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פתח דבר
והודיה להשי"ת הננו שמחים על הזכות הנפלאה שנפלה בחלקנו, למלא את בשבח 

את רצון קודשו של אבינו מלכנו, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ולהגיש 
לקהל חובבי התורה ולומדיה את קובץ שערי ישיבה ט"ז, ובו פלפולים וחידושים מאת 
– ישיבת  רבנן ותלמידיהון – תלמידי הישיבה, בוגריה וצוות הרבנים דישיבתנו הק' 

חסידי חב"ד ליובאוויטש בעיה"ק צפת תובב"א.

כידוע וכמפורסם, ענין כתיבת חידושי תורה והוצאתם לאור, הוא אחד מהענינים 
אותם חידש נשיא דורנו – כ"ק אד"ש מה"מ – בדור השביעי. כאשר הוא בעצמו עמל 
וטרח לייסד ולטפח את המנהג עוד מראשיתו, עד שהפך לדרך של קבע בקרב לומדי 

התורה בעולם בכלל ובישיבות חב"ד ליובאוויטש בפרט.

גודל מעלת כתיבת חידושי תורה והפצתם, נתבאר בארוכה בתורתו של כ"ק אד"ש 
שיש  העצומה  ההשפעה  גודל  את  ומסביר  מבהיר  שם  ואגרותיו,  בשיחותיו  מה"מ1, 
להדפסת קבצים אלו, הן בהוספה ניכרת בחיות ותענוג בלימוד תורתנו הק' בין כותלי 
הישיבה, והן בהעלאה על נס את ישיבות הקודש תומכי תמימים, המצמיחות פירות 
ידי זה מזרזים ומקרבים את  משובחים בלימוד התורה. ועוד והוא העיקר, אשר על 

קיום היעוד – "תורה חדשה מאתי תצא" בהתגלות משיח צדקנו בקרוב ממש.

ואכן, במשך כל עשרות שנות נשיאותו חוזר מלכנו ומעודד ותובע שוב ושוב, אשר 
תלמידי התמימים יעלו מחידושיהם על הכתב בכל מקצועות התורה ויפרסמום בשער 

בת רבים.

"הערות  בשם  הנקראים  התורה  חידושי  קבצי  עשרות  את  לציין  המקום  כאן 
התמימים ואנ"ש", שיצאו לאור ע"י ישיבתנו במהלך השנים, כאשר בשנה זו יצאו לאור 

 ;249 עמ'  ח"א  תשמ"ח  השיחות  ספר  ראה   )1
ספר השיחות תנש"א עמ' 271; שיחות קודש תשנ"ב 

לקובץ  בהקדמה  באריכות  וראה   ;249 עמ'  ח"א 
"אהלי תורה" חוברת כ"ג.
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2( כמה מהפלפולים שהודפסו בקבצים הנ"ל הובאו בספר זה ביתר אריכות והסברה.

התורה,  מקצועות  בכל  וביאורים  חידושים  הערות,  הם  אף  הכוללים  קבצים,  שבעה 
ליקטנו  המעיינים  ציבור  ולתועלת   )!( עמודים2  מ-800  למעלה  על־פני  המתפרסים 

בספר זה כו"כ הערות נבחרות ונדפסו כהוספה לשער נגלה.

הקובץ: שער דבר מלכות – מתורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בראש 
על עניני מסכת גיטין: בקשר עם דיני שליחות בגט הנזכרים במסכת – שיחתו 
היסודית של כ"ק אד"ש אודות ג' הדרגות בשליחות ובגדר חלות שם שליח מהתורה. 

השיחה נדפסה בלקו"ש חל"ג ע' 113 ואילך.

בקשר עם סוגיית שמיטה המוזכרת במסכת ובשייכות לשנת שמיטה בה נמצאים 
– שיחה נוספת המבארת גדר חיוב שמיטת קרקעות ושמיטת כספים, אי הוי 'אפקעתא 

דגברא' או 'אפקעתא דמלכא'. השיחה נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 286 ואילך.

כמו"כ הוספנו בשער זה, שני מכתבי כ"ק אד"ש לר' ישעיהו הלוי הורוויץ העוסקים 
בעניני מסכת גיטין. כפי שניתן להבין, מכתבים אלו הם חלק ממסכת התכתבויות בין 
כ"ק אד"ש לר"י הורוויץ; המכתב הראשון המובא כאן הינו המשך למכתב קודם בו 
מעיר כ"ק אד"ש לרי"ה מספר הערות על ספרו 'פרד"ס הארץ' )ח"א( – חלקם בעניני 
גיטין, ובמכתב זה מסביר כ"ק אד"ש את אחת מהערותיו במכתב הנ"ל ומנמקה ביתר 
דברי  על  הרי"ה  של  לשאלותיו  מתייחס  כאן  המובא  השני  המכתב  והרחבה.  ביאור 
כ"ק אד"ש במכתב הנ"ל אותם פרש במכתב לכ"ק אד"ש, ובמכתב זה מגיב כ"ק אד"ש 

לשאלותיו ומשיב לו עליהן.

בין הנושאים המבוארים במכתבים אלו, בולט ביאורו של כ"ק אד"ש בענין אחריות 
עדי החתימה, הגדולה מאחריות עדי המסירה – בנוגע לשטר הגט.

לחביבותא דמילתא הדפסנו כאן בפרסום ראשון )מכת"י מעתיק( פסקי דינים על 
אה"ע )הלכות גיטין( מכ"ק אדמו"ר האמצעי נבג"מ זי"ע, ונסדר בשער בפ"ע. 

כמו כן הוספנו מכתב מהרה"ג ר' דוד יעקבסאהן – רב ומו"צ בליובאוויטש בעת 
ישנים.  ונסדר בשער דובב שפתי  – לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב בעניני מקוואות,  ההיא 
תודתנו נתונה להרה"ת שלום יעקב שי' חזן, חבר מערכת "אוצר החסידים", שהמציא 

לידינו את הכת"י הנ"ל.

ובהמשך לזה פלפולי התלמידים ורבני הישיבה שנחלקו לו' שערים:

א. שער הנגלה - ובו פלפולים בחלק הנגלה שבתורה, רובם בשייכות למסכת גיטין 
שנלמדה בשנה האחרונה בכל ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש ברחבי תבל.
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וש"פ  מצורע  תזריע  ש"פ  מלכות  דבר  ראה   )3
בלק ה'תנש"א ועוד.

4( מכתב כ"ק אד"ש לכינוס השלוחים השמיני 
באה"ק - ה'תשמ"ז, מופיע בתחילת הספר.

5( ראה לקו"ש חלק ל ע' 170 ואילך. ובכ"מ.
6( ראה כתר שם טוב בתחילתו.

7( היום יום כ"ד סיון ובכ"מ.
8( ראה תפארת לוי יצחק עמ' נט, ובארוכה ראה 

לקו"ש חכ"ז עמ' 24 ואילך, ועוד.

וכהוספה לכך הבאנו כמה מההערות המובחרות שנדפסו בקבצי "הערות התמימים 
נתונה למערכת הערות  גיטין. תודתנו  ואנ"ש" דישיבתנו הק' על פרק קמא דמסכת 

התמימים ואנ"ש דישיבתנו שהמציאו לידנו הערות אלו.

רובם  בפועל,  למעשה  ומנהג  הלכה  ובירורי  שקו"ט  ובו   – ומנהג  הלכה  שער  ב. 
בשו"ע רבינו הזקן ובמנהגי רבותינו נשיאנו.

שבתורה,  ומשיח  גאולה  בעניני  וביאורים  חידושים  ובו   – ומשיח  גאולה  שער  ג. 
ובפרט בתורתו - מאמרים ולקוטי שיחות - של נשיא דורנו.

ונקבעו בשער בפני עצמו ע"פ הוראתו של מלכנו שלימוד זה הוא הדרך הישרה 
לפעול התגלות וביאת המשיח בפועל3, ושבאמצעות לימוד ענינים אלו ניתן "לחיות 

עם הזמן דימות המשיח" ועי"ז להביא את התגלותו בפועל ממש.

וב"ה זכינו שישיבתנו התברכה בכך שהיא "מפורסמת במעלות שבה, ובפרט בנוגע 
להגאולה שאליה קיווינו כל היום"4 – בלהט המיוחד בעניני גאולה ומשיח ולימודם, 
הן במסגרת סדרי הישיבה הקבועים והשיעורים ברבים המוקדשים לכך, והן בלימוד 

התלמידים בזמנם הפנוי.

הכנה  שהיא  החסידות  תורת  התורה,  בפנימיות  ביאורים  ובו   – חסידות  שער  ד. 
המשיח  למלך  הבעש"ט6  וכהבטחת  תצא5,  מאתי  חדשה  תורה   – משיח  של  לתורתו 

שע"י הפצתה אתי מר – משיח צדקנו.

ה. שער תורתו של משיח – ובו ביאורים ועיונים בתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א – 'תורתו של משיח', וקבענום בשער בפני עצמו כיון שע"י הלימוד בתורתו 
אתם  "אותי  שעי"ז  החסידות8  בתורת  ומבואר  אליו,  ההתקשרות"7  היא  בזה  "הנה 
לוקחים". ועוד ועיקר שהיא "תורתו של משיח" לה אנו זוכים כבר עתה בזמן הגלות 
כהכנה וטעימה מ"תורה חדשה מאתי תצא" שיגלה כ"ק אד"ש מה"מ בגאולה האמיתית 

והשלימה.

כמובן ופשוט אשר כמתאים לתלמידי התמימים אשר להם קָאך והתלהבות מיוחדת 
בלימוד תורתו של כ"ק אד"ש מה"מ ובעיון ופלפול בה, כולל הקובץ בכל השערים 
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הפלפולים  נכנסו  זה  ובשער  התורה,  מקצועות  בכל  מלכנו  בתורת  רבים  ענינים 
שנסובים כולם סביב תורתו של משיח.

ו. שער שונות – ובו ביאורים וסיכומים בנושאים שונים.

*
בשנה זו נסתלק מאיתנו בחטף הרה"ג הרה"ח הרב מרדכי שמואל ע"ה אשכנזי, רב 
ומד"א דכפר חב"ד וחבר בי"ד רבני חב"ד בארה"ק. מנהגו של הרב ז"ל היה, למסור 
ביום זה – כ"ג טבת, יָארצייט אביו הרה"ח ר' משה ע"ה – שיעור בישיבתנו הק', אך 
לצערנו זמן קצר טרם השיעור התקבלה הבשורה המרה על הסתלקותו של הרב ז"ל.

בקשר לכך, הבאנו כהוספה חלק משיעוריו של הרב ז"ל שנמסרו בישיבתנו הק'. 
יהיו הדברים לעילוי נשמתו, ובמהרה בימינו נזכה לקיום היעוד "הקיצו ורננו שוכני 

עפר" והוא בתוכם בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש.

וברכתנו שלוחה לבנו הרה"ג הרה"ח מאיר שליט"א – ר"מ בישיבתנו הק' מעל שני 
עשורים, שנתמנה למלאות את מקום אביו כרבו של כפר חב"ד, שיזכה להאריך ימים 
על ממלכתו מתוך שלוה ונחת ושיזכה להנהיג עדתו לקראת ביאת כ"ק אד"ש מה"מ 

תיכף ומיד ממש.

 *
בכתיבה כאן  לאור,  ההוצאה  במלאכת  שסייעו  אלו  לכל  תודה  להביע  המקום 

ובהגהה, ובראשם: הגה"ח יוסף יצחק ווילשאנסקי, ראש ישיבתנו; הרה"ג מנחם 
שלום דובער וואלף, נו"נ ומשפיע בישיבתנו;  מענדל הלפרין, נו"נ בישיבתנו; הרה"ג 
הרה"ג מאיר ווילשאנסקי, ר"מ ומשפיע בישיבתנו; הרה"ג חיים יצחק אייזיק לנדא, ר"מ 

בישיבתנו והרה"ג חיים הלל שפרינגר, משגיח ונו"נ בישיבתנו.

את ובעומדנו  המייצר  סדן  תמימים',  'תומכי  התייסדות  יום  בין  זכאים,  בימים 
תלמידי התמימים 'חיילי בית דוד' - ולאחר שזכינו לבשורה אשר בדורנו, 
דור השלישי לאדמו"ר מהורש"ב נ"ע מייסד הישיבה, כבר נסתיימה עבודת המלחמה 
באלו אשר חרפו עקבות משיחך, ואוחזים כבר ב"ברוך ה' לעולם אמן ואמן", "ראה 
ביאת המשיח ואמר שירה" - ליום בו נתלו שני המאורות הגדולים, מורנו הבעש"ט 

ואדה"ז, שגילו את תורת החסידות תורתו של משיח,

המר  זה  גלות  לסיום  שנזכה  יה"ר  זכאי",  ליום  זכות  "מגלגלין  הכלל  ע"פ  הנה 
וההעלם וההסתר הכי גדול, שנזכה לראות את מלכנו, מלך המשיח שליט"א, בעיני 
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בשר הגשמיות, ותיכף מי"ד נזכה למימוש כל דבריו הק' ובכללם הנבואה: "לאלתר 
לגאולה, ותיכף ומיד ממש, הנה משיח בא", באופן אשר "מלך ביופיו תחזינה עיניך 
והיו עיניך רואות את מוריך", "אור פני מלך חיים" בהתגלותו השלימה והמיידית תיכף 

ומי"ד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

המערכת

ימֹות המשיח. ט"ו־ח"י אלול
יום התייסדות "תומכי תמימים", ויום הולדת שני המאורות הגדולים

ה'תשע"ה )הי' תהא שנת עת הגאולה(
עיה"ק צפת תובב"א





מוקדש

לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו – התמימים בפרט

משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל – בכלל

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

וישמיענו תורה חדשה מפיו

בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומי"ד ממ"ש



נדפס על־ידי תלמידי התמימים
ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש – צפת





ומינה  בחר  שהקב"ה  שזכינו  הדור,  אנשי  לכל  לפרסם  צריכים 

בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, 

שיהי' ה"שופטייך" ו"יועצייך" ונביא הדור, שיורה הוראות . . עד 

- הנבואה העיקרית - הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד 

ממש "הנה זה )משיח( בא".
)משיחת ש"פ שופטים ה'תנש"א - מוגה - תרגום מאידית(
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בין חתימה במחובר לחתימה שלא לשמה / מקשה לשיטת המהר"ם שיף ע"פ דברי רעק"א 
ומעיין בסברת שיטתו / מבאר שיטתו בהקדים הבירור לסיבת הפסול דחתימה שלא לשמה 
/ ע"פ הנ"ל - הסברת מחלוקת רעק"א והמהר"ם שיף / מתרץ ע"פ הנ"ל שיטת המהר"ם שיף 
כהנ"ל הקושיא  ע"פ  נוסף  באופן  / מתרץ  סופר  ידי  הנאמנות דכתב  גדר  בהקדים הסברת 

מהמשנה הנ"ל - לשיטת המהר"ם שיף

166 .......................... מחלוקת ר"מ ורבנן במשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין
הת' אברהם וילהלם

מעיין בשיטת רבנן כשהשליח לא אמר בפ"נ ובפ"נ / מביא ג' שיטות הראשונים בזה / מוכיח 
דרש"י ס"ל כתוס' הרא"ש והר"ן / מעיין האם אמרינן בגירושין ד"אדעתא דרבנן מגרש" / 
עפ"ז מבאר סברות ג' שיטות הנ"ל ומבאר מחלוקתם / מבאר ע"פ כ"ז האם מהני לרבי מאיר 

נתינה שניה

175 ....................................................... החילוק בין איסור קבוע לאסור זמני
הת' מנחם מענדל נמירובסקי

מביא ההוו"א והמסקנא בגמ' גבי "והאכילוהו דבר גדול" / מביא דעת תוס' בזה / מקשה 
שיעורים'  ה'קובץ  ביאור  מוסיף   / שיף  המהר"ם  ביאור  ע"פ  בדוחק  ומיישב  תוס'  לשיטת 
בדברי תוס' / מביא ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בתוס' / מקשה מביאור כ"ק אד"ש במק"א / 
מקדים דברי אדמו"ר הזקן בתניא / מביא דברי כ"ק אד"ש דבדבר איסור ישנם ב' ענינים / 
מוכיח מדברי אדמו"ר הזקן באגרת הקודש ומרחיב בזה / מסיק שישנם ג' גדרים במאכלות 
/ מוסיף להקשות  והקושיא בדברי כ"ק אד"ש  / מבאר דעפ"ז את"ש דברי התוס'  אסורות 
בשיטת תוס' ומיישב עפ"י הביאור הנ"ל / מביא שיטת רש"י דפליג על תוס' / מקשה לשיטת 

רש"י מההוכחות לשיטת תוס' / מיישב זאת כפי ביאור הר"ן

גדר כיבוש סוריא.............................................................................. 183
הת' לוי יצחק דינרי

מביא הסוגיא בגמ' דסוריא כא"י לשביעית ומעשר / מביא סתירה הנראית בדברי הרמב"ם 
/ מביא ביאור ה"מקדש דוד" דעזרא כבש את סוריא ודוחהו / מביא ביאור ר' חיים ומקשה 
על ביאורו ג' קושיות / מביא ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בהפרש שבין כיבוש ראשון לכיבוש 
עזרא ומבאר עפ"ז ומיישב דברי ר' חיים / מקשה על ביאור הנ"ל ומיישב ע"פ כמה הדגשים 

בביאור כ"ק אד"ש



XX

192 .............................................................. בשלושה דרכים שוותה סוריא
הת' אהרון סאמינסקי

מביא ביאור התוס' גבי שימוש המשנה בל' זכר בנוגע לסוריא / מביא את דברי מהרש"א 
על כך / מחלק בשיטות ומרחיב בסברותיהם / מקשה מהגמ' בר"ה על שיטת תוס' / מיישב 
הקושי עפ"י ביאור הנ"ל / מקשה עוד לתוס' ומהרש"א מהמשך סוגיית הגמ' ומתרץ / מביא 
/ מיישב הסתירה עפ"י שיטת תוס' ומעמיד המהרש"א  סתירה העולה בדברי התוס' טו"ך 

בקושיא / מבאר דעת המהרש"א עפ"י דברי ה'קיקיון דיונה'

שיטת ר"מ בענין "פלגינן דיבורא".......................................................... 198
הת' דוד אקסלרוד

מביא דברי הגמ' דרבא כר"ש ס"ל ופירכת הגמ' ע"כ / מקשה על פירכת הגמ' / מחדש ביאור 
בפירכת הגמ' ומוכיח כן ברש"י הכא / מביא דברי רע"ב ומקשה עליו / מיישב עפ"י הביאור 
הנ"ל וס"ל כרש"י / מביא שיטת ר' שמשון משאנץ ומקשה עליו / מיישב שיטתו עפ"י הביאור 
הנ"ל דס"ל כרש"י / מביא דברי התוס' והטור ומסיק דלא ס"ל כדעת רש"י / מביא קושיית 
התוס' על רש"י ומיישב עפ"י הביאור דלעיל / מביא קושיית הר"ן על הרי"ף ופירוקו / מסיק 
דס"ל לר"ן כשיטת התוס' )הרי"ף והרשב"א( / מביא קושיית רע"א על רש"י / מיישב עפ"י 

ביאור הנ"ל בשיטת רש"י

בענין תלות וגדר מצות שמיטה דאורייתא................................................ 205
הת' שלום טל

ובביאת  בטלה(  )דלא  הארץ  בקדושת  דתלוי  שמיטה  חיוב  בתלות  הרמב"ם  שיטת  בירור 
כולכם / מביא שיטת רש"י דתלוי רק בקדושת הארץ )דבטלה( / מבאר שיטת רש"י בהקדמת 
ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בענין אופן הקנין דא"י / מבאר שיטת רש"י ע"פ ביאור מהר"י בן 
מלכי צדק דקדושת הארץ תלויה בכך שיהיו ישראל שרויים על אדמתם / שיטת ר"ח דתלוי 
בכך שא"י תהיה בידי ישראל / מקשר שיטות הרמב"ם ורש"י בשני טעמים לחיוב שמיטה 
בדברי כ"ק אד"ש / מוסיף די"ל דבזה תלויים שני האופנים בהפקר דשמיטה / מקשה על 
שיטת ר"ח בב' אופנים / מבאר שיטתו ע"פ דברי כ"ק אד"ש בענין החילוק באופני הבעלות 
על א"י / מעיין בחיוב שמיטה בימינו לג' שיטת הנ"ל / מביא מחלוקת נוספת בין שיטות הנ"ל 

בענין התחלת מנין שנות השמיטה לע"ל ומקשרה במחלוקתם הנ"ל

220 ......................................................... שיטות הראשונים בגדר מין קללה
הת' אברהם מ"מ בטוניאשוילי

מביא מהגמ' ב' לישנות מה הם 'נובלות' / חוקר כאיזה מהם מסיקים להלכה / לומד ברש"י 
וס"ל  / מסיק ברמב"ם דחלוק על רש"י  ה'חכמת שלמה'  כן בדברי  ומוכיח  כהלישנא קמא 
עפ"י  ומיישבה  ירוחם'  'רבינו  דברי  על  יוסף'  ה'בית  קושיית  את  מביא   / בתרא  כהלישנא 
הביאור בפלוגתת רש"י והרמב"ם / מביא סברת 'רבינו יונה' בזה / מסיק דישנם ב' מינים 
בגדר 'מין קללה'  ולומד ברש"י כאופן הא' / מביא דברי הב"ח בפלוגתת הראשונים ומעמיד 
רש"י בדעת יחיד / מקשה בדברי הריו"נ / מבאר סברת הי"א שבריו"נ / מביא דעת ה'טור' / 
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מעלה נפק"מ בשיטת רש"י ושאר הראשונים / מיישב דעת הריו"נ / מבאר פלוגתת הראשונים 
באופן אחר

מקור הדין דשאילת שלום בהזכרת ה'..................................................... 229
ר' שמואל ללום, מבוגרי הישיבה

מביא השקו"ט בגמ' בלשון המשנה "ואומר" / מביא שיטת רש"י ומבארה בפשטות / מעלה 
סתירה הנראית בשיטת רש"י / מקשה בפשט דברי הגמ' / מביא סוגיא זו דמס' מכות / מקשה 
בטעם השינוי בין סוגיא דהכא להתם / מביא קושיית וביאור מהרש"א בפשט הגמ' דהכא 
/ מביא המשך ביאור המהרש"א בסוגיא / מקשה בכו"כ ענינים לשיטת המהרש"א / מבאר 
/ מבאר  רש"י  בשיטת  דלעיל  הסתירה  מתווך  עפ"ז   / כולה  בגמ'  והשקו"ט  הסוגיא  מהלך 
בהרחבה שיטת המהרש"א / מבאר השקו"ט בסוגיא במכות ומדגיש החילוק שבין ב' הסוגיות 

/ מביא חילוק נוסף בזה ומבאר שורשו

238 ........................................................ הערות קצרות על פרק 'המביא גט'

שער הúכה ומנהג
263 ........... גידם שאין לו גובה בשר במקום הקיבורת - מה דינו לענין הנחת תפילין

הרב גדליהו אקסלרוד, אב"ד ורב קהילת חב"ד חיפה

מביא השאלה מה דינו של גידם שזרועו חסרה עד מעל למרפק ובמקום הקיבורת אין גובה 
בשר / מביא דברי הרמב"ם דקיבורת הוי הבשר התופח שבמרפק / מקשה דלכאורה אי אין 
קיבורת - לא חשיבא כיד לגבי חיוב הנחת תפילין / מביא דברי הדרכי משה דאם נקטעה 
שמאלו - אפי' נשאר מקום בזרוע פטור / מביא דעת התוס' החולקים על הרמ"א / מביא 
קושיית המג"א על הרמ"א מהא דשנינו בגמ' דפטור / מביא דעות כמה פוסקים הסוברים 
דפטור לגמרי / מביא כמה דעות הסוברות דיניח על הקטועה / מתרץ קושיית המג"א על 
הרמ"א דבגמ' איירי )לשיטתי'( דאין לו יד לגמרי ודעת אחרים היא דמניח בקיבורת דשמאל 
יניח  בנדו"ד  ע"כ  כאיטר  יותר חשיב  חזקה  הימנית הקטועה  ידו  דאם  הצ"צ  דברי  מביא   /
ראיית  על  / מקשה  יותר משמאלו  חזקה  אי  נפק"מ  ע"כ דלכאורה מאי  / מקשה  בשמאלו 
הצ"צ מלולב / מבאר כשיטת הצ"צ אך באו"א / מביא דעות הפוסקים דהנחת תפילין תלויה 
בכתיבה ודעות החולקות ע"כ / מביא חילוק בשבות יעקב אי נולד בעל מום או לא / מבאר 
סתירה בדברי המשנ"ב / עפ"ז מיישב דברי הצ"צ / מביא פסק הארץ צבי בשאלה דלעיל 
דיניח על הקטועה / מביא דעת המאירי דגמרינן מגמ' דידן ע"כ פטור מתפילין / מכריע 

דיניח בשמאלו כי כן דעת המקובלים

284 .................................................................. אמירת הלל קודם התפילה
הרב שבתי יונה פרידמן, נו"נ בישיבה

מביא דברי המג"א בנכנס לביהכנ"ס סמוך להלל שיאמר הלל עם הציבור קודם תפילתו / 



XXII

מביא דין זה משו"ע אדמו"ר הזקן / נראה כן גם ממענה כ"ק אד"ש מה"מ / מבאר מכמה 
טעמים דאין כוונת כ"ק אד"ש כפס"ד המג"א / מקדים כמה דיוקים בלשון אדה"ז בנידון / 
מבאר שדין זה )לקרוא הלל עם הציבור קודם התפילה( אינו מצוה מן המובחר / מדייק כן 
מכמה לשונות של אדה"ז / מבאר באופן נוסף מדוע אין חיוב כ"כ בדין זה / מבאר שמצד 
פנימיות התורה )דעת האר"י והמקובלים( הדילוג בסדר התפילה מושלל בתכלית / מוכיח כן 
גם מפסק דין כ"ק אד"ש דאין לדלג בפסוד"ז ע"מ להתפלל שמו"ע במנין / מסיק דמהמענה 
הנ"ל  כל  / מעמיד  הנ"ל דכ"ק אד"ש משמע שאין לקרוא הלל עם הציבור קודם התפילה 
ביו"ט משא"כ בר"ח / מבאר המענה דכ"ק אד"ש באופן אחר / מכריע מכמה מקורות ויסודות  

שאין לומר הלל עם הציבור שלא כסדר התפילה

293 ..................................................................................... בגדר איטר
הת' שלום פופר

או שמאל דממילא חשיב  ימין  זרוע  לו  אין  אי  נפק"מ  מביא קושיית הצ"צ על רש"י דמאי 
הזרוע כתרווייהו / מביא חידוש הצ"צ דאיטר היינו מי שיש לו ב' זרועות / מקשה על דברי 
הצ"צ מדין שולט בשתי ידיו / מקשה על ראיית הצ"צ מדין לולב / מקדים לבאר מחלוקת 
רבי ורבנן ודעת רש"י והרמב"ן / מבאר גדרו של איטר בדעת הצ"צ / מבאר עפ"ז דין שולט 

בב' ידיו ומביא ראיה מדעת הרמב"ן הנ"ל / עפ"ז מיישב קושיותיו

שער גאוúה ומשיח
בירור השיטות במקור לתחיית מתים...................................................... 305

הת' יוחאי דניאל

מביא המקור לתחיית המתים לשיטות הרס"ג והרמב"ם / מביא שיטת רש"י בסוגיית הגמ' 
בסנהדרין / מקשה לדברי רש"י / מביא בירור שיטת רש"י במפרשים / מבאר שיטת רש"י 
/ דוחה הביאור עפ"י דברי כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש / מבאר עפ"י דברי כ"ק אד"ש מה"מ 
בלקו"ש במקום אחר / מקשה לדעת הרמב"ם / מבאר שיטת הרמב"ם עפ"י דברי ה'בארות 

מים'

313 ................................................... לימוד הלכות מלך המשיח מבן כוזיבא
הת' יוסף יצחק חנניה הכהן כהן

מקשה על ראייתו של הרמב"ם מבן כוזיבא לגדרו של משיח אף שבזמנו לא הי' בית המקדש 
ולא קיבץ נדחי ישראל / דוחה הנסיון לתרץ דרע"ק החזיק את בן כוזיבא רק ל"חזקת משיח" 
ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ / מוסיף ומקשה בעומק יותר כיצד יתכן מצב שישנו משיח ודאי 
אך לא הגיעה עת הגאולה / מביא מענה כ"ק אד"ש דהי' קס"ד דרע"ק שהיא תחילת תקופת 
גילויו והדרוש ביאור בזה / מבאר הנ"ל ע"פ דברי כ"ק אד"ש דדעת ר"א היא חידוש שנתחדש 
לאחר זמן / עפ"ז מסביר מענה כ"ק אד"ש הנ"ל / מביא אופן לבאר מה שהחזיקו בן כוזיבא 
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למשיח אף שלא קיבץ נדחי ישראל ודוחהו / מבאר זאת ע"ד ביאור הנ"ל בענין בניית בית 
המקדש

320 ..................................................................... ביאור בד"מ פרשת 'בא'
הת' מנחם מענדל ליפש

 / בסי"ג  אד"ש מה"מ  כ"ק  דברי  את  בפשיטות  / מבאר  בשיחה  החידוש  נקודת  את  מחדד 
מבאר חידוש זה לאורך השיחה כולה / מבאר בענין ד"בא אל פרעה" דקדושה - הכנה למ"ת 
/ מוכיח כן מסעיף ח' - נשי"ד ממוצע המחבר / מוסיף דיוק מענין 'התגלות משיח' - שיחת 

ש"פ וירא תשנ"ב / מבאר ענין "הדיבור אינו בגלות"

הדיוק בלשון - "התחלת, אמצע וסיום השליחות"........................................ 330
הת' מנחם מענדל הכהן רייכמן

בענין ראש  כ"ק אד"ש  ביאורי  / מביא  דיוקים  ומדייק כמה  כ"ק אד"ש מה"מ  מביא שיחת 
אמצע וסוף / משוום לג' שלבי השליחות / מבאר החשיבות שבכ"א משלבי השליחות / עפ"ז 
משמעות  מבאר  כהנ"ל  ע"פ   / השלבים  ג'  בענין  אד"ש  כ"ק  בשיחת  הלשון  אריכות  מבאר 

העבודה ד"לקבל" פני משיח צדקנו

תענית אסתר - אם תיבטל לימות המשיח................................................ 337
הת' מנחם מענדל הכהן רייכמן
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ממדידה והגבלה / עפ"ז ביאור שתי צדדי הספק

שער חסידות
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הרב אשר גרשוביץ, משפיע ונו"נ בישיבה
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לתקנו / מביא דברי אדמוה"ז בלקו"ת שבשבת אין האדם פועל בירור במאכל הגשמי אלא 
עולה הוא בדרך שונה / מקשה מהו ענינה של אותה המשכה המעלה את המאכל הגשמי 
ובמה זה מתבטא / מעלה סתירה הנראית מדברי הצ"צ בדרמ"צ / מקדים לבאר ענין עליית 
העולמות הנפעלת בשבת / מביא דברי אדמו"ר הזקן בב' אופנים בבירור ועליית המאכל / 
בין  ומבאר בזה החילוק  / מרחיב הביאור  ותשובת אדה"ז  זה  מביא קושיית הצ"צ לביאור 

העבודה דחול להעבודה דשבת / מיישב הסתירה מדברי הצ"צ

שער תורתו שú משיח
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השאילה באו"ת / מביא דחיית כ"ק אד"ש לביאור 'לשיטתיהו' זה מכמה טעמים / מחלוקת 
פלוגתתם   / בנבואה  או  בגשמיות  ותומים'  ה'אורים  מענה  אי  הרמב"ם  על  והראב"ד  רש"י 
באופן מענה התשובות ע"י הכהן / מביא ב' שיטות בדעת הרמב"ם גבי האו"ת / מבאר דברי 
כ"ק אד"ש בדעת הרמב"ם באופן חדש / מסכם את ג' השיטות השונות שישנם בדעת הרמב"ם 

/ מביא קושיית כ"ק אד"ש בצפע"נ והיישוב בזה
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סברא לומר שאליעזר הי' שדכן והתירוץ ע"ז ומקשה עוד / ביאור הטעם שאברהם לא רצה 
יפות" / הביאור ע"כ  להידבק באליעזר לב' משיטות הנ"ל / ביאור בהנ"ל לשיטת ה"פנים 
שאברהם לא רצה להידבק אף שאליעזר נהיה ברוך / מקשה כמה קושיות בגדרו של אליעזר 
/ מבאר שהיה גם שליח וגם בטל בתכלית להמשלח / מבאר בד"א בב' הגירסאות ב"אני )לא( 

נבראתי )אלא( לשמש את קוני"

423 .......................................................... גדרו של אליעזר - שליח או שדכן
הת' מנחם מענדל הכהן רייכמן

מביא קושי שנתקשו כו"כ כיצד מכריע כ"ק אד"ש מה"מ דאליעזר היה שליח / מביא טענות 
 / ממש  וקרוב  כמותו  שליח  שהיה  הצד  מביא   / ורחוק  נפרד  אליעזר  להיות  אד"ש  כ"ק 
מבאר ענינו של שליח שהוא שילוב של מציאות מחד וביטול מאידך / מקדים ביאור הצורך 

שהשידוך יעשה ע"י אליעזר דוקא ולא ע"י אברהם / מבאר עפ"ז כהנ"ל

שער שונות
435 .............................................. לשיטתי' דהרמב"ם והראב"ד בכמה ענינים

הת' שלום פופר

מחלוקתם  מביא   / והראב"ד  הרמב"ם  במחלוקות  ב'לשיטתי''  יסוד  מעמיד  ראשון:  חלק 
בהגדרת ענינו של משיח ומבארה ע"פ היסוד הנ"ל / מביא מחלוקתם בדין הטועה בפירוש 
האגדות - האם הוא כופר ומבארה / מבאר מחלוקתם בענין אם להתחיל דבר ולא לגמרו / 

מבאר פלוגתתם האם התכלית )עוה"ב( לנשמות בגופים או ללא גופים

יחידים מצטרפים למציאות חדשה משא"כ להרמב"ם  חלק שני: מעמיד שלשיטת הרמב"ם 
/ עפ"ז מבאר מחלוקתם האם תשובה מועלת לעיר הנדחת / מביא מחלוקתם בענין אימתי 
יחזיר דמי השושבינות ומבארה / מבאר מחלוקתם בדין עדים זוממין / מביא מחלוקתם בדין 

כהן להיטמא לעצמות אביו

445 ........................................... החילוק בין עם־ישראל לאוה"ע בכמה ענינים 
הת' מנחם מענדל שוורץ

מקדים כללות שיטת הרמב"ן בפירושו / מביא שיטת רש"י ואונקלוס בענין "אלקים אחרים" 
בענין  הרמב"ן  שיטת  מביא   / הפירושים  בין  החילוק  מחדד   / בזה  הרמב"ן  שיטת  מביא   /
קבלת החיות אצל עם־ישראל שאינה ע"י ממוצעים כלל / תולה הפירושים זה בזה / מביא 
שיטת הרמב"ן גבי מעלתה ויחודיותה של א"י / מבאר השייכות לפירושיו בעינינים הנ"ל / 
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מקשה בסברת דברי הרמב"ן / מביא שיטת הרמב"ן בענין "עיקר קיום המצוות הוא בא"י" / 
עפ"ז מבאר סברת הרמב"ן / מביא מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן במהות ה'קוסמים ומעוננים' / 
מבאר סברת הרמב"ן / עפ"ז מחזק הקשר בין ב' הענינים – א"י לבנ"י ואין לישראל השפעה 
מצבא השמים / מקשה בדברי הרמב"ן / שיטת הרמב"ן גבי ההנהגה האלוקית של ישראל / 

מבאר שורש שיטת הרמב"ן

הוספות
שיעורי הרב מרדכי שמואל ע"ה אשכנזי שנמסרו בישיבתנו

461 .................................................................. שינויים בנוסחאות התפילה
מביא שינויי הנוסחאות שבסידור גבי מטרת נתינת השבת לישראל / מביא ביאור כ"ק אד"ש 
במקום  כן  מדייק   / בסידור  הנוסחאות  שינויי  מבאר  עפ"ז   / בשבת  השביתה  בענין  מה"מ 
נוסף בסידור / מבאר שינויי הנוסח בין קידוש הלילה לקידוש היום / מקשה מדין 'הבדלה' 
/ מבאר עפ"י הביאור הנ"ל / מקשה גבי הנוסח בברכת מעין שבע / מביא הביאור בזה / 
מוכיח כן מדין קידוש ביוה"כ / מבאר נוסח התפילה ביו"ט שחל בשבת / מבאר הנוסחאות 

בכמה מקומות

468 ....................................................... ביאור הלשון "על כסאו לא ישב זר"
לדוד  הקב"ה  שבועת  לכפילות  הטעם  מביא   / ההפטרה  שלאחר  הברכות  בנוסח  מקשה 
בתהילים / מבאר ענין שבועת הקב"ה הראשונה / מביא ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בב' הגדרים 
שישנם בענין המלוכה / עפ"ז מבאר ענין שבועת הקב"ה השניה / עפ"ז מבאר החילוק שבין 
מלכות ירבעם למלכות רחבעם / מבאר ענין שבועת הקב"ה השלישית / מדייק בזה מהסידור 

/ עפ"ז מבאר נוסח הברכה

473 ................................................ דיוק הלשון "בית ישראל" בנוסח התפילה
מביא כמה אופנים שישנם בהזכרת עם ישראל בנוסח התפילה / מביא מ'מחזור ויטרי' שיש 
מהזהר  מביא   / ישראל"  "בית  הלשון  בדיוק  מעיין   / הנ"ל  מהלשונות  בכ"א  מיוחד  דיוק 
שהכוונה בזה היא דוקא לנשים / מקשה מנוסח הברכה דברכות התורה "והערב נא . . ובפי 
כל עמך בית ישראל" / מביא דברי כ"ק אד"ש מה"מ בב' הענינים שבגדר מצות לימוד תורה 
בנשים / עפ"ז מבאר נוסח הברכה הנ"ל / מביא ב' פירושים בנוסח הברכה "והערב נא ה' 
אלקינו את דברי תורתך בפינו" / תולה ב' הענינים בשייכות דנשים לת"ת בב' הפירושים 
הנ"ל בנוסח הברכה / מיישב נוסח הברכה הנ"ל / עפ"ז מדייק גם בל' "בית ישראל" שבברכת 

"אהבת עולם" / חוקר בשייכות הנשים ללשונות אחרים
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3שער דבר מúכות

)רק(  מתרומה  כולה  התורה  כל  "דילפינן  הגמ' 
ברש"י  וגם   .  . לנכרי  שליחות  דאין  זה  לענין 

אפשר לדחוק ולפרש כזה". 
מה  )ד"ה  ב  י,  לחגיגה  אבן  טורי  ראה  אבל 

התם(. ועוד. ואכ"מ. 
7( וכ"כ בכוס ישועות שם.

8( כהסוגיא בקידושין שם )כנ"ל הערה 6(.
9( ובכוס ישועות שם מפרש, שמסקנת הגמ' 
)בכל  לנכרי  שליחות  דאין  הדין  שלמדין  היא 

התורה( מתרומה. וראה לעיל הערה 6.

1( פרשתנו יח, כח.
2( קידושין מא, ב. וש"נ. רמב"ם הל' אישות 
פ"ג הי"ז )וראה לח"מ שם(. הל' תרומות רפ"ד. 

הל' שלוחין ושותפין רפ"ב.
שם  רש"י  )וראה  ע"ב  ריש  שם  קידושין   )3
הל'  רמב"ם  וראה  ינאי(.  לכדר'  וד"ה  גם  ד"ה 

אישות והל' תרומות שם. וש"נ.
4( ב"מ עא, ב.

5( או "בדותא" )ראה על הגליון בב"מ שם. יד 
מלאכי כללי הב' אות קיג(.

תימה  ד"זה  שם  לב"מ  חיים  תורת  ראה   )6
דאדרבא  בהדיא  איתא  דקידושין  פ"ב  דבריש 
הא דשליחות מהניא בתרומה גמרינן לה משאר 
דברי  מפרש  שם(  )ב"מ  ישועות  ובכוס  מילי". 

ר"א  של  דטעמו  משמע7,  בפשטות 
רק  הוא  לנכרי"  שליחות  "אין  דדין 
בתרומה ולא בכל התורה כולה הוא מפני 
התורה  כל  שליחות  גמרינן  שלא  שס"ל 

כולה מתרומה8. 

אבל לכאורה דוחק לומר שהפלוגתא 
כאן היא אם גמרינן שליחות כל התורה 
לומר,  מסתבר  ויותר  מתרומה9.  כולה 
הוא  הגמ'  ומסקנת  ר"א  בין  שהחילוק 

בסברא: 

בני  אתם  "מה  זה  דדין  ס"ל  אשי  רב 
מצד  כי  הכתוב,  גזירת  הוא  כו'"  ברית 
יכול  נכרי  שגם  אומרים  היינו  הסברא 
בו  לך  אין  ולכן  לישראל,  שליח  להיות 
הכי  אמרינן  בתרומה  ורק  חידושו,  אלא 

ולא בכל התורה כולה. 

דבר  ה"ז  הגמ',  למסקנת  משא"כ 
למשלח  דומה  צ"ל  שהשליח  שבסברא, 
– "מה אתם כו' אף שלוחכם כו'", והיינו 

א. ממש"נ גבי חיוב הפרשת תרומה1 
למדו  ה'"  תרומת  אתם  גם  תרימו  "כן 
חז"ל2 "גם אתם, מה אתם בני ברית אף 
שלוחכם )ד"גם אתם )בא( בחיים לרבות 
את השליח"3( בני ברית", שאין שליחות 

לנכרי. 

ומצינו בגמ'4 שקו"ט בגדרי דין זה: רב 
אשי אמר כי אמרינן אין שליחות לנכרי 
הני מילי בתרומה אבל בכל התורה כולה 
יש שליחות לנכרי )ומסיק בגמ'( והא דרב 
אשי ברותא5 היא מאי שנא תרומה דלא, 
דכתיב אתם גם אתם מה אתם בני ברית 
אף שלוחכם נמי בני ברית, שליחות דכל 
)שיהא שלוחו כמותו.  נמי  התורה כולה 
)בקידושין.  לה  גמרינן  מתרומה  רש"י6( 

רש"י6(.

גדר חלות שם שליח מן התורה
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12( שהרי צ"ל ב"תורת" אותו דבר כדי להיות 
גיטין כג, א וברש"י  )קידושין שם.  שליח בדבר 

שם. ועוד(.
13( ל' אדה"ז בלקו"ת ויקרא )א, ג( – היינו 
לא  הוא  כמותו"  אדם  של  ב"שלוחו  שהפירוש 
למהות  בנוגע  גם  אלא  השליחות,  לדין  בנוגע  רק 
כדלקמן.  דהמשלח",  "כמותו  שצ"ל  השליח, 

וראה לקמן סעיף ד.

א  כלל  ענגל  להר"י  טוב  לקח  ראה   )10
ולהעיר  הצדדים(.  לכל  ראיות  )והביא  בארוכה 
סכ"ה(:  סרס"ג  או"ח  )קו"א לשו"ע  מל' אדה"ז 
כעושה בעצמו ממש כו' ה"ז כאילו אוחז ידו של 

חבירו כו' שנעשית כידו אריכתא.
11( ראה שו"ת הריב"ש סי' רכח. וראה הערה 

.13

יחשב  שמעשהו  לא  )אפילו  המשלח 
בן  רק  הוא  אם  לכן,  המשלח(,  כמעשה 
לעשי' זו יכול להיות שליח,  אדם השייך 
זו,  זה המבקשו ומקשרו עם פעולה  של 
וע"ד שמקשרו בחבל ואינו מתנגד לזה. 

יש  כולה  התורה  שבכל  ס"ל  ולכן 
היא  השליחות  דאם  לנכרי,  שליחות 
כזה שגם הנכרי שייך לעשייתו12,  בענין 

הרי הוא יכול להיות שליח לישראל. 

אמנם מסקנת הגמ' היא, ד"הא דר"א 
ברותא היא", ששיטה זו מופרכת, והכרח 
)"מה  להמשלח  דומה  יהי'  שהשליח 
אתם כו' אף שלוחכם כו'"(. היינו, שגם 
הג'  כאופן  הוא  שליחות  שענין  את"ל 
 – השליח  מעשה  היא  שהעשי'  הנ"ל, 
יתכן אלא במי  מ"מ, ענין השליחות לא 
שהוא "כמותו דהמשלח"13, וזהו ע"פ כל 

האופנים שמבארים ענין השליחות. 

הסברת הענין: 

קיום  )א(  ענינים:  שני  יש  בשליחות 
השליחות בפועל. )ב( חלות שם שליח. 

בגדר  הנ"ל  האופנים  שלשת  כל 
השליחות הם רק בנוגע לקיום השליחות 
מעשה  מועיל  איך  דנים  כאשר  בפועל: 
אחר  איש  עבור  )השליח(  זה  איש 

רק  הוא  אתם"  "גם  תרומה  גבי  דמ"ש 
מחייב  השליחות  שגדר  מילתא,  גילוי 
ולכן   – להמשלח  דומה  יהי'  שהשליח 
אין דין שליחות לנכרי )גם( בכל התורה 

כולה.

ב. ונראה דפליגי בעצם גדר השליחות 
בענין  הידועה10  החקירה  ובהקדם   –
השליחות, דשלוחו של אדם כמותו, שיש 

לבארו בכמה אופנים: 

לעושה  בנוגע   – ממש11  "כמותו"  א( 
כגוף  הוא  השליח  שגוף  המעשה, 
ממילא מתייחסת עשיית  )ובדרך  המשלח 

השליח למשלח(. 

לכח  בשייכות  )רק(   – "כמותו"  ב( 
דעשיית  להמעשה,  או  דהשליח  העשי' 

השליח היא כמו עשיית המשלח. 

לתוצאות  בנוגע  רק   – "כמותו"  ג( 
המעשה. בלשון אחר: להחפצא בו נעשה 
העשי' – שגם עשייתו של השליח אינה 
דהמשלח, אלא שעשיית השליח בהחפצא 
ה"ז )פועלת אותו הדבר שפועלת( עשיית 

המשלח. 

היא  אשי  רב  דדעת  לומר,  יש  ועפ"ז 
כאופן הג' הנ"ל, שגם מעשה השליחות 
להשליח,  אלא  להמשלח  מתייחס  אינו 
במקום  עומד  השליח  שאין  ומכיון 



5שער דבר מúכות

הכ"ב. וראה רש"י גיטין שם: וכן לעולם.
19( רש"י.

20( לקח טוב שם )אות ד(.
טושו"ע  ה"ד.  פ"ז  גירושין  הל'  רמב"ם   )21

אה"ע סקמ"א סמ"א. 
22( ראה לקח טוב כלל הנ"ל. ועוד. 

14( להעיר מצפע"נ )להל' אישות פ"ג הט"ו. 
השמטות להל' מת"ע – ג, א( אם השליח יש עליו 
שם שליח תיכף או לאחר שהתחיל לעשות הדבר. 

ע"ש.
15( ל' אדה"ז בלקו"ת שם.

16( בשו"ת משאת בנימין סצ"ו )הובא בש"ך 
נעשה  גוי  שלכן  ועוד,  סק"ה(  סרמ"ג  חו"מ 
בזה  הדיעות   – דומים.  שהם  מכיון  לגוי  שליח 
ראה שד"ח כללים מערכת א ס"מ. אנציקלופדי' 

תלמודית ערך גוי )ע' שלו(. וש"נ.
17( גיטין כט, ב.

שם  ה"ד.  פ"ז  גירושין  הל'  הרמב"ם  ל'   )18

ראשון  )שליח(  מת  ש"אם  אשי17  לרב 
הא  אשי  רב  בר  מר  אמר  כולן,  בטלו 
דאבא דקטנותא היא )בקטנותו אמר אבי 
שמועה זו שיש להשיב עלי'19( אילו מת 
מכח  כולהו  בהו  אית  מששא  מידי  בעל 
מאן קאתו מכח דבעל קאתו איתי' לבעל 
ליתנהו  לבעל  ליתי'  לכולהו  איתנהו 

לכולהו".

והנה באחרונים20 כתבו שפלוגתת ר"א 
ומר בר"א )אם קאתו מכח שליח ראשון 
ס"ל  בר"א  דמר  היא,  הבעל(  מכח  או 
עכ"פ  או  עצמו  כהמשלח  הוא  דהשליח 
ונמצא  להמשלח,  מתייחס  שמעשהו 
שהשליח הראשון )וכמוהו כל השלוחים 
אחריו( קאתי מכח הבעל המשלח שהרי 
ס"ל  ר"א  משא"כ  במקומו;  עומד  הוא 
וגם  עצמו,  כהמשלח  אינו  שהשליח 
מעשהו אינו מתייחס למשלח ורק מועיל 
לא  השני  השליח  וא"כ  המשלח,  עבור 
מכח  אלא  המשלח  מכח  שליח  נעשה 

שליח הראשון. 

אבל צ"ע בזה, שהרי מלשון מר בר"א 
"הא דאבא דקטנותא היא" מובן, שסברת 
ר"א מופרכת להלכה )וכן נפסק להלכה21 
כמר בר"א(. והרי הביאו האחרונים22 כמה 
ראיות )גם( כצד זה בשליחות שהמעשה 

לא נחשב אלא כעשיית השליח.

ולכן נראה לומר, דגם כאן שיטת ר"א 

בזה  הטעם  לומר  יתכן  אז   – )המשלח( 
תורה  שחדשה  משום  אם  אופנים,  בג' 
מועיל  השליח  שמעשה  בשליחות 
שעשייתו  מטעם  או  המשלח,  כמעשה 
יתירה  או  המשלח,  כעשיית  נחשבת  זו 
המשלח  כגוף  נחשב  השליח  שגוף  מזו, 

ובמילא מעשהו כמעשה המשלח. 

אבל קודם לכן צ"ל חלות של שליחות 
חלות  הפועל  המינוי  היינו  השליח,  על 
שם שליח14. וכדי שיחול עליו שם שליח, 
צ"ל קשר בין השליח והמשלח, כי אא"פ 
להיות שלוחו של המשלח )באיזה אופן 
שהוא( מבלי שיהי' "כמותו דהמשלח", 
בערך  מתייחס  השליח  להיות  ש"צריך 

מה"15 להמשלח. 

התורה  בכל  לנכרי  שליחות  אין  ולכן 
"כמותו  להיות  יכול  אינו  כי  כולה, 

דהמשלח"16 )הישראל(. 

ג. ע"פ ההסבר הנ"ל בדברי רב אשי, 
בענין  ר"א  של  מאמר  עוד  לבאר  יש 
השליחות, שמצינו ג"כ שנפרך להלכה – 
בדין שליח עושה שליח, שיכול לעשות 
דס"ל  מאה"18(,  )"אפילו  שלוחין17  כמה 
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24( ועפ"ז מובנת אריכות ל' מר בר"א "אילו 
כו'  מאן  מכח  כולהו  כו'  מששא  מידי  בעל  מת 
איתי' לבעל כו'" ]ועוד – לכאורה הו"ל להדגיש 
שליח  במיתת  כולן  בטלו  לא  איך  ולהסביר 
נעשו הם שלוחים[ – אלא  שבאמצעותו  הראשון 
השליחות  "כח"  שכל  להדגיש,  בא  בר"א  שמר 
ואין  קאתו"(  דבעל  )"מכח  דהמשלח  אלא  אינו 

להשליח שייכות ל"כח" השליחות. 
מ"ש  על  מכאן  באחרונים  הקשו  ]וכבר 
בקצוה"ח )סרפ"ח סק"ב( שלדעת הרמב"ם )הל' 
גירושין פ"ב הט"ו( גם אם מת המשלח לא בטלה 

השליחות. ואכ"מ[. 
25( ראה קידושין מ, א )ואילך(. וראה לעיל 

הערה 6. 
בפשטות י"ל שאא"פ לכתוב דין זה בגירושין 
וקידושין  גירושין  בתורת  אינן  שעכו"ם  מפני 
גיטין  תוס'  ראה  12(. אבל  )ראה הנסמן בהערה 
)שם ע"ב ד"ה מה אתם( דגם לר"ש דס"ל שעכו"ם 
ילפינן מתרומה לכל  שתרם אין תרומתו תרומה 
התורה כולה דאין שליחות לנכרי )ע"ש( – וא"כ 

ה"ה דאפשר לכתוב דין זה בגירושין. 

תלויים  שלאחריו  השלוחים  שכל  ומה   )23
בטלו  ראשון  שליח  מת  )שאם  ראשון  בשליח 
לא  ראשון  ששליח  דכשם  אמרינן  ולא   – כולן( 
אתי אלא מכח הבעל, כך שלוחים האחרונים לא 
כי  י"ל,   – כאו"א  שלפני  שליח  מכח  אלא  אתו 
ענין השליחות נתחדש ע"י שליח הראשון ודי בזה. 

וראה לקח טוב שם. 

קאתו"24, וכנ"ל בארוכה. 

שהלימוד  זה  יומתק  הנ"ל  ע"פ  ד. 
למעט נכרים מדין שליחות – "מה אתם 
בני ברית כו'" – נאמר גבי תרומה, ולא 
גבי גירושין וכיו"ב ]שגם בהם נאמר דין 

שליחות25[: 

השליחות  ענין  בין  עיקרי  חילוק  יש 
בשאר  והשליחות  תרומה  בהפרשת 

ענינים – גירושין וכו': 

הנפעל,  הוא  העיקר  תרומה  בהפרשת 
ולכן  מהתבואה,  נפרשת  שהתרומה  זה 
הסברא נותנת שענין השליחות בתרומה 
כאילו(  נחשב  ש)יהי'  באופן  אצ"ל 
פעולת  עשה  התבואה(  )בעל  המשלח 
הבעלים  שהוא  דמכיון  אלא  ההפרשה, 

לא  השליח  שמעשה  מטעם  רק  לא  היא 
שעשייתו  )ורק  המשלח  כעשיית  נחשב 
משום  אלא  המשלח(,  עבור  מועלת 
ענין  שכל  שמכיון  מזו,  יתירה  דס"ל 
לתוצאות  בשייכות  רק  הוא  השליחות 
להיות  א"צ  )כנ"ל(,  בהחפצא  המעשה 
שום ערך בין השליח והמשלח. כלומר: 
לא  שוב  שליח  עשאו  שהמשלח  לאחרי 
"כח"  אלא  המשלח  מכח  השליח  אתי 
הוא  וכאילו  אצלו,  נמצא  השליחות 
ס"ל  זה  ומטעם  זה.  דבר  על  הבעלים 
כולן",  בטלו  ראשון  )שליח(  מת  ש"אם 
כי השלוחים לא אתו מכח המשלח אלא 

מכח השליח הראשון23.

זו  דסברא  בר"א  מר  שאמר  מה  וזהו 
דקטנותא  דאבא  הא   – לגמרי  מופרכת 
מכח  קאתו  מאן  מכח  "כולהו  כי   – היא 
דבעל קאתו", כלומר: גדר שליחות הוא 
)דעצם תואר  מכח" המשלח  מה ש"אתי 
שליח פירושו – שהוא כחו של המשלח(, 
שלוחו של אדם כמותו, ולכן אא"פ לייחס 
)שליח  שהוא  למי  השליחות  ענין  את 
ראשון וכו'( מבלי שבא ונמשך מהבעל – 
השליחות  שמעשה  את"ל  ואף  המשלח. 
השליחות(  דמינוי  הפעולה  )ואפילו 
הג'  )כאופן  השליח  עשאו  כאילו  נחשב 
כלל  הבעלים  הוא  אין  מ"מ   – הנ"ל( 
דבעל  מכח  )רק(   .  . ד"כולהו  הענין  על 
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)וכ"ה  שם  רש"י  וראה  א.  כג,  גיטין   )28
ד"גבי  ועוד(  והא.  ד"ה  א  מב,  קידושין  ברש"י 

שליחות איש בעינן". 
)וכן  א  כג,  לגיטין  רעק"א  מחי'  להעיר   )29
שיעשה  דעתו  דא"צ  ד"היכא  א(  יא,  לכתובות 
שליח גם לקטן יש שליחות )שיכול לעשות שליח( 

וזהו דאמרינן כיון דלאו בני דיעה נינהו". 
גיטין  )למשנה(  ומאירי  רי"ד  תוס'  ראה   )30
הל'  ראב"ד  ב.  סד,  גיטין  שאני  תוד"ה  שם. 
המשפט  מנתיבות  ולהעיר  ה"ט.  פ"ו  גירושין 

סקפ"ב סק"א.
31( חולין יב, ב ואילך.

32(  להעיר ממעילה כא, א. נתה"מ שבהערה 
30. ואכ"מ. 

 – ב  סו,  )גיטין  הרמב"ן  מדעת  ולהעיר   )26
הובא בר"ן שם )והקשה עליו(. וראה ר"ן נדרים 
גלוי  אפילו  תרומה  ד"גבי  נמי(  הכא  ד"ה  ב  לו, 
מילתא נמי מהני" )וא"צ שליחות גמורה(. ע"ש. 

ואכ"מ. 
27( לקו"ת ויקרא א, ג. 

שאינן  וקטן  שוטה  לחרש  שליחות  אין 
כמותו דהמשלח". 

בגמ'28  מפורש  שהרי  צ"ע,  ולכאורה 
משום  הוא  שליחות  בני  שאינן  שהטעם 

"דלאו בני דיעה נינהו"29? 

הגמ',  דברי  פירוש  שזהו  שי"ל  ואף 
שאינן  נמצא  דיעה  בני  שאינן  דמכיון 
"כמותו דהמשלח"30 – מ"מ צריך ביאור 

מהו ההכרח לפירוש זה? 

וע"פ הנ"ל י"ל: 

כוונה,  לו  אין  דקטן  הכלל31  ידוע 
אבל יש לו מעשה. ועפ"ז, את"ל שענין 
השליחות אינו זה שהשליח עומד במקום 
המשלח, אלא רק שעשייתו מועלת עבור 
צריכים  שאינם  בדברים  א"כ  המשלח, 
כוונה אלא עשי' בלבד, אין טעם לכאורה 

שלא יהי' דין שליחות לקטן32? 

דמה  לומר  הזקן  רבינו  שדייק  וזהו 
מפני  הוא  שליחות  בני  אינן  שחש"ו 
שלכן   – דהמשלח"  "כמותו  שאינן 

של התבואה ע"כ צ"ל ההפרשה מדעתו 
– ואע"פ שהיא פעולת השליח26.

פשוט  הרי  גירושין  גבי  משא"כ 
גירושין  כי  דוקא,  הבעל  צ"ל  שהמגרש 
הוא )לא רק הפעולה של כתיבת ונתינת 
את  מגרש  שהבעל  בעיקר(  אלא  הגט, 
פירושה  בגט  ששליחות  ומובן  אשתו, 
שע"י עשיית השליח נחשב שהבעל גירש 

את אשתו.

ד"מה  דינא  רחמנא  כתב  אי  ולפ"ז, 
וכיו"ב  גירושין  גבי  כו'"  אתם בני ברית 
בדברים  רק  שהוא  לומר  קס"ד  הי' 
צריך  ובמילא  הבעלים  פעולת  הדורשים 
השליח להיות דומה להמשלח )הבעלים( 

שאז ראוי הוא לעמוד במקום הבעלים;

תרומה,  גבי  דוקא  זה  דין  נאמר  ולכן 
)באיזה  שליחות  של  ענין  ללמדנו, שכל 
ענין שהוא( – גם בתרומה שבה אנו דנים 
עבור  שתועיל  והפעולה  העשי'  על  רק 
הישראל – לא יתכן חלות שם שליח אם 
אתם  )"מה  למשלח  דומה  השליח  אין 
ענין  עיקר  כי  כו'"(,  שלוחכם  אף  כו' 
השליחות הוא זה שהשליח הוא "כמותו 

דהמשלח". 

מדברי  זה  לענין  ראי'  להביא  ויש  ה. 
השליחות  לענין  שבנוגע  הזקן,  רבינו 
ולכן  כמותו,  אדם  של  "דשלוחו  כותב27 
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לשלוחו  )בנוגע  שם  בלקו"ת  אדה"ז  ל'   )34
של אדם התחתון. אבל מהמשך הענין שם מובן 

דכ"ה גם בשליחות דנש"י מ"קדש העליון"(.
)צג,  פ"ד  אגה"ת  וראה  ט.  לב,  האזינו   )35

סע"ב(.
36( תניא רפ"ב.

37( להעיר מגיטין כג, ב: מאי טעמא לאו . . 
מה אתם ישראל . . לא מה אתם בני ברית. 33( ראה לקו"ת שם.

מציאותו  שכל  עד  להקב"ה,  לגמרי 
אלא  אינה  עשיותיו(  כל  ממילא  )ובדרך 

מציאות המשלח. 

אמנם כל דרגות אלו הן רק בשייכות 
לקיום השליחות, אבל זה שכ"א מישראל 
)באיזה  זו  שליחות  לקיים  ביכלתו  יש 
שם  עליו  שחל  מפני  הוא  שהוא(,  אופן 
"שליח"; וחלות שם זה יכולה להיות רק 
להבדיל(  באוה"ע  )ולא  ישראל  בני  על 
"כמותו  שהם  לומר  יתכן  בבנ"י  רק  כי 
והיינו לפי שנשמות  דהמשלח ממש"34; 
ישראל הם "חלק ה' עמו"35, חלק אלקה 
יחס  יש  להם  רק  ולכן  ממש36,  ממעל 
"בערך מה" לגבי הקב"ה, המשלח, ועד 

שהם "כמותו דהמשלח ממש". 

]וזה מרומז גם במרז"ל "מה אתם בני 
ברית כו'"37 – שכל בנ"י הם "בני ברית" 
עם הקב"ה, שזהו עצם מציאותו של איש 
ישראל )השווה בכאו"א בישראל( שהוא 
נכלל ב"בני ברית", דהיינו הקשר והברית 

בין ישראל ואביהם שבשמים[. 

בפועל  הוראה  למדנו  זה  ומכל 
בעבודת השם: 

בדרגא  עדיין  שעבודתו  מי  גם 
בפ"ע  מציאות  שהוא  ביותר,  הפחותה 
מ"מ,  השם,  עבור  היא  שעשייתו  ורק 

השליחות.  מגדר  בעצם  מופקעים  הם 
השליחות  למעשה  שבנוגע  אף  כלומר: 
בשליחות,  שישנם  לומר  מקום  הי' 
מ"מ,  המשלח,  עבור  תועיל  שעשייתם 
אין הם בתורת שליחות, כי אא"פ שיחול 
עליהם שם שליח, מאחר שאינם "כמותו 

דהמשלח".

אדם  בין  בפשטות,  שליחות  דין  ו. 
מענין  ומשתלשל  נמשך  לחבירו, 
ישראל  בין  למקום,  אדם  בין  השליחות 

לאביהם שבשמים:

כאו"א מבנ"י ה"ה שלוחו של הקב"ה, 
כמותו33,   – העליון   – אדם  של  שלוחו 
להשלים כוונת הבריאה על ידי העבודה 

בקיום התומ"צ.

שליחות  בדין  אופנים  ג'  שיש  וכמו 
הנ"ל, כן הוא גם בעבודת האדם, שישנם 
השליח  וביטול  מסירת  באופן  דרגות  ג' 

)האדם( אל המשלח )הקב"ה(: 

שהאדם  השם,  בעבודת  דרגא  יש 
בפני  מציאות  ה"ה  בהרגשתו   – העובד 
עצמו בכל עניניו, אלא שהוא כופה עצמו 
בעשיותיו הוא ממלא  לקיים רצונו ית' – 

שליחותו של הקב"ה;

ויש מי שפועל בעצמו ביטול פנימי, עד 
שעשיותיו מתייחסות להמשלח, כלומר, 
ה"ה  השליחות(  )בענין  ועניניו  מעשיו 
שפעולותיו  עד  להשם  ונתונים  מסורים 
כח  אלא  ואינן  בפ"ע  מציאות  אינן  אלו 

המשלח; 

בטל  שהוא  מי  הוא  מזה  ולמעלה 
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38( וראה לקוטי לוי"צ אגרות )ע' רסו(: וכן 
)ברותא(  שבדותא  אח"כ  אמרו  שעלי'  ההלכה 
היא . . כולם ממש אמר ה' ובאותו הלשון ממש 
אמר  עצמו  והוא  ההלכה  אומר  עצמו  וה'   .  .

שבדותא היא.
צ"ל  מנות  דמשלוח  מהסברא  להעיר   )39
דינים  אסיפת  שד"ח  )ראה  שליח  ע"י  דוקא 

מערכת פורים סוס"ו(.
40( ב"מ לח, א.

41( ראה פרש"י שם: חביבה עליו ע"י שעמל 
כו'.

מציאותו  את  מרגיש  שאינו  באופן  היא 
אפילו  ]או  המשלח  אודות  רק  וחושב 
שנחשב  בשליחות,  הפחותה  בדרגא 
היא  שעשייתו  אלא  השליח  לעשיית 
לגרום  יכול  ה"ז  המשלח[,  בשביל 

לחלישות בענין היגיעה. 

כחו,  בכל  התייגע  כאשר  ולדוגמא: 
ומ"מ הענין לא נשלם עדיין, שאז אפשר 
עשה  שהוא  דמכיון  במחשבתו,  שיעלה 
של  ה"ה  והענין  ביכלתו,  אשר  כל  את 
שלו  את  הוא  הרי  )הקב"ה(,  ה"משלח" 

עשה, והשאר – ישלים המשלח. 

שישנה  בהרגשה  מעלה  יש  ולכן 
השליחות  דבר  אשר  השליח,  מציאות 
הדבר  ובמילא  שלו,  ענין  וזהו  לו  נמסר 

נוגע לו במיוחד. 

]וכידוע המשל בזה – מהחילוק שבין 
מסירותו של פקיד או שכיר העושה ענין 
באמונה, למסירותו של בעל הבית באותו 
מלאכתו  שעושה  מכיון  הפקיד,  ענין: 
בכחות  יכולתו  ככל  עובד  באמונה 
במנוחה,  לעסקיו  הולך  ואח"כ  הגלוים, 
עליו;  המוטל  כל  עשה  שבאמת  מכיון 
לישון  יכול  שאינו   – הבעה"ב  משא"כ 
יכולתו,  ככל  עשה  אם  אף  במנוחה, 
נעלמים  כחות  אצלו  מתגלים  ובמילא 

וכו'[. 

ח. אלא שמ"מ מסקנת הגמ' היא "הא 
דר"א ברותא היא", כי אע"פ שיש מעלה 
סותר  זה  אין  השליח,  מציאות  בהרגשת 
כמותו",  אדם  של  "שלוחו  לענין  ח"ו 

שהשליח צ"ל בטל אל המשלח. 

"כמותו  היא  מציאותו  שעצם  מכיון 
ולכן   – ביכלתו  יש  ממש",  דהמשלח 
צריך הוא – להכניס גם בעבודתו זו חיות 

מעצם נפשו. 

אשי  רב  שדברי  אע"פ  והנה  ז. 
טעם  וכמשנת"ל  לנכרי,  שליחות  )דיש 
הדבר, דס"ל שאין השליח צ"ל "כמותו 
שאמרו  עד  להלכה  נדחו  דהמשלח"( 
שגם  גופא  מזה  מ"מ,   – היא"  "ברותא 
דבריו הוכנסו בתורת אמת, עכצ"ל שיש 

גם להם מקום38. 

וי"ל הביאור בזה – בעבודת האדם: 

עילוי  ישנו  לקונו  האדם  בעבודת 
)נפרד  בפ"ע  מציאות  הוא  כשהשליח 
בגלוי  מהמשלח(39 – כי אז יש בעבודתו 
שע"פ  ואמרז"ל40  שלו",  ד"קב  המעלה 
שלו  בקב  רוצה  "אדם  בריאתו  טבע 
מתשעה קבים של חבירו", וכמו שרואים 
ביחס  האדם  הרגשת  דכאשר  במוחש, 
לו  הנוגע  ענין  שזהו  היא  מסויים  לדבר 
ה"ז מעורר אצלו יגיעה גדולה יותר, וכן 

יש לו בזה יותר תענוג41 וכו'. 

וכן בעבודה רוחנית, דכאשר עבודתו 
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שבת  דעלך  ד"ה  רש"י  כז.  ר"פ  שמו"ר   )44
לא, א.

45( ראה ראב"ע שמות ג, טו. פרדס ש"ב.
46( ע"ד תורת הה"מ )אור תורה מה, ד ואילך( 
והקב"ה הם כמו "שתי חצאי צורות",  שישראל 

ד"כשיתדבקו יחד נעשה צורה שלימה". 
לאדהאמ"צ  בביאוה"ז  ממשנ"ת  ולהעיר 
הנברא ויש האמיתי חד הם.  דיש  ג(  )בשלח מג, 

ע"ש.

42( ספרי )ורש"י( פינחס כח, ח. ובכ"מ.
גדול  דעת  על  עושה  דקטן  מהא  להעיר   )43
וראה  ועוד.  רע"א.  כג,  )גיטין  גביו  על  העומד 

אנציקלופדי' תלמודית ערך חש"ו ס"ה. וש"נ(.

על  נעשה  השליחות  מעשה  צ"ל  כדבעי 
את  שמרגיש  )עד  השליח  מציאות  ידי 

עצמו כבעל הדבר(. 

)הנ"ל(  חז"ל  בלשון  הרמז  גם  וזהו 
"אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של 

חבירו": 

ישראל  על  קאי  ו"חבירו"  "אדם" 
והקב"ה )"ריעך . . זה הקב"ה"44(, שעל 
ידי שניהם יחד ישנם עשרה קבים, המורה 
על שלימות )דעשר הוא מספר השלם45(. 

וכדי להגיע לשלימות זו צ"ל החיבור 
דה"קב שלו" של האדם וה"תשעה קבים 
צ"ל  גיסא  מחד  כלומר,   – חבירו"  של 
שלו  שזהו  מרגיש  שבזה  האדם,  יגיעת 
)"קב שלו"(, וביחד עם זה צריך להכיר 
שלו"(  שכל עבודתו )כולל זה שיש "קב 
היא בשביל "חבירו", וע"י צירוף שניהם 

יחדיו46 – ישנם כל העשרה קבים. 

 )משיחות כ"ף מנ"א תשמ"ה,

כ"א מנ"א תשד"מ(

הסברת הענין: 

שליח  של  מציאות  שצ"ל  גופא  זה 
מפני  רק  גופא  ה"ז  מהמשלח(,  )נפרד 
דוקא  כי   – המשלח  ותענוג  רצון  שזהו 
ונעשה  שאמרתי  לפני  רוח  "נחת42  עי"ז 

רצוני". 

ומזה מובן, שבעומק הענין, מציאותו 
אלא  בפ"ע,  מציאות  )אינה  השליח  של 
היא( מתאחדת עם מציאותו של המשלח 

להיות מציאות אחת. 

החידוש  הוא  גופא  זה   – ]ואדרבה 
בר  בענין השליחות, שהשליח צ"ל איש 
לו  )ולא קטן43(, שנמסר  עצמו  בפני  דעת 
כחו ותוקפו של המשלח, ומ"מ כל כחו 
)בענין השליחות( קאתי מכח המשלח[. 

ואופן  דרגא  כאן  שאין  ונמצא, 
)באמת(  נשאר  שהשליח  בשליחות 
זה  דבר  אלא  עצמו,  בפני  מציאות 
)שהשליח צ"ל מציאות בפני עצמו( הוא 
פרט נוסף בענין השליחות )דשלוחו של 
אדם כמותו(, שכדי שיושלם רצון המשלח 
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והיא תשמט מאילי' כל שמיטים שהיא חייבת לי".
ספר  בריש  המצות  במנין  לשונו  ועד"ז   )8
יומתק  ועפ"ז  שם.  ובהסהמ"צ  קלה  מ"ע  היד 
ובקציר  "בחריש  הכתוב  הביא  שבסהמ"צ  מה 
הציווי  זה  נכפל  "וכבר  אח"כ  ורק  תשבות" 
ובמנין המצות שם  ואמר שבת שבתון".  פעמים 
הביא רק הכתוב "בחריש ובקציר". וכ"ה בחינוך 
השביעית  בשנה  הארץ  עבודת  "לבטל  שם 
כו'".  הפי'  ובא  תשבות  ובקציר  בחריש  שנאמר 
הקדים  ויובל  שמיטה  הל'  שבריש  להעיר  אבל 

הרמב"ם הכתוב "ושבתה הארץ".
שמיטה:  למצות  בהטעמים  שתלוי  וי"ל   )9
בעמדה  ותתחזק  תבואתה  הארץ  "שתוסיף 
או  הארץ.  שביתת  פל"ט(,  ח"ג  )מו"נ  שמוטה" 
כי ששת  ענין חידוש העולם  כו'  "לקבוע בלבנו 
 – כו'"  עצמו  על  מנוחה  הכתיב  כו'  עשה  ימים 
ברשות  שהכל  רק  מרשותו  מיוחד  דבר  "אין 
וראה  שכח.  פד.  מצוה  )חינוך  הכל"  אדון 
ריש  ובארוכה אברבנאל  ב.  כה,  רמב"ן פרשתנו 

פרשתנו(, שביתת האדם.
10( פרשתנו שם, ד.

11( לשון הרמב"ם בהכותרת להלכות שמיטה 
ובמנין  בסהמ"צ  לשונו  )וראה  ב'  מצוה  ויובל 
המצות בתחילת ספר היד מל"ת רכ ואילך(. וראה 

1( ריש הל' שמיטה ויובל.
2( פרשתנו כה, ב.

3( תשא לד, כא.
4( ראה מנ"ח מצוה קיב. ביאור הרי"פ פערלא 
ב  רסה,  ואילך.  ג  )רסג,  סא  רס"ג מ"ע  לסהמ"צ 
]ז"ל[  שי'  להרש"י  ההלכה  לאור  ובס'  ואילך(. 

זוין )ע' צד( מציין עוד ספרים דשקו"ט בזה.
שמיטה  הל'  ריש  ברמב"ם  ד-ה.  שם,   )5
ויובל הביא )מהנ"ל בפנים( רק הכתוב "ושבתה 
 .  . אמרו  ")והוא  קלה:  מ"ע  ובסהמ"צ  הארץ", 
הציווי  זה  נכפל  וכבר  תשבות(  ובקציר  בחריש 
האי   .  . לארץ  יהי'  שבתון  שבת  ואמר  פעמים 
שבתון עשה )ואח"כ( ואמר גם כן ושבתה הארץ". 
ובפרש"י ע"ז )טו, ב( הביא הכתוב "שנת שבתון 

יהי' לארץ". וראה לקמן הערה 8, 12.
6( במנין המצות )מצוה א'( שבהכותרת להל' 

שמיטה ויובל.
7( להעיר מתו"כ עה"פ )בחוקתי כו, לד. מג( 
"אז תרצה הארץ גו' והארץ תעזב מהם ותרץ את 
כו'  שלי  שהארץ  שתדעו  "בשביל   – שבתותי'" 

מעבודת  ישבות  שהאדם  היא  שהמצוה 
ובקציר  "בחריש  הפסוק  כלשון  הארץ, 
תשבות", וכלשון הרמב"ם הנ"ל8 "לשבות 

מעבודת הארץ ועבודת האילן"9.

]בנוגע ללאווין שבענין זה: "שדך לא 
תזרע וכרמך לא תזמור"10, מובן בפשטות 
שאיסור הל"ת חל רק על הגברא "שלא 

יעבוד עבודת הארץ בשנה זו כו'"11[.

א. על מצות שביתת הארץ בשביעית, 
לשבות  עשה  "מצות  הרמב"ם1:  אומר 
בשנה  האילן  ועבודת  הארץ  מעבודת 
שביעית שנאמר2 ושבתה הארץ שבת לה' 
ונאמר3 בחריש ובקציר תשבות" – וידוע 
הדיון על כך4: האם המצוה היא שהאדמה 
הפסוקים  מלשון  שמובן  כפי  תשבות, 
 .  . לה'  שבת  הארץ  "ושבתה  בפרשתנו 
. שנת שבתון   . לארץ  יהיה  שבת שבתון 
הרמב"ם  שאומר  וכפי  לארץ"5,  יהיה 
)במקום אחר6(, שהמצוה היא "שתשבות 
או  ממלאכתה"7;  בשביעית  הארץ 

גדר חיוב שמיטת קרקעות ושמיטת כספים
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ביטלו מלזורעה כו'(. קט, א )לגבי יובל(.
שם  בהכותרת  הרמב"ם  מלשון  להעיר   )17

)מצוה ו'( "שישמט מה שתוציא הארץ".
18( ולשון הגמרא נדרים מב, ב: "ארעא נמי 
כמ"ש  פירות  ללקוט  היינו  אפקרה"  )רחמנא( 

בר"ן ורא"ש שם.
מחלוקת  לקמן(:  )ובהבא  בכהנ"ל  ראה   )19
ב"י והמבי"ט )שו"ת אבקת רוכל סי' כד. שו"ת 
מג(.  מב,  סי'  ח"א  מהרי"ט  סי"א.  ח"א  מבי"ט 
מנ"ח מצוה פד. ביאור הרי"פ פערלא שם )רסו, א 
ואילך(. ובאור ההלכה שם )ע' צו( הביא עוד כמה 
ספרים. אנציקלופדיא תלמודית בערכו. ובצפע"נ 
)מאכא"ס פ"י הט"ו )צ, ד(. נדרים פ"ו הי"ג )יג, 
א(. תרומות פ"ב סהי"ב )מה, ב(. מת"ע פ"ו ה"ה 
)סג, ב(. ועוד( דפליגי הראשונים, מחלוקת רש"י 

ותוס' בר"ה טו, א.
20( מנ"ח שם.

21( ראה רמב"ם שם )פ"ד הכ"ד( "וכל הנועל 
כרמו או סג שדהו בשביעית ביטל מ"ע". משא"כ 
לכו"ע.  ממילא  הפקר  דהוי  בפשטות  י"ל  בסתם 

ראה בהמובא באנצקלפדיא שם. ועוד.
 )18  ,16 )הערה  הנ"ל  הגמרא  ולשונות   )22
בהמובא  ראה   – זו  לדיעה  באחרונים  תירצו 

בהערה 19.

צפע"נ מהד"ת ג, רע"ג.
חכמת  )מהדו"ק(.  שם  ע"ז  תוס'  ראה   )12
שלמה )מהרש"ל( ב"מ צ, א. ובתוס' רי"ד )בשם 
רש"י( וח"ש הביאו הכ' "שבת שבתון  המורה – 

יהי' לארץ".
פד  מצוה  חינוך  וראה  יא.  כג,  משפטים   )13
ומצוה  פירותי'  כל  להפקיר  שהיא  זו  "ומצוה 
אחד  קשר  כו'  בה  לשבות  הא-ל  שציונו  אחרת 

להם".
*13( והנהגתו מוכיחה שהפקיר וא"צ הפקר 

בדיבור, או שסתמי' – אוקמי בחזקת כשרות.
14( מ"ע קלד. ועד"ז בחינוך ריש מצוה פד.

ובמנין  הכ"ד.  פ"ד  ויובל  שמיטה  הל'   )15
"להשמיט  היד  ספר  קלד( שבריש  )מ"ע  המצות 

קרקע". וראה לקמן הערה 18.

)ובפרש"י  רע"א  לט,  ב"מ  16( לשון הגמרא 
המלך  )ובפרש"י:  א  קו,  המלך(.  מצות  שם: 

פירות18 השביעית ובעל הבית אינו עושה 
בזה דבר19.

הוא  כאשר20  הוא  בפשטות  ההבדל 
ונועל  שדהו  )גודר  בפירוש  מפקיר  לא 
בעל  על  גברא  חובת  זוהי  אם  כרמו(21: 
הבית להפקיר22, הרי )למרות שהוא עובר 
על מצות עשה זו, בכל זאת( אסור לשני 
לקחת זאת, ואם הוא לוקח הוא עובר על 
איסור גזל. אך אם זאת אפקעתא דמלכא, 
ניתן לקחת ולזכות בפירות אפילו בע"כ 

של הבעלים.

בזה:  אומרים  פשוט  נפק"מ  עוד 
ממעשר  פטורים  שביעית  שפירות  כיון 

היא  המצוה  אם  בזה:  מהנפק"מ 
הרי  לשבות,  צריכה  יהודי  של  שקרקע 
שביתתה  את  השולל  מיהו  חילוק  אין 
זאת  עושה  אם  ואף  הקרקע,  את  ומעבד 
אך  המ"ע;  על  הקרקע  בעל  עובר  גוי12, 
אם זוהי חובת גברא, הרי אם גוי מעבד 
על  עובר  השדה  בעל  אין  האדמה  את 

מצות עשה זו.

ופלוגתא  חקירה  יש  עד"ז  ב. 
 – בשביעית  נוספת  עשה  מצות  לגבי 
האם  ונטשתה"13,  תשמטנה  "והשביעית 
מצות שמיטת הפירות היא שבעל הבית 
תוצרת  את  ]להפקיר[  להשמיט  צריך 
הרמב"ם  כלשון  בשביעית*13,  האדמה 
)בספר המצוות14( "שצונו להפקיר כל מה 
שתצמח" ובספר היד החזקה15 "להשמיט 
או  בשביעית";  הארץ  שתוציא  מה  כל 
"אפקעתא  של  באופן  היא  שהשמיטה 
את  הפקירה17  התורה   – דמלכא"16 
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כח- יד,  ראה  מהכתובים  שלמדוהו  אף   )24
יב, ב. רמב"ם הלכות  כט. )ראה ספרי שם. ר"ה 
הכתוב  טעם  שזהו  י"ל  הרי   – ה"ד(  פ"ו  מת"ע 
שצ"ל רק מעשר אחד ולא שזהו גזה"כ בלי טעם.

25( להעיר מתוד"ה יד הכל ר"ה טו, א. ראה 
ולהעיר  אחרונים.  ובכמה   .19 שבהערה  צפע"נ 
 – שבת  לחלל  שאנסוהו  מי   – בהיתר  עד"ז 
המחוייב להניח תפילין. העושה מלאכה בחוה"מ 
יושר ח"ב  האם מחוייב בתפילין – שו"ת אמרי 
ושכח  במדבר  בהולך  שקו"ט  גם  )ושם  סקמ"ט 
מתי שבת כו'(. וראה ג"כ הצ"צ למו"ק פ"ג מ"ד.

יב.  כו,  תבוא  כח.  יד,  )ראה  ספרי  ראה   )26
תהא  שביעית  שנה  אף  "יכול  שם(:  ילקו"ש 
שחייבת  שנה  המעשר  שנת  ת"ל  במעשר  חייבת 
במעשר".  חייבת  שאינה  שביעית  יצאה  במעשר 
שפירות  מזה  מוכיח  מג  סי'  שם  ובמהרי"ט 
שביעית פטורין מן המעשר מגזה"כ ולא מטעם 
ר"ה  מפרש"י  שהביא  שם  )וראה  כלל  הפקר 
מה(  )אות  שם  ראה  לילקוט  רענן  ובזית  שם(. 
"שהכל הפקר", ולפי הנ"ל בפנים י"ל פי' הספרי 
במעשר  חייבות  אינן  שביעית  שפירות  בפשטות 
מכיון שחייב להפקירם ]ולהעיר שבספרי )וילקוט( 

בה  נוהגים  מעשרות  שני  יהו  יכול  ממשיך  שם 
)בשלישית( ת"ל שנת המעשר מעשר אחד כו'"[. 

וראה צפע"נ מת"ע הנ"ל.

בהערה  )הנ"ל  והמבי"ט  הב"י  מחלוקת   )23
בשביעית.  עכו"ם  פירות  לגבי  בעיקר  היא   )19
"כי  שם(  רוכל  )אבקת  הב"י  כתב  דבריו  ובתוך 
לא נפטרו פירות שביעית ממעשרות אלא מטעם 
ממעשרות,  נפטר  לא  מופקר  שאינו  וכל  הפקר 
ולא הפקיר  ומה שטען אטו ישראל שגדר כרמו 
כו' דאיכא למימר בהא אין הכי נמי שהיא חייבת 
אפקרי'  לא  דאיהו  כיון  אפקירא  דרחמנא  אע"ג 
התם  שאני  למימר  איכא  דפטורה  את"ל  ואפי' 
כו'".  גוי  בשל  כן  שאין  מה  אפקרי'  דרחמנא 
הרי דגם לשיטתי' דמצוה על האדם להפקיר לא 

פסיקא לי' מילתא בפירות של ישראל.

בשום  נמצאת  לא  אעפ"כ  המעשרות24, 
נתן,  לא  אדם  שאם  לומר  סברה  מקום 
הראשונה,  בשנה  שני  מעשר  לדוגמא, 
שהתבואה  כיון   – עני  מעשר  לתת  עליו 
של השנה הזאת אינה חייבת במעשר עני.

של  והפירות  התבואה  לגבי  עד"ז 
השנה השביעית, שכיון שהתורה חייבה 
להפקיר את התבואה והפירות של השנה 
חובת  זו  בשנה  חלה  אין  במילא  הזאת, 
אותם  הפקירו  לא  אם  אף  המעשרות25, 

למעשה26.

חובת  אם  הרי   – הפקר  שהם  זה  מצד 
יוצא,  האדם,  על  מוטלת  ההפקרה 
שפירות שביעית שהוא לא הפקיר )גודר 
שדהו וכדומה( חייבים במעשרות; אבל 
אם הם הפקר מצד "אפקעתא דמלכא", 
הפקירם  לא  שהאדם  שהעובדה  מובן, 
פטורים  והפירות  כלל,  משפיעה  אינה 

ממעשרות.

ניתן לומר, שגם אם אדם אינו  ג. אך 
מפקיר את פירות השביעית, הם פטורים 
חובת  שזוהי  הדעה  לפי  אף  ממעשרות 
גברא23, כי יש לומר שזה שפירות שביעית 
פטורים ממעשרות מטעם הפקר, זה לא 
עקב  אלא  בפועל,  מופקרים  שהם  מפני 

החובה להפקירם.

השנים  שבשש  כשם  בזה:  וההסברה 
הקודמות יש הבדל בחובת המעשרות – 
וחמישית  רביעית  שבשנה ראשונה שני' 
מפרישים מעשר שני, ובשלישית וששית 
מעשר  שני(  מעשר  )במקום  מפרישים 
כדי  הוא  לכך  הפשוט  והטעם  עני, 
כל  את  אחת  בשנה  לתת  יצטרכו  שלא 
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דמלכא  אפקעתא  דהוי  את"ל  צע"ק  גם   )30
נקרא  מדוע   – כלל  האדם  לפעולת  שייך  ואינו 
ואינו  יצרו  את  ש"כובד  עי"ז  שביעית"  "שומרי 
מדבר", ובויק"ר שם "בנוהג שבעולם אדם עושה 

מצוה ליום א' לשבת א' לחודש א' שמא לשאר 
ימות השנה", דמשמע שהעדר דיבורו בכל ימות 

השנה הוי מצוה.

27( עוד יש להוכיח )לכאורה( דשביעית הוי 
אפקעתא דמלכא מזה שהוצרכו לשומרי ספיחים 
בשביעית להביא מהן עומר ושתי הלחם )שקלים 
ובתוס'  ה"ה(  פ"י  מנחות  תוספתא  מ"א.  פ"ד 
א  נח  ב"מ  של(.  )ד"ה  א  קכב,  )יבמות  בכ"מ 
)ד"ה לשמור(. מנחות פד, א )ד"ה שומרי(. ועוד( 
שקו"ט האיך מותר והלא צריך ממשקה ישראל 
מן  ה(  )כה,  פרשתנו  ובת"כ  לישראל  המותר  מן 
שמור בארץ אין אתה בוצר כו', ולמה לא הקנו 
שלאו  לקטנים  השביעית  שנת  לפני  השדות  את 
והיו  להפקירם,  צריכים  ואינם  נינהו  מצוה  בני 
ומוכח  הלחם,  ושתי  עומר  מהם  להביא  יכולין 
גם השדות  הוי שלכן  לכאורה דאפקעתא דמלא 
מנ"ח  עד"ז  )ראה  מאליהם  הפקר  הוי  דחש"ו 

מצוה פד(*.
אבל אינו – כי מצות התורה לא ניתנו שיהא 
ופשיטא  וכיו"ב,  ערמה  ע"י  רק  לקיימם  אפשר 
בשנה  ושתה"ל  עומר  מצות  שקיום  לומר  שאין 
השביעית ניתן באופן כזה שיהא מחוייבים ליקח 
כדי  להקטן  וליתנו  במצות  המחוייב  של  שדה 

להפקיעו ממצות שמיטה. ופשוט.
28( תנחומא ר"פ ויקרא. וראה ויק"ר שם.

29( תהלים קג, כ.

יצרו  את  וכובש  נאכלים  פירותיו  ורואה 
"רואה ששדהו  ואינו מדבר", שמהלשון 
משמע  מופקרים"  ואילנותיו  מופקרת 
שהשדה נעשית מופקרת מאליה – היינו 
מצד אפקעתא דמלכא, ולא מפני שהוא 

הפקירה.

שהמדרש  להסביר  בדוחק  ניתן  ברם, 
האילן  ושל  את המצב של השדה  מתאר 
בפועל – "שדהו מופקרת ואילנותיו  כפי 
לגורם  להתייחס  בלי  כו'",  מופקרים 
הופקרה  המדרש  לדעת  שגם  אף  לכך; 
הפקירה30.  שהאדם  על-ידי  רק  השדה 
למרות   – "רואה"  הוא  כאשר  והחידוש 
שהוא עצמו הפקירה – הוא בכך, שהוא 
רואה זאת למעשה, בדומה לענין שאינה 

דומה ראיה לשמיעה.

כמקור  לראות  שניתן  לומר,  ויש  ה. 
היא  קרקעות  ששמיטת  לדעה,  והוכחה 
את  דמלכא,  אפקעתא  ולא  גברא  חובת 
לבין  קרקעות  שמיטת  בין  ההשוואה 

שהפקר  להוכיח  ניתן  לכאורה  ד. 
דמלכא27,  אפקעתא  היא  שביעית  פירות 
"גבורי  הפסוק29  על  המדרש28  מלשון 
דברו"  בקול  לשמוע  דברו  עושי  כח 
נקרא  ולמה  שביעית,  שומרי  "אלו   –
מופקרת  ששדהו  רואה  כח,  גבורי  שמם 
מופרצים  והסייגים  מופקרים  ואילנותיו 

אין מספיק מ"ש במנ"ח שם שאפשר  ומה"ט   )*

שלא הי' סמוך לירושלים כו'. ומ"ש במנ"ח ד"אפילו 

אינם  מ"מ  לירושלים(  סמוך  חשו"ק  של  )שדות  הי' 

בני הקנאה מה"ת", הרי זה שייך להשקו"ט בנתינת 

לולב לקטן אם מהני מתנתו דקטן אפילו לדאורייתא 

)ראה שד"ח כרך ב' שפ, ב ואילך(. אבל להעיר דצריך 

אם  ומחלוקת  ובזה שקו"ט  יפה  יפה  לצבור  למוסרו 

)ובמפרשים(.  שם  שקלים  )ירושלמי  בגדול  גם  מהני 

ב"מ קיח, א. ועיין תוי"ט שקלים שם דמחלק בין הנ"ל 

ושקלים דמקבלים מקטנים )שקלים פ"א מ"ה. וראה 

רע"ב שם( ולא חיישינן. וראה בארוכה מל"מ ושעה"מ 

בפשטות  י"ל  אופן  ובכל  ועוד(.  ה"ו.  פ"ד  שקלים 

שיכולים ליקח מהם בתורת הפקר ב"ד הפקר. ואכ"מ.
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שם. וראה ר"ש, פי' מהר"י בן מלכי צדק, רע"ב 
)ועוד( שביעית שם.

לפרוע  רוצה  "אני  שם  )וברע"ב(  בר"ש   )38
שם  שביעית  בתוי"ט  שהקשה  מה  וראה  )לך(". 
ד"ה  שם  גיטין  ובפרש"י  שם.  ראשונה  ובמשנה 
ואם "אני רוצה להחזירו לך". ויתירה מזו בפרש"י 
שבת )קמח, ב(: אעפ"כ איני חפץ שישמטו יקבל 

ממנו.
39( מ"ט שם.

שפ:  סי'  פ"ד  גיטין  במרדכי  אבל   )40
דלא  אע"ג  הוא  דמלכא  הפקעתא  "דשביעית 
חו"מ  שו"ע  סמ"ע  וראה  אני".  משמט  אמר 
סס"ז סקט"ו. וכן פשיטא לי' להמנ"ח מצוה תעז 
)חלק  מה  שער  התרומות  ספר  וראה  בתחילתו. 
ד'(  אות  עז  כלל  הרא"ש  )ותשובות  ה'  אות  א'( 
גיטין  מפרש"י  ולהעיר  הרמב"ן.  תשובת  בשם 
דתירוץ  רבא(  ד"ה  ב  שם  מוסרני.  ד"ה  א  )לו, 
רבא "הפקר ב"ד הי' הפקר" קאי גם על קושיא 
מידי דמדאורייתא משמטא  איכא  "ומי  הא' שם 

קח,  )זח"ג  פרשתנו  ריש  מרע"מ  להעיר   )31
כו'  השביעית  בשנה  לשבות  דא  "פקודא  ב(: 
ואבתרי' להשמיט כספים בשביעית כו'". ובויק"ר 
שם: וא"ת אינו מדבר בשומרי שביעית נאמר כאן 
מה  השמיטה  דבר  וזה  להלן  ונאמר  דברו  עושי 
דבר שנאמר להלן בשומרי שביעית הכתוב מדבר 
הכתוב  שביעית  בשומרי  כאן  האמור  דבר  אף 

מדבר.
32( ראה טו, ב.

33( גיטין לו, סע"א. וש"נ.
היא  ורבי  בזה"ז  בשביעית  שם:  בגיטין   )34
)וראה פרש"י שם ד"ה בשביעית. שם ע"ב ד"ה 
רבא(. ובמו"ק ב, סע"ב מוסיף "אפי' תימא רבנן 

כו'".
ובחינוך  ובסהמ"צ להרמב"ם מ"ע קמא   )35
שמיטות  בשתי  התוספתא  ולשון  תעז:  מצוה 
ואחת  קרקעות  שמיטת  אחת  מדבר  הכתוב 
קי  ע'  שם  הלכה  לאור  וראה  כספים.  שמיטת 
פסק  כן  ואשר  כרבי,  פוסקים  הראשונים  שרוב 

הרמב"ם. אבל ראה לקמן הערה 60.
)בשינוי  ע"ב  ריש  לז,  גיטין  מ"ח.  פ"י   )36

לשון(.
עליו  ועברה  נוהגת  שהשביעית  בזמן   )37
שביעית  הרא"ש  שם.  גיטין  פרש"י   – שביעית 

וזה דבר השמיטה" – אם  ממנו שנאמר 
והחוב  דמלכא  אפקעתא  היא  השמיטה 
הביטויים  מובנים  אין  הרי  מאליו,  בטל 
אני",  "משמט  חוב",  "המחזיר  במשנה 
הלווה  דברי  על  המפרשים  וביאור 
את  "לפרוע"  שברצונו  "אעפ"כ", 

החוב38?

אומרת  שהתורה  כיון  מכך:  יתירה 
שהשביעית משמטת ומבטלת את החוב, 
להיפך  לנהוג  ללווה  אסור  לכאורה  היה 
– ואילו  כחוב  מכך – להחזיר את הכסף 
שמותר  בלבד  זו  ש)לא  אומרת  המשנה 
ללווה לעשות כך, אלא אף( "רוח חכמים 
נוחה הימנו" )כנאמר במשנה השניה39(?

כספים  ששמיטת  מובן,  זה  מכל 
 – דמלכא  אפקעתא  אינה  בשביעית 
אלא   – מאליו40  לגמרי  מתבטל  שהחוב 

השמיטה  דבר  "וזה  כספים31:  שמיטת 
מדבר,  הכתוב  שמיטות  בשתי  שמוט32, 
שמיטת  ואחת  קרקע  שמיטת  אחת 
כספים. בזמן שאתה משמט קרקע כו'"33. 
דעת  ולא  בלבד  רבי  דעת  שזוהי  ]והגם 
רק  היא  שלהם  הפלוגתא  אבל   – רבנן34 
על דברי רבי "בזמן שאתה משמט קרקע 
כו'", אבל לא על ההשוואה בין השמטת 

קרקע לבין השמטת כספים35[.

המשנה  אומרת  כספים  שמיטת  לגבי 
חוב  "המחזיר  שביעית36:  במסכת 
יאמר  השמיטה(37  זמן  )לאחר  בשביעית 
יקבל  אעפ"כ,  לו  אמר  אני,  משמט  לו 
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יובן מה שבהמצות ל"ת )סהמ"צ  45( ועפ"ז 
ל"ת רל( כללם יחד: הזהירנו שלא לתבוע משאות 
שנאמר  יחדו*  כלם  ישמטו  אבל  השמיטה  בשנת 
שמוט כל בעל משה ידו כו' ואינו מתיר לגוש כו' 
אבל ישמט". ולהעיר שגם בספר היד שם רפ"ט 
כתב: "מ"ע להשמיט המלוה כו' והתובע חוב כו' 
עבר על ל"ת שנאמר כו'" ולא כתב מ"ע להשמיט 

כו' ואסור לתבוע כו'.
46( מצוה תעז.

47( ולפי"ז מה שצריך לומר משמט אני לדעת 
הרמב"ם כיון דכל הגדר הוא מצד לא יגוש, י"ל 
דס"ל דהוי מצוה שיאמר ההשמטה בפה כפרש"י 
הלכות  אדה"ז  דעת  הוא  וכן  שם.  ושבת  גיטין 
הלואה סל"ו. )וכ"כ במרדכי שם ואו"ז פ"א דע"ז 
סי' קח לדעתם דשביעית משמטת מאילי'. וראה 
תוס' רי"ד גיטין לז, ב. ב"ח חו"מ סי' סז סקל"ה 
וסקל"ו(. וברי"פ פערלא שם בתחלתו )רסב, ד( 
כ' דלהרמב"ם בלא אמירת משמט אני עובר בלא 

יגוש.

והתקין הלל דלא תשמט". ועד"ז בחי' הרשב"א 
שם )ושם: "הפקר הלל ממונו של לוה לגבי מלוה 

ומגבי לי'"(. וי"ל.
חו"מ  מהרשד"ם  בתשובת  מוכח  וכן   )41
)ועד"ז מקושי' התומים סס"ז סקכ"ה(:  סי' סא. 
לא  יתומין  של  אביהן  דב"ד  טעמא  אפי'  ושמא 
לאו  שהרי  שהלוו  קטנים  ליתומים  איצטריך 
בסוף  ועי"ש  כו'.  וקרא  נינהו  מצוה  מיעבד  בני 
התשובה, ואם הוי אפקעתא דמלכא, הרי החיוב 
שם.  במנ"ח  כמ"ש  נפק"מ,  ולמאי  מאליו  נפקע 

וראה בהנסמן לקמן הערה 50.
ראה  קמא.  מ"ע  ובסהמ"צ  שם.  רפ"ט   )42

ביאור הרי"פ פערלא שם )רסו, ג(.
היא  המצוה  שכל  שס"ל  לומר  דוחק  כי   )43
רק שיאמר משמט בדבור אבל אפקעתא דמלכא 
היא מעצמה כי: א( רק כשבא הלוה להחזיר מצינו 
מילתא  פסיקא  ולא  אני,  משמט  שיאמר  שצריך 
להשמיט  "מ"ע  לומר  שיתכן  עד  מלוה  בכל 
הו"ל  כוונתו  לזה  אם  ב(  כו'"  בשביעית  המלוה 

לפרש. וראה רי"פ פערלא שם. לקמן הערה 47.
44( שם פ"ט הכ"ח. וראה רדב"ז וכס"מ שם.

בקיום  היא   – אני"  "משמיט   – המלוה 
הענין של "לא יגוש". אין זה איסור ולאו 
אופן  זהו  אלא  כספים45,  בשמיטת  נפרד 
עשה,  כמצות  ההשמטה,  חובת  קיום 
החובות"  "לעזוב  החינוך46:  ספר  כלשון 
שמשתמע  וכפי  אותם.  לדרוש  לא   –
משה  בעל  כל  "שמוט  הפסוקים  מלשון 
ידו אשר ישה ברעהו לא יגוש את רעהו 
אחיך  את  לך  יהיה  ואשר  גו'  אחיו  ואת 

תשמט ידך"47.

מחייב  יגוש"  "לא  שהאיסור  וכיון 
מובן  החוב,  את  לדרוש  לא  המלוה  את 
לפרוע  הלווה  חובת  מתבטלת  שממילא 

גברא על המלוה לשמט  )א( חלה חובת 
להפקיע  אינה  החובה  )ב(  החוב41,  את 
 – לעזוב  אלא  לגמרי,  החוב  את  ולבטל 
אותו  דורש  אינו  המלוה  אותו:  לשמט 

בחזרה )לא יגוש(.

הרמב"ם42:  דברי  מובנים  זה  ]לפי 
בשביעית  המלוה  להשמיט  עשה  "מצות 
לומר,  ניתן  זאת  את   – כו'"  שנאמר 
חובת  היא  ההשמטה  כאשר  בפשטות, 

המלוה ולא אפקעתא דמלכא43[.

לפי זה ניתן לבאר את דברי הרמב"ם44: 
"וצריך המלוה לומר למחזיר משמיט אני 
וכבר נפטרת ממני, אמר לו אף על פי כן 
לא  שנאמר  ממנו  יקבל  שתקבל,  רצוני 
יגוש והרי לא נגש". כלומר, חיוב מצות 

קאפח  בתרגום  אבל  שלפנינו.  בהוצאה  כ"ה   )*

"ישמטו כליל לגמרי". ובהוצאת העליר מתרגום א"א 

"אבל יפלו לגמרי".
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גובה  עצמה  ד"בשביעית  לפנ"ז  למ"ש  בהמשך 
חובו כו' וכשתשקע חמה כו' אבד החוב".

וראה  קסד.  סי'   – ובהשלם  רעח.  סי'   )52
דהיראים  מהרקאנטי,  סקט"ז  שם  ראם  תועפת 
חזר בו, עיי"ש שלא חזר בו מהדין שצריך הלוה 
ע"פ  אלא  לעכבו  רשאי  ואינו  למלוה  להחזירו 
מלוה כו'. וס"ל כפשוטו שכל הגדר הוא רק שלא 
יגוש את רעהו בפועל. וראה אברבנאל ראה טו, 

ב.
53( אף ד"כשהוא נותן לו אל יאמר לו בחוב 
אני  ובמתנה  הן  לו שלי  יאמר  לך אלא  נותן  אני 
)סי'  שם  יראים  ראה   – ב(  לז,  )גיטין  לך"  נותן 
לומר  שתקנו  הוא  דיבור  לשון  "ותיקון  רעח( 
במתנה שיהא הדבר ניכר ונראה שלא ע"י נגישה 

נותן לו".
אינה  דקרא  דשמיטה  לדעתו  שכתבו  ואף   
מחילה כו', ויש שכתבו )נסמן בהערה שלפנ"ז( 
חובו  להחזיר  כשבא  הרי   – בו  חזר  שהיראים 
אני, פשיטא שנקרא מחזיר  לפני אמירת משמט 
מאמירת  אח"כ  וגם  שלפנ"ז(,  )כבהערה  חובו 
הלוה "אעפ"כ" משמע ג"כ שהוא מחזיר חובו, 
עד  ד"ה  שם  גיטין  פרש"י  וראה   .38 כבהערה 

דאמר.
)יט,  הכ"ז  פ"י  כלאים  מצפע"נ  ולהעיר   )54

ג-ד(. מהד"ת בסופו.

סי' קד סק"ב  יתירה מזו בקצוה"ח  48( ראה 
כשאין  השמיטה(  בשנת  )לא  בכלל  דבהלואה 
וגם  לפרוע.  מצוה  הלוה  על  אין  תובע  המלוה 
לדעת הנתה"מ )שם סק"א( דחייב כיון דרחמנא 
בפועל,  התביעה  כשחסרה  היינו  לפרוע,  חייבא 
לתבוע  המלוה  על  ו(איסור  ד)מצוה  בנדו"ד  אבל 
כו', י"ל שגם לשיטתו אין על הלוה מצוה לפרוע. 
ולא  נוחה הימנו  חכמים  רוח  וכדמשמע מהלשון 

קיום מצות פבע"ח וכיו"ב )וכבפנים(.
49( ולשונו "וכבר נפטרת ממני" היינו שנפטרת 

ממני לא ע"י אמירתו עכשיו "משמיט אני".
בפי'  לרש"י  דס"ל  שם,  מתומים  להעיר   )50
דברי ר"ש בספרי "בעל משה ולא היורש" דעיקר 
דהוא  אותו  יגוש  ללא  הוא  התורה  מה שהקפיד 
התורה  פטרה  ובשביעית  כו'  גופא  משועבד 
לבל יכול לנגוש אותו הפקיעה שעבוד הגוף כו' 
אבל בלוה מת ונשתייר נכסים נכסי אביו ערבים 
כו'  הלואה  מיום  ערבים  נכסיו  כו'  אביו  בשביל 
וגובה מהם. וראה בית רידב"ז הל' שביעית ס"י 

בסופו.
 ויומתק ע"פ דעת ר"ת )ר"ן כתובות פה, ב( 
שעבוד  הלוה  על  למלוה  לו  יש  שעבודים  דשני 
נכסיו,  על  ושעבוד  לפרוע  מחוייב  שהוא  גופו 
וכשמחלו פקע שעבוד הגוף וממילא פקע שעבוד 
נכסים כו', משא"כ כשמת הלוה כו', והרי בנדו"ד 
שנשאר  מובן  וא"כ  השעבוד,  מחל  לא  המלוה 

איזה שעבוד נכסים.
שם  סה"ד  פ"ט  הרמב"ם  ומ"ש   )51
"וכשתשקע חמה בליל ר"ה של מוצאי שביעית 
אבד החוב" – אין פירושו שבטל החוב או נפקע 

ובא  עוד,  לתובעו  לו  שאא"פ  כ"א  וכיו"ב, 

ולפיכך מובן מדוע למרות שלפי רוב 
ספר  של  מדעת-יחיד  חוץ   – הפוסקים 
להחזיר  הלווה  מצות  מהות   – יראים52 
לפני  )גם  קיימת  אינה  למלוה  החוב  את 
שהמלווה אמר "משמיט אני"(, ואעפ"כ 
הוא נקרא53 "מחזיר חובו" – שכן למרות 
עדיין  ההלוואה,  מהחזרת  פטור  היותו 
אחר:  בסגנון  ולא התבטל54.  קיים  החוב 
כאשר הוא לוה חלה מעין בעלות המלוה 

על חלק מנכסיו, לפי סכום ההלוואה.

למרות  החוב  שהחזרת  לומר  קשה 
בעל  פריעת  של  מצוה  היא  ההשמטה 

וכלשון  תליא48,  בהא  הא  כי  החוב,  את 
הרמב"ם: "משמיט אני וכבר נפטרת ממני" 
אך  למלוה49.  משעבודו  נפטר  הלווה   –
השעבוד מתבטל רק ביחס שבין המלוה 
על  השעבוד  נשאר  עדיין  אבל  ללווה, 
כשלעצמו  החוב  עצם  כי  הלווה50,  נכסי 

לא התבטל51.
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סע"א  לו,  גיטין  לפרש"י  הוא  הנ"ל   )60
דשמיטת קרקע קאי על השביעית. אבל גם לפי' 
ברמב"ן  פירש  )וכן  בזמן  ד"ה  שם  בתוס'  ר"ת 
ריטב"א ר"ן מאירי שם. ובכמה פוסקים שפסקו 
כרבי(, שמפרש דברי רבי כהירושלמי דהשמטת 
קרקע מדובר ביובל, והשמטת כספים פי' שביעית 
בכלל – גם דקרקע, הרי פשיטא ששוין הן שהרי 
כוללם יחד. ויתירה מזו: קורא לשביעית בכלל – 

שמיטת כספים.
)לח,  בקדושין  דר"ת  הא'  דלפי'  להעיר  אבל 
כספים  שמיטת  נמי  "נקט  השמטת(  סד"ה  ב 
דדמיא להו שמיטת יובל שביובל חוזרות השדות 
מלוקח למוכר ושמיטת כספים כמו כן מופקעים 
ממלוה ללוה" )ועד"ז הוא ברשב"א גיטין שם(. 
"אין  ה"ב  פ"ט  ויובל  שמיטה  הל'  וברמב"ם 
 .  . נוהג  שהיובל  בזמן  אלא  כו'  כספים  שמיטת 
כו' אמרו  ישוב הקרקע לבעליו בלא כסף  שהרי 
וראה  כו'".  קרקע  משמיט  שאתה  בזמן  חכמים 
"יובל  שם  הפרק  ובסוף  שם.  ה"ט  פ"י  לשונו 
אינה משמטת  ושביעית  בתחלתו  קרקע  משמיט 
שם  הכ"ה  פ"ד  ובכ"מ  בסופה".  אלא  כספים 
)פ"ט ה"ב. פ"י ה"ט( דלהרמב"ם דוקא שמיטת 

כספים הוקשו ליובל. וראה מל"מ פ"ד שם.
61( ע"פ הנ"ל הערה 47 אולי י"ל ההשתוות 
שגם  בזה  גם  כספים  ושמיטת  קרקע  דשמיטת 
שתוציא  מה  כל  "להשמיט  המצוה  בקרקע 
הנועל  "כל  ]ורק  הפקר  שמניחו  היינו  הארץ" 

55( משנה ראשונה שביעית מ"ט שם.
רכז  ע'  ט'  כרך  תלמודית  אנציק'  ראה   )56

ואילך. וש"נ.
57( ראה כתובות פו, סע"א דכופין על מ"ע.

58( ראה בארוכה בצ"צ חידושים על הש"ס 
סוף שביעית בגדר רוח חכמים נוחה ממנו.

ד"ה  )שם(  כתובות  דלפרש"י  להעיר  אבל   
פריעת בע"ח מצוה – "מצוה עליו לפרוע חובו 
ולאמת דבריו דכתיב הין צדק שיהא הן שלך צדק 
בסוף  הפירוש  זהו  פירושים  לכמה  והרי  כו'", 
משנתנו "כל המקיים את דברו רוח חכמים נוחה 
שביעית  ירושלמי  וראה  ורע"ב.  ר"מ   – ממנו" 
לקו"ש  וראה   – בפנים.  לקמן  ראה  אבל  כאן. 

חל"ב ע' 157.
59( ולפי היראים הנ"ל, י"ל בפשטות ד"רוח 
המלוה  שאמר  אחר  היינו  ממנו"  נוחה  חכמים 
לפרוע,  חוב  עליו  אין  כבר  שאז  אני  משמט 
וכפשטות סדרם במשנה, דהמשנה "רוח חכמים 
חוב  "המחזיר  מ"ח  לאחרי  באה  ממנו"  נוחה 
מלאכת  ראה  אני".  משמט  לו  יאמר  בשביעית 
המחזיר  "כל  מקדים  ברמב"ם  אבל  שם.  שלמה 
נוחה  חכמים  רוח  שביעית  עליו  שעברה  חוב 
למחזיר  לומר  המלוה  וצריך  )ואח"כ(  הימנו 

משמיט אני כו'".

מקשרים  כאשר  ובמיוחד  בכספים.  והן 
וכפי  השמיטה",  דבר  ב"וזה  ביניהם 
המצוות,  בספר  הרמב"ם  שמציין 
במצות עשה של שמיטת כספים "ולשון 
התוספתא בשתי שמיטות הכתוב מדבר, 
שמיטת  ואחת  קרקעות  שמיטת  אחת 
דבר  "וזה  הפסוק  משמעות  כספים"60. 
השמיטה" היא כפשוטה, שמה שמוזכר 
כלומר,  השמיטה,  מצות  זוהי  בהמשך 
 – דברים  לבצע  ה"גברא"  על  מצוה 

להפקיר את שדהו61.

משמעות  את  המפרשים  שיש  כפי  חוב, 
כדלעיל,  היא,  לכך  וההוכחה  המשנה55, 
חייב  שהלווה  סוברת  יחיד  דעת  שרק 
לא  הלה  אם  למלוה  החוב  את  להחזיר 
כאן  יש  אם  ועוד,  אני".  "משמט  אמר 
לפי  ואפילו   – חוב  פריעת  של  מצוה 
חובה  זו  הרי   – מדרבנן56  שזה  הדעה 
ממש57, ולא רק ענין של "רוח חכמים58 

נוחה הימנו"59.

שמיטת  לגבי  זה  הסבר  לפי  ו. 
בשמיטת  גם  הוא  שכך  מסתבר  כספים, 
שמיטה  של  מהות  אותה  כי  קרקעות, 
בקרקעות  הן  קיימת  השביעית  בשנה 
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לכו"כ  וש"נ  סע"א(  )ע"ו  עירובין  ראה   )62
כללי  שלום  דרכי  קתני.  זו  ואצ"ל  דזו  מקומות 
הש"ס סי' קפ )וש"נ(. ובשד"ח כללים מערכת ז' 
כלל יא: כתבו הראשונים בכ"מ דאף שתירוץ זו 
אבל  מדוחק  אלא  נאמר  לא  זו  לומר  צריך  ואין 
ולהעיר   – כלל.  דוחק  אינו  זו  אף  זו  לא  תירוץ 

מתוד"ה דחביבה )יבמות ל, א(.
63( ואי לאשמעינן בנוגע למתנת קרקע וכיו"ב 

– הרי העיקר חסר מן הספר.

)רמב"ם שם פ"ד הכ"ד([  כו' ביטל מ"ע"  כרמו 
וגם להפקיר בפה – ראה רמב"ם שם "אלא יפקיר 

הכל". וראה רי"פ פערלא שם רסו, א ואילך.

ולכן  ללוקח, אלא שעבוד חפצא בלבד, 
גם מעשיהם הם בגדר של "רוח חכמים 

וכו'".

סדר  שלרוב62  הוא  כלל  לכך:  בנוסף 
"לא  של  באופן  הוא  במשנה  החלקים 
לומר, ששלושת  יש  זה  ולפי  זו".  אף  זו 
החלקים במשנה זו מסודרים באופן אשר 
יותר יש חידוש בענין  בכל חלק מאוחר 
פני  על  ממנו",  נוחה  חכמים  "רוח  של 

החלק הקודם.

ח. כדי להבין זאת יש להקדים ולבאר 
את הדיוק במשנה:

בחלק השני: לשם מה אומרת המשנה 
רק  נאמר  אילו   – לבניו"  יחזיר  "לא 
אם  עמו  בניו  שנתגיירו  הגר  מן  "הלוה 
ממנו"  נוחה  חכמים  רוח  לבניו  החזיר 
חייבים להחזיר את  כבר היה מובן שאין 

החוב לבנים.

המטלטלין  "כל  השלישי:  ובחלק 
נקנין במשיכה וכל המקיים את דברו רוח 
חכמים נוחה ממנו" – אין מובן, כשאלת 
המפרשים: מטרת המשנה היא לציין את 
אין  שהרי  דברו",  את  "המקיים  מעלת 
כאן המקום לבאר דיני קנין, אך מצד שני, 
קיום דברו אינו דוקא בקנית מטלטלין63, 

בכך,  רק  הוא  ביניהם  ההבדל 
"שמוט  היא  המצוה  כספים  שבשמיטת 
את  יגוש  לא  גו'  ידו  משה  בעל  כל 
הנגישה,  על  רק  הוא  האיסור   – רעהו" 
נשאר   – "חפצא"   – עצמו  החוב  ולכן 
משועבד, כדלעיל. ואילו בשמיטת קרקע 
ונטשתה",  תשמטנה  "והשביעית  נאמר 
הפקר  נעשים  והתבואה  הפירות  ולכן 

לגמרי.

ז. לפי ההסבר לעיל על השמטת כספים 
ועל "המחזיר חוב בשביעית רוח חכמים 
נוחה ממנו", אפשר להבין גם את המשך 
המשנה בסוף מסכת שביעית: "הלוה מן 
הגר שנתגיירו בניו עמו לא יחזיר לבניו, 
כל  ממנו,  נוחה  חכמים  רוח  החזיר  ואם 
המקיים  וכל  במשיכה  נקנין  המטלטלין 

את דברו רוח חכמים נוחה ממנו" –

השייכות של שני החלקים האחרונים 
חוב  ]"המחזיר  הראשון  לחלק 
בשביעית"[ – אינו רק בכך שבכל שלושת 
הענינים "רוח חכמים נוחה ממנו", אלא 
חכמים  ש"רוח  לכך  הגורמת  בסיבה  גם 

נוחה ממנו":

כשם שאצל "המחזיר חוב בשביעית" 
לגבי  גברא  ושעבוד  חובה  חלים  אין 
תשלום החוב, אלא שעבוד חפצא בלבד, 
"רוח  של  בגדר  הוא  החוב  פרעון  ולכן 
החלקים  בשני  גם  כך   – וכו'"  חכמים 
שעבוד  משועבד,  אינו  הלווה  האחרים, 
המוכר  וכן  הגר",  של  ל"בניו  גברא, 
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67( ראה לשון המפרשים )דלעיל הערה 65( 
"ממון אחרים" – "בממון חבירו".

בזקפו  הגר  בגזל  א(  )קט,  מב"ק  להעיר   )68
במלוה לר"ע )וכ"ה ההלכה – רמב"ם פ"ח  עליו 
מהל' גזילה ה"ד( שחייב להוציא מתחת ידו, וגם 
לר"י שם, עכ"פ צריך למחול לנפשי' לאחר מיתת 
"קנאו  ע"ב  שם  מגמרא  ולהעיר  עיי"ש.  הגר, 

השם".

64( לשון הר"מ כאן. וראה צ"צ כאן בארוכה.
65( ראה ר"ש סיריליאו ומלאכת שלמה כאן 
"רוח חכמה וחסידות בקרבו דאינו רוצה ליהנות 
פה  אות  העיטור  בעל  וראה  אחרים".  מממון 
פרוזבול "שאינו רוצה ליהנות בממון חבירו אבל 

לכתחלה אין לו להחזיר".
66( ראה במשנה ראשונה כאן.

של  ה"חפצא"   – החוב  עצם  ולגבי 
ההלוואה: הרי למרות שעל הלוואה לא 
חל שעבוד גברא, בכל זאת הממון נשאר 
נוחה"  חכמים  "רוח  ולכן  משועבד, 

כאשר ה"חוב" מוחזר לבעליו67.

מן  "הלווה   – השני  בחלק  גם  ט. 
יחזיר לבניו ואם  הגר שנתגיירו בניו לא 
החזיר רוח חכמים נוחה ממנו" – הענין 
של "רוח חכמים נוחה ממנו" אינו עקב 
יחזרו  לא  שהבנים  )כדי  צדדיים  ענינים 
לסורם וכדומה(, אלא עקב התועלת לגבי 
ההלוואה עצמה, אך רק בשניים ממרכיבי 
החוב   – וה"חפצא"  הלווה,  ההלוואה: 

עצמו.

לגבי הלווה: כיון שנהנה מהגר שלוה 
למרות  הרי  להשיבו,  בכוונה  כסף  ממנו 
לאחר  מלהחזירו  פטור  הוא  הדין  שמן 
פטירת הגר, בכל זאת, כיון שלוה בכוונה 
להחזיר עדיין זהו המשך של חוב, ומידה 

טובה היא להשיב זאת.

וכן לגבי החוב עצמו: אמנם אין קיים 
אך  החוב,  את  לו  להחזיר  שניתן  מלוה 
בשווי  הלווה,  מנכסי  חלק  על  השעבוד 
טעם  יש  ולכן  בטלי'68?  מאי  החוב, 

להחזרת החוב,

ומדוע נאמרת ההקדמה "כל המטלטלין 
נקנין במשיכה".

המשמעות  הוא:  לכך  ההסבר 
נוחה ממנו"  "רוח חכמים  הפשוטה של 
היא, שזה ש"חכמים אוהבים אותו על זה 
וישר בעיניהם מה שעשה"64 הוא לא רק 
משום שקיים מצוה צדדית, או לא עבר על 
איסור צדדי, למרות שאין הוא חייב בהם 
– אלא מפני שעל ידי כך הוא עושה דבר 

טוב בעצם הדבר שבו נעשתה פעולתו.

"רוח  ההלוואה:  ענין   – ובעניננו 
חכמים נוחה ממנו" מפני מעשהו הטוב, 
למרות שאינו חייב, שהוא דבר של מעלה 
וטובה בעצם ההלוואה עצמה, ולא בענין 

צדדי אחר.

פעולת ההלואה, וכך גם קנין, מורכבת 
מן: )א( המלוה, )ב( הלווה, )ג( הממון, 

המקשר בין המלוה ללווה.

לגבי "המחזיר חוב בשביעית", "רוח 
שלושת  בכל  זה  ממנו"  נוחה  חכמים 
המקיים  המלוה,  לגבי  הללו:  הפרטים 
לגבי  תלוה":  "כסף  התורה  מצות  את 
הלווה – "רוח חכמים נוחה" מכך שיש 
רגש בלבו להחזיר טובה למלוה65, שהוא 
"בור ששתית ממנו מים", וכן מהתועלת 
יזדקק  שכאשר  עצמו,  ללווה  שצומחת 
לכך, יוכל שוב לקבל הלואה מהמלוה66.
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להר"ש  משא"כ  והרע"ב.  הר"מ  לפי   )70
לתויו"ט. וראה צ"צ שם.

נהג  "דרב  מסיים  שביעית  ובירושלמי   )71
)כשאמר לבני ביתו ליתן מתנה לבר נש לא הוי 
חוזר בו( למדת חסידות", ולפי הפי' שבמשנתינו 
וההמשך  החידוש  יומתק  דמים  כשנתן  איירי 
וראה  זו.  אף  זו  לא  בדרך  ג"כ  בירושלמי שהוא 

בארוכה לקו"ש חל"ב ע' 154 ואילך.

ראשונה  משנה  קושי'  תתורץ  ועפ"ז   )69
מן  לוה  אפילו  כו'  הגר  מן  לוה  אירי  "מאי  כאן 

העכו"ם".

אך לא ביחס לשני הפרטים האחרים, 
המוכר והלקוח:

)אף  משיכה  ביצע  לא  שהלוקח  כיון 
כאן  נוצר  לא  כסף70(,  שילם  הוא  אם 
שעבוד בין המוכר לבין הלוקח, ולא נוצר 
בהתאם  וקונה,  מוכר  של  קשר  ביניהם 

להגדרת הקנינים.

יותר מכך: על ידי שהאדם במקרה זה 
כלפי  טובה  נמנעת  אינה  דברו"  "מקיים 
מהלוקח  שהרי  הקונה,  כלפי  או  המוכר 
שהלוקח  במקרה  כי  דבר,  נגרע  לא 
אלא  חזרה,  זאת  מקבל  הוא  שילם  כבר 
עצמו:  ה"חפצא"  לגבי  רק  שינוי  חל 
המיטלטלין נעשו שייכים לקונה על ידי 
דיבורו של המוכר, או אף עקב התשלום 
נאמר במשנה שגם  כך  ועל  הלוקח,  של 
לטובה  השפעה  יש  כאשר  כזה,  במקרה 
רק לגבי אחד משלושת הפרטים, גם אז 

"רוח חכמים נוחה ממנו"71.

שמיטת  של  מהותה  אחד  מצד  יא. 
 .  . ידו  משה  בעל  כל  "שמוט   – כספים 
לא יגוש את רעהו" – היא שלילה והעדר, 
ומסיבה זו, כמוסבר לעיל, "המחזיר חוב 

בשביעית רוח חכמים נוחה ממנו".

שמיטת  של  מהותה  לכך  דומה 
לה'",  שבת  הארץ  "ושבתה   – קרקעות 

כלשהו  קשר  יש  ל"בניו"  שרק  וכיון 
יחזיר   – לסורם(  יחזרו  )שלא  זה  לממון 

לבניו, ולכן "רוח חכמים נוחה ממנו"69.

צומחת  לא  המלוה  לגבי  זאת  לעומת 
מת,  הגר,  המלוה,  כי  טובה,  שום  מכך 

ו"בניו" אינם בגדר של מלוים.

"לא  במשנה:  התוספת  מובנת  וכך 
למרות  זאת  המציינת  לבניו",  יחזיר 
רוח   – "החזיר  מן הנאמר  מובן  שהדבר 
חכמים נוחה ממנו" בלבד, כדי להדגיש 
שללווה אין שום קשר עם בניו של המלוה, 
לא רק מעצם הדין, כיון שאין הם בגדר 
להם  משועבד  אינו  והלווה  מלוים,  של 

כלל, אלא גם מבחינת "רוח חכמים".

בחלק  שישנו  החידוש  מובן  זה  ולפי 
השני, המדבר על הלווה מן הגר, על-פני 
החלק הראשון, המדבר על "המחזיר חוב 
זו":  אף  זו  "לא  של  באופן  בשביעית", 
הענין של "רוח חכמים נוחה ממנו" אינו 
קיים רק כאשר הטוב שבמעשהו מתבטא 
בכל שלושת פרטי הענין הנדון, כבמקרה 
גם  אלא  בשביעית",  חוב  "המחזיר  של 
מן  בשניים  רק  מתבטא  שהטוב  במקרה 

הפרטים.

במשיכה  נקנין  המטלטלין  "כל  יוד. 
וכל המקיים את דברו רוח חכמים נוחה 
נוחה  חכמים  "רוח  כאן  גם  ממנו": 
שהוא  צדדי  ענין  בגלל  רק  לא  ממנו" 
"מקיים את דברו", אלא מצד ה"חפצא" 

– המיטלטלין,
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75( ראה מנחות בסופה בנוגע לקרבנות.
76( תהלים פה, ב. שם, יג. מדרש תהלים שם. 

תרגום שם.

72( ראה לעיל הערה 47, 61.
73( במס' שביעית כאן.

74( ראה דרמ"צ מצות קדושת שנה השביעית 
לשמיטת  בנוגע  גם  )ושם  האריז"ל  מכתבי 
כספים(. תורת לוי יצחק ע' קלה. לקוטי לוי יצחק 
אגרות ע' רמד. וראה לקו"ת פרשתנו מב, ד. ועוד.

התבטלות   – הארץ"  "ושבתה  הללו: 
תזרע  ו"לא  מלכות,   – הארץ  ושביתת 
זאת  עם  ויחד  כספים;  שמטת  וכן  גו'", 

קיימת מצוה בדיבור "דבר השמיטה".

לעיל,  שהוזכר  המדרש  מובן  זה  לפי 
דברו  "עושי  נקראים  שביעית  ששומרי 
דברו", ולא בביטוי הנפוץ  לשמוע בקול 
חוקותיו",  "עושי  מצוותיו",  "עושי 
וכדומה, כי ענין השמיטה קשור במיוחד 

לדיבור.

כפי שמוכיח המדרש שמדובר כאן על 
עושי  כאן  "נאמר   – שביעית"  "שומרי 
השמיטה,  דבר  וזה  להלן  ונאמר  דברי 
להלן בשומרי שביעית  דבר שנאמר  מה 
כאן  האמור  דבר  אף  מדבר,  הכתוב 

בשומרי שביעית הכתוב מדבר".

מסכת  סיום  מדוע  יותר  יובן  זה  ולפי 
רוח  דברו  את  המקיים  "כל  הוא  שביעית 

חכמים נוחה ממנו".

ובאמצעות הלימוד והעיסוק בהלכות 
כו'  בתורת  העוסק  "כל  )אשר  שביעית 
"רצית  את  מחישים  עשה"75(,  כאילו 
שבת  השמיטין"(  את  )"ועשו  ארצך  ה' 
דבית  שבייתא  )"אתבת  יעקב"  שבית 
תתן  וארצנו  הטוב  יתן  ה'  ו"גם  יעקב"( 
דברו  עושי  כח  "גבורי  ונהיה  יבולה"76, 
 – שומרי שביעית  דברו",  בקול  לשמוע 
בארץ  כפשוטה  שביעית  מצות  בקיום 
הקודש ומן התורה, בקרוב ממש כאשר 

את  תזמור  לא  וכרמך  תזרע  לא  "שדך 
נזירך  ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי 
לא תבצור שנת שבתון יהיה לארץ" – גם 

היא ענין של שלילה.

זו של  עצם שלילה  צריכה  שני,  מצד 
חיובית,  בפעולה  להתבטא  השמיטה 
חוב  "המחזיר  לעיל  כאמור  בדיבור, 
בשביעית יאמר לו משמט אני כו' שנאמר 
דעות  מספר  ולפי  השמיטה",  דבר  וזה 
מצוה  הוא  אני",  "משמט  זה,  דיבור 
נאמר  המשנה  בהמשך  מדאורייתא72. 
אנשי  ורצו  מקלט  לעיר  שגלה  "רוצח 
יאמר להם רוצח אני, אמרו  העיר לכבדו 
לו אף על פי כן, יקבל מהם, שנאמר וזה 
מנתינת  הימנעות  זוהי  הרוצח".  דבר 
וכמבואר  טעות,  עקב  לרוצח  כבוד 
שמכבדים  לאדם  בדומה  בירושלמי73 
שתי  יודע  שהוא  שחושבים  כיון  אותו 
בלבד  אחת  יודע  בשעה שהוא  מסכתות 

הרי הוא חייב להבהיר להם זאת.

יש לומר שהסבר הדברים לפי פנימיות 
הענינים הוא: מהותה של שנה השביעית 
היא ספירת המלכות74, אשר יש בה שני 
הענינים: התבטלות ספירת המלכות כלפי 
ספירת  זאת,  ועם  שמעליה.  הספירות 

המלכות היא עולם הדיבור,

ולפיכך קיימים בשביעית שני הענינים 
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77( שבת קלח, ב.

משיח צדקנו ויוליכנו קוממיות לארצנו.

 )משיחות חודש תשרי תשל"ג

– שנת השמיטה(

הקב"ה "יקיים" את "דברו", "דבר ה' זה 
הקץ"77 – "והיתה לה' המלוכה", בביאת 
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להלן שתי אגרות קודש מאת כ"ק אד"ש מה"מ לר' ישעיהו הלוי הורוויץ העוסקות 
בעניני מס' גיטין.

קצרה  סקירה  בזה  נביא  אלו,  במכתבים  הנזכרים  והנושאים  הדברים  הבנת  לשם 
אודות הרקע להתכתבות זו:

הרב ישעיהו הלוי הורוויץ נולד בשנת תרמ"ג לאביו הרב אשר יחזקאל שנמנה על 
חשובי קהילת חב"ד בצפת והיה נצר למשפחת אדמו"ר ה'צמח צדק'.

שנים,  מעשר  למעלה  במשך  בצפת  חב"ד  קהילת  של  כרבה  כיהן  תרס"ח  משנת 
ובשנת תרס"ט אף מונה לחבר בבית הדין בצפת. בשנת תשט"ז והוא בן שבעים ושלוש 
במילואה  התגשמה  הרבי  ברכת  טובות".  ושנים  ימים  לאריכות  "בברכה  הרבי  בירכו 
והר"י הלוי הורוויץ האריך ימים ונפטר בשנת תשל"ח והוא בן תשעים וארבע שנים, 

ונקבר בעיר הולדתו – צפת עיה"ק.

מתוקף תפקידו כחבר בבית הדין בצפת, נשלחו אליו שאלות רבות בענינים שונים 
'פרד"ס  בספרו  וביושר.  בצדק  ופוסק  מכריע  היה  בתבונתו  והוא  הארץ,  קצות  מכל 
הארץ' )ח"א סי' י"ח( מביא הרי"ה שאלה בענין התרת עגונה אחת, שהגיעה לפתחו 
של הרב יעקב דוד וילבסקי הידוע בכינויו – הרידב"ז, אשר שלח לקרוא את הבד"ץ 

של הרי"ה, ע"מ שיצטרפו עמו להתיר עגונה זו.

מעשה המאורע מתואר בספרו כך:

בשנת  תוב״א  באה״ק  העליון  הגליל  של  א׳  במושבה  אירע  "מעשה 
תרע״א, שאיש א׳ בור וריק בגד באשת נעוריו, וברח למדינות הים. ובהתודע 
לקבל  הים  חוף  שעל  בהערים  לחפשו  שלחו  מבריחתו  האשה  למשפחת 
היודע  סופר  לא  שם  הי׳  לא  אשר  א׳  במושבה  ותפסוהו  לאשתו  ג״פ  ממנו 
לכתוב גיטין ולא רב הבקי בטיב גיטין וע״כ פעלו ממנו שעשה שליח בעדים 

שהשליח יגרש את אשתו".

בהמשך דבריו מציג הרי"ה את הקושי המתעורר בהתרת עגונה זו:

ב( דמסתפק שמואל במקרה שאמר  סו,  )גיטין  זה מצינו בגמ'  דהנה, כעין מקרה 
הבעל לשניים "כתבו ותנו גט לאשתי", ואמרו לסופר וכתב הגט, וחתמו השלוחים על 
הגט: האם כוונת הבעל באמרו "כתבו" – לכתב ידן של השלוחים, היינו, שמינה אותם 

בענין נתינת גט ב' פעמים - בעדי מסירה 
ובעדי חתימה
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וכיון שכך אכן נעשה – הגט כשר; או שהיתה כוונתו גם  רק לעדי חתימה על הגט, 
לכתיבת הגט, היינו, שמינה אותם גם שיכתבו הגט עצמו, וכיון שלא נעשה כך – אין 

הגט כשר.

וה"גט פשוט" כתב על כך דצ"ל דספק זה אינו אלא למ"ד "אומר אמרו – כשר" – 
היינו, דכאשר עשה הבעל שליח לומר לסופר שיכתוב הגט – הוי גט כשר אף שזהו 

"מילי", משום דס"ל ד"מילי מימסרן לשליח".

לכתיבת  דודאי שהתכוון הבעל  כלל,  אין ספק   – "אומר אמרו – פסול"  למ"ד  אך 
הגט, משום שאם התכוון לכתב ידן – היינו חתימתן, ולכתיבת הגט – התכוון שימנו 
סופר אחר לכך, הרי אין הגט כשר משום דהוי "אומר אמרו" דפסול, וכיון שאין אדם 
מוציא דבריו לבטלה – א"כ ודאי שלא התכון הבעל לכך. וכיון שכן, במקרה זה צריכים 
השלוחים לכתוב הגט ולמסרו לאשה בעדי מסירה, אך לא יחתמו על הגט כיון שלא 

מינה אותם הבעל לעדי חתימה על הגט. ע"כ ת"ד ה"גט פשוט".

כוונת  היתה  בודאי  א"כ,  פסול",   – אמרו  ד"אומר  דקיי"ל  כיון  דאנן,  הרי"ה  וכותב 
הבעל שיכתוב השליח בעצמו הגט וימסרו לאשה בעדי מסירה בלא עדי חתימה, דהרי 

ע"מ בלא ע"ח – כשר הגט בדיעבד – לכ"ע.

זו,  בדרך  האשה  עגינות  להתיר  הבי"ד  חברי  ושאר  הרי"ה  התקשו  דעדיין  אלא, 
וכפי שנימק זאת: דכיון שיש המחמירים שלא ליתן לכתחילה גט בלא עדי חתימה, 
ובפרט דשמא היתה כוונת הבעל לצאת ידי חובת כל הדעות במסירת הגט לכתחילה, 
וע"כ באם ישנו מדבריו אפי' בדבר שאינו אלא חומרא בעלמא – הוי שינוי משליחות 

המשלח, דבטל מן התורה –

ע"כ, יגעו ומצאו הם פתרון להתרת העגונה לכל הדעות. וכך מציע שם הרי"ה את 
שמצאו:

"ע״כ מצינו עצה נכונה בזה לצאת כל הדעות, והיינו שהשליח יכתוב הגט 
וימסרנו קודם בעדי מסירה לבד ואח"כ ימנה שני עדים לעדי חתימה, ויחתמו 
זה הגט. ויתנהו לה פעם שנית, ואח״כ )כדי לחשוש אולי "אומר אמרו – כשר" וכוונת 
הבעל הי׳ שיאמר לסופר ויכתוב והוא יהי׳ עד חתימה. וגם יאמר לעוד א׳ שיחתום עמו וכמ"ש 

התו"ס ז"ל בגיטין שם ד"ה כתב ידן ע"ש( יאמר להסופר שיכתוב גט וגם יצרף אליו 

לעצמו עוד עד א׳ לחתימה, ולאחר שיכתוב הסופר יחתום השליח בראשונה 
ואח״כ העד השני, והשליח יתנהו לה. ואז יהי' כשר לכל הדעות".

הרי"ה שלח את ספרו )פרד"ס הארץ( בו נמצאת 'תשובה' זו לכ"ק אד"ש, ובמכתב 
קצר יחסית )אג"ק ח"ג עמ' קפ"א( מפאת קוצר הזמן, העיר לו בחופזה – כלשון קודשו 
במכתבו – מספר הערות על ספרו. בין הערותיו מעיר לו כ"ק אד"ש על 'תשובה' זו, 
כי עדיף שנתינת הגט בפעם שני' תיעשה בגט חדש, ולא באותו הגט שניתן בפעם 

הראשונה, וזלה"ק:
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"ע' קכ"ג, שימסור בעדי מסירה ואח"כ יחתום עדי חתימה וימסרנו עוה"פ. 
ויחתמו  גט אחר  טוב, עכ"פ לכתחילה, שיכתבו  – לכאו', מכמה טעמים, 

כו'".

לאחר מכן שלח לו כ"ק אד"ש מכתב נוסף )אג"ק עמ' רא( ובו הוא מנמק הערה זו 
ומסביר שיטתו ביתר ביאור והרחבה.

הרי"ה – בקבלו את המכתב – כתב מספר שאלות על דברי כ"ק אד"ש ושלחם אליו, 
וכ"ק אד"ש הגיב לו במכתב )אג"ק עמ' רטו( מפורט בו מתייחס לשאלותיו ומשיב לו 

עליהן בטוב טעם. שני מכתבים אלו מובאים להלן:

- אגרת א -
ב"ה, א' מר־חשון, ה'תש"י

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי' הלוי

שלום וברכה!

הגיעני מכתבו מכ"ו תשרי, וגם ספרו יבא שילה, ות"ח ת"ח על תשורתו זו החביבה, 
וגם על שהורה המקום בשער הגלגולים ח"ב ע"ד אריסטו.

. . ומה שהעירותי בענין הגט )בפרדס הארץ קכ"ג ואילך( שלפענ"ד צ"ל ב' גיטין 
ולא שעל הגט שניתן מתחילה בעידי מסירה לבד יחתמו עליו גופא שני עדים וימסרוהו 

עוה"פ טעמיי בקצרה;

א( הוא משום, דלכתחילה עכ"פ צ"ל האמירה לסופר והכתיבה )דשיטה ראשונה( 
בפני עדי החתימה וצריך שידעו מזה ולא שיהיו שם באקראי, ובאופן כת"ר, א"א שיהיו 
שם, כי אין לגלות להשליח מראש שיתנו הגט ב"פ, ואף שלכאו' יש לתקן זה ע"י שימנה 
אח"כ את הע"מ לע"ח, וכמוש"כ בספרו ע' קל; אבל הנה, אף שלענין הכריתות שווה 
פעולת ע"מ לר"א לפעולת ע"ח לר"מ. הנה בהנוגע לשטר הגט פשוט דפעולת ואחריות 
העדים החותמים על הגט היא גדולה יותר מזו דע"מ ואפי' למ"ד על מנה שבשטר הם 
חותמים וא"כ בשעת האמירה והכתיבה שהם רק ע"מ גם ראיתם היא בהתאם לפ"ז, 
ונוגע בנדו"ד ביחוד, דיש מקום לומר דע"ח הם מדאורייתא כיון שי"ל שאוה הבעל 

ע"ז, דוגמא לדבר, הטובל לתרומה טמא לקודש.

בנדו"ד  וגם  הנתינה,  קודם  לו  להקנותו  תשכח  שמא  בעל  בשל  הגט  כותבין  ב( 
נוסף על החשש שמא לא תחזירנו לשליח אחרי  אחד ב"פ  גט  יתנו  זה אם  יש חשש 
נתינה הראשונה יפה יפה וביחוד כיון שאך זה עתה קבלה הגט במתנה גמורה )משא"כ 

בנטילת לולב שנותנים מתחילה ע"מ להחזיר(.
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ג( את"ל שהעיקר היא הנתינה הא' ובפעם הב' הוא רק מדרבנן מפני התנה וכו' 
אפשרות  יש  אם  וחיפוש  וצ"ע  ענינו,  זה  גט  שטר  עשה  כבר  הא'  שבנתינה  נמצא   -
להשתמש בו עוה"פ בענין של גירושין, )עוד חקירה מעין זה, אם יש לגרש בגט א' ב"פ 
וכגון שגרשה וחזר וקדשה בו ביום(, דוגמא רחוקה. קדשים משנעשה מצותן שוב אין 

מועלין בהם.

השליח  ואומר  הא'  בפעם  הגט  כשנותנים  א"כ   - הב'  נתינה  שהעיקר  את"ל  ד( 
שתתגרש בו בלא הע"ח וכו' - יש לדמותו לאומר הא כחרס כו', אף שיש למצוא חילוק 

כמובן, ויש להאריך בכל פרט מהנ"ל ואין הזמן גרמא, ולא באתי אלא להעיר;

ואחתום מעין הפתיחה בת"ח על תשורתו ואיווי כט"ס.

- אגרת ב -
ב"ה, כ"ו מ"ח, תש"י

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיו"ד לחד"ז:

. . ב( בענין הגט - מערער עלי על מש"כ אני שפעולת ואחריות הע"ח גדולה מזו 
של הע"מ. וצר לי שבהחפזו כנראה דלג בעת קריאת מכתבי על איזה תיבות. וזה לשוני 

שם:

"אף שלענין הכריתות שווה פעולת ע"מ, לר"א, לפעולת ע"ח לר"מ. הנה בהנוגע 
לשטר הגט, פשוט דפעולת ואחריות העדים החותמים על הגט היא גדולה יותר מזו 

דע"מ, ואפילו למ"ד על מנה שבשטר הם חותמים".

צ"ל  לזה  קודם  אבל  הכריתות,  נעשה  שאז  ונתן  להיות  צריך  בגט  פשוט:  והדבר 
וכתב לה ספר כריתות, היינו שיעשה כתב שיחול עליו עניני ותוקף ספר כריתות. ואין 

הכתב נעשה שטח כזה, כ"א ע"י העדי חתימה )אם מדאורייתא אם מדרבנן(.

או, במלות אחרות: שתי דרגות בסדר גט. מתחילה צריך לעשות שטר גט, ואח"כ 
צריך לגרש בו. ולדרגא הראשונה אין שייכות לעדי מסירה )מצד הדין(. ובמילא אין 
להם פעולה ואחריות בזה. אבל פעולת ואחריות העדי חתימה היא דוקא בדרגא זו. - 
וזה שהעדים צ"ל בעת כתיבת הגט - הוא ג"כ בנוגע לדרגא הא' דגט. וכ"ז פשוט, ולכן 

קצרתי בזה במכתבי הקודם.

ג( הערתי שבאם יתנו גט אחד ב"פ יש החשש, שנזהרים ממנו בכל גט, שמא ישכחו 
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להקנות הגט חזרה לבעל. ומערער ע"ז, שהרי הכל נעשה ע"פ ב"ד. וכשיאמרו הב"ד 
שהיתה המסירה בטעות ה"ז כאילו לא נמסר לה הגט.

העיקר:  והוא  ב(  להנ"ל.  חוששין  ובכ"ז  ב"ד  ע"פ  נעשה  גט  בכל  הרי  א(  ואינו: 
מבעלה  מתגרשת  והאשה  האשה;  של  נעשה  השטר  ענינים:  ב'  נעשו  גט  במסירת 
שצריך  עי"ז  יודעים  ה"ה   - בטעות  היתה  שהמסירה  להמתגרשים  הב"ד  וכשיאמרו 
לגרשה עה"פ. אבל פשיטא דלאו כ"ע דינא גמירי שצריכה האשה להקנות שטר הגט 
להבעל חזרה. וצריך ע"ז הודעה ביחוד. ומלבד שלא נמצא זה בסדר הגט של כת"ר 
)ולשון "זו הנתינה אינה שוה כלום" )בספרו ע' קל סקמ"ג( משמעותו שמעיקרא לא 
יסתור  וא"כ בלאה"כ צע"ג איך לשנות הלשון באופן שלא  קנתה האשה את השטר. 
למה שצריך לחזור ולקנות הגט מיד האשה(. הנה בענין שאינו רגיל כלל וכלל, כי לא 
נמצא שיתנו גט אחד ב"פ, יש חשש יותר לשכחה. והפקר ב"ד אינו מועיל בזה; כידוע 

שאין בכח ב"ד להוציא מרשות אחד וגם להקנות לשני.

ד( כותב שא"א לאמר שנתינה הב' היא רק מדרבנן. ואיני יודע למה. והרי אפשר 
לומר שהבעל לא הקפיד בציוויו, ורק שרצה להקל הנתינה. וכונתו אשר די בע"מ לבד 
ולא איכפת לי' אם יהיו ע"ח ג"כ. ובאופן כזה; הרי בנתינה הא' נתגרשה, אלא שמפני 
התקנה ולעז צריך לגרשה גם בע"ח. יעוין פ"ת לאה"ע ס' קל ס' קא וס' קיא ושד"ח 

אסי"ד גט סכ"ו סוף סק"א.

ה( רוצה להביא ראי' לגרש בגט א' ב"פ מהא דבכורות )ט, א( דפודה וחוזר ופודה 
בשה אחר. וכן ממס' פרה )פי"א מ"ח( דאיזוב שהזה בו כשר לטהר את המצורע, וזה 
היפך מראיתי מקדשים שאין מועלים בהם משנעשית מצותן. ואינו דומה. הספק בגט 
)נכתב  חדשה  וחלות  זה ענין  בנייר  שניתוסף  הוא מפני דהא שהגט כורתה הוא ע"י 
בציווי הבעל, לשמה וכו'(. והשאלה היא: אם החלות היא על הנייר ונשאר בו לצמיתות 
נד, א((, או  )קידושין  )דוגמא לדבר: בגדי כהונה דלבשום ואח"כ בלו מועלים בהם 
שלא חל אלא לנתינה זו, וכשנותן הגט פקע תוקפו. וע"ז הבאתי ראי' מקדשים. כי גם 

הם נעשים קדשים עי"ז שניתוסף בהם ענין חדש.

אבל בהא דפודה כמה פעמים ומטהר, הרי נהפוך הוא. כדי שיוכל לפדות ולטהר 
בדבר זה הוא עי"ז שאין בו דבר נוסף. ופשוט.

וא"ו( מעיר מפ"ת באה"ע סקמ"ג סקי"ג שכותב דאין לגרש בגט א' ב"פ מפני דהוי 
כשטר שנמחל שעבודו.

ות"ח על שהעירני על פ"ת זה, אשר אשתמיט לי. והנה ס' גליא מסכת שמביא בפ"ת 
אינו תח"י עתה לעיין בו בסברתו. אבל לכאורה סברא תמוהה היא במאוד. כי בשלמא 
ע"ז שנמחל  בגט שנאמר  בו  ישנו  מה שעבוד  אבל  זו,  סברא  שייכת  קידושין  בשטר 

בנתינתו. ואדרבה - גט הוא בטול שעבוד.
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ופי' לשם גירושין ארז"ל   - ובמה יפסל גט שנכתב לשמו ולשמה ולשם גירושין. 
)גיטין כה, ב( שהוא למעוטי בכותב להתלמד. וע"פ הנ"ל עדיפא הול"ל שצ"ל כתוב 

באשה זו גופא לשם גירושין אלו דוקא.

ומש"כ בפ"ת שבכל הפוסקים משמע דפסול - לע"ע לא ידעתי מקומם, וצע"ג.

ז( כותב שהערתי דדומה לאומר יהא כחרס ממילא נתישבה - ולא הבנתי דאדרבה 
עפמש"כ בפ"ת סקמ"ג עוד נתחזקה, וכמובן.

ואסיים באיווי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן
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ע"ב(  פ"ד  גיטין[  )]במס'  א-ב.  קמז. 
]במשנה1[: "המגרש ]את[ אשתו ]ואמר לה הרי 
אליעזר  ]ר'  לפ'2  אלא  אדם[  לכל  מותרת  את 
מתיר[", חכמים אומרים עד שיטלנו הימנה כו' ]"ויחזור ויתננו לה ויאמר לה הרי את 

מותרת לכל אדם"[.

"כתבו בתוכו אע"פ שחזר ומחקו פסול" )לפי שלא נכתב הגט אלא על תנאי זה ואין 
כאן כריתות כיון דאגידא בי' לאסור לאותו פ' מחמתו(: 

]גמ'[ "א' רב ספרא: כתבו בתוכו תנן )הוא דלית לי' תקנתא, אבל לא כתבו לתנאי 
זה בתוכו, אפי' אמר לעדים בע"פ שיכתבו ע"מ כן – אין הגט נפסל בכך, ובלבד שיאמר 

לה בשעת מסירה הרי את מול"א3(.

בע"פ לסהדי  מיפסל במה דאמר  )דלא  ה"מ  תנן. מהו דתימא  בתוכו  כ'  פשיטא, 
לא  התנאי,  הזכרת  קודם  הגט  עיקר  שנכתב  )דכיון  התורף  לאחר  כן(  ע"מ  לכותבו 
מיפסיל במה דא' בתר כתיבת התורף לסהדי, אי לא כתבי לי' בתוכו בהדיא(, אבל 
לפני התורף אפי' ]אמר תנאו[ על פה נמי פסול )שהרי עיקר הגט ע"מ כן נכתב, ולא 
יגרש בו אפי' סתם, ואפי' ביטלו לתנאי, כיון שאינו כורת בשעת כתיבה(, קמ"ל )ר"ס 
בתוכו דוקא קא', אבל על פה אפי' לפני התורף – כשר, משום דסופר לא כתב אלא ע"מ 

כמו שיאמר הבעל לבסוף, וכיון שחזר בו כשר )תוס'((4".

ורבא או', לא שנו אלא לאחר התורף, אבל לפני התורף אפי' על פה נמי פסול, 

סי' קמז. אין כותבין תנאי בגט ואם כתבו מה דינו. ובו ג' סעיפים.
או  זה,  תנאי  על  לאשתי  גט  כתבו  שיאמר:  לא  תנאי,  על  אדם  מגרש  כיצד  ]א[  א 
זה  תנאי  על  הגט:  בתוך  יכתוב  שלא  לומר  צריך  ואין  זה,  תנאי  על  לה  ותנו  כתבו 
לחתום,  ולעדים  לכתוב,  לסופר  אומר  עושה,  כיצד  אלא  פלונית,  את  פלוני  גרש 
זה  הרי  לה:  ואומר  הגט  לה  נותן  כך  ואחר  בעולם,  תנאי  שום  בלא  כשר  גט  וכותבין 

]א[ לשון הרמב״ם בפ״ח מהלכות 
וממימרא  מאוקימתא  גירושין 

פסקי דינים*באר הגולה

שולחן ערוך

שבתוך  הסוגריים  הגמ';  מן  הם  הציטוטים   )*
 – )לרוב  המפרשים  מן  מא'  ציטוט   – הציטוטים 
רש"י(; הוספות המערכת – בחצאי אריח ובהערות 

שוליים; ההדגשות – אינם במקור.
1( המשנה נמצאת בדף פב, א, והגמ' בדף פד, 

ב.
2( = פלוני. כלומר, חוץ מפלוני.

3( = מותרת לכל אדם.
אחד,  כ"א  חצע"ג,  שני  נמצאים  לא  בכת"י   )4

וכנראה שכלל שניהם יחד.
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לספרי שתוקי  רבא  דא"ל  לטעמי',  רבא  ואזדא 
שתקי לבעל )נזפו וגערו בבעל שלא יזכיר שום 

תנאי( עד דכתבי' לתורף דגיטא. וקי"ל כרבא:

כתבו  )אם  בגט  פוסלים  התנאים  כל  ת"ר: 
וחכ"א  ר"י,  דברי  התנאי(,  נתקיים  אפי'  בתוכו 
באופן  תנאו  ]שאמר  )כגון  פה  על  שפוסל  כל 
)כגון ]שאמר תנאו באופן של[ על  פוסל על פה  וכל שאינו  פוסל בכתב  חוץ(  של[ 

מנת( אינו פוסל בכתב.

גזר ע"מ אטו  ורבנן( בשכתבו לפני התורף; דר'  )דע"מ5 דר'  זירא, מחלוקת  א"ר 
חוץ, ורבנן לא גזרו, אבל לאחר התורף ד"ה כשר. ורבא א' מחלוקת לאחר התורף; דר' 
גזר אטו לפני התורף )אע"ג דע"מ לפני התורף אינו אלא משום גזירה דחוץ, כולא חדא 
גזירא היא(, ורבנן לא גזרי וכשר. אבל לפני התורף ד"ה פסול )דגזרי' אטו חוץ, ובחוץ 

הוא פסול גמור אפי' בע"פ, דלא נכתב לשם כריתות(.

ודא"ל רבא לספרי שתוקי שתקי – בכל שאר תנאי' מיירי כדפרש"י, ]דרבא[ לטעמי' 
אזיל, דגזר לפני התורף ע"מ אטו חוץ – גם לרבנן ד]דפליגי עליה ד[רבי )תוס'(.

]מהא  ואין מכאן  מגורשת.  ס'  ה"ל  התורף  קודם  בע"פ  ע"מ  דגם  וכ"ד הרמב"ם6 
דאמר רבא לספרי[ ראי' ]לדברי הרמב"ם דתנאי דע"מ שאמרו בע"פ, קודם התורף – 
הוי ספק מגורשת, משום[ ד]יש לומר דרבא[ ר"ל שתקי לי' ]– היינו רק[ שלא יצווה 
לכותבו בגט, או שמא יתנה תנאי דחוץ, אבל בע"מ בע"פ כשר אפי' לפני התורף – כ"ד 
– כשר[,  ]דתנאי דע"מ בע"פ, אפי' לפני התורף  )מ"מ(  והרז"ה9  והרמב"ן8  הראב"ד7 

והרשב"א בתשו'10 הביא ראי' לזה.

לה  תנו  לשליח:  או[  ]להם  יאמר  או  וכך,  כך  מנת  על  ממני  מגורשת  את  הרי  או  גטך 
גט זה על מנת כך וכך:

קודם  שכתבו  בין  כשר,  ה"ז  ]ג[  הגט,  תורף  לכתוב  שגמר  אחר  בגט  התנאי  כתב  ]ב[  ב 

שם:  ]ב[  ע״ב:  פד  דף  גיטין  דרבא 
]ג[ כתב ה״ה זה דעת ההלכות וכן 
ורוב  והרשב״א  הרמב״ן  הכריעו 
האחרונים וכן מוכח בגמ׳ שם דהא 
ליכא התם מאן דמחמיר טפי מרבא 

שולחן  סימן קמז  ערוך

פסקי דיניםבאר הגולה

5( = דעל מנת.
6( הל' גירושין פ"ח ה"ד. וז"ל: "כתב התנאי בגט 
אחר שגמר לכתוב תורף הגט הרי זה כשר . . אבל 
אם כתבו קודם התורף אפילו כתב על מנת כך וכך 
הרי זה ספק גירושין שהרי נשאר לו זכות בגופו של 

גט, וכן אם התנה על פה קודם כתיבת התורף הרי 
זה ספק גירושין".

)דפי  ב.  7( השגות הראב"ד על הרי"ף דף מד, 
הרי"ף( ד"ה "והא דאמר רב ספרא" )גיטין דף פד, 

ב(.
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וז"ל: רבא לא פסיל לעיל חוץ  וכ"כ הר"ן11 
ע"פ לפני התורף, אלא משום גזירה אטו בכתב, 
ע"פ  חוץ  מכשיר  למה   – לי'  פסול  מדינא  דאי 
דגזרו  כמו  לפה"ת12  אטו  ליגזר  התורף,  לאחר 
בכתב לאה"ת13 אטו לפה"ת. וכיון שכן ע"מ ע"פ 
לא מיפסיל כלל לפה"ת, דהא משום חוץ לפה"ת ליכא למיגזר, ]משום[ דה"ל גזרה 
מאחר  בכתב  חוץ  נמי  וכן  לפה"ת.  ע"פ  בע"מ  דפסלי  ורמב"ם  כהתוס'  דלא  לגזרה, 
התורף אינו פסול אלא מדרבנן, דאי מדאורייתא ליגזר ע"מ אטו חוץ גם בלאחה"ת, 

וא"כ אינו פוסל מדאורייתא אלא חוץ בכתב לפני התורף.

ונמצא פסקן של דברים: חוץ פוסל בכתב לפה"ת מה"ת, ובע"פ מדרבנן. ולאחה"ת 
מדרבנן,  בכתב  לפה"ת  פוסל  ע"מ  כלל.  פוסל  אינו  ובע"פ  מדרבנן,  פוסל  בכתב 

ולהרמב"ם והתוס' ה"ה נמי בע"פ. ולאחה"ת אינו פוסל כלל. עכ"ד:

וכ' התוס'14: "פרש"י: כל התנאים פוסלים בגט, אפי' נתקיימו התנאים. ואין נראה 
לר"י, דמה שייך לגזור בע"מ שתתני לי ר' זוז וכיוצא בו אטו חוץ, כיון שאין שם שיור 
כמו בחוץ. ולא שייך כלל לגזור בשאר תנאים אטו חוץ – כ"א בתנאי דע"מ שלא תנשאי 
לפ' גרידא, דהוי שיור. וע"ק דא"כ אפי' תנאי דע"פ ליגזר אטו חוץ, ויפסל כל גט שיש 
בו תנאי אפי' ע"פ ואפי' נתקיים התנאי, ובהדיא משמע דרבי מודה לרבנן דבע"פ אינו 

פוסל. 

"אלא נראה לר"י, דכל תנאי' שנתקיימו ונכתבו בגט – כשר כמו בע"פ, דלא שייך 
למיגזר אטו חוץ. והכא בשלא נתקיים התנאי מיירי, אמתני' קאי דקתני חזר ומחקו. 

חתימת העדים בין שכתבו אחר חתימת העדים. ]ד[ אבל אם כתבו קודם תורף הגט, אפי' 

אפילו  התורף  לאחר  מכשיר  ואיהו 
ובודאי דקי״ל  בכתב לדעת חכמים 
דרבא  אוקימתא  ]ד[  כוותייהו: 
הוא: דבתרא  כרבא  וקי״ל   שם 

שולחן  סימן קמז  ערוך

פסקי דיניםבאר הגולה

"אשתכח  וז"ל:  ע"ב,  דפ"ד  הרמב"ן  חידושי   )8
כללא דשמעתא: דחוץ פוסל לפני התורף בין בכתב 
דמי,  כחוץ  התורף  לפני  בכתב  וע"מ   .  . בע"פ  בין 
וע"פ בין לפני התורף בין לאחר התורף כשר לעולם 
אם נתקיים או שחזר ובטל, שלא מצינו פסול בע"מ 
. ומיהו נראין   . על פה לעולם ואפילו לפני התורף 

הדברים שאין ע"מ פוסל לעולם על פה".
"כל התנאין פוסלין  9( המאור הגדול שם ד"ה 

בגט" )שם(.
10( שו"ת הרשב"א ח"א ס"א, רמד, וז"ל: "חוץ 

מפלוני - פוסל לפני התורף בין בכתב בין בעל פה 
על  גזרה  פוסל  בכתב  התורף  לפני   - מנת  ועל   .  .
מנת אטו חוץ . . ובעל פה אפילו לפני התורף אינו 
. כן דעת כל גדולי   . פוסל דהוה ליה גזרה לגזרה 
האחרוני' דאין על מנת בעל פה פוסל אפילו לפני 

התורף דכולי האי לא גזרינן".
11( על הרי"ף גיטין פה, א. ד"ה "תנו רבנן".

12( = לפני התורף.
13( = לאחר התורף.

14( גיטין פד, ב. ד"ה "כל התנאים פוסלין בגט".
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שנכתבו  כגון  התנאי,  נתקיים  דבלא  רבי  וקא' 
ונמחקו, דפוסלי' בגט ואין מועיל מחיקה בהם, 
מחיקה  דגזרי'  בחוץ,  מועלת  דאינה  היכי  כי 
עליו  פליגי  ורבנן  דחוץ.  מחיקה  אטו  דע"מ 
נכתב,  ומכשרי' לאחה"ת אע"פ שלדעת התנאי 
כיון שחזר ומחקו אע"פ שלא קיימה. ול"ד לע"מ 
מגורשת  דאינה  ומחלן  וחזר  זוז  ר'  לי  שתתני 
מן התנאי  בו  וחזר  הנתינה  קודם  בגט  תנאי  בכתב  אבל  נתינה,  דוקא בשעת  דהיינו 
ומחקו כשר, שא"צ לקיים אלא רק מה שמתנה ע"מ בשעת נתינה שאז חלים הגירושין". 

עכ"ל.

"ועכשיו נהגו ]להזהיר[ שלא לכתוב שום תנאי בגט, ולא להזכירו בשע' כתיבת 
הגט. וכשר הדבר לפי שאין הכל בקיאים ]לחלק[ בין תנאי לתנאי, ובין לפני התורף 

לאה"ת" )ר"ן15(. 

וכ' הרא"ש בתשו'16: אע"פ שפי' התוס' נאה ומקובל, לא מלאני לבי להקל כי ראיתי 
שהחמיר בו הרמב"ם, שכ': כיצד מגרש אדם על תנאי; לא שיאמר כתבו גט לאשתי על 
תנאי, ואצ"ל שלא יכתבו בגט: "על תנאי זה גירש פ' לפ'", אלא יאמר לסופר ולעדים, 
לכתוב ולחתום הגט בלא תנאי, ואח"כ נותן לה הגט וא"ל17 "ה"ז גיטך ע"מ כך וכך", או 
יאמר לשליח "תן לה ע"מ כך וכך". כ' תנאי בגט אחר שגמר לכתוב התורף – ה"ז כשר, 
בין שכ' קודם חתימת העדים או לאחר חתימתם. אבל כ' קודם התורף, אפי' כ' ע"מ כך 

וכך, ה"ז ]אינו18[ ספר כריתות, שהרי נשאר לו זכות בגט. 

שכ'  מטעם  אלא  גזירה,  משום  תנאי'  בפיסול  הטעם  אין  דרבנן,  דאליבא  )דס"ל 
הי' ספר  יש ברירה, דאע"פ שנתקיימו מ"מ שעה שנכתב לא  או'  בירוש' מפני שאין 
כריתות, ולכך כ' דה"ל ס' מגורשת. אבל דעת הרמב"ן ורשב"א דגמרתינו חולק וס"ל 

וכן אם  ]ו[  ]ה[ הרי זה ספק גירושין, שהרי נשאר לו זכות בגופו של גט.  כתב ע"מ כך וכך, 
התנה על פה קודם כתיבת התורף, הרי זה ספק גירושין.

ולא  פסו׳  שם  רבא  מדאמר  ]ה[ 
בתשובה  וכמ״ש  גט  אינו  אמר 
נמצא  שלא  כיון  שם  ה״ה  והביאו 
מדאוריי׳  הוא  אם  בו  ביאור 
ספק  אצלו  הוא  מדבריהם  או 
דרבא: במימרא  שם  ]ו[   גירושין: 

שולחן  סימן קמז  ערוך

פסקי דיניםבאר הגולה

15( על הרי"ף גיטין מד, ב. ד"ה "ומתני' דקתני 
כתבו בתוכו ואוקימנא בחוץ".

16( שו"ת הרא"ש כלל מו, סי"א.
17( = ואומר לה.

ס'  "ה"ז  ואוצ"ל  נמצא בכת"י המעתיק.  כן   )18
)ספק( כריתות", שכן לשיטת הרמב"ם אכן הוי ספק 

גירושין.
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דלא פסול מדינא אלא חוץ לפני התורף והשאר 
משום גזירה חוץ מיפסלי )מ"מ ר"ן((19.

וכן אם התנה ע"פ קודם שכ' התורף – ה"ל 
גירושין. ]דכתב20:[ כל המגרש  ס'  ]להרמב"ם[ 
על תנאי שמבטל הגט, כגון חוץ מפ', )או ע"מ שלא תשתי יין כל ימי חיי,( או שהתנה 
עליו שאר תנאי קודם כתיבת התורף )אשאר תנאי' קאי, דבתנאי דחוץ – אפי' אחר 
כתיב' התורף נמי פסול(, אם הי' התנאי כתוב בגט, וחזר ומחקו ונתנו לה – ה"ז ס' 
מגורשת. ואם הי' התנאי על פה )ר"ל בשע' נתינה ונתנו לה בתנאי המבטל הגט כגון 
חוץ מפ' כו', אבל בשע' כתיבה נכתב סתם. דאילו הי' התנאי ע"פ בשעה שנכתב – כבר 
כ' לעיל דאפי' בשאר תנאי' פסול לגרש בו, אפי' יתנו לה סתם או יבטלנו, כיון שנכתב 
שלא לשם כריתות )מ"מ((19 – ה"ז נוטל הגט ממנה, וחוזר ונותנו לה בתנאי כשר או 

בלא תנאי כלל )כדתנן כיצד יעשה כו'(. עכ"ד.

"ויותר מזה מחמיר הרי"ף בתשו'21, בנותן גט על תנאי – צריך שימסור הגט לאשה 
כדי שלא יוכל לבטלו, ולא ימסרנו ליד שליש, ושטר התנאי יהי' ביד הבעל או ביד 
השליש. אבל לכתוב התנאי בתוך הגט או מאחריו – אינו רשאי, שאם כתבו בתוכו ה"ל 
לבעל זכות בגווה, ואינו כריתות. ואם בא הבעל תוך הזמן אפי' ריח הגט אין בו. ע"כ.

גיטך[ מעכשיו אם מתי  כ' ]הרי"ז  ומ"מ, הורה הרא"ש הלכה למעשה בגט שהי' 
מחולי זה קודם התורף ולא נכפל, וחזר וכ' אחר התורף אם לא מתי יהא גט ואם מתי 
לא  זה  מחולי  מתי  אם  מעכשיו  דמ"ש  משום  והכשירו,  בעולם,  שאני  מעת  גט  יהא 
חשיב תנאי אלא ה"ל כאו' מעכשיו ושעה א' סמוך למיתתו, דהכי מפרש לי' תלמודא 
יום דלא חשיב  ל'  גיטך לאחר  ה"ז  כאו' לאשתו  והוי  כאו' מעת שאני בעולם  נעשה 
תנאה, ואפי' את"ל תנאה הוי, ]הרי[ כיון שלא נכפל לית לי' דינא דתנאה והגט קיים 
אע"פ שלא נתקיים התנאי, נמצא שאין כאן תנאי קודם התורף, ולכך כפלו לתנאי אחר 

ולא  בשר  תאכל  שלא  לה  שהתנה  כגון  הגט,  שמבטל  תנאי  על  מגרש  כל  ]ז[  ג 
או שהתנה עליה  חוץ מפלוני,  לכל אדם  או שתהיה מותרת  חייה,  ימי  כל  יין  תשתה 
לה,  ונתנו  ומחקו  וחזר  בגט  כתוב  התנאי  היה  אם  התורף,  כתיבת  קודם  תנאים  שאר 

אם  רבינו  וכוונת  ה״ה  וכ'  שם  ]ז[ 
התנה בתנאים המבטלים הגט אפי׳ 
דוקא  תנאים  ובשאר  התורף  אחר 

שולחן  סימן קמז  ערוך

פסקי דיניםבאר הגולה

כ"א אחד,  נמצאים שני חצע"ג,  לא  19( בכת"י 
וכנראה שכלל שתיהם יחד.

20( הל' גירושין פ"ח הט"ז.
21( שו"ת הרי"ף סי' לב.
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קביעות  אלא  ליכא  תנאה  דאפי'  וכ"ש  התורף, 
זמן למתי יחול הלכך הגט כשר". עכ"ל )טור22(.

לא  ס"ל דבמעכשיו  ורמב"ם  ואע"ג דהרי"ף 
בעי כפילא, הרי כ' הוא בתשו' דכל חכמי אשכנז 
במעכשיו,  אפי'  כפילא  להצריך  מעשה  עושין 
קביעות  אלא  כלל  תנאי  כאן  שאין  שי"ל  וכיון 
יש  וגם  כפילא.  דבעי'  דס"ל  אהני  בכה"ג  לסמוך  יש  ע"ז  אדם  יחלוק  אם  אפי'  זמן, 
לסמוך על ר"ת ור"י באומר מעכשיו כאומר מעת שאני כו' – דלא כדעת הרי"ף ורמב"ם 
בזה עסי' קמ"ח – כיון שיש בלא"ה סברא לומר שאינו תנאי כלל וע"ז עיקר סמיכתן. 

וע' מרדכי פ' מי שאחזו תשו' המתחלת "ידג' לרוב כו'".

*
כ' הרשב"א23: התנה עלי' בין בע"פ בין בכתב אפי' לפני התורף בתנאי שא"א לקיימ' 
כמו שתעלי לרקיע כו' או בתנאי דחוץ ]אנשים[ שאין להם קדושי' בה, כמו לאבא – 

אינו תנאי כלל, ואע"פ שלא מחקו – כשר.

* 
שיעור ]מהו גדר[ לפני התורף: כ' הטור ]דהיינו[ לפני הרי את מול"א. והרשב"א 
כ' דהרי את כו' לא מיקרי תורף ולא נמצא כלל בטופסי הראשונים, ואף את"ל דצריך 

להכתב – לא יהא מן תורפו של גט, ע"כ.

*
שבשטר  דהיינו,  בע"פ,  תנאי  על  שנכתב  גט  ]כתב:[(  מזרחי  הר"א  ))24]ב[תשו' 
שליחות הי' כ' התנאי – שהגט נכתב ע"ת25 כך וכך, אבל הגט נכתב סתם כהלכתו – 
ופסלו, שלא רצה לסמוך על רוב הפוסקי' המתירים. והפריז על מדותיו, כיון שפיסול 
זה ]הוי[ מדרבנן לרוב המפרשים, ]וא"כ[ למה לא נסמוך עליהם להקל בשעת הדחק(:

]ח[ ה"ז ספק מגורשת ]*[ ; ואם היה התנאי על פה, ]ט[ ה"ז נוטל הגט ממנה וחוזר ונותנו 

לה בלא תנאי כלל, או בתנאי כשר.

דרבא  ממימרא  ]ח[  התורף:  לפני 
פי׳   ]*[ דלעיל:  בסעיף  וכמ״ש 
נתינה  ובשעת  סתם  הגט  שנכתב 
]ט[  דלעיל:  בסעיף  כמ״ש  התנה 
שם במשנה דף פ״ב ע״א וכחכמים:

שולחן  סימן קמז  ערוך

פסקי דיניםבאר הגולה

22( אבה"ע הל' גיטין, סי' קמז.
"כל  סד"ה  ב.  פד,  גיטין  הרשב"א  חידושי   )23

התנאין פוסלין בגט".

כ"א אחד,  נמצאים שני חצע"ג,  לא  24( בכת"י 
וכנראה שכלל שניהם יחד.

25( = על תנאי.
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דין נתן סאה ונטל סאה בשיטת הראב"ד

 הרב דוד יעקובסאן ע"ה
רבה של ליובאוויטש

נשא  תרי"ב.  בשנת  נולד  מלסטובקה,  מתושבי  יעקובסאן  בנציון  ר'  בן  דוד  הרב 
לאשה את בתו של הרב אברהם זעליגסאן, שכיהן כרבה של ליובאוויטש בחייו של 
אדמו"ר  כ"ק  ימי  בערוב  נפטר  זעליגסאן  אברהם  הרב  חותנו  מהר"ש.  אדמו"ר  כ"ק 
מהר"ש. עם פטירת חותנו היה חתנו הרב דוד יעקובסאן המועמד לשמש כרבה של 
של  רבה  להיות  מכדי  יעקובסאן,  ר"ד  של  הצעיר  גילו  שמחמת  אלא  ליובאוויטש, 
ליובאוויטש, חפץ כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, למצוא עבורו משרת רבנות בעיר אחרת 
מן  ורחוק  הוראה  בעל  הוא  "כי  אודותיו:  וכותב  תקעה(,  תקנז,  אגרות  ח"ג,  )אג"ק 
המחלוקת לגמרי ויודע איך לכלכל דבר להשוות הדיעות". לפועל הוא נשאר לשמש 
כרבה של ליובאוויטש. תלמידי ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש שלמדו הוראה, 

נבחנו אצלו ונסמכו על ידו להוראה.

להלן תכתובת בין כ"ק אדמו"ר מהורש"ב להרב דוד יעקובסאן, בקשר עם המקווה 
אדמו"ר  כ"ק  של  קודשו  אגרות  ליובאוויטש.  בעיירה  תרס"ז  בשנת  שנבנה  החדש 
זו, נדפסו באג"ק ח"א. כאן הובאו רק מכתבי כ"ק  מהורש"ב המהווים את תכתובת 

אדמו"ר מהורש"ב עליהם נסובים דברי הרב דוד יעקובסאן.

ב' ך"ב  )מ"יום  נובעת מכך, כפי שציין במכתבו  התערבות כ"ק אדמו"ר מהורש"ב 
המרחץ  בית  בנין  )בשביל  מיוחדת  כוונה  פי  על  כאשר  "ועתה  לפ"ק"(:  תרס"ז  אייר 

ותיקן המקווה( מינו אותי לגבאי".

 ב"ה יום ה' ז' מנ"א תרס"ז
ליובאוויטש

כ"ק אדמו"ר שליט"א

מכתב כ"ק המעולפת ספירים וחוצב להבות אש בדבר ד' זו הלכה זכיתי לקבלו 
ביום ב' דנא. ובמה דסיימו כ"ק אפתח ואודיע אשר תומ"י1 שלחנו טע"ג2 עם תשובה 

2( = טעלעגראמא – מברק.1( = תיכף ומיד.
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להבע"מ3 שיבוא, ועדיין לא נתקבל שום מענה, ושלחנו היום מכ'4 לוויט'5 אחר הבע"מ 
דשם.

ולדין קופאלני'6 לא אדע איך יפול דבר, כי בימים אילו יורדים פה גשמים וגם האויר 
קר, ונראה אחר ש"ק איך יהי', אם יהי' בהיר בשחקים וגם חם אז נעמיד קופאלני', 
כי מחמת הגשמים דכעת לא נתגדלה לע"ע הנהר, ובא"ל7 לא נעמידנה, ויהי' ההכרח 
לנסוע לעיר הקרבה כל זמן משך שיתעכב תיקון המקוה. והתיקון נעשה כפי שכותבים 
יהי' מק]ו[ר ההיתר שיהי' מותר  זה  כ"ק, ליתן השי"ת שנשיג מעיין טוב, כי לפע"ד 
יכולים  יגביה המעיין כ"כ שנצרך, שיהי'  לכו"ע בשפיכת השאובין שנצטרך, אם לא 

לטבול גם מעומד אף אם יהי' העמידה על קרקעית המקוה, כפי שכותבים כ"ק.

והנה, אחרי שמצאתי חן בעיני כ"ק לכתוב לי בארוכה ולהסביר לי מלתא בטעמא 
בדין שאנו עומדים בו, אבקש רשות מכ"ק להרשיני לדון לפני כ"ק כתלמיד הדן לפני 
להם  יש  והראב"ד9  הרמב"ם8  ש"חומרת  לאמר, שהגם  כתוב  כ"ק  במכ'  בקרקע.  רבו 
ג"פ10  יש בהם עד  )אחרי( ש]הרי[ המים כשרים  כו',  כו', מ"מ בהמקוה שלנו  מקום 
מ"ס11 ]ודאי[, וכשמוסיפים ]עליהם[ שאובין ונוטלין כו', נשארין הרבה יותר ממ"ס 
כשרין כו' וכו', וכ"ז12 שיש במקוה מ"ס כשרים אין שום דבר בעולם פוסל)י( אותה כו' 

וכמ"ש הראב"ד כו'".

עפ"י  ישאר  הגם אמרו שבפעמים הראשונים  כי  זאת,  אבין  לא  דעתי  קוצר  ולפי 
חשבון יותר ממ"ס כשרים, עכ"ז אם נשפוך כמה וכמה פעמים מהמקוה ונחליף אותם 
בשאובין, ההכרח שיבוא לידי כך שיתחסרו מן הכשרים עד שיהי' פחות ממ"ס. והיינו 
למשל, נניח שמים הכשרים הם מאה סאין ושאובין הוספנו עוד חמשים סאין ובס"ה יש 
ק"ן סאין, הנה כשנשפוך מהמקוה ל' סאין הלא אז יחסרו מהכשרים כ' סאין, וישארו 
שאובין  סאין  ל'  לתוכה  כשנשפוך  ואח"כ  סאין,  מ'  ישארו  ושאובין  סאין  פ'  כשרין 
יהי' שאובין בס"ה ע' סאין, ובהכשרים לא נתוסף כלום כי אחרי שמוצא ומקור מים 
הכשרים אינם יכולים להגביה א"ע רק עד מאה סאין, וכאשר שפכנו מהמקוה הל' סאין 

3( = להבעל מלאכה.
4( = מכתב.

5( = לוויטעבסק.
6( תיבת בור המקווה.

7( = ובאם לא.
8( הל' מקואות פ"ד ה"ז: "מקוה שיש בו מ' סאה 
כך  אחר  ונטל  שאובין  מים  לתוכו  ונתן  מכוונות 
ממנו סאה הרי זה כשרץ וכן נותן סאה ונוטל סאה 

והוא כשר עד רובו".

"ומקוה  ד"ה  ס"א  המים,  שער  הנפש  בעלי   )9
שיש": "ביבמות בפרק הערל )פב, ב( גרסינן מקוה 
סאה  ונוטל  סאה  נותן  מכוונות  סאה  מ'  בה  שיש 

כשר, ואמר ר' אסי א"ר יוחנן עד רובו".
צוין  ובאג"ק  בכתה"י,  כ"ה  פעמים.  ג'   =  )10
בר"ת "ש"פ", ולפ"ז הכוונה "שלוש פעמים", ואילו 
בשו"ת 'תורת שלום' פענח זאת הרה"ח שד"ב לוין 

"]כמה[ פעמים".
11( = מ' סאה.
12( = וכל זמן.
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עדיין נשארו ק"כ סאין שזה יותר ממה שיכול להגביה א"ע, ממילא לא יגביה עוד ולא 
 – יתחסרו מן הכשרים  ובכל פעם שנשפוך מים מן המקוה  יתוספו כלום בהכשרים. 
לפ"ד – כמו מן השאובין, וכשמוסיפים עוד שאובין לא נתוספו אלא השאובין והכשרים 
אינם נתוספין, וממילא אחר כמה וכמה שפיכות ונטילות מוכרח לבוא לידי זה שיחסרו 
הכשרים גם ממ"ס, ואז הלא יופסלו מהשאובין שיש בהמקוה לפי דעת הראב"ד ]ש[

צ"ל גם במסקנתו.

ובזה יבואו דברי הצ"צ כפשוטם ולא נצטרך לדחוק דמיירי במקוה מצומצמת כפי 
שכותבים כ"ק. ומה שכתוב בהצ"צ במוסגר "א"כ יחסרו המ"ס כשרין" כוונתו דברוב 
הפעמים שישפכו חמין ויתחסרו ממילא יבוא בזה שיחסרו גם המ"ס כשרין שנצרכים 

להיות.

ובאמת בנד"ד יכול להיות פסול גם לדעת הרמב"ם מחמת דין דנתן סאה ונטל סאה 
כיון שנוטלין מן המקוה בידים וכמו שמחלקים הפוסקים בדעת הרמב"ם בין נחסרו 
ממילא שזהו כשר אף ברובא ובנטל יד אוסר אם לא נשאר רוב כשרים או מחצה כפי 
יוכל לבוא שלא ישארו אפי' כ"א סאין כשרין. ובהדין  השתי לשונות שבגמ' ובנד"ד 
אבל  הראב"ד  דעת  לפי  כ"א  חשש  אין  מאיליהן  המים  שנחסרים  רק  שאינן  דהצ"צ 

בנד"ד שנוטלין בידים יש חשש גם להרמב"ם וכנ"ל.

ממ"ס  מהמקוה  שנחסר  שמיד  שסובר  הראב"ד  לדעת  סתירה  יש  לכאורה  והנה 
אפי' פ"ש13 היא נפסלת מהשאובין שיש בה מדברי והלא המשנה דנתן סאה ונטל סאה 
ותיכף14 כשנוטלין הסאה הראשונה אחרי שנתן לה סאה  מיירי במקוה מצומצ]מ[ת 
הלא יחסרו ממ"ס הכשרין ל"ט חלקי מ"ם מסאה ותופסל מ' הסאה שאובין שנתן בה 
וזהו לכאורה  רובא.  דייתייר  או  רובא  אין פוסלת רק עד דנשקול  והמשנה  בתחילה 
ונטל  סאה  נתן  בדין  וגם  זה  בכל  המכשירים  והפוסקים  הראב"ד  על  גדולה  קושיא 
סאה מכשירים. אוקמי באמת דין נתן סאה לענין אי פירות ובמים שאובין כשר. אבל 

הראב"ד נראה שסובר דהמשנה מיירי לענין מים שאובין וא"כ תקשה עליו כולי.

יפסלו המקוה  ענין סובר הראב"ד שהשאובים  נראה שלא בכל  והנה אחר העיון 
לאחר שתחסר ממ"ס. והוא, דהענין הוא כך, בדיעה הראשונה סובר הראב"ד שבכל 
אופן אזלינן בתר רובא ואם השאובין מרובים מהכשרים אף שיש בהם מ"ס פסולה, 
ואם השאובין מועטין ויש מ"ס כשרים אז כשר כי השאובין בטלין במיעוטן, ובדיעה 
השניה סובר אשר כ"ז שיש מ"ס כשרין אינה נפסלת אפי' מריבוי שאובין. והגם שאיננו 
סובר כהרא"ש15 ודעמי' שהשאובין נעשין כשרין מדין זריעה, ועכ"ז אינה נפסלת כ"ז 

13( = פעם שניה.
מיירי  הראב"ד  נכתב:  הגליון  שולי  על   )14
במחצה על מחצה וכשחסר משהו יש רוב שאובים.

סי"א.  ס"ד, כלל לא  ל  15( שו"ת הרא"ש, כלל 
ראה להלן הערה 19.
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שיש מ"ס כשרין, והוא כדכתיב ומקוה מים יהי' טהור. אך כאשר השאובין לא נתהפכו 
להיות כשרין, ולזאת מועיל שמיד כשיחסרו ממ"ס כשרין אזיי נפסלה מחמת השאובין 
שהי' בה כבר, אכן כ"ז הוא דווקא כשהי' רובא משאובין אבל אם הם המיעוטא בוודאי 
הם  ואדרבה  ממ"ס  הכשרים  כשיחסרו  אף  פוסלין,  ואינם  הכשרים  ברוב  בטלים  הם 

מצטרפין להשלים.

וזהו מדויק בדברי הראב"ד במסקנתו16, וז"ל: "הלכך מקוה שיש בו מ"ס מכוונות 
מ"ס  בו  כשנפלו  דדוקא  נפסל",  מיד  מידי  מיא  חסרי  כי  מים שאובין  מ"ס  בו  ונפלו 
שאובין דהוי מחצה על מחצה אז נפסל כשיחסרו ממ"ס הכשרין, אבל אם הי' השאובין 

פחות אינה נפסלת כי השאובין המועטין נתבטלו ברוב הכשרים, וכנ"ל.

ואחרי שבארנו דברי הראב"ד נמצא שאין עליו שום קושיא מדין נתן סאה ונטל 
סאה, דאינו פוסל עד דישקול רובא, כי בסאה הראשונה ובעוד כמה סאין השאובין 
כ"ז שלא הי' מחצה על מחצה או רוב אינה נפסלת, הגם שכבר חסרו מהכשרים ממ"ס 
אינם  מחצה  או  מיעוטא  רק  הי'  לא  שהשאובין  אחרי  עכ"ז  שנטל,  הראשונה  בסאה 
ואינם אוסרים אלא רק אחרי שיתן  אוסרים, אדרבה הם מצטרפין להשלים השיעור 
הלשונות  כפי  שאובין,  מחצה  או  רוב  לפ"ע  מתאספים  ממילא  ואז  רובא  עד  ויטול 
שבגמ' אז אוסרים ופוסלים את המקוה, כי כל השאובין חוזרין וניעורין ובצירופם יחד 

יש רוב או מחצה והכשרים כבר נתחסרו ממ"ס ונפסלין.

ובהקדמה הזאת יונח לנו עוד אשר לכאורה אינו מובן בדברי אדמו"ר הצ"צ בסי' 
קע"א, דלאחר שמביא סברת הראב"ד כתב17, וז"ל: "ואע"ג דבש"ע כו' ומשנה שלימה 
פ"ז דמקואות ]מסייע[ )מסעי'( לי' דתנן הי' )דתנן( כו' ממלא בכתף כו' מ"מ הש"ך 
כו' ולא ידעתי איך יתרצו כו'". ובמוסגר כתב, "שוב ראיתי תרוץ ע"ז בהראב"ד כו'". 
והנה עיינתי בשער המים בפי' משנה פ"ג בור שהוא מלא, וז"ל: "וכן שנינו ]בפ"ו[ היו 
בעליון כו' ממלא בכתף כו', והא וודאי לאכשורי תרוויהו ]עליון ותחתון קא[ בעי, ואי 
ס"ד דלא נפקי כי הדדי או האי פסול כו', שהרי כנתן סאה ונטל סאה דמי ואמרינן עד 
רובו, אלמא ש"מ דכי הדדי נפקי ]וכו'18[ ומש"ה תרוויהו מתכשרי", עכ"ל הראב"ד. 
והנה, לכאורה הא דכי הדדי נפקי הלא אינו מועיל אלא לסלק חשש דנתן סאה דלא 
אפסול אלא עד רובו, אבל לענין חומרת הראב"ד שמביא בצ"צ, דאף כשחסר משהו 
ממ"ס הכשרים יהי' נפסלין מהשאובין שבהם, אף דכי הדדי נפקי, עכ"ז נשארו קצת 

16( בעל הנפש, שער המים, סי' א ד"ה "וראיתי 
קוק,  הרב  )מוסד  קאפח  ר"י  במהדורת  לפרש". 
אלא  הראב"ד,  דברי  בגוף  אינו  זה  קטע  תשס"ז( 

בשינויי נוסחאות שבהערה 31.
17( שם, סי' ג ד"ה "בור שבחצר".

18( כאן חיסר איזה תיבות: "וש"מ דלא קפדינן 
כדתרוצא  דמקוה  רובו  נשקול  דלא  אלא  בכה"ג 
כ"ק  לו  כתב  ע"כ  הערל",  פרק  ביבמות  דתריץ 
אדמו"ר מהורש"ב "וכ' חיסר תי' אלו בהעתקתו לי 

הראב"ד, והם עיקרים".
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שאובין בהעליון ובמקומם יצאו כשרים קצת מהעליון לתחתון, ונמצא צריכים להיות 
תרוויהו פסולים, כי בכל אחת יש פחות ממ"ס כשרים, ויש בהם שאובין שיפסלו אותם.

מתבטלין  מיעוטא  או  מחצה  השאובין  אם  ג"כ  דלהראב"ד  שהקדמנו  במה  אבל 
שיהי'  שאובין  ששפך  הנ"ל  המשנה  יעמיד  כי  והוא  הנ"ל,  נימא  יהי'  פוסלין  ואמנם 
לא יותר מהכשרים, ובאם הי' בעליון מ"ס מצומצמת כשרים ישפוך שאובין ג"כ מ"ס 
מצומצמות ואיירי שהמים שבעליון ממלאים כל הבור והם שווים ממש לשפת הבאר, 
ותיכף כשמתחיל לשפוך השאובין הם דוחפים הכשרים לצאת לתחתון וכי הדדי נפקי 
פוסלין,  ואינם  שאובין  ומחצה  כשרים  מחצה  אחת  בכל  נמצא  והכשרים,  השאובין 
והמשנה הזאת תכריע כלישנא דבגמ' יבמות פ"ב ע"ב, דלא נשקול רובא אבל מחצה 
על מחצה כשר. ועכ"ז אינו מכשיר הראב"ד כ"א כשיהי' השאובין מיעוטא אבל במחצה 
על מחצה פוסל כמו דדייק הראב"ד ממשנה פ"ד דמק]ו[אות מים שאובים ומי גשמים 

שנתערבו כו' אלמא במחצה על מחצה נמי פסלי והכריע הראב"ד לחומרא.

ובהצעתנו דנא אם היא קרובה לאמת נראה לפע"ד ליישב את דברי אדמו"ר הצ"צ 
הרבה  גבוה  שהיא  ]כו'[  "בהתיבה  הראב"ד,  לדעת  שם  שחשש  בהחשש  הנ"ל  בסי' 
ע"י  אא"כ  כו',  כשרים  מים  מ"ס  שתתמלא  וא"א  הגדולה,  המקוה  בור  מקרקעית 
ששופכין ]מים רבים[ )הרבה( שאובין כו', וא"כ כשנכנסו מ"ס בהתיבה פסולה היא 

להראב"ד )כו'( מהטעם דבמ"ס אין חשבון כשרים כ"כ", וכ"ק הניחו זאת בצ"ע.

והנה לפי הנ"ל, הנה הגם אמת שהראב"ד מביא ג"כ דין דממלא בכתף, עכ"ז אינו 
השאובין  שמתבטלין  מטעם  ורק  זריעה,  מטעם  שהוא  ודעימי'  הרא"ש  כמו  מפרשה 
ומחצה  והנה הראב"ד בעצמו סובר דגם במחצה פוסלין השאובין,  שהם רק מחצה. 
שווים  הי'  הכשרים  המקוה  שבבור  שהמים  אף  מהשאובין,  בהתיבה  להכנס  מוכרח 
ידחפו את מי המקוה הכשרים להכנס  ותיכף כשישפוך קצת שאובים  לנקב התיבה, 
ובפרט  נפקי.  הדדי  דכי  וכנ"ל  בהתיבה,  שאובין  מחצה  להיות  מוכרח  עכ"ז  לתיבה, 
הכשרים  מהמים  גם  גבוה  עמדה  שהתיבה  באופן  הי'  השאלה  שענין  היות  שיכול 
שבבור, ונצרך לשפוך שאובין עד שיגיעו המים עד נקב התיבה, ואח"כ כשנשפוך עוד 
שאובין יתחילו להכנס בהתיבה, ובאופן כזה יהי' בתיבה רוב שאובין כמובן, וזה אסור 

להראב"ד לכו"ע.

ומה דמשמע מהצ"צ דאם יכנסו לפי חשבון מ"ס כשרים בהתיבה אז היא כשרה, 
ולכאורה כשהתחילו המים להתאסף בהתיבה קודם שנתאסף שיהי' מ"ס כשרים הי' 
להם אז לפסול מחמת השאובין המחצה או הרוב כנ"ל, י"ל דאז הלא הם מעורבים למי 
הבור שבשם יש תמיד מ"ס כשרים, ורק אחרי שיסתמו הברזא אז נחלקין מי התיבה 
ממים הכשרים ]של[ הבאר, ואז הלא כבר נתאספו כל המים, ואם יש מ"ס מים כשרים 

אינם נפסלין מחמת השאובין אפי' הם רובא, כמסקנת הראב"ד.
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ולפע"ד גם היש אוסרים שמביא הש"ך בס"ק מ"א על דברי רבינו ירוחם הוא ג"כ 
הראב"ד, דכיון דהוא אינו סובר סברת הרא"ש19 דכזרועים דמי, ולזאת הגם שבהמעיין 
או המקוה דמ"ס כשרים אין השאובים יכולים לפסול הגם שהם רוב אכן לא נתהפכו 
השאובין  יפסלו  אזיי  מעיין  דין  אין  דשם  אחר  למקום  ילכו  כאשר  ולזאת  לכשרים, 
המרובין את הכשרים המועטין, ואם גם במקום האחר יהי' לפי חשבון מ"ס כשרים, 
ובעת הילוכם הי' מחוברין למקומם הראשון כדין עירוב מקואות20, הרי היא כשרה, 
הגם שלאח"כ נפסקו לגמרי ממקומם הראשון כיון דכעת יש מ"ס כשרים לפי חשבון, 

ונמצא שזהו באמת דיון של הצ"צ כמו שכתבו כ"ק, והכל לשיטת הראב"ד.

מתבטלין  הם  אז  מועטין  השאובין  שבאם  הראב"ד  לשיטת  שביארנו  אחרי  והנה 
זה מעלה ארוכה  הי'  יכולים לפסול בשו"א21 את הכשרים, לכאורה  ואינם  בהכשרין 
זאת  כל  הוכחנו  כאשר  אכן  והכשרים,  מועטין  השאובין  הלא  אצלינו  שגם  בנד"ד, 
ממשנת נתן סאה ונטל סאה, א"כ הרי מוכרח לומר דאמרינן בזה דין דחוזר וניעור, 
אחרים  שאובין  לתוכה  ונשפוך  ממנה  שנשאוב  פעמים  בכמה  הרי  בנד"ד  גם  ולזאת 
נמצא יגיע עד שיהי' השאובין רובא דרובא. אכן בזאת יהי' הנחה לנו שגם להראב"ד 
לא יהי' זה רק איסור דרבנן, כמ"ש בתוס' יבמות ד' פ"ב ע"ב, ד"ה 'נתן סאה' בסופו: 
"ועוד י"ל דמדאורייתא קמא קמא בטל", עכ"ל. וחו"נ22 אינו אלא מדרבנן, והנה גם 

להרמב"ם דין דנתן סאה ונטל סאה אינו אלא מדרבנן, כמו שמבואר בפוסקים.

ולזאת אין לנו לגבב חומרות, ואי"ה אם נמצא מעיין טוב אזיי גם לפ"ד אין לחוש 
טוב  מעיין  שיהי'  היות  יכול  אכן  להוסיף.  ]ו[אפשר  שנצטרך  שאובין  הקצת  מחמת 

ויגביה מים כל כמה שיהי' נצרך לטבול ואז בודאי יהי' טוב.

לדין המקוה החדשה, אין לי מה לדבר כעת, כי לפי חשבון המעות שנצרך לתיקון 
הישינה אז יודע אם בכחנו לדבר גין חדשה. וכעת אשים אי"ה כל מעייני על המקוה 
שום  בלא  הפוסקים  דיעות  כל  לצאת  ושנוכל  בטוב,  הכל  שיהי'  השי"ת  ויתן  הזאת, 

פקפוק.

לנסוע,  יכול  שאינו  טע"ג  נתקבל  דבאברויסק  מהבע"ב  כי  בע"מ,  לנו  אין  לע"ע 
ובמכ' הוא כותב בפרטיות, והמכ' עדיין לא נתקבל. לוויט' נשלח מכ', ועוד לא נתקבל 

תשובה, ומסתמא יבוא הבע"מ דוויטעבסק. הפאהאדעס23 עדיין לא טוב.

מכ' נתעכב עד מוצאי תענית החמישי שיהפך לששון בביאת הגואל בב"א.

אחלה את הוד כ"ק להעמידי על האמת בכל מה שכתבתי, כי מחוסר ספרים אנוכי, 

19( הל' מקוואות סי' א.
20( מקוואות פ"ו משנה ז.

21( = בשום אופן.

22( = וחוזר וניעור.
23( מזג האוויר.
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וג"ט24 חפשנו באמתחת הספרים של  והשכל הוא עלול לטעות. הספר לחם ושמלה 
כ"ק ולא מצאנו. והוא המצפה לתשובת כ"ק הרמתה משתחווה מרחוק מול הדרת כ"ק

דוד יעקובסאן

- הוספה -
אגרותיו של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב לר"ד יעקבסון

נ"ע אל הרה"ח דוד יעקבסון המופיעים  אגרות קדשו של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב 
והערותיו של הר"ד,  דבריו  נסובים  היא האגרת עליה   - כאן, הם: האגרת הראשונה 

והאגרת השניה - היא מענהו של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב לטענות וקושיות הר"ד*.

- אגרת א -
ב"ה יום א' כ"ה תמוז תרס"ז לפ"ק

וירצבורג

כבוד ידידי הרב המפורסם ווח"ס נכבד י"א כו' מו"ה דוד שי'

ת"ל בעד החוה"ש כה לחי.

מכתבו נכון הגיעני. ובדבר המקוה שלנו, עם היות שכאשר עיינתי כעת בהענין, 
נ"ל אשר חומרת הרמב"ם והראב"ד יש להם מקום וסמך גדול. מ"מ בהמקוה לפ"ד 
אין חשש מזה. שהרי המים כשרים שמתקבצים יש בהם עד ]כמה[ פעמים מ"ס ודאי. 
וכשמוסיפים עליהם שאובים ונוטלים אח"כ, בודאי נשארים לפי החשבון הרבה יותר 
המים  בעת שמחליפים  שנוטלים מהמקוה  )ובפרט שהשיעור  מהכשרים  סאה  ממ"ם 
המקוה(  את  שמנקים  )לאחר  הראשון  בפעם  שמוסיפים  מהשיעור  הרבה  פחות  הוא 
על המים הכשרים, והמים שמוסיפים בפעם הראשון הם ג"כ פחות מהמים הכשרים 
)גם לאחר שננכה מקום הקלאדעס1(, ונקל לדעת זאת, דכאשר עומדים על קרקעית 
המקוה, מגיע )נגד גוף העומד( מקום העלאת המים מעצמן2, יותר ממה שמגיע שיעור 

24( = וגידולי טהרה - ספר שו"ת. מחבר: הרב 
מנחם מענדל קארגויא, פירט, תר"ה. ספר זה שהיה 
בספריית כ"ק אדמו"ר מהורש"ב מכיל הגהות בכתב 
נדפסו  אלו  הגהות  הדף.  בצדי  י'  סי'  על  הק'  ידו 

באג"ק שלו, ח"ו, עמ' ר ואילך – א'רפו.

קסז,  אגרות  ח"א  באג"ק  נדפסו  אלו  אגרות   )*
החלוקה  נא-ב.  סי'  שלום'  'תורת  שו"ת  קסט. 
שלום',  'תורת  כבשו"ת  נעשו  והפיסוק  לקטעים 

הערות וציוני מ"מ נלקחו משו"ת 'תורת שלום'.
1( הקרשים שברצפת בור הטבילה.

2( לפני הוספת המים שאובים.



שערי ישיבה 52

המים3 בגוף האדם העומד על הרצפה. שכבר יש בה כרבע ארשין4 מים כשרים שעל 
וכ"ז שיש במקוה מ"ם סאה מים כשרים אין שום דבר בעולם פוסל אותה  הרצפה(. 
)לבד שינוי מראה5(, וכמ"ש הראב"ד בס' בעה"נ שער המים בתחלתו אבל אם נתן ולא 
נטל לעולם אינו נפסל. וטעמא דמלתא דכתי' מקוה מים יהי' טהור עכ"ל, בכ"ז שיש 
מים מ"ס הוא בטהרתו לעולם. וזהו שדייק הרמב"ם בלשונו בפ"ד מהמ"ק ה"ז, מקוה 
שיש בו מ"ס מכוונות )וכ"ה בגמ' דיבמות6 וזבחים7( ואז דוקא כשר רק עד רובו. וכן 
הראב"ד מיירי במקוה של מ"ס מכוונות, וכמ"ש בסוף הענין הזה הלכך מקוה שיש בו 

מ"ס מכוונות כו'.

הוא  כו' דאע"ג דמקוה שלם  נמי  ואיכא למשמע  כ' הראב"ד שם,  והנה מתחילה 
אם נפלו לתוכו מ"ס מים שאובין פסלוהו דהא ליכא רובא דכשרות. אבל אח"כ כתב, 
זו כתב  וע"פ דעה  כו',  כיון דמקוה שלם הוא לא מיפסל כלל בשאובים  ואיכא מ"ד 
אח"כ דעתו ז"ל ומיהו אתחזי לן כו' כי חסרי מ"ס משהו קא מהנו בהו מחצה דשאובים 
כו', ומסיים הלכך כו', נר' שכן הוא גמר דעתו ז"ל דמקוה שלימה אינה נפסלת לעולם, 
ומ"ש אבל אי איהו מ"א סאה ונפלו מ"א שאובים כשר עד דחסרי ב' סאין. צ"ל דכוונתו 
ב' סאין ומשהו. דאין לומר דמיפסל משום מחצה, א"כ מאי קאמר לפני זה כי חסר 
מים מידי כו', אפילו כי לא חסרי נמי פסול משום מחצה על מחצה, אלא פשוט כנ"ל. 
והתימא דבהקיצור שבסוף השער כ', ואם הי' מקוה שלא בכשרות אינו נפסל בשאובים 
ולא  לעיל  הראשונה שהביא  כסברא  וזה  כו',  וכ"ש  מחצה  על  מחצה  בו  נפלו  אא"כ 
אם  רק  כתב  לא  הראב"ד  כדעת  להחמיר  בב"י9  שהובא  התשב"ץ8  אמנם  כמסקנתו. 
חסרו המ"ס כו'. וכן הש"ך ס"ק ס"ג לא הביא יותר מהנ"ל. והמשנה דמים שאובין10 ומי 
גשמים שנתערבו כו', שממנה רצה הראב"ד להוכיח דמחצה על מחצה פסול, מיירי 
לקמן  הביא  עצמו  והראב"ד  בהשגותיו,  ז"ל  הרז"ה  כמש"ש  המקוה,  עשיית  בתחלת 
בסמוך משנה הנ"ל לענין שצריכים רבי' והמשכה, דהיינו בתחלת עשיית המקוה. וכ"כ 

הרא"ש בסוף נדה בהל' מקואות.

וראיתי בס' גדולי טהרה ס"ק מ"ו, הביא בשם תשו' הרשב"א סי' תתי"ח, דחשש 
רוב.  שיהי' השאובים  להוסיף  אסור  מ' סאה  רק  אינו  דאם המקוה  לדעת הראב"ד11 

3( לאחר הוספת המים שאובים.
4( ארשין הוא 71.1 ס"מ, וכרבע הוא כ-18 ס"מ.

5( כמבואר בטושו"ע סכ"ה.
6( פב, ב.
7( כב, א.

8( ח"א סי' יז.
9( קד, א ד"ה ורבינו ירוחם.

10( מקואות פ"ד מ"ד.

מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  כתב  נפרד  בדף   )11
)וכנראה שייך לתשובה זו(:

ב"ה
סבירא  ומ"ו, שהרשב"א  ט'  ס"ק  טהרה  בגדולי 
לי' גם כן כהראב"ד, בפסקי דינים ס"ק ה' בענין באר 
ובריכה בשם הרמב"ם, לענין סילון ע' צמח צדק סי' 
קע"ו ח"א א ט"ו ד"ה ומוהר"פ ב' הרמב"ם בפירוש 

המשניות.
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ומפרש הג"ט דברי הרשב"א דהיינו כשאין במקוה מ"ס כשרים ומשלימים אותה ע"י 
שאובים בהמשכה, ה"ה נפסל ברבי' דשאובים )נמצא מה שצריכים רבי' והמשכה אין 
דכיון  כן,  נותנת  והסברה  כשרים.  רובם  יהי'  המים  בכללות  כ"א  סאה  בהמ'  רק  זה 
שנשלמה ע"י שאובים שהמשיכוה, צריכים עכ"פ שיהי' רוב כשרים, והיינו מ"ש בס' 
בעה"נ בדין רבי' והמשכה, הלכך הא דקתני מתניתין אם רוב כו', ואפילו איכא מ' סאה 
מן הכשר, מ"ט הואיל ולא נעשה מקוה טהרה מעיקרא יעו"ש(. אבל אם יש מ"ס מים 

כשרים אינו נפסל ברבי' דשאובים.

ובשם הראב"ד  כ',  כו'  יכול לשאוב  כו'  לו מ"ס  ר"א בענין מקוה שיש  סי'  והב"י 
בהקיצור,  בעה"נ  לדברי  שכיון  ונר'  כו',  וכ"ש  בשאובים  נפסל  מצאתי שמקוה שלם 
וכ' ע"ז, ונר' דבנתן סאה ונטל סאה, קאמר דעד רובן כשר, וכדעת הרמב"ם )הראב"ד 
יש  דלהראב"ד  משום  וי"ל  וכנ"ל.  פסול  מחצה  על  מחצה  דגם  הרמב"ם  על  מחמיר 
ענין  בכל  מחמיר  ולכן  כו',  בכתף  מילא  אם  והיינו  מדאורייתא,  שפסול  בשאובים 
דהל'  ברפ"ד  כמ"ש  דרבנן,  שאובין  ענין  דבכל  סובר  והרמב"ם  מחצה.  על  במחצה 
מקואות, ובדרבנן לא בעינן ריבויא כר' יוחנן ביבמות דפ"ב ע"ב. וצ"ע מהמשנה דפ"ה 
דתרומות מ"ז סאה תרומה שנפלה למאה, הגבי' ונפלה אחרת כו' עד שתרבה תרומה 
על החולין, ופי' הרמב"ם שיהי' ]ק'[ ומשהו של תרומה, וכ"פ בהל' תרומות פי"ג ה"ה, 
והראב"ד השיג שם על הרמב"ם וסובר דבנ"א מיתסר, וכ"כ הר"ש בפי' המשנה דעד 
שתרבה היינו בנ"א. וקשה למה הרמב"ם סובר כאן דמיפסל ברובא. והראב"ד למה 
אוסר כאן במחצה על מחצה. והוא ז"ל12 סובר דתרומה בעה"ז דאורייתא כמ"ש בפ"א 
וצ"ע(,  הוא להראב"ד בעל השגות  וידוע שיש אומרים שס' בעה"נ  מהל' תרומות13, 
אבל בנתן ולא נטל, אפי' באלף סאה לא מיפסל לד"ה. והביא שם דמהרשב"ם בב"ב14 

נר' דמקוה שלם נמי נפסל במ"ש, ושכל הפוסקים חלוקים עליו.

ובשו"ת צ"צ סי' קע"א בלתי ספק הוא שמיירי באופן שיש בהמקוה רק מ' סאה 
בהמוסגר  מפורש  וכמ"ש  כשרים,  מהמ"ס  חסר  מקצת  מהם  חסר  וכאשר  כשרים, 
)נר' שהמוסגרים שם זהו מה שהוסיף אחר זמן( א"כ נחסרו המ"ס כשרים ג"כ, וא"כ 
כו' עכ"ל. אבל כ"ז שיש בהמקוה מ"ס כשרים אינו נפסל לעולם )ועמ"ש בסי' קס"ו 
כך  כפולטו  בהתיבה  היתר  מצא  מכוונות  מ"ס  רק  שבהמקוה  באופן  וגם  בתחלתו(. 
בולעו כו', וא"כ במקוה שלנו שיש לעולם יותר ממ"ס כשרים הרי לכתחילה אין בה 

החשש הנ"ל.

אך מש"ש ד"ה וכ"ז, ועוד דתיבה זו שהיא גבוה כו' וא"א שתתמלא מ"ס מ"כ מבור 
המקוה אא"כ ע"י ששופכים מים רבים שאובים בבור מקוה הגדולה, וא"כ כשנכנסו 

12( הראב"ד.
13( בהשגות הראב"ד שם הכ"ה.

14( סו, א ד"ה ומתמה גמרא.
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עכ"ל.  כ"כ  כשרים  חשבון  אין  דבמ"ס  מהטעם  להראב"ד,  היא  פסולה  בהתיבה  מ"ס 
והנה הגם דמשו"ז אין חשש בהמקוה שלנו, שהרי אצלינו המים ששופכין אל המקוה 
המים  עם  מעורב  וכאשר  שבהרצפה,  גדול  הנקב  ע"י  הכשרים  המים  עם  מעורבים 
הכשרים ודאי אין סברה לפסול, שהרי לעיל מזה רוצה לתרץ שלא תקשה להראב"ד 
כו', והחשש אצלו שם  כו' דמיירי שיש עירוב מקואות  מהמשנה דהי' בעליון15 מ"ס 
רק לפי שסותמים הברזא כו' )וצ"ע דלפה"נ מהשאלה שם באים להתיבה מ"ס כשרים 
שלא ע"י נתינת שאובים, ורק אח"כ נותנים שאובים בהתיבה, ואפשר אינו מבואר כ"כ 

בהשאלה(. ומסיים, ע"כ נראה להזהר שיכנס בה מ"ס מ"כ דוקא.

אך באשר לכאו' צ"ע גוף החשש הנ"ל, דמאי איכפת לן דהמים באים לתיבה ע"י 
הריבוי מ"ש שנותנים לבור המקוה, הלא זהו דין המשנה דהי' בעליון מ"ס ובתחתון אין 
כלום ממלא בכתף ונותן לעליון עד שירדו לתחתון מ"ס, שכתב הרא"ש16 דהגם שאין 
בכ"א מ"ס שלמים מהמים הכשרים מ"מ כשר, מפני שהמ"ש נעשים כשרים דכזרועים 
וגם הראב"ד מודה דבאופן כזה כשר, דכ' בפי' המשנה בור מלא מ"ש והאמה  דמי. 
נכנסת כו' שבפ"ג דמקואות )שהובא לעיל בצ"צ שם בהמוסגר שוב ראיתי(, וז"ל והא 
דלא  וש"מ  נפקי  הדדי  דכי  כו', ש"מ  בעי  קא  ותחתון  עליון  תרוייהו  לאכשורי  ודאי 
ומש"ה  בפ' הערל,  ]כ[תירוצא דתריץ  רובו דמקוה,  נשקל  דלא  בכה"ג אלא  קפדינן 

תרווייהו מתכשרי עכ"ל. הרי דגם להראב"ד ז"ל כשר באופן כזה.

שמימיו  דמקוה  בבד"ה17  ז"ל  הרא"ה  לסברת  לחוש  כוונתו  אולי  בדעתי  ועלה 
מרודדין אסור ליתן לתוכו שאובים בכדי שיתפחו מימיו, הואיל ואין גופו עולה במים 
זה שייך במקוה  זה הווייתי' בטהרה. וחשש  הכשרים לבדם כ"א בהמים שאובין אין 
שלנו ביותר שהמים כשרים הם רק כרבע ארשין על הרצפה, והטבילה היא בהמים 
שמוסיפין, ובזה אינו מועיל מה שמעורבין במים הכשרים כמובן. אמנם כמדומה לי 
דלית מאן דחש לסברת הרא"ה הנ"ל. והב"י כ' מפורש18 להיפך מזה בדין מקוה שיש 
לו מ"ס ומעין כ"ש יכול לשאוב, שכ' וז"ל, וז"ש רבינו יכול לשאוב לומר דלכתחילה 
נמי שרי, ורבותא קמ"ל דאע"פ שאין כל גופו עולה אלא במים השאובים, שהמעיין לא 
הי' אלא כ"ש כו' עכ"ל. והגם שי"ל דזהו דוקא במעין שאינו פוסל בו הווי' בטומאה, 
הרי )כאן המ"ש מעורבים עם המים כשרים( דכמו"כ גם במקוה דאם מחובר למקוה 
דלאחר  הרא"ה,  סברת  במה"ב  דחה  )ומ"מ  בשניהם  פוסל  והרשב"א19  פוסל.  אינו 
שנעשה מקוה טהרה אינו שייך הוי' בטהרה(, כמ"ש הטור והב"י לקמן20, ובשו"ע סעי' 

15( מקואות פ"ו מ"ח.
16( הל' מקואות סי' א.

17( = בבדק הבית. שער ז )ל,א(.

18( קא, ב ד"ה וכתב המרדכי.
לרמב"ן  ובמיוחסות  רכח.  סי'  ח"ג  בשו"ת   )19

סי' רכז.
20( קט, א ד"ה ומ"ש וכן סילון.
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מ"ח ומ"ט. והב"י שם21 בדין דיכול לשאוב בסוף הענין הביא בשם תשובת הרמב"ן22 
דמעין אע"פ שהוא עומד כגון מקוואות אלו כו'. ובס' ג"ט ס"ק מ"ו כ' בשו"ע סעי' ס"ו 
אבל בכלים פסול, וכ' הלבוש, וכ"כ הט"ז ס"ק פ', שזהו משום הווי' ע"י דבר המקבל 
טומאה. וכ' הג"ט שזהו ע"פ דעת הרא"ה הנ"ל. מ"מ לא הביאו הא דמחמיר הרא"ה ז"ל 
שלא למלאות במ"ש. ועמ"ש הש"ך ס"ק ק"מ. ולסברת הרא"ה ז"ל הרי בטל לגמרי ענין 
השקה במקוה שאוב, וזה א"א שיאסור הרא"ה השקה במקוה שאוב, דכמה משניות נא' 
להיפך. ואם נאמר במ"ש עירוב מקואות כשפופרת הנאד23 מיירי במקוה חסר, מה נא' 
במ"ש מטהרין המקואות העליון מן התחתון )ושם בהכרח דמיירי במקוה שאוב וכמ"ש 
הר"ש ז"ל(, וכן במשנה דג' מקואות בזה כ' סאה ובזה כו' והשאוב מן הצד המקוואות 
כו' עד שיצא מילואו  נכנסת  והאמה  בור שהוא מלא מ"ש  דפ'  והמשנה  כו',  טהורין 
ועוד, פי' כל המפרשים דהיינו באמה של מי גשמים ואין בה מ' סאה. וס' תה"א שעם 
שער המים אינו נמצא אצלי, ולא ראיתי מ"ש הרא"ה בענין זה, רק מה שהובא ממנו 

בס' ג"ט ובס' לחו"ש24.

ופשוט שבצ"צ אין כוונתו על סברת הרא"ה, שהרי כתב שפסול לדעת הראב"ד ז"ל, 
וזה אינו מובן כנ"ל. ובלתי ספק הוא שמ"ש לעיל בהמוסגר שוב ראיתי כו' הוא הג"ה 
אחר זמן, וכשכתב התשובה הזאת היתה דעתו הק' שהראב"ד פוסל בענין זה. שהרי 
הרא"ש הקשה על הרמב"ם, שבה"ו פסק כהמשנה דהי' העליון מ"ס כו' ובה"ז כ' דבנתן 
סאה ונטל סאה עד רובו. והי' בדעתו הק' דהראב"ד דקאי בשיטת הרמב"ם ז"ל )ועוד 
יותר כנ"ל( לא ס"ל הא דהי' בעליון כו'. וכאשר ראה )בראב"ד( בס' בעה"נ  מחמיר 
מפורש שמתיר באופן כזה, ממילא אינו שייך לפ"ד פסול במה שנותנים ריבוי מ"ש 
בהבור של המקוה כו', ומ"מ משנה ראשונה לא זזה ממקומה. דבלא"ה אין להתיר כ"כ 
באופן הנ"ל, שהרי הרבינו ירוחם25 כ' גבי מעין שהשליכו בו מים שאובים26, אם הלכו 
למקוה ריקן יש מתירין ג"כ לטבול בו, וכ' ע"ז הש"ך ס"ק מ"א ומשמע דיש אוסרין 

והלכך טוב להחמיר, א"כ כמו"כ הוא במקוה.

וע' בס' לחם ושמלה סי' ר"א שמלה ס"ק מ"ב שהקשה על הדין דרבינו ירוחם ממ"נ, 
או שיהיו כשרים גם במ"א או שגם במקומם לא יוכשרו, ומה שתירץ הוא דוחק. והנה 
יותר מזה מתירים בדין מקוה נובע שנתייבש, בשו"ע סעי' מ"]ז[, שהרא"ש בתשו'27 
כ' טעם הב', משום שא"א שיתייבש המעין לגמרי, והש"ך ס"ק ק"ב כ' שהעיקר הוא 
יש  בזה  וגם  הב',  כטעם  העיקר  צ"ל  דלדידן  פ"ב  ס"ק  בשמלה  ועמ"ש  הא'.  הטעם 
להחמיר כדעת הב"ח28, והמקיימים פסק השו"ע הוא משום שיש כאן ב' דברים מעיין 

21( קב, א ד"ה והמרדכי.
22( המיוחסות, סי' רלא.23( מקואות פ"ו מ"ז.

24( = לחם ושמלה. שמלה ס"ק קיא.

25( נתיב, כו ח"ה )רכה, ד(.
26( שכשר.

27( כלל לא סי"א.
28( סעיף מט. שהובא בש"ך שם.
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הכש]ר[, ושאובים שהמשיכוהו, וכמ"ש הש"ך שם, ובג"ט גבא ס"ק נ"ח )ומ"ש הרא"ש 
רבי' והמשכה היינו לטעם הא'( )ועמ"ש בשו"ת צ"צ סי' קע"ד דדעתו להתיר בעצה זו, 

כשיש עדיין במקוה מ"ס או יותר מעט(.

במים  התערובות  ע"י  מתכשרין  ה"ה  דבמקומם  נ"ל,  ירוחם  דרבינו  בהדין  אמנם 
נכנסים בהמים  )עם היות דכזרועים היינו כשהמים  וכזרועים דמי  הכש' של המעיין 
שנזרעין בהם, וכמדומה לי שכ"כ הרמב"ם בפי' המשנה בש"א אין מטבילין חמין בצונן, 
ומקור דין זה הוא ממה שאמרו שתילי תרומה שזרען כו' דהיינו שנתכסו בארץ. י"ל 
דמעין שאני. ובאמת כן גם במקוה שאוב שנכשר ע"י השקה במקוה כשר נק' ההשקה 
בשם זריעה, ועמ"ש בג"ט בזה בסי' יו"ד(, וכשבאים למקום אחר, מאחר שהרוב הוא 
חוזר  אמרינן  מ"מ  ונטהרו  נזרעו  שכבר  דאע"ג  וניעור,  חוזר  ה"ה  הנתוספים  המים 
וניעור. וכההיא דבכורות דכ"ב ע"]א[ ר' ירמי' אסור לקדירה )וכן פסק הרמב"ם פי"ו 
חוזר  מ"מ  במקוה  ע"י השקה  נטהרו  הגם שכבר  דהמים שבציר  מהל' טמ"א( משום 
וניעור. ועמ"ש בצ"צ בחי' ש"ס על מ"ב דפ"ב דערלה אות ג'. וזהו טעם החולקים על 
הרא"ש, מדין שבשו"ע סעי' נ"ב דמקוה שאוב לאחר שנטהר ע"י השקה למקוה כשר 
נשאר לעולם בהכשרו אפי' נסתם הנקב אח"כ, דרבים החולקים ע"ז, כ"א צריך להיות 
ההשקה בעת הטבילה, והיינו מטעם הנ"ל. ועמ"ש בזה באורך בס' ג"ט בשו"ת סי' יו"ד.

אך לפ"ז כשיש בהמקוה כשרה הרבה יותר ממ"ס, והמים ששופכים לתוכה אינם 
יותר מהמים כשרים שבמקוה, הרי אז לכאו' אין חשש, שהרי יהי' רוב מהמים כשרים 
ולא אמרינן חוזר וניעור. מ"מ החליט כ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה נ"ע להחמיר כשנותנים 
נוכל לדעת שרבו  דאיך  באים המים לתיבה,  ועי"ז  בבור המקוה  רבים  מים שאובים 
הכשרים. ולפי סברה זו דאמרינן חוזר וניעור ה"ז חמיר טפי הרבה מבנתן סאה ונטל 
הנ"ל ה"ה פסול מדאורייתא למ"ד שאיבה דאורייתא, שכן פסק הרמ"א  סאה, דלפי 
סעי' ג', ולזאת החלט דעתו הק' שיכנסו בה מ' סאה מים כשרים דוקא )ומענין זה יש 
לעיין בדבר המקוואות החדשות, שלפה"נ כל ענינם הוא באופן כזה, שע"י ריבוי המ"ש 
שנשפכים אל הבאר באים המים אל המקוה(. ומכל הנ"ל נ"ל דבמקוה שלנו אין שום 

חשש.

ומ"מ גם מראש חשבתי )ואינני זוכר אם אמרתי זאת לכ'(, שנתקן עתה את המקוה 
שיהי' עמידת הטובל במקום קרקעית המקוה עתה, ותהי' המקוה עמוקה יותר ממה 
שהיא עתה. אשר כן היתה בעת שהי' בה תיבה, שהיתה עמוקה יותר מכפי שהיא עתה 
)היינו מהרצפה דעתה. ובערך הי' עמידת התיבה במקום שעתה קרקעית המקוה. וכן 
שערתי בעמדי בהמקוה אשר היא עתה גבוה' בהרבה מהיותה אז(. וכאשר יהי' נצרך 
עתה לחפור אותה בעומק יותר בכדי להשיג המעין, כדברי הבע"מ, אשר כן גם הדעת 
נותנת, הנה אם לא יהי' העומק הרבה אין בזה כלום, ואם יהי' הרבה, יהי' נצרך לעשות 
רצפה, אבל רק במקום שעתה הוא קרקעית לא גבוה מזה. ולפי השערתי גם כשיגלה 
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אי"ה המעיין הטוב, לא יעלו המים יותר מכמו שהם עולים עתה. אבל כאשר העמידה 
תהי' במקום קרקעית המקוה עתה די לנו בשיעור המים כפי שעולים עתה. ואם גם נהי' 
נצרך ליתן קצת מים שאובים אין בזה שום חשש. ובפרט אם יעזור לנו השי"ת ונשיג 

את המעיין הקודם שהלך בחוזק.

ועמ"ש בצ"צ בחי' הש"ס בפ"א דמקוואות מ"ו, שכ', אבל אם המים באים בתוך 
כדין  דינו  מהנהר  שנמשך  אף  בחוזק  ומקלח  הנובע  גיד  כדרך  וחוזק  בכח  החפירה 
מעיין כו'. ואע"פ שלא החליט כן מ"מ נר' שדעתו הק' דעת נוטה לזה. ובנ"ד אינו נוגע 
כ"כ דין המעיין, רק לרווחא כו' )ואם ח"ו יחסר אז קצת )אפשר( יש לומר בזה כסברת 
הראב"ד ז"ל גבי מעיין דשאובין קא חסרו מעיין לא קא חסרי. ועדיין צ"ע בזה. ויש 
או  בשנת תרמ"ג  תיקון המקוה  ומה שבעת  תוקף המעיין.  יחסר משום  לקוות שלא 

תרמ"ד כשתיקן הר"י ווידראויץ הי' חסר זהו מפני שסתמו את המעיין(.

וכאשר יהי' המעיין טוב, לא יהי' נצרך להחליפה לעתים קרובים. וכאשר אומרים 
השנה  ובמשך  בשנה,  פ"א  רק  אותה  מחליפים  היו  המעיין  שהי'  הקודמים  שבשנים 
היו טובלים בה ריבוי אנשים מאד כנודע, ומ"מ לא הי' לה ריח רע והמים חיו בטוב. 
וכמו"כ אני משער כעת, כאשר נשיג אי"ה המעיין הטוב יהי' ג"כ כנ"ל. ולעת מן העתים 
שיהי' נצרך להחליפה, היינו קצת מהמים )מובן אשר שפיכת המים מהמקוה יהי' נצרך 
להיות ע"י פאמפע, כי בד"כ יהיו מי המקוה שוים למי הנהר ולא ילכו מעצמן דרך נקב 
מהמקוה(, הנה באיזה שעות יבואו מים מהמעיין. ומקצת יהי' נצרך למלאות במ"ש, 
ואין בזה שום חשש כנ"ל. וזאת היא דעתי לעיכובא בתיקון המקוה, לעשותה שתהי' 
אי"ה כתקונה במקומה מצ"ע, ולא תצטרך לסיוע ממקום אחר, כמ"ש כבודו להמשיך 
אי"ה מים מהבאר או מהמקוה החדשה, כ"א צריכים להשתדל להשיג אי"ה את המעיין 
האמיתי שלה )ואין כוונתי בזה שהוא מעיין אמיתי ולא מי נהר, כ"א דגבי המקוה הוא 

המקור האמיתי שלה( ושתהי' עמוקה יותר וכמשנת"ל.

יהי' נצרך להרחיבה, היינו לסתור הכותל שלצד התנור )אשר בלא"ה עפ"ע  וגם 
המעיין הוא תחת הכותל ההיא( ולהרחיבה במקום הזה. וכאשר יהי' לנו המעיין של 
המקוה שהי' מאז ומקדם, אז בעזרתו ית' לא יהי' נצרך לנו שום דבר נוסף על עצם 

המקוה.

ומה שרוצים לעשות כעת מקוה חדשה מהבאר שחוץ להמרחץ ואח"כ לתקן המקוה 
הזאת, ע"ז אינני מסכים בשום אופן. כ"א מתחלה עלינו לתקן את המקוה הזאת שתהי' 

אי"ה כתקונה וכנ"ל, ואח"כ אם ירצו לעשות עוד מקוה לא איכפת לי.

ובשביל הטבילה בעת תיקון המקוה, צריכים לעשות קופאלני' במקום הילוך הנהר 
תמיד. וכשיעשו הדפנות והגג מלאייוונט, יעלה לכל היותר ק' רו"כ, והוצאה זו כדאי 

הי'.
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ומ"ש שיומשך התחלת בנין המרחץ עד חודש אלול. לבד שזאת לעצמו אינו נכון, 
כי צריכים שתהי' אי"ה בנוי' לעת יו"ט הבע"ל. והנה למה לנו להמתין בתיקון המקוה 
עד בנין המרחץ, הרי יכולים להתחיל תיכף בתיקון המקוה. ומה שהבע"מ אינו רוצה 
כ"א שיהי' מקוה אחרת. וכי בכ"מ שעשה מקוה יש ב' מקוואות. ורק צריכים לבטוח לו 
שלא נדחק אותו במלאכתו. וצריכים לדרוש אותו שיבוא תיכף. ואם יסרב לבוא מטעם 
יהי'  לא  עפ"ע  מאתו  אשר  דוויטעפסק,  הבע"מ  ג"כ  טוב  אחרים,  מטעמים  או  הנ"ל 
מניעה ח"ו. וצריכים לראות לעשות אי"ה בחודש מנ"א הבע"ל. הגם שבד"כ בזמנים 
אלו אין בטוחים כ"כ מגשמים, וא"א לידע מתי כו' מ"מ כו', ויתן השי"ת שיהי' הכל 

כשורה ויהי' בהצלחה.

הבאר  הן מצד  מעיין,  דין  לה  יהי'  אם  לעשות  בהמקוה שבדעתם  לברר  יש  עוד 
שהוא סמוך להנהר כמו המקוה, ובזה ב' תשו' בצ"צ29, ובחי' הש"ס בפ"א במקוואות 
נר'  )ובד"כ  ב'  סי'  בתשו'  ג"ט  ובס'  כנ"ל(,  לקולא  יותר  הק'  נר' שדעתו  )וכאן  הנ"ל 
דעתם ז"ל בהקולות שבמעיין א"א להקל כ"א כאשר נודע ברור שהוא מעין. ובצ"צ 
בתשו' דעתו לקולא בזה בדין דשו"ע סעי' נו"ן(. והן מצד החפירה, עפמ"ש בצ"צ פס"ד 
סי' כ"א סק"ה ע"פ דעת הרמב"ם ז"ל. גם מצד הסילון, שע"י הליכת המים מהבאר אל 
לי כעת  ואין הזמן גרמא  יש לעיין בזה,  החפירה. הגם שהוא פשוטי כלי חרס, מ"מ 

לעיין בכ"ז, ואין זה נוגע לשעתא.

ואבקשו להודיעני אם דרשו את הבע"מ שיבוא, ואם בא ומה נעשה בזה.

ויקבל החוה"ש והברכה מאדה"ש כאוות נפשו וידידו דו"ש מלונ"ח כה"י

שלום דובער

ב' ימים הייתי שבוע זה באיזה נסיעה מפה, ומשו"ז נתעכב מכ' דנא עד היום יום 
אינני  שיש,  המקוה  אי"ה  נתקן  בטרם  אחרת  מקוה  לעשות  אשר  דברי,  ואכפיל  ד'. 
מסכים בשו"א. וכאשר נתקן בעזרתו ית' המקוה הזאת, יכולים לעשות אז עוד מקוה. 
ואופן תיקון המקוה יהי' אי"ה שאר לא תצטרך לסיוע ממקום אחר. וזאת יהי' מטרת 

והשתדלות הבע"מ, להשיג את המעיין ולעשות אשר יתן מים שיספיק אי"ה כנ"ל.

29( ראה יו"ד סי' קמה סי"ד, וסי' קסז ס"ב. סי' קעד. סי' שלו סל"א.
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- אגרת ב -
ב"ה יום ד' כ' מנ"א תרס"ז לפ"ק

וירצבורג

כבוד ידידי הרב המפורסם ווח"ס י"א כו' מו"ה דוד שי'

ת"ל בעד החוה"ש כה לחי.

והשאובים  מתמעטים  הכשרים  חילופי  כמה  שע"י  מש"כ  הגיעני.  נכון  מכתבו 
מתוספים. אני חושב בזה, להיות שהמעיין נובע תמיד, ולפ"ד גם בעת שהמים במקוה 
הם במילואם מ"מ המעיין אינו עומד מנביעתו ובכ"ע מתוסף מים בהמקוה, ונגד זה 
נביעה  נחסר מים בהמקוה שנבלע בעפר הארץ. כן הוא לפ"ר בכל חפירה שיש בה 
כמו באר, הנה בכ"ע מתוסף מים, והרי אינו יכול להגבי' יותר, הנה נחסר תמיד ונבלע 
בדפנות או בקרקע הבאר )וזה אינו נק' זחילה מה שנבלע בקרקע, כמ"ש בשו"ע סעי' 
וכמו  מעט(.  מעט  ונבלע  מחלחלי  חלחולי  דארעא  והטעם  מהרשב"א30.  והוא  נ"א, 
ויותר. הנה בעת שהמקוה  במקוה שלנו, שבערך ח"י שעות מתאסף ערך מאה סאה 
מ"מ במעל"ע  כ"כ,  בא מהמעין  אינו  המים שבמקוה  כובד  נא' שמפני  אם  במילואו, 
ודאי מתוסף איזה סאין, כמו עשרה סאין בערך. וא"כ ה"ה מתחלף מעט מעט שיעור 
נכון במי המעיין. ועם היות דמקוואות שלנו אין להם דין מעין, מ"מ לענינינו אינו נוגע 
אם הוא מי מעין או מי תמצית, באופן שיש לחשוב שלעולם לא יחסר ח"ו ממ"ס מים 

כשרים. ומסרתי לא' בפה להוודע מהיודעים בעניני מימות ומעיינות אודות הנ"ל.

מה שהקשה על הראב"ד, ותי' דהראב"ד פוסל דוקא במחצה לא ברובא. א"י איך 
הבין תחילה בהראב"ד שהוקשה לו, ומה נתחדש לו אח"כ, הלא אומר מפורש שפוסל 
במחצה על מחצה, ומצייר שהי' במקוה מ"ס כשרים ומ"ס שאובים, וכאשר חסר, אף 
שחסר משניהם, להיות שאין כאן מקוה טהרה היינו מ"ס כשרים ה"ה נפסל בשיעור 

כזה מן השאובים.

ומש"כ לתרץ הקושיא על הראב"ד מהמשנה דממלא בכתף, משום דלהראב"ד אם 
כו', ומיירי שישפוך לעליון רק מ"ס שאובים  השאובים מחצה או מיעוטא מתבטלין 
מצומצמות, וממילא גם אם יהי' בשניהם פחות ממ"ס מים כשרים המקוואות כשרים 
הלא  ידעתי  לא  אדרבא משלימים.  פוסלים,  ואינם  על מחצה  רק מחצה  מאחר שהן 
הראב"ד פוסל במחצה על מחצה, וא"כ כשיש בשניהם מחצה כשרים ומחצה שאובים הי' 
צ"ל שניהם פסולים. גם שא"א הדבר שיתן בהעליון מים שאובים רק מ"ס מצומצמות, 
ובהכרח שיהיו השאובים יותר, וכמ"ש הרא"ש בהל' מקוואות סי' א', ועמ"ש המעי"ט 

30( תורת הבית הארוך שער המים שער ב.



שערי ישיבה 60

שם. ולמה לנו לייגע עצמנו בזה, אחרי שהראב"ד עצמו מתרץ זה במ"ש וש"מ דלא 
קפדינן בכה"ג )וכ' חיסר תי' אלו בהעתקתו לי הראב"ד, והם עיקרים(. ומצד הסברה 
היינו אומרים דכאשר פוסל שם בשנחסר, לא דוקא בנתן ונטל כהרמב"ם, הי' צריך 
לפסול גם באופן כזה, וקשה עליו מהמשנה, אבל הוא ז"ל אומר דש"מ דבאופן כזה 
אינו מפסל. והטעם בזה באמת אינו מובן )ויכול להיות שהדר בי' מהאי לעיל דפסול 
גם בשנחסר, ואינו פסול כ"א בנתן ונטל, דכן משמע ממש"כ כאן וש"מ דלא קפדינן 

בכה"ג אלא דלא נשקול רובו דמקוה כו'. מ"מ א"א להעמיד ע"ז יסוד(.

ומש"כ ליישב מה שהחמיר בצ"צ31 בזה שיתנו השאובים בהבור עד שילכו המים 
אל התיבה, עפ"י סברת הראב"ד, גם לא ידעתי, הלא הראב"ד מתיר באופן כזה בממלא 
בכתף, וא"כ למה יאסר במה שנותן מ"ש לבור כו'. וגם עפ"ע יש בבור כ"פ מ"ס ומ"מ 
כו', רק  זאת ע"פ סברת הראב"ד שבמשנה דממלא בכתף  ובשו"א א"א לומר  אוסר. 

כמ"ש הוא ע"פ דעת הש"ך ס"ק מ"א.

א"א  שבלא"ה  מאחר  כעת,  שולח  אינני  בנהר  טבילה  בענין  החשש  בדבר  מש"כ 
לטבול כעת בנהר, וצריכים להזהר בתוקף ע"ז.

ובקשתי להודיעני מה נעשה בדבר תיקון המקוה. ונא להודיעני בכ"ע איך הולך 
התיקון, ויתן השי"ת שיהי' בהצלחה.

ויקבל החוה"ש והברכה מאדה"ש כאוות נפשו וידידו דו"ש מלונ"ח כה"י

שלום דובער

31( יו"ד סי' קעא.
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 זכיה בשטר שחרור לשיטות רש"י והרי"ף
 – ובענין זכיה אי מטעם שליחות

ובדעת רש"י בדין תופס לבעל חוב –

הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי*
ראש הישיבה

א
שיטת הרמב"ם דמחלק בין שחרור העבד לחזרת האדון

במס' גיטין )ט, ב( מביאה הגמ' את המשנה “האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור 
]וחכ"א:  ר"מ  דברי  יחזור,   – שנתנו השליח[  ]קודם  בשניהם  לחזור  רצה  לעבדי,  זה 

בגיטי נשים אבל לא בשחרורי עבדים[. 

ומפרש רש"י, “דקסבר ר' מאיר הפסד וחוב הן לאותן שנשלחו להן, ואין . . אדם 
נעשה שליח לאדם להיות נפסד על ידו אא"כ עשאו הוא שליח . . ורבנן פליגי עליה 
דר"מ . . ואמרי דבשחרור אינו יכול לחזור משנמסר ליד זה . . משום דקסברי זכות 
הוא לעבד שיוצא מתחת רבו לחירות וזכין לו לאדם שלא בפניו דאנן סהדי דניחא ליה 

דניהוי האי שלוחו להכי".

זה  ושטר שחרור  לאשתי  זה  גט  תנו  “האומר  המשנה  את  הגמ'  מביאה  ובהמשך 
לעבדי, ומת – לא יתנו לאחר מיתה".

לאדם שלא  וזכין  הוא,  זכות  עבדים  רבנן דאמרי שיחרורי  ד"אפי'  רש"י,  ומפרש 
בפניו – נהי דלהכי זכה ביה דלא מצי למיהדר, מיהו מודו רבנן דכל כמה דלא מטא 
גיטא לידיה לא הוי משוחרר. וכיון דמית קדים תו לא הוי שיחרוריה שחרור דנפקא 

ליה רשותיה מיניה וחייל עליה רשות יורשין.

“יכול לחזור בו"(  )גבי  )גיטין ה, א(, שהביא את דעת חכמים  ועד"ז פסק הרי"ף 
– בגיטי נשים אבל לא בשחרורי עבדים – ומפרש ד"הני מילי לחזרה, דלא מצי רביה 

*( מתוך שיעורים שנמסרו בישיבה. נרשם ע"י א' התמימים.
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למיהדר ביה; אבל עבדא לא נפיק לחירות עד דמטי גיטא לידיה. דתנן האומר תנו גט 
זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת – לא יתנו לאחר מיתה, דאין גט לאחר מיתה. 
ושמעת מינה דלחזרה הוא דזכין לו לעבד, אבל מיפק לחירות לא נפיק עד דמטי גיטא 

לידיה".

בו(  שחזר  )לפני  רש"י  של  זו  כשיטה  ה"א(  פ"ו  עבדים  )הלכות  הרמב"ם  ופסק 
זה  ְזֵכה בגט  ואמר  ע"י אחר,  בו  לו  וזיכה  גט שחרור לעבדו,  וז"ל: הכותב  וכהרי"ף, 
לפלוני עבדי – יצא לחירות, אע"פ שלא הגיע גט לידו; שזכין לאדם שלא בפניו. אבל 
אם אמר תנו גט זה לעבדי – אינו יכול לחזור בו, ולא יצא העבד לחירות עד שיגיע הגט 

לידו, לפיכך האומר תנו גט זה לעבדי ומת – לא יתנו לאחר מיתה.

ב
שיטת התוס' דחולק וס"ל דאין לחלק ביניהם

אמנם התוס' כתבו בסוגיין ד"כיון דזכות הוא – פשיטא דזוכה לאלתר, כיון דאמרי' 
גבי שחרור תן כזכי, כדאמר לקמן".

העבד   – לעבדי"  זה  שחרור  שטר  “תן  אומר  האדון  באם  התוס'  דלדעת  כלומר, 
משתחרר ברגע שהשליח מקבל את השטר )עבורו(, משום דתן כזכי. 

יג( מביא את דעת הרי"ף, ואומר עליו ד"מילתא דתמיהא  וכמו"כ הרא"ש )סימן 
היא, דחזרה והחירות דברים אחדים הם, והא בהא תליא; דטעם החזרה משום ד'תנו 
כזכי דמי', וזכין לאדם שלא בפניו. וזכייה מטעם שליחות ואנן סהדי דניחא ליה שיהא 
שלוחו, ושלוחו של אדם כמותו והוי כאילו בא לידו. דאי לא הוי כאילו בא לידו, למה 

לא יחזור בו כל זמן שלא נגמר הדבר. אין זכייה ושליחות לחצאין".

ומסיק אף הוא כשיטת התוס', דאכן באומר תנו שטר שחרור זה לעבדי “הוי כאילו 
בא לידו ונשתחרר בקבלתו, כיון ד'תנו כזכי דמי'".

ומ"ש במתני' “לא יתנו לאחר מיתה", הנה לשיטתם הפי' הוא )כדפירש רש"י יג, 
א ד"ה האומר( שאמר האדון תנו שטר שחרור לעבדי ולא מסר את הגט לשליח )ול"ג 
“האומר תנו שטר שחרור זה לעבדי"(, דהשתא לא פליגי רבנן וס"ל כר"מ שהאדון יכול 

לחזור בו, דלא הוי העבד משוחרר עד שיגיע הגט לידו.

ואכן, שיטת רש"י והרי"ף והרמב"ם דורשת ביאור, דממ"נ, באם תן כזכי – מדוע 
העבד אינו משתחרר באותו רגע; ובאם לאו – מפני מה אינו יכול לחזור בו.
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ג
תירוץ הלקח טוב וביאורו ע"פ הסבר כ"ק אד"ש מה"מ בג' דרגות דשליחות

והנה בלקח טוב )להר"י ענגיל( מאריך ומסביר שלמרות שהאומר תן כזכי דמי, 
שליח  עשאו  אם  )אמנם,  העבד.  את שחרור  לפעול  שיוכל  כשליח ממש,  זה  אין  אך 

מלכתחילה, זוכה לו לגמרי(.

דהנה מצינו כמה וכמה אופנים בגדר חלות השליחות )וראה בארוכה לקו"ש חל"ג 
התוצאה ממעשה השליח מתייחסת להמשלח. ב. שהפעולה  113 ואילך(: א. דרק  ע' 
עצמה הוי כאילו המשלח עשאה, וישנה אפשרות )באופן זה גופא( לומר יותר מכך, 
שכח המעשה של השליח מתייחס למשלח, כאילו המשלח עצמו עשה זאת. ג. באופן 
נוסף יש לומר, ששלוחו של אדם כמותו ממש הוא שהשליח הוי כהמשלח עצמו, היינו 

שכל גופו )או לכל הפחות ידו( של השליח הוי כהמשלח.

והנמוך  הראשון  בהאופן  רק  זהו  שליחות,  מדין  הוא  דזכיה  דהא  שם,  וממשיך 
מכולם, היינו ביחס לתוצאת המעשה, אבל הוא עצמו אינו כגופו כי זה רק זכיה ולא 

מינהו מלכתחילה לשליח.

ועפ"ז מסביר, שבגט )ושטר שחרור( לא מספיק שהשליח יעשה בשבילה )והתוצאה 
אלי', משום דכתיב  כידה ממש, שיגיע מיד הבעל  להיות  אלי'(, אלא צריך  תתייחס 

“ונתן בידה", ובעבד ילפינן מאשה.

והא דשליח מועיל לזה הוא משום דידו כידה ממש )או למעלה מזה, כנ"ל( ]וכפי 
שמבאר הפנ"י על דברי הגמ' )קידושין מא, א( “ושלח" )שהיה יכול להיכתב חסר ה'( 
פסוק  – שזה שצריך  עושה שליח  “ושלחה" מלמד שהיא  עושה שליח,  מלמד שהוא 
נפרד לכ"א הוא, כי פעולת שליח הבעל היא לעשות את קנין הגירושין בלבד, משא"כ 

פעולת שליח האשה הוא להיות כידה ממש לקבלת הגט ולכן צריך לימוד מיוחד[,

וזהו ההסבר בשיטת רש"י ש"נהי דלהכי זכה ביה דלא מצי למיהדר, מיהו מודו 
רבנן דכל כמה דלא מטא גיטא לידיה לא הוי משוחרר", כי כדי לפעול שחרור בעינן 
"ידו כידו". ולכן, כיון שזכיה אינה ככל דיני השליחות )כנ"ל(, לכן   - שליחות ממש 
לא ישתחרר לגמרי, עד שיגיע הגט לידו. אמנם, מספיק זכי' מטעם שליחות )בדרגות 

הנמוכות(, לענין עיכוב החזרה. 

בו(,  יוכל האדון לחזור  יש בשטר )שבגללה לא  זכי'  איזו  יש להבין  אמנם עדיין 
באם אין יד השליח כיד העבד והעבד אינו משתחרר, והלא כל ענינו של השטר הוא 

השחרור.
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ד
הגדרת הזכיה שבשטר ע"פ החילוק בין שני הדינים הקיימים בעבד והצ"ע בזה

ובספר מלא הרועים )ח"ג ע' י"ח( הסביר את סברתו של רש"י )דמחד גיסא – אין 
האדון יכול לחזור בו, ומאידך גיסא – אינו משוחרר(; דהנה בעבד מצינו ב' ענינים: 
בשחרור  וכן  וכו'.  מהמצוות  פטור   – האיסור  ודיני  לאדון,  קנוי  הוא   – הממון  דיני 
ישנם שני הענינים: א. שחרור ממון, דהיינו שלאחר השחרור יותר אין משועבד העבד 
למלאכת אדונו והוא בן חורין; ב. שחרור מדיני העבד בנוגע לאיסור, דכשהוא עבד 
ה"ה אסור בבת חורין, וע"י השחרור מותר בב"ח )דגזה"כ שיעשה ברי' חדשה כישראל 

גמור(, וכן מתחייב בכל המצוות.

וכן בעינן  והנה האיסור בב"ח אינו נפקע אלא בשטר, דגמרינן “לה לה" מאשה, 
לשחרור האיסור שיבא השטר מיד האדון ליד העבד, או ליד שליח שמינהו לקבלת 

הגט שחרור.

ולפי זה יובן בנדו"ד שכשזוכה השליח בשביל העבד בשטר שחרור, לענין שחרור 
הממון – מאחר דלא בעינן שימסור את השטר דוקא לידו – זכה העבד ואינו משועבד 
ואף  לידו  בא  דלא  הכא  ממש,  לידו  שיבוא  הכתוב  דגזירת  האיסור  לענין  אך  יותר, 
לא לידי שליח שמינה במפורש שיקבל הגט )אלא רק מחמת אומדן הדעת שלנו אנו 

מחשיבים אותו לשליח( – לא יצא לחירות.

ואתי שפיר מה שפירש הרי"ף דאין האדון יכול לחזור בו, משום שבחלק הממון 
שבו – זכה העבד, אך מ"מ לא יצא לחירות דגזירת הכתוב שדוקא הגט מתירו.

]והוא ע"ד מה דאיתא במכילתין )לט( “אמר ר' יוחנן: המפקיר עבדו יצא לחירות, 
וצריך גט שחרור . . אמרו לפני רבי: אמר נתייאשתי מפלוני עבדי, מהו? אמר להם, 
אומר אני: אין לו תקנה אלא בשטר", ומבואר שם בגמ' שזהו משום שלענין ממון הוא 

השתחרר, אך לא לענין איסור.

 – על שניהם כאחד1  אותו שטר, שמדבר  יותר, שאת  גדול  הוא  כאן החידוש  אך 
מחלקים ואומרים שהעבד זכה ע"י השליח רק בממון[.

אך ביאור זה צ"ע:

א. רש"י )ט, ב( על דברי הגמ' “תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי, ומת – 
לא יתנו לאחר מיתה" – מבאר שהסיבה לכך היא ש"כיון דמית . . תו לא הוי שיחרוריה 

שחרור, דנפקא ליה רשותיה מיניה וחייל עליה רשות יורשין".

1( ויש לדון בזה, דאולי מדבר על האיסור בלבד והממון בא בדרך ממילא, ואכ"מ.
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מבחינה  וא"כ  שבו,  הממון  בדין  העבד  עבור  זוכה  הנ"ל, שהשליח  ההסבר  וע"פ 
ממונית ה"ה של עצמו, קשה כיצד יכולים היורשים לירש אותו?

]אמנם, בזה אולי יש לומר את ביאור הצפע"נ הידוע2 בדין ירושה, דהיורש אינו 
עומד  שהיורש  כ"א  בירושה,  הנכסים  את  שמקבל  מהמוריש  נפרדת  מציאות  נחשב 
במקום המוריש )ובלשון הכתוב3 “תחת אבותיך יהיו בניך"(, והירושה עוברת אליהם 
כאילו באופן ממילא, דהם מקבלים עליהם את הבעלות על העבד גם אם רק נשארה 
לאביהם הבעלות על האיסור, ולפי"ז יש לומר בשיטת רש"י דאף שזכה העבד בחלק 
לרשותם.  שיעבור  שבו  האיסור  חלק  את  לירש  היורשים  יכולים  בכ"ז  שבו,  הממוני 

ועצ"ע[.

ב. בגמ' קידושין )מה, ב( אומרת הגמ' “לא חציף איניש לשויי לאבוה שליח )לקדש 
לו  “גילה  רש"י:  ומבאר  וממשיכה שם שיתכן ש"ארצויי ארצי קמי'",  אשה עבורו(", 
שלא  לאדם  וזכין  מאליו  שליח  לו  נעשה  והאב  בה,  חפץ  שהוא  דעתו  לאביו[  ]הבן 

בפניו". דמוכח שדעת רש"י היא שזכי' מטעם שליחות היא. 

ועד"ז איתא מפורש ברשב"א )קידושין מב, א( “וראיתי לרבותינו בעלי התוס' ז"ל, 
שאמרו משמו של רש"י ז"ל, דזכיה מדין שליחות היא".

וא"כ, הדרא קושיא )קושיית התוס' והרא"ש( לדוכתא: הרי “אין זכייה ושליחות 
לחצאין", ובאם הוי שלוחו של עבד – מדוע העבד אינו משתחרר באותו רגע; ובאם 

לאו – מפני מה אינו יכול לחזור בו.

]ודוחק לומר שמה דאיתא ברשב"א הוא לאחר שרש"י חזר בו וסבר כתוס' )שאכן 
העבד משתחרר בקבלת השליח([.

ה
קושיא לשיטת רש"י משיטתו בתופס לבעל חוב

]והנה, ענין דומה מצינו בדין נוסף:

. התופס   . ורב חסדא דאמרי תרוייהו  נחמן  “רב  ועוד(:  א.  י,  )ב"מ  דאיתא בגמ' 
לבעל חוב במקום שחב לאחרים – לא קנה".

ומבאר רש"י )שם(: “אדם הבא מאליו ותופס ממון חבירו בשביל חוב שיש לאחר 
עליו, ובא לקדם עד שלא יתפסנו בעל חוב אחר, ונמצא תופס זה חב בתפיסתו זאת את 

3( תהילים מה, יז.2( שו"ת דווינסק ח"א סקי"ח.
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הנושים האחרים . . לא קנה . . דלאו כל כמיניה להיות קופץ מאליו וחב לאלו, מאחר 
שלא עשאו אותו הנושה שליח לתפוס".

היינו דדעת רש"י היא שבאם עשאו הנושה שליח – יכול לתפוס בעבורו גם במקום 
שחב לאחרים, דהוי כאילו תפס הבע"ח בעצמו.

אך התוס' והרא"ש )בב"מ וכן בגיטין יא, ב( חלקו עליו וס"ל דאפי' עשאו שליח, 
ו"לא דמי להאי דאמר בעלמא שלוחו של אדם כמותו, דלאו כל כמיניה לשווי' שליח 
כדי לחוב לאחרים". והיינו מכיון דס"ל לתוס' והרא"ש שזכי' מטעם שליחות ולכן אין 

לחלק בין זכיה לשליחות.

וגם כאן נשאלת אותה השאלה על רש"י, דהרי רש"י סובר שזכי' מטעם שליחות, 
כנ"ל, וא"כ מדוע צריך שיעשהו שליח דוקא, והרי גם בלא זה הוי כשלוחו;

)כביאור  א"כ משמע  קנה",  לא   – לאחרים  במקום שחב  חוב  לבעל  “התופס  ואם 
ימנהו  אם  יועיל  ומה  אנשים.  לחייב  כדי  שליח  למנות  אפשרות  לו  דאין  הרא"ש( 

בפירוש[.

ו
קושיית קצוה"ח למ"ד דזכיה מטעם שליחות היא

דס"ל  התוס'  דברי  על  החושן4  בקצות  הקשה  חוב  לבעל  דתופס  זה  בענין  והנה 
שזכיה מטעם שליחות:

דהנה איתא בגמ' )ב"מ כא, ב(: “איתמר יאוש שלא מדעת: אביי אמר לא הוי יאוש, 
ורבא אמר הוי יאוש, בדבר שיש בו סימן כו"ע לא פליגי . . כי פליגי בדבר שאין בו 
סימן, אביי אמר לא הוי יאוש, דהא לא ידע דנפל מיניה; רבא אמר הוי יאוש, דלכי ידע 

דנפל מיניה מיאש, מימר אמר סימנא לית לי בגויה, מהשתא הוא דמיאש".

אמרו  כיצד  שמע:  “תא  אביי:  שיטת  על  הגמ'  מקשה  א(  )כב,  הסוגיא  ובהמשך 
התורם שלא מדעת תרומתו תרומה? הרי שירד לתוך שדה חבירו וליקט ותרם שלא 

ברשות, אם חושש משום גזל – אין תרומתו תרומה, ואם לאו – תרומתו תרומה.

ומנין הוא יודע אם חושש משום גזל ואם לאו? הרי שבא בעל הבית ומצאו, ואמר 
לו כלך אצל יפות, אם נמצאו יפות מהן – תרומתו תרומה, ואם לאו – אין תרומתו 
. וכי נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, אמאי? בעידנא דתרם הא לא הוה   . תרומה 

ידע".

4( סק"ה, סק"א.
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ומתרץ רבא: “דשויה שליח". ושמעינן מינה, דרק במקרה שעשאו שליח אמרינן 
דתרומתו תרומה, אך אם לא עשאו שליח אע"פ שניחא לבעה"ב – אין תרומתו תרומה, 
משום דכשם שאביי ס"ל שיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש )“דהשתא מיהא לא ידע"(, 
כמו"כ שליח שלא מדעת לא הוי שליח, וא"כ אין לומר שזכיה הוא מטעם שליחות, 

דהא שלא מדעת הוא ולא הוי שליח?

וע"כ לומד הקצוה"ח דאפ"ל שמחמת קושיא זו ישנם כמה ראשונים דס"ל שזכיה 
לחבירו  לזכות  שיכול  הוא  הכתוב  גזירת  אלא  סהדי"(,  )“אנן  שליחות  מטעם  לאו 
ומתורת יד, כדיליף בגמ' )קידושין מב, א(: “מנין שזכין לאדם שלא בפניו – שנאמר 

ונשיא אחד נשיא אחד", ומפסוק זה לומדים דאדם יכול לזכות לחבירו שלא מדעתו.

שיכול  זה  שדין  צ"ל  שליחות,  מטעם  דזכיה  להסוברים  דאף  הקצוה"ח  ומוסיף 
דשוי' שליח", אלא( משום גזירת הכתוב  לזכות לחבירו הוא )לא משום ד"אנן סהדי 
הנ"ל, וזכיה מטעם שליחות הפי' הוא שהדינים בזכיה הן כדיני שליחות, והיינו דכשם 
שאין הנכרי נעשה שליחו )דבעינן “מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית"(, כמו"כ 

אינו יכול לזכות בשבילו, אך מקור דין זכיה הוא מהפסוק הנ"ל.

ז
תירוץ החתן סופר דכיון דהוי זכות גמור הרי"ז כאילו מנהו בפירוש

בפניו  “וזכין לאדם שלא  יג( דכתב  סי'  )גיטין  לעיל לשון הרא"ש  הובא  הנה  אך 
וזכייה מטעם שליחות ואנן סהדי דניחא ליה שיהא שלוחו", וכן לשון התוס' בכתובות 
דכתבו “דכיון דזכות הוא לו אנן סהדי דעביד לי' שליח", ומוכח דס"ל דמטעם שליחות, 

וא"א לומר בדעתם כדפירש בקצוה"ח דהוי גזירת הכתוב.

ועל מה דהקשה הקצוה"ח דאין לומר דזכיה הוא מטעם שליחות דהא שליח שלא 
מדעת הוא,

מתרץ החתן סופר )שער המקנה סי' ט( דאמרינן שם בסוגיא דאדם שראה מציאה 
בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר אף אביי דס"ל “יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש" ס"ל 
דזכה בה )ואע"ג שיש בו סימן(, משום שהתירה התורה אבידה ששטפה נהר )“דכתיב 
כל אדם  ומצויה אצל  הימנו  מי שאבודה  ומצאתה,  . אשר תאבד ממנו   . וכן תעשה 
יצאתה זו שאבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם"(, ולא אמרינן דלא מדעת הוא 

ולא זכה בה, דזה ודאי הוי יאוש.

ועד"ז י"ל בדין זכיה, דכיון שזכות גמור הוא לחבירו – נחשב שליח מדעתו וכביכול 
ולא דמי  דזכיה הוא מטעם שליחות  ואתי שפיר  מינה אותו לשליח שיזכה בשבילו, 

לשליח שלא מדעת דלא הוי שליח – משום שבזכיה נחשב כשליח מדעת.
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ח
תירוץ נוסף לקושיית קצוה"ח מהסבר הצ"צ בהא דזכיה מטעם שליחות

והנה בענין זה דזכיה מטעם שליחות ישנו ביאור בשו"ת הצ"צ )או"ח סי"ל(, דמקשה 
כיצד ניתן לומר דזכיה מטעם שליחות הוא, דהרי יש שיטות דס"ל דאפשר לזכות לקטן 

מדאורייתא, ואי אמרינן דמטעם שליחות הוא, יקשה דהא אין שליחות לקטן?

ומתרץ הצ"צ וזלה"ק: “ולכן צ"ל דזכיי' הוא ממש משום שליחות ולא קשה האיך 
נעשה שלוחו שלא מדעתו והכתי' “אתם", ומה אתם לדעתכם כו'. דלא בעי' דעתו אלא 
בדבר שאינו זכות, אבל בדבר שהוא זכות, אנן סהדי דניחא לי' שיהי' שלוחו, ושלוחו 

של אדם כמותו וזוכה לו שלא בפניו מדין שליחות".

ומשמע דאין הפי' שהוא ממנה את הזוכה כשליח, אלא כוונתו דכאשר “אנן )בי"ד( 
סהדי" דרוצה לזכות, אזי בי"ד ממנה אותו לשליח שיזכה בשבילו.

ולפי זה מובן דאפשר לזכות לקטן אף דאין לו שליחות כיון שאין לו דעת, משום 
שאי"ז שהוא ממנה את הזוכה לשליח כ"א בי"ד.

הוא מטעם שליחות  לומר שזכיה  דאין  קושיית קצוה"ח דהקשה  ועפ"ז מתורצת 
משום דשליח שלא מדעת הוא, ולפי הנ"ל אין קשה, דהרי שליח זה הוא מדעת בי"ד, 
)או  הוא  מעליא  מדעת  שליח  וא"כ  בחפץ,  שזוכה  האדם  של  דעתו  את  צריך  ואין 
שה"אנן סהדי" משוי לה לשליחות כשליחות מדעת, כי בודאי רוצה שיזכה בשבילו 

וממנה אותו )וכאילו נאמר5 שכל אדם ממנה כל מי שיזכה בשבילו6((.

5( וראה שערי ישיבה ח"ז ע' 69 ואילך.
6( לעיל הובא מהשקו"ט בנוגע לזכיה, וי"ל דגם 
לומר  מקום  יש  עדיין  כאן  הצ"צ  של  הביאור  לפי 
בדבריו בנוגע לזכיה, דבמקרה שהוא בעצמו ממנה 
“כמותו"  שיהי'  הכח  את  לו  נותן  ה"ה  השליח  את 
כגוף  נחשב ממש  – שגוף השליח  בדרגא העליונה 
לשליח  אותו  זכיה שאינו ממנה  בדין  אך  המשלח, 
שהגיע  והיינו  בכך,  שחפץ  סהדי"  “אנן  רק  אלא 
מצד השליח שהוא התבטל להמשלח, וליכא מינוי 
ס"ל  והרי"ף  שרש"י  י"ל   – המשלח  מצד  בפועל 
עשיית  דאפילו  התחתונה  כהדרגא  שליח  שנחשב 
השליח לא מתייחסת להמשלח ורק המעשה מועיל 

למשלח.
)ובדעת התוס' והרא"ש י"ל דס"ל שאם זה זכיה 
)כנ"ל(,  לשליח  אותו  ממנה  כאילו  ה"ה  בשבילו 

ונמצא דהשליח הזה הוי ממש כגוף המשלח(.
תולב"ח,  בדין  רש"י  דעת  לבאר  אפשר  ולפי"ז 

ובהקדים ביאור דעת רש"י מהו הטעם לכך ש"תופס 
לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קנה" – דהנה בפנ"י 
לדבר  שליח  ד"אין  מטעם  דהוא  פי'  )בכתובות( 
עבירה", אך אין לומר כן בדעת רש"י שהרי אם ס"ל 
גם בעשאו שליח  שיש כאן ענין דדבר עבירה הרי 
לא יוכל לתפוס מטעם זה דאין שליח לדבר עבירה.
)וכן  הפנ"י  על  חולק  שם  בקצוה"ח  והנה 
זה  דאין  ואומר  קצז(,  סי'  בתשו'  לרעק"א  ס"ל 
עבירה  עושה  שליח  הי'  אם  דאפי'  לשלד"ע  שייך 
ענין  אינו  עבירה  אינו  דלמשלח  כיון  בשליחותו, 
לשליח לדבר עבירה אלא בכהן דאמר לישראל צא 

וקדש לי אשה גרושה דעבירה הוא למשלח.
גבי  א(  יב,  )גיטין  התוס'  מדברי  לזה  וראי' 
פלוגתא דר"א ורבנן במי שליקט את הפיאה ואמר 
זו לפלוני עני דר"א אמר זכה וחכמים אומרים יתננה 
דרבנן  בטעמא  שם  ואמרינן  ראשון,  הנמצא  לעני 
לעני,  תלקוט  לא  לעני  תלקט  לא  דכתיב  משום 
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ט
שיטת הרמב"ם דלא מחלק בין זכי' לשליחות

והנה, הרמב"ם כתב בפירוש דאם “אמר ְזֵכה בגט זה לפלוני עבדי – יצא לחירות, 
אע"פ שלא הגיע גט לידו", כלומר, דיש אפשרות וכח לשליח לזכות עבור העבד גם 

מבלי שימנה אותו, ולא אמרינן דאין לו כח משום שאינו כידו ממש וכו';

הרי מבואר דלא ס"ל לחלק בין זכי' לשליחות, ויש להבין א"כ, מדוע ס"ל להרמב"ם 
דכשאמר לשון ד"תן", לא השתחרר העבד, וזוכה השליח בשביל העבד רק לענין שלא 

יוכל האדון לחזור בו )אע"פ ש"תן" כ"זכי"(.

והקשו בתוס' )ד"ה אלא( “למ"ד בפ"ב בתמורה כל 
א"כ  מהני  עביד  אי  תעביד  לא  רחמנא  דאמר  מה 
קנה העני", ואע"ג דהשליח עבר אמימרא דרחמנא 
וא"כ נימא אשלד"ע, אלא ודאי היכא דאין העבירה 

למשלח אלא לשליח בענין כזה הוי שליחות.
בעיקר  מסתכלין  דאנו  בפשטות  מזה  היוצא 
בנוגע להמשלח שדין שליחות ניתן בשבילו )שהוא 
כאן  ישנה  למשלח  דכאשר  תועלת(,  מזה  יפיק 
הזכות  לקבל  האפשרות  לו  שאין  אמרינן  עבירה, 
למשלח  כאשר  אך  כמותו,  אדם  של  שלוחו  של 
ויכול  אין עבירה, אין כאן סתירה לענין השליחות 

לעשותו שליח ובמילא יש כאן שליח.
ונחזי אנן אם רש"י יסכים לשיטה זו של התוס' 
בטעם  כותב  רש"י  דהנה  הקצוה"ח,  שמביא  גיטין 
התלמיד  ודברי  הרב  “דברי  מטעם  שזהו  שלד"ע 
ד"ה  א  מג,  קידושין  רש"י  )ראה  מי שומעין"  דברי 
ולכאו'  שם(,  במפרשים  וראה  ובכ"מ.  ב"ח,  ולמ"ד 
של  רק   –( השליח  של  עבירה  שזו  במציאות  גם 
כו'"  התלמיד  ודברי  הרב  “דברי  י"ל  ג"כ  השליח( 
שהשליח לא יוכל ליעשות מטעם זה שליח, ולכאו' 

יחלוק רש"י על סברא זו דהתוס' גיטין.
בארוכה  שלד"ע  ערך  הרועים  מלא  )וראה 
בענין  כ"א  סעיף  שם  ועי'  שלד"ע,  בענין  הטעמים 

הנוגע לדברינו(.
ענין  הוא  כו'"  הרב  “דדברי  דהטעם  י"ל  אמנם 
אין  להמשלח  שאומרים  לשליחות,  בנוגע  כללי 
באפשרותך לעשות שליח על דבר זה שאתה רוצה 
לעשות, כי מכיון שהוא דבר האסור ע"פ התורה לא 
הרב  “דברי  כי  בזה  שליחות  דין  התורה  לך  נתנה 
ודברי התלמיד כו"', אבל אי"ז מה שאומרים לשליח 
דוקא שאין באפשרותו להיעשות שליח )ועי' מלוא 

דכשאין  להסברא  מקום  יש  ועפי"ז  שם(,  הרועים 
עבירה להמשלח אין כאן דין שלד"ע וכנ"ל דעיקר 
ענין השליחות הוא בשביל המשלח ומסתכלין עליו 

בעיקר.
והנה בזה אף יש מקום לומר דלפי רש"י הסובר 
הלקח  )כפי  כנ"ל  לשליחות  זכיה  בין  הבדל  שיש 
שהמשלח  במציאות  רק  זו  לסברא  יסכים  טוב(, 
ממנה שליח אז מסתכלין בעיקר על המשלח כנ"ל 
ואין דין אשלד"ע, משא"כ בזכיה שזה מתחיל כאן 
מהשליח המוסר כחותיו ובעת הפעולה הרי השליח 
להמשלח,  הנפעל  שנמסר  אלא  ואי"ז  הפועל  הוא 
נאמר  וממילא  השליח  על  להסתכל  שעלינו  מובן 
שבזה אין דין שליחות, שהתורה לא נתנה דין זכיה 
אשלד"ע  שהרי  הזאת  במציאות  שליחות  מטעם 
דאמרינן לשליח דברי הרב כו', ועפי"ז יוצא שרש"י 

יסכים לדברי התוס' גיטין שם בחלקם עכ"פ.
ועפ"ז נוכל שפיר לומר דטעמו דרש"י בתולב"ח 
הוא כהפנ"י מטעם אין שלד"ע, אמנם זהו רק כשבא 
אין  שאז  שליח  כשעשאו  משא"כ  מעצמו  לתפוס 
החסרון דדבר עבירה מכיון שאין עבירה להמשלח.

ואולי י"ל עוד ובדרכו של קצוה"ח הנ"ל דלפי"ז 
משאר  אחר  ענין  ה"ז  שליחות  מטעם  שבזכיה 
באמת  ואז  מהמשלח  מתחיל  ששם  שליחות  כל 
אבל  כאן  נמצא  המשלח  הנה  פועל  כשהשליח 
כל  פועל  נחשב שהשליח  שזה  זכיה  של  במציאות 
יוצא שכל  ורק הנפעל הוא של המשלח הרי  הזמן 
אחר  למישהו  רעה  עושה  ה"ה  פועל  שהוא  הזמן 
הסברא  וע"ד  זכיה  דין  תורה  נתנה  לא  בזה  ואולי 
שבקצוה"ח כי להשליח אין רשות לפעול בדבר שזו 
רעה למישהו. וראה לקמן בפנים ביאור אחר בהבנת 

שי' רש"י בתולב"ח(.
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י
ביאור שיטת הרי"ף עפ"י דברי הצ"צ דזכיה מתורת יד היא

בין  לחלק  כרש"י  )דס"ל  הרי"ף  דעת  לבאר  כתב  ד(  אות  )שם  צ"צ  בשו"ת  והנה 
השחרור לחזרת האדון( מקושיית התוס' והרא"ש דלעיל, ומבאר דהרי"ף ס"ל שזכיה 
יכול  וע"כ אף שמאותה שעה שזכה בגט שחרור בשביל העבד, לא  יד,  הוא מתורת 
האדון לחזור בו, ד"זכין לאדם שלא בפניו" – אך לענין שחרור לא הוי העבד משוחרר 
עד דמטא גיטיה לידו, משום דבשחרורי עבדים )גמרינן “לה לה" מאשה, ו(בעינן שיד 
הזוכה תהי' ממש כיד העבד, וליכא דהא לא עשאו שליח דאמרינן “שלוחו של אדם 

כמותו", כ"א זוכה לו בתורת יד.

ולפי זה מיושבים דברי הרי"ף שהיות ש"זכין לאדם שלא בפניו" – לא יכול האדון 
לחזור בו, ומ"מ לא הוי העבד משוחרר דלא הגיע הגט ליד העבד, ולכן “לא יתנו לאחר 

מיתה".

אמנם כ"ז הוא בדעת הרי"ף, אך בדעת רש"י אין לומר כן דודאי ס"ל דזכיה הוא 
מטעם שליחות, דכתב )גיטין ט, ב ד"ה יחזור(: “וזכין לו לאדם שלא בפניו, דאנן סהדי 
וכן  הוא מטעם שליחות,  ומוכח דס"ל שזכיה  להכי",  דניהוי האי שלוחו  ליה  דניחא 
מפורש ברשב"א )קידושין מב, א ד"ה מהא( וז"ל: “וראיתי . . שאמרו משמו של רש"י 

ז"ל דזכיה מדין שליחות היא", וא"כ עדיין יוקשה קושיית התוס' והרא"ש הנ"ל.

ועוד דרוש ביאור, דאם כשמגיע השטר ליד השליח לא יוצא העבד לחירות ואינו 
משתחרר בפועל כשמגיע הגט לידו – לכאורה ה"ז דומה לדין האומר לאשה טלי גיטך 
מעל קרקע, ואיתא בגמ' )גיטין עח, א( “אמר רבא טלי גיטך מעל גבי קרקע לא אמר 

כלום )דבעינן ונתן. רש"י("?

יא
תירוץ הפנ"י דלזוכה ישנו דין של שליח הבאה

היינו,  להבאה.  דין שליח  ישנו  דלזוכה  רש"י(  )בדעת  מסביר  יהושע  בפני  והנה, 
שהוא שליח של העבד, אך באופן שהשחרור יחול רק כשיגיע לידו. ומשום הכי זוכה 

לענין חזרה אך לא משתחרר בפועל עד דמטא לידי'.

והנה בדעת רש"י מצאנו דאינו סובר מדין שליח להבאה, וכמ"ש הרמב"ן בחידושיו 
)גיטין סב, ב( ד"רש"י ור"ח ז"ל סבורין שאין האשה עושה שליח להביא אלא לקבל".

]ועפ"ז מובן מה שרש"י בתחילת המסכת כותב: “המביא גט – ושליח זה, הבעל 
עשאו שליח להולכה". והר"ן מסביר שרש"י בא לשלול שליח קבלה, שאינו צריך לומר 

בפני נכתב ובפני נחתם.
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שליח  דוקא  כותב  רש"י  מדוע  שואלים,  ועוד(  סופר  )הכתב  מהאחרונים  וכמה 
להולכה ולא שליח להבאה, ועפ"ז מובן היטב שאין מקום לשאלה, כיון דרש"י אינו 

מסכים עם דין שליח להבאה[.

אך לקמן ית' הענין ע"פ דרכו של הפנ"י, ולפי"ז גם לדעת רש"י.

יב
ביאור שיטת הרמב"ם בהקדים הסברת ענינו של שליח להבאה7

ויובן כל זה בהקדים ביאור ענינו של שליח להבאה:

דכתב הרמב"ם )הל' גירושין פ"ו ה"ד( “האשה שולחת שליח להביא לה גט מיד 
בעלה, וזהו הנקרא שליח הבאה".

וראה ר"ן )להלן פ' האומר( דשאל היכי מגרשה, שלכאורה היות ולא מינתה אותו 
כשליח לקבלה, וגם הבעל לא מינה אותו כשליח להולכה – היכי מגרשה? דהא לא 

קבלה, לא מידו ולא מיד שלוחו?

 – “ונתן"  וי"ל הסברת הענין בדעת הרמב"ם: בגט צריכים להיות שני דברים: א. 
נתינת הבעל. ב. “בידה", שיבוא לתוך ידה של האשה.

ולכן כשאמר לה הבעל “טלי גיטך מעל גבי קרקע" אינה מגורשת – כיון שאין כאן 
נתינה מצידו.

והנה מצינו בגמ' דף עח, א דאם “ערק ליה חלציה ושלפתיה" – שקירב את מתניו 
אליה והיא הוציאתו משם, מגורשת, כיון שהיתה כאן איזו שהיא נתינה מצידו.

כ"כ  עד  האשה,  של  כידה  לגמרי  נחשב  לא  שהוא  הבאה,  שליח  של  ענינו  וזהו 
שתוכל להתגרש בקבלתו; אלא ענינו הוא רק שכשהבעל נותן לו – הוא אינו מניח הגט 
על גבי קרקע, אלא כאילו נותן לאשה, דזוהי השליחות שלו, בשביל המעשה נתינה 

שלו, שלענין זה הוי כידה, ואח"כ כשיגיע הגט לידה – תתגרש.

ובזה יובנו דברי הרמב"ם )שם( “ואין שליח הולכה והבאה צריך עדים", דמשווה 
שליח הבאה לשליח הולכה – שבקבלתם לא נעשית פעולת גירושין בפועל )ומש"ה 
לא בעי עדים – משא"כ גבי שליח לקבלה כותב הרמב"ם )שם ה"א( ש"צריכה לעשותו 

בשני עדים"(.

“תן", דסבירא ליה דאז הזוכה הוי כמו  גבי  ניתן להבין את דעת הרמב"ם  ועפ"ז 

7( וראה לקמן עמ' 76 ואילך הסברת ענינו של שליח הבאה לשיטת הרמב"ם.
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שליח הבאה הנ"ל – שלא גומר את הגירושין בשלימות, אלא את הנתינה שמצד הבעל. 
ולכן כאן לא יכול לחזור בו, כי מצידו כבר היתה הנתינה, ואין דיבור מבטל מעשה.

ואין זה זכיה לחצאין )כמו שהקשה הרא"ש על הרש"י(, כי אין זה זכיה ממש אלא 
ש( נחשב  לא  ולכן  מצדה,  קבלה  )כשליח  לא  עדיין  אבל  הבאה;  שליח  ממנו,  זכיה 
הגיע לידה, ואע"פ שהרמב"ם ס"ל שבאומר זכה משתחרר לגמרי, אבל באומר תן ס"ל 
להרמב"ם דבזה משמעותו שאינו רוצה שיזכה לגמרי, כ"א שיעשה כמו ידו של העבד 

בשליח להבאה.

יג
עפ"ז הסברת שיטת רש"י ג"כ דהזוכה הוי כשליח לענין מעשה נתינת הגט

שפועל  היינו,  להבאה,  כשליח  הוי  שהזוכה  הרי"ף,  בדעת  גם  לבאר  ניתן  ועד"ז 
צדק,  כוונת הצמח  גם  וזוהי  קבלה.  לא  אך  קרקע'(,  ע"ג  כ'הניחו  תהי'  )שלא  נתינה 
שהזכיה היא משום יד ולא משום שליחות, שכוונתו היא שדין זכי' מטעם יד פועל ע"ד 

שפועל שליח להבאה, אך לא כשליח לקבלה, כנ"ל.

ועפ"ז אולי ניתן לבאר גם את דעת רש"י, דאע"ג שהוא שולל את דין שליח להבאה, 
כנ"ל, מ"מ, אינו שולל ענין זה לחלוטין, ורק שסובר שהאשה אין בכחה למנות שליח 

כזה; כיון שאם מינתה אותו כשליח – ה"ה הופך להיות כידה ממש.

מתחיל  הרי"ז   – כ"זכי"  דהוי  “תן"  לו  אומר  שהבעל  “זכין",  מדין  זהו  כאשר  אך 
כדי  הגט,  לקבלת  בנוגע  במקומה  להיות  שהופך  דהיינו  עבורה,  שזוכה  מהשליח 
שאח"כ, כשיגיע הגט לידה, לא יהיה זה מע"ג קרקע. דהיינו שהוא כמו שליח רק בכדי 

שיתקיים ענין של מעשה נתינת הבעל )אך לא קבלת האשה להתגרש(.

וזהו מכיון דס"ל דזכיה הוי כהדרגא הא' בשליחות, ואע"פ שס"ל דזכיה הוי מטעם 
שליחות, וכמו שיתבאר.

עפ"ז יש גם לבאר הא דאין האדון יכול לחזור בו; שהרי מכיון שכשהגיע הגט ליד 
זוכה, נעשה נתינה מצד הבעל; וא"כ, מכיון שנעשה נתינה הוי כבר מעשה ואין הבעל 

בדיבורו יכול לחזור בו, כי אין דיבור מבטל מעשה.
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יד
החילוק בין רש"י לתוס' והרא"ש ע"פ דברי כ"ק אד"ש בענין מינוי השליח ע"י 

המשלח
ויש להבהיר החילוק שבין רש"י לתוס' והרא"ש: דהנה בלקו"ש חל"ג מתבאר אשר 
לפני ביצוע השליחות ע"י השליח, נדרש שיהיה את מינויו ע"י המשלח, וזה פועל את 

החיבור בין המשלח להשליח8.

והנה, כיון שבזכיה אין את מינויו של השליח ע"י המשלח, י"ל דלכן סובר רש"י 
דאף שזכיה מטעם שליחות - מ"מ אינו כשליח ממש, ולא מגורשת עד שיגיע גט לידה, 
משום שבזכיה התורה עושה אותו לשליח )כיון דאנן סהדי(; ולכן קבעו בי"ד שנעשה 
ייחשב  ולכן  עצמו,  מהמשלח  מינוי  כאן  אין  אך   – אותו  ממנים  בי"ד  וכאילו  שליח 
נחשבת כנתינה  לידו  ובמילא הנתינה  כשליח רק לפי הדרגא הא' שבשליחות הנ"ל, 

מצד הבעל אל האשה, וע"כ אין האדון יכול להתחרט.

ולכן לדעת רש"י, יש נפק"מ בין מי שזוכה עבור עבד וכן תופס לבע"ח בלי מינוי 
)שלא נשתחרר העבד ולא קנה לבע"ח(, לבין מקרה שהעבד או האדם שתופס בשבילו 

מינהו.

אמנם התוס' והרא"ש )שלא מחלקים בין מינהו לשליח לבין הזוכה מעצמו( ס"ל, 
שהסיבה ל'זכי' מדין שליחות' היא, )דכיון ש"אנן סהדי דניחא לי'", ע"כ( הוי כאילו 
כל אדם שירצה לזכות עבורו – שיזכה בשבילו )דבר שגם  הוא עצמו ממנה בפירוש 

רש"י כותב, וזוהי הסיבה לכך שהתורה ממנה אותו לשליח(;

ולכן, במקרה של זכות )כעבד וכיו"ב( – הוא משתחרר מיד, דהוי כידו ממש, וכך 
יקנה, משום דאין  ימנהו בפירוש לא  – ס"ל שגם באם  גם בתופס לבע"ח, שלא קנה 

חילוק ביניהם.

8( וראה בארוכה בספר שערי ישיבה ח"ד ע' 69 ואילך. ועוד.
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גדר נתינה בגט

הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי*
ראש הישיבה

א
שיטת הרמב"ם בגדר שליח להבאה

יסודי בגירושי אשה מבעלה הוא, שיתבצע נתינת הגט לאשה באופן ד"ונתן  דין 
בידה", היינו דרק ע"י העברת שטר הגירושין מידי הבעל וקבלתו בידי האשה – נפעלים 
הגירושין. ומש"ה אמרינן1 דאם אמר לה “טלי גיטך מעל גבי קרקע" – אינה מגורשת, 

דלא הוי קבלת הגט באופן ד"נתן בידה".

ובדין זה ישנו חידוש, דריבתה התורה חצר )השייכת לאשה( ושליח )קבלה, שנשלח 
ע"י האשה(, דגם בהעברת הגט אליהם נפעלים גירושי האשה, דמגרשים מדין חצר.

והנה, ישנו דין “שליח הבאה" – שאמרה האשה “הבא לי גיטי"; ונחלקו בו הר"ן 
והרמב"ם מטעם איזה דין הוי שליח זה; דהר"ן ס"ל דשליח הבאה הוא שליח קבלה, 
אלא שהתנתה איתו האשה שיחולו הגירושין רק כאשר יגיע הגט לידה )שלא כבכל 

שליח קבלה דנפעלים הגירושין מיד כאשר מגיע הגט ליש השליח(.

אך הרמב"ם ס"ל דלשליח זה הוי גדר מיוחד – שליח הבאה, דלכן אין צריך עדים 
בשליח זה, כיון שרק בשליח קבלה שפועל את גירושי האשה מיד בקבלתו את הגט, 

נדרש שיהיו עדים על כך.

ויש להבין גדר שליח זה לשיטת הרמב"ם; דהרי מצינו שליח קבלה שנשלח ע"י 
האשה ופועל הגירושין מיד בקבלתו את הגט, ומצינו שליח הולכה שנשלח ע"י הבעל 
ופועל הגירושין רק בקבלת האשה עצמה את הגט – אך יש להבין מהות וגדר שליח 
זה, דמצד אחד נשלח ע"י האשה ומצד שני אינו פועל את הגירושין רק לאחר שהגיע 

הגט ליד האשה.

*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה. נרשם ע"י א' 
מחברי המערכת.

1( גיטין כד, א.
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ב
בירור הדין ד"טלי גיטיך מעל גבי קרקע"

אינה   – קרקע  גבי  מעל  גיטך  “טלי  לה  דאמר  בדין  קודם  לברר  יש  זה  ולבאר 
מגורשת" – מהו החסרון )ב"ונתן בידה"( שישנו בנתינה זו: האם הוי חסרון ד"בידה", 
היינו, דכיון שע"מ שיגיע הגט לידי האשה היא נצרכה לפעולה של לקיחה מצידה, 

ע"כ, אין זה נחשב שניתן “בידה",

או שהוי חסרון ד"ונתן", היינו – חסרון בנתינת הבעל, דלא היתה נתינה מושלמת 
כיון שלא הגיע לידה של האשה ממש.

ג
חקירה בדין ד"ונתן בידה"

יכולה  הגט  שנתינת  הוא  משמעותו  האם  בידה",  ד"ונתן  בדין  לחקור  יש  והנה, 
 – גירושין  ופועלים  קונים  ושליח  מה שחצר  דגם  היינו  האשה,  של  בידה  רק  להיות 
הרי"ז מדין יד; או שגם קנינים יכולים לפעול את גירושי האשה - דאף שאין הגט ביד 

האשה ממש, אך כיון ששייך אליה ונמצא ברשותה – ה"ה מתגרשת עי"כ.

הנה, בקצוה"ח2 מביא סברא לומר דאין קנינים מועילים, משום שבגט אין שייך כ"כ 
קנין האשה; דהרי בקידושין אכן האשה מקנה את עצמה דלכן אינה מתקדשת אלא 
מדעתה, אך בגירושין אין נפעל שום קנין מצד האשה דלכן היא מתגרשת בע"כ, ואין 
דעתה ורצונה תופסים )כ"כ( מקום. ולכן אין לומר שיועילו קנינים לגירושי האשה, 
כיון שפעולת הגירושין אינה נעשית מצד האשה, אלא נדרש רק שתהיה קבלת הגט 

בידה.

רק  נדרש  האשה  ומצד  המגרש  הוא  דהבעל  הוא,  בידה"  ד"ונתן  לומדים  דלכן 
נתינת הגט  ולאידך מצד הבעל צריך שתהיה  נוספת;  שתהיה קבלה, אך לא פעולה 
ע"י פעולה ]וניתן לומר דגם למאן דס"ל שמהני קנינים בגט – הנה, אינם חולקים על 
כך שצריך שתהיה קבלה מצידה )“בידה"(, אלא דסוברים שגם קנינים שהוי מדעתה, 

הרי"ז נחשב שקיבלה בידה, כיון שגם קנינים מהני להחשיב הגט בידה[.

גבי קרקע", הוא מה  גיטך מעל  ב"טלי  לומר, דהחסרון שישנו  נראה  זו  ובשיטה 
שישנה התערבות מצד האשה בקבלת הגט.

או  זה  חוב  שטר  כנסי  לה  “אמר  במשנה:  דאיתא  מצינו,  א(  )עח,  לקמן  אמנם, 
שמצאתו מאחוריו, קוראה וה"ה גיטה, אינו גט עד שיאמר לה הא גיטך". ובגמ' שם “כי 

2( חו"מ סי' ר"ה סק"א, וכמו"כ בספרו ‘אבני מילואים סי' קל"ט.
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אמר לה הא גיטיך מאי הוי . . לא צריכא דערק לי' חלצי' ושלפתיה", היינו דכאשר שם 
את הגט במותניו וקרבם אליה כדי שתטלם, הדין הוא שהוי גט כשר, למרות שנתינת 
כיון שהעיקר הוא שהנתינה  נטילה מצד האשה,  נעשתה באמצעות מעשה של  הגט 

מצד הבעל תהיה כדבעי.

ד
הסברת גדר חדש בעיקר ענין הגירושין

והנה בנוגע לנטילת ידים, נפסק3 דצריך שיבואו המים על ידיו מכח גברא; דאף 
שודאי שהמים הם שמטהרים, אך זהו בתנאי שיבואו על הידיים מכח גברא.

וניתן לבאר בדרך זו גם בנדו"ד, דעיקר הענין בגירושין הוא גירושי האשה, היינו, 
שיגיע הגט לידה, אלא דבעינן שיגיע הגט מיד הבעל )אך אי"ז שהעיקר הוא שתהיה 

נתינת הגט ע"י הבעל(.

הוא  הגירושין  שעיקר  דאמרינן  דהא  בגירושי שטר,  נוסף  יסוד  לבאר  יש  ומכאן 
לנתינת  הבעל  נתינת  בין  הפסק  שישנו  אף  הנה  האשה,  לידי  מהבעל  הגט  שיתקבל 
 – מסוימים  נתינה  אופני  בין  חילוקים  דישנם  אלא  הגט,  בנתינת  גורע  אי"ז  האשה, 
האם עדיין זהו בגדר נתינה מיד הבעל, או שההפסק שנעשה מוציא את קבלת האשה 

משייכותה לנתינת הבעל.

עיקר  מהו  זה,  בסברא  דנחלקו  לראות  ניתן  בהם  מחלוקות  כו"כ  יובאו  ולקמן 
הגירושין – האם הוא קבלת הגט לידי האשה אלא דישנו תנאי המצריך שתהיה קבלת 
האשה מנתינת הבעל, או שעיקר הגירושין הוא נתינת הבעל וע"כ נדרש שתהיה קבלת 

האשה כהמשך ובשייכות לנתינת הבעל.

ה
העמדת שיטת הר"י מיגאש כסברא הנ"ל

והנה, בנוגע לדין דאין עבד יכול להיעשות שליח קבלה של האשה לקבל לה גיטה 
בשליח  רק  דזהו  פסק,  מיגאש  הר"י  פסק  וקידושין"4,  גטין  בתורת  ד"אינו  בעל  מיד 
קבלה, אך בשליח הולכה – דהבעל ממנה שליח להוליך הגט ליד האשה, דבכגון זה, 
מתגרשת האשה רק בקבלת הגט לידה, הנה כיון שזהו מדין שליחות רגילה, ע"כ, בזה 

יכול עבד להיעשות שליח להוליך הגט ליד האשה.

ונראה דניתן לומר, דזהו מטעם הסברא דלעיל, דכיון שעיקר הגירושין אינם נתינת 

4( גיטין כג, ב.3( שו"ע אדה"ז ח"א סי' קנט ס"כ.
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הבעל, כ"א שתתגרש האשה בקבלתה את הגט, אלא שנדרש שיגיע הגט לידה מהבעל 
– ע"כ, גם עבד יכול להיות שליח להוליך הגט ליד האשה דהוי פעולה טכנית שאינה 

עיקרית בגירושין.

הנה  להיעשות,  יכול  עבד  אין  הולכה  שליח  דאף  וסוברים  כך  על  לחולקים  וגם 
ניתן לומר דגם לדידהו עיקר הגירושין הם כביאורנו הנ"ל, אלא דס"ל דגם בשליחות 
להולכה נדרש שיהיה ע"י אדם שיש לו גדר “יד", וכיון שזהו ליתא בעבד, לכן א"א 

לעשותו שליח להולכה.

ו
העמדת מחלוקת ר"י ורשב"א בסברא הנ"ל

בגמ' בגיטין )עח, ב( איתא “אמר רב חסדא, גט בידה ומשיחה בידו, אם יכול לנתקו 
ולהביאו אצלו אינה מגורשת, ואם לאו מגורשת". ויש לעיין במקרה שכשהניח בידה 
היתה ידה פתוחה ויכל לנתקה ממנה, ולאחר מכן )לאחר תוך כדי דיבור( קפצה ידה; 

האם יש לומר דמועילה קבלה זו אף שהנתינה ראשונה מהבעל היתה שלא כדבעי.

ואילו  כשרה,  נתינה  דהוי  סובר  שם(  )בתוס'  הר"י  הראשונים:  בזה  נחלקו  הנה, 
הרשב"א ועוד ראשונים סבורים שאי"ז נתינה כדבעי ואינה מגורשת.

ויש לבאר מחלוקתם בדרך הנ"ל, דר"י ס"ל שעיקר הגירושין הוא קבלת האשה, 
וכיון שהגיע הגט מיד הבעל, הנה אין גורע כלל מה שקפיצת ידה וקבלתה לא נעשתה 
– אי"ז נחשב  ניתן היה לנתק הגט מיד האשה  )דכיון שכשנתן הבעל  מנתינת הבעל 

לנתינה(, משום שקיבלה הגט בידה.

“ונתן  נקרא  ר"י בפשטות לא ס"ל לסברא הנ"ל, דלדידהו אי"ז  אך החלוקים על 
בידה". )אך י"ל דגם הם אינם חלוקים על סברא זו, אלא דהכא, כיון שלא היתה נתינה 

מעיקרא, ע"כ, אין מה שקפצה ידה אח"כ מועיל לגרשה לאחר זמן(.

ז
העמדת מחלוקת ראשונים נוספת בסברא הנ"ל

זמן אמר לה  והנה, נחלקו הראשונים במקרה דנתן לאשה פקדון לשמרו ולאחר 
“הא גיטך", האם היא מגורשת. ונראה לומר דגם מחלוקת זו תלויה בסברא הנ"ל: דאם 
אמרינן דעיקר הגירושין הוא קבלת האשה, הנה כיון דהכא אף שהיה הפסק בין נתינת 
הגט לקבלת האשה, הנה סו"ס קיבלה האשה את הגט בידה מיד הבעל, הרי אי"ז כאמר 

לה “טלי גיטך מע"ג קרקע" ומגורשת.

אך אם לא אמרינן לסברא זו – אין האשה מתגרשת בכך, כיון שלא נתקיים “ונתן 
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בידה" כדבעי. )אך ניתן לומר דלכ"ע באם היתה נתינה מהבעל, אף שנעשה הפסק עד 
לקבלת האשה – מגורשת, אלא דס"ל דהכא לא היתה נתינה כלל, משום שמלכתחילה 

ניתן לשם פיקדון(.

ח
שיטת הרמב"ם בעיקר ענין הגירושין

והנה, הרמב"ם כתב5 “כתב גט ונתנו ביד עבדו, וכתב לה שטר מתנה עליו, כיון 
שזכת בעבד – זכת בגט ונתגרשה".

אך כל זה כאשר היה העבד כפות, שאז הרי"ז כחצר המשתמרת, משא"כ כאשר 
היה העבד משוחרר – אינה מתגרשת משום שהוי כחצר שאינה משתמרת דאינה קונה 

לבעליה.

גם במשוחרר סובר הרמב"ם דכאשר מגיע הגט לידה קנתה האשה את הגט  אך 
ומשתחררת. אך הרשב"א פליג על הרמב"ם וס"ל דבעבד משוחרר צ"ל נתינה חדשה 

מצד הבעל.

וגם מחלוקת זו יש לתלות בסברא הנ"ל, דלשיטת הרמב"ם, אף דהקבלה הראשונה 
של האשה שלא כדין היתה, אך כיון דהנתינה היתה כדבעי – ע"כ כאשר לאחר זמן 

קיבלה האשה לידיה את הגט באופן כשר, היא מתגרשת עי"כ.

אך הרשב"א ס"ל דאי"ז “ונתן בידה" כיון דאין ס"ל כהסברא הנ"ל, וכיון שנעשה 
הבעל  נתינת  ע"י  מתגרשת  האשה  אין  שוב  האשה,  לקבלת  הבעל  נתינת  בין  הפסק 
ס"ל  הרשב"א  דגם  לומר  ניתן  )אך  הבעל.  מצד  חדשה  נתינה  ונדרשת  הראשונה, 
כהרמב"ם דעיקר הגירושין הוא קבלת האשה, אלא דחולק על הרמב"ם בענין זה דעבד 
שאינו כפות, דסובר שכיון שלא היה העבד כפות – ע"כ נסתיימה הנתינה מיד וא"א 

להמשיכה לאחר מכן(.

ט
ביאור שיטת הרמב"ם בגדר שליח הבאה עפ"י הנ"ל

וכיון דחזינן דעת הרמב"ם דעיקר הגירושין הם מה שקיבלה האשה את הגט בידיה, 
ונתינת הבעל הוי רק תנאי בקבלה זו – יש לבאר שיטת הרמב"ם בשליח הבאה דס"ל 
לאחר  אלא  הגירושין  נפעלים  אין  בכ"ז  האשה,  ע"י  שנשלח  דאף  מיוחד,  גדר  דהוי 

שקיבלה האשה את הגט לידה;

5( הל' גירושין פ"ה הי"ח.
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הוי  ונתינת הבעל  לידי האשה,  הגט  הוא קבלת  הגירושין לשיטתו  דכיון שעיקר 
רק תנאי לכך – ע"כ לשיטתו יש לבאר גדר שליח זה, דענינו הוא - שהאשה ממנה 
אותו כמקום שבו מפקיד הבעל את הגט ע"מ שתוכל האשה לקבל ע"י את הגט באופן 
האשה  בשביל  הגט  את  שומר  דהשליח  היינו,  הבעל,  מצד  דנתינה  התנאי  שיתבצע 

ונחשב כ'יד' לענין נתינת הבעל בידה של האשה.

וע"כ אין נפעלים הגירושין אלא לאחר קבלת הגט בידי האשה, משום שאינו כשליח 
לקבלה, דהוי מקום חדש שעושה האשה לקבלת הגט שיחשב כ"ונתן בידה".

אף  המינוי,  בשעת  עדים  שיהיו  צריך  אין  הבאה,  בשליח  מדוע  ג"כ  מובן  ולפי"ז 
שבשליח קבלה צריך; דכיון שאינו מקום חדש שבו יפעלו הגירושין במקום בידיה של 
האשה, אלא כשומר את הגט עד קבלת האשה – ע"כ אי"צ עדים ע"כ כיון שאינו פועל 

הגירושין בקבלתו את הגט6.

6( וראה בארוכה בכ"ז ב'שערי ישיבה' ח"ז.
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 ביאור דעות הראשונים בדין
ד'הפקר בי"ד הפקר'

הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי*
ראש הישיבה

א
דברי הגמ' בענין תקנת פרוזבול ושמיטה דרבנן

במסכת גיטין )לו, א( עוסקת הגמ' בענין תקנת פרוזבול שתיקן הלל, שאדם מוסר 
ולאחריה,  גם בשנת השמיטה  יכול לגבות את חובותיו  לבי"ד את חובותיו וכך הוא 
ושואלת: “ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא שביעית והתקין הלל דלא משמטא? 
אמר אביי בשביעית בזמן הזה ורבי היא דתניא רבי אומר “וזה דבר השמיטה שמוט" 
בשתי שמיטות הכתוב מדבר – אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים, בזמן שאתה 
משמט קרקע אתה משמט כספים בזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים, 
ותקינו רבנן דתשמט זכר לשביעית ראה הלל שנמנעו העם מלהלוות זה את זה עמד 

והתקין פרוסבול".

היינו, דאכן תקנת פרוזבול אינה יכולה להוציא משמיטה דאורייתא, אלא דהלל 
תיקן את התקנה אליבא דרבי ששמיטה בזמן הזה היא מדרבנן – כמבואר בברייתא – 

וע"כ ניתן לתקן ששמיטה זו לא תשמט ע"מ שלא ימנעו העם מלהלוות1.

רבנן  ותקינו  שביעית  משמטא  לא  דמדאורייתא  מידי  איכא  “ומי  הגמ':  ומקשה 
דתשמט", היינו, דכיון שאין שמיטה מדאורייתא - כיצד יכולים חכמים להשמיט את 
ואל תעשה  “שב  אביי:  וע"כ מתרץ  למלווה?  לגרום הפסד  ובכך  המלווה  נכסיו של 
הוא", דכיון שחכמים אינם אומרים שיצטרך לשלם אע"ג שהתורה פטרה אותו, כ"א 

*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה. נרשם ע"י א' 
מחברי המערכת.

1( ראה לקו"ש חי"ז )שיחה ב' לפר' בהר הובא 
בחידושים וביאורים בש"ס ס"ג( דגם לחכמים דלא 

ס"ל להיקש בין שמיטת קרקע לשמיטת כספים, אך 
גם הם מודים דיש דמיון ביניהם לענין אופן ההפקר 

– האם הוי אפקעתא דגברא או אפקעתא דמלכא.
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שאומרים למלווה שישב ולא יגבה את חובו, ע"כ יכולים הם לתקן שמיטה בזמן הזה 
אף שאין שמיטה מהתורה.

אך רבא מתרץ באופן שונה, דכיון ש"הפקר בי"ד הפקר" ע"כ בכח בי"ד להפקיר 
את כספו של המלווה ולהקנותו ללווה שלא יוכל המלווה לגבות את כספו, ולכן אף 

שמהתורה אין שמיטה בזמן הזה, בכ"ז מתקנת חכמים ישנה שמיטה בזמן הזה.

ב 
מחלוקת רש"י ותוס' בהעמדת תירוצו דרבא2

השניה  הגמ'  שאלת  על  רק  אינו  רבא  דתירוץ  כתב  אמר"(  “רבא  )ד"ה  וברש"י 
)כיצד ניתן לתקן שמיטה דרבנן( אלא גם על שאלת הגמ' הראשונה – כיצד ניתן לתקן 
פרוזבול - שכספו של המלווה לא ישמט, אף שמדאורייתא משמיטים את כספו – דגם 
על כך מתרץ רבא דכיון שהפקר בי"ד הפקר - יכולים חכמים להפקיר את נכסיו של 

הלווה ולהעבירם לרשות המלווה.

היא  הזה  בזמן  ששמיטה  דרבנן  אליבא  גם  היא  הלל  דתקנת  נמצא,  ולפי"ז 
לתירוץ  להגיע  צריך  אין  הפקר, שוב  בי"ד  שהפקר  מהטעם  שזהו  מדאורייתא, דכיון 

דשמיטה דרבנן, כיון שאף אם שביעית דאורייתא ניתן לתקן תקנת פרוזבול.

אך בתוס' למד )דלא כרש"י( שתירוץ רבא אינו על שאלת הגמ' הראשונה, ובמילא 
נמצא שרק אם שמיטה היא דרבנן ניתן לתקן פרוזבול.

היא  פרוזבול  דתקנת  כתב  הרמב"ם  דהנה  והראב"ד,  הרמב"ם  נמי  נחלקו  ובזה 
משום ששביעית בזמן הזה אינה דאורייתא, ואילו הראב"ד פליג עליה וס"ל דטעם זה 
בזמן  גם  היא  פרוזבול  כוותיה( תקנת  רבא )דהלכתא  לדעת  אך  אביי  לדעת  רק  הוא 
ששמיטה היא מדאורייתא; דגם מחלוקת זו תלויה בהעמדת תשובת רבא, האם היא גם 

על שאלת הגמ' הראשונה, או שאין כוונת רבא לתרץ שאלה זו.

אך הנה בזה צ"ב בשיטת רש"י - מדוע אביי אינו מקבל את תירוץ רבא, דלכאורה 
כיון שבי"ד יכולים - מהדין דהפקר בי"ד הפקר - להפקיר את נכסיו של הלווה לטובת 

המלווה, מדוע אין לתקן פרוזבול אף אם שמיטה דאורייתא היא?

2( בביאור הסוגיא ודברי רש"י - ראה לקו"ש שם ובהערה שם.
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ג
העמדת מחלוקתם בב' אופני הגדרת חוב הלווה למלווה

אך הנה, יש להקדים ולבאר בענין החיוב של הלווה למלווה, דיש לבאר ולהגדיר 
בשני אופנים:

א. על הלווה ישנו חיוב לשלם את חובו למלווה, ועל כן יש למלווה אחיזה בנכסי 
הלווה ונכסיו משתעבדים )"חצי קנין" כלשון הריטב"א3( למלווה. ובסגנון אחר: זהו 
ענין כספי, דכיון שהוא לקח מהמלווה כסף, יש עליו חיוב ממוני לשלם לו את כספו 

ועל כן משתעבדים נכסיו לחוב.

ב. החוב של הלווה למלווה הוא ענין איסורי שאינו קשור כלל לחוב הכספי, דכיון 
שהלווה התחייב להחזיר למלווה את כספו, הוא מצווה לקיים את הבטחתו )“פריעת 

בעל חוב מצוה"(. 

רבא  דדעת  לומר  רש"י, דיש  לשיטת  ואביי  רבא  קמיפלגי  במאי  לבאר  יש  ועפ"ז 
היא כהאופן הראשון שזהו חוב כספי של הלווה, ולכן כאשר בי"ד מסלקים ממנו את 
ממוני,  חיוב  שום  לו  אין  המלווה, שוב  של  כספו  את  שמפקירים  ע"י  הממוני  החיוב 
ולכן חכמים יכולים לתקן פרוזבול אף אם שמיטה היא דאורייתא, כיון שע"י ההפקר 
הם מסלקים ממנו את החיוב לגמרי, ולכן אין הלווה מחוייב לשלם למלווה את חובו.

אך דעת אביי היא, שחיוב הלווה אינו חיוב ממוני, אלא חיוב לקיים את הבטחתו 
להחזיר למלווה את הכסף שלקח ממנו )ואף שגם מטעם זה החיוב עובר גם לנכסים, 
אך אין זה שיעבוד כספי שעובר לנכסים(, ולכן גם כאשר חכמים מפקירים את נכסיו 
ולכן  הבטחתו,  את  לקיים  החיוב  את  מהלווה  לסלק  מועיל  אינו  עדיין  המלווה,  של 
הלל  שתיקן  דמה  להעמיד  זה, ומוכרחים  בענין  מועיל  הפקר  בי"ד  דהפקר  הדין  אין 

פרוזבול הוא רק אליבא דרבי ששמיטה בזמן הזה דרבנן.

ד
ביאור מחלוקתם ע"פ הסברת פעולת ההפקר דבי"ד

וביאור סברות הפלוגתא דרש"י ותוס' – האם לדעת רבא הדין דהפקר בי"ד הפקר 
מועיל להפקיע את נכסי הלווה ולהקנותם למלווה אף בדין שמיטה דאורייתא – יש 
להקדים, דהנה בדעת רבא אליבא דרש"י גופא, יש להבין כיצד מועיל הדין דהפקר 
בי"ד הפקר שעי"כ יוכל המלווה לגבות את חובו אף שמדאורייתא משמיטים את חובו.

3( קידושין יז, ב.
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והבנת הדברים תהיה ע"י הסברת פעולת ההפקר דבי"ד, מהו מהות ההפקר ותוכן 
פעולתו:

להפקיר  בכחו  בי"ד  הפקר  האם  חלוקות,  דעות  ישנם  בי"ד  להפקר  בנוגע  דהנה 
את נכסי האחד וגם לשלוט עליהם ולהקנותם לשני, או שבכח בי"ד רק להפקיר את 
זו  דעה  דלפי  לאחרים,  אח"כ  ולהקנותם  עליהם  לשלוט  גם  בכחם  אין  אך  הנכסים, 
)השניה( כאשר מגיע השני וזוכה בנכסי הראשון, אינו מכח זה שחכמים הקנו לו, אלא 

שהוא זכה מן ההפקר שהפקירו חכמים.

והרשב"א )וכיון לדבריו ה"ים של שלמה" ביבמות( כתב דהוא תלוי בפסוק שממנו 
לומדים הדין דהפקר בי"ד הפקר;

]דהנה בגמ' )גיטין לו, ב( מביא רבא את מקור דין זה: “דאמר ר' יצחק מנין שהפקר 
ב"ד היה הפקר שנאמ' “וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם 
אשר  הנחלות  “אלה  מהכא  אמר  אליעזר  רבי  הגולה".  מקהל  יבדל  והוא  רכושו  כל 
נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות וגו'" וכי מה ענין ראשים אצל אבות, 
לומר לך מה אבות מנחילין את בניהם כל מה שירצו אף ראשים מנחילין העם כל מה 

שירצו"[.

יצחק(,  ר'  )דעת  הראשון  הפסוק  על  נסמכת  להפקיר  רק  בי"ד  שבכח  דהדעה 
דמלשון הפסוק “יחרם כל רכושו" משמע רק שבי"ד מפקירים את נכסיו. ואילו להדעה 
שבכח בי"ד גם להקנות את הנכסים – דין זה נלמד מהפסוק השני )דעת רבי אליעזר( 
דמלשון הפסוק “אלה הנחלות אשר נחלו" משמע דאינו רק שבי"ד מפקירים, כ"א שהם 

גם מנחילים אחרים את אותם הנכסים.

על  ומוסיף  משלים  השני  שהפסוק  כ"א  בגמ',  מחלוקת  כאן  דאין  מבארים  ]יש 
הפסוק הא', ושפיר יכולים לומר שכך הלכה[.

וכמה אחרונים כתבו דבזה תלויה מחלוקת רש"י ותוס': דרש"י לומד דכח בי"ד הוא 
לא רק להפקיר את הנכסים אלא שבכחם גם להקנותם לאחרים, ולפי"ז את"ש דתשובת 
רבא הינה גם על שאלת הגמ' כיצד חכמים יכולים לתקן פרוזבול בשביעית דאורייתא, 
דכיון שבכחם להפקיר מאחד ולהקנות לשני, מובן שאף ששביעית מדאורייתא, בכ"ז 

בכח חכמים להפקיר את כספו של הלווה ולהקנותו למלווה.

רבא  אין  וע"כ  ההפקר,  את  לאחרים  להקנות  גם  בי"ד  בכח  אין  תוס'  לדעת  אך 
מתכוון לתרץ על שאלת הגמ' הראשונה, כיון שבתשובתו אכן אין יישוב על שאלה זו, 
משום שהגם שבכח בי"ד להפקיר את כספו של הלווה, אך אין בכחם גם להעביר את 

הכסף לרשות המלווה.
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ה
שלילת הפירוש דתלוי האם “קנין דרבנן מהני לדאורייתא"

לדאורייתא",  מהני  דרבנן  “קנין  האם  השאלה  עם  זה  ענין  לקשר  שרצו  יש  והנה 
היינו, האם קנין שאינו מדין תורה אלא מתקנת חכמים מועיל אף בדינים דאורייתא. 
]לדוגמא: כאשר אדם מקדש אישה בכסף, אך אינו מעביר לרשותה את הכסף דע"י כך 
הוא מועבר לבעלותה, אלא שמקנה לה את הכסף בקנין דמעמד שלושתן, דמדרבנן 
מדרבנן  שהוא  זה  קנין  האם  השאלה  לרשותה – דבזה  מגיע  שלא  אף  גמור  קנין  הוא 

מועיל לדינים דאורייתא כקידושין[.

מהני  דרבנן  ש"קנין  היא  רש"י  דדעת  דידן:  פלוגתא  תלויה  שבזה  לומר  די"ל 
לדאורייתא", ומש"ה אף הכא הפקר בי"ד מועיל גם בשמיטה דאורייתא להפקיר את 
יכולים  בי"ד  אין  וע"כ  מהני,  תוס' לא  לדעת  ואילו  למלווה.  ולהקנותם  הלווה  נכסי 

בהפקרם להקנות למלווה את כספו של הלווה בשמיטה דאורייתא.

אך צ"ל דאינו כלל, כי גם אם אין קנין דרבנן מהני לדאורייתא, אך הרי הפקר בי"ד 
הוא דין דאורייתא ואם מועיל להקנות הרי"ז קנין מדאורייתא4.

אלא ודאי צ"ל דענין זה – האם חכמים יכולים להפקיר ולהקנות בפעולה אחת – 
תלוי )כנ"ל בדברי הרשב"א( במחלוקת הנ"ל במקור הלימוד של הדין דהפקר בי"ד.

דייקינן שפיר  דכד  לטעון  יש  הענין  ובעצם   )4
נמצא דלא מוכרח כלל לקשר בין הדברים, דהנה, 
לנכרי,  חמץ  למכירת  בנוגע  כתב  צדק"  ה"צמח 
לדארייתא",  מהני  דרבנן  “קנין  האם  דהשאלה 
שאינו  קנין  להחשיב  יכולים  חכמים  האם  אינה 
מהתורה שיועיל בדינים דאורייתא, דודאי שכאשר 
חכמים רוצים הרי בכחם להחשיב את קנינם שיהני 
כיון  דאורייתא,  לקנין  ויחשב  בדאורייתא,  גם 
שמדאורייתא תקנת חכמים יש לה תוקף דאורייתא 

)ובפרט ש"לא תסור" הוא מדאורייתא(.
אלא דהכוונה היא מהי כוונת חכמים בתקנתם, 
האם תיקנו שיועיל גם בדינים דאורייתא, או שלא 
דרבנן,  בדינים  אלא  יועיל  שקנינם  בכוונתם  היה 
שבין  הסכמיים  דינים  עם  הקשורים  קניינים  כגון 

אדם לחבירו.

משום  זה,  בענין  כלל  מדובר  אין  בנדו"ד  אך 
שכאן גם אם בכוונת חכמים להפקיר גם בשמיטה 
חכמים  בכח  האם  לברר  יש  אכתי  דאורייתא, 
בכח  יש  באותה פעולה, דאמנם  ולהקנות  להפקיר 
אך  בדאורייתא,  שיהני  קנינם  את  להחשיב  בי"ד 
הפעולה  שבאותה  לפעול  שבכחם  לומר  מכאן  אין 
הכסף  קנין  גם  כלול  הלווה,  של  כספו  הפקר  של 
לקשר  אין  וע"כ  המלווה.  של  לבעלותו  והעברתו 
בין השאלה בענין ד"קנין דרבנן מהני לדאורייתא" 

לנדו"ד.
לר"י  באגרת  אד"ש  כ"ק  בדברי  גם  ]וראה 
עמ'  לעיל  נדפס   – רט"ז  עמ'  ח"ג  )אג"ק  הורוויץ 
גם  להקנות  שבכחם  שודאי  דאף   – זה  ענין   )27
אחד  מרשות  להוציא  בכחם  אין  אך  בדאורייתא, 

ולהקנות לשני באותה פעולה[.
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ו
דברי ה'מחנה חיים' דבהפקר סגי בשליטה על החפץ 

ויש לבאר ולהסביר את דעתו של )רבא אליבא ד(רש"י שיש בכח ההפקר דבי"ד גם 
להפקיר וגם להקנות באותה פעולה את כספו של הלווה למלווה:

ובהקדים, דהנה במחנה חיים5 )וכן בספרו המקנה6( נוגע בענין יסודי בדיני קנינים: 
דרש"י על התורה בפר' ויקרא על הפסוק )פ"א פ"ב( “אדם כי יקריב מכם" כתב “למה 
נאמר, מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן 

הגזל".

ביכולתו  שהיה  אף  דלכאורה  שלו",  היה  “שהכל  רש"י  דברי  בכוונת  להבין  ויש 
לקחת הכל כיון שהוא היה יחיד בעולמו, אך בכ"ז הרי הוא לא עשה קנין בהכל, וא"כ 

כיצד ניתן לומר שהכל היה שלו.

מרשותו  חפץ  להעביר  רוצים  בקנינים, דכאשר  יסוד  בהקדים  הסבר7  לזה  ומובא 
לביצוע  שניהם, והסכמתם  דעת  סמיכות  נדרשת  הקונה, ראשית  לרשות  המקנה  של 
החפץ  את  ומעבירה  משלימה  שהיא  הקנין  פעולת  ע"י  נפעל  הקנין  עיקר  הקנין, אך 
בפעולת  מתבטא  שזהו  וכפי  הקונה,  לרשות  אותו  מכניסה  ובעיקר  המקנה,  מרשות 
הקנין, דכאשר הקונה מבצע את פעולת הקנין )הגבהה, חזקה וכדו'( הוא מבטא בכך 

את פעולת הכנסת החפץ לרשותו.

והנה, מובן דכל זה הוא רק כאשר רוצים להוציא מרשות אחת לרשות שניה, אך 
כאשר מדובר על הפקר שאינו ברשות כלשהי, הנה יש לחלק דכאשר יש ביכולתם של 
אנשים רבים לגשת אליו, הרי שע"מ שהוא יכנס לרשותו של פלוני נדרש לבצע קנין 
שעל ידו מוציאים אותו מידיהם של כל אלו שביכולתם לגשת אליו, אך כאשר יש רק 
באפשרותו של אחד לגשת אל החפץ המופקר, אין צורך לעשות קנין, ע"מ להכניס את 

החפץ לרשותו, כיון שרק לו יש את הגישה לחפץ.

הדבר  את  לרכוש  הוא  הקנין  ענין  שכל  במ"א  בארוכה  המבואר  עפ"י  יותר  ויובן 
הבעלות  את  שמבטא  קנין  נדרש  עליו, וע"כ  הבית  בעל  נהיה  שהקונה  באופן  הנקנה 
והשליטה על הקונה על החפץ, ובמילא מובן שכשאר ישנה שליטה בלעדית של הקונה 

על החפץ, הוא נכנס לרשותו ונהיה תחת בעלותו.

]ויש לבאר מהאי טעמא גם את הדין של קנין ד' אמות, דהנה רש"י כתב שהקנין 
שחכמים  דלאחר  החפץ,  אל  לגשת  יוכל  לא  אדם  שאף  קובעים  שחכמים  ע"י  נפעל 

6( ספר המקנה ח"א כלל ג' פרט יו"ד.5( ח"ב חו"מ סמ"א.
7( הובא גם בלקו"ש חי"ב שיחה א לפ' ויקרא.
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אוסרים על כולם לגשת אל החפץ, במילא החפץ נכנס לרשותו, כיון שרק בידיו לגשת 
אליו8[.

ועפ"ז מבארים האחרונים דברי רש"י ש"אדם הראשון לא הקריב מן הגזל שהכל 
ע"מ  קנין  לבצע  צריך  היה  לא  הוא  ע"כ  בעולמו,  יחיד  היה  שהוא  דכיון  שלו",  היה 
שהכל יהיה שלו, משום שהוא היה היחיד שהיתה לו שייכות וגישה אל כל החפצים 

שהיו בעולם, ובמילא כולם היו תחת שליטתו, ולכן הם נכנסו לבעלותו ולרשותו9.

ז
הסברת הדעות דרש"י ותוס' ע"פ דברי ה'מחנה חיים'

כל  של  מבעלותם  כלשהו  חפץ  מפקיעים  חכמים  נמצא, דכאשר  להכי  ומדאתינן 
יכנס  שהוא  ע"מ  קנין  לפעולת  צריך  אינו  אחד, שוב  לאדם  אותו  ומיחדים  האנשים, 
אדם  אף  של  ביכולתו  הבלעדית, ואין  בשליטתו  נמצא  החפץ  שכעת  לרשותו, מאחר 

לגשת אליו.

ועפ"ז יש לבאר בתוספת הסברה את הפלוגתא האם בכח ההפקר דבי"ד גם להקנות 
את כספו של הלווה למלווה:

באותה  למלווה  הכסף  את  להקנות  גם  מועיל  דבי"ד  שההפקר  דס"ל  הא  דלרש"י 
פעולה, הוא כיון שכאשר חכמים מפקירים את כספו של הלווה, אינם צריכים באותה 
פעולה גם להקנותו למלווה, דסגי במה שהם מונעים משאר האנשים לגשת אל החפץ, 
תחת  נכנס  החפץ  ממילא  ובדרך  החפץ,  על  ששולט  היחיד  נעשה  המלווה  כך  שע"י 

בעלותו גם בלא קנין.

את  ליטול  המלווה  שיוכל  ע"מ  להפקיר  חכמים  בכח  אמנם  תוס'  לשיטת  ואילו 
הכסף, אך אינם יכולים להפקירו רק בשבילו, ומש"ה כל זמן שלא הגיע החפץ לידי 
המלווה, הרי אע"פ שכאשר יגיע לרשותו הוא לא יהא צריך לקנין ע"מ לקנותו כיון 
עדיין  בשבילו, ע"כ  רק  להפקירו  חכמים  ביד  שאין  כיון  בכ"ז  מופקר, אך  חפץ  שזהו 

אינו ברשותו ובבעלותו.

ח"א  דף  ב"מ  למס'  אהרן  בית  גם  ראה   )8
שהוציא הנקודה הזאת משמ"ק שם, וראה גם שערי 

יהודא בזה.
דשם  ל"ד,  חלק  לקו"ש  גם  ראה  זה  ובענין   )9
מודגש ומוסבר יותר שבעלות החפץ ישנה למי שיש 

לו את השליטה על החפץ וכאשר אין לו שליטה זו 
ולכן  הרי"ז פוגם ומפריע לבעלות שלו על החפץ. 
יהיה  נדרש שלא רק שיהיה החפץ שלו, כ"א שגם 

ברשותו.
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 ביאור סברת רש"י ותוס'
בטעם אמירת השליח בפ"נ ובפ"נ

הרב מאיר שיחי' ווילשאנסקי
ר"מ ומשפיע בישיבה

א
שיטת רש"י בביאור הסוגיא

איתא במשנה בריש גיטין: “המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני 
נחתם". ובטעמו נחלקו בגמרא, רבה ס"ל לפי שאין בקיאין לשמה, ורבא ס"ל לפי שאין 
לארץ  לחוץ  ישראל  ארץ  בין  מצויות  שיירות  שאין  לפי  )היינו  לקיימו  מצויין  עדים 

שיבואו שנים שמכירין חתימת ידם של העדים בגט(.

בקיאין  שאין  "לפי  )ד"ה  רש"י  מסביר  לשמה"  בקיאין  “אין  רבה  דברי  ובפירוש 
לשמה"(: “אין בני מדינת הים בני תורה, ואין יודעים שצריך לכתוב הגט לשם האשה", 
ולכן תיקנו חכמים שיאמר השליח בפני נכתב ובפני נחתם, “וממילא שיילינן ליה אם 

נכתב לשמה והוא אומר אין".

ועל זה שואלת הגמרא דליבעי תרי מידי דהוה אכל עדיות שבתורה שצריכים ב' 
עדים? ומשני דעד אחד נאמן באיסורין. ודוחה הגמרא, שעד אחד נאמן רק היכא דלא 
איתחזק איסורא בהך חתיכה גופא, אבל הכא איתחזק בהך איתתא איסור אשת איש, 

והוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה ראוי להתירו בפחות משנים.

ומשני דמדאורייתא אין צריך לומר דרוב ישראל בקיאין הן, ואפילו לר"מ דחייש 
הוא  ורבנן  כשרות,  בחזקת  הוא  זה  וגט  גמירי,  מיגמר  דדייני  ספרי  סתם  למיעוטא 
לשליח.  להימניה  רבנן  בה  אקילו  עיגונא  משום  והכא  ובפ"נ.  בפ"נ  לומר  דאצרוך 
והטעם שהצריכוהו רבנן לומר כן, פירש רש"י, שחוששים שמא ימצא הבעל גט כשר 

שנכתב לשם א' מבני עירו ששמו כשמו ושמה כשמה ויגרש בו.

והיינו שהגט עצמו ודאי נכתב בכשרות, ורק חוששים שלא נכתב לשם הבעל הזה, 
והבעל מפני שאינו בקיא בלשמה משתמש בו שלא כראוי.
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ב
ביאור הסוגיא לשיטת התוס'

ובתוס' )ד"ה "לפי שאין בקיאין לשמה"( מבאר באופן אחר את סוגיית הגמרא:

גיטין  הלכות  ד"בכל  פירש  לשמה  בקיאין  הים  מדינת  בני  דאין  רבה  דאמר  הא 
ואין  דרשה,  עיקר  להם  נראית  אינה  לשמה'   – לה  ד'וכתב  דרשה  דהך  אלא  בקיאין, 
בקיאין פירוש אין חוששין לדרשה ד'לשמה'". ולכן תיקנו חכמים שיאמר השליח בפני 

נכתב ובפני נחתם, אשר זה יועיל מכיון ש"סתמא לשמה קא מסהיד".

ועל זה שואלת הגמרא דליבעי תרי מידי דהוה אכל עדיות שבתורה? ומשני דעד 
אחד נאמן באיסורין. ודוחה הגמרא, שעד אחד נאמן רק היכא דלא איתחזק איסורא 
בהך חתיכה גופא, אבל הכא איתחזק בהך איתתא איסור אשת איש, והוי דבר שבערוה 

ואין דבר שבערוה ראוי להתירו בפחות משנים.

ומשני דרוב בקיאין הן, ואפילו לר"מ דחייש למיעוטא סתם ספרי דדייני מיגמר 
גמירי, ורבנן הוא דאצרוך. והטעם שהצריכוהו רבנן לומר כן מבואר בתוס', שחיישינן 
שמא יבוא הבעל ויערער ויאמר שהוא מצא גט שהסופר כתב להתלמד והחתים עליו 

עדים, מפני שלא היה בקיא לשמה. 

שמא  שחוששים  מכיון  דהיינו  ובפ"נ,  בפ"נ  השליח  שיאמר  חכמים  תיקנו  ולכן 
נחתם,  ובפני  נכתב  )שנכתב רק להתלמד(, מעיד השליח שבפני  גט פסול  הגט הוא 

שמסתמא מסהיד לשמה שהגט נכתב לשמה כדין.

דהיינו שרש"י ותוס' נחלקו בכמה פרטים; דלרש"י בהו"א סברנו שבני מדינת הים 
אינם בני תורה ולכן אומר בפ"נ ובפ"נ וממילא שיילינן ליה אם נכתב לשמה, ולתוס' 
בהו"א סברנו שבני מדינת לא קיבלו עליהם דין זה דצריך שהגט יהיה נכתב לשמה 

ולכן צריך השליח לומר שבפ"נ ובפ"נ שסתמא לשמה קא מסהיד.

ובמסקנא; לרש"י - רוב בני מדינת הים אכן בקיאין בלשמה ורק חוששים שהבעל 
אינו בקיא בלשמה ומצא גט ששמו כשמו ושמה כשמה, ולכן מעיד השליח "בפני נחתם 
ובפני נחתם" )וממילא שיילינן ליה אי נכתב לשמה ואמר אין, אי נמי סתמא לשמה 
חוששין ללשמה,  אכן  הים  מדינת  בני  אמרינן דרוב  - במסקנא  ולתוס'  מסהיד(,  קא 
הסופר  שכתבו  גט  שמצא  ויאמר  בלשמה( יערער  בקיא  שהבעל )שאינו  חוששים  אך 

להתלמד ולכן צריך השליח לומר בפ"נ ובפ"נ ש'סתמא לשמה קא מסהיד'.
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ג
הקושיות על שיטת רש"י

והנה התוס' הקשו על שיטת רש"י ג' קושיות:

א( אם נאמר כשיטת רש"י )בהו"א( שבני מדינת הים אינם בני תורה, מדוע אומרת 
משאר  יותר  בקיאין,  שאין  לשמה  שנא  דמאי  בלשמה,  דוקא  בקיאין  שאינן  הגמרא 

הלכות גיטין )כגון שאין לכתוב הגט במחובר ושאר הלכות גיטין(.

]ואין לומר דנקט לשמה דשכיח טפי דמשכח גט ששמו כשמו ושמה כשמה וכיו"ב, 
רבנן  “תנו  איתא  בגמרא  לקמן  דהא  בקיאין.  שאין  גיטין  דיני  ושאר  למחובר  וה"ה 
ולמביא )שהשליח  למוליך  א( שוו  עבדים:  לשחרורי  נשים  גיטי  שוו  דרכים  בשלשה 
המוליך גט למדינת הים או מביא משם צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם(, ב( וכל 
גט )שטר( שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, ג( וכל השטרות 
כוכבים(  עובדי  של  ב"ד  ע"י  השטרות  כוכבים )שנעשו  עובדי  של  בערכאות  העולים 
נשים  מגיטי  חוץ  דינא(  דמלכותא  )דדינא  כשירין  כוכבים  עובדי  שחותמיהן  אע"פ 

ושחרורי עבדים.

להיות  צריכים  עבדים  ושחרורי  נשים  )שגיטי  לשמה"  “והאיכא  הגמרא  ושואלת 
כתובים לשמה(, וממשיכה הגמרא ואומרת דבשלמא לרבה דמוליך ומביא זה שצריך 
הגמרא  וממשיכה  קשה.  לרבא  אמנם  דלשמה,  זה  טעם  מצד  הוא  ובפ"נ  בפ"נ  לומר 
ושואלת בין לרבה בין לרבא האיכא מחובר. ומזה שהגמרא אומרת שמחובר הוא בין 
בפ"נ  שכשאומר  רואים  ומביא, דמזה  במוליך  כלול  זה  שאין  לרבא, מובן  ובין  לרבה 

ובפ"נ כלול בזה רק לשמה[.

ב( רש"י אומר ש"ממילא שיילינן ליה אם נכתב לשמה" אך לא מצינו בשום מקום 
שצריך לשאול את השליח אם נכתב לשמה.

ג( הגמרא מביאה ג' נפק"מ בין רבה לרבא, ואם כדברי רש"י ש"ממילא שיילינן ליה" 
יש עוד נפק"מ, שלרבה צריך לשאול את השליח אם נכתב לשמה, ולרבא שהחשש הוא 

חשש אחר אין שום ענין לשאלו אם נכתב לשמה מכיון שלא זהו החשש.

ד
קושיות הפנ"י על רש"י מהמשך הסוגיא

ובהמשך הגמרא, מקשה הגמרא אהא דאמרנו שמעיקרא דדינא אין צריכים עדות 
עיגונא  משום  כי  אחד  עד  רק  והצריכו  דאצרוך,  הוא  ורבנן  הן  בקיאין  שרוב  מכיון 
אקילו בה רבנן, דלכאורה “האי קולא הוא חומרא הוא, דאי מצרכת ליה תרי לא אתי 
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בעל מערער ופסיל ליה, חד אתי בעל ומערער ופסיל ליה", ומפרש רש"י: “דאי מצרכת 
תרי למימר לשמה, תו לא מצי בעל לערער, השתא אתי ומערער ואוקי חד לבהדי חד".

ומתרצת הגמרא: “כיון דאמר מר בפני כמה נותנו )השליח( לה, רבי יוחנן ור' חנינא 
נפשיה".  לאורועי  אתי  ולא  דייק  מידק  ג', מעיקרא  בפני  אמר  בפני ב' וחד  אמר  חד 
שברצון  בו  ויודע  הבעל  מיד  כשמקבלו  השליח  דייק.  מידק  רש"י: “מעיקרא  ומפרש 
מגרשה ולא יבא ]הבעל[ ויערער עוד, ואי נמי עורר אינו נאמן דודאי דק ]השליח[ 

במילתא שפיר".

ועל דברי רש"י “השתא אתי ומערער ואוקי חד לבהדי חד" מקשה הפני יהושע: 
“ולכאורה יש לתמוה דמי הכריחו לפרש כן, דהא לקמן )ט, א( בגמרא מסקינן דערעור 
כלל  ערעור  מיקרי  לא  דחד  דערעור  התם  נמי  דשנים, ואמרינן  כערעור  הו"ל  דבעל 
דאין ערעור פחות משנים ואף על גב דליכא מאן דמכחיש לעד אחד המערער, וכל שכן 
הכא שהשליח מכחיש להבעל דלא הוי הבעל מהימן אי הוי כחד לגבי חד, אלא משום 
דערעור דבעל הו"ל כערעור דשנים. ועוד דבכולא תלמודא משמע דהיכא דעד אחד 
נאמן להתיר וכבר התירו על פיו הו"ל כשנים וכי אתא חד ומכחיש ליה הו"ל כאחד 

במקום שנים".

היינו, דמקשה ב' קושיות:

א( לכאורה הטעם שהבעל נאמן אינו כי אוקי חד לבהדי חד, אלא משום דהבעל 
נאמן כשנים )כדאיתא בגמרא לקמן ט, א(, ומדוע אומר רש"י “אוקי חד לבהדי חד", 
הרי עדיפא מינה הול"ל דאוקי חד לבהדי תרי, ועוד דאם הוא רק חד לבהדי חד אינו 

נאמן שהרי אין ערעור אלא בשנים, אלא ע"כ הוא משום דהבעל נחשב כשנים.

ב( כיצד נאמן הבעל, דהרי השליח – על אף שהוא רק עד אחד – הוא נאמן כשנים, 
דכל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא כשנים ]וכפי שרש"י אומר בפירוש לקמן 
ד"ה  ע"ב  שם  תקנת חכמים: עדות השליח שהאמינוהו חכמים כשנים, וכן  ד"ה  טו, א 
לבטל  יכול  דהימנוה רבנן כתרי, ועוד[, ומהיכי תיתי דערעור הבעל  לאיחלופי:  אתי 

עדות גמורה.

ה
יישוב קושיות הפנ"י ועפ"ז הסברת ההו"א ומסקנת הגמ'

והנה על מה שהקשה הפנ"י דלכאורה אם הוא חד לבהדי חד אינו נאמן שהרי אין 
ערעור אלא בשנים, תירץ אשר זהו “דוקא היכא דאיכא חזקת כשרות . . משא"כ הכא 
דלא שייך חזקת כשרות דלשיטת רש"י עיקר החששא שמא איתרמי שמא כשמא וא"כ 
שאינן  מהמיעוט  היה  שהוא  אלא  קיימי  כשרות  בחזקת  כולהו  הבעל  ערעור  לפי  אף 
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בקיאין לשמה וא"כ לא איתרע חזקת כשרות דידיה". ולכן במקרה זה גם ערעור דחד 
נאמן.

כשנים  נאמן  שהבעל  ביאר, שזה  מחד(  )דעדיפא  תרי  ולא  חד  רש"י  דאמר  והאי 
היינו רק אם הוא טוען מזוייף )שאז הוא טוען שכל השטר שיקרי(, אך אם הוא טוען 
שהשטר אמיתי ורק שיש בעי' בשטר )שלא נכתב לשמה( אין הוא נאמן יותר משאר 
בעצם  כופר  אם  רק  הוא  כשנים  נחשב  הטעם שהבעל  שכל  לפי  זה  על  בנ"א, והטעם 
שליחותו של שליח זה להביא הגט, אך אם מודה ששלח השליח הרי זה כאילו נתן את 

הגט בעצמו שאז ודאי אינו נאמן לערער שלא נכתב הגט לשמה.

ובלשון הפנ"י: “דודאי הא דאמרינן לקמן דערעור דבעל הו"ל כערעור דשנים היינו 
דוקא בערעור דמזוייף . . משא"כ בערעור דשלא לשמה דכיון שאם הגיע הגט מידו 
ליד האשה פשיטא שאין ערעורו כלום א"נ כיון ששלחו ע"י שליח והוא מודה בעיקר 
השליחות לא משמע ליה לרש"י להחשיב ערעור דבעל כערעור דשנים דמהיכי תיתי, 
לכך כתב דהו"ל מיהא כחד לגבי חד וכמאן דליתנייהו דמי וממילא מיפסל מדרבנן".

ועל הקושיא השני' )דלכאורה השליח נאמן כשנים כי כל מקום שהאמינה תורה 
עד אחד הרי הוא כשנים(, מתרצים דכלל זה )דכל מקום . . ה"ה כב'( נאמר רק במקום 
אם  אך  נאמן,  א'  שעד  דין  חידשה  והתורה  עדים  ב'  צריכים  שיהיו  נותנת  שהדעת 

מלכתחילה הסברא נותנת שעד אחד יהי' נאמן אין הוא נאמן כשנים.

ועפ"ז יש לבאר ההו"א של הגמרא והמסקנא, דבהו"א כשהקשו שב"חד אתי בעל 
מצ"ע,  שנאמן  היינו  מצ"ע  אחד  עד  של  דין  לשליח  שיש  ליה", סברו  ופסיל  ומערער 
ולכן יש לו תוקף רק דעד אחד; ובמסקנא כשתירץ התרצן ד"מעיקרא מידק דייק ולא 
דייק ולא  התוקף דשנים מכיון דמידק  נתנו  זה  נפשיה" סבר, שלשליח  אתי לאורועי 

אתי לאורועי נפשיה.

ו
הקושיא ע"ז מהמשך הגמרא

אמנם קצת קשה לומר כן בדברי רש"י, דבהמשך הגמרא יש שקו"ט בשיטת רבא 
)שאומר שהטעם שהשליח אומר בפ"נ ובפ"נ הוא משום שאין עדים מצויין לקיימו(, 
נאמן  א'  דעד  )והא  דעלמא  שטרות  אקיום  דהוה  מידי  תרי  ליבעי  לרבא  דלכאורה 
באיסורין היינו רק היכא דלא איתחזק איסורא והכא איתחזק איסורא דא"א(? ומשני 
דבדין הוא דבקיום שטרות נמי לא ליבעי תרי דעדים החתומים על השטר נעשו כמי 

שנחקרה עדותן בב"ד, ורבנן הוא דאצרוך והכא משום עיגונא אקילו בה רבנן.

וע"ז מקשה הגמרא )בדומה למה שהקשתה בשקו"ט בשיטת רבה( שלכאורה האי 
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ליה,  ופסיל  מערער  בעל  אתי  לא  תרי  ליה  מצרכת  חומרא, דאי  אלא  הוא  קולא  לאו 
חד אתי בעל ומערער ופסיל ליה. ומתרצת דכיון דנותנו לה בפני שנים או ג' מעיקרא 

מידק דייק ולא אתי לאורועי נפשיה.

ומזה שרש"י לא פירש כאן מאומה משמע שסמך על מה שפירש אצלנו.

אך לפי מה שביארנו לעיל אי אפשר לומר כן, דהא הכא הבעל אכן טוען מזוייף, 
ולכן הוא צריך להיות נאמן כשנים, וזה שהבעל יכול לפסול הגט הוא לא רק "כי אוקי 

חד לבהדי חד", אלא כי הוא נאמן כשנים.

ויש לעיין מהו שיטת רש"י בזה.

ז
ביאור שיטת רש"י

והנה לעיל הובאו דברי רש"י שהגט עצמו נכתב בכשרות )שכתבו אחד מבני עירו 
ששמו כשמו ושמה כשמה(, ורק שחוששים חשש צדדי במעשה הגירושין )היינו שהוא 
לא יכול לגרש בגט זה(. והבאנו את דברי התוס' שהחשש הוא בגט עצמו שאינו כשר 

)היינו שכתבו להתלמד(.

ויש לבאר את מחלוקת רש"י ותוס', ובהקדם מה שאדה"ז מחלק בדיעות הראשונים 
אם הגט הוא המגרש או שנתינת הגט היא המגרשת. ולכאורה יש לומר דבזה פליגי 

רש"י ותוס', דלרש"י מעשה נתינת הגט הוא המגרש, ולתוס' הגט הוא המגרש.

דלשיטת רש"י מכיון שהעיקר הוא מעשה נתינת הגט ולא כ"כ הגט עצמו, לכן אף 
אם אנו יודעים בבירור שהשטר כשר, בכל זאת בי"ד לא יתנו לגרש בו עד שידעו שכל 
מעשה גירושין זה הוא חלק בלי שום פקפוק. וזה שאנו צריכים שיאמר השליח בפ"נ 
ובפ"נ, מבאר הפני יהושע, הוא כדי שהשליח יהיה נוכח בשעת כתיבת הגט ובמילא 

אפשר לברר אתו כל הטעון בירור.

ויש להוסיף ולחדד בזה, דזה ששיילינן ליה אם נכתב לשמה אינה מעיקר התקנה 
רבא  לפי  וגם  לעשות,  שצריכים  הכללי  מהבירור  כחלק  ליה  שיילינן  שממילא  אלא 

אפשר שצריך לברר אצל השליח אם נכתב לשמה )אף שלא זהו טעם החשש שלנו(.

דהיינו, שבין לרבה בין לרבא יש לנו חשש כאן בנוגע לגט, ולכן רוצים אנו שיהיה 
לפנינו אחד שהיה נוכח בשעת כתיבת הגט שאתו ניתן לברר כל החששות שלנו.

משא"כ לתוס', מכיון שהעיקר הוא הגט עצמו, לכן חוששים רק חששות בגוף הגט.

ועפ"ז מובן מדוע לתוס' החשש הוא רק שיוציא עליו לעז, משא"כ לרש"י שחוששים 
שמא אינה מגורשת. דלתוס' מכיון שהחששות הם על גוף הגט, והרי עדים החתומים 
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הגט,  על  לעז  יוציא  שמא  רק  בבי"ד, חוששים  עדותן  שנחקרה  כמי  נעשו  השטר  על 
אך אין בכח הבעל לפסול הגט. אך לרש"י, מכיון שכנ"ל החשש אינו בגוף הגט אלא 

בענינים שמחוצה לו, החששות הם חששות אמיתיים שיכולים לפסול הגט.

ועפ"ז אפשר ליישב את קושיות התוס' על רש"י, דהא דהקשו דמאי שנא לשמה 
כללי  מבירור  חלק  רק  וזה  שנא  דלא  בפשטות  הוא  זה  על  התירוץ  בקיאין,  דאינן 
שצריכים לעשות על הגט. והא דהביאו ראי' ממה שהגמרא אומרת שבין לרבה ובין 
לרבא האיכא מחובר, זה נכתב כבר לאחרי המסקנא שבני מדינת הים כן בקיאין ואין 
שום חשש שיכול להיות בגט גופא ורק אפשר שהגט נכתב בכשרות אך הבעל משתמש 
בה שלא כדין, ולכן גם לרבה אין השליח צריך לברר לנו שהגט לא היה מחובר כי אין 

אנו חוששים לזה כלל.

והא דהקשו דהיכא אשכחן שצריכים לשאול את השליח - כנ"ל דאין זה ענין לשאול 
השליח אלא שצריכים לברר, ואם הבירור כולל שצריכים לשאול השליח אזי צריכים 

לשאול. וכן הא דהקשו שא"כ יש עוד נפק"מ בין רבא לרבה, הביאור כנ"ל.

ועפ"ז אפשר לבאר גם סברת ההו"א והמסקנא לרש"י, דלההו"א כשהקשה ש"אתי 
בעל ומערער ופסיל לה" סבר דאמנם הגט ‘ָחלק' מחששות שישנם עכשיו ועכשיו בי"ד 

יכולים להתיר שיגרשו בגט זה, אמנם אח"כ כשיבוא הבעל ויערער יכול לפסול הגט.

ותירץ דמכיון שהשליח מידק דייק, אזי אין בכח הבעל לפסול הגט גם אח"כ, והגט 
חלק גם מבעיות הבאות לאחר מכן בערעור הבעל. וזהו את"ש בין לרבא בין לרבה.
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בענין תקנת "שלא תחלוק בשליחות"

הרב מאיר ווילשאנסקי
ר"מ ומשפיע בישיבה

א
הסוגיא בגמ' בענין שיטת רבה

נכתב  בפני  לומר  צריך  הים  ממדינת  הגט  את  “המביא  ב(  ב,  )גיטין  בגמ'  איתא 
עדים  שאין  לפי  אמר  לשמה, רבא  בקיאין  שאין  לפי  רבה  נחתם". ובגמ' “אמר  ובפני 
מצויים לקיימו". ובפירוש דעת רבה כתב רש"י וז"ל “אין בני מדינת הים בני תורה ואין 
יודעין שצריך לכתוב הגט לשם האשה . . הלכך אומר השליח בפני נכתב ובפני נחתם, 

וממילא שיילינן ליה אי נכתב לשמה והוא אומר אין". 

והיינו דלרבה כל הטעם דתיקנו רבנן לשליח לומר בפ"נ ובפ"נ הוא מכיון שחיישינן 
שמא גט זה שבא מחו"ל לא נכתב ‘לשמה', ובכך שהשליח מעיד שהגט נכתב ונחתם 

בפניו ונעשה באופן דלשמה סמכינן אגט זה ואוקמינן ליה בחזקת כשרות.

יכול  ואינו  הים  ממדינת  גט  רבה: “תנן, המביא  ה, א( לשיטת  בגמ' )שם  ופרכינן 
לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אם יש עליו עדים יתקיים בחותמיו. והוינן בה מאי ואינו 
יכול לומר? אילימא חרש, חרש בר איתויי גיטא הוא?! והתנן הכל כשרים להביא את 
הגט חוץ מחרש שוטה וקטן. ואמר רב יוסף הכא במאי עסקינן, כגון שנתנו לה כשהוא 
פקח ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנתחרש. לרבא ניחא לרבה קשיא". 

גזירה  נמי!  יכול  הכי,  אי  שלמדו.  לאחר   - עסקינן  במאי  “הכא  הגמ':  וממשיכה 
שמא יחזור דבר לקלקולו. אי הכי, אינו יכול נמי! פקח ונתחרש מילתא דלא שכיחא, 
עצמה  האשה  ותנן:  שכיחא,  דלא  אשה  והא  רבנן.  בה  גזור  לא  שכיחא  דלא  ומילתא 

מביאה גיטה, ובלבד שצריכה לומר בפ"נ ובפ"נ! שלא תחלוק בשליחות".

לאחר  אמורה  ונתחרש(  )דפקח  זו  ומשנה  מאחר  כלום  לרבה  קשה  שלא  והיינו, 
הגט  נתקיים  שאם  רבה  גם  מודה  שאז  בעי,  לשמה  אשה  דגט  בבל  בני  למדו  שכבר 
בחותמיו – כשר, וכל מה ששליח שיכול לומר עדיין מחוייב בכך הוא רק משום תקנת 
חכמים “שמא יחזור הדבר לקלקולו" וישכחו בני בבל דגט אשה לשמה בעי, וזה ששליח 
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שאינו יכול לומר פטור מכך )אף שחששו חכמים שמא יחזור הדבר לקלקולו( הוא כיון 
שבדבר שאינו מצוי לא גזרו חכמים. ואף שלגבי אשה )שאינו דבר מצוי שנעשית שליח 
להבאת גט שליח( מצינו שאומרת בפ"נ ובפ"נ, הרי ששם הוא דין מיוחד שתקנו בכדי 

“שלא תחלוק בשליחות". 

ב
תירוצי רש"י ותוס' על הקושיא ד'אינו יכול'

א"כ  כלל,  בשליחות  לחלוק  רבנן  בעו  שלא  דכיון  דגמ',  במילתא  צ"ב  עדיין  אך 
מדוע גבי שליח ש'אינו יכול' אמרינן דלא צריך לומר בפ"נ ובפ"נ ורק שיתקיים הגט 

בחותמיו )דלכאורה היה צריך לפסול את הגט כדי שלא תחלוק בשליחות(?

ועמדו בזה רש"י ותוס', ותירצו כ"א בדרכו הוא: 

שליח  בין  חכמים  חלקו  לא  הוא  שינויא   - בשליחות  תחלוק  “שלא  כתב:  דרש"י 
אפשר".  שאי  אלא  לומר  הוצרך  שהרי  הוא  חילוק  לאו  יכול  דאינו  הא  לשליח, אבל 
והיינו שכאשר חכמים תקנו את הגזירה שלא תחלוק בשליחות ודאי הוא שגם השליח 
ובפ"נ.  בפ"נ  לומר  הדין  מעיקר  וחייב  התקנה  בכלל  הוי  )שנתחרש(  יכול  שאינו 
הגט  והכשירו  חכמים  בו  הקילו  לומר, לכן  יכול  ואינו  הוא  שאנוס  שי"ל, דכיון  אלא 

כשנתקיים בחותמיו. 

ובסגנון אחר: רש"י לומד שגם ‘אינו יכול' כלול בחשש דשמא יחזור דבר לקלקולו, 
לגיטא  רבנן  ליה  תקינו  הוא  שאנוס  משום  ורק  ובפ"נ'  ‘בפ"נ  שיאמר  בעינן  ובאמת 

שיתקיים בחותמיו.

אך הנה תוס' )ד"ה ‘שלא תחלוק בשליחות'( כתבו “שלא תחלוק בשליחות - פירוש 
בשליחות דיכול". והיינו דבעי למימר דכל תקנה זו “שלא תחלוק בשליחות" לא מיירי 
לא  ד'יכול'  השליחות  סוגי  כל  מתוך  כלומר,  ד'יכול'.  שליח  בתורת  אלא  מעיקרא, 
)וכגון  לומר  יכול'  ש'אינו  בשליח  משא"כ  ובפ"נ.  בפ"נ  באמירת  כולם  וחייבו  חילקו 
זו  בשליחות  לחלק  מעיקרא, ואפשר  זו  לתקנה  אוקמינן  לא  בזה  ונתחרש( הנה  פקח 

שיתקיים הגט בחותמיו. ולא קשה מידי.

שנים  הונא:  מרב  שמואל  מיניה  “דבעא  הא  גבי  בגמ' בסמוך  התוס'  תירץ  ועד"ז 
שהביאו גט ממדינת הים, צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכין? 
אמר ליה: אין צריכין . . הכא במאי עסקינן - לאחר שלמדו. אי הכי, חד נמי! גזרה שמא 
יחזור דבר לקלקולו. אי הכי, בי תרי נמי! בי תרי דמייתו גיטא מילתא דלא שכיחא, 
עצמה  האשה  ותנן:  שכיחא,  דלא  אשה  והא  רבנן.  בה  גזור  לא  שכיחא  דלא  ומילתא 
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מביאה גיטה, ובלבד שהיא עצמה צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם: שלא תחלוק 
בשליחות". 

והכא נמי יש להקשות )כפי שאכן הקשו בתוס' שם ד"ה ‘שלא תחלוק בשליחות'(, 
‘בפ"נ  שיאמרו  בעינן  דלא  הגט  שהביאו  ב' שלוחים  גבי  בשליחות  נחלוק  למה  דא"כ 
ובפ"נ'. דאע"ג דמילתא דלא שכיחא היא, מ"מ הו"ל לחייבם מצד התקנה שלא לחלוק 

בשליחות?

וכתבו התוס' לתרץ: “שלא תחלוק בשליחות - פי' בשליחות דחד דגזרינן חד דלא 
לחלק  שלא  גזרינן". כלומר, התקנה  לא  חד  אטו  תרי  בי  אבל  דשכיח  חד  אטו  שכיח 
בין  נחלק  שלא  י"ל  דאז  ממדה"י,  גט  המביא  אחד  שליח  גבי  רק  נתקנה  בשליחות 
שליח לשליח; אמנם כאשר מיירי בב' שלוחים שהביאו הגט, אין מקרה זה חשוב בכלל 

התקנה שלא לחלק בשליחות, וממילא אפ"ל בזה שיהיו פטורין מלומר. 

והיינו, דלתוס' - הגזירה ‘דלא תחלוק בשליחות' מעיקרא לא קאי אלא על שליח 
לרש"י  משא"כ  זו.  בתקנה  ועיקר  כלל  חשוב  אינו  יכול'  ש'אינו  שליח  אולם  שיכול, 

דנכלל בגזירה ורק שמסיבה צדדית )דאונס( פטרוהו.

ג
ב' אופנים בלימוד קושיית הגמ'

ויש לבאר הטעם לחילוק השיטות בין רש"י לתוס' ובהקדים:

דהנה בהמשך לדברי הגמ' בענין השליחות דאשה שחייבת לומר בפ"נ ובפ"נ כדי 
שלא נחלוק בשליחות, פרכינן “אי הכי, בעל נמי, אלמה תניא הוא עצמו שהביא גיטו 

אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם"? 

האשה  מענין  להקשות  שייך  בראשונים(, מה  שהקשו  )וכפי  לתמוה  יש  ולכאורה 
לענין בעל, דהרי האשה הויא בגדר דשליח וממילא שייך לומר בה הדין “שלא תחלוק 

בשליחות", משא"כ הבעל עצמו דלא הוי בגדר דשליח כלל?!

ותירצו בזה הרשב"א והריטב"א1 בב' אופנים:

שליחות  דוקא  בשליחות, לאו  תחלוק  שלא  כדי  דאמרינן  כתב: “הא  א( הרשב"א 
אלא כדי שלא תחלוק במביא ממדה"י קאמר, ותדע דאי שליחות דוקא מאי קא מקשי 

אי הכי בעל נמי אלא במביא קאמר". 

גבי  אלא  דוקא  דשליח  וגדר  בענין  לא  בשליחות" זהו  תחלוק  כלומר, דמ"ש “לא 

1( על אתר.
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כל ענין ‘הבאה' )שמביא ממדה"י(. וממילא לא שנא שליח לא שנא ‘בעל שהביא גיטו' 
דלא הויא שליח, כיון שהובא ממדה"י לא מחלקים בו ובעי למימר בפ"נ ובפ"נ. והראיה 
לכך מקושיית הגמ' גבי בעל מדוע לא בעי למימר בפ"נ ובפ"נ מצד הדין שלא תחלוק 

בשליחות2.

וע"ד ביאור זה כתב גם הריטב"א, ובלשונו: “פי' כיון שהוא מביא את גיטה דומה 
לשליח ולימא כדי שלא תחלוק בשליחות שיהא צריך לומר אלמה תניא שאינו צריך".

אך הרשב"א בהמשך דבריו מביא ביאור נוסף:

ב( “וי"ל דטעמא דשמא יחזור דבר לקלקולו קא מהדר לאקשויי, וה"ק אי אמרת 
בשלמא דמתניתין ומתניתא דינא קאמרי ולית כאן משום חשש דשמא יחזור לקלקולו, 
למאי  אלא  ומערער,  אתי  לא  ליה  ויהיב  ליה  דנקיט  כיון  למיחש  ליכא  עצמו  בבעל 
דקאמרת דחיישינן דמשום גזרה נצריך אפילו בבעל עצמו". והיינו, שקושיית הגמ' “אי 

הכי בעל נמי" הוא על תירוץ הגמ' דחיישינן “שמא יחזור דבר לקלקולו".

המורם מזה, שאת קושיית הגמ' )“א"ה בעל נמי"( ניתן לפרש בב' אופנים:

א( לפום ריהטא נראה לפרש שאלת הגמ', דכיון שאמרינן גבי אשה שחייבת מצד 
הדין ‘דלא תחלוק בשליחות', א"כ מדוע בשליחות דהבעל עצמו שהביא גיטו לא בעינן 

שיאמר ‘בפ"נ ובפ"נ' כדי שלא נחלוק בשליחות?

ב( שקושיית הגמ' “אי הכי בעל נמי" הוא על תירוץ הגמ' דחיישינן “שמא יחזור 
דבר לקלקולו". 

ובפרטיות יותר: גבי פקח ונתחרש, אמרינן בגמ' דמיירי בלאחר שלמדו, וזה ששליח 
רגיל )שיכול( כן חייב לומר בפ"נ ובפ"נ זה כיון שחיישינן שמא יחזור הדבר לקלקולו 
וישכחו בני בבל דגט אשה לשמה בעי, וכאן נכנסת הגמ' ושואלת דא"כ נימא בכולן 
ונתחרש  ש)פקח  נותנת  שהסברא  דהגם  לקלקולו.  הדבר  יחזור  שמא  מצד  שיתחייבו 

ובעל שהביא גיטו( יהיו פטורין מלומר, מ"מ מצד החשש הנ"ל יתחייבו אף הם. 

ועל זה עונה הגמ', דלא חיישינן כלל כיון “דמינקט נקיט בידיה" ולא יבוא לערער 
לקלקולו  הדבר  )בוודאי( שיחזור  ידעינן  נמי  כלומר, אי  יאמינוהו.  שלא  שיודע  כיון 
הדבר  שיחזור  בכך  דמה  כלום,  מזה  לן  אכפת  לא  בעי,  לשמה  אשה  שגט  וישכחו 

לקלקולו, כיון שאין כאן חשש אמיתי כלל.

2( ותשובת הגמ' לפי זה תהיה, דכל מ"ש “לא 
הבעל,  גבי  מיירי  לא  מעיקרא  בשליחות"  תחלוק 
דבמקרה שהבעל מביא הגט לא חיישינן כלל שיצא 
ערער על הגט וממילא מלכתחילה לא נכלל בתקנה 

בעל  גבי  חיישינן  דלא  בשליחות,  תחלק  שלא 
לפני  מעיקרא  שגם  כיון  לקלקולו  הדבר  שיחזור 
שלמדו היה הבעל פטור מאמירת בפ"נ ובפ"נ, דלא 

חיישינן שיבוא לערעור.
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בין  החילוק  מהו  דלכאורה  אחר,  באופן  להקשות  יש  בגמ'  כהנ"ל  לאחר  אמנם 
פקח ונתחרש שהקילו בה רבנן משום דלא שכיחא, לבין אשה שאף היא לא שכיחא 
ובכ"ז גזרו דצריכה לומר בפ"נ ובפ"נ. ולכך נכנסת הגמ' בין השורות ומבארת בדא"ג, 
דבאמת גם אשה היתה צריכה להיות פטורה ורק בכדי שלא לחולק בשליחות חייבוה.

ויש להוסיף ולדייק זאת בל' הגמ', דגבי כולן נקטינן בל' “אי הכי" לבד מן האשה 
דאמרינן “והא אשה דמילתא דלא שכיחא היא", ומדוייק יפה בל' הגמ' שענין האשה 

אינו בא אלא בדא"ג לסוגיא העיקרית ד'שמא יחזור הדבר לקלקולו'.

ומ"מ שאלת הגמ' “אי הכי" גבי הבעל אינה אלא המשך לענין ד'שמא יחזור הדבר 
לקלקולו'.

ד
שיטת התוס'

והנה, אף שבפשטות י"ל שרש"י למד את קושיית הגמ' כהאופן הא' )דלעיל(, הנה 
ממשמעות דברי תוס' נראה דלא סבר כפירוש זה. ותדע, דהנה גבי פירכא זו )“אי הכי, 

בעל נמי"( בגמ' מתעכב תוס'3 ומסביר בארוכה מדוע לא קשיא אלא לרבה בלבד.

אמנם להסיק באמת בביאור שיטת ולימוד התוס', בעינן לכל לראש לעיין בפנים 
דבריו:

דהנה בתוכן חילוקו בשיטות רבא ורבה כתב: “אי הכי בעל נמי - לרבא ניחא דכי 
מייתי ליה בעל ליכא למיחש לזיוף דאינו חשוד להכשילה במתכוין אלא לרבה בבעל 
נמי ליחוש שלא יערער דמתחילה לא היה יודע שצריך לשמה". דלרבא לא תיקשי האי 
קושיא )“אי הכי, בעל נמי"(, משום דלשיטתו הטעם לאמירת ‘בפ"נ ובפ"נ' הוא מחשש 
שלא יהיו עדים המצויין לקיימו, וא"כ, הכא דגט זה שבא בפנינו הבעל עצמו הביאו, 
ליכא מידי דניחוש ליה. דהרי גט זה שהביא הבעל חתום הוא, ולא חיישינן כלל שמא 
שמביא  זה  גט  ולכן  במתכוון,  האשה  יכשיל  לא  העדים, דודאי  חתימות  בעצמו  זייף 

הבעל ה"ה הוא כמקוים, ולא בעינן שיאמר הבעל ‘בפ"נ ובפ"נ'.

משא"כ לשיטת רבה דהטעם על אמירת בפ"נ ובפ"נ הוא מחשש שמא לא נכתב הגט 
שהגט  נמי  השתא  בזה(, ממילא  בקיאין  דלא  דמיעוטא  מיעוטא  ישנו  ‘לשמה' )שהרי 
הבא בפנינו הבעל הביאו, אכתי אית לן למיחש שיבוא הבעל ויערער על הגט בטענה 
שלא ידע מעיקרא דגט אשה לשמה בעי, וממילא בעינן שגם בעל שהביא גיטו יאמר 

בפנו"נ )ומדוע כתבה הברייתא “הוא עצמו שהביא גיטו אין צריך לומר בפנו"נ"?(.

3( בד"ה ‘אי הכי בעל נמי'.
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ומפרש תי' הגמ': “ומשני מינקט נקיט בידיה - כיון דערעור זה אינו אלא לעז ליכא 
למיחש שיערער כיון דנקיט ליה", דכיון שאין ערעור זה על הגט אלא ‘לעז' בעלמא, 
היא  סברא  לא  א"כ  בעי,  לשמה  אשה  דגט  בקיאין  לא  דמיעוטא  מיעוטא  רק  שהרי 

שיבוא הבעל ויערער על גט זה שהוא עצמו הביא ועוד בערעור דחוק כ"כ. עכת"ד.

והמורם מדבריו, דלשיטתו שאלת הגמ' תהיה באופן זה:

אי הכי, נתקן גם גבי הבעל שיאמר בפ"נ ובפ"נ כמו בכל שאר השלוחים להבאת 
דגט  מעיקרא  ידע  דלא  ויאמר  הגט  את  הבעל  יערער  שמא  לחשוש  יש  דהרי  הגט, 
אשה בעי לשמה, )וממילא יפסל הגט(? ובתשובת הגמ' נלמד, דהיות שאין ערעור זה 
שיודע  לעז, דמכיון  ויוציא  שיבוא  חיישינן  לא  ממילא  ‘לעז' בעלמא, וכדלעיל.  אלא 
שערעורו דחוק ביותר ולא יהיה נאמן בבי"ד, הרי שאם יוציא לעז על הגט ה"ה מוציא 

לעז אף על עצמו.

ולפי"ז נפקא לן דחלוקים רש"י ותוס' בלימודם. שהרי לשיטת רש"י נפרש בפשטות 
בשאלת הגמ', דכיון שלא מחלקים בשליחות כלל4, א"כ אף גבי הבעל לא נחלק ויתחייב 
באמירה. משא"כ תוס' למד זאת באופן של שאלה בפ"ע - מדוע הבעל לא צריך לומר 
בפ"נ ובפ"נ, הרי יש לנו לחשוש שיבוא הבעל ויערער שלא נעשה הגט באופן הראוי 

‘לשמה'. 

אך ביאור זה בגמ' צע"ג, ובכמה דברים:

א. מה מקום יש לבאר מיעוט הקושיא לשיטת רבא, בשעה שכל מהלך ענינים אלו 
ונתחרש',  ד'פקח  המשנה  כלל  הוקשה  לא  שלרבא  דהיות  רבה.  לשיטת  רק  בגמ' הוי 
לכן לכאורה צריך זה להיות מובן מאליו, דהתקנה דאמרינן “שלא תחלוק בשליחות" 

)וממילא גם פריכת הגמ' גבי הבעל( הויא לפי דוחקו דרבה בלבד?

ב. מהו שנקטינן בל' “אי הכי )בעל נמי(" - היינו, לגבי )ובהמשך ל(איזה ענין קתני 
“אי הכי", דלפי ביאור התוס' נראה לכאורה דזהו שאלה בפ"ע5?

 אמנם, כד חזית שפיר, תמצא שקושיות אלו אינם אלא לפי הפירוש הא' בשקו"ט 
הגמ', אמנם לפירוש הגמ' באופן הב' )המובא ברשב"א דלעיל( הנה זה לא קשה כלום.

והיינו, שנפרש את שאלת הגמ' באופן זה: ]לכאורה כששאלה הגמ' “אי הכי, בעל 
נמי", היה לנו לבאר בפשטות, דזה שהבעל פטור מלומר ‘בפ"נ ובפ"נ' הוא משום דכל 
הגזירה דבעינן למימר בפ"נ ובפ"נ, זה רק ‘לפני שלמדו', ולכן כתוב במשנה ששליח 
שהביא גט ממדה"י צריך לומר, והוא הדין גבי אשה ושאר שלוחים. משא"כ המקרה 

5( כן הקשה גם בתוס' הרא"ש על אתר.4( וכמ"ש רש"י בד"ה ‘שלא תחלוק בשליחות'.
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אמנם[  ובפ"נ.  בפ"נ  למימר  בעי  לא  ולכן  שלמדו',  ‘לאחר  גיטו, מיירי  שהביא  דבעל 
לאחר שאמרה הגמ' שבכל המקרים מדובר בלאחר שלמדו וחייבים רק משום החשש 
הדבר  יחזור  שמא  לחוש  יש  )לכאורה(  הבעל  אצל  גם  א"כ  לקלקולו",  יחזור  “שמא 

לקלקולו ומדוע לא חייב באמירת בפ"נ ובפ"נ?

והיות שהטעם על אמירת ‘בפ"נ ובפ"נ' אינו אלא מחמת גזירה “שמא יחזור דבר 
לקלקולו", א"כ הוה קס"ד דקושיא זו בגמ' היא גם לשיטת רבא, ולזה מתעכב תוס' 
כלל  לחשוש  אין  )כיון, שלרבא  בלבד  רבה  לשיטת  הגמ' אלא  קושיית  שאין  ומסביר 
וממילא  במתכוון,  האשה  ויכשיל  מזוייפות  בו  העדים  שחתימות  גט  הבעל  שיביא 
כשהבעל עצמו הביא גיטו ה"ה כמקויים. משא"כ לשיטת רבה, דכיון שיכול לערער על 
הגט אחר שמסרו, ולומר שלא היה יודע שגט אשה לשמה בעי, ממילא יש להצריך גם 

במקרה זה שיאמר הבעל בפ"נ ובפ"נ(.

כהמשך  נמי" באה  הכי, בעל  “אי  הגמ'  תוס' קושיית  שלשיטת  מובן  נמצא  ומ"מ 
לדברי הגמ' שהטעם לאמירת בפנו"נ הוא משום הגזירה “שמא יחזור הדבר לקלקולו".

ה
חילוק נוסף ברש"י ותוס'

ס"ל  ותוס' בסוגיא )שרש"י  רש"י  שיטות  שבין  בחילוק  עוד  ולהוכיח  להוסיף  ויש 
כהאופן הא' בשקו"ט הגמ', ותוס' ס"ל כהאופן הב'(:

שבתקנה “שלא  דס"ל  בשליחות"(  תחלוק  )ד"ה “שלא  לעיל  ברש"י  דהנה, מצינו 
תחלוק בשליחות" לא מחלקים האם הוא שליח שיכול או שאינו יכול, ומעיקר הדין אף 
פעם לא מחלקים בשליחות ותמיד צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ, אלא ששליח שאינו יכול 
אנוס הוא והקילו בו רבנן. הרי כיון שאינו מחלק כלל בתקנה בין שליח שיכול לשאינו 
יכול, י"ל שאף בענין אחר כגון האם נכלל בגדר של ‘שליח' או לא, לא יחלק )וכל גט 
הבא מחו"ל חייב קיום באמירת בפנו"נ(. וממילא לשיטתו אף “בעל המביא גיטו" שאינו 
בגדר שליח חייב באמירת בפנו"נ – מתאים למ"ש הרשב"א והריטב"א דהתקנה הלזו 

נתקנה )לא רק בגדרי שליחות, אלא גם( על כל שאר מיני ואופני ה'הבאה' ממדה"י.

זו  שתקנה  דס"ל  משמע  דלעיל  בשליחות"(  תחלוק  “שלא  )ד"ה  מתוס'  הנה  אך 
)שלא תחלוק בשליחות( קאי רק גבי שליח דיכול, אבל שליח שאינו יכול מעיקרא לא 
א.  כלליים:  לב' פרטים  הענין  תוס' את  מחלק  יותר  ובפרטיות  בתקנה.  רבנן  כללוהו 
התקנה הויא רק גבי ‘שליח'. ב. ובשליח גופא, רק שליח ש'יכול'. ולפי חילוק זה בתוס' 
משמע שלשיטתו ודאי לא יהיה הבעל נכלל בתקנת חכמים “שלא תחלוק בשליחות". 
דכמו שהתקנה קאי רק גבי ‘יכול' כך הויא התקנה רק גבי ‘שליח' דוקא, למעט הבעל 

דלא הוי שליח כלל ומעיקרא לא חלה עליו חובת התקנה. 
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וגם מזה משמע, דע"כ נצרך לתוס' ללמוד בקושיית ומהלך הגמ' כהפי' הב' באופן 
כזה שה"אי הכי" הנסמך גבי בעל בא על החשש “שמא יחזור הדבר לקלקולו". דאל"כ 
)לפי הפי' הראשון( יקשה לתוס', מדוע מקשה הגמ' גבי בעל שפטור מצד הדין והתקנה 

“שלא תחלוק בשליחות", הרי הבעל לא הוי שליח כלל ולא נכלל בתקנה זו.

והיוצא מזה הוא, דרש"י סבר כהאופן הא' שברשב"א וריטב"א, ותוס' סבר כהאופן 
הב'.

ולפי"ז צ"ל שיש ב' ענינים בהם חלוקים רש"י ותוס': א( מה הטעם שמחלקים באינו 
יכול )האם מצד שאנוס, או מצד שלא נכנס בתקנה מתחילה, כנ"ל ס"ג(. ב( בפירוש 
קושיית הגמ' “אי הכי )בעל נמי(" )האם קאי גבי התקנה “שלא תחלוק בשליחות", או 

גבי הגזירה “שמא יחזור לקלקולו"(.

ו
לימוד הפנ"י בסוגיין

והנה בפשטות ניתן לומר, שחילוקם נובע מהבנה קודמת בסוגיא:

דהנה הקשה הפנ"י6 דמפני מה הוצרכה הגמ' להביא באריכות גדולה כ"כ את ענינו 
של פקח ונתחרש )דבתחילה אוקמינן שמיירי בלאחר שלמדו, ואח"כ אסקינן דבאמת 
היה צריך הפקח ונתחרש להתחייב כמו שליח ‘יכול', ורק משום דמילתא דלא שכיחא 
היא לא גזור בה רבנן(. דלכאורה הול"ל )תיכף לקושיא( דפקח ונתחרש מילתא דלא 
והענין  הגמ' הפרט  הוסיפה  מה  לשם  וא"כ  מעיקרא.  רבנן  בה  גזור  ולא  היא  שכיחא 

דמיירי דוקא בלאחר שלמדו.

ובסגנון אחר: כשהגמ' באה לתרץ את שיטת רבה עליה הקשינו מהמשנה, מדוע 
חשוב לה להדגיש שמיירי בלאחר שלמדו, דאי נמי אמרינן דמיירי בלפני שלמדו ה"נ 
לא יקשה לרבה מידי, דעם היות שזה קודם שלמדו - מ"מ רוב בקיאין הן ורבנן הוא 
דגזור לחוש למיעוטא לרש"י או לחשוש ללעז בעלמא לתוס', וא"כ נאמר דבמילתא 
דלא שכיחא לא גזור רבנן מעיקרא, וסמכינן על רובא דאינשי דבקיאי. ואת"ש לשיטת 
רבה, דמ"ש במשנה שיתקיים בחותמיו לבד ולא חיישינן ל'לשמה' מיירי במילתא דלא 

שכיחי דלא גזור בהו רבנן. וא"כ למה מוסיפה הגמ' ומפרטת שמיירי לאחר שלמדו?

אלא דכיון שבמשנה איתא להדיא שיתקיים הגט בחותמיו מחמת שאין יכול השליח 
לקיימו באמירת בפ"נ ובפ"נ. והרי גם ענין הקיום בחותמיו זהו מדרבנן. וא"כ ע"כ אא"ל 
דפקח ונתחרש מילתא דלא שכיחא היא ולא גזור בה רבנן, דא"כ גם קיום בחותמיו לא 

6( ד"ה “פקח ונתחרש מילתא דלא שכיחא היא".
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מיבעיא שיהיה דהרי לא גזור בה רבנן שום דבר. ובדוגמת א"י דלא גזור בהו רבנן כלל 
ועיקר, מפני שסומכים על הגט ולכן לא בעינן שם אף קיום בחותמיו.

ומבאר הפנ"י, דזהו הטעם למה שצריכה הגמ' להוסיף ולהדגיש את הפרט שמיירי 
בעי  לשמה  אשה  דגט  חו"ל  בני  שלמדו  הגמ' שלאחר  קמ"ל  דבזה  שלמדו'.  ב'לאחר 
התבטלה תקנת חכמים הקדומה ש"המביא גט ממדה"י צריך לומר בפ"נ ובפ"נ", דכיון 
שוב  וגזרו  חכמים  אתו  שאח"כ  אלא  התקנה.  שתמשיך  טעם  מה  בקיאי  אינשי  דכל 
שבאותו  דמחמת  לקלקולו", אלא  הדבר  יחזור  ובפ"נ “שמא  בפ"נ  צ"ל  השליח  שיהא 
המצוי,  דבר  בכל  חלה  הגזירה  שתהא  תקנו  לכן  הוו,  בקיאי  אינשי  כל  בפועל  הזמן 
אמנם בדבר שאינו מצוי, הנה בזה לא גזרו רבנן כלל7. ומכך יש ללמוד אף גבי ‘פקח 
ונתחרש', דהיות שהוא מילתא דלא שכיחא, ממילא י"ל שמעיקרא לא גזרו בו רבנן 

שיתחייב בתקנה. עכת"ד.

ז
שיטת הפנ"י דס"ל כתוס', ושיטת רש"י דפליג בזה

והנה כתב רש"י )ד"ה “יכול נמי"( וז"ל: “אי הכי - דלמדו. יכול נמי - לא ליצרכוה 
אם אפשר לקיימו בעדים לא יצטרך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ומשני אף על גב 
דלמדו לא עקרו רבנן תקנתייהו גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו וישכחו, הלכך השתא 

נמי צריך השליח לבדוק שהוא לשמה".

ומשמע להדיא בדבריו, דתקנת חכמים הקדומה לומר בפ"נ ובפ"נ לא בטלה אף 
פעם כלל ועיקר. ואע"ג דבני חו"ל כבר למדו, מ"מ גזרו חכמים שלא לעקור התקנה 
כלל שמא יחזור הדבר לקלקולו הראשון. וא"כ משמע ברש"י להדיא דלא ס"ל כסברת 
הפנ"י דלאחר שלמדו בני חו"ל בטלה תקנה ואח"כ חידשוה חכמים באופן אחר. אלא 

לעולם לא בטלה כלל בטעם דשמא יחזור הדבר לקלקולו.

תחלוק  “שלא  התקנה  בענין  רש"י  שיטת  גם  היטב  יובן  ברש"י  זו  הבנה  ולפי 
בשליחות":

דזה שס"ל לרש"י שגם פקח ונתחרש דמילתא דלא שכיחא היא, וגם בעל המביא 
ס"ל  שלא  מכיון  בשליחות" - זהו  תחלוק  בתקנה “שלא  נכללים  שליח  הוי  דלא  גיטו 
)כהפנ"י( שאחר שלמדו בני חו"ל בטלה התקנה הראשונה ותקנוה חכמים בשנית רק 
גבי דבר המצוי. וממילא גם הפקח ונתחרש יהיה חייב לומר אם לא שהיה אנוס ואינו 

קצת  אחר  בסגנון  זה  תי'  אברהם  ובברכת   )7
וכתב, דתקנה תקנו שוב בי"ד לכלל ישראל דבעינן 

דהתקנה  וגזור  הדור  ואח"כ  ובפ"נ.  בפ"נ  למימר 
תהיה רק בדבר המצוי בלבד.
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יכול. ובעל נמי י"ל דמעיקרא לא היה נכלל בגדר דהתקנה, דכיון שמינקט נקיט בידיה 
לא אתי ומערער על הגט.

תקנוה  דלא  וכתב  בשליחות",  תחלוק  התקנה “שלא  בענין  תוס' שחילק  הנה  אך 
התקנה  שבטלה  הפנ"י  שכתב  לסברא  שמתאים  י"ל  שיכול -  דשליח  בגדר  אלא  רבנן 
ונתחרש  הפקח  אין  שלתוס'  דזה  בלבד,  המצוי  בדבר  אך  שוב  חכמים  גזרוה  ואח"כ 
חייב לומר, הוא כיון שמילתא דלא שכיחא הוא, והרי כשגזרו רבנן התקנה בשנית גזרו 
רק בדבר המצוי. ולכן לשיטתו מפליג בין השלוחים וס"ל דאין התקנה עומדת אלא 

בשליח דיכול – דבר המצוי.

וגבי בעל נמי יש לומר דלא הוי בגדר דשליח כלל. ואם יקשה לך מדוע מקשה הגמ' 
גבי הבעל מהדין והתקנה “שלא תחלוק בשליחות" - לכך מסביר תוס' דהקושיא על 
ענין הבעל לא הויא אלא מהענין הראשון “שמא יחזור הדבר לקלקולו". וזה שהבעל 
יצא גם מכלל החשש שיחזור הדבר לקלקולו ופטור לגמרי מאמירה הוא, כיון שגבי 
בעל באמת אין כלל מה לחשוש שהרי “מינקט נקיט בידיה" ולא יבוא להוציא לעז כלל 

על הגט שהוא בעצמו הביא ממדה"י.

ח
הדוחק בביאור הנ"ל

“שלא  הענין  של  השני  בחלקו  הגמ'  מהמשך  הלזה  הביאור  בכל  קשה  הנה  אך 
תחלוק בשליחות":

מצד  שכיחא  דלא  אע"ג  חייבת  אשה  אמרינן  כדהכא( דאי  )ע"ד  קשה  נמי  דהתם 
דלא  ממדה"י  הגט  את  שהביאו  בשנים  מדוע  א"כ  בשליחות",  תחלוק  “שלא  התקנה 
שכיחא יהיו פטורים מאמירת בפ"נ ובפ"נ, דלכאורה יתחייבו אף הם מצד הדין והתקנה 

“שלא תחלוק בשליחות"?

ומתרץ שם התוס', דכל תקנה זו “שלא תחלוק בשליחות" לא קאי מעיקרא אלא 
השליחות  בדיני  לחלק  אפשר  שהביאו  שלוחים  בשני  אבל  גט,  המביא  אחד  בשליח 

ולומר שיהיו פטורים.

סוגי  בכל  שייכת  דהתקנה  נתבאר  לעיל  דברש"י  רש"י,  לשיטת  להקשות  ויש 
ומשמע  אונסו.  מחמת  יכול  שאינו  שליח  יצא  זה  שמכלל  ורק  למיניהם,  השלוחים 
דכאשר אין לשליח אונס אין לחלק כלל בין סוגי השלוחים ותמיד חייבים לומר בפ"נ 
שלוחין  בב'  מיירי  הכא  הרי  קשה:  וא"כ  בשליחות",  תחלוק  “שלא  הדין  מצד  ובפ"נ 

שהביאו שודאי אינם אנוסים ויכולים לומר בפ"נ ובפ"נ, ולפי זה מדוע פטורין?

חכמים  תקנת  כלל  בטלה  דלא  רש"י  לשיטת  ילפינן  לעיל  דהרי  קשה,  וביותר 
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דבר  בין  מחלק  שאינו  לכך  הטעם  וזהו  בראשונה.  כשהיתה  תמיד  ונשארה  הקדומה 
המצוי לדבר שאינו מצוי ומחייב לכולם באמירה. אך לפי זה קשה בביאורו דלכאורה 
בתקנה צריך להיות כלול לחיוב גם המקרה דב' שלוחין שהביאו הגט )דזהו החילוק 
לקיימו.  בפנינו  הן  שמצויין  כיון  לומר  צריכין  לא  דלרבא  לרבא,  רבה  בין  והנפק"מ 
משא"כ לרבה שחייבין שהרי גם שלוחים אלו בכלל בני חו"ל שלא בקיאין בלשמה(, 
וא"כ מהו שאסקינן בגמ' דב' שלוחין מילתא דלא שכיחא הוא, דלכאורה מה בכך שלא 

שכיחי, הרי רבנן בגזירתם גזרו על הכל?

ט
הביאור בכל זה

ויש ליישב זה ובדוחק עכ"פ, דהנה בשאלת שמואל מרב הונא אי ב' שלוחין חייבין 
או פטורין )דסברא לומר שחייבין שהרי לא חילקו בשליחות. וסברא לומר שפטורין 
יאמרו  אילו  צריכין, ומה  “אין  השיב  הונא  שרב  שלמדו(, מצינו  בלאחר  דמיירי  כיון 
לשמואל  הונא  רב  השיב  לא  מדוע  קשה  ולכאורה  מהימני?",  לא  מי  גרשה,  בפנינו 
ש"אין צריכין" בסברא דכיון שב' שלוחין מילתא דלא שכיחא היא לא גזור בה רבנן, 

וכדאסקינן בסוף הענין שם.

אלא שכוונתו להשיב בפשיטות, דכיון שמיירי בלאחר שלמדו, א"כ מה מקום עוד 
לספק, וודאי שפטורין הן. דלא זו בלבד שהן ב' שלוחין המביאין את הגט ומעיקרא 
דדינא נאמנים לכרות לאשה הגירושין על ידן, אלא אף זאת שמיירי בלאחר שלמדו, 
וא"כ אין שום סברא בעולם לומר שחייבין. ובדוגמת בעל שהביא גיטו שפרש"י להדיא 
שפטור מלומר בפ"נ ובפ"נ מחמת שמעיקרא לא נכלל בתקנת חכמים זו, ועד"ז י"ל גם 
בב' שלוחין לרש"י, שהטעם לכך שיהיו פטורין, הוא כיון שמעיקרא דדינא אין סברא 

בעולם לומר שיתחייבו.

)משא"כ שליח שאינו יכול, שהטעם ע"ז שפטור הוא מחמת אונסו בלבד(. 

ובמהלך דברי הגמ' שם י"ל דהמקשן לא ידע דמיירי בלאחר שלמדו, ולכן התחיל 
י"ל  היא,  שכיחא  דלא  מילתא  שלוחין  שב'  דמסקינן  ולבסוף  בענין.  בשקו"ט  ופתח 
דנקודת הביאור היא דמיירי לאחר שלמדו, דאל"כ מה אכפת לן דמילתא דלא שכיחא 
היא כיון שלא חילקו רבנן בשליחות. וכאן הבין המקשן דע"כ מיירי בלאחר שלמדו 

ומכיון שאין סברא בעולם לחייבן, יהיו פטורין.
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"איתחזק איסורא דא"א – הוי דבר שבערוה"

 הרב חיים יצחק אייזיק לנדא*
ר"מ בישיבה

א 
הצ"ב בתירוץ התוס' על ב' הטעמים בגמ'

איתא במתניתין ריש מס' גיטין )ב, א( "המביא גט ממדינת הים צריך לומר בפני 
נכתב ובפני נחתם", ובגמ' "רבה אמר לפי שאין בקיאין לשמה", ומקשינן בגמ' מדוע 
נאמן ע"א להעיד ע"כ, ולא בעינן ב' עדים ככל עדויות שבתורה, ומשני "עד אחד נאמן 
באיסורין". ופריך דלכאורה הא דנאמן עד אחד באסורין הוא רק כאשר "לא איתחזק 
איסורא, אבל הכא דאיתחזק איסורא דאשת איש הוי דבר שבערוה, ואין דבר שבערוה 

פחות משנים". ותירצו "רוב בקיאין הן וכו'".

לשני  אנו  צריכים  דלמה  הם,  תמוהים  וכו'"(  הכא  )"אבל  הגמ'  דברי  ולכאורה 
דבר  "הוי  ב.  נאמן.  אחד  עד  אין  שלכן  איש"  דאשת  איסורא  "איתחזק  א.  הטעמים: 
שבערוה" ואין בכוחו של העד אחד להעיד ע"כ, דלכאורה מדוע אין אנו מסתפקים 

באחד מהם בלבד?

ובשאר  דהיות  ותירץ  זו,  שאלה  על  נעמד  שבערוה'  דבר  'הוי  ד"ה  בתוס'  והנה 
)ביבמות( אי מהימן עד אחד להעיד על אף ש'איתחזק איסורא  לן  איסורין מספקא 
ולאו בידו הוא' אם לאו, ע"כ הוסיפה הגמ' גם הטעם ד"הוי דבר שבערוה, ואין דבר 
יוקשה  עדיין  איסורא',  ב'איתחזק  נאמן  יהיה  ע"א  אם  דגם  משנים",  פחות  שבערוה 

אמאי לא בעי שניים מצד 'דבר שבערוה'. 

אך לכאורה עדיין קשה: א. דאמנם חלוקות הדיעות )ביבמות( לגבי נאמנותו של 
עד אחד במצב ד'איתחזק איסורא', ברם הרי קיימא לן להלכה1 כהדיעה שאינו נאמן, 
ומדוע )לתירוץ התוס'( מתחשבת הגמ' דידן בדיעה זו עד כדי שלא מסתפקת בדין 

*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה. נרשם ע"י א' 
מחברי המערכת.

1( יו"ד סי' קכז סע' יג ובהג"ה שם.
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של 'איתחזק איסורא ולאו בידו' שאז לא יהיה נאמן, ומוסיפה גם הטעם ד'הוי דבר 
שבערוה'?

 ב. קשה )וכדברי המהר"ם שיף )ד"ה 'מספקא לן'( על התוס'( דלכאורה מה תירוץ 
שבערוה"  דבר  ד"הוי  הב'  בטעם  הגמ'  הסתפקה  לא  מדוע  יקשה  עדיין  שהרי  הוא, 

בלבד, והוצרכה להביא אף את הענין של 'איתחזק איסורא דא"א"?

ב
ביאור ה'בית אהרן' והדוחק בדבריו

והנה על הקושיא הב' כתב ה'בית אהרן', וזהו תוכן דבריו:

דהנה רש"י בד"ה "ע"א נאמן באיסורין" כתב וז"ל: "שהרי האמינה תורה כל אחד 
ואחד מישראל על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל ניקור הגיד והחלב".

ובתוס' כתב על דברי רש"י, וזהו תוכן דבריו: דלכאורה לא הוי לי' לרש"י להביא 
שהאמינה  דזה  ו'תרומה',  'שחיטה'  את  איסורא'  ב'איתחזק  דע"א  לנאמנות  כדוגמא 
תורה כל אדם בהני תרי, הוא משום דחל עליהם הגדר ד'בידו', והיינו, דהיות שביד 
שיביאנו  ע"י  ואם  עצמו  ע"י  אם   – מאיסורם  ולהוציאם  לתקנם  עליהם  המעיד  העד 
לאחר שיתקנו – וכגון בשחיטה דביד כל אדם ללמוד היאך שוחטין, או ליתן לשוחט 

שישחט וכיו"ב, לכן האמינה תורה כל אדם בשחיטה ותרומה.

ועד"ז י"ל גם הכא, דבאמת מביאה הגמ' רק טעם א' והוא ד'הכא איתחזק איסורא 
הגדר  ע"ז  חל  מ"מ  איסורא'  איתחזק  ש'הכא  דאע"ג  לומר  וניתן  דהיות  אלא  דא"א'. 
'לשמה'2,  הגט  שיכתוב  לסופר  לומר  הגט  את  המביא  השליח  וביד  היות  ד'בידו', 
א"כ, כשם שגבי 'שחיטה' כיון שביד האשה ללמוד דיני ומלאכת השחיטה הוי הדבר 
'בידה' ולכן נאמנת עליהם, א"כ נאמר גם הכא שהיות וביד השליח ללמד לסופר הדין 
דבעי 'לשמה' בגט אשה ולכן הוי 'בידו', ממילא הגם ש'איתחזק האיסור', יהיה הע"א 
גם  למיכתב  ובעי  איסורא'  איתחזק  ד'הכא  בטעם  לגמ'  סגי  לא  ולכן  בעדותו.  נאמן 
הטעם ד"הוי דבר שבערוה, ואין דבר שבערוה פחות משנים", דמצד ה'דבר שבערוה' 

שבאיסור, ודאי לא סגי בע"א ובעינן שניים.

אך תירוץ זה אינו נראה, משום שהגדר ד'בידו' הכא אינו מבוסס דיו, דהרי לכאורה 
ענין זה ש'בידו' לומר לסופר שיכתוב הגט 'לשמה' אינו בידו דהשליח המביא הגט, 

נכתב  לא  שמא  שחיישינן  הסיבה  כל  דהרי   )2
הגט 'לשמה' הוי משום דאינם בקיאין בדין זה, אך 

שיכתוב  הוא  ודאי  לסופר  השליח  ילמדהו  כאשר 
הסופר 'לשמה'.
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אלא צריכה להיות ע"י אמירתו של הבעל לסופר שיכתוב עבורו הגט, וא"כ הרי זה ביד 
הבעל ולא ביד השליח.

 והדרא קושיא לדוכתא, מדוע מביאה הגמ' ב' טעמים ולא סגי באחד בלבד? 

ג
ביאור עפ"י דברי ה'תשובות מיימוני'

ה'דבר  כאשר  רק  נאמר  משנים"  פחות  שבערוה  דבר  ש"אין  דהדין  אפ"ל  והנה 
ב'דבר  גם  אזי  איסור'  'חזקת  אין  כאשר  אך  איסורא',  כש'איתחזק  הוא  שבערוה' 

שבערוה' לא בעינן ב' עדים.

ומבאר ה'בית אהרן' בסברת הדבר, דהרי בממון הדין הוא שכשיש 'חזקת ממון' 
צריך ב' עדים להוציאו מחזקתו ולא מהני ע"א. וכיון דהמקור להא דב'דבר שבערוה' 
בעי שנים הוא דילפינן "דבר דבר מממון", הלכך נילף מממון אף לדיני ערוה שרק 
כאשר 'איתחזק איסורא' אזי צריך ב' עדים להוציאו מחזקתו ולא סגי בעד אחד להתיר, 

אבל היכא דליכא חזקה של 'דבר שבערוה' לא בעי שניים. 

האשה  וקידש  טעה  השליח  שכאשר  מיימוני',  ה'תשובות  כתב  לדבר  וכראיה   
לפלוני  לקדשה  היתה  וכוונתי  בידי  נפלה  טעות  לומר  יכול  לפלוני,  במקום  לעצמו 
ונאמן בדבריו, ויכול עתה לקדש האשה לשלחו ולא תהיה האשה צריכה לגט מהשליח. 

דלכאורה מדוע נאמן, והרי הוי 'דבר שבערוה' ו"אין דבר שבערוה פחות משנים"?

ומבאר שהדין ד"אין דבר שבערוה פחות משנים" הוא רק כאשר 'איתחזק איסורא' 
ואנן בעינן לעקור ה'דבר שבערוה', אבל הכא דהשליח טעה בקידושין, א"כ מלכתחילה3 
לא היה כאן גדר של 'איתחזק איסורא' שהרי לדבריו לא היו דברים מעולם )דטעות 
הוו(, וממילא אף דהוי 'דבר שבערוה' יהיה השליח נאמן להעיד שטעה ואף גט לא 

בעינן מיני'.

והנה מדברי ה'תשובות מיימוני' נתבאר שהדין ד"אין דבר שבערוה פחות משנים" 
הוי דוקא היכא ד'איתחזק איסורא', ועדות הע"א צריכה לעקור מצב זה. וא"כ ע"פ כ"ז 
מובן מדוע לא הסתפקה הגמ' בטעם ד'הוי דבר שבערוה' והוסיפה הטעם ד'איתחזק 
איסורא דאשת איש', משום דהדין ש"אין דבר שבערוה פחות משנים" הוא רק כאשר 

'איתחזק איסורא'. 

3( אף דלכאורה היתה האשה מוחזקת בתחילה 
'אשת איש' ואסורה לכל העולם, מ"מ הרי  בתורת 

ע"י עדות השליח התברר מלמפרע שהקידושין לא 
חלו מתחילה ואין כאן הגדר ד'איתחזק איסורא'.
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ד
דחייה לביאור זה ממשמעות דברי תוס'

והנה בתוס' ד"ה 'עד אחד נאמן באיסורין' )הראשון( מביא שהמקור לדין 'עד אחד 
נאמן באיסורין' נלמד מדין 'נדה' שראויה להעיד ע"ע 'טהורה אני', וממנה ילפינן לכל 
התורה כולה שע"א נאמן, והקשו התוס' הרי נדה בחזקת טומאה היא, ומדוע נאמנת 

להעיד ע"ע שטהורה היא, הרי הוא נגד 'איתחזק איסורא' שע"א אינו נאמן.

ומבאר התוס' דילפינן הא מקראי, דכתיב "וספרה לה" שהיא סופרת לעצמה, ומכך 
לומדים חידוש בנוגע לנדה שנאמנת להעיד ע"ע שטהורה היא, ומנדה נלמד כך לכל 

שאר האיסורין דעד אחד נאמן.

ומקשינן, דא"כ נלמד מהדין דנדה דאף כאשר 'איתחזק איסורא' יהיה ע"א נאמן 
דגם  א.  טעמים:  ומשני  איסורא'  ד'איתחזק  הגדר  אין  דנדה  דבהדין  ומשני,  להעיד. 
כשרואה דם הרי עתידה היא להפסיק לראות, וממילא לא 'איתחזק איסורא', ב. גם 
כאשר טמאה היא, הרי בידה לטבול וליטהר. ומכך מסיק תוס' דבדין דנדה אין הגדר 

ד'איתחזק איסורא'.

והנה בתוס' ד"ה 'הוי דבר שבערוה' פריך4 דאם בכל האיסורין הוי 'עד אחד נאמן 
ד"וספרה  קראי  בעינן  אמאי  הוא',  בידו  ולאו  איסורא  'איתחזק  כאשר  גם  באיסורין' 
לה". דלכאורה תהיה הנדה נאמנת להעיד ע"ע כמו כל ע"א שנאמן להעיד באיסורין?

ד"וספרה  נילף מקראי  לא  דאם  היינו  דבר שבערוה",  כמו  דחשיב  "דס"ד  ומשני 
לה", סד"א דשונה הדין בנדה משאר כל האיסורין, שכן נדה 'הוי דבר שבערוה' שאינו 
בפחות משנים, ולכך בעינן הקרא ד"וספרה לה" למילף שנדה אינה כדין 'דבר שבערוה' 

ומותרת להעיד ע"ע.

ובסגנון אחר, הצורך בקרא ד"וספרה לה" הוא רק בכדי שלא נעמיד הדין דנדה 
כשאר כל דבר שבערוה שדינו בב' עדים.

ומכל הנ"ל משמע, דלדעת תוס' אף דבדין דנדה לא 'איתחזק איסורא' כלל5, מ"מ 
ניתן לומר שלא תהיה נאמנת להעיד ע"ע מצד הדין ד'הוי דבר שבערוה' המצריך ב' 

עדים. 

4( גבי תירוצו על הא דקשיא לן מדוע הביאה 
דאשת  איסורא  ד'איתחזק  הטעמים  ב'  את  הגמ' 
ואין דבר שבערוה פחות  ו'הוי דבר שבערוה  איש' 
משניים'. וראה בארוכה לעיל סע' א', דהיות ובשאר 
עד  מהימן  אם  רבה  בהאשה  לן  מספקא  איסורין 

אחד להעיד אף ש'איתחזק איסורא ולאו בידו הוא' 
דבר  ד'הוי  הטעם  גם  הגמ'  הוסיפה  לכן  לאו,  אם 

שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משניים'.
עתיד  דהרי  דלעיל,  בד"ה  התוס'  כדמייתי   )5

דמה ליפסק. 
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וא"כ נראה דלדעת תוס' חומרת הדין ד'דבר שבערוה' דהוי בב' עדים אינו תלוי 
בגדר ד'איתחזק איסורא' דוקא כדפירשנו לעיל. והדרא קושיא לדוכתא, מדוע הביאה 

הגמ' את ב' הטעמים ולא הסתפקה בטעם ד'הוי דבר שבערוה'?

ה
מחלוקת הרמב"ן והר"ן בזה

והנה מצינו בענין זה מחלוקת הראשונים:

דהנה כתב הרמב"ן להדיא )ד"ה "אבל הכא הא איתחזק איסורא"( ד'בדבר שבערוה' 
אף דלא 'איתחזק איסורא' בעינן ב' עדים6. ובטעם הדבר כתב: דהיות שהתורה חידשה 
כאשר  רק  שייך  זה  דדין  לומר  סברא  אין  עדים,  ב'  בענין  שבערוה  דבר  דבכל  כלל 
היכא  כל  הכי  בלאו  שהרי  זה,  בכלל  רחמנא  חידשה  מה  דא"כ  איסורא',  'איתחזק 

ד'איתחזק איסורא' בעינן ב' עדים.

אמנם הר"ן נקט דרק היכא ד'איתחזק איסורא' י"ל דבעינן ב' עדים. אמנם בסתם 
'דבר שבערוה' דלא 'איתחזק איסורא' הדין נותן דע"א נאמן בעדותו:

דהנה איתא בגמ' מס' קידושין )סג, ב( גבי האומר "קדשתי את בתי ואיני יודע למי 
קדשתיה", דהדין הוא שאסורה לכל העולם דהרי היא בחזקת 'אשת איש', אך כאשר 
בא פלוני ואמר "אני קדשתיה נאמן". ולכאורה תמוה מדוע 'נאמן', והרי קודם עדותו 
'הוי דבר  והרי  וע"י עדותו התירה לעצמו,  היתה האשה אסורה לכל העולם מספק, 

שבערוה' דבעי ב' עדים ולא מהני ע"א?

קודם  שהרי  איסור,  מחזקת  האשה  הוציא  לא  עדותו  שע"י  דהיות  הר"ן,  ומבאר 
היתה אסורה לכל העולם מספק ומותרת לאחד, והשתא נמי הכי הוא, ורק שע"י עדותו 
בירר את הספק והתירה לעצמו, א"כ היות שלא פעל בעדותו נגד 'חזקת איסור', הרי 

עדותו בתור ע"א נאמנת.

ונמצא שלדעת הר"ן רק באופן ד'איתחזק איסורא' בעינן ב'דבר שבערוה' ב' עדים.

ו
סתירה בדברי הרמב"ן והר"ן

אך הנה איתא לקמן )סד, א( "האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם ומת שלוחו 

מדוע  התוס',  שאלת  את  הביא  הרמב"ן  גם   )6
ולא הסתפקה באחד  ב' הטעמים  הגמ' את  הביאה 
מהם בלבד. ומסיק בב' אופנים, או שלא גורס את 

לומר  שנדחק  או  כו',  דבר שבערוה"  "הוי  המילים 
שהגמ' מביאה טעם א' ומוסיפה עליו באופן ד'ועוד 

י"ל', ובכל אופן סובר דאינו ענין המוכרח בסוגיין.
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– אסור בכל הנשים שבעולם, חזקה שליח עושה שליחותו" ופרש"י )ד"ה "אסור בכל 
הנשים"( וז"ל: "שמא זו קרובת ארוסתו שקדש לו שלוחו היא אא"כ חזר שלוחו לומר 
חזר השליח  ולא  היות  כלומר  לך שום אשה",  לא קדשתי  או  לך  פלונית קדשתי  לו 
והודיע מי האישה שקידש לו, אסור בכל הנשים שבעולם מחשש שקרובות ארוסתו 

הם.

לכל  שאסור  דאמרינן  דהא  שבעולם"(  הנשים  בכל  "אסור  )ד"ה  הרמב"ן  וכתב 
הנשים שבעולם זהו רק כאשר קרובותיה של אשה שחוששין שמא אירסה אינן מצויות 
בפנינו7, ברם כאשר כל קרובותיה מצויות בפנינו ומעידות שלא קדשן איש מותר הוא 
לישא אחת מהן, והרי הן נאמנות עדות עצמן משום דע"א נאמן באיסורין8 כאשר לא 
ורק חששא בעלמא הוא, היות  'איתחזק איסורא',  ודאי לא  'איתחזק איסורא', והכא 

שישנה איזו אשה בעולם שכבר נתקדשה לו חיישינן שמא אחת מהן היא.

והקשה ע"כ הר"ן, דלכאורה מדוע יהיו נשים אלו נאמנות להעיד ע"ע ובכך להתירן 
להאי גברא, דמה מקום יש להאמינן משום 'ע"א נאמן באיסורין', דהגם שלא 'איתחזק 

איסורא' הרי הוי 'דבר שבערוה' ואין דבר שבערוה פחות משנים, ומדוע נאמנות.

וא"כ ע"פ כל זה משמע, דלדעת הרמב"ן במקום ד'לא איתחזק איסורא', 'ע"א נאמן 
באיסורין', ואף דהוי 'דבר שבערוה' )כדהכא(, מאחר ולא 'איתחזק איסורא' ע"א נאמן, 

והכלל ד'אין דבר שבערוה פחות משנים' חל רק כאשר 'איתחזק איסורא'.

לא  כאשר  גם  חל  משנים"  פחות  שבערוה  דבר  ד"אין  הדין  הר"ן,  לדעת  אמנם 
'איתחזק איסורא'. 

ולפי"ז קשה מדברי הרמב"ן הכא על דבריו עצמו, שהרי כתב להדיא בסוגיין שהדין 
ד'דבר שבערוה' בעינן ב' עדים הוי גם כאשר לא 'איתחזק איסורא'.

וכן יקשה מדברי הר"ן הכא על דברי עצמו לעיל בדין "קדשתי את בתי ואיני יודע 
למי" שכאשר בא אדם ואומר אני קדשתיה – נאמן אף דהוי ע"א משום דאינו נגד 'חזקת 
איסור'. ולפי דבריו הכא מה לי דאינו נגד 'חזקת איסור', והרי מאחר דהכא הוי 'דבר 

שבערוה' עדיין בעי ב' עדים. 

'חזקת  יש  אשה  דלכל  נקט,  הדבר  ובטעם   )7
פנויה', אמנם היות שיש כאן גם 'חזקה שליח עושה 
שבעולם,  הנשים  אחת  את  קידש  וודאי  שליחותו' 
שאחת  בפנינו  קרובותיה  כל  אין  כאשר  חיישינן 

זה  וממילא במקרה  לו כבר,  מקרובותיה מקודשת 
לא תוכל להתקדש לו.

8( ואף דנשים רבות הן, חשיבי כע"א לכל דבר.
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ז
ב' יסודות כלליים בדינים אלו

ויבואר כ"ז, ובהקדים כמה יסודות בדינים זה: 

דבר שבערוה  ו"אין  איסורא'  ד'איתחזק  היכא  נאמן  ע"א  דאין  אלו  דינים  שני  א. 
פחות משנים" אינם חלים מצד אותו גדר, וחלוקים הם מעיקרן:

הא דאין ע"א נאמן כאשר 'איתחזק איסורא' הוא משום שיש בהדבר 'חזקת איסור' 
והע"א בא בעדותו להתירו, והדין הוא שלא יהיה הע"א חזק להתיר האיסור העומד. 
כלומר היות ויש כאן איסור מוחזק, אין העד אחד יכול לבוא ולהפקיע האיסור הקיים.

נאמן  ע"א  שאין  לא  הוא  משנים,  פחות  שאין  שבערוה'  דבר  ד'הוי  הדין  משא"כ 
ב'דבר  שיהיה  מצב  שינוי  שבכל  בפ"ע  מיוחד  דין  הוא  אלא  ערוה,  מאיסור  להוציא 

שבערוה' בעינן ב' עדים ולא סגי בע"א.

ב. כלל זה ד"אין דבר שבערוה פחות משנים", הוא רק כאשר קאי מילתא ב'ודאי 
ערוה', אך כאשר יש חשש )וספק( ערוה בלבד, גם ע"א יכול להעיד ב'דבר שבערוה'. 
וכפי שמצינו ב'דיני ממון'9 דבעינן ב' עדים רק כאשר עסקינן ב'ודאי ממון', אך אינו כן 

כאשר אית לן 'ספק ממון', דאז סגי בע"א.

ח
יישוב דעת הראשונים

עפ"ז יבואר כל הני מילי דקשיא לן לעיל:

בהא דאמרינן לעיל )ס"ד( "קדשתי את בתי ואיני יודע למי קדשתיה, ובא פלוני 
האשה  היתה  עדותו  קודם  והרי  נאמן,  מדוע  לן  דקשיא  נאמן",  קדשתיה  אני  ואמר 
'הוי דבר שבערוה'  אסורה לכל העולם מספק, ורק ע"י עדותו התירה לעצמו, והרי 

דבעי ב' עדים ולא מהני ע"א?

אלא משום דהדין ד'דבר שבערוה אין פחות משנים' הויא רק כאשר פעולת העדות 
אין פעולת הע"א משנה דבר בדבר ערוה,  היא לשנות את מצב הערוה, אך בנדו"ד 
שהרי גם לפנ"ז היתה האשה אסורה על כל העולם ומותרת לאיש אחד, וגם השתא 
התירה  שבעדותו  ורק  לאחד,  ומותרת  העולם  לכל  אסורה  הערוה  עדותו(  )לאחרי 

לעצמו ע"י הבירור שהוא זה שקידשה.

אולם בדין שהובא לעיל בשם הרמב"ן והר"ן בדין ש'כל קרובותיה' מצויות בפנינו 

9( דמהתם ילפינן הדין ד"אין דבר שבערוה בפחות משניים" בהיקש ד"דבר־דבר".
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ומעידות שלא קדשן איש, הרי ע"י עדותן )דהוי כמו ע"א( משתנה מצב הערוה שלהן, 
דמקודם שהעידו היו אסורות לאיש זה מחשש קירבה והיה עליהם דין איסור ערוה, 
ד'דבר שבערוה'  בגדר  והיות שהוי  לו.  עצמן להתקדש  התירו  לאחר שהעידו  ואילו 

דאין פחות משנים, ועדותן הויא כעדות ע"א – אינן נאמנות.

הנשים  אלו  יהיו  מדוע  שהקשה  בקושייתו,  התם  הר"ן  לשון  יותר  יומתק  ועפ"ז 
נאמנות להעיד ע"ע ובכך להתירן להאי גברא, דמה מקום הכא להאמינן משום 'ע"א 
דבר  ו"אין  שבערוה'  'דבר  הוי  הרי  איסורא'  'איתחזק  שלא  דהגם  באיסורין',  נאמן 

שבערוה פחות משנים", ומדוע נאמנות.

איסורא'  'איתחזק  לא  דהתם  דאע"ג  הר"ן,  דעת  היטב  מבואר  הנ"ל  ביאור  ועפ"י 
'דבר  דהוי  משום  נאמנות,  אינן  אעפ"כ  כע"א,  בעדותן  דנאמנות  צ"ל  היה  וממילא 
שבערוה' ולא סגי בע"א, כלומר היות שמשנות בעדותן את מצב דין הערוה שלהם, 

אינן נאמנות בגדר ע"א משום דהוי 'דבר שבערוה' ובעינן ב' עדים.

ט
ביאור דברי התוס' ופשט דברי הגמ'

בגדר  הנדה  שאין  אף  דלשיטתו  'נדה',  בדין  דלעיל  תוס'  דעת  ג"כ  יבואר  ועפ"ז 
ד'איתחזק איסורא'10, כיון שעתידה לפסוק דמה, אך הוי ודאי 'דבר שבערוה', דהרי 
קודם העדת הנדה 'טהורה אני' עומדת בטומאתה, וע"י העדתה ע"ע מטהרת, ולכן הוי 

'דבר שבערוה' דאין בפחות משנים.

 וממילא הוה סד"א דאין הנדה נאמנת להעיד ע"ע כמו שאר כל 'דבר שבערוה' 
דבעי ב' עדים, וזהו דבעינן לקרא ד'וספרה לה', דקמ"ל דבנדה יש דין מיוחד דתהא 

נאמנת להעיד ע"ע. 

ולפי"ז יתבאר ג"כ פשט דברי הגמ', דהא דפרכינן דלכאורה נאמנותו של עד אחד 
באסורין היא רק כאשר לא 'איתחזק איסורא' אבל בנדו"ד שהשליח מקיים הגט ע"י 
אמירתו 'בפ"נ ובפ"נ', הרי כבר "איתחזק איסורא דאשת איש, הוי דבר שבערוה ואין 

דבר שבערוה פחות משנים",

דהכוונה בזה היא, דהיות שאשה זו מוחזקת לנו כ'אשת איש' ודאי, א"כ הוי בגדר 
איסורא  "איתחזק  התיבות  משמעות  אחר,  ובאופן  עדים.  ב'  דבעי  שבערוה'  ד'דבר 
דא"א" אינו על הענין שיש פה 'חזקת איסור' )עם היות שגם זה ישנו( ולכן לא יהיה 

דגם  א.  משום:  בארוכה  לעיל  וכמובא   )10
לראות,  להפסיק  היא  עתידה  הרי  דם  כשרואה 

וממילא לא 'איתחזק איסורא', ב. גם כאשר טמאה 
היא, הרי בידה לטבול וליטהר. 
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הע"א נאמן, אלא על כך שקיימא לן דאשה זו מוחזקת כא"א ודאי11, וממילא הוי 'דבר 
שבערוה' דאין פחות משנים ולא יהיה השליח נאמן כשיאמר 'בפ"נ ובפ"נ'. 

ועפ"ז, יתבהר גם הא דקשיא לן בגמ' מדוע נקטה הגמ' ב' טעמים )א. "איתחזק 
איסורא דאשת איש" שלכן אין עוד עד אחד נאמן, ב. "הוי דבר שבערוה" ואין בכחו 

של העד אחד להעיד ע"כ( ומדוע לא נקטה הגמ' אחד מהם בלבד?

ומעתה יובן, דאין אלו ב' טעמים שונים, אלא הם היינו הך: דהיות שמוחזקת לנו 
כ'אשת איש', ממילא כאשר מגיע השליח לשנות את ה'דבר ערוה' ולהתירה ע"י קיום 

הגט, הרי "הוי דבר שבערוה, ואין דבר שבערוה פחות משנים" ולאו כל כמיניה.

י
הביאור בדברי ה'תשובות מיימוני'

ובזה יובן בעומק יותר מה שכתב ב'תשובות מיימוני' )דלעיל( בדין שליח לקידושין 
לקדשה  היתה  וכוונתי  בידי  נפלה  טעות  לומר  שיכול  לעצמו,  האשה  וקידש  שטעה 
לפלוני ונאמן בדבריו, ויכול עתה לקדש האשה לשלחו ולא תהיה האשה צריכה לגט 

מהשליח.

דמקודם ביארנו בדברי ה'תשובות מיימוני' דמשום שקידושיו היו קידושי טעות 
ממילא לא היה מלכתחילה 'איתחזק איסורא' ונאמן בדבריו אף דהוי ע"א.

אך ע"פ מה שנתבאר, אפ"ל בדבריו שהיות וקידושיו היו קידושי טעות, ממילא לא 
חל עליהם הגדר ד'דבר שבערוה', שהרי לפי דבריו שטעה לא חל דין 'ערוה' כלל, וא"כ 
אינו משנה ה'דבר ערוה' שבזה, ולכן נאמן אף שהוא רק ע"א, מאחר שאין זה נחשב 

לעדות ב'דבר שבערוה' שאינו פחות משני עדים.

11( וזה שמביא "איתחזק איסורא דא"א", הוא מאחר שבפועל אשה המוחזקת כא"א הוי איסור מהתורה, 
אך לא זהו עיקר הענין. 
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עפר חו"ל הבא בספינה

הרב חיים יצחק אייזיק לנדא*
ר"מ בישיבה

א
סוגיא דעפר חו"ל הבא בספינה

איתא במתני' )גיטין ב, א( “המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני 
נחתם" בבי"ד.

ס"ד  וקא  בספינה,  )שנכתב  בספינה  גט  המביא  חדא  “תנא  ב(  )ז,  בגמ'  ופרכינן 
ואין  יבשה  דרך  מביאה  )כאילו  בא"י  כמביא  רש"י(  קאמר.  ישראל  דארץ  דבנהרות 
צריך לומר בפני נכתב. רש"י(. ותניא אידך כמביא בחו"ל )שהנהר אין לו תורת יבשה 
יהודה, הא רבנן. דתנן, עפר  ר'  לכל תורת הארץ. רש"י(. א"ר ירמיה לא קשיא, הא 
חו"ל הבא בספינה לארץ, חייב במעשר ובשביעית. א"ר יהודה אימתי בזמן שהספינה 

גוששת )נוגעת בקרקע( אבל אין הספינה גוששת, פטור".

ולאחר מכן ממשיכה הגמ' ומביאה עוד דין השנוי במחלוקת זו: “א"ר זירא עציץ 
נקוב המונח על גבי יתדות באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן וכו'".

ויש להקשות בראייתו דר' ירמיה ממתני' דמעשר ושביעית, דלכאורה מה מקום 
ושביעית  ולתלות המחלוקת דמעשר  ושביעית  לענין מעשר  גיטין  יש להקיש מענין 

בב' הברייתות,

ששם  כיון  הוא  בדעותיהם,  התנאים  חלוקים  ושביעית  שבמעשר  מה  כל  דהרי 
הדיון הוא בנוגע ליניקת הצמחים מן הקרקע, דכיון שהקרקע היא קרקע ארץ ישראל 
וחייבים הצמחים הגדלים בה במעשר ובשביעית מצד יניקת חיותם, לכן מבעי לן אי 
צמחים הגדלים בעפר חו"ל ובתוך ספינה הנמצאת בא"י הוי יניקתם מן הקרקע דא"י 
מן הקרקע  יניקה  אין להם  ולר"י  וחייבים;  א"י  יניקתם מקרקע  הוי  לאו, דלרבנן  אי 

באופן זה )אלא רק כשתהיה הספינה גוששת(,

*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נרשם ע"י א' מחברי המערכת.
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מה  כל  דבגיטין  חלוקים,  התנאים  שיהיו  לומר  סברא  כלל  אין  גיטין  גבי  אמנם   
דבעינן הוא אי כתבום בא"י או בחו"ל, וכיון שנהרות אלו הינם מא"י, א"כ לכו"ע ודאי 

נהרות דא"י כקרקע דא"י לענין זה, ולא בעי למימר בפ"נ ובפ"נ.

ב
קושיא על דברי התוס' בדין דעליה

והנה התוס' )ד"ה “הא ר"י"( ע"ד קושיא זו הקשו:

“ואם תאמר ומה ענין גט אצל מעשר? אטו המביא גט בעלייה בארץ ישראל יחשב 
כמביא בחוצה לארץ, משום דעפר הבא שם מחוצה לארץ פטור ממעשר? ואומר ר"י 
דלא דמי דעלייה קרקע שתחתיה בר זריעה היא, וראוי להתחייב במעשר ושביעית מה 

שאין כן בספינה".

והיינו, דלכאורה לפי דברי הגמ' שדיני א"י שווים לענין מעשר וגיטין, קשה דא"כ 
נפקא לן דבצמחים הגדלים בעפר חו"ל הנמצא בעליה, צ"ל שיהיו פטורין מן המעשר 
ומן השביעית, דהרי זהו עפר חו"ל שאינו מחובר לעפר א"י, וכן בענין גיטין צ"ל, שגט 

הנכתב שם נילף דבעי למימר בפ"נ ובפ"נ אע"ג דהוא בא"י.

ומשני התוס', דבאמת גבי עלייה בארץ ישראל כיון שתחת עלייה זו ישנה קרקע 
א"י הראויה לזריעה ולהתחייב בתרו"מ ושביעית, לכן יהיה דין הגט שנכתב בעלייה זו 

כדין קרקע א"י, ולא בעי למימר בפ"נ ובפ"נ.

משא"כ גבי ספינה, דכיון שקרקע הנמצאת תחתיה בים אינה ראויה כלל לזריעה 
א"י  )קרקע(  ולאו שם  ובשביעית,  חייבת במעשרות  אין אפשרות שתהיה  ולכן  וכו', 
עליה. וה"ה גבי גיטין, דכיון שאין קרקע זו שבים קרויה א"י לענין מעשר ושביעית, 

לכן גם גט זה הנכתב בספינה, בעי למימר בפ"נ ובפ"נ. ע"כ תוכן דברי התוס'.

בגט  ובפ"נ  בפ"נ  דין  תולה  עדיין  דבריו  לפי  דגם  להבין,  צריך  עדיין  ולכאורה 
בעינה  הגמ'  דברי  על  העיקרית  הקושיא  וא"כ  ושביעית,  בתרו"מ  החיוב  באפשרות 
עומדת, דמה הסברא להקיש מענין גיטין לענין מעשר ושביעית, דענין מעשר ושביעית 
תלוי ביניקת הצמחים מהקרקע, וענין גיטין )לגבי אמירת בפ"נ ובפ"נ( תלוי בגבולות 
א"י )דהיינו לא בקשר בין הגט לקרקע כ"א במיקום הגט אי ישנו בתוך גבולות א"י או 

לאו(.

ג
הצ"ב בשיטת הרמב"ם גבי הגדל בספינה

והנה כ' הרמב"ם )הל' תרומות פ"א הכ"ג( וז"ל: “עפר חוצה לארץ שבא בספינה 
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לארץ: בזמן שהספינה גוששת לארץ – הרי הצומח בו חייב בתרומה ומעשרות ושביעית 
כצומח בא"י עצמה".

והיינו, שבמקרה דמשנתנו פסק הרמב"ם כדעת ר"י שרק בזמן שהספינה גוששת 
ומחוברת לקרקעית הים יהיו הצמחים הגדלים בה חייבים מעשרות ושביעית כבא"י1.

או  הרבים  ברשות  “הנוטע  וז"ל:  הרמב"ם,  כתב  ה"ה(  )פ"י  שני  מעשר  בהל'  אך 
בספינה, והעולה מאליו ברשות היחיד, ועכו"ם שנטע בין לישראל בין לעצמו, והגזלן 

שנטע חייבין בערלה וברבעי".

חייבין  סתם,  בספינה  הגדלים  דצמחים  היא,  הרמב"ם  דכוונת  בפשטות  ונראה 
בערלה ורבעי ככל הגידולין שבא"י, ולא חילק בענין זה אי הויא הספינה גוששת אי 

לאו.

וז"ל: “הגדל בעציץ אף על פי שהוא נקוב,  והנה בהל' ביכורים כתב )פ"ב ה"ט( 
והגדל בספינה אינו מביא ממנו כל עיקר, שנאמר בארצם".

להביאו  שצריך  בא"י  כגידול  נחשב  בספינה  הגידול  אין  ביכורים  שגבי  והיינו 
כביכורים לביהמ"ק, שזהו לכאורה בסתירה למ"ש גבי מע"ש ורבעי שהגדל בספינה 
גוששת  בין  מחלק  אינו  שבשתיהם  ועוד  ורבעי.  בערלה  ויתחייב  בא"י  כגדל  חשיב 
לשאינה גוששת משא"כ בהלכות תרומות שאומר שרק כשהספינה גוששת חשיב כא"י.

וא"כ צריך להבין מהי דעת הרמב"ם גבי הגדל בספינה.

ד
ביאור ה'משנה למלך' בשיטת הרמב"ם

ולכאורה צריך לומר דבאמת אין קושיא מהל' ביכורים, דהתם כ' הרמב"ם להדיא 
הטעם שלא מחלק בדיני ספינה )אי הוי גוששת, אי לאו( שהרי “נאמר בארצם", והיות 

הרמב"ם  שפסק  מהו  תמוה  ולכאורה   )1
בפשיטות כדעת ר"י, דהא קיימא לן להדיא ד"יחיד 
ורבים הלכה כרבים" )ברכות ט, א וש"נ(, ובנדו"ד 
הול"ל דהלכה כרבנן דלא שנא גוששת לא שנא לא 

גוששת, חייב במעשר ושביעית.
ר"י במשנה  בא  דלא  דס"ל להרמב"ם  י"ל  אלא 
זו לחלוק ולומר דעתו, אלא לפרש מילתא דרבנן, 
בספינה  שבא  חו"ל  עפר  חכמים  שאמרו  מה  דכל 
לארץ, הצומח בו חייב במעשר ושביעית, זהו דוקא 

כשהספינה גוששת ומחוברת לקרקעית הים.

)מס'  המשניות  בפירוש  להדיא  הרמב"ם  וכ"כ 
פירותיה  אין  לארץ  “חוצה  וז"ל:  מ"ב(  פ"ב  חלה 
השמטה.  דין  ולא  מעשרות  לא  התורה  מן  חייבין 
וזרע  בספינה  ישראל  לארץ  עפר  משם  הביא  ואם 
בעפר שבאותה ספינה הרי זה חייב בכל המתנות, 
וזה הוא ענין  והוא שתהיה הספינה חוככת בארץ, 
וכבר  עפר.  וגוש  מן  בארץ  נוגעת  כלומר  גוששת, 
אינו  אימתי  יהודה  ר'  שאמר  מקום  שכל  ביארנו 
)ועיין  עליו",  חולק  ואינו  שקדם  למה  מבאר  אלא 

ג"כ תוד"ה “אמר ר"י"(.
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שאין קרקעית הים חשובה ‘ארץ' ממש, הוי טעם לשלילת הבאת ביכורים בכל ספינה, 
ולא פליג בין ‘גוששת' וש'אינה גוששת'.

אמנם גבי הסתירה הנראית ברמב"ם בין הל' תרומות להל' מע"ש, תירץ המשנה 
למלך )בהל' ביכורים שם(:

דמ"ש בהל' תרומות שדוקא ספינה הגוששת חייבת בתרומה כדין א"י, זהו כאשר 
מיירי “בעפר חוצה לארץ )שבא בספינה לארץ(", דכיון שאינו עפר דא"י, מה טעם 

לומר שיתחייב כדיני א"י, אם לא שהספינה גוששת ומחוברת לקרקע.

אמנם בהל' מע"ש קאי הרמב"ם בצמחים הגדלים בספינה ובעפר א"י, דכיון שהוא 
עפר א"י תתחייב הספינה כדיני א"י בכל ענין, ולא שנא אי גוששת, אי לאו.

אך למסקנא דמילתא דוחה המשנה למלך את תירוץ זה: דבאמת אין סברא לחלק 
אינם  א"י  שדיני  דכיון  תתחייב.  ומא"י  הספינה  תתחייב  לא  דמחו"ל  העפר,  במקור 
תלויים אלא בענין היניקה מן הקרקע לבד, ממילא הספק הוא רק אם הצמח יונק מן 
יונק לא חשיב כא"י. וא"כ, מנא לן לחלק  הקרקע או לא, דביונק חשוב א"י, ובאינו 

במקורו של העפר לדינא.

ומחמת קושיא זו כ' ליישב זה באופן אחר, והוא בהקדים החילוק הידוע בין אילן 
לזרעים. דהנה בזרעים הגדלים בעציץ שאינו נקוב ואינו מחובר לקרקע דין הוא שיהיו 
פטורין מן המעשר, דכיון שאין להם שום יניקה כלל מן הקרקע, ה"ה פטורין מדיני 
א"י. אך כל זה הוא רק מדינא דאורייתא, ורבנן גזרו אף בזרעים אלו שיהיו חייבים 

במעשר כדין א"י. 

אמנם, גבי אילן הגדל בעציץ שאינו נקוב, דינא דאורייתא הוא שיתחייבו פירותיו 
במעשר, דכיון ששורשיו חזקים הם עד למאוד ואף עשויים בעתיד לשבור את תחתית 
העציץ ולינוק מן הקרקע, לכן כבר מעיקרא )קודם ששברו והתחילו לינוק( דין הוא 

שיתחייבו פירותיו במעשר.

ועד"ז יש ליישב את שיטות הרמב"ם שפסק בהנוגע לספינה: דבהל' מע"ש ונטע 
היא  אלימה  יניקתם  האילן  של  ששורשיו  האילן,  דין  גבי  הרמב"ם  מיירי  ע"כ  רבעי 
ומסוגלים הם לינוק מן הקרקע שתחת הספינה, לכן הדין נותן שתהא הספינה חייבת 

בדיני א"י בכל ענין, בין גוששת, בין לאו,

משא"כ בהל' תרומות דמיירי הרמב"ם גבי דין הזרעים, דכיון שבעציץ שאינו נקוב 
גוששת  הספינה  הויא  דאי  ופוסק  הרמב"ם  מחלק  לכן  הקרקע,  מן  כלל  יונקים  לא 
אין  גוששת, הרי  ומחוברת לקרקע, ה"ה חשובה כא"י לדין תרומה. אך כאשר אינה 

טעם לחייבה בדיני א"י ופטורה מתרומה.
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ה
הקושי בדברי המשנ"ל

אך לכאורה גם בביאורו של המשנה למלך אי"מ:

דבפשטות כל מה שקיימא לן באילן הגדל בעציץ שאינו נקוב שחייב במעשר, זהו 
רק כאשר העציץ מונח מעל הקרקע ורק אויר מפסיק בינו לקרקע )וכגון עציץ המונח 
על יתדות(, כך שיוכלו שורשי האילן לינוק מן הקרקע דרך אויר המפסיק בין העציץ 

לקרקע.

אך מנא לי' לומר דגם כאשר מיירי בספינה שאינה גוששת ורחוקה מקרקעית הים 
ויש מים המפסיקים בין האילן לקרקעית הים, שיהיה האילן הגדל בה חייב במעשר, 
כלל  פטור  זה  אילן  יהיה  א"כ  אויר,  רק  ולא  המפסיקה  שיש ממשות  כיון  דלכאורה 

ועיקר מדיני א"י )ערלה ונטע רבעי(.

ועוד יש להקשות בסברתו, דמנא לי' למשנה למלך לחלק בדברי הרמב"ם וללמוד 
שבהל' תרומות מיירי הרמב"ם רק בדין זרעים ולא גבי אילן,

דלכאורה מלשון הרמב"ם “עפר חוצה לארץ שבא בספינה לארץ . . הרי הצומח 
בו חייב בתרומה ומעשרות ושביעית" לא נראה כלל שמחלק וקאי גבי זרעים לבד. 
ואדרבה, מכך שלא כתב להדיא דדין זה הוא רק גבי זרעים, מוכח דקאי בהלכה זו גם 

בדין האילן.

ואין לומר דחילוק זה יליף המשנה למלך ממקור דברי הרמב"ם במשנה דמסכת 
חלה )פ"ב מ"ב(, דהתם כתוב רק “עפר חוצה לארץ שבא בספינה לארץ חייב במעשרות 

ובשביעית", וודאי לא מוזכר אפי' ברמיזא ענין חילוק זה שבין זרעים לאילן.

ו
ביאור שיטת הרמ"ם

ונראה לומר הביאור בשיטת הרמב"ם:

דעת הרמב"ם היא כדכתב המשנה למלך מעיקרא, דבאמת יש חילוק בין עפר חו"ל 
ועפר א"י, אך ענין חילוק זה יובן בהקדים העיון בדברי המשנה:

דהנה הל' במשנה הוא “עפר חו"ל הבא בספינה לארץ, חייב במעשר ובשביעית. 
א"ר יהודה אימתי בזמן שהספינה גוששת, אבל אין הספינה גוששת, פטור". וצ"ע מהו 
הל' “אין הספינה גוששת – פטור", דלכאורה הול"ל “אין הספינה גוששת – הוי כעציץ 
שאינו נקוב", דהא קיימא לן דהפטור שבעציץ שאינו נקוב הוא רק מדאורייתא, אמנם 

מדרבנן גם עציץ שאינו נקוב חייב בדיני א"י.
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וא"כ קשה מדוע לא נקטה המשנה “אימתי, בזמן שהספינה גוששת" – והויא כעציץ 
נקוב2, שאז חייבת מדאורייתא. “אבל אין הספינה גוששת" – הויא כעציץ שאינו נקוב 

ש)פטור מדאורייתא ו(חייב מדרבנן?

ומדגישה  נוקטת  המשנה  הרמב"ם:  דשיטת  החידוש  טמון  זה  שבענין  י"ל  אלא 
שהעפר המדובר, בו גדלים הצמחים שבספינה הינו עפר חו"ל, וע"ז קאי ר"י ומפרש 
שהחיוב בעפר זה הוא רק כאשר הספינה גוששת, דאילו לא הייתה הספינה גוששת לא 

הויא לן טעם ומקור כלל לחייב את הגדל בספינה,

דכיון שאינה גוששת ויונקת מן הקרקע, וגם העפר ממנו יונקים הצמחים שבספינה 
הוי עפר חו"ל, מאיזה טעם נחייב הצמחים בדיני א"י. אמנם כאשר הספינה גוששת 
ומחוברת לקרקע חייב, דהן אמת שהעפר עצמו ממנו יונקים הצמחים הוי עפר חו"ל, 

מ"מ היות שיש להם שייכות ויניקה אף מן קרקע א"י, חייב.

וכל זה )החילוק בין גוששת לשאינה גוששת( הוא רק כאשר העפר הנמצא בספינה 
הוי עפר חו"ל. אך כאשר העפר הוא עפר א"י, י"ל דלא שנא גוששת ולא שנא אינה 
גוששת. דאע"ג שהספינה אינה גוששת ומחוברת לקרקע, וממילא אין לצמחים יניקה 
כלל מקרקע א"י, מ"מ כיון שהעפר ממנו יונקים הצמחים בפועל הוא עפר א"י, גזרו 

רבנן דגם צמחים אלו חייבים בדיני א"י. 

שאין  מודגש  זו  שבל'  פטור",  גוששת,  הספינה  “אין  בל'  המשנה  נקטה  וממילא 
הפטור רק מדאורייתא אך מדרבנן חייב, אלא פטור לגמרי.

במקור  ותלויים  גוששת(  שאינה  ספינה  )גבי  הדינים  שחלוקים  למדים  ונמצאנו 
ליתא קשיא  וא"כ  חו"ל פטור אף מדרבנן.  ובעפר  חייב מדרבנן,  א"י  העפר, דבעפר 
בדעת הרמב"ם, דבהל' תרומות מיירי בעפר חו"ל דוקא, ולכן החיוב הוא דוקא בספינה 
הגוששת; משא"כ בהל' מע"ש ורבעי ששם לא כתב הרמב"ם “עפר חו"ל" כיון שמיירי 

בעפר א"י, ולכן חייב בכל ענין ולא פליג הרמב"ם אי גוששת, אי לא.

ז
דיוק בדברי רש"י בחיוב מעשר מדאורייתא

והנה כד דייקת שפיר, תמצא דכן נראה לדייק אף לשיטת רש"י:

דהנה בהמשך הדברים בגמ' גבי “עציץ נקוב המונח על גבי יתדות, באנו למחלוקת 

2( אף שהספינה אינה נקובה, מ"מ כיון דעשויה 
מחומרים הסופגים ומתלחלחים הויא כנקובה לכל 
דבר. בענין חומר זה, רש"י כ' דהוי חרס, אך תוס' 

במשנה  גם  וראה  דוקא,  עץ  דהוי  ומעמיד  דוחהו 
למלך שם.
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לא  יהודה  ולרבי  דמי,  דמנחא  כמאן  אוירא  “לרבנן  וז"ל:  פרש"י  ורבנן"  יהודה  רבי 
מיחייב במעשר מדאורייתא עד דמנחא אארעא".

והיינו, דלרבנן גם אם אין העציץ מונח ממש בקרקע חייב, משום דס"ל שאין האויר 
)עד  בין הקרקע לעציץ. אך לר"י ס"ל דחשוב האויר להיות חציצה,  נחשב לחציצה 

שיהא מונח על הקרקע ממש( וממילא מדאורייתא אינו חייב – אך מדרבנן כן.

והנה גבי המשנה ד"עפר חו"ל הבא בספינה לארץ ישראל . . חייב במעשר ובשביעית 
. . בזמן שגוששת . . אבל אין גוששת פטור" לא עמד רש"י כלל על עומקם של דברים 
לדון אי הוי פטור רק מדאורייתא או גם מדרבנן. וא"כ מהו שגבי “עציץ נקוב המונח 

ע"ג יתדות" נקט רש"י דהפטור דר"י הוא רק מדאורייתא, אבל מדרבנן חייב?

אלא צ"ל דס"ל לרש"י כהרמב"ם, דכיון שבעציץ נקוב ע"ג יתדות מדובר בעפר א"י, 
א"כ ודאי שהפטור הוא רק מדאורייתא, דאע"ג שהעציץ עומד בחציצה מן הקרקע, 

מ"מ כיון שהעפר שממנו יונק הוי עפר א"י גזור בהו רבנן שיהיה כדיני א"י.

משא"כ גבי “עפר חו"ל הבא בספינה לא"י", דכיון שמיירי בעפר חו"ל, ע"כ הפטור 
דר"י הוי גם מדרבנן, דעל איזה טעם תחייבו כאשר אין הספינה גוששת ואף העפר 

ממנו יונקים הצמחים הוי עפר חו"ל.

ויש לעיין ביסוד דין זה לומר שיש חילוק במקור העפר, אי הוי מא"י או מחו"ל. 
דלכאורה גם עפר דא"י, כיון שניתק מן הקרקע ולא מחובר אליה כלל, מה טעם לומר 

דאכתי חשוב קרקע א"י, וחייב מדרבנן?

זירא:  “א"ר  בגמ'  דאיתא  הא  גבי  דהנה  הריטב"א:  מ"ש  על  להקשות  יש  ועד"ז 
עציץ נקוב המונח על גבי יתדות, באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן" כתב הריטב"א 
דהמחלוקת בין ר"י לרבנן אי חייב במעשר או לא, הויא רק כאשר בעציץ הנקוב ישנו 
עפר חו"ל. אמנם בעפר א"י ודאי שהעציץ זה המונח ע"ג יתדות יתחייב במעשר לכו"ע.

ולכאורה צ"ע מהו שכתב לחלק בין עפר חו"ל לעפר א"י, הרי לכאורה תלוי הדבר 
ביניקת הצמח הגדל בעציץ אם יונק מהקרקע שתחת העציץ והוי כלל גידולי קרקע 

שחייבים בדיני תרו"מ וכו', או שהוי כמנותק מהקרקע ופטור מתרו"מ וכו'?

ח
הקושי בריטב"א וסברת ריבמ"ץ

והביאור בזה:

דהנה במשנה בחלה )פ"ב מ"ב, הובאה בגמ' דידן( איתא: “עפר חוצה לארץ שבא 
בספינה לארץ חייב במעשרות ובשביעית".
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ופירש הריבמ"ץ )ר' יצחק בן מלכי־צדק מסימפונט( וז"ל: “פי' הגדילין באותו עפר 
יהיה,  לכם  בו  רגלכם  כף  תדרך  מקום אשר  כל  דכתי'  ובשביעית,  במעשרות  חייבין 
כלומר כל עפר שאתם דורכים רגליכם עליה בארץ ישראל לכם תהא". והיינו שעפ"י 

דין קרקע א"י הוי כל מקום שבו בנ"י דורכים.

לעפר  קשורה  שהקדושה  מובן  רגליכם"  דורכים  שאתם  עפר  “כל  לשונו  ומדיוק 
עצמו, כלומר שהקדושה חלה על העפר, ונמצא שיש הבדל בין עפר חו"ל לעפר א"י גם 
כאשר נמצא בספינה כיון שעפר א"י התקדש ע"י מדרך כף הרגל בא"י, אך עפר חו"ל 

אין סברא שיהיה חלק מקדושת א"י.

חייב  לארץ  בספינה  שבא  חו"ל  ש"עפר  הטעם  הריבמ"ץ  דלדעת  מובן  ומזה 
במעשרות ובשביעית" הוא, כיון דאתא קרא לאשמועינן ד"כל מקום אשר תדרוך בו 
כף רגליכם" הוי בקדושת א"י וחייב במעשר ושביעית, ואף שלכאורה עפר זה הנמצא 
בספינה עפר חו"ל הוא, מ"מ כיון שנעשה מחובר לקרקע א"י, ה"ה בכלל “כל מקום 

אשר תדרוך כף רגליכם בו" וממילא חייב במעשר ושביעית. 

 ט
ביאור מחלוקת ר"י ורבנן ודברי הריטב"א

ולפי הנ"ל יובן ויתבהר היטב גם החילוק שבדין הספינה, אי הוי עפר חו"ל או עפר 
א"י:

כאשר העפר הנמצא בספינה הוי עפר דא"י, ודאי שחל עליו קדושת א"י, דאע"פ 
שכבר נפרד וניתק מגוף הקרקע עצמה, מ"מ, כיון שנלקח מקרקע דהויא בכלל ד"כל 
מקום אשר תדרוך בו כף רגליכם", הרי הוי בכלל הקדושה וחייב במעשר ובשביעית.

אמנם כאשר העפר הנמצא בספינה הוי עפר חו"ל, דאין שום סברא לומר שיהיה 
חייב בקדושת א"י, כיון שאין הקרקע ממנה נלקח בכלל קדושת הארץ )“כל מקום אשר 
)שבכלל  א"י  לקרקע  והספינה מחברתו  בספינה,  לא"י  מ"מ השתא שבאה  תדרוך"(, 
“כל מקום אשר תדרוך"( ע"י שגוששת, הרי ממילא גם עפר זה )דחו"ל( חשוב בכלל 

הקדושה ד"כל מקום אשר תדרוך", וחייב במעשר ושביעית.

משא"כ כשהספינה אינה גוששת, אין שום טעם לומר שיהיה עפר זה דחו"ל קדוש 
ומחוייב במעשר ושביעית.

והשתא את"ש גם הא דכתב הריטב"א גבי עציץ נקוב דמחלוקת ר"י ורבנן הויא רק 
כאשר העפר הנמצא בעציץ עפר חו"ל הוא. דבעפר א"י לכו"ע חייב בדיני א"י, כיון 

שהוי בכלל וגדר ד"כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם".

אמנם גבי עפר חו"ל דלא הוי מעיקרא בכלל דא"י חלוקים הדיעות: דרבנן סברי, 
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אע"ג דאין העציץ מונח ע"ג הקרקע ממש, הרי מ"מ הוי בטל לקרקע א"י משום דאויר 
שביניהם לא היו חציצה, והוי בכלל דמדרך “כף רגליכם".

ובמילא דוקא כאשר העציץ מונח על  הוי חציצה,  ר"י ס"ל, דאויר שביניהם  אך 
גבי הקרקע ממש הוי בכלל “דכל מקום אשר תדרוך", משא"כ כאשר מונח ע"ג יתדות 

דאינו נחשב בגדר זה.

י
ביאור דברי הרמב"ם והגמ'

ועפ"ז תובן גם שיטת הרמב"ם בנוגע לחילוק בין תרומות למע"ש ונטע רבעי:

בהל' תרומות מיירי שהעפר הנמצא בספינה הוי עפר חו"ל, וכיון דס"ל לרמב"ם 
בזה כר"י, לכן נקט שחייב בתרומה רק כאשר הויא הספינה גוששת, דכיון שמחוברת 
לקרקע א"י דין הוא שגם עפר חו"ל שבתוכה חשיב מחובר ובטל לקרקע א"י ויתחייב 

בתרומה דהוי בכלל מדרך כף רגלכם.

משא"כ בהל' מע"ש ונטע רבעי דמיירי בספינה שעפר א"י בתוכה, דכיון שהעפר 
מצ"ע קדוש בקדושת א"י מהדין ד"כל מקום אשר תדרוך", הרי שלא מחלק הרמב"ם 
אי הויא הספינה גוששת או לא, דבכל ענין תהא חייבת בדיני א"י, שהעפר עצמו קדוש 
הספינה  שבתוך  הקרקע  כי  לקרקע  חיבור  לעוד  צריכה  אינה  ממילא  א"י,  בקדושת 

נחשבת א"י.

לתרומות  גיטין  דיני  בין  הגמ'  של  והחיבור  הקשר  בהבנת  גם  לומר  יש  ובכך 
ומעשרות:

דכיון שבדין תרומות ומעשרות לא פליגי ר"י ורבנן בענין היניקה מן הקרקע, אלא 
בגדר עפר חו"ל הנמצא בגבולות ושטח קרקע א"י, )דרבנן ס"ל דאויר לא הוי חציצה, 
כיון  א"י  דקדושת  בכלל  העציץ  חשוב  ממילא  הארץ,  בגבולות  נמצא  שעדיין  וכיון 
שנמצא בשטח וגבולות הארץ. ור"י ס"ל דאויר הוי חציצה ורק כאשר מונח העציץ 
ע"ג קרקע ממש - חשוב בכלל קדושת הארץ(, הנה במילא ניתן לדון ולהשוות ענין 

זה לגיטין:

דלרבנן, כיון שהספינה עומדת בשטח וגבולות א"י, ממילא חשובה בכלל קדושת 
הארץ וגט הנכתב בה לא בעי אמירת בפ"נ ובפ"נ, דכשם שנחשב לגבולות ושטח הארץ 

גבי מעשרות כן נחשב גם לגבי גט. 

משא"כ לר"י, כיון שהספינה לא מחוברת ממש לקרקע, אע"ג שעומדת באויר )או 
בים( דא"י ממילא אינה חשובה בכלל ד"מקום אשר תדרוך כף רגליכם", וכשם שאינו 
א"י גבי דיני תרו"מ ושביעית ה"נ גבי גט הנכתב בה נזקק לקיום באמירת בפ"נ ובפ"נ 
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עד שהספינה תהיה גוששת דאז ישנו חיבור בין עפר חו"ל הנמצא בספינה לעפר א"י, 
ואז גם עפר חו"ל הנמצא בספינה חשיב כא"י, הן לדיני תרו"מ ושביעית והן לדיני הגט 

שאין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ.
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דין מובלעות בנהרות א"י

הרב חיים שמריהו הלוי סגל*
ר"מ בישיבה

א
דברי תוס' דשאני נהרות מובלעות מעיירות מובלעות

ז, ב( “תנא חדא: המביא גט ]שנכתב[ בספינה – כמביא בא"י  )גיטין  איתא בגמ' 
)“כאילו מביאה דרך יבשה, ואין צריך לומר בפני נכתב". רש"י(, ותניא אידך: כמביא 
בחו"ל )“שהנהר אין לו תורת יבשה לכל תורת הארץ". רש"י(, א"ר ירמיה לא קשיא, 
הא ר' יהודה הא רבנן; דתנן: עפר חו"ל הבא בספינה לארץ, חייב במעשר ובשביעית 
)“שהנהרות שבארץ ישראל הרי הם כארץ ישראל". רש"י(, א"ר יהודה: אימתי? בזמן 

שהספינה גוששת, אבל אין הספינה גוששת – פטור".

והיינו, שהברייתא הראשונה המלמדת שדין הגט הוא כדין גט הנכתב בא"י ביבשה, 
שנויה בשיטת חכמים, שלדעתם נהרות א"י דינם כא"י לכל דבר, ואילו הברייתא השני' 
המלמדת שדין הגט הוא כדין גט הנכתב בחו"ל, שנויה בשיטת ר' יהודה, שלדעתו אין 

נהרות א"י כא"י למעשר ולשביעית, ולכן גם לענין גיטין אין דינם כא"י.

ובתוס' )ד"ה הא ר"י( מקשה, דהנה למדנו במשנה בריש מסכתין את המחלוקת בין 
חכמים ור"א לגבי עיירות שמובלעות בא"י – חכמים ס"ל שמובלעות הוי כא"י ואין צ"ל 

בפ"נ ובפ"נ, ור"א ס"ל שמובלעות הוי כחו"ל וצ"ל בפ"נ ובפ"נ,

וא"כ קשה, דמאחר שהנהרות נמצאים על קרקע של א"י, מדוע לא יחשבו כעיירה 
של חו"ל שמובלעת בא"י, שלדעת חכמים דינה כא"י ואין צ"ל בפ"נ ובפ"נ?

נהרות המובלעות שונה  דין  כלומר  “גרע הכא ממובלעת דלעיל",  תוס',  ומתרץ 
מדין עיירות המובלעות, ולכאורה הטעם1 שדינם שונה הוא, מכיון שעיירות המובלעות 

*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נרשם ע"י א' 
מחברי המערכת.

1( עיין תפארת יעקב ועוד, שפירשו כאופן זה.
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הוי נראה כגוף אחד עם קרקע א"י, משא"כ הנהרות אין דינם כא"י שהרי מקומם חלוק 
מא"י והוי מקום ניכר ועומד בפני עצמם. 

אך עדיין קשה, דהנה הטעם של חכמים שמובלעות דינם כא"י הוא )לא בגלל שהם 
כגוף אחד עם קרקע א"י, כ"א( שמאחר שקרובים לא"י – מיגמר גמירי ומישכח שכיחי, 

וממילא לא צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם,

וא"כ קשה מה מתרץ תוס' שהנהרות הם מקום בפ"ע, סוף סוף הרי בנהרות אלו 
שכיחי וגמירי2, וא"כ לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ?

ב
ביאור התוס' דבנהרות צ"ל בפ"נ ובפ"נ והקושי בזה

ומבארים התוס' )ד"ה עציץ נקוב, בסופו( דהטעם לזה שבנהרות צ"ל בפ"נ ובפ"נ 
אע"ג דשכיחי וגמירי הוא – “כדי שלא תחלוק במדה"י", כלומר, מאחר שגזרו חכמים 
בין  בגזירתם  חכמים  חלקו  לא  ובפ"נ,  בפ"נ  לומר  צריך  הים  ממדינת  גט  שהמביא 

המקומות השונים, ולכן גם בנהרות האלו )אע"ג דשכיחי וגמירי( צ"ל בפ"נ ובפ"נ.

אך קשה, דלפי הנ"ל משמע דר' יהודה ס"ל בדין עיירות המובלעות כר' אלעזר 
שצריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם,

דהנה בטעם המחלוקת בין חכמים לר"א מבארת הגמ' )ד, א(, דחכמים ס"ל דמאחר 
ס"ל שמכיון  ר"א  אך  ובפ"נ,  בפ"נ  צ"ל  אין  וא"כ  וגמירי,  ודאי שכיחי  בא"י  שמובלע 
שמובלעות הוי חו"ל הנה למרות דשכיחי וגמירי – צ"ל בפ"נ ובפ"נ, כדי שלא תחלוק 

במדינת הים.

ולכאורה נקודת המחלוקת היא, דחכמים סוברים שהתקנה של חכמים היא, שכל 
מקום שלא שכיחי וגמירי – צ"ל בפ"נ ובפ"נ, אך מקום ששכיחי וגמירי אע"פ שאינו 
בא"י אין צ"ל בפ"נ ובפ"נ, ור"א סובר שחכמים תקנו שבכל חוץ לארץ צ"ל בפ"נ ובפ"נ 

ואפי' דשכיחי וגמירי, כדי שלא תחלוק במדה"י.

ולפי דברי התוס' דהטעם של ר' יהודה שצ"ל בנהרות בפ"נ ובפ"נ אע"פ דשכיחי 
וגמירי הוא, מפני ש"לא תחלוק במדה"י", מוכרחים לומר שבעיירות המובלעות ס"ל 

כר"א שצריך לומר בפ"נ ובפ"נ, כדי לא לחלוק במדה"י,

א"י  יוקשה על קושיית התוס', דהקשה שהנהרות שנמצאים על קרקע של  וא"כ 

2( ראה תוד"ה עציץ נקוב )ז, ב( בסופו.
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יחשבו כעיירה שמובלעת בא"י, ולא יצטרכו לומר בפ"נ ובפ"נ, והרי ר' יהודה סובר 
כר"א, ואף אם יחשבו כמובלעות צ"ל בפ"נ ובפ"נ? 

ג
הטעם דבמובלעות אין צ"ל בפ"נ ופ"נ

ויש לומר הביאור בזה, ובהקדים:

יש  ובפ"נ, אך הנה  דעת חכמים היא שבעיירות המובלעות לא צריך לומר בפ"נ 
לומר הטעם בזה בשני אופנים:

א. חכמים אינם מקבלים כלל הדין דלא תחלוק במדה"י, ולכן ס"ל שאין זה נוגע 
אם מקום זה עומד בא"י או בחו"ל, אלא מה שקובע הוא רק אם שכיחי וגמירי או לא, 

ומאחר שבעיירות המובלעות שכיחי וגמירי – לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ )אף שהם חו"ל(;

ב. חכמים גם סוברים שלא מחלקים במדינת הים, ובחו"ל צ"ל בפ"נ ובפ"נ אפי' 
במקומות ששכיחי וגמירי, וזה שבעיירות המובלעות לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ הוא מכיון 
שהם )בנוסף לשכיחי וגמירי גם( מובלעות בא"י, וא"כ אנו רואים אותם ממש כחלק 
מא"י, ולכן אין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ )ואין זה לחלוק במדינת הים, שהרי נחשבים 

כחלק מא"י(.

והנה, לאחרי שאמרו שבמובלעות לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ, מסתבר לומר )לפי אופן 
הב' הנ"ל( שגם עיירה שלא שכיחי וגמירי אך מובלעת בא"י – צ"ל בפ"נ ובפ"נ, כדי לא 

לחלוק מגבולות א"י. 

אם  וגמירי,  שכיחי  לא  אך  בא"י  שמובלעת  עיירה  נפק"מ:  לומר  נוכל  וממילא 
סוברים שבמקום ש'שכיחי וגמירי' לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ, בעיירה זו דלא שכיחי וגמירי – 
יצטרכו לומר בפ"נ ובפ"נ, אך אם סוברים שבעיירות ‘המובלעות' לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ, 

אף בעיירה זו דלא שכיחי וגמירי – לא יצטרכו לומר בפ"נ ובפ"נ. 

ד
ביאור קושיית התוס' וההסברה בהנ"ל

וע"פ כל הנ"ל תובן קושיית התוס':

)אע"פ ששכיחי  ובפ"נ בנהרות  יהודה צריך לומר בפ"נ  דזה שכתבו התוס' דלר' 
וגמירי( כדי שלא תחלוק במדה"י, אין הפי' שסובר כר' אלעזר, אלא ר' יהודה סובר 
כחכמים )דבמובלעות לא צ"ל בפ"נ ובפ"נ(, דהתוס' ס"ל שגם חכמים סוברים שלא 
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מחלקים במדינת הים, וזה שבמובלעות חולקים על ר"א הוא מפני שס"ל שרואים את 
המובלעות כחלק מארץ ישראל )כנ"ל באופן הב'(.

וא"כ שפיר מקשה התוס' לדברי הגמ' שמעמידה את הברייתא המלמדת שהכותב 
יהודה, דלכאורה מאחר שהנהרות נמצאים  ר'  גט בספינה כמביא מחו"ל לפי שיטת 
על קרקע של א"י, מדוע לא יחשבו כעיירות המובלעות, שדינם כחלק מא"י )לשיטת 

חכמים, שכן ס"ל לר"י כנ"ל( ואין צ"ל בפ"נ ובפ"נ?

ומתרץ תוס' “גרע הכא ממובלעת דלעיל", משום שעיירות המובלעות )בנוסף לזה 
ששכיחי וגמירי( הרי נראים כגוף אחד עם קרקע א"י, וא"כ נחשבים ממש כחלק מא"י 
ואין צ"ל בפ"נ ובפ"נ,  משא"כ הנהרות הנה אע"ג דשכיחי וגמירי הרי הם מקום חלוק 

מא"י, ומאחר וס"ל שלא מחלקים במדה"י – צ"ל בפ"נ ובפ"נ.

ה
עפ"ז ביאור קושיא בתוס' ריש מסכתין

וע"פ הנ"ל יש לבאר עוד,

מאשקלון  כמזרח,   - ורקם  למזרח,  “מרקם  מסכתין(  )בריש  במשנה  שנינו  דהנה 
לדרום, ואשקלון - כדרום, מעכו לצפון, ועכו – כצפון".

ומקשה ע"כ הגמ' )ז, ב(: “למימרא, דעכו לצפונה דא"י קיימא, ורמינהו: היה מהלך 
מעכו לכזיב, מימינו למזרח הדרך טמאה משום ארץ העמים, ופטורה מן המעשר ומן 
השביעית . . עד היכן? עד כזיב כו'", וא"כ משמע שא"י נמשכת גם צפונה מעכו, וזה 

סותר לדברי ר' יהודה שעכו היא גבולה הצפוני של א"י?

וקשה, דהנה כבר כתבו התוס' לעיל )ב, א ד"ה אשקלון כדרום( עכו עומדת חציה 
בא"י וחציה בחו"ל, וסובר ר"ת שעכו המוזכרת במשנה היא חציה של עכו העומדת 

בחו"ל, ולכן צ"ל בפ"נ ובפ"נ,

אך ר"י סובר שעכו המוזכרת במשנה היא חציה של עכו העומדת בא"י, והטעם 
שצריך לומר בפ"נ ובפ"נ אף שהוא חלק מא"י הוא, מכיון שחצי זה הוא “רחוק מעיקר 
ישוב א"י, ומופלג מן הישיבות והבתי דינים", וא"כ לא שכיחי וגמירי, ולכן צ"ל בפ"נ 

ובפ"נ.

והיינו דלשיטת ר"ת המשנה מלמדת את הגבולות של א"י לענין גיטין, ועכו היא 
הקצה הצפוני של א"י, אך לר"י המשנה )לא באה ללמד מה הם הגבולות, אלא( מלמדת 

היכן צ"ל בפ"נ ובפ"נ מכיון שלא שכיחי וגמירי, והיכן אין צ"ל בפ"נ ובפ"נ.

ולכאורה לפי דעת ר"י אין מובנת קושיית הגמ', דהרי לדעת ר"י המשנה לא באה 
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ללמד את הגבולות של א"י, וא"כ מה מקשה הגמ' דמצינו שעכו היא לא גבולה הצפוני 
כיון שלא שכיחי  ובפ"נ  זה סותר לדברי המשנה שבעכו צ"ל בפ"נ  של א"י, הרי אין 

וגמירי, אף דהוי ארץ ישראל )ואפשר שגם אח"כ לצפון הוי א"י(.

אך ע"פ הנ"ל י"ל: שגם לשיטת ר"י המשנה מלמדת את גבולות א"י, דכמו לענין 
– נעשה חלק מא"י לענין  זה מובלע בא"י  ו)ב(  וגמירי  מובלעות מכיון ש)א( שכיחי 
גיטין, כמו"כ להיפך, במקום שלא שכיחי וגמירי כיון שהוא רחוק ו'מנותק' מא"י, אנו 
רואים אותו כחלק מחוץ לארץ, ומאחר שעכו ‘מנותקת' ולא שכיחי וגמירי אין דינה 
כא"י אלא כחו"ל, וא"כ משמע שהמשנה אכן מלמדת מהיכן מתחיל חו"ל, רק שמוסיפה 

שכבר מהעיירות שעומדות על הגבול ומנותקות מא"י מתחיל חו"ל )לענין גיטין(.

]ובזה יומתק לשון המשנה “מעכו לצפון, ועכו כצפון", והיינו שמעכו והלאה ה"ה 
מדינת הים, ועכו עצמה חשובה “כצפון" ולא כחלק מא"י[.

שאף  משום  קיימא",  דא"י  לצפונה  דעכו  “למימרא  הגמ'  קושיית  מובנת  ועפ"ז 
לשיטת ר"י המשנה אומרת שעכו היא )עיירה על( גבול א"י שממנה מתחיל חו"ל, וע"כ 
מקשה הגמ' דמצינו שא"י נמשכת גם צפונה מעכו, וא"כ עכו אינה יושבת על הגבול 

עם חו"ל )ואין מתחיל ממנה חו"ל(.
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 טעם תקנת חכמים לאמירת
'בפני נכתב ובפני נחתם'

הת' מנחם מענדל בן־שמואל

א
דברי התוס' וקושיית המהר"ם שי"ף

איתא במתניתין )גיטין ב, א(: “המביא גט בארץ ישראל – אינו צריך שיאמר בפני 
 – רש"י(  מזוייף.  שהוא  מערער  )שהבעל  עוררים  עליו  יש  ואם  נחתם;  ובפני  נכתב 
יתקיים בחותמיו )ואם יעידו העדים על תחימת ידיהם או עדים אחרים יכירו חתימתם 

כשר. רש"י(".

בעל  אתי  דלא  זמן  כל  וז"ל: “אבל  עוררין'(  עליו  יש  ‘ואם  התוספות )ד"ה  וכתבו 
ומערער – נישאת על פי הגט, ולא טענינן מזוייף דמשום עיגונא אקילו בה רבנן; אבל 
בממון טענינן מזוייף לנפרע שלא בפניו ומיתומים ומלקוחות, דאל"כ לא שבקת חיי 
שלא  ולטרוף  מעצמו  עדים  ולהחתים  מלוה  שטר  לכתוב  אדם  כל  שיוכל  בריה  לכל 

בפניו מיתומים ומלקוחות".

 והיינו, דאתו התוס' לאשמועי דהא דתנינן “יתקיים בחותמיו", הוא דוקא כאשר 
אמנם, כאשר  בעדים.  הגט  קיום  בעינן  – דבהכי  הגט  של  כשרותו  על  מערער  הבעל 
משא"כ  הבעל.  בשביל  ‘מזוייף'  טוענים  בי"ד  אין   – הגט  על  ערער  לא  עצמו  הבעל 
בשאר שטרות, כמו שטרות ‘ממון', ודאי שיהיה בי"ד טוען ‘מזוייף' לנפרע שלא בפני 
בעל דינו )מן היתומים(, דאל"כ “לא שבקת חיי לכל בריה" וכו'. ומילתא בטעמא הוא 
– דגבי גט לא טענינן בבי"ד ‘מזוייף' לבעל, משום דהוי תקנת חכמים להקל בכגון דא, 

דלא בעינן לאפושי עגונות בעלמא.

עצמם,  דברי  כסותרים  תוס'  דלכאורה  אתר(  על  )בתוס'  שי"ף  המהר"ם  והקשה 
דבתחילת דבריהם כתבו דלא טענינן מזויף בגט )“דמשום עיגונא אקילו בה רבנן"(, 
ומדבריהם משמע שבסתם שטרות ודאי הוי לן למיחש; ולאידך כתבו דבממון טענינן 
מזויף )“דאל"כ לא שבקת חיי לכל בריה"(, ומשמע דזהו ענין ייחודי ב'ממון' דוקא, 
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והוא מטעם הנ"ל, אך, בסתם שטרות דעלמא – לא חיישינן וממילא לא טענינן בבי"ד 
‘מזויף'.

ב
ביאור ה'כתב סופר' והדוחק בדבריו

והנה איתא בגמ' )ג, א(, ד"עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן 
איניש  חציף  ‘דלא  משום  דהוי  ‘נעשה'(  )ד"ה  רש"י  כתב  דמילתא  ובטעמא  בב"ד", 

לזיופי'.

מכיון  הוא  יזייפו  לא  שאנשים  לכך  אתר(, דהטעם  על  הפנ"י )ברש"י  בזה  ומבאר 
לזיופי"  איניש  חציף  זה “לא  להתגלות, ומטעם  העשוי  דבר  והוא  קול  לו  יש  ששטר 

והשטר כשר.

ועפ"ז, מבאר ה'כתב סופר' )בתוס' ד"ה ‘ואם יש עליו עוררין'( דא"ש הא דהוקשה 
לן בתוס'. די"ל, דאיברא דבסתם שטרות לא חיישינן משום ד'לא חציף איניש לזיופי', 

ורק בממון חיישינן דאל"כ לא שבקת כו', והכא קאי בגט המגיע מחו"ל, 

וזהו החידוש, דלכאורה עפ"י הנ"ל )דחיישינן למזויף(, הוי לבי"ד למיחש ‘למזויף', 
)שהרי אין העדים החתומים בשטר זה נמצאים גבינו ורחוקים הם, וממילא, נימא דאין 

לשטר זה ‘קול' וניחוש שמא אתי איניש וזייפי(,

ועלה מחדש התוס', דאף בגט זה לא טענינן ‘מזוייף' – ‘דמשום עיגונא אקילו בה 
רבנן'.

אך עדיין, לכאורה, יש לתמוה מה סברא יש בכך ‘דמשום עיגונא אקילו בה רבנן' 
הגט  שהרי  מזויף.  דהוי  לכך  )=שטר1(  גט  בסתם  לחשוש  יש   – סוף  כל  סוף   – שהרי 
לזייפו  החצופים'  ה'אנשים  יכולים  וא"כ  קול,  לו  ואין  הים  ממדינת  הגיע  שלפנינו 

ולקיימו, ומדוע לשיטת התוס' איננו חוששים לסתם גט הבא ממדינת הים.

שהגיע  לגט  חוששים  אין  עיגונא' – דלכן  סברת ‘משום  חזקה  במה  אחר:  ובסגנון 
מחו"ל – על החשש לזיופו של השטר?

ג
דעת רש"י בטעם התקנה לומר בפ"נ ובפ"נ, והצ"ב בזה

שיאמר  צריך  הים  ממדינת  גט  “המביא  א(:  ב,  )גיטין  מסכתין  בריש  איתא  דהנה 
וכו' לומר  המביאו  “השליח  “צריך"(:  )ד"ה  רש"י  וכתב  נחתם",  ובפני  נכתב   בפני 

1( ראה בתוס' ריש מסכתין )ד"ה המביא גט(.
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. . ושליח זה הבעל עשאו שליח להולכה", שמזה מובן שמדובר פה דוקא על שליח 
להולכה ולא על שליח לקבלה.

ולכאורה יוקשה, דהטעם שתיקנו שיאמר השליח בפ"נ ובפ"נ הוא כדאיתא בגמ' 
“רבה אמר לפי שאין בקיאין לשמה, רבא אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו". והרי 
הבעל  זה  “ושליח  שכתב  דרש"י  וא"כ, מ"ט  לקבלה,  בשליח  גם  קיימים  אלו  חששות 

עשאו שליח להולכה"?

מביאה  עצמה  “האשה  ב(:  )כג,  לקמן  במשנה  במ"ש  הוא  רש"י  של  מקורו  והנה 
ע"ז בגמ' )כד,  נחתם", ואיתא  נכתב ובפני  בפני  צריכה לומר  את גיטה ובלבד שהיא 
א(: “אשה מכי מטי גיטה לידה איגרשה לה? אמר רב הונא: באומר: ‘לא תתגרשי בו 
אלא בפני ב"ד פלוני'. סוף סוף, כי מטיא התם איגרשה בה! אלא, אמר רב הונא בר 
מנוח משמיה דרב אחא בריה דרב איקא: דאמר לה: ‘כי מטית התם אתנחיה אארעא 
ושקליה'". ומהא שמעינן דהאשה שקיבלה, וכן הוא כאשר שלחה שליח לקבל את הגט, 

דמכיון ש"כי מטא גיטה לידה איגרשה לה", לא צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ.

בשליח  כדחיישינן  ל'מזויף'  או  ל'לשמה'  ניחוש  לא  אמאי  בעי,  טעמא  עדיין  אך 
להולכה?

ד
מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בדין שאין האשה אומרת בפ"נ ובפ"נ

ולבאר זה יש להקדים:

דהנה, בפירוש דברי המשנה )כג, ב( “האשה עצמה מביאה את גיטה, ובלבד שהיא 
בעינן  אמאי  דלכאורה,  א(  )כד,  בגמ'  פריך  נחתם",  ובפני  נכתב  בפני  לומר  צריכה 
שתאמר בפ"נ ובפ"נ, הרי כבר בשעה שמקבלת גיטה מיד בעלה בחו"ל הויא מגורשת2. 

וא"כ, לא הויא שליח להולכה כלל. ואמאי בעינן דתאמר ‘בפ"נ ובפ"נ'? 

יוצא  הגט  והרי  גיטה  לה  “נתן  וז"ל:  הרמב"ם3  כתב  הגמ' התם  פריכת  גבי  ואכן, 
מתחת ידה אינה צריכה לומר כלום והרי היא בחזקת מגורשת".

ולכאורה, יש לדייק דמלשונו של הרמב"ם משמע שהטעם שאשה שקיבלה גיטה 
אינה אומרת בפ"נ ובפ"נ – הוא משום שאינה צריכה לומר זאת, שהרי התגרשה כבר 

מרגע קבלת הגט.

כדי  הוא  גיטה,  לשמור  שצריכה  מה  וכל   )2
להוכיח הימנו שכבר איננה אשת איש.

3( הל' גירושין פ"ז הכ"ד.
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וכן נראה בדברי הרמב"ם שכתב )שם פי"ב ה"ב(: “הוציאה גט מתחת ידה ואמרה 
גירשני בעלי בזה הרי זו נאמנת ותנשא בו".

אע"פ  בחותמיו  שיתקיים  אני  הראב"ד )שם( וכתב: “אומר  ע"ז  השיג  אמנם, כבר 
ומציגה  לבי"ד  אשה  באה  דכאשר  להראב"ד  דס"ל  והיינו,  ערער".  עליו  יצא  שלא 
יש  אם  אף  ובפ"נ  בפ"נ  באמירת  לקיימו  נאמנת  אינה   – מבעלה  שקבלה  גט  בפניהם 

צורך בכך.

ונמצא שהרמב"ם והראב"ד חלוקים בענין בזה:

דלדעת הרמב"ם, אין צורך שתאמר בפ"נ ובפ"נ כלל משום שכבר התגרשה. ולכן, 
גט זה הוי קיים ועומד ואין צורך לקיימו באמירה זו;

משא"כ לדעת הראב"ד, יש צורך לקיים את הגט אלא שהאשה אינה נאמנת באמירה 
זו וצריכים אנו לעדי קיום על הגט, כי הא דאמרינן ד"משום עיגונא אקילו בה רבנן" 
– שמספיק רק עד אחד )ולא שניים כבכל התורה( – הוא רק בשליח שמביא את הגט 

ולא באשה עצמה.

ה
ביאור סברת הראב"ד

עליו  יצא  שלא  אע"פ  בחותמיו  שיתקיים  אני  )“אומר  הראב"ד  במ"ש  לעיין  ויש 
ערער"( שהשטר צריך קיום: 

ובלבד  גיטה  את  מביאה  עצמה  “האשה  במשנה  מ"ש  על  והרי  תמוה,  דלכאורה 
שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם", פריך בגמ' “אשה מכי מטי גיטה לידה 
איגרשה לה". והיינו, דשאלת הגמ' היא: מדוע צריכה האשה לומר בפ"נ ובפ"נ, הרי 
מאז שהגיע הגט לידה – הוי מגורשת. ומינה שמעינן דס"ל לגמ' שאחרי הגירושין א"צ 
דאיתא  קיום(, מהא  צריך  שהשטר  להראב"ד )שכתב  וא"כ, קשיא  השטר.  את  לקיים 

בהדיא התם בגמ'? 

ומבאר בזה הלחם משנה )בפ"ז הכ"ד(, דלדעת הראב"ד צ"ל דמ"ש בגמ' התם שאם 
כבר נתגרשה בקבלתה אינה אומרת בפ"נ ובפ"נ אין זה שאין צריכה לומר, אלא שלא 
מועיל לומר אז בפ"נ ובפ"נ דאינה נאמנת. ולכן הגט מתקיים בחותמיו )דלא כהרמב"ם 

שלמד שאינה צריכה לומר בפ"נ ובפ"נ מכיון שאז הגט אינו צריך קיום(.

)ה,  בגמ'  מ"ש  להקדים  יש  נאמנת(,  האשה  )דאין  הראב"ד  סברת  לבאר  והנה, 
שכיחא, ותנן  דלא  אשה  רבנן", ]ופריך[ והא  בה  גזור  לא  שכיחא  דלא  א(: ד"מילתא 
“האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שצריכה לומר בפ"נ ובפ"נ"? ]ופריק[ שלא תחלוק 
בשליחות". היינו, שלא מחלקים בתקנת חכמים ששליח אומר בפ"נ ובפ"נ, וכל שליח 
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שמביא גט צריך ונאמן לומר בפ"נ ובפ"נ. ואף שישנם עדים שמצד עצמם לא מהימני 
לן, כגון האשה שאין לה נאמנות מצד עצמה לומר על גיטה בפ"נ ובפ"נ מפני שנוגעת 
לכן   – להולכה  שליחה  והיא  בשליחות,  חילקו  לא  שחכמים  היות  מ"מ,  בדבר,  היא 

נאמנת היא באמירתה בפ"נ.

אמנם, כאשר האשה מביאה את הגט – אינה שליחה להולכה, מכיון שכבר נתגרשה 
דהשתא  ובפ"נ.  בפ"נ  לומר  נאמנת  שאינה  הראב"ד  סובר  בזה  לה.  ניתן  שהגט  ברגע 
כע"א  והוי  לשליח,  חכמים  שנתנו  המיוחד  הנאמנות  דין  את  לה  ואין  שליחה  אינה 

בעלמא – דאינו נאמן. ובפרט באופן זה – שנוגעת היא בדבר.

ועפ"ז א"ש מה שכתב רש"י “ושליח זה הבעל עשאו שליח להולכה", דנראה לומר 
הבעל  זה  “ושליח  כתב  ולכן  ובפ"נ,  בפ"נ  לומר  דאינה צריכה  כהרמב"ם  ס"ל  שרש"י 
עשאו שליח להולכה"; דאם היה שליח האשה לקבלה, לא היה צריך לומר בפ"נ ובפ"נ 

מטעם הנ"ל, שהרי ס"ל דלאחר הגירושין א"צ לומר זאת.

ו
ביאור דעת הרמב"ם ורש"י

ובביאור דעת רש"י )ודעת הרמב"ם(, מה טעם לא חששו ל'לשמה' ול'מזויף' בגט 
הניתן ל'שליח קבלה', כתב הר"ן )ה, א(:

“נ"ל שכתב כן, משום דאי הוי שליח לקבלה, כיון שהאשה נתגרשה בקבלתו אינו 
דמתני', דתנן  עלה  תניין  המביא  בפרק  דפרכינן  נמי  והיינו  ובפ"נ.  בפ"נ  לומר  צריך 
“האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שתהא צריכה לומר בפ"נ ובפ"נ", ]ופריך[ “אשה 
מכי מטיא גיטה לידה איגרשה לה?", דאלמא דכל שנתגרשה כבר אינה צריכה קיום 
הבעל  יבוא  שמא  חשש  מפני  אלא  צריך,  לא  דמדינא  כיון  דמילתא,  וטעמא  הגט. 
ויערער – אין לחוש לערעורו, אלא כשהוא נותנו לשליח הולכה. לפי שבשעה שהגט 
אבל,  ויערער.  ימלך  שמא  חוששין  עדיין, ולפיכך  ומגרש  גומר  אינו  ידו  מתחת  יוצא 
כל שהוא נותנו לידה או ליד שליח לקבלה, הרי בשעה שהגט יוצא מתחת ידו – גומר 
שלא  אע"פ  לינשא.  מותרת  האשה  ויערער, הרי  יבא  שמא  לחוש  שאין  וכיון  ומגרש. 
נתקיים הגט, דכל היכא דליכא למיחש לערעור דבעל, אין האשה צריכה לקיומו של 

גט".

והיינו, דהטעם דשליח לקבלה אין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ הוא מכיון שכל התקנה 
היא רק כאשר יש חשש שהבעל יבוא ויערער. ומטעם זה בשליח להולכה – שיש חשש 
משא"כ  ובפ"נ;  בפ"נ  לומר  תיקנו   – מגורשת  אינה  הגיע  שהשליח  שעד  מכיון  כזה, 
כשנותן לאשה עצמה או ל'שליח קבלה', שאז היא מגורשת מיד ואין יכול לחזור בו 
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– אין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ. מכיון שלא חיישינן דיבוא לערער, לאחר שבדעתו גמר 
לגרש.

ז
יישוב קושיית הפנ"י בענין אשה המביאה גט

מלשון  דאצרוך"( הקשה, דלכאורה, הנראה  הוא  “ורבנן  ד"ה  )ב, ב  יהושע  ובפני 
רש"י הוא שתקנת רבנן למימר בפ"נ ובפ"נ, אינו רק שמא יערער הבעל - שאז בשליח 
לקבלה לא חיישינן שיערער - אלא, נראה שהחשש הוא אמיתי – שיכול להיות שהגט 
עצמו נכתב שלא לשמה וכמ"ש רש"י )שם, ד"ה “ורבנן הוא דאצריכו"( וז"ל: “למיחש 
ששמו  עירו  א' מבני  לשם  שנכתב  כגון  ועומד.  כתוב  דאשכח  דאיכא  למלתא, משום 
כשמו ושמה כשמה ונמלך מלגרש". וחשש זה שייך גם לאחר הגירושין כאשר נתגרשה 
בקבלתה או בקבלת ה'שליח קבלה', וא"כ יש להקשות, מדוע לא נחייב אף את האשה 

שהביאה גט ואת ה'שליח קבלה' לומר בפ"נ בפ"נ? 

וליישב זה, יש להקדים מ"ש בגמ' )ה, ב(: “המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא 
אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם – יוציא והולד ממזר דברי רבי מאיר . . ור"מ, משום 
רב  דאמר  לטעמיה  ממזר? אין, ר"מ  והולד  יוציא  נחתם  ובפני  נכתב  בפני  אמר  דלא 
בגיטין  חכמים  שטבעו  ממטבע  המשנה  ר"מ: ‘כל  היה  אומר  דעולא:  משמיה  המנונא 

יוציא והולד ממזר'".

שטבעו  ממטבע  ששינה  הוא  ובפ"נ  בפ"נ  אמר  שלא  במה  חזינן, דהרעותא  ומיזה 
חכמים, ובגלל זה נפסל הגט. ולכאורה, מה שייך כאן טעם זה )“משנה ממטבע שטבעו 
חכמים"(, הרי החשש הוא שמא נכתב שלא לשמה או שמא השטר מזויף ולכן חייבו 

לומר בפ"נ ובפ"נ, וא"כ יתקיים בחותמיו ודיו, ואמאי פסלינן הגט ולא יועיל קיום?

שהרי  לשמה,  שלא  נכתב  הגט  שמא  באמת  שנחשוש  אינה  חכמים  דתקנת  וי"ל, 
“רוב בקיאין הם" ו"סתם ספרי דדינא מיגמר גמירי"; וכן לא חיישינן למזויף, כי “עדים 
לומר  תיקנו  שחכמים  בבי"ד". אלא  עדותן  שנחקרה  כמי  נעשה  השטר  על  החתומים 
בפ"נ ובפ"נ משום חומרא דאשת איש, אך עיקר הדין הוא דלא חיישינן לכשרות הגט, 

והא דחיישינן הוא משום תקנת חכמים.

והיינו, דאמנם סיבת התקנה היא משום החששות הנ"ל דלכן תקנו תקנתם, אך כל 
הגמ': “רבנן  וכלשון  חכמים.  תקנת  של  גדר  הוא  ובפ"נ  בפ"נ  השליח  לאמירת  הטעם 
הוא דאצרוך". ולכן ס"ל לר"מ שאם לא אמר בפ"נ ובפ"נ הגט פסול, לא בגלל חשש 
שמא יש פסול בגט, אלא מכיון שלא נעשה כתיקון חז"ל. ומטעם זה לא יועיל קיום 
בגט, כי כבר שינה ממטבע שטבעו חכמים. אמנם, כאשר הגט נכתב ונמסר לאשה כדין 
הגירושין –  ונעשו  לקבלה  השליח  ליד  או  לידה  נמסר  חכמים, היינו, כאשר  וכתקנת 
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אין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ, כי אין אנו חוששין לכשרות הגט כנ"ל. ולכן לדעת רש"י 
והרמב"ם א"צ לומר בפ"נ ובפ"נ כאשר הגירושין כבר חלו.

אך הראב"ד ס"ל, שאין זה רק תקנת חכמים )ש"רבנן הוא דאצרוך", היינו, שחכמים 
הורו לנו משום חומרא דאשת איש לחשוש גם לחששות רחוקים כאלו(, אלא שהחשש 
מכיון  ובפ"נ,  בפ"נ  צ"ל  חלו  שהגירושין  אחרי  גם  ולכן,  וקרוב.  אמיתי  חשש  הוא 
שחיישינן ל'לשמה' או ל'מזויף', וכיון שא"א להאמין לאשה, שהרי אין לה כח של שליח 

שחכמים נתנו לו נאמנות, לכן יתקיים הגט בחותמיו.

ח
עפ"ז ביאור סברת ה'כתב סופר'

ועפ"ז נמצא דנחלקו בטעם תקנת חכמים לומר בפ"נ ובפ"נ:

לדעת רש"י והרמב"ם, זהו רק תקנת חכמים, היינו דתקנו כיון שחששו )“ורבנן הוא 
דאצרוך"(, אך אינו חשש אמיתי. ומה שכתב רש"י שמא מצא גט ששמו כשמה וכו', 
אין זה שאנו חוששין לכך, דהרי כנ"ל, ‘רוב בקיאין' וכו', אלא, זהו חשש של חכמים 
בפ"נ  לומר  תיקנו  לא  חכמים  ולכן, כאשר  תקנתם.  תקנו  דא"א, שלכן  חומרא  משום 
ובפ"נ אין לנו שום חשש. ומטעם זה ה'אשה שקיבלה' וכן ‘שליח קבלה' אינם צריכים 

לומר בפ"נ ובפ"נ.

אך לדעת הראב"ד, זהו חשש אמיתי – שקבעו חכמים לחשוש בגט. ולכן חוששים 
בכל מקרה של גט, גם באשה שקיבלה את גיטה וגם ב'שליח קבלה' – צריכים אנו עדות 

על כשרות וקיום הגט, ומכיון שאין נאמנות לאשה – יתקיים הגט בחותמיו.

מצויים  עדיו  ואין  מחו"ל  גט  הגיע  סופר', שכאשר  ה'כתב  שכתב  מה  ועפ"ז, א"ש 
בפנינו – הגט כשר, 

בעינן  ‘לא  דבהא  טעם  לזייפו, ומה  ואפשר  קול  לו  אין  זה  דלכאורה, כנ"ל, שטר 
למימר בפ"נ ובפ"נ'? וע"פ ביאור הנ"ל א"ש, דכל הטעם לכך שהמביא גט ממדינת הים 
צריך לומר ‘בפני נכתב ובפני נחתם' הוא רק חשש וחומרא דרבנן באשת איש. ומכיון 
שזה מדרבנן ולא מעיקר הדין, הרי סברא לומר הכא דמשום עיגונא אקילו בה רבנן. 
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פקח ונתחרש – יתקיים בחותמיו

הת' מנחם מענדל חרמ"ץ

א
סוגיא דפקח ונתחרש

תנן בריש מסכתין )גיטין ב, א(: “המביא גט ממדינת הים, צריך שיאמר בפני נכתב 
בבי"ד  לומר  הים  ממדינת  הגט  את  המביא  הבעל  שליח  נחתם". היינו, שצריך  ובפני 
בפני נכתב ובפני נחתם, ובטעם הדבר, הנה איתא בגמ' )שם ע"ב(: “אמר רבה לפי שאין 
כתב  רבה  דעת  לקיימו". ובפירוש  מצויים  עדים  שאין  לפי  אמר  לשמה, רבא  בקיאין 
רש"י וז"ל “אין בני מדינת הים בני תורה ואין יודעין שצריך לכתוב הגט לשם האשה 
. . הלכך אומר השליח בפני נכתב ובפני נחתם, וממילא שיילינן ליה אי נכתב לשמה 

והוא אומר אין". 

והיינו דלרבה כל הטעם דתיקנו רבנן לשליח לומר בפ"נ ובפ"נ הוא מכיון שחיישינן 
שמא גט זה שבא מחו"ל לא נכתב ‘לשמה', ובכך שהשליח מעיד שהגט נכתב ונחתם 

בפניו ונעשה באופן דלשמה סמכינן אגט זה ואוקמינן ליה בחזקת כשרות.

ובגמ' )ד, ב( מקשינן לשיטת רבה, דהנה במתני' להלן )ט, א( איתא: “תנן, המביא 
ובפ"נ, אם יש עליו עדים יתקיים בחותמיו".  בפ"נ  הים ואינו יכול לומר  גט ממדינת 
ובהמשך הדברים בגמ' מייתינן נמי להא דפריך עלה התם בגמ': “מאי אינו יכול לומר? 
אילימא חרש, חרש בר אתויי גיטא הוא?! והתנן, הכל כשרין להביא את הגט חוץ מן 
החרש, שוטה וקטן. אמר רב יוסף הכא במאי עסקינן, כגון שנתנו לה כשהוא פקח ולא 
במסירת  שאת שליחותו  שנתחרש". דהיות  עד  נחתם  ובפני  נכתב  בפני  לומר  הספיק 
הגט לאשה קיים בשלימות ורק שלאחר מסירת הגט נתחרש וכבר אינו יכול ואינו ראוי 
קיום  ע"י  הגט  ולהכשיר  לקיים  דאפשר  הוא  הדין  לכן  הגט,  של  כשרותו  על  להעיד 

חתימותיו.

הרי  בחותמיו,  הגט  שיתקיים  בכך  לי  מה  דלכאורה  רבה,  לשיטת  מקשינן  ומזה 
בחותמיו,  שנתקיים  לן  אכפת  מה  ‘לשמה', וא"כ  שלא  נעשה  כולו  הגט  שכל  חיישינן 

אכתי שלא לשמה הוא?
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ב
הצ"ע בגמ' ודברי הרשב"א ביישוב הדברים

לאתויי  לן  הוה  רבה,  לשיטת  לאקשויי  בעינן  אי  דלכאורה  דגמ',  במילתא  וצ"ע 
יש  אם  ובפ"נ,  בפ"נ  לומר  יכול  ואינו  הים  ממדינת  גט  “המביא  שם  המשנה  לדברי 
עליו עדים יתקיים בחותמיו", שמזה רואים דלא חיישינן כלל ל'לשמה' )ורק שצריך 
שיתקיים בחותמיו( ותו לא, וממילא אמאי מייתינן בגמ' הכא אף לדברי וביאור הגמ' 
‘אינו  האי  דמי  היכי  לן  אכפת  מה  אחר:  ובסגנון  יכול' דמתני'.  ‘אינו  דמי  היכי  התם 
יכול' דמתני', הרי בלא"ה נמי יקשה לרבה, דחזינן דאע"ג שלא אמר בפ"נ ובפ"נ ורק 

שנתקיים הגט בחותמיו – הגט כשר ולא חיישינן ללשמה כלל?

והנה כבר עמד הרשב"א )על אתר1( בקושיא זו ותירץ לזה בב' אופנים, וז"ל: )א( 
“ונ"ל דאיצטריך למימר הכי כי היכי דלא תיקשי לן ולרבא מי ניחא דמאי קמ"ל אי 
לאשמועינן דבקיום חותמיו סגי הא מפשיט פשיטא לן כיון דטעמא דמתני' לפי שאין 
הא  בחותמיו  שיתקיים  צריך  לומר  יכול  דאינו  דכיון  לאשמועינן  לקיימו, ואי  מצויין 

נמי פשיטא דמנא תיתי דלא, משום הכי איצטריכינן לומר והוינן בה ואמר רב יוסף.

דקיום  כיון  מתני' הו"א  לאו  מתני' דאי  קמ"ל  דטובא  ניחא  לרבא  בשלמא  “וה"פ 
שטרות דרבנן והכא משום עגונא אקילו ולכתחילה בעד אחד שיאמר בפני נחתם סגי 
ומוקמינן ליה קצת אדינא דאורייתא כי היכי דלא תיעגן ותיתיב, השתא נמי כיון דע"י 
פקח משדר ליה וכי יהביה נמי שליח ליד האשה ההיא שעתא פקח הוה אלא דחולי 
אנסיה בכה"ג כי היכי דלא תיעגן נקל בה ונוקמה לגמרי אדאורייתא ולא ליבעי קיום 
כלל, קמ"ל דלעולם לגרועי מתרי לחד אקילו בה אבל למישרי בלא כלום כולי האי לא 
אקילו, אלא אם אינו יכול שיאמר יתקיים בחותמיו ואי לא הגט פסול ולא תינשא עד 
שיתקיים בחותמיו ובקיום מיהא סגי דלשמה לא חיישינן, אלא לרבה קשיא דהא איכא 

למיחש ללשמה, כנ"ל". 

רבה  לידחי  דלא  היכי  כי  הכי  למימר  איצטריך  דע"כ  לומר  לי  יש  “ועוד  )ב( 
הוא  גיטא  איתויי  בר  לאו  וחרש  חרש  היינו  לומר  יכול  אינו  דמאי  היא  דמשבשתא 
עקר  נ"ל  וזה  מינה,  מותיב  והדר  יוסף  רב  כדפרקה  לפרוקה  איצטריך  ע"כ  ולפיכך 

ושטה זו פשטה בהרבה מקומות בתלמוד". עכ"ל.

והיינו, דזה שהגמ' הכא מייתי לביאור הגמ' התם ‘היכי דמי אינו יכול' הוא: 

באופן  לדון  דיש  וט"ס,  שיבוש  אלא  אינה  זו  ברייתא  דכל  סד"א  דאל"כ  כיון  א( 
דממ"נ; אי נימא ‘אינו יכול' פי' שהאדם פסול – הרי שמעיקרא אינו יכול להיות שליח 

1( ה, א, ד"ה ‘לרבא'. וראה גם מה שכתבו בזה: מהרש"א, תויו"ט, חידושי הרי"מ, תפארת יעקב, ר' נחום 
ור' דוד וע"ש דתירצו באופן אחר.
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ראוי  השליח  אין  כשר, הא  ויהיה  בחותמיו  הגט  שיתקיים  אמרנו  מדוע  וא"כ  הבעל, 
כלל לפעול את נתינת ומסירת הגט לאשה2, וממילא כל ענין ה'נתינה' כאן לא נעשה 

כשורה ויפסל. 

יכול'?  ש'אינו  מהו  י"ל  פסול, א"כ  דהוי  פה  הכוונה  אין  שודאי  נימא  ולאידך, אי 
רבה, שהרי  לשיטת  גם  כלל  הימנה  להקשות  דאין  תימא  בברייתא  זו  קושיא  ומחמת 
אינה מדוייקת ורק שטעות היא, ולכך בעי הגמ' הכא למייתי לביאור הגמ' התם היכי 
דמי ‘אינו יכול', וממילא קמ"ל הגמ' שאין ברייתא זו טעות, והשתא דברייתא זו את"ש 

תקשי מינה טובא לשיטת רבה.

ב( דאי לאו שאייתי הגמ' לביאור היכי דמי ‘אינו יכול', יקשי לן אמאי פריך הגמ' 
מברייתא זו לשיטת רבה בלבד, דסד"א דמה לי רבה מה לי רבא, דכיון שלשיטת רבא 
כל תקנת חכמים שיאמר השליח בפ"נ ובפ"נ אינה באה אלא לשם קיום הגט, א"כ מאי 
קמ"ל ברייתא זו כאשר השליח ‘אינו יכול' לומר בפ"נ ובפ"נ שיתקיים בחותמיו, הרי 
מהאי  תקשי  וא"כ  בחותמיו,  הגט  לקיים  בעינן  זו  לאמירה  אין  דכאשר  היא  פשיטא 

ברייתא הן לרבה הן לרבא, ומדוע תימה לשיטת רבה בלבד?

אלא דלזה ממשיכה הגמ' הכא ומבארת היכי דמי ‘אינו יכול' )כדגרסי' בגמ' התם(, 
ולפי"ז נפקא לן גם לפי רבא חידוש בברייתא, והוא, דגם כאשר שליח הבעל שמסר 
הגט לאשה כבר ‘אינו יכול' לומר בפ"נ ובפ"נ, בכ"ז הנה ע"י שיתקיים הגט בחותמיו 
יהיה השטר כשר, והשתא דילפינן חידוש לשיטת רבא, תקשי הך ברייתא לרבה בלבד, 

וכדלעיל.

ג
קושיא מגמ' דלקמן והביאור בזה

והנה מצינו בגמ' לקמן )ה, א(: “דתניא, “המביא גט ממדינת הים ונתנו לה, ולא 
אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם – יוציא, והולד ממזר, דברי רבי מאיר; וחכ"א: אין 
הולד ממזר, כיצד יעשה? יטלנו הימנה, ויחזור ויתננו לה בפני שנים ויאמר בפני נכתב 

ובפני נחתם".

 והיינו, שבמקרה ששליח הבעל מסר את הגט לאשה ולא אמר בפ"נ ובפ"נ ובכך 
פגם את פעולת ה'נתינה' של הגט נחלקו ר"מ וחכמים: רבי מאיר ס"ל דיוציא הבעל 
השני ממנו את האשה משום שבאה אליו באיסור אשת איש של בעלה הראשון וממילא 

2( כדאיתא במתני', “הכל מביאין את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן", שאינם ראויים כלל ופסולים.
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יחזור  השני, אלא  בעלה  אותה  יוציא  שלא  ס"ל  חכמים  אמנם  ממזר;  הולד  גם  יהיה 
ויטלנו הימנה ויתננו לה שוב באמירת בפ"נ ובפ"נ.

יחזירנו  ושוב  הגט  הימנה  ויטול  השליח  שיחזור  דבעינן  מהו  חכמים  בדעת  וצ"ע 
לה באמירת בפ"נ ובפ"נ, דלכאורה אפשר שיאמר השליח בפ"נ ובפ"נ מיד תיכף לענין 
שם, ובכך לקיים את הגט במהרה, וא"כ מדוע אנו מטריחים אותו לחזור ליטול הימנה 

הגט שוב ולהחזירו לה?

ה'נתינה' בפ"נ ובפ"נ,  בשעת  אמר  שלא  לזה, דכיון  הטעם  בפשטות  לומר  ונראה 
לחזור  יכול  אינו  וממילא  הגט,  ונתינת  מסירת  פעולת  בעצם  ופסול  פגם  שפעל  הרי 
ולתקן דבר זה אח"כ באמירת בפ"נ ובפ"נ - שהרי מלכתחילה לא היה למסירה ונתינה 

זו קיום )כראוי( כיון שנעשתה באופן הפסול.

בגמ' דידן,  שהבאנו  הדין  על  יוקשה  לכאורה  בגמ' התם  זה  ביאור  עפ"י  הנה  אך 
דהרי בגמ' שם למדנו דבאופן שלא היתה אמירת בפ"נ ובפ"נ יחד עם נתינת הגט לא 
יוכל כלל השליח לחזור ולתקן את הפגם והפסול שבנתינה באמירת בפ"נ ובפ"נ, אלא 
צריך הוא לחזור ולתת שוב מחדש את הגט לאשה ובכך לפעול נתינה חדשה וכשרה, 
דהוי ‘אינו  משום  ובפ"נ  בפ"נ  השליח  אמר  לא  דכאשר  מפורש  בגמ' דידן  הנה  אמנם 
יכול', דין הוא שיתקיים הגט בחותמיו ויהיה כשר, ולכאורה מה יועיל שיתקיים הגט 
כל  וא"כ  הנתינה,  בשעת  ובפ"נ  בפ"נ  השליח  אמר  לא  הרי  הגט,  להכשיר  בחותמיו 
מעשה הנתינה מעיקרא לא נעשה באופן הראוי, שלכן גם לא שייך כלל שנוכל לתקן 

פסול זה שבנתינה ע"י הקיום בחותמיו? 

ד
ביאור הדברים ע"פ ביאור בנאמנות השליח

ומחמת קושיא זו בסתירה שבין שני המקומות בגמ', יש לומר בזה ביאור באופן 
אחר: 

טעם הדבר שצריך השליח לחזור וליטול הימנה הגט ושוב לחזור וליתנו באמירת 
נעשה  שלא  בכך  ונפגם  נפסל  הגט  של  הנתינה  שמעשה  משום  ובפ"נ, הוא )לא  בפ"נ 
באמירת בפ"נ ובפ"נ וממילא צריך השליח לעשות נתינה חדשה באמירת בפ"נ ובפ"נ, 
להעיד  שיוכל  מיוחד  נאמנות  דין  הבעל  לשליח  נתנו  שחכמים  מה  דכל  כיון  אלא( 
השליח  כאשר  רבנן, אמנם  בה  אקילו  עיגונא  דמשום  הוא  בכשרות  שנעשה  הגט  על 
כיון  בפועל  כלום  בה  פעל  שלא  )ורק  שליחותו  את  וסיים  לאשה  הגט  את  מסר  כבר 
שלא אמר בפ"נ ובפ"נ(, הנה ממילא נאמר שלא חל עליו עוד גדר הנאמנות המיוחד 
שנתנו לו רבנן, ולא יוכל לחזור שוב לומר בפ"נ ובפ"נ ולהיאמן בכך, אם לא שיפעל 
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את מעשה ה'נתינה' מחדש באמירת בפ"נ ובפ"נ, שאז היות שהחזיר לעצמו את גדר 
השליח למסירת הגט לאשה, יאמן.

ובסגנון אחר: אין כוונתנו לומר שנפסלה פעולת נתינת הגט שלו בכך שלא אמר 
בפ"נ וא"כ לא תהיה תקנה באמירת בפ"נ, אלא שעדותו נפסלה – כח חכמים שנתנו לו 
להעיד בתור ע"א נפסלה שהרי סיים שליחותו, וא"כ הרי לא יוכל לומר מיד בפ"נ אלא 

ע"י שיחזיר שליחותו כבראשונה, וכדלעיל. 

הגט  את  מוסר  חרש  שליח  דכאשר  דידן,  בגמ'  גם  היטב  הדברים  יתבהרו  ועפ"ז 
ובפ"נ, אלא  בפ"נ  שיאמר  היה  הדין  מן  הגט, וכעת  נתינת  את  הרי פועל הוא  לאשה, 
יהיה  ולא  שליחותו  שהסתיימה בכך  נאמר  שלא  ודאי  הרי  יכול' לומר,  ו'אינו  דהיות 
לגט זה קיום, אלא דנמצא לכך פתרון אחר והיינו שיתקיים הגט בחותמיו – בשני עדים 

המכירים את החתימות.

ה
הקושי בביאור הנ"ל ואופני התירוץ ע"ז

אך הנה לכאורה עדיין אין ביאור זה מספיק, דמ"מ יש להקשות בענין ואופן אחר, 
מהו  בה, א"כ  לן  וסגי  גירושין  הגומרת  היא  היא  הראשונה  שהנתינה  שהסקנו  דכיון 
דכיון  שוב,  לה  ויתננו  ויחזור  הימנה  לגט  ויטלנו  השליח  שיחזור  חכמים  שאומרים 
שבנתינה הראשונה פעל השליח כבר את מעשה הגירושין ונתגרשה האשה, א"כ מה 
טעם עוד למסור לאשה בשנית את הגט )באמירת בפ"נ ובפ"נ(, דלכאורה נתינה זו לא 
תועיל כלום שהרי כבר סיים השליח את שליחותו בנתינה הראשונה ונתינתו השניה 
באמירת  נעשתה  )שלא  הראשונה  שהנתינה  אומרים  היינו  דאם  לכלום.  חשובה  לא 
– תחילת  שניה  לנתינה  בעינן  מדוע  האשה, מובן  נתגרשה  ולא  ובפ"נ( פסולה  בפ"נ 
ובה  היא  טובה  הראשונה  שהנתינה  דהסקנו  כיון  אמנם  מחדש,  הגירושין  שליחות 

נפעלים גירושי האשה, יוקשה מדוע ובמה תועיל זו הנתינה השניה. 

ובדוחק יש לומר, דאע"ג שהנתינה הכורתת היא הנתינה הראשונה אעפ"כ בעינן 
בפ"נ  שאמירת  לכך  הסיבה  ובפ"נ, שהרי  בפ"נ  באמירת  שתיעשה  השניה  לנתינה  גם 
ובפ"נ נדרשת ומועילה בשעת נתינת ומסירת הגט היא משום שכאשר אומר השליח אז 
בפ"נ ובפ"נ הרי הוא מתבונן במילותיו שמוציא מפיו ומדייק בדבריו ביותר, וממילא 
אע"ג שהגירושין נעשים בנתינה הראשונה, מ"מ עכשיו בנתינה השניה שמדייק בדבריו 
ביותר נסמוך עליו בבי"ד יותר )ובפרט שבנתינה הראשונה לכאורה לא דייק בדבריו 
כ"כ(, ולכן ס"ל לחכמים שיחזור השליח, יקח הימנה ויחזור ויתנו לה בשנית באמירת 

בפ"נ ובפ"נ.

 אך כנ"ל ביאור זה דחוק הוא, כיון שבפשטות י"ל דזה שצריך להיות אמירת בפ"נ 
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ובפ"נ בשעת נתינה דוקא הוא משום שאז הוא זמן ביצוע השליחות ובתור שליח דוקא 
השניה,  בנתינה  הכא  וכמו  השליחות  בשעת  שלא  והאמינוהו, משא"כ  חכמים  הקילו 
דהגם שהשתא דייק טפי, עכ"ז לא ייאמן דלא הוי שליח אלא ע"א בעלמא דלא מהימן.

 ועוד אפ"ל בדוחק עכ"פ, דכיון שלא אמר בנתינה הראשונה בפ"נ ובפ"נ, הוא בכך 
פגם ופסל את מעשה הנתינה שהרי שינה ממטבע שטבעו חכמים לומר בשעת הנתינה 
וממילא לא סיים את שליחותו של הבעל לגרש את האשה, וכעת שחזר ומסר לאשה 
את הגט בפעם השניה באמירת בפ"נ ובפ"נ הנה מתקן ומשלים הוא את מעשה הנתינה 
בפ"נ  אמר  דלא  הוא  הראשונה  בנתינה  הגירושין  פעולת  את  המונע  דכל  הראשון, 
ובפ"נ, אמנם כעת שחזר ואמר בפ"נ ובפ"נ, הנה בזה הוא משלים ומסיים את שליחותו 
בנתינת הגט הראשונה. ובדומה לכך י"ל גם בגמ' דידן גבי ‘חרש', שהרי נתן ומסר את 
הגט לאשה, אלא שפסלנוה לנתינה זו כיון שלא אמר בפ"נ ובפ"נ, אמנם כאשר אח"כ 

יהיה קיום של השטר בחותמיו הרי"ז מתקן את הנתינה של החרש.

לנתינה  פסלנו  שבתחילה  שלאחר  לומר  סברא  כך, דאין  לומר  דחוק  לכאורה  אך 
באמירת  זאת  ובפ"נ, נחזור ונתקן  בפ"נ  באמירת  נעשתה  שלא  כיון  לגמרי  הראשונה 
השניה  זו  נתינה  ולהכשיר  הראשונה  הנתינה  לפסול  סברת  אי  דמילא  ובפ"נ,  בפ"נ 

משום שחזר ואמר בפ"נ ובפ"נ, אבל למימר דתקנינן לנתינה הראשונה בכך, קשיא.

ו
הביאור בכל הנ"ל

ונראה לומר הביאור בכל הנ"ל, דבאמת הסברא בדעת חכמים שהשליח צריך לחזור 
וליתן הגט לאשה בשנית )באמירת בפ"נ ובפ"נ( היא, שהנתינה הראשונה פסולה היא 
שליחותו  שהחזיר  עכשיו  ורק  חכמים,  שטבעו  ממטבע  שינה  שהרי  וכל  מכל  לגמרי 
בשנית ועשאה כראוי פעל את גירושי האשה וסיים שליחותו, אמנם גבי הדין דחרש 
קיום  יועיל  מ"מ  בשנית  שליחותו  החזיר  לא  ואף  ובפ"נ  בפ"נ  אמר  שלא  דאע"ג  י"ל 
הגט בחותמיו, דכיון שלא תיקנו חכמים לומר בפ"נ ובפ"נ אלא מחשש שיבוא הבעל 
ויערער על גט זה ולא ימצאו עדים לקיימו3, הנה י"ל דבכגון דא דאית לן עדים ומצינן 
לקיום הגט, לא גזור רבנן כלל למימר בפ"נ ובפ"נ, היינו, דמאחר ולבסוף נתקיים הגט 
בחותמיו הרי נתברר מלמפרע שנתינת החרש נעשתה כדין, דמעיקרא לא מיבעיא לן 

שיאמר בפ"נ ובפ"נ כיון דאיכא עדים המצוים. 

שישנם  זה  במקרה  חכמים, שהרי  שטבעו  ממטבע  כלל  שינה  לא  שגם  מובן  ובזה 
עדים המצוין לקיימו לא גזור חכמים כלל ועיקר לומר בפ"נ ובפ"נ.

3( כל ביאור זה קאי לשיטת רבא בדף ב, ב בלבד.
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ולפי"ז מובן ששני דינים אלו בגמ' אינם סותרים, כיון דחלוקים הם בענינם:

דאע"ג שבדין דשיטת חכמים שצריך השליח לחזור וליתן לאשה את הגט בשנית 
באמירת בפ"נ ובפ"נ, דאי לאו הכי לא מצי למימר בפ"נ ובפ"נ מאחר שכבר אינו שליח, 
מ"מ יהיה הדין דחרש שונה ולמרות שלא החזיר שליחותו בשנית יכול הגט להתקיים 
בחותמיו, כיון דודאי בהכי לא גזור רבנן שיאמר בפ"נ ובפ"נ כלל, וממילא תהא נתינתו 

הראשונה כשרה, והיא הכורתת.

ז
חידוש בדעת חכמים וראי' מדברי הרמב"ם

יוציא  דסבר  אר"מ  )דפליגי  חכמים  בדעת  חידוש  לן  נפקא  זה,  ביאור  לפי  והנה 
ויתנו  ויחזור  הימנה  השליח, יטלנו  יחזור  יוציא, אלא  לא  שסברו  ממזר( דמה  והולד 
לה בשנית באמירת בפ"נ ובפ"נ – לאו דוקא הוא, כי באמת אפשר לבי"ד לקיים הגט 
וכדין  היא  טובה  ובפ"נ  בפ"נ  אמירת  בלא  לאשה  שנתינתו  יתברר  בחותמיו, וממילא 
נעשתה, דמעיקרא לא מבעיא לן למימר בהכי בפ"נ ובפ"נ, כיון דאיכא עדים המצויין, 

וכדלעיל.

“שליח  וז"ל:  להדיא,  הכי  הרמב"ם4  כ'  דהנה  בגמ',  ביאור  הוא  דכן  להוכיח  ויש 
אמר  ולא  שנים  בפני  לה  שנתנו  או  לבינה  בינו  לה  ונתנו  לארץ  בחוצה  גט  שהביא 
בפני נכתב ובפני נחתם אף על פי שנשאת נוטלו ממנה וחוזר ונותנו לה בפני שנים 
ואומר בפניהם בפני נכתב ובפני נחתם, ואם לא נטלו ממנה הרי זה פסול עד שיתקיים 

בחותמיו".

ונמצא שכך הסיק הרמב"ם בגמ' )שהרי לא מצינו שיהא כתוב ענין זה בגמ' להדיא(, 
לאשה( בשנית  הגט  שליחותו )בנתינת  את  לשליח  להחזיר  בי"ד  ביכולת  אין  דכאשר 
בחותמיו  הגט  את  לקיים  אפשר  הנה  גבינו(,  מצוי  ולא  השליח  הרחיק  דכבר  )וכגון 

ונתינת הגט הראשונה כשרה היא.

או  ממזרים  הוי  הוולדות, אם  בענין  תהיה  הגט  לקיום  ב' האופנים  בין  והנפק"מ 
שנתינתו  כיון  בשנית, הנה  הגט  את  לאשה  ויתן  שליחותו  השליח  יחזיר  דכאשר  לא: 
כאשר  משא"כ  ממזרים.  ובניה  באיסור  בעלה  על  שבאה  הרי  היא,  פסולה  הראשונה 
קיימו בי"ד את הגט בחותמיו שאז נתברר מלמפרע שהנתינה הראשונה כשרה היתה 

וממילא באה האשה על בעלה השני בהיתר ולא יהיו בניה ממזרים.

4( פ"ז הי"ז מהלכות גירושין.
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ח
הצ"ב בשיטת תוס' בענין 'יוציא והולד ממזר'

ועפ"י ביאור הנ"ל נראה לישב עוד סתירה הנראית בדברי התוס':

דהנה שנינו בגמ' )ה, א(: “תנן, המביא גט ממדינת הים ונתנו לאשה ולא אמר לה 
בפני נכתב ובפני נחתם, אם נתקיים בחותמיו כשר ואם לאו פסול", ומקשה שם הגמ' 
לשיטת רבה, דלכאורה מצינו להדיא שאם נתקיים הגט בחותמיו כשר, ולא חיישינן 

כלל ל'לשמה'?

ומשני הגמ' דמשנה זו הויא לאחר שלמדו בני חו"ל דגט אשה לשמה בעי וממילא 
באמת לא חיישינן ללשמה ורק מבעיא לן שיתקיים הגט. ועוד פריך הגמ' דהרי אית 
לן למיחש שמא יחזור דבר לקלקולו וישכחו בני חו"ל דין זה. ומסקינן בגמ' דמשנה זו 
מיירי כשנישאת האשה מכבר לבעלה השני, ובאופן זה לא גזור רבנן שיוציאה בעלה 

מהטעם ד'שמא יחזור דבר לקלקולו', ורק דבעינן שיתקיים הגט בחותמיו.

כבר  שנישאת  דמשום  נאמר  האיך  הקשה, דלכאורה  ‘כשניסת'( שם  ובתוס' )ד"ה 
וחכמים(  ר"מ  מחלוקת  )גבי  בסמוך  דהא  מבעלה,  להוציאה  רבנן  גזור  לא  האשה 
אמרינן בגמ' “המביא גט ממדה"י ונתנו לה ולא אמר לה בפ"נ ובפ"נ – יוציא והולד 
הנתינה  בעת  השליח  אמר  ולא  היות  מכבר,  האשה  שנישאת  דאע"ג  ומשמע  ממזר", 
בפ"נ ובפ"נ יוציא והולד ממזר. ומשני התוס' דצ"ל דמה שהתם אמרינן יוציא והולד 
ממזר מיירי כאשר לא נתקיים הגט בחותמיו וממילא כיון שהגט פסול, האשה באה על 
בעלה באיסור והולד יהיה ממזר. משא"כ במקרה דידן שנתקיים הגט בחותמיו – הגט 

כשר, וכיון שבאה האשה על בעלה בהיתר, לכן גם יהיה הולד כשר.

אך הנה בתוס' לקמן )ה, ב ד"ה ‘כיצד יעשה'( מבאר דכל התקנה דאמרינן שיכול 
השליח להחזיר שליחותו וליתן הגט לאשה בשנית באמירת בפ"נ ובפ"נ, זהו רק בכדי 
שיכרות הגט גירושין ותוכל לבוא האשה על בעלה השני בהיתר או שלא תצא הימנו 
)באם נישאת לו כבר(,אמנם הולד אינו צריך כל תקנה ובלא תקנה נמי אינו ממזר. אך 
כ"ז זהו רק לשיטת חכמים. אמנם לדעת ר"מ י"ל דלא תהיה תקנה כלל לאחר הנישואין 

והולד הוי ממזר.

וקשה, דלכאורה נראה שתוס' כסותרים דברי עצמם, דתחילה כתבו דכל מה דאיתא 
לשיטת ר"מ ‘יוציא והולד ממזר' זהו רק כאשר לא נתקיים הגט בחותמיו, אמנם כאשר 
נתקיים בחותמיו ה"ה כשר ולא יהיה הולד ממזר דבהיתר באה האשה לבעלה. ומשמע 
להדיא מדברי תוס' דגם לר"מ איכא תקנה לולד שלא יהיה ממזר כאשר נתקיים הגט 

בחותמיו, ואילו השתא כתבו התוס' דלר"מ לא מצי לתקוני כלל לולד ויהיה ממזר?
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ט
הסבר שיטת תוס' עפ"י ביאור הנ"ל

ועפ"י ביאורנו דלעיל י"ל דמיושב הדבר, דמה שכתבו התוס' )לעיל( שלר"מ אין 
ויחזור  ד'יקח  באופן  התקנה  כשנעשה  זהו  ממזר  והולד  ומזה  מזה  ותצא  כלל  תקנה 
אשת  באיסור  האשה  נישאת  ובינתיים  היתה  פסולה  הראשונה  שהנתינה  ויתן', דכיון 
איש דבעלה הראשון, לכן תצא מזה ומזה, דלא תועיל הנתינה הב' הכשרה, דממ"נ: 
לבעל הראשון לא תחזור שהרי היתה כבר באיסור אם איש אחר, ועם הבעל השני לא 
תשאר שהרי הגיעה אליו באיסור אשת איש דבעלה הראשון, ולכן גם יהיה הולד ממזר 

כי נולד במצב שהיתה אסורה לבעלה.

וגם לא יכול השליח לומר מיד תיכף לענין בפ"נ ובפ"נ, דודאי לא יועיל שהרי כבר 
סיים שליחותו ואין לו דין נאמנות המיוחדת של השליח לומר בפ"נ ובפ"נ.

משא"כ לתוס' הכא דכתב שהתקנה מועילה גם לשיטת ר"מ, צ"ל שמדובר באופן 
היות  כדין,  היתה  הראשונה  הנתינה  כבר  וממילא  בחותמיו',  הגט  ש'קיימו  התקנה 
שמלכתחילה לא דרשו חכמים לומר בפ"נ ובפ"נ במקרה זה, שהרי יש עדים המצויין 
לקיימו, ומהאי טעמא לא תצא מזה ומזה, היות שנישאת לבעל הב' כשהיא גרושה כבר 

מבעלה הא' בנתינה הראשונה, ולכן גם לא הוי הולד ממזר. 

גם  האופנים,  בב'  בבי"ד  להשתמש  נוכל  חכמים  לדעת  תוס'(:  )שיטת  לסיכום 
הגט  לקיים  וגם  ובפ"נ,  בפ"נ  באמירת  בשנית  הגט  את  לאשה  ויתן  השליח  שיחזור 
בחותמיו, שהרי כל מ"ש דבעי למימר בפ"נ ובפ"נ זה רק מחמת חשש דרבנן אמנם 
מדאורייתא אין לענין זה, וממילא א"א שתצא מזה ומזה, אך לדעת ר"מ שכל המשנה 
ממטבע שטבעו חכמים – הגט פסול, אזי לא יועיל שיחזור השליח ויתן לאשה את הגט 
בשנית ותצא מזה ומזה, אך אם נקיים הגט בחותמיו, הרי נפעל שתהא הנתינה הא' 

כדין וממילא יש בזה תקנה גם לשיטת ר"מ.
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אמירת השליח "ידעתי" ובענין "מידק דייק"

הת' מנחם מענדל שטיינברג

א
סוגיית הגמ' בצריכותא ד'בפני נכתב' לשיטת רבא

בטעם הדבר שצריך שליח הבעל המביא את הגט ממדה"י לומר בבי"ד “בפני נכתב 
בקיאין  שאין  לפי  רבה  “אמר  ב(:  ב,  )גיטין  מסכתין  ריש  בגמ'  איתא  נחתם",  ובפני 

לשמה, רבא אמר לפי שאין עדים מצויים לקיימו". 

א"כ,  לך:  אמר  כרבא?  אמר  לא  מ"ט  “ורבה  פרכינן:  א(  )ג,  הגמ'  דברי  ובהמשך 
ניתני בפני נחתם ותו לא, בפני נכתב ל"ל? ש"מ בעינן לשמה. ורבא? בדין הוא דליתני 
דמי?  מי  ורבה?  אחד.  בעד  דעלמא  שטרות  בקיום  לאיחלופי  אתי  דא"כ,  אלא  הכי, 
דבר  בעל  התם  אשה מהימנא;  לא מהימנא, הכא  אשה  התם  בפני;  התם ידעינן, הכא 
לא מהימן, הכא בעל דבר מהימן. ורבא? אמר לך: אטו הכא כי אמרי ידעינן, מי לא 
מהימני? וכיון דכי אמרי ידעינן מהימני, אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד 

אחד".

משום  הוא  נכתב",  “בפני  גם  ואומר  השליח  שמוסיף  הסיבה  כל  דלרבא  והיינו, 
הרואים  יבואו  הגט  את  לקיים  בכדי  באה  השליח  שעדות  הדבר  שניכר  כיון  דאל"כ, 
מוסיף  ולכך  לקיימן,  נאמן  אחד  דעד  השטרות  שאר  בכל  הוא  דכן  ויאמרו  לטעות 
ואומר “בפני נכתב" דבזה עושה סימן היכר לרואים שידעו שזהו בגט בלבד, ולא אתי 

לאיחלופי בשאר שטרות.

 ואף שבד"כ אין הרואים טועים בדבר, שהרי בלא"ה אומר “בפני נחתם" - דבר שלא 
מצינו בשאר סוגי השטרות שבהם מספיק לומר ‘ידענו', היינו, שמעידים שמכירים הם 
את חתימות ידי העדים בשטר אבל לא ראו אותם בשעת חתימת הגט בפועל, ובכך 
חותמים,  העדים  את  וראה  הגט  כתיבת  במקום  שהיה  המבטא  באופן  השליח  שמעיד 
יסיקו הרואים דודאי אין זה הדין בכל שאר שטרות. מ"מ סובר רבא “אטו הכא כי אמרי 
ידעינן, מי לא מהימני? וכיון דכי אמרי ידעינן מהימני, אתי לאיחלופי בקיום שטרות 

דעלמא בעד אחד". 
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ב
מחלוקת רש"י ותוס' בשיטת רבא

בקיום  לאיחלופי  אתי  מהימני,  ידעינן  אמרי  דכי  “וכיון  רבא  דברי  בהבנת  והנה, 
שטרות דעלמא בעד אחד", נחלקו רש"י ותוס':

 דרש"י )ד"ה “אטו הכא"( כתב: “אטו הכא כי אמר יודע אני מי לא מהימן - הואיל 
ולדידיה טעמא משום קיומא הוא אי אמר יודע אני בחתימת ידי העדים מי לא מהימן 
דמה לי בפני מה לי יודע אני, וכיון דהכי הוא אי לאו דמצרכינן נמי אכתיבה דתיהוי 
היכר בין גיטין לשטרות אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא לקיימינהו בעד אחד". 
והיינו, שס"ל שהיות ובאפשרותו של השליח המביא את הגט להעיד עדותו גם באופן 
ד'ידעתי', שהרי לרבא כל סיבת האמירה ‘בפני נחתם' הוי לשם קיום חתימות העדים 
בגט )דלרבא לא חיישינן שאין בקיאין לשמה(, וממילא לא צריך את המידק טפי שישנו 
וכשיעיד  העדים1,  ידי  חתימות  את  שמכיר  כשיאמר  לן  וסגי  נחתם",  “בפני  באמירת 
באופן זה הנעשה גם גבי שאר כל שטרות, יבוא הרואה לטעות וידמה קיום הגט בע"א 
לקיום שאר שטרות דעלמא דסגי בע"א, ולכך בעינן שיאמר השליח המקיים הגט אף 

“בפני נכתב" בכדי “דלא אתי לאיחלופי". 

אמנם התוס' )ד"ה “הכא בפני"( השיג על רש"י, וכתב דאפילו לרבא דלא חיישינן 
הגט  לקיים  נאמן   - ע"א  דהוי  השליח  שיהיה  לומר  סברא  אין  לשמה,  בקיאין  שאין 
באמירת ‘ידעתי' בלבד, דודאי כוונת רבא היא דכאשר יבואו שני עדים בעלמא ויאמרו 
שטרות  בשאר  אף  איתא  זה  דדין  וכיון  נאמנים,  הוו  ודאי  העדים  חתימות  ‘ידעינן' 
דעלמא, שיבוא הרואה ויסבור דכמו שבדין ‘ידעינן' שוים הגיטין ושאר כל שטרות כן 
הוא בדין דע"א, דכמו שבקיום גט נאמן ע"א באמירת ‘בפ"נ ובפ"נ' כן הוא בקיום שאר 

כל שטרות שיהיה ע"א נאמן לקיימן.

ג
בירור סברת התוס'

וכשאומר  נחתם' מהימן  ‘בפני  השליח  שבאמירת  התוס' לומר  בסברת  לעיין  ויש 
נחתם', דהיות  לי ‘בפני  לי ‘ידעתי' ומה  מה  באמת  מהימן, דלכאורה  הוי  ‘ידעתי' לא 

שבשניהם מעיד השליח על החתימות ובכך מקיים השטר מ"ש הא מהא?

ולזה פי' תוס' שבמילים ב'פני נחתם' דייק השליח טפי מ'ידעתי' וע"כ נאמן בדבריו, 
הדברים  מעשה  כל  על  מעיד  הרי  בפ"נ  וכתב, דכשאומר  לעיל2  תוס'  שהסביר  וכפי 

אין  שמא  דחיישינן  רבה  לשיטת  משא"כ,   )1
נחתם"  “בפני  לומר  אנו  זקוקים  לשמה,  בקיאין 

דוקא ולא די באמירת ‘ידעתי'.
2( שם.
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שהיה בפניו ולא רק שמכיר החתימות, וא"כ הא דאמרינן בגמ' לעיל דסיבת נאמנותו 
של השליח היא משום ד"מידק דייק ולא אתי לאורועי נפשיה" הויא רק כאשר אומר 
גדולה  כמות  על  להעיד  שנדרש  שהיה, דהיות  המעשה  כל  על  להעיד  ונדרש  ‘בפ"נ' 
כלום,  ראה  ולא  הכל  על  שהעיד  היינו  בקלקלתו,  שיתפסוהו  פוחד  הרי  דברים,  של 
וממילא ודאי “מידק דייק ולא אתי לאורועי נפשיה", משא"כ כשאומר ‘ידעתי', דכיון 
ולא  בקלקלתו  כ"כ  פוחד  לא  ממילא  העדים  חתימות  שמכיר  ע"כ  אלא  מעיד  שאינו 

יהיה “מידק דייק". 

ועפ"י הנ"ל צ"ע לשיטת רש"י, דלכאורה היות שבאמירת ‘ידעתי' אין השליח “מידק 
דייק" כ"כ, א"כ מהי הסברא שיהיה השליח נאמן באמירת ‘ידעתי' כמו באמירת ‘בפ"נ'?

ד
בירור סברות רש"י ותוס'

‘לשמה'  הגט  דהוי  להעיד  השליח  שנאמן  לכך  דהטעם  מסקינן  לעיל  בגמ'3  והנה 
באמירת ‘בפ"נ ונחתם'4 ובכך לקיים הגט, הוא משום דבאמת רוב אינשי דעלמא ובפרט 
‘סופרי דדייני' בקיאין בכך שצריך הגט להיכתב לשם האשה, ומ"מ בעינן תרי עדים 
לקיים  והחמירו  רבנן  דאצרוך" דחשו  הוא  משום “ורבנן  האשה  לשם  דנעשה  לקיימו 
הגט בתרי עדים5, אמנם הכא ראו רבנן להקל ולהאמין לשליח דהוי ע"א באמירת ‘בפני 
הויא,  חומרא  זו  היא  הגמ' קולא  העגונות, ופריך  ירבו  שלא  נחתם' ע"מ  ובפני  נכתב 
דלכאורה אי הוה בעינן תרי עדים לא אתי בעל מערער ופסיל לי' לגט, אמנם השתא 
דסגי לן בע"א לקיים השטר אתי בעל מערער ופסיל לי' לגט, ומשני מעיקרא מידק 

דייק השליח ולא אתי לאורועי נפשיה.

 ובנימוקא דמילתא דנאמן השליח לקיים הגט באמירת ‘בפ"נ' משום ד"מידק דייק" 
שברצון  בו  ויודע  הבעל  מיד  כשמקבלו  השליח  השליח  דייק  “מידק  וז"ל:  פרש"י6, 
שפיר".  במילתא  דק  דודאי  נאמן  אינו  עורר  נמי  ואי  עוד,  ויערער  יבא  ולא  מגרשה 
ונראה מדבריו דענין ה"מידק דייק" הוא שהשליח מדייק לראות את כל פרטי המעשה 
שנעשים כדבעי, ודאי בודק כמיטב יכולתו שמגרשה הבעל ברצון ושנכתב הגט באופן 

ד'לשמה' וחתמו העדים כדבעי, וממילא יהיה השליח מהימן באמירתו בפ"נ.

ולפי סברא זו אין מקום לומר כדברי התוס' שיהיה נאמן השליח רק באמירת ‘בפ"נ' 

3( ב, סע"ב.
4( דלכאורה הוינן בגמ' שם דהוי ע"א ואין ע"א 
“ואין  שבערווה'  ‘דבר  דהוי  ועוד  באיסורין,  נאמן 

דבר שבערווה פחות משנים".
וישנו  דהיות  רש"י  נקט  דמילתא  ובטעמא   )5

דגט אשה  בקיאין  דאינשי שלא  דמיעוטא  מיעוטא 
לשמה בעי, חיישינן שמא יהיה הבעל מהני אינשי 
דלא בקיאין, וימצא גט זרוק שנכתב לשם א' מבני 

עירו דנמלך מלגרש ושמו כשמו ושמה כשמה.
6( בד"ה “מעיקרא מידק דייק".
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סמכינן  עדותו  דעל  עליו  מוטלת  שהאחריות  שיודע  דהיות  ‘ידעתי',  כשאומר  ולא 
בבי"ד, ולכן יהיה דק בעדותו ככל יכולתו, מהו החילוק אם יאמר ‘בפ"נ' או ‘ידעתי' 
דלכאורה בשניהם יהיה דייק בעדותו, דאי יבקשוהו מעיקרא להעיד ולראות כל פרטי 
המעשה יהיה דייק בזה ואי יבקשוהו רק להעיד ולקיים חתימות העדים בזה יהיה דייק 

שפיר, וממילא ס"ל לרש"י דלרבא גם כשאומר השליח ‘ידעתי' מהימן. 

ובזה לא קשה לתוס' מידי, די"ל שאף תוס' קאי לשיטתי' בענין “מידק דייק", דהנה 
כ' וז"ל: “דכשאמר בפ"נ ונחתם דייק טפי דמרע נפשיה טובא כשאמר בפני נעשה הכל 
והוא לא ראה מכשיאמר ידעתי", והיינו שמפרש ענין ה'מידק דייק' שמדייק השליח 
ובפניו  המעשה  פרטי  כל  את  שראה  מיני' עדות  בעינן  אמת, דכאשר  שיהיו  בדבריו 
נכתב ונחתם לשמה ודאי ‘מידק דייק' שהרי אם יבוא הבעל וימצא הוא בקלקלתו יצא 
עליו שם רע דגברא דשיקרא הוא שהרי בדה מליבו את כל פרטי המעשה, וכיון דלא 

אתי איניש לאורועי נפשיה בכגון דא מהימן. 

אמנם כאשר בעינן מיניה עדות שמכיר את חתימות העדים בלבד, בזה לא שייך 
כ"כ למימר “מידק דייק ולא אתי לאורועי נפשיה" דמה לו לחשוש, דכאשר יבוא הבעל 
שמכיר  דחשב  דחיקא  שינויא  לן  תריץ  ומצי  הוא  מועט  דבר  הרי  בקלקלתו  וימצא 
החתימות או שלא שם את ליבו לכך וכו', וממילא בהא ליכא ממש “מידק דייק", ולכך 
ס"ל לתוס' “דידעתי לא מהני אפילו לרבא עד שיאמר בפ"נ ונחתם משום דדייק טפי".

ה
דיוק בהבאת לשונות הגמ' ברש"י ותוס'

והנה בדברי הגמ' בענין ד'מידק דייק', לשון הגמ' הוא: “מעיקרא מידק דייק ולא 
אתי לאורועי נפשיה", ועפ"י המבואר לעיל בשיטות רש"י ותוס', נמצא דחלקו השני 
של המשפט “לא אתי לאורועי נפשיה" את"ש טפי לדברי תוס', דהרי ההדגשה בדברי 
וע"כ הוא  לנפשיה,  לתרע  דלא  אמת  שיהיו  בדבריו  חושש  שהשליח  ע"כ  התוס' הוא 
מוטלת  שעליו  שיודע  דייק' משום  ‘מידק  דפי' שהשליח  לרש"י  משא"כ  דייק.  מידק 
אחריות ועליו קא סמכינן בבי"ד, והחלק השני “ולא אתי לאורועי נפשיה" בא כהמשך 
למידק דייק - דהיות שיודע השליח שעליו מוטלת האחריות ועליו קא סמכינן בבי"ד, 
“לא אתי לאורועי נפשיה", שהרי אם ימצא שאין דבריו מדויקים ביותר לא הוי מהימן 

מכאן ולהבא בבי"ד.

וכד דייקת שפיר בלשונות רש"י ותוס' תמצא דכן הוא, דתוס' כ' וז"ל: “דייק טפי 
דמרע אנפשיה טובא", דכל הענין ד'דייק' מתבסס ונאחז בהאם מרע אנפשיה אם לאו, 
משום שלשיטתו ע"ז הוא עיקר הדגש, אמנם רש"י לא הביא כלל בפי' את הענין ‘דמרע 
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נפשיה', ורק שנעמד בארוכה ע"כ שהשליח ‘דייק', וזאת משום שלשיטתו עיקר הדגש 
בגמ' הוא על ה'מידק דייק' ו'מרע נפשיה' הובא רק לשם שלימות הענין.

וכן יש לדייק בתיבת “מעיקרא" המובאת בלשון הגמ', דהנה מצינו ברש"י שהוסיף 
עיקר  שלרש"י  דהיות  די"ל  כלל,  תיבה  האי  מייתי  לא  בתוס'  אך  זו,  תיבה  בד"ה 
ההדגשה היא בענין ‘מיידק דייק' שהשליח יודע שעל עדותו בי"ד מסתמכים וממילא 
“מעיקרא" כשמקבל מהבעל את הגט ‘מידק דייק', אמנם תוס' לא הביא תיבה זו כלל 
לפי שלשיטתו עיקר הדגש הוא האם ‘מרע נפשיה' או לא, וממילא יצטרך לפרש דהיות 
שחושש השליח ל'מרע נפשיה' הרי “מעיקרא" קודם עדותו בבי"ד הוא “מידק דייק", 
ומובן שאין תיבה זו נצרכת לפי שיטתו בפירוש דברי הגמ', ולכן לא ראה תוס' צורך 

להעתיקה בפירושו. 

ו
תליית דעות רש"י ותוס' הנ"ל לשיטתיהו בכללות הסוגיא 

ונראה דיש לתלות את שיטות רש"י ותוס' בענין ‘ידעתי' ו'מידק דייק' בפלוגתתם 
הכללית בסוגיין:

דהנה בגמ' דמייתינן לעיל7 גבי הטעם לכך שנאמן השליח להעיד דהוי הגט ‘לשמה' 
באמירת ‘בפ"נ ונחתם' ובכך לקיים הגט, הוא משום דבאמת רוב אינשי דעלמא ובפרט 
‘סופרי דדייני' בקיאין בכך שצריך הגט להיכתב לשם האשה, ומ"מ בעינן תרי עדים 
לקיימו דנעשה לשם האשה משום “ורבנן הוא דאצרוך" ופרש"י דהיות וישנו מיעוטא 
דמיעוטא דאינשי שלא בקיאין דגט אשה לשמה בעי, חיישינן שמא יהיה הבעל מהני 
ושמו  מלגרש  דנמלך  עירו  א' מבני  לשם  שנכתב  זרוק  גט  וימצא  בקיאין  דלא  אינשי 
כשמו ושמה כשמה, והיינו דזה שחשו רבנן ובעו שיאמר השליח ‘בפ"נ ונחתם', הוא 
עדות  מהשליח  בעינן  וממילא  ‘לשמה',  נעשה  הגט  יהיה  דלא  אמיתי  חשש  בסיבת 

מיוחדת באמירת ‘בפ"נ'. 

מהימן  הוי  דע"א  חכמים  הקלו  הכא  דמ"מ  איתא  הגמ' התם  דברי  בהמשך  והנה 
היא,  הגמ' דלכאורה “קולא  שם  בעלמא, ופריך  העגונות  ירבו  שלא  ע"מ  הגט  לקיים 
חומרא היא", דלכאורה אי הוה בעינן תרי עדים לא אתי בעל מערר ופסיל לי' לגט, 
לי' לגט, ופרש"י  ופסיל  מערער  בעל  אתי  השטר  לקיים  בע"א  לן  דסגי  השתא  אמנם 
דמה שהבעל מערער ופסיל לגט הוי משום ד"אוקי חד לבהדי חד", דהן אמת שבעלמא 
על  הבעל  מערער  גיסא  מאידך  שהכא  כיון  אך  בעדותו,  הגט  לקיים  השליח  מהימן 

7( ראה ריש ס"ד בארוכה.
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דבריו8, נאמר “אוקי חד בהדי חד" ופסלינן לי' לגט, ומשום האי פירכא בעינן בשינויא 
דגמ' טעם חזק לכך שיהיה השליח מהימן לן בעדותו יותר מדהוי הבעל מהימן, ובכך 

יקיים את הגט.

ומשני הגמ' “מעיקרא מידק דייק" השליח, ופרש"י “ואי נמי עורר אינו נאמן דודאי 
נאמן  אינו  השליח  דברי  על  הבעל ויערער  יבוא  אם  דאף  שפיר", והיינו  דק במילתא 
מהימן  שהשליח  והיות  דבריו,  פרטי  בכל  שפיר  דייק  דודאי  אשליח  דסמכינן  משום 

לבי"ד ביותר דהרי הוי דק בעדותו, לכך לא יהיה הבעל מהימן לערער עדותו.

ונראה להדיא דרש"י בסוגיין לשיטתו אזיל, דהיות שהטעם שתקנו חכמים אמירת 
‘בפ"נ ובפ"נ' הוא חשש מהותי - שמא נעשה הגט שלא לשם האשה, ממילא כשיבוא 
לומר  חזקה  סברא  בבי"ד  בעינן  חד"  לבהדי  חד  “ואוקי  השליח  דברי  ויערער  הבעל 
דדברי השליח מהימנים לן יותר מדברי הבעל, דכיון שהשליח דק בכל פרטי דבריו 

ביותר מהימן לן ולא נאמן הבעל בערעורו.

וי"ל דכן הוא בשיטת תוס', דזה שמסביר בענין ‘מידק דייק' שהשליח דק בדבריו 
שיהיו אמת “ולא אתי לאורועי נפשיה" הוא מסובב משיטתו הכללית בסוגיין, דהנה 
בפי' “ורבנן הוא דאצרוך" - חשש חכמים והחמרתם דקיום גט בעי תרי עדים, פי' תוס' 
דחיישינן שמא יבוא הבעל, יערער ויוציא לעז על גט האשה, והיינו דאינו חשש אמיתי 
שיהיה הגט נעשה שלא לשם האשה, אלא רק שמא יאמינו אינשי דעלמא דנראים דברי 

הבעל יותר מדברי השליח ויאמרו דגט זה לא נעשה כדינו ‘לשמה'.

 ולכך ממשיכה הגמ' דודאי יהיה השליח נאמן יותר לאינשי דעלמא ולא יצא לעז 
על הגט, דכיון שהשליח ‘מידק דייק', ופי' תוס' שיהיו כל דבריו אמת ומפחד לאפוקי 
יוכל  לא  הבעל, וממילא  ולא  יותר  מהימן  הוא  שיהיה  ודאי  מפומיה, ממילא  שיקרא 

הבעל להוציא לעז על הגט. 

נאמנותו  דאי  והיינו  נאמן"  אינו  ומערער  הבעל  אתי  נמי  “ואי  כ'  רש"י  ולסיכום: 
דהבעל הויא מבחינת הדין, דהשליח ודאי ‘מידק דייק' ודק במילתא שפיר וממילא לא 
יהיה הבעל נאמן בדבריו בדין ד"אוקי חד לבהדי חד", ואילו תוס' פי' “דאי אתי בעל 
ומערער אינו נאמן" )אין הכוונה שלא יהיה נאמן הבעל בדבריו מבחינת בי"ד, דלכך 
לאפוקי  הבעל  ה'לעז' שיכול  מחמת  רק  הוא  החשש  כל  הכא  דהרי  חיישינן  לא  ודאי 

לעלמא, אלא “דאם יערער לא יאמינוהו"(, והיינו שאינשי דעלמא לא יאמינוהו.

8( ובפרט דהכא מלכתחילה עד שלא בא השליח חיישינן שמא לא נכתב הגט ‘לשמה'.
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ז
הצריכותא בדברי רש"י

ועדיין יוקשה לנו לדברי רש"י, דלכאורה מה הצורך בכפילות שמביא?

דהנה ברש"י נראה שמחלק פי' בשני ענינים, דבחלקו הב' כ' “דאי נמי עורר אינו 
נאמן", דקאי על אי נאמנותו של הבעל מבחינת הדין, דאי תימא “אוקי חד בהדי חד", 
מדברי  יותר  מהימנים  ודבריו  דייק'  ‘מידק  והשליח  היות  הוא  הכי  לאו  דדינא  תדע 
מיד  כשמקבלו  השליח  דייק  מידק  “מעיקרא  רש"י  כ'  כבר  לזה  קודם  אמנם  הבעל, 
מה  לתמוה  יש  דלכאורה  עוד",  ויערער  יבוא  ולא  מגרשה  שברצון  בו  ויודע  הבעל 
הצריכותא בכך, דהיות שכ' רש"י לקמן שגם אם יבוא הבעל ויערער אינו נאמן ולא 

נסוב אחר דבריו כלל מה מקום עוד להוסיף ולומר דלא יבוא הבעל ויערער?

אחד  דכל  משום  הוא  שונים  ענינים  שני  בפירושו  רש"י  שנקט  דזה  לבאר  ונראה 
מהני תרי לא היה מספיק לחוד:

ענין א': אי חיישינן שיבוא הבעל ויערער “ואוקי חד לבהדי חד" ונימא דאין הגט 
נעשה ‘לשמה', הרי לזה לא שייך לתרץ “ויודע בו שברצון מגרשה ולא יבוא ויערער 
עוד", דמה לי בכך שדק השליח ויודע דמגרשה הבעל ברצון, דלכאורה אין בכך משום 
סיבה מספקת שלא יבוא הבעל ויערער, דהיות שמלכתחילה לא ידע דגט אשה ‘לשמה' 
בעי, ווכעת נודע לו דבעי ‘לשמה' והוא לא כתב הכי ממילא יבוא ויערער, אלא דענין 
חיישינן  דאי  הגט,  ‘לעז' על  מוציא  ועי"ז  מפיו  ומציא שקר  שבא  הבעל  גבי  קאי  זה 

שיבוא הבעל ויוציא ‘לעז', המענה יהיה שהבעל כלל לא יבוא.

ענין ב': אי חיישינן דאתי הבעל ומערער דלא אתיידע ליה דגט אשה בעי ‘לשמה' 
וממילא גט זה שנתן פסול הוא דלא נעשה לשם האשה “ואוקי חד לבהדי חד", א"כ 
פרטי  בכל  השליח  שדק  והיות  שפיר",  במילתא  השליח  דק  דודאי  נאמן  ד"לא  נימא 
הבעל  דמצי  תוס'  לשיטת  דאיתא  החשש  וגם  כמותו,  מהימן  הבעל  הוי  לא  דבריו 
לאפוקי ‘לעז' על הגט ואינשי דעלמא יאמינוהו, גם בהכי לא יקשה לנו כלל, דהיות 
שהשליח ‘מידק דייק' בכל פרטי דבריו יודע הבעל דאינשי לא יאמינוהו ולא יבוא כלל.

ח
הצריכותא בדברי תוס'

וכן יש לפרש בתוס', דלכאורה קשה מדוע מביא כפילות כפילות בדבריו: 

דהנה פי' תוס' וז"ל “מידק דייק ולא אתי בעל לערער, ואפי' אם יערער לא יאמינוהו 
וליכא לעז כלל", דיש כאן ב' ענינים שונים: א. דהבעל לא יבוא ויערער דיודע שהשליח 
“מידק דייק" וממילא לא יאמינוהו; ב. וגם אם יבוא ויערער ב'לעז' לא יאמינוהו אינשי 
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כלל, ויקשה אמאי מייתי תוס' תרי הני מילתי, דלכאורה אי לא חיישינן שהבעל יבוא 
חיישינן  כן  אינשי, ולאידך, אי  יאמינוהו  לא  יבוא  אם  דאף  להוסיף  לנו  למה  ויערער 
שיבוא הבעל, אלא דנימא דאינשי ודאי לא יאמינוהו ולא יצא ‘לעז' אגט, א"כ מדוע 

להוסיף ולומר שלא יבוא הבעל כלל, אדרבה מה אכפת לן, שיבוא ולא יאמינוהו?

ונראה לומר דגם לתוס' בעינן את ב' הפרטים, דכיון שב' הפרטים הללו הם ‘הנחה' 
המסתברת, דלכאורה מנא לן שלא יבוא הבעל ויערער? אלא שהסברא נותנת דהיות 
הב'  בענין  הוא  וכן  לערער,  ויבוא  עצמו  יטריח  לא  ממילא  יאמינוהו  שלא  שיודע 
דאמרינן שגם אם יבוא הבעל ויוציא לעז על הגט לא יאמינוהו אינשי, דהסברא נותנת 
דכיון דידעי אינשי שהשליח ‘מידק דייק' וחושש לשקר ו'לאורועי נפשיה', ע"כ הוא 
הסברא  מהבעל, ומש"ה נצרכים לשיטת תוס' ב' הפרטים, דלא סגי  יותר  נאמן להם 
שלא יבוא הבעל בלבד, דמנא לי' שלא יבוא, וכן לא סגי בסברא דכשיבוא הבעל לא 
יהיה נאמן לאינשי בלבד, דמנא ליה דהכי הוי, וע"כ נצרכים ב' הענינים, באופן דאי 

לאו הכי הוא, י"ל דהכי הוא.

ט
קושיית רעק"א על תוס' ויישובה ע"פ ביאור הנ"ל בדברי תוס'

והנה תוס' )ד"ה “האי קולא הוא חומרא הוא"( הביא קושיא מהגמ' דידן על גמ' 
ביבמות9, דבגמ' התם איתא בדין אשה שלא ידעינן אי מת בעלה אם לאו, וישנו ע"א 
שמת בעלה - שדין הוא דנאמן, וטעמא דמילתא הוא מסברא ד"מתוך חומרא שהחמרת 
שנישאת  מעשה  )לאחר  שאם  הוא  שהדין  דכיון  בתחלה",  עליה  הקלת  בסופה  עליה 
האשה לאיש אחר( יבוא הבעל וקיימא לן דחי הוא ושקר אמר העד - יחמיר בי"ד על 
האשה בכל התוקף, דבניה הוו ממזרים ותצא מבעל זה ומבעל זה ולא תקבל כתובה 
וכו', ממילא בטוחים אנו שלא תינשא אשה זו לאדם אחר קודם שתבדוק ותחקור את 

דברי העד היטב, שאכן מת בעלה.

והקשה התוס' דמדוע התם לא פריך הגמ' “האי קולא הוא, חומרא הוא", דלכאורה 
אם יבוא הבעל ונמצא כי חי הוא ושקר אמר העד, יבואו בי"ד להטיל חומרא על האשה 
- כנ"ל, ונמצא שהחמרת על האשה, דע"י שהקלת לה ונאמנת בתחילה להינשא בע"א 
בטענה שהבעל מת, נגרמת בזה חומרא עליה - כאשר אח"כ יבוא הבעל ויחמירו עליה 

בי"ד?

דמותרת  מסקינן  התם  שבגמ'  היות  דלכאורה  תוס',  דברי  על  הרעק"א  ומקשה 
בעלה, א"כ  מת  שאכן  היטב  דייקה  דודאי  דסמכינן  משום  אחר  לאיש  לינשא  האשה 

9( ריש פ' האשה רבה דף פח, א.
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מה מקום לסברא שיחזור בעלה ותימצא תקלה בידנו ואתינן לידי חומרא. וזהו אינו 
שהבעל  חיישינן  מ"מ  אמת,  שאומר  השליח  על  שסמכינן  הגם  דהכא  דהכא;  כבגמ' 
יבוא ויערער בשקר ויוציא ‘לעז', וממילא מצי אתי לידי חומרא; אמנם התם ביבמות 
י"ל דאם נאמן לנו הע"א מוכרח שלא יבוא הבעל, דהרי האשה עשתה כמיטב יכולתה 
לבדוק שאכן מת, וא"כ לא אתינן לידי חומרא דודאי לא יבוא הבעל, וקושיית התוס' 

אינה מובנת.

באחד  סגי  לא  שבסוגיין  דכפי  כלום,  יקשה  לא  בתוס'  דביארנו  הא  לפי  אמנם 
ב' הפרטים  את  בעינן  וע"כ  בלבד  ‘הנחה' המסתברת  בלבד, משום שהינם  מהפרטים 
- הנה באופן דומה י"ל התם, דזה שסמכינן על הע"א שתוכל האשה להינשא על ידו 
משום דודאי בדקה האשה היטב לאמת הדבר שאכן מת בעלה, הוי ‘הנחה' המסתברת 
בלבד, וכאשר עסקינן ב'הנחה', בעינן שיהיה הדבר בוודאות גמורה ולא סגי ב'הנחה' 
זו, ולכן קשיא לתוס' אמאי התם בגמ' לא פרכינן “האי קולא הוא חומרא הוא", דהן 
אמת שעשתה האשה ככל יכולתה ובדקה שאכן מת בעלה, מ"מ אם יבוא הבעל וימצא 

שחי הוא אתינן לידי חומרא עליה.
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 מקצת עדות שלא לשמה - האם פוסל
 את העדות כולה

- שיטות האחרונים וסברותיהם -

הת' יוסף חיים רוזנבלט

א
דברי הגמ' בדעת ר"מ ד'עדי חתימה כרתי'

בענין מחלוקת רבה ורבא )גיטין ב, ב( בטעם לכך ש"המביא גט ממדינת הים צריך 
בקיאין  אינם  חו"ל  שבני  משום  דהוא  ס"ל  דרבה  נחתם",  ובפני  נכתב  בפני  שיאמר 
בדיני הגט – דכתיבתו וחתימתו צריכים להיעשות לשם האשה המתגרשת, ורבא ס"ל 
כאשר  שמא  לחשוש  יש  כתיבתו,  במקום  לאשה  נמסר  לא  הגט  שכאשר  משום  דזהו 
יערער הבעל, לא יהיו עדים מצויים לקיימו – איתא בגמ' )ג, ב( "ולרבה דאמר לפי 
רבי  לשמה, אי  לשמה ובעי חתימה  כתיבה  דבעי  תנא  האי  לשמה, מאן  שאין בקיאין 
מאיר חתימה בעי כתיבה לא בעי, דתנן אין כותבין במחובר לקרקע כתבו על המחובר 

לקרקע, תלשו חתמו ונתנו לה כשר".

דכיון שלדעת רבי מאיר "עדי חתימה כרתי", היינו, שהם עיקר הגט, ע"כ לומדים 
הגט  עיקר  שהם  החתימה  עדי  על  קאי  ה"ז  לשמה",   – לה"  ""וכתב  שדרשינן  דמה 
וחתימתם על הגט צריכה להיעשות לשם האשה המתגרשת, וכאשר לא נחתם באופן 

זה – הגט אינו כשר ופסול לגרש בו.

משנתנו  את  להעמיד  אין  כרתי, א"כ  חתימה  שעדי  היא  ר"מ  שדעת  דכיון  ונמצא 
אליבא דר"מ, כיון שבמשנתנו משמע דגם כתיבת הגט צריכה להתבצע לשמה, מכך 
שהשליח המביא את הגט צריך לומר שהגט גם נכתב וגם נחתם בפניו, דדין זה אינו 
מתאים עם דעת ר"מ שרק עדי חתימה כרתי ורק חתימת הגט צריכה להיעשות לשמה 

ולא כתיבת הגט.

ובמסקנת הגמ' ישנם שתי דעות: א. משנתנו קאי אליבא דרבי אליעזר, ואף שס"ל 
ולא  הגט  כתיבת  הוא  לשמה  להיעשות  שצריך  הגט  עיקר  וא"כ  כרתי,  מסירה  שעדי 
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שאין  וע"כ, אף  דפסול,  מתוכו  במזויף  ר"א  דמודה  לומר  ניתן  בכ"ז  העדים,  חתימת 
מוכרח שיהיו עדי החתימה על הגט, אך כאשר בכ"ז ישנם עדים החתומים, יש לוודא 
יהודה  דרבי  אליבא  קאי  משנתנו  ב.  מתוכו.  מזויף  הוי  שאל"כ  כיון  לשמה,  שחתמו 
ר'  בחתימתו "דתנן  וגם  הגט  בכתיבת  גם  בגט  המעכבים  התנאים  כל  שיהיו  שמצריך 

יהודה פוסל עד שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש".

ב
שיטת רעק"א דאין מקצת עדות דלא לשמה פוסלת את שאר העדים

את  להעמיד  הגמ'  דחיית  על  ב(  ג,  דף  גיטין  עמ"ס  )בחידושיו  רעק"א  והקשה 
המשנה כר"מ )דסובר דעדי חתימה כרתי(, דלכאורה ניתן להעמיד בכ"ז כר"מ:

דהנה בשילהי מסכתין )פו, ב( מובאת דעת שמואל דכתב סופר ועד יחיד החתום 
על השטר מכשירים את השטר בדיעבד, וכאשר הסופר הוא סופר מובהק הגט כשר אף 
לכתחילה, וא"כ, כיון שגם כתב ידי הסופר נחשב לעדות על השטר, נמצא, דכל גיטין 

שבעולם חתומים עליו שלושה עדים – שני העדים והסופר.

ישנם  עדות  באותה  אך  לעדות  הכשרים  עדים  שני  ישנם  שכאשר  הוא  שדין  וכיון 
גם עדים נוספים הפסולים לעדות, הם פוסלים בכך את כל העדים וכל העדות כולה 
פסולה ובטילה1, יש לומר דאף שלדעת ר"מ רק עדי חתימה כרתי, אך מאחר שכתב 
שלא  ע"מ  לשמה  תיעשה  הגט  כתיבת  שגם  צריך  לעדות, לכן  ג"כ  נחשב  הסופר  ידי 
יהיו  לא  השטר  על  החתומים  הכשרים  העדים  שני  גם  ועי"כ  העדות,  כל  את  תפסול 

נאמנים בעדותם.

רק  הוא  עדות  הוי  סופר  ידי  שכתב  דמה  ע"כ,  תירוץ  שהציעו  מהאחרונים2  ויש 
כאשר ידוע שהבעל יחתים רק עד אחד שאז הסופר מכוין לחתום בכתב ידו, אך כאשר 
ישנם שני עדים שחתומים על השטר הרי אין הסופר מכוין לחתום, ולכן הכא אין כתב 

ידי הסופר שנכתב שלא לשמה פוסל את שאר העדים החתומים על השטר.

שסתם  משמע  הפוסקים  דברי  שמסתימת  כיון  זה,  תירוץ  דוחה  עצמו  רעק"א  אך 
כתב סופר, גם כאשר ישנם שני עדים חתומים – כשר בדיעבד.

על  חתומים  עדים  משני  יותר  ישנם  כאשר  דאכן  רעק"א  מכריח  זו  קושיא  ומכח 
העדות  שאר  על  מתפשט  שלהם  הפסול  אין  לשמה,  שלא  חתמו  ומקצתם  השטר 

1( סנהדרין ט, א - "ומה שנים נמצא אחד מהן 
קרוב או פסול עדותן בטלה, אף שלשה נמצא אחד 
מהן קרוב או פסול עדותן בטלה, ומנין שאפי' מאה, 

ת"ל "עדים"".
2( חזו"א אהע"ז סי' קג ס"ק כד.
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לפוסלם ולפסול את העדות כולה, כיון שדין זה שמקצת עדים הפסולים פוסלים את 
שאר העדים הוא רק כאשר מדובר בפסול הגוף, היינו, עדים שפסולם הוא מצד עצמם 
שאינם ראויים להעיד בכל מקרה, כגון עד קרוב או פסול, אך כאשר הפסול אינו בגוף 
העד, אלא מצד שחתם שלא לשמה, אין הפסול מתפשט על כל שאר העדים לפסול 

את העדות כולה.

הסופר  ידי  כתב  אין  שאכן  כר"מ, מכיון  המשנה  את  זה  באופן  להעמיד  אין  וע"כ 
מוכרח להיכתב לשמה והוא לא יפסול עי"כ את העדים החתומים על השטר.

ג
שיטת המהר"ם שיף דלא ס"ל כרעק"א

והנה מדברי המהר"ם שיף בענין זה משמע דחלוק בזה על רעק"א וסובר שלשיטת 
ר"מ גם מקצת עדים שחתמו שלא לשמה פוסלים עי"כ את שאר העדים ומבטלים את 

העדות כולה:

כוותיה(,  )דהלכתא  ר"א  בדעת  בינייהו"(  "מאי  ד"ה  ב  )יח,  שיף  המהר"ם  דכתב 
דכאשר חתומים כו"כ עדים על השטר, סגי בשני עדים שחתומים לשמה ואי"צ שכל 
הם  פסול,  או  קרוב  משום  פסולים  מהעדים  מקצת  אם  ורק  לשמה3,  יחתמו  העדים 

פוסלים בכך את שאר העדים. ומביא טעם לדבריו מהגמ' בדף ד' )ע"א(:

שס"ל  – דאף  לעיל(  )כמובא  כר"א  משנתנו  את  הגמ' להעמיד  מסקנת  על  דהנה 
שעדי מסירה כרתי ואין צריך כלל לעדים שיחתמו על השטר, אך בכ"ז צ"ל דמודה 
שכאשר יש עדים שחתמו שלא לשמה, הגט נחשב למזויף מתוכו – הקשה תוס' מה ענין 
לא לשמה למזויף מתוכו, דהרי מזויף מתוכו הוא גט שחתומים בו קרובים או פסולים 
לעדות, דאז בדין נפסל הגט אף שאין עדי החתימה נצרכים להכשר הגט כיון שבכ"ז יש 
לחשוש שמא יבואו לסמוך עליהם להשיאה או להוציא ממון על פיהם דאע"פ שהעדים 
נאמנים אך יש לעשות דברים אלו רק בעדות כשרה, משא"כ כאשר העדים חתמו שלא 
לשמה אין לחשוש לכך כיון שאף אם נסמוך עליהם, אין בכך תקלה, דהרי הם עדים 

כשרים אלא שחתמו שלא לשמה.

כיון  למזויף,  הגט  את  מחשיבה  לשמה  שלא  חתימה  דאעפ"כ  תוס'  ע"כ  ומתרץ 
שיש לגזור חתימה אטו כתיבה, היינו, דיש לגזור שתהיה החתימה מוכרחת להיעשות 

לשמה ע"מ שלא יבואו מכך ג"כ לכתוב את הגט שלא לשמה.

בדברי  מבואר  כולה,  העדות  את  יפסלו  לשמה  של  שחתמו  העדים  אין  דלר"א  כך,  לומר  ההכרח   )3
המהר"ם שיף. ע"ש.
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ומכאן לומד המהר"ם שיף דמכיון שכל הפסול של חתימה שלא לשמה לר"א הוא 
גזירה ד"חתימה אטו כתיבה", ע"כ, כאשר ישנם שני עדים שחתמו לשמה, אין לגזור 

כ"כ שגם עדים נוספים שחתמו שלא לשמה יפסלו עי"כ את העדים שחתמו לשמה.

ומדבריו יש להסיק דכל זה הוא בשיטת ר"א שעיקר הגט הוא הכתיבה וזה שעדי 
החתימה צריכים לחתום לשמה הוא רק משום הגזירה שלא יבואו לכתוב שלא לשמה, 
אך לשיטת ר"מ דעדי חתימה כרתי, נמצא, דכיון שמה שצריכים לחתום לשמה הוא 
לא משום הגזירה, כ"א משום שזהו עיקר הגט וע"ז נאמר הדין ד""וכתב לה" לשמה" 
– ע"כ, כאשר ישנם מקצת מהעדים שחתמו שלא לשמה הרי בכך הם פוסלים את שאר 

העדים.

קרוב  כעדות  היא  לשמה  שלא  עדות  שיף  המהר"ם  שלשיטת  כיון  אחר:  ובסגנון 
עדות  אין  ר"א  שלשיטת  להסביר  שע"מ  הרי  העדים,  שאר  את  פוסלת  ואכן  ופסול, 
זו תפסול, יש להביא את תירוץ התוס' הנ"ל, ולהביא ביאור זה דכיון שלשיטת ר"א 
כל הפסול של חתימה שלא לשמה הוא גזירה ד"חתימה אטו כתיבה", לכן אין לגזור 

שעדים נוספים החתומים שלא לשמה יפסלו את העדות. 

ופסול  קרוב  כעדות  אינה  לשמה  שלא  עדות  דמקצת  רעק"א  לשיטת  משא"כ 
הפוסלים את שאר העדים כיון שהיא אינה פסול בגוף העד, במילא אי"צ כלל לדברי 
אין  כרתי(  חתימה  )דעדי  ר"מ  לשיטת  אף  שלשיטתו  כיון  ר"א,  בדעת  שיף  המהר"ם 

העדים הנוספים פוסלים את שאר העדים.

ד
קושיא על דעות הנ"ל והתירוץ לחלק בין פסול שלא לשמה לפסול דמחובר

אך הנה יש להקשות הן על קושיית רעק"א והן על שיטת המהר"ם שיף מדברי הגמ' 
)משום  דר"מ  אליבא  היא  דמשנתנו  האוקימתא  את  הגמ' שוללת  כאשר  גופא, דהרי 
שלר"מ רק עדי חתימה כרתי אך לא עדי מסירה, וא"כ נמצא שלר"מ נדרש שתהיה רק 
חתימה לשמה אך לא כתיבה לשמה(, מביאה הגמ' ברייתא כהוכחה לכך שזוהי אכן 
דעת ר"מ – "דתנן אין כותבין במחובר לקרקע כתבו על המחובר לקרקע, תלשו חתמו 

ונתנו לה כשר".

וממשנה זו נראה להדיא דאף שכתיבת הגט נעשתה במחובר לקרקע שזהו שלא 
כדין, בכ"ז אם חתם בתלוש – הגט כשר, אע"פ שכתיבת הגט שג"כ מצטרפת לעדות על 
הגט )דהרי כתב ידי סופר הוי ג"כ עדות( לא נעשתה כדין ובמילא יש פסול במקצת 

העדות.

לא  שנעשה  הסופר  ידי  דכתב  דרעק"א  ההוו"א  על  להקשות  יש  לכאורה  ומכאן 
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לשמה יפסול את העדים החתומים על השטר, דהרי מהמשנה המובאת בהמשך הגמ' 
כהוכחה לכך שזוהי דעת ר"מ מוכח שאין כתב ידי הסופר שנעשה בפסול שלא כדיני 

הגט פוסל את שאר העדים.

אך יותר מכך יוקשה לשיטת המהר"ם שיף דאכן מקצת עדים שחתמו שלא לשמה 
פוסלים את העדות כולה, דלכאורה ממשנה זו מוכח דאף שמקצת מהעדות נעשתה 

בפסול, בכ"ז היא אינה פוסלת את שאר העדים ולכן אם הגט נחתם בתלוש – כשר.

חתימה  של  לפסול  לשמה  שלא  חתימה  של  פסול  בין  חילוק  דישנו  לומר  ויש 
במחובר לקרקע; דהנה בנוגע למסקנת הגמ' להעמיד את המשנה אליבא דר"א )אע"ג 
שס"ל שעדי מסירה כרתי ואין צריך כלל לעדי חתימה(, כיון שלשיטתו כאשר חתמו 
עדים על הגט שלא לשמה, ה"ה מחשיבים את הגט למזויף מתוכו – יש לעיין האם י"ל 
כך גם לגבי חתימה במחובר לקרקע, דכאשר חתמו העדים על הגט במחובר לקרקע 
)הנה אף שלשיטתו אין צריך כלל לעדים שיחתמו, בכ"ז כיון שישנם עדים שחתומים 

שלא כפי דיני הגט –( ג"כ יפסל הגט ויחשב כמזויף מתוכו.

ומבואר ע"כ4 דיש ללמוד דרק חתימה שלא לשמה פוסלת את הגט אך לא חתימה 
במחובר, ומוכיחים זאת מכך שבהמשך הסוגיא מביאה הגמ' אוקימתא נוספת להעמיד 
ולהיחתם  להיכתב  הגט  צריך  הדין  שמעיקר  דס"ל  יהודה  דרבי  אליבא  המשנה  את 
בתלוש, וכפי המפורש בברייתא דר"י מכשיר את הגט רק כאשר נכתב ונחתם בתלוש.

צריך  אין  לשיטתו  דגם  לפרש  יש  ר"י  בדעת  גם  דהרי  ע"כ  להקשות  יש  ולכאורה 
מעיקר הדין שתהיה החתימה בתלוש ורק ע"מ שהגט לא יהיה מזויף מתוכו מוכרח 
להיכתב  הדין  מעיקר  הגט  צריך  דלר"י  הגמ'  מסיקה  מנין  וא"כ  בתלוש,  יחתם  שגם 
ולהיחתם בתלוש. אלא דמכך יש להסיק דרק חתימה שלא לשמה מחשיבה את הגט 

למזויף מתוכו, אך חתימת הגט במחובר אינה פוסלת ומחשיבה אותו למזויף מתוכו.

והטעם לחלק ביניהם הוא,  כיון שעדות שלא לשמה פועלת שכל הגט יחשב עי"כ 
כולו  הגט  כאשר  אלא  הגט  על  חלה  לשמה  תורת  שאין  משום  לשמה,  שלא  כנעשה 

נעשה לשמה.

והביאור בזה: כיון שזה שמחיובי הגט להיכתב לשמה הוא דין הקשור עם פעולת 
לשמה  תורת  עליו  שיחול  ע"כ, ע"מ  פלוני,  מאיש  פלונית  אשה  גירושי   – הגט  וענין 
נדרש שכולו יעשה לשמה, משום שכאשר חתימת העדים לא נעשתה לשמה הוי פסול 

בגט, ולכן כולו נחשב שאינו מיוחד לשמה.

משא"כ חתימה במחובר, הרי כיון שדין זה שצריך הגט להיכתב בתלוש אינו דין 

4( ראה בחידושי ר' שמואל עמ"ס גיטין ס"ו אות ה־ו.
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במחובר  יעשה  שלא  נדרש  הגט  שלהכשר  עצמו, כ"א  הגט  וענין  פעולת  עם  שקשור 
אלא בתלוש, מש"ה אינו נחשב לפסול בגט אלא חסרון בהכשר הגט בלבד, ולכן אינה 
פועלת שכל הגט יחשב שנעשה לא בתלוש, כ"א שמקצתו לא נעשתה בתלוש כראוי, 

ומטעם זה כאשר חתימת העדים נעשתה במחובר אינה פוסלת בכך את הגט.

דין  הוא  לשמה  להיכתב  הגט  שמדיני  שזה  מכיון  בהירות:  ולתוספת  אחר  בסגנון 
שיעשה  חיוב  שישנו  כ"א  לשמה,  שלא  שיעשה  איסור  שישנו  זה  דאין  היינו,  חיובי, 
לשמה, ע"כ, אין חל על הגט תורת לשמה אלא כאשר הוא נעשה כולו לשמה. משא"כ 
יעשה  לא  – שהגט  שלילי  דין  חיובי, כ"א  דין  שאינו  בתלוש, מכיון  כתיבה  של  הדין 
נעשה  כולו  שהגט  אומרים  אין  במחובר  נחתם  כאשר  ע"כ,   - בתלוש  אלא  במחובר 
במחובר, כ"א שמקצתו נעשה במחובר, ולכן אין חתימת העדים במחובר מחשיבה את 

הגט למזויף מתוכו לשיטת ר"א.

וע"ד חילוק זה יש ליישב גם את שאלתנו מדברי המשנה, דאף אם אמרינן דמקצת 
וההוו"א  שיף  המהר"ם  )דעת  העדים  שאר  את  פוסלים  לשמה  שלא  שחתמו  עדים 
דרעק"א(, בכ"ז יש לחלק דאין לומר דמהאי טעמא גם מקצת עדים שחתמו במחובר 

פוסלים בכך את שאר העדים.

הגט  שמקצת  רק  אינו  לשמה,  שלא  החתומים  עדים  של  והפסול  הואיל  דהנה, 
נעשה שלא לשמה, אלא, שבכך אין חל על הגט תורת לשמה כלל, ע"כ, מאחר שאנו 
מחשיבים אותם כחלק מהעדות, הרי בכך פסולם מתפשט על השטר כולו )ואף שישנם 
כולה(,  העדות  את  שפוסלת  עדות  מקצת  זה  הרי  לשמה, בכ"ז  שחתמו  עדים  מקצת 
משא"כ כאשר מקצת עדים חתמו במחובר, הנה כיון שבכך נחשב שרק מקצת מהשטר 
נעשה במחובר, ע"כ אף שאנו מחשיבים אותם כחלק מהעדות, בכ"ז אין הפסול שלהם 
מתפשט על כל העדות כולה, ולכן )כיון שישנם מקצת מהעדים שחתמו בתלוש( – הגט 

כשר.

לכך  סתירה  הויא  במחובר"  כותבין  ד"אין  המשנה  דאין  מובן,  זה  ביאור  ולפי 
שמקצת עדות שלא לשמה פוסלת את שאר העדים )וכן להוו"א דרעק"א להעמיד שגם 
לר"מ נדרש שהכתיבה תיעשה בתלוש(, משום שדין זה שפסול של מקצת עדות פוסל 
השטר, משא"כ  כל  על  מתפשט  דהפסול  לשמה  שלא  בעדות  רק  הוא  העדות  כל  את 
בפסול דחתימה במחובר שאינו מתפשט על כל העדות, מכיון שזהו פסול רק בחלק 
מהגט – לכן כאשר כתבו על המחובר לקרקע ואח"כ תלשו חתמו ונתנו לה – כשר, ואין 

כתב ידי הסופר שנעשה במחובר פוסל את הגט.
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ה
קושיית רעק"א לשיטת המהר"ם שיף והדרוש ביאור בשיטתו

אך הנה יש להקשות על דברי המהר"ם שיף, דכיון שלשיטתו מקצת עדים שחתמו 
שלא לשמה פוסלים בכך את העדות כולה, א"כ יש מקום להקשות את קושיית רעק"א 
דמאחר שכתב ידי סופר הוי עדות, הרי ניתן להעמיד את משנתנו אליבא דר"מ, ובכ"ז 
זהו בא בקנה אחד עם דעתו דמוכרח שרק כתיבת הגט תיעשה לשמה, הואיל וזה ע"מ 

שעדות כתב ידי הסופר לא יפסול את שאר העדים.

מהעדים  מקצת  אכן  מדוע  גופא,  שיטתו  את  להבין  יש  לכך  קודם  באמת  והנה 
שחתמו לשמה, פוסלים את העדות כולה ע"י חתימתם, אף שישנם שני עדים שחתמו 

לשמה.

דהרי רעק"א מביא בדבריו סברא לחלק בין פסול עדות של קרוב או פסול לפסול 
מצד חתימה שלא לשמה; דפסול של קרוב או פסול הוא בגוף העד, היינו, דהעד מצד 
עצמו אינו ראוי להעיד, ולכן ע"י חתימתו מתפשט הפסול על כל העדות, משא"כ פסול 
דחתימה שלא לשמה, כיון שאינו בגופו של העד, שהרי העד מצד עצמו ראוי להעיד, 
אלא שמצד ענין צדדי אין חתימתו כשרה, לכן אף שעדותו אינה כשרה, בכ"ז אין לומר 

דהפסול יתפשט על כל העדות כולה.

ופשטות כוונת דבריו היא: דהרי מה שעדות קרוב ופסול פוסלת את כל העדות 
היא משום שכל העדים החתומים על השטר הם כעדות אחת שלימה שמורכבת מכל 
אחד מהעדים, ולכן כאשר ישנו פסול באחד מהם, כל העדות נפגמת בכך ואין עדותם 
נחשבת כלל; ובמילא מובן דכל זה הוא רק כאשר מיירי בפסול בגופו של העד שעי"כ 
נפסלת העדות כולה, אך כאשר אין הפסול בגוף העד, הרי כיון שהעד עצמו כשר ורק 

פרט צדדי בעדות לא נעשה כשורה, הרי אין לפסול על ידו את כל העדות.

וא"כ יש להבין את סברתו דגם פסול שלא לשמה מתפשט על כל העדות, דלכאורה 
כיון שהוא אינו פסול בגוף העדות, צ"ל מדוע יש לפסול ע"י עדותו את שאר העדים.

ו
ביאור על הנ"ל ע"פ שני אופנים בגדר הפסול דשלא לשמה

ויש לומר הביאור בכ"ז בהקדים ביאור אופן הפסול של חתימה שלא לשמה, דיש 
לפרש בשני אופנים5:

א. כאשר העד חותם שלא לשם האשה המתגרשת, הוא אמנם נחשב לעד אך כיון 

5( והאריך בזה בשיעורי הגר"ד פוברסקי אות צ.
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שחתם שלא לשמה אין עדותו כשרה, משום שמהתורה חתימת העד צריכה להיעשות 
לשם האשה.

ב. כאשר העד חותם שלא לשמה הוא יוצא מגדר עד ואין חתימתו על הגט נחשבת 
לעדות כלל, כיון שזה שחתימת העדים צריכה להיעשות לשמה אינו רק פרט בעדות, 

אלא זהו קשור עם עצם עדותם.

את  להגדיר  כיצד  גישות  בשתי  תלוי  זה  חילוק  דשרש  יותר,  בעומק  לומר  ויש 
החסרון שישנו בעדות כאשר החתימה נעשתה שלא לשמה:

א. כיון שחתימת העד צריכה להיעשות לשמה, לכן כאשר אינו חותם לשמה נפגמת 
בכך נאמנותו ואין עדותו נאמנת לסמוך ולגרש על ידה; ומטעם זה אמנם חתימתו אכן 

נחשבת לעדות אלא שאין עדותו כשרה.

אכן  )היינו, שחתימתו  העד  בנאמנות  פגם  רק  אינה  לשמה  שלא  העד  חתימת  ב. 
נחשבת לעדות אלא שאינה נאמנת לגרש על ידה(, אלא שבתנאי זה קשור ותלוי עצם 
חתימת ועדות העד, והוא תנאי הכרחי ע"מ להחשיב את חתימתו לעדות על הגט, וע"כ 

כאשר אינו חותם לשמה אינו נחשב כלל לעד.

פוסלים  לשמה  שלא  שחתמו  עדים  מקצת  האם  הדעות  שתי  תלויים  דבזה  וי"ל 
בעדותם את העדות כולה:

שיטת המהר"ם שיף דהעדות כולה נפסלת ע"י עדותם היא, דחתימה שלא לשמה 
הוי פגם בנאמנות העד )היינו, דאכן הוא נחשב לעד אלא שאין חתימתו נאמנת לגרש 
על ידה(, וע"כ כשם שעדות קרוב או פסול שפסולם הוא משום שאין נאמנים להעיד 

פוסלת את העדות כולה, כך גם החותם שלא לשמה פוסל בעדותו את כל העדים.

משא"כ שיטת רעק"א דאין העדות כולה נפסלת ע"י מקצת עדות שלא לשמה היא, 
דחתימה שלא לשמה אינה רק פגם בנאמנות העדים, כ"א תנאי הכרחי ע"מ להחשיב 
את חתימתם לעדות על השטר, דלכן כאשר העד חותם שלא לשמה אינו נחשב כלל 
אנו  כאשר  שרק  משום  העדים,  שאר  את  בעדותו  פוסל  שאינו  גם  מובן  וע"כ  לעד, 
מחשיבים את חתימתו לעדות )אלא דכיון שהוא עד פסול הוא אינו נאמן בעדותו( היא 
פוסלת את שאר העדים, אך הכא שאינו נחשב כלל לעד, לכן גם אינו פוסל בחתימתו 

את העדות כולה.

ז
הסברת גדר הנאמנות דכתב ידי סופר ועפ"ז תירוץ על קושיות הנ"ל

רעק"א  שאלת  את  לשיטתו  שיף  המהר"ם  יתרץ  כיצד  הקושיא  נותרה  עדיין  אך 
בענין כתב ידי הסופר, ויש לבאר ובהקדים;
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כמה  לתמוה, דהרי  יש  בדיעבד  כשר  ועד  סופר  דכתב  שמואל  דעת  בענין  דהנה 
דינים המוכרחים להכשרת חתימת העדים על השטר אינם קיימים בכתב ידי הסופר, 
דהרי מצינו6 דהתקינו שיהיו העדים מפרשים בחתימתם את שמותיהם דפרט זה אינו 
מתקיים בכתב ידי הסופר, וכן מצינו דעדות העדים צריכה להיות על הדבר כפי שהוא 
בזמן חתימתם דמשום כך יש לוודא שזמן חתימת העדים הוא כפי הזמן הכתוב בגט, 
יכול  הסופר  ידי  שכתב  כיון  וא"כ  דפסול,  מוקדם  שזמנו  גט  זה  הרי  שאל"כ  משום 
להיעשות קודם חתימת העדים, יש לחשוש שמא אכן הגט נכתב קודם חתימת העד, 

דהוי פסול.

וא"כ יש להבין מדוע יש לסמוך על כתב ידי הסופר להחזיקו כעדות כשרה וסגי 
בחתימת עד אחד נוסף על השטר.

ויש לומר דאכן כתב ידי הסופר אינו כתורת עדות רגילה; היינו, דכל עדות הסופר 
רואים  שאנו  דכיון  ז.א.  נאמנות,  על  מתבססת  שעדותו  – אלא  עדות  דין  מצד  אינה 
כאדם  עצמו  הסופר  על  לסמוך  בכתיבתו, ע"כ, יש  הנאמן  סופר  ידי  על  נכתב  שהגט 
נוסף שיכול להעיד על כך שנתבצעו גירושי האשה ע"י הבעל; אך אין הסופר נחשב 

לעד חתימה רגיל, ולכן אין מוכרח שיעשה כפי דיני העדות.

וכפי שמצינו בדברי הפנ"י7 על מחלוקת רב ושמואל האם כתב ידי סופר מצטרף 
לעדות על הגט8, דסברת מחלוקתם היא: דלשמואל – אף שיש לחשוש שהסופר כתב 
נעשתה  לא  הסופר  חתימת  ובמילא  האשה,  לשם  כתבו  ולא  להתלמד  כדי  הגט  את 
לשמה – מ"מ יש לסמוך דמאחר שהסופר מובהק, הרי מסתמא מסרו ליד הבעל, וכיון 
שהבעל ג"כ בקי קצת בדיני גיטין דצריך שיהיו שני עדים שחתומים לשמה, ע"כ יש 
לסמוך שהבעל החתים עד אחד בלבד רק לאחר שידע שהסופר כתב את הגט לשמה. 

ומטעם זה בסופר שאינו מובהק כשר רק בדיעבד, משום שיש לחשוש שמא כתבו 
להתלמד והאשה מצאה את הגט והחתימה עליו עד )אלא דמ"מ כיון שאמרינן שכתב 

ידי הסופר מצטרף לעדות ע"כ מכשירים עכ"פ בדיעבד(. 

משא"כ דעת רב דאין כתב ידי הסופר מצטרף לעדות, היא משום שגזירת הכתוב 
היא דבעינן עדי חתימה ממש להכשר הגט.

ומהכא ג"כ נראה דלמ"ד שכתב ידי סופר מצטרף לעדות, אין זה שהסופר נחשב 
לעד חתימה ממש מדין עדות המפורש בתורה, אלא דהוי סמיכות דעת, היינו, דכל 

6( גיטין לו, א.
7( ד"ה "אבל כתב סופר ועד".

8( שיטת רש"י בפירוש הפלוגתא דרב ושמואל.
ידו  כתב  רב  "אמר  )ד"ה  אתר  על  תוס'  משא"כ 

שנינו"( מפרשים מחלוקתם באופן אחר. ע"ש.
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מכך  הבעל  מכח  נכתב  אכן  שהגט  לכך  מאמינים  שאנו  כך  על  נסמכת  הסופר  עדות 
שנכתב ע"י סופר הנאמן בכתיבתו.

לעיל  ביאורנו  לפי  דהנה,  שיף:  המהר"ם  לשיטת  רעק"א  קושיית  לתרץ  יש  ועפ"ז 
מצינו, דשיטתו דמקצת עדות שלא לשמה פוסלת את שאר העדים, היא משום שחתימה 
שלא לשמה פוגמת בנאמנות העדים, היינו, שאינו יוצא מגדר עדות לגמרי ע"י שחתם 

שלא לשמה, אלא שאינו נאמן לגרש על ידו.

ומכאן י"ל דזהו רק כאשר העד מצד עצמו נחשב לעד גמור מדין עדות, אך כאשר 
כל עדותו אינה מתורת עדות אלא מתבססת על נאמנות הגט מכח כתב ידי הסופר, 
ע"כ, כאשר אין נאמנותו שלימה כיון שחתם שלא לשמה, הרי בכך כתב ידו לא נחשב 
כלל  נכלל  שאינו  לעד, אלא  נחשב  אך  נאמן  שאינו  רק  זה  היינו, שאין  לעדות,  כלל 

בעדות על הגט.

אין  כולה, בכ"ז  העדות  את  פוסלת  לשמה  שלא  עדות  שמקצת  דאף  מובן  ונמצא 
ע"מ  לשמה  שיעשה  מוכרח  לכן  לעדות,  נחשב  הסופר  ידי  שכתב  שכיון  לומר  מכאן 
יפסול  אינו  לשמה  שלא  יעשה  כאשר  גם  שאכן  העדים, משום  שאר  את  יפסול  שלא 

עי"כ את שאר העדים.

הנ"ל  שאלה  גם  שיף  המהר"ם  לשיטת  אחר  באופן  לתרץ  יש  להכי,  ומדאתינן 
שכתיבת  דהגם  דחזינן  משם  דהוקשה  לקרקע",  במחובר  כותבין  ד"אין  מהמשנה 
הגט דנחשבת לחתימה )כנ"ל( נעשתה במחובר – בכ"ז אינה פוסלת את שאר העדים 

החתומים על השטר.

לקרקע  במחובר  או  לשמה  שלא  שנעשתה  עדות  שמקצת  דמה  מובן  הנ"ל  דלפי 
פוסלת את העדות כולה, הוא רק בעדים החתומים על השטר בתורת עדי חתימה, אך 
לא בכתב ידי הסופר דאינו כעד חתימה רגיל - אלא שמחשיבים אותו לעד כיון שעל 

ידו הגט נאמן לגרש על ידו משום שנכתב על ידי סופר הנאמן בכתיבתו.

ומש"ה אין סתירה כלל ממשנה זו )דקאי בשכתיבת הגט נעשתה במחובר דלא הוי 
כעד חתימה ממש( לשיטת המהר"ם שיף דמקצת עדות שלא לשמה פוסלת את שאר 

העדים דקאי רק בעדי חתימה ממש.
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 מחלוקת ר"מ ורבנן במשנה
ממטבע שטבעו חכמים בגיטין

הת' אברהם וילהלם

א
שיטות ר"מ ורבנן במביא גט ממדי"ה ולא אמר בפ"נ ובפ"נ

בפני  לה  אמר  ולא  לה  ונתנו  הים  ממדינת  גט  "המביא  ב(  ה,  )גיטין  בגמ'  איתא 
נכתב ובפני נחתם, יוציא והולד ממזר דברי רבי מאיר. וחכ"א אין הולד ממזר, כיצד 
יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה בפני שנים ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם. ור"מ 
משום דלא אמר בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר? אין, ר"מ לטעמיה דאמר 
רב המנונא משמיה דעולא אומר היה ר"מ כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין 

יוציא והולד ממזר".

הסבר הדברים: הגמרא מציגה מחלוקת בין ר"מ לרבנן – במקרה שהשליח הביא 
ולד;  והביאה  נישאה  היא  ובינתיים  כדין,  ובפ"נ"  "בפ"נ  לה  אמר  לא  אך  לאשה,  גט 
ייחשב  עמו, והוולד  מנישואיו  ובפ"נ – תצא  בפ"נ  אמר  לא  השליח  פסק, שאם  דר"מ 
ממזר, וטעמו משום ש"כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין יוציא והולד ממזר". 
אך רבנן סוברים שניתן לתקן זאת ע"י שהשליח יתן לאשה שוב את הגט, ויאמר לה 

ש"בפ"נ ובפ"נ", והולד לא יחשב ממזר.

אמנם, יל"ע בזה לשיטת רבנן, האם באופן שהשליח לא אמר לה כלל "בפ"נ ובפ"נ", 
האם יסברו שהדין הוא כשיטת ר"מ, שהוולד ממזר, או דרבנן ס"ל דבכל ענין אין הולד 

ממזר, אף אם לא אמר בפניה כלל "בפ"נ ובפ"נ".

ב
ג' שיטות הראשונים בענין זה

והנה מצינו בענין זה ג' שיטות בראשונים:

 - יעשה"  ד"כיצד  הפתרון  בהבנת  אופנים  כו"כ  בהביאו  כתב -  א( בתוס' הרא"ש1 
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מציין בין השאר, ד"יש לפרש דקאי ארבנן אבל אם לא היה עושה כן אפילו רבנן מודו 
דהוי ממזר" ]ראה בס"ו אופן אחר בדבריו[.

בתשובתו  כתב  ז"ל  ר' יצחק  הגדול  וז"ל: "רבינו  הרי"ף,  בשם  הרמב"ן2  הביא  וכן 
ספק  והוולד  תצא  נשאת  קמא, אם  פרקין  דריש  כגון  פסול,  בהו  דקתני  פסולי  והנך 
מהלין  בר  כשר  והולד  פסול  גט  וליכא  ישראל,  בבת  ואסור  בממזרת  ואסור  ממזר 
דמנינן גבי גיטין פסולין . . דכל דתני פסול . . אלא דלא הוו כשרין, ואיכא מינייהו 
ממזרים ואיכא מינייהו ספק ממזרים". כלומר, מובן מדבריו דבפסולים אלו דאמרנו, 

הולד ממזר.

כאן(:  הרי"ף  על  )בחידושיו  דכתב  הר"ן,  בדברי  אף  זו  הסברה  לדייק  ניתן  וכן 
"וחכמים אומרים אין הולד ממזר, כיצד יעשה וכו'. פירשו בתוספות דהכי קאמר, כיצד 
יעשה לרבנן שתנשא לכתחילה או אם נשאת שלא תצא. אבל לולד אין צריך שיטלנו 
ממנה, דכל שהוא מעיד אפילו לאחר נתינה דבפניו נכתב אין חוששין לו, דלית להו 

כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר".

חכמים  שטבעו  ממטבע  המשנה  ש"כל  סוברים  דרבנן  הר"ן,  דברי  פשטות  הנה, 
לאחר  אמר  ואם  הגט,  נתינת  בשעת  ובפ"נ  בפ"נ  אמר  שלא  היא,  בגיטין" משמעותו 
אפילו  מעיד  שהוא  "דכל  וזהו  בגיטין".  חכמים  שטבעו  ממטבע  כ"משנה  ה"ז  מעשה 
לאחר נתינה דבפניו נכתב", ומכיון שאמר )למרות האיחור( "אין חוששין לו", והוולד 
לא  השליח  אמירת  ורק  כדין,  נעשים  הגט  פרטי  כל  כאשר  כלומר,  ממזר.  יהיה  לא 
נעשתה בזמן נתינת הגט, הרי שזה אינו מעכב, ולא בגין פרט זה יעשה הולד ממזר. 
ס"ל  כדין(, ולא  עשה  הגט  פרטי  חכמים" )ושאר  שטבעו  מ"מטבע  שינה  משום, דרק 

שבזה יהיה הולד ממזר.

ויש לדייק מדבריו, רק אם השליח העיד )באיחור זמן( ה"ז נחשב לשינוי מדברי 
ובפני  נכתב  ש"בפני  כלל  העיד  לא  השליח  אם  ממזר, אך  הולד  אין  חכמים, ואעפ"כ 

נחתם", הולד יהיה ממזר אף לשיטתם.

דהכי  בתוספות  כ"פירשו  דבריו  את  כתב  א'(  )בשיטה  הנזכרים  הר"ן  בדברי  ב( 
קאמר וכו'", אך בעיון בדברי התוס' לא נראה כפירושו "דכל שהוא מעיד", כ"א כשיטה 

בפ"ע, ותוס' לא הזכיר דצריך להעיד "בכל שהוא".

ופי' התוס' )ד"ה כיצד יעשה(: "פי' כיצד יעשה לרבנן שתנשא לכתחילה, או אם 

1( ב"מ נה, ב ד"ה 'כיצד'.
2( מסכתין פו, א ד"ה 'מדאקשינן', וראה הנסמן שם.
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נשאת שלא תצא. אבל לולד אין צריך תקנה, דבלא תקנה לא הוי ממזר דלית להו כל 
המשנה כו'".

משמע מדבריו, דבכל ענין הולד לא ייחשב ממזר. שעדות השליח נוגעת רק לענין 
נישואיה, אך גבי הולד הנה "לולד אין צריך תקנה . . לא הוי ממזר".

לה  שנתנו  לבינה, או  בינו  לה  ונתנו  בחו"ל  גט  שהביא  כתב3: "שליח  ג( הרמב"ם 
וחוזר  ממנה  נוטלו  שנשאת  נחתם, אע"פ  ובפני  נכתב  בפני  לה  אמר  ולא  שנים  בפני 
ונותנו לה בפני שנים ואומר בפניהם בפני נכתב ובפני נחתם. ואם לא נטלו ממנה הרי 

זה פסול עד שיתקיים בחותמיו".

איסור  אינו  הכא,  שאמר  שהאיסור  מובן  גירושין4(  הלכות  )בהמשך  דבריו  וע"פ 
זה  הרי  פסול  שהגט  זה  בחבור  שאמרנו  מקום  מדרבנן: "וכל  פסול  מדאורייתא, כ"א 
פסול מדברי סופרים בלבד, ונפסלה בו מן הכהונה מדברי תורה. ולא תנשא לכתחלה, 
תחת  והיא  לה  ונותנין  כשר  אחר  גט  לה  וכותבין  כשר.  והולד  תצא  לא  נשאת  ואם 

בעלה".

א"כ, משמע דהרמב"ם ס"ל בנדו"ד, שלשיטת רבנן לא תצא האשה כלל גם לאחר 
נישואיה אפי' מדרבנן )למרות הפסול(, והולד לא ייחשב ממזר.

לסיכום ג' השיטות, באם השליח לא אמר כלל "בפ"נ ובפ"נ", רבנן יסברו שהדין 
מהתורה הוא, ש: )א( האשה תצא מנישואיה השניים, והוולד ייחשב לממזר – שיטת 
התוס' רא"ש והר"ן, )ב( האשה תצא, והוולד כשר – שיטת התוס', )ג( האשה לא תצא 

והוולד כשר )אך ישנו פסול מדברי סופרים( – שיטת הרמב"ם.

ויש לבאר במאי קמיפלגי, וכדלקמן.

ג
שיטת רש"י דס"ל כשיטת התוס' רא"ש והר"ן

והר"ן,  התוס' רא"ש  הא' – שיטת  כשיטה  מרש"י דס"ל  לדייק  ניתן  הנה, לכאורה 
ובהקדים:

הגמרא,  מקשה  רבנן5,  לשיטת  והפתרון  המחלוקת,  את  מביאת  שהגמרא  לאחר 
"ור"מ משום דלא אמר בפ"נ ובפ"נ יוציא והולד ממזר". בביאור קושיה זו כתב בתוס' 

רי"ד ב' אופנים:

3( הל' גירושין פ"ז הי"ז.
4( שם פ"י ה"ב.

שזהו  שונים  באופנים  המפרשים  ישנם   )5
ד"ה  ב  פו,  ב"מ  הרא"ש  תוס'  ראה   – ר"מ  לשיטת 

"כיצד יעשה", וראה המבואר בס"ו.
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א. "פי' כיון דקאי השתא ואמר הכי, משום דלא אמר לה בההיא שעתא ואמר הכי, 
יוציא והולד ממזר"?

ב. "אי נמי, לא אתי בעל ומערער ואמאי יוציא והולד ממזר"?

הא'  דלאופן  הוא,  השאלה  בהסברת  האופנים  ב'  בין  דהחילוק  בפשטות,  וי"ל 
דהולד  ובפ"נ  בפ"נ  כלל  אמר  לא  אם  ר"מ  לגמ' דלשיטת  השאלה, פשיטא  בהסברת 
ממזר, אלא שקושיית הגמ' "משום דלא אמר לה . . הולד ממזר" היא, האם מכיון שלא 
מקשה  שהגמרא  מכך  ממזר.  הולד  ייחשב  לאחריה,  שעתא" אלא  זאת "בההיא  עשה 
על היות הוולד ממזר מאיחור אמירת השליח "בפ"נ ובפ"נ" מזמן הנתינה, מובן, דאם 

השליח לא היה אומר כלל, ודאי שהוולד ייחשב כממזר.

ר"מ, מכיון  בשיטת  היא  שהקושיא  רבנן, למרות  לשיטת  אף  דכ"ה  עפ"ז, פשיטא 
שהפלוגתא דר"מ ורבנן היא רק אי אמרינן 'כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין 
הולד ממזר או לא', אבל בהא דפשיטא לה לגמ', הנה לכאורה בודאי אף רבנן יסכימו 

לזה.

אמר,  לא  בין  אמר  השליח  אם  הגמ' הוא, דבין  קושיית  הב' בהסברת  אופן  אמנם 
העמוד:  בריש  הגמ'  )וכלשון  ומערער  בעל  אתי  לא  דהא  ממזר,  והולד  תצא  אמאי 
אנן  מערער,  קא  לא  בעל  ליה, השתא  ופסיל  מערער  בעל  אתי  מאי, דילמא  "טעמא 
רק  הוא  כו'(  המשנה  לטעמי' דכל  )דר"מ  הגמ'  תירוץ  וא"כ  עלה"?(,  ונערער  ניקום 
לדברי ר"מ. כלומר לפי המבואר באופן הב' הרי שרבנן יסברו דאף אם השליח לא אמר 

כלל בפ"נ ובפ"נ, הולד לא ייחשב ממזר.

וע"פ כ"ז נראה לומר, דרש"י ס"ל כשיטת תוס' הרא"ש והר"ן. דהנה רש"י ביאר את 
קושיית הגמ' "ור"מ משום דלא אמר בפ"נ ובפ"נ יוציא והולד ממזר", וז"ל: "בתמיה, 

והא גט כשר הוא ובפניו נכתב, ומשום דלא אמר הוי ולד ממזר".

דבפשטות נראה מדבריו, דקושיית הגמ' היא כבאופן הא', האם מכיון שהשליח לא 
אמר "בפ"נ ובפ"נ" "בההיא שעתא" אלא לאחריה, ייחשב הולד ממזר. ומשמע, דאי לא 

אמר הכי כלל, הוולד ממזר6.

וכהבנה זו ממש כתב הפנ"י, "נראה מזה דפשיטא להו דכשלא אמר כלל בפני נכתב 
ובפני נחתם ולא נתקיים בחותמיו אם ניסת תצא".

רש"י  דברי  מסיום  הפנ"י  ע"ז  הקשה  אמנם   )6
להשתמע  דיכול  כלומר  אמר",  דלא  "ומשום 
דהשליח לא אמר כן כלל, ונשאר בצ"ע. אך נראה 

לומר בפשטות, דכוונת רש"י באומרו "דלא אמר", 
לא "דלא אמר" כלל, כ"א דהשליח לא אמר "בפ"נ 

ובפ"נ" לאשה בשעת נתינת הגט.
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ד
ביאור מחלוקת הראשונים

וי"ל בביאור מחלוקת ג' השיטות, ובהקדים:

אם  זה  ומטעם  מקדש",  דרבנן  אדעתא  דמקדש  ד"כל  דין7,  מצינו  קידושין  בדיני 
הוצרכו רבנן לבטל את הקידושין )וכיו"ב(, ישנה אפשרות בידם ל"אפקעינהו לקידושין 

מיניה".

יוצא  לו, וא"כ  שייך  יהיה  שלא  המקדש  של  כספו  את  להפקיע  רבנן  היינו, שביד 
דלא קידשה כלל מלכתחילה. וכן הוא בשאר אופני קידושי אשה, גם במקדש בביאה 
שכ"ה  צ"ל,  ובפשטות  קידושין.  כביאת  ולא  זנות"  בעילת  לבעילתו  רבנן  ש"שוויוהו 
אף במקדש בשטר ש"שוויוהו רבנן לשטרא כחספא בעלמא", כלומר, רבנן ביטלו את 
משמעותו של השטר )כלומר, אין פירוש הדבר שלא היה כאן כלום, אלא שמבטלים 
את משמעות המעשה, ע"ד ביאה, שהביאה נעשתה, אך אין לה משמעות של קידושין(, 
היא  משמעות, ואין  שום  ללא  בכתב  המופיע  בעלמא  דברים  כסיפור  שזהו  והחשיבו 

מקודשת לו כלל ועיקר.

ד"כל  כן,  אומרים  בגירושין  אף  האם  יל"ע,  הכי,  אמרינן  דבקידושין  היות  הנה 
המגרש אדעתא דרבנן מגרש", ובאם אין אומרים ד"מגרש אדעתא דרבנן" יל"ע מאיזה 

טעם הוא.

 – דאמור  היכא  כן, אלא  אומרין  אנו  מקום  בכל  בזה, "שלא  סובר  הרשב"א8  הנה 
אמור, היכא דלא אמור – מנפשין לא אמרינן . . גבי גט, יש לומר דריח הגט יש בו, 

ואינו בטל . . אלא שלא אמרו בגירושין כל המגרש אדעתא דרבנן מגרש"9.

לעומת זאת, הרמב"ן הביא דעת הי"א, וז"ל: "וי"א שמו ושמה ועירו ועירה מדרבנן 
צריכי ואע"פ כן אם לא כתב אין חוששין לריח הגט כלל, דכל דמגרש אדעתא דרבנן 
קא מגרש, ושויוה רבנן לגיטא חספא בעלמא, ולאו דיקא, ועוד דא"כ היכי אמרינן מאי 

קמ"ל טובא קמ"ל".

7( מסכתין לג, א. ובכ"מ.
8( שו"ת, ח"א, סי' אלף קפה.

9( הנה הצ"צ כתב )שו"ת אבהע"ז ס"רעא ס"ה(, 
"דזהו שלא להכשיר מהאי טעמא מה שפסול מדינא 
כמו אם היה אנוס בהגט וכה"ג". היינו, דאף הוא ס"ל 
פרט  שחיסר  אלא  מדינא,  הפרטים  בכל  כשר  דגט 
מסויים, כמו ש"לא אמר ופיך כפי ודיבורך כדבורי, 

וגמר הכל כפי המבואר בסדרי גיטין שלנו", ויסכים 
ע"ז  מדינא  כשר  מה שהוא  לפסול  "שלא  הרשב"א 
מה  יל"ע  ]עפ"ז  מגרש".  דרבנן  אדעתא  י"ל  שפיר 
נחתם",  ובפני  נכתב  "בפני  אמירת  של  משמעותה 
כ"כ  לא  אמנם,  לאו[.  אם  משמעות,  לה  יש  האם 
הרשב"א  שהרי  הרשב"א  בדברי  הצ"צ  דברי  שפיר 

מציין להדיא דאנו "מנפשין לא אמרינן".
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כלומר, דאמרינן בגירושין "כל המגרש אדעתא דרבנן מגרש", ולכן ביכולת חכמים 
לבטל משמעות הגט, וה"ה כ"חספא בעלמא".

ואף ה'צמח צדק'10 סבר דאמרינן בגירושין דין זה דהמגרש "אדעתא דרבנן מגרש", 
וזלה"ק: "י"ל אדעתא דרבנן מגרש בכה"ג שהמסדר מקרא לו והוא עונה אחריו דניכר 
במה  הבעל  קפידת  מחמת  לפסול  שלא  מהני  שיהיה  לומר  לנו  יש  מגרש.  שאדעתו 
שהוא כשר מדינא . . י"ל כמו גבי כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש עי"ז יש להם כח 

להפקיע הקדושין", ומאריך שם ה"צמח צדק" בזה, ועפ"ז מקל בע"א.

ה
ביאור הדין ד"כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש"

ויש לבאר בסברות המחלוקת:

מקדש"  דרבנן  אדעתא  המקדש  ד"כל  דהדין  ס"ל11  )והרשב"א(  הרמב"ן  הנה, 
הוא, שכל אדם המקדש אף אומר כן בפירוש "כדת משה וישראל", וזהו שבפועל כן 
הוא, שרובם ככולם מקדשים כדין כפי שיורם מורה הוראה. ואילו בגיטין אי"ז שייך 
)כ"כ(, דהיות ויתכן שבכללות הגט שבעל זה נותן, "שמא לקלקלה בב"ד ולצעורה קא 

מתכוין".

זה  ישראל, מטעם  כללות  על  שמביטים  לומר  אין  בנוגע לגיטין  אחרות:  במילים 
ש"לצעורה קא מתכוין" דבגיטין היא קיימת יותר מאשר קידושין, משא"כ בקידושין 
ניתן  ע"כ  לצערה,  רוצה  שאינו  ופשיטא  לו,  קנויה  שתהיה  כדבעי,  לקדשה  שרוצה 
מובן  ועפ"ז  מתכוין".  קא  ש"לצעורה  כאלו  שיהיו  חוששים  ואין  הכלל,  על  להסתכל 
מגרש",  דרבנן  "אדעתא  לומר  ניתן  דבקידושין  לקידושין,  גיטין  בין  החילוק  ופשוט 

משא"כ בגיטין אין לומר כן.

בגיטין  שאף  לומר  יש  דבודאי  בארוכה,  )שם(  מבאר  צדק"  ה"צמח  זאת  לעומת 
"אדעתא דרבנן מגרש", ודבריו אלו חוזרים ע"ע שוב בתשובתו, וזלה"ק: "וא"כ כמ"כ 
מפי  דבר  שום  והשליח  והעדים  להסופר  אמר  לא  שהמגרש  הגט  סדר  בענין  עכשיו 
עצמו ומדעתו. כי אם שהוא עונה אחר המסדר הגט ואומר מה שמצוה לו לומר. וכל 
דיבור ודיבור מפי המסדר יקרא לו והוא אומר. או שהמסדר מראה לו בסדר הגט סעיף 
פלוני שיאמר מש"ש וכך הוא אומר. א"כ מבואר לכל שהוא מגרש על דעת חכמים וכל 
הציוויים שהוא מצוה אינו מקפיד עליהם מצד עצמו כי אם שהוא מצוה כן ע"פ דעת 

חכמים".

11( מסכתין כ, א.10( שם.
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וממשיך שם, "אבל מאחר שלא אמר זה מעצמו רק מפני שהמסדר הקרא אותו כך 
וכך כמ"ש בסדרי גיטין שלנו א"כ יש לנו לומר שציוויו בזה הוא רק ע"ד חכמים שאם 

הדבר מעכב יעכב ואם אין בזה עיכוב מדינא גם הוא אינו מעכב בזה.

דניכר  אחריו  עונה  והוא  לו  מקרא  שהמסדר  בכה"ג  מגרש  דרבנן  אדעתא  י"ל   .  .
במה  הבעל  קפידת  מחמת  לפסול  שלא  מהני  שיהיה  לומר  לנו  יש  מגרש.  שאדעתו 

שהוא כשר מדינא כשהוא ניכר שאין כאן מקום לקפידא מהבעל עצמו כלל".

ומסיים שם הצ"צ, "י"ל כמו גבי כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש עי"ז יש להם כח 
להפקיע הקדושין . . כך בנד"ז שהוא עונה אחר המסדר מה שמצוה לו לומר י"ל דאין 

מקפיד בהם מעצמו יותר ממה שהוא ע"פ דעת המסדר"12.

הסבר הדברים: הנה, טענת "לצעורה קא מתכוין" לא קשה כלל שהרי היות ובגיטין 
משנה  כ"כ  אין  ע"כ,  בקידושין(,  מאשר  יותר  )עוד  הבי"ד  ע"פ  מכוונים  מעשיו  כל 
שרוצה לצערה, מפני שבפועל כל מעשיו הינם "אדעתא דרבנן מגרש", ואולי יש לומר 
שבעצם נתינת הגט הוא מצערה, אך לא שגורם לה קלקלה בגט, לצערה עוד יותר. 

ועפ"ז פשיטא דבגירושין מגרש "אדעתא דרבנן"13.

ובתשובה זו מתייחס ה"צמח צדק" לכך שבקידושין אומרים "כדת משה וישראל" 
לכך  הוכחה  מהווה  זו  אמירה  דאין  דבריו,  ותורף  זה,  אומרים  אין  בגיטין  משא"כ 
"אדעתא  דחשיב  ודאי  הכי  עביד  לא  אי  דאף  משום  דרבנן",  "אדעתא  זאת  שעושה 
יוכיח דכוונתו  דרבנן". ואדרבה, דאף שבגיטין אין אומרים כן, הרי שהמעשה עצמו 

היא לעשות כדין חכמים, ש"דומה . . ששנינו . . עונה אחריהם מה שהם אומרים"14.

ו
ביאור סברות מחלוקת ע"פ ביאור הנ"ל

ועפ"ז אולי יש לבאר מחלוקת הנ"ל:

שיטה הא' – שיטת התוס' רא"ש והר"ן, שבאם השליח לא אמר כלל ב"בפני נכתב 
ובפני נחתם", שהאשה תצא מנישואיה השניים, והוולד ייחשב לממזר – ס"ל כשיטת 

היש אומרים וה"צמח צדק", ד"כל המגרש אדעתא דרבנן מגרש".

12( אמנם י"ל, דהצ"צ לא חולק לגמרי, ועדיין 
ניתן לומר דאף הוא סובר שזה אינו בכל פעם, אלא 
וז"ל:  רק כשניכר שישנו ש"אדעתא דרבנן מגרש", 
שהמסדר  בכה"ג  מגרש  דרבנן  אדעתא  י"ל  "שפיר 
מקרא לו והוא עונה אחריו דניכר שאדעתו מגרש 
מהבעל  לקפידא  מקום  כאן  שאין  ניכר  כשהוא   .  .

עצמו כלל". שעדיין י"ל דזהו רק "בכה"ג . . דניכר".
13( ואף יותר מאשר בקידושין, עיי"ש בתשובת 

הצ"צ.
14( הצ"צ מציין זאת "ששנינו פ"ג דסוכה )דל"ט 

ע"א(", ולכאורה צ"ל לח, א.
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כלומר, היות שהגט באופן כללי נעשה 'אדעתא דרבנן', לכן אף דרבנן סברי ד"כל 
המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר", הרי שזהו באם אמר בשינוי, אך 
באם לא אמר בפ"נ ובפ"נ כלל, אין זה 'אדעתא דרבנן' כלל, וזהו פסול בגט, היות והגט 
אינו כדבעי למהוי ע"פ תורה )כיון שאינו מתאים עם התנאים הנדרשים בגט(, לפיכך 

הגט אינו כשר והינו פסול מדאורייתא.

הנה אליבא דשיטה זו פשיטא דלא בהאי קמיפלגי ר"מ ורבנן, מכיון שלכל הדעות, 
'אדעתא דרבנן מגרש'. וא"כ, רבנן יודו לר"מ, במקרה שהשליח לא אמר כלל "בפ"נ 

ובפ"נ" דהולד ממזר15.

משא"כ שיטות התוס' והרמב"ם – שבאם לא נאמר כלל "בפ"נ ובפ"נ", הוולד לא 
)והרשב"א(,  הרמב"ן  כשיטת  ס"ל   – לאו(  אי  האשה,  תצא  אי  שחולקים  )אלא  ממזר 
הולד  אין  לעולם  ממילא  מגרש',  דרבנן  אדעתא  לאו  המגרש  ד'כל  בגיטין  דאמרינן 
ממזר מדאורייתא, אף אם לא אמר כלל השליח "בפ"נ ובפ"נ", מכיון שמה"ת הגט כשר 
בכל פרטיו )אף שלא אמר, וזהו משום שאי"ז פרט מחייב מדאורייתא, כ"א מדרבנן(, 

ולכן אין סברא לומר שהולד יהיה ממזר.

אלא שבזה גופא נחלקו שיטות התוס' והרמב"ם: דהתוס' ס"ל דהגם שרבנן ס"ל הך 
היכן  עד  ורבנן  נחלקו ר"מ  בגיטין', בכ"ז  חכמים  שטבעו  ממטבע  המשנה  ד'כל  דינא 
החמירו בזה, דלר"מ הויא האשה בינתיים אשת איש גמורה מדאורייתא והוולד ממזר, 
ואילו לשיטת רבנן לא החמירו עליה כ"כ אלא רק שתצא מנישואיה השניים, והוולד 

בודאי כשר.

הגט  כו'', ממילא  המשנה  ד'כל  דינא  הך  כלל  ס"ל  לא  דרבנן  ס"ל  הרמב"ם  אמנם 
לצאת  אמורה  לא  אף  שהאשה  הוא  והדין  רבנן,  לשיטת  מדאורייתא  כלל  פסול  אינו 
מנישואיה, לפיכך )מדאורייתא( אם נשאת, אף לא תצא. אלא שהגט פסול משום קנס 

דרבנן, שלא נעשה כדעתם, כמבואר לעיל.

ז
היוצא מכ"ז בענין מחלוקת הראשונים אי מהני נתינה שניה לר"מ

מהני  מהראשונים, אם  כו"כ  נוספת, דנחלקו  מחלוקת  לכאורה  לבאר  ניתן  ועפ"ז 
לר"מ נתינה שניה, אי לאו:

15( ועפ"ז הוי הולד ממזר מדאורייתא. אמנם עי' 
פנ"י דף ה' ע"א, שהקשה דע"פ תוס' ד"ה "כשניסת" 
משמע דאף לר"מ איכא תיקון – אם נתקיים חותמיו. 
ותירץ דבקיום חותמיו נעקרה תקנת חכמים דבפ"נ 

ובפ"נ מעיקרא, ואיגלאי מילתא למפרע דאי"ז כלל 
גט שצריך אמירה זו, וא"כ הולד כשר. 

ועפ"ז צ"ל לכאורה דבכל ענין לא הוי הולד אלא 
ספק ממזר )שמא יקויים הגט(. ופשוט.
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א. התוס' רי"ד כתב16 "פי' זה שהצריכו ליטלו ממנה ולתתו לה פעם אחרת כדי 
שיראה שהוא שליח בלבד, דדוקא לשליח המנוה רבנן כבי תרי אבל לא לאינש אחרינא. 
ור"מ סבר כיון שכבר נתנו לה יצא מתורת שליח ותו לא מהימן, הילכך לא סגי ליה 
בהך תקנתא". כלומר, שלשיטתו – הפתרון הוא אינו לשיטת ר"מ. ]כמו"כ כתב תוס' 

הרא"ש17 )בפי' הא'(: "אדרבנן קאי . . ולר"מ אין מועלת תקנה זו"[.

ב. אמנם התוס' )ד"ה "כיצד יעשה"( כתב, "ולר"מ כיצד יעשה קודם נישואין אבל 
לאחר נישואין מסתבר דלר"מ אין תקנה דכיון דהולד ממזר". משמע דתוס' ס"ל, דלר"מ 

אין הפתרון מועיל לאחר נישואין, אך עכ"פ ישנו פיתרון לשיטתו קודם הנישואין.

מיירי  אר' מאיר  דקאי  נמי  התוס', "ואת"ל  דברי  הביא  מזו, בתוס' הרא"ש  יתירה 
קודם נשואין". והוסיף "ויש ספרים דגרסי אלא כיצד יעשה ומשמע דקאי אר' מאיר 
לומר  אפשרות  דישנה  כלומר,  וכו'".  יטלנו  ממזר  יהא  שלא  יעשה  כיצד  אלא  וה"ק 
)לשיטת ה"יש ספרים דגרסי"( דאף לאחר נישואין ישנו פיתרון לשיטת ר"מ, ש"יטלנו 

הימנה ויחזור ויתננו לה בפני שנים ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם".

וי"ל שמחלוקת זו תלויה במחלוקת הנ"ל:

)הובא  כתבו  שהרי  לעולם,  מהני  לא  דלר"מ  דס"ל,  והר"ן  רא"ש  התוס'  דשיטת 
לעיל, ס"ב( דלשיטת חכמים באם לא העיד כלל, הרי שהולד ממזר, אלא שיש תיקון 
נחשב ל'משנה  זמן  ר"מ, איחור  דלשיטת  ברור  דמהני, וא"כ  זמן  באיחור  אמירה  של 

ממטבע שטבעו חכמים בגיטין', וא"כ ה'ולד ממזר', ומה יועיל שיתן לאשה שוב18.

בשיטתם,  בארוכה  נתבאר  שהרי  לר"מ,  דיועיל  ס"ל,  והרמב"ם  תוס'  אמנם 
שלחכמים באם לא העיד כלל, אין הולד ממזר, משא"כ ר"מ ס"ל דהולד ממזר, והוא 
מצד  שזהו  ממזר, כלומר  יהיה  ממטבע', שהולד  המשנה  דרבנן, ד'כל  תקנתא  משום 
חכמים, וא"כ, לכאורה, אין להחמיר בזה כ"כ, ומהני – אף לשיטת ר"מ – עד לנישואין 

)או אף לאחמ"כ, כאמור לעיל(.

דרבי  כוותיה  "תניא  ד"ה  ב  ה,  מסכתין   )16
יוחנן".

17( מסכתין שם ד"ה "כיצד יעשה יטלנו הימנה 
וכו'".

כתבו  בסוגיין  והריטב"א  הרשב"א  אמנם   )18
דרק הנתינה פסולה ולא הגט עצמו. אבל י"ל דזה 

רק לרבנן ולא לר"מ.
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החילוק בין איסור קבוע לאיסור זמני

הת' מנחם מענדל נמירובסקי

א
סוגיא ד'גנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור'

איתא בגמ' )גיטין ז, א(: "א"ר אבהו: לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, 
האכילוהו   .  . גדול  דבר  והאכילוהו  ביתו  בתוך  יתירה  אימה  הטיל  גדול  אדם  שהרי 
ס"ד? השתא בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, צדיקים 

עצמן לא כ"ש! אלא בקשו להאכילו דבר גדול, ומאי ניהו? אבר מן החי".

וכתבו התוס' )ד"ה השתא בהמתן כו'(: "אמר ר"ת דלא פריך אלא גבי מידי דאכילה 
– דגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור".

והיינו, דהא דאמרינן "צדיקים עצמן לא כ"ש", הוא רק ב"מידי דאכילה – דגנאי 
הוא לצדיק שאוכל דבר איסור", אבל בשאר איסורים אין אומרים "דגנאי הוא לצדיק" 
שעושה דבר איסור. ועפ"ז ממשיך ומתרץ הא דחזינן בכמה דוכתין בש"ס שצדיקים 

נכשלו כביכול באיסורין.

ומסיים ומוסיף עוד פרט בכך שרק במידי דאכילה אמרינן דגנאי הוא לצדיק: "אין 
דבר מגונה כל כך אכילה של היתרא בשעת האיסור". כלומר דבאכילה גופא יש חילוק 
בין איסור אכילה קבוע )כגון תרומה או אבר מן החי וכיו"ב( לאיסור אכילה הבא מצד 

הזמן )כגון אכילה ביוה"כ(.

וצריך להבין הטעם שאיסור אכילה קבוע "גנאי הוא לצדיק" ולכן לא יכול להיות 
שיעבור עליו, משא"כ איסור אכילה זמני אינו גנאי לצדיק ויכול להיות מצב שיעבור 

עליו ח"ו.

נאמר  כרחך  לצדיק", על  הוא  "גנאי  אכילה  איסורי  דדוקא  זו  סברא  דלפי  והיינו 
יהודה  דר'  ב(  טז,  מחגיגה  התוס'  )שהביאו  מהמעשה  יותר  חומרא  בו  יש  זה  דענין 
יותר  גנאי  יש  אכילה  בדאיסורי  לומר  אפשר  ואיך  בטעות,  זומם  עד  הרג  טבאי  בן 

משפיכות דמים1?

וליישב דעת התוס' כתב המהר"ם שיף: "דומיא דבהמתן של צדיקים, וכן מ"ש אין 
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מגונה כ"כ אכילה של היתר כו' דדוקא דומיא דבהמתן – חמורו דר' פנחס בן יאיר שלא 
רצתה לאכול דבר שאינו מעושר".

היינו דהטעם שלשיטת התוס' "גנאי הוא לצדיק" הוא רק "במידי דאכילה" הוא, 
כיון שהמקור לענין זה הוא מחמורו של רפב"י שהמעשה שם היה גבי מאכל איסור, 

ולכן רק גבי זה אמרינן "גנאי הוא לצדיק" ולא גבי איסורים אחרים.

כיון  הוא  שטעמם  כתבו  גופייהו  דהתוס'  מאחר  התוס'  בדעת  כן  לומר  ק"ק  אך 
ד"גנאי הוא לצדיק" ולכן אין הצדיק אוכל דבר איסור, ולא משום שהמקור היה מ"מידי 

דאכילה" ולכן רק בזה אין תקלה לצדיקים.

כיון  הוא  דאכילה  במילי  לצדיקים  תקלה  שאין  לכך  הטעם  אי  דממ"נ:  כלומר, 
ד"גנאי הוא לצדיק" – צריכים לומר כן בכל איסורין שבתורה, ואי הטעם לכך הוא כיון 

שזהו המקור לענין זה – ממילא אי"ז קשור למ"ש התוס' ד"גנאי הוא לצדיק".

ב
הסבר הקובץ שיעורים בדברי תוס'

והנה גבי סיום דבריהם דהתוס' ד"אין דבר מגונה כל כך אכילה של היתרא בשעת 
דיום  נראה,  דבריהם  "כוונת  ס"ו(:  ביאורים,  )קובץ  שיעורים  בקובץ  כתב  האיסור" 

הכפורים הוא איסור גברא, אבל תרומה או אבר מן החי הוי איסור חפצא".

כלומר דסיבת החילוק ביניהם היא, דאיסור קבוע הוא איסור חפצא, אבל איסור 
אכילה זמני הוא איסור על הגברא, כמו איסור אכילה ביוה"כ שהאיסור הוא רק על 

האדם )אך המאכל עצמו מותר, והראיה שבזמן אחר יהיה מותר לאוכלו(.

שנסתפקו  מה  מדבריהם  להוכיח  יש  "וא"כ  שיעורים:  בקובץ  שם  כתב  ועוד 
האחרונים אם איסורין דרבנן הם איסור חפצא או איסור גברא, דהא לפי מה שביארנו 
דבריהם לא פרכינן השתא בהמתן וכו' אלא באיסור חפצא, ובחולין דף ו' פריך הש"ס 
אלא  אינו  דמאי  והא  וכו'  בהמתן  השתא  דמאי  שאכל  לו  עלתה  היכי  זירא2  רבי  על 
איסור דרבנן, ואי נימא דכל איסורין דרבנן אינן אלא איסור גברא, א"כ לא פריך הש"ס 

מידי, אע"כ גם איסורין דרבנן איסורי חפצא הן".

והיינו דעפ"ז ניתן להוכיח דאיסור דרבנן הוא איסור חפצא: דהגמ' בחולין )ו, א( 

1( ומכח שאלה זו חלקו הראשונים )רש"י )חולין 
ה, ב(, רמב"ן, ר"ן )שם ז, א( והריטב"א )מכות ה, ב(( 
על דעת התוס' וביארו בפשטות דכן הוא בכל מילי 
כתבו הראשונים  קושיות התוס'  וליישב  דאיסורא, 

"דכי אמרינן אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על 
ידם הני מילי כשאין פושעין בדבר".

רב   – שלפנינו  ובגמ'  שיעורים,  בקובץ  כ"ה   )2
אסי.
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שואלת כיצד יתכן שרב זירא אכל דמאי, דמצד "השתא בהמתן של צדיקים כו'" לא 
אמרינן "השתא  דרבנן, ובכ"ז  איסור  הוא  דמאי  והרי  ח"ו.  באיסור  יכשל  שהוא  יתכן 
כו'" )וכאמור, אמרינן "השתא כו'" רק באיסורי חפצא(, ומכאן מוכח דאיסורי דרבנן 

הם איסורי חפצא.

ג
ביאור כ"ק אד"ש מה"מ עפ"י המבואר בתניא

והנה בלקו"ש ח"ה )ע' 187 הע' 23( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את דברי התוס' דדוקא 
באיסורי אכילה אמרינן "אין הקב"ה מביא תקלה על ידם" וזלה"ק3:

"ויש להטעים זה עפ"י המבואר בתניא פ"ח אשר "מכל מאכל ומשקה נעשה תיכף 
דם ובשר מבשרו""4. 

כלומר, דהטעם לכך שכתבו התוס' ש"גנאי הוא לצדיק" הוא דוקא במידי דאכילה 
ובשר  דם  מיוחדת – שהאיסור "נעשה  חומרא  ישנה  איסור  דבר  שבאכילת  הוא, כיון 
מבשרו" דהיינו שהאיסור נעשה חלק מגוף האדם, ודבר זה הוא גנאי גדול כיון שא"א 

לתקנו ולעלותו לקדושה.

דאין  עבירות  שבשאר  מה  בזה, וא"ש  שעובר  הוא" לצדיק  "גנאי  בזה  דוקא  ולכן 
בהם ענין חמור זה לא אמרינן ד"גנאי הוא לו".

ולאחר מכן ממשיך ומתייחס לחילוק בין איסור קבוע לאיסור זמני: "וע"פ המבואר 
בתניא )פ"ז וח'( שמאכלות אסורות הן בגקה"ט – יומתק מ"ש בתוס' שם שיש הפרש 

אם האיסור הוא במאכל עצמו או שהוא רק בשעת האיסור". 

ומפשטות לשון כ"ק אד"ש מה"מ בהערה הנ"ל משמע שהחילוק בין איסור בהמאכל 
עצמו )ואיסור דרבנן( למאכל שאסור רק באופן זמני הוא, שהאיסור בהמאכל עצמו 
המאכל  הרי  אוכל  האדם  כאשר  ולכן  מגקה"ט,  יונק  שהמאכל  כיון  יותר  חמור  הוא 

פנימיות  ע"פ  בנגלה  ענינים  לביאור  בנוגע   )3
הענינים ראה מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש )חט"ז 
עמ' 269, להלן בתרגום ללה"ק(: "כל הענינים בנגלה 
דתורה ישנם גם בעבודה רוחנית, ואדרבה – מכיון 
שהתורה בתחילה היתה חמדה גנוזה למעלה ומשם 
נסעה וירדה כו' עד שנתלבשה כו' בעניני עוה"ז – 
ענינים כפי שהם ברוחניות ופנימיות הענינים הינם 
מזו:  ויתרה  ב"נגלה".  נשתלשלו  שהם  לאיך  מקור 

כמה ענינים מנגלה אפשר להבינם לתכליתם רק ע"י 
ביאורם ברוחניות הענינים". ועד"ז בכ"מ.

בגליון  )המצוין  מהריק"ש  כתב  וכעי"ז   )4
הש"ס(, אלא שלפי דבריו אי"מ סיום דברי התוס': 
בשעת  היתרא  של  אכילה  כך  כל  מגונה  דבר  "אין 
בהמשך  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  לפי  אך  האיסור", 

ההערה שם יובנו סיום דברי התוס'.
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"נעשה תיכף דם ובשר מבשרו" ואינו יכול לעלות לקדושה. משא"כ איסור זמני, הוא 
איסור גברא ולכן אין הוא יונק מגקה"ט ויכול לעלות לקדושה.

אך לכאורה קשה, דבשיחת אחש"פ תשל"ו )שיחו"ק שם ע' 102 ואילך5( מבאר כ"ק 
חפצא, ושורשו  איסור  הוא  זמני  איסור  שגם  אדה"ז  שיטת  את  בארוכה  מה"מ  אד"ש 
הפה  הוא  שאסר  ש"הפה  מפני  הוא  מותר  המאכל  שבהם  זמנים  שיש  וזה  מגקה"ט. 
המאכל  הרי  האיסור  בשעת  אבל  מגקה"ט,  יונק  לא  המאכל  אלו  ובזמנים  שהתיר" 

האסור יונק חיותו מגקה"ט וממילא באכילתו אינו יכול לעלות לקדושה.

ולפי"ז נמצא שגם איסורים זמניים יונקים את חיותם מגקה"ט, וא"כ אינו מובן מה 
ההסבר בתוס' לחלק בין איסור קבוע דבו אמרינן "מה בהמתו של צדיק כו'" לאיסור 

זמני שבו לא אומרים זאת,

סברא  אין  מגקה"ט  שורשם  זמני  איסור  וגם  קבוע  איסור  שגם  הביאור  לפי  דהרי 
מגקה"ט  הוא  שתיהם  ששורש  כיון  לחלק  דהתוס'  טעמם  אי"מ  וא"כ  ביניהם,  לחלק 

וחומר הענין הוא שנעשה דם ובשר מבשרו ואין לכך עליה לקדושה.

ואי"ז עולה בקנה אחד עם המוסבר לעיל ע"פ ההערה בלקו"ש דהוא מפני שאיסור 
על  הוא  האיסור  זמני  ובאיסור  מגקה"ט  חיותו  ומקבל  איסור  של  חפצא  הוא  קבוע 

הגברא וממילא החפץ עצמו אינו מקבל חיות מגקה"ט.

ד
ביאור הדברים ע"פ ביאור כ"ק אד"ש בענין העלאת גקה"ט לקדושה

והביאור בזה:

"למלאת  הנאכל  היתר  דבר  בין  החילוק  את  אדה"ז  כ"ק  מבאר  בתניא  ז'  בפרק 
תאות גופו ונפשו הבהמית" שיורד לג' קליפות הטמאות, למאכלות אסורות היורדים 

לגקה"ט:

לכך  כשר  ויין  היתר  בשר  שהיה  ד"לפי  לקדושה  אח"כ  לעלות  יכול  היתר  שדבר 
יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת ה', שזהו לשון היתר ומותר כלומר שאינו 
במאכלות  משא"כ   .  . לה'  ולעלות  לחזור  יוכל  שלא  החיצונים  בידי  ואסור  קשור 
וקשורים  אסורים  הם  לגמרי  הטמאות  קליפות  משלש  אסורות, שהן  וביאות  אסורות 
בידי החיצונים לעולם" ולכן אף שהתפלל ולמד בכח האכילה ההיא החיות לא יכולה 

לעלות לקדושה. ועד"ז ביאר בפ"ח.

5( ובשבתות לאחמ"כ ש"פ אחרי וש"פ קדושים – יעו"ש ביאור הדברים.
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והנה לגבי איסור זמני מבאר כ"ק אד"ש בשיחת ש"פ קדושים תשל"ו )שיחו"ק שם 
ע' 127 ואילך6(:

דבדבר איסור ישנם ב' ענינים: א. זה שהוא מקבל את חיותו מגקה"ט; ב. זה שהוא 
אסור וקשור בידי הקליפות לעולם ואין לו עליה משם.

שהמאכל  שאף  מקרים  ישנם  זב"ז, מ"מ  קשורים  הם  שבד"כ  אלו, אף  ענינים  וב' 
מקבל חיותו מגקה"ט ניתן לעלותו לקדושה.

יכול  שאינו  איסור  ד"דבר  כו(  )סי'  הקודש  באגרת  אדה"ז  ממ"ש  מוכח  זה  וענין 
לעלות לא בשבת ולא בחול גם כשמתפלל ולומד בכח ההוא, אם לא שאכל לפיקוח 
נפש שהתירו רז"ל ונעשה היתר ]גמור[", דהיינו שאף שע"ד הרגיל א"א לעלות מאכל 
זה לקדושה, מ"מ כשאוכל זאת לצורך פיקוח נפש דאז אכילה זו מותרת, אף שמאכל 

זה מקבל חיותו מגקה"ט מ"מ ניתן לעלותו לקדושה.

וכמובן גם מכך שישנם דברים שאסורים באכילה ומותרים בהנאה, ולכן אף שהינם 
מגקה"ט ולכן באמצעות אכילה א"א לעלותם לקדושה, מ"מ ע"י ניצול ההנאה מהם 

לקדושה אפשר לעלותם לקדושה. 

ועד"ז מובן גם, שמאכל של איסור זמני יונק את חיותו מגקה"ט רק באופן זמני, 
נהפך  הוא  שלו  האיסור  זמן  מגיע  כאשר  ורק  מק"נ,  היא  חיותו  שלכתחילה  וכיון 

לגקה"ט, הרי אח"כ יכולים להעלות אותו חזרה לקדושה כמו דבר היתר,

ועד – כדוגמא שמביא כ"ק אד"ש מה"מ – שמדאורייתא חמץ שעבר עליו הפסח 
אסרו  שרבנן  )אלא  מצוה  שזוהי  משנה  לחם  גם  ממנו  לעשות  אח"כ  )בשוגג( אפשר 

זאת(, ונמצא שדבר שהיה בגקה"ט יכול לעלות לקדושה ולשמש למצוה.

הקדושה בענינים גשמיים והוא, שאף  של השראת  נוסף  סוג  דישנו  ומהנ"ל מובן 
שהחפץ )כעת( מקבל חיותו מגקה"ט מ"מ ניתן לעלותו לקדושה, כיון שמקורו האמיתי 
לפני שקיבל שייכות לגקה"ט היה בק"נ ולכן גם עכשיו )בהיותו שייך לגקה"ט( יכול 
לעלות לקדושה מצד מקורו הראשון, וכן לאח"ז הוא ממקור שיכול לעלות לקדושה 

– ק"נ.

שלאח"ז  ובשיחות  אחש"פ  בשיחת  ראה   )6
דרבנן  שאיסור  לומר  שייך  איך  בארוכה  שמסביר 
יכול  אדם  איך  וכן  חפצא,  לאיסור  להפוך  יכול 
מלשון  שמביא  ע"י  חפצא  לאיסור  דבר  להפוך 
התניא ע"ז "יורד חיות הבשר והיין שבקרבו" כלומר 

שזה תלוי באדם.
וראה ג"כ שו"ת צפע"נ )ירושלים תשכ"ה( סל"ג 
סברות"  "מאה  קונטרס  צפונות  במפענח  ובהנסמן 

בתחילתו, אתוון דאורייתא כלל יו"ד.
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ה
ג' גדרים במאכלות אסורות

ונמצא שישנם ג' גדרים במאכלות אסורות:

א. איסור קבוע מדאורייתא, שמאכל איסור זה יונק את חיותו מגקה"ט. וע"ז מבאר 
כ"ק אדה"ז ד"אין להם עלי' לעולם עד עת קץ" )ואיסור זה הוא מצד החפצא דהמאכל(.

מגקה"ט  חיותו  את  יונק  הוא  אסרוהו  שחכמים  מדרבנן, שאחר  אכילה  איסור  ב. 
)ובאיסור זה י"ל שהוא נעשה איסור בהחפצא אחר שהגברא )חכמים( אסרוהו(7.

ג. איסור זמני, שרק בשעת האיסור הוא יונק את חיותו מגקה"ט, אבל אח"כ הוא 
יונק את חיותו מק"נ כיון ש"הפה שאסר הוא הפה שהתיר".

ועפ"ז כל איסורי האכילה הם איסורים בחפצא דהדבר מאכל, אלא שלאיסור קבוע 
אין עלי' לעולם, ואיסור דרבנן כיון שזה איסור שחכמים הפכו את החפצא לדבר איסור 

לכן בפועל אינו יכול לעלות לקדושה.

הינו  החפצא  שכעת  ביוה"כ( אף  אכילה  איסור  )כגון  דאורייתא  זמני  באיסור  אך 
שאי"ז  וכדו', כיון  בתשובה  שב  אם  לקדושה  לעלות  יכול  מ"מ  גקה"ט  ממשלת  תחת 
שכעת  אלא  לקדושה,  לעלות  שיכולה  מק"נ  הוא  האמיתי  ושורשו  האמיתי  שורשו 

באופן זמני הוא שייך לגקה"ט.

ו
ביאור בדברי כ"ק אד"ש

ועפ"ז יש לבאר הטעם שהתוס' חילקו בין איסור זמני לאיסור קבוע: 

דהתוס' כתבו שדוקא בדבר איסור קבוע אמרינן "מה בהמתן של צדיקים כו'", כי 
הרי "גנאי הוא לו". ובזה דוקא גנאי הוא לו כיון שאין לזה עלי' לעולם כמבואר בתניא 

שם.

משא"כ איסור זמני, שיונק חיותו מגקה"ט רק בשעת האיסור, הרי יש לו עלי' כמו 
דבר היתר מצד שורשו בק"נ כמבואר לעיל.

ולכן דוקא אכילת מאכל איסור קבוע "גנאי הוא לצדיק" כיון שמאכל זה הינו תחת 

דומה  הוא  אחד  שמצד  י"ל  זה  איסור  וגבי   )7
לאיסור קבוע דאורייתא, בכך שאין לו עלי' ו)אחר 
בחפצא  תמיד  נשאר  האיסור  אסרוהו(  שחכ' 
דהמאכל(, ולאידך גיסא הוא כמו איסור זמני, ככל 

איסור דרבנן שהוא איסור זמני – ואיסור זה נאסר 
רק מהזמן שחכמים אסרוהו. ונמצא שגדר האיסור 
הוא איסור זמני אך בפועל איסורו הוא תמידי ולא 

מתבטל.
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איסורו  שאין  איסור  מאכל  אכילת  אך  לקדושה,  לעלות  יכול  ואינו  גקה"ט  ממשלת 
קבוע אי"ז גנאי כ"כ כיון ששורש מאכל זה הוא מק"נ ולכן אף שהוא כעת מקבל את 

חיותו מגקה"ט, מ"מ עדיין יכול לעלות לקדושה.

ועפ"ז י"ל, דזהו מה שמציין כ"ק אד"ש מה"מ שם בהערה גם לפ"ז ולא רק לפ"ח, 
הוא  מגקה"ט  חיותם  יונקים  אסורות  שמאכלות  מבואר  בו  העיקרי  המקום  דלכאורה 
מה  איסור, דזה  לדבר  היתר  דבר  בין  בחילוק  לביאור  היא  כאן  שכוונתו  בפ"ח, אלא 
שמשותף לביאור בין שני הפרקים שדבר איסור אינו יכול לעלות לעולם ודבר היתר 

כן. 

ז
עפ"ז ביאור ענינים נוספים בתוס'

הנראים  בתוס'  ענינים  עוד  להבהיר  נראה  בתוס'  אד"ש  כ"ק  ביאור  עפ"י  והנה 
כתמוהים:

בהמשך דברי התוס' שם מבאר דכל מ"ש "גנאי הוא לצדיק" זהו רק כשהצדיק עצמו 
נכשל באכילת הדבר, משא"כ בקרוביו וכו' שאז אין זה גנאי לצדיק ממש, ובלשונו: 
"ובההיא דפ"ב דכתובות )דף כח, ב( דהעלו עבד לכהונה על פיו לא גריס ליה ר"ת, אף 
על פי שיש שם אכילת איסור תרומה לאשתו ולבניו שהן אסורין בתרומה, מ"מ כיון 

שחכם עצמו אין נכשל באכילת איסור אין סברא להקשות".

והיינו דמדברים אלו משמע שאמרינן זאת רק אם הצדיק עצמו נכשל באיסור זה 
אך אם אי"ז הוא עצמו כ"א אשתו ובניו אין אומרים זאת.

שנא  דמאי  אי"מ  הנ"ל  דע"פ  מהאחרונים8(,  כמה  גם  שהקשו  )כפי  להקשות  ויש 
לאשתו  איסור  באכילת  נכשלת  לא  צדיקים  של  דבהמתן  שבו אמרינן  דרפב"י  חמורו 

ובניו של צדיק שיכולים להיכשל באכילת איסור.

כיון  הוא  לצדיקים  תקלה  מביא  הקב"ה  שאין  דהטעם  לעיל  המבואר  ע"פ  אמנם 
"דגנאי הוא לצדיק" ולא מפני סיבות אחרות )אלא שענין זה נלמד מחמורו של רפב"י(, 
מובן דאין מקום לקושיא מאי שנא בהמתו מאשתו ובניו של הצדיק. דאף שלימוד זה 
הוא מחמורו של רפב"י מ"מ עצם הלימוד הוא שאין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים כיון 
"דגנאי הוא לצדיק" ולא מפני סיבה אחרת. ולכן אין מקום לומר שענין זה יהיה גם 

באנשים אחרים כולל אשתו ובניו דאינם בכלל גנאי לצדיק ממש.

8( בית לחם יהודה, ועוד.
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וא"ש מ"ש התוס' "כיון שחכם עצמו אין נכשל באכילת איסור אין סברא להקשות", 
כיון שיש גנאי לצדיק רק אם הוא עצמו נכשל באיסור זה ולא אם אחרים נכשלים בכך.

י
שיטת רש"י דס"ל כהר"ן

הנ"ל  בהערה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שמביא  כפי  התוס',  שיטת  על  חלק  רש"י  והנה 
שעה"פ "לא יאונה לצדיק כל און" פירש"י: "לא תזדמן לו עבירה בלי דעת" )וכן ניתן 

ללמוד זאת מפירושו ביבמות צט, ב ובכתובות כח, ב עיי"ש(.

ולפי שיטת רש"י9 שכל עבירה גנאי היא לצדיק, צריך להבין איך היו כל המקרים 
שהביא תוס' שבהם ראינו צדיקים שחטאו, ויש להביא את ביאור הר"ן )חולין ז, א(:

"יש לומר דכי אמרינן אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם הני מילי כשאין 
ר' ישמעאל ור' אליעזר וחביריו פשעו בדבר  פושעין בדבר אבל גדולי ישראל הללו 
דרבי ישמעאל היה לו לחוש לדברי חביריו להחמיר ורבי אליעזר וחביריו מתוך שבאו 
לכלל כעס באו לכלל חטא. ודר' יהודה בן טבאי שהרג עד זומם אפשר שאותו האיש 
מחוייב היה לשמים וזמנו הקדוש ברוך הוא יהודה בן טבאי לפגיעה כי ההוא מעשה 
דרשב"א דבריש פרק הפועלים דקטליה לההוא גברא והיה לבו נוקפו. ויצא קול וא"ל 

רבי אל ירע בעיניך הוא ובנו באו על נערה מאורסה ביום הכפורים".

כלומר, הא דאין הקב"ה מביא תקלה ע"י הוא המילי דשוגג אך אין מונעים אותו 
בתוצאה  שנגרמו  מקרים  הינם  תוס'  שהביא  המקרים  וכל  חטא,  ולעשות  מלפשוע 
כמה  שהקשו  )כפי  התוס'  דברי  בהמשך  מ"ש  להבין  וצריך  בשוגג.  ולא  מפשיעה 
מהאחרונים10(: "ובההיא דפ"ב דכתובות )דף כח, ב( דהעלו עבד לכהונה על פיו לא 
גריס ליה ר"ת, אף על פי שיש שם אכילת איסור תרומה לאשתו ולבניו שהן אסורין 

בתרומה, מ"מ כיון שחכם עצמו אין נכשל באכילת איסור אין סברא להקשות".

9( וכן כתבו הרמב"ן והר"ן בחולין שם, וכן כתב 
הריטב"א שבת יב, ב.

10( בית לחם יהודה, ועוד.
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גדר כיבוש סוריא

הת' לוי יצחק דינרי

א
כיבוש סוריא כא"י לשביעית ומעשר

איתא בגיטין )ח, א(: "ת"ר בשלשה דרכים שוותה סוריא לארץ ישראל ובשלשה 
לחו"ל . . ובשלשה לא"י, חייבת במעשר ובשביעית כא"י, והרוצה ליכנס לה בטהרה 
נכנס, והקונה שדה בסוריא כקונה בפרוארי ירושלים. חייבת במעשר ובשביעית כא"י, 

קסבר כיבוש יחיד שמיה כיבוש".

ובטעם הדבר שסוריא נחשבת כיבוש יחיד, הביא תוס'1 מהספרי )ס"פ עקב(, שזהו 
"לפי שלא היתה עדיין כל א"י כבושה, כדאמר התם, סמוך לפלטורא שלך לא הורשת, 
פירוש יבוסי שהיה סמוך לירושלים, ואתה הולך וכובש ארם נהרים וארם צובה. אבל 
אחר שכל א"י כבשוהו דריש התם מדכתיב כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם וגו', שכל 

מה שהיו כובשים מחו"ל היה קדוש ואפילו יחיד".

את  בתחילה  כבש  לא  שדוד  הוא, היות  דוד  ע"י  סוריא  בכיבוש  כלומר, החיסרון 
כל א"י, שלא כבש את בני היבוסי שדרו בסמוך לירושלים, והלך לכבוש את סוריא, 
משנה  דוד  היה  אמנם, לולי  לגמרי.  ישראל  כארץ  יחיד, ולא  ככיבוש  סוריא  נחשבת 
סדר הכיבוש, וכובש בתחילה את ארץ ישראל כולה, היתה נחשבת שטחה של סוריא 

כא"י לגמרי, וקדושה בקדושת א"י.

שמיה  יחיד  ש"כיבוש  סובר  הברייתא  את  ששנה  שהתנא  הגמ'  מסיקה  ולבסוף 
כיבוש", ולכן לסוריא ישנם דינים מסוימים בהם הושוותה לארץ ישראל, ונוהגים בה 

כבארץ ישראל, ש"חייבת במעשר ובשביעית כא"י".

1( וראה רש"י כאן דמפרש אחרת, אך להלן מדובר בשיטת הרמב"ם שמפרש כמו תוס'.
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ב
סתירה בדברי הרמב"ם

הרמב"ם פסק2 ש"ארם נהרים וארם צובה ואחלב" "ירדו ממעלת א"י", ונוקט הטעם 
לכך כטעם התוס', "מפני שכבש אותם קודם שיכבוש כל א"י אלא נשאר בה משבעה 
עממים. ואילו תפס כל ארץ כנען לגבולותיה ואח"כ כבש ארצות אחרות היה כיבושו 

כולו כא"י לכל דבר. והארצות שכבש דוד הן הנקראין סוריא".

כלומר, הרמב"ם פוסק אשר סוריא נחשבת כארץ ישראל בדינים אחדים, "כשביעית 
ומעשר", אך בשאר דינים אינה נחשבת כא"י כלל, וזאת משום שדוד לא כבש את כל 
בתורה  הכתוב  סדר  שישנו  הוא  בזה  סוריא, החיסרון  את  שכבש  בטרם  ישראל  ארץ 
כף  תדרוך  אשר  מקום  "כל  הספרי  דרשת  הביא  שתוס'  כמו  ארצות,  שאר  בכבישת 

רגלכם וגו'".

ולכאורה אין מובן, לשיטת הרמב"ם3:

כיון  ראשונה  קדושה  ונתקדש  מצרים  עולי  שהחזיקו  "כל  הרמב"ם4,  פסק  דהנה 
שגלו בטלו קדושתן. שקדושה ראשונה לפי שהיתה מפני הכיבוש בלבד קדשה לשעתה 
ולא קדשה לעתיד לבוא. כיון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ קדשוה קדושה 

שניה העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא".

קידש  לא  מצרים  עולי  כיבוש  אשר  פסק  הרמב"ם  אהדדי, דהנה  סתרי  דלכאורה 
זאת,  לעומת  לבוא.  לעתיד  קידש  עזרא  קידוש  כ"א  קדושתן",  ו"בטלו  לבוא  לעתיד 
מציין הרמב"ם את כיבוש סוריא ע"י דוד, והחסרון ש"ירדו ממעלת ארץ ישראל". ואין 
מובן איפוא, למאי נפק"מ לדיני מעשר ושביעית כיבוש סוריא ע"י דוד, הרי הקדושה 
שנוגעת לקדושת הארץ וחיוב מצוותיה בזה"ז הוא, באם עזרא בעלותו מבבל לארץ 
לא  שמא  או  ישראל,  ארץ  בקדושת  סוריא  התקדשה  ואזי  בסוריא,  התיישב  ישראל 

התיישב בה, וא"כ לא התקדשה בקדושת א"י.

הלא  דוד,  בימי  שהיה  סוריא  בכיבוש  הרמב"ם  זאת  תולה  מדוע  מובן,  אין  וא"כ 
קדושה זו בטלה, ולכאורה, דיני סוריא צ"ל כשאר חו"ל, ואת"ל שהיא נכבשה אף ע"י 

עזרא, הרי לא נוגע כאן הכיבוש שהיה ע"י דוד?

2( הל' תרומות, פ"א, ה"ב.
שהרי  מעיקרא,  מידי  קשיא  לא  דידן  לתנא   )3
ראשונה  קדושה  האם  שבמחלוקת  להעמידו  ניתן 
דידן,  התנא  יסבור  לא,  או  לבוא,  לעתיד  קידשה 

אלא  לבוא.  לעתיד  קידשה  יהושע  שקדושת 
שלרמב"ם צ"ע )כבפנים(.

4( שם ה"ה.
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ג
ביאור ה'מקדש דוד' שעזרא כבש את סוריא ודחייתו

על שאלה זו מצינו באחרונים תירוצים שונים, ומהם:

כיבוש  הוי  ומ"מ  בבל  עולי  כבשוה  סוריא  דלעולם  י"ל  דוד' כתב5, "נמי  ב'מקדש 
יחיד משום דאף עולי בבל כבשוה קודם שכבשו כל ארץ ישראל, דהא אמרינן דהרבה 

כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל".

דהנה באמת הקדושה לא פסקה מסוריא ועדיין נחשבת היא כארץ ישראל בכמה 
ענינים, וזהו לא משום כיבוש סוריא ע"י דוד, אלא מפני שסוריא נכבשה פעם נוספת 
בה  נשארה  זו  וקדושה  ישראל,  ארץ  בקדושת  אז  והתקדשה  בבל6,  ובני  עזרא  ע"י 
שהיו  דוד,  ע"י  סוריא  ככיבוש  לגמרי  היה  לא  זה  כיבוש  שאף  אלא  לבוא".  "לעתיד 
ולכן  סוריא,  את  לכבוש  ויצאו  בבל",  עולי  כבשום  ש"לא  ישראל  בארץ  מקומות 

קדושתה הופחתה מקדושת א"י.

אלא שדבריו של ה'מקדש דוד' תמוהים, דבאם כיבושו של עזרא הוא שקידש את 
סוריא, מדוע הרמב"ם מאריך לציין את כיבושו של דוד )שאין לו שום שייכות לקידוש 

וכיבוש עזרא(, ולא את כיבושו של עזרא, ואף אינו מציין זאת7.

ד
ביאור ר' חיים ודחייתו

הפסוק9  את  הדורשת  בשביעית8  הירושלמי  דברי  את  הביא  הש"ס  על  חיים  ר' 
והטיבך   .  . אמר  חנינא  בר  יוסי  "רבי  עזרא,  כיבוש  על  מאבותיך"  והרבך  "והטיבך 
והרבך מאבותיך – אבותיכם לא הי' עליהם עול מלכות, ואתם אף על פי שיש עליכם 
עול מלכות. אבותיכם לא נתחייבו אלא לאחר ארבע עשרה שנה, שבע שכיבשו ושבע 
שקנו  שעה  עד  נתחייבו  לא  אבותיכם  נתחייבתם.  שנכנסתם  כיון  אתם  שחילקו, אבל 

כולה אבל אתם ראשון ראשון קונה ומתחייב".

הכהן  דוד  )הרב  ח"א  זרעים,   – דוד  מקדש   )5
ראפאפארט, מכון מאורות, נס ציונה תשי"ח(, ג, ב.

זו, "אבל  וכן ציין ר"ח )בסי' קנח( אפשרות   )6
בבל[  ]בני  דבאמת  לומר  אפשר  הרמב"ם  בשיטת 
כן,  לומר  דוחק  "אך  שם,  מסיים  אך  החזיקו", 

דפשטות הדברים דלא החזיקו עולי בבל".
 – ולדוגמא  בכ"מ,  הרבי  כדברי  ובפרט,   )7
אינו ספר  היד  "ספר   ,131 ראה לקו"ש חכ"ח, עמ' 

)כפי  הלכה  של  ספר  אלא  ישראל,  ימי  דברי  של 
הסיק  מכך  הספר(".  בהקדמת  אומר  שהרמב"ם 
הרבי שחייב להיות נפק"מ להלכה מסיפור דברים 
המופיע במשנה תורה. כלל זה הובא ב'כללי רמב"ם' 

)כפ"ח, תנש"א(, עמ' 39.
8( פ"ו, ה"א.

9( דברים, ל, ה.
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והרבך  ]ד"והטיבך  זה  דבקרא  "ובאמת  הרמב"ם,  בשיטת  חיים10  ר'  ומחדש 
מאבותיך"[ . . צריך לומר דאינו תלוי כלל בזמן אלא הדין הנאמר בזה הוא דקדושה 
בחזקה,  דינה  הארץ  אותה  על  שניה  וקדושה  כיבוש  ע"י  דוקא  להיות  צריך  ראשונה 
ומשו"ה תלי הגמ' דין סוריא בדין כיבוש יחיד אי שמיה כיבוש, דאם שמיה כיבוש היה 
דין  עליה  הנאמר  א"י  כשאר  דינה  כיבוש, וממילא  ע"י  ראשונה  קדושה  בסוריא  כבר 
קדושה וירושה שניה ע"י חזקה וממילא גם בימי עזרא דינה כא"י, אבל אם ל"ש כיבוש 
ונמצא דלא היה בה קדושה ראשונה עדיין וקדושתה צריכה להיות דוקא ע"י כיבוש – 
הנה בירושה שניה של עזרא לא היה כיבוש דהיה עליהם עול מלכות. ולכן קדושתה 

אינה אלא מדרבנן, וזהו דתלי הגמ' דין סוריא בדין כיבוש יחיד אף שכיבשה עזרא".

הסבר הדברים בפשטות:

באלו  דוקא  קאי  אינו  מאבותיך"  והרבך  "והטיבך  מהפסוק  בירושלמי  הלימוד 
ע"י  "דוקא  להיות  מוכרחת  ראשונה  קדושה  כללי, שכל  לימוד  הוא  הכיבושים, אלא 
ירשת  ה"חזקה" אשר  בגילוי  רק  תלויה  דינה  שניה  קדושה  כל  זאת  כיבוש", ולעומת 

"מאבותיך".

בכיבושים הראשונים ע"י יהושע ודוד שהתקיימו לפני הגלות היה צורך בכיבוש 
ממשי, כלומר, לכבוש ולהוריש את העמים הנמצאים בארץ, או בחו"ל. לעומת זאת, 
בכיבוש עזרא לא היה צורך בכיבוש ממשי, היות והיו שרויים תחת כיבוש מלכות בבל, 

"דהיה עליהם עול מלכות".

גילוי  רק  נדרש  היה  תתקדש  שהארץ  ע"מ  עזרא  שע"י  בכיבוש  מובן, אשר  וא"כ 
מוחזקת  ש"אינה  ארץ  מאבותינו", משא"כ  ש"מוחזקת  בארץ  רק  הוא  ה"חזקה", ולכן 
שכך, סוריא  והיות  עזרא.  בכיבוש  שחלה  הקדושה  עליה  לחול  תוכל  מאבותינו" לא 
שהיתה שייכת לעם ישראל הוזקקה לגילוי ה"חזקה", ולכן סוריא התקדשה בקדושת 

ארץ ישראל בתקופת עזרא, ודיני' כארץ ישראל לענין מעשר ושביעית.

איברא, דבריו אינם מובנים כיון ש: )א( בירושלמי לא מופיע אשר כיבוש שני אינו 
)ב(  לפנ"כ;  כבושים  שהיו  "אבותיך"  שטחי  רק  מקדש  אלא  נוספים,  שטחים  מחדש 
ויתרה מזו – הרמב"ם עצמו אינו מתייחס לכך, ואינו מציין אשר כיבוש עזרא הוא רק 
בארצות אשר הם ירושה "מאבותיך", וא"כ מנא ליה לר"ח ביאור זה שכיבוש עזרא הוא 

רק גילוי ה"חזקה".

10( חידושי ר' חיים על הש"ס, סי' קנח.
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ה
ביאור ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ

לביאור הענין, והבהרת הביאורים הנ"ל, יש להביא את ביאור כ"ק אד"ש מה"מ11 
וזלה"ק )בתרגום חפשי(:

"בנתינת הארץ לישראל נתחדשו שני ענינים: א( קנין ממון, ז.א. הבעלות על א"י, 
שעברה לישראל. ב( הענין של קדושת הארץ.

לאברהם  מסרה  שהקב"ה  ע"י  א"י, באה  על  ישראל  של  הראשון, הבעלות  הענין 
אבינו, כפי שנלמד בירושלמי מ"לזרעך נתתי" ))בל' עבר(, שזוהי אינה הבטחה, אלא( 
"כבר נתתי". ז.א. שמאז )אפילו קודם שישראל כבשו את א"י בפועל( שייכת א"י לעם 

ישראל )לתמיד( . .

אבל הענין השני, הקדושה של א"י )ובמיוחד לחיוב המצות(, חל רק ע"י עם ישראל 
בכניסתם לא"י.

 .  . וציווי  רצון  היה  הראשונה  בכניסה  לארץ:  הכניסות  שני  בין  חילוק  ישנו   .  .
שהכניסה תהיה באופן של כיבוש ע"י מלחמה, על כן )גם( קדושת הארץ התקדשה – 

ע"י כיבוש.

. . משא"כ בכניסת עזרא, הקב"ה אמר "אפקוד אתכם גו' להשיב אתכם אל המקום 
שיעלו  אלא(  א"י,  את  שיכבשו  )לא  היה  הקב"ה  של  בפקידה  והציווי  הרצון  הזה", 

ויתיישבו בה – על כן חלות הקדושה היתה ע"י "חזקה שהחזיקו בה".

. . ביאה שניה, "כיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו 
בה": כשם שההגדרה של חזקה )כפשוטה( היא בעלות מלאה בידי המחזיק – שהדבר 
שייך לו, ולא שהדבר נהיה שלו ע"י לקיחתו מהבעלות של השני )ע"י כיבוש( – עד"ז 
כניסתם  עם  קשורה  הקדושה  החזקה, שחלות  ע"י  שהחלה  לקדושה  בנוגע  גם  מובן 

לארץ )ששייכם להם גם קודם כיבוש יהושע( ולכן היא לא בטלה.

הארץ;  קדושת  את  פעלה  הממון(  )בענין  הבעלות  עזרא  בעליית  אחר:  בסגנון 
ובמילא, כשם שזוהי "א"י מוחזקת היא" אינה בטלה גם לאחרי החורבן שזהו "ארצנו" 

ו"אדמתנו", עד"ז אין בטלה גם הקדושה השניה הקשורה עם חזקה". עכלה"ק.

שנצטוו,  באופן  התקיימה  יהושע  בכיבוש  שהיתה  שהקדושה  מזה,  מובן  הנה 
שהכיבוש יהא ע"י מלחמה, ולכן התקדשה א"י, ולא מכח השייכות הממונית שניתנה 
לאברהם מהקב"ה. אלא שקדושה זו אינה נצחית, כמובן מכך שאופן כיבושה של א"י 

11( לקו"ש חט"ו פ' לך, עמ' 100 ואילך.
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הוא בכיבוש ומלחמה, ולכן כאשר נפסקת השליטה והכיבוש של עם ישראל, מפסיקה 
ארץ  את  משאירה  אינה  שזו  אלא  הממונית,  השייכות  נשארת  כמובן,  אך  הקדושה. 

ישראל מקודשת, כאמור.

לישראל,  השייכים  השטחים  קידוש  ממנו  נדרש  עזרא, היה  זאת, בכיבוש  לעומת 
ע"י גילוי שייכותם הממונית לעם ישראל. כלומר, עזרא היה זקוק לגלות את ה"חזקה" 
אינה  זו  קדושה  להתקדשותם.  גרם  הוא  ועי"ז  ישראל,  לעם  ישראל  ארץ  על  שישנה 
שהיא  נפסק,  שאינו  באופן  נעשה  הקדושה  גילוי  של  ואופנה  היות  להיפסק  יכולה 
שלא  אבינו,  לאברהם  מנתינתה  החל  ישראל,  לעם  ישראל  לארץ  שישנה  השייכות 

נפסקה גם לאחר הפסקת כיבוש יהושע.

ראשונה, היות  בקדושה  שהיה  מה  רק  אלא  להוסיף  יכול  לא  מובן, שעזרא  לפ"ז 
שכל מהות כיבושו אינה כיבוש שטחים נוספים לארץ ישראל, אלא ענינה הוא גילוי 
הבעלות של עם ישראל על א"י, וע"י גילוי השייכות הממונית ישנה ההתקדשות של 
לא  ועזרא  היות  בסוריא,  דוד  כיבוש  את  ומציין  הרמב"ם  מאריך  ולכן  ישראל.  ארץ 
לציין  כאן  נוגע  ולכן  לכן,  קודם  היתה  שכבר  הקדושה  את  גילה  קדושה, כ"א  חידש 
את כיבוש דוד ואופנו, ובאם "כיבוש יחיד שמיה כיבוש אי לאו", כי הוא המהווה את 

השייכות הממונית של עם ישראל לסוריא.

ע"י  דוקא  להיות  צריך  ראשונה  "דקדושה  האמורים,  חיים  ר'  דברי  יובנו  ועפ"ז 
לעיל,  כ"ק אד"ש  כדברי  בחזקה". שזהו  דינה  הארץ  אותה  על  שניה  וקדושה  כיבוש 
אשר כיבוש עזרא אינו חידש בקדושת ארץ ישראל, אלא גילה את הבעלות וה"חזקה" 

של עם ישראל ב"אותה הארץ", והיא שקידשה את ארץ ישראל בכיבוש עזרא.

והדברים נשמעים מדברי הרמב"ם, "כל שהחזיקו עולי מצרים . . כיון שגלו בטלו 
קדושתן. שקדושה ראשונה לפי שהיתה מפני הכיבוש בלבד קדשה לשעתה ולא קדשה 
שניה  קדושה  קדשוה  הארץ  במקצת  והחזיקו  הגולה  בני  שעלו  כיון  לבוא.  לעתיד 

העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא".

לעתיד  הארץ  קדשו  לא  מצרים  שעולי  לכך  הטעם  בפשטות, אשר  מובן  דמהכא 
לבוא, כ"א קידשו לשעתה בלבד, זהו משום "שהיתה מפני הכיבוש בלבד", אך לעומת 
מהשייכות  לעיל,  כמבואר  כ"א  בלבד,  הכיבוש  מפני  היה  שלא  עזרא,  כיבוש  זאת, 
לעולם  "עומדת  הקדושה  ישראל,  ארץ  על  ישראל  לעם  שיש  וה"חזקה"  הממונית 

לשעתה ולעתיד לבוא".
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ו
הקושי בביאור הנ"ל

אלא שעדיין אין מובן:

הירדן  עבר  וספיחי  מדבריהם.  בה  נוהגת  שביעית  הירדן  "עבר  הרמב"ם12:  כתב 
שהחזיקו  ישראל  מארץ  חמורין  אלו  ארצות  יהיו  לא  באכילה.  מותרין  סוריא  וספיחי 

בה עולי מצרים".

והשיג ע"כ הראב"ד וכתב שזהו "א"א, עבר הירדן מה היה צריך להביאו מק"ו הרי 
לא החזיקו עולי בבל וכן סוריא".

שזהו "אע"ג  הרדב"ז  הרמב"ם, ומציין  דברי  וביאר  הראב"ד  לדברי  נחית  הרדב"ז 
לדבריהם כשל תורה בשביעית עצמה  חיזוק  עשו  בבל, ה"א  עולי  בהם  החזיקו  דלא 

קמ"ל דאין סברא להחמיר עליהם יותר מאותן שכבשו עולי מצרים"13.

בהם  החזיקו  "לא  אשר  ס"ל  הרמב"ם  ואף  דהיות  לדוכתא,  קושיא  הדרא  וא"כ 
עולי בבל", וכן משמע מסתימת לשונו, "לא יהיו ארצות אלו חמורין מארץ ישראל, 
שהחזיקו בה עולי מצרים", ובאם היו שם עולי בבל, הרי וודאי שהיו חייבים כבשאר 
ארץ ישראל, ולא היה צ"ל "שהחזיקו בה עולי מצרים", ואם כן, מה נוגע כאן, כיבוש 
דוד שמי' כיבוש, הרי אנו מסתכלים על קדושת עזרא, והוא הרי וודאי לא היה, וא"כ 

מדוע בסוריא פוסק הרמב"ם שנשארה קדושה בסוריא )עכ"פ "מדבריהם"(.

אמנם היה אפ"ל, שעזרא כבש נקודה מסוימת בשטח, והיא שגרמה חלות קדושה 
בשאר תחומי הבעלות של עם ישראל, וזהו ג"כ בסוריא, שעזרא לא הגיע אליה, אלא 

התקדשה ממילא, לאחר קדושת נקודה מסוימת ע"י עזרא.

הקדוש  "ורבינו  שאן,  בית  גבי  פסק  דהרמב"ם  ומצינו  היות  כן,  לומר  שאין  אלא 
התיר בית שאן מאותם המקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל והוא נמנה על אשקלון 
ופטרה מן המעשרות". כלומר, דמכאן מוכח שלא כנ"ל, היות ובאם עזרא קידש נקודה 
להיחשב  אמור  היה  שאן  בית  שגם  הרי  ישראל  ארץ  שאר  את  מקדש  ובכך  מסוימת 

קדוש בקדושת הארץ, וא"כ מובן דלא כנ"ל, והדרא קושיא לדוכתא.

13( וכן כתב ר"ח - ראה לעיל הערה 12.6( הל' שמיטה ויובל, פ"ד, הכ"ח.
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ז
יישוב הקושי ע"פ השיחה הנ"ל

וניתן לבאר בזה בד"א:

הארץ  "זאת  בפסוק  כנאמר  הקב"ה,  ע"י  אבינו  לאברהם  שהובטחה  ישראל  ארץ 
בלבד, ואינם  ישראל  ארץ  שטחי  לגבולותיה" הם  כנען  ארץ  בנחלה  לכם  תפול  אשר 

כוללים את שאר השטחים המיושבים ע"י עם ישראל כסוריא ועבר הירדן14.

על מנת להרחיב את שטחה של ארץ ישראל, נפסק להלכה ברמב"ם15 כי זאת נעשה 
מלך  שכיבשן  בארצות  היא  מקום  בכל  האמורה  ישראל  "ארץ  רבים,  כיבוש  ע"י  רק 

ישראל או נביא מדעת רוב ישראל וזהו הנקרא כיבוש רבים".

אלא שבכיבוש יחיד נחלקו הדעות, מ"ד ד"כיבוש יחיד לאו שמיה כיבוש" סובר, 
שע"י כיבוש יחיד לא ניתן להוסיף שטחים לא"י, כ"א רק ע"י שנעשה בכיבוש רבים. 
על  קדושה  להחיל  יכול  אינו  היחיד  שאמנם  כיבוש" סובר  שמיה  יחיד  "כיבוש  ומ"ד 
שטחי חו"ל מצד קיום הציווי של כיבוש הארץ, אלא שיכול לעשות זאת ע"י השתייכות 

הרכוש לעם ישראל. 

הסבר המחלוקת ע"פ יסוד הדברים שהתבאר בשיחת כ"ק אד"ש דלעיל:

ישנם שני אופנים בכיבוש בכלל, ובהוספת שטחי חו"ל לא"י בפרט: אופן הא' הוא 
כבקדושה הראשונה, כאשר אז היה ציווי לכבוש את הארץ ע"י מלחמה, ובכך דווקא 
קידשו את הארץ, ואז לא היה מועיל לקדש את הארץ, באם לא היו עושים כיבוש ע"י 
המלחמה; אופן הב' ע"ד קדושה שניה, שזהו כאשר ישנו גילוי הרכוש הממוני שהוא 

שייך לעם ישראל, ובכך חלה התקדשות, מצד ששייך לעם ישראל16.

דמ"ד ד"כיבוש יחיד לאו שמיה כיבוש" סובר אשר ע"מ להחיל את רשות א"י על 
רשויות חו"ל, צ"ל ע"ד כיבוש הא', שהיה באופן של מלחמה, ולכן ניתן להוסיף שטחי 

חו"ל רק ע"י כיבוש רבים, וכיבוש יחיד לא מהני, היות ואין לו ציווי לכבוש.

שטחים  להוסיף  שניתן  סובר  כיבוש"  שמיה  יחיד  ד"כיבוש  המ"ד  זאת,  לעומת 
כ"א  דווקא,  מלחמה  של  באופן  שיהיה  תנאי  על  נעשה  לא  וזאת  הממונית.  לבעלות 
מהני כיבוש בלבד בלי כל גדרי הכיבוש. אלא שכתוצאה מעצם המצב שבנ"י שולטים 

כעת בשטח חלה קדושה בשטח.

14( ראה לקו"ש חי"ג, עמ' 124, ובהערות.
15( הלכות תרומות פ"א ה"ג.

בהלכות  הרמב"ם  בדברי  מודגש  הדבר   )16
ברשות  דאף שהיה  ואילך,  ט"ו  הל'  פ"א,  תרומות, 

אף  תרו"מ,  חיוב  כדי  עד  התקדשות  ישנה  הגוי 
בטלה  וכביכול  לפנ"כ,  העכו"ם  בידי  שנשלט 

קדושה.
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עפ"ז מובן שדוד בכיבושו, שהיה כיבוש יחיד, שייך את סוריא לא"י, ע"י שכבשה 
כלומר,  ישראל.  לעם  ממונית  שייכות  ישנה  שלסוריא  גילה  דוד  לו, שבעצם  ושייכה 
דוד בכיבושו את סוריא עשה כבכיבוש עזרא שגילה שא"י שייכת לעם ישראל, ובכך 

קידשה.

כ"א  מלחמה,  ע"י  נעשה  שלא  שבכיבוש  אד"ש  כ"ק  ביאור  כפי  אשר  מובן,  א"כ 
כיבוש  שנפעל  לאחר  ולכן  לעולמים,  ההתקדשות  ישנה  הממונית  השייכות  בגילוי 
דוד, שגילה את השתייכות עם ישראל לסוריא, לא סרה הקדושה מכיבוש סוריא, אף 
לאחר גלותם של ישראל מבית ראשון. דהיינו שלמ"ד כיבוש יחיד שמי' כיבוש למרות 

שבטלה הקדושה מארץ ישראל נשארה הקדושה בסוריא.

ועפ"ז מובן מדוע מציין הרמב"ם את כיבוש דוד בלבד ומבאר שהוא כיבוש יחיד 
ולכן לא קדשה הארץ, שהרי אם ההלכה היתה שכיבוש יחיד שמי' כיבוש הרי שכיבוש 
דוד היה מחיל קדושה  על סוריא, שהייתה נשארת גם לאחר שבטלה קדושה ראשונה. 

ולסיכום שיטת הרמב"ם: דוד המלך כבש את סוריא והיא התקדשה עד עולם למ"ד 
אינה  וסוריא  כיבוש  שמי'  לא  יחיד  שכיבוש  היא  וההלכה  כיבוש.  שמי'  יחיד  כיבוש 

קדושה כלל.
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בשלשה דרכים שוותה סוריא

הת' אהרון סאמינסקי

א
ביאור התוס' בלשון הגמרא

לחו"ל ובשלשה  לא"י  סוריא  שוותה  דרכים  ח, א(: "בשלשה  בגמרא )גיטין   איתא 
. . עפרה טמא כחו"ל, והמוכר עבדו לסוריא כמוכר בחו"ל, והמביא גט מסוריא כמביא 

מחו"ל".

נקיבה,  לשון  דסוריא  זכר, אע"ג  "נקט ]שלשה[ לשון  כתבו:  בשלשה  התוס' ד"ה 
משום דעבד1 וגט הוי לשון זכר".

פרק  בריש  ביאור, דמסיק  צריכין  וכתב: "ודבריהם  דבריהם  על  המהרש"א  ועמד 
האשה נקנית בשלש דרכים, דאשכחן דרך בקרא בלשון נקבה ואשכחן בלשון זכר, וכן 
במתניתין לגבי זכר קתני לה בלשון זכר בשבעה דרכים בודקים הזב, לגבי נקבה קתני 
לה בלשון נקבה בשלש דרכים האשה נקנית, והשתא כיון דהכא גבי נקבה קתני לה 
דרכים?  בשלש  נמי  למתני  ה"ל  טמא  ועפרה  שוותה  בה  כדקתני  נקבה  לשון  דסוריא 
אלא משום דהכא הדרכים בעצמם הם לשון זכר עבד וגט וכן עפר לשון זכר הוא בקרא 
והך את עפר הארץ והי' לכנים וכתיב ומן העפר אשר יהי' בקרקע וגו' וה"ל כל הג' 

דרכים בלשון זכר ודו"ק".

היינו, שתיבת 'דרך' יכולה לשמש גם כלשון זכר וגם כלשון נקבה. ולכן, בכל מקום 
או  נקבה.  לשון   – דרכים'  בשלש  נקנית  'האשה  לדוגמה:  ההקשר.  לפי  הלשון  יקבע 
'בשבעה דרכים בודקים את הזב )דרכו של איש ליבדק ואין דרכה של אשה ליבדק(' 

– לשון זכר. 

ולפי כלל זה תמהו התוס', מדוע אצלנו שמדובר על סוריא – לשון נקבה, כתוב 
שלשה – לשון זכר2? ומתרצים שלמרות שסוריא היא לשון נקבה, עכ"ז, היות שהדרכים 

הנמנים )שעליהם מוסבת תיבת בשלשה( הם לשון זכר, משתמשים בלשון זכר.

2( ולהעיר שבתוס' רא"ש אכן גרס 'שלש'.1( דפו"ר משום דעפר.
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ב
ביאור שיטות התוס' והמהרש"א

והנה לכאורה מצינו חילוק בין ביאורו של המהרש"א לתוס':

המהרש"א מביא בתירוצו שכל שלשת הדרכים – גט, עבד ועפר הינם לשון זכר, 
ואילו התוס' כותב רק שניים מתוך שלשה – עבד וגט, ואינו מדגיש שכל הפרטים הם 

לשון זכר.

עצמם )ולא  מתייחסים לדרכים  המהרש"א  מזה, דלשיטת  לדייק  אפשר  ולכאורה 
לנושא המדובר )סוריא( כבשאר המקומות(, רק כאשר כל הדרכים יהיו בלשון זכר. 
ואילו לשיטת התוס' נלמד שמספיק שרוב הדרכים יהיו בלשון זכר. )כי אם הי' סובר 

שמוכרח ששלושתם יהיו בלשון זכר, הי' צריך להדגיש זאת(.

"האשה  קידושין:  דריש  במשנה  הנאמר  על  דהנה  היא,  התוס'  בשיטת  והסברא 
הצורך  את  התוס'  ומבאר  שלשה?",  "וליתני   – הגמ'  שואלת  דרכים",  בשלש  נקנית 
נאמרה".  זכר  בלשון  כולה  התורה  שכל  "פי' משום  זכר:  בלשון  שלשה  דוקא  לכתוב 
ז.א. שלפי תוס'3 יש עדיפות ללשון זכר, ורק במקום שחייב לכתוב בלשון נקבה בגלל 

ההקשר, משנים ללשון נקבה.

וממילא י"ל אף בסוגייתנו דזהו שלא מצריך התוס' שכל הדרכים יהיו בלשון זכר, 
אלא שאם יש שתי דרכים )רוב(, הרי זה מספיק, כי ישנה עדיפות ללשון זכר.

משא"כ לדעת המהרש"א י"ל שסובר שצריך שכל הדרכים יהיו בלשון זכר, ורק אז 
נוכל להחליף את הלשון.

ג
ביאור סברתם במק"א ע"פ הנ"ל

ולפי הסבר זה בטעם שיטת התוס' יתורץ מה דאיתא בר"ה )יד, ב(: "אתרוג שווה 
ובשביעית.  וברבעי,  בערלה  לאילן  שווה  אחד.  בדרך  ולירק  דרכים,  בשלשה  לאילן 
ולירק בדרך אחד, שבשעת לקיטתו עשורו, דברי רבן גמליאל. רבי אליעזר אומר, שוה 

לאילן בכל דבר".

לשיטת המהרש"א מובן מדוע נקט שלשה בלשון זכר, כי הנושא – אתרוג – הוא 
לכתוב  אפשר  אי  זכר,  בלשון  – היא  רבעי  נטע   – הדרכים  שאחת  והיות  זכר,  בלשון 

בלשון נקבה.

3( משא"כ הריטב"א שאומר שהעדיפות היא ללשון נקבה וכשלא שייך לכתוב בלשון נקבה, כותבים 
בלשון זכר.
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נקבה, שהרי  בלשון  שלש  לכתוב  צריך  הי'  לכאורה  )וכנ"ל(  התוס'  לשיטת  אלא 
לשיטתו, אפילו שהנושא הוא בלשון מסוימת, באם רוב מהדרכים בלשון ההפוכה – 
נכתוב בהלשון של הדרכים. ובעניננו: אע"פ שהנושא – אתרוג – הוא לשון זכר, מ"מ 
בגלל שרובם של הדרכים – ערלה ושביעית – הם לשון נקבה, הי' צריך לכתוב שלש 

בלשון נקבה?!

אלא דלפי מה שביארנו לעיל, דזה שבסוגייתנו מסתפק בשתי לשונות, הוא מפני 
שיש העדפה בלשון זכר )"משום שכל התורה כולה בלשון זכר נאמרה"( י"ל4, דהיא 
הנותנת, דהיות והנושא )אתרוג( הוא בלשון זכר, לכן אין טעם לשנות ללשון נקבה, 

אפי' כשרוב מהדרכים הם לשון נקבה5.

ד
קושיא על הביאור בשיטות התוס' ומהרש"א והתירוץ ע"ז

חייבת  לא"י  סוריא(  )שוותה  "ובשלשה  סוגייתנו:  מהמשך  יוקשה  לכאורה  והנה 
כקונה  בסוריא  שדה  והקונה  נכנס,  בטהרה  בה  ליכנס  והרוצה  ובשביעית,  במעשר 

בפרווארי ירושלים".

דלכאורה אינו מובן שהרי שדה הוא לשון זכר6, מעשר ושביעית – גם וגם, וטהרה – 
לשון נקבה. ולפי מה שנתבאר לעיל שאם הפרטים הם לא בלשון זכר, מתייחסים לענין 

עצמו )סוריא( ונכתוב בלשון נקבה, הוי לי' לכתוב בשלש דרכים.

4( ויש לעיין, האם גם כשיהיו שלושת הדרכים 
בלשון  ויכתוב  לנושא  עדיין  יתייחס  נקבה,  בלשון 

זכר, או שיודה שננקוט בלשון נקבה.
התוס'  לשיטת  הוכחה  להביא  יש  ואולי   )5
)נזיר  בגמ'  דאיתא  מהא  גם  עדיפה  זכר  שלשון 
יוחנן,  רבי  אמר  חנה  בר  בר  רבה  "אמר  א(  כג, 
בם  ילכו  וצדיקים  ה'  דרכי  ישרים  כי  דכתיב:  מאי 
משל   .  . ר"ל  לי'  אמר   .  . בם?  יכשלו  ופושעים 
אשתו  וזה  עמו  ואחותו  אשתו  זה  אדם,  בני  לשני 
נזדמנה  ולזה  אשתו  לו  נזדמנה  לזה  עמו,  ואחותו 
ילכו  צדיקים   - אשתו  לו  שנזדמנה  זה  אחותו,  לו 
בם, וזה שנזדמנה לו אחותו – ופושעים יכשלו בם". 
ופריך הגמ' "מי דמי? אנן קאמרינן חדא דרך, הכא 
מדובר  שעליהם  הדרכים  דלכאורה  דרכים"!  שני 
שם זה 'אחותו ואשתו' – לשון נקבה וא"כ הוה לי' 
למנקט בלשון נקבה – שתי דרכים?! אלא אולי י"ל 

שלשון זכר היא העדיפה כשיטת התוס', ולכן אפי' 
ל'צדיקים  מתייחסים  נקבה,  לשון  הם  שהדרכים 

ופושעים' וכותבים בלשון זכר. 
בגמ'  דאיתא  מהא  עיון  צריך  שלכאורה  אלא 
)ברכות כח, ב( "ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים 
אחת של גן עדן ואחת של גיהנם ואיני יודע באיזו 
דב'אבות  ]ולהעיר  אבכה?!"  ולא  אותי  מוליכים 
דרבי נתן' )פרק כה( אכן גורס 'שתי דרכים'[. שהרי 
אם בעניננו 'דרך' הוא לשון זכר – שיכתוב 'אחד של 
ג"ע ואחד של גיהנם', ואם זה לשון נקבה – שיכתוב 
'שיש לפני שתי דרכים'?! וא"כ אין להוכיח לכאורה 
הגמרא  בלשון  מקפידים  אין  דאולי  הגמ',  מלשון 

כ"כ, רק בלשון המשנה והתנ"ך.
6( כדכתיב בקרא )בראשית כג, יז( "ויקם שדה 

עפרון אשר במכפלה . . השדה והמערה אשר בו".
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יש  שלש(,  מתוך  )שתיים  רוב  התוס' שמספיק  בשיטת  לעיל  המבואר  לפי  והנה, 
מקום לדון:

א. האם 'מעשר ושביעית' נחשב ללשון זכר בגלל המעשר, דאז אין שאלה כי יש 
כאן ב' דרכים בלשון זכר – שדה ומעשר. ב. האם נחשב ללשון נקבה בגלל השביעית, 
ב'  שיש  ויוצא  נפרדים  מקרים  כשני  נחשבים  הם  ג.  התוס'.  לשיטת  גם  יוקשה  ואזי 
יש  נקבה )שביעית, טהרה(, ואז  בלשון  זכר )שדה, מעשר(, וב' מקרים  לשון  מקרים 
מקום לעיין האם כוונתו שצריך רוב בלשון זכר ואין, או שהעיקר שלא יהי' רוב לשון 

נקבה – ואז גם חצי מספיק.

בלשון  הגמרא  משתמשת  מדוע  קשה  המהרש"א  בשיטת  לעיל  להמבואר  אבל 
שלשה כשמדובר אודות סוריא – לשון נקבה, ואין כל המקרים הם לשון זכר כברישא, 

שהרי אחד מהם הוא טהרה – לשון נקבה?!

ואוי"ל שבאמת הי' צריך לכתוב שלש בלשון נקבה, אלא אגב דנקט ברישא בשלשה 
לשון זכר – נקט הכי גם בסיפא.

ה
הקושי בדברי התוס' טו"ך

למוליך  עבדים, שוו  שחרורי  ואחד  נשים  גיטי  לקמן )ט, א( במשנה: "אחד  והנה 
ולמביא. וזו אחת מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים".

וחזינן שהמשנה משתמשת בלשון נקבה – 'אחת מן הדרכים'. והטעם לכך – כתב 
התוס' טו"ך – כי מדובר כאן על גיטי נשים. והיות שתיבת דרכים משמשת גם ללשון 

זכר וגם ללשון נקבה, הולכים לפי הנושא אודותיו מדובר.

נשים  גיטי  שוו  דרכים  בשלשה  "ת"ר  פרטים:  שני  עוד  מביאה  הגמ' שם  בהמשך 
לשחרורי עבדים: מוליך ומביא, כל גט שיש עליו עד כותי – פסול, חוץ מגיטי נשים 
ושחרורי עבדים, וכל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, אע"פ שחותמיהן 
בארבעה  ר"מ  וכדברי  עבדים.  ושחרורי  נשים  מגיטי  חוץ  כשירין,   – כוכבים  עובדי 
האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי רצה לחזור בשניהם יחזור דברי ר"מ".

 – זכר  בלשון  מתבטאת  מהמשנה(  )בשונה  הברייתא  שהכא  טו"ך  התוס'  ומפרש 
שתיבת  והיות  זכר.  לשון  הוא  גט  והרי  נשים,  גיטי  על  כאן  שמדובר  – משום  שלשה 
דרכים משמשת גם ללשון זכר וגם ללשון נקבה, הולכים לפי הנושא אודותיו מדובר.

ולכאורה דבריו צ"ב דלכאורה מנין לו מתי הולכים בלשון אחר ענין ה'גט' ומתי 
אחר 'נשים'?
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ו
הביאור לשיטת תוס' והקושי למהרש"א

אם נסביר כפי שיטת התוס' שהולכים אחר רוב המקרים, ניתן יהי' להסביר )בדוחק 
עכ"פ( שמתייחסים ל"מוליך ומביא" בתור לשון נקבה )הולכה והבאה(, ולכן במשנה, 
שאין אלא לשון נקבה, נתפסים לתיבת ')גיטי( נשים' ומנסחים אחת. אבל בגמ' שרוב 

הפרטים בלשון זכר, נתפסים לתיבת 'גיטי )נשים(' וכותבים בלשון זכר שלשה7.

אך ע"פ המבואר לעיל בשיטת המהרש"א בסוגייתנו )ח, א( שבד"כ מסתכלים על 
הנושא המדובר )סוריא או גיטי נשים(, ורק כאשר הלשון בכל הדרכים זהה )ובנדו"ד 

לשון זכר( אזי משנים וגורסים כפי לשון הדרכים,

עד  עליו  שיש  גט  ו)ב( כל  ומביא  – ")א( מוליך  שבגמרא דידן  נסביר  אם  גם  אזי 
כותי ו)ג( כל השטרות העולים בערכאות )ולר"מ )ד( – האומר תן גט זה לאשתי ושטר 
)נשים("  "גיטי  תיבת  על  מסתכלים  ולכן  זכר,  לשון  הם  כולם   – לעבדי("  זה  שחרור 
וכותבים בלשון זכר – שלשה, עדיין יוקשה לו מהמתני' דהוי לי' נמי לנקוט בלשון זכר, 
כי גם שם המקרה הוא לשון זכר. ואם נפרש שהוא מצד ה'הולכה והבאה' בלשון נקבה, 
אז יקשה לך מהגמ', שהרי אחד מהדרכים המובאים בגמ' הוא מוליך ומביא, בלשון 

נקבה, כי מה ראית לחלק ולהחשיבו בלשון זכר?

ואין לומר שכאשר מדובר רק על פרט אחד, אין מקפידים על הלשון, דבקידושין 
)ב, ב( איתא: )א( "ודרך לשון נקבה הוא דכתיב והודעת להם את הדרך ילכו בה", )ב( 
"ואשכחן דרך דאיקרי לשון זכר דכתיב בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו 
לפניך". הרי, שגם כשמדובר בדרך א' מדויק אם זה לשון זכר או נקבה, ולכן הגמרא 
נקבה  בלשון  גורסים  במשנה  מדוע  לדוכתא,  קושיא  הדרא  וא"כ  מהלשון.  מדייקת 

)אחת( ובגמ' בלשון זכר )שלשה(?!

ז
הביאור לשיטת המהרש"א

והנה ה'קיקיון דיונה' בקידושין )שם( כותב: "ונראה דאין זה קושיא כלל הא דקתני 
התנא אחת, כיון דאין שם התחלות ועיקר הדין, רק שאגב קאמר שזו אחת מן הדרכים 

הידועים ששוים, יש לומר דאין לדקדק בלשון זכר זו8 אחד או נקיבה זו אחת וכו'".

והנה, תירוצו שכאשר המשנה מביאה דבר בדרך אגב "אין לדקדק בלשון זכר זו 

7( ואף שהביאור אינו 'חלק' לגמרי, כי המקרה 
של "שטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים" 
יכול להתפרש גם בתור לשון נקבה – "ערכאות", אך 

מ"מ מתורץ עכ"פ בדוחק.
8( לכאורה צריך להיות "זה".
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אחד או נקיבה זו אחת", יסתדר לכאורה רק באם נאמר )א( שאין עדיפות לשום לשון 
ולכן כשזה נכתב בדרך אגב, ולא לומדים ממקום זה את עיקר הדין, הרי שאין לדקדק 
הריטב"א( שיש  נאמר )כשיטת  )ב( אם  או  מעמיק.  עיון  בלא  מהם  אחד  ונכתוב  כ"כ 
שם  ו'אין  היות  זכר,  לשון  היא  עלי' מדובר  אפי' שהדרך  ולכן  נקבה  ללשון  עדיפות 
התחלות ועיקר הדין', רק ש"אגב קאמר שזו אחת מן הדרכים הידועים ששוים", כתבה 

המשנה בלשון העדיפה – לשון נקבה.

אך לפי השיטה דתוס' ותוס' הרא"ש שיש עדיפות ללשון זכר "משום שכל התורה 
רק  הדין  ועיקר  התחלות  שם  שכש"אין  נאמר  אם  גם  נאמרה", הרי  זכר  בלשון  כולה 
שאגב קאמר" – "אין לדקדק" בכל הכללים, עדיין הו"ל לכתוב בלשון העדיפה – לשון 
זכר?! ולכן לפי פי' זה נצטרך לומר שגם בפרט זה חולק המהרש"א על התוס' וסובר 

שאין שום עדיפות ללשון זכר.

בלשון  יהיו  הדרכים  שכל  צריך  התוס' לא  שלשיטת  עוד  להוכיח  יש  מכאן  ואולי 
זכר, אלא מספיק רוב. כי אם נאמר שסובר כשיטת המהרש"א שמוכרח שכל הפרטים 
יהיו בלשון זכר, לא נוכל לתרץ את תירוצו של ה'קיקיון דיונה', משום שתירוצו של 
ה'קיקיון דיונה' מנגד לשיטת התוס' ואומר שאין עדיפות ללשון זכר. וממילא מסתבר 

שלשיטת התוס' מספיק רוב בלבד, וכמבואר לעיל.

אך עדיין יוקשה קצת מהמתני' בריש קידושין: "האשה נקנית בשלש דרכים בכסף 
שטר ובביאה". דבשלמא לשיטת המהרש"א יובן מדוע נקט לשון נקבה, שהרי בכדי 
שנסתכל על הלשון של הדרכים עצמם הוא מצריך שכל הדרכים יהיו בלשון זכר, וכאן 

יש רק שניים )כסף ושטר( שהינם בלשון זכר. 

אלא לשיטת התוס' צ"ע, שהרי יש כאן רוב דרכים בלשון זכר ובכל זאת מתייחסים 
ל'האשה' וכותבים בשלש9.

9( ולהעיר שבירושלמי על אתר אכן גרס 'בשלשה'.
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שיטת ר"מ בענין "פלגינן דיבורא"

הת' דוד אקסלרוד

א
סוגיא דפלגינן דיבורא

איתא בגמ' )גיטין ח, ב( "תנו רבנן: עבד שהביא גיטו )ממדינת הים. רש"י( וכתוב 
בו עצמך ונכסיי קנויין לך, עצמו קנה נכסים לא קנה". דבזה שמעיד על השטר - בפ"נ 
את  אולם  לחירות.  הוא  יצא  ולכן  שחרור,  שטר  בתורת  לקיימו  מועיל  ה"ה   - ובפ"נ 
ולמרות  ויקיימוהו.  כשרים  עדים  שני  ע"כ  יעידו  אשר  עד  לקנות  בכחו  אין  הנכסים 
שב' הדברים )שחרור העבד והקנאת הנכסים( נכתבו באותו השטר, מ"מ ניתן להפריד 
שונים  דיבורים  כב'  בשטר  שהובאו  מחמת  לגופו  ענין  כל  גבי  השטר  ולדון  ביניהם 

"עצמך" ו"נכסי". 

"איבעיא להו: כל נכסי קנויין לך, מהו? אמר אביי מתוך שקנה עצמו קנה נכסים . .  
אמר רבא אחד זה ואחד זה )בין עצמך ונכסי בין כל נכסיי. רש"י( עצמו קנה נכסים לא 
קנה. א"ל רב אדא בר מתנה לרבא כמאן, כר"ש דאמר פלגינן דיבורא, דתנן: הכותב כל 
נכסיו לעבדו יצא בן חורין, שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין. ר"ש אומר לעולם 

הוא בן חורין, עד שיאמר כל נכסיי נתונין לפלוני עבדי חוץ מאחד מריבוא שבהן". 

והיינו, דכיון שסובר רבא שניתן לחלק בב' הענינים שבשטר )שחרור העבד והקנאת 
הנכסים( גם אם אינם מובאים בשטר בשני דיבורים שונים )"כל נכסיי"(, משמע שס"ל 
כשיטת ר"ש דפלגינן דיבורא. )וכמו שמצינו שסובר ר"ש במשנה זו, שבכל מקרה שאין 
משמע בלשון השטר שבכוונת האדון לשייר את העבד – "לעולם הוא בן חורין", ואע"פ 

שלא קנה לנכסים(.

רבי  את  יוסי  רבי  שקילס  פי  על  אף  נחמן:  רב  אמר  מניומי  בר  יוסף  רב  "והאמר 
שמעון, הלכה כרבי מאיר . . ומי אמר רב נחמן הכי? והאמר רב יוסף בר מניומי אמר 
רב נחמן: שכיב מרע שכתב כל נכסיו לעבדו ועמד, חוזר בנכסים ואינו חוזר בעבד; 
חוזר בנכסים – מתנת שכיב מרע הוא, ואינו חוזר בעבד – שהרי יצא עליו שם בן חורין! 

אלא אמר רב אשי: התם היינו טעמא, משום דלאו כרות גיטא הוא". 
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ב
הקושי בגמ' וביאור שיטת רש"י

בר  יוסף  רב  והאמר   .  . כר"ש  "כמאן  רבא  דברי  על  הגמ'  בקושיית  צ"ע  ולכאו' 
מניומי אמר רב נחמן הלכה כרבי מאיר", דמכיון שרב נחמן פסק כרבי מאיר לא יכול 
רבא לפסוק כר' שמעון. ובפרט דכן הוא בכללי הש"ס מיוסד בדברי הירושלמי אשר 

"ר"מ ור"ש הלכה כר' שמעון"1?! 

אלא דמוכרחים לומר שהפשט בקושיית הגמ' הוא: היאך חולק רבא על רב נחמן 
שהיה רבו כדמוכח בגמ' בברכות )כג, ב(: "אמר רבא: כי הוה אזלינן בתריה דרב נחמן 
כי הוה נקיט ספרא דאגדתא יהיב לן". ונראה לומר שכן למד רש"י, דהנה כאשר מצטט 
רש"י את לשון הקושיא מצטט "והאמר רב נחמן הלכה כרבי מאיר", והיינו שמדלג על 
שאין  לומר  דכוונתו  לפרש  כו'". דיש  שקילס  אע"פ   .  . מניומי  בר  יוסף  המילים "רב 
עיקר הקושיא מתוכן דברי ר"נ,  אלא מר"נ עצמו, היאך פוסק רבא כר"ש בעוד שר"נ 

שהיה רבו פסק כר"מ.

עפ"י ביאור זה בקושיית הגמ' נוכל לעמוד גם על המשך מהלך הדברים. דלכאו' 
היינו טעמא" תיכף  רב אשי "התם לאו  של  תירוצו  הגמ' את  הביאה  תמוה מדוע לא 
לקושיא2, ובמקום זאת התחילה מיד לדון בשיטתו של רב נחמן "ומי אמר ר"נ הכי"? 
אלא דהיות שכל הדיון כאן הוא בשיטתו של ר"נ, ע"כ ראשית, צריך בירור מהי שיטתו, 
ולאחר שהתחילה הגמ' לדון בשיטתו והגיעה לסתירה, הרי כאן מגיע תירוצו של רב 
רש"י  של  מלשונו  ללמוד  אפשר  וכן  דיבורא.  שפלגינן  סבר  שר"נ  עולה  שממנו  אשי 
שכתב: "ומי אמר ר"נ הכי – דלא פלגינן דיבורא", כלומר שהקושיא היא לא "ומי אמר 
ר"נ שהלכה כר"מ" דזה אינו קושיא כלל כנ"ל, אלא הקושיא היא מזה ששיטתו של ר"נ 

היא )לכאו'( "דלא פלגינן דיבורא".

וזהו גם הביאור בדברי רש"י בתירוץ הגמ': "התם – דאמר ר"נ הלכה כר"מ, טעמא 
לאו משום דלא פלגינן דיבורא", דלכאורה בהשקפה ראשונה תירוץ הגמ' הוא בשיטת 
ר"מ שטעמו )שלא יצא העבד בן חורין( הוא "משום דלאו כרות גיטא" )ובאמת מודה 
לר"ש דפלגינן דיבורא( ומדוע מבאר רש"י שהתירוץ הוא מדוע ר"נ פסק הלכה כר"מ? 

1( ירושלמי דמאי פ"ה ה"ח, שביעית פ"ח ה"ז, 
וכן פסק להלכה  י"א.  וסוף פרק  תרומות פ"ג ה"א 
מת  טומאת  הל'  הרמב"ם  על  בהשגותיו  הראב"ד 
"ולפי  תק"פ:  כלל  מלאכי'  'יד  וראה  ה"ד.  פכ"ד 
הכלל המסור בידינו ממרן ז"ל בכ"מ פ"ח מהלכות 
דבעיא  רבוואתא  ובכמה  ט"ו  הלכה  תרומות 
הוי  בירושלמי  ואיפשיטא  בגמרין  איפשיטא  דלא 

פשיטותא, הבאתי דבריהם באות הבי"ת ע"ש נראה 
ועיין  כר"ש".  למפסק  לן  אית  בזה  דאף  לפק"ד 
כן אף מגמ'  להוכיח  דיש  דבריו  באריכות בהמשך 

דידן, ואכ"מ.
2( שהרי אנו מחפשים לדעת כשיטת מי ההלכה, 

ר"מ או ר"ש, שלזה מכוונים דברי רב אשי.
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אלא שע"פ המבואר לעיל מובן שבתירוץ הגמ' "התם היינו טעמא משום דלאו כרות 
גיטא" אין היא באה לבאר את שיטת ר"מ דהלא אין כל דיון כאן מהי שיטתו של ר"מ 
ואין זה מקשה כלל על שיטת רבא, אלא התירוץ הוא "התם היינו טעמא" דר"נ )שפסק 

הלכה כר"מ( "משום דלאו כרות גיטא".

ונמצא, דשיטתו של רש"י בסוגיא זו היא דכל השקו"ט הוא בשיטת ר"נ, ולמסקנא 
ש"לא  סובר  דר"מ  ההו"א,  כפי  נשארה  ר"מ  שיטת  דיבורא"; אך  ש"פלגינן  ר"נ  סובר 
פלגינן דיבורא" והטעם שפסק ר"נ כמותו בדין זה של "שייר קרקע כל שהוא" שלא 
משום  כן  שפסק  ר"מ  של  מטעמו  ולא  גיטא",  כרות  ד"לאו  מטעם  הוא  לחירות,  יצא 

ד"לא פלגינן דיבורא".

וע"פ כל זה יבואר לנו שפיר שיטת רש"י בכמה מקומות וכדלקמן.

ג
שיטת רע"ב ור' שמשון בסוגיא כשיטת רש"י

בדרך זו ניתן יהיה לבאר אף את דברי ר' עובדיה מברטנורא בפירושו למשנה זו3: 
"שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין – דכל היכא דנחית לשיורא אמרינן לדידיה 
נמי שייר, וכי אמר כל נכסי לך אשאר נכסים קאמר ולחנופי ליה קאתי ולא שחרריה, 
כיון דלא אמר ליה עצמך ונכסי. ואפילו אין לו שום נכסים אלא העבד והקרקע ששייר 
מכל מקום לא יצא לחירות, דכיון דאין מתקיים דבור כל נכסי דהא אתא חוץ ובטל 

ליה דלא פלגינן דבורא והוי בטל לגמרי ולא קנה לא עצמו ולא נכסים".

"ר"ש אומר לעולם הוא בן חורין – בין אין לו נכסים אחרים אלא העבד והקרקע 
ששייר, ובין יש לו נכסים אחרים לעולם הוא בן חורין. ומוקמינן דבור כל נכסי בעבד 
לבדו כשאין לו נכסים אחרים, ולא אמרינן דבמה שאמר חוץ בטל דבורו שאמר כל 

נכסי, דפלגינן דבורא, ומקיימינן ליה בעבד ויצא בן חורין".

ולכאו' מדוע מעמיד שסברות המחלוקת דר"מ ור"ש הם אי פלגינן דיבורא, דהרי 
למסקנת הגמ' גם ר"מ סובר שפלגינן דיבורא ורק פוסק שלא יצא לחירות מכיון ש"לאו 

כרות גיטא". ומהו שמבאר כך את מחלוקתם?!

אלא דע"פ הנ"ל יש לומר דהרע"ב סבירא ליה כשיטת רש"י הנ"ל שגם למסקנא 
כמבואר  ר"נ  בשיטת  רק  היא  השקו"ט  וכל  דיבורא,  פלגינן  אי  ור"ש  ר"מ  חולקים 

באריכות לעיל. 

ובדומה לזה ניתן למצוא גם בפירוש משנה זו3 לר' שמשון )משאנץ( שכתב: "מ"מ 

3( פאה פ"ג מ"ח.
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לא יצא לחירות אי משום דל"ל פלגינן דבורא אי משום דלאו כרות גיטא הוא כדקאמר 
בפרק קמא דגיטין )דף ט, א( שעל ידי כל נכסיי יש לו להשתחרר והוא שלא שייר בו. 
ליה  אית  דר"ש  מכאן  לדקדק  דגיטין )שם( רוצה  קמא  – בפרק  לעולם הוא בן חורין 
פלגינן דבורא דמשמע לעולם אפילו אין לו אלא אותה העיר ואותה שדה כדקא תני 
בתוספתא דלא אפשר לקיים כל נכסיי אשאר נכסיו אלא אעצמו אפ"ה קנה עצמו בן 

חורין דפלגינן דבורא".

 "ומהאי נמי דייקינן דלר"מ לא פלגינן דבורא דלא שייך טעמא דנחת לשיורא אלא 
היכא דיש לו נכסים אחרים דאמרינן מדשייר אותה העיר שייר נמי העבד וכל נכסיי 
אשאר נכסים קאי אבל כשאין לו אלא אותה העיר מאיזה טעם יאמר ר"מ לא יצא בן 

חורין הא מה נפשך כל נכסיי אעבד קאי אלא ודאי משום דלא פלגינן דבורא". 

בפלגינן  ור"ש  ר"מ  מחלוקת  מעמיד  מדוע  דלכאו'  הקושיא,  תתעורר  הכא  וגם 
דיבורא; הרי כבר הסיקה הגמ' שגם ר"מ מודה שפלגינן דיבורא ומה שפוסק שלא יצא 
לחירות הוא כיון ש"לאו כרות גיטא הוא". ואע"פ שמזכיר סברא זו ד"כרות גיטא" הנה 
כרות  דלאו  משום  אי  דבורא  פלגינן  דל"ל  משום  "אי  ור"ש  ר"מ  שנחלקו  אומר  מ"מ 

גיטא" דהיינו שיש מקום לומר שבזה נחלקו.

ויש לומר בזה כדביארנו לעיל בדעת רע"ב.

ד
שיטת התוס' והרי"ף דלא כרש"י וישוב קושיית התוס' על רש"י

והנה התוס' בסוגייתנו )ד"ה הלכה כר"מ( אינו לומד כשיטת רש"י הנ"ל: "ולר"מ 
ס"ד דסבר דלא פלגינן דיבורא דמדקאמר ר' שמעון לעולם משמע אפילו באותו ענין 
יצא  אפ"ה  העיר  אותה  אלא  לו  כשאין  דיבורא  פלגינן  דלא  לחירות  יצא  לא  דלדידך 
לחירות ומסיק דטעמא דר"מ לאו משום דלא פלגינן דיבורא אלא משום דלאו כרות 
דאמר  בו  משתחרר  שהוא  בדיבור  שיור  שיש  כיון  כריתות  זה  דאין  פירוש  הוא  גיטא 
לך  קנויין  נכסיי  כל  בו  וכתוב  גיטו  שהביא  בעבד  אבל  כולו  מתקיים  ואינו  נכסיי  כל 
הגמ' "התם  שבתירוץ  שהתוס' למד  הוא". דהיינו  גיטא  דכרות  שפיר  דיבורא  פלגינן 
שאכן  וסובר  לר"ש  מודה  שר"מ  לומר  גיטא" כוונתה  כרות  דלאו  משום  טעמא  היינו 
כרות  ד"לאו  משום  לחירות" הוא  יצא  ד"לא  לדין  היחידה  דיבורא" והסברא  "פלגינן 

גיטא הוא"4. 

4( וכ"כ ב"זרע יצחק" )על אתר( שמחלק כעין 
זה בשיטת רש"י ותוס': "בד"ה הלכה כר"מ ולר"מ 
דלא  מוכחא  מהיכא  להם  הוקשה  עכ"ל.  וכו'  ס"ד 

הוא  דר"מ  טעמא  דילמא  לר"מ  דיבורא  פלגינן 
מטעם שיור לכך כתבו ולר"מ וכו' ודע דלפי פירוש 
התוס' בכרות גיטא אין חילוק בין אם יש לו שאר 
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וכמו"כ מפורש הוא ברי"ף5: "אבל דיבורא פלגינן, דהא אמר רב יוסף בר מניומי 
בעבד,  חוזר  ואינו  בנכסים  חוזר  ועמד  לעבדו  נכסיו  כל  שכתב  מרע  שכיב  נחמן  א"ר 
חוזר בנכסים מתנת שכיב מרע הוא, ואינו חוזר בעבד שהרי יצא עליו שם בן חורין. 
למד  הרי"ף  שגם  והיינו  הלכתא".  וכן  בהכין  שמעתא  וסלקא  דיבורא  פלגינן  אלמא 

בפשט הגמ' שלמסקנא אמרינן דלכולי עלמא "פלגינן דיבורא"6.

דאיכא  משום  הוא  גיטא  כרות  דלאו  פירש  "ורש"י  רש"י:  על  הקשו  בתוס'  והנה 
למימר מדשייר בנכסים שייר נמי בעבד ולפי זה באין לו אלא אותה העיר דלא שייך 
למימר מדנחית לשיורא שייר נמי עבד מודה ר"מ דיצא לחירות דפלגינן דיבורא ואין 
משמע כן בתוספתא כדפירש' ולשון אפי' אינו מיושב דאפילו אין לו אלא אותה העיר 
משמע דכ"ש יש לו שאר נכסים דיצא לחירות ואדרבה ר"מ לא פליג אלא ביש לו שאר 

נכסים"?! 

כלומר, דלפי פירוש רש"י ב"כרות גיטא" דאם שייר האדון בגט כנראה שייר גם את 
העבד, הנה כל זה הוא רק במקרה שאכן שייר קרקע כל שהוא ויש לו עוד נכסים, אך 
במקרה שיש לו רק את אותה קרקע אזי כנראה שאינו רוצה לשייר את העבד, ובמקרה 
דיבורא,  פלגינן  שאכן  ר"מ  סובר  למסקנא  שהרי  לחירות  יוצא  שהעבד  ר"מ  יודה  זה 

וע"ז מקשה התוס' דאין משמע כן בתוספתא כו'.

והנה ע"פ המבואר לעיל בשיטת רש"י מובן היטב התירוץ לקושיית התוס'. דהנה 
רש"י מלכתחילה למד שר"מ גם למסקנא סובר שלא פלגינן דיבורא, ולכן גם במקרה 
שאין לו אלא אותה העיר ואכן החשש ד"כרות גיטא" אינו קיים כי ודאי לא התכוון 
לשייר את העבד, הנה מ"מ לא ייצא העבד לחירות מכיון ש"לא פלגינן דיבורא" ולא 

קשה מידי מהתוספתא7.  

יצא  לא  דבכלהו  ושיור  אות  אלא  לו  לאין  נכסים 
בו  משתחרר  שהוא  בדבור  שיור  שיש  כיון  לחרות 
ודלא כדמשמע לכאורא מדברי מהרש"א עש"ב. ויש 
ליישב דבריו דלא כתב כן אלא לפי טעמא דפלגינן 
דיבורא לחודיה דרש"י ותוס' הם הפוכים בסברתם 
אבל אה"ן אי נחתינן לשיורא לפי תוס' דהכל שוים 
גיטא  דכרות  לטעמא  נחתינן  כד  אפילו  ולרש"י 
מכניסין עצמנו ג"כ בענין אי פלגינן דיבורא אי לא 
משא"כ לתוס' דכד נחתינן לטעמא דכרות גיטא אין 

אנו מכניסים עצמינו תו בפלגות דיבורא ודו"ק".
ועד"ז כתב גם רבינו אליהו מגריידיץ בפירושו 
נחית  לא  והר"ב  רש"י  לדעת  "עכ"פ  זו:  למשנה 
רב אשי כלל מלומר דטעם דר"מ הוא משום דלא 

פלגינן דיבורא". וראה שם דבריו בהרחבה. 
5( דף ב, ב.

6( וכן פסק גם ברא"ש )פ"א ה"ז(.
מצד  אתר  על  הרשב"א  בחידושי  הקשה  כן   )7

הבנתו בפרש"י כהתוס'.
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ה
יישוב לקושיית הר"נ ע"פ הנ"ל

דמכות  שכ' בפ"ק  ז"ל  אלפסי  להרב  ליה  בחידושיו8: "ואשכחן  הקשה  הר"נ  והנה 
ורחוקים  לזה  קרובים  והעדים  אדם  בני  לשני  נכסיו  כל  ]ירושלמי[ )דר' אלפי( כתב 
יוחנן  כרבי  בההיא  דנקיט'  וכיון  לזה  פסולין  לזה  פסולין  שהן  מאחר  אמר  ר"י  לזה 
והיינו  בזה"?!  זה  תלאום  ירושלמי  באידך  והלא  דבורא  דפלגינן  הכא  מסקינן  היכי 
שהר"נ מקשה על הרי"ף שלכאורה מדבריו עולה סתירה, שאם פוסק בגמ' במכות9 כר' 
יוחנן ש"מאחר שהן פסולין לזה פסולין לזה" האיך יכול לפסוק בגמרא דידן דפלגינן 
)דר"י  דיבורא  בפלגינן  ור"ל  ר"י  מחלוקת  את  ירושלמי" תלו  ב"אידך  דיבורא, דהרי 

סובר דלא פלגינן דיבורא( ואם כן כיצד איפוא יוכלו הדברים לעלות בקנה אחד?! 

דאמר  לקיש  בן  שמעון  דלרבי  קאמרינן  הכי  דהתם  "ואפשר  מיישב:  ז"ל  והר"נ 
התם פלגינן דבורא כ"ש הכא דפלגינן ומיהו לרבי יוחנן אפשר דהכא פלגינן דבורא 
מטעמא דכתיבנא והתם מיקריא עדות שבטלה מקצתה בטלה כלה ומשום הכי נקיטינן 
לתרווייהו". והיינו שמחלק בין סתם "פלגינן דיבורא" לבין עדות בשטר שניתן לומר 

עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה.

)הרי"ף  התוס'  כשיטת  ליה  סבירא  הר"נ  דהנה  לומר  יש  לעיל  האמור  וע"פ 
היאך  לו  יוקשה  כן  ועל  דיבורא  פלגינן  דלכ"ע  הגמ' אמרינן  והרשב"א(10 דלמסקנת 

מסקינן דלכ"ע פלגינן דיבורא והלא בגמ' מכות נפסק כר"י דלא פלגינן דיבורא. 

אמנם לשיטת רש"י דס"ל דגם למסקנא נחלקו ר"מ ור"ש אי פלגינן דיבורא אי לאו 
קושיא מעיקרא ליתא, שהרי אכן לא מסקינן ד"פלגינן דיבורא" אלא גם לפי המסקנא, 
בזה נחלקו ר"מ ור"ש וניתן לומר בפשטות שר"י סבר לה כר"מ בדין זה ד"לא פלגינן 

דיבורא". 

]והנה גם בתחילת דבריו )בפירושו על הרי"ף( מקשה הר"נ: "ואף על גב דבפרק 
יש נוחלין )דף קלד, ב( פליגי רב מארי ורב זביד אי פלגינן דבורא או לא . . ואף על 
גב דאיתמר בסנהדרין )דף י, א( עלה דההיא דאמר רבא פלוני בא על אשתו וכו' סד"א 
אדם קרוב אצל עצמו אמרינן אצל אשתו לא אמרינן כלומר ולא פלגינן דבורא אלא 
בעצמו", כלומר, דלפי פירוש הרי"ף ד"סלקא שמעתא בהכין", קשה היאך מוכח בכמה 
מקומות בש"ס דאיפלוג אי פלגינן דיבורא, ומבאר בזה היאך אי"ז סתירה, אך לשיטת 

רש"י הנ"ל לא יוקשה כלל דהא גם למסקנא אמרינן דנחלקו בזה ר"מ ור"ש וק"ל[.

8( גיטין ח, ב. בד"ה 'אע"פ שקלס'.
9( ירושלמי מכות פ"א ה"ז.

10( ועיין בזה בר"נ על הרי"ף )ב, ב( שמאריך 
לבאר את סברת הרי"ף דמסקינן דפלגינן דיבורא.
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ו
ע"פ הנ"ל יישוב קושיית רעק"א על דברי רש"י

לחירות  יצא  לעבדו  נכסיו  כל  הכותב  תנן  לא  במסכתין )מב, א( "מי  איתא  והנה 
שייר קרקע כל שהוא לא יצא לחירות ר"ש אומר לעולם הוא בן חורין עד שיאמר כל 
נכסי נתונים לפלוני עבדי חוץ מאחד מרבוא שבהן" וברש"י: "לא יצא בן חורין – דלא 
ידעינן הי קרקע שייר ובכל כל שהוא אמרי' האי שייר וכיון דקרקעות לא קנה לגופיה 
נמי לא קנה דלא פלגינן דיבורא הואיל ובחד דיבורא אקני ליה גופיה ונכסים ופלגא 
והזכיר  הואיל  פלגינן  ור"ש – סבר  מיקיים.  לא  נמי  פלגא  אידך  איתקיים  לא  דיבורא 

קרקע בשיורא קרקעות הוא דלא קנה אבל הוא עצמו דליכא לספוקי בשיורא קנה". 

והיינו שרש"י מעמיד את מחלוקת ר"מ ור"ש אי פלגינן דיבורא או לא. והנה נעמד 
בזה ר' עקיבא איגר11: "תמוה לי טובא הא בפ"ק מסקינן דלכ"ע פלגינן דיבורא וטעמא 
דת"ק משום דלאו כרות גיטא הוא"?! )ומאריך שם בחידושיו לבאר שהוקשה לרש"י 

מאי דפריך רפרם לר' אשי כו' עיי"ש12(. 

ועל פי המבואר לעיל בשיטת רש"י בסוגיא דידן יש לומר דקושיא מעיקרא ליתא, 
דהנה רש"י לשיטתו דזה ודאי שסברות המחלוקת של ר"מ ור"ש הם אי פלגינן דיבורא 
או לאו ותירוץ הגמ' "משום דלאו כרות גיטא" הוא ביאור מדוע ר"נ פסק כר"מ ד"לא 
משום  אלא  ר"מ(  שיטת  )שזוהי  דיבורא  פלגינן  דלא  משום  לא  דהוא  לחירות"  יצא 
דלאו כרות גיטא, ועל כן גם לאחרי מסקנת הגמ' בסוגיין ממשיך רש"י לבאר שסברות 

המחלוקת של ר"מ ור"ש הם אי פלגינן דיבורא אי לאו.

11( תוספות רע"א למשניות פ"ג דפאה מ"ח.
12( ועיין בשיעורי ר' שמואל על אתר שנעמד בזה ונשאר בצ"ע.
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 בענין תלות וגדר מצות שמיטה דאורייתא
– שיטות הראשונים וסברותיהם –

הת' שלום טל

א
בירור שיטת הרמב"ם בתנאי חיוב שמיטה מהתורה

בענין גדר חיוב שמיטה, והתנאים בהם תלוי חיוב מצוה זו מן התורה – מצינו כמה 
שיטות:

כל  ובביאת  הארץ,  קדושת  בחלות  שמיטה  חיוב  שתולה  מצינו  הרמב"ם  בדברי 
ישראל לאדמתם:

בשביעית  הארץ  "חיוב  וז"ל:  ספ"ו(  הבחירה  בית  )הל'  הרמב"ם  כתב  דהנה 
בטל  מידיהם,  הארץ  שנלקחה  וכיון  רבים,  כבוש  שהוא  מפני  אלא  אינו  ובמעשרות 
וכיון  ישראל.  ארץ  מן  אינה  שהרי  ומשביעית  ממעשרות  התורה  מן  ונפטרה  הכבוש 
שעלה עזרא וקדשה, לא קדשה בכיבוש, אלא בחזקה שהחזיקו בה, ולפיכך כל מקום 
ואע"פ  היום,  מקודש  הוא  השנייה  עזרא  בקדושת  ונתקדש  בבל  עולי  בה  שהחזיקו 
שנלקח הארץ ממנו, וחייב בשביעית ובמעשרות, על הדרך שביארנו בהלכות תרומה". 

עכ"ל.

 – הארץ  בקדושת  תלוי  שמיטה  דחיוב  הרמב"ם,  בדברי  למד  משנה"1  וה"כסף 
הוי  שמיטה  חיוב  בטלה(, אכן  שניה )דלא  קדושה  שחלה  כיון  דבזה"ז,  דמזה משמע 

מדאורייתא.

ובספר "לאור ההלכה"2 מבאר, דאף שמפשט דברי הרמב"ם ניתן היה לומר )כדברי 
הוא  שמיטה  חיוב  אכן  בזה"ז  ע"כ  בטלה,  לא  שניה  דקדושה  דכיון  משנה"(  ה"כסף 

מדאורייתא,

1( הל' שמיטה ויובל פ"ד הכ"ה, פ"ט ה"א ופ"י 
ה"ט.

2( להגרש"י זוין עמ' קלב־ג.



שערי ישיבה 206

אלא דדיוק לשון הרמב"ם "וחייב בשביעית ובמעשרות על הדרך שביארנו בהלכות 
תרומה" מלמדנו, דישנו תנאי נוסף לחיוב מצות שמיטה מהתורה, והוא כפי שביאר 
הרמב"ם בהל' תרומות )הכ"ו(: "התרומה בזמן הזה ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל 
ואפילו בימי עזרא – אינה מן התורה אלא מדבריהן שאין לך תרומה של תורה אלא 
בא"י בלבד, ובזמן שכל ישראל שם שנאמר "כי תבואו" – ביאת כולכם כשהיו בירושה 
ראשונ' וכמו שהן עתידין לחזור בירושה שלישית. לא כשהיו בירושה שנייה שהיתה 

בימי עזרא שהיתה ביאת מקצתן ולפיכך לא חייבה אותן מן התורה". עכ"ל.

וע"כ צ"ל דשיטת הרמב"ם היא, דאף שקדושת הארץ לא בטלה, הרי כיון שמצות 
שמיטה מדאורייתא תלויה ג"כ ב"ביאת כולכם", ע"כ, הואיל וזה לא הוה בעליית עזרא 

– אין חיוב שמיטה בזה"ז מדאורייתא, כ"א מדרבנן. ע"כ תוכן דבריו.

תנאים: בשני  תלוי  מהתורה  שמיטה  מצות  דחיוב  היא  הרמב"ם   והיוצא, דשיטת 
א. קדושת הארץ. ב. ביאת כל ישראל לאדמתם.

ב
בירור שיטת רש"י דשמיטה תלויה בקדושת הארץ

אך בדברי רש"י מצינו דתולה חיוב זה רק בקדושת הארץ ולא ב"ביאת כולכם":

דהנה איתא בגמ' )גיטין לו, ב( – בענין תקנת פרוזבול שהתקין הלל – "אמר אביי 
בשביעית בזמן הזה ורבי היא דתניא רבי אומר וזה דבר השמיטה שמוט בשתי שמיטות 
הכתוב מדבר אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים בזמן שאתה משמט קרקע אתה 

משמט כספים בזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים".

קדושת  שבטלה  עכשיו  "כגון  כתב:  קרקע"  משמט  אתה  שאי  "בזמן  ד"ה  וברש"י 
הארץ"3.

דאמר  ליה  סבירא  כרבי  "והלל  כתב  הזה"(  בזמן  "בשביעית  )ד"ה  דברש"י  ואף 
שביעית להשמטת מלוה בזמן הזה דרבנן הוא, ואע"ג דהלל בבית שני הוה, סבירא ליה 
לאביי דבבית שני הואיל ולא היה יובל נוהג – לא נהגו שמיטין מדאורייתא", דמהכא 

נראה דתולה חיוב גם בכך שתהא מצות יובל נוהגת,

הנה, בשו"ת "בית הלוי" )ח"ג ס"א( ביאר דצ"ל דדברי רש"י אלו, אינם בשיטת רבי 
כ"א בשיטת אביי דאמר בשיטת הלל דמקשינן בין יובל לשמיטה )וע"כ גם בזמן הבית 
דהיתה קדושת הארץ, בכ"ז לא היתה שמיטה מדאורייתא משום שלא היה יובל נוהג(.

הזה דרבנן  בזמן  "שביעית  זרעו בשביעית"(  "פוקו  )ד"ה  א( דכתב רש"י  )כו,  וכן מצינו בסנהדרין   )3
דבטלה קדושת הארץ".
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אך שיטת רש"י גופי' הויא כשיטת רבי )דהלכתא כוותיה( דלא ס"ל להיקש דשמיטה 
ליובל.

ואכן מצינו גם בדברי כ"ק אד"ש מה"מ דמעמיד כך שיטת רש"י דלא ס"ל להיקש 
אד"ש  כ"ק  כ"ד( מביא  עמ'  )ח"א  בש"ס  וביאורים  בחידושים  דהנה  ליובל;  דשמיטה 
שהוקשו  השמיטות  דשתי  באופן  דלעיל  במשנה  המובא  שמיטות  דשתי  ההיקש  את 
בפסוק הם שמיטת כספים ושמיטת קרקעות. ובהערה )61( כותב וזלה"ק: "הנ"ל הוא 
לפרש"י גיטיז לו, סע"א דשמיטת קרקע קאי על השביעית. אבל גם לפי' ר"ת בתוס' שם 
ד"ה בזמן )וכן פירש ברמב"ן ריטב"א ר"ן מאירי שם. ובכמה פוסקים שפסקו כרבי(, 

שמפרש דברי רבי כהירושלמי דהשמטת קרקע מדובר ביובל".

כספים  שמיטת  על  שבפסוק  השמיטות  שתי  את  שמוקמינן  דמה  דמפרש  היינו, 
רבי  שיטת  דמעמידים  ראשונים  כמה  על  דפליג  רש"י  לשיטת  קרקעות, זהו  ושמיטת 
דסובר דשתי השמיטות קאי על שמיטה )"שמיטת כספים"( ויובל )"שמיטת קרקעות"(.

ליובל,  שמיטה  מקישים  דאין  הויא  גופיה  רש"י  דשיטת  להדיא  נראה  זה  ומכל 
ובמילא קיום מצות שמיטה מדאורייתא תלויה אך ורק בחלות הקדושה על הארץ.

ג
ביאור והגדרת שיטת רש"י באופן חלות קדושת הארץ

הביאור  הארץ, בהקדים  דקדושת  התנאי  ולהגדיר  לבאר  יש  גופא  רש"י  ובשיטת 
כיצד נפעלת קדושה זו ומדוע אכן בטלה בזמן הזה:

מבוארת   – בזה"ז  בטלה  לא  הארץ  דקדושת   – הרמב"ם  של  שיטתו  טעם  דהנה, 
בדבריו, דכיון שקידוש הארץ שקידש עזרא בעלייתו נעשה ע"י חזקה ולא ע"י כיבוש 

כקדושה הראשונה, ע"כ קדושה זו לא נפקעה גם לאחרי שגלו ישראל4.

הארץ, דמאחר  קדושת  בטלה  בזה"ז  רש"י, מדוע  שיטת  את  להבין  יש  לפי"ז  אך 

אד"ש  כ"ק  ביאר  הרמב"ם,  שיטת  ובהבנת   )4
מה"מ )לקו"ש חט"ו עמ' 103 ואילך( וכתב שם על 
דברי הרמב"ם, בענין קדושת עזרא השניה דנפעלה 
)תרגום  וזלה"ק  הארץ,  על  עמ"י  של  בעלות  ע"י 
חופשי(: "כיון שהקדושה ע"י יהושע חלה באמצעות 
כניסה באופן שנצטווה עליו – ע"י כיבוש, שהכיבוש 
הוא לקיחת דבר ממישהו נגד רצונו, יוצא, שמצד 
הציווי קיימת כאן בתחילה בעלות של האומות על 
הארץ, והקדושה חלה כאשר מתגברים על האומות 
בכיבוש – ולכן "כיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל 

הכיבוש", כאשר מתבטלת ההתגברות על האומות, 
מתבטלת הקדושה שנבעה ממנה.

ואילו בכניסה השניה לארץ, "כיון שעלה עזרא 
וקידשה לא קידשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו 
בה": כשם שמשמעות החזקה כפשוטה היא בעלות 
לו, ולא שהדבר  מלאה של המחזיק, שהדבר שייך 
נהיה שלו ע"י לקיחתו מהזולת – כך מובן גם לגבי 
הקדושה שחלה באמצעות החזקה, שחלות הקדושה 
כרוכה בכניסתם לארץ השייכת להם גם לפני כיבוש 

יהושע, ולכן היא לא בטלה.
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שקדושה השניה נפעלה ע"י חזקה ולא רק ע"י כיבוש, יש להבין בשיטתו מדוע לשיטתו 
בטלה קדושה זו בזה"ז.

כ"ק  מביא  הרמב"ם,  שיטת  בענין   ,)102–103 עמ'  )חט"ו  שיחות  בלקוטי  והנה 
מפקיע  הגויים  כיבוש  דאין   – הרמב"ם  שיטת  בביאור  יו"ט"  ה"תוספות  דברי  אד"ש 
מידי החזקה שהחזיקו ישראל בעליית עזרא – וזלה"ק )בתרגום חופשי(: "דסבירא ליה 
דכיבוש נכרים אתא ומבטל כיבוש ישראל, מה שאין כן בחזקה שהחזיקו מיד מלך פרס 

שנתן להם רשיון להחזיק בה, לא אתא כיבוש ומבטל לחזקה שהיתה מדעת הנותן".

דאומות  הכיבוש  שאין  דזה  לומר,  צריך  התיו"ט  דלשיטת  מסביר   )29( ובהערה 
משום  הוא  כיבוש,  מידי  שמפקיע  אף  ישראל  שהחזיקו  החזקה  מידי  מפקיע  העולם 
שס"ל דכיבוש אינו "קנין גמור", וע"כ ביכלתו להפקיע רק )בעלות קלושה שנעשית 

ע"י( כיבוש, ולא בעלות גמורה שנעשית ע"י קנין גמור – כחזקה.

בעליית  הארץ  קידוש  אכן  רש"י  הדברים, דלשיטת  בביאור  נמצא מזה  ולכאורה 
גלו  כאשר  גמור, וע"כ  שאינו  קנין  של  באופן  חזקה, כ"א  של  באופן  נעשה  לא  עזרא 

ישראל ונכבשה הארץ ע"י הגויים שוב בטלה הקדושה מהארץ.

אך הנה בקידושין )לח, ב( כתב רש"י על דברי רבי "בזמן שאי אתה משמט קרקע 
וכו'" – "כגון במדבר ולאחר שגלו", דמשמע דתולה זאת בכך שגלו ישראל מא"י או 
בכך  תלוי  זה  דחיוב  נמצא  ובמילא  במדבר",  "כגון   – מקום  באותו  נמצאים  שאינם 

שעמ"י נמצא בא"י.

ע"י  הארץ  שנכבשה  משום  השניה, אי"ז  הארץ  קדושת  שבטלה  דזה  היינו, דס"ל 
גויים, כ"א שזהו משום שגלו ישראל מאדמתם.

ויש לומר הביאור בזה עפ"י פירוש מהר"י בן מלכי צדק על דברי המשנה )חלה פ"ב 
מ"ב( "עפר חו"ל שבא בספינה לארץ חייב במעשרות ובשביעית", דמפרש שם וז"ל: 
"פי' הגדילין באותו עפר חייבין במעשרות ובשביעית, דכתי' "כל מקום אשר תדרך כף 
רגלכם בו לכם יהיה" כלומר כל עפר שאתם דורכים רגליכם עליה בארץ ישראל לכם 
נתתיו". וממשמעות דבריו נראה דדין קרקע א"י הוי מקום דריכת רגלי ישראל, ונראה 

שקדושת א"י לענין חיוב תרו"מ תלוי בכך שישראל שרויים על קרקע א"י.

הבעלות  גרמה  עזרא  בעליית  אחרות:  במילים 
כשם  הארץ,  קדושת  את  הארץ(  על  הממון  )קנין 
אינה  היא"  מוחזקת  ישראל  ש"ארץ  שהעובדא 

"ארצנו"  זוהי  החורבן  לאחרי  וגם  לעולם,  בטילה 
השניה  הקדושה  גם  בטילה  אין  כך  ו"אדמתנו", 

הכרוכה בחזקה". עכלה"ק.
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שיהיו  בכך  תלוי  הארץ  קדושת  דחלות  דס"ל  רש"י,  בשיטת  לומר  יש  זו  ובדרך 
ישראל שרויים על אדמתם וע"כ לאחר שגלו נתבטלה הקדושה מהארץ5.

ד
שיטת רבינו חננאל דתלוי בשליטת עמ"י על א"י

שיטה שלישית בענין זה מצינו בדברי רבינו חננאל דכתב במו"ק )ב, ב ד"ה "בזמן 
 – היא  גוים  בידי  שא"י  בקרקע  שמיטה  דלית  "והאידנא  וז"ל  קרקע"(  משמט  שאתה 

שביעית בזמן הזה דרבנן".

שמיטה  חיוב  את  תולה  דאינו  נראה  היא",  גויים  בידי  "שא"י   – בלשונו  ומדנקט 
בקדושת הארץ ואף לא בביאת כולכם, כ"א בכך שא"י מוחזקת ונשלטת בידי ישראל, 
דנראה דזה אינו מוכרח להתקיים רק בביאת כל ישראל, אלא אף כאשר אין כל ישראל 

נמצאים על אדמתם. 

ולסיכום – מצינו ג' שיטות בגדר חיוב שמיטה מדאורייתא והתנאים בהם תלויה 
מצוה זו: א. שיטת רש"י – קדושת הארץ. ב. שיטת הרמב"ם – קדושת הארץ וביאת 

כולכם. ג. שיטת ר"ח – החזקת ושליטת הארץ בידי ישראל. 

ויש להבין במאי קמיפלגי ומהו שרש מחלוקתם.

ה
העמדת שיטות רמב"ם ורש"י בטעמים לחיוב מצות שמיטה

בענין   )402–403 חי"ח  )לקו"ש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  בהקדים  זאת  לבאר  ויש 
יחודה של ארץ ישראל משאר הארצות )לשיטת הרמב"ם( וזלה"ק )בתרגום חופשי(:

"בזה שא"י נחלקה מכל הארצות, ישנם בכללות שני ענינים:

א( כפי שנאמר במדרש: "חביבה ארץ ישראל שבחר בה הקב"ה"; 

ב( העובדה שארץ ישראל ארץ קדושה היא, כנאמר במכילתא ש"עד שלא נבחרה 
ישראל  ארץ  ומשנבחרה  )=לנבואה(,  לדברות  כשירות  הארצות  כל  היו  ישראל  ארץ 
שני  קיימים  ישראל  מארץ  היציאה  באיסור  שגם  נמצא  ולפי"ז   .  . הארצות  כל  יצאו 
ב.  בארץ(,  התלויות  המצוות  לקיום  גם  נוגע  )וזה  הארץ  קדושת  מחמת  א.  ענינים: 

מחמת בחירתו של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל שנתנה לישראל". עכלה"ק.

5( ביאור זה י"ל אף לשיטת הרמב"ם, אלא דכיון שלשיטתו כיבוש שני נעשה גם ע"י חזקה )כמבואר 
בהערה 4(, ע"כ, לא בטלה אח"כ הקדושה מהארץ.
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וממשיך לבאר שם דעפ"ז יובנו דברי הרמב"ם "כשם שאסור לצאת מהארץ לחו"ל 
כך אסור לצאת מבבל לשאר הארצות", דאמנם מצד קדושת הארץ, אכן איסור היציאה 
לצאת לחו"ל קיים רק בנוגע לא"י, אך בנוגע לאיסור מצד בחירת הקב"ה בארץ, הרי 

בזה משתווים א"י וחו"ל בכך שבשניהם בחר הקב"ה כמקום התיישבותם של בנ"י.

חיוב  בב' אופני  גם  לחלק  יש  אלו  ב' אופנים  דע"ד  אד"ש  כ"ק  מעיר  ובהערה 40 
כפשטות  הארץ  קדושת  א.  אלו:  בטעמים  ג"כ  הם  קשורים  הרמב"ם  דלשיטת  תרו"מ 
לשון הרמב"ם6 דתולה חיובם בקדושת הארץ. ב. בחירת הקב"ה בא"י ושזוהי ארצם 
בפועל. ובשולי הגליון מעיר ש"לכאורה אפשר להעמיס זה גם בהרמב"ם שס"ל )ספ"א 
כי  שנאמר  כ"שכל ישראל שם  רק  הוא  מדאורייתא  תרו"מ  תרומות( שחיוב  מהלכות 

תבואו ביאת כולכם כו'"".

ומדברי כ"ק אד"ש אלו נראה דאת כל חיוב מצוות התלויות בארץ יש לתלות בב' 
אופנים אלו, ובכללם מצות שמיטה;

חיוב שמיטה  תלוי  בהם  שרש המחלוקת בענין התנאים  לבאר  יש  זו  והנה, בדרך 
מדאורייתא:

ה"ה  כולכם,  בביאת  והן  הארץ  בקדושת  הן  תלוי  שמיטה  דחיוב  הרמב"ם  שיטת 
הנ"ל,  הטעמים  שני  מצד  הוא  בא"י  שמיטה  זו( שחיוב  בשיחה  )כמובא  שס"ל  משום 
וע"כ: א. מצד קדושת הארץ אין שמיטה נוהגת מהתורה כאשר לא חלה קדושה בארץ, 
של "ביאת  הענין  מתקיים  לא  כאשר  נוהגת  שמיטה  אין  בא"י  הקב"ה  בחירת  מצד  ב. 

כולכם" המסמלת את בחירתו של הקב"ה בא"י כארץ התיישבותם של בנ"י7.

דזהו  לומר,  נראה  הארץ,  בקדושת  רק  תלוי  שמיטה  דחיוב  רש"י  בשיטת  ואילו 
משום שס"ל שחיוב שמיטה בא"י הוא רק מטעם קדושת הארץ שחלה על א"י, וע"כ 

התנאי היחיד לחלות חיוב זה הוא קדושת הארץ.

ו
תליית שיטתם בשני גדרי האפקעתא דשמיטה

ויש להוסיף ולבאר, דיש לומר דבמחלוקתם זו תלוי החילוק בענין אופן השמטת 
הקרקעות מבעליהם בשנת השמיטה, דמצינו8 דיש ללמוד זאת בב' אופנים:

6( הל' תרומות פ"א ה"ה.
7( וראה בהמשך השיחה שם )עמ' 410 ובהערה 
73( דמבאר דאין הרמב"ם מחלק בפירוש בין שני 
ענינים אלו, כיון שגם בחירת הקב"ה בארץ קשורה 

בענין מסוים )כמבואר בשיחה שם( עם קדושת ארץ 
רק  שתלוי  מבבל  היציאה  איסור  )מלבד  ישראל. 
בבחירה )כמובא בפנים( )דהרי אין קדושה בבבל(.

8( עיין אנציקלופדיה תלמודית בערכו.
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א. זוהי "אפקעתא דגברא", היינו דציווי התורה הוא, דמוטל על האדם להפקיר את 
שדהו בשנת השמיטה ולא לעבדה, אך כל עוד אינו מפקירה – אינה מופקרת.

ב. זוהי "אפקעתא דמלכא", היינו שבשנת השמיטה מופקרת השדה בדרך ממילא, 
מצד ציווי התורה על שמיטת הקרקעות בשנת השביעית.

לחיוב  התנאים  בענין  דבשיטתם  לומר  יש  מחלוקתם  בסברות  הנ"ל  ביאור  וע"פ 
שמיטה מהתורה, ושרשם בטעמים בהם תלוי חיוב שמיטה – קשורים ג"כ ב' אופנים 

אלו בענין אופן הפקעת הקרקעות בשנת השמיטה:

דבחירת  הטעמים  שני  מצד  הינו  שמיטה  דחיוב  )דס"ל  הרמב"ם  בשיטת  דהנה 
כאשר  רק  הוא  קיומה  גם  א"י, וע"כ  ודקדושת  עמ"י  התיישבות  כמקום  בא"י  הקב"ה 
ישנה קדושת הארץ ו"ביאת כולכם"( י"ל דשיטתו היא דאופן הפקעת הקרקע נעשית 

בשני האופנים – הן ד"אפקעתא דגברא" והן ד"אפקעתא דמלכא":

מהטעם דבחירת הקב"ה בא"י והתנאי דביאת כולכם, מובן, דחיוב ההפקר נעשה 
ע"י  רק  נעשה  לא"י  כל ישראל  דביאת  זה  שענין  דמלכא" – דכיון  ד"אפקעתא  באופן 
בחירת הקב"ה בא"י למקום מושבם של עמ"י, ע"כ צ"ל דחיוב השמיטה נפעל בדרך 

ממילא מצד ציווי הקב"ה להשמיט את הקרקע.

ומהטעם דקדושת הארץ התלויה בכניסת עמ"י לא"י9, מובן, דחיוב ההפקר נעשה 
באופן ד"אפקעתא דגברא" – דכיון שקדושת הארץ נפעלת ע"י ישראל בכניסתם לארץ, 

מתאים לומר דחיוב השמיטה נפעל ע"י האדם שמפקיר בעצמו את שדותיו10.

ובשיטת רש"י – דס"ל דטעם חיוב שמיטה בא"י הוא רק מצד קדושת הארץ שבה 

9( ראה הערה 5.
הן  הוא  זה  שחיוב  מה   – הדבר  ובביאור   )10
והן ציווי  הפקעה בדרך ממילא מצד ציווי התורה 
על האדם להפקיר את שדותיו – י"ל דזהו ע"ד מה 
שכתב הר"י פערלא בספרו על ספר המצוות לרס"ג 
)מ"ע ס"א דרס"ו ע"א ואילך(, דמבאר שם מה דמצד 
הוא  המצוה  דענין  הרמב"ם  בדברי  מצינו  אחד 
שישנו חיוב על האדם להפקיר את שדותיו ולפרוץ 
בריבוי  מצינו  ומאידך  וכרמו,  שדהו  בגדר  פרצות 
מקומות )מס' נדרים פר' "אין בין המודר", ב"מ פר' 
המפקיד ועוד בראשונים( דציווי זה הוא "אפקעתא 

דמלכא",
דמבאר זאת וז"ל: "איברא דגם לפי זה אכתי י"ל 
שלא  הפקר  מנהג  בהן  שינהוג  היא  המצוה  דענין 
ליטלם לעצמו וימנע את האחרים מהן. ואינה מצוה 

משמע  שכן  ובאמת  בשוא"ת.  אלא  ועשה  בקום 
מלשון הרמב"ם )בהלכות שמיטה שם( שכתב וכל 
מצות  בטל  בשביעית  שדהו  סג  או  כרמו  הנועל 
וכו'  ביתו  לתוך  פירותיו  כל  אסף  אם  וכן  עשה. 
עכ"ל עיין שם", היינו, דמפרש דישנו ציווי )בדרך 
בשדותיו  הפקר  מנהג  לנהוג  דמלכא"(  "אפקעתא 
נוסף:  באופן  ומתרץ  דגברא"(.  "אפקעתא  )בדרך 
הוי  דממילא  דאע"פ  הוא  דגזה"כ  לומר  יתכן  "וגם 
הפקר. מכל מקום מצוה שיפקירו הבעלים בפיהם". 

עכ"ל.
בשיטת  הסברה  תוספת  להביא  יש  ומדבריו 
שמופקר  באופן  הן  הוא  מלווה  דחיוב  הרמב"ם 
בדרך ממילא והן באופן שמוטל על האדם להפקיר 

את שדותיו.
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וע"כ זהו התנאי היחיד לקיומה – י"ל דמטעם זה שיטתו היא, דאופן הפקעת הקרקע 
נעשית רק באופן ד"אפקעתא דגברא: דכיון שקדושת הארץ נפעלת בכח הגברא, היינו 
ע"י שישראל שרויים בארץ )ובפרט לפי הנ"ל בהסבר שיטתו( ע"כ צ"ל דחיוב השמיטה 

אינו נפעל בדרך ממילא, כ"א שעל האדם מוטל הציווי להפקיר את שדותיו.

ואכן מצינו ב"צפנת פענח" )כללי התורה והמצוות עמ' רל"ו( שכתב כן בדעת רש"י 
וז"ל: "באמת זו מחלוקת רש"י ותוס' בר"ה דט"ו, אם הפטור של שביעית הוה מחמת 
משום  דרק  דט"ו  בר"ה  דס"ל  רש"י  לשיטת  והנה   .  . דמלכא  אפקעתא  כמו  או  הפקר 

הפקר וכו'". עיי"ש11.

ז
הצ"ב בשיטת ר"ח לפי הנ"ל

אך הנה, בשיטת ר"ח יש להבין מה דמשמע מלשונו דתולה חיוב זה רק בכך שא"י 
נשלטת בידי ישראל, דיש להקשות על כך ב' קושיות:

א. מאי טעמא דמחמת שגויים שולטים על א"י תיפקע מצות שמיטה ממנה; דהנה 
אדמתם  על  שרויים  שישראל  בכך  תלויה  הארץ  שקדושת  מובנת, דכיון  רש"י  שיטת 
קדושת  ישנה  כאשר  רק  חל  שמיטה  חיוב  ע"כ  הריבמ"צ(  דברי  ע"פ  הנ"ל  )וכביאור 

הארץ התלויה בתנאי זה,

אך לשיטתו יש להבין מדוע זהו תלוי רק בשליטת עמ"י על א"י, ובאם אין ישראל 
שולטים על א"י, הנה אף ששרויים על אדמתם בכ"ז לא יהיה חיוב שמיטה מהתורה.

בה  הדרים  רוב  שאין  אף  הנה  ישראל,  בידי  נשלטת  הארץ  תהיה  באם  ולאידך 
יהודים, בכ"ז תהיה מצות שמיטה מהתורה; דכל זה הוא חידוש שיש לבארו.

ב. יש להוסיף ולהקשות, דלכאורה אין שיטתו מובנת לפי ב' האופנים דלעיל בענין 
אופן הפקעת השדות, הן ד"אפקעתא דמלכא" והן ד"אפקעתא דגברא":

בכך  תלוי  השמיטה  – דחיוב  שיטתו  מובנת  אין  דמלכא"  ד"אפקעתא  האופן  לפי 
אלא  האדם,  פעולת  עם  קשור  אינו  כלל  זה  שחיוב  – מאחר  בא"י  שולטים  שישראל 

בפעולת ההפקר בדרך ממילא מצד ציווי התורה.

תלוי  דהחיוב  שלשיטתו  דכיון  להקשות,  יש  דגברא"  ד"אפקעתא  האופן  ולפי 
בשליטת הארץ בידי ישראל, ואינו תולה זאת בקדושת הארץ )כשיטת רש"י( דנפעלת 

)הערה  שם  בש"ס  וביאורים  בחידושים   )11
בשיטת  ללמוד  נסיון  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביא   )41
אך  דגברא,  אפקעתא  הינה  ששמיטה  שס"ל  רש"י 

ראה שם בהערות 39-54, דא"א להעמיד כך שיטת 
רש"י, ועכצ"ל כבפנים דס"ל לרש"י ששמיטה הינה 

אפקעתא דגברא.
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לפעול  הגברא  על  מוטל  שהחיוב  כיון  א"כ,   – בא"י  שרויים  עמ"י  כללות  כאשר  רק 
השמטה בשדותיו, מדוע נצרכת שליטה כללית של עמ"י על הארץ, ואין מספיק מה 
שהיחיד שחלק מקרקע א"י נמצא בבעלותו, יתחייב במצות שמיטה ויפקיר את שדותיו.

ח
 ביאור שיטתו עפ"י דברי כ"ק אד"ש מה"מ

בענין ב' הפרטים בבעלות עמ"י על א"י
)רק(  אינה  היא",  גויים  בידי  "שא"י  בדבריו  ר"ח  בזה, דכוונת  הביאור  לומר  ויש 

לשליטה פרטית על א"י, כ"א )גם( לשליטה ובעלות הנפעלת ע"י כיבוש כללי דא"י:

דהנה בלקו"ש )ח"ל עמ' 85 ואילך( מבאר כ"ק אד"ש דבבעלותם של עמ"י על א"י 
ישנם ב' פרטים, וזלה"ק: "בבעלות בנ"י על ארץ ישראל יש שני פרטים: בעלות כללית 
— זה שכל הארץ שייכת לכלל ישראל, ובעלות פרטית — זה שכל אחד מישראל יש לו 

חלק פרטי בארץ השייך )רק( אליו. 

ושני אופני בעלות אלו דבנ"י בארץ ישראל באו בפועל על ידי שני קנינים: הבעלות 
הכללית באה ע"י כיבוש הארץ ע"י יהושע כו', שעי"ז נקנית כללות א"י לכלל ישראל, 
והבעלות הפרטית דכאו"א מישראל בחלקו הפרטי נעשית על ידי ישיבה וחזקה, שכ"א 

ישב והחזיק בחלקו. 

זאת ועוד: שני אופנים אלה בבעלות אינם תלויים זב"ז; אפשר להיות בעלות כללית 
בלי בעלות פרטית ובעלות פרטית בלי בעלות כללית. 

הסברת הדבר:

בעלות כללית אינה שוללת הבעלות הפרטית, וכמו בעלות המלך על המדינה שלו, 
הפרטית  בעלותו  שולל  זה  אין  מ"מ  המלך  ברשות  היא  כולה  הארץ  שכל  היות  דעם 
בעלותו  שמצד  וכו'(, אלא  )ביתו, שדהו  הפרטי  רכושו  על  המדינה  מבני  כאו"א  של 
של המלך על כל הארץ חלים כמה דינים גם על הרכוש הפרטי של כאו"א — דדינא 

דמלכותא דינא, ולכן מוטל עליו לשלם מסים למלך על רכוש זה.

שמצינו  וכמו  כללית.  מביאה )בהכרח( בעלות  אינה  הפרטית  ולאידך, בעלות   .  .
 — הארץ  על  בנ"י  של  הכללית  בעלותם  שבטלה  את"ל  דאף  הראשון,  חורבן  לאחרי 
ממעשרות  התורה  מן  ש"נפטרה  ועד  הכיבוש"  בטל  מידיהם  הארץ  שנלקחה  ד"כיון 
קרקעו,  על  היחיד  בעלות  נשארה  מ"מ   — ישראל"  ארץ  מן  אינה  שהרי  ומשביעית 
וכמש"נ בירמי' "שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום", כי אין הבעלות הפרטית תלוי' 

בבעלות הכללית". עכלה"ק.

ועפ"ז נראה דיש לבאר שיטת ר"ח, דהנה לפי ביאור זה נמצא, דע"מ שיחול חיוב 
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מצות שמיטה מהתורה, נדרש שתהיה בעלות כללית ושליטה של עמ"י על א"י, ובמילא 
מובן, דלכך אין מספיק שתהיה שליטה פרטית של יהודי יחיד על קרקעו, ומאידך אף 
אם שליטה זו )הפרטית( אינה קיימת בכל הארץ וישנם ריבוי גויים המחזיקים בשטחים 
של  הכללית  ושליטתם  לבעלותם  מפריע  אי"ז  פרטית, בכ"ז  בבעלות  בא"י  מסויימים 

עמ"י על א"י.

ולפי"ז נמצאו הקושיות דלעיל מתורצות:

על הקושיא הא' יש לתרץ, דכוונת ר"ח היא דחיוב שמיטה תלוי בבעלות הכללית 
שנתבארה בלקו"ש דלעיל, וע"כ כל עוד אין בעלות זו קיימת, אין מצות שמיטה חלה 
על הארץ, אף שרוב הארץ מוחזקת בידי ישראל בבעלות פרטית. ולאידך כאשר ישנה 

בעלות כללית של ישראל על א"י – חלה חובת שמיטה על הארץ.

ד"אפקעתא  באופן  הוא  שמיטה  חיוב  ר"ח  דלשיטת  לתרץ,  יש  הב'  הקושיא  ועל 
פרטית  בבעלות  מחזיק  פרטי  שיהודי  מספיק  אין  מדוע  להקשות  אין  דגברא", ובכ"ז 
חלק מקרקע א"י ע"מ שיתחייב להפקירה, משום ש – כנ"ל – אין מספיקה בעלות זו 

לחיוב מצות שמיטה מהתורה, ונדרשת שתהיה בעלות כללית של עמ"י על א"י. 

ומדאתינן להכי יש לקשר שיטתו אף עם המבואר לעיל בענין החילוק דא"י משאר 
בשיחת  – כמבואר  בא"י  הקב"ה  ובחירת  הארץ  דקדושת  הענינים  שני  מצד  הארצות 

כ"ק אד"ש מה"מ שם,

דצ"ל דשיטת ר"ח היא דחיוב שמיטה הוי מטעם דקדושת הארץ, אלא דבזה חלוק 
ע"י  הקדושה  נפעלת  דלרש"י,  הארץ;  דקדושת  מהטעם  דהוי  ס"ל  שג"כ  מרש"י  הוא 
)כנ"ל(.  הארץ  קדושת  בטלה  ישראל  גלו  כאשר  וע"כ  אדמתם,  על  שרויים  שישראל 
והיא  הארץ  על  שולטים  שישראל  בכך  תלויה  הארץ  קדושת  ר"ח  לשיטת  משא"כ 
נמצאת בבעלותם – וכאשר נמצאת הארץ בשליטתם ובבעלותם של גויים – מתבטלת 

ממנה הקדושה.

ט
 נפק"מ במחלוקת רש"י, ר"ח והרמב"ם בנוגע לחיוב השמיטה בימינו

בזה"ז  שמיטה  חיוב  בענין  הנ"ל  השיטות  לג'  לעיין  יש  לעיל,  האמור  ע"פ  והנה 
ע"י  נשלטת  וא"י  בא"י,  שרויים  מבנ"י  רבים  כאשר  בימינו   – הפשוטה  במשמעותו 
יהודים; דלפי דברי ר"ח )דתולה את חיוב שמיטה מדאורייתא בשליטתם ובבעלותם 
של בנ"י על א"י( יש לעיין האם בימינו – כאשר ישנו שלטון בידי יהודים על א"י – חל 

חיוב שמיטה מדאורייתא.
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כלומר, דיש לעיין האם יש לשליטה זו גדר של בעלות יהודית כללית על הארץ, או 
שאין שלטון זה נחשב לגדר בעלות כללית.

הנה, בספר "נחלת יעקב" )עמ' 553( הביא את דברי הר"ח בענין וז"ל "בראשונים 
מדאורייתא  הוא  חיובן  בארץ  התלויות  מצוות  מתי  לשאלה,  שונים  הסברים  מצאנו 
יש  ישראל.  בארץ  הנמצאים  היהודים  במספר  או  ישראל  בשלטון  הדבר  תלוי  – האם 
אומרים כשאין אנו תחת שלטון גויים )והיו שחייבו גם שלטון ישראל(, אז החיוב הוא 
מדאורייתא. רבנו חננאל )במסכת מועד קטן ב, ב( כתב "האידנא דאין שמיטה בקרקע 
שארץ ישראל בידי גויים היא". הר"ח אינו מזכיר שלטון או מלכות ישראל אלא רק 

שהריבונות על הארץ לא תהיה ביד גויים".

רבינו  בפי'  לפנינו  שכתוב  מה  "עפ"י  וז"ל  כתב  האמונה"  "יסוד  בספר  וכמו"כ 
חננאל מו"ק ב"ב, יתכן שבזמננו מצוות התלויות בארץ הם מן התורה. וז"ל ר"ח שם 
"והאידנא דלית שמיטה בקרקע שא"י בידי גוים היא שביעית בזה"ז דרבנן", ובהערה 
שם כתבתי דמשמע לכאורה דבזמן שא"י מיושבת ע"י ישראל נוהגת בה שביעית מן 

התורה ונפק"מ בזמננו".

אך נראה לומר דגם לשיטת ר"ח דתולה חיוב שמיטה בכך שאין א"י נשלטת בידי 
גויים, אין חיוב שמיטה בימינו חזר לחול מדאורייתא, אלא עדיין חל מדרבנן:

דהנה מצינו בדברי כ"ק אד"ש12 בענין כיבוש ועלייה לא"י דישנו תנאי יסודי המעכב 
כיבוש זה, וזלה"ק: "זאת אומרת, אשר אף שארץ ישראל היא מיועדת לעם ישראל, ולא 
עוד אלא שצווי ה' הוא, וכמו שאמר כלב בן יפונה: עלה נעלה וירשנו אותה, הרי בכל 
בארוכה  ה' לפניהם, וכמסופר  ברית  ארון  עם  לצאת  למעשה, שצריך  קודם  תנאי  זה 

בכיבוש הארץ על ידי יהושע, ובאם לאו ח"ו הרי אי אפשר לעלות בחומה.

. . אבל אי אפשר לשנות אופן כיבוש הארץ, כיבושה באמת, שהוא דוקא כהבטחת 
תורה  כפי  אביו,  כדוד  במצוות  ועוסק  בתורה  הוגה  דוד  מבית  איש  שיהי'  הקב"ה: 
כו'  ה'  מלחמת  וילחם  בדקה,  ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  ויכוף  פה,  ושבעל  שבכתב 
)והוא רק הוא( יבנה מקדש במקומו, ויקבץ נדחי ישראל כו' ויתקן את העולם כולו 

לעבוד את ה' )רמב"ם הלכות מלכים סוף פרק יא(". עכלה"ק.

וכמו"כ ידועים דברי כ"ק אדמו"ר הריי"צ )ג' תמוז תרפ"ז ביציאתו מהמאסר בדרכו 
לקאסטרמא( "לא מרצוננו גלינו מארצנו ולא בכחותינו אנו נשוב לארץ ישראל אבינו 

מלכנו ית' הגלנו מאדמתנו ושלחנו בגלות והוא ית' יגאלנו בקרוב" ועוד.

בלבד,  בנ"י  של  בכוחם  נעשה  אינו  א"י  על  בנ"י  ובעלות  דכיבוש  מכ"ז,  והמורם 

12( אג"ק ח"ז עמ' רפ"א.
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יהושע,  בימי  הארץ  כיבוש  ע"ד   – המשיח  מלך  ע"י  ה',  רצון  ע"פ  זה  שיהיה  ונדרש 
שנעשה על ידו דוקא כאשר ארון ברית ה' לפניהם. וכאשר זהו נעשה שלא באופן הזה 

הרי אין לכיבוש זה גדר בעלות כללית של בנ"י כלל.

כאשר  ורק  התורה,  מן  חל  אינו  השמיטה  חיוב  בימינו  ר"ח  דלשיטת  צ"ל  ומכ"ז 
יתבצע כיבושה ע"פ תורה, היינו, כאשר יתגלה מלך המשיח ויקבץ נדחי ישראל ויוליך 

את עמ"י לא"י – יחול חיוב שמיטה מהתורה13.

השמיטה מדאורייתא  חיוב  את  הרמב"ם – דתולה  לשיטת  דגם  ברור  נראה  עפי"ז 
שקדושת  לאדמתם – הנה )אע"פ  ישראל  כל  ביאת  הארץ, ב.  קדושת  א.  בב' תנאים: 
הארץ ישנה כנ"ל, עכ"ז( ביאת כל ישראל לאדמתם עוד לא היתה עדיין וע"כ לשיטתו 
חיוב השמיטה בזה"ז – במשמעותו הפשוטה – בימינו כאשר רבים מבנ"י שרויים בא"י, 

וא"י נשלטת ע"י יהודים – לא הוי מדאורייתא כי אם מדרבנן.

אך הנה לשיטת רש"י – שמצות שמיטה מדאורייתא תלויה רק בחלות הקדושה על 
הארץ, הנפעלת ע"י שישראל שרויים על אדמתם – לכאורה ניתן היה לומר שהואיל 
ואכן ענין זה כבר נשלם ברובו, ע"כ לכאורה לשיטת רש"י חיוב השמיטה בימינו אנו 

הוי מדאורייתא.

כיבושה,  עם  ג"כ  קשור  הארץ  קדושת  דענין  אד"ש14  כ"ק  בדברי  מצינו  הנה  אך 
וזלה"ק )בתרגום חפשי(: "יריחו היתה מנעולה של א"י, שלכן מובן, שבשעה שכבשו 
שכבשו  תיכף  ולכן  כולה.  א"י  את  שלקחו  כמו  בדיוק  הרי"ז   – א"י  של  מנעולה  את 
מצוות  בכמה  נתחייבו  ומיד  הארץ  קדושת  של  הענין  נפעל  לא"י,  ונכנסו  יריחו  את 

הקשורות עם קדושת הארץ". עכלה"ק.

וכיון שמצינו שקדושת הארץ קשורה עם כיבוש הארץ ג"כ, מובן, שכשם שכיבוש 
צריך להיעשות לפי כל התנאים הנ"ל – גם קדושת הארץ חלה רק כאשר היא נפעלת 

לפי תנאים אלו, וכאשר זהו לא באופן זה, לא חלה הקדושה – לשיטת רש"י15.

היתר  בדין  נפק"מ  יש  זה  ולהעיר, שלענין   )13
לפוטרה  ובכך  לנכרי  מא"י  קרקע  )מכירת  מכירה 
ע"ז  לסמוך  שלא  שראוי  דאף  שמיטה(;  מחיובי 
כלל מכו"כ טעמים, הנה ידועה בקשתו )ראה אג"ק 
היתר  לבסס  כ"ק אד"ש  ועוד( של  רצ"ז  עמ'  חט"ו 
זה ולעגנו בהלכה ע"מ שלא להכשיל יהודים רבים 

הסומכים על היתר זה.
ובהעמידנו חיוב שמיטה בימינו מדרבנן, הרי"ז 
הוי  באם  משא"כ  מכירה.  היתר  בדין  ומקל  מוסיף 
יותר  וחמור  דחוק  שיהיה  הרי  מדאורייתא,  החיוב 

שאין  מהטעמים  שחלק  )אף  זה  היתר  על  לסמוך 
לדיון  כלל  קשורים  אינם  זה  היתר  על  לסמוך 
בענין – שמיטה דאורייתא או דרבנן, כגון האיסור 
ד"לא תחנם". ראה האריכות בזה בס' לאור ההלכה 

להגרש"י זוין(.
14( שיחו"ק תשל"ח ח"ג ש"פ ראה ס"ל.

15( כלל זה בגדר קדושת הארץ הינו אף לשיטת 
הארץ  קדושת  בטלה  לא  שלשיטתו  רק  הרמב"ם, 
שמזמן בית שני )והיא אכן נפעלה באופן זה(, וראה 

הערה 4, וראה גם הערה 7.
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י
נפק"מ במחלוקת רש"י, ר"ח ורמב"ם באופן מנין שנות השמיטה לע"ל

ויש לומר דממחלוקת רמב"ם ורש"י בענין – האם בטלה קדושה שניה, משתלשלת 
לעת"ל  שלישית  בביאה  והיובל  השמיטה  שנות  מנין  התחלת  בענין  נוספת  מחלוקת 

בביאת משיח צדקנו:

דיש לעיין כיצד ינהגו כאשר יתגלה משיח – האם יתחילו למנות לשנות השמיטה 
השמיטה,  משנות  הראשונה  לשנה  ג"כ  ויחשיבוה  השנה  באותה  מיד  מדאורייתא 
שנות  במנין  יתחילו  שלאחריה  שנה  בתחילת  ורק  השנה,  שתסתיים  עד  שימתינו  או 

השמיטה מהתורה.

ונפק"מ בזה תהיה בענין נוסף – כאשר יתגלה משיח באמצע שנת השמיטה )בזה"ז 
דהוי מדרבנן( – האם תתבטל שמיטה דרבנן בשנה והיא תיחשב לשנה ראשונה ממנין 
שנות השמיטה דאורייתא, או שימתינו עד שתסתיים שנת השמיטה דרבנן, ויחלו מנין 

שנות שמיטה דאורייתא רק בשנה שלאחריה.

בביאה  לעת"ל  "וכן  וז"ל:  ויובל(  שמיטה  מהל'  הט"ז  )פי"ב  כתב  הרמב"ם  דהנה 
שלישית בעת שיכנסו לארץ יתחילו למנות שמיטין ויובלות ויקדשו בתי ערי חומה"16, 

דמשמע דתיכף כשיכנסו לארץ יתחילו במנין שנות השמיטה.

אך בנוגע לעליית עזרא דהוה ג"כ לאחר שלא נהגה שמיטה בארץ כתב הרמב"ם 
)שם פ"ג ה"ג( וז"ל: "ובשנה השביעית מבנינו עלה עזרא והיא הביאה השניה, ומשנה 

זו התחילו למנות מנין אחר ועשו שנת י"ג לבנין בית שני – שמיטה". 

ויש מהאחרונים17 שפירשו, דלפי חשבון מנין השנים18 מוכרחים לומר דאין כוונת 
הרמב"ם דהחלו באותה השנה בה נכנסו לארץ, כ"א בתחילת השנה שלאחריה, ולשונו 
"ומשנה זו התחילו" תתפרש לשנה במשמעות המעשית מבחינת מנין השנים שנבעה 

יקדשו  דלעת"ל  הרמב"ם  כתב  שכאן  ומה   )16
חדש,  לקידוש  דיצטרכו  דמשמע  חומה,  ערי  בתי 
שניה  דקדושה  בפנים(  )כמובא  היא  ששיטתו  אף 
המשיח  ימות  בס'  בזה  הביאור  ראה   – בטלה  לא 
כוונת הרמב"ם שיַקדשו  ל( דאין  סי'  )ח"ב  בהלכה 
בתי ערי חומה, כ"א שיקדשו מאליהם, והיינו שהיא 
הבטחת ה' שבהגאולה לעת"ל יהי' בה ביאת כולכם, 

ויתחייבו בתרו"מ ויהי' נוהג דין בתי ע"ח ויובל.
דפירש  הגר"ח  שיטת  את  שם  הביא  עוד  אך 
שיטת הרמב"ם, דאכן הרמב"ם ס"ל דלעת"ל יקדשו 
בתי ער"ח כפשוטו. ע"ש. ולפי המבואר לקמן נמצא 
השמיטה  מנין  את  לדחות  לעת"ל  יוכלו  דלשיטתו 

לתחילת השנה הבאה )ובמקרה שיבוא משיח בשנת 
השמיטה, לא תתבטל שמיטה דרבנן ומנין שמיטה 
וא"כ,  הבאה(,  השנה  בתחילת  רק  יחל  דאורייתא 
צע"ק לשיטתו בלשון הרמב"ם "בעת שיכנסו לארץ 

יתחילו למנות שמיטין".
17( ספר שבת הארץ עמ' 130.

שנת  "ועשו  שם  הרמב"ם  כתב  דהרי   )18
עלה  שעזרא  וכיון  שמיטה",   – שני  בית  לבנין  י"ג 
י"ג  דשנת  מוכרח  א"כ  הבית,  לבנין  בשנה הששית 
לבנין בית שני היא השנה השמינית לעליית עזרא 

והשביעית לשנה שלאחר מכן.
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כתוצאה מעלייתו, וכפי שאכן העיר הרדב"ז על דברי הרמב"ם שם: "ואותה שנה לא 
עלת לחשבון שהרי מתשרי מונין לשמטות ויובלות". 

וברש"י )ערכין יג, א ד"ה "וכתיב ושיציא"( כתב בענין עליית עזרא וז"ל: "ובאותו 
זמן לשנה הבאה שהיא שנה ששית לבנין, עלה עזרא ובא לירושלים בחדש אב, ועד 
תשרי שהוא שבע לבנין לא התחיל למנות". ויש לברר דעת רש"י – כיצד ינהגו לע"ל.

ויש לומר דלפי ביאור מחלוקת רמב"ם ורש"י דלעיל – דפליגי האם קדושה שניה 
לא בטלה – יש לבאר כל זה – הן ביאור שיטת הרמב"ם דמחלק בין עליית עזרא לביאה 
השלישית לע"ל, והן שיטת רש"י בנוגע לעליית עזרא ובירור שיטתו לע"ל, ובהקדים:

רש"י,  שיטת  לבאר  הגרי"ז  בשם  הביא  שם(  )ערכין  הגרמ"ד  שיעורי  בס'  דהנה 
דהסוגיא שם קאי למ"ד דבגלות בבל בטלה קדושת הארץ והיה צריך לקדשה בעליית 
עזרא בקידוש חדש, וע"כ כתב רש"י דלא מנו עד לתחילת השנה שלאחריה – משום 
שרק אם כבר היתה קדושת הארץ ניתן היה לומר דנמנה את החודשים הנותרים בשנה 
הארץ  מופקעת  היתה  הראשונים  השנה  שבחדשי  כיון  אך  המנין,  מן  שלימה  לשנה 
לגמרי והוצרכו לקדש את הארץ, ע"כ, בעינן שנה שלימה, ואין מונין שנה זו מן המנין. 
אך הוסיף שם בצ"ע דלמה א"א לקדש באמצע שנה ולמנות שנה זו מן מנין השמיטה.

ולפי"ז יש לבאר שיטות רמב"ם ורש"י בענין זה עפ"י מחלוקתם הנ"ל בענין חלות 
קדושה שניה – האם קידשה גם לע"ל:

כאשר  לע"ל  לכן  בטלה,  לא  שניה  דקדושה  דס"ל  כיון  הנה   – הרמב"ם  לשיטת 
יתגלה משיח ורק התנאי ד"ביאת כולכם" יחסר לקיום מצות שמיטה מהתורה19 )כנ"ל 
בשיטתו(, הרי כאשר יתבצע תנאי זה – יחול חיוב מנין שנות השמיטה מהתורה בדרך 
ממילא: א. מצד קדושת הארץ דקיימת כבר עוד מזמן הגלות. ב. ומצד בחירת הקב"ה 
בדרך  נפעל  אלא  בעמ"י  כלל  תלוי  שאינו  עמ"י – תנאי  של  התיישבותם  כארץ  בא"י 
מנין  ויחל  דרבנן  שמיטה  תתבטל   – השמיטה  בשנת  משיח  שיבוא  )ובמקרה  ממילא 

שנות שמיטה דאורייתא(.

ואילו בימי עזרא – הנה כיון שבזמן עלייתו לא חלה קדושת הארץ )משום שקדושה 
להתחיייב  צריכים  היו  כולכם"  ד"ביאת  התנאי  שמצד  )אף  ע"כ  בטלה(,  ראשונה 
בשמיטה מיד בדרך ממילא, בכ"ז( מצד התנאי דקדושת הארץ דתלוי )כנ"ל( בעמ"י 
הקידוש  את  פעלו  שלא  עוד  כל  בשמיטה  נתחייבו  דגברא"( לא  ד"אפקעתא  )באופן 

דמשמע  חומה",  ערי  בתי  יקדשו   .  . שלישית  בביאה  ש"לעת"ל  דכתב  הרמב"ם  שיטת  ובביאור   )19
דיצטרכו לקידוש חדש – ראה הערה 16.



219שער נגúה

החדש על הארץ, וע"כ ניתן היה לדחותו עד לתחילת השנה הבאה, )אלא ד – כנ"ל – 
נשאר בצ"ע מדוע לא היה אפשר לקדש באמצע השנה(.

ואילו לשיטת רש"י דגם קדושה שניה בטלה – ע"כ, הן בעליית עזרא ו)מטעם זה 
צ"ל ד(הן לע"ל, אין חל חיוב שמיטה עד שיקדשו את הארץ, וכיון דזה תלוי בפעולת 
עמ"י – לכן ניתן לדחות זאת עד לתחילת השנה הבאה. )ובמקרה שיבוא משיח בשנת 
השמיטה – לא תתבטל שמיטה דרבנן ולא יחל מנין שנות שמיטה דאורייתא עד לשנה 

הבאה(.

ולפ"ז י"ל גם בשיטת ר"ח20; שחיוב השמיטה אינו חל אא"כ יקדשו את הארץ מחדש 
)ע"י שישלטו בה כנ"ל(, וכיון דזה ג"כ תלוי בפעולת עמ"י – ע"כ ידחו את המנין לשנה 

הבאה )וכשמשיח יבוא בשנת שמיטה לא תתבטל שמיטה דרבנן( – כנ"ל. 

וכ"ז אינו אלא לשקו"ט ובמהרה בימינו יתבררו הדברים בביאת גואל צדק תומ"י.

20( וראה שיטת הרוגוצ'בי ז"ל בצ"פ פר' בהר 
)עמ' רמ"ז-רמ"ט הוצאת רמ"מ כשר(, דכותב וז"ל 
הפסק,  הוי  לא  שבטל  הזמן  ושמיטה  יובל  "דגבי 
רק דאז הדבר כמאן דליתא, ואח"כ אם מתחיל אז 
לא הוה דבר חדש, רק מתחילין מזמן שנפסק, עי' 
דכשמתחילין  ומשמע  עכ"ל.  ע"ב".  י"ב  דף  ערכין 

למנות, מונים מזמן שנפסק ולא כפי המובא בפנים. 
ואכן שם ישנה מחלוקת רש"י ותוס', ותוס' ס"ל כהא 
– ודברי הרוגוצ'בי הינם לשיטת תוס' שס"ל שחיוב 
"בחירתו   – דמלכא  אפקעתא  מצד  הינו  השמיטה 
של הקב"ה" )חידושים וביאורים בש"ס הערה 61(. 

ואכ"מ.
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שיטות הראשונים בגדר 'מין קללה'

 הת' אברהם מ"מ בטוניאשוילי

א
סוגיא ד'מין קללה'

איתא במתני' ברכות )מ, ב(: "על החומץ ועל הנובלות ועל הגובאי )חגבים טהורים. 
רש"י(. אומר: שהכל נהיה בדברו; רבי יהודה אומר: כל שהוא מין קללה אין מברכין 
עליו". ובגמ' "על הנובלות. מאי נובלות? רבי זירא ורבי אילעא, חד אמר: בושלי כמרא 
)שהרוח  דזיקא"  תמרי  אמר:  וחד  רש"י(.  החום.  ושרפם  שבשלם  חמה  שרופי  )כמו 
השירן. רש"י(. ומקשה הגמ', "תנן רבי יהודה אומר: כל שהוא מין קללה אין מברכין 
עליו; בשלמא למאן דאמר בושלי כמרא – היינו דקרי ליה מין קללה, אלא למאן דאמר 
תמרי דזיקא – מאי מין קללה? ומשני אשארא )אחומץ וגובאי פליג רבי יהודה. רש"י(".

דאמרי:  "איכא  אחר:  באופן  דזיקא(  תמרי   – נובלות  )למ"ד  הגמ'  מקשה  ושוב 
בשלמא למאן דאמר בושלי כמרא – היינו דמברכינן עלייהו שהכל; אלא למאן דאמר 
תמרי דזיקא שהכל?! בורא פרי העץ מיבעי ליה לברוכי"? כלומר, לדעת מ"ד תמרי 
דזיקא',  ל'תמרי  ב'נובלות' היא  שהכוונה  כיון  ת"ק, דלכאורה  של  דעתו  אי"מ  דזיקא 

א"כ מדוע לברך 'שהכל' ולא 'בפה"ע'?

ומתוך כך הסיקה הגמ' דודאי אין האמוראים חלוקים כאשר כתוב 'נובלות' סתם 
כבמשנתנו, דודאי 'בושלא כמרא' הם, אך מחלוקתם היא גבי 'נובלות תמרה' המובא 

במשנה בדמאי1 דמ"ס 'בושלא כמרא' הן ומ"ס 'תמרי דזיקא' הן. 

דזיקא –  תמרי  דאמר  למאן  דאמרי, בשלמא  הגמ': "איכא  מקשה  זו  ללישנא  וגם 
בושלי  דאמר  למאן  תמרה, אלא  לה  קרי  והתם  סתמא,  נובלות  לה  קרי  דהכא  היינו 
כמרא – ניתני אידי ואידי נובלות תמרה או אידי ואידי נובלות סתמא". כלומר, למ"ד 
הוא,  תמוה  לכאורה  כמרא'  'בושלא  פירושן  דדמאי(  )במתני'  שם  תמרה'  ש'נובלות 

שבדמאי:  "הקלין  איתא  ושם  מ"א,  פ"א   )1
ובנות  שוח,  בנות  והעוזרדין,  והרימין,  השיתין, 
שקמה, וגופנין, ונצפה, ונובלות תמרה", דכל סוגי 

פירות הללו ב'חזקת הפקר' נינהו וביניהם מצינו אף 
את 'נובלות תמרה' שאינן חשובות לבעליהם, ובהן 

פליגי אמוראי.
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דכיון שגם כאן במשנתנו 'נובלות' הם 'בושלא כמרא' מדוע שם נקראים בשם 'נובלות 
תמרה'? ומסיקה הגמ' שאכן "קשיא".

נמצאנו למדים שבגמ' ישנם ב' לישנות מה הן אותן ה'נובלות': 

לישנא קמא – נחלקו ר' זירא ור' אילעא בנובלות דמשנתנו, חד אמר בושלא כמרא 
וחד אמר תמרי דזיקא, ולפי זה למ"ד תמרי דזיקא מחלוקתם של ת"ק ור"י ב"כל שהוא 
מין קללה" היא רק על חומץ וגובאי, משא"כ 'נובלות' )תמרי דזיקא( שאינם מין קללה. 

אמנם קשה למ"ד זה מדוע )לשיטת ת"ק( מברכים עליהם 'שהכל' ולא 'בפה"ע'.

לישנא בתרא – לכו"ע הכוונה בנובלות דמשנתנו לבושלא כמרא, ונחלקו ר"ז ור"א 
במה ששנינו שהקלו חכמים בדמאי של 'נובלות – תמרה', חד אמר שהכוונה לבושלא 
כמרא, וחד אמר שהכוונה לתמרי דזיקא. אך )ללישנא זו( קשה, דלמ"ד תמרי דזיקא 
מובן היטב מה שנכתב במשנתנו 'נובלות' ובדמאי כתבו 'נובלות – תמרה', כיון שאכן 
אינם דבר אחד. אבל למ"ד שנובלות )תמרה( הם בושלא כמרא, קשה מדוע במשנתנו 

שנתה המשנה 'נובלות' )סתם( ובדמאי 'נובלות – תמרה'. 

ויש לעיין כאיזה מהלישנות שבגמ' הוה מסקנה להלכה, דבד"כ מסיקים במעין זה 
כהלישנא בתרא, אמנם כאן דלמא לאו דוקא הוא, שהרי לכל אחד מהלשונות נשאר 
לדעת  'שהכל'  מברך  דזיקא'  'תמרי  למ"ד  מדוע  קשה,  הראשונה  ללישנא  בקושיא: 
ת"ק, דהרי ברכתו צריכה להיות 'בפה"ע'. וללשינא השניה קשה, במה יחלקו ר' אילעא 
ב'נובלות  דפליגי  לומר  קשה  דזיקא' הן, דהרי  כמרא' או 'תמרי  אי 'בושלא  ור' זירא 

תמרה'2?

ב
דעת רש"י והרמב"ם

והנה מצינו ברש"י במתני'3 דכתב וז"ל "מין קללה: חומץ ונובלות וגובאי על ידי 
קללה הן באין", ומפשטות לשונו משמע דרצונו לומר ש'נובלות' דמתני' 'מין קללה' 
הן וגם בהן חלוקין ת"ק ור"י, והיינו דודאי אינו סובר כהלישנא קמא בגמ' ד'נובלות' 
דמתני' 'תמרי דזיקא' הן, דא"כ הרי לא הוי 'מין קללה' וכמ"ש רש"י להדיא4 דלא בזה 

פליג ר"י את"ק, אלא בחומץ וגובאי לבד, דרק הן חשיבי 'מין קללה'.

בתרא  דלישנא  אליבא  "היינו  דזה  שלמה'5,  ה'חכמת  כתב  אלו  רש"י  דברי  ועל 

2( אמנם יש מפרשים שכתבו דזה ש'קשיא' לן 
לאו כלום הוא בנוגע להלכה למעשה והדבר עומד 

בעינו.
3( ד"ה "מין קללה".

4( בד"ה 'אשארא'.
5( בד"ה "רש"י בד"ה 'מין קללה", חומץ ונבלות 

כו'.
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שרש"י  דהיות  היא", כלומר  כומרא  דבושלי  פליגי  לא  במתני' כ"ע  דאמר  דתלמודא 
לכן  לכו"ע,  כמרא'  'בושלא  הוי  ד'נובלות'  דגמ'  בתרא  כהלישנא  מסיק  בשיטתו 
'בושלא  'נובלות' דהוי  את  אף  זה  גדר  בתוך  קללה' מהו, כלל  'מין  לפרש  כשהוצרך 
בתרא( ד'נובלות' הוי  בגמ' )בלישנא  כהמ"ד  א.  רש"י  דסובר  להדיא  כמרא', ומשמע 

'בושלא כמרא'. ולאידך, ב. ד'תמרי דזיקא' לא הוי בגדר ד'מין קללה'. 

והנה בפירוש המושג ד'בושלא כמרא' כתב רש"י6 וז"ל: "כמו שרופי חמה שבשלם 
ושרפם החום ויבשו ותמרים הם", ומשמע דלשיטתו 'נובלות' דמתני' דהוי 'מין קללה' 
דבהן הויא פלוגתא דתנאי פירושן אותן הפירות שנשרפו, הבשילו ויבשו מחמת החום, 
דהטעם לזה הוא כדכתב רש"י לעיל במשנה ד"ע"י קללה הן באין" וממילא הוי 'מין 

קללה', דלר"י לא בעי ברוכי כלל ולת"ק 'שהכל' בעי ברוכי.

מציאות  שאין  דהיות  י"ל  משירן", דבפשטות  דזיקא' פי' "שהרוח  ל'תמרי  ובנוגע 
דבר זה מחמת וע"י קללה, לכן לא חשובים פירות אלו בגדר ד'נובלות – מין קללה'. 

ויש לעיין בסברת רש"י מפני מה אין הפירות הנושרים ברוח 'מין קללה'? 

אמנם מצינו ברמב"ם7 דכתב בפירוש ד'נובלות' וז"ל: "הם הפירות הנובלים מן העץ 
כרש"י, דלרש"י  סבר  דלא  מדבריו  נראה  ריהטא  ולפום  שיבשלו",  לפני  פגים  כשהם 
הפירוש ב'נובלות' הוי )כהמ"ד בגמ'( 'בושלא כמרא' שהן הפירות שהבשילו, נשרפו 
דכתב  דבריו  מפשט  ד'נובלות' הויין 'תמרי דזיקא', וכנראה  ס"ל  הרמב"ם  ויבשו, אך 

"פגין", ומפרש "הנובלים מן העץ . . לפני שיבשלו".

קללה'  'מין  ש'נובלות' הוי  במשנה  רש"י  שלמה' שדברי  ה'חכמת  דכתב  הא  ולפי 
כמרא'(, י"ל  'נובלות' 'בושלא  הוי  דתלמודא" )דלכו"ע  בתרא  דלישנא  אליבא  "היינו 
דסבר הרמב"ם8 כהמ"ד בגמ' )בלישנא קמא( דמין קללה ב'נובלות' הוי 'תמרי דזיקא'9.

6( ד"ה 'בושלי כמרא'.
7( בפירוש המשניות מסכת ברכות פ"ו מ"ג.

8( כן למד גם הט"ז ואף הוסיף בהסברת דיעה 
"דבגמרא  ב(:  ר"ד,  )או"ח  בדבריו  וכמפורש  זו, 
כמרי  בושלי  היינו  דנובלות  קמא  ללישנא  אמרי' 
לחד מ"ד ולאידך מ"ד הוי תמרי דזיקא דנפלה ברוח 
והיינו שלא נתבשלו על האילן ופרכינן להאי לישנא 
מדאר"י כל שהוא מין קללה אין מברכין עליו ואי 
דר"י  פירש"י  מין קללה אשארא  דזיקא מאי  תמרי 
וללישנא   .  . וגובאי  אחומץ  רק  אנובלות  פליג  לא 
כו'  בתרא אמרי' בשלמא למ"ד תמרי דזיקא היינו 
ליה  ואסיקנא  כו'  ניתני  כמרי  בושלי  למ"ד  אלא 
במסקנא  ניחא  זיקא  תמרי  דמ"ד  נמצא  בקושיא 

אליביה.
דמקש'  למה  לישנא  האי  חש  דלא  ונראה 
בלישנא קמא מאי מין קללה דהאי לישנא ס"ל דזה 
נחשב  ודאי  האילן  על  להתבשל  יכול  שאינו  המין 
מין קללה ושפיר חולק ר"י וקי"ל כת"ק . . כלישנא 

בתרא שהוא נראה מסקנת התלמוד". 
בגמ'  שמסיקים  הט"ז,  מדברי  למדים  נמצאנו 
כהלישנא בתרא, שע"כ סוברת ש'נובלות' דמשנתנו 
הם 'תמרי דזיקא' )שהרי קשה לנו לומר שחולקים 

ר"ז ור"א ב'נובלות – תמרה'(.
9( ומצינו בראשונים עוד שס"ל כהרמב"ם וראה 

בהמשך הדברים דלקמן.
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ג
עפי"ז דחיית קושיית ה'בית יוסף על ה'רבינו ירוחם'

והנה גבי ענין זה כתב ה'בית יוסף' )או"ח סימן רב, ב10( וז"ל "כתב רבינו ירוחם 
)שם11( 'נובלות' שהוא מין פרי ולא נגמר בישולו שהכל. עכ"ל רבינו ירוחם. ולא דק 
בושלי  רש"י  ופירש  כמרא'  'בושלי  היינו  ד'נובלות'  ב(  מ,  )שם  בגמרא  אמרו  שהרי 
כמרא כמו שרופי חמה שבשלם ושרפם החום ויבשו ותמרים הם עד כאן לשונו, וא"כ 
אינם ענין לשלא נגמרו בישולם עדיין". כלומר: איך אפשר לפרש ד'נובלות' הם אותן 
הפירות שלא הבשילו, כאשר הגמ' מסיקה בפירוש שהינם 'בושלי כמרא', דהיינו, אותן 

הפירות שכבר הבשילו ונשרפו, כדפרש"י?

ה'חכמת  דברי  עפ"י  לעיל  המבוארת  והרמב"ם  רש"י  מחלוקת  שעפ"י  נראה  אך 
שלמה' - קושיא מעיקרא ליתא, דכל מה שיש ללמוד בגמ' כמ"ד ד'נובלות' הם 'בושלא 
הן  כמרא'  'בושלא  להקשות שהרי  נוכל  דוקא  רש"י, דאז  שיטת  לפי  רק  כמרא' הוא 
כהרמב"ם  ס"ל  ירוחם'  ד'רבינו  ונ"ל  אפשר  אמנם  ונשרפו.  הבשילו  שכבר  הפירות 
מלשונו  גם  משמע  וכן  דזיקא',  'תמרי  ש'נובלות' הם  קמא  בגמ' כהלישנא  שמסיקים 

דסבר כשיטת הרמב"ם מדכתב "שהוא מין פרי ולא נגמר בישולו".

אך עדיין יש לעיין בעומק סברתו של רש"י לומר שהפירות שנשרו ע"י הרוח לא 
הוי בגדר ד'נובלות' – מין קללה?

ד
דברי 'תלמידי הריו"נ' בגדר 'מין קללה' והשלכותיהם

'מין  של  בהגדר  וחקירה  עיון  בהקדים  בדא"פ  רש"י  סברת  עומק  את  לבאר  ויש 
קללה', דהנה רש"י בפירושו סתם בלשונו "מין קללה, חומץ ונובלות וגובאי על ידי 

קללה הן באין", ולא טרח להרחיב ולפרש ענינם12.

שלא  זמן  כל  בוסר  "ובעודם  ד"ה  בסוף   )10
הגיעו לכפול הלבן וכו'".

11( בספרו 'תולדות אדם וחווה' נט"ז ח"ב עמ' 
קמג ע"ג.

12( ואולי אפשר לבאר בפשטות את דברי רש"י 
הן  קללה  ע"י  וגובאי  ונובלות  חומץ   – קללה  "מין 
היינו  לקלקול  שנשתנו  דזה  כוונתו  ולפרש  באין", 

ע"י קללה הן באין.
אדה"ז  של  הזהב  בלשונו  זאת  להמתיק  ויש 
"אבל  וז"ל  ו(  רב,  או"ח  )שו"ע  שכתב  בשולחנו 

הנובלות שהם פירות שנשרפו מהחום ונבלו ונפלו 
מן האילן קודם שנתבשלו . . מברכין עליהם שהכל 
ונשתנו לקלקול מחמת קור  נהיה בדברו, שהואיל 
עליהן  מברכין  ונשתנו   .  . אחר  דבר  או  חום  או 
שהיא  לקלקול  שנשתנו  ותבשיל  הפת  כברכת 
שהכל נהיה בדברו", דנראה לומר בדבריו דהטעם 
לקלקול,  נשתנו  כי  הוא  'שהכל'  עליהם  שמברכין 
וזה גופא – "מחמת קור או חום או דבר אחר", שהם 
שלמדנו  קללה  דמין  כהגדר  והיינו  הקללה,  ענין 
ידי קללה הן  – על  ברש"י "דזה "שנשתנו לקלקול 
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לומר  מפרשים  "יש  וז"ל  דכתב  מצינו  אתר13  על  שברי"ף  יונה'  ב'רבינו  הנה  אך 
דלא קאי אלא אחומץ ונובלות בלבד שהיו טובים מתחילה ונפסדו, אבל בגובאי כיון 
שעומד טעמו בו, לא הוי מין קללה ומודה דמברכין עליו". וממשיך שם עוד ומביא 
לעולם  שמזיק  כיון  טעמו,  נפסד  שלא  גובאי  דאפילו  קאי,  דאכולהו  מפרשים  "ויש 

ואוכל התבואה אין מברכין עליו", עכ"ל.

ומדבריו מצינן למילף ב' דברים:

א. ודאי ד'נובלות' נמי הוי 'מין קללה' ואף בהן פליג ר"י את"ק וסובר דאין מברכין 
עליהן כלל משום ד'מין קללה' הן. ובנימוקא דמילתא לומר ד'נובלות' 'מין קללה' הן, 

נקט דהיו טובים מתחילה ואח"כ נפסדו, ובכך בעצם אתי לחידושי עוד ענין:

ב. דשני סוגי ומיני 'קללה' ישנם: 

והיינו  והחמיץ,  מתחילה  טוב  יין  'חומץ' שהיה  וכמו  התקלקל  עצמו  א( שהדבר 
שהקלקול נפעל בגוף הדבר עצמו, וכן י"ל הדין ב'נובלות' שהיו פירות טובים מתחילה 

ונפסדו דהקלקול נעשה בגוף הפירות עצמן14.

ב( 'מין קללה' שישנו ב'גובאי', והיינו שהדבר עצמו )לא התקלקל, אלא( מקלקל 
לעולם  שמזיק  דבזה  התבואה"  ואוכל  לעולם  "שמזיק  ה'גובאי'  וכמו  העולם,  ומזיק 

ואוכל התבואה 'מין קללה' הוא.

לתמוה  יש  דאל"כ  שבריו"נ,  מפרשים'  ה'יש  בדברי  ההכרח  לפרש  יש  ובפשטות 
מדוע יהיה ה'גובאי' בגדר ד'מין קללה' דהרי עומד טעמו בו ולא נפסד כלל כ'נובלות' 
ו'חומץ', ורק משום חידוש זה ד'מין קללה' הוי גם דבר המקלקל ומזיק לזולתו נחשוב 

את 'גובאי' ל'מין קללה'15.

ובפשיטות נראה לומר דס"ל לרש"י כהדעה הא' שבריו"נ, דהנה בנוגע להא דפריך 
הגמ' על גירסת הגמרא הא', דלמ"ד נובלות הם 'תמרי דזיקא' )ובהן פליג ר"י את"ק(, 
נשתנו  לא  "שהרי  ופרש"י  ברוכי  בעי  'בפ"ע'  הא  'שהכל'  ברוכי  לת"ק  מדוע  הוקשה 

באין", ע"י קור או חום או דבר אחר, די"ל שקור או 
את  המביאה  קללה  הם  שונים  אקלים  ומצבי  חום 

קלקול הפירות הטובים.
13( ד"ה "רבי יהודה אומר כל כו'".

נובלות  הזכיר אלא  14( משא"כ הרמב"ם שלא 
עשיר'  ב'הון  אמנם  חומץ.  נקט  ולא  לבד  וגובאי 
נובלות  הרמב"ם  דנקט  פירשו  מ"ו(  פ"ג  )דמאי 
דיוקא  משום  חומץ,  מייתי  ולא  דייקא  וגובאי 
מין  שהוא  כל  אומר  יהודה  "רבי  דתנן  דמתניתין 
הוה  שהוא"  "כל  דמל'  עליו",  מברכיו  אין  קללה 

משמע לי' דלא פליג ר"י אלא על אי איזה פרטים 
מהם ולא כולם, וראה שם דנקט במשנה גם גירסא 
המתאימה לשיטת רש"י דסבר בכל הני מילתי פליג 

ר"י את"ק.
15( יש מהמפרשים שכתבו בזה דטובת ההנאה 
ההיזק  רוב  עולה  לא  הגובאי  באכילת  האדם  של 
יברך,  ולכן ס"ל לר"י דלא  שפועל הגובאי לעולם, 
האדם  נהנה  דכעת  משום  יברך  לת"ק  משא"כ 

מהדבר וע"ז צריך לברך.
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לקלקול", ומשמע להדיא כוונתו כפי שהובא לעיל בשם הדעה הא' בריו"נ דכל הטעם 
ונפסדו  ונשתנו  בתחילה  היו  דטובים  משום  הוא  קללה'  'מין  הוי  וחומץ  שנובלות 

לקלקול. 

ה
בירור השיטות עפ"י דברי הב"ח ועפ"ז קושיא בריו"נ 

והנה גבי קושיית הבית יוסף על דברי רבינו ירוחם )המובאת לעיל( כתב הב"ח16 
הטור  הרמב"ם,  כתבו  דכן  אלא  בלבד,  עצמו  מחמת  דבריו  ירוחם  רבינו  כתב  דלא 
אמת  פוסקים, והיינו, דהן  הני  הבנת  הגמ' עפ"י  בדברי  יוסף  הבית  דק  והריו"נ, ולא 
הפירות  הוי  דנובלות  שכתב  רש"י  לדברי  מכוונים  ירוחם  הרבינו  דברי  נמצאו  שלא 

שנשרפו ויבשו מחמת החום, אך הנה ס"ל כשאר דיעות הפוסקים.

ונמצא דלפי דברי הב"ח, נלמד שכל הפוסקים חלוקים על רש"י ואין לו לרש"י אלא 
דעת יחיד, שלדעת רוב הפוסקים 'נובלות' פירושן הפירות הפגין שלא הבשילו ונשרו 

ברוח )תמרי דזיקא(, ולרש"י הם הפירות שנשרפו מהחום )בושלא כמרא(.

ויש לבאר את דברי הב"ח בבירור שיטות הפוסקים בעומק יותר ובהקדים שאלה:

דהנה באמת כתב הריו"נ בגדר הנובלות שהן "הפירות שנפלו קודם בישולן", והיינו 
כדאיתא ברמב"ם ובטור שהם 'תמרי דזיקא' – דלא כפרש"י שהן הפירות שנשרפו בחום 
– 'בושלא כמרא'. ולכאורה צ"ע האיך יתיישב זה בחדא מחתא עם הסברא שהביא גבי 
חשובים  שבזה  לקלקול"  ונשתנו  נפסדו  ואח"כ  תחילה  טובים  פירות  "שהיו  נובלות 
'מין קללה', דהרי כל הסברא שממנה מסיק רש"י בסוגייתנו דלא כמ"ד 'תמרי דזיקא' 
היא מחמת דלא נשתנו לקלקול, דזוהי הסברא שהביא הריו"נ, וא"כ איך ס"ל לריו"נ 
בסוגייתנו שנובלות הם אותן הפירות הפגין שנשרו מן האילן והרי לא נשתנו לקלקול 

כדכתב רש"י?

ו
בירור סברות הראשונים

להקדים  דיש  אלא  בפירושו,  שהביא  אומרים'  כה'יש  לריו"נ  דס"ל  לומר  ונראה 
מזיק  שהגובאי  לן  אכפת  מה  צ"ע  הלזה, דלכאורה  הי"א  סברת  את  בהרחבה  ולבאר 
לעולם ואוכל התבואה, הרי מברכין אנו על הנאת אכילתו וטובה היא שכן עומד טעמו 

בו?

16( ד"ה "כתב".
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אלא  בא  אינו  הגובאי  באכילת  לאדם  שיש  זו  הנאה  מקור  שכל  שכיון  די"ל  אלא 
מחמת וע"י קללה )דהגובאי מזיק לעולם ואוכל התבואה(17, ממילא לא יברך עליו דכל 

דבר שהוא 'מין קללה' אין מברכין עליו.

וכיון דאתינן להכי, נראה, דיש להקיש ולדמות הך סברא ד'גובאי' לסברא המובאת 
האדם  שיכול  דאף  לאדם,  שמזיק  מחמת  עליו  מברכין  דאין   - חומץ  גבי  בטור  לעיל 
להנות הימנו לרפואה וכו', הנה כיון שבו בשעה הרי הוא גם ניזוק ממנו בענין אחר - 
ממילא לא יברך עליו כלל, דכל ענין זה שהגובאי והחומץ מזיקים לאדם ולעולם אין 
זה אלא מחמת קללה, היינו, שמקור ענינם ומהותם הרע של אלו - קללה היא, וממנה 

וע"י באים. 

סברא  ל'גובאי' אין  שבנוגע  הפוסקים )דכמו  שאר  וכן  לריו"נ  דס"ל  אפ"ל  )ועפ"ז 
'חומץ' שמין  גבי  נאמר(  כך  ומקלקל,  שמזיק  לא  הוא, אם  קללה  דמין  לומר  אחרת 
ונפסד  נשתנה  נובלות(  )כמו  שהוא  הפשוט  הטעם  א.  הטעמים:  ומשני  הוא  קללה 

לקלקול. ב. מחמת היזקו לאדם האוכלו.

ד'מחמת  הטעם  יש  ו'חומץ'  'גובאי'  שבמשנה  קללה  מיני  שבשני  נמצא  ולפי"ז 
היזקו' )והיינו שמקורם הוא ענין קללה, כנ"ל(, ורק ב'נובלות' לא מצינו שיהא טעם זה 

חל עליהן, וחשובים מין קללה רק מצד שנשתנו לקלקול(.

ז
נפק"מ ויישוב דעת הריו"נ 

וכתב:  ל'נובלות',  בפירושו  והריו"נ  מהרמב"ם  יותר  הרחיב  בדבריו18  הטור  והנה 
"ועל הנובלות והן מין תמרים שאין מתבשלין על האילן"19. והיינו, 'תמרי דזיקא' שאין 

מתבשלים על האילן, אלא נושרים ממנו קודם בישולם.

ולפי"ז, הרי באנו לנפק"מ, דלדעת רש"י, דוקא כאשר משתנים ונפסדים20 הפירות 

17( וראה ברס"ג בגמ' על אתר דכתב דהרואה 
גובאי אומר 'ברוך דיין האמת'.

18( טור או"ח, סי' רד בתחילתו. 
רב(,  סי'  )או"ח,  הגר"א  בביאור  וראה   )19
הרמב"ם  אבל  שם.  רש"י  כו'".  "שבשלם  שכתב: 
ותר"י והר"ש בפ"א דערלה ובפ"א דדמאי והרא"ש 
באילן  מתבשלין  שאינן  פירשו  המפרשים  וכל  שם 
וכ"כ הטור בר"ס ר"ד ואשתמיטתיה להב"י שהשיג 

בר"ס זה על הרי"ו.
20( אלא שעפ"י סברא זו דילפינן ברש"י לגדר 

יוקשה בדברי רש"י  ונובלות,  ד'מין קללה' בחומץ 
ד'מין  בגדר  במשנה  הדברים  ג'  את  שחשב  במה 
קללה', דלכאורה אמאי חשיב ה'גובאי' בכלל ה'מין 
קללה', דכיון שעומד טעמו בו ולא נשתנה לקלקול 
ללמוד  צריך  והלכך  ביה,  אית  קללה'  'מין  מאי 
אלא  היזקו,  דמחמת  סברא  הך  ס"ל  דודאי  ברש"י 

דזהו גבי גובאי לבד ולא על השאר.
י"ל בדוחק עכ"פ, דגם גובאי כיון שמזיק  ועוד 
לקלקול  נשתנה  בזה  הרי  התבואה,  ואוכל  לעולם 

משאר בע"ח והוי בכך 'מין קללה'.
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לקלקול - נכללים בגדר 'מין קללה', וע"ד פירות ד'בושלא כמרא', דפרש"י שהתבשלו 
פירות  וע"ד  כלל  לקלקול  הפירות  השתנו  לא  כאשר  אמנם  מהחום.  ויבשו  ונשרפו 
הפירות  באם  לקלקול, ומכ"ש  נשתנו  הרוח( דלא  דזיקא', דפרש"י )שהשירן  ד'תמרי 
'מין  נחשבים  דלא  נותן  הדין  האילן,  על  מתבשלים  שאין   – בריאתן  מתחילת  רעים 

קללה', וחייבים בברכה לכו"ע.

אמנם לפי דעת הטור, ריו"נ, הרמב"ם ורוב הפוסקים דס"ל שבמין קללה נכללים 
אף דברים שמהותם, ענינם ומקור ביאתם לעולם הוי קללה וכמו גובאי, י"ל דאף גבי 
הם  שרעים  היות  לקלקול, מ"מ  נשתנו  לא  עצמם  שהפירות  דהגם  כך:  נאמר  נובלות 
מציאותם מתחילת  היא  שכך  מחמת  או  נשירתן  מחמת  לעולם  טובים  יהיו  לא  וכבר 
בריאתן )שאין יכולים להתבשל על האילן לעולם( הרי כל ענינם ומקורם קללה הוא, 

ולכן, ה"ה שחשובים בגדר של 'מין קללה'.

מן  שנשרו  הפירות  "אותן  ה'נובלות' דהן  בפירוש  הריו"נ  דכתב  הא  את"ש  ועפ"ז 
האילן קודם בישולן", )דלכאורה איך יתיישב עם מה שכתב דכל הסברא דנובלות הוא 

משום שהיו טובים מתחילה ונפסדו(?

אמנם, עכשיו שלמדנו שסברת הריו"נ היא דמין קללה חשיבי אף הדברים שמקורם 
וענינם קללה )ולא רק שנשתנו לקלקול( וכמו גובאי )וחומץ(, א"כ את"ש דהרי אף אלו 
מציאותם  מקור  ד'נובלות', שהרי  בגדר  נחשבים  ונשרו  באילן  נתבשלו  שלא  הפירות 

וענינם קללה הוא.

ח
בירור הסברות באופן נוסף

אך יש לבאר פלוגתא זו באופן אחר כדי שלא לאפושי במחלוקת:

בישולן"  קודם  האילן  מן  שנפלו  "הפירות  דהוי  הריו"נ  פי'  'נובלות'  בפי'  דהנה   
ובהמשך דבריו שם מביא לזה סברא )בדיעה הא'( שאלו הפירות 'מין קללה' דנובלות 
'טובים היו מתחילה ואח"כ נפסדו ונשתנו לקלקול', ועפ"ז אפשר ליישב שיטת רש"י 
הגדר  את  שמקיפה  הכללית  והנקודה  הסברא  זוהי  דלכו"ע  הפוסקים,  שאר  בשיטת 

ד'נובלות' לכל פירושיהן:

לריו"נ, לרמב"ם ולטור דס"ל דנובלות הם הפירות שנשרו מן האילן קודם בישולן 
הפירות  דאותם  והיינו  הריו"נ,  בדברי  שם  הוא  מקורה  זו, שכן  לסברא  שישנה  ודאי 
טובים היו מתחילה ועכשיו שנפלו קודם בישולם בהיותם פגין, הרי בכך נפסדו ונשתנו 

לקלקול ולא יהיו טובים עוד לאכילה.



שערי ישיבה 228

וכן י"ל לרש"י דכתב דנובלות הוי אותן הפירות שנתבשלו ונשרפו ויבשו מחמת 
החום, והיינו שהיו טובים מתחילה ונפסדו מחמת איזה דבר.

ובסגנון אחר: יש כאן שתי נקודות וענינים שונים בהבנת ענין ה'נובלות':

א. הענין הכללי של נובלות, כלומר הסברא שלכן חשובים הם מין קללה, דאפשר 
לומר כמה סברות בענין זה וכגון דהיו טובים מתחילה ונפסדו וכו', ובזה נראה אכן 

דלא פליגי כלל הפוסקים דלכו"ע הסברא היא אותה סברא.

הפגין  פירות  האם  הנובלות,  אותם  מהם  כלומר  'נובלות',  של  הפרטי  הענין  ב. 
שנשרו מן האילן, או פירות שנשרפו ויבשו מחמת החום.

כלל  ראויים  ולא  בריאתן  מתחילת  רעים  שהיו  פירות  הוא, דלכו"ע  יוצא  והפועל 
לאדם לא חשיבי 'נובלות' דגם לת"ק במתני' י"ל דמודה בזה דלא בעי ברוכי כלל, דהרי 
לענין  חשיבותם  ממעלת  שירדו  משום  דמברך 'שהכל' זהו  ס"ל  דבנובלות  הטעם  כל 
ברכה כמו פת ותבשיל שהעפישו21, אמנם הכא אין סברא לומר דבעי 'שהכל' כיון שאף 

פעם לא חשיבי בתורת מאכל22. 

ולפי"ז היה מקום לומר דמה שכתב רש"י במשנה "מין קללה, נובלות ע"י קללה 
הן באין", מתיישב יפה גם עם מ"ד נובלות תמרי דזיקא – שהשירן הרוח )דלשניהם 
יש נקודה משותפת דהיו טובים מתחילה ונפסדו(, אם לא שפירש רש"י דתמרי דזיקא 

"לא נשתנו לקלקול".

21( ראה שו"ע אדה"ז או"ח רב, ו.
דס"ל  אלו  בראשונים  נלמד  אם  אמנם   )22
יכולין  שאינן  הפירות  אותן  הן  דזיקא  דתמרי 
להתבשל כלל על האילן, )וכמ"ש הערוך ע' נובלות, 
דרעים  והיינו  מקומות(  ריבוי  בעוד  ונמצא  ובטור 
הן מתחילת בריאתן, די"ל דזהו טעמו דהריו"נ וכן 
שאר הפוסקים בזה, דהטעם בנובלות יהיה כהטעם 
דהיות  ונלמד  הקללה,  ענין  הוא  דמקורם  בגובאי 
טובים  שהיו  הפירות  הוי  דנובלות  ס"ל  שלרש"י 
תחילה ונפסדו ממילא ס"ל דהן הפירות שהבשילו 

– טובים היו אלא שמחמת החום אח"כ נשרפו ויבשו 
ונפסדו, וכמבואר בארוכה בס"ז.

הוי  דנובלות  ס"ל  הפוסקים  לשאר  אמנם, 
חשיבי  דבזה  קללה,  הוא  וענינם  הפירות שמקורם 
ולא  בריאתן  מתחילת  היו  שרעים  הפירות  גם 
תמרי  כמ"ד  ס"ל  וע"כ  לעולם,  כלל  מתבשלים 

דזיקא.
וראה מ"ש בזה הט"ז הובא בהע' 8, וכן המובא 

בהע' 15 בקשר לדברי הריו"נ.
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מקור הדין דשאילת שלום בהזכרת ה'

ר' שמואל ללום
מבוגרי הישיבה

א
סוגייא דשאילה שלום בהזכרת ה' 

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

ע"כ לשון המשנה.

ובגמ' שם1 מקשינן: "מאי ואומר? וכי תימא: בועז מדעתיה דנפשיה קאמר - תא 
שמע "ה' עמך גבור החיל". וכי תימא: מלאך הוא דקאמר ליה לגדעון - תא שמע "אל 

תבוז כי זקנה אמך", ואומר "עת לעשות לה' הפרו תורתך"".

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

עת לעשות לה'".

באים  והפסוקים  "ואומר"  המילה  דאין  היא,  רש"י  דכוונת  נ"ל  הדברים  ובפשט 
להוסיף חיזוק וראיה לקודמיהם )כבדרך כלל(, כ"א באופן דשקלא וטריא, דמעיקרא 
מנסים ללמוד מבועז גופי' ששאל בשם, ופרכינן דשמא בועז מעצמו חשב לעשות כן 
לגדעון,  כן  שאמר  מהמלאך  הגמ' להוכיח  מנסה  כן, ושוב  לעשות  דנכון  ראיה  ואינו 
כברכה, כ"א  או  שלום  שאילת  לשם  זאת  עשה  לא  מלאך, שמא  שהיה  דכיון  ופורכת 
דהוי שלוחו של הקב"ה לבשרו שהשכינה עמו )ואין בכך כל ראיה לגבי מנהג שאר כל 

1( סג, א.
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אדם(; ומסיקה דיש ללמוד ממעשיו של בועז ואין לחשוש שעשה זאת מדעת עצמו 
משום שודאי יש לו על מי שיסמוך.

ב
הצ"ב בהבנת הגמ' ובפירוש רש"י

והנה, בענין זה כתב רש"י אף במשנה וז"ל: "שיהא אדם שואל לשלום חבירו בשם 
- בשמו של הקב"ה, ולא אמרינן מזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל כבוד הבריות 
להוציא שם שמים עליו, ולמדו מבועז שאמר "ה' עמכם" ומן המלאך שאמר לגדעון 

"ה' עמך גבור החיל"".

כראיה  אחד,  כהמשך  הפסוקים  ריבוי  כל  את  מביאה  דהמשנה  מדבריו,  והעולה 
וחיזוק לענין "שיהא אדם שואל לשלום חבירו בשם", ונמצא דילפינן גם מבועז גופי', 
גם מהמלאך וכן משאר הפסוקים )כ"א בענינו(, דזהו שלא כמפורש בגמ'2. וצ"ע בשינוי 

שבין הפירושים במשנה ובגמ'?

ועוד קשה בפשט הגמ', דאם משווה הגמ' את כל ה"ואומר" דמתני', דזהו כניסיון 
הגמ'  משנה  לה'"(,  לעשות  )ד"עת  האחרון  ב"ואומר"  מדוע  כראיה,  ואינו  ללימוד 
מפירוש זה ומפרשת דזהו כהמשך וחיזוק ראיה לפסוק המובא לפנ"כ )"אל תבוז כי 

זקנה אמך"(?

ג
החילוקים בין הגמ' דידן לגמ' במס' מכות

בא  בועז  איתא ""והנה  מכות3, דהתם  במסכת  בגמ' אף  מילתא  כהני  מצינו  והנה 
מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמכם", ואומר "ה' עמך גבור החיל". מאי ואומר? וכי 
תימא בועז הוא דעביד מדעתיה ומשמיא לא אסכימו על ידו - ת"ש ואומר "ה' עמך 

גבור החיל"".ע"כ.

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

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

תורתך".

2( דאף שבמתני' עדיין לא אסקינן הא דמסיק 
על  בפירושו  לרש"י  ליה  הוה  מ"מ  הגמ',  בהמשך 

המשנה לפרש כדאסקינן בגמ'.
3( דף כג, ב.
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ב. ברש"י שם4 כתב וז"ל: "מדקאמר ליה מלאך לגדעון שאילת שלום בשם אלמא 
ראיה  חיזוק  של  באופן  הוא  הלימוד  דהתם  רש"י  מדברי  להדיא  ומשמע  דהסכים", 
ואינו  חדש  לימוד  ניסיון  של  באופן  הוא  שהלימוד  כבברכות  דלא  לקודמו,  והוכחה 

כראיה.

ויש להבין טעם השינויים בין הגמ'? 

ד
קושיות המהרש"א ותירוצו

והנה המהרש"א בברכות על אתר5 עמד על הצריכותא דאייתינן בגמ'6 בנוגע לראיה 
מהפסוק דגדעון "ה' עמך גבור החיל", והקשה ע"כ דלכאורה מדוע לא משתמשת הגמ' 
לראיה  נוספת  ראיה  להביא  רצה  זה  בגמ' במכות, דבפסוק  כבר  המובאת  בצריכותא 
מדעתו,  זאת  עשה  ולא  ידו  על  הסכימו  מעלה  של  דין  בית  שגם  דבועז, והוא  מקרא 
אינו  דגדעון  קרא  גבי  דה"ואומר" המובא  באופן  מתפרשת הגמ' דידן  היתה  וממילא 
בש"ס,  מקום  כבכל  )וכדלעיל(, אלא  ות"ש  הקודמת  הראיה  פריכת  של  בדרך  נלמד 
ד"ואומר" הוי ראיה לפסוק שלפניו, וא"כ אי"מ מדוע לא הביאה הגמ' את הצריכותא 

דמכות7? 

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

ויש לבאר את עומק דברי המהרש"א בתירוצו.

גבי  ואומר"  הגמ' "מאי  פריך  לא  המהרש"א8, מדוע  מסביר  שלאח"ז  בד"ה  והנה, 
הפסוק ד"אל תבוז כי זקנה אמך" כדפריך גבי ה"ואומר" של ראיות הפסוקים דבועז 
וגדעון, דלכאורה ע"ד שפריך הראיות דבועז וגדעון והביאה "ואומר" )ת"ש( חדש, כך 
הו"ל לפרוך הראיה ד"אל תבוז כי זקנה אמך" ולהביא "ואומר" )ת"ש( חדש בהראיה 

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

4( ד"ה 'ואומר ה' עמך גבור החיל'.
5( ח"א ד"ה "וכ"ת בעז מדעתיה דנפשיה כו'".

בועז  תימא  דלא  משום  דזהו  בגמ'  דפי'   )6
ראיה  לן  לית  וממילא  קעבד,  דנפשיה  מדעתיה 
דנכון לעשות כן, וקרא דגדעון מוכיח, דהא המלאך 

שאלו לגדעון לשלום בהזכרת ה'.
דבעי  דהמ"ל  "וה"ה  המהרש"א:  ובלשון   )7
לאתויי קרא דגדעון והמלאך לאשמעינן דהסכימו 

ב"ד של מעלה על ידו כדאמרי' בסוף מסכת מכות, 
אלא דלא נחית הכא להכי".

וגו'  לעשות  עת  "ואומר  המהרש"א:  לשון   )8
דאל  דמקרא  משום  ואומר,  מאי  פריך  לא  הכא   –
וגו' דהיינו שיש לנו ללמוד מזקנים  זקנה  כי  תבוז 
הראשונים אימא דהיינו דווקא בדבר שאין בו שום 
גמגום לאיסור, משא"כ הכא דהוי הזכרת שם שמים 

לבטלה, ת"ש עת לעשות לה' וגו'".
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אמך"  זקנה  כי  תבוז  שהפסוק "אל  למפרך, היות  בעינן  לא  הכא  ומתרץ, דבאמת 
אינו ראיה בפ"ע אלא מחובר הוא לפסוק דבתר מיניה "עת לעשות לה' הפרו תורתך", 
דוקא  דזהו  סד"א  אכתי  הראשונים,  מזקנים  ללמוד  דיש  ילפינן  זה  שמפסוק  דאע"ג 
כאשר אינו בא בסתירה לאיסור, אבל הכא הרי לכאורה הוי איסור דהזכרת שם שמים 
לבטלה, ולכן אין פסוק זה ישמש ראיה דכן נכון לעשות, ולכן ממשיכה הגמ' ומסיימת 
את הראיה, "ואומר "עת לעשות לה' הפרו תורתך"", דמפסוק זה נילף שישנם מצבים 

שאפשר להפר אפילו דברי תורה, משום "עת לעשות לה'".

הקודם  לפסוק  וראיה  המשך  הוא  תורתך"(  הפרו  לה'  לעשות  )"עת  זה  ופסוק   
בשאר  אך  ואומר".  "מאי  כך  על  הגמ'  שואלת  לא  ולכן  אמך"(,  זקנה  כי  תבוז  )"אל 
ככל  לא  שהוא  ואומר" ועונה  שכותבת המשנה "ואומר"  היא שואלת "מאי  הפעמים 
מקומות בפרקי  כן )ריבוי  לפני  למובא  ראיה  שכתוב "ואומר" שהוא  המקומות  שאר 
אבות( אלא הוא "נסיון ללימוד )ת"ש( שלאחר שהוא נדחה, מובא אח"כ לימוד אחר  

- דזהו "ואומר".

ה
הקושי בדברי המהרש"א

והנה לכאורה יש להקשות על האי מילתא דהמהרש"א:

זה  במכות, דבפסוק  דאיתא  כיצד לשיטתו ניתן להביא בגמ' הכא את הצריכותא 
דגדעון, רצה להביא ראיה נוספת לראיה מהקרא דבועז, והוא שגם בית דין של מעלה 
הסכימו על ידו ולא עשה זאת מדעתו, דהרי גבי פריכת הגמ' "וכי תימא מלאך הוא 
ברכו,  ולא  בשלומו  שאל  לא  וז"ל: "כלומר  להדיא  פרש"י  לגדעון" כבר  ליה  דקאמר 
דכל  מפירושו  ומשמע  עמו",  שהשכינה  לבשרו  המקום  מאת  קאמר,  בשליחות  אלא 
הפריכה של הגמ' לראיה זו, היא משום דלא מוכחא מילתא ד'הסכימו בי"ד של מעלה 
על ידו', ואפ"ל נמי שהמלאך אמר לגדעון שהשכינה עימו, ולא שזהו הסכמה מלמעלה 
למה שאמר בועז, ואין בכך הוכחה דשאילת שלום בהזכרת ה' הוא מעשה נכון, וא"כ 

אין מובן מהי ההו"א של המהרש"א בקושייתו?

וכיון דאתינן להכי, יש עוד להקשות:

א. יש להבין בפשט דברי הגמ' במכות, דלכאורה כיון שניתן להבין מהפסוק "ה' 
עמך גבור החיל" גם שהמלאך מבשר לגדעון בעלמא שהשכינה עימו, )ולא שבי"ד של 

מעלה נותנים הסכמה למעשה בועז( מדוע לא פורכת הגמ' ראיה זו?

ולאידך י"ל, דאם בגמ' במכות לא קשיא האי פירכא, מדוע פרכינן בגמ' כאן האי 
פירכא זו?
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ב. יש להבין גם בפשט דברי הגמ' בברכות, דכיון שמהפסוק "ה' עמך גבור החיל" 
וכדלעיל, א"כ  הוא,  נכון  בועז  דמעשה  ברורה  ראיה  ואין  מילתא  מוכחא  לא  דגדעון 
מה הוסיפה הגמ' בהבאת פסוק זה, דלכאורה לא הוה לן לאיתויי אלא הראיה מבועז 
בפסוק "ויאמר לקוצרים ה' עמכם"ואח"כ להביא הראיה שלא עשה זאת מדעת עצמו 
אלא עפ"י דברי הזקנים שנעשים גם כאשר יש דבר גמגום דאיסור מהפסוקים - "אל 
הראי'  גם  להביא  מקום  ומה  תורתך",  הפרו  לה'  לעשות  ו"עת  אמך"  זקנה  כי  תבוז 

מגדעון?

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

בראיה דגדעון נלמד ה"ואומר" באופן דפירכא ות"ש חדש, א"כ מה מקום להוסיפו? 

ו
הביאור במילה "ואומר" ועפ"ז ביאור מהלך הגמ' והתיווך בדברי רש"י 

ונראה לומר הביאור בכל הנ"ל:

השתא,  עד  כדסברינן  וראיה  ללימוד  ניסיון  רק  דברי המשנה "ואומר וכו'"  אינו 
בשם'9;  חבירו  לשלום  שואל  אדם  'שיהא  לכך  ראיה  "ואומר"  הני  מכל  דילפינן  אלא 
די"ל שלכך התכוון רש"י במתני' באומרו: "למדו מבועז שאמר "ה' עמכם" ומן המלאך 
שאמר לגדעון "ה' עמך גיבור החיל"", היינו, שרצה רש"י להבהיר דגם כשהגמ' מבארת 
את ה"ואומר" דמתני' - לסוף מסקינן שהם אכן ד' ראיות ולימודים שונים לדין 'שיהא 
אדם שואל לשלום חבירו בשם' ובעינן לכל הראיות, ולפי פי' זה, שאלת הגמ' תהיה 
כך: "מאי ואומר" - למה נצרכים כל ד' הראיות? ומשני דכל אחד מהראיות הוה חיזוק 

והמשך לראיה שלפניו )וכמו בכל דוכתי בש"ס דמייתי הלימוד ד"ואומר"(.

דתחלה מייתי הגמ' בתורת מקור ראשון לכך "שיהא אדם שואל את שלום חברו 
בשם" את הראיה מקרא דבועז "ויאמר לקוצרים ה' עמכם, ויאמרו לו יברכך ה'", שזוהי 

האסמכתא הראשונה לכך שאדם שואל את חבירו בשם.

ופריך הגמ' דלכאורה מה ראיה לדין זה מפסוק דבועז, דהרי שמא "וכי תימא בועז 
מדעתיה דנפשיה קעביד". וע"כ משני הגמ' דאת מקורו של בועז לנהוג כך ניתן ללמוד 
וע"ז  לגמרי  שפיר  אתי  לא  קרא  האי  דגם  החיל". אלא  גיבור  דגדעון "ה' עמך  מקרא 
פריך הגמ' שוב, דשמא לא היה לו ללמוד משם שהרי "וכי תימא מלאך הוא דקאמר 

ליה לגדעון" ואין מכאן ראיה שיהא אדם שואל את חבירו בשם?

9( והא דאמרינן בגמ' "וכי תימא . . ת"ש" היינו 
שהפסוק בא להביא ראיה )ת"ש( על סברת ההוו"א 

הוי  ראיה  שכל  לכך  בסתירה  ואינו  תימא(.  )וכי 
חיזוק לראיה הקודמת.
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דין  למילף  לבועז  הו"ל  דכן  הגמ'  מוכיחה  אמך",  זקנה  כי  תבוז  ד"אל  ומהפסוק 
לבועז  הו"ל  וא"כ  הזקנים,  ממעשי  ללמוד  דיש  ילפינן  זה  מפסוק  מגדעון, שהרי  זה 
ללמוד ממעשיו של גדעון10, אף דלא דמי לגמרי אליו, וי"ל דדייקא נמי הכי מלשון 
רש"י דכתב וז"ל: "למוד מדברי זקני אומתך לעשות מה שראית שהם עשו", ומשמע 
מל' רש"י דמהאי קרא נלמד דבעינן למילף הלכה למעשה ממאורע שהתרחש עם זקני 

ישראל )שעשו הם(.

מזקני  ללמוד  ניתן   - איסור  גמגום  בהם  שאין  בדברים  דמילא  הגמ',  פריך  ועוד 
ישראל, אך כאן הרי ישנו איסור ד"הוצאת שם שמים לבטלה"? ומשני ד"עת לעשות 

לה' הפרו תורתך", דישנם פעמים שמפירים דבר תורה מטעם ד"עת לעשות לה'".

למילף  בעינן  זה  דגדעון, דמפסוק  מקרא  בהראיה  הצורך  מהו  מובן  הנ"ל  ועפ"י 
דהיה לו לבועז ללמוד דין זה ממעשה דגדעון )זקני ישראל(, דהרי כתיב "אל תבוז כי 

זקנה אמך" ו"עת לעשות לה' הפרו תורתך".

ועפ"ז יובן גם הא דפרש"י במשנה ובגמ', דודאי ילפינן גם מקרא דבועז וגם מקרא 
דגדעון.

ז
הביאור בדברי המהרש"א

הגמ' דידן,  גבי  המהרש"א  דכתב  הא  גם  יפה  ויתיישב  יתבהר  הנ"ל  ביאור  ועפ"י 
דה"ה דהוה מצי ליה להביא הטעם דהסכימו בי"ד של מעלה על ידו כבהגמ' דמכות, 

אלא ד"לא נחית הכא להכי".

דיש לפרש כוונתו, דהיות שכל מטרת הגמ' הכא הוא להביא את מקורו של בועז 
הוא  האמת  ולפי  מגדעון  זה  דלמד  דילפינן  בשם(,  שלום  )דשאילת  זה  בדין  לנהוג 
דהו"ל לבועז ללמוד דין זה ממעשה זה דגדעון, דהרי יש ללמוד הלכה למעשה ממעשי 
הזקנים, ובנדו"ד הא דלמד בועז מגדעון הדין ד'שאילת שלום חבירו בשם', ממילא אין 

10( ואף שיש להקשות דהרי בועז - קודם גדעון 
הוה, וא"כ איך אפ"ל שבועז יליף מגדעון?

הנה, דבר זה שנוי במחלוקת, וכמו שכתב היפה 
קדים  דגדעון  משמע  הכא   – "וכ"ת  וז"ל:  עיניים 
פרק  רות  וממדרש  ה"ה  פ"ח  ומהירושלמי  לבועז, 
ד', שוח"ט סי' כ"ז, ילקוט יהושע י"ח מוכח דבועז 
קדים דחשיב ליה בין ג' דברים שבית דין עשו ומן 
השמים הסכימו אח"כ על ידן. וע"כ לא ס"ל דאבצן 

זה בועז".

וחזינן שיש מחלוקת אם בועז היה לפני גדעון 
שסוברים  משמע  ברכות  במסכת  ומ"מ  אחריו,  או 

שהיה אחריו, וממילא אפ"ל דלמד מגדעון.
דסובר  במכות  מהמהרש"א  להעיר  יש  ועוד 
שבועז  ראיה  והוא  דורות,  ו'  לבועז  קדם  שגדעון 
יליף מגדעון, דזהו סדר השופטים: גדעון, אבימלך, 
פ'  בב"ב  וכדאמרינן  אבצן,  יפתח,  יאיר,  תולע, 

"המוכר את הספינה" דאבצן הוא בועז.
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הכא  נחית  בתי' "לא  המהרש"א  לאו, ובלשון  אם  ידו  על  בי"ד  הסכימו  אם  כלל  נוגע 
להכי".

גיבור  עמך  "ה'  לפסוק  הצריכותא  מביאה  כאן  הגמ'  היתה  באם  דאדרבה;  וי"ל 
החיל" "דהסכימו בי"ד של מעלה על ידו" לא היתה מתבהרת לנו שאלת הגמ' "מאי 
ואומר"? – היינו, מהי הצריכותא בד' הפעמים דכתיב המילה "ואומר" במתני', דכיון 
להמשיך  צריכים  היו  לא  ידו',  על  מעלה  של  בי"ד  ד'הסכימו  זו  צריכותא  שמייתינן 
ולהביא עוד המשך לראיות משני הפסוקים האחרונים "אל תבוז כי זקנה אמך" ו"עת 

לעשות לה' הפרו תורתך".

ח
ביאור מהלך הגמ' במכות

ועפ"י הנ"ל מובן גם מדוע בגמ' דמכות לא מייתי תרי "ואומר" האחרים ד"אל תבוז 
גבור  "ה' עמך  דגדעון  בראיה  וסגי  תורתך",  לה' הפרו  לעשות  ו"עת  אמך"  זקנה  כי 
את  למצוא  הגמ' שם  כוונת  שאין  דהיות  ידו',  על  מעלה  של  בי"ד  ד'הסכימו  החיל" 
המקור למנהגו של בועז, אלא ענין אחר - ממילא אין נצרכים לשני הפסוקים האחרים.

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

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

ונראה להדיא שמטרת הגמ' התם להוכיח דהן אמת שהסכימו בי"ד של מעלה על 
נכון  והאם  בועז  של  מקורו  מהו  כלל  אין נוגע  בשם', וממילא  שלום  ד'שאילת  הענין 
לנהוג כך, ולכך סגי בראיה מקרא ד"ה' עמך גבור החיל", וכמ"ש שם רש"י "מדקאמר 

לי' מלאך לגדעון שאילת שלום בשם אלמא דהסכים".

אך תירוץ זה אינו מספיק בנוגע ללימוד במס' ברכות, כי אף שהקב"ה )באמצעות 
המלאך( השתמש בלשון זו, מ"מ מנין לנו דכן אנו צריכים לנהוג, ומעשה דבועז נכון 
היה? ולכך לגמ' בברכות לא סגי בהאי ראיה דגדעון והצריכותא ד'הסכימו בי"ד של 

מעלה על ידו' והביאה עוד ראיות כדלעיל.

ט
חילוק נוסף בין הגמ' וביאור שורש חילוק זה

והנה לאחר כל הנ"ל יש לחקור האם ענין זה דשאילת שלום בשם ד"הסכימו בי"ד 
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של מעלה על ידו" )במכות(, ו"התקינו שיהא אדם שואל שלום חבירו בשם" )בברכות( 
חיוב הוא או שמא היתר בעלמא יש בו, ואינו חיוב.

ובענין זה מצינו ב' דעות ברש"י במכות, וז"ל:

"ושאילת שלום בשם – דמותר לאדם לשאול בשלום חבירו בשם כגון "ישים עליך 
ה' שלום". ואין בו משום מוציא שם ה' לבטלה. לשון אחר: שאילת שלום בשם – דחייב 
שם, דשלום  מדכירינן  לשלום  שיילינן  כי  נמי  בשם, ואנן  חבירו  לשלום  לשאול  אדם 

שמו של הקב"ה דכתיב "ויקרא לו ה' שלום לשם ה'". עכ"ל רש"י.

דמלשון א' משמע, דמותר בלבד לשאול לשלום חבירו בשם, אך ודאי דאינו חיוב, 
ומלשון הב' משמע דיש חיוב בכך.

ומ"מ ה'היתר' או ה'חיוב' הוא רק באופן שלא מבטאים זאת במפורש שזהו 'שאילת 
שלום', אלא שמתוך הדברים משמע שלכך הכוונה, וכהדוגמאות שמביא רש"י, "ישים 

ה' לך שלום" ו"ויקרא לו ה' שלום לשם ה'", שלא מוזכר בפירוש שהוא נתינת שלום.

משא"כ במסכת ברכות משמע, שדין זה דשאילת שלום חבירו בהזכרת השם הוא 
כפשוטו ממש, "והתקינו11 שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם".

וכן רואים בפי' רש"י השונים: במסכת מכות ל' רש"י הוא - "ואין בו משום מוציא 
שם שמים לבטלה", משא"כ בברכות ל' רש"י הוא - "ולא אמרינן מזלזל הוא בכבודו 
מזכיר  מכות  דבמס'  עליו", היינו  שמים  שם  להוציא  הבריות  כבוד  בשביל  מקום  של 
כבוד  שלום "בשביל  לשאילת  בנוגע  כבמס' ברכות דמוזכר 'השם'  סתם, דלא  'השם' 

הבריות" "להוציא שם שמים עליו".

במילים אחרות: במס' מכות מובן דהזכרת ה' מותרת באופן דשאילת השלום אינה 
אסקינן  ברכות  במסכת  כוונתו, משא"כ  שלזה  דבריו  מתוך  כמבין  רק  בפירוש, אלא 

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

וגם גבי האי חילוק בין הגמ' דהכא להתם מוסיף זה, דכיון שבמס' ברכות, החידוש 
שבדין 'שאילת שלום חבירו בשם' גדול ביותר וכדלעיל, ממילא מובן דבעינן בההוספה 
דב' הראיות לענין זה, דבהם הראיה ד"עת לעשות לה' הפרו תורתיך", שאפי' דברים 
שנראים אסורים לגמרי, מותרים הם מטעם זה, משום שבמס' ברכות בעינן למצוא את 

מקור דין זה על כל פרטיו הלכה למעשה.

ויש להעיר דמשמעות הל' "התקינו" הוא,   )11
לשאול  הוא  בי"ד  תקנת  אלא  לבד,  היתר  דאינו 
לשלום חבירו בהזכרת ה', דלא לבד זאת שמשמע 

מל' המשנה שהשאילת שלום הויא באופן הכי חד 
ומפורש, אלא עוד זאת דהויא חיוב דתקנת חכמים.
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מעלה  של  ש'בי"ד  לומר  בלבד,  הראשונות  בב' הראיות  סגי  במס' מכות  משא"כ 
הסכימו על ידו', ולכן גם החידוש שם בדין זה אינו גדול כ"כ כבמס' ברכות.



שערי ישיבה 238

- ב ע"א -

ביאור שיטת רש"י ד"כל חו"ל קרי 
ליה מדינת הים"

א' התמימים

מסכתין(:  )ריש  במתניתין  איתא 
שיאמר  צריך  הים,  ממדינת  גט  "המביא 
גמליאל  רבן  נחתם,  ובפני  נכתב  בפני 
אומר: אף המביא מן הרקם ומן החגר, ר' 
אליעזר אומר: אפילו מכפר לודים ללוד".

וכתב רש"י: "כל חו"ל קרי ליה מדינת 
הים", היינו שכוונת התנא בכתבו מדינת 
הים הוא לכל מקום שמחוץ לארץ ישראל.

"כל  עליו הראשונים1 דממ"ש  והקשו 
דבזה  מובן  הים"  מדינת  ליה  קרי  חו"ל 
רבן  דהא  ואי"מ  וחגר;  רקם  גם  נכללים 
ת"ק  על  חלקו  אליעזר  ורבי  גמליאל 
וסברו: "אף המביא מן הרקם ומן החגר", 
ו"אפילו מכפר לודים ללוד", ומזה שכתבו 
להוסיף  שכונתם  מובן   - "אפילו"  "אף", 
חו"ל  ש"כל  רש"י  ולדעת  ת"ק.  דברי  על 
קרי ליה מדינת הים" אי"מ מהו החידוש 
של ר"ג, דהרי גם ת"ק סובר שרקם וחגר 

נכללים במדינת הים?

התנא  שכוונת  הראשונים  כתבו  ולכן 
רחוק  הוא למקום  הים"  "מדינת  בתיבות 
דמזה  חו"ל"  ל"כל  )ולא  לים  שמעבר 
מ"ש  וע"ד  קרובים(  מקומות  גם  משמע 
בעלה  שהלך  "האישה  ב(  פז,  )יבמות 
למקום  היא  דהכוונה   - הים"  למדינת 

רחוק.

וא"כ צ"ע בדעת רש"י דמאי ס"ד לומר 
ש"כל חו"ל קרי ליה מדינת הים"?

הר"ן:  כתב  רש"י  שיטת  וליישב 
"ואפשר שלזה כוון רש"י ז"ל שכתב דכל 
חו"ל  כל  כלומר  הים  מדינת  קרי  חו"ל 
הים",  שבמדינת  לחו"ל  דומה  שהיא 
היינו, דמדברי רש"י ניתן להבין את דעת 
קושיית  סרה  וממילא  הראשונים,  שאר 
רש"י  גם  כיון שאכן  רש"י  על  הראשונים 

סבור כמותם.

בפשטות  מה שמובן  דאי"ז  עצ"ע  אך 
לשונו ש"כל חו"ל קרי ליה מדינת הים".

דהאי  "נראה  יהושע:  הפני  וכתב 
היא,  דוקא  לאו  רש"י  שכתב  חו"ל  כל 
העיירות  אותן  ודאי  דמתני'  לת"ק  דהא 
לומר  צריכין  אין  וסמוכות  המובלעים 
בפני נכתב ובפני נחתם, כדאיתא להדיא 
מיקרי  לא  ודאי  דהני  די"ל  אלא  בגמרא, 
חו"ל כיון שמובלעים ולא בא רש"י אלא 
גב  על  אף  מובלעים  דאינן  הנהו  לרבות 

הערות קצרות על פרק 'המביא גט'

ר"ן  מאירי,  ריטב"א,  רשב"א,  רמב"ן,  תוס',   )1
)בחידושים( ותוס' הרא"ש.
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וצריכין  הם  חו"ל  בכלל  אפ"ה  דסמיכי 
לומר בפני נכתב ובפני נחתם".

דהיינו שאף שכתב רש"י ש"כל חו"ל 
כוונתו  אין  מ"מ  הים"  מדינת  ליה  קרי 
וכפר  וחגר  רקם  וגם  ממש,  חו"ל"  ל"כל 
שהם  כיון  ישראל  בארץ  נכללים  לודים 
בכוונתו  היה  ולא  ומובלעות,  סמוכות 
לא  בהם  ולכן  ישראל,  מארץ  להפרידם 
ור"א  ר"ג  לשון  וא"ש  ובפ"נ,  בפ"נ  צ"ל 
"אף המביא מן הרקם ומן החגר", "אפילו 

מכפר לודים ללוד".

יותר  משמע  זה  שהסבר  אף  הנה  אך 
זה  בתירוץ  גם  מ"מ  רש"י,  במילותיו של 
"כל  הלשון  אי"מ  זה  תירוץ  דלפי   - צ"ע 
ממש  חו"ל"  "כל  על  מדבר  דאינו  חו"ל" 

כיון שמכליל בזה גם את רקם וחגר.

רש"י  שיטת  לתרץ  נראה  ולכן 
)על  עולם  הליכות  בספר  מ"ש  ובהקדים 
כללי התלמוד שער שלישי פרק ב אות ו(: 
"פעמים תני סיפא לגלויי רישא, כלומ,ר 
ואין  לגלות על מה שיש לטעות ברישא, 

הכי נמי דהיא גופא לא צריכא".

ולפי"ז י"ל הכא דבאמת בכוונת רש"י 
ממש,  הים"  מדינת  ליה  קרי  חו"ל  ש"כל 
במדינת  נכללים  הינם  וחגר  רקם  וגם 
הים, היינו, שדברי ת"ק מתפרשים כאילו 
אמר "המביא גט מחו"ל צריך לומר וכו'"; 
אלא שלדעת ת"ק המביא גט מרקם וחגר 
שהינם  )אף  ובפ"נ  בפ"נ  לומר  צריך  לא 
את  בהם  שאין  מפני  הים(  מדינת  בכלל 
רבה  שלדעת  )דהיינו  זו  הלכה  טעם 
בקיאין בהם לשמה, ולדעת רבא יש עדים 

שמצויים לקיים הגט(.

ת"ק  מדעת  מובן  אינו  זה  שענין  ואף 
לכך  מ"מ,  דמתניתין,  שברישא  גופא 
הוסיף התנא בדברי ר"ג ור"א את התיבות 
"אף" ו"אפילו" דמהם נלמד על דעת ת"ק 

שסובר שבהם אי"צ לומר בפ"נ ובפ"נ2.

שהיא  כפי  רש"י  שיטת  א"ש  ועפ"ז 
מובנת מלשונו.

- ג ע"א -

הטעם דלרבה 'ידענו' לא מהני

הת' אברהם וילהלם

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

העדים". רש"י(.

הגמ'  א( מקשה  )ג,  הסוגיא  ובהמשך 
לך,  אמר  כרבא?  אמר  לא  מ"ט  "ורבה 
א"כ ניתני בפני נחתם ותו לא, בפני נכתב 
מכך  כלומר:  לשמה",  בעינן  ש"מ  ל"ל? 

2( אלא שלאו דוקא שלפי כלל זה ניתן ללמוד 
גם מדעה אחת על דעה אחרת כיון שהם שני תנאים 
שונים, ואולי כלל זה מדבר רק באותה דעה. אך גם 
אם נאמר שכלל זה מדבר רק כאשר הרישא והסיפא 
הם באותה דעה מ"מ אי"ז קשה לביאור בפנים אלא 

שאינו נסמך על כלל זה, וק"ל.
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שהשליח צ"ל גם בפני נכתב )אף שלענין 
קיום אי"צ שיכתב לפניו(, משמע שהטעם 

הוא משום שלא בקיאין לשמה.

הוא  בדין  "ורבא,  הגמ':  וממשיכה 
לאיחלופי  אתי  דא"כ  אלא  הכי,  דליתני 
ורבה,  בעד אחד,  בקיום שטרות דעלמא 
מי דמי? התם ידעינן הכא בפני . . ורבא 
אמר לך, אטו הכא כי אמרי ידעינן מי לא 
מהימני  ידעינן  אמרי  דכי  וכיון  מהימני? 
דעלמא  שטרות  בקיום  לאיחלופי  אתי   –

בעד אחד".

חולקים  ורבא  רבה  הדברים:  הסבר 
אני  יודע  ואמר  השליח  שבא  במקרה 
בחתימת ידי העדים; לרבא מועיל ואצ"ל 
שהגט  לנו  שהעיד  מאחר  ובפ"נ  בפ"נ 
אינו מזוייף, ולרבה אין מועיל וצ"ל בפ"נ 
נכתב  לא  ישנו חשש שהגט  ובפ"נ שהרי 

לשמה.

מהני,  ש'ידענו'  לומד  שרבא  ומאחר 
יש חשש שיחליפו בין הדין של המביא גט 
ויאמרו  שטרות,  קיום  לדין  לא"י,  מחו"ל 
ולכן  אחד,  עד  מספיק  שטרות  דבקיום 
בפנ"כ  גם  צ"ל  מחו"ל  גט  המביא  שליח 

דלא אתי לאיחלופי בקיום שטרות.

וסובר  רבא  על  שחולק  רבה  אך 
לחשוש  אין  וממילא  מהני,  לא  ש'ידענו' 
שהמביא  מאחר  בדינים  להחליף  שיבואו 
מעיד  שטרות  ובקיום  בפ"נ  מעיד  גט 
הצריכו  מדוע  מובן  אין  א"כ  ידעתי, 
שיאמר  ומספיק  בפנ"כ,  השליח  שיאמר 
משום  הוא  שהטעם  מוכח  אלא  בפנ"ח, 

שאין בקיאין לשמה.

ובהמשך הסוגיא מקשה הגמ' )ג, א(: 

לשמה,  בקיאין  שאין  לפי  דאמר  "ולרבה 
ובעי  לשמה  כתיבה  דבעי  תנא  האי  מאן 
חתימה  מאיר,  רבי  אי  לשמה?  חתימה 
אלעזר,  רבי  אי   .  . בעי  לא  כתיבה  בעי, 

כתיבה בעי, חתימה לא בעי".

והנה התוס' )ד"ה "מאן תנא"( הקשו, 
לי'  אית  דרבה  ב(  )ד,  המסקנא  דלפי 
אליבא  מתני'  מוקמינן  לא  אמאי  דרבא, 
צריך  ולכן  לשמה  כתיבה  דבעי  דר"א 
ועל החתימה אומר  להעיד על הכתיבה, 
לשמה  חתימה  דבעי  משום  )לא  בפנ"ח 

אלא( משום שאין עדים מצויים לקיימו.

למסקנא  גם   - דלרבה  התוס'  ותירצו 
לא  'ידענו'  בכ"ז   – דרבא  לי'  אית  שרבה 
חתימה  דבעי  דס"ל  מוכח  וא"כ  מהני, 
בעי  לא  אם  )שהרי  למסקנא  גם  לשמה 
'ידענו'(,  מועיל  היה  לשמה  חתימה 

וממילא אין להעמיד את המשנה כר"א.

גם  מועיל  אינו  ש'ידענו'  והראיה 
רק  רבא  על  חולק  רבה  שהרי  למסקנא, 
משום שסובר ש'ידענו' לא מהני וממילא 
ואם  שטרות,  בקיום  לאיחלופי  אתי  לא 
ילמד כרבא שהטעם הוא משום קיום אין 
מובן מדוע אומר השליח בפנ"כ, אך אם 
למסקנא מהני 'ידענו' הרי לא יחלוק עם 
רבא כלל, ומאחר שחולק עם רבא מוכח 
דבעי  מהני  לא  'ידענו'  למסקנא  שגם 

חתימה לשמה.

בעי  לא  באמת  דלרבה  לומר  ואין 
מהני  לא  ש'ידענו'  ומה  לשמה,  חתימה 
לאיחלופי,  אתי  דלא   – אחר  מטעם  הוא 
שהרי לרבה בלאו הכי לא אתי לאיחלופי 
מאחר שצריך לומר בפנ"כ משום לשמה, 
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דבעי  משום  מהני  לא  ש'ידענו'  ומוכח 
לשמה, ע"כ תוכן דברי התוס'.

ומקשה המהר"ם שיף: דלכאורה עדיין 
ומה  כר"א,  המשנה  את  להעמיד  ניתן 
כתיבה  דבעי  משום  הוא  בפנ"כ  שאומר 
לשמה, והיות שרבה אית ליה דרבא צ"ל 
בפנ"ח משום קיום. ומה ש'ידענו' לא מהני 
הוא )לא משום דבעי לשמה אלא( משום 
דלא אתי לאיחלופי, ורק לאחר ש'ידענו' 
לא מהני ממילא בפנ"כ הוא משום דבעי 
דלא  משום  דהוא  לומר  )דאין  לשמה 
 - היכר  ישנו  כבר  שהרי  לאיחלופי,  אתי 

ד'ידענו' לא מהני(.

דהלא  מהני  לא  'ידענו'  מדוע  וא"ת, 
כבר יש היכר במה שאומר בפנ"כ ולא אתי 
'ידענו'  שאם  מאחר  אינו  זה  לאיחלופי. 
מהני הרי הו"א דרבה לא חולק על רבא 
קיום,  משום  הוא  שבפנ"ח  דסובר  כלל, 
לאיחלופי  אתי  דלא  משום  הוא  ובפנ"כ 
)שהרי לרבה כל זה דבעי לשמה הוא רק 
מוכרחים  אלא  מיותר(,  שבפנ"כ  משום 
לומר ד'ידענו' לא מהני, וממילא לא אתי 
לאיחלופי, וא"כ, ע"כ אומר בפנ"כ משום 

דבעי כתיבה לשמה.

יוצא  ביאורו  לפי  דהנה  לתרץ,  ויש 
הוא  מהני  לא  'ידענו'  שאמרו  מה  דכל 
בשביל לגלות הטעם במשנה שבפנ"כ הוא 
'ידענו'  )כמו שמבאר שאם  משום לשמה 
מהני הו"א שבפנ"כ הוא משום דלא אתי 
ד'ידענו' לא מהני  ולכן אמרו  לאיחלופי, 

ומוכח שבפנ"כ משום לשמה(,

על  ואסרו  באו  שרבנן  מכך  ויוצא   
כדי  רק  לה  להועיל  שיכול  דבר  האשה 

לאשמועינן הטעם במשנה, ודבר זה תמוה 
דהו"ל לומר בפירוש שהטעם הוא משום 
לשמה ולהתיר 'ידענו', ולכן מסתבר לומר 
ד'ידענו' לא מהני משום לשמה, וא"כ אין 

ניתן להעמיד את המשנה כר"א. 

כשר דמשמע בדיעבד

הת' דוד אקסלרוד

א(:  ב,  )גיטין  מסכתין  בריש  איתא 
שיאמר  צריך  הים  ממדינת  גט  "המביא 
"מאי  ובגמ':  נחתם",  בפני  נכתב  בפני 
בקיאין  שאין  לפי  אומר  רבה  טעמא? 

לשמה כו'".

רבה  דעת  על  הגמ'  מקשה  ובהמשך 
)ג, א(: "ולרבה דאמר לפי שאין בקיאין, 
ובעי  לשמה  כתיבה  דבעי  תנא  האי  מאן 
חתימה לשמה, אי רבי מאיר )דס"ל שעדי 
)דהיינו  לה"  "וכתב  וקרא  כרתי,  חתימה 
בעי  חתימה   - קאי(  אחתימה  לשמה( 
. אי רבי אלעזר )דס"ל   . כתיבה לא בעי 
שעדי מסירה כרתי, ומהתורה - גט שאין 
קרא  אלמא  כשר,  עליו  חתומין  עדיו 
ד"וכתב לה" אכתיבה קאי, וא"כ( כתיבה 

בעי חתימה לא בעי"?

לעולם  תימא  "וכי  הגמ'  וממשיכה 
רבי אלעזר היא, וכי לא בעי רבי אלעזר 
מדרבנן  מדאורייתא,   - לשמה  חתימה 
שלא  ר"א  לדעת  שאף  )דהיינו  בעי" 
מהתורה,  רק  הוא   - חתימה  עדי  צריך 
והא  חתימה(,  עדי  גם  צריך  מדרבנן  אך 
בעי  ולא  דרבנן,  פסולין  גיטין  שלשה 
רבי אלעזר חתימה לשמה, דתנן ג' גיטין 
פסולין ואם ניסת הולד כשר, כתב בכתב 
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ידו ואין עליו עדים . . רבי אלעזר אומר 
אף על פי שאין עליו עדים אלא שנתנו לה 

בפני עדים כשר",

והיינו שלדעת ת"ק, בגט שאין עדים - 
הדין הוא שלכתחילה פסול מדרבנן ואם 
וסובר  וע"כ חולק ר"א  ניסת הולד כשר, 
שגט בלא עדים לכתחילה כשר ואין צריך 

עדי חתימה אפי' מדרבנן.

אומר"(:  "ר"א  )ד"ה  התוס'  וכתבו 
"ונראה לר"י דאף לכתחילה מכשיר ר"א 
בעדי מסירה כדפירש בקונטרס, מדקתני 
הנייר מחוק,  כותבין על  אין  לקמן בפ"ב 
חכמים  מאן  ואמר,  מכשירין,  וחכמים 
ומשמע  כרתי,  מסירה  עדי  דאמר  ר"א   –

מכשירין וכותבין".

כוונת  דאם  ביאור  צריך  ולכאורה 
שאף  סובר  שר"א  להוכיח  היא  התוס' 
צריך  ואין  כרתי  מסירה  עדי  לכתחילה 
עדי חתימה, הנה לכל לראש הו"ל להביא 
כהוכחה את הגמ' דידן – שלמסקנת הגמ' 
אפי'  כלל  חתימה  עדי  מצריך  לא  ר"א 
מדרבנן – ולאחרי זה להביא את ההוכחה 

מהגמ' בפ"ב?

התוס'  דברי  הן  שאלו  י"ל  ובפשטות 
"כדפירש בקונטרס", שבזה מביא הוכחה 
רש"י  דהנה  דידן.  מהגמרא  לדבריו 
ת"ק  "אלמא  נישאת"(:  "ואם  )ד"ה  כותב 
ומדפליג  מדרבנן,  אלא  פסיל  לא  גופיה 
מכשיר",  מדרבנן  אפילו  ש"מ  עליה  ר"א 
ומזה מוכח דלר"א אין צריך עדי חתימה 

מדרבנן.

אך עפ"ז צריך להבין דהנה בגמ' שם 
היה  "אומר   – ר"נ  דברי  מובאים  בהמשך 

ר' מאיר אפי' מצאו באשפה וחתמו ונתנו 
"וחתמו  )ד"ה  התוס'  וכתבו  כשר",  לה 
גם  הוא  דר"מ  זה  דדין  כשר"(  לה  ונתנו 
דלא  "והא  וז"ל:  שם  ומקשה  לכתחילה, 
ר"ת  אומר  לה,  ונתנו  חתמו  הכא  קאמר 
עביד  דלא  סגי  דלא  משמע  דהוה  משום 

הכי". 

ומבאר במהר"ם שיף: דשאלת התוס' 
דיעבד",  דמשמע  כשר  הול"ל  "ולא  היא 
הוא  זה  דין  לר"מ  אכן  שאם  דהיינו 
"וחותמו  ר"נ  אומר  מדוע  לכתחילה, 
משמעה  כשר  שהמילה  כשר",  לה  ונתנו 

בדיעבד.

במשנה  הלשון  דהנה  קשה  ולכאורה 
ד"שלושה גיטין פסולין" הוא – "ר"א אומר 
לה  שנתנו  אלא  עדים  עליו  שאין  אע"פ 
בפני עדים כשר", וכבר נתבאר לעיל שהן 
לרש"י והן לתוס' דין זה שאין עליו עדים 
מקשה  ומדוע  לכתחילה,  אפי'  הוא  כשר 

תוס' שהלשון "כשר" משמע דיעבד?

זה בפשטות, דהנה באמת  ויש לבאר 
הלשון "כשר" הוא דיעבד, אך בגמ' דידן 
ע"כ צ"ל שדין זה הוא לכתחילה, כדמוכח 
מכשירין  שמשמע  מפ"ב  התוס'  מראיית 
וכותבין, אך בשאר מקומות הלשון "כשר" 

הוא אכן דיעבד. 

- ד ע"ב -

"אי הכי יכול נמי"

הת' מנחם מענדל הלוי לוי

א(:  ב,  )גיטין  מסכתין  בריש  איתא 
שיאמר  צריך  הים  ממדינת  גט  "המביא 
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"מאי  ובגמ':  נחתם",  ובפני  נכתב  בפני 
בקיאין  שאין  לפי  אומר  רבה  טעמא? 
לשמה )אין בני מדינת הים בני תורה, ואין 
האשה.  לשם  הגט  לכתוב  שצריך  יודעין 
רש"י(, רבא אומר לפי שאין עדים מצויין 
לקיימו" )אין שיירות מצויות משם לכאן, 
שאם יבא הבעל ויערער לומר לא כתבתיו 
שיהו עדים מצויין להכיר חתימת העדים. 

רש"י(.

)ד, ב( מקשה הגמ'  ובהמשך הסוגיא 
"תנן  המשנה:  של  מהסיפא  רבה  על 
המביא גט ממדינת הים, ואינו יכול לומר 
בפני נכתב ובפני נחתם, אם יש עליו עדים 
– יתקיים בחותמיו . . לרבא ניחא, לרבה 
שהטעם  רבה  שלשיטת  והיינו  קשיא", 
שצ"ל בפ"נ ובפ"נ הוא משום שאין בקיאין 
הגט  את  שיקיים  לאחרי  גם  הרי  לשמה, 
הגט  שאין  חשש  עדיין  ישנו  בחותמיו 

נכתב לשמה?

ומתרצת הגמ', "הכא במאי עסקינן – 
לאחר שלמדו", והיינו שבמשנה זו מדובר 
לאחר שבני מדינת הים כבר למדו שצריך 
מספיק  ולכן  לשמה,  הגט  את  לכתוב 

שיתקיים בחותמיו.

יכול  הכי  "אי  הגמ',  מקשה  ושוב 
והיינו דלאחר שהעמידה הגמ' את  נמי", 
אי"מ  שלמדו',  'לאחר  שמדובר  המשנה 
מדוע הסיפא של המשנה מביאה את הדין 
בשליח  רק  בחותמיו  להתקיים  שיכול 
ובפ"נ, דלכאורה  לומר בפ"נ  יכול  שאינו 
אף השליח שיכול לומר בפ"נ ובפ"נ רשאי 
לומר  וא"צ  בחותמיו,  הגט  את  לקיים 

דוקא בפ"נ ובפ"נ?

יחזור  שמא  "גזירה  הגמ':  ומתרצת 
דבר לקלקולו", והיינו שרבנן גזרו שצריך 
לומר בפ"נ ובפ"נ אף לאחר שלמדו, מכיון 
בקיאים  יהיו  לא  שוב  שמא  חשש  שיש 
אף  ולכן  הדין,  מעיקר  לומר  ויצטרכו 

שלמדו צ"ל בפ"נ ובפ"נ.

דבגמ'  מקשה,  הכי(  אי  )ד"ה  ובתוס' 
לעיל )ד, ב( מסיקה הגמ' "רבה אית ליה 
גט  שמביא  מודה  רבה  כלומר,  דרבא", 
ובפ"נ  בפ"נ  צ"ל  בא"י  למדינה  ממדינה 
)אף דבקיאין לשמה(, משום שאין עדים 

מצויין לקיימו,

אין  רבא  לדעת  דהנה  קשה,  וא"כ 
ודאי  דזה  נמי",  יכול  הכי  "אי  להקשות 
יכול לקיים את  שמביא גט ממדינת הים 
הגט בחותמיו, רק היות שנח יותר שיאמר 
שני  למצוא  מאשר  ובפ"נ  בפ"נ  השליח 
נקטה  לכן  השטר,  את  שיקיימו  עדים 
המשנה שרק 'אינו יכול' צריך לקיים את 

הגט בחותמיו.

שלמדו',  'לאחר  במשנה  מדובר  ואם 
שצריך  שהטעם   – כרבא  ס"ל  רבה  הרי 
לומר בפ"נ ובפ"נ הוא משום שאין עדים 
מצויין לקיימו, וא"כ אין להקשות "אי הכי 

יכול נמי" )כדלעיל(.

ש"רבה  דאף  אינו,  דזה  תוס'  ומתרץ 
מאחר  לרבא  הנה  דרבא",  ליה  אית 
לקיים  כדי  הוא  ובפ"נ  שהבפ"נ  דס"ל 
שיאמר  יותר  נח  הרי  בחותמיו,  הגט  את 
שני  למצוא  מאשר  ובפ"נ  בפ"נ  השליח 
ומובן  הגט,  את  לקיים  שיכולים  עדים 
מדוע המשנה מביאה את הדין שיתקיים 

בחותמיו רק ב'אינו יכול'.
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אך רבה דס"ל שהבפ"נ ובפ"נ הוא )לא 
רק כדי לקיים את הגט, אלא( עדות שהגט 
שני  להביא  שיכול  זה  הרי  לשמה,  נכתב 
ואינו  קולא  הוא  הגט  עדים שיקיימו את 
צריך  ה"ה  הדין  דמעיקר  הדין,  מעיקר 
להעיד שהגט נכתב לשמה. וא"כ אין מובן 
החידוש  את  מביאה  לא  המשנה  מדוע 
את  לכתוב  שצריך  למדו  שכבר  דמאחר 
לומר  שיכול  שליח  גם  הרי  לשמה,  הגט 
בפ"נ ובפ"נ – רשאי לקיים את הגט )ואינו 

צריך לומר דוקא בפ"נ ובפ"נ(.

לדקדק  "יש  וז"ל:  המהרש"א  והקשה 
בפירושו, דודאי קודם שלמדו עדיפא ליה 
מקיום  הוא  לשמה  דסתמא  נכתב  בפני 
חותמיו דלא משתמע מיניה לשמה, אבל 
מתניתין דמוקים לה לאחר שלמדו, אמאי 
נימא דעדיף ליה קיום חותמיו בתרי  לא 
עדים מבפני נכתב כמו לרבא, ויש ליישב 

בדוחק ודו"ק".

בין  המחלוקת  כל  דלכאורה  והיינו, 
רבה לרבא האם אמירת בפ"נ ובפ"נ היא 
שנכתב  עדות  או  הגט  את  לקיים  כדי 
לפני שלמדו, אך מאחר  רק  הוא  לשמה, 
שלמדו'  'לאחר  המשנה  את  והעמדנו 
הנה גם לרבה הטעם שאומר בפ"נ ובפ"נ 
לשמה  בקיאין  שאין  משום  )לא  הוא 
לקיימו,  מצויין  עדים  שאין  משום  אלא( 
וא"כ הדרא קושיא לדוכתא, דאין מובנת 

קושיית הגמ' "אי הכי יכול נמי".

ואולי י"ל בזה וליישב הדברים, דהנה 
פשטות תירוץ הגמ' "לאחר שלמדו" הוא, 
שהן ברישא של המשנה והן בסיפא מדובר 
"לאחר שלמדו", וא"כ מאחר ש"רבה אית 

ביניהם,  הבדל  כל  אין  הרי  דרבא",  ליה 
ואתי שפיר קושיית התוס'.

'לאחר  הגמ'  תירוץ  שפ'  לומר,  ויש 
שלמדו' הוא שבסיפא של המשנה מדובר 
לפני  מדובר  ברישא  אך  שלמדו'  'לאחר 
שלמדו, וא"כ מובן שאף ש"רבה אית ליה 
רבא  ולפי  ביניהם,  חילוק  ישנו   – דרבא" 
ולרבה  נמי",  יכול  הכי  "אי  יוקשה  לא 

יוקשה.

דהנה לפי רבא דס"ל שהטעם ששליח 
המביא גט ממדה"י צ"ל בפ"נ ובפ"נ הוא, 
הרי  לקיימו,  מצויין  עדים  שאין  משום 
מובן שהמשנה ברישא קמ"ל קולא – שאין 
שיקיימו  עדים  שני  להביא  חייבים  אנו 
השליח  שיעיד  מספיק  אלא  השטר,  את 

שנכתב הגט לשמה.

אך הנה בסיפא דמתני' – "המביא גט 
 . . ממדה"י ואינו יכול לומר בפ"נ ובפ"נ 
יתקיים בחותמיו", הרי דין זה הוא מעיקר 
הדין, שחייב לקיים את הגט, דאינו יכול 

להעיד שהגט נכתב לשמה.

יכול  הכי  "אי  להקשות  אין  ולפי"ז 
שאף  תחדש  שהסיפא  כלומר,  נמי", 
יכול  ובפ"נ,  בפ"נ  לומר  שיכול  השליח 
לקיים את הגט בחותמיו, דלפי רבא קמ"ל 

בסיפא את עיקר הדין.

אך לרבה מאחר דס"ל שהטעם ששליח 
המביא גט ממדה"י צ"ל בפ"נ ובפ"נ הוא, 
מובן  הרי  לשמה,  בקיאין  שלא  משום 
 – שברישא דמתני' קמ"ל את עיקר הדין 
ואינו  ובפ"נ,  בפ"נ  לומר  השליח  שחייב 

יכול לקיים את הגט בחותמיו.

 – קולא  קמ"ל  דמתני'  בסיפא  אך 
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הגט  את  שיקיים  מספיק  יכול'  ש'אינו 
קמ"ל  לא  מדוע  קשה  וא"כ  בחותמיו, 
'יכול'  שאף  יותר,  גדול  חידוש  בסיפא 
)מאחר  בחותמיו  הגט  את  לקיים  רשאי 
שפיר  ואתי  שלמדו'(,  'לאחרי  שמדובר 

קושיית התוס'.

התוס',  דברי  מהמשך  משמע  וכן 
שמוכרח  ס"ל  התוס'  בהמשך  ר"י  דהנה 
לומר שגם ברישא מדובר 'לאחר שלמדו', 
דברי  את  מקבל  אינו  מדוע  מובן  וא"כ 

ר"ת, ומבאר באופן אחר.

- ו ע"ב -

 ביאור דברי רש"י בפירוש
השאלה "ערבתם"

הת' מנחם מענדל מאירי

רבה  "אמר  ב(:  ו,  )גיטין  בגמ'  איתא 
בר בר חנה . . אמרי רבנן: שלשה דברים 
שבת  ערב  ביתו  בתוך  לומר  אדם  צריך 
עם חשיכה: עשרתם, ערבתם, הדליקו את 
"עירובי  "ערבתם"(:  )ד"ה  ופרש"י  הנר". 

חצירות".

ופי'  "ערבתם"(  )ד"ה  התוס'  וחלקו 
ש"ערבתם" היינו עירובי תחומין, ומבאר 
וז"ל:  כרש"י  מפרש  שאינו  הטעם  תוס' 
"והיינו משום דבעירובי תחומין מחמירין 

טפי שיש לה סמך מן הפסוק",

לומר  יותר  דמסתבר  כלומר, 
מכיון  תחומין,  עירובי  היינו  ש"ערבתם" 
גם בספק  ניתן לעשות  חצירות  שעירובי 
שחמורים  תחומין  עירובי  אך  חשיכה, 

יותר מעירובי חצירות )"שיש לה סמך מן 
 – חשיכה  בספק  לעשותם  ואין  הפסוק"( 

צריך לשאול 'עם חשיכה'.

רש"י,  בדעת  ביאור  צריך  ולפי"ז 
שפי'  התוס'  דברי  צדקו  דלכאורה 

"ערבתם" – עירובי תחומין.

תקנה  בפשטות  דהנה  לבאר,  ונראה 
זו שאדם צריך לשאול את בני ביתו 'עם 
חשיכה' - "עשרתם, ערבתם, הדליקו את 
הנר" היא, כדי שבמקרה ששכחו לעשות 
קודם  זאת  לתקן  יזדרזו  אלו,  דברים 

כניסת השבת.

ש'עם  לומר  יותר  מסתבר  זה  ולפי 
ובשעה  חצירות,  עירובי  הוא  חשיכה' 
עירובי  עשו  האם  חשיכה  עם  שישאל 
חצירות ויוודע שעדיין לא, הרי יש שהות 
שהרי  חצירות,  עירובי  לעשות  עדיין 
עירובי  לערב  מותר  חשיכה  בספק  אפי' 
שהרי  קשה  התוס'  פי'  לפי  אך  חצירות, 
יש להקדים את הזמן ששואל את ב"ב אם 
חשיכה'  'עם  מלפני  תחומין  עירובי  עשו 
מאחר שכבר בספק חשיכה אסור לעשות 

עירובי תחומין.

להקשות,  ניתן  עדיין  לכאורה  אמנם 
גופא  "הא  א(  לד,  )שבת  בגמ'  ממ"ש 
אדם  צריך  דברים  שלשה  אמרת  קשיא, 
לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה, עם 
חשכה  אינו  ספק  חשכה  ספק  אין  חשכה 
אינו  ספק  חשכה  ספק  תני  והדר  לא, 
בעירובי  כאן  קשיא  לא   .  . מערב  חשכה 

תחומין כאן בעירובי חצרות",

על  קאי  חשיכה"  "עם  שמ"ש  היינו 
דברים שלא ניתן לעשותם בספק חשיכה, 
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קאי  ש"ערבתם"  עצמו  רש"י  שם  פי'  וכן 
על עירובי תחומין )וכדהקשה בתוס'(.

אך אין זה קשה, דהנה רש"י בפירושו 
בא לבאר את פשט הגמ' כאן, ומה שמפרש 
באופן שונה במקום אחר, הוא משום דלפי 
ואף כאן  כן,  שם צריך לפרש  פשט הגמ' 
ש'עם  מפרש  דידן  דבגמ'  כך,  לפרש  יש 
חשיכה' שואל אדם בתוך ביתו האם כבר 
כאן  הגמ'  דבפשט  חצירות,  עירובי  עשו 
ובגמ'  לעיל(,  )כהביאור  כך  לבאר  נראה 
'עם חשיכה'  בשבת )שם( מפרש ששואל 
הגמ'  דבפשט  תחומין,  עירובי  עשו  אם 

שם, כך נראה לפרש.

)ד"ה  א  ב,  שבת  בפנ"י  עד"ז  וראה 
בתוס' ד"ה שתיים שהן ארבע(, שרש"י פי' 
שם פי' באופן אחד ובשבועות פי' באופן 
אחר, וכתב ע"ז וז"ל: דאף דלכאורה נראה 
אינן   – זה  את  זה  כסותרין  רש"י  דברי 
חיים,  אלקים  דברי  ואלו  דאלו  סותרין, 
המשנה  לשון  מפרש  שבת  דעיקר  דהכא 
כפשוטה דלפי האמת והמסקנא דשמעתין 
רש"י  מפרש  דלא  בשבועות  משא"כ   .  .
מתניתין  שם  דמייתי  במאי  אלא  התם 

דהכא לשקלא וטריא כו'", וכהנה רבות.

- ז ע"ב -

מיקומה של העיר עכו לשיטת 
רש"י ותוס' הרא"ש

הת' שניאור זלמן סנגאוי

א
"רבי  ב(:  )ז,  גיטין  בגמרא  איתא 

כו': למימרא  יהודה אומר מרקם למזרח 
דעכו לצפונה דא"י קיימא, ורמינהו היה 
מהלך מעכו לכזיב, מימינו למזרח הדרך 
משמאלו  העמים,  ארץ  משום  טמאה   –

למערב הדרך – טהורה וכו'".

הדרך:  למזרח  "מימינו  רש"י:  ופירש 
בגבול  קיימא  דעכו  לן,  משמע  השתא 
ממקצוע  משוך  ישראל  ארץ  של  מזרחה 
יומים לצד הדרום, וכזיב  יום או  צפונית 
במקצוע מזרחית צפונית, ודרך המהלכת 
מעכו לכזיב היה גבול מזרח לא"י. הלכך 
מדרום  דהיינו  לכזיב  מעכו  כשמהלך 
לצפון, הוי ימינו למזרחית הדרך. טמאה: 

הארץ שהיא לימין המסילה".

שמשמע  היא,  רש"י  שכוונת  והיינו, 
הגבול  על  ממוקמת  שעכו  מהברייתא 
הצפוני,  לגבול  סמוך  א"י  של  המזרחי 
צפונית  שהרי  ממש  צפונית  לא  אך 
במקצוע  )שממוקמת  כזיב  נמצאת  לה 
ממשנתנו  קשה  וא"כ  צפונית(,  מזרחית 
דאמרינן "מעכו לצפון וכו'" שמזה משמע 
ממש.  שעכו ממוקמת על הגבול הצפוני 
ומתרצת הגמ' "אמר אביי רצועה נפקא" 
ריבוע  בצפון  עכו  "לעולם  רש"י:  ופירש 
הגמ'  דברי  תמצית  ע"כ  וכו'".  היא  דא"י 

ופרש"י.

שאף  רש"י  מדברי  נראה  בפשטות 
למסקנא עכו היא במזרחה של א"י, אלא 
בצפונה  גם  שהיא  הוא,  שנתחדש  שמה 
מזרחית  במקצוע  שהיא  והיינו  א"י,  של 

צפונית.

ומקשה ע"כ הרמב"ן, והרי "ידוע שעכו 
בפסיקתא  אמרו  וכך  הוא,  הים  על שפת 
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"קול צעקה משער הדגים" זו עכו שנתונה 
עכו  וא"כ  )עכ"ד(,  הדגים"  של  פיהם  על 
פירש"י  ואיך  דא"י  הצפוני  בגבול  קיימא 
שעכו קיימא בגבול המזרחי. ומקשה שם 

עוד, ומפרש אחרת.

הוא  וכן  הלוי,  )משנת  שתירצו  ויש 
עכו  דלרש"י  והריטב"א(  המאירי  בפי' 
משא"כ  בהו"א,  רק   - במזרח  קיימא 

למסקנא ס"ל דבמערב קיימא.

אך ישנם הסוברים שאף למסקנא עכו 
קיימא בגבול המזרחי דא"י, כגון הרא"ש 
וכן  מ"א(,  )פ"ו  שביעית  למס'  בפירושו 
התוי"ט  עליו  הקשה  וכבר  הרע"ב,  כתב 
בזה  דנו  וכבר  המציאות,  כפי  זה  שאין 

רבים, ואכ"מ.

למסקנא  גם  רש"י  דלשיטת  ונ"ל 
כתב  בתחילה  שהרי  במזרח,  קיימא  עכו 
של  המזרחי  בגבול  קיימא  שעכו  רש"י 
א"י מרחק יום או יומיים מהגבול הצפוני 
)וכזיב נמצאת במקצוע מזרחית צפונית(, 
)שעכו  בהו"א  מההבנה  שינה  ובמסקנא 
אינה על הגבול הצפוני ממש( וכתב שעכו 
ולא  ממש,  הצפוני  הגבול  על  נמצאת 
במזרח  קיימא  עכו  אם  כלל  שוב  הזכיר 
בפשטות  משמע  דמזה  במערבה,  או  א"י 
מזרחית  במקצוע  קיימא  עכו  שלשיטתו 

צפונית, ומשם "רצועה נפקא".

ממה  ג"כ  זה  להוכיח  יש  ולכאורה 
"כמוכר  בד"ה  א(  )ח,  לקמן  רש"י  שכתב 
בחוצה לארץ": "סוריא לצפונה של ארץ 
היא  סוריא  והרי  מעכו",  להלן  ישראל 
איננה על שפת הים, דמזה משמע שעכו 

קיימא במקצוע מזרחית צפונית של א"י, 
ומצפונה להלן קיימא סוריא.

על  "נתונה  דעכו  בפסיקתא  )ומ"ש 
פיהם של הדגים" היינו במערב על שפת 
הים, לכאורה י"ל בזה דתרי עכו הוו, חד 

במזרח וחד במערב3(.

ב
יומתק  רש"י  בדברי  זה  יסוד  ע"פ 
ויבואר שיטת תוס' הרא"ש בלימוד דברי 
הגמ' )דזהו גם שיטתו בפירושו למשניות 
הקשה  הרא"ש  בתוס'  דהנה  דלעיל(: 
דקתני  איפכא,  מיתניא   .  . "דבתוספתא 
"היה הולך מעכו לכזיב ימינו . . טהורה, 
ד"יש  ותירץ  טמאה"",  הדרך  למערב 
אחת  הרצועה,  צידי  לשני  דרכים  שני 
מלמעלה לצד המזרח, ואחת מלמטה לצד 
במהלך  מיירי  דהכא  וברייתא  המערב, 
)ומימינו  רצועה  של  במזרחה  מלמעלה 
טמא ומשמאלו טהור(, ובתוספתא מיירי 
רצועה  של  למערבה  מלמטה  בהולך 

)ומימינו טהור ומשמאלו טמא(".

והנה מביאור תוס' הרא"ש ניתן להבין 
על  איננה  היא  הרצועה(  )ועכ"פ  שעכו 
שפת הים ממש, שהרי לדבריו בתוספתא 
למערב  מלמטה  ההולך  באדם  מיירי 
טהורה  היא  שלימינו  והדרך  הרצועה, 
הרצועה  ואם  טמאה,  שלשמאלו  והדרך 
היא על שפת הים ממש, מהי הכוונה בזה 

3( וכן כתב המשנת יוסף בפירושו למשנה מס' 
שביעית פ"ו מ"א.
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שהדרך שלשמאלו טמאה, הרי משמאלו 
זהו הים?

רש"י  בשיטת  לעיל  המבואר  וע"פ 
אתי שפיר דברי תוס' הרא"ש, שהרי עכו 
א"י אלא  איננה במערב  היא  דידן  דבגמ' 
למערב  מלמטה  ההולך  ואכן  במזרח, 
הארץ  הרצועה(  )היינו  מימינו  הרצועה, 
העמים(  ארץ  )היינו  ולשמאלו  טהורה 

הארץ טמאה.

והנה בספר משנת הלוי תירץ )לשיטת 
וצ"ל  הים,  שפת  על  קיימא  שעכו  רש"י( 
לשפת־הים  הרצועה  בין  קרקע  דהוה 
דלא כבשוה עולי בבל, וא"כ שמאלו )של 
המהלך מלמטה למערב הרצועה( טמאה.

אינו  שהתו"ר  זאת  לבד  ולכאורה, 
מזכיר כלל פרט זה, הרי בפשטות את"ש 
יותר לומר כדברינו לעיל, ואתי שפיר הן 

לרש"י והן לתו"ר.

- ח ע"א -

כיבוש סוריא 

הת' חיים יהודה הלפרין

א
"ת"ר:  א(:  ח,  )גיטין  במסכתין  איתא 
לארץ  סוריא  שוותה  דרכים  בשלשה 
חייבת   .  . לחו"ל  ובשלשה  ישראל, 
כיבוש  קסבר:  כא"י.  ובשביעית  במעשר 

יחיד שמיה כיבוש".

והנה, בהגדרת "כיבוש יחיד" מצינו ב' 
שיטות:

"כיבוש  ד"ה  ב  )ח,  רש"י  שיטת  א. 
יחיד(: "דדוד, שלא היו כל ישראל ביחד 
כולם  שהיו  יהושע  בכבוש  שהיו  כדרך 
חלוקה  קודם  ישראל  כל  לצורך  וכבשוה 
אבל דוד לא כבש אלא לצורכו". כלומר, 
)ב(  כולם"  "שהיו  )א(  פרטים:  ב'  שצ"ל 
"וכבשוה לצורך כל ישראל". היינו, שבכל 

פרטי הכיבוש, צ"ל עבור כלל ישראל.

וכתב  רש"י  דברי  הביא  ובתוס'  ב. 
 .  . מפרש  "בספרי  יחיד"(:  "כיבוש  )ד"ה 
א''י  כל  עדיין  היתה  שלא  לפי  דמשמע 
לפלטורא  סמוך  התם,  כדאמר  כבושה, 
שהיה  יבוסי  פירוש:  הורשת.  לא  שלך 
סמוך לירושלים ואתה הולך וכובש ארם 
א''י  שכל  אחר  אבל  צובה.  וארם  נהרים 
כבשוהו דריש התם מדכתיב )דברים יא( 
וגו'  רגלכם  כף  תדרוך  אשר  מקום  כל 
שכל מה שהיו כובשים מחו''ל היה קדוש 
ואפילו יחיד". כלומר, שצ"ל הכיבוש ע"פ 
סדר, ראשית לכבוש את כל ארץ ישראל, 
ניתן להמשיך בכבישת ארצות  ולאחמ"כ 
נוספות, שייחשבו לארץ ישראל ויתקדשו 

בקדושתה4.

התוס',  כדברי  ג"כ  כתב  והרמב"ם 
מה  "מפני  ה"ג:  פ"א,  תרומות,  בהלכות 
אותם  שכבש  מפני  א"י  ממעלת  ירדו 
בה  נשאר  אלא  א"י  כל  שיכבוש  קודם 

א(,  )כא,  ע"ז  במס'  התוס'  לדברי  ומתאים   )4
שכתב: "לכך נראה כל שאין לו רשות לכבש נקרא 
חו"ל דכל זמן שלא כבש כל א"י לא היה לו רשות 
לכבוש חוצה לארץ והכי איתא בספרי פרשת עקב 
כשכבש דוד ארם נהרים וארם צובה אמר לו הקב''ה 
ומכבש  הולך  ואתה  כבשת  לא  שלך  לפלטין  סמוך 
ירושלים  יושב  היבוסי  ואת  שנאמר  לארץ  חוצה 
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משבעה עממים, ואילו תפס כל ארץ כנען 
אחרות  ארצות  כבש  ואח"כ  לגבולותיה 
היה כיבושו כולו כא"י לכל דבר, והארצות 

שכבש דוד הן הנקראין סוריא"5.

לסיכום: רש"י ס"ל שצ"ל שלימות עם 
ישראל בכיבוש, וזהו החסרון שהיה אצל 
סובר  תוס'  ואילו  "לצורכו".  דוד, שכבש 
היה  לא  זה  שפרט  א"י,  שלימות  שצ"ל 
שעיכב  הפרט  וזהו  בכיבושו,  דוד  אצל 

בהגדרת סוריא ככיבוש יחיד.

ב
מהספרי  התוס'  שהביא  מה  והנה 
א''י  כל  עדיין  היתה  שלא  "לפי  אשר   -
סמוך  שהיה  יבוסי  פירוש   .  . כבושה 
לירושלים ואתה הולך וכובש ארם נהרים 
כבשוהו  א''י  צובה אבל אחר שכל  וארם 
דריש התם מדכתיב )דברים יא( כל מקום 
אשר תדרוך כף רגלכם וגו' שכל מה שהיו 
יחיד"  כובשים מחו''ל היה קדוש ואפילו 
נחשב  סוריא  שכיבוש  דזה  פירושו,   -
סוריא  דכיבוש  משום  הוא  יחיד  לכיבוש 

היה קודם כיבוש כל הארץ לגבולותיה.

והנה יל"ע בזה, דלכאורה יש להקשות, 
ובהקדים סדר העניינים המופיעים בנ"ך:

דוד  שנה  שלשים  "בן  דכתיב6: 
מלך  מלך: בחברון  שנה  ארבעים  במלכו 
חדשים  וששה  שנים  שבע  יהודה  על 

על  שנה  ושלש  שלשים  מלך  ובירושלם 
ואנשיו  המלך  ויהודה: וילך  ישראל  כל 
ויאמר  הארץ  יושב  היבסי  אל  ירושלם 
לדוד לאמר לא תבוא הנה כי אם הסירך 
דוד  יבוא  לא  לאמר  והפסחים  העורים 
וילכד דוד את מצדת ציון היא עיר  הנה: 
עיר  לה  ויקרא  במצדה  דוד  . וישב  דוד . 
 . וביתה  המלוא  מן  סביב  דוד  ויבן  דוד 
לו  הניח  וה'  בביתו  המלך  ישב  כי  . ויהי 
ויך  כן  אחרי  ויהי   .  . איביו  מכל  מסביב 
את  דוד  ויקח  ויכניעם  פלשתים  דוד את 
. ויך דוד את  מתג האמה מיד פלשתים . 
הדדעזר בן רחב מלך צובה . . ותבא ארם 
ויך  צובה  מלך  להדדעזר  לעזר  דמשק 
דוד בארם עשרים ושנים אלף איש: וישם 
דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד 
לעבדים נושאי מנחה וישע ה' את דוד בכל 
אשר הלך . . ויעש דוד שם בשבו מהכותו 

את ארם בגיא מלח שמונה עשר אלף".

דברי  לכאורה  מובנים  אין  ולפי"ז 
התוס' שדוד כבש את סוריא טרם כיבוש 
שדוד  משמע  והרי  שבירושלים,  היבוסי 
כבש את סוריא לאחר שכבש את ירושלים.

קכב(  )עמ'  לועז  מעם  בילקוט  והנה 
"בידוע  וזה"ל:  עדן'7,  ה'נחל  דברי  הביא 
עממין  שבע  להוריש  היה  שחובה  הדבר 
מא"י. והנה דוד כבש היבוסי ולא הורישם, 
ממנו  וקנה  שם  דר  היבוסי  ארונה  שהרי 
ז' מצות  לא שמר  וארונה  המזבח,  מקום 
וזהו  מהירושלמי,  שמוכח  כמו  נח,  בני 

וגו'".
וראה  רבות  האריכו  הרמב"ם  בשיטת  הנה   )5
ה"ב,  פ"א  תרומות  הלכות  מלכו'  'ישועות  ספר 

שהאריך בזה.
6( הפסוקים המצוטטים להלן הינם: שמואל ב, 

פ"ה – ד-ז, ט; פ"ז – א; פ"ח – א, ג, ה-ו, יג.
וילנא,   - 7( והוא שם, נחל עדן, רפאל גארדאן 

תרנ"ז, נט, א.
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שאמרו חז"ל א"ל הקב"ה סמוך לפלטרין 
שלך לא הורשת, לא נאמר לא כבשת אלא 

לא הורשת כנ"ל"8.

כאן,  בתוס'  ג"כ  לבאר  ניתן  ועפ"ז 
ירושלים ולאחריה  שאמנם דוד כבש את 
הוריש  לא  שדוד  אלא  סוריא,  את  כבש 
את העם היבוסי לפני שכבש את סוריא, 

והדברים מתיישבים.

ג
בדברי  כן  לפרש  גדול  דוחק  איברא, 
היתה  שלא  "לפי  כתב  דתוס'  התוס', 
עדיין כל א''י כבושה כדאמר התם סמוך 
פירוש   - הורשת  לא  שלך  לפלטורא 
וממה  לירושלים".  סמוך  שהיה  יבוסי 
שנוקט בלשונו "שלא היתה עדיין כל א"י 
הדברים  פירוש  שאין  משמע  כבושה", 

שהיה חסר רק בהורשה של חלק מסוים,

בהורשה  חסר  אם  אף  ואדרבה, 
ישראל  ארץ  בכל  קיימת  אך  הכללית 
שליטה וכיבוש )חלקי עכ"פ(, לא מסתבר 
תימנע  הורשה,  כאן  ואין  שהיות  לומר 
א"י,  להרחבת  נוספים  שטחים  כבישת 

בארץ  הכללי  השלטון  למרות  וזאת 
ישראל, כנ"ל9.

דברי  את  תירץ  הלל'10  'רבינו  והנה 
וילכוד  "בפסוק  באו"א,  בפשטות  התוס' 
דוד, אבל  עיר  היא  ציון  דוד את מצודת 
לשאר ארץ יבוסי דהות סמוך לירושלים 
לא כבש וכבש לארם נהרים וארם צובה. 
ארץ  לשאר  כבש  דלא  הוא  דהכי  תדע 
הוה  דהא  לירושלים,  סמוך  דהוה  יבוסי 
סמוך לירושלים גורן ארונה היבוסי דהוה 

8( להבנה זו, שאין לחלק בין הכיבוש להורשה 
בשיטת תוס', ניתן למצוא סימוכין ג"כ ב'אור ישועה' 
)מסכתין על אתר )הובא בילקוט מפרשים )הוצאת 
יבוסי שהיה סמוך  "כיבוש  ד"ה  ז(,  עמ'  והדר(  עוז 
ששמו  מחוז  בירושלים  "שהיה  דכתב:  לירושלים"( 
יבוסי והיו גרים בה פלשתים מנכדי אבימלך ולהם 
אבימלך  נכד  מת  שכבר  דוד  כשמלך   .. חזק  מגדל 
סוריא  שאת  מתוס'  ומשמע  והורישם,  לשם  עלה 
כבש קודם שכבש את היבוסי". דלשונו משמע שאין 
חילוק בין הורשה לכיבוש, והם מהווים עניין אחד.

 )89 עמ'  )ח"ל,  בלקו"ש  דהנה  קשה,  ועוד   )9
מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שבכללות א"י צריכה להיות 
כבושה ונשלטת בידי עם ישראל, ולא להימצא בידי 
להחזיק  יכולים  יחידים  בפרטות  משא"כ  זר,  עם 

בשטחי א"י, וזלה"ק:
מכח  ליכנס  לדוד  הניחו  לא  היבוס  שבני  "דזה 
בזה  שהרי  כדין,  שלא  הי'  אברהם  שבועת  ברית 
הארץ  על  בנ"י  של  הכללית  לבעלות  התנגדו 
שהבעלות  גם  נכלל  אברהם  שבשבועת  )בטעותם 
לו  ומותר  בידיהם(,  היא  היבוס  עיר  על  הכללית 

לדוד להלחם עמהם וללכוד העיר.
שעליהם  הגלולים  להסיר  דוד  צוה  זה  ומטעם 
השתמשו  היבוס  שבני  מאחר   — השבועה  כתובה 

בשבועה זו שלא כדין.
דוד  גופא מובן, דגם לאחרי שלכד  אמנם, מזה 
כי  השבועה,  עי"ז  בטלה  לא  עדיין  היבוס  עיר  את 
לכידתו את העיר היתה רק מדין כיבוש מלך, כדי 
נוגע  זה  ואין  הכללית(,  )בעלות  עליהם  לשלוט 
"כי  הפרטית  הבעלות  מהם  תלקח  שלא  להשבועה 

אם ברצונם";
הבעלות  מכח  להורישם  יכול  שהי'  אף  ולכן, 
מקום  ובפרט  כו'(,  גדר  פורץ  מלך  )ע"ד  הכללית 
המקדש שנצרך לכלל ישראל — מ"מ, כדי לצאת ידי 
השבועה, "קנה את עיר היבוסי לישראל בכתב עולם 

לאחוזת עולם"". עכלה"ק.
מגדולי  קדמון  גאון  פירוש  עם  ספרי,   )10
יון,  מארץ  אליקים  ב"ר  הלל  רבינו  הראשונים 

ירושלים, תש"ח, עמ' לד.
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מיניה  הגורן  למקום  וזבניה  יבוסי  למלך 
שמואל  ס'  בסוף  כדכתיב  מזבח  ובנה 
"ויקן דוד את הגורן וכו'" אבל שאר ארץ 

יבוס לא".

כבש  שדוד  הוא,  כן  דאמנם  כלומר, 
בתחילה את ירושלים, ורק לאחמ"כ הוא 
חסר  היה  שעדיין  אלא  סוריא,  את  כבש 
בכיבוש של כל ארץ ישראל, היות ועדיין 
ויישובים  מחוזות  היו  לירושלים  בסמוך 

שיד דוד לא שלטה בהם.

"סמוך  הל'  יומתק  זה  ביאור  ולפי 
לפלטורא שלך לא הורשת", כלומר שדוד 
אך  שלך",  "פלטורא  ירושלים,  את  כבש 
עדיין נותר מהיבוסי שלא היה בשליטתו, 
ולא  שלך",  לפלטורא  "סמוך  שהיה 

בירושלים עצמה.

את  כבש  שדוד  פשוט  וודאי  ולפ"ז 
ירושלים לפני שכבש את סוריא, אך עדיין 
היות והיה חסר כיבוש בסמוך לירושלים, 
סוריא  דין  ע"כ  סוריא,  את  שכבש  בעת 

אינו כא"י לגמרי.

ד
את  כך  להעמיד  קשה  עדיין  אך 
סדר  שמצד  שמצינו  משום  הדברים, 
שבירושלים,  היבוסי  את  כבש  הדברים 
שם  כותבים  ו(  )ה,  אתר  על  והמפרשים 

בזהות היבוסי,

היבוסי"(:  "אל  )ד"ה  כתב  דרש"י 
יכלו  לא  ירושלים  יושב  היבוסי  "ואת 
רבי  אמר  ותניא  להורישם,  יהודה  יושבי 
היו  היו, אלא שלא  יכולין  לוי  בן  יהושע 
רשאין", הנה מהא דרש"י כתב "את היבוס 

היבוסי  שהעם  משמע  ירושלים"  יושב 
רק  ולא  נוספים  במקומות  מיושב  היה 
שבירושלים  היבוסי  את  ורק  בירושלים, 
לא יכלו להוריש בכניסתם לארץ, משא"כ 
שאר העם היבוסי שאינם מנכדי אבימלך 
א"כ  ומובן  לארץ.  בכניסתם  כבר  כבשו 
ביבוסי  קאי  בכתובים  המדובר  שהיבוסי 

שישב בירושלים.

כתב  ציון  במצודת  הנה  מזו,  ויתירה 
)ד"ה "היבוסי"(: "שם אומה, ישבו במחוז 
משמע  דמכאן  בירושלים",  עצמו  בפני 
שהיבוסי היה מיושב רק במקום א', וא"כ 
דווקא,  בירושלים  קאי   - דוד  דכבש  הא 
במצדה",  דוד  ד"וישב  מהא  גם  כדמוכח 
המקדש  בית  את  לבנות  שחשב  ועד 

)כמסופר שם בפ"ז(.

וא"כ אין לומר כן, משום שדוד כבש 
את כל היבוסי, כדמוכח לעיל שהיבוסיים 
שכבש דוד אלו היבוסי שבירושלים, וא"כ 
את  אף  כולל  וזהו  כבוש,  היה  היבוסי 

היבוסי שב"סמוך לפלטורא שלך".

ה
ס"ל  שהתוס'  לומר  שיש  אלא, 
הינה  כיבוש,  של  המושלמת  שההגדרה 
כאשר הכיבוש כולל בתוכו את ההורשה 
רוצה  היה  דוד  אילו  כלומר:  המושלמת. 
ישראל,  כארץ  סוריא  את שטחי  להכליל 
היה לו לסיים את כל פרטי הכיבוש, עד 
ע"י  אם  בין  לנכבש,  כלל  מציאות  שאין 
ע"י  שמא  או  מציאותו,  והכרתת  הריגתו 
זמן  וכל  דב"נ.  מצוות  ז'  ע"ע  שמקבל 
שישנה כאן מציאות הנכבש, ועדיין אינו 
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מקבל את עול ישראל, עדיין קיימת כאן 
מציאותו שמונעת את השלימות של ארץ 
ישראל, שהרי עדיין יש מי שמערער על 

חזקתה.

וניתן להוכיח כן משיחת כ"ק אדמו"ר 
מה"מ שליט"א, וזלה"ק11:

לדוד  הניחו  לא  היבוס  שבני  "דזה 
ליכנס מכח ברית שבועת אברהם הי' שלא 
כדין, שהרי בזה התנגדו לבעלות הכללית 
)בטעותם שבשבועת  הארץ  על  בנ"י  של 
על  הכללית  שהבעלות  גם  נכלל  אברהם 
עיר היבוס היא בידיהם(, ומותר לו לדוד 

להלחם עמהם וללכוד העיר.

הגלולים  להסיר  דוד  צוה  זה  ומטעם 
שעליהם כתובה השבועה — מאחר שבני 

היבוס השתמשו בשבועה זו שלא כדין.

לאחרי  דגם  מובן,  גופא  מזה  אמנם, 
שלכד דוד את עיר היבוס עדיין לא בטלה 
עי"ז השבועה, כי לכידתו את העיר היתה 
רק מדין כיבוש מלך, כדי לשלוט עליהם 
)בעלות הכללית(, ואין זה נוגע להשבועה 
"כי  הפרטית  הבעלות  מהם  תלקח  שלא 

אם ברצונם";

מכח  להורישם  יכול  שהי'  אף  ולכן, 
גדר  פורץ  מלך  )ע"ד  הכללית  הבעלות 
כו'(, ובפרט מקום המקדש שנצרך לכלל 
ידי השבועה,  ישראל — מ"מ, כדי לצאת 
בכתב  לישראל  היבוסי  עיר  את  "קנה 

עולם לאחוזת עולם"". עכלה"ק.

ישנה  שכאשר  בפשטות  מובן  דמכאן 
התנגדות לשליטת ישראל, "שבני היבוס 

בזה  שהרי   .. ליכנס  לדוד  הניחו  לא 
על  בנ"י  של  הכללית  לבעלות  התנגדו 
שבועת  ועודנה  שישנה  ואע"פ  הארץ", 
הוא  שנכבש  שהשטח  היות  אברהם, 
 — ישראל  לכלל  שנצרך  המקדש  "מקום 
את  "קנה  השבועה,  ידי  לצאת  כדי  מ"מ, 
עיר היבוסי לישראל בכתב עולם לאחוזת 
כאן  להיות  צריכה  הייתה  ולכן  עולם"", 

הורשה מוחלטת, שאין עליה עוררין.

כיבוש  הגדרת  פשוטות:  ובמילים 
היא  הכיבוש  פעולת  כאשר  ורק  אך  היא 
הורשת  לאחר  כלומר,  לגמרי,  מושלמת 

הנכבש לגמרי.

ועפ"ז מובנת שיטת התוס', דזה שלא 
מחשיב את דיני סוריא כדין א"י )לגמרי( 
הוא מפני שהכיבוש של היבוסי לא היה 
לגמרי,  כבש  ולא  היות  כלומר,  שלם. 
שלא ביטל לגמרי מציאות הרע שתתבטל 
מצד  ערעור  היה  שעדיין  לטוב,  ותהפך 
נחשב הדבר שסיים  ולכן לא  היבוס,  בני 

את כיבוש א"י.

לפלטורא  "סמוך  הל'  להמתיק  ויש 
"סמוך  דהכוונה  הורשת",  לא  שלך 
כל  את  בררת  שלא  היינו  לפלטורא", 
בעבודת  אף  וכ"ה  בתכלית,  הקליפה 
עצמו,  עם  האדם  עובד  שראשית  האדם, 

ורק לאחמ"כ משתדל בבירור הזולת12.

עדן',  ה'נחל  תירוץ  אף  יובן  זה  וע"פ 
שכתב שלתוס' כיבוש כולל את ההורשה, 
בעת  דוד  אצל  כן  היה  שלא  והיות 
את  הוריש  לא  שעדיין  בסוריא  מלחמתו 

12( וראה ג"כ לקו"א פכ"ח.11( לקו"ש ח"ל עמ' 89.
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התבררה,  לא  שהקליפה  דהיינו  היבוסי, 
לכן לשיטתו סוריא לא תחשב כא"י.

וא"כ נמצא לשיטת תוס' מכל האמור, 
שדוד אכן כבש את ירושלים לפני כיבוש 
סוריא, אלא שלא הייתה שלימות הכיבוש, 

מכיוון ש"לא הורשת".

וסימוכין להבנה זו ניתן למצוא בדברי 
וכבש  חזר  "אלא  שכתב:  הרא"ש,  תוס' 
ארם נהרים וארם צובה ואת היבוסי סמוך 
לפלטרין  סמוך  הוריש,  לא  לירושלים 
שלך לא הורשת היאך אתה חוזר ומכבש 
מהא  ומשמע  צובה".  וארם  נהרים  ארם 
לא  לירושלים  סמוך  היבוסי  "ואת  דכתב 
הוריש" דאין חילוק בין כיבוש להורשה, 
לא  כיבוש  שהגדרת  א',  עניין  שהם  אלא 
ההורשה,  שהייתה  לאחר  אלא  כ"א  חלה 
ע"י  לטוב,  הפיכתם  או  לגמרי,  ביטולם 

שמירת הז' מצוות דבני נח.

ו
ויש להתאים זאת עם הדרגא המובאת 
ובהקדים  ה'אתהפכא',  דרגת  בחסידות, 
תשט"ו13(  לגני'  ב'באתי  המבואר  )ע"פ 
האדם  בהתעסקות  )כלליות(  דרגות  ב' 

במלחמה עם הרע:

הוא   - הרע  עם  במלחמה  הא'  אופן 
העבודה באופן של אתכפיא, שמהתגברות 
הסט"א  שכופה  פועל  אינו  הרע  הטוב, 

מובן  אך  בפועל,  במציאות  תהיה  שלא 
עדיין  והרע  לגמרי,  מבטלה  שאינה 
וזהו בדומה לעבודה של  נשאר בתוקפו. 
יהיה  שלא  המחדו"מ  על  ששומר  בינוני, 
הקיים  הרע  מבטל  אינו  אך  פסול,  בהם 
אצלו  עדיין בהעלם, וע"כ שרוי במלחמה 

תמידית עם הרע, שאינו יכול לבטלו.

דאתהפכא,  ההנהגה  הוא   - הב'  אופן 
הרע  מציאות  שמבטל  בלבד  זו  שלא 
הרע  את  מחליש  שהוא  אלא  בפועל, 
שמתהפך  עילוי  בו  ונפעל  הוא  במקומו 
בהתאם  שזהו  טוב.  בעצמו  ונעשה 
שכל  בעצמו  שפעל  צדיק,  של  לעבודתו 
כוחותיו יהיו לקדושה, ולא נשאר בו כלל 

מציאות של רע.

את  שמגדיר  התוס',  דשיטת  וי"ל 
שהכיבוש  היינו,  סופי,  ככיבוש  הכיבוש 
שלא  עד  הורשה,  והן  כיבוש  הן  יכלול 
תהא מציאות של מנגד כלל. דזהו כנ"ל, 
שהרע  ה'אתהפכא',  דרגת  עם  מתאים 
ע"י  ומתהפך  כלל,  קיים  אינו  עצמו 
ההורשה, היינו ע"י קיום ז' מצוות, או ע"י 

הריגתו, שממיתו.

לדרגת  מקבילה  דהמתתו  היינו, 
הרע,  מציאות  את  המבטלת  ה'אתהפכא' 
יצ"ט  צדיקים  "ארז"ל  בתניא14,  כמובא 
לו  שאין  בקרבי  חלל  ולבי  שנא'  שופטן 
הריגת  שישנה  בתענית",  הרגו  כי  יצה"ר 

וכיליון הרע.

13( סה"מ תורת מנחם תשט"ו עמ' 214. הדברים 
מתבארים בריבוי מקומות בדא"ח, החל מס' התניא 
אופני  להרחבת  הרבי.  בתורת  וכלה  ועוד(,  )פ"א 
העבודה של בינוני וצדיק ראה ד"ה "וישלח יהושע" 

14( פ"א.– סה"מ מלוקט, ח"ב עמ' שיא ואילך.
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 בענין כיבוש סוריא ע"י
דוד המלך

הת' לוי יצחק הלוי הורביץ

"ת"ר:  א(  ח,  )גיטין  בגמרא  איתא 
לארץ  סוריא  שוותה  דרכים  בשלשה 
ישראל, ובשלשה לחו"ל . . א. עפרה טמא 
כמוכר  לסוריא  עבדו  והמוכר  ב.  כחו"ל, 
כמביא  מסוריא  גט  והמביא  ג.  בחו"ל, 
מחו"ל. ובשלשה לא"י: א. חייבת במעשר 
לה  ליכנס  והרוצה  ב.  כא"י,  ובשביעי' 
בסוריא  שדה  והקונה  ג.  נכנס,  בטהרה 
וממשיכה  ירושלים".  בפרוארי  כקונה 

הגמ' ודנה בדינים אלו.

במעשר  ש"חייבת  הדין  גבי  והנה 
ובשביעית כא"י" מבארת הגמ' את הטעם 
לזה, שזהו משום שהתנא "קסבר - כיבוש 
יחיד שמיה כיבוש", וע"כ חלה על קרקע 
זו קדושת א"י וחלים עליה כל שאר דיני 

א"י.

אך עפ"ז יש להבין, דהרי כיון שתנא 
כיבוש"  שמיה  יחיד  ש"כיבוש  סובר  זה 
טעמא  מאי  ממש,  כא"י  היא  וסוריא 
ד"בשלשה דרכים שוותה . . לחו"ל" ורק 

"בשלשה דרכים שוותה . . לא"י".

והנה, רש"י על אתר מתייחס לשאלה 
זו וגבי "עפרה טמא" כתב "שגזרו עליה. 
ואף על גב דסבירא ליה להאי תנא 'כיבוש 
"חייבת  כדקתני  כיבוש'  שמיה  יחיד 

במעשר", אפילו הכי גזור עליה".

שזהו  כתב  מסוריא"  גט  "המביא  וגבי 
שכיחי  דלא  לארץ,  בחוצה  "כמביא 

שיירתא".

ונ"ל לבאר בלשון רש"י, די"ל שכאשר 
דוד המלך כבש את סוריא הוא כבש רק 
את הקרקע ותפס שליטה על המקום, אך 
לא התישבו שם יהודים, אלא השאיר את 

הגויים שהיו שם בכדי שיעלו לו מס.

ולכן לגבי דינים הקשורים בקרקע א"י 
– נחשבת סוריא כא"י. ומכיון שכן חייבת 
אליה  להכנס  והרוצה  ומעשר,  בשביעית 
כקונה  שדה  בה  והקונה  בטהרה,  נכנס 
התלויים  דינים  שאלו  ירושלים,  בפרוורי 

בקרקע, וקרקע סוריא כא"י.

משא"כ לגבי דינים הקשורים לתושבים 
נחשבת   – גויים  שהם  זו  בקרקע  הדרים 
סוריא כחו"ל. וממילא, אדם המוכר עבדו 
לסוריא יוצא העבד לחירות מכיון שאנשי 
לעבד  יאפשרו  שלא  גויים  הינם  המקום 
מן  שמפקיעו  ומכיון  המצוות  את  לקיים 

המצוות יוצא העבד לחירות.

צריך  מסוריא  המגיע  גט  לגבי  וכן 
שכיחי  ש"לא  מכיון  ובפ"נ",  "בפ"נ  לומר 
מסוריא  המגיעים  יהודים  של  שיירתא" 

לא"י.

והא דעפרה טמא, הוא משום דגזרינן 
טומאה משום הגויים הדרים שם )שגזרו 
בהם טומאה( שמטמאין עפרה, או משום 
הפני  וכמ"ש  בה,  המוחזקים  הגויים  מתי 
יהושע )ד"ה "אבל סוריא על גושה"(, "דמה 
שגזרו טומאה על גושה דארץ העמים . . 
משום מתי מבול והרוגי נבוכדנצר, אבל 
)כדמפיק  המבול  ירד  לא  ישראל  בארץ 
ופנינהו  הוו  נבוכדנצר  והרוגי  מקרא(, 
וא"כ,  בטהרות.  עסוקין  שהיו  משום 
דודאי  טומאה  האי  שייכא  נמי  בסוריא 
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ירד המבול שם, והרוגי נבוכדנצר נמי לא 
פנינהו וכו'"15.

- ח ע"ב -

'פלגינן דיבורא' בעדות העבד

הת' מנחם מענדל הלוי לוי

עבד  "ת"ר:  ב(  ח,  )גיטין  בגמ'  איתא 
ונכסיי  עצמך  בו  וכתוב  גיטו,  שהביא 
קנה.  לא  נכסים  קנה,  עצמו   – לך  קנויין 

איבעיא להו: כל נכסיי קנויין לך, מהו"?

ופירש"י "מי אמרינן עצמך ונכסיי תרי 
דבחד  כיון  נכסיי,  כל  אבל  נינהו,  דבורי 
ומתנת  עצמו  שחרור  ליה  אתו  דיבורא 
כל  הכותב  לקמן  לן  כדקיימא  נכסים, 
בכלל  שהוא  חורין  בן  יצא  לעבדו  נכסיו 
מהימן  אהאי  מהימן  אי  הילכך  נכסים, 
דלמא  או   - דיבורא  פלגינן  דלא  אהאי 

פלגינן".

יהיה  מה  מסתפקת  הגמ'  כלומר, 
והנכסים  העבד  את  שכלל  במקרה  הדין 
האם  נכסיי"(,  "כל  )שכתב  אחד  בדיבור 
לענין  כמקויים  השטר  שיחשב  נאמר 
השחרור אך לא לענין הקנאת הנכסים - 
ע"ד מקרה שכתב בשטר "עצמך ונכסיי", 
"עצמך  שכתב  במקרה  שרק  שנאמר  או 
ונכסיי" ניתן לחלק בין השחרור להקנאה 
דיבורים  בשני  בשטר  שמוזכרים  מאחר 
נפרדים, אך אם כתב "כל נכסיי" לא ניתן 
בדיבור  שמוזכרים  מאחר  ביניהם  לחלק 

אהאי".  מהימן  אהאי  מהימן  "ואי  אחד 
או  דיבורא'  'פלגינן  האם   – הגמ'  ובלשון 

'לא פלגינן דיבורא'.

והנה לכאורה ממ"ש רש"י "ואי מהימן 
הגמ'  דספק  משמע  אהאי"  מהימן  אהאי 
שמעיד  העבד  בעדות  הוא  פלגינן  האם 
פלגינן  האם  )ולא  ובפ"נ"  "בפ"נ  בפנינו 

במ"ש בגוף השטר – "כל נכסיי"(.

אך לפי"ז קשה דאפילו במקרה שכתב 
ונכסיי"(,  )"עצמך  שונים  דיבורים  בשני 
הרי דיבור העבד הוא דיבור אחד )"בפ"נ 
הקנאת  ועל  העבד  שחרור  על  ובפ"נ"( 
זה  באופן  גם  לנו להסתפק  ויש  הנכסים, 
אם פלגינן דיבורא אם לאו, ומדוע פשוט 
בברייתא(  מ"ש  )לפי  זה  באופן  יותר 

מאשר באופן ד"כל נכסיי". 

ויש לבאר זאת, דכאשר שמעיד בפ"נ 
שהחתימות  רק  שמעיד  הפי'  אין  ובפ"נ 
ונחתם  נכתב  זה  ששטר  אלא  אמיתיות, 
דברי  כל  על  מעיד  כאילו  ונחשב  לפניו 
 - ובפ"נ  בפ"נ  כשמעיד  ובנדו"ד  השטר, 
"עצמך  לו  כתב  שהאדון  ע"כ  מעיד  ה"ה 
מסתפקת  זו  ובעדות  לך",  קנויין  ונכסיי 

הגמ' האם פלגינן דיבורא אם לאו.

דכשכתב  דלעיל,  קושיא  תובן  ועפ"ז 
תרי  הרי  לך"  קנויין  ונכסיי  "עצמך 
דיבורא, אך  ולכו"ע פלגינן  נינהו  דיבורי 
כשכתב לו "כל נכסיי" דחד דיבורא הוא, 
מסתפקת הגמ' האם אמרינן דלא פלגינן 
אהאי"  אהאי מהימן  ו"אי מהימן  דיבורא 

או דלמא לא פלגינן דיבורא, וק"ל.

גבי  א(  )ב,  "ואשקלון"  ד"ה  בתוס'  ועיין   )15
המוכר עבדו לחלק עכו שבא"י.
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- ט ע"א -

"אם יש עליו עדים יתקיים 
בחותמיו"

הת' מאיר נוטיק

ממדינת  גט  "המביא  א(:  )ט,  מתני' 
אם   – ובפ"נ  בפ"נ  לומר  יכול  ואינו  הים 
יש עליו עדים יתקיים בחותמיו". ומבאר 
כרתי,  מסירה  עדי  "דקיי"ל  התויו"ט, 
הוא,  כן  לפרש  וההכרח  הר"ב".  כדפי' 
דאם לא אתי כר"א דעדי מסירה כרתי, יש 
יש עליו  "אם  להבין מהו פירוש התיבות 
עדים", דהרי כל גט צ"ל חתום ע"י עדים? 
כרתי,  דעדי מסירה  ר"א  משא"כ לשיטת 

אתי שפיר דא"צ חתימת העדים.

הגמרא  דנה  ג(  )דף  לעיל  והנה, 
דבעי  דמשנתנו  תנא  מאן  רבה(  )בשיטת 
לשמה,  חתימה  ובעי  לשמה  כתיבה 
ומסיקה )שם ד, א(: א. "רבי אלעזר היא, 
היכא   – חתימה  אלעזר  רבי  בעי  לא  וכי 
 – עדים  דאיכא  היכא  כלל,  עדים  דליכא 
בעי". ב. "רב אשי אמר: הא מני ר' יהודה 
שתהא  עד  פוסל,  יהודה  ר'  דתנן:  היא, 

כתיבתו וחתימתו בתלוש".

אינו  התויו"ט  הסבר  לפי  ולכאורה, 
מובן, דהרי יכולה היתה הגמ' להביא ראי' 
שהובאה  מהמשנה  אלעזר  כר'  שמתני' 
להסביר  מוכרחים  כאמור  שם  לעיל, 
הגמ'  יכלה  וא"כ  כר"א,  היא  שהמשנה 
לכתוב "דיקא נמי דקתני בסמוך "אם יש 

עליו עדים"" או כיו"ב.

דאם  אשי,  רב  לשיטת  יוקשה  ויותר 

יתפרשו  כיצד  יהודה,  כר'  היא  משנתנו 
התיבות "אם יש עליו עדים"?

ואוי"ל, שהתיבות "אם יש עליו עדים", 
הגט  על  החתומים  העדים  על  קאי  לא 
העדים  על  אלא  התויו"ט(,  )כפי'  עצמו 
את  שיזהו  ע"י  הגט  את  לקיים  שבאים 
התיבות  ופירוש  וכדו'.  העדים  חתימות 
בחותמיו"  יתקיים  עדים  עליו  יש  "אם 
)"עליו"(  הגט  ענין  על  יש  אם  הוא: 
כ"א  גופא,  בשטר  )לא  שיקיימוהו  עדים 
עדים אחרים היכולים לקיים את הגט( – 

"יתקיים בחותמיו".

מתאימות  זה  פירוש  לפי  ]ואדרבה, 
דאם  בחותמיו".  "יתקיים  התיבות  יותר 
הפירוש ב"אם יש עליו עדים" הוא העדים 
יותר  מתאים  לכאורה  הי'  החתומים, 
הלשון "אם יש עליו עדים יתקיים בהם", 
שה"עדים"  משמע  הלשון  ומפשטות 
נפרדים,  דברים  שני  הם  וה"חותמיו" 

כמבואר לעיל[.

ובגלל האפשרות לפירוש זה במשנה, 
לא הביאה הגמ' ראי' מהמשנה לקמן לזה 
מוכחת  ראי'  אינה  כי  כר"א",  ש"מתני' 
שאין צורך בעדי חתימה. וא"ש דברי רב 

אשי שמסביר את המשנה כר"י.

 ביאור הצורך
"להתירו בבת חורין"

הת' שניאור זלמן הכהן כהן

א
איתא במתניתין )ריש גיטין(: "המביא 
בפני  שיאמר  צריך  הים,  ממדינת  גט 
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גיטי  אחד  א(  )ט,   .  . נחתם  ובפני  נכתב 
למוליך  שוו  עבדים  שחרורי  ואחד  נשים 

ולמביא".

לע"א  להאמין  חכמים  שתקנו  והיינו, 
דחיישינן  אף   - כשר  שהגט  שאומר 

למזוייף וכו'.

והקשו התוס' )ט, א ד"ה "שוו למוליך 
משום  הוי  באשה  "בשלמא  ולמביא"(: 
דאי   – יש  עיגון  מה  בעבד  אבל  עיגונא 
לא   - ובשפחה  חורין  בבת  דאסור  משום 
שהביא  זה  גט  לעבד  שליח  האי  ליתביה 
ותירצו,  בשפחה".  יאסר  ולא  ממד"ה 
"דחשוב עיגון הא דאסור בבת חורין ומה 

שאינו מתחייב במצות".

התוס'  דברי  ביאור  צריכים  ולכאורה 
דיש עיגון במה ש"אסור בבת חורין" – מה 
חורין אם  לו בת  יש בכך שאסורה  עיגון 
מותר בשפחה, וכן צ"ב מדוע כתבו דוקא 

"בת חורין" ולא ישראלית.

ב
א(:  סב,  )יבמות  בגמ'  איתא  והנה, 
עובד  בהיותו  בנים  לו  היו  "איתמר: 
כוכבים ונתגייר, ר' יוחנן אמר: קיים פריה 
פריה  קיים  לא  אמר:  לקיש  וריש  ורביה, 

ורביה"16.

שנתגייר  שגר  דמה  איתא,  שם  ובגמ' 
קיים מצות פריה ורביה הוא מטעם דבני 
ומה  נינהו",  ורביה  פריה  בני  "נמי  נח 

מטעם  הוא  קיים  לא  שנשתחרר  שעבד 
ד"עבד אין לו חייס".

חייבים  עבדים  דאף  משמע,  ומזה 
יד"ח  יוצאים  אינם  אך  פו"ר17,  במצות 
שאינם  כיון  להם  שנולדים  בילדים 
יכולים  אינם  וממילא  אחריהם;  מיוחסים 
מאחר  עבדים  בעודם  זו  מצוה  לקיים 

ד"ארי' הוא דרביע עלי'".

ועפ"ז היה אפשר לבאר סברת התוס' 
הנ"ל דיש עיגון בעבד כי רוצים "להתירו 
לקיים  לו  – דרוצים לאפשר  חורין"  בבת 
נמי מה שכתב  ועפ"ז את"ש  מצות פו"ר, 
סתם "בת חורין" ולא ישראלית – כי לענין 
זה של פו"ר יכול להתחתן עם גויה ג"כ, 
אך כיון שבשעה שמשתחרר ה"ה ישראל 
)בת  עם  דוקא  שיתחתן  פשיטא  גמור 

חורין( ישראלית.

האופן  דהרי  צ"ע,  עדיין  לכאורה  אך 
הב' בתוס' הנ"ל הוא מצד "שאינו מתחייב 
בבת  ד"להתירו  הטעם  ואם  במצות", 
חורין" הוא גם מצוה – ה"ה נכלל בתירוץ 
ד"להתירו  בתירוץ  החידוש  ומהו  הב' 

בבת חורין"?

בשאר  ד"לחייבו  לחלק,  יש  ואולי 
שאינו  מצוות  בעוד  לזכותו  הוא  מצוות" 
מחוייב בהם עדיין, וא"כ אי"ז ממש חובה 
אלו;  מצוות  שיקיים  לדאוג  דין  לבית 

אישות  הל'  הרמב"ם  וכמ"ש  כר"י,  והלכה   )16
פט"ו ה"ו.

ורבו  "פרו  הציווי  היה  עליהם  גם  שהרי   )17
בפשטות שלא התבטל  ומשמע  הארץ",  את  ומלאו 
ציווי זה בהיותם עבדים, דא"כ הו"ל לגמ' לחלק בין 
גוי לעבד מטעם זה גופא שלא היה "מצווה ועושה"; 
וממה שהחילוק בגמ' הוא אם "יש לו חייס" משמע 

שאף עבד מצווה במצוה זו.
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משא"כ מצוה זו דפו"ר שחייב בה גם כעת 
)אלא ש"ארי' הוא דרביעא עלי'"( – יותר 

נצרכים הבי"ד לדאוג שיקיימה.

ועפ"ז את"ש נמי שהביאו התוס' קודם 
מצד  חיוב  יותר  הוא  כי   – הא'  תירוץ 

הבי"ד.

ג
באופן  בזה  הביאור  לומר  יש  ואולי 

אחר, ובפשטות:

דהנה נוסף על עיגון האשה שאין אדם 
יכול לבוא עליה – הרי היא עגונה גם מצד 
היא  והיינו, שאין  'נשואה';  היא  זה שאין 
חיה יחד עם אדם שהוא חלק ממנה וכו', 

והיא בודדה וכו'.

]ואולי י"ל, שזוהי כוונת הגמ' )קדושין 
מא, א. כתובות עה, א. ועוד( "טב למיתב 
בעיני  עדיף   – ארמלו"  מלמיתב  דו  טן 
אשה להיות נשואה לבעל כלשהו מאשר 
בכתובות  שמסיים  )אף  גלמודה,  לחיות 
שם "וכולן מזנות ותולות בבעליהם"(; וכן 
המקומות שמובא שהתירו חכמים לאיש 
אלא  יתייחדו  ולא  אשתו  את  יגרש  שלא 
גבי אשת  כז, סע"ב  )כתובות  עדים  בפני 
כהן שנשבתה, שם עז, ב גבי מוכה שחין, 
ועוד( – שאי"ז אלא משום שרוצים להיות 
על  לבוא  הבעל  שיוכל  בלי  גם  נשואין 

אשתו[.

דאף  בעבד,  גם  הוא  כן  ולכאורה 
שמותר בשפחה – הרי 'אישות' ממש אין 
בה שהרי יכול האדון למסור שפחה אחת 
עבד  גבי  הרמב"ם  וכמ"ש  עבדים,  לכמה 
עברי )הל' עבדים פ"ג ה"ה( ד"אינו יכול 

שפחה  ליתן  ולא  שפחות,  שתי  לו  ליתן 
שנותן  כדרך  העברים  עבדיו  לשני  אחת 
לכנעניים כו'". ופשוט שאין המדובר כאן 

בעבד עברי18.

שיש  הנ"ל  התוס'  דברי  א"ש  וא"כ 
בבת־ "להתירו  רוצים  כי  בעבד  עיגון 
להשתחרר  יכול  זה  שעבד  דכיון  חורין": 
ממילא   – חורין  בת  אשה  עם  ולהתחתן 
זאת.  מקילים בדינו בכדי שיוכל לעשות 

ודו"ק.

'ארבע אמות' דשניים

א' התמימים

איתא במתניתין )גיטין עח, א(: "היתה 
עומדת ברשות הרבים וזרקו לה . . מחצה 
מגורשת".  ואינה  מגורשת   – מחצה  על 
על  מחצה  דמי  "היכי  עלה:  בגמ'  ואיתא 
יצחק:  רב  בר  שמואל  ר'  אמר  מחצה? 
ארבע  ב)אותן(  עומדין  שניהן  שהיו  כגון 
אמות". ומקשה הגמ' "וליחזי הי מינייהו 
בהדי  תרוייהו  דאתו  תימא  וכי  קדים? 
)שיבואו  לצמצם  אפשר  אי  והא  הדדי, 
שניהם באחת(? אלא אמר רב כהנא וכו'".

עומדים  שניהם  שהיו  "כגון  ופרש"י 
בד' אמות. לגט, זו מכאן וזה מכאן, שכל 
הגט מונח בתוך ארבע אמות שלו ובתוך 
מינייהו  הי  וליחזי  שלה:  אמות  ארבע 

יש  ודאי  עברי  עבד  הוא  שאם  ע"כ  נוסף   )18
לו חוץ מהשפחה אשה ישראלית )דאל"כ אין יכול 
האדון לחייבו לבוא על השפחה( וממילא אין שייך 
שייך  מה   – עברי  עבד  הוא  אם  וכן  עבד,  דין  כאן 
"לחייבו בשאר מצוות" כפי' הב' בתוס', הרי מחוייב 

ועומד הוא.
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לבא  הוא  קדם  אם  במעמדו,  לבא  קדים. 
– זכה בכל ארבע אמות, ואם קדמה היא 
לבא – זכתה בכל ד' אמות הסמוכות לה, 

ושוב לא נכנסה זכותו לתוכו".

ש'ארבע  בגמ'  הוא  מפורש  עכ"פ 
באו  וכאשר  לו'.  קונות  האדם  של  אמות 
ב' אנשים לתוך אותם ד' אמות, חזינן מי 
שלו  יהיו  אמות  והד'  קדם,  שניהם  מבין 
ולא יהיה לחבירו תפיסת מקום בהן כלל.

והנה, מצינו מפורש ברמב"ם )הלכות 
מקצת  שנים,  "היו  הט"ז־יז(:  פי"ב  שבת 
ארבע אמות של זה לתוך ארבע אמות של 
זה – מביאין ואוכלין באמצע, ובלבד שלא 
 .  . זה מתוך שלו לתוך של חבירו  יוציא 
לפיכך, מותר לאדם לעקור חפץ מרשות 
הרבים וליתנו לחבירו שעמו בתוך ארבע 
וכן חבירו לחבירו האחר שבצדו,  אמות. 
אפילו הן מאה. ואף על פי שהחפץ הולך 
שכל  מפני  מותר,   – בשבת  מילין  כמה 
ארבע  בתוך  אלא  טלטל  לא  מהן  אחד 

אמות שלו"19.

ארבע  שדין  הביא  הרי"ף(  )על  ובר"ן 
דין  מצד  הוא  בשבת  אדם  של  אמות 
"מעביר  וז"ל:  א(  עג,  )שבת  דכתב  קנין, 

- תולדה דמוציא הוא, לפי שארבע אמות 
של אדם רשותו הן )עיין עירובין מח, א(, 
ומי שמוציא חוץ לארבע אמות הוה ליה 

מוציא מרשות לרשות".

ד'  לקנות  אדם  שיכול  משמע,  ומכ"ז 
אמות גם כאשר חלקם נמצאים בתוך הד' 

אמות של חבירו?

אמותיו  ד'  שאין  שמצינו  דזה  וי"ל, 
ד'  לתוך  להתפשט  יכולות  האדם  של 
חכמים  תקנת  הוא  חבירו,  של  אמותיו 
מה  לקנות  יכול  שהאדם   - קנינים  בדיני 
אחר  אדם  ואין  אמותיו,  בארבע  שנמצא 
א'  כאשר  ולכן  לתוכן20.  להתפשט  יכול 
לשני  לחוב  ע"מ  ולזכות  להתפשט  רוצה 
רוצה לחוב לאשה  בגיטין, שהבעל  )כמו 
הוא  אמותיה(,  בד'  התפשטותו  ע"י  בגט 
לו  נותן  אינו  שחבירו  מאחר  יכול  אינו 
שהוא  )וכנ"ל  אמות  הארבע  התפשטות 

מצד תקנת חכמים(.

לשני,  מפריע  אינו  האחד  כאשר  אך 
שחבירו  וחפץ  רוצה  האדם  ואדרבה 
יתפשט בד' אמותיו )כמו בשבת דלעיל( – 
שפיר דשניהם יכולין לקנות באותן ארבע 

אמות.

19( וראה עירובין מה, א. צה, ב.

20( ב"מ י, א "אמר ריש לקיש משום אבא כהן 
ברדלא: ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום, 
'קונטרס  וראה  לאנצויי".  אתי  דלא  רבנן  תקינו 

ענינה של תורת החסידות' ס"כ.
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 גידם שאין לו גובה בשר במקום הקיבורת - 
מה דינו לענין הנחת תפילין

הרה"ג גדליהו אקסלרוד
 אב"ד ורב קהילת חב"ד חיפה
ומח"ס 'שו"ת מגדל צופים'

שאלה:
מי שנולד גידם, באופן שידו הימנית חסרה עד מעל למרפק, והמקום שצריך להיות 
הקיבורת אין שם גובה בשר – המתהווה משריר שמתנפח אצל אדם שיש לו יד שלימה, 
אלא, כל הבשר בקו ישר. ויש לו יד שמאל בריאה. )א( האם צריך להניח תפלין על 
הזרוע שיש בה מום? )ב( או שצריך להניח על היד השמאלית? )ג( או שפטור מלהניח 

תפלין של יד? )ד( ואם מניח כיצד יברך?

תשובה:

א
שאלה הנ"ל, נשאלתי ע"י דוד של ילד המתקרב לגיל הנחת תפלין, ושלח לי מו"מ 
ולהלן  עולם.  גדולי  ובנש"ק  הוראה  ומורה  הילד שליט"א, שהוא ת"ח  בהלכה מאבי 
אביא מהדברים שכתב בזה. וז"ל: "האם משום שעושה כל פעולותיו ביד שמאל דינו 
כאיטר. ויניח בגידם – בימינו, או נאמר דהיכן שמוכרח לעשות ביד שמאל, אין הוכחה 
או  חולה  שום  אין  בפרט שכאן  בימין.  עלמא, שכחם  בתר  דאזלינן   – בשמאל  שכחו 

תשישות כח בגדם שבימינו וכו'?

יד"  לו  "אין  לו חלק מהיד עד מעל המרפק  "האם משום שחסר  וז"ל:  עוד כתב, 
מיקרי, ודינו כמי שאין לו יד ימין כלל שמניח בשמאל בברכה וכו' . . האם משום שאין 

לו גובה בבשר יחשב לו כאין לו קיבורת ודינו כאין לו יד ימין כלל".

מצטט את המשנ"ב שכתב )סי' כז, ס"ק כב( דבנקטעה לו כף יד ימנית ועושה כל 
מביא מהדגול  הלכה,  ובביאור  הימנית.  בידו  ומניח  כאיטר  דינו   – מלאכתו בשמאל 
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ברגיל  הראשונים  נחלקו  המרדכי,  בשם  שם  במג"א  דמובא  הא  לגבי  מרבבה שכתב 
לעשות מלאכתו בשמאל. אם נחשב כאיטר דזהו רק בהרגיל עצמו לכך. אבל, אם מן 
השמים הרגילוהו, דהיינו, שנעשה לו חולי בימינו וניטל הכח מימינו וצריך לעשות 
כל מלאכתו בשמאל - בודאי דינו כאיטר גמור. ומזה למד המשנ"ב לגבי מי שנקטעה 
ידו, דנחשב כאיטר. ומביא שם מהפמ"ג )בסי' תרנ"א( שמסתפק בזה. אך מסיק  כף 
המשנ"ב שאפשר לסמוך על הדגול מרבבה. ובפרט, שגם דעת הרמ"א דאפילו באיטר 

שהרגיל עצמו לעשות הכל בשמאל דדינו כאיטר. עכ"ד הביאו"ה.

ביבמה,  חליצה  דיני  לגבי  כן  שכתב  סא(  סי'  )מהדו"ת  רעק"א  לשו"ת  מציין,  כן 
שניטל ממנה עצם מאגודל ימינה, וכותב הרב השואל: דלכאורה מדברי המשנ"ב נראה 

דבנידוננו צריך להניח ביד ימינו שיש בה מום. ע"כ חלק מדברי הרב השואל.

ב
בגמרא מנחות )לז, ב(: "אמר מר ידך זו קיבורת. מנלן? דת"ר: "על ידך" זו גובה 
שביד. אתה אומר זו גובה שביד, או אינו אלא על ידך ממש? אמרה תורה הנח תפילין 
ביד והנח תפילין בראש. מה להלן בגובה שבראש אף כאן בגובה שביד". והרמב"ם 
)הל' תפילין פ"ד, ה"ב( ז"ל כתב: "ושל יד קושר אותה על שמאלו על הקיבורת – והוא 

הבשר התופח שבמרפק, שבין פרק הכתף ובין פרק הזרוע". עכ"ל.

וכתב הכס"מ )בה"א(: "על ידך זה קיבורת. וכתבו התוס' והרא"ש שם: "קיבורת 
לשון קיבוץ בשר כמו קיבורא דאהיני" . . וכן הסכימו כל הפוסקים וכן המנהג פשוט". 
עכ"ל הכס"מ. ובגמרא ערכין )יט, ב(: "והא גבי תפילין דכתיב "ידך", ותנא דבי מנשה 
"ידך" זו קיבורית". ולכאורה, מלשון הגמרא יש מקום לדון דמקום הנחת התפילין הוא 

על הקיבורית.

עצם  נמשך  הכתף  מעצם  ורק  יד,  בלי  שנולד  מום  מחמת  קיבורת  לו  אין  ואם 
עטוף  אלא  הכתף,  עד  היד  מאצבעות  שמתחיל  ביד  הרגיל  שריר  בלי  כצורתו  שלא 
בבשר - אין זה נקרא ידך ואין יכול להניח עליו תפילין. כלשון הברייתא: ""ידך" זו 
היא  שהקיבורית  מנחות(  )שבגמרא  שביד  גובה  הפירוש  גם  שזה  ויתכן,  קיבורית". 
לו צורת  ואין  אין קיבורית אלא בשר הסובב את העצם  וכאשר  גבוהה מסביבותיה, 
קיבורת, אינו נקרא גובה שביד ואינו מקום הנחת תפילין. עוד יש לומר, דאין לו דין 
יד. כי יד הוא חיבור של שלשת הפרקים כחטיבה אחת ע"י שריר וגידים, וכאשר נולד 
שוה  והבשר  קיבורת  שם  שאין  עליון  חלק  של  צורה  ובלי  התחתונים  הפרקים  בלי 
לאורך כל הפרק, א"כ, חסר גם בחלק העליון. ומה שיש לגדם הנ"ל הוא דלדול מהיד 
ולא צורת יד. כי הוא מציאות שונה מיד, ולא רק חלק מיד. וגרוע ממי שהיה לו יד 
ונקטעו שני הפרקים עד החלק שבו הקיבורת. כי, בחלק הנשאר יש שריר. וי"ל, דיש 
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לו דין יד. דחלק מן היד ג"כ יד שמיה, לגביה הנחת תפילין, מכיון דהמקום דהנחת 
תפילין נשאר כצורתו מיום הולדו. ובנדון זה, לכאורה, יש מקום לומר, דאין לו גדר יד 

לגבי חיוב תפילין גם לדעת התוס'.

והנה, המג"א )סי' כז, סק"ג( כתב ז"ל: "דרכי משה באו"ז כתב גידם פטור. אע"ג 
כמ"ד  דהלכה  משמע  לו  דף  הקומץ  סו"פ  בתוס'  אבל  שם.  להניח  זרוע  לו  דנשאר 
מן  פטור   – זרוע  לו  "אין  התם:  דאיתא  להא  וכוונתו,  עכ"ל.  זרוע".  לו  יש  אם  חייב 
התפילין. אחרים אומרים: "ידכה" – לרבות את הגידם. וכתבו התוס' דמר אמר חדא 
ומר אמר חדא ולא פליגי". עכ"ל. פירוש, הא דאחרים מחייבים – מיירי ביש לו זרוע 

וכ"כ האגודה.

אך צ"ע, דהאו"ז פסק כאן דלא כמאן? וצריך לומר דגירסתו היתה: "אין לו אלא 
זרוע פטור מן התפילין" וכו'. וכן הוא בס' יראים. וכן כתב במרדכי ישן כתוב בקלף. 
והב"ח כתב: "אף אם תמצי לומר דפליגי, היינו, בנחתכה גם הקיבורת, אבל אם נשארה 

הקיבורת לכולי עלמא חייב ויברך". עכ"ל.

ובס' היראים ובמרדכי, משמע דס"ל שאעפ"כ פטורים. ונפלאתי על רמ"א שכתב 
בתשובה )סי' קכב(: ד"מי שנקטעה ידו שמאלית פטור מלהניח בימין, כמו בחליצה 
ועוד דאין לו יד כהה". עכ"ל. הלא תלמוד ערוך הוא: "אין לו זרוע – פטור מן התפלין". 
גם הנני יוסיף להפליא על התוס', שפירשו דאחרים מיירי דנשאר לו זרוע, הלא איתא 
בספרי )פ' ואתחנן, רי"א( "מצינו שאף ימין קרוי יד וכו'. א"כ, מה ת"ל "ידכה" להביא 

הגידם שהוא נותן בימין". עכ"ל. והיינו, ממש דברי אחרים.

א"כ, משמע דאין לו זרוע כלל. דאי יש לו זרוע, יניחנו בשמאל. ואין לומר דהתוס' 
לא ס"ל כר"י, דקשה מנא לן הא. וי"ל, דס"ל דלא מיקרי יד אע"פ דיש לו זרוע. ועיין 
בערכין רפ"ה. ומ"מ מקרי יד לענין זה שמניחו בימין. אבל, אין לו זרוע פטור לגמרי 
כנ"ל נראה לי לדחוק וליישב דברי התוס'. ומ"מ צ"ע דרב אשי משני דר"י ס"ל "ידכה" 

– יד כהה.

זה סמכו התוס', דלא קיי"ל כההוא  ובספרי דריש "לרבות הגידם". ואפשר דעל 
כמאן  דקי"ל  ס"ו,  ועמ"ש  קאמר.  דנפשיה  אשי טעמא  דרב  די"ל  צ"ע,  ומ"מ  דספרי. 
דדריש יד כהה. ובמרדכי שלנו איתא, דתרתי שמעינן מידכה ע"ש. ובע"ת, לא ראה 
בגמ' דמאן דדריש הא לא דריש הא. ואין להאריך בזה, כי קי"ל כת"ק דפוטר מליתן 
בימין. אך לפי' תוס' דלא פליגי כשיש לו זרוע יניחנו בימין בלא ברכה". עכ"ל המג"א. 

ולומד המג"א, דת"ק איירי שאין לו זרוע כלל בשמאל, ולכן פטור להניח בימינו. 
ואחרים איירי, דיש לו חלק זרוע בשמאל, ולומדים מפסוק שמניח בימינו. ולא פליגי 
אהדדי. והסברא בזה, לכאורה צריך לומר, דכאשר אין לו יד שמאל כלל – פטור. דאין 
לו יד כהה, אלא רק יד ימין בריאה, ואין מקור לחייב להניח בימין. אך, כאשר יש יד 
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כהה, באופן שנשאר לו קיבורת, ילפינן מ"ידכה" שיש חיוב להניח. אך, מכיון שאין 
כאן הנחה בגובה של יד, כי אין מתחת לקיבורת כלום, ילפינן שבאופן זה מניח בימין. 

שנותן  הגידם  את  להביא  שכתב  הספרי,  עם  התוס'  דברי  להשוות  כדי  זה  וכתב 
בימין. ולומד בספרי, שמדובר בגידם שאין לו בשמאל אפילו החלק המחובר לכתף, 
ו(  )שם ס"ק  ובביאור הגר"א  ומניח שם על הקיבורת.  גידם,  בימין ששם הוא  ומניח 
מביא מהמכילתא )פ' בא( שכתב כהספרי, שמניח בימין. וכן בשטה מקובצת על הדף 
במנחות )לו, א( אות יד כתב ז"ל: "בירושלמי משמע דפליגי, דאמר לרבות את הגידם 

שמניח בימינו. וכן אמרינן בהדיא". עכ"ל.

רק  לו  יש  דאם  סובר  דת"ק  ללמוד,  צריך  פליגי.  דלא  נלמד  אם  התוס'  ולדברי 
קיבורת בלי יד נקרא שאין לו זרוע ופטור לגמרי מתפילין. ולאחרים, וכן ס"ל להספרי 
הלימודים,  ב'  מ"ידכה"  ולמדים  ימינו.  על  זה  באופן  דמניח  והירושלמי,  והמכילתא 
יד,  בלי  נולד  או  יד שמאל קטועה,  וכאשר  מניח בשמאל;  יד שמאל  לו  יש  שכאשר 
אע"פ שיש לו החלק בו הקיבורת, מ"מ, אינו מניח על היד הקטועה. דאין נקראת יד, 
אלא, מניחה על יד ימינו. דלומדים, לרבות את הגידם שמניח על יד שיש לו, והכוונה 
בימין. דחלק מיד שמאל שיש לו, אינה נקראת יד לגבי הנחת תפילין. אך מכיון שיש 
לו חלק שמניחים עליו כל העולם, מחייב חלק זה אותו בהנחה על יד ימין. וזה כוונת 
הברייתא "לרבות את הגידם". משא"כ, כשאין לו גם חלק שיש בו הקיבורת, אינו נקרא 

בשם גידם ואין עליו ריבוי שיניח בימין. 

והאו"ז ס"ל, דפטור לגמרי מתפילין. ולומד שכן הוא דעת הת"ק. וכ"כ בס' יראים 
ובמרדכי – כדעת האו"ז ודעת האגודה, דיניח על הקיבורת דהיד הקטועה. וכן פסק 
הב"ח. ומה שהקשה המג"א על הרמ"א, מה שפסק דמי שנקטעה ידו השמאלית דפטור 
מלהניח תפילין בימין, הלא תלמוד ערוך היא: "אין לו זרוע – פטור מן התפילין", ומה 
חידש הרמ"א? ולכאורה יש לתרץ קושייתו: שמתכוין לומר, שאין פוסקים כאחרים 
הסוברים שיניחנו בימין כפי שלומדים בספרי מכילתא ובירושלמי. וי"ל, שהם לומדים 
כן גם בדעת האחרים ופוסקים כמותם, דגם באין לו גם חלק הקיבורת מניח בימין. 
והרמ"א לומד בדעת האחרים, שמניח בשמאל בקטועה על הקיבורת, וכאשר אין גם 

קיבורת בשמאל, אינו מניח כלל גם לדעת האחרים שבגמרא.

והביאור הגר"א )שם( כתב ז"ל: "ד"מ בא"ז כ' גידם פטור אע"פ שנשאר לו זרוע. 
. וכתב המג"א דגירסת או"ז כגירסת הרא"מ בגמרא אין   . אבל בתוס' משמע דחייב 
לו אלא זרוע ופסק כת"ק )דפטור(. ונ"ל, דלדברי הכל גידם אינו מניח בשמאל. אלא, 
דלאחרים גידם מניח בימין . . אבל גידם שנשאר זרוע לכולי עלמא חייב בשמאל כנ"ל. 
בברייתא,  דבריו  ולפי  עכ"ל.  שלנו".  הגירסא  לפי  לדינא  עיקר  תוס'  שפסק  ונמצא, 
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מדובר שאין לו גם קיבורת בשמאל. ולת"ק – פטור לגמרי להניח, ולאחרים – מניח 
בימין. אבל, אם יש לו קיבורת בשמאל לדברי הכל בברייתא – מניח על קיבורת שמאל.

והפמ"ג )בסי' תרנ"א סק"י באשל אברהם( כתב ז"ל: "ועיין סי' כ"ז במג"א ס"ק ג' 
בתפילין צ"ע מי שאין לו יד ימין, כי אם קנה וזרוע דהשתא שמאל דידיה ימין, א"כ, 
הוה כאיטר ויניח תפילין בקנה וזרוע ימין כאמור עמש"ל בזה. וצ"ע". עכ"ל. והספק 
של הפמ"ג לכאורה, הוא רק לגבי יד ימין שהיא גידמת. אך, כאשר יש שמאל גידמת, 

י"ל דסובר דמניח לכולי עלמא על שמאל וכמ"ש בביאור הגר"א.

ג
וז"ל הצ"צ )או"ח ס"ה(: "אדם שפס ידו הימנית והאצבעות חסרים לו מבטן אמו, 
יותר  וגבורה  כח  זו  בימין  לו  ויש  היד,  וכפתור קטן במקום פסת  וקנה  זרוע  לו  ויש 
מבשמאל, ואעפ"כ, עושה כל מלאכתו וכותב בשמאלו השלמה מה דינו לענין תפילין 
של יד? . . והנה מדפרש"י אין לו זרוע שמאל משמע, הא אין לו זרוע ימין מודה ת"ק 

ג"כ דחייב בתפילין. והיינו, להניח על ידו שמאלו.

בה.  כותב  וגם  כל מעשיו בשמאלו  עושה  בודאי  כלל  ימין  לו  זה שאין  וא"כ,   .  .
וא"כ, היא נחשבת כמו ימין, והיה ראוי שיהא פטור מן התפילין לת"ק . . אלא צריך 
לומר, דס"ל לרש"י דאין נחשב לאיטר רק כשיש לו ב' ידיו והוא עושה רוב מעשיו 
בשמאלו ולא בימינו, הרי ניכר שרוב כחו בשמאלו . . משא"כ כשאין לו רק יד שמאל, 
אף שעושה בה רוב מעשיו וניכר שיש בריאותא בשמאל אבל לא נודע שיש לו ג"כ 
כחישותא בימין דלחשיב איטר דדלמא אי הוי ליה ימין היה גבה ג"כ בריאותא כמו 
בשמאל והיה שולט בב' ידיו". עכ"ל. יעויי"ש שסברתו היא דאזלינן אחר רובא דעלמא, 
אילו  מסתמא  ימין,  יד  לו  אין  שעכשיו  ואף  מהימין.  יותר  כהה  יד  היא  שמאל  שיד 
היה לו יד ימין היתה היד השמאלית גרועה יותר מהימין, לכן נקראת גם עכשיו היד 

השמאלית יד כהה, וצריך להניח עליה תפילין.

ולכאורה, סברת הצ"צ צ"ע לענ"ד. שמדייק מרש"י שאם אין לו זרוע ימין שמניח 
בשמאל, ומקשה אמאי מניח בשמאל הרי הוא עושה בה כל מלאכתו, וא"כ, איך מניח 
עליה תפילין הרי אינה יד כהה? ומתרץ דדלמא אי הוי ליה ימין היה גבה בריאותא 
כמו בשמאל והיה שולט בב' ידיו. עכ"ד. ולכאורה צ"ע, הרי הלימוד "יד כהה" הוא 
שלא יניח על היד היותר חזקה מהיד השניה אלא על החלשה מהשניה, וכאן כאשר אין 
יד שניה מניח כמו כל אדם כי אינה חזקה מהיד השניה כי אין לו יד שניה. כן, באופן 
זה אין את הלימוד של "וקשרתם . . וכתבתם", כי אין על מה לקשור ונשאר הדין כמו 

בכל אדם ואין צריך לסברא דחוקה ד"דלמא אי הוה ליה ימין היה גבה בריאותא"?

עוד כתב בצ"צ )שם(, "ובתוס' )לז, א( כתב ג"כ, 'אדם הכותב בימינו ושאר רוב 
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לשולט  לדמותו  יש  ושמא  תפילין?  מניח  מהן  באיזה  להסתפק  יש  בשמאלו,  מעשיו 
בשתי ידיו'. עכ"ל. וכ"כ באגודה שם דהוי ספק . . א"כ, כמו"כ בנידון דידן לס' התרומה 
דבכח תליא מילתא ויש לו כח בימין יותר. אך, שעושה כל מעשיו וכותב בשמאל יש 
לדמותו לשולט בשתי ידיו. וכתב הב"י שכן דעת הרא"ש והמרדכי כדעת סה"ת – דבכח 

תליא מילתא. וכ"כ בד"מ סק"ד בשמם . .

מלאכתו  ששאר  אף  בימינו  כותב  הוא  דאם  יחיאל,  כרבינו  פוסק  הטור  אמנם, 
ועושה  בימינו  בכותב  אלא  נחלק  דלא  הב"ח,  ופירוש  אדם.  כשאר  דינו   – בשמאלו 
מלאכתו בשמאלו. אבל, אם עושה כל מלאכתו בימינו וכותב בשמאלו, מודה דמניח 
בשמאלו. וצריך לומר הטעם, דס"ל כהר"פ שבמרדכי, דבכה"ג דינו כשולט בב' ידיו. 
אבל, המג"א כתב דר' יחיאל ס"ל דאפילו עושה כל מלאכתו בימין וכותב בשמאל מניח 

בימין. וכן משמע קצת ממ"ק ר' יחיאל דכתיבה עיקר כו'.

אמנם מ"מ מה שפסק המג"א כן צע"ג, שזה נגד כל הפוסקים דלסה"ת והרא"ש ור"י 
ור"ץ והמרדכי פשיטא דכה"ג אינו איטר כלל, וגם להר"פ שבמרדכי דינו כשולט בב' 
ידיו, וגם בטור אינו מבואר דכה"ג דינו כאיטר, ואיך נניח כל אלו הפוסקים נגד דעת 

ר' יחיאל . . וא"כ, בנדון זה שיש לו כח וגבורה בימין יותר אינו נקרא איטר . .

וכך י"ל ג"כ לרבינו יחיאל, דדוקא אם היה לו פסת יד ימין והאצבעות עד שיכול 
לכתוב בה ואעפ"כ היה כותב בשמאל – אז נקרא השמאל ימין, לפי שיש לה יתרון. 
שבימין אינו יכול לכתוב, ובה כותב. משא"כ כשמה שאינו כותב בימין זהו מפני חסרון 
לה. משא"כ  כאיב  פומא  דימין  הימין  על  כך לשמאל  כל  יתרון  אין  א"כ,  האצבעות, 
בשמאל והוי כשולט בב' ידיו כיון דבימין ג"כ יש לו כח וגבורה. או שיש לדמות זה 
להרגיל לכתוב בשמאל ולא בימין, דמודה המג"א להורות כהב"ח. ולכן נראה דעיקר 

הנחת תפילין צריך להיות על יד שמאלו השלמה". עכ"ל הצ"צ.

ולכאורה, דברי הצ"צ צ"ע לענ"ד, שפסק דהיכא דיש לו יד ימין בלי פסת היד שבו 
האצבעות דצריך להניח ביד שמאל כיון דבימין יש לו כח יותר מאשר בשמאל, הגם 
שבתחילת התשובה כתב שעושה כל מלאכתו בשמאל וכותב בה ואין יתרון לשמאל 
וכותב  ואינו כותב בה  ימין  יד  לו  יש  זה הוא דוקא כאשר  במה שכותב בה, שיתרון 
בשמאל, אך, כאשר אינו כותב בשמאל מחמת שאין לו אצבעות לכתוב על ידם עדיף 

טפי ואין יתרון לשמאל עליו, דימין פומא כאיב לה. 

והדברים צריכים לי עיון גדול, דמה שלומדים שצריך להניח על יד כהה, הכוונה 
יכול  אינו  ואצבעות  יד  פסת  לו  שאין  ומכיון  האדם,  את  פחות  המשמשת  היד  על 
להשתמש בה כמעט וכל מעשיו עושה בשמאל מכיון שהימין לא תצלח למלאכה. ומה 

נפקא מינא, אם היא יותר חזקה במה זה מתבטא, מה יכול לפעול בחוזק הטמון בה,

ומכיון שאין יכול להוציא לפועל את הכח הטמון ביד הזו, א"כ, הוי יד שאין בו 
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אותו,  ומכיון שהיד השמאלית הבריאה משמשת  לרוב פעולותיו.  יכולת השתמשות 
לכאורה, היא היד הנקראת החזקה. והיד הימנית שאין בה פסת יד נקראת היד הכהה, 
ולא נחשב ליד החזקה במה שטמון בה כח רב שאי אפשר לנצל אותו. ולכן, לכאורה, 

צריך להניח תפילין על היד שחסר בה פס היד?

עוד צ"ע לי, על מה שכתב הצ"צ דכאשר יש לימין אצבעות ואין כותב בה אלא 
בשמאל אז נחשב שמאל ימין, משא"כ כאשר אין כותב בימין מחמת שאין לו אצבעות 
בה אין יתרון לשמאל על הימין משום דפומא הוא דכאיב לה. ולא הבנתי, דלכאורה, 
נקרא  בשמאל  כותב  ולכן  בה  לכתוב  לו  שקשה  אלא  בימין  לכתוב  יכול  כאשר  אם 
שיש יתרון לשמאל על הימין, ק"ו הוא דכאשר אינו שייך כלל לכתיבה בימין מפני 
דאין לו אצבעות סברא גדולה היא דיש יתרון לשמאל הימין דכותב בה, והימין אינו 
. וכתבתם" דמכיון דכותב בימין קושר   . וגם הלימוד "וקשרתם  שייך לכתיבה כלל. 
על שמאל אינה שייכת כאן, מכיון דאינו יכול לקשור בידו הימנית על שמאלו. ולאור 
האמור, הסברא נוטה לומר לכאורה, דצריך להניח על היד הימנית שאין בה פסת יד 

מכיון דהיא היד הכהה וכן מפני שאינו כותב בה.

עוד כתב שם הצ"צ )אות ו(: "והנה כאשר כתבתי מוכח ג"כ דעת אאזמו"ר הגאון 
נ"ע, דהנה בסי' תרנ"א סעיף י"ד פסק – דאיטר נוטל הלולב בימינו, שהוא שמאל של 
הימנית.  בזרועו  הלולב  יטול  הימנית  ידו  שנקטעה  "מי  כתב:  ט"ו  ובסעיף  אדם.  כל 
אלמא ס"ל, דע"י שנקטעה ידו הימנית לא מיחשב איטר". והנה, דרכו לפסוק כהמג"א 
וכאן נטה מדבריו, משום דמוכח מסוגיא פרק מצות חליצה ומתשובת רמ"א סי' קכ"ב 

דע"י שנחתכה לא חשיב איטר,

ואע"ג דמ"מ השמאל היא שלמה וחשובה יותר, מ"מ, אין זה כדאי לדחות מצות 
נטילת לולב בימין. כי ימין עדיפא היכא דאפשר לפי דברי המרדכי והטור דימין ממש 
בעינן . . ואע"פ שכתב כן בנחתך, מ"מ, כבר נתבאר דנדון זה שיש לו כח וגבורה בימין 

יותר מבשמאל השלמה לא גרע מנחתך".

עוד כתב שם בצ"צ )אות ז( ז"ל: "משא"כ בנדון זה שאין לו פסת יד ימין ומחמת זה 
כותב בשמאל ועושה בה המלאכות, א"כ, אין לברר שהוא איטר ואי שהרי יש לו ג"כ 

כח וגבורה בימין יותר,

וא"כ, כיון דאינו ודאי איטר י"ל דבכה"ג כולי עלמא מודו דיניח תפילין על היד 
בבירור  פליג  לא  החורם  יוסי  דר'  שמאל.  זו  "ידך"  דאמר  כת"ק  לשמאלו,  העומדת 
על זה, רק אמר: "מצינו ימין שנקרא יד". וכן ר' נתן אמר רק אינו צריך ה"ה אומר 
יד העומדת  ודאי היינו  זו שמאל, א"כ,  "ידך"  ולת"ק דאמר  . וכתבתם",   . "וקשרתם 
לשמאל לדעת הסמ"ג ור' יוסי יודה לו בכה"ג, כיון דאי אפשר לקיים כאן שיניח על 
יד כהה, דהא בימין יש לו כח וגבורה יותר, דהא איכא מ"ד דגידם מניח בימין. ולכן 
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בשמאל מודו כולי עלמא דיניח כשאין לו יד כהה. וגם ר' נתן, י"ל דיודה לזה מטעם 
הנ"ל, דלא אמר "מה כתיבה בימין" כו', רק בסתם בני אדם שיש לו ב' ידיים. משא"כ 

בזה, זה אינו כותב בימין משום דפומא כאיב ליה". עכ"ל הצ"צ.

ד
ולכאורה, יש לדון בדברים הנ"ל וצריך ביאור, דהנה בשו"ע )סתרנ"א ס"ג( כתב 
ימין ושמאל  ואתרוג בשמאל כל אדם. דבתר  בימין כל אדם,  לולב  נוטל  "אטר  ז"ל: 
דעלמא אזלינן, ולא בתר ימין ושמאל דידיה". עכ"ל. ומצויין שם בבאר הגולה המקור 
לדעה זו: "בעל העיטור וכ"כ הטור )הגה(. וי"א דאזלינן בתר ימין דידיה, ויש ליטול 
הלולב בימין דידיה, והאתרוג בשמאל דידיה". עכ"ל. ומצויין דעה זו בשם הרא"ש ור' 

ירוחם ומהרי"ו, וכן נהגו. וכן עיקר יעויי"ש.

ס"ו( דאיטר אם  )סכ"ז  דנפסק בשו"ע  זה מתפילין  דין  נשתנה  ביאור, מה  וצריך 
הגמרא   – ומקורו  אדם.  כל  ימין  הוא  בשמאלו,  מניח   – בשמאל  מלאכתו  כל  עושה 
במנחות. והטעם הוא, דבתפילין מניח איטר בימינו. מכיון דאצל איטר ידו השמאלית, 
ולכן, לת"ק דלומד דההנחה בשמאל  ימין.  יד  גדר של  יש עליה  היד החזקה,  שהיא 
מהפסוק "על ידך", ו"ידך" הכוונה שמאל. דאילו ימין נקראת "ימיני". ובאיטר, הימין 
שלו הוא השמאל של כל אדם, ולכן מניח על הימין של כל אדם. ולטעם ר' נתן "מה 
כתיבה בימין אף קשירה בימין". ומכיון דאיטר כותב בשמאל לכן מניח בימין. ולרב 
אשי, שהיא דעה המובאת שם בברייתא, דמניח על יד כהה, ובאיטר – ימין של כל אדם 

היא היד הכהה של איטר.

משא"כ, בד' מינים בסוכות לא כתיב "ולקחתם בידכם", אלא "ולקחתם לכם" ולא 
צריך ביד כהה ולא ביד שקושרים בה. ולכן פוסק השו"ע דהולכים אחר כל התורה 
כולה כרציעה ומצורע וכו', שהוא על ימין. וכן גם באיטר אזלינן בתר ימין דעלמא, 
יסדה  "ידי  מהפסוק  לומד  אין  הת"ק  שגם  ס"ל  נתן  דר'  וי"ל,  דידיה.  ימין  בתר  ולא 
ארץ" דקאי על שמאל, שהרי אומר על דברי הת"ק "אין צריך", דפשוט ליה מהלימוד 
דקשירה וכתיבה דקאי ההנחה על שמאל, וכן אין מניעה של יד כהה בלקיחת ד' מינים. 

ולכן פוסק השו"ע דהאיטר לוקח הלולב בימין כל אדם. 

ודעת הרמ"א, דגבי איטר ימין דידיה היא שמאל של כל אדם. ולכן, צריך ליקח 
בשמאלו, כי לה יש גדר ימין אצלו, ובכל התורה מעדיפים את הימין. ולכן, האיטר 
לוקח את הלולב בימין דידיה. ולאור האמור יובן מ"ש בשו"ע אדה"ז – דאיטר נוטל 
בימינו שהיא שמאל כל אדם, מכיון, דאצלו הימין הוא שמאל של כל אדם.  הלולב 
כתיב  דלא  הוא,  והטעם  הימנית.  בזרועו  פוסק שיטול  הימנית  ידו  מי שנקטעה  אך, 
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"ולקחתם בידכם" אלא "ולקחתם לכם" וגו'. וא"כ, אין הקפדה שהלקיחה תהיה ביד 
דוקא.

לקיחת  נקרא  אין  בזרוע  לקיחה  הימנית, מכיון שלגבי  בזרועו  שיקח  פוסק  ולכן 
איטר לעומת הזרוע השמאלית. כי הלקיחה היא בפס היד שיש בה אצבעות – ושם יש 
גדר של איטר, ולא על לקיחה בזרוע – שבלקיחתה אין גדר של לקיחת איטר. וממילא, 
יש לה מעלה מכיון שהיא הימנית ולכן מבכרים אותה על היד השמאלית. ואם כנים 

דברינו, אין ראיה מכאן לדין הנחת תפילין של מי שאין לו פיסת יד, כנ"ל.

ובשו"ע )שם סעיף ו'( ז"ל: "ואם כותב בימינו ושאר כל מעשיו עושה בשמאלו, או 
כותב בשמאל ושאר כל מעשיו עושה בימין, יש אומרים, שיניח תפילין ביד שתש כח, 
דבעינן "יד כהה". וי"א, שהיד שכותב בה היא חשובה ימין לענין זה, ומניח תפילין ביד 
שכנגדה. )הגה( והכי נהוג". עכ"ל רמ"א. דהיינו, שהרמ"א כותב דנהוג לילך אחר יד 

שכותב בה ומניח תפילין על יד שאינו כותב בה. וכ"פ המג"א.

ה
וז"ל אדה"ז בשו"ע )שם ס"ח(: "ואפילו עושה כל מעשיו בימין של כל אדם, אלא 
שנאמר  אדם,  כל  של  ימין  שהיא  בשמאלו  יד  של  תפילין  יניח   – בשמאלו  שכותב 
"וקשרתם . . וכתבתם", מה כתיבה בימין אף קשירה בימין. ומדקשירה בימין, מכלל 
דהנחת תפילין של יד בשמאל. דביד שהוא כותב בה, צריך לקשור את התפילין של 

יד על היד שכנגדו".

ובגמרא )מנחות שם( דעת ר' נתן דאזלינן בתר "וקשרתם . . וכתבתם". ולכן, אפילו 
עושה כל המלאכות בימין וכותב בשמאל – מניח בימין דידיה. היינו, היד שאינו כותב 
בה. ומובא שם: "רב אשי אמר מ"ידכה" כתיב בה"י כהה . . כתנאי ידכה בה"י זו שמאל. 
אחרים אומרים "ידכה" – לרבות את הגידם. ולכאורה, יש מקום לומר דלא פליגי. דגם 
למ"ד "ידכה" בה"י זו שמאל, יסבור דכאשר כותב בשמאל מניח בימין, מחמת הלימוד 
"וקשרתם . . וכתבתם". אלא, דכאשר כותב בשתי ידיו לומדים מ"ידכה" דמניח על יד 
כהה. ואין הכרח לומר דרבינו יחיאל פוסק כר' נתן, דהוא סובר דלכולי עלמא אזלינן 

בתר "וקשרתם . . וכתבתם",

– שבזה  עושה בשמאלו  כל מעשיו  ושאר  בימינו  כותב  דדוקא אם  סובר,  והב"ח 
ושאר  בשמאלו  כותב  אם  אבל,  אדם.  כל  בשמאל  ומניח   – ידיו  בשתי  שולט  נחשב 
מלאכתו עושה בימינו – יניח בשמאל כל אדם. דתרתי בעינן )א( שיניח על יד שאינו 
כותב בה; )ב( וגם שאינו עושה בה מלאכות. אך, כאשר מלאכות עושה בימין, אע"ג 

דכותב בשמאל – מניח בשמאל. והארצות החיים סובר כהב"ח.
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ולכאורה, צ"ע דעת הב"ח. דממ"נ, אם סובר דאזלינן בתר "וקשרתם . . וכתבתם", 
א"כ, אפילו כותב בשמאל ושאר מלאכתו עושה בימין – צריך להניח בימין כל אדם, 
דאזלינן לפי ענין כתיבתו ולא אחר יד כהה. ואם אזלינן בתר "יד כהה", א"כ, גם אם 
כותב בימין ועושה כל מעשיו בשמאל – צריך להניח בימין כל אדם, כי אצלו היד כהה 

היא שמאל, דאת כל מלאכתו עושה בימין מלבד הכתיבה.

וכתבתם"   .  . "וקשרתם  בין  ולכאורה, הביאור בדעת הב"ח: דסובר שאין סתירה 
לדין "יד כהה", כי הכתיבה היא מלאכה שנותנת ליד שכותב בה חשיבות, והיד השניה 
היא נחשבת ליד הכהה, ושקולה הכתיבה למלאכות האחרות. ולכן פוסק, שאם כותב 
בימינו ושאר כל מעשיו עושה בשמאל – נחשב כשולט בשתי ידיו ומניח בשמאל של 

כל אדם.

ג"כ בשמאל כל אדם.  – מניח  ועושה כל מלאכתו בימינו  אך אם כותב בשמאלו 
דמכיון דהכתיבה שקולה היא כנגד כל המלאכות, והשאלה היא רק באיזה יד יניח לכן 
הדין שמניח כמו כל אדם – בשמאל כל אדם. ורק כאשר גם כותב וגם עושה המלאכות 
בשמאל, אז יש לו דין איטר לדעת הב"ח – ומניח בימין כל אדם. ולפי זה י"ל, דהפסוק 
יש לה חשיבות כמו עשיית המלאכות.  לנו דהכתיבה  וכתבתם" מגלה   .  . "וקשרתם 

ולדעת הב"ח, אין מחלוקת בין ר' נתן לרב אשי והברייתא שסוברת כמותו.

אך, שאר הפוסקים חולקים על הב"ח. דדעת רבינו יחיאל שהקובע הוא הכתיבה, 
ומניח תפילין ביד שאינו כותב בה. אפילו עושה בה כל המלאכות. ודעת הרא"ש בשם 
ס' התרומה שהקובע הוא תשות הכח. ואם עושה כל המלאכות בימין כל אדם, אע"ג 
שכותב בשמאל – מניח בשמאל כל אדם, שהולכים בתר תשות הכח. ואם היא בימין, 

אפילו כותב בימין ועושה כל המלאכות בשמאל – מניח בימין כל אדם.

ו
נתן  כר'  חשובה.  היא  בה  שכותב  שהיד  "וי"א  טז(:  ס"ק  )שם  הגר"א  ביאור  וז"ל 
דדריש "וקשרתם" כו'. וכן ס"ל לר"י החורם לתירוצא קמא, דאחרים ס"ל דלא כרב 
אשי, מ"מ בתניא אידך תרווייהו ס"ל דלא כרב אשי, לפי' תוס' דלא פליגי. אבל, סברא 
ראשונה ס"ל דפליגי וקי"ל כת"ק וכרב אשי, וכנ"ל ס"א. וכ"כ במרדכי בשם ר"י דפליגי. 
אלא שכתב, דתרווייהו ס"ל כרב אשי. אלא, דאחרים ס"ל תרתי ש"מ. וצ"ע, א"כ מאי 

כתנאי. וגם כל זה לר"י החורם.

חילוק  ליה  לית  לדידיה  וע"כ,  "ידכה".  ולא  נתן,  דר'  ליה  לית  ודאי  ת"ק  "אבל, 
דכתיבה, ודאי הולך אחר רוב כל המעשים. ואף לר' נתן ולר"י החורם לתירוץ ראשון, 
אין מוכרח שיהא הולך אחר הכתיבה דידיה. וערש"י )ד"ה 'מה'(. ואף שיש לפרש דברי 
רש"י כמ"ש במרדכי, דלא ס"ל הא דאיטר כו'. אבל דחוק הוא, דמנ"ל דר"נ לא ס"ל 
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הא דאיטר. אלא, העיקר כמ"ש דרש"י מפרש דאין חילוק בכותב לחוד, כנ"ל. ודחקו 
לרש"י ממ"ש: "אין צריך", ואם איתא הרי פליג את"ק. ודברי רש"י הן עיקר. ובלאו הכי 

כן עיקר, כנ"ל. ולכן סברא ראשונה עיקר" עכ"ל ביאור הגר"א.

ופסק הגר"א, דהולכים אחר תשות כח של היד ועליה מניחים תפילין, ולא אזלינן 
בתר כתיבה. ואפילו כותב בימין והימין תשת כח – מניח עליה תפילין. ולומד בדברי 
רש"י )שם( שכתב ז"ל: "מה )מזוזה( כתיבה בימין ]כשכותבין המזוזה בימין, דרוב בני 
אדם כותבין בימין[ אף קשירה נמי – עבד קשר בימין. ומדקשר בימין, מכלל הנחה 

בשמאל. דאי הנחה על ימין, שוב אינו יכול לקושרה בימין". עכ"ל. 

ומקשה, מה שכתוב שם בדברי ר' נתן "אינו צריך", דאינו צריך ללמוד מהפסוק 
"אף ידי יסדה" וגו', מכיון שלומד מ"וקשרתם", ומשמע, שאינו חולק על ת"ק הלומד 
מהפסוק "אף ידי". דאל"כ, אין מתאים המלים "אינו צריך", דפשיטא דצריך ללמוד 
כותב  כאשר  אף  בשמאל,  מניח  דתמיד  לומדים  זה  דמלימוד  ידי".  "אף  מהפסוק 
בשמאל. ולכן, לא לומדים מ"וקשרתם". ולומד בדעת רש"י, דסובר דגם לר' נתן תמיד 
מניח בשמאל, גם כאשר כותב בשמאל, דלומדים מהפסוק "וקשרתם" שמכיון שרוב 
בני אדם כותבין בימין, א"כ, אפילו כאשר כותב בשמאל – אזלינן בתר רוב בני אדם, 
ותמיד מניח בשמאל. וממילא, ר' נתן אינו חולק את"ק, ואין הולכים אחר הכתיבה, 

אלא תמיד מניח על שמאל. 

אך לכאורה צ"ע דברי ביאור הגר"א, דאם נלמד כך בדברי ר' נתן, א"כ, גם באיטר 
צריך להניח בשמאל של כל אדם ולא בשמאל שלו. שלומדים מהפסוק "אף ידי" וגו' 
דעולה על שמאל, ומכיון דמובא בברייתא דין איטר, מניח בשמאל שלו ולא בשמאל 
של כל אדם, ואין חולק על זה בגמרא. ולפי דברי הביאור הגר"א, פוסקים בזה נגד 
דעת ת"ק ונגד דעת ר' נתן. ולחד לישנא דגמרא, נגד ר' יוסי החורם. ולא מוזכר מי 

שחולק על דין איטר בגמרא?

ולכאורה, ראיה מכאן דהביאור ברש"י )הנ"ל( הוא; דגם לר' נתן אזלינן אחר איזה 
יד שכותב, וסובר לדיני איטר. אך הכתיבה בשמאל עושה אותו לאיטר. ומ"ש בדברי 
ר' נתן על דברי ת"ק, "אינו צריך", דלא יקשה לת"ק קושית ר' יוסי החורם, דמצינו יד 
שנקרא ימין. אלא, שמכיון שלומדים מ"וקשרתם . . וכתבתם" אין צריך ת"ק ללמוד 

מהפסוק "אף ידי" וגו'. וגם ת"ק יכול ללמוד כר' נתן. 

ומשמע מכאן, שר' נתן סובר דהלימוד "וקשרתם" הוא אף לדברי ת"ק. ולפי זה 
עולה, שרוב התנאים סוברים שהלימוד הוא מ"וקשרתם", ולכן פוסק הרמ"א כראשונים 
הסוברים שכתיבה עיקר, ואע"ג דעושה כל המלאכות בימין, אם כותב בשמאל – מניח 

בימין.



שערי ישיבה 274

ז
בתשובת רמ"א )סי' קכב( כתב ז"ל: "מי שאין לו יד שמאל . . נראה דאינו מניח 
כלל . . וכי משום שאין לו יד שמאל תקרא הימין "יד כהה", אדרבה, כל שכן דאינו "יד 

כהה". ולכן, נראה לי פשוט דפטור". עכ"ל.

והשבות יעקב )ח"א ס"ג( כתב: "אפשר לומר דכוונת תוס' ד"מר אמר חדא ומר 
אמר חדא ולא פליגי" – דת"ק קאמר אין לו זרוע – משמע, שכך היה בתחלת ברייתו, 
שמעולם לא היה עליו חיוב קשירת תפילין לכך פטור מן התפילין. ואחרים דקאמרי 
לרבות את הגידם – היינו, שנקטע בידי אדם דכן הוא לשון גידם . . וא"כ, גם שאלתנו 
נפשטה. שזה שנברא בלא יד שמאל דפטור כדעת הת"ק ולדעת התוס', היא אליבא 

דכולי עלמא. 

אכן, אחר העיון נראה לי הטעם של האחרונים שלא רצו לפרש כן דעת התוס', 
משום דהסברא היא להיפך, דכל שנברא בידו אחת, א"כ זהו ימינו ושמאלו וידו יד 
אינה  שזו  חייב,  אינו   – השמאלית  שנקטע  כל   .  . ידיים  בשני  בנברא  משא"כ  כהה. 
"אין  קאמר:  דת"ק  וכו'  חדא  אמר  דמר  התוס'  דה"ק  לומר  נלענ"ד   .  . שלו  כהה  יד 
זרוע שמאל כלל לכך פטור מן התפילין.  זרוע" אין הפירוש כפי' רש"י, שאין לו  לו 
התפילין  את  שנותן  שנקטעה  יד שמאל  דהיינו  הגידם,  לרבות את  דקאמרי  ואחרים 

בימין. וכדעת הספרי ממש". עכ"ל הרמ"א.

נולד  אם  בין  )דמחלק  התוס'  בדעת  דלומד  יעקב  השבות  בדברי  צ"ע  ולכאורה 
חיוב  עליו  היה  לא  דלעולם  מכיון  פטור מתפילין.  דאז   – ימין  יד  עם  רק  לכתחילה 
תפילין. אך, אם נולד עם שתי ידיים ונקטעה יד שמאל, דמכיון דכבר נתחייב במצות 
דמלשון  ימין(,  יד  על  ומניח  שמאל  יד  לו  דאין  אף  החיוב,  עליו  נשאר  לכן  תפילין 
הברייתא משמע דגידם חייב אף שנעשה גידם כשהיה קטן ולא חל עליו עדיין חיוב 

מצוות. וא"כ, מחמת מה יתחייב?

דהרי, סברת השבו"י לחייבו בתפילין בגידם היא, מכיון שכבר נתחייב להניח על 
ידו, וקטן אף פעם לא נתחייב. והמסקנא שלו היא שלא כדעת הרמ"א אלא, דכאשר 
אין לו זרוע – היד הימנית היא היד הכהה שלו. ומבאר דעת התוס', דת"ק ס"ל דבאין 
לו זרוע – פטור; ואחרים סוברים דמניח על שמאל. וזה ג"כ צ"ע, דא"כ, חולקים ת"ק 

ואחרים. ותוס' אומרים דלא פליגי?

ח
את  תפילין  מלהניח  )הפוטר  האו"ז  דברי  על  כתב  סק"ה(  )שם,  ברורה  המשנה 
מי שנקטע ידו השמאלית ונשאר רק הפרק העליון שבו הקיבורת(, דאם נשאר קצת 
מהקנה גם האו"ז מודה להתוס' דחייב בתפילין. ולכאורה צ"ע, דאם רוב היד קטועה 
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ונשאר רק פרק שבו הקיבורת וקצת מהזרוע ורוב הזרוע קטועה, במה מקבל שם שיש 
לו יד. הרי רוב הזרוע קטוע ורובו ככולו, וא"כ, אם חלק הקיבורת לבדו אינו נקרא יד, 

איך מקבל שם יד ע"י שקצת מהזרוע נשאר?

וי"ל, דמכיון דיש לו חלק מפרק הזרוע, ס"ל להאו"ז, דלא איבד את חיוב הנחת 
התפילין. ויתכן שלומד זה מדברי אחרים, הלומדים מ"ידכה" לרבות את הגידם. ואינו 
מרבה מפסוק זה כאשר אין לו שום חלק מהזרוע דיתחייב בהנחת תפילין על החלק 
מהפרק  מקצת  ואפילו  אצלו,  נמצאים  אינם  היד  חלקי  דרוב  מכיון  הנשאר.  הקטוע 

השני.

אך הסברא נותנת, דכל זה מדובר ביד השמאלית הקטועה. אך, כאשר היד הימנית 
קטועה או חסרה גם חלק בו פס היד וגם חלק הזרוע ונשאר קצת מהזרוע, גם לדעת 
האו"ז וגם לדעת התוס' ושאר הפוסקים, אין מקבלת היד הימנית שם 'איטר יד', מכיון 
שאין כאן יד. וכאשר רוב הזרוע קטוע ונשאר קצת מהזרוע, הרי אין כאן שם 'איטר 
השמאלית  ידו  כאשר  הוא  'איטר'  דגדר  איטר.  שם  עליו  לקבל  כדי  יד  אינו  כי  יד', 
חזקה מהימנית. אך, כאשר היד השמאלית היא כמו שהיא והיד הימנית חסר ממנה 
כמעט שני פרקים, וק"ו כאשר חסר ממנה שני פרקים – שאין בה זרוע כלל, הרי אינה 

משמשת כיד כלל.

אפילו אם על ידה יכול לדחוף בה חפצים, מ"מ, גם ברגל אפשר לדחוף וכן באיברי 
גופו, אך אין בו כלל ממין שימוש, באופן שהיד משמש את האדם. והסברא הפשוטה 
שנולד.  לאחר  היד  שנקטעה  בין  כך,  שנולד  בין  'איטר'  שם  מקבלת  שאין  נותנת, 
יש  והוי כאילו  ולכאורה, לדעת כל הפוסקים, אינו מתחייב להניח על היד הימנית, 
לו רק יד שמאל. דמובא במשנ"ב )שם סק"ו( דחייב להניח עליה. ולא אמרינן, דכיון 
דהיא היד שבה משתמש כל תשמישיו אינה "יד כהה", מכיון דהחיוב הוא להניח על יד 

שמאל – והיא בטבע תולדתה "יד כהה".

וגם, כאשר אין לו יד ימין ומשתמש רק בשמאל, מכיון דהיא יד שמאל – יש לה את 
הגדר של "יד כהה", כי כך טבע הבריאה. ולכן, החיוב להניח על שמאל. וכן, כאשר 
נקטע חלק מן היד שמאל – מניח עליה "למר כדאית לי ולמר כדאית ליה". דמכיון 
שהמקום שיש חיוב להניח עליו נשאר או נמצא, לא ירד ממנו החיוב להניח תפילין. 
אלא, דכאשר יש לו יד ימין כהה והשמאל היא החזקה לעומתה – דאז מחויב להניח 
על ימין, מכיון דמקבל שם 'איטר' והיד הכהה היא הימין. אך, כאשר נקטעה או חסרה 
יד ימין )גם פרק שבו האצבעות וגם חלק הזרוע או רוב חלק הזרוע או מיעוט מחלק 
להניח  עליו  החיוב  ימין,  יד  לו  כאין  דין  לו  שיש  ומכיון  יד.  גדר  כאן  אין   – הזרוע( 

בשמאל.

ויש ראיה לסברא שכתבנו, שיש גדומה אינה יד, מהספרי והמכילתא והירושלמי 



שערי ישיבה 276

יד  דכאשר  והוא מהטעם שכתבנו,  גדומה.  יד שמאל  כאשר  בימין  שמניח  הלומדים 
שמאל גדומה, אינה נקראת יד. ולכן, מניח על ימין ולא על שמאל. ולכאורה, מכאן 
יקשה על מה שכתב הרמ"א )בתשובה( דכאשר יש לו רק יד ימין פטור מהנחת תפילין 
- דהרי מהספרי והמכילתא והירושלמי רואים דבגידם בשמאל מניח על ימין, וגידם 

נקרא גם כאשר היד קטועה לגמרי וכתבו שמניח על ימין.

וצ"ע איך כתב הרמ"א בפשיטות דפטור מתפילין, והמג"א פוסק דבגידם בשמאל 
בלי  ימינו  על  להניח  צריך  שמאל  יד  לו  חסר  אם  )ולדעתו,  ברכה  בלי  בימין  מניח 
ברכה(. וצריך לומר, דיתכן ללמוד דת"ק הפוטר בגידם חולק על האחרים המרבים את 
הגידם. ולדעת הת"ק, פטור הגידם להניח בימין. וחולק על הספרי. ולכן פסק – מספק 

אם לפסוק כת"ק או כאחרים – להניח בלי ברכה.

ט
האצבעות  נמצאים  בו  הפרק  רק  שם  דחסר  דמכיון  דהצ"צ,  בנידון  לומר  ויש 
ג"כ, איבדה היד את גדר שם 'יד'. מכיון, דעיקר היכולת שיש ביד הוא ע"י השימוש 
באצבעות. וכאשר אין לו את הכף בהם האצבעות, נהפך היד לאבר בלי שם. ולכן צריך 
להניח בשמאל כמו שכתבנו. ולא מטעמיה, ולא כהמשנה ברורה דכתב דבחסר פס היד 

הימנית עם האצבעות – דחשיב איטר, ומניח על הימין. וכמ"ש לעיל באריכות.

ויש מקום לדייק מהמשנה ברורה )שם סקכ"ב( שכתב ז"ל: "ואפילו נעשה איטר, 
ע"י שהרגיל עצמו אח"כ ולא נולד כך – יניח בימין. וכ"ש, אם מן השמים הרגילוהו. 
דהיינו, שנולד לו חולי בימינו וניטל הכח ממנו או שנקטע לו כף ידו הימנית וצריך 
לעשות כל מלאכתו בשמאל – בודאי דינו כאיטר כגמור, ויניח על היד הרצוצה". ויש 
מקום לומר, דדוקא כתב המשנ"ב "נקטע כף ידו הימנית", ולא כתב "נקטע גם חלק מן 
הזרוע". דבאופן זה, אינו נקרא 'איטר', כמו שכתבנו. אלא שכתבנו, דבנידון הצ"צ י"ל 
לא כהמשנ"ב. דגם כאשר נקטע כף היד – אין לו גדר יד, וכמו שכתבנו. ואינו מניח על 

היד שנקטע הכף שלה, אלא על שמאל.

לפי דברינו, מיושב מה שהקשה הרב השואל סתירה במשנה ברורה. דכתב בסק"ה, 
יניח   – הזרוע  מן  ומקצת  העליון  החלק  שמאל  ביד  לו  יש  אם  זרוע:  האור  דלדעת 
בשמאל. ובאופן זה, אינו חולק על התוס'. ואילו בסק"ו כתב ז"ל: "וכל זה שנעשה גידם 
בשמאל, דהוא מקום הנחת תפילין. אבל אם נעשה גידם בימין – אפילו אם נקטע לו כל 
היד – חייב בתפילין, ויבקש לאחרים שיניחו עליו". עכ"ל. ומשמע מהמשנ"ב, דכתב: 
"אפילו נקטע לו כל היד", ולא כתב בדוקא שנקטע לו כל היד ימין, אלא, גם אם חלק 

מן היד נשאר – מניח על שמאל.

בנקטע  ורק  היד מניח בשמאל.  רוב  לו  נקטע  דגם אם  זה דסובר,  ונראה מלשון 
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לו כף היד, סובר דיניח בימין. והקשה הרב השואל: מאי שנא דבסק"ה כתב המשנ"ב 
היד  כף  בנקטע  דדוקא  מיושב:  דברינו  ולפי  בימין"?  מניח  היד  כף  לו  נקטע  "דאם 
מניח בימין. אך, אם נקטע גם חלק מהזרוע, סובר המשנ"ב דאין לימין גדר 'יד' ואינו 
נקרא 'איטר' ומניח בשמאל. ומ"ש בשם ציץ אליעזר, דדוקא בנקטע לו כל היד מניח 
בשמאל, אך אם לא נקטע כל היד מניח בימין. ומלשון המשנ"ב משמע לא כך, כי כתב 
אפילו נקטע לו כל היד חייב בתפילין. וכונתו להניח בשמאל. וכתב בלשון "אפילו" 

ומשמע, דגם אם לא נקטע לו כל היד מניח בשמאל.

מן  פטור   – זרוע  לו  אין  אידך:  "תניא  הברייתא:  על  )שם(  מנחות  ברש"י  והנה, 
התפילין". כתב רש"י, שהכוונה שאין לו זרוע שמאל. ומשמע מרש"י, דאם אין לו זרוע 
ימין מניח בשמאל. הגם שהיד שמאל אצלו היא לא "יד כהה" כי אין לו יד אחרת, מ"מ, 
התורה צותה להניח על יד שמאל, ונתנה סימן לדבר או מ"ידכה" או מ"וקשרתם . . 
וכתבתם". וכאשר אין הסימנים האלו, מכיון שאין לו יד ימין, והיד שכל העולם מניח 

עליה תפילין יש לו, נראה מכאן שמניח על יד שמאל שכל העולם מניח עליה. 

וכן נראה משו"ע )שם ס"ו( דפסק: דהשולט בשתי ידיו מניח בשמאל כל אדם. וראיה 
לדברינו, דזה שנקטע לו או חסר לו רוב יד ימין, וי"ל, אפילו חסר לו חלק מהזרוע 
בה השתמשות  להשתמש  אפשר  אי  כי  יד.  גדר  לה  אין  הזרוע(  מחצי  פחות  )אפילו 
שמשתמשים ביד, וחשיב כאין לו יד ימין. וכתבנו לעיל, דמהאי טעמא י"ל, דגם אם 
חסר רק החלק התחתון שהוא פסת היד והאצבעות, אינו מקבל שם 'איטר'. דאיטר הוא 
כשיש לו שתי ידיים, אשר משתמש בהם. אך, כאשר ההשתמשות היא לא באופן של 
השתמשות של יד, כמו שביארנו לעיל, אינו מקבל שם 'איטר' ומניח על ידו השמאלית. 
ולא כהמשנה ברורה, שכתב שכאשר חסר לו החלק של פסת היד והאצבעות בימין – 

מניח עליה מדין 'איטר', ולענ"ד אינו נראה כן.

י
לאור האמור, לכאורה אפשר לפשוט את השאלה דנדוננו: דנולד באופן שיש לו 
יד שמאל בריאה, ויד ימין חסר ממנה שני הפרקים התחתונים, ויש לו רק החלק שבו 
הקיבורת. לכאורה, לכל הדעות צריך להניח על של שמאל הבריאה. כי ליד ימין אין 
שם איטר, כי אינה מוכשרת לפעולות של יד, וכמו שביארנו לעיל, והדין שכאשר יש לו 
רק קיבורת ביד שמאל – שמניח על ימין. לפי הספרי; המכילתא והירושלמי. ולומדים 
זה מהגמרא "ידכה" – לרבות את הגידם. הכוונה כשהוא גידם ביד שמאל ואין לו על 
מה להניח בשמאל, מכיון שקיבורת לבד אין לה שם יד לדעתם, ומשמיע לנו הפסוק 

"ידכה" לרבות את הגידם דשמאל – שמניח על היד הימנית השלימה, 

אך כאשר היד השמאל היא השלימה, אין שום סברא שיניח על ימין. כי הרי, יש 
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לו מקום להניח – והוא על היד השמאלית. ומה שהוא גידם בידו הימנית אין הופך 
אותו לאיטר, וכמ"ש. והאמור בגמרא "לרבות את הגידם", אינו אמור לרבות הנחה על 
יד ימין כאשר היד השמאלית שלימה. אלא, רק כאשר היד השמאלית חסירה ונשאר 
בה קיבורת, אז מלמד הפסוק שמניח על היד הימנית השלימה. וכמו שלמד המג"א. 
ולפי הרמ"א, מניח על הקיבורת של שמאל. אך אין סברא באופן זה שיניח על של ימין 
הקטועה כאשר יש לו יד שמאל שלימה. ולכאורה, צריך להניח בברכה על של שמאל 

השלימה.

יניח בלי ברכה על הקיבורת  ומה שכתב הרמ"א לעיל: דגידם בידו השמאלית – 
דידו השמאלית. ביארנו לעיל, דלכאורה יש סברא גדולה לומר, דמכיון דיש לו את 
מהיד  חלק  חסר  כאשר  אך  תפילין.  עליו  מניח  לכן  תפילין,  בהנחת  המחויב  החלק 
ידו הימנית, אלא מניח  ואינו מניח תפילין על  ל'איטר',  זה אותו  אין הופך  הימנית, 

בשמאל. 

ודעת האו"ז, דכאשר נשאר לו רק קיבורת בשמאל פטור לגמרי מהנחת תפילין. 
– לדעת  אין מניח  זרוע שמאל כלל,  לו  )לעיל( משמע, דאע"ג דאין  ומדברי המג"א 
התוס' – על ימין, גם אם הימין קטועה. אך, לדעת הספרי, המכילתא והירושלמי, מניח 
על ימין כאשר יש לו בשמאל יד קטועה ונשאר הקיבורת. אך, כאשר אין לו בשמאל 
שום חלק מהיד – אין מניח בימין. כ"כ המג"א בדעת הספרי ודעימיה. וי"ל דהטעם 
הוא: דאינו נקרא גידם אם אין לו כלל זרוע. ורק כאשר יש לו חלק מקום הקיבורת 

נקרא גידם. שעליו מרבים בגמרא "ידכה" – לרבות את הגידם.

ימין החלק העליון  יד  נולד חסר  ומה שכתב הרב השואל הנ"ל, דבנידונו כאשר 
שבידו, כל הבשר בקו ישר ואין לו גובה בבשר, והיינו, שאין לו קיבורת. וכתב: דאולי 
מכיון שאין לו קיבורת – פטור הוא מלהניח תפילין על ידו השמאלית, מכיון דמובא 
זה   – עיניך"  "בין  קיבורת.  זו   – ידך"  "על  מנשה:  דבי  "תנא  א(:  )לז,  מנחות  בגמרא 
קדקד".וראיתי בס' ארץ צבי )סקט"ו( שכתב לגבי מי שהלב שלו נמצא בצד ימין שלו, 
האם צריך להניח על יד ימין, מכיון שמובא בגמרא שם )לז, ב(: "ר' יצחק אומר: אינו 
צריך, הרי הוא אומר "ושמתם את דברי אלה על לבבכם . . וקשרתם", שתהא שימה 
כנגד הלב". וא"כ, אולי מי שלבו בצד ימין צריך להניח על יד ימין, כנגד שיהא שימה 

כנגד הלב?

ושם באר"צ, מביא מהמרדכי שכתב: דבגמרא לא מצינו זה, רק לענין איזה מקום 
בהיד יניח. דהיינו, בגובה היד. אבל, לא לענין יד שמאל. ש"מ, דבכל מקום שמניח 
באותה גובה – חשיב כנגד הלב. עוד מוסיף, דבעמוד הקודם מובא שם בגמרא דרשות 
לגבי יד שמאל, ואם מדרשא זו ד"כנגד הלב" לומדים שהחיוב להניח על יד שמאל, 
היה לו להביא זה בעמוד הקודם. ומביא זה בעמוד הבא, שם מדובר לגבי המקום ביד. 
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דצריך להיות בגובה היד וכן בגובה הראש. אך אין לומדים מכאן דאם הלב בצד ימינו, 
שיניח בימין וצריך להניח בשמאל. 

ולאור דברי האר"צ, גם כאשר אין לו קיבורת מניח על היד, הגם שאין בה קיבורת. 
כי הלימוד הוא רק על המקום ביד בו מניחים תפילין שיהא בגובה היד, אך קיבורת 

אינו מעכב.

יניח בשמאל, משום דבעינן שימה כנגד  ושם מביא מהמאירי )שבת קג(, דאיטר 
הלב. ולדברי המאירי יש לומר, דס"ל נמי דכאשר אין לו קיבורת פטור מתפילין. דכמו 
דלומד דשימה כנגד הלב הוא לעיכובא, כך גם קיבורת, לכאורה, הוא לעיכובא. ואם 
אין לו קיבורת, אין לו מקום להניח תפילין. וצ"ע, דאולי חשיב להמאירי כאין לו זרוע 

וצריך להניח בימין?

אך השו"ע, הביא מסתימות הפוסקים לפסוק כהמובא בגמרא – דאיטר מניח בימין 
כל אדם. ולכן מסיק, דגם מי שלבו בימין – מניח ביד שמאל. כמו ד'איטר' מניח בימין 

כל אדם, אע"ג דאינו כנגד הלב.

ושם באר"צ, מביא מס' שלמי ציבור )הו"ד בשע"ת סכ"ז( דאיטר מניח בשמאל. 
וכתב האר"צ: "וכן מצאתי בפע"ח שער התפילין פרק ז יעויי"ש". שרוצה לתלות דין 
איטר במחלוקת ר' נתן ור' יוסי החורם. ויש מקום לומר, דהפע"ח לומד ממה שכתוב 
זו. ולא כהמובא דאיטר מניח  בברייתא: "שתהא שימה כנגד הלב", ופוסק כברייתא 
בימין כל אדם. והבאנו, שכן סובר המאירי. והנה, הרב השואל הנ"ל מביא את דעת 
המקובלים, שגם איטר מניח בשמאל. ושואל: האם אפשר לצרף דעתם? וכבר כתבנו 
שמאל  יד  לו  שיש  בנידון  המקובלים(  רק  )ולא  הפוסקים  לדעת  גם  שלענ"ד  לעיל 

שלימה ויד ימין קטועה עד חלק הקיבורת – שצריך להניח בשמאל עם ברכה.

וז"ל: "כל דבר שבעלי  אך רציתי להביא כאן מ"ש אדה"ז בשו"ע )סי' כה סכ"ח( 
הקבלה והזהר חולקים עם הגמרא והפוסקים הנמשכים אחר הגמרא, הלך אחר הגמרא 
ג"כ.  או הפוסקים הנמשכים אחריה. ומ"מ, אם בעלי הקבלה מחמירים, יש להחמיר 

אבל אין אנו יכולים לכוף את הציבור להחמיר". עכ"ל יעויי"ש. 

ובסוף השו"ע בהוספות מהרב א. ד. לאווואוט ז"ל כתב על סעיף זה וז"ל: "שמעתי 
את  שאלו  אחד  פעם  אשר  זי"ע,  פאריטשער  הלל  ר'  המפורסם  הרה"ח  הרה"ג  מפי 
והשיב  הפוסקים?  עם  מחולקים  שהמקובלים  בדבר  לנהוג  יש  איך  הזקן  אדמו"ר 
אדמו"ר: מסתמא יש לנהוג כהמקובלים. ושאלו אותו: הלא הוא בעצמו, בשו"ע שלו, 
אחר  נמשך  )ובשו"ע  הפוסקים  כותבים  כן  והשיב:  הפוסקים?  אחר  לילך  שיש  כתב 
הפוסקים(, אבל המקובלים כותבים לילך אחר המקובלים, נגד הפוסקים )שהכריעו 
נגד המקובלים(. וזה לא יצוייר שהמקובלים יהיו נגד התלמוד )או הפוסקים שלמדו 
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דבריהם מן הגמרא שבזה כל ישראל שוים(, כמבואר בשו"ע )סי' ס"ח(. ע"כ שמעתי. 
וכן הוא בשערי תשובה )סכ"ה, סקי"א( בשם הרדב"ז והחכם צבי". עכ"ל הראד"ל נ"ע.

והבאנו לעיל, שדעת המאירי כהמקובלים, ולומד כן מהגמרא. וי"ל, שסובר שזה 
ומכיון שמדובר בבנש"ק, ההולכים עפ"י שיטת  'איטר' כמ"ש.  בדין  מחלוקת תנאים 
הבעש"ט המבוססת על חכמת הקבלה, לכאורה, יש בזה לבד יסוד חזק שיוכל לנהוג 
עפ"י המקובלים ולהניח על שמאל. וכבר כתבנו לעיל, שגם לדברי הפוסקים שאינם 

מקובלים, הדין כן בנידוננו.

סיכום:
א. הדרכי משה הביא דעת האור זרוע, דאם נקטע יד שמאל, אפילו נשאר בזרוע 
הרמ"א  ובהגהת  עליו.  החולקים  תוספות  דעת  והביא  פטור.   – תפילין  להניח  מקום 
פסק שיניח על הקיבורת שביד שמאל הקטועה. אך בלי ברכה, דשמא הלכה כהאו"ז – 
שפטור לגמרי מהנחה. המג"א כתב דגרסת האו"ז בברייתא, דת"ק אומר "אין לו זרוע 

– פטור מן התפילין". וכן מובא בספר יראים ממרדכי כת"י.

ב. דעת התוספות, דאין מחלוקת בברייתא. ומ"ד דאין לו זרוע פטור מן התפילין 
– שלא נשאר לו מיד שמאל אפילו קיבורת. ומ"ד "לרבות הגדם", איירי שנשאר לו 
מקום הקיבורת של שמאל, ומניח עליה בלי ברכה. כ"כ הרמ"א. והב"ח כתב, להניח 

על הקיבורת ולברך.

ג. המגן אברהם הקשה על מה שכתב הרמ"א בתשובה, דמי שנקטעה ידו השמאלית 
פטור מלהניח תפילין, דפשיטא, שכתוב בפרוש בגמרא: "מי שאין לו זרוע – פטור מן 
התפילין"? עוד הקשה על מה שכתב התוספות, שמניח על קיבורת שמאל, דבספרי 

כתוב דגידם מניח על ימין? 

ד. המג"א לומד בדעת התוס', דכאשר נשאר קיבורת בשמאל – מניח על ימין. אבל, 
אם נחתך לגמרי ואין בשמאל קיבורת – אינו מניח תפילין גם לא על ימין.

ה. האו"ז סובר, דפטור לגמרי מתפילין ביד שמאל קטועה ונשאר קיבורת. ודעת 
האגודה, דיניח על יד שמאל הקטועה. כמ"ש הרמ"א; וכן כתב הב"ח; וכן בבאור הגר"א. 

זרוע שמאל דפטור  לו  ד"מי שאין  חידש  ו. מה שמקשה המג"א על הרמ"א, מה 
שאין  הרמ"א  דכונת  לכאורה,  לתרץ,  יש  ערוכה?  גמרא  היא  הלא  תפילין",  מלהניח 
פוסקים )כהספרי והמכילתא והירושלמי( שמניח בימין. ולומד, דהם סוברים דמניח 
בימין גם ביד קטועה לגמרי. והרמ"א לומד את הפשט בגמרא בדברי ת"ק, דכאשר אין 
לו יד לגמרי פטור מתפילין. ומ"ש בגמרא, שאחרים מחייבים בגידם, הכוונה שיש לו 

קיבורת בשמאל ועליה מניח.
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ז. הפמ"ג מסתפק במי שאין לו ביד ימין כי אם קנה וזרוע, וידו השמאלית שלימה. 
האם הוא איטר ויניח על ימין? 

ח. הצ"צ סובר, שאם פס ידו ימין קטועה עם האצבעות ונשאר לו רק קנה וזרוע, 
ויש לו בימין הקטועה כח וגבורה יותר מבשמאל, אע"פ שעושה כל מלאכתו בשמאל 
וכותב בשמאל – אין נחשב לאיטר. ומביא ראיה מרש"י, דכותב דאם אין לו זרוע ימין 
שצריך להניח בשמאל "דדלמא אי הוי ליה ימין היתה חזקה כשמאל". ובשולט בשתי 

ידיו, מניח בשמאל. ומכיון שיש לו יותר כח בימין, לכן פוסק שמניח על שמאל.

ט. דברי הצ"צ על היד צריכים לענ"ד עיון גדול. דמאי נפקא מינא שיש לו יותר 
כח בידו הימנית שקטוע בה פס היד עם האצבעות, הרי אינו יכול להשתמש בכח זה. 
ובפועל עושה את כל ההשתמשות שצריך ביד שמאל, א"כ לכאורה, היד כהה שלו היא 
היד שאינו יכול להשתמש בה להצטרכויותיו. וצע"ג במה שפוסק שמניח על יד שמאל, 

מכיון שהיד הימין למרות שהיא קטועת פס היד, היא היד החזקה?

י. בצ"צ שם, מביא ראיה מלקיחת לולב בימין כאשר היא קטועה ונוטל בזרוע. כך 
פוסק אדה"ז בשו"ע. לכאורה, אין משם ראיה לתפילין. כי בלולב לא כתיב "ולקחתם 
בידכם". ומכיון שימין היא החשובה בכל מקום נוטל בימין, הגם שאין לו יד אלא זרוע. 

כי מ"מ, "לקיחה" מיקרי. משא"כ בתפילין, ששיך בו דיני יד כהה?

יא. מ"מ, יש מקום לומר בנידון דהצ"צ דמניח על יד שמאל, ולא מטעם דהיא "יד 
כהה", אלא, משום דיד ימין אין לה גדר יד. כי יד שאין לה פס יד ואצבעות, אי אפשר 

להשתמש בה שימוש של יד, והוי כאין לו יד ימין. ובאופן זה הדין שמניח בשמאל.

יב. הב"ח חולק על הרמ"א, ופוסק דאם כותב בשמאל ועושה את כל המלאכות 
בימין, דמניח בשמאל. ואין לו דין איטר. וכן כתב בביאור הגר"א. והוא כדעת הרא"ש 
י"ל, דהכתיבה שקולה כנגד  בשם ס' התרומה דלא כהרמ"א. והביאור בזה, לכאורה 
דעת  אך  בשמאל.  דמניח   – ידיו  בשתי  כשולט  ודינו  בימין  שעושה  המלאכות  שאר 
הרמ"א, שהוא דעת רבינו יחיאל, שהקובע הוא הכתיבה. ומניח ביד שאינו כותב, הגם 

שעושה בה שאר מלאכות. דלימוד "וקשרתם . . וכתבתם" הוא הלימוד העיקרי.

יג. השבות יעקב, מחלק בין נולד רק עם יד ימין )דאז פטור מהנחת תפילין. מכיון 
דמעולם לא היה לו חיוב הנחה(, אך אם נולד עם ב' ידיים ונקטעה יד שמאל, מכיון 
בגמרא:  ממ"ש  זה  שלומד  וכנראה  ימין.  ליד  החיוב  עובר   – חיוב  כבר  עליו  שהיה 
"'ידכה' לרבות את הגידם". דמניח בימין. ולכאורה דבריו צ"ע, דבגמרא כתוב בסתמא 
"הגידם חייב", ולא כתוב דחיוב זה הוא דוקא כאשר נעשה גידם לאחר שהגיע לגיל 
בר מצוה. וא"כ, לכאורה, אין לחלק בין נולד עם יד ימין בלבד לבין נקטע לו יד ימין?
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שיש  לחלק  בנוסף  נשאר  דאם  מודה,  זרוע  האור  דגם  כותב,  ברורה  המשנה  יד. 
בו קיבורת גם קצת מהזרוע – דמניח על היד שמאל הקטועה, ואינו פטור מתפילין. 
ולכאורה, הסברא נוטה לומר, דזה דוקא ביד שמאל הקטועה. שהתורה הטילה עליה 
חיוב להניח תפילין, והחיוב אינו יורד ע"י הקטיעה. אך, כאשר היד הימנית נקטעה, 
הסברא נוטה לומר, דלדעת כל הפוסקים – אין מניחים על יד ימין הקטועה תפילין 
מדין 'איטר'. מכיון דביד קטועה אינו יכול להשתמש כיד אלא כעזר, כמו שמשתמש 
ברגלו או בגופו. א"כ, נקרא הוא בעל יד אחת ועוד עזר של אבר קטוע. כי, 'איטר' הוא 
אדם שיש לו שתי ידיים, אלא שיד ימין חלשה מהשמאל. והפמ"ג מסתפק בזה )בסי' 
תרנ"א(. אך לענ"ד, נראה דאין לו דין 'איטר' וכמ"ש. ואפילו חסר פס היד – אינו איטר. 

דלא כהמש"ב.

והבשר  קיבורת.  ובלי  יד, רק עם החלק המחובר לכתף.  בלי  בנולד  טו. השאלה 
הוא מקום  כתוב דמקום התפילין  מכיון שבגמרא  כולו. האם פטור מתפילין,  שטוח 
הקיבורת? כבר עמד על זה בס' ארץ צבי, לגבי מי שנולד באופן שהלב שלו בצד ימין, 
האם צריך להניח התפילין על יד ימין, מכיון שכתוב בגמרא שצריך להניח התפילין 
אינה  שם  הגמרא  דסוגיית  מכיון  שמאל.  יד  על  דיניח  האר"צ,  והשיב  הלב?  כנגד 
מדברת על איזה יד יניח, אלא באיזה מקום ביד יניח. ולכן כתוב "כנגד הלב", הכוונה 
בגובה היד. אך אין כוונת הגמרא לומר דיניח על היד שליד הלב. יעויי"ש. וכן באותו 
מקום מובא להניח על הקיבורת. וממילא מוכרח ללמוד שהכוונה בגובה היד, שהוא 
הקיבורת, ולא הכוונה על יד שיש בה קיבורת דווקא ואם אין לה קיבורת שלא יניח. 

ולכן, אפילו באין לו קיבורת צריך להניח. 

טז. המאירי פוסק, שאיטר מניח בשמאל כל אדם. וי"ל, שלומד מהגמרא דקיבורת. 
וכן שהתפילין צריך להניח כנגד הלב, שעולה גם על איזה יד יניח. וגמרא זו, חולקת 
על הגמרא המחייבת איטר להניח על יד ימין של כל אדם. ולכן פוסק שאיטר מניח 
על יד שמאל של כל אדם, כדי שיהא כנגד הלב. ולפי זה, לכאורה, צריך לומר: שדעת 
המאירי שמי שאין לו קיבורת – פטור מתפילין. ואולי דינו כאילו אין לו זרוע. בפרט 
שגם  הסוברים  המקובלים  לדעת  קשור  וזה  בשמאל.  להניח  וצריך  בימין  כשמדובר 

איטר מניח על שמאל כל אדם.

יז. הגם שנפסק בפוסקים שכאשר יש מחלוקת בין המקובלים לפוסקים צריך לנהוג 
כדעת הפוסקים. ומובא בשם אדה"ז, שהמקובלים צריכים לנהוג כמקובלים. וכותב: 
שלא יתכן שהמקובלים יפסקו אחרת מהגמרא או מהפוסקים, ויש למקובלים טעם על 
פי הגמרא והפוסקים להנהגתם. ונידוננו הוא תשובה עבור נכד לאדמו"רי החסידות, 
נכון, שיכול  זה לטעם  ויש לצרף  שהנהגתם הוא בדרך כלל לפי הנהגת המקובלים. 
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להניח על יד שמאל בברכה. והבאנו לעיל בהרחבה, שבנידוננו הסברא אומרת שחלק 
לדעת  בימין.  מניח   – הגידם  ודין  איטר.  דין  לה  נותן  אינו  ימין,  ליד  שיש  הקיבורת 
התוס', הוא כאשר יד שמאל קטועה. אך, כאשר יד ימין קטועה – נשאר החיוב להניח 

על יד שמאל ובברכה. כן נלענ"ד.
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אמירת הלל קודם התפילה

 הרב שבתי יונה פרידמן
נו"נ בישיבה

א
המקור לחיוב אמירת הלל בציבור קודם התפילה

שהציבור  אומרים  ויש   .  . בדילוג  הלל  "וקוראים  ערוך1:  בשולחן  המחבר  כתב 
מברכים עליו בתחילה . . ולבסוף . . והיחיד אין מברך עליו, ויש אומרים שאף הציבור 
אין מברך עליו לא בתחילה ולא בסוף . . וכן נוהגים. ]ומוסיף הרמ"א[ ויש אומרים 
לקרות  אדם  יזהר  מקום  ומכל  אלו.  במדינות  נוהגים  וכן  עליו,  מברך  יחיד  שאדם 
לבית  בא  "ואם  אברהם3:  המגן  זה  על  וכתב  הציבור"2.  עם  עליו  לברך  כדי  בציבור 
הכנסת סמוך להלל יקרא הלל תחלה עם הציבור ואחר כך יתפלל". ובחק יעקב4 מביא 

פסק המגן אברהם הנ"ל )ואם כן סבירא לי' כוותי'(.

והנה, כתב אדה"ז בשולחנו5: "וכל היום כשר לקריאת ההלל . . ומצוה מן המובחר 
. ואם בא לביהכנ"ס אחר שהתפללו   . לקרותו עם הציבור מיד אחר תפילת שחרית 
הציבור שחרית ועומדים לקרות הלל והוא לא התפלל שחרית, יש מי שאומר שאם אין 

1( סי' תכב ס"ב.
שגם  הרמ"א  כפסק   – ביחיד   – חב"ד  ומנהג   )2
היחיד מברך, כמ"ש ב'היום־יום' )א' טבת(: "נוהגים 
אשר היחיד מברך – בהלל – תחילה וסוף גם בימים 
שאין גמרים בהם את ההלל". אמנם, בציבור כתב 
כפסק  אלא  הרמ"א  כפסק  )לא  בסידור  אדה"ז 
יענו  והקהל  וסוף  תחילה  יברך  שהש"ץ  המחבר( 
אמן ויצאו בברכתו, והוא ע"פ ההו"א שכתב אדה"ז 
ואף  מהש"ץ,  חובה  ידי  שיצאו  ס"ח  בסתרי"ט 
כאו"א לעצמו בלחש,  יברך  שמסיק שם שלמעשה 
אפ"ל ששם מדובר כשאומרים הלל שלם, אבל בחצי 
הלל נוהגים כמו שהיה צ"ל מעיקר הדין - שהש"ץ 
הכולל  שער  בכ"ז  )וראה  הקהל.  את  יד"ח  מוציא 

פרק ל"ז ס"ק ד־ה(. 

מברך  כ"א  בציבור  שגם  נהגו  )בפועל(  אבל 
)בשיחו"ק  מה"מ  אד"ש  כ"ק  וכמ"ש  לעצמו, 
תשמ"א ח"ד ע' 322( שמנהג החסידים 'אריינכאפן' 
ובחשאי.  בעצמו  הברכה  את  ולומר  )=לחטוף( 
והעירו בגליון 'התקשרות' שאולי החשאי הוא מצד 
יש  ולפי"ז  אדה"ז,  כדעת  עושה  שאינו  יראה  שלא 
צורך לברך קודם הש"ץ, כדי שלא יגיע למצב שהיה 
)משא"כ  זאת  עשה  ולא  מהש"ץ  י"ח  לצאת  יכול 
בכ"ז  )וראה  מהש"ץ(.  הברכה  שומע  שעדיין  לפני 

בליקוט דיני ומנהגי ר"ח ע' נג(.
3( שם סק"ו.

4( סתפ"ח סק"ג.
5( סתפ"ח ס"ג.
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לחוש שמא יעבור זמן ק"ש טוב לו שיקרא תחילה הלל עם הציבור ואח"כ יתפלל". 
עכ"ל.

 וכן מצינו שכתב בסק"א ס"ה, ובלשונו: "שמצות הלל היא כל היום, ואין מקומו 
קבוע מיד אחר תפלת י"ח, שאפילו קודם התפילה צריך לקרותו לפעמים". וא"כ נראה 

דגם אדה"ז פוסק כמג"א וכחק יעקב הנ"ל )שזהו מקורו(.

ובלקו"ש חכ"ד6 כותב כ"ק אד"ש מה"מ וזלה"ק: "במ"ש אודות אמירת הלל לפני 
בפי חסידים שאף שרבותינו  בזה, אבל מסופר  התפילה הוראה בפירוש לא שמעתי 
נשיאנו בתפילת שבת היו מאריכים בתפילה אפילו כמה שעות לאחר גמר הציבור את 
תפילתם, הנה ביו"ט הי' מסתדרים באופן לגמור את תפילת השחר עם הציבור ולאמר 

הלל עמהם", עכלה"ק7.

ב
דחיית ההבנה במענה כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל

בהיבט ראשוני ניתן ללמוד לכאורה שהמענה הוא – ש)מכיון שראינו אצל רבותינו 
נשיאנו השתדלות מיוחדת לומר הלל עם הציבור, א"כ לפ"ז( גם כשאוחז לפני התפילה 
כהמג"א  פוסק  אד"ש  שכ"ק  יוצא  ולפ"ז  עמהם,  הלל  יאמר   – הלל  אומרים  והציבור 

ואדה"ז הנ"ל.

כוונתו במענה הנ"ל,  זו  נראה לכאורה, שאין  כ"ק אד"ש   אך כשמעיינים בדברי 
ומכמה טעמים:

א. אם המענה הוא על עצם הדין – האם צ"ל הלל בציבור לפני התפילה – מדוע 
כתב "הוראה מפורשת לא שמעתי בזה", הרי הלכה מפורשת היא בשו"ע כנ"ל?

ב. מדוע מאריך כ"כ בסיפור הנ"ל )"היו מסתדרים באופן לגמור תפילת השחר עם 
הציבור"( ואינו כותב בקיצור שהיו אומרים הלל בציבור?

ג. צע"ק בכללות הנהגת רבותינו נשיאנו – מדוע היו צריכים למהר בתפילתם כדי 
לומר הלל עם הציבור, הרי יכלו לומר – לפני תפילתם8 – הלל עם הציבור , ואח"כ 

6( עמ' 412 ובאג"ק חי"ז ע' ס"ז.
7( בספר 'חסידים ואנשי אמת' )עמ' 121( מובא 
מה ששמעו מכ"ק אד"ש מה"מ ביחידות "ביום טוב 
רק   – במתינות  להתפלל  יכול  אתה  אם  נכון  יותר 
כי  המנין,  עם  לגמור  באופן  המנין  לפני  להתחיל 

אצל חסידים אומרים שצריכים לומר הלל במנין".
'ברוך  לפני  ההלל(  על  )שמברכים  ביו"ט   )8
על  )כשאין מברכים  ובר"ח  לאחריו(,  )ולא  שאמר' 
ההלל( – גם בפסוקי־דזמרה אפשר לומר הלל. ראה 

בכ"ז במג"א ובח"י ובאדה"ז שם. 
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יתפללו באריכות )כפי שנפסק להלכה בשו"ע אדה"ז )שם(: "טוב לו שיקרא הלל עם 
הציבור ואח"כ יתפלל(?

ג
כמה קושיות בדברי כ"ק אדמוה"ז והביאור בזה

ויובן כ"ז, בהקדים כמה דיוקים בלשון אדה"ז הנ"ל:

א. מדוע בתחילה כתב "ומצוה מן המובחר לקרותו עם הציבור מיד אחר תפילת 
שחרית", ולאח"ז כתב ש"אם בא לביהכנ"ס . . יש מי שאומר . . טוב לו שיקרא הלל עם 
הציבור ואח"כ יתפלל" – דלכאורה: אם "מצוה מן המובחר" לקרותו בציבור, הרי זה 
לא רק "וטוב לו9 וכו'" אלא "מצוה מן המובחר"10, וא"כ מהו החילוק אם קורא קודם 
תפילת  אחר  מיד  הציבור  עם  "לקרותו  מוסיף  מדוע  וכן  התפילה.  לאחר  או  שחרית 

שחרית"?

זמן ק"ש טוב  יעבור  אין לחוש שמא  "יש מי שאומר שאם  ב. צ"ע בלשון אדה"ז 
לו" – מדוע נקט כאן "יש מי שאומר"11, הרי זוהי שיטת המג"א והח"י הנ"ל, ולית מן 
דפליג12. וכן מנין המקור להלשון "שאם אין לחוש13 . . טוב לו" שאינו מופיע במג"א 

ובח"י, ואדרבה – כתבו בלשון דין "יקרא תחילה הלל"14, ולא רק "טוב לו"15.

אלא שלכאורה ההסבר בכ"ז הוא: שצ"ל שהדין הנ"ל – לקרוא הלל בציבור קודם 
התפילה – אינו "מצוה מן המובחר", שהרי עי"ז אינו מתפלל כסדר שתקנו לנו חז"ל 
)לקרוא הלל אחר תפילת שחרית16(, רק שלקרוא הלל בציבור עדיף מלהתפלל כסדר 

עמ"ש  ס"י.  סש"ב  שבת  הל'  מג"א  וראה   )9
המחבר "טוב" מפרש "אבל מדינא שרי" ע"כ.

וההוראה  הפוסקים  כללי  בספר  ראה   )10
לכלל  ע' קע"ט( בשוה"ג  'מכון אהלי שם'  )הוצאת 
ישנו גם כאשר  'מצוה מן המובחר'  קי"ט, שהלשון 
מן הדין יש לנהוג כן. ע"כ. וכן בעניננו )וראה לקמן 
הלשון  ביאור   )52 )ע'  חכ"ז  לקו"ש  ועיין  בפנים(. 
שמובחר  רק  הפירוש  שאין   – המובחר"  מן  "מצוה 
לאדם המקיים את המצוה )ובנדו"ד "טוב לו"(, אלא 

שהמצוה עצמה נעשית "מן המובחר". עיי"ש.
11( ראה ש"ך יו"ד סי' קב סק"ז – עמ"ש המחבר 
כתב  למה  ידעתי  "לא   – כתב  מי שאומר"  "יש  שם 
המחבר דין זה בשם יש מי שאומר שהרי הרשב"א 
והטור סוברים כן ואין חולק עליהם" ע"כ. וראה גם 

לקמן הערה 17.
שכתב  סרכ"ב  הטור  על  ב"י  ראה  אבל   )12

את  "ראיתי  הרוקח,  וכתב  הנ"ל(:  ההלכה  )לאחר 
ר' שלא קרא הלל דר"ח עם הציבור, וקרא מעצמו 

מיושב בשעת קריאת התורה" עכ"ל.
"אם  שכתב  עמדין  ר"י  בסידור  ראה  אבל   )13
עדיין שהות להתפלל בזמנה, דהיינו עד ד' שעות, 

כך נ"ל" עכ"ל.
קלא  )בסי'  כתב  בעצמו  דאדה"ז  ולהעיר   )14
. . שאפי' קודם  סעי' ה(: מצות הלל היא כל היום 
תכ"ב"  בס'  כמ"ש  לפעמים  לקרותו  צריך  התפילה 

)וראה הנסמן בהערה 19(.
הכלבו  "כתב  דכתב:  )שם(  ב"י  ראה  אבל   )15
בסי' נ"ב – בשם הר"פ – שטוב לאומרו עם הציבור 
אות  בתשב"ץ  וכ"כ  עכ"ל.  התפילה",  קודם  אף 
רח: "וטוב להקדים ולאומרו עם הציבור אף קודם 

שיתפלל".
16( טושו"ע סי' תכב ס"א.
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התפילה, לכן, כאשר בא לביהכנ"ס ועדיין לא התפלל והציבור קוראים הלל – יקרא 
מקיים   – ובציבור  השחר  תפילת  אחר  ההלל  את  קורא  דכאשר  יוצא,  ולפ"ז  עמהם. 
את שני הענינים )תפילה על הסדר וקריאת הלל בציבור( יחד, ואז הרי זה "מצוה מן 

המובחר".

וענין זה – לקרוא הלל כסדר התפילה )נוסף על קריאתו בציבור( – מודגש בפסק 
אדה"ז הנ"ל, שכתב "מצוה מן המובחר לקרותו עם הציבור מיד אחר תפילת שחרית" – 
היינו, שהמצוה מן המובחר היא )לא רק בנוגע לענין הקריאה בציבור, אלא גם( בנוגע 
ולכן "אם בא לביהכ"נ אחר שהתפללו הציבור  לקריאת ההלל אחר תפילת שחרית, 
שחרית ועומדים לקרות הלל והוא לא התפלל שחרית – יש מי שאומר שאם אין לחוש 
זו חובה כ"כ17, משום שעי"ז  זה ר"ל שאין  שבלשון  לו"  – טוב  זמן ק"ש  יעבור  שמא 
מפסיד הענין דתפילה כסדרה )אלא ש"טוב לו" מצד ענין האמירה בציבור דעדיפא 

מענין הסדר בתפילה – לפסק השו"ע(18.

ואפשר להוסיף עוד ולבאר באופן אחר – מדוע אין חיוב כ"כ לומר ההלל בציבור 
דין הנ"ל ש"מצוה מן המבחר"  והוא, שמקור   – לו"(  "וטוב  )אלא רק  קודם התפילה 
לקרוא הלל בציבור )מצד העני' על 'הודו'( הוא מסימן תעט )ס"ו( גבי אמירת הלל 
בציבור בליל־הסדר. שכתב "מצוה לחזור אחר זימון לאמירת הלל, ואף שלכתחילה 
מצוה מן המובחר לומר "הודו" ו"אנא ה'" בג' אנשים שהגיעו לכלל מצוות, מ"מ, א"צ 

להקפיד כ"כ בשביל זה לטרוח אחריהם".

ומשמע שכדי לקיים מצוה זו אי"צ להקפיד כ"כ לטרוח כו', ולכן משום זה שייך 
לומר שכאשר נמצא עדיין לפני התפילה, וישנה גם בעי' נוספת של תפילה כסדרה – 
לכן לא הטריחו אותו לומר עם הציבור, ורק "טוב לו כו'" – היינו, שבפועל כן יאמר 

– משום שסוכ"ס אינה טירחא גדולה כ"כ.

וההוראה  הפוסקים  כללי  בספר  גם  וראה   )17
)ע' שטז( כלל רצב )משו"ת אדה"ז( "רק שלא תהי' 
כהלכה פסוקה – כתבה בלשון 'יש אומרים' )ונפקא־

מינה להקל בשעת הדחק(".
18( אבל עצ"ע עכ"ז ממ"ש אדה"ז בסי' קלא סעי' 
ה' וז"ל: "מצות הלל היא כל היום ואין מקומו קבוע 
צריך  התפילה  קודם  שאפי'  י"ח  תפילת  אחר  מיד 
שזמנה  התפילה  אחר  ואצ"ל   .  . לפעמים  לקרותו 
. וא"א אותו מיד אחר התפילת שחרית   . כל היום 

אלא משום זריזים מקדימים למצוות", עכ"ל. וא"כ 
מוכח מכאן שאין ענין מיוחד בקראת ההלל דוקא 
לאחר תפילת שחרית. אלא שי"ל דלאחר שכך תקנו 
כאן  דכתב  והא  כסדרה,  לאומרה  ענין  יש  בפועל, 
)שמשמע  לקרותו"  צריך  התפילה  קודם  ש"אפי' 
הוא   – כן(  לעשות  חובה  ואף  בכך  חיסרון  שאין 
משום דלא נחית לפרטי הדינים בזה )כבסי' תפח(, 

ורק כתב שבפועל כך צריך לעשות )כבפנים(.
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ד
מצד ה'סוד' ופנימיות התורה הדילוג בסדר התפילה מושלל בתכלית

והנה, כ"ז הוא ע"פ נגלה דתורה ]ולכן, אע"פ שיש חשיבות לסדר התפילה )וכנ"ל(, 
תפילה  בשביל  הדילוג  )גם(  )ולמשל  מהסדר  לשנות  שאפשר  אופנים  ישנם  ובכ"ז 
בציבור19([, אך ע"פ פנימיות התורה ישנה חשיבות יתירה לענין תפילה כסדרה, וכמ"ש 
בכף החיים )סימן תכ"ב ס"ק ל"ח(20, בנוגע לפסק המ"א הנ"ל )אם בא לביהכנ"ס וכו'( 

"ואין דעת הרב האר"י זלה"ה נוחה בסברות אלו לומר דברים שלא כסדרן".

ובספר משמרת שלום סי' ל כתב )לאחר שמביא פסק המ"א כנ"ל( "ונ"ל דיאמר 
אחר שמו"ע פעם שנית הלל בלא ברכה", ובשוה"ג שם מבאר פסק זה שהוא משום 
שהמקובלים החמירו מאוד שלא לדלג בפסוד"ז מחמת שמהפך הצנורות ח"ו. ע"כ גם 

בהלל שתיקנו רז"ל אחר שמו"ע, ודאי דכן הוא ע"פ סוד21. 

ולכן פסק כ"ק אד"ש שלא לדלג בפסוקי דזמרה בשביל להתפלל שמו"ע עם הציבור 
)ראה 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א סי' ס"ה( אף שבשו"ע נפסק כן22. ומכ"ז מוכח, 
שע"פ פנימיות התורה ישנה חשיבות יתירה לענין הסדר בתפילה, וכן צ"ל בעניננו23.

וא"כ, עפכ"ז צ"ל שמענה כ"ק אד"ש הנ"ל הוא, לא רק24 ע"ז שישנו ענין לקרוא הלל 
בציבור – שהרי הלכה מפורשת היא בשו"ע – אלא המענה הוא על השאלה האם צריך 

19( שו"ע סנ"ב.
סדר  שבכל  "ודע  כתב:  )סק"ב(  ובסנ"ב   )20
נעלמים  סודות  בהם  יש  חז"ל  שתיקנו  התפילה 
וע"כ   .  . הכוונות  בשער  כמ"ש  נפלאים  ודברים 
צריך ליזהר מאוד לומר כל סדר התפילה על הסדר 
כן מהפך  כי העושה   .  . דבר  יחסר מהם שום  ולא 
הרבה  שנראה  א(  )אות  הסו"ב  וכתב   .  . הצינורות 
לביהכנ"ס  לבוא  שמאחרין  שאף  ישראל  גדולי 

מתפללין כסדר ולא בדילוג וכו' עיי"ש. 
21( אלא שלכאורה פסק זה שיקרא שנית אחר 
שמו"ע דחוק קצת. שמאחר שכבר קרא ההלל שלא 
זאת  לתקן  יוכל  כיצד  הצינורות,  והיפך  במקומו 
במה שיקרא שנית )וראה מש"כ שם בהדרת שלום 

מהדורא בתרא לסי' ל(.
"אשר  וז"ל:   )98 )ע'  חל"ג  לקו"ש  וראה   )22
בדבר  לנהוג  איך  הזקן  אדמו"ר  את  שאלו  פעם 
והשיב  הפוסקים,  עם  מחולקים  שהמקובלים 
)אף  כהמקובלים"  לנהוג  יש  מסתמא  אדמו"ר 

שבשו"ע לא כתב כן(.
עמ'  בתפילה'  'הפסק  בספר  ראיתי  לאח"ז   )23
בפסוד"ז  דילוג  שבין  בההשוואה  שמחלק   142
חי"ח  מאג"ק  אבל  התפילה.  קודם  הלל  לאמירת 
הוא  בפסוד"ז  הדילוג  אי  פ"א משמע, שסיבת  עמ' 
כתוב  ושם  המקובלים,  בספרי  מ"ש  עפ"י  בעיקר 
שזה מצד שמשנה מהמקום שבו הדבר נתקן ופוגם 
שאומר  בכך  הרוחניות  והשפעת  המשכת  בסדר 
דבר שלא במקום שנקבע לו. וא"כ, אפשר להשוות 
בין ההנהגה שלא לדלג בפסוד"ז, לבין הענין שלא 
לומר הלל קודם התפילה - כיון שלא נאמר במקום 
שניתקן ופוגם בהמשכות )וכמ"ש בכף החיים שם(. 
24( דא"כ, מדוע צריך כ"ק אד"ש מה"מ לבאר 
בתחילת המכתב: "במ"ש אודות אמירת הלל קודם 
בציבור,  אודות אמירת הלל  ולא במ"ש  התפילה", 
בנוגע  הוראה  גם  יש  זה  שבמענה  מוכח  ומכך 
לאמירת הלל לפני התפילה, ולא רק ההכרח לומר 

בציבור.



289שער הúכה ומנהג

)שתיקנו  התפילה  כסדר  אותו  אומרים  אין  שעי"כ  אע"פ  התפילה  לפני  הלל  לקרוא 
לקרוא את ההלל לאחר )ובסמיכות ל(תפילת שחרית )דוקא(25(. 

לענין הסדר  )בקשר  בזה"  הנ"ל ש"הוראה מפורשת לא שמעתי  וע"ז בה המענה 
ראינו שאע"פ  נשיאנו  זאת(, אבל מרבותינו  ידחה  ענין ההלל בציבור  בתפילה האם 
שבד"כ היו מאריכים בתפילה, הנה ביו"ט היו מסדרים באופן לגמור תפילת השחר עם 
הציבור לומר הלל עמהם, היינו, שאצלם הי' דגש מיוחד שלא לשנות מסדר התפילה, 

ולכן גמרו תפילת השחר עם הציבור ו)אח"כ( אמרו הלל עמהם.

וא"כ, היות ואצל רבותינו נשיאנו ראינו השתדלות מיוחדת לקרוא את ההלל דוקא 
התפילה  סדר  על  שיהי'  מיוחדת  השתדלות  שצ"ל  רואים  א"כ  שחרית,  תפילת  אחר 

דוקא. )אבל ראה לקמן )אות ו'( אופן אחר בהסבר האגרת הנ"ל(.

לא   – ההלל  את  קוראין  והציבור  תפילתו,  קודם  העומד  אדם  הנ"ל:  מכל  היוצא 
יקיים  ואז  יקרא עמהם, אלא יקרא ההלל במקומו אחר תפילת שחרית, במנין אחר, 
היינו,  – עדיף להקפיד על סדר התפילה,  מנין אחר  אין  ואם  מן המובחר"26.  "מצוה 

שתחילה יתפלל ואח"כ יקרא את ההלל ביחידות27.

ה
כל הנ"ל רק ביו"ט משא"כ גבי ר"ח

והנה, כל הנ"ל מדובר אודות אמירת הלל ביו"ט, משא"כ בקשר לר"ח צ"ע )דהא 
אין הל' ר"ח בשו"ע אדה"ז( משום ]דנוסף לכך שהמענה הוא לשאלה בקשר ליו"ט, 
שע"ז הי' הסיפור28, הנה[ בר"ח ישנו עוד טעם מדוע צריך לקרוא ההלל בציבור )נוסף 

ובשו"ת  מ,  סי'  ח"א  יעב"ץ  שאילת  עיין   )25
מהרש"ם ח"א סי' א. וצ"ע אם זהו גם לשיטת אדה"ז 

בסי' קלא )הנ"ל בהערה 19(.
26( אלא שלכאורה עפ"י מ"ש הרמ"א )סי' תכב 
עמו  שיאמרו  לשניים  אומר  קורא  דכשיחיד  ס"ב( 
ראשי פרקים דאז הוי כרבים, ונהגו כן ב"הודו" ולא 
לעוד  שיאמר  כדאי  פה  גם  א"כ  עכ"ל.  ה'",  ב"אנא 
שניים שיאמרו איתו "הודו". ולמרות שהובא לעיל 
זה  אחריהם,  לטרוח  צריך  שאין  סתע"ט  משו"ע 
דוקא להביא מבית אחר, אבל כשמתפללים בביכ"נ 
לבקש  כך  כל  טירחא  ואינה  אנשים  הרבה  וישנם 
יצטרך  לכאורה  אחריו,  שיענו  לידו  מהעומדים 

לעשות כן. וצ"ע למעשה.
גם  הדין  שכן  לומר  צריך  זה  כל  פי  ועל   )27
במקרה שמסיים תפילת שמונה עשרה של שחרית 

אחר  הלל  יאמר  ואם  למוסף,  מנין  תיכף  ומתחיל 
שלמרות  בציבור,  מוסף  תפילת  יפסיד  שחרית 
שפוסק הגר"ח נאה )הובא בספר הלכות ר"ח עמוד 
נ"ה( שיתפלל קודם כל מוסף ואחר כך יאמר הלל, 
הרי זה רק על פי נגלה דתורה, אולם על פי פנימיות 
יתפלל  כך  אחר  ורק  הלל  יאמר  כל  קודם  התורה 
)עפ"י  הדגש  שעיקר  אפ"ל  עדיין  אמנם  מוסף. 
אבל  התפילה,  לפני  הלל  לומר  לא  הוא  הקבלה( 

אח"כ אפשר לדחותו. וצ"ע. 
היו  בר"ח  שגם  שנאמר  דאף  בדא"פ,  וי"ל   )28
להוכיח  אין  וכו',  הציבור  עם  התפילה  מסיימים 
היו  לא  חול  יום  שבכל  משום  כבפנים,  מכאן 
ועצ"ע  שויו"ט.  לגבי  משא"כ  בתפילתם,  מאריכים 
או  בשבת  חל  ר"ח  כאשר  ההנהגה  הייתה  כיצד 
בחוה"מ ובשביעי של פסח, וכן מנין נאמר שלא היו 
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על הטעם דלעיל – משום אמירת "הודו" וכו' בציבור(, והוא, מצד הברכה שמברכים 
לפני אמירת ההלל, וכמ"ש הרמ"א בסי' תכ"ב )הנ"ל( שמשום שישנה מחלוקת האם 
אפשר לברך על ההלל גם ביחיד או דוקא בציבור – לכן, אע"פ שנהגו לברך גם ביחיד, 

מ"מ, יזהר אדם לקרותו בציבור ולצאת גם ידי חובה אותן הדעות29. 

ואח"כ מוסיף שגם כש"היחיד קורא – אומר לשנים שיענו עמו, דאז הוי כרבים". 
וא"כ, ישנם ב' טעמים מדוע צריך לקרוא הלל בציבור: )א( משום הברכה, ו)ב( מצד 
עני' על "הודו" וכו'. ולפי זה טעם הא' שייך רק כאשר ישנה הבעי' עם הברכה )כמו 
בר"ח שמדלגים בהלל, שאינו אלא מנהג30(, אבל ביו"ט שלכו"ע גם יחיד מברך )כיון 
שגומרים את ההלל מצד שזהו חיוב גמור מעיקר הדין31( – אין בעי' בברכת היחיד, 
ומצד הברכה אי"צ לקרוא בציבור32, אלא רק מצד הענין של עניית "הודו" )טעם הב'( 

שזה שייך גם בימים שמברכים33.

ולפי כל זה, מה שדייקנו והוכחנו מאדה"ז הנ"ל )– שיש ענין מיוחד לומר ההלל 
אחר תפילת שחרית, ואין חיוב כ"כ )רק ו"טוב לו"( לומר ההלל בציבור לפני התפילה( 
– אינו אלא רק לגבי יו"ט )שבזה קאי אדה"ז( שבהם גומרים ההלל, ולכו"ע אין בעיה 
של ברכה. וכל ענין הקריאה בציבור הוא מצד עניית "הודו", ולכן שייך להקל בזה, 
כיון שלתפילה כסדרה יש חשיבות34. אבל בר"ח – שישנה גם בעי' של ברכה כנ"ל – 
א"כ, אפ"ל שגם לאדה"ז יהיה חיוב לקרוא ההלל קודם התפילה )דהחשיבות דתפילה 
כסדרה אינו גורע מהחיוב דהלל בציבור, כיון שיש ב' טעמים לומר בציבור(, וכמ"ש 

שאר הפוסקים )המג"א ועוד( שיקרא תחילה הלל ואחר כך יתפלל35.

בא  "אם  אדה"ז  למ"ש  המקור  מנין  מה שהקשינו  עוד  לבאר  אפשר  עפי"ז  ואולי 
לביהכ"נ . . טוב לו", שלשון זה )טוב לו, ואינו חיוב( לא מצאנו בשאר הפוסקים – כי 
דברי אדה"ז מכוונים לגבי יו"ט שאז אין חיוב כ"כ כר"ח כנ"ל בארוכה. אבל הפוסקים 
דיברו לגבי ר"ח ולכן כתבו בלשון דין וחיוב. אבל קצת קשה לבאר כן משום שהחק 

מאריכים כל יום, ואולי לא היה זה בנכחות מנין.
29( דין זה הוא גם למנהג חב"ד המוזכר לעיל 
)הערה 2( עפ"י מ"ש בסידור אדה"ז שהש"ץ מוציא 
עם  ההלל  יאמר  לא  אם  שהרי  הקהל,  את  י"ח 
שמו"ע,  לאחר  ביחיד  אלא  התפילה  לפני  הציבור 
בזה  והרי  )שם(.  בהיום־יום  כמ"ש  לברך,  יצטרך 
מברך,  שהיחיד  המנהג  שכן  שאע"פ  הרמ"א  כתב 
הדעות  שאר  יד"ח  לצאת  הציבור,  עם  צ"ל  עכ"ז 
שמנהג   )2 )שבהערה  בשיחו"ק  מ"ש  לפי  )וכ"ש 
חסידים כן לברך )גם בציבור(, שיש עדיפות לברך 

עם הציבור(.
30( ראה ערכין י, א. ובתוס' ד"ה י"ח ימים. 

31( שם. 
32( וכן כתב )חילוק זה בין ר"ח ליו"ט( בספר 
משמרת שלום )הנ"ל( וז"ל: "וכן ממה שכתב דין זה 
בר"ח משמע דוקא בר"ח ומשום חשש ספק ברכה 

דיש פוסקים שאין לברך ביחיד אבל ביו"ט".
33( ראה מג"א סי' תכב סק"ז.

אחר  לומר  יכול  "הודו"  לעניית  ובקשר   )34
שמו"ע עם עוד שניים שנחשב כאומר בציבור )ראה 

לעיל הערה 26(.
'הפסק  גם בספר  ראיתי שכן הסיק  לאח"ז   )35

בתפילה' עמ' 136.
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יעקב מביא דין זה גם בהלכות פסח, ומציין למ"א שבהל' ר"ח ומזה משמע שמדמה 
הדינים.

ו
ביאור מענה כ"ק אד"ש באופן אחר

בציבור  הלל  לומר  אין  שביו"ט  הנ"ל,  אד"ש  כ"ק  ממענה  שהוכח  מה  גם  והנה, 
קודם התפילה, הנה בעצם אפשר לפרש המענה הנ"ל באופן אחר קצת מהנ"ל: דאפ"ל 
ששאלת השואל הייתה האם בשביל האפשרות להאריך בתפילה כדאי לומר ההלל עם 
הציבור לפני התפילה – ואע"פ שיוצא דהוי שלא כסדר – והמענה הוא, שבקשר להענין 
האם לומר ההלל בציבור קודם התפילה )אע"פ שעי"כ יחסר בסדר התפילה( – "הוראה 
מפורשת לא שמעתי", ואע"פ שהלכה מפורשת היא בשו"ע, כנ"ל, בכ"ז "לא שמעתי" 

האם חסידים היו מקפידים )בענין זה( יותר על סדר התפילה, 

ובמילא )היות ו"לא שמעתי"( כשאין ברירה ונמצאים לפני התפילה והציבור קורא 
הלל )ואין מנין אחר( – צריך לקרוא עמהם, כמ"ש בשו"ע, אבל לכתחילה כדאי לנהוג 
כרבותינו נשיאנו שהיו מוותרים על ענין התפילה באריכות ומסדרים באופן כזה לגמור 
את התפילה עם הציבור, ואח"כ לקרוא ההלל עמהם, ועי"כ להרויח ב' הענינים – גם 
הלל בציבור וגם להתפלל כסדר התפילה )וכנ"ל, שדוקא אז הוי "מצוה מן המובחר"(.

אך יתכן, שגם אם רבותינו נשיאנו הי' אוחזים לפני התפילה, והציבור קוראים הלל 
– היו אומרים עמהם )שתפילה כסדרה אינה דוחה הלל בציבור(, רק שלא רצו להגיע 

למצב כזה שלא להתפלל שלא כסדר, ולכן "הסתדרו באופן כזה . . לגמור עמהם".

לפני  שאוחז  כזה  במצב  לעשות  מה  ראי'  אינו  נשיאנו  מרבותינו  הסיפור  וא"כ 
התפילה, האם יקרא עמהם הלל או לא, אלא "עצה טובה" שלכתחילה כדאי לעשות 
ענין  על  ולוותר  התפילה(  לפני  )שיאחז  זה  למצב  להגיע  שלא  מיוחדת  השתדלות 
התפילה באריכות, העיקר לא להגיע למצב שיצטרך לשנות מסדר התפילה שתיקנו 

לכתחילה.

*
וראיתי מובא בשם כ"ק אד"ש שאין לומר הלל שלא כסדר התפילה, כי כשמתפלל 

ללא הלל אח"כ, יהא זה כמו "חלה ישנה בלתי אפויה היטב"36.

דן   138 עמ'  בתפילה'  'הפסק  בספר   )36
שלמעשה  ומסיק  נוספות,  ובשמועות  זו  בשמועה 
אין להתבסס על שמועות, ויש לנהוג שבכל מקרה 

אם אוחז קודם התפילה והציבור אומר הלל, יאמר 
את  ושאלו  שהיה  שמועה,  מביא  ושם  יחד.  עימם 
את כ"ק אד"ש מה"מ מה לעשות אם בפועל אוחזים 
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והביאו שם עוד בשם הרה"ח רש"ח קסלמן ש)גם בר"ח( אומרים את הלל כסדר 
מאמירתו  יותר  חשובה  הסדר  על  ואמירתו  היות  בציבור,   – לפני'  ולא   – התפילה 
בציבור, ע"כ. והמקור לזה הוא מכף החיים הנ"ל שמביא – לגבי דין אמירת הלל בר"ח 
בציבור קודם התפילה – בשם האר"י ז"ל שלא היתה דעתו נוחה מאמירת דברים שלא 
כסדרן, ע"כ37. וא"כ מוכח מכאן דגם לגבי אמירת הלל דר"ח שייך לומר שיש עדיפות 

לתפילה כסדרה מאמירתו בציבור קודם התפילה.

לומר  האם  הלל,  אומרים  והציבור  התפילה  קודם 
כך  שאכן  השיב  מה"מ  אד"ש  וכ"ק  איתם,  יחד 
שמספר  בהערה,  שם  שמוסיף  אלא  לעשות.  יש 
זאת  השמועה מסופק האם כ"ק אד"ש מה"מ אמר 
)לומר הלל בפועל עם הציבור(, ולפי"ז כיצד נוכל 

להסתמך על שמועה זו.
37( ובסדור רבינו הזקן עם ציונים עמ' תקל"ב 
ששלל  ע"ה  נעוולער  ישראל  הרב  בשם  מובא 

בתכלית את האפשרות לומר הלל קודם התפילה.
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בגדר איטר

הת' שלום פופר

א
דברי הצ"צ שאם אין לו ימין אינו נחשב איטר עי"ז

בנוגע לאדם שפס ידו הימנית והאצבעות חסרים לו מבטן אמו, ויש לו זרוע וקנה 
וכפתור קטן במקום פסת היד, ויש לו בימין זו כח וגבורה יותר מבשמאל, דן הצ"צ אי 
נחשב כאיטר מכיון שעושה רוב מעשיו בשמאלו, או שמא מכיון שמרגיש שבימינו יש 

יותר כח אינו נחשב איטר עי"ז. וז"ל הצ"צ )שו"ת או"ח סי' ה(:

"הנה במנחות דף ל"ז ]ע"א[ איתא 'תניא אידך אין לו זרוע )שמאל ]– רש"י[( פטור 
מן התפילין, אחרים אומר ידכה לרבות את הגידם )שאין לו יד דידכה משמע יד רצוצה 
ומקולקלת(' והתוס' כ' מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי עכ"ל. וכ' המ"א סי' כ"ז 

סק"ג דכוונת התוס' דהא דאחרים מחייבין מיירי ביש לו זרוע.

"עוד הביא המ"א דבספרי איתא לרבות את הגידם שהוא נותן בימין. א"כ משמע 
כמו  איתא  בא  פ'  במכילתא  גם  בשמאל.  יניחנו  זרוע  לו  יש  דאי  כלל  זרוע  לו  דאין 
בספרי. ]היינו דמהספרי ומהמכילתא משמע דלא כהתוס', אלא שת"ק ס"ל דאם אין 

לו זרוע שמאל פטור מתפילין לגמרי, ואחרים סוברים שמניח על ימינו[.

"והנה מדפרש"י אין לו זרוע שמאל, משמע הא אין לו זרוע ימין מודה ת"ק ג"כ 
דחייב בתפילין, והיינו להניח על ידו שמאלו.

"וצריך להבין דכשאין לו זרוע ימין מסתמא עושה כל מעשיו בשמאלו, וא"כ ה"ל 
שמאלו,  שהוא  בימינו  תפילין  מניח  איטר  בסמוך  שם  איתא  איטר  וגבי  איטר  כמו 
שזה  ומשמע  בשמאלו,  כחו  ורוב  הואיל  לדידיה  שמאל  הוה  איטר  של  ימין  ופרש"י 
מוסכם לכל התנאים בגמרא שם, וא"כ זה שאין לו ימין כלל בודאי עושה כל מעשיו 
בשמאלו וגם כותב בה, וא"כ היא נחשבת כמו ימין והי' ראוי שיהיה פטור מן התפילין 
לת"ק כמו באין לו זרוע שמאל דפטור מן התפילין לת"ק וה"נ כשאין לו זרוע ימין א"כ 
שמאלו נחשב ימין והרי על ימין אין להניח תפילין לת"ק אע"ג שאין לו שמאל כלל 

ופטור מן התפילין".
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היינו שהצ"צ מקשה על דברי רש"י בפירוש דברי בברייתא "אין לו זרוע" שמדובר 
על זרוע שמאל, דלכאורה מאי נפק"מ אי אין לו זרוע שמאל או זרוע ימין, דאם אין 
לו זרוע ימין אזי עושה כל מעשיו בשמאלו והוא איטר, ובמילא שמאלו נחשבת ימין 

וימינו שמאל ונחשב הוא כמי שאין לו שמאל?

ב
חידוש הצ"צ 

ומצד קושיא זו מוציא הצ"צ דין חדש, וז"ל:

רוב  עושה  והוא  ידיו  ב'  לו  כשיש  רק  איטר  נחשב  דאין  לרש"י  דס"ל  צ"ל  "אלא 
בשמאל  בריאותא  וה"ל  בשמאלו,  כחו  שרוב  ניכר  הרי  בימינו  ולא  בשמאלו  מעשיו 
והוא בגמ' בבכורות פרק מומין  ענין איטר  וכמ"ש בסה"ת שזהו   – בימין  וכחישותא 
אלו – משא"כ כשאין לו רק יד שמאל אף שעושה בה רוב מעשיו וניכר שיש בריאותא 
בשמאל אבל לא נודע עדיין שיש לו ג"כ כחישותא בימין דלחשיב איטר. דדילמא אי 

הוה לי' ימין הי' בה ג"כ בריאותא כמו בשמאל והי' שולט בשתי ידיו. 

וכחישותא  בימין  בריאותא  לו  ויש  ידים,  ב'  לו  שיש  מי  רק  היינו  דאיטר  היינו 
בשמאל; אך מי שיש לו בריאותא בשמאל אינו נחשב איטר1.

וממשיך הצ"צ "ואין לומר דמידי ספיקא לא נפקא ]שכשיש לו רק יד אחת ורואים 
שיש לו בריאותא בשמאל, ישנו ספק שמא ישנו גם כחישות בימין[, די"ל דאין מוציאין 

הימין מחזקת רובא דעלמא.

הוי  בימין[  גם  בריאותא  לו  יש  אם  ד]אף  דעלמא  לרובא  דמי  לא  דע"כ  "ואע"ג 
]עכ"פ[ שולט בשתי ידיו. מ"מ י"ל דבאמת אפשר היה לו כח בימין יותר ולא היו עושה 
מעשיו בשמאלו ומה שעכשיו עושה מעשיו בשמאלו זהו שהרגיל א"ע כן לפי שאין 
לו ימין וההרגל על כל דבר שלטון אבל באמת לא הי' כח בשמאלו כמו בימין ]היינו 

דבאמת יש לו כחישותא בשמאל ורק מחמת שאין לו ימין אינו ניכר[2.

]היינו דאף  בימין3  לרבי דכחישותא אתחלא  ס"ל  ידיו  בב'  גם בשולט  "ועוד הא 

1( כיון שבאיטר יד ימין חלשה מיד שמאל, אבל 
חלשה.  ימין  יד  של  גדר  כאן  אין  כלל,  יד  כשאין 
כשאין  וממילא  במוח  היד  וחוזק  תנועות  ושרש 
)'בריאותא'(  עדיפות  שבמוח  בשורש  אין  כלל  יד 

בשמאל על ימין.
רגיל  שבפועל  דכיוון  ס"ל  בהו"א  כלומר,   )2
להשתמש בשמאל א"כ לו יצוייר שהיה לו יד ימין, 

מחזקת  הוא  יוצא  וממילא  השמאל,  כמו  הוה  א"כ 
רובא דעלמא. ומסיק דלא כנ"ל אלא י"ל שלו יצוייר 
שהיה לו יד ימין, לא היה מרגיל עצמו; ואנו צריכים 
באמת  זה  כך  )כי  יד  לו  היה  שאילו  באופן  לדון 
בשרש המוח הימני והשמאלי( וא"כ יש כאן חזקת 

רובא דעלמא.
כמו  בשמאל  ששליטתו  כיון  רבי  לשיטת   )3
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אם הוי שולט בב' ידיו, מ"מ לא נפיק מחזקתא דרובא דעלמא מכיון ששמאלו שיש לו 
עכשיו היא כרובא דעלמא[, ואף דחכמים פליגי עליו וס"ל בריאותא אתחלא בשמאל 
וקי"ל כחכמים ]ולכן ע"כ נפיק שמאלו מחזקת רובא דעלמא מכיון שהיא חזקה[, היינו 
לו רק שמאל  רואי' ששולט בשניהם, משא"כ כשאין  ואנו  ידים  ב'  לו  ]דוקא[ כשיש 
אע"פ ששולט בה אין ראי' להחזיקו לא באיטר ולא לומר דבריאותא אתחלא בשמאל 
אלא אומרים שאם הי' לו ימין הי' שולט בימינו יותר ומה שעכשיו שליט בשמאלו זהו 
מפני ההרגל ]היינו דכאן לא נפיק שמאלו מחזקה דרובא דעלמא מכיון דמסתמא אם 

היה לו ימין היתה חזקה כמו ימינו[4. 

כן כדי להעמיד הימין בחזקתו כמו ברובא דעלמא  "ועוי"ל דהתם ס"ל לחכמים 
ומה"ט עצמו י"ל הכא להפך כדי להעמיד שמאלו בחזקת רובא דעלמא לענין תפילין 
ולא להחשיבו איטר ומש"ה פרש"י אין לו זרוע שמאל דוקא דאז פטור מן התפילין 
לת"ק. אבל כשאין לו זרוע ימין חייב בתפילין על שמאלו לת"ק ג"כ אף שעושה מעשיו 

וכותב בשמאלו מ"מ לא נחשב שמאל דידי' ימין ול"ד לאיטר". ע"כ דברי הצ"צ.

ג
הקושיא על דברי הצ"צ משולט בשתי ידיו

ותוכן הנ"ל בקיצור הוא, דמדייק מרש"י שאם אין לו זרוע ימין שמניח בשמאל, 
וא"כ, איך מניח עליה  ומקשה אמאי מניח בשמאל הרי הוא עושה בה כל מלאכתו, 
ימין היה גבה בריאותא כמו  יד כהה? ומתרץ דדלמא אי הוי ליה  תפילין הרי אינה 
בשמאל והיה שולט בב' ידיו. עכ"ד. ולכאורה צ"ע, הרי הלימוד "יד כהה" הוא שלא 
יניח על היד היותר חזקה מהיד השניה אלא על החלשה מהשניה, וכאן כאשר אין יד 

שניה מניח כמו כל אדם כי אינה חזקה מהיד השניה כי אין לו יד שניה.

והראי' על זה, מהא דנפסק להלכה בשו"ע5 שמי ששולט בשתי ידיו בשוה, מניח 
תפילין בשמאל כל אדם, דמוכח מזה שכשאין יד חלשה מהשניה אזי מניח על שמאל 

כל אדם. 

בימין נוצרה משום שהימין נחלשה מעט )והשמאל 
והן  בימין  הן  שינוי  כאן  יש  הרי  מעט(,  התחזק 
בשמאל  אתחלא  דבריאותא  כיון  ולרבנן  בשמאל. 

אין שינוי אלא בשמאל.
אתחלא  דכחישותא  ראיה  אין  שכאן  ומובן   )4
נפיק מרובא  לא  ידיו  בב'  גם כששולט  ולכן  בימין 
מרובא  דנפיק  ראיה  אין  ג"כ  ובחכמים  דעלמא. 

דעלמא כי זה לא ראיה שבריאותא אתחלא בשמאל, 
דזה  לכאורה  נראה  מכאן   – עצמו.  שהרגיל  אלא 
כיון  אבל  משמעות,  שום  לזה  אין  עצמו  שמרגיל 
שבהמשך דבריו מביא עוד תירוץ, אולי היה מקום 

לומר שמסתפק בזה.
5( סי' כז סעיף ו.
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. וכתבתם", כי אין על מה לקשור   . כן, באופן זה אין את הלימוד של "וקשרתם 
ונשאר הדין כמו בכל אדם.

דאילו  בשמאל,  מיירי  זרוע  לו  שאין  דוקא  לכתוב  דייק  רש"י  מדוע  מובן  ועפ"ז 
בימין מניח על שמאל כל אדם. ואין צריך לסברא דחוקה ד"דלמא אי הוה ליה ימין 

היה גבה בריאותא"?

אלא  בה  כותב  ואין  אצבעות  לימין  יש  דכאשר  הצ"צ  שכתב  מה  על  צ"ע,  עוד 
בשמאל אז נחשב שמאל ימין, משא"כ כאשר אין כותב בימין מחמת שאין לו אצבעות 
בה אין יתרון לשמאל על הימין משום דפומא הוא דכאיב לה. ולכאורה, אם כאשר יכול 
לכתוב בימין אלא שקשה לו לכתוב בה ולכן כותב בשמאל נקרא שיש יתרון לשמאל 
על הימין, ק"ו הוא דכאשר אינו שייך כלל לכתיבה בימין מפני דאין לו אצבעות סברא 
גדולה היא דיש יתרון לשמאל הימין דכותב בה, והימין אינו שייך לכתיבה כלל. וגם 
הלימוד "וקשרתם . . וכתבתם" דמכיון דכותב בימין קושר על שמאל אינה שייכת כאן, 
ולאור האמור, לכאורה, הסברא  יכול לקשור בידו הימנית על שמאלו.  מכיון דאינו 
נוטה לומר דצריך להניח על היד הימנית שאין בה פסת יד מכיון דהיא היד הכהה וכן 

מפני שאינו כותב בה.

ד
קושיא על ראיית הצ"צ מלולב

עוד כתב שם הצ"צ )אות ו(: "והנה כאשר כתבתי מוכח ג"כ דעת אאזמו"ר הגאון 
נ"ע, דהנה בסי' תרנא סעיף יד פסק – דאיטר נוטל הלולב בימינו, שהוא שמאל של כל 
אדם. ובסעיף טו כתב: "מי שנקטעה ידו הימנית יטול הלולב בזרועו הימנית". אלמא 
ס"ל, דע"י שנקטעה ידו הימנית לא מיחשב איטר. והנה, דרכו לפסוק כהמג"א וכאן 
נטה מדבריו, משום דמוכח מסוגיא פרק מצות חליצה ומתשובת רמ"א סי' קכב דע"י 

שנחתכה לא חשיב איטר,

"ואע"ג דמ"מ השמאל היא שלמה וחשובה יותר, מ"מ, אין זה כדאי לדחות מצות 
נטילת לולב בימין. כי ימין עדיפא היכא דאפשר לפי דברי המרדכי והטור דימין ממש 
בעינן . . ואע"פ שכתב כן בנחתך, מ"מ, כבר נתבאר דנדון זה שיש לו כח וגבורה בימין 

יותר מבשמאל השלמה לא גרע מנחתך". ע"כ דברי הצ"צ.

ולכאורה, יש לדון ולבאר הדברים הנ"ל, דהנה לשון אדמו"ר בשולחנו היא: "מי 
שנקטעה ידו הימנית יטול הלולב בזרועו הימנית שהרי לא נאמר בתורה ולקחתם ביד 

ולקיחה בזרוע שמה לקיחה".

והנה בשו"ע )סי' תרנא ס"ג( כתב וז"ל: "אטר נוטל לולב בימין כל אדם, ואתרוג 
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בשמאל כל אדם. דבתר ימין ושמאל דעלמא אזלינן, ולא בתר ימין ושמאל דידיה". 
עכ"ל. ומצויין שם בבאר הגולה המקור לדעה זו "בעל העיטור וכ"כ הטור", וברמ"א 
והאתרוג  דידיה,  בימין  הלולב  ליטול  ויש  דידיה,  ימין  בתר  דאזלינן  "וי"א  כתב  שם 
בשמאל דידיה". עכ"ל. ומצויין דעה זו בשם הרא"ש ור' ירוחם ומהרי"ו, וכן נהגו. וכן 

עיקר יעויי"ש.

וצריך ביאור, מה נשתנה דין זה מתפילין דנפסק בשו"ע )סי' כז ס"ו( דאיטר אם 
הגמרא   – ומקורו  אדם,  כל  ימין  הוא  בשמאלו,  מניח   – בשמאל  מלאכתו  כל  עושה 
במנחות. והטעם הוא, דבתפילין מניח איטר בימינו. מכיון דאצל איטר ידו השמאלית, 
ולכן, לת"ק דלומד דההנחה בשמאל  ימין.  יד  גדר של  יש עליה  היד החזקה,  שהיא 
מהפסוק "על ידך", ו"ידך" הכונה שמאל. דאילו ימין נקראת "ימיני". ובאיטר, הימין 
שלו הוא השמאל של כל אדם, ולכן מניח על הימין של כל אדם. ולטעם ר' נתן "מה 
כתיבה בימין אף קשירה בימין". ומכיון דאיטר כותב בשמאל לכן מניח בימין. ולרב 
אשי, שהיא דעה המובאת שם בברייתא, דמניח על יד כהה, ובאיטר – ימין של כל אדם 

היא היד הכהה של איטר.

משא"כ בד' מינים בסוכות לא כתיב "ולקחתם בידכם", אלא "ולקחתם לכם" ולא 
צריך ביד כהה ולא ביד שקושרים בה. ולכן פוסק השו"ע דהולכים אחר כל התורה 
כולה כרציעה ומצורע וכו', שהוא על ימין. וכן גם באיטר אזלינן בתר ימין דעלמא, 
יסדה  "ידי  מהפסוק  לומד  אין  הת"ק  שגם  ס"ל  נתן  דר'  וי"ל,  דידיה.  ימין  בתר  ולא 
ארץ" דקאי על שמאל, שהרי אומר על דברי הת"ק "אין צריך", דפשוט ליה מהלימוד 
דקשירה וכתיבה דקאי ההנחה על שמאל, וכן אין מניעה של יד כהה בלקיחת ד' מינים. 

ולכן פוסק השו"ע דהאיטר לוקח הלולב בימין כל אדם.

ודעת הרמ"א, דגבי איטר ימין דידיה היא שמאל של כל אדם. ולכן, צריך ליקח 
בשמאלו, כי לה יש גדר ימין אצלו, ובכל התורה מעדיפים את הימין. ולכן, האיטר 
לוקח את הלולב בימין דידיה. ולאור האמור יובן מ"ש בשו"ע אדה"ז – דאיטר נוטל 
הלולב בימינו שהיא שמאל כל אדם, כיון דאצלו הימין הוא שמאל של כל אדם. אך גבי 
מי שנקטעה ידו הימנית פוסק שיטול בזרועו הימנית, והטעם הוא דלא כתיב "ולקחתם 

בידכם" אלא "ולקחתם לכם" וגו'. וא"כ, אין הקפדה שהלקיחה תהיה ביד דוקא.

לקיחת  נקרא  אין  בזרוע  לקיחה  מכיון שלגבי  הימנית,  בזרועו  שיקח  פוסק  ולכן 
איטר לעומת הזרוע השמאלית. כי הלקיחה היא בפס היד שיש בה אצבעות – ושם יש 
גדר של איטר, ולא על לקיחה בזרוע – שבלקיחתה אין גדר של לקיחת איטר. וממילא, 

יש לה מעלה מכיון שהיא הימנית ולכן מעדיפים אותה על היד השמאלית.
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ה
מחלוקת רבי ורבנן ודעת רש"י והרמב"ן

ויש לבאר כל זה ובהקדים:

במשנה )בכורות פרק ז( נמנים כל המומין הפוסלין בכהנים, ושם איתא: "השולט 
בשתי ידיו רבי פוסל וחכמים מכשירין", ובגמרא )מה, ב( איתא: "ת"ר איטר בין ביד בין 
ברגל פסול, השולט בשתי ידיו רבי פוסל וחכמים מכשירין. מר סבר כחישותא אתחלא 

בימין ומר סבר בריותא אתחלא בשמאל".

והטעם על זה שאיטר פסול לעבודה כותב רש"י )ד"ה "איטר ברגל"(: "איטר ביד 
פסול דכתי' וטבל אצבעו כל מקום שנא' אצבע וכהן אינו אלא ימין, ואיטר דרגל נמי 

לעמוד ולשרת כתי' כדרך שאר עמידה דעיקרו בימין".

ב'  בפרק  מדאמרינן  בימין,  עבודה  דבעינן  "משום  רש"י  דעת  הרמב"ן6  ומסביר 
דזבחים )כד, ב( יד יד לקמיצה רגל רגל לחליצה אוזן אוזן לרציעה, וזה שהוא אטר 
אין לו ימין", היינו דאיטר אין לו ימין ולכן אינו יכול לעבוד מכיון שעבודה צריכה 

להיות בימין.

וביאר דבריו הצ"צ )בהמשך התשובה שם( שיש בימין ב' דברים: שהיא היד החזקה 
ושהיא עומדת לימינו של אדם; וכשיש לו רק אחד מב' דברים אלו אין לו ימין גמורה. 

וגם בשמאל ישנם ב' ענינים: תשות כח ושהיא עומדת היא לשמאלו.

והביא הרמב"ן ראיה לשיטת רש"י "מדתנן במתניתין דאלו מומין שולט בשתי ידיו 
רבי פוסל וחכמים מכשירין ולא תנן אטר פסול לדברי הכל, אלמא אינו פוסל משום 
מום דלאו כחישותא ולאו בריותא אית להו טפי משאר אינשי אלא משום שאין לו ימין 
הוא פסול"; היינו מזה שבמשנה כשמונה כל המומין מונה רק שולט בב' ידיו ואינה 

מונה איטר, דמזה מוכח שאיטר אינו פסול מטעם מום אלא משום שאין לו ימין.

דמוכח ממה שמוכיח שאטר אינו משום מום אלא כי אין לו ימין מזה שבמשנה לא 
חשיב איטר, ששולט בשתי ידיו דלדעת רבי פסול הוא ודאי משום מום ולא משום שאין 

לו ימין, שהשולט בב' ידיו אית ליה ימין גם לדעת רבי ורק דנחלשה.

וצריכים לומר עפ"ז שהכחישותא שיש בימין לדעת רבי, אינה התשות כח שהיא 
אחד מב' התנאים שיש בשמאל, דאי לא תימא הכי אינו פסול מטעם מום אלא מטעם 

דלית ליה ימין.

6( יבמות קד, א.
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ו
ביאור בגדר איטר

ונראה להציע ביאור דברי הצ"צ באופן כזה:

שמצד הטבע ראוי לכל אדם להיות לו יד אחת חלשה דהיינו יד כהה, ואף אם אין 
לו יד שני' היד הכהה נשארת כהה כשהיתה )ועיין לקמן ראי' ברורה מדברי הרמב"ן 
שכן הוא(. אמנם כשהתורה אמרה להניח תפילין על יד כהה, אין הכוונה היד שהיא 
חלשה יותר מהשני', אלא זהו שם העצם דלכל אחד יש יד שהיא בטבעה כהה, ובד"כ 
הוא בשמאל של כ"א, ולפעמים הוא בימין של כל אדם. והדרך לראות אם היא בימין 
הכי  לאו  דאי  בימין,  וכחישותא  בריאותא בשמאל  בדאיכא  דוקא  היינו  אדם  כל  של 
דלמא שמאלו היא היד כהה ורק מצד סיבה צדדית נתחזקה ונהיית כימין ואזלינן בתר 

חזקתא דרובא דעלמא יד כהה שלהם היא בשמאל.

ובאין לו ימין, אף דעושה רוב מעשיו בשמאלו ואף שניכר שיש בריאותא בשמאל, 
מ"מ מכיון דלא מוכחא מילתא דיש כחישותא בימינו אזלינן בתר רובא דעלמא דיד 

כהה שלו היא שמאל של כל אדם.

כן גם מלשון הצ"צ שכתב ד"צ"ל דס"ל לרש"י דאין  יש לדייק  וכד דייקת שפיר 
הרי  בימינו  ולא  רוב מעשיו בשמאלו  עושה  והוא  ידיו  ב'  לו  כשיש  רק  איטר  נחשב 
ניכר שרוב כחו בשמאלו" היינו שזה שהוא נחשב איטר דוקא בדיש לו ב' ידיים ועושה 
רוב מלאכתו בשמאל ולא בדיש לו רק ימין, הוא לא מטעם שבדיש לו רק שמאל אין 
שמאלו יתירה על ימינו אלא מטעם דאין ניכר ששם הוא רוב כחו ודילמא אי הוה ליה 
ימין היה שם יותר כח מבשמאל ונמצא דעכשיו אין בשמאל את כל הכח הראוי להיות 

בימין ולכן נחשבת היא כ"יד כהה".

]איברא דק"ק ע"ז מלשון הצ"צ אח"כ דאומר דזה הוא מכיון דאין מוציאין הימין 
מחזקת רובא דעלמא, דמשמע מזה שזה שיש חזקה שהוא שולט בשני ידיו היינו מפני 
דאם  אח"כ  הצ"צ  שכתב  ממה  וכן  שבשמאל,  הכחישות  מפני  ולא  דימין  הבריאותא 
שולט בשני ידיו בשוה כבר יצא מחזקת רובא דעלמא - דלפי דברינו לעיל מדוע יצא 
מחזקת רובא דעלמא הרי "שולט בשני ידיו" הוא כשאר בנ"א ורק דמצד איזה טעם גם 

בשמאלו יש חוזק.

או  אופנים:  בב'  זה  לומר  יש  אזי  כח בשמאלו  יתרון  י"ל, דכשרואים שיש  אמנם 
שהוא שולט בב' ידיו או שהוא איטר; דמכיון שיד אחת היא יד כהה על כן היד השני' 
מקבלת בד"כ יתרון כח, ועכ"פ מחזקתא דרובא נפק, ועכשיו תלוי הדבר דאם ישנו 
יתרון כח בימינו אזי הוא שולט בשני ידיו ואז יש לו חזקה דשמאלו היא היד כהה, 
אך עד שנדע אם יש יתרון כח בימינו אזי הוא עדיין בגדר ספק שמא הוא איטר דלא 
נוגע לנו החזקה דשולט בשני ידיו עד שנדע שאכן הוא שולט בשני ידיו, וע"ז אומר 
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הצ"צ דאין מוציאין הימין מחזקתו שהוא יד כהה בפרט שאין ידוע לנו בבירור שמא 
אין שמאלו בריאה אלא חלשה[.

ז
ביאור בשולט בב' ידיו וראי' מהרמב"ן הנ"ל

וגם בשולט בב' ידיו, יש לומר שיש לו יד אחת שהיא בטבע חזקה והשניה בטבע 
חלשה, אלא שמצד סיבה נתחזקה החלשה או נחלשה החזקה וזה תלוי במחלוקת רבי 

ורבנן.

ויש להביא לזה ראי' ברורה מהרמב"ן המובא לעיל, דהנה נחלקו הראשונים מדוע 
איטר פסול לעבודה דלכמה ראשונים הוא משום מום )דאית ביה כחישותא בימין(, 
ולרש"י הוא משום דאין לו ימין ולא משום מום )ולהעיר דנוסף על הנפק"מ שציינו 
בזה  יש   – פוסל  האם  בימין  איטר  עבד  אם  או  בסנהדרין  להושיב   – האחרונים  בזה 
לכאורה עוד נפק"מ, דלעת"ל יתרפאו כל המומין, ווכן אם זהו מום, א"כ מי שעכשיו 
א"כ  מום,  זהו  אין  אם  אך  ימינו,  יד  כח  ויתחזק  שיתרפא  כיון  יעבוד  לעת"ל  איטר 

לכאורה לא יעבוד(.

ובנוגע לשולט בשתי ידיו שנחלקו רבי ורבנן אי פסול או כשר, דרבנן סברי דכשר 
מכיון שבריאותא אתחלא בשמאל ורבי סבר שפסול כי כחישותא אתחלא בימין. ושולט 
בב' ידיו שלדעת רבי פסול - הוא לכו"ע מטעם מום. והרמב"ן ביאר בדעת רש"י "ורש"י 
יד לקמיצה  יד  ב' דזבחים  בימין מדאמרינן בפרק  פי' שם משום דבעינן עבודה  ז"ל 
רגל רגל לחליצה אוזן אוזן לרציעה וזה שהוא אטר אין לו ימין, ומסתייע האי פירושו 
מדתנן במתניתין דאלו מומין שולט בשתי ידיו רבי פוסל וחכמים מכשירין ולא תנן 
אטר פסול לדברי הכל אלמא אינו פוסל משום מום דלאו כחישותא ולאו בריותא אית 

להו טפי משאר אינשי אלא משום שאין לו ימין הוא פסול".

דמוכח ממה שמוכיח שאטר אינו משום מום אלא כי אין לו ימין מזה שבמשנה לא 
חשיב איטר, ששולט בשתי ידיו דלדעת רבי פסול הוא ודאי משום מום ולא משום שאין 

לו ימין, שהשולט בב' ידיו אית ליה ימין גם לדעת רבי ורק דנחלשה.

ועפ"ז צריכים לומר, שהכחישותא שיש בימין לדעת רבי אינה התשות כח שהיא 
אחד מב' התנאים שיש בשמאל, דאי לא תימא הכי אינו פסול מטעם מום אלא מטעם 

דלית ליה ימין.

מובן,  טבע  אלא  מציאות  אינו  שאיטר  הצ"צ  בסברת  שביארנו  מה  דע"פ  אלא 
דהתשות כח שהיא אחד מב' התנאים לשמאל, הוא תשות כח שבטבע והוא אינו מום 
אלא שאם ישנו בימין אזי הימין אינו ימין גמור. משא"כ הכחישותא שבימין לדעת רבי 
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אינה התשות כח שבטבע, אלא שהיא חלישות ביד שאינה טבעית וכגון דא ודאי הוי 
מום )ועפ"ז יובן ג"כ דיוק הלשון כחישותא אתחלא בימין(.

מום משום  הוא מטעם  לעבודה  איטר  פסול  דלראשונים שאומרים שטעם  ]אלא 
חלישותא דאית ביה, ק"ק לומר כן ששולט בב' ידיו יש לו ג"כ טבע ככל אחד, דלרבי 
שולט בב' ידיו הוי פסול מטעם חלישותא, ואיטר פסול משמע דלכו"ע טעמא משום 
חלישותא דמזה משמע שימינו היתה צריכה להיות חזקה אלא שנחלשה ואין הבדל 
הוו  ימינו  ידיו האידנא דנחלשה  וב'  ידיו  בין החלישות שיש אצל איטר לשולט בב' 
שוים ממש ואין שום יתרון מצד הטבע לאחד על השני וצ"ע. אלא שראיתי למי שאומר 
שע"כ יעבוד בימינו מגז"ש ממצורע וימינו היא חלושה ולכן הוה מום, דהיינו שהטעם 
לאו משום דהימין שהיתה צריכה להיות חזקה היא חלשה, אלא משום שעובד ביד 

חלושה ונראה כמום[.

ח
עפ"ז – ישוב הקושיות דלעיל

ע"פ כהנ"ל מיושבים היטב הקושיות דלעיל,

מניח בשמאלו  ימינו  ראי' מזה שמי שנקטעה  אין שום  דמה שהקשינו דלכאורה 
דהוא לאו משום דלא מיחשיב איטר עי"ז, אלא משום דכאשר אין יד שחזקה מהשני' 

אז מניחים על שמאל כל אדם וכמוכח משולט בב' ידיו.

ולפי דברינו דלעיל הוא מיושב היטב, דגם בשולט בב' ידיו הטעם הוא כנ"ל שיש 
לו יד שהיא חלשה בטבעה.

בה  כותב  ואין  לימין אצבעות  יש  גם מה שהקשינו על מה שכתב הצ"צ דכאשר 
לו  שאין  בימין מחמת  כותב  אין  כאשר  ימין, משא"כ  נחשב שמאל  אז  אלא בשמאל 
אצבעות בה אין יתרון לשמאל על הימין משום דפומא הוא דכאיב לה, דלכאורה, אם 
נקרא שיש  כותב בשמאל  ולכן  לו לכתוב בה  בימין אלא שקשה  יכול לכתוב  כאשר 
יתרון לשמאל על הימין, ק"ו הוא דכאשר אינו שייך כלל לכתיבה בימין מפני דאין לו 
אצבעות סברא גדולה היא דיש יתרון לשמאל על הימין דכותב בה, והימין אינו שייך 

לכתיבה כלל.

ולפי דברינו מיושב, שאין הפירוש ביד כהה יד שמשמשת פחות את האדם, אלא יד 
שהיא בטבעה "יד כהה". ואף דיש יתרון לשמאל על הימין בפועל, אמנם מצד הטבע 

אין שום יתרון לשמאל על הימין ואדרבה להיפך.

וכן מה שהקשינו מלולב, דלכאורה אין הטעם הוא מכיון שעי"ז לא נעשה איטר, 
אלא שבזרוע לא נעשה איטר אלא ביד ואין שום ענין שהנטילה תהיה דוקא ביד. אמנם 
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ע"פ דברינו דלעיל נראה לומר דאין כ"כ גדר איטר שיש לו תשות כח בימינו אלא שיש 
לו יתרון כח בשמאלו והיינו שהכח שהיה ראוי להיות בימינו הוא בשמאלו. וע"ז בא 
הצ"צ להוכיח מדברי אדה"ז, שאם היה איטר אזי ימינו היא שמאל כל אדם, ואף דלגבי 
נטילה  גם  והיא  ימין ממש  ימין כל אדם, מ"מ מכיון דשמאלו היא  ימינו היא  הזרוע 
שלימה יותר וחשובה יותר )מכיון שהיא ביד שלימה(, ע"כ ראוי יותר ליטול ביד ימינו 
א"א  ואם  שכ'  "ומה  הצ"צ  לשונו של  כן מהמשך  ומוכח  אדם.  דכל  יד שמאל  שהיא 
לו ליטול הלולב בזרועו הימנית יטול הלולב בידו השמאלית שהיא חשובה לו ימין. 
אין ר"ל שהיא ימינו באמת כמו באיטר דא"כ אפילו יכול ליטול לולב בזרועו הימני' 
הי' ראוי שיטול בשמאלו השלמה כמו באיטר. אלא ר"ל דחשובה לו כימין אף על פי 

שאינה ימין ממש והוי נטילה חשובה".

ואף דיש דיעות דצ"ל ימין ממש, ולפ"ז עדיף ליטול בזרוע ימינו מאשר ליטול ביד 
שמאלו, מ"מ מכיון דקיי"ל כמאן דאמר ימינו, לכן נחשב הוא כמי שיש לו ב' ימינים, 
בצד שמאל יד ימין ובצד ימין זרוע ימין, נמצא דאם לקח האתרוג ביד שמאלו והלולב 
בזרוע ימינו נמצא דהאתרוג נטל בנטילה יותר חשובה מכיון דידו יד שלימה ואינה 

כלאחר יד כו'.
שער

גאוúה ומשיח



שער
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בירור השיטות במקור לתחיית המתים

הת' יוחאי דניאל

א
מקור תחיית המתים לרס"ג והרמב"ם

ביסוד ושורש ענין תחיית המתים במקורות מצינו מחלוקת הראשונים:

הרב סעדיה גאון בספרו 'אמונות ודעות' )במאמר שביעי( כתב שתחיית המתים 
כתובה בפירוש בתורה בפסוק )דברים לב, לט( "ראו עתה כי אני אני הוא . . אני אמית 

ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל".

אך הרמב"ם באגרת תחיית המתים )פיסקא המתחלת "וכאשר הגענו"( חולק וסובר 
שתחיית המתים אינה מוזכרת בתורה בפירוש ומקורה נמצא בספר דניאל בפסוק )יב, 
יג( "ואתה לך לקץ ותנוח  יב,  ב( "ורבים מישני אדמת עפר יקיצו", ובפסוק )דניאל 

ותעמוד לגורלך לקץ הימין".

]ומסביר שם הרמב"ם )בפיסקא המתחילה "ואמנם מענה"( ש"היו בני אדם כלם 
בזמן ההוא מכת הצאב"א . . המכזיבים הגיע הנבואה מאת השם לבני אדם . . וכן . . 
הכזבת המופתים ויחסו אותם לכישוף ולתחבולה . . כן חשש עליהם עוד שלא יקבלו 
זו . . התחיה . . וידוע שהאנשים שרצה השם יתברך שתראה התורה בימיהם התישבו 
בהם דעות נפסדות מאד . . וידע הוא יתברך שאם יאמר להם חדוש תחית המתים, היה 

אצלם נמנע, וירחקו ממנו מאד".

ומאחר שלא היה להם לב לדעת ולהבין בכל זה, לכן לא רצה הקב"ה לספר להם 
על תחיית המתים שזהו דבר המחייב אמונה.

ורק לאחר שהראה להם אותות ומופתים שאימתו את דברי הנביאים ויכלו לקבל 
בלא ספק את נבואת הנביאים, סיפר הקב"ה ע"י עבדיו הנביאים את ענין תחיית המתים 

והיה קל לקבלו[.
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ב
שיטת רש"י בסוגיא והקושיא בדבריו

והנה בפרק חלק )סנהדרין צ, א( תנן: "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא האומר 
אין תחיית המתים מן התורה".

דדרשינן  - שכופר במדרשים1,  מן התורה  תחיית המתים  "אין  רש"י:  ע"כ  וכותב 
בגמרא לקמן: "מנין לתחיית המתים מן התורה", ואפי' יהא מודה ומאמין שיחיו המתים 
אלא דלא רמיזא באורייתא, כופר הוא, הואיל ועוקר שיש תחיית המתים מן התורה מה 

לנו ולאמונתו, וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא, הלכך כופר גמור הוא". 

שמאמין  הגם  בתורה  כתוב  שאינו  דהאומר  בפשיטות,  רש"י  כוונת  לבאר  ויש 
לפי  )אם  וידיעה בתחה"מ שאין שורשה בתורה  כופר, משום שהכרה  נקרא  מדעתו, 
הדרש או הפשט( אין לה שם ידיעה, והגם שתהא זאת ידיעה המתבססת על מחשבה 

עמוקה ונכונה ביותר, הרי מ"מ וודאות אין בה.

והיינו דכאשר כותב רש"י "וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא", כוונת דבריו יהיו, האיך 
כתוב  שזה  לא  אם  ודאי  שזה  לומר  מחשבתו  ע"פ  בעצמו  בטוח  כך  כל  האדם  יהיה 

בתורה.

התורה"  "מן  הוא  המתים  לתחיית  המקור  רש"י  דלדעת  בפשיטות,  נראה  עכ"פ 
כמ"ש הרס"ג.

שאומר  מי  על  כותב  מדוע  דלכאורה  התמיהה,  גדלה  אלו  רש"י  בדברי  הנה  אך 
שתחיית המתים אינה רמוזה בתורה "וכי מהיכן הוא יודע", דהרי מצינו בנביא )דניאל 

דלעיל( מקור ויסוד לכך שתהיה תחה"מ.

ג
בירור שיטת רש"י

והנה בבאר שבע )בד"ה "האומר" השני( האריך לומר שדברי רש"י כאן לא יצאו 
מקולמוסו של רש"י, אלא תלמיד טועה כתבם על הגליון ונכנס במשוגה לדברי רש"י.

והוסיף להוכיח דבריו, שהרי ממה שאמרה הגמ' )שם( שהטעם שהכופר בתחיית 
המתים אין לו חלק לעולם הבא הוא משום 'מדה כנגד מדה' )שכמו שהוא כפר בתחיית 
המתים כך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים( מוכח שפירוש זה טעות הוא, שהרי אם 

1( מכאן אולי י"ל לכאורה שרש"י חולק על הדיעות האומרות שאין לפסוק להלכה מאגדות ומדרשי 
חז"ל. ויל"ע.
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'מדה כנגד מדה' שהרי מודה  זה  מן התורה, אין  זה  כל עוונו הוא שאמר שאין דבר 
בעצם הדבר שיהיה תחיית המתים.

אולם ביד רמ"ה )ועוד ראשונים( הביאו דברים אלו בשם רש"י, והיינו שסברו שאכן 
זו שיטת רש"י ואין זו טעות הדפוס )אך היד רמ"ה עצמו פרש כהבאר שבע שהכופר 

בתחיית המתים, הכוונה שאינו מודה כלל בתחיית המתים(.

וא"כ לפי דבריו נמצא דלרש"י אף כאשר מאמין בתחיית המתים ויודע שתחיית 
המתים כתובה בנביא, הרי כל עוד שאינו מאמין בזה כדבר הכתוב בתורה אלא שסומך 
שתחיית  זה  שעוקר  מאחר  המתים,  בתחיית  כופר  הוא  הרי  הנביאים,  דברי  על  רק 
ויש להבין כנ"ל מדוע אין מספיק מה שמאמין בכך מדברי  המתים היא מן התורה, 

הנביאים.

ד
נסיון לבאר בזה והקושי ע"כ מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש

ואולי יש לומר ההסברה בדברי רש"י עפ"י לשונו בסופו, שכתב "ואפי' יהא מודה 
ומאמין שיחיו המתים אלא דלא רמיזא באורייתא, כופר הוא; הואיל ועוקר שיש תחיית 
המתים מן התורה - מה לנו ולאמונתו". והיינו, שמאחר שהקב"ה כתב ענין זה בתורה, 
בתורה, ואדם שלא מאמין בכך  א"כ מוכח שיש ענין להאמין בזה מאחר שזהו כתוב 

"מה לנו ולאמונתו".

ועל דבריו שכתב – "וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא, הלכך כופר גמור הוא" אע"פ 
דכוונתו  לבאר  יש  וכדו',  מסורת  מצד  או  בנביא  מצד שנתפרש  בזה  ומאמין  שיודע 
היא, דמאחר שאדם זה אינו מאמין למה שסמכו חכמים המקור לתחיית המתים "מן 
גם  להאמין  ולא  הנביא  דברי  אמיתות  על  ולחלוק  לבוא  יכול  למחר  א"כ,  התורה", 
לזה, שהרי התורה שמורה שיש לסמוך ולהאמין לדברי הנביא, היא המצוה להאמין 
מן  המתים  תחיית  על  חז"ל2  לדרשות  מאמין  שאינו  ומאחר  בתורה,  חז"ל  לדרשות 

התורה "הלכך כופר גמור הוא"3.

ה"ח,  פ"ג  בהל' תשובה  הרמב"ם  מ"ש  וע"ד   )2
שגם "הכופר בפרושה והוא תורה שבעל פה" הוא 

בכלל "כופר בתורה".
3( לכאורה היה לו לרש"י לקצר ולומר שנקרא 
כופר מצד זה שכופר בתורה ובדרשותיה, ומה טעם 
מאריך באריכות הביאור מדוע נקרא כופר מצד גדר 

החיוב להאמין בתחה"מ )דלכאורה מאי נפק"מ(.

"מי  וז"ל:  שכתב  דלעיל  שבע  הבאר  ע"פ  וי"ל 
המתים,  בתחיית  הקבלה  פי  על  ומאמין  שמודה 
אף על פי שהוא אומר דלא רמיזא באורייתא, אין 
ראוי לקראו כופר חלילה ויש לו חלק לעולם הבא", 
זה(  סעיף  בתחילת  )המובאת  שיטתו  כפי  והיינו 
שאדם שאינו כופר לגמרי בתחייה אינו נקרא כופר 

כלל, אף שאומר שאינה רמוזה בתורה.
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בתחה"מ  והאמונה  חז"ל,  או  נביא  או  תורה שבכתב  בין  לרש"י  הבדל  אין  ועפ"ז 
צריכה להתבסס על התורה כולה באותה מידה.

אך באמת אין לומר כן דיש להקשות על הבנה זו בדברי רש"י, דמשמע דהמאמין 
בתחה"מ מדברי נביאים אכן אינו נקרא כופר, אלא דיש לחשוש שיבוא לידי כך שלא 

יאמין גם בזה;

מבאר  הגאולה  ענין  על  התורה  מן  הרמב"ם4  שהביא  הראיות  לג'  בנוגע  דהנה 
115( שהצורך בראיה הראשונה מהפסוק "ושב  כ"ק אד"ש מה"מ )לקו"ש חל"ד עמ' 
וכו' על הראיה השניה מפרשת בלעם היא כיון שהרמב"ם רוצה להוכיח  ה' אלקיך" 
 בדבריו )לא רק שביאת המשיח מוזכרת בתורה, אלא( ש"מי שאינו מאמין בו . . כופר
זו אינה רק ע"פ פירוש  התורה העידה עליו", ועדות  . בתורה ובמשה רבינו שהרי   .
פסוקי התורה שבתורה שבע"פ . . אלא אלו דברים המפורשים בתורה, משא"כ נבואות 

בלעם שנאמרו בלשון משל וחידה וא"א לומר שהדברים מפורשים בתורה.

והיינו, שהראיה החזקה ביותר להחזיק אדם לכופר בתורה היא מדברים הכתובים 
בתורה בפירוש, וא"כ איך נלמד בשיטת רש"י שאין הבדל אם הראיה היא מתושב"כ 

או תושבע"פ או מנביא.

זאת ועוד: דהנה בהמשך ביאור כ"ק אד"ש )שם( מחלק את ענין ודאיות ונצחיות 
הבטחות הקב"ה לג' מדרגות:

א( נביא האומר דברי פורענות שאפשר שיבטלו, מפני שהקב"ה "ארך אפים ורב 
שיגרום  שאפשר  בלבד,  לנביא  הקב"ה  בין  נשארה  אם  לטוב  הבטחה  או  כו'.  חסד" 

החטא ותבטל.

לנביא להבטיח לבני  )בהקדמה לפיה"מ( שכ"שיאמר הקב"ה  ב( כדברי הרמב"ם 
מוכרח הדבר להתקיים, ואין שייך שיתבטל מחמת החטא. אך  אדם בבשורה טובה" 
אינם  ורק שבפועל  ובטלה,  לשינוי  שייכים  מהותם  בעצם  אלו  נבואה  דברי  גם  מ"מ 

משתנים כדי שיהיה ניתן לבחון האם נביא אמת הוא )כמבואר ברמב"ם(.

חלק  להם  שאין  "ואלו  בהמאירי  גם  הוא  וכן 
לגמרי(,  )פי'  המתים  בתחיית  הכופר   .  . לעולם 
שאינה  ר"ל  התורה,  מן  שאינה  עליה  שאומר  או 
אמונת הנביאים" והיינו שי"ל שמדבריו בפי' השני 
בעצם  שמאמין  שאדם  הראשון,  בפי'  ללמוד  ניתן 
אם  הנביאים"  ב"אמונת  שמאמין  )היינו  התחייה 
מצד הסברא או מצד קבלה וכדו'(, הרי אף שאינו 
מאמין לדרשות חז"ל שדרשו זאת מן התורה, אינו 

נקרא כופר.
שאעפ"כ  אלא  כך,  שסובר  כן  גם  י"ל  ולרש"י 

נקרא כופר וכמו שכתבנו לעיל )ס"ב(.
או שאפ"ל שבאמת סובר שנקרא כופר גם מצד 
זה שאינו מאמין לדרשות חז"ל, ובא לחדש שאינו 
צריך  אלא  מהנביאים,  רק  בזה  להאמין  מספיק 

להאמין גם מצד התורה עצמה.
4( הל' מלכים פ"א ה"א.
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ג( הבטחות הקב"ה הכתובות בתורה ובלשונו הק' "נצחיות התורה ש"עומדת לעד 
ולעולמי עולמים" . . מפני שהיא למעלה מגדר שינוי . . שאי אפשר שישתנה".

ומזה מובן שישנו חילוק גדול האם תחיית המתים מקורה בנביא או בתורה, עד 
כדי שההבטחות המובאות בנביא )בעצם( אינם באופן ודאי ממש, משא"כ הבטחות 

שבתורה. 

ולפי"ז יש להבין כיצד ניתן ללמוד לשיטת רש"י שאדם המאמין בתחיית המתים 
מהנביא באמת אינו נקרא כופר בתורה, ורק מחשש שיבוא אח"כ ויכפור גם בנביא ולא 
יאמין בתחיית המתים כלל – נקרא כופר, דהרי אמונה מדברי הנביאים אינה ודאית 

מספיק לאמונה בתחה"מ שהרי זהו ניתן לשינוי?

ה
הביאור עפ"י דברי כ"ק אד"ש בלקו"ש

אין  רש"י  לשיטת  דאכן  )שם(,  בלקו"ש  אד"ש  כ"ק  דברי  עפ"י  בזה  הביאור  וי"ל 
האמונה שמצד דברי הנביאים ודאית כהבטחה שבתורה, דזהו מה שכתב רש"י "כופר 
יודע שכן הוא,  וכי מהיכן הוא   .  . מן התורה  ועוקר שיש תחיית המתים  הוא הואיל 
הלכך כופר גמור הוא", דכוונתו בכך היא, דהיות שעיקר יסודה של תחיית המתים הוא 
מן התורה, א"כ אין לו עוד על מה שיסמוך, שהרי ההבטחות שבדברי הנביאים )בעצם( 

אינם ודאיות ממש וממילא אינם יסוד חזק לענין תחיית המתים5.

ומש"ה כתב רש"י על מי שאומר שתחיית המתים אינה רמוזה בתורה – "וכי מהיכן 
הוא יודע", דמאחר שאינו מאמין דהוא מובטח בתורה, הרי אין האמונה מההבטחה 

שבדברי הנביאים ודאית וע"כ אינו מאמין בודאות על תחה"מ כודאות שבתורה.

ועפ"ז יובן היטב גם מ"ש שם בגמ' שהטעם ע"ז שהכופר בתחיית המתים אין לו 
חלק לעוה"ב הוא משום "מדה כנגד מדה" – דכיון שהוא כפר בתחיית המתים לפיכך 

לא יהיה לו חלק בתחיית המתים – 

בודאות  ע"כ  לסמוך  יכול  אינו  הנביא  מדברי  המתים  בתחיית  שהמודה  דכיון 
מוחלטת )כיון שיתכן שישתנה(, לכן הגם שמאמין בתחיית המתים מהנביא, מ"מ חשוב 

הוא ל"כופר גמור". ולא קשיא מידי מקושייתו של הבאר שבע דלעיל.

גדר  שלרש"י  שכתב  דבמה  ברש"י,  )דלעיל(  הרמ"ה'  'יד  פי'  עם  יפה  מיושב  וכן 

5( ואוי"ל דזהו גם מה שלא פרש"י בפי' עה"פ 
)דניאל שם( "ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך 
לקץ הימין" שמדבר על הענין דתחיית המתים כמו 

הנביאים  שדברי  שס"ל  דכיון  המצו"ד,  שם  שפרש 
תחיית  ענין  את  מבסס  אינו  לכן  ודאיים,  אינם 

המתים על פסוק זה.
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הכופר בתחיית המתים הוא הכופר בתחיית המתים ממש, כוונתו היא שהיות והכופר 
בתחיית המתים מהתורה אין לו כלל על מה שיסמוך )כנ"ל(, ממילא חשוב כופר גמור.

ו
הקושי בדעת הרמב"ם

כתב  וכן  התורה",  "מן  המילים  את  בה  גרס  ולא  זו  משנה  הביא  הרמב"ם  והנה 
בהלכות תשובה )פ"ג, ה"ז( ש"הכופרים בתחיית המתים" אין להם חלק לעולם הבא, 

והשמיט התיבות "מן התורה"6.

ואפשר לומר דזה שלא גורס כך, הוא כפי שיטתו שהמקור לתחיית המתים הוא 
מהנביא, אך צ"ל לפ"ז כיצד יישב כל הדרשות שדרשו רז"ל בסנהדרין )צא, ב( "מכאן 

לתחיית המתים מן התורה".

ובכלל דעת הרמב"ם צ"ע, דהנה הרמב"ם עצמו פסק )סוף הל' מגילה( ש"כל ספרי 
הנביאים . . עתידין ליבטל לימות המשיח", ולכאורה קשה:

הרי מצינו שיש חילוק גדול בין הבטחות הקב"ה הכתובות בנביא לאלו הכתובות 
בתורה, עד כדי שההבטחות שבנביאים יכולות לבוא לידי שינוי וכו', וממילא הבסיס 
של תחיית המתים המובא בנביא אינו ודאי כ"כ, ובפרט שמדברי הרמב"ם עצמו נראה 

במוחש שבדברי הנביאים שייך וישנו גדר של שינוי, שהרי הם בטלים לעת"ל.

הנביאים  הוא מדברי  )באגרת תחה"מ דלעיל( שהיסוד לתחה"מ  סובר  איך  וא"כ 
)בספר דניאל( בלבד?

6( לכאורה צ"ע איך פסק הרמב"ם ש"הכופרים 
הרי  הבא",  לעולם  חלק  להם  אין  המתים  בתחיית 
בתחיית  שהכופר  ע"כ  שהטעם  לומדת  שם  הגמ' 
כנגד  מדה  הוא  הבא,  לעולם  חלק  לו  אין  המתים 
מדה – הוא כפר בתחיית המתים לפיכך לא יהיה לו 
חלק בתחיית המתים. אמנם עפ"י פלוגתת הרמב"ם 
'עולם  בענין  הידועה  שם(  מלכים  )בהל'  והרמב"ן 
הבא' שם סובר הרמב"ם שעולם הבא הוא זמן הבא 
לאחר תחיית המתים ובו כולם ימותו שוב והחיים 
כנגד  'מדה  איזו  א"כ  וכו',  וגויה  גוף  ללא  יהיו  אז 

מדה' יש פה, דלכאורה האדם כפר רק בענין תחיית 
המתים ומדוע לא יהיה לו חלק לעולם הבא, וצ"ע 

בדברי רמב"ם אלו.
אמנם יש לתרץ זאת כמ"ש הראב"ד בהשגותיו 
שמכאן מוכח שלא סובר הרמב"ם שעולם הבא הוא 
שתחיית  לרמב"ן  מודה  ודאי  אלא  גויה,  ללא  גוף 
היא  דבריו  וכוונת  הבא,  מעולם  חלק  הוא  המתים 
שיהיה הגוף זך ונקי מכל שמץ לכלוך ופגם וכגוף 

של מעלה שאינו צריך לאכילה ושתיה.
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ז
הביאור בדעת הרמב"ם

המתים  בתחיית  דבכופרים  "ודע,  וז"ל:  כתב  הרמב"ם  על  המים  בבארות  והנה 
פרש"י )בפרק חלק( וז"ל: "שאע"פ שמודה שיש תחיית המתים, אבל אינו "מן התורה", 

אין לו חלק לעוה"ב", ורבינו סתם דבריו כאן דלישנא דברייתא נקט.

זהו בכלל מ"ש רבינו בכופרים  "ואפשר דהא דפרש"י בכופרים בתחיית המתים, 
בתורה )בכלל(, דכתב רבינו לקמן )ה"ח( "וכן הכופר בפירושה והוא תורה שבעל פה 
והמכחיש מגידיה" ע"כ, והיינו נמי מי שכופר בתחיית המתים מן התורה שהוא בע"פ, 
וכופרי תחיית המתים, הוא ממש שאין תחיית המתים כלל, כמ"ש בגמ' פ' חלק: "הוא 

כפר בתחיית המתים לפיכך אין לו תחייה", 

"והיינו שאין לו חלק לעוה"ב, ואפשר נמי דמדשינה רבינו מלישנא דמתני' דתני 
למ"ש  דכיון  אפשר  המתים"  בתחיית  "והכופרים  ונקט  המתים"  תחיית  אין  "והאומר 
רש"י בפירוש מתני' דפרק חלק וז"ל: "השלשה, האומר אין תחיית המתים מן התורה 
שכופר במדרשים כדדרשינן בגמ' וכו' ואפילו שיהא מודה ומאמין שיחיה המתים אלא 
שכן  יודע  מהיכן  וכי  ולאמונתו  לנו  מה  וכי  וכו',  הוא  כופר  באורייתא,  רמיזא  דלא 

הילכך כופר גמור הוא" יעו"ש", עכ"ל.

והיינו שמעמיד את הרמב"ם שסובר כרש"י:

מן הנביאים(, אלא שהרמב"ם  )ולא רק  מן התורה ממש  היא  א. דתחיית המתים 
סובר שזהו לא כתוב בפירוש אלא זה רמוז בה, וחז"ל בגמ' דרשו על פסוקי התורה 

היכן זה נרמז.

וכיון שפסק הרמב"ם שהכופר בתושבע"פ חשוב 'כופר בתורה' לכן – 

ב. אדם שאינו מאמין בדברי התורה ובדרשות חז"ל )בגמרא( נקרא כופר – אע"פ 
שמאמין בתחיית המתים מצד המסורה או מן הנביא וכדו' – מצד זה שכופר בתורה 

ובדרשותיה כנ"ל.

ח
סיכום השיטות

לסיכום:

לשיטת הרס"ג תחיית המתים כתובה בפירוש בתורה.

לשיטת רש"י לאו דוקא שסובר שתחיית המתים כתובה בפירוש בתורה, אך ודאי 
שהכופר בזה שתחיית המתים כתובה בתורה )ע"פ מדרשי חז"ל וכו'( על אף שמאמין 
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גדר החיוב להאמין בתחיית המתים  נקרא כופר מצד  וכו',  בתחיית המתים מהנביא 
"מן התורה".

בתורה  בפירוש  כתובה  אינה  המתים  שתחיית  שסובר  ודאי  הרמב"ם  לשיטת 
)וסברתו בזה כנ"ל באגרת תחה"מ(, אלא שנרמז זה בתורה )כמו שדרשו חז"ל בגמ'(7.

במאמר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביאור  להעיר   )7
רז"ל זה )אג"ק ח"א ע' קמא( שאף אלו שנאמר בהם 
שלא יקומו בתחיית המתים, הרי זהו – במצב הגרוע 

אך  בתחיה,  יקום  שלא  לגופם  בנוגע  רק   – ביותר 
ודאי שנשמתם תקום לתחיה בגוף אחר )וראה שם 

בארוכה כל המקורות שבענין זה(.
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לימוד הלכות מלך המשיח מבן כוזיבא

הת' יוסף יצחק חנניה הכהן כהן

א
דברי הרמב"ם בלימוד גדרו של משיח מבן כוזיבא

יעלה על  "ואל  וז"ל:  כתב הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח1 
דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחי' 
מתים וכיוצא בדברים אלו אין הדבר כך שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה 
והוא הי' נושא כליו של בן כוזיבא המלך והוא הי' אומר עליו שהוא המלך המשיח 
ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעוונות כיון שנהרג נודע 

להם שאינו ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת". עכ"ל שם.

ומכאן נראית דעת הרמב"ם2, דמכך שרע"ק וחכמי דורו אמרו על בן כוזיבא שהוא 
משיח אף שלא שאלו ממנו אות ומופת, ניתן ללמוד שאין ענינו וגדרו של משיח לחדש 

דברים בעולם3.

והנה בעיקר ראייתו צריך ביאור, דהנה כתב הרמב"ם4 דמשיח ודאי הוא מי שבנה 
בית המקדש וקיבץ נדחי ישראל, וכיון שבזמנו של בן כוזיבא לא הי' בית המקדש וכן 
לא קיבץ נדחי ישראל שהרי היו בנ"י פזורים בארצות הגולה מזה כבר כמה שנים ועדין 
לא שבו לא"י בזמנו, א"כ אין מובן כיצד החזיקו רע"ק וחכמי אותו הדור את בן כוזיבא 

כמשיח אף שחסרו אצלו ב' דברים עיקריים אלו? 

1( פרק י"א ה"ג, ע"פ דפוס וינאצי' רפ"ד.
דבריו  ומוכיח  הרמב"ם,  על  פליג  והראב"ד   )2
מכך ששלחו חכמים לבודקו אם הוא 'מורח ודאין' 
וכיון שראו שאינו כן – קטלוהו, דמכך נראה דמלך 

המשיח אכן צריך לעשות אותות ומופתים. ע"ש.
רבותינו  פסקי   - תשכ"ט  אחש"פ  שיחת  וראה 

נשיאנו בתורת החסידות.
דשם  ואילך,   271 עמ'  חי"ח  לקו"ש  וראה   )3
מבאר שיטת הרמב"ם דענינו וגדרו של משיח הוא 
החזרת מלכות דוד ליושנה ובמילא החזרת שלימות 

התורה והמצוות.
4( שם ריש פרק י"א ובסופו.
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ב
ההכרח לכך שרע"ק החזיק את בן כוזיבא ל'משיח ודאי'

והנה, ניתן היה לתרץ דרע"ק לא החשיב את בן כוזיבא כ'משיח ודאי' כ"א בגדר 
ד'חזקת משיח' דלשיטת הרמב"ם אינו צריך לבנות בית המקדש ולקבץ נדחי ישראל, 
הרמב"ם,  של  אלו  לדבריו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שמהתייחסות  כיון  זאת  לדחות  יש  אך 

משמע דרע"ק וחכמי דורו החזיקו את בן כוזיבא כ'משיח ודאי':

דהנה בלקו"ש5 מקשה כ"ק אד"ש על דברי הרמב"ם6 דלע"ל לא יהיה שינוי מנהגו 
של עולם אלא עולם כמנהגו נוהג )והיעודים המתוארים בנביא הם כולם משל וחידה( 
מדברי הגמ' במס' כתובות7 ש"עתידין אילני סרק שבא"י שיטענו פירות לעת"ל", ועד"ז 
מהמובא בתו"כ8 "ומנין שאף אילני סרק עתידים להיות עושים פירות ת"ל "ועץ השדה 
יתן פריו"9, דכיון שדבר זה שאילני סרק יוציאו פירות הרי זה בוודאי חידוש ושינוי 

במנהגו של עולם, א"כ כיצד תתיישב שיטת הרמב"ם10 עם מימרא זו?

ומתרץ ע"פ דברי הרדב"ז )על השגת הראב"ד על הרמב"ם מכך שכתוב "והשבתי 
חי' רעה מן הארץ"11, דמשמע שיהיה כן כפשוטו, ודוחה הרדב"ז הוכחה זו אך מוסיף( 
דבארץ ישראל גם לדעת הרמב"ם אכן יהיו ענינים אלו דעשיית פירות ע"י אילני סרק 
כפשוטו, דעפ"ז יש לתרץ דדברי הגמ' קאי על א"י שאכן אף לדברי הרמב"ם יתרחשו 

בה ענינים אלו, וכדיוק לשון הגמ' "עתידין אילני סרק שבא"י שיטענו פירות".

אך מקשה כ"ק אד"ש על תיווך זה12, דבימי בן כוזיבא שדימו רע"ק וכל חכמי דורו 
שהוא מלך המשיח, עד כדי כך שיצאו למלחמה )פקו"נ( ע"פ ציוויו, בכ"ז לא מצינו 

שבאותו זמן התרחשו ניסים אלו אף בא"י.

והנה, מכך שהוכחת כ"ק אד"ש לכך שגם בא"י לא יתרחשו ניסים בימות המשיח 
כוזיבא  בן  את  החזיקו  דורו  וחכמי  שרע"ק  להסיק  ניתן  כוזיבא,  בן  של  מדורו  היא 
כ'משיח ודאי', דהרי קודם זמן זה )כאשר הוא עדיין בגדר 'חזקת משיח', כיון שאין זה 

זמן הגאולה( אין מוכרח כלל שיתרחשו הנסים המתוארים בנביא13.

5( חכ"ז עמ' 191 ואילך. לכללות ביאור זה עיין 
בשיחה זו. 

6( שם פי"ב ה"א.
7( קיב, ב.

8( הובא בפרש"י עה"פ.
9( בחוקותי כו, ד.

ליישב  שיש  דאף   14* הערה  שם  וראה   )10
סובר  דהרי  זו  מימרא  על  אף  חולק  דהרמב"ם 
אלא  המשיח  לימות  עוה"ז  בין  שאין  כשמואל 
שיעבוד מלכויות בלבד מ"מ דוחק גדול לומר כן. 

עיי"ש.
ואינו  כפשוטו  יהי'  זה  שדבר  לומר  צריך  וכן 
משל וחידה כפי שפי' הרמב"ם על ייעודים אחרים 

שיהיו בימות המשיח כמפורט שם.
11( בחוקותי כו, ו.

דלא  ביותר,  הפשוטה  הקושי'  בהקדים   )12
מצאנו באף מקום בדברי הרמב"ם דבימות המשיח 

יהיה הבדל בין א"י לחו"ל. ע"ש.
הרמב"ם  דברי  על  שם   69 הערה  וראה   )13
ש"דימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח" 
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בן  וחכמי דורו להחזיק את  יכלו רע"ק  וא"כ עדיין עומדת הקושיא בעינה כיצד 
כוזיבא כ'משיח ודאי' אף שלא בנה את בית המקדש, וכן לא קיבץ נדחי ישראל?

ג
קושי נוסף בהבנת דברי הרמב"ם 

אך הנה, יש להוסיף על השאלה הנ"ל ולהקשות בעומק יותר, כיצד יתכן מצב כזה, 
שלאחר שרע"ק וכל חכמי דורו האמינו בבן כוזיבא שהוא משיח ודאי, נתברר לבסוף 
שאינו משיח, דלכאורה כאשר ישנו 'משיח ודאי' ה"ז גאולה שלימה בתכלית שלא יתכן 

שיתברר לאחר מכן שזו היתה טעות ואמנם טרם הגיעה עת הגאולה.

ולאידך, יש להקשות דכיון שנתברר שטעו ואכן הוא לא היה מלך המשיח, כיצד 
ניתן ללמוד מבן כוזיבא את גדרו של משיח ופעולותיו ההכרחיות לאמונה בו כמשיח14 
ואת הדברים העתידים להיות בימות המשיח15, מאחר שנודע שאכן לא היתה אז גאולה 

שלימה.

ד
מענה כ"ק אד"ש מה"מ בענין זה

והנה בענין שאלתנו הראשונה ישנו מענה מכ"ק אד"ש16 וזלה"ק: "דעת רע"ק בנוגע 
בן כוזיבא המלך - אינה סותרת מש"כ הרמב"ם הל' מלכים ספי"א כי הי' קס"ד דרע"ק 

שזוהי תחלת תקופת הגילוי שלו". עכלה"ק.

ומפשטות לשונו משמע שאכן גדרו של 'משיח ודאי' הוא שצריך לעשות דברים 
אלו )המפורטים ברמב"ם על בחינת אמיתתו – "אם עשה והצליח וניצח כל האומות 
שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי"(, אך עכ"פ לא 

בתחילת תקופת גילויו כמשיח, אלא בזמן שלאח"ז.

'משיח  אם  נפשך:  דממה  מובן,  אינו  דלכאורה  הדברים17,  בכוונת  ביאור  ודרוש 
להחזיק  חשבו  מלכתחילה  כיצד  אמיתתו,  על  הבחי'  וזוהי  זאת  לעשות  צריך  ודאי' 

– "לא רק בחזקת משיח. וראה לעיל סוס"ד", דיש 
אותו  שהחזיקו  דכיון  היא,  דבריו  שכוונת  לומר 
ע"כ  ודאי',  ל'משיח  אלא  משיח'  ל'חזקת  רק  לא 
יש להוכיח דגם בא"י לא יתרחשו ניסים אלו מכך 
שבזמנו של בן כוזיבא הם לא התקיימו אף לא בא"י.
ואעפ"כ  ודאין'  'מורח  הי'  שלא  דמכך   )14
לעשות  צריך  שאינו  למדים  כמשיח  החזיקוהו 
לשיטת  משא"כ  הרמב"ם,  לשי'   – ומופתים  אותות 

קטלהו  כך  שמשום  וסובר  עליה  דפליג  הראב"ד 
כמובא בגמ' סנהדרין דף צג, ב.

במעשה  חידוש  יהיה  לא  המשיח  דבימות   )15
בראשית גם לא בא"י מכך שבתקופתו של בן כוזיבא 

לא הי' שינוי במנהגו של עולם.
ס"ט,  עמוד  ח"א  מנחם  היכל  בספר  הובא   )16

מענה להר"י מונדשיין ע"ה.
17( וכפי שאכן רבים נתקשו בהבנת מענה זה.
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את בן כוזיבא כ'משיח ודאי' אף שעוד לא נעשתה הבחינה על אמיתתו, ולאידך אם 
בתחילת תקופת הגילוי שלו אינו צריך לעשות זאת, יש להבין כיצד מסתדר זה עם 
דברי הרמב"ם, דממשמעות דבריו נראה דמעשים אלו הם הבחינה על אמיתתו, דבלא 

כן נחשב ל'חזקת משיח'. 

ה
תיווך כ"ק אד"ש מה"מ בין הדיעות בענין בניית ביהמ"ק

ונראה לומר ההסברה בזה, ובהקדים:

דהנה בשיחה הנ"ל )בהערה 96( מתווך כ"ק אד"ש בין שתי דעות בענין בניית בית 
המקדש:

דמצינו במדרש18 "בימי ר' יהושע בן חנני' גזרה מלכות הרשעה שיבנה בית המקדש 
הושיבו כו' והיו מספקין לעולי גולה כסף וזהב כו'", דמכאן נראה שרצו לבנות בית 

המקדש )ואף החלו בהכנות מעשיות( אף שלא הי' אז כלל19 משיח20.

ולאידך, מצינו במדרש21 "מה מקיים ר"א לקרי' דר' יוסי בר' חנינא 'עורי צפון' . . 
מלך המשיח שנתון בצפון יבוא ויבנה בית המקדש הנתון בדרום". היינו שמשיח עצמו 

יבנה בהמ"ק22.  

ומתווך זאת כ"ק אד"ש, דדעת ר' אליעזר – שבניית ביהמ"ק תיעשה ע"י משיח – 
היתה חידוש ה'תלמיד ותיק' שנתחדש לאחר זמנו של ריב"ח, וע"כ בזמן ריב"ח קודם 

שנתחדש חידוש זה ניתן היה לבנות את ביהמ"ק בלא משיח. 

והנה, כיון דמצינו שהיתה תקופה )קודם חידושו של ר"א( שבה בניית ביהמ"ק לא 
היתה מוכרחת להתבצע ע"י מלך המשיח, )אלא דכאשר ישנה האפשרות לזה מאומות 
העולם, מיד מחויבים כל ישראל לבנותו23(, נמצאנו למדים דיתכן שיהיה מצב שבו 

18( בראשית רבה ספס"ד. 
לדעה שסוברת שביהמ"ק  ג"כ המקור  זהו   )19

יגלה ויבוא מן השמים )רש"י ועוד(.
20( דעה זו הינה הדעה הרווחת ברוב המקורות 
פ"א  מגילה  ירושלמי  עיין  זה.  לענין  המתייחסים 

הי"א. ויק"ר פ"ט, ו. במדב"ר פי"ג, ב. ובכ"מ.
21( ויקרא רבה פ"ט, ו.

שמשיח  הרמב"ם  של  מקורו  זהו  לכאורה   )22
)רש"י  השיטות  כפי  ולא  המקדש  בית  יבנה  עצמו 
ועוד( שאומרים "שבהמ"ק בנוי ומשוכלל הוא יבוא 
סע"א.  מא,  בסוכה  רש"י  שי'   -( מהשמים"  ויגלה 

במדרש  מובא  וכן  ובכ"מ,  שם  תוס'  דעת  גם  והוא 
ועיין   .)91 הערה  שם  בשיחה  עיין  ועוד  תנחומא 
בלקו"ש חי"א עמ' 98, חי"ג עמ' 84, חי"ח עמ' 418, 

בתיווך הדעות בזה. 
להקריב  שניתן  מוכח  דמכאן  להעיר,   )23
האם  לדון  ויש  בהמ"ק.  כשאין  אף  פסח  קרבן 
שכאשר   - בביהמ"ק  הנעשות  המצוות  בכל  זהו 
לעשותם,  מחויבים  אנו  הרי  לזה  האפשרות  ישנה 
שמירת  לרגל,  עליה  הקהל,  קרבנות,  ולדוגמה: 

המקדש וכו'. ואכ"מ.
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שאין  אף  התורה,  גדרי  לפי  גם  ודאי'  כ'משיח  ולהחזיקו  לטעות  שניתן  משיח  ישנו 
מוכרח שאכן תבוא בגאולה בימיו, כיון שמעשיו ופעולותיו זהים למעשיו ופעולותיו 

של מלך המשיח בתחילת תקופת גילויו. 

שצריך  היא  ודאי'  'משיח  לאמיתות  שהבחינה  הרמב"ם  שכתב  דמה  למדנו,  וכן 
לבנות את ביהמ"ק, הוא פסק הלכה שעוד לא נפסק בזמנו של רע"ק24 )שהרי ר"א היה 

מתלמידיו האחרונים של רע"ק25(. 

ו
עפ"ז הבנת דברי הרמב"ם ותירוץ השאלות הנ"ל

ודאי'  כ'משיח  כוזיבא  בן  דורו החזיקו את  וחכמי  יש להסביר מה שרע"ק  ועפ"ז 
הגם שלא בנה את בית המקדש, דע"פ הנ"ל יש לומר דכיון שבתחילת תקופת גילויו 

אין מוכרח שיבנה את ביהמ"ק, ע"כ מובן מה שיכלו לטעות ולהחזיקו כ'משיח ודאי'.

ועפ"ז ניתן גם להסביר דהגם שרע"ק וחכמי דורו החזיקו את בן כוזיבא )לא רק 
כיון   - היה משיח  לא  והוא  נתברר שטעו  בכ"ז  ודאי',  כ'משיח  כ'חזקת משיח' אלא( 
שפעולותיו של בן כוזיבא היו זהות לפעולתו של מלך המשיח בתחילת תקופת גילויו 

)"אם עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו"(.

ואת  המשיח  מלך  של  וגדרו  דיניו  את  ללמוד  דניתן  כן  גם  מובן  נמצא  ובמילא 
שטעו  שנתברר  אף  כוזיבא,  בן  מתקופת  המשיח  בימות  להיות  העתידים  הדברים 
והוא לא היה משיח, דמאחר שיכלו להחזיקו כ'משיח ודאי' גם לפי גדרי התורה מובן 

שמעשיו של בן כוזיבא ומצב העולם אז היה בדומה לתקופת ימות המשיח.

ולאחר ביאורנו זה, י"ל דעד"ז ניתן להבין כוונת כ"ק אד"ש במענה הנ"ל26, דכיון 

שבנין  הרמב"ם  פסיקת  דמקור  לומר  ויש   )24
ביהמ"ק הוא מגדרו של משיח והבחינה לאמיתותו 
)אף דחידושו של ר"א הוא רק שביהמ"ק יבנה ע"י 
אמיתותו(  על  הבחינה  שזהו  לא  אך  המשיח  מלך 
ע"י  דוקא  יתבצע  ביהמ"ק  דבנין  גופא  מהא  הוא 
משיח  של  מגדרו  שזהו  להסיק  יש  דמכך  משיח, 

ובמילא גם הבחינה לאמיתותו כ'משיח ודאי'.
25( ויש להוסיף, דהרי ריב"ח חי בזמן החורבן 
ובדור הראשון לאחר החורבן שהוא בתקופת רע"ק, 
שלאחר  בדור  אירע  דריב"ח  דמעשה  ומסתבר 
את  רע"ק  החזיק  שבה  לתקופה  בסמיכות  החורבן 
בן כוזיבא למשיח. וא"כ נמצא שבאותו הזמן עדיין 
לא נתחדש הדין דר"א שמשיח עצמו יבנה את בית 

המקדש, כ"א בדור שלאחריו.
דכיון  לכך,  להגיע  כלל  צריך  דאין  אוי"ל  אך 
שגם לאחר חידושו של ר"א עדיין לא נפסקה הלכה 
יצאה  שאז  והרא"ש  הרי"ף  לתקופת  )עד  זה  בענין 
מחלוקות  בכל  וההכרעה  הפסוקה  ההלכה  לאור 
כזו  דעה  אז  שהיתה  אף  ע"כ,  והראשונים(,  הגמ' 
דמלך המשיח עצמו צריך לבנות את ביהמ"ק, לא 

היה זה מחוייב כ'פסק הלכה' כמו בזמן הרמב"ם.
אינו עולה בקנה  זה  ביאור  ואף שלכאורה   )26
אחד עם מענה זה, כיון שלפי ביאור זה שבדורו של 
ע"י  להתבצע  מוכרח  ביהמ"ק  בנין  היה  לא  רע"ק 
בנוגע  ליישב דברי הרמב"ם  אין צריך כלל  משיח, 
ודאי'.  'משיח  של  לגדרו  בנוגע  דבריו  עם  לרע"ק 
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שבזמן רע"ק לא היה מוכרח שמשיח יבנה את ביהמ"ק, מובן דמה שרע"ק החזיק את בן 
כוזיבא למשיח אינו סותר לדברי הרמב"ם שהבחינה לאמיתותו של 'משיח ודאי' היא 
שיבנה את ביה"ק, כיון שי"ל שהוא סבר שזוהי רק תחילת תקופת הגילוי שלו, דבזמן 

רע"ק לא היה מוכרח שיבנה אז את ביהמ"ק.

אך הנה הסבר זה מיישב את שאלתנו הראשונה רק בנוגע לפרט דבניית ביהמ"ק, 
נדחי  קיבוץ  שהי'  מצינו  שלא  אף  ודאי  למשיח  נחשב  מדוע  ביאור  צריך  עדיין  אך 

ישראל בזמנו, שכנ"ל לדעת הרמב"ם זהו ג"כ תנאי הכרחי להחזקתו כ'משיח ודאי'?

ו
דחיית התירוץ דתליית שני הפרטים זב"ז

והנה ניתן ליישב גם פרט זה – שהחזיקו לבן כוזיבא למשיח ודאי אף שלא קיבץ 
הוא  הדברים  שסדר  הגאולה,  באופן  הידועה  הרמב"ם27  שיטת  ע"פ   – ישראל  נדחי 
ע"ד  ישראל  נדחי  יקבץ  כך  ואחר  המקדש  בית  ויבנה  המשיח  מלך  יתגלה  שתחילה 

ובהתאם לפסוק28 "בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס"29.

ולפי ביאורנו לעיל שבזמן רע"ק ובן כוזיבא עדיין לא היתה ההלכה שבניית ביהמ"ק 
תהיה דוקא ע"י משיח ושזהו תנאי הכרחי להחזקתו כ'משיח ודאי', י"ל דמסיבה זו גם 

קיבוץ נדחי ישראל )"נדחי ישראל יכנס"( לא הי' תנאי הכרחי לזה.

אך קשה לומר, כן דמלבד זאת דזהו חידוש שמצריך יסוד, הנה הוי דוחק גדול 
לומר דהמעשה של קיבוץ נדחי ישראל תלוי בבניין בית המקדש.

ההלכה  נתחדשה  לא  עדיין  רע"ק  של  דבדורו  הנ"ל  ביאורנו  שלפי  דהגם  היינו, 
שמשיח צריך לבנות את ביהמ"ק, וע"כ אין החסרון דפרט זה הכרחי להחזיקו כמשיח, 
עדיין קשה לומר דקיבוץ נדחי ישראל תלוי ג"כ בפרט זה, דכשם שהוא אינו הכרחי כך 
גם פרט זה אינו הכרחי להחזיקו כמשיח, כיון דיותר נראה לומר שהם ענינים שונים 
כשלעצמם שאינם מותנים וקשורים אחד בשני, וא"כ יש להבין כיצד מתיישב זאת עם 

זה שרע"ק החזיק את בן כוזיבא ל'משיח ודאי' אף שלא קיבץ נדחי ישראל.

כ"ק  כוונת  גופא  דזה  י"ל  בפנים  הביאור  לפי  אך 
"שזוהי  אד"ש  כ"ק  דמלשון  דאדרבה,  וי"ל  אד"ש, 
תחלת תקופת הגילוי שלו" מתוספת הבנה בביאור 
מה"מ  של  התגלותו  תקופת  שבתחילת  דכיון  זה, 
אין מוכרח שִיָּבנה ביהמ"ק כיון שאין זה מגדרו של 
רק תחילת תקופת  שזוהי  סבר  י"ל שרע"ק  משיח, 

התגלותו וע"כ אין בכך שבן כוזיבא עדיין לא בנה 
את ביהמ"ק סתירה להחזקתו כ'משיח ודאי'.

27( שם פי"א.
28( תהילים קמז, ב.

29( ופליג בזה על הירושלמי.
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ז
ישוב הדברים ע"ד ביאור הנ"ל בענין בניית ביהמ"ק

וי"ל דע"ד תירוצנו )ע"פ דברי כ"ק אד"ש( בענין בניית ביהמ"ק יש לתרץ גם ענין 
זה דקיבוץ נדחי ישראל:

דהנה מקורו של הרמב"ם לכך שקיבוץ נדחי ישראל הוא תנאי הכרחי ל'משיח ודאי' 
הוא מדברי המדרש30 ושם: "אמר ר' חלבו . . אם כן למה בא משיח? לקבץ גלויותן של 
ישראל", וכיון שדין זה נתחדש ע"י ר' חלבו לאחר זמן רב מתקופת רע"ק ובן כוזיבא, 
י"ל דאכן בזמן זה לא היה הענין דקיבוץ נדחי ישראל מהפעולות המוכרחות להעשות 

ע"י משיח.

ומכך יש לתרץ כיצד רע"ק וחכמי דורו החזיקו את בן כוזיבא כ'משיח ודאי' גם 
בנוגע לפרט זה, דמאחר שבזמן זה ענין זה לא היה חייב להתבצע ע"י משיח ולא היה 

הבחינה לאמיתותו, ע"כ הם החזיקוהו כמשיח בתחילת תקופת התגלותו31.

31( וראה לעיל הערה 25 הביאור הנוסף בזה.30( שהש"ר רבה ב, ז.
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  ביאור בד"מ פרשת 'בא'
– נצחיות חיי מה"מ –

 הת' מנחם מענדל ליפש

הקדמה
בשיחת ה'דבר מלכות' דש"פ בא תשנ"ב, אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

)בסעיף יג, תרגום מאידית(:

הדור  גם  עד  זה,  שלפני  הדורות  כל  לגבי  התשיעי  הדור   – דדורנו  "החידוש 
שלפנ"ז )דור השמיני(: מכיון שהגאולה לא באה אז בפועל, ה"בא אל פרעה" )הגילוי 
ד"אתפריעו כל נהורין" למטה( לא הי' בתכלית השלימות כנשמה בגוף בריא )היתה 
בגלות"  הוא  ש"הדיבור  במצב  היתה  בגוף  הנשמה  וגם  הגוף,  מן  הנשמה  הסתלקות 

וכו'(; 

"משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה . . שלא זו בלבד 
שלא חסר ח"ו במאורות הגדולים דגילוי תושב"כ ותושבע"פ, אלא אדרבה – נוספת 
בזה שלימות נעלית יותר . . באופן שכנשמות בגופים מקבלים בפנימיות "אתפריעו כל 

נהורין" ש"נתלו" עתה, עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד".

ובלימוד קטע זה ניתן להבחין במ"ש בצורה ברורה, שבדורנו, דור הגאולה - לא 
ימשיך  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  אלא  הדור,  נשיא  אצל  מהגוף  הנשמה  הסתלקות  תהיה 

לחיות בחיים נצחיים אל תוך הגאולה האמיתית והשלימה.

אותו קטע אומר  יש המפקפקים בכך שזהו הפשט בשיחה, שהרי בהמשך  אולם 
כ"ק אד"ש מה"מ שזה נעשה "עי"ז שתיכף מגיע משיח צדקנו", וממילא – טוענים הם 
– לכאורה הדברים תלויים בכך שמשיח מגיע, ומכיון שעוד לא זכינו לביאת המשיח 

בפשטות ממש, לכן ח"ו לא נתקיימה הבטחה זו.

ולהסבירם  הדברים  את  להבהיר  ראיתי  אולם  ביאורים,  מספר  בזה  נדפסו  וכבר 
בצורה פשוטה וברורה בפשט השיחה. ולקמן בעז"ה יבואו הדברים על ביאורם.

ובהקדים נקודת ההסבר, כפי שיוצא לכאורה לאחר שלומדים היטב את השיחה:
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שכך,  וכיון  הגאולה.  דור  הוא  שדורנו  הוא  התשיעי,  הדור  דורנו,  של  החידוש 
בדורנו נזכה לקבל בתוך גוף גשמי את כל הגילויים הכי נעלים, והיינו דכיון ש"נתאווה 
בגאולה  בשלימות  תתממש  זו  ותאווה  בתחתונים",  דירה  ית'  לו  להיות  הקב"ה 
ועד  גבוהות  הכי  בדרגות  אלקות  גילוי  העולם  בכל  יאיר  שאז  והשלימה,  האמיתית 

לגילוי העצמות.

גילוי העצמות,  זה מתחיל ממשיח צדקנו, שהוא מקבל בגופו הגשמי את  וגילוי 
ורק לאחר מכן יזכו כל עם ישראל לקבל את הגילוי הנעלה. ומכיון שעם ישראל כולו 
יקבלו את גילוי נעלה זה בגאולה השלימה, לכן עוד לפני הגאולה מאיר גילוי זה בגופו 
הגשמי של מלך המשיח, כהכנה לשלימות הגילוי שיתגלה בכל עם ישראל בגאולה 

האמיתית והשלימה.

ומזה מובן: שאצל כ"ק אד"ש מה"מ קיים כבר עכשיו גילוי העצמות, וממילא בדורנו 
ולא שייך מצב שדיבורו  נשיא הדור  לא שייך שתהיה הסתלקות הנשמה מגופו של 
יהיה בגלות. אולם עם ישראל כולו יזכה לזה רק בגאולה האמיתית והשלימה. וכלפי 

זה מכוונים המילים בסיום הקטע "עי"ז שתיכף מגיע משיח צדקנו".

א
הביאור בפשט הדברים

לאחר שביארנו את כללות ההסבר מדוע מוכרחים לומר שכ"ק אד"ש מה"מ מקבל 
את גילוי העצמות עוד לפני עם ישראל, וממילא כבר עכשיו לא שייך אצלו הסתלקות 
והוא מוכרח לחיות בחיים נצחיים – נפנה להראות כיצד ענין זה כתוב במפורש ממש1 

ב'קטע הידוע' שלקראת סוף השיחה )סי"ג(:

"מזה מובן החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה, עד גם הדור 
שלפנ"ז )דור השמיני(: מכיון שהגאולה לא באה אז בפועל, ה"בא אל פרעה" )הגילוי 
)היתה  בריא  בגוף  הי' בתכלית השלימות כנשמה  לא  נהורין" למטה(  כל  ד"אתפריעו 
הסתלקות הנשמה מן הגוף, וגם הנשמה בגוף היתה במצב ש"הדיבור הוא בגלות" וכו'(; 

"משא"כ בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה – נעשה תומ"י "נתלו 
המאורות", שלא זו בלבד שלא חסר ח"ו במאורות הגדולים דגילוי תושב"כ ותושבע"פ, 
אלא אדרבה – נוספת בזה שלימות נעלית יותר ]לא באופן ד"כבד פה מאורייתא שבע"פ 
וכבד לשון מאורייתא שבכתב", להיותו למעלה מזה[, באופן שכנשמות בגופים מקבלים 

1( ואף שהדברים כתובים בסגנון שמקשה מאוד על ההבנה, אולם בלימוד בעיון היטב, ניתן להבחין 
שהדברים כתובים ממש במפורש.
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בפנימיות "אתפריעו כל נהורין" ש"נתלו" עתה, עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד, "שלח נא 
ביד תשלח", וילמד תורה את כל העם כולו, עד "תורה חדשה מאתי תצא"".

נפנה ונעיין בדברים הדורשים ביאור בקטע הנ"ל:

א( מה הפירוש בדברי אד"ש ש"בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור הראשון 
לגאולה – נעשה תיכף ומיד "נתלו המאורות""? הרי לפני כן בסעיף זה עצמו השתמש 
המאורות"  "ניטלו  זה  שביום  יו"ד שבט,  ליום  ביחס  המאורות"  "נתלו  בביטוי  אד"ש 
ביום  בו  אולם  הריי"צ,  והסתלק המאור של הדור השמיני, הרבי  ניטל  בט'(,  )ניטלו 
"נתלו המאורות" )ניתלו בת'(, שנתלה המאור של הדור התשיעי, הלוא הוא כ"ק אד"ש 
מה"מ. וא"כ, מה הכוונה והפירוש בביטוי "נעשה תיכף ומיד נתלו המאורות" בשיחה 

כאן? )האם יתחלף נשיא )– מאור( דורנו ח"ו?(.

ב( ממשיך מיד כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה ומסביר את כוונתו: "שלא זו בלבד שלא 
חסר ח"ו במאורות הגדולים דגילוי תושב"כ ותושבע"פ", בדורנו לא רק שלא יחסר דבר 
במאור הגדול שמגלה את התורה, הלוא הוא נשיא הדור, כ"ק אדמו"ר שליט"א, דהיינו 
נוספת בזה שלימות   – "אלא אדרבה  לא רק שלא תהיה הסתלקות אצל נשיא הדור, 
נעלית יותר", והיא ש"באופן שכנשמות בגופים מקבלים בפנימיות "אתפריעו כל נהורין" 
ש"נתלו" עתה, עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד, "שלח נא ביד תשלח", וילמד תורה את כל 

העם כולו, עד "תורה חדשה מאתי תצא"".

נשים לב לתמיהה שלכאורה עולה מרישא לסיפא בקריאת הדברים: אד"ש אומר 
כלומר  עתה,  שנתלו  נהורין"  כל  ה"אתפריעו  את  את  בגופים  נשמות  לקבל  שזוכים 
שהמאור שממנו מגיע הגילוי של ה"אפריעו כל נהורין" כבר נמצא, ובאותה נשימה 
ממשיך אד"ש "עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד" – משמע לכאורה שזה עוד לא קרה )וכן 
בתחילת הענין אומר "נעשה תיכף ומיד נתלו המאורות" ומשמע שזה עוד לא קרה, 

וכיצד זה מסתדר עם הביטוי לקראת סוף הקטע שהמאורות כבר "נתלו עתה"?(.

ונראה לומר הביאור בפשטות: בדורנו יש כבר את המאור שממנו "אתפריעו כל 
גשמי,  גוף  בתוך  העצמות  גילוי  שוכן  בו  המשיח  מלך  את  כבר  יש  בדורנו  נהורין", 
וממנו יגיע גילוי זה לכל עם ישראל )בגאולה השלימה(. אולם החידוש הוא שתיכף 
ומיד כל עם ישראל יזכו לקבל את הגילוי הזה )מאותו מאור שכבר נמצא עכשיו(, וזה 

קורה "עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד".

ובמילים פשוטות: אצל כ"ק אד"ש מה"מ שוכן כבר עכשיו גילוי העצמות, המאור 
כבר נתלה, אבל עם ישראל כולו יזכו לקבל את הגילוי מהמאור הזה דהיינו לקבל את 

גילוי העצמות בתוך גוף גשמי, רק בגאולה האמיתית והשלימה.

ומן הנכון לראות שבתחילת הקטע מדבר על נשיא הדור באופן פרטי )"לא חסר 



323שער גאוúה ומשיח

ח"ו במאורות הגדולים" – ברבי בעצמו. וכן בהמשך, בסוגריים, "לא באופן ד"כבד פה" 
להיותו למעלה מזה" – לשון יחיד(. משא"כ בהמשך הקטע מדבר על כללות עם   .  .
. . וילמד תורה  ישראל )"נשמות בגופים", לשון רבים, "עי"ז שמשיח צדקנו בא מיד 

את כל העם"(.

ולמרות שמלך המשיח שיהיה בגאולה הוא הרי נשיא דורנו בעצמו, עם אותו שם 
ואותו גוף גשמי, אבל מכיון שמתחיל להאיר לפתע גילוי מסוג אחר שעוד לא האיר 
מעולם – גילוי העצמות – לכן זה נחשב שכביכול נתלה מאור חדש, שכביכול זהו נשיא 
דור חדש )אלא שכנ"ל, אצל כ"ק אד"ש עצמו גילוי זה נמצא כבר היום, אבל בגאולה 
נזכה לראשונה לראות את הגילוי הנעלה  לזה כמאור חדש דכיון שאנו  נתייחס  אנו 

הזה, מבחינתנו זה יהיה כנשיא דור חדש(2!

הכי  הגילויים  לכל  היום  כבר  כלי  דורנו  מובן בפשטות, שמכיון שנשיא  וממילא 
ח"ו.  והסתלקות  מיתה  של  מצב  בו  שייך  לא  ממילא  העצמות,  גילוי  כולל  נעלים 
)כמבואר בשיחה שהסתלקות נשיא הדור קשורה עם הענין של גילוי אורות מרובים 

שאין כלים להכיל אותם(. 

ב
בא אל פרעה דקדושה – הכנה למ"ת

מלימוד שטחי בשיחה היה עולה לכאורה כי את נקודת הענין מבאר כ"ק אד"ש 
רק בסוף השיחה בקטע האמור לעיל, אולם ע"י עיון מעמיק בדברים ניתן להבחין כי 
לאורך השיחה ישנם שתי נקודות בהם מעמיד כ"ק אד"ש את נקודת הענין ומבארה, 
עד כדי שגם לולא היה מוסיף את הקטע הנ"ל בסי"ג היו הדברים מובנים ובהירים כל 

צורכם.

להלן יבוארו ב' הענינים בשיחה שמהווים בעצם סיכום הדברים שבסי"ג:

אחד הענינים המרכזיים שמבאר כ"ק אד"ש לפני כן בשיחה )ס"ד־ו(, הוא ש"בא 
אל פרעה" שנאמר אצל משה רבינו, מורה על גילוי העצמות3. והיות משה רבינו נברא 
מוגבל בגוף גשמי לכן לא היה יכול לקבל גילוי נעלה כזה. ועל כך אמר לו הקב"ה "בא 

וכן  מקומות  בכמה  מהלשון  גם  ולהעיר   )2
בשיחה זו גופא כפי שהיא מופיעה ב'הנחה' הבלתי 
לגאולה  קורא  שהרבי  מההתוועדות,  מוגהת 
השלימה בשם "דור העשירי" אע"פ שבכ"מ מתבטא 
יכול  דור  מובן שבכל  "דור התשיעי", שמזה  הרבי 
להיות כמה תקופות בנשיאות. ולמרות שזהו אותו 
נשיא דור, מכיון )כנ"ל( שזהו גילוי חדש לכן נחשב 

כמו נשיא דור חדש.
3( בגוף השיחה מבאר כ"ק אד"ש בדברי הזוהר 
'אינון  א.  באלקות  דרגות  ב'  שישנם  א(  לד,  )בא 
המורה  ה'יאור'  דרגת   – דילי''  דרגין  ואינון  יאורין 
על הגילויים דסדר השתלשלות שכפי ערך הנברא. 
ב. רזא דתנין הגדול – דרגת 'פרעה' בעצמו המורה 
על האורות העליונים ביותר באלקות ואת התגלותם 
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אל פרעה", שהקב"ה בעצמו הגיע יחד איתו ונתן לו את הכח לקבל את גילוי העצמות, 
כי כאשר הקב"ה מוביל את משה רבינו אין כל בעיה לחבר הפכים וביכלתו לפעול שגם 

נברא נשמה בגוף יוכל לקבל את הגילויים הגבוהים ביותר.

ובאותה הדרך מבאר כ"ק אד"ש גם את דברי משה בשעה שנשלח לגאול את ישראל 
ממצרים, שטען להקב"ה "לא איש דברים אנכי גו' כי כבד פה וכבד לשון אנכי", ולכן 
ביקש "שלח נא ביד תשלח" שהקב"ה ישלח את מלך המשיח שיגאל את ישראל )אף 

בראשונה( מגלות מצרים.

ביאור והסברת הענין איך שהוא בשורשו – "ה"ז בגלל מעלת משה, שמצ"ע הוא 
בדרגא שלמעלה מגילוי בדיבור, למעלה אפילו מהגילוי דתורה שבכתב ותושבע"פ 
למטה . . משה הי' "כבד פה" כי "שרשו מתהו ששם היו האורות גדולים ולא היו יכולים 
להתלבש בכלים, וזהו ענין כבד פה שלא הי' יכול להשפיע אור שכלו לתוך כלי הפה", 
ולכן אמר "שלח נא ביד תשלח" )משיח צדקנו(, "דהיינו מי שהוא מעולם התקון", בו 

הכלים מרובים להכיל האורות".

כלומר, משה היה "כבד פה וכבד לשון" ביחס לאנשים שסביבו משום שהיה נעלה 
שלא בערך מהם ומצד זה לא יכל ליצור עמם קשר בדיבור תקין. וזהו מצד שורשו 
הנעלה שבתוהו שלא יכול להתלבש בכלים אם לא שהקב"ה שהוא כל יכול מחבר את 
שני הענינים דתוהו ותיקון "היינו המעלות דשניהם, שיהיו האורות מרובים כמו בתהו 

כו' וגם בחי' המעלה דתקון שיהיו הכלים מרובים מאוד".

שאצל  שהיות  תשלח"  ביד  נא  "שלח  מהקב"ה  רבינו  משה  ביקש  בתחילה  ולכן   
מלך המשיח ששורשו הוא מעולם התיקון, יש את הכלים המרובים להכיל את האורות 
הגדולים, ועד לגילוי העצמות )ובעצם, זהו גם כל ענינה של הגאולה – גילוי א"ס ב"ה 
בתוך עולם הזה הגשמי, להיות לו ית' דירה בתחתונים(, לכן ביכולתו דוקא להוציא 

את ישראל מהגלות, משא"כ משה.

ואח"כ ממשיך כ"ק אד"ש בשיחה )סי"א־ב( ומבאר, שמה שהיה אצל כ"ק אדמו"ר 
הוא  בגוף היתה במצב שהדיבור  וגם הנשמה  הגוף  מן  מוהריי"צ הסתלקות הנשמה 
לכן  נשלם הבירור,  בדורו: מכיון שעדיין לא  ע"ד מה שהי' אצל משה  "הוא  בגלות, 

"הדיבור הוא בגלות"". 

כלומר, כפי שמשה רבינו היה "כבד פה וכבד לשון" וגם כשהיה צריך לקבל את 
הגילויים הנעלים ביותר בכדי לגאול את ישראל ממצרים שלשם כך אמר לו הקב"ה 

שזהו  וחישוב  סדר  כל  ללא  "פרוע"  באופן  למטה 
דבר הנעשה בכח העצמות. ובציווי הקב"ה למשה 

רבינו "בא אל פרעה" מרומז שהקב"ה רצה שמשה 
יקבל בתוך גופו הגשמי גילויים אלו. 
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"ואנכי אהיה עם פיך", עכ"ז הרי אז היה זה בדרך נס בלבד והוא לא התרפא4 מכך עד 
למ"ת שאז נפעלה שלימות שבירת קליפת מצרים ונפעל גילוי הדיבור. עד"ז הוא אצל 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, שמה שהיה אצלו הסתלקות הנשמה מן הגוף וגם הנשמה בגוף 
היתה במצב שהדיבור הוא בגלות, הוא "מכיון שעדיין לא נשלם הבירור" ושלימות 

הבירור והתיקון נפעל "ע"י הנשמות בגופים . . של דורנו, הדור התשיעי". 

והיינו שמצב של גלות הדיבור והסתלקות אצל נשי"ד מגיע דוקא במצב שאין לו 
את הכלים המרובים להכיל את האורות העליונים. נמצא מובן שמלך המשיח, שאצלו 
כנ"ל יש מלכתחילה את הכלים המרובים להכיל את האורות העליונים )עצמות(, הרי 
בעקבות  כנ"ל  )שמגיעה  מהגוף5  הנשמה  הסתלקות  אצלו  שייך  לא  ממילא  שבאופן 

גילוי עצום שהגוף לא כלי להכיל אותו(. 

ג
נשיא הדור - ממוצע המחבר

ישנה נקודה נוספת בשיחה ממנה עולה המסקנה שמלך המשיח מקבל את גילוי 
וממילא  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  לפני  כיום  כבר  גשמי  בגוף  כנשמה  העצמות 

מוכרחים לומר שלא שייך אצלו ענין של הסתלקות:

להגיע  היתה  מצרים  יציאת  של  שהתכלית  אד"ש  כ"ק  מבאר  בשיחה  ח'  בסעיף 
למתן תורה שאז היה "גילוי העצמות" לעם ישראל. "והיות שזהו חידוש גדול )שנברא 
נשמה בגוף מוגבל התאחד עם בלי גבול, עד להעצמות( . . לכן, כהכנה והקדמה לזה 
שנמצא  כפי  )משה(,  בגוף  נשמה  שבהיותו  פרעה",  אל  בא  משה  אל  ה'  "ויאמר  הי' 
נכנס בפנימיות לפרעה דקדושה ומקבל את הגילויים הכי  . הוא   . במדידה והגבלה 
נעלים מעצמותו ית', ש"אתפריעו ואתגליין מיני' כל נהורין כו'". ועי"ז שכן הי' אצל 
משה, מזה נמשך הכח לכל בנ"י - שיוכלו לקבל את הגילוי דמתן תורה, החיבור דגבול 

ובלי גבול".

4( וכמו שאמר משה לאח"ז )וארא ו, יב. ל( "אני 
ערל שפתים".

מלך  אצל  הענין:  את  ולחדד  להוסיף  ויש   )5
הכלים  את  יקבל  שהוא  לומר  שייך  לא  המשיח 
המרובים להכיל את האורות העליונים רק כשתבוא 
בפועל הגאולה האמיתית והשלימה, שהרי א"כ מהו 
החידוש של מלך המשיח על פני משה רבינו – והרי 
גם משה רבינו זכה בסופו של דבר לקבל את גילוי 
העצמות )במעמד מתן תורה, בו אמר הקב"ה "אנכי 

ה' אלקיך", והיה אז גילוי העצמות לכל עם ישראל 
כולל למשה רבינו(. 

מצד  הוא שמשה  לומר שהענין  מוכרחים  אלא 
עצמו לא כלי לגילוי משא"כ משיח מצד עצמו הוא 
לומר  אפשר  אי  משיח  אצל  וממילא  לגילוי,  כלי 
שהוא יזכה לדרגה זאת רק בגאולה, אלא ודאי שיש 
לו את הכחות ואת היכולת להכיל את הגילויים הכי 

נעלים כולל את גילוי העצמות כבר לפני הגאולה.
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כלומר, דבכדי שעם ישראל כולו יוכלו לקבל את גילוי העצמות, היה צריך להיות 
שקודם יהיה גילוי העצמות אצל משה רבינו וזה נתן את הכח שלאחמ"כ כל עם ישראל 

יוכלו להכיל את גילוי העצמות במ"ת.

ויש לומר שכפי שהיה בגואל ראשון – משה רבינו כן הוא גם בגואל אחרון – כ"ק 
אד"ש שהיות ובגאולה השלימה כל עם ישראל יקבלו את גילוי העצמות, לכן כהכנה 

לזה מוכרח להיות מצב בו מלך המשיח יקבל את הגילוי עוד קודם כל עם ישראל. 

א"כ יוצא שוב, שכ"ק אד"ש מה"מ מקבל כבר היום )קודם הגאולה( בגופו הגשמי 
של  מצב  אצלו  שייך  לא  וממילא  משינויים,  שלמעלה  הנצחי  העצמות  גילוי  את 

הסתלקות הנשמה מהגוף.

זו כ"ק אד"ש לא אומר במפורש שאותו ענין זה גם אצל משיח,  ]ואמנם בשיחה 
במקום  עניים  תורה  ש"דברי  חז"ל  דברי  ע"פ  ובפרט  הוא.  שכן  לומר  מסתבר  אולם 
אחד ועשירים במקום אחר", ומצינו במפורש את ענין זה בשיחת ה'דבר מלכות' דש"פ 
ויצא תשנ"ב, שם אומר כ"ק אד"ש "שעתה נמצאים כבר במצב בו הגוף הגשמי ואפילו 
גשמיות העולם כבר נתבררו ונזדככו לגמרי, והרי הם "כלי" מוכן לכל האורות והענינים 
הרוחניים . . ועד גם לגילוי פשיטות העצמות של עצמות ומהות ית', כפי שזה מתגלה 
בפשיטות העצמות של משיח צדקנו )שלמעלה מבחינת יחידה ומכל השמות והדרגות 

והשפעות כו'(, ועל־ידי זה 6 – מתגלה הדבר בפשיטותו של כאו"א מישראל".

והרי מדובר שם ממש על אותו הענין שב'דבר מלכות' דש"פ בא – גילוי העצמות 
שמתגלה במלך המשיח, ונראה בפירוש שהגילוי מתחיל ממשיח צדקנו ועל ידו מגיע 

זה לכל עם ישראל[.

ד
דיוק נוסף בענין התגלות משיח

ויש להוסיף ולבאר )בנוסף למ"ש לעיל(, מדוע מוכרחים לומר שכבר עכשיו יש 
)שיכול לקבל את  נשמת משיח  בגילוי את הכח המיוחד של  כ"ק אד"ש מה"מ  אצל 
גילוי העצמות בתוך גוף הגשמי(, וממילא שלא שייך אצלו מצב של הסתלקות הנשמה 
מהגוף, ומדוע אי אפשר לומר שכ"ק אד"ש מה"מ בעצמו יקבל את כח מיוחד זה רק 

בגאולה האמיתית והשלימה:

בדברי  מתבוננים  שכאשר  בזה7  כתבו  שכבר  מה  ע"פ  ובהקדים  זאת,  לבאר  ויש 

6( ההדגשה אינה במקור.
7( קונטרס התגלות משיח, לרשד"ב שי' וולף.
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כ"ק אד"ש בכמה משיחותיו8, רואים שכ"ק אד"ש מה"מ מגדיר את המשיח שבכל דור 
בתואר "משיח שבדור" ולא בתואר "ראוי להיות משיח" )כפי שמגדירים זאת החת"ם 
סופר9 והשדי חמד10(, היינו שכבר בזמן הגלות הוא לא רק "ראוי להיות משיח" אלא 

הוא כבר "מלך המשיח". 

נשלח  בו משיח  על השלב  מדבר  אד"ש, שכאשר  כ"ק  של  בשיחותיו  רואים  עוד 
ישראל  וגואל את  שהמשיח מתגלה  זאת אד"ש בסגנון  ישראל, אומר  לגאול את עם 
זאת החת"ם  ישראל, כפי שמגדירים  ושולחו לגאול את  אליו  )ולא שהקב"ה מתגלה 

סופר והשדי חמד(.

ונתבאר בזה שזהו הבדל סגנון בין ספרי הנגלה לספרי החסידות כיצד להגדיר מהו 
משיח. דבפשטות משיח הוא זה שבונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל. וממילא, כל זמן 
שלא בנה בית מקדש בפועל ולא הביא גאולה בפועל, הרי הוא עדיין לא משיח. אולם 
תורת החסידות ש'תופסת' כל דבר מצד מהותו הפנימית, רואה במלך המשיח את זה 

שיש בו את הכח הפנימי של נשמת משיח.

ולכן כל נשיא-דור, בו מאירה ומתגלה היחידה הכללית שזוהי נשמתו של משיח, 
נקרא בשם "משיח שבדור" )ולא רק "ראוי להיות משיח"(; ולכן גם השלב בו משיח 
נשלח לגאול את ישראל נקרא "התגלות משיח" )ולא רק שנגלה אליו הקב"ה ושלחו(, 
כח המשיח שבו  בפועל לממש את  יוצא  והוא  כח המשיח שבו  מכיון שאז מתעורר 

ולגאול את ישראל.

והנה, בשיחת ה'דבר מלכות' דש"פ וירא תשנ"ב, אומר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 
המשיח במילים ברורות: "בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, 
ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל 

פני משיח צדקנו בפועל ממש!". 

והיינו, שהכח המיוחד של נשמת משיח שנמצא בנשיא הדור – כבר התגלה. וממילא 
מובנים דבריו בשיחת ש"פ בא הנ"ל, שהמאורות של ה"אתפריעו כל נהורין" שיתגלו 
בגאולה, כבר נתלו עתה )היינו גילוי העצמות שמתגלה כבר עכשיו בגופו הגשמי של 
מלך המשיח, מכיון שנשמתו של מלך המשיח – כולל כחותיה המיוחדים הנותנים את 
היכולת לקבל את גילוי העצמות בתוך גוף גשמי – נמצאת כבר עכשיו בגילוי אצל 

תשנ"ב  וירא  דש"פ  מלכות'  ה'דבר  שיחת   )8
תזו"מ  דש"פ  מלכות'  ה'דבר  בשיחת  ועד"ז  סי"ד, 

תנש"א ס"ח.

9( שו"ת חת"ס חו"מ )ח"ו( בסופו )סצ"ח(.
10( שד"ח פאת השדה מערכת האל"ף כלל ע.
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נשיא דורנו(. וממילא מובן בתוספת ביאור מדוע בדורנו לא יכולה להיות הסתלקות 
הנשמה מהגוף אצל נשיא הדור.

ה
הדיבור אינו בגלות

ויש להוסיף גם בנוגע לענין הדיבור, שבאותו הקטע אומר כ"ק אד"ש שתי נקודות 
בנוגע לנשיא דורנו – גם שבדורנו לא תהיה הסתלקות אצל נשיא הדור, וגם שבדורנו 
דיבורו של נשיא הדור לא יהיה בגלות. ורבים התקשו בזה לנסות להבין מה פירוש 
בדברי כ"ק אד"ש שבדורנו דיבורו של נשיא הדור לא יהיה בגלות, כשלאחר כחודש 
וחצי בלבד מזמן אמירת השיחה, התחיל מצב שהחסידים לא זכו לשמוע יותר שיחות 

מכ"ק אד"ש.

ולכאורה נראה לומר הביאור בזה בפשטות ממש, שזהו אותו ביאור שמסבירים 
בד"כ על הענין השני שבשיחה זו – שבדורנו לא תהיה הסתלקות הנשמה מהגוף אצל 
נשיא הדור, ובפועל הרי לאחר זמן היה נראה כביכול בעינים גשמיות שיש הסתלקות 
ח"ו. והתשובה הידועה על זה, היא שמה שהיה נראה בעינים גשמיות כהסתלקות, הרי 
הוא לא המציאות האמיתית, והמציאות האמיתית ע"פ תורה היא שכ"ק אד"ש מה"מ 

חי וקיים בגוף גשמי כפשוטו ממש.

שיחות  שמעו  שלא  שזה   – הדיבור  לענין  בנוגע  ביאור  אותו  לומר  יש  ולכאורה 
חדשות מאד"ש בכל תקופת ההעלם והסתר שהתחילה לאחרי כ"ז אדר, אינו כלל ענין 
"הדיבור הוא בגלות"  ענין אחר לגמרי. כלומר:  זהו  "הדיבור הוא בגלות", אלא  של 
פירושו שיש מצב שנשיא הדור לא יכול לדבר )או שיש אצלו בעיות בדיבור, "כבד 
פה"(, מצד זה שיש גילוי של אורות מרובים וגופו הגשמי לא כלי להכיל את הגילוי, 

כמבואר לפני כן בסעיף ובשיחה. 

בספר  וכמ"ש  דבר,  בשום  מוגבלים  אינם  עצמם  מצד  נשיאנו  שרבותינו  ואף 
המאמרים )מלוקט ח"א ע' תטז( בנוגע לכ"ק אדמו"ר הזקן: "גודל העילוי שנתחדש 
. שהמאסר הי' בהסכמתו כי כל צדיק וצדיק הוא מושל ושולט   . ע"י המאסר דוקא 
על כל הענינים הגשמיים שלו וכל מאורע עמו הוא בהסכמתו", אולם אעפ"כ הכניסו 

עצמם כביכול להגבלה מסויימת. 

אך לגבי כ"ק אד"ש מה"מ, הנה צ"ל כפי שגם הרופאים העידו אז11, שאד"ש יכול 

11( וראה לדוגמה בספר יומן קבלת המלכות )יומנים משנת תשנ"ג ותשנ"ד( בתאריך ח' תמוז תשנ"ג.
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בגשמיות ממש  והיינו שגם  אינו מדבר.  רוצה  וכשאינו  וכשרוצה מדבר  לדבר מצוין 
דיבר  שלא  ומה  תשנ"ב.  אד"ר  כ"ז  שלאחר  והסתר  ההעלם  בתקופת  גם  לדבר  יכל 
)כ"כ( בפועל, היה מצד סיבה אחרת שמצידה החליט שלא לדבר, אולם גם באותו זמן, 

בפועל ממש בגשמיות הוא יכל לדבר ככל אשר יחפוץ12.

חסיד  לכל  ברור  להוסיף:  אפשר  ואולי   )12
למצב  הכנה  בתור  נאמרה  אד"ש  של  זו  ששיחה 
ההעלם  שהתחיל  מכן,  לאחר  קצר  זמן  שהתחיל 
והסתר הנורא בו הפסקנו לשמוע שיחות מפיו של 
מלכנו, ולאחר זמן גבר ההעלם והסתר עד כדי מצב 

שהיה נראה בעיניים גשמיות כהסתלקות ח"ו.
קצר  שזמן  זה,  מטעם  שדוקא  לומר  יש  ואולי 
אח"כ התחיל ההעלם והסתר, בא כ"ק אד"ש מה"מ 

המציאות  את  לנו  ולהודיע  להדגיש  זו  בשיחה 
האמיתית – שלאמיתו של דבר אצל אד"ש אין מצב 
של כבד פה ואין מצב של הסתלקות הנשמה מהגוף, 
ואין כאן ח"ו שום עצירה בתהליך הגאולה, אלא כל 
הם  ועומדים  לעד"  וקיימים  "חיים  הגאולה  עניני 
הנבואה   – העיקרית  "הנבואה  ובראשם  בתוקפם, 
זה  "הנה  ממש  ומיד  ותיכף  לגאולה",  ש"לאלתר 

)משיח( בא""!
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 הדיוק בלשון -
"התחלת, אמצע וסיום השליחות"

הת' מנחם מענדל הכהן רייכמן

א
ג' שלבים בעבודת השליחות

עבודת  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  כאשר  תשנ"ב,  חיי־שרה  ש"פ  מלכות  בדבר 
בו  כ"ק אד"ש מה"מ את השלב  קובע  ובזמננו בפרט,  בכלל  השליחות של השלוחים 

נמצאים אנו כעת וז"ל )סי"ג, להלן בתרגום ללה"ק(:

עבודת  התחלת  מילוי  לאחר  מזמן  כבר  עומדים  שהשלוחים  שמאחר  מובן,  "מזה 
השליחות בהפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה, ומזמן לאחר אמצע עבודת 
השליחות, עד שכבר סיימו את השליחות )כהודעת נשיא דורנו הנ"ל(, ואעפ"כ עדיין 
לא באה בפועל ממש הגאולה האמיתית והשלימה – צריך לומר, שעדיין נשאר משהו 

לעשות כדי להביא את הגאולה בפועל".

כוונת כ"ק אד"ש בפשטות היא, לומר שכעת אנחנו לאחר סיום עבודת השליחות, 
ולכן יש לנו שליחות מיוחדת )כפי שממשיך ומבאר שם בארוכה(.

ויש להבין את אריכות הלשון )והפירוט(: )א( שאנו מזמן לאחר התחלת השליחות, 
)ב( ואמצע השליחות, ועד )ג( שסיימו את השליחות, במקום לומר בקיצור שכבר סיימו 

את השליחות.

לביאור  נוסף, בהמשך  ענין  ומחדש  צ"ל שכל אחד מלשונות אלו מגלה  ובפשטות 
הכללי בשיחה וכהקדמה להסבר עבודת השליחות היחידה שנותרה.

ולכל לראש ע"מ לבאר הדברים נביא את מהלך השיחה בה ביאר כ"ק אד"ש מה"מ את 
שני הצדדים החשובים בשליחותו של אליעזר, בשליחותו של משיח צדקנו ובעבודת 

השליחות של כל יהודי:

מצד אחד היותו מציאות נפרדת לעצמו בגוף )ב"ן(, אך מצד שני מציאות זו בטלה 
והכרחיים  )מ"ה(. שני צדדים אלו עיקריים  ומתאחדת לחלוטין עם הנשמה, המשלח 
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ביותר על מנת להגיע לשלימות ולמטרת השליחות – יחוד וחיבור מושלם של מ"ה וב"ן 
בגאולה האמיתית והשלימה, ע"י משיח צדקנו )שגם אצלו מתחברים ענינים אלו(.

ובהמשך לזה, כאשר מגיע אד"ש לבאר את השלימות שבה אוחזים בתקופתנו, בשנה 
זו – הוא מבאר כיצד נפעלה השלימות בכל ענינים אלו.

ב
ג' ענינים בכללו עבודתו של יהודי

ובהקדמה:

הנה, במקום אחר )דבר מלכות דש"פ כי־תשא תשנ"ב( מבאר כ"ק אד"ש באריכות 
את שלושת הענינים של ראש, תוך )אמצע( וסוף בכללות. וזלה"ק )ס"ד, להלן בתרגום 

חפשי(:

"הקב"ה קבע שכל הענינים נחלקים בכללות לשלשה: ראש, תוך )אמצע( וסוף. קודם 
כל בא הראש והתחלת הכל – שכולל בתוכו )כוונת ותכלית( כל הדבר. לאחר מכן – בא 
הדבר עצמו, התוך והאמצע, שעל־ידו נעשית התכלית ולבסוף בא הסיום והשלימות 

והסך־הכל של כל הענין, כאשר נשלמת התכלית )ש"סוף מעשה במחשבה תחלה"(".

בהמשך השיחה מבאר אד"ש כיצד קיימים שלושת ענינים אלו בכללות – )א( התורה 
העולם  בריאת  )ב(  העולם,  נברא  שבשבילה  הכוונה,  תכלית  והיא  לעולם  שקדמה 

והעבודה בו, )ג( שלימות הכל – בגאולה האמיתית והשלימה.

ההשתלשלות,  בסדר  ג',  ב'  א'   – באותיות  אלו  ענינים  שלושת  את  מראה  כן  כמו 
בתורה ועוד, ע"ש. כאשר בכל ביאור, הענין הא' מבטא את ה'עליון', הענין כפי שהוא 
בכח ובכוונה מלמעלה; הענין הב' מבטא את ה'תחתון', הענין כפי שהוא בפועל, כולל 
הירידה וכו' שמצד העולם; והענין הג' – השלימות – מבטא את החיבור ביניהם, כאשר 
הענין והכוונה העליונה כפי שהיא מלמעלה חודרת ומתגלית בתוך התחתון והמטה, 

והשנים מתאחדים באופן נצחי1.

ממשיך אד"ש ומבאר שלושת ענינים אלו כפי שהם בעבודת האדם מידי יום:

זו והדוגמאות הנדונות בה,  1( משיחה יסודית 
ניתן גם להקיש לעוד ריבוי 'שלישיות' המתבארות 
פרשיות  ולדוגמא:  אד"ש,  בתורת  דומה  באופן 
טו  חלק  שיחות  לקוטי   –( ולך־לך  נח  בראשית, 
ניסן,  החודשים  שלושת  לך(;  לך  לפרשת  ג  שיחה 
לחג  שיחה  ב'  חלק  שיחות  לקוטי   –( וסיון  אייר 

)– לקוטי שיחות חלק  ג בתי מקדשות  השבועות(; 
דיבור  מחשבה  ג(.  ואתחנן  דברים־חזון,  שיחות  ט 
 464 ע'  )– ראה ספר השיחות התש"נ ח"ב  ומעשה 
ריבוי  ועוד  כ"ק אד"ש בשיחה(.  אלי' מציין  ואילך 

מקומות.
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ועד  לקב"ה,  הביטול   – העבודה  לכל  היסוד  )והתפלה(,  אני"  "מודה  אמירת  )א( 
)ג(  העולם,  בעניני  היום  במשך  היהודי  עבודת  )ב(  הקב"ה,  עם  היהודי  להתאחדות 
שלימות היום, חשבון הנפש והסך־הכל מעניני היום בתפלת ערבית – "הודאה לה' )כמו 
"מודה אני" בבוקר(, אבל כגמר ושלימות העבודה" – וקריאת שמע שעל המטה, שבה 

היהודי מוסר את נשמתו לקב"ה.

וממשיך – "ועד"ז ישנם ג' ענינים אלו בכללות עבודתו של היהודי במשך ימי חייו 
– לאריכות ימים ושנים טובות – תחלת העבודה, אמצע העבודה, עד סיום ושלימות 

העבודה".

ג
השוואת ג' השלבים בעבודת השליחות לג' ענינים הנ"ל

והנה, כאשר נשווה בין שלושת הענינים של תחלת, אמצע וסיום העבודה – לעבודת 
השליחות כפי שמבוארת בשיחתנו, נראה שהם אותו תוכן ממש:

אני"  "מודה  לקב"ה,  ההתאחדות(  )ועד  הביטול  שהוא  העבודה,  ויסוד  תחילת  )א( 
ועד  למשלח2,  הביטול  הוא  לשליחות  ויסוד  שתחילת  השליחות,  בעבודת  הוא  כן   –

להתאחדות בין השליח למשלח - "שלוחו של אדם כמותו".

)ב( העבודה עצמה בעניני העולם – מתאימה לעבודת השליחות עצמה, שבה השליח 
עובד עם כחותיו ושכלו הוא, להחדיר את הביטול של הנשמה גם בתוך הגוף הנפרד 

ובתוך העולם הגשמי, שבו לא נרגש הביטול3.

עבודת השליחות,  לסיום  – מתאים  היום  מכל  הנפש  העבודה, חשבון  )ג( שלימות 
שמטרתה שבכל הפרטים כולם תהיה ניכרת ההתאחדות המושלמת של יחוד מ"ה וב"ן, 

לתחילת  בנוגע  )ס"ח(  בשיחה  כמפורש   )2
הלקוטי תורה בענין השליחות של כל יהודי, "שזה 
שזו  מרמז,  הלקו"ת,  בהתחלת  נתבאר  זה  שדבר 
ההתחלה של עבודת האדם – הידיעה, שהוא שלוחו 

של אדם העליון".
בין  הבדל,  לכאורה  ישנו  זה  שבענין  ולהעיר, 
השליחות כפי שהיא אצל שליח ומשלח בגשמיות, 

לבין שליחות היהודי להקב"ה:
הוא  השליח  כל  ראשית  גשמית,  בשליחות 
בשעת  מכן  לאחר  ורק  עצמו,  בפני  מציאות 
ומתאחד  מתבטל  שהוא  גם  מתחדש  השליחות 
כל  ראשית  הנשמה,  בשליחות  אבל  המשלח.  עם 
לגמרי,  אלקות  עם  מאוחדות  הם  ישראל  נשמות 

"חלק אלוקה ממעל", ולאחר מכן בשעת השליחות 
מתחדש גם שהנשמה יורדת למטה ונעשית )כביכול 
לפעול  כדי  רק  וזאת  נפרדת,  מציאות  שעה(  ולפי 
בגדרי התחתונים )ראה דבר מלכות ש"פ צו וש"פ 

תצא תנש"א(.
שליח  על  כשמדבר  שבס"ז,  יומתק  ועפ"ז   -
שבשליח  המציאות  ענין  את  אד"ש  מקדים  בכלל, 
לענין הביטול, ובסי"א, כשמדבר על שליחותו של 

יהודי, מקדים את הביטול למציאות. וק"ל.
3( ראה לקו"ש ח"י )שיחה ב לפרשת בראשית(
שם מוסבר שבזמן העבודה, הפועל שוקע בה לגמרי 

ואינו חושב כ"כ על המטרה.
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וגם בעניני הגוף והעולם יורגש אור הנשמה. שזהו הענין של תפלת ערבית, "הודאה 
כגמר  "אבל  הנשמה,  המוחלט שמצד  הביטול  דהיינו   – בבוקר"4  אני  מודה  כמו  לה', 
ושלימות העבודה"4 – דהיינו שהביטול חודר בכל עניני העבודה בעולם, שעליהם מוסר 

היהודי את חשבון הנפש והסך־הכל.

ומזה מובן תוכנם של ג' השלבים, התחלת עבודת השליחות, אמצע עבודת השליחות 
וסיום עבודת השליחות, שכל אחד מהם מבטא ענין אחר מיוחד בשליחות.

ד
הסבר ענינם וחשיבותם של ג' השלבים

אחד  שבכל  והחשיבות  הענין  מובן  ועוד,  אלו  בשיחות  בארוכה  המבואר  וע"פ 
בני  בעבודת השליחות הכללית של  )ובמיוחד(  והן  בעבודה הפרטית,  הן  מהשלבים. 

ישראל בכל הדורות, להבאת הגאולה האמיתית והשלימה:

השלב הא', שענינו הביטול למשלח – כולל את עבודתם הרוחנית של בני ישראל, 
עבודה של התקשרות הנשמה עם הקב"ה, למעלה ממדידות והגבלות העולם, ולמעלה 
לגלות את האלקות שלמעלה  להצליח  כדי  הכרחי  זה  עבודה  אופן  האנושי.  מהטבע 
מהעולם ואת מציאותו האמיתית של יהודי, ולהגיע למעלות הנפלאות של הגילויים 

הבלתי־גבוליים שבגאולה.

השלב הב', שענינו העבודה בכחות השליח – כולל את עבודתם של בני ישראל עם 
הגשמיות, עבודה של בירור וזיכוך הגוף והנפש הבהמית, וכן עבודה בתוך העולם על 
פי גדריו והגבלותיו. אופן עבודה זה הכרחי כדי שבתוך העולם עצמו ומתוך המציאות 
שלו )ולא כהשפעה שמחוצה לו(, תתגלה האלקות. וכך להגיע לגילוי הגאולה האמיתית 

והשלימה, שתחדור במציאות העולם עצמו ותתגלה דוקא מתוך הבשר הגשמי.

והשלב הג', שהביטול חודר במציאות השליח והעולם – כולל את החיבור בין השניים, 
לגלות  שבעולם  וההגבלה  המדידה  ובתוך  הפכים,  לשאת  הכח  את  לו  יש  שיהודי 
כדי שבגאולה האמיתית  זה הכרחי  וחיבור  והגבלה.  את האלקות שלמעלה ממדידה 
התלבשות  מכל  נעלים שלמעלה  הכי  הגילויים  שגם  ההפכים,  חיבור  יהיה  והשלימה 

יתלבשו ויחדרו בתוך העולם ובגדריו.

4( לשון כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה שם.
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ה
הסבר - ע"פ הנ"ל - בדיוק לשון כ"ק אד"ש

שלושת  את  שסיימנו  ומדגיש  שמאריך  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  לשון  להבין  ניתן  ועפ"ז 
השלבים – של תחילת, אמצע וסיום השליחות:

זה ש"עומדים כבר מזמן לאחר מילוי התחלת עבודת השליחות" – מראה שבני ישראל 
הגיעו לשלימות בעבודה הרוחנית, הביטול לקב"ה וגילוי הנשמה, ופעלו את כל מה 

שצריך כדי להמשיך את האורות הרוחניים של הגאולה.

בהעיכוב  הביאור  לומר  יש  אולי  "עפ"ז  התקופה:  משיחות  בכמה  מפורש  זה  וענין 
המבהיל של הגאולה – שזהו מצד זה שהיתה חסרה אצל בנ"י שלימות בדרגת העבודה 
באופן ד"אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני" . . אבל עכשיו כבר הוסר גם עיכוב זה, 
ובמילא הרי "הכל מוכן לסעודה"" )ליל שמח"ת תשנ"ב(. "כבר סיימו את כל ההכנות 
לגאולה, וכעת צריכים רק להמשיך את הגאולה בפועל בגשמיות וחומריות העולם" 
)ש"פ ויגש תשנ"ב(. "ברוחניות . . יש כבר את שלימות הענינים עד גם השלימות דגאולה 
)רוחנית(, עיניהם הרוחניות של בנ"י רואות כבר את הגאולה; כעת צריך רק לפתוח את 

העינים הגשמיות, שגם הם יראו את הגאולה" )ש"פ בא תשנ"ב(. ועוד.

זה שעומדים "מזמן לאחר אמצע עבודת השליחות" – מראה שבני ישראל פעלו את 
כל הנדרש בבירור וזיכוך הגוף והעולם עצמו, וכעת העולם מצד עצמו וגדריו מוכן 

לגילוי הגאולה.

כאשר  מושלם!  מוכן,  כבר  "העולם  התקופה:  משיחות  בכמה  ג"כ  מפורש  זה  וענין 
יהודי יעשה את עבודתו כדבעי . . הוא יראה איך שהעולם, טבע העולם ואומות העולם 
מסייעים לו בעבודתו" )ש"פ קרח תנש"א(. "כל עניני הגאולה התחילו כבר )"כבתחלה"( 
)ש"פ  ממנו"  למטה  תחתון  שאין  התחתון  הגשמי  הזה  בעולם  ונתקבלו  נמשכו  וכבר 
שופטים תנש"א(. "עתה נמצאים כבר במצב בו הגוף הגשמי ואפילו גשמיות העולם 
כבר נתבררו ונזדככו לגמרי, והרי הם "כלי" מוכן לכל האורות והענינים הרוחניים, כולל 
ובעיקר – אורו של משיח צדקנו, אור הגאולה האמיתית והשלימה" )ש"פ ויצא תשנ"ב(. 
"כבר נגמרו ונשלמו כל הענינים גם מצד )וב(העולם . . כבר נסתיימה ונשלמה עבודת 

הבירורים" )ש"פ וישלח תשנ"ב(. ועוד.

– זאת אומרת שישנו  וממשיך אד"ש יתירה מזו, "עד שכבר סיימו את השליחות"5 
כבר גם החיבור בין הנשמה והגוף, המדידות וההגבלות ומה שלמעלה מהגבלה. וכפי 

שם   – והאמצע  ההתחלה  משלבי  בשונה   )5
כאן  השלב,  מילוי"  "לאחר  שנמצאים  אד"ש  אומר 
"לאחר"  שנמצאים  לא  אבל  "סיימו",  אד"ש  אומר 

הסיום. כי השלבים הראשונים הם 'זמניים', ולאחר 
שמשלימים אותם הם מסתיימים )ואין מקום יותר 
להתעסק בעבודה של 'רוחניות' בלבד, או 'גשמיות' 
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שמפורש ג"כ בדברי אד"ש: "כיון שחיבור הנשמה והגוף, והרוחניות והגשמיות, כבר 
ישנו בשלימות )כנ"ל(, והכל כבר מוכן לגאולה – צריך לעשות דברים שיגלו זאת בפועל 

ממש" )ש"פ ויצא תשנ"ב(.

ו
לאור האמור - ביאור העבודה הנדרשת כעת

כיום, כאשר מכל  בו אנו נמצאים  ובפרטיות את השלב  עד כאן ביאר אד"ש היטב 
מצד  הן  העבודה,  את  סיימנו  כבר  השיחה(  מהלך  בכל  אד"ש  פירט  )אותן  הבחינות 
לנו  אומר  זה  מה  ומבאר,  מכן ממשיך  ולאחר  והן משניהם.  למטה  והן מצד  למעלה 

בעבודה כעת.

דורנו.  נשיא   – המשיח  מלך  של  שליחותו  אודות  ומבאר  אד"ש  מה שממשיך  וזהו 
שמכיון שכל ההכנות כולן נשלמו, וכבר נשלח מלך המשיח, תפקידנו כעת הוא לקבל 

את פניו בפועל ממש, ובאופן שכל הפרטים בעבודה חדורים בקבלת פניו6.

שינוי זה בעבודה )העבודה לקבל פני משיח, במקום העבודה לפעול את ביאת משיח( 
– משליך על כל הפרטים בעבודת השליחות הנ"ל. שבכולם אין צורך יותר לפעול אותם, 

שהרי כבר סיימנו לפעול זאת – אלא לקבל ולקלוט את הענין שהחל7:

בנוגע לאורות הרוחניים וגילוי הבלי גבול של הגאולה – אין יותר צורך להתעלות וכו' 
עד שמגיעים לעבודה בלי גבול, שכן ישנו גילוי הבלי גבול; אלא העבודה היא להתחיל 
לחיות כך כבר עכשיו, באופן של עבודה שלמעלה ממדידה והגבלה, להרגיש את הגילוי 

שכבר נמצא ולקבל את האורות בעבודה כעת.

העבודה  שלימות  השלישי,  השלב  אך  בלבד(. 
והוא  סוף  לו  הוא שלב שאין  בחיבור של השניים, 
נמשך בתוך הגאולה וגם אחריה באופן נצחי. וק"ל.

6( ההבדל בין העבודה שלפנ"ז, לעבודה 'לקבל 
ריבוי  מלבד   – לעניננו  הנוגע  בהקשר  משיח',  פני 
וטובים  רבים  בהם  שדנו  בזה  הנפלאים  הביאורים 
היה  שלפנינו,  שבזמנים  הלשון:  מפשטות  מובן   –
צורך לפעול ענינים חדשים )או עכ"פ שהיו נראים 
כחדשים(, שלא היו אז בהישג יד והיה צורך לעמול 
כאשר  ואילו  ביאת משיח.  את  לפעול  כדי  עבורם, 

מקבלים את פני משיח שנשלח כבר, העבודה היא 
לראות ולהרגיש את הגילוי של משיח שכבר החל 
ולא לפעול דבר חדש כיון שכל הדברים כבר ישנם. 

וכדלקמן.
של  עצום  ריבוי  על  מבוסס  להלן  הבא   )7
בקשר  מלכות',  ה'דבר  בשיחות  וביטויים  ביאורים 
כמה  לדייק  השתדלות  תוך  תקופתנו,  לעבודת 
שיותר בענין. בתקווה שלא סטיתי ח"ו אפי' כשערה 

מכוונת אד"ש בענינים דקים כאלו.
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בנוגע להכנת העולם וגדרי העולם לגאולה – אין יותר צורך לפעול ולברר את העולם, 
כיון שהוא כבר מבורר; אלא העבודה היא לראות בגלוי8 איך העולם מצד עצמו דורש 

ותובע את הגאולה, ומסייע ליהודי לחיות בגאולה.

"המשך  תשנ"ב(:  וישלח  )ש"פ  אד"ש  לשון   )8
העבודה שלאח"ז . . אינו "עבודת הבירורים" )שהרי 
אלא,  הבירורים(,  עבודת  ונשלמה  נסתיימה  כבר 

עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל בעולם".
בלבד  זו  "לא  השיחה:  בהמשך   112 ובהערה 

בעולם  הגילוי  לפעול  וצריכים  העבודה  שנשלמה 
יתירה מזה, שישנו כבר בפועל  )כנ"ל סי"א(, אלא 
מכבר  כי  העינים,  את  לפתוח  רק  וצריכים  ובגלוי, 

"נתן לכם . . עינים לראות"".
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תענית אסתר – אם תיבטל לימות המשיח

הת' מנחם מענדל הכהן רייכמן

א
תענית אסתר – אי תיבטל לעת"ל או לא

כתב הרמב"ם )הלכות תעניות בסופן(: "כל הצומות האלו עתידים ליבטל לימות 
המשיח, ולא עוד אלא שהם עתידים להיות יום טוב וימי ששון ושמחה, שנאמר כה 
לבית  יהיה  העשירי  וצום  השביעי  וצום  החמישי  וצום  הרביעי  צום  צבאות  ה'  אמר 

יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו".

וכתב )הלכות מגילה בסופן(: "ואע"פ שכל זכרון הצרות יבטל, שנאמר כי נשכחו 
הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני, ימי הפורים לא יבטלו, שנאמר וימי הפורים האלה 

לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם".

וידועה השאלה1 לגבי תענית אסתר, האם היא כארבעת הצומות שיבטלו לימות 
המשיח ויהפכו לימי ששון ושמחה, או שלא תתבטל – כימי הפורים שלא יבטלו. וכבר 

דנו בזה רבים והעלו מסקנות לכאן ולכאן2.

ויש לעיין בשיטת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בזה, ולהעלות עוד ענין עיקרי 
המתבאר ממנה. כדלהלן.

ב
ראיות לכאן ולכאן בתורת כ"ק אד"ש מה"מ

והנה בשיחות אד"ש אודות תענית אסתר לכאורה ישנם ראיות לשני הצדדים:

אסתר  תענית  דבשיחת  תתבטל,  לא  אסתר  שתענית  מפורש  מצינו  אחד  מצד 

1( הררי קדם סימן קפח. ימות המשיח בהלכה 
סימן מט. ועוד.

שכל  "אע"פ  מגילה:  בהל'  הרמב"ם  מלשון   )2
. ימי הפורים לא יבטלו", יש   . זכרון הצרות יבטל 

לדייק שגם זכרון הצרות שבפורים )תענית אסתר( 
"כל  תעניות  בהל'  מלשונו  ולאידך,  יבטל.  לא 
הצומות האלו עתידים ליבטל", יש לדייק שמרבה 

במילה "כל" גם את תענית אסתר.
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תשמ"ג3 הביא )בלתי מוגה(: ""ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא 
יסוף מזרעם" )ולכן, גם כאשר יבטלו כו"כ ענינים לימות המשיח – לא תתבטל "מגילת 

אסתר" )וכל הענינים הקשורים בה, כולל "דברי הצומות וזעקתם"(".

ומצד שני מבואר בכמה שיחות מיום תענית אסתר על ענין הפיכת התענית לטוב, 
ומובא על זה פסק הרמב"ם אודות הפיכת התעניות לששון. ולדוגמא:

בשיחת תענית אסתר תשמ"ב4 )בלתי מוגה(: "ישנו צד השוה בכל התעניות שכולם 
"עתידים להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה" וענין זה מודגש ביותר ב"תענית אסתר" 
ובימי הפורים – כאמור לעיל שהתוכן דימי הפורים הוא "ונהפוך הוא" כו'". וכן בשיחת 
כל התעניות  ושלימותם של  כן תכליתם  "וכמו  )בלתי מוגה(:  תענית אסתר תשמ"ג5 
– הפיכתם לימים טובים וימי ששון ושמחה ]כמ"ש הרמב"ם )סוף הל' תעניות(: "כל 
הצומות האלו עתידים ליבטל לימות המשיח, ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים 
ידה  – מכיון שעל  ב"תענית אסתר"  ביותר  מודגשת  כו'"[,  ושמחה  וימי ששון  טובים 

נפעל הענין ד"ונהפוך הוא" כו'".

הדגשה  שיש  מובן  "עפ"ז  מוגה(:  )בלתי  תשמ"ו6  אסתר  תענית  בשיחת  ועד"ז 
ב(   .  . פרטים:  בכמה   – התעניות  שבכל  המשותף  בענין  גם  אסתר  בתענית  מיוחדת 

בהפיכת העינוי ל"יום רצון" כו'" .

נאמר  אד"ש,  כ"ק  ע"י  שהוגהה  תשמ"ח,  אסתר  תענית  לשיחת  בכותרת  וכמו"כ 
במפורש "תענית אסתר )יהפך לשמחה(7".

וחלק מהשיחות הנ"ל – הן בהמשך לאותן שיחות גופא בהן אומר אד"ש שהתענית 
לא תתבטל )כנ"ל(! וא"כ יש לעיין כיצד יתיישבו הדברים אף שלכאורה נראה שאינם 

עולים בקנה אחד.

ג
חילוק בין תענית אסתר לשאר צומות

ויש לבאר זאת )בדא"פ(, באופן שמלכתחילה אין סתירה בין הדברים:

ובהקדים ביאור אד"ש אודות החילוק בין תענית אסתר לד' צומות שנקבעו אודות 
חורבן ביהמ"ק, ולכן תיקונם )והפיכתם לששון( הוא בגאולה. משא"כ תענית אסתר 

בשיחת  גם  וכן   .1027 ע'  ח"ב  התוועדויות   )3
תענית אסתר תשמ"ו – מובאת להלן.

4( התוועדויות ח"ב ע' 933.
5( התוועדויות ח"ב ע' 1027.

בשיחת  ועד"ז   .697 ע'  ח"ב  התוועדויות   )6
תענית אסתר תשמ"ז )התוועדויות ח"ב ע' 554(.

7( ההדגשה אינה במקור.
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שאינה קשורה לגלות וגאולה – שזהו בגלל גודל מעלתה של תענית אסתר, שהוא יום 
רצון כ"כ נעלה עד שלגביו אין חילוק בין גלות לגאולה.

וכמ"ש בשיחת תענית אסתר תשמ"ו )שם(:

"תענית אסתר חלוק משאר התעניות – לא רק בשם, במאורע ובזמן כו' )בדוגמת 
החילוק דכל יום תענית ממשנהו(, כי אם, להיותו סוג בפ"ע:

ד' התעניות – עשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז, תשעה באב, וצום גדלי' – נקבעו 
המקדש  לבית  ובשייכות  בקשר  לזה  זה  בהמשך  שאירעו  מאורעות  של  שרשרת  על 
ל"יום  התענית  דהפיכת  המשמעות  ובמילא,  הגלות(,  ענין  וכללות  ביהמ"ק  )חורבן 

רצון" היא – בנין ביהמ"ק, בגאולה העתידה.

משא"כ תענית אסתר – נקבע על מאורע בפ"ע שאין לו קשר ושייכות עם ביהמ"ק, 
גאולה,  של  ומצב  ביהמ"ק  בנין  עם  קשורה  אינה  רצון"  ל"יום  הפיכתו  גם  ובמילא, 

ואדרבה: גם לאחרי הגאולה דימי הפורים – "אכתי עבדי אחשורוש אנן".

אמנם, בעמדנו ביום שבו מאירים בגלוי עניני תענית אסתר – יש לומר, שענין זה 
)שתענית אסתר אינו קשור עם ביהמ"ק וגאולה( אינו חסרון, ח"ו, לגבי שאר התעניות, 

אלא אדרבה – עילוי לגבי שאר התעניות:

"התגלות רצון העליון ב"ה" )"יום רצון לה'"( בתענית אסתר היא באופן נעלה כל 
כך – שביחס לעילוי זה אין כל חילוק בין מצב של גלות למצב של גאולה!

יכולים   – אנן"  אחשורוש  עבדי  "אכתי  גלות,  של  במצב  גם  )א(  הקצוות:  ובשתי 
לפעול המשכת וגילוי בחי' רצון העליון בדרגא הכי נעלית; )ב( גם במצב של גאולה – 

ניכר העילוי ד"התגלות רצון העליון ב"ה" בדרגא זו.

ויש לומר, שמעלת ה"יום רצון" דתענית אסתר גם במצב של גאולה היא – לא רק 
בזמן בית שני )שנשלם לאחרי נס פורים, ובמילא, חגגו בו את ימי הפורים, ולפנ"ז – 
תענית אסתר(, אלא יתירה מזה – גם בגאולה העתידה, שכן, ע"פ פס"ד הרמב"ם ש"ימי 
וזכרם לא  יעברו מתוך היהודים  וימי הפורים האלה לא  יבטלו, שנאמר  הפורים לא 

יסוף מזרעם", מובן, שכן הוא גם בנוגע לתענית אסתר. 

ונמצא, שתענית אסתר פועל ענין הכי פנימי ונעלה – התגלות רצון העליון ב"ה 
בדרגא כזו שאין בה חילוק בין גלות לגאולה". עכ"ל כ"ק אד"ש.

אם כן מובן, שנצחיותה של תענית אסתר, שלא תתבטל לימות המשיח, אינו בענין 
זה  ביום  הנעלה שמתגלה  העליון  הרצון  בענין  אלא  אז8,  גם  להיות  שימשיך  העינוי 

8( והוא דלא כמו שדייק ב'ימות המשיח בהלכה', שכוונתו שכשם שבזמן בית שני )במצב של גאולה( 
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)"מעלת ה"יום רצון" דתענית אסתר גם במצב של גאולה"(, שהוא זה שימשיך להיות 
גם בימות המשיח.

ד
תענית אסתר הינו ענין טוב ו"יום רצון"

ליתר ביאור:

יום צום ישנו בפנימיות הענין הטוב שבו, "יום רצון", וישנו הענין החיצוני  בכל 
שהוא העינוי והצער, בגלל המאורעות הבלתי רצויים של חורבן וגלות שאירעו בו.

בזמן הגלות מורגש דווקא הענין החיצוני )וכן צריך להיות ע"פ תורה(, ויום זה הוא 
בעיקר יום אבל. ובימות המשיח9, כאשר יתגלה פנימיות הרצון העליון בכל הבריאה 
וממילא יורגש בכל ענין וענין שבעולם את פנימיותו – הגאולה שבו, איך הוא מגלה 

את כבוד ה' – גם פנימיותם של ימי הצומות תתגלה והם יהפכו לששון ושמחה10.

ולכן  ולגאולה,  לגלות  ענין אחר שאינו קשור  משא"כ בתענית אסתר שנתקן על 
מלכתחילה – גם בזמן הגלות, ישנו הענין הטוב של הצום וה"יום רצון", ולא כל כך רגש 
העינוי וכו'. וכפי שמובן גם בפשטות מכך שיום זה אינו יום אבילות כשאר הצומות11. 

צמו בתענית אסתר כן יצומו בימות המשיח. שהרי 
אד"ש אינו מדבר כלל על התענית, כ"א על המעלה 

שבזה. וק"ל.
הגאולה,  סף  בתקופת  לזה,  קודם  ועוד   )9
)ראה  בצומות  הטוב  מגילוי  הטעימה  מתחילה 
מלכות  דבר  תמוז,  י"ב־י"ג  שיחת  ח"י  חלק  לקו"ש 

ש"פ בלק תנש"א(.
10( ראה לקו"ש חט"ו שיחת ויגש-עשרה בטבת, 
והענין  הצום  ביטול  שלבים:  שני  שהם  שמבאר 
ולשמחה.  לששון  הפיכתו  אח"כ  ורק  הבלתי־רצוי, 
האלו  הצומות  "כל  הרמב"ם:  מלשון  וכמדוייק 
עתידים ליבטל לימות המשיח, ולא עוד אלא שהם 

עתידים להיות יום טוב וימי ששון ושמחה". ע"ש.
פורים  בהלכות  בכלבו  )לדוגמא(  ראה   )11
נאסר  )לגבי ההיתר להתענות לפני פורים(: "שלא 
עושים  שאנו  התענית  אבל  צער  של  תענית  אלא 
אדם  כל  ושיזכור  אסתר,  לתענית  זכר  אלא  אינו 
שהבורא ית' רואה ושומע כל איש בעת צרתו כאשר 
יתענה וישוב אליו בכל לבבו כאשר עשה לאבותינו 
בימים ההם בזמן הזה". ועד"ז כתבו הארחות חיים, 

המשיח  ב'ימות  נסמן   – ועוד  האשכול  המאירי, 
בהלכה' ע' רמז.

ומסיק  בזה,  שקו"ט  קדם(  )ובהררי  שם  אמנם 
יום  הוא  אסתר  שתענית  מהראשונים  חלק  לדעת 
לששון  יהפך  זו  לדעה  וש)רק(  וצער,  פורענות 
לחלק  הכרח  אין  דברינו  לפי  אך  לע"ל.  ולשמחה 
בין הדעות, שהרי הפיכתו של תענית אסתר לששון 
ששון  הוא  היום  שגם  לכך  סותרת  אינה  ושמחה 
וא"כ לדברי הכל תענית  ושמחה, כמ"ש באריכות. 

אסתר אינו פורענות.
ובשיחות כ"ק אד"ש נראה ברור לומר שתענית 
אסתר אינה יום פורענות אלא שמחה, וכפי שמבאר 
לשמחת  והכנה  פורים  בערב  שהוא  פעמים,  ריבוי 
פורים, ועד – הכנה לשמחת הגאולה )שיחת תענית 
ושם,   )332 ע'  ח"ב  )התוועדויות  תנש"א  אסתר 
שלכן אין אומרים תחנון לאחר חצות(. ויתירה מזו, 
שאמירת ה"דברי כיבושין" ביום זה היא כדי להביא 
לשמחה הכי גדולה, "עד דלא ידע"! )שיחת תענית 
673( אמנם משם  אסתר תשמ"א )שיחות קודש ע' 

משמע שענין זה שייך גם בשאר הצומות(.
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ומכיון שעיקר ענינו גם כעת הוא הטוב, לכן לא יצטרך להתבטל לימות המשיח 
על מנת להפוך לששון ולשמחה, אלא ימשיך להתקיים כפי שהוא עכשיו, כיום ששון 

ושמחה. ואדרבה, הששון ושמחה שבו יגדלו12.

ה
ביאור הלשון "יהפך לשמחה"

תענית  דהפיכת  הענין  שישנו  הנ"ל  אד"ש  בשיחות  רואים  דהנה  צ"ע,  עדיין  אך 
אסתר לשמחה )והיינו שאינו ענין טוב מלכתחילה אלא צריך להופכו לטוב(:

וי"ל, דלכאורה ניתן לדייק שאינו אומר שהתענית תיהפך לשמחה – בימות המשיח, 
כשאר הצומות – אלא רק מביא פס"ד הרמב"ם, ואומר שענין זה מודגש בתענית אסתר 
ולשמחה  להפוך לששון  אין צריך  זו  וזהו מפני שאת תענית  "ונהפוך הוא".  שענינה 

בימות המשיח כיון שכבר עתה ישנו בה הענין דששון ושמחה – קודם ימוה"מ.

ומה שנאמר )בכותרת השיחה דתשמ"ח( הלשון "יהפך לשמחה" – משמע שכעת 
אינו ששון ושמחה, יש לבאר ע"פ שני הקצוות שאומר אד"ש בשיחת תשמ"ו: ")א( גם 
במצב של גלות, "אכתי עבדי אחשורוש אנן" – יכולים לפעול המשכת וגילוי בחי' רצון 
ניכר העילוי ד"התגלות רצון   – )ב( גם במצב של גאולה  העליון בדרגא הכי נעלית; 

העליון ב"ה" בדרגא זו".

ומכיון שבזמן הגלות מודגש )רק( הצד הא', המשכת הרצון העליון גם במצב של 
גלות, אין זה אמיתית הענין של גילוי רצה"ע, ויש בזה חסרון לגבי תוקף הגילוי כמו 

שהוא – כפי שיהיה ניכר במצב של גאולה.

"זכרון  הרמב"ם  מלשון  שמדייקים  ומה   )12
הצרות . . לא יבטלו" )כנ"ל הערה 2( – הרי בתענית 
אסתר גם "זכרון הצרות" הוא ענין חיובי, ומודגש בו 
רק איך התשובה פעלה ביטול גזירת המן "ונהפוך 

הוא" )כמ"ש בספרים שנסמנו לעיל הערה 7(.
ד"זכרון  הענין  שכל  בכ"מ,  מבואר  כן  ואכן 
ענין  שהוא  מפני  הוא  לע"ל  יבטל  שלא  הצרות" 
שמביא  בהערה,   371 ע'  ח"ו  בלקו"ש  )ראה  חיובי 
א(  )צב,  בתו"א  הביאור  את  הצרות  זכרון  אודות 
"דאפילו ביום ההוא הסתר אסתיר" ע"ש. וכן משמע 
355(, שמקשר  ע'  יהודי תשל"ג )סה"מ  בד"ה איש 
את זכרון הצרות שלא יבטל לזכירת ומלחמת עמלק 
ואמנם  ע"ש.  שבנפש,  היחידה  מצד  נצחית,  שהיא 
בשיחת ש"פ תצוה ומוצאי פורים תש"נ )סה"ש ע' 

כן  51( כתוב להיפך, שזכרון הצרות  345 ובהערה 
יבטל, אך התוכן הוא ג"כ ע"ד הנ"ל, שיורגש בצרות 
את מעלת האתכפיא – "שכל ענינם אינו אלא שעי"ז 

יהי' הנס דפורים"(.
ועפ"ז אולי יש לתרץ קושיית כ"ק אד"ש בהערה 
משמע  מגלה  הל'  סוף  "ברמב"ם  הנ"ל,  בלקו"ש 
וצע"ק  יסוף.  לא  דפורים  הצרות  זכרון  דאפילו 
שבמדרש   – "ומדי""  דמונה  יא(  )פכ"ג,  משמו"ר 
לע"ל.  שישכחו  מהצרות  כחלק  מדי  גלות  נמנית 
וע"פ הנ"ל י"ל שבמדרש מדובר על כללות הצרות 
לע"ל.  שישכח  אחשוורוש"(  )"עבדי  מדי  בגלות 
 – ורק היא   – צרת המן, שהיא  והרמב"ם מדבר על 

לא תתבטל מצד מעלתה, כנ"ל.
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וכמו כן מכללות הביאור בשיחת תשמ"ו הנ"ל משמע שכאשר תענית אסתר היא 
)"בעמדנו  – רק שאינו מתייחס אליו  במצב ד"עבדי אחשוורוש אנן", יש בזה חסרון 
ביום שבו מאירים בגלוי עניני תענית אסתר – יש לומר, שענין זה )שתענית אסתר אינו 
קשור עם ביהמ"ק וגאולה( אינו חסרון . . אלא אדרבה – עילוי"(. והחסרון הוא כנ"ל, 

שכאשר הרצה"ע מתגלה בגלות אין זה גילוי בשלימות.

וי"ל שלכן גם יתכן שאנחנו נרגיש ביום זה צער אע"פ שענינו ששון ושמחה. אך 
"יהפך  קורא  ולכך  זה,  חסרון  יתבטל  וממילא  ושמחה  דששון  הענין  יתגלה  לע"ל 

לשמחה" דהיינו שהפיכת הצום לשמחה היא גילוי הצד הטוב שבו )אך עדיין צע"ק(.

זהו  העליון"  רצון  ד"התגלות  הענין  בגלוי  יהיה  דזה שבגאולה  נמצא  הנ"ל  וע"פ 
ענין התהפכות הצום לששון ולשמחה, שיהיה ניכר בו בגלוי הענין הטוב שבו שהוא 

התגלות רצון העליון.

ו
שמחת פורים למעלה ממדידה והגבלה

לא  הפורים  "ימי  של  זה  בענין  הפנימי  הביאור  ע"פ  יותר,  עוד  יומתק  זה  וענין 
יבטלו" )שאליהם משוים גם תענית אסתר שלא תיבטל(:

אלא(  ח"ו,  כפשוטו  )לא  יהיה  לע"ל  המועדים  ביטול  שענין  בחסידות13,  מבואר 
- שמצד גודל הגילוי אלקות דלע"ל לא ירגישו את שמחת המועדים, ויהיו "כשרגא 
בטיהרא". משא"כ פורים לא יתבטל כי שמחת פורים היא גדולה כ"כ, למעלה ממדידה 

והגבלה, ולכן תהיה ניכרת גם ביחס לגילוי דלע"ל.

ופורים  לזמן הבית,  כי שלושת הרגלים שייכים  הגילוי דפורים:  והסיבה למעלת 
שייך לזמן הגלות. ודוקא בזמן הגלות מתגלה המס"נ שלמעלה ממדידה והגבלה, כמו 
שהיה בזמן גזירת המן שעמדו במס"נ )ועי"ז קיבלו עליהם בשלימות מה שבמ"ת רק 
החלו(. וע"י מס"נ זו של זמן הגלות, שלמעלה ממדידה והגבלה, הגילוי דפורים הוא 

נעלה כ"כ עד שיורגש גם ביחס לע"ל.

וא"כ, גם תענית אסתר שלא תתבטל לע"ל, ע"ד ימי הפורים – היא מצד ענין זה: 
שהיא איננה שייכת לגלות וגאולה, ובה מתגלית דרגא כ"כ גבוהה של רצון העליון 

הקשורה לזמן הגלות, אך גם בגאולה תהיה מודגשת )כנ"ל בשיחת אד"ש(.

ונמצא, שנצחיותה של תענית אסתר )בדומה ליום הפורים( היא מצד מעלת הגילוי 

 .)451 ע'  ואילך. ובארוכה בד"ה להבין מרז"ל כל המועדים תשט"ז )סה"מ  13( תורה אור קיט סע"ב 
ובכ"מ.
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האלקי שלמעלה ממדידה והגבלה, ולכן אין זה סתירה להיותה "ששון ושמחה" לע"ל 
תענית  נצחיותה של  על  הן   – גופא  שיחות  באותן   – מדבר  אד"ש  גם  ולכן  ואדרבה. 

אסתר והן על היותה יום ששון ושמחה14.

ז
ביאור שני צדדי הספק

אמנם, כל הנ"ל מתייחס רק לתוכנה של תענית אסתר, שענינה הוא טוב וימשיך 
להיות גם בימות המשיח. אבל אין בזה ביאור למעשה, האם יהיה צורך לצום בימות 

המשיח או לא.

יהיה את ענין הצום. דאע"פ שגם בזמן הגלות  ונראה לומר שבימות המשיח לא 
מודגש ביום זה הענין הפנימי, הששון והשמחה, בכל זאת יש בזמה"ג גם )קצת( ענין 

חיצוני של צער, שלכן מתענים.

"ונהפוך הוא", אין  והיינו שמצד ענינו האמיתי של תענית אסתר, ששון ושמחה 
את  מרגישים  איננו  שאנחנו  זה  מצד  הגלות,  בזמן  ורק   – התענית  לענין  כלל  מקום 
הענין בשלימות לכן עלינו לצום15. ולע"ל, כאשר יבטלו כל הענינים הבלתי רצויים, 

לא יצומו.

וזהו הענין ד"יהפך לששון ולשמחה" שבתענית אסתר, דאף שענין הצום אינו יכול 
להתהפך לששון דהרי גם עתה ענין הצום הוא ענין טוב, מ"מ התענית )דהיינו האיסור 

לאכול ולשתות( שהיא ענין של גלות תתהפך לשמחה ותתבטל בימות המשיח.

וכדמוכח גם מזה שכאשר חל תענית אסתר בשבת אין צמים, משא"כ ביום כיפור. 
וא"כ,  ביום השבת.  שייכים  צער שאינם  עניני  ישנם  בתענית אסתר  מובן שגם  ומזה 

עאכו"כ שלע"ל לא שייך צער זה.

אבל אי"ז מוכרח וניתן לומר גם לאידך גיסא דהצום יהיה גם בימות המשיח. שהרי 

מלכות  בדבר  מ"ש  ע"פ  עוד,  לעיין  ויש   )14
שהצומות  לומר,  "ויש  )סוס"ד(:  תנש"א  בלק  ש"פ 
שיהפכו למועדים טובים יהיו נעלים יותר גם מימי 
"וימי  כמ"ש  לבוא,  לעתיד  יבטלו  שלא  הפורים 
הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא 
שלא  הוא  שבהם  החידוש  שהרי   – מזרעם"  יסוף 
דימות  הגילויים  למעלת  ביחס  שגם  היינו,  יבטלו, 
ניכרת מעלת  המשיח שלמעלה מימי הפורים תהי' 
שיתחדשו  טובים  שהימים  ובודאי  הפורים,  ימי 
הפורים".  מימי  יותר  נעלים  יהיו  המשיח  בימות 

ועפ"ז יש לעיין בתענית אסתר, האם מעלתה הוא 
כהימים־ יותר  נעלית  שתהיה  או  הפורים,  כמעלת 
תלוי  זה  )ואולי  המשיח  בימות  שיתחדשו  טובים 
בחסרון שישנו בתענית אסתר, ועליו נאמר "יהפך 

לשמחה" – כנ"ל בפנים(.
15( וכמו שנת"ל שגם בתענית אסתר יש איזה 
הם  זה  ביום  והצום  האבילות  עניני  ועפ"ז,  חסרון. 
ו"יהפך  החסרון  יתבטל  וכאשר  בחסרון,  תלויים 

לשמחה", יתבטלו עניני האבילות.
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בשאר הצומות שיתבטלו הוא מפני שהצום אז הוא ענין אבילות וצער, היפך השמחה. 
אבל בתענית אסתר, הרי כנ"ל גם היום – הצום אינו סותר לענין השמחה, שהרי גם 
היום מודגש בה בגלוי ה"יום רצון". ואם כן אין צורך לבטל את הצום גם בימות המשיח 
)וע"ד יום הכיפורים שימשיכו לצום בו גם בימות המשיח, מפני שהתענית ביוה"כ אינה 

ענין של צער(16.

וכהנ"ל הוא לפילפולא בעלמא ולענין מעשה תיכף ומיד יבוא כ"ק אדמו"ר שליט"א 
משיח צדקנו, ויפסוק הלכה למעשה בפועל.

אסתר  תענית  משיחת  לכאורה  משמע  כן   )16
ותשמ"ו   )1374 ע'  ח"ב  )התועדויות  תשמ"ה 
יום  מעלת  שמבאר   ,)697 ע'  ח"ב  )התועדויות 
חיות  יש  ואזי  ושתיה,  אכילה  בו  שאין  התענית 
גדולה יותר, "לחיותם ברעב" – כמו ביוהכ"פ. ושם 

משמע לכאורה שזהו מעלתה של תענית אסתר.
ומבאר  ממשיך  הנ"ל  תשמ"ה  בשיחת  אמנם 
משאר  יותר  נעלית  אסתר  שתענית  לאחמ"כ 
)שלמעלה  לפורים  קשורה  שהיא  מפני  התעניות, 
שזהו  ומבאר  ושתיה,  אכילה  בו  שיש  מיוהכ"פ(, 
תכלית השלימות יותר מ"לחיותם ברעב". וא"כ זה 

שבתענית אסתר אין אכילה ושתיה – אין זה תכלית 
השלימות, ולכן י"ל שתתבטל התענית לע"ל.

ולהעיר ממ"ש בד"ה להבין מרז"ל תשט"ז הנ"ל, 
שעל יוהכ"פ יש ספק אם יבטל לע"ל או לא, מפני 
צריך  הגילויים  את  לקבל  וכדי  אכו"ש  בו  שאין 
עינוי, ואינם נמשכים בכלים. אבל פורים ודאי לא 
יבטל לע"ל, מפני שיש בו אכו"ש, והגילוי שלמעלה 
ממדוה"ג נמשך בכלים רחבים, ע"ש. וא"כ מהקשת 
בהכרח  לע"ל,  יבטל  שלא  לפורים  אסתר  תענית 

לומר שיהיה בה אכו"ש.

שער

חסידות



שער

חסידות
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 עיונים וביאורים בספר התניא
- עפ"י סדר הפרקים -

הרב אשר גרשוביץ 
משפיע ונו"נ בישיבה

לקוטי אמרים
- פרק ד' -

בענין שלושת הלבושים 'מחשבה דיבור ומעשה'
בתניא פרק ד' )עמ' ח ואילך( כותב אדה"ז וזלה"ק:

רוח  לנפש  לבושים  שנקראים  אף  ומצותיה,  מהתורה  אלו  לבושים  שלשה  "והנה, 
ונשמה, עם כל זה גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן, 
כמ"ש בזהר "דאורייתא וקב"ה כולא חד" פי' דאורייתא היא חכמתו ורצונו של הקדוש 
ברוך הוא והקב"ה בכבודו ובעצמו כולא חד, כי הוא היודע והוא המדע וכו' כמ"ש לעיל 

בשם הרמב"ם".

ויש להבין:

תוכנו  את  ומבטא  מדויק,  הקודש  בלשון  שמו  שבעולם,  דבר  שכל  ידוע  הרי  א. 
הפנימי של הדבר )וראה בענין זה פ"א דשער היחוד והאמונה(. וא"כ כיצד הוא שמחד 
שענינם  )בלבד(  'לבושים'  נק'  ומצוותיה  התורה  של  ומעשה  דיבור  המחשבה  גיסא 
וגדלה  שגבהה  הזקן  רבינו  כותב  גיסא  ומאידך  וכו',  הלומד  לאדם  וטפל  חיצוניות 

מעלתם לאין קץ וסוף על הנר"נ עצמם?

ב. גם י"ל מה שכותב שהטעם שלבושי הנפש )מחשבה דיבור ומעשה( גבוהים יותר 
מהנשמה עצמה הוא מפני שכתוב בזוהר ש"אורייתא וקב"ה כולא חד כו'", והרי גם בני 
ישראל הם חד ממש עם הקב"ה, וכמו שכתוב לעיל בתניא )פ"ב( שנפה"א היא "חלק 
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אלוקה ממעל ממש", וכשם שכותב הכא גבי התורה שהיא חכמתו ורצונו של הקב"ה, 
כך כותב ג"כ )פ"ב( גבי נשמות ישראל1.

ואת"ל שגבי הנשמות דבר זה אינו בגילוי מאחר שירדו למטה לעולם, הרי בסוף 
הפרק )פ"ד( כותב גם גבי התורה שאף ש"התורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים 
כו'" למרות זאת עדיין קיימים אצלה כל המעלות בתוקף )וכמשל המחבק את המלך 

עיי"ש(, ומהי א"כ נקודת החילוק ביניהם?

ויש לומר בזה:

א. לגבי הדיוק הנ"ל בלשון 'לבושים' לכאורה הי' אפשר לתרץ ולבאר2, שמאחר 
שלבוש ענינו "תיקון", "תיקונין", והיינו לייפות את האדם, וכמו תכשיט, הרי הלבוש 

מוסיף באדם חשיבות, וא"כ היא הנותנת שמזה מובן לכאורה שהוא למעלה מהאדם.

שמ"ש  אליהו"(  "פתח  )ד"ה  וירא  לפ'  בתו"א  נתבאר  שהרי  כך,  לומר  קשה  אך 
היות  ומדות ש"עם  היינו שכל  הנפש,  לכחות  היא  הכוונה  'תיקונים'  נק'  שהלבושים 
שהן בחי' לבושין, אינן לבושין נפרדין ממש אלא כמו בחי' כלים דאצי' דאיהו וגרמוהי 

חד כו'. . אלא שהן נקראין בשם תיקונין שהנפש מתתקנת ומתלבשת בהן",

משא"כ 'מחשבה דיבור ומעשה' שנק' 'לבושים' נפרדים ממש ולא תיקונים, וכמ"ש 
אמר  שע"ז  בי"ע,  בחי'  שהן  הנפש,  ממהות  ממש  נפרדין  לבושין  שהן  "מחדו"מ  שם 

"לבושין תקינת לון כו'" דאינון בי"ע".

מהתורה  אלו  לבושים  שלושה  "והנה  הזקן  רבינו  שכתב  שבמה  נ"ל  יותר  ולכן 
ומצוותיה אף שנק' לבושים כו'", כוונתו בזה היא, שאין הם אכן במהותם לבושים כ"א 
ורק  ומעשה'(,  דיבור  'מחשבה  הוא  בלה"ק  )ושמם  ב'שם המושאל' בלבד  כן  נק'  רק 

כחות הנפש )כנ"ל בתו"א( אכן נק' 'תיקונים' )לבושים( בשם העצם בלה"ק.

ומה שנק' גם המחשבה דיבור ומעשה 'לבושים', הוא לא לענין ה'תיקונין' כנ"ל, 
כ"א לענין זה שהם נפרדים מהאדם וביכולתו להלבישים ולהפשיטם ממנו, ובפעולה 

זו הם כלבוש אך לא במהותם.

י"ל שמבואר זה  ב. לגבי מעלת הלבושים )התורה ומצוותיה( על הנשמה עצמה 
ע"פ מה שמבאר רבינו הזקן בפל"ה ובפל"ז בתניא, שאכן, לאחר שירדו לעולם הזה יש 

לתורה מעלה על הנשמה עצמה.

1( וכמו כן ידוע מאמר הזוהר )ח"ג עג, א( "תלת 
וקב"ה  אורייתא  ישראל  בדא  דא  מתקשרין  קשרין 
משמע  קשרין"  "תלת  הלשון  שמדיוק  חד",  כולא 

לא  )גם  עצמם  בפני  קשר  יש  ולקב"ה  שלישראל 
דרך התורה(.

2( וראה בתו"א דלקמן.
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דהנה בפ' ל"ה )עמ' מד ואילך( כתב רבינו הזקן וז"ל: "הנה נשמת האדם . . אינה 
בטילה במציאות לגמרי ליבטל וליכלל באור ה' ממש . . רק הוא דבר בפני עצמו . . 
משא"כ המצות ומעשים טובים שהן . . פנימית רצונו ית' ואין שם הסתר פנים כלל . . 
הוא מיוחד ונכלל ברצונו ית' והיו לאחדים ממש ביחוד גמור . . וא"כ זה האוהב שהוא 
יש ולא אפס לית מחשבה דיליה תפיסא ביה כלל . . אלא ע"י קיום המצות שהן רצונו 
וחכמתו ית' ממש בלי שום הסתר פנים . . אזי נשמתו שהיא נפשו האלקית עם שני 
לבושיה הפנימים לבדם שהם כח הדבור ומחשבה נכללות באור ה' א"ס ב"ה ומיוחדות 
בו ביחוד גמור . . צריך לקיים מצות מעשיות הנעשים ע"י הגוף ממש שאז כח הגוף 

ממש שבעשיה זו נכלל באור ה' ורצונו ומיוחד בו ביחוד גמור וכו'"3.

ומכל זה מובן דאף על פי שנשמות ישראל הם חד עם הקב"ה כמו התורה )ואף 
יותר מהתורה כמבואר בכ"מ וכמארז"ל )ב"ר פ"א, ד'. תדא"ר פי"ד. וראה לקו"ת שה"ש 
יט ב־ג ובכ"מ(, ש"ישראל קדמו לתורה"(, בכ"ז בירידתם למטה הנה בישראל נפעל 

שינוי בגילוי יחודם עם הקב"ה.

משא"כ גבי התורה שאף בהיותה למטה ואף שנתלבשה בלבושים )כמובא לעיל 
בסוף פ"ד בתניא( בכ"ז עדיין ניכר בה בגילוי ייחודה בקב"ה, ודוקא ע"י ניתן לישראל 

הכח לגלות את הקשר ולהתאחד עם הקב"ה.

וראה מש"כ כ"ק אד"ש מה"מ במאמר ד"ה "על שלשה דברים כו'" )סה"מ מלוקט 
ח"ד עמ' שפה(, דההמשכה דתורה )שהיא נמשכת בשכלו של האדם(, היא גם כשהאדם 

נמצא במצב דהיפך הטהרה, וגם במצב כזה היא נשארת במצבה "דבר ה'"4.

- פרק ט"ו -
'עבודה' אצל צדיק גמור, ושאינו גמור

בתניא פרק ט"ו כותב אדה"ז וזלה"ק:

"שעובד הוא לשון הווה שהוא באמצע העבודה . . והיינו הבינוני. אבל הצדיק נקרא 
עבד ה' בשם התואר כמו שם חכם או מלך שכבר נעשה חכם או מלך כך זה כבר עבד וגמר 
לגמרי עבודת המלחמה עם הרע עד כי ויגרשהו וילך לו ולבו חלל בקרבו. ובבינוני יש גם 

כן שתי מדרגות עובד אלקים ואשר לא עבדו כו'".

3( ועד"ז הוא בפל"ז )עמ' מח( "וכל ניצוץ לא 
גלות  ובחי'  גדולה  ירידה  שהיא  אף  לעוה"ז  ירד 
בגוף  להתלבש  הזה  לעולם  ירידתו  אלא   .  . ממש 
ונפש החיונית הוא כדי לתקנם בלבד . . ע"י שמירת 
שס"ה ל"ת . . ע"י קיומו כל רמ"ח מצות עשה וכו'" 

ועד"ז בכ"מ.
נלמד מהכתוב  זה  )19( שענין  ובהערה שם   )4
של  "דברי"  שהוא  שכיון  כאש",  דברי  כה  "הלא 

הקב"ה לכן הוא כ"אש" שאינו מקבל טומאה.
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והנה אף שספר התניא הינו ספר של בינונים ואין לכאורה מקום להאריך בענין 
עבודת הצדיקים, מ"מ היות שמזכיר אדה"ז את עבודת הצדיק )לצורך הבנת עבודת 
הבינוני(, ובפרט לפי הידוע5 שאף הצדיק המוזכר בתניא ספר של בינונים הוא דרגה 

בבינוני, יש מקום א"כ לעיין אף בעבודת הצדיק, דלכאורה צריך ביאור:

א. לפי הנ"ל שהצדיק כבר עבד וגמר לגמרי את עבודת המלחמה עם הרע, כיצד 
מקיים הוא את ציווי התורה – "ועבדתם את ה' אלקיכם" )שמות כג, כה(, הרי ודאי 

ציווי זה הוא לכל הדרגות שבישראל, וכמו כן נצחי ועומד לעולם.

ב. יש לעיין האם הנאמר לעיל לגבי צדיק )"שכבר נעשה חכם . . עבד וגמר לגמרי 
עבודת המלחמה וכו'"(, הכוונה היא גם לגבי צדיק שאינו גמור או רק בצדיק גמור? 
דמצד אחד הרי כותב "כך זה כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, עד כי 
ויגרשהו וילך לו ולבו חלל בקרבו", דמזה לכאורה משמע שמדבר רק בצדיק גמור, אך 
מצד שני הרי גם הצדיק שאינו גמור אין הרע מתעורר אצלו אף פעם להחטיאו כמו 
אצל הבינוני, ומבחינה זו הרי הוא גם גמר עבודתו עם הרע )וראה לעיל בפרק יו"ד(.

והנה לגבי דיוק הב' לכאורה יש לומר, שאכן עפ"י הלשונות דלעיל מהתניא מובן, 
כי למרות שיש אצל הצדיק )שאינו גמור( איזה שהוא רע, אין זה גורע מדבר היותו 
אותו  המושך  הרע  עם  כלל  מלחמה  לו  אין  בפועל  שהרי  התואר,  בשם  הוי'"  "עבד 
לענינים בלתי רצויים השייכים למחדו"מ, ולענין זה הרע שבו אכן נתגרש והלך לו, 

ואף שיש בו מיעוט רע, אין זה נוגע כלל לענין זה שהרי בטל הוא לגבי הטוב.

אך  האתכפיא  עבודת  את  אין  אמנם  שלצדיקים  א.  לומר:  יש  הא'  שאלה  ולגבי 
יש אצלם עדיין את עבודת הנסיונות, ועי"ז הם מעלים )אף( את ג' קליפות הטמאות 
יותר מעבודה רגילה,  לגמרי, וכמבואר בדרך מצוותיך6 שיש בזה אף עבודה נעלית 

עיי"ש.

שאז  לבוא,  לעתיד  שתהיה  העבודה  מעין  עבודה  להיות  יכולה  הצדיק  אצל  ב. 
העבודה לא תהיה עם הרע כ"א בטוב גופא, כמבואר בתניא באגה"ק כ"ו7: "אבל בצאת 
השכינה ויפרד הרע מהטוב בצאת הטוב ממנה אזי לא יהי' עסק התורה והמצוות לברר 
מאצילות  יותר  עליונים  אורות  ולהמשיך  יותר  עליונים  ייחודים  לייחד  כ"א  בירורין 

כו'", עיי"ש.

ויש לומר שיש אצל הצדיקים את ב' אופנים הנ"ל בדרך כלל: ובסדר של מלמטה 
שבתחילה  הבא9  העולם  מעין  הקב"ה  שהטעימן  אבותינו  אצל  שהי'  וכפי  למעלה8. 

5( ליקוטי ביאורים ב' עמ' קצב.
6( ביאור לד"ה "אחרי" קצא, א־ב.

7( עמ' קמה.

8( ראה במדב"ר פט"ו, ב: "אין הקב"ה מעלה את 
האדם לשררה עד שבודק ובוחן אותו וכו', וכן אתה 
מוצא באבינו אברהם - נסהו הקב"ה עשר נסיונות 
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אברהם  שכן  לבוא,  דלעתיד  העבודה  מעין  ולאחמ"כ  הניסיונות,  עבודת  אצלם  היה 
אע"ה בתחילה נתנסה בעשרה נסיונות ורק אח"כ לקראת סוף ימיו נאמר "וה' ברך את 

אברהם בכל"10 וע"ז אמרו רז"ל שזהו )"בכל"( מעין העולם הבא.

זמנו  שהגיע  חשב  שכבר  בזמן  זאת  שאמר  מכל"11,  "ואוכל  שאמר  יצחק  ועד"ז 
נסיון העקדה שנעשה  ובכללות לאחר  בנו,  ולכן רצה לברך את  מן העולם  להיפטר 
כמו  נסיונות  עוד  אצלו  והי'  בחייו12,  אף  עליו  יחד את שמו  כבר  וה'  עולה תמימה, 

הרעב שהי' בארץ, ולקיחת הבארות שחפרו ע"י עבדי אבימלך, ועוד.

וכמו כן אצל יעקב הנה רק בסוף ימיו בשבע עשרה השנים שהיה במצרים הרי היו 
אלו מיטב שנותיו, ואף לגביו נאמר, וכי יש לי כל.

]אך לגבי יעקב 'בחור שבאבות' יש לכאורה שינוי שכן הוא אמר "וכי יש לי כל" 
לעשיו בזמן שעדיין כידוע נכונו לו נסיונות קשים נוספים, צרת דינה וצרת יוסף, ומכך 
שעוד בהיותו בזמנים ובנסיונות הקשים שלו טעם כבר מעין העוה"ב ומסדר עבודה 
נסיון ארוך  נסיון לבן, שהיה  זאת היה רק לאחר  גם  כנ"ל; אך  'יחודים עליונים'  של 

ומתמשך שנים רבות[.

- פרק י"ז -
אין לך דבר העומד בפני התשובה

א
דברי אדה"ז והקושי שבהם

בתניא פרק י"ז13 כותב אדה"ז וזלה"ק:

"והמוח שליט בטבעו ותולדתו על חלל השמאלי שבלב, ועל פיו, ועל כל האברים, 
ברשות  הם  שהרשעים  רז"ל  כמאמר  באמת,  רשע  שהוא  מי  לא  אם  המעשה.  כלי  שהם 
ליבם ואין ליבם ברשותם כלל, וזה עונש על גודל ועוצם עונם. ולא דיברה תורה במתים 
אלו, שבחייהם קרויים מתים. כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד ה' בלי שיעשו 
תשובה על העבר תחילה, לשבר הקליפות שהם מסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת 

בינם לאביהם שבשמים, על ידי שבירת ליבו ומרירת נפשו על חטאיו".

ועמד בהן ואח"כ ברכו שנאמר וה' בירך את אברהם 
בכל, וכן יצחק - נסהו בימי אבימלך ועמד בנסיונו 
ואח"כ ברכו שנאמר ויזרע יצחק גו'" עיי"ש )וראה 

ביאור בזה בסה"מ מלוקט ה' עמ' עח(.

9( בבא בתרא טז, סע"ב.
10( בראשית כ"ד.

11( בראשית כז.
12( בראשית כח, יג וברש"י.

13( דף כג.
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להיות  השמים  מן  עונש  עליו  שנגזר  כזה  רשע  שגם  משמע,  אלו  דברים  ומתוכן 
על  תשובה  שיעשה  ובלבד  שוב  יתקבל   – ה'  לעבוד  ירצה  באם  הנה  לבו",  "ברשות 

העבר!

שהוא  "דמי  כתב  דבתחלה  לסיפא,  מרישא  כסותרים  הדברים  נראים  ולכאורה 
ועצם  גודל  על  עונש  הוא  זה  וש"דבר  לבו"  ברשות  ש[הוא  מצב  ]יתכן  באמת  רשע 
עוונו", ובהמשך כתב, שבאם ירצה לעבוד ה' – יכול לעשות זאת )אלא שצריך להקדים 
בעשיית תשובה תחילה לשבר את הקליפות וכו' ואח"כ יתחיל לעבוד את ה'(; וקשה, 
כיצד יעשה תשובה וישבר הקליפות – הלא הוא בעונש מאת ה' יתברך להיות "ברשות 

לבו" ואין לבו ברשותו כלל14!

ואולי י"ל הביאור בזה, דיש כאן שני ענינים נפרדים:

של  הענין  משא"כ  ונפה"ב15,  הגוף  מצד  הוא  הלב'  על  שליט  'מוח  של  דהענין 
לנו  יתבהרו  והדברים  וכדלקמן.  הנפה"א,  הוא מצד  יהודי  ולכל  בכל מצב  התשובה 

עפ"י הקדמת ענינם וביאור מהותם של נפה"א ונה"ב, וכדלקמן: 

ב
ביאור ע"י הבהרת החילוק בין נה"א ונה"ב – גוף

והנה בהמשך הפרק כותב אדה"ז בביאור ענין ופעולת התשובה:

אל  שנפלה  מנפילתה  להקימה  תתאה  ה"א  להעלות  תתאה,  תשובה  בחינת  "והיא 
החיצונים, שהוא סוד גלות השכינה, כמאמר רז"ל: "גלו לאדום, שכינה עמהם". דהיינו, 
כשאדם עושה מעשה אדום, מוריד וממשיך לשם בחינת וניצוץ אלקות המחיה את נפש 
השמאלי  שבחלל  שבליבו  מהקליפה  הבהמית  בנפש  בו  המלובשים   – שלו  ונשמה  רוח 
המולכת בו בעודו רשע, ומושלת בעיר קטנה שלו, ונפשו רוחו ונשמתו כבושים בגולה 
היא  וכו',  ויתפרדו  אחרא  וסטרא  הטומאה  רוח  ונשברה  בקרבו,  ליבו  וכשנשבר  אצלה. 

קמה מנפילתה וגם נצבה, כמו שיתבאר במקום אחר".

14( ובפרט קשה הנ"ל ע"פ מה שכתב הרמב"ם 
שיחטא  "ואפשר  לשונו:  וזה  ג(  ו,  תשובה  )הלכות 
אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני 
דיין האמת – שיהא הפרעון מזה החוטא על חטאים 
אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו התשובה 
שימות  כדי  מרשעו  לשוב  רשות  לו  מניחין  ואין 
ויאבד בחטאו שיעשה" וממשיך ומביא לכך ראיות 

מן הפסוקים עיי"ש באריכות.

 – גויים  אצל  גם  וקיים  המערכת:  הערת   )15
גשמיים,  איברים  על  שמדובר  העניין  כפשטות 
ועוד יש להוכיח ממה שכתב אדה"ז )לעיל בפי"ב( 
יצירתו,  וטבע  בתולדתו  הלב  על  שליט  המוח  "כי 
שכך נוצר האדם בתולדתו", וידוע ש'אדם' קאי על 
ישראל, משא"כ 'האדם' קאי גם על אומות העולם 
)לקוטי ביאורים לספר התניא ח"א עמ' קפד ואילך, 

מתוס' יבמות סא, א ד"ה "ואין"(.
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והיינו, שהטעם שיש ליהודי כח להשפיע על אות ה' של שם הוי' ב"ה ולפעול בה 
שינויים ותמורות )הן לטוב והן למוטב רח"ל(, נובעת מכך ששורש נשמתו היא באות 
ברור,  כן  ואם  ה(;  פרק  באגה"ת  באריכות  בזה  המבואר  )וראה  ב"ה  הוי'  שם  של  ה' 
שהיכולת של יהודי לשוב בתשובה בכל מצב )באם ירצה( נובעת גם היא מכך שנשמתו 

חצובה משם הוי' ב"ה.

אמנם  יתכן   – כשלעצמו  הגוף  מצד  אך  )כאמור(,  היהודית  הנשמה  מצד  זה  וכל 
שיגזר עליו שיהיה ברשות לבו ולא יוכל לעשות תשובה )רח"ל(, ובפרט, שאצל רוב 
בני ישראל הנה האדם עצמו אינו הנפש האלקית כי אם הנפש החיונית המחיה את 
הגוף )כמ"ש לקמן בפכ"ט(; אלא, היות שאצל יהודי – הנה ה' יתברך חיבר את הנפש 
)השייכת  זה שהנפש האלקית  אגב  כן,  על  לגוף אחד,  הנפש הבהמית  ואת  האלקית 
הבהמית  לנפש  גם  הישועה  תבוא   – )כנ"ל(  מצב  בכל  לשוב  יכולה  כן  גוף(  לאותו 
זאת  בכל   – לבו  להיות ברשות  עונש  ולמרות שנגזר על האדם  זה(,  לגוף  )הקשורה 

תוכל גם היא לשוב אל ה' ית' )ובלבד שישוב תחלה על העבר כנ"ל(.

ועפ"ז מובן, שלא יכול להיות שיהודי לא יוכל לחזור בתשובה, וגם כשִּיָּגֵזר עליו 
לו  יזדמן  יכול להיות רק שלא  זה  – הרי עונש  יוכל לחזור בתשובה  עונש ח"ו שלא 
האפשרות לכך )היינו – שלא יסייעו לו בכך( אך באם ידחוק את עצמו הרי אין לך 
דבר העומד בפני התשובה16. שכן "לא ידח ממנו נדח" ולא יתכן מצב שחלק משם הוי' 

יאבד לעולם.

ג
ביאור בדברי הרמב"ם והגמ'

ראיות  מביא  בהערה(  )הנ"ל  הרמב"ם  שכאשר  להקשות  דאין  גם  מובן  ועפ"ז 
לשוב  יוכל  שלא  אדם  על  נגזר  שבו  כזה  עונש  סוג  יש  שלפעמים  לכך  מהפסוקים 
בתשובה – הנה הוא מביא פסוקים המדברים גם אודות בני ישראל )וכמו שאמר אליהו 

הנביא "ואתה הסבות את לבם אחורנית" – מלכים־א יח, לז(,

שכן גם בעונשים אלו המוזכרים בתנ"ך )שהיו אצל בני ישראל( הכוונה היא שכך 
נגזר עליהם מצד הגוף אך לא מצד נפשם האלקית; והראיה, שהרי מיד לאחרי שאמר 
אליהו הנביא פסוק הנ"ל – ירדה האש מן השמים על קרבנו של אליהו וצעקו כולם 
"ה' הוא האלקים" ועשו תשובה בפועל ממש! ועד"ז שאר הפסוקים לגבי בני ישראל17.

ע"פ  ג',  פרק  סוף  תשובה  הלכות  רמב"ם   )16
ובזהר־חדש ס"פ בראשית  ירושלמי פאה פ"א ע"א 
)הערת כ"ק אד"ש מה"מ על שיעורים בספר התניא 

שכתוב  מה  דרך  על  והוא  התשובה(,  באגרת  פ"ד 
באגרת התשובה פרק י"א.

17( משא"כ אומות העולם.
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ועפ"ז א"ש גם המובא בגמ' )חגיגה טו, א( שר' מאיר אמר לאלישע בן אבויה "חזור 
בך" – גם לאחר שאמר לו אלישע ששמע מאחורי הפרגוד "שובו בנים שובבים חוץ 
כנ"ל  הגוף  מצד  הוא   – התשובה  מניעת  עליו  שנגזר  בשמים  מה ששמע  כי  מאחר"; 

משא"כ מצד הנפה"א.

ונראה דזהו גם כוונת המהרש"א במה שכתב )חדא"ג שם ד"ה "יצתה בת קול"(: 
"ומיהו הוא לא היה לו להשגיח בכך וכמו שאמר לו ר' מאיר בחוליו "תשב אנוש עד 

דכא" ואמרינן "אין לך דבר העומד בפני התשובה"".

ואף שבגמ' בבלי לא מוכח שחזר בתשובה, הנה בירושלמי )חגיגה פ"ב הלכה א( 
איתא, שכשהיה )אלישע בן אבויה( מוטל על ערש דווי ונטה למות, הפציר בו ר' מאיר 
לחזור בו ו"באותה שעה בכה אלישע ונפטר ומת והיה ר' מאיר שמח בלבו ואמר דומה 
שמתוך תשובה נפטר רבי". והיינו, שבסופו של דבר – כן שב 'אחר' בפועל ולא מת 
ברשעו למרות שנגזר חוץ מאחר, שכן )כאמור( היה יהודי והייתה לו נפש אלקית ויכל 

לשוב בכל מצב.

- פרק לב -
יסוד ושורש כל התורה להגביה הנפש . . וגם להמשיך אור אין סוף

בתניא פרק ל"ב כותב אדה"ז וזלה"ק:

"וז"ש הלל הזקן על קיום מצוה זו זהו כל התורה כולה ואידך פירושא הוא כו'. כי יסוד 
ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלו' הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרא ושרשא 
דכל עלמין, וגם להמשיך אור א"ס ב"ה בכנסת ישראל כמ"ש לקמן דהיינו במקור נשמות 

כל ישראל למהוי אחד באחד דוקא וכו'".

והנה בגמרא )בה מסופר שהלל הזקן אמר ש"זהו כל התורה כולה"( איתא )שבת 
לא, א(: "שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שתלמדני 
כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבנין שבידו. בא לפני הלל, 
 – ואידך  כולה,  התורה  כל  היא  זו   – תעביד  לא  לחברך  סני  דעלך  לו:  אמר  גייריה. 

פירושה הוא, זיל גמור".

ופרש"י בד"ה "דעלך סני לחברך לא תעביד": "ריעך וריע אביך אל תעזוב )משלי 
כז( – זה הקדוש ברוך הוא, אל תעבור על דבריו שהרי עליך שנאוי שיעבור חבירך על 
דבריך, לשון אחר: חבירך ממש, כגון גזלה גנבה ניאוף ורוב המצות". ובד"ה "אידך": 
"שאר דברי תורה". ובד"ה "פירושה": "דהא מילתא הוא, לדעת איזה דבר שנאוי זיל 

גמור ותדע".

והנה היות דפנימיות התורה ונגלה דתורה תורה אחת הם, אלא שזה גוף וזה נפש, 
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מקומות18(,  בריבוי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  )כמ"ש  לזה  זה  תואמים  שהם  לומר  מוכרחים 
הנ"ל  בגמ'  לפירוש אדה"ז  הנ"ל,  לגמ'  רש"י  פירושי  יתאימו  כיצד  יש לבאר  ממילא 
הוא  התורה  כל  ש"שורש  מפני  א.  הוא:  כולה  התורה  כל  היא  זו  שמצוה  )שהטעם 
וכיצד  ישראל"(,  בכנסת  אוא"ס  "וגם להמשיך  ב.  הגוף";  על  הנפש  ולעלות  להגביה 

ניתן לראות ברש"י את הסברו של אדה"ז.

ובהקדים, דהנה ההבדל בין ב' הפירושים ברש"י הוא, שבפירוש הא' מדובר אודות 
כל התורה כולה - בין מצוות שבין אדם למקום, ובין מצוות שבין אדם לחבירו )מתאים 
למה שביקש הנוכרי "למדני כל התורה כולה"( ואילו בפירוש הב' מדובר רק על מצוות 
שבין אדם לחבירו בלבד )מתאים לפירוש הפשוט במילה 'חברך' לעומת הפירוש הא' 
שמדובר על הקב"ה )שבודאי אין זה הפשט כ"א הדרש(( ומכיון שהם רוב מצוותיה 
של תורה, הרי גם זה עונה על בקשת הנכרי שביקש ללמוד כל התורה שכן אמרו חז"ל 

"רובו ככולו" )הוריות ג, ב(.

והנה פירוש אדה"ז הנ"ל לכאורה מתאים יותר לפירוש הא' שבפירוש רש"י, היות 
שכאשר אדה"ז כותב שיסוד ושורש כל התורה הוא להגביה וכו' ברור שכוונתו לכל 
התורה כפשוטו – הן מצוות שבין אדם למקום, והן מצוות שבין אדם לחבירו, משא"כ 
פירוש הב' שמדבר רק על מצוות שבין אדם לחבירו. ואף שניתן לפרש זאת גם על 
פירוש הב' - היות שכלשון רש"י "רוב מצוות" הן מצוות שבין אדם לחבירו, וכאמור – 

רובו ככולו, בכל זאת זהו רק בכ' הדימיון ולא ממש כולו כפשוטו.

אך יש לומר, דכשנדייק מעט נראה שפירוש אדה"ז מתאים לכתחילה לב' הפירושים 
ב'   – – כאמור לעיל  נכללו  ושורש כל התורה"  ב"יסוד  יחד, דהנה בדברי אדה"ז  גם 
ענינים: א. ענינה של התורה להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה כו'; ב. 

להמשיך אור א"ס בכנסת ישראל, היינו במקור נשמות ישראל.

והנה בפירוש המילה 'חבר' אותה מזכיר הלל הזקן לאותו נוכרי, כמה משמעויות, 
וביניהם: א. ֵרע – ידיד, כפשוטו; ב. שותף לעבודה או עשיה כל שהיא וכיו"ב.

הפירוש הראשון ברש"י מתייחס יותר לפירוש הב' ב'חבר' )–שותף( והוא על דרך 
עליו הכתוב  דין אמת אפילו שעה אחת מעלה  "דיין שדן  א(  י,  )שבת  חז"ל  שאמרו 
כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית", ומכאן הקשר לפירוש וביאור אדה"ז: 
)–שותפים(  חברים  כביכול  נעשים  והמצוות,  התורה  )כל(  את  בקיימם  ישראל,  עם 

וזאת  פר'  חי"ד  לקו"ש  לדוגמא  ראה   )18
דפנימיות  ידוע  "והנה  ואילך(:   156 )עמ'  הברכה 
התורה "נשמתא דאורייתא", ונגלה דתורה - "גופא 
דאורייתא" )זח"ג קנב, א( אינן ב' תורות ח"ו, כ"א 

תורה אחת היא שלימה: ושמות אלו עצמם מוכיחים 
ומודיעים שהן "נשמתא" )פנימיות( ו"גופא" )נגלה( 
בפנימיות  ענין  שכל  מובן  ומזה  אחד.  עצם  של 

התורה הוא בהתאם לכמו שהוא בנגלה דתורה".
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היהודי  בשותפות:  חלק  יש  והקב"ה(  )היהודי  אחד מהצדדים  דהיינו שלכל  לקב"ה, 
מצידו עושה את העבודה בקיום תומ"צ שתכליתם הוא להגביה את הנפש על הגוף, 

ועי"ז גורם שהקב"ה ימלא את חלקו בשותפות וימשיך אור א"ס ב"ה בכנסת ישראל.

וענין זה רמוז במ"ש רש"י לעיל: "על תעבור על דבריו שהרי עליך שנאוי שיעבור 
ע"י  הנמשכת  מהעליון  בהמשכה  רוצה  והתחתון  היות  כלומר  דבריך",  על  חבירך 

עבודתו, א"כ צריך הוא להתאים את מעשיו לדברי השותף העליון.

כפשוטו(   – וידיד  )ֵרע  ב'חבר'  הב'  לפירוש  מתייחס  הנ"ל  ברש"י  השני  הפירוש 
רובם ככולם19 של מצוות התורה הינם מצוות שבין  וביאור אדה"ז:  והקשר לפירוש 
אדם לחבירו, ולולא ציווי התורה מסוגל האדם )רח"ל( להגיע לשפלות גדולה מאוד20, 
אף באותם דברים שמצוה אותנו תורתנו הק' שנכללים בהגדרה שבין אדם לחבירו, 
כגון גזלה, גניבה, ניאוף ורוב מצוות. וכשניתנה תורה לישראל ניתן בזה הכח להתגבר 
על נטיות הגוף ויצה"ר המושכים למטה, ולהגביה את נפשו מעלה מעלה עד עיקרא 
ושורשה דכל עלמין21. והיות שהקב"ה נוהג במידה כנגד מידה22, על כן אף הוא מצידו 

ממשיך את אורו הא"ס בכנסת ישראל, היינו במקור נשמות ישראל.

ולגבי אותם מצוות )המיעוט( שבין ישראל למקום, אזי פשוט וברור שענינם הוא 
שהאדם מעלה על־ידם את נפשו על הגוף ומתחבר אל מצווה המצוה, וכמו כן הקב"ה 

מצידו ממשיך את עצמו מידה כנגד מידה בהתאם לעבודת התחתון, כנ"ל.

- פרק לד )א( -
מכון לשבתו ית' בנתינת הצדקה – מהו השיעור?

בתניא פרק ל"ד23 כותב אדה"ז וזלה"ק:

"וגם שאר היום כולו שעוסק במשא ומתן יהיה מכון לשבתו ית' בנתינת הצדקה שיתן 

בכל   .  . יהושע  דרבי  בריה  הונא  רב  אמר   )19
התורה קיימא לן "רובו ככולו" )הוריות ג, ב(.

חטאת  "לפתח  ז(  )ד,  בבראשית  כנאמר   )20
רובץ" וראה בגמרא יומא )כ, א( יצר הרע מחטיאו 
ה(  ו,  )בראשית  ועוד שם  )רש"י שם(  כורחו"  בעל 
"וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום" ובפרשת 
נח )ח, כא( "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" וברש"י 
אמו  ממעי  לצאת  משננער  כתיב,  "מנעוריו  )שם( 

נתן בו יצר הרע".
21( וניתן להבין זאת ג"כ בדברי אדה"ז דלעיל 
ולהעלות  להגביה  הוא  התורה  כל  ושורש  "יסוד 

על  להתגבר  לאדם  כח  נתינת  היינו  כו'",  הנפש 
קשייו הטבעיים וכו', כנ"ל. וארז"ל )קידושין ל, ב( 

"אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו"
אינה  בעבודתו  האדם  שהצלחת  ואע"פ   )22
אלא בכח הקב"ה )כנ"ל( בכ"ז יש בה גם את עבודת 
אלא  אינו  מלמעלה  כח  שהנתינת  כיון  התחתון 
באופן של התעוררות וכו', אך האדם ממשיך ועושה 
)סה"מ  תשכ"ו  לדודי"  "אני  בד"ה  )עיין  בפועל 

מלוקט ח"ד(( וע"ז מגיע לו "מידה כנגד מידה".
23( עמ' 86.
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מיגיעו שהיא ממדותיו של הקב"ה מה הוא רחום וכו' וכמ"ש בתיקונים חסד דרועא ימינא 
מכון  להיות  לה'  ידות  הארבע  כל  עמו  מעלה  החומש  הרי  חומש  אלא  נותן  שאינו  ואף 
לשבתו ית' כנודע מאמר רז"ל שמצות צדקה שקולה כנגד כל הקרבנו' ובקרבנות היה כל 

החי עולה לה' ע"י בהמה אחת".

עדיפות  יש  הידות  שאר  'העלאת'  לצורך  כי  נראה,  דלעיל  אדה"ז  מדברי  והנה 
בנתינת חומש בדוקא לצדקה. וצ"ל:

מעשר  היא  הבינונית  המידה  וכן  שיעור  לה  אין  מעיקרה  צדקה  מצות  הרי  א. 
וכמבואר בשו"ע24: "שיעור נתינתה: אם ידו משגת יתן כפי צורך הענים, ואם אין ידו 
משגת כל כך יתן עד חומש נכסיו מצוה מן המובחר ואחד מעשרה מדה בינונית, פחות 
מכאן עין רעה", ומדוע א"כ אין כותב אדה"ז אודות עיקר הדין וכמו"כ אודות מידה 

בינונית?

ב. יש לברר מה יהיה כאשר האדם יתן רק מעשר – עין בינונית – או גם פחות מזה, 
האם גם אז יעלה את שאר הידות, או שמא יש לדייק מדברי אדה"ז שרק כאשר נותן 

חומש רק אז מעלה את הארבע ידות?

עיקר  אודות  אדה"ז  כתב  כן  למעשה  שאמנם  לדייק,  יש  א'  שאלה  לגבי  והנה, 
מצות צדקה, והיינו, דבתחלת דבריו כתב: "וגם שאר היום כולו . . יהי' מכון לשבתו 
ית' בנתינת הצדקה שיתן מיגיעו שהיא ממדותיו של הקב"ה . . חסד דרועא ימינא", 
ללא  נותן  הקב"ה  והרי  הקב"ה,  של  לנתינה  האדם  של  הצדקה  נתינת  את  שמשווה 
הגבלה לכל הצריך )בבחינת חסד(, כך האדם יתן "כפי צורך העניים" )כמבואר בש"ע 
דלעיל(. ולאחר מכן מוסיף דגם מי שאין בידו לתת )"כפי צורך הענים"( אלא רק חומש 
בקרבנות  כמו  ביותר,  המושלם  באופן  ידות  הארבע  כל  את  מעלה  הוא  הרי  אעפ"כ 

)וכמ"ש "ואף שאינו נותן אלא חומש הרי החומש מעלה עמו כו'".

לצדקה,  חומש  בנתינת  מעלה  אמנם  יש  דאכן  לתרץ  נראה  הב'  לשאלה  בנוגע 
ובהקדים:

ענין  בקרבנות  והנה  הקרבנות.  לענין  הצדקה  נתינת  את  השווה  אדה"ז  דהנה 
ה'מובחרות' שבהם הוא ענין מהותי ועיקרי, ובלשון הרמב"ם25: "מצות עשה להיות כל 
הקרבנות תמימין ומובחרין, שנאמר: "תמים יהיה לרצון" זו מצות עשה", וא"כ כאשר 
אדה"ז משווה צדקה לקרבנות )דכמו שבקרבנות בהמה אחת מעלה את כל סוג החי כך 
חלק שנותן לצדקה מעלה את כל שאר הידות( אין מקום להזכיר נתינת מעשר – מידה 

24( יו"ד סי' רמט, ס"א.
25( ספר עבודה, הלכות איסורי מזבח פ"א ה"א.
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בינונית – מאחר דאינו מובחר, שהרי כמו שבקרבנות מצוות עשה לתת מובחר, כך 
בצדקה יש ענין מיוחד לתת מובחר והוא חומש.

אך לענין מעשה בפועל, כתב הרמב"ם26 לגבי המקריב קרבן – מן החי – שאינו מן 
המובחר )לא בעל מום, ח"ו( שאף כי אסור לעשות זאת מלכתחילה בכל זאת "אם היה 
אחד מאלו בקודשים, לא קרבין ולא נפדין, אלא ירעו עד שיפול בהם מום, ואם הקריבן 

יראה לי שהורצו".

וכמו כן לגבי קרבן מנחות27 – מן הצומח – כתב "אף על פי שכולם כשרים לקרבן 
כשרין  ומאחר שכולם   .  . והרביעי  ואחריו השני  אין למעלה ממנו,  מנחות, הראשון 
למנחות למה נמנו? כדי לידע יפה שאין למעלה ממנו והשווה והפחות שהרוצה לזכות 
עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין 
שיביא ממנו, הרי נאמר בתורה "והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע ה' 

אל הבל ואל מנחתו" עיי"ש28.

זה  יהיה  וכיו"ב(  רעה,  )עין  פחות  אפילו  או  רק מעשר  כשנותן  דגם  מובן,  ומזה 
י"ל  זאת,  למרות  אך  הידות,  שאר  כל  עימו  לעלות  כח  בו  שיהיה  גם  ומכך  'לרצון', 
אינם  הידות  שאר  גם  כך  ומושלמת  מובחרת  בדרגה  איננה  עצמה  שהנתינה  דכשם 
עולים באופן מושלם, ועדיין יהיה צורך לגמור ולהשלים את העבודה כדי שיהיה מכון 

לשבתו ית' )משא"כ בחומש שהוא 'מצוה מן המובחר'(.

וי"ל בזה רמז מן התורה )שדוקא חומש יש בכחו לפעול על שאר הידות באופן 
מושלם(, דהנה מצינו שלאחר שיוסף קנה את המצריים לפרעה, ונתן להם זרע לעבודת 
האדמה, קבע להם ש"והיה בתבואות ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידות יהיה לכם 
גו'"29, והיינו דרק על ידי שנתנו חומש לפרעה, דוקא בזה נראה דגם שאר הארבע ידות 

)שנשארו – אמנם – אצלם לצורכם( שייכים בקנין גמור לפרעה.

ועפ"י חסידות י"ל בזה: ע"פ המבואר בקונטרס ענינה של תורת החסידות30 דזה 
שד' אמות של אדם קונות לו בכל מקום31, הוא מפני שבד' אמותיו של אדם מתפשטת 

בחינת היחידה שבו, ולכן קונות לו לאדם שלא באמירתו ודעתו כו' עיי"ש.

וידוע שבחינת היחידה נקראת בחינה החמישית כמאמרז"ל32 "חמשה שמות נקראו 

26( שם פ"ב ה"ח.
27( שם פ"ז הלכה ט־יא.

ויש לדייק שאין הרמב"ם ממשיך כאן את   )28
המשך הכתובים שם )בראשית ד, ה( "ואל קין ואל 
מנחתו לא שעה גו'" וי"ל מהטעם שכאן, בקרבנות 
בדיעבד,  מובחר  האינו  המקדש,  שבבית  מזבח 

כאמור, כן נרצה, משא"כ אצל קין.
29( בראשית מז, כד.

30( אות כ.
31( בבא מציעא י, א.

32( ב"ר יד, ט.
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לה . . יחידה", וכמו כן ביום הכיפורים יש חמש תפילות ובתפילה החמישית – נעילה, 
האדם  קונה  )חומש(  היחידה  דרגת  שבכח  הכא  גם  וכך  היחידה33,  גילוי  עיקר  הוא 

ומעלה לרשותו את המסביב לו – ארבע אמות )ארבע ידות(.

- פרק לד )ב( -
השוואת הצדקה לקרבנות

וממשיך אדה"ז בפרק זה, וזלה"ק:

להיות  לה'  ידות  הארבע  כל  עמו  מעלה  החומש  הרי  חומש,  אלא  נותן  שאינו  "ואף 
מכון לשבתו ית', כנודע מאמר רז"ל שמצות צדקה שקולה כנגד כל הקרבנות, ובקרבנות 
היה כל החי עולה לה' ע"י בהמה אחת, וכל הצומח ע"י עשרון סלת אחד בלול בשמן כו', 
ומלבד זה הרי בשעת התורה והתפלה עולה לה' כל מה שאכל ושתה ונהנה מארבע הידות 

לבריאות גופו כמ"ש לקמן".

מביאים  יחסית  'קטנה'  נתינה  ע"י  הנה  צדקה,  לכך שבמצות  ראיה  מביא  אדה"ז 
בין  הדמיון  זה.  מעין  היה  בה  שגם  הקרבנות,  ממצות   – החלקים  לשאר  אף  לעילוי 
מצות הצדקה לקרבנות מבוסס על מארז"ל34 אודות הא שמצות הצדקה שקולה כנגד 

כל הקרבנות.

דהנה  לגבי צדקה:  בערך  יתרון שלא  לכאורה  קיים  בקרבנות  הרי  ביאור:  וצריך 
בקרבנות ע"י קרבן אחד בלבד היה מעלה עמו את כל החי שבכל העולם כולו, ועד"ז 
ואילו  העולם,  שבכל  הצומח  כל  את  עמו  מעלה  היה  בלבד  אחד  סולת  עשרון  ע"י 
בצדקה הנה אפילו כשנותן במידה המובחרת ביותר )כשנותן ללא שיעור או חומש( 
לא יעלה עמו כי אם עד ארבע ידות שלו בלבד, וכיצד א"כ אמרו רז"ל שצדקה שקולה 

כנגד כל הקרבנות, בעוד שקרבנות פועלים הרבה יותר ושלא בערך?

ויש לומר שאכן הדמיון בין צדקה לקרבנות שווה אף בענין זה )שבצדקה מעוטה 
יש גם את הכח לעלות את כל אותו הסוג שבכל העולם כולו(, הא כיצד? בפרק ל"ז35 
מבאר אדה"ז שלכל אחד ואחד מישראל שייכות לחלק מסוים בעולם שעליו להעלותו 
לה' )עיי"ש(, ועפ"ז ברור א"כ שבהצטרף יחד עבודות כל בני ישראל – ששים רבוא – 
הרי יתעלה בזה העולם כולו להיות מכון לשבתו ית'. ולעניננו כשכל יחיד ויחיד יתן 
חלקו לצדקה מממונו )שבזה הרי מתעלה שאר חלקיו הפרטיים, הנה בהצטרף עבודות 

כל בני ישראל יחד הרי אז( יתעלה העולם כולו כבקרבנות.

33( ראה סה"מ מלוקט ח"ה עמוד כב, ועוד.
34( סוכה מט, ב.

35( עמ' מח.
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ויש לומר שככל הדברים הנ"ל כן הוא בקרבנות – דהיינו שסיבת הדבר שבקרבן 
אחד או סולת אחת מתעלה על העולם כולו, הוא מפני שכלל ישראל היו משתתפים 
ע"ג  הקרבן  ובעליית  ושנה37  שנה  בכל  השקל  מחצית  בנתינת  הציבור36  בקרבנות 
והצומח  החי  כל  נתעלה  יחד  ובהצטרפם  ויחיד,  יחיד  כל  של  חלקו  נתעלה  המזבח 

והדומם שבכל העולם כולו.

שבצדקה  הוא,  ציבור  לקרבן  )פרטית(  סתם  הצדקה  מצות  בין  ההבדל  ברם 
)והמרבה  'מובחרת' היינו חומש  )או מומלץ ביותר( בנתינה  לכתחילה ישנו ההכרח 
הרי זה משובח38(, ואילו בקרבנות ציבור הרי המצוה היא שכל אחד ואחד נותן )רק( 
בעבודות  שמדובר  היות  לומר:  יש  ההבדל  וטעם  ושנה39,  שנה  בכל  השקל  מחצית 
ציבור וכלל ישראל, הרי אז נעשית המצוה כעין ענין 'סגולי' בכח הציבור )נוסף על 
בתניא40( כמאמר  כמבואר  בכל מצוה מעשית,  – שקיים  סופי  והאין   – המיוחד  הכח 
רז"ל "אינו דומה רבים העושים את התורה למעטים העושים"41, וכמובא ברש"י על 
ממשאוי  משאוי  שליש  אלא  אינו  כתפיה,  על  אינש  דמידלי  טונא  "וגמירי,  התורה42 
 . ואין אחר מסייעו  שמסייעין אותו להרים" )משא שהאדם עצמו מגביהו על כתיפו 
. אינו אלא שליש משאוי שנושא כשמטעינו אחר". רש"י סוטה שם( עאכו"כ כשכלל 
ישראל משתתף בקרבן אחד מובן שהעוצמה והכח והפעולה הנמשכת מזה, אינו בערך 

כלל וכלל מעבודת היחיד גדול ככל שיהי'.

אך י"ל עוד – גם לאידך גיסא: עפ"י הנ"ל – שאמרו רז"ל שצדקה שקולה כנגד כל 
הקרבנות – צריך לומר שאף פרט זה של העילוי הקיים בקרבנות ציבור דוקא כנ"ל, 
ישנו בצדקה הנעשית בשיתוף הציבור דוקא, שאז הכח והעוצמה והפעולה הנפעלת 
עי"ז אינו בערך כלל לנתינת הצדקה באופן פרטי )ויתכן43 שאז אפילו גם אם היה נותן 

מתעלה  היה  יחיד  בקרבנות  שגם  ואף   )36
הדומם צומח חי מדבר – כמבואר בטעמי המצוות 
להאר"י ז"ל בפרשת ויקרא, אך זה לכאורה מעלה 
רק את חלקי הדצח"מ הפרטיים של מקריב הקרבן 
ע"ד שהוא בצדקה פרטית כבפנים, אך מה שמזכיר 
אדמוה"ז שהיה מתעלה ע"י קרבן או סולת את כל 
דוקא  ציבור  לקרבנות  שכוונתו  י"ל  כולו,  העולם 
קרבן  את  ז"ל  האר"י  שם  שמזכיר  וכפי  כדלקמן, 

התמיד שהיה קרבן ציבור.
לפרשת  א  )שיחה  לג  חלק  לקו"ש  ראה   )37
לציבור  למוסרו  שצריכים  "ואף   :110 עמ'  קורח( 
יפה יפה )ראה ר"ה ז, סע"א. וש"נ. משנה למלך להל' 
כלי המקדש פ"ו ה"ט(, כדי שתהא נעשית מציאות 
ולא  ציבור,  דקרבן  וחלות  ציבור  דממון  חדשה 
השתתפות של כמה יחידים — מ"מ כיון שהמציאות 

של "צבור" וקופת הצבור נוצרה ע"י נתינת מחצית 
לגמרי  ותעקר  שתתבטל  א"א  יחיד,  דכל  השקל 

שייכות היחיד להקרבן". עיי"ש.
'שקול'  רק  זה  אין  מחומש  יותר  דכשנותן   )38
בתניא  כמבואר  מזה  יותר  אף  נעלה  אלא  כקרבן, 
ומשפט  צדקה  "עשה  הכתוב  על  י'  סימן  אגה"ק 

נבחר לה' מזבח", עיי"ש.
39( "לא ירבה . . ולא ימעיט" )תשא ל, טו(.

40( אגרת התשובה פי"ב לגבי קרבן, ועד"ז כל 
מצוה מעשית. עיי"ש.

41( תורת כהנים, בחוקתי כו, ח.
42( שלח יג, כג. ע"פ הגמ' סוטה לד, ורש"י שם.
'קרן  אודות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הסבר  ע"ד   )43
השנה' שבמעט שנותן יש לו חלק בכל הפעולות של 

קופת הצדקה )ראה לקו"ש ח"ב עמ' 652(.
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פחות מחומש או מעשר היה בזה את היתרון ע"ד שהוא בקרבנות ציבור( ע"ד מ"ש 
אדה"ז באגה"ק44 אודות הזהירות מלהימנע מלהשתתף במגבית הנעשית ברבים דוקא, 
וזלה"ק "וגם יש לחוש לעונש חס ושלום כשחבריו נמנים לדבר מצוה והוא לא נמנע 
עמהם כנודע ממאמרי רבותינו ז"ל"45 )ושם בגמרא אמרו על הכתוב46 "וחסרון לא יוכל 

להמנות - זה שמנהו חבריו לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהם"(.

ויש לומר שהפירוש הפשוט בזה הוא: דהיות שע"י צדקה ברבים נמשך ונפעל ענין 
כה נעלה, עד אשר נאמר ע"כ שבאם ימנע מלהשתתף בזה עתה יהי' זה חסרון שלא 
יוכל )באופן פרטי( להשלים זאת לעולם, ועד כדי כך – מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ47 – 

שהחידוש של כל אגרת ט"ז, היא בזה.

היינו שאף במקרה שאדם נתן צדקה כדרוש לפי רווחיו ויכלתו, אך שהיה זה באופן 
מטרה  לאיזה  'מתרים'  שוב  כשמגיע  עתה  הנה  הציבור(,  בהשתתפות  )ושלא  פרטי 
כללית של צדקה, אזי אין לו להסתפק בנתינתו הפרטית שעד עתה48 ועליו )לחשוש 
ולהוסיף  זאת( לתת  ומחמת  נתינת הצדקה ברבים  גודל מעלת  מעונש רח"ל מחמת 

שוב למגבית שבציבור.

44( טז, בסופה.
45( חגיגה ט, ב. ברכות כו, א.

46( קהלת א, טו.
47( בספר 'שיעורים בספר התניא', שם בהערה.

"אין לך מצוה  זה, הרי  'פרטי'  48( שגם באופן 
כבמצות  כך  כל  בה  מתלבשת  החיונית  שנפש 
את  גם  ומברר   ,)96 עמ'  לז  פרק  )תניא  הצדקה" 

חלקו בעולם כנ"ל.
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 עיונים וביאורים
בהמשך ראש השנה - תשכ"ג

 הרב חיים הלל שפרינגר
משגיח בישיבה

מאמר ד"ה "יבחר לנו"
א

במאמר ד"ה "יבחר לנו" ה'תשכ"ג )סה"מ מלוקט ח"ה בתחילתו( מבאר כ"ק אד"ש 
מה"מ )בסעיף ד( את הסיבה לכך שהמשכת המלכות בר"ה היא מעצמות אוא"ס, דעל 
מנת שהגילוי יהי' למטה מטה ביותר עד לדומם )"וידע כל פעול כי אתה פעלתו"(, 

צריך הוא להמשיך ממקום נעלה ביותר1.

ובתוך הדברים מבאר, שבכלל ענין ספירת המלכות הוא הגילוי, אלא שכמה דרגות 
בגילוי זה. הגילוי בבי"ע הוא ע"י המלכות כמו שהיא ספירה בפני עצמה, משא"כ על 
ידי המלכות של הספירות )מלכות שבחסד וכיו"ב( הגילוי הוא רק בעולם האצילות, 
ומציין ע"ז כ"ק אד"ש בהערה )33( שזהו לפי האופן השני המבואר בהמשך תער"ב 

)ח"ב עמוד ת"ת(.

ב
לאופן  ציין  אד"ש  )שכ"ק  המלכות  שבספירת  האופנים  ב'  מהם  להבין  כדי  והנה 

השני מהם( יש להקדים תחילה את המבואר שם בענין ספירת המלכות בכלל:

הספירות  הדברים:  ונקודת  המלכות,  ספירת  ענין  מתבאר  )שם(  תער"ב  בהמשך 

לכך  נוסף  ביאור  במאמר  מובא  לפנ"ז   )1
שיש  שהסילוק  אוא"ס:  מעצמות  היא  שההמשכה 
לפני ר"ה הוא בכל הדרגות, וההמשכה עכשיו היא 
מעצמות   – העולם  בבריאת  הראשונה  בפעם  כמו 

בין  וההבדלים  הענין,  כל  ומבאר  והולך  אוא"ס. 
דידן,  במאמר  גדולה  באריכות  אלו  ביאורים  ב' 
ובמאמרים שלאחריו, ד"ה "וכל אדם לא יהי'", ד"ה 

"בסוכות תשבו" וד"ה "תורה צוה".
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עצמם )כפי שהם באצילות( הם בבחי' עליה וביטול, היפך ההשפעה, ולכן עדיין אין 
מציאות של גילוי, ולמשל במידת החסד, שגם כשהיא בהתעוררות ולכאורה היה צריך 
להיות שפע של חסדים, הרי זה נקרא עדיין "בחינת התעוררות כללי" ואין זה בא באופן 
פרטי ובפועל ולפי צורכי המקבל ורק ע"י ספירת המלכות – "מלכות שבחסד" ובפרט 
ובשלימות  בפועל  להתגלותה  באה המידה  בפני עצמה,  ספירה  כמו שהיא  המלכות 

ולפי ערך המקבל )וכיו"ב(.

ודבקות  עליה  "בבחי'  בתכלית  בטלה  עצמה  שהיא  החכמה,  ממידת  ולדוגמא 
במקורה בבחי' תכלית הביטול לקבל גילוי אוא"ס ב"ה" ולכן לא יכול להיות ממנה 
זו היא בבחי' "יש ודבר" )המשך תער"ב ח"ב עמוד  המשכה למטה - היות והמשכה 
תשצח(; ורק ע"י בחי' המלכות שבחכמה יכולה להיות ירידה והמשכה למטה לחכמה 
דבריאה וכו', דשם יכולה להיות כבר ידיעה והשגה אלקית, שמלאכים ונשמות יכולים 
להשיג אלקות )ולהתבטל עי"ז(. וכ"ז בספירת המלכות שבספירות, או כפי שהיא בפני 
עצמה, משא"כ באצילות לא יכולה להיות השגת אלקות ע"י הנבראים וכן הוא בכל 

הספירות.

אין  בחי'  הוא  עצמו  האור  כי  לספירות  כלי  היא  שהמלכות  מובן  זה  ביאור  ע"פ 
את  עושים  הם  הכלים  ודוקא  ומציאות  יש  בחי'  האור  נעשה  הכלי  וע"י  ופשיטות, 

המציאות.

וממשיך לבאר שם שבכלים עצמם יש ב' דרגות: א. בחי' פנימיות הכלים - בחי' 
זו היא מיוחדת עם האור  "בצלמנו" שזה כמו הצורה שנחקקה בעצם, היינו שדרגא 
ולמרות שגם  עמ' תשצט(  )שם  בעילתו  העלול  דביקות  טבע  בה  ויש  באור  ודבוקה 
דרגה זו מגבילה את האור זה רק תיאור של העצם כמו ציור או תמונה, ואין ירידה 
מחוץ לכלי; ב. בחי' חיצוניות הכלי שזה דבר נבדל מהאור ודרגא זו היא ההופכת את 

האור להיות בחי' יש ומציאות וירידה לבי"ע.

שהיא  כפי  המלכות  א.  עצמה:  המלכות  בספירת  אף  קיימות  דרגות  ב'  ואותם 
כח  רק  שזה  או  אופנים:  בב'  לומר  אפשר  ובזה  הכלים(  פנימיות  כמו  )זה  בספירות 
הגילוי ולא ירידה והמשכה, או שאפשר לומר שאמנם יש גילוי, אבל הוא רק באצילות 
ב. המלכות כמו שהיא ספירה בפני עצמה )שנבנית מהמלכות שבט"ס( שהיא הגורמת 

להמשכה למטה )ע"כ מהמתבאר בהמשך תער"ב ח"ב עמ' תשצז־תת(.

"כח  א. שזהו רק  גילוי:  ישנם שני אופני  נמצינו למדים שבמלכות של הספירות 
הגילוי" אבל לא המשכה למטה. ב. גילוי רק באצילות.
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ג
ולכאורה יש לבאר מדוע נקט כ"ק אד"ש כאן )במאמר הנ"ל( בפשטות כמו האופן 
הב' בהשפעת המלכות )שיש גילוי, אבל הוא באצילות( ומדוע לא ניחא לי' לבאר גם 
לאופן הא' )שאין גילוי בכלל( - הרי תכליתם של שני האפשרויות שוה שאין כאן גילוי 

עד למטה מטה ביותר.

ואולי יש לבאר בזה:

משאר  )בשונה  הגילוי  הוא  המלכות  ספירת  של  שענינה  מבואר  בכללות,  א. 
הספירות(, ודוקא ספירת המלכות, עם כל דרגותי' ואופני השפעתה – היא המביאה 
את הספירה לגילוי. ענין זה בא לידי ביטוי במיוחד בר"ה, שהמשכת המלכות היא עד 
למטה מטה ביותר, "וידע כל פעול כי אתה פעלתו" – גם הדומם, וכפי שמביא ע"ז כ"ק 
הוא  בר"ה  המל'  בהמשכת  "שהכוונה  תה(  עמ'  ח"א  תער"ב  )מהמשך  בהערה  אד"ש 
להיות גילוי המלוכה למטה"; ואולי לכן מתבאר במאמר כאן שבכל הדרגות שבמלכות 
ישנו גילוי )מתאים לביאור בענין המלכות שבר"ה( אלא שיש דרגות שהגילוי הוא לא 
עד למטה, ועפ"ז מובן מדוע לא ניחא לבאר שיש בחי' מלכות שאין בה גילוי בכלל )כי 

מתבאר שענינה של המלכות הוא הגילוי(.

לבוא  הוא  צריך  יותר,  למטה  להיות  צריך  שהגילוי  שככל  מתבאר  במאמר  ב. 
ממקום נעלה יותר. ומובא לזה דוגמא מכח ההפלאה שבחכמה: הפלאת החכמה היא 
"ועולה  מופשט  באופן  אותו  תופס  הוא  העיון  בתחילת  בחכמה, שמיד  נעלית  דרגה 
ומטפס בהענין ומעמיק בו ביותר בעילוי אחר עילוי" ומגיע "לעומקו ופנימיותו ביותר 
כמו שהוא בתכלית הדקות עד שאינו נתפס בכלי השגה . . לפי שאינו מוגבל ומצוייר 
באיזה הגבלה מצד עוצם דקות הענין עד שאא"ל בבחי' תפיסא ממש" )שם עמ' ת־תא(.

אמנם ירידת השכל בהסברה היא לפי אופן ההפלאה, וכשההפלאה היא בשלימות 
בירידה מורה ע"כ שחסר בהפלאה,  וכן להיפך החוסר  ירידה שלימה,  יכולה להיות 
וכמה דרגות ישנם לירידה זו והם לפי ערך ההפלאה, וכן בירידת השכל כמה דרגות, 
צמצום השכל או הלבשתו במשל )ע"כ המבואר בסוף סעיף ד בהמאמר, ועפ"ז מבאר 

שם אופן ירידת המלכות(.

ולפי זה מובן שבאם ירידת מלכות דומה לירידת השכל, הרי אותם שלבים שיש 
בירידת השכל, צריכים להיות גם בירידת המלכות, היינו, שישנם כמה שלבים שהם 

ירידה, כך שכל אחד מהם שונה באיכות הגילוי.

ועפ"ז אתי שפיר מדוע צריך לבאר שגם בחי' המלכות של הספירות היא ירידה 
וגילוי, שאף שאי"ז גילוי למטה מטה אבל זהו שלב בגילוי.
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מאמר ד"ה "וכל אדם"
ד

במאמר השני בהמשך זה, ד"ה "וכל אדם" ה'תשכ"ג, לאחרי שמונה כ"ק אד"ש את 
הדרגות ב'שמיני' – ביחס לכל השנה וביחס לעבודת הכה"ג ביוה"כ, מתחיל לבאר כ"ק 

אד"ש את ענין התשובה ומעלתה.

ותוכן הענין בקצרה הוא: בכללות, כל המצוות הם "מצוות הוי'", ותכליתם להמשיך 
גילוי שם הוי' בעולם )– שנברא בשם אלקים(, והיינו שיהי' גילוי שם הוי' בשם אלקים 
– "שהוי' יהי' אלקיך". אמנם, לאחרי שהאדם חטא, היפך כוונת הבריאה, צריכה להיות 
ההמשכה ממקום נעלה יותר מ"מצות הוי'" )– "מקום שלמעלה משם הוי'"(, והמשכה 
זו היא ע"י התשובה "המצוה הזאת אשר אנכי מצווך", "אנכי מי שאנכי, למעלה משם 

הוי'".

ע"כ המתבאר במאמר שם אות ג', ובהמשך המאמר שם, הולך ומבאר כ"ק אד"ש 
את ענין התשובה.

ה
לסגנון  גם  מתאים  זה  ביאור  ומהלך  שענין  עכ"פ,  שטחי  באופן  נראה,  ולכאורה 

המאמר הראשון בהמשך זה )ד"ה "יבחר לנו"(;

דהנה שם, לאחרי שמבאר הענין דתקיעת שופר – שהוא המשכת הרצון למלוכה, 
מקשה כ"ק אד"ש: היאך יתכן שישנה מצוה )מצות תקיעת שופר( שקיומה הוא לפני 
שנמשך המלך להיות מלך? וע"ז מבאר שם בארוכה שבתקיעת שופר ישנם ב' ענינים 
)מצותה, וההמשכה שעל ידה(, והולך ומבאר באריכות ג' דרגות ברצון ומה שנמשך 

על ידי תקיעת שופר, עיי"ש.

מה  היא:  שופר(  דתקיעת  המצוה  )על  שם  המאמר  בתחילת  דהקושיא  והיינו, 
נשתנתה מצוה זו משאר המצוות – שיש מקום לקיימה גם קודם הציווי למצוות, קודם 
הציווי למלוכה; ולכאורה אותה נקודה מתבארת גם כאן: מה נשתנתה מצות התשובה 

– שאף שהיא מצוה ככל המצוות, שהיא מגעת למקום נעלה יותר משאר המצוות.

ו
אמנם, כד דייקת שפיר בעומק הענין אולי יש לבאר כאן ולומר, שכל הביאור בענין 
התשובה יכול להגיע רק לאחרי הביאור בענין תקיעת שופר, והינם ב' ביאורים וב' 

דרגות שונות לגמרי, והיינו:
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במאמר ד"ה "יבחר לנו" )– גבי תקיעת שופר( הקושיא היא – מהי המשמעות של 
קיום רצון העליון כשעדיין לא נצטווינו על זה, איזו משמעות יש לקיום מצות תקיעת 
מצוה,  היא  שופר  שתקיעת  הדבר  ברור  כלומר:  למלוכה;  רצון  אין  כשעדיין  שופר 
אלא  לעולם,  ו'שפע'  אלקי'  'אור  יומשך  המצוה(  מקיום  כתוצאה   –( קיומה  ובזכות 
ששהשאלה היא כיצד יתכן שלמצוה תהי' השפעה למעלה, כאשר )בשעה זו( למעלה 
עדיין לא הוחלט אם יהי' קיום לעולם, ובמילים אחרות: כל הדיון בתקיעת שופר הוא 

על פעולת המצוה בעליונים;

משא"כ כאן )במאמר ד"ה "וכל אדם"( גבי ענין התשובה הקושיא היא – כיצד יתכן 
שוני בין מצוות; דמכיון שהתשובה היא גם כן מצוה – כיצד יתכן שהאדם ימשיך לעצמו 
למטה ע"י מצות התשובה אור יותר נעלה משאר המצוות? בסגנון אחר: במאמר כאן 
מתבאר השוני בין הנפעל למטה ע"י התשובה לבין שאר המצוות )מה נמשך למטה(, 

ולא כיצד נמשכת ההשפעה.

ז
וע"פ הנ"ל יתיישבו לכאורה ב' ענינים:

א. מכיון דלכאורה בשניהם מדובר על אותו עיקרון )דבתקיעת שופר מבאר שאכן 
יש מצוות שבמהותם הם שונים מאחרים, ולכן תקיעת שופר יכולה להמשיך אור אחר( 
מצות  שגם  בקלות  לומר  ניתן  התשובה,  בענין  לבאר  כלל  נצרך  מה  לכאורה  הרי   –
)שלא מדובר במצות התשובה  הנ"ל  ע"פ  אך  כו'?  יותר  נעלה  ענין  בה  יש  התשובה 
על אותה דרגה ובחי', אלא על השפעה אחרת למטה( אכן אין מספיק הביאור בענין 

תקיעת שופר, ונצרך שוב לביאור בענין התשובה.

ב. כל הביאור בענין התשובה, יכול להיות רק לאחרי הביאור בענין ר"ה; שלאחרי 
כיצד  למעלה שונה ממצות אחרות, מתחיל לבאר  שביאר שישנם מצות שהשפעתם 

אפשר להמשיך כל זה לאדם למטה.

)ויש להביא סיוע לדבר מהביאור שבריש המאמר הבא בהמשך הנ"ל )ד"ה "בסוכות 
תשבו"(, דשם מבאר כיצד האדם פועל ע"י עבודתו שינוי באורות המקיפים למעלה, 

ואכמ"ל(.

ח
לאחרי שמבאר כ"ק אד"ש בתחילת המאמר את ענין התשובה ופעולתה למעלה, 
הולך ומבאר )ס"ד( מאמר רז"ל2 "שאלו לחכמה הנפש החוטאת במה תתכפר ואמרה 
הנפש החוטאת היא תמות, שאלו לנבואה ואמרה חטאים תרדוף רעה, שאלו לתורה 
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ואמרה יביא אשם ויתכפר לו, שאלו לקב"ה ואמר יעשה תשובה ויתכפר לו". ומבאר 
שם שתשובה היא באופן שלמעלה מהשתלשלות, וכן הוא במענה הקב"ה שלכן "יעשה 
תשובה ויתכפר לו" וממשיך שם עוד שגם במענה התורה )יביא אשם ויתכפר לו דהיינו 
גילוי אוא"ס שמעלה מהשתלשלות, אך מכיון שהוא  שזדונות נעשים כשגגות( ישנו 
נמשך בקו האמצעי )וישנה הגבלה על הגילוי ולכן רק ע"י קרבן )עם התשובה( יש 
מעצמות  התורה  חלק  שזהו   – הקב"ה,  מענה  גם  מתגלה  מכן  לאחר  אמנם,  כפרה(, 
אוא"ס שלמעלה מהתחלקות בקווים. ע"כ סיכום קצר מהמתבאר עד אמצע סעיף ה'.

לאחר מכן מתחיל כ"ק אד"ש לבאר ענין וביאור מאמר רז"ל )מנחות יג, ב( "יבוא 
טוב זה משה כו' ויקבל טוב זה תורה כו' מטוב זה הקב"ה דכתיב טוב הוי' לכל, לטובים 
אלו ישראל דכתיב הטיבה ה' לטובים", שלכאורה כדי להביא ראיה ע"כ שהקב"ה נק' 
טוב היה צריך להביא את הפסוק "טוב ה' לקוויו" ולא את הפסוק "טוב הוי' לכל" )כי 
הטוב המדובר פה הוא מתן תורה והרי התורה ניתנה לישראל ולא לכולם, וכן מתאים 
גם ע"פ פנימיות הענינים שטוב ה' לקוויו הוא השפעה פנימית, וטוב הוי' לכל הוא 

השפעה חיצונית, עיי"ש(.

ומבאר שגבי תשובה מובא בפסוק )במארז"ל "שאלו וכו'" הנ"ל( "טוב וישר הוי'" 
)על כן יורה חטאים בדרך( והכוונה היא לבחי' "טוב הוי' לכל" כי התשובה מכפרת גם 
על זדונות, ולכן מביא הפסוק "טוב הוי' לכל", כי מצד שורש המידה שמכפרת גם על 
הזדונות – הרי זה דרגת "טוב הוי' לכל". )וממשיך עוד במאמר לבאר ענין התשובה 

והדרגות שבזה, עיי"ש(.

ולכאורה יש לבאר מדוע בכלל 'נכנס' כל הענין של ביאור מאמר רז"ל הנ"ל "יבוא 
טוב זה משה וכו'" דלכאורה מה נחסר מהביאור קודם לכן, ומה ניתוסף ע"י ביאור 
זה בהבנת מהלך הענינים בתשובה, שהרי גם קודם לביאור מאמר רז"ל זה הי' מוסבר 
שבתשובה ישנה מעלה גדולה והיא גילוי אוא"ס וכו', וכביכול ניתן 'לדלג' על ביאור 

זה וישר להמשיך לביאור המופיע בסעיף ז' והלאה, בביאור הדרגות בתשובה?

ט
ואולי יש לבאר בזה כדלהלן, ע"פ הבנת רצף הענינים בהמשך זה:

במאמר הקודם ד"ה "יבחר לנו" התבאר שישנם ג' דרגות ברצון, רצון גלוי, רצון 
והמשכת  שופר  תקיעת  ענין  מבאר  לזה  ובהמשך  בעצמותו,  המוחלט  ורצון  נעלם, 

הרצון למלוכה שישנו בר"ה.

2( ירושלמי מכות פ"ב ה"ו, ובכ"מ.



שערי ישיבה 368

ביחס  בתשובה  הדרגות  מחלק  בהמשך,  השני  המאמר  הוא  דידן,  במאמר  וגם 
למאמר רז"ל הנ"ל לפי אותם ג' הדרגות שבמאמר הקודם3:

הדרגה הראשונה היא מענה החכמה והנבואה )מיתה או ייסורים(, הדרגה השניה 
 – הקב"ה  מענה  היא  העליונה  והדרגה  התשובה(,  )עם  בקרבן   – התורה  מענה  היא 

"יעשה תשובה ויתכפר לו".

ברצון  השניה  הבחי'  עם  קשור  לו"  ויתכפר  אשם  "יביא  התורה  מענה  ולעניננו, 
למלוכה, הוא הרצון הנעלם )ואכ"מ לבאר ולסכם הקשר בין כל בחי' ובחי'(.

וענין הרצון הנעלם מבאר כ"ק אד"ש במאמר הקודם ד"ה יבחר לנו, ומביא לזה 
)שם, סעיף  "וכמובא הדוגמא לזה מכח ההפלאה שבחכמה"   – דוגמא מכחות הנפש 
ד(, ונקודת הדברים היא שמצד אחד כח ההפלאה שבחכמה הוא החלק היותר עליון 
בשכל, שמיד בתחילת הענין הוא תופס את המושכל, באופן מופשט "ועולה ומטפס 
בהענין ומעמיק בו ביותר בעילוי אחר עילוי", "ולהגיע לעומקו ופנימיותו ביותר כמו 
שהוא בתכלית הדקות עד שאינו נתפס בכלי השגה, והיינו לפי שאינו מוגבל ומצוייר 
באיזה הגבלה מצד עוצם דקות הענין עד שאא"ל בבחי' תפיסא" )מהמשך תער"ב ח"א 

עמ' ת־תא(.

אמנם ביחס ישיר להפלאה, כך היא ירידת השכל, היינו – דכל מה שהוא הפליא 
יותר, כך הוא יכול ל'הוריד' את השכל יותר, ואם יש חוסר בירידה, הוא בגלל חוסר 
בהפלאה, ולפי זה מסביר ענינו של הרצון הנעלם, שמצד א' הוא נעלם ולא מתגלה, 

ולאידך גיסא הגילוי תלוי בו )וזהו ענין התשובה, עיי"ש במאמר באריכות(.

נמצא מובן מכ"ז – שהבחי' השני' ב'רצון' המתבארת בהמשך זה, הינה בחי' התופסת 
שני קצוות, מצד אחד היא שלימות ההעלם, ומצד שני היא הגורמת לגילוי המושלם.

עם  וכל אדם( קשור  ד"ה  )המתבאר במאמר השני,  ומענה התורה  היות  ובמילא 
הבחי' השני' ברצון, היא )הדרגה( צריכה להיות גם כן דרגה זו שתופסת שני הקצוות 

הנ"ל ביחס לתשובה.

הקצוות  ב'  ביטוי  לידי  באים  לקוויו", שכאן  הוי'  "טוב  לגבי  הביאור  בא  זה  ועל 
ורק  בהגבלה,  זהו  שלכאורה  לישראל,  התורה  נתינת  על  מדובר  אחד  מצד  הנ"ל, 
לטובים )ולכן לכאורה הי' צריך להביא הפסוק "טוב הוי' לכל קוראיו" ולא "טוב הוי' 
לכל"( אלא שע"י התורה נתגלה בגדרי העולם גילוי אוא"ס )גם מענה הקב"ה מתגלה 

ע"י התורה( ולכן כתוב הפסוק "טוב הוי' לכל", כי בו החטאים מתכפרים בדרגה זו.

3( וכן הוא גם במאמרים הבאים בהמשך, ד"ה בסוכות תשבו וד"ה תורה צווה.
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וזה ביאור רצף הענינים שבמאמר ד"ה "וכל אדם" )בסעיפים ד־ה(: ראשית מבאר 
שבמענה  מבאר  זה  לאחר  והקב"ה,  התורה  )והנבואה(,  החכמה  מענה  בין  החילוק 
הקב"ה כפי שמתגלה ע"י התורה ישנה המשכת אוא"ס שלמעלה מהשתלשלות, וע"ז 
ב'  רואים  ששם  וכו'",  משה  זה  טוב  "יבוא  רז"ל  מאמר  בביאור  ודוגמא  ראי'  מביא 
)אוא"ס שלמעלה  באוא"ס  ביותר  אלו, מצד אחד מדובר על הדרגה העליונה  קצות 
מהשתלשלות שורש התורה(, ומצד שני יש שם השפעה מושלמת, גם למי שמתחילה 

לא היה ראוי לזה, היינו – עומק בירידה – "טוב הוי' לכל".

ועפ"ז ברור היטב מדוע 'נכנס' כ"ק אד"ש לבאר ענין זה, כיון שענין זה בא להסביר 
את הקשר שבין הדרגא האמצעית ברצון לדרגא האמצעית בתשובה.

מאמר ד"ה "בסוכות תשבו"
י

במאמר הג' בהמשך זה והוא ד"ה "בסוכות תשבו" ה'תשכ"ג בתחילתו )ס"ב(, מבאר 
כ"ק אד"ש כפל הלשון "בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות", 
ועפ"ז הולך ומבאר כמה דרגות בישיבה בסוכה ובהמשכת אורות המקיפים שעי"ז )כ"ז 

בס"ב־ד(.

אורות  נעשים  המקיפים  אורות  "גם  בסוכה  הישיבה  שע"י  לאחרי שמבאר  והנה, 
מתיישבים", חוזר ומבאר פעולת מצות התשובה, וזהו חלק נכבד מהמאמר )ס"ד־ז(.

אדם"(,  "וכל  )ד"ה  שלפנ"ז  במאמר  שהרי  ביאור,  צריך  הענינים  סדר  ולכאורה 
"בסוכות  )ד"ה  זה  במאמר  ומדוע  גדולה,  באריכות  ופעולתה  התשובה  ענין  נתבאר 
תשבו"(, העוסק בענין מצות סוכה, חוזר שוב לבאר ענין תשובה, ולא זו בלבד אלא 
שמדבר באופן אחר ובהוספה כדלקמן. ומצד שני, אם יש צורך בביאור נוסף לענין 

התשובה, מקומו הוא לכאורה במאמר שלפנ"ז ד"ה "וכל אדם".

מזה מובן בפשטות, שחלקו של ביאור זה בענין התשובה, המופיע במאמר זה )ד"ה 
"בסוכות תשבו"(, מובן ומבואר רק לאחרי הביאור בנוגע לחג הסוכות.

הביאור לענ"ד בכל זה הוא:

יא
תשבו"(  "בסוכות  וד"ה  אדם"  "וכל  )ד"ה  בהמשך  הראשונים  המאמרים  בב' 
מתבארת אותה דרגה בתשובה עם שינויים קלים, ומתבאר ג"כ שאע"פ ש"עיצומו של 
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יום מכפר", נצרכים גם לתשובה של האדם, שהכפרה היא רק לשבים, אף על פי שבלאו 
הכי ישנה כפרה, מצד עיצומו של יום:

)ס"ז( מבאר שביום הכיפורים מתגלית ההתקשרות של  "וכל אדם"  במאמר ד"ה 
עצם הנשמה בעצמות, ובדרגה זו אין פגם מלכתחילה וזהו "עיצומו של יום מכפר". 
למקום  )היינו  שלהם  בציור  שהם  כפי  הגלויים  לכחות  זה  אור  להמשיך  ע"מ  אמנם 
שיכול להיות פגם ר"ל(, הוא ע"י מצות התשובה, שהמצוה ממשיכה שיהי' גילוי באדם 

עצמו כפי שהוא למטה.

דרגה  מתגלית  הכיפורים  שביום  בהוספה,  מבאר  תשבו"  "בסוכות  ד"ה  במאמר 
פנימית יותר, שאין משמעות לפגם גם בדרגות התחתונות יותר, כי לגבי עצם הנשמה 

אין נפק"מ מה מצבו של האדם לפני התשובה.

"גילוי  שיהי'  ע"מ  אמנם  מכפר",  יום  של  ש"עיצומו  שאע"פ  שם  מבאר  ועפ"ז 
דהאדם"  עשי'  איזו  להיות  צריכה  העצמות,  עם  הנשמה  דעצם  העצמות  התקשרות 
)סוף ס"ה שם. היינו שהסיבה שצריך לעשות תשובה, זהו בגלל שסיבת התשובה היא, 
בעצמות  השורש  גילוי  הוא  התשובה  עשיית  ובמילא,  בעצמות.  מושרשת  שהנשמה 
גילוי שורשה   – )כאילו שנאמר, שאין ענין בתשובה עצמה אילולא הסיבה לעשותה 

של הנשמה((.

ואולי ניתן לומר, שבמאמר ד"ה "וכל אדם" מתבאר ש"עיצומו של יום מכפר" הוא 
גם על הפגמים שבדרגות  זה מכפר  אין פגם, אך  ביותר שבה עצמה  בדרגה עליונה 
התחתונות, ואילו במאמר ד"ה "בסוכות תשבו" מתבאר, שהכפרה היא במקום שאין 

משמעות לפגם.

יב
על פי הנ"ל ניתן יהיה לבאר מדוע רק לאחרי ההסבר בענין מצות סוכה, יכול לבוא 

הביאור השני בענין התשובה.

דהנה4, במאמר ד"ה "יבחר לנו" התבאר כיצד האדם יכול לפעול שינוי למעלה, 
ובמאמר ד"ה "וכל אדם" מבאר כיצד זה יכול להימשך למטה, ובמאמר דידן מתבאר 
ענין נוסף, דלא זו בלבד שיכול להמשיך אור נעלה יותר, אלא יתירה מזו יכול האדם 

לפעול שינוי באורות המקיפים, ולא רק שינוי בהמשכה, אלא שינוי באור עצמו.

ומעתה מובן, שמצות התשובה, לא רק שאפ"ל שהיא פועלת המשכה חדשה )כפי 

4( ראה בענין זה קצת ביאור בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו גליון קכ עמ' 19 ואילך, ובקבצים 
דשנת תשע"ד.
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שנתבאר בד"ה "וכל אדם"(, אלא כשם שע"י מצות סוכה נפעל שינוי באור עצמו, כך 
– שהאור הנמוך הוא האור הנעלה  היינו  יכולה לפעול שינוי באור עצמו,  התשובה 

ביותר שאצלו אין שום משמעות לפגם.

רק  )ולא  עצמה  בתשובה  גם  הוא  המאמרים  בין  שהחילוק  כאן  המתבאר  )ע"פ 
בביאור הענין ד"עיצומו של יום מכפר"( ניתן אולי לבאר עוד, שיש חילוק נוסף בין 
בתשובה  בעיקר  נוגע  אדם"  "וכל  ד"ה  במאמר  תשובה  לגבי  שהביאור  הביאורים, 
כפשוטה, מקום שיש משמעות לעבירות, והביאור בד"ה "בסוכות תשבו" מדבר )גם( 

על תשובה של צדיקים,

 – שהרי לכאורה )באופן 'שטחי' עכ"פ( בב' המאמרים מדבר באותה דרגת תשובה, 
התקשרות של עצם הנשמה בעצמות, ובכל מקום זהו תשובה של צדיקים, ומה נשתנה 

בביאור ד"ה "בסוכות תשבו" שאותה דרגת תשובה מגעת למקום עליון יותר –

ועל פי המתבאר כאן אולי ניתן להסביר קצת, שדרגת התשובה המתבארת במאמר 
ד"ה "וכל אדם", מדברת אמנם על עבודת הצדיקים )ראה שם סע' ז', ובמ"מ שם(, אך 
ובעיקר לרשעים  גם  זו היא בעצם תשובה השייכת  זה, דרגה  לפי המתבאר במאמר 
)לפי ערכם(, ועבודת התשובה המתבארת במאמר "בסוכות תשבו" היא נעלית עוד 
יותר )אלא שהיות שזה גילוי של עצם הנשמה, הרי זה שייך לכולם, ואין כאן מקומו((.

יג
וי"ל בזה עוד באופן אחר5:

ובחי'  דרגה  אותה  על  ומדבר  עצמה,  לתשובה  בנוגע  המאמרים  בין  חילוק  אין 
 – היינו  מכפר",  יום  של  ב"עיצומו  לביאור  בנוגע  הוא  היחיד  והחילוק  בתשובה, 
להמשכה שע"י התשובה. שבמאמר ד"ה "וכל אדם" מבאר שצריך לעשות תשובה ע"מ 
שהגילוי של "עיצומו של יום" יתגלה בכחות הגלויים, ובמאמר ד"ה "בסוכות תשבו" 
מוסיף, שהכפרה ביוהכ"פ היא דוקא לשבים אף ש"עיצומו של יום מכפר", כי יוהכ"פ 
הוא התקשרות עצמית של עצם הנשמה עם העצמות, רק ע"מ שתהי' ההמשכה של זה 
צריכה להיות עשיה של האדם, ומכיון שהסיבה לתשובה היא בגלל ששורש הנשמה 

בעצמות, היא המצוה שממשיכה את "עיצומו של יום" – גילוי העצמות.

ולגלות את ההתקשרות העצמית  ביוהכ"פ היא להמשיך  – באמת העבודה  היינו 
דעצם הנשמה. ורק בגלל שזו סיבת רצונה של הנשמה שלא להתנתק מאלקות – צריך 

גם לעשות תשובה )כאילו שנאמר, שאין ענין בתשובה עצמה, אלא רק בסיבתה(.

5( ע"פ ביאורו של הרה"ח יוסף יצחק אופן שליט"א, משפיע בישיבה.
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אך ביאור זה יכול להתבאר רק לאחרי ביאור הענין ד"בסוכות תשבו", שבחה"ס 
הוא גילוי התשובה של יוהכ"פ )עיי"ש אות ד' ובמ"מ שם(, ובמילא צריך השוואה בין 
עבודת הסוכות לבין התשובה – כלומר שצריך גם את עבודת האדם )"בסוכות תשבו"(.

ובהיות שמבאר שבסוכות פועלים שינוי באורות המקיפים, וזה בא על ידי עבודת 
האדם – "בסוכות תשבו", מבאר שגם בתשובה ישנם ב' נקודות אלו – שפועלת שינוי 
בעצמות )בגלל ששם הוא סיבת התשובה(, ועבודת האדם היא התשובה עצמה, ולכן 

הוספה זו לגבי "עיצומו של יום" יכולה להתבאר רק לאחרי הביאור לגבי סוכות.

יד
כותב  ששם  תשבו"(,  "בסוכות  )ד"ה  זה  במאמר   40 בהע'  למתבאר  להעיר  ויש 
וז"ל:  דיוהכ"פ  בתשובה  יותר  עליונה  דרגה  שישנה  המאמר,  בגוף  המתבאר  לאחרי 
"ענינה של התשובה דיוהכ"פ )לא רק סיבת התשובה אלא גם התשובה עצמה( הוא 
לגלות ההתקשרות העצמית", הנה עפ"ז משמע שגם התשובה עצמה קשורה עם גילוי 

העצמות )עיי"ש סע' ז'( ולא רק בגלל סיבתה.

הנשמה(  עצם  )גילוי  מכפר"  יום  של  "עיצומו  בענין  ישנם  ביאורים  ג'  וא"כ 
שההמשכה לאדם בפועל היא ע"י התשובה:

דעצם  הגילוי  ע"י  הפגמים  דתיקון  אדם",  "וכל  ד"ה  במאמר  מתבאר  הראשון, 
הנשמה אין שייך כ"כ לכחות הגלויים, ובכדי שיומשך בכחות הגלויים צריך תשובה,

השני, במאמר ד"ה "בסוכות תשבו" סוף ס"ה, דבכדי שתהיה המשכת הענין של 
'גילוי עצם הנשמה' צריכה להיות עשיה של האדם,

והשלישי, בהערה 40 במאמר זה, דהתשובה עצמה היא גילוי ההתקשרות העצמית. 
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ן ריהן ותוקעי  – "שופ

. א תוקעין או דוק  ול

א;  סי"
רה  הע

26 

ד"ה 
"

וכל אדם
" 

גו'
 

נה החכמה  נפש " –מע ה
 "החוטאת היא תמות

ה למי  , אין כפר העולם עצמו )מצד 
בל מצד  , א הא"ס ון  נגד רצ שחטא כ

ש  , י ה מעולמות היא למעל ש ה  החכמ
ה  ש( –כפר נפ ה גוף מן  ה  פירוד 

נבואה  נה ה רה ע"י  –מע כפ
רים  יסו

רה  נה התו יא אשם " –מע יב
ר לו  "ויתכפ

ה  ב ן ותשו ב קר בן מכפר אלא " -) קר ה אין 
ה ב שו הת  ("עם 

נה הקב"ה  ר  –מע ויתכפ תשובה  יעשה 
 לו

שלות שתל ה ה מ שלמעל שכת אוא"ס  ד המ  ס"

גות  ג נעשים כש נות  ים כזכ זדו נעש נות   יותוזדו

מילהמצו    ת 
ני דתשובה מי  ש

" , ה לעולם פוא ה ר ביא שמ ה  שוב ה ת גדול
נית שמי ה ב בוע ק ה  פוא  "ור

דיוהכ"פ ני  מי  ש

ה  ס"
ס"ת  משם הוי' ) מעלה  ר של או

ימה" מ י יעלה לנו הש  ,("מ
ת ו מ ייך לעול  אבל ש

חדש ר   או
ה בריא נת ה וו ביכול( גם בכ )כ ה  הי  שלא 

רי  אח ני ש מי ש
מי  שבעת י

נה   –ההכ
מעלה  ל

מעולמות אבל 
ייך   אליהםש

ר  ם מכפ עיצומו של יו
ני השבע  – אחת לפ

ק ה" ג לק ניסת כה"  בכ

ו  טוב הוי' לקווי
ק  היא ר ה  המשכ ה  , העולם בגדרי 

של ה ויו  קו הם  ש שראל  של לי )מ ה.  ב" ק
ה גו' שד ש לו  שי  (לאדם 

ל  טוב הוי' לכ
נות – זדו ה מכפרת גם על  ב שו  ת

 –טוב וישר הוי' 
ה  הוא למט , ש הוי' בגלל חסד  נות  זדו ה כמו מכפר על 

הוא למעלה  ש
ו ־  ס"ה

 

 
 

המצו   ב  ת התשו
פ בכ הכ" הגילוי דיו חות המשכת 

 הגלויים

 

תשובה  יית ה יאה  –עש יצ
 מההגבלות

היא  ה ש בדרג היא  ה  ב התשו שע"י  ה  הסליח
ה מכפר על  ז שלכן  ( ון  ה מרצ למעל

בעולמות ון  שייך לרצ זו  בל  , א נות( וו  הע

ר ם מכפ גילוי עצם  – עיצומו של יו
נשמה  ה

בה שו הת היא ע"י  פועל  ב ה לאדם  המשכ ה ש  אלא 

הג :ביאור ראשון הפגמים ע"י  ון  ק ילוי דעצם תי
ה אין שייך כ"כ לכ שמ נ , ובכדי ה הגלויים חות 

שך בכ השיומ ב שו הגלויים צריך ת ה ו חות  כל "]ד"
ן[ "אדם  .כא

של  ביאור שני: נין  הע המשכת  ה  הי שת גילוי "בכדי 
ה שמ נ ה שי "עצם  היות ע ה ל ה צריכ של האדם ]ד" ה 

ו ס" שב סוכות ת  .ה[ב

היא גילוי  ביאור שלישי: ה  ה עצמ ב שו הת
הע'   , שבו סוכות ת ב ה  העצמית ]ד" שרות  התק  .[04ה

ז  ס"

דיוהכ"פ נות  ראשו פילות  ט נעילה מוסף ג' ת  ס"

ד"ה 
"

בסוכות 
תשבו

"
המצו    כ ה ת ישיבה בסו בסוכ ים על ישיבה  מ   ב' טע

ו י בסוכות תשב י כ ושבת כות בסוכות ה ראל ישבו בסו רח ביש  כל האז
א מקיף  ס" ר ה משכת או ה

מיות  ני ם –בפ מ  בכח עצ
מקיף  משכת ה אתדל"ע לה

מיות ני   בפ

ד"ה 
"

יבחר לנו"
  

שך
המ
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המשך הטבלא מהעמוד הקודם

 לשון ציווי

 

 לשון הודעה

 ס"ב

 

 , ולא כל ישראל"האזרח"רק  לכל ישראל

 מקיף הרחוק מקיף הקרוב

דרגת הנשמה כפי שהיא 
 ששרשה בעצמות –עצם הנשמה  מלובשת בגוף

 רצון מדות -מוחין 
 ס"ג

 פנימיות הכתר חיצוניות הכתר

 

 קראתיך הוי' ממעמקיםשיר המעלות 
 סתם. –שיר המעלות 

דזמינין כל בני "
 ס"ו "עלמא למימר

  צעקת הלב צעקת הקול

  מקיף דיחידה מקיף דחי'

דעצם הנשמה ששייכת העבודה היא בדרגא 
 לכחות הגלויים

עבודה שמצד עצם 
 הנשמה

 ס"ז
תשובה דר"ה ויוהכ"פ  ר"ה ליוהכ"פ( שביןתשובה דעשי"ת )

 עצמם

 חרטה על שעשה היפך הרצון מטרת התשובה:
 מטרת התשובה:

להיות מקושר עם 
 העצמות

 "לכל זמן תשובה" חילוקי דרגות

 טעמים בשרש וסיבת התשובה 6

 ס"ח

את האדם התשובה משנה 
 –ונעשה מציאות חדשה 

 כחות הגלויים
 נרגש בגילוי ששרש וסיבת התשובה היא ההתקשרות עם העצמות

 
 

 בסוכות תשבו:

 שינוי מקיף הקרוב

 

 

 בסוכות הושבתי:

המשכה חדשה מעצמות אוא"ס 
שלגביו אין חילוק בין מקיף 

 לפנימי

 כל האזרח:

התקשרות עצמית דעצם הנשמה, 
 לישב בסוכה אחתישראל  כלראויים 

ד"ה "תורה צווה"
 

תורה צווה לנו משה מורשה 
 ירושה -

התקן עצמך ללמוד תורה "
 "נותן התורה" –מתנה  "לך שאינה ירושה

 ס"א
 "מלךבישורון ויהי " "ישראליחד שבטי " "יעקבמורשה קהילת "

 תורה כמו שהיא מצד עצמה תורה כמו שירדה למטה

 ס"ב 

לזכך את בכדי  –עסק התורה 
 "לשמה" –עסק התורה  נפשו

 בירור הנצוצות:
"ע"י שנשמות ישראל מבררים את 
הניצוצות, הם יורשים את האורות 

 דתוהו"

תורה כמו שהיא למעלה 
 מבירורים

 "יערף כמטר לקחי"

 "תזל כטל אמרתי" בכללות:
וראה בגוף  זו גם בחי' מטר. :ובפרטות

כל  אמרודעל זה אולי י"ל המאמר: "
הקורא ושונה הקב"ה קורא ושונה כנגדו, 

הוא המשכת  התורה לשמהשעל ידי עסק 
וגילוי התורה כמו שהיא מצד מעלה, 

 ."הקב"ה קורא ושונה, טל דתורה

 בפרטות:

 ס"ג (ס"ד) בחי' טל

 פנימיות התורה גליא דתורה

ד"ה 
"

בסוכות תשבו
"  

שך
המ
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המשך הטבלא מהעמוד הקודם

 
 

 –נתלבשה בדברים גשמיים 
 אור אלקי בגילוי האור האלקי בהעלם

 בעבודת האדםתלוי' 
. . ונתתי מטר  שמוע אםוהי' ")

 (ארצכם"
 "טל לא מיעצר" –אינו תלוי בעבודת האדם 

 המשכה מלמעלה מצ"ע המשכה שע"י אתדל"ת

 
הקב"ה . .  כל הקורא ושונה"

 "קורא ושונה כנגדו
ג' שעות ראשונות הקב"ה יושב ועוסק "

 "בתורה

 ס"ד

 בפנימיות התורהפנימיות  חיצוניות בפנימיות התורה

פנימיות התורה בענינים  מדברת בעניני עולם
 דהשתלשלות

 גליא שבה  

 ענינים רוחניים בענינים גשמיים

 תענוג שלמעלה מהשגה בחי' השגה 

 "בישורוןויהי " "ישראליחד שבטי " "יעקבקהלת "

שמע אלי יעקב " –בחי' עבד 
  בני בכורי ישראל -בחי' בן  "עבדי

לתקן ההסתר הנמשך משם 
 אלקים

מושל  – "כי שרית עם אלקים"
 ושולט על שם אלקים

שרש הנשמות כמו שעלו במחשבה 
 )אין ראש וסוף(

גילוי דהוי' כמו שהוא ע"י שם  ס"ה
 אלקים

לאחרי שהבן נמשך ממוח האב 
 גילוי שם הוי' עצמו –

הנשמה מושרשת בעצמות, כמו שהבן 
 שנמשך.נמצא במוח האב טרם 

  "ויכל אלקים" -עבודה דשבת  עבודה בששת ימי החול

יעקב  –ירושה מצד קורבה 
  (04)הע' יורש את עשיו 

 

ירושה שהיורש עומד 
 –במקום המוריש 

 ס"ו ובמילא יורש את נכסיו

שייכים לענין  –ישראל וישורון  
 הגילוי

 שם העצם. –יעקב 
: "ולכאורה צ"ע 05ראה הערה 
 שיעקב שם העצם"המקור על 

 

 -יבחר לנו 
 ירושה - "נחלתינו" בחירה

בחר לרצות  ס"ז
 מושרשים בעצמות בהם

הפלאת 
 עצמות עצמו העצמות

ד"ה 
"

תורה צוה
"  

שך
המ
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בענין המאכלים בשבת

הת' דוד מיכאלאשוילי 

א
יסוד הדברים בתורת האר"י ואדה"ז

ידועה תורת האר"י ז"ל עה"פ "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא 
פי הוי' יחי' האדם", שמפרש שהחיות שישנה לנשמה להחיות בו את הגוף אינה מחמת 
האכילה הגשמית של האדם למאכל, כ"א "על כל מוצא פי הוי'" היינו בירור ניצוץ 
)פי הוי'( שישנו במאכל ע"י פעולתו של האדם, כלומר: ע"י שהאדם  החיות האלקי 

מברך על המאכל מברר הוא את ניצוץ החיות שבו ובכך מקבל חיותו.

וכמ"ש אדה"ז בתניא1 שהדברים הגשמיים מושפעים בעיקרן מקליפת נוגה, וע"י 
הקדושה  ניצוצות  את  מהן  ומעלה  מברר  הוא  הרי  שמים2  לשם  האדם  של  אכילתו 
מהם  חיות  מקבל  ה"ה  בהמאכל  הנמצאים  אלו  קדושה  ניצוצות  ובכח  בהן,  שנפלו 
לנפשו וגופו3, דודאי אין לומר שחיות האדם הינה מהמאכל הגשמי, כ"א מן הניצוץ 

האלקי החבוי בו, משום שהאדם נעלה הוא מן המאכל.

וזה שמצינו שהאדם זקוק לחיות זו )פי הוי'( הנמצאת במאכל ומהווה אותו, מבואר 
בחסידות, שהינו משום שהמאכל בשורשו נעלה יותר משורש האדם, דהאדם שורשו 
מעולם התיקון והמאכל שורשו מעולם התוהו הגבוה מתיקון4, וממילא יכול )ניצוץ( 
המאכל להשפיע חיות לאדם, שהרי בשורשם דהאדם והמאכל הנה המאכל )הבא ממין 

החי או הצומח וכ"ש הדומם( גבוה יותר.

1( לקו"א פ"ז.
דוגמאות  כמה  שמביא  באריכות  שם  ועיין   )2
לכך וכגון, לקיים מצוות עונג שבת ויו"ט או לעבוד 

ה' בכח האכילה ההיא וכו'.
3( במאמר ד"ה "כה תברכו" תשמ"ג לכ"ק אד"ש 

מה"מ.
4( וזה שבפועל נברא בעולם בדרגה נחותה מן 
יורד  ביותר  גבוה  הגבוה  דכל  באופן  הוא  האדם, 

למטה מטה ביותר, אך גם כשהוא ירד למטה ניכר 
האדם. את  שמחיה  עי"ז   – יותר  גבוה  ששרשו  בו 
ולהעיר, דזה שהמאכל גבוה מן האדם בשרשו היינו 
 – מהשתלשלות  למעלה  אך  בעולמות,  שהם  כפי 
האדם הישראלי גבוה יותר, וכידוע ש'מחשבתן של 
ישראל קדמה לכל דבר', וזוהי הסיבה שהאדם יכול 
ועיין  וד"ל.  משרשו,  למעלה  המאכל  את  להעלות 

במאמר ד"ה "והוא עומד עליהם" הא' תרס"ג.
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אך מ"מ ולאידך, באופן זה שנשתלשל המאכל לעולמנו ועומד בדרגה נחותה יותר 
מהאדם הרי שזקוק המאכל לבירורו של האדם ע"י אכילתו לשם שמים.

ב
הצ"ע בהבדל שבין מאכלי חול ושבת

והנה בתו"א פ' חיי שרה בד"ה 'יגלה לן טעמי' מבאר אדה"ז את השוני שישנו בין 
ימות החול לשבת בפעולת האדם על המאכל, וז"ל: "אך כ"ז הוא בימות החול אבל 
בשבת בורר אסור אלא האכילה היא יותר עליונה בבחי' המשכה מלמעלה, "וקראת 
לשבת ענג"", עכלה"ק. והיינו דכל המבואר לעיל בתורת האריז"ל אינו אלא בימות 
על המאכל,  עליונה  'המשכה'  באופן של  נעשית  עליית המאכל  החול, אמנם בשבת 
כלומר שאין האדם באכילתו בשבת פועל בירור ועליה במאכל, אלא זו נפעלת בדרך 

שונה.

ויש לעיין ולברר בדברי אדה"ז אלו, מהי מהותה וענינה של המשכה זו המעלה את 
המאכל מעצמה בשבת, ובסגנון אחר: מצד איזה ענין לא יהיה זקוק המאכל לבירור 
האדם, די"ל בזה כמה סברות: וכמו הענין ד'שבת מיקדשא וקיימא' והיינו שעצם יום 
או  יותר;  נעלית  לדרגה  בעולם  הנחותה  מדרגתו  המאכל  את  ומעלה  מברר  השבת 
שמא נאמר דודאי גם בשבת צריך האדם לעבוד ולברר בפעולותיו את המאכל ואין 
בזה חילוק בין ימות החול לשבת )"שכן אדם לעמל יולד"5(, אלא שעבודתו ופעולתו 

במאכל נעשית באופן נעלה יותר מכמו שהיא בימות החול.

ובירור זה צריך לתוספת עיון, שכן גם אם נמצא מקור לכך שהמשכה זו נפעלת 
ע"י עבודת האדם או גם שלא בעבודתו, צ"ע איך ובמה מתבטאת המשכה זו בפועל 
במאכלי השבת, דברור שאין הכוונה שבשבת נעשים המאכלים בדוגמת ה'מן'6 שהיה 
לחם מן השמים וגם בגשמיות ניכר בו שהיה מזון רוחני - שהרי לא היה בו פסולת, 
ולכן התאחד עם הגוף האדם האוכלו, משא"כ במאכלי השבת שבגשמיות אין ענין זה 
שב'מן' נפעל בהם, וממילא משמע שאותה ההמשכה שישנה במאכלי שבת אינה אלא 

ענין רוחני בלבד שאינו ניכר לנו בפועל.

אמנם הנה מצינו בגמ' )שבת קיט, א(: "אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניא: מפני 
מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו: תבלין אחד יש לנו, ושבת שמו, שאנו מטילין 
לתוכו וריחו נודף. אמר לו: תן לנו הימנו, אמר לו: כל המשמר את השבת - מועיל 
לו, ושאינו משמר את השבת - אינו מועיל לו", ולכאורה מגמ' זו משמע שאכן אותה 

5( איוב ה, ז.
6( ועיין ס' הליקוטים להצ"צ ע' 'אכילה בשבת' וש"נ.
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'המשכה' יחודית שישנה במאכלי שבת אינה ברוחניות בלבד, אלא היא ענין החודר 
גם בפועל ובגשמיות.

וכן מובא במדרש )בראשית רבה יא, ב( שרבי יהודה הנשיא עשה סעודה לאנטונינוס 
בשבת: "הביא לפניו תבשילים של צונן, אכל מהם וערב לו; עשה לו סעודה בחול הביא 
לפניו תבשילים רותחים - אמר לו אותם )הצוננים( ערבו לי יותר מאלו )הרותחים(, 
אמר לו תבלין אחד הם חסירים, אמר לו אנטונינוס וכי יש קלרין )אוצר( של מלך חסר 
כלום, ענה לו שבת הם חסירים, יש לך שבת", ובזה יש לנו מקור נוסף לומר שהמשכה 

זו דשבת חודרת גם בפועל ובגשמיות. 

א"כ צ"ע במהות וענין 'המשכה' זו הפועלת במאכלי שבת.

ג
דברי הצ"צ והקושי הנוסף מהם

בלא  בשבת  יאכל  "שאם  וז"ל  בשבת  האכילה  גבי  מבאר  להצ"צ7  בסהמ"צ  והנה 
תפלה בכוונה לא יעשה כלום ויתפשט התענוג גשמי של המאכל בחיצוני' . . זולתי 
כאשר יתעורר תחלה בתפלה בקריאת התפלה בכוונה אזי ימשיך אח"כ באכילתו את 
העונג העליון, כמו שהי' בבשר הזבח דכהנים הברכה תחלה, כמ"כ בשבת הקריאה 

דתפלה הוא כמו ברכה על מצות האכילה בשבת, וד"ל". עכלה"ק.

ע"י  נמשכה  וזו  אוא"ס  המשכת  נעשתה  בקדשים  הכהנים  אכילת  שע"י  היינו, 
ענין  ומבאר דעל דרך  וממשיך שם הצ"צ  שהכשירו עצמם בברכתם קודם האכילה, 
זה הוא גם באכילה בשבת: שכדי שתהיה המשכת האור בעונג שבת ע"י המאכל צריך 
האדם להכשיר עצמו כהקדמה לכך, והכשרה זאת נפעלת בעבודת התפילה דשבת. 
בכחו  יש  בשבת  אכילתו  קודם  הראויה  בכוונה  מתפלל  האדם  כאשר  דרק  והיינו, 
להמשיך ע"י המאכל את ענין 'עונג שבת'; ולאידך, כאשר לא יקדים האדם לאכילתו 
בשבת את התפילה בכוונה הראויה, הנה לא זו לבד שלא שלא יתפשט ענין ה'עונג' 

דשבת, אלא אדרבה יוריד את עונג וחיות המאכל לחיצונים.

והנה גבי האופן בו תהיה אכילת האדם למאכל בשבת בכוונת תאווה ולא בכוונה 
חלוקים  הצ"צ  דברי  אלו  נמצאים  שמים,  לשם  שלא  וממילא  תפילתו  שע"י  הראויה 
מאותו שנתבאר בדברי אדה"ז בתו"א, שהרי מדברי אדה"ז שם8 משמע דאין עליית 
ובירור המאכל בשבת תלוי כלל באדם, וכל עלייתו באה מחמת וע"י 'המשכה' עליונה 

מנחות"  ושיירי  קדשים  קדשי  "אכילת  מצ'   )7
צג, ב.

המשכה  היא  שבשבת  האכילה  "אבל  וז"ל:   )8

שהוא  כמו  המאכל  מחמת  נפשו  לשובע  מלמעלה 
בו  שאין  בשבה"כ  שנפל  קודם  למעלה  בשרשו 

בירור".
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הכשרה  ע"י  המאכל  את  האדם  יאכל  לא  כאשר  שגם  י"ל  וממילא  עליו,  המאירה 
מוקדמת הנה כיון שאין זה עבודתו שלו ולא תלוי בו הדבר כלל לא ירד המאכל ויוסיף 
חיות לחיצונים כלל, שהרי מתעלה הוא מחמת אותה 'המשכה' עליונה המאירה עליו 

ומשפעת לו.

אך הנה בדברי הצ"צ אלו משמע שגם בשבת תלוי המאכל בעבודת ופעולת )בירור( 
האדם, דכאשר לא יאכלם האדם בהכשרתו המוקדמת ע"י התפילה, הנה לא רק שלא 
יעלה החיות שבמאכל אלא יוריד ח"ו את חיות המאכל לחיצונים, וא"כ ביותר אי"מ 
מהו ההבדל בין העבודה שבימות החול לבין הבירור שבמאכלי השבת – שלכאורה גם 

בהם נצרך האדם לעבודה בכדי לבררם כבימות החול?

ד
ביאור ענין 'עליית העולמות' בשבת

ויש לבאר ענין זה בהקדים ענין 'עליית העולמות' שישנו בשבת ומבואר בריבוי 
מקומות בחסידות9:

ובהקדים השאלה הידועה על הנאמר בפס' "וישבות ביום השביעי"10: הרי הקב"ה 
לא הי' צריך 'לעמול'11 בבריאת העולמות א"כ מהו ענין שביתה ומנוחה אצלו ית'?

הינה כמשל האדם הגשמי למטה, שכמו שהוא  ית'   אלא, שענין השביתה אצלו 
אצל האדם למטה, שכאשר נח לאחר עבודה קשה אומר על עצמו 'שבתי אל עצמי', 
שהטעם על זה הוא, כי סיבת העייפות מעשיית מלאכה היא משום שאז האדם מכניס 
מעצמותו  כחותיו  את  יותר  'מוציא'  שהוא  וככל  במלאכה,  כחותיו  כל  את  ומלביש 
כחותיו  כל  ובגמר עשיית המלאכה  ויגע,  עייף  יותר  הוא  נעשה  להכניסם במלאכתו 
חוזרים למקורם. וזהו הגדר של "מנוחה" - שכחותיו שבים למקורם, חזרתו אל עצמו. 

נצרך לצמצם  דוגמא מוחשית לדבר: אדם הרוצה לכתוב איזה רעיון שכלי ה"ה 
את כחות נפשו, שכלו ורגשותיו ולהורידם שיתלבשו בכח המעשה הנמצא בידו )שרק 
ידו לכתוב את פרי שכלו(. אך כשגומר את מלאכת הכתיבה, כחות שכלו  אז תוכל 
ומידותיו שבים ומתעלים למקורם כפי שהם נמצאים במוחו ונפשו, ברוממות והבדלה 
מכח המעשה. ונמצא, שעשיית המלאכה גורמת לירידת והשפלת הכחות למטה, וגדר 

9( דרמ"צ צ, א. ספר המאמרים תרמ"א ע' שנז. 
לקו"ת ד"ה 'את שבתותי תשמורו'. ד"ה 'הוא עומד 

עליהם' תרס"ג. ועוד.
10( בראשית ב, ב.

ברא  ביגיעה  ולא  בעמל  "לא  כמחז"ל:   )11
הקב"ה את עולמו אלא בדבר ה' וכבר שמים נעשו". 

בראשית רבה פ"ג, ב.
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המנוחה הוא – עליית וחזרת הכחות לשרשם ומקורם )לאחר ירידתם והתלבשותם בכח 
המעשה שלמטה מהם(.

ואת  השמים  את  ה'  עשה  ימים  "ששת  וכמ"ש12  העולמות,  בבריאת  עד"מ  וכך 
ית'13 בבחי' עשי'; והיינו לפי  הארץ", דהפי' בזה הוא, שהקב"ה השפיל את מידותיו 
שכחות אלו )של מדותיו ית'( הם מרוממים ומובדלים לגמרי עד שאינם יכולים להיות 
ולקיימם צריכים תחילה  וכדי שיוכלו להתלבש בנבראים להחיותם  מקור לנבראים, 
בכח  השכל  והתלבשות  דירידת  הנ"ל  המשל  )כעין  ממדריגתם  ולירד  להתצמצם 

המעשה כדי לעשות איזו מלאכה(.

מפסיקים  ית'  שכחותיו   - השביעי'  ביום  ממלאכתו  'שובת  שהקב"ה  הפי'  וזהו   
להיות בצמצום וחוזרים לשרשם ומקורם הראשון באוא"ס כפי שהוא למעלה מגדר 
צמצום, בדוגמת מנוחת בשר ודם )להבדיל( שלאחר עבודתו חוזרים אליו כחות נפשו, 

עד ל'עצמות הנפש'.

מאחר וחיות העולם בימות החול הינה משם 'אלקים'14, הרי שבשבת חיות זו עולה 
ונכללת באוא"ס, במקורה ושרשה, וז"ש "שבת להוי'", דתמורת ירידת והשפלת וצמצום 
החיות דשם הוי' ע"י שם אלקים בימות החול, הרי בשבת עולה החיות לשורשו ומקורו 

בשם הוי', בבחי' 'סובב כל עלמין'.

ומאחר שחיות זו של העולמות ביום השבת עולה למדריגה נעלית יותר הרי פשוט 
'עליית  הפי'  וזהו  עליה.  להם  יש  זו(  מחיות  וקיימים  )שחיים  עצמם  הנבראים  שגם 
כלומר:  מישותו  הנברא, שמתבטל  הזדככות   – היא  זו  עליה  ווענינה של  העולמות'. 
אם גדר קדושת השבת הי' תוספת גילוי אור אלקי בעולם בלבד, אזי לא הי' זה פועל 
בהכרח עלי' והזדככות בנבראים עצמם )וכדוגמת הגילוי דמתן תורה שלא פעל זיכוך 
מתעלית  עצמה  הנברא  שחיות  הינה,  השבת  קדושת  ענין  אבל  סיני(;  בהר  ושינוי 
למקורו ושרשו בבחי' 'סובב כל עלמין' – ששם אין מקום כלל לאיזו מציאות נפרדת 

מלבד אלקות.

 וממילא מובן שגם הנברא )שקיומו וחיותו הוא מחיות זו( מתבטל מישותו ועולה 
ומתקרב לאלקות.

12( שמות כ, יא.
ימים,  בששת  ולא  ימים'  'ששת  שכתוב  זה   )13
משמע שקאי לא על מס' הימים שבהם הקב"ה ברא 
את העולם, כ"א על מדותיו ית' שבהם הקב"ה מחי' 
א.  רמז,  זח"א  ראה  מאמרות.  בעשרה  העולם  את 

ועוד.
14( כידוע שבמעשה בראשית המתואר בתחילת 
כי שם אלקים  נזכר רק שם אלקים.  ספר בראשית 
– צמצומים מבחי' החסד  הדין שענינו  מידת  הוא 

כדי שיוכלו להתוות הנבראים.
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רשעים  ובטן  נפשו  לשובע  אוכל  "צדיק  עה"פ  בתו"א15  אדה"ז  שם  מבאר  והנה 
תחסר", שמפסוק זה למדים אנו שישנם ב' אופנים בעליית ובירור המאכל:

– שהיות ובכל דבר שבעולם )מאז חטא עץ  א. "בטן רשעים תחסר" למדים אנו 
הדעת( מעורב הטוב ברע והרע בטוב, הנה נדרש מהאדם בעת אכילתו להפריד ולברר 
את הטוב מהרע והרע מהטוב שישנו במאכל ע"י אכילתו לשם שמים, ובזה מלבד מה 
שמברר האדם ומעלה את הניצוץ האלקי החבוי במאכל לקדושה, הנה פועל בזה גם 
לשם צרכיו הוא, שכן בכך מקבל גם האדם חיות וכחות לנפשו על מנת שיהיה בכחה 
להחיות גופו, ובפשטות זהו אופן עבודת ופעולת האדם הנעשית בימות החול באופן 

של מלמטה למעלה.

בירור  נעשית לשם  לא  זה  – אכילת האדם באופן  נפשו"  אוכל לשובע  "צדיק  ב. 
והעלאת המאכל, כ"א המאכל מתברר מצד אותה 'המשכה – הארה' עליונה המשפעת 
ביטול  שאין  והיינו  בשבת,  ונפעלת  שנעשית  כפי  המאכל  עליית  אופן  וזהו  עליו, 
הרע נעשה ע"י שהאדם מבטל אותו, אלא בכך שממשיך עליו אור והמשכה עליונה, 

מלמעלה למטה, ואופן זה קיים בשבת.

ה
עליית העולמות – בפנימיותם

אדה"ז16  לסבו  הצ"צ  אדמו"ר  כ"ק  זה, שאל  בפסוק  אדה"ז  הביאור של  על  והנה 
החול  בימות  רק  נעשים  במאכל  האדם  ובירור  שפעולת  אמת  דהן  צ"ל:  דלכאורה 
משא"כ בשבת המאכל מתעלה מצד הארה עליונה ומצד אותה ההארה מתבטל הרע 
באמת  אם  גם  כלומר,  האדם,  פעולת  ע"י  נעשית  זו  המשכה  הרי  מ"מ  אבל  ממילא, 
שאין צריכה להיות כל כוונת האדם בשבת לברר ולהעלות את המאכל בעבודתו, הרי 
)המשפעת  המשכה  אותה  שהרי  עקיפה,  בצורה  הימנו  מתעלה  כן  המאכל  שבפועל 
למאכל, מבטלת הרע שבו ומעלה אותו לקדושה( נמשכת היא במאכל ע"י פעולתו 

של האדם.

ורק  החול,  בימות  רק  ולא  במאכל  הבירור  לענין  ישנו  בשבת  שגם  נמצא,  וא"כ 
צריך  ובשבת  המאכל,  והעלאת  בבירור  ממש  להתעסק  האדם  צריך  החול  שבימות 

להמשיך עליו אור עליון שיעלה אותו לקדושה ע"י ביטולו של הרע באור זה.

וכתב שם הצ"צ וזלה"ק: "והשיבני שזה אינו כי בשבת נפרד הטוב שבנוגה מן הרע 
שבנוגה מערב שבת למעלה; וכן בכל דברים גשמיים הנמשכים מנוגה ומלובש בהם 

16( מובא בסהמ"צ להצ"צ צ, א.15( ד"ה 'יגלה לן טעמי'' המובא לעיל.
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הנוגה ובחול מעורבים טו"ר כמו שהנוגה מעורבת טו"ר - אבל בשבת גם מהם מתפרד 
ניכר  ולפיכך אין  )וזה נעשה בפנימיות הכח שבמאכל  ונשארים רק טוב  הרע דנוגה 
מבחוץ לעין הרואה(. וא"כ כל המאכלים בבוא שבת נעשים רק טוב ולכן א"צ לבירור 

אלא כוונת האכילה הוא להעלות הטוב למעלה מעלה כו'".

היינו, שתוכן תשובת אדה"ז היתה, שבערב שבת הרע שבנוגה נפרד מהטוב ע"י 
שלהבת ש'מבטיש ליה' לרע ומורידו למטה, והיינו שישנה שלהבת אור שבוקעת את 
נוגה ובכך מפרידה את הרע מהטוב, ולכן במאכל השבת אין כלל לענין הברירה וראוי 
וטוב הוא לקבל הימנו חיות ממילא, וזה שאין המשכה זו המפרידה את הטוב מעל 
הרע ניכרת בפועל ממש בגשמיות העולם, והראיה שבמאכלי השבת ישנה פסולת - 

י"ל שהמשכה זו מתבטאת רק בפנימיות העולמות ולא בחיצוניותם.

וההסברה בזה:

מה שהוסבר לעיל שעליית העולמות פועלת ביטול הרע בנבראים )הנובע מחיות 
מצומצמת המושפעת בהם ורק שבשבת חיות זו מתעלה למקורה ושרשה( - מ"מ ביטול 
ועלי' זו הנפעלת כתוצאה מהתכללות הכחות במקורם אינם ניכרים בגשם העולם, כי 
עליית העולמות דשבת הינה בבחי' 'פנימיות העולמות' )היינו: בחיות האלקית שבתוך 

העולם( ולא בבחי' 'חיצוניות העולמות' היינו בגשם העולם ממש.

כלומר: כמו שהוסבר במשל שהובא לעיל ממנוחה גשמית, הנה אף שהכח הגשמי 
שבידו של האדם מתחזק בשעה שהוא נח ממלאכתו, וכחו חוזר ועולה לשרשו ומקורו 
המתרחש  פנימי  ענין  אלא  ואינו  היד,  בגשם  וניכרת  נראית  הכחות  התחזקות  אין   –
בכח האדם שבתוך היד )אף שמובן ופשוט שהתחזקות הכחות ביד האדם שייכת ליד 
עצמה שליד הגשמית נתוספו כחות חדשים ועי"ז יכולה לחזור ולעשות מלאכה בכחות 

מחודשים, אך אין השינוי ניכר בגשם היד(,

גילוי  תוספת  רק  )ולא  העולמות"  "עליית  היא  שהשבת  דזה  בנמשל:  הוא  כך 
אור אלקי בעולם גרידא(, הכוונה בזה שחיות הנברא גופא עולה לשרשה למדריגה 
בגשם  בשר  לעיני  וניכרת  נראית  זו  עלי'  שאין  אלא  הנברא,  לישות  מקום  שאין  כזו 
הנברא עצמו ורק עובדי ה' ובפרט צדיקים גדולים מרגישים בשינוי המתרחש בחיות 

המלובשת בגשם העולם17.

17( ורק לעתיד לבא יהי' הזיכוך גם בחיצוניות 
העולמות היינו בגשם העולם ממש )ס' פלח הרמון(.
ומכל מקום, עלי' זו שבחיות העולם עושה איזה 
רושם גם בגשם העולם ממש, וגם בזמן הזה, שלכן 
דשבת  המנוחה  שענין  רז"ל  מאמרי  בכמה  מצינו 
סמבטיון  נהר  וכמו  העולם,  בגשמיות  קצת  ניכר 

דומה  אינו  רז"ל  ואמרו  ה(.  פי"א,  רבה  )בראשית 
אור פניו של אדם בשבת כו' )בראשית רבה פי"א ב, 

ועוד. וראה ג"כ שו"ע אה"ע סס"ב ס"ח(.
)פ'  חיים  בתורת  האמצעי  אדמו"ר  הביא  וכן 
"וכמו שהעיד ע"ז מן גדולי  וז"ל  ויקהל תרלב, א( 
גדול  שינוי  יש  ויומו  שבת  שבליל  הרופאים  חכמי 
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ו
ישוב הדברים

ולפי"ז י"ל שעבודת האדם בחול שונה מכפי שהיא בשבת וחלוקים הם לשני פרטי 
וסוגי עבודה: א( בירור הטוב מן הרע, ובכך לגלות את הניצוץ האלקי החבוי במאכל 
)שעל ידו יחיה האדם( שעבודה זו נפעלת בימות החול, אמנם בשבת אין האדם נדרש 
לעבודה זו משום שנפעלת היא מעצמה ע"י השלהבת המפרידה ודוחה את הרע מטה 

שלא יהיה מעורב בטוב.

רק היות שעליה ובירור זה שבמאכל אינו ניכר בפועל ובגלוי בחיצוניות )וגשמיות( 
המאכל והיא רק בפנימיות העולמות, לכך נצרך האדם לפעול בעצמו ההכרה וההרגשה 
בעבודתו  המוקדמת  הכשרתו  ע"י  האדם  פועל  וזאת  מהטוב,  נפרד  הרע  שבשבת 
בתפילה בכוונה הראויה, אך ודאי שאין זה עיקר העבודה )והפעולה שבמאכל( בשבת, 

אלא עיקר העבודה בשבת היא:

בירור  שהרי  במאכל,  יותר  ונעלה  עליון  אור  המשכת  היינו  ה'המשכה',  ענין  ב( 
האדם  ופעולת  לעבודת  מקודם  ישנו  כבר  בשבת  הרע  מעל  הטוב  והפרדת  המאכל 

במאכל בשבת, וממילא עיקר עבודתו היא בתוספת אור עליון במאכל.

ובסגנון אחר: הן אמת שגבי פעולת השבת במאכל אכן אין רע מעורב בו כי נפרד, 
אך מ"מ פעולה זו אינה ניכרת לגבי האדם, ולכך נדרש האדם לפעול בעצמו בחי' שבת 

ולזכך נפשו ע"י הקדמת עבודת התפילה דשבת, שענינה הוא 'להתענג על הוי''.

ונמצא שבשבת גופא ישנם ב' ענינים לפעול:

אמת  דהן  לחיצונים,  ירד  שלא  בשבת  שבמאכל  הקדושה  דרגת  על  לשמור  א. 
שהמאכל מצ"ע גבוה שכן נתעלה מכבר לשורשו, אבל מ"מ כיון שהאדם לא חש ומכיר 
בזה - לכן ע"י אכילה רעה במאכל ללא הכשרה מוקדמת בתפילתו יכול לבוא למצב 
שמוריד הוא את חיות המאכל אל החיצונים, שהרי האדם מצד זווית ראייתו המוגבלת 
מוקדמת  להכשרה  הוא  נזקק  וממילא  חול,  שביום  הרגיל  ומצבו  במעמדו  נמצא 
בתפילתו בכדי להפריד את הרע מעצמו )אך לא מהמאכל שכן המאכל הופרד כבר מן 

הרע ונתעלה מכבר לשורשו(. וזוהי העבודה שישנה בימות החול.

ב. עשיית השבת – להוסיף ולהמשיך בחי' 'עונג' במאכלי שבת, וזוהי עיקר העבודה 
שיש לאדם לפעול במאכלי השבת, והוא מחמת שאף האדם מתעלה לשורשו הנעלה 

בדופק שביד הישראל . . וכמו שנעשה שינוי לטוב 
בדופק מאיזה עונג נפלא".

 ועוד נתבאר ענין זה באריכות בלקו"ש כרך ט"ו 
ע' 55 ואילך.
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מאוד בשבת, וממילא יכול להמשיך משם באופן דמלמעלה למטה את המשכת בחי' 
'עונג' הנ"ל במאכל.

ולפי"ז נמצא שבמאכל אכן אין רע אך האדם בהיותו בעל בחירה יכול להוריד חיות 
המאכל לקליפות, ורק אדם )שהכשיר עצמו בתפילתו בכוונה הראויה( שנמצא בדרגתו 
מעל המאכל יכול להמשיך במאכל המשכה מלמעלה, אמנם אדם שנמצא למטה מן 
המאכל )היינו אדם שלא הכשיר עצמו בתפילתו( הרי ודאי שלא יוכל להמשיך אור 
עליון במאכל, שהרי יש בפניו מניעה שהוא עצמו לא התעלה לשורשו, והיינו שאין 
עבודת האדם באופן זה בכדי לברר את המאכל, גם לא בשביל לתקן ולהכשיר עצמו, 

אלא בכדי להמשיך בחי' 'עונג עליון' במאכל.

ולפי"ז יובן ויתבהר היטב מ"ש הצ"צ בסהמ"צ הנ"ל שמוריד חיות המאכל בחיצונים, 
שהן אמת שמ"ש אדה"ז בד"ה 'יגלה לן טעמי'' הנ"ל שבשבת נמשך מלמעלה בחי' עונג 
וכו', אך זה מיירי במאכל, משא"כ לגבי האדם אי"ז ניכר וכנ"ל ש'עליית העולמות הוא 
בפנימיות', ודברים אלו מדוייקים. ויומתקו ע"פ לשון אדמו"ר האמצעי שכ'18: "וכמו 
סעודת השבת שמותר לאכול לתיאבון . . עכ"ז הוא מגשם לגוף מצד התענוג הגשמי 

שבגוף שאינו נברר והוא מעורב טו"ר גמור". עיי"ש19 באריכות.

18( תו"ח פ' לך דף צו.
כ"ק  כוונת  לבאר  אפשר  לכאו'  ולפי"ז   )19
'והוא עומד עליהם'  אדמו"ר שליט"א במאמר ד"ה 
הינה  התפילה  עבודת  'דבשבת  אומר:  תשי"ג 
בזה  הכוונה  די"ל  יותר'  ומוכרחת  יותר  באריכות 

המאכל  חיות  יוריד  הרי  בכוונה  יתפלל  לא  דבאם 
משא"כ  לחיצונים  העליון'  'עונג  מבחי'  שנשפע 
בימות החול שאין מאיר בחי' עונג העליון במאכל, 
עבודת  ע"י  בנפשו  שבת  בחי'  שיפעול  נצרך  ואין 

התפילה, כדי לברר חיות המאכל. וד"ל.
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 שיטת הרמב"ם בענין אורים ותומים
– בתורת כ"ק אד"ש מה"מ –

הרב חיים הלל שפרינגר
משגיח בישיבה

א
דעות הרמב"ם ורש"י מהם היו האורים ותומים

כתב הרמב"ם בהל' בית הבחירה )פ"ג ה"ד(1: "ואף אורים ותומים שהיו בבית שני 
לא היו משיבין".

והנה יש2 שדייקו בלשון הרמב"ם ולמדו שלשיטתו האורים ותומים והחושן – היינו 
אורים  שני  בבית  "עשו  ה"י(  פ"י  המקדש'  'כלי  )הל'  בהדיא  למ"ש  גם  ומתאים  הך. 
ותומים" )דהיות שכל מציאות האו"ת הוא דבר מיוחד ששואלין בו ומשיב, א"כ עכשיו 
שבבית שני לא היה דבר זה משיב, צ"ל לכאורה שלא היה בנמצא כלל במקדש. אמנם 
נפרד  ורק שלא היו משיבין, צ"ל שלא היו דבר  לשיטת הרמב"ם דס"ל שעשו או"ת 

בפ"ע אלא האו"ת והחשן – היינו הך(.

את  כהונה3  בגדי  עשיית  בענין  הרמב"ם  הזכיר  שלא  מכך  עוד  בזה  להוכיח  ויש 
האורים ותומים כדבר נפרד בפ"ע, גם לא מנתינתן בחשן. וכן מוכח בפיה"מ4 "ושמיר 
נחש חופר אבנים, ובו פתחו אורים ותומים" – היינו שהאורים ותומים והאבנים – היינו 

הך5. 

ובזה פליג הרמב"ם על רש"י שכתב בפירוש6 שהאורים והתומים היו חפץ7 שהיה 
מונח בתוך חשן המשפט. )ולשיטת רש"י יש לחלק וללמוד שב'חשן המשפט' ישנם ב' 
ענינים: חשן – הוא הבגד אותו היה לובש הכהן. המשפט – על שם האורים והתומים 

1( ועד"ז הוא בהל' כלי המקדש, פ"ט ה"י־יא.
המשנה  מרכבת  א.  מח,  סוטה  שבע  באר   )2

לרמב"ם כאן. הכתב והקבלה תצוה כח, א. ועוד.
3( הל' כלי המקדש פ"ט.

4( סוטה פ"ט מי"ב.

5( לקו"ש חי"א עמ' 137 בשוה"ג להע' 16.
התומים"  ואת  האורים  "את  עה"פ  בפירושו   )6

- תצוה כח, ל.
מפי  למשה  מסור  סוד  "הוא  שם:  וברמב"ן   )7

הגבורה והוא כתבם בקדושה והיו מעשה שמים".
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שהיו בתוך החשן8. או על שם פעולת האורים והתומים שבתוכו שמאיר דבריו, שהרי 
בזכות האו"ת היו אבני החשן מאירות9(.

כך משמע גם מפרש"י עה"פ )תצוה כח, ד( "ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד 
ולא שענינו של  ענינו בלבד,  וזהו  כנגד הלב"  "תכשיט  גו'" דכתב שענין החשן הוא 

החשן הוא האורים והתומים, אלא האורים והתומים הם רק כדבר נוסף על החשן10. 

זו בכל הענינים האמורים  ונראה לומר דהרש"י והרמב"ם אזלי לשיטתי' בסוגיה 
באורים ותומים כלדקמן:

ב
שיטתם בענין השם 'חושן'

אמנם  )וכדלעיל(.  הלב  כנגד  תכשיט   – בגד  שם  הוא  דרש"י  אליבא  'חשן'  השם 
אליבא דפי' הר' אברהם בן הרמב"ם שכתב )עה"פ שם(: "ואמר אבי אבא שגזרתו מן 
חש שטעמו מהירות התשובה אצל השאלה כאורים ותומים כו'", הרי לשיטתו אדרבה, 

כל תוכנו של השם 'חשן' הוא ע"ש ה'אורים ותומים'11. 

]וכן כתב הר"א בן הרמב"ם )תצוה כח, ל(: "והחכמים ז"ל אומרים שהם )האורים 
לא  "שאם  שני  בבית  או"ת  שהיו  התוס'13  כתב  וכן  כו'"12,  לאבנים  תוארים  ותומים( 
דס"ל  ומשמע  בהם"  לנשאלין  משיבין  היו  לא  אלא  בגדים,  מחוסר  הכה"ג  היה  כן 

כהרמב"ם14. וא"כ מובן שהאו"ת הם עיקר החשן, ולכן נקרא על שמם[.

יש  בפשטות  וכן  אביו".  הרמב"ם  בשיטת  שהולך  ש"מסתבר  אד"ש15  כ"ק  ומציין 
ותומים  האורים  את  כהונה16  בגדי  עשיית  בענין  הרמב"ם  הזכיר  שלא  מכך  להוכיח 
כדבר נפרד, גם לא מנתינתן בחשן, וכן מוכח בפיה"מ הנ"ל17 "ושמיר נחש חופר אבנים, 

נפרד  דבר  היו  שהאו"ת  כתב  ובראב"ע   )8
ורק  בו.  ושאלו  וזהב"  כסף  אומן  "מעשה  מהחשן 
בתוך  מונח  היה  בו,  משתמשים  היו  שלא  שבזמן 
החשן )הובא ברמב"ן. וראה ראב"ע כח, ו. צו ח, יג(. 

וראה לקו"ש חי"א עמ' 134 הערה 10.
גם  המשפט"  "חשן  קרוי  החשן  שהיה  וזהו   )9
)תצוה  בקרא  כדכתיב  בתוכו  האו"ת  שהיו  קודם 
ואת  האורים  את  המשפט  חשן  אל  "ונתת  ל(  כח, 
בפ"ע  נפרד  דבר  היו  שהאו"ת  דאע"ג  התומים", 
וכחלק נוסף על החשן עצמו, שהרי עיקר ענינו הוא 
. . לכבוד ולתפארת", מ"מ כיון שהיו  "בגדי קודש 
מצויות בתוכו ופועלות בו ה"ה מחלקו וענינו ממש.

10( לקו"ש שם, ובהערות 11, 12. ועיי"ש בכל 
השיחה לביאור שיטת רש"י בזה.

11( לקו"ש חי"א עמ' 135 הע' 12.
שיטת  היא  שכן  כאן  שלמה  תורה  וראה   )12
הגאונים )רה"ג ורש"ג ורנ"ג, הובאו באוצר הגאונים 
ברכות ו, א(. רלב"ג בשם 'רז"ל', מדרש לק"ט תצוה 

כ"ט, וראה פי' רגמ"ה ב"ב קכב, א.
13( יומא כא, ב. בד"ה "ואורים".

14( לקו"ש שם עמ' 136 הע' 16 )וראה בשוה"ג 
שכך הבינו הראשונים בדעת תוס'(.

15( לקו"ש שם, בשוה"ג.
16( הל' כלי המקדש פ"ט.

17( סוטה פ"ט מי"ב.
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ובו פתחו אורים ותומים" – היינו שהאורים ותומים והאבנים – היינו הך. וא"כ תוכנו 
של החשן וממילא גם שמו קרוי ע"ש האורים ותומים.

וממילא - לרש"י )ודעימי'( האורים ותומים אינם מחשבון שמונת בגדי כה"ג, אלא 
דבר נוסף על החשן. ולתוס' והרמב"ם )ודעימי'( האורים ותומים הם בחשבון שמונת 
בגדי כה"ג, וכן כתב הרמב"ם בפירוש )כאן, ובהל' כלי המקדש פ"ט ה"י( 'עשו בבית 

שני אורים ותומים כדי להשלים שמונה בגדים'.

ג
שיטתם לגבי ביהמ"ק השני

גבי ענין האורים ותומים בבית שני מצינו בגמ' )יומא כא, ב( "אלו דברים שהיו בין 
מקדש ראשון למקדש שני ואלו הן: ארון וכפורת וכרובים, אש ושכינה ורוח הקודש 
ואורים ותומים". וגבי האש שהיתה יורדת על המזבח מן השמים אומרת הגמ' "מיהוה 

הוה, סיוע לא מסייעא". 

)לרש"י ס"ל )תצוה כח, ל( "במקדש שני היה החשן, שאי אפשר לכהן גדול להיות 
מחוסר בגדים, אבל אותו השם לא היה בתוכו". אמנם הרמב"ם ס"ל )בהל' בית הבחירה 
כאן( "ואף אורים ותומים שהיו בבית שני' גו'" - שהיו אורים ותומים בבית שני, אלא 

שלא נשאלו בהן(. 

נפרדים  דברים  והחשן הם שני  ותומים  דס"ל שהאורים  רש"י  ואזלי לשיטתייהו: 
כה"ג  הוי  דאל"כ  היה  'חשן'  ורק  ותומים  אורים  היו  לא  שני  אפ"ל שבבית  )וממילא 
מחוסר בגדים(, סבירא לי' שדברי הגמ' "מיהוה הוה, סיועא לא מסייעא" קאי רק לגבי 

האש, ולא קאי גם לגבי האורים ותומים, שהרי לא היו כלל בבית שני.

 אמנם, הרמב"ם )והתוס'( דס"ל שהאורים ותומים היינו החשן, חייבים לומר שבבית 
שני היו האורים ותומים, שהרי אחרת – הכה"ג היה מחוסר בגדים. ולדעתם הנה: 

א( מאחר שאומרים כך לגבי האש, ניתן לומר כך גם לגבי האורים ותומים, שהיו 
אך לא סייעו והואילו בהשבתם. 

ב( גבי האורים ותומים לא היתה צריכה הגמ' כלל לכתוב ש"מיהוה הוה, סיועא לא 
מסייעא", שכן רק לגבי האש זהו חידוש גדול לומר שהיתה, אך 'סיועא לא מסייעא', 
האורים  לגבי  משא"כ  עצמה18.  האש  בפעולת  חסרון  וזהו  טבעה,  היפך  שזהו  מכיון 
ותומים, הנה יתכן לומר שגם להמקשן שבגמ' ששואל לגבי האש, הרי היה ברור לו 

אינה שורפת  יורדת אש מן השמים אך  וכאשר  ולכלות,  הוא לשרוף  וענין האש  כל מהות  18( שהרי 
ומכלה - לכאורה כל ענינה ומציאותה בטלים.
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שהאורים ותומים היו בבית שני, כי זה לא היפך 'טבעם' שיהיו ולא ישיבו, דהרי בין כך 
ישנם תנאים שונים לעניית התשובות19.

על פי זה ניתן להבין את תוכן חילוק הלשונות בגמ' האם גרסינן "ה' דברים שנגנזו 
בבית שני"20, או "ה' דברים שחסרו בבית שני"21.

דמ"ד שהאורים ותומים חשובים בין הה' דברים שלא היו בבית שני )רש"י( כותב 
את הלשון 'נגנזו', דמשמע מזה שמציאותם חסרה, ולכן האש נמנית בין הה' דברים כי 

מציאותה של האש היא ששורפת ומכלה וזה היה חסר. 

אמנם המקומות שאינם מונים את האורים ותומים בין הה' דברים )רמב"ם( כותבים 
אינה  אך פעולתם  קיימים,  - שהם  לומר(  יש  בדוחק  )שעכ"פ  'חסרו'  רק את הלשון 

בשלימות )– 'חסרה'( כאילו ירדו ממעלתם ואינם משיבין.

ולכן אין סתירה בין הרמב"ם )וכן הוא במדרשים הנ"ל( דס"ל שהאו"ת לא חסרו 
חסרו בבית שני, כי לש"ס הכוונה   בבית שני להמבואר בש"ס )שם( להדיא שהאו"ת 

שחסרו וירדו משלימות פעולתן כי לא נשאלו בהן, וכן הוא במדרשים וברמב"ם22.

ד
הדברים שחסרו בימי המילואים

 גבי עשיית הקרבנות בימי המילואים נאמרו בתורה ב' פרשיות שונות, הא' בפ' 

בגוף  ומבואר  כמוזכר  הכותב:  אמר   )19
הדברים, מלשונו של התוס' ביומא )עג, ב( משמע 
לומר  יתכן  האו"ת  לגבי  שגם  כרמב"ם,  דס"ל 
וראיתי  כבפנים.  מסייעא'  לא  סיועא  הוה,  'מיהוה 
איילנבורג,  בער  יששכר  ]לרבי  לדרך'  'צדה  בפי' 
בעל  יפה  מרדכי  רבי  של  המובהק  תלמידו 
והסמ"ע.  המהר"ל  של  ומתלמידיהם  ה'לבושים', 
והיה  השפיע רבות על כל גלילות פולין ואיטליה, 
משה  רבי  בעצת  הוזמן  בדורו.  הרבנים  מחשובי 
של  רבה  היה  קארו,  הר"י  מרן  )מתלמידי  גלאנטי 
את  גם  כתב  עיה"ק.  צפת  של  כרבה  לכהן  צפת( 
לחלק  תוספות  השלמת  שהוא  שבע'  'באר  הספר 
גדולות  'מקראות  בתוך  נדפס  פירושו  מהמסתות. 
עם אחד עשר מפרשי רש"י'[ שכתב שלדעת התוס' 
האו"ת אינם חלק מהחשן, והתוס' קורא לחשן או"ת 
שני(  )בבית  הי'  "ור"ל שחשן  וז"ל:  בדרך השאלה. 
אלא שלא היו משיבין כי אותו השם לא היה בתוכן", 

כרמב"ם,  שס"ל  להוכיח  א"א  כאן  מתוס'  ולדעתו 
ואפ"ל שס"ל כרש"י שהאו"ת היו ענין בפני עצמו.

וכמה חידושים יש בדבריו. א. שאפ"ל שהתוס' 
ס"ל כרש"י שהאו"ת היו חפץ נפרד, וראה בריטב"א 
כהרמב"ם,  ס"ל  שהתוס'  בפשטות  שכתב  שם 
כתב  שכך  לקמן  עוד  וראה  אד"ש(,  כ"ק  )כשיחת 
כאן(  ביהב"ח  להל'  המלוקט  )צפע"נ  הרגצ'ובי  גם 
שהתוס' ס"ל שהאו"ת הי' עצם החשן. ב. אם כנים 
ס"ל  )שהתוס'  לרש"י  גם  לשיטתו  אזי  הדברים, 
כמוהו( יהיה אפ"ל לגבי האו"ת 'מיהוה הוה, סיועא 
עה"ת  רש"י  בשיטת  הבדל  יש  ואולי  מסייעא',  לא 

לשיטתו על הגמ', והדברים צריכין ביאור.
תנחומא  יו"ד.  פט"ז,  בהעלותך  במדב"ר   )20

בהעלותך ו.
21( יומא כא ב. ירושלמי הוריות פ"ג ה"ב וש"נ, 

שהש"ר ח, ט.
22( לקו"ש שם, ובהערות 16. 19.
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תצוה בה מובא הציווי למרע"ה על קרבנות אלו. הב' בפ' צו בה מסופר על הקרבת 
ורק  פרטיהם  בכל  כמעט  שווים  אלו  פרשיות  ב'  המשכן.  כשהוקם  בפועל  הקרבנות 
שבפרשה הב' מוזכר גם הפסוק )צו ח, ח( "וישם אל החשן את האורים ואת התומים" 
שממנו למדים שהכהן צריך לעשות עבודתו בקרבנות אלו כשלבוש באורים ותומים. 

וכן מוזכר שם בנוגע ללבישת מכנסיים ועשירית האיפה.

הגמ' במסכת יומא )ה, ב( לומדת שכל הפרטים הכתובים בפ' הא' הינם לעיכובא 
שהרי גבי פרשה זו נאמר בפס' "וככה" – דוקא ככה. ובמקום זה נכנסת הגמ' לדון מנין 
שגם הפרט הנוסף שמוזכר בפ' הב' – הוי לעיכובא. ובלשון הגמ' )שם( "מלתא דלא 

כתיבא בהאי ענינא )דמילואים( מנא לי' )שמעכבים בימי המילואים(".

ותומים',  ה'אורים  הוא  ענינא  בהאי  כתיבא  דלא  ב"מלתא  הכוונה  )שם(  ולרש"י 
שהרי האורים ותומים כנ"ל הם דבר אחר מהחושן. 

אמנם הרמב"ם ודעימי' ]מאירי ועוד[, מכיון דס"ל שהאורים ותומים והחשן היינו 
הך, הרי ודאי שהאורים ותומים הם 'כתיבא בהאי ענינא'. ולשיטתם – ה'מלתא דלא 

כתיבא' כתב המאירי שהכוונה ל'לבישת מכנסיים ועשירית האיפה'23. 

ה
דעותיהם במעשה השאילה באו"ת

 גבי מעשה השאלה באורים ותומים מצינו בגמ' )יומא עג, א(: "ת"ר כיצד שואלין? 
השואל פניו כלפי נשאל, והנשאל פניו כלפי שכינה" וברש"י שם: "כלפי שכינה – כלפי 
אורים ותומים ושם המפורש שהיו בתוך החשן". וברמב"ם כתב24 ש'כלפי שכינה' היינו 

כלפי הארון. 

דרש"י דס"ל שהאורים ותומים הם שם המפורש הרי אפשר שיקראו בשם שכינה. 
משא"כ לרמב"ם דס"ל שהאו"ת הם אבני החשן עצמם ס"ל ש'כלפי שכינה' הכוונה היא 

לכיוון הארון. 

כלומר, לדעת הרמב"ם מכיון שהאורים ותומים הם חלק ופרט מענין הכהונה ובגדי 
שצריך  בביהמ"ק  עבודות  כמה  ע"ד  והוא  הארון',  'כלפי  להיות  צריך  לכן  הכהונה, 

מקום מיוחד לעבודתם, כולל לפני הכפורת, הזאה בין הבדים וכו' וכיו"ב.

ולדעת רש"י, מכיון שענין האו"ת הוא ענין בפני עצמו ולא שייך לשירות הכהונה, 
מפרש שכלפי שכינה היינו "כלפי אורים ותומים ושם המפורש שבתוך החשן", ולא 

כלפי מקום מסויים בביהמ"ק25.

24( הל' כלי המקדש פ"י הי"א.23( לקו"ש שם הע' 17.
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יותר  פשוט  הארון'  'לפני  הפירוש  הרמב"ם:  דברי  בביאור  לומר  יש  ובפשטות26 
בלשון 'כלפי שכינה' שבגמ'. ועוד, הרי מפורש בפסוק )תרומה כח, כב( "ונועדתי לך 

שם ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדת".

דסיבת  ותוכ"ד:  פי"א(,  )מ"ג  בעיקרים  הרמב"ם  מ"ש  גם  ולהוסיף  לקשר  ויש 
וכמה  כמה  שני  בבית  שהיו  אף  ולכן  )והלוחות(  הארון  מצד  היא  בישראל  הנבואה 
הרמב"ם  שביאור  ומובן  הארון27.  העדר  בגלל  נבואה  שם  היתה  לא  לנבואה,  ראויין 

עדיף טפי בפשט לשון הגמ' "כלפי שכינה". 

ו
דחיית כ"ק אד"ש מה"מ לביאור זה

אמנם, כ"ק אד"ש דוחה את ביאור לשיטתי' זה )הד'( לשיטת הרמב"ם28. ומכמה 
טעמים: 

גו' ביחס לכללות ענין הנבואה אלא  'ונועדתי'  נזכר הפסוק  יסוה"ת לא  בהל'  א. 
דוקא לנבואת משה, ואינו שייך לכאורה לנדו"ד29.

ב. בהל' כלי המקדש30 מפורש שהטעם שלא שאלו לאו"ת בבית שני הוא מפני שלא 
היתה שם רוה"ק, ולא מפני שלא היה שם הארון; וכן כתב כאן הרמב"ם בפירוש: "לא 
היו משיבין ברוח הקדש" ]גם מהעובדה שהרמב"ם כאן צירף את ענין גניזת האורים 
ותומים עם גניזת הארון אין להוכיח שאי עניית התשובות באורים ותומים קשורה עם 
גניזת הארון, כי צירוף ענינים זה הוא מחמת סיבה מיוחדת - ועיין לקמן בביאורים 

לסיום הלכה זו[. 

ג. הרמב"ם בספרו לא הזכיר כלל שבטלה נבואה, ואדרבה, לדעתו מפורש שהיתה 
נבואה לאח"ז31.

25( לקו"ש חי"א עמ' 137 הערה 17, חל"א עמ' 
מהרש"א  חדא"ג  וראה  ובשוה"ג.   31 ובהערה   160
גם  שייכי  "דאו"ת  "משחרב"(:  ד"ה  ב.  מח,  )סוטה 
בלא מקדש", ולהעיר מצפע"נ מהד"ת ס"ז ג' )נעתק 
בצפע"נ המלוקט סוף הל' כלי המקדש( דגם בארון 
)שם(  אד"ש  כ"ק  ומסיים  ע"ש,  המפורש  שם  היה 

'ועצ"ע'.
26( לשון כ"ק אד"ש שם.

ה"ד  הקדש  עבודת  בס'  ובארוכה  עיי"ש,   )27
פכ"ד.

28( לקו"ש חל"א עמ' 160 בשוה"ג.
29( וכן הוא בפיה"מ לרמב"ם, סנהדרין פ' חלק 

היסוד השביעי, ועד"ז במו"נ )ח"ב ספמ"ה(. 
30( פ"ט ה"י.

31( ראה ההוכחות לזה בלקו"ש חל"א עמ' 157 
ובהערות שם.
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ז
מענה האורים ותומים בגשם או בנבואה

אומר:  "ר"י  ב(:  עג,  )יומא  בגמ'  איתא  ותומים  האורים  תשובת  אופן  גבי  והנה, 
בולטות )האותיות בולטות, כגון עי"ן משמעון למ"ד מלוי ה"י מיהודה, לומר: עלה, 
וכל אחת אינה זזה ממקומה אלא בולטת במקומה והוא )הכהן( מצרפן. רש"י(. ר"ל 
אומר מצטרפות" )שמאליהן הן מצטרפות(. וס"ל לרש"י שהאותיות עצמן שבאבנים 

היו בולטות או מצטרפות אם היה כהן כשר.

במראה  בו  ורואה  בחשן  ומביט  הכהן  את  לובש  "רוה"ק  כתב:  הרמב"ם32  אמנם 
דס"ל  והיינו  פניו".  נגד  החשן  מן  שבולטות  באותיות  תעלה  לא  או  עלה  הנבואה 
ואם  הנבואה,  במראה  בולטות  אלא  דברים  של  כפשוטן  בולטות  היו  לא  שהאותיות 

הכהן לא היה כשר לא היה רואה במראה הנבואה את התשובה. 

כשר.  כהן  יש  אם  ממש  מצטרפות  או  בולטות  אותיות  דלרש"י  מזה,  והמורם 
ולרמב"ם התשובה אינה ענין השייך בגוף האו"ת אלא הכהן הכשר היה רואה במראה 

הנבואה את התשובה.

היו  האותיות  האם  והרמב"ם,  הראב"ד  גם  פליגי  זה  שבענין  הרג'צובי33  וכתב 
בולטות ממש, באופן שניכר לעיני הכהן )כרש"י, וכך ס"ל להראב"ד( או רק במראה 

הנבואה )כהרמב"ם(. 

ביאור  עפ"י  הראב"ד  דברי  את  כך  הרגצ'ובי  למד  דלכאורה  אד"ש,  כ"ק  ומבאר 
ותומים  אורים  קורא  שהוא  )דהראב"ד(  "טעמו  הכס"מ  כתב  דהנה  משנה'34:  ה'כסף 
בין כפלי החשן". משמע, דהאותיות היו בולטות מחמת  נותנין  לשם המפורש שהיו 
בולטות  היו  דהאותיות  להראב"ד  ס"ל  ולכן  נבואה.  זה  ואין  שבתוכו,  המפורש  שם 
ממש כדעת רש"י. משא"כ להרמב"ם - שלא היה ָשם ֵשם המפורש וכיו"ב אלא האבנים 
זו  כן, גם בנקודה  עצמם, ס"ל שאמירת התשובות היתה דברים שברוח הקדש. ואם 

פליג הראב"ד על הרמב"ם, ואזיל לשיטתו כרש"י.

אמנם כ"ק אד"ש מציין - שיתכן לומר גם שהרגצ'ובי למד דברים אלו מגוף דברי 
הראב"ד שס"ל שהאורים ותומים ורוח הקדש הם שני דברים, ולאו דוקא שלמד כך 

מביאור הכס"מ את דברי הראב"ד35.

32( הל' כלי המקדש פ"י הי"א.
להל'  המלוקט  עבודה  לס'  בצפע"נ  נעתק   )33

כלי המקדש פ"י הי"א.

34( הל' ביהמ"ק שם.
35( לקו"ש חל"א עמ' 159 הע' 25 ובשוה"ג.
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ח
אופן מענה הכהן

את  המוסר  )הכהן  "הנשאל  )שם(:  בגמ'  מצינו  מהאו"ת  התשובות  מסירת  גבי   
תשובת האו"ת( אומר כה אמר ה' עלה והצלח. רבי יהודה אומר: אין צריך לומר כה 
אמר ה' אלא עלה והצלח". ונקודת מחלוקתם היא האם 'פענוח' התשובות מהאורים 
ותומים הוא נבואה )ואז צריך לומר 'כה אמר ה'( או שאין זה נבואה אלא שהוא קורא 
מה שרואה. וכתב על זה הרגצ'ובי הנ"ל שזו נקודת מחלוקתם של הרמב"ם והראב"ד 
שמענה  או  נבואה,  זו  ואין  ממש  בולטות  היו  ותומים  באורים  האותיות  האם  הנ"ל, 

האו"ת היה ברוח הקדש36.

ט
ב' שיטות בדעת הרמב"ם גבי האו"ת

ומצינו בהבנת דברי הרמב"ם שתי שיטות כלליות לכאורה. 

א( דעת )רוב( מפרשי הרמב"ם היא שהרמב"ם סובר שהאורים ותומים והחשן הינם 
דבר אחד. וכך הבין גם הראב"ד בדעת הרמב"ם, שכתב בהשגתו )הל' ביהב"ח שם(: 
"ולדבריו אינו אלא אחד". וב'תורה שלמה'37 ביאר שדעת הרמב"ם שהאורים ותומים 
היו ממש ענין אחד עם החשן, ומוכיח באריכות שכך סברו גם חלק מהגאונים, כרב 
האי גאון ועוד עיי"ש, ולא כפי שיש שרצו ללמוד ממכתבו של רה"ג שסבר שהאו"ת 

הם חפץ בפני עצמו.

נחלקו  דהנה  באופן אחר38:  לדעת הרמב"ם  כתב  צ"ט(  )מצווה  חינוך  במנחת  ב( 
הרמב"ם ובעל הטורים בנוגע לכתיבת שמות האבות )אברהם יצחק ויעקב( והמילים 
)שאינם  אותיות  הכ"ב  כל  להשלים  החשן  אבני  על  ישורון'(  'שבטי  )או  י־ה'  'שבטי 
בשמות השבטים עצמם(. ומביא במנ"ח דעת הרמב"ם: "דעת הר"מ . . וכתב דאברהם 

יצחק ויעקב היו נכתבין על אבן ראובן, ושבטי י־ה היו נכתב על אבן בנימין".

)קצר( של המתבאר  ותוכן  סיכום  כאן  עד   )36
בלקו"ש חי"א עמ' 133 ואילך, הערות: 11, 12, 16 
ובשוה"ג, 17, 19. חל"א עמ' 156 ואילך ובהערות: 
באו  כאן  ובשוה"ג.   31 ובשוה"ג,   28 ובשוה"ג,   25
אך  ותומים,  לאורים  ישירות  הנוגעים  הענינים  רק 
גם  ושייכת  והרמב"ם מסתעפת  זו דרש"י  מחלוקת 
לעוד פרטים לגבי החשן והאפוד, אבני המילואים 
ואילך.   191 עמ'  חכ"ו  בלקו"ש  גם  בזה  ועיין  וכו'. 
'קול  בזה בחומש  ושיטתם  סיכום מחלוקתם  וראה 

מנחם'.
הכל  וכו',  המ"מ  כל  כולל  כאן,  המתבאר  כל 
בהערות  או  השיחה  בגוף  אם  בלקו"ש,  מופיע 
מילות  עם  כזה,  באופן  מחדש  נכתב  אלא  וכיו"ב, 

קישור וכיו"ב.
37( בפר' תצוה באריכות, וראה שם במילואים, 

נדפסו בסוף פר' ויקהל.
כלל  אליו  מציין  לא  אד"ש  כ"ק  אמנם   )38

בהערה דלעיל, וראה לקמן בפנים.
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תשובה  לאפשר  מנת  על  רק  היתה  אלו  תיבות  שכתיבת  דמכיון  המנ"ח,  ומבאר 
באו"ת, הרי כתיבתן אינה מעכבת כפי שהאו"ת עצמם אינם מעכבים. משא"כ שמות 
ידו  שעל  שם  הי'  שזה  בראשונים,  "ועיין  שם:  וממשיך  גזה"כ.  שזו  עצמם  השבטים 
נשאלין, אבל אינו מעכב". ומביא מהכס"מ )הל' ביהב"ח פ"ד ה"א( "דהר"מ קורא החשן 

אורים ותומים בדרך השאלה, אבל אינו מעכב, ובבית שני לא היו אורים ותומים".

ודבר  היו שם המפורש  להרמב"ם שהאו"ת  ס"ל  אכן  המנ"ח  מזה, שלדעת  ומובן 
בפ"ע )כדעת רש"י( אלא שבבית שני לא הי' פועל39. 

י
ביאור לימוד כ"ק אד"ש בשיטת הרמב"ם באופן חדש

ובדעת כ"ק אד"ש בסוגיה זו, לכא' רוב מוחלט של השיחות העוסקות בענין זה40, 
אזלינן כדעה הא', ובאופן זה מעמיד את כל הביאור שם.

 אך בלקו"ש חל"א שם )עמ' 160 הע' 28 ובשוה"ג( כתב כ"ק אד"ש בפירוש שיש 
בשיטתו  למדים  ועוד41,  הרמב"ם  מפרשי  שכל  אף  השניה, שעל  לדעה  מקום  נתינת 
 .  . "מפשטות42 לשון הרמב"ם  ותומים הם אבני החשן עצמם, מכל מקום,  שהאורים 
משמע שהוא עשיה בפני עצמה ולא גוף אבני החשן", וראה צפע"נ מהד"ת ס"ז ד' - 
נעתק צפע"נ המלוקט להל' ביהב"ח שם - שהוא "מה שכותב שם האבות בהחשן . . 

וכן 'שבטי כו'". 

וכן הסיק בצפע"נ )השלמה לב, ד(, דתוס' ורשב"ם מפרשים דאו"ת הי' עצם החשן. 
שכותב:  הנ"ל  הכס"מ  של  בלשונו  ומדייק  כן".  אינו  באמת  "אך   – הרגצ'ובי  ומציין 
"ורבינו קורא את אורים ותומים לחשן בדרך השאלה" )ועד"ז הוא בבאר שבע(, שאמנם 
אפשר לומר שכוונתו היא כמפרשים שלומדים בדעת הרמב"ם שהחשן והאו"ת הינם 
דבר אחד, ומשתמש בשם אורים ותומים לחשן בדרך השאלה. אך לאידך אפשר לומר 
שכוונת הכס"מ, ששיטת הרמב"ם היא דהאו"ת הם שם המפורש אלא שקורא לזה חשן 

בדרך השאלה43. 

ומציין עוד כ"ק אד"ש בשוה"ג לצפע"נ הנ"ל שכותב, דתוס' והרשב"ם ס"ל דאו"ת 
הי' עצם החשן – שע"ז כתב הרגצ'ובי – "אך באמת אינו כן".

ולכאורה, שיטה זו בהבנת דברי הרמב"ם היא חידוש גדול מאוד, וגם בתורת כ"ק 

39( ולכא' לפי שיטה זו צריך להעמיד המחלוקת 
בגמ' בין רש"י להתוס', ולא להרמב"ם, ואכ"מ.

133 ואילך, חל"א ע'  40( ראה לקו"ש חי"א ע' 
156 ואילך.

41( המצויינים שם בתחילת ההערה.
42( ההדגשות אינם במקור.

 159 עמ'  חל"א  לקו"ש  אד"ש,  כ"ק  הערת   )43
הע' 28 ובשוה"ג.
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אד"ש מופיעה רק בהערה. ולכא' היה ראוי להביא כראי' לזה את המנ"ח הנ"ל, שגם 
הוא ס"ל ששיטת הרמב"ם היא שהאו"ת לא היו ממש חלק מהחשן, וכפי שמפרש גם 

את הכס"מ כשיטה זו44.

ס"ל  כיון שלא  הוא  להמנ"ח  אד"ש  כ"ק  ציין  דזה שלא  לומר  צריך  ע"כ  וממילא 
כמותו. אלא סובר ומבאר בדרך חדשה, כלדקמן:

האורים ותומים לא היו 'שם המפורש', אלא חלק מאבני החשן, אך לזה היה שייך 
)וכן  י־ה" ולא שמות השבטים שהם עיקר החשן,  הכיתוב של שמות האבות ו"שבטי 
הוא לדעת הרמב"ם, שהתשובה לא היתה בגוף האותיות, היינו שהאותיות ששייכות 
לתשובה היו מאירות, אלא זה היה בנבואה(, והם הנקראים אורים ותומים, כפי שכתב 

הרגצ'ובי "שהוא מה שנכתב שם האבות בהחשן . . וכן שבטי י־ה".

יא
סיכום ג' השיטות בדעת הרמב"ם

ונמצא שישנם ג' שיטות בנוגע לדעת הרמב"ם בגדר האו"ת ואופן פעולתם:

החשן,  כללות  עם  דבר  אותו  היו  שהאו"ת  ס"ל  הרמב"ם  ממפרשי  רוב  דעת  א( 
ולשיטתם, חקקו את שמות השבטים ו'שבטי י־ה' על החשן גם בבית שני אך – 'מיהוה 

הוה, סיועא לא מסייעא'.

ב( דעת המנ"ח שהאו"ת היו ממש דבר נפרד, 'שם המפורש' שהאיר באבני החשן, 
ובבית שני לא חקקו שמות האבות וכו' כי לא היה בזה שום טעם, משום ששם המפורש 

הנ"ל לא היה.

ג( דעת כ"ק אד"ש בהערה זו, שהאו"ת היו דבר אחד עם כללות החשן ]כדעה הא'[, 
אבל זה היה כיתוב אחר משאר שמות השבטים, ולא שהכל יחד נקרא 'אורים ותומים' 
'שם המפורש'.  זה לא היה  )שזהו אותו ענין לדעת המנ"ח(, אך  אלא רק תבות אלו 

ואולי גם בשיטה זו יש לומר שחקקו תבות אלו על החשן.

והמורם מכהנ"ל, שהמחלוקת בין רש"י לרמב"ם מתצמצמת מאוד, כיון שלשניהם 
מדובר בענין 'נפרד' מכל החשן, רק הנפק"מ ביניהם היא האם זה היה ממש ענין גשמי 
אחר )רש"י( או שהיה אחד עם החשן )רמב"ם(, ויתכן – שהיות וגם לפי הבנה זו בין כך 
חלק הרמב"ם עם רש"י, לא האריך כ"ק אד"ש בבירור הענין, ונשאר בצמצום, ומסיים 

ההערה שם "ואכ"מ".

44( מה גם שבגוף השיחה מופיעים מ"מ 'נדחים' יותר.
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יב
קושיית כ"ק אד"ש ויישובה

בהע' שם כתב כ"ק אד"ש בזה"ל: "ודברי הרמב"ם בפירוש המשניות )סוטה פ"ט 
מ"ד( 'ושמיר נחש חופר אבנים, ובו פתחו אורים ותומים', אפשר ליישב גם לפי הצפע"נ 

הנ"ל" עכ"ל.

הם  ותומים  והאורים  שהאבנים  דהפי'  המפרשים  רוב  דעת  לפי  תינח  דלכאורה, 
ס"ל  שהרמב"ם  הנ"ל,  הרגצ'ובי  לדעת  אולם  ותומים',  אורים  פתחו  'ובו  הך,  היינו 

שהאו"ת היו דבר נפרד, מה הפירוש 'ובו פתחו'? 

וכ"ק אד"ש לא מיישב זאת, ורק מציין ש'אפשר ליישב גם לפי הצפע"נ הנ"ל'. ואולי 
יש לבאר ע"פ הנכתב לעיל, שאמנם האו"ת היו דבר נפרד, אך זה נשאר בגוף אחד עם 

החשן, כי גם אותיות אלו היו חקוקות על החשן.
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עשרה בטבת שחל להיות בשבת

הת' מנחם מענדל גרליק

א
דעת האבודרהם שעשרה בטבת דוחה שבת והחולקים עליו

כשחלו  לפעמים  נדחין  הם  הצומות  "ארבעת  התעניות:  בסדר  האבודרהם  כתב 
בשבת, חוץ מעשרה בטבת שאינו חל לעולם בשבת, אבל הוא חל ביום ששי ומתענין 
בו  ליום אחר מפני שנאמר  יכולים לדחותו  היו  ואפילו היה חל בשבת לא  ביום.  בו 

'בעצם היום הזה' כמו ביום הכיפורים".

אך נראה מדברי שאר הראשונים והפוסקים שהם חולקים על האבודרהם, דהנה 
הרמב"ם כתב1 "אבל אחד מארבעה ימי הצומות שחל להיות בשבת דוחין אותו לאחר 
השבת", ולא הזכיר כלל מדין עשרה בטבת ולכן מוכח ששיטת הרמב"ם היא שכאשר 

יחול עשרה בטבת בשבת ידחה ליום ראשון.

וכן רש"י )בפירושו על הגמרא( כתב2 "וכן תשעה באב שחל להיות בשבת והוא 
הדין לי"ז תמוז ולעשרה בטבת", וא"כ נראה שגם רש"י חולק על האבודרהם.

ובטור כתב3 בנוגע לד' הצומות "ואם חלו בשבת נדחין לאחר השבת" וכלל בזה 
לכאורה גם את צום עשרה בטבת. ובב"י שם הביא את דברי ה"אבודרהם", אך תמה 
ע"ז וז"ל )לאחרי שהביא את דברי ה"אבודרהם" דלעיל( "ולא ידעתי מנין לו זה" עכ"ל.

ובשו"ע לא הזכיר כלל מזה אלא כתב בפשיטות4 "כל ד' צומות אלו אם חלו להיות 
בשבת נדחין לאחר השבת".

המורם מכל זה, שרוב הפוסקים חולקים על האבודרהם, וכן נפסק להלכה בשולחן 
ערוך.

והנה המג"א העיר על דברי השו"ע "כל ד' צומות לאו דוקא, דלעולם אין י' בטבת 
בשבת". וא"כ לכאורה ע"פ השגתו של המג"א אין כוונתו בשו"ע גם לעשרה בטבת, 

1( הל' תעניות פ"ה ה"ה.
2( מגילה ד, א ד"ה "אבל זמן עצי כהנים ועם".

3( אורח חיים סתק"נ ס"ג.
4( שם.



401שער תורתו שú משיח

ורק מפני שכלל שלושתם הכניס אף הרביעי )עשרה בטבת(, ואם יחול עשרה בטבת 
בשבת )ראה לקמן( יתכן שאכן יתענו.

אך אין מסתבר לומר כן, שהרי מלתא בטעמא אמר שמפני שא"א לחול בשבת ולא 
מפני שדוחה את השבת מפני חומרתו )כטעם האבודרהם(. ועוד שהרי "ארבעה" זה 

לאו דוקא, אך ודאי אין זה היפך ממש"כ כפס"ד מפורש.

ולכן נראה להדיא שלהלכה אין עשרה בטבת דוחה שבת.

ב
הנפק"מ לדינא

אי  החשבון  ע"פ  כשמקדשים  דעכשיו  נפק"מ,  שום  זה  בדין  אין  שלכאורה  ואף 
אפשר שיחול צום עשרה בטבת בשבת, וכשיבנה בית המקדש ויקדשו שוב ע"פ הראי' 
לא יתענו כי "יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה"; בכל זאת מביא כ"ק אדמו"ר מה"מ 

שליט"א בכ"מ5 שתי נפק"מ להלכה למעשה:

בעשרה  להתענות  חכמים  תקנת  שחזרה  השני  הבית  חורבן  שלאחרי  בזמן  א( 
בטבת )לאחרי שנתבטלה בבניית בית המקדש השני6 שהרי היתה גם על חורבן הבית 

הראשון(, היו מקדשים את החודש ע"פ הראיה.

יסכימו  ישראל  שבארץ  ישראל  חכמי  כל  שאם  בחיבורו  הרמב"ם  מ"ש  ע"פ  ב( 
לסמוך ידיהם על חכם אחד, יהיה נחשב כסמוך ויכול לסמוך רבנים אחרים, ובפיה"מ 
כתב להדיא שאפשר שיהי' סנהדרין בזמן הזה7, ואם יהיה זה - יוכלו בי"ד לקדש ע"פ 

הראיה את החודש עוד בזמן הגלות.

והנה יל"ע דהא ישנה לכאורה נפק"מ שלישית, והוא בזמן שבין בית ראשון לבית 
שני, דהא צום עשרה בטבת גזרו על בית ראשון ובזמן שבין בית ראשון לשני קדשו 

עדיין ע"פ הראי' לכאורה.

ג
הקושי משיחות של כ"ק אד"ש מה"מ

ידחה  בשבת  בטבת  עשרה  יחול  כאשר  שלהלכה  שנראה  דלעיל,  מסקנתנו  ולפי 
לאחר השבת, צ"ע דבכמה מקומות מביא את דברי האבודרהם בפשיטות בלי לציין 

שזוהי דעת יחיד.

5( לקו"ש חט"ו ע' 421 הערה 78 ובכ"מ.
6( ר"ה )יח, ב( וברש"י ד"ה "דתלניהו בבנין".

7( סנהדרין פ"א מ"ג. וראה בכ"ז לקו"ש ח"ט ע' 
105 הערה 74.
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ולדוגמא, בשיחת עשרה בטבת תשנ"ב )ספר השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 229( אומר 
כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בעשרה בטבת, א' מד' הצומות שחיובם מדברי סופרים, ישנו 
חומר לגבי שאר הצומות )ואפילו לגבי תשעה באב ש"לילו כיומו", דלא כשאר הצומות 
שמדברי סופרים שהם רק ביום ולא בלילה( בדוגמת הצום דיוהכ"פ שחיובו מן התורה 
– ש"אפילו הי' חל בשבת )בזמן שהיו מקדשין ע"פ הראי', כולל גם משך זמן לאחרי 
החורבן, כשהי' ב"ד סמוך שהיו מקדשין ע"פ הראי'( לא היו יכולין לדחותו ליום אחר, 

מפני שנאמר בו בעצם היום הזה, כמו ביום הכפורים"". עכלה"ק.

כזו  דעה  שישנה  בזה  הוא  בטבת  בעשרה  שהחומר  בפשטות  לתרץ  שניתן  ואף 
המחמירה כ"כ בדין עשרה בטבת שידחה שבת, דמזה ניתן ללמוד שאף לדיעות שאין 
עשרה בטבת דוחה שבת יש בה חומר; מ"מ מפשטות הלשון בשיחה נראה שכן ההלכה 

ואין זה רק דעת יחיד.

בטבת  עשרה  דבשיחת  בעקיפין.  זה  בקושי  אד"ש  כ"ק  נוגע  אחר  במקום  והנה 
תשל"ח אומר כ"ק אדמו"ר שליט"א )תרגום חפשי( "וכפי שהדין הוא )לפי דעה אחת( 
ש"י' בטבת הוא משונה משאר תעניות, שאם הי' חל בשבת לא היו יכולין לדחותו ליום 
ממשיך  וע"ז  האבודרהם,  דברי  שהביא  ולב"י  לאבודרהם  מציין  שם  ובהערה  אחר". 

ואומר "ואף שכותב ע"ז )הב"י( ולא ידעתי מנין לו זה – אינו דוחה דעתו בפירוש".

שפרש"י  "ואף  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אומר  לעיל  שהובאה  רש"י  לשיטת  ובנוגע 
)ד"ה "אבל" – מגילה ה, א הביאו שם בב"י לפנ"ז( שנדחה הצום מפני השבת הרי רש"י 
בפירושו )משא"כ בשו"ת שלו כפשוט( פרשן ולא פוסק )יד מלאכי כללי רש"י ס"ב( 
וכנמצא פוסק חולק על פרש"י אזלינן כוותי', והאבודרהם פוסק הוא" )ולהעיר שמזה 
כהאבודרהם  שהלכה  סובר  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  ספק  מכל  נעלה  מוכח  לכאורה 

מדדחיק כולי האי לאוקמי דעת הב"י ורש"י כוותי'(.

ובלקוטי שיחות חט"ו בליקוט לעשרה בטבת מביא כ"ק אדמו"ר שליט"א את דברי 
האבודרהם, ובהערה מציין לב"י שכותב על זה "ולא ידעתי מנין לו זה", ומעיר ע"כ 
בשוה"ג "מהכנה"ג שם )והובא באלי' רבה שם(: בס' תיקון יששכר הביאו בשם תשובות 
הגאונים". היינו דמציין מקורו של האבודרהם מתשובות הגאונים ועפ"ז סרה תמיהת 

הב"י מנין לו זה. 

ומאחר שלא דחה הב"י דעתו בפירוש אלא רק תמה, ותמיהה זו מיושבת לכאורה, 
אולי אפשר לומר שההלכה כדברי האבודרהם.

אך למרות ישובי כ"ק אד"ש מה"מ: א. שמהב"י לא מוכח שהלכה לא כהאבודרהם, 
ב. שמרש"י ל"ק כ"כ מכיון שאין הוא פוסק אלא פרשן;

ולכן נראה שאין הלכה שצמים  בכל זאת בשו"ע לא כתב כלל מדין האבודרהם, 



403שער תורתו שú משיח

בעשרה בטבת שחל בשבת. והדרא קושיא לדוכתא שמפני מה נראה בכמה משיחותיו 
כלל  שאי"ז  לכאורה  נראה  כאשר  בטבת  עשרה  בשבת  שיצומו  הפשוט  שהדין  הק' 

להלכה.

ועוד דבלקו"ש חכ"ה בליקוט לעשרה בטבת )הע' 5( כותב כ"ק אדמו"ר שליט"א 
חלו  צומות הללו אם  ד'  ס"ג( ש"כל  או"ח סתק"נ  )שו"ע  ההלכה  "לפי  בפירוש אשר 

להיות בשבת נדחין". וצ"ע איך לישב זה עם השיחה הנ"ל.

ד
ביאור בטעמי צום עשרה בטבת

והנה בשיחותיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מצינו שני ביאורים בכללות בטעם צום 
יותר  גדולה  תהיה  וחומרתו  השבת  את  שידחה  עד  כ"כ  חמור  שיהיה  בטבת  עשרה 
מ"תשעה באב", שהרי תשעה באב לכו"ע נדחה מפני השבת ולמה יהיה צום עשרה 

בטבת חמור ממנו?

ידו על  ובו סמך מלך בבל  כל הצרות  הטעם הראשון8 הוא מפני שהוא התחלת 
ונתינת מקום לכל הצרות שאירעו אח"כ לעם  ניתנה האפשרות  הזה  החומה שביום 
ישראל וממילא כולל בתוכו את כל שאר הצרות שלאחריו ובלשונו הק' )תרגום חפשי(: 
"ויש לומר, כפי שהוסבר פעם בהרחבה, שזהו הסבר לשיטת האבודרהם שהתענית של 
עשרה בטבת חמורה יותר משלושת הצומות האחרים ש"אפילו היה חל בשבת לא היו 
יכולין לדחותו ליום אחר מפני שנאמר בו בעצם היום הזה כמו ביום הכיפורים" מפני 
יותר  ולכן הוא חמור  זה הוא המקור לכל שאר הגורמים של שלושת הצומות  שיום 

מהם".

והטעם השני9 שהוא בשונה מכל הצומות, שלא אירע בו מעשה ממשי של חורבן 
אלא רק נתינת מקום לדבר רע, אך בפועל לא אירע בו דבר וממילא כל מטרת של הצום 
הוא ע"ד כיוהכ"פ שלא כ"כ הצער אלא יותר הרגש של תשובה, ודבר זה יכול להיות 
אף בשבת, שהרי הטעם שאין מתענים בשבת הוא משום שאין עצב בה, אך תשובה 
היא לא צער וממילא אין בעיה לצום אף בשבת ובלשונו הק' )תרגום חפשי(: "וביאור 
הענין, יום התענית הוא )כלשון הכתוב( "יום רצון לה'" כפי שמבאר רבינו הזקן באגרת 
התשובה "שהצום הנרצה הוא יום רצון" – "עת רצון" בנוגע לענין התשובה שעל ידה 
מבטלים החורבן ומביאים הגאולה . . וענין זה )כוונת הצום בשביל תשובה שמבטלת 
 .  . הצומות  מבשאר  יותר  בטבת  בעשרה  מודגש  הגאולה(  ומביאה  והגלות  החורבן 

"שיחת עשרה 8( כפי שמוסבר בלקו"ש חכ"ה ע' 267. 9( כפי שמוסבר בסה"ש תנש"ב 
בטבת )יהפך לשמחה( וש"פ ויחי י"ד טבת" בס"ג.
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ונמצא שבעשרה בטבת מודגש ה"עת רצון" הנוגע לעבודת התשובה שמבטלת החורבן 
ומביאה הגאולה יותר מבשאר התעניות כיון שלא הי' בו ענין של חורבן בפועל".

ולכאורה ב' טעמים אלה נראים כסותרים, דהטעם הראשון הוא מפני גודל הענין 
של חורבן שהי' בעשרה בטבת, ואילו הטעם השני הוא להיפך מכיון שלא היה בו ענין 
של חורבן. ולפום ריהטא נראה לומר שאדרבה, הא בהא תליא, שדוקא בגלל חומר 
וגודל החורבן זה מעורר את האדם ביתר שאת לחזור בתשובה יותר מבשאר הצומות.

ואולי אפשר לומר שדוקא ע"י שני הטעמים יוכל להיות צום עשרה בטבת חזק כ"כ 
שיכול לדחות את השבת, ואם לא היה אחד מהטעמים הנ"ל - לא היה דוחה הצום את 

השבת אפילו לדעת האבודרהם, וכדלקמן.

ה
תיווך השו"מ דברי האבודרהם עם רש"י

ונראה לבאר כל זה ובהקדם:

בהמשך ההערה הנ"ל בחט"ו אומר כ"ק אדמו"ר שליט"א שלכאורה מדברי רש"י 
משמע דלא כהאבודרהם, ומציין לשו"ת שואל ומשיב מהדו"ק ח"ג סקע"ט, וז"ל שם:

ה'  דף  מגילה  דבר פלא דמצא במס'  ני' הראני  ברא"ם  מו"ה מאיר  "אבל החריף 
וכתב רש"י דה"ה שאר  ולא מקדימין,  גבי הא דחשיב במשנה דת"ב מאחרין  ברש"י 
תעניות כגון י"ז בתמוז ועשרה בטבת, הרי דגם עשרה בטבת נדחה, ומהתימה שהב"י 

באותו סימן מביא דברי רש"י אלו ולא העיר שמבואר להיפך מדברי האבודרהם.

אך נראה לפע"ד דאין סתירה . . עפמ"ש בר"ה דף ח"י דבזמן שאין שלום ואין שמד 
רצו מתענים רצו אין מתענים, ולכך לא חשיב שם במשנה תמוז וטבת, וא"כ לפ"ז בימי 
רבי דתיקן המשנה אז ברצו תליא מלתא, וא"כ ניהו דבחורבן הראשון אז הוה בעצם 
היום הזה, אבל אח"כ בחורבן השני דכיון דאז ברצו תליא א"כ עכ"פ אינו שייך דוקא 
גרע שבת מאלו  יכולין לדחותה על לאחר שבת, דלא  היו  וממילא  בעצם היום הזה 
רצו לעקור כל התענית דהיו יכולין, ולכך שפיר היו מאחרין, ושם מיירי בזמן דאין 
שמד, הלכך לא נקט התנא רק ט"ב בלבד כמ"ש רש"י שם. אבל האידנא דקבלו כל 
התעניתים ושויא עלייהו חובה, וכמ"ש הרמב"ן והטור סי' תקנ"א, וא"כ עכשיו שפיר 
כתב האבודרהם דאם היה חל העשירי בשבת היו מחוייבין להתענות כיון דבחורבן 
שני לא היו בטבת שום דבר ואנו מתענין על הראשון וא"כ צריכים להתענות כמו שהיו 

מתענים אז בעצם היום הזה, וזה ברור כשמש".

כפי  בצומות  היינו  הצומות  בשאר  הוא  שכן  שאומר  רש"י  שדברי  דבריו  ותורף 
שהיו אז )בזמן המשנה(, דאז הצומות לא היו חובה אלא רשות דרצו מתענין רצו אין 
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מתענין, וכדאיתא בר"ה )יח, ב( שבזמן שיש שמד )ולפי גירסתנו – גזירת המלכות( 
אזי הצומות חובה, אך כשאין גזירת המלכות ואין שלום רצו מתענין ורצו אין מתענין. 
ובזמן כתיבת המשנה היה מצב של רצו מתענין רצו אין מתענין, כפי שרש"י כותב 
כאן ברש"י זה דמהאי טעמא נקיט התנא דוקא ת"ב ולא שאר צומות. ולכן כותב רש"י 
שעשרה בטבת נדחה מפני השבת, דהיינו דוקא בזמן שהתענית תלוי' ברצון, שמכיון 
שאם רצו יכולין לעקור התענית לגמרי, לכן יכולין גם לדחותו לאחר השבת, ולא שייך 

בזה מה שנאמר "בעצם היום הזה".

אך עכשיו קיבלו ישראל על עצמם את כל התעניות בתורת חובה וכלשון הטור10 
"והאידנא רצו ונהגו להתענות, לפיכך אסור לפרוץ גדר, וכ"ש בדורותינו, הלכך הכל 
חייבין להתענות מדברי קבלה ומתקנת נביאים, ומיהו כולם מותרים ברחיצה וסיכה 
ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה ואין צריך להפסיק בהם מבע"י חוץ מתשעה האב ואם 
דוחה שבת,  ולכן פסק האבודרהם שעשרה בטבת  לאחר השבת",  נדחין  חלו בשבת 
מכיון שעכשיו התענית הוא חיוב "מדברי קבלה ומתקנת נביאים", ולכן שייך בה מה 

שנאמר "בעצם היום הזה".

ו
קושית הב"ח על הטור ודבריו שמתענין בזה"ז מצד רצו

והנה מהשואל ומשיב מוכח שעכשיו אין התענית מצד רצו אלא כחיוב גמור מכיון 
חייבין  הכל  "הלכך  שאומר  מהטור  לכאורה  משמע  וכן  עצמם,  על  ישראל  שקיבלו 

להתענות מדברי קבלה ומתקנת נביאים".

והב"ח הקשה על הטור דלכאורה "לפי מ"ש דהכל חייבין להתענות מדברי קבלה 
נביאים  גרע תקנת  וכו' דלא  צומות אסורין ברחיצה  כל הארבעה  הנביאים  ומתקנת 
דדברי  ועוד  ]ואחרונות[  )ואחרות(  אמצעיות  בתעניות  ]חכמים[  )נביאים(  מגזירת 
הרמב"ן  בשם  הר"ן  וכמ"ש  וכו'  ברחיצה  אסור  הכפורים  וביום  תורה  כדברי  קבלה 
דמעיקר התקנה אסור ברחיצה וכו' בכל הארבעה הצומות", ומזה שלא נהגו בחומרות 
אלו בשאר תעניות חוץ מת"ב היינו מכיון "דהני ברצו תלו הרשות בידן, ומעיקרא רצו 
להתענות בלבד, והיינו בזמן שאין שמד ואין שלום כמו האידנא, דכיון דמן הדין תלו 
ברצו, לא רצו בשלשה צומות כי אם להתענות בלבד", והיאך אמר הטור דמה שחייבין 

להתענות היינו מדברי קבלה ותקנת נביאים?

ותירץ ד"צריך לפרש דמ"ש רבינו 'ומיהו כולם מותרים ברחיצה וכו'' לאו אדסמיך 
ליה קאי, אלא אמ"ש תחלה 'והאידנא רצו ונהגו להתענות לפיכך אסור לפרוץ גדר' 

10( הלכות תשעה באב סתק"נ.
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עליו קאי, ואמר 'ומיהו כולם מותרין ברחיצה וכו'', ודו"ק". היינו שבאמת התעניות 
האידנא הם משום רצו, ולכן מותרים ברחיצה וסיכה.

ולשון הטור "חייבין להתענות מדברי קבלה ומתקנת נביאים", מובנת ע"פ הגהת 
ר"פ בסמ"ק )מצוה צו אות ג( שאליו מצייין הב"ח שם, דהטעם שקיבלו ע"ע תעניות 
אלו כחובה )אף שמעיקר התקנה אם רצו אין מתענין( היינו "מפני שהם דברי קבלה", 
ועפ"ז מובן לשון הטור דאסור להתענות משום שקיבלו ע"ע דברי קבלה אלו ואסור 

לפרוץ גדר.

ועכ"פ מוכח מזה שחיוב הצומות בימינו בא בעיקר מצד ריצוי הציבור, ורק כאשר 
רצה הציבור וקיבלו עליהם נעשה "דברי קבלה ותקנת נביאים" אך לא תפס עם כל 

חומרותיו כפי שתקנו הנביאים, דלא כדברי השו"מ.

ז
עפ"ז יישוב הקושיות דלעיל

ולפי כל הנ"ל מיושבת שאלתנו דלעיל )ס"ג( שבאמת מצד תקנת הנביאים היה צום 
עשרה בטבת חמור כ"כ עד שידחה את השבת אך כעת שזה תלוי ברצון אינו דוחה את 
השבת אם מפני שלא קיבלו עליהם ישראל הכי )ע"ד שלא קיבלו עליהם את איסור 
סיכה וכדו'(, או מפני שכאשר גדר הצומות לא מוכרח "שרצו מתענין לא רצו לא" א"א 
שיהי' חומר הצום חזק כ"כ עד שידחה את השבת אף אם קיבלו עליהם ישראל בהכי,

אך מ"מ דעת האבודרהם נקבעת להלכה אך ורק בזמן שגדר הצומות כפי שתקנו 
הנביאים, אך בזמן הזה שאין גדר הצומות כך אין ההלכה שידחה הצום. ולפ"ז מובן 
מדוע בשו"ע לא כתב שנשתנה דין עשרה בטבת משאר הצומות, שהשו"ע פסק רק 

לזמן הרגיל שבו יש גדר "רצו מתענין רצו אין מתענין".

ומובן ג"כ מה שרש"י אומר שעשרה בטבת אין דוחה שבת, כי המדובר הוא במצב 
דרצו וכדברי השו"מ.

אלא שהרמב"ם חולק על דין זה, וכפי שכ"ק אדמו"ר שליט"א כותב בהערה הנ"ל 
"ובכל אופן צ"ע, דהרי ברור כתב הרמב"ם )הל' תעניות פ"ה ה"ה( – הובא בב"י שם: 
)ואאפ"ל  השבת  לאחר  אותו  דוחין  בשבת  להיות  שחל  הצומות  ימי  מארבעה  אחד 

דארבעה לאו דוקא – באם דין אחד מהם הוא היפך ממש"כ בתור פס"ד(".

ועפ"ז מובן מה שבכמה מקומות11 משמע מכ"ק אד"ש שהלכה כהאבודרהם, ובכמה 

11( לקו"ש חט"ו, שיחות עשרה בטבת תשל"ח, תשנ"ב שהובאו לעיל.
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מקומות12 משמע דאין הלכה כהאבודרהם, דאמנם בזמן שצום עשרה בטבת הוא חיוב 
הלכה כהאבודרהם, אך בזמן שאין הצום חיוב רוב הפוסקים חולקים על האבודרהם.

]ואולי אפשר לומר שגם מה שכתב הרמב"ם זה רק כפי שקבלו עליהם וכך ג"כ כתב 
המ"מ13 "ונהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות בהן וכו'. תלה רבינו ענינן במנהג לפי 
שנתבאר בגמרא שם שבזמן שיש שלום דהיינו לכשיבנה בהמ"ק הן לששון ולשמחה 
אין שלום ואין שמד ידוע על כל ישראל רצו מתענין רצו אין מתענין . . ועכשיו נהגו 

הכל להתענות כמ"ש רבינו והרי הן חובה על כל ישראל עד שיבנה בהמ"ק".

נפק"מ  יש  דלכאורה  ס"ב  לעיל  ששאלנו  מה  גם  לבאר  יש  דברינו,  נכונים  ואם 
שלישית בזמן שבין בית ראשון לבית שני, דהנה שם דן כ"ק אדמו"ר שליט"א במחלוקת 
הבתי  ב'  שבין  הזמן  אך  נפק"מ,  ב'  בזה  שיש  ואומר  לא  או  כהאבודרהם  הלכה  אי 
מקדשות אינו תלוי במחלוקת כי כולם מודים באופן כזה שהצום חיוב שהוא דוחה 

שבת, מכיון שאז היה חיוב גמור, ועצ"ע[.

ונהגו  רצו  "והאידנא  הטור, שאחר שאומר  לשון  דיוק  עפכהנ"ל  לבאר  יש  ואולי 
להתענות  חייבין  הכל  הלכך  בדורותינו,  וכ"ש  גדר,  לפרוץ  אסור  לפיכך  להתענות, 
ואח"כ מסייג את דבריו  בזמננו,  גדר הצומות  דזהו  נביאים",  ומתקנת  מדברי קבלה 
ברחיצה  מותרים  כולם  "ומיהו  חובה,  שהוא  תענית  של  החומרות  כל  בזמננו  שאין 
וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה ואין צריך להפסיק בהם מבע"י חוץ מתשעה 
האב", ובהמשך לזה אומר ש"אם חלו בשבת נדחין לאחר השבת" מכיון שדוקא עפ"ז 

אין )עשרה בטבת( דוחה שבת.

הפשוטה  כדיעה  האבודרהם  דעת  את  הביא  בשיחותיו  הרבי  למה  היטב  ומובן 
שבאמת כך הוא, אלא שהוא רק בזמן מסוים.

ויומתק יותר ע"פ ב' הטעמים דלעיל )ס"ד( בהסבר דין עשרה בטבת שחל בשבת, 
שאמנם הטעם הב' קיים גם בזמן שאין את כל תוקף הצומות, אך בטעם הא' חסר שהרי 
אין כ"כ צער של הצומות שהרי תלוי ברצו או בלא רצו, וממילא אין חומר כ"כ גם 

בצום עשרה בטבת עצמו ולא ידחה את השבת.

ויה"ר שתיכף ומיד נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ויהפכו ימי 
הצומות לששון ולשמחה במהרה בימינו.

13( הל' תעניות פ"ה ה"ה.12( לקו"ש חכ"ה הנ"ל.
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גדר ה'עבדות' של אליעזר*

הת' שלום טל

א
ג' השיטות בגדרו של אליעזר ומחלוקותיהם 

כ"ק  מביא  ואילך(   97 עמ'  ח"א  תשנ"ב  )סה"ש  ה'תשנ"ב1  שרה  חיי  ש"פ  בשיחת 
אדמו"ר מה"מ שליט"א )בהערה 18( ג' שיטות בגדרו של אליעזר עבד אברהם בעת 

שליחותו, והם:

זה לפני מתן  והיה  וגם שליח )הואיל  "י"ל בפשטות" שאליעזר היה גם עבד  )א( 
)ב(  שליחות,  מגדר  עשה  השידוך  ואת  כשליח(,  ישמש  שעבד  אפשרי  היה  תורה, 
אליעזר היה עבד של אברהם, אלא שאח"כ שחררו, אף לשיטה זו עשה את השידוך 
מגדר שליחות – שיטת ה"מנחה בלולה" והמהרי"א, )ג( אליעזר נשאר עבדו של אברהם 

כמקודם, ועשה את השידוך בתורת עבדות – שיטת ה"פנים יפות"2.

הנה בשיחתו זו מביא כ"ק אד"ש ענינים נוספים בהם תהיה מחלוקת בשיטות אלו 
כהשלכה מדבריהם כאן, והם:

א. אברהם שלח את אליעזר לקדש את יצחק: הנה ניתן לחלק בין השיטות, מחד – 
ה"מנחה בלולה" והמהרי"א, המבארים שאליעזר היה גם עבד וגם שליח )שלפני מ"ת 
הדבר התאפשר, כאמור( יסברו, שהיות ואברהם שיחררו, ועשהו שליח )דוקא(, ניתן 
בכ"ז  קידושין עושה שליח",  והגם ש"אין שליח  לומר שאברהם עשהו שליח לקדש. 
אברהם היה יכול למנותו לשליח, הואיל ודין זה הינו "רק לדעה א' ותקנה בעלמא", 

ממילא מובן כי ניתן לומר שאברהם שלח את אליעזר לקדש את יצחק.

אך לפי שיטות אלו הסוברות שהיה שליח, "צ"ע א"כ הוא אצל האבות לפני מתן 

*( לאור דברי כ"ק אד"ש בשיחת ש"פ חיי שרה 
אליעזר,  של  גדרו  גבי  מוגה(,  )בלתי  ה'תשנ"ב 
ש"בודאי יתפלפלו בזה עם מראה מקומות", מובא 
בהערות  המובאות  השיטות  בג'  בד"א  ביאור  כאן 

השיחה המוגהת, העוסקות בגדרו של אליעזר בעת 
שליחותו.

1( סה"ש תשנ"ב ח"א עמ' 97 ואילך.
2( ראה עוד בנסמן שם בשיחה בהערה 18.
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ששליח  ניתן  היה  מ"ת  לפני  אמנם  האם  כלומר   ,)16 בהערה  הק'  )כלשונו  תורה" 
קידושין יוכל למנות שליח אחר לבצע את שליחות הקידושין.

אברהם שהוא  "עבדו של  היה  הסוברת שאליעזר  יפות"  ה"פנים  שיטת   – מאידך 
כגופו )ולא כמו שליח( ומצד זה היה יכול לקדש רבקה", אברהם לא עשה את אליעזר 
שליח כלל, וכ"ש שאברהם לא עשהו "שליח קידושין" עבור יצחק, ואין כל קושי מדין 

האמור ש"אין שליח קידושין עושה שליח".

עשה  כיצד  תמוה,  דלכאורה  שליח,  להיות  אליעזר  את  שלח  אברהם  כאמור,  ב. 
כן, והרי אליעזר היה כנעני, מאוה"ע. והא דין הוא שענין השליחות שייכת בישראל 
)דוקא(, ולא בעבדים ואומות העולם3, וא"כ כיצד עשה כן אברהם לשלוח את אליעזר.

אלא שיש לבאר בזה בפשטות: לב' השיטות הסוברות שהיה שליח )אלא שזו סוברת 
 – והמהרי"א  בלולה"  גם עבדות, משא"כ שיטת ה"מנחה  "בפשטות" שהיה באליעזר 
שאליעזר נשתחרר לגמרי(, הנה, אליעזר היה שלוחו של אברהם, שי"ל ש"קודם מתן 

תורה היה שייך שליחות גם באוה"ע וע"י אוה"ע".

כ'שליח קידושין', הוא רק לאחר מ"ת,  )ואוה"ע(,  הטעם לכך שא"א למנות עבד 
תורת4 גיטין וקידושין, אך לפני מ"ת, כאשר עדיין אין תורת גיטין  מכיון שאז ישנה 
וקידושין, הרי עבד יכול להיעשות שליח לקידושין, מתאים לשיטה הסוברת "בפשטות" 

שהיה גם עבד וגם שליח.

בו  השייך  משוחרר'  כ'עבד  )ודינו  מעבדותו  אליעזר  את  שיחרר  שאברהם  או 
שליחות לכתחילה(, לכן יחשב כשאר אוה"ע היכול להיות שליח קידושין לפני מ"ת, 

מתאים לשיטת ה"מנחה בלולה" והמהרי"א ששוחרר מעבדותו לגמרי.

לעומת שתיהן, הנה שיטת ה"פנים יפות" היא, שאליעזר נשאר עבדו של אברהם, 

3( ראה גיטין כג, א.
המובא  ע"פ  לכאורה,  הוא,  בזה  הביאור   )4
דברי  )על   14 הע'  תנש"א  תצא  לפרשת  בלקו"ש 
הרמב"ם האומר, "אין ב"נ חייב על אשת חבירו עד 
כו' אחר שנבעלה לבעלה, אבל מאורסה או שנכנסה 
וזלה"ק:  עלי'"(,  חייבין  אין  נבעלה  ולא  לחופה 
שלכתחילה  דמשמע  עלי'",  חייבין  ש"אין  "ומ"ש 
אסור – י"ל שאין זה מפני שכבר חל עלי' שם אשת 
ה"ז כמו  כו'  דכיון שנכנסה לחופה  לפי  איש, אלא 
כו'  גזל  או  הונאה  ע"ד  וה"ז  להנשא,  התחייבות 
הגזל.  על  ד"ה  ובפרש"י שם  א  נז,  סנהדרין  )וראה 

רדב"ז להל' מלכים שם ה"ח(. ואכ"מ". עכלה"ק.

לכאורה מובן שישנה כאן "הונאה", אך אין מובן 
הביאור  בפשטות,  "גזל".  ענין  כאן  נוגע  מה  )כ"כ( 
בזה הוא, היות שבקידושין יש שני ענינים, )א( קנין 
שייך  אין  שבקידושין  האישות  דענין  אישות,  ו)ב( 
יש  ולכן  ב"נ,  אצל  שייך  הקנין  ענין  רק  ב"נ,  אצל 
מלקו"ש  להעיר   – "הונאה"  )גבי  גזל  של  גדר  בזה 
ח"ה שיחת שיחה ב' לפרשת ויצא בענין הונאה אצל 

ב"נ(.
גיטין  דתורת  כאן,  אף  לבאר  אפשר  עפ"ז, 
וקידושין לא היה לפני מ"ת, אמנם הענין דקידושין 

כקנין היה.
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של  כגופו"  ש"הוי  עבדות,  מגדר  כ"א  כלל,  שליחות  מתורת  השידוך  את  עשה  ולא 
האדון, שבטל אליו בתכלית, ופשוט שיכל לעשות את השידוך. 

הנה נראה לומר שישנם עוד כו"כ ענינים בהם ג' שיטות אלו חלוקות, כדלקמן.

ב
מהי השליחות הראשונה בתורה

– מהי השליחות הראשונה בתורה,  והנה, השלכה ראשונה ממחלוקתם כאן היא 
דנראה לומר, ששיטות אלו חלוקות בזה:

ויובן בהקדים, דבשיחת ש"פ תולדות התשמ"ח )סה"ש תשמ"ח ח"א עמ' 93 ואילך( 
מציין כ"ק אד"ש שליחות אחרת, באומרו שהיא השליחות הראשונה בתורה, ומדגיש 

שאין היא השליחות דאליעזר, וזלה"ק )בתרגום חפשי(:

"הפעם הראשונה בה מוזכר בתורה ענין השליחות הוא בסיום פרשתנו )בשיעור 
החומש של שבת( "וישלח יצחק את יעקב וילך". 

ואע"פ שגם לפנ"ז, בפרשת חיי שרה, מסופר, ובארוכה, אודות השליחות שאברהם 
אלא כשליח  לא  אליעזר  את  שלח  אבינו  אברהם  אבל   .  . אליעזר  את  שלח   אבינו 
כעבד . . עבד ושליח הם שני גדרים נפרדים: דגדר שליחות הוא – שהמשלח מעביר 
את הענין לשני, שהשני יעשה זאת עבורו . . משא"כ כאשר מצווים על עבד לעשות 
משהו, מכיון שהעבד הוא "כספו" של האדון )ולא מציאות לעצמו( – הרי האדון עצמו 

ממש עושה זאת". עכלה"ק.

ולכאורה, אינו מובן, הרי בשיחה דש"פ חיי שרה התשנ"ב הנ"ל ביאר כ"ק אד"ש 
בארוכה ש)א( שליחות אליעזר היא השליחות הראשונה בתורה, ו)ב( אשר שליח הוא 
בר דעת בפ"ע אך בטל למשלח. שמזה משמע שאכן שליחותו של אליעזר היתה באופן 

המבואר בשיחה שהי' בר דעת בפ"ע )והיה בטל למשלח(.

של  שהשליחות  מבאר  תשמ"ח,  תולדות  ש"פ  דבשיחת  אהדדי,  סתרי  דלכאורה 
אליעזר אינה השליחות הראשונה בתורה, כ"א "וישלח יצחק את יעקב", משא"כ בש"פ 
חיי שרה מוסבר שאליעזר השליח הראשון. בנוסף לכך, בשיחת דש"פ תולדות מבאר 
שעבד הוא אינו בר דעת בפ"ע, משא"כ בשיחת ש"פ חיי שרה הסביר שהיה בר דעת 

בפ"ע )והיה בטל כנ"ל(. וא"כ, דרוש ביאור ליישב ב' שיחות אלו.

אלא אפ"ל דניתן לחלק בין השיחות, ע"פ השיטות בגדרו של אליעזר – המובאים 
לעיל: )א( פירוש ה"מנחה בלולה" והמהרי"א שאליעזר היה עבדו של אברהם, אלא 
שאח"כ אברהם שיחררו לגמרי )ואמנם עשה את השידוך מתורת שליחות(; )ב( ביאור 
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ה"פנים יפות" שאליעזר היה באמת רק עבד )ולא קידש מתורת שליחות אלא הואיל 
והוי כגופו ע"כ יכל לקדש( – אין הדברים עומדים בסתירה כלל וכלל,

דניתן לומר בפשטות, שבשיחה דש"פ חיי שרה מבסס כ"ק אד"ש את דבריו )בעיקר( 
לפי שיטה הב' )והא'5( בשיחה שאליעזר היה שליח, שכן מוכח ג"כ מהמשך השיחה 
- "שאליעזר היה מסור לגמרי לאברהם )בהיותו עבדו( ולכן גם כששלחו לעשות את 

השידוך עבור יצחק – הוא היה בבחינת שליח שכל מציאותו היא מציאות המשלח". 

אך בשיחת ש"פ תולדות מבסס כ"ק אד"ש את דבריו לפי השיטה שאליעזר היה 
השליחות  ולכן  לאדונו,  עבד  פעולת  כ"א  שליחות  זו  היתה  ולא  אברהם,  של  עבדו 
כמו"כ  יעקב",  את  יצחק  "וישלח  כ"א  דאליעזר  השליחות  אינה  בתורה  הראשונה 

אליעזר לא בר דעת כ"א עבד – שיטת ה"פנים יפות", ואתי שפיר.

ג
למי נתן אברהם את כל רכושו

הנה, נראה לומר, שג' שיטות אלו בגדרו של אליעזר חולקים גם למי אברהם נתן 
את כל רכושו – דהנה כתיב )בראשית כד, י( "ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו 
וילך וכל טוב אדוניו בידו", ופירש רש"י )ד"ה "וכל טוב אדוניו בידו"( "שטר מתנה 

כתב ליצחק על כל נכסיו כדי שיקפצו לשלוח לו ביתם".

חופשי(:  )בתרגום  וז"ל  ה'תש"ל(  שרה  חיי  ש"פ  )בשיחת  אד"ש  כ"ק  בזה  מבאר 
"לכאורה פשטות הכתוב משמע "בידו" של אליעזר, וכיון שכן מנין לרש"י שהיה זה 
מתנה ליצחק. ואם כי לפי זה לכאורה אינו מבואר לשם מה עשה אברהם כן שהרי אין 
זה מועיל בשביל "שיקפצו לשלוח לו ביתם", י"ל )בדוחק קצת( שדי בזה שאליעזר 
וי"ל  אברהם(.  לו  מסרם  כן  מנת  על  )כי  הנכסים  כל  את  ימסור  שהוא  להם  יאמר 
שהמשמעות היא מתוך הכתוב עצמו, "וכל טוב אדוניו בידו" ואם אברהם נתן לאליעזר 
את כל נכסיו, הרי שחרר אותו מן העבדות )פאה ג, ח(, ושוב אינו "אדוניו", עכלה"ק.

הנה מבואר כאן דמכיון שכתוב "אדוניו" מוכח שלא נתן את כל רכושו לאליעזר, 
כי אם ליצחק, שהרי אם היה נותן זאת לאליעזר לא הו"ל לכתוב "אדוניו", שהרי לא 

ההנחה  הא',  לשיטה  אף  כן  לומר  ניתן   )5
הפשוטה שאליעזר היה גם שליח וגם עבד )שלפני 
לשליח(.  עבד  גם  למנות  היה  אפשר  תורה  מתן 
"שאליעזר  המצוטטים  אד"ש  כ"ק  לדברי  מתאים 
היה מסור לגמרי לאברהם )בהיותו עבדו( ולכן גם 
הוא   – יצחק  עבור  השידוך  את  לעשות  כששלחו 

מציאות  היא  מציאותו  שכל  שליח  בבחינת  היה 
המשלח", שניתן לומר שגם "כששלחו לעשות את 
השידוך עבור יצחק" היה עבד. ובפרט שהיא סברת 
ודאי שמתאים עם  לומר  ניתן  כן  כ"ק אד"ש, שעל 

המבואר בשיחה.
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שיחרר את אליעזר מעבדותו )כפי שרש"י אכן מבאר(. הנה ביאור זה מתאים עם ב' 
השיטות הסוברות שאליעזר נשאר עבד, ולשיטתם אברהם נתן את רכושו ליצחק.

אפשר  אליעזר  את  שיחרר  שאברהם  והמהרי"א  בלולה"  ה"מנחה  ביאור  לפי  אך 
שוחרר  ובכך  ליצחק,  שיביא  לאליעזר  רכושו  כל  את  נתן  שאברהם  בפשטות  לומר 

מעבדותו.

בהמשך לזה, הנה בשיחת ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב מביא כ"ק אד"ש ב' שיטות באופן 
בעלותו של אליעזר על השטר מתנה:

העבד  "ויקח  שכתוב  ממה  גם  מובן  שליח(  הי'  )שאליעזר  זה  שדבר  לומר,  "ויש 
בידו", כפי שהמפרשים מבארים,  וכל טוב אדוניו  וילך  גמלים מגמלי אדוניו  עשרה 
שאליעזר החזיק ברשותו )"בידו"( "כל טוב אדוניו", והי' יכול לעשות בזה כרצונו )ולא 
נזקק לנתינת רשות על כך(, כפי שנאמר קודם לכן "המושל בכל אשר לו". ]ואפילו 
לפי הפירוש )המובא ברש"י(, ש"שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו, כדי שיקפצו 
לשלוח לו בתם" - הרי אברהם מסר את שטר המתנה לרשותו של אליעזר, באופן שיש 

לו הכח לקרעו וכיו"ב, כך ש"כל אשר לו" )של אברהם( הי' ברשות אליעזר[".

כל  את  לאליעזר  נתן  שאברהם  המפרשים  שיטת  )א(   – שיטות  ב'  משמע  מכאן 
רכושו, ואליעזר הוא שהעביר ליצחק את רכושו של אברהם, ולכן עד שהרכוש הגיע 

בפועל לידיו של יצחק, אליעזר יכל לעשות בזה כרצונו.

שכשיטה זו מוכח גם מדברי כ"ק אד"ש )שיחו"ק דפרשת חיי שרה( שמקשה שם, 
היאך הפקיר אברהם את כל רכושו, וממשיך שם, וזלה"ק: "ועיקר הקושיא היא )לא כל 
כך בנוגע ליצחק, אלא בעיקר( בנוגע לאליעזר, שהרי לאחרי מסירת השטר לאליעזר, 

נמצא, שכל נכסיו של אברהם היו ברשותו, ותחת בעלותו של אליעזר!

שכן, לאחרי מסירת השטר לא יכול הי' אברהם אבינו לבטל את השטר בפשטות, 
שהרי אינו ברשותו; ולבטלו ע"י מסירת מודעה, אין זה ענין רצוי כ"כ כדאיתא בהלכה 
)כי עי"ז יכולים להיווצר כמה וכמה מכשולים(, ואם כן נמצא, שבשעת מעשה נעשה 
אליעזר העבד בעה"ב על כל הנכסים, ועד שהי' יכול למסור את השטר לאחר, ולא 
]ואף  וכו'.  היו צריכים לטעון טענות  ליצחק, שאז בכדי להחזיר את הממון לבעליו 
שמובן בפשטות, שאליעזר עבד אברהם לא הי' עושה דבר כזה, הרי עכ"פ היה בכחו 

לעשות בכל נכסי אברהם כרצונו![", עכלה"ק.

מכאן מוכח בבירור, שבעת השליחות לא רק שכל רכושו של אברהם היה ברשותו 
של אליעזר )שאז היה אפשר לומר שגם אליעזר עצמו היווה חלק מנכסיו של אברהם, 
מזו,  יתירה  אלא  וכיו"ב(,  לקרעו  כרצונו,  ברכוש  להשתמש  הרשות  לו  שהיתה  רק 

הרכוש היה גם בבעלותו, שיכל לעשות בו כרצונו!
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עפ"ז מוכרחים לומר דזהו ההסבר לשיטת ה"מנחה בלולה" והמהרי"א, שאברהם 
שיחרר את אליעזר. ע"כ שפיר טפי עובדת יכולתו )באותו הזמן שהיה הבעלים על כל 

רכושו של אברהם( לעשות בזה כרצונו ממש.

)ב( שיטת רש"י, שאברהם נתן לאליעזר שטר האומר שאליעזר הינו רק אפוטרופוס 
על כל נכסי אברהם, אבל לא יכל לעשות בזה כרצונו )שלכן יכל אליעזר רק לקרוע 
היו  השטר  בלעדי  דאף  מזה,  יותר  לכך  משמעות  היתה  לא  אך  וכיו"ב,  השטר  את 
)כ"ה אף  יפות"  ודאי ששייך ליצחק(, צריכים לומר שכן ס"ל שיטת ה"פנים  יודעים 
לגבי ההנחה הפשוטה של כ"ק אד"ש(, שאברהם לא שיחרר את אליעזר, לכן רק כתב 
שטר מתנה ליצחק שהביאו לאליעזר בתור אפוטרופוס ליצחק בלבד, ע"מ שבתואל 

ומשפחתו "יקפצו לשלוח לו בתם".

ד
הסברא לומר שאליעזר הי' שדכן, התירוץ על זה והקושיא מהסברא הג'

ויל"ע עוד בשיחת ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב, דלכאורה במהלך אריכות השיחה אין 
מובן – לב' השיטות הסוברות שהיה שליח – מהו הביאור לסברא )המופיעה בהערה 

28( ששליחות היא מעין דביקות, וכדלהלן:

בשיחה חוקר כ"ק אד"ש )ס"ג( בגדר שליחותו של אליעזר האם הי' בגדר שליח 
או שדכן:

מחד גיסא, ישנה סברא לומר שאליעזר היה שדכן ולא שליח )שהוא כמו המשלח 
ממש(, כדמשמע מהא דאליעזר "היה מחזר למצוא עילה שיאמר לו לאברהם לפנות 
אליו להשיאו בתו, אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך". 
ובפרט, שבסיפור הדברים מודגשת באריכות כיצד אליעזר עצמו היה צריך להשתדל 
כדי למצוא את השידוך המתאים ליצחק: אליעזר עצמו היה צריך להתפלל בעצמו 
לה', ולברר בעצמו, לעשות סימן על זה, שהרי אברהם לא פירט לו איזו אישה עליו 
לקדש )כ"א הודיעו באופן כללי ש"לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני" )בראשית כד, 

ג((. ממילא ישנו מקום שיערב בזה חשבונות של שיקול דעת.

אמנם, מאידך גיסא, אפשר לומר שאליעזר היה שליח. הרי אליעזר היה "זקן ביתו 
ומושל בכל אשר לו", שגם את כל פרטי השליחות ביצע כרצונו של אדונו אברהם, 
הספורנו  הפשט,  )כ"ה  כן  עשה  ואליעזר  רצונו,  שיקיים  השביעו  שאברהם  ובפרט 
והרשב"ם מציינים זאת בפירוש - שאליעזר נשבע על כל פרטי התנאים שדרש אברהם(, 

שמכך מסתבר לומר שאברהם עשהו שליח לקדש את רבקה.

ומסיק בשיחה )ס"ה( שאליעזר היה שליח ולא שדכן לקדש את רבקה, ומה שהיה 
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בר דעת וכו', מבאר )ס"ז( שבשליח יש ב' גדרים )א( בר דעת בפני עצמו, ו)ב( שהוא 
מ"מ,  לגמרי למשלח,  בטל  היה  מובן שלמרות שאליעזר  עפ"ז  לגמרי למשלח.  בטל 
שיתערבו  שייך  וא"כ  אברהם,  למשלחו  קשר  ללא  בפ"ע,  דעת  בר  גם  היה  אליעזר 
בשליחות חשבונות ושיקולים )אף ייתכן שחלק מהשיקולים יהיו אישיים, כמו שהיה 

בפועל, שחיזר אחר התחתנות עם בית אברהם(, ואי"ז סותר לכך שהיה שליח.

ולכאורה, אינו מובן, אמנם ב' הסברות המובאות בגוף השיחה לגבי היות אליעזר 
שדכן, )א( שאליעזר הכניס את רצונותיו האישיים כביכול – בכך שחיזר למצוא עילה 
שיאמר לאברהם להשיא את בתו עם יצחק, )ב( שהשתדל בעצמו ועשה דברים בכחות 
גדרים  ב'  יש  שבשליח  השיחה,  בסוף  המבואר  ע"פ  עליהם  התשובה  מובנת  עצמו, 
כנ"ל, מחד מציאות לעצמו, ומאידך בטל לגמרי למשלח. וא"כ פשוט שאליעזר היה 
גם מציאות לעצמו עם חשבונות אישיים ושעשה דברים בכחות עצמו, ועכ"ז היה ג"כ 

בטל למשלח;

אך לפי הסברא שמביא כ"ק אד"ש בהערה 28 בשיחה, ומפורשת יותר בהנחה בלתי 
מוגה דפרשה זו, שאברהם אמר לאליעזר על רצונו שבתו תינשא ליצחק ש"בני ברוך 
ואתה ארור ואין ארור מדבק בברוך", "ששם מדובר בנוגע לדבקות ד"ודבק באשתו 
והיו לבשר אחד – עד"ז הוא גם בנוגע להיותו שליח לקדש . . ולכן לא עשהו שליח 
לקידושין, אלא שדכן בלבד", והיינו שאברהם לא רצה של"ארור" יהיה חלק בנישואין 
)דהמשלח(  "כמותו  נעשה  שהרי  זו,  לדבקות  בדומה  היא  שליחות  שהרי  ד"ברוך", 
ממש". והנה לפי ביאור כ"ק אד"ש בשיחה של ב' גדרים בשליח, הרי לא מתרצים על 

זה כלל?

ה
הביאור על הסברא שלא רצה לידבק בארור

אך יובן זה בהקדים הטעם מדוע אליעזר נקרא ארור: דהנה אליעזר היה כנעני, 
ולכן חלה עליו קללת נח לבנו חם "ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו", שלכך התכוון 

אברהם באומרו "אתה ארור".

הנה יש לחקור בגדר קללה זו דנח, דאפ"ל שהקללה שכנען ארור היא מאחר היותו 
עבד )"עבד עבדים יהיה לאחיו"(, או אפ"ל שהקללה מורכבת משני פרטים שונים, ואין 
)כ"כ( שייכות ביניהם, היינו שהקללה שהוא יהי' ארור אינה כתוצאה מכך שכנען יהי' 

עבד, אלא קללה בפ"ע )שהוא ")א( ארור . . )ב( עבד עבדים"(.

ויש לומר שאלו הם סברות המחלוקת של ב' משיטות הנ"ל, א. שאברהם שיחרר 
לגמרי את אליעזר מעבדותו, ב. שאליעזר היה גם עבד וגם שליח
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– אמנם כ"ז אינו לפי השיטה שס"ל שאליעזר עשה את השידוך רק מגדר עבדות, 
דהא לשיטתם לא קשיא מידי כלל, דהא באמת לא נדבק בברוך, כי לא היה זה מגדר 
שליח שהוא כמותו דהמשלח, כי אם רק מגדר עבדות, כפי העמדתנו לעיל את השיחה 

)ס"א(, שהשיחה דש"פ חיי שרה אינה מבוססת על שיטה זו –

הנה לפי השיטה שאליעזר שוחרר מעבדותו לגמרי, י"ל שס"ל שהקללה "ארור" 
הרי היא כתוצאה מפני היותו עבד, ולכן הוא נקרא "ארור", אך כאשר אליעזר שוחרר 
לגמרי מעבדותו, פקעה ממנו מאליו הקללה "ארור". עפ"ז מובן, מדוע יכל אליעזר 

להיות שלוחו של אברהם, מפני שכבר אינו ארור.

שימש  זה  עם  ויחד  עבד  נשאר  שאליעזר  הב',  השיטה  לפי  עיון  צריך  עדיין  אך 
זו, כיצד דבק אליעזר באברהם כ"שליח", שזוהי דבקות שמאחדת  כשליח, דלשיטה 
לחלוטין )כמפורש בהערה 28(, והרי הוא ארור. אלא שי"ל שסוברים שאינו ארור, הגם 

שממשיך להיות עבד.

אך הנה י"ל, דאף לשיטה זו ס"ל דזה שהיה ארור קשור בעבדותו, ויובן בהקדים: 
ואפרים  235( מקשה כ"ק אד"ש היאך מנשה  )עמ'  ויחי  בלקו"ש ח"כ שיחה לפרשת 
נשאו את מיטתו של יעקב )כשנפטר(, והא יעקב ציווה את בניו "אל ישא את מיטתי 
לא איש מצרי ולא אחד מבניהם שהם מבנות כנען", והרי מנשה ואפרים היו בני אסנת6. 

ומבאר כ"ק אד"ש שמכיון שעל מנשה ואפרים נאמר "מנשה ואפרים יהיו תחתיהם" 
– של יוסף ולוי, הרי מובן שהינם שלוחים של לוי ויוסף )וה"ה כמוהם ממש(, ממילא 
התקיים הפסוק "וישאו אותו בניו", ובעצם נשיאתם את הארון מתייחסת למשלחים, 
ש"שלוחו של אדם כמותו". ממילא מובן, שנשיאת ארונו של יעקב לא היתה על ידם 

של מנשה ואפרים, אלא שלוחי בניו של יעקב יוסף ולוי נשאוהו.

עפכ"ז אפ"ל גם בנדו"ד, הקללה ד"ארור" אינה קשורה עם העבדות, שכאשר אליעזר 
שהשליחות  הרי  לגמרי,  דהמשלח  כמותו  נהיה  הוא  הנה  אברהם,  של  שלוחו  נהיה 
פועלת שלא נחשב הדבר כאילו אליעזר נשלח, כי אם אברהם בעצמו )כביכול( עושה 

את השליחות.

מנשה  איך  היא,  זו  דקושיא  נראה  לכאורה,   )6
בת  אסנת  בני  הם  הרי  הארון,  את  נשאו  ואפרים 
פוטיפר – איש מצרי, והרי יעקב ביקש שלא יישא 
היא מכורח  כלומר הקושיא  איש מצרי.  ארונו  את 
היותם מצריים, ולא כנעניים. אך נראה דאאפ"ל כן, 
ביקש  שיעקב  כך  על  היא  ההדגשה  בשיחה  שהרי 
כנען,  מבנות  שהם  בניו  בני  אותו  יישאוהו  שלא 

כלומר שהוא מכורח היותם כנעניים.

פ'  )פר"א  המדרש  ע"פ  זאת  לבאר  שיש  אלא 
לח( שאסנת לא הייתה בתו של פוטיפר, כי אם בתו 
אומצה  שלאח"ז  אלא  דינה,  לו  שילדה  שכם,  של 
)אם  דינה  שהיות  לומר,  ניתן  שעפ"ז  פוטיפר.  ע"י 
בלקו"ש  בארוכה  )ראה  לכנענית  נחשבת  אסנת( 
הם  הרי  אסנת,  של  בניה  לכן  ויגש(,  פרשת  ח"ה 
ג"כ כנעניים, וא"כ, אינו מובן, היאך נשאו את ארון 

יעקב, כבפנים.
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עפ"ז מובן היטב, מדוע כשמגיע אליעזר ללבן הוא אומר לו "בוא ברוך ה'", מפני 
שכבר יצא מכלל ארור )אף שלא מצ"ע, שהרי נשאר עבד( בשעה שנהיה שלוחו של 
אברהם7. כלומר, "שלוחו של אדם כמותו" אינו מבטא מציאות הדבוקה עם המשלח 
בתכלית, אלא נחשב הדבר שהמשלח עצמו הולך ומבצע את השליחות. וכ"ה בנדו"ד, 

מכיון שאליעזר נשלח ע"י אברהם, הרי מציאותו אינה נחשבת למציאות כלל.

כמו"כ מצינו בזהר )ח"ג קנח, א(: "תא חזי אליעזר עבד אברהם מבני כנען הוה . . 
ובגין דהוי שליחא מהימנא מה כתיב ביה, בא ברוך ה', ברוך ה' ממש". כלומר, שמצד 

שירותו את אברהם נשתנה גדרו ומהותו, ומוגדר כ"ברוך הוי".

ו
שיטת וסברת ה"פנים יפות" בהנ"ל

אמנם )כנ"ל(, כ"ז נתבאר רק לפי השיטות דס"ל שאליעזר פעל את השידוך מגדר 
שליחות - או שהיה רק שליח או שהיה גם עבד )בנוסף לעובדת שליחותו(, אך לפי 
שיטת ה"פנים יפות" דס"ל שאליעזר היה רק עבד ועשה זאת רק מתורת עבדות אינו 
צריך לכ"ז, שהרי אליעזר הינו "ארור", ואין לו להידבק בברוך, שנוסף לזה גם לא היה 

שליח שיכול להיות "כמותו )דהמשלח(".

אמנם יש לבאר, דודאי אף לשיטת ה"פנים יפות" קשה ביותר, דאין לומר ששיטה 
אליעזר  גבי  שנכתב  מקומות  ריבוי  מצינו  שהרי  "ארור",  נחשב  שאליעזר  סבורה  זו 
"ברוך", הנה בב"ר )ס, ט(, "אליעזר . . יצא מכלל ארור לכלל ברוך", ומקרא מפורש 
הוא שלבן קוראהו "ברוך ה'", ובזהר מוסיף הדגשה יתירה – "ממש". ויתירה מכהנ"ל, 
שהרי ה"פנים יפות" )בראשית כד( מתייחס לאליעזר כ"ברוך" בענין אחר, וז"ל: "כיון 
לכן,  לזה.  ישנם מקורות רבים  אי לא כתב הכי  ואף  ה'".  ואמר ברוך  קול  שיצא בת 

מוכרחים לומר שס"ל דאליעזר הינו "ברוך".

ועפ"ז – שיטה זו ס"ל שהקללה מורכבת משני פרטים שונים, ואין שייכות ביניהם, 
היינו שהקללה שהוא יהי' ארור אינה כתוצאה מכך שכנען יהי' עבד, אלא קללה בפ"ע 
)שהוא ")א( ארור . . )ב( עבד עבדים"(, ולכן היות ופסקה לגביו קללת נח "ארור", הגם 

שנשאר עבד לא חלה עליו קללה זו.

וי"ל בפשטות, שהביאור בזה הוא, שמשום דהוא עבד נאמן הרי זה נחשב ד"הוי 
כגופו" של האדון, שבטל בתכלית אל האדון, שאף אם אינו רוצה בעבדותו, לא ניתנת 
לו הבחירה ע"כ, ובפרט שהוא עבד נאמן, ועוד עבד נאמן כאליעזר, שהיה "זקן ביתו 

7( אסמכתא לדבר ראה בב"ר )ס, ט(, "א"ר יוסי בר' דוסא כנען הוא אליעזר, וע"י ששירת אותו צדיק 
באמונה יצא מכלל ארור לכלל ברוך".
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מושל בכל אשר לו", "שמושל בתורת רבו" )וראה לקמן(. וא"כ פשוט, דלא שייך כלל 
לשליח,  עבד  בין  אד"ש  כ"ק  השוואת  לאור  ובפרט,  מאברהם.  נפרד  יהיה  שאליעזר 
שאין נראה חילוק ביניהם, עפ"ז מובן שישנו איחוד בלאו הכי. והיות שישנו כאן כזה 

איחוד, נפקעת ממנו מאליו קללה זו ד"ארור".

ז
הביאור לכך שאברהם אינו רוצה להידבק באליעזר אף שהוא ברוך

ע"פ המבואר לעיל, שאליעזר פקעה ממנו הקללה "ארור", והוא נהיה ברוך )בין 
אם ע"י שנשתחרר מעבדותו, או ע"י שנהיה )גם( שלוחו של אברהם, ו"הוי כגופו", או 
משום היותו "עבד נאמן"(, כמפורש בכמה דוכתין, כמצוטט לעיל מהזהר )ח"ג קנח, 
א(, "בגין דהוי שליחא מהימנא מה כתיב ביה, בא ברוך ה', ברוך ה' ממש"; א"כ, אין 
מובן: מדוע אברהם אמר לאליעזר – ברצותו שבתו תשתדך עם אליעזר – "בני ברוך 
ואתה ארור ואין ארור מדבק בברוך", הרי כבר פקעה ממנו הקללה ד"ארור", שיצא 

מכלל "ארור" לכלל "ברוך ה'"?

אמנם ניתן היה לבאר שאליעזר לבדו יצא מכלל "ארור", ואילו בתו של אליעזר – 
שכפי הנראה נולדה בהיותו עבד – אברהם הותירה בעבדותה. או שאף אם היא בתו 
מלפני עבדותו, הרי היא לא שירתה את אברהם, ממילא מובן, כי היות ולא היה בה 

פעולת "שליחא מהימנא", נשארה בגדר "ארור" בקללתו של נח.

אך עפ"ז אין מובן, מדוע אמר אברהם לאליעזר, "בני ברוך ואתה ארור". כלומר, 
אין  ארור  אתה  היות  שמחמת  היא,  דבריו  שמשמעות  בי,  לדבוק  תוכל  לא  מחמתך 

אפשרות כלל שבתך תתחתן עם בני, ולא משמע )כ"כ( שזהו מחמת חסרון בבתו.

ללכת  האשה  תאבה  לא  שאם  לאליעזר,  אברהם  אמר  מדוע  מובן8,  אינו  ביותר 
אחריו, אזי יקח לבנו יצחק "אשה מבנות ענר אשכול וממרא", הרי גם "ענר אשכול 
הרי חלה  לדבוק,  יצחק"  "בני  יוכל  כן  בהם  כנען, מדוע  מבני  היו אמוריים  וממרא" 

עליהם קללת נח "ארור כנען", ומפרשים הנ"ל ביארו באופנים שונים?

ארור",  "אתה  אליעזר  עם  בדברו  אברהם  מדגיש  מדוע  מובן,  אין  לכך  בנוסף 
מבנות לבני  אשה  תקח  "לא  לו  אמר  שכאשר  מעצמו,  זאת  הבין  כבר  אליעזר   הרי 
הכנעני . . כי אל ארצי ואל מולדתי תלך", הרי אליעזר ודאי יבין בשכלו שהיות והוא 

כנעני לא ישתדך עמו אברהם, וא"כ, מדוע מדגיש אברהם "אתה ארור".

8( כקושיית המפרשים על רש"י )בראשית כד, 
זקנים'  'דעת  ראה  אמנם  ועוד.  שפ"ח,  רא"ם,  ח( 
)שם( שעפ"ז נוקט שלא היו "ענר אשכול וממרא" 

קושי,  בזו  אין  הרמב"ן  לשיטת  אמנם  כנעניים. 
עיי"ש.
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אלא שיש לבאר הדגשת אברהם זאת ע"פ דברי ה"פנים יפות" )שסברתו זו יכולה 
עה"פ  לעיל(,  כמבואר  "ברוך",  נחשב  אליעזר  הדעות  דלכל  השיטות,  לכל  להתאים 
"אלי לא תאבה האשה ללכת", )בראשית כד(, וז"ל: "היינו שחשב אליעזר כיון שטעמו 
של אברהם שאין ארור מדבק בברוך וכיון שיצא בת קול ואמר ברוך ה' היינו דסבר 

אליעזר דאם לא ימצא אשה ממשפחתו יקח את בתו"9, עכ"ל.

שעפ"ז מובן בפשטות, אברהם מדגיש לאליעזר שהינו ארור ואינו יכול לדבק בו, 
ליצחק, בשביל שבתו תתחתן  יתרשל בשליחותו לחפש אשה  רק ע"מ שאליעזר לא 
שיקח  אחריך"  ללכת  האשה  תאבה  לא  שב"אם  אברהם  דברי  יובנו  עפ"ז  יצחק.  עם 
)בתו  וממרא לבין  בין ענר אשכול  אין הפרש  וממרא", שאמנם  "ענר אשכול  מבנות 
של( אליעזר )ואמנם, אדרבה, אילולא בנות ארצו ומולדתו של אברהם, מסתבר לומר 
יתרשל  שאליעזר  רצה  שלא  אלא  אליעזר(,  של  בתו  את  דוקא  לקחת  טפי  דעדיפא 

בשליחותו, מפני שיקוליו וחשבונותיו האישיים, ע"כ אמר לו כן, ואתי שפיר.

ח
ממ"נ בין את"ל שהיה עבד ובין את"ל שהיה משוחרר

את"ל  אף  עבד,  היה  הסוברות שאליעזר  ב' השיטות  לפי  להבין,  צריך  עדיין  אך 
שליחות  מגדר  ששלחו  לומר  שתמצי  או  עבדות  מגדר  אליעזר  את  אברהם  ששלח 
רק שהיה גם עבד, יוקשה ביותר מה ששלח אברהם את אליעזר )ששם "עבד" עליו( 
להשיא לבנו אשה, והלא יוליך את האשה עם העבד, והא ידוע ד"עבדים חשודים על 

העריות", וא"כ היאך שלח אברהם עבד לפעול שידוך זה10.

מבואר  הרי  לאברהם  עבד  נשאר  שאליעזר  אלו  לשיטות  הרי  להקשות,  יש  עוד 
שאברהם הקנה ליצחק בשטר מתנה את כל אשר לו שהרי זה כולל בפשטות גם את 
אליעזר עצמו בכלל הנכסים, ובלשון כ"ק אד"ש: "כשם שנתינת כל אשר לו צריכה 
להיות מוחלטת, בלי שום פרט מחוץ לזה, כך מובן גם בנוגע לאליעזר )ובפרט שגם 
דהמשלח",  כמותו  להיות  צריכה   .  . מציאותו  שכל  לו"(,  אשר  מ"כל  חלק  היה  הוא 
עכלה"ק. וא"כ אליעזר הינו כבר חלק מרכושו של יצחק, ומדוע אומר שאברהם הוא 
"עבד  אברהם"  אדוני  אלקי  ה'  ברוך  "ויאמר  אברהם"  אדוני  עם  חסד  "ועשה  אדונו 

אברהם אנכי".

לעיל,  בדברינו  ההכרח  מובן  כאן  מדבריו   )9
שס"ל דארור אינו משום עבדות, כ"א קללה בפ"ע. 
משום, דאל"כ, מדוע תירץ באופן כזה דחוק, שלא 
יכל לומר לו  רצה שיתרשל בחיפוש השידוך, הרי 
אלא  א'.  ענין  זהו  כי  עבדותו,  משום  ארור,  דהוא 

ארור  אינו  דס"ל שהוא  הוא,  דודאי  ראיה,  שמכאן 
משום עבדותו, וההסבר בזה כמבואר בפנים.

10( שאלה זו מובאת בקצת מהמפרשים באופן 
אחר.
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אף את"ל שאמנם  יוקשה,  ג"כ  והמהרי"א  בלולה"  ה"מנחה  גיסא, לשיטת  לאידך 
שלח אברהם את אליעזר רק מגדר שליח )ולא היה עבדו כלל, מחמת ששחררו(, א"כ, 
מדוע אליעזר עצמו אומר )בשעה שמגיע אל ביתו של בתואל( "עבד אברהם אנכי". 
מעבדותו,  ששוחרר  ולא  עבד,  הינו  שאליעזר  פעמים  כו"כ  מדגישה  התורה  כמו"כ 
כגון, "וישם העבד", "ויקח העבד", "וירץ העבד", וכהנה רבות. לכאורה, הרי זה סותר 

לחלוטין את שיטתם, שאליעזר לא היה עבד כלל, שאברהם שחררו מהעבדות.

ט
הביאור איך היה אליעזר גם מציאות לעצמו ומצד שני גם בטל למשלח

עוד צריך להבין, דהנה בהמשך השיחה דש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב )ס"ז( מבאר כ"ק 
אד"ש שאליעזר בשליחותו פעל יחוד מ"ה וב"ן, והנה בכדי לפעול יחוד זה צריכים 
עם  ותתאחד  תתבטל  זו  ושמציאות  )ב"ן(  בפ"ע  מציאות  "שיהיה  ענינים:  ב'  להיות 
המשלח )מ"ה( שזהו ענינו של שליח", והיות שאליעזר היה שליח לקידושין צריך לומר 

שהיו אצלו ב' ענינים אלו, אותם אמור לפעול בקידושין אלו.

דין  רק  היה  שבאליעזר  השני,  הביאור  עם  רק  מתאים  זה  ביאור  לכאורה  הנה, 
שליחות )היות ושוחרר מעבדותו(, וא"כ יש בו ב' ענינים אלו, אך לפי ההסברים שהיה 
שליח  וגם  עבד  שהיה  הראשון  הביאור  לפי  הן  מסוימת(,  במידה  )עכ"פ,  עבדות  בו 
והן לפי הביאור השלישי שיכל לקדש את רבקה  זה לפני מתן תורה(,  והיה  )הואיל 
בגלל שהיה עבד של אברהם )ולא מדין שליחות כלל(, הרי העבד בטל לגמרי לאדון, 
ולא שייך לומר לגביו שהוא מציאות נפרדת מהמשלח ובר דעת בפ"ע. א"כ, איך ב' 
השיטות דס"ל שהיה )גם( עבד, יתאימו עם מסקנת כ"ק אד"ש שאליעזר היה בר דעת. 
ובפרט, לאור האמור לעיל, שכ"ק אד"ש בשיחתו בש"פ חיי שרה, מבסס את דבריו על 

השיטות שהיה בו דוקא גדר עבדות?

וי"ל בביאור הענין, הנה בסה"מ תרס"ו )ד"ה "ומקנה רב" עמ' שח ואילך( מבאר 
נאמן', שהוא העובד את אדונו  'עבד  נ"ע את ההגדרה של  )מהורש"ב(  כ"ק אדמו"ר 
שהחליט  משום  דוקא",  ושמחה  ותענוג  מאהבה  "שעבודתו  ובמסירות,  בנאמנות 
מרצונו להשתעבד לאדונו, "מצד גודל אהבתו והתקשרותו בלו"נ לאדונו, וההתקשרות 
ואהבתו אינו מצד שהוא ממהותו ועצמו מפני שמכיר מעלת האדון, משו"ז נתקשר 
אליו באהבה וחיבה יתירה, ומשו"ז שיעבד עצמו וגופו לשרתו בשירות השייך לכבוד 
האדון ולמזונו ושולחנו והנהגת ביתו, והאדון ג"כ סומך עליו, ומאמין לו, ומוסר לו 

הכל, דכל אשר להאדון ברכושו בכלי כסף וזהב וכל הון ביתו, נותן לידו".

באדון  רוממות  גורם  לאדונו(  עובד  )שמרצונו  כזה  עבד  שלפעמים  שם,  ומוסיף 
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שיתגדל, באופן שאפי' האדון בעצמו לא היה מגיע לזה אילולא העבד הנאמן, וכלשונו 
הק' "שיש מעבד כזה ברכה מרובה בבית האדון בכפלי כפליים".

אליעזר  "כמו  אלו  דבריו  להמחשת  בדוגמא  נוקט  נ"ע  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק 
עבד אברהם, שהי' זקן ביתו מושל בכל אשר לו", ע"כ תורף דברי כ"ק אדנ"ע ]דבריו 
אלו של כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע מובאים בתוספת ביאור במאמר כ"ק אד"ש ד"ה 

"תקעו בחודש" תשמ"ה בסופו[.

20( מוסיף ומבאר כ"ק אד"ש ההפרש בין  בלקו"ש ח"ט שיחה לפר' עקב )הערה 
עבד נאמן לעבד פשוט, "עבד הנאמן מכיון שהתקשרותו לאדונו היא מחמת שמכיר 
מעלת אדונו הרי בהתקשרותו זו מעורבת גם מציאות העבד )אף שההתקשרות שלו 
היא באופן דעבד ולא כהתקשרות דאוהב ואהוב וכדו'(. משא"כ עבד הפשוט שעבודתו 
מכריחים אותו לעבוד את אדונו היפך טבעו  ופחד מאדונו )שהם  היא מחמת אימה 

ורצונו(", עכלה"ק.

הנה עפ"ז אפשר לומר, שגם להשיטות שס"ל שאליעזר היה )גם( עבד, הרי בנוסף 
לזה, היה יכול לפעול יחוד מ"ה וב"ן. כלומר, כ"ק אד"ש מבאר בשיחת ש"פ חיי שרה, 
שגדרו של שליח הוא שיהיה בר דעת ומציאות לעצמו, ועכ"ז יתבטל למשלח, שיש לו 
לפעול בעצמו את ביטולה המוחלט של מציאותו, עד שתתאחד לגמרי עם מציאותו 

של המשלח, הנה בעשייתו זאת מציאותו נעשית "כמותו )דהמשלח( ממש".

בטל  שהיה  אליעזר,  אצל  ובפרט  עבד,  אצל  כבר  ישנה  זו  ביטול  שנקודת  וי"ל 
בתכלית לאברהם, רק שאין לאליעזר הצורך לבטל את מציאותו, מפני שנעשית כבר 
בשעה שנהיה עבד לאברהם. מאידך ישנה אצל אליעזר גם הדגשת מציאותו, "שמושל 
בתורת רבו", "שעבודתו מאהבה ותענוג ושמחה דוקא", שישנה מציאותו של האוהב, 
ושולחנו  ולמזונו  לכבוד האדון  בשירות השייך  וגופו לשרתו  "ומשו"ז שיעבד עצמו 

והנהגת ביתו", עד ביטול בתכלית לאדונו.

)הערה  אד"ש  כ"ק  מביא  הנ"ל  תולדות  ש"פ  בשיחת  זה,  לדימוי  אסמכתא  הנה, 
13(, וזלה"ק: "וצ"ע במקום שנאמר בשליח כמותו ממש )לע"ע מצאתי רק בתשובות 
הריב"ש סרכ"ח( אם הכוונה לדין מיוחד בשליח זה ואם בכ"ז מחולק מעבד – לדיעה 

זו ולא מצאתי לע"ע שידונו בזה. ואכ"מ", עכלה"ק.

מכאן משמע כי ניתן להשוות בין עבד לשליח כדברינו, שישנה בין שליח לעבד 
שבשניהם  לאדונו,  העבד  ובין  לשליח,  המשלח  בין  האיחוד  והיא  משותפת,  נקודה 
האיחוד הינו "כמותו": בעבד, ה"ה "הוי כגופו" של האדון, שבטל בתכלית אל האדון, 
כמבואר  שליח  גבי  כ"ה  ע"כ.  הבחירה  לו  ניתנת  לא  בעבדותו,  רוצה  אינו  אם  שאף 

בהרחבה בשיחת ש"פ חיי שרה, ש'שליח' ה"ה "כמותו )דהמשלח( ממש".
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יתירה מזו, הנה להשיטה שס"ל שאליעזר הוי גם עבד וגם שליח, הרי שם )בהערה 
17( אומר כ"ק אד"ש, וז"ל: "ואף דאפשר למנות גם עבד לשליח - הוא דוקא כשממנה 
משא"כ  דהמשלח.  כמותו  ונעשה  למציאות  אותו  מחשיב  הוא  דעי"ז  לשליח,  אותו 
זו, הרי ודאי שאליעזר עמד  עבד", עכלה"ק. וא"כ הוא לשיטה  כששולח אותו בתור 
בב' הפרטים  כלומר שעמד  זה שהלך לשדך את רבקה,  בהגדרותיו של שליח, דהא 
הנ"ל, )א( בר דעת, שהרי לולא כן, אף דעה זו היתה סוברת שלא היה עבד, ושיחררו 
לגמרי  בטל  סיפור הדברים, שהיה  בכל  בארוכה  כמודגש  בטל למשלח,  )ב(  לגמרי. 

לאברהם, שאף הוא הדגיש זאת "עבד אברהם אנכי".

אפ"ל, דאף לשיטתו דמ"ד דס"ל שאברהם שלח את אליעזר "מתורת עבדות", הנה, 
אף הוא יסבור שישנה ההשוואה האמורה בין "עבד נאמן", לבין שליח באופן ד"שלוחו 
כמותו", הגם דס"ל שלא היה שליח. כלומר, היות וכ"ק אד"ש ביאר בארוכה בשיחה, 
שיחוד כזה )של מ"ה וב"ן(, יכול להתקיים רק כאשר האדם פועל זאת בעצמו, ויש בו 
ב' ענינים אלו. לכן, מוכרחים לומר, שאף לשיטה זו אליעזר פעל בעצמו יחוד מ"ה 

וב"ן.

עפ"ז יומתק הא דבגמ' בב"ב )נח, א( איתא: "ר' בנאה הוה קא מציין מערתא )עשה 
שם ציון סיד כדי להכיר מקום הטומאה. רש"י(, כי מטא למערתא דאברהם אשכחיה 
לאליעזר עבד אברהם )דשבעה צדיקים קיימין שלא מתו וקא חשיב בהדייהו אליעזר 
עבד אברהם. רש"י( דקאי קמי בבא וכו'". לכאורה אין מובן, הרי אליעזר כבר לא היה 
עבדו של אברהם, שהרי אברהם הקנה את כל רכושו ליצחק, וא"כ, מה מקומו אצל 
אברהם, ובפרט, שאף הדעות הסוברות, שאברהם לא שיחררו ונשאר בעבדותו, הרי 

לאחר פטירתו של אברהם עבר בירושה ליצחק?

אך ע"פ המבואר לא יקשה כלל, היות שאליעזר הינו עבד נאמן לאברהם )"עבד 
אברהם"(, ע"כ למרות שאברהם שיחררו מעבדותו או שהקנו )הורישו( ליצחק, הנה, 
במהותו ועצמותו הוא נשאר עבדו של אברהם, מפני שכל מציאותו שלו הינה חלק 

בלתי נפרד ממציאות אדונו אברהם, כפי שהוא עצמו מדגיש זאת לרוב11.

11( בלקו"ש ח"א פ' חיי שרה מבאר כ"ק אד"ש, 
הצורך של אליעזר לומר לבתואל שהי' לו קפיצת 
הדרך, ומבאר שם שמכיון שאברהם הי' צריך לכתוב 
בשטר את תאריך כתיבת שטר הקנין בו מקנה כל 
'חלק',  שיהי'  באופן  אברהם  כתבו  ליצחק,  רכושו 
לכן כתב את תאריך הכתיבה, שלא יכל לכתוב שטר 
מיום  יום  י"ז  לחרן,  ההגעה  תאריך  )ולא  מאוחר 
על  חס  להיות  אדם  "חייב  לאידך  השטר(,  כתיבת 
ממונו", שיש לו לחוס על ממונו המופקע, לכן לא 

יכל אברהם לכתוב את השטר י"ז יום לפני שיבוא 
לכלל שימוש, ע"כ הי' צריך אליעזר קפיצת הדרך 
וע"מ שבתואל לא  ביום שצרכוהו,  שיכתוב השטר 
יחשוד שזהו שטר מאוחר הי' צריך לומר ולספר על 

שקפצה לו הדרך, "היום באתי".
ולכאורה )ע"פ המבואר בפנים(, מדוע הי' צריך 
 - ביתי"  משק  "בן  היה  שאליעזר  כיון  הרי  לכך, 
כפרש"י "שכל ביתי ניזון על פיו, כמו ועל פיך ישק, 
אפוטרופא שלי" - יכול היה אברהם לתת לו כתב 
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י
ביאור בד"א בב' הגרסאות ב"אני נבראתי לשמש את קוני"

מארז"ל  את  חיי שרה(  ש"פ  )בשיחת  בהביאו  אד"ש  כ"ק  מדוע  היטב,  יובן  עפ"ז 
הידוע "אני נבראתי לשמש את קוני", מביא שם גרסא נוספת, "אני לא נבראתי אלא 
לשמש את קוני", דלכאורה הם ענין א' ואין ביניהם חילוק, ומה ראה להביא גרסא זו.

אלא שידוע הביאור בזה המבואר בשיחות כ"ק אד"ש12:

החילוק הפשוט שבין ב' גרסאות אלו הוא, שבגרסא הראשונה ישנה מציאותו של 
לעומ"ז  נוספים;  פרטים  בה  יתכנו  אך  מסוימת,  מציאות  למטרה  שנברא    - הנברא 
להגרסא השניה אין נתינת מקום כלל למציאותו כנברא, וכל מציאותו היא רק מטרת 

הבורא )"אני לא נבראתי אלא כו'"(.

הנה ב' גרסאות אלו תואמות את ב' הדעות בהגדרתה של מציאות אליעזר בעת 
עשייתו את השידוך: הגרסא האומרת שישנה לאדם מציאות מצ"ע, אלא שהוא מבטל 
את מציאותו להקב"ה, ה"ה תואמת את הדעה האומרת שאליעזר שוחרר, לכן אליעזר 

היה מהות בפ"ע רק שביטל עצמו לאדונו.

קוני",  את  לשמש  בשביל  אלא  נבראתי  לא  ד"אני  האומרת  הגרסא  משא"כ 
ה"ה,תואמת את הדעה האומרת שאליעזר נשאר בעבדותו לאברהם, שכל מציאותו של 
אליעזר, הינה מציאות אדונו אברהם, שגם את שאר עניניו, העושה אותם בכח עצמו, 
הרי הוא מייחסם לאברהם, מפני שביטל את עצמו, כ"שלוחו של אדם שהוא כמותו 

דהמשלח ממש". אלא שעם זאת הוא נקרא עדיין מציאות לעצמו )כנ"ל בארוכה(.

הרשאה לכתוב את כל נכסיו ליצחק בהגיעו לחרן.
אך )ע"פ המבואר בפנים( הביאור בזה הוא, דיש 
שיחרר  שאברהם  דס"ל  השיטה  ע"פ  בזה:  לחלק 
את אליעזר ובאותו הזמן כבר לא היה ברשותו של 
אברהם )כ"א ברשות עצמו(, הרי ס"ל נמי שאברהם 
ממילא  נכסיו,  כל  על  בעה"ב  אליעזר  את  עשה 
יכל לכתוב שטר הרשאה דהא  ברור שאליעזר לא 
בשטר זה אליעזר יקנה את כל רכושו של אברהם, 
לכן אברהם היה צריך להקנות זאת באמצעות קנין 

שטר.
אך לפי השיטה דס"ל שאברהם לא שיחרר את 
לבתואל  להוכיח  צריך  היה  אליעזר  הרי  אליעזר, 
שהוא האפוטרופוס על נכסיו של אברהם, לכן לא 
יכל לכתוב שטר בעצמו, כי אם דוקא שטר שכתב 
אברהם עצמו, אף שכן יכל לעשות זאת, ע"י שיתן 
לאליעזר שטר הרשאה לכתוב את כל רכושו ליצחק.
12( שיחת ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב סי"א. שיחת 

ש"פ ויגש ה'תשנ"ב ס"ח.
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גדרו של אליעזר – שליח או שדכן

הת' מנחם מענדל הכהן רייכמן

א
דברי כ"ק אד"ש מה"מ בגדרו של אליעזר והדרוש ביאור בהם

בדבר־מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב, חוקר כ"ק אד"ש מה"מ בתחילת השיחה )ס"ג( 
ובהמשך  ולכאן.  לכאן  צדדים  ומביא  שדכן,  או  שליח  הי'  האם  אליעזר  של  בגדרו 
מכמה  ומבאר  מכריע  וכו'(,  פנימיות  וע"פ  בזה  נוסף  ביאור  )לאחר  בשיחה  הביאור 

כיוונים שאליעזר הי' דוקא שליח.

כאשר   – שליח  הוא  שאליעזר  אד"ש  כ"ק  מכריע  כיצד  שנתקשו,  לכו"כ  וראיתי 
בתחילת השיחה הביא כמה הוכחות להיותו שדכן, וכאשר מגיע למסקנא מתעלם מהם 
אינן מפריעות לביאור הסופי שאליעזר  ודנו בשאלה, כיצד ראיות אלו  )לכאורה(?! 

הוא שליח, והעלו כמה אפשרויות לתרץ.

אך הנה, גם אם נכונים תירוצים אלו, בכל זאת עדיין צריך עיון, שהרי העיקר חסר 
כאן: מדוע אין מתרץ זאת כ"ק אד"ש בעצמו, כלומר, אם ישנה אפשרות ללמוד ע"פ 
תירוצים אלו, מדוע אין מביא אותם כ"ק אד"ש – ותחת זאת מתעלם לגמרי )לכאורה( 

מההוו"א שהי' שדכן, ומתעלם מההוכחות, ורק מכריע שהי' שליח!

אלא שבלימוד השיחה כראוי, ובמיוחד – תוך שימת לב למהלך הדברים ולבנין 
שאותו בונה כ"ק אד"ש בדבריו, סעיף אחר סעיף, נראה ברור כי אין מקום לשאלה 
כלל. כ"ק אד"ש אכן אינו מתעלם מהראיות בס"ג. בביאורו הסופי הוא מתיייחס לכל 

הצדדים שהביא, ואדרבה: דוקא ראיות אלו הם חלק מהביאור שאליעזר הי' שליח.

ולכן, ע"מ להבין את הביאור הסופי בשיחה יש להביא את מהלך דברי כ"ק אד"ש 
בשיחה, תוך לימוד החידוש שאליו הוא חותר והיסודות עליהם הוא בונה זאת – באופן 

שיפלו הקושיות והספיקות השונים, שנוצרו מלימוד שטחי.
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ב
אופן א' דאליעזר היה כמציאות נפרדת

והביאור בזה:

בסעיף ג', כאשר מביא כ"ק אד"ש את החקירה והפלפול בנגלה – האם אליעזר היה 
שליח או שדכן – הוא מציג לאורך ביאורו, שני קוים סותרים1: מצד אחד, היותו של 
אליעזר מציאות נפרדת לעצמו, מרוחק מאברהם אבינו – ואפילו נחות ובלתי רצוי. 

ומצד שני, היות אליעזר בטל לגמרי לאברהם2.

השיחה  בגוף  אד"ש  כ"ק  שמביא  והסברות  הטענות  בכל  בולטים  אלו  קוים  שני 
ובהערות3:

"יש סברא לומר, שאליעזר לא הי' כשליח של אברהם שהוא כמותו, אלא כמציאות 
נפרדת )כשדכן( – כפי שמשמע )בענין השידוך של יצחק גופא( מזה שאליעזר "הי' 
אברהם  לו  אמר  בתו,  להשיאו  אליו  לפנות  לאברהם  לו  שיאמר  עילה  למצוא  מחזר 
]ובפרט שבסיפור הדברים מודגש  ואין ארור מדבק בברוך".  ואתה ארור,  בני ברוך 
המתאים  השידוך  את  למצוא  כדי  להשתדל  צריך  הי'  עצמו  אליעזר  איך  ובאריכות 
ליצחק: אליעזר הי' צריך להתפלל בעצמו לה', ולברר בעצמו ולעשות סימן על זה 
הכנעני  מבנות  לבני  אישה  תיקח  "לא  רק  לו  אמר  אברהם  שכן  ניסי(,  באופן  )ועוד 
יש מקום  – ממילא  ולא פירט את מי עליו לקדש[  ואל מולדתי תלך",  גו' אל ארצי 

שיתערבו בזה חשבונות אישיים כו'.

ובהערה 28 שם: "דענין הנישואין הוא ש"דבק באשתו והיו לבשר אחד" )בראשית 
ב, כד(, שדוגמתו בענין השליחות – "שלוחו של אדם כמותו )ממש("".

ובהערה 29 שם: "ולהעיר גם מטענת אברהם )לך לך טו, ב־ג(: "מה תיתן לי ואנכי 

סברות  מביא  אד"ש  שכ"ק  להדגיש,  חשוב   )1
לכאן ולכאן. דהיינו שכפי הנראה בלימוד הענין, כל 
חותכות  הוכחות  אינן  אד"ש  כ"ק  וראיות  מובאות 
שרואים  וכפי  שדכן(.  או  )שליח  אחר  או  זה  לצד 
ניתן  לאחריו  שגם  מההסברים,  אחד  בכל  במוחש 
עדיין ללמוד גם את הצד ההפוך. אלא שההסברים 
הללו מחדדים ומדגישים שני תכנים וענינים שונים, 
וכפי  זא"ז.  כסותרים  ראשונה  בהשקפה  שנראים 

שיבואר עוד להלן הערה 10.
ובזה יסורו כמה וכמה תמיהות בלימוד השיחה.
2( מלבד ענין נוסף שאינו שייך לשני הצדדים, 
את  להגדיר   )21  ,18  ,16 )בהערות  האופן  והוא 

 – כגופו  שעבדו  שמכיון  כ'עבד',  אליעזר  שליחות 
כמו  ונחשב  לקדש  יכול  לכן   – רבו"  כיד  עבד  "יד 
דהוי  אלא  שליחות  מתורת  )"לא  מקדש  שאברהם 
כגופו"(. ממשמעות המשך השיחה, נדחה ביאור זה. 

וראה לקמן הערה 11.
הבלתי  בשיחת  אד"ש  כ"ק  נוסף, שמביא  ]ענין 
מוגה – "הגדר דשליחות דתלמיד, "ושננתם לבניך 
שייך  זה  ענין  וכיצד  האם  וצ"ע  התלמידים"".  אלו 

לביאור בשיחה כאן[.
3( המובא לקמן מהשיחה הוא בתרגום ללה"ק, 

וכן בכל הציטוטים בהמשך.
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הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר גו', הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי 
יורש אותי" )לא למעליותא(". עכלה"ק.

בשלב זה מביא כ"ק אד"ש כמה וכמה טענות להיותו של אליעזר נפרד ורחוק:

)א( מהמדרש המספר על החשבונות האישיים של אליעזר בשליחות זו4.

)ב( מכך שלאורך כל הסיפור התורה מדגישה את מציאותו של אליעזר ומעורבותו 
בענין, כולל בדברים שהוסיף מדעתו ולא רק מה שאברהם ציוה עליו – "אליעזר הי' 

צריך להתפלל בעצמו לה', ולברר בעצמו ולעשות סימן על זה"5.

ויותר מכך, לא רק בענין השליחות אלא נחיתותו בכלל )כמורחב בהערות(:

)ג( כשם שאברהם לא רצה להידבק בו בענין הנישואין, בגלל היותו "ארור", כך גם 
אין מתאים להידבק בו בענין השליחות.

)ד( אברהם אינו רוצה את אליעזר כיורש, כנראה בגלל היותו אדם נחות6.

אדם כזה איננו מתאים להיות שלוחו של אברהם, "שלוחו של אדם כמותו", ואם 
אינו בטל לאברהם – אלא מציאות נפרדת – הרי מסתבר לומר שהוא שדכן שאיננו 

כמותו.

שלפני  דכשם  היא,  זו  ראיה  כוונת  פשטות   )4
יציאתו לשליחות "הי' מחזר למצוא עילה" כו', יש 
מקום שגם בשליחות עצמה עירב חשבונות אישיים 

ולא פעל בביטול למשלח.
יותר  מודגשת  לו,  שנעשו  הנסים  בענין  וכן   )5
)לכאורה( מציאותו ומעלתו שלו )ראה לקמן הערה 
הבאה(. אף שבאמת אין זה מצד מעלתו הפרטית, 
אלא מצד מעלת שליחותו ביחוד מ"ה וב"ן )כמבואר 
שרה  חיי  לפרשת  ג  שיחה  כ  חלק  שיחות  בלקוטי 
לדבר"(.  כילה  ל"טרם  דוקא  אליעזר  זכה  למה   –
ומתאים גם לביאור הסופי בשיחה זו, שכל מציאותו 

של אליעזר מתבטלת למשלח, כדלקמן בפנים.
הוכיח  אד"ש  כ"ק  להקשות:  יש  לכאורה   )6
ואברהם  ארור,  שהוא  מכיון   – שדכן  הי'  שאליעזר 
ראוי  אינו  כזה  נחות  ואדם  כיורש,  אותו  רצה  לא 
להיות שליח; אם כן, מה הראי' מכך ש"אליעזר הי' 
צריך להתפלל בעצמו לה', ולברר בעצמו ולעשות 
סימן על זה" שהוא שדכן, הרי אדרבה מזה שבכחו 

וכו',  הי' מתאים  והסימן שלו  מיד  ונענה  להתפלל 
מוכח שהוא אינו נחות, כי אם איש נעלה ]ובמיוחד 
כד,  פרשתנו  רש"י  ראה   – רבים  ניסים  לו  שנעשו 
מב. כד, נה[, והדרא קושיא – למה אינו ראוי להיות 

שליח?
אפ"ל  אכן  אפשר:  בדרך  בזה  הביאור  וי"ל 
שאליעזר הי' אדם נחות שאינו ראוי להיות שלוחו 
ו"כמותו" דאברהם, ומה שנתקבלה תפילתו ונעשו 
לו נסים וכו' – זהו אינו מצד מעלתו אלא מצד זכות 
"כמותו"  ואינו  שליח  אינו  שהוא  )דאע"פ  אברהם 
ראוי  אברהם  של  שדכן  בתור  גם  בכ"ז  דהמשלח, 
הרי  לי שדכן,  לי שליח מה  כי מה  נס,  לו  שיעשה 
בכך  לאברהם  תועלת  סו"ס  מביאים  הללו  הנסים 
יהיו בזריזות וללא מניעות(. אלא  שקידושי רבקה 
שכל  זוכה  הי'  שליח,  להיות  ראוי  הי'  אכן  שאם 
ולא  אברהם,  ע"י  ישירות  נעשים  היו  הללו  הנסים 
הנס.  את  לקבל  ואז  סימן  בעצמו  לחפש  נזקק  הי' 

ועצ"ע.
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ג
אופן ב' דאלעיזר היה בטל לאברהם

היה  האם  אליעזר  על  בהסתכלות  השני  הצד  את  ומביא  אד"ש  כ"ק  וממשיך 
כמציאות נפרדת:

"אבל לאידך גיסא, אליעזר הי' "זקן ביתו המושל בכל אשר לו", "שמושל בתורת 
מלך  "עבד  אשר  אברהם",  ו"עבד  לאחרים",  רבו  של  מתורתו  ומשקה  ו"דולה  רבו", 
מלך" וכו'. וגם בקיום דברי אברהם "ולקחת אשה לבני ליצחק" – קיים אליעזר הכל 
בדיוק כדברי אברהם. ויתירה מזה – אברהם השביעו על כך7 )"שים נא ידך תחת ירכי 
ואשביעך גו'"(. שמשום כך – ועוד טעמים – מסתבר לומר, שהוא הי' שליח )של אדם 

כמותו( לקדש את רבקה.

ויש לומר, שדבר זה )שאליעזר הי' שליח( מובן גם ממה שכתוב "ויקח העבד עשרה 
גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל טוב אדוניו בידו", כפי שהמפרשים מבארים, שאליעזר 
החזיק ברשותו )"בידו"( "כל טוב אדוניו", והי' יכול לעשות בזה כרצונו )ולא נזקק 

לנתינת רשות על כך(, כפי שנאמר קודם לכן "המושל בכל אשר לו".

]ואפילו לפי הפירוש )המובא ברש"י(, ש"שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו, 
כדי שיקפצו לשלוח לו בתם" – הרי אברהם מסר את שטר המתנה לרשותו של אליעזר, 
באופן שיש לו את הכח לקרעו וכיו"ב, כך ש"כל אשר לו" )של אברהם( הי' ברשות 

אליעזר[.

דלכאורה, איך הי' יכול אברהם למסור "כל אשר לו" לאדם שעליו יכול להיות ספק 
מה הוא יעשה בזה?! מזה מוכח, שאליעזר הי' מסור לגמרי לאברהם )בהיותו עבדו(, 
ולכן גם כאשר שלחו לעשות את השידוך עבור יצחק – הוא הי' )לא כשדכן, שהוא 
מציאות לעצמו, אלא( בבחינת שליח, שכל מציאותו היא מציאות המשלח. ולכן הי' 

אברהם יכול להשאיר ברשותו "כל אשר לו" בלי שום ספק בדבר". עכלה"ק.

הוא  שאליעזר  כך  על  כראי'  השבועה  ענין   )7
שליח )שאם נאמר שהביאור כאן הוא בכך שאליעזר 
הוא אדם נאמן )ראה לקמן הערה 9(, אדרבה תמוה, 
שאם כן לא יהי' צורך להשביעו?(, י"ל שזהו חלק 
אברהם  בין  העמוק  הקשר  על  הביאור  מכללות 
ברור  כך,  על  לאליעזר, שמכיון שאברהם השביעו 
שתוקף הקשר בין השליח למשלח הוא גדול יותר 

מאמירה סתם.
שרה  חיי  ש"פ  בשיחת  המבואר  ע"פ  ויומתק 
תשמ"ט )סה"ש תשמ"ט ע' 60(, ששליחות אליעזר 
דירה  לעשות  למטה  הנשמה  לשליחות  משל  היא 

הוא  הנשמה  בשליחות  השבועה  וענין  בתחתונים. 
משביע  מלשון  גם  צדיק",  תהי  אותו  "משביעין 
)שובע( – "שמשביעין אותו עם כל הכחות הנחוצים 
כדי למלא את השליחות", היינו נתינת כח מיוחדת 
מלמעלה עבור השליחות. ומזה ניתן להבין במשל 
השביע  שכשאברהם  למד"(,  ונמצא  ללמד  )"בא 
לו כחות מיוחדים למלא את  נתן  את אליעזר הוא 
ביניהם  העמוק  מהקשר  חלק  שזהו  השליחות, 
 53 הערה  גם  )וראה  כמותו"  אדם  של  "שלוחו   –

בשיחה(.
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בטל  הי'  שאליעזר  לכך  טענות  וכמה  כמה  אד"ש  כ"ק  מביא  זה  בשלב  דהיינו, 
לאברהם בתכלית:

)א( אישיותו של אליעזר בכלל – "מושל בכל אשר לו", "דולה ומשקה מתורתו של 
רבו לאחרים", דהיינו גודל מסירותו לאברהם בכלל.

)ב( קיום השליחות על ידו בדיוק כפי דברי אברהם.

)ג( מה שאברהם נתן לאליעזר את "כל אשר לו". דבר זה מוכיח שמציאותו של 
אליעזר היא אחד עם מציאותו של אברהם8, ולכן כשאברהם נותן לאליעזר את הרכוש 

הוא אינו מוציא את הרכוש לבעלות זרה, אלא הרכוש כביכול נשאר ברשותו9.

ומכיון שהי' בטל כ"כ לאברהם, מתאים שיהי' שליח – "שלוחו של אדם כמותו".

בסיום הביאור בס"ג עולה תמיהה מהו ענינו של אליעזר: האם מציאות עצמאית 
)ובמילא שדכן(, או בטל למשלח )ובמילא שליח(10. וזאת מבאר כ"ק אד"ש בהמשך 

השיחה, וכדלקמן.

פעולותיו  בין  החילוק  את  לבאר  יש   )8
צריך  הי'  "אליעזר   – אליעזר  של  העצמאיות 
להתפלל בעצמו לה', ולברר בעצמו ולעשות סימן 
לבין  הנפרדת;  מציאותו  על  מראות  זה", שהם  על 
עיניו  ראות  כפי  בו  לעשות  לידו  הרכוש  מסירת 
הביטול  על  מראה  שזה  הבאה(,  בהערה  )ראה 
למשלח – כי בשאר הפעולות הנעשות מכחו ועל פי 
עצמו  מעלת  )לכאורה(  יותר  ניכרת  דעתו,  שיקול 
אבל  הכח מאברהם.  ונתינת  השליחות  כך  כל  ולא 
בכך שאברהם מעביר לו את "כל אשר לו", רכושו 
לאברהם,  שלו  השייכות  מודגשת   – אברהם  של 
שאינו  מכיון  הרכוש  כל  את  לו  למסור  שיכול 

מציאות נפרדת, כבפנים.
אברהם  יכול  הי'  "איך  אד"ש:  כ"ק  מלשון   )9
למסור "כל אשר לו" לאדם שעליו יכול להיות ספק 
בשטחיות  לומר  אפשר  הי'   – בזה"  יעשה  הוא  מה 
שההוכחה היא שאליעזר הי' נאמן לגמרי לאברהם, 
ולכן הי' שליח. אבל דבר זה תמוה לחלוטין – והרי 
אברהם יכול לקחת אדם נאמן ומסור, ולבקש ממנו 
לעשות לו טובה כשדכן, מבלי למנות אותו לשליח?
שאברהם  רק  אינה  אד"ש  כ"ק  שסברת  אלא 
כי  נאמן לאברהם.  הי'  ושאליעזר  סמך על אליעזר 
ביניהם  הקרוב  והקשר  הביטול  יותר,  בעומק  אם 
– שלכן יכול אברהם למסור לו את "כל אשר לו". 

במילים אחרות: לא בכך שאליעזר שמר על הרכוש 
רואים   – להזיק  מבלי  כראוי  בו  להשתמש  וידע 
אברהם  העובדה שרכוש  בעצם  אלא  שליח,  שהוא 
כולו נמצא בידיו. וזו )אמנם אינה הוכחה חותכת, 
כ"א( בהמשך לקו הכללי, להראות את הביטול של 

אליעזר לאברהם )כמבואר בפנים(.
פירש"י  על  אד"ש  כ"ק  בביאור  גם  יובן  ועד"ז 
את  מסר  ש"אברהם   – ליצחק"  כתב  מתנה  "שטר 
שטר המתנה לרשותו של אליעזר, באופן שיש לו את 
הכח לקרעו וכיו"ב, כך ש"כל אשר לו" )של אברהם( 
לומר שאליעזר  כוונתו  הי' ברשות אליעזר". שאין 
יכול הי' לקרוע, ובכל זאת לא קרע, ולהראות בכך 
את נאמנותו; אלא נתינת הכח מבטאת את הביטול 
והקשר ביניהם, שאברהם נותן לאליעזר את אותה 
 40 בהערות  )כמבואר  "כמותו"  לו,  שיש  הבעלות 
ו-41, ובאריכות הביאור יותר בשיחת הבלתי מוגה 

סכ"ב־ג(.
הצדדים  בשני  לכאורה  אין  כמשנ"ת,   )10
הוכחות חותכות להיותו שליח או שדכן )ראה לעיל 

הערה 1 והערה 9(.
בדיוק  הכל  אליעזר  ש"קיים  בכך  ולדוגמא: 
כדברי אברהם" – כהוכחה להיותו שליח, וכי שדכן 
הוא מי שאינו מקיים בדיוק כדברי המשלח? וכמו"כ 
אישיים  חשבונות  בזה  שיתערבו  מקום  ש"יש  מה 
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ד
ב' ענינים מהם מורכב שליח

לאחר מכן מבאר כ"ק אד"ש את ענינם הכללי של נישואי יצחק ורבקה, ומוכיח מזה 
שאליעזר חייב להיות שליח ובטל בתכלית לאברהם, שכן בענין זה אין מקום למציאות 

נפרדת של שדכן )ס"ה(.

לאחמ"כ מבאר את ענין הנישואין בפנימיות הענינים, שהו"ע יחוד מ"ה וב"ן )ס"ו(. 
הענינים  שני  של  יחוד  הוא  שליח,  בהיותו  בעצמו,  שאליעזר  למסקנא,  מגיע  ומכאן 

הנפרדים, מ"ה וב"ן.

כאן, מסכם כ"ק אד"ש את הדיון שהתחיל בס"ג וקובע, כי שני הענינים – מציאות 
אומר שהוא שדכן אלא  זה  ואין  אכן באליעזר,  היו   – וביטול למשלח  בפ"ע,  נפרדת 

אדרבה, דוקא לכן הוא שליח. שכן )בלשונו הק'(:

"שליח מורכב משני ענינים הפוכים: )א( עליו להיות מציאות נפרדת מהמשלח, בר 
דעת בפני עצמו. )ב( עליו להיות בטל למשלח, להכיר שהוא שליח שלו, ולא לשנות 
מרצון ודעת המשלח. אם הוא משנה מדעת המשלח, הוא חדל להיות שליח. עד שהוא 
יודע שהוא הולך למלא את השליחות בכח זה שהמשלח מינהו לשליח, ושלוחו של 

אדם כמותו, עד כמותו ממש".

כאשר כ"ק אד"ש קובע למסקנא שאליעזר הוא שליח, הרי זה לא )רק( כפי שהובא 
בהוו"א בס"ג, שביטולו למשלח הוא זה שהופך אותו לשליח. אלא דוקא – שני הצדדים 

יחד, מציאות נפרדת בפ"ע ויחד עם זה בטל למשלח11.

כו'" – כהוכחה להיותו שדכן, ודאי שאפשר למנות 
אין אדם  כי הרי  לו חשבונות,  יש  גם כאשר  שליח 
כ"ק  שמראה  מה  וגם  חברו.  של  שבלבו  מה  יודע 
אד"ש על נחיתותו וארירותו של אליעזר, הרי אין 
כל דין שאוסר למנות אדם ארור כשליח. וכן שאר 
כבר  השליחות,  שבהגדרת  ההלכתיים  החששות 
סילק אותם כ"ק אד"ש קודם לכן, בהערות 18 ו-21.
)כ"כ( שאלה  אינה  כ"ק אד"ש כאן  ולכן שאלת 
שדכן  דין  או  שליח  דין  לו  יש  האם  הדין,  שמצד 
נכנס כלל בהמשך  זו אכן אין כ"ק אד"ש  )לשאלה 
השיחה(. אלא מצד התוכן, האם תוכנו של אליעזר 
ואז מתאים שיהי'   – וריחוק מאברהם  נחיתות  הוא 
מתאים  ואז   – לאברהם  וקירוב  ביטול  או  שדכן, 

שיהי' שליח.
שבהערות  נוסף,  ענין  יובן  זה  פי  ועל   )11

בתחילת בשיחה מביא כ"ק אד"ש אופן נוסף ללמוד 
את גדרו של אליעזר – והוא שנשלח כעבד. ומכיון 
שעבדו כגופו, הרי לפי זה ביטולו של אליעזר הרבה 
יותר מוחלט מאשר שליח, כי לעבד מלכתחילה אין 

מציאות כלל! )ראה לקו"ש ח"כ עמ' 303(.
זו  לאפשרות  מתייחס  אד"ש  כ"ק  אין  ואעפ"כ 
בהמשך השיחה, אלא מדגיש דוקא את היותו שליח. 
של  המעלה  ישנה  לשליח  שדוקא  מכיון  ומובן, 
חיבור שני הענינים – מציאות בפני עצמו, אך בטל 
להמשלח ונעשה "כמותו". ולכן רק כשליח יכול הי' 

לפעול נישואי יצחק ורבקה, יחוד מ"ה וב"ן.
ליתר ביאור וחידוד ההבדל אפשר לומר: לו הי' 
אליעזר נשלח כעבד שבטל למשלח לגמרי, הוא הי' 
יכול אמנם לפעול גילויים עליונים נעלים מאוד, אך 
לא הי' יכול לפעול בגשמיות ולהחדיר זאת בעולם, 
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בשיחה  מס"ג  לעיל  כמובא   – עצמו  בכח  השליחות  את  שפעל  מובן שמה  ועפ"ז 
– הוא דוקא מעלה בענין השליחות ודוקא בכך הוא שליח, כ"בר דעת בפני עצמו". 
שהוא  יודע  ש"הוא  מפני  לביטולו,  כלל  מפריעה  אינה  בפעולותיו  הצלחתו  ואעפ"כ 
הולך למלא את השליחות בכח זה שהמשלח מינהו לשליח, ושלוחו של אדם כמותו, 

עד כמותו ממש".

ועוד מוכרחים לומר, שגם החשבונות של אליעזר – כמובא שם ש"הי' מחזר למצוא 
עילה" וכו' – אינם פוגעים בביטולו למשלח12.

אך עדיין יש לעיין במה שהביא כ"ק אד"ש בתחילת השיחה – שבנוסף למציאות 
עצמאית, הי' אליעזר גם נחות. דלכאורה זה שהוא 'בר דעת בפני עצמו' מובן שהוא 
חלק מענין השליח, כנ"ל. אך כיצד מתאים לומר שאליעזר הי' שליח, על אף היותו 

'ארור' ונחות?

וגם ענין זה מבואר ע"פ תוכן הביאור של כ"ק אד"ש כאן:

כ"ק אד"ש אינו מסיק כפי ההבנה שהיתה בהו"א )בס"ג( ששליח הוא 'בטל' בלבד, 
ומוסיף ומדגיש שהשליח כולל גם בר דעת בפני עצמו, וזהו החידוש העיקרי בשיחה; 
ולכאורה, מדוע אכן זה כך? ומדוע צריך שליח לכלול מציאות בפ"ע, ולא די בביטולו 

למשלח?

מציאות  היותו   )– הא'  )הצד  דוקא  הוא  שליח,  של  בענינו  החידוש  שעיקר  אלא 
נפרדת. ולכן, ככל שיגדל הריחוק והזרות שלו מהמשלח, כך יגדל החידוש שלו בתור 
שליח. וא"כ, כל מה שמוסיף כ"ק אד"ש לבאר את נחיתותו של אליעזר מצ"ע, דוקא 

בכך מיתוסף יותר בהבנת ענינו כשליח.

ה
הצורך בכך שהשליח יהיה זר ונחות

הביאור בזה יובן בהקדם ביאור כ"ק אד"ש13 בענין שליחותו של אליעזר – דלכאורה 
מדוע אברהם הי' צריך לשליחות, ולא פעל זאת בעצמו?

בגלל  דוקא  עצמו.  בפני  וישות  מציאות  לו  אין  כי 
את  לחבר  הי'  יכול  נפרדת,  ומציאות  שליח  שהי' 
)וראה  וב"ן  הקדושה עם העולם הזה הגשמי, מ"ה 

עוד בכל זה לקמן בפנים(.
רצה  שכשאליעזר  בזה,  הביאור  י"ל  ואולי   )12
להשיא את בתו ליצחק, הוא אכן לא התכוון לטובת 
ביותר  הטובה  הדרך  שזו  חשב  הוא  אלא  עצמו, 
רק  ליצחק.  אישה  ולהשיא  השליחות  את  למלא 

"אין  כי  ליצחק  ראוי'  הי'  לא  וביתו  טעה,  שבאמת 
ארור מדבק בברוך" )ואולי באמת כשחשב להשיא 
ביתו ליצחק הי' זה בשביל טובת עצמו, ורק שמתוך 
לטובת  מתכוון  שהוא  לו  נדמה  הי'  עצמו  אהבת 

השליחות(.
דישיבתנו  הת'  הערות  בקובץ  בזה  עוד  וראה 

גליון נ"ט, ועוד.
13( ראה הנסמן בהע' 72 שם בשיחה.
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ומבאר זאת ע"פ ביאור בשליחותו הכללית של כל יהודי, שנשלח לעולם ע"י הקב"ה 
כדי לעשות ממנו דירה בתחתונים. שענין זה נעשה דוקא בכחו של היהודי – השליח 
– ולא ע"י הקב"ה בעצמו, מכיון שרצון ה' הוא שהדירה תהי' בתחתונים )שענינם הוא 

להעלים על אלקות( ע"פ גדרם ומהותם.

דירה  של  החידוש  את  בזה  אין  הדירה,  את  פועל  הי'  בעצמו  הקב"ה  אם  ולכן 
בתחתונים )אלא רק שמצד גודל הגילוי הנעלה הוא מגיע גם למטה(. וכדי שהדירה 
תיעשה בגדרי התחתונים עצמם, יש צורך בשליח – שאע"פ שמרגיש את עצמו לנפרד, 
ונמצא במקום שבו כביכול לא נמצא המשלח, מ"מ הוא בטל למשלח ו"כמותו ממש".

ועד"ז גם בשליחות אליעזר, שדוקא מישהו אחר )ולא אברהם( נשלח לבצע אותה. 
עד כאן תוכן דבריו הק'.

ועפ"ז, שהשליחות מדגישה את החידוש של דירה בתחתונים ובגדרי התחתונים14, 
נמצא שככל שיהי' השליח מצ"ע זר ונחות, כך יגדל החידוש שלו בתור שליח כשיתבטל 
ולכן  הם15.  גדרם  כפי  בתחתונים  הקדושה  את  להמשיך  ויותר  יותר  ויוכל  למשלח, 
דוקא היותו של אליעזר נחות ועד ל'ארור' )מצ"ע( – נתנה לו את היכולת למלא את 
לא  מעלתו(  )מצד  שאברהם  במקומות  קדושה  ולהמשיך  יותר,  בשלימות  השליחות 

יכול הי' לברר אותם כפי שהם בגדרם.

וא"כ – גם היותו של אליעזר נחות, 'ארור', הוא חלק מענין השליחות )יחוד מ"ה 
וב"ן( המבואר בשיחה16.

14( ראה גם לקו"ש חלק כ' שיחת לך לך־ז' מ"ח 
ששליח  שאף  לשכיר,  שליח  בין  ההבדל  בביאור 
עובד דוקא בריחוק מקום, מ"מ דוקא בכך הוא בטל 

יותר למשלח, ע"ש.
הדירה  במעלת  בכ"מ  המבואר  ע"ד   )15
ידוע,  "הרי  יותר:  נמוכה  בדרגה  דוקא  בתחתונים 
ש"נתאווה הקב"ה להיות לו )ית'( דירה בתחתונים" 
דכ"ד טבת(  ההילולא  )בעל  הזקן  כפי שאדמו"ר   –
זאת אומרת,   – "שאין תחתון למטה ממנו"  מדגיש 
ככל שהבחינה הנעשית "דירה" לקב"ה היא תחתונה 
ונחותה יותר כך מושגת יותר רצונו וכוונתו. מכך 
מ"לבנים"  אלקינו"  "עיר  את  בונים  שכאשר  יוצא, 
שהן נמוכות יותר, מיישמים את הכוונה של "דירה 

בתחתונים" יותר מאשר עושים זאת ב"אבנים".
המשכן:  לגבי  ביהמ"ק  של  המעלה  ובדוגמת 
שהמשכן, שהי' "דירת עראי" לקב"ה, נבנה בעיקר 
"דירת  שהי'  וביהמ"ק,  צומח,   – ארזים  מ)קרשים( 

דומם,   – מאבנים  בעיקר  נבנה  הקב"ה,  של  קבע" 
שדרגתו נמוכה יותר מסוג הצומח" )לקו"ש חלק ו' 
שיחה ב' לפרשת שמות ס"ד. וגם המשך הביאור שם 

יש להתאימו לעניננו, ואכ"מ(.
)סה"מ  ס"ח  חיי שרה תש"ל  ויהיו  בד"ה  ועד"ז 
מלוקט ח"ו ע' יז( – שהטעם שגורש אדה"ר מג"ע, 
הוא כדי לפעול דירה בחתונים דוקא בתחתון שאין 
ענינו  מצד  תהי'  ושהדירה  ממנו,  למטה  תחתון 

דהתחתון עצמו. ע"ש.
 – טבת  שיחת  ט"ו  חלק  בלקו"ש  עוד  וראה 
מלמעלה,  אור  גילוי  אין  שבו  טבת  חודש  במעלת 
גם  וראה  כח העצמות שבגוף.  היא מצד  והעבודה 
מאמרי פדה בשלום ולהבין ענין נרות חנוכה תשכ"ו 
מלוקט  סה"מ  תשנ"ב,  וחנוכה  כסלו  י"ט  )קונטרס 

ח"ו ע' מה ואילך(. ועוד.
להידבק  אליעזר  הי'  יכול  לא  ואעפ"כ   )16
שב"דוגמתו  אף   – הנישואין  לענין  בנוגע  באברהם 
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וכמובן גם מדברי כ"ק אד"ש )דבר מלכות ש"פ וארא תשנ"ב(, לאחר שמבאר את 
הענין של חיבור עליונים ותחתונים שהחל ע"י אברהם, וחדר גם בעולם – תחתונים 
– שאף שבנוגע להשידוך  "וע"י אליעזר עבד אברהם  ע"י השבועה במילתו:   – ממש 
דיצחק "אמר לו אברהם )לאליעזר( בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מדבק בברוך", 
מ"מ, נעשה השידוך דיצחק ורבקה ע"י אליעזר דוקא, שבזה מודגש הענין דאתהפכא 
בתכלית  ותחתונים  עליונים  החיבור  נפעל  שעי"ז  למיתקא,  ומרירו  לנהורא  חשוכא 

השלימות"17.

נמצא, שחידוש כ"ק אד"ש בענין השליחות בשיחה הוא דוקא בענין זה, של היות 
יהודי  של  בעבודתו  מתבטא  זה  וחידוש  בטל(.  זאת  )ולמרות  ורחוק  נפרד  השליח 
לגמרי  מתבטל  ידם  ועל  בהם  דוקא  אבל  העולם,  ובתוך  השכל  גדרי  ע"פ  כשעובד 

למשלח, לרצון ה'18.

ועפ"ז מובן שכל דברי כ"ק אד"ש מה"מ בקשר לגדרו של אליעזר – הן ההוכחות 
ביאור,  מאותו  חלק  הינם   – שדכן  הי'  שאליעזר  ההוכחות  והן  שליח,  הי'  שאליעזר 

שאליעזר הוא שליח, שהינו מציאות לעצמו ויחד עם זאת בטל למשלח בתכלית.

בענין השליחות" כן יכול הי' להידבק בו. ובפשטות 
למרות  למשלח  התבטל  עצמו  שאליעזר  בזה,  י"ל 
בפנים  )כדלקמן  לטוב  והתהפך  "ארור"  היותו 
ביתו  שגם  דוקא  לאו  עדיין  אך   – הבאה(  ובהערה 
נהפכת לטוב, ויתכן שהיא נשארת "ארורה" לגמרי 
המדרש  על  הקודש,  בנזר  זה  בענין  )כמפורש 
בראשית רבה פנ"ט, ט המצויין בשיחה(. ולהבדיל 
בין  "כשושנה  והיתה  ב"ן  שענינה  שאף  מרבקה, 
עצמה  היא  בשיחה(   63 בהערה  )נסמן  החוחים" 

היתה ראויה, כמובן.
הי'  לא  עצמו  אליעזר  שגם  י"ל,  יותר  ובעומק 
החל  ראוי לחיבור של נישואין – מכיון שאצלו רק 

ענין החיבור של מ"ה וב"ן )בחיבור שליח ומשלח(, 
אך לא הי' בשלימות )במיוחד שהי' זה קודם מ"ת, 
ועוד(.  טו  וארא  תנחומא  מדרש   – הגזירה  בזמן 
וחיבור זה בשלימות )נישואין( יכול הי' להיות רק 

ע"י יצחק ורבקה. ואכמ"ל.
17( כמבואר בב"ר )פ"ס, ט( שאף שאליעזר הי' 
מכלל  יצא  אברהם  את  ששרת  ע"י  "ארור",  מצ"ע 
כ"ק  לכך  ציין  לא  מדוע  וצע"ק  ברוך.  לכלל  ארור 

אד"ש.
 330 ע'  לעיל  ע"כ  בהרחבה  עוד  ראה   )18
ואילך בענין הדיוק בלשון "בהתחלת, אמצע וסיום 

השליחות".
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לשיטתי' דהרמב"ם והראב"ד בכמה ענינים

הת' שלום פופר

- חלק ראשון -

הקדמה
בענין תכלית בריאת העולם ותכלית עשיית המצוות, מצינו כמה טעמים במקורות, 

ומהם:

א. בהקדמה לפירוש המשניות מבאר הרמב"ם באריכות )פ"ח(, שכל מה שנברא 
ותכלית  ותכלית כל הנבראים בעולם היא האדם,  נברא לתכלית כל שהיא,  בעוה"ז, 
ובמו"נ  האדם.  שלימות  וזוהי  ית',  אחדותו  וישיג  במושכלות  שיעסוק  היא  האדם 
יגיע  שהאדם  כדי  הם  המצוות  שתכלית  באריכות  הרמב"ם  מבאר  ועוד(  )בפתיחה 

לשלימותו.

ב. בחסידות )באופן כללי( מבואר שתכלית בריאת העולם הוא "נתאווה הקב"ה 
להיות לו דירה בתחתונים", וזהו גם התכלית של התורה והמצוות )תניא פל"ו־ז(.

וי"ל שהראב"ד סבירא ליה כשיטת החסידות )כדלקמן(. והיינו שהרמב"ם סבירא 
שתכלית  ליה  סבירא  והראב"ד  האדם,  שלימות   – הוא  העולם  בריאת  שתכלית  ליה 

בריאת העולם הוא – גילוי אלקות בעולם.

ועפ"ז ניתן יהיה לבאר כמה וכמה ממחלוקות הרמב"ם והראב"ד, שבהם קאי כל 
אחד 'לשיטתי''.

א
ענינו של משיח

ידועה שיחת כ"ק אד"ש מה"מ1 בה מבאר שענינו של משיח )ע"פ הרמב"ם( הוא 

1( לקו"ש חח"י שיחה ב' לפר' בלק.
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המשיח,  מלך  על  הרמב"ם  סימני  את  מבאר  ועפ"ז  ומצוות,  התורה  )קיום(  שלימות 
שתוכן כל סימנים אלו הם הבאת שלימות בקיום התורה ומצוות )הוגה בתורה ועוסק 
וכן  הלאה,  וכן  התומ"צ  מקיום  ומבטל  נוגש  יהי'  שלא  ה'  מלחמות  ילחום  במצוות, 
בסימני משיח בודאי עיי"ש(. ועפ"ז מבאר גם זה שהרמב"ם פוסק שמשיח אינו צריך 

לעשות אותות ומופתים וזלה"ק )בתרגום חפשי(:

"ע"פ כל הנ"ל מובן מה שהרמב"ם כותב )בהלכה ג( – "ואל יעלה על דעתך שהמלך 
וכיוצא  המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחי' מתים 
בדברים אלו, אין הדבר כך" )שבזה הוא שולל שני ענינים: לא זהו מעניני משיח "לעשות 
אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם", ולא זוהי הבחינה על אמיתתו( והוא מסיים 

"ועיקר הדברים ככה הן שהתורה הזאת חוקי' ומשפטי' לעולם ולעולמי עולמים":

כיון שהנ"ל הוא גדרו וענינו של משיח – שלימות קיום הלכות ומצוות התורה – 
לכן אם עולה על הדעת "שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים 
ומשפטי'  חוקי'  הזאת  ש"התורה  לזה  בסתירה  הרי"ז  בעולם,  שינוי  לפעול  בעולם" 

לעולם",

ומאחר שגדרו וענינו של משיח הוא לא אותות ומופתים וחידוש דברים בעולם, 
מובן גם שלא זו היא הבחינה על אמיתתו". עכלה"ק.

ומזה מובן, שבאם נאמר שסימני המשיח הם לעשות אותות ומופתים, הרי אי אפשר 
לומר שגדרו של משיח הוא שלימות התורה ומצוות, אלא גדרו הוא אותות ומופתים 
)ע"ד שגדרו של נביא הוא "שיאמר דברים העתידים להיות בעולם", מפני שזהו גדרו(.

ומופתים  אותות  לעשות  צריך  שמשיח  ואומר  הרמב"ם  על  חולק  הראב"ד  והנה 
שהמלך  דעתך  על  יעלה  "אל  אומר  שהרמב"ם  כך  על  דהנה  משיח(.  מסימני  )וזהו 
המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם" משיג הראב"ד ואומר 
"והלא בן כוזיבא היה אומר אנא הוא מלכא משיחא ושלחו חכמים לבדקו אי מורח 
ודאין או לא וכיון דלא עביד הכי קטלוה", ועיין לקו"ש חכ"ז עמ' 200 בהערה *69: 
"והראב"ד שפוסק )ע"פ הגמרא סנהדרין ודעת ר"י בן תורתא( שמשיח צריך לעשות 

אותות ומופתים מיד בתחילת התגלותו – ס"ל שנהרג מחמת שלא הי' מורח ודאין".

זה  גדר  גדר אחר למשיח, שמצד  ישנו  )ולהלכה2(  ומזה ברור שלשיטת הראב"ד 
הסימן הוא עשיית אותות ומופתים.

"וכמובן מזה  עיין שיחת אחש"פ ה'תשכ"ט:   )2
שר"ע  כוכבא  בר  לשמעון  בנוגע  אומר  שהרמב"ם 
אצלו  להיות  צריך  היה  ממילא  משיח,  שהוא  סבר 
שאפשר  הרמב"ם,  פוסק  שלכן  המשיח.  סימני 

ולפי  צדקנו.  משיח  אצל  יהי'  איך  ממנו  ללמוד 
גירסתנו בש"ס בקשו לראות אם הוא מורח ודאין, 
וכאשר ראו שאינו, קטלוהו. שמכיון שר"ע – שהיה 
מגדולי התנאים, וכולהו אליבא דר"ע – סבר שהוא 
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]וקצת ראי' דלפי החולקים על הרמב"ם גדרו של )עכ"פ – ימות ה(משיח קשור 
עם אותות ומופתים: בהדרן על הרמב"ם דשנת ה'תשמ"ז מביא כ"ק אד"ש את דברי 
הראב"ד שחולק על הרמב"ם, ואומר שיהיה שינוי במנהגו של עולם בימות המשיח, 
ושואל על זה "וגם כאן נשאלת השאלה האמורה – כיצד תתכן פלוגתא במציאות?" 
ומבאר "שבודאי גם לדעת הרמב"ם יהי' חידוש במעשה בראשית . . אלא, שזהו ענין 
בפ"ע, ואינו קשור בהכרח עם ימות המשיח . . היינו, יתכן אמנם שיהי' חידוש במעשה 
בראשית, אבל, אין זה תנאי והכרח כו' בגדר דימות המשיח, אלא ענין בפ"ע". דמשמע 
מזה )כי אף שאין מחלוקת במציאות, מחלוקת בהגדרה ישנו ודאי( שלדעת החולקים 

על הרמב"ם גדר ימות המשיח הוא חידוש במעשה בראשית3[.

י"ל שהגדר דמשיח לשיטת הראב"ד הוא כמבואר בלקו"ש חל"ז שיחה  ולכאורה 
לפרשת תזריע4, דשם מסביר כ"ק אד"ש מדוע נקרא משיח בשם מצורע, שהוא מאחר 
שמצורע הוא אדם השלם וצריך לברר רק פסולת שבסוף לבושיו; כן משיח הוא אדם 

השלם ונגעיו הם כדי לברר את ישראל.

וע"ז מקשה כ"ק אד"ש וזלה"ק: "הרי ענין ה"שם" בא לתאר מהותו וענינו העיקרי 
"מחולל מפשעינו", עד שמשיח עצמו  ובעניננו: אע"פ שמשיח  זה,  של הנקרא בשם 
"הוא מנוגע", מ"מ לכאורה אין זה ענינו העיקרי של משיח, כי זהו ענין שלילי )בירור 
הרע והעונות של בני ישראל(, ואילו ענינו העיקרי של משיח הוא גאולתם של ישראל 
על שם פעולתו השלילית  – בנין בית המקדש וקיבוץ נדחי ישראל כו', ולמה נקרא 
)"מצורע"(, ולא על שם הגאולה עצמה? ועכצ"ל שיש בתוכן ענין ה"נגע" גם רמז על 

עיקר ענינו של משיח, הגאולה שתבוא על ידו".

ומבאר כ"ק אד"ש בהמשך השיחה ע"פ דברי אדה"ז בלקו"ת אשר נגעים הם "דברים 
. . אורות עליונים, רק שהם דינא קשיא דקדושה", ומבאר כ"ק אד"ש, שלא  גבוהים 
רק שהם "דינא קשיא דקדושה", אלא הם יותר נעלים מזה. ובלשון הרב "ענין ה"נגע" 

משיח, ודאי היתה לו שייכות למשיח, ומזה שבקשו 
לראות אם הוא מורח ודאין רואים שהסימן היחידי 
על משיח הוא מורח ודאין, ובאם אין אצלו מעלה זו 
הרי דבר ברור שאינו משיח, וברור כל כך שזה נוגע 
גם בדיני נפשות, קטלוהו, אע"פ שבנוגע לד"נ צריך 
להיות דבר ברור, ולא מסתמכים על אומד וכו' וכו' 
. . ואעפ"כ כאשר ראו שאינו מורח ודאין, הרגוהו, 
המעלה  כי  משיח.  שאינו  ברור  דבר  שזהו  מכיון 
ומשמע  עכלה"ק,  במשיח".  רק  תהי'  ודאין  דמורח 

מזה שלהלכה פוסקים כהראב"ד.

כ"ק  שם  שמביא  הא'  האופן  דלפי  וא"ת   )3
של  מנהגו  יבטל  לא  הא'  )שבתקופה  מה"מ  אד"ש 
במעשה  חידוש  יהיה  השניה  בתקופה  ורק  עולם 
במציאות,  מחלוקת  ישנה  סוכ"ס  הרי  בראשית(, 
כי  במציאות,  מחלוקת  כאן  אין  לפועל  לבאר  יש 
בודאי אנו במצב של זכו )כהאופן הב'(, והמחלוקת 
רק: א( האם יצטייר מציאות כזו של עולם כמנהגו 
נוהג בימות המשיח, ב( מהו ההגדרה העיקרית של 
הרבה  להאריך  יש  ועוד  המשיח.  ו(ימות  )משיח 

בענין זה )דמחלוקת במציאות( ואכ"מ.
4( עמוד 33 ואילך.
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כפי  קשים"  "דינים  אלא שמזה משתלשלים  הקדושה.  תגבורת  הוא  הראשון  בשרשו 
שהם עדיין בעולם הקדושה; ומדינים קשים אלו נשתלשלו אח"כ למטה יותר מראות 

הנגעים הטמאים".

ועפ"ז מבאר כ"ק אד"ש "ע"פ כהנ"ל יובן גם הטעם שמשיח )ועד"ז ביהמ"ק( נקרא 
בשם "מצורע", כי ענין הגאולה הוא – היציאה מכל מיצרים וגבולים, תגבורת הקדושה, 
שהיא התגלות האלקות שלמעלה ממדידה והגבלה. וזה גופא בא עי"ז ש"חלינו הוא 
נשא גו'", שבזה נעשה הבירור והזיכוך היותר אחרון של בני ישראל בעקבתא דמשיחא, 

ובמילא נעשים כלים להתגלות של "אורות עליונים"".

ומזה מוכח שעיקר ענינו של משיח )וכפי שאומר בקושיא "ענין ה"שם" בא לתאר 
מהותו וענינו העיקרי של הנקרא בשם זה"(, הוא לגלות אלקותו ית' שלמעלה ממדידה 

והגבלה בעולם.

והאמונה  וכפי שכותב אדה"ז בשער היחוד  ומופתים,  נפעל ע"י אותות  זה  וענין 
מדוע  ומובן  שבתורה",  ומופתים  ואותות  צדיקים  ידי  על  אלקות  "התגלות  )פ"ה(: 
אותות  הם  וסימניו  בעולם,  אלקות  גילוי  הוא  ענינו  כי  ענינו,  עם  קשורים  סימניו 
ומופתים )ואולי יש לומר שעי"ז שיביא גם שלימות התורה ומצוות – לא כעיקר ענינו 
אלא כאחת מפעולותיו – גם עי"ז יש גילוי אלקות בעולם, דזה שכותב בשער היחוה"א 
"על ידי צדיקים" מבאר במים רבים תרל"ו ס"ט דהיינו ע"י שמקיימים תורה ומצוות(.

וזה עולה יפה עם ה'לשיטתי'' דלעיל של הרמב"ם והראב"ד: הרמב"ם סובר שענינו 
של משיח )שהוא יביא את תכלית ושלימות בריאת העולם( הוא שלימות האדם ע"י 
קיום התומ"צ, והראב"ד סובר שענינו של משיח הוא גילוי אלקותו )שלמעלה מהעולם( 

בעולם.

ב
הטועה בפירוש האגדות האם הוא כופר

כתב הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ג ה"ז( וז"ל: "חמשה הן הנקראים מינים: האומר 
שאין שם אלוקה ואין לעולם מנהיג, והאומר שיש שם מנהיג אבל הן שנים או יותר, 
לבדו  שאינו  האומר  וכן  תמונה,  ובעל  גוף  שהוא  אבל  אחד  רבון  שם  שיש  והאומר 
הראשון וצור לכל, וכן העובד כוכב או מזל וזולתו, כדי להיות מליץ בינו ובין רבון 

העולמים, כל אחד מחמשה אלו הוא מין".

והשיג עליו הראב"ד: "ולמה קרא לזה מין, וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו 
המחשבה לפי מה שראו במקראות, ויותר, ממה שראו בדברי האגדות המשבשות את 

הדעות".
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ובלק"ש )חל"ה ע' 29( מבאר כ"ק אד"ש את שיטת הרמב"ם וז"ל: "והסברת שיטת 
הרמב"ם, דאע"פ שהיו "גדולים וטובים" שסברו שהקב"ה הוא "גוף ובעל תמונה" וח"ו 
גדולי  בספרי  וכו'  הביאורים  ונתפרסמו  שנתגלו  לאחרי  מ"מ,  "מין",  בשם  לקרותם 
הרמב"ם  שביאר  )כמו  השם  לאחדות  בסתירה  ושזהו  כן  לומר  אפשר  שאי  ישראל, 
או  המקראות  פשוטי  מפני משמעות  כן  הסובר  מעתה  א"כ  התורה(,  יסודי  בהלכות 

ממה שראה בדברי אגדות, הרי הוא בגדר "מין"".

וע"פ המבואר לעיל ב'לשיטתי'' דהרמב"ם והראב"ד, אפשר לבאר את מחלוקתם 
הכא: דלשיטת הרמב"ם מכיון שהעיקר והתכלית הוא שלימות האדם, א"כ מי שטועה 
בפירוש האגדות )לאחרי שכבר ביכלתו לראות הביאורים שכבר נתגלו ונתפרסמו(, 
חסר לו בשלימות אמונתו בעינן זה ולכן הוא 'מין'. אך לשיטת הראב"ד מכיון שתכלית 
הרי  והאגדות,  הפסוקים  בפירוש  שטועה  אף  לכן  האדם,  שלימות  לא  היא  הבריאה 
אינו  ולכן  האישית  שלימותו  כ"כ  נוגע  אין  ללמוד(,  שיכול  )אף  טועה  שהוא  מכיוון 

נקרא 'מין'.

ג
אם להתחיל בדבר ולא לגמרו

כתב הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ה ה"ה( וז"ל: "שמא תאמר, והלא הקדוש ברוך 
הוא יודע כל מה שיהיה . . אם ידע שהוא יהיה צדיק אי אפשר שלא יהיה צדיק, ואם 
דע,  בוריו.  על  הדבר  ידע  לא  הרי  רשע,  שיהיה  ואפשר  צדיק  שיהיה  שידע  תאמר 
שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, וכמה עיקרים גדולים והררים 
רמים תלויים בה, אבל צריך אתה לידע ולהבין בדבר זה שאני אומר, כבר בארנו בפ' 
שני מהלכות יסודי התורה שהקב"ה אינו יודע מדיעה שהיא חוץ ממנו כבני אדם שהם 
ודעתם שנים, אלא הוא יתעלה שמו ודעתו אחד, ואין דעתו של אדם יכולה להשיג 
דבר זה על בוריו, וכשם שאין כח באדם להשיג ולמצוא אמתת הבורא . . אין כח באדם 
להשיג ולמצוא דעתו של בורא . . וכיון שכן הוא, אין בנו כח לידע היאך ידע הקדוש 
ברוך הוא כל הברואים והמעשים, אבל נדע בלא ספק, שמעשה האדם ביד האדם, ואין 
הקדוש ברוך הוא מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך, ולא מפני קבלת הדת בלבד נודע 
דבר זה, אלא בראיות ברורות מדברי החכמה . . וזה הוא העיקר שכל דברי הנבואה 

תלויין בו".

וכתב ע"ז הראב"ד: "לא נהג זה המחבר מנהג החכמים, שאין אדם מתחיל בדבר 
ולא ידע להשלימו, והוא החל בשאלות קושיות והניח הדבר בקושיא, והחזירו לאמונה, 
ויניח דעתם בספק,  יעורר לבם  ולא  לו להניח הדבר בתמימות התמימים  וטוב היה 

ואולי שעה אחת יבא הרהור בלבם על זה".
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וע"פ המבואר לעיל בשיטת הרמב"ם והראב"ד יש לבאר גם כאן, שלשיטת הרמב"ם 
מכיון שהתכלית הוא שלימות האדם שהוא יבין וישיג אלקות בדעתו, לכן, אף אם אין 
תשובה שלימה על זה, מ"מ עדיף שיתחיל בדבר ולא ידע להשלימו מאשר מאשר שלא 
ידע כלל ויאמין באמונה פשוטה, כי שלימות האדם הוא דוקא בהבנה והשגה. משא"כ 
נוגע כ"כ שלימות האדם, לכן עדיף להאמין באמונה פשוטה  לשיטת הראב"ד שאין 
מאשר לדעת דבר לא בשלימותו )וכמבואר בתורת החסידות שהשכל הוא כלי שמוריד 

את האמונה להבנה והשגה אך העיקר הוא האמונה(.

ד
התכלית לנשמות בגופים או ללא גופים

וגויה,  גוף  בו  אין  "העולם הבא  וז"ל:  ה"ב(  )פ"ח  כתב הרמב"ם בהלכות תשובה 
אלא נפשות הצדיקים בלבד בלא גוף, כמלאכי השרת. הואיל ואין בו גויות אין בו לא 
אכילה, ולא שתייה, ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכין להן בעולם הזה . 
. כך אמרו חכמים הראשונים "העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה" ולא תשמיש 
"אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהן ונהנין מזיו השכינה", הרי נתברר לך שאין 
שם גוף לפי שאין שם אכילה ושתיה . . וכן זה שאמרו "עטרותיהן בראשיהן" כלומר, 
דעת שידעו שבגללה זכו לחיי העולם הבא מצויה עמהן, והיא העטרה שלהן, כענין 
שאמר שלמה "בעטרה שעטרה לו אמו", והרי הוא אומר "ושמחת עולם על ראשם", 
ואין השמחה גוף כדי שתנוח על הראש, כך עטרה שאמרו חכמים כאן, היא הידיעה 

וכו'".

והשיג עליו הראב"ד וז"ל: "דברי האיש הזה, בעיני קרובים למי שאומר אין תחיית 
המתים לגופות אלא לנשמות בלבד, וחיי ראשי לא היה דעת חז"ל על זה שהרי אמרו 
עומדין  "במומם  אמרו  וכן   .  . וכו'"  מחטה  ק"ו  בלבושיהן  שיעמדו  צדיקים  "עתידין 
ומתרפאין". וכל אלה מוכיחים כי בגוייתם הן עומדין חיים. אבל אפשר שהבורא ישים 
העטרות  ויהיו  לטוב,  זכור  אליהו  וכגוית  המלאכים  כגוית  ובריאות  חזקות  גוייתם 

כמשמען וכפשוטן, ולא יהיה משל".

וביאר הכסף משנה: "ול"נ, שאין חילוק בין רבינו להראב"ד אלא בשמות בלבד: 
דלרבינו העולם שלאחר המות נקרא העוה"ב, וכמ"ש בסוף פרק זה . . "הרי הוא מצוי 
העולם  חיי  אחר  לאדם  לו  באים  החיים  שאותם  מפני   .  . עוה"ב  קראוהו   .  . ועומד 
הזה שאנו קיימים בו בגוף ונפש, וזהו הנמצא לכל אדם בראשונה" עכ"ל. וכל אותם 
התחייה  לעולם  קורא  ז"ל  והראב"ד  התחיה,  לעולם  הם  הראב"ד  שהביא  המאמרים 
עוה"ב". והיינו דלהרמב"ם התכלית )עולם הבא( הוא לנשמות ללא גופים, ולהראב"ד 

התכלית )עולם הבא( הוא לנשמות בגופים.
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וי"ל דזהו כפי 'שיטתיהו' בתכלית הבריאה; דלהרמב"ם ש'לשיטתי'' התכלית הוא 
שלימות האדם מסתבר יותר לומר ששלמות הוא לאדם שיהנה מזיו השכינה כנשמה 
גילוי אלקות  יותר, משא"כ להראב"ד ש'לשיטתי' התכלית הוא  גוף שכך משיג  ללא 

בעולם )דירה בתחתונים(, עולם הבא ודאי יהיה דווקא נשמות בגופים.

- חלק שני -

יש  ד'לשיטתייהו',  באופן  והראב"ד  הרמב"ם  בפלוגתות  הנ"ל  לביאור  בהמשך 
להוסיף מחלוקות נוספות בהם ניתן לראות דדבריהם אזלי לשיטתייהו בכל מקומות 

מחלוקתם בענין זה.

מצינו בכמה מקומות שלשיטת הרמב"ם הרבה יחידים שנתקבצו נעשים מציאות 
חדשה של כלל, ואילו הראב"ד ממשיך להחשיבם כיחידים, וכדלקמן:

א
אי תשובה מועלת לעיר הנדחת

שתהיה  בזמן  הנדחת?  עיר  דין  "והיאך  ה"ו(:  פ"ד  עכו"ם  )הלכות  הרמב"ם  כתב 
ראויה להעשות עיר הנדחת, בית דין הגדול שולחין ודורשין וחוקרין עד שידעו בראיה 
ברורה שהודחה כל העיר או רובה וחזרו לעבודת כוכבים, אחר כך שולחים להם שני 

תלמידי חכמים להזהירם ולהחזירם, אם חזרו ועשו תשובה – מוטב".

"א"א, טוב הדבר שתועיל להם התשובה, אבל לא מצאתי  והשיג עליו הראב"ד: 
תשובה מועלת אחר התראה ומעשה".

אינה  וכו'  להזהירם  ת"ח  שני  להם  ששולחים  רבינו  שמ"ש  "וי"ל  הכס"מ:  ותירץ 
התראה גמורה מאחר שאינה לכל אחד בפרט".

לשיטת  שהכא  דהטעם  אד"ש  כ"ק  כתב  ראה(  לפרשת  ב  שיחה  )ח"ט  ובלקו"ש 
הרמב"ם תשובה מועלת אף שבד"כ אין תשובה מועלת לבי"ד של מטה )כ"א רק כלפי 

בי"ד של מעלה, כמ"ש הראב"ד( הוא, כיון שבעיר הנדחת מצינו דבר תמוה:

כל עובדי ע"ז חייבים מיתה בסקילה אך ענשי עיר הנדחת נהרגים בסייף, ולכאורה 
מ"ט שהאדם האחרון שעבד ע"ז והשלים את גדר עיר הנדחת ישנה את הפס"ד לגבי 

כל העיר ממיתה בסקילה למיתה בסייף?

היו  )שאז  בפ"ע  יחיד  כל  על  לא  הוא  העונש  הנדחת  שבעיר  אד"ש  כ"ק  ומתרץ 
נהרגים בסקילה( כ"א על כללות העיר שנעשו בגדר חדש של עיר הנדחת.
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וזהו הביאור בזה שכשעשו תשובה מתבטל חיוב המיתה )לדעת הרמב"ם( אף שאין 
תשובה מועלת כלפי בי"ד של מטה, כיון שבזה מתבטל גדר הרבים של עיר הנדחת 

ולכן גם מתבטל חיוב ההריגה שלהם )עיי"ש באריכות הסבר הדברים(.

ב
שושבינות

כתב הרמב"ם )הל' נחלות פ"ט הי"ג(: "השיא האב את בנו ועשה לו משתה והיתה 
ההוצאה משל אב ונשתלחה שושבינות לזה הבן בחיי האב. כשהיא חוזרת לאחר מיתת 
הבן  מחלק  אלא  חוזרת  אינה  משלו  במשתה  הבן  הוציא  אבל  לאמצע.  חוזרת  האב 

שנשתלחה לו בלבד".

והשיג עליו הראב"ד: "א"א, זה לא ידעתי מהו ולמה לאמצע, והלא אינו מחזיר לו 
אלא חלקו וכשישאו האחרים נשים יחזיר להם חלקם". 

וגם מהכא ניתן לראות יסוד מחלוקתם הנ"ל:

השושבינות  כסף  כשמחזיר  ולכן  אחד  כלל  הינה  המשפחה  כל  הרמב"ם  לשיטת 
יחזיר לאמצע היינו לירושת האב וכל בני המשפחה יחלקו בזה.

משא"כ לשיטת הראב"ד אין לכל בני המשפחה גדר אחד של משפחה אלא הינם 
)ולא לכולם ביחד  יחזיר כסף השושבינות לכל אחד בחתונתו  ולכן  יחידים  נחשבים 

כשיטת הרמב"ם(.

ג
עדים זוממין

"היו העדים שלשה אפילו מאה: אם העידו  ה"ג(:  פ"כ  )הל' עדות  כתב הרמב"ם 
בבית דין זה אחר זה והעיד כל אחד מהן אחר חברו בתוך כדי דבור והוזמו מקצתן 
– אין נענשין עד שיוזמו כולן; אבל אם היה הפסק בין זה לזה יתר מכדי דבור שהוא 
כדי שאלת שלום תלמיד לרב – הרי נחלקה העדות והשנים שהוזמו נענשין והשנים 
האחרים שהיה בין דבריהן ודברי הראשונים הפסק אין נענשין. ואף על פי שבטלה 

העדות כולה, מפני שהן כת אחת – הואיל ונפסלה מקצתה נפסלה כולה".

דבור  כדי  תוך  באו  שלא  מאחר  כי  מהו,  יודע  איני  "א"א,  הראב"ד:  עליו  והשיג 
ונחשבו שתי כתות לענין הזמה, למה תבטל עדות הכת האחרונה, ויהרג הרוצח. ועוד, 

מה זה שאמר והשנים האחרים וכו' אין נענשין, ומה עונש ראוי להם".

ומבאר הכס"מ טעמו של הראב"ד: "שכיון שהיה הפסק בין כת ראשונה לכת שניה 
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הרי אלו שתי עדויות, ואע"פ שהוזמה כת ראשונה תתקיים העדות בכת שניה ויהרג 
הרוצח.

בין  הפסק  שהיה  אע"פ  כאחד,  להעיד  באו  הכתות  ששתי  שמאחר  סובר  ורבינו 
כת לכת הרי הן ככת אחת לענין שאם בטלה עדות הכת האחת בטלה ג"כ עדות הכת 
השניה, ובהכי ניחא נמי מ"ש "ועוד מה זה שאמר וכו' ומה עונש ראוי להם", כי לדעתו 
לרבינו שאינה  ראוי להם, אבל  עונש  שהוכשרה כת שניה להעיד שייך למיפרך מה 

כשירה להעיד ה"ל כולהו ככת אחת ואפ"ה אלו נענשין ואלו אין נענשין". עכ"ל.

היינו שלדעת הרמב"ם אף שנחלקו לשניים לענין הזמה שהכת הראשונה הוזמה 
והכת השניה לא הוזמה מ"מ לענין עצם העדות הינם ככת אחת ולכן כל העדות בטלה 
)אף שהעדים האחרונים לא הוזמו ועדותם לא היתה צריכה להתבטל, מ"מ נחשבים 

ככת אחת וכל העדות בטלה(.

אך לדעת הראב"ד כיון שנחלקו לענין הזמה נחלקו גם לענין עצם העדות, ולכן אף 
שאת עדות הכת הראשונה לא נקבל מפני שעדותם הוזמה, מ"מ נקבל את עדות הכת 

השניה )מפני שהעדות שהוזמה היא רק עדות הכת הראשונה(.

וגם מהכא ניתן להבין יסוד מחלוקתם הנ"ל:

לענין  נעשו עדות אחת  לענן הזמה מ"מ  נחלקה  דלשיטת הרמב"ם אף שעדותם 
כשתי  נחשבים  הינם  הראב"ד  לשיטת  נפסלה, משא"כ  העדות  כל  ולכן  העדות  עצם 

כיתות עדים ולכן גם דינם שונה.

ד
כהן להיטמא לעצם כשעורה

כתב הרמב"ם )הל' אבל פ"ב הי"ד(: "אין הכהן מטמא לאבר מן החי מאביו ולא 
לעצם מעצמות אביו. וכן המלקט עצמות אביו אינו מטמא להן אף על פי שהשדרה 

קימת".

והשיג עליו הראב"ד: "אין הכהן מטמא לאבר מן החי מן אביו וכו' עד וכן שאר 
קרובים. א"א הרב אינו פוסק כן".

וכתב בכס"מ דמה שהשיג הראב"ד על הרמב"ם הוא לענין עצם מאביו מת ולא 
לענין אבר מן החי דאביו, והיינו דמחלוקתם היא האם כהן נטמא לאביו בכלשהו אפי' 
לעצם אחת וכיו"ב או שנטמא רק לכל גופו של אביו. דהראב"ד פסק שנטמא גם לעצם 

אחת והרמב"ם פסק שנטמא רק לכללות גופו של אביו.

וגם מהכא ניתן לראות יסוד מחלוקתם הנ"ל:
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דלשיטת הרמב"ם כשהתורה התירה לכהן להטמא לאביו היינו דוקא לגוף שלם 
מכיון שהמציאות דאביו היא כל הכלל דאביו היינו כל גופו, אך באם ישנו רק פרט 

אחד - אין כאן מציאות דאביו וא"כ אינו מותר להטמא בכזה מקרה.

משא"כ הראב"ד מחשיב כל פרט, ולכן לכהן מותר להטמא אפי' לעצם אחת דאביו 
מפני שזהו חלק מגופו של אביו.
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 החילוק בין עם־ישראל לאוה"ע בכמה ענינים
- עפ"י שיטת הרמב"ן -

הת' מנחם מענדל שוורץ

הקדמה
רק  לפרשם  ולא  הדברים,  עומק  להבנת  לרדת  היא  בפירושו,  הרמב"ן  של  דרכו 
מהמקומות,  ברבים  מקרא"(.  של  "פשוטו  את  שמפרש  רש"י  של  )כדרכו  כפשוטם 
מתייחד הוא בפירושיו, בכך שתופס דבר הנראה כלא מרכזי וחיוני, ומרחיב בו באופן 
כל  את  הקושר  רציף  קו  למצוא  יהיה  ניתן  עה"ת,  בפירושו  מקומות  בכמה  מיוחד. 
פירושיו סביב הנקודה אותה חידש תחילה. דבר שכזה יהיה בנקל לתלמיד למצוא, 
בפרט כאשר יבחין במקומות מספר, בהם מרחיב הרמב"ן, אודות דברים שאינם כ"כ 

חיוניים להבנת הדברים.

במאמר זה, נעמוד על כמה נקודות שכאלה, ננסה לקשור את כל אותם המקומות, 
ונגלה שכל פירושיו במקומות אלו נובעים משיטתו המיוחדת בנושא, בה צועד הוא 
לכל אורך הדרך, כשמבאר את כל אותם המקומות – ע"פ שיטתו. וכך נוכל גם להבין 

היטב את העומד מאחורי כל ביאוריו של הרמב"ן בכל אותם המקומות. 

עיקר התמקדותנו כאן תהיה סביב שיטתו הייחודית של הרמב"ן ביחס למיוחדות 
והנבדלות של עם־ישראל משאר אוה"ע, בכמה ענינים: קבלת השפע, ידיעת העתיד 
)המעוננים והקוסמים בשונה מנביאים ואורים ותומים(, ארצם של עם־ישראל. וכיוצא 

באלו הענינים.

א
"אלקים אחרים" – מציאות קיימת?

"אלקים אחרים", מסבירים כמה מן המפרשים הבסיסיים על התורה  את המושג 
כמה שנראה מפשטות ההסתכלות על הבריאה )מתוך אמונה בה'( – אלילים אשר אינם 
קיימים כלל. כך למשל מפרש רש"י את הפסוק "לא יהיה לך אלקים אחרים"1 וז"ל: 
"שאינן אלקות, אלא אחרים עשאום אלקים עליהם", וכן על הפסוק "עתה ידעתי כי 
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גדול ה' מכל האלקים"2 – "מלמד שהיה מכיר בכל עבודת אלילים שבעולם". וכן פירש 
אונקלוס על הפס' "מי כמכה באלים ה'"3 – "לית בר מנך דאת הוא א-להא ה' לית בר 
מנך א-להא" )אין כלום מלבדך שאתה הוא ה' אלקים, אין חוץ ממך אלקים(. כלומר: 
גם אונקלוס וגם רש"י מפרשים את כוונת המילה "אלקים" )כאשר היא אינה מופנית 
כלפי הקב"ה, אלא כמשהו נפרד וזר ממנו( כאליל הבדוי ואינו קיים, או כפי שאונקלוס 

לומד זאת – בכל מקום שבו כותבת התורה כך, כוונתה לשלול כח אחר מה'.

זה באופן שונה, בהסבירו כי הכוונה  לעומת זאת, הרמב"ן4 בפירושו למד מושג 
ב"אלקים אחרים" )וכן בהכל( היא, כי אכן קיים מושג של שלטון "אחר", וכמו מלאכים 
מסויימים המופקדים כשרים על מדינות העולם, ודרכם נשפע כל השפע של אומות 
כוונתה להדגיש שכל  העולם. וכאשר התורה כותבת ביטויים כמו "אלקי האלקים", 

הכח של אותם השרים מגיע מה', וזולתו אין להם כלל כח, ואף לא בחירה חופשית. 

וז"ל הרמב"ן5 בהסבירו את מצוות ל"ת מן עשרת הדברות – "לא יהיה לך": "שלא 
יהיה לנו בלתי השם אלקים אחרים מכל מלאכי מעלה ומכל צבא השמים הנקראים 
אלקים". הנה מכאן מובן בפשטות שבאיסור זה, בו משתמשת התורה בלשון "אחרים", 

הכוונה היא לצבא השמים אשר באמת יש להם )באופן מסוים( כח לנתינת שפע. 

בהמשך מסביר הרמב"ן שטעו בכך הגויים וחשבו שיש בידי אותם מלאכים בחירה 
אני  "ובכאן  וז"ל:  האלילים,  עבודת  השתלשלה  ומכאן  אותם,  עבדו  ולכן  חופשית, 
מזכיר מה שיורו הכתובים בענין ע"ז, כי היו שלשה מינין. הראשונים החלו לעבוד את 
המלאכים שהם השכלים הנבדלים בעבור שידעו למקצתם שררה על האומות, כענין 
שכתוב שר מלכות יון ושר מלכות פרס, וחשבו שיש להם יכולת בם להיטיב או להרע, 

וכל אחד עובד לשר שלו כי היו הראשונים יודעים אותם, 

כי  העמים,  אלקי  אחרים,  אלקים  כלם  ובכתובים  בתורה  הנקראים  הם  "ואלה 
המלאכים נקראים אלקים, כמו שנאמר הוא אלקי האלקים, השתחוו לו כל אלקים, כי 
גדול ה' מכל האלקים. ואע"פ שהיו העובדים מודים שהכח הגדול והיכולת הגמורה 
להבנת האמת,  קרובים  היו מאוד  עכו"ם  ראשון' של  'מין  היינו שאותו  עליון".  לאל 
וטעותם היחידה שאף חשבו שיש לאותם שרים בחירה חופשית, אך מלבד זאת אכן 

צדקו לגבי עובדת קיומם של אותם שרים. 

1( שמות כ, ג.
2( שם יח, יא.
3( שם טו, יא.

בתהילים  מפרש  אשר  דוד,  המצודות  וכן   )4
– "צבא  ז(  את הפס' "השתחוו לו כל אלקים" )צז, 

השמים הנעבדים לאלקים" וכן הרד"ק במ"א.
5( שמות כ, ג־ד.
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ומוסיף הרמב"ן, שאח"כ השתלשלו מהם עוד שני סוגים6 של עבודת כוכבים שכל 
אחד מהם הוסיף טעות על טעות חברו והתרחק יותר מן האמת. 

ב
קבלת החיות אצל עם־ישראל היא ללא ממוצעים

"אלקים  המושג  את  להסביר  לרמב"ן  כ"כ  חשוב  היה  מדוע  לעיין  יש  ולכאורה 
אחרים" כמציאות קיימת ואמיתית של שרים המשפיעים חיות, ולא לפרש כמו שפירשו 

שאר הפרשנים שאין זה מציאות אמיתית כלל, אלא דמיון פורה של עובדיהם?

אלא שלמעשה, ניתן להבחין כי הרמב"ן מביא כאן שיטה ייחודית גבי מעמד אותם 
על  סתם משפיעים  אינם  שרים,  אותם  הבנתו  עפ"י  בעולם.  ואופן השפעתם  השרים 
העולם – שרים אלו מבטאים את אחד מההבדלים הגדולים והבסיסיים בין עם־ישראל 
ממוצעים.  שום  ללא  מה'  ישירות  ושפעו  חיותו  את  יונק  ישראל  עם  אוה"ע:  לשאר 
לעומת זאת, אוה"ע אינם מקבלים את חיותם מה' באופן ישיר, אלא דוקא ע"י שרים 
אשר )על אף שהם אינם בעלי בחירה והם כגרזן ביד החוצב( מקבלים את החיות מה' 

וממשיכים אותה לאוה"ע.

וכמ"ש הרמב"ן בנוגע לכך7: "והענין, כי השם הנכבד ברא הכל, ושם כח התחתונים 
נודע  כאשר  ידוע,  ומזל  כוכב  לגוייהם  בארצותם  ועם  עם  כל  על  ונתן  בעליונים, 
באצטגנינות. וזהו שנאמר "אשר חלק ה' אלקיך אותם לכל העמים" – כי חלק לכולם 
מזלות בשמים. וגבוהים עליהם – מלאכי עליון – נתנם להיותם שרים עליהם, כענין 
ונקראים מלכים,  בא".  יון  "והנה שר  וכתיב  לנגדי"  "ושר מלכות פרס עומד  שכתוב 

כדכתיב "ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס"!

עפ"ז, נוכל להבין בעומק יותר את פירושו של הרמב"ן8 על מצוות ל"ת "לא יהיה 

6( וז"ל: "והמין השני בע"ז, שחזרו לעבוד לצבא 
השמים הנראה, מהם עובדי השמש או הירח ומהם 
למזל מן המזלות. כי כל אחת מן האומות ידעה כח 
המזל בה כפי משטרו על הארץ שלהם, וחשבו כי 

בעבודתם יגבר המזל ויועיל להם".
שעשו  האנשים  את  עפ"ז  רמב"ן  מסביר  וכן 
עצמם אלקות )נבוכדנצר, נמרוד וכיו"ב(: "בראותם 
לאחד מבני האדם ממשלה גדולה ומזלו עולה מאד 
בקבלם  כי  חושבים  ארצו  אנשי  היו  כנבוכדנצר, 
עליהם עבודתו וכוונתם אליו יעלה מזלם עם מזלו, 
והוא ג"כ יחשוב כי בהדבק מחשבתם בו תוסיף לו 
. כי היו   . הצלחה בכח נפשותיהם המכוונות אליו 

רשעים לא שוטים גמורים" . . והמין השלישי בע"ז, 
אחר כך חזרו לעבוד את השדים שהם רוחות . . ובזה 
אמר הכתוב "יזבחו לשדים לא אלוקה, אלקים לא 
ידעום, חדשים מקרוב באו לא שערום אבותיכם", 
שאינם  לשדים  גם  זובחים  שהם  הכתוב  להם  לעג 
אלוקה כלל, כלומר שאינם הם אלקים שלא ידעום, 
כלומר שלא מצאו בהם שום אלהות וכח שולטנות, 

כמלאכים הנקראים אלוקה".
7( ויקרא יח, כה, עה"פ: "ותטמא הארץ ואפקד 

עונה עליה ותקא הארץ את ישביה".
עם־ישראל  בין  הבדל  מצינו  לא  ולכאורה   )8
לאוה"ע בנוגע לאיסור זה – שהוטל על כל העולם 



שערי ישיבה 448

לך": אם עד אתה סברנו שמצוה זו באה לומר לנו שאין כלל מושג של שלטון אחר 
מלבד ה', ולכך מוטל עלינו להאמין בה' לבדו ולא לסטות באף 'מוסר הבלים' אחר, 

הרי שכאן נותן לנו הרמב"ן להבין זאת באופן שונה:

 ייתכן ועם־ישראל יבוא לידי טעות כשיבחין בכל הכו"ם9 ובפרט כשידע על השפע 
שמקבלים אוה"ע דרכם, וכנ"ל שזוהי אכן מציאות אמיתית. לפיכך, יש על עם־ישראל 
להבין: טעות זו, אפשרית באופן מסוים רק עבור הגויים שעבורם הכו"ם אכן משפיעים 
)אלא שהם כגרזן ביד החוצב והם אינם בעלי בחירה עצמאית כלל(. אך מעם־ישראל, 
נדרש קושי לבוא לידי טעות זו, מכיון שאף כ"גרזן ביד החוצב", הכו"ם לא משפיעים 

עלינו, כיון שעם ישראל מקבלים את חיותם ישירות מה', ללא כל ממוצעים. 

זוהי לכאורה הסיבה10 שדוקא בהסבירו את "לא יהיה לך" מדגיש הרמב"ן בהרחבה 
)בהמשך הפסוקים, כנ"ל( את העובדה שקיימת מציאות של כו"ם המשפיעים שפע, 
ובהרחיבו אח"כ עוד יותר על כל טעויותיהם של שלושת סוגי העכו"ם, והיינו, שבא 
לתת תוספת על ההקלה הגדולה הקיימת לעם־ישראל בקיום מצווה זו. שכנ"ל, עם־
שאמנם  הגויים,  לגבי  ז"א:  כלל.  אליהם  קשור  ואינו  לגמרי,  מהכו"ם  נבדל  ישראל 
הכו"ם אכן משפיעים להם שפע – יכולים לבוא לידי טעות שכביכול הכו"ם הם בעלי 
בחירה עצמית, ולפי טעות זו – אמונה ועבודה להם, אכן תשפיע להם יותר שפע. אך 
לעם־ישראל – שאף 'כגרזן ביד החוצב' הם אינם משפיעים להם שפע – אין שום סיבה 

או קצה סברא הגיונית, לבוא לידי טעות זו – כשל עכו"ם.

והינו חלק ממצוות בני־נח, א"כ מהו הייחוד של עם 
ישראל בנוגע לאיסור זה? אלא שאמנם קיים הבדל 
מכיון  מצוות.  לתרי"ג  נח  בני  מצוות  בין  מהותי 
שכל ענינם של מצוות בני נח הם רק כדי להכין את 
יקשו  )ע"מ שלא  העולם לעבודתם של עם־ישראל 
על עם־ישראל בעצם קיומם(, אך העבודה בפועל 
על העוה"ז ע"י תרי"ג מצוות נעשית ע"י עם־ישראל 

בלבד!
וכך מסביר הרבי בהרחבה בכ"מ )ראה לדוגמא 

לקו"ש ח"ה עמ' 159 ואילך(.
ואמנם הוסיף רמב"ן בנוגע למצוה זו – במיוחד 
מצוה  שלו  המצוות  במנין  שסובר  עם־ישראל.  על 
קיום מערכת  אף  על  בה'  אמונה  ומיוחדת:  נוספת 
הכו"ם )בספה"מ לרמב"ם, מ"ע לדעת רמב"ן, מצוה 
ח. וראה לקו"ש חי"ד, שיחה לפרשת שופטים, עמ' 

68 ואילך(. 
9( אם מסדרים את כל דברי רמב"ן בנוגע לזה, 

גבוהות  ודרגות  ממוצעים,  באותם  סדר  לנו  יוצא 
הכוכבים  הם   – בפועל  השפע  נותני  ופחותות: 
שרים  שנעשו  מלאכים  ה'  נתן  ומעליהם  והמזלות, 
מפשטות  זאת  לראות  שניתן  וכפי  הכו"מ,  על 
ידוע  ומזל  כוכב   .  . ועם  עם  כל  על  "ונתן  לשונו: 
. . וגבוהים עליהם – מלאכי עליון – נתנם להיותם 
שרים עליהם, כענין שכתוב "ושר מלכות פרס עומד 

לנגדי" . . ונקראים מלכים".
יותר  להסביר  בא  שהרמב"ן  אפ"ל  ואולי   )10
לך",  יהיה  ד"לא  זו  זו. שבמצוה  מצוה  את  לעומק 
יהיה  ה"לא  את  מקיים  עצמו  שה'  לראות  ניתן 
עם־ישראל  על  בכך שלא שם   – באופן מסוים  לך" 
ממוצעים. כלומר: האיסור ד"לא יהיה לך" הוא דו־
גם  אלא  עם־ישראל,  על  איסור  רק  לא  הוא  צדדי: 
מעלה של עם־ישראל שבאה מצד ה' – ש"לא יהיה 
לך" – על עם־ישראל - ממוצעים, הם־הם ה"אלקים 

אחרים", כנ"ל פרק א.
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אלא  אוה"ע.  לכל  ומשפיעים שפע  קיימים  אכן  מובן שאותם שרים  נמצא  עכ"פ, 
כל  על  שרים  יהיו  שלאוה"ע  העולם,  אומות  לשאר  עם־ישראל  בין  הקב"ה  שחילק 
מדינה ומדינה שדרכם יועבר השפע עבורם. משא"כ עם־ישראל, שיקבלו את השפע 

ישירות מהקב"ה, ללא שרים ממוצעים. 

ג
ארץ ישראל: ארץ נבחרת לעם נבחר

והנה במקום הנ"ל11 מדבר הרמב"ן לכאורה על ענין אחר לגמרי מהנושאים עליהם 
דיברנו עד כה – מעלתה וייחודיותה של א"י. אך תוך כדי שרמב"ן מסביר את ייחודה 
של א"י, נמצא לפתע מתבהר היטב גם החילוק בין עם־ישראל לאוה"ע בנוגע ליניקת 
השפע מלמעלה. שכן, כפי שיתבאר לקמן, מעלתה של א"י לגבי שאר הארצות קשורה 
מאוד במעלה של עם־ישראל על העכו"ם בנוגע ליניקת החיות )שאוה"ע מקבלים שפע 

ע"י ממוצעים, משא"כ עם־ישראל(.

דהנה, רגע אחד קודם שעם־ישראל מגיע לרשת את ארצו המובטחת, מובא בתורה 
יא  )פרק  'עקב'  בפרשת  וכך  הטובה.  לארץ  בנוגע  וציווים  הוראות  של  שלם  מאסף 
ואילך(: "כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם 
אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה 
ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה מים. ארץ אשר ה' אלקיך דרש אתה תמיד 
עיני ה' אלקיך בה . . והיה אם שמע תשמעו אל מצותי . . ונתתי מטר ארצכם בעתו . 

. ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה".

ישמרו  לארצם, שאם  בנוגע  ברורות  הוראות  לעם־ישראל  נותנת  התורה  כלומר, 
ויקיימו תומ"צ ירד מטר וכו', ואם לאו - ואבדתם מהרה וכו'. והיינו, שאין ארץ ישראל 
 – ה' אלקיך דרש אתה תמיד"  "ארץ אשר  'טבעית', אלא  – ארץ  כל הארצות  כשאר 

ההנהגה והשליטה בה תמיד תחת עינו הפקוחה של הקב"ה ללא שום ממוצע.

ועד"ז, מבאר הרמב"ן )שם( עה"פ "ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ 
את ישביה", שמכך משמע ממש שארץ ישראל שייכת בעצמה לקיום המצוות של עם־
ישראל. ועד כדי כך שכאשר עם־ישראל חוטאים ומטמאים את הארץ היא 'מקיאה את 

יושביה'. ומסביר ע"כ הרמב"ן שזוהי א' ממעלותיה של הארץ, וז"ל:

"והענין, כי השם הנכבד ברא הכל, ושם כח התחתונים בעליונים, ונתן על כל עם 
ועם בארצותם לגוייהם כוכב ומזל ידוע, כאשר נודע באצטגנינות. וזהו שנאמר "אשר 

11( ויקרא יח, כה, עה"פ: "ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה".
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חלק ה' אלקיך אותם לכל העמים" – כי חלק לכולם מזלות בשמים. וגבוהים עליהם 
– מלאכי עליון – נתנם להיותם שרים עליהם, כענין שכתוב "ושר מלכות פרס עומד 
נותרתי שם אצל  "ואני  "ונקראים מלכים, כדכתיב  יון בא".  "והנה שר  וכתיב  לנגדי" 

מלכי פרס"!

ארץ  אבל  העולם,  לכל  האדונים12  ואדוני  האלקים  אלקי  הוא  הנכבד  השם  והנה 
ישראל אמצעות הישוב היא נחלת ה' מיוחדת לשמו. לא נתן עליה מן המלאכים קצין 
"והייתם  שאמר  וזהו  אוהביו.  זרע  שמו,  המיחד  לעמו  אותה  בהנחילו  ומושל  שוטר 
לכם  אהיה  ואנכי  לעם  לי  "והייתם  וכתיב  הארץ",  כל  לי  כי  העמים  מכל  סגולה  לי 
מכל  אותנו  הבדיל  כי  יאמר   .  . כלל  אחרים  אלקים  אל  אתם  שתהיו  לא  לאלקים", 
העמים אשר נתן עליהם שרים ואלקים אחרים, בתתו לנו את הארץ – שיהיה הוא יתברך 

לנו לאלקים, ונהיה מיוחדים לשמו".

בנוגע  הזכרנו,  אותה  הכללית  מההבדלה  כחלק  כי  בפירוש,  מדבריו  מובן  הנה 
קיימת  הנה  מאוה"ע,  בשונה  עם־ישראל  עם  מונהגת  אשר  מלמעלה  השפע  לירידת 

הבדלה נוספת – עצם הארץ אשר ניתנה לעם־ישראל. 

וכונת הרמב"ן לומר, שאף שלכל האומות ניתנו ארצות, אך עם־ישראל מיוחדים 
בכך שקיבלו את ארץ ישראל דוקא, שבכך מתבטא בעצם שלטונו הישיר של הקב"ה 
עליהם שרים  "נתן  בלשונו:  הרמב"ן  זאת  וכפי שאומר  אוה"ע,  בשונה משאר  עלינו, 

ואלקים אחרים, בתתו לנו את הארץ – שיהיה הוא יתברך לנו לאלקים".

יש להבין: כיצד בעצם נתינתה של א"י עבורנו, מתבטאת העובדה שהקב"ה  אך 
בעצמו שולט עלינו ומעביר לנו את השפע, ולא שרים ממוצעים?

זאת מסביר הרמב"ן )שם( בהמשך ביתר בהירות, וז"ל: "והנה הארץ שהיא נחלת 
השם הנכבד, תקיא כל מטמא אותה, ולא תסבול עובדי ע"ז ומגלים עריות . . וכן שנו 
בספרא "ולא תקיא הארץ אתכם" וגו' – ארץ ישראל אינה כשאר ארצות, אינה מקיימת 
"ואין עמו אל נכר" – שלא תהא רשות לאחד משרי האומות  עוברי עבירה. ובספרי 
לבא לשלוט13 בכם, כענין שנאמר "ואני יוצא והנה שר יון" וגו'. והוא מאמרם "כל הדר 

12( הנה, כאן מתייחס שוב רמב"ן לנושא שעליו 
דובר באות א, אם־כי בדרך עקיפה. כי מלשונו של 
'אלקים',  נקראים  שרים  שאותם  משמע  הרמב"ן 
כיון  במפורש.  כתוב  הרי  זהו   – ומלכים  'אדונים', 
שהוא כאומר – הם נקראים מלכים, אבל ה' – הוא 

מלך המלכים.
כל  יותר  מתבהר  "לשלוט",   – זה  מלשון   )13
קצת,  מזה  שמשמע  ומזלות.  כוכבים  של  המושג 

מאותם  שפע  מקבלים  שאוה"ע  אומרים  שכאשר 
הם  מסוים  שבאופן  גם  היא  בזה  הכוונה  שרים, 
הכוונה  ואולי  הכו"ם.  של  לשליטתם  עוברים 
להלן,  שיתבאר  וכפי  כו"ם.  של  למנהגם  היא  בזה 
עוד  מובן  ולפי"ז  בבריאה;  קיימות  הנהגות  דב' 
יהודי הגר בחו"ל, שעובר  גודל החומרא של  יותר 
בפשטות ל'שליטתם' – היינו למנהגם – של הכו"ם. 



451שער שונות

בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה", שנאמר "לתת לכם את ארץ כנען להיות 
לכם לאלקים"".

הנה, הביא כאן הרמב"ן שתי הנהגות מיוחדות בה התייחדה ארץ ישראל: הא' – 
ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה. והב' – אין רשות לאחד משרי אוה"ע לבוא 

לא"י ע"מ לשלוט בעם־ישראל.

]ולכאורה, ע"ד ההנהגה העל טבעית שמונהגת עם עם־ישראל, ואינה קשורה כלל 
בחוקי הטבע אשר הנהיג ה' בבריאה, גם ארץ ישראל, איננה ככל הארצות. היא שונה, 
היא 'על טבעית'14, וה'טבע' שהטביע בה ה' הוא משל עצמה, ואינו קשור כלל בבריאה. 
דבריו של הרמב"ן כאן, הם אכן אסמכתא חשובה למדובר בפרק ד', בהנוגע להנהגה 

הניסית בה מונהגים עם־ישראל[.

את מאמר   – הקטע  בסוף  הרמב"ן  במה שמביא  הכוונה  מהי  כ"כ,  מובן  אינו  אך 
הגמרא במסכת כתובות )קי, ב( – "כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה". 
דבמילא מובן הענין שאין שליטה לשרי אוה"ע על א"י ועם־ישראל, אך הלא ה' הוא 
והוא אינו נמצא רק בא"י, א"כ מהי הכוונה בזה ש"כל הדר בחוצה  השולט עליהם, 
לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה"? אף אם נאמר שחו"ל היא בעייתית, ובודאי שהיא 
פחות קדושה מהארץ )שהרי שם אינה מוגבלת שליטת שרי אוה"ע(, עדיין אין מובן 

מה כ"כ גרוע בזה, עד כדי כך שנאמר ע"כ "שאין לו אלוקה"?

ד
עיקר קיום המצוות הוא בארץ ישראל

שאלה זו תתורץ מאליה ע"פ הסבר הרמב"ן במ"א, הסבר שממנו מסתעפים פרטים 
נוספים כחלק משיטתו הנ"ל בנוגע לייחודיות א"י.

משמרתי  וישמר  בקלי  אברהם  שמע  אשר  "עקב  ה(  כו,  )בראשית  בתורה  נאמר 
מצותי חקותי ותורתי". רש"י פירש זאת, שאין הכוונה בסתם הוראות־שעה של הקב"ה 
אל אברהם, אלא מדובר במצוות התורה שאת כולן – ואף את הסייגים שבהן )"וישמור 
קודם  עוד  אברהם  קיים  רש"י(,  שבתורה".  אזהרות  על  להרחקה  גזרות   – משמרתי 

שניתנה תורה למשה בהר סיני. 

יוסף  להם  "ויתן  עה"פ16  בב"ר15  שנדרש  מה  עם  היטב  מסתדר  דוקא  זה  הסבר 

אינה  שהיא   – הראשון  הענין  לפי  עכ"פ   )14
על־טבעי,  ענין  שהוא  עבירה,  עוברי  מקיימת 
את  "ותקיא הארץ   – בפסוק  בפירוש  וכמו שנאמר 

יושביה".
15( צד, ג.

16( בראשית מה, כא.
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עגלות", שרמז בזה יוסף את פרשת עגלה ערופה שבה עסק עם אביו יעקב כשפירש 
ממנו, שהרי למד איתו תורה כמו אבותיו מלפנים – אברהם ויצחק – עוד לפני מתן 

תורה!

אך הקשה ע"כ הרמב"ן )שם(: ע"פ כהנ"ל צ"ל שיעקב )לדוגמא( מעולם לא עבר 
על תרי"ג מצוות וסייגן, אך הנה מצינו שעבר יעקב כמה פעמים על התרי"ג, שהרי 
הקים מצבה17 – דבר האסור מן התורה, ונשא שתי אחיות – עוד איסור! א"כ, כיצד ניתן 

לומר שאברהם ושאר אבותינו קיימו את כל המצוות עוד קודם מתן תורה?

וע"כ השיב וז"ל: "והנראה אלי מדעת רבותינו, שלמד אברהם אבינו התורה כולה 
שאינו  כמי  כולה  אותה  ושמר  וסודותיה,  מצותיה  ובטעמי  בה  ועסק  הקדש,  ברוח 
מצווה ועושה. ושמירתו אותה, היה בארץ בלבד. ויעקב – בחוצה לארץ נשא האחיות. 
 .  . אלקי הארץ הן אף על פי שהוזהרנו בחובת הגוף בכל מקום  כי המצוות משפט 

והמצבה – מצוה שנתחדשה18 בזמן ידוע היא".

עפ"ז, ניתן לבאר היטב את תוספת ייחודיותה של א"י – אף בענין קיום המצוות. 
שהנה אנו רואים, שכאשר לא היו אבותינו קודם מתן־תורה מצווים על המצוות, וקיימו 
אותם כמי שאינם מצווים ועושים – קיימו את המצוות רק בא"י, אך כשהיו בחו"ל – 

כלל לא קיימו אותם וזאת אע"פ שאת הסייגים של התורה – הם כן קיימו!

מסתבר א"כ, שעיקר קיום המצוות הוא בא"י בלבד, וזה שמקיימים בפועל את כל 
המצוות גם כאשר נמצאים בחו"ל, הוא רק מצד סיבות שונות, אך אין זה עיקר ציווי 
שהרי  בחו"ל,  נמצאים  כאשר  שקיימת  הבעיה  גודל  ביותר  תובן  עפ"ז  וממילא,  ה'! 
המצוות שעושים עם־ישראל כאשר הם נמצאים שם, אינם נעשים מתוך תכלית הכוונה 

של ציווי ה' על תרי"ג מצוות.                                

כך ממש מבאר הרמב"ן19 בנושא שלנו – בנוגע לא"י, וז"ל20: "אינו מחייב בגלות – 
אלא בחובת הגוף כתפילין ומזוזות, ופירשו בהן, כדי שלא יהו חדשים עלינו כשנחזור 
לארץ. כי עיקר כל המצות, ליושבים בארץ ה'. ולפיכך אמרו בספרי "וירשתם אותה 
וישבתם בה ושמרתם לעשות" – "ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה".

למדתי  "ראה  כמו למשל21:   – נוספים  פסוקים  כמה  לשון  נראה מפשטות  גם  כך 
אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני ה' אלקי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים 

17( כמ"ש: "וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן 
אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על 

ראשה". )בראשית, כח, יח(.
18( וכן מבאר רמב"ן עה"פ הנ"ל – שהאיסור על 

בניית מצבה החל רק משנכנסו עם־ישראל לארץ.

חי"א,  יקר  )אור  רמ"ק  ביאר  דומה  ביאור   )19
קיום  בין  ההבדל  את  בארוכה  שמבאר  רנא(,  עמ' 

מצוות בארץ לקיומם בחו"ל, ע"פ הקבלה.
20( ויקרא יח, כה.

21( דברים ד, ה.
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שמה לרשתה". ופירש הרמב"ן על כך )שם(: "ירמוז שעיקר המצות כולן בארץ, כמו 
שרמזתי בסוד הארץ".

נבוא   - לארץ  כדי שכשנחזור  היא  בחו"ל,  מצוות  הסיבה שמקיימים  כל  כלומר: 
מוכנים כשאנו זוכרים היטב את כל המצוות. אבל עיקר הענין של קיום המצוות – הוא 
דוקא כאשר הם נעשים בארץ, דוקא אז יש את כל הענינים של קיום המצוות. רואים, 
א"כ, עד איפה מגיעה המעלה והחשיבות של א"י, ועד אשר אמרו22 עליה חז"ל, "ישיבת 

ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה".

ה
נביא לעומת קוסם ומעונן

על מנת להבין טוב יותר את הקשר בין זה שא"י ניתנה לעם־ישראל לכך שצבא 
השמים אינו משפיע על עם־ישראל, נסטה מעט מרצף הענינים, ונחזור להבין את כח 
ההשפעה של צבא השמים עליהם דיברנו בפרק א'. דהנה, ראינו היטב את העובדה 
שקיימים "אלקים אחרים" והבנו שהם משפיעים על אוה"ע )ועליהם בלבד(, אך לא 

ראינו היכן ענין זה מתבטא בפועל.

יג( "תמים תהיה עם ה' אלקיך", ולאחר מכן ממשיכה התורה  יח,  נאמר )דברים 
ואומרת: "כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים ואל קסמים ישמעו ואתה 
לא כן נתן לך ה' אלקיך", וממשיכה – "נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך ה' אלקיך 
אליו תשמעון". מפסוקים אלו נראה בפשטות שהציווי "תמים יהיה", הינו בנוגע לחקר 
העתידות, שמצוה מן התורה שיהיה האדם "תמים" בענין זה, וכך מסבירים )שם( את 

הפסוק רש"י, הספורנו ואור החיים.

בכלל בסוגיה זו ישנם דיונים רבים במפרשים האם אותם המעוננים וקוסמים אכן 
מנחשים דברים שיש בהם ממש, או שמא מוציאים דברי הבאי בלבד. הרמב"ם, סובר 
שאין כלל כח למעוננים והקוסמים, ודבריהם הם שקר מוחלט, וז"ל23: "ודברים האלו 
כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי 
שינהגו אחריהן. ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו ולא 
בישראל".  ולא קסם  ביעקב  נחש  לא  "כי  בהן. שנאמר  לב שיש תועלת  על  להעלות 
ונאמר "כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה 

לא כן" וגו'.

 – הנ"ל  בגלל  דוקא  היתה  כוונתם  ואולי   )22
החשיבות של הישיבה בארץ בזמן קיום מצוות, היא 
ולא  כל המצוות,  לקיום  לה להשתוות  זו שגורמת 

שעצם הישיבה בא"י משתווה לקיום כל המצוות.
23( משנ"ת, הל' עבודת כוכבים פי"א הט"ז.
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"כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן אמת ודבר חכמה אבל 
התורה אסרתן - אינו אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת ובכלל הנשים והקטנים שאין 
אלו  שכל  ברורות  בראיות  ידעו  הדעת  ותמימי  החכמה  בעלי  אבל  שלימה.  דעתן 
הדברים שאסרה תורה אינם דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת 
ונטשו כל דרכי האמת בגללן. ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים 

"תמים תהיה עם ה' אלקיך".

בסוגיה זו, לשון רובם המוחלט של פרשני המקרא משתמעת לשתי פנים – אפשר 
לפרשם באופן שסוברים שאמנם קיים מושג אמיתי שכזה ואפשר שלא. רש"י למשל, 
אחר  תחקור  ולא  לו,  ותצפה  בתמימות  עמו  "התהלך  וז"ל:  כך,  על  מדבר  לא  כלל 
העתידות". סביב פירוש זה מתאספים רוב המפרשים24 האחרים פחות או יותר. כלומר: 

רש"י )וכן רוב המפרשים( אינם נכנסים כלל למהותו של ה'מעוננים והקוסמים'. 

הנבדלות  גבי  )הנ"ל(  לשיטתו  נאמן  נשאר  אלו,  לפסוקים  בפירושו  הרמב"ן 
והעליונות שישנה לישראל על אוה"ע, בהסבירו שכחם של המעוננים והקוסמים אמנם 
מדויקת  כיצד  להיווכח  נוכל  זה  בביאורו  ב"שרי מעלה".   – מקורו  כי  ומוסיף,  ישנו, 
שיטתו של הרמב"ן, שאמר )כפי שהובא פרק ב'( שהשפעתם של "שרי מעלה" הינה 
לאוה"ע בלבד. שענין זה מתבטא בפועל )גם( בזה שהמעוננים וקוסמים הינם מציאות 

אמיתית המשפיעה לאוה"ע, אך לישראל שנבדלים ועדיפים מהם ישנו נביא ה'.

וכפי שניתן להבחין בעיון מעמיק יותר בפסוקים, שהתורה מחלקת בין עם־ישראל 
לעכו"ם בנוגע לאופן גילוי העתידות, ולא לעצם קיום הכח לכך. וכמ"ש בפירוש "כי 
הגויים . . ואתה לא כן", שמשמע מפשטות לשון זה, שאמנם קיימת משוואה כל שהיא 
בין המעוננים וקוסמים לנביאים, אלא, שמסיבה שהכתוב אינו מזכיר, מחלקת התורה 

שהנביאים הם במיוחד לעם־ישראל, משא"כ המעוננים והקוסמים.

והוא היודע  "ונאמין שהוא לבדו עושה כל  וז"ל הרמב"ן בפירושו על הפסוקים: 
אמיתת כל עתיד וממנו לבדו נדרוש העתידות מנביאיו או מאנשי חסידיו . . אבל אם 
נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים כי הוא אלקי האלקים, עליון על הכל, היכול 
בכל, משנה מערכות הכוכבים והמזלות כרצונו". ממשמעות דבריו עולה, כי באמת 
יכולים ניחושיהם להיות נכונים, אולם "הכל בידי שמים" כו'. כלומר, אע"פ שדבריהם 
נכונים מן הסתם, אל לנו לשכוח שהקב"ה הוא כל יכול ומערכות כוכבים ומזלות הם 

כאין ואפס בפניו, וממילא בסופו של דבר – הכל תלוי בו, ולא בדבריהם.

24( ה'ספורנו', ובעל הטורים שם. אמנם השפ"ח 
במפורש  שם  אומר  אחרים(  מפירושים  )שמלקט 
המעוננים  אל  צריך  שאינך  "ואמר  טו(  פסוק  )על 

בכל  נביאים  מקרבך  יהיו  תמיד  כי  והקוסמים 
מכך  שמשמע  למעוננים",  תצטרך  שלא  ודור  דור 

שאמנם קיים כח למעוננים והקוסמים. 
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והיא:  יש כאן מצוה מיוחדת,  הרמב"ן בהשגותיו על הרמב"ם25 לומד, שלמעשה 
להאמין בה' על אף שקיימות מערכות כוכבים ומזלות, וז"ל )שם(: "שנצטוינו להיות 
הצוואה  וענין  אלקיך".  ה'  עם  תהיה  "תמים  שנאמר  והוא  יתעלה  עמו  תמים  לבבנו 
הזאת שנייחד לבבנו אליו לבדו יתברך, ושנאמין שהוא לבדו עושה כל, והוא היודע 
אמיתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש הבאות – מנביאיו או מאנשי חסידיו, רוצה לומר 
נבטח שיבואו דבריהם  ולא  ולא מזולתם,  נדרוש מהוברי שמים  ולא  ותומים.  אורים 
על כל פנים. אבל אם נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים כי הוא משנה מערכת 

הכוכבים והמזלות כרצונו, מפר בדים וקוסמים".

בענין  בה'  והאמונה  תהיה"  "תמים  הציווי  שענין  סובר  שהרמב"ן  נראה,  הנה 
רמב"ם שלא  את  בעצמו  )כפי שמתרץ  כללי  ציווי  סתם  אינה  והקוסמים,  המעוננים 
סובר כמותו( אלא מצוה מיוחדת בפ"ע, שעם זאת שע"פ כו"ם )ולא סתם( ידברו אותם 
והמזלות  הכוכבים  מערכות  "משנה  הוא  שה'  להאמין  יש  בכ"ז  וקוסמים,  המעוננים 

כרצונו", משום שנאמר "תמים תהיה עם ה' אלקיך". 

של  מיוחדת  מצוה  כאן  שסובר  הרמב"ן,  בדברי  מה"מ26  אד"ש  כ"ק  הסביר  ]וכן 
אמונה בה' בנוגע למערכות כו"ם דוקא, שיש להאמין שהם כלום לגבי ה'[. 

למעוננים  כח  קיים  שאמנם  מדגיש  מיוחד,  באופן  שרמב"ן,  כה  עד  ראינו  א"כ 
והקוסמים, ועד כדי כך – שלומד מפסוקים אלו מצוה מיוחדת ונוספת בנוגע לאמונה 
בה'. אלא, שקיים חילוק בין המעוננים והקוסמים שתפקידם לנבא עתידות לאוה"ע, 

ובין הנביאים שתפקידם לנבא לעם ישראל.

המעוננים  בין  החילוק  אכן  מהו  הרמב"ן,  של  לשיטתו  להבין:  צריך  עדיין  אך 
והקוסמים לנביאים )או אורים ותומים(, ומדוע חילוק זה כ"כ חשוב עד כדי כך שיש 
בנוגע לזה מצווה מיוחדת )בשונה מהרמב"ם שאינו מונה את "תמים תהיה" כו' כמצוה 

בפ"ע(?

מהרמב"ן משמע שהמצוה על נביא ה' יש בה שינוי ומעלה ביננו לבין עכו"ם, א"כ, 
מהו שינוי זאת, ומהו המעלה שבנביאי ה'? את התשובה לכך, נבין בהקדים החידוש 

הגדול והמרכזי של הרמב"ן בחילוק בין אוה"ע לעם־ישראל, וכדלקמן:

רמב"ן,  לדעת  מ"ע  לרמב"ם.  בספה"מ   )25
של  הסברו  )ע"פ  הרמב"ם  זאת  לעומת  ח.  מצוה 
 – רמב"ן עצמו(, סובר כנראה שזוהי מצוה כוללת 

ללכת בדרכי התורה, ולכן לא מנאה כמצוה בפ"ע 
בחשבונו.

26( לקו"ש חי"ד, פרשת שופטים, עמ' 68 ואילך.
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ו
הנהגה ניסית והנהגה טבעית

הנה, עד כאן ראינו כמה ענינים שחלוקים בין עם־ישראל לאוה"ע, אך כעת נבין, 
שרמב"ן קושר את כל אותם חילוקים לחילוק אחד מרכזי – ממנו מסתעפים החילוקים 
בעוה"ז  שנמצא  אף  שעל  לעם־ישראל,  בנוגע  עצומה  מעלה  הרמב"ן  ומחדש  כולם. 
כשאר כל העמים )למראית עין(, מ"מ, ההנהגה עמו אלקית ולא טבעית, וממילא, אין 

שום קשר בין הטבע לעם־ישראל! 

פירושו זה של הרמב"ן נאמר בקשר לשאלה מעניינת:

לאה  בני  "אלה  לארץ  בכניסתם  יעקב  בני  לספירת  בנוגע  נאמר  ויגש27  בפרשת 
ושלש".  שלשים  ובנותיו  בניו  נפש  כל  בתו  דינה  ואת  ארם  בפדן  ליעקב  ילדה  אשר 
ושואל ע"כ רש"י וז"ל: "ובפרטן אי אתה מוצא אלא ל"ב, אלא זו יוכבד שנולדה בין 
החומות בכניסתן לעיר". שואל ע"כ האבן־עזרא, שאם אמנם נולדה יוכבד עוד בכניסת 
יוצא, שיוכבד הולידה את משה  בני יעקב למצרים, מתעוררת קושיא גדולה: לפי"ז 
כשהייתה בגיל 130 שנה! )שהרי גלות בני ישראל מכניסתם למצרים בימי יעקב ועד 
יציאתם בידי משה הייתה במשך 210 שנה, ומשה כשהוציא את עם־ישראל ממצרים 
היה בן 80 שנה, א"כ, נולד מאמו, יוכבד, כשהיתה בגיל 130 שנה( א"כ, זהו נס עצום 
עוד יותר מן הנס שנעשה לשרה שהולידה את יצחק בגיל 90, ומדוע התורה שמזכירה 

את נס שרה, לא מזכירה את נס לידת משה שהיה גדול יותר? 

לך דבר שהוא  אומר  "אבל  וז"ל:  גדול28,  כלל  זאת בקבעו  )שם(, מתרץ  הרמב"ן 
או מלאך  כן מתחילה  נביא שיתנבא  ידי  על  כי הנסים הנעשים  וברור בתורה.  אמת 
נגלה במלאכות השם יזכירם הכתוב, והנעשים מאליהן לעזור צדיק או להכרית רשע 
לא יזכירו בתורה או בנביאים . . כל יסודות התורה בנסים נסתרים הם. ועם התורה אין 
בכל ענינו רק נסים לא טבע ומנהג, שהרי יעודי התורה כולם אותות ומופתים, כי לא 
יכרת וימות בטבע הבא על אחת מן העריות או האוכל חלב, ולא יהיו השמים כברזל 
בטבעם מפני זרענו בשנה השביעית. וכן כל יעודי התורה בטובות ההן וכל הצלחת 

הצדיקים בצדקתם". 

זה  שענין  וקובע  בהרבה,  חריפה  בצורה  לכך  בהקשר  הרמב"ן  מתבטא  במ"א29, 
הוא מיסודי התורה והוא כ"כ חשוב עד שמי שאינו מאמין בכך, "אין לו חלק בתורת 

27( מו, טו.
הקללות  לכל  בנוגע  הרמב"ן  מסביר  וכן   )28
חלק  והם־הם  ניסים,  שכולן   – שבתורה  וברכות 
כל  "וכן  ומוסיף:  היום־יומית,  עם־ישראל  מהנהגת 

היעודים שבתורה. אבל כולם נסים, ובכולם תתנצח 
מערכת המזלות" )בראשית יז, א(.

29( שמות יג, טז.
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משה רבינו". וז"ל של הרמב"ן: "ומן הנסים הגדולים המפורסמים – אדם מודה בנסים 
הנסתרים שהם יסוד התורה כלה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל 
דברינו ומקרינו שכולם נסים: אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. 
אלא, אם יעשה המצות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו – הכל בגזרת 

עליון".

בחילוק  חדש  גדר  מבאר  הרמב"ן  נפלא!  וחידוש  עצום  חילוק  כאן  מוסבר  א"כ, 
מיוחד  אינו עם  אומר,  הוא  כך  בין עם־ישראל לאוה"ע. למעשה, עם־ישראל,  הידוע 
סתם. עם־ישראל נמצא בעוה"ז, אך ההנהגה עמו היא כלל לא קשורה להנהגת העוה"ז. 
עד כדי כך, שניסים שנעשים לעם־ישראל הם דבר שאינו מיוחד כלל, שהרי שום דבר 
היא  עם־ישראל  אצל  האלקית  ההנהגה  וכל  הטבע,  בדרך  אינו  עם־ישראל  מהנהגת 

הנהגה ניסית מוסתרת30.

או רעה  "כי לא תבא על אדם טובה בשכר מצוה  ומבאר הרמב"ן:  ועוד מוסיף31 
בעונש עבירה רק במעשה הנס, ואם יונח האדם לטבעו או למזלו לא יוסיפו בו מעשיו 
דבר ולא יגרעו ממנו. אבל שכר כל התורה וענשה בעולם הזה הכל נסים והם נסתרים, 

יחשב בהם לרואים שהוא מנהגו של עולם, והם באדם עונש ושכר באמת".

נמצא מובן מדברי הרמב"ן אלו, כי יש לנו ב' גורמים להזכרת ניסים בתורה, הסיבה 
הא': ניסים שנעשו כאשר התנבאו על כך לפני כן, או שנעשו בידי מלאך. הסיבה הב': 
בשכל  להסברה  ניתנים  הניסים  כל  ז"א:  בפרסום.  הבריאה  טבע  את  ניסים שמשנים 
האדם, ולכן הם נקראים 'ניסים נסתרים', מכיון שא"א לראות במוחש שפגיעת האדם 
באה בסיבת רוחניותו, או שהקרקע נשתבחה ביותר משום ששמרה שמיטה וכיו"ב. אך 
ניסים שמשדדים את מערכות הטבע בפרהסיא כמו קריעת ים סוף, שלא ייתכן לכך כל 

הסבר מלבד נס – אותם יזכיר הכתוב.

***

השונים.  החסידות  בספרי  רבות  פעמים  שמופיעים  בנושאים  עסקנו  זה  במאמר 
דוגמאות לכך ניתן לראות בתו"א פרשת בשלח וכן במאמר ד"ה "ביום עשתי עשר" 

30( יש לציין כי בדומה לדברי הרמב"ן אלו ניתן 
כרך  בלקו"ש  כ"ק אד"ש מה"מ  בביאור  גם  לראות 
מתן־ עורר  לכך  "בדומה  וזלה"ק:  40־39,  ע'  ח"י 
עם  "ורוממתנו".  של  ענין  ישראל  בני  אצל  תורה 
ישראל התרומם על פני שאר העמים, עד שנעשה 
בהגבלות  מוגבל  איננו   – כולו  העולם  מכל  נעלה 
מקום,  של  רצונו  עושים  יהודים  כאשר   .  . הטבע 

כל   .  . בשלמותן  והמצוות  התורה  לפי  מתנהגים 
צרכיהם בשפע . . מלאכתן נעשית על־ידי אחרים . 
. שום חישוב טבעי לא ימנע אותו מקיום המצווה, 
כיון שבעניני תורה ומצוות יהודי הוא הבעל הבית, 

והוא המולך על הטבע".
31( שמות ו, ב.
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)ספר המאמרים מלוקט ח"ג(, בהם ניתן לראות דברים דומים וקרובים מאוד לדברי 
הרמב"ן שהובאו כאן. 

)כנ"ל(  הגם   – אלו  לנושאים  החסידותית  להתייחסות  כלל  נכנסנו  לא  למעשה, 
שהיא תואמת מאוד לשיטתו של הרמב"ן, וא"כ, יש להתייחס לכל הנאמר כאן, ללא 
קשר לפירושים החסידותיים, אלא כפי שהם לשיטותיהם של פרשני המקרא ועוד כמה 

מהראשונים המובאים כאן, ותו לא.

הוספות
 שיעורי הרב מרדכי שמואל ע"ה אשכנזי

שנמסרו בישיבתנו



הוספות
 שיעורי הרב מרדכי שמואל ע"ה אשכנזי

שנמסרו בישיבתנו
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שינויים בנוסחאות התפילה*

א
בנוסח התפילה שקבע אדמו"ר הזקן בסידורו, ישנם ביטויים שונים אודות מטרת 
נתינת השבת לעם ישראל, ויש בזה כמה שינויים בין התפילות והמקומות. וכאן ננסה 

לעמוד על דיוקם של דברים.

א. בנוסח תפילת ערבית דליל ש"ק – "אתה קדשת את יום השביעי", ולא נמצא שם 
כלל המילה "מנוחה".

ב. בתפילת שחרית – "וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים". ולא נזכר כאן ענין קדושת 
השבת.

ג. בנוסח התפילה דמנחת שבת – "מנוחה וקדושה לעמך נתת".

ד. בנוסח התפילה דשבת ר"ח – "ותתן לנו . . שבתות למנוחה".

ה. בנוסח תפילת יו"ט שחל בשבת – "ותתן לנו . . שבתות למנוחה".

ו. בנוסח תפילת יו"כ שחל בשבת – "ותתן לנו . . את יום השבת הזה . . לקדושה 
ולמנוחה".

לראשונה  )נמצא  בשבת(  שחל  יו"ט  כן  )וכמו  דשבת  ההפטרה  ברכות  בנוסח  ז. 
במסכתות קטנות מס' סופרים פי"ג הי"ג( נאמר: "על התורה ועל העבודה . . שנתת 

לנו ה"א לקדושה ולמנוחה".

ח. בנוסח הקידוש דליל שבת – "אשר קדשנו במצוותיו . . שבת קדשו", ולא מוזכר 
ענין המנוחה.

ט. בנוסח הקידוש דליל יו"ט שחל בשבת – "ותתן לנו . . שבתות למנוחה".

י. בברכת המזון, בתפילת 'רצה' – "יום זה . . וקדוש הוא לפניך לשבת בו ולנוח 

*( נקודות מתוך שיעור שנמסר בישיבה ביום היארצייט ולע"נ אמו הרבנית מרת דבורה ע"ה אשכנזי.
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בו". אך באם שכח לומר רצה, אומר "שנתן שבתות למנוחה . . לאות ולברית", ואינו 
מזכיר קדושה.

ולכאורה נראה לומר ביסוד הדברים, שישנם שני ענינים בקדושת השבת, וכדלקמן.

ב
ויובן זה ע"פ המבואר בלקוטי שיחות1 שישנם ב' פרטים בשביתה: א. ענין השביתה 
ממלאכה, היינו שהשביתה היא כמו הל"ת ד"לא תעשה כל מלאכה", רק באופן דמצות 
עשה. ב. ענין המנוחה כשלעצמו, היינו לא רק שלא לעשות מלאכה, אלא שיש ענין 
גם לנוח. וזהו מה שכתב אדמו"ר הזקן בשולחנו2 גבי איסור מוקצה "ומפני מה נגעו 
באיסור זה . . כדי שלא יהא כיום חול בעיניו ויבא להגבי' ולתקן כלים . . ונמצא שלא 
שבת ובטל הטעם שנאמר בתורה למען ינוח". היינו דאף שאינו עושה מלאכה, יכול 

להיות שיחסר בו ענין המנוחה. וזהו הענין הב' בשבת, פעולת המנוחה.

ומבאר שם, דשני ענינים אלו מקורם משתי פרשיות בתורה העוסקות בענין השבת: 
מלאכתו",  מכל  שבת  בו  כי   .  . עשה  אשר  מלאכתו  מכל  השביעי  ביום  "וישבות  א. 
בפרשת בראשית – ענין הא', שביתה ממלאכה. ב. "זכור את יום השבת . . וינח ביום 

השביעי", בעשרת הדברות – ענין הב', מנוחה בעצם.

ועפ"ז יש לומר, דהלשון "מנוחה" מורה על ענין הב' – מנוחה בעצם )"וינח ביום 
השביעי"(. משא"כ הלשון "קדושה" מורה על ענין הא', שביתה ממלאכה, וכפי שכתב 
אדמו"ר הזקן בשולחנו3 גבי פירוש המילים "מקרא קודש" "ויש אומרים שמקרא קדש 
הוא לקדשו באיסור עשיית מלאכה", היינו שענין הקדושה הוא איסור עשיית מלאכה.

ג
ד"מה  בטור4  כתב  דהנה  השבת.  תפילות  גבי  הלשונות  חילוקי  לבאר  יש  ועפ"ז 
שתקנו בשבת ג' עניני תפלות, אתה קדשת, ישמח משה, אתה אחד, ובי"ט לא תקנו 
אלא אחת - אתה בחרתנו, מפני שאלו ג' תפלות תקנום כנגד ג' שבתות; אתה קדשת, 
כנגד שבת בראשית - כמו שמוכיח מתוכו. ישמח משה, כנגד שבת של מתן תורה - 

דלכולי עלמא בשבת ניתנה תורה. ואתה אחד, כנגד שבת של עתיד".

רק  ניתן  בראשית  ובשבת  בראשית,  שבת  ענינו  שבת  שליל  נמצא,  הנ"ל  וע"פ 
הענין ד"וישבות מכל מלאכתו", היינו ענין הקדושה, משא"כ ענין המנוחה בעצם ניתן 

1( חכ"א שיחה ג' לפרשת בא.
2( סי' שח – בשם הרמב"ם.

3( ריש סרמ"ב.
4( סי' רצ"ב.
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לראשונה במתן תורה. ולכן, בתפילה דליל שבת, מזכירין רק הענין ד"קדושה" – "אתה 
קדשת".

אמנם, תפילת שחרית היא כנגד שבת של מתן תורה, שאז נתחדש ענין המנוחה 
זו אנו מזכירים רק הענין דמנוחה, ולא  "וינח ביום השביעי". וע"כ, בתפילה  בעצם, 

מזכירין ענין הקדושה שבשבת, כי אז מזכירין רק החידוש שנתחדש בתפילה זו.

ושביתה  ממלאכה,  "שביתה  שבשבת  אלו  מדרגות  ששני  בלקו"ש5  שביאר  וכפי 
ויום השבת. דליל השבת קשור עם שביתה  ומנוחה חיובית", הם שתי מדרגות: ליל 

ממלאכה, ואילו יום השבת – עם שביתה ומנוחה חיובית.

מתן  קודם  שהי'  שבליל שבת  עצמה,  תורה  מתן  של  בשבת  בפשטות  שהי'  וכפי 
תורה, שמרו בני ישראל רק על ענין השביתה והקדושה שבשבת, שעל זה נצטוו כבר 
נתוסף  תורה,  מתן  לאחר  למחרת,  ורק  בעצם.  המנוחה  ענין  עדיין  הי'  ולא  במרה, 

ונתחדש ענין המנוחה.

ודבר זה מתבטא גם בגשמיות ביום השבת. דהנה, מיד בכניסת השבת, ניכר כבר 
אלא  מיד,  ניכר  אינו  המנוחה,  ענין  משא"כ  המלאכה.  עשיית  אי  שבשבת,  הא'  ענין 

לאחר משך זמן מהשבת, שאז מורגש שאינו עובד, ויתירה מזו, שגם נח בו.

וע"פ כהנ"ל מובן הטעם שאין מזכירין בליל שבת ענין המנוחה, ולאידך בתפילת 
שחרית אין מזכירין ענין השביתה.

וקדושה",  מנוחה  "יום  הדרגות,  שתי  את  מזכירין  שבת  שבמנחת  הטעם  אמנם, 
המבואר  ע"פ  ובפרט  הענינים שבשבת,  שני  כבר  ניכרים  השבת  ובצהרי  מאחר  הוא 
בחסידות6 שמנחת השבת – רעוא דרעוין – כוללת את שני הדרגות דליל השבת ויום 

השבת – מעלי שבתא ויומא דשבתא.

ענין  הוא7  השבת  ענין  עיקר  כי  "קדושה",  ואח"כ  "מנוחה"  מקדימין  גופא  ובזה 
המנוחה בעצם.

ד
השבת,  אודות  פסוקים  כשמביאים  שבת  ליל  שבתפילת  בכך  גם  נראה  זה  ודבר 
ואומרים "וכן כתוב בתורתך" – מביאים את הפסוקים דמעשה בראשית )"ויכולו"(, כי 

הדרגא דתפילת ערבית, ליל שבת, היא כנגד השבת דמעשה בראשית.

5( שם ע' 74 ואילך.
 – נח תנש"א  ד"ה אלה תולדות  6( ראה מאמר 

נד' בסה"מ מלוקט ח"ה.
7( ראה לקו"ש חל"א ע' 194.
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זו נתחדשה  ביום השבת, הקשור עם הדרגא הב', מנוחה בעצם, שדרגא  משא"כ 
שנאמרו  טז-יז(  לא,  )שמות  גו'"  ד"ושמרו  הפסוקים  את  מביאים  הדברות,  בעשרת 

לאחרי מתן תורה, ובהם מודגש ענין המנוחה8.

אמנם, במנחת שבת אין אומרים פסוקים בקשר עם השבת, מאחר ודרגא זו היא 
למעלה מב' הדרגות וכוללת את שניהם, כנ"ל.

ה
וזהו גם החילוק בין הקידוש דליל שבת להקידוש דיום השבת. דבליל שבת מזכירין 
בנוסח הקידוש רק לשונות של "קדושה", ואין מזכירין ענין המנוחה, וכמו"כ הפסוקים 
את  מקדימין  השבת  ביום  משא"כ  "ויכולו",  פסוקי  הם  לקידוש  כהקדמה  שאומרים 

הפסוקים בקשר עם ענין המנוחה "ושמרו", ו"זכור את יום השבת" )מעשה"ד(.

וביומו, הוא משום שבשבת  בליל שבת  קידושים,  ב'  דהנה, הסיבה לכך שתיקנו 
)דלכן  הקדושה  ענין  על  מקדשין  השבת  ובליל  ומנוחה,  קדושה  הענינים,  ב'  ישנם 
אומרים את הפסוקים והנוסח הקשורים עם קדושה(. וביום השבת מקדשין על ענין 

המנוחה שבשבת )דלכן אומרים את הפסוקים דעשה"ד וכו'(.

מיד  ולא  השבת,  יום  בתפילת  מתחיל  השבת  דמנוחת  הענין  דעיקר  לומר,  ויש 
בבוקר. וכנ"ל בפשטות הדברים, שאינו ניכר מנוחת השבת )המנוחה בעצם( עד לאחר 

שעבר משך זמן מהשבת.

והוא  ע"כ,  מקדשין  אין  התפילה,  קודם  שאוכלים  למנהגנו, שאעפ"י  הטעם  וזהו 
מפני שכל ענין הקידוש דיום השבת, הוא רק לאחר התפילה, שאז מורגש הענין הב', 
היינו מנוחה בעצם. אבל הזמן דקודם התפילה, עדיין שייך )ע"פ נגלה עכ"פ( לענין 

השביתה ממלאכה, ולכן מועיל קידוש הלילה לאכילת הבוקר.

8( ועפ"ז יומתק הסיפור )ראה רשימות דברים 
ח"א ע' עא ועוד( במה ששאל רלוי"צ מברדיטשוב 
)וי"א שהי' זה ר' ברוך ממז'יבוז'( את אדה"ז בטעם 
שבת  בליל  "ושמרו"  לומר  אנו  נוהגין  שאין  הדבר 
"ושמרו"  מאמירת  והלא  שמו"ע?  תפילת  קודם 
"לא  אדה"ז  לו  וענה  בשמים?  גדול  "יריד"  נעשה 
דמחמת  )אלא  להשתתף"  אנו  צריכים  יריד  בכל 
בנוסח  זה  הדפיס  מברדיטשוב,  הרב  של  קדושתו 

הסידור(.
בשמים?  "יריד"  ענין  מהו  מובן  אינו  ולכאורה 
כמו  אחרת,  לשון  לומר  מתאים  הי'  ולכאורה 

הנ"ל  וע"פ  וכדומה?  "התעוררות"  "התרוממות" 
ורק  "קדושה"  קודם  הוא  והסדר  דמאחר  מובן, 
הנה  קדושה,  ענינו  שבת  וליל  "מנוחה",  לאחמ"כ 
כשמזכרין "ושמרו . . וינפש" בליל שבת, ועוד קודם 
התחלת התפילה, היינו עוד קודם הקדושה, נעשה 
"טומעל", "יריד" גדול, מהיפוך הסדרים של שבת. 

ולכן, אף שדבר זה הוא ענין גדול, כעין בלבול 
השטן וכיו"ב )עיין שיחת ר"ה בלקו"ש חכ"ד(, מ"מ 
ואנו  להשתתף",  אנו  צריכים  הירידים  בכל  "לא 

נוהגין לפי הסדר הנ"ל דמנוחה היא ביום השבת.
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שמי  הדין  נפסק  והבדלה  לקידוש  בנוגע  דהנה,  לכאורה,  תמוה  ענין  יובן  ועפ"ז 
שלא קידש והבדיל בזמן, יכול לעשות זאת לאחר זמן - לקדש גם ביום ולהבדיל עד 
יום ג'. אך באופן ההשלמה מצינו חילוק בלשון אדה"ז בשולחנו, דגבי קידוש כתב )סי' 
רעא סט"ז( "אע"פ שמצוה מן המובחר לקדש סמוך לכניסת השבת, מכל מקום נמשך 
עיקר מצותו כל הלילה. ואם שכח או עבר ולא קידש בלילה, יש לו תשלומין למחר 

כל היום".

ואילו בנוגע להבדלה כתב )סי' רצט ס"ח( "עיקר מצות הבדלה בלילה. שכח או 
הזיד ולא הבדיל בליל מוצאי שבת, יבדיל למחר ביום . . ואם לא הבדיל למחר ביום א' 
יבדיל ביום שני קודם שיטעום כמו שנתבאר ביום א' וכן עד סוף יום ג'". ואינו מזכיר 

שזהו מדין תשלומין.

ולכאורה תמוה, שהרי יום השבת עדיין שייך לענין הקידוש, משא"כ הבדלה שייכת 
לכאורה רק כאשר יוצאים מן החול אל הקודש, ומ"מ מצינו אפשרות להבדיל עד יום 
ג', אף שאז עברו כמה וכמה ימי מלאכה. ומדוע גבי קידוש כותב שהוא תשלומין, היינו 

שאי"ז בזמן הקידוש, ואילו מלשונו גבי הבדלה משמע שזהו זמנה ואינו תשלומין.

וע"פ הנ"ל א"ש, דקידוש הלילה בו מברכין אודות ענין השביתה ממלאכה )ולא 
אודות המנוחה בעצם( אינו שייך ליום השבת, אלא רק מצד תשלומין ניתן לקדש גם 
אז. משא"כ הבדלה הרי זמנה הוא עד שמגיע זמנה של השבת הבאה, שזהו מתחילת 

יום ד', בסיום יום ג'.

ו
ולכאורה, ע"פ הנ"ל יש להבין, מהו הטעם לכך שבליל שבת, בברכת מעין שבע, 
מזכירים את הלשון "מנוחה", "כי בם רצה להניח להם" ועוד, והרי ליל שבת ענינו הוא 

רק "קדושה", ולא "מנוחה", שענין זה מתחיל רק למחרת, בתפילת שחרית.

ז'.  נוספת בכללות הנוסח דברכה מעין  בזה, בהקדים תמיהה  ויש לומר הביאור 
דהנה, ברכה זו נתתקנה כעין חזרת הש"ץ ומברכין בה מעין שבע הברכות של תפילת 

העמידה:

א. "מגן אבות בדברו"; ב. "מחי' מתים במאמרו"; ג. "הא־ל הקדוש שאין כמוהו"; 
ד. "המניח לעמו ביום שבת קדשו, כי בם רצה להניח להם"; ה. "לפניו נעבוד ביראה 
ופחד"; ו. "ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעין הברכות א־ל ההודאות"; ז. "אדון השלום".

וצריך להבין את המשך לשון הברכה "מקדש השבת ומברך שביעי . . זכר למעשה 
בראשית", דלכאורה, לאחר שסיים לומר מעין כל הברכות, מדוע חוזר לברך אודות 

ענין השבת?
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ויש לומר הביאור בזה, ובהקדים המחלוקת בטעם אמירת ברכה מעין ז': דבשו"ע 
ליל  . אבל   . היו בשדות  כנסיות שבימיהם  "לפי שבתי  הוא  )סרס"ח( דהטעם  נפסק 
שבת היו באים לבית הכנסת, וחששו שיש שאינן ממהרים לבוא - ושוהין לאחר תפלת 
הצבור, וישארו יחידים בבית הכנסת ויסתכנו, לכך האריכו תפלת הצבור, כדי שיהי' 

פנאי ליחיד לגמור תפלתו בעוד שהש"ץ אומר ברכה זו".

אמנם, התוס' והרא"ש )פסחים קו, ב( כתבו ע"פ הירושלמי )ברכות ח( שהסיבה 
הקידוש  חובת  ידי  ויוצאים  יין,  להם  שאין  מקומות  משום  היא  שבע  מעין  לברכת 

באמירת הש"ץ ברכה זו.

ויש לומר, שאע"פ שההלכה היא כהטעם הא', אעפ"כ, כשתיקנו את נוסח הברכה 
הוסיפו מילים לצורך ענין הקידוש, והם )בעיקר( התיבות "מקדש השבת ומברך שביעי 
כו'", ומאחר וציבור זה שאין לו יין, לא יהי' לו יין גם ביום, ע"כ הכניסו בנוסח הברכה 

גם את הלשון מנוחה לצורך קידוש היום.

]אגב, יש להעיר, שבפשטות הסדר הוא "קדושה ומנוחה", כפי ששני ענינים אלו 
באים בפועל במהלך ימי השבת, וכן בנתינת השבת, קודם השביתה ממלאכה ולאח"כ 

מנוחה בעצם.

ד"שבת  הענין  ישנו  דקודם  מורות  קדשו",  שבת  ביום  לעמו  "המניח  דהתיבות 
הי'  ששזה  לעמו",  "המניח  נוסף  ענין  נתחדש  ולאחמ"כ  קדושה.  שביתה,   – קדשו" 

לאחרי וכשכבר הי' "יום שבת קדשו"[.

ז
שחל  הכפורים  שביום  שכתבו  יש  דהנה,  להלכה.  בנוגע  מנהגנו  יובן  הנ"ל  וע"פ 
להיות בשבת, הנה בכדי לצאת י"ח קידוש של שבת )דבנוגע ליוה"כ כשחל בחול לא 

תיקנו בו קידוש(, צריך לכוין כשאומר "ויכולו" בתפילת העמידה לצאת י"ח קידוש.

הנ"ל א"ש, דהוא משום שביוה"כ  וע"פ  זה.  הזכיר דבר  אמנם, בשו"ע אדה"ז לא 
שחל בשבת כולם נחשבים כ"ציבור שאין להם יין", וממילא הש"ץ מוציאם ידי חובת 

הקידוש באמירת ברכת מעין ז'.

ח
והנה, בנוגע ליום טוב שחל בשבת, במה שאומרים בנוסח כל התפילות "שבתות 
למנוחה", ואין מזכירין כלל ענין הקדושה, יש לומר הטעם לזה, עפמ"ש בהאבודרהם, 
דהטעם לכך שתפילות היו"ט פותחות כולם ב"אתה בחרתנו" )לעומת תפילות השבת, 
בהם לא מוזכר ענין זה(, הוא משום שהימים טובים נתחדשו לאחר מתן תורה )משא"כ 
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שבת שנצטוו עלי' במרה(, ובמתן תורה נפעל ענין הבחירה בבני ישראל )שו"ע ס"ס 
ולכן דוקא ביו"ט מזכירים ענין  יזכור מתן תורה"(,  ובנו בחרת  סעיף ד' "שכשיאמר 

הבחירה – "אתה בחרתנו". 

ולכן, ביו"ט שחל להיות בשבת, מזכירין בתפילות ובקידוש רק את ענין המנוחה, 
דמכיון שפותחים בענין ד"אתה בחרתנו" – מתן תורה, ה"ז ע"ד יום השבת, בו מזכירים 

רק מה שנתחדש אחר מתן תורה – המנוחה בעצם.

ט
אמנם, כל זה הוא בנוגע לימים טובים, שבהם הנוסח הוא "ותתן לנו . . שבתות", 
היינו שמדברים על אודות נתינת השבת בכלל, ולכן מזכירין רק את הענין שנתחדש 

במתן תורה.

היינו  הזה",  היום השבת  את   .  . לנו  "ותתן  הוא  דהנוסח  הכיפורים,  ביום  אמנם, 
שמדברים על השבת כפי שהיא בפועל, מזכירין את שני הענינים – "לקדושה ולמנוחה".

ביו"ט  ואפילו  ולמנוחה",  "לקדושה  מזכירין  גם הטעם שבברכות ההפטורה  וזהו 
הזה", אזי מזכירין את כל  שחל להיות בשבת, דמאחר והנוסח הוא "ועל יום השבת 

פרטי השבת.

ועד"ז הוא בברכת המזון, דבנוסח 'רצה' אומרים "יום זה", ומשום הכי אומרים את 
ב' הענינים – "קדוש הוא לפניך, לשבת בו ולנוח בו". אך באם שכח לומר רצה אומר 
את הנוסח "שנתן שבתות", באופן כללי, ולכן מזכיר רק "למנוחה . . לאות ולברית" 

)דמנוחה הוא עיקר ענינו של יום השבת, כנ"ל(, ואינו מזכיר קדושה.
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ביאור הלשון "על כסאו לא ישב זר"*

א
ה' אלקינו באליהו  "שמחנו  הוא  בסידור  בברכות לאחר קריאת ההפטרה הלשון 
הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כסאו לא ישב זר 

ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כו'".

והנה הפירוש ב"לא ינחלו עוד כו'" הוא, שלמרות שהיו מלכים שנחלו את הכבוד 
של דוד, אנו מבקשים ש"לא ינחלו עוד אחרים את כבודו", והמלכות תהי' רק לבית 

דוד.

ולפי זה צריך ביאור מדוע במ"ש לפנ"ז הלשון הוא "על כסאו לא ישב זר" ולא "לא 
ישב עוד זר", דלכאורה הכסא של דוד והכבוד של דוד הוא אותו ענין, ומדוע בתחילה 

הלשון הוא "לא ישב זר" ולאחמ"כ "ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו"?

ועוד יש לבאר מה שבהמשך אנו אומרים "כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו 
לעולם ועד" – היכן היתה השבועה הזאת שלא יכבה נרו לעולם ועד?

ב
ויובן בהקדים הטעם לזה שמצינו ג' מקומות בספר תהילים העוסקות בשבועה של 

הקב"ה לדוד:

א. "כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם אכין זרעך ובניתי לדור ודור 
כסאך סלה" )תהילים פט, ד(.

ב. "לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו, ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים 
. . אם חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו . . וחסדי לא אפיר מעמו . . אחת נשבעתי בקדשי 

אם לדוד אכזב, זרעו לעולם יהי' וכסאו כשמש נגדי" )שם פס' כט(.

*( הבא לקמן מתוך שיעור שנמסר בישיבה ביום היארצייט ולע"נ אמו הרבנית מרת דבורה ע"ה אשכנזי.
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ג. "נשבע ה' לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך, אם ישמרו 
בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך" )שם קלב, יא(.

וצריך ביאור מדוע נכפלה שבועה אחת ג"פ?

ונקודת הביאור בזה: דכאן משמיע ג' שבועות שונות של הקב"ה לדוד המלך: )א( 
שהמלכות לא תפסק מזרעו – "בניתי לדור ודור כסאך סלה"; )ב( ש"כסא דוד" יהי' 
קיים לעולם – "וכסאו כשמש נגדי"; )ג( שמלכות בית דוד תהי' קשורה לירושלים – 

"ישבו לכסא לך".

ולפי זה יובן דלא כפל שבועה אחת ג' פעמים כ"א הוא ג' ענינים שונים שהקב"ה 
נשבע לדוד המלך.

ג
דהנה  מזרעו.  תפסק  לא  שהמלכות  לדוד  הקב"ה  נשבע  דבתחילה  הוא:  והענין 
וז"ל:  ז(  א,  )מלכים  הרמב"ם  וכמ"ש  המלך,  של  לבניו  בירושה  עוברת  המלכות 
. . ומאחר שמושחין המלך הרי זה  "כשמעמידין המלך מושחין אותו בשמן המשחה 

זוכה לו ולבניו עד עולם, שהמלכות ירושה כו'".

אך כל זה הוא רק אם יש למלך בנים שיורשים את המלוכה, דהנה ירושת המלכות 
שהיא ירושת תפקיד ה"ה ככל ירושת נחלה שלמוריש יש רכוש ונכסים שהוא הבעלים 

שלהם והוא מוריש אותם לבניו.

וכשם שבירושת נחלה חייב שיהי' למוריש בנים שיקבלו את הנכסים, כמו"כ הוא 
בירושת מלכות שבשביל שיהי' המשך המלוכה צריך להיות יורש, ואם לא היו לו בנים 

אזי נפסקה המלכות.

וזהו שנשבע הקב"ה לדוד "כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי . . ובניתי לדור 
ודור כסאך סלה", פי' "לדור ודור" שהמלכות של דוד תעבור בירושה מדור לדור ולא 

יהי' ח"ו הפסק.

ד
קיים  יהי'  שלו  שהכסא  והיינו  נגדי",  כשמש  "וכסאו  לדוד  הקב"ה  נשבע  ועוד   

לעולם.

ויובן זה בהקדים מ"ש הרמב"ם )שם( וז"ל: "כיון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות, 
והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם, שנאמר כסאך יהי' נכון עד עולם".

ה"כתר  מהו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  שרה(  חיי  לפרשת  ג  )שיחה  ח"ל  ובלקו"ש 
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מלכות" שזכה בו דוד, דהנה במלוכה ישנם ב' ענינים: א. התפקיד של מלוכה, היינו 
יבא  ואשר   .  . יצא  "אשר  הכתוב  )ובלשון  העם  על  המלך  של  וההנהגות  הפעולות 
לפניהם"(; ב. מלך בעצם, היינו שהוא איש מנושא בעצם מכל העם )ובדרך ממילא 

הוא מתנהג כמלך(.

וזהו ה"כתר מלכות" שזכה בו דוד — לא רק שבית דוד ימלכו בפועל, אלא שהם 
יהיו מלכים בעצם )"כתר מלכות"(.

ועפ"ז יובן שיש גם חילוק בגדר ירושת המלכות בין מלכי בית דוד לשאר המלכים: 
בשאר ירושת מלכים שאינו אלא ירושת תפקיד ה"ז דומה לכל ירושת נחלה, שהמוריש 
יש לו בעלות על תפקיד פלוני )ע"ד שאר רכושו ונכסיו שהוא הבעלים עליהם( שהוא 

מוריש לבניו, ואם לא היו לו בנים אזי נפסקה המלכות ע"ד ירושה כפשוטה.

ירושת נכס, אלא הוא ענין הבא בדרך  זו כמו  משא"כ אצל מלכות בית דוד אין 
ממילא, שע"י ש"זכה דוד בכתר מלכות" – "הרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם", 
היינו שבדרך ממילא נטבע בהם כח המלוכה עד עולם, וגם כשהמלוכה היא לא מבית 
דוד הנה הכח למלוכה ניתן מבית דוד, וזהו מה שנשבע הקב"ה לדוד שכסאו יהי' קיים 

לעולם.

המלוכה  את  רק  ירש  לא  הוא  דוד,  מלכות  את  שלמה  שכשירש  יובן  זה  ולפי 
)הפעולות וההנהגות על העם( של דוד, אלא הוא התיישב על הכסא של דוד.

יהיה"  לעולם  זרעו  אכזב,  לדוד  נשבעתי בקדשי אם  "אחת   – וזו השבועה השני' 
היינו שהצאצאים שלו יהיו תמיד ממלכות בית דוד, "וכסאו )הכסא של דוד( כשמש 

נגדי" פי' כשם שהשמש קיימת לעולם, כך הכסא שלו קיים לעולם.

ואופן הגילוי יהי' – "כירח יכון עולם ועד", כלומר, כשם שהלבנה פעמים מוסתרת 
ופעמים מגולה, כמו"כ מלכות בית דוד פעמים מוסתרת ופעמים מגולה – אך קיים 

לעולם )כשמש(.

ובזה יובן ההבדל בין מלכות ירבעם למלכות רחבעם: דהנה לירבעם הי' דין של 
מלך וכמ"ש הרמב"ם )שם ה"ח(: "נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והי' אותו 
המלך הולך בדרך התורה והמצוה ונלחם מלחמות ה', הרי זה מלך וכל מצות המלכות 
נוהגות בו . . שהרי אחי' השילוני העמיד ירבעם כו'", ומובן מזה שהי' לו גדר של מלך, 

ואף יותר מכך גם יכל להוריש זאת לבניו.

ירש את  רק  ירבעם  בין המלכות שלו למלכות רחבעם, דהנה  יש הבדל  ואעפ"כ 
המלכות מדוד, כלומר הוא קיבל את המלוכה, אך הוא לא התיישב על כסא דוד כיון 
שלא הי' מזרעו, אך רחבעם שהי' הבן של שלמה והנכד של דוד – התיישב על כסא 

דוד.
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)וכן המלכים בזמן החשמונאים, הורדוס ואגריפס, אף שהי' להם דין של מלך, מ"מ 
הם רק ירשו את המלוכה אך הם לא התיישבו על הכסא של דוד(.

ה
 ועוד נשבע הקב"ה לדוד – "ישבו לכסא לך", היינו שמלכות בית דוד תהי' קשורה 
עם ירושלים, וכמ"ש הרמב"ם )מלכים א, י( "אין ממנין אותן בירושלים לעולם אלא 

מלך ישראל מזרע דוד", כלומר, אין ממליכין מלך מבית דוד אלא בירושלים.

וכן כתיב "כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו, בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך" 
)תהילים קלב, יב(, והיינו שבחר הקב"ה בכהנים, בלויים ובמקום המקדש, ולאחר מכן 
כתיב "נשבע ה' לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך, אם ישמרו 
בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך", היינו שהקב"ה נשבע 

שמלכות בית דוד היא חלק מבית המקדש.

דוד  "וכסא  מבקשים  אנו  עירך"  "ולירושלים  דבברכת  מהסידור,  גם  זה  ומדויק 
עבדך מהרה בתוכה תכין", ולאחר מכן בברכת "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" 
אנו לא מבקשים על "כסא דוד עבדך", כ"א דוקא כשמבקשים על ירושלים, היינו שיש 

קשר בין כסא דוד לירושלים, והשלימות של כסא דוד הוא בירושלים.

וזו השבועה השלישית – "אם ישמרו בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם בניהם עדי עד 
ישבו לכסא לך", דהפי' ב"כסא לך" הוא, שהכסא הזה )שקיים לעולם( שייך לירושלים.

אך הנה רק הכסא שייך לירושלים, אבל הכבוד של דוד לא שייך לירושלים, ושייך 
שירש זאת גם אדם זר.

ו
ועפ"ז יובן הלשון "על כסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו", דהנה 
מאחר שדוד אינו רק מושל ושולט על פעולות העם אלא זכה ב"כתר מלכות" היינו 
נשבע  והקב"ה  המלוכה,  כח  ובזרעו  בו  ונטבע  העם,  מכל  בעצם  מנושא  איש  שהוא 

שכסא דוד יהי' קיים לעולם – 

מי שאינו מזרע בית דוד )"זר"( אף שנקרא מלך לענין השררה והמלוכה בפועל על 
העם – אינו יכול לשבת על הכסא של דוד, ולכן אין מבקשים "על כסאו לא ישב עוד 

זר" מאחר שזר אינו יכול לרשת את כסא דוד.

וכ"ז הוא רק בירושת "כסא דוד", אך הכבוד של דוד )"את כבודו"( היינו השררה 
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של המלך על העם זה יתכן גם למי שאינו מזרע בית דוד, וכמו ירבעם שהי' לו דין מלך 
לאחר שהמליך אותו אחי' השילוני, והוא ירש את מלכותו ממלכות בית דוד.

ולכן אנו מבקשים "ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו", היינו שלמרות שהיו כאלו 
ומתפללים  מבקשים  אנו  הנה  דוד,  בית  ממלכות  המלוכה  של  הכבוד  את  שירשו 
יהיו עוד מלכים בישראל שינחלו  ולא  שישמחנו ה' אלקינו במלכות בית דוד דוקא 

את כבודו.
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דיוק הלשון "בית ישראל" בנוסח התפילה

א
לשונות:  ושינויי  אופנים  כמה  ישנם  התפילה  בנוסח  ישראל  עם  את  כשמזכירים 
"עמך ישראל"1, "כל ישראל"2, "כל עמך בית ישראל"3 וכיו"ב, וכמובן שכל פעם שכתוב 

כ"א מלשונות אלו יש בזה ענין וכוונה מיוחדת.

ולדוגמא: במחזור ויטרי )סי' קנה( איתא: "ברוך אתה י"י פורס סוכת שלום עלינו 
ועל כל עמו ישר' ועל ירושלים: אמ' שמואל אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל: ר' 
מאיר בר' יצחק שליח ציבור מוורמייזא דקדק שצריך לומר עלינו ועל כל עמו ישראל 
שאז כוללינו עם כל עמו ישראל. שאם יאמר עלינו ועל עמו ישר' משמע שאין אנו 

בכלל עמו ישר': וכן נוהג לומר בציבורו בוורמייזא. ורש"י אמ' יישר: וכן עיקר".

כלומר שהטעם לכך שכשאומרים "עלינו" לא ממשיכים "ועל עמו ישראל" אלא 
"ועל כל עמו ישראל" הוא, כיון שאם נאמר "ועל ישראל" יהי' משמע שאנחנו לא בכלל 
עם ישראל ולכן מוסיפים ואומרים "ועל כל עמו ישראל" שבזה אנחנו גם נכללים בעם 

ישראל.

ומזה מובן שעד"ז הוא בשאר הלשונות שישנם בתפילה. ובדברים שלפנינו יבואר 
מהו ענין הלשון "בית ישראל", באיזה מצבים הוא נאמר וכיו"ב.

ב
והנה, איתא בזוהר )בראשית רלג, א(: "רבי יוסי פתח ואמר, ה' זכרנו יברך יברך 

את בית ישראל וגו'. ה' זכרנו יברך, אלין גוברין. יברך את בית ישראל, אלין נשין".

ומזה מובן שכשאומרים בית ישראל הכוונה היא דוקא לנשים.

1( "כי אתה שומע תפלת עמך ישראל ברחמים" 
– נוסח ק"ש שעל המיטה.

ישראל  כל  ועל  עלינו  שלום  יעשה  "הוא   )2
ואמרו אמן" – נוסח הקדיש וברכת המזון.

ונכתב  נזכר   .  . ושלום  ברכה  חיים  "ובספר   )3
טובים  לחיים  ישראל  בית  עמך  וכל  אנחנו  לפניך 

ולשלום" – הוספה לשמו"ע בעשי"ת.
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נא  "והערב  זו בסידור הוא בברכות התורה:  והנה הפעם הראשונה שישנה לשון 
ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו, ובפי כל עמך בית ישראל, ונהי' אנחנו וצאצאינו, 

וצאצאי כל עמך בית ישראל וכו'".

וע"פ הנ"ל שבית ישראל קאי על נשים מובן מדוע כתיב "ונהי' אנחנו וצאצאינו, 
וצאצאי כל עמך בית ישראל" דהצאצאים שילמדו תורה הם גם צאצאי הנשים ומשו"ז 

צריכים לומר דוקא "בית ישראל" כדי לרבות הנשים דגם הם שייכות לענין זה.

אך בנוגע למ"ש לפנ"ז "והערב נא ה' אלקינו . . ובפי כל עמך בית ישראל" לכאורה 
אין מובן, דכיון שלימוד תורה היא מצוה על גברים דוקא כדאיתא בגמ' )קידושין כט, 
ב(: "דאמר קרא ולמדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם" וכן פסק אדה"ז בהלכות ת"ת 
)פ"א הי"ד(, א"כ מדוע אומרים "בית ישראל" דקאי )גם( על נשים והרי אינם שייכות 

ללימוד התורה?

ג
ולכאורה יש לבאר זה ע"פ מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש )חי"ד שיחה ב לפרשת 
עקב(, דמאריך שם בנוגע לגדר מצות ת"ת בנשים, ומבאר שישנם בנשים ב' ענינים 

כלליים בנוגע ללימוד התורה שלהם.

והוא כמ"ש אדה"ז בהלכות ת"ת שם וז"ל: "ומכל מקום אם היא עוזרת לבנה או 
לבעלה בגופה ומאודה שיעסוק בתורה חולקת שכר עמהם ושכרה גדול מאחר שהם 
מצווים ועושים על ידיה מה שאין כן באשה שלמדה תורה שיש לה שכר אבל לא שכר 
גדול כשכר האיש מפני שאינה מצווה ועושה . . ומכל מקום גם הנשים חייבות ללמוד 
הלכות הצריכות להן לידע אותן כמו דיני נדה וטבילה ומליחה ואיסור יחוד וכיוצא 
דברי  ושל  תורה  של  תעשה  לא  מצות  וכל  גרמא  הזמן  שאין  עשה  מצות  וכל  בהם 

סופרים שהן מוזהרות בהן כאנשים".

והיינו דישנם ב' גדרים בלימוד התורה אצל נשים:

א. שייכותם ללימוד התורה מצד זה שעוזרות ומסייעות לבעליהם ובניהם בלימוד 
התורה; ב. החיוב שלהם ללמוד את ההלכות הצריכות להם בתורה ע"מ שידעו לקיים 

את המצוות השייכות בנשים.

מצוה"  "הכשר  מצד  רק  תורה  ללמוד  צריכות  שהנשים  שאף  )ס"ה(  שם  ומבאר 
למצוות בהן הן חייבות )שמצד זה הי' נראה לכאורה שאין בהם שייכות ללימוד התורה, 

כיון שלימוד התורה אצלם אינו מצד עצמו אלא רק הכשרה והכנה למצוות אחרות(,

מ"מ, כיון שבפועל יש גדר לימוד תורה גם באישה, אי"ז נשאר מוגבל רק לאותו 
לימוד של המצוות בהם היא חייבת, אלא חל בה גדר לימוד תורה בכלל ולכן גם אחרי 



475הוספות

שיודעת את ההלכות הצריכות לה עדיין יש לה שייכות ללימוד התורה, ומטעם זה 
יכולה לברך ברכות התורה.

ובנוגע לשייכות שלהם ללימוד התורה של בעליהם ובניהם, אף שאי"ז לימוד תורה 
ממש )כיון שהם רק מסייעות לאחרים ללמוד תורה( מ"מ חל ע"ז גדר דמצות ת"ת, 
וטעם הדבר הוא כיון שלימוד הבעלים הוא חלק ממצות ת"ת לכן ענין זה חל גם על 
עזרתה של האישה לזה. ונמצא שחלקם במצוה זו הוא חלק במצות ת"ת ממש )ולא 
רק באופן שהלימוד הוא "הכשר מצוה" למצוה אחרת(, ומצד ענין זה יש לנשים חלק 

בשכר לימוד התורה.

אך  התורה,  ללימוד  שייכות  לנשים  יש  הצריכות  ההלכות  לימוד  מצד  כלומר: 
פחות למצות ת"ת עצמה, כיון שלימוד זה הוא רק הכנה למצוה אחרת. ומצד עזרתם 
לבעליהם יש להם שייכות למצות ת"ת אך פחות ללימוד עצמו, כיון שבעזרה זו אינה 

לומדת תורה בפועל אלא רק עוזרת לבעלה ללמוד תורה.

ועפ"ז י"ל הכא דמצד ב' הטעמים הנ"ל יש לנשים שייכות ללימוד התורה, ולכן 
אומרים "והערב נא ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו, ובפי כל עמך בית ישראל" דגם 

נשים שייכות במצות ת"ת.

ד
והנה בפירוש "והערב נא ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו" מצינו ב' פירושים:

)ספר  מנוח  רבינו  כדפירש  ומתיקות  עריבות  מלשון  שזהו  הפשוט  הפירוש  א. 
המנוחה על הרמב"ם הל' תפילה פ"ז ה"י(: "שאחר הבנתם יהיו לנו ערבים ומתוקים, 

ונשכח כל העמל שעמלנו בהם וישוב לנו העמל ההוא למנוחה ועונג".

ולפי זה, פירוש הברכה הוא שאנחנו מתפללים לקב"ה שיהי' לנו עריבות ומתיקות 
בלימוד התורה.

ב. פירוש הר"י בן יקר )פירוש התפילות והברכות, הוצאת מאורי ישראל תשל"ט(: 
"ערוב לשון ערבות ובטחון כמון "עשקה לי ערבני"". כלומר ש"והערב נא" הוא מלשון 

ערבות )ע"ד אדם שנותן ערבון על הלואה(.

ולפי זה פירוש הברכה הוא שאנחנו מבקשים מהקב"ה שיתן לנו ערבות על השכר 
להלוואה  ערב  מביא  ע"ד שאדם  לנו  בטוח  יהי'  זה  היינו ששכר  התורה,  לימוד  של 

דנותן ע"מ שבטוח יקבל את כספו.

וי"ל דהטעם לשייכות הנשים ללימוד התורה שמצד זה הן אומרות "והערב נא" 
תלוי בב' פירושים אלו:
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דלפי הפירוש הא' דקאי על העריבות והמתיקות שבלימוד התורה זהו מצד האופן 
בלימוד  ומתיקות  עריבות  להם  יש  גופא  הנשים  של  התורה  לימוד  דמצד  הראשון, 

התורה )שענין זה אינו שייך מצד עזרתם לבעליהם(.

זה  דמצד  השני,  האופן  מצד  זהו  וביטחון  ערבות  על  דקאי  הב'  הפירוש  ולפי 
ממש  ת"ת  במצות  חלק  להם  גם  יש  התורה,  בלימוד  ולילדיהם  לבעליהם  שעוזרות 

וממילא גם בשכר מצוה זו.

וע"פ הנ"ל מובן מדוע אומרים את הלשון "בית ישראל" בברכת "והערב נא", לשון 
ובני'  בעלה  של  התורה  לימוד  במצות  חלק  לאישה  שיש  דכיון  הנשים,  את  המרבה 
וממילא היא מקבלת שכר על חלק זה, מובן שיש בידה לבקש מהקב"ה שיבטיח לה 
את שכרה ע"ד הענין דערבות. וכיון שיש גם לה עצמה שייכות ללימוד התורה ממילא 

יש לה לבקש מהקב"ה עריבות ומתיקות בלימוד זה. 

ולפי זה יובן ג"כ לשון ברכת "אהבת עולם" דתפילת מעריב בה כתיב: "אהבת עולם 
בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצות חוקים ומשפטים אותנו למדת":

דהנה "אהבת עולם" הוא ענין מ"ת בו הקב"ה בחר בבנ"י מצד אהבתו העצמית 
אליהם, ובמ"ת היו כל בנ"י, גם הנשים כמ"ש )שמות יט, ג( "כה תאמר לבית יעקב" 

ופירש"י "אלו הנשים".

ואהבת  דמ"ת  הענין  דכללות  אהבת"  עמך  ישראל  בית  עולם  "אהבת  כתיב  ולכן 
הקב"ה לבנ"י שייך גם בנשים, אך הענין ד"תורה ומצות חוקים ומשפטים" שהוא קיום 
ומלימוד  שהזמ"ג  עשה  ממצוות  פטורות  דהנשים  לגברים,  דוקא  שייך  התומ"צ  כל 
דקיום  הענין  על  ולכן  הנ"ל(,  באופנים  רק  הוא  התורה  ללימוד  )ושייכותם  התורה 

"תורה ומצוות חוקים ומשפטים" כתיב "אותנו למדת" שקאי רק על הגברים.

ה
זה  אינו שולל את  נשים  ישראל" קאי על  "בית  זה שבלשון  דענין  יש להעיר  אך 
שלפעמים גם כשאומרים "ישראל עמך", "עמך ישראל" וכיו"ב הכוונה היא גם לנשים 

אלא שבזה ממעטים נוכרים.

ולשם דוגמא: בסיום ברכות ק"ש של מעריב חותמים "שומר את עמו ישראל לעד" 
ובזה ישנם שני צדדים לומר האם ענין זה בא למעט גם נשים )מזה שלא כתוב "בית 

ישראל"( או רק נוכרים.

דהנה ברכה זו שענינה שמירה ניתקנה על השמירה המיוחדת שיש בק"ש. ולפי"ז 
יש לחקור:
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האם מכיון שנשים פטורות ממצות ק"ש, ממילא אין להם חלק גם בשמירה המיוחדת 
של ק"ש, או להיפך שאף שנשים פטורות ממצוות ק"ש מ"מ בשמירה המיוחדת של 
ק"ש יש להם חלק וכלשון הגמ' )קידושין לד, א( "גברי בעי חיי, נשי לא בעי חיי?" 

בתמיה, כלומר מהו הטעם למעט נשים מהשמירה דק"ש.

וע"פ ב' צדדים אלו ניתן להבין מהו המיעוט בלשון "שומר את עמו ישראל לעד":

דלפי הצד שאין לנשים חלק בשמירה המיוחדת של ק"ש כיון שהם פטורות ממצוה 
זו, ממילא המיעוט ב"עמו ישראל" קאי על נשים, לומר שהם אינן נכללות בשמירה זו.

אך לפי הצד שאומר שאף שנשים פטורות מק"ש מ"מ הם עדיין נכללות בשמירה 
של ק"ש, ממילא הלשון "עמו ישראל" אינו ממעט נשים וגם הנשים נכללות בו ובא 

למעט רק נוכרים שבהם לא שייך ענין זה כלל.

ונמצא שישנם פעמים שבהם אומרים את הלשון "עמך ישראל" וכיו"ב ולא "בית 
ישראל" ובכ"ז יש בזה שייכות לנשים כדלעיל.



לזכות
ראש הישיבה

הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי

וכל צוות הרמי"ם, הנוני"ם,
המשפיעים והמשגיחים,
וכל העוסקים במלאכה

בניהול ועשיה בענינים הגשמיים
להצלחה בעבודת הקודש

לגרום נח"ר לכ"ק אד"ש מה"מ
ולקבל פני מלכינו משיחנו תומ"י ממש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות
חברי ההנהלה הרוחנית - ישיבה קטנה

ראש הישיבה
הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי

ר"מ ראשי
הרב ישראל שניאור זלמן שי' ווילשאנסקי

משפיע ראשי
הרב לוי יצחק שי' ניסילעוויטש

משגיח ראשי
הרב מנחם מענדל שי' פרידמן

וכל צוות הרמי"ם, הנוני"ם,
המשפיעים והמשגיחים,
וכל העוסקים במלאכה

בניהול ועשיה בענינים הגשמיים
להצלחה בעבודת הקודש

לגרום נח"ר לכ"ק אד"ש מה"מ
ולקבל פני מלכנו משיחנו תומ"י ממש



לזכות
חברי ההנהלה הרוחנית - סניף הישיבה בחיפה

מנכ"ל המוסדות
הרב יהודה ירמי' שי' שילדקרויט

ראש הישיבה
הרב מנחם מענדל שי' ווילשאנסקי

ר"מ ראשי
הרב ישראל דוד שי' מינסקי

משפיע ראשי
הרב אסף חנוך שי' פרומער

משגיח ראשי
הרב שלום דובער יהושע שי' ליפש

וכל צוות הרמי"ם, הנוני"ם,
המשפיעים והמשגיחים,
וכל העוסקים במלאכה

בניהול ועשיה בענינים הגשמיים
להצלחה בעבודת הקודש

לגרום נח"ר לכ"ק אד"ש מה"מ
ולקבל פני מלכנו משיחנו תומ"י ממש



לעילוי נשמת
האשה החשובה

מרת זלאטע ע"ה 

בת הרה"ח ר' אלכסנדר סענדר ע"ה ווילשאנסקי

ולעילוי נשמת

הרה"ח ר' בצלאל בן הרה"ח רפאל ע"ה

ורעייתו הרבנית מרת חי' ע"ה
בת הרה"ח שניאור זלמן ע"ה 

ווילשאנסקי

ולעילוי נשמת

הרה"ח ר' אלכסנדר סענדר 

בן הרה"ח חיים אלי' ע"ה

ורעייתו הרבנית מרת איידא ע"ה
בת הרה"ח חיים צבי ע"ה 

מענקין

ולעילוי נשמת

הרה"ח ר' מאיר בן הרה"ח שניאור זלמן ע"ה

ורעייתו הרבנית מרת טויבע ליבא ע"ה
בת הרה"ח חיים אליעזר ע"ה 

אשכנזי

ולעילוי נשמת

הרה"ח ר' חיים אליעזר בן הרה"ח מרדכי שמואל ע"ה

ורעייתו הרבנית מרת לאה ע"ה
בת הרה"ח נתן ע"ה 

קרסיק



לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת עוסק בצ"צ

 ר' רחמים ע"ה 
אנטיאן

ניהל את הישיבה במשך שנים רבות
ודאג לשגשוגה ופריחתה

נלב"ע בשמחת תורה ה'תשס"ב
• • •

לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת עוסק בצ"צ
הר"ר אברהם הלוי ע"ה

גולדברג
 מהשלוחים הראשונים שבאו בשליחות כ"ק אד"ש

 להתיישב ולהחזיר עטרה ליושנה בצפת עיה"ק
וממייסדי המוסדות בית לוי יצחק ובית חנה

נלב"ע י"ג ניסן תשס"ג
• • •

לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת עוסק בצ"צ

אלי' ארי' ע"ה
פרידמן

מנהלה הראשון של ישבתנו הק'
נלב"ע י"ז אלול תש"נ

• • •
לעילוי נשמת

הרה"ח הרה"ת עוסק בצ"צ
הר"ר ארי' לייב ע"ה

קפלן
שליח כ"ק אד"ש מה"מ, מנהל ומייסד מוסדות חב"ד

צפת עיה"ק
נלב"ע ט"ז אייר תשנ"ח

שיזכו תומ"י לעליית הנשמה הכי גדולה
בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



לעילוי נשמת
רב קהילת חב"ד תל אביב

הרה"ג הרה"ח הרב ר' משה בן ר' מאיר ע"ה

נלב"ע כ"ג טבת ה'תשס"ז

ורעייתו

הרבנית מרת דבורה ע"ה

בת הרה"ח חיים אליעזר ע"ה קרסיק
נלב"ע ט"ז סיון ה'תשס"ה

ובניהם

הרה"ת ר' נתן ע"ה שו"ב

נלב"ע ט"ו סיון ה'תשס"ה

הרה"ת ר' חיים ע"ה

 רב קהילת חב"ד תל אביב
משפיע בישיבות תות"ל

נלב"ע במוצש"ק אור ליום י"ג בניסן ה'תש"ע

הרה"ת ר' מרדכי שמואל ע"ה

 רב מד"א קהילת חב"ד 
בכפר חב"ד

נלב"ע כ"ג טבת ה'תשע"ה

אשכנזי

ת.נ.צ.ב.ה.

שיזכו תומ"י לעליית הנשמה הכי גדולה
בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



לזכות
ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

איש החסד התומך ביד רחבה ברוח נדיבה ובספ"י
למוסדות תורה ותשובה, צדקה וחסד,

ובפרט בכל הקשור לעניני משיח וגאולה,
עוסק בצ"צ באמונה,

מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ
אחיעזר ואחיסמך, מעמודי התווך דישבתנו הק'

יו"ר וועד הידידים ויו"ר וועד הבנין

הרה"ח הר' שלמה שיחי'

ורעייתו העומדת לימינו גב' רונית תחי'
ובניהם יששכר דב, חנה ומנחם מענדל שיחיו

קאליש



לזכות
ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

איש החסד התומך ביד רחבה ברוח נדיבה ובספ"י
למוסדות תורה ותשובה, צדקה וחסד,

ובפרט בכל הקשור לעניני משיח וגאולה,
עוסק בצ"צ באמונה,

מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ
אחיעזר ואחיסמך, מעמודי התווך דישבתנו הק'

הרה"ח הר' שלום בער שיחי'

ורעייתו העומדת לימינו גב' שושנה תחי'

דריזין
•

ניו-יארק, ארה"ב



הת' יוסף יצחק שי' אקסלרוד
הת' מנחם מענדל שי' בן־שמואל

הת' אברהם מ"מ שי' בטוניאשווילי
הת' ישראל שי' ברדה
הת' טובי' שי' גינזבורג

הת' שמואל שי' גינזבורג
הת' מנחם מענדל שי' דורון

הת' לוי יצחק שי' דינרי
הת' יוסף יצחק שי' דרחי

הת' משה שי' הלוי הורוביץ
הת' מנחם מענדל שי הלפרין
הת' יוסף יצחק שי' וילהלם
הת' לוי יצחק שי' זלמנוב

הת' מנחם מענדל שי' חרמ"ץ

הת' מנחם מענדל שי' טל
הת' יחיאל שי' יעקובוביץ

הת' יוסף יצחק שי' מיכאלשווילי
הת' מנחם מענדל שי' מרגליות

הת' מאיר שי' נוטיק
הת' אוריה חיים שי' עמרני

הת' שלום שי' פופר
הת' מנחם מענדל שי' פרידמן

הת' שרגא פייבל שי' הכהן פרידמן
הת' אביחי שילו שי' קופצ'יק

הת' חננאל שי' רוזנבאום
הת' יוסף חיים שי' רוזנבלט

הת' מנחם מענדל שי' רוזנפלד
הת' מנחם מענדל שי' שפרינגר

לזכות
 תלמידי התמימים, חברי מערכות

'הערות התמימים' ו'שערי ישיבה' בשנים האחרונות

 שיזכו לגרום נחת רוח רב לכ"ק אד"ש מה"מ
ויביאו את התגלותו המיידית לעין כל תיכף ומיד ממש



לע"נ
ר' פנחס ב"ר אביגדור ע"ה

לביא
נלב"ע ב' אייר ה'תשע"ג

דבורה מאשה בת מרדכי צבי ע"ה
לביא

נלב"ע י"ב אלול ה'תשס"ח

שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול
בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש

•

לע"נ
ר' אפרים פישל משה ב"ר ישראל ע"ה

חרמ"ץ
נלב"ע י"ח שבט ה'תשל"ט

שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול
בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש



לזכות
ר' אברהם ורעייתו ציאלה שמחה שי'

בטוניאשווילי

להצלחה בגו"ר שיזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם
מתוך אריכות ימים ושנים טובות

•

לזכות
הרה"ח בן ציון ורעייתו תמר שי'

מיכאלשווילי

להצלחה בגו"ר שיזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם
מתוך אריכות ימים ושנים טובות



לע"נ
הרה"ח יוסף חיים ב"ר משה מנחם מענדל ע"ה

רחל שיינדל ב"ר מאיר שלום ע"ה
גלבשטיין

שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול
בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש

•

לע"נ 
הרה"ח מרדכי ב"ר אברהם דב ע"ה

רוזנבלט

שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול
בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש



אבצן לוי חיים אלימלך

אברהם מנחם מענדל

אברמצ'ייב מנחם

אוריאן שלום דובער

אטאל נתנאל

אלטמן מאיר משה

אסולין ישראל

אסייג מנחם מענדל

אקסלרוד יוסף יצחק

ארבוב ישראל שנ"ז

בטוניאשווילי אברהם מ"מ

בלשניקוב מנחם מענדל

בן שמואל מנחם מענדל

בקשי שניאור זלמן

ברוך ישראל נצח

בריל מנחם מענדל

ברקוביץ' שניאור

גדסי ישראל

גוביץ לוי יצחק

גולדברג מאיר אהרון

גולדשטיין בנימין אהרון

גינדי זוהר חיים

גינדי יעקב

גרוזמן מנחם מענדל

גרוזמן שניאור זלמן

גרנשטט מנחם מענדל

דורון יוסף יצחק

דיאמנט מאיר ישראל

דרמנקוב אברהם

הורביץ לוי

הורוביץ משה

הלפרין משה צבי

וילהלם יוסף יצחק

ויסמן מנחם מענדל

וישנפסקי שלום דובער

ועקנין יוסף יצחק

ורנאי מנחם דוד חיים

חבר מנחם מענדל

חורושוכין מנחם מענדל

חכמוב שמעון חי

חסון מנחם מענדל

חרמ"ץ מנחם מענדל

חתן שמואל חי

טולוצ'ינסקי ישראל אריה לייב

כהן מנחם מענדל

כהן אלורו דובער

לוי אברהם אריה

ליבוביץ' פרג' חיים

ליפש יוסף יצחק

לרנר יעקב

מוריסון שלמה

מיפעי ישראל

מיפעי צמח דוד

מישלובין מנחם מענדל

מנגמי מנחם מענדל

מעטוף משה שי

נאמן יוסף יצחק

נבון משה

נגר שניאור זלמן

נוטיק יוסף

נוטיק מאיר

נימץ דובער

נמירובסקי מנחם מענדל

נתנוב ישראל

סאמינסקי צבי הירש

עבאדי ינון

עמית שמואל

ערד ישראל

ערנטרוי אלעזר

פאשטער לוי יצחק

פינטל יצחק שמעון

פרוז הלל

פרטוק ניצן

צייטקין מנחם מענדל

צנעני מנחם מענדל

צרפתי יוסף יצחק

קונסטנטיני מנחם מענדל

קורן מנחם מענדל

קטורזה אליהו ינון

קינן דן

קירשנזפט נחמי'

קליין לוי יצחק

קלפמן מנחם מענדל

רוזנבלט יוסף חיים

רוזנבלט מרדכי

רום מנחם מענדל

רחימי יוסף

ריבר שמואל יהונתן

רייכמיסטרובסקי רמי

רייכמן מנחם מענדל

שוורץ מנחם מענדל

שטיינברג מנחם מענדל

שטיינמיץ מנחם מענדל

שמי מנחם מענדל

שניאור שמואל

שניאורסאהן מנחם מענדל

שראבני חן

שרוגו מנחם מענדל

לזכות
התלמידים התמימים - קבוצה ע"ו - לרגל נסיעתם לשנת הקבוצה

שיזכו לפעול את התגלותו המלאה לעיני כל של 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש




