון( ווייל הרע שבנפשות ישראל 
 –האט מען געמוזט אנטלויפן פון רע )"טומאת מצרים"( , און דעריבער בתקפועדיין הי' 

וואס דאס איז דער ענין פון "לחם עוני", די עבודה פון אתכפיא;  משא"כ לעתיד לבא 
וועט זיין "לא בחפזון תלכו", "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", א מצב פון אתהפכא 

 מצה עשירה". –

הי' הרע שבנפשות ישראל בתקפו שבעת גאולת מצרים בפשטות מבינים הפשט בזה 
בעת ביאת המשיח מהרע, משא"כ  לברוחולכן הי' שייך רק עבודת האתכפיא והוצרך 

בגאולה העתידה בני ישראל יהיו כבר בדרגה דאתהפכא, שלא יהי' להם רע ו"ואת רוח 
 תצאו. לא בחפזוןהטומאה אעביר מן הארץ" ולכן 
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 ג.
 הוא בתקופת תחה"מבריבוי מקומות מבואר שדרגת "אתהפכא" 

אמנם לכאורה אין זה מתאים עם המבואר בכ"מ שבעת הגאולה העתידה עדיין יהי' 
 מציאות הרע ונצטרך להיזהר ולהישמר ממנו, ומהם:

 בקונטרס "תורה חדשה מאתי תצא" )יום ב' דחה"ש ה'תנש"א(:

יהי' הענין דערי מקלט באופן נעלה  –"ובימות המשיח לאחרי שלימות בירור העולם 
יותר: ידוע שגם בימות המשיח כשתושלם עבודת בני ישראל בבירור הטוב מן הרע 

, ולכן ישאר בעולםתהי' עדיין מציאות הרע  –ויגיעו לשלימות שהיתה לפני חטא עה"ד 
ן בלתי רצוי שיכול להיות כתוצאה לעניאפשרות הצורך בערי מקלט כדי לשלול 

לענין החטא ע"י מציאות  אפשרות)כמו שלפני חטא עה"ד היתה  בעולםממציאות הרע 
רצוי( נעשה עי"ז ש"ויספת לך  –לענין בלתי  האפשרותהרע בעולם(. וענין זה )שלילת 

של ערי מקלט, התגלות חדשה ב"דברי תורה סוג חדש עוד שלש ערים", הוספת 
זהו ענין ד"תורה חדשה מאתי תצא".". ומציין שם לתשובות וביאורים ש –קולטין" 

שרק לאח"ז  108ט(. וראה שם הע'  –סי"א ס"א )אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ ח"ב ע' סח 
 יבטל הקב"ה את מציאות הרע מן העולם. בעולם התחי'

אפי' את"ל לחלק שביצי"מ שלבנ"י הי' רע ולא רק בעולם משא"כ בימות המשיח 
עו לשלימות שלפני חטא עה"ד ורק שיש עדיין רע בעולם )וגם הוא בעצם כבר שבנ"י הגי

 מבורר(, עדיין יקשה:

א( למה בתניא פל"א ובשיחה בחט"ז הנ"ל ובכ"מ מקשרים זאת ל"כשיעביר ה' את 
רוח הטומאה הטומאה מן הארץ", שזה יהי' בתקופה לאחרי ימות המשיח, עאכו"כ לא 

 ה ע"י משיח?בתחילת ימות המשיח ובעת הגאול

 " ממנו?לברוחלענין בלתי רצוי למה לא צריך " אפשרותבאם ישנה  ב(

 

 ד.
 מצב הרע בבנ"י בעת הגאולה העתידה

, שמשמע בכמה מקומות שלאו בהתחלת הגאולהובכלל צל"ע בענין מצב בני ישראל 
 דוקא שכל בני ישראל יהיו במצב הכי נעלה, ומהם:

 ד( בביאור ההפטורה דפר' בלק:  –)בלק  293בלקו"ש חח"י ע' 
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הגאולה. ד.ה. ניט וועגן דעם זמן ווען התחלת "די הפטורה רעדט וועגן דעם זמן פון 
ס'וועט שוין זיין "משיח ודאי", לאחרי ווי ער וועט פארענדיקן אלע מלחמות און 

הפטורה ווערט דערציילט  ווארום אין דער –"אהפוך על העמים לגו' לעבדו שכם אחד" 
"והי' שארית יעקב  –ווי עס וועלן געפירט ווערן מלחמות מיט די עמים, אומות העולם 

בגוים גו' כארי' בבהמות יער ורמס וטרף גו'"; נאך מער: ניט נאר וועט אין דעם זמן 
פון אומות העולם, נאר ס'איז נאך פאראן רע  –המדובר בהפטורה נאך זיין רע מבחוץ 

ביי אידן גופא, ווי ער זאגט "והכרתי כשפים מידך גו' והכרתי פסיליך גו'  –ים מבפנ
ונחשתי אשיריך גו'; און דער רע איז מיט אזא תוקף אז מ'דארף אנקומען צו א סיוע 
מלמעלה בכדי פון אים פטור צו ווערן, ווי דער פסוק איז מדייק: "והכרתי", "ונתשתי", 

ם זמן פון התחלת הגאולה, ווען עס וועלן זיין די לעצטע ווייל די הפטורה רעדט וועגן דע
 הכנות צו דער גאולה השלימה".

הרי שמצב בני ישראל לא יהי' מזהיר, א"כ השאלה מתחזקת: למה לא נצטרך 
 מן הרע?לברוח" "

ולהעיר מענין האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים המבואר בדא"ח )ראה 
"מ מלוקט ח"ו ע' ג' ואילך, וש"נ ועיי"ש ס"ו, וראה ד"ה והי' היום ההוא תשכ"ח סה

לקו"ש חי"א ע' ק(, והכי ה"אובדים" וה"נידחים" לא רוצים "לברוח" מ"מצרים" 
 ומ"אשור" "ולצאת נפשם האלקית מגלות הסט"א"!?

 

 

 ה.
 החילוק במצב בני ישראל ביצי"מ למצבם בגאולה העתידה

 

 ודות:ואולי יש לבאר )עכ"פ בראשי פרקים( בשני נק

 ביצי"מ ובגאולה העתידה.במעמד ומצב בני ישראל א( החילוק 

 דימות המשיח.גדר ב( 

 "במעמד ומצב בני ישראל":

ביצי"מ, הרע שהי' בנפשות ישראל נגע לא רק בחיצוניותם כ"א גם בפנימיותם; 
בסגנון אחר: ביצי"מ התקשרות בני ישראל להקב"ה לא הי' מצד עצמותם רק מצד הטבע 

ראה בארוכה לקו"ש חי"א ע'  –שלהם, שלכן אלו שלא רצו לצאת ממצרים מתו והציור 
 ואילך. 1
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ובגאולה העתידה, אפי' אם עדיין יהי' איזה רע שהוא בבני ישראל הוא יהי' רק 
הקב"ה בבני ישראל בעת שבחר ( : "אמנם לאחר 7בחיצוניותם ;וז"ל בלקו"ש שם )ע' 

רה, היינו מצד עצמותו ומהותו ממש, מתן תורה, שהתקשרות זו להיותה מצד הבחי
פעלה ג"כ בבני ישראל להיות התקשרותם להקב"ה מצד עצמותם, ובמילא בכל עצם 

והרי מובן ששוב )בעצם( אי אפשר לו ליהודי לנגד להתקשרות זו,  –מהותם ומציאותם 
אינו רוצה לצאת בחיצוניותו באלוקות; ומה ש בוחרהוא  שבמהותו ועצמותומכיון 

 הרי זה היפך אמיתיות בחירתו העצמית".מהגלות, 

רצוי אצל יהודי כהיום בזמן התגלות הגאולה ע"י משיח  –הרי בפירוש שמצב בלתי 
 צדקנו היא רק בחיצוניות! 

ולהדגיש, אשר בפרט בסיום גלות זה האחרון שכבר "נסתיימה עבודת הבירורים" 
 ובמילא הגוף של כל יהודי הרבה מאד מזוכך.

דבני ישראל בדורנו, ושם כאו"א של במעלתם "פ ויחי ה'תנש"א ולהעיר משיחת ש
ס"ז שכל דורנו הוא "אוד מוצל מאש", וכן שם ובכו"כ שיחות ש"כבר עשו תשובה". 

 וק"ל.

אין עפ"ז אפשר להבין למה עתה בגאולה העתידה אין צורך "לברוח" "בחיפזון" כי 
נשאר בחיצוניות מספיק ומצד הרע ש אפשרות שלא נצא מהגלות, כאו"א מבני ישראל,

 ראה מכתב כללי י"א ניסן ה'תשמ"ו, וש"נ. -  זריזות"ה"

 

 ו.
 החילוק בין עבודת בנ"י לאחרי יצי"מ 

 ועבודת בנ"י לאחרי גאולה העתידה

 גדר דימות המשיח:

תצאו" עם "ואת רוח לא בחפזון אלא שעדיין צריך לבאר למה מקשרים הענין ד"
 –ו"אתהפכא", שזה הרי יהי' רק בסיום תקופת ימות המשיח הטומאה אעביר מן הארץ" 

 ובתקופת תחה"מ שלאח"ז?

ויש לפרש שכאשר מדובר בדא"ח הענין ד"את רוח הטומאה אעביר" בקשר ל"לא 
"רוח הטומאה אעביר", כי השלימות בזה הוא  שלימותמדבר על אינו  –בחפזון תצאו" 

 אמנם רק לאחרי תקופת ימות המשיח,
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ד"אתהפכא" ו"את רוח הטומאה התחלת התקופה )לכאורה( היא על  אלא הכוונה
 אעביר מן הארץ".

 וז"ל בתשובות וביאורים סי"א )הנ"ל(:

"בימות המשיח כשישלימו בני ישראל את המלחמה ויבררו הטוב מן הרע ויופרד 
לשלימות האדם כמו שהי' קודם חטא עץ  הםהרע מהטוב ויפקון מן גלותא אז יגיעו 

ובמשך ימות המשיח עצמם יעלו ע"י עבודתם בסולם השלימות". )וראה סה"מ הדעת . . 
 עטר"ת ע' תטו הנסמן בקונטרס "תורה חדשה" שם. ובכ"מ(.

 לסיכום: –במילים אחרות 

ותיקון חטא עה"ד וכו',  הבירוריםעבודת בני ישראל בעבודת  התחלתהי' רק ביצי"מ 
חט"ז וחכ"ב הנ"ל( שבמשך כל ולכן זוהי התחלת עבודת ה"אתכפיא" )ראה לקו"ש 

 הדורות עד ימות המשיח. ויש לקשר גם שעבודה זו היא דרגה ד"ארוסין".

 התחלתעבודת הבירורים ותיקון חטא עה"ד, והיא  שנסתיימהובגאולה העתידה, 
והמשכת העצמות, והתחלת העבודה ד"אתהפכא",  4עבודת בני ישראל בהמשכת האורות

מ ואלף השביעי כמבואר ברמב"ם הל' תשובה ובריבוי דרגת "נישואין", שיביא לתחה"
 מקומות בדא"ח ובתורת כ"ק אד"ש מה"מ.

  

____ 
 ( ראה תניא אגה"ק סכ"ו.4



 ה'תשע"ו שנת הקהלניסן י"א הבהיר הזך ויום 

 
31 

 

 

הראי' מערי מקלט ענין ב  
 ברמב"ם הל' מלכים

 
 גרינבערגשיחי'  הת' הלל

 תלמיד בישיבה

 א.

, שגדרו של מלך המשיח 5כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מבאר בלקו"ש חלק ח"י
התורה והמצוות, וממשיך שהרמב"ם הביא על כך ג' ראיות: הוא הבאת שלימות בקיום 

 –א. שיהיה קיבוץ גלויות, ב. שזה יהיה ע"י מלך המשיח, ג. שזה חלק ממצווה שבתורה 
 שיהיה שלימות דווקא בימוה"מ.

, שלאחר מכן מבאר הרמב"ם שלכן לא ידרש מהמשיח לעשות אותות 6וממשיך
והמצוות; ולבסוף בהלכה האחרונה הוא  ומופתים, כיוון שזה בסתירה לקיום התורה

 מבאר את סדר פעולותיו של משיח שעל פיהן הוא יבחן.

ולאחר מכן, מוסיף אד"ש, שהפרטים שבהלכה ד', הם נלמדים מהראיה שבהלכה א'. 
, שכן גם השלילה לגבי האותות והמופתים שבהלכה ג', נלמדת מהראיה 7ומוסיף בהערה

 .8ון לשיחה לפ' שופטים בחלק כדשבהלכה ב'. וההערה מסתיימת בצי

 

 ב.

, שמצוות ערי מקלט היא ראי' 9והנה, כדברים האלו כותב אד"ש גם בלקו"ש חכ"ד
לשיטת הרמב"ם שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, כיוון 

 שעולם כמנהגו נוהג.

____ 
 ואילך. 271( ע' 5
 ( שם, סעיף י"ג.6
7 )67. 
 ואילך. 109( ע' 8
 ( שם.9



 
32 

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

מכך ראי', לא אמנם, לאחר מכן, מקשה אד"ש על הבנה זו, ואומר, שאם אכן היתה 
היה אפשרי שהרמב"ם יגיע בהלכה שלאחר מכן ויאמר ש"יעלה על הדעת שהמלך 
המשיח עתיד לעשות אותות ומופתים וכו'", כיוון שראיה זו כבר אומרת שלא יהיה 

 שינוי במנהגו של עולם.

אלא מבאר אד"ש באופן אחר: שקיומם של הערי מקלט לעת"ל הם כפרה על 
 .הבזמן הזההורגים בשגגה 

 

 ג.

מבאר אד"ש את החידוש שבהראיה של ערי מקלט, ואומר  10והנה, בחלק חל"ד
שזה ראי' על שלימות התורה והמצוות,  –( שאף שישנו הפירוש שבחלק ח"י 11)בהערה

 שעולם כמנהגו נוהג, אך זה לא הפירוש הפשוט. –וישנו הפירוש בחלק כ"ד 

וע להביאו שוב כאן, וכמו שגם וצריך להבין, שהרי אם ביאור זה נדחה בחלק כ"ד, מד
 ששם הביאור הזה נדחה?  –מוער כאן 

]אמנם אין להקשות כן על ההערה בחח"י, כיוון שהי' זה קודם הביאור דחכ"ד, 
 וכפשוט[.

 

 ד.

, ששם מבואר מקורו 12ולכאורה, נראה לבאר ובהקדים דברי אד"ש בלקו"ש חלק כ"ז
 של הרמב"ם שעולם כמנהגו נוהג:

בנוגע לאמירת הרמב"ם בפי"ב ש"אל יעלה על הלב", שאע"פ דשם מביא אד"ש 
שלא ישתנה מנהגו של עולם, ושלכן כבר "לא יעלה  –מבן כוזיבא  –שכבר הוכיח בפי"א 

על הדעת", עדיין שייך שיעלה על הלב, מחמת האהבה רבה ותשוקת הלב  ללמעלות 
 ירום ונשא וגבה מאד".. .  ד"ישכיל

____ 
 ואילך. 114( ע' 10
11 )12. 
 .70ושם, הערה  201( ע' 12
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 ואולי כן הוא גם בנדו"ד:

באמת הראיה של הרמב"ם שלא יהיה שינוי במנהגו של עולם היא מכך שעניינו של 
משיח הוא החזרת מלכות דוד שעניינה הוא שלימות קיום התורה והמצוות. ומכיוון 
שגדר התורה והמצוות הוא "לעולם", לכן לא יתכן שהבאתם מוכרחת בגרירת שינוי 

ום המצווה הזאת כרוך בעולם כמנהגו שקי –במנהגו של עולם. וזוהי הראיה מערי מקלט 
 נוהג.

שזה רק על מי  –אבל עדיין אין זו ראיה מושלמת, כיוון שאפשר לתרץ כבחלק כ"ד 
שהרג בזמן הזה, ולכן עדיין יתכן ש"יעלה על הדעת" שכן מוכרח המשיח לעשות אותות 

 ומופתים וכו'.

מוכח ברור שלא ולכן מגיע הרמב"ם בהלכה ג' ומביא את הראיה מבן כוזיבא ששם 
 תלוי בעשיית אותות ומופתים.

ולכן גם מביא אד"ש שהשלילה הזאת נלמדת מהלכה ב', כיוון שבאמת אכן כך הוא; 
 אלא שבעקבות הקושיא צריך להביא ראיה יותר חזקה. וק"ל.
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 זכירת יצי"מ לע"ל לדעת הרמב"ם
 הת' מ"מ שיחי' לוינזון
  תלמיד בישיבה

 

 א.

: " . . ואם מסופק לו אם 13בהחיוב להזכיר יציאת מצרים בכל יום, כתב המגן אברהם
אמר פ' ציצית וגם אמת ויציב צריך לחזור לכ"ע דיציאת מצרים חייבים להזכיר 

ואיתא בגמ' דף י"ג ע"ב שאם אמר הלכה שמוזכר בה יציאת מצרים יצא.  א . .מדאוריית
ונ"ל דכ"ש אם אמר שירת הים דיצא ופשוט בגמ' דגם בלילה צריך להזכיר יציאת 

 מצרים". 

: "אמר שירת הים דיצא. חתני הגאון מו"ה משה ני' אב"ד 14והשיג עליו הגרעק"א
השיג ע"ז דרחמנא קפיד תזכור יום דק"ק פרעסבורג בתשובתו הנדפס בס' ים התלמוד 

צאתך ולא יום קריעת ים סוף. ולענ"ד אמת בפיו דלהדיא איתא במדרש ש"ה פכ"ב וז"ל 
שנו רבותינו. הקורא את שמע צריך להזכיר קרי"ס ומכת בכורות באמת ויציב ואם לא 

 אמר מכות בכורות לא יצא".

ישיר, ולגרעק"א דהיינו דלמג"א יוצא הזכרת יציאת מצרים  ע"י אמירת אז 
 אינו יוצא. –)ולחת"ס( 

שלשיטת המג"א, מכיון ששירת הים הוא חלק מיצי"מ  –וטעם המח' בפשטות הוא
בט"ו ניסן כבר היתה שלימות היציאה ממצרים, ולכן  –שזהו שלימות יצי"מ, ולרע"ק 

 אין יוצאין זכירת יצי"מ ע"י אמירת שירת אז ישיר.

כימי  –צאתך מארמ"צ"  כימימה שכתוב "]ולהעיר דלשיטת המג"א אתי שפיר ב
, והיינו לפי שמט"ו, עד קי"ס היתה יציאת מצרים, משא"כ לרע"ק יוקשה 15לשון רבים

 ההבנה בפסוק[.

 ויש לעיין בסברת מחלקותם.

____ 
 או"ח סס"ז סק"א. (13
 ( שם.14
)סה"מ  כימי צאתך תש"ח. תשי"בד"ה הערת המערכת: וכידוע הביאור בזה בכ"מ בחסידות ומהם: ( 15

 . ועוד. )סה"מ מלוקט ח"ג ע' קיט ואילך( . תשל"טמלוקט ח"ד ע' רכה ואילך(
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 ב.

: 16והנה יש לבאר מח' המג"א ורע"ק הנ"ל בהקדם מח' תנאים ידועה במסכת ברכות
י אלעזר בן עזריה: הרי אני כבן שבעים שנה, "מזכירין יציאת מצרים בלילות. אמר רב

ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא. שנאמר: למען תזכר את 
הלילות; וחכמים  -הימים, כל ימי חייך  -יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך 

 להביא לימות המשיח".  -העולם הזה, כל  -אומרים: ימי חייך 

גמרא שם: "תניא, אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין יציאת מצרים ואי' ב
לימות המשיח? והלא כבר נאמר: הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר 
העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית 

מרו לו: לא שתעקר יציאת א -ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם! 
 מצרים ממקומה, אלא שתהא שעבוד מלכיות עיקר, ויציאת מצרים טפל לו".

והיינו דפליגי בן זומא וחכמים, דלבן זומא אין מצות זכירת יצי"מ בימוה"מ, ולחכמים 
 מזכירין. –

 תזכרו אל: אומר הוא וממשיך בגמרא שם )לשיטת בן זומא( מפסוק בישעי' )מג, יח(: "וכן
 אל וקדמוניות, מלכיות שעבוד זה - ראשונות תזכרו אל, תתבוננו אל וקדמוניות ראשונות
  היינו שלימוה"מ )לדעת בן זומא( לא יהי' ענין דסיפור יצי"מ. –מצרים"  יציאת זו - תתבוננו

במצות זכירת יצי"מ בכל יום, והנה יש לעיין בהטעם, דחכמים ובן זומא נחלקו 
 נחלקו דיהי' מצוה זו גם לימוה"מ. –ור יצי"מ בליל הסדר משא"כ בנוגע למצות סיפ

ויש לומר, דישנם ב' אופנים לבאר החיוב דזכירת יציאת מצרים: א( לזכור ולהודות 
 לה' על מה שגמלנו והוציאנו ממצרים. ב( להתבונן בגדלות הנפלאות שהקב"ה עשה לנו. 

לימוה"מ, מכיון שהוא סיפור יצי"מ גם עפ"ז יש לבאר הטעם דלכו"ע יהי' מצות ו
מצות הודאה להקב"ה על הנס שעשה לנו, ואף שהניסים דיצי"מ יתבטלו בערך לגבי 
הנסים דלע"ל, מ"מ מצות ההודאה להקב"ה שהוציאנו ממצרים תיאר לע"ל לכולי 

  . 17עלמא

____ 
 יג, רע"א. -( יב, סע"ב16
ומ"מ  ולהעיר מהשקו"ט בשיטת הרמב"ם למה מנה סיפור יצי"מ בליל הפסח כמצוה דאורייתא, (17

אפשר לחלק, דמצות סיפור יצי"מ הוא מצד מצות דכירת יצי"מ לא מנה המנין המצוות, דע"פ הנת' בפנים 
ואילך, שאד"ש  1240ההודאה, משא"כ מצות הזכירה בכל יום. אבל ראה תו"מ התוועדויות תשמ"ב ח"ג ע' 
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 ג.

וע"פ הנ"ל יש לבאר ג"כ מח' המג"א ורע"ק איגר הנ"ל: לדעת המג"א, המצוה 
יום הוא להתבונן בגדלות הנפלאות של יצי"מ, ועל כן, י"ל ששלימות דזכירת יצי"מ בכל 

הניסים דיציאת מצרים היו בעת קרי"ס, ולכן לדעת המג"א ע"י אמירת אז ישיר יוצאים 
 המצוה לזכור ביצי"מ בכל יום.

שהשלימות  –המצוה הוא להודות לה' על זה שהוציאנו ממצרים  –משא"כ לרע"ק 
 יצאו.כש –בזה היתה בט"ו ניסן 

]ועפ"ז מובן דאפ"ל דגם לרע"ק הפי' בפסוק "כימי צאתך מארמ"צ אראנו נפלאות 
 [.18, ואכמ"לצאתךלשון רבים, אבל עצ"ע הלשון כימי  –הם ימי  תשמצד הנפלאו –הוא 

  ויש להאריך בכל זה, ועוד חזון למועד.

 

 

  

____ 
  שולל שיטה זו בדברי הרמב"ם, עיי"ש.

צאתך  יוםדזה שכתוב למען תזכור את  (20 – 16נ"ל )הערות ( עיין במאמר ד"ה כי צאתך תשי"ב ה18
לשון יחיד היינו מצות הזכירה, ומש"כ כימי לשון רבים היינו על הנסים שנכלל בזה גם קי"ס, ומ"מ אי"ז  –

מצד הנסים הנה אכן לא נשלמה היציאה ממצרים עד אחרי מעיקר המצוה, ועפ"ז י"ל לשיטת הרע"ק ש
  שלימות יצי"מ כבר היתה בט"ו ניסן. וד"ל. –ה קי"ס אבל מצד עיקר המצו
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וכשימחה שמו של עמלק 
 יהי' השם שלם

 

 ברויןשיחי'  יעקב יהודההת' 
 תלמיד בישיבה

 א. 

 ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור", מפרש רש"י:-"ויאמר כי יד על כס י 1על הפסוק

ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו ה. -כי יד על כס ימשה.  "ויאמר.
מלחמה ואיבה בעמלק עולמית. ומהו כס ולא נאמר כסא, ואף השם נחלק לחציו, נשבע 

עמלק כולו. וכשימחה שמו, הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של 
 3האויב תמו חרבות לנצח, זהו עמלק שכתוב בו 2יהי' השם שלם והכסא שלם, שנאמר

אבד זכרם המה, מהו אומר אחריו, וה' לעולם ישב,  4ועברתו שמרה נצח, וערים נתשת
 הרי השם שלם, כונן למשפט כסאו, הרי כסאו שלם".

מקשה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כו"כ קושיות על  5והנה, בלקו"ש ח"ו
 :6פרש"י זה. ומהם

"וויבַאלד ַאז די גַאנצע סיבה אויף דעם ווָאס "אין שמו שלם ואין כסאו שלם" איז 
ַאז בעת שמו של עמלק וועט  בפשטותנָאר "שמו של עמלק" . . איז דָאך מובן מעצמו 

או שלם". היינט אין ווָאס בַאשטייט רש"י'ס נמחה ווערן, וועט זיין "השם שלם" און "כס
חידוש בההוספה "וכשימחה שמו יהי' השם שלם והכסא שלם"; און דער חידוש איז 

 "שנאמר כו'"?". –דערצו  ראי')ווייזט אויס( ַאזוי גרויס, ביז ער דַארף ָאנקומען צו ַא 

____ 
 ( ס"פ בשלח )יז, טז(. 1
 ( תהלים ט, ז.2
 ( עמוס א, יא. 3
 ( המשך הכתוב בתהלים שם. 4
 ואילך(.  95( שיחה ב' לפ' בשלח )ע' 5
 (. 98( סוס"ד )ע' 6
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 ב.

 :7ומבאר על זה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, וזלה"ק

ה" פון אונזער פסוק זעט מען בלויז ַאז כל זמן ס'איז -דעם לשון "כס י"היות ַאז פון 
שמו שלם ואין כסאו שלם", ס'איז ָאבער ניט מוכרח  איןנמחה שמו של עמלק איז " ניט

ַאז מחיית שמו של עמלק איז  –פון דַאנען )ובפרט נָאכדעם ווי עס איז שוין ניט שלם( 
"שנאמר כו'", ַאז דער  –ברענגט רש"י ַא ראי'  דערפַאר –גענוג און עס מוז ווערן שלם 

עס זָאל זיין "השם שלם" און "כסאו שלם". ובדוגמת ווָאס רש"י  ברענגט"אבד זכרם" 
 ".מתגדל ומתכבד"כשהקב"ה מתנקם ברשעים שמו  8זָאגט פריער

ַאז  9געזָאגט פריערעל פי זה ווערט פַארשטַאנדיק ַאז דָאס ווָאס משה רבינו הָאט 
המלוכה" דעם אויבערשטנס און דָאס איז פַארבונדן מיט  כל" וועט זיין "ד לבואלעתי"
של מעלה", איז הערנדיק די שבועה און ַאז "מדור דור" איז "מלחמה לה' בעמלק"  כסא"

מיינט "לעתיד לבוא" גלייך מיט'ן ענדיקן די  –און דער "כסא )והשם( אינו שלם" 
יף ומבאר "וכשימחה שמו יהי' השם שלם מלחמה בעמלק, און דָאס איז רש"י מוס

ווָארום דָאס איז צוגעקומען איצט אין דעם ביאור פון פסוק ה' ימלוך  –והכסא שלם" 
 לעלום ועד".

שזה )ש"כשימחה שמו כו' יהי' השם שלם  הקושיא היתההרי  –ולכאורה צריך עיון 
 –דלא כנ"ל  –". ולא הביא שום סברא  )לכאורה( לומר בפשטותכו'"( "מובן מעצמו 

 .10שאינו מובן מעצמו

 

 

____ 
 (. 104( סי"ב )ע' 7
 ( בשלח יד, ד. 8
ידיך(.  ושם: "חביב בית המקדש, שהעולם נברא ביד י כוננו -( פרש"י שם טו, יז )עה"פ מקדש אדנ9

אחת, שנאמר אף ידי יסדה ארץ, ןמקדש בשתי ידים. ואימתי יבנה בשתי ידים, בזמן שה' ימלוך לעולם 
 ועד, לעתיד לבוא שכל המלוכה שלו".

( ודוחק גדול לומר שלכן משנה כאן הלשון ואומר "ס'איז ָאבער ניט מוכרח", היינו דנהי שמובן 10
 עצמו, אבל אינו מוכרח לומר כן )ולכן צריך רש"י )להוסיף את זה ו(להביא ראי' לזה(. מ
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 ג.

 והנה, לכאורה יש לבאר כוונתו הק' בפשטות: 

הוא שזה שפירש קודם  –בהוספתו "וכשימחה שמו כו'"  -חידושו של רש"י כאן  
 שלעתיד לבוא "כל המלוכה שלו", הנה זה קאי על הזמן שלאחרי מחיית עמלק.

שהוא ענין המלוכה של הקב"ה  – ולזה מביא ראי' מהכתוב, בו נאמר הלשון "כסאו"
 לאחרי הענין ד"אבד זכרם המה". –

 אבל עדיין צריך להבין: 

לכאורה  –אם נאמר ש"כסאו שלם" קאי על ענין המלוכה של הקב"ה לע"ל, הרי 
 הו"ל לרש"י לרמז זה בפירושו.

דהיינו, שאפי' את"ל שזה שענין המלוכה קשור עם "כסא של מעלה" הוא דבר 
כאן שלזה כוונתו בהענין  בפרש"יקור לזה, הנה עדיין צ"ע איפה רואים הפשוט וא"צ מ
 ד"כסאו שלם".

 , דאדרבה:11ויתירה מזו

כסאו", היינו שהענין דכסא כאן  למשפטבהכתוב בתהלים שמביא רש"י נאמר "כונן 
 !משפט ענין של מלוכה, כי אם ענין שלאינו 

 

 ד.

 ויתירה מזו:

"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א הקשר דפ' בשלח , מבאר כ12בשיחת ש"פ בשלח ה'תשנ"ב
 לתורה חדשה דלע"ל.

 ומקדים, שבפ' בשלח מדובר )בין השאר( ע"ד ב' ענינים:

י כוננו ידיך", "בשתי ידים . . כשה' ימלוך לעולם ועד, לעתיד לבוא, -א( "מקדש אדנ

____ 
 דהשיחה )דלקמן בפנים(.  25( וכקושיית כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בהערה 11
נדפס בסה"ש תשנ"ב  –( משיחות יום ה' פ' בשלח, י"א שבט, וש"פ בשלח, שבת שירה, י"ג שבט 12

 ואילך.  308ח"א ע' 
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 .13שכל המלוכה שלו"

שימחה שמו של  ה גו'", "נשבע הקב"ה שאין שמו שלם כו' עד-ב( "כי יד על כס י
 עמלק כו'".

י -השלימות דבית המקדש )"מקדש אדנ 14שגם –שם: "ויומתק יותר  31ובהערה 
, כמודגש בה"שלש מצות )ש(נצטוו ישראל בכניסתן 15כוננו ידיך"( תלוי' במחיית עמלק

לארץ, למנות להם מלך . . ולהכרית זרעו של עמלק . . ולבנות בית הבחירה" )רמב"ם 
מסנהדרין כ, ב(, שמזה מובן, שע"י השלימות ד)מינוי מלך  – ריש הלכות מלכים

 ו(הכרתת זרעו של עמלק, נעשית גם השלימות דבנין בית הבחירה".

"ה' ימלוך  –ובשוה"ג הא' )על המלים "השלימות דמינוי מלך"(: "כולל ובעיקר 
 לעולם ועד", "שכל המלוכה שלו"".

י כוננו ידיך" -: "מקדש אדנובשוה"ג הב': "ועפ"ז י"ל הרמז בהמשך הכתובים
)השלימות דביהמ"ק(, כיון ש"ה' ימלוך לעולם ועד" )השלימות דמינוי מלך(, ולאח"ז 

 )בסיום הפרשה( "מחה אמחה את זכר עמלק" )השלימות דמחיית עמלק(".

הענין ד"כל המלוכה שלו" באה השלימות  לאחריומכאן נראה בפירוש, שדוקא 
 דמחיית זרעו של עמלק.

ך אפ"ל ש"כסאו שלם" קאי על ענין המלוכה של הקב"ה, ושזה תלוי במחיית וא"כ אי
שא"א לקיים מצות מחיית עמלק בשלימות  –שמו של עמלק, הרי לכאורה הוא להיפך 

(. ואבקש מקוראי 16שלימות מלכותו של הקב"ה –לפני קיום מצות מינוי מלך )כולל 
 הגליון להעיר בכהנ"ל. 

 

 

____ 
 . 9ראה פרש"י שבהערה ( 13
בנוסף להשלימות דהשם )"השם שלם"( והכסא )"כסאו שלם"( התלויים במחיית  -( כנראה הכוונה 14
 עמלק.
 ( היינו, שב' הענינים הנ"ל שבפ' בשלח שייכים זל"ז, דענין הא' תלוי בענין הב'. 15
ש"מלכותו ית'  – (5( ולהעיר מדברי כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א הידועים )סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 16

הענין דמינוי מלך בפשטות  –איז פַארבונדן און ווערט נתגלה בשלימותה דורך דוד מלכא משיחא", דהיינו 
 )מלך המשיח(.
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 תורתו של משיח
 

 כל ניצוצין קדישין דכל השבטים
 

 שלום דובער הכהן שי' הענדלהת' 
 תלמיד בישיבה

 

מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את  1בשיחת ש"פ ויקרא ה'תשמ"ז
 הטעם שכאו"א אומר את הנשיא ה"יהי רצון" של כל נשיא ונשיא, וזלה"ק:

 ספק"שטעלט זיך די שאלה: אין דעם "יהי רצון" זאגט מען דאך אין א לשון של 
אני עבדך משבט )פלוני( כו'", ד.ה. אז ס'איז א ספק און עס קען גאר זיין אז דער  באם"

האט קיין שייכות ניט מיט דעם שבט מסויים )ווארום יעדער איד געהערט דאך  זאגער
קומט דאך אויס אז אין עלף פון די צוועלף טעג זאגט מען א תפלה  –נאר צו איין שבט( 

 וואס איז ניט שייך צום מתפלל?!

מוז מען זאגן, אז יעדער איד איז )אפשר אז ער זאל זיין( כלול פון אלע אנדערע 
שבטים(, און דערפאר איז אפשר אז יעדער איד קען מקבל זיין די אורות פון אלע אידן )

 שבטים".

ולכאורה צריך להבין הביאור: הרי עדיין אין זה על הוודאי, דאינו מוכרח שהנשיא 
שתהי'  שאפשרדכל יום ויום שייך אליו? ואם יכול לומר ה"יהי רצון" בכל יום ויום מכיון 

שבט )אע"פ שיכול להיות  לכלכל ניצוצין קדישין כו' השייכות על הודאי ויאירו עליו 
 –שייך לכל השבטים(, א"כ הרי גם לפני הביאור, יאמר בכל יום ויום ה"נשיא"  שאינו

____ 
ולאח"ז בלקו"ש  –)נדפס לאח"ז בלקו"ש לחודש ניסן שנה ההיא בלה"ק  372( סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 1

 (.19חל"ב ע' 

o
 o
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 ה"נשיא" השייך לו? שאפשר שזהומכיון 

והנה, כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ממשיך שם: "קומט אויס, אז נאך דעם ווי מען 
ווערן מקויים בקשות  –נשיאים מיט דעם "יהי רצון" של כאו"א  אלעפארענדיקט זאגן 

פון די אלע "יהי רצון'ס", און א איד ווערט באלויכטן מיט "כל ניצוצין קדישין וכל 
. . איז דאך פארשטאנדיק די פעולה וואס  בכל שבט ושבטהאורות הקדושות הכלולות" 

וויבאלד אז דאס  –צונך כו'" דאס האט אין "להבין ולהשכיל בתורתך וביראתך לעשות ר
 שבטים!" אלעניצוצות קדושות פון  אלעקומט פון 

שאומר ה"נשיא" בכל יום, אף  לכאו"אוצריך להבין: הרי מפשטות הלשון הכוונה 
 שיכול להיות שאינו כלול מכל השבטים?

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.
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עדות שמים וארץ  - האמונה בעצמות
מאבותינואו ירושה   

 

 ברויןשיחי'  איעקב יהודהת' 
 תלמיד בישיבה

 א.

שיחה ד' לפ' שופטים, מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את  2בלקו"ש חי"ט
"אתם עדי  4ששמים וארץ הם "עדים" על )מציאותו של( הקב"ה, וכמ"ש 3דברי הזהר
 נאום ה'".

הסובב כל עלמין או ממלא ומבאר, שעדות זו היא דוקא על עצמותו ית' ולא על אור 
. ומכיון 5כל עלמין, כי הענין ד"עדות" שייך רק על "דבר הנסתר ונעלם מעיני הכל"

שאפשר להגיע לאמונה בדרגת האלקות המחי' כל העולמות )ממלא כל עלמין(, וכן 
לדרגת האלקות שלמעלה מן העולם )סובב כל עלמין( ע"י שכל )כמבואר בהשיחה(, ה"ז 

. ודוקא לעצמותו ית' שלמעלה גם 6עכ"פ "מילתא דעבידא לאגלויי"דבר הנגלה, או 
מסובב כל עלמין צריכים את ענין ה"עדות", כיון שהוא "דבר הנעלם לגמרי", ואינו בגדר 

 שכל כלל.

במה מתבטאת "עדות" זו דשמים וארץ: שזה ששמים וארץ הם  –וממשיך ומבאר 
ה"ז מראה ומגלה על  –ים במין"( "קיימ –"קיימים באיש", ובארץ  –נצחיים )בשמים 

, הרי הם "מעידים" 8. ומכיון שאמיתית ענין הא"ס הוא רק בעצמותו ית'7סוף-כח האין
 ומגלים מציאותו של עצמותו ית'.

____ 
 ואילך. 190( ע' 2
 פו, א. ( ח"ג3
 ( ישעי' מג, י.4
 ( לקו"ת פקודי ד, סע"א ואילך. ועוד.5
 ( ר"ה כב, ב. וש"נ.6
 .33ראה בהנסמן שם הערה  –( שרק ממנו יכול להיות הנצחיות שלהם 7
 ח.-ע' קסז –( ד"ה ויולך תרס"ו 8
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 ב.

)ובכ"מ( מבאר שכיון שאמונת אוה"ע באלקות  9והנה, בד"ה כי תשא ה'תשי"א
בממכ"ע )ולא בסוכ"ע , לכן מאמינים רק 10מוגבלת להמובן ומושג בשכל אנושי

ובעצמות(, כי זה שהקב"ה ממלא כל עלמין )מחי' את העולמות( אפשר להבין גם ע"י 
, דיש להם אמונה גם בסוכ"ע. ויתירה 11שכל )כמבואר שם(. משא"כ בנ"י הם "מאמינים"

, 12מאמינים" בנימזה, דיש להם אמונה גם בעצמות, ומשום זה נקראים ג"כ ")מאמינים( 
 .13ו היא ירושה מאברהם אבינו, "ראש למאמינים"כיון שאמונה ז

זה שאוה"ע אינם מאמינים בעצמותו ית', כיון שאינו בגדר  –ולכאורה צריך להבין 
נצחיות השמים  –הרי יש על זה "עדות" גלוי' הנראית במוחש לעינים, והיא  –השכל 

 וארץ, שהוא רק בכח הא"ס )עצמות(, כנ"ל.

 , דמדוע צריכים לאמונה שמצד ירושה, ה"ז עדות?ועד"ז צריך להבין בנוגע לבנ"י

 

 ג.

 ויובן בהקדם שאלה נוספת:

( שהאמונה –בשיחה שם מבאר )הטעם שבסוכ"ע לא שייך הענין ד"עדות" 
שישנה חיות אלקי  –ע"פ שכל  –בסוכ"ע מחוייב ע"פ שכל: לאחרי שהאדם מכריח 

הווים ממנו", וצ"ל בעולם, בא להכרה ש"לא זה הוא עיקר האלקות מה שהעולמות מת
שישנם מדריגות באלקות שלמעלה מהעולם )והשכל( ]אלא שמדריגות אלו א"א 

 "לתפסם" ע"י שכל מצ"ע, כיון שמוגבל בהגבלות העולם[.

 –( שם 31כנסמן בהערה ) –והנה, המקור לזה ש"לא זהו עיקר האלקות כו'" הוא 
 ובב".על עצמותו ית' שלמעלה גם מס –. . אלא ששם  14"לשון אדה"ז

____ 
 לא.-תשי"ב )ברוקלין תשס"ו( ע' ל-( סה"מ תשי"א9

 פכ"ב.( ראה גם ד"ה וירא ישראל תרצ"ב 10
 ( ראה שבת צז, א. שמו"ר פכ"ג, ה.11
 ( שם.12
 ( ראה שהש"ר פ"ד, ח )ג(.13
 ( תו"א מג"א צט, ב. לקו"ת שה"ש ח, א.14
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ואמנם, בד"ה כי תשא הנ"ל אומר: "לא זהו עיקר האלקות מה שהעולמות 
מתהווים ממנו, ומזה מובן שעצמותו ומהותו ית' הוא למעלה גם . . מבחי' סוכ"ע". 

 משתמשים בה )אפילו( בנוגע לעצמות. –"לא זהו כו'"  –דהיינו, שסברא זו 

איך אומרים  –בהשיחה  כמבואר –והגע עצמך: אם אפשר להבין את זה ע"י שכל 
 שאוה"ע אין להם אמונה בעצמותו ית', כי אינו דבר המושג בשכל?

 ]וכן קשה בנוגע לאמונתם בסובב, ובמכ"ש וק"ו. ויתבאר לקמן ס"ח ואילך[.

 

 ד.

לזה ש"לא זהו כו'": מכיון שלעצמותו  ראי'ויש לומר, דהיינו טעמא שאדה"ז מביא 
להגיע ע"י שכל )כולל הסברא ד"לא זהו כו'", ובפרט שאינו סברא שכלית, כ"א  א"אית' 

לזה  ראי'באים להכרה שישנם מדריגות שלמעלה מן השכל(, צריכים להביא  שע"י שכל
 .מן התורה

בשוה ממש.  15והראי' הוא: "שהרי אתה הוא עד שלא נברא העולם ולאחר שנברא
שוה לפניו ית' אלא מה שמחי' ומהוה העולמות  וגם אילו לא הי' בורא העולמות הי' הכל

 –זהו רק הארה ממנו ית'", וכפי שמבאר בהמשך. משא"כ סוכ"ע, שבו אפשר להגיע 
 לזה "שלא זהו כו'", וא"צ ראי'. –מצד השכל 

בסגנון אחר: זה שיש דבר שלמעלה  מן השכל כו' )סוכ"ע( אפשר להבין ע"י שכל. 
לא  –לומר עליו שהוא למעלה מן השכל, כי אינו  אבל לומר שישנו דבר )עצמות( שא"א

, ואינו 16היות בגדר שכל, כיון שהוא בבחי' "שלילת השלילה"-בגדר שכל, ולא בגדר אי
 שייך לשכל כלל, הנה לזה פשוט שא"א להגיע ע"י שכל.

 

 ה.

 בנוגע לעדות שמים וארץ: –ועפ"ז אפשר לבאר 

תו ית' אנו יודעים רק לאחרי זה שנצחיות השמים וארץ מורה על כח הא"ס דעצמו

____ 
 ( שהמקור לזה מהתורה )בתדא"ר פכ"א(.15
 ז(.-( ראה ד"ה באתי לגני תשט"ו ס"ה )סה"מ באתי לגני ח"א ע' סו16
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ש"אמיתית ענין הא"ס הוא רק בעצמותו ית'".  –ע"פ שכל(  ולאמהתורה ) –שיודעים 
אבל בשכל לבד לא הי' אפשר לומר שנצחיות השמים וארץ הוא מכח הא"ס דעצמותו 

דעצמותו ית' )ומכ"ש זה שדוקא הוא הא"ס  שלא יודעים על המציאותית', כיון 
שיודעים אנו כבר שישנו המציאות דעצמותו ית', ושהוא א"ס כ 17האמיתי(. משא"כ

 .18מגיע הנצחיות דשמים וארץ שממנוהאמיתי, מוכרחים לומר 

ודבר זה שייך דוקא לבנ"י, שיש להם אמונה בעצמותו ית' בירושה מאברהם אבינו, 
 משא"כ אוה"ע.

 

 ו.

 אבל עדיין קשה:

הרי מפורש במאמר הנ"ל )ובכ"מ(, שגם בסוכ"ע אין אוה"ע מאמינים. ולפי הנ"ל  
הרי יש עדות גלוי' על מציאות אור הסוכ"ע! ומהי המעלה דישראל שנק' "מאמינים"  –

 גם לאוה"ע(. –ה"ז דבר הגלוי )לכאורה  –מפני אמונתם בסוכ"ע 

, כי 19ה"עדות" ]ואין לתרץ דמעלתם הוא שאצלם הוא מצד אמונה ובאוה"ע מצד
להגיע אלי' ע"י שכל, והוא רק בירושה. ואוי"ל שעם א"א במאמר כתוב שאמונה זו 

 מאמינים בסוכ"ע כלל[.  אינםשאוה"ע  מפורש"עדות" אפשר. אבל 

 

 ז.

 ולכאורה יש לבאר זה בכמה אופנים:

א( כשם שבלי אמונת בנ"י בעצמות לא הי' ה"עדות" מספקת, הנה כן הוא גם 
שאע"פ שרואים את נצחיותם של שו"א, אין זה מגלה להם על  –גע לסובב( באוה"ע )בנו

 המציאות דסוכ"ע, כי מנין לומר שיש כזה מציאות.

____ 
)בנוגע לזה שלאחרי שיודעים מהתורה ענינים  ואילך בארוכה 134( ראה גם סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 17

 מסויימים בנוגע לההנהגה דלמעלה, אפשר לראות ולהבין את זה גם ע"פ ההנהגה דלמטה(.
( שמאופן 19הערה  98( אבל להעיר מד"ה אמר רבא כל המעביר תש"י )הובא בלקו"ש ח"ה ע' 18

 הקיום דצבא השמים אנו יודעים בחי' אור הסובב. וצ"ע.
)ובכ"מ( שגודל ההתאמתות שע"י ראי' )ועאכו"כ "עדות"(  227-8ה התוועדויות תש"נ ח"א ע' ( ורא19

 אינו דומה כלל למעלת ההתאמתות שע"י האמונה דוקא.
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הרי )כנ"ל  –]ואף שמגיעים להכרה ע"ד סוכ"ע מצד הענין ד"לא זהו עיקר כו'" 
 רס"ד( אין זו סברא שכלית, ואמונתם של אוה"ע מוגבלת לאמונה המושגת בשכל[.

ה לומר שמדמים שנצחיותם של שו"א הוא מממכ"ע, כי הרי ממכ"ע אלא שקש
 הוא בל"ג[.המוגבל א"ס ]ואין לומר שמדמים שאלקות המחי' את העולם  אינו

 

 ח.

 ולכן נראה לפרש באו"א:

ב( במאמר הנ"ל מבואר שאע"פ שהענין דממכ"ע מושג בשכל, מ"מ צריך גם 
לאמונתם של אוה"ע בסוכ"ע מצד אמונה כי הגוף מסתיר וכו'. ואוי"ל עד"ז בנוגע 

ה"עדות" דשו"א, שאינו מספיק, וצריכים גם אמונה כפשוטה. וזאת אין להם )וא"א 
 כדלקמן(. –שתהי' להם 

ג( במאמר שם מביא עוד סיבה לזה שאוה"ע אינם מאמינים בסוכ"ע ובעצמות 
 –)נוסף לזה שאינו מושג בשכל(: כי שרשם באור הממכ"ע )משא"כ שרש ישראל 

 בעצמות(. –כ"ע, ולמעלה מזה בסו

ששום הכרח שכלי )אפי' אם הי'(, ושום דבר, איזה שיהי' )אפי'  –ומזה מובן 
כיון שאינו שייך לזה,  –"עדות" גלוי'(, לא יגרום לכך שיאמין באור הסוכ"ע )ובעצמות( 

 .20מצד שרשו

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר ולהאיר בכל הענינים הנ"ל.

  

____ 
 חב"ד ח"ב ע' ערב ואילך בארוכה.-( ראה בכהנ"ל ס' הערכים20
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 הערה במאמר 
 ד"ה אלה פקודי תש"ל

 

 
 קראסניאנסקישיחי' הת' מרדכי צבי 

 תלמיד בישיבה
 

 
מבאר כ"ק אד"ש מה"מ: "כמו שבמדות, גם המדות עצמם  1במאמר ד"ה אלה פקודי תש"ל

, עד"ז הוא לאידך במוחין, דזה שהמוחין הם לעצמו למעלה משייכות לזולת הוא 2שייכים לזולת
לא רק בנוגע להמוחין עצמם, דענין השכל הוא לעצמו ]ודלא כהמדות, שענינם )גם ענינם 

עצמם( הוא להשפיע לזולתו[, אלא שגם בשביל פעולת המוחין אין צריך לזולת, דגם  דהמדות
 כשהאדם הוא לעצמו )בלי זולת( יכול להשכיל השכלות". עכ"ל.

דהיינו, שבכדי שיהי' פעולת המוחין, אין צורך לזולת, דגם כשהאדם הוא לעצמו, יכול הוא 
 . בפועללהשכיל השכלות 

פשט ד"פעולת השכל". ב( גם יש לעיין במה שמבואר בהמאמר והנה, יש לעיין: א( מהי ה
 ענין פעולת המדות, מהו הענין בזה.

 דהנה אפשר לומר בב' אופנים:  

בפועל )ולא  א( שכמו שמבואר בנוגע לשכל, ש"פעולת השכל" היינו כשהשכל משכיל
לת השפעה פעולה הבאה ע"י השכל(, כמו"כ פעולת המדות הוא ההרגש בפועל, )ולאו דוקא פעו

 איזה מדה(. ע"יבגשמיות, הבאה 

ב(  והוא שפעולת השכל, הוא להשכיל וכו' כנ"ל, אבל פעולת המדות הוא דוקא כשהאדם 
 משפיע בפועל.

]וסיבת ההפרש ביניהם )זה שהלשון "פעולת השכל" משמע שהשכל עושה פעולתו  
ו דוקא השפעה הרגילה, ולא פעולה גשמיית דוקא, משא"כ "פעולת המדות" מדות פירוש

בפועל בגשמיות( הוא: לפי ששכל הוא שהאדם מניח את עצמו, ופתאום נופלת השכלה  במוחו, 
ולכן ההשפעה שע"י שהשכל פועל הוא להיות שכל בפועל במוחו ובמחשבתו, משא"כ במדות 
הרי כל אדם יש לו מדות באופן מסויים, )גם כשהם בהעלם( וצריך רק לעוררם, אבל הרי הם כבר 

____ 
 .לק ה'( סה"מ מלוקט ח1
 (.המערכת( ולא רק בעת פעולתם. )2
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ם היינו הנפעל על ידם, דהיינו ההשפעה שבאה על ידם, )וגם הדרך שבאה ופעולתיאות במצ
 השכל בפועל הוא ע"י המדות([.

 . 3וצריך עיון 

  

____ 
מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בהמשך המאמר: "והענין הוא, דזה שמדות שייכים  הערת המערכת:( 3

לזולת, הוא לא רק בנוגע לפעולת המדות אלא גם בנוגע להמדות עצמם. וכמו מדת החסד שענינה הוא 
דזה שא"א למדות בלי זולת הוא  להטיב לזולתו, ובלי זולת, לא שייך ענין החסד. והגם שמבואר בכ"מ

דוקא בנוגע לפעולת המדות, משא"כ התעוררות המדות )ומכש"כ עצם המדות( אפשר להיות גם בלי 
זולת, וכמו אברהם אבינו שנצטער על שלא היו אורחים, דזה שנצטער על זה שאין ביכלתו להשפיע הוא 

דת החסד היתה אצלו בהתעוררות )גם כשלא הי' זולת(, הרי זהו דוקא כשיש מציאות בעולם לפי שמ
)זולת( על מי להתחסד, אבל באם לא הי' נמצא בעולם זולת למי להשפיע, לא הי' אפשר להיות 
ההתעוררות דמדת החסד, ויתירה מזה, שאז לא הי' שייך גם ענין החסד )עצם המדה(, כי ענין החסד הוא 

יב לזולתו. ולהוסיף, דמזה גופא שאברהם אבינו הצטער על זה שלא הי' לו למי להשפיע, מוכח, להיט
שההשפעה )בפועל( להזולת נוגע גם למדת החסד עצמה. דצער הוא כשיש איזה חסרון, וזה שאברהם 
 נצטער על זה שאין ביכלתו להשפיע הוא כי ענין החסד הוא להשפיע, וכשלא ישנה ההשפעה בפועל, חסר

משמע דענין ד"פעולת המדות" הוא פעולתם  –בהשלימות דמדת החסד" )ההדגשות אינם במקור( 
עיי"ש, ]אף שאינו משמע  – 23בפועל, וכאופן הב' בבפנים ההערה )וכן משמע מהכתוב בהמאמר הערה 

 כן בפירוש[(.
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 חסידות

 
 יראת העונש בעשה טוב

 
 

  שליט"א מטוסוב שמריהו ת ר'הרה"
 משפיע בישיבה

 

 א.
 ע"י יראת העונש ניצול מהחטא למרות שזה לגרמי'

מסביר את המעלה שיש ביראת העונש שעי"ז  1במאמר ד"ה שובה ישראל תרנ"ט
יראת העונש הוא מקליפת נוגה, דהיינו  –יהי' ניצול מהחטא, וזאת למרות שבעצם 

 שהוא רע בשרשו ובהרגש האדם, כי הוא לגרמי' שירא מפני איבוד הישות שלו.

וז"ל המאמר: "ולכן מצינו כתובים המזהירים על יראת העונש וכמ"ש )ירמי ה'( 
תיראו אשר שמתי חול גבול לים כו' הנותן גשם יורה ומלקוש בעתם כו'  האותי לא

עוונותיכם הטו אלה וחטאתיכם מנעו הטוב, וכן בתורה מזהירים ומזרזים בקיום המצוות 
ע"י פחד העונשים כמ"ש אם בחקתי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם כו' ואם לא תשמעו כו', 

רא מפני איבוד הישות שלו, מ"מ לגרמי' הגם דכללות ענין יראת העונש הוא לגרמי' שי
זו דיראת העונש אינו רע גמור דהלא מזהירים ע"ז האותי לא תיראו כו', וכן מזרזים על 
קיום התומ"צ ע"י פחד העונשים, א"כ הרי בהכרח לומר שאינו רע גמור כ"א דענין יראת 

יך האדם לעורר העונש הוא מק"נ שחצי' טוב וחצי' רע, והיינו דבסור מרע הוא טוב, וצר
בעצמו לפעמים יראת העונש כשרואה שיצרו מתגבר עליו ח"ו לעשות איסור, לא מיבעי 
איסור תו' אלא אפי' איסור קל של ד"ס, צריך לעורר בעצמו יראת העונש, וכאו"א 

____ 
 ( ע' יט. 1

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

מישראל מאמינים ביסורי גיהנם ר"ל אשר צריך האדם ליראה מזה, שהרי מתיירא באמת 
יסורי גיהנם שהם גדולים באין ערוך כידוע. וזהו שאמרו רז"ל גם מיסורי עוה"ז ומכ"ש 

יזכור לו יום המיתה היינו מה שאח"כ יהי' דין וחשבון על כל דבר, ויהי' העונש לעושי רע 
כרעתו. דעם היות שבעוה"ז לא יענשו אותו והוא מצד ומשלם לשונאיו אל פניו כו', אבל 

"ז יהי' ניצול מהחטא. ובזה, עם היות אח"כ יהי' חשבון ויענש בעונש קשה ר"ל, ועי
שלהגרמי' דיראת העונש הוא מק"נ, מ"מ הוא מהטוב שבנוגה, והטוב שבנוגה ג"כ אינו 
טוב דקדושה כלל וכלל, מ"מ הוא יותר טוב מהרע גמור דמעשה האיסור ר"ל, ובמה 

', שיכול להציל א"ע מהרע גמור צריך להציל א"ע, והיינו גם בלהגרמי' דיראת העונש כו
ועוד דמיני' ובי' לישדא בי' נרגא ובכדי להתגבר על הרע שמצד הקליפה וסט"א צ"ל ע"י 
יראת העונש שמק"נ כו' ואיך שיהי' הרי יראת העונש שמצד הגבורה שומר מן החטא 

 כו'".

היינו, שמביא שתי סיבות לחיוב בהתעוררות היראה מהעונש אצל האדם: א( כי 
ב שבנוגה, מאשר רע גמור )של ג' קליפות(. ב( יותר טוב להשתמש ברע שהוא מהטו

מיני' ובי' לישדא בי' נרגא )ע"ד  –בכדי להתגבר על הרע גמור צ"ל ע"י הרע בעצמו 
 בענין עצבות ומרירות במילי דשמיא(. 2המבואר בתניא

 

 ב.
 הוכחות שיראת העונש הוא טוב

מוכיח והנה הוכחה לזה שיראת העונש הוא דבר רצוי למרות שהוא מצד הרע, 
בהמאמר מזה שכו"כ פסוקים מדברים על יראת העונש, ואא"פ שהתורה תזהיר ע"ז 

 שהוא רע גמור. 

: "אלמלא דינא לא אשתכח בעלמא לא 3ולהלן בהמאמר מוסיף עוד הוכחה מהזהר
הוו ידעי בני נשא מהימנותא עילאה ולא ישתדלון בני נשא באורייתא ולא יתקיימו 

 בהמאמר, דדינא הוא יראת העונש דמדה"ד.פקודי אורייתא". ומפרש 

"אית בר נש דדחיל מקודשא בריך הוא  5מביא עוד הוכחה מהזהר 4ובכמה מאמרים 

____ 
 פל"א.  (2

 ( זח"ג קעח, ב.3

 ( אוה"ת דברים כרך ה' ע' ב'כט. ד"ה כי קרוב תרע"ח. תרפ"א. 4
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בגין דיחון בנוי ולא ימותון, או דחיל מעונשא דגופא, או דממונה, ועל דא דחיל ליה 
יל תדיר, אשתכח יראה דאיהו דחיל לקודשא בריך הוא לא שוי לעיקרא, אית בר נש דדח

מן קודשא בריך הוא בגין דדחיל מעונשא דההוא עלמא ועונשא דגיהנם, תרין אלין לאו 
 עיקרא דיראה אינון ושרשא דילי'".

ומבואר שם שלמרות שיראה זו דמניעת השכר ויראת העונש אינה "עיקרא כדקא 
 ". 7", אמנם "בנקל יותר להגיע אלי'6יאות

 

 ג.
 לועשה טובסתירה בהמאמר אם יראת העונש הוא טוב 

 

 אמנם, צ"ע ובירור מתי יראת העונש אינו דבר רצוי, ובשתים: 

 א( אם גם כדי לעורר לעש"ט, יראת העונש הוא דבר רצוי לעשות המצוה.

 ב( מהו החצי' רע מק"נ שביראת העונש.

והנה, בענין יראת העונש לעש"ט נראה שיש סתירה במאמר שלפנינו, כי בהנעתק 
והיינו דבסור מרע הוא עונש הוא מק"נ שחצי' טוב וחצי' רע, לעיל כתב "דענין יראת ה

, וצריך האדם לעורר בעצמו לפעמים יראת העונש כשרואה שיצרו מתגבר עליו ח"ו טוב
 לעשות איסור".

ומזה, משמע שיראת העונש רצוי רק לסו"מ ולא לעשה טוב, אמנם להלן בהמאמר 
שלא היו משתדלין בעסק התורה  כותב: "שע"י מדת החסד והרחמים היו חטאין סגיאין

וקיום המצוות בסו"מ וע"ט. וז"ש בזהר אלמלא דינא כו' לא הוי משתדלין ב"נ באורייתא 
 וע"י יראת העונש דמדת הדין נזהרין בקיום התומ"צ בסו"מ וע"ט".

 הרי בפירוש נאמר אשר גם לעשה טוב רצוי הענין דיראת העונש. 

יש ביראת העונש, משמע מהמאמר שהוא ובענין השני דמה הוא חצי הרע דק"נ ש

____ 
 ( זח"א יא, ב.5

 ( לשון הזהר שם.6

ואילך( יש חידוש גדול שיראת הוענש  390( בד"ה כי קרוב תרפ"א הנ"ל )נמצא גם בסה"מ תשי"א ע' 7
 היא יראה תתאה, ואכ"מ.
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 הענין דירא מפני איבוד הישות שלו, שיראת העונש הוא לגרמי'.

ועפ"ז, החצי הטוב דק"נ הוא שפורש עי"ז מאיסור )או גם שמביא לעסק בתורה 
 וקיום מצוות(, והחצי הרע הוא הרגשת הישות שלו.

 

 ד.
 באוה"ת מבואר שיראת העונש בעשה טוב הוא רע גמור

  

, מבואר בארוכה בשני 9, ובד"ה ויחלום תש"ח8אמנם בד"ה ועתה ישראל להצ"צ
העניינים: א( דיראת העונש רצוי רק לסו"מ ולא לעש"ט. ב( דאדרבה החצי הרע דק"נ 
ביראת העונש הוא, כאשר יראת העונש הוא לעשה טוב )ולא כפי שהסברתי לעיל ע"פ 

 ות דלגרמי'(. משמעות המאמר שלפנינו שחצי' רע הוא הרגשת היש

וז"ל באוה"ת שם )הנוגע לעניינינו(: "ובכל ענין ועצה שיסור מן הרע הרי הוא יוצא 
מן הרע ומה איכפת לן במה שיצא. . אבל בעשיית הטוב הוא התדבקות בה' ובתורתו 
ועבודתו בתפלה שם לא יגורך רע כתיב כנ"ל וצריך לפנות לבבו מכל בחי' לגרמי' דהיינו 

ת עשיית הטוב מחמת מ"ש כלל וכלל, וצריך לזה עצות להפטר ממנה שלא יבוא לו סיב
כו' כ"א שיהי' סיבת התעוררות עשיית הטוב מן ההתבוננות גדולת הבורא באחדותו ית' 
ובמניעתו מהטוב אל יעצב כו', כי אין שם מקום לקליפה זו אף שהוא נוגה ולא רע גמור 

יראת עונש  10נמצאתבוא  כלל,  מסך מבדיל גדול הוא שם ומאד צריך להזהר בה שלא
היא חציה טוב והוא להיות עי"ז סור מרע, אבל חצי' אינו טוב דהיינו בועשה טוב אינו 

 ולהלן באוה"ת חוזר על ענין זה כמ"פ(. טוב שיהי' ע"י יראת עונש". )

ולפ"ז, הרי בנוסף להסתירה שישנו לכאו' בהמאמר ד"ה שובה ישראל רנ"ט גופא, 
הנה עוד, שהמבואר בהמאמר שלפנינו )ע"פ הזהר( שע"י יראת העונש נזהרים בסו"מ 
וע"ט אינו מתאים להמבואר באוה"ת )ובסה"מ תש"ח( שיראת העונש אינו טוב לועשה 

 טוב. 

 

____ 
 ( שם.8

 ואילך(. 82( פ"ג ואילך )סה"מ תש"ח ע' 9

 ( ההדגשה היא מהמעתיק.10
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 ה.
 טוב אינו רצוי שאלות להבין למה יראת העונש בועשה

 אמנם זה גופא דרוש ביאור:

 א( למה הסיבה שצריך לעורר יראת העונש לסו"מ לא יספיק גם לע"ט?! 

 12, אז באם לפועל יקיימו את המצוה11הרי, גם אי עשיית מצוה הוא דבר חמור מאד
מה איכפת לן אם זה ע"י יראת העונש?! ולמה לא נאמר ע"ז שמניעת המצוה שיעשה 

 ?!13ע מהמרה שחורה והלגרמי' שירא מאיבוד הישות ומיסורי גיהנםהוא יותר גרו

ב( ההוכחות שיראת העונש רצוי לאפרושי מאיסורא הם גם על הענין דע"ט בעסק 
התורה וקיום המצוות: בענין "אם בחקתי תלכו וגו' ואם לא תשמעו לי וגו'  ]המובא 

מלים בתורה...לא שמדובר על המניעה ד"ע 14במאמרים אלו[ מפורש בפירש"י בחקתי
למד ולא עשה". וכן בזהר המצוטט במאמר זה )ד"ה שובה( "ולא ישתדלון בני נשא 

 באורייתא ולא יתקיימו פקודי אורייתא". 

א"כ הוכחות אלו גופא, סותר להמבואר בד"ה ועתה ישראל באוה"ת שיראת העונש 
 לועשה טוב "אינו טוב" ?

ה אם בחקתי תלכו כו' ואם לא יבואו ובלשון המאמר שם גופא: "וזהו שהזהירה תור
הקללות כו' ולכן תזהר לעשות הטוב והישר ואם בחי' לגרמי' או יראת העונש רע גמור 
הוא איך כתוב פרשה גדולה ביראת העונש ובבחי' לגרמי' כו', א"ו ]=אלא ודאי[ בחי' 

ך יראת עונש אינו רע גמור ח"ו לכן עצה היעוצה מהתורה לעורר לפעמים בעת המצטר
 בחי' יראת עונש".

 ולמה אין זו הוכחה גם לעשה טוב?!

 

____ 
 "מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל ק"ש של ערבית או וכו'" כמבואר באגה"ת פ"א. ( וע"ז נאמר11

 וכיו"ב.( דק"ש ערבית או שחרית בזמנה או לימוד ועסק התורה 12

ראה תניא פ"ח: "וכן מי שאפשר לו  –( אי אפשר לומר כלל שאין לירא מהעונשים על מצוות עשה 13
לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטלים, אין כף הקלע לבדו מועיל לנפשו למרקה ולזככה רק עונשים 

גיהנם של חמורים שמענישים על ביטול תורה בפרטות מלבד עונש הכללי לכל ביטול מ"ע מחמת עצלות ב
 שלג כמבואר במ"א".

 טו.-( כו, יד14
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 ו.
 בלקו"ש מבואר שייעוד שכר הגשמי שבתורה מזרז בקיום המצוות

, שאמנם הייעודים של שכר 15ג( לחזק הקושיא עוד יותר: מבואר בלקו"ש חל"ז
הגשמי שנאמרו בתורה מזרזים את רוב בנ"י ללימוד התורה וקיום המצוות. ואפילו 

 הנסים ונפלאות הגשמיים יזרזו לקיום התומ"צ. בימוה"מ

[ המעתיק –בתחלת העבודה שהיא שלא לשמה וז"ל שם: "כיון שרוב בנ"י שבדרגא זו, ]
הרי בדרך כלל אין להם תשוקה לייעודים ושכר רוחניים, לכן נתפרש בתורה בעיקר 

אותם על השכר הגשמי והייעודים הגשמיים, שבזה יש לכל או"א השגה וטעם, וזה יזרז 
לימוד התורה וקיום המצוות . . גם בנוגע לעתיד לבוא שרז"ל מפליאים הזמן דלעת"ל 
בנסים ונפלאות שיהיו אז, כי גם לע"ל לא יגיע כאו"א תיכף להשגה נעלית בשכר רוחני, 
ופשיטא לא לדרגת העבודה דלשמה . . ולא יולד אדם בתכלית השלימות בידיעת 

יש צורך בנסים ונפלאות גשמיים, כדי להקדים ולזרזו  והשגת ה' ועבודה מאהבה, ולכן
 על קיום התומ"צ". 

הרי בפירוש, שאם נדרש זירוז לעש"ט בתומ"צ משכר גשמי הוא דבר רצוי וטוב 
 ]למרות שגם זה הוא הרגש ישותו, כפשוט[.

: שגם לחכות למשיח לצפות לשכר הגשמי הוא 16ויתירה מזו מסביר בלקו"ש שם
"נוסף על הפשוט שנוגע לזמה"ז: שכיון שחייבים להאמין בביאת  ענין הכרחי! וז"ל:

[ לביאתו )רמב"ם הל' מלכים רפי"א. המעתיק –ההדגשה במקור ] לחכותהמשיח וגם 
פיה"מ סנהדרין שם ביסוד הי"ב. ועוד(, ורוב בנ"י לפי מעמדם ומצבם עתה בזמה"ז, לא 

ני, אלא רק כשידעו )גם( יתעוררו לחכות בשלימות באם ידעו רק מהשכר ותועלת הרוח
 מהשכר ותועלת הגשמי". 

ולכאורה אין לחלק בין עשיית המצוה מפני השכר הגשמי, לעשיית המצוה מפני 
יראת העונש, כי, הרי מפורש בזח"א המצוטט לעיל, ומובא באוה"ת ובד"ה כי קרוב 

 הנ"ל: "דדחיל מקוב"ה בגין דיחון בנוי ולא ימותון".

תן צדקה ע"מ שיחי' בני, ולכאורה הוא שכר. ובד"ה כי )שזה לכאורה בדוגמת הנו
קרוב תרפ"א: "הלא יראת העונש אינה רע גמור ח"ו, שהרי מצינו כמה כתובים מזרזים 

____ 
 ואילך. 80( בחקותי ע' 15

 .23( הערה 16
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 על קיום התומ"צ שבשביל השכר והעונש(".

וגם מהי הסברא לומר שעשיית מצות בשביל שכר גשמי, הוא לא לגרמי' מצד 
לו מפני יראת העונש. )וראה להלן אות ח' מד"ה הישות שלו כמו הלגרמי' והישות ש

 קיום המצוות מצד ישותו גרוע יותר מהישות דסור מרע. –ויחלם תש"ח שאדרבה 

 

 ז.
 ביאור באוה"ת בענין מתוך שלא לשמה בא לשמה בועשה טוב

 

אמנם האמת הוא, שעל עצם הענין דהחילוק בין סו"מ לוע"ט בענין ה"בריחה" 
 מהרע שלא לשמה ולגרמי' נגע בזה בכ"מ: 

א( בד"ה ועתה ישראל באוה"ת גופא שואל על המבואר שם מענין שמתוך שלא 
לשמה בא לשמה: "שלהיות סו"מ הוא טוב גם ע"י יראת העונש, אבל . . בועשה טוב אין 

ומ"ש רז"ל לעולם יעסוק אדם בתומ"צ שלא שיהי' רק מיראת העונש כנ"ל. ראוי ונכון 
לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, היינו שזו היא עצת חז"ל שיעסוק אפילו שלא 
לשמה משום שעכ"פ יבוא מזה לשמה אבל אם לא בא לשמה הרי אמרו נוח לו שתהפך 

 ".17שלייתו כו'

שלא  –לעורר יראת העונש  ולפום ריהטא משמע מזה, שאמנם גם לעש"ט יש
לשמה, אלא שהתנאי הוא שאח"כ יבוא מזה לשמה, אמנם לפ"ז הוא סותר את כל מה 
 שביאר לפני"ז בהמאמר שיראת העונש בועשה טוב הוא רע דנוגה ואינו טוב וראוי ונכון?

ועוד יש להקשות, שהרי גם בסו"מ אי"ז התכלית שיירא מהעונש, וזה רק תחילת 
 העבודה?

 ח.
 ר בסה"מ תש"ח שיראת העונש ומרה שחורה ביאו

 בועשה טוב הוא תכלית הישות
 

ב( בד"ה ויחלם תש"ח הנ"ל  שואל השאלה באופן אחר, לאחרי שמסביר למה המרה 

____ 
 ( ההדגשה היא מהמעתיק.17
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המרה שחורה =)שחורה בסו"מ אינו רע גמור: "ולכן על יפול לב האדם בנפול עליו המר"ש 

( לומר כי קליפה ורע גמור הוא, כי באמת אינו רע גמור רק בחי' ק"נ, ובעצם המעתיק -
נשמתו הוא בחי' אמיתית, והוא מה שנתעוררה בבחי' היראה ורק בבחי' התחתונה 
שבנשמה . . ה"ה בא כלשון הגוף ונה"ט שהוא בבחי' העצבות והמר"ש ויראת העונש 

צ"ע ויכולה להתהפך לקדושה". )וכן שכ"ז הוא בחי' הישות לגרמי', אבל היא אמיתית מ
 מבאר באוה"ת הנ"ל(. 

ואז ממשיך להקשות: "והגם שגם בועש"ט י"ל לכאורה שהוא מה שנתעורר הנפש 
. . ומזה נעשה ההתעוררות בנשמה למטה  למעלה בבחי' האהבה ודבקות לאלקות

שב בועש"ט, אלא שבא שבלשון הגוף והנה"ט שרוצה בקיום ועשיית המצוה שאז הוא נח
וזה כעין השאלה ששאלתי לעיל לאיזה מציאות בעצמו שעושה איזה דבר, וטוב לו מזה )

( א"א לומר כן שהרי . . הרצון למה הענין דלגרמי' פסול לגמרי בועש"ט. וע"ז משיב. המעתיק
הנ"ל בעשיית המצוות ה"ז היפך הביטול לגמרי כ"א תכלית הישות והמציאות, ואינו 

סו"מ, דמ"מ הרי עי"ז נשבר לבו בקרבו ומתבטל ישותו". דומה להישות ולהגרמי' ד
 )עיי"ש ההמשך(.

אלא, שלכאורה עדיין צלה"ב, מה יעשה האדם כאשר מתעצל לקיים מצוה כגון 
ק"ש או עסק התורה, ובאם לא יירא מהעונש לא יקיימה כי אינו מתעורר באהבה, אז 

 אות?!האם יתבטל ולא יקיים המצוה בגלל שזה תכלית הישות והמצי

גם, שזה לכאורה סותר להענין דייעוד שכר הגשמי על עש"ט הנאמר בתו', וכנ"ל, 
 גם מבואר בלקו"ש חל"ז הנ"ל?

 

 ט.
 ביאור במכתבי כ"ק אד"ש מה"מ בהחילוק בין 

 חפזון דסור מרע לזריזות דועשה טוב
 

ג( במכתבים כלליים לחה"פ ה'תשמ"ו )שהשנה נתמלאו שלשים שנה( מבאר 
 החילוק בין ב"חפזון" בסור מרע לה"זריזות" בועשה טוב: 

במכתב ר"ח ניסן: "אין דער אלגעמיינער הנהגה פון א מענטשן, בפרט פון א אידן, 
לא . . ) טוב ועשה. . און  סור מרעזיינען פאראן צוויי צענטראלע נקודות: דער ענין פון 

וואו נאר און ווען עס איז פאראן א חשש פון רע, דארף  – סור מרע(. עשהאון  תעשה
מען תיכף אפקערן זיך דערפון. פסח דערמאנט אונז און אונטערשטרייכט, אז ס'דארף 

אין אלע  – ביד רמהאנטלויפן דערפון . . צוזאמען מיט דער תנועה פון  – ברחזיין 
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 ".ועשה טובענינים פון 

ובהמשך למכתב זה במכתב י"א ניסן: "ס'איז גערעדט געווארן אין פריערדיקן 
בריוו, אז דער ענין פון חפזון ביי יציאת מצרים איז א הוראה אויף חפזון וואס פאדערט 

וואס שנעלער פון יעדן רע בכלל, און פון  אנטלויפןצו  – סור מרעזיך אין דעם געביט פון 
בפרט. און כאטש אויך אין דעם קו פון  –ץ מצרים א.א.וו. כמעשה אר –רע פון מצרים 

ואדרבה, עס איז אן עיקר גדול בזה ניט אפלייגן,  – זריזותפאדערט זיך  ועשה טוב
"מחמיץ" זיין א מצוה, ווי חכמינו ז"ל לערנען אפ פון "ושמרתם את המצות )לייען: 

, ווען סור מרעחפזון אין קומט עס אבער ניט צו דעם חסרון פון  –( מצוותושמרתם את ה
אפ אדער מ'פארזאמט זיך, צו אנטלויפן פון אלץ וואס איז דער היפך פון טוב, -מ'לייגט
 כמובן".

, מקשר המבואר במכתב, להמבואר במאמר שלנו בענין סור מרע 18ובהערה שם
מפני יראת העונש: "ראה ד"ה שובה ישראל תרנ"ט . . ד"ה ויחלם תש"ח ס"ד ואילך . . 

מההלכה "אם נזדמן לו להפריש מדבר איסור במרחץ או בבה"כ מפריש אפי'  ולהעיר
בלה"ק ובענין קודש" )שו"ע אדה"ז או"ח ספ"ה ס"ד. משבת מ, ב. רמב"ם הל' ק"ש פ"ג 

 ה"ה. שו"ע שם ס"ב(".

והנה, משמע ממכתב והערה זו, שאמנם הביאור במאמר שלנו ברנ"ט הוא שיראת 
 ולא לעשה טוב.  העונש הוא טוב רק לגבי סור מרע

אמנם דורש ביאור: א( הרי ציטטתי לעיל מהמאמר, שע"י יראת העונש נזהרים הן 
בסור מרע והן בועשה טוב? ב( לא מבואר במכתב זה איך יגיע ל"זריזות" בועשה טוב, 
ובפרט באם "יחמיץ" את המצוה לגמרי, והדרא קושיא לדוכתא, שלמה לא "יזדרז" ע"י 

 נוגע לקיום המצוה בפועל?יראת העונש באם זה 

 

 י.
 תחלת העבודה,  –יישוב בדא"פ בכל הנ"ל: סור מרע 

 כשמתעלה בעבודה –ועשה טוב 

ואולי יש ליישב בכללות את הקושי בהבנת כל הענין הזה, די"ל שכאשר מבואר 
 ולהקודסור מרע,  להקובמקומות אלו בד"כ הענין דסור מרע ועשה טוב, הכוונה היא 

____ 
 ( ד"ה קומט עס אבער ניט . . חפזון אין סור מרע.18
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שמירה ממצוות ל"ת וקיום מ"ע(, דהיינו שגם הזריזות  –כפשוטו  דועשה טוב )ולא
קיום המצוה(, וגם קיום -דקיום מ"ע היפך העצלות נכלל בסור מרע )מהעצלות דאי

 המל"ת בגלל שרוצה לידבק באלקות או לברר בירורים וכיו"ב ונכלל בועשה טוב.

בעבודת האדם, אלא שהמבואר בענין החילוק בסור מרע לועשה טוב הוא ב' שלבים 
בתחלת העבודה ובהמשכה. אלא שכמובן בתחלת העבודה קשור יותר לסור מרע 

 כפשוטו, ובהמשך העבודה קשור יותר לועשה טוב כפשוטו.

מעין סימוכין לביאור זה: בד"ה ויחלום תש"ח הנ"ל אות ד' אומר זאת כמעט 
הנ"ל כמבואר  במפורש: "והנה תחלת העבודה וראשיתה צריכה להיות בסדר ובחי' ישות

בתו"א ד"ה ויקח המן . . ובכל ענין ועצה שיסור מן הרע ה"ה טוב שהרי הוא יוצא מן הרע 
. . והנה כ"ז הוא הסדר דיציאה מן הרע . . אבל לאחר שיצא מן הסכנה צ"ל מסודר 
בעבודתו בועשה טוב דכל ענינו גילוי אלקות בחי' גילוי רצה"ע שם כתיב לא יגורך רע 

מי' מקום שם . . ולכן הזהירה התורה כ"כ על יראת חטא מצד העונשים . . ואין ליש ולגר
( מחמת פחד ההדגשה מהמעתיק)מזהירים ומזרזים בענין היראה וקיום המצוות הרי 

 העונש".

כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "להעיר  19ב( במכתב ר"ח ניסן ה'תשמ"ו הנ"ל בהערה
מאוה"ת בא )רצא, א(. וככה תרל"ז )בתחלתו(: בחפזון . . מדת מלכות שהיא מדת לילה 
והיציאה בלילה זהו עצמו ענין החפזון כו', ובזה יש לתרץ דהא כתיב ר"פ מסעי ממחרת 

היינו הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה אשר יד רמה זהו היפך החפזון, אלא כי זה הי' ביום 
 ממחרת הפסח ומדת יום א"צ לחפזון".

רואים בפירוש אשר מדובר בשתי תקופות. ולהעיר שבליל פסח הרי גם הי' קיום 
, וכמבואר במכתבי חה"פ הנ"ל בענין מתניכם בחפזוןאכילת מצה ואכילת פסח  –מ"ע 

 חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם. וש"נ כל הענין הזה.

  

  

____ 
 ( ד"ה יציאת מצרים . . בחפזון . . ביד רמה.19
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 יא.
 בדא"פ לשאלות הנ"ל סיכום היישוב

   

 באם ביאור זה נכון אפשר ליישב את הנ"ל:

א( המבואר בכלל בהמאמרים מדבר כאשר העבודה היא בשלב דסור מרע או בשלב 
דועשה טוב, ומה שמבואר בד"ה שובה רנ"ט שגם בועשה טוב יש הענין דיראת העונש כי 

 העבודה. הוא מדבר בשורות אלו על הענין דועשה טוב כפי שהוא בתחילת

ב( המבואר בכתובים ומארז"ל הענין דשכר גשמי והעונשים הוא הן לועשה טוב 
, שאז בכללות בתחילת העבודהלקיים מ"ע, והן לסור מרע בקיום מל"ת, אלא שזה רק 

. וכמבואר בלקו"ש חל"ז הנ"ל שהמעמד ומצב דבני ישראל בקו דסור מרעהאדם הוא 
מהייעודים דשכר הגשמי, ויתירה מזו שכן  בזמן הזה הוא שלחכות למשיח הוא בעיקר

 יהי' אצל כו"כ גם בימוה"מ.

יראת העונש  –בקו דסור מרע  -ג( כאשר האדם בדרגא נמוכה בתחלת העבודה 
אז יראת  -בקו דועשה טוב  -. וכאשר האדם מגיע לדרגא יותר גבוהה  טוב דנוגההוא 

ות יותר נעלות צריך להזהר . וי"ל הביאור בזה שזהו כעין שבדרגרע דנוגההעונש הוא 
 .   20יותר מיניקת החיצונים

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 
בענין מתוך שלא לשמה בא ( אלא, שצריך לעיין עדיין מהו הביאור באוה"ת ד"ה ועתה ישראל הנ"ל 20
 לשמה.
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בהשייכות דאור הקו 
 והאור דעולמות

 
 

 בוימגארטעןשיחי' הת' מ"מ 
 תלמיד בישיבה

 
מבאר איך שלהוות עולם האצילות, וגם  1במאמר ד"ה וביום השמיני עצרת תרנ"ט

העולמות שלמעלה מאצילות, הוא ע"י צמצום, ולבאר זה מקדים וכותב שהכלים 
 דאצילות, ושלמעלה מאצילות, הם בחי' יש.

ואח"כ מבאר שגם האורות דאצילות הם בבחי' יש, וז"ל: "וכמו"כ יובן בבחי' האור  
' אור הקו הנמשך לאחר הצמצום, בחי דהיינושל הע"ס דאצילות ולמעלה מאצילות, 

שגם הוא בבחי' יש, והתהוותו הוא ע"י הצמצום, להיות מאין ליש כו'...אור הקו ה"ה 
בבחי' מציאות אור וזיו עכ"פ להיות מקור לעולמות ונבראים, א"כ ה"ה בבחי' מציאות 

 יש עכ"פ".

 היינו האורות דשאצילות ושלמעלה מאצילות. –ומזה משמע, שאור הקו 

מבאר בארוכה הענין דאין ויש דדעת תחתון, ומבאר שאור  2לקמן בהמאמר אמנם
הקו הוא בחי' אין, ואורות דאצילות ושלמעלה מאצי' )וכ"ש הכלים( הם בחי' יש, 
)וממשיך לבאר איך שגם בחי' אור הקו הוא בבחי' יש, לגבי בחינת ד"ע, עיי"ש, וכנ"ל( 

 דאצילות. וא"כ משמע דלא כהנ"ל, שאור הקו היינו האורות

ואולי כוונתו בתחלת המאמר לבאר איך שכללות האור שלאחר הצמצום הוא בבחי'  
יש, ולא נחית לחלק בין אור הקו והאור דעולמות, דלענין זה דהם אורות מצומצמים, 
הנה לגבי האור שלפנה"צ שהוא בבחי' בלי גבול שווים אור דעולמות ואור הקו, ועדיין 

 צ"ע.

 אי הגליון.ואשמח לשמוע דעת קור

____ 
 ( סה"מ תרנ"ט ע' מג ואילך.1

 ( )שם( ע' מח ואילך.2
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 ביאור במאמר ד"ה ויקהל תשי"ב

 
מנחם מענדל שי' גרין הת'  

 תלמיד בישיבה
  

 שעסק" 3מלך המשיח שליט"א אומר כ"ק אדמו"ר  במאמר ד"ה ויקהל תשי"ב
 לא שהאדם, ראשך ולא כפיך יגיע, הכפים של רק היא בזה שהיגיעה באופן ל"צ הפרנסה

 האדם של ולבו דמוחו. בלבד כפיו את אלא, הפרנסה בעסק ביגיעה וליבו מוחו את יכניס
 המצוות". וקיום תפלה של אמות' וד תורה של אמות' בד שקועים להיות צריכים

 בעבודת יותר בדקות גם הוא כך הפרנסה בעסק שהוא כשם והנה" 4ממשיך שםו
 על הרב את המשמשים כעבדים תהיו אל במשנה כדאיתא, אופנים' ב בזה ל"שאפ', הוי

 דהעבודה. פרס לקבל מ"ע שלא הרב את המשמשים כעבדים הוו אלא פרס לקבל מנת
 וקיום התורה שבלימוד והעילוי הטוב את ומבין כשיודע(, בדקות) ענינה פרס לקבל מ"ע

 אך. צ"בתומ עוסק הוא ולכן, צ"בתומ ומתיקות ועריבות נועם לו יש זה דמשום, המצוות
 'הוי שעבודת, פרס לקבל מנת על הרב את המשמשים כעבדים תהיו אל אמרו זה על

 בקבלת שעובד אלא, מהעבודה לו שיש הטוב את שמרגיש מחמת לא היא לאמיתתה
  ".העליון רצון את לקיים רק עול

אות ג' אומר בש לעיל, שמבארמה מ שונה יאור זה הואבהרי ב ש"צלה ולכאורה
 צריכיםשלבו ומוחו יכולים להיות ברוחניות ועבודת ה', אלא אדרבה, " זו בלבדלא ש

היות ממש, שבאמת עבודת ה' צריך לפך יובאות ה' אומר הה ;"יםשקועלהיות" ועוד "
 . והולך ומבאר הטעם למה המוח ולב מבלבלים לעבודת ה' וכו' כללבלי מוח ולב 

נינים נפרדים בנוגע "יגיע הביאור בזה כי באמת מדברים כאן אודות שני ע וי"ל
והסיבה  שה"גאנג" לא רקאזי כשמדברים אודות עסק הגשמי וכיו"ב,  כפיך".

העבודה בפועל, ה מקיימים שב -וההתעוררות לזה צ"ל באופן דכפיך, אלא גם באופן 
כי מכיון ש"ברכת ה' היא  -ג"כ צ"ל באופן דכפיך )והטעם כשמבואר בהמאמרה"ה 

, משא"כ כשמדברים מועיל וכו'( -תעשיר", הנה גם כשעושים כלי מה שהוא בגשמיות
העבודה בה וההתעוררות מתוך קבלת עול וכו', אבל אודות עבודת ה', בודאי צ"ל הסיב

____ 
 דפוס ברוקלין תשס"ו. ,אות ג' ( 3

 ( אות ה', דפוס הנ"ל. 4
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לקיימה בפועל, צריכים המוח והלב להיות טרודים בזה )ובפרט שזהו כל  ןהאופבו עצמה
העבודה  כשמבאר בנוגעבאות ג' ולכן  .הענין של לימוד התורה ועבודת התפלה וכו'(

העבודה  אופןאודות  כשמדברהמוח ולב, אבל באות ה'  צ"לשאומר  לזה, אופןבפועל וה
 השכל והמידות. "אריינמישן"וכו', אומר שצ"ל עבודה בדרך קבלת עול בלי 

כפיך  יגיע אמר ז"וע"וז"ל  בתורת חיים ויקהל ע' תטו ו גםויש להעיר שעד"ז מצינ
 שאינו בפרנסתו כפיו ביגיע בין"ב לעוה לך וטוב ז"בעוה אשריך לב וטוב אשריך תאכל כי

 צ"בתומ' האלקי בעבודה ברוחניות  ובין ל"כנ ומדות השכל' פנימי בלא ביגיעה רק
 שלגביהיינו  "ל"וד 'כו והקרן ז"בעוה פירותיהן שאוכל ל"כנ ועמל יגיעה' שנק ש"בעומ

שבו  האופןוהיינו )גם(  -אומר "בלא פנימיות השכל ומדות""פרנסתו" )בגשמיות( 
 . . יגיעה ועמל . . הגם שאומר "בעומ"ש, זהולגבי עבודת ה' אינו אומר , עושים בפועל

 .העבודה וכו' שזה אופן
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ג' משלים לענין 
 הביטוש שע"י מדה"ד

 
 

 הכהן כהןשיחי' הת' יהודא לייב 
 תלמיד בישיבה

 
ב. מביא ג' המשלים דעץ, אגוז, וזית, ומבאר הנפק"מ ביניהם -א

| ג. מביא ממאמר ד"ה לפיכך נקראו תשט"ז ג' עצות בתיקון  בגשמיות
| ד. מוסיף לבאר  ומבאר עפ"ז הצריכותא שבג' משלים הנ"לטמטום הלב 

 הנ"ל ע"פ הנת' בחסידות בענין עץ אגוז וזית.
 

 א.

מבאר כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע וז"ל:  1במאמר ד"ה שובה ישראל תרנ"ט
"והענין הוא דהנה כתיה שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, והיינו שע"י שמאל דוחה 
יבא לבחי' ראש ועצמות הנשמה, שהוא עבודה נעלה הרבה בעילוי יותר מכמו שע"י ימין 
 מקרבת, לפי שע"י שמאל דוחה נשבר לבו בקרבו, ואז מתגלה הפנמיות של הנפש.
וכמאמר רב מתיבתא, אעא דלא סליק ביה נהורא מבטשין לי', גופא דלא סליק בי' נהורא 
דנשמתא מבטשין לי', ועי"ז דוקא סליק בי' נהורא כו'. וכמשל קליפת האגוז המכסה על 
הפרי, וע"י ששוברין הקליפה מתגלה הפרי, כך הפרי היא האהבה המסותרת שבנפש 

י', ולכן נאמר אל גינת אגוז ירדתי, דירידת הנשמה והגוף ונה"ב מעלימים ומסתירים על
בגוף ונה"ב היא כמו פרי האגוז המוסתר ונעלם בקליפה קשה כו', וע"י תשב אנוש עד 
דכא, לב נשבר ונדכה, מתגלה הפרי והפנימיות, שהוא בחי' רעו"ד כו'. וכמ"ש במד"ר פ' 

א מה הזית הזה ע"י תצוה ע"פ זית רענן יפה פרי תואר, למה נמשלו ישראל לזית, אל
שטוחנין אותו מוציא שמנו, כך ישראל כו'. וזהו תכלית הכוונה של השמאל דוחה, שאינו 
אמיתי מצד עצמו ח"ו, כ"א הכוונה שעי"ז בא לבחינת יפה פרי תואר, שהוא בחי' גילוי 

 האהבה מוסתרת ובחי' רעו"ד כו'".

רין אותו סליק בי' היינו שמבאר ג' משלים לענין הביטוש: א( מעץ, שע"י ששוב

____ 
 ( ע' כ.1
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שע"י  –הפרי. ג( מזית  –נהורא. ב( מאגוז, שע"י ששוברין קליפתו מתגלה פנימיותו 
 שמנו. –שטוחנין אותו מוציא הפנימיות 

שהפנימיות מתגלה  –ויש לעיין, למה הוצרך כ"ק אדנ"ע להביא ג' משלים לענין זה 
לו" דוקא מגיעים ע"י הביטוש דוקא )ועי"ז מבאר המעלה דמדת הדין, שע"י "שמא

 הראש והפנימיות של הנשמה(, ולמה לא הספיק משל אחד.   –" ראשי"תחת ל

 

 ב.

ויש לבאר הצריכותא דכל ג' משלים הנ"ל )בדרך אפשר עכ"פ(, בהקדם הנפק"מ של 
 כ"א משלשת המשלים בגשמיות:

לא שוברים העץ להגיע לפנימיות וגוף העץ עצמו, אלא לתכלית של העץ  –בעץ א( 
 דליק בו אש, והא ראי' שלאחר שנשרף האש לא נשאר אלא אפר.לה –

 העץ עצמו מתבטל כליל. –נמצא, שבהמשל דעץ 

שוברים הקליפה, ולא משתמשים בהקליפה כי אם בהפרי שבתוכו,  –באגוז ג"כ ב( 
 ומ"מ כאן התכלית נמצאת בגוף הפרי.

הקליפות הם חלק אחרי שכותשין אותו הנה כל הזית נעשה לשמן )וגם  –בזית ג( 
 שמרים וכיו"ב(. –מהשמן 

והנה יש לומר, שג' משלים אלו, שהם ג' אופני ביטוש בשגמיות, הם כנגד ג' אופני 
 ביטוש ברוחניות, וכדלקמן.

 

 ג.

דהנה במאמר ד"ה לפיכך נקראו תשט"ז מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, אשר ישנם ב' 
 אופני טמטום: טמטום המוח וטמטום הלב.

הנה בנוגע לטמטום הלב מבאר ג' אופנים, ואח"כ מבאר  –טמטום ובאופן העברת ה
 אופן א' לטמטום המוח.

צריך להתבונן במעמדו  –ואלו הם: א( בתחלת העבודה, ובפרט כדי לינצל מרע 
במה הוא מונח, ושזה שהוא שקוע בתאוות א"כ הרי הוא כבהמה ממש, שע"י  –ומצבו 
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לב בשר. ב( כשהוא שייך להשגה אלקית, רק ביטוש כזה, סר ממנו לה האבן ואז יהיה לו 
עי"ז יבקע האור גם  –שלבו מטומטם, אז צריך להתבונן בעניינים נעלים באוא"ס וכו' 

את לבו האבן, ויתקן מדותיו. ג( ע"י אמירת אותיות התורה, הנה אור החכמה דתורה יגיע 
 גם בלב האבן אשר גם לב האבן המס ימס.

הנה לא מספיק ענין המחשבה  –טום המוח ]ואח"כ מבאר שבכדי להעביר טמ
ודיבור )שבג' העצות להעברת טמטום הלב(, אלא צריך ענין המעשה דוקא. וגם צריך 

 שזה פועל שינוי מהותו. –טבילה במקוה 

ומבאר הטעם שבטמטום הלב מספיק ענין הביטוש, ולטמטום המוח צריך שינוי 
נוגעת  –בעבודה, משא"כ ענין דמוח המהות, משום דענין שבמדות הוא מפני שחסר לו 

 בנפש מכיון שנפש האדם הוא נפש השכלית, ולזאת צריך שינוי מהותו, עיי"ש בארוכה[.

ועפ"ז יש לבאר ענין ג' המשלים שהובאו לעיל, בהקדם שבמאמר שובה ישראל 
היינו העברת טמטום  –הנ"ל הובאו המשלים לבאר ענין הביטוש שע"י מגלה בחי' רעו"ד 

ע"ז מבאר ג' אופנים, בהתאם לג' עצות הנ"ל דכ"ק אד"ש מה"מ להעברת טמטום הלב, ו
 הלב: 

א( בהמשל דעץ, הרי זה כמשל הביטוש באופן א' הנ"ל ששובר א"ע, ועי"ז סליק בי' 
)בלבו הנשבר( נהורא דנשמתא, ומ"מ אופן ביטוש זה הוא מבחי' הטוב שבק"נ כמו שנת' 

שים בענין הישות להינצל מהרע, ה"ז בחי' במאמר ד"ה שובה ישראל הנ"ל שכשמשתמ
צריך רק התועלת  –טוב דק"נ, ומ"מ אי"ז טוב דקדושה כלל וכלל, ולכן כמו בהמשל דעץ 

 מהביטוש שעי"ז סליק ביה נהורא דנשמתא, ועי"ז נהפך מלב אבן ללב בשר.

הרי זה כמשל התבוננות בעניינים נעלים, שעי"ז בוקע האור את  –ב( בהמשל דאגוז 
שבוקעים ושוברים הקליפה ועי"ז מגיעים להפרי, כמו"כ  –האבן, וכמו באגוז  לבו

כשמתבונן בעניינים נעלים )דקדושה( מגיע לפנמיות הלב, היינו ששובר את לבו האבן, 
 מכיון שיש לו כבר לב בשר בפנמיות.

הרי זה כמשל דאור התורה שהופכת גם לב האבן ללב בשר )היינו  –ג( בהמשל דזית 
ממנו לב האבן ונעשה לו לב בשר, אלא שלב האבן עצמו נהפך ללב בשר(, וכמו  לא שסר

 המשל דזית שכל הזית נבפכת לשמן.

שכאן רק הופך  –]ואי"ז שייך לענין שינוי המהות שע"י מעשה וטבילה במקוה כו' 
 –את לבו, שאי"ז מהותו, כי כנ"ל, מהות נפש האדם הוא נפש השכלית, מ"מ בלב גופא 

 תורה הופכת את לב האבן גופא ללב בשר[.הנה אור ה
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 ד.
 ויומתק כל הנ"ל ע"פ המבואר בחסידות בענין ג' הדברים עץ, אגוז, ופרי.

החילוק בין עץ עושה פרי לעץ שאינו עושה פרי )אילן סרק(,  2הנה ידוע –ענין דעץ 
 שאילן סרק הוא בקליפות, וכמו"כ כאן נת' דהביטוש דעץ, הוא מבחי' הטוב שבק"נ.

הנה איתא במדרש "אל גנת אגוז כו' מה אגוז זה נופל לתוך הטינופת  – 3ענין דאגוז
כו' כך ישראל אע"פ שמתלכלכין בעוונות כל ימות השנה בא יוהכ"פ ומכפר עליהם 
שנאמר כי ביום הזה יכפר". ומבאר ע"ז הצ"צ "צ"ל דכמו באגוז מה שמתלכלך ע"י 

.  ו מתטנף כלל כ"א מגיע על הקליפה שלוטנופת אין זה מגיע לעצם הפרי שבתוכו שאינ
והנה בנה"א ג"כ יש . .  ועד"ז י"ל הנמשל כי הנה"ב מלבשת לנה"א כמו קליפה לפרי. 

ולכן בפנימי הנפש אין מגיע הלכלוך". . .  חיצוני' ופנימי' כמו חיצוני' הלב ופנימי' הלב
ך רק לגלות אותו היינו שהענין דאגוז רומז על הפנימיות דנש"י שאינו מתלכלך, וצרי

)ע"י שבירת הקליפה, כנ"ל(, משא"כ הענין דקליפת האגוז אינו רומז על )פנימיות( 
 נשמות ישראל.

במדרש שהובא בהמאמר נאמר "מה הזית הזה ע"י שטוחנין אותו  – 4ענין דזית
כך ישראל" דהיינו שכל ענין  . השמן אינו מתערב .. .  ד"א. .  מוציא שמנו, כך ישראל

 מז על ישראל, הן הזית לאחר כתישתו, והן שמנו וכו'.הזית רו

  

____ 
 ( עיי' ספר הליקוטים דא"ח ע' אילן ס"ב. וש"נ.2

 ( עיי' ספר הליקוטים דא"ח ע' אגוז. וש"נ.3

 ב. וש"נ.-( עיי' ספר הליקוטים דא"ח ע' זית ס"א4
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 בענין לית שמאלא בהאי עתיקא
 
 

 שטאק שיחי'הת' ישראל הכהן 
 תלמיד בישיבה

 

 א.

מבאר כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע: "דשלג הוא  5במאמר ד"ה שובה ישראל תרנ"ט
וע"כ לבושי'  , מקור החסדים, דלית שמאלא בהאי עתיקא כו',6בחי' לבושי' כתלג חיוור

 כתלג חיוור, שמשכך הדינים הנמשכים מז"א". עכ"ל.

והיינו, שבחינת עתיק יש בו רק בחי' חסדים, כמו שמשמע ממאמר הזהר "לית 
ולבושי' כתלג חיוור", הנה . .  שמאלא בהאי עתיקא" ולכן זה שכתוב "ועתיק יומין יתיב

 הפי' ד"תלג חיוור" צ"ל ענין של חסדים.  

.  המאמר מבאר ש"יש יתרון מעלה במדה"ד על מדת החסד והרחמיםוהנה, בהמשך 
 ממשיכים גילוי אור עליון יותר, בחי' עתיקא כו'". . .  בעבודה שע"י מדת הדין. 

דהיינו שע"י מדת הדין דוקא אפשר להמשיך בחינת עתיק, וע"י מדת החסד 
 והרחמים א"א להמשיכה.

דבבחי' עתיק יש רק חסדים, וא"כ למה א"א ולכאורה צריך עיון: א( הרי לעיל נת' 
להמשיך בחי' עתיק ע"י העבודה שבבחי' חסד. ב( ועוד ועיקר: הרי איפכא מסתברא, 

הרי דוקא ע"י מדה"ד לא יהי' אפשר להגיע  –שכיון ש"לית שמאלא בהאי עתיקא" 
לבחינת עתיק, ואיך אפשר לומר שדוקא ע"י עבודה בבחי' מדה"ד אפשר להגיע לבחי' 

 יק?!עת

 ב.

וי"ל הביאור בזה בהקדם הנתבאר בחסידות, בפי' מאמר הזהר הנ"ל "לית שמאלא   
 בהאי עתיקא", ובקשר לענין זה:

____ 
 ( סה"מ תרנ"ט ע' יח ואילך.5

 ט. ( דניאל ז,6
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איתא: "עפמ"ש במבוא שערים ש"ג ח"ב פ"ב ובלק"ת  7א( בלקו"ת פ' שלח
 בהשמטות דדניאל בפי' לבושי' כתלג חיוור פי' האריך הוא לבושיה דעתיק יומין".

ב בפסוק, שלבושו של ע"י הוא "כתלג חיוור", היינו שאריך הוא דהיינו, שהכתו
לבוש דע"י. וא"כ הנתבאר בהמאמר ששלג הוא בחינת חסדים, אין הכוונה על עת"י 

 )וכדלקמן(, אלא על בחינת אריך אנפין. 

" וכמו שיתבאר דא"אאודות בחי' "ורב חסד  8וזה מבואר בכמה מקומות בחסידות
 לקמן.

"ועמ"ש במ"א ההפרש בין טוב וחסד דחסד הוא להשפיע רק  :9ב( בהמשך תער"ב
להראוי וטוב הוא להשפיע גם לשאינו ראוי כו', והכוונה היא שע"י ההשפעה מתתקן 
עי"ז כו', וזהו לפי שבחי' טוב למעלה מבחי' הקוין דחו"ג, וכענין לית שמאלא בהאי 

כו',  ן דימין ושמאלשלא יש גם בחי' ימין כי הוא למעלה מבחי' הקויעתיקא דהיינו 
ומשם הוא שיהי' השפעה ובבחי' תגבורת דוקא, ומבחי' גבור' זו אין שום הסתעפות דין 

 ח"ו רק בחי' טוב בלבד וכמו באור פני מלך חיים כו'".

הוא שאין שם גם בחי' חסדים  –היינו דפי' המאמר "לית שמאלא בהאי עתיקא" 
בחי' א"א(, מפני שהוא  –ק בהלבוש דע"י היינו ר –)וזה שנת' לעיל שיש בחי' חסד בע"י 

 למעלה מכל הענין דימין ושמאל.

מבאר כ"ק אדנ"ע בארוכה, שהענין  10בהמשך ויהי הוא טרם כלה לדבר תרנ"טג( 
דחסד דא"א הוא ענין מהירות ההמשכה, שאינו מתעכב בסדר התשלתלות כלל, אלא 
נמשך מיד למטה. ומ"מ בחי' הגבורה שלמע' מאצילות אינו בחי' מדה"ד וצמצום, אלא 

שהוא למעלה מבחי' ורב חסד דא"א,  -אדרבה הוא בחינת תגבורת העצמות, ועוד יותר
 ה במהירות יותר, עיי"ש בארוכה.ונמשך למט

 

 

____ 
 ( מז, ד.7

 ד. וש"נ.–( לקו"ת קרח נה, ג8

 ( ח"ג ע' א'רצ"א. ועיי"ש ע' א'של"ז שיש בחי' גבו' דעתיק.9

 ( סה"מ תרנ"ט ע' קיד ואילך. ועיי"ש ע' קמ.10
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 ג.

 והנה ע"פ כהנ"ל יש לבאר הקושיות שנתבארו לעיל: 

א( דיש בחינת גבורה בעתיק, אלא שהוא בבחינת תגבורת העצמות, ואינו מדה"ד 
עתיק הוא למעלה מבחי' הקווין דימין  –כלל )וזה מוכרח, שכנ"ל מהמשך תער"ב 

דעתיק אינו בסתירה למאמר הזהר הנ"ל "לית  ושמאל, ועפ"ז מובן שזה שיש בחי' גבורה
 שמאלא בהאי עתיקא"(.

ב( דוקא ע"י העבודה דמדת הדין אפשר להגיע דבחינת עתיק, שהוא בחינת תגבורת 
בחינת א"א. וכמו  –העצמות, וע"י העבודה ההחי' חסד אפשר להגיע רק להלבוש דע"י 

 מר שובה ישראל הנ"ל.  שמבואר בהמשך ויהי הוא טרם כלה לדבר הנ"ל, ובהמשך המא

 ויש להאריך בכל זה, ועוד חזון למועד.
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 נגלה
 

  לשיטת הרשב"ם בסוגיא דרצופות
  

 
 א' מהתמימים

 
 מקשה י"ז שאלות על הסוגיא | מביא סוגיית הגמרא דג"ש רצופות

מביא חקירה אם רצופות הוא מגוף הדין דחזקה, או דין נוספת, ומוכיח 
מבאר בהמשך דברי הגמרא דאם יש יכולת |  מהגמרא שהוא דין נוספת

חזקה, מ"מ אם יש יכולת למחזיק לתרץ למערער לטעון ה"ז עוקרת ה
מבאר החידוש שבדברי רב |  טענה זו, אין המחזיק צריך להוכיח טענתו

הונא, ומבאר ע"פ יסוד הנת"ל )ס"ד( דברי הרשב"ם ששנת הפסקה היא 
במקום מחאת המערער, ומבאר עפ"ז שאלת המגרא "פשיטא", ותי' 

"ומודה מר  מבאר ע"פ יסוד הנ"ל המשך דברי הגמרא עד|  הגמרא
מבאר ע"פ יסוד הנ"ל שמר זוטרא מחדש דין בימים ולילות, |  זוטרא"

מבאר שלפי מר זוטרא יש |  ומבאר עפ"ז גי' רשב"ם "ומודה מר זוטרא"
מבאר  ע"פ כהנ"ל החידוש שבדברי |  ג' דינים היוצאים מדברי רב הונא

 מיישב | הגמרא "ומודה רב הונא בחנותא דמחוזא" וע"פ פי' הרשב"ם
 ע"פ כהנ"ל כל הי"ז שאלות.

 

 א.

 ב:-איתא במסכתין כט, א

אמר רב הונא: שלש שנים שאמרו, הוא שאכלן רצופות. מאי קמ"ל? תנינא: חזקתן 
שלש שנים מיום ליום. מהו דתימא, מיום ליום לאפוקי מקוטעות, ולעולם אפילו 

טא. לא צריכא, מפוזרות, קמ"ל. אמר רב חמא: ומודי רב הונא, באתרי דמוברי באגי. פשי
דאיכא דמובר ואיכא דלא מובר, והאי גברא מוברה, מהו דתימא א"ל: אם איתא דדידך 
הואי איבעי לך למיזרעה, קמ"ל דאמר ליה: חדא ארעא בכוליה באגא לא מצינא לינטר; 

דביממא ידעי,  -ואי נמי, בהכי ניחא לי, דעבדא טפי. תנן: חזקת הבתים; והא בתים 

o
 o
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ר אביי: מאן מסהיד אבתים? שיבבי, שיבבי מידע ידעי ביממא בליליא לא ידעי. אמ
ובליליא. רבא אמר, כגון דאתו בי תרי ואמרי: אנן אגרינן מיניה, ודרינן ביה תלת שנין 
ביממא ובליליא. אמר ליה רב יימר לרב אשי: הני נוגעין בעדותן הן, דאי לא אמרי הכי, 

: דייני דשפילי הכי דאיני, מי לא עסקינן אמרינן להו: זילו הבו ליה אגר ביתא להאי. א"ל
כגון דנקיטי אגר ביתא ואמרי: למאן ליתביה. אמר מר זוטרא, ואי טעין ואמר: ליתו תרי 
סהדי לאסהודי ליה דדר ביה תלת שני ביממא ובליליא, טענתיה טענה. ומודי מר זוטרא, 

דה רב הונא, בחנותא טענינן ליה אנן. ומו -ברוכלין המחזירין בעיירות, דאע"ג דלא טען 
 דליממא עבידא, לליליא לא עבידא. -דמחוזא 

 מהשאלות בסוגייתנו:

היינו  האי דלא מחאי לךמצי אמר בעל השדה א( בטעמו של רב הונא כתב רשב"ם "
 –משום דאוברת לה שנה שניה דגלית אדעתך דלאו דידך הואי והלכך לא זרעת אותה" 

ש בטענתו "דגלית אדעתך דלאו דידך" א"כ למה נצרך לטענת המערער, הרי אם יש ממ
זה עצמו יפר חזקתו כי הלא התנהג באופן של היפך הבעלות והיפך חזקתו, וא"כ יש 

 לבי"ד הוכחה נגד טענת המחזיק, גם בלא זה שהמערער יסביר בזה שתיקתו? 

ומודי רב הונא...דאיכא דמובר ואיכא והקושיא מתחזקת כשמעיינים בגמ' להלן "
והאי גברא מוברה, מהו דתימא א"ל אם איתא דדידך הואי איבעי לך דלא מובר, 

למיזרעה, קמ"ל דאמר ליה חדא ארעא בכוליה באגא לא מצינא לינטר, ואי נמי, בהכי 
ניחא לי, דעבדא טפי". דהנה אם כוונת הגמ' למ"ש רשב"ם "האי דלא מחאי לך", א"כ 

ין המערער עלול להבין מעצמו איך עונה המחזיק למערער ב' תירוצים שאינם מוכחים וא
 .1וא"כ עדיין יכול לבאר שתיקתו "האי דלא מחאי לך"

אלא על כרחך שטענתו שזה עצמו שלא זרע הפר חזקתו כי בזה עשה שלא כדרך 
המחזיקים, ואזי מובן יותר איך שעונה לו תירוצים שמסבירים הנהגתו שאינה שלא כדרך 

מעצמו. וא"כ אי"מ למה ביאר רשב"ם  המחזיקים למרות שאין המערער יכול להבינם
 שהחסרון הוא מצד טענת המערער שבזה יתרץ שתיקתו.

____ 
א"א לומר שהמערער היה צריך להבין תירוציו מעצמו, דעיין ברשב"ם לעיל בד"ה באתרא דמוברי  (1

שאע"פ שלא זרעתיה הייתי עושה בה ניר שאחר הקציר והיה לך להבין שבשביל שלא להכחיש כחה באגי "
" דהיינו שצריך גם מנהג וגם ניר כדי שידע המערער, וזה אין כאן, תי לזרעה כמנהג שדות העיר.לא חפצ

 ולומר שזה גופא קמ"ל, לא משמע כן בגמ' וברשב"ם והעיקר חסר מן הספר.
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כי באתרא דאיכא  –אלא שגם לולא דברי רשב"ם קשה קצת להבין דברי הגמ' ב( 
איתא דדידך הואי איבעי לך למיזרעה"? והנמק"י  דמוביר, מדוע ס"ד שיוכל לטעון "אם

א' אין זה  –זורעין כדי להחזיק". וזה אי"מ כ"כ כי והיה לו לחוש ולעשות כאותן שביאר "
הרי גם לולא טעמים  –מוכיח שאינו בעלים רק שלא חש להחזיק, ב' א"כ מה עונה לו 

אלו יש להניח שבמקום זה אותם שמובירים יש להם טעמים על כך שמניחים שדותיהם, 
כחשת )בפשטות שחוששים להכחשת הקרקע מעט, לא כמו באתרא דכולא מוברי שנ

הקרקע שם יותר( ואעפ"כ טען שלא היה לו להעדיף טעם זה כשרצונו להחזיק, א"כ מה 
 מוסיפים טעמים אלו, סו"ס "היה לו לחוש ולעשות כאותן שזורעין"? 

אם טענת "בהכי ניחא לי דעבדא טפי" יועיל נגד טענת "אם איתא  –עוד צ"ב ג( 
ר למה לא יועיל באתרא דליכא דדידך וכו'" כי סו"ס היה לו סיבה טובה לעשות הני

דמוביר כלל? ועם כי מובן שיש חילוק בין אתרא דליכא דמוביר לאתרא דאיכא דמוביר, 
אבל סו"ס גם באיכא דמוביר היה לו לזרוע, ואעפ"כ יכול לטעון "בהכי ניחא לי", וא"כ 

 מדוע לא יועיל בדליכא דמוביר?

ממא ידעי, בליליא לא ידעי" דבי -תנן חזקת הבתים והא בתים בקושיית הגמ' "ד( 
אי"מ הקושיא, הרי אולי דיבר רב הונא רק בהפסק שנה שלימה, אבל לא בהפסק  –

א' בסברא, שבהפסק שנה הוא יותר שלא כדרך המחזיקים  –מועט דלילה? וזה מסתבר 
ושייך לומר יותר "גלית אדעתך דלאו דידך" מאשר בהפסק לילה, וב'  בהלשון "שלוש 

רצופות", היינו שהרציפות היא בסדר שני החזקה אבל לא  שאכלן שאמרו הוא שנים
אם הצריך רציפות מוחלטת בתוך השנה עצמה, ג' בדברי רשב"ם בראשית הסוגיא "

 " או כיו"ב.יום אחד", ולא כתב "אם הניחה שנה שניההניחה 

למה הוא קושיא על דין רצופות, הוא קושיא על  –עוד אי"מ בקושיא מבתים ה( 
איך יתכן שלוש שנים שלימות? והרא"ש והנמוק"י ועוד ראשונים כתבו המשנה ש

שלוש שנים במשך ימי ו' שנים, אבל רשב"ם לא  לשיעורשבמשנה יש לתרץ שכוונתה 
ואם איתא לדרב  מפוזרותפירש כן אלא סתם "וכיון דלית ליה סהדי על הלילות הוו להו 

לילות ולכך לא חשתי למחות הונא הא מצי אידך למיטען אני ראיתי שלא היית דר ב
דגלית אדעתך דלאו דידך הואי ואמאי הויא חזקה". ואינו מובן הרי לא פירש רשב"ם 
שהקושיא היא בנדון של ו' שני חזקה, וא"כ בג' שנים אין זה מפוזרות אלא מקוטעות, 
ולכאו' מוכרחים לומר כדברי הראשונים אבל לכאו' פלא על רשב"ם שלא טרח לבאר 

 דבר זה. 

אולי נתכוון הרשב"ם למ"ש הרמב"ן בתי' השני שלולא דברי ר"ה לא היה צריך ו
לעדות לילות כי חסרון לילות הוא רק מצד טענת המערער "ולכך לא חשתי למחות" 
וטענה זו חידש ר"ה, וזה משמע קצת מאריכות דברי הרשב"ם "ואם איתא לדרב הונא הא 
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"הוו להו  -לי' לפרש ולא לסתום  מצי אידך למיטען...". אבל עדיין אי"מ א( הוה
שיש למערער הן טענה חדשה , אלא הוא מפוזרותמפוזרות" ותו לא. ב( לכאו' אי"ז דין 

בנידון דשנים מפוזרות והן בבתים, אבל במפוזרות המציאות היא שגם המחזיק טוען 
שהחזיק בפיזור, ולכן נקרא חזקה כזו "מפוזרות", משא"כ בבתים שידוע לנו שהחזיק 

ל הימים וגם על הלילות הרי המחזיק טוען שדר, א"כ מדוע אומר רשב"ם "הוו להו בכ
", ג( וכנ"ל בשאלה ד', הרי גם בטענה זו "לכך לא חשתי למחות" יש לחלק מפוזרות

 טובא בין נדון דהוביר שנה לנידון דליכא סהדי אלילות.

שלולי  הובא בשאלה הקודמת דהראשונים ביארו –עוד אי"מ בקושיא מבתים ו( 
דברי ר"ה היינו מפרשים המשנה שצריך שיעור שלוש שנים במשך ימי ו' שנים, ורק 

הרי גם לולי דברי ר"ה מובן  –לר"ה קשיא כי בו' שנים יש ג' שני חזקה מפוזרות. ואי"מ 
שבכל שנת חזקה יש להחזיק כדרך הבעלים, ורק ר"ה חידש שאפילו אם יש לו שלוש 

ה כדרך הבעלים אם יש הפסק ביניהם שלא כדרך שנים שכל אחת היא אכילה טוב
הבעלים הר"ז מבטל החזקה, אבל בו' שנים בלא עדות לילות הרי אין לו אפילו שנה אחת 

מנין פשוט למקשן  –של אכילה כדרך הבעלים, ומה שייך זה לדברי ר"ה? בסגנון אחר 
ה שחסרון דמקוטעות אפשר בהשלמה? פשטות הסברא ולשון המשנה הוא שגם הרב

 שנים מקוטעות לא יועיל לחזקה וצריך שכל שנה תהיה שלימה.

הרי כל החסרון ברצופות הוא מצד טענת המערער  –עוד אי"מ בקושיא מבתים ז( 
לפי ביאור רשב"ם, א"כ נאמר שרב הונא דיבר כשהמערער טוען, וחזקת הבתים במשנה 

רב הונא גם כשאין . ולכאו' מחמת קושיא זו כתב המאירי של2הוא כשאין המערער טוען
המערער טוען צריך להביא עדים על יום ולילה וחולק על מר זוטרא דלהלן )"וזהו דעת 
מר זוטרא וכנגד רב הונא"(. אבל רשב"ם לא ביאר כך, גם בקושיא זו ובפירוקה כתב 

" , ואח"כ בד"ה שיבבי מצי אידך למיטען אני ראיתי שלא היית דר בלילותמפורשות "
", וגם בדברי רב הונא כתב כנ"ל כדמפרש בסמוךו אנן לא טענינן ליה מידע ידעי "ומיה

 שהחסרון הוא מצד טענת המערער, וא"כ הדק"ל.

ובכלל צ"ב, מה הכריח את רשב"ם להביא דברי מר זוטרא "כדמפרש בסמוך" בדברי 
המקשן ותירוץ אביי, מנין לו שחייבים הם לסבור מה שעדיין לא אמרה הגמ' בשם מר 

 נ"ל אדרבה לפי מר זוטרא יש ליישב הקושיא שהמשנה מדברת כשאין טענה. זוטרא, וכ

____ 
" ליום מיום" ש"מ כי – קתני לצדדין שהמשנה כ"א נמצא כי, יפה עולה לגמרי לא זה' שהתי, אלא (2

 .בבתים שייך לא וזה, טענה כשיש יריאי( רצופות שצריך)
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א"כ מדוע אמר רב  –העיקר שקשה לפירוש זה שהכל תלוי בטענת המערער ח( 
הונא "שלוש שנים שאמרו הוא שאכלן רצופות" וסתם ולא פירש. הול"ל כדברי מר 

 רצופות. אם טען המערער וכו' טענתו טענה ואז יצטרך ג' שנים  –זוטרא 

הואי איבעי עוד צ"ב בגוף סברת רב הונא הן בלשון הגמ' להלן "אם איתא דדידך ט( 
" והן במ"ש רשב"ם בדברי ר"ה "דגלית אדעתך דלאו דידך הואי והלכך לא לך למיזרעה

וכי לא יתכן בעלים שנח מעבודתו מחמת שפרנסתו מצויה או מפני טעם  –זרעת אותה" 
תכן שבעלים לא יהיה בביתו בכל הימים והלילות? וא"כ וכי לא י –אחר? וכן בבתים 

וכי הוא זרע בשדה זו  –ואדרבה, נשיב למערער את טענתו למה נקבל טענת המערער? 
 שטוען ששלו היא, וא"כ יש לנו ראי' שאין הוא הבעלים!?

לא צריכא, דאיכא דמובר ואיכא דלא מובר, והאי עוד יש לדייק בדברי הגמ' "י( 
דאמר ליה חדא ... ואי נמי...".  קמ"לא"ל אם איתא דדידך ...  מהו דתימאגברא מוברה, 

לכאו' כל האריכות ללא צורך, הרי כל הקושיא "פשיטא" היה מצד שכך הוא מנהג כל 
שדות העיר, אזי כשמתרץ "דאיכא דמובר ואיכא דלא מובר" מובן מעצמו שאי"ז 

  פשיטא, ומדוע הוסיפה הגמ' לומר "מהו דתימא..קמ"ל"?

דאמר ..קמ"ל לך..איבעי דדידך...א"לעוד צ"ב: מדוע אומרת הגמ' "מהו דתימא יא( 
", שכל הדו"ד בין המערער למחזיק, ניחא לילינטר...בהכי  מצינאחדא ארעא...לא ליה 

ולכאו' אם יש צדק בטענת המערער, אין לנו להוציא מחזקת הבעלים גם בלא טענתו, 
..איבעי לי'...קמ"ל  דדידי'"מהו דתימא אם איתא ולשון הגמ' היתה צריכה להיות כך: 

 ".ניחא ליהלינטר..בהכי  לא מציחדא ארעא...

יב( באתרא דמוברי באגי כתב רשב"ם )הועתק לעיל בשאלה א( שאין המנהג 
"דגלית אדעתך דלאו דידך הואי והלכך לא מספיק כדי למנוע מהמערער מלטעון כנ"ל 

יכר בשדה שמזה יבין המערער שמוביר מחמת זרעת אותה", אלא צריך שיעשה ניר הנ
מנין לרשב"ם חידוש זה? ומדוע לא יספיק המנהג לבטל את  –צריך ביאור המנהג. ו

כי כאן לא רק  –"דגלית אדעתך דלאו דידך הואי"? )וזה מחזק את שאלה ט' טענת 
שאינו נח מחמת טעם שלו אלא שכך כולם עושים, וא"כ לכאו' טענת המערער מופרכת 

 רי.(לגמ

ובפרט שבפשטות "מוברי באגי" היינו שדה בור בלא שדה ניר, ועי' ב"ק פא, ב 
 ובעוד מקומות "שדה בור ושדה ניר מפנין לשדה בור".

שיבבי מידע ידעי", לכאו' הקושיא  מאן מסהיד אבתים שיבבימהו לשון אביי "יג( 
דעי". ועוד היה שא"א להביא עדות אלילה, וא"כ מספיק לקצר ולומר "שיבבי מידע י
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היו רגילין יותר צ"ב ברשב"ם שהאריך וכתב "השכנים שלו שראוהו דר בו יום ולילה 
 מה שייך זה בתירוץ אביי? –" להעיד

למה סידרו בעלי הגמ'  –"אמר רב חמא ומודה רב הונא באתרא דמוברי באגי"  יד(
דה רב דבריו לפני דברי אביי ורבא שקדמו לרב חמא. ובפרט לפמ"ש התוס' בד"ה ומו

הונא )כט, ב( שהקשו למה "ומודה רב הונא בחנותא דמחוזא" מופיע בסוף הסוגיא ולא 
יחד עם דברי רב חמא, ותי' "משום דלא סלקא שמעתתא דבתי". ולכאו' כוונתם שאף 
שר"ה לא דיבר דוקא בשדות אבל מ"מ רב חמא דיבר בשדות וא"כ יש עדיפות לקושיית 

וגע לבתים וחנויות. אבל לכאו' היה יותר מתאים הגמ' מבתים לפני "ומודה ר"ה" בנ
להקדים דברי אביי ורבא בגוף דברי ר"ה, והם גם קדמו לרב חמא, ואז להביא דברי רב 

 חמא וגם "ומודה רב הונא בחנותא דמחוזא" והכל אתי שפיר טפי לכאו'?

תוס' ד"ה זה כתבו "ואם תאמר א"כ  –טו( "מודה רב הונא בחנותא דמחוזא" 
לפי שבני אדם שאינם חנוונים דרים מודה רב הונא כדפריך לעיל גבי באגי וי"ל ד פשיטא

ואותן צריכים ג' שנים רצופות יום ולילה וס"ד דחנוונים נמי יצטרכו  בהן בין ביום ובלילה
ומהאי טעמא אתי שפיר דבעינן להו שלש שנים שלימות דהיינו ו' כן קא משמע לן 

דאי טעין אין חוששין  שמוכרין בהן לחם ויין ". אבל רשב"ם כתב רק "חנויותשנים
" ולכאו' שאין דירתן אלא ביוםלטענתו דאע"ג דלא דר בו בלילות חזקה מעלייתא היא 

א' שיש בנ"א הדרים שם ביום ובלילה, וב' שצריך  –דעתו שלא כדעת התוס' כי לא ביאר 
 דמוברי?ו' שנים, ואיך יענה על קושיית התוס', דאל"כ פשיטא הרי הוא כאתרא 

אבל אם הניחה שנה שניה ואחר  -טז( על דברי ר"ה כתב רשב"ם "שאכלן רצופות 
כך אכלה שתי שנים שלישית ורביעית...", מדוע כתב "הניחה שנה שניה", לכאו' עדיף 
היה לומר "שלא הביא עדים לשנה שניה והביא עדים שאכלה שלישית ורביעית", כי זה 

ם זה נשלל מדין "אכלן רצופות" כי אין לו ע"ז עדות? כולל גם נדון שבו טוען שזרע, וג
האם יש מקום לומר שהדין בטוען שאכלה רצופות ומביא עדים על ג' שנים ורק אין לו 

 עדים על שנה אחת או שתים שבינתיים יהיה שונה ממחזיק שמודה שעשה ניר?

ם של ג' חדשים וכן בג' חדשים ראשונייז( ברש"י על המשנה בדברי רבי ישמעאל "
" ועד"ז ברשב"ם לקמן לו, א בד"ה רבי ישמעאל רצופותאחרונה הרי זו חזקת שלש שנים 

סבר ניר לא הוי חזקה "אלא גמר פירי הלכך צריך ג' חדשים בראשונה וג' באחרונה 
" נמצא שלביאור רש"י דבעינן רצופיןדבהכי גדל פרי כל צרכו וי"ב חדשים באמצע 

ין בדברי רבי ישמעאל, כי מזה שהצריך י"ב חדש ורשב"ם במשנה יש הכרח לדין רצופ
באמצע, ולא סגי בג' חדשים מוכח שצריך רצופין וא"כ מיני' נשמע לחכמים, כי לא 
מצינו שרבי ישמעאל בא להחמיר אלא להקל? ]וזהו ע"ד קושיית התוס' בד"ה שהן י"ח 

דש חדש אבל הם הקשו שא"א שי"ח חדש משמיע דין רצופין, אבל לא הקשו מי"ב ח
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באמצע כי באמת לשי' התוס' שם בד"ה שלשה חדשים בראשונה ביארו דברי רבי 
 ישמעאל שמצריך י"ב חדש באמצע מטעמים אחרים, עי"ש. אבל לרשב"ם קשה כנ"ל[.

 

 ב.

 ואולי יש לבאר בשי' רשב"ם בסוגיין:

האם במפוזרות אין חזקה כלל או שישנה לחזקתו,  –הנה יש לחקור בדין רצופות 
מפוזרות מבטלו. או בסגנון אחר: האם דין רצופות הוא דין בגוף החזקה, או רק שדין 

 שהוא דין נוסף שיכול לעקור החזקה.

 ולכאו' החילוק בין ב' האופנים:

באם נאמר שבמפוזרות חסר בעיקר החזקה, נמצא ששנת ההוברה אינה צריכה 
ג' שני אכילה  להיות היפך מעשה החזקה כדי לבטלה, אלא כל זמן שיש הפסק שנה ואין

רצופות אין חזקה מעיקרא. אבל באם נאמר שמפוזרות הוא דין נוסף אזי נמצא ששנת 
 ההוברה צריכה להיות היפך מעשה החזקה כדי לעקרה.

 החזקה? היפךהחזקה או  הפסקבסגנון אחר: האם שנת ההוברה ענינה 

 וי"ל הנפק"מ בזה: 

ברצופות, וכמו שעליו  על מי מוטל להוכיח: האם על המחזיק להוכיח שהחזיק
להוכיח שאכל ג' שנים כמו"כ צריך להוכיח שהיו רצופות, וכל זמן שלא הוכיח לא תהיה 
לו חזקה; או שעל המערער להוכיח שהיו מפוזרות, וכל זמן שאינו מוכח שהיו מפוזרות 

 3ישאר בחזקתו. ויבואר זה יותר להלן.

____ 
ולכאו' שאלה זו דומה למח' ר"נ ורבא להלן "בשכוני גוואי הואי" לשי' הרשב"ם )ולכמה  (3

מהראשונים בסוגיית "בשכוני בראי"(. אבל גם בלא"ה קשה מרבא דידן )דהעמיד בשוכרים דוקא ובעינן 
כחת המחזיק בסתמא(, ומוכרח לחלק עדות לילות ולא סמכינן אסתמא( ארבא דהתם )דלא הצריך הו

דבשכוני גוואי טענתו שחסר בחזקה רק מצד כח המערער )היה לו דרך( ולא מצד חסרון דהמחזיק עצמו 
)לא החזיק כדרך המחזיקים(, וא"כ ל"ש מח' ר"נ ורבא לנדו"ד ולכו"ע במקום טענה על לילות צריך 

יסא, דכ"ז הוא בנוגע דין בתים דחסר בעיקר המחזיק להביא ראי'. ומדאתינן להכי י"ל כמו"כ לאידך ג
חזקתו יותר מבשכוני גוואי, אבל בשדה שהוביר שנה, י"ל איפכא שגם ר"נ יודה דעל המערער לברר 
ערעורו, במקום שטוען המחזיק שלא הוביר, וכדלהלן, והוא מפני ששנת הוברה אינה מצטרפת לשני 

 מם.החזקה, משא"כ בשכוני גוואי איירי בשני החזקה עצ
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 ומזה יצא עוד נפק"מ:

קה וגם אינה היפך חזקה מה דינה? אם נאמר שנת הוברה כזו שאינה מעשה חז
שרצופות הוא מעיקר דין חזקה, א"כ גם בשנה כזו סו"ס אין מעשה חזקה, ולכאורה גם 
רצופות אין כאן; אבל אם נאמר שמפוזרות  הוא דין נוסף שעוקר החזקה, א"כ בשנת 

 הוברה שאינה היפך החזקה, אולי תועיל חזקה במפוזרות?

ומודה רב הונא באתרא דמוברי  כוונת הגמ' "אמר רב חמאולכאו' בזה יש לפרש 
באגי", שבמקום שהמנהג להוביר, נמצא שאין כאן שנה שעוקרת החזקה רק שנה 
שמפסיקה החזקה, ולמד רב חמא שדין רצופות  היינו שלא תהיה שנה שענינה עקירת 

 החזקה א"כ בנדו"ד יודה רב הונא.

ם אם נאמר שדין רצופות הוא מעיקר כלומר, ג –אבל ע"ז מקשה הגמ' "פשיטא" 
אינה החזקה, עדיין י"ל ששנת הוברה כזו במקום זה לא רק שאינה היפך החזקה אלא גם 

שעדיין מתכוון להחזיק בה, וא"כ עדיין י"ל  מוכיחכי המנהג והניר שעושה אז  מפסיקה
 שדין רצופות הוא מעיקר דין החזקה. 

כלומר, במקום  –ואיכא דלא מוביר"  וע"ז עונה הגמ' "לא צריכא דאיכא דמוביר
שאין מנהג ברור, א"כ מחד, אין שנת ההוברה מוכיחה היפך מעשה החזקה, אבל מאידך 
גם אין היא מוכיחה חזקתו, וא"כ היא שנת הפסק. ומזה שאמר רב חמא שבזה מודה רב 

החזקה, וא"כ רצופות הוא  היפךהונא מוכח שבדין מפוזרות צריך ששנת ההוברה תהיה 
 ין נוסף על עיקר החזקה, וצריך שיהיה שנה שהיא היפך החזקה כדי לעקרה. ד

 

 ג.

אלא שאין הגמ' מסתפקת בכך, ומוסיפה: "מהו דתימא א"ל אם איתא דדידך הואי 
איבעי לך למיזרעה, קמ"ל דאמר ליה חדא ארעא בכוליה באגא לא מצינא לינטר ואי נמי 

 בהכי ניחא לי, דעבדא טפי".

נו לעיל אינו מובן הוספה זו, הרי מספיק זה שאין כאן מנהג להוביר לכאו' לפי דברי
כדי להבין את החידוש שבדברי רב חמא, )ע"ד שאלה יו"ד דלעיל( הרי מכיון שאין 
המנהג להוביר הר"ז שנת הפסק, ולכן אמר רב חמא שיודה רב הונא בשנה כזו שחזקתו 

 חזקה, כי אינה היפך החזק למרות שהיא אמנם הפסק.

דאם גם במקום כזה  -וד אי"מ בהוספה זו, לפי דברינו לעיל סותר עצמו מיני' ובי' וע
שיש שמובירים עדיין יכול לטעון "אם איתא דדידך הואי איבעי לך למיזרעה" נמצא 
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שגם הפסק בחזקתו, בלא שיעשה היפך החזקה, כבר מבטל חזקתו, ואם רב חמא בא 
ן הכי" או כיו"ב, דהיינו שהטענה איננה לשלול סברא זו הול"ל "קמ"ל דלא מצי למיטע

טענה כי הפסק לא סגי לבטל החזקה. אבל מזה שאומר "קמ"ל דאמר ליה חדא ארעא 
בכוליה..." לכאו' משמע שצריך להשיב על טענה זו כי אי"ז מספיק שלא עשה היפך 
המנהג אלא צריך גם שלא להפסיק חזקתו, וא"כ אינו מובן איך אפשר לקבל תשובותיו 

מה יעזור  –א ארעא וכו'" או "בהכי ניחא לי" הרי אם דין רצופות הוא מעיקר החזקה "חד
סברותיו, סו"ס חסר כאן ההוכחה שהתכוון להחזיק, וכל זמן שאין הוא מוכיח שהחזיק 

 ברציפות, אין חזקתו חזקה לפי דרך זו?

אין אם רצופות אינו מעיקר החזקה אזי באתרא דאיכא דמוביר  –בסגנון אחר: ממ"נ 
כאן דבר העוקר את החזקה, ואין מקום לטענת "אם איתא דדידך הואי" כלל, ואם 

 איך יחזיק עם טענות בלא הוכחה?  –רצופות הוא דין בעיקר החזקה 

מעיקר החזקה אבל כל זמן שיכול  לא הוימוכרח א"כ לומר, שאף שרצופות 
החזקה, ורק  קרתעועצמה  זו יכולתהמערער לטעון טענה כזו שאין עלי' תשובה הרי 

טענה זו אין שנת ההוברה עוקרת, אבל  אינו יכול לטעוןבמקום שיש מנהג להוביר שאז 
במקום שאין מנהג הרי יש עדיין מקום לטעון ושוב היה צריך לעקור חזקתו, ולכן 
הוזקקה הגמ' לומר שיש לו תשובה וטענה כנגד טענתו, כי לולא זה, לא היה זה מספיק 

ם זה, כי סו"ס יש מקום לטענה. )ובמקום שהמנהג שלא להוביר גם מה שאין מנהג במקו
תשובת "בהכי ניחא לי" לא תועיל, כי סו"ס מכיון שעשה היפך המנהג הר"ז עצמו היפך 
חזקתו, וגם עדיין יש לחשוש לטענה "לכך לא מחיתי", רק במקום שאין זה היפך המנהג 

 ת "אם איתא דדידך"(.אזי מחדש רב חמא שרב הונא יודה אם יש תשובה לטענ

יש מקום לטענה "אם איתא דדידך" כי סו"ס יש שאינם מובירים  –לפ"ז מובן, מחד 
והיה יכול לנהוג כמוהם )ויבואר טענה זו יותר להלן(, ומאידך, אין המחזיק צריך להוכיח 
תשובתיו, כי כל זמן שיש למחזיק תשובה כבר אין היכולת לטענת המערער עוקרת 

 חזקתו.

 

 

 ד.

 ההסברה בכל זה יובן היטב אחרי שנעמוד על יסוד דברי רב הונא:ו
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רב הונא מחדש ב' תנאים בדין ג' שני חזקה: א( אכלן ב( רצופות, ומזה נמצא ב' 
דינים א( ששנת ניר לא עולה מן המניין, כי חסר תנאי הא' וב( שגם השלמה לשנת הניר 

 ע"י אכילה בשנה רביעית לא תועיל, כי חסר תנאי הב'.

 והנה בב' פרטי דינו של רב הונא היה לכאו' אפשר ללמוד בכמה אופנים: 

א( אם טעם ג' שני חזקה נלמד מחזקת שור המועד, ראשית מובן מדוע צריך 
אכילה, כי רק אכילה הוא יוצר חזקה זו דבעלות, ומובן גם שדילוג שנה אינו מצטרף 

חזקתו. והוא ע"ד )עי' הל' לחזקה, ואפילו אם ישלים ע"י אכילה בשנה ד' לא יועיל ל
נזק"מ פ"ו ה"ט( שור שראה ונגח ביום א' וביום ב' ראה ולא נגח, וביום ג' וד' ראה ונגח 
שלא יהיה חזקה. )והגם שבשור יש חזקה לדילוג, אם ביום ד' ראה ולא נגח, ואז ביום ה' 
 ראה ונגח, נעשה מוחזק לדילוג, אבל זה לא שייך בחזקת השדה, כי אין הוא טוען

 ע"י שותפות או כיו"ב(. שבעלותו רק לדילוג

"תלת שנין קפיד איניש" כמ"ש רשב"ם  –ב( אם טעם החזקה כדברי רבא בהו"א 
", מובן מדוע צריך אכילה כי י"ל שבלי אכילה אין זו ושילש באוולתוהואיל שם "

"איוולת" כל כך ואין הבעלים מקפיד כ"כ, וגם מובן שאם מוביר שנה, הרי אין כאן 
 ילוש" של "איוולתו" כי יש שנת "נחמה וחרטה" באמצע."ש

ג( אם טעם החזקה כדברי מסקנת רבא "שתא קמייתא מיזדהר איניש בשטריה, 
לאחר שראה זה שותק תרתי ותלת מיזדהר, טפי לא מיזדהר", וכמו שביארו הראשונים "

א"כ  ין(" )ל' הרשב"א לעיל בסוגיבוטח שלא יערער עוד ושוב אינו נזהר בשטרוכל ג' 
צריך ביאור מדוע מלבד הג' שנים שהיה בקרקע יש צורך באכילה רצופה? והביאור 

כי כדי להיות בטוח בבעלותו צריך להראות בעלות  –בפשטות מדוע צריך לאכילה 
שיעורר ערעור אצל המערערים, ואזי אם לא יערערו יהיה בטוח. אבל עדיין אי"מ מדוע 

וא"כ כשהבעלים רואים  4תלוי בטבע קפידת הבעלים צריך לרצופות, כי הלא אין בטחונו
את המחזיק אוכל ג' שנים במשך ד' שנים, מדוע הוברת שנה ב' תגרע מחזקתו, הרי סו"ס 
המחזיק בטוח בבעלותו ויאבד השטר, וא"כ על המערער לערער לפני סוף שנה ד', שהיא 

 אכילתו הג'? 

____ 
שהרי נדחה טעם זה לעיל בסוגיא, כי אי"ז תמיד ג' שנים. ברשב"א אמנם שם מבואר אחרת, שגם  (4

למסקנא תלוי בקפידת הבעלים, אבל כאן נלך בדרך שאה"ר שביארו שהיה צריך הבעלים לערער, לא מצד 
 טבע הקפידה, אלא מצד איבוד השטר והחזקה שיהיה למחזיק אחרי ג"ש.
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, ולכן יכול המערער ערבמקום מחאת המערולכן ביאר רשב"ם ששנת הוברה היא 
לטעון שלא מחה כי שנת ההוברה היא היא במקום מחאתו. וההסברה בזה: אמנם יתכן 
שבעלים ינוח ולא יזרע שדהו שנה אחת או אפילו יותר משנה וכמו המערער הזה שטוען 
שהוא בעלים למרות שלא היה כאן ולא זרע ג' שנים, אבל מאידך לא רק שאין הוא 

בזה שהיה לו  מחליש ומערער את חזקתו כבעליםשנה, אלא הוא  בעלותו באותו מראה
לזרוע ולא זרע, כי יש פתחון פה לטענה "גלית אדעתך דלאו דידך". אמנם טענה זו לא 
מספקת להוציא מחזקת הבעלים כשיש לו עדים שהיתה שלו, אבל אפשרות לטענה זו 

ע"ד מחאה שגורמת מספיקה לערער את בטחונו של המחזיק בחזקתו, כי שנה זו היא 
 למחזיק שוב לשמור את שטרו.

וכיון דאתינן להכי, יש לנו להבין את דברי הגמ' "פשיטא, לא צריכא דאיכא 
 דמוביר...מהו דתימא...קמ"ל":

באתרא דמוברי הרי פשיטא שאין שנת ההוברה מערער בטחונו, כי הראה בעלותו 
 המקום. שהוא לפי מנהג 5וגם הראה בעלות בשנת ההוברה ע"י הניר

ומובן היטב מדוע באתרא דאיכא דמוביר יש מקום לטענה "אם איתא דדידך", כי 
 חולשהאף שיש שמובירים, אבל סו"ס י"ל שכל זמן שיש שאינם מובירים הרי הראה 

בבעלותו, כי הרי יכל לעשות כמו אלה שאינם מובירים ולא עשה, וא"כ היה לו ליזהר 
יק שאיבד שטרו אחרי שהיה בטוח בחזקתו בשטרו. בסגנון אחר: כנגד טענת המחז

מדוע לא אכל בשנת ההוברה, ואף שזהו  –שהראה בעלות גמורה, יש מקום לטענה 
טענה בעלמא כי יש שמובירים ג"כ, אבל סו"ס זהו מספיק לערער בטחונו בחזקתו והיה 

 לו לשמור שטרו.

 

 

 ה.

____ 
ברשב"ם שהביא עדים על שעשה שם ניר, אבל לפי דברינו י"ל שכוונתו שמכיון בפשטות לומדים  (5

שאפשר לו להביא עדים על זה, אין ההוברה עוקרת חזקתו. וי"ל עוד שגם אם יכחישו המערער, לא יצטרך 
ע"ז עדים, כמשי"ת, שכ"ז שלפי דבריו החזיק ברציפות לא צריך להביא עדיים אלא על שנות החזקה ולא 

 שבינתיים, וכדלהלן. על שנים
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 –כי ניחא לי..." ועתה מובן היטב גם איך מועיל התשובה "חדא ארעא...אי נמי בה
למרות שאין לו הוכחה על זה, מ"מ היות שיש לו תשובה על הטענה למה בחר להוביר, 
שבחירתו אמנם לא נבעה מחולשה בבעלותו, כבר אין הוא חושש מטענה זו, ואין טענה 

 זו מספקת לערער בטחונו.    

א ידעי", דביממא ידעי, בליליא ל -וא"כ יש בזה גם לבאר קושית הגמ' "והא בתים 
דלכאו' אי"מ מנין פשוט למקשן שרב הונא יסבור שהפסק לילה שוה להפסק שנה )ועי' 

 ז(?-עוד דיוקים ושאלות בזה לעיל בשאלות ד

 והביאור עפהנ"ל: 

בעיקר דין חזקה בבתים, מסתבר לומר שחכמים לא יחייבו עדות על הלילות )כמו 
ל אם הודה או שידענו בדרך אחרת שמובן ממ"ש הרמב"ן ורבינו יונה בתוך דבריהם(, אב

לא דר )כמ"ש רשב"ם בד"ה בליליא לא ידעי וד"ה אמר מר  ובלילותשרק דר בבית בימים 
בביתי", דהיינו  בלילות...אני ראיתיו שלא דר בלילותזוטרא "אני ראיתי שלא היית דר 

הרי  הלילות(, כללותשאין הוא טוען שהחסיר רק לילה או לילות יחידים, אלא טוען על 
בודאי שלא החזיק כדרך בעלים "שדרך לדור בהן בלילה", ולא עלתה לו חזקה, והטעם 

לא היה לו  , אבלמחמת שא"א להביא ע"ז עדיםפשוט כי אף שאין צריך לעדות הלילות 
 אם לא התנהג בבעלות גמורה ויש מקום לטענה "לכך לא מחיתי".לאבד שטרו 

לו עדות ע"ז, הרי אין חזקתו חסרה כלום, אבל בנידון שטוען שדר בלילות ורק שאין 
כי לא מסתבר שחייבו אותו חכמים להביא עדים על דירתו בלילות )וכנ"ל(. אבל אחרי 

המערער לטעון ולמחזיק אין עלי' תשובה,  שיוכלששמענו את דברי רב הונא שכל טענה 
חזיק , כי המחזיק הכמו מחאהמערער את בטחונו של המחזיק ועצם יכולתו זו נידון 

טענת באופן כזה שיש מקום לטענה "לכך לא מחיתי". וא"כ, מכיון שאילו יטען המערער 
שאני ראיתי שלא דר בלילות בביתי ולכך לא מחיתי, והמחזיק הרי לא יוכל  שקר

להכחישו בעדים, הרי תעקר חזקתו, א"כ מפני חשש זה על המחזיק ליזהר בשטרו 
 ולעולם לא תהיה חזקה בבתים.

, ויש לו שאיננה מעיקר החזקהכן וקל וחומר הוא, אם בשנת הוברה והלא כל ש
עדות על ג' שנים שלימות מלבד שנה זו, הרי צריך לחשוש שיטעון המערער "לכך לא 
מחיתי", ואפילו במקום שאין מנהג ברור כנגד, לולא שהיה לו תשובה עדיין היה לו 

שיש מקום לטענה  –תים לחשוש לטענה קלושה "אם איתא דדידך", אזי כ"ש וק"ו בב
על עיקר החזקה דג' שנים, שמעולם לא דר כדרך בעלים ואין לו  שאין עלי' תשובה

 אפילו שנת חזקה אחת, בודאי שהיה על המחזיק לחשוש וליזהר בשטרו.
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וא"כ א"א לתרץ שהמשנה של חזקת הבתים איירי כשלא טען כן המערער, כי לדברי 
 עצמו נידון כמחאה. לטעון טענה, זה יכולתרב הונא עצם 

", כי אין זה דין מקוטעות שחסר בעדות חזקתו מפוזרותולכן כתב רשב"ם "הוו להו 
ועל הלילות טוען שדר אז  עדות הנצרכת יש לושלא הביא עדים על שנה שלימה, שהרי 

לעדות, סו"ס משמשות כמו שנות  אין צריךוזה מספיק, אבל מ"מ הלילות שעליהם 
טענה "לכך לא מחיתי", ונמצא שחזקתו היא טובה אבל  הוברה ויוצרות חשש של

 ב"פיזור", שיש בינתיים אכילה באופן כזה שיוכל המערער לתלות בו את שתיקתו.

 

 ו.

וע"ז משיב אביי "מאן מסהיד אבתים? שיבבי, שיבבי מידע ידעי ביממא ובליליא". 
ידעי", אלא שאין  ואי"מ כנ"ל מדוע מקדים "מאן מסהיד..." והל"ל בקיצור "שיבבי מידע

כוונת אביי לבאר היכ"ת שבו יש עדות לילות, אלא אביי בא לבאר מדוע אין המחזיק 
חושש לטענה זו, כי כמו שסומך על שכניו לעיקר חזקתו כך סומך עליהם להכחיש טענה 

 כזו.

אבל רבא חולק על אביי )כמשמעות הסוגיא, וכפר"ח בתוס'( וס"ל שמתני' לא 
ם, אבל לולא שהשכיר היה לעולם חושש מטענת המערער על מיתוקמא אלא בשוכרי

 הלילות והיה לו ליזהר בשטרו.

ולכן פשוט לרשב"ם שהמקשן ס"ל כמר זוטרא, ומוכרח להביא דבריו בקושיתו, כי 
לולא שיהיה המערער נאמן לטעון כן, לא היה על המחזיק לחשוש וכפשוט. אבל לאידך, 

)כדעת המאירי( כי  אף בלא טענהעדות לילות  אין הוא צריך לסבור שרב הונא מצריך
שיטעון כך מספיק כדי  חששעצם זה שיש  עדות על הלילות, הרילא היה שייך אילו 

לבטל חזקתו לפי רב הונא, אבל לתירוץ אביי שהמחזיק סומך על השכנים, א"כ שוב יש 
 לומר כמר זוטרא, שאין מצריכים עדות הלילה בלא טענה. 

כי ע"ע הנידון  –דברי מר זוטרא "מילתא באנפי נפשה היא"  ולכן כתב רשב"ם על
של המערער לטעון גורע מחזקתו.  היכולתבגמ' כשלא טוען המערער כלום, אם עצם 

כי י"ל  –משא"כ מר זוטרא דן מה יהיה הדין אם אמנם יטען טענה זו. וזהו דיון אחר 
שהרי טענתו טענה שעדות לילות כבר הופקעו מעדות החזקה גם במקום טענה, ועוד 
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קלושה כי סו"ס יש למחזיק עדות על כל הימים, ועוד שהוא טוען על זמן שא"א להביא 
 .6עדים להכחישו, וע"ז קאמר מר זוטרא שמ"מ טענתו טענה

 

 ז.

 -ואז אומרת הגמ' "ומודי מר זוטרא, ברוכלין המחזירין בעיירות, דאע"ג דלא טען 
המערער רוכל יש להצריך עדות על כל טענינן ליה אנן" וכמו שפירש רשב"ם שכש

דדילמא משום דלא קביע במתא החזיק זה בביתו וכי הוה אתי במתא הימים והלילות "
הוי נפיק האי מחזיק מן ביתא ולא ידע ליה זה המערער מעולם שהחזיק זה בביתו ולכך 

אפילו שתק ולא מיחה הלכך יביא המחזיק עדים שלא יצא מן הבית כל שלש השנים 
 ".אחת לילה

והנה מ"ש רשב"ם: "ולא ידע ליה זה המערער מעולם שהחזיק זה בביתו" אי"מ, איך 
לא ידע שהחזיק הרי "חברך חברא אית לי'"? ולכאו' כוונתו, שאף ששמע שהחזיק, מ"מ 
בכל פעם שבא לא ראהו כלל אז הסיק ששמועת שוא היה, כי לא ראהו בימים ובלילות. 

נין עבורו. כי בנדון שראהו מחזיק בימים ולא בלילות ורשב"ם כ"כ לבאר מדוע אנו טוע
הרי ידע שהחזיק ואם לא ערער מצד שלא ראהו בלילות הו"ל לטעון כן במפורש ולא 
נטעון עבורו, אבל זה ש"לא ידע מעולם" אין הוא יודע לטעון על הלילות יותר מהימים 

אנו תובעים מן כי גם בימים סבר שאינו שם, ומפני שהוא רוכל ואנו חוששין לזה 
 המחזיק שיביא עדות ימים ולילות.

. איך שייך דין רוכלים לדינו של מר זוטרא בנוגע לעדות לילותאבל לכאו' צ"ב 
ברשב"ם משמע שחוששים שבימים שהיה המערער בעיר שיצא המחזיק מביתו גם 
 בימים לא ולא רק בלילות, כי אם יצא המחזיק רק בלילות מדוע לא ראהו המערער, ואם
ראהו מדוע לא טוען לכך לא מחיתי כי לא ראיתיך בלילות, ולא משמע ברשב"ם שהרוכל 

" אבל לזמן ארוךלא בא לביתו אלא בלילות )אדרבה, כתב רק "ואינו חוזר לעירו כי אם 

____ 
ולכאו' י"ל עוד: דהמקשן הקשה גם אם לא ס"ל כמר זוטרא, כי עצם היכולת לטעון טענה שאין  (6

עלי' תשובה מחלישה בטחונו של המחזיק וגורמת לו לשמור שטרו, אפילו אם בי"ד לא יצריכוהו להביא 
עדים, י"ל שלא ידע שלא  עדים. ובשמלא בשדה אם יכחיש המערער ויאמר שלא הוביר, אלא שאין לו

ימצא עדים, וא"כ לא חשש ואיבד שטרו, אבל בלילה א"א להביא עדים וממילא לא היה לו לאבדו. אלא 
שרשב"ם פי' אליבא דאמת דס"ל כמר זוטרא שלפ"ז קושיית המקשן מתחזקת, כי החשש אינה רק 

 שיטעון טענה בעלמא, אלא טענה המבטלת חזקתו בבי"ד. ויל"ע.
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אחרי הזמן, נמצא שם בעירו ימים ולילות(, וא"כ נמצא מזה, שהחידוש בדברי הגמ' דרק 
, אבל בשאר כל אדם מספיק עדות על חלק מהימים םכל יו ברוכלים מצריכים עדות

 ? לילותבלבד, וע"ד דעת ר"ת שבתוס', וא"כ כל זה לא שייך לנדון דעדות 

ואף ששייך דין רוכל למשמעות היוצאת מדברי מר זוטרא "אנן לא נטעון לי'", וכאן 
לות הרי טענינן לי', אבל הטענה שעלי' דנים אינה דומה, מר זוטרא דיבר על עדות לי

"ומסתמא אם דר בבית אף בלילות דר בו", אבל ברוכל אנו דנים על עדות כל יום, ולא 
שייך ללילות. ולכאו' גם אם לא נסבור כמר זוטרא ולא נצריך עדות לילות עדיין עדות כל 
יום תמנע מחשש זה שהמחזיק יצא מן הבית בזמן שהיה המערער בעיר, ומדוע צריך 

 לעדות לילות? 

ם התכוון לתרץ זה וכתב: "הלכך יביא המחזיק עדים שלא יצא מן ונראה שרשב"
", אבל אינו מובן, הרי לא איירי במציאות שהיה אפילו לילה אחתהבית כל שלש השנים 

 המערער בעיר רק בלילות במשך ג' שנים, וא"כ לכאו' מספיק שיביא עדות כל יום.

ודי רבא...ואי גרסינן הכי ולכאו' זהו גם כוונת רשב"ם בסוף דבריו "ולא גרסינן ומ
דבאמת, דין זה שייך יותר לדינו של רב הונא דרצופין  ."ומודה רב הונאהוה לן למיגרס 

אם צריך עדות על כל יום ולא שייך ללילות. אבל גם גירסא זו אי"מ: הרי רב הונא הצריך 
לין", רצופות, דהיינו עדי חזקה על כל יום, וא"כ מה שייך לומר "ומודה רב הונא ברוכ

שמשמע מזה שבעלמא רב הונא אינו מצריך רצופות, ואדרבה, הול"ל "ולא אמר רב הונא 
 7"?אלא ברוכלין

 

 ח.

מדוע  –ולבאר גירסת רשב"ם "ומודה מר זוטרא" יש להקדים את שאלה טז דלעיל 
..." ולא כתב שאין לו עדות שנה שניה הניחהאבל אם  –שאכלן רצופות פירש רשב"ם "
כך שיכלול גם נדון שבו טוען המחזיק שזרע גם בשנה שניה אלא שאין לו על שנה שניה, 

 ע"ז עדים. 

____ 
או' משמע שרב הונא איירי בטוען המערער "לכך לא מחיתי" אבל לא בסתמא, ומודה ומזה לכ (7

ברוכלין שצריך רצופות בלא טענה, וזהו לא כבפנים. אבל הרי רשב"ם עצמו גרס "ומודה מר זוטרא" ורק 
 שנתן מקום גם לגירסא זו.
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ואולי י"ל בזה שבנדון שטוען שאכלן רצופות ויש לו עדים רק על שנה א' ג' וד', רב 
הונא יודה שחזקתו חזקה, כי כל הטעם שלא הוי חזקה במפוזרות שצריך לחשוש לטענת 

וען שאכל הרי לדבריו לא היה לו לחשוש, ומה המערער "לכך לא מחיתי" אבל זה שט
שלא מצא עדים על שנה אחת, מנין לו לידע שלא ימצא עדים לאחר זמן, וא"כ חזקתו 

 חזקה. 

אבל יל"ע אם יכחישו המערער ויטען שאני ראיתי שלא זרעת ולכך לא מחיתי, האם 
דך, מר נקבל טענתו? מחד, י"ל שטענת המערער טענה, וכדברי מר זוטרא. אבל מאי

זוטרא דיבר על בתים )"ביממא ובליליא"( אבל לא בשנות הוברה דשדות, ואולי כל מה 
, וזהו הנדון שבגמ' במודה המחזיק שהובירשאמר רב הונא שיכול המערער לטעון הוא 

ויש לנו עדים על ג' שנים  יטעון המחזיק שאכלוברשב"ם, ואין לנו מקור מהסוגיא שאם 
חזקה, ולכן נראה לומר שאכן אז אין המערער נאמן להכחישו שלפני' ואחרי', שאין לו 

 בלא עדים. 

וההסברה בזה: כל מה שאמר מר זוטרא שלמרות שלכתחילה לא מצריכים ע"ז 
עדות אבל אם טען טענתו טענה, כל זה שייך רק בבתים, כי בג' שני החזקה עצמם על 

הוברה שלא בכלל הג' שני המחזיק להביא ראי' והלילות הם בכלל הג' שנים. אבל בשנות 
חזקה וגם המערער מודה שהיו ג' שני חזקה, אלא שטוען שהיה דבר העוקרם שהיא 
משמשת במקום מחאתו, אזי נקבל טענת "לכך לא מחיתי" רק היכן שמודה המחזיק 
שלא אכל אז, אבל כשהמחזיק מכחישו י"ל שלא נקבל את טענת המערער בלא ראי', 

 י" בלא ראי'. וכמו שלא נקבל טענת "מחית

, נמצא שמר זוטרא מחדש, שעדות לילה היא מכלל 8ואם נקבל את החילוק הנ"ל
החזקה. שלא נאמר שמכיון שאין אנו מצריכים עדות על לילות אין הלילות בכלל עיקר 
החזקה, ובאם יטעון המערער שלא דר בלילות נצריך את המערער להביא עדים על כך, 

, ולפי טענת המערער כי הם באמת בכלל החזקהילות, אלא על המחזיק להוכיח שדר בל
ואין לנו עדים להכחישו. אלא שא"כ  מעולם לא היתה למחזיק חזקהשלא דר בלילות 

צ"ב מדוע צריך שיטעון כן המערער, הרי בלא עדות לילות הרי אין לו חזקה כלל, ומדוע 
, אזי גם אם לא נצריך עדות לילות מלכתחילה )ואם תאמר שיש לו חזקה בלא לילות

 יטעון לא תהיה טעתו טענה(? 

____ 
 ועדיין צ"ע וחיפוש בפוסקים אם יש שס"ל חילוק זה. (8
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 –נת"ל דרב הונא אמר ב' דינים א( שאכלן ב( רצופות, ושני הדינים שרשם אחד 
שבהעדרם יש למערער לטעון "לכך לא מחיתי", וממילא אין למחזיק לאבד השטר. אבל 

כיח ומעיקר החזקה ועל המחזיק להודין חיובי חלוקים הם בגדרם כי דין הא' דאכלן הוא 
ונוסף על עיקר חזקתו והוא רק כדי שלא  דין שליליזאת בעדים, ודין הב' דרצופות הוא 

 .9תיעקר חזקתו, ואין המחזיק צריך להוכיח זאת כל זמן שלא מוכח הפכו שהיו מפוזרות

אלא שצ"ע בנוגע לעדות לילות כי אינה ממש בדין "אכלן" כי גם בלא עדות לילות 
, אינו בגדר דין "רצופות", כי בעדות לילה יוכל המערער אנו רואים ש"אכלן", ומאידך

לטעון ולהכחיש את המחזיק בלא עדים אפילו אם יש למחזיק עדי ימים ולפהנ"ל לא כן 
בשנת הוברה שרק במודה המחזיק שהוביר אז לא הוי חזקה. אבל אם יטעון המערער 

זמן שיש לו עדים שלא אכל רצופות יוכל המחזיק לטעון בלא עדים שאכלן רצופות כל 
 על שאר ג' השנים, וצ"ב מהו גדר "עדות לילה"?

לעדות ימים, ואם יש קולא  שוהועל כרחך צ"ל שמר זוטרא ס"ל שעדות לילות 
בעדות לילות על כרחך שכן הוא בנוגע עדות ימים, והוא שלמרות שעיקר החזקה היא ג' 

ות כל יום וכל לילה שזה שנים מיום ליום אנו מקילים על המחזיק שלא יצטרך להביא עד
זה הבית למחזיק ג' שנים כל  שהוחזקכמעט בלתי אפשרי, ולכן אפשר לסמוך על עדות 

הימים והלילות )ע"ד דעת ר"ת שבתוס' או כיו"ב(, אבל כשטען המערער בטענת ברי 
" אזי א"א להחזיק ואין חזקתו חזקה"אני ראיתיו שלא דר בלילות בביתי ולכך לא מחיתי 

בבית בלי להכחיש טענת המערער, כי אינו טוען שיש לו סיבה העוקרת את  את המחזיק
 החזקה, אלא שמעולם לא היתה חזקה.

וא"כ יוצא שמר זוטרא מחדש דין הן בנוגע לעדות ימים והן בנוגע לעדות לילות, 
 ביממאולכן לשונו הוא "ואי טעין ואמר ליתו תרי סהדי לאסהודי ליה דדר ביה תלת שני 

 ".ובליליא

וזהו מ"ש רשב"ם בד"ה אמר מר זוטרא אי טעין וכו': "דאע"ג דבעו כל הנך אמוראי 
אפ"ה אין מחייבין את המחזיק להביא עדים שיעידו בפירוש על לעיל ג' שנים רצופות 

____ 
רב הונא "הוא שאכלן רצופות" משמע שעל שניהם צריך להביא עדות עבור אף שמסתימת לשון  (9

חזקתו, י"ל שזה מחדש רב חמא ב"מודה רב הונא באתרא דמוברי באגי", שבשדות ששנות ההוברה שבין 
שני החזקה אינם מצטרפים לחזקה, אין דין רצופות אלא דין שלילי, שצריך ששני חזקתו יהיו רצופות ע"י 

או עדות של מפוזרות. משא"כ בלילות שדין רצופות הוא בשני החזקם עצמה המצטרפים  כך שאין הודאה
 לחזקתו, שם דין רצופות הוא דין חיובי.
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אף  10דר בביתומסתמא אם סתם שראוהו דר ג' שנים אלא יעידו  כל הימים והלילות
ייכים על ימים כעל לילות, דבלא טענה אין בלילות דר בו" היינו שדברי מר זוטרא ש

 צריך לעדות כל הימים ואחרי הטענה צריך לעדות כל יום ולילה.

וא"כ א"ש מ"ש בגמ' "ומודה מר זוטרא ברוכלין וכו'", דממשמעות דברי מר זוטרא 
דרק במקום טענה נצריך עדות כל הימים ולילות, וכאן מודה שנצריך כל הימים והלילות 

גם בלא טענה. ולכן כתב רשב"ם "שלא יצא...אפילו לילה אחת" כי אף כעיקר דינו 
שאי"צ לזה כדי לבטל החשש "שלא ידע בו המערער מעולם", מ"מ עיקר דין חזקת ג"ש 
הוא "מיום ליום", שצריך עדות על כל יום ולילה, וא"כ מצד החשש שברוכל יחזיקו בנ"א 

לא ידע לטעון "ליתו תרי סהדי וכו'"(, גזלנים בביתו בלא ידיעתו ולא יוכל למחות )וגם 
אזי אין אנו מקבלים עדות בסתמא ונצריך עדות "שלא יצא מן הבית כל שלש השנים 

 אפילו לילה אחת".

 

 ט.

ששנת ניר לא הוי חזקה, אבל  –נמצא לפ"ז ג' דינים בדינו של רב הונא: דין "אכלן" 
ברצופות ב' דינים: א( רצופות מאידך לדין זה אין צריך לעדות על כל הימים והלילות. ו

שני החזקה, שלא יהיה שנת ניר ביניהם, ולבטל חזקתו ע"י דין זה צריך להודאת  שבין
המחזיק או שיביא המערער עדים, אבל בטענה לבד לא יוכל לבטל חזקתו, ב( רצופות 

שני החזקה עצמם ללא הפסק, ולזה טענת המערער מספקת להצריך עדות ע"ז או  בתוך
 רוכל בלא טענה.במערער 

הדין דאכלן מוכח מדברי מר זוטרא, שכשלא טען המערער הרי גם בלא כל הימים 
והלילות יש לו חזקה, א"כ מוכח שהוא בדין "אכלן", וכל מה שחסר הוא דין רצופות, 

 ".ולילהיומם  רצופותכמ"ש רשב"ם "דדר בי' 

שמודה המחזיק הדין הא' דרצופות מוכח מתוך הסוגיא לפני מר זוטרא, שאפילו כ
שלא היו ג' שני חזקתו ברציפות חזקתו חזקה, כשיש לו טענה המתרצת כנגד טענת 

____ 
ולכאו' לפ"ז יותר מתאים הגירסא הנדפסת לפנינו ולא לפי הגהת הב"ח "אם בימים דר בבית", כי   (10

ת דר בו" היינו שגם דר בכל הימים ואף "דר בבית" סתם, שאין עדות על כל יום, מ"מ מסתמא "אף בלילו
 בלילות דר.
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המערער "אם איתא דדידך", ואינו צריך להוכחה, ורק כאשר מודה שהוביר ואין לו 
 תשובה לטענת המערער אזי אין חזקתו חזקה.

כלין צריך הדין הב' דרצופות מוכח מתוך דברי מר זוטרא שכשטען המערער או ברו
 רצופות יומם ולילה. להביא עדות שדר

שצריך  –ושני דינים אלו דרצופות כלולים בדברי המשנה "שלוש שנים מיום ליום" 
א( שלא יהיה הפסק בין השנים )דינו של רב הונא( ב( שגם בתוך כל שנת חזקה עצמה 

 י רב הונא(.צריך להחזיק בלא הפסק )דינו של מר זוטרא, וכן הבין המקשן שמוכרח בדבר

 

 י.

רצופות ואז אומרת הגמ' "ומודה רב הונא בחנותא דמחוזא" ופרשב"ם "אע"ג דבעי 
אין חוששין דאי טעין  חנויות שמוכרין בהן לחם וייןבחנוונותא דמחוזא  יום ולילה

 ".שאין דירתן אלא ביוםחזקה מעלייתא היא  דאע"ג דלא דר בו בלילות לטענתו

 פשיטא, וכנ"ל בשאלה טז, וכדהקשו התוס'?  –יום ולכאו' אם אין דירתן אלא ב

ואולי יש לבאר בדברי רשב"ם )שלא ביאר כבתוס' "לפי שבני אדם שאינם חנוונים 
 דרים בהן בין ביום ובלילה"( החידוש בדין זה דחנויות דמחוזא:

הנה לעיל היו ב' נדונים שמסקנת הגמ' שאין חשש טענת "לכך לא מחיתי": א( 
בשנת הוברה אבל יש לו  שמודה שלא אכלוגם איכא דמוברי( שלמרות באתרא דמוברי )
שלא הביא דין רצופות הא' דלעיל; ב( בבתים, למרות  –מלבד שנה זו ג' שנים שלימות 

 דין רצופות הב'. –ואין המערער מכחישו  טוען שדר גם בלילותלילות אבל עדות 

 ג' שנים אלו ואין לו אלא מודה שלא דר בלילותהוא  –אבל בחנויות יש ב' חסרונות 
בלא הלילות )כי הרי רשב"ם לא פירש שיש לו עדות על ו' שנים כהתוס'(, ואולי כל מה 
שאמרו בגמ' שיועיל מפוזרות במקום שכן דרך המחזיקים הוא רק שלא יעקור חזקתו, 
אבל אינו מצטרף לג' שני חזקתו, וכאן הרי רוצה לצרף שנים של ימים בלא לילות, 

כל מה שאמרו בגמ' שבבתים חזקתו טובה בלא עדות לילות הוא רק כשטוען ומאידך, 
שדר בלילות אבל פשוט שאם יודה שלא דר בלילות לא הוי חזקה. וא"כ כאן אולי דינו 
כבתים שכשמודה שלא דר בלילות אולי לא תועיל לו חזקה זו כי סו"ס אין לו ג' שנים 

 שלימות. 
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דמוברי באגי" איירי בדין הא' דרב הונא בסגנון אחר: "מודה רב הונא באתרא 
החזקה, ועל  כעקירתד"רצופות", דכל זמן שיש לו  ג' שני חזקה, שנת ההוברה משמשת 

 כן אם המנהג להוביר אזי זה מספיק שלא יעקר חזקתו ולא יחשב היפך החזקה. 

אבל "מודה רב הונא בחנותא דמחוזא" איירי בדין הב' ד"רצופות" שלא יפסיק בתוך 
ובמקום טענה צריך ע"ז עדים ובלא זה אין לו חזקה מעיקרא. וא"כ  –ת החזקה עצמה שנ

אף אם המנהג שלא לדור בלילות, הרי י"ל שעדיין לא יועיל לו חזקתו, כי סו"ס חסר לו 
בעיקר חזקתו וצריך היה לשנות מהמנהג ולאכול "כל הראוי לצאת ממנה בג' שנים" )ל' 

 רש"י על המשנה כח, א(. 

אף שהיה אפשר לדמות חזקה דחנויות אלו לחזקה דשדות שלא צריך להיות דהנה 
בהן בלילות כמ"ש רשב"ם )כט, א ד"ה בליליא לא ידעי( "דבשלמא גבי שדה וכל הנך אין 
דרכן לעשות מלאכה בלילה וכשמעמידין עדים על מלאכת ימי שלש שנים הרי זו 

בשדה כי אין מה לעשות אז חזקה", כי בלילות אין הוא מפסיק כלל בזה שלא נמצא 
בשדה, )ועדיף משנת הוברה במקום דמוברי באגי שיכול לזרוע ולאכול בשנה זו רק 

לדור בהם גם בלילות, וא"כ  יכולשמנהג מקום זה הוא להוביר(, משא"כ חנויות שהרי 
ג' שנים אולי כדי להחזיק ולאבד השטר צריך גם לדור בהם בלילות על מנת שיהיה לו 

ה שהמנהג הוא שלא לדור לא יועיל אלא שלא יעקור החזקה אבל הרי )ומ שלימות
 בחנויות צריך לצרפם לג' שני חזקה עצמם( שלא יוכל המערער לטעון "לכך לא מחיתי".

שלמרות שעדות סתם שדר בבית ג' שנים  –ויש להביא קצת ראי' לזה מדין בתים 
ים "שלא יצא...אפילו מספיק, הרי שבמקום טענה "לכך לא מחיתי" אנו מצריכים עד

לילה אחת", אף שאין סברא כ"כ לומר שאם אין לו עדות על לילה אחת, כבר יאבד 
חזקתו. אלא שמכיון שכך הוא עיקר דין החזקה שעיקרה נעשית ע"י "ג' שנים מיום 
ליום" א"כ כשחסר לילה אחת אין לו חזקה, וכן נאמר כאן שצריך לאכול כל הג' שנים גם 

יאבד חזקתו גם  שלא אכלשבזה יוצר חזקתו, וא"כ יצא שאם יודה  יותר מהמנהג מצד
 אם לא טען המערער. 

]אלא שרשב"ם כתב "דאי טעין אין חוששין לטענתו", ומשמע שכל ההו"א היה רק 
"אי טעין? ויש לפרש זה בב' אופנים: א( גם אם לא טען יש לחשוש שיטען "לכך לא 

לזה, לכן שוב אין המחזיק צריך לחשוש לזה מחיתי", אלא מכיון שאם טען אין חוששין 
כלל, ב( כל ההו"א היה באם טען המערער טענה מפורשת, כי בחנויות י"ל שלא עלה על 
דעת המחזיק שצריך לדור יום ולילה, וגם אנו נחשיב שבחנויות אכילת ימים בלא לילות 

לא מחיתי" הוא בגדר "אכלן" ולילות כמאן דליתנייהו, ורק מצד שטוען המערער "לכך 
 זה יצריך דירת ימים ולילות רצופות ויבטל חזקתו[.
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אלא, שהגמ' שוללת סברות אלו, כי גם בדין רצופין הב' שבתוך שנת החזקה עצמה 
הכל תלוי בדרך דירתו, ואם אין דרים שם בלילה, למרות שיכולין לדור שם, אין דינו 

 כבתים אלא כשדות, שחזקתן רצוף ע"י ימים בלבד. 

 

 יא.

 עתה יסורו מאליהם כל השאלות דלעיל:ומ

א( רשב"ם פי' שצריך לרצופות מצד טענת המערער כי אחרי שמסקנת הסוגיא 
א' לא יועיל לומר שגילה דעתו שאינו  –שטעם חזקת ג' שנים מצד זהירות השטר, הרי 

שלו כי סו"ס אין החזקה מיוסדת על אכילתו אלא על איבוד שטרו, ובלא טענת המערער 
סברא שישמור שטרו אחרי שכבר החזיק ג' שנים שלימות; ב' מצד בי"ד אין  אין שום

לחשוש לזה שהוביר שיוכיח שאיננו הבעלים כי טענה זו "גלית אדעתך דלאו דידך" אינה 
טענה גמורה, ורק כל זמן שהמערער יכול לטעון "לכך לא מחיתי" המחזיק חושש לזה 

 ושומר שטרו מחמת שאין הוא בטוח דיו.

הגמ' אומרת שבאתרא דאיכא דמוברי יוכל להשיבו טענות שאינם מוכחות ומה ש
לו, ולכאו' הרי עדיין יוכל לטעון לכך לא מחיתי? זה אינו, כי באתרא דאיכא דמוביר 
טענתו קלושה כי סו"ס אינו היפך חזקתו, אלא שהו"א שמ"מ יש טענה שעדיין חזקתו 

ור שטרו, וע"ז אומרים שיכול לדחותו יכלה להיות באופן חזק יותר, ומחמת טענה זו ישמ
 ע"י תשובותיו המסבירים לא נבע מצד חולשה, וממילא היה בטוח דיו לאבד שטרו.

ב( "אם איתא דדידך" ענינו כנ"ל טענה בעלמא, ולא הוכחה טובה, אבל לולי 
 תירוציו, אפשרות טענה זו היה מערער בטחונו והיה שומר את שטרו מחמתה. 

פים על הידוע לנו מכבר שיש שמובירים ומסתמא יש להם ומה שתירוציו מוסי
 בחילוק שבין "הכחשת קרקע" לטענת "עבדא טפי", ע"ש.  11עי' הערה  –סיבה לזה 

ג( "בהכי ניחא לי" מועיל נגד טענת "אם איתא דדידך" באתרא דאיכא דמוביר, כי 
כהמובירים , זה שבחר לנהוג שיכל לעשות יותרכל טענתו שהראה חולשה בחזקתו ע"י 

שכך עושה במקום שיש גם כאלו שאינם מובירים ואוכלים יותר פירות, וע"ז משיבו 
, והוביר לא מחמת חולשה אלא מחמת מעלה באכילתו בדרך זו דווקא. משא"כ יותר

באתרא דליכא דמוביר, הרי אין טענתו רק שיכל לעשות יותר פירות וא"כ הראה חולשה, 
הראה חולשה שעשויה לעורר טענה והיה לו  היפך המנהגאלא שזה עצמו שעשה 

א' אין זה מסביר מדוע לא  –לחשוש לזה ולא לאבד השטר, ומה שיכול להסביר ולתרץ 
שמר שטרו כשהוא נגד המנהג כי אף שיתכן ש"עבדא טפי" אבל עצם זה שעשה נגד 
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המנהג היה צריך לעוררו לשמור שטרו, ב' גם קשה לומר שיתקבל טענתו שהוא הוא 
 . 11ד היודע ש"עבדא טפי" ומרוויח באכילההיחי

ד( תורף הקושיא מבתים הוא כך: אחר שראינו בדברי רב חמא שדין רצופות דר"ה 
אינו מעיקר החזקה אלא דין נוסף, א"כ י"ל איפוא, שלמרות שלילות אינם מכלל עדות 

בין  הנצרכת לחזקה, אבל בכ"ז על ידם יווצר דין מפוזרות! ואדרבה קל וחומר הוא, דאם
שני החזקה צריך רציפות כדי לשלול טענות מהמערער, כ"ש וק"ו בשני החזקה עצמם 
צריך שיהיה האכילה באופן שאין מקום לטענה העוקרת חזקתו. ועוד נקודה בקושיא זו 

החשש שיטעון שלא דר בלילות אינה על לילה אחת, אלא על כל הלילות, שלא דר  –
 שון רשב"ם.  בבית זה באף לילה, וכמו שמדוייק בל

ה( לשי' הרשב"ם לולי דברי ר"ה לא היה קשה מבתים, כי ס"ל כהרמב"ן שחכמים 
לא הצריכו עדות לילות, וגם י"ל שהמשנה מדברת כשלא טען המערער, אבל לרב הונא 
גם אם לא טען המערער, עצם היכולת לטעון "לכך לא מחיתי" עוקר החזקה מחמת 

לת לטעון ראיתיך שלא היית דר בלילות יעקור שהיה לו לשמור שטרו, א"כ עצם היכו
 .12חזקתו בלי שיטעון כן

____ 
ומה שבאיכא דמוביר יכול לטעון כן, מלבד מה שאינו נגד מנהג כולם, הרי י"ל ש"עבדא טפי" היינו  (11

באיכות, או בכמות אבל לתווך ארוך יותר, וא"כ תלוי בשיקול הדעת. וכן י"ל גם בליכא דמוביר, אלא שי"ל 
 ל אדם, ועליו לחשוש לזה.בטלה דעתך אצל כ –כנגדו 

 שנה לזרוע שנוהגין במקום" באגי דמוברי באתרא ה"שבד ם"רשב' בל דיוק לבאר יש אולי ז"ולפ
 שכוונתו ל"י שבודאי ואף", טפי דעבדא' "הגמ כלשון כתב ולא", הקרקע את להכחיש שלא שנה ולהוביר

 – מדוייקים שהדברים ל"וי. ליהשלי כתב ם"וברשב החיובי על דיברו' בגמ מדוע לעיין יש אבל, לזה
 חלשה שקרקעם מחמת הקרקע תכחש לא שרק אלא, יותר להרוויח מ"ע הוברתם אין הרי, דמוברי באתרא

 שאינם שיש מזה כ"כ חלשה הקרקע אין מסתמא הרי, דמוביר דאיכא באתרא אבל, כ"כ פורה ואינה
 שאם היא המערער טענת כ"וא, זו בקרקע שישנה מועטת להכחשה חוששים שהמובירים אלא, מובירים

 ואף, להוביר מאשר שנה עוד פירות לאכול להם ועדיף, מועטת שהיא מוכח, להכחשה חוששים שאינם יש
 מעדיפים מסתמא זו להכחשה שחוששים השאר כ"וא, זה עבור גם טורחים אבל מועט הרווח שכנראה

 בהכי" משיבו ז"וע". ממנה לצאת הראוי כל" אכל לא הרי בהוברתו כ"וא, מועט רווח עבור לטרוח שלא
 יותר טובה איכות דהיינו, הבאה בשנה טובה יותר אכילה עבור היא שהוברתו היינו", טפי דעבדא לי ניחא

 .לטרוח רצה שלא מחמת ולא, כך יותר וירוויח

ולא מדין טענינן, אלא מחמת שעצם היכולת לטעון במקום מחאה הוא. וא"כ י"ל שגם אם יודה  (12
ר בו המחזיק בלילות עדיין לא יהיה חזקתו חזקה מחמת שלא היה לו לאבד שטרו, וכמו המערער שד

במחאה. וכמו הדין במפוזרות שלא טען המערער "לכך לא מחיתי" שמבפשטות דברי ר"ה לא יועיל 
 חזקתו. 
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כי לילות מצ"ע אינם מכלל עדות החזקה דבתים  –ולכן חשיב לילות כמפוזרות 
שהרי לא הצריכו חז"ל עדים על זה, אלא שאכילת לילות מאפשר לטענה העוקרת 

ידך יש מה שבינתיים שישנה לעדות חזקה הנצרכת, אבל מא –החזקה, וזהו דין מפוזרות 
 שעוקר החזקה.

ו( לשי' הראשונים שלולי ר"ה היינו מצריכים בבתים ו' שנים, אין זה שהיה הו"א 
שחסרון דמקוטעות ישנה בהשלמה, אלא דגם לולי ר"ה כל שנה צריך להחזיק בה כדרך 
המחזיקים, אלא שמכיון שא"א להוכיח שדר בלילות, א"כ אין זה נחשב לשנה מקוטעת, 

לשנה שיש הוכחה שדר חצי שנה ואין הוכחה שדר חצי שנה, ואי"ז שלא כדרך, אלא אלא 
 שא"א להוכיח, והפתרון לזה הוא להחזיק במשך ו' שנים.

ז( החסרון דמפוזרות אינה מחמת שהמערער טוען בפועל "לכך לא מחיתי", אלא 
ען, כי מצד שיכול לטעון כן. וא"כ אין לתרץ הקושיא מבתים שבמשנה אין המערער טו

גם לולי טענתו עדיין הוו להו מפוזרות. ומאידך, רב הונא יכול לסבור כמר זוטרא שלולי 
טענת המערער לא מצריכים עדות לילות מאחר שאביי תירץ שיכול לסמוך על שיבבי 
ואין טענת המערער על הלילות טענה בלא תשובה. וא"כ מובן מדוע הביא הרשב"ם דברי 

 חזק הקושיא ולבארה אליבא דאמת דס"ל כמר זוטרא.מר זוטרא בקושיא מבתים ל

כי באמת אינו תלוי בטענת המערער,  –ח( רב הונא סתם "הוא שאכלן רצופות" 
 ולעולם ישנו לתנאי זה.

ט( כנ"ל, הטענה "אם איתא דדידך" ענינו כנ"ל טענה בעלמא, ולא הוכחה כלל, ולכן 
מת שאפשרות טענה זו היה צריך אינו מועיל נגד המרא קמא, רק שמועיל נגד הלוקח מח

 לערער בטחונו והיה שומר את שטרו מחמתה.  

י( לא היה מספיק לתרץ "לא צריכא באתרא דאיכא דמוביר", כי עדיין יש לומר 
שהטענה שהיה יכול לאכול יותר וכמו אלו שאינן מובירים תערער בטחונו. ולכן אמרה 

 הגמ' "מהו דתימא...קמ"ל".

חדא דאמר ליה ..קמ"ל לך..איבעי דדידך...א"לדתימא מהו יא( לשון הגמ' "
" המורה שכל הדו"ד הוא בין הבע"ד ולא מצד ניחא לילינטר...בהכי  מצינאארעא...לא 

בי"ד, כי כנ"ל אין כאן הוכחה שאינו הבעלים אלא רק טענת בע"ד שמערערת בטחונו 
 וע"ז צריך להשיב.

יק כן מדברי רב הונא. כי רב הונא יב( שי' רשב"ם שצריך ניר בנוסף למנהג י"ל שדי
א' שאכלן ב' רצופות, ללמד שניר לא מצטרף לחזקה וגם שלא יועיל לאכול שנת  –אמר 

השלמה לשנת הניר כי הניר יוצר פיזור ועל שנת הניר יטען לכך לא מחיתי. וא"כ כשאמר 
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יותר,  רב חמא שמודה ר"ה באתרא דמוברי כוונתו שניר אינו יוצר פיזור במקום זה, אבל
 שגם ניר לא יצטרך, לא שמענו.

אם לא נר, הרי גם במקום שהמנהג להוביר לא יועיל לו המנהג,  –וההסברה בזה י"ל 
כי מנין להמערער להבין שהוביר מצד המנהג, אולי לא היה שם בשדה כללת. ובביאור 

ל יותר: לולא הניר חסר כאן בדין "ג' שנים", כי כל מה שאמר רב הונא שה"אכלן" צ"
ע"י איזה דבר לצרף שנות חזקתו, כי  להחזיקברציפות, אבל זה ודאי שגם לולי ר"ה צריך 

אם לא החזיק כלל ברציפות, דהיינו שהיה בשדה שנה א' והלך לגמרי שנה ב' וחזר שנה 
ג' וכו' אין כאן ג' שנים ואפילו אם ישלים א"א לצרף מה שאכל לפני שעזב למה שאכל 

 . 13"אח"כ וחסר בדין "ג' שנים

אין כוונת אביי לבאר היכ"ת שבו יש עדות לילות, אלא  –יג( "מאן מסהיד אבתים" 
אביי בא לבאר מדוע אין המחזיק חושש לטענה זו, כי כמו שסומך על שכניו לעיקר 

 חזקתו כך סומך עליהם להכחיש טענה כזו.

יד( דברי רב חמא הם הקדמה לקושיא מבתים ולכן סודרו לפניה למרות שהיה 
לולי רב חמא, היה עדיין מקום לפרש דברי רב הונא שרצופות הוא  –חר יותר וכו' מאו

מעיקר עדות החזקה וא"כ אין להקשות מבתים כי חז"ל לא הצריכו עדות לילות, ומאי 
קושיא? אבל אחר שרב חמא אמר שמודה רב הונא באתרא דאיכא דמוביר מוכח 

ום לטעון טענה העוקרת, כי אם שרצופות הוא דין נוסף שעוקר החזקה מחמת שיש מק
היה מעיקר החזקה לא היה חזקתו חזקה באתרא דאיכא דמוביר וטוען "בהכי ניחא לי" 
וכיו"ב, כי על המחזיק להוכיח חזקתו וכנ"ל בארוכה, אלא ע"כ שדין רצופות אינו מעיקר 
החזקה אלא משמשת לעקור החזקה כמחאה, וא"כ הגם שלא הצריכו חז"ל עדות לילות 

 .14לעקור חזקתו –ן צריך היה החשש מטענת המערער שלא דר בלילות עדיי

____ 
עי' ריטב"א בתחילת הסוגיא "אע"פ שהיתה הקרקע ברשותו כל אותם השנים...דאילו בשהיה  (13

 ותו בינתיים פשיטא".יוצא מרש

אולי יש להוסיף בזה, שלפי דברי רב חמא הרי גם אם יטעון בהכי ניחא לי דעבדא טפי באתרא  (14
דליכא דמוביר, עדיין הוא בדין מפוזרות, אבל לולי רב חמא, הו"א שאימתי דיבר רב הונא בהוביר סתם, 

ר. וא"כ לא הוה קשה מידי מבתים, אבל בטוען "דעבדא טפי" אולי יועיל לעולם גם באתרא דליכא דמובי
כי בבתים הרי המחזיק טוען שדר בלילות ועדיף טענתו טפי מטענת "עבדא טפי", אלא שמאחר שידענו 
שבאתרא דליכא דמוביר, אפילו אם בדעתו החזיק אי"ז מספיק כ"ז שאינו יכול להוכיח זאת למערער, כן 

למערער, כי דירת לילה בבתים הוא כמו אתרא יהיה בבתים שלא יועיל טענתו שדר בלילות בלא הוכחה 
 דליכא דמוביר.  
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טו( רשב"ם מבאר דין חנותא דמחוזא שמחזיק בג' שנים בלבד וא"צ ו' שנים, ולכן 
למרות שאין בנ"א הדרים בהן בלילה" מ"מ אי"ז פשיטא, כי באתרא דמוברי באגי יש 

נותא דמחוזא. ומה שאינו שנות השלמה וצריך להחזיק במשך יותר מג' שנים, משא"כ בח
כמו שדה, הוא כי בשדה א"א לאכול פירות בלילה, משא"כ בחנויות שאפשר לדור 
בלילה, ואף שהוא שלא כדרך אולי עדיין דינו בכלל בתים מחמת שיכול לדור גם בלילות. 

 וכשנת"ל בארוכה.

 טז( רשב"ם כתב בדוקא "אם הניחה שנה שניה" ולא כתב שלא היו לו עדים על שנה
יועיל טענתו ללא  –שניה, כי בטוען שאכל רצופות ורק אין לו עדים אלא על א' ג' ה' 

עדים אפילו במקום טענת המערער, כי סו"ס ג' שני חזקה יש לו, ומחאה אין כאן, ועל 
המערער להוכיח שהוביר באופן שלא היה לו למחות. ודין זה דומה לדין דמר זוטרא 

י"ל שאין צריך עדים  –לילות וכן הוא בשנות החזקה שאין צריך עדים על כל הימים וה
 על כל השנים כ"ז שיש לו עדים על ג' שנים. זהו חידוש לכאו' ויש לחפש ולעיין בזה.

יז( מ"ש רש"י ורשב"ם על דין רבי ישמעאל שמיוסד על דין רצופות, אי"ז שייך 
"א ליצור החזקה כי שם הוא מעיקר דין החזקה דלולי רצופות א 15לדין רצופות דרב הונא

כלל, כי יש דבר המפסיק ומבטל החזקה. אבל רב הונא דיבר למסקנת הסוגיא דרבנן ס"ל 
דטעמא דחזקה מחמת איבוד השטר, ודין רצופות אינו מעיקר החזקה אלא הוא דין נוסף 

 .16העוקר את חזקת המחזיק והנפק"מ נת"ל בארוכה

 
  

____ 
לכאו' מוכח כן בדף לו, א ברשב"ם שם כי במ"ש שם שבעינן י"ב חדש באמצע מבאר גם דעת  (15

 רע"ק, אף ששם בגמ' רצו לומר שלדעת רע"ק ניר הוי חזקה.

זקה כי כל עיקר דין החזקה לכאו' אחרי כהנ"ל עדיין י"ל שגם לר"ה דין רצופות הוא מעיקר דין הח  (16
הוא שהיה לו לאבד שטרו, לא כן כשהיה לו חשש שיטען המערער שלכך לא מחה. ועצ"ע בכהנ"ל ועוד 

 חזון למועד.
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 שיטת רשב"ם במיגו 
 דקמי דידי זבנה מינך 

 
 

 בוימגארטעןשיחי'  ' מ"מהת
 תלמיד בישיבה

 
 

א. מביא ביאור בית הלוי בשיטת הרשב"ם דאפילו אם אין למערער 
| ב. מקשה על ביאורו  עדים לא אמרינן מיגו דלהש"ם והראיות לדבריו

| ג. מבאר  מקושיית הרא"ש על הרשב"ם דמוכח דאין רשב"ם סובר כנ"ל
היה נאמן נגד מערער  דאפ"ל דלהרשב"ם אמרינן מיגו רק כשהמחזיק

בעדים| ד. מבאר זאת ע"פ מח' רש"י ותוס' בסנהדרין דף לא בהסוגיא 
| ה. מבאר עפ"ז שיטת הרשב"ם בסוגיא זו ומבאר כמה  דאי בעיא קלתה

 דיוקים בפי' הרשב"ם.
 

 א.
הקשה ודייק כמה קושיות בפי' רשב"ם ד"ה א"ל מפלניא זבינתה דזבנה  1בבית הלוי

אין  –הרשב"ם כשאין למערער עדים, ומחזיק אומר מינך זבינתי'  והסיק דלשיטת 2מינך
המחזיק נאמן, מכיון דאע"פ שיש לו מיגו דאי בעי אמר לא היה שלך מעולם, מ"מ 
הריעותא דאחוי שטרך גוברת על מיגו דלהש"ם. והא דאמרינן הפה שאסר הוא הפה 

רש רשב"ם דאיירי יפ 3שהתיר הוא רק כשיש למחזיק ג' שנות חזקה, והגמרא בכתובות
ג"כ כשהמחזיק טוען שיש לו ג"ש חזקה שהחזיק בחיי האב אלא שאין לו עדים לכך ולכן 

 מהני לי' מיגו שם, עיי"ש בארוכה. 

 : כדלקמןומדייק ענין זה 

א( פי' הרשב"ם "ואת מינאי לא זבינתה. שאפילו אם היית טוען דמינאי זבינתה 
לא היה צריך לא  –ם היה טוען מינך זבינתה הלא אין לך לא שטר ולא חזקה" דלכאורה א

____ 
 ( ח"ג סי' ל"ו.1

 ( ב"ב דף ל, רע"ב.2

 טז, רע"א. ועיי"ש יז, ב. –( טו, סע"ב 3
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שטר ולא עדים, מכיון שלמערער אין עדים? אלא צ"ל דלשיטת הרשב"ם אפילו כשאין 
 כשטוען מינך זבינתי' ואין לו ג"ש חזקה השדה למערער. –למערער עדים 

ב( ויש להביא סיוע לדברי הבה"ל מכמה דיוקים בלשון הרשב"ם  )ד"ה א"ל  
לא אמרינן מיגו דאי בעי אמר אנא זבינתה מינך ואכלתיה שני חזקה ( "ו1מפלניא(: 

כדאמר מפלניא זבינתה דזבנה מינך נאמן" שהמיגו היא דוקא אם יש למערער שני חזקה. 
החזיק זה שלש שנים וטעין מפלניא זבינתה דזבנה מינך קמאי דידי כלומר שידעתי ( ”2

בינתה מינך ואכלתיה שני חזקה". בברור שלקחה מינך נאמן מיגו דאי בעי אמר אנא ז
הנה גם כאן  –אם הרשב"ם סבר דאמרינן מיגו דלהש"ם אפילו בלי שני חזקה  –שכנ"ל 

 לא היה המחזיק נצרך לשני חזקה.

 

 ב.
אבל על ביאורו של בית הלוי בשיטת רשב"ם יש להקשות כמה קושיות: א( 

נה מינך לא מועיל מיגו הקשה על פי' רשב"ם בזה, שבהדין דמפלניא זבינתה דזב 4הרא"ש
משום שאינו יודע בכלל אם המוכר לקחה מהמוכר, והוה ספק מוציא מידי  –דלהש"מ 

ודאי.  והקשה הרא"ש שהרי מלשון הגמרא משמע דלא הודה המחזיק שהיתה של 
דהיינו שהחמוכר אמר לך שלקחה מן המערער, ואם  –המערער אלא מפי המוכר הודה 

נאמן במיגו דלהש"ם, א"כ המחזיק ג"כ יהא נאמן בטעינת  המעמר היה עומד לפנינו היה
 מיגו דלהש"מ שהרי הוא בא מכח המוכר.

ומפירכת הרא"ש מוכח בהדיא דלהרשב"ם גם כשאין ג"ש חזקה אמרינן מיגו 
לשיטת  –דלכן מקשה הרא"ש דנאמין גם למחזיק בטענה זו )וסיפור הגמ'  –דלהש"ם 

 ק(?רשב"ם הוא כשלא היו שני חזקה להמחזי

מתי אמרינן דאם אין ג"ש חזקה לא אמרינן מיגו דלהש"ם, כשיש  –ב( לפי בה"ל 
בהסיפור הגמרא,  -הגוברת על הטענה דלהש"ם. אבל לפי זה –הריעותא דאחוי שטרך 

הרי למחזיק יש את השטר שקנאה מהמוכר, וא"כ יוכל לטעון מיגו דלהש"ם שאין לו 
 .5ו לדעת אם יש לו שטר אם לאו(הריעותא דאחוי שטרך, )והמוכר אינו לפנינ

 

____ 
 ( סי' ז.4

 ( כן הקשה ג"כ בנחלת משה, עיי"ש בארוכה.5
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 ג.
והנה מחמת הנ"ל נראה לעניות דעתי דאין מוכרח לומר שרשב"ם סובר כנ"ל, דיש 
לומר שלשיטת הרשב"ם כשאין למערער עדים נאמן המחזיק כשאומר מינך זבינתי' 
)במיגו דלהש"ם( אפילו כשאין למחזיק ג"ש חזקה, ומ"מ יש לבאר הדיוקים שברשב"ם 

 .6)וכדלקמן(

והביאור בזה: לדוגמא כשלוי לקחה משמעון שלקחה מראובן, וראובן מערער ע"ז 
בלא עדים, ולוי אמר איני יודע שהיתה שלך, אבל קמי דידי זבנה שמעון ממך, הנה הדין 
הוא דאם יש לו שני חזקה נאמן במיגו דאי בעי אמר לראובן מינך זבינתי' ואכלתי' שני 

מכיון שאם  –שות שיהא נאמן אפילו בלא שני חזקה חזקה. ולכאורה ע"פ הנ"ל יש להק
היה טוען מינך זבינתי' היה נאמן נגד המערער אף בלא ג"ש חזקה מכיון שאין עדים 
למערער, ואם כן למה עכשיו שאומר מיגו דאי בעי אמר מינך זבינתי צריך הוא ג"ש 

בל עכשיו חזקה? ויש לומר דאין הכי נמי דאם היה אומר מינך זבינתי היה נאמן, א
שאומר מיגו, צריך להיות שהיה נאמן אפילו במקום שהיו למערער עדים, ומ"מ היה 

 נאמן נגדו הנה אז אפ"ל מיגו.

ולסיכום: כשאין לחמערער עדים, נאמן המחזיק במיגו דלהש"ם, אבל כשהמחזיק 
 צריך להיות שהיה נאמן נגד למערער –רוצה לטעון מיגו דאי בעי טעין מינך זבינתה וכו' 

 אפילו אם היו עדים למערער. 

 

 ד.
והביאור בזה יובן ע"פ מחלוקת תוס' ורש"י בסנהדרין לא, ב, דאיתא בגמרא שם 
דאין מאמינין לאשה שהופקדה שטר בידה, והיא אומרת שנפרע השטר. ושואלת הגמרא 

הרי נאמין לה במיגו דאי בעיא קלתי' )היינו לשרוף השטר(? ומתרצת הגמרא  –למה 
 תקיים בבי"ד אין לה מיגו הנ"ל. דמכיון דנ

ונחלקו רש"י ותוספות בפי' תירוץ הגמרא: לרש"י תירוץ הגמרא היא שכתוב הנפק 
בשטר, היינו שהוא שטר שנתקיים כבר בבי"ד, ולכן אין לה המיגו דאי בעיא קלתי'. 
ושואלים התוספות, והרי גם בשטר המקויים בבי"ד אפשר לשורפה, ומאי שנא? 

____ 
שם( ביאר הטעם שלרשב"ם מצריך כאן ג"ש, הוא משום דאם לאו הוי מיגו להוציא, ( בנח"מ )6

 שלרשב"ם לא אמרינן, ולתוספות אמרינן )עיי' תד"ה זה נוטל רביע ב"מ ב, א(.
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דמקויים בבי"ד היינו שבי"ד ראו השטר בידי האשה, ולכן כבר אין לה ומבארים שצ"ל 
 מיגו דאי בעיא קלתי'.

: דלרש"י מכיון שהשטר הוחזק בבי"ד לא 7והנה ביאור המחלוקת נראה פשוט
כלומר מכיון שהייתי יכול לשרוף בשטר תאמינו לי  –אמרינן מיגו ד"מה לי לשקר" 

"ד ומקויים, ואין אנו אומרים מיגו דנאמנות. שפרוע הוא, מכיון שעכשיו הוא בפני בי
משא"כ לתוספות, אמרינן מיגו דנאמנות, ולכן מבארים התוספות דנתקיים בבי"ד היינו 

 שראו בי"ד השטר ביד האשה.

 

 ה.
ועד"ז נראה דפליגי רשב"ם ותוספות בסוגייתנו, דנחלקו, דלתוספות אם לוי טען 

בלי ג"ש חזקה, ורק אם כבר הודה לוי שהיתה  נאמן לוי אפילו –לכתחילה קמי דידי זבנה 
 –של המערער אבל מאוחר יותר רוצה לומר דכוונתו היתה דקמי דיד זבנה אינו נאמן 

 דמיגו למפרע לא אמרינן.

ואילו לרשב"ם רק אם יש ללוי ג"ש חזקה נאמן, ואע"פ שלוי טוען כך לכתחילה, 
 י אמר מינך זבינתיה.אבל אם אין לו ג' שני חזקה אינו נאמן במיגו דאי בע

 ולכאורה סברת מחלקותם כאן שוה למחלוקת הנ"ל דרש"י ותוס': 

לרשב"ם מכיון שהוחזק בבי"ד שהיתה של ראובן, אין לוי יכול לטעון שיהא נאמן 
 –במיגו דנאמנות, ורק אם יש לו ג"ש חזקה שהיה נאמן אפילו אם היו למערער עדים 

מיגו דטענתו של עכשיו חזקה נגד המערער גם נאמן, דאז לא הוי מיגו דנאמנות, אלא 
אם היה  למערער עדים )משא"כ במחזיק ומערער, נאמן המחזיק אף בלא ג"ש מכיון 
דשם לא הוחזק בבי"ד כלל רק הפה שאסר כו', משא"כ כאן שאין המחזיק יודע בודאי 
שהמוכר לקחה מהמערער, אבל הודאתו שהיתה של המערער הוא בודאי אז הוי הוחזק 

בי"ד של המערער.  ועפ"ז יתבאר סתירה ברשב"ם, דכאן פירש דכשטוען המחזיק קמי ב
"הלכך כיון  9מפרש הרשב"ם 8דאי בעי אמר מינך זבינתי', ולקמןמיגו דידי זבנה נאמן ב

____ 
( עיין בדברות משה עמ"ס ב"ב סי' נ"ח הערה ט, דרש"י ותוס' פליגי אם מיגו דוחה חזקה )תוס'( אם  7

' כאן. ועד"ז יש לבאר מחלוקת רשב"ם ותוספות בדף קנט, א. מח' רש"י לאו )רש"י(. והוא ע"ד הנת
 ותוספות בב"מ יח, ב. בכתובות קט, ב, ועוד. ואכמ"ל.

 ( בדף מא, ב. 8
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אני יודע שממך לקחה מהימן דהשתא הויא ליה חזקה שיש  טענה מעלייתאדטעין נמי 
בחזקת דאמר לי דזבנה מינך אבל איני יודע אם עמה טענה אבל כי טעין מפלניא זבנתה 

לקחה ממך אם לאו היינו חזקה שאין עמה טענה הואיל ואפי' יום אחד לא נראה דדר בה" 
האם קמי דידי הוי טענה מעלייתא או שהוא נאמן במיגו?  –דלכאורה הוא סתירה בדבריו

 –בזה הוא כנ"ל  היינו מיגו מעלייתא, והביאור –ויש לומר, דהפירוש בטענה מעלייתא 
 מכיון שיש לו ג"ש חזקה(. 

משא"כ לתוספות, גם אם הוחזק ראובן בבי"ד, יכול לוי לטעון מיגו דנאמנות דאי 
 בעי אמר מינך זביתני' אפילו בלי ג"ש חזקה.

ועפ"ז יש לבאר כמה דיוקים שבפירוש הרשב"ם: א( כל הפעמים שאומר דצריך שני 
נו רק בנוגע למיגו, מכיון שכבר הוחזק בבי"ד כך וכך חזקה )וגם בגמרא כתובות הנ"ל( היי

צריך להיות נאמן בפני מערער בעדים. ב( זה שפירש דצריך לטעון ג"ש חזקה הוא גם  –
דלא הוי  10בנוגע הטענה דקמי דידי )אם אמרינן מיגו, אבל אם אמרינן כדברי הש"ך

וגם הראשון אין לו  –, וממילא אין צריך ג' שנים(. ג( סיום ד"ה מפלניא זבנתה 11מיגו
דלכאורה מהו נוגע לזה דאין למערער ג"ש חזקה? אלא  –שטר מכירה מן הבעלים 

דכוונתו לבאר דהסיבה שאין המחזיק נאמן לומר קמי דידי, הוא לפי שאם היו עדים 
למערער לא היה נאמן.  ד( דברי הרשב"ם ש"אפילו אם היית טוען דמינאי זבינתה הלא 

די"ל הפי' בזה דמכיון שאם היה טוען נגד המערער בעדים  –זקה" אין לך לא שטר ולא ח
לא היה נאמן בלי שטר או חזקה, ולכן גם עכשיו לא תועיל לו מיגו. ה( זה שטען  –

היינו כוונתו ש"דין  –המוכר "שאני מוחזק יותר ממך שאתה לא החזקת שלש שנים" 
היו דין ודברים ביניהם ודברים אין לי עמך" מכיון שאם היו למחזיק ג"ש חזקה אז 

שהמחזיק היה יכול להביא עדים דיום אחד וכו', משא"כ כשאין לו ג"ש אין לו מיגו כלל 
 .12וכו'

  

____ 
 ( ד"ה מיגו דאי בעי אמר.9

 ( סקמ"ו סקי"ג.10

( ולהעיר: )אף שכבר דשו בה רבים( דהוכחת הש"ך מזה שהרשב"ם לא הזכיר בסוף דבריו גם ג"ש 11
ורק עדים דיום אחד אינה מובנת, שהרי הרשב"ם פירש "הכא בהאי עובדא" דלא שייך לטעון קמי  – חזקה

 דידי, דהוי מיגו למפרע, כמבואר בתד"ה א"ל לאו קמודית )ל, א(.

( וכן ביאר הנח"מ בדברי הרשב"ם. ועיין בבית הלוי )שם( בסוף הסימן שמבאר זה שרשב"ם חוזר 12
 ים או לא ע"פ מח' אביי ורבא בדף קלה סע"א ורע"ב, עיי"ש.מפירושו אם צריך חזקה ג' שנ
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  קובץ הערות וביאורים "כמים לים מכסים" תות"ל פוקונוס

 ביאור דברי מהרי"ט 
 בהטעם דחד יומא

 דייווידשיחי'  הת' יעקב
 תלמיד בישיבה

 
| ב. מקשה על דברי מהרי"ט  א. מביא דברי מהרי"ט הטעם דחד יומא

גו דאי בעי אמר מינך זבינתי', ומיגו דהעזה אמרינן למה לא אמרינן מי
| ג. מיישב דברי המהרי"ט ע"פ ביאור דברי הרמב"ן במלחמות,  בממונות

וע"פ קוב"ש דמיגו דהעזה היא טענה קלושה יותר מסתם מיגו, ומיגו 
 דאחד לא אמרינן בשביל שני.

 
 

 א.
ה ר' חייא סהדי דדר : "ההוא דדר בקשתא דעיליתא ג' שנין דאצרכי1איתא במכילתין

 ביה ההוא מקמיה חד יומא, ואי לאו לא הוה מוקמיה בידיה". 

: "התם ודאי לא חשיב לוקח אא"כ מברר שהיה דר בה אותו 2ומפרש המהרי"ט
שמכרה אפי' חד יומא, שאל"כ לאו לוקח הוא ובעיליתא קאי ולא ידע שום טענה לטעון 

וכן פי' רשב"ם אייתי עדים וכו' כדי תלה עצמו באחרים, והו"ל חזקה שאין עמה טענה 
לאמת דבריך ושוב לא תצטרך להביא עדים שלקחה מבעליו אותו שמכרה לך שטועני' 

 ליורש וטועני' ללוקח".

מן דין כיון דאיכא שטרא דזבנא לוי מיהודה סגי דמשום דבעי לאייתי ראיה  3"ובר
ליה דלאו כל כמיניה דדר ביה חד יומא ההיא כי היכי דנדע שהאח שהוא לוקח דטעני' 

לשוויה נפשיה לוקח כי היכי דנטעון ליה אנן וכן מוכח מדברי רשב"ם דההוא דדר 
בקשתא דעילתא ד' שנין דאמר אייתי ראיה דדר ההוא דזבנא מינך אפילו חד יומא כדי 
לאמת דבריך ואוקמא בידך הואיל והחזיק ג' שני חזקה ושוב לא תצטרך להביא עדים 

חה מבעל הראשון משום דטוענין ללוקח דהכא משום מקח אינו שאותו שמכרה לך לק

____ 
 מא, ב.  (1

 ( חו"מ סכ"ו.2

 ( שם סכ"ז.3
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דהאי דבעי מייתי דדר צריך טענה אלא שדר בה המוכרה לו יום אחד על כרחך משמע 
דאל"כ מנ"ל שהוא ביה המוכר חד יומא היינו לאמת דבריו שקנה לוקח כדי שנטעון בעדו 

לקחתיה אומר לוקח אני  לוקח אלא גזלן הוא ומתוך שאינו יכול להעיז פניו לומר ממך
אבל כשהביא עדים שהיתה ביד האחד שאומר שמכרה לו אפילו יום א' אפילו שעה א' 
דרגלים לדבר דהוי לוקח וכ"ש שאם הביא ראיה שמכרה לו אותו פלוני בפני עדים 

 .4בחזקת שהוא שלו דחשיב טפי מדר ביה חד יומא וחד שעת'". עכ"ל המהרי"ט שם

הרי אנו צריכים  –ומר לוי מפלניא זבינתי' דזבנה מינך והיינו שלמהרי"ט, כשא 
להוכיח ב' דברים: א( שהמוכר לקחה מהמערער. ב( שלוי לקחה מהמוכר, כי אולי לוי 

 .5סתם גזלן הוא, ולפי שלא רצה לטעון שהוא עצמו לקחה, תלה א"ע בהמוכר

נאמין והענין דחד יומא הוא, שיהי' רגליים לדבר שהקרקע היתה של המוכר, ואז 
ללוי שלקחה מהמוכר דרגליים לדבר, ונטעון בעד לוי שהמוכר לקחה מהמערער, ולכן 

 –מסיק המהרי"ט, שאפילו אם אין עדים דחד יומא, אבל יש עדים ששמעון מכרה ללוי 
 הרי זה מספיק בכדי שבי"ד יטענו בשביל לוי )"טענינן"( ששמעון לקחה מראובן.

 

 ב.
י מהרי"ט, דאם כל הענין דחד יומא הוא להוכיח והנה לכאורה יש להקשות על דבר

שלוי לקחה משמעון )המוכר(, וכשיש לנו הוכחה שלוי לקחה משמעון אז אומרים 
 צ"ע למה אין לוי נאמן במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתי'? –טענינן לי' 

]ובסגנון אחר: לפי שאר הדיעות בהטעם דחד יומא, שהוא להוכיח ששמעון לקחה 
ובן למה לא יועיל מיגו, מכיון שאין זה יכול להוכיח ששמעון לקחה מראובן. מראובן, מ

הרי שכל הדין תלוי  –משא"כ למהרי"ט דאמרינן טענינן כשיודעים שלוי לקחה משמעון 
 א"כ קשה למה אין לוי נאמן במיגו וכו', כנ"ל[. –בנאמנות דלוי 

ולכאורה, אין לומר, דמיגו דאי בעי אמר מינך זבינתיה הוא מיגו דהעזה, ומיגו 

____ 
( וכבר הקשה על דברי מהרי"ט אלו בקצה"ח סקמ"ו סק"ט, אמנם הנת' כאן הוא להבין גוף דברי 4

 מהרי"ט. ועיין בהערה הבאה.

ילו כשיש ללוי שטר שלקחה ( וכבר הקשה בקצה"ח הנ"ל, דבדברי רשב"ם מפורש לכאורה שאפ5
 מהמוכר עדיין צריך עדים לחד יומא, עיי"ש, ומ"מ כנ"ל, הנת' כאן הוא בגוף דברי מהרי"ט.
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  קובץ הערות וביאורים "כמים לים מכסים" תות"ל פוקונוס

משמע דאמרינן מיגו דהעזה בממונות, ואף שיש  6דהעזה לא אמרינן, שהרי מגמרא ב"ב
דאצל ממונות אמרינן מיגו דהעזה, וא"כ  – 8החולקין בדבר, הרי כן נפסק בשו"ע 7דעות

 לוי נאמן במיגו, בלי שום עדים? קשה בעניינינו, שלשיטת מהרי"ט יהא 

 

 ג.
באם אמרינן "קמי דידי  9ויש לבאר הנ"ל בהקדם, מח' תוס' ובעל המאור )ורמב"ן(

האם נאמן במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתה, דהיינו, כשלוי  –דר בה המוכר חד יומא" 
יש  10אומר שקנאה משמעון, שהיה שם חד יומא "קמי דידי" )בלי עדים(. הנה לפי תוס'

 לו מיגו דיהא נאמן דדר בה שמעון חד יומא, במיגו דמינך זבינתה.

הרי לא ראינו ראי' שגזלן הוא,  –דאם אין עדים שהיה חד יומא  –ובעל המאור ס"ל 
והרמב"ן משיג על סברא זו דבעל המאור, דהרי אפשר דהעדים דחד יומא הלכו למדה"י 

"מ בעצם הדין דבעל המאור, הנה וכיו"ב, ובפרט שהי' לזמן קצר וכו', )עיי"ש(, ומ
הרמב"ן מסכים עם זה, אלא מטעם אחר, דמכיון שאין רגליים לדבר, דהיינו שמכיון שאין 

 לא טענינן לי'.  –ללוי עדים של חד יומא 

 ולבאר דברי הרמב"ן, נראה לומר שזהו ע"פ הסברא הידועה ד"כח הטענה":

נאמן,  –ו דאי בעי אמר מזוייף דהיינו, לדוגמא, כשלוי טוען ששטר פרוע הוא, במיג
אע"פ שאין בכח טענתו הנוכחית להיפטר מלשלם השטר, מ"מ מכיון שיש לו הכח 
לטעון מזוייף, נותנין לו הכח של אותו הטענה, ואין המלוה יכול להוציא ממון בידו 

 באותו שטר.

הוא משום דלא דמי דטוען פרוע  –ועפ"ז, בנדו"ד, הטעם שאין ללוי "כח הטענה" 
וא, שהתם, הרי אנו יודעים שהוא טוען שפרוע הוא, משא"כ כאן, הרי אינו מוכיח ה

 טענתו של חד יומא, וממילא, לא אמרינן כח הטענה.

ובסגנון אחר: מתי אמרינן מיגו, כשמיגו הוא על טענתו, היינו להחזיק טענתו, אבל 

____ 
 ( לו, א. 6

 ( נסמנו בקצה"ח שבהערה הבאה.7

 ( עיין שו"ע חו"מ סע"ח ס"ד. ועיין בקצה"ח שם סק"ה. וש"נ.8

 ( יז, א )בדפי הרי"ף(.9

 ( ל, א, ד"ה לאו קמודית.10
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ח זאת בעדים, בכדי שיהי' טענינן לי' שאחר לקחה מהמערער, הנה לזה צריך הוא להוכי
 דרק אז טענינן לי'. 

ולפ"ז י"ל, דסבירא לי' למהרי"ט, דאף אם מיגו סתם תועיל אף לטענת השני 
, לא תועיל 11)כשיטת התוספות(, מ"מ מיגו דהעזה שהיא קלושה יותר מסתם מיגו

 לשני.

ולכן, בנדו"ד, מכיון שהמיגו דלוי הוא מיגו דהעזה, והוא בכדי שאח"כ, ומשום זה, 
הנה זה לא אמרינן )ואפילו לשיטת  –טענו בשבילו ששמעון לקחה מראובן בי"ד י

 התוספות שסתם מיגו אמרינן גם ללוי בשביל שמעון(.

 ותן לחכם ויחכם עוד.

  

____ 
 פרעתיך לומר נאמן דאינו ה ובא"ד )דף ה'(' תוס כ"' קובץ שעורים ב"ב אות כ"ז וז"ל: "במש( עיי11

 מממון דלאפטורי ח"בקצוה הקשה, דהעזה מיגו דהוי משום זימניה דמישלם דיומא במיגו זמנו בתוך
 טעם, א"ח תורה אהל' בס כ"מש לפי ל"י, מהני לא משבועה לאיפטורי ודוקא דהעזה מיגו גם מהניא

 דאפשר, לשקר ל"דמ סהדי אנן דליכא רק הוא דהעזה דמיגו דגריעותא משום, לשבועה ממון בין חילוקה
 היה טען אילו דהא, האחרת הטענה של הנאמנות כח לו יש מ"מ אבל, להעיז יכול ואינו לשקר שרוצה

 עיין) שם ןעיי, שבועה במקום והוכחה בירור צריך משבועה לפטור אבל, ממון לענין מהני ה"ומשו, נאמן
[ שם עיין לממון מממון מיגו בענין מ"ב ריש י"הנמוק דברי לבאר יש ובזה'( ]ג סימן' ב חלק שיעורים קובץ
 סהדי אנן ליכא דהעזה ובמיגו, החזקה את להכחיש בירור כ"ג צריך חזקה במקום מיגו לענין כן ואם

 דמישלם ביומא דפרע אינש דעביד' וכו גב על ואף: ה"בהג י"בנמו הובא ן"הר ל"וז] החזקה את להכחיש
 אמנם[ ל"עכ' וכו דמיכסיף הוא מעליא מיגו דלאו חזקה במקום מיגו ביה אמרינן לא אבל' וכו זמניה

, ומעיז מעיז אדם מממון דלאפטורי משום, החילוק טעם יונה רבינו בשם ח"קכ ב"ב בשיטה כ"לפמש
 זהו ושמא] מעיז אדם אין אמרינן לא זה דלענין כיון, מממון לפטורי חזקה נגד גם ומהני לחלק אין ז"ולפי

 ".'[התוס על בזה החולק ן"הרמב של טעמו
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 בדין אמתלא במעשה
 

 

 דריהם שיחי'הת' לוי יצחק 
 תלמיד בישיבה

 
א. מביא דברי מהרי"ט על קושיית הטור יו"ד סקפ"ה מגמרא ב"ב ל, ב 

ח שם, ומקשה | ב. מבאר דברי המהרי"ט ע"פ דברי הב" שה עליהםומק
ג. מבאר סוגייתינו לפי פי' הסמ"ע לכפל דין א'  | מזה על סוגייתינו

בשו"ע חו"מ, ולפי התומים שם, דבדיבור שעובר עליו משום לפני עוור 
אע"פ שההלכה דהוי אמתלא, מ"מ לא נכון עשה, ומבאר דאפ"ל 

 רינן אמתלא.דבמעשה אסור עכ"פ לא אמ
 
 
 א.

: "ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא? אמר ליה 1איתא במכלתין
מפלניא זבינא ואכלתיה שני חזקה. אמר ליה פלניא גזלנא הוא! אמר ליה: והא אית לי 
סהדי דאתאי אימלכי בך ואמרת לי זיל זבין! אמר ליה: השני נוח לי הראשון קשה הימנו. 

ליה. כמאן? כאדמון. דתנן, העורר על השדה וחתום עליה בעד: אמר רבא: דינא קאמר 
איבד את זכותו. אפילו תימא  -השני נוח לי הראשון קשה הימנו. וחכ''א   -אדמון אומר 

 רבנן: התם עבד ליה מעשה, אבל הכא דבורא עביד איניש דמיקרי ואמר". עכ"ל הגמרא.

 ורק בדיבור אמרינן.  והנה צריך לברר הטעם, למה לא אמרינן אמתלא במעשה,

כתב: "האשה ש...אמרה לבעלה טמאה אני ואחר כך אומרת טהורה אני  2והנה בטור 
אינה נאמנת ואם נותנת אמתלא לדבריה שאמרה לו כן תחילה מפני שלא היה בה כח או 

 דבר כיוצא בזה נאמנת". 

י, וממשיך הטור: "כתב הרמב"ן הוחזקה נידה בשכינותיה ואח"כ אומרת טהורה אנ
אפי' נותנת אמתלא לדבריה שאומרת לא לבשתי בגדים אלו אלא שלא תטרידני עכשיו 

____ 
 ( ל, ב.1

 ( יו"ד סי' קפה.2
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כי לא הייתי בריאה אינה נאמנת ע"כ. ר"ל כיון שראינוה לובשת בגדי נידותה הוי כאילו 
: וכי עדיף הוחזקה נדה 3ראינו שראתה שאז אינה נאמנת לומר לא ראיתי. ותימה הוא

ה אני שנאמנת שוב לומר טהורה אני ע"י אמתלא". בשכנותיה מכשאומרת בפירוש טמא
 עכ"ל הטור.

הביא בשם הרשב"א טעם לשיטת הרמב"ן, שאצל מעשה  4והמהרי"ט בתשובותיו
לא אמרינן אמתלא, והביא המהרי"ט ראי' לזה מסוגייתינו, שאצל דיבור אמרינן אמתלא, 

לא על מעשיה, אבל לא אצל מעשה, וכמו"כ בנדה יכולה לתת אמתלא על דבורי', אבל 
וכשיטת הרמב"ן )והרשב"א(, ועפ"ז ראי' לכאורה מסוגייתינו כשיטת הרמב"ן, ודלא 

 כקושיית הטור.

אבל לכאורה  יש להקשות על ראייתו, לפי שבסוגייתינו הדיבור והמעשה שווים, 
שהמערער הסכים עם מכירת השדה  -ששניהם רק משמעות, ושניהם מראים אותו דבר 

שה לא יועיל אמתלא. משא"כ בהל' נדה, הרי הדיבור הרבה יותר למחזיק, שלכן במע
שהרי הדיבור היא בוודאות, משא"כ המעשה הינה רק השערת הבי"ד  –מהמעשה 

בפירוש. וא"כ שפיר יש להקשות קושיית הטור על  -ושכנותי', היינו בספק, ודיבור 
 הרמב"ן.

 

 ב.
יף דכיון דלבשה בגדי והנה הב"ח שם כתב: "איכא לתמוה על תמיהתו דודאי עד

נדותה ודאי ראתה דאי לא ראתה אלא כדי שלא יטרידה וכו' הלא בשתאמר אליו טמאה 
אני יפרוש ממנה ואחר יום ויומיים כשתחזור לבריאותה תתן אמתלא לדבריה ולא היה 
לה ללבוש בגדי נדותה ומדלבשה הוי כאילו ראינו שראתה. וגם בתורת הבית הארוך כתב 

זה שכתב בסוף שער שני וזה לשונו דמשום בושת או אונס מיקרי ואמרה לתרץ בכיוצא ב
 טמאה אני אבל לעשות מעשה כולי האי ללבוש בגדי נדה אינה לובשת וכו' עכ"ל".

וממשיך הב"ח: "והא דכתב ב"י לעיל בסוף סימן א' )עמ' יב ד"ה כתב הרשב"ץ( על 
ין שטריפה היא ואמר שם הר"ש בר צמח ]טבח[ שעשה סימן בראש הכבש שיהיו סבור

____ 
 מלאו לא מ"מ דעה יורה הטור בעל עליו שתמה גב על ואף לשונו וזה ז"פ בשורש ק"מהרי ( "כתב3

" )ב"ח הובא לקמן (ג"ס) ערוך בשלחן פסק וכן( א ג שבועות) הגיבורים בשלטי כתב וכן עליו לחלוק לבו
 בפנים(.

 ( ח"ב אה"ע ס"א. עיי"ש בארוכה.4
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דכשרה היא ולא עשה הסימן אלא כדי שלא יקחוה ותישאר לו דנאמן באמתלא זו התם 
לא היה אפשר לו בענין אחר אבל הכא היה אפשר שתאמר טמאה אני ולא היה לה 
ללבוש בגדי נדות והכי נקטינן כהרמב"ן והרשב"א, והרב המגיד פרק ד' כתב ג"כ שכן 

כן כתב הר"ן ואין לדחות דברי הרבים מפני תמיהתו של רבינו נראה שהוא דעת הרמב"ם ו
וכן כתב מהרי"ק בשורש פ"ז וזה לשונו ואף על גב שתמה עליו בעל הטור יורה דעה מ"מ 
לא מלאו לבו לחלוק עליו וכן כתב בשלטי הגיבורים )שבועות ג א( וכן פסק בשלחן ערוך 

 )ס"ג(".

ילוק בין דיבור ומעשה, שאם יכולה נמצא, שבאמת אין ח 5והנה, לפי דברי הב"ח
לתת אמתלא למה עשתה מעשה דוקא, הוי אמתלא. ולא קשה מזה על שיטת רמב"ן 
ורשב"א, דבאמת אין חילוק בין דיבור ומעשה לענין אמתלא כנ"ל, ורק במקום שא"א 
אלא ע"י מעשה, אז מעשה הוי אמתלא, אבל כשאפר ע"י דבור, אז מעשה לא הוי 

 היה לה לעשות דיבור ולא היתה צריכה מעשה. – אמתלא, ולכן בנדה

ועפ"ז מבוארים דברי המהרי"ט בתירוצו על קושיית בטור, דשם היה אפשר ע"י 
דיבור, ולכן א"א לעשות אמתלא במעשה. וראי' מסוגייתינו, שא"א לעשות אמתלא ע"י 

 מעשה, ומטעם הנ"ל. 

יועיל אמתלא  למה לא –אבל לכאורה, ע"פ כל הנ"ל, לא מובן בגמרא שלנו 
במעשה שרצה שימכר שדהו, וא"א היה לו לעשות ע"י דיבור, שאם לא היה מסכים 

 לחתום על השטר, לא היה הלה קונהו, וא"כ למה אינו יכול לעשות אמתלא.

 

 ג.
: "אם לא הביא המחזיק עדים שדר בו המוכר יום אחד, 6והנה כתב הב"י בשו"ע

לו עדים שדר בו המוכר יום אחד, אלא שיש  וטוען המערער שהמוכר גזלה, או אפילו יש
למערער עדים שהוחזק המוכר גזלן על שדה זו, וגזלן אין לו חזקה, והביא המחזיק עדים 
שנתייעץ עם המערער אם יקחנה  ויעצו לקנותה, וטוען זה: אילו היתה גזולה ממך למה 

יותר ממה  יעצתני לקנותה, אינה טענה, שיאמר המערער: אתה נוח לי להוציאה מידך

____ 
( ועייג"כ ש"ך לשו"ע יו"ד סקפ"ה סק"ה, מה שהביא שם מתשובת הרמ"א סי' ב', אודות אשה 5

שאמרה לרבים שהיא נדה, מפני שהיתה מפלת מחמת עה"ר, הנה אז, מכיון שיש לה אמתלא למה אמרה 
 את. עיי"ש.לרבים, יש לה אמתלא גם בז

 ( חו"מ סקמ"ו סי"ז.6
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שאוציאנה מיד הגזלן. אבל אם כופר ואומר: מעולם לא יעצתיך לקנותה, וזה מביא עדים 
 שיעצו, מחייבים למערער".

הביא עוד הפעם הלכה הנ"ל, רק באו"א קצת: "בא  7ובסימן שלאחרי הלכה הנ"ל
שמעון ונמלך בלוי ואמר ליה: הנני קונה שדה פלוני מראובן ובעצתך אקנה אותה, אמר 

יה לוי: לך וקנה אותה שהיא טובה, יש ללוי לערער עליה ולא איבד זכותו, שהרי לא ל
עשה מעשה. ויש מי שאומר דדוקא כשהודה המערער שיעצו בכך, אבל אם כפר ואמר: 

 לא היו דברים מעולם, והלה הביא עדים לדבריו, מחייבים המערער בכך".

וכתב:  8כבר עמד ע"ז הסמ"עולכאורה הרי הב"י כפל דין א' והביאו ב' פעמים, ו
"המחבר נמשך כאן אחר דברי הרמב"ם שכתב דינים הללו יחד בפרק )ט"ו( ]ט"ז[ מטוען 

ג'[. ולעיל סימן קמ"ו סעיף י"ז, שם נמשך בדבריו אחר לשון הטור, משו"ה  -]הלכה א' 
כתב האי דינא גם כן שם. ומה"ט כתב גם כן כאן בלשון "ויש מי שאומר דוקא כשהודה 

", ולעיל סימן קמ"ו סעיף י"ז סתם וכתב כן, ע"ש, משום דברמב"ם לא נזכר דין זה, כו'
 משו"ה כתב בלשון "ויש מי שאומר", ודוק".

והיינו, דהנפק"מ בין ב' הפעמים הוא, כי בלשון הטור הביא הדין, דאפילו 
כשהמערער ייעצו ללוקח לקנות השדה, עדיין יש לו אמתלא, משא"כ להרמב"ם אין 

מועלת אלא כשאמר המערער ללוקח "שדה זו טובה היא" אבל אם ייעצו  אמתלא
לקנותה, ה"ה עובר על לפני עוור לא תתן מכשול, ולא יועיל לו אמתלא )להרמב"ם(, 

: "כהנה רבות בהתלמוד ובפוסקים דמהני טענה זו לדינא, מ"מ נראה דלא 9)ועיין  סמ"ע
ון שלו בממון חבירו, ועל כזה יקראו שפיר עבד שנתן לו עצה לטובתו ומכשילו ומציל ממ

 חז"ל הא דכתיב לפני עור לא תתן מכשול, ולא תשגה עור בדרך" עכ"ל(. 

כבר הקשה על הגמרא דהוי ולפני עור, ולמה יועיל אמתלא אפילו  10והנה המרדכי
בדיבור, דלכאורה הוי כמראה דינר לחנוני, וא"ל עלי דידך קסמכינא? וביאר הש"ך 

הדין דהחנוני חייב הוא רק כשאמר לחנוני "עלי דידך  –חנוני דלשיטת המרדכי ב
 קסמכינא", משא"כ כאן, דלא אמר הלוקח למערער שהוא סומך עליו. 

____ 
 ( סקמ"ז ס"ה.7

 ( סקמ"ז )שם( סקי"א.8

 לט. ק"ס קמו ( סימן9

 ( עיי' ש"ך לחו"מ סש"ו סקי"ב. וש"נ.10
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כתב וז"ל: "עיין סמ"ע ס"ק ט"ל דמכל מקום שלא כדין עשה. והנה  11אבל בתומים
עצה ברמב"ם )פט"ז מטו"נ ה"ג( כתב שאמר לו לך קנה השדה טובה היא וכו', ונראה דה

היא אם שדה טובה שמינה או רזה, אבל אם העצה היה אם השדה בטוח שהוא של מוכר 
או לא, והוא אמר ליה שהוא של מוכר ולקחה עפ"י דבורו, נראה דהוי כמראה דינר לחנוני 

 בא"ל עלי דידך קסמכינא". עכ"ל התומים. 

א רק דהיינו שלהתומים שפיר הקשה המרדכי, ומסתבר כהרמב"ם )שדין הגמרא הו
 כשהמערער לא נתן עצה לקנות(, אלא שבשו"ע נפסק כו'.

דלפני עוור, לא יועיל אמתלא, מכיון  מעשהומ"מ אפ"ל דגם להשו"ע, כשעשה 
 שהיה מעשה אסור.

ועפ"ז אפשר לומר למה בסוגייתינו לא היה מועיל אמתלא במעשה, מכיון דא"ל 
עיל אמתלא, אף שאא"ל לקנות השדה הוי מעשה אסור משום לפני עוור, ולכן לא יו

 לעשות אמתלא בדיבור.

  

____ 
 ( סקמ"ו סקי"ט.11
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 בהדין דקירב נגיחותיו
 

 היינץשיחי'  הכהןהת'  יוסף מענדל 
 תלמיד בישיבה

 
 

א. מביא סתירה בפי' התוס' על קושיית הגמרא "אלא מעתה מחאה 
שלא בפניו לא תהוי מחאה" | ב. מקדים בחקירה ידועה אם הדין דקירב 

מצד הרגל, ומביא מח' מהר"ם ורבינו פרץ  נגיחותיו הוא מצד גילוי או
בדין אמר משיב הרוח צ' פעמים שהובא בטור או"ח סי' קי"ד| מביא ג' 

א' מהם ע"פ סוגייתינו דקירב  –אופנים בביאור מח' מהר"ם ורבינו פרץ 
נגיחותיו| מביא קושיית הט"ז דלמה פסק בשו"ע כמהר"ם, ומיישבו ע"פ 

ומבאר עפ"ז למה הוקשה להט"ז על חקירה הנז"ל| מביא מגמרא תענית 
דברי השו"ע, מביא יישוב לקושיית הט"ז | מבאר ע"פ כהנ"ל הסתירה 

 הנ"ל בדברי התוספות.  
 
 א.

פירש  -איתא: "אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תהא מחאה  1בתוס' מסכת ב"ב
ך ר"י כי היכי דילפת משור המועד דהוי חזקה בשלשה זימני הכי נמי נילף מה שור צרי

העדאה בפניו ולא אמר קלא אית ליה ותועיל הכי נמי מחאה שלא בפניו אית לן למימר 
ולא תהא חזקה אף על פי ששמע החזקה כיון דאין קול למחאה מה היה דלית ליה קלא 

ואף על גב שמחאה באה לבטל החזקה  מועיל אם מוחה כיון שלא תגיע למחזיק מחאתו
א דנקט מחאה ולא נקט חזקה משום דחזקה וההעדאה באה לקיים מ"מ פריך שפיר וה

נשמעת טפי מהעדאה אבל מחאה אינה נשמעת יותר ובלא שור המועד הוי מצי למיפרך 
 דלא תהא מחאה כדפריך אליבא דרבנן . .".

אור"י דליכא לאוקמי פירכא  -מבארים: "אלא מעתה מחאה שלא בפניו כו'  2ולקמן
יכי פריך דלא תהא מחאה ותהא חזקה דאי בעיר אחרת ה אלא כשהן בעיר אחתדאביי 

אדרבה כיון דלא הויא מחאה לא הויא חזקה דהא אינו צריך לבא בעיר אחרת לפני 

____ 
 ( כח, ב.1

 ( כט, א.2
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 המחזיק ולמחות כדמוכח לקמן".

דהיינו שלשני דיבורי התוס', באם המחזיק והמערער הם בעיר אחד )לפי סברת 
ור המועד. ואם הוא המקשן בגמ'(, הנה, המערער צריך למחות בפני המערער, דומיא דש

לא יועיל, מכיון שאינו בפני המחזיק  -בעיר אחרת, הרי אפילו אם המערער ימחה 
 )כנ"ל(, ולכן גם החזקה אינה חזקה, ואפילו אם לא מיחה המערער.

ומ"מ ישנה חילוק בין ב' הדיבורים, שבתוס' הא' מבאר קושיית הגמרא "מחאה 
' עיירות, ולכן מחאה לא תועיל, ולכן שלא בפניו לא תהא מחאה", דהוא כששניהם בב

 חזקה לא הוי חזקה.

ובדיבור הב' מפרשים שאלת הגמרא כששניהם בעיר אחת, והגמ' שואלת שתהי' 
 חזקה משום שלא מיחה המערער בפניו. 

מבארים הם בב'  –נמצא דאותו שאלת הגמרא "מחאה שלא בפניו לא תהוי מחאה" 
מכיון ששניהם בב' עיירות, ב( ששניהם בעיר  אופנים: א( שהחזקה ג"כ לא תהי' חזקה,

 מדוע שינו הפשט בב' המקומות. 3אחת, ולכן החזקה תהי' חזקה, וצריך ביאור

 

 ב.
דשור נעשה מועד לאחר ג' נגיחות:  4ויש לבאר הנ"ל בהקדם, דהנה יש לחקור בהדין

' , או שלאחר ג5אם הטעם הוא לפי שלאחר ג' נגיחות הבהמה מתרגלת להיות נגחנית
 . 6נגיחות נתגלה שכל הזמן היתה השור נגחנית

והנה יש לברר באיזה אופן מב' אופנים הנ"ל נקטינן להלכה, וכמה נפק"מ ביניהם, 
 וכדלקמן.

____ 
 ( עיי' מהרש"א שנתן יישוב ע"ז. ולקמן בפנים יתבאר עוד אופן.3

 ( ב"ב כח, א ואילך. וש"נ.4

 שם. ( עיין רמב"ן5

 לאוקמי מצי דהיכי דמקשה ד"ס מאי טענה וז"ל: "תימה עמה שאין חזקה מעתה ( עיין תד"ה אלא6
 בחזקת הוי נגיחות בשלש התם מה המועד משור דילפת כיון פריך דהכי ל"וי מידי טעין דלא כיון בידיה

 שלו תהא נמי טענה ובלא עוד ימחה שלא בחזקת הויא מיחה ולא שנים שלש דאכלה כיון נמי הכא נגחן
 לו". היינו שלומדים כאופן הא' דבפנים. שמחל למימר לן דאית
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קודם ל'   -: "ירושלמי: "המתפלל ואינו יודע אם הזכיר אם לאו 7והנה, כתב הטור
עד ל' יום אם ספק לו יום חזקה מה שהוא למוד מזכיר, מכאן ואילך מה שצריך מזכיר". 

אם הזכירו או לאו צריך לחזור דמסתמא לא הזכיר וה"ה נמי ל' יום אחר הפסח מסתמא 
 הזכיר וצריך לחזור.

והר"ם מרוטנבורק היה רגיל לומר בשמיני עצרת ברכת אתה גבור תשעים פעמים  
יו אם כנגד ל' יום שאומר אותו ג' פעמים בכל יום, ועכש  -עד משיב הרוח ומוריד הגשם 

היה מסופק א"צ לחזור. וראייתו מפרק כיצד הרגל דאמר גבי שור המועד "ריחק 
נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לא כ"ש", ה"נ כיון דאחר ל' יום אם הוא מסופק א"צ לחזור 

 כ"ש צ' פעמים ביום אחד.

וה"ר פרץ ז"ל כתב: "לא חזינא לרבנן קשישי דצרפת דעבדי הכי, שאין הנדון דומה  
יה. דהתם טעמא משום שהוחזק ליגח, ואם הוחזק ג' רחוקות כ"ש בג' קרובות. אבל לרא

לא אמרינן הכי". וא"א הרא"ש ז"ל   -גשם שנתקן בתפלה, והדבר תלוי בהרגל לשונו 
 היה נוטה לסברת הר"ם". עכ"ל הטור.

 

 ג.
 והנה מצינו ג' אופנים בביאור המח' דמהר"ם מרוטנבורק ורבינו פרץ: 

ור הנ"ל, שלמהר"ם מדמים ג' נגיחות, לצ' פעמים בתפלה, ולרבינו פרק א( אופן הט
 לא מדמינן.

הוא להתרגל למשיב  –]והיינו, דבשור נגחן, הוא רק מתרגל, משא"כ במשיב הרוח 
 הרוח, וגם צריך לאבד הרגל הקודם, ולכן לא דמי זו לזו.[

ר פרץ משום הביא מהאבודרהם: "וכתב ה"ר דוד אבודרהם שטעמו של ה" 8ב( הב"י
דשאני גשם שהדבר תלוי בהרגל לשונו ואף על פי שהרגיל לשונו לומר מתחלת אתה 
גבור עד משיב הרוח לבדו בלא ברכה ראשונה דמגן לא הוי חזקת הרגל כשמתחיל 

 להתפלל בסדר ברכת מגן ואח"כ אתה גבור".

גל דבצ' פעמים אינו מתר –והיינו דלהאבודרהם הטעם דר"פ פליג על מהר"ם הוא 

____ 
 ( או"ח סקי"ד.7

 ( שם, סק"ט.8
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 מפני שאינו אומר כל הברכה, וזוהי סברת רבינו פרץ.

ג( וממשיך הב"י: "ורבינו הגדול מהר"י אבוהב ז"ל כתב שטעמו של ה"ר פרץ משום  
דלא דמי דהתם שהוא לטבע רע שזה השור ]הוא נגחן[ הנה כשיעשה הנגיחה בקרוב 

יש לנו לומר מורה שהוטבע בו זה בקנין מה שאין כן אילו היה עושה אותו בהרחקה ש
בכל אחד מהם מקרה הוא אבל כאן הדבר תלוי בהרגל הלשון והלשון אינו מורגל כל כך 
כשיעשה דבר אחד בקירוב והרא"ש נוטה לסברת הר"מ ונראה כדבריו שהרי הרגל הלשון 
אינו אלא מצד הטבע המורגל באדם והרי הוא כמו שור נגח עכ"ל וכיון דכתב רבינו 

הר"מ וגם בסמ"ק לא הביא אלא דברי הר"מ הכי נקטינן". דהרא"ש היה נוטה לסברת 
 עכ"ל הב"י שם.

והיינו דלמהר"י אבוהב, תלוי מחלקותם דמהר"ם ור"פ, בהטעם דג' נגיחות, דלרבינו 
 פרץ ג"נ הוא גילוי מילתא, ולכן לא דמי לצ' פעמים.

 

 ד.
אתה והנה בשו"ע או"ח סי' קיד ס"ט פסק: "אם ביום ראשון של פסח אומר  ברכת 

גבור עד מוריד הטל צ' פעמים, כנגד ל' יום שאומר אותו ג' פעמים בכל יום, משם ואילך 
אם אינו זוכר אם הזכיר גשם הרי הוא בחזקת שלא הזכיר גשם, ואינו צריך לחזור. הגה: 
וכן לדידן, אם אמר עד מכלכל חיים בלא משיב הרוח ומוריד הגשם שמזכירין בימות 

ע"צ צ' פעמים אתה גבור עד מוריד הגשם, אם נסתפק אח"כ הגשמים, וכן אם אמר בשמ
 אם הזכיר או לא, חזקה שהזכירו".

דהיינו שפסק כמהר"ם, ולמהר"י אבוהב הנ"ל, נמצא שפסק הב"י דטעם ג' נגיחות 
 הוא משום הרגל, ולא משום גילוי מילתא )כרבינו פרץ(.

דאמרינן ריחק  : "אלא דק"ל במה שהביא הר"מ ראיה משור המועד9ומקשה הט"ז 
נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לכ"ש ה"נ כיון שאחר ל' יום אם הוא מסופק א"צ לחזור ק"ו 
צ"פ ביום א' הא הך ק"ו דנגיחות אי' בפרק כיצד הרגל דף כ"ד לר"מ דס"ל הכי אבל ר"י 
פליג שם וס"ל דשור המועד לא הוה אלא דוקא אחר ג' ימים ולא מהני ג"פ ביום אחד 

ה ולית ליה לר"י דדוקא בזבה הוה גזירת הכתוב אלא ילפינן מינה לשאר דוכתי ויליף מזב
וא"כ ה"נ בתפלה לענין הזכרה נימא כן ובהדיא פסקינן הלכת' שם כר"י...ולפי מה 

____ 
 ( ס"ק י"ג.9
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 שהקשתי לא ידענא לסמוך על סברת הר"מ בזה". עכ"ל הט"ז שם.

נגיחות(, דאם דהיינו, שנמצא )ע"פ דברי מהר"י אבוהב דמהר"ם ור"פ פליגי בג' 
היינו שפסקינן כר"מ דאמר "קירב נגיחותיו חייב", וזה אינו שהרי  –פסקינן כמהר"ם 

 ר"מ ור"י הלכה כר"י.

ובשו"ע אדה"ז סקי"ד או"ח סי"א פסק: "...ואם הורגל כשאומר מפוזרין ק"ו  
ברצופין לפיכך אם אח"כ אינו זוכר אם הזכיר הגשם חזקה שלא הזכירו וא"צ לחזור וכן 

בשמיני עצרת אומר צ' פעמים אתה גבור עד ומוריד הגשם ועד בכלל ואח"כ נסתפק  אם
אם הזכיר הגשם חזקה שהזכירו )ויש חולקין על זה וטוב לחוש לדבריהם לכתחלה שלא 
לעשות כן לסמוך על זה אבל אם עשה כן ואח"כ נסתפק אם הזכירו אין צריך לחזור כי כן 

 עיקר(". 

מרוטנברג )וכמו שנפסק בשו"ע(, מ"מ חושש לדעת נמצא דאדה"ז פסק כמהר"ם 
 רבינו פרץ כדברי הט"ז.

והנה, לכאורה אפשר לתרץ קושיית הט"ז, בהקדם, שיש לומר ששיטת ר"מ היא 
)כחקירה הנ"ל(, וא"כ מובנת למה מגלים מועד, ור"י סבר שג"נ רק  עושיםשג' נגיחות 

תי מסתבר הק"ו דר"מ, דוקא ר"מ עשה הק"ו של ריחק כו' קירב לא כ"ש, לפי שמ
כשהטעם הוא משום הרגל, ואם כן למאי נפק"מ ג' ימים או יום א', אבל לפי ר"י אמרינן 
דג' נגיחות הוא גילוי מילתא, הנה ג' ימים הוא דוקא, דאל"כ אין זה גילוי, דיכול להיות 

 דמפני סיבה צדדית נגחה באותו יום ג"פ, ובאמת אי"ז מגלה שהשור נגחנית היא. 

ז ימצא דכל מחלקותם הוא רק אם ג"נ מגלים דאז צריך דוקא ג"נ בג' ימים, ועפ"
 אבל לכו"ע אם הטעם דנגיחות הוא משום הרגל אז אמרינן הק"ו דר"מ. 

ולכאורה עפ"ז יש לתרץ קושיית הט"ז דגם לר' יהודה יש לומר הסברא דקירב 
 מרינן כרבינו פרץ.   הלשון, אא"כ א הרגלנגיחותיו בנוגע למשיב הרוח צ' פעמים דתלוי ב

 

 ה.
עיר המוציאה חמש מאות רגלי כגון כפר עמיקו . .  ר"ת": 10והנה אי' בגמ' תענית

ויצאו ממנה שלשה מתים בג' ימים זה אחר זה הרי זה דבר ביום אחד או בארבעה ימים 

____ 
 רע"ב.-( כא, סע"א10
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עיר המוציאה חמש מאות רגלי הוה, ויצאו ממנה שלשה מתים  -אין זה דבר. דרוקרת 
ר רב נחמן בר רב חסדא תעניתא. אמר רב נחמן בר יצחק כמאן כר''מ דאמר ביום אחד גז

  ש"."ריחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לא כ

 

נמצא דלר"מ מגיפה היא גם כשג' בני אדם מתו ביום אחד ולא רק בג' ימים. נמצא 
ת היינו התגלות שמחתלה היתה מגיפה, ומ"מ קירוב חייב,  היינו דיכול להיו –שמגיפה 

דהן לר"מ והן לר"י ג' נגיחות הוא משום גילוי, ומ"מ חולקין אם אמרינן הק"ו דריחק כו' 
 קירב לא כ"ש. ועפ"ז מובן קושיית הט"ז על השו"ע.

בכל אופן אמרינן  –דלר"מ אין נפק"מ בין גילוי או הרגל  –אמנם אפשר לומר 
 דקירב נגיחותיו חייב.

שבגילוי, ר"י אומר קירב נגיחותיו פטור,  אמנם לר"י, יש נפק"מ בין גילוי וקירוב,
 אמנם, בהסברא דהרגל, הנה גם ר"י סובר דאמרינן קירב נגיחותיו חייב.

ועפ"ז י"ל, דלדעת המהר"ם פסקינן, דאצל שור המועד הוא מטעם גילוי שהיתה 
 .  11שור נגחנית מתחילה, כסברת התוספות הנ"ל

 

 ו.
 ות: וע"פ כ"ז יומתק הסתירה הנ"ל שבדברי התוספ

כשדיברו על שור נגחן, הנה לשיטתם כל הענין דשור נגחן הוא גילוי מילתא, ולכן זה 
שהגמרא רוצה לדמות חזקת ג' שנים לשור המועד, הוא שע"י שתיקת הבעל ג' שנים, 

 נתגלה למפרע שמכרה למחזיק.

כנ"ל, לכן  –ולפי שכל הענין תלוי בשתיקת הבעל, דעי"ז נתגלה למפרע שמכרה כו' 
ים השאלה מחאה שלא בפניו באופן שאין חזקה גם למחזיק, מכיון שכל החזקה מפרש

____ 
 ראיה מייתי דהיכי ע"( ולכאורה זוהי כוונת המג"א )שם, סקי"ג( בתי' קושיית הט"ז וז"ל: ""וצ11

 זה שהקשה ראיתי כ"אח' ]א ביום פ"ג ולא ימים' בג פ"ג שיגח עד מועד נעשה דלא י"כר ל"קי הא מ"מר
 דלא וזה דבר זה אין' א ביום מתים' ג אבל ימים' בג מתים' ג דדוקא ב"ס ו"תקע' סי לקמן פ"וכ[ ה"בשל

 גבי וכן ליה דנקט הוא תונבא יום דבאותו' דאמרי ה"דש ל"וי ו"ק זה דאין' חזי כ"וא' בגמ' כדאמרי מ"כר
 כיון ק"וה' ברצופי ו"ק מפוזרין' כשאומר הורגל אם הכא כ"משא משונה אוירה היום אותו' אמרי דבר
 כוותיה". ל"קי מיהו בהא בשור מ"כר ל"קי דלא גב על ואף הכא ש"וכ ו"ק סובר בשור' אפי מ"דלר
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 תלוי בשתיקת הבעל.

משא"כ בהתי' דרבא, דחזקת ג' שנים, הוא משום דהמחזיק מאבד שטרו אחרי ג' 
שנים, א"כ מסתבר לומר שיהי' חזקה להמחזיק גם כשהמערער מיחה, ומ"מ מכיון 

 שמיחה שלא בפניו הוי חזקה.
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רב דמשתעבד נפשי'בדין ע  
   

 הכהן גרימבערג שיחי'ישראל  הת'
 תלמיד בישיבה

 
 

א. מביא דברי רשב"ם דשיעבודא דערב הוא משום דמשעבד א"ע בלב 
 שלם ומלוה שליחותי' דערב קעביד, ומקשה ע"ז כמה קושייות

ב. מבאר ע"פ הגמרא בקידושין וע"פ דברי הריטב"א שם שההנאה 
| ג. מבאר בארוכה  הכסף משעבד א"עדהלוה שוה כסף שע"י הקנין ב

שהגדר דקנין הוא גילוי דעת, שלכן גילוי דעת דרבנן מועיל גם למצוה 
| ד. מתרץ ע"פ הנת"ל בהגדר  דאורייתא, ומבאר עפ"ז דברי הרשב"ם

 דקנין, קושיית הקצה"ח על הש"ך בשיטת הרמב"ם.
 

 א.
למא בלא קנין. : "א''ר הונא מנין לערב דמשתעבד )באמירה בע12איתא במכילתין

אנכי אערבנו מידי תבקשנו מתקיף לה רב חסדא... אלא אמר רב אשי   רשב"ם( דכתיב

  בההוא הנאה דקא מהימן ליה גמר ומשתעבד נפשיה".

ובתירוץ רב אשי מבאר הרשב"ם: "גמר ומשתעבד. בלב שלם ושליחותא דערב קא 
 עביד מלוה כאילו הוא עצמו הלוה". 

: א( שהוא הסכים להיות ערב בלב שלם. ב( שמלוה קא דהיינו שיש כאן ב' פרטים
 עביד שליחותו דערב.

והנה בפרט הראשון יש להקשות, הרי עדיין צריך ביאור למה ע"י שיעבוד בלב שלם 
מתחייב הערב לשלם, ומהו החילוק בין זה ל"אסמכתא בעלמא" או מי שאמר שיתן 

 .13מתנה לפלוני, שאינו חייב ליתנה לו

הרי דין ערב ישנו גם לגבי עכו"ם )כמבואר בגמ' שם(,  –להקשות ובפרט השני יש 

____ 
 ( קעג, ב.12

 ( עיי' שו"ע חו"מ ר"ס רמ"ה, וש"נ.13
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, וא"כ צריך לומר שדין ערב הוא יותר 14ואילו בנוגע שליחות, הרי אין שליחות לעכו"ם
משליחות, ויש לדייק )ששליחות דערב הוא יותר מסתם שליחות( גם בלשון הרשב"ם 

ולכן מועלת שליחת זו אף  "כאילו הוא עצמו הלוה" היינו שהוא יותר מסתם שליחות,
 בעכו"ם, וכדלקמן. וצריך ביאור בזה.

והנה לכאורה יש להקשות עוד על הרשב"ם, דכל פירושו לא משמע כלל מהגמרא, 
 דרב אשי אמר דמקנה בההוא הנאה ולא משום לב שלם ושליחות.

 

 ב.
)ו, סע"ב  15והנה לכאורה יש לומר הביאור בכל זה ע"פ מה דאיתא במסכת קידושין

מקודשת מדין ערב, ערב לאו אף ע"ג  -אילך(: "אמר רבא: תן מנה לפלוני ואקדש לך ו
דלא מטי הנאה לידיה קא משעביד נפשיה, האי איתתא נמי, אף על גב דלא מטי הנאה 

 לידה קא משעבדא ומקניא נפשה".

ובחידושי הריטב"א שם מפרש: "ערב לאו אף על גב דלא מטי הנאה לידיה 
מימרא דלא מטי ליה שום הנאה דאם כן במאי משתעבד, אלא לומר משתעבד. פי' לאו ל

דאע"ג דלא מטי לידיה הנאת המעות שהוציא המלוה ולא הגיע לידו של ערב לא כסף 
ולא שוה כסף, אפילו הכי משתעבד בהנאה דמטי ליה שהלוה לזה על אמונתו, דהנאה 

 א.בכל דוכתא חשובה ככסף כדפרישנא בכמה דוכתי..". עכ"ל הריטב"

היינו דכאן יש מקור שהנאה חשובה ככסף שלכן אפשר לקדש ע"י הנאת הערבות. 
וכמו"כ י"ל בעניינינו, שהערב משעבד את עצמו ע"י ההנאה של נאמנותו, ועי"ז הוא 

 עושה קנין לשעבד את עצמו על כל סכום הכסף, ולא רק על דמי הנאתו, וכדלקמן.

 

 ג.
, וי"ל 16הקנין רק מגלה הדעת של הקונהוהנה ידוע דיש כלל גדול בקנין, שמעשה 

____ 
 ".( ראה קידושין מא, ב: "מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית14

 ( ו, סע"ב ואילך.15

( ראה שו"ת רעק"א ח"א סל"ז. שו"ת מהרי"ט ח"א סי' קנ"א. שו"ת צ"צ יו"ד סר"ל.  שו"ת בית 16
שלמה או"ח סי' ס"ד. סי' ע"ג. שד"ח מערכת כ"ף כלל קט"ו )וש"נ(. וראה גם דעת מרדכי ח"ב סל"ז. אמרי 
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דקנין דרבנן מועיל למצוות אתרוג שהיא מדאורייתא, שאם הקנין  17ראי' לזה מההלכה
בא ממעשה הקנין, אינו מובן, אבל אם קנין הוא ענין של גילוי דעת, הרי גם גילוי דעת 

 דרבנן מועלת למצוה דאורייתא.

מספקת שהערב ישעבד א"ע בלב וי"ל דזהו כוונת רשב"ם בפי' הגמרא שההנאה 
לפי שהנאתו הוא ע"י שהמלוה סומך עליו שישלם, הנה ההנאה של הערב היא  –שלם 

 לא אחר שמשלם, אלא דוקא לפני ששילם שאז המלוה סומך עליו.

והנה הנאה זו מביא לגמר דעת להקנות א"ע ולהשתעבד למלוה, שהו"ע הקנין, 
ההנאה, ואע"פ שההנאה הוא רק כשאינו  ע"י –היינו גמר דעת, ואיך מתגלה הקנין 

 משלם, מ"מ התגלות דעת זו מספקת כו'. 

דא"כ צריך להבין מהו החילוק בין זה, לקנין שאחד אומר  –וע"ז ממשיך הרשב"ם 
שרוצה לתת מתנה לא' שאע"פ שיש שם טובת ההנאה וא"כ יהא נחשב כגילי דעת, 

שיש בזה גם  –ממשיך הרשב"ם  ומ"מ הדין הוא כנ"ל דאינו מחוייב לתת המתנה, לכן
 ענין השליחות, היינו שהוא גמר דעת ע"י מעשה שליחות.

 

 ד.
שכשמודה  –והנה ע"פ כהנ"ל אפשר לתרץ קושיית הקצוה"ח בחו"מ ספ"ז ס"ק לב 

במקצת בדבר שחייב בו רק מדרבנן, האם חייב בשבועת מודה במקצת. ומביא מש"ך 
שבועה. ושואל הקצות, א"כ למה בכתובה בחו"מ סי פ"ח ס"ק ... שמבאר שלא עושים 

אף שלשיטת הרמב"ם כל הדין דכתובה הוא -אומר הרמב"ם שעושים שבועה, וזאת על
 מדרבנן, וא"כ ה"ז ראי' נגד דברי הש"ך.

והנה ע"פ הנ"ל בדין ערב יש לתרץ, שלכתוב כתובה האו רק חיוב דרבנן, אבל מאחר 
 גילוי דעת וכו'.שכבר נכתב הוא חיוב מדאורייתא, מכיון שהוא 

  

____ 
 בינה חו"מ )בקונטרס הקנינים( סי' כ'. ועוד.

 בשערי תשובה או"ח סי' תרנ"ח סק"ה. וש"נ. ( עי' שקו"ט בזה17
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רמב"ן הרמב"ם וה לוקתבמח  
 בגדר האיסור דיין נסך

   
 פרעסקאטשיחי' הת' מ"מ 

 תלמיד בישיבה
 

 

יא(: "והיה כי יביאך ב' אלקיך אל הארץ אשר נשבע לאבתיך -פ' ואתחנן )ו, יבכתוב 
לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלת וטבת אשר לא בנית ובתים מלאים כל טוב 

לא מלאת וברת חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת אשר 
 ושבעת".

ובגמרא )חולין יז, א( נדרש על פסוק זה: "בעי רבי ירמיה: אברי בשר נחירה 
שהכניסו ישראל עמהן לארץ, מהו? אימת? אילימא בשבע שכבשו, השתא דבר טמא 

רמיה בר אבא אמר רב: כתלי דכתיב: ובתים מלאים כל טוב, ואמר ר' יאישתרי להו, 
, בשר נחירה מבעיא? אלא לאחר מכאן; ואיבעית אימא: לעולם בשבע שכבשו, כי דחזירי

 שלל של עובדי כוכבים, דידהו לא אישתרי; תיקו". עכ"ל הגמרא שם. -אשתרי להו 

)הל' מלכים פ"ח ה"א( כתב:  1ובנוגע להלכה נחלקו הרמב"ם והרמב"ן, דהרמב"ם
נסו בגבול העכו"ם ויכבשום וישבו מהן, מותר להן לאכול נבלות "חלוצי צבא כשיכ

וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו, אם ירעב ולא מצא מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורים, 
 וכן שותה יין נסך, מפי השמועה למדו ובתים מלאים כל טוב ערפי חזירים וכיוצא בהן".

וז"ל: "...והנה הותרו להן כל  ואילו הרמב"ן )עה"ת( הקשה על דברי הרמב"ם הנ"ל,
האיסורין זולתי אסור ע"ז, כמו שיבאר עוד )להלן ז כה( לא תחמוד כסף וזהב עליהם 
ולקחת לך וגו', ולכך יזכיר כאן בפרשה שאחרי כן )להלן ז ה( מזבחותיהם תתצו וגו', 
לאבד ע"ז ומשמשיה, ושאר כל הנמצא בארץ מותר. והיה ההיתר הזה עד שאכלו שלל 

____ 
 ערפי והם דחזירי קדלי שהיא נראה רבינו ...גירסת( ז"י דף) דחולין ק"( ובכס"מ משנה שם: "בפ1

 היתרא ליה שכיח דלא היכא דוקא דוקא היינו רבינו וסובר. ושבעת ואכלת דקרא וסיפיה כלומר החזירים
 ולא ירעב אם כתב ולכן איסורא ולמיכל היתרא למישבק יהל לית היתרא קמיה שכיח אי אבל שעה באותה

 נמי צבא מחלוצי אינו ואפילו פשיטא דהא רעבון מחמת מסוכן שהוא במי כוונתו ואין. יאכל מה ימצא
 ה"ה אלא דוקא לאו דחזירי שקדלי כ"ג וסובר שכתבתי וכמו היתרא ליה שכיח ולא לאכול כשתאב אלא
 מאכלות".  איסור לכל
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יהם. ויש אומרים בשבע שכבשו, וכן נראה בגמרא בפרק ראשון ממסכת חולין אויב
 )שם(.

והרב כתב בהלכות מלכים ומלחמותיהם )רמב"ם פ"ח ה"א( חלוצי צבא...ואין זה 
נכון, שלא בשביל פקוח נפש או רעבון בלבד הותר בשעת מלחמה, אלא לאחר שכבשו 

אויביהם. ולא בכל חלוצי צבא, אלא  הערים הגדולות והטובות וישבו בהן התיר להם שלל
בארץ אשר נשבע לאבותינו לתת לנו כמו שמפורש בענין. וכן יין נסך שהזכיר אינו אמת, 
שבכל איסורי ע"ז היא עצמה ומשמשיה ותקרובת שלה הכל אסור, שנאמר )להלן ז כו( 
שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא. ואם לא נתכוון הרב אלא להתיר סתם יינן 
במלחמה, וכי למה הוצרכנו לדבר זה, איסורי תורה הותרו גזרות של דבריהם יהיו 

 ".2אסורות

דביינו שהרמב"ן השיג על דברי רמב"ם בג' נקודות: א( דלא הותר מאכל אסור רק 
מפני רעבון, אלא לכתחילה.  ב( דלא הותר אלא בכיבוש א"י, ולא בכל חלוצי צבא. ג( 

אם יין נסך  –, וע"ז לא הותרה אף בעת הכיבוש, וממ"נ דיין נסך, בהיותה תקרובת ע"ז
מותר מצד איסור מאכלה, הנה כ"ש הוא, דאם איבורי תורה הותרו כ"ש דאיסור דרבנן 

 כיין נסך הותרה.

ויש לבאר בסברת מחלקותם הראשונה, שתלוי באם האיסור הותרה או דחוי', 
רמב"ן האיסור הותרה, ולכן שלדעת הרמב"ם האיסור דחוי', ולכן מותר רק בדיעבד, ולה

 מותר גם לכתחילה.

ולכן נחלקו ג"כ אם הותרה רק בכיבוש א"י או לכל חלוצי צבא, דלהרמב"ן היה היתר 
 מיוחדת בעת כיבוש הראשון, ולהרמב"ם,  זהו בכל מלחמה, ורק בדיעבד. 

]וי"ל דנחלקו אם ההיתר האו מצד הגברא או מצדג החפצא, דלהרמב"ם הוא מצד 

____ 
וצ"ע על הרמב"ן למה לא הביא קושיא גדולה על הר"מ )מצוה תקכ"ז( הקשה על המרב"ן: " ( ובמנ"ח2

 כיון מותריםמסוגיא שהביא לפ"ז בחולין דף י"ז דבעי שם ר"י אם איברי בשר נחיר' שהביאו ישראל לארץ 
 אישתרי טמא דבר השתא' וכו שכבשו בשבע אילימא אימת ס"הש ומקשה אישתרי במדבר דאישתרי

 כ"א' וכו רעבים אם' דחי רק אישתרי לא מ"הר ולדעת' וכו דחזירי קדלי ר"וא' וכו מלאים ובתים שנאמר
 אינם' אפי לאכול ומותרים איסור עליהם חל לא במדבר דאישתרי כיון נחירה בשר באיברי' האיבעי שפיר

 על גדולה קושיא והוא לאכול מצוי ואינו ברעבים רק אישתרי לא השלל אבל כלל נאסרו לא כי רעבים
 אף שפיר נחירה דבשר' האיבעי כ"א צבא בחלוצי אלא התיר לא מ"דהר שדקדקנו מה לפי וגם מ."הר

וכדומה" )ועיי"ש שפלפל הרבה והביא ראיות לשיטת הרמב"ן, וקושיות על שיטת הרמב"ם, ויישב  בנשים
 . חלקם, עיי"ש(
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כן א( הוי רק בדיעבד, ב( הוי בכל חלוצ צבא משא"גכ להרמב"ן הוא היתר מצד הגברא, ל
 החפצא ולכן הוי רק אז וגם לכתחילה[.

ובמחלקותם השלישית, יש לומר דנחלקו באם איסור ההנייה מתקרובת ע"ז אם 
הוא חלק מהאיסור דע"ז, או שהוא איסור בפני עצמו, שלהרמב"ם, היא איסור בפ"ע 

 הרמב"ן היא חלק מהאיסור דע"ז ולכן נאסרה אף יין נסך והדומה לו.ולכן הותרה, ול

]וגם י"ל דנחלקו אם התורה התירה רק איסורי אכילה או גם איסורי הנייה, אבל  
מלשון הרמב"ן דאיסור דיין נסך היא רק משום דהוי חלק מע"ז, משמע דלכו"ע הותרו 

 א איסור בפ"ע או לא[.דברים האסורים בהנייה, ונחלקו רק האם תקרובת ע"ז הי

והנה כתב המנחת חינוך )מצוה תקכז(:"עוד השיג על הר"מ דמתיר י"נ ובאמת 
איסורי ע"ז משמשין ותקרובת לא הותרו כלל שנאמר שקץ וגו' וסתם יינם למה הוצרכו 
וגו' ופשטי הכתובי' בפ' עקב מוכח כדברי הרמב"ן... ונ"ל מצד הסברא הא דאשתרי 

דאית ליה הר"מ והרמב"ן, מ"מ נראה: היינו דברים שאסורים רק לחלוצי צבא לכל, מר כ
לישראל כמו קדלי דחזירי וכדומה, אבל דבר שאסור לב"נ ג"כ כגון אמ"ה ובשר מהחי 

לא מסתברא דיהיה מותר להם מאי דאסור  -אסור לחלוצי צבא, כיון דאסור אף לב"נ 
 לכל באי עולם, כ"נ מצד הסברא".

הרמב"ם והרמב"ן, דלהרמב"ם יין נסך מותר לבני נח,  ולפי דבריו נמצא, דנחלקו
 ואילו להרמב"ן אסור יין נסך אף לגויים.

והנה אי' בשו"ע יו"ד סקנ"ה ס"ג: "י"א דכל איסורי הנאה מדרבנן מותר להתרפאות 
((. ואפי' יין 3בהן אפילו חולה שאין בו סכנה. )ר"ן פכ"ש בשם י"א וריב"ש סי' מ"ה )רנ"ה

____ 
 נמי סכנה בו שיש לחולי ואפילו; לכל להתירו שאין נראה, סכנה בו שאין חולי מפני וז"ל: "ואם (3
 יינן דסתם גב על ואף. דמים ושפיכות עריות וגלוי ג"מע חוץ, מתרפאין הוא...בכל ג"ע אסורי דהא, אסור

 מעוטא הוי, שנתנסך יין משום דאלו, מעיקרא איתסר בנותיהן משום היינו; בנותיהן ומשום, דרבנן אסורא
. באכילה אלא ושמנן פתן אסרו שלא כמו, בהנאה אותו וסריןא היו לא בנותיהן משום, ומיהו. דמיעוטא

 ג"דע לתא דמשום וכיון. בהנאה גם אסרוהו, בהנאה להתירו, ג"לע שנתנסך ביין להקל יבאו שלא כדי אבל
 בעברה שנא לא, הללו עברות דבשלש; סכנה במקום אפילו ממנו ליהנות דאסור נראה, בהנאה איתסר

 שאין פי על עריות...ואף גלוי גבי נמי כדאמרינן. כלל בהן מתרפאין אין, עברה של אבקה שנא ולא, גופה
 ואף. סכנה במקום' ואפי, כלל מתרפאין אין, אבזרייהו ובכל, הללו עברות דבשלש.דאורייתא.. אסורא בזה
 מתרפאין, לארץ שבחוצה הכרם וכלאי, הפסח עליו שעבר חמץ כגון, דרבנן הנאה אסורי שבשאר פי על

 אסורן שאין לפי, הנאתן כדרך שלא דאורייתא הנאה באסורי שמתרפאין כמו סכנה בו שאין חוליב אף מהן
 מסתם מתרפאין אין, סכנה בו שיש חולי במקום שאפילו, נראה זה ולפי. .  דרבנן אלא הנאתן כדרך שלא

 הנאה יאסור כשאר הוא יינן דסתם, שעה כל בפרק ל"ז נסים ר"הר מורינו מלשון שנראה אלא. .  יינן
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מותר להתרפאות בו ולעשות ממנו מרחץ אף על פי שהוא כדרך הנאתן,  נסך, בזמן הזה, 
 ובלבד שלא יאכל וישתה האיסור, הואיל ואין בו סכנה".

והריב"ש )שנסמן בשו"ע שם(, הביא מח' הראשונים, אם האיסור דיין נסך הוא 
מחמת האיסור דע"ז )ודייק שכן סובר הרמב"ן(, או הוא כשאר איסורי הנאה מדבריהם, 

ה ראי' לדברינו לעיל, די"ל דנחלקו דנחלקו הרמב"ם והרמב"ן במה היא האיסור דיין וז
נסך )דאם הוי משום ע"ז אפי' איסור דרבנן וכו' אסור, כמו שהאריך הריב"ש בתשובתו, 

 עיי"ש(.

נמצא דהנת' ע"כ הוא דלהרמב"ם הותר יין נסך ככל איסורי מאכלות האסורות 
 ינו מצד הדין דתקרובת ע"ז.בהנאה מדרבנן, מכיון שאיסורו א

וי"ל עוד אופן, דאף את"ל דלהרמב"ם איסור דיין נסך הוא מצד הדין דע"ז, מ"מ 
 לשיטתו יהי' מותר אצל חלוצי צבא.

דהנה מצינו מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בדין אשת יפת תואר, דהרמב"ם )הל' 
וילך לו, אלא  מלכים שם ה"ב "וכן בועל אשה בגיותה אם  תקפו יצרו, אבל לא יבעלנה

מכניסה לתוך ביתו, שנאמר וראית בשביה אשת יפת תואר, ואסור לבעול אותה ביאה 
 ". 4שניה עד שישאנה

והרמב"ן )פ' תצא כ"א, יג(: "ועל דרך הפשט יראה שאסור לבעול אותה עד שיעשה 
כל התורה הזאת, וזה טעם ואחר כן תבוא אליה ובעלתה...אבל בגמרא במסכת קידושין 

אמרו שהוא מותר לבוא עליה ביאה ראשונה...ומביאה אל ביתו ואל עירו ובועל  )כא ב(
אותה לשבור את לבו הזונה, ואחרי הביאה הראשונה תאסר עליו עד שיעשה לה את כל 
התורה הזאת, וזה דרך הגמרא במקומות רבים. אבל ראיתי בירושלמי במסכת סנהדרין, 

____ 
 יינן בסתם גם, סכנה בו שאין בחולי מהן להתרפאות דרבנן הנאה אסורי בשאר המתירין ושלדברי; דרבנן
 בחולי, הנאתן דרך דבריהם של הנאה אסורי בכל לאסור נסתפק שהוא אלא. בהנאתו להתרפאות מותר
 לאסור, כלן מדברי איצ כ"וא. הנאתן כדרך שלא מותר, תורה של הנאה שבאסורי פי על אף; סכנה בו שאין

 כיון, אסור סכנה בו שיש בחולי שאף' אפש, למעלה כ"מש יין...ולפי סתם הנאת סכנה בו שאין בחולי
 בדין דרבנן הנאה אסורי עם יינן סתם ל"ז ן"הר שהביא שמה, אפשר גם'. בהנא נאסר ודאי נסך יין שמחמת

 וכלאי הפסח עליו שעבר חמץ כגון אלא נקט לא, האדם תורת בספר ל"ז ן"והרמב; נקטיה שיטפא אגב, זה
 של הנאה אסורי בכלל אלא, ג"ע אסורי בכלל יינן סתם שאין נאמר אם שאף, ודע. לארץ בחוצה הכרם

 מ"מ, דמר וקולי דמר קולי ולמנקט, דבריהם של הנאה באסורי  ס"ב שאין חולי להתרפאות ונתיר, דבריהם
 בפירוש". ל"ז ן"הרמב כ"וכ. נול אין', שתי או' אכיל אבל', הנא אלא הותר לא

 הותרה לא ראשונה בעילה אף דאמר יוחנן כרבי ודלא בירושלמי הכי דאמר כרב פסק "הנה ( ובהג"מ:4
 דקדושין". ק"דפ ה"כפ ולא דקידושין ק"ופ ג"פכה בסנהדרין ת"פר וכן המעשים כל אחר אלא
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תון אמרין בשם רב ולית אינון כן, אתם רבי יוחנן שלח לרבנין דתמן, תרין מילין א
אומרים בשם רב יפת תואר לא הותרה אלא בעילה ראשונה בלבד, ואני אומר לא בעילה 
ראשונה ולא שנייה אלא לאחר כל המעשים הללו, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה אחר כל 

 המעשים האלו. וזהו משמעותו של מקרא".

רה אפילו אשת יפת תואר )בבעילה א'( דהיינו, שלהרמב"ם בחלוצי צבא התירה תו
 ולהרמב"ן לא התירה תורה אפילו בעילה ראשונה. 

וז"ל הכס"מ שם: "כתבו התוספות בקידושין )דף כ"ב( ד"ה שלא ילחצנה דפלוגתא 
דרב ושמואל היא בירושלמי דלרב מותרת בביאה ראשונה מיד ואסורה בביאה שניה עד 

אשונה אסורה עד לאחר כל המעשים ופסק אחר כל המעשים ולשמואל אפילו בביאה ר
רבינו כרב דהלכתא כוותיה באיסורי לגבי שמואל. אבל כתב סמ"ג דבירושלמי דשבת 
איפליגו רב ור' יוחנן דלרב יפת תאר מותרת בביאה ראשונה מיד ובביאה שנייה עד אחר 
כל המעשים ולר"י אפילו ביאה ראשונה אסורה עד לאחר כל המעשים וכיון שכן ה"ל 
לרבינו לפסוק כר"י דקי"ל כוותיה לגבי רב. וי"ל דפסק רבינו דביאה ראשונה מותרת 

וכיון . .  משום דגמ' דידן סבר הכי דאמרינן בפ"ב דסנהדרין תמר בת יפת תאר היתה
 דסתם גמרא דידן הכי כוותיה פסקינן".

וז"ל הלח"ם לרמב"ם שם: "כתב הרב כ"מ ז"ל...והרמב"ן בפירוש התורה 
ה הרב מהר"ר אליה מזרחי ז"ל בפרשת תצא כיון שבביתו שהוא בצנעה בא כתב...הקש

עליה הביאה הראשונה למה לי קרא להתירה הא לא אסרה תורה אלא דרך חתנות וכו'. 
כוונתו לומר דאלו היא בפרהסיא ודאי דהיא מן התורה וכדאמרינן בפ' אין מעמידין 

ה שהיה וכמ"ש רבינו בהל' איסורי דקנאין פוגעין בו הל"מ ומדאורייתא בפרהסיא וכמעש
ביאה פי"ב אבל כיון שהוא בצנעה לא הוי מן התורה. ואולי י"ל כיון דלוקחה לעיני הכל 
ואומר שהוא לוקחה לבועלה אף על פי שמכניסה לתוך ביתו הוי כפרהסיא ולכך הוצרך 

 הכתוב להתירה".

הסיא, ואם כן הוי דהיינו, שהאיסור דיפ"ת הוי איסור דאורייתא, דנחשב כנעשה בפר
 ג"כ ג"ע שיהרג ואל יעבר, ואפילו הכי התירה הרמב"ם בחלוצי צבא.

ועפ"ז י"ל דלהרמב"ם אף איסורי דאורייתא )כג"ע( התירה תורה בחלוצי צבא בעת 
שיצרו תקפו, וא"כ י"ל דגם באם הוא רעב, וצריך לשתות יין נסך, הנה אף דיש בו משום 

רה ]ועפ"ז הוי דלא כסברת המנ"ח הנ"ל דרק מה איסור דע"ז, מ"מ בחלוצי צבא התי
שהותר לב"נ הותר לחלוצי צבא, דכאן אפילו יין נסך דאסור לפ"ז משום ע"ז מ"מ 

 מותרת".
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והא אית לי ביאור דברי הגמרא   
)ל, ב( סהדי דאתאי אימלכי בך  

 
 

 פילשיחי' הת' אברהם אליהו 
 תלמיד בישיבה

 
 ון ולא יועיל לו מיגו א. נתבאר הטעם דהמחזיק צריך עדים מכי
| ב. גם רש"י י"ל דסובר  דלהש"מ משום דהוי מיגו דמפרע דלא אמרינן

| ג.נתבאר שלהשיטות  דלא אמרינן מיגו למפרע ודלא כהתוספות
דאמרינן מיגו למפרע, י"ל שכוונת הגמרא לבאר גודל כח האמתלא 

 דהמערער.
 

 א.
בעית בהאי ארעא אמר ליה  איתא במכילתין )ל, ב(: "ההוא דאמר ליה לחבריה מאי

מפלניא זבינא ואכלתיה שני חזקה אמר ליה פלניא גזלנא הוא אמר ליה והא אית לי סהדי 
דאתאי אימלכי בך ואמרת לי זיל זבין אמר ליה השני נוח לי הראשון קשה הימנו אמר 

 רבא דינא קאמר ליה".

קנות את ולכאורה צ"ע, למה צריך לומר שיש להמחזיק עדים שהמערער ייעצו ל
השדה, והרי יש מיגו דלא היה שלך מעולם, וא"כ יהא המחזיק נאמן ג"כ שהמערער 

 לכך?  עדיםייעצו לקנות השדה, ולמה צריך 

דרק לאחר שטען המערער דפלוני גזלן הוא אמר שאתה  – 5וי"ל דהוי מיגו למפרע
הטעם  ייעצת לי לקנות השדה שבמיגו למפרע צריך להביא עדים )באמת יש לבי"ד לדון

או משום שהמערער הפסיקו באמצע  –שלא טען המחזיק שאתה ייעצת לי לקנותה 
 דבריו, או משום שענה המחזיק על טענת המערער(. 

 

____ 
לאחר שהלה טען לאו בעל דברים ( וע"ד שתירצו בתד"ה לאו קמודית לי )ל, א( דאם טען קמי דידי 5

אם הביא עדים דדר בה יום אחד מועיל גם למפרע, וכמו"כ כאן  –הוי מיגו למפרע. אבל שם  –דידי את 
 נאמן בעדים גם למפרע, ורק משום טענת המערער "השני נוח לי" אינו טענה זו מועלת להמחזיק.
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 ב.
ביארו שרש"י סובר דאמרינן מיגו למפרע, וא"כ לרש"י קשה  6והנה אף שהתוספות

בות מדובר איך יפרש הגמרא הנ"ל )הטעם דהמחזיק צריך עדים(, הנה י"ל שבגמרא כתו
אודות מקרה ד"הפה שאסר הוא הפה שהתיר", ולכן י"ל שגם לשיטת רש"י לא אמרינן 

 מיגו למפרע.

הביאור בזה: אף שלשיטת התוספות הדין דהפה שאסר הוא הפה שהתיר הוא מדין  
מיגו, אמנם לרש"י י"ל דאינו מצד הדין דמיגו אלא מטעם בעלות על האיסור, שהאיסור 

. ועל כן גם לרש"י צריך עדים שייעצו 7מיגו למפרע לא אמרינן הוא ברשותו. משא"כ
 המערער וכו'.

 

 ג.
והנה עדיין יש לעיין בשיטת הרא"ש )ס"ז( וז"ל: "ולי נראה דאע"ג דאותו שמכרה 
לו היה נאמן במיגו דלא היתה שלך מעולם אין מיגו זה טוב לגבי אותו שלקחה כי ניחא 

ו כי הוא סבור שימצא עדים שהמערער מכרה ליה טפי למימר שלקחה מאותו שמכרה ל
לו אבל לא בעי למיטען לא היתה שלך מעולם כי הוא ירא שהוא ימצא עדים שהיה 

 שלו".

דמדבריו משמע שסובר דאמרינן מיגו למפרע, א"כ קשה גמרא הנ"ל, למה צריך 
 עדים.

ברא"ש דלא אמרינן מיגו למפרע )והטעם משום דלהרא"ש  8והנה לפי הקצה"ח
ן טענתו האחרונה סותרת טענתו הראשונה, לא הוי מיגו למפרע( לא קשיא , אבל כשאי

____ 
 ( שם.6

שהפה שאסר הוא מטעם מיגו, אבל לרש"י ( עיי' פנ"י כתובות דף יט )שבמאר בשיטת התוספות 7
אינו מטעם מיגו, ומבאר הנפק"מ שלכן הפה שאסר יכול לדחות חזקה, משא"כ מיגו אינו דוחה חזקה. 

 לפי )וז"ל: "והנה קט אות בתרא בבא שעורים חת"ס על ב"ב ל, ב. קובץ שיעורים ב"ב סי' קט קובץ
 מקום אין לכאורה, כלל מיגו דליכא היכא אפילו שאסר הפה דאמרינן' תוס לקמן...מדברי המבואר

 א"א באומרת הראשונים נחלקו וכבר, מיגו משום ולא שאסר הפה מטעם הוא דהכא, י"רש על לקושיתם
 דטעמא, משמע כתב כתובות' תוס מדברי מיהו, דיבור כדי לאחר אפילו דנאמנת א"י אני וגרושה הייתי
 .זו"( לשיטה כן גם הן כאן שדבריהם ואפשר, מיגו משום הוא שאסר דהפה

 ( סקמ"ו ס"ק י"ב, עיי"ש.8
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 דהרא"ש סובר דכן אמרינן מיגו למפרע קשה כהנ"ל. 9לפי' התומים

הנה יש לומר דבאמת אין המחזיק צריך עדים דהמערער ייעצו וכו' בכדי להיות 
עדים להנ"ל לא נאמן במיגו, אלא שכוונת הגמרא היא להדגיש שמכיוון שיש למחזיק 

יועיל האמתלא דהמערער, קמ"ל הגמרא דאפילו כשיש עדים להמחזיק מ"מ מועיל 
 האמתלא דהמערער.

  

____ 
 ( כללי מיגו אות קט.9
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 בהגדר דהפקר צ"ל לכל
 

 הנ"ל

 

 א.
: "תימה אמאי פריך גמרא לימא ליה באפי תרי זיל, 10איתא בתוספות מס' קידושין

יצא בהפקר, לשמואל  -אמאי לא פריך ויפקירנו, שהרי אפילו עבד כנעני שגופו קנוי 
דאמר המפקיר עבדו יצא לחירות, וא"צ גט שחרור בפ' השולח, ולמה לי שטרא? ואפילו 

היינו משום הפקעת איסור כדי  -למ"ד דהמפקיר עבדו יוצא לחירות, וצריך גט שחרור 
דבלאו הכי מותר? וי"ל: דאין ה"נ,  -להתירו בבת ישראל, וא"כ בע"ע למה לי שטרא 

קשה למה לי שטרא ליפקוה בהפקר, דפשיטא דיש יציאות אחרות לבד  ומיהו לא הוה
אותו לשון הכתוב  -משטר, אלא הכי קשיא ליה, אף כשבא להוציאו בשטר למה לי שטר 

אותו לשון עצמו יאמר  -בשטר דהיינו הרי את בן חורין הרי את לעצמך כדתנן בהמגרש 
בעלמא, ולבסוף דמסיק ע"ע  לו בע"פ, דס"ד דאין צריך אלא מחילה כמו מחילת חוב
 גופו קנוי, לשון הכתוב בשטר אין מועיל בעל פה". עכ"ל.

דהינו שלשיטת התוספות, אפילו עבד כנעני משתחרר ע"י הפקר )ורק יש מח' אם 
בודאי אינו צריך שטר  –בכדי שיהי' מותר בבת ישראל צריך שטר או לא(, ועבד עברי 

ושיית הגמרא, שכשמשתמשים בשטר לשחרר )אפילו להתירו בבת ישראל(, ומבארים ק
 דאפילו אז אי"צ שטר, ומתרץ כו'. –העבד, לכן שואלת הגמרא 

ובפנ"י שם הקשה על  התוספות וז"ל: "ויש לתמוה על תמיהתם, דהא הפקר גופא 
קי"ל שאינו הפקר עד שיפקירנו לעניים ולעשירים כשמיטה, דכתיב ונטשתה דמהתם 

ר שייך בעבד עברי שאין שום אדם יכול לזכות בו, ואף ילפינן הפקר, וא"כ, מאי הפק
ויש לו  -למוכרו אינו רשאי אף שגופו קנוי, משא"כ בעבד כנעני דאיתקש לשדה אחוזה 

בו קנין גמור למוכרו וליתן במתנה, מש"ה שייך ביה נמי הפקר, שהרי כל אדם יכול 
תבתי בפרק השולח לזכות בו, ואף על גב דלשמואל המפקיר עבדו יצא לחירות, כבר כ

דהיינו, אם העבד רוצה לזכות בעצמו, משא"כ היכא שקדם אחר וזכה בו, והעבד רוצה 
בכך הוי שפיר הפקר. והארכתי עוד שם, בענין הפקר דעבד כנעני וכל זה לא שייך בעבד 

____ 
 ( טז, א ד"ה לימא לי' באפי תרי זיל.10
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 עברי, שאף אם לא יזכה העבד בעצמו, אין שום אדם יכול לזכות בו, וא"כ אין זה הפקר".

מכיון שאין אדם אחר יכול לזכות בעבד עברי, א"א להפקירו  –הפנ"י דהיינו, של
הנה, המפקירו, הנה אחר יכול  –. משא"כ עבד כנעני 11ג"כ, דהפקר צ"ל לכולי עלמא

 היינו כשהעבד קדם וזכה בעצמו. –לזכות בו, וזה שאמרו שהמפקיר עבדו יצא לחירות 

נ"י תירץ . . ולענ"ד לא דמי ]ובספר המקנה )שם( הקשה על הפנ"י, וז"ל: "ובספר פ
להתם דהתם מיעט ההפקר שלא יזכו בו עשירים, משא"כ הכא הפקיר לכל אלא שאין 
אחרים יכולין לזכות משום שהוא זוכה בעצמו, והוי כמו הפקר בעבד כנעני דזוכה 
בעצמו, ואף על גב דאינו יכול למוכרו, מ"מ יכול להפקירו ולסלק רשותו ממנו, ואם לא 

זוכה בעצמו הי' אחר יכול לזכות בו . . מיהו עדיין צ"ע כיון דאמרינן אותם  מטעם שהוא
בחזקה ולא אחר בחזקה, א"כ במה יוכל אחר לזכות בו אם אינו זוכה בעצמו קודם למכור 
עצמו בכסף או בשטר, מיהו לפי הס"ד דאין גופו קנוי ואינו קונה אותו אלא למעשה ידיו, 

שיבואו לעולם כמו באומרת יקדשו ידי לעושיהם י"ל דמהני ההפקר למעשה ידיו כ
כדאיתא בכתובות דף נ"ט, וה"ה בהפקר י"ל דאם לא היה זוכה במעשה ידיו בעצמו 
תחלה, היו אחרים יכולים לזכות במעשה ידיו לאחר עשייתו, אלא שהוא זוכה במעשה 

יכולים ידיו תחלה. אבל למאי דמסיק דגופו קנוי, לא שייך בו כלל זכי' לאחרים דבמה 
 לזכות בו וצ"ע".

דהיינו שלבעל המקנה, אם אמרינן דגוף העבד אינו קנוי, ורק מעשה ידיו, הנה 
בודאי אמרינן כתוס', מכיון שכ"א יכול לזכות בו, אלא שהע"ע זוכה בהם תחלה. אבל 

 דלא שייך שאחר יקנה אותו, ומסיק דצ"ע.[ –למסקנא דאמרינן דגם גופו של ע"ע קנוי 

תוס' והפנ"י בהגדר דהפקר לכל, דתוס' הפקר לכל פי' מצד המפקיר  נמצא, דנחלקו
שמצדו אין מניעה שאחר יזכה בדבר שמפקיר )ואף שבפועל יש בני אדם שלא יוכלו  –

 שצ"ל אפשר שכל אדם יזכה בו.  –לקנותו(, ולפנ"י הפקר לכל היינו מצד הזוכה 

הפנ"י הדין דהפקר לכל ]ובסגנון אחר: לתוס' הדין דהפקר לכל הוא מצד הגברא, ול
 הוא מצד החפצא[.

 

____ 
 הפקר אינו אומרים הלל ובית הבקר לעניים הבקר אומרים שמאי מ"א: "בית פ"ו ( ראה משנה פאה11

 שמאי בית ושכחו קבין ארבעת של ואחד קב קב של השדה עומרי כל כשמטה לעשירים אף שיופקר עד
 שכחה". אומרים הלל ובית שכחה אינו אומרים



 ה'תשע"ו שנת הקהל ניסןהבהיר י"א הזך יום 
 
131 
 

 

 

 ב.
הביא מח' מבי"ט וב"י, שלשיטת המבי"ט, בשנת השמיטה הכל  12והנה המנ"ח

נעשה הפקר מצ"ע, ואין הבעל צריך להפקיר שדהו, משא"כ לשיטת הב"י, צריך הבעל 
להפקיר שדהו, ורק אח"כ נעשה הפקר ]אלא שהתורה אומרת שצריך להפקיר שדהו, 

 להיות פעולת ההפקר שע"י הבעל[.מ"מ, צריך 

והנה, י"ל, דהתוספות סוברים כהב"י, שמכיון שהתורה אמרה שצריך להפקיר שדהו 
לכל, הנה לשיטת התוספות, שהפקר לכל היינו מצד הבעלים, הנה לכן צריך מעשה 

י"ל דסובר כמהרי"ט שאי"צ  –בכדי שיהי' הפקר לכל מצד הבעל, ולהפנ"י  –הבעל 
להפקיר שדהו לכל, מכיון שהתורה מפקירה את השדה לכל, אי"צ לזה לפעולה מיוחדת 

פעולת הבעל, והיינו לשיטת הפנ"י דהפקר לכל צ"ל מצד הזוכה, ולא מצד המפקיר, 
 כנ"ל.

: "רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל באורחא, 13והנה איתא במסכת בבא מציעא
מיתפח. אמר ליה: דלי לי.  פגע ביה ההוא גברא, הוה דרי פתכא דאופי, אותבינהו וקא

אמר ליה: פלגא דזוזא. יהיב ליה פלגא דזוזא, ואפקרה. הדר זכה  -אמר ליה: כמה שוין? 
בהו, הדר יהיב ליה פלגא דזוזא ואפקרה. חזייה דהוה קא בעי למיהדר למזכיה בהו, אמר 

, בית ומי הוי הפקר כי האי גוונא? והתנן -ליה: לכולי עלמא אפקרנהו ולך לא אפקרנהו. 
הפקר, ובית הלל אומרים: אינו הפקר, עד שיהא הפקר  -שמאי אומרים: הפקר לעניים 
אלא רבי ישמעאל ברבי יוסי לכולי עלמא אפקרינהו,  -לעניים ולעשירים כשמיטה. 

 ובמלתא בעלמא הוא דאוקמיה".

והיינו, שכשיש אפילו אדם אחד, שאינו יכול לזכות בההפקר )מצד המפקיר(, לא 
 ר. הוי הפק

ויש לעיין לשיטת הפנ"י, דהפקר לכל צ"ל מצד הזוכה, אם כן מהו הדין במודר הנאה 
שמודר הנאה אינו יכול ליהנות מחבירו, אפילו  14מפלוני, ופלוני עשה הפקר, דהדין הוא

ממה שחבירו מפקיר, וא"כ תמוה לשיטת הפנ"י, דע"י שאדם מדיר א"ע בהנאה משני, 
 רכלום, ותמוה מאד להגיד דבר כזה?עי"ז הנה חבירו לא יוכל להפקי

____ 
 ( מצוה פ"ד אות א'.12

 ( ל, ב.13

 ( עיי' בקצה"ח סי' ת"ו ס"ק ב' במה שהביא מתשו' הריב"ש סי' תא. עיי"ש.14
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וי"ל בפשטות, שמכיון שמודר הנאה יכול להתיר את נדרו, הרי הוא נחשב כאילו 
יכול לזכות בהפקר חבירו, והרי זה בדוגמת מי שהפקיר דבר, וחבירו במדינת הים אינו 

 יכול לזכות בההפקר מפני שהוא נמצא במדינת הים. ופשוט הוא.
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 השבת אבידה 
שורת הדיןלפנים מ  

 

 גינסבערגשי'  משה יוסף

 

רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל איתא במסכת בבא מציעא )כד, ב(: "
בשוקא דבי דיסא א''ל מצא כאן ארנקי מהו אמר ליה הרי אלו שלו בא ישראל ונתן בה 

כי הא דאבוה דשמואל  סימן מהו א''ל חייב להחזיר תרתי אמר ליה לפנים משורת הדין
שכח הנך חמרי במדברא ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא לפנים משורת א

 ".הדין

רבא הוה שקיל ואזיל בתריה דר''נ בשוקא דגלדאי ואמרי לה בשוקא " וממשיך שם:
דרבנן א''ל מצא כאן ארנקי מהו א''ל הרי אלו שלו בא ישראל ונתן בה סימן מהו אמר 

נעשה כצווח על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה ליה הרי אלו שלו והלא עומד וצווח 
 ".בים

ולכאורה צלה"ב את דברי רב נחמן, שהרי ממש לפני כן במקרה ד'שוקא דבי דיסא' 
וכפי שמסיק שמה  –הסיקה הגמרא שאם "בא ישראל ונתן בה סימן" ה"ה חייב להחזירו 

 לפנים משורת הדין. –שזהו 

ואל את זה, וז"ל: "והא דלא כפינן והנה המהר"ם שי"ף מביא את דברי המרדכי שש
 הכא לפנים משורת הדין, אפשר שהמוצא הי' עני וכו'".

אבל לכאורה ביאור זה אינו מספיק וכפי שמסיים המהר"ם שי"ף )שם(: לכאורה 
 קשה שזה לא הי' מעשה.

האם חייבין  –ה גופא חולקין רב נחמן ומר שמואל יש לומר שבזבאמת והנה 
, ואבקש מקוראי אבל לכאורה דוחק לפרש כן ורת הדין אם לאו,להחזיר משום לפנים מש

 זה.הגליון להעיר ב
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 הלכה
 

 בהדין דעניית קדיש בפסוד"ז

 
 

 בוימגארטען שיחי'הת' מ"מ 
 תלמיד בישיבה

 

א. מביא מכתב כ"ק אד"ש מה"מ בדיני הפסק בפסוד"ז ומביא הדברים 
שיש ג' סיבות להפסק | ב. מדייק מדברי אדה"ז בשו"ע  הצריכים בירור

| ג. מביא המקור לדיני הפסק בברכות  לקדיש )וברכו( קדושה ומודים
ר"י בברכות, ומדייק ע"פ למה טעם ההפסק למודים שונה משאר  –ק"ש 

 | ד. מבאר ג'  סוגי אמנים לקדיש, ועפ"ז מבאר מכתב  דיני הפסק
 אד"ש הנ"ל לפענ"ד.

 
 א.

מותר לענות באמצע פסוד"ז מדברים , בדין מה 1ידוע מכתב כ"ק אד"ש מה"מ
 שבקדושה וזלה"ק :

 " . . בענין דיני הפסק בפסוד"ז.  

זה לשון אדמה"ז בסידורו: כשמפסיק למודים כו' וכשמפסיק לקדיש כו' ובקדושה 
יאמר רק כו' אבל נוסח שמוסיפין בשבת אינו מנוסח הקדושה וא"א אותו במקום שאסור 

 להפסיק. עכ"ל.

א( דאדה"ז משוה הסיום דמודים וההוספה דקדושה. ב(  מזה דייקתי שתים:
 דבמקום דאסור להפסיק א"א אותם. וא"כ גם בפסוד"ז הדין כן.

____ 
 ( נדפס באג"ק ח"ג ע' קמ"ח.1

o
 o
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וחזק אצלי הדיוק מסיום הלשון שם: בק"ש וברכותי' כו' אבל בפסוד"ז מב"ש ועד 
 משמע דרק בזה מחולק דין הפסק בפסוד"ז מברכות ק"ש. –ישתבח מותר לענות אמן 

 מפני שאמן הוא ג"כ כעין זמרה. עיין שו"ע רבנו סנ"א ס"ה(.)והטעם י"ל 

הרי הסידור הוא בתראי,  –ואף שמשו"ע רבנו אולי אפשר לדייק אחרת, וכדלקמן 
 וידוע והובא ג"כ במשניות להצ"צ דף מו ע"ד.

להביא דינים מחודשים  ביותרובכ"ז הי' לבי מהסס קצת, כי כמדומני, ממעט אדה"ז 
ים שקדמוהו, אף שלמדם מדיוקי הלשונות )וע"ד מנהגי הרי"ף מה שלא נמצא בפוסק

 (. ויל"ע בזה בהקדמת השו"ע.2והרמב"ם, כידוע כלליהם

המפורשים  -בהפסק בפסוד"ז  –דלכן אפ"ל שגם בסידורו לא העתיק אלא הדינים 
 ולא מה שדייק שיש להפסיק.

ממש"כ רבנו בשו"ע נוסח מודים, ודיוקם כל וראיתי נוהגין להוסיף הפסק לאמירת 
סס"ו ס"ה: כשמפסיק למודים כו' שבזה די כו' וכשמפסיק לברכו כו' ולא נוסח יתברך 
וישתבח כו' שאינו אלא מנהג ואפילו בפסוד"ז אין מפסיקין לאמרו עכ"ל. ומדלא כתב כן 

שוב מצאתי שכ"כ בקצות השלחן  –בענין מודים מדייקין דלמודים מפסיקין בפסוד"ז. 
 א סי"ח ומציין לאלי' רבה.להר"ח נאה ח"

עוד ראיתי נוהגין )אומרים שזה הי' מנהג תו"ת בפולין( לומר כל מודים וכל 
 הקדושה. וכ"מ דעת החיי אדם כלל כ' ובדרה"ח ס"ל.

שאלתי את פי כ"ק מו"ח אדמו"ר וא"ל אשר בפסוד"ז יאמרו כל נוסח  – למעשה
  הקדושה ומודים, אבל לא אמן שמתתקבל ואילך". עכלה"ק.

והנה, כבר דנו בה רבים במשמעות הדברים ובעיקר בב' נקודות: א( מהי הפירוש 
האם פירושו הוא שלפני אמן דדאמירן  –אשר בפסוד"ז אין אומרים אמן מתתקבל ואילך 

בעלמא עונים כל האמנים, או שבא לשלול הפעמים דאומרים "ואמרו אמן" שלפני אמן 
אין  –.ואמן דדאמירן בעלמא(, ושלאח"כ 2ש"ר, . אמן יה1דדאמירן בעלמא עונים )היינו 

 עונים.

 ב( מנין המקור שעונים כל נוסח הקדושה באמצע פסוד"ז.

____ 
שם ליובאוויטש ה'תנש"א( כלל קצא. כלל רט. וש"נ )דהביאו -( ראה כללי הפוסקים וההוראה )אהלי2

 המעתיק. –תדייק מלשונם, עיי"ש בארוכה(.  לשון הגמרא, וכל מה שתדייק מהגמ'
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 ב.
והנה לפענ"ד הפי' בכהנ"ל ברור כשמש בשו"ע אדה"ז, אשר כשרק מעיינים 

 בפשטות דבריו נראה מיד כוונתו.

אפילו  וז"ל אדה"ז בשו"ע שלו: "לעניית קדיש וקדושה וברכו ומודים מפסיק
באמצע הפרק ואפילו באמצע הפסוק שאם מפסיק לשאול מפני היראה ולהשיב מפני 
הכבוד של בשר ודם ק"ו לכבוד של הקדוש ברוך הוא ומטעם זה הוא הדין אם שמע קול 

 רעמים יפסיק ויברך. 

כשמפסיק למודים ישחה ויאמר מודים אנחנו לך ולא יותר שבזה די שלא יהיה 
 ריו משתחוים ומודים לו.נראה ככופר במי שחבי

וכשמפסיק לברכו לא יאמר רק ברוך ה' המבורך לעולם ועד ולא נוסח יתברך 
 וישתבח כו' שאינו אלא מנהג ואפילו בפסוקי דזמרה אין מפסיקין לאמרו.

וכשמפסיקים לקדיש יאמר אמן יהא שמיה רבא עד יתברך ועד בכלל וישמע 
קת אם חייב לומר כל הנוסח מיתברך מהש"ץ עד ואמרו אמן ויענה אמן כי יש מחלו

ואילך כמ"ש בסי' נ"ו לכן אין להפסיק באמירתו במקום שאסור להפסיק ומכל מקום 
תיבת יתברך צריך לומר מטעם שנתבאר שם ומתתקבל ואילך לא יענה אמן כי אינה אלא 
מנהג וכ"ש הנוהגין לומר ועתה יגדל נא וגו' קודם שמתחיל הש"ץ יתגדל שאין מפסיקין 

 אמרו בכל מקום שאסור להפסיק.ל

ובקדושה יאמר רק קדוש וברוך ולא ימלוך שימלוך אין אומרים המלאכים ואינו 
מעיקר הקדושה ויש מי שאומר שגם ימלוך הוא מעיקר הקדושה והעיקר כסברא 
הראשונה ולדברי הכל נוסח שמוסיפין בשבת אינו מנוסח הקדושה ואין אומרים אותו 

 .3עכלה"ק במקום שאסור להפסיק".

____ 
( וז"ל אדה"ז בפסקי הסידור: "כשמפסיק למודים ישחה ויאמר מודים אנחנו לך ולא יותר, 3

וכשמפסיק לקדיש יאמר אמן יהא שמיה רבא עד יתברך ועד בכלל, וישמע מהש"ץ עד ואמרו אמן ויענה 
קדושה יאמר רק קדוש וברוך וגם ימלוך הוא אמן, ומתתקבל ואילך לא יענה אמן שאינו אלא מנהג, וב

מעיקר הקדושה, אבל נוסח שמוסיפין בשבת אינו מנוסח הקדושה ואין אומרים אותו במקום שאסור 
להפסיק, וכשמפסיק לברכו לא יאמר רק ברוך ה' המבורך לעולם ועד בלבד ולא יענה אמן אחר ברוך ה' 

לענות אמן זה שאין הש"ץ אומר ברוך ה' המבורך המבורך לעולם ועד שאומר הש"ץ כי אין צריך כלל 
לעולם ועד אלא כדי לכלול עצמו עם הצבור לכן אין להש"ץ להמתין מלומר ברוך ה' המבורך לעולם ועד 

 עד שיסיימו הצבור אלא עונה עמהם ביחד". עכלה"ק.
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והנה, בלי עיון כבר רואים שאדה"ז נותן כאן ג' גדרים: א( דברים שהם "אינם אלא 
. המשך אמירת 1שאין מפסיקין להם אפילו באמצע פסוד"ז. ]ובכלל זה נכנס:  –מנהג" 

די  –. קדיש שמתתקבל ואילך.[  ב( כשישחה למודים 2יתברך וישתבח שלאחרי ברכו. 
נראה ככופר כו'. ג( נוסח הקדושה שאינה מעיקר בתיבות "מודים אנחנו לך" שבזה אינו 

 הקדושה, וכ"ש הקדושה דשבת. 

 

 ג.
וטעם חילוק הטעם בג' דינים אלו לכאורה, תלוי במקור הדין דעניית דבר שבקדושה 

 באמצע ברכות ק"ש:

במס' ברכות וז"ל: "ר' יהודה אומר באמצע  4מקור ההיתר הוא בדברי רבינו יונה
נחלקו המפרשי' בענין הפסקה בק"ש ובברכותיה לקדיש שואל מפני היראה וכו' 

ולקדושה ולברכו אם פוסק או לא יש מי שאומר שאע"פ שפוסק מפני היראה ומשיב 
מפני הכבוד אפ"ה אינו פוסק לקדיש ולקדושה דכיון שעוסק בשבחו של מקום אין לו 

גרע  לפסוק בעבור שבח אחר ורוב הפוסקים הסכימו שיפסיק אפי' באמצע הפרק דלא
ממה שמפסיק מפני היראה ומשיב מפני הכבוד ולזה נוטה דעת הרב מורי נר"ו ומביא 
ראיה מדחזינן דפליגי בגמרא )ד' כא ב( אם מפסיק בתפלה לקדיש ולקדושה אם לא ואף 
על פי שהלכה כמ"ד שאינו מפסיק אפ"ה כיון דבתפלה לד"ה אפי' המלך שואל בשלומו 

בו לא יפסיק היו חולקין אם מפסיק לקדיש או לא לא ישיבנו אפילו נחש כרוך על עק
מכלל דבק"ש וברכותיה דד"ה מפסיק מפני היראה ומשיב מפני הכבוד פשיט להו לכולהו 
דמפסיק הלכך לקדיש )ולקדושה( מפסיק אפי' באמצע הפרק ולברכו נמי כיון שהיא 

דתוך כדי הפסקה מועטת לענות ברוך ה' המבורך מותר דאין בו כדי שאילת תלמיד לרב 
דבור כדבור דמי ואפילו למודים נמי מפסיק אבל נראה למורי הרב דבמודים די בשישחה 
בלבד שאם יאמר יוצרנו יוצר בראשית כו' ה"ל הפסקה גדולה. אבל אחר שאר ברכות אין 
עונין אמן בקריאת שמע וברכותיה אפילו בין הפרקים חוץ מן אמן שעונין אחר ברכת 

ומע תפלה שיש להם דין דבר שבקדושה עונין אותן אפילו האל הקדוש ואמן שאחר ש
 ".5באמצע הפסוק

____ 
 ( ז, ב )בדפי הרי"ף(.4

אל מפני היראה נחלקו בו רבותינו. ( עייג"כ ברא"ש פ"ב דברכות ס"ה וז"ל: "והא דאמר באמצע שו5
בענין הפסקה בק"ש ובברכות לקדיש ולקדושה וברכו אם פוסק אם לאו. יש מי שאומר שאע"פ ששואל 
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היינו דמדברי ר"י נלמד, ב' דברים: א( דדין קדיש וקדושה שנידונו בפירוש בגמרא 
בשמו"ע ונפסק שאסור, הנה בק"ש מותר. ב( כמו"כ הוא הדין בכל דבר שבקדושה שאינו 

 הפסק גדול.

אדה"ז טעם אחר, מכיון שהוא נוסף רק מדין ועפ"ז מובן למה אצל מודים, הביא 
 דבר שבקדושה.

 

 ד.
ולגוף הענין: הנה ע"פ פשטות יש ג' חלקים בקדיש: א( עיקר הקדיש שהיא אמן 

עיין בטושו"ע ר"ס נ"ו, ובנו"כ. ב( אמנים שנוספו בתוך  –יהש"ר, ואמן דדאמירן בעלמא 
. ג( חלק של 7וכו' 6מריםובזה שייך חילוקי דיעות איזה מהם או –עיקר נוסח הקדיש 

  קדיש שכל עיקרה היא מנהג, היינו שגם הנוסח היא מנהג.

גם  –ועד"ז בנוסח הקדושה: א( עיקר הנוסח שהוא קדוש וברוך )ולדיעה אחת 
ימלוך(. ב( ההוספה בקדושה, דהיינו נקדישך, לעומם, ובדברי קדשך, והנוסח שמוסיפין 

____ 
מפני היראה ומשיב מפני הכבוד אפ"ה אינו פוסק לקדיש ולקדושה דכיון שעוסק בשבחו של מקום אין לו 

פילו באמצע הפרק דלא גרע ממה שמפסיק להפסיק בשביל שבח אחר. ורוב המפרשים הסכימו שפוסק א
לשאול מפני היראה ולהשיב מפני הכבוד. וכן הסכים ה"ר יונה ז"ל והביא ראיה מדפליגי לקמן )דף כא ב( 
אם מפסיק בתפלה לקדיש ולקדושה אם לא. אף על גב דמסיק הלכתא כמ"ד שאינו מפסיק. אפ"ה כיון 

יבנו אפי' נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק נחלקו אם דחזינן דבתפלה שאפילו המלך שואל בשלומו לא יש
מפסיק לקדיש אם לא מכלל דבק"ש וברכותי' דקי"ל דמפסיק מפני היראה ומשיב מפני הכבוד פשיטא 
להו לכולהו דמפסיק הלכך לקדיש ולקדושה ולברכו מפסיק אפילו באמצע הפרק. וכן דעתי מסכמת אף 

 וטנבורג והסכים דעתו שאין להפסיק". עכ"ל.על פי שנשאתי ונתתי בדבר בפני הרב ר"מ דר

( עי' ב"י סנ"ו סק"ב: "כתב הרמב"ם בסדר התפלות נוסח הקדיש יתגדל ויתקדש וכו' בעגלא ובזמן 6
קריב ואמרו אמן יהא שמיה רבא מברך וכו' בעת שיאמר שליח ציבור יתגדל ויתקדש שמיה רבא כל העם 

כל העם עונין[ אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עונין ]אמן ובעת שהוא אומר תחלה ואמרו אמן 
עלמיא וכשהוא אומר יתברך כל העם עונין אמן וכשהוא אומר בריך הוא כל העם עונין אמן וכשהוא אומר 

 בסוף ואמרו אמן כל העם עונין אמן עכ"ל".

ני שאינו ובמשנה ברורה תמה ע"ז בשו"ע לא הביא הב"י דין זה, ולכאורה הטעם הוא כנ"ל בפנים מפ
 עיקר הקדיש. ועצ"ע. 

( להעיר מכה"ח סנ"ו סקכ"ט שלדעת האריז"ל צ"ל ה' אמנים )וכבנסמן בהערה שלפני"ז ע"פ נגלה( 7
ולדעתו מכיון שאיש"ר צ"ל עד דדאמירן בעלמא, אומרין אותו אפילו באמצע ברכות ק"ש. ועיי"ש  –

 סס"ו ס"ק יז. 
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 הקדושה. שבת, שגם הם חלק מקדושה אבל אינם מעיקר

ועפ"ז מובן ברור הטעם למה, בברכות ק"ש שרק התירו עיקר הנוסח קדיש וקדושה 
וע"פ דברי ר"י ורא"ש הנ"ל, ע"פ ראייתם  –וכל דבר שבקדושה שאינה הפסק גדול 

 שהביאו מגמ' ברכות דף כא.

, אלא חלק מהקדושה, 8ובפסוד"ז התירו לומר גם הדברים שאינם מעיקר הנוסח
 א רק מנהג. כפשוט.אבל לא דבר שהו

שמזה דאמר אדה"ז דאין אומרין ההוספה  –ומובן עפ"ז ג"כ דיוק כ"ק אד"ש מה"מ 
אין אומרים אותם  –דקדושה, וכל מודים דרבנן, וכל האמנים עד דדאמירן בעלמא 

במקום שאסור להפסיק, ומ"מ כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ אמר שנוהגין כן לומר כל אלו, ויש 
 חזון למועד.להאריך בכ"ז, ועוד 

והנה: להלכה לפועל, שמעתי מכו"כ מאנ"ש ששמעו מהרב מארלאו שבפסוד"ז 
עונים לכל האמנים עד דדאמירן בעלמא, אמנם שאלתי את פי זקני הרה"ג ר' אהרן יעקב 
שוויי חבר הבד"צ דקראון הייטס, ואמר לי שלדעתו, עונים רק איש"ר ואמן דדאמירן 

' ברוין חבר הבד"צ דקראון הייטס בהסכמתו לס' בעלמא. וכ"כ הרה"ג ר' יוסף ישעי
 )להרב גאדאסי(, וטעמם ונימוקם עמם, ונהרא נהרא ופשטי'. 9שמירת התפילה

  

____ 
 דלא ראה מכתב כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל, עיי"ש.  ( דלא כמש"כ בבדי השלחן סי"ח סק"ח, דמוכח 8

 ואילך, שכתב כן. 230( ועייג"כ ס' הפסק בתפילה )להר' יואב למברג, תשס"ט( ע' 9
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 בהגדר דכיבוד או"א לזקנו
 

 

 רייצעס שיחי'הת' שמואל אייזיק 
 תלמיד בישיבה

 
 

א. מביא מח' מהרי"ק ורמ"א אם יש חיוב בכיבוד זקנו, ובפרש"י נמצאים 
ב. מביא שיטת רע"ק איגר ומקשה מזה על שיטת הרמ"א,  | ב' הדיעות

  ומבאר ע"פ דברי בעל ה"ירעות שלמה" בגדר החיוב דכיבוד או"א
 שעפ"ז הדרא קושיא הנ"ל לדוכתי' ג. מביא שיטת הגר"א ומקשה

 ד. מבאר דברי הרמ"א לשיטת הגר"א ע"פ דברי המנ"ח מצוה לג, 
 וע"פ דברי החינוך שם.

 
 א.

איתא: "נלע"ד דאפילו היינו אומרים שיש לומר קדיש בעבור זקנו  10בשו"ת מהרי"ק
או זקנתו דבני בנים הרי הם כבנים, מ"מ לא הוו כבנים ממש ויש לו לבן ליטול יותר מבן 

 הבן, וזה דבר פשוט.

וכ"ש דלפי הנלע"ד אין לבן הבן לומר קדיש בשביל זקנו יותר מאדם אחר, שהרי א( 
בחיוב הכבוד שהרי אמרו הפוסקים ששני אחים נוטלים שני מצינו שאמירת הקדיש תלוי 

חלקים בקדיש משום שכל אחד חייב בכבוד אביו ומאחר שהדבר תלוי בכבוד אביו א"כ 
נראה שבן הבן שאין חייב בכבוד זקנו שהרי לא מצינו בשום מקום שיתחייב אלא ב( 

, ומוכח להו מקראי בכבוד האב והאם ואשת אביו בחייו ובעל אמו בחיי' ואחיו הגדול
כדאמרינן בכתובות פרק הנושא או אשת אביו אפילו לאחר מיתת אביו למצוה בעלמא 

. וא"כ אין לו לומר יותר אבל בן הבן בכבוד הזקן זה לא מצינו בשום מקוםכדאיתא התם. 
קדיש מאדם אחר אלא שנהגו כן. והא דאמרינן דבני בנים הרי הם כבנים היינו דוקא 

ביה דאהא קתני לה כדאיתא בבכורות אבל לא לענין אחר. ותדע דכן הוא לענין פריה ור
שהרי בן הבן כשר להעיד לזקנו לדברי מר בר רב אשי כדאיתא פרק יש נוחלין )דף קכ"ח( 

 ואף על גב דלית הלכתא כוותיה". 

____ 
סי' מ"ד ]ביד אברהם לשו"ע )דלקמן בפנים( כתב דזה שציין הרמ"א  –( סי' ל'. )בדפוס ונצי' 10

 ס ונצי'[(.למהרי"ק סי' מ"ד הוא ט"ס. אבל באמת אינו ט"ס, כ"א ע"פ דפו



 ה'תשע"ו שנת הקהל ניסןהבהיר י"א הזך ויום 

 
141 

 

 

רב אחא בר יעקב איטפל ויש להביא ראי' לדברי מהרי"ק מגמרא בסוטה )מט, א(: "
בר ברתיה כי גדל א''ל אשקיין מיא אמר לו לאו בריך אנא והיינו דאמרי ביה ברב יעקב 

אינשי רבי רבי בר ברתך אנא )"רבי רבי. גדל גדל אותי ואע''פ כן איני בנך. בר ברתך אנא. 
 ". רש"י(".ואין עלי לכבדך כבן

 והיינו דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו וכדברי מהרי"ק הנ"ל.

והנה, הרמ"א ביו"ד סרמ"א סכ"ד כתב וז"ל: "י"א דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו  
)מהרי"ק שורש מ"ד(. ואינו נ"ל,  אלא דחייב בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו )וראיה 

 ממדרש גבי ויזבח זבחים וגו' )בראשית מו, א((". 

עלי לכבדך  ]ולא קשה על רמ"א מגמרא סוטה הנ"ל דשם יל"פ בדברי רש"י "ואין
 .11כבן" שאינו בכבוד בכבוד אבי אביו כ"כ   כמו על כבוד אביו

חייב אדם בכבוד  וכן מפורש בפירש"י עה"פ שהביא רמ"א: "לאלקי אביו יצחק.
 לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם[.  אביו יותר מבכבוד זקנו

ותניא  )יב, א( : "תני חדא אב שהרג בנו נעשה לו גואל הדם 12אי' בגמרא מכותוהנה 
אידך אין בנו נעשה לו גואל הדם לימא הא רבי יוסי הגלילי והא ר''ע ותסברא בין למ''ד 
מצוה בין למ''ד רשות מי שרי והאמר רבה בר רב הונא וכן תנא דבי רבי ישמעאל לכל אין 

לא תחמול ולא  הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללתו חוץ ממסית שהרי אמרה תורה
)"הא דתניא אין בנו נעשה גואל הדם  קשיא הא בבנו והא בבן בנולא תכסה עליו אלא 

קאמר שהוא בן בבנו של רוצח קאמר והא דתניא בנו נעשה לו גואל הדם בבנו של הרוג 
 ". רש"י(".בנו של רוצח ואינו מוזהר על כבודו

 ונמצא, שלדברי רש"י במכות, אין אדם חייב בכבוד זקנו.

 

 ב.
כתב: "י"ל דדמי לאביו אמר השקני מים ואמו  13והנה בשו"ת רבי עקיבא איגר 

____ 
( וכן דייק בשו"ת חלקת יעקב יו"ד סקל"ה סק"ב וז"ל: "מלשון רש"י בסוטה שם וז"ל...משמע 11

 מאריכת לשונו דדוקא כבן אינו מחויב אבל אינו פטור לגמרי מכיבוד זקנו וכדעת הרמ"א".

 ( יב, א.12

 ( מהדו"ק סס"ח. 13
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, כיון דלא שייך לומר דשניה' שוים ולאיזה שירצה יקדיםהגרושה אומרת השקני מים, 
אתה ואמך חייבים בכבודו, ה"נ במתה אמו, כי המות יפריד ביניהם, ומה הפרש בין פירוד 

פר לוית חן )פ' ויגש( בפסוק ויזבח זבחים לאלוקי גרושין לפרוד מיתה, וכעין זה כתב בס
, דאתה ואביך חייבים דבחיי אביו מחוייב בכיבוד אבי אביו יותר מכיבוד אביואביו לחלק 

 וכו', אבל לאחר מיתת אביו לא, עיין שם". עכ"ל.

ומזה נופלת לכאורה קושיא עצומה על שיטת הרמ"א, דכתב דגם בחיי האב הנה יש 
בוד אב מכיבוד א"א, דלפי הסברא )בשו"ת רעק"א הנ"ל( מסתבר חיוב יותר על כי

להיפך, דמכיון שאביו מחוייב בכבוד א"א, לכן הנה הנכד חייב יותר בכבוד א"א, וצריך 
 ביאור הטעם לשיטת הרמ"א.

והנה, בספר יריעות שלמה )להר"ש קלוגר( ביאר דהחיוב דכיבוד א"א נובע מזה 
החיוב דכיבוד אב, הרי הוא מחוייב ג"כ לכבד אבי  דאדם חייב בכבוד אביו, ורק משום

 אביו. 

ועפ"ז יש לבאר שיטת הרמ"א דאף שגם אביו מחוייב לכבד א"א, מ"מ חיוב הבן 
 לכבד א"א נובע מהחיוב לכבד אביו, וא"כ מובן למה כבוד האב קודם לכבוד א"א.

 כלל. ונמצא דיש ג' שיטות בהחיוב דכיבוד זקנו: א( שיטת מהרי"ק שאין חיוב 

ב( שיטת הרמ"א )לפי ביאור הר"ש קלוגער( דחייב לכבד זקנו, וחיוב זה נובעת 
מהחיוב לכבד אביו. ג( שיטת רע"ק איגר שחייב לכבד זקנו יותר מאביו, שהרי אביו 

 מחוייב ג"כ לכבד זקנו .

]ולפי זה החיוב דכיבוד זקנו אינה נובעת מהחיוב דכיבוד אביו, אלא שיש חיוב בזה 
 מצ"ע. 

רבי יוחנן אמר שחייב : "ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק...14הא דאיתא במד"ר ויגשו
". היינו לאחר מיתת אביו, שאין אביו מחוייב בכבוד אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקינו

 זקנו, אז חייב הבן לכבד אביו יותר, אבל בחיי אביו, צריך לכבד זקנו יותר, וכנ"ל[.

 

 

____ 
 ( פצ"ד ס"ה.14
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 ג.
אר גמרא סוטה הנ"ל לתרץ שיטת הרמ"א, בהטעם למה ר' והנה, בביאור הגר"א בי

יעקב לא היה מחוייב לכבד זקנו וז"ל: "ומגמ' דסוטה מ"ט א' ראיה למהרי"ק. ונ"ל 
 דלאבי אמו פטור וכמ"ש בב"ר פ' צ"ד בני בנות כו'".

דהיינו, שלכאורה מגמרא סוטה יש ראי' לדברי מהרי"ק נגד דברי הרמ"א, וע"ז 
ס"ו וז"ל המדרש: "ויקחו את מקניהם בניו ובני בניו, א"ר  15בב"ר תירץ ע"פ מה דאיתא

יהודה בר אלעאי בנות בנים הרי הן כבנים, ובני בנות אינן כבנים". שלפי מדרש זה נמצא, 
דכל החיוב דכיבוד זקנו הוא משום שהוא נחשב כבן זקנו, ועד שע"י מקיים זקנו מצות 

ז מובן למה ר' יעקב לא היה מחוייב בכיבוד פו"ר, ולכן הוא מחוייב בכיבוד זקנו, ועפ"
 זקנו, מפני שהיה בן בתו.

אינה אבל, עפ"ז הדרא לדוכתי' קושיית רע"ק איגר הנ"ל, דמכיון דהחיוב לכבד זקנו 
נובעת מהחיוב דכיבוד אב, מסתבר דיש חיוב לכבד זקנו יותר מאביו, לפי שאביו מחוייב 

 ג"כ לכבדו כנ"ל בארוכה. 

 

 ד.
ולתרץ קושיית רע"ק איגר הנ"ל על הרמ"א לשיטת הגר"א, בהקדם ויש לבאר 

דהביא חקירה אם מצות כיבוד או"א היא רק מצוה שבין אדם  16בהנתבאר במנחת חינוך
למקום, או גם בין אדם לחבירו,  וז"ל: "ומכל מקום אני מסופק לפי המבואר בר"מ הלכו' 

ה ולא יום הכפורים עד שירצה תשובה ובש"ס דעבירות שבין אדם לחבירו לא מהני תשוב
א"ח אם כאן במצוה זו של כיבוד דהוא נוסף דגזה"כ הוא דנוסף על כיבוד כל אדם דבאדם 
אחר אין איסור אלא לצערו וכאן מצוה לכבדו אם לא כיבדו אפשר דהיא רק מצות 
המקום ב"ה ולא בין אדם לחבירו דבין אל"ח אינו אלא במה שהוא שוה לכ"א אבל כאן 

באו"א א"כ אינו אלא כמצות שבין אדם למקום ב"ה א"ד כיון שהשי"ת ציוה זו הוא רק 
 המצוה בין אל"ח הוי בין אדם לחבירו ולא מהני תשובה אם לא שירצה את אב ואם".

 

____ 
 ( שם ס"ו. 15

 ( מצוה ל"ג.16
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ויש לדייק מדברי החינוך )שם( דבכיבוד אב יש ג"כ הדין דבין אדם לחבירו וז"ל 
, ר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובהשיכיהחינוך: "משרשי מצוה זו, שראוי לו לאדם 

ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלהים ואנשים. 
ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, 

, כי הם הביאוהו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו. כל כבוד וכל תועלת שיוכל
וכשיקבע זאת המדה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו 
וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאויר העולם וסיפק צרכו כל ימיו, 

אלולי הנפש והעמידו על מתכונתו ושלימות אבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, ש
שחננו האל יהיה כסוס כפרד אין הבין, ויערוך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו להזהר 

 בעבודתו ברוך הוא". 

 . 17והיינו דבמצות כיבוד או"א יש ג"כ הענין דבין אדם לחבירו

ועפ"ז י"ל דאפילו אם תמצי לומר כהגר"א דיש חיוב לכבד זקנו כמו אביו, מ"מ 
וה כפי שהוא בין אדם למקום, ואילו כיבוד אביו נוסף בה כיבוד זקנו הוא רק מצד המצ

הטעם דבין אדם לחבירו, ועפ"ז מובן שגם לשיטת הגר"א בדברי הרמ"א מסתבר לומר 
 .18שיש חיוב לכבד אביו יותר מזקנו

____ 
יי אדם )ח"א כלל ס"ז( וז"ל: "דכל מצוות הבן על האב ואם, הוא פרעון חוב שהבן ( ובפרט לדברי הח17

חייב לפרוע לאביו ולאמו הטובות שגמלוהו. ומי שאינו מכבדם, נקרא רשע, דכתיב לוה רשע ולא ישלם. 
 ואם כן בכלל הפרעון, שיאהוב אותם אהבה עזה כדרך שהיו אוהבים אותו ולא יהיו עליו לטורח ולמשא".

ולהעיר מס' יד אברהם )לשו"ע שם( וז"ל: ובס' אלי' זוטא בא"ח פסק דאין חייב בכבוד א"א וה"ר  (18
מגמרא דסוטה )דף מט(...ואין ראי' משם דבן בנו א"ח בכבוד א"א דדלמא דוקא בן הבת א"ח דאפשר דר' 

חשוב כבנו יעקב ס"ל כמ"ד הובא במ"ר וישב )=צ"ל ויגש, פ' צד( דבן בתו לא חשוב כבנו רק בן בנו 
 )=כשיטת הגר"א שהובא לעיל בפנים(. 

אלא יש לה"ר דאף בן בנו א"ח בכבוד א"א ממ"ש תוס' ביבמות )דף כב( ובב"ב )דף קטו( דהיכא דכתיב  
בנים ממעטין בני בנים, והכי איתא בקדושין )דף ל( ולמדתם בניכם ולא ב"ב וה"נ גבי כבוד כתיב בן יכבד 

כן בפרש"י במכות )דף יב( מבואר דא"מ בכבוד א"א וראי' זו מצאתי בס' אב וא"כ ממעטינן בני בנים. ו
 בה"י.

אך י"ל בתשו' רעק"א סס"ח מביא בשם ס' לוית חן, דדוקא לאחר מיתת אביו א"ח אבל בחייו חייב כיון 
 דאביו גופיה חייב והתם איירי שנהרג האב".

זקנו, ובחיי האב חייב יותר בכבוד  והיינו שלפי שיטת רש"י לאחרי מיתת האב אין חיוב כלל בכיבוד
דרע"ק כתב דגם לאחר  –אביו מבכבוד זקנו )ולכאורה בעל היד אברהם ציטט דברי רעק"א לא נכונים 

מיתת האב חייב בכיבוד זקנו אלא שאינו חייב יותר מכיבוד אביו, משא"כ לפי היד אברהם, לאחרי מיתת 
 אביו אינו חייב כלל בכיבוד זקנו(.
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סיכום: יש ג' שיטות בגדר החיוב דכיבוד א"א: א( שיטת המהרי"ק, דאין חיוב בדבר 
( שיטת הרמ"א דיש חיוב בדבר, אבל לא כ"כ ככבוד אביו, )ובאלי' זוטא פסק כמותו(. ב

ובפרש"י לסוטה, ובפירושו על החומש משמע כשיטת הרמ"א, ואילו בפרש"י למכות 
משמע כשיטת המהרי"ק. ג( שיטת רע"ק איגר דבחיי אביו מחוייב בכיבוד זקנו יותר 

זקנו )ע"פ מד"ר  מכיבוד אביו, ואילו לאחר מיתת אביו חייב בכיבוד אביו יותר מכיבוד
 ויגש פצ"ה(. 

ובשיטת הרמ"א גופא ב' אופנים: א( שיטת הר"ש קלוגער, אשר כל החיוב דכיבוד 
זקנו נובעת מכיבוד אביו, ולכן צ"ל דחייב לכבד אביו יותר מזקנו, גם בחיי האב. ב( שיטת 

י אשר בבן בנו יש חיוב מצ"ע לכבד זקנו, ומ"מ חייב לכבד אביו יותר ע"פ דבר 19הגר"א
המנ"ח דבכיבוד אב יש גם הדין דבין אדם לחבירו )משא"כ בכיבוד זקנו יש רק הדין דבין 

 אדם למקום(.

  

____ 
 טת הגר"א אשר הביא להלכה הדיעה דבן בנו חשוב כבן ולא בן בתו, ואכמ"ל.( וצע"ק בשי19
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 בהגדר דסיפור בגנות חבירו
 
 

 דרייליךשיחי' הת' מ"מ 
 שליח בישיבה

 
 

כותב אדה"ז: "ואפי' בבחי' סור מרע יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו  20בתניא
שאינו סר לגמרי מהרע בכל מכל כל...כגון...סיפור בגנות חבירו ואפי' גנאי קטן וקל 
מאד אף שהוא אמת ואפי' כדי לנקות עצמו כנודע מהא דאר"ש לאביו רבינו הקדוש לאו 

מלה"ר ]ע"ש בגמרא רפ"י  אנא כתבי' אלא יהודא חייטא כתביה וא"ל כלך
[...שכל אלו וכיוצא בהן הן מעוונות שהאדם דש בעקביו וגם נעשו כהיתר מחמת 21דב"ב

 שעבר ושנה וכו'". עכ"ל.

וברשב"ם שם )ד"ה כלך מלשון הרע הזה( כתב וז"ל: "כלומר לא היה לך להטיל 
 אשמה עליו היה לך לומר איני כתבתיו".

]ואדרבה יש בו משום והייתם נקיים מה' היינו שאין איסור לנקות את עצמו 
 אסור. –ומישראל וכו'[, אבל לנקות א"ע על חשבון אחר 

איתא: "היכי דמי תוכחה לשמה וענוה  22אמנם לכאורה צ"ע בכהנ"ל דבמסכת ערכין
שלא לשמה? כי הא דרב הונא וחייא בר רב הוו יתבי קמיה דשמואל, אמר ליה חייא בר 

ביל עליה דתו לא מצער ליה. בתר דנפיק, אמר ליה: הכי רב: חזי מר דקא מצער לי, ק
והכי קא עביד, אמר ליה: אמאי לא אמרת ליה באנפיה? אמר ליה: חס לי דליכסוף זרעיה 

 דרב על ידאי".

____ 
 פרק ל'.  (20

( ב"ב קסד, ב: "ההוא מקושר דאתא לקמיה דרבי, ואמר רבי: אין זמן בזה? א"ל ר' שמעון ב"ר לרבי: 21
יהודה שמא בין קשריו מובלע? פלייה וחזייה. הדר חזא ביה רבי בבישות, א"ל: לאו אנא כתבתיה, ר' 

חייטא כתביה. א"ל: כלך מלשון הרע הזה. זימנין הוה יתיב קמיה וקא פסיק סידרא בספר תהלים, אמר 
רבי: כמה מיושר כתב זה, אמר ליה: לאו אנא כתבתיה, יהודה חייטא כתביה. א"ל: כלך מלשון הרע הזה. 

י רב דימי אחוה דרב בשלמא התם איכא לשון הרע, אלא הכא מאי לשון הרע איכא? משום דרב דימי, דתנ
 ספרא: לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו".

 ( טז, ב. 22
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והיינו שכשיש חיוב לנקות א"ע מהחשד, מותר לעשותה ע"י שמספר בגנות חבירו. 
 וא"כ ה"ז סתירה לכאורה להנ"ל. 

פק"מ בין ב' הסיפורים: בסיפור הראשון הרי החשד של רבינו ואולי יש לומר נ
לא בא מפני יהודא חייטא, ולכן לא היה לר"ש להגיד שיהודא חייטא  –הקדוש בבנו ר"ש 

 כתבי'.

משא"כ בהסיפור דערכין, שחייא בר רב הטיל החשד על ר' הונא, וגם לא היה אפשר 
 ו, אז היה מותר. לר' הונא לנקות את עצמו אלא ע"י שיגיד סיבת מעשי

]ועצ"ע במקרה שא"א לנקות א"ע אלא ע"י סיפור בגנות חבירו, ומ"מ חבירו לא 
 הטיל עליו החיוב לנקות א"ע, אם אז הוי מותר לספר אם לאו[.

 .   ועדיין צריך עיון, ואשמח לשמוע דעת קוראי הגליון
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 פשוטו של מקרא
 

 כמה זמן הי' יוסף 
 בבית הסוהר )גליון(

 
 ליבעראוושיחי'  שלום דובערהת' 

 תלמיד בישיבה
 

בקובץ הערות התמימים )ישיבת ליובאוויטש טאראנטא( הביא הת' ש.ד.א. את 
שחטא שר המשקים ושר האופים הי' "לפי שהרגילה אותה  23דברי רש"י בפירושו עה"ת

ולא  ארורה את הצדיק בפי כולן לדבר בו הביא להן הקב"ה סורחנם של אלו שיפנו אליהם
 אליו".

שיוסף הי' אסור  24והקשה הת' הנ"ל איך יתאים פרש"י הנ"ל עם דברי התנחומא 
דלכאורה קשה, הרי שר המשקים ושר האופים היו אסורים רק   –בבית הסוהר י"ב שנה 

שנה אחת, ויוסף הי' אסור עוד ב' שנה לאחריהם עד שיצא מבית האסורים, ולפי 
יהם ולא אליו" הי' רק לאחר שהי' אסור תשע שנה. התנחומא יוצא שענין זה ד"יפנו אל

 ע"כ.

ויפה הקשה, וכן הקשה המהרש"א על דברי רש"י "לפי שהרגילה אותה ארורה כו'", 
וז"ל: "..ואיכא למידק בזה דהא במדרש איתא שהי' יוסף י"ב שנים בבית האסורים 

על שר המשקים דהיינו שהי' נגזר עליו להיות עשרה שנים לפי שתלה בטחונו בבשר ודם 
ניתוספו לו עוד שתי שנים והנה שרי האופים והמשקים לא היו במשמר כי אם שנה אחת 
כמו שפירש"י לקמן ויהיו ימים במשמר שנים עשר חודש וא"כ הי' יוסף נתפס ט' שנים 

____ 
 ( וישב מ, א. 23

 ( וישב אות ט'. 24

o
 o
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לפניהם והיו הרבה יכולים להתגולל עליו ולגנותו בט' שנים הללו ומה תועלת הי' לו 
 ".בחטאם לאחר ט' שנה

ולאח"ז מביא המהרש"א תירוץ הפענח רזא וז"ל: "שאפשר לומר שחטאו מיד אחר 
שניתן יוסף בבית הסוהר רק שהיו מדיינין עמם ונדחו מדחי אח דחי לאסרם בבית הסוהר 

 ובסוף ט' שנה ניתנו בבית הסוהר".

ומסיים: "ובעיני הוא דוחק לומר שנדחו שמן רב כזה וביותר למי שחטא למלך. 
לומר שמדרשים חלוקים הם ומי שאמר זה שהקב"ה הביא סורחנם שיפנו אליהם והנכון 

לא ס"ל שתפיסתו הי' י"ב שנה דהא זה אינו מפורש בקרא רק נדרש מעצמו וק"ל". 
 ]ועד"ז כתבו בהערת המערכת בקובץ הנ"ל[.
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  פוקונוסתות"ל  "כמים לים מכסים"וביאורים קובץ הערות 

 

 הוספה
  

 לקט דיני ברכת האילנות
 -נערך ע"י התמים מ"מ שיחי' הורוויץ-

 
 הלכות ודינים שונים שהובאו בראשונים. ג( ב( נוסח הברכה. המקורות בגמרא. א(
 ה( סיכום הנ"ל בנוגע למעשה  ואחרונים.ההלכות שהובאו בטושו"ע ונו"כ,  ד( 

 )לפענ"ד המלקט(.
 

 א. 
 1המקור בגמרא

"אמר רב יהודה: האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי, אומר: ברוך 
 שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם".

 -איתא: "תניא, רבי אליעזר אומר: מנין שבתשרי נברא העולם  2ובמסכת ר"ה 
שנאמר ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי. איזהו חדש שהארץ 

הוי אומר זה תשרי, ואותו הפרק זמן רביעה היתה,  -מוציאה דשאים ואילן מלא פירות 
אומר: מנין שבניסן נברא וירדו גשמים וצימחו, שנאמר ואד יעלה מן הארץ. רבי יהושע 

שנאמר ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע... ועץ עשה פרי. איזהו חדש  -העולם 
הוי אומר זה ניסן... רבי אליעזר אומר: מנין  -שהארץ מליאה דשאים ואילן מוציא פירות 

שנאמר ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האתנים  -שבתשרי נולדו אבות 
כדכתיב  -לדו בו איתני עולם. מאי משמע דהאי איתן לישנא דתקיפי הוא ירח שנו -בחג 

איתן מושבך, ואומר שמעו הרים את ריב ה' והאתנים מוסדי ארץ, ואומר קול דודי הנה 
בזכות אבות, מקפץ על  -זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות. מדלג על ההרים 

____ 
 .ברכות מג, ב (1

 ( יא, א.2

o
 o
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שנאמר ויהי  -בניסן נולדו אבות בזכות אמהות. רבי יהושע אומר: מנין ש -הגבעות 
בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחדש 

בירח שנולדו בו זיותני עולם )שנולדו בו זיותני עולם  -אייר הוא. רש"י(  -זו )בחדש זיו 
יר של כשנתחדש אייר נולדו כבר בניסן, אי נמי: זימנין דניסן דתקופה נמשך בתוך אי -

ואידך נמי,  -התם דתקיפי במצות.  -ואידך נמי הכתיב בירח האתנים!  -לבנה. רש"י( 
. דאמר רב יהודה: האי מאן דנפק ביומי 3ההוא דאית ביה זיוא לאילני -הכתיב בחדש זו! 

ניסן וחזי אילני דמלבלבי, אומר: ברוך שלא חיסר מעולמו כלום, וברא בו בריות טובות 
 נאות בהן בני אדם )ועייג"כ יל"ש מלכים א' רמז קפא(". ואילנות טובות להת

 
 

 . ב
 נוסח הברכה

 הנוסח בטושו"ע ובלוח וסדר ברכת הנהנין לאדה"ז: "ברוך אתה ה' אלקינו מלך
 12 11טובות 10ואילנות 9בריות טובות 8בו 7וברא 6כלום 5בעולמו 4העולם שלא חיסר

____ 
שכבר נולדו זיוותני עולם בחודש שלפני זה, עד"ז כאן  –( ולכאורה ע"ד פי' רש"י בשיטת ר' יהושע  3

האי מאן דנפק ביומי דניסן".  –שכבר היה זיו לאילנות בחודש שלפני"ז, ומוכרח לומר כן מדברי ר"י  –
 ]ואין לדייק מלשון "דאית ביה", שהרי גם אצל האבות אמר "שנולד בו"[ וד"ל. ועצ"ע.

 ( בכו"כ ראשונים הובא בלי יו"ד )=חסר(. 4

רוקח. ראבי"ה. ריקאנטי. תשב"ץ )קטן( סי' שכ"ב. ( כ"ה ברי"ף, אגודה. מאירי. פסקי ריא"ז. ראב"ן.  5
ספר הפרנס סי' שצ"ו. אבודרהם. סמ"ג. סמ"ק. רמב"ם. כגירסתינו בגמרא, וכ"ה בטושו"ע. אמנם בכו"כ 
מהראשונים )בה"ג הל' ברכות. רא"ש לברכות שם. פסקי רי"ד ברכות שם. מחזור ויטרי סי' תקכ"ט. 

. רבינו ירוחם. ספר הנייר. ספר השולחן הל' סעודה שער ד'. ספר אורחות חיים הל' ברכות. כלבו סי' פ"ז
הפרדס )בתרומת הפרדס, כשמביא הדין להלכה בפועל, אמנם כשמביא הגמ': בעולמו(. שולחן של ארבע 

 .ע"פ הגמרא ר"ה דשם אית ג"כ "מעולמו", משא"כ בגמ' ברכות – שער א'. ועוד(. הובא הנוסח "מעולמו"

 יתא תיבת "כלום".( בריקאנטי סע"ח, ל6

 ( באגודה גרס: "ובורא".7

( ר"ח )הובא בספר הפרדס. וראה לקט יושר או"ח ח"א ע' מג, ענין ב'( לא גרס תיבות "וברא בו 8
 בריות טובות".

( גרסו כאן ]לפני שגדלו הפירות, עיי"ש[ ( בכו"כ ראשונים )ספר הנייר. תשב"ץ )קטן(. ספר הפרנס9
 גרס: "טובות ונאות".ה גם בשו"ת הרשב"א ]בשו"ת החדשות סי"ט[( )וכ""בריות נאות". וראבי"ה 

( לא גרסו תיבות "ואילנות . רשב"א שם( בכו"כ ראשונים )בה"ג. וראה תשב"ץ )קטן(. ספר הפרד"ס10
 טובות".
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  פוקונוסתות"ל  "כמים לים מכסים"וביאורים קובץ הערות 

 ".16בני אדם 15בהם 14 13ליהנות
 

 . ג
 בראשונים שהובאו שונים ודינים הלכות

א( המרדכי )ברכות פ"ו רמז קמח(, והגהות מיימוניות )לרמב"ם הל' ברכות פ"י 
 17א( שרק מברך בפעם ראשונה בשנה שרואההי"ד( הביאו בשם הר' יוסף ב' דינים: 

"אין נראה לי"(. ב(  –]לאפוקי מהדיעה דמברך כל שלשים יום[ )ובראבי"ה כתב שדין זה
 לא יברך(. -)ובסמ"ק  18כבר גדלו הפירות באילנות נראה שצריך לברךאם לא ראה עד כי 

 ". 19בימי ניסן כגוןב( ברבינו ירוחם: "הרואה אילנות בנץ שלהם 

 שמוציאין ריח טובג( בספר הפרנס: "פעם ראשונה בשנה וחזי אילני דמלבלבי 
טובות מברך...וברא בו בריות נאות להתנאות מהם וכשכבר גדלו הפירות חותם בריות 

____ 
( בכלבו השמיט תיבת טובות, וגרס "נאין". ובכו"כ ראשונים )אבודרהם. ספר השולחן. רמב"ם( 11

 נאות".הוסיפו כאן תיבת "ו

ועוד( נוסף כאן תיבת "כדי", רשב"א שם,  ( בכו"כ ראשונים )רי"ף. אגודה. ראבי"ה. סמ"ג. רמב"ם. 12
 דלא כגירסתינו בגמרא.

]ועיי' בס' ברכי יוסף דמ"ש הרי"ד דגי' הרי"ף ורוב הגאונים הוא  ( בכו"כ ראשונים )פסקי רי"ד13
. וראה ספר הפרדס( "להתעדן" יתכן דהוא השמטת המעתיק וצ"ל "והרי"ף ורוב הגאונים גרסי ליהנות"[ 

 גרסו: "להתעדן".

]לפני שגדלו הפירות,  ( בגמרא שם: "להתנאות" )וכ"ה ב: רא"ש. רי"ף. בה"ג. אגודה. ספר הפרנס14
. ספר השולחן. ועוד, כלשון הגמרא(. ופירש"י )ברכות שם(: "ליהנות". וכ"ה במאירי. פסקי ריא"ז. "ל[כנ

מחזור ויטרי. ראב"ן. רוקח. ראבי"ה. ריקאנטי.אורחות חיים. כלבו. רבינו ירוחם. ספר הנייר. תשב"ץ 
 )קטן(. אבודרהם. סמ"ג. סמ"ק. רמב"ם. וכ"ה בטושו"ע.

ה. מאירי. פסקי ריא"ז. פסקי רי"ד. ראב"ן. כלבו. אבודרהם. ספר השולחן ( כ"ה בבה"ג. רי"ף. אגוד15
שם. ספר הפרדס. סמ"ק. רמב"ם. כגירסתינו במגרא. וכ"ה בטושו"ע. אמנם בכו"כ מהראשונים )רא"ש 
)ושם: "בם"(. מחזור ויטרי. רוקח. ראבי"ה. ריקאנטי. אורחות חיים. רבינו ירוחם. ספר הנייר. תשב"ץ 

 פרנס שם. סמ"ג. ועוד(: "מהם".)קטן(. ספר ה

  ( בכו"כ ראשונים )ספר הנייר. תשב"ץ )קטן(. ספר הפרנס(. ליתא תיבות "בני אדם".16

 ( וכ"ה בספר הפרנס. סמ"ק.17

 ( וכן פר"ח, אגודה, תשב"ץ קטן, אבודרהם, ועוד.18

 מקום כל לאא דוקא לאו ניסן לר"ה שם: "ויומי א"הריטב ( וכ"מ ברוקח. ספר האשכול ע' סח. ובחי'19
 .דמלבלבי" שהוא מה לפי ומקום
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 ". 20ואילנות טובות

היינו שמביא כאן ב' חדושי דינים: א( אשר ברכת האילנות היא דוקא על אילנות 
. ב( דיש ב' )נוסחאות של( ברכות, א' לפני שגדלו הפירות, וב' 21שמוציאין ריח טוב
 לאחרי שכבר גדלו.

 

 . ד

 בטושו"ע ונושאי כליהם שהובאו לכותהה

ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח...ואם איחר לברך טוא"ח סרכ"ו: "היוצא בימות 
 עד אחר שגדלו פירות לא יברך עוד".

": אם ראה לפני גידולם ולא בירך עד אחר גידולם, לא יברך, אבל אם 22ולדברי הב"ח
 לא ראה עד אז, צריך לברך.

 אבל לדברי הפרישה: לדעת הטור, אפילו לא ראה עד שגדלו הפירות, לא יברך.

"כתב המרדכי שאין צריך לברך אלא פעם ראשונה בכל שנה וכן פסק  ב"ח )שם(:

____ 
( ובשו"ת להרות נתן ח"ה ס"ז נתן טעם לחילוק נוסח הרברכה, דהוא ע"ד מה שביום השלישי דוקא 20

 אמר הקב"ה כי טוב על דבר מושלם וכו' עיי"ש בארוכה.

 ( או שפי' הוא שכל אילנות שמוציאים פירות, ג"כ מוציאים ריח טוב, וצ"ע.21

 לברך צריך הפירות שגדלו עד ראה לא דאם כתב המרדכי אבל יוסף בית )שם(: "כתב( וז"ל הב"ח 22
 הפירות ראה דכבר היכא מדבר רבינו אלא פליגי דלא ליישב אפשר אבל ל"עכ מיימוני הגהות כ"וכ כך

 עד כלל הפירות ראה בדלא מדבר המרדכי אבל יברך לא הילכך גידולם אחר עד מלברך ואיחר גידולם קודם
 לברך". ועייג"כ באלי' רבה דכתב כן. צריך לכך גידולם אחר

. עוד יברך לא פירות שגדלו אחר עד לברך איחר ואם' וכו ניסן בימות "היוצא אבל בפרישה )שם( כתב:
 בית על להקשות אין. כך לברך צריך הפירות שגדלו עד ראה לא דאם כתב המרדכי אבל יוסף הבית כתב
 האילנות ראה לא אם היינו לברך שצריך המרדכי שכתב ומה רבינו על חולק אינו המרדכי דילמא יוסף
 ורבינו שגדלו אחר לברך צריך שאין לרבינו מודה אז בירך ולא אותם ראה אם אבל הפירות שגדלו קודם
 תלוי הדבר שאין שגדלו אחר יברך דלא כתב ובהא עליהן בירך ולא גדלו שלא עד אותן שראה איירי

 לחלק אין וגם בשנייה גם לברך יכול ראשונה בראייה בירך לא אם שהחיינו גבי שהרי ראשונה בראייה
 לשון משמעות שאין בכלל עד ולא הוי שגדלו עד שכתב ומה צרכן כל שגדלו קודם איירי שהמרדכי

 כן". המרדכי
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 . 23בשלחן ערוך"

: 31, אומר30פרח 29שמוציאין 28אילנות 27וראה 26ניסן 25בימי 24וז"ל השו"ע: "היוצא

____ 
 דמי ולא הקודם סימן דסוף טובות ואילנות בהמה או טובות דבריות דומיא ( המשך דבריו: "והיינו23
 ד"הראב על רבינו דחולק ח"רי סימן לעיל לישראל ניסים בו שנעשו מקום לרואה ולא' וכו הכושי לרואה

 ".(ג"ס) ערוך בשלחן לשם פסק וכן לשלשים משלשים שיברך ומצריך

 מופלג או זקן הוא כ"א אלא, זו ברכה לברך כדי לעיר מחוץ לצאת )וש"נ( שיש 'ג ח אות"עיי' כה. ( 24
ועיין בארוכה  .ש"ע, לברך לשדה יוצאים שהמדקדקים, ח"קצ אות באצבע במורהוכ"כ . חלוש המזג

 בשו"ת בצל החכמה ח"ו סל"ו, וש"נ.

 מי מקום מכל, למצוות מקדימין זריזין משום, ניסן חודש בראש מיד האילנות ברכת לברך שטוב ואף
 זו ברכה לברך כדי, הברכה את ידחה, מאכל אילנות שם ויראה, לעיר מחוץ החודש במשך לצאת שבדעתו

 .האילנות(( ברכת פ"ו, דיני לעיר )שו"ת אור לציון ח"ג )הערות מחוץ

 ו"רכ בסימן ח"בכה , אמנם להתיר שכתב ד"סמ ב"ח חיים לב ת"עיי' שו –( באם מותר לברך בשבת 25
 . כתב דאין נוהגין כן, עיי"ש טעם הדבר 'ד אות

ארצות החמים ללבלב האילנות. וה"ה בחדש ( ובמחצה"ש שם: "אורחא דמילתא נקט. שאז דרך 26
אחר כל שרואה הלבלוב פעם ראשון מברך )והעתיקו המשנ"ב ס"ק א'(". וחת"ס כתב: "וממורי זצ"ל 
קיבלתי כ"ז שנמשך ימי חודש ניסן דתקופה לתוך חודש אייר כגון אם חל תקופת ניסן כ' ניסן אז יש זמן 

 לברך עד כ' אייר".

 ניסן קודם הרבה שממהרין השקדים פרחי דעל משמע, ניסן בימי היוצא דאמרו ובברכ"י כתב: "ממאי
 סוף' א מאמר לדרך צידה והרב. ח"כ' סי ב"ח ט"הלק הרב. אילנות ריבוי על אלא לברך אין גם, לברך אין

 שקדים דדוקא, ט"הלק הרב ש"למ סותר זה ואין. אדר בחדש פורחות אילנות ראה אם וכן כתב' ג כלל
. באדר לבלבו שבמקרה אילנות בשאר איירי לדרך צידה והרב, יברך שלא כתב ניסן קודם תדיר שממהרין

 לברך יכול שקדים פרחי על דגם ל"נ ז"וכפ. ניסן לימי דוקא שייכא האמת דרך על זו דברכה שמעתי ואני
 עיקר. וכן. ניסן בימי שקדים פרחי על מברכי ברוכי קשישאי לרבנן חזינן והכי, ניסן בימי

 דקדמי דשכיחי שקדים פרחי ונקט, הפרחים על ברכה למעט אלא אינה ט"הלק הרב כונת דגם ואפשר
 שקדים פרחי על מברכינן ברוכי ניסן דבימי ומודה אזיל הרב וגם, אחרים אילנות לפרחי ה"ה אבל, באדר

 אחרים". אילנות מפרחי שקדים פרח יגרע דלמה, נמי

ועיין שקו"ט ארוכה בזה בשו"ת בצל החכמה שם. שו"ת יחוה דעת ח"א ס"א. ובכה"ח סק"א פסק  
דכיון דמח' בדבר, הנה ספק ברכות להקל, והרואה יברך בשו"מ רק בחודש ניסן. ועייג"כ שד"ח אסיפת 

"פ דברי דינים מע' ברכות ס"ב, דמעיקר הדין ל"ד הוא בניסן, אבל לדידן דפסקינן כהכרעת מרן החיד"א ע
המקובלים, ובפרט הוא משמעות לשון הש"ס, ושב ואל תעשה עדיף, לכן למעשה מברכינן רק בניסן, 

 עיי"ש בארוכה.  

ובהגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים )קה"ת תנש"א( ע' תר"ט כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "והנה אדמו"ר 
)מוכח דניסן לאו דוקא(, אבל בסדר הזקן בלוח ברכות הנהנין )הראשון( כ' דאחר ל' יברך בלא שם ומלכות 

 ברה"נ )שבסידורו פי"ג סי"ד( השמיט דין זה.

ואף שי"ל בדוחק דטעמו מפני דס"ל דאין לברך כלל אלא פעם אחת )ועדיין יקשה למה לא ביאר 
דהשמיט  –כמו שהוסיף ביאור בכמה דינים שבברה"נ(, י"ל  –בדברי השו"ע "בימי ניסן" דהיינו לאו דוקא 
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 בדוקא, וא"כ א"א "לאחר ל'". ואכמ"ל".  –שנה האחרונה ס"ל ד"בימי ניסן" כפשוטו מפני דבמ

 נחשבת בזכוכית הסתום חלון אין, הראיה שבברכות ד( ס"ק ו"א. סתכ ס"ק ד")סרכ י"( עיי' ברכ27
 .  להפסק לענין ברכה

 שני דוקא דבעינן שכתבו שיש מכיון אמנם. עליו לברך יוכל שמלבלב אחד אילן יראה אם ( ואף28
 באצבע במורה וכ"כ, אילנות ריבוי על אלא לברך שאין, ח"כ סימן ב"ח ט"הלק ת")ראה שו, לפחות אילנות

 בפתח גם וראה. א"ט ס"א חי לכל במועד וכ"כ. אילנות שני שיהיו מקפידים שהמדקדקים, ח"קצ אות
 מדקדקים שיש אלא. ש"ע, אחד ממין ואפילו אילנות' ב משמע ס"דש אילני דלשון', א אות שם הדביר
( יש להקפיד שיהיו ב' אילנות דוקא. ועיי' בארוכה בשו"ת 'ב ח אות"ועייג"כ כה. אילנות מיני' ב על לברך

  בצל החכמה שם דמעיקר הדין יוצא באילן אחד. וש"נ. 

( ובהגהות רעק"א נסתפק באם לברך על אילן של ערלה, ומ"מ בספק ערלה פסק דמותר לברך. 29
 פעלים רב ת")להעיר משו שם. לציון אור ת"שו שו"ת דברי מלכיאל ח"ג ס"ב. .א"אוי ו"סרכ ח"ועייג"כ כה

ס"ה, אבל אין כן דעת רוב  ג"ח מישרים דובב ת"על אילן של ערלה, וכ"כ בשו לברך להתיר ס"ט דכתב ג"ח
 האחרונים(. 

 על האילנות דברכת, דכתב ו"ל סימן ח"חאו ב"ח פעלים רב ת"לענין לברך על אילנות מורכבים עיי' שו
 ץ"יעב שאילת ת")שו ץ"ויעב ס"ס( א"ח ט"הלק ת")שו יז'חאג י"מהר במחלוקת תלויה מורכבים אילנות

 ברכת לברך שאין, ט"הלק כדברי דהעיקר וכתב באם מברכים ברכת שהחיינו על פרי מורכב,ג("סס א"ח
 ברכת דיני פסח ערב בספר עוד וראה. )א"י אות ו"רכ בסימן ח"בכה וכ"כ. מורכבים אילנות על האילנות
ועיי' שו"ת יביע  (.ש"ע. האילנות כללות על שמברך כיון יברך ע"לכו דהכא דמחלק, א"י אות האילנות

 אומר או"ח ח"ה ס"כ.

 לקחו אם לבין שהחיינו עליהם לברך אין כן ועל,  ההרכבה נעשתה שבהם אילנות בין לחלק אמנם יש
 הדין שהוא נראה כ"וא. זו נטיעה פירות על שהחיינו לברך דאפשר, אחר במקום ונטעוהו מהמורכב ענף

 מקום מכל, הרכבה בהם שנעשתה אילנות על האילנות ברכת לברך שאין שאף, האילנות ברכת לענין
 סתם על לחוש ואין. האילנות ברכת עליהם לברך אפשר, בהם נעשתה לא שההרכבה מורכבים באילנות

 .הורכב שמא אילן

 ברכת לברך אמנם אפשר נראה דאסור,, השביעית בשנת באיסור שנטעוהו אילן לברך על ולענין
וכ"ש  .בשביעית האסורות עבודות באילן שנעשו, באיסור נעבדו אם ואף,  השמיטה בשנת האילנות
  )עיי' בכ"ז בארוכה בשו"ת אור לציון שם. וש"נ(.. נכרים של אילנות על אף לברך שאפשר

 לשדות יג( הלכה ברכות עשירי )מהלכות פרק מ"ובר לא לחודיה עלים הא פרח ( בפרמ"ג: "ומשמע30
 לא". גינה זרעוני הא פורחת אילנות וראה גנות או

להקל"  ברכות דספק גם ומה לברך אין גוונא בכל מרן הוראות דקבלנו בדידן אנן בברכ"י כתב: "אמנם
 .)דאין לברך לאחר גמר הפרי(

ך דוקא כשיש עדיין פרח, אבל כשנפל הפרח, אף שלא גדל הפרי ועיין כה"ח סק"ט, דהמנהג לבר
לגמרי, יש לברך בלא שם ומלכות. ועיי' שו"ת יביע אומר שם. ובביאור הגר"א פסק דהעיקר דאף לאחר 

 שגדלו הפירות מברך )ובמשנ"ב פסק דראוי לחוש לדעת הפרמ"ג וכו'(.

עיי' באה"ט לשו"ע שם. משנ"ב ס"ק ב'. ועיי' בהנסמן בשו"ת אור  –וצריך לברך על אילני מאכל דוקא 
 על שגם' כ( א"במג כתוב ה"ד ה"סרכ) וקציעה מור' לציון שם, ושם נתבאר גם הטעם בזה, עיי"ש. ובס
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בא"י אמ"ה שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם 
עד אחר שגדלו  33, ואם איחר לברך32ה ושנהבני אדם ואינו מברך אלא פעם אחת בכל שנ

 ".34הפירות, לא יברך עוד

והנה להלכה נפסק בלוח ברה"נ פי"ב לאדה"ז: "היוצא בימי ניסן וראה אילנות 
שמוציאין פרח צריך לברך ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום 

ואינו מברך אלא בפעם וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם 
ראשונה שרואה בכל שנה ואם חוזר ורואה אחר שלושים יום אילנות שמוציאים פרח 
יברך בלא שם ומלכות )כמו שנתבאר לעיל בכל בריות ואילנות טובות( ואם איחר מלברך 
עד שנפל הפרח וגדלו הפירות לא יברך עוד ויש חולקים בזה לכן טוב לברך בלא שם 

 ומלכות".

ר ברה"נ פי"ג הי"ד כתב: "היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח אבל בסד
צריך לברך ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם שלא חסר בעולמו כלום וברא בו בריות 
טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל 

 ".35שנה

____ 
עיי' בלקו"ש  –ש. וכ"כ בשו"ת להרות נתן שם(, אמנם אין ההלכה כן "עיי לברך יש דמלבלבי סרק אילני

 ט ומסקנא בדבר, וש"נ., שקו"116חכ"ג ע' 

 ח כתב דטוב לאמרו ברבים, והביא סדר שלם לברכה זו, עיי"ש.-( בכה"ח ס"ק ז31

יברך". ועיי' שו"ת להורות נתן שם.  לא אחרים אילנות על' דאפי משמע ( ועיין משנ"ב  ש"מדסתם32
  וש"נ.

' ראשונה. והיינו ( ובמחצה"ש שם: "אבל קודם שגדלו הפירות יוכל לברך ואפי' לא בירך בשעת ראי33
לדעת רמ"א בסי' רכ"ה בס"ג )"הרואה פרי חדש..מברך שהחיינו..ואם לא בירך בראי' ראשונה יכול לברך 
בראי' שני'", ועייג"כ תשובות מהרי"ל  סקמ"ג )הובא במשנ"ב(( אבל לדעת החולקים בסי' רכ"ה וכמ"ש 

לברך אם לא בירך בראי' ראשונה".  מ"א שם בס"ק ט' )"והר"מ וסמ"ק כתבו שאינו מברך"...( ה"ה דאין
ובכה"ח ס"ק י' הסיק דלכ"ע  אפי' אם ראה, יכול לברך, עיי"ש. אבל ראה בדה"ש סס"ו ס"ק יח, דלדעת 

 אדה"ז אין לברך לאחר ראי' ראשונה.

 עצמו בפני ברכה ברכתו ופירי פירי לכל הוקבע ( ולבוש פסק כב"י, וכתב טעם ע"ז וז"ל: "שכבר34
 האכילה". על העץ פרי בורא וברכת הראייה על שהחיינו כגון

 מאחר יודע הטבע מדרך לא...כי כאן לשלשים משלשים מברך דלעיל הני בכל גב על ובפרמ"ג: "אף
 ('ב ק")ס ז"בט ז"רכ בסימן עיין. ראשונה בראייה אם כי שמחה וליכא וגדל הולכים להיותן ליגדל שהתחילו

 קיימת".  השמחה דעדיין ל"י מברך גדלו שלא כל הכי אפילו שאיחר דכאן שכתב במה

( עיין בשו"ת מנח"י ח"י סט"ז דביאר דאפ"ל דניסן דוקא, ומ"מ זה שכתב הריטב"א ניסן לאו דוקא 35
היינו למקומות אחרים שרוב האילנות מוציאין פרח בחודש אחר, עיי"ש. ועפ"ז  –אלא כל מקום לפי ענינו 

 



 ו שנת הקהלה'תשע" ניסןי"א הבהיר הזך ויום 
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  ה.
 ה צריך לשאול רב מורה הוראה(למעשסיכום כהנ"ל לדינא )וכמובן ש

א( מברכים ברכת האילנות דוקא בימי חודש ניסן פעם אחת בשנה )נס' לעיל הע' 
( )לפי משנה אחרונה דאדה"ז, ואח"כ אין מברכים אפילו בלי שם ומלכות( )נס' לעיל 30

 (.24הערה 

ר על ב' מיני אילנות(, אבל מעיק –ב( לכתחילה יש לברך על ב' אילנות )ומה טוב 
 (.26הדין יכול לברך רק על אילן א' )נס' לעיל הערה 

ג( מברכים על אילן מאכל דוקא, שיש בה עדיין מפרחי הפרות, אבל אם הפרחים 
אינו  –נשרו, אך הפרות לא גדלו עדיין כל צורכן, מברך בלי שם ומלכות, ואם גדל הפרי 

 (.28מברך עליו )נס' לעיל הע' 

ך עליו, לא יברך אח"כ )עכ"פ בשם ומלכות( )נסמן ד( אם ראה אילן פירות ולא ביר
 (.31לעיל הע' 

ה( טוב לברך על אילן שמחוץ לעיר, אא"כ הוא זקן מופלג, או חלוש המזג, או שאין 
לו פנאי ולכן היודע שיהי' מחוץ לעיר במשך חודש ניסן ויראה שם אילני פירות, לא יברך 

 (.22שיבוא לשם )נס' לעיל הערה  מיד אף דזריזין מקדימין למצוות, אלא ימתין עד

 (.25ו( מותר לברך כשרואים דרך זכוכית )כגון חלון, והדומה( )נס' לעיל הערה 

 (.23ז( אין מברכים ברכת האילנות בשבת )נס' לעיל הערה 

אין מברכין עלי', וכן אילן המורכב, או שנטעוהו בשנת  –ח( אילן של ערלה 
 השמיטה.

ענף הנטוע מאילן המורכב, וכן אילן שנעבדה בשביעית, ט( אילן של ספק ערלה, וכן 
 (.27ט: נסמנו לעיל הע' -וכן אילן של נכרי, מברכין עליהם )ח

 (.35י( גם נשים )וקטנים( מברכות ברכה זו )נס' לעיל הערה 

יש לשאול רב מורה הוראה )עיי'  –יא( מדינה שרוב אילנותי' פורחין בחודש אחר 

____ 
ות, ומ"מ רק באותו חודש, וצריך בירור אצל רב מורה הלכה, גם לדעת אדה"ז תלוי בזמן פריחת רוב האילנ

ואיך נוהגין במדינות כאלו בפועל. ועייג"כ שו"ת הר צבי או"ח סקי"ח, דדן ג"כ בזה. ועיי"ש שדן ג"כ אם 
 דחייבות, וכן נוהגין(. –נשים חייבות בברכה זו אם לאו )ומסקנתו שם 
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  פוקונוסתות"ל  "כמים לים מכסים"וביאורים קובץ הערות 

 ובהנסמן שם(.   35לעיל הערה 

 

 בטעמי ההלכה:

 משום שמחת הלב על דבר שנתחדש משנה לשנה.א( 

 שבח הבריאה שברא הקב"ה.ב( 

א( אם ראה ולא בירך, האם צריך לברך שוב, בלא שם  –]ונפק"מ בין ב' טעמים אלו 
לאו ניסן  –ומלכות עכ"פ. וגם יש לתלות בזה אם ניסן דוקא או לא, דמצד שמחת הלב 

דוקא, אמנם מצד זה שהוא שבח להקב"ה, הרי ניסן דוקא, שהתקנה היא שבזמן דחודש 
ניסן יברך להקב"ה ברכת שבח על חידוש האילנות, וי"ל דטעם הב' הוא משנה האחרונה 

 [.36דאדה"ז

 

 

____ 
 ( עי' בכ"ז בבדי השלחן שם. וש"נ.36



 
 
 

 

 לזכות תלמידי ישיבתינו
 
 בוימגארטען מנחם מענדל

 יעקב יהודה ברוין
 יעקב יוסף גאלדשטיין

 הלל גרינבערג
 גרין מנחם מענדל

 יוסף מענדל היינץ
 יהודה לייב הכהן כהן

 לוינזון מנחם מענדל
 חיים לישנער

 פרעסקאט מענדלמנחם 
 קאהן מנחם מענדל

 ישראל הכהן שטאק
 ישראל הלוי גודמאן

 יעקב דייויד
 יובל יהושע חצרוני

 שניאור יהושע העשיל מאיעסקי
 אברהם אליהו פיל

 מרדכי צבי קראסניאנסקי
 לוי יצחק גינסבערג

 ישראל שניאור נחמן הכהן גרימברג
 לוי יצחק דריהם

 הורויץ מנחם מענדל
 שד"ב הכהן הענדל

 שד"ב ליבעראוו
 שמואל אייזיק רייצעס

 
 שיזכו לגרום נחת רוח רב לאבינו מלכנו משיחנו 

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
 ושיפעלו זירוז התגלות המיידית לעיני כל בשר 

 תיכף ומי"ד ממ"ש נא"ו!
  



 
 

  

  לזכות
 חברי המערכת שיחיו: 

 

 דרייליך  מנחם מענדלהת' השליח 
  בוימגארטען הת' מנחם מענדל

  הת' יעקב יהודה ברוין
 פרסקט הת' מנחם מענדל

 גינסבערג הת' לוי יצחק
 

 
 

 לזכות
 הילדה בצבאות ה'

 ריסא בת יהודית תחי'
 לרגל הולדתה ביום כ"ח אד"ש שנה זו

 שיגדלוה הורי' לתורה לחופה ולמעשים טובים
 

 
 
 

 לזכות הרה"ת ארי' זאב בן שלמה דרייליך 
 וכל משפחתו שיחיו

 שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א לעיר עדמאנטאן קאנאדא
 יהי רצון שיצליחו בעבודת השליחות בעירם

 ולהכין את מקומם ואת העולם כולו 
 לקבלת פני משיח צדקנו!

 הוקדש ע"י בנו הת' מ"מ שיחי' דרייליך חבר המערכת
 
 
 

 לעילוי נשמת 
 עוזר בן צבי, ציפורה בת מרדכי אליהו, אסתר פיגא בת ראובן, 

 אשר בן שלום, ושנכה לקיום הייעוד 
 "והקיצו ורננו שוכני עפר תיכף ומי"ד ממ"ש!

 
  ולזכות רפו"ש קלמן צבי בן שפרינצא פיגא

 יוסף יצחק בן ברכה
 
 

 
 לזכות הרה"ת זאב פרסקט וכל משפחתו שיחיו

  הוקדש ע"י הת' מ"מ שיחי' פרעסקאט חבר המערכת



 
 
 

 

 
 

  

 לזכות
 הנהלת ישיבתנו

 

 שליט"א אבצן שמואל ה"ח הרה"ת ר'הר
 שליט"א אייזנמאןמנחם מענדל  ה"ח הרה"ת ר'הר
 שליט"א יעסקיאמנחם מענדל מ ה"ח הרה"ת ר'הר

 שליט"א מטוסוב שמרי' ה"ח הרה"ת ר'הר
 שליט"א קראסניאנסקימנחם מענדל  ה"ח הרה"ת ר'הר

 ומשפחותיהם שיחיו
 

 לראות הצלחה רבה ומופלגה יהי רצון שיזכו 
 מתוך מנוחת הנפש והגוףבמילויתפקידיהם 

 ויגרמו נחת רוח רבלאבינו רועינו 
 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 ויפעלו זירוז התגלותו תיכף ומיד ממש

 

 
 לזכות 

 שליט"א  אהרן יעקב שווייהרה"ח הרה"ג הרב 
 וכל יו"ח שיחיו

 
 

 
 לזכות 

  בוימגארטעןשיחי'  פנחס שלמההרה"ח 
 וכל יו"ח שיחיו

 

 וכל משפחתו שיחיו בוימגארטעןשיחי'  יצחק יוסףלזכות הרה"ת 
 

 שיזכו לגרום נח"ר רב לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
 מתוך הרחבה בגו"ר ולקבל פני משיח צדקינו

 

 הוקדש ע"י הת' מ"מ שיחי' בוימגארטען חבר המערכת
 
 
 
 



 
 

  

  לזכות

  התלמידים השלוחים
 דישיבתינו

 
 הת' יעקב יוסף איידלמאן 

 הת' שלמה זלמן ברוין 
 הת' יעקב גרינבערג

 הת' לוי יצחק שי' הורוביץ
 הת' מנחם מענדל דרייליך 

 ירקינדצהת' מנחם מענדל 
 הת' ברוך סעדי' ליבעראוו 
 הת' מנחם מענדל לישנער
 הת' מנחם מענדל פערל 

 הת' יוסף קארצאג
 הת' שניאור זלמן צמח ראפ

 שיחיו
 

 
 ולמדניםשיזכו להיות חסידים יראי שמים 

 לנחת רוח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
  –השליחות היחידה  –שימלאו את שליחותם 

 להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו 
 בפועל ממש

 
 

 
 לעילוי נשמת

 שרה רבקה רחל בת מנחם מענדל
 יא אדר א תשע"ונפטרה 

 
 

 



 
 
 

 

  



 
 

  

 
 

 

 
 

 לזכות
 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א
  מלך המשיח

 

 וארבע עשרהלרגל יום ההולדת המאה 
 

 

 -יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו התמימים בפרט 
  -משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל בכלל 
 ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

 וישמיענו נפלאות מתורתו
 "תורה חדשה מאיתי תצא"

 תיכף ומיד ממש
 בגאולה האמיתית והשלימה

 
 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 
 


