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תורה הלפני קהל שוחרי  ,להגישאנו  בשבח והודאה להשי"ת, מתכבדים
, הכולל הערות וארבע שישיםה גליון "הערות וביאורים"את קובץ  ,ולומדיה

 טאראנטא. ישיבת ליובאוויטש - ישיבתנוהתמימים ד תלמידימאת  וביאורים

"ביום עשתי עשר  –קובץ זה יו"ל לקראת יום הבהיר, יום י"א לחודש ניסן 
יום מלאות קט"ו שנה  –יום נשיא לבני אשר", אשר "הוא יתן מעדני מלך" 

להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, ויהא זה כמתנת הדיוט עכ"פ לכבוד יום גדול 
 זה.

כידוע ומפרוסם מה שהי' בשנת השבעים לכ"ק אדמו"ר, בשנת תשל"ב, 
בהתאם למספר שנותיו של  –שהי' אז נתינת כל המתנות במספר של שבעים 

 קט"ו –כ"ק אדמו"ר, כן בקובץ שלפנינו ג"כ, הנה קיבצנו וערכנו בקובץ זה 
 של כ"ק אדמו"ר.קט"ו הערות וביאורים, בהתאם לשנת ה

שיבות של הדפסת חידו"ת בכלל, ידוע גודל הערך והחש וכן מאחר
ם לכתוב חדושי תורה ולהדפיס 1ומפורסם הוראת הרבי בכו"כ הזדמנויות

ראינו לנכון לתת התבטאות לרגעים נעלים  בקובצים ובספרים המיוחדים לזה,
וז"ל: תש"נ אלו ע"י הדפסת קובץ מיוחד, בהתאם לדברי הרבי בש"פ בא ה'

איז כדאי אז אין תורה עצמה  –"וויבאלד אז יעדער זאך הויבט זיך אן פון תורה 
דורך ארויסגעבן קובצי חידושי תורה, בנגלה  –זאל מען מאכן א "מוסד" חדש 

 ".ובפרט בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ,ובחסידות

 

                                                           
'תנש"א )סה"ש ה'תנש"א ח"ב ראה שיחות ש"פ במדבר, ערחה"ש, ויום ב' דחה"ש ה (1

 ., ובכ"מואילך( 561ע'

פתח דבר



הנדפסים בקובץ זה, הם חידושים שחידשו הננו לציין שרוב ההערות 
בנגלה הם במס' והתלמידים תוך כדי עיונם בהסוגיות שנלמדו בסדרי הישיבה, 

כתובות הנלמדת בשנה זו בישיבות חב"ד ברחבי תבל, ולכן בכל מקום שכתוב 
 ."איתא בגמ'" )וכדומה( מדובר במס' כתובות

שיחת כ"ק אדמו"ר  הדפסנו בריש הקובץאי לזאת  –פותחין בדבר מלכות" 
שקו"ט בגדר ברכת הזמן על המועדים והנפק"מ והוא  –)נדפס בלקו"ש חי"ט( 
  ואילך. 14, נדפס בלקו"ש חל"ז עמ' לענין שביעי של פסח

בנוסף לכל המעלות  –ידוע שהוצאתם לאור של קובצי חידושי תורה 
כ"ק  הרי הם גם מזרזים את ביאת משיח צדקנו, וכלשונו הק' של –שישנם בזה 

שההוראה למעשה בפועל שהזמן גרמא היא בהכנה )מעין ודוגמא  2אדמו"ר
 –ומביאה בפועל ממש( לקיום היעוד "תורה חדשה מאתי תצא". ובפשטות 

התחדשות והוספה בלימוד התורה מתוך חיות ותענוג עד שמתחדשים חידושים 
תורה התחדשות והוספה בלימוד והפצת פנימיות ה –בתורה . . כולל ובמיוחד 

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

 משיחא". עכלה"ק. 

ראש הישיבה כאן המקום להודות להנהלת ישיבתינו הקדושה ובראשם 
שליט"א עבור התמסרותם להצלחת  עקיבא גרשון וגנרהרה"ג הרה"ח ר' 

 בגשמיות.וברוחניות התלמידים 

בהזדמנות זו מאחלים אנו ברכת בואכם לשלום ומזל טוב למנהל החדש 
, ומאחלים לו הצלחה רבה ומופלגה בעבוה"ק זלצמןשי'  לויהרה"ח וכו' הרב 

 לטובת התלמידים שי' והמוסד הק'.

, עכ"ז "שגיאות מי יבין", ויש לציין שאף שעברנו על החומר דקובץ הנוכחי
ומבקשים מכל הקוראים לשלוח כל תגובות והערות וכו' להמערכת לפי 

 הכתובת של המערכת שמעבר לדף, ע"מ להדפיסם בל"נ בקובץ הבא.

רוח רב לאבינו רוענו כ"ק אדמו"ר נשיא -תקוותינו שיהי' קובץ זה לנחת
ש לקיום היעוד ההתעסקות וההוספה בתורה, נזכה בקרוב ממ דורנו, ובזכות

                                                           
 .(597משיחת ש"פ נשא ה'תנש"א )סה"ש ה' תנש"א ח"ב ע'  (2



 

"תורה חדשה מאתי  –וישמיענו נפלאות מתורתו  3ד"מלאה הארץ דעה את הוי'
 ומיד ממש. ", בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף4תצא

 המערכת

 , ה'תשע"זניסןי"א לימים הסמוכים 
 ששים ושבע שנים לנשיאות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

 עשרים שנה להתייסדות ישיבתינו הק'
 טאראנטא, קנדה

                                                           
 ישעי' יא, ט.( 3
 ישעי' נא, ד. (4
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 ברכת שהחיינו בשביעי של פסח
 ואילך 14עמ' ל"זנדפס בלקו"ש ח

 

: "כל לילי יום טוב 1כ' הרמב"ם א.
ובליל יום הכפורים אומרים 
שהחיינו, ובשביעי של פסח אין 

מפני שאינו רגל  *1מברכין שהחיינו
בפני עצמו וכבר בירך על הזמן 

 בתחלת הפסח".

וצע"ק למה האריך הרמב"ם בטעם 
שאין מברכין שהחיינו בשביעי של 
פסח, דלכאורה הטעם "מפני שאינו 
רגל בפני עצמו" מספיק, ולמה 
הוסיף גם "וכבר בירך על הזמן 

 בתחלת הפסח"?

דמלמד שאם לא בירך כל ימי  -וי"ל 
 .2אחש"פהפסח מברך ב

אבל יש לומר, שיתירה מזה קמ"ל 
הרמב"ם, ובהקדם שעד"ז צ"ע 
בלשון רבינו הזקן בשולחנו )הל' 

שכ' "ואין אומרים שהחיינו  (,3פסח
בקידוש של שתי לילות 

                                                           

 .הל' שבת פכ"ט הכ"ג (1
 סוכה מז, א. *(1
כ"כ גם בשו"ת ערוגת הבושם )או"ח  (2

המנ"ח סקמ"ד(, ומתרץ עפ"ז קושיית 
(, למה השמיט 14)דלקמן הערה 

הרמב"ם דין תשלומין דברכת שהחיינו 
 .)המפורש בש"ס(, כי רימזו כאן

אבל לכאורה צ"ע, כי ל"ל להרמב"ם 
דין זה )ורק גבי פסח(, ולא כתבו  לרמז

]האחרונים[ כיון שכבר אמרו בב' 
לילות הראשונים של פסח", והיינו 
שלא הביא כלל )תחילת לשון 

"אינו הרמב"ם( דשביעי של פסח 
רגל בפני עצמו", וכ' רק )ע"ד סיום 
לשון הרמב"ם( "שכבר אמרו בב' 

 לילות הראשונים של פסח".

]ועוד תמוה, שהרי במגן אברהם 
אכן כ' )בקיצור( "שאינו רגל  4שם

ענין  השמיטבפני עצמו", ואדה"ז 
 זה, ובמקומו כ' "שכבר אמרו כו'"![.

ויש להוסיף עוד: לעיל בסימן זה 
אדה"ז טעם אמירת , מבאר 5עצמו

הלל רק "בב' ימים טובים הראשונים 
של פסח אבל לא בחוש"מ וי"ט 

ש"בפסח  6לפי -האחרונים" 
שקרבנות כל הימים הן שוין 
לקרבנות י"ט הראשון לפיכך כולן 

בפירוש. ולהוסיף, שבשו"ע אדה"ז 
הדין דתשלומין  בפירושהביא 

 .)כדלקמן ס"ב(, ומ"מ נקט לשון זו
 .צ סי"ב( סת"3
 .שם סק"ו (4
 .סעיף ו (5
 .ערכין י, סע"א ואילך( 6
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לי"ט הראשון ואין שום  7טפלים
ולא  8אחד מהן כמועד בפני עצמו

תקנו לקרות ההלל אלא בפרקים 
באין מזמן דהיינו במועדים שהן 

לזמן ובהתחלת המועד הוא שתקנו 
 לקרותו".

ועפ"ז תמוה אמאי כתב גבי ברכת 
שהחיינו הטעם "שכבר אמרו כו'", 
והרי אותו הטעם )שכבר הביא 
קודם( שאין אומרים הלל בחוש"מ 

שאינם "כמועד  -וי"ט האחרונים 
בפני עצמו ולא תקנו לקרות ההלל 

ובהתחלת המועד"  . אלא בפרקים.
ף ג"כ לגבי אמירת שהחיינו בתוק -

)שהיא רק על המועדים ש"מזמן 

                                                           

אולי הוא ע"פ ל' הש"ס יומא )ב,  (7
דידי'" )אלא ששם קאי  טפלסע"ב( "

  גם בנוגע לסוכות, ואפילו שמע"צ(.
. תענית כח, ב -ד"ה יחיד ראה רש"י  (8

 .תוד"ה ויו"ט שם
ל' הש"ס עירובין )מ, ב(. ועד"ז  (9

 -בשו"ע אדה"ז או"ח סתרי"ט ס"ז. 
וראה אבודרהם )סדר תפלות של חול 

פטיהם"( שער ג' "ברכת המצות ומש
דלא מצינו שהחיינו על דבר הבא 
בפחות מל' יום, "וגם מזה הטעם אין 

ן אומרים זמן בשבתות. . מפני שה
 בפחות מל' יום".

ראה עירובין שם "זמן כל שבעה מי  (10
 איכא".

שהחידוש הוא שגורם לשמחת  (11
ראה סדר ברכת הנהנין לאדה"ז  -הנפש 

)רפי"ב. וראה שם ס"ז( "כל שמחת 

, ומברכים אותה רק "9לזמן אתי
 (?10"בהתחלת המועד"

ויש לומר דטובא קמ"ל בהוספה  ב.
זו, ובהקדים מה שיש להסתפק 
בגדר ברכת הזמן על המועדים, דיש 

 :לבארה בשני אופנים

א( החיוב הוא כמו ברכת שהחיינו 
ן או על על מצות הבאות מזמן לזמ

פרי המתחדש מזמן לזמן וכיו"ב, 
, וכן 11שבדבר החידוששהיא מצד 

בעניננו, שברכת הזמן על המועדים 
זמן מיוחד  בהגיע החידושהיא מצד 

 .12זה

לבב הבאה לאדם". שו"ע אדה"ז או"ח 
סתרמ"א ס"א )לענין ברכת שהחיינו 
על מצות( "על השמחה שיש לאדם מן 

 372וראה לקו"ש חי"ט ע'  -המצוה". 
 .. וש"נ12הערה 

וכן משמע לכאורה מעירובין שם  (12
"אנא אקרא חדתא נמי אמינא זמן" 
)אלא י"ל, דלפי המסקנא שם, "רשות 

. חובה מאי", אינו  לא קא מיבעי לי.
 כן(. 

ולהעיר מהמשך ל' אדה"ז בשו"ע או"ח 
שם "ברכת שהחיינו שאומרים בקידוש 

ידוש היום היום. . בשביל מצות ק
שהיא ג"כ מצוה הבאה מזמן לזמן". 
ומשמע שברכת הזמן על המועד היא 
כברכת הזמן על מצוה הבאה מזמן 
לזמן. אלא שבכל אופן צ"ע לכאורה 

מצות קידוש בל' אדה"ז שם "בשביל 
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ב( ברכת הזמן על המועדים היא על 
כללות זמן המועד, דנוסף על 
המצוות שחייבים בהן בכל מועד 
ומועד, יש חיוב ברכה על עצם זמן 

)היינו לא מצד חידושו אלא המועד 
 (.13בגלל עצם היותו זמן מועד

והנפקותא בין שני אופנים אלו היא 
לענין תשלומין של ברכת הזמן, כפי 

, וכן 14שנפסק להלכה )במגן אברהם
( ד"אם לא בירך 15בשו"ע אדה"ז

בליל ראשון מברך כל שבעה", 
שגדרן של תשלומין אלה תלוי בשני 

 :האופנים הנ"ל

רכת שהחיינו על לאופן הא' שב
עדים היא מצד החידוש בהגעת המו

                                                           

" )ולא נקט שהיא על זמן המועד(. היום
וראה לשונו בסתל"ב ס"ג "ונפטרת 
בברכת שהחיינו שמברכין ברגל 

 .ואכ"מבקידוש לילה". 
 -ועפ"ז י"ל שאינו מטעם שמחה  (13

ם אלא מפני עצ - 11ראה לעיל הערה 
זמן המועד. ולהעיר שברמב"ם הל' 
ברכות )פ"י יא( הביא רק ברכת 

כיו"ב, שהחיינו על קניית דבר חדש ו
ולא  -וכן על מצוה הבאה מזמן לזמן 

 .ברכת שהחיינו על המועדים
 -ר"ס תעג, וכן בר"ס תרמג  (14

 -מעירובין שם. סוכה מז, ריש ע"ב. 
ובמנ"ח )מצוה ש( תמה על הרמב"ם 
שלא הביא דין זה. וכבר העירו שלא 

 .הובא גם בטור ושו"ע. ואכ"מ
 .סתע"ג ס"ב. סתרמ"ג ס"ה (15

זמן מיוחד זה, הרי זמן החיוב של 
, 16ברכה זו הוא בליל ראשון של חג

)וזוהי כוונת  17החג הגעתבעת 
זמן המועד(, אלא  הגעתהברכה, על 

משלימה כל , שאם לא בירכה אז
 ;17שבעת ימי החג*

משא"כ לאופן הב', הרי הברכה חלה 
, 16ל זמן המועדעל כל רגע ורגע ש

היינו שכל רגע ורגע של המועד 
חייב בברכה זו, אלא שהברכה 
שבליל ראשון פוטרת כל החג כולו. 
ולפ"ז, גם כשמברכים בשאר ימי 
החג אין הפירוש שבירך בזמן 

"ת ראשית ביכורים בשו עד"זראה  (16
ח"ב ס"ד(  -)לרב"צ הכהן, מ"ץ דווילנא 

לענין ברכת שהחיינו, אם "כל שבעה 
תשלומי יו"ט א' הם או כולם תשלומין 

י ור"א )חגיגה פלוגתת ר" כעין -זל"ז" 
ט, א( לענין תשלומי ראי' וחגיגה, אם 
תשלומין דראשון הם או תשלומין זל"ז 
 וכל יום ויום מימי החג חובה באפי'

 .23ראה לקמן הערה ו -נפשי' הוא. 
להעיר מרש"י שבת )כג, א ד"ה  (17

הזמן  להתחלתכל(: אבל זמן משהגיענו 
 הגיענו.

( דלא כברכת שהחיינו בעניני 17*
הרשות, דפליגי הפוסקים במי שלא 
בירך בראי' הראשונה אם יכול לברך 
בראי' שני' )רמ"א ומג"א או"ח סרכ"ה 

שלכו"ע ס"ג. ועוד(, משא"כ בנדו"ד 
 .יש תשלומין בשאר ימי החג
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, אלא כל המועד הוא דתשלומין
 .18זמנה

ע"ד מ"ש  - 19]ונפק"מ להלכה
בנוגע למצוות שיש להן  20הצפע"נ

לחקור "אם ר"ל זמן נמשך, דיש 
דהחיוב הוא עליו תיכף רק שיכול 
להשלימו בזמן, או שמתחילה הדין 

 – 22זמן זה" 21כך שיכול לעשותו כל

                                                           

( 20( ע"ד האופן בצפע"נ )שבהערה 18
 לענין קרבנות החג, "דכל ז' ימי החג הוי
זמן חגיגה לא גדר תשלומין" )אפילו 

ועפ"ז תומתק *. לא "תשלומין זל"ז"(
ל' הברייתא )עירובין שם( "שבעה אלו 
שבעת ימי הפסח", שמשמעה שישנו 

  .הגמ' שם(זמן "כל שבעה" )כקושיית 
]ול' אדה"ז )סתרמ"ג שם( "יש לה 

פן אף שס"ל כאו -כל שבעה"  תשלומין
י"ל  -הב' שבפנים )כדלקמן ס"ג( 

בפשטות, כי לכתחילה צריך לברך 
שהחיינו בליל ראשון של חג על כוס 
של קידוש דוקא. וראה לקמן הערה 

21]. 
ולהעיר משו"ת צפע"נ )דווינסק( *( 

רק  ח"ב ס"ב, דברכת הזמן שייך
כש"התורה הקפידה לא על הזמן 
של כך וכך רק הנקודה )של זמן(". 

 .ע"ש. וראה שיחת י"ט כסלו תשי"ג

ובראשית ביכורים שם, דנפק"מ  (19
באמצע החג אם חייב * בגר שנתגייר

לברך )ע"ד הנפק"מ בחגיגה שם בחיגר 
ביום ראשון ונתפשט ביום שני(. ע"ש 

אלא דלכאורה בנדו"ד, גם אם  -באורך. 

"ונפק"מ אם אירע לו אונס אח"כ 
אם הוי גדר תשלומין אז עבר" )כיון 
דבעת החיוב לא הי' אונס(, משא"כ 
אם כל הזמן הנמשך נקרא זמן 

ן המצוה, אזי אינו עובר כי נאנס בזמ
 החיו[.

עפ"ז יש לבאר טעם הוספת  ג.
הרמב"ם בטעם אי אמירת שהחיינו 

היא תשלומין דראשון, י"ל, שכיון 
"הגיע" זמן המועד רק  הגר שאצל

 .באמצע החג, חייב לברך אז. ואכ"מ
ובקטן שנתגדל לכאורה תלוי אם *( 

ת שהחיינו בתחילת תרי דרבנן )ברכ
החג מטעם חינוך( מפיק חד דרבנן, 
כמ"ש בראשית ביכורים שם. 
ולהעיר מהדיעות )נסמנו 
באנציקלופדי' תלמודית ערך ברכת 
הזמן ע' תלב( דברכת הזמן בג' 

 .רגלים הוי מה"ת. ואכ"מ
ראה צפע"נ על הרמב"ם בתחילתו  (20

)א, ב, ג(, ובארוכה בהשמטות לשם 
ד, ב ואילך(. נ -)בסוף צפע"נ הפלאה 

 .מהד"ת )כו, א. פט, א(. ועוד
אלא שבנדו"ד, ברכת שהחיינו,  (21

לכו"ע חייבים לברך לכתחילה בליל 
י"ט הראשון על כוס קידוש, אלא שכיון 
שתוכן הברכה הוא על )כללות( זמן 
החג, נמצא, שכל המועד הוא זמן 

 .הברכה )ולא זמן תשלומין(
ועיין צפע"נ שם, דלאופן זה  (22

ית המצוה היא פעולה נמשכת על עשי
 כל זמן החיוב.
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בשביעי של פסח ")מפני שאינו רגל 
בפני עצמו( וכבר בירך על הזמן 

 בתחלת הפסח":

זה שאין מברכים שהחיינו בשביעי 
של פסח לפי שאינו רגל בפני עצמו, 

בהתאם  - יש לבאר בשני אופנים
 :לשני האופנים הנ"ל )סעיף ב(

א( כיון שאינו רגל בפני עצמו רק 
המשך לימים הראשונים, מעיקרא 
אין חיוב לברך שהחיינו, כיון שאין 
כאן חידוש, שהרי לא "הגיענו" 

 .למועד חדש

ב( בעצם יש חיוב ברכת שהחיינו על 
שביעי של פסח, כי כל רגע ורגע של 
המועד חייב בברכה, אלא כיון 
ששביעי של פסח אינו רגל בפני 

                                                           

ואף שלענין קרבנות החג קיי"ל  (23
)רמב"ם הל' חגיגה פ"א ה"ד( דכולן 
תשלומין דראשון, י"ל דזהו רק לענין 
קרבנות החג שיש לימוד ממ"ש )אמור 
כג, מא( "אותו", "אותו אתה חוגג ואי 
אתה חוגג כל שבעה" )וראה רש"י שם 

ראשון( ]ועד"ז ד"ה כולן תשלומין ד
לענין קיום מצוות החג, את"ל שהחיוב 
הוא רק על תחילת זמן החג )וראה 
צפע"נ שהובא לעיל(, ה"ז מפני שרצון 
התורה שהגברא יקיים המצוה בהקדם, 

משא"כ ברכת  -תיכף בתחילת החג[ 
הזמן, שהיא על החפצא דזמן המועד, 

 .הרי חיובה חל על כל הזמן
ת ]לאידך, גם את"ל גבי קרבנו

תשלומין זל"ז וכל יום חובה באפי' 

לכן, הברכה שבירך בתחילת עצמו, 
 .החג פוטרת גם החיוב שלו

ויש לומר, שזוהי כוונת הרמב"ם 
)ועד"ז רבינו הזקן בשולחנו( שאין 
אומרים שהחיינו בשביעי של פסח 
לפי ש"כבר בירך על הזמן בתחלת 

, 23הפסח", היינו כאופן הב' הנ"ל
שבעצם יש חיוב לברך שהחיינו גם 
בשביעי של פסח, אלא שחיוב זה 

בברכתו שבירך "בתחילת  24פטרנ
 .פסח" )כיון שאינו רגל בפ"ע(ה

ועפ"ז יש לבאר ג"כ הא שהשמיט 
אדה"ז )תחילת לשון הרמב"ם( 
"שאינו רגל בפני עצמו", וכתב רק 
"כיון שכבר אמרו בב' לילות 

 ":הראשונים של פסח

י"ל דשאני ברכת שהחיינו  -נפשי' הוא 
דוש שענינה הברכה על השמחה והחי

בהגעת זמן המועד )משא"כ במצוות 
החג, שחיובן הוא בכל רגע ורגע של 

 החג([.
עפ"ז יומתק ל' אדה"ז "שכבר  (24

אמרו" )ולא נקט כל' הרמב"ם "שכבר 
יותר שגם  י בלשון זו מודגשכ -בירך"( 

שש"פ חייב בברכת שהחיינו אלא 
ש"כבר אמרו )היינו השהחיינו 

 ."'דשש"פ( בב' לילות הראשונים כו
ולהעיר גם מל' אדה"ז גבי ר"ה )סת"ר 
ס"ה( "שב' הימים הן קדושה א' וכיום 
א' הן חשובין א"כ נפטר בזמן של 

 .אין חיוב(ש -אתמול" )ולא 
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אם הי' כותב ששביעי של פסח אינו 
רגל בפני עצמו, הי' זה נותן מקום 

וונתו ע"ד מ"ש לפנ"ז לטעות שכ
לענין אי אמירת הלל בחוש"מ וי"ט 
האחרונים של פסח, ש"כולן טפלים 
לי"ט הראשון ואין שום אחד מהן 
כמועד בפני עצמו ולא תקנו לקרות 
ההלל אלא בפרקים דהיינו במועדים 
שהן באין מזמן לזמן ובהתחלת 

 -המועד הוא שתקנו לקרותו" 
 ועד"ז לענין ברכת שהחיינו בשביעי

של פסח, שתיקנו לברכה רק 
מועד" )כשמגיע זמן "בהתחלת ה

המועד(, ואח"כ אין כאן חיוב 
 ;מעיקרא

ולכן השמיט אדה"ז הלשון "אינו 
רגל בפני עצמו", להדגיש יותר את 
ההבדל בין אי אמירת הלל )בחוש"מ 
וי"ט האחרונים( ואי אמירת 
שהחיינו בשביעי ואחרון של פסח, 

וזה שאין שהם ב' גדרים שונים, 
אומרים אז שהחיינו הוא מפני 
שנפטר בברכתו שבירך בלילות 

 .הראשונים של חג

ויש מקום לעיון, דהנה פירוש זה  ד.
בגדר ברכת שהחיינו )שחיובה חל 
על כל זמן המועד, אלא שנפטר 
בברכתו שבירך בתחילת החג( אינו 
רק בנוגע לשביעי )ואחרון( של 

                                                           

ראה יד מלאכי כללי הרמב"ם ס"ה.  (25
 וש"נ

 פסח, אלא גם בנוגע לחוה"מ. ועפ"ז
צע"ק שהרמב"ם )וכן אדה"ז( קמ"ל 
חידוש זה לענין שביעי )ואחרון( של 

 .פסח דוקא

ואף שקושיא גמורה אינה, שהרי 
( 26)וכן אדה"ז 25אינו דרך הרמב"ם

לכתוב דינים מחודשים שלא נמצאו 
בש"ס ופוסקים שלפניו, וכן 
בעניננו, שהרמב"ם לא כ' דין זה 
בפירוש, רק רמזו בצחות לשונו גבי 

אמירת שהחיינו בשביעי טעם אי 
מ"מ ע"פ הידוע בגודל  -של פסח 

דיוק לשון הרמב"ם )וכן של אדה"ז 
בשולחנו הזהב(, יש לומר, שיש 
דיוק בכך שחידוש זה נרמז דוקא 

 .אצל שביעי )ואחרון( של פסח

דבנוגע  -ונקודת הביאור בזה 
לשביעי )ואחרון( של פסח יש קס"ד 
שאינו נפטר בשהחיינו שבירך 

החג )אף שאינו רגל בפני בתחילת 
עצמו(, ולכן הוצרך הרמב"ם 
)ואדה"ז( להדגיש, שגם בהם 
אומרים שהברכה שברך בתחילת 
החג פוטרת החיוב שחל על י"ט 

 .האחרונים של חג

 :הסברת הענין ה.

ואילך.  1126ראה לקו"ש ח"ד ס"ע  (26
 ועוד
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החג דשביעי של פסח קשור עם הנס 
דקריעת ים סוף ]שלכן קורין 

[, 27בשביעי של פסח שירת הים
 :ענינים שבנס זה מצינו ב'

א( הוא הגמר והשלימות דיציאת 
מצרים )כיון שאז "וירא ישראל את 

, 28מצרים מת על שפת הים"(
ש"צריך  29וכדאיתא בתוספתא

להזכיר )ב"אמת ויציב"( יציאת 
מצרים כו' וקריעת ים סוף", לפי 
ש"השלמת הגאולה היתה בקריעת 

 .30ים סוף"

]ויש לומר, שזהו הטעם לכך 
רגל בפני ששביעי של פסח "אינו 

עצמו", כיון שכל ענינו הוא הגמר 
 והשלימות דיציאת מצרים[.

ב( בנס זה הי' מעין הגאולה העתידה 
לבוא )שאז "ואת רוח הטומאה 

ע"ד מיתת  - 31אעביר מן הארץ"
מצרים באופן ש"לא נשאר בהם עד 

                                                           

מגילה לא, א וברש"י שם ד"ה ויהי  (27
 .בשלח

 .בשלח יד, ל (28
 .ברכות רפ"ב (29
 .חסדי דוד לתוספתא שם (30
 .זכרי' יג, ב (31
 .בשלח שם, כח (32
 .ח. וכפרש"י שםי-בשלח טו, יז (33
 .טו, א (34
סנהדרין צא, ב. הובא בפרש"י  (35

 .עה"ת שם

( שזהו מהטעמים שבשירת 32אחד"
הים נכללו הנבואות ע"ד ביהמ"ק 

"ה השלישי שייבנה ע"י הקב
בעצמו, "מקדש אדני כוננו ידיך", 

 - 33בזמן ש"ה' ימלוך לעולם ועד"
כיון שאז היו ישראל ראויים לגאולה 
האמיתית והשלימה, ועוד זאת, 

"אז ישיר  -שתיכף בתחילת השירה 
נרמז הענין דתחיית  - 34משה"

 .35המתים

]וענין הגאולה העתידה מודגש עוד 
יותר ביו"ט שני של גליות )דשביעי 

, 36אחרון של פסח -ח( של פס
כות בהפטרת היום שעיקר הארי

היא ע"ד משיח צדקנו, "ויצא חוטר 
 [.37מגזע ישי וגו'"

והנה בנוגע ליחס של הגאולה 
העתידה לגאולת מצרים, מצינו שני 
ענינים: א( הגאולה עצמה תהי' 

, 38גדולה שלא בערך לגאולת מצרים

גם מאמר הצ"צ )ס' השיחות ראה  (36
( דאחרון של פסח הוא 72ה'ש"ת ע' 

 -היו"ט על הגאולה האחרונה. ע"ש. 
 .43וראה לקמן הערה 

וידוע ג"כ מנהג הבעש"ט לאכול 
באחש"פ סעודה שלישית וקראה 
"סעודת משיח" )ס' השיחות ה'ש"ת 

(. "היום יום" כ"ב ניסן. ס' 75שם )ע' 
 .. וש"נ(140השיחות תרצ"ו ע' 

 .ישעי' יא, א ואילך (37
כידוע הפירוש ב"כימי צאתך  (38

מארץ מצרים אראנו נפלאות" )מיכה ז, 
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ועד שהיא בגדר חידוש לגבי גאולת 
ך גיסא ידוע, דכל מצרים. ב( לאיד

גם גאולה העתידה,  ,הגאולות
שרשן מגאולת מצרים, שהיא היתה 

לענין  39כמו "פתיחת הצינור"
מטעמי  40הגאולה. וי"ל שזהו

שמזכירין יציאת מצרים  41ההלכה
 שגם כיון, המשיח  גם לימות

 יציאת של מכחה באה דאז הגאולה
 .מצרים

                                                           

טו(, שלעת"ל תהיינה "נפלאות" 
אפילו בערך להנסים ונפלאות דיצי"מ 
)ראה אוה"ת נ"ך ח"א עה"פ ע' תפז. 

 .וש"נ(
ד"ה כימי צאתך תש"ח רפי"ב.  (39

וראה גם מאמר הצ"צ הנ"ל )בס' 
(: דער לעצטער 72השיחות ה'ש"ת ע' 

טָאג פון פסח איז דער סיום פון דעם 
ווָאס עס הָאט זיך ָאנגעהויבן די 
ערשטע נַאכט פון פסח )ובהמשך לזה 
אמר, דאחש"פ הוא היו"ט על הגאולה 

 העתידה(.
 .סד"ה כימי צאתך שם (40
 .דעת חכמים במשנה ברכות ספ"א (41
להעיר מס' הבתים )מגדל דוד,  (42

אין השביתה ספר מצוה מ"ע קנז( ד
דשביעי של פסח "מענין חג המצות, כי 
השביתה ביום ראשון היא זכר ליציאת 

שביתה מצרים אך ביום השביעי באה ה
בו לזכר קריעת ים סוף שבשביעי ירדו 
לים ואמרו שירה ואיננו מענין י"ט 
הראשון. . ומה שצריך לבאר לפי 

ועפ"ז יש לומר, שיש מקום לחיוב 
שהחיינו בפ"ע על  מיוחד של ברכת

, מצד 42י"ט האחרונים של פסח
החידוש שבגאולה העתידה, שהיא 
למעלה לגמרי מגאולת מצרים, 
ואינה יכולה להיות נכללת בברכה 

 .שבירך בתחילת החג

אלא שא"א לברך שהחיינו על 
הגאולה העתידה, כי ברכת שהחיינו 
היא רק על שמחת לבב מדבר שישנו 

לפני  בפועל ובמזומן, ועדיין אנו
]ואדרבה, הזכרת  43גאולה העתידה

הנחתנו ששביעי של פסח אינו מענין 
א תקנו בו חכמים יו"ט הראשון, איך ל

 .שהחיינו כמו שתקנו בשמע"צ". ע"ש
ע"פ המבואר בפנים יש לבאר דברי  (43

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע )שהובאו 
בס' השיחות שם(, שאמר בשמעו 
הוויכוח בין בנות כ"ק מו"ח אדמו"ר 
)כשהיו קטנות( אם אחש"פ הוא יו"ט 
כשאר הימים טובים או לאו, "און 

של פסח איז מושקע זָאגט ַאז אחרון 
 ניט ַאזַא יום טוב ווי ַאלע ימים טובים

ט והראי' ַאז צו ליכט צינדן זָאגט מען ני
ָאב "איז כרגע ה -די ברכה שהחיינו" 

איך זיך דערמָאנט אויף דער ּפַאסירונג 
פון אחרון של פסח אין יָאר תרכ"ה" 
)שבו אמר )כנ"ל( שאחש"פ הוא היו"ט 

 על גאולה העתידה לבוא(,
שיש שייכות בתוכן בין שני  דיש לומר

הסיפורים, דזה גופא הטעם שאין 
אומרים שהחיינו באחש"פ, להיותו 
היו"ט על גאולה העתידה לבוא, 

 .כבפנים
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הגאולה העתידה גורמת גם צער 
גדול, שכבר כלו כל הקיצין ועדיין 
לא בא, וא"כ ודאי שא"א לברך ע"ז 

 [.44ברכת שהחיינו

וזהו החידוש בדברי הרמב"ם 
ואדה"ז דברכת שהחיינו די"ט 
ראשון של חג כוללת ופוטרת ברכת 
שהחיינו די"ט האחרונים, דאע"פ 

עלה נפלאה בי"ט האחרונים שיש מ
של חג, להיותם שייכים לגאולה 
העתידה לבוא, מ"מ, כל זמן שעדיין 

לא באה בפועל, הרי מה שנרגש 
עתה הוא רק ענין הגאולה כפי 
שנמשכת מיציאת מצרים )שהכח 
לגאולה העתידה כבר נמשך בפועל 
מגאולת מצרים(, ומצד ענין זה הרי 
ברכת שהחיינו שבתחילת החג 

כולה לכלול גם ברכת שפיר י
 .שהחיינו די"ט האחרונים

)משיחות אחש"פ תשכ"ג, תשל"ד, 
 שביעי של פסח תשמ"ט(

 

                                                           

ע"ד א' הטעמים שאין מברכים  (44
שהחיינו על ספירת העומר, כי "אין בו 
זכר לשום הנאה אלא לעגמת נפשנו 

לחורבן בית מאוויינו" )המאור ור"ן סוף 
 ם. ועוד(.פסחי
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תורת הנגלה

 לא לדרשא קא אתינא", נאר איך וויל עס זאל זיין א  תוספות 
כח און א התאמצות יתירה אין דעם לימוד הנגלה..."

(משיחת כ"ד טבת תשי"ב)

ועד"ז בנוגע לישיבות – שהאברכים דכתות הגבוהות  
 ודאי שייכים להוציא לאור קובצי חידושי תורה, ואפילו
 כתות הקטנות ביכלתם עכ"פ להקשות ולשאול בפלפולא

 דאורייתא ולהוציא לאור ענינים אלה..."

(משיחת ש"פ מטו"מ תשל"ג)





 

 

 בענין שויא אנפשי' חתיכה דאיסורא

 עקיבא גרשון וגנר שליט"אהרה"ח הרה"ג ר' 
 ראש הישיבה

הנה קי"ל דאדם יכול לאסור עצמו מטעם שויא אנפשי' חתיכה דאיסורא, 
הייתי נאמנת, ולכן צריך  וכמבואר במשנה )כב, א( דהאשה שאמרה אשת איש

לדין דהפה שאסר הוא הפה שהתיר להאמינה שנתגרשה, וכמבואר בגמ' ולהלן 
)כג, ב(. וברש"י לעיל )ט, א ד"ה נאמן לאוסרה עליו( "ואף על פי שאין הדבר 
הזה יכול להתברר אלא על פיו לגבי נפשיה הוי מהימן לשוייה עליה חתיכה 

ינא( "שאדם נאמן על עצמו לאסור לו את דאיסורא", ושם )בד"ה מאי קמ"ל תנ
 המותר על פיו".

וע"ש בגמ' שמביא מהמשנה בקידושין )סה, א( האומר לאשה קדשתיך והיא 
אומרת לא קדשתני היא מותרת בקרוביו והוא אסור בקרובותיה וכו' וע"ש 

 ברש"י ובגמ'.

ובפשטות הך נאמנות הוא רק לענין האיסור, דלזה יש לאדם נאמנות בנוגע 
 לעצמו, אבל לעונש בעינן עדים.

 דברי הרמב"ם לענין מי שבא ואמר כהן אני

אבל ברמב"ם )פ"כ מהל' איסורי ביאה הי"ג(: "מי שבא בזמן הזה ואמר כהן 
אני אינו נאמן ואין מעלין אותו לכהונה על פי עצמו ולא יקרא בתורה ראשון 

ד, אבל אוסר ולא ישא את כפיו ולא יאכל בקדשי הגבול עד שיהיה לו עד אח
עצמו בגרושה וזונה וחללה ואינו מטמא למתים ואם נשא או נטמא לוקה 
והנבעלת )לו( ספק חללה", ומבואר דאף שאסר עצמו רק מטעם שאחד"א, אם 

 עבר על הך איסור לוקה.

ובמ"מ שם: "אבל אוסר את עצמו וכו'. זה פשוט משום דשוינהו לכל פסולי 
ב רבינו ואם נשא או נטמא לוקה והטעם כהונה אנפשיה חתיכה דאיסורא. וכת

שכיון שהחזיק עצמו בכהן מעיקרא כשהן מתרין בו אינה קרויה התראת ספק 
לגבי נפשיה שכבר נאסר בודאי על פיו שהוא נאמן על עצמו להחמיר אבל 

 האשה אינה לוקה על פיו".
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 פי' המל"מ בדין הרמב"ם

וכמ"ש הוא עצמו  ובמל"מ שם ביאר הטעם בזה "וע"כ בדהוחזק כבר מיירי
לעיל בפ"א מהל' אלו שמי שהוחזק בשאר בשר שורפין וסוקלין על החזקות. 
אבל בלא הוחזק כבר כתב הוא עצמו בפרק הנזכר דאין אדם לוקה ומת על פי 
עצמו. וכן נמי הוצרך שהחזיק ל' יום אבל פחות מכן לא. וכאן סתם הדברים 

 קה על פיו אם לא הוחזק".ובודאי שסמך על מ"ש לעיל. דאין לומר שיהא לו

והיינו דהמל"מ מבאר )ואולי זהו הפי' בדברי המ"מ( דמה דלוקה הוא מצד 
הדין דמלקין על החזקות וסוקלין על החזקות, ואי"ז מצד הנאמנות שלו מדין 
שויא אנפשי', כ"א מכח החזקה שבא עי"ז, והוא ע"פ מ"ש הרמב"ם לעיל שם 

בו על פי החזקה, אף ע"פ שאין שם  )פ"א ה"כ( "מי שהוחזק בשאר בשר דנין
ראיה ברורה שזה קרוב ומלקין ושורפין וסוקלין וחונקין על חזקה זו, כיצד הרי 
שהוחזק שזו אחותו או בתו או אמו ובא עליה בעדים הרי זה לוקה או נשרף או 
נסקל ואף על פי שאין שם ראיה ברורה שזו היא אחותו או אמו או בתו אלא 

באשה אחת שבאת לירושלים ותינוק מורכב לה על  בחזקה בלבד, ומעשה
כתיפה והגדילתו בחזקת שהוא בנה ובא עליה והביאוה לב"ד וסקלוה", ושם 
הכ"א "איש ואשה שבאו ממדינת הים הוא אומר זאת אשתי והיא אומרת זה 
בעלי אם הוחזקה בעיר ל' יום שהיא אשתו הורגין עליה אבל בתוך הל' יום אין 

 ם אשת איש", וכן בהכ"ב שם לענין הוחזקה נדה בשכנותיה.הורגין עליה משו

והנה מלבד מה שנראה לכ' דוחק בפי' זה מה שהרמב"ם כ' כאן בסתם ולא 
הזכיר דבעי ל' יום )אך גם בה"כ הנ"ל לא הזכירה, וצ"ע(, הנה לכ' צ"ע, דאם 
אתינן עלה מטעם חזקה ומשום דסוקלין על החזקות, א"כ למה כ' הרמב"ם 

הוי רק ספק חללה )ופשיטא דהיא אינה לוקה(, והרי החזקה מועילה דהנבעלת 
 לכל העולם, וכדברי הרמב"ם הנ"ל לענין איש ואשה שבאו ממדה"י?

 ביאור הש"ש וקושיות השע"י

ובש"ש )ש"ו פ"י ופי"א( ביאר ג"כ לפי דרכו של המל"מ דהרמב"ם מיירי 
כ' )בפי"א( "דהתם בפ"א שהוחזק ל' יום וכו', ובביאור החילוק בין האיש והאשה 

מא"ב כשאמרו זה בעלי וזאת אשתי והוחזקו אצל העולם באיש ואשתו הרי היא 
כאשת איש ודאי והורגין לאיש השוכב משום איש ואשה, כיון דכבר הוחזקה 

. אצל העולם  . אצל כל העולם בחזקת א"א, אבל כהן המחזיק עצמו בכהונה
, לכן אין בו משום חזקה אלא לגבי הוא בחזקת ישראל והוא מובדל מקהל כהונה

. לא הוי חזקה, ומשו"ה אשה  . נפשי' דכיון דשויא אנפשי' כו' אבל לגבי אחרים
 הנבעלת לו אינה לוקה".

י"א ניסן תשע"ז 34



 

 

ובשע"י )ש"ו פ"ח( הביא דברי הש"ש ומק' עליהם וז"ל: "ודבריו אינם 
מתקבלים אצלי כלל, דמה שייך לענין חזקה לחלק בין דידיה ולכל העולם, 

רבה ראיתי בתשובות הרמ"א סימן ב' שרצה לדון להיפוך, דבהוחזקה נדה ואד
בעלה לוקה עליה והיא אינה לוקה מפני שיודעת בעצמה אמתת הדבר, ורק 
הוכיח אח"כ דהך חזקה מהני גם לגבי דידה יעו"ש, אבל להיפוך אין מקום 

 לחלק", ומוסיף להקשות עוד על דברי הש"ש.

 ביאור השע"י

יקר הקושיא: "נראה לענ"ד שהוא על פי מה שכתבנו לעיל ולבסוף מסיק בע
בפרק ג' לפרש דברי הרמב"ם שכתב דעד אחד שאומר אשה זו גרושה או זונה 
דנאמן להחזיק איסור, והוא משום דכיון דאשה זו לא נתחזקה לפנינו הרי זה 
כמעיד באיסור והיתר, וכל היכא דעד אחד נאמן גם בע"ד מהימן, ומהראוי 

ין במעיד על עצמו כהן אני שנאמן שיוחזק האיסור על ידו, שאם ישא להיות הד
.  . הדין שהנבעלת תוחזק לחללה ודאית גרושה או יטמא ילקה, וכן ראוי להיות

ומה דלכו"ע אינו נאמן על פי עצמו, אף למ"ד אין מעלים מתרומה ליוחסין, הוא 
אינו נאמן  משום חשש משקר, וכמו שכתב הרא"ש בפסקיו בפרק הנזקין וז"ל

לומר כהן אני להאכילו בתרומה, כדאמרינן בכתובות, דאפילו עד אחד אינו נאמן 
להאכילו בתרומה היכא דאיכא למיחש לגומלין, כש"כ דהוא עצמו אינו נאמן, 
ואף על גב דעביד לגלויי, והיינו טעמא משום דהוי שבח כהונה וריוח מתנות 

ש זה אינו פוסל לגמרי את העדות, כהונה לו ולזרעו לדורות, עכ"ל. ונראה דחש
רק שחכמים עשו להסתפק בעדות כזו לחוש שלא להאמינו, ולפי זה במעיד על 
עצמו שהוא כהן, שלענין להחזיק איסור לעצמו בע"כ נאמן על עצמו, שמדין 
שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא, אדם נאמן על עצמו לעולם, ואין חשש משקר 

גם מדין עד אחד באיסורים, לענין שיוחזק  מגרע הגדתו, משו"ה נאמן בכה"ג
האיסור על ידו, כיון דלענין דין הנהגה בפועל, גם מדרבנן נאמן על עצמו מדין 
שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא, ממילא חזר הדין תורה של כח עדותו מדין עד 
אחד נאמן באיסורים להיות לוקה אם עבר ונשא גרושה או טמא עצמו למתים, 

עלת שהוא רק מדין עד אחד הוא רק דין ספק, היינו שלא פסלו אבל לגבי הנב
לגמרי עדותו לגבי אחרים, רק שלא האמינו מחמת חשש משקר, ומשו"ה פסק 

 הרמב"ם דנעשית ספק חללה" וע"ש עוד מ"ש בזה, ועי' בדברי יחזקאל סכ"א.

 ביאור הש"ש לכ' שלא כמו שפי' השע"י

עוד לכ', דהרי בענין החזקה  והנה לפי מה שהבין בדברי הש"ש יש לשאול
לא ראינו שום חילוק בין דידי' לכו"ע, דמה שהוא מוחזק רק לענין האיסור אבל 
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לא לשאר דברים זהו בין לדידי' בין לכו"ע, ובמה חלוק החזקה בין לגבי דידי' 
 בין לגבי כל העולם?

אך באמת לא הבנתי קושיותיו, דלכ' נראה בל' הש"ש דכוונה אחרת לו בזה, 
נה דברי הש"ש הם בהמשך למה שביאר )בתחלת פ"י בביאור דברי הרמב"ם דה

בהל' סנהדרין דהאיסור עצמו בע"א יוחזק ועי"ז לוקה אח"כ, דלכ' צ"ע( "אי 
נימא דמהני אמתלא בע"א היכי לוקין על עדותו, דודאי כל היכא דמהני חזרה 

ב"א ]הובא אח"כ ע"י אמתלא אין לוקין על פיו, וכדמוכח מדברי הרמב"ן והרש
בר"ן כתובות ט, ב מדפי הרי"ף ובתורת הבית ב"ז סוף ש"ב[ גבי הוחזקה נדה 

. ואם כן בעד אחד כיון דמהני אמתלא היאך לוקין  . בשכנותיה בעלה לוקה עליה
. דאי הוי מהני חזרה ע"י אמתלא לא הוי איסור ברור למלקי עלה,  . על עדותו

כרחך מהאי טעמא שאמרנו דכיון  . אלא על . וא"כ בע"א למה לוקין על פיו
דבע"א מהני חזרה ע"י אמתלא לא הוי איסור ברור למלקי עלה, אלא בהוחזקה 
נדה בשכנותיה תו לא מהני אמתלא דהוי כהאי דבנה כרוך אחריה ]קידושין פ, 
א[ דהו"ל איסור ודאי וכה"ג סוקלין על החזקות, ומה"ט נמי בנהג נזירות על 

נוהג נזירות, גדל פרע ומתרחק מן המתים ושאר ענייני פיו והיינו שראינו אותו 
. וה"ה באומרת טמאה אני  . נזירות הו"ל כהוחזקה נדה בשכנותיה דכה"ג לוקה

לך דנאמנת בתורת עד ואינו לוקה עד שהוחזקה נדה, ולפ"ז גם דברי הרמב"ם 
פרק ט"ז מסנהדרין שכתב אבל האיסור עצמו בע"א יוחזק כו', היינו נמי יוחזק 

ל פי ע"א, וענין החזקה בחלב כליות נראה על דרך שכתב הרמב"ם פרק א' ע
מאיסורי ביאה הלכה כ' וז"ל, מי שהוחזק בשאר בשר דנין על פי חזקה זו אעפ"י 
שאין שם ראיה ברורה שזה קרוב ומלקין וחונקין וסוקלין על פי חזקה זו, איש 

אשתי אם הוחזקו  ואשה שבאו ממדינת הים היא אומרת זה בעלי והוא אומר זו
בעיר שלושים יום שהיא אשתו הורגין עליה וכמו כן במ"ש הרמב"ם פט"ז 

 זק דמשמע דוקא הוחזק על פי ע"א".מסנהדרין אבל האיסור עצמו בע"א יוח

ובהמשך לזה ביאר "וכן צ"ל במ"ש הרמב"ם פרק כ' מאיסורי ביאה הלכה 
ואין מעלין לכהונה עפ"י י"ג וז"ל, מי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני אינו נאמן, 

עצמו, ולא יקרא בתורה ראשון, ולא ישא את כפיו, ולא יאכל בקדשי הגבול, עד 
שיהא לו ע"א, אבל אוסר עצמו בגרושה זונה וחללה, ואינו מטמא למתים, ואם 
נשא או נטמא לוקה עכ"ל, וזה נמי על כרחך מיירי דהוחזק שלושים יום דאם 

ו לוקה על פי עצמו, וכמ"ש הרמב"ם פרק א לא הוחזק שלושים יום ודאי אינ
מאיסורי ביאה הלכה כ"א וז"ל איש ואשה שבאו ממדינת הים הוא אומר זאת 
אשתי והיא אומרת זה בעלי אם הוחזקו בעיר שלושים יום שהיא אשתו הורגין 
עליו, אבל בתוך שלושים אין הורגין עליו משום אשת איש עכ"ל, ומבואר דתוך 
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עצמה הודית זה בעלי אין הורגין בלא הוחזק, וא"כ על כרחך שלושים אפילו היא 
צ"ל מ"ש הרמב"ם פרק כ' מאיסורי ביאה דאם נשא או נטמא לוקה דמיירי 
בהוחזק שלושים יום, וקיצר בדבריו לפי שסמך עצמו על מ"ש פ"א מאיסורי 
ביאה דבעינן הוחזק שלושים יום, וכן כתב במשנה למלך שם פרק כ' מאיסורי 

"ל, וכאן סתם הדברים ובודאי סמך על מ"ש לעיל דאין לומר שיהא לוקה ביאה וז
 על פיו אם לא הוחזק עכ"ל".

והיינו דיסוד הדברים דהנאמנות לעונש הוא מצד שויא אנפשי' חתיכה 
דאיסורא, ורק דכ"ז דשייך אמתלא לא שייך הך נאמנות, וכמו שביאר לענין ע"א 

יש להם נאמנות מצ"ע ומ"מ בעי ל' ולענין הוחזקה נדה בשכנותיה, דבשניהם 
 יום דאל"כ לא שייך נאמנות כיון דשייך אמתלא והוי התראת ספק כמו שביאר.

ובהמשך לזה כותב בפי"א "אבל כהן המחזיק עצמו בכהונה כיון שאין מעלין 
לכהונה על פיו ואין קורא בתורה ראשון, ואינו אוכל בקדשי גבול, ואדרבה אצל 

ל והוא מובדל מקהל כהונה, לכן אין בו משום חזקה העולם הוא בחזקת ישרא
אלא לגבי נפשיה דכיון דשויא אנפשיה חתיכה דאיסורא, אלא דהיה יכול לחזור 
ע"י אמתלא וכל שחוזר באמתלא אין לוקין דלא הוי איסור ברור וכמ"ש לעיל 
פ"ט, וכשהחזיק עצמו שלושים יום דתו ליתיה בחזרה אפילו ע"י אמתלא מש"ה 

בל לגבי אחרים כיון שאין מעלין אותו לכהונה על פי עצמו לא הוי לוקה, א
חזקה", הרי שסברתו הוא שנאמן לענין עונשין מטעם שויא אנפשי', ורק דבעי 
ל' יום כדי שלא יהי' שייך אמתלא, וא"כ מובן דזה לא שייך אצל האשה, ואין 

המשך כוונתו דעיקר הנאמנות הוא מטעם חזקה )כמפורש בלשונו הנ"ל בכל 
הפרקים( כ"א דע"י החזקה לא שייך אמתלא ]ולא הבנתי מ"ש השע"י בפי' 
החזקה לפי הבנת הש"ש, דזהו רק לפי מה שפי' בדבריו דאתי עלה מדין חזקה 

 גרידא, אבל לכ' לא משמע כן מכל דבריו וכנ"ל[.

 סיכום ג' השיטות בביאור דברי הרמב"ם

כשאמר שהוא כהן: א(  והיוצא מזה דיש בכללות ג' ביאורים במה דלוקה
לדעת המל"מ משמע דמפרש דהוא מדין חזקה ממש מטעמא שכ' הרמב"ם 
בפ"א )דהא במל"מ משמע דהוא הדין דבפ"א בפשטות דסוקלין על החזקות, 
והראי' הוא ע"י החזקה עצמה(, והרמב"ם סמך עצמו עמ"ש שם דבעינן הוחזק 

יא רק ספק חללה(. ב( ל' יום )ולפי' זה צריך יישוב במה שהיא אינה לוקה וה
לפי' השע"י הנה מה שלוקה הוא מצד הנאמנות דע"א נאמן באיסורים, שגם 
בעל דבר נאמן בזה )וע"פ יסוד הרמב"ם בכ"מ שלאחרי שהאיסור הוחזקה ע"פ 
ע"א שוב לוקין(, ורק דבעינן לדין שאחד"א שעי"ז ליכא בהך חלק של העדות 

א מצד שאחד"א גופא, ורק חשש משקר. ג( ולפי' הש"ש נראה דהמלקות הו
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דבתוך ל' שיהי' נאמן ע"י אמתלא, אין נאמנות להא דשויא אנפשי', ולאחר ל', 
דלא שייך עוד אמתלא, שוב מועיל הא דשויא אנפשי' להיות לוקה ע"ז. ונמצא 
דלדעת המל"מ והשע"י ודעמם אין שום נאמנות מצד שאחד"א כ"א לענין 

הוי הנאמנות גם לענין עונשים )ורק  האיסור אבל לא לעונש, אבל לפי' הש"ש
 דצריך לברר שא"א באמתלא(.

 ב' הסברות בענין שאחד"א

וביסוד הפלוגתא אפ"ל דהנה נת' כמ"פ דביסוד הנאמנות דשאחד"א דנים 
האחרונים, דאפשר לבארה בב' אופנים, דאפ"ל דהוא בגדר נאמנות, שיש לאדם 

בכחו לאסור את עצמו  נאמנות לאסור את עצמו בדבר, ואפ"ל שהוא דין שיש
אע"פ שאינו אסור )וע"ד נדר(, ועי' בזה בקצה"ח סל"ד סק"ד והדברים עתיקים 
)ועי' באבנ"ז אבהע"ז סי' רמ"ט הביא הסברא דהוא מדין נדר בשם מהרי"ק, 

 וע"ש בהערות(.

ועי' ברש"י )ט, א שהובא לעיל( "שאדם נאמן על עצמו לאסור לו את המותר 
על עצמו" שזהו  נאמןשמע ממ"ש רש"י "שאדם על פיו", הרי מצד א' מ

נאמנות, ולאידך ממ"ש שהוא אוסר "את המותר" משמע שיסוד הדין הוא שיש 
לו הכח לאסור אף מה שהוא מותר לפי האמת, ולא שלגבי' דידי' מאמינים לו 

 שהוא אסור.

 נ"מ לענין שויא נגד עדים

ו שכל שיש להם ועי' במאירי בקידושין שם שכ' "וגדולי הדורות כתבו בז
עדים אינה נאמנת אף במה שעשאתם עליה חתיכת איסור שלא אמרו כן אלא 
בשאין עדים מכחישין אבל כל שיש עדים מכחישין אותה אף על פי דשויתינהו 
אנפשה חתכה דאיסורא אינה נאמנת ואחד נותן גט ואחד כונס" וכו', שמביא ב' 

תלוי בהנ"ל, דאי נימא דהוא צדדים אי אמרינן שאחד"א נגד עדים, ולכ' י"ל ד
נאמנות, א"כ אפ"ל דאין שייך נאמנות נגד עדים )וע"ד מ"ש התוס' ב"ק עב, ב. 
וב"ב לא, בענין מיגו, ועדמשנ"ת בסברת הדיעה דתו"ת ספיקא דאורייתא וכו'(, 
ובמילא אין בדבריה כלום )אף דלענין הודאת בע"ד נאמן יותר מעדים, וע"ש 

 מיוחד א"כ מועיל אף כנגד עדים.בקצה"ח(. אבל אם הוא כח 

ועי' במל"מ )פ"ט מהל' אישות הט"ו( שהאריך בענין שויא אנפשיא חד"א 
כשהוא נגד עדים, וע"ש שהביא מטויו"ד סי' א' בענין שוחט שאמר שלא נשחט, 
וע"ש בשו"ע )יו"ד סי' א' סי"ב( ובביאוה"ג שם סקל"ט ופתחי תשובה סקי"ח 

 וש"נ.
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 אות גלוייהנ"מ לענין שויא נגד מצי

]וידוע הסיפור אודות הרב שהי' בן דורו וחבירו של הרה"ק וכו' רלו"י 
מבארדיטשוב שטעה בדרך וכו' ועי"ז טעה שיום ראשון הוא שבת כו' )ובמ"א 
נת' דיש לדון עפ"ז לסברת הרשב"א והפנ"י אי שייך עונש ע"ז מאחר דאומר 

כו' עד שישן מעל"ע  ברי לי(, והרה"ק מב"ד הזמינו על ש"ק והשקהו יין קשה
ואז חזר לקדמותו כו'. ולכ' יש לדון בזה מטעם שאחד"א, וי"ל דתלוי בהנ"ל, 
דאי הוי מטעם נאמנות, א"כ לא שייך נאמנות בדבר שהוא נגד המציאות )וע"ד 
סברת התוס' שהובא בשיעורים לפנ"ז בענין בא הרוג ברגליו דמציאות הגלוייה 

 ין נדר וכיו"ב לכ' יש מקום לדון[.לכל לא שייך בזה עדות(, משא"כ מד

 נ"מ לענין שויא בדבר שאינו יודע מעצמו

ועי' בשו"ת הצ"צ שער המילואים ח"ה סי' מ"ו שדן לענין מי שאומר שיש 
איסור מפני שמאמין למי שא"ל כן אי אמרינן בזה שאחד"א או לא, ע"ש. ולכ' 

תורת נאמנות, משמע דתלוי בהנ"ל, דאי נימא דיסוד דין שויא אנפשי' הוא ב
שיש לאדם נאמנות בנוגע לעצמו, א"כ לא שייך נאמנות היכא דהוא עצמו אינו 
יודע בבירור ורק שמאמין למי שסיפר לו כן, אבל אם הוא בתורת התחייבות, 
א"כ פשוט דשייך גם בכה"ג, דמאי נ"מ מאיזה סבה הוא מחייב את עצמו, סו"ס 

 שאחד"א.

 ג"כ י"ל דבזה תלוי אי נאמן לענין עונש

ולכ' אפ"ל דנ"מ בענינינו, דאי נימא דזהו בגדר נאמנות, הרי מאחר שלגבי' 
דידי' מאמינים לו שהוא אסור בזה, א"כ מהני נאמנותו גם להענישו, אבל אי 
נימא דזהו רק ע"ד נדר, שיש בכחו לאסור א"ע גם במה שמותר לו, א"כ הרי רק 

ת הש"ש הוא לפי הסברא איסור שמעינן אבל עונש לא שמעינן. ועפ"ז י"ל דדע
דשויא אנפשי' הוא בתורת נאמנות )ולשיטתו בקצה"ח הנ"ל שם(, ושאר 

 אחרונים הנ"ל הוא לאידך סברא.

אך באמת נראה דגם פי' השע"י שייך רק להסברא דשויא אנפשי' הוא 
 מתורת נאמנות, דהרי סברתו הוא דע"י הדין.
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 ודיין בבת אחת בקיום שטרותבעניין עד 
 וקידוש החודש 

 א"הרב שמריהו לאבקאווסקי שליט
 מ בישיבה"ר

אמר רב ספרא אמר רבי אבא אמר רב יצחק בר "’, בכתובות )כא, ב( בגמ
שמואל בר מרתא אמר רב הונא ואמרי ליה אמר רב הונא אמר רב שלשה שישבו 

אינו מכיר עד שלא לקיים את השטר שנים מכירין חתימות ידי עדים ואחד 
. ומסיים הגמרא "חתמו מעידין בפניו וחותם משחתמו אין מעידין בפניו וחותם

מ דיינין המכירין חתימות ידי "מ עד נעשה דיין וש"מ תלת שש""על דין זה 
מ דיינין שאין מכירין חתימות ידי עדים "עדים אינן צריכין להעיד בפניהם וש

קיף לה רב אשי בשלמא עד נעשה דיין צריכין להעיד בפני כל אחד ואחד. מת
שמעינן מינה אלא דיינין המכירין חתימות די עדים אין צריכין להעיד בפניהם 
דלמא לעולם אימא לך צריכין ושאני הכא דקא מקיימא הגדה בחד ודיינין שאין 
מכירין חתימות ידי עדים צריכין להעיד בפני כל אחד ואחד דלמא לעולם אימא 

 ".שאני הכא דלא קא מקיימא הגדה כלללך אין צריכין ו

י ”ן( איך היה כאן קבלת עדות עוהקשו הראשונים )הרמב"ן והריטב"א והר"
הדיינים בפני הדיין השלישי הרי לקבלת עדות צריך שלשה וכאן ’ שהעידו ב

א(  :תירוצים’ ן מתרץ ב”אינו מזוכר שהעידו בפני שלשה. ובחידושי הרמב
דון בשאר דיני ממונות )שהרי דיני ממונות כשר שמדובר ביחיד מומחה וראיו ל

ביחיד מומחה(, ב( שהפשט כאן הוא שהושיבו שנים מחבריהם אצל היחיד 
 בשעת קבלת עדות.

ן, על תירוץ הראשון הקשה ובריטב"א הקשה על שני התירוצים של הרמב"
שאם נאמר שמדובר כאן ביחיד מומחה אז אינו מובן למה צריכים לשניים 

הצטרף עמו הרי הוא ראוי לדון בלעדם, וגם הגמרא מדבר בסתם הראשונים ל
ולא מוזכר בשום מקום על יחיד מומחה, ועל תירוץ השני הקשה הרי בגמרא 

שם ויושיבו מחבריהם אצל להלן לגבי קידוש החודש מוזכר בפירוש במשנה 
כ היה לו לגמרא לפרש כן בפירוש כמו שהזכירו בקידוש החודש היחיד וא"
א שכיון ט יותר מהמשנה(, ולכן מתרץ הריטב"דרך הגמרא לפר)ובפרט ש

מם שישבו לקיים את השטר הרי הם עדים ודיינים כאחד וכאילו מעידים לעצ
מגיטין ששליח האומר בפני שנים בפני נכתב  ומעידים לשלישי, ומביא ראי'
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ובפני נחתם מועיל כיון ששליח נעשה עד ועד נעשה דיין והרי שם השליח הוא 
 כ שנעשה עד ודיין בבת אחת.”שי וען השליהדיי

דכיון דקיום שטרות דרבנן וכן תירץ הר"ן בשם הרשב"א )אינו בפנינו( "
טרפין עם השלישי לקבל אפילו השנים בשעה שמעידים נעשים דיינים ומצ

 .עדות עצמן"

. יושיבו  . ראוהו שלשה והן בית דיןעל המשנה " ן לקמןוהנה בר" .ב
בפניהם ויאמרו מקודש" והקשה הגמרא "אם נאמר  ויעידומחבריהם אצל היחיד 

לאו "ל, שעד נעשה דיין למה לי כולי האי ליתבו בדוכתייהו ולקדשי", כותב, וז"
ריכי להכי דאי לא, צריכי לדון כ צ"מרא שלא יצטרכו לצרף עמהם אחר דעלמי
י עדותן שקבלו בלילה ואי אפשר אלא הכי מוכחינן דאם איתא דעד נעשה "עפ

כ "אצל השנים ויעיד האחד בפניהם ואחדיין ליקום חד ויושיבו אחד מחבריהם 
ד ליתיב ח"ן בירושלמי ישב זה ויקום חבירו ויעידו כן לשלישי, והכי אמרינ

 . ע"כ."וליקום חד וליתיב חד וליקום חד

ן שדברי הר"ן סותרים דבריו שלפני זה שהרי הר"עקיבא איגר ’ והקשה ר
שגם בקידוש החודש  בר שאפשר להיות עד ודיין כאחד וא"כ בהו"א של הגמ'סו

ר שמוסיפים אחד ד ודיין כאחד אם כן למה הוצרך הר"ן לומאפשר להיות ע
ויעמוד אחד בכדי שיוכל להיות קבלת עדות בפני שלושה והרי למה לא יוכלו 

היחיד בלי כ יוכלו לקום ולהעיד בפני עדותן בבת אחת וא" ומר עדות ולקבלל
 להוסיף כאן עדים בכלל?

ותירץ שכשאומרים עד ודיין כאחד אין הכוונה שיכול להיות דיין ולקבל 
דבריו שאמר בעצמו בזה שמוציא הדברים שיודע בלבו בפה כי מה יוסיף תת 

ציאו בפה, אלא ז שמולים אלו שיודע כבר באמת לעצמו עי"כח בזה שאומר מי
דיינים לקבלת עדות  ין כאחד הוא רק לענין זה שצריך ג'על כרחך הכוונה עד ודי

שרק לזה יכול להועיל בתור עד ודיין כאחד כי לא מזיק זה שצריך להעיד בפני 
השלישי לזה שנחשב באותו זמן גם דיין כי הרי בפועל הרי הוא מכיר החתימות 

כ החודש שמדובר בגמ' שראוהו בלילה וא"הם, אבל בקידוש ויכול לדון על פי
קבלת לא היתה ראייתם בלילה נחשבת בתור קבלת עדות מועלת כיון שאין 

כ הרי צריכים הדיינים בעצמם לקבל עדות עדות בלילה כמבואר כאן בתוס' וא"
כ אינו יכול לקבל עדות עצמו בזמן שיעיד ים שיעידו בפניהם וא"זו מתוך עד

ן צריך לקבל מאחר קיבל מעצמו עדות על עניין זה ולכ בעניין זה שיחשב כאילו
ן שיביא אחד ”כ זה אי אפשר אלא אם כן בצורה שכתב כאן הרשיעיד בפניו וא"

י השלשה שמקבלים עדותו ואז יעמוד השני ויעיד לפנ מן השוק ויעיד בפני ג'
 וגם לפני הראשון.
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ריכים בעצם ן שלגבי הכרת החתימות ששם אין צועל פי זה מובן ההבדל בר"
העדים אינם  דיינים המכירים חתימותשיקבל דוקא עדות זה מאחר, כיון ש"

להשתמש בתור עד ודיין כאחד,  אז במילא יכולים צריכים להעיד בפניהם"
לה לא היתה קבלת ז שראוהו בלימשא"כ בקידוש החודש שהקבלה שקיבלו עי"

יוציא הדברים כ צריכים לקבל מאחר עדות זו ולא בזה שעדות המועלת, וא"
 שבלבו בפה לעצמו אז צריכים שלשה אחרים שיעיד לפניהם ויקבלו עדותו.

בפני היחיד שאינו  –מא הגדה ושאני הכא דקא מקייוהנה רש"י כאן כתב " ג.
חשב א שיכול להים כן כמו הר"ן והריטב"י סובר גמכיר", ומשמע לכאורה שרש"

יף עוד שניים מן השוק שהרי סן שכאן צריך להוכעד ודיין כאחד ולא כמו הרמב"
 היינו שהם מעידים בפניו ולא בפני שום אדם אחר. כתב "בפני היחיד"

כ על המשנה שכתוב ה שהרי להלן בקידוש החודש כותב ג"אבל קשה לכאור
יד שאין היחיד נאמן על ידי עצמו שם שצריך להושיב שנים מחבריהם אצל היח

נו שהסיבה שצריך להושיב שנים , הייין היחיד נאמן לקדש החדש ביחידי"שא"
ריך קבלת עדות בשלשה, אלא בגלל ש"אין נאמן לקדש החודש אינו בגלל שצ

כמבואר שם בגמרא ’ ו לומר מקודש החודש שלזה צריך בי"ד של גהיינ ביחידי"
אהרן איתך, אבל לעצם ’ ה אמר למשה שאינו יכול לדון לבד עד שיהישהקב"

עדותם.  עוד חוץ מהיחיד שיושב ומקבללענין קבלת העדות לא משמע שצריך 
ל ן שצריך שלשה לקבלת העדות אלא שמועיומפורש לכאורה לא כמו הר"

דאם כן להעיד בפני היחיד וכן מוכח מרש"י בר"ה )כו, א( שכתב בתוך דבריו "
הכי למה לי יושיבו מחבריהם יעידו בפני יחיד ואחר כך ישבו הם עמו ויקדשו ו

. היינו שלקבלת עדות אין צריכים שלשה אלא ובות"אמרינן ליה בפרק שני דכת
סגי בפני היחיד, וקשה איך מועיל עדות בפני היחיד והרי לקידוש החודש צריך 

 ’.יך מועיל קבלת עדות שלא בפני גכ א”שלשה כמבואר שם בגמרא, וא

למה ואי סלקא דעתך דעד נעשה דיין וכן משמע גם מלשון הגמרא שכתב "
שאם נאמר שצריך עוד שניים בכל אופן בשביל  בדוכתייהו"לי כולי האי ליתבו 

 שה אז אין פירוש לכאורה להמילים "למה לי כולי האי"קבלת עדות בפני של
שאין צורך לכל הטירחה, והרי מה הרווחנו בזה שעד נעשה דיין, האם בזה שאין 

צרכנו לעוד שניים מן השוק, אלא הם אלו שאומרים מקודש הרי בכל אופן ה
רק אחד מן השוק ולא שנים, ן ששאלת הגמרא שנוסיף נאמר כסברת הר"א"כ 

י לא הסביר כן אלא על כרחך חייבים לומר שקושיית הגמרא שאין אבל רש"
 י דיינים וצריך להבין הסברה בזה.צריך להוסיף כלל בפנ
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י סובר שאפשר להיות עד ודיין כאחד גם לעניין והיה אפשר לתרץ שרש"
עדות מעצמו כשאומר העדות, אלא שא"כ הרי מוכח בל קבלת עדות היינו שמק

 א.דלא כמו שכתב רעק"

חיד ן שמדובר ביובאמת היה נראה לתרץ ברש"י על דרך דברי הרמב" ד.
שיית הריטב"א על ה שם, ובהקדם שעל קומומחה, וכן תירץ השפת אמת בר"

כ למה צריך לשלשה דיינים ם נאמר שמדובר כאן ביחיד מומחה א"ן דאהרמב"
ידיינו איתו, תירצו האחרונים שיש חילוק בדבר בין קבלת עדות של קיום ש

ן יחיד מומחה הוא ם של שטרות, שזה שמועיל לפי הרמב"שטרות ועצם הקיו
נין קיום שטרות, דהיינו רק לענין קבלת עדות של דיני ממונות, אבל לא לעצם ע

טעם שלא וה שגם הרמב"ן יודה שכיון שבגמרא מוזכר "קיום שטרות בשלשה"
א כאן אי אפשר לקיים והריטב"’ מפי עד וכמו שהביאו התוסיהא נראה כעד 

ן זה שמועיל נראה כעד מפי עד, ורק שלפי הרמב" השטר ביחיד מומחה דאז
אין זה עדיין עצם ענין יחיד מומחה הוא לקבל העדות של העדים המכירים ש

שנים אם יש א שהקשה למה לי עוד הקיום, וא"כ מתורץ הקושיא של הריטב"
 שהצרכנו שלשה בשביל הקיום עצמו. לנו כבר יחיד מומחה, והתירוץ הוא

ן בזה שיחיד מומחה וא"כ אפשר לומר לרש"י גם כן שסובר כמו הרמב"
מועיל רק לענין קבלת עדות היינו שכיון שיחיד מומחה דן בדיני ממונות אז 

שב יכול הוא לי רואים שיש לו חשיבות בשביל השיקול דעת של דיני ממונות אז
עם כ הוא הדין לענין קידוש החודש שבעצמו ולקבל העדות ולהחליט עי"ז. וא"

אבל כל זה לענין  "י עצמוהיות שלומר מקודש צריך שלשה ו"אין היחיד נאמן ע"
ידוש החודש לזה סגי יחיד מומחה ג"כ אמירת מקודש, אבל לקבל עדות של ק

"ז הי' אפשר להסביר הדיוק שכתב ולכן סובר רש"י "יעידו בפני היחיד". ועפ
א שכתב , היינו שעל הגמרת דין. מסנהדרין המקדשין את החדש"והן בירש"י "

י שאין זה סתם בית דין אלא כאן מדובר בסנהדרין סתם והן בית דין הוסיף רש"
א הוא לענין מומחים ולכן מועיל בהו"המקדשין את החודש היינו שהמדובר כאן 

השלישי בלי להוסיף עוד שנים כיון שכאן הוא יחיד של הגמרא להעיד בפני 
 מומחה מהסנהדרין.

בנוסף לזה שעדיין י שהרי ורה קשה לומר שזהו פירוש דברי רש"אבל לכא ה.
א י להדגיש דוקא או לרש"לו להגמר קשה קושיא השני' של הריטב"א שא"כ הי'

הרי הקשו  אן( ,ה כביחיד מומחה )וכמו שדייקנו מרש"י בקידוש החודש וא"כ ה"
על התורה בפרשת  ן שלכאורה סותר דברי עצמו בפירושוהאחרונים על הרמב"

שנים עדים או שלשה על פי שופטים שמביא מר' סעדיה גאון שמסביר הפסוק "
היינו  ששנים הולך על העדים ושלשה הולך על מקבלי העדים עדים יומת המת"
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רק בפני  א תקובלן הרי עדות דיני נפשות להדיינים, והקשה עליו הרמב"
דין של דיני  ן שלא רק הפסקסנהדרין של עשרים ושלשה" ויוצא מהרמב"

בלת העדות של דיני נפשות צריך ג, אלא אפילו קנפשות צריך בפני בי"ד של כ"
ה אז הרי ד של שלשוא הדין כאן שאם צריך בי"כ לכאורה הבי"ד של כ"ג, וא"

בפועל אלא גם לקבלת  וקיוםל לא רק לפסק דין הוא נצרך לכאורה לפי הנ"
 עדות שלו וא"כ לכאורה סותר הרמב"ן דברי עצמו.

בדיני נפשות שאינו  'ד של ג"והתירוץ שיש לומר בזה שיש הבדל בין בי
לא מצינו בשום מקום שיש  'ד של ג"מועיל ליחיד מומחה בדיני ממונות, שבי

כ גם "ג וא"כ ד של"ד לגבי דיני נפשות ומה שמצינו הוא רק בי"להם גדר של בי
ג, אבל כאן "לענין קבלת עדות מהיכי תיתי שיועיל לקבלת עדות בפני כ

כ שם ממונות יש מושג של יחיד מומחה וא"שמדובר בדיני ממונות, והרי בדיני 
 'ד עליו לענין ממון, אז נכון שאינו מועיל לענין קיום שטרות שצריך דוקא ג"בי
פ לענין קבלת "ד עכ"חשב בתור בי, אבל עדיין יכול להי"קיום שטרות בשלשה"

עדות של הקיום שהרי בכל זאת דעתו נחשבת מספיק לעניין שאר פסקי דינים 
די שלא בממונות )וגם הסיבה היחידה כאן אינו מצד חומרת העניין אלא רק בכ

ני נפשות צריך כ אין כאן סתירה כלל לומר שבדייהא נראה כעד מפי עד(, וא"
 ועיל קבלת עדות בפני יחיד מומחה.ג וכאן מ"קבלת עדות בפני בי"ד של כ

מחה וראוי לדון כשהיה מוובאמת מדוייק כן בדברי הרמב"ן אצלינו שכתב "
היינו שהסיבה שמועיל כאן קבלת עדות בפני יחיד מומחה  בשאר דיני ממונות"

ד י ממונות היינו שיש לו גדר של בי"הוא רק בגלל שהוא ראוי לדון בשאר דינ
 נות בעצם.לגבי דיני ממו

ואם כנים הדברים אז קשה לומר בקידוש החודש שיועיל קבלת עדות בפני 
לך  יחיד מומחה שהרי לא מצינו ענין יחיד מומחה לענין קידוש החודש והרי אין

)ואולי יש  מומחה גדול ממשה ואמר לו הקב"ה "עד דאיכא אהרן בהדך"
עדות ולא רק  קבלתושם הרי מדובר גם לגבי ראיית הלבנה שהוא כמו  :להוסיף

ים שאין יחיד ל(, ורוא"י הנ"ואולי יש להקשות עפ’ ש בתוסלענין פסק דין ועיי"
י לומר מומחה נחשב בגדר בי"ד לענין קידוש החודש וא"כ שוב קשה בדעת רש"

דרא קושיא לדוכתא מה הפשט כ המומחה יכול לקבל העדות יחידי, וא"שיחיד 
 .יעידו בפני היחיד ויאמרו מקודש"לפי רש"י בקידוש החודש שמועיל שם ש"

ד שצריך יש לומר בזה בהקדם שבגמ' שם ראוהו שלשה והן בי" ואולי ו.
נים אצל היחיד והקשה הגמרא שם בר"ה "ואמאי ולא תהא שמיעה להושיב ש

הן בפירוש ’ י ותוס' זירא כגון שראוהו בלילה", ונחלקו רש"אמר ר גדולה מראיי'
, כתב בקושיא "לא תהא שמיעה גדולה מראי'"ושיא והן בפירוש התירוץ שהק
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דלא תהא שמיעה ששומעין מפי עדים גדולה מראייה דהא גבי עדות רש"י "
, היינו שזה שדנה הגמרא שאין צריך ש לא כתיב עדות אלא כזה ראה וקדש"החד

אינו מוזכר דוקא עדות אלא כתוב  שמיעה הוא דוקא בעדות החודש כיון ששם
דוקא.  כ למה צריך להעיד"כזה ראה וקדש", וא"כ אין צריך כלל לעדות וא"

כ איך שכלל זה מצינו גם בדיני נפשות בב"ק וא"ה הקשו על זה ובתוס' שם בר"
הרי זה דין בכל  בקידוש החודש דוקא ולכן לפי תוס' אפשר לומר שהוא דין

ו לראי', וכן ”יעה שאם שמיעה מועיל אז קמשמ 'יהתורה שהוא מצד ק"ו רא
יעה גדולה מראי' אצלנו והקשו והרי יש כלל של לא תהא שמ פירשו התוס'

 תיתי לומר שצריך דוקא הגדה כאן. כ מהיכיוא"

וכן בתירוץ הקושיא שם ש"ראוהו בלילה" שבתוס' פירשו שכיון שראיי' הוי 
יך ביום דוקא אז הוא צרכ כמו ששמיעה שהוא קבלת עדות כמו שמיעה וא"

 שהוא כמו שמיעה שצריך ביום דוקא ולכן כשראוהו בלילה אז אין הדין ראי'
כ יוצא שקבלת העדות היתה בלילה וזה אי אפשר יכולים לדון עפ"י ראייתם דא"

די שתהא קבלת עדות ביום, ד ביום כן צריכים להעיד עוד הפעם בפני בי"ולכ
ירץ הגמרא שראוהו בלילה , ותה מראי'אבל ברש"י פירש ולא תהא שמיעה גדול

, ומשמע מפירושו ך למחר אי לאו שמיעה על מה יקדשו"הלכופירש רש"י "
 ה שחסר כאן באופן הקבלה של הראי' אלא כל החסרון הוא שאין הראי'שאין ז

היתה  בפנינו כשאומרים מקודש שהרי הראי'פעולה שנעשית עכשיו ונמצאת 
חריו, ואם כן "על מה יאמרו מקודש" ואי לאו דוש עושים ביום שלאבלילה והקי

הוא כאילו אינו בפנינו לדון על פיו ולכן צריך  שמיעה על מה יקדשו וא"כ הראי'
 העיד כדי שיהא על מה לומר מקודש.ל

החיסרון כאן אינו מצד עצם הראי' אלא שאין הפסק  יויוצא שלפי רש"
יא הקשר וחיבור ביניהם, בהמשך עם הראי' היינו שיש כאן ב' עניינים שהבעי' ה

ולכן צריכים שיעידו על מה שראו כדי  וא"כ חסר כאן לפני הפסק הקשר להראי'
יש כאן חיסרון מצד קבלת  שיהא חלות על מה לומר מקודש, משא"כ לפי תוס'

עצמה  העדות שע"י הראי' כיון שהיתה קבלת עדות בלילה, וא"כ חסר בראי'
 ת מחדש בכשרות ביום.שיקבלו העדו ולכן צריכים להעיד כדי

ת אמת ה וכן בשפוהנפק"מ שיש בזה )מובא ברעק"א שם על משניות בר"
י גם ראוהו בסוף היום לפני השקיעה אלא שלא הספיקו לומר שם( שלפי רש"

מחדש כדי שיהא על מה לומר מקודש,  מקודש אז למחר צריכים הם להעיד
אז כאן שראוהו  שהחיסרון הוא שהיתה קבלת עדות בלילה’ כ לפי תוסמשא"

בסוף היום ואין כאן חיסרון בקבלת עדות אין צורך שיעידו למחר אלא יכולים 
 שכבר קיבלו העדות אתמול בכשרות. לומר מקודש כיון
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י אין כאן חיסרון ממש שחסר בקבלת עדות אלא צריך וא"כ יוצא שלפי רש"
הא עד ד ואולי יש לומר שלזה מועיל שירק שיהא על מה שיחול מקודש של בי"

על פי עדות זו, דכל  ודיין כאחד שבאותו זמן שאומר העדות הרי גם דיין לדון
א שצריך דיינים אחרים שיקבלו עדותו הוא בגלל שהחיסרון מה שטען רעק"

כ אינו נחשב למקבל מעצמו כיון שלא וא בעצם קבלה שצריך לקבל מחדש וא"ה
רק החיסרון הוא  יוסיף תת כחה בזה שמוציא בפיו מה שיש לו בלב, אבל אם

ד אז אין הפשט שחסר בודאות הענין או שיהא על מה שיחול מקודש של בי"
ן כ איבפנינו מה שיש לו בלב ותו לא וא" אפילו בקבלת הענין אלא צריך לשים

 הוא צריך לגדר של מקבל עדות וא"כ יועיל שיהיה עד ודיין בבת אחת.

של לא תהא שמיעה גדר י מהו הק הר"ן על רש"כ יש לומר שבזה חלווא"
 קבלת עדות כמו שמיעה וכשיטת התוס'ן הוא בגדר של גדולה מראי' שלפי הר"

ולכן כשראוהו בלילה היתה חסירה הקבלה וצריך לקבל למחר העדות ודוקא 
שאינו יכול לקבל דברי עצמו,  כ צריך להושיב אחד מן השוק כיוןמפי אחר וא"
הוא לא בגלל שנחשב כקבלת עדות  שהסיבה שמועיל ראי' י סוברמשא"כ רש"

אלא שהתורה חידשה שבקידוש החודש אין צריך בכלל עדות אלא מספיק כזה 
ראה וקדש אלא שלמחר צריך להוציא בפיו מה שראה בלילה שיהא על מה לומר 

א של הגמרא שעד יכול להיות ה מועיל שיהא עד ודיין כאחד )בהו"מקודש ולז
 בקיום שטרות(. דיין וכמו

י שסובר שכמו שלגבי קיום שטרות אין צריך דוקא ים לפי זה דברי רש"ומובנ
לקבלת עדות בפני שלשה ומספיק הגדה בחד כיון שיכול להיות עד ודיין בבת 

המכירים אין דיינים צריך כלל לקבל עדות מאחר כיון ש" אחת כיון שכאן אין
ד של א בי"וש החודש אין צריך דוק, אז הוא הדין בקידצריכים להעיד בפניהם"

אלא רק צריך שלשה כיון שכאן אין העניין שיהא לזה גדר ממש של קבלת עדות 
 בפועל ולכן יכול להיות עד ודיין כאחד. שיהא ביטוי של הראי'

 נאמנות הפשא"ס ונאמנות האמתלא והחילוק ביניהם

 ליב צייטלין שליט"א 'הרב ארי
 ר"מ בישיבה

י האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אנבמתני' " בכתובות )כב, א(
האשה שאמרה אשת איש נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר", ובגמרא "
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, ולכאורה ". אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת . אני וחזרה ואמרה פנויה אני
צ"ע הרי מבואר במתני' דנאמנת גם בלי אמתלא משום הפשא"ס וכו', וא"כ 

 צריכה הגמרא אמתלא?אמאי ה

הנה התוס' הקשו על מ"ש בגמרא מנין להפה שאסר הוא הפה שהתיר מן 
משמע דאין האב נאמן להתיר את "התורה שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה, 

בתו כשאסרה אלא מחמת מגו, ותימה דאם בא אחד ואמר קדשתי את בתי 
השתא ליכא ולאחר שעה או למחר אמר לפלוני קדשתיה לא יהא נאמן כיון ד

דליכא ", וביאר המהרש"א דהיסוד לקושיית התוספות הוא דסבירא להו "מגו?
, ולפי זה מיישב המהרש"א הסתירה שבין "למימר מגו אלא בתוך כדי דיבור

המשנה להגמרא דבמתני' איכא הפשא"ס מכיון שהאיסור וההיתר נאמרה בתוך 
די דיבור של אמירת לאחרי כ "פנויה אני"כדי דיבור, ובהגמרא היתה האמירה 

ולכן אין לה הפשא"ס ונאמנותה תלויה רק אם תיתן אמתלא,  "אשת איש אני"
ובההוא דבסמוך דחזרה ואמרה פנויה אני דאינה נאמנת "ובלשון המהרש"א 

 ."משום דחזרה ואמרה כן לאחר כדי דיבור –אלא ע"י אמתלא 

ביישוב ומשמע מהמהרש"א דלפי התוס' ההסברה היחידה שיכולים ליתן 
הסתירה בין מתני' והגמרא הוא בענין זה של תוכ"ד ולאחכ"ד, דאי נימא 
דשניהם )המשנה והגמרא( בתוכ"ד אזי לא הי' הגמרא מצריך אמתלא )הגם 
שהעובדא בהגמרא הוא בסותרת לגמרי, והוא דלא כהרשב"א שיתבאר לקמן(, 

שא"ס, ואי שניהם בלאחכ"ד לא הי' נאמנת בדין של המשנה משום דליכא הפ
ולפי זה יש לומר דקושיא זו בהסתירה שבין המשנה להגמרא הוא הוא היסוד 

 והמקור לחידושו של התוס' דהפשא"ס אינו אלא בתוכ"ד.

רות בבת משמע שלא נאמרו שני האמי הלשון בהגמרא "וחזרה ואמרה"
מובא בהגמרא ולא בהמשנה  אחת תוכ"ד, ומזה שהלשון "חזרה ואמרה"

"א בתוס' דהמשנה קאי בתוכ"ד והגמרא בלאחרי כדי מסייעת לשיטת המהרש
דיבור, ולכן בהמשנה ישנו נאמנות מחמת הפשא"ס ובהגמרא הוצרכה אמתלא 

 להאמינה. )דיוק זה מרומז בהמהרש"א ומפורש בהשיטה ישנה בשיטמ"ק(.

’ שיטה זו של התוספות )לפי המהרש"א( קשה מכמה אנפין, א( מדוע יהי
באמירה תוכ"ד ולא לאחרי כדי דיבור? וב( אם הנאמנות של הפשא"ס דוקא 

הפשא"ס הרי כלל כללו חכמינו ז"ל "תוך מתני' בתוכ"ד א"כ מדוע צריכים אנו ל
 ?כדי דיבור כדיבור דמי"

משום אלות אלו, על שאלה הראשונה כתבו "והנה האחרונים דנו בשני ש
ום, אבל הכי אינו נאמן אלא תוך כדי דיבור דאז שייך לומר מיגו דלא אמר כל
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יגו למפרע, אחר כדי דיבור לא אמרינן מיגו דלא היה אומר כלום, משום דהוה מ
)לשון הבית שמואל )אבה"ע סי' לז סקנ"א(, וכ"ה  ומגו למפרע לא אמרינן"

 במחנה אפרים ועוד אחרונים(.

ויש לבאר את דבריהם בהקדים דהתוס' אזלי לשיטתייהו במהות הנאמנות 
יל יח, ב. ובכ"מ(, דאי בעי שתקי )כן מוכח לע של הפשא"ס דהוא מצד מיגו

עדיף לו לשתוק, ועל כן הסברא נותנת דהאמירה ’ בא לשקר הי והיינו שאם הי'
לו  יש להאמינו, אך זהו דוקא כאשר הי'נאמרה בכנות ולמען האמת ולכן 

הברירה לשתוק אך אם כבר הגיד לנו באמירה הראשונה אמירה של איסור הרי 
כדי  'האפשרות לשתוק והוא מוכרח לבוא לומר אמירה שני כעת שוב אין לו

. ובסגנון אחר, "אי בעי שתקי"להתיר את עצמו, וממילא בטלה האפשרות ד
באפשרותו שלא לומר לנו ’ לומר שעלינו להאמינו באמירה הב' מכיון שהי

האמירה הא', הרי מיגו למפרע לא אמרינן ז.א. עכשיו שהאמירה ראשונה כבר 
יכול לנהוג אחרת ’ דנין כעת על אמירה השני' שוב אין לנו לומר שהי נאמרה ואנו

 בנוגע להאמירה הראשונה.

עוד יש לבאר מדוע לפי התוס' הוי הפשא"ס דוקא בתוכ"ד בהקדים דבריו 
הידועים של הקוב"ש )ח"ב סי' ג' אות ד'(, דדין מגו יש לפרשו בשני אופנים, 

ר, דהיה יכול לטעון טענה טובה א( דהוא אנן סהדי שאומר אמת דמה לו לשק
עדיף לו לשתוק[. ב( יש לומר דאינו מטעם אנן סהדי אלא ’ מזו ]ובנידו"ד הי

שהוא דין נאמנות, דבכח הנאמנות שיש לו לטעון טענה אחרת נאמן גם על 
 טענה זאת שהוא טוען.

והרבה  וגדר בעולם הישיבות נאמנות מחמת "כח הטענה"אופן הב' הנ"ל ה
דיו נשפך כדי להסבירו בהסברה המתקבלת על הדעת, אך נראה שבנידו"ד 
אפשר לבאר אופן הב' הנ"ל באופן פשוט, ובהקדים קלאץ קושיא על שיטה זו 
של התוס' דכח הפשא"ס הוא מחמת מיגו דאי בעי שתקי, הרי הגמרא סברה 

ה בפסוק דהמקור לזה מן התורה הוא מה שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה, והנ
ברירה לשתוק והוכרח האב להסכים שלאיש הזה נתקדשה בכדי ’ הנ"ל לא הי

אי בעי "לחייבו מאה כסף על הוצאת שם רע, והיאך אנו מאמינים להאב מחמת 
 ?"שתקי

המיגו דהכי על "ולתרץ קושיא זו כ' בספר אמרי שהם )מתלמידי הבעש"ט( 
לזה האיש "תרה ואמר מתחיל בהי צריך לפרש שהוא מיגו דאי בעי הי' כרחך

. וצריך לומר דהאי מיגו דהכי היא  . הזכיר את האיסור כלל ולא "נתתי את בתי
כמו ההיא מיגו דבעי זכי לנפשיה זכי נמי לחבריה וכמו מיגו דאי בעי מפקר 
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תיכף בידו, וגם נכסי, רצונו לומר כיון שיכול לבוא לידו אז הרי הוא כמו שהוא 
 .כאן צריך לומר כך"

יכול לשתוק מן האיסור ולומר רק ’ , שיש כאן כח הטענה היות שהיוהיינו
את ההיתר הרי מסתבר שגם אם בחר לאמר את דיבוריו בסגנון של אמירת 
האיסור קודם, מ"מ אין בהאמירה כדי להחזיקו באיסור. ובסגנון אחר, אמירה 
של איסור המחזיק את האדם באיסור חייב להיות אמירה בכוונה לאסרו וכאן 

 יכול להיאמר בלי הזכרת וכן דבריו הי'כוונתו לכך שהרי ת’ רי על כרחך לא היה
דגם  –ור יכול להשמיט כל איזכור של איס מזה שהי' –האיסור כלל, הרי מוכח 

בכדי להחזיקו באיסור כלל. נמצא שכח הטענה של  האמירה של איסור לא הי'
 .אי איזכור של האיסור מועיל להאמינו גם בהזכרת האיסור

דהרי  ולפי ביאור זה יש לחזור ולבאר מדוע הוי מיגו זה רק בתוך כדי דיבור?
יכול לומר תוכן דיבור זה בסגנון אחר, אך אם  דוקא בתוכ"ד נוכל לומר שהי'

אמר אמירת האיסור בפני עצמו ולאחרי זמן אמירת ההיתר הרי הם שני אמירות 
מו וא"א לומר דת בכל אמירה כשלעצכוונה מיוח’ נפרדות ומסתבר שהי

 ק מלומר אמירה הראשונה.יכול לשתו " שהי'למפרע"

]ואולי יש להוסיף עוד ביאור, ע"פ דברי הקובץ שעורים )ח"א אות נח( 
דנאמנות האשה בכאן יכולה להיות מחמת הודאת בע"ד ויכולה להיות מטעם 
נדר, דאי הוי מדין הודאת בע"ד הרי פשוט שדוקא בתוכ"ד נאמנת דבלא"ה הוי 

 ר ומגיד[.חוז

וכעת נעבור לשאלה השני' אם מתני' בתוכ"ד א"כ מדוע צריכים אנו 
 להפשא"ס הרי כלל כללו חכמינו ז"ל תוך כדי דיבור כדיבור דמי?

בהמגיד משנה על הרמב"ם( דבמתני' הרשב"א מת' )ותוכן דבריו הובא 
פה דעומדין בדבורם אלא שהם מתירין עצמן מצד אחר וכיון שכן אי לאו ה"

. זאת אומרת שהכלל של תוכ"ד כדיבור הוא הפה שהתיר לא מהימני" שאסר
דמי יש לראותו כמו המגמגם דעד שלא יגמור את דיבורו אי אפשר לקבל את 
דבריו, וכמו כן החוזר בו מיד הרי אנו מחשיבים אמירתו הראשונה כעין פליטת 

אם  הפה ותו לא. ומבאר הרשב"א דהיינו דוקא כשחוזר מדבריו הראשונים אך
עומד בו שוב אין לנו סיבה לבטל דבריו הראשונים, וא"כ בנידון דמתני' דהאשה 
עומדת בדבורה הראשונה שאסרה את עצמה אי אפשר לנו להתירה גם ע"י 

 דיבורה של היתר שנאמרה תוכ"ד אלא ע"י הכח של הפשא"ס.

לפי זה יש להוסיף בהא דבאמרה א"א אני וחזרה ואמרה פנויה אני נאמנת 
א, והסברנו לעיל דברי המהרש"א דבלאחכ"ד קאי, הרי לפי רשב"א באמתל
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צורך לא בפשא"ס ולא באמתלא  ק עוד יותר דאי הוי בתוכ"ד לא הי'הנ"ל יומת
כלל מכיון שחזרה לגמרי מדיבורה הראשונה הרי תוכ"ד כדיבור דמי ונאמנת 

 לגמרי, ועכצ"ל דלאחכ"ד מיירי.

ינו סותר דבריו הראשונים ולא בא דבענין זה שאוהנה התוס' תירצו וכתבו "
, ולכאורה צ"ע דהא גם ו הראשונים מהימן אע"ג דליכא מגו"אלא לפרש דברי

במתני' אינה סותרת כלל את דבריה הראשונים ויכולים שני האמירות להיות 
 אמת?

ונראה לי דשאני התם ]במ"ש ת יוסף )על הטור אבה"ע סי' קנב( "ותירץ הבי
שדבריו האחרונים הם פירוש לדבריו הראשונים את בתי נתתי לאיש הזה[ 

דברישא קאמר את בתי נתתי ואח"כ מפרש למי נתנה, אבל הכא שאין דבריה 
דבעינן שתאמר כן תוך האחרונים פירוש לדבריה הראשונים אלא תוספת אפשר 

 כדי דיבור".

אך דבר זה צ"ע הרי באמירת "אשת איש הייתי" הרי טמונה כבר באמירה זו 
אשת  אלא פירוש מדוע "הייתי" אינו יתי" וא"כ האמירה "גרושה אני"תיבת "הי

איש ואינני אשת איש עכשיו, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא במה שונה משנתינו 
ה הפשא"ס דהוצרכה להפשא"ס ממ"ש את בתי נתתי לאיש הזה דאינה צריכ

 מכיון שאינו אלא פירוש?

תומה נשאתי איש כגון שמשיחה לפי ויש לתרץ עפמ"ש החת"ס דמיירי "
בעיר פלוני בשעה פלונית, שמשמעותו שהיתה אז אשת איש, אבל מה היא 

מגו, עתה אין אנו יודעים, ושוב אמרה גרושה אני, לזה צריכים להאמינה מטעם 
אבל אם אמרה לשון זה בעצמו "אשת איש הייתי" פשוט שמותרת לעלמא, 

 .וצ"ע"

י יש מקום לפרשו עוד יש לתרץ ע"פ מ"ש בחמדת שלמה שתיבת היית
מלשון נתהווית וכוונת האישה לומר שנתהווית אשת איש והיינו שכוונתה על 

אמירה  ין, ומכיוון שכן הרי אין באמירת "אשת איש הייתי"התהוות הקידוש
מרת גרושה אני וטוענת שהתכוונה הדורשת פירוש וא"כ לאחרי זה שאו

שת(, אין לנו להאמינה כפשוטו לשון עבר )ובאמירת גרושה היא מפר ב"הייתי"
לשון הוה )ובאמירת גרושה היא מוספת(, ונאמנותה  ונה "הייתי"דיתכן שהתכו

 היא רק מכח הפשא"ס.

ת אר לפי התוס': א( כשמפרש אמירה הא' כמו "נמצא כמה חלוקות בדב
הפשא"ס.  , נאמנת גם לאחרי כדי דיבור בלי אמתלא ובליבתי נתתי לאיש הזה"

, נאמנת מחמת י"אשת איש הייתי וגרושה אנב( כשמוסיף על אמירה הא' כמו "
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של האשה  כאן אינה לשונה "ס ודוקא תוכ"ד. לפי החת"ס לשון "הייתי"הפשא
סובל הן פירוש בלשון עבר והן פירוש בלשון  כנ"ל, ולפי החמדת שלמה "הייתי"

, הנה איש אני ופנויה אני" שחוזר לגמרי מאמירה הראשונה כמו "אשתהוה. ג( כ
בתוכ"ד נאמנת בלי אמתלא )לפי הרשב"א גם בלי הפשא"ס מחמת הכלל 
דתוכ"ד כדיבור דמי אך במהרש"א משמע דגם בזה צריכים להפשא"ס(, ולאחרי 
 כדי דיבור אינה נאמנת מכח הפשא"ס דליתא לאחכ"ד אך נאמנת ע"י אמתלא.

דברי התוס' וסבירא ליה דאין  המגיד משנה )הל' גרושין רפי"ב( דוחה אתב. 
לחלק בין תוכ"ד לבין לאחכ"ד והפשא"ס מהני בכל דוכתי, ולפי הנ"ל דמיגו 
למפרע לא אמרינן קשה היאך ניתן להאמין אדם בפשא"ס לאחרי שהפסיק 

ין אם לומדים ד"מיגו אי בעי וגמר אמירתו הראשונה? והרי נתבאר לעיל דב
דאי בעי לא  נלמוד שהוא "כח הטענה" שאינו משקר ובין אם הוא בירור שתקי'

אוסר את עצמו צריך שיהי' בתוכ"ד דוקא ובלא"ה אין להאמינו, וא"כ צ"ב ’ הי
 מהי ההסברה בהשיטה דסבירא ליה דהפשא"ס מהני גם לאחכ"ד?

ומבואר במחנה אפרים דהני ראשונים סבירא להו דהדין של הפשא"ס הוא 
ילא נשאר האיסור בידו ויכול דין וסברא חדשה דכיון שפיו הוא האוסר ממ

להתירו, דהיות שהאיסור נוצרה על ידו הרי הוא השולט על האיסור ויכול גם 
להתירו, ]והוא ע"ד הסברא שנת"ל ששויה לנפשה חתיכה דאיסורה הוא כעין 
הדין של נדר דבכוח האדם להיא איסור על עצמו, וכמו בנדר יש בכוח האם 

ו"ב כמו"כ כאן יוכל האסור להתיר את להתיר את הנדר ע"י מציאת פתח וכי
עצמו[. וסברא זו שהמביא את האיסור יכול להוציא את האיסור אינו תלויה 

 בתוכ"ד וגם לאחכ"ד מהני.

היתרון בשיטה זו הוא דלדידהו ליתא לקושיית התוס' )ד"ה מנין(, דהתוס' 
משמע דאין האב נאמן להתיר את בתו כשאסרה אלא מחמת מגו, ותימה "הקשו 

אם בא אחד ואמר קדשתי את בתי ולאחר שעה או למחר אמר לפלוני קדשתיה ד
תירצו ופירשו את הלימוד  , והגם שהתוס'א יהא נאמן כיון דהשתא ליכא מגו?"ל

קושיא מ"מ המעיין  מהפסוק "את בתי נתתי לאיש הזה" באופן שלא יהי'
גיד בדבריהם יראה שאין התירוצים מתיישבים בפשטות הגמרא, אך לדעת המ

קושיא מעיקרא ליתא, שהרי היות שהאדם נאמן בהפשא"ס גם  משנה ודעימי"
אם בא אחד ואמר קדשתי את בתי האב נאמן גם "’ כ"ד א"כ לעולם יהילאח

 .אמר לפלוני קדשתיה"ולאחר שעה או למחר 

הרב המגיד ממשיך ומוכיח את שיטתו מכח קושיא שיש לו על שיטת 
אדתני סיפא דמתני' דוקא בתוכ"ד א"כ " אי הפשא"ס מהניהתוספות, והוא, ד

ואם יש עדים שהיתה אשת איש והיא אומרת גרושה אני אינה נאמנת לישמעינן 
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רבותא דאפילו ליכא עדים אלא שהיתה אומרת אשת איש הייתי ולאחר כדי 
, המגיד משנה מוסיף בקושייתו ואומר דיבור אמרה גרושה אני אינה נאמנת"

חידוש זו של תוכ"ד הייתי ממילא יודע דאם דאי הוי המשנה משמיע לנו 
דהשתא בלא ם אינה נאמנת לומר גרושה אני "הוחזקה אשת איש ע"י עדי

הוחזקה אלא מפי עצמה אינה נאמנת, כשהוחזקה מפי עדים שאין אנו צריכין 
 .רה לדבורה כלל כ"ש שלא תהא נאמנת"באיסו

א(  המשניות, ומצאנו שני אופנים לתרץ התוס' מקושייתו ושניהם במפרשי
דלהכי אצטריך למתני ואם יש עדים משום הוא תירוצו של התוספות יו"ט "

, והוא חידוש גדול בדיני ואם משנשאת באו עדים לא תצא" –פא סיפא דסי
נאמנות שהגם שבאו עדים ונתבטל למפרע הפשא"ס מ"מ לא תצא ונשארת 

ותה ולא בנאמנותה, ]והיינו שכוונת המשנה הוא להשמיענו חידוש בנאמנ
בעדים ישנו בהעדר נאמנותה[. וב( רעק"א בתוספותיו על המשניות מתרץ ד

דאף שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני דכבר נאמנת בדבורה רבותא טפי 
דגרושה אני, מכל מקום אם אחר כך באו עדים דהיא אשת איש אסורה. זאת 

’ ם כשהיאומרת שהחידוש במתני' הוא בכחם של העדים להוציאה מנאמנותה ג
 לה הפשא"ס.

לכך שאם עדים  המקוראך נקודה זו של רעק"א טוען ביאור, א( מהו אכן 
באו אחר כך מתבטלת הנאמנות של הפשא"ס הגם שכבר קיבלו את דבריה 

בזה אם כבר החליטו שהיא נאמנת באמירתה  ההסברהוהאמינוה? ב( מהו 
הרי  איש היית"בטל נאמנותה על ידי שהעדים אמרו "אשת גרושה אני היאך ית

 שני האמירות יכולים להיות אמת, ומדוע נוציאנה בנאמנותה?

והיא אמרה גרושה אני  ואם יש עדים שהיתה אשת אישוהנה במתני' קתני "
מע דמיירי שבאו עדים ואח"כ אמרה "גרושה , פשטות הלשון משאינה נאמנת"

וגרושה  ה אמרינן אינה נאמנת אך אי אמרה "אשת איש הייתי, ודוקא בזאני"
 לפני שבאו העדים נאמנת, ונשארת בנאמנותה גם לאחרי שבאו העדים. אני"

אך מצאנו שרעק"א כותב דאי אפשר לומר שכך הוא כוונת המשנה דהרי 
פשיטא היא! אם עדים אמרו שהיא אשת איש פשוט הוא שהיא אינה נאמנת 

להוציא לחדש לנו אחר כך שהיא גרושה, ופשוט הוא שלא נאמין לה בדבריה 
שון אותה מחזקת אשת איש שהוחזקה בעדים, ועל כרחך צריך לדחוק בל

לפני שבאו העדים, ועד שבאו העדים  המשנה שהיא אמרה "גרושה אני"
האמינוה מחמת הפשא"ס, ומחדש לנו מתני' דכאשר יבואו עדים אח"כ 

 ת נאמנותה ונשארת בחזקת אשת איש.מתבטל
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משנשאת באו עדים הרי זו לא  אם"ויש להוסיף, דלשון המשנה בסיפא 
משמע דעד שנשאת בפועל יש בכוח העדים לבטל הפשא"ס ולהוציאה  "תצא

 מנאמנותה, ורק אם כבר עשתה מעשה ונישאת אזי אמרינן דלא תצא.

ואכתי צ"ב כנ"ל מהו ההסברה בזה, אם הבי"ד כבר פסק שהיא נאמנת, 
ת מחמת העדים ודבריה הם דברי אמת, מדוע נוציא אותה מחזקת דוברת אמ

 ?"גרושה אני"שאינה בסתירה לאמריתה  "אשת איש היית"שאמרו רק 

והתשובה על שאלה זו מתחלקת לפי הג' אופנים שהזכרנו בביאור הדין של 
 הפשא"ס.

, ובזה גופא כתב "מיגו דאי בעי שתקי"התוס' למדו שהפשא"ס הוא מדין 
 הקוב"ש שני אופנים,

וק, ועל כן הסברא נותנת עדיף לו לשת’ בא לשקר הי’ דאם הי .א
דהאמירה נאמרה בכנות ולמען האמת ולכן יש להאמינו, ולפי אופן 
זה אכן קשה אם כבר נתברר לנו שהאשה הזאת איננה שקרנית )שאם 

עדים נאמר שהיא היתה שקרנית היתה שותקת(, א"כ מדוע ע"י ה
? היאך מתבטל בירור הנ"ל? משקרת בזה שאמרה "גרושה אני"

חקו בזה ופירשו דכיון שבאו עדים איגלאי מילתא והאחרונים נד
למפרע דידעה דאיכא עדים ומשום הכי הקדימה לבית דין כדי 

 שפיר מתבטלת המיגו, והוא דוחק. שתהא נאמנת במיגו, ולכן

יכול לשתוק מן ’ יש לו כח הטענה של אי בעי שתקי, היות שהי .ב
את האיסור ולומר רק את ההיתר הרי מסתבר שגם אם בחר לומר 

דיבוריו בסגנון של אמירת האיסור קודם, מ"מ אין בהאמירה כדי 
להחזיקו באיסור. וכמו שנתבאר לעיל, אמירה של איסור המחזיק 
את האדם באיסור חייב להיות אמירה בכוונה לאסרו וכאן הרי על 

יכול להיאמר בלי ’ כוונתו לכך שהרי תוכן דבריו הי’ כרחך לא הי
יכול להשמיט כל איזכור ’ מזה שהי -כח הזכרת האיסור כלל, הרי מו

בכוונה ובכדי להחזיקו ’ דגם האמירה של איסור לא הי –של איסור 
באיסור כלל. נמצא שכח הטענה של אי איזכור של האיסור מועיל 

 להאמינו גם בהזכרת האיסור.

ולפי אופן זה מובן מדוע מתבטלת נאמנותה והמיגו שלה כאשר באו עדים 
, "גרושה אני"בזה שאומרת  "נאמנות"ופן זה המיגו אינה אח"כ, דהנה לפי א

אין בה הכוח  "אשת איש הייתי"המיגו הוא הוכחה והסברה לזה שאמירתה 
גרושה "להחזיקה באיסור, ואם לא החזיקה עצמה באיסור פשוט הוא שטענתה 
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מתקבלת ונאמנת. וממילא כאשר באו עדים והחזיקו אותה  "מותרת אני"ו "אני
דלא היתה בכוונתה לאסור  "כח הטענה"איש מתבטלת ממילא בחזקת אשת 

את עצמה, שהרי בלאו הכי מוחזקת באיסור מחמת העדים, ואין ביכולת האשה 
 לבטל את חזקת האיסור של העדים.

לפי המגיד משנה הסברנו שיש הסוברים )רש"י ועוד ראשונים( שהפשא"ס 
 הוא סברא ודין חדש, והוא,

ור הרי ביכולתו להתיר את עצמו. לפי אם הוא הוא המקור להאיס .ג
אופן זה פשוט דאם העדים נעשים למקור האיסור שוב אין להאשה 
כח לבטל האיסור ולהתיר, שהרי כל כוחה היתה תלויה רק בזה שהיא 
היא המקור, ואם היא אינה המקור שוב אינה נאמנת להתיר, וממילא 

ה מובן לפי שיטה זו שאם באו העדים אחר כך מתבטלת ממנ
 הפשא"ס ואינה נאמנת.

ק בין מתני' להגמרא הוא והנה המגיד משנה ממשיך וכותב דלדידי' החילו
עומד בדבריו הראשונים אלא שפוטר את עצמו מצד אחר והכל שבמתני' "

ודאי אפילו לאחר כדי דיבור אפשר שהוא אמת כיון שאין לנו איסור אלא מפיה 
ון שאמרה אשת איש אני עכשיו בחוזרת מדיבורה וכגנאמנת", והגמרא מיירי "

 אזי נאמנת רק באמתלא. יתי אשת איש"וחזרה ואמרה למחר פנויה אני ולא הי

 וצריך ביאור מדוע לא יועיל הפשא"ס בסותרת דיבורה?

 וההסברה בזה מתחלקת לפי ג' האופנים במיגו הנ"ל,

מיגו הוא בירור נאמנות, הרי בסותרת דבריה ליכא שום בירור שהיא  .א
ת, דהרי לפנינו יש אמירות הסותרות זו את זו ונראית אומרת אמ

 כמשקר.

מיגו הוא כח הטענה דהיתה יכולה לומר תוכן דיבורה בלי איזכור  .ב
האיסור, הרי במה דברים אמורים כאשר אנו תופסים מהו תוכן דיבורה 
ולכן ביכולתנו לומר דהיתה יכולה לומר תוכן זו בלי איזכור האיסור, 

ות הסותרות זו את זו אי אפשר לנו להגדיר אך כאשר אמורת אמיר
תוכן דיבורה ואי אפשר לנו לומר דהיתה יכולה לומר תוכן זו באופן 

 אחר.

הפשא"ס הוא דין חדש שביכולת האוסר להתיר את דבריו, הרי הכוונה  .ג
בזה אינו שהוא בעה"ב על דבריו ויכול לבטל ולחזור מדבריו, דזה אינו, 

בהבית דין אין להאדם לחזור ולבטל אדרבה אחרי שהדברים התקבלו 
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)לאחרי כדי דיבור( את מה שכבר אמר, אלא שהיות שבכל דיבור ישנו 
אמרינן שבעל הדיבור יכול לפרש מה  "הגבלה"ו "הקדמה" "כוונה"

התכוון בדיבורו, ומה בא לומר בדיבוריו, ולכן בסותרת את דבריה אינה 
דאינה אלא הגבלה ופירוש  "גרושה אני"נאמנת ודוקא באומרת 

 בריה הראשונים אז נאמנת בהפשא"ס.לד

 "אשת איש הייתי"ובסגנון החמדת שלמה שהובא לעיל כאשר אמרה 
יכולים להבין שהיא אשת איש גם עכשיו ויכולים להבין שהיתה אשת איש 

הפה שהודיע לנו על  –בעבר וכעת איננה אשת איש, ע"ז אמרינן שהפה שאסר 
הוא הפה שיכול לפרש לנו  –הוא הפה שהתיר  –איש  האיסור של אשת

 שהתכוונה לומר שהיתה בעבר ועכשיו איננה, ונאמנת בזה.

 ב' סברות ב"אין אדם משים עצמו רשע" )גליון(

 הת' צבי הירש שי' מאראזאוו
 תלמיד בישיבה

הוא זה אבל אנוסים העדים שאמרו כתב ידינו " בכתובות )יח, ב( במתני'
היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנים, ואם יש עדים שהוא כתב 

"אמר רמי בר  גמ'ידם או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר, אינן נאמנין". וב
חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת ממון אבל אנוסים היינו מחמת 

א כל כמיניה כיון שהגיד שוב אינו חוזר נפשות הרי אלו נאמנין. אמר ליה רב
ומגיד? וכי תימא הני מילי על פה אבל בשטר לא, והא אמר ריש לקיש עדים 
החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב''ד? אלא כי אתמר ארישא 
אתמר, "הרי אלו נאמנין" אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסין היינו 

וסין היינו מחמת ממון, אין נאמנין, מאי טעמא אין מחמת נפשות אבל אמרו אנ
 אדם משים עצמו רשע".

והנה על גמ' זו יש להקשות, שלכאו' מה שקשה לי' לרבא הוא רק בדין 
שבהסיפא של המשנה גם אם אומרים שאנוסים היינו מחמת  –דחוזר ומגיד 

ז תי' הגמ' נפשות לא יהיו נאמנין דכיון שכבר הגידו לא יוכלו לחזור ולהגיד, וע"
שכן הוא שאינן יכולין לחזור ולהגיד, אבל למה שינה הגמ' גם הדין דהרישא 
מההו"א למסקנא, שבההו"א נאמנין בהפה שאסר הוא הפה שהתיר גם אם 
אומרים אנוסים היינו מחמת ממון )ואין חוששין לאאמע"ר(, אבל למסקנא 
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"א אינן נאמנים באומרים אנוסים היינו מחמת ממון אף כשאין כת"י יוצא ממק
)וחוששין לאאמע"ר(, ולכאו' קושיית רבא הי' רק מדין "כיון שהגיד שוב אינו 

נשתנה הדין ברישא דמתני' שאינם  –למסקנת הגמ'  –חוזר ומגיד", וא"כ למה 
 נאמנים משום אאמע"ר?

ועל קושיא זו תי' ההפלאה, שבעצם ב' הדינין דהרישא ודהסיפא תלויין זה 
דם, דהנה לכו"ע איכא קרא נוסף שצריכין למדרש מיני' בזה, ומבאר זה בהק

והוא הקרא של "אם לא יגיד וגו'" ויכולים למדרשי' בתרי גווני, א( שבמקרה 
היינו שיש להם הכח )מיגו( דהפה שאסר הוא הפה  –שאין כת"י יוצא ממק"א 

שהתיר, אבל משימים עצמם רשעים משום שאינם טוענים אנוסים שיהי' הדין 
היינו שאין להם הכח דהפשא"ס  –מנין, ב( במקרה שכת"י יוצא ממק"א שאין נא

ההפ"ש אפי' אם אומרים אנוסים היינו מחמת נפשות אינן נאמנים, וילפינן לה 
מהך קרא, שאף באנוסים מחמת נפשות אומרים "כיון שהגיד שוב אינו חוזר 

 ומגיד".

"פ והסברא לומר כאופן הא' הוא, שההנחה הפשוטה הוא שבאמת אע
שבכלל אין אדם משים עצמו רשע מ"מ כשיש מיגו להאמינו נאמן לעשות עצמו 
רשע, וא"כ הפסוק בא ללמדנו שבלא אונס אף שיש מיגו מ"מ אינו נאמן לעשות 

 עצמו רשע.

והסברא לומר כאופן הב' הוא שההנחה הפשוטה הוא שאף שיש מיגו מ"מ 
לנו להאמינו,  אין אדם נאמן לעשות עצמו רשע, אבל במקרה שנאנס הי'

והפסוק בא ללמדנו, במקרה שאין מיגו דהיינו כשכת"י יוצא ממק"א, שאף אם 
טוענים אנוסים היינו מחמת נפשות מ"מ אינם נאמנים כיון שכבר הגיד אין 
ביכלתו לחזור ולהגיד, וזה  מחדש לנו הפסוק שאף במקרה כזה שנאנסו מחמת 

 אינו חוזר ומגיד". נפשות מ"מ אינם נאמנים מדין "כיון שהגיד שוב

ועפ"ז מסביר ההפלאה החילוק בין ההו"א והמסקנא, שההו"א סבר שההנחה 
הפשוטה הוא שיהא אדם נאמן לעשות עצמו רשע כשיש לו מיגו, ולכן ילפינן 

אונס  –)מקרא למקרה כזה שבלא אונס אינו נאמן, ולכן בהרישא שהי' אונס 
יוצא ממק"א ואין שם מיגו ממון( נאמנין, וכן במקרה של הסיפא אף שכת"י 

מ"מ אם טוענים אנוסים היינו מחמת נפשות נאמנין, כיון שכבר השתמש 
כשיש מיגו בלי אונס. משא"כ המסקנא סבירא  –בהקרא ללמוד דבר אחר מזה 

לי' שההנחה הפשוטה היא שאאמע"ר אף במקום מיגו, וא"כ הקרא בא להוסיף 
חזור ולהגיד, ולכן פשיטא שאף ללמדנו שאפי' בטענת "נאנסו" אינן נאמנין ל

אם אומרים )בהרישא( שאנוסים היינו אינן נאמנים, משום דאאמע"ר אפי' 
במקום מיגו, ורק נאמנין אם טוענין אנוסים היינו מחמת נפשות וכשאין כת"י 
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דהיינו שיש להם מיגו, ובמקרה של הסיפא אף שאנוסים מחמת  –יוצא ממק"א 
"א אינן נאמנין מצד הקרא שבא ללמדנו שאף נפשות מ"מ כיון שכת"י יוצא ממק

במקרה זה אומרים "כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד". ועפ"ז מובן איך 
שתלויים הרישא והסיפא של המשנה זב"ז בההו"א ובהמסקנא. עכת"ד 

 ההפלאה.

ולכאו' יש לשאול שמה היסוד והסברא שיהי' ההנחה הפשוטה שיכול האדם 
ת עצמו רשע ומה הסברא שאינו יכול לעשות לעשו –במקרה שיש מיגו  –

 עצמו רשע?

ואולי יש לבאר זה בהקדם מה שכתבתי בקובץ הו"ב דישיבת ליובאוויטש 
טאראנטא גליון א' דהאי שתא )שיצא לאור לכבו' שבת בראשית(, שנת' שם 
דיוק בלש' רש"י בסוגיין )שם( שבההו"א של הגמ' כתב רש"י )בד"ה אלא 

מחמת ממון( "דלאו כל כמינייהו לשוויי נפשייהו רשעים אנוסים היינו  שאמרו
ואינו נאמן על עצמו  דאדם קרוב אצל עצמו,בעדות פיהם ולפסול את השטר, 

לא לזכות ולא לחובה בדיני נפשות ובפסולי עדות להעשות רשע ופסול על פיו, 
ואלו פוסלים עצמן באומרם חתמנו שקר בשביל אונס ממון, ורישא טעמא 

שאסר הוא הפה שהתיר". ורש"י כותב בהמסקנא של הגמ' )בד"ה משום הפה 
דקרוב הוא אין אדם משים עצמו רשע( "אינו נאמן לפסול את עצמו מחזקתו, 

", שרואים שבההו"א אומר רש"י בסתם שהטעם אצל עצמו, וקרוב פסול לעדות
שאאמע"ר הוא משום אדם קרוב אצל עצמו, משא"כ בהמסקנא כתב רש"י 

לעדות". ולכאו' אם בנוגע לאאמע"ר צריכים הדין שקרוב פסול ש"קרוב פסול 
לעדות הי' לו לרש"י להביא זה גם בההו"א, ואם אינו נוגע לנו למה מביא זה 

 בהמסקנא של הגמ'? וגם מה בכלל בא רש"י ללמדנו במילים אלו?

ונתבאר שם )בגליון הנ"ל( שיש ב' אופנים איך ללמוד למה אין אדם משים 
, שכיון שאדם קרוב אצל עצמו, ולכן לא יעשה עצמו מסברא( עצמו רשע, א

רשע, ואם משים עצמו רשע יש חשש משקר, שמשקר כדי להרוויח משהו שאין 
, גזה"כב"ד יודע, ולכן מסברא שיש חשש שמשקר, אין מאמינים אותו, ב( 

שכיון שאדם נחשב כקרוב אצל עצמו, וקרוב פסול לעדות מגזה"כ )לכמה 
קצוה"ח סל"ד סק"ד(, לכן אף אם מסברא יאמינו אותו, מ"מ יש עיין  –שיטות 

 גזה"כ לא להאמינו, ולכן אינו יכול לעשות עצמו רשע.

כשאין כת"י יוצא ממק"א ואמרו  –והנפק"מ ביניהם הוא ברישא דמתני' 
העדים שאנוסים היינו מחמת ממון, שמצד אחד כיון שנאנסו מחמת ממון לכן 

הדין הוא שאאמע"ר. אבל מצד אחר מ"מ יש לו בזה משימים עצמם רשעים, ו
הנאמנות של הפ"ש הפ"ש, ולכן לכאו' יאמינו אותו כיון שיש לו נאמנות. ובזה 
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יהי' הנפק"מ בין שני האופנים, שאם סבירא לן כאופן הא' שאאמע"ר הוא 
מסברא של חשש משקר, וא"כ בסוגיתינו שאין חשש משקר כיון שיש הפ"ש 

, לכן אין סברא לומר שמשקרים, ואף שמשים עצמו הפ"ש והי' יכול לשתוק
רשע, מ"מ יהי' נאמן, אבל אי סבירא לן כאופן הב' הנ"ל שאאמע"ר הוא מגזה"כ 
של פסול קרוב, יהי' הדין שאף שיש הנאמנות של הפ"ש הפ"ש, מ"מ אינם 
יכולים להאמין אותו, כיון שיש גזה"כ של פסול קרוב שגזר הכתוב שגם אם 

 אותו מ"מ אין הב"ד יכולים להאמינו.מסברא יאמינו 

ועפ"ז מובן למה רש"י בההו"א כותב רק "דאדם קרוב אצל עצמו", ומשא"כ 
", כיון שבאמת בזה וקרוב פסול לעדותבהמסקנא כותב "דקרוב הוא אצל עצמו, 

מחולק הדין בההו"א והמסקנא, דבההו"א כשאין כת"י יוצא ממק"א כשאמרו 
מנים, ובהמסקנא אינם נאמנים, ולכן משנה רש"י שאנוסים היינו מחמת ממון נא

לשונו בההו"א ובהמסקנא, שרש"י מסביר למה הדין הוא שבההו"א נאמן, והוא 
כיון שכל הסברא שאאמע"ר הוא מחשש משקר, וכאן כשיש הפ"ש הפ"ש אין 
חשש משקר, ומשא"כ בהמסקנא אינם נאמנים כיון שאאמע"ר הוא גזה"כ של 

רא יאמינו אותו, מ"מ הגזה"כ אומר שאין ב"ד יכולים קורבה, ולכן אף אם מסב
 להאמינם.

ואם כנים הדברים, יובן גם בההפלאה )המובא לעיל( למה יהי' ההנחה 
הפשוטה שבמקום הפ"ש הפ"ש יכול אדם לעשות עצמו רשע, ולמה יהי' 
ההנחה פשוטה להיפך שאאמע"ר אף במקום הפ"ש הפ"ש, שההנחה הראשונה 

שאאמע"ר הוא מחשש משקר, ולכן בדאיכא הפ"ש בא מטעם שכל הסברא 
הפ"ש שאין חשש משקר יהי' נאמן לעשות עצמו רשע, וההנחה השני' בא 
מטעם שאאמע"ר הוא גזה"כ של קרוב, ולכן אף אי איכא סברא שיאמינו אותו, 

 מ"מ גזר הכתוב שלא יאמינו אותו.

 עדים שנעשו דיינים והוזמו

 קינדצירשי' מרדכי שכנא הת' 
 תלמיד בישיבה

יתיב ר' אבא וקאמר לה להא שמעתא דעד "איתא  (ב ,כא) בגמ' כתובות
איתיביה רב ספרא לרבי אבא ראוהו שלשה והן בית דין יעמדו שנים  .נעשה דיין

 .ויושיבו מחבריהם אצל היחיד ויעידו בפניהם ויאמרו מקודש החדש מקודש
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ואי סלקא דעתך דעד נעשה דיין למה לי כולי  .ידי עצמושאין היחיד נאמן על 
אמר ליה אף לדידי קשיא לי ושאילתיה לרב  ?האי ליתבו בדוכתייהו וליקדשי

יצחק בר שמואל בר מרתא ורב יצחק לרב הונא ורב הונא לחייא בר רב וחייא בר 
 ".רב לרב ואמר להו הנח לעדות החדש דאוריית' וקיום שטרות דרבנן

מ משום "וי"בביאורו השני למה אין עד נעשה דיין ה הנח "' דופי' בתוס
דבעינן עדות שאתה יכול להזימה ואם העדים נעשו דיינין עדות שאין אתה יכול 

ומיהו לפי טעם ואז מקשה תוס' ע"ז " ."להזימה היא שלא יקבלו הזמה על עצמן
אלא  ,יהםזה אם העדים קרובים לדיינין אינם יכולים להעיד דלא יקבלו הזמה על

נ יהיה "ה ,ד אחר עדות שאתה יכול להזימה קרינא בהו"כיון דבני הזמה נינהו בב
 ".הדיין נעשה עד

כיון שעדים זוממים למפרע הם נפסלים,  (,ק ד'"ז ס"ס)' הקצות החושן יות
א"כ כשבאו המזימים אותם, אז הוה דיינים אלו נפסלים למפרע, א"כ לעולם 

עדים זוממים רק עונשין אותם אם נגמרה הדין, לא הי' גמר דין, והדין הוא ד
וכיון שהדיינים למפרע נפסלים אז לעולם אינם יכולים להזימם, והוה עדות 

 שאינו יכול להזימה. 

והנה לכאורה צ''ב בדברי הקצוה"ח דאמאי לא קשה ליה בפשטות, דאם 
ין ינים פסולבדי הקבלהכיון שהיה  ,קבלה עדות הקבלתהדיינים פסולין לא היה 

 ?דין קשות מהגמרואמאי הי' צריך לה

והנה י"ל למה לא תירץ תוס' כמו שתירץ הקצוה"ח, אם עדים באים דוקא 
בהגמר דין אז שומעים להם ונתעקרו עדותם, אבל כיון שנגמר הדין אז הרי נגמר 
הדין, וא"א לעקור הגמר דין, וא"כ נעשה העדים עדים זוממין, דאם לאו בכל 

זימים אז הם עוקרין הדין מלכתחילה ולעולם לא יהי' מקום שבאים עדים המ
שייך הדין דעדים זוממים, אלא מאי, כיון שנתקבלה העדות הרי נתקבלה, ואינו 
שייך לבטלו, א"כ תוס' סובר כיון שנגמר הדין שייך שהדיינים יהיו נעשים עדים 

 זוממים בב"ד אחר.
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 המעידים על אחדשני כיתי עדים 

 הנ"ל
 

בכתובות )כא, ב ואילך( "אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב שלשה  א.
שישבו לקיים את השטר וקרא ערער על אחד מהן, עד שלא חתמו מעידין עליו 
וחותם, משחתמו אין מעידין עליו וחותם. ערער דמאי אי ערער דגזלנותאתרי 

בעלמא הוא, לעולם אימא לך  ותרי נינהו, אי ערער דפגם משפחה גלוי מלתא
ערער דגזלנותא, וקאמרי הני ידעינן ביה דעבד תשובה". וברש"י )ד"ה תו"ת( 
"כי אמרי לא גזל הוו להו תרי ותרי ולא מתכשר בהכי. דקי''ל לקמן בפרקין )דף 
כו, ב( אין ערער פחות משנים". ובתוס' )ד"ה תו"ת( הקשה על רש"י "דהכא 

אית ליה )שבועות מז, ב( דזו באה בפני עצמה אליבא דרב הונא קיימינן ד
 ומעידה דאית לן למימר אוקי גברא אחזקתיה".

והנה הרא"ש )סכ"א( מתרץ שיטת רש"י ומפרש החילוק בין הגמ' דהתם 
והגמ' כאן, דשם )בב"ב( מדובר בתרי כיתי עדים המכחישים זא"ז, וכאן מדובר 

 בתרי כיתי עדים שמעידים על אדם שלישי.

מוסבר יותר בהב"ח )סל"ד סקמ"ד(, דבב"ב כיון שאינן אומרים והחילוק 
בפירוש שהאחרים פסולים, אלא מתוך דבריהם יוצא סתירה לדברי הכת 
האחרת, א"כ מביטים על כ"א בפני עצמו ונותנים לכ"א חזקת כשרות. אבל כאן 

דברים הפכים  מעידיןששניהם  –כיון שהסתירה במפורש הוא אודות דיין זה 
לא רק שיש ספק אצל הב"ד(, א"א ליתן לו חזקת כשרות, ומשו"ז סובר )ו עליו

 רש"י שלא מתכשר.

אבל לכאו' דברי הב"ח צ"ב, כיון דלכאורה אם כת של עדים בא להכחיש עוד 
 –ועוד יותר מעידים  –כת של עדים, על כרחך צריכים לומר שהם יודעים 

שהרי אם אינם  שהכת השני שקרנים, דאל"כ אינם יכולים להכחיש כת זו,
אומרים שהם משקרים אינם יכולים להכחישם, ועכצ"ל שחלק מעדותם הוא 
שהכת השני שקרנים הם, א"כ לכאורה שפיר מדמה תוס' תרי כתי עדים 

, שהרי בשניהם ב' 1המכחישים זא"ז לתרי כיתי עדים המעידים על אדם א'
 הכתות מכחישים הכת האחרת?

                                                           
 .י בסוגיין"ח וברכת שמואל ופנ"עיין בהגר( 1
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מתרצים ב' הגמרות כהרא"ש והב"ח. ואוי"ל שמכח קושי' זו אין התוס' 
 ובהקדם קשיא בין לר"ח בין לר"ה:

 –לר"ח קשיא כיון שיש לעדים חזקת כשרות, ופסול דידהו הוא רק מספק 
? וגם לר"ה 2כיון דהוי תו"ת, א"כ איך שייך לפסול העדים לגמרי ע"י ספק זו

הוא קשיא, שר"ה רוצה ליתן לעדים אלו חזקת כשרות, אבל לכאורה חזקה זו 
 שרוצים לפסול אותם וחזקה במקום עדים לא אמרינן? –עדיםנגד 

הנה לתרץ זה י"ל, שיש ב' אופנים איך ללמוד הדין דתו"ת, א( שהעדים 
אלו אומרים להכת השני שמה שאמרתם אינו אמת,  –מכחישים אלו את אלו 

ואלו אומרים להכת הראשון שמה שאמרתם אינו אמת, והם בפירוש מכחישים 
, ועכשיו נולד הספק לב"ד איזה מכתות אלו לב"דב( ששניהם מעידים זא"ז. 

 להאמין.

 וי"ל )בד"א( שבזה תלוי המחלוקת בין ר"ח לר"ה, דר"ח סובר
 כאופן הא', שהעדים מעידים בפירוש נגד החזקת כשרות של הכת  

השני, וא"כ אין להם עוד חזקת כשרות, כיון שאין חזקה נגד עדים )ואין הפסול 
 רק ספק(, ולכן סובר ר"ח שהם פסולים לגמרי. משא"כ ר"ה סוברשלהם 

 כאופן הב' הנ"ל, שהעדים מעידים לב"ד והספק נולד אצלם, א"כ אין  
הפירוש שכת א' של עדים פוסלים הכת השני, אלא שרק לגבי ב"ד יש ספק, 
א"כ כשב"ד צריך להכריע נותנים להעדים החזקת כשרות שלהם, כי במקום 

ואין חזקה זו נגד  –וזרים לחזקתם דמעיקרא שהם עדים כשרים הספק דב"ד ח
ומתוך  –עדים, כיון שאין העדים מכחישים החזקה, אלא הם מעידים לב"ד 

 דבריהם יוצא לב"ד סתירה להחזקה.

ועפ"ז יש לבאר סברת התוס' כאן בסוגיין, שכיון שכאן מדובר שהתרי כתות 
מעידים לב"ד ועכשיו אצל  מעידים על אדם שלישי והעדות נחשב כאילו הם

ב"ד נולד הספק בהדיין השלישי, א"כ מה שנשאר הוא רק ספק לגבי ב"ד, א"כ 
הם צריכים להכריע במקום ספק, ובמקום ספק הדין הוא שיתנו להדיין הג' 
חזקת כשרות שלו. וממש דומה המקרה שלנו להמקרה של שני כתי עדים 

                                                           
ה הוא שהעדים רק ספק "לא קשה כיון שסברת ר' ולדידי. ב, ב לא"ם ב"עיין ברשב( 2

 .אבל אינם פסולים לגמרי, ולכן הם אינם נאמנים להוציא ממון, פסולים
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התוס' על רש"י דתרי ותרי נינהו המכחישים זא"ז )לפי שיטת ר"ה(, ולכן הקשו 
 ויהי' כשר כדברי ר"ה.

 דיינין הנוגעין בעדותן

 הת' דוד שי' גייסינסקי
 הת' אהרן דוד שי' ראפאפארטו

 תלמיד בישיבה

בכתובות )כא, ב( "אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב שלשה שישבו לקיים 
עד שלא חתמו ]השני דיינים על האשרתא את השטר וקרא ערער על אחד מהן 

מעידין עליו וחותם, משחתמו אין מעידין עליו וחותם". והנה  –רש"י[  –
 הראשונים פליגי בהסברת הדין ד"משחתמו אין מעידים עליו וחותם".

כתב )ד"ה משחתמו( "הוו להו נוגעין בעדות שגנאי להם שישבו עם  רש"י
למה אסור לשאר הדיינין להעיד משום  פסול בדין". דהיינו שלפי רש"י הטעם

. ולפי"ז יוצא שאפי' לאחר שישבו הדיינין בדין נוגעים בעדות דבתר חתימה
וכתבו השטר אינם נחשבים כנוגעין בעדותן ולכן "עד שלא חתמו מעידים עליו 
וחותם", ורק בתר חתימתם נחשבים כנוגעין בעדותן. ולפי רש"י יוצא ג"כ שאם 

והעידו על כשרות דיין זה יכולים הב"ד להמשיך בקיום באו אחרים מן השוק 
 שטר זה, כיון שאין עדים אלו נוגעין בעדותן.

עדות דיינין אלא בעדות ח דלא איירי ב"כתבו "על כן נראה כפר התוס'
מעידים שנים מן  –פ, אם עד שלא חתמו קרא ערער על אחד מהם אחרים, וה"

ין אחר שהכשירוהו ולא בטל וועד השוק עליו וחותם, דהוי כאילו ישבו בית ד
המושב וחותמין. משחתמו השנים ולא הספיק השלישי לחתום עד שקרא עליו 

פ שאחרי כן העידו "ד, אע"בא ערער וביטל וועד המושב של אותו ב –ערער 
ד "בטל, וצריך לחזור ולהושיב ב –אחרים שהוא כשר, כיון שביטל ההוא מושב 

שא"א שג'  –וף הב"ד צירעל כך". דהיינו דהתוס' ס"ל שהחיסרון בסוגיין הוא 
 וף כהלכה.ציראלו יקיימו שטר בלי דיינין 

התוס' כתבו "דלא  –ומדברי התוס' משמע דפליגי על רש"י בתרתי. חדא 
איירי בעדות דיינין אלא בעדות אחרים, וה"פ אם עד שלא חתמו קרא ערעור 

שנים מן השוק", דהיינו שמדבריהם משמע שהדיינין  מעידים –על א' מהם 
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עצמם אסור להן להעיד על הדין השלישי אפי' לפני שחתמו, ואם רק ישבו בדין 
כבר נחשבין כנוגעין בעדותן )בניגוד לרש"י שכתב דרק בתר חתימה נחשבין 

וף הדיינים( אפי' שנים מן צירכנוגעין בעדותן(. ועוד דלדידי' )שהחסרון הוא 
אינן יכולים להעיד על כשרות הדיין השלישי לאחר ש"בטל וועד  השוק

המושב", כיון דצריכין קיום עם ג' דיינין כהלכה, ודלא כרש"י דמיני' משמע 
 שאחרים יכולין להעיד על כשרות הדיין השלישי.

כתב "עד שלא חתמו מעידים עליו: בין אלו השנים או עדים אחרים  הרשב"א
ורו וחותם עמהן, דבשעת חתימתן ראוי היה להצטרף מן השוק על זה לבטל ערע

עמהם שכבר הוכשר, אבל אם חתמו השנים ולא הספיק השלישי לחתום עד 
שקרא עליו ערעור אעפ"י שבאין עדים מן השוק ובטלו הערעור אינו חותם 

וף צירעמהן, לפי שכבר נתבטל המושב, ובשעה שחתמו לא היה זה ראוי ל
 מו השנים ואינו מתועד במושבם".חתובשעה שהעידו עליו כבר 

ומדברי הרשב"א יוצא דפליג על רש"י בחדא וס"ל כוותי' בחדא. בדין 
דרק משעת חתימתן  –מאמתי נחשבין הדיינין כנוגעין בעדותן, ס"ל כרש"י 

בין אלו השנים או עדים אחרים מן השוק.  –נוגעין הן, שהרי כתב מעידין עליו 
וגעין בתר כתיבה. ובדין אי ביטול וועד המושב דהיינו שאין הדיינין נחשבין כנ

 –וף וצריכין לעשות מושב חדש, ס"ל כר"ת צירבאמצע קיום השטר מבטל ה
"אבל אם חתמו השנים ולא הספיק השלישי לחתום  –דהוי ביטול, שהרי כתב 

אינו  –עד שקרא עליו ערעור, אעפ"י שבאין עדים מן השוק ובטלו הערעור 
וף. צירנתבטל המושב ובשעה שחתמו לא היה זה ראוי לחותם עמהן, לפי שכבר 

 ובשעה שהעידו עליו כבר חתמו השנים ואינו מתועד במושבם".

דמשעת חתימה הוי  –ולפי"ז יוצא שיש ג' דעות בפי' הגמ' בסוגיין, רש"י 
דמשעת כתיבה הוו  –נוגעין בעדותן, וליכא חיסרון ד"חזו לאצטרופי". ר"ת 

דרק משעת  –סרון ד"חזו לאצטרופי". והרשב"א נוגעין בעדותן, ואיכא ח
חתימה הוו נוגעין בעדותן, ואיכא חסרון ד"חזו לאצטרופי". וצ"ב מהי היסוד 

 לפלוגתתם?

ואוי"ל שכל הראשונים אזלי הכא )עכ"פ בפלוגתתם גבי "נוגעין בעדותן"( 
בהמשך להסוגיא דלעיל מיני'. ובהקדם: דלעיל )כא, רע"ב( איתא "אמר רב 

מר רבי אבא אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא אמר רב הונא ואמרי ספרא א
ליה אמר רב הונא אמר רב שלשה שישבו לקיים את השטר שנים מכירין 
חתימות ידי עדים ואחד אינו מכיר עד שלא חתמו מעידין בפניו וחותם, 

אין מעידין בפניו וחותם. ומי כתבינן והאמר רב פפי משמיה דרבא  –משחתמו 
תא דדייני דניכתב מקמיה דניחוו סהדי אחתימת ידייהו פסולה האי אשר
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דמתחזי כשקרא הכא נמי מתחזי כשקרא? אלא אימא עד שלא כתבו מעידין 
בפניו וחותם, משכתבו אין מעידין בפניו וחותם". והקשו התוס' )וכמעט כל 
שאר הראשונים( )ד"ה האמר( למה הכא חייש רב רק למיחזי כשיקרא, ובדוכתא 

א )גיטין כו, ב( מסיק הגמ' דרב לא חייש דהך דינא דר"פ ולא ס"ל לחשוש אחרינ
למיחזי כשקרא. וכמה מהראשונים תירצו כל א' באופן אחר. התוס' )הנ"ל( 
תירצו "אלא טעמא דמשחתמו דמי לנוגעים בעדות, כעין שפירש בקונט' גבי 

יחזי ההוא שקרא ערער על אחד מהן". דהיינו דהתוס' ס"ל דרב לא חייש למ
כשיקרא ורק להדין דנוגעין בעדותן, ורק בתר חתימה יש החיסרון דנוגעין 
בעדותן, אבל בתר כתיבה ליכא הך חיסרון, ולכן יכולין להעיד להדיין השלישי 

 בתר כתיבה, אבל לא בתר חתימה. –לפי רב  –על חתימת העד 

י דטעמא דרב משום דמיחז. הוה אמרינן  . כ( תירץ "דאם-הרא"ש )סי' יט
. והאי דקאמר רב הכא משחתמו אין מעידין בפניו  . כשיקרא וא"א לומר כן

משום דהוי שקר גמור כיון שחתמו" ]שהם יודעים החתימות של  –וחותם 
העדים, ועדיין לא ידעו חתימותיהם[. דהיינו דהרא"ש ס"ל )ע"ד תוס'( שרב לא 

זה, ולכן  חייש למיחזי כשיקרא, אלא דהכא הוי שקר גמור אם חתמו על שטר
 אסור להם להעיד על הכת"י ולקיים השטר.

והרשב"א פירש )ד"ה משחתמו( "משחתמו אין מעידין בפניו לא הן ולא 
משום דחתימה קמייתא בשיקרא הות דלאו תלתא הוו ידעי לה. פי'  –אחרים 

לפירושו דבאותה שעה שחתמו לא נצטרף השלישי עמהם דהוא לא ידע שזו 
ידו בפניו כבר נגמרה חתימתן מאי דהוה הוה ואין היא חתימתן, ובשעה שהע

וף למפרע, נמצא שלא היו כאן שלשה ראויים לקיים ולא היו דיינין אלא ציר
עדים, וכן פי' הראב"ד ז"ל". דהיינו דלהרשב"א לא חייש רב כלל למיחזי 
כשיקרא )ואפי' לשקר גמור באופן כזה(, ורק דס"ל דהכא א"א לצרף דיינים אלו 

 עתם דהעדים לא היתה שוה.משום שידי

כתב כאן  רש"יולכאו' הראשונים כאן קאי בשיטתייהו בהסוגיא דלעיל: 
)כנ"ל( דלא חיישינן לנוגעין בעדותן בתר כתיבה ורק בתר חתימה, וזהו ע"ד 
מ"ש לעיל תוס' בשם ר"ת דחשש נוגעין בעדותן הוי רק בתר חתימה ולא בתר 

 כתיבה. 

ע"פ שמזה שתוס' שם מביא רש"י בסוגיין ]ולכאו' זהו ג"כ שיטת רש"י )א
משמע דפליג ארש"י בהסוגיא התם, וגם דמשמע דרש"י ס"ל כהרא"ש מזה 
שכתב )ד"ה משחתמו( "דחתימה קמייתא כשיקרא", אעפ"כ( מזה שאינו כותב 
התם להדיא )כדרכם כשחולקים על רש"י( שהם חלוקים על הקונטרס משמע 

 דלא פליגי על רש"י.
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ק בסוגיין )ד"ה וז"ל תלמידי הר"י ז"ל( "משחתמו אין וכן משמע משטמ"
מעידין בפניו וכו': פרש"י ז"ל שאלו שחתמו אין מעידין בפני השלישי כדי 
לקיים עמו החתימה שעשו כבר, דהוו להו נוגעים בעדותן, שרוצים שלא יאמרו 
העולם החתימה שעשו פלוני ופלוני פסולה היתה, אבל אם באים אחרים 

מקיימין את השטר עם  –ים על חתימת העדים בפני השלישי מעלמא ומעיד
החתימה שמתחילה". שמזה שמביא רש"י בהמשך להענין דנוגעין בעדותן 

 משמע שכן ס"ל לרש"י.

ולפ"ז צריכים לפרש בדברי רש"י )ד"ה משחתמו אין מעידין( "דחתימה 
ו דידעי", ומשום שהם רוצים שלא יחשב קמייתא בשקרא הוה דלאו תלתא הוו

הכל שחתמו בשקר לכן הם רוצים שדיין השלישי יוכל לחתום והם רוצים להעיד 
ע"פ שיעורי הרב וגנר  –לפניו על כת"י העד, ומשו"ה הם נוגעין בעדותן 

 שליט"א[.

וף הדיינים )ולא נוגעין בעדותן(, ציר)תוס'( שכתבו דפי' שהחיסרון הוא  ר"ח
ס"ל שאין הדיינים נחשבים כנוגעין בעדותן כשמעידים להדיין השלישי על כתב 
ידי העד אפי' בתר חתימתן, ע"ד מ"ש הרא"ש ]אלא דלפי הרא"ש החיסרון הוא 

דיינים, עיין וף הצירשקר ממש, ולפי ר"ח גם בסוגיא דלעיל החיסרון הוא 
 שטמ"ק )ד"ה הנ"ל( בדעת ר"ח[.

שכתב שהחיסרון בסוגיין הוא דלא חזו לאיצטרופי, ס"ל ג"כ  הרשב"או
בסוגיין דלעיל שהטעם שא"א להם להעיד להדיין השלישי על כשרות העד הוא 

 משום דלא חזי לאיצטרופי.

אבל לכאו' טעמא בעי לכל ג' שיטות הנ"ל, דהיינו למה לפי רש"י )ר"ת( 
והרשב"א משעת כתיבה אינם נוגעים בעדותן ולבתר חתימה הן נוגעין בעדותן, 

 ולפי ר"ח אפי' בתר כתיבה הוו נוגעין בעדותן.

ואוי"ל שרש"י ורשב"א ס"ל שלגבי ב"ד שענינם הוא פס"ד בפועל אין 
הכתיבה נחשבת כדבר חשוב אצלם, ולכן אם רק כתבו דבריהם אין הם נחשבין 

בתר חתימה שנחשב כגמר הפס"ד )מצד החקירות  כנוגעין בעדותן, ורק
 והוודאות דב"ד(, נחשבים הדיינים כנוגעין בהפס"ד.

אבל לר"ח ז"ל ס"ל דמשום שכתיבה היא דבר שנעשה ע"י הב"ד, אע"פ 
 שאי"ז גמר הפס"ד הם נוגעין בפס"ד זו ונחשבים כנוגעין בעדותן.

לאיצטרופי ולפי אבל עדיין צ"ע למה לפי רש"י לא חיישינן להא דלא חזי 
 ר"ח דהרשב"א חיישינן להא דלא חזו לאיצטרופי?
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אבל על פרט זה הרי כבר עמדו אפי' הראשונים וכמה מאחרונים ולא אחזור 
 על דבריהם.

 ולפי"ז נתפרש דברי ושיטות הראשונים בסוגיין.

 וף דבית דיןצירביטול ה

 הת' שמואל שי' זלצמן
 בישיבהתלמיד 

 'שאלה על תוס

שלשה שישבו לקיים את השטר וקרא ערער איתא במכילתין )כא, ב( "א. 
אין מעידין  –מעידין עליו וחותם, משחתמו  –עד שלא חתמו  –על אחד מהן 

עליו וחותם. ערער דמאי? אי ערער דגזלנותא תרי ותרי נינהו, אי ערער דפגם 
ערער דגזלנותא וקאמרי הני  משפחה גלוי מלתא בעלמא הוא, לעולם אימא לך

 ידעינן ביה דעבד תשובה".

פ אם עד שלא חתמו קרא ערער על אחד "וכתבו התוס' )בד"ה תרי ותרי( "ה
מעידים שנים מן השוק עליו וחותם, דהוי כאילו ישבו בית דין אחר  –מהם 

שהכשירוהו ולא בטל וועד המושב וחותמין. משחתמו השנים ולא הספיק 
שקרא עליו ערער, בא ערער וביטל וועד המושב של אותו  השלישי לחתום עד

 –פ שאחרי כן העידו אחרים שהוא כשר, כיון שביטל ההוא מושב "ד, אע"ב
ד על כך. ערער דמאי? אי ערער דגזלנותא תרי "בטל, וצריך לחזור ולהושיב ב

ותרי נינהו ולא מיפסיל, דאוקי תרי בהדי תרי ואוקי גברא אחזקתיה, וכיון 
י מלתא דמעולם לא היה פסול הרי לא היה בטל וועד המושב של אותו דאיגלא

דאי  –ד. אי ערער דפגם משפחה שאמרו עליו שהוא עבד ואלו מזימים אותם "ב
כ היה נפסל דליכא למימר אוקי גברא אחזקה דאם הוא "אומרים שאינו עבד א

ן כ גלוי מילתא בעלמא הוא, דכיו"א –עבד לא היה לו חזקת כשרות מעולם 
דאיגלאי מלתא דכשר היה מה איכפת לן בההוא ערעור ולא בטל וועד המושב? 
לעולם ערער דגזלנותא ודקאמרי הנך סהדי ידעינן ביה דעבד תשובה. וכיון 
דמודו לקמאי דגזלן הוא הוה ערער דידהו ערער ובטל וועד המושב, דהואיל 

ינו שלפי ואמת הוא שנפסל הוי בחזקת פסלות עד שנודע לנו כשרותו". דהי
שלשה דיינין כשרין עד סוף  –צריכים וועד המושב דבי"ד ( –תוס' )משמע ש
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חתימת ההנפק, )שלכן אם קרא ערעור על א' מהן לפני גמר חתימת ההנפק 
 נתבטלה וועד המושב, וצריכים לעשות מושב חדש כדי לקיים השטר(.

ריכין צ –וממשיך הגמ' )כב, א( "ג' שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהם 
למיכתב במותב תלתא הוינא וחד ליתוהי", )וחותמין ב' דיינין(. דהיינו שבמקרה 
שמת א' מהדיינין אע"פ שנתבטלה הוועד המושב בי"ד )במיתת א' מהדיינים( 
לפני שחתמו ג' הדיינים, מ"מ כשר בחתימת ב' דיינים הנשארים. ולכאו' קשה 

שב בי"ד עד לאחר חתימת טובא לפי תוס' דלעיל, שכתב שם שצריכים וועד מו
 הדיינים, שהרי כאן כבר מת א' מהם ואעפ"כ מקיימין השטר?

 מבאר מתי ערעור מבטל וועד מושב בי"ד

 ואוי"ל בהקדם עוד קושיא בתוס' דלעיל:ב. 

דהנה התוס' כתבו שעד שלא חתמו מעידים עליו וחותם משום שלא נתבטל 
משום שנתבטל וועד וועד המושב, אבל משחתמו אין מעידים עליו וחותם 

מושב בי"ד. ואינו מובן מהו החילוק אם נתבטלה וועד המושב לפני שחתמו או 
לאחר שחתמו, דממ"נ, אם כשקרא ערעור על אחד מהם לפני שחתמו אינו 
מבטל מושב הבי"ד ואע"פ שיושבין עם פסול בדין, אז גם מאחר שחתמו )שני 

שהרי  -תמו עם פסול ]הדיינים הכשרים( לא יתבטל מושב בי"ד מצד זה שח
וף הדיינין ששוה בשני המקרים )ולא "נגיעה" )כשי' רש"י( צירהחסרון כאן הוא 

שחמור יותר לאחרי חתימה([. ואם כשקרא ערעור על אחד מהם לאחר שחתמו 
מבטל מושב הבי"ד משום דא"א לצרף הכשרים עם הפסול, אז גם לפני שחתמו 

בין עם פסול, וא"כ למה נתבטלה יתבטל מושב הבי"ד ע"י הערעור שהרי יוש
 וועד המושב רק לאחרי שחתמו?

וי"ל שיש ב' ענינים בזה שב"ד יושבין לפסוק דין במושב בי"ד, א( כללות 
מהלך הדין, דהיינו מטרת הבי"ד לבוא לפסק דין ומסקנה בפועל )אסור או מותר 

כל פרט חייב או פטור וכו'(. ב( הפרטים במהלך הדין, דהיינו פעולת הדיינים ב
ופרט ממהלך הדין, קבלת העדות, )אם צריכים( חקירת העדים, כתיבת ההנפק, 
וחתימתם על ההנפק. וי"ל שהערעור על הדיין מבטל רק חלק פרטי זה של 
מהלך הדין שבו הם עומדין )קבלת העדות או כתיבת ההנפק וכו'(, ואינו מבטל 

 לבוא לפס"ד(. –כללות מהלך הדין )המטרה 

שכשישבו ג' דיינים לקיים השטר, ולאחר שקבלו העדות  והביאור בזה:
וכתבו ההנפק וחתמו ב' הדיינים, באו שנים מן השוק )לפני שחתם הדיין 
השלישי( והעידו שהדיין השלישי פסול בפסול דגזלנותא, ונתבטלה המושב 

הפרטים במהלך הדין, ורק  –בי"ד, הרי ביטול זה פועל רק לגבי ענין הב' הנ"ל 
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שנתבטל רק החלק של החתימה, אבל הפרטים  –נתבטל, ובסוגיין ענין זה 
האחרים של מהלך הדין )קבלת העדות וחקירת העדים וכו'( עדיין בכשרותן 
)עכ"פ לגבי זה שיכולים לחתום על ההנפק )אחר שהעידו כת העדים השני 

 שהוא כשר((.

ועפ"ז מבואר למה כשקרא ערעור על אחד מהדיינים לפני שחתמו שני 
יינים הכשרים אינו מבטל המושב בי"ד, משא"כ אם קרא ערעור אחר שחתמו הד

כתיבת  ביןזה מבטל המושב בי"ד. והביאור, שכשבאו העדים לפסול הדיין 
הקיום לחתימתה, אינם מבטלים המושב בי"ד בכללות מהלך הדין, וכנ"ל שא"א 

פרטי להעדים לבטל זאת, מכיון שלבסוף נמצא שלעולם הי' כשר ולא בהחלק ה
של מהלך הדין, משום שהדיינים אינם באמצע ענין פרטי במהלך הדין. משא"כ 
כשבאו באמצע מעשה החתימה לאחרי שחתמו שני דיינים, אז נתבטל המושב 
בי"ד בהחלק )הפרטי במהלך הדין( של החתימה, וא"א להצטרף הדיין השלישי 

דאת עדים )לאחר שנודע לנו שהוא כשר( בהחתימות הראשונות, מכיון שבהע
הראשונים נתבטל המושב בי"ד בענין החתימות, וא"א להם להצטרף שוב, 
וממילא צריכים לכתוב הנפק חדש. ]וא"א להישאר רק בב' החתימות 

וכדלהלן בדברי הגמ'(  –הראשונות מכיון שזה נראה )אפילו כשיטת שמואל 
ר, כבי"ד חצוף, וליקח דיין אחר )שכשר מלכתחילה( וליתבוהו גבם אי אפש

 שאין זה ה"מותב תלתא" שכתוב בההנפק[.

 מתרץ השאלה על תוס'

ועפ"ז מתורץ השאלה על תוס' )ששאלנו באות א'(, שבתוס' שם מדובר ג. 
בהמקרה שבא הערעור באמצע מעשה החתימה, ולכן מבטל המושב בי"ד 
בהחלק הפרטי של מהלך הדין )כדלעיל(. )וזה מדויק שפיר עם לשון התוס' 

מושב, דהיינו החלק  ההואמושב, בטל", דהיינו מכיון שביטל  ההוא"כיון שביטל 
הפרטי של החתימה א"א להדיין השלישי לחתום עמם, מכיון שכבר ביטל וועד 
מושב בי"ד(. משא"כ בהמקרה שמת הדיין השלישי, זה הי' בין כתיבת ההנפק 

ולכן  וחתימתה, )וזה דומה להמקרה ש"עד שלא חתמו מעידים עליו וחותם"(
 לא ביטל המושב בי"ד בפרט מסויים.

דהיינו שמהנ"ל יוצא שיש ג' זמנים שונים שבהם יכולים לערער על אחד 
 מהדיינים, ומג' עירעורים אלו יצאו ג' אופנים איך להתנהג.

אם הי'  –א( אם עירערו על כשרות אחד מהדיינים, ובאו עדים והכשירום 
וף דפרט זה במהלך צירטל החתימה, אזי נתב –באמצע חלק פרטי ממהלך הדין 
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ופן, צירהדין, ואזי אמרינן דא"א להדינים להצטרף עוה"פ מכיון שנתבטלה 
 ך הדין, וצריכים לעשות מושב חדש.וכאילו נפקע חלק זה דמהל

למשל שערערו  –ב( ואם לא נפסל והוכשר באמצע חלק פרטי דמהלך הדין 
ם חלק פרטי, ואח"כ וף של שוצירעליו בין כתיבה לחתימה, א"כ לא נתבטלה ה

כשהעידו דכשר הוא יכולים להמשיך המושב ב"ד משום שבין חלק פרטי ובין 
 המהלך הכללי לא נתבטלו.

שהי' פסול ורק  –ג( ואם ערערו על כשרות אחד מהדיינים ונתברר שכן הי' 
שעכשיו מכשירים אותו, כלומר שהפסול הי' אמיתי, אזי אמרינן שנתבטל 

דבר  –כאן הי' פסול בא' מהדיינין המקיימין השטר  כללות המהלך הדין שהרי
שמנגד לתוכן השטר ]ולא רק העדר המשך הקיום ע"י מיתת א' מהדיינין, אלא 

לברר וללבן הדברים כהלכה, ובודאי  –פסול בדיין שזהו בניגוד לתכלית הב"ד 
הדיינים נחשב כ"ניגוד" חזק יותר[, ולכן אפי' לאחרי שהכשירוהו ע"י  דעתמצד 

 ותם צריכים לעשות מושב חדש כדי שיוכלו לקיים שטר זה.עד

 ביאור שיטת התוס' בנוגע לכתיבת "וחד ליתוהי"

 הת' מאיר שלמה שי' זלצמן
 תלמיד בישיבה

. ג' שישבו לקיים את השטר ומת אחד  . איתא במכילתין )כב, א( "א"ר זירא
הוינא וחד ליתוהי ]דקיום השטר בשלשה מהם צריכין למיכתב במותב תלתא 

רש"י[, אמר רב נחמן בר  –והרואה שנים חתומין בו יאמר שבשנים קיימוהו 
יצחק ואי כתב ביה שטרא דנן נפק לקדמנא בי דינא, תו לא צריך ]דלא מקרי בי 

רש"י[". ואיתא בתוס' )ד"ה במותב תלתא כחדא הוינא  –מתלתא  צירדינא ב
ריך לכתוב וחד ליתוהי כיון דכתב בהדיא במותב תלתא וחד ליתוהי( "פירוש צ

הוינא ואין חותמין בו כי אם שנים, אבל ודאי אם לא כתב וחד ליתוהי כשר, תדע 
מדקאמר ואי כתב ביה בי דינא תו לא צריך, ומיירי דלא כתב וחד ליתוהי, 

 מדפריך ודלמא ב''ד חצוף הוה".

בהדיא במותב תלתא הוינא "כיון דכתב ' ובפשטות הביאור בזה שכתב התוס
ואין חותמין בו כי אם שנים" )צריך לכתוב "וחד ליתוהי"(, היא כמ"ש רש"י 
"דקיום השטר בשלשה, והרואה שנים חתומין בו יאמר שבשנים קיימוהו", 
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דהיינו שנראה שלא היו בי"ד )וכמ"ש המהר"ם ועוד(. אבל א"כ צ"ב שהרי תוס' 
כשר, תדע מדקאמר ואי כתב ביה בי מסיק ש"ודאי אם לא כתב וחד ליתוהי 

דינא וכו'", ולכאורה אינו מובן שהרי כשכתבו בהדיא בי דינא אין חשש 
ש"הרואה שנים חתומין בו יאמר שבשנים קיימוהו", וכמ"ש רש"י "דלא מקרי 

מתלתא", וא"כ איך מביא תוס' ראי' מהדין בגמ' כשכתב "בי דינא"  צירבי דינא ב
וששין "שבשנים קיימוהו" ולכן אינן צריכים לכתוב שכשכותבים בי דינא אין ח

"וחד ליתוהי", הרי הטעם שאין חוששין היא לפי שכתוב בהדיא בי דינא ואין בי 
מתלתא, משא"כ אם כתב "בתלתא הוינא" ולא כתב "בי דינא" הרי  צירדינא ב

חשש שהיו רק שנים, וכמ"ש המהר"ם "שהי' בדעתם לרבות ולא נזדמן להם  יש
 ם שחתמו"?!אלא שני

]ואין לומר שכשכותבין בי דינא ג"כ יש חשש שהי' בדעתם לעשות בי דינא 
ולא נזדמן להם, שהרי א"כ יש שקר בתוך השטר )כעין "מזויף מתוכו"( שכתוב 
בו שהיו בי דינא ובאמת לא היו, ולא היו משתמשים בשטר זה. משא"כ אם 

רי זה שכתבו "במותב כתבו "תלתא הוינא" ובפועל היו רק שנים אינו שקר שה
 תלתא" הוא שרצו לכתחילה תלתא, ולא לשם ב"ד רצו אלא "לרבות"[.

ונראה לומר שלפי תוס' הטעם לכתיבת "וחד ליתוהי" אינה כמ"ש רש"י 
"שהרואה יאמר וכו'", אלא הטעם היא יפוי לשון השטר, שבלי זה השטר "נקרא 

תלתא ולבסוף נחתמו  יפה" )"ס'ליינט זיך ניט גלאטיק"(, שהרי בתחילה נכתב
רק שנים )ודלא כהמהר"ם( ]ועפ"ז יומתק לשון התוס' "כיון דכתב בהדיא 
במותב תלתא" שמשמעו הוא שאינו בעי' בעצם מפני שיש רק שנים, ויחשבו 

במותב תלתא[, וא"כ מסקנת התוס'  כתובשנתקיים בשנים, אלא שמפני ש
' שכשכתב "בי דינא ש"אם לא כתב וחד ליתוהי כשר" והבאת ראי' מהמשך הגמ

תו לא צריך" עולה יפה, שהרי כשכותבים "בי דינא" )עדיין( יש הבעי' דיפוי 
מתלתא", ובסוף השטר שנחתם יש רק  צירלשון, שהרי "לא מיקרי בי דינא ב

 שני דיינים, ואעפ"כ אין מצריכים לכתוב "וחד ליתוהי".

יבת "במותב אבל עדיין קשה על התוס', שהרי א"כ איזה חילוק יש בין כת
תלתא וחד ליתוהי" לכתיבת "בי דינא", הרי בשתיהם יש הבעי' דיפוי לשון 

"תו לא  –כנ"ל, וא"כ למה הגמ' מחלק ביניהם ואומר שכשכותבין "בי דינא" 
 צריך" אבל בכתיבת "במותב תלתא" צריך לכתוב "וחד ליתוהי".

א" ו"בי ובסגנון אחר קשה על תוס' ממ"נ, דאם יש חילוק בין "במותב תלת
דינא" ולפיכך מחלק הגמ' ביניהם אם צריכים "וחד ליתוהי", א"כ איך מביא 
תוס' ראי' מא' על הב', ואם אין חלוק ביניהם א"כ למה ואיך הגמ' מחלק 

 ביניהם?
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 ואולי יש לבאר התוס' ע"פ ביאור המהר"ם שי"ף בהמימרא דר' זירא:

.  . בא להשמיענו המהר"ם שי"ף כותב בחידושיו כאן "עיקר דין דר' זירא
)ש(צרכים לכתוב במותב תלתא", כלומר שחידושו של ר' זירא אינה שצריכין 
להוסיף "וחד ליתוהי", אלא חידושו הוא שצריכים לכתוב בכלל "במותב 
תלתא", דהיינו שבסתם שטר ]דהיינו שטר שכל התלתא חותמים למטה[ אין 

טה, צריכין לכתוב בנוסח השטר "במותב תלתא", אלא די בכך שתלת חתומין למ
 אזודוקא במקרה דילן שא' מת, וממילא אין ג' חתומין על השטר, דוקא 

לכתוב "במותב תלתא" על השטר ]ומה שפירש רש"י בדף כא, ב. מחוייבים 
ד"ה "וחותם" )הובא לעיל( עיין מה שנבאר בההמשך, וכן עיין בהמשך המהר"ם 

 [.שי"ף

המהר"ם  ולכאורה יש להביא ראי' ממשמעות לשון התוס' שסובר כדעת
שי"ף, שהרי כשמביא התוס' ראייתו שאינו מוכרח לכתוב "וחד ליתוהי" הוא 

דלא כתב וחד  ומייריתדע מדקאמר ואי כתב ביה בי דינא תו לא צריך, כותב "
, ואם חידושו של ר' זירא הוא ליתוהי, מדפריך ודלמא ב''ד חצוף הוה"

, ובמילא שכשכתוב בשטר "במותב תלתא" צריכים לכתוב "וחד ליתוהי"
. בי דינא תו לא צריך" הפי' ב"תו לא  . בהמשך הגמ' כשאמרינן "ואי כתב בי'

צריך" היא שאינם צריכים לכתוב "וחד ליתוהי", הרי הי' צ"ל לשון התוס' 
"שפירושו הוא שאינו צריך לכתוב וחד ליתוהי" )ע"ד כמו שכתב התוס' רא"ש(, 

ר נוסף על עצם החידוש של אבל מלשון התוס' "ומיירי וכו'" משמע שהוא דב
הגמ', והיינו מפני שתוס' לומד כהמהר"ם שי"ף שחידושו של ר' זירא הוא 

דלא כתב שצריכים לכתוב "במותב תלתא", ורק שרואים דבר נוסף ")ד(מיירי 
 מדפריך וכו'". וחד ליתוהי

ועפ"ז י"ל שכתיבת "וחד ליתוהי" )אינה חיוב מדינא דר' זירא, אלא( היא 
א מצד יפוי הלשון )ובלשון התוס' רא"ש "טוב ונאה להם לכתוב הוספה בעלמ

וחד ליתוהי"( כנ"ל, וזה שמביא התוס' ראי' מהמשך הגמ' עולה יפה, שהרי כנ"ל 
גם בכתיבת "בי דינא" יש הבעי' ביפוי לשון השטר, ואין הגמ' מחייב לכתוב 

 "וחד ליתוהי".

ן צ"ע על תוס' הרא"ש, אבל עדיין צ"ב ביאור בדברי המהר"ם בתוס' כנ"ל, וכ
שהרי תוס' הרא"ש ג"כ כותב שאינו מעכב לכתוב "וחד ליתוהי" ומביא הראי' 
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של תוס', ואעפ"כ מפורש בהדיא שאינו סובר כהמהר"ם שי"ף )עיין בסופו(, 
 וממילא נשאר עליו קושייתינו הנ"ל.

 ' שישבו לקיים את השטרג

 פרמן הת' נחמן יוסף שי'  
 תלמיד בישיבה

בכתובות )כב, א( בגמ' "א"ר זירא הא מלתא מרבי אבא שמיע לי, ואי לאו 
שכחתה: ג' שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהם, צריכין  –רבי אבא דמן עכו 

למיכתב במותב תלתא הוינא וחד ליתוהי ]דקיום השטר בשלשה והרואה שנים 
ואי כתב  רש"י[. אמר רב נחמן בר יצחק -חתומין בו יאמר שבשנים קיימוהו 

 צירתו לא צריך ]דלא מקרי בי דינא ב בי דינאביה שטרא דנן נפק לקדמנא 
. ואמר לנא  . רש"י[". ובהמשך הגמ' דכתיב בי' "בי דינא דרבנא אשי -מתלתא 

רבנא אשי". דהיינו שאם כתבו להדיא שהם ב"ד )מיוחד( א"צ לכתוב וחד 
 -תוהי( כותב "פירוש ליתוהי. ובתוס' )ד"ה במותב תלתא כחדא הוינא וחד לי

צריך לכתוב וחד ליתוהי, כיון דכתב בהדיא במותב תלתא הוינא, ואין חותמין 
בו כי אם שנים, אבל ודאי אם לא כתב וחד ליתוהי, כשר ]בדיעבד[. תדע, 
מדקאמר "ואי כתב ביה בי דינא תו לא צריך" ומיירי דלא כתב "וחד ליתוהי" 

וף הוא שנים, ואי כתב "וחד ליתוהי" מדפריך ודלמא ב"ד חצוף הוה )וב"ד חצ
ורק שא' מהם מת, וא"כ פשוט שלא כתב "וחד ליתוהי"  –בודאי אינו ב"ד חצוף 

ולכן מקשה הגמ' דלמא ב"ד חצוף הוה. והוכחת התוס' הוא דאם ששכתב בי 
דינא א"צ לכתוב וחד ליתוהי, א"כ אפי' כשכתב במותב תלתא וצריך לכתוב וחד 

 כ כשר הוא )עכ"פ( בדיעבד(".ליתוהי אם לא כתבו ע"

ולכאו' יש לשאול דלמה כשכותבים "במותב תלתא הוינא" ולא כתב "וחד 
ליתוהי" כשר רק בדיעבד, משא"כ כשכותבים "שטרא דנן נפק לקדמנא בי 

 דינא" אין צריך למיכתב "וחד ליתוהי" וכשר גם לכתחילה?

ין אם כותבים ואולי יש לתרץ, שיש חילוק בין כשכותבים "במותב תלתא" וב
אומר שיש  -בהשטר עצמו  -"בי דינא", שכשכותבין במותב תלתא הרי בהדיא 

כאן ג', וא"כ כשחותמין רק שנים הרי בהשטר מצד עצמו נראה שיש כאן סתירה 
]והוי יותר מחזי כשקרא, וכדאיתא בסוגיין דלעיל[, לכן לכתחילה צריך 

רי אינו מפורש בהשטר למיכתב "וחד ליתוהי". אבל כשכותבים "בי דינא" ה
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שהי' ג', וא"כ כשחתמו רק שנים הרי אין השטר עצמו אומר שיש כאן סתירה, 
ורק מצד הסברא כשרואין המילים "בי דינא" מובן הוא שיש כאן שלשה, וא"כ 
אם כל היסוד להקושי במעשה הב"ד הוא "חשבון" בדעת הרואה ]ואין החיסרון 

שצ"ל שא' מהן מת באמצע הדברים. כאן בב"ד עצמם[, א"כ הרואה ג"כ יבין 
אבל כשכותבים בהשטר "במותב תלתא" וחתמו רק שנים, הרי אפי' בלי חשבון 
בדעת הרואה השטר סותר עצמו ]והחיסרון כאן הוא בב"ד מצ"ע[. אבל מ"מ 
בדיעבד כשלא כתב "וחד ליתוהי" כשר, כיון שמ"מ הרואה יבין שמת א' מהם 

 עצמו. באמצע, ואין הכרח שהשטר סותר את

ויש להוסיף )או י"ל גם באו"א(, שכשכתב "בי דינא", הרי המשמעות 
דמילים אלו הוא ]אע"פ שבפו"מ "בי דינא" ו"מותיב תלתא" מצד גדרי הלכה 
הם שוים[ שלא הי' סתם ג' שישבו לקיים השטר דהיינו ב"ד שאינו קבוע, ורק 

שיודעים  אמיתי שהוא קבוע, ואם הוא ב"ד קבוע סומכין עליהם ב"דשהי' 
ההלכות ולא עשו שלא כהוגן, ולכן אם חתמו רק שנים, הרי סומכים שהב"ד 
ידעו מה הם עושים. משא"כ כשכותבים סתם "במותב תלתא" יכול להיות 
שהוא סתם ג' אנשים שיכולים לקיים השטר שהוא ב"ד שאינו קבוע, ולאו דוקא 

לה למיכתב יודעים כל ההלכות, ולכן כשחותמים רק שנים, חוששים לכתחי
"וחד ליתוהי", כדי שיאמינו הקיום, אבל מ"מ בדיעבד גם אם אינו כתוב עליו 

 "וחד ליתוהי" סומכים מסברא שא' מהם מת באמצע אף שאינו מפורש.

שמזה  –ומ"מ )אע"פ שב' מקרים אלו חלוקים הם( עדיין הראי' של תוס' 
ותב תלתא" שכשכתבו "בי דינא" א"צ לכתוב וחד ליתוהי כמו"כ כשכתבו "במ

קיימת, משום שהטעם למה אם כתבו  –בלי "וחד ליתוהי" כשר השטר בדיעבד 
"בי דינא" אינו צריך למיכתב "וחד ליתוהי" הוא כיון דידעינן שבודאי לכתחילה 
הי' ג' או שב"ד בודאי עשו כהלכה, וזה שחתמו רק שנים הוא מכיון שמת א' 

וחד ליתוהי" יכולים ג"כ מהן, וכמו"כ כשכתבו "במותב תלתא" ולא כתבו "
מזה שחתמו רק ב', ובפרט שלא הרויחו עי"ז שכתבו  –)לדעת שא' מהם מת 

במותב תלתא דהא אפי' בבי' דיינים סגי(, וזה אותו מסקנא שיש כשכותבים "בי 
דינא", ולכן עדיין יש ראי' שבדיעבד כשר. ומה שלכתחילה צריכים למיכתב 

ר עצמו בלי סברות אחרות יש כאן "וחד ליתוהי" הוא מכיון שסו"ס בהשט
סתירה, אבל בדיעבד הרי בודאי יבואו לאותו המסקנא שיש כשכותבים "בי 

 דינא" שהמסקנא הוא שא' מהם מת.
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 סברת הפה שאסר הוא הפה שהתיר לשיטת רש"י

 הת' אהרן דוד שי' ראפאפארט
 תלמיד בישיבה

 ס'מביא הדין דהפשא"ס ומפרש כתו

בכתובות )כב, א( במתני' "האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני א. 
נאמנת, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ואם יש עדים שהיתה אשת איש  –

נאמנת,  –אינה נאמנת. אמרה נשביתי וטהורה אני  –והיא אומרת גרושה אני 
י שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ואם יש עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אנ

אינה נאמנת". ובהמשך כתב הגמ' על דין זה "ל"ל קרא סברא היא הוא אסרה  –
והוא שרי לה". והיינו דחזינן מדברי המשנה והגמ' שדין פשוט הוא שנאמנת 

 אשה להתיר עצמה מאיסורה הקודמת משום הכח דהפשא"ס ההפ"ש.

והנה בפשטות נראה לפרש )וכמו שפירשו התוס'( שהנאמנות דהפשא"ס 
הוא הסברא ד"מיגו דאיבעי שתקת", שכמו שבכל מקרה דאיכא מיגו ההפ"ש 

אמרינן נהימני' על טענה זו שפוטרת אותו מהתובע ולא חיישינן ששיקר, משום 
מה הרויח על זה ששיקר, דאפילו אי לא הוה משקר היה  –ד"מה לי לשקר" 

נפטר מטענת התובע, וא"כ למה לו לשקר אם השקר אינו פוטר אותו יותר 
 מת, ולכן אמרינן שבודאי אמת הוא טוען בטענתו.מהא

כמו"כ בנידו"ד, דאמרינן למה לה להאשה לשקר, דאי הות בעיא לינשא 
באיסור לא היתה באה לב"ד וטוענת שום דבר, אלא היתה נשאת מעצמה, ואם 
היה ב"ד טוען ממנה שא"א היא היתה אומרת מת בעלי וכדומה. אלא ע"כ מזה 

שא"א הייתי ואח"כ היא טוענת גרושה אני, ע"כ אמת  שהיא באה לב"ד וטוענת
היא טוענת ומהמנינן לה במיגו דאיבעיא שתקת. ]דא"ג, יש להעיר שהכח דהך 

)יט, א. דבשארי מיגו כתבו התוס' לעיל מיגו הוא חזק יותר משאר מיגו בעלמ
ב. בד"ה ואם כת"י ובכמה דוכתין( "ואור"י דבשני עדים לא שייך מיגו ]משום[ 

אחד יודע מה בלב חבירו", ולכן א"א להם לטעון שבודאי הם טוענין אמת  דאין
דאי הוו בעו לשקר הוו נפטרין בשום טענה אחרת, משום דלאו דוקא היו  –

יכולין להתאים טענותיהן זל"ז ולשקר ביחד. ואעפ"כ ס"ל להתוס' )יח, ב. בד"ה 
, משום דבזה . נאמנין משום ]מיגו[ דאי בעו שתקי" . אין נאמנים( ש"עדים

ששניהם לא יבואו לב"ד ולא יעידו בכלל, ולכן אפי' בתרי  –יכולין לעבוד ביחד 
נאמנין במיגו דאיבעי שתקי. דמהכא חזינן דהנאמנות דהך מיגו הוא חזק יותר 

 משאר מיגו בעלמא[.
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אבל כד עיינת שפיר נראה שלאו דוקא הסכימו כל הראשונים לפרש כן 
 בדברי הגמ'.

כתבו להדיא בכמה דוכתי דסברת הפ"ש ההפ"ש הוא מיגו איברא דהתוס' 
הכא )בד"ה מנין( קראו לנאמנות זו מיגו, וכן לעיל )יט, א בד"ה חזקה( כתבו  –

ע"ד "מיגו" נגד החזקה, וכן לעיל )יח, ב בד"ה הרי אלו נאמנים( דהוי מיגו 
במקום עדים, והתם בדוכתי טובא. אבל מרש"י נראה שלא פירש כן בדברי 

 ה.המשנ

 מוכיח דרש"י פליג על תוס' בסברת הפשא"ס

דהנה רש"י כותב לעיל )יח, ב( אהא דאיתא במתני' "העדים שאמרו כתב ב. 
ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו, קטנים היינו, פסולי עדות היינו, הרי אלו 

"כיון דאין כת"י ניכר אלא על פיהם הפשא"ס ההפ"ש כי היכי  –נאמנים" 
הימנינהו אהא". דמהכא חזינן שלפי רש"י סברת הנאמנות דמהימנת להו אהא 

אלא הוא  –דא"כ הוה לי' לפרש בפשטות  –דהפשא"ס ההפ"ש אינו מצד מיגו 
מצד שום סברא אחרת, שמשום שמאמינים אותו ע"ז כן צריכים להאמינו ע"ז. 

. אלא על פיו של זה  . וכ"ה ברש"י )טז, א. ד"ה שהפה שאסר( "זה אינו יודע
 סר הרי התיר".ומה שא

ולקמן משמע להדיא שהוא פלוגתת רש"י ותוס'. דלקמן )קט, ב( איתא 
"ההוא דעשאה ]שדהו[ סימן ]כשכתב איזה שטר מכירה[ לאחר ]שכתב 
בהשטר מכירה ששדה זו היא של אדם אחר שבאותו הזמן טען ששדה זו שלי 

ב, היא, ואחר שכתב שטר זה[ ערער ]על השדה לומר שבאמת היא שלו[ ושכי
ואוקים אפטרופא. אתא אפוטרופוס לקמיה דאביי אמר ליה עשאה סימן לאחר 
איבד את זכותו ]שהרי כתב להדיא ששדה זו של חבירו היא[, אמר אי הוה 
אבוהון דיתמי קיים הוה טעין ואמר תלם אחד עשיתי לך ]שכשכתב על השטר 

ר ששדה זו של חבירו, התכוון רק לשורה אחת של השדה[, אמר ליה שפי
קאמרת, דאמר רבי יוחנן אם טען ואמר תלם אחד עשיתי לך נאמן, זיל הב ליה 
מיהת תלם אחד. הוה עלה ריכבא דדיקלי, אמר ליה אי הוה אבוהון דיתמי קיים 
הוה טעין ואמר חזרתי ולקחתי ממנו, אמר ליה שפיר קאמרת, דאמר רבי יוחנן 

 אם טען ואמר חזרתי ולקחתיו ממנו נאמן".

ההפ"ש, דמאחר שיש עדים  "ז )בד"ה נאמן( "דהפשא"סוכתב רש"י ע
שהיתה שלו ונגזלה הימנו, אין לזה זכות באותו תלם אלא על פיו של זה 

לקחתיו". והרי הכא לא שייך לפרש  שעשאה סימן לאחר, והרי חזר ואמר
שהנאמנות דהפשא"ס הוא מיגו, משום דמאי מיגו איכא, הרי א"א הי' בשביל 
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ולא לומר כלום, שהרי צריך הוא לומר משהו כדי להציל אבי היתומים לשתוק 
שדהו מיד חבירו, ואעפ"כ אמרינן הפשא"ס ההפ"ש. וא"כ ע"כ ס"ל לרש"י 

 שאי"ז ענין המיגו.

תימה אמאי נאמן, הואיל " והקשו התוס' שם על רש"י )בד"ה אם טען וכו'(
וכ''ת  והודה דלאו שלו הוא היאך יכול לטעון שוב חזרתי ולקחתי? ]וממשיך[

דנאמן במיגו דאי בעי לא הוה חתם ולא הוה מודה, לאו מילתא היא דבכי האי 
." דמקושיא זו על רש"י משמע דפליגי בהא גופא האם  . גוונא לא אמרי' מיגו

 הנאמנות דהפשא"ס הוא משום מיגו או מצד שום נאמנות אחרת.

( שהקשו וכן כתב להדיא ה"פני יהושע" לעיל )יט, א( על התוס' )ד"ה חזקה
אי אמרינן מיגו  –התם דאיך תלינן פלוגתת ר''מ ורבנן בבעיא דלא איפשטא 

ס לפי שיטת רש"י דריש פירקין דהפשא"במקום חזקה, ד''לא שייך קושייתם 
. אלא דהתוס' לשיטתייהו דריש פירקין משמע להו דאין  . ההפ''ש עדיף ממיגו

י כתב "דהיינו דהפנ ל"."לחלק, אלא הפשא"ס נמי משום מיגו אתינן עלה כנ
 להדיא שסברא זו דהפשא''ס היא פלוגתא בין רש''י לתוס'.

ס לשיטת רש"י דמשום מיגו ולפי"ז יוצא שא"א לפרש הנאמנות דהפשא"
ע טובא דמאיזה טעם נהימני' אלא צריכים לפרש באופן אחר. וצ" אתינן עלה,

 על טענתו השני' משום דמהימנינן לי' על טענתו הראשונה?

 י' האחרונים בשיטת רש"י,מביא פ
 ומביא הקצוה"ח בענין נאמנות אדם על עצמו 

כ, ובחידושי איתי מפרשים )עיין בחידושי הגרש"ש למס' ב"ב ס"והנה רג.  
הגר"ש רוזובסקי מס' ב"ב סכ"א סק"ד( שסברת הפשא"ס ההפ"ש הוא, משום 
שכל האיסור בא ממנו א"א שלא להאמינו על ההיתר, שהרי א"א שהאיסור 

וצר ממנו יהי' חזק יותר מהאדם היוצרו, וא"כ אם הוא מקור איסור זה עכצ"ל שנ
שיש לו הכח להתיר איסור זה. דהיינו שנחשב כאילו הוא ה"בעלים" על האיסור 

 שנוצר מפיו ולכן הוא יכול להתירו.

אבל צע"ג בדבריהם, שמדבריהם משמע שבעצם יכולים להאמין אדם על 
בעלות על דבריו הראשונים נאמן הוא, וצ"ע על ולכן בתנאי שיש לו  –דבריו 

 יסוד זה.

ובהקדם: הקצה"ח )סל"ד סק"ד( שקיל וטרי במ"ש בתשובות מהריב"ל 
)ח"א ס"ח( בענין נוגע בעדות שאסור לו להעיד, אם זהו משום שחיישינן דלמא 
ישקר כדי שהוא ירויח, או משום שהוא קרוב להבעל דין )עצמו(. ומסיק התם 
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משום שהוא קרוב )אצל עצמו( וקרוב פסול לעדות, לכן אסור לו שהטעם הוא 
 להעיד.

וממשיך ע"ז בתשובות מהריב"ל "דאם נוגע פסול משום קרוב א"כ לחוב 
אמאי נאמן, דהא קרוב פסול בין לזכות בין לחוב" וא"כ למה נאמן אדם על 

 עצמו, ובלשון הגמ' הודאת בעל דין כמאה עדים דמי?

ים, א( דכשאדם מודה שכך הי', לא מהמנינן לי' שכך ומייתי התם ב' תירוצ
 –)הוה עובדא, אלא שנחשב כאילו הוא מחייב עצמו מחדש בחיוב זה 

מהריב"ל(. ב( שיש גזיה"כ שאדם נאמן על עצמו לחיוב, דאע"פ שבכל שאר 
דוכתי קרוב פסול לעדות מן התורה, הכא גזר לן קרא שאדם נאמן לחובת עצמו. 

בקידושין )סה, ב( שע"ז שכתב הגמ' שהודאת בעל דין  ומייתי ראי' מרש"י
כמאה עדים, כתב רש"י )ד"ה הודאת( "דכתיב אשר יאמר כי הוא זה, הרי שסמך 
על מקצת הודאתו". ומהכא חזינן דס"ל לרש"י דמהא שהאמינה תורה למודה 
במקצת לומר שהוא חייב בחלק מחוב זה, ע"כ גזיה"כ הוא שאדם נאמן על עצמו 

ברתו הוא, משום שכל הלכות הפסולים מה"ת בדיני עדות הוא רק לחוב. וס
וב( הם נאמנים כשבאים להעיד על אחרים, אבל אם הם מעידים על עצמם )לחי

 סברת הקצה"ח(. –)ולא פסלן תורה 

]והאחרונים )הקוב"ש בסוגיין, והאבנ"ז באבהע"ז סי' רמ"ט בשם המהרי"ק( 
דהיינו שנתנה לו תורה רשות לחייב הסבירו בשיטת המהריב"ל דהוי כעין נדר, 

עצמו בתורת נדר. אבל )ע' בקצוה"ח התם שהקשה כמה קושיות על שיטת 
המהריב"ל, וכן יש להקשות עלי' דא"כ בכל איסורין המלקות הם מכח "לא יחל 
דברו" והוי נפקא מינה לגבי התראה, ולכן( צריכים לומר שגם להמהריב"ל 

עצמה שהתובע תובעו  התחייבות זועל האמינו  שהתורההאיסור דנדר הוא 
עלי', ואי"ז דין )נדר( חדש שנתוסף על הנתבע )דאלת"ה הרי יש כל הקושיות 
דלעיל(, אלא נחשב כאילו הוא נתחייב בהתביעה עצמה. ולפ"ז )שהן המהריב"ל 

שהתורה  –והן הקצוה"ח ס"ל דהוי גזיה"כ(, החילוק ביניהם הוא אי הוי נאמנות 
הקצה"ח(, או דאיכא גזיה"כ שיש לו כח לחייב עצמו –)פועל האמינו שכן הי' ב

 –)בתביעה זו עצמה, ואע"פ שאין הב"ד יודע אם באמת הוה עובדא אי לאו 
 מהריב"ל([.

שהרי קרוב הוא  –ולפי הנ"ל יוצא שבעצם אין אדם נאמן על עצמו כלל 
 , האמינולחובת עצמוכשמעיד  –וקרוב פסול לעדות, ורק דבדינים מיוחדים 

 תורה להעיד על עצמו.
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 מקשה על האחרונים ע"פ דברי הקצוה"ח

ס יש לו בעלות "ל דבדין הפשא"ע על מה שכתבו האחרונים הנ"כ צ"ואד. 
ושאלה זו היא לב' הביאורים,  על האיסור, ולכן נאמן הוא להתיר האיסור מעליו.

א דבין אם  נאמר )כהמהריב"ל( דהא דנאמן על חובת עצמו הוא מדין נדר, שהו
ז כתבו שיש לו הבעלות על "יכול לקבל עליו דין זה כאילו הוא מחוייב בו, וע

דבשלמא אי הוה אמרינן שאיסור שנוצר סור זו שנוצר מפיו. קשה לפרש כן אי
סגיא,  –מאדם זה יכול הוא להחזירו לפני שפסקו כן/הוחזק הדבר בב''ד 

ביארנו( דאף לאחר ומסתבר לומר כן שהוא יכול להחזירו. אבל אי נימא )וכמו ש
שאמר כן ונפסק/הוחזק הדבר בב''ד עדיין נחשב כאילו הוא בידו, הרי ע''ז צ''ע 
לומר שלאחר שכבר נפסק/הוחזק הדבר בב''ד יכול להחזירו, שהרי בפשטות 
לאחר שנפסק כן בב''ד ''יצא הדבר מידו'' ואינו נחשב עוד כאיסור שלו? ועוד 

חזירו משום שהוא הוציאו מפיו )שהרי האם אמרינן בכל נדרים שאדם יכול לה
 לא כתב הגמ' כאן שכחו להתיר האיסור הוא מצד "אין פיו ולבו שווין"(?

תורה על העובדא כשהוא לחובת שהאמינתו ובין אם נפרש )כהקצוה"ח( 
דהיינו אף לאחרי שפסקו כן  –)עצמו, ונאמנות זו היא הפועלת פס"ד זה בב"ד 

מו שהקשינו לעיל((, וכח זה יכול הוא להתיר. )אע"פ שחידוש הוא לפרש כן, וכ
בהא ודאי קשה לומר שיש לו כח להתיר מה שהעיד, שהרי הנאמנות שנתנה לו 
תורה על העובדא הוא רק לחובת עצמו )ולא לטובת עצמו(, ומאיזה טעם/דין 
מה"ת יהי' מותר לו לעקור נאמנות זו, )ובפרט שקשה לומר שנאמן הוא לעקור 

על העובדא )שאין זה רק איסור שנתן על עצמו )כהמהריב"ל( עדותו/נאמנותו 
דאזי הוי יותר קל לומר שיש לו הכח להפקיעו, אלא הוא נאמנות( דהכי הוה 

 עובדא, שהרי בכל עדות בפשטות אין הוא ה''בעלים'' על העובדא(?

]ואע"פ שהגרש"ש )שם( כותב להדיא שנאמנת היא לחזור ולהתיר עצמה, 
 [.1ום סבראהרי לא ביאר שם ש

לפני שהוחזק הדבר  –]ואין לומר דסברתם הוא רק אם חוזר תוך כדי דיבור 
בב''ד, שאז ס''ל שהוא נחשב כה''בעלים" על דבריו, אבל לאחר שהוחזק דבריו 

                                                           
ליכא שום , ת והיא אומרת ברי לי מותרת לבעלה"שבתו( ב, כב)וראייתו מהדין דלהלן ( 1

וגם דגבי ברי לא אמרינן '(, לפי תוס)משום דהתם יש ההיתר דאשה דייקא ומינסבא ', ראי
. ק. מ' ועיין בהערת הת, ן"א והר"פ הרשב"י ע"י שביאר כן בשיטת רש"עיין בפנ)א "חזקת א

ש "עיי( א, כה)בכריתות ' פ דברי הגמ"ע פ ההגדרה דאשם תלוי"א ע"י באו"שביאר שיטת רש
כ ליכא שום הוכחה שאשה מותרת לחזור מדיבורה מהא דגבי ברי לי ליכא שום "וא(, בארוכה

 .חזקה
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ס הוא מדין "אין הוא נחשב כבעלים, שהרי דבריהם קאי בשיטת רש''י )שהפשא
ם )מחנה אפרים פי"ח מהל' בעלות, ולא מדין מיגו )תוס'((, וכתבו האחרוני

ס מהני רק תוך כדי ועוד( דפלוגתת הראשונים אי הפשא" איסורי ביאה הט"ו,
דיבור או גם לאח"ז )ראה רמב"ם הל' גירושין פי"ב ה"א ובנו"כ שם, טור אבהע"ז 

דאז יכול לחזור מדיבוריו  –סי' קנ"ב ס"ו(, תלוי אם הפשא"ס הוא מדין מיגו 
רי לאחר כדי דיבור יכול להיות דאגמרוהו טענתי', רק תוכ"ד )וסברא הוא, שה

 –ס )כרש"י( "(, או מדין חדש דהפשא2וא''כ ליכא בירור שהוא אומר האמת
שאז לכאורה אין זה תלוי בכמות הזמן אלא בהפה שממנו נוצר האיסור, ויש לו 

 הכח דהפשא"ס אפי' לאכ"ד.

 תוך כדי דיבור"נ"ל( לא ס"ל לתלות הך פלוגתא ד"ואין לומר שהאחרונים )ה
ידוש זה ל לומר ח"ס כהמחנ"א, דא"כ, חדא הו"בהפלוגתא דסברת הפשא
 ש מביא סברתו בהמשך לדברי המחנ"א.בפירוש, ועוד דבחי' הגרש"

 י( קאי גם לאחר כדי דיבור,וא"כ גם לדידהו הדין דהפשא"ס )עכ"פ לפי רש"
נהימני' על דבריו ד "ל( היאך אמרינן שלאחרי שנפסק כן הדין בבוא"כ צ"ע )כנ"

תחת  –)להתיר עצמו מאיסורו, ונחשב כאילו דבורו האוסר עצמו הם דבריו 
 בעלותו( עדיין[.

 מנסה לתרץ, ומשאיר בצ"ע

ואין לתרץ שכל הנך קושיין דלעיל מבוססים על היסוד דהא דמהימנינן ה. 
לי' על הודאתו הוא ע"ד גדרי והלכות עדות )ולכן הקשינו שכיון שהגיד ונשמע 

שהוא ה"בעלים" ע"ז, וגם כיון שהגיד  –הדבר בב"ד אי"ז נחשב עוד כעדותו 
א"א לו לחזור על דבריו, שהם דינים לגבי עדות(, אבל אם  –אינו חוזר ומגיד 

נאמר שגדרי נאמנות זו הוא שונה מגדרי עדות אזי יש לומר שאפי' לאחרי 
ו, ועפ"ז יתפרשו שנשמע בב"ד נחשב הודאה זו כ"שלו" ויכול הוא לחזור מדיבור

 דבריהם של האחרונים ז"ל.

אבל אין זה נכון, דלא נשמע דבר כזה שיש נאמנות על עצמו אם לא באופנים 
שהודאתו על עצמו נחשב כנדר, וע"ז הקשינו לעיל דא"א  -הנ"ל, אי כמהריב"ל 

לומר שיכול הוא לעקור נדר שכבר חל עליו. ]ואף אם נפרש )כנ"ל מחמת 
"ל( שהוא גזיה"כ שיכול הוא לחייב עצמו בתביעה זו הקושיות על המהריב

                                                           
ע למה לא "צ( ו –ג ' ב סי"ש ח"עיין קוב)אם מפרשים שמיגו הוי כח הטענה ' לכאו( 2

 ?ס הוי מיגו"אפילו אם הפשא, ד"מהני אחכ
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עצמה של התובע )ואי"ז חיוב חדש(, והוי כאילו ניתנה לו הכח לפסוק דין על 
 עצמו, הרי עדיין קשה לומר שלאחר שנפסק הדין כן יוכל הוא להחזירו[.

שיש לו נאמנות לומר שכך הוה עובדא, וע"ז הקשינו לעיל  -אי כקצוה"ח 
נאמנות דעדות, ולא  –נאמנות זו ניתנה ע"ד הנאמנות שיש כבר דהרי בפשטות 

נאמנות חדשה שאינה דומה לגדרי להלכות עדות. ומהיכי תיתי לומר נאמנות 
על עצמו באופן אחר, ומהי הגדרתה  של נאמנות זו, והיכא נזכר זה בתורה. וכ"מ 

 ל.ג"כ בקוב"ש בסוגיין )אות נ"ח( שתלה נאמנות זו רק בב' האופנים הנ"

]ואע"פ שמשמע מהשב שמעתתא )ש"ו פ"ח( דאיכא נאמנות שאינו ע"ד 
גדרי עדים, עיי"ש, שהאריך )בשיטת חכמי פרובינצי' ופלוגתתו עלייהו( 
בהחילוק בין נאמנות האב על בתו לומר שקידשה לנאמנות אשה על עצמה, 
 דנאמנות האב הוי ע"ד הנאמנות דבי תרי ולכן אינו יכול לחזור בו אפי' ע"י

אמתלא, בניגוד לנאמנות האשה שנאמנת לחזור ע"י אמתלא משום דאיכא לה 
נאמנות מיוחדת, וא"כ אפשר בנידו"ד שהוא נאמנות מיוחדת שממנו יכולים 

 לחזור.

אבל לכאו' הא גופא צ"ב דמאיזה טעם יכול הוא לחזור מצד נאמנות 
זור ע"י מיוחדת, דהש"ש רק מוכיח מהא דכתב הגמ' להדיא בסוגיין דיכולה לח

אמתלא דע"כ שאין זה נאמנות כמו עדות, משום דא"כ לא היתה נאמנת משום 
שהוא חוזר ומגיד, אבל אינו מבאר הטעם דענין זה גופא. ובסגנון אחר: מאיזה 
טעם ס"ל להש"ס גופא שהפשא"ס הוא סברא פשוטה, הרי בפשטות אם הימנה 

א ע"ד עדות, ולא רחמנא בשום נאמנות הוה לי' להש"ס לומר שנאמנות זו הו
 נאמנות מיוחדת שממנו הוא יכול לחזור[.

שהוא הבעלים( לאחר  –)ולסכם השאלות: א( למה זה נחשב כאיסור שלו 
שנפסק כן בב"ד? ב( היאך מצינן בשום דוכתא אחרינא שמישהו נאמן להחזיר 

 דבריו )לאכ"ד( מצד בעלות?

כי י הסברא )לפי רש''י( בהדין דהפשא"ס וא''כ הדרא קושיין לדוכתי', מה
 היכי דמהימנת להו המנינהו אהא?

 מסביר שיטת רש"י

ואוי"ל שהסברא למה נאמן על טענתו הראשונה משום שהוא גם האוסרו, ו. 
מעליותא בכח  –)אין זה סיבה שבגללו יש לו תקיפות על טענתו האחרונה 
גריעותא בכח  –) ההיתר(, אלא הוא טעם למה טענתו הראשונה הוא חלש

 האיסור(, וכדלהלן.
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דלעיל הבאנו מקצה"ח )סל"ד סק"ד( דבעצם אין אדם נאמן על עצמו כלל, 
חובת עצמו, נאמן הוא  –משום שאדם קרוב אצל עצמו, ורק במקרים מסויימים 

 על עצמו.

ועפ"ז י"ל דהא דאשמועינן קרא שאדם נאמן על עצמו אע"פ שהוא קרוב, 
אחרינא לא מהימנינן לקרוב בעדות והכא מהימנינן  הוא חידוש, דבכל דוכתי

לקרוב, וא"כ אע"פ דבכה"ג מהימנינן לי' משום דכך איגזר לן קרא, הרי דבר זה 
עצמו חידוש הוא )ובעצם מצד גדרי עדות אינו מסתבר כלל שנהימני'(, וע"ד 
הא דאיתא )ב"ק עב, ב. ובכ"מ( חידוש הוא ואין לך בו אלא חידושו, ולכן כל 

נאמנות דאית לן )שבפשטות כל ישראל בחזקת כשרות הם ואפי' לגבי דיני  שום
עדות )רמב"ם יסוה"ת פי"ז ה"ז, וכ"ה בלח"מ בדברי הרמב"ם בהל' קדוה"ח פ"ב 
ה"ב(, עד דאיכא חשד(, סגי לן כדי לעקור טענתו הראשונה )שעומדת רק ע"י 

"ד, ולחזור חידוש הגזיה"כ(, ולסלק הפס"ד המבוסס על עדות מחודש זה מבי
 להדין דרגילנא בי' שקרוב פסול להעיד.

דהיינו שלכתחילה קס"ד שנאמן הוא להעיד דבריו משום שכ"בעלים 
היכי אמרינן שזה נחשב כשלו לאחרי ( –נחשב", והקשינו א( )על "בעלותו" 

ו)אפי' אם נימא שאיסור זה ( –שפסקו כן הב"ד? ב( )על עצם מושג ה"בעלות" 
( היאך מצינו בשום דוכתא שיכול לחזור מדיבוריו מפיוא נחשב כשלו משום שיצ

 בב"ד משום שהוא ה"בעלים"?

ולפי מה שבארנו מובן, שאי"ז חידוש שהוא יכול לעקור דבריו/נאמנותו 
שהרי מצד דיני עדות אינו מסתבר כלל דנהימני' להאי גברא בדבריו  –הראשונה 

ם קרוב בב"ד, וא"כ הראשונים, ואדרבא החידוש הוא איפכא, שבכלל מאמיני
אפי' לאחר הפס"ד דב"ד הרי זה נחשב כפס"ד המבוסס על פיו של זה )מצד 
החידוש דגזיה"כ(, ולכן אי"ז נחשב )ועכ"פ מסברא( כאילו האיסור "יצא מידו". 
ולכן הוא גם נאמן לעקור נאמנותו, משום שהעדות על עצמו הוא חידוש גדול 

 הכח להתירו. מצד דיני עדות, ולכן מסתבר הוא שיש לו

 מוכיח שכן משמע מדברי רש"י עצמו

ואוי"ל שפירוש זה מדוייק הוא בדברי רש"י )טז, א. ד"ה שהפשא"ס( "זה ז. 
אינו יודע שהיתה של אביו אלא על פיו של זה, ומה שאסר הרי התיר". שרש"י 
מדגיש כאן שמשום שהוא רק על פיו של זה, א"כ )על כרחך צריכים לומר( ומה 

הותר מאליו ע"י דיבורו(, והיינו משום ד)כנ"ל( כל האיסור  –)התיר שאסר הרי 
שנוצר מפיו הוא איסור חלש משום שהוא מפיו, וא"כ יכול הוא להתיר האיסור 

 אע"פ שיש לו נאמנות חלושה.
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דאין כת"י ניכר כיון ולפ"ז יתפרשו דברי רש"י )יח, ב. ד"ה הרי אלו נאמנין( "
הפשא"ס ( –א ש "חלש, לכן אמרינן בהו)וא"כ הוא איסור על פיהם  אלא

כי היכי דמהימנת להו אהא הימנינהו אהא". כלומר שכמו שמאמינים  –ההפ"ש 
להם על דבר זה כן אתה צריך להאמינם על דבר זה משום שהאיסור הוא איסור 
חלש. ]ולא שזהו הסברא בדין הפשא"ס שמשום שהאמינום על זה לכן צריכים 

זהו העובדא שכמו שנהמנינהו הכא כמו"כ נהמנינהו להאמינם על דבר זה, אלא 
התם[. ולפ"ז מדויק גם הלשון ברש"י "כי היכי" ולא כתב "משום", כיון דאין זה 
נתינת טעם אלא הפס"ד בפועל, והטעם הוא כנ"ל חלישות בהתקיפות 
דהנאמנות הראשונה. ולפי"ז הדין דהפשא"ס אינו תקיפות ונאמנות בטענתו 

הוא המקור של האיסור הראשון לכן יש לו נאמנות/בעלות משום ש –האחרונה 
מיוחדת שיכול לטעון דבר אחר, אלא הוא חלישות בטענתו הראשונה, שמשום 

 שהוא מקור האיסור לכן הוי איסור חלש, ואפילו נאמנות חלושה יכול לסלקו.

]וכיון דאתינן להכי אוי"ל שזהו גם סברת האחרונים )הנ"ל(, שזה שיש לו 
ל דבריו אין זה משום שיש לו נאמנות מיוחדת בטענתו האחרונה, אלא בעלות ע

הוא חלישות בטענתו הראשונה, ולכן נחשב כאילו הוא הבעלים עליו. או 
באו"א, שהם יפרשו שנאמנות זו הוא נאמנות מיוחדת שעליו הוא נחשב 
כבעלים, ואע"פ שהקשינו לעיל דמנ"ל להש"ס דנאמנות זו אינה כמו הנאמנות 

פסול קרוב(, ע"כ  –)ת, אוי"ל דמה גופא שהתורה מאמינו על עצמו דעדו
שנאמנות זו אינו ע"ד הנאמנות דעדות, ורק הוי נאמנות מחודשת, ונאמנות זו 

פרט  –)הוא יכול להחזיר. אבל )צ"ע על ביאור זה משום שנאמנות על עצמו 
פרט  –)אחד שאינו ע"ד ההלכות דעדות( אינו מחייב שיכול הוא לחזור מדבריו 

נוסף שונה מההלכות דעדות(, ועדיין יש לשאול )כנ"ל( דמנא לי' להש"ס חידוש 
בדבריהם צ"ע אם זהו ( –זה בפשיטות. ואפילו על ביאור הא' יש לשאול ד 

 כוונתם[.

 מקשה על היסוד מדברי התוס', ומתרץ

ואע"פ שעל היסוד הנ"ל )שכל אדם אין לו שום נאמנות על עצמו, מצד ח. 
בה( יש להקשות מדברי התוס' )ד"ה מנין( שכתבו "ואומר ר''י דבענין פסול קור

זה שאינו סותר דבריו הראשונים ולא בא אלא לפרש דבריו הראשונים מהימן, 
אע''ג דליכא מגו". שמזה משמע שאב נאמן על בתו בכל אופן, ודלא כמ"ש 

 לעיל שבעצם מצד קורבה אסור בכל אופן לקרוב להעיד?

קל שזה גופא הוא החידוש דקרא בזה שנאמן האב לומר אבל יש לתרצו בנ
על בתו קדשתי' לפלוני, דהיינו שהתורה חידש ש)אע"פ שהאב קרוב הוא לגבי 
בתו, אעפ"כ( נאמן הוא על קידושי בתו, וע"ז נאמן הוא אע"ג דליכא מיגו מצד 
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גזיה"כ ד"את בתי נתתי לאיש הזה", ורק דכשסותר א"ע )כהמקרה בתוס'( צריך 
 דמיגו. ]והא דאין האב נאמן מצד "בידו לקדשה" עיין בתו"י בסוגיין[.הכח 

 ממשיך לבאר המשך הגמ' ע"פ האחרונים, ומקשה עלייהו

ר האשה "ואוי"ל עפי"ז המשך דברי הגמ', דהנה בהמשך הגמ' איתא "תט. 
נאמנת. והא שוויה לנפשה  –שאמרה אשת איש אני, וחזרה ואמרה פנויה אני 

אמר רבא בר רב הונא כגון שנתנה אמתלא לדבריה. תניא נמי חתיכה דאיסורא? 
אינה נאמנת, ואם נתנה  –הכי אמרה אשת איש אני, וחזרה ואמרה פנויה אני 

נאמנת. ומעשה נמי באשה אחת גדולה שהיתה גדולה בנוי,  –אמתלא לדבריה 
וקפצו עליה בני אדם לקדשה, ואמרה להם מקודשת אני, לימים עמדה וקידשה 

מה, אמרו לה חכמים מה ראית לעשות כן, אמרה להם, בתחלה שבאו את עצ
עלי אנשים שאינם מהוגנים אמרתי מקודשת אני, עכשיו שבאו עלי אנשים 
מהוגנים עמדתי וקדשתי את עצמי. וזו הלכה העלה רב אחא שר הבירה לפני 

 חכמי' באושא, ואמרו אם נתנה אמתל' לדבריה נאמנת".

ו, דמאיזה טעם לא סגי לן בהדין דלעיל ונתלבטו האחרונים בגמ' ז
דהפשא"ס ההפ"ש וצריכים נאמנות אחרת, דהרי לפי מה שביארו נאמנת אשה 
להתיר עצמה, כיון שהיא המקור לאיסור עצמה, ולכן הרי היא נחשבת כהבעלים 
על האיסור ומשום הכי יכולה להתיר עצמה, וא"כ למה היא צריכה נאמנות 

 מיוחדת דאמתלא?

ץ )וכמו שתירצו כמה( שהחילוק הוא דהכא בהמקרה דאמתלא ]ואין לתר
היא עוקרת דברי' לגמרי, ובהמקרה דהפשא"ס היא רק מפרשת דברי', ולכן הכא 
היא צריכה כח נוספת דאמתלא. משום דמאי שנא אם היא מפרשת או עוקרת 
 דברי', הרי היא ה"בעלים" על דברי', וא"כ היא יכולה אפי' לעקור דברי' לגמרי[.

שהכח דהפשא"ס הוא משום  –ושאלה זו שייכא גם לפי מה שהסברנו 
 –חלישות טענתה הראשונה, משום דאם היא יכולה לפרש דברי' הראשונים 

מצד החידוש בנאמנותה על האיסור, א"כ תוכל ג"כ אפי' לעקור דברי', שהרי 
 דברי' הראשונים קיימי רק מצד חידוש גדול?

"פשיטא דלא מהניא חזרתו ]בלי הנאמנות וביארו )קובץ הערות סי' ע"ח( ד
דאמתלא[, דפסול אינו יכול להכחיש לעד כשר, וא"כ בהודאת בע"ד או חתיכה 
דאיסורא . . לא תוכל לחזור מהודאתה ]הראשונה ולומר דבר אחר, משום דעד 
פסולה היא, שהרי[ דאדם קרוב אצל עצמו, דהא להעיד לזכותה אין לה כח 

לחובתה, ולכן אינה יכולה לעקור דברי' הראשונים בלי נאמנות כלל ]ורק להעיד 
אמתלא[. וכ"ז כשמכחשת הגדתה הראשונה, אבל כשנותנת אמתלא לדברי' 
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הרי אומרת שמעולם לא הודתה, שההודאה הראשונה היתה באונס מפני בנ"א 
שאינן מהוגנין שקפצו עלי'. ואי דאכתי תיקשי שמא האמתלא היא שקר, דהא 

ם נאמנות ]וא"כ איך מהימנינן לה באמתלא, )ובפרט לזכותה אין לה שו
שבפשטות אין בזה שום כח נאמנות וכמו שהקשו כמה מהאחרונים([? י"ל כיון 
שהיא אומרת ברי לי שלא הודיתי מעולם ואין מי שיכחישנה, בזה יש לסמוך 
עלי', כמו )להלן כב, ב( בשנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת, ואומרת ברי 

תצא . . וה"נ בנותנת אמתלא לדברי' כיון שאומרת ברי לי שלא הודיתי  לי, דלא
 מעולם . . מותר לסמוך עלי'".

אבל לכאו' צ"ע על תירוצו משום דרק לגבי חזקה קמייתא אמרינן דאם היא 
טוענת ברי אזי מרע לה לחזקת א"א )ובפרט לפי הפנ"י בדברי רש"י שדין חז"ק 

ן בתר חז"ק, אבל אם היא טוענת ברי ליכא הוא רק בדליכא בירור, אזי אזלינ
בכלל תורת חז"ק(, ולכאו' מהתם ליכא שום ראי' שאם היא טוענת ברי היא 
נאמנת לעקור מה שאמרה, וא"כ )לפי יסודו שאינה נאמנת כלל(, היאך 

 מהימנינן לה ע"י אמתלא?

 מסביר אופן אחר ע"פ היסוד הנ"ל

מהימנינן לה על טענתה האחרונה אבל לפי מה שביארנו )שהטעם למה י. 
הוא משום חלישות בטענתה הראשונה(, י"ל דהכא טענתה האחרונה חלושה 

 יותר מטענתה הראשונה, ולכן בלי אמתלא לא מהימנינן לה, וכדלהלן.

דהנה הרמב"ם פסק )הל' סנהדרין פכ"ד ה"א( "יש לדיין לדון בדיני ממונות 
והדבר חזק בלבו שהוא כן, אף על על פי הדברים שדעתו נוטה להן שהן אמת, 

פי שאין שם ראיה ברורה. ואין צריך לומר אם היה יודע בודאי שהדבר כן הוא 
. שאין הדבר מסור אלא ללבו של דיין לפי מה שיראה  . שהוא דן כפי מה שיודע

לו שהוא דין האמת. אם כן למה הצריכה תורה שני עדים, שבזמן שיבואו לפני 
על פי עדותן, אע''פ שאינו יודע אם באמת העידו או  הדיין שני עדים ידון

 בשקר".

דהיינו שמדברי הרמב"ם יוצא שבב"ד איכא ב' דברים יש הדינים מדברי 
תורה או מד"ס דעלייהו סמכי בב"ד ועלייהו פסקינן, ויש ה"שודא דדייני" 
שהדיין צריך לראות ולהבין על פי דעתו העובדא בב"ד ולפסוק על פי אומדן 

ולפי"ז יש לומר דבסוגיין החיסרון בנאמנות האשה שלכן היא צריכה דעתו. 
שהרי כנ"ל מסתבר הוא  –אמתלא, אי"ז חיסרון בנאמנותה מצד דין תורה 

שתוכל לחזור מדברי' הראשונים מצד דיני עדות. אלא הוא חיסרון מ"סברא", 
 שמצד הסברא קשה להאמין לה בדברי' האחרונים על דברי' הראשונים, דמאיזה
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טעם נהימנה שלכתחילה שיקרה ועכשיו היא אומרת האמת, אדרבה איפכא 
מסתברא, שלכתחילה אמרה האמת ואח"כ אגמרוה טענתה כלומר שהבינה 
שעכשיו היא אסורה ולכן חזרה בה כדי שתהי' מותרת, ולכן מסתבר להדיין שלא 

ן. להאמינה עד שיהי' לה סברא למה שיקרה לכתחילה, ורק אח"כ יאמין לה הדיי
]אבל חשש זו ליכא גבי הדין דהפשא"ס שהרי התם אין היא עוקרת לגמרי דברי' 
הראשונים והיא רק מפרשת כוונתה, ולכן אפשר לומר שלכתחילה לזה נתכוונה. 
אבל כשהיא עוקרת דברי' לגמרי איכא חששא טובא שעכשיו היא משקרת, 

 משום דמאיזה טעם היתה משקרת לכתחילה[.

כח הנאמנות דמכחו מהימנינן לה )וכמו שביארו הרבה  והיינו שאמתלא אינו
מהאחרונים עיין דברי יחזקאל סכ"א אות ה', ועוד כו"כ(, שהרי הנאמנות 
להאמינה )מצד דין תורה( היא חולשת טענתה הראשונה, אלא האמתלא היא 

 סברא למה הדיין יאמינה על דברי' האחרונים העוקרים דברי' הראשונים.

הנאמנות דהפשא"ס, והן הסיפא  –הרישא דסוגיין ולפ"ז מתפרש הם 
 הנאמנות דאמתלא. –דסוגיין 

ולסכם: לפי רש"י הנאמנות דהפשא"ס ההפ"ש הוא מצד חולשת טענתה 
הראשונה ולכן היא יכולה להתיר דברי' ע"י שום נאמנות אחרת, ורק כשנוגדת 

 –אמנות לדברי' הראשונים שאז אינו מסתבר להדיין להאמינה אזי היא צריכה נ
 אמתלא להאמינה על דברי' האחרונים.

 סברת האחרונים בשיטת רש"י

 אחד מהתמימים
 

בכתובות )כב, א( בהמשנה "האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני, 
נאמנת, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ואם יש עדים שהיתה אשת איש, והיא 

מנת, אמרה נשביתי וטהורה אני, נאמנת. שהפה אומרת גרושה אני, אינה נא
שאסר הוא הפה שהתיר, ואם יש עדים שנשבית, והיא אומרת טהורה אני, אינה 

 נאמנת".

והנה עיין בתוס' שמשמע שסובר שהפה שאסר וכו' הוא סברת מה לי 
לשקר, אבל מרש"י משמע ממה שכתב לעיל )יח, ב( בהמשנה )עיין שם(, וכן 
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גירושין פי"ב ה"א( שיש דין נוספת בהפה שאסר יותר  משמע מהרמב"ם )הל'
 מהסברא של מה לי לשקר.

ועיין בהערת הת' א. ד. ר. בענין הסברא לכח זו, והביא מהאחרונים )עיי"ש( 
שנחשב כאילו יש לה בעלות על דברי' ולכן היא יכולה להתיר דיבורה. והקשה 

נן שיש לה בעלות על הנ"ל על דבריהם דלכאו' אם היא נאמנת בב"ד היאך אמרי
 דברי' אחרי שבפשטות "נמסרה" כבר האיסור לב"ד, ועיין שם מה שביאר.

ואוי"ל בדבריהם דהכא אין היא נאמנת על עצמה לומר שבאמת היא א"א, 
וראי' לזה ממ"ש הרמב"ם )הל' איסורי ביאה פ"א הכ"א( "איש ואשה שבאו 

אם הוחזקה בעיר ל'  ממדינת הים הוא אומר זאת אשתי והיא אומרת זה בעלי,
יום שהיא אשתו הורגין עליה אבל בתוך הל' יום אין הורגין עליה משום אשת 

בתור נאמנות גמורה  –איש", דמזה רואים להדיא שאין האשה נאמנת לגמרי 
 לומר שהיא א"א. –

ולפי"ז י"ל הדין דהפשא"ס מקורו הוא מהדין ד"שוויא אנפשה חתיכה 
יכול לאסור א"ע אע"פ שאינו נאמן, דהיינו דאיסורה", שההסברה בזה שאדם 

שמן התורה המעשה לא נעשה ומצד המעשה אינה אסורה, אעפ"כ הרי התורה 
נתנה רשות לאדם לשוויא עצמו בכל גדר שרוצה, היינו לאסור עצמו, והרי 
מסברא זו הוא יכול ג"כ להתיר עצמו, דהיינו שהוא יכול לשים עצמו בגדר זה, 

ה הרי היא נתנה עצמה באיזה גדר, הרי עכשיו היא ולכן כשהיא אסרה עצמ
יכולה להשים עצמה בגדר של היתר, ואין לומר שיש לה הכח רק להחמיר ולא 
להקל, שהרי אין סברא לחלק ביניהם שבשניהם אינו עובר על דברי תורה משום 

 שכנ"ל אין זה נאמנות אמיתית.

 שהתיר"בגדר הנאמנות ד"הפה 

 הת' שמואל יוסף שי' גרינבוים
 תלמיד בישיבה

 ס", ומק' מהי סברת הנאמנות דהפשא'מביא הגמ

האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני, בכתובות )כב, א( במתני' "א. 
שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואם יש עדים שהיתה אשת איש והיא  -נאמנת 

'ר אסי מנין להפה שאסר הוא הפה א'" אומרת גרושה אני, אינה נאמנת". ובגמ'
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"לאיש" אסרה,  –שהתיר מן התורה? שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה לאשה 
בד"ה הוא אסרה והוא שרי לה". ופרש"י  –ל קרא סברא היא? ""הזה" התירה. ל

 נתתי לאיש אסרה: לכל העולם, דלא ידעינן למאן, וכי אמר "הזה" התירה לו".

ר )מהתורה( להדין דמתני' שמי שאסר דבר קושיית הגמרא הוא, מהי המקו
שמזה שנאמן  -יכול להפקיע איסורו ממנה, ובהו"א מתרצינן מפסוק הנ"ל 

לאסור את בתו לכל העולם ואח"כ להתירה לאיש מסוים, מורה שמועיל דין זה 
ד"הפה שאסר הוא הפה שהתיר". ומסיק הגמ' ש"סברא" הוא ואין צריכים 

מיוסד רק על דיבורו כמו"כ הוא יכול להתיר  פסוק, דמשום שכל האיסור הוא
האיסור ע"י דיבורו. דהיינו שלמסקנא הוא נאמנות מיוחדת שביכולתו להפקיע 

 האיסור שבא מצד דיבורו הראשון.

וצ"ב, מהי הסברא לנאמנות זו שיכול להפקיע ולהתיר מה שאסר בדבריו 
 הראשונים, וגם מהו גדר נאמנות זו?

 הזמן לנאמנות זוג' שיטות בהטור בשיעור 

ויש להקדים מה שכתב הטור )אה"ע סקנ"ב סק"ו( "לא היתה בחזקת ב. 
אשת איש, ובאה לפנינו ואומרת אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת. כתב ה"ר 
יונה דוקא בתוך כדי דיבור, אבל לאחר כדי דיבור לא מהימנא אלא אם כן נותנת 

כדי דיבור, ומכל מקום צריך אמתלא לדבריה. והרמ"ה כתב שאין צריך תוך 
כל זמן שתעסוק בו בתוך כדי דיבור  -שתאמר כן קודם שיסתלקו מאותו ענין 

של דיבור האחרון. ונראה לי שאין צריך לא לזה ולא לזה כיון שאינו עוקרת 
דבריה הראשונים אלא מוספת עליהן לומר שנתגרשה וכיון שלא ידענו שהיתה 

 אשת איש אלא על פי' נאמנת".

ינו, שיש ג' שיטות בנוגע לאריכות הזמן דכח נאמנות זו דהפשא"ס. א( הי
שיטת רבינו יונה שזה שיכול לחזור על דבריו ולהתיר א"ע הוא דוקא תכ"ד, 
ולאחר תכ"ד, לא. ב( שיטת הרמ"ה שא"צ להיות דוקא תכ"ד, אבל צריך להיות 

שיטת הטור  קודם שסיימו לעסוק באותו ענין )אף אם הוא לאחר כדי דיבור(. ג(
שאינו צריך להיות תכ"ד כלל, ואף לא בעסוקין באותו ענין, כיון שאינו עוקר 
דבריו הראשונים שאסר ורק מוסיף על דבריו ומפרשם, )שהרי לא אמרה לנו 

א"א, לכן נאמנת לפרש דברי' שהיתה לכתחילה שהיא אסורה גם עתה, ורק 
 עכשיו, שעכשיו גרושה היא(.
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 רים כג' שיטות הנ"לשסוב ראשוניםמביא עוד 

והנה מצינו ג' שיטות אלו בעוד ראשונים. הרמב"ם )הל' גירושין פי"ב, ג. 
האשה שבאה ואמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת, שהפה " ה"א( כתב

ומסתימת לשונו )ועיין שם בהה"מ שהאריך בזה(  שאסר הוא הפה שהתיר".
כ"ד, מורה שהר"מ ס"ל שצ"ל ת –מבלי להזכיר שום דבר אודות זמן ההיתר 

שיטת הטור, שאין הגבלה זמנית להיתר זו, ויכול להתירה אפי'  -כשיטה הג' 
 לאח"ז רב.

והתוס' )לג, א. ד"ה וניתרי בהו בתכ"ד( כתבו כשיטת הרמ"ה "וי"ל דכ"ז 
שעוסקים באותו דבר חשיב הכל תוך כדי דיבור". היינו כשיטת הרמ"ה הנ"ל 

וסר ממש, אבל צ"ל קודם שיסיימו לדבר שא"צ להיות בתכ"ד דדיבורו הא
 באותו ענין.

והנה התוס' על אתר )ד"ה מנין להפה שאסר( כתבו כשיטת רבינו יונה שצ"ל 
משמע דאין האב נאמן להתיר את בתו כשאסרה אלא וז"ל " דוקא בתכ"ד,

. הלכך לא יהא נאמן אחר כך אלא תוך כדי דבור דאיכא מיגו".  . מחמת מיגו
היות שכל ההיתר הוא מחמת מיגו, ומיגו למפרע לא אמרינן משמע מדבריהם ש

)ולשי' התוס' הך כללא הוא גם גבי מיגו דאיבעי שתיק(, לכן נאמן רק תכ"ד, 
המיגו, תיבטל,  –דאחר כך כבר לא יהי' שום מיגו, ואם כל הסיבה לכח היתירו 

 יתבטל ההיתר ג"כ.

א אמרינן הוא ]המורם מהנ"ל הוא שאותם הסוברים דהא דמיגו למפרע ל
תוס', ס"ל שצ"ל דוקא תכ"ד )כשיטת רבינו  –גם לגבי מיגו דאיבעי שתיק 

יונה(, ואותם הסוברים שיכול להתיר גם לאחכ"ד )כהרמב"ם והטור( סוברים 
 בפשטות כהשיטה שמיגו למפרע אמרינן גבי מיגו דאיבעי שתיק[.

 בעלמאוהלא פשא"ס הוא דין מיגו  –מק' מהי החידוש בההו"א ובמסקנא 

והנה לכ' ע"פ כהנ"ל יש להקשות, א( אם כל הדין ונאמנות דהפה שאסר ד. 
הוא הפה שהתיר הוא מחמת דין מיגו, למה רצה הגמ' בההו"א למילף הך דינא 
מקרא, והלא הסברא דמיגו עצמו כבר ידעינן מדין תורה, וכמ"ש התוס' לעיל 

 כו'"?תא מטעם מיגו מדאוריי)יח, א. ד"ה ורבי אליעזר(, "דמשיב אבידה פטור 

ב( גם במסקנת הגמ' צ"ב למה בכלל צריכים כל הדין דהפה שאסר, והלא 
אם כל הנאמנות דהפשא"ס הוא רק מדין מיגו, יאמר הגמ' להדיא שהפה שאסר 

 רק הדין דמיגו שבכמה מקומות? הוא
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ואוי"ל )מפני ב' קושיות אלו(, שכל השיטות בהטור אינם סוברים 
הוא מטעם מיגו, אלא שהוא כח נאמנות מיוחדת שהנאמנות דהפה שאסר 

 לומדים שהפשא"ס הוא מטעם מיגו(.)ודלא כשיטת התוס' ש

 מוכיח משיטת הטור בעוד מקומות

והנה בכדי להוכיח שהטור אינו סובר שהנאמנות דהפה שאסר הוא מטעם ה. 
 ן הפה שאסר בעוד מקומות בפירקין.מגו, יש לעיין בשיטת הטור בדי

אמר רב הונא אמר רב מודה בשטר שכתבו אין צריך א( איתא " א( בגמ' )יט,
שאם הלוה מודה שהוא כתב שטר זה, אז אין המלוה צריך לקיים  –לקיימו" 

השטר בעדיו )ע"פ הכלל הידוע, שהודאת בעל דין כמאה עדים דמי(, ואע"פ 
שהלוה טוען שפרע חוב זה. אבל בהמשך הגמ' איתא "אמר לי' ]ר"נ לר"ה[ כי 

קמן ]מלוה ולוה[ לדינא אמרינן להו זילו קיימו שטרייכו וחותו לדינא", אתו ל
דהיינו שלהלכה מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, ואע"פ שהודה הלוה שכתבו, 

 כיון שעכשיו הוא טוען "פרעתי" הוא נאמן.

והנה יש שקו"ט בהראשונים במקרה ש"מודה בשטר שכתבו כשיש נאמנות 
בשטר שכ"ז שיבא המלוה עם השטר, הלוה צריך  כתובה בו", דהיינו, שכתבו

לפרוע בע"כ, ואינו יכול לטעון פרעתי כו'. ישנם )הבעל התרומות ועוד( 
הלוה, נאמן לומר שפרעו מצד  –שסוברים שאפילו במקרה כזה המודה בשטר 

דין דהפה שאסר הוא הפה שהתיר. אבל יש שחולקים )הבעל העיטור וסיעתו( 
רינן מיגו במקום עדים, ו"נאמנות הכתובה בשטר" וסוברים שמכיון שלא אמ

 חשובה כעדים, לכן אין כאן מיגו ואינו נאמן.

והנה הטור סובר )חו"מ ספ"ב ס"א, וראה גם סמ"ו ס"ב( ש"מלוה שהוציא 
שטר שאינו מקויים ואינו מוצא עדים לקיימו, והלוה מודה שכתבו אלא שטוען 

אפילו אם כתוב נאמנות אינו פרעתי, נאמן, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ו
מועיל לו כלום". היינו, שלשיטת הטור הפה שאסר הוא חזק אפילו נגד "נאמנות 

 הכתובה בשטר" ואין חוששין ל"מיגו במקום עדים".

ב( בגמ' )יט, ב( איתא "בעא מיניה רבא מרב נחמן: ]עדים שאמרו[ תנאי היו 
ינו שקיים לו תנאו, וזה דברינו ]על תנאי מכרה לו שיעשה לו כך וכך, ולא רא

רש"י[ מהו? מודעא ואמנה היינו טעמא ]שאינן  -אומר לא קיים לי ואינו מכר 
נאמנין לשיטת ר"נ[ דקא עקרי ליה לשטרא והאי נמי קא עקר לשטרא, או 
דלמא תנאי מילתא אחריתי היא? ]הא לא עקרתא דשטרא הוא, דמודים הם 

ת אחרת היא, ושטרא ממילא שהשטר אמת אלא שתנאי היה ביניהם, וזו עדו
רש"י[", ובהמשך הגמ', פוסק  -מיעקר לאחר זמן ביום שלא קיים תנאו בזמנו 
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שהם נאמנים. ונחלקו הראשונים האם נאמנים דוקא במקרה שאין כת"י העדים 
יוצאים ממק"א )היינו שכל המקור שזהו כת"י הוא רק עדותם ולכן הם יכולים 

חל גם במקרה שכת"י יוצא ממק"א, דגם התם  "להתיר" שטר זו(, או האם דין זה
 אע"פ שאין האיסור מבוסס על פיהם.הם נאמנים "להתיר" השטר 

והטור פסק שאף כשכתב ידם יוצא ממקום אחר נאמנין בטענת תנאי הי' 
דברינו, והוא מצד הפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואע"פ שבפשטות יש סברא 

דמשום שכל האיסור בא  –מנין לומר שרק במקרה שאין כת"י יוצא ממק"א נא
מצד דבריהן לכן נאמנין להפקיעה, אעפ"כ לומד שהנאמנות דהפה שאסר הוא 
חזק כ"כ שמועיל אף נגד הנאמנות בכשרות השטר מכת"י היוצא ממק"א 
הסותרת לזה שהם אומרים שתנאי היו דברינו. וז"ל הטור )חו"מ סכ"ט ס"ב( 

ן לו". ובב"י )שם( כתב "ומדהביא "ואדוני אבי הרא"ש ז"ל כתב דבתנאי שומעי
דברי הגמ' סתם ולא חילק בין כת"י יוצא ממק"א לאינו יוצא, משמע לרבינו 

 דבכל גוונא מיירי".

ומוכח מכהנ"ל שלשיטת הטור הנאמנות ד"הפה שאסר" אינו רק מיגו 
מהא דמהני נגד עדים ואע"פ ש"מיגו במקום עדים לא אמרינן", ומהא  –בעלמא 

אלא כח חזק  –השטר אע"פ שלא שייך הסברא דאיבעי שתקי  דיכול ל"התיר"
 יותר. וצ"ב מהו נאמנות זו.

 במחלוקת אמוראים גבי מודעה -ב' אופנים ללמוד הכח דהפה שהתיר 

בכדי לבאר הסברא דהפשא"ס, יש להקדים ולהסביר סברת המחלוקת בין ו. 
עדים שאמרו אמנה ר"נ ומר בר רב אשי לעיל בפירקין )יט, ב(, וז"ל הגמ' "אר''נ 

]לא לוה כלום, אלא כתבו ומסרו למלוה שאם יצטרך ללות ילוה, והאמינו שלא 
דברינו אין נאמנין; מודעא ]אם  –רש"י )יט, א([ היו  -יתבענו אא''כ מלוהו 

שטר מכר הוא, ואמרו עדים החתומים בו: המוכר מסר מודעא בפנינו והראנו 
אין נאמנין. מר בר רב אשי אמר אמנה  –רש"י[ היו דברינו  –אונסו והכרנו בו 

אין נאמנין; מודעא היו דברינו נאמנין, מ''ט? האי ניתן ליכתב והאי  –היו דברינו 
לא ניתן ליכתב ]ניתן לעדים לכתוב את השטר כדי להציל האנוס מאונסו, אמנה 
לא ניתן להכתב דעולה הואי, וכי אמרו חתמנו משוי לנפשייהו רשעים, ואין 

רש"י )יט, ב([". וי"ל בדא"פ שסברת מחלוקתם  -לשום עצמו רשע אדם נאמן 
 הוא בגדר הנאמנות דהפה שאסר, ומהי כחה ויכולתה.

חלק ההיתר(  –)דהנה יש ב' אופנים להסביר כח הנאמנות ד"הפה שהתיר" 
 של הפה שאסר:
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א( שבד"כ אין אדם נאמן להעיד ע"ע, אבל כאן נתן לו התורה נאמנות 
, וכן נתן לו נאמנות נוספת להתיר א"ע מאיסור זו. היינו, מיוחדת לאסור א"ע

שאין הכוונה שכח ההיתר הלזו מסתעף ומשתלשל מכח האיסור, אלא 
 להכח לאסור. ובקשר ביחדשהנאמנות הוא בפני עצמו, והתורה נתן לו  כח שני 

א"ע, ומזה שהוא  לאסורשהתורה נתן לו כח  –ב( ובאופן אחר ניתן להסביר 
דברים אלו, נשתלשל שיש לו כח להסיר דבריו ולהתיר האיסור ה"בעל" על 

הפה שהתיר, שמצד זה עצמו שהוא אסרה יש  הוא)וזהו ההדגשה הפה שאסר 
לו כח ונאמנות להתירה(. וכח היתר זו היא רק כמו "תולדה"/תוצאה של 

 האיסור.

כח האיסור, או שכח ההיתר בא ביחד מדהיינו, האם כח ההיתר הוא תוצאה 
 כח האיסור. עם

 ומב' אופנים אלו יוצאים ב' נפ"מ:

א( שאם הם ב' ענינים שונים שניתנו לו ביחד אזי יכולים לפעול ההיתר רק 
תוכ"ד מהאיסור, אבל לאכ"ד יהי' א"א להתיר האיסור, משום שכח היתר זה 
ניתן רק ביחד עם כח האיסור דהיינו כשיש כח האיסור שם, ולא אח"כ שיש רק 

 –יסור התוצאה מכח האיסור. אבל אי אמרינן שכח ההיתר זה משתלשל מהא
משום שיש לו בעלות על האיסור, אזי לא שנא אם ההיתר הוא תוכ"ד או לאכ"ד, 
משום שאם עדיין יש האיסור או תוצאה מהאיסור יכול הוא להחזירו אפילו 

 לאכ"ד. 

ב( דאי אמרינן שהם ב' ענינים שונים שנתנה לו תורה ביחד אזי מסתבר לומר 
לא יהי' איסור של "כיון שהגיד שהכח להתיר הוא חזק כמו הכח לאסור, וא"כ 

שוב אינו חוזר ומגיד" כיון שכח זה יש לו אותם הגדרים דהכח לאסור, דהיינו 
שהם ענין א'. אבל אי אמרינן שהכח להתיר משתלשל מהכח לאסור, א"כ 
מסברא מסתבר לומר שהכח להתיר הוא חלש יותר מהכח לאסור, וא"כ יהי' 

חלש יותר מהכח לאסור, דהיינו שהם ב' איסור של חוזר ומגיד משום שהוא כח 
 מיני כוחות וגדרים של כוחות, וא"כ הוא ענין שני.

 ויש לומר שבזה חולקים ר"נ ומר בר רב אשי:

שלר"נ הסובר ש"מודעה הי' דברינו אין נאמנין", י"ל שסובר כהביאור הב' 
בהפשא"ס, שהפה שהתיר הוא תוצאה מהפה שאסר, ולכן כחו להתיר הוא חלש 

מכחו לאסור, ולכן כשחוזרים ואומרים מודעה הי' דברינו אינן נאמנים,  יותר
משום שאינן יכולים להתיר השטר, משום דהוי חוזר ומגיד. ]ולדידי' צ"ל דהא 
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שבשאר דברים איכא כח דהפשא"ס הוא משום דהתם אי"ז נחשב כעדות וליכא 
קמן כב, ב. איסורא דחוזר ומגיד )עיין בארוכה בהאחרונים בסוגיא דהפשא"ס ל

 ואכמ"ל([.

ולמר בר רב אשי הסובר ש"מודעה הי' דברינו נאמנין", י"ל שסובר כהביאור 
הא' בהפשא"ס, שה"היתר" מלכתחילה ניתנה לו ביחד ובאותה כח דהאיסור, 
ולכן אע"פ שיש כאן איסור חזק יכול הוא להתירו משום שיש לו כח היתירא 

 וא חוזר ומגיד., כלומר ולכן אינו נחשב כאילו ה1חזק ג"כ

 סברת מחלוקת ג' השיטות בהפה שאסר ותירוץ השאלות

וע"פ הנ"ל, שיש ב' אופנים איך להבין ה"פה שהתיר" שמסיר ומתיר ז. 
 הפשא"ס, ניתן להבין סברת מחלוקת הראשונים הנ"ל )אות ב'(.

שיטת הטור הוא שההיתר מסתעף מהאיסור )ע"ד שיטת מר בר רב אשי 
סור )או המסתעף מן האיסור( קיים יהי' לו ג"כ כח היתירא הנ"ל(, ולכן כ"ז שהאי

                                                           
מחלוקתם באו"א, דפליגי ר"נ ומר בר רב אשי בהדין דאין אדם משים ( ויש לפרש סברת 1

עצמו רשע, האם זהו רק כשאומר שעשה דבר שהוא נגד הדין, או שהוא גם אם אומר שעשה 
דבר שאינו מדת החסידות. דהנה הרמב"ן כתב )יט, א( בהדין דאאמע"ר, דפליגי בזה הראשונים 

משווי נפשייהו כרשיעי, וקסבר ר"מ אפי' בכה"ג וז"ל ומדת חסידות היא, ואי לא עבדי הכי 
אין אדם משים עצמו אינו חסיד. ובהמשך דבריו "ואיכא דאמרי דר"ח אמר קסבר ר"מ מדינא 
נמי יהרגו ואל יחתמו שקר עכ"ל. דהיינו שלשיטה א', אאמע"ר הוא גם בדבר שהוא מדת 

היינו שאם אומרים העדים חסידות )או בלשו' הרמב"ן לעיל )יח, ב( שעשה דבר שלא כהוגן(, 
שעברנו על מדת חסידות, אין נאמנין, מדין אאמע"ר. ולשיטה הב', רק במקרה שהעדים 

 אומרים שעשו שלא כדין, אינן נאמנין. אבל אם אומרים שעברו על מדת חסידות, נאמנין.

ועפ"ז אוי"ל, שבאמנה הי' דברינו לכו"ע אינם נאמנין מדין אאמע"ר, כיון שבזה שחתמו 
שטר אמנה עברו על דינא ולא רק על מדת חסידות, מכיון ששטר אמנה הוא עוולה, וכמו  על

שכתב הגמ' לעיל "ואמר רב ששת בריה דרב אידי ש''מ מדרב כהנא עדים שאמרו אמנה היו 
דברינו אין נאמנין מאי טעמא כיון דעולה הוא אעולה לא חתמי", ולכן אינם נאמנים לומר 

במודעה הי' דברינו, שהוא דבר שאינו עובר על דינא, אלא דמ"מ  שחתמו על שטר אמנה. אבל
עשה דבר שלא כהוגן והיפך מדת חסידות, )וכמו שמבואר בהריטב"א, וז"ל "אלא דמ"מ לא 

 הי' להם לעשות כן, ושלא כדין עשו כן(", התם פליגי ר"נ ומר בר רב אשי.

' בהרמב"ן שאפילו במקרה ועפ"ז המח' בין ר"נ ומר בר רב אשי הוא דר"נ ס"ל כאופן הא
שאומרים שרק עשו דבר שלא כהוגן והיפך מדת החסידות, מ"מ אאמע"ר, ואינן נאמנין. ומר 
בר רב אשי ס"ל כאופן הב' בהרמב"ן שרק כשאומרים שעברו על דין, התם אמרינן דאאמע"ר, 

ק דבר ואינן נאמנין. אבל אם אומרים שעברו על מדת חסידות, נאמנין. ולכן במודעה שהוא ר
 שלא כהוגן, אבל מדינא מותר לעשות כן, נאמנין לומר מודעה הי' דברינו.
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שמועיל בכל עת ובכל שעה )כל זמן שיהי' האיסור(, וא"צ להיות תכ"ד כלל ואף 
 לא באותה שיחה והזדמנות, שהרי אי"ז קשור לגוף האיסור עצמו.

אבל לשיטת רבינו יונה כח ההיתר ד"הפה שהתיר" ניתנה לו ביחד עם הכח 
יטת ר"נ הנ"ל(, ולכן רק כשיש שם הכח לאסור יהי' הכח להתיר, לאסור )ע"ד ש

אבל לא אח"כ, משום שכנ"ל אין שם עכשיו האיסור כדי שיהי' לו הכח להתיר, 
 וגם משום דהוי חוזר ומגיד, ולכן ס"ל לר"י שההיתר צ"ל תוכ"ד דוקא.

ועפ"ז מתורצת כל השאלות הנ"ל )אות א' ואות ד'(, שנאמנות זו היא 
שנתנה לו תורה להפקיע איסור שנתן על עצמו, ולכל השיטות זה נאמנות 

, אלא מצד כח אינו מצד מיגו כללשמאמינים הפה שאסר הוא הפה שהתיר 
נאמנות מיוחד שנותנים לו להפקיע האיסור. והחילוק הוא מצד מה נותנים לו 

כוחו לאסור א"ע, או נאמנות שבי"ד נותנים מהנאמנות, האם הוא נאמנות  שבא 
עם כח האיסור. שפי' דשני צדדים אלו בסוגיין הוא האם היא יכולה להתיר  יחדב

האיסור אפי' לאכ"ד מכיון שההיתר מסתעף מהאיסור, ולכן כ"ז שהאיסור 
)/הסתעפות( קיים כח ההיתר ג"כ קיים. או היא יכולה להתיר האיסור רק 

 תוכ"ד, משום שכח ההיתר ניתן לה דוקא עם כח האיסור.

' מובן גם שיטה הג', שיטת הרמ"ה, שבעצם סובר הרמ"ה כשיטת ]ועפ"ז יהי
הטור )וכמר בר רב אשי(, שהנאמנות דהפה שהתיר בא ביחד עם הנאמנות 
דהפשא"ס, אבל עכ"ז צ"ל קשור עם הזמן דהפה שאסר, ולכן סובר שצריך 

 לאומרו קודם שיסתלקו מהשיחה ויסיימו לדבר. ועצ"ע[.

 ' אופנים במיגו, וסברת ההו"א בהגמ' עפ"זב

 א' מהתמימים
 תלמיד בישיבה

בכתובות )כב, א( במתני' "האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני, 
נאמנת, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואם יש עדים שהיתה אשת איש, והיא 
אומרת גרושה אני, אינה נאמנת. אמרה נשביתי וטהורה אני, נאמנת, שהפה 
שאסר הוא הפה שהתיר. ואם יש עדים שנשבית, והיא אומרת טהורה אני, אינה 
נאמנת. ואם משנשאת באו עדים, הרי זו לא תצא". ובגמ' "א"ר אסי מנין להפה 
שאסר הוא הפה שהתיר מן התורה, שנאמר "את בתי נתתי לאיש הזה לאשה", 
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 –תירה לו אסרה ]לכל העולם, דלא ידעינן למאן, וכי אמר "הזה" ה –לאיש 
 התירה. ל"ל קרא, סברא היא, הוא אסרה והוא שרי לה? וכו'". –רש"י[, הזה 

ולכאו' יש לשאול שמעיקרא מה קסבר ולבסוף מה קסבר, שמה הוא הסברא 
של ההו"א של הגמ' שצריכים "קרא" בשביל הנאמנות של "הפ"ש ההפ"ש", 

 ומהו הסברא שבהמס' סגי לן בסברא, ואינם צריכים פסוק?

י"ל בדא"פ, בהקדם: דהנה הסברא להנאמנות דהפ"ש ההפ"ש הוא מדין ואו
דאי בעי שתקי",  –"מיגו", דהיינו שמה שמאמינים אותה הוא מסברת "מיגו 

שכיון שהיתה יכולה לשתוק ולא הייתה נאסרת, לכן מאמינים אותה  –דהיינו 
 גם עכשיו להתיר איסורה שהיא נתנה על עצמה.

ו( כמה אופנים -א באחרונים )קוב"ש ח"ב סי' גוהנה, בהכח של מיגו, מוב
 איך לפרשו, ובכללות הם שני אופנים, א( שהוא בירור ב( שהוא כח הטענה.

דהיינו שכיון שאם רצתה לשקר ולהתיר א"ע  –"בירור"  –הפי' באופן הא' 
 –שהרי לא היתה בחזקת אשת איש  –לינשא באיסור לא היתה צריכה לדבר 

שא ולא לבוא לב"ד, לכן אמרינן שבודאי היא אומרת והיתה יכולה ללכת לינ
האמת ומאמינים אותה גם על מה שאמרה "גרושה אני". וא"כ יוצא שהמיגו 

שמסברא זו מתברר להב"ד שהיא אומרת האמת, כיון שמה  –הזה הוא בירור 
 נתוסף לה עי"ז שתשקר, אם היתה יכולה לשתוק ותהי' מותר לכל העולם בזה.

דהיינו שכיון שהיא היתה יכולה לשתוק  –"כח הטענה"  –הפי' באופן הב' 
דהיינו הכח שהי'  –ולהיות מותר לכל העולם, לכן נותנים לה הכח של שתיקה 

לה אם היתה שותקת, ומה שהיתה יכולה לפעול בשתיקה היא יכולה לפעול 
 במה שאמרה "גרושה אני".

סף למשל: במקרה שמלוה בא לב"ד ותובע מהלוה לשלם לו סכום כ
שהלוהו, והמלוה מוציא שטר ומראה לו שכתוב בשטר שהוא לוה ממנו, והלוה 
טוען שפרע. הנה הטענה של פרוע נחשב כטענה גרוע מאוד, שהרי יש 

חיסרון בטענתו שבשבילו אין הב"ד רוצים להאמינו(,  –)"ריעותא" נגד טענה זו 
די שהרי אם הלוה שילם החוב למלוה למה לא לקח השטר מיד המלוה, כ

להבהיר שלא יגבה בו המלוה עוד פעם, ועכצ"ל שמזה שהוא ביד המלוה הרי 
הוא ראי' שעדיין לו פרע הלוה שטר זו. ולכן יש זכות להמלוה שיכול לטעון 
"שטרך בידי מה בעי", ועי"ז מרע לי' לטענת הלוה שטוען "פרעתי", ויצטרך 

ואם השטר  – לשלם. ולכן רק ע"י "מיגו" שהי' יכול לטעון שהשטר מזוייף
יכול  –מזוייף אין ריעותא של "שטרך בידי מה בעי" שהרי המלוה בעצמו זייפו 

 לטעון פרוע, ב"כח הטענה" של מזוייף.
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דהיינו שמכיון  –ומקרה זו יש לבארו בב' אופנים )כנ"ל( א( שהוא בירור 
שאם הי' רוצה לשקר ולפטור עצמו הי' יכול לומר מזוייף, ואעפ"כ אמר שטר 

הוא אלא שפרעתי, עי"ז נתברר לנו שהוא אמר האמת, ובאמת פרע. ב( כשר 
דהיינו שיש לו בטענת פרעתי הכח שהי' לו אילו הי' אומר  –שהוא כח הטענה 

מזוייף הוא. ובקצת יותר הסברה )כתבי ר' אייזיק שוויי עמ"ס ב"ב סי"ח, שמביא 
חזקת חיוב כל חיוב/תביעה בב"ד מהתובע, יוצר  –מהדברות משה עמ"ס ב"ב( 

זה תלוי, אם החזקת חיוב  –על הנתבע, ואם הנתבע יודה אזי ישלם, ואם יכפור 
הוא חזק לא יוכל לסלקו הלוה מעליו ע"י כפירתו, אבל אם החזקת חיוב הוא 

 חלש אז יוכל לסלקו מעליו בכל אופן שהוא.

מכיון שהי' יכול לטעון מזוייף, לכן השטר בעצמו אינו ראי' כ"כ  –ובנדו"ד 
ל ההלואה, שהרי השטר יכול להיות מזוייף, וא"כ אין כאן חזקת חיוב כ"כ חזק ע

נגד הלוה, שהרי השטר אינו ראי' חזק על ההלואה, שהרי יכול לטעון מזוייף, 
והי' נפטר עי"ז. ולכן אף שבפועל טען פרעתי )ולטענה זה אין בכוחו לנגד 

ון שהי' יכול לטעון הריעותא של טענת המלוה ש"שטרך בידי מה בעי"(, מ"מ כי
מזוייף, לכן החזקת חיוב שנוצר ע"י טענת המלוה אינו כ"כ חזק, ולכן אין הלוה 

דפרעתי  –צריך לנגד תביעת המלוה בטענה חזק, ודי בכך שיש לו טענה חלש 
)אע"פ שיש ריעותא נגד הטענה(, כיון שהחזקת חיוב שכנגדו מהמלוה אינו חזק 

ף(, ולכן נאמן הלוה בטענת פרעתי, כמו שהי' ורק חלש )שהרי יכול לטעון מזויי
 נאמן אילו הי' תובע מזוייף הוא.

והנפק"מ בין ב' אופנים אלו הוא בסוגיתינו, במה שאמרה האשה "אשת איש 
הייתי וגרושה אני", אם תהי' נאמנת להתיר את עצמה או לא. שהרי הדין הוא 

בעל דין כמאה שנאמן אדם לאסור עצמו ולא להתיר, וביותר מובא שהודאת 
עדים דמי, דהיינו שבמה שאמרה האשה "אשת איש הייתי", הרי זה נחשב 
כאילו עדים אמרו, שהיא א"א. וא"כ משום ש"מיגו במקום עדים לא אמרינן" 
כיון שעדים ע"פ תורה הוא הראי' הכי גדול, ולכן אין בכח המיגו לנגד לעדים, 

הוא בירור יותר גדול, ולכן שהרי מיגו הוא רק סברא ואין בכוחו לנגד עדים ש
במה שאמרה האשה אח"כ "גרושה אני" יש סברא לומר שאינה נאמנת אפי' 

 דיבורה על עצמה(. –)במיגו כיון שהוא מיגו במקום עדים 

ובאמת זה תלוי איך מסבירים הסברא של מיגו. שאם נאמר ש"מיגו" הוא 
שאמרה  שכיון שהיתה יכולה לשתוק לכן מאמינים אותה במה –"בירור" 

"גרושה אני", הרי מיגו זה לא הי' יכול להיות הטעם למה היא נאמנת, שהרי 
שנחשב  –אע"פ שיש מיגו, מ"מ אין בכח מיגו זה לנגד מה שאמרה "א"א אני" 

כעדים. אבל אם הפשט ב"מיגו" הוא "כח הטענה" דהיינו שנותנים לה הכח 
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נאמנת לומר שהיתה לה אילו היתה שותקת, א"כ בסוגיתינו היתה האשה 
שנתגרשה, שהרי אע"פ שאמרה "א"א הייתי" ונחשב כאילו עדים אמרו שהיא 
א"א, מ"מ הרי הכח של שתיקה הוא כאילו לא אמרה "א"א אני" ואין כאן עדים 
מלכתחילה )שהרי אם היתה שותקת, הרי אינו נחשב כאילו יש עדים, שהרי לא 

ן שאח"כ אמרה "גרושה אמרה כלום(, ולכן אף שאמרה "א"א הייתי", מ"מ כיו
אני" ויש לה "מיגו" שהיתה יכולה לשתוק, לכן נותנים לה כח זה. וכח זה עוקר 

נחשב כ"מיגו נגד עדים" שהרי הכח  אינוהעדים מלכתחילה כאילו לא היו, וא"כ 
של שתיקה דהכא הוא שאין כאן עדים, ולכן נאמנת האשה לומר בזה המקרה 

 "א"א הייתי, וגרושה אני".

ולי יש לפרש, שהיסוד בקושית הגמ' הוא שכחו של מיגו הוא בירור, וא"כ א
ולכן בזה המקרה לא תהי' נאמן במיגו מצ"ע, שהרי הוא נגד עדים, ואין מיגו 
במקום עדים. ולכן שואל הגמ' "מנין להפ"ש ההפ"ש מן התורה" שהמיגו מצ"ע 

רה על עצמה(, דיבו –)אינו חזק כ"כ, ולכן צריך פסוק לחדש לנו דמהני נגד עדים 
וזה מחדש לנו הפסוק שאף שהוא נגד עדים מ"מ אם הוא "הפ"ש ההפ"ש" נאמן 
בכך, והוא כאילו גזה"כ. וע"ז עונה הגמ' ש"ל"ל קרא, סברא היא", שזהו עם 
היסוד שמיגו הוא כח הטענה, ולכן נאמן במקרה זה אף שהוא נגד העדים 

נות, והוא סברא ש"הוא כמשנ"ת לעיל, ואין צריכים פסוק לתת עוד כח להנאמ
אסרה והוא שרי לה", שכיון שהוא אסרה ולא הי' צריך לאסרה, שהרי הי' יכול 

 לשתוק, לכן נאמן להתירה.

 ועפ"ז מובן מה הוא סברת ההו"א והמסקנא של הגמ'.

 החילוק בין הקס"ד והמס' דהגמ' בענין הפשא"ס

 הת' מנחם מענדל שי' הולצברג
 והת' נתנאל חיים שי' סבג
 תלמידים בישיבה

בכתובות )כב, א( במתני' "האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני 
נאמנת, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיתה אשת איש והיא 

"א''ר אסי מנין להפה שאסר הוא  )שם(אומרת גרושה אני אינה נאמנת". ובגמ' 
 –שנאמר "את בתי נתתי לאיש הזה לאשה" לאיש  –הפה שהתיר מן התורה 

". היא הוא אסרה והוא שרי לה? וכו' התירה. ל''ל קרא סברא –אסרה, הזה 
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דמעיקרא מאי קסבר, ולבסוף מאי קסבר.  –ודברי הגמ' טעונים הסבר 
מה"ת". שמזה משמע שאין זה דמעיקרא שואל הגמ' "מנין להפשא"ס ההפ"ש 

דין מסברא אלא גזיה"כ, והגמ' שואל דמהו מקור דין זה מה"ת. ובהמשך שואל 
הגמ' "ל"ל קרא סברא הוא" דמשמע שבעצם סברא פשוטה הוא ואינם צריכים 

 קרא ע"ז, ובמילא קרא מיותר הוא, וא"כ צ"ב מהי סברת המס'?

פשא"ס ההפ"ש", וכתב "ה –וגם יש לדייק למה שינה הגמ' הלשון מהמשנה 
שכתב  –בתור הסברה "הוא אסרה והוא שרי לה", דמשמע מריהטא דהגמ' 

 הואשדוקא בזה ש" –סברה היא ומיד אחרי זה כתב "הוא אסרה והוא שרי לה" 
שהתיר, וצ"ב מהי הפה שאסר הוא  הפהשרי לה" יש סברה יותר מ והואאסרה 

 המעליותא בסברא השני' על הראשונה?

, ובהקדם: יש ב' אופנים להסביר הנאמנות דהאשה לומר אשת ויש לבאר זה
 איש הייתי, וכבר איפלגו בה כמה גדולים, וכדלהלן.

דהנה בש"ש )ש"ו פ"ח( חוקר בנוגע להא ד)במקרים מסויימים( האמינה 
תורה לעד אחד, האם יש להנאמנות שלו הגדרים וההלכות דב' עדים או לא. 

קדשתי את בתי, ואח"כ  –וד בתו קטנה בע –ומייתי התם עובדא מאב שאמר 
אמר שלא קידשה ונתן אמתלא לדבריו והלך הבת ונתקדשה לאחר. האם נאמן 
האב באמתלא כמו שהבת נאמנת באמתלא )כבסוגיין(, או רק אשה נאמנת לומר 
לא נתקדשתי באמתלא, משום דלא הימנה רחמנא לומר שנתקדשה ורק הימנה 

דהיינו שאינה נאמנת לומר שבאמת  –ה רחמנא לשויא נפשא חתיכה דאיסור
נתקדשה ורק שהתורה נתן לה כח לאסור את עצמה כאילו היתה מקודשת, אבל 
האב שהאמינתו תורה על בתו לומר קידשתי' לאחר )וכדאיתא בסוגיין דילפינן 
דין זה מקרא ד"את בתי נתתי לאיש הזה"( יש לו הדין/גדרים דעדות ולכן א"א 

 וכמו כל עדים שא"א להם לחזור ולהגיד.לו לחזור ע"י אמתלא, 

וכתב שם שחכמי פרובינציא ס"ל שכשהתורה נותן נאמנות לע"א אזי 
אמרינן שיש לו הגדרים וההלכות כמו כל בי תרי, וא"א להם לחזור ע"י אמתלא 
כנ"ל. ולדידי' ס"ל שזה שהאמינה תורה )במקרים מסויימים( לע"א הוא נאמנות 

הלכות דעדים, ולכן יכול לחזור ולומר דבר אחר אם מיוחדת שאין לו הגדרים וה
 יש לו אמתלא )או שום נאמנות אחר כהפשא"ס ההפ"ש וכו'(.

ואוי"ל שבזה תלוי ההו"א והמסקנה דהגמ'. דמעיקרא ס"ל להגמ' 
שהנאמנות דהאשה שיכולה לומר על עצמה אשת איש הייתי, נאמנותה הוא 

בפשטות  –ות, ולכן ס"ל להגמ' ע"ד הנאמנות דעדות ויש לדיבורה הגדרים דעד
 –בעצם  –שכמו שא"א לעד לחזור ולהגיד עדות אחרי שכבר העיד, כמו"כ  –
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אין אשה נאמנת לומר אח"כ שנתגרשה, וזה שכתוב במתני' שנאמנת לחזור 
ולומר שנתגרשה ע"כ הוא גזיה"כ. וע"ז שואל הגמ' "מנין להפשא"ס ההפ"ש 

 ".מה"ת

 –ין זה הוא )לא דין מיוחד לגבי אשה אבל לאחרי שהשיב הגמ' שמקור ד
אי הוה רק דין מיוחד  –שהיא נאמנת על עצמה להתיר עצמה מאיסורה )דאז 

הו"א שיש לדיבורה הגדרים דעדות( אלא הוא( ממקרה דאב לגבי בתו שנאמן 
ולהתירו, ס"ל להגמ'  –הזה את בתי נתתי לאיש  –לאחרי שאסרה  –לומר 

דב' עדים ויש לו גדרים שונים מעדים.  שנאמנות זו הוא חלוק מהנאמנות
]וסברא פשוטה הוא, דאם רק לגבי נאמנות האשה על עצמה הוה חזינן שהיא 
נאמנת, הו"א שאע"פ שבכלל התורה מקפדת שיהיו ב' עדים כדי שיוכלו לפסוק 

האמינה תורה האשה על  –בתור יוצא מן הכלל  –על פיהם, אבל הכא גבי אשה 
עדים. אבל השתא דחזינן דאיכא עוד מקרה שהתורה עצמה ע"ד הנאמנות דב' 

עם דינים שונים  –האמינה ע"א, מסתבר לומר שהתורה חידש נאמנות מיוחדת 
במקרים אלו, ואינו ע"ד הנאמנות דב' עדים, משום דלמה "יפקיר" תורה  –

וא"כ סברא הוא )אי  .נאמנות מיוחדת זו דב' עדים לכל נאמנות אחרת שיש[
רש"י( שתוכל לחזור ולהתיר  –', אי משום הפשא"ס עצמו תוס –משום מיגו 

דברי' ולומר שנתגרשה, שהרי ליכא שום איסור לחזור ולהגיד, לכן אמר הגמ' 
 דלמה לי קרא להתירה לחזור על דברי', סברא הוא.

וביאור זה )שהחילוק בין ההו"א והמסקנה הוא אם יש לנאמנותה על עצמה 
מדוייק הוא בלשון הגמ' ששינה בין ההו"א גדר עדות או היא סתם נאמנות(, 

 הפהשאסר הוא  הפהוהמסקנה )וכמו שכתבנו לעיל(, שבההו"א כתב הגמ' "
שרי לה". דבההו"א ס"ל  והואאסרה  הואשהתיר", ובהמסקנה כתב הגמ' "

שאסר, משום דגבי  הפהלהגמ' שיש לנאמנותה גדרי עדות, ולכן כתב הגמ' 
, והמילים 1תם ורק אזלינן בתר דיבורם בב"דעדים לא איכפת לן מה היתה כוונ

שהוציאו מפיהם הם הם ה"סמכות" להפס"ד דב"ד )וכדחזינן מכמה דינים לגבי 
עדים דאזלינן דוקא בתר מה שהוציאו מפיהם, וכמו למשל הדין דאינו חוזר 
ומגיד, ועוד(, ולכן כתב הגמ' מהו המקור מה"ת שאמירה זו שיש לה נאמנות 

 שלא מצינו בשום מקום אחר. –זירו ע"י אמירה שני' כעדות יכולין להח

                                                           
יומתק ( ולאו דוקא הכוונה בדיבוריו, שכל מציאות הפה הוא הדברים שמוציא)וענין זה 1) 

שכמו . המלכות' אודות ספי( מ"ובכ, ט"ה רנ"ט של ר"ה יו"ראה ד)ח "פ המבואר בדא"ע
' ענין הפה והדיבור היא רק לגלות השומעים מה שהי ז"שמלכות לית לה מגרמה כלום עד

פתח "ז שכתוב ב"מהטעמים ע' שזהו א)ע "ז ולא שיש לו תכונות פרטית מצ"נעלם לפני
 (.ל"ואכמ, שמלכות נקרא פה" אליהו
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אבל בהמסקנה דס"ל להגמ' שהנאמנות שלה הוא שונה מהגדרים דעדות 
דהיינו שאין נאמנות זו כמו עדות,  –)( אסרה" האי גברא –) הואאומר הגמ' ש"

שרי לה" והוא ואזלינן בתר )או עכ"פ מחשיבים( הגברא(, ולכן סברא הוא ש"
התירה )אי מטעם מיגו כתוס', אי מטעם הפשא"ס ההפ"ש שהגברא יוכל ל

כרש"י(. ולכן )משום דנשתנה סברת הגמ' בהגדרת נאמנותה בין ההו"א 
 והמסקנה( נשתנה גם לשון הגמ' בין ההו"א להמסקנה.

 החזקת איסור מתיר שא"סהפ

 קינדצירשי' מרדכי שכנא הת' 
 תלמיד בישיבה

 ,האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני" .(א ,כ"ב) במכילתיןאיתא 
ק"ל למאי צריך ""א וז"ל קוהק' הגרע ".ריהפה שאסר הוא הפה שהתש ,נאמנת

ואנן  ,הא בדיבורא אשת איש הייתי לא מהימנא לב"ד בדרך נאמנות ועדות ,לזה
 וכיון דהיא ,אלא מדין שוויה אנפשה חתיכה דאיסורא ,אמרינן שאינו אמת

 "?מסיימת וגרושה אני ]נמצא ד[מעולם לא אסרה וכו'

ותימה דאם  :מנין"בהקדים קושיא על תוס' ד"ה  ,בד"אבזה לומר  אולי ישו
בא אחד ואמר קידשתי את בתי ולאחר שעה או למחר אמר לפלוני קדשתיה לא 
יהי' נאמן כיון דהשתא ליכא מיגו, ואומר ר"י דבענין זה שאינו סותר דבריו 

", ונים מהימן אע"ג דליכא מיגוולא בא אלא לפרש דבריו הראש הראשונים
משא"כ בהפסוק יש סתירה כיון שאמר "את בתי נתתי לאיש" וחותנו עומד שם 

חותנו, ולאחר מכן אמר שאין זו שנראה  –ולא אמר "הזה" מיד אלא הפסיק 
 הזה, ולכן בעינן ילפותא מקרא.

הוא נאמן, ואפי' אם הוא כן ולכאו' צ"ב א( מנין לתוס' שבמקרה כזה הרי 
נאמן י"ל הא גופא מהו נאמנותו? ב( מה הועיל תוס' בתירוצו, לכאו' מאי שנא 

 אם סותר דבריו הראשונים או לא, עדיין סותר החזקת איסור שפעל?

וא"ת א"כ  :אמרה"רשב"א ד"ה ה מה שכתבוהנה להבין הנ"ל צריך להקדים 
תיפוק ליה דלא תהא  ,שום מיגואשת איש הייתי וגרושה אני וכו' למה לי מ

אלא חזרה הא יכולים הם לחזור בהם תוך כדי דיבורן דמיגו נמי כתוך כדי דיבור 
הוא? י"ל דשאני התם דעומדין בדיבורן הן אלא שהם מתירין עצמן מצד אחר 
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ולכאו' עכ"ל.  ".וכיון שכן אי לאו הפה שאסר הוא הפה שהתיר לא מהני כך נראה
, איסור החזקת, אבל סוכ"ס הוא סותר דיבוריוינו סותר הא גופא צ"ב, אמת שא

ומ"ש אם סותר דיבוריו או החזקה? וגם צ"ב מהו כוונת הרשב"א בהתיבות 
 "דעומדין בדיבורן הן"?

. ב( מה שאמרדהיינו מה  –והנה י"ל שבכל טענה יש ב' ענינים א( טענתו 
ר לינשא לשום מטענתו, כיון שאמרה א"א אני עכשיו יצא לה חזקת איסו שיוצא

, שאמרהאדם בעולם )חוץ מבעלה(, ובענין הב' כשבאה להתיר ה"ה עומדת במה 
זה שאמרה  –אבל התוכן נשתנית, שעכשיו אין כאן החזקת איסור, ובנדו"ד 

שא"א הייתי לא סתרה, אבל עכשיו שאמרה "וגרושה אני" אין עוד התוכן של 
 תוכןלענין הב' לעקור איסור אלא תוכן של היתר. והנה הפשא"ס רק מועיל 

 הטענה אבל לא לעקור הדיבורים עצמם.

כיון  ,בלי אמתלא והראי' שאם אמרה א"א אני ופנוי' אני אינה נאמנת
 שהפשא"ס רק מועיל לעקור תוכן הטענה ולא לעקור הדיבורים עצמם.

שעדיין עומד בדיבוריו רק כוונת הרשב"א בתירוצו, שזהו יש לומר  נההו
עדיין עומד בדיבוריו, רק  –היינו שדיבורו עצמו לא סתר שמתיר מצד אחר, ד

 שמתיר מצד אחר, דהיינו שמתיר החזקת איסור לחזקת היתר.

ועפ"ז י"ל בתוס' שדוקא באשה כיון שאין לה נאמנות לגבי דיבורי עצמה 
א"כ הגם שנשארה בדיבורי' הראשונה היא צריכה הפשא"ס בכדי להתיר, 

תו, א"כ כל זמן שנשאר בדיבוריו יכול הוא משא"כ אב כיון שנאמן לאסור ב
 –להתיר החזקה, וא"כ צ"ע בנוגע להלימוד מהפסוק למה צריך להפשא"ס 

 כקושיית התוס'.

וגם יש לתרץ קושיית הגרעק"א, כיון שמדיבורי' יש איסור, א"כ אפי' אם 
מתירה עדיין דיבורה האוסרה קיים, והגם שהתירה עצמה מ"מ זה שאמרה א"א 

 יסור ולא נסתלקה האיסור ע"י זה שאמרה גרושה אני.אני הוה א
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 בענין הצריכותא של מיגו אם הוא תכ"ד

 חיים שי' סימפסאהן הת' 
 והת' מנחם מענדל שי' קמיקר
 שלוחים בישיבה

 הת' צבי הירש שי' מאראזאוו
 תלמיד בישיבה

 מביא הגמ' ושיטת תוס' ומקשה עליו

בכתובות )כב, א( במתני' "האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני, א. 
נאמנת, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואם יש עדים שהיתה אשת איש, והיא 
אומרת גרושה אני, אינה נאמנת. אמרה נשביתי וטהורה אני, נאמנת, שהפה 
 שאסר הוא הפה שהתיר. ואם יש עדים שנשבית, והיא אומרת טהורה אני, אינה

נאמנת. ואם משנשאת באו עדים, הרי זו לא תצא". ובגמ' "א"ר אסי מנין להפה 
שאסר הוא הפה שהתיר מן התורה שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה לאשה, 

 – לו"לאיש" אסרה ]לכל העולם, דלא ידעינן למאן, וכי אמר "הזה" התירה 
? אלא כי רש"י[, "הזה" התירה. ל"ל קרא, סברא היא, הוא אסרה והוא שרי לה

 .." . איצטריך קרא לכדרב הונא אמר רב

מנין להפה שאסר הוא הפה שהתיר מן התורה שנאמר את בתי ובתוס' )ד"ה 
נתתי לאיש וגו'( "משמע דאין האב נאמן להתיר את בתו כשאסרה, אלא מחמת 
מגו. ותימה, דאם בא אחד ואמר קדשתי את בתי ולאחר שעה או למחר אמר 

הא נאמן כיון דהשתא ליכא מגו?! ואומר ר''י דבענין זה לפלוני קדשתיה, לא י
שאינו סותר דבריו הראשונים, ולא בא אלא לפרש דבריו הראשונים, מהימן, 

הפה שאסר הוא הפה שהתיר, כגון  –אע''ג דליכא מגו, והכא דריש מ"את בתי" 
דקאי האיש שקידש לו קמיה, וקאמר את בתי נתתי לאיש, ושתיק, דמשמע 

ו מכיר שזה חתנו, מדלא אמר את בתי נתתי לזה או לאיש הזה ביחד, ודאי שאינ
בלא הפסק מרובה, הלכך לא יהא נאמן אחר כך אלא תוך כדי דבור, דאיכא מגו. 
ועוד אומר ר''י דאיכא למימר אפילו בכה''ג מהימן בלא מגו, וקרא יתירא 

דאפילו לאחר זמן, נאמן, דסברא הוא, שיהא נאמן  –ואם אינו ענין כאן קדריש, 
תנהו  –לפרש למי נתנה, אע''פ שלא פירש מתחלה, שלא היה חושש לפרש 

 ענין להיכא דאינו נאמן לאחר זמן, שיהא נאמן בתוך כדי דבור במגו".

 והנה בתוס' זו צ"ב:
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"ומ"מ לשון התוס' במ"ש דמשמע א( כמו שהקשה הגרעק"א על אתר, וז"ל, 
שאינו מכירו מדלא אמר לאיש הזה בלי הפסק מרובה, קשיא לי טובא דמשמע 

, א"כ מה סיימו הלכך לא יהא נאמן אלא לא נשמע שאינו מכירודבהפסק מועט 
תוך כד"ד דאיכא מגו, והא תוך כד"ד דליכא הפסק מרובה שוב א"צ למגו, דיהא 

 גם מגו ליכא" ומסיים "וצריך התבוננות". נאמן לפרש, ובהפסק מרובה שוב

ב( כמו שהקשה באילת אהבים, וז"ל, "נראה מוכרח לפרש דהפסק מרובה 
מקרי אפילו תוך כ"ד ואף שהוא פחות משאילת שלום ולזה קראו התוס' הפסק 

עיי"ש, ובהמשך דבריו שם הקשה "על דברי תוס', אי כאן מיירי תכ"ד,  1מרובה"
מיגו נמי, הרי יכול לחזור מדבריו לגמרי תכ"ד. וכיוצא בזה תיפוק לי' אפילו בלי 

הקשה הרשב"א בחידושיו הובא באס"ז אמתני' דנאמנת מטעם הפה שאסר, 
והוא ז"ל סובר דדוקא תוך כ"ד נאמנת, והוקשה לו דא"צ למגו ולא יהא אלא 
חזרה, ותירץ דכאן שמתירין עצמן מצ"א ולא חזרו בעינן מיגו. וזה לא שייך על 

רי התוס', דהא עיקר הטעם שלא היו מאמינין לאב, משום שנראה שאינו דב
מכירו, ואי בתכ"ד אפילו אמר בהדיא שאינו מכירו, יכול לחזור בו, וכשאומר 

ה, ואינו מצד אחר, דבשלמא במשנה עומדת בדבריה אח"כ שמכירו הוי כמו חזר
אה שאינו . משא"כ בתוס' דעיקר קרא לא אצטריך, רק משום שהי' נרהראשונים

מכירו, וכשאומר תכ"ד מכירו אני, פשיטא דמהימן. והרשב"א גופי' הביא תירוץ 
 התוס' כמבואר באס"ז" ומסיק "וצ"ע".

 ג( מהו הסברות המחלוקת בין תי' ראשון לתי' השני.

שאומר אין לו הנאמנות של "פי' דברים מבאר שבאם משמע שאינו כמו 
 הראשונים"

בהקדם, דהנה לתוס' אינם צריכים מיגו אם  והנה אולי יש לתרץ הנ"ל,ב. 
הוא מפרש דבריו הראשונים, דהיינו אם לא הי' החתן קמי', הרי מה שאומר 
אח"כ "הזה" הרי לא רק לא הוה בסתירה למה שאמר "את בתי נתתי לאיש", 
אלא גם הרי הוא מפרש דבריו, שהרי אם אומר ש"בתי נתתי לאיש" צריך להיות 

ך לפרש למי הוא, וזה האדם שאומר האב שהוא החתן, למישהו, א"כ הרי צרי

                                                           
הפי' בזה שמרובה  ( דע"י הוספה זו בההפסק שלו מראה שאינו מכירו, ואולי יש לומר1

אינו בזמן, שהוי הפסק באיכות בהניגון של דיבורו, דהיינו כמו שבטעמי התורה יש טעמים 
שהם משרתים ויש טעמים שהם מפסיקים, והטעמים "אתנחתא" ו"סוף פסוק" הם ממש 
מפסיקים, כמו כן פה שכאילו אמר "את בתי נתתי" ואמר "לאיש" בניגון של סוף פסוק כאילו, 

שבתוך כדי דיבור אמר "הזה" הרי מזה שהפסיק לפנ"ז "משמע שאינו מכירו", ולכן  ולכן אף
 אף שהוא תוך כדי דיבור מ"מ הוה הפסק מרובה.
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הרי אינו מושלל מדבריו, ולכן יש לו הנאמנות של "פירוש דבריו הראשונים", 
רק שבאם החתן עומד קמי' הרי מזה שלא אמר לאלתר "הזה" הרי משמע שאינו 
מכירו, ואינו איש "הזה", ולכן גם אם יאמר אח"כ "הזה" הרי אינו בגדר פירוש 

 אינו פירוש דבריוו הראשונים, שהרי מושלל מדבריו שהוא "הזה", א"כ דברי
 , ולכן לא יהי' לו זה הנאמנות של "פירוש דברים הראשונים".משנה דבריורק 

 מבאר שאין בכח תוכ"ד לעקור משמעות

והנה, יש להקדים כללות הגדר של תוך כדי דיבור, דהנה הרשב"א ג. 
"ל ש"האשה שאמרה אשת איש הייתי בסוגיתינו מקשה על מש"כ במשנה הנ

וגרושה אני, נאמנת, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר" שמקשה שלכאו' למה 
צריכים "הפה שאסר הוא הפה שהתיר" הרי לכאו' הוא בתוך כדי דיבור, ולכאו' 
אפי' בלי מיגו מהימן, וא"כ למה צריכים מיגו? ומתרץ, שכבמשנתינו מה 

שאמרה "אשת איש הייתי", שהרי  שאמרה "גרושה אני" אינו סתירה למה
עומדת בדבורה שהיתה אשת איש, ורק רוצה להתיר את עצמה מצד אחר שהיא 
גרושה, ולכן הנאמנות של תוך כדי דיבור לא משנה כלום, שהרי עומדת בדיבורה 

, ולזה צריך הנאמנות של "הפה שאסר הוא הפה שהתיר" )שהוא אינו עוקרהו
 ם עומדת בדיבורה.מיגו לשיטת תוס'( שמועיל אף א

ולפי"ז במקרה שעומד בדיבורו, לא יועיל "תוך כדי דיבור", ורק כשסותר 
, ואינו עומד בדיבורוהראשונים ע"י תוך כדי דיבור  עוקר דבריודיבורו אז הרי 

ולכן מועיל לו הכח של תוך כדי דיבור. דהיינו שהגדר של תוך כדי דיבור הוא, 
שכיון שהוא באמצע דיבורו, ובאמצע הענין, לכן אם אמר בטעות משהו יכול 

ואינו עוקר הטעות, דעדיין לא נגמר דיבורו. אבל אם עומד בדיבורו  לעקור
כ"ד יעזור לו, שהרי , הרי אף אם הוא באמצע הענין אין מה שהכח של תודבריו

 אינו עוקר דבריו.

שעוקר  עקירהוהסברא לזה אולי י"ל, שהכח של תוך כדי דיבור הוא כח של 
, כיון שהוא אומר שמה שאמר דיבוראפשר לעקור ה דיבוריםדבריו, וא"כ ב

 לפנ"ז אינו מכוון.

, דהיינו אין בו עקירההרי מ"מ המשמעות יהי' שם ו משמעותאבל בנוגע 
ות א"א להסירו, ויהי' קיים כל הזמן, וא"כ לא שייך עקירה בענין שענין משמע

המשמעות ועדיין קיים, והרי זה כמו בהמשנה הנ"ל שאין נותנים לה הנאמנות 
של תוכ"ד כיון שעומדת בדיבורה, והדיבור הראשון עדיין קיים, ואינה נאמנת 

רה בתוכ"ד מצ"ע אלא צריך כח המיגו, א"כ גם במשמעות כיון שא"א לעק
ועדיין קיים לכן אין הכח של תוכ"ד יכול לסלקו, ולכן כשאמר האב "לאיש" 
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והפסיק, ומשמע שאינו מכירו, לכן אף אם בתוכ"ד אומר "הזה" הרי בזה אינו 
עוקר שום דבר, כיון שהמשמעות עדיין קיים כנ"ל, וא"כ הוא בגדר עומד 

 בדיבורו, ולכן אין לו הכח של תוכ"ד.

האב קמי' של החתן "את בתי נתתי לאיש" ואח"כ  ולפ"ז בהתוס' כשאומר
אומר "הזה" )הרי מצד הנאמנות של "פירוש דבריו הראשונים" א"א להאמינו, 
שהרי מזה שהפסיק הרי משמע שאינו "הזה", וא"כ כשאומר "הזה" הרי אינו 
מפרש דבריו הראשונים, שהרי מושלל מדבריו הראשונים שזה האדם הוא 

ק כשאין החתן עומד קמי' האב של הכלה, אז אינו החתן, מזה שהפסיק, ור
מושלל שהוא החתן ולכן אז יכולים להאמינו בזה שמפרש דבריו הראשונים, 
כמפורש להדיא בתוס'. וגם( מצד הנאמנות של תוך כדי דיבור א"א להאמינו, 
שהרי מה שאומר "הזה" אינו עקירה לדבריו הראשונים, שהרי עומד בדיבורו 

רק שמוסיף "הזה", אבל אינו עקירה לדבריו הראשונים, שהרי  שבתו נתן לאיש,
 אינו סותר, וא"כ גם א"א להאמינו גם בנאמנות של תוך כדי דיבור.

 מכריח מהמשנה שאין בכח של תוכ"ד לעקור אפי' סתירה של משמעות

ואם יקשה לך )כהגרע"א הנ"ל( שלכאו' אף שהמילים "בתי נתתי לאיש" ד. 
הרי התוכן של דבריו הוא סותר, שהרי מה שאומר  אינו סותרו, אבל מ"מ

"לאיש" ולא אמר "הזה" לאלתר הרי כאילו אומר בפירוש שאין אותו האדם 
החתן, וכשאומר "הזה" )לאחר הפסק( הרי סותר דבריו ואומר שהוא הוא החתן, 
וא"כ עוקר דבריו כמו תוך כדי דיבור שסותר דבריו ונאמן כיון שדבריו עוקרין 

טת הרשב"א(, א"כ לכאו' יהא נאמן האב לומר "הזה" תוך כדי דיבור, כנ"ל )בשי
 כיון שדבריו מחוברין?

אין להקשות כן, שהרי מדיוק לשון התוס' כשהפסיק הפסק מרובה אומר 
"משמע שאינו מכירו" ולא "וודאי שאינו מכירו". והסברא לזה הוא, שיכול האב 

ולכן לא אמרתי לכתחילה, לומר שלא ידעתי לכתחילה למי הוא, דלא זכרתי, 
ורק עכשיו נזכרתי, ולכן רק משמע מדבריו שאינו אותו האדם, אבל מ"מ אינו 
סתירה כדי שיהי' בגדר שעוקר דבריו הראשונים, ולכן לא יהי' נאמן בתוך כדי 
דיבור, ומ"מ לא יהא נאמן מצד "פירוש דבריו הראשונים" שהרי מ"מ משמע 

 .2וששאינו מכירו, א"כ אינו בגדר פיר

                                                           
( ואולי אפשר לומר באו"א, דהנה זה שאם עוקר דבריו יש לו הכח של תוך כדי דיבור, 2

דבריו )דהיינו  מעותמשבמה שאמר לפנ"ז, אבל אם אינו עומד ב דיבורוהוא רק אם אינו עומד ב
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וסמוכין לזה, מזה שבהמשנה כשאמרה אשת איש הייתי, הרי משמעות 
דבריה )דהיינו התוכן של המילים( הוא שהיא בחזקת איסור, ובזה שעכשיו 
אמרה גרושה אני הרי תוכן דבריה הוא שהיא מותר לכל העולם, א"כ הרי היא 

בדיבורה סותר דבריו, וא"כ למה אינו נאמן בתוך כדי דיבור הרי אף אם עמדה 
מ"מ אינה עומדת עם תוכן דיבורה, שאומרת שהיא מותרת לכל, ומ"מ אינו 
נאמן בתוכ"ד מצ"ע ורק צריך גם כח של מיגו, א"כ הרי רואים שזה שאם סותר 
דבריו עכשיו עם דבריו הראשונים, נאמן בתוך כדי דיבור הוא רק אם הוא סותר 

ם בתוך כדי דיבור. וכן אינם נאמנימשמעות שאמר, אבל אם סותר רק ה מיליםה
רואים זה בהמשך המשנה בהמקרה ד"נשביתי וטהורה אני", שנאמנת רק מצד 

 המיגו, אבל בתוך כדי דיבור לחודא אינה נאמנת.

 מבאר החילוק בין ב' התי' של תוס'

ולפ"ז המחלו' בין שני התי' בתוס' י"ל, שה"ועוד אומר ר"י" סבירא לי' ה. 
ונים" הוא גם במקרה כזה, שסבירא לי' שבאם שהגדר של "פירוש דברים הראש

עומד החתן קמי' ואמר "את בתי נתתי לאיש" אף שמשמע שאינו מכירו הרי 
מ"מ צריך שיפרש דבר, שהרי מוכרח להיות מישהו שהוא החתן, א"כ ב"ד 
צריכין שיפרש האב דיבורו, וא"כ ב"ד נותן נאמנות להאב לומר מי הוא החתן, 

תן זה, הרי מ"מ צריכים פירוש וא"כ עדיין הוא מפרש ולכן אף שמשמע שאינו ח
דבריו הראשונים, וזה גופא הוי גדר של מפרש כ"ז שאינו סותר לה"ועוד אומר 
ר"י", אבל התי' הראשון חולק עליו ואומר שהגדר של "פירוש דבריו 
הראשונים" הוא רק אם מפרש להדיא, אבל אם אינו משמע כן, אינו נאמן בכח 

 זה.

 ועוד אומר ר"י" אפשר שעדיין צריך תוכ"ד אף שמפרשאפי' לה"

יכול לומר "הזה" כיון שהוא  לאחרי תוכ"דולפ"ז הי' מקום לומר שגם ו. 
בגדר פירוש דבריו הראשונים, וא"כ אין צריך מיגו ואין צריך תוכ"ד. אבל מ"מ 
אינו מוכרח, שיש לחלק בין תכ"ד לאחר כדי דיבור, שהרי י"ל שבתכ"ד רק 

נו מכירו, אבל לאחר ששהה כדי דיבור י"ל שהוא כמו סותר דבריו משמע שאי
הראשונים שמזה ששהה כ"כ הרי בעיני ב"ד א"א להיות שהוא החתן, וא"כ אף 

דבריו הראשונים, אבל  סותרשצריך לפרש מ"מ לא יהא נאמן לומר זה כיון ש

                                                           
שעומד בהמילים שאומר, ומ"מ אינו עומד בהמשמעות של המילים שאמר(, אינו נאמן בתוך 

 כדי דיבור, כדי לעקור את המשמעות.
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ו אותו אינו כן, ולכן יכול לשנותו, כיון שאינו מוכרח שאינמשמע בתכ"ד הרי רק 
 האדם, וגם צריך לפרש מיהו החתן.

 מביא סברא אחרת בהטעם שאין בכח של תוכ"ד לעקור משמעות

ואולי יש לומר באופן אחר, דהנה, זה שהכח של תכ"ד כדיבור דמי, הוא ז. 
רק בדיבור ולא במשמעות, אפשר לומר שאין כח להדיבור לעקור המשמעות 

כל כח של הדיבור הוא לעקור רק כיון שמשמעות הוא ראי' יתירה, דהיינו ש
דיבור, כיון שבדיבור יכולים לומר שאמר זה בטעות, דהיינו שהמדבר אומר 
שבאמת רצה לומר דבר זה, אבל בהוצאת דיבורו עשה טעות, שכאילו לא הוציא 
זה כמו שרצה, דהיינו כמו הרבה פעמים רואים בב"א שאינם יכולים להוציא 

טעותים, ולכן אם בתוך כדי דיבור גילה שהוא דבוריהם כראוי שלפעמים עושים 
טעות, שלא הוציא דבריו כראוי, מאמינים אותו, כיון שהוא דבר רגיל, ואין 
לחשוש שהוא משקר בכך, אבל בשתיקה אין לומר ששתק בטעות, שאם יש לו 
מה לומר יאמר זה בפירוש, דהיינו שבדיבור אפשר לטעות, שיכול להיות 

מר שמעון, ואינו נראה כשקרן כיון שהוא רגיל ורק שיאמר ראובן ובתכ"ד יא
טעה בדיבורו. אבל בשתיקה, הרי אם הי' אותו האדם הי' אומר זה, ומזה ששתק 
הוא הראי' הכי גדולה, שאינו אותו האדם, ובתכ"ד א"א לסלק זה, שאין מקום 
לומר שטעה בדברים שהרי לא הוציא דברים, ולכן אולי מצד זה במקרה שאומר 

משנה דיבורו הרי יש לדיבור כח לעקור הדיבור תוכ"ד, אבל אין להדיבור ענין ו
כח לעקור שתיקה שהרי אין מקום לומר ששתק בטעות שהרי אינו כמו הוצאת 

 .3דבריו שאנשים אינם מדייקים עליו, והענין מובן בפשטות

                                                           
( ואין להקשות שלכאו' בהמקרה שראובן אומר לשמעון שחייב לו מנה, ושתק שמעון 3

כדיבור דמי, ואין שמעון חייב, ובתוך כדי דיבור אמר שאינו חייב לו, הרי הדין הוא שתכ"ד 
שלכאו' הרי מזה ששתק הוא ראי' הכי גדול שחייב לו ששתיקה כהודאה, ומ"מ אומרים 
שתכ"ד כדיבור ומועיל כדי לפוטרו, וא"כ גם בסוגיתינו הי' צריך להיות הדין שאף ששתק מ"מ 

 כיון שבתכ"ד אמר "הזה" הרי צריך שיהי' נאמן בתכ"ד בלי מיגו.

כן: א( עיין בחו"מ סי' פ' סוף סעי' א' בההגה"ה, וש"ך וסמ"ע שם, שפוסקין ואין להקשות 
שלא כהנ"ל, ומ"מ יש חולקין בזה ומ"מ אפ"ל כב' לקמן. ב( שי"ל שהתם השתיקה אינו ראי' 
שאינו חייב לו, רק השתיקה הוא מצד מחשבת האדם שחושב ומנסה לזכור אם הוא חייב לו, 

וכשאומר בתוך כדי דיבור שאינו חייב לו הרי הוא כדיבור,  אבל אינו כלום ראי' על ההלואה,
ואינו סותר להשתיקה כלל, אבל כששותק יותר מכדי דיבור הרי הוא ראי' שחייב לו שהרי 
שתיקה כהודאה, שאם הוא מצד שמנסה לזכור, הרי הזמן של תכ"ד הוא די לכך שיזכור אם 

ע שחייב לו ואינו נאמן בתוך כדי חייב, ומזה ששתק יותק הוא כאילו ההפסק מרובה שמשמ
דיבור, אבל בסוגיתינו, אם החתן עומד בפניו הרי אינו צריך לנסות לזכור, שהרי הוא עומד 

 עמו, ובטח השתיקה הוא ראי' ומשמעות שאינו מכירו, וא"כ תכ"ד לא יועיל לו, וד"ל.
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ולפ"ז מובן למה אינו נאמן לא רק בנאמנות של "פירוש דבריו הראשונים" 
משמע הכי, אלא גם בתכ"ד אינו נאמן בלא מיגו, כיון ששתיקה הוא שהרי לא 

 .4הראי' הכי גדול ואין כח להדיבור לעקור שתיקה

 מבאר הצריכותא שאף שיש מיגו מ"מ צריך גם הכח של תוכ"ד

ולכן רק ע"י מיגו מאמינים אותו, אבל מ"מ צריך שיהי' בהזמן של תכ"ד, ח. 
ס' גם בהמיגו דאי בעי שתקי אין מיגו כיון שמיגו למפרע לא אמרינן, ולתו

למפרע, כיון שעדיין יכולים לומר ש"לאו אסוקי אדעתי" לכתחילה ועכשיו 
משנה דיבורו, אבל אם הוא תכ"ד אין לחשוש כן, ולזה צריך שיהי' תכ"ד כדי 

 שלא יהי' מיגו למפרע.

 מבאר או"א בהפשט "הפסק מרובה"

, שזה שאומר התוס' הפסק 5הנ"ל באו"א כלוהנה, אולי אפשר לפרש ט. 
, כמ"ש מרובהמרובה הוא הזמן של תוכ"ד ולא פחות מזה, כפשטות לשו' הפסק 

המהרש"א )על אתר, בד"ה מדלא אמר וכו'"( "ר"ל כיון דקאי האי קמי', ולא 
עד אמר אביה את בתי נתתי לזה או לאיש הזה כדכתיב, אלא דלא ה"ל להפסיק 

בין מה שאמר שקידש את בתו לאיש ובין מי הוא אילו הוה  לאחר כדי דיבור
תוך כדי מכירו מעיקרא, וא"כ ה"ל כסותר דבריו, ואינו נאמן אלא במיגו דהיינו 

, וק"ל" דהיינו שמצ"א אומר שהפסק מרובה הוא לאחר כדי דיבור, ומצד דיבור
 שני אומר שנאמן רק בתוכ"ד.

והפשט בזה הוא, שכדי שלא יהא נאמן אפי' במיגו צריך לשתוק שני פעמים 
הזמן של כדי דיבור, ואם אמר "הזה" בתוכ"ד הראשון אינו צריך מיגו שהרי הוא 

                                                           
י' שרק שאינו מכירו" אין הפ משמע( ולפי טעם זה מה שאומר התוס' שע"י שהפסיק "4

משמע אלא גם סותר דבריו ע"י שהפסיק )וכן פירשו כמה אחרונים בתוס' שאף שאומר 
 "משמע" מ"מ התוכן הוא שסותר דבריו(.

אבל מ"מ אפי' אם אתה רוצה לדייק בהלש' "משמע" עדיין אפשר לאומרה, שכיון שעדיין 
לש' התוס' אפי' אם שותק, מ"מ אפשר להיות שלא ידע מי הוא החתן, א"כ מ"מ מדוייק 

 "משמע".

וזה ששתיקה הוא ראי' יותר מדיבור הוא בהצד שאם הי' יודע מי הוא החתן ומ"מ הפסיק, 
הרי השמיעה הוא ראי' יותר, אבל בהצד שלא הי' יודע מי הוא החתן באמת אין חילוק שזה 

 יכול להיות גם בשתיקה.

, שמשמע שהוא לכה"פ הזמן של תוכ"ד מרובה( כיון שמ"מ קשה לשו' התוס' הפסק 5
מה שאפשר  1הוא תוך כדי דיבור )ועיין בשולי הגליון  מרובהולא פחות מזה, ולפי הנ"ל הפסק 
 לומר בזה, אבל מ"מ דחוק הוא(.
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בתוכ"ד, ובכדי שיהא צריך מיגו צריך לשתוק כדי דיבור, ובתוך כדי דיבור של 
 ה של כדי דיבור צריך לומר "הזה".השתיק

א"ל, שכששותק פחות מכדי דיבור הרי אינו משמע שאינו והסברא לזה או
מכירו דהא תוכ"ד כדיבור דמי, ואינו הפסק מרובה, רק ע"י ששהה כדי דיבור 

 אז הוי הפסק מרובה ומשמע שאינו מכירו.

אבל מ"מ אם בתוכ"ד של השתיקה של כדי דיבור אמר "הזה" נאמן, שהרי 
ה" ובתוך כדי דיבור אומר שבאמת אם הי' האב אומר בפירוש בדיבורו שאינו "הז

הרי החתן הוא "הזה" שעומד קמי', הרי נאמן בתוך כדי דיבור, שנאמן לעקור 
דבריו הראשונים אף שסותרו, וא"כ גם כששתק כדי דיבור, הרי בשתיקתו הוא 
כאילו מדבר ואומר שאינו הזה )דהיינו שהשתיקה פועל כמו כאילו הדיבור 

ה הפעולה שנעשה ע"י שתיקה נעשה רק שאומר שאינו אותו האדם(, וז
כששתק הפסק מרובה דהיינו כדי דיבור, ולאחרי ששהה יש לו עדיין הכח לעקור 
שתיקתו בתוך כדי דיבור שלאחר הכדי דיבור, שכמו אם אמר הפירוש שאינו 
"הזה" נאמן בתכ"ד לומר שבאמת הוא "הזה", כמו"כ בשתיקה שכששהה כדי 

 ה", וא"כ עדיין יש לו תכ"ד משתיקה זו כדי לעקרו.דיבור כאילו אומר שאינו "הז

ובזה מדוייק לשו' התוס' שאומר שהפסיק הפסק מרובה שהוא כדי דיבור, 
ואח"ז אם אמר בתוך כדי דיבור של ההפסק מרובה נאמן במיגו, ועדיין בגדר 

 תוכ"ד הוה.

והטעם שצריכים מיגו הוא או משום שבמשמעות אין תכ"ד מועיל כמו 
ל, כיון שאינו יכול להסיר המשמעות, או ששתיקה הוא הראי' הכי שמש"כ לעי

 גדול יותר מדיבור כשנ"ת לעיל, ולכן אינו נאמן בלא מיגו.

ובזה פליגי ה"ועוד אומר ר"י" שאומרים שהכח של תכ"ד יכול להסיר גם 
משמעות או שתיקה, ולכן אין צריכין מיגו במקרה זו, או שאומרים שכיון שרק 

 יין בגדר "פירוש דבריו" הוה כמשנ"ת לעיל בארוכה., לכן עדמשמע
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 הכח דאמתלא

 הת' דוד העניך שי' וויינגרא
 תלמיד בישיבה

"האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני  כתובות )כב, א( במתני'
נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר". ובגמ' "א''ר אסי מנין להפה שאסר 

לאיש  –"את בתי נתתי לאיש הזה לאשה"  שהתיר מן התורה? שנאמר הוא הפה
. ת''ר  . אסרה, הזה התירה. ל''ל קרא סברא היא הוא אסרה והוא שרי לה?

האשה שאמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני נאמנת". ומקשה הגמ' 
"והא שוויה לנפשה חתיכה דאיסורא"?! ומתרץ הגמ' "אמר רבא בר רב הונא 
כגון שנתנה אמתלא לדבריה". והגמ' מביא ברייתא שג"כ אומר דין זו, וגם מביא 

 עובדא ששם האמינוה חכמים ע"י אמתלא לנגד טענתה הראשונה.

שהיתה אשת  –וצ"ב דבאיזה נאמנות מהימנינן לה לעקור דברי' הראשונים 
 איש, הרי אמרה דבר א', ועכשיו היא רוצה לסתור לגמרי אותו דיבור? ואפי'

מצד האמתלא, הרי איזה כח הנאמנות איכא ב"אמתלא", הרי היא רק נותנת 
טעם למה אמרה דברי' הראשונים, ואי"ז כח הנאמנות להאמינה על דברי' 
האחרונים? וביותר קשה )הא שמהימנינן לה על דברי' האחרונים( משום דהכא 

תרת היא עוקרת דברי' הראשונים. דלעיל בהמשנה רואים שאפילו כשאינה סו
שאומרת שמה שאמרה אשת איש הייתי הי' אמת,  –)לגמרי דברי' הראשונים 

ורק שעכשיו גרושה אני( אעפ"כ עדיין צריכה כח נאמנות חזקה ד"הפה שאסר 
הוא הפה שהתיר" כדי להאמינה, וא"כ כאן שהיא סותרת לגמרי דברי' 

 כ"ש שתצטרך כח נאמנות חזקה –ואומרת ששקר אמרה בתחילה  –הראשונים 
כדי להאמינה על דברי' האחרונים. וא"כ למה מהימנינן לה רק בכח האמתלא 

 שלכאו' אין בזה שום נאמנות?

וי"ל שחילוק זה גופא )דבמתני' אינה סותרת דברי' הראשונים, וגבי אמתלא 
היא סותרת דברי' הראשונים( הוא הטעם למה הכא סגי לן באמתלא, ולא 

 די להאמינה.כבמתני' שצריכה כח דהפשא"ס ההפ"ש כ

ובהקדם שאלה כללית בהסוגיא: דהנה הקשו כמה ראשונים )הרשב"א, 
המ"מ על הרמב"ם פי"ב מהל' גירושין ה"א, ועוד( דלמה במתני' צריכה נאמנות 
דהפשא"ס ההפ"ש כדי להאמינה שעכשיו "גרושה אני", הא יש דין דתוכ"ד 

ייתי ותוכ"ד כדיבור דמי ויכול לחזור מדבוריו, וא"כ אם אמרה אשת איש ה
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 ,אמרה גרושה אני למה לא נהימנה לחזור מדיבורי' הראשונים מדין תוכ"ד כ"ד
 ורק מהמנינן לה מדין הפשא"ס ההפ"ש?

וביארו, דהא דאמרינן תוכ"ד כ"ד הוא רק אם הוא עוקר דיבורו הקודם לגמרי 
משום דאמרינן ד"אתקיל לי' מילולי'", ולכן יכול לחזור ולעקור דיבורו בתוכ"ד. 

הוא בדיבורו הקודמת ורוצה להוסיף עליו עוד דברים אזי לא  עומדאבל אם 
אמרינן שיש לו הדין דתוכ"ד כ"ד, וא"א להאמין לו עד שיהי' לו נאמנות 

 הכח דהפשא"ס ההפ"ש.  –מיוחדת, ובנידון דידן )המתני'( 

והיינו דחזינן מדברי הראשונים שאם רוצה לעמוד בדיבורו הקודמת אזי 
ל" גם ההתחייביות דדיבורו הקודמת, ולכן אם הוא רוצה להוסיף צריך "לסבו

ע"ז צריך נאמנות מיוחדת. אבל אם רוצה לעקור דיבורו הקודמת אזי מהני לו 
 הדין דתוכ"ד כ"ד ויכול לעקור דיבורו.

מהו  –הדין של אמתלא )שהקשינו לעיל  –ואוי"ל שעד"ז הוא בנידו"ד 
דהפשא"ס ההפ"ש כדי להאמינה( להכא  החילוק בין משנתינו )דהתם בעינן הכח

)דנאמנת לעקור דברי' הראשונים אע"פ שלכאו' אין לה שום כח הנאמנות על 
דבמשנתינו בדברי' השניים "גרושה אני" אינה עוקרת דברי'  ,טענתה השני'((

לומר שלא היתה אשת איש, ואינה מוציאה את עצמה מהחזקה  –הראשונים 
ש אני", כיון שבגרושה אני אינה אומרת שלא שנתנה על עצמה )אז( ש"אשת אי

היא לא אשת איש, ולזה צריכה  שעכשיוהייתי אשת איש, אלא רוצה לומר 
 הפה שאסר הוא הפה שהתיר. –נאמנות חזקה 

אבל הכא שהיא עוקרת לגמרי דברי' הראשונים ועוקרת החזקה דאשת איש 
ת איש( צריכים שהי' עלי' )שהרי היא אומרת פנוי' אני ובכלל לא הייתי אש

לראות באיזה נאמנות האמינוה לכתחילה, ובאיזה נאמנות מהימנינן לה השתא, 
ולדעת אם יש בדברי' האחרונים הכח לעקור דברי' הקודמים. ומשום דלכתחילה 

שהתורה  – 1הנאמנות שלה לאסור את עצמה הוא מצד עד א' נאמן באיסורין
בטענתה האחרונה שהיא  –האמינה לע"א להעיד על דבר באיסורין, והשתא 

עדיין יש לה הנאמנות דע"א נאמן באיסורין, וא"כ נשאר  –אומרת פנוי' אני 
סתירה בין דברי' הראשונים לדברי' האחרונים )מצד הכח דע"א נאמן באיסורין 
שבשתי הטענות(, והב"ד נמצאים עכשיו ב"ספק שקול" לאיזה "עד אחד" 

שעדות זו יהי' יותר נאמנת מעדותה להאמין, לזה סגי לן בעוד כח מועטת כדי 

                                                           
 ".בדרב המנונא קמיפלגי"ה "בד. א, ג"כ הבית יעקב להלן כ"כ( 1
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שהיא מסבירה לב"ד טעם נכון למה אמרה  –הראשון. ולזה מועיל אמתלא 
 דברי' הראשונים אע"פ שלא היו אמתיים.

ולפ"ז יוצא שאמתלא אינה כח הנאמנות שעל ידו מאמינים לדברי' 
האחרונים. אלא שהנאמנות לדברי' האחרונים הוא מצד זה שע"א נאמן 

ורק משום שנאמנותה דע"א דהשתא מנגדת לנאמנותה דע"א  באיסורין,
דמעיקרא, לזה סגי לן באמתלא, שהאמתלא יחליש התקיפות דטענתה 

 הקודמת ועי"ז יוכלו להאמינה על דברי' האחרונים.

אבל אפי' בהאמתלא עדיין צריכה להיות הסברה טובה, וצריך להיות מסתבר 
נה "אשת איש אני", לימים שהוא אמת. וכהעובדא שמובא בהברייתא, שטע

עמדה וקידשה את עצמה, ואמרה, שמכיון שהיתה גדולה בנוי קפצו עלי' אנשים 
שאינם מהוגנים ורצו לקדשה, והיא לא רצתה, ולפי' אמרה מקודשת אני. אבל 
לימים באו אנשים מהוגנים לקדשה ואז הסכימה להתקדש. שיש בזה רגלים 

לה בנוי, לכן מסתבר שאנשים שאינם לדבר שכך היתה, דמשום שהיא היתה גדו
מהוגנים רצו לקדשה, ומשו"ה אמרה מקודשת אני. דמהכא חזינן דדוקא 

 באמתלא "טובה" נאמנת.

וכן משמע ג"כ מהגמ' להלן דאיבעיא לשמואל באשה שאמרה טמאה אני 
וחזרה ואמרה טהורה אני ונתנה אמתלא לדברי', האם מהמנינן לה משום 

הוא )רא"ה( שאפשר "דכל לגבי בעל הוי לה למימרא  אמתלא או לא, וקושייתו
מילתא כדאיתא" ולכן לא נהימנה. דמהכא חזינן שהאמתלא צ"ל דבר המסתבר 

 ביותר.

ועפ"ז אולי י"ל עוד טעם למה במקרה שאמרה לכתחילה "מקודשת אני 
" אינה נאמנת לחזור ע"י אמתלא )בנוסף להטעם שאמר הר"ן שאינה לפלוני

כיון שכאן היא מפקיעה זכות האיש שאמרה שהיא מקודשת נאמנת לחזור בה 
לו(, משום שהיא לא היתה צריכה לומר שהיא מקודשת לאדם מסויים, היתה 

 שהיא מקודשת. –יכולה לומר סתם 

ולפי"ז יצא שאם האיש מודה שלא היתה מקודשת לו, אזי האשה נאמנת 
ה שיקרה כדי שמלכתחיל–שדברי' האחרונים  מוכחע"י אמתלא, כיון שעכשיו 

 הם אמת. –להציל עצמה אבל באמת לא נתקדשה כלל 
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 שיטת רש"י בהחיוב של אשם תלוי

 הת' משה שי' קונין
 תלמיד בישיבה

ת''ר שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת, שנים בכתובות )כב, ב( בגמ' "
לא תנשא, ואם נשאת הרי זו  –אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה 

לא תצא, רבי מנחם בר יוסי אומר תצא. אמר רבי מנחם בר יוסי אימתי אני אומר 
תצא בזמן שבאו עדים ואח''כ נשאת, אבל נשאת ואח''כ באו עדים לא תצא. 
מכדי תרי ותרי נינהו, הבא עליה באשם תלוי קאי? א''ר ששת כגון שנשאת 

 באומרת ברי לי". לאחד מעדיה. היא גופה באשם תלוי קיימא?

ד"ה באומרת ברי לי( "אין לבי נוקפי שברי לי אילו היה קיים היה (וברש"י 
שהבעל מת, משום שכבר הי' אריכות זמן  להאשהבא", היינו שכיון שהוא ברור 

 והבעל לא בא, ולכן אין לבה נוקפה, משום זה אינה חייבת אשם תלוי.

ת הדבר בבירור, באשם תלוי והר"ן דוחה פי' זה, "דודאי כיון שאינה יודע
הוא שהבעל מת,  המציאותש בבירורשכיון שאנו לא יודעים  –קיימא". היינו 

שדבר ברור הוא שהבעל מת, לא יכול סוברת זהו עדיין ספק. וזה שהאשה 
לפטור אותה מהחיוב של אשם תלוי מה"ת, כיון שהמציאות אינו ברור, אף 

 שהיא מרגישה שהמציאות הוא ברור.

אר סברת רש"י, ובהקדם: דאיתא במס' כריתות )כה, א( "ואשם תלוי ויש לב
להגן עליו, דהתורה חסה על גופן  –היינו טעמא דמייתי מקמי דמתיידע ליה 

של ישראל". דהיינו שהטעם לאשם תלוי הוא "זכות" שנתנה לו תורה שיכול 
לו הוא להקריב אשם תלוי כדי שתגן עליו אם הוא חייב ביסורין, עד שיוודע 

 בודאי שחטא, ויביא חטאת ויתכפר לו לגמרי.

ולפ"ז י"ל שזה שכתב רש"י שאם היא יודעת בבירור שמת בעלה אינה 
חייבת באשם תלוי הוא ע"פ דברי הגמ' בכריתות שכל  החיוב של אשם תלוי 

, שאדם זה מסופק אם יבוא עליו יסורים, ולכן כדי להגן עליו האדםהוא מצד 
אינו  והואהוא ברור שלא עשה עבירה,  להאדםאבל אם  יכול הוא להקריב קרבן.

חושש שיכול לבוא עליו יסורין, התורה אינו מחייב אותו להביא אשם תלוי, 
שהרי ברור לו שאינו צריך הגנה, וכיון שכל צורך הבאת אשם תלוי הוא כדי 
להגין עליו מן היסורין, אם מצד האדם הוא יודע בוודאי שלא יבוא עליו יסורין 

ן שום חיוב בהאשם תלוי. ולכן כתב רש"י שאם היא וודאית שמת בעלה אינה אי
 חייבת באשם תלוי.
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אבל הר"ן ס"ל שהחיוב דאשם תלוי )אע"פ שהוא זכות שנתנה לו תורה 
אעפ"כ( הוא חיוב מצד ב"ד, שאם יש ספק לב"ד בדין זה אזי התורה מחייב 

עדיין יש ספק, א"כ מצד האדם להקריב אשם תלוי כדי להגן עליו, וכיון שלב"ד 
ב"ד היא חייבת אשם תלוי, ולכן הקשה הר"ן על רש"י שתתחייב באשם תלוי 

 מצד הספק איסור מה"ת.

דהיינו שהר"ן ורש"י פליגי אי אשם תלוי הוי זכות שנתנה תורה להאדם רק 
רש"י(, או הוי חיוב מה"ת בכל ספק  -אם הוא מפחד מיסורין שיבואו עליו )

שקרבן זה תגן על האדם. והנפק"מ הוא )כבסוגיין( כשהאדם איסור מה"ת כדי 
אינו מסופק, אבל הב"ד מסופק, האם מחייבים האדם להביא קרבן אשם תלוי 

 או לא.

ולפי"ז מבואר מהי סברת רש"י בסוגיין, שהטעם למה אם ברור להאשה 
שהבעל מת אינה מחוייבת באשם תלוי, הוא משום שכל החיוב מה"ת של אשם 

, משא"כ הכא שאין לבה נוקפה אין היא האדם הוא מסופקרק אם תלוי בא 
מחוייבת באשם תלוי. וקושיית הר"ן על רש"י הוא רק מצד שיטתו ב"החיוב 

 דאשם תלוי".

 

 תוס' ד"ה אשם תלוי

 הת' מאיר שלמה שי' זלצמן
 תלמיד בישיבה

ושנים אומרים לא מת, שנים בכתובות )כב, ב( בגמ' "ת"ר שנים אומרים מת 
אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה, הרי זו לא תנשא ואם נישאת לא 
תצא". ומקשה הגמרא "מכדי תרי ותרי נינהו הבא עליה באשם תלוי קאי?", 
ומתרץ הגמרא "אמר ר' ששת כגון שנישאת לא' מעידיה", ומפרש רש"י )ד"ה 

י אלא למי שליבו נוקפו, וזה אומר לאחד מעדי'( "שאמרו מת, דאין אשם תלו
 ברי לי".

והנה תוס' )בד"ה באשם תלוי( מבאר למה אפילו למ"ד )כריתות יז, ב( דכדי 
להתחייב על אשם תלוי צ"ל "חתיכה אחת משתי חתיכות" )דהיינו שבודאי יש 
שם חתיכת איסור אלא שהוא מסופק אם הוא נכשל בחתיכת איסור אי לאו(, 

שתי חתיכות, דהיינו שהגם שהספק כאן הוא רק באשה  מ"מ כאן אין צריכים

113 ישיבת ליובאוויטש טאראנטא



 

 

 

אחת והספק הוא אם בכלל יש עליה איסור או לא, דהיינו שלא הוחזקה כאן 
איסור, מ"מ היא מחוייבת באשם תלוי. שהרי טעמו של המ"ד שצריכים ב' 
חתיכות הוא כי שם אפשר לברר איזה מהחתיכות הוא האסור ]ולדוגמא כשיש 

וחתיכה אחת של שומן, אפשר לברר איזה מהם חלב או  חתיכה אחת של חלב
שומן ע"י בקי[, א"כ גם כאן יהי' חייב באשם תלוי מאותו טעם שהרי אפשר 

. וגם לפי המ"ד שסובר שהטעם למה רק בחתיכה הזמהלברר אם היא א"א ע"י 
אחת מב' חתיכות מחוייבים באש"ת הוא משום שרק אז נקבע איסורא, דהיינו 

הם הוא אסור רק שמסתפק איזה מהן אכל, הרי גם כאן נקבע שבודאי אחד מ
האיסור שהרי היא בחזקת א"א, ולכן הכא היא מחוייבת באש"ת אע"פ שאין 

תלוי ממש קאמר אלא  כאן ב' חתיכות. ואז מביא תוס' תי' ג' "א"נ לאו אשם
 כלומר באיסור אשם תלוי". כלומר שנישואי' תלויין בספק איסור.

 הביא תוס' תי' זו הרי כבר תי' לב' הדיעות בגמ' שם?  וצריך להבין למה

וי"ל בפשטות שהרי שם בגמ' יש עוד טעם למה צריכים דוקא חתיכה אחת 
משתי חתיכות )והוא דעת חייא בר רב(, שהוא משום שכתוב )ויקרא ה, ז( "ואם 
נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצות השם אשר לא תיעשנה ולא ידע ואשם 

והוא סובר "יש אם למקרא" א"כ הגם "שמצות" כתיב הרי ונשא עונו" ]
"מצוות" קרינן ביה, ופי רש"י )ד"ה מצוות קרינן( "דמשמע אחת מתוך שנים"[, 
א"כ הרי זה שצריכים חתיכה אחת משתי חתיכות הוא גזירת הכתוב ואינו 
מסברא, א"כ בסוגיין שאין כאן שתי חתיכות מוכרח תוס' לפרש שאינו אשם 

 "אלא כלומר באיסור אשם תלוי". תלוי ממש 

אבל תי' זה צ"ע, משום ב' טעמים, א( א"כ הוה תוס' צריך להביא תירוץ זו 
עם הקדמה "ולמ"ד וכו'" כמו שכתב לב' תירוצים הראשונים, ולא הוה לי' 

שמשמעו הוא שאינו אומר זאת למ"ד פרטית? ב( בגמרא שם  –לכתוב א"נ 
ראשון, וא"כ הוה לתוס' להביא תי' זו  –של חייא בר רב  –מובא דיעה זו 

 בתחילה?

ולכן נראה לומר שתוס' מתרץ גם התי' השלישי לשני הדיעות שהביא 
 בתחילה, ומשום שיש קושי במה שתי' בתחילה הביא עוד תי'.

הן על המ"ד הא' והן על המ"ד הב',  –והביאור הוא דלפי שתי התי' קשה 
ע"י הזמה( קשה, דבשלמא בשני דלמ"ד הא' )שכאן ג"כ אפשר לברר איסורו 

חתיכות ה"ה קל להביא מומחה שיברר איזה מהם חלב ואיזה מהם שומן, 
משא"כ כאן הרי מי אמר שיש עדי הזמה, ואפילו אם יש עדי הזמה הרי אפשר 
שהם במדינת הים או שמתו ולא יבואו לב"ד להעיד ולעולם לא יבורר הדבר, 
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קשה, דאיתא בתוס' לעיל )בד"ה  ואיך זה נחשב כ"אפשר לברר". ולמ"ד הב'
הבא עלי' באשם תלוי( "ואומר ר"ת דחזקה דאשה דייקא ומנסבא מרעה לה 
להך חזקה ]דא"א[", א"כ איך אפשר לפרש שכאן "איקבע איסורא" מצד 

 החזקה דא"א, הא לפי תוס' הנ"ל אין כאן חזקה זו?! 

גם לדעת  ולכן תי' תוס' תירוץ שאין בה הקושיים הנ"ל )וגם שהוא לכו"ע
 חייא בר רב(.

אבל אעפ"כ לא הביא תוס' תירץ זו בתחילה, כיון שאין תירוץ זו משמעות 
 הפשוט של הגמ', דבפשטות משמע מהגמ' שהיא מחוייבת באש"ת ממש.

 דרבנן גזירותבענין 

 הת' חנן שי' מאן
 תלמיד בישיבה

שנים אומרים נתקדשה ושנים  תנו רבנןבכתובות )כב, ב ואילך( בגמ' "
שנים אומרים  ,ואם נשאת לא תצא, הרי זו לא תנשא ,אומרים לא נתקדשה

מאי . ואם נשאת תצא ,הרי זו לא תנשא ,נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה
עד אחד אומר  ,אמר אביי תרגמה בעד אחד ?שנא רישא ומאי שנא סיפא

והאי דקאמר  ,ויה קמסהדיתרוייהו בפנ ,נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה
 וכו'". נתקדשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים

וצ"ב מהו הסברא לומר שלא תצא בדיעבד, כלומר אם החכמים חששו לכך 
שהיא אסורה, ולכן לא רצו שתינשא לכתחילה, הרי מה נשתנה כשנישאת, הרי 

 לכאורה עדיין יש אותו חשש.

שדבר זה נאסר  –בענין "איסורי דרבנן" והנה נראה לומר בהקדם הפי' 
מדרבנן )דלכאורה הרי אם התורה מתירה למה לי' לרבנן לאסור אותה, אלא 
פשוט(, שההסברה הוא שהתורה נתנה לחכמים רשות לאסור דבר כדי שעי"ז 

 יזהרו ישראל מלעבור על איסורי תורה.

ר זה שיש לבא ,לכתחילה נשאתלחקור למה גזרו רבנן כאן שלא  אלא שיש
פקים שדבר שמסת נראה לו ראשונהתו הקפשמפני שאדם בה א( ,בשני אופנים

לדוגמא אם בא לפניך חתיכה של , )שיש להחמיר – לא בו אם הוא אסור או
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הרי בפשטות לא היית , ויש אפשרות שהגוי בביתך החליפה בבשר חזיר ,בשר
 ,וא מותרהיות שמדין תורה ה ספקבוא לב"ד והם יתירו היוא"כ אם  (,אוכלה

לעבור  ב שאינו חמור כ"כשיחשו ,האיסור בכללבהרי עי"ז תבוא לאדם חלישות 
צריכים לגזור גזירות על הציבור כדי שלא יבואו החכמים מפני שו על איסור זה,

 לעבור על דברי תורה, הם אסרו כמה דברים, וכמו"כ האשה שיש בה הספק.

ה יחשוב שהוא אסור, שאע"פ שאדם בהשקפה ראשונ( –אופן ב'  –)או י"ל 
אעפ"כ כשב"ד יאמרו שאינו אסור זה לא יגרום לו חלישות בכלל, משום שיבין 
שהשקפתו הראשונה אינה אמיתית ואין לנו להחמיר יותר ממה שאמר לנו 
התורה, או שיחשוב שהעדים נפסלו ואין כאן ספק. וא"כ צ"ל שהטעם שהב"ד 

אשה זו( הרי  –)בעצם אסור יאסרו אותה הוא מפני שע"י איסור בדבר שאינו 
זה יביא לזהירות נוספת בתורה ומצות, שיראו בני אדם עד כמה חמורה מצות, 
שאפי' כשיש ספק קטן צריכים להחמיר בו כיון שאפשר שיעבור על דיני תורה, 
ועי"ז יהי' קיום המצות בכלל חשוב בעיניו, דהיינו שזהו ענין נוסף רק כדי 

 להחדיר זהירות נוספת בתומ"צ בהאדם.

נראה שעפ"ז אפשר לבאר אם האיסור דרבנן יהי' אפי' בדיעבד או רק  והנה
לכתחילה, שלפי אופן הא' )שתקנות דרבנן מונעים חלישות בתומ"צ( אם נתיר 
אותה בדיעבד הרי משום שאדם חושב שבפשטות היא אסורה, ואם נתירה )אפי' 

אע"פ  בדיעבד( תהי' חלישות בקיום מצות, שהרי רואה שאינו חמור כ"כ, שהרי
שאפשר שעכשיו היא עובר על עבירה אין הב"ד מעכבין אותה, שהרי יחשוב 
שנעשית מותר משום שנשאת, משא"כ לפי אופן הב' ש)תקנת דרבנן הם רק 
מוסיפים חשיבות התומ"צ בעיני האדם ו( בעצם אדם יכול להבין שאינה אסורה, 

רוה הוא רק ולא תבוא לחלישות בקיום מצות, הרי ג"כ יבין שזה שחכמים אס
חומרה בעלמא )ולא שיש בעצם בעי'( שעי"ז יהי' יותר זהירות לקיום המצות, 
וענין זה דחומרת תומ"צ יבין האדם גם כשדין זה הוא רק לכתחילה,שהרי גם אז 

 יראה שחכמים מחמירים בעניני תומ"צ.
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 עד א' בהכחשה

 קינדצירהת' מרדכי שכנא שי' 
 תלמיד בישיבה

בכתובות )כב, ב( "אמר ר' יוחנן ב' עדים אומרים מת וב' אומרים לא מת הרי 
זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא, ב' אומרים נתגרשה וב' אומרים לא נתגרשה 
הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא, מאי שנא רישא מאי שנא סיפא, תרגמה אביי 

רי וכדעולא דאמר עולא כל בעד אחד, עד אחד אומר מת הימנהו רבנן כבי ת
 מקום שהימנה תורה עד אחד הרי כאן שנים כו'".

והרמב"ם )הלכות גירושין פרק יב הלכה יט( כותב וז"ל, "באו שנים כאחד 
זה אומר מת וזה אומר לא מת, אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת, הרי זו 

היא לא תנשא ואם נשאת תצא מפני שהוא ספק, ואם נשאת לעד שהעיד לה ו
 אומרת בריא לי שמת הרי זו לא תצא".

ובמ"מ שם מביא דעת הרמב"ן ביבמות דפליג וסובר דברי לי לא מהני כלל 
היינו שעד אחד בהכחשה אין בו ממש, ומביא ראי' לזה מסוגיין מהא דמוקי 
הש"ס הטעם למה לא תנשא לכתחילה מדרב אסי, ואם איתא לשיטת הרמב"ם 

 א ואומרת ברי לי אלא ש"מ דלא מהני, ש"מ.אמאי לא מוקי הש"ס דבאו בב"

והתרומת הכרי ביאר המחלוקת בין הרמב"ם להרמב"ן דלדעת הרמב"ם חד 
וחד כאיתנהו דמי ולכן מהני טענת ברי, משא"כ לדעת הרמב"ן חד וחד כליתנהו 
כלומר שעד אחד אינו קם אלא למקצת דברים כמו לשבועה, ורק האמינו התורה 

ן אותו אבל כשמכחישין אותו הרי הוא בטל, ולכן לא לעד אחד כשאין מכחישי
מהני טענת ברי. ולכאו' צ"ע לדעת התרומת הכרי, דאיך יכול לומר שלדעת 
הרמב"ן חד וחד כליתנהו, הרי הרמב"ן סובר )במלחמות( דתרי ותרי כאיתנהו 
דמי? וי"ל ]עכ"פ לפי אופן של התרוה"כ לפי שיטת הרמב"ן[ דאין הפשט 

העדות עצמו, אלא הפשט איתנהו הוא רק בנוגע לזה שיש איתנהו בנוגע ל
 שנים"שנים עדים", דהיינו שיש ב' ענינים בכל עדות, א( העדות, ב( זה שיש 

עדים. וזה אין ב"ד יכול לסלקו, אבל מצד העדות עצמו אה"נ דאין לה התוקף 
כמאן דאיתנהו ממש, שהדין דאיתנהו הוא רק בנוגע לה"שנים", ולכן  –דעדים 

בן אמאי פסק הרמב"ן בנוגע לע"א דכמאן דליתנהו כיון דאין להעדות הנ"ל מו
 עדים" ולכן כליתנהו דמי. שניםהתוקף של "
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והפנ"י ביאר הרמב"ם על פי דברי הרשב"א בקידושין דלא אזלינן בתר חזקה 
ולפי זה יכול לאמר דהרמב"ם סובר כהרשב"א ולכן,  1היכא דטוענת טענת ברי

חילה כיון שטוענת ברי אי לאו מדרב אסי, ב( בגירושין א( יכולה להנשא לכת
לא תצא. ולכאורה צ"ב בשיטת הרשב"א מה יהי' הסברא לומר דאם היא טוענת 

 ברי אין הולכים בתר חזקה.

והנה יכול להסביר דעת הרשב"א ובהקדם: הדין דבעיגונא הקילו רבנן  ב.
תוקף דב' עדים. ב( יותר חזק שיש לה השהעדות יכול ללמדו בשני אופנים, א( 

שב"ד מאמינים העד כתרי עדים אבל אין זה מצד מעלת העדות עצמו אלא זה 
. ובמילים אחרים. העד האחד עדיין נחשב עד אחד אלא הב"ד בב"דדין 

 .2מחשיבים העד כשני עדים

 –והנה אם לומדים כאופן הב' מובן למה צריך הגמ' להביא הדין של עולא 
צ"ע אין העד נאמן, ורק רבנן מאמינים אותו כתרי שע"א נחשב בתרי, כיון שמ

 עדים, ורק מצד הדין דעולא אין עד השני יכול להכחישו.

ולכן מובן מה שחילק תוס' בין בב"א לזא"ז, דבבאו בב"א אין הב"ד יכול 
להאמין להעד יותר מהעד המכחיש כיון שאינו יוצא מגדר עד אחד ויש כאן 

בר קיבלו העדות, ועכשיו לגבי ב"ד נחשב הכחשה. משא"כ בזא"ז כיון שב"ד כ
 כשנים במילא מהימן יותר, ואין עד א' יכול להכחישו.

והנה מעתה יש לפרש דברי הרמב"ם הנ"ל דיש לאמר כיון שטען "ברי" הרי  
זה פועל מציאות היתר ואין עד א' יכול להכחישה וא"כ הי' יכולה להנשא 
לכתחילה. דהיינו שב"ד צריכים שיהי' מציאות של היתר וכל זמן שאין לנו 

באיזה  –מציאות היתר אין האשה יכולה להנשא, אבל אם יש לנו מציאות היתר 
אופן שתהי' בדרך ממילא יפסקו לטובתה, וא"כ במת אם טוענת ברי יכולה 

 להנשא לכתחילה. ודו"ק.

                                                           
ס' )ד"ה הבא ( ובאמת קשה לי לדעת הרשב"א דהנה הרשב"א הק' קושית תו1

עליה באשם( ותי' דהכא לרבותא נקט ואמאי אינו יכול לת' כמו שתי' בקידושין 
 הנ"ל. וצ"ע.

 ( וע' חידושי הגר"ח הלכות רוצח פ"ט הי"ד דכתב כעין מה שכתבתי בפנים.2
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 ומינסבא דייקא אשה

 הנ"ל
 

 מת לא אומרים ושנים, מת אומרים שנים ר''ת( "ב, כב) במכילתין איתא
 ואם, תנשא לא זו הרי – נתגרשה לא אומרים ושנים, נתגרשה אומרים שנים

 אימתי יוסי בר מנחם רבי אמר. תצא אומר יוסי בר מנחם רבי, תצא לא נשאת
 עדים באו כ''ואח נשאת אבל, נשאת כ''ואח עדים שבאו בזמן תצא אומר אני
 כגון ששת ר''א? קאי תלוי באשם עליה הבא נינהו ותרי תרי מכדי. תצא לא

 י"וברש".לי ברי באומרת? קיימא תלוי באשם גופה היא, מעדיה לאחד שנשאת
 והקשו". בא היה קיים היה אילו לי שברי נוקפי לבי אין( "לי ברי באומרת ה"ד)

 אחים' ד בפרק מסקינן דהא קאי דבחטאת תימה'( "עלי הבא ה"ד' )התוס
 ומאי, אחזקה אוקמה ומדאורייתא דרבנן ספיקא ותרי דתרי( א, לא יבמות)

 ואומר? אחזקה דאוקמה קאי בחנק נמי עד הא מעדיה לאחד כשניסת נמי משני
 נמי טעמא דמהאי, חזקה להך לה מרעה ומנסבא דייקא דאשה דחזקה ת''ר

 ."איש אשת בחזקת שהיא פ''אע, כלל עדים ליכא כי לה שרינן

 ומינסבא דייקא דאשה חזקה למה דלכאורה, ביאור צריכים' התוס דברי והנה
 ד"ב ידו שעל דין הוא שמעיקרא חזקה שהרי, איש אשת דהויא חזקה להך מרע

 גמורה' ראי שאינו מסברא' ראי רק הוא ומינסבא דייקא ואשה, הספק מבררים
 אם רק ולמה, לכתחילה שתנשא הדין ל"צ' הי גמורה' ראי היתה אם שהרי –)

 הוכחה זו חזקה שאין מוכח גופא מזה דלכאורה, תצא לא אומרים נשאת
 לה שיש, דין שהוא – להחזקה מרע מסברא זו חזקה איך ל"צ כ"וא(, גמורה
 ?איש אשת דהויא דמעיקרא חזקה

 באמת דהנה ד"נרלענ כ"וע" בסוגיין ש"הגרש שהקשה וכמו קשה ויותר
 כיון, נ"דממ, א"א לחזקת מרעה דייקא אשה דחזקת' התוס שתירצו מה קשה
 ספק דין וכל, ספק דין ונשאר, היתר כודאי לעשות חזקה הך סוף סוף מהני דלא

 כיון חזקות הנך בין להכריע ידעינן דלא לומר כאן שייך ולא, אחזקה מוקמינן
 מוקמינן עלה ספק דדין היכי שכל הוא דמעיקרא חזקה דדין, ז"זא סותרות דאינן

 . "אחזקה מוקמינן לא טעם ומאיזה הוא ספק דין כ"ג והכא, דמעיקרא אחזקה

 ו"ש) ש"והש( קלו' סי ת"שו) א"הרעק בדברי – הכא' התוס פ"ע – ב"צ וגם
 כמאן ת"דתו משום, מסברא הכרעה מהני לא ת"תו דבמקום שכתבו( ב"פכ

 דאיכא דאף אמרינן' בתוס דהכא, עדים נגד יכריע שסברא א"וא, דמי דאיתנהו
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 מותרת שהיא מכריע ומינסבא דייקא אשה –" סברא"ש אמרינן כ"אעפ ת"תו
 א"א ת"תו דבמקום( ל"הנ) האחרונים כתבו היאך כ"וא, ת"תו נגד לינשא

 ?סברא י"ע להכריע

 י"רמב של הסברא מהו' דהק, בסוגיין י"הפנ שכותב מה פ"ע לומר יש והנה
 י"דרמב וביאר, תצא לא שנשאת לאחר עדים יבא ואם להנשא דאסורה לומר
, א"א לחזקת לה מרע ומינסבא דייקא אשה דחזקת' תוס של הסברא על פליג

 חזקתה נשתנה וכבר שנשאת לאחר עדים באו אם אבל להנשא אסורה כ"וא
' תוס לפי שגם לומר אפשר זה ולפי. תצא לא אזי, היתר לחזקת א"א מחזקת

 היתר חזקת פועל ומינסבא דייקא אשה החזקת שנשאת כיון, ותרי בתרי' אפי
 .ברי טענת יש אם תצא לא ולכן האשה בגוף

 אינו כ"א עכשיו היתר חזקת לה שיש כיון, ל"הנ קושיות מתורץ זה פ"וע
 כיון, א"דא דמעיקרא להחזקה ומינסבא דייקא דאשה חזקה הך מרעא איך קשה
 דין שהוא – חזקה עוד יש אלא, חזקה לאותה שמרעא מה העיקר זה שאין

 .מסברא חזקה ואינו, א"דא החזקה נגד שהולך

 כ"א חדשה אחרת חזקה יש שכאן כיון ש"הגרש קושיית מתורץ ז"ועפ
. היתר חזקת לה יש עכשיו שהרי, א"א דהיתה, דמעיקרא החזקה כמו מכריעים

 חזקה י"ע ת"תו במקום ההכרעה שאין כיון, האחרונים על' הקושי מתורץ וגם
 היתר חזקת לה יש שניסת י"ע שעכשיו, דין שהוא חזקה אלא. מסברא

.

 אמרינן דע"א נחשב כתריהיכי 

 הת' מ"מ שי' ווענגער
 תלמיד בישיבה

בכתובות )כב, ב( בגמ' "אמר רבי יוחנן שנים אומרים מת ושנים אומרים לא 
מת, הרי זו לא תנשא, ואם נשאת, לא תצא. שנים אומרים נתגרשה ושנים 
אומרים לא נתגרשה, הרי זו לא תנשא, ואם נשאת תצא. מאי שנא רישא ומאי 

מר כו' שנא סיפא? אמר אביי תרגמה בעד אחד ]ולאו שנים איתמר, אלא עד או
רש"י[, עד אחד אומר מת הימנוהו רבנן כבי תרי ]לומר מת,  –ועד אומר כו' 

כדאמרינן ביבמות בהאשה, מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה, הקלתה עליה 
רש"י[, וכדעולא, דאמר עולא כל מקום שהאמינה תורה עד אחד,  -בתחלתה 
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של אחד במקום  הרי כאן שנים. והאי דקאמר לא מת, הוה ליה חד, ואין דבריו
רש"י[? משום דרב אסי, דא"ר אסי  –שנים. אי הכי אפי' לכתחלה נמי ]תינשא 

הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך. סיפא, עד אחד אומר נתגרשה, 
ועד אחד אומר לא נתגרשה, תרוייהו באשת איש קמסהדי, והאי דקאמר 

 .נתגרשה, הוה ליה חד, ואין דבריו של אחד במקום שנים"

ובתוס' )ד"ה אי הכי אפי' לכתחילה נמי( "ומהא דתנן בהאשה שלום )יבמות 
דף קיז: ושם(, עד אחד אומר לא מת הרי זו לא תנשא, ליכא לאקשויי לעולא, 
דהתם איירי בבת אחת, ואפילו אם ניסת תצא, ועולא איירי בזה אחר זה, כשבא 

נשאת לא תצא,  עד אחד ואמר מת, התירוה, ואח"כ בא אחר ואמר לא מת, אם
אבל לכתחלה לא תנשא, משום דרב אסי כדמסיק. ומרישא דהתם יש להוכיח 
שיש חילוק בין בבת אחת בין בזה אחר זה, דקתני עד אחד אומר מת וניסת, ובא 
אחר ואמר לא מת, לא תצא, ומפרש בגמרא, דלא ניסת ממש אלא התירוה 

ן, משמע דווקא לינשא, אע"פ שלא ניסת, ולא תצא היינו מהיתרה הראשו
שבא העד ואמר לא מת, הא בא קודם שהתירוה, לא. וצ"ע בפ'  קודםהתירוה 

מי שקינא )סוטה דף לא:( דמשמע דאיירי עולא בכל ענין, בין בב"א בין בזה 
אחר זה, דתנן התם, עד אחד אומר נטמאת ועד אחד אומר לא נטמאת, היתה 

יש עד אחד נאמן, מנא שותה, ודייק בגמ', טעמא דהאי מכחיש, אבל לא מכח
ה"מ כו' ופריך כיון דמדאורייתא עד אחד נאמן, אידך היכי מצי מכחיש ליה, 

היתה שותה, ור'  לאוהאמר עולא כל מקום שהאמינה כו', אלא אמר עולא תני 
חייא אומר היתה שותה, לר' חייא קשיא דעולא, לא קשיא כאן בבת אחת כאן 

ת אחת, ולכך צריך להגיה, ולא משני בזה אחר זה, משמע דעולא נמי איירי בב
כדמשני ר' חייא? ומיהו איכא למימר דעולא לא מיירי אלא בזה אחר זה, אלא 
שנראה לו דוחק להעמיד המשנה בבת אחת, משום דמשמע ליה דמיירי בזה 
אחר זה. ועוד אומר ר"י דאפילו איירי לעולא בכל ענין הני מילי התם 

כדנפקא ליה התם מועד אין בה, אבל הכא  דמדאורייתא עד אחד מהימן בסוטה,
גבי אשה דלא מהימן אלא מדרבנן, לא חשיב כשנים אלא בזה אחר זה, ואע"ג 
דיש חילוק בין דאורייתא לרבנן, מייתי מדעולא דנראה לו דחשיב כשנים בזה 

 אחר זה בדרבנן, כמו בבת אחת בדאורייתא".

בבא בבת אחת ובין אם והנה על תוס' זו יש לשאול א( מה הסברא לחלק בין 
בא בזה אחר זה, שבבת אחת אינו נאמן משא"כ בזא"ז, הרי אף אם בא העד השני 
ואפי' קודם שהתירוה תהי' מותרת לינשא, שהרי כיון שהעיד הרי הוא כשנים, 
ואין ביכולת העד השני להכחישו? ב( מהו החילוק אם הנאמנות כתרי הוא 

ן העד כבי תרי, וא"כ מהו החילוק מדאורייתא או מדרבנן, הרי בשניהם נאמ
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ביניהם שבנאמנות דאורייתא נאמן כתרי אף בבאים בבת אחת, משא"כ מדרבנן 
 אינו נאמן?

והנה אולי יש לתרץ, שדברי עולא שאומר שכל מקום שהאמינה תורה עד 
א' הרי כאן שנים, יש לומר שזה שנחשב כשנים נפעל רק לאח"ז שמאמינים 

מאמינין אותו נותנים לדבריו נאמנות כאילו דבריו אותו כעד א', שרק לאחר ש
דהיינו (נאמר ע"י שנים, אבל לפני שמאמינין אותו אינו נחשב כשנים 

שמשעה שבא לב"ד הרי הוא נחשב  האדם,שהנאמנות שנחשב כשנים אינו על 
, שלאחר שמאמינין דבריו, נותנין לדבריו דיבורוכשנים, רק הנאמנות הוא על 

 .)שלא יהי' יכולת לע"א להכחישו )כמו שיבואר לקמן( הכח של שנים, כדי

וע"פ הנ"ל מתורץ שאלה הא', שלפי הנ"ל אם באו העדים בבת אחת הרי לא 
הי' זמן שהאמינה תורה העד א' שהרי לפני שהאמינו אותו הכחיש אותו העד 
השני, וא"כ לא הי' להעד הראשון הכח של שנים ושפיר יכול ע"א להכחישו, 

העד הראשון. אבל אם בא בזה אחר זה, הרי כבר האמינה תורה העד ואינו נאמן 
א' וא"כ הרי כאן שנים, שדבריו נאמנין בב"ד כמו הנאמנות של שנים, וא"כ 
כשבא העד השני להכחישו, הוא מכחיש דבר שיש לו הכח של שנים, שהרי כבר 

 נעשה העד הראשון כשנים, ולכן בזה אחר זה אינו נאמן להכחישו.

"פ הנ"ל אולי יש לבאר ג"כ החילוק בין מדאורייתא ומדרבנן, שאם והנה, ע
הוא מדאורייתא אם בא בבת אחת נאמן העד הראשון, ואם הוא מדרבנן אינו 
נאמן העד הראשון, שיש לומר שהחילוק בין דאורייתא ודרבנן לגבי הנאמנות 

תא של עד א' הוא אם הוא על האדם או על דיבורו, שבדבר שנאמן ע"א מדאוריי
הנאמנות שלו הוא על האדם, שהאדם המעיד נחשב כשנים, משא"כ בדבר 
שנחשב כשנים מדרבנן הנאמנות הוא על דיבורו, שיש כח לדבריו כמו הכח של 
שנים כל זמן שלא הוכחש, וכיון שההכחשה של העד השני הוא על האדם, 

 והאדם הוא רק עד א' לכן יכול ע"א להכחישו.

בת אחת אינו נאמן כיון שעדיין לא האמינו העד ולכן, כל הסברא דלעיל שב
, שאם לא דיבורוהראשון כדי שיהי' נחשב כשנים, זהו רק אם הנאמנות הוא על 

האמינו דבריו יכול אדם להכחישו שהרי אינו מנגד לשנים )שרק אחר 
שמאמינים אותו נחשב כשנים, ועדיין לא האמינוהו(, אבל אם הנאמנות שנחשב 

א"כ כשמעיד עדותו הרי יש כאן ב' עדים  התורה מאמין,ש האדםכשנים הוא 
שמעידים, וא"כ אין ביכולת עד א' להכחישו, שהרי אין דבריו של א' במקום 
שנים, ולכן בדבר שמדאורייתא נאמן העד הראשון כשנים אפי' אם בבת אחת 

 בא עד להכחישו.
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והנה אולי יש להוסיף ולבאר למה בדבר שנחשב כשנים מדאורייתא 
 מנות הוא על האדם, ומשא"כ אם הוא מדרבנן הנאמנות הוא על דיבורו.הנא

דהנה בדאורייתא מה שנחשב כשנים אינו מסברא, שהרי מסברא אינם 
מאמינים אדם א' כשנים, רק שיש גזה"כ שיאמינו אותו וליתן לו כח כשנים, 
אבל בדבר דרבנן מה שמאמינין אותו כשנים הוא רק מסברא, למשל בענינינו 

עם שמאמינים עד א' בעגונה אף שאין דבר שבערוה פחות משנים, הוא שהט
כיון שיש סברא שהאשה דייקא ומנסבא, שהרי "מתוך חומר שהחמרת עליה 
בסופה הקלתה עליה בתחילתה", וגם העד בעצמו, הוא יודע שאם יבוא הבעל 
בעצמו לא יוכל להכחישו שהרי הוא עומד וקיים, וא"כ לא יעיד אם לא יודע 

מאמינים העד א' כשנים.  מסבראדאי שמה שהוא אומר הוא אמת, וא"כ בו
משא"כ בשאר כל העדיות יכול העד לומר שטעה, כמו בגירושין יכול העד (

לטעון ולומר שחשב שהגט קרוב לה יותר, כמו שהגמ' אומר לקמן שבגירושין 
 .)יכולה מכחשתו משא"כ במיתה

הוא על דיבורו, שהדיבור ולכן בדבר שמאמינים אותו מסברא, הנאמנות 
שהוא אומר, מסברא מקובל יותר ונאמן כשנים, דהיינו שהכח שנתנו חכמים 
שיהא נחשב כשנים הוא מצד דיבורו, שמסברא הדיבור שאומר הוא אמת, ולכן 
בדבר דרבנן הנאמנות הוא על דיבורו. משא"כ בדאורייתא שאין סברא שיהא 

כולים להאמין דיבורו שהרי מסברא אין נאמן, ורק נאמן בתור גזה"כ, לכן אינם י
דיבורו נאמן שהרי הוא רק ע"א, וא"כ הנאמנות שנתן לו התורה הוא על האדם, 
שהתורה מחשיב האדם כשנים )כמו שבשני עדים גזר הכתוב ששנים הוא ראי' 
על המעשה, וגם אם מסברא אין שנים נאמנין, וכמו כן גם בסוטה שעד א' נאמן 

ולכן בדאורייתא הנאמנות הוא על האדם שהוא נחשב כשנים מדאורייתא(, 
 כשנים.

ולפי"ז מובן הטעם למה יש חילוק בין באו בב"א לבאו בזאח"ז, וגם למה יש 
 חילוק אם הנאמנות הוא מד"ת או מד"ס.
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 תוד"ה אי הכי לכתחילה נמי

 הת' מאיר שלמה שי' זלצמן
 ראזענבלוםוהת' לוי יצחק שי' 

 תלמידים בישיבה

בגמ' "אמר רבי יוחנן שנים אומרים מת ושנים אומרים לא  )כב, ב(בכתובות 
מת, הרי זו לא תנשא, ואם נשאת לא תצא, שנים אומרים נתגרשה ושנים 
אומרים לא נתגרשה, הרי זו לא תנשא, ואם נשאת תצא. מאי שנא רישא ומאי 

אחד אומר מת הימנוהו רבנן כבי  שנא סיפא? אמר אביי תרגמה בעד אחד, עד
תרי, וכדעולא דאמר עולא כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים, 
והאי דקאמר לא מת הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים. אי הכי אפי' 
לכתחלה נמי, משום דרב אסי דא"ר אסי הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים 

תגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה, תרוייהו הרחק ממך. סיפא עד אחד אומר נ
באשת איש קמסהדי, והאי דקאמר נתגרשה הוה ליה חד, ואין דבריו של אחד 

 במקום שנים".

ואיתא בתוס' )ד"ה אי הכי לכתחילה נמי( "ומהא דתנן בהאשה שלום 
)יבמות קיז, ב( עד אחד אומר לא מת הרי זו לא תנשא, ליכא לאקשויי לעולא, 

 –בת אחת, ואפילו אם ניסת תצא, ועולא איירי בזה אחר זה דהתם איירי ב
כשבא עד אחד ואמר מת התירוה, ואח"כ בא אחר ואמר לא מת, אם נשאת לא 
תצא, אבל לכתחלה לא תנשא משום דרב אסי כדמסיק. ומרישא דהתם יש 
להוכיח שיש חילוק בין בבת אחת בין בזה אחר זה, דקתני עד אחד אומר מת 

ר ואמר לא מת, לא תצא, ומפרש בגמרא דלא ניסת ממש אלא וניסת, ובא אח
התירוה לינשא אע"פ שלא ניסת, ו"לא תצא" היינו מהתירה הראשון. משמע 

 דווקא התירוה קודם שבא העד ואמר לא מת, הא בא קודם שהתירוה לא".

ואח"כ שואל תוס' על יסוד זה שמחלק בדברי עולא בין בב"א וזא"ז, וז"ל 
קינא )סוטה דף לא:( דמשמע דאיירי עולא בכל ענין בין בב"א "וצ"ע בפ' מי ש

בין בזה אחר זה, דתנן התם עד אחד אומר נטמאת ועד אחד אומר לא נטמאת 
היתה שותה, ודייק בגמ' טעמא דהאי מכחיש אבל לא מכחיש עד אחד נאמן, 
מנא ה"מ כו' ופריך כיון דמדאורייתא עד אחד נאמן אידך היכי מצי מכחיש ליה, 

האמר עולא כל מקום שהאמינה כו', אלא אמר עולא תני לא היתה שותה ור' ו
חייא אומר היתה שותה, לר' חייא קשיא דעולא לא קשיא, כאן בבת אחת כאן 
בזה אחר זה, משמע דעולא נמי איירי בבת אחת ולכך צריך להגיה ולא משני 

זה. אלא  כדמשני ר' חייא. ומיהו איכא למימר דעולא לא מיירי אלא בזה אחר
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שנראה לו דוחק להעמיד המשנה בבת אחת משום דמשמע ליה דמיירי בזה אחר 
 ואח"כ ממשיך התוס' ומביא עוד תירוץ בשם ר"י. –זה" 

שהטעם שלא תירצו לעולא )בגמ' סוטה(  -וצ"ב מה קשה בתירוצו הראשון )
שהמשנה מדובר בזא"ז, הוא משום שנראה לו דוחק להעמידו כן(, שלכן הוצרכו 

 לתרץ עוד תי'.

וי"ל שהקושיא בתירוץ הראשון של תוס' הוא, שלכאורה הרי אותה לשון 
)בגמ' סוטה( שנראה דוחק להעמידו שמדובר בב"א יש בגמ' יבמות, ושם הרי 
תוס' לומד שמדבר בב"א וא"כ למה כתב התוס' שבגמ' סוטה דוחק להעמידו 

 תי' שני.בב"א )וכן מצאתי במהרש"א שמקשה כן(, ולכן הביא תוס' 

ואין לתרץ )שזה שביבמות תי' תוס' שמדבר בב"א אע"פ שמשמעותה של 
המשנה היא שמדובר בזא"ז הוא משום( שבהמשנה דיבמות איתא בהרישא "עד 
אחד אומר מת וניסת ובא אחר ואמר לא מת" דמשמעותה בהדיא הוא דמיירי 

וההכרח בזה אחר זה, וע"כ אמר תוס' )ובפשיטות( שהסיפא מיירי בבת אחת, 
דאל"כ אין חילוק בין הרישא ובין הסיפא )וכמו שראיתי אח"כ בבית  –הוא 

יעקב שכן תירץ(. אין לתרץ משום שעדיין קשה, דהרי כמו שביבמות אע"פ 
שיש המשמעות שמדובר בזא"ז, אעפ"כ מבאר תוס' שמדובר בב"א מצד ההכרח 

שהמשמעות שיש מהרישא, א"כ הו"ל לתוס' לומר כן גם בגמ' סוטה, שאע"פ 
בהברייתא הוא בזא"ז, הרי מצד הקושי שיש בהדין יש לנו להעמיד דין זה בב"א, 

 ולא לשנות הגירסא, וכמו שמבארים לפי ר' חייא.

 ומצד קושי זה בתירוצם הראשון הביאו התוס' גם תירוצם השני.

 הסר ממך עקשות פה

 מאיר שלמה שי' זלצמןהת' 
 שיבהתלמיד בי

. אמר אביי תרגמא ]לברייתא דלעיל[ בעד אחד  . בכתובות )כג, א( בגמ' "
עד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה, תרווייהו בפנוי' קא  –

מסהדי ]שלכתחילה היתה פנוי'[ והאי ]עד[ דקאמר נתקדשה הוה לי' חד, ואין 
 .", ולכן היא מותרת לינשא. . דבריו של אחד במקום שנים
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ואיתא בתוס' )שם, ד''ה תרווייהו בפנוי' קא מסהדי( ''לא הוה צריך להא 
]לומר שהיא מותרת לינשא בגלל שיש ב' עדים המעידים שפנוי' היתה[, דאפי' 

לא תצא ]מהתירה[, דאין דבר שבערוה  –ליכא אלא ההוא דאמר נתקדשה 
פחות משנים ]ולכן אין ע"א יכול לאוסרה[. אבל תימה אמאי לא תנשא 
]אפילו[ לכתחילה דהוה לן לאוקמא אחזקה ]קמייתא שהיא פנוי'[?" ועיי"ש 

 מה שמתרץ.

וצ"ב בקושיית התוס' שהרי לעיל )כב, ב( הקשה הגמרא על תירוצו של אביי 
''אי הכי לכתחילה נמי''? ותירץ  –)בדברי ר"י( ע"ד הקושיא שמקשה תוס' 

פה, ולזות  שהטעם שלא תינשא לכתחילה הוא משום ''הסר ממך עקשות
שפתיים הרחק ממך'' שצריכים להתרחק מדבר דאית בי' חששא. וא''כ הרי 
התוס' ידעו כבר דהא ד"לא תנשא", הוא משום הסר ממך עקשות פה, ומהי 
קושייתם ]וכן משמע מזה שהגמרא לא הקשה כאן דתנשא לכתחילה, 
שבפשטות הטעם הוא משום שכבר הקשה כן ותירץ קושי' זו לעיל דמחומרא 

 לא תנשא[?

ונראה לומר ש"לזות שפתיים" נעשה רק כשיש חזקה וב' עדים או )עכ"פ( 
עד אחד )אע"פ שלפעמים אינו נאמן( שמסייע/ים להחזקה קמייתא, דאז 
אמרינן שמחומרא לא תינשא לכתחילה, וכהמקרה לעיל בהגמ' דתרי אמרו 

סרה כחזקתה הראשונה. אבל אם יש רק ע"א )שאינו נאמן( האו –שא"א היא 
ואין שם חזקת איסור קמייתא, והע"א מעיד נגד החזקה קמייתא דהתירא, אזי 

 שה מזה לזות שפתיים.אמרינן שהיא מותרת לינשא לכתחילה ואין נע

שאומר אחד ועפ"ז י"ל דכאן שהאשה היא בחזקת פנויה, הרי כשיש עד 
עקשות פה ולזות שפתיים( שהוא גורם אין ב''יכלתם''  –)נתקדשה השמועות 

לגרום עקירת ''ידיעת'' הרבים שהיא )בחזקת( פנויה, ולכן אין חשש ד''לזות 
שפתיים'' כשתינשא, וממילא הקשו התוס' קושייתם ולא תירצו שלא תינשא 

 שום ''לזות שפתיים''.לכתחילה משום ''לזות שפתיים'', שהרי אין כאן 

חד משא''כ בתירוצו של אביי )בדברי ר"י( ''כשעד אחד אומר מת ועד א
הרי אז השמועות ד''לא מת'' הם בנוסף להחזקה קמייתא  –אומר לא מת'' 

דאיסורא )היינו שכולם יודעים שהייתה א''א(, הרי אז אם תנשא יהיה לזות 
 שפתיים, ולכן לא תנשא לכתחילה.
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השוואת תוספות ד"ה מאן דמתני עם תוספות ד"ה 
 אית לו

 ןשי' קוני הת' משה
 תלמיד בישיבה

האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני, נאמנת, במתני' )כב, א( "
שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ואם יש עדים שהיתה אשת איש, והיא אומרת 
גרושה אני, אינה נאמנת. אמרה נשביתי וטהורה אני, נאמנת, שהפה שאסר הוא 

ואם , אינה נאמנת, הפה שהתיר, ואם יש עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני
 ".משנשאת באו עדים הרי זו לא תצא

ובגמ' )כג, א( "רבי אושעיא מתני לה )דין זה של ואם משנשאת וכו'( ארישא 
)"א"א הייתי וגרושה אני"(, רבה בר אבין מתני לה אסיפא )"נשביתי וטהורה 

דבשבויה הקילו, ומאן דמתני לה  –אני"(, מאן דמתני לה ארישא כ''ש אסיפא 
דאמר האשה שאמרה ]יפא אבל ארישא לא. לימא בדרב המנונא קמיפלגי אס

רש"י[ דמאן  –לבעלה גירשתני נאמנת, הלכך הא דאמרה גרושה אני מהימנא 
דמתני לה ארישא אית ליה דרב המנונא, ומאן דמתני לה אסיפא לית ליה דרב 

 המנונא וכו'".

אמר אבוה ואח"כ ממשיך בגמ' )שם( "ואם משנשאת באו עדים וכו', 
דשמואל לא נשאת נשאת ממש, אלא כיון שהתירוה לינשא אע''פ שלא נשאת, 

 ".והא לא תצא קתני, לא תצא מהתירה הראשון

היינו שאם האשה בא לב"ד, והתירוה לינשא, אפי' אם באו עדים אח"כ, היא 
 ".לכתחילה"מותרת לינשא 

צריך  וצ"ע, דאם אבוה דשמואל הוא ביאור בהבנת דברי המשנה עצמם,
 הגמרא להביא זה קודם כל השקו"ט על איזה בבא קאי דין זה?

 ואולי יש לבאר זה בהקדם שאלה בדברי התוס'.

וא''ת מנא ליה דלמא דהנה עיין בתוס' שם ד"ה מאן דמתני לה ארישא "
אסיפא לא מצי קאי, דאפי' באו עדים ואחר כך נשאת לא תצא, ולמאי דמפרש 

 שפיר".בסמוך לא ניסת ניסת ממש אתי 
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היינו שנתקשו התוס' בזה שאמרו בגמ' ד"מאן דמתני לה ארישא ]שאם 
שלא תצא, דאפשר שגבי  –לא תצא[ כ"ש אסיפא"  –נשאת ואח"כ באו עדים 

 ?לכתחילהשבוי' "דבשבוי' הקילו" אע"פ שבאו עדים לפני שנשאת, תנשא 

ותירץ התוס' שהפשט דהדין "ואם משנשאת" במתני' הוא כאבוה דשמואל, 
לינשא אפילו אם באו עדים מותרת לינשא לכתחילה,  שהתירוההיינו שלאחר ד

וא"כ הפי' של "מאן דמתני לה ארישא כ"ש אסיפא" הוא, שלפי שיטת רבי 
אושעיא בין הבבא ד"גרושה אני" ובין הבבא ד"טהורה אני" אפי' אם באו אחר 

 שרק התירוה לינשא, מותרת לינשא לכתחילה.

לא אשכחן מאן דפליג אאבוה דשמואל, וא"כ מה  וצ"ע בדברי התוס' דהרי
הי' קושיית התוס' לכתחילה, היינו למה פי' בקושייתן "נשאת" שהיא נשאת 

 ממש, והקשו עפ"ז, הרי אין מ"ד שסובר כן?

ונראה לומר שההו"א של הגמרא הי' ש"אם נשאת ואח"כ באו עדים" הוא 
קים בהרישא ב"האשה נשאת ממש, ולכן פי' שרבי אושעיא ורבה בר אבין שחול

שאמרה א"א הייתי וגרושה אני" ונשאת ואח"כ באו עדים אם תצא או לא, 
ש"בדרב המנונא קמיפלגי", ואבוה דשמואל פליגי ע"ז וסובר שזה אינו הפי' 

רבי אושעיא  –ולדידי'  ,התירוה להנשאב"ואם משנשאת", אלא נשאת הוא 
לכתחילה או לא מצד  ורבה בר אבין חולקים בהרישא אם היא מותרת לינשא

טעם אחר. והיינו שזה שאפשר לומר שסברת רבי אושעיא הוא לפי רב המנונא 
הוא רק אם הפי' ב"נשאת" הוא כפשוטו שאז הוא בדיעבד ממש דהתם סמכינן 
אדברי' ר"ה, וכן משמע ממה שכתב תוס' )בד"ה אית לי' דרב המנונא( "אע"ג 

ואח"כ באו עדים מהני שלא בפניו", דרב המנונא איירי בפניו, מ"מ לענין ניסת 
שבפשטות משמע מלשונו דמשום שכבר ניסת ממש, וכן משמעות כמה 

 ראשונים מסתימת לשונם )עיין רד"ך בית ח חדר ד(.

ובזה מתורץ למה הקשה תוס' מלכתחילה בד"ה מאן דמתני לה ארישא, 
ה שמדובר בניסת ממש וא"צ לצאת )כשאינ –שהרי לפי אופן הלימוד בההו"א 

בפניו(, יש מקום לשאלה זו, אבל לפי המסקנא אין קושיא, וכמו שכתב התוס' 
לא ניסת ניסת ממש אתי שפיר", היינו שלשיטת אבוה  סמוךולמאי דמפרש ב"

 אתי שפיר. דשמואל

ואוי"ל שזהו הטעם שהדין דאבוה דשמואל בא רק לאחרי כל השקו"ט של 
מהו הפי'  –דין דהמשנה "לימא בדרב המנונא", משום ש)אי"ז רק בירור בה

 "ואם משנשאת", אלא( הוא דיעה אחר שחולק על ההו"א שלפני זה.
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אבוה דשמואל", שהרי אם הוא אמר אבל לפי"ז קצת דוחק לי לשון הגמ' "
בא לחלוק הי' צ"ל הלשון "אבוה דשמואל אומר, וכיו"ב שמשמע שדבריו קאי 

 על מ"ש לפני זה.

המחלוקת אי שאחד"א הוא מדין נדר או נאמנות יסוד 
 )גליון(

 הת' צבי הירש שי' מאראזאוו
 תלמיד בישיבה

מבואר בהאחרונים )קצוה"ח סל"ד סק"ד( בהדין דשווי' אנפשי' חתיכא 
דאיסורא שתי סברות למה נאמן אדם לשים על עצמו איסור, א( מדין נדר. ב( 

 מצד נאמנות.

ינו נאמן על עצמו, וגם אם נאמן הרי הוא שאדם בעצם א –ביאור אופן הא' 
רק עד א', וא"כ אין ב"ד יכולים להאמינו, ולכן כשמשים איסור על עצמו הרי 
אין ב"ד מאמינין אותו, ולכן רק מדין נדר יכול להשים איסור על עצמו, כגון אם 
הוא אומר שהוא כהן, הרי מדין שאחד"א יש לו כל האיסורין שיש לכהן ולא 

היינו שאינו יכול לאכול תרומה ולקבל עלי' של כהן, אבל צריך ההיתרים )ד
לנהוג ככהן לגבי איסורין שאסור לגרושה וכו'(, וזהו מדין נדר כמו כל נדר שיכול 
האדם לאסור על עצמו מה שרוצה, א"כ גם בזה יכול לנדור עצמו לשוות עצמו 

 כהן וכו' לגבי האיסורין.

ו כמו כל עד א', שמאמינין שהוא כהן, שב"ד מאמינין אות –ביאור אופן הב' 
רק שלאיש אחר אין ב"ד יכול להרוג עליו, דהיינו שאם הכהן בועל גרושה אינה 
נלקית עליו )אם הוא בתוך ל' יום שהשווה עצמו כהן, וראה שיטת הרמב"ם 
והמל"מ והב"ח בזה, וראה הערה של הת' דוד ליב שי' מרזב בענין זה באריכות( 

בזה ואין שני עדים ואינו נאמן יותר מעד א', משא"כ ע"י ל'  כיון שאינו מוחזק
יום הרי בזה נעשה מוחזק, והורגין על החזקות )קידושין פ,א(, אבל מ"מ ב"ד 

 מאמינין אותו שהוא כהן.

והנפק"מ ביניהם, בפשטות הוא אם יכולין להעניש ע"פ דבריו, דהיינו האם 
א העונשים, או שמאמינים שקיבל על עצמו התנהגות זו אבל ל –זה רק נדר 

 אותו שזהו המציאות האמיתית ויכולין להרגו ע"פ דבריו.
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ולכאו' יש לשאול מהו יסוד פלוגתתם דהיינו הסברא שבגללו הם חולקים 
 לומר כאופן הא' או כאופן הב'?

ואולי יש לבאר זה ע"פ מה שכתבתי בקובץ הו"ב דישיבת ליובאוויטש 
לאור לכ' שבת בראשית, וגם ע"פ מה  טורונטו גליון א' דהאי שתא שיצא

 שכתבתי בגליון זו בדין "נוגע בדבר" שיש מחלוקת למה אינו נאמן.

נוגע בדבר( יש שני אופנים איך ללמוד –)דהנה בדין אדם המעיד על עצמו 
למה אינו נאמן א( מצד גזה"כ של קרוב, שכיון שאדם קרוב אצל עצמו לכן נחשב 

אופן. ב( מצד סברא, שכשמעיד על עצמו  כקרוב שהתורה פוסלו להעיד בכל
 יש חשש משקר, שישקר כדי לקבל רווח וכו' כמובן.

והנפק"מ ביניהם הוא כשאדם מעיד על עצמו לאיסור, אם סבירא לן כאו' 
הא' הרי אף אם הוא מעיד לאיסור הרי מ"מ יש גזה"כ שאינו יכול להעיד, שזהו 

הו מצד סברא של חשש משקר, גזה"כ של קרוב, אבל אי סבירא לן כאו' הב' שז
 הרי אם אוסר א"ע הרי אין לו לשקר שאין לו שום רוח מזה, וא"כ יאמינו אותו.

וע"פ הנ"ל אולי יש לומר שבזה תלוי אי סבירא לן שזה שיכול אדם להשים 
איסור על עצמו הוא מדין נדר או נאמנות, שאי סבירא לן שזה שאדם אינו יכול 

א"כ גם באיסור הרי אינו יכול להעיד על עצמו להעיד על עצמו הוא מגזה"כ 
כמו קרוב, וא"כ אין ב"ד יכולים להאמינו, רק יכול האדם לקבל על עצמו נדר 
שבזה אין שייך כח נאמנות, ולכן יכול להשים על עצמו איסור שהרי הוא נודר 
על עצמו. אבל אי סבירא לן כאופן הב' שזה שאדם אינו יכול להעיד על עצמו 

א של חשש משקר, הרי אם אוסר על עצמו הרי אין בזה סברא הוא מסבר
שמשקר, וא"כ יכולים להאמינו כמו כל עד א' שנאמן באיסורין, ולכן סבירא לי' 

 1שנאמן מדין נאמנות.

                                                           
( והנה בהקצות )סי' ל"ד סק"ד( מסיק ששאחד"א הוא מדין נאמנות, אבל במס' מובא 1

כול להעיד הוא מדין קרוב שפסול מגזה"כ, וא"כ יקשה איך סבירא שזה שנוגע בדבר אינו י
 לי' שנאמן בדין נאמנות אם גזר הכתוב שאינם יכולים להאמין קרוב,

ואולי יש לחלק בין נוגע בדבר לאדם שמעיד על עצמו, שכל הגז"כ של קרוב הוא 
נוגע בדבר כשהעיד על אחרים, שזהו קרוב שהוא איש אחר שקרוב לו ומעיד עליו, ולכן ב

שמעיד על אחר אינו נאמן מגזה"כ של קרוב. אבל כאן שמעיד על עצמו וזה אינו נכלל בהדין 
של קרוב שהרי מעיד על עצמו )ואינו כ"ש שהרי הוא גזה"כ שאינו מסברא( א"כ אע"פ 
שנוגע בדבר פסול מגזה"כ לאוו דווקא יסבור שכשמעיד על עצמו ג"כ אינו יכול להעיד 

סבור שהוא מסברא של חשש משקר כהנ"ל, וא"כ עדיין יכול לסבור שנאמן מגזה"כ, ואולי י
מדין נאמנות, ויסודו כיון שזה שלא יהי' נאמן הוא מצד חשש משקר והכא אין חשש משקר 

 שהרי אוסר עליו.
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והקשה לי חכם א' שלכאו' יש סתירה בדברי שהרי במקרה שאין אדם משים 
ויח מזה משהו עצמו רשע, אם משים עצמו אינו נאמן שאומרים שצ"ל שמרו

שאין אנו יודעין, אבל הכא כשמשים איסור על עצמו הרי אומרים שמכך מובן 
 שאין חשש משקר, ולמה אינן אומרים שמזה שמחייב עצמו צ"ל שמרוויח מזה.

ויובן זה בפשטות, בהקדם שמובא להדיא שאין אדם משים עצמו רשע,  
 ומצד אחר אומרים שנאמן אדם לאסור את עצמו.

ובן שבאמת יכול אדם לאסור עצמו שהרי בזה אינו עושה עצמו והחילוק מ
רשע אלא מגדיר עצמו בדבר זה דהיינו שהוא אסור בענינים אלו )ואפי' אם זה 
מצד ענין של רשעות, הרי הוא נאמן להגדיר עצמו(, כיון שאין אנו מאמינים 
אותו על המעשה רשעות ורק על גדרו עכשיו ]ואפשר שהוא כנ"ל מצד ענין 

נדר[, ואפשר שאדרבה הוא רוצה לומר האמת. אבל כשאומר שעשה מעשה ה
רשעות ואין הוא מגדיר עצמו בזה ורק אומר שדבר זה נעשה שלא כהלכה הרי 
ע"ז לא מאמינים אותו, כיון שע"ז בפשטות הוא רוצה להרויח משהו בזה שאומר 

 שהוא רשע.

 עצמהבענין נאמנות האשה על 

 הת' יהודה דוד ארי' לייב שי' מרזוב
 תלמיד בישיבה

כותב הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה )פ"כ הי"ג(: "מי שבא בזמן הזה ואמר 
אינו נאמן, ואין מעלין אותו לכהונה על פי עצמו ולא יקרא בתורה  –כהן אני 

ראשון ולא ישא את כפיו ולא יאכל בקדשי הגבול, עד שיהי' לו עד אחד; אבל 
, או נטמא לוקה ואם נשאאוסר עצמו בגרושה וזונה וחללה ואינו מטמא למתים 

 ".ספק חללהוהנבעלת לו 

ולכאורה צ"ב בדברי הרמב"ם כאן, שהרי אם אומרים שאין לו נאמנות לומר 
 "?לוקה –על עצמו שהוא כהן, א"כ משום מה אומרים ש"אם נשא או נטמא 

במשנה למלך על הרמב"ם )ד"ה ואם נשא או נטמא לוקה( כותב, שמיירי 
 –המלקות הוא משום החזקה, ולא מצד דבריו  בדהוחזק כן ל' יום. היינו שחיוב

שהרי הוא עצמו אינו נאמן. אבל מדוע לא כתב הרמב"ם שזה שחייב מלקות 
הוא רק כשהוחזק, ע"ז אומר ש"בוודאי סמך על מ"ש לעיל", היינו שהרמב"ם 
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רק כשהוחזק, ולכן סמך  –כבר כתב לעיל, שאדם חייב עונש ע"פ דברי עצמו 
. וז"ל הרמב"ם לעיל )פ"א הכ"א( "איש ואשה שבאו הרמב"ם ע"ז שכתב לעיל

בעיר ל'  הוחזקהממדינת הים, הוא אומר זאת אשתי והיא אומרת זה בעלי, אם 
הורגין עלי', אבל בתוך הל' יום אין הורגין עלי' משום אשת  –יום שהיא אשתו 

איש". היינו שאם לא הוחזקה, אפי' כשהיא טען בעצמה שזה בעלה, אעפ"כ אין 
ין לדברי', ורק עונשים כשהוחזקה.וכן הוא ברמב"ם הל' איסורי ביאה חושש

)פ"א הכ"ג( "וכן האשה שאמרה מקודשת אני אינה נהרגת על פיה עד שיהיו 
 שם עדים או תוחזק".

ולכאו' צ"ע בביאורו שהרמב"ם )בפ"כ( קאי כשכבר הוחזק )ע"ד בפ"א( 
כשהוחזק כן ל' יום,  –ן ודוקא אז עונשין אותו, שאם אכן מדובר ג"כ בנוגע לכה

כהן והרי היא  הוחזק, הרי וודאיתחללה, ולא חללה  ספקא"כ מדוע הוי האשה 
מתחללת בביאתו )ואם סוקלין ושורפין על החזקות )קידושין מ, א( כ"ש שהיא 

 מתחללת ע"י החזקות(?

 –)ואולי יש לבאר זאת בדא"פ, ע"פ ביאור הגדר דנאמנות האדם על עצמו 
בכלל, ובהקדם דברי הב"ח –יא נפשיא חתיכה דאיסורא( הודאת בע"ד/שו

)בקצרה( )באבהע"ז סי"ט( שחולק על הרמב"ם )הנ"ל בפ"א הכ"א(, שלדברי 
הרמב"ם אין הורגין אותה ע"פ עצמה רק כשהוחזקה ל' יום, וע"ז חולק הב"ח 

ל' יום", וזה שצריכים  בתוךוכותב: "בודאי שהיא נהרגת ע"פ הודאת עצמה אפי' 
, שלאחר ל' יום שהוחזק הבועלהוא רק כדי לחייב עונש מיתה על האיש  ל' יום

"כי כל  –לא מצי לאשתמוטי ולומר שלא ידע שהיא נשואה  –האשה בבעלה 
תוך ל' יום אינו מפורסם ואינה בחזקה שאשה זו אשתו של זה היא", אבל 

 –, בודאי שהיא נהרגת ע"פ הודאת עצמה אפי' בתוך ל' יום, שהרי האשה
דאת בע"ד כמאה עדים" "ושויא אנפשי' חתיכה דאיסורא". דהיינו "הו

שהרמב"ם והב"ח פליגי אם האשה נאמנת על עצמה עד שיהרגוה על פי' או 
 לא.

ואוי"ל זה בהקדם מה שמביא הקצוה"ח )סל"ד סק"ד( בענין הנאמנות דאדם 
יד שויא אנפשי' חתיכה דאיסורא, דלכאו' הרי איך מהימנינן לי' להע –על עצמו 

על עצמו אם קרוב פסול לעדות, ומביא התם ב' שיטות, שיטת המהריב"ל 
שבאמת לא מהימנינן לי' להך גברא שכך הוה עובדא, ורק אמרינן שאם הוא 
אומר דבר זה האוסרו מלעשות/מלהתנהג כך וכך ע"כ קיבל על עצמו איסור זה 

להתנהג  שכך הוא רוצה להתנהג, והוי ע"ד ענין הנדר דהיינו שנדר על עצמו
בחיוב זו. שיטת הקצוה"ח שגזיה"כ היא שאדם נאמן על עצמו לחוב אבל לא 
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לזכות. ולפי שיטתו יוצא שכשאדם מעיד לחובת עצמו וב"ד מהימנינן לי' הרי 
 זה נחשב כדבר מבורר דהיינו דידעינן בוודאות שכך אכן הי'.

דעי מאי והנפק"מ יהי' אם יכולים לענשו ע"פ דבריו, דאם אמרינן דב"ד לא י
הוה ורק ידעי שאדם זה צריך להתנהג ע"פ איסורים אלו, הרי א"א לענשו אם 
לא קיים איסורים אלו שקיבל על עצמו ]חוץ מאם נאמר שלוקה משום "לא 
יחל דברו", אבל א"כ הוו העדים צריכים להתרות בו מצד לא יחל דברו, ולא מצד 

דוכתא[, אבל אם נאמר  האיסור פרטי שעליו הוא עובר, ולא מצינן כה"ג בשום
עובדא הרי א"כ יכולים לענשו  שכך הוהשגזיה"כ הוא דמהימנינן לי' להך גברא 

 ע"פ דבריו, במקרה שיהי' חייב עונש.

ם כתב )כנ"ל פ"א הכ"ג( שא"א "ח: הרמב"ם והב"ל שבזה פליגי הרמב"ואוי
ם ס"ל "להרוג אשה זו בתוך ל' יום מפני שלא הוחזקה א"א, כלומר שהרמב

כ א''א "ע, וא"נדר שקיבלה ע –סרה לינשא לאחר רק בתור חיוב חדש שנא
ח שכתב שיכולין להרגה אפילו "לענוש אותה בשביל זה עד שתוחזק. אבל הב

מן התורה לומר העובדא, ומהימנינן לה על זה, ואם  שנאמנתל, "תוך ל' יום ס
 עברה על הדבר שהימנוה נהרגת, שהרי מצד ב"ד זהו האמת.

שויא  –ע "ל שנאמנות אדם ע"ח ס"ק יותר שאפשר שגם הבל בעומ"ואוי
אנפשיה חתיכא דאיסורא, הוא מצד זה שנחשב כאילו האדם נדר ונתחייב בדבר 

 פ דבריה."חדש, ואעפ''כ הורגין אותה ע

ז שהוא בעצם "ע משום פסול קורבה )אי"דהנה י''ל דהא דאין אדם נאמן ע
הוא משום שהתורה סילק ע, אלא( "להעיד ע –בכל אופן שהוא –פסול 

נאמנותו ממנו, כלומר שאע"פ שכל ישראל בחזקת כשרות וכל אחד יכול להעיד 
עצמו( נסתלק נאמנותו העצמית משום  –)ונאמן בעדותו, אבל הכא גבי קרוב 

שהוא קרוב לעצמו. אבל אי הוה מצינן בי' שום נאמנות אחרת בנוסף לנאמנות 
ד הוו מהמנינן ליה אע"פ שהוא "דבהשוה בכל אדם ישראל, אזי אפשר לומר 

 קרוב.

ע הוא מצד "ל דנאמנות האשה ע"ח ס"ולפי"ז יוצא שאפשר לומר שגם הב
 –דין "נדר" )ודלא כההו"א שיכולים להרגה רק אם אמרינן שהיא נאמנת לגמרי 

דלא מדין "נדר"(, משום דבעצם הב"ד רוצים להאמינה רק שהתורה פסלה 
אם ב"ד מאמינים לה עכצ"ל שהוא מצד דין מלהעיד על עצמה, )ולכן ס"ד ש

נדר(. אבל השתא דאמרינן שזה שהתורה פסלה מלהעיד על עצמה הוא רק 
פ שאין לה שום "כשאין לה נאמנות נוספת למה להאמינה, דהתם אמרינן שאע

ע כאילו נדרה כן. אבל הכא כשיש לה נאמנות "כ נהימנינה ע"נאמנות אעפ
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מרי לה, וא"כ יש לומר דהכא בסוגיין ד"בידה נוספת למה להאמינה מהימנינן לג
ח "כ שפיר מהמנינן לה לגמרי שהרי בידה הוא, ולכן כתב הב"להתקדש לו" א

א, "שהיא א –לסקלה אפי' בתוך ל' יום משום דמהמנינן לה דהכי הוה עובדא 
 כ היא חייבת סקילה."וא

 דהיינו דהב"ח ס"ל שמאמינין לה על עצמה נאמנות גמורה רק כשיש לה
סברא למה להאמינה, ואפי' במקרה שאין לנו שום סברא להאמינה התם אמרה 

 תורה שעכ"פ היא נאסרת מצד דין "נדר".

ל,שלכן "ע הוי מדין נדר )כנ"ם דס"ל דנאמנות האדם ע"ל שגם הרמב"ואוי
אין עונשין תוך ל' יום(, גם לדידי' בדאיכא טעמא אחרינא למה להימנה מהמנינן 

 לה.

שכתב הרמב"ם שאם א' אמר שהוא כהן ואח"כ נשא גרושה ועפ"ז י"ל שזה 
הדין דחזקה שכתב המל"מ )שהרי  –או נטמא לוקה, אי"ז משום שהוחזק כן 

א"כ קשה למה הוי האשה רק ספק חללה ולא חללה ודאית(, אלא הוא משום 
דאם חזינן שאיש זה מתנהג ככהן להרבה זמן אזי מסתבר לן שזהו האמת 

ל( אי אית לן סיבה אחרת לחשוב שהוא אומר האמת ונהימני', שהרי )כנ"
נהימני', וכמו שהסברנו לעיל שהפסול דקרוב הוא רק על הנאמנות השוה לכל 
שמזה פסלו התורה, ולא שא"א לו לומר שום דבר אפי' ע"י נאמנות אחרת, ולכן 

ככהן,  –מצד ריבוי הזמן שהוא מתנהג כן  –כשהוחזק )מצד דעת בני אדם( 
 ג"כ ככהן. מתנהגים עמו

ומה שהקשינו דא"כ שהכהן נחשב ככהן גמור למה אין האשה נעשית חללה 
ודאית מצד זה שהוא מוחזק ככהן, וכמו שכתב הרמב"ם )כנ"ל( שהורגין ע"פ 
החזקות? י"ל שכאן אין החזקה שמחזיקים אותו ככהן נחשב חזקה לפסול גם 

פ שעל עצמו נחשב מישהו אחר, משום שכאן אינו "בידו" ליעשות כהן ולכן אע"
ככהן, אין הוא נחשב ככהן כדי לפסול מישהו אחר, אבל אם הוי בידו ממש כגון 
אשה שבידה להתקדש לו התם אמרינן שמהימנינן לה לגמרי ועד כדי כך 

 שסוקלין ושורפין על החזקות.

ולפי"ז מתפרש דברי הרמב"ם למה הכהן עצמו לוקה, ואעפ"כ האשה אינה 
(, ואיך שאין זה סתירה להכלל ששורפין וסוקלין על נעשית חללה )פ"כ הי"ג

 החזקות )פ"א הכ"א(.
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 בגדר שויא אנפשי' חתיכה דאיסורא

 קינדצירהת' מרדכי שכנא שי' 
 תלמיד בישיבה

 כהן ואמר הזה בזמן שבא מי" (ג"יה כפ" ביאה איסורי הלכות) ם"רמבכתב ה
 ,ראשון בתורה יקרא ולא ,עצמו פי על לכהונה אותו מעלין ואין נאמן אינו – אני
 אוסר אבל .אחד עד לו שיהיה עד ,הגבול בקדשי יאכל ולא ,כפיו את ישא ולא

 ,לוקה – נטמא או נשא ואם .למתים מטמא ואינו ,וחללה וזונה בגרושה עצמו
 " עכ"ל.חללה ספק( לו) והנבעלת

פי עדות עצמו הרי אין ולכאורה צ"ע אמאי אם נשא גרושה חייב מלקות על 
אדם נאמן על עצמו? וביאר הה"מ שהוא מצד שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא. 
והמל"מ ביאר שכאן מדובר שהוחזק כבר שלושים יום שהוא כהן ולכן לוקה על 
פי חזקה זו כדאמרינן בעלמא 'סוקלין על החזקות', אבל עדיין צ"ע אמאי אין 

 בריו באריכות.חזקה זו מהני גם להלקות האשה ע"ש בד

 דגם ן"הר תשובת בשם ט"בפ כתבנו כבר והנהוהש"ש ש"ו פ"י ביאר וז"ל 
 ז"פט ם"הרמב שכתב במאי למידק ואיכא, אמתלא י"ע חזרה מהני א"בע

 אבל מעשה בשעת אלא למלקות עדים שני צריך אין :ל"וז' ו הלכה מסנהדרין
 הכרם כלאי ,זה הוא כליות חלב אמר א"ע כיצד, יוחזק א"בע עצמו האיסור

 הרי – בו שהתרו אחר בעדים בעל או ואכל ,זו אשה זונה או גרושה ,אלו פירות
  א"בע אמתלא דמהני נימא ואי, ל"עכ א"בע האיסור שעיקר י"אעפ לוקה זה

 לוקין אין אמתלא י"ע כ"אח חזרה דמהני היכא כל דודאי, עדותו על  לוקין היכי
 ? ועיין בהמשך דבריו מה שביאר. פיו על

והנה לכאורה צע"ג על דברי הש"ש, דהקושיא מעיקרא ליתא, דהנה הש"ש 
חידש בפרק ח' דבעד אחד מהני אמתלא, ואשר על כן המשיך כאן בפרק י' 
דלכאורה איך יכול לומר דמהני לחזור מעדותו וליתן אמתלא לדבריו שהרי 
מוכח מהרמב"ם )פט"ז ה"ו( דאם העיד עד אחד בחתיכה שהוא חלב והוחזקה 

יסור ואח"כ באו שני עדים והתרו אותו הרי ע"פ ההתרא הזה לוקין אותו, בא
ולכאורה אינו מובן דאם מהני אמתלא א"כ הוי התרא בספק כיון שיכול לבוא 
אח"כ וליתן אמתלא לדבריו ונמצא שאין כאן התרא ואיך ילקה על זה. זהו תוכן 

 שאלתו.

קושיא הנ"ל,דאם ולכאורה ממה נפשך, בכל עדות שבעולם יכול להקשות ה
יבואו שני עדים ויעידו שזהו חלב אכתי אי אפשר להתרות אותו, דאפשר 

135 ישיבת ליובאוויטש טאראנטא



 

 

 

שיבואו שני עדים אחרים ויזומו אותם והוה עדים זוממין ואין כאן התראה, והדר 
קשה לדוכתיה, וכ"ת דעדים זוממין הוה חידוש כלומר שאין זה בחשבונו של 

בואו עדים אחרים ויזימו אותם ב"ד דהרי תורה נתנו להם הנאמנות, אבל אם י
זה הוה דבר מחודש מעיקרו, א"כ אמאי לא לימא הכא ג"כ, היינו דעדות של 
העד האחד הוא בתקפו, ואח"כ כשיתן אמתלא זה הוה דבר מחודש ואין זה נכלל 

 בחשבון של הב"ד כשקיבלו את העדות מתחילה, וצע"ג.

י אמתלא היינו ועוד בלאו הכי יקשה לדעת הר"מ לפי שיטתו, דאם מהנ
שיכול לחזור ולהגיד א"כ זה הוה חסרון בהאיכות של עד אחד היינו שזה עדות 
חלושה, וא"כ אמאי מהני להחזיק הדבר בחזקת איסור, ואין צריך להקשות מצד 

 התראת ספק, וצ"ע.

ובעיקר דברי הרמב"ם נראה לענ"ד לבאר דהנה הגדר של שויא אנפשיא הוא 
, אבל הכא אין זה רק איסור שאוסר על נפשו אלא ענין איסור שנותן על נפשו

זה גם בירור, ר"ל, דיש שני עינים כאן א( האיסור שנותן על נפשו ב( הבירור 
 שמברר להב"ד שהוא כהן ואסור להגרושה הזה.

והביאור הוא: כיון דהעיד עדות בתור עד אחד, והענין של עדות בכלל הוא 
להאמין אותו בתור עדות כיון שהוא בירור ולא איסור, וכיון שהכא אי אפשר 

אינו נאמן, אבל לא נאבד ממנו הגדר של עדות, וא"כ הכא  1העיד על עצמו
כשאוסר דבר על עצמו אין זה רק איסור ]היינו החזקת איסור שנותן על עצמו[, 
אלא זה איסור וגם בירור והוה גדר בפני עצמו, כלומר דהוה איסור על נפשו 

 . 3 2בירור והיינו שזה גדר בפני עצמוומצד האשה הגרושה הוא 

ולפי זה מובן, דכיון דזה הוה בירור באופן של איסור א"כ זה מהני אמאי הוא 
נלקה, כיון שמצדו הוא בירור מצד עדות, ואם יקשה לך אמאי בנוגע להאשה 

                                                           
א דכל זמן שבא לעשות דבר "י שליט"ואפשר לתלות זה על פי מה שביאור הגאון ר( 1

ד בתור דיין זהו גדרו "גדרתו ועל פי זה ביאור בנוגע לדיין דכשבא לבזה הוה , ד"בדיני עדות וב
 . ל"וד. כ הכא"וכמ' ואי אפשר להשתנות כבי

דאם זה רק , ד צריכים להפריש האשה מלהנשא לו"מ בזה הוא אם הב"ואחד מהנפק( 2
כ מפרישין אותה "כ א"אבל אם זה בירור ג, ד רק מפרישין אותו מלהנשא לה"כ הב"איסור א

 .כ"ג

י "ואין זה נוגע למה שחקר הגר, ואפשר שבכלל יש השני ענינים ולאו דווקא כאן( 3
דכל זה הוא נוגע להגברא אבל הכא ( ד"ד סק"ח סל"קצוה)בהשיעורים אם זה נאמנות או נדר 

 .ק"ודו. הוא נוגע להחפצא
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אינה לוקה זהו מפני שבעיניה זה נחשב רק לאיסור על נפשו, אבל מצדו הוא 
 איסור ובירור.

מתק בלשונו, דהנה בתחילה כתב הרמב"ם "מי שבא בזמן הזה וכו' ולא ויו
ישא את כפיו ולא יאכל בקדשי הגבול עד שיהי' לו עד אחד", ואח"כ המשיך 
"אבל אוסר עצמו בגרושה וזונה וחללה וכו'", ומשמע דבזה הוה בגדר עד אחד 

הוא וכמו שמצריך הרמב"ם למעלה, אבל לכאורה איך יכול להיות אסור הלא 
היינו שזה איסור  אוסר עצמו אינו יכול להעיד על עצמו, ולזה כתב הלשון אבל

באופן בירור של עדות, וכמו שכתבנו לעיל דבעולמו מצדו הוה איסור ומצד 
האשה בעיניו הוה בירור, ובעולמה הוה רק איסורו באופן בירור, אבל אין זה 

ן של בירור עדות, אבל מחייב לה מלקות כיון שאין זה עדות אלא איסור באופ
 אין בו התוקף של העדות דסו"ס הוה איסור בלבד.

 הפה שאסר במקום עדים

 הת' ישראל שי' פינסאן
 והת' רפאל משה הכהן שי' שפערלין
 תלמידים בישיבה

"האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני, נאמנת,  במשנה )כב, א(
שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ואם יש עדים שהיתה אשת איש, והיא אומרת 
גרושה אני, אינה נאמנת. אמרה נשביתי וטהורה אני, נאמנת, שהפה שאסר הוא 

 הפה שהתיר, ואם יש עדים שנשבית, והיא אומרת טהורה אני, אינה נאמנת".

שנה )כג, ב( "שתי נשים שנשבו, זאת אומרת נשביתי ולקמן איתא במ
אינן נאמנות", ובתוס' שם )ד"ה  -וטהורה אני וזאת אומרת נשביתי וטהורה אני 

–שתי נשים שנשבו(". . בדאיכא עדים שנשבו איירי ]משום דאי ליכא עדים 
. דאינהו לא ידעי דאיכא עדים,  . נאמנות, מצד הפה שאסר הוא הפה שהתיר[

 נן דאפילו הכי לא מהימני".ואשמועי

והנה הקובץ שיעורים )ח"א אות סג וסד( מבאר דלכאורה לשיטת התוס' 
שסובר שטעם הנאמנות של "הפה שאסר" הוא מפני הסברא של מה לי לשקר, 
דהיינו מה הרויחה עי"ז שאמרה שאסורה הייתי )באיזה אופן שהוא( ומותרת 

, הרי לפ"ז הי' צ"ל הדין כאן אני, הרי הו"ל לשתוק, ולא היתה נחסרת כלום
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שהיא נאמנת, מאחר )שבוודאי היא אומרת אמת משום( שסברא זו עדיין קיים 
שהרי היא אינה יודעת שיש עדים שמעידין שהיא א"א, ומצידה אם היתה רוצה 
לשקר היתה יכולה לשתוק ולא תבוא לב"ד ותיפטר, וא"כ עכשיו שבאה לב"ד 

ובאמת עכשיו היא אומרת האמת. ומצד  ודאי הוא מפני שאינה רוצה לשקר,
סברא זו אין נפ"מ מזה שבפועל יש עדים שאומרים ג"כ שהיתה א"א וא"כ הי' 

 צריך להיות הדין שהיא נאמנת.

ומבאר הקובץ שיעורים שלפי תוס' אין טעם הנאמנות של הפה שאסר רק 
משום הסברא של מה לי לשקר, אלא גם תוס' סובר שיש בהפה שאסר כח 

דמהני גם כשאין שם סברא זו ]ע"ד שיטת רש"י, ואכמ"ל[. והטעם  נאמנות
שצריך שניהם הוא, מפני שהסברא של מה לי לשקר בלבד אין בכח נאמנות זו 
בפ"ע להוציאה מחזקת א"א,ולזה צריך הכח של הפה שאסר שרק הוא יכול 
לבטל החזקה דא"א )ואע"פ שאין שם "מה לו לשקר"(, ואח"כ הסברא דמה לי 

יכול להתירה ולהחשיבה פנוי', ולכן כתבו התוס' שאין האשה נאמנת אם לשקר 
אע"פ שעדיין יש לה הסברא ד"מה לו לשקר", מפני שאין לה  –היו שם עדים 

 כיון שיש עדים שנשבית, ולכן היא עדיין בחזקת א"א. –הכח של הפה שאסר 

רב ד ליה וע"פ יסוד זה מבאר גם מה שכתב התוס' לעיל )כג, א. ד"ה אית
המנונא( ]שר' אושעיא דס"ל שאשה שאמרה א"א הייתי וגרושה אני, והתירוה 
לינשא מכח דהפשא"ס, ואח"כ באו עדים ואמרו שהיתה א"א, א"צ לצאת, ס"ל 

ג "[ אע-נאמנת. וע"ז כתבו התוס'  –שאשה שאמרה גרשתני  –כרב המנונא 
שום דאין גרשתני, מ לבעלהדרב המנונא איירי בפניו ]שהיא נאמנת כשאומרת 

אשה מעיזה בפני בעלה[, מ''מ לענין ניסת ]ממש[ ואח''כ באו עדים מהני 
]אפי'[ שלא בפניו", ומבאר שזה ש"אינה מעיזה" מרע לחזקת א"א, ואח"כ היא 

 מותרת לינשא מדין המיגו שהרי הסברא עדיין קיים כנ"ל.

ל ואוי"ל שלפי התוס' יש רק הנאמנות מסברא ]ומסתבר לומר כן דתוס' אזי
בחד שיטה ואינו מערב שניהם[, והביאור בזה שכשבאו עדים אע"פ שהיא לא 

אינה נאמנת, הוא מפני שכשבאו עדים אז הרי יש חשש שהיא ידע  –ידעה מהם 
אמת היא נתקדשה ולא מהעדים ולכן הודת ואח"כ פטרה עצמה, דהיינו שב

עיכוב נתגרשה, וא"ת שא"כ יש לה לשתוק ולא לבוא לב"ד ואז הרי לא יהי' 
לנישואי', הרי מכיוון שבאו עדים בפועל והעידו, אנו חוששין שהיא ידעה מהם 
או חששה מהם, ויראה שהם יבואו ויעידו שהיא נתקדשה, ואם תשתוק תהי' 

 אסורה, ולכן אומרת שהיא נתקדשה ונתגרשה כדי שתהי' נאמנת מדין מיגו.

אין מיגו למה והביאור בתוס' ד"ה "אית לי' דרב המנונא" )שלכאורה אם 
נאמנת לינשא לכתחילה(, י"ל שאותו מ"ד סובר שעצם ענין הנישואין היא העזה 
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כ"כ שאם לא היתה מותרת לא היתה נשאת אפי' שהיא אינה בפניו, ולכן עצם 
הנישואין סגי כדי להתירה לבעלה האחרון, וכן נראה ממשמעות לשון בבית 

 סגי לה לינשא.יעקב )ד"ה בדרב המנונא קמיפלגי( שאפי' במיגו 

 הצריכותא בסיפא דסיפא בתי' דאביי לפי רש"י ותוס'

 הת' שניאור זלמן שי' גינסבערג
 והת' ישראל דוד שי' קסטל
 תלמידים בישיבה

בענין הנאמנות דשתי נשים שנשבו, ואחת מהן מעידה על עצמה ועל 
נאמנת;  –טמאה וחברתי טהורה חברתה, הנה איתא בכתובות )כג, ב( "ת"ר, אני 

אינה נאמנת;  –אינה נאמנת; אני וחברתי טמאה  –אני טהורה וחברתי טמאה
 נאמנת. –אני וחברתי טהורה 

. . ]והגמ' מבארת מדוע צריך לכולהו[ אמר אביי, אין, רישא וסיפא דאיכא 
עדים, מציעתא דליכא עדים. רב פפא אמר, כולא דאיכא עדים ואיכא עד א' 

. ]ושואלת הגמ' על הבבא האחרונה )סיפא דסיפא( בת' דרב פפא[  . יךדקא אפ
הא תו למה לי, היינו רישא דרישא ]שאשה נאמנת לטהר חברתה[? מהו דתימא 
כי מהימנא, במקום דפסלה נפשה, אבל במקום דמכשרא נפשא לא מהימנא, 

 קמ"ל". ע"כ.

ינו רישא "הי –והנה לכאורה צ"ע, מדוע שואלת הגמ' רק בתי' דרב פפא 
דרישא", הרי הגמ' היתה יכולה להקשות קושיא זו כבר בתי' דאביי, שהרי גם 

 קשה קושיא זו בקושיא דאביי?

ובתוס' )ד"ה אין רישא וסיפא וכו'( "השתא ]לאביי[ לא פריך הא תו למה 
לי דהשתא אצטריך כולהו . . אצטריך האי סיפא לאשמועינן דנאמנת אחברתה, 

 והי' לנו לחוש לגומלין, אפי' הכי מהימנא". עכ"ל.ואע"ג דלא פסלה נפשה 

היינו שהחידוש בסיפא הוא, שגם כשאשה האחת אומרת על עצמה שהיא 
טהורה וגם חברתה, והי' לנו לחוש שגומלין זה לזה שדוקא מעידות כל אחת על 
חברתה כדי שיהיו נאמנות )בזה שכל אחת מעידה על חברתה, שאז הן נאמנות(, 

 שין לזה.קמ"ל שאין חוש
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 ובתוס' ישנים: "והיינו שינויא דלקמן ]בתי' דרב פפא[ דלא פסלה נפשא
 והוה מצי למיפרך השתא ולשנויי".

מהי הצריכותא בסיפא לאביי, ומה שביארו התוס'  –היינו, שקושיא זו 
הוא הוא הצריכותא שהגמ' מת' לקמן בתי' דרב פפא. ואע"פ  –בהצריכותא 

ון מהג' לקמן, שהרי בתוס' מוסיף ")ואע"ג דלא שהלשון בתוס' הוא בשינוי לש
"היינו  –פסלה נפשה( והי' לנו לחוש לגומלין", כותב התוס' ישנים שאעפ"כ 

 שינויא דלקמן".

אבל לפי"ז, צריך ביאור בהתוס' לכאו', שהרי אם קשה לנו כבר מהי 
הצריכותא )בסיפא דסיפא( בתי' דאביי, וביארו התוס' שהצריכותא הוא כמו 

כבר מקשה מהי הצריכותא בדאביי, ורק מבאר  הגמ'פפא, א"כ מדוע אין  בדרב
 זאת לקמן בתי' דרב פפא?

והנה קושיא זו על התוס' )רק בסגנון הפכי(, כבר הקשה המהרש"א, וז"ל: 
הא תו למה לי  –"גם לתירוצם קשה, מאי פריך לקמן לאוקימתא דרב פפא 

מרי אע"ג דלא פסלא נפשה כו'. היינו רישא דרישא, כיון דידע האי תירוצא דקא
 ויש ליישב בדוחק". עכ"ל.

היינו, שאם הגמ' כבר יודעת סברא זו של "אע"ג דלא פסלה נפשה" 
)והגמ' אינה צריכה למימר  דאבייבתי'  –)הצריכותא דסיפא( שאעפ"כ נאמנת 

בדרב פפא )"הא  לקמן)וכיו"ב((, א"כ מדוע שואלת הגמ'  פשיטותו מצדזאת 
מהו דתימא, כי מהימנא במקום דפסלה נפשה וכו'"? והמהרש"א  . . תו למה לי

 מסיים ב"יש ליישב בדוחק", אך אינו מבאר מהו היישוב שאפשר ליישב.

ובהוראת שעה מביא ביאור למ"ש המהרש"א "ויש ליישב" )מהו היישוב(, 
. ועיין בסוף  . וז"ל: "הקשה הגאון שני קושיות והניח ביש ליישב, ואמרנו כוונתו

ריהם )של התוס'( שכתבו וז"ל: ואע"ג דלא פסלה, והי' לנו לחוש לגומלין דב
וכו', דלכאורה הוא שפת יתר )המילים "והי' לנו לחוש לגומלין"( דלא מוזכר 
בתלמוד, וגם אין אנו צריכין לזה? דהא איכא למימר פשוט דהסברא נותנת, 

 ברי אמת.שניכרים ד –דאם פסלה נפשה ומטהרה חברתה טפי איכא להאמינה 

אע"כ, דבאמת לאביי אמרינן כסברא פשוטה שכתבנו ולא מכח גומלין, 
והתוס' דנקטי בלשונם מכח גומלין, האמת נקטו בלשונם, דלפי האמת מוכרחים 
אנו ממילא לסברת גומלין. דהרי קשה לנו קושיית הגמ' לרב פפא: "היינו רישא 

לאביי, דאשמעינן דרישא", דאין לומר לרב פפא ג"כ הסברא פשוטה שכתבנו 
דאין ניכרים דברי אמת. דזה כבר אשמעינן  –ואפי' היכא דלא פסלה  –בסיפא 

ממציעתא, ד"אני  –לרב פפא דסברא דפסלה ולא פסלה לא מעלה ולא מוריד 
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וחברתה טמאה", דנאמנת על עצמה ואין נאמנת על חברתה. ואפי' היכא 
נאמין לעד דמפיך הואיל דפסלה. והי' לנו לחוש לדברי' ולטמא את חברתה ולא 

 ודברים נכרים באמת.

משא"כ לאביי דמציעת' דאיירי בדליכא עדים, אין הוכחה כלל דהא דלא 
מהימנת. דאטו משום דפסלא וכו' מהימנא לה לגבי חברתה כתרי?! ודו"ק". 

 עכ"ל.

שהאשה תהי' נאמנת במקום שכן פסלה  אמינא בהוהפי', ישנם ב' סברות 
בזה שמטמא א"ע, ומשום  –שניכרים דברי אמת  –ה" לנפשה: א( "סברא פשוט

הכי תהא נאמנת כזה שמעידה על חברתה שהיא טהורה, ש'סברא פשוטה' הזאת 
מספיק לנו בהצריכותא )של הסיפא( לאביי; ב( הסברא שצריכים בהתי' דרב 

 שאין לנו לחוש לגומלין. –טה( פפא )לפי שאינו מספיק הסברא פשו

על תוס' מה שאין הגמ' שואלת מהי הצריכותא ועפ"ז נמצא שאינו קשה 
( פשוט, ולכן אי"צ -כמשמעו  -דסיפא בדאביי, לפי שהסברא הפשוטה היא )

הגמ' לבאר זאת. משא"כ לקמן בגמ' בדרב פפא, שצריכים להסברא ד"גומלין" 
 )כנ"ל שאינו מספיק הסברא הפשוטה(, לכן צריך הגמ' לבאר זאת.

ה(, שהרי, לדבריו היינו יכולים ללמוד אבל דוחק גדול לפרש כן )לכאור
ה'סברא הפשוטה' )שאין חוששין לנכרים דברי אמת( לרב פפא ממציעתא, והרי 
לכאו' הוי זה קשה טובא, שהרי, הגמ' בעצמה אומרת בדרב פפא צריכותא 

שהו"א ש"תמות נפשי עם פלשתים היא דקא עבדא,  –של המציעתא  אחרת
אומרת על עצמה האמת )שהו"א שכוללת האשה  שאיןקמ"ל", היינו, שהו"א 
"תמות נפשי עם פלשתים"(, והצריכותא בסיפא היא  –א"ע שלא כפי האמת 

שאעפ"כ נאמנת, א"כ איך יכולים לומר שאפשר ללמוד מזה )המציעתא( 
שנכרים דברי אמת )כשמטמא א"ע(, הרי הגמ' בעצמה  –ה'סברא  הפשוטה' 

 היא אומרת האמת על עצמה! שאיןאומרת שכשמטמא א"ע, יש סברא לומר 

אבל עדיין יש לומר בדא"פ, שזהו מה שכתב המהרש"א ש"יש ליישב 
 יש", שיישוב זה שאפשר לומר על התוס' הוא דוחק; ומכל מקום "בדוחק

לומר שישנם ב' צריכותות בסיפא )לפי רב פפא(, אך  אפשרליישב", שהרי גם 
 הוה דוחק )כנ"ל(.
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 קבורתה תחת כתובתה

 הת' יצחק שי' שור
 תלמיד בישיבה

איבעיא להו שומרת יבם שמתה מי קוברה יורשי בכתובות )פ, ב( בגמ' "
הבעל קברי לה דקא ירתי כתובה, ]ותניא בפרק נערה שנתפתתה )לעיל דף מז, 

רש"י[ או דלמא יורשי האב קברי לה דקא ירתי   – ב( קבורתה תחת כתובתה"
אמר רב " והיוצאין עמה" )דהיינו נכסי מלוג(? ומתרץ הגמ' נכסים הנכנסין

עמרם תא שמע דתניא שומרת יבם שמתה יורשיה יורשי כתובתה חייבין 
 רש"י[. –בקבורתה", ]דהיינו יורשי הבעל 

וממשיך הגמ' אמר רבא ולימא )היבם( אח אני יורש ]כתובה זו שאני יורש 
ותוספת שכתב לה אחי, ואין אני אין כאן מנדוניית אביה כלום, אלא מאתים 

רש"י. ולכן[ אשתו אין אני קובר. אמר ליה אביי משום  –יורש אותה, אלא אחי 
דבאין עליו )על היבם( משני צדדין, אם אחיו יורש יקבור את אשתו ]כמו שהיה 

רש"י[, אם  –הוא )אחיו( קוברה אם מתה בחייו ואפילו לא הכניסה לו כלום 
רש"י.  –]שהקבורה באה תחתיה  ן כתובתה ליורשי'אינו קובר את אשתו ית

 ולכן אם אינו קוברה צריך להחזיר כתובתה ליורשי'[. ע"כ.

וקשה, דבפרק נערה שנתפתתה )מז, ב( מפרש רש"י ע"ז שהגמ' כותב 
"תחת הנדוניא שהכניסה לו". שמזה משמע שחיוב  –"קבורתה תחת כתובתה" 

, ולכן הוא חייב על הנדוניאה הבעל לקבור את אשתו הוא משום שקיבל ממנ
קבורתה. וא"כ קשה שהרי כאן מדובר כשאין שום נדוניא מהאב )כנ"ל ברש"י 
ד"ה אח אני יורש( וא"כ צ"ב ע"ז שכתב רש"י שקבורתה תחת כתובתה, שהרי 
 כאן ליכא שום נדוני' ורק הכתובה עצמה מנה/מאתיים ותוספת, ואין קבורתה

 תחת חלק זה דהכתובה?

באר זה בהקדים הפי' בהמשך הגמ': א"ל )רבא לאביי( הכי קא ואולי יש ל
אמינא )שהיבם יאמר כדי לפטור עצמו(, אח אני יורש את אשתו אין אני קובר, 
ואי משום כתובה )שאני לוקח ולכן אני חייב בקבורתה(, לא ניתנה כתובה לגבות 

 –ה מחיים" ]כל זמן שהבעל חי, ואני במקום בעל עומד שהייתי מצפה לכונס
רש"י. וא"כ גם אני א"צ לשלם לה כתובתה[. ומקשה ע"ז הריטב"א "ותימ' מאי 
קאמר, דהא לגבי אחיו נמי לא נתנה עיקר כתובה לגבות מחיים, ואפ"ה חייב 
)הבעל( לקוברה בלא נדוניא, וא"כ זה )היבם( שעומד במקומו יקבור?! וי"ל 

רש ממנה עיקר כתובה לגבי בעל כיון שמתה היא בחייו עשאוהו חכמים כאילו יו
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)מנה מאתיים ולכן חייב לקוברה(, אבל כאן שהבעל מת בתחלה, הרי זכה היבם 
בנכסיו כולם קודם שיתחייב הבעל בקבורתה, וכי הדרא איהי ומתה לא חשיב 
דירית מינה כלום, וכבר נפטר היבם מקבורתה במיתת הבעל" ולכן אין היבם 

 חייב לקוברה. 

מקום שאין נדוניא, מ"מ יש תקנת חכמים על נמצא לפי הריטב"א, דגם ב
 כיון שנחשב כאילו ירש עיקר כתובתה. –הבעל שצריך לקבור את אשתו 

וי"ל דגם רש"י ס"ל הכי, שאפילו אם לא הכניסה לו נדוניא חייב הבעל 
לקוברה, וכן חייב ג"כ )עכ"פ בההו"א( היבם. ולכן כותב רש"י כאן ש"קבורתה 

לעיקר הכתובה )ודלא כמו שפירש לעיל בפ' נערה תחת כתובתה" וכוונתו הוא 
מנה/מאתיים תוספת,  –שנתפתתה(, ש)אע"פ שאין כאן הכתובה עצמה 

אעפ"כ( משום שהבעל חייב לקוברה אע"פ שאין נדוניא משום תקנת חכמים, 
 –כמו"כ )בההו"א( היבם חייב לקוברה אע"פ שאין כאן נדוניא, מתקנת חכמים 

 , דהיינו שנחשב כאילו הוא יורש עיקר כתובתה.שקבורתה תחת עיקר כתובתה

ועפ"ז יש לפרש הגמ' "אמר רבא ולימא אח אני יורש, את אשתו אין אני 
לא ירש כלום ואינו חייב  נדוניאקובר", והוא כמו שפירש רש"י כיון שאין כאן 

בקבורתה. א"ל אביי משום דבאין עליו משני צדדין, אם אחיו יורש יקבור את 
אתה יורש אחיך א"כ אתה עומד במקום אחיך, ולכן כמו שהוא אם  –אשתו" 

הי' צריך לקבור אשתו מתקנת חכמים גם אתה צריך לקוברה, ואע"פ שאין כאן 
נדוני'. "אם אינו קובר את אשתו יתן כתובתה" ופי' רש"י "שהקבורה באה 

כאילו יש( עיקר  –מתקנת חכמים  –תחתי'" )דהיינו תחת )מה שנחשב 
"פ: אם אינו קובר את אשתו דהיינו שהוא אומר שאין התקנות כתובתה(, וה

דחז"ל שבשביל הבעל שייכים אליו, מכיון שאין הוא עומד במקום הבעל, א"כ 
יתן כתובתה, משום שעכשיו נחשב כאילו הבעל מת בחיי', וא"כ הרי היא זוכה 

 בכתובתה כמו כל אלמנה.

אשתו אין אני קובר,  וממשיך הגמ' "א"ל הכי קא אמינא, אח אני יורש את
]כנ"ל בהגמ'. ואם תאמר[ ואי משום כתובה ]שאני לוקח נכסי אחי, וא"כ אני 
עומד במקומו ואני צריך גם לקוברה[, לא ניתנה כתובה לגבות מחיים". ופי' 
רש"י, כיון שעומד תחת אחיו הוי כאילו אחיו עדיין חי ולא ניתנה כתובה לגבות 

זכות ירושתי אני עומד במקום אחי/בעלה  מחיים. כלומר שהיבם טוען שמצד
שנחשב כאילו בעלה  –ואני יכול לירש נכסיו, ולא ניתנה כתובה לגבות מחיים 

חי משום שאני קם תחתיו, ולכן אינה )/יורשי'( יכולה לתבוע כתובתה. אבל 
אע"פ שאני עומד תחת אחי/בעלה זהו רק לגבי דיני ירושה, משום שמדין תורה 

"והי'  ב( ם תחת אחי לירושה )וכדילפינן מקרא )דברים כה,המייבם( ק-אני )
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)יבמות מ, א((, אבל אין אני עומד  הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת"
תחת אחי/בעלה לגבי התקנות שתקנו חכמים לאיש על אשתו, דתקנות אלו לא 

 ]לאו דוקא, והמוציא מחברו עליו הראי'[ נתקנו ליבם, ולכן אינני קוברה.

 קבורתה תחת כתובתה והן המשך הגמ'"ז מובן הן כוונת הגמ' בולפי

 "שלחה כדאביי: דהיכא דזבין זביני' זביני"

 הת' שלום דובער שי' לבנר
 תלמיד בישיבה

איתא במכילתין )פא, ב( "אמר רב יוסף כיון דאמור רבנן לא ליזבין אע''ג 
דזבין לא הוה זביניה זביני, דתניא מי שמת והניח שומרת יבם, והניח נכסים 
במאה מנה, אף על פי שכתובתה אינה אלא מנה, לא ימכור, שכל נכסיו אחראין 

אע''ג דזבין לא הוה לכתובתה. אמר ליה אביי וכל היכא דאמור רבנן לא ליזבין 
זביניה זביני, והתנן בית שמאי אומרים תמכור, ובית הלל אומרים לא תמכור, 

שאלה זו[ לקמיה דר' חנינא  -אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים, שלחוה ]
בר פפי, שלחה ]ופסק[ כדרב יוסף, אמר אביי אטו ר' חנינא בר פפי כיפי תלה 

 –אה את דבריו, ומה טעם נתן בה כששלחה לה ]נזמים, כלומר במה ייפה והנ
רש"י[, שלחוה לקמיה דרב מניומי בריה דרב נחומי שלחה כדאביי". ואיתא 

 ברש"י בד"ה "שלחה כדאביי", "דהיכא דזבין זביניה זביני".

וצ"ב למה מפרש רש"י רק ב"שלחה כדאביי" מהו שיטתו, ולפני זה כשאמר 
ם. וממנ"פ אם רש"י רוצה לפרש מהו הגמ' "שלחה כדרב יוסף" לא פי' רש"י כלו

שיטתם הי' צריך לפרש בשניהם, ואם הוא פשוט מהו שיטתם, למה פי' רש"י 
 שיטתו של אביי?

ויש לבאר זה בהקדים, דהנה בפשטות הפי' בהגמ' הוא שרב יוסף אמר דין, 
ואביי חלק על הדין, ואח"כ רצו לדעת מהו ההלכה לפועל, כרב יוסף או כאביי, 

ו לר' חנינא. ואם מפרשים כן אז יהי' קשה )כנ"ל( דאם רב יוסף ואביי ולכן שלחה
אומרים פסקי דינים א"כ למה מפרש רש"י רק ב"שלחה כדאביי" מהו שיטתו, 

 ולפני זה כשאמר הגמ' "שלחה כדרב יוסף" לא פי' רש"י מהו שיטתו.

אבל עיין מה שכתוב בשיטה מקובצת )ד"ה שלחוה( "ולכך שלחוה דמשום 
על  לחלוקדאביי בעו לה מר' חנינא וכו'", שמזה משמע שאביי לא בא קושיא 

י"א ניסן תשע"ז 144



 

 

על הדין, כיון  הקשהדינו של ר' יוסף, אלא שמע הפסק דין של רב יוסף ו
שלכאורה מהמשנה רואים להיפך מפסק דינו של ר"י, ולכן "משום קושיא דאביי 
 בעי לה מר' חנינא" לקבל ממנו תי' על הקושיא, ולא שרצו לשמוע הכרע

 בהמחלוקת.

ולפי"ז י"ל שרש"י לומד כהשיטה מקובצת, ועפ"ז פשוט שכשאומר הגמ' 
שלחה כדרב יוסף אין צריך רש"י לפרש שום דבר כי כבר ידוע פסק דינו של ר' 
יוסף, משא"כ בנוגע לדברי אביי אין רואים שאביי פסק שום דבר בשום מקום, 

, א"כ כשאומר בגמ' שלחה רק מה שידוע לנו הוא שהי' קשה לו דינו של ר' יוסף
כדאביי צריך רש"י לפרש מה הפי' כדאביי, וע"ז מפרש רש"י "דהיכא דזבין 
זביניה זביני", דהיינו )לא רק ששלח שנתקשה בהדין דרב יוסף משום קושיית 
אביי, ושלח להם שגם הוא נתקשה בזה )דאזי עדיין הוה פסקינן כרב יוסף, שהרי 

(, אלא( ששלח להם שמכח קושיא זו ההלכה 1"אין הלכה כתלמיד במקום הרב"
כאביי וההסברה בזה י"ל בפשטות שאע"פ שאין לאביי שיטה בזה, אעפ"כ כיון 

יוצא שהדין יהי' לא כמו שפסק רב יוסף )שכיון שאמרו  אביישמכח קושיתו של 
חכמים שלא ימכור, כשמכר אין מכירתו מכירה(, אלא הדין יהי' "דהיכא דזבין 

 ולכן קוראו הפס"ד דאביי. זביני' זביני",

 ''והוא כשר'' –הפי' בכוונת הגמרא 

 הנ"ל
 

בכתובות )פד, א( במתני' ''מי שמת, והניח אשה ובעל חוב ויורשין, והיה לו 
רבי טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן, רבי עקיבא  -פקדון או מלוה ביד אחרים 

ינתנו ליורשין, שכולן צריכין שבועה ואין היורשין אומר אין מרחמין בדין, אלא 
 צריכין שבועה.

ובגמרא שאלו ''מאי לכושל? רבי יוסי ברבי חנינא אומר לכושל שבראיה 
רש"י[, רבי  –]למי ששטרו מאוחר, שלא יוכל לטרוף לקוחות הקודמים לו 

יוחנן אמר לכתובת אשה משום חינא ]שימצאו האנשים חן בעיני הנשים ויהיו 

                                                           
גם כלל זה שייכא ( נ שם"ובק. ד"ב ס"ש עירובין פ"עיין רא)ולפי כמה מהראשונים ( 1

 .פ שלאחריהם אומרים הלכה כבתראי"אע, באביי ורבא
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רש"י[. כתנאי, ר' בנימין אומר  –שאות להן, שלא תדאגנה להפסיד כתובתן נ
זר רש"י[, רבי אלע –לכושל שבראיה והוא כשר ]והדבר כשר והגון לעשות כן 

 אומר לכתובת אשה משום חינא''.

ש''כשר והגון לעשות כן''. דאם נפרש שר'  –וצ"ב, דמהו פי' ''והוא כשר'' 
כשר והגון, הרי כל תנא ס''ל שפס''ד שלו כשר בנימין אומר שפס''ד זה הוא 

מדפסק הכי. ואאת''ל שאין זה דברי התנא אלא דברי הגמרא שפוסקים  –והגון 
 לל לפסוק באמצע השקו''ט דהתנאים.כן, הרי אין זה דרך הש''ס כ

ע''ד הענין ד''מעשה רב'' שראה בפועל שכן נהגו,  –]ובדוחק אפשר לפרשו 
היינו דלדידי' ס"ל שפס"ד זה הוא הגון,  –מדעת עצמו ור' בנימין )אינו פוסק 

שהרי )כנ"ל( כל תנא ס"ל שפסק כהוגן, אלא הוא( אומר שכן ראה שמתנהגים 
בפועל שנותנים אותו ''לכושל שבראיה''. אבל פי' זה מתאים רק אם נפרש 
שזהו חלק מדברי ר' בנימין, אבל אם נפרש שהוא חלק מדברי הגמרא, הרי 

 הפס''ד באמצע השקו''ט דהתנאים[. זה דרך הש''ס להכניס)כנ''ל( אין 

שהרי כנ''ל כל תנא ס''ל שיש לפסוק  –וי''ל )שאין זה פס''ד של ר' בנימין 
כוותי', אלא( שהוא ההסברה דר' בנימין, שמשום שהוא ''כשר והגון לעשות כן'' 

הסברא ליתנו לכושל שבראיה, לכן ס"ל הכי. דהיינו, דר' בנימין ס''ל )ע''ד  –
ושל שבראיה'' מליתנו ד''ועשית הישר והטוב''( שהוא יותר טוב ליתנו ל''כ

 לכתובת אשה.

ואוי"ל שסברת ר' בנימין הוא שאין לחוש שהנשים לא ירצו לינשא, דהרי 
אמרינן )להלן פו, א. ובכמה דוכתי( ש"יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה 

שים לא ינשאו, ולכן ס"ל רוצה לינשא" ולכן באמת ליכא חשש )של ממש( שהנ
שהוא יותר מסתבר מצד ה"ישר והטוב" ליתנו "לכושל שבראי'" שהרי לדידי' 

 זה הפסד גמור.

שאע"פ  –וע"ז בא תשובת ר"ע לר' בנימין במתני' ש"אין מרחמין בדין" 
שאפשר להיות שמצד "הישר והטוב" צריכים לפסוק כוותי', אבל אין מרחמין 

 ם שהיורשים מוחזקים בהם ינתנו להיורשים.בדין. ולכן ס"ל לר"ע שמשו

ואע"פ שיש להקשות דאיך יתכן שר' בנימין ס"ל כהא שאמרו ש"יותר ממה 
שהאיש רוצה לישא אשה רוצה לינשא", הרי כתבו התוס' )ד"ה משום חינא( 
דהכא בסוגיין לא חייש הגמ' לדין זה ולכן כותב הגמ' ליתן הנכסים לאשה משום 

ה כלל הרי דברי התוס' אלו הוא רק בדעת ר"ע, אבל לפי חינא? אבל אין זה קש
ר' בנימין י"ל דסובר שאשה רוצה לינשא יותר מהאיש, ולכן ס"ל שהנכסים ינתנו 

 לכושל שבראי' יותר ממה שינתנו לאשה.
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 "והוא כשר". –ועפ"ז מתפרש לנו היטב מהו הכוונה בדברי ר' בנימין 

 לכיס . . השכר לאמצע שנים שהטילו

 הת' דוד שי' גייסינסקי
 והת' דוד שי' יוניק
 תלמידים בישיבה

בכתובות )צג, א( במתני' "מי שהיה נשוי שלש נשים ומת, כתובתה של זו 
מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות, ואין שם אלא מנה, חולקין בשוה, היו 

מאות שלשה שם מאתים, של מנה נוטלת חמשים, של מאתים ושל שלש 
שלשה של זהב, היו שם שלש מאות, של מנה נוטלת חמשים, ושל מאתים מנה 
ושל שלש מאות ששה של זהב, וכן ג' שהטילו לכיס, פיחתו או הותירו כך הן 

 חולקין".

ובגמ' )שם( "אמר שמואל שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים, השכר 
ישה, ועומד לחרישה לאמצע, אמר רבה מסתברא מילתיה דשמואל בשור לחר

אבל בשור לחרישה ועומד לטביחה, זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו, 
 ורב המנונא אמר אפילו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע".

הנה בהבנת טעמא דשמואל )דלכאו' למה להם לחלוק בשוה, הלא אחד נתן 
שנתנו(, שתי שלישים והאחר רק שליש, ולמה לא יחלוקו לפי מה 

שלקחו בהן שור לחרוש וחורשין בו, ואין חלקו של זה מועיל בלא " מפרש"י
חלקו של זה כלום, הלכך חולקין בשוה, אבל שור לחרישה והשביח בבשר 

 ושחטוהו וכו'".

, ואי אפשר צריך שניהםהיוצא מפרש"י הוא דלפי שכדי לבוא להשכר  
לכאו' אינו מובן דמה בכך לאחד בלי השני לקבל השכר לכן חולקים בשוה. אבל 

הלא סוכ"ס הרי השור נקנה שני שלישיו ע"י בעל המאתים, ולכאו' הו"ל לקבל 
 לפי מה שנתן?

והנה מפרשים אחרים מבארים זה בכמה אופנים, ומהם: א( לפי שיש בני 
אדם שחריפים הם במשא ומתן יותר מחבריהם, ולפיכך מעלת החריפות שלו 

ותן שתי מנה. ב( מצד מזלו של זה, היינו במשא ומתן משווה אותו עם הנ
שאפשר שיודעים שבן אדם זה מזלו גובר במלאכה, ולפיכך מוותר האחר על 
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מיעוט המעות בשביל המעלה דמזלו של האחר. ]ג( או בפשטות שכך התנה לו 
 לכתחילה בפירוש, מפני שהוא אוהבו, ולפיכך חולקין בשווה[.

סק שחולקין באמצע )בשווה( היוצא מכל הנ"ל הוא דהטעם ששמואל פו
הוא מצד שאע"פ שאחד נתן יותר מחברו במעות, עכ"ז משתווה השני מצד 

 מעלה אחרת, ולפיכך פוסק שמואל דחולקין בשווה.

אך לקמן )צג, ב( ממשיך הגמ' ושואל קושיא על שמואל מסוף משנתינו 
הנ"ל. "תנן וכן שלשה שהטילו לכיס פחתו או הותירו כך הן חולקין, מאי לאו 
פחתו פחתו ממש הותירו הותירו ממש ]וקשה על שמואל? ומתרץ הגמרא[ 

תא". אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא הותירו זוזי חדתי פחתו אסתירא דצוני
אלא  דאז חולקין בשווה כדשמואל,דהרויח הנכסים ]פירוש שלא מדובר במקרה 

 דהוספת ופחיתת הקרן עצמה[.  משנתינו מדובר במקרה

ולכאו' לפי הנ"ל )בהסברת רש"י( צריך ביאור, בהקושיא, הלא שמואל 
מדבר במקרה מסוים )כנ"ל שיש השתוות בין שניהם מצד מעלה אחרת שיש 

יכך מובנת למה חולקין בשווה, אך במשנתינו מדובר במקרה בבעל המנה( ולפ
רגילה )כשאין מעלה בבעל המנה להשתוות לבעל המאתים(, ולפיכך הכל הולך 

 אחר כמה מעות נתן לכתחילה, ומהו שאלת הגמ'?

לבעל  ואוי"ל שסברת שמואל הוא שמפני שסברות הנ"ל להשווה בעל המנה
נתן יותר מעות  המאתים הוא כ"כ רגיל )היינו דרובא דרובא פעמים אע"פ שאחד

שבמקרה דסתם )היינו כגון אעפ"כ נשתוו יחדיו בשביל מעלת הבעל המנה(, עד 
מעלה על שלבעל המנה יש ידוע ואינו  שיודעים שאחד נתן מנה ואחד מאתים

אבל לא התנו בפירוש איך חולקין )אם לפי המעות חבירו )במזלו או בחריפתו(, 
יהי' הדין דיחלוקו בשווה )שמעמידין שהתנו על דעת אלו או לפי המעלות((, 

שאינו ידוע לנו(, ורק במקרה דהתנו בפירוש שיחלוקו כפי המעלות אע''פ 
ממשנתינו )דבפשטות(  רק אז מחלקין לפי המעות. וע"ז שואל הגמ'המעות, 

פוסק ג"כ מדובר בכל מקרה אף בסתם )היינו שלא התנה כן בפירוש(, ואעפ"כ 
ופיחתו דמשנתינו המשנה דלא כשמואל, ולפיכך הצריך הגמ' לתרץ שהותירו 

 . 1דצוניתא כו'הוא לא כפשוטו, אלא דינרים חדשים ואיסתא 

                                                           
( אלא שעדיין קשה, א''כ, למה מסיק הגמרא ששמואל סובר שאפילו במקרה שאין ידוע 1

מה התנו שחולקים, אם עי''ז נולד קושיא מהמשנה )והצטרכו לתרץ תי' שקצת דוחק(? ונראה 
ו מכיון דאל''כ מה חידושו של לתרץ בשני אופנים. א( שהצטרכו להבין שמואל גם במקרה כז

שמואל הלא מובן מעצמו שכשהם שווין בהוצאתן )זו בכסף וזו במעלות( וידוע שהתנו על זה 
הרי  בודאי יחלוקו. אלא מוכרח לומר שבא שמואל להשמיענו שאפילו במקרה שאינו פשוט 
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 וכ"ז בדרך אפשר.

 ראשון ועל אחרון אחרון על ראשון

 הת' לוי שי' וויינגארטען
 בישיבה תלמיד

גרסינן בגמ' מגילה )כח, א( ''שאל ר''ע את רבי נחוניא הגדול )אמר לו( במה 
הארכת ימים? אתו גווזי ]סריסין היו עבדים משרתים אותו, וקא מחו ליה לר''ע, 

יק יתיב ארישא סבורין היו שהיה קץ בחייו ]דר"נ[. רש"י[ וקא מחו ליה, סל
דדיקלא, א''ל רבי אם נאמר )במדבר כח, ד( כבש ]את הכבש אחד תעשה בבקר. 
רש"י[ למה נאמר אחד? אמר להו צורבא מדרבנן הוא, שבקוהו. א''ל אחד מיוחד 

על מדותי, וותרן בממוני  שבעדרו. א''ל מימי לא קבלתי מתנות, ולא עמדתי
 הייתי".

אלתו האחרונה ואח"כ על שאלתו וכדאי לציין שהכא ר"נ השיבו על ש
.  . הראשונה היפך מהסדר דהמשנה באבות )פ"ה מ"ז( "שבעה דברים בחכם

ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון", ולכאורה לפי הסדר דהמשנה הו"ל 
לר"נ לשנות הסדר בתשובותיו לר"ע, ולענותו תחילה על שאלתו בנוגע 

 לתו גבי הכתוב דקרבנות?לאריכות ימים, ואח"כ להשיבו בנוגע לשא

                                                           
 מצד עצמו שחולקים. ]ואין לומר שחידושו דשמואל הוא, כפי רבה, במקרה של עומד

ראה רש''י, ועוד הרי דברי רבה  –לטביחה, שהרי קושית הגמרא כאן הוא ע''פ שתי השיטות 
בשיטת שמואל אינו בדברי שמואל גופא, אלא, שרבה סובר שאין הדין כשמואל עד כדי כך 
שחולקין גם בטביחה[. ב( ועוד יש לתרץ שלא רצה הגמרא לחלוק בדברי שמואל שאמר 

ה מנה וזה מאתים השכר לאמצע'', לומר שהוא רק במקרה בסתם ''שנים שהטילו לכיס ז
שידוע לנו שהתנו מפני המעלות שיש לחברו לחלק הכסף, ולא במקרה שאין ידוע לנו שהתנו 
ע"ז בפירוש. אלא בכל מקרה דיבר )כבפנים(, ועפ''ז נולד הסתירה עם המשנה. אך לפי זה 

וא רק בדינרים חדשים ואיסתא צריך ביאור למה רצו חכמי הגמרא לחלוק המשנה לומר שה
דצוניתא כו', הרי משום זה הטעם שלא רצו לחלוק בדברי שמואל גם לא יחלקו דין המשנה? 
י''ל שיש חילוק גדול בין אופן דברי המשנה למימרות דאמוראים. דרבינו הקדוש, כשחיבר 

רי המשנה המשניות, לא רצה להאריך או להסביר דבריו כ''כ )בכדי שלא יסמוך תלמיד על דב
וכידוע הטעמים על זה, ואכ''מ(, משא''כ האמוראים שרצו להסביר  –בלבד אלא יצטרך לרב 

דבריהם לפרש המשנה וכו'. ולכן עדיף לומר ששמואל לא חלק בדינו מלומר שהמשנה לא 
 חלק בדינו. ועל יסוד זו בא קושית הגמרא.
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ואוי"ל שכאן לא שייכא הסדר דה"חכם" ומכמה טעמי. חדא, המקור לדבר 
זה ש"אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון" הוא מהקב"ה בכבודו ובעצמו 

"שאמר לו משה )שמות ג, יא( מי אנכי כי אלך אל פרעה, היא הראשונה. וכי  –
בו הקב''ה על הראשונה כי אהיה עמך, אוציא את בני ישראל, הרי שנייה. והשי

ועל השנייה בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים''. ולפי"ז י"ל 
שכאשר ב' השאלות לא נשאלו בב"א, אוי"ל שא"צ להשיב דוקא על הראשון 
ואח"כ על האחרון. וסברא הוא, שדוקא כאשר ב' השאלות נשאלו מהשואל 

לפי סדר שאלותיו, אבל אם כבר  ביחד בסדר מסוים מסתבר הוא שתשיבנו
הפסיק הענין משאלה הראשונה, לאו דוקא צריך אתה להשיב לו כפי סדרו, 

 שהרי "הופסק" הסדר בשאלותיו.

ועוד י"ל שלגבי משה והקב"ה ב' השאלות היו שייכות/קיימי לתירוץ, 
שיח( בין משה -דהיינו שמצד התוכן דהשאלות וגם מצד השייכות )מצד הדו

ו שייכים ליתרץ. וכן הוא בכל מקרה שב' השאלות שייכות ליתרץ והקב''ה הי
שאז אמרינן שיתרץ הראשון ואח"כ האחרון, אבל הכא גבי ר"ע ור"נ הרי לא הי' 
ר"נ רוצה לתרץ שאלת ר"ע עד שראה שהוא ת"ח )כדי להיות בטוח שאינו קץ 

היא בחייו ורק רוצה ללמוד מוסר בחיים(, וא"כ השאלה )וגם התשובה( השני' 
כאילו פתח כדי שיוכל לתרץ שאלתו הראשונה, ולכן תירץ ר"נ שאלת ר"ע 
השני' לפני הראשונה, אבל בכל מקרה אחר ודאי מתרצינן שאלתו הראשונה 

 ואח"כ השני'.

ועוד יש לתרץ דרק כששני השאלות שוין הן בחשיבותן אזי צריכים לתרץ 
אבל הכא בתשובת  על הראשון ואח"כ על האחרון, כמו המקרה דמשה והקב"ה.

ר"נ לר"ע השאלה השני' הי' בד''ת והשאלה הראשונה הי' רק מוסר ודרך החיים, 
וי"ל שמשו"ז ענה ר"נ לר"ע תחילה על שאלתו השני' ואח"כ על שאלתו 
הראשונה. ולפי"ז אם אדם שואל שאלה ראשונה בשאר דברים ושאלה שני' 

 לה הראשונה.בד''ת יש לתרץ תחילה על השאלה השני' ואח"כ על השא

 

ולפי"ז מתפרש למה ר"נ ענה לר"ע על שאלתו השני' ואח"כ על שאלתו 
 הראשונה.  
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 בין קשיא לתיובתא לשיטת הרשב''ם

 הת' רפאל משה הכהן שי' שפערלין
 תלמיד בישיבה

 מביא דברי הרשב"ם הסותרים

בבבא בתרא )נב, ב( הובא מחלוקת בין רב לשמואל ואח"כ מתקיף הגמרא 
אתקפתא על שיטת שמואל מעובדא שרואים שבפירוש פסקו האמוראים שלא 

 ."קשיא"כשמואל, ומסיים הגמרא שאכן לשיטת שמואל 

. וכן פירש, נקטינן  . וכותב הרשב"ם: "ופסק ר' חננאל דהלכתה כשמואל
ר בגמרא תיובתא דפלוני תיובתא בטלו דברי מי מרבותי ז"ל, כל היכא דאמ

שהתיובתא עליו לגמרי. אבל היכא דעלתא בקושיא, כי הך דשמואל, לא בטלו 
כ אין ". אלא לא אשתכח פירוקא בההוא שעתה דתליא וקיימא. ואעפ . דבריו

נראה בעיני, דלא שנא תיובתא ולא שנא קשיא דקאי אמילתא דאמוראי חדא 
אלא לגבי תיובתא ממשנה או מברייתא שייך לומר  היא ולא הויא עיקר,

תיובתא, ומפירכא דאמוראי שייך לממימר קשיא. והא דשמואל נראה בעיני 
 דלא סמכינן עלה כל עיקר".

א ששם מקשים על ר' שיזבי "ס מציין להגמרא לקמן דף קכז ע"ובהגליון הש
תיובתא אבל "ה קשיא( "ם )ד"מברייתא והגמרא מסיים "קשיא", וכותב הרשב

ממש אינה, בשביל שחסר מהברייתא וכו'" וקשה שהרשב"ם סותר א"ע, שממה 
שכתב כאן משמע שקשיא פירושו שלא נדחה לגמרי ותיובתא פירושו שנדחה 

ב שהחילוק בין קושיא "ש לעיל בדף נ"לגמרי, הרי זה סתירה מפורשת למ
קשה לתיובתא הוא אם השאלה היא מדברי אמורה או מדברי ברייתא )וכן ה

 הפלפולא חריפתא בפ"ח סט"ז אות ר'(?

 קיצור כללי התלמוד וביאור חדש עפ"ז

והנה במבוא התלמוד, בקיצור כללי התלמוד אות ו' מביא שיטה שסוברת 
דאפי' תיובתא אינו מוכרח שיפסיקו כמו התיובתא, אלא עדיין יכול הדין להיות 

הדבר תלוי ועומד כל מקום שאמר קשיא "ד שהקשו עליו. וגם מביא "כמו המ
ב )נב, ב( "א בב"ולא בטלו הדבר אלא לא אשתכח לה פירוקא. והביא מהריטב

 ."היה מתרץ כל מה שעלה בגמרא בקשיאששמע משם א' חכמי פרובינציא ש

ונמצא שלפי דיעה זו הרי גם בתיובתא אפשר לתרץ הקושיא ולכן אפשר 
לפסוק כמו האמורה שהקשו עליו וצ"ל שהחילוק בין קושיא לתיובתא הוא 
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מ לא "תוקף הקושיא. שיכול להיות קשיא שאינו כ''כ חזק, אבל מ במשמעות
ות מצינו תירוץ ולכן איננו פוסקים כמותו רק פוסקים כמו הקושיא. ויכול להי

תיובתא שבהשקפה ראשונה הוא קושיא מאד חזקה, רק שמצינו איך לתרצו 
 כ יכולים לפסוק כמו המ"ד שהקשינו עליו."א

 יישוב דברי הרשב"ם בכמה מקומות

ש שאין שינוי בין קושיא "ם, דמ"ל שכן יש לפרש לשיטת הרשב"וי
לתיובתא הוא שבשניהם יכול להיות שנדחה דברי האמורא לגמרי, ובשניהם 

 יכול להיות שלא נדחה דבריו לגמרי.

א"כ מתורצת בב"ב הגם שמסיים הגמ' בקושיא מ"מ כותב הרשב"ם "והא 
דשמואל נראה בעיני דלא סמכינן עלה כל עיקר" כיון שהקושיא אינה כ"כ חזקה, 
כיון שמקשים מגברא אגברא. אבל מ"מ כיון שסוכ"ס רואים שהאמוראים פסקו 

 ותו.שלא כשמאול א"כ אין ההלכה כמ

וכן זה שכתב הרשב"ם בב"ב )קכז, א ד"ה קשיא( "אבל תיובתא ממש אינה" 
אין פירושו שאם הי' תיובתא אז היו נידחים דברי ר' שיזבי לגמרי, אלא הוא 
אומר שאפי' הקושיא אינה חזקה כ"כ כיון "שחסר מהברייתא וכו'" אבל אפי' 

ן יכול להיות אם היתה הקושיא חזקה והיו משתמשים בהלשון תיובתא עדיי
 שהיו פוסקים כמו רב שיזבי.

ם דהחילוק בין קשיא לתיובתא הוא, אם מקשים על "ומה שכתב הרשב
, או שמקשים מאמורא א' על השני. אינו מוכרח מברייתאאו  אמורא ממשנה

מקום אלא כך הוא בכללות, שאם מקשים ממשנה או מברייתא הויא בכל להיות 
' על השני אינו קושיא חזקה כיון שכל קושיא חזקה, וכשמקשים מאמורא א

 ואינוהנ"ל הוא "גברא אגברא". אבל מ''מ שייך להיות שיש קושיא מברייתא 
 קושיא חזקה )כמו בדף קכז כנ"ל( ומשום זה משתמשים בלשון קושיא.

ש קשיא דקאי על אמילתא דאמוראי חדא היא "ש תיובתא ול"דל"ש "וגם מ
א הויא עיקר אין פירושו, שלא הויא דברי ל שזה שכותב ול", י"ולא הויא עיקר

עיקר, אלא כאן מסיים דבריו שחולק על שיטת  –שהקשינו עליו  –אותו אמורא 
 ולא הויא עיקר! ר''חר''ח, ואומר על דברי 

 מה שעדיין קשה וישובו

אבל לכאו' קשה מהגמ' בברכות )כג, ב( דשם משתמש הגמ' בלשון 
ם שמצאו תירוץ לדברי האמורא "תיובתא דשמואל תיובתא". ומ''מ משו

 אומרים שהלכה כמותו.
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ל, אומר שבמקום "ולכאורה זה קשה, כיון שבקיצור כללי התלמוד הנ
אין הלכה כאותו פלוני אלא "שמשתמשים בהלשון "תיובתא דפלוני תיובתא" 

 כ איך שייך לפסוק כשמואל הרי נדחה דבריו לגמרי?!". א"כחבירו

איך לתווך דברי שמואל עם הברייתא, כי ל ששם אין הגמ' מתרץ "מ י"ומ
אכן מהברייתא רואים במפורש שלא פסקו כשמואל, ומצד הברייתא נדחה 
שמואל לגמרי, אלא שרבא אומר שמ"מ מצד הסברא לפועל יהי' ההלכה 

 כשמואל. ועצ"ע.

 ומי שיש לו ביאור אחר בודאי יעירני בזה.

 מאמה עברי'ילפינן קידושי אשה 

 פארטאהת' אהרן דוד שי' ראפ
 תלמיד בישיבה

בגמ' קידושין )ד, ב( ". . כי יקח איש אשה . . אין קיחה אלא בכסף, וכן הוא 
אומר נתתי כסף השדה קח ממני, והלא דין הוא ומה אמה העבריה שאינה נקנית 

ינא בביאה נקנית בכסף, זו שנקנית בביאה אינו דין שתקנה בכסף . . מעיקרא דד
פירכא, מהיכא קא מייתית לה מאמה העבריה, מה לאמה העבריה שכן יוצאה 

 בכסף, תאמר בזו שאינה יוצאה בכסף, ת"ל כי יקח איש".

". . הקשה ה''ר  (דדינא פירכא שכן יוצאת בכסף ד"ה מעיקרא)ואיתא בתוס' 
יעקב מאורליינ''ש אכתי למה לי כי יקח, נהי דלא מצי יליף מק''ו מ''מ נילף 

היקישא, שהקישה לאמה העבריה מ"ואם אחרת יקח לו" הקישה הכתוב מ
( שנקנית , ב(, ואמה העבריה נפקא לן לקמן )יד, אכדאיתא לקמן )טז לאחרת,

בכסף מוהפדה, ומה אמה נקנית בכסף אף אשה נקנית בכסף, דאין משיבין על 
ף אלא ההיקש . . ורבינו נתנאל תירץ כיון דלא ידענו דאמה העבריה נקנית בכס

מוהפדה, דהואיל ויוצאה בכסף נקנית בכסף, לא ילפי' מיניה קנין של אשה, לפי 
 שביציאתה אינה יוצאה בכסף כמו אמה העבריה".

ב ואילך( איתא "טעמייהו דבית שמאי )דסבר דאישה נקנית , א)יוהנה לקמן 
בשווה דינר( כדחזקיה, דאמר חזקיה אמר קרא והפדה מלמד שמגרעת מפדיונה 

ה, אי אמרת בשלמא דיהב לה דינר היינו דמגרעה ואזלה עד פרוטה, אלא ויוצא
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אי אמרת דיהב לה פרוטה, מפרוטה מי מגרעה . . ואימא שתי פרוטות, כיון 
 דאפיקתיה מפרוטה אוקמה אדינר".

והקשה הבחור שלום נח ביללער )יצא לאור בגליון יריעות המשכן שע"י 
דהרי איך לומד , נאל בתוס' דלעילישיבת משכן התורה( שצ"ב לפי רבינו נת

ב"ש מאמה עבריה שצריך יותר משווה פרוטה, הרי רבינו נתנאל כתב בתוס' 
לעיל שמאמה העבריה א"א ללמוד ממנה לאישה סתם, שהאמה עבריה יוצאת 
בכסף משא"כ אישה סתם אינה, שלכן לא הי' אפשר ללמוד ממנה שהוויתה היא 

 בכסף?

שלגבי חלות הקנין על האשה א"א למילף זאת ואוי"ל שהחילוק הוא פשוט 
מאמה, מאחר שגבי אמה מצינן שהפקעת רשות האדון מעלי' היא בכסף בניגוד 
לאשה שהפקעת רשות הבעל מעלי' היא בשטר, ולכן אפ"ל שגם לגבי חלות 
הרשות יש חילוק בין אמה ואשה, שאמה נקנית בכסף ואשה נקנית בשטר, 

הוי' ליציאה" )קידושין ה, א(, שאופן הכנסתה מקיש  –ובפרט ש"ויצאה והיתה 
ה תלרשות הבעל הוא דומה לאופן יציאתה מרשות הבעל, וא"כ אם אופן יציא

 –בניגוד לאמה, אפשר ג"כ שהכנסתה לרשות בעל היא בשטר  –היא בשטר 
 בניגוד לאמה.

אבל לאחרי דידעינן שאשה נקנית בכסף ורק בעינן קרא לגלות לן כמה הוא 
"דין בקנינים", שאי"ז ענין עצמי בחלות הרשות עלי'  –ת" דכסף וווישיעור "הש

ורק "גילוי מילתא" כמה כסף יכול לפעול שינוי רשות, זה יכולין למילף מאמה, 
כמו שיכולין למילף מכל נידון אחר של חלות רשות שנעשה ע"י כסף, כיון שאין 

 מדובר כאן בעצם ענין חלות הרשות.

 

 איסור חפצא –נדרים 

 הנ"ל
 

משלם  –כתב הרמב"ם )הל' תרומות פ"י ה"א( "זר שאכל תרומה בשגגה 
קרן וחומש", והטעם הוא משום דכתיב )ויקרא כב, יד( "ואיש כי יאכל קדש 
בשגגה ויסף חמשיתו עליו" דקרא זה קאי בתרומה, וכדמשמע התם מהמשך 

 הכתובים.
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"א( ובהמשך כתב כמה אופנים שבהם פטורים מתשלומין וכותב )הי
"המאכיל את בניו הקטנים, ואת עבדיו בין גדולים בין קטנים, והאוכל תרומת 
חו"ל, והאוכל או השותה פחות מכזית, ונזיר ששגג ושתה יין של תרומה, 

כל אלו משלמים את הקרן ולא את החומש".  –והשותה שמן, והסך את היין 
כל הדינים(. ועל וכל הדינים בהלכה זו יש לו הסברה בפ"ע )עיין בנו"כ טעמא ל

הדין ש"נזיר ששגג ושתה יין של תרומה . . משלמים את הקרן ולא את החומש", 
משלם קרן וחומש גבי נזיר  –כתב הראב"ד "א"א התוספתא )פ"ז ה"א( אמרה 

ששגג ושתה יין של תרומה". דהיינו שהראב"ד מקשה על הרמב"ם ד)אע"פ 
החומש )משום דאין  שפטורים מלשלם –שבשאר המקרים פסק הרמב"ם כדין 

להם מה לשלם, או משום דהוי רק תרומה מד"ס, או משום דלא נאכל כדרכו(, 
אבל במקרה דנזיר ששתה יין תרומה בשגגה ס"ל להראב"ד שהרמב"ם לא כיוון, 

 ( דרך אכילתו בכך, וא"כ למה א"צ לשלם החומש?-שהרי שתהו באופן ש

תא דתרומות )ס"א והכס"מ תירץ קושיית הראב"ד "ובנסחא דידן בתוספ
ע"ד( כתוב משלם את הקרן ואינו משלם את החומש וכדברי רבינו, והטעם 

 משום דכיון שהוא אסור ביין אף אם הי' חולין לאו שתי' היא".

והביאור בדבריו הוא )ראש יוסף עמ"ס ברכות לו, א(, שהמקור לחיוב חומש 
כי יאכל קדש להאוכל תרומה הוא משום דכתיב בקרא )ויקרא כב, יד( "ואיש 

בשגגה ויסף חמישיתו עליו", משמע דדוקא אם שגג בקודש משלם חומש, אבל 
אם בלא"ה יש איסור אחר במאכל זה ואפי' בלי האיסור דהקדש שבמאכל זה 
אסור לו לאכלו, אזי לא אמרינן שהוא מחוייב לשלם חומש, כיון דאין שגגתו 

 חר שבמאכל זה.תלוי רק בזה ש"יאכל קדש", ושגגתו הוא גם באיסור א

שהטעם למה לא משלמים החומש הוא  –אבל לכאורה צ"ע בתירוץ הכס"מ 
משום דאית בי' איסורא אחרינא, משום דא"כ למה פסק הרמב"ם )שם ה"ז( 
"אבל השוגג שאכל תרומה ביוה"כ . . הרי זה משלם קרן וחומש", הרי גם שם 

ילה ביוה"כ, איסור אכ –איכא איסורא אחרינא חוץ מהאיסור דאכילת קדש 
ואעפ"כ כתב הרמב"ם שאם אכל תרומה ביוה"כ צריך לשלם קרן וחומש, וא"כ 
מהו הטעם לפסק הרמב"ם הכא גבי נזיר ששתה יין תרומה שפטור הוא מלשלם 

 החומש?

והנה המבי"ט בקרית ספר )על אתר( תירץ "דאף על גב דאמרן לעיל 
נאסר בכל האוכלין, דביוה"כ אם אכל תרומה משלם קרן וחומש, היינו משום ד

כל אשר יצא מגפן היין, משא"כ בשאר  –אבל הכא האוכל הוא שנאסר עליו 
אוכלים". וביאר דבריו הר"ש ליברמן )תוספתא כפשוטה פ"ז ה"א( דלכאו' 
כוונת המבי"ט הוא לחלק בין איסור חפצא לאיסור גברא, דאיסור אכילה ביוה"כ 
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 –ואי"ז איסור שחל על החפצא  שאסור לו לאכול ביום זה, –הוי איסור גברא 
המאכלים, וראי' לזה, שאין איסור אכילה ביוה"כ מוגבל למאכלים מסויימים. 

יין  –אבל איסור נזיר הוי איסור חפצא, היינו שאסור לו לאכול מאכלים אלו 
וכיוצ"ב, וזהו איסור המוגבל להחפצא, ולכן רק התם נחשב כדבר שיש בו איסור 

ה שיש בו, ולכן פטור הוא מלשלם עלי' חומש. אבל אחר חוץ מהאיסור דתרומ
שהאיסור שיש כאן  –מצד המאכל עצמו  –אם אכל תרומה ביוה"כ אזי נחשב 

"כי יאכל קדש בשגגה", ולכן הוא חייב לשלם  –הוא רק האיסור דאכילת תרומה 
 החומש כשאכל תרומה ביוה"כ.

אע"פ ]והא דבאכל תרומת הקדש חייב לשלם קרן וחומש )שם הכ"ד( 
שהקדש הוא איסור חפצא, מתורץ באחרונים מפרשי הרמב"ם על אתר, 

 ואכמ"ל[.

ואוי"ל סברא למה ס"ל להרמב"ם שאיסורי נזיר הוו איסור חפצא ]ובפרט 
רא"ש נדרים ב, ב. ריטב"א בשבועות כב, בד"ה  -שלדעת כמה ראשונים אי"ז כן 

 או דלמא, ועוד[.

ים בניגוד לשבועות. דהנה כתב ואולי יש לבאר זה בהקדם ההגדרה של נדר
הרמב"ם )הל' נדרים פ"ג ה"א( "ארבעה דברים יש בין נדרים לשבועת ביטוי, 
שבשבועת ביטוי אין שבועה חלה על שבועה, ובנדרים יחול נדר על נדר. 
המתפיס בשבועה פטור ובנדרים חייב. אין שבועת ביטוי חלה אלא על דברי 

דברי הרשות. שבועת ביטוי חלה על דבר הרשות, ונדרים חלות על דברי מצוה כ
שיש בו ממש ועל דבר שאין בו ממש, ונדרים אינן חלין אלא על דבר שיש בו 

 ממש. 

)ב( כיצד יחול נדר על נדר, האומר: הרי עלי קרבן אם אכלתי ככר זו הרי עלי 
 כל אחת ואחת, וכן כל כיוצא בזה. חייב על –קרבן אם אוכלנה, ואכלה 

בנדרים חייב, שמע חבירו שנדר ואמר: ואני כמותך, בתוך  )ג( כיצד המתפיס
הרי זה אסור במה שנאסר בו חבירו, שמע השלישי זה שאמר ואני,  –כדי דבור 

ורו של חבירו ואמר: ואני, אפילו היו מאה וכל אחד מהן אומר ואני בתוך כדי דב
 הרי כולן אסורין. –

, האומר הרי המצה )ו( כיצד חלים הנדרים על דברי מצוה כדברי הרשות
בלילי הפסח אסורה עליו, הרי ישיבת הסוכה בחג הסוכות אסורה עליו, והרי 

הרי אלו אסורין עליו, ואם אכל או ישב או נטל  –התפילין אסורות בנטילה עליו 
לוקה, וכן כל כיוצא בזה. ואין צריך לומר במי שאמר הרי עלי קרבן אם אוכל  –

 רבן וכן כל כיוצא בזה.וא חייב בקשה –מצה בלילי הפסח 

י"א ניסן תשע"ז 156



 

 

)ז( ומפני מה נדרים חלים על דברי מצוה ושבועות אין חלות על דברי מצוה? 
שהנשבע אוסר עצמו על דבר שנשבע עליו, והנודר אוסר הדבר הנדור על עצמו, 

וכבר עצמו מושבע מהר סיני, ואין  –נמצא הנשבע לבטל מצוה אוסר עצמו 
זה הדבר הוא שנאסר, ואותו  –בנדר שבועה חלה על שבועה, והאוסר דבר זה 

 הדבר אינו מושבע מהר סיני.

)י( כיצד אין הנדרים חלים אלא על דבר שיש בו ממש האומר דבורי עליך 
קרבן אינו אסור מלדבר עמו שהדבור אין בו ממש וכן אם אמר לו דבורי אסור 

ן עליו עליך אין זה כאומר פירותי אסורין עליך או פירותי קרבן עליך שהן אסורי
לפיכך האומר לחבירו קרבן שאיני מדבר עמך או שאיני עושה עמך או שאיני 
מהלך עמך או שאמר קרבן שאיני ישן שאיני מדבר שאיני מהלך או שאמר 
לאשתו קרבן שאיני משמשך אין הנדר חל בכל אלו והרי זה כאומר דבורי והלוכי 

 ועשייתי ושמושי קרבן שהן דברים שאין בהן ממש".

דכל הנך חילוקי בין דין שבועות לדין נדרים תלוי בחד טעמא,  ואוי"ל
 וכדלהלן.

דהנה הרמב"ם חילק )ה"ז( בין נדרים ושבועות "שהנשבע אוסר עצמו על 
דבר שנשבע עליו, והנודר אוסר הדבר הנדור על עצמו". ואוי"ל שזהו ההגדרה 

 נ"ל.עפים כל החילוקים בהלכה א' ההכללית בין שבועות ונדרים ומזה מסת

החילוק השני בין נדרים לשבועות ]על הראשון נדבר להלן[ הוא, שהמתפיס 
בשבועה פטור ובנדרים חייב. ולכאו' הביאור הוא כנ"ל, שבשבועות האיסור הוא 
על הגברא ובנדרים האיסור חל על החפצא, ולכן לגבי שבועות שאין שם 

איסור קיימת ורק שאסור על האדם לעשות פעולה זו )והפעולה אינה  מציאות
בעולם(, לכן א"א להתפיס איסור זה )שאינו נמצא בפו"מ(, על עצמך, שהרי אין 
שם דבר שיתפס. אבל גבי נדרים שעכשיו יש איסור על הך חתיכה וכיוצ"ב, 

ת, לכן ונחשב כאילו האיסור חל על החתיכה, וא"כ יש שם מציאות איסור קיימ
 יכולין להתפיס בו נדר על דבר אחר.

 ביאור הרמב"ם בעצמו כעי"ז, וכנ"ל. –החילוק השלישי 

ששבועות חלות אפי' על דבר שאין בו ממש ונדרים חלות  –החילוק הרביעי 
רק על דברים שיש בהן ממש, יובן ג"כ ע"פ הנ"ל, דכיון ששבועה היא איסור על 

י"ז צריך לחול על דבר שיש בו ממש, האדם שהוא לא יעשה פעולה זה לכן א
שיש בו ממש, והוי ע"ד מ"ש הרמב"ם )שם  –שהרי האיסור הוא על האדם 

הי"א( "אבל האומר יאסר פי לדבורו וידי למעשיהן ורגלי להלוכן ועיני לשינתן 
הרי הנדר חל עליהן. לפיכך האומר לחבירו קרבן פי מלדבר עמך וידי מלעשות  –
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הרי זה אסור", משום שיש לו על מה לחול. אבל  –עמך ורגלי מלהלך עמך 
נדרים שחלים על החפצא ונחשב כאילו יש איסור על החתיכה, הרי צריך להיות 

 שם חתיכה מסויימת כדי שהאיסור תוכל לחול עליו.

ואין להקשות דא"כ דהוי איסור על החפצא קשה דאיך חל נדר על נדר 
יכא כבר איסורא הכא א"א שעוד ]החילוק הראשון בדברי הרמב"ם[, שהרי אי א

איסור יחול עליו, וכמו שהדין הוא גבי שבועות שאין שבועה חלה על שבועה, 
והטעם הוא כנ"ל משום שכבר נאסר בדבר זה, וא"א לאסרן פעמיים, וא"כ למה 

 נדר חל על נדר?

אבל אין זה קשה משום שכאן אין הוא אוסר הדבר על עצמו כמה פעמים, 
אם יאכל ככר זו למשל, דהיינו שכאן לא  –מו בחיוב נוסף אלא הוא מחייב עצ

חל איסור על איסור )שדבר זה א"א(, אלא הוא מחייב עצמו בחיוב שני אם יאכל 
 ככר זו. אבל עדיין י"ל שהאיסור דנדרים חל על החפצא.

ומכל הנ"ל חזינן דלפי הרמב"ם נדרים הם איסור שחל על החפצא שממנו 
 ל דה"ה גבי נזירות.נדר. ואוי"ל דהרמב"ם ס"

דהרמב"ם כתב )שם פ"א ה"א וב( )א( "הנדר נחלק לשתי מחלקות. החלק 
כגון שיאמר פירות מדינה  –הראשון הוא שיאסור על עצמו דברים המותרים לו 

פלונית אסורין עלי כל שלשים יום או לעולם, או מין פלוני מפירות העולם או 
הרי זה נאסר בהן. ואע''פ שאין  –פירות אלו אסורין עלי, בכל לשון שיאסור 

שם שבועה כלל ולא הזכרת שם ולא כנוי. ועל זה נאמר בתורה לאסור אסר על 
נפשו שיאסור על עצמו דברים המותרים. וכן אם אמר הרי הן עלי איסר הרי 

 ה הוא שאני קורא אותו נדרי איסר.אלו אסורין. וחלק ז

והחלק השני הוא שיחייב עצמו בקרבן שאינו חייב בו. כגון שיאמר הרי  (ב)
שלמים או מנחה. הרי בהמה זו עולה או  עלי להביא עולה. או הרי עלי להביא

 שלמים. וחלק זה הוא שאני קורא אותו נדרי הקדש".

ולהלן כתב )הל' נזירות פ"א ה"א( "הנזירות הוא נדר מכלל נדרי איסר 
דהיינו דלהרמב"ם נזירות נחשב כחלק מגדרי  וגו'". שנאמר לנדור נדר נזיר

פצא )כנ"ל(, כמו"כ נזירות נדרים. ועפ"ז י"ל שכמו שנדרים נחשבים כאיסור ח
 שחל איסור על חפצא זו. –נחשב כאיסור חפצא 

ולכן כתב הרמב"ם שנזיר ששתה יין תרומה פטור מלשלם חומש, והטעם 
הוא )כנ"ל( כיון דאית בי' כבר איסור אחרינא, דהיינו שחפצא זו אסור הוא ואין 

כיון שכל  –א בו רק האיסור ד"כי יאכל קדש", אבל יוה"כ דהוי איסור על הגבר
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המאכלים נאסרו היום ולא רק מאכלים מסויימים )כנ"ל(, ואכל תרומה ביוה"כ, 
אינו נחשב כדבר שיש בו כבר איסור אחרינא, אלא כאילו אית בי' רק האיסור 

 ד"כי יאכל קדש", ולכן חייב הוא לשלם קרן וחומש.

ל(, ואי"ל דשאה"ר דפליגי על הרמב"ם וס"ל דנזיר הוי איסור חפצא )כנ"
ס"ל דאע"פ שבכלל נדרים הם איסור חפצא, אבל הכא גבי נזיר התורה כינהו 

שאיש  –כנזיר, ולכן מסתבר לומר שהאיסורים שיש בו נחשבים כאיסור גברא 
זה נאסר בכמה דברים. אבל הרמב"ם ס"ל ששם זה הוא רק אופן איך לקראו 

בים כאיסור ולתארו בנוגע לדיניו וכיוצ"ב, אבל לא שהאיסורים שיש בו נחש
 גברא משום שהתורה קראו בשם מסויים.
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תורת החסידות

)

ויתירה מזו, לימוד פנימיות התורה ישנו גם בנוגע לכך, שלכל אחד 
מכם ניתן הכח לחדש בתורה - "לאפשה לה", ועד לחידוש באופן כזה, 

 שיחול עליו השם ד"תלמיד ותיק" שחידש חידוש אמיתי בתורה.

ובפרט כנהוג לאחרונה – שמשתדלים לפרסם את אותם הענינים 
שמתייגעים עליהם עד שמגיעים לידי שקו"ט אמיתית, המיוסדת על 

כללי התורה – פרסום בכתב, או באופן דדפוס, וכמדובר כמה פעמים  
בזה בשנים הכי אחרונות.

(מר"ד ב' דר"ח חשון ה'תשנ"ב)



 

 

 ה שרק הנה"א שייך להבנת ביטול במציאותזביאור ב

 הרב מנחם מענדל ליבערמאן שליט"א
 ר"מ בישיבה

בסה"מ עת"ר בתחילת ההמשך במאמר ד"ה לך אמר לבי, מקשה כ"ק 
בהפסוק "ויבדל אלקים בין האור אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע שלכאורה מהו הפי' 

ובין החושך", הרי אור וחשך הם בעצם הפכיים, וא"כ מה הצורך להבדילם? 
ומתרץ שם שבאמת מדובר בשני אופני אור, אור עצמי ואור המאיר את החשך. 

 שבזה הוצרך להיות הבדלה.

וממשיך לבאר מהו החילוק בין אור עצמי ואור המאיר את החשך. שהחילוק 
וא, שהאור עצמי הוא האור כמו שהוא בעצם בלי שום תכלית להאיר בפשטות ה

אל הזולת )ומביא דוגמה לזה מהארת פניו של חכם, שאין בה שום תועלת חוץ 
מזה שמגלה עצם חכמת החכם(; ואור המאיר את החשך, ענינו הוא שהוא שליח 
 להאיר מקום החשך, ע"י שיורד ממדרגתו להתלבש בתכונות וגדר החשך, ולכן
 נחשב אור זה עצמו לחשך, מכיון שהוצרך להתצמצם להתלבש במקום החשך.

וממשיך לבאר הענין של אור עצמי ואור המאיר את החשך, כמו שהוא בנפש 
האדם לפני שמתלבש בגופו ואחר שמתלבש בגופו. וכן בחיות הנבראים, לפני 
שמתלבש בנבראים ואחר שמתלבש בנבראים. וכן ממשיך לבאר איך שהוא 

בודת ה', הדרגות בעבודה שהנשמה שייכת אליהם מצ"ע, והדרגות בע
וההתבוננות ששייכת דוקא להגוף ונה"ב, שהם מדרגא יותר נמוך מהבחי' 
שמתחיל ענין הישות, ולכן האור וההתבוננות שצ"ל בשבילם הוא הרבה יותר 

 נמוך מכפי שזה אצל ההתבוננות ששייכת לכחות הנשמה בעצמה.

באריכות )בהמאמר ד"ה אחת שאלתי(, שמדבר באריכות וזהו ענין שמסביר 
בב' מיני התבוננות ששייכים דוקא להנה"ב שיבינם כדי שיפעלו עליו, ובמאמר 
שלאח"ז )ד"ה בסוכות תשבו( מסביר הדרגות של פנימיות הלב, ד' דרגות 
ששייכים דוקא לנה"א, ואח"כ מבאר שבכדי שהנה"א יאיר בפנימיות צ"ל 

ת והתעוררות בחיצוניות הלב, היינו בירור החשך של הגוף תחילה שבירת הישו
 ונה"ב, ואז אפשר ללכת הלאה לדרגות ששייכים להנה"א.

ולכאורה יש להקשות ]ולהעיר שזהו קושיא כללית השייך לכו"כ מקומות 
בדא"ח שמדברים על סוגיא זו של ההתבוננות והדרגות שהנה"ב שייך להבין[, 

נה"ב ואוה"ע והגוף וכו' הוא מדרגא של שבד"כ מוסבר, שמכיון ששרש ה
התחלת היש, א"א להם להבין הענין של ביטול במציאות מכיון שזהו היפך כל 

י"א ניסן תשע"ז 162



 

 

 

מציאותם, ובפרט באופן של הבנה והשגה, שהרי כל ענינו של הבנה והשגה הוא 
שאני במציאותי מבין הדבר, וא"כ מובן בפשטות שא"א להבין  –ישות 

 ציאות.)במציאות שלו( שהוא אינו מ

משא"כ הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, שפיר שייך לו להבין הענין 
שאין שום מציאות חוץ מה' אחד, שהרי זה גופא  –של "הוא לבדו ואין זולתו" 

 חלק אלוקה ממעל. –המציאות שלו 

אבל לכאורה קשה, לפי מה שמבואר במאמר ד"ה באתי לגני תשי"א )סעיף 
פשר להיות רק ע"י כח העצמות שמציאותו ד' ואילך(, שמציאות הישות א

מעצמותו, ואין לו שום עילה וסיבה קודמת לו ח"ו. שהרי אם היתה הבריאה 
ע"י גילויים א"א להיות מזה מציאות היש. שהרי גילויים מוגדר בזה שענינם 
הוא לגלות אלקות, וא"כ אינו יכול להוות דבר שענינו הוא העלם מגילוי אלקות 

רגיש הנברא שמציאותו מעצמותו, וזה גופא בא ע"י כח העולם, ולכן מ –
העצמות שאינו מוגדר בשום גדר ולכן פועל מציאות הנברא שמרגיש שנמצא 
מעצמו, וזה גופא באמת הוא מצד זה שעצמותו ית' הוא אמיתית מציאות 
העולם שמהוה אותו מחדש בכל רגע, וע"י עבודה בו )ע"י אתכפיא ואתהפכא( 

 אמת הוא יש האמיתי.מגלה שיש הנברא ב

עפ"ז לכאורה יוצא שכל נברא ויש קשור עם עצמותו ית' וזהו מקורו, וא"כ 
למה באמת א"א להיש להבין עצמותו ית' והענין של ביטול במציאות, והלא זהו 
מקורו? וגם זה שיש מציאות אמיתי שממנו נמצא כל הנמצאים והם תלויים בו 

מהו קשה כ"כ להבין ענין זה שכל כל הזמן לכאו' הוא דבר שמובן בשכל, ו
 מציאות היש בטל לגמרי לגבי עצמותו ית'?

ויש לבאר זה ע"פ הביאור בהמאמר ד"ה ביום עשתי עשר יום תשל"א 
)סה"מ מלוקט ח"ג ע' צט ואילך( בסעיף ו', שמסביר כ"ק אדמו"ר שכל הביאור 
שכולם מתחלפים ומלכא אינו מתחלף הוא, שקליפה הוא מקום המות 

אה והחיות שבו הוא נגד רצונו ית' והחיות שבו נמצא שם כמו בגלות והטומ
ואינו מתאחד איתו, משא"כ קדושה זהו רצונו ית' ולכן אינו מתחלף, וכל ביאור 
זה הוא ביאור ע"פ שכל למה הבחירה בהמלך יותר חשוב מהבחירה בהשרים 

 וכו'.

של ושואל כ"ק אדמו"ר שמהמשך הלשון של המדרש שם נראה שהבחירה 
ישראל בהמלך הוא לא ע"פ שכל וסברא זו אלא משום ש"חלקי הוי' אמרה 
נפשי", היינו שהנשמה בוחר אלקות בדרגא שלמעלה מהשכל, פירוש רק משום 

 שהוא חלק מהוי' וא"כ המשל עצמו אינו דומהלהנמשל של ישראל ואו"ה.
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ומתרץ שנקודת הביאור הוא ששכל האדם מצד עצמו רוצה רק במה שטוב 
לכן אוה"ע שמציאותם מתחיל מיש אף אם שייך שהשכל שלהם יבין האמת לו ו

והעילוי של אלקות בכל זאת לא רוצים לוותר על התועלת שיהי' להם מהשפעה 
של לעו"ז, משא"כ אצל ישראל שבוחר באלקות למעלה מן השכל רק משום 
שזהו עצם מציאותו זה פועל על השכל להבין העילוי של אלקות ולוותר על 

 יאות שלו.מצ

ולכאו' בזה מתורץ שאלה שלנו, כי אף שמדובר בהמאמר ביום עשתי עשר 
על דרגא יותר נמוך בהתבוננות, שאלקות הוא חיים וטוב, וקליפה הוא מות ורע, 
שזהו אחד מההתבוננות ששייכת להבנה ופעולה על הנה"ב וגוף, דרגא כזו 

 שמדובר גם בהמאמר אחת שאלתי עת"ר.

ם מבאר יסוד גדול, שמציאות כזו שעצמותו ית' ברא בכל זאת התירוץ ש
באופן של יש, דהיינו שכל מציאותו מוגבל בזה שהוא יש, גם השכל שלו לא 
יפעל עליו אפי' אם מבין הטוב ועילוי של אלקות, כי אף שמגיע מעצמותו ית' 
בכל זאת הוא נברא ע"י עצמותו ואינו חלק מעצמותו, והחילוק בזה הוא 

ברא מציאות כזו שאינו ביכלתו לצאת בעצמו מן הישות, ורק שעצמותו ית' 
הנשמה שהוא חלק מעצמותו ית' שכל ענינו הוא שאינו מציאות נפרדת יכול 
לפעול אפי' על השכל דנה"ב והגוף שיוותרו על הטוב והשפעה מלעו"ז וירצו 

שענינו הוא  –באלקות, אבל בעצמם אינם שייכים לזה, ורק ע"י שהנשמה 
 יכול לפעול ביטול בהישות בהגדרים שלו. –ביטול 

אבל אוה"ע שאין להם נה"א, א"כ א"א להם בכלל לצאת מן הישות שלהם, 
רק ע"י שישראל יפעלו שיהי' "ורוח טומאה אעביר מן הארץ" שאז יאיר גם 

 בעולם אחדות הוי' ע"י פעולתם של ישראל, אז יפעלו שגם אוה"ע יתבטלו.

 החילוק בין "חדשי השנה" ו"ראש חדשים"

 ' אסטערהת' יעקב יצחק שי
 תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה החודש הזה גו' תשל"ט )סה"מ מלוקט ח"ג ע' פ"א ואילך( 
מבאר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו זה שר"ה הוא בחודש תשרי, דהיינו שכל 

חודש תשרי, ואעפ"כ אומרים על חודש  –ההמשכות של כל השנה באים מר"ה 
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ניסן שהוא ראש חדשים וראשון לחדשי השנה )גם לחודש תשרי(. ומבאר 
שתשרי הוא ראשון לחדשי השנה, שענינו הוא הנהגת הטבע. וניסן הוא ראשון 

"ראש חדשים", שענינו הוא הנהגה ניסית שלמעלה מהשתלשלות  –לחדשים 
 )חדשים מלשון חידוש(.

י יצי"מ הי' תשרי ראשון גם להמשכת אלקות שלמעלה וממשיך, שלפנ
מהטבע. ושואל שא"כ למה נשתנה אחר יצי"מ שניסן הוא הראשון. ומבאר 
שבחדשים גופא, החדשים שלאחר יצי"מ נעלים יותר מהחדשים שלפני יצי"מ, 
שהגילויים שנמשכו ע"י עבודת האבות וכו' והאותות ומופתים שהי' במצרים, 

עולמות, אלא שבאור זה גופא, שרש האותות והמופתים הוא מאור השייך ל
הוא מאור שלמעלה מהתלבשות בעולמות, וא"כ מובן שאפי' ב"חדשים" לפני 

 יצי"מ יש לו שייכות לעולמות.

ו"חדשים" לפני יצי"מ.  "ב בהגדרת החילוק של "חדשי השנה"והנה צ
ששניהם מתלבשים בעולם, וזה ש"חדשים" שרשו הוא "מבחינת האור 

 ששרשולמעלה מהתלבשות בעולמות", לכאו' כ"ה בנוגע ל"חדשי השנה", ש
 ג"כ מאור שלמעלה מהתלבשות בעולמות. וא"כ צ"ב מהו החילוק.

וי"ל, ובהקדים ביאור בענין צמצום הראשון )והרשימה(. שמבואר במאמר 
ד"ה תקעו תרס"א )סה"מ תרס"א ע' קסו ואילך(, שענינו של צמצום הראשון 

ור הראשון לגמרי ואח"כ נמשך הקו", דהיינו שהאור הראשון הוא ש"נפסק א
אור מוגבל, שהוא הקו. אבל  –נפסק ונסתלק לגמרי, ואח"כ נמשך אור "חדש" 

בד"ה מן המיצר תרס"א )שם ע' קפד ואילך( מבאר "שאור הקודם שהוא בלתי 
בנקודה זו", דהיינו שאינו בדרך סילוק אלא בדרך  ומתקצרמוגבל ה"ה מתעלם 

 וט.מיע

והביאור הוא )כמבואר בשיעור בישיבה(, שבד"ה תקעו מדובר אודות השכל 
)עד"מ( כמו שהוא בעולמו של הרב שהוא בעולם אחר לגמרי מעולמו של 

החילוק בין ראי' לשמיעה, שכדי לבאר ענין שראה בשכל, צריך  ע"דהתלמיד )
נקלט לצאת מ"עולם הראי'" ולהכניס א"ע ב"עולם השמיעה", שהרי אם הדבר 

הבנה  –אצלו כמו שהוא רואה אותו, לא יוכל לבארו באופן של "שמיעה" 
אור זה אל הצד, שהרי אין כל לסלק  –והשגה(, שלזה צ"ל צמצום בדרך סילוק 

 אל התלמיד, וצריך להכניס א"ע ב"עולמו" של התלמיד. כלללאור זה שייכות 

מו של ואחר שהאור כבר בעולמו של התלמיד )שהרי האור שאינו בעול
התלמיד כבר נסתלק, ונשאר רק חיצוניות האור(, צריך הוא באור זה גופא 

. בפועלכדי שיהי' שייך אל התלמיד  –השכל  –לצמצם דהיינו להמעיט האור 
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דהיינו שמשפיע רק חיצוניות האור ולא הפנימיות. וע"ז מדובר בד"ה מן המיצר, 
 זר והאיר(.שצריך להעלים ולקצר את האור )ולא שמסלק את האור וח

ועפ"ז י"ל בנוגע לענינינו. שההמשכה של "חדשי השנה" שענינו בעצם הוא 
האור שנמדד ומוגבל לפי"ע  –הגבלה וטבע וכו', שרשו הוא מחיצוניות האור 

. משא"כ ההמשכה של "חדשים" כמו שהוא לפני יצי"מ שענינו 1כלי המקבל
יש לו שייכות אל  בעצם הוא אור שאינו מוגבל בהגבלת העולמות, אבל אעפ"כ

העולמות, שרשו הוא פנימיות האור שאינו שייך בפועל אל המקבל, אבל 
 אעפ"כ נמצא ב"עולמו" של המקבל.

ועפ"ז יובן החילוק בין ב' ענינים אלו. שאע"פ ששרש שניהם הוא מלמעלה 
מהשתלשלות, מ"מ שרשם אינו שוה, אלא ששרשו הוא שונה א' מהשני. ולכן 

בפועל בגשמיות העולם( שונים הם, שהענין של "חדשי  )כפי שנמשכיםבפועל 
השנה" הוא הגבלת הטבע, משא"כ "חדשים" שענינו הוא ניסים שלמעלה מן 
הטבע, אלא שמזה שעדיין היו ישראל נמצאים במצרים רואים שאינו למעלה 
לגמרי מהגבלות העולם, אלא שיש לו שייכות אל העולם. והסברה הוא כנ"ל, 

 מאור שמחשיב את העולמות קצת.מפני ששרשו הוא 

המאמר שביצי"מ החל הגילוי של "חדשים" ועפ"ז יובן מה שממשיך ב
שלימות גילוי זה יהי' לע"ל. ששרשו של דרגא ששאינו שייך לעולמות כלל, ו

זה הוא כמו שהוא ב"עולמו" של המשפיע שאינו שייך כלל אל המקבל. וע"י 
בלות )כמבואר בהמאמר( נעשה מדידות והגהלצאת מכל  –עבודתינו בתומ"צ 

 העולם מוכשר לקבל אור זו.

 שורש נש"י ע"פ המשל של המגיד

 הת' יגאל ישראל שי' בעגון
 שליח בישיבה

מבאר ’ במאמר ד"ה זה היום וכו' תשמ"א )סה"מ מלוקט ח"ב ע' קב( באות ד
לישראל להמשיך גילוי עצמות אוא"ס שלמעלה  כ"ק אדמו"ר זה שיש את הכח

                                                           
ששרשו של ההמשכה של ( קלג' ד ע"מ תרנ"סה)ד "ה החודש תרנ"ש במאמר ד"וכמ( 1

 .ס"הוא חיצוניות אוא, פ דרכי הטבע"תשרי שהוא המשכה ע
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מגדר שייכות לעולמות, ומבאר שזה בא מצד שרש נשמתם, שהוא ע"פ מש"כ 
רבינו הזקן ע"פ מ"ש בזהר מאן דנפח מתוכי' נפח, ומפרש מתוכיותו 

. דכמו שהוא בהמשל  . ומפנימיותו, "היינו ד)שרש( הנשמה הוא בעצמותו ית'
מות האב ממש שלמעלה מבחי' הגילויים דאב ובן, דשרש הבן הוא מעצ

. עד"ז הוא גם בנשמות ישראל, בנים אתם להוי' אלקיכם, ששרשם  . )דהאב(
הוא בעצמותו ית' )שלמעלה מבחי' הגילויים(, ולכן יש בהם עילוי כביכול על 
בחי' הגילויים שלמעלה, בדוגמת יפה כח הבן מכח האב. וכמרז"ל קוב"ה חייך 

ע"פ תורת הרב המגיד בפירוש מרז"ל ישראל  ובפרט.  . וניואמר נצחוני בני נצח
עלו במחשבה, שהוא כמשל הבן שצורתו חקוקה במחשבת האב, אלא שבבני 
אדם שייך זה דוקא לאחרי שנולד הבן, משא"כ אצל השי"ת, אף קודם שנבראו 
ישראל הי' נחקק צורתם במחשבה, כי אצלו ית' העבר והעתיד אחד. שמזה מובן 

 דשרש הנשמות )בנים אתם לה' אלקיכם( הוא בעצמותו ית'". ,עוד יותר

והנה לכאורה אינו מובן, הלא עד עכשיו הסביר רבינו שמעלת נש"י היא בזה 
שהם מושרשים בעצמותו יתברך, ומה הוא מוסיף אח"כ ממש"כ הה"מ )שעי"ז 

 ( זה שנשמות ישראל עלו )רק( במחשבה?עוד יותרמובן 

ית' העבר והעתיד אחד", שלכאו' זה מוסיף  ועוד, מה שממשיך "כי אצלו
ביאור רק על זה שהקב"ה יכול לחשוב על נש"י גם קודם שנולדו, אבל לא על 

 עצם מעלתם?

בא לבאר באריכות גדולה ע"פ חסידות חב"ד ’ ועוד, אדה"ז בתניא פרק ב
 אחרימעלת ומדריגת נש"י שמיוסד ע"ז שנשמות ישראל עלו במחשבה, ובא 

ע"ז, וא"כ איך אומרים שהמגיד מבאר ששורש נש"י נעלה המשל של הה"מ 
 יותר מהביאור של אדה"ז?

והנה בהשקפה ראשונה הי' אפשר לבאר ע"פ מש"כ במאמר ד"ה מים רבים 
תשל"ח )סה"מ מלוקט ח"א ע' רעג( שאחר שמביא משל זו מהמגיד מסביר 

 –כו'  וז"ל: "ומובן מזה, דזה מה שהנשמות מושרשות בעצמותו ית' ובהם נמלך
הו"ע הנשמות כמו שהן בבחי' נברא )וכמו שהן יורדות למטה(, ורק ש)גם( צורה 
זו היא חקוקה במחשבתו ית', לפי שאצלו ית' העבר והעתיד אחד. וכידוע 
בפירוש במי נמלך כו', שזהו מה שעלה לפניו ית' התענוג שיתענג כבי' בעבודת 

 הנשמות למטה".

 נקודהבא לבאר שזה לא רק  שעפ"ז הי' אפשר לתרץ שכ"ק אדמו"ר
כל מציאות מהנשמה שמושרשת בעצמותו יתברך )כמו מזלייהו חזי( אלא 

 הנשמה ממש, גם בהציור שלה למטה.
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ולכן הכח שיש להנשמה מצד שורשו נמשך גם למטה להנשמה איך שהיא 
 מלובשת בתוך גוף גשמי.

גד פניו וזה למדים ממה שמוסיף המגיד "אדם שיש לו בן, אף שהבן עבר מכנ
והלך מאתו נחקקה הצורה של הבן במחשבה של האב, אך מי שלא הי' לו בן 
מעולם לא יכול לומר שיהא נחקק במחשבתו צורת הבן שיהי' לו אח"כ כי עדיין 
לא ראה אותו ולא הכיר צורתו, וזהו דרך בני אדם, אבל אצל השי"ת שייך זה 

משרז"ל ישראל עלו לומר אף קודם שנבראו ישראל הי' נחקק צורתם במח' כ
 במח', כי אצלו ית' העבר ועתיד אחד כו'".

של הנשמה כפי שהיא מלובשת בהגוף כבר  עתידשמזה מובן שהציור ה
 –לפני בריאת העולם, ומזה מקבלים נש"י כפי שהם למטה ’ חקוקה אצלו ית

מוגבלים בגופם וגשמיות העולם, כחם לפעול שלימות בהבריאה, הגם שעכשיו 
 וגבלת בהגוף.הנשמה היא מ

שרש אבל עדיין קשה מזה שסיים כ"ק אדמו"ר "שמזה מובן עוד יותר, ד
)בנים אתם לה' אלקיכם( הוא בעצמותו ית'". שמזה משמע שהתוספת הנשמות 

הנשמה למעלה, ולא על ההעדר ההפסק מהנשמה איך  שורשביאור היא על 
 שהיא נמצאת למעלה עד שהיא מתלבשת הגוף.

תתקב ואילך( מבאר המשל הנ"ל באריכות ’ ח"ב עוהנה בהמשך תרע"ב )
גדולה, וז"ל, "ויש להוסיף שהרי באמת הנשמות מושרשות בעצמות א"ס קודם 

כבי' יודע את הנשמות גם קודם בידיעת עצמו כל גילוי כנ"ל, וי"ל גם בזה ד
שעלו במח' כו', דכשם שבידיעת עצמו יודע את התורה כמו"כ בידיעת עצמו 

כו', וידוע דבחי' ידיעת עצמו הגם שזהו בהעלם בעצמות יודע את הנשמות 
למעלה מעלה מגדר הגילוי לגמרי כו', ומ"מ מזה נמצאה ענין הידיעה בהשתל' 
כו' . . וא"כ אין זה כמו למטה דקודם שנולד הבן אינו יודע כלל ממנו )והגם 
 שישנו בהעצמות שלו כו' הרי אין זה ידוע לו כלל גם לא בידיעת עצמו כו'(,

. וזהו"ע  . ולמעלה הלא גם קודם כל הגילוים ה"ה יודע בידיעת עצמו כבי' כו'
 ציור אדם למעלה מה שישראל עלו במח' שנתהוו במח' כו'". עיי"ש.

שעפ"ז מובן שהחקיקה בהמשל בא להסביר לא רק שנש"י מושרשים 
בעצמות שלמעלה מכל הגילויים )ע"ד יפה כח הבן מכח האב, כי שרש הבן הוא 

ם נפש האב, ובעצם נפשו הרי האב שלם בכל כוחותיו(, אבל עדיין אינו מעצ
מדובר בהעצם ממש, אלא בהדרגא שלמעלה מהכוחות גילויים. וע"ז מוסיף 

בלתי מציאות ’ בבחי’ תורת הה"מ, שהנשמות מושרשים ומיוחדים בעצמותו ית
 בהעלם העצמי דא"ס, שידיעת הנשמות היא מידיעת עצמו. -נמצא 
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בן החידוש בתורת הה"מ, ולכן מביאו כ"ק אדמו"ר לבאר הקשר של ועפ"ז יו
 נש"י בעצמות אוא"ס.

לעיל(, "ויש לומר שזהו ’ ועפ"ז מובן המשך המאמר )וגם מתורצת שאלה הג
 כחמ"ש אדמו"ר הזקן בענין ויפח באפיו נשמת חיים, שהוא בבחי' נפיחה ב

שמה הוא בבחי' כביכול, דזה שצריך להיות נפיחה בכח הוא מפני ששרש הנ
העלם העצמי, העלם שאינו במציאות, וההמשכה מבחי' העלם שאינו במציאות 

 היא ע"י טרחא ויגיעה דוקא".

מבאר כ"ק אדמו"ר איך שזה גם הפשט בדברי אדה"ז עצמו בזה ’ שבאות ה
, ע"ד הצור החלמיש שבגלל בכחרק נפיחה סתם אלא נפיחה( ’ שמוסיף )שלא הי

ציאות, צריכים כח בכדי לגלותו, שאינו שום מציאות שאינה במ –שהיא בהעלם 
בפנ"ע כלל. ובזה מדגיש ששרשו היא מיוחד בעצמותו ממש ולכן בידיעת עצמו 

 .1יודע כל הנשמות

 בפועל ובגשמיות’ מעלת העשי

 הנ"ל
 

מלוקט ח"א( מביא כ"ק אדמו"ר  במאמר ד"ה מים רבים תשל"ח )סה"מ
המעלה של העבודה בעוה"ז עם המים רבים שהוא טרדות הפרנסה וכו', שהוא 
שעי"ז נתעלה לדרגת הבע"ת. ובאות ד' כותב וז"ל, ". . ומכיון שמעלת הבע"ת 
היא נעלית יותר ממעלת הצדיקים ]ועד שהחילוק שביניהם הוא שלא בערך, 

ין צדיקים גמורים יכולין לעמוד בו, כנ"ל[, שלכן מקום שבעלי תשובה עומדין א
לכן, ע"י ענין התשובה שמתחדש בהנשמה בירידתה למטה ה"ה מתעלית יותר 

 גם מכפי שהיתה בשרשה, בבחי' האלקים אשר נתנה".

שואל כ"ק אדמו"ר וז"ל, "והגם ששרש הנשמות הוא בעצמותו ’ ובאות ה
( למטה בירידתן) התשובה י"שע לומר שייך מ"מ.  . ית' שלמעלה מכל הגילויים

                                                           
שהאותיות אינם שום  –ז הצורה שחקוקה במח האב היא חקיקה מעבר לעבר "ועפ( 1

' ע)ה הקבצו ושמעו בני יעקב "ו בד"כמבואר בהמשך תרס, ד הלוחות"ע, ע"מציאות בפנ
 (.תקא
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 המגיד הרב ש"מ פ"ע זה ויובן. בשרשן' שהי הדרגא לגבי גם' עלי בהן נעשית
 כשהבן דגם, בן לו שיש אדם כמשל שהוא, במחשבה עלו ישראל ל"מרז בפירוש

מכנגד פניו והלך מאתו, עכ"ז נחקקה הצורה של הבן במחשבה של האב.  עבר
 במי שיש לו בן כו'. אלא שבבני אדם שייך זה דוקא

אבל אצל השי"ת שייך זה לומר אף קודם שנבראו ישראל הי' נחקק צורתם 
כמ"ש רז"ל ישראל עלו במחשבה, כי אצלו ית' העבר והעתיד אחד.  ,במחשבה

הו"ע  –ומובן מזה, דזה מה שהנשמות מושרשות בעצמותו ית' ובהם נמלך כו' 
ת למטה(, ורק ש)גם( צורה זו הנשמות כמו שהן בבחי' נברא )וכמו שהן יורדו

היא חקוקה במחשבתו ית', לפי שאצלו ית' העבר והעתיד אחד. וכידוע בפירוש 
במי נמלך כו', שזהו מה שעלה לפניו ית' התענוג שיתענג כבי' בעבודת הנשמות 
למטה. ועפ"ז יובן ענין העלי' שנעשה בהנשמות ע"י ירידתן למטה, הגם שגם 

עצמותו ית', כי זה מה שהן מושרשות בעצמותו ית' לפני ירידתן הן מושרשות ב
)ובהם נמלך כו'( הוא מצד ידיעתו ית' שתהי' אח"כ ירידתן למטה כו' וישלימו 
הכוונה. והגם שגם בתחלה יודעים בודאות גמורה שישלימו הכוונה, הרי זהו 

. ]וזהו גם דיוק הלשון במי נמלך פועלהעילוי )והכוונה( הוא ה תכליתבכח, ו
תיהן של צדיקים, שבהיותן בבחינת ההמלכה ]שאז העילוי שלהן הוא בנשמו

בכח, שיודעים שישלימו הכוונה[ הן בבחינת צדיקים, ולאחרי ירידתן למטה 
 ]שאז הם משלימים את הכוונה בפועל[ נעשים בבחי' בעלי תשובה[". עכ"ל.

והנה מהמאמר הנ"ל משמע שכל התענוג למעלה )ההמלכה בנשמותיהן של 
ולכן תכלית העילוי של הירידת הנשמה למעלה היא זה  כח( היא רק בצדיקים

 שמקיימת כל המצוות בפועל ממש.

אבל בהשיחה של מוצש"ק )פ' נח תשל"ח( מבאר הרבי שבאמת יש גם 
אז נאצל ’ כאשר עלה ברצונו כו”הפועל כמו שהיא כלולה בהכח כמ"ש בפרדס 

בואר בהמשך תרע"ב וז"ל )כמבואר בארוכה בהמשך תרס"ו, וכמ’" ונצטייר כו
שם, "וידוע דמח' למעלה אינו כמו למטה, דלמטה הלא המח' לא תפעול מאומה 
בפועל, ולמעלה הרי ע"י המח' מתהווה ממש מה שעלה במח' כו'(, שז"ע 
שלמעלה הכח לא חסר פועל כו', ואע"פ שהפועל הוא באותה המדרי' דבחי' 

שואל כ"ק אדמו"ר שלכאורה לפי הכח ולא בפו"מ, ומ"מ הרי ישנו הפועל )וע"ז 
הביאור שסיבת התהוות העולם הוא לגלות שלימות כוחותיו ופעולותיו, אין 
שום סברה לומר שצריכים עוד מעשה בעולם העשי', שהרי יש כבר העשי' 

 בעולם הכח, ועיי"ש שהשאיר בקושיא(.

והנה בהמשך תרע"ב מבאר אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע השרש של הנשמות 
י"ז שמתלבשין בגוף ומקיימים תו"מ וז"ל שם, "וזהו ההפרש בין ומעלתן ע
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נשמות לתורה, דתורה היא בעצם האור וכמ"ש ותורה אור כו' ונשמות הן בבחי' 
הכלים כו', וגם דנשמות הן במהות בפ"ע ותורה אורייתא וקוב"ה כולא חד כו', 

א וע"י ירידתה ה"ה מתאחדת בעצמות אוא"ס והו"ע לאשתאבא בגופא דמלכ
כו'. ובודאי דירידת הנשמה היא גם בשביל זה שיהי' לה עלי' זאת שהרי אמרו 
בראשית בשביל ישראל כו', הרי שהי' בריאת העולמות בשביל ישראל דע"פ 
פשוט הכוונה שיהי' להם העלי' כו', וכידוע שהנשמה כמו שהיא למעלה א"א 

יבא כו', לבא להתאחד בעצם אוא"ס ממש כו', דהרי למעלה כ"א על מקומו 
וע"כ הנשמה שהיא בבחי' הכלים הנה ע"י העבודה למעלה וכמו חי ה' אשר 
עמדתי לפניו כו' העלי' היא הכל בהאורות השייך אל הכלים כו', וגם כמו שהיא 
בבחי' האור מ"מ לא תתעלה להתאחד בעצמות אוא"ס כי למעלה לא יש עליות 

דים וכמ"ש אשר שלא בהדרגה כו', ומשו"ז נק' הנשמות למעלה בשם עומ
עמדתי כו' . . ובכדי שיהי' העלי' בעצמות אוא"ס זהו דוקא ע"י ירידתה למטה 

 כו'".

והנה היוצא מהנ"ל היא ששרש נש"י היא מכלים דאוא"ס לפני הצמצום 
)אותיות החקיקה מעבר לעבר(, )כמבואר בד"ה התקבצו בני יעקב תרס"ו, 

הכח )הפעולה למציאות ובכ"מ(. אבל שורש זו היא רק הפועל כמו שהוא ב
חדשה של נשמות הצדיקים שנעשה בדרך ממילא ע"י עליית הרצון והתענוג 
דנש"י, שהרי למעלה הכח לא חסר פועל(, ולא הכח כפי שהוא לעצמו, וע"י 
עבודת הצדיקים הם עולים רק למדריגתם קודם הצמצום. וכמבואר בהמשך 

באותו דרגה של הכח שהגם שבכללות הפועל הוא  (ד"ה שובה ישראל)תרע"ב 
 אבל בפרטיות הם בשני מדריגות שונים והצדיקים עולים להפועל.

אבל נשמות של בע"ת )נשמה שעבד על עצמה להתאחד עם האור של 
תו"מ( עולה לה"כח" בעצמו )השכל שמתלבש בהאותיות( שזה ההעלם העצמי 

 דא"ס.

 ועפ"ז אפשר לתרץ גם לפי הטעם שבריאת העולם היתה בשביל לגלות
שלימות כוחותיו וכו', שעי"ז שהנשמה מתלבשת בהגוף היא ממשיכה הדרגה 

תניא ’ של העלם העצמי הנ"ל ולכן כתיב ויפח באפיו, והאדה"ז כתב בפרק ב
וכ"ק אדמו"ר שליט"א מסביר )ד"ה זה היום וכו' סה"מ מלוקט  ,שזה נפיחה בכח

ף גשמי, צ"ל "כח" להמשיכה מהעלם העצמי להתלבש בגו’ ח"ב ע' קב(, שהי
 והכח הזה נתגלה ע"י לימוד התורה למטה.

סיכום: לדעת המדרש המובא בחסידות, שסיבת בריאת העולם היא 
"שנתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים", אין שום קושיא על מעלת העשי' 
בפועל, שהרי עי"ז נעשה הדירה, ו"אויף א תאוה פרעגט מען ניט קיין קשיא", 
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בזהר, שבריאת העולם היתה בשביל לגלות שלימות  אבל לפי הביאור שמובא
כוחותיו וכו', קשה איזה מעלה יש בירידת הנשמה בגוף, שלכאו' ע"י עשי' 

 בפועל לא נעשה שום חידוש, שהרי למעלה אין כח חסר פועל.

ועפ"ז יובן שע"י לימוד התורה וקיום המצוות לפועל בגשמיות העולם, 
( קודם )עשיית ו(פעולת הכלים )שהם עולה לדרגת האור בעצמו )עצם האור

 מקור נש"י בפועל(.

 בחירה בגופי בנ"י

 הת' מנחם מענדל שי' חייקין
 תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה ביום עשתי עשר יום תשל"א )סה"מ מלוקט ג' ע' צט( בסוס"א 
מקשה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו "גם צריך להבין, דבחירה שייך דוקא בשני 
דברים ששניהם שוים, או שבכל אחד מהם יש מעלה שאין בזולתו, אבל בנוגע 

עד"ז להקב"ה ולהבדיל אלקי הנכר, האיך שייך לומר שישראל בחרו בהקב"ה. ו
בזה שהקב"ה בחר בישראל, הרי ישראל הם נעלים באין ערוך מכל האומות, 

בישראל. גם מ"ש בתניא דבנו בחרת מכל עם ולשון  הוא  בחרומהו שהקב"ה 
הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם, צריך ביאור, דזה שהגוף 

ר )לכאורה( בנוגע )בחיצוניות( לגופי אומות העולם אין זה ביאונדמה דישראל 
 ".להקב"ה

והנה נראה דכ"ק אדמו"ר נשי"ד מדייק בלשונו של אדה"ז בתניא שכותב 
ש"הגוף דישראל נדמה לגופי אומות העולם", שמשמעותו הוא שהם רק נראים 
כגופי אוה"ע, שאל"כ הו"ל לאדה"ז לכתוב שגופי ישראל הם "כמו" גופי או"ה 

ם אינם דומים, ומשום זה קשה לי' )וכיו"ב(. ומזה מדייק שבאמת בפנימיות
 שלכאורה א"כ איך שייך בחירה בגופי ישראל, שאינם שווים לגופי אוה"ע.

 –והנה בעצם יסודו של אדה"ז צ"ל למה גופי ישראל הם רק דומים 
בחיצוניות לגופי או"ה, ולמה אין שייך לומר שהגוף עצמו הוא ממש דומה לגופי 

בין גופי ישראל לגופי או"ה, הוא מפני או"ה, וזה שעכשיו יש הבדל פנימי 
של גופי משהקב"ה בחר בגופי בנ"י, ועי"ז שינה הקב"ה הגוף שיהי' יותר זך 

 או"ה?
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וי"ל הביאור בזה בהקדים מה שכתב כ"ק אדמו"ר נשי"ד לקמן בהמאמר 
)אות י ע' קח(, "השרש דאוה"ע הוא מחיצוניות הרצון )שרוצה באיזה דבר 

 השרש דישראל הוא מפנימיות הרצון", ע"כ.. ו . בשביל ענין אחר(

והנה הפי' והחילוק בין פנימיות וחיצוניות הרצון הוא, שפנימיות הרצון הוא 
הרצון האמיתי של האדם, שמלכתחילה רוצה בדבר זה. אבל בכדי להגיע לזה 
צריך לפעמים להקדים דבר שני. א"כ זה שרוצה בדבר השני אינו כי באמת רוצה 

 לזה כדי להגיע למבוקשתו האמיתי. , אלא שצריךבזה

והנה בנוגע לרצונו של הקב"ה, רצונו הפנימי הוא ש"נתאווה הקב"ה להיות 
לו דירה בתחתונים". וחלק מתאוה זה הוא שהדירה יהי' דוקא ע"י נשמות 
ישראל. אבל בכדי שיהי' לבנ"י בחירה חפשית ברא הקב"ה גם הענין דאו"ה, 

של הקב"ה, נמצא שאו"ה הם בבחי' חיצוניות שדוקא אז יכולים לבצע רצונו 
הרצון, שהרי אינם תכלית לעצמם אלא שכל תכליתם הוא, שעל ידם יוכל 

 להיות התענוג של הקב"ה בנשמות ישראל.

דהיינו בעוה"ז  –בתחתונים והנה תענוגו של הקב"ה הוא דוקא כשיש דירה 
וקא כשיש גוף הגשמי. א"כ ע"י נשמות בלבד אא"פ להיות דירה בתחתונים, וד

גשמי ביחד עם נשמה זו אז שייכים הנש"י לעשות דירה בתחתונים. א"כ 
מתחילה הי' צריך הקב"ה לברוא נשמה וגוף. ובכדי שיהי' גוף זה כלי להנשמה 

. נמצא שמתחילה הוי הגוף 1של ישראל צ"ל שיהי' יותר זך בכדי לקבל הנשמה
בחיצוניות יהיו גופי ישראל של בנ"י שונה מגופי אוה"ע. א"כ מובן שרק שייך ש

 דומים לגופי אוה"ע.

 חומריות וגשמיות ואופני בירורם

 ' יפהלוי שי הת'
 שליח בישיבה

( כותב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו "וואס 139בסה"ש תשנ"ב ש"פ ויצא )ע' 
דורך קיום  –דורך דעם וואס זייענדיק א נשמה בגוף איז ער מגלה  –דאס איז 

                                                           
ע "שחומר הגוף הוא לפי"מובא לשון ( קכד' ז ע"מ תשי"סה-מ"תו)ז "בבאתי לגני תשי( 1

 ".צורת הנפש
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מאכט ער איבער די חומריות  –זיין אור הנשמה, און דורך דעם  –התורה ומצוות 
בטל וטפל ביז א  אז דאס זאל זיין –, און מאכט פון די גשמיות אויף גשמיות

כלי אויף רוחניות )הנשמה שלו( ביז אז זיין גוף הגשמי ווערט נתאחד מיט זיין 
 .1נשמה"

 להפוךויש להבין א( החילוק בין חומריות לגשמיות. ובעיקר ב( מהו העבודה 
)"מאכט ער איבער"( החומריות לגשמיות, ואח"כ שהגשמיות נעשה כלי 

 לרוחניות עד שנתאחד עמה )הנשמה(?

]ולהעיר מהיום יום ל' סיון מדברי אדה"ז "דער אויבערשטער געבט אידן 
רוחניות". ולכאו' הוא ענין א' אם  גשמיות פוןמאכט גשמיות און דער אידן 

. ושם: "און אידען ב' עניניםהנ"ל. וע"פ היום יום כ"ט אדר שני אתי שפיר שיש 
די עבודה מאכען  דארפען מאכען מיש לאין, פון גשמיות מאכען רוחניות. )א(

פון גשמיות רוחניות און )ב( דעם גשמי מאכען א כלי פאר רוחניות, דאס איז א 
 חובת גברא וכו'" ע"כ. וק"ל.[

והנה, החילוק בין חומריות וגשמיות בפשטות הוא, כידוע, שגשמיות הוא 
עצם הדבר שנברא יש מאין ותופס מקום. וחומריות הוא ההרגש שבו, הרגשה 

ט" שבדברים גשמיים שבא מהקליפות, כמבואר בכ"מ בדא"ח, של ה"גראבקיי
(, שכתב "וואס חומריות איז 47וכפי שיתבאר לקמן. ]ולהעיר מסה"ש )שם ע' 

די דרגא הכי תחתונה ]כפשטות הענין, אז חומר איז מיסוד העפר, דער יסוד 
 [.תחתון, והכל דשין עלי'[", עכלה"ק ונברא הכי

באר רבינו, בשיחת ש"פ בראשית תשנ"ב )ע' ועוד בענין החילוק ביניהם, מ
ואילך( בארוכה אודות חומריות וגשמיות בקשר להענין דבחירת הקב"ה  46

בבנ"י. והביאור בקיצור: "ובנו בחרת מכל העמים", הוא כפי שמבאר אדה"ז 
בתניא ]ש["הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם". 

בשני דברים שווים. ואח"כ מבאר דיוק לשון  וממשיך לבאר שבחירה שייך רק
", לפי בגשמיותולגופי אוה"ע", ולא "בחומריותו התניא "גוף החומרי הנדמה 

שהגשמיות של בנ"י הוא שונה מהגשמיות של אוה"ע, "מצד דער זיכוך בגוף 
)דם ובשר( וואס ווערט אויפגעטאן דורך כשרות האכילה ושתי' )וואס ווערט 

כיו"ב" )לשון רבינו בחצע"ג שם(, משא"כ בנוגע לחומריות, דם ובשר כבשרו( ו

                                                           
( ן"ב" )מן הארץ"אז דוקא ", ואד יעלה מן הארץ"כתוב  111' ש פרשת חיי שרה ע"ע( 1

דער , יסוד האויר" )אד"און פון גשמיות ווערט אן  גשמיותווערט פון חומריות , אז נשמה בגוף
דיש פה , ואין לדייק מזה בנוגע לענינו". למעלה מעלה" יעלה"וואס איז ( איידעלסטער יסוד

 .מ"ואכ. עצמוכי שם מדובר בענין משיח , קצת שינויים
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לגופי אוה"ע", ובזה דוקא שייך ענין הבחירה,  בחומריותודשייך לומר "הנדמה 
 עיין שם בארוכה.

בחומריות, דאת"ל ששייך ענין  השינויועפ"ז נמצא )לכאו'(, שאין שייך ענין 
להחומריות של  נדמההשינוי, א"כ איך אפשר לומר שהחומריות של בנ"י 

והלא לפ"ז הוא כמו הגשמיות של ישראל, שע"י כשרות האכילה  –אוה"ע 
והשתי' משתנה מהותו? אלא נראה ברור כמשנת"ל דחומריות נשאר במהותו 

 ואינו משתנה.

)דלכאורה אין שייך בו  בנוגע ל"חומריות" העבודהועפ"ז צ"ב יותר מהי 
 שינוי(.

 –ות" )שהוא ההרגש שבהגשמיות וע"פ משנת"ל בביאור הענין ד"חומרי
הגראבקייט שבו( מובן. שחומריות אינו ענין בפ"ע )שיש "גשמיות" ויש 

ההרגש שבו. דהיינו שבכל דבר גשמי  "חומריות"(, אלא הוא חלק מהגשמיות,
. 2ישנו התכונה הגשמיית שבו )חומר, צורה וכו'( וההרגש שבו שזהו החומריות

דהיינו ההרגש  –נ"ל שה"חומריות" של הגוף וכן הוא לכאו' גם בנוגע לשיחה ה
 שבגשמיות הגוף, "נדמה בחומריותו לאוה"ע".

(, "דכאשר האדם הוא ריק מהתאוות זרות 140והנה איתא בסה"מ תרצ"ו )ע' 
 רוצה בהחומרי של הגשמיותשל הענינים הגשמיים, היינו שאין זה מה שהוא 

.  . אים ע"י קיום התומ"צכ"א חפצו הוא רק בהדברים הגשמיים כפי צרכו והם ב
ובאמת הנה כאשר האדם הוא ריק מהתאוה להגשמי אזי הנה גם דברים הגשמים 
אינם גשמיים ואינם תופסים מקום, בלבד שאינם תופסים אצלו מקום 

 ומציאות, הנה עצם ענינים הם כמו רוחניים, וכמו המן וכו'".

אעפ"כ ישנו עבודה ועפ"ז י"ל, שאף שאין שייך לעשות שינוי בהחומריות, 
בהחומריות עצמו. אלא שהעבודה אינו באופן של בירור )כמו בגשמיות(, אלא 
בהביטול שלו, לשלול הענין )העבודה דסור מרע( בנוגע להנה"ב שלו, ועי"ז 

 יכול אח"כ לברר את הגשמיות.

                                                           
ההרגשה כיון דלעולם ישנו , ל דזהו ביאור נוסף על שאין שייך שינוי בחומריות"ואוי( 2

אבל יכול )להיות באופן אחר ( לכאורה)ואין ההרגשה שבדבר גשמי משתנה , בדבר הגשמי
 .ק"ודו(. ת"וכמשי, להיבטל
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( אלא ששם הוא 153ועד"ז איתא בד"ה אני לדודי הש"ת )סה"מ ה'ת"ש ע' 
ים: "וזאת היא עבודת הנשמות בעבודת הבירורים שע"י באו"א קצת, ומסי

 ות", ע"כ.העבודה בתומ"צ, שהגשמיות נעשה רוחני

 – 3ואוי"ל שע"פ מאמרי אדמו"ר הריי"ץ הנ"ל ישנם ג"כ ב' העבודות
חומריות לגשמיות, וגשמיות לרוחניות. א(  –האמורות בסה"ש תשנ"ב הנ"ל 

ים(, "אזי הנה גם דברים גשמיים ע"י ביטול התאווה )שבא ע"י הכוונה לשם שמ
אינם גשמיים, ואינם תופסים מקום, דלבד זאת שאינם תופסים אצלו מקום 

רוחנים", )סה"מ תרצ"ו שם( ולא רוחנים  כמוומציאות, הנה עצם הענינים הם 
בפועל ממש. ב( וע"י שמשתמש בהם בפועל ע"י קיום תומ"צ, נעשים רוחנים 

לרוחניות עכ"פ, באיזה אופן שיהי', ואכ"מ[,  םכלי)ולא רק "כמו"( ]או שנעשים 
 "שע"י העבודה בתומ"צ שהגשמיות נעשה רוחניות" )סה"מ הת"ש שם(.

( ששם 704וענין זה דביטול החומריות בעבודה מצינו בסה"ש תש"נ )ע' 
יש ב' ענינים: )א(  -החומריות, וזלה"ק: "ובפרטיות יותר  מפורש הענין דביטול

מחט שעל ידה נעשה הנקב בצידי הבגד הנתפר, )ב( של החודה  -בקצה הא' 
שעל ידו נעשית התפירה והחיבור. וענינם  החוטנקב עבור  -ובקצה הב' 

קאי על פעולת ביטול התחתון  –בעבודה: חודה של המחט שמנקב הבגד הנתפר 
קאי וכו'".  -)ביטול החומריות והכשרת הגשמיות וגילוי אלקות( והחוט התופר 

 .4ע"כ

הוא הבירור ד"טמא מדרס"  החומריותשם: "ויש לומר, שביטול  72ובהערה 
הוא הבירור ד"טמא טמא מת" הגשמיות )ירידה למטה מטבע העולם(, והכשרת 

 )טבע העולם(". ע"כ.

מאכט פון חומריות גשמיות" ו" ווערטאבל עדיין קצת קשה דיוק הלשון "
ות אלו בהרבה די חומריות אויף גשמיות" ]וכמו כן מצינו לשונ ער איבער

מקומות אחרים, וכמו דלעיל[ דמשמע מזה דיש עבודה שלאו דוקא מתבטא רק 
החומריות. ולכאו' ע"פ הנ"ל העבודה  באופן דביטול )הנ"ל(, אלא הוא שמהפך

 ובירור בחומריות אינו שייך אלא ע"י ביטול?

                                                           
י ביטול בהחומריות נעשה "שע –' רק עבודה א' דבהשקפה ראשונה ישנו לכאו( 3

 .הגשמיות רוחניות

המשכת ( ג ,תהכשרת הגשמיו( ב ,ביטול החומריות( א ,עבודות' גומשמע משם שיש ( 4
ץ שביטול החומריות עצמו "ר הריי"שהרי משמע ממאמרי אדמו, ע"וצ. צ"י תומ"אלקות ע

 "(.הם כמו רוחניים)"הוא ההכשרה 
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ואולי יש לתרץ הלשון, בדוחק עכ"פ, שקאי על עבודת האדם, שאדם מצד 
תולדתו, נפשו הבהמית, כשרואה איזה דבר גשמי, רואה החומריות שבו, דהיינו 
ההרגש החומרי שבדבר, כמשנ"ל. ו"מאכט ער איבער", פירושו, מצד האדם 

נו יראה רק הגשמיות שבו, דהיי שהוא –)לא מצד מציאות החומריות עצמו( 
את התכונות הגשמיים שבהדבר, ואיך יכול לעבוד ה' ע"י דבר גשמי זה, ואינו 

 . ודו"ק.פעולה בנפשומתחשב עם החומרי שבו, דהיינו שהעבודה הוא 

ובד"ה ביום עשתי עשר יום תשל"א )סה"מ מלוקט ח"ג ע' צט( איתא "גם 
תו מ"ש בתניא דבנו בחרת מכל עם ולשון הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריו

)בחיצוניות( לגופי אוה"ע  נדמהלגופי אוה"ע, צריך ביאור, דזה שהגוף דישראל 
 שישנו שינוי. עכלה"ק. ומשמע מזה, 5אין זה ביאור )לכאו'( בנוגע להקב"ה"

בהחומריות בין בנ"י ואוה"ע )בנוגע להקב"ה(. ועפ"ז, צ"ל שהמבואר לעיל 
דהחומריות,  החיצוניות)דאין שייך שינוי בחומריות(, הוא רק ביאור בנוגע ל

דהיינו כמו שהוא נראה, ולא כמו שהוא לפי אמיתית הענין. ולכן ביאור זה אינו 
נראה כלל, דפשוט הוא דא"א לומר בשום אופן, דעל דמיון אין שייך שינוי. 
ועוד, דבכלל, אינו נראה לומר על דבר שבהחיצוניות שלו אין שייך שינוי, ואילו 

 י. וא"כ צע"ג על כל המבואר לעיל.בהפנימיות שלו שייך שינו

 ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה

 המשכת הנסים מבחינת לבדו )גליון(

 הת' חנן שי' מאן
 תלמיד בישיבה

ואילך( מבואר שיש  ה ע' שו"מ מלוקט ח"ח )סה"במאמר כימי צאתך תשל
ן של שידוד הטבע, כמה סוגי נסים. יש נסים שלמעלה מהטבע, והם באים באופ

ב. ויש נסים המתלבשים בטבע, ובהם גופא כמה "ס וכיו"כמו הנסים דקרי
מ ניכר בגלוי שהטבע הוא רק "פ שמתלבשים בטבע מ”. יש נסים שאעסוגים

ב. ויש נסים ", וכיווכמו הנסים דחנוכה ופורים לבוש להנס שמתלבש בו,
שמתלבשים בטבע באופן שהטבע מעלים ומסתיר לגמרי על הנס, וכדאיתא 

                                                           
 .ע לא מצאתי בשום מקום בתורת רבינו תירוץ על קושיא זו"ולהעיר שלע( 5
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ס , אפילו בעל הנ"עושה נפלאות גדולות לבדול"בגמרא )נדה לא, א( על פסוק 
 אין מכיר בניסו. עיי"ש בארוכה.

וממשיך בהמאמר שהנסים חלוקים גם בשרשם. שהנסים שלמעלה מהטבע 
ג, "אור הבל –לשלות, שהוא אור הסובב לה מהשתנמשכים משם הוי' שלמע

הנסים באופן של שידוד הטבע  שאינו מוגבל בהגבלת הטבע, ולכן באים
 –כ הטבע נמשך משם אלקים, שמלובש בעולמות, שהוא אור הממלא ")משא

אור הגבול(. והנסים המלובשים בטבע נמשכים משם הוי' כמו ששייך לשם 
בעל הנס מכיר בנסו מביא ביאור ובנסים שאין אלקים )ולכן אינו משדד הטבע(. 

צ )אור התורה לתהלים )יהל אור( ע' קנד(, שהם נמשכים מבחינת לבדו, "הצ
 דהיינו עצמותו ית' בלא ממוצעים.

כ "עלמים בטבע עד כוהנה ע"ז שהנסים הנמשכים מבחינת לבדו הם נ
איך אפשר ב "ק אדמו"ר )באות ה'(, דצלה”מקשה כשאפילו אין בעל הנס בניסו, 

שלבושי הטבע יעלימו על נס הנמשך מבחינת לבדו. ומבאר שם שבאמת דוקא 
בנסים אלו מהות הנס הוא בגלוי. דנסים שלמעלה מהטבע, אף שניכר בגלוי 

מ בקרי"ס, שנהפך הים ליבשה(, אבל אין "מציאות הנס, היינו פעולת הנס )עד
וא למעלה מהגבלת הטבע , היינו איך הי' שייך פעולה זו, כיון שהמהותו משיגים

 )ואינו דבר המובן לבנ"א המוגבלים בהגבלות הטבע(.

כ חסר בהגילוי "בטבע אבל ניכר בגלוי הנס שבו, ג ואפי' בנסים המלובשים
של מהות הנס, כיון שעדיין הם בגדר פלא שלמעלה מהשכל, ואין משיגים מהות 

, כיון הם נסהנס באופן של השגת המהות. ודוקא בנסים שאין ניכרים כלל ש
 כ מהות הנס הוא בגילוי בהם."שאין בהם שום פלא להאדם א

)גליון א' )ס'(, י"ל לקראת ש"פ  דישיבתינו "ובקובץ "הערות וביאורים
בראשית השתא( כתב הת' השליח שלמה שי' ש. שהביאור במעלת סוג הנסים 

חי  שאין בעל הנס מכיר בנסו הוא, שאז מהות הנס בגילוי, היינו הענין שהוא
שזהו הנפעל והתוצאה של כל נס, מאיר אצלו בפשטות בלי שום פליאה, שהרי 
אינו יודע פרטי הענינים איך נפעל נס זו. ולבאר זה הביא מדרש תהלים )קו, א( 
דוגמא לזה ממי שנחש בא לקראת מטתו וכשבא האדם לעמוד ממטתו ברח 

כיר בניסו. הנחש מפניו שזהו הענין לעושה נפלאות לבדו שאיו בעל הנס מ
דהיינו שהי' כאן נס, אלא שהאדם שלו נעשה הנס אינו יודע מהנס כלל )שלא 
ידע שהי' נחש אצל מיטתו(, ורק יודע שהוא )נשאר( בחיים, וזהו המהות של 

 הנס. 
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לפי  –ע בביאורו, שהרי לפי ביאורו נמצא שלפי אמיתית הענינים ”והנה צ
ורק שלגבי האדם הוי מלובש תלבש בטבע, ממציאותו של העולם, אין נס זה 

שאינו יודע שהוא נס. אבל לכאו' אין זה מתאים לזה שמבואר שהמעלה  –בטבע 
שאין בעל הנס מכיר בנסו הוא, שיש קשר בין הבלי גבול לטבע העולם, שהרי 

 , ואין יחוד בין בלי גבול וגבול.לפי ביאורו אין הנס באמת מלובש בטבע

וזה שלבושי "בהמאמר  26בהערה  שלו שמביא מש"כועיין עוד בהערה 
בחינת לבדו. אין זה נוגע ל –, היינו שאין ניכר שזה נס "הנס"הטבע מעלימים על 

 –הוא הענין עצמו, אבל באיזה אופן יהיה הענין  "לבדו"כי זה שנמשך מבחינת 
ים זה נוגע לבחינת הגילוי –אם באופן דטבע או באופן דנס )שינוי מהטבע( 

ס י בחינת הסובב )הוי'( היא באופן דנ"לבדו היא ע ]דכשההמשכה מבחינת
י בחינת ממלא )אלוקים( היא באופן "שלמעלה מהטבע, וכשההמשכה היא ע

דטבע[ ועל בחינת הגילויים הטבע הוא מסתיר דאלקים מעלים ומסתיר על 
, עכלה"ק "ח("פ אחרי שנה זו )תשל"וראה בארוכה שיחת מוצאי ש הוי'.

 בההערה.

משמע מהערה זו דבאמת כל הנסים, דהיינו חומר ועצם  והקשה, שלכאורה
מהות הנס, נמשכים מבחינת לבדו, והחילוק בהנסים הוא באיזה אופן הוא 

ן הגילוי של הנס, דהיינו צורת הנס, אם באופן של התלבשות בטבע או באופ
ש בהשיחה שמבאר ענין העצם והגילוי של הנס "שהוא למעלה מהטבע. )עיי

 ר והצורה שבנבראים(.י כענין החומדהו

צ דוקא על הנסים שאין בעל "ל למה מביאים המאמרים ביאור הצ"ז צ"ולפ
הנס מכיר בנסו, שהם נמשכים מבחינת לבדו, שלכאורה כל הנסים נמשכים 

כ "י שלהם אם באופן של טבע או נס? עמבחינת לבדו, והחילוק הוא רק בהגילו
 שאלתו.

ם מבחינת לבדו, והחילוק הוא עד ועיין שם שתירץ שכן הוא, שכל הנסים ה
 לבדו הוא בתגלות, עיי"ש באריכות.כמה בחי' 

ולכאורה צ"ע על שאלתו, שהרי לכאורה אינו משמע מהערה זו שכל הנסים 
הם מבחינת לבדו, רק ששייך שנס יבוא מבחינת לבדו, ואעפ"כ יבוא באופן של 

 נס, דהיינו למעלה מן הטבע.

י אפשר לומר שיהיו כל הנסים )אפילו אותן וכן ביאורו אינו מובן, שהרי א
כ נמצא שיהי' העלם על בחינת ”שאינם מלובשים בטבע( מבחינת לבדו, שהרי א

לבדו, שהרי הקשה הרבי בפירוש "וצריך להבין איך אפשר שלבושי הטבע 
יעלימו ויסתירו על נס שנמשך מבחינת לבדו" ותירצו הוא ש"יש לומר דזה 
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בדו הם באופן שאין בעל הנס מכיר בנסו, הוא, כי שהנסים הנמשכים מבחינת ל
הענינים הנמשכים מבחינת לבדו הם בגילוי בכל מקום )כי אין שייך שיהי' איזה 
דבר שיוכל להעלים עליהם(, ולכן הם מלובשים בטבע באופן שאין בעל הנס 
מכיר בנסו, שאין בהם פלא כלל )גם לא כהפלא דארבעה שצריכים להודות( והם 

בשכל". דהיינו שמתרץ איך אינו מעלים ומסתיר, ותירוצו הוא רק מושגים 
 שכללהנסים שמלובשים בטבע עד כ"כ שאין בעל הנס מכיר בניסו. ולפי ביאורו 

הנסים )גם הנסים שאינם מלובשים בטבע( באים מבחינת לבדו, א"כ נמצא שיש 
 העלם על בחי' לבדו שאינו ידוע איך קרה הנס.

מה הביאור לזה שאמר כ"ק אדמו"ר שאפשר שגם  אלא שעדיין יש להקשות
 נס מ"לבדו" יבא באופן של שידוד הטבע?

וי"ל בפשטות שגם בניסים שאינם מלובשים בטבע אפשר שיהי' בגילוי 
מהות הנס )היינו מקורו )וכח הפועל של( הנס(, "ע"ד הנס דקריעת ים סוף שהי' 

ילוי לא רק בקיעת ביציאת מצרים דהגם שהי' למעלה מהטבע מ"מ ראו אז בג
הים אלא גם הגילוי שעל ידו נבקע הים שכאו"א הי' מראה באצבעו ואומר זה 

 אלי ואנוהו". ודו"ק.

 העולם הוא אלקות בענין עצם מציאות

 הת' שנ"ז שי' סימפסאן
 שליח בישיבה

ע'( במאמר ד"ה והיה עקב תשמעון וגו' תשכ"ז )סה"מ מלוקט ח"ב עמוד 
מבאר העילוי בבע"ת לגבי צדיקים גמורים, שהוא בשתים: א( ענין של גילוי 
ההעלם, שע"י שחטא )אשר עוונותיכם מבדילים( ושב, נתגלה תוקף 
ההתקשרות של נשמתו עם הקב"ה, מה שאצל צדיקים התקשרות זו הוא רק 
בהעלם. ב( ענין של התחדשות, דע"י התשובה )באופן( שזדונות נהפכים 

 ות, מיתוסף בו עילוי חדש שאינו בצדיקים גם בהעלם.לזכוי

וממשיך שכמו"כ הוא בהנשמה בירידתה למטה, כידוע שהיתרון שנעשה 
בהנשמות ע"י ירידתם למטה הוא, שקודם ירידתם למטה הם בבחי' צדיקים 
גמורים, וע"י ירידתם בגוף נעשים בבחי' בע"ת, שיש בזה דוגמת שני ענינים 

ונה"ב מעלימים ומסתירים על אור הנשמה, עי"ז מעוררים  הנ"ל: א( ע"י שהגוף
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כוחות הנעלים שלה וכו'. ב( ע"י עבודת הנשמה למטה נעשה ענין חדש, הבירור 
והזיכוך דגוף ונה"ב וחלקו בעולם. ומבאר בנוגע להבירור דחלקו בעולם, וז"ל: 

ם יהיו "ועד"ז הוא בהבירור וזיכוך דחלקו בעולם, דכיון שזה פועל שעניני העול
כלים לאלקות, הו"ע של התחדשות היפך הטבע דהעולם מל' העלם והסתר, 
הרי ענין זה )שהעולם נעשה כלי לאלקות( הוא לא מצד העולם כ"א מצד 

 האלקות כו'". עכ"ל.

ואילך(. דהנה מבואר שם בענין  62וקשה לי מהמבואר בלקו"ש ח"ט )עמוד 
משכה רק מצד הבל"ג של המשכת אלקות למטה, שיש בזה ג' מדריגות: א( ה

האור, שאינו פועל שום זיכוך וכו' בהגשמיות, בדוגמת השראת השכינה 
בהמשכן, שלא הי' השראת השכינה מצד הדברים גשמיים, כ"א שמצד בל"ג של 
האור הי' יכול לשכון עד למטה מטה, אבל לא פעל שום דבר בהגשמיות. ב( 

, בדוגמת השראת השכינה המשכה שהוא פועל בירור וזיכוך בהדברים גשמיים
בהנבראים, שההמשכה היתה גם מצד המטה, שהמטה  זיכוךבביהמ"ק, שפועל 
 נזדכך מההמשכה.

 אמנם בזה גופא )דרגא הב'( אפשר להיות ב' אופנים: א( שאף שנזדכך
הגשמיות מ"מ הזיכוך הוא מצד האור שלמעלה. ובדוגמת השפעת השכל מהרב 

)בכח  מעצמול לבוא לאמיתית הענין אל התלמיד, דאף שאח"כ התלמיד יכו
עצמו(, מ"מ הוא הוא ע"י אור השכל שהרב השפיע לו. ב( שהזיכוך אינו מצד 

 אור שמאיר מלמעלה, כ"א מצד מציאות הנבראים גופא.

ובנוגע לדרגא הג' מבאר, שהענין בזה הוא, דמכיון שאמיתית מציאות 
כל בשר גו' כי פי הוי'  העולם הוא אלקות, סו"ס הרי הם מזדככים, וכמ"ש "וראו

, כ"א מצד הבשר גופא. ומבאר שזהו "דיבר", שאינו מצד הגילוי ד"פי הוי'
כ"א מצד הבעל תשובה גופא, גילוי אור, בדוגמת ענין התשובה, שזה בא לא ע"י 

 בגילוי.ל ישראל הוא אלקות, שזה פועל גם שזהו מצד זה שהעצמות ש

העולם יהיו כלים לאלקות  עפ"ז צ"ע מה שמבואר בהמאמר, שזה שעניני
הו"ע של התחדשות, והבירור אינו מצד העולם )כ"א מצד האלקות(, והרי כאן 

המציאות דעולם הוא אלקות? והבירור הוא מצד העולם  מבואר שאמיתית
 עצמו?

ואילך(,  92והאמת שהתיווך בזה מבואר בהשיחה דפ' שמיני חי"ז )ע' 
ה שני הפכים: מצד א' יהי' גילוי אור שמבאר שם בענין הגילוי דלעתיד שיהי' בז

שבאי"ע למעלה מהבריאה, ומצד שני יהי' הגילוי מצד מציאות העולם גופא. 
היינו שהגילוי יהי' בדרך פשיטות, לא באופן דדבר נוסף על מציאותו, אלא 
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גו'",מצד התכונות והטבע של הבשר גופא, באותו אופן שרואה  בשר"וראו כל 
 דבר גשמי.

אפשר להיות שני הפכים אלו, והרי זה שהעולם הוא העלם ומקשה דאיך 
והסתר הרי"ז מצד עצם מציאותו, שזהו גדרו, שטבע העולם הוא העלם, וא"כ 

 איך אפשר שלעתיד יהי' הגילוי מצד טבע העולם גופא?

ונקודת הביאור שמבאר שם הוא, שהקב"ה ברא הבריאה באופן כזה 
ם מלשון העלם, יהי' בה עצמה שהמציאות של ההעלם וההסתר האמיתי, עול

ההשתקפות של התכלית שלה, שכל מציאותה הוא כדי שע"י תהי' אח"כ גילוי 
נעלה יותר. ועפ"ז מובן איך לעתיד יהי' הגילוי מצד טבע העולם גופא, כי 

את  המעוררמציאות העולם )עולם מלשון העלם( עצמה, מציאותה גופא היא 
 ד זה שהיא מציאות של העלם.הגילוי שבאי"ע שיהי' אח"כ, דוקא מצ

אמנם ביאור זו דרוש הסבר, שהרי סו"ס טבע העולם הוא העלם, ורק שיש 
טבע של הגילוי, אבל איך זה ביאור לזה שלעתיד יהי' הגילוי מצד  השתקפותבה 

 גופא? ההעלם

וגם, ענין זו שהבירור לעתיד יהי' באופן של התחדשות, באמת זהו המבואר 
ואילך(, שמבאר שם בענין דירה  13ות ח"ו )ע' בהשיחה הידוע דפ' שמ

בתחתונים ]ומבאר שם ג' דרגות שלכאו' )י"ל אחר עיון קצת ש(הם אותם ג' 
הדרגות דהשיחה בח"ט[, ומסקנת הענין שם, דמהו אמיתית הענין דדירה 
בתחתונים? זהו דוקא ב"תחתון שאין תחתון למטה ממנו כו' שהוא מלא קליפות 

ממש כו'", היינו תחתון כזה שאין לו שום שייכות לאלקות וס"א שהן נגד הוי' 
מציאותם, באופן של "התחדשות". זהו  לבטל ולשבורכלל, ואופן הדירה הוא 

 אמיתית הענין דדירה בתחתונים, כמבואר שם בארוכה, עיי"ש.

 ויש להבין איך יתווך הענין גם עם המבואר שם.

 ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה.
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 החילוק בין אהבת האב לבנו, ואהבת הבן לאביו

 הת' ישראל שי' פינסאן
 תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה זאת התרומה )סה"מ עת"ר ע' קנ"ג ואילך( מסביר אדמו"ר 
( נ"ע האהבה הבא מצד יחידה שבנפש, ומביא משל לזה מאהבת האב )מהורש"ב

ובן, שהוא אהבה תמידית שאינו נחלש לעולם, ואינו צריך לשום התעוררות 
. ובחי'  . כלל. ובלשונו "כמו אהבת אב ובן שלא תשכח ותחלש גם בריבוי ימים

 יחידה להיותה בבחי' התקשרות עצמיות ממש אינה צריכה לדבר המעורר כלל
 כו'".

וצ"ב, דבמקום אחר )ד"ה לך לך תרס"ו ע' ס' ואילך( מביא המשל של אהבת 
, ומבאר שלפעמים הוא בהעלם, וצריך רעו"דאב ובן להאהבה שבבחי' 

התעוררות להביאו לגילוי ע"י שמשים לבו לזה שהוא אביו. ובלשונו, "רק 
משים  לפעמים היא בהעלם וצריכים לעוררה מההעלם אל הגילוי והיינו כאשר

האהבה". ולכאו' אין זה מתאים עם מה שכתוב  מתעורראל לבו שהוא אביו בזה 
שהרי כאן אומר שלפעמים צריך  ,בהתגלות תמידיתבעת"ר שאהבת אב ובן היא 

 לשים אל ליבו שהוא אביו בכדי לעורר האהבה?

ולהבין זה יש להקדים בביאור קצת בהחילוק בין האהבה דבחי' יחידה 
)המבואר בעת"ר שם(. שהאהבה דבחי' יחידה הוא מהות ועצם  והאהבה דרעו''ד

"דהיינו  –הנפש ממש שהוא בהתכללות והתאחדות ממש בעצמות אוא"ס 
התקשרות עצם בעצם", ולכן אינה צריכה לדבר המעורר כלל, שה"ה התקשרות 
עצמי. משא''כ האהבה דרעו''ד הוא האהבה דבחי' חי' שבנפש, שהגם שהיא כח 

ינו חלק מעצמות דהנשמה ממש, ואינו בבחי' התקשרות עצמי, מקיפי, אבל א
ולכן ה"ה רק שרוצה להכלל באוא"ס אבל אינו בהתכללות ממש, דאינו נרגש בו 

 בחי' שרשו ומקורו, ולכן צריך לדבר המעורר, עיי"ש.

דהאב ולכאו' בהמשל דאהבה דאב ובן יש לחלק שיש ב' ענינים, א( אהבה 
האהבה דהאב להבן הוא דבר תמידי שאין שייך בו  .דהבן להאב, ב( אהבה להבן

העלם, ולעולם אינו צריך לשים אל לבו שייכותו להבן, כי אהבתו לבנו לעולם 
כיון  –הוא בגילוי. והאהבה של הבן להאב הוא שונה, שהגם שהוא קשר עצמי 

 מ"מ שייך שאצל הבן לא יהי' נרגש הקשר שלו עם אביו. –שהם מהות א' 

שאין שייך  –להסביר החילוק בין האהבה דחי' ליחידה א"כ בעת"ר בא 
. משא"כ בס"ו מדבר האב להבןש"תשכח ותחלש", לכן מביא המשל דאהבת 

183 ישיבת ליובאוויטש טאראנטא



 

 

רעו"ד, ששם שייך שהרגש התקשרותם באלקות יהי'  –אודות האהבה דחי' 
. וכהלשון שם בס"ו "והאהבה הבן להאב, א"כ מביא משל של אהבת 1בהעלם

, רק לאופנים היא בהעלם", רואים מכאן בהבןדות והתקשרות הזאת היא בתמי
 שמדבר דוקא על האהבה של הבן לאביו.

)ולכאו' י"ל סברא )בד"א( לחלק בין ב' האהבות, למה אצל האב תמיד 
האהבה היא מורגש אבל לאו דוקא אצל הבן. כיון שהאב "הכניס א"ע" לתוך 

(, ולכן "התהוות" הבן )וראה כל התהליך של הבן וכל ההתפתחות שלו
התאחדות זו תופס מקום אצלו יותר. משא"כ בנוגע להבן, שהוא רק רואה זאת 

 (.בידיעה חיצונית

האהבה של הבן להאב, והאב  –וי"ל קצת ראי' לזה )לחלק בין שני האהבות 
להבן( מהדין הידוע המובא בגמ' סנהדרין )עב, א. ואילך( וכן נפסק להלכה 

הבא במחתרת הדין הוא )שלכתחילה( ברמב"ם )הל' גניבה פ"ט ה"ח( שגנב 
הבעל הבית יכול להרגו, מכיון שאם ינסה למנעו אזי בפשטות יהרוג אותו הגנב, 
והדין הוא שהבא להרגך השכם להרגו. אבל הדין הוא שאם הבעל הבית יודע 
בבירור שהגנב לא יהרוג אותו בשום אופן, ורק בא על עסקי ממון, אז אסור 

כשאב גונב מבנו, אין הבן רשאי להרוגו מכיון שבודאי להרגו. ולכן הדין הוא ש
האב לא בא אלא על עסקי ממון, ואפילו אם ינסה הבן למנעו לא יהרוג את בנו 

מכיון שאהבתו לבנו היא תמיד בהתגלות. משא"כ אם בן גונב מאביו הדין  –
הוא שהאב יכול להרגו, מכיון שיכול להיות שהבן יהרוג את אביו )ר"ל(, מכיון 

 האהבתו לאביו אינה תמיד בהתגלות.ש

                                                           
 יחידה' שבא מבחי"פנימית הלב ' ו שם מדגיש דאהבה זו הוא בחי"ואף דבהמשך ס( 1

ה שובה "ד)יחידה ' האהבה דבחי –" דבכל מאדך"ואומר שהוא אהבה '(, ס' ע" )שבנפש דוקא
 ?ל בהפנים"הנ' החי' ד שהיא בחי"מדבר בענין רעו' והרי לכאו(, נ"וש', ז אות ד"תשל

ל שבפשטות מדבר על סדר עבודה הבאה לקיום המצות בפועל בכדי להמשיך רצון "וי
השייך לרוחות גילוים ' )חי –ד "צריך תחילה ההתעוררות דרועשלזה , ובזה מבאר', העצמי וכו

אבל שניהם הם פנימיות הלב הבאה מצד העצם , כ הקיום שבאה מצד היחידה"ויש ג'(, וכו
ונמצא שמדבר בכללות בשניהם שבנוגע נקודה זו שהם ', ע וכו"שמביאים לקיומם בקב

. מ. מ' וראה בהערת הת. )מםז נמשך הרצון העצמי בקיו"ע שעי"מהפניניות המביאים לקב
 ((.ד"ד האהבה דרעו"ל שזה ע"וי, 31והערה ', ו אות ג"ה ואשה אחת תשמ"ראה ד. )ק' שי

י"א ניסן תשע"ז 184



 

 

 

 ב"עשמחה בעבודה דק

 קמינקר שי' הת' מנחם מענדל
 שליח בישיבה

בד"ה "רני ושמחי בת ציון גו'" תשכ"ז )סה"מ מלוקט ח"ד ע' רפד ואילך( 
שאינו באה מצד רצונו  קב"ע –מבאר כ"ק אדמו"ר מעלת עבודת "ביתי" 

ומציאותו של האדם, רק מצד האדון המכריח אותו לעבוד אותו מצד בחירתו בו 
 .2, עיי"ש1להיות לו לעבד, ולכן בזה הוא אמיתית הביטול

ובאות ו' ממשיך שם "ומדייק הכתוב רני ושמחי בת ציון, שקיום התומ"צ 
ני ושמחי. וצ"ל, )ציון( צריך להיות לא רק בביטול, בת, אלא גם בשמחה, ר

דכאשר האדם הוא במצב שאין לו תענוג וחיות בתומ"צ, וקיום התומ"צ שלו 
הוא רק בדרך קב"ע ]ויתירה מזו, שגם הקב"ע שלו היא לא באופן שרוצה לקבל 
עליו עומ"ש ורק שאינו יכול לפרוק ממנו עול מלכות שמים מפני שבחירת 

איך יכול לפעול בעצמו אותו[, מכריחה הקב"ה בישראל להיות לו לעבדים 
שקיום התומ"צ שלו יהי' בשמחה. והענין הוא, דיש עוד פי' בבת ציון, דציון הם 
הצדיקים, ובת ציון הוא התקשרות עם הצדיקים. וע"י ההתקשרות להצדיקים, 
בפרט לנשיאי ישראל שענינם הוא להמשיך גילוי אלקות לכל ישראל בפרט 

                                                           
, י גילוי"הביטול שע', "אות ו( ג"מ מלוקט ח"סה)ב "תשל" אני לדודי"ה "להעיר מד (1

הרי הביטול '( שהוא באין ערוך לגבי)דהגילוי  שמכיר ומרגיש העילויכיון שהביטול הוא מפני 
ואמיתית ענין הביטול הוא בהעבודה דקבלת עול שהוא (. ההכרה שלו)קשור במציאות האדם 

. שם 37וראה הערה ", לקיים רצון האדון מוכרחכמו עבד שמצד עול האדון שמוטל עליו הוא 
איכות הביטול . ביטול במציאות –כמות הביטול  –,73' ט ע"ש ח"ולקו 172' ז ע"ש ח"ועיין לקו

 .ש"עיי, ע"ביטול היש וקב –

אף שבקיום המצות , נ"שהוא למעלה ממס, ליתר ביאור על ביטול זו דקיום המצות( 2
גליון )ה "תמוז תשע' עיין בקובץ דישיבתינו ג(, ה"כמבואר בתניא פכ)נ "כ זכירת המס"צריך ג

נ "מס – "אמי"אז ענין ד' ת אף שהי"ד המשכת ביטול זו במ"שביארנו שם ע, ואילך 74' ע( נז
נרגש ' אבל עדיין הי, ת נמשך ביטול זו שנבחרו להיות עבדים"שבמ', י נעשה ונשמע וכו"ע

אזי ביטול זה נרגש רק אחר כך בקיום ', וכו( שנעשה כמים הפנים לפנים)נ "מציאותם במס
שיש בלוחות שניות זה , 216' ו ע"ש ח"ויש ליתן סמך לזה מלקו. ש"עיי, המצוות בפועל
ועיין בהמשך . בפועל' ורק במחרתה נרגש העשי, עצמם' ומחילה וענין התושנרגש סליחה 

' הביטול הוא למעלה גם מבחי' ש הוה במדרי"וענין קבעמ: "ל"סא וז' ע" לך לך"ה "ו ד"תרס
' ש הוא בחי"והקבעמ, אהבה ורצוא' מ הוא בחי"דמ', אהבה דבכל מאדך שמצד ההתקשרות כו

ע "כ אף הקב"א, ע"ל הוא המביא לקיומם בקב"הבה הנומבואר שם שא. ש"עיי", ביטול יותר
" ואשה אחת"ה "ולהעיר מד. ]ונמצא כמו שפירשנו(. בעת קיומם)הוא בביטול נעלה יותר 

 [.31הערה ' ו אות ג"תשמ
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לו נתינת כח שקיום התומ"צ שלו יהי'  להמקושרים ושייכים אליהם, עי"ז נמשך
בשמחה, רני ושמחי". זאת אומרת שע"י התקשרות לנשיאי ישראל שעי"ז 

 ממשיכים גילוי אלקות להם, עי"ז פועל שעבודת האדם יהי' בשמחה.

וצ"ב הסברת הענין, איך ע"י גילוי אלקות פועל שמחה בעבודתו שהוא 
 בקב"ע?

על שמחה בעבודתו, משום שע"י גילוי ואין לבאר שע"י גילוי אלקות ה"ז פו
אלקות הרי הוא מרגיש האמת והרוממות באלקות ועי"ז יש לו שמחה בעבודתו. 
שהרי א"כ נמצא שכל עבודתו נעשה מצד מציאותו ואהבתו, מצד זה שנרגש 

, וה"ז היפך כל מעלת העבודה בקב"ע "ביתי" )המבואר 3אצלו אלקות בגילוי
 ושמחי" בהעבודה ד"בת"?בהמאמר(, ואין זה נקרא "רני 

אדמו"ר המשך תרס"ו בד"ה "מקנה רב" מבאר ואולי יש לבאר, ובהקדם: ב
)מהורש"ב( נ"ע עבודתו של העבד פשוט, שכל עבודתו הוא בקב"ע מצד היראה 
ועול האדון שעליו, שאין שום אהבה ותענוג בעבודתו, וגם ברוחניות, כל 

רק מצד העול מלכות שמים  עבודתו הוא לא מצד התקשרותו ואהבתו באלקות,
 שעליו, ע"ש.

ובד"ה "אחרי הוי'" )שם ע' שכה ואילך( ממשיך לבאר "אך הענין הוא, 
דבאמת גם בעבד פשוט יש לו תענוג בעבודתו, אמנם לא מצד האהבה יתענג 
העבד בנח"ר של אדונו, כי אין לו אהבה אל אדונו, כ"א מצד שהפקיר עצמו מכל 

נח"ר של עצמו כלל, כ"א הנח"ר של אדונו הוא הנח"ר וכל לגבי אדונו, ואין לו 
שלו, כי אינו מציאות לעצמו, וכמשי"ת )וה"ה דבוק לאדונו כמו א' מאבריו של 
האדון כו'(, וזהו התענוג והנח"ר שלו בעבודתו, דהיינו הנח"ר של האדון ממש, 
שזהו הנח"ר שלו כו', ומשו"ז משתדל בעבודתו כו' )וכמו העושה דבר תפארת 

עצמו, הרי משתדל שתהי' נאה ויפה ביותר כו', כמו"כ כאן, מאחר שהוא הוא ל
עצמו של האדון, שאינו שום מציאות לעצמו כלל, וכל מציאותו הוא רק 
מציאות האדון כו', ולזאת, הגם כי לא לו יהי' התפארת בזה, שלא יקרא שמו 

נו נוגע לו על הדבר, ולא יוודע כלל שהוא פעל ועשה כל זאת כו', הנה כ"ז אי
כלל, כי אינו חושב אודות עצמו כלל, מאחר שאינו שום מציאות לעצמו, דכל 
מציאותו הוא רק העבדות כו', אמנם משו"ז גופא הרי מציאותו הוא רק מציאות 
האדון לבד, וממילא הנח"ר של האדון זהו הנח"ר שלו כו'. ומובן שגם זה אינו 

 ן בזה בדרך מאליו וממילא כו'(".בא בהרגש ובהתגלות כ"כ, אלא שכך הוא העני

                                                           
 .20הערה  74' ט ע"ש ח"וראה לקו. ו"תרס" אלה הדברים"ה "ראה ד( 3
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דהיינו ע"י עבודתו בקב"ע שמניח א"ע על הצד מכל וכל, אזי פועל שכל מה 
 .4שנרגש אצלו הוא רק מציאות האדון, ונח"ר האדון הוא הנח"ר שלו

ועפ"ז אולי יש לבאר שכן הוא ע"י המשכת וגילוי אלקות הנעשה ע"י נשיאי 
"ע )כנ"ל( ואינו נרגש אצלו מציאותו, ישראל, שאצל זה שכל עבודתו הוא בקב

רק עול האדון שעליו המכריחו וכו', נעשה ע"י גילוי זה הרגשת המציאות ונח"ר 
של האדון, שנרגש אצל האדם התענוג והשמחה הנעשה למעלה, ועי"ז עצמו 

 נעשה הנח"ר שלו.

ז"א שאדם זה שעובד עבודתו בקב"ע ואין לו שום שמחה ותענוג מעצמו 
של האדון, לכאו' איך ירגיש הנח"ר של מעלה )שעי"ז עושה עבודתו כ"א הנח"ר 

בשמחה(, הרי זה נעשה ע"י הצדיקים ונשיאי ישראל, שהם מגלים נח"ר זו 
 בעבודתו בקבלת עול. 5שלמעלה )ונעשה נרגש יותר(

אך עצ"ע בזה, שהרי אין זה משמע בהמאמר, שהרי אינו מזכיר כלל ענין זה 
ואין אפי' רמז או ציון לזה? ואבקש מקוראי הגליון  ששמחתו הוא שמחת האדון,

 לכתוב ולהוסיף ביאור בזה.

 התעוררות המס"נ ע"י משה רבינו דוקא

 הת' משה שי' קונין
 תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה ואתה תצוה )סה"מ מלוקט ח"ו ע' קכט ואילך( מבואר שזה 
שדווקא בזמן הפורים היתה הקבלה של מ"ת, הוא משום שדווקא אז "הי' קיום 

. והתעוררות המס"נ שלהם היתה ע"י מרדכי היהודי,  . התומ"צ שלהם במס"נ
 משה שבדורו".

                                                           
ה "ש ח"ולהעיר מלקו. ואילךפב ' ה ע"מ תרס"וסה, א"תשי" אלפיים שנה"ה "ראה ד( 4

 .246' ע

שבזה , י הנחת עצמותו לגמרי"שעצם השמחה בעבודתו נעשה ע, ל"בפרטיות יותר י( 5
אבל עדיין יכול להית אצל אחד שהעיקר הנרגש , גופא כבר נרגש רצונו ושמחתו של האדון

, עלהר מצד למ"י הצדיקים נעשה ההדגשה על הרגשת הנח"וע', אצלו הוא העול שעליו וכו
 ".בשמחה' צ שלו יהי"שקיום התומ נתינת כח"ובלשון המאמר 
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מרדכי, והרי מבואר ולכאו' דורש ביאור מהו הצורך להתעוררות המס"נ ע"י 
( שכל יהודי יש לו בטבעו אהבה 28בתניא )פי"ח, המסומן בהמאמר בהערה 

מסותרת להקב"ה בנפשו, ומחמת אהבה טבעית זו, "כל ישראל אפי' נשים ועמי 
הארץ, הם מאמינים בה'". ואף שאצל רוב אנשים אהבה זו מסותרת בנפשם 

ם בעת ניסיון על דבר אמונה ואינה נרגשת כ"כ בחיי היום יומי שלהם, מכל מקו
בה', האהבה מסותרת "ניעורה משנתה ופועלת פעולתה" )פי"ט(, "ולכן אפי' 
קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם . . שלא לכפור בה' אחד" )פי"ח(, 
הרי משמע דאין צורך להתעוררות ממשה רבינו, שהרי כל יהודי מצד עצם 

עמד ומצב של נסיון באחדותו ית', זה נשמתו יש לו אהבה לה', וכשמזדמן לו מ
 עצמו מעורר בו כח המס"נ?

ר נשיא דורנו ”ק אדמו”ע"פ מה שמבאר כ 1ולכאו' הי' אפשר לבאר זה
במאמר ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה )סה"מ מלוקט ח"ה ע' שטו ואילך( על 
מה שכתוב בתניא )פכ"ה( שהטעם ש"צוה משה רבינו ע"ה במשנה תורה לדור 

לארץ לקרות ק"ש פעמים בכל יום לקבל עליו עול מלכות שמים  שנכנסו
במסירת נפש . . הוא מפני שקיום התומ"צ שבהם תלוי בזכירת ענין המס"נ", 
שזה שדווקא משה רבינו  צוה ע"ז, הוא מכיון שהאדם מצד עצמו הוא מציאות, 
 וא"כ בכדי שיהי' ענין המס"נ בגלוי אצלו תמיד, לזה צריך נתינת כח ממשה

שענינו הוא ביטול בתכלית לאלקות, וממשיך שם "ולכן ע"י שמשה צוה לדור 
שנכנסו לארץ לקבל עליהם )פעמיים בכל יום( עול מלכות שמים במס"נ, עי"ז 
ניתן להם הכח לזכור תמיד ענין המס"נ שלהם. וזהו לעולם היא נקראת על שמך, 

והכח לזכור תמיד ענין . . תלוי בזכירת ענין המס"נ,  2קיום התורה ומצוותי'כי 
 .". . , וע"י אתפשטותא של משה שבכל דורהמס"נ הוא ע"י משה

ולפי"ז י"ל שהמעמד ומצב של נסיון באמונת ה' פועלת התגלות של המס"נ 
שלא לכפור ח"ו, אבל בנוגע למס"נ בשאר ענינים )שאינם שייכים לכפירה 

משה או באחדותו ית' ח"ו(, ובפרט מס"נ לתומ"צ, צריך נתינת כח מ
 מאתפשטותא דילי'.

                                                           
 (.ואילך 131' עמ) גליון האלף, אהלי תורה –ראה קובץ הערות וביאורים  (1

בכמה פעמים הדגשתי מהציטוטים לשם הבנת הענין אך בכלות אינם מודגשים  (2
 .בהמקור
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לזה שהי'  דנוסף)ס"ד( "] 3ויש לדייק בהמאמר שהכוונה היא עד"ז, ממש"כ
ועד קיום תורה ומצוות, . הי' להם מס"נ גם על  . מס"נ שלא לכפור ח"ו

ברבים ללמוד תורה במס"נ[. והתעוררות המס"נ שלהם  שהקהילו קהילות
קיום התומ"צ הוא פעולת היתה ע"י מרדכי". דהיינו שההתעוררות למס"נ ב

 הנשיא הדור דווקא.

אבל אין לומר כן, שהרי כותב בהמאמר )ס"ו( "כי המשכת וגילוי האמונה 
כמו שהיא מצד עצם הנשמה ]שע"י משה ואתפשטותה דילי' שבכל דרא[, 
עיקר התגלותה הוא מס"נ בפועל". וגם ממש"כ )בס"ח( "כי זה שמשה מגלה 

ה(, הוא בעיקר ע"י אתפשטותה דילי' בחינת המאור דישראל )עצם הנשמ
שבזמן הגלות )כתית( שעוררו בישראל כח המס"נ שלהם, שעי"ז הוא עיקר 
גילוי עצם הנשמה, מאור". משמע שמשה הוא המגלה העצם הנשמה, וזהו 
מקור כללות הענין של מס"נ אצל בנ"י )לא רק מס"נ לקיום תומ"צ, אלא גם 

פעולה זו של גילוי המאור ע"י משה מס"נ שלא לכפור ח"ו(, אלא שהתגלות 
 רבינו, ונתינת כח למס"נ בכלל, נראה במוחש בזמן הגלות )כתית(.

ר נשיא דורנו במאמר ד"ה "ק אדמו"ויש לבאר זה באו"א ע"פ מה שמבאר כ
ועתה ישראל )סה"מ מלוקט ח"ג ע' רנד( "דזה שהביטול דמ"ה יש בכאו"א 

זה הוא לא רק מפני שנפש מישראל מצד עצם הנשמה, הוא בהעלם ]והעלם 
אלא שגם מצד עצמו הוא נעלם, הבהמית מעלמת ומסתרת על ביטול זה, 

[ וה"א שואל מעמך )מכאו"א מישראל( שהמ"ה שבו יהי' להיותו למעלה מגילוי
"י המשכה בגילוי". וממשיך שם שבכדי לגלות עצם הנשמה צ"ל נתינת כח ע

דוע, שתורה, תורת משה, . וכיבעיקר ע"י משה" שלמעלה מהשתלשלות, וזהו
. ויש להוסיף, שיש יתרון בהמשכת  . היא אתעדל"ע שלמעלה מאתעדל"ת

האתעדל"ע שע"י משה, תורה . . כי תורה היא בחי' פנימיות. ולכן גם המשכת 
.". ועי"ז עצם  . היא נמשכת בפנימיתהאתערותא דלעילא שע"י התורה, 

בהאדם למטה באופן  הנשמה )שבעצם הוא למעלה מגילוי( יכול להתגלות
 פנימי.

 היוצא מזה הוא שבכל פעולה של גילוי עצם הנשמה ישנו ב' דברים:

                                                           
את אמונתם של  לחזק( וגם ממש"כ )אות ג'( "מרדכי בדורו . . הקהיל קהילות ברבים 3

", שהאמונה מצד עצמו הי' כבר, )אות בלימוד התורה וקיום המצותישראל בהוי' ולעמוד חזק 
של כל ישראל בפורים", וגם בנוגע למדינה ההיא )אות תומ"צ ז( "ידוע שהמס"נ בפועל על 

)כמו שהי' בזמן אמירת המאמר(" )אות י'(  קיום תומ"צט( "מצד זה שישנם גזירות על 
 ".תומ"צ"שבהיותם במקום שהיו שם גזירות על 
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א( ביטול ההעלמות והסתרים של נה"ב, והו"ע המבואר בתניא פ' כד, 
"שאפי' אשה המנאפת שדעתה קלה היתה מושלת ברוח תאותה לולי הרוח 

. ולא  . השטות שבה המכסה ומסתיר ומעלי' את האהבה מסותרת שבנפשה
. וההפרש  . ליפרד ח"ו מאחדותו אפי' נוטלים נפשה ממנה לעבוד ע"ז ח"ו

שאצלה בין איסור ניאוף לאיסור השתחואה לע"ז הוא ג"כ הרוח שטות 
דקליפה", שרק מצד הרוח שטות העצם הנשמה אינו מאיר, אבל הנסיון באמונת 

 ה' פועל גילוי של העצם הנפש ע"י הסרת שטות זה.

 עצם הנשמה ממצב שהי' נעלם בעצם למעלה מגילוי.וב( גילוי 

ואין שני הדברים תלויים זב"ז, דיתכן שההעלמות וההסתרים של הנה"ב 
נתבטלו, ומ"מ לא יהי' גילוי עצם הנשמה ממצב של העלם בעצם. וכמו 
שמבואר בהמאמר אות ו', "דהאמונה מצד זה שהוא רואה )מזלי' חזי(, הגם 

כיון שהאמונה שלו היא מצד סיבה )מצד זה שרואה(  . מ"מ, . שהוא בתוקף גדול
ואינה קשורה אם עצם מציאותו, אינו מוכרח שימסור נפשו ע"ז, וזה שהאמונה 

היא דישראל היא באופן שהוא מוסר נפשו  על זה הוא מפני שהאמונה באלקות 
, ולכן אי אפשר כלל שיכפור ח"ו". שהנשמה כמו שהוא למעלה אינו העצם שלו

תעוררות מס"נ, הגם שמצד הנשמה שלמעלה אין הנה"ב מעלמת כלל מועיל לה
 וכלל.

ועפ"ז י"ל שהכתית פועל מצד האדם ביטול כל ההעלמות שמצד נה"ב, 
ומשה פועל גילוי עצם הנשמה ממצב של העלם בעצם, וכמו שמבואר בהמאמר 
)אות ה'( "כי זה שמשה זן ומפרנס את האמונה שתהי' בפנימיות הוא ע"י שהוא 

", ודווקא בצירוף גילוי זה מוסר עצם הנשמה )שלמעלה ממזלי' חזי(לה את מג
 האדם את נפשו בפועל.

וע"פ דברינו יש להוסיף ולומר דבכל הדורות שבנ"י היו במצב של כתית 
ומסרו נפשם בפועל ממש, הי' זה בכוחו של המשה רבינו שבדורם, אלא שברוב 

תפשטותא דמשה שבדורם, דורות לא ראו בגילוי במעשה המס"נ הקשר להא
שהמשיך וגילה עצם נשמתם ממצב של העלם בעצם. אך בדורו של מרדכי וכ"ק 

ראו בגילוי שמעשה המס"נ בא ע"י האתפשטותא דמשה  מהוריי"ץ אדמו"ר
שהמשיך עצם הנשמה מהעלמו כדי שימסור נפשו בפועל. ועפ"ז יובן בעומק 

דמרדכי היהודי הוא  יותר מש"כ בהמאמר )אות ז'( "ויש לומר, שבהמעלות
. ויש לומר, דע"י  . שבדורו כל ישראל( של 4בגילוישהוא הי' הרעיא מהימנא )

                                                           
 .ההדגשה במקור( 4
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שמביא בהמאמר מ"ש במדרש שמרדכי בדורו הי'  שקול כמשה בדורו, עי"ז 
( של כל בגילויפסק בעל המאמר את הדין על עצמו, שהוא הרעיא מהימנא )

 אנשי אנשי הדור".

( 405)י' אד"ר( תשנ"ב )סה"ש תשנ"ב ח"ב ע'  ולהעיר שבאור ליום ועש"ק
דיבר הרבי על האשה הצדקנית שנהרגה על קידוש ה', ואומר "ידוע המבואר 

, דקידוש ה'בדברי חז"ל בכו"כ מקומות ע"ד גודל העילוי וההפלאה והשכר 
, שבה בשכונה זו, ובהדגשה יתירא בקידוש ה' ברבים ברביםובפרט קידוש ה' 

ת המדרש ובית מעשים טובים, בית משולש, דכ"ק מו"ח נמצא בית הכנסת ובי
, שעל זה נעשה קידוש ה' ברבים ביתר שאת וביתר עוז", נשיא דורנואדמו"ר 

"ראה ד"ה ואתה תצוה  137ועל המילים "נשיא דורנו" הנ"ל מעיר בהערה 
תשמ"א ס"ח )סה"מ מלוקט ח"ו ע' קלד(, שגילוי והתעוררות כח המס"נ 

 פשטותא דמשה שבזמן הגלות, נשיא הדור".בישראל נעשה ע"י את

ולכאו' כוונת רבינו בזה הוא שמעשה המס"נ של אשה זו, דלכאורה לא הגיע 
מהתעוררות ישירה ממשה רבינו שבדור, מ"מ מציין כאן הרבי, דבאמיתית 
הענינים גם מס"נ כזו מגיע מנשיא הדור, וזה מתאים למה שכתבנו דכל פעולה 

מכיון שהוא מעורר ומגלה עצם הנשמה ממצב של  של מס"נ קשורה למשרע"ה,
 העלם בעצם.

 דרגת הגילוי שיתגלה לע"ל

 הת' מנחם מענדל שי' ראטמאן
 תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות תשל"ט )סה"מ 
.  . תהי' מלוקט ח"ג ע' קכב( מבאר באות ד' בסופו "וזהו שבגאולה העתידה

", העצמותגילוי אור הבל"ג שלמעלה מהאור השייך לעולמות ועד לגילוי 
ובאות ה' )שם( כותב "דכל הגילוים דעכשיו הם מחיצוניות עתיק ולע"ל יהי' 

 הגילוי דפנימיות עתיק".

 ?עתיקאו פנימיות  עצמותולכאו' ק"ק מה יהי' הגילוי דלע"ל, גילוי 

במאמר ד"ה פתח אליהו תשט"ו )סה"מ מלוקט ח"ה ע' קה(,  וי"ל ע"פ מש"כ
אוא"ס, ובכתר הוא  עצמותשמביא מאדמו"ר מהוריי"ץ "אנת הוא חד הוא 
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", דהיינו שהדרגא של "אנת הוא חד" שהוא עצמות עתיקפנימיות הכתר, 
 אוא"ס, כשנמצא בכתר הוא עתיק.

"מ תרנ"ט דף ובפרטיות יותר י"ל ע"פ מש"כ בד"ה פנים בפנים תרנ"ט )סה
קצג בסופו( "דעתיק הוא בחי' פנימיות הכתר, ונקרא בחי תחתונה שבמאציל, 
והיינו מה שנתצמצם ונתעלם בחי' אור עצמות המאציל כו' וכמ"ש בע"ח דבחי' 

כל מה שלמעלה ממנה ומקבלת מכולם וכו', אלא שהאור מתעלם עתיק כוללת 
כו',  העצמות בהעלםבחי'  כלבתוכה, וכנ"ל במשל הנקודה שנושא בתוכה 

כמו"כ הוא בחי' עתיק, שהוא בחי' העצמות דאור א"ס המאציל, אלא שנתעלם 
כו' ולכן נקרא עתיק לשון העתקה והבדלה שהעתק  דעתיקבבחי' נקודה זו 

דאוא"ס כו'". הרי  העצמות. והיינו לפי שהוא בחי'  . ונבדל עדיין מעולם האצי'
אלא  שבמאצילוהוא בחי' התחתונה מבואר דגילוי עתיק ה"ה גילוי העצמות 

 הוא בבחי' נקודה ובהעלם.

ל, ע"פ המבואר בחסידות שעתיק הוא מלשון "העתקה" "וההסברה בזה י
שענינו שמעתיק מעצמות אוא"ס לנאצלים, וכמובא המשל לזה ממתורגמן 
שמתרגם מה ששמע מהרב. והנה במתורגמן יש ג' שלבים של תרגום, א( הענין 

ן ששומע מהרב, שהוא דברי הרב ממש, ב( כפי שהוא מבינו כמו שהוא, בהאופ
בהאותיות וההבנה שלו, ג( כפי שמסבירו להמקבלים של הרב, שצריך להלבישו 

 באופן שהם יבינו.

וי"ל שההסברה בהנמשל הוא, שהדרגא הראשונה של עתיק הוא שמקבל 
מעצמות אוא"ס, כדי שיוכל להשפיעו ל)ההמשך של( סדר השתלשלות, שהרי 
כדי שאוא"ס יהי' לו שייכות אל המקבלים צריך לעבור דרך "מתורגמן", נמצא 
שפנימיות עתיק הוא מה שמקבל מאוא"ס, ושם הוא אוא"ס כמו שהוא, לא כמו 

 ששייך אל המקבלים. ודרגא זה הוא שיתגלה לע"ל.

 ביאור איך שייך קב"ע ברצון וחשק

 א' מהתמימים
 

 (ז"בסקד ואילך  ע' גח"מלוקט )סה"מ "ה ביום עשתי עשר תשל"א מאמר דב
שפעה שנמשך לעוברי רצונו שהיא רק בדרך אגב כמאן דשדי באר בענין ההמ
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בתר כתפוי, ומביא משל מ"מלך שעושה סעודה ומשתה בשביל השרים 
הגדולים ועבדים החשובים ומוציא על זה ממון רב, ומהשיריים של הסעודה 

תי הערך כמו עבדים ושפחות שאחרי הריחיים, ועד שגם מקבלים גם פחו
ועפ"ז מבאר שההשפעה  הכלבים אוכלים את העצמות שמשליכים למטה",

שמקבלים עוברי רצונו הוא ע"ד האוכל שמקבלים הכלבים "שבטח לא כיון 
. הוא רק בדרך  . המלך להוציא בשבילם הוצאות, וזה שנשפע להם שיריים

גדולים, הא( שרים  דרגות של הנהנים מסעודתו של המלך:אגב". הרי יש כאן ה' 
עבדים החשובים, ד( עבדים הפחותים )עבדים ושפחות  תם, ג(סב( שרים 

 שאחורי הרחיים(, ה( הכלבים.

לב שה ,ת כולו לבא( הכלבים הם אלו שבדרג ,ומסביר כל הדרגות ממשיךו
. ב( עבדים ם, וכל ענינם הוא למלאות תאות ליבשליט על מוחם בתאוות לבם

הם אלו שרוצים באמת להיות מציאות בפני עצמם, עבדא  –הפחותים 
על  יםמקבל ,בהפקירא ניחא לי', אבל משום יראת העונש היינו הכאת השבט

לא מאהבה ] שמים. ג( עבדים החשובים, עבודתם בקב"ע עצמם קב"ע מלכות
עבודתו  ועבד שעושה בן שעושה רצון אביו מאהבה טבעיתידוע החילוק בין כ

לקבל עליהם עול  שרוציםשהקב"ע שלהם הוא ברצון וחשק, אלא  בקב"ע[,
שרים שכבר מבינים במעלת המלך ה . ד(היינו ביטול מציאותם מלכות שמים,

ויודעים עניני המלוכה ועובדים משום הבנתם בחשק. ה( השרים גדולים 
 שמבינים עוד יותר מהשרים סתם.

צ"ב,  ,שקב"ע שלהם הוא ברצון וחשק עבדים החשובים –הנה בדרגה הג' ו
רצון וחשק הם לכאו' ה"ז סתירה, ש ,להיות קב"ע ברצון וחשק שייךאיך 

בעבודה  פשטוא"כ מהו בדיוק ה ,האדם ביטול ענינו הואוקב"ע  ,האדם מציאות
 ומהו הדרגא של עבדים החשובים האלו? ,זו

(, ואילך' ש"ח ע)המשך תרס"ו בהמאמר מקנה רב וכו' במש"כ ואפי' 
אינו  שמבאר שם הדרגה של עבד "שעבודתו מאהבה ותענוג ושמחה דוקא",

 , אבלשעושה הכל מרצון וחשק ם מדובר על עבדכי ש ,זובר לכאו' בדרגא ומד
יש לו בטבע הרי בן ש כמו עבודת הבן, ואינו, מאהבה עבודה שזהו שם מבואר

שמבין  א מצד זהזו שהאהב אינו בטבע, אל עבדמשא"כ  ,אהבה לאביו מציאותו
בהפלאת ומעלת אדונו כמו נשמות הצדיקים וכו' אפי' אם הם מבי"ע בכ"ז מבין 

הדרגא של שרים סתם או שרים  כמו זהו וא"כ לכאו' ,הוא הפלאת אוא"ס
 עבדים החשובים?האבל לא דרגת  )בהמאמר כאן(, גדולים

ם חד ל השישרא (246עמ' )בלקו"ש ח"ה  כ"ק אדמו"רביאור לפי  ,ואולי י"ל
שהוא ם עולה כל מציאותמשא"כ  , ולכן ישראל עצמם הם הכוונה,עם הבורא
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להכוונה. ולכן אפשר להם לקבל נח"ר הבורא שבאין ערוך לנבראים.  אמצעירק 
ראי" שהטעם שכתוב "קוני" ולא "בו "אני נבראתי לשמש את קוני"וזהו גם הפי' 
מסביר שקב"ע אצל  וי להקב"ה בכל מציאותו, ולכןקנ איש ישראלהוא משום ש

רצון וחשק זו שענינו מציאות האדם, מכיון ש ,ברצון וחשק שייך להיות יהודי
אינו שולל מציאותו של האדם, ואדרבה, הביטול דקב"ע כי  אינו סתירה לביטול.

זהו מציאותם האמיתית, וא"כ הרצון והתענוג שמבטא מציאותם, אינו סתירה 
עבדים הצלנו בהביאור של דרגת ואולי זהו הכוונה גם כאן א להביטול.

 החשובים.
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תורת רבינו

ההתקשרות האמיתית היא ע"י לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי 
חסידות שלי, קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי אנ"ש ותלמידי

התמימים יחיו בלימודם 

(קטע מ'היום יום' כ"ד סיון)





 

 

 בענין הסיבה וד' כוסות

 עקיבא גרשון וגנר שליט"א הרה"ג הרה"ח ר'
 בהראש הישי

איתא בגמ' פסחים )קח, א( "ואמר ריב"ל נשים חייבות בארבעה כוסות הללו 
כנגד ג' כוסות שנאמרו שאף הן היו באותו הנס". ופרש"י ארבע כוסות, ג' 

 בפסוק זה וכוס פרעה בידי וגומר, ורביעי ברכת המזון".

ורבים ראו כן תמהו, הלא רש"י בעצמו פי' במתני' לעיל דהד' כוסות הם 
כנגד ד' לשונות של גאולה, ואמאי שינה כאן ופי' שהוא משום ג' פעמים כוס 

שזהו דעת ריב"ל שנאמר אצל פרעה )עי' במפרשים, ולכ' הפי' דנקט כן משום 
בירושלמי, נראה דחוק, אם אי"ז שייך להסוגיא כאן(? ועוד, דאף אם נקט רש"י 

כוסות של  ארבעהכאן כהך פי', עדיין צ"ע, דבירושלמי מבואר שהם "כנגד 
פרעה, וכוס פרעה בידי, ואשחט אותם אל כוס פרעה, ואתן את הכוס על כף 

כוסות  ג'ושלמי וכ' כנגד פרעה, ונתת כוס פרעה בידי", ולמה שינה מהיר
 והרביעי ברכת המזון? 

ואף שלשון רש"י "בפסוק זה" משמע שאינו חושב "כוס" הד' משום שאינה 
ג' הראשונים בבראשית פרק מ' פסוק יא, והרביעי בפסוק  –)באותה הפסוק 

יג(, אבל מ"מ צ"ע: א( בסברא, דלמאי נ"מ אם הם באותה פסוק או לא? ב( 
כגרסא הנפוצה בהירושלמי? ג( ועיקר, דלפ"ז יוצא שאין  במקור, דלמה לא פי'

תקנה בכלל דד' כוסות )כ"א ג' כוסות והרביעי ברהמ"ז(, והוא דבר תמוה? ד( 
ועוד דאם אינו חושב הא דברהמ"ז, א"כ גם כוס דקידוש לא הו"ל למיחשב, 
ואדרבא, הכוס דברהמ"ז הוא חידוש גדול יותר, כיון שאינו פשוט שחייבים בכוס 
לבהמ"ז כל השנה, משא"כ הכוס דקידוש )ראה בגמ' להלן קיז, ב(, וא"כ אינם 

 אלא ב' כוסות?

ועוד יש לתמוה על עיקר דינו של ריב"ל "נשים חייבות בארבעה כוסות הללו 
שאף הן היו באותו הנס", הרי ברייתא מפורשת )בסוף ע"ב( "הכל חייבין 

לענין תינוקות פליגי ת"ק בארבעה כוסות הללו אחד אנשים וא' נשים" )ורק 
ור"י(, וא"כ מאי קמ"ל ריב"ל? ואף דאמרינן בכ"מ אודות אמוראים "ברייתא לא 
שמיע לי'" )ראה לעיל קא, ב. וברשב"ם שם(, אבל מ"מ הו"ל להגמ' להקשות 
ולתרץ כן, ואף אם אי"צ להקשות כן )כדפי' הרשב"ם שם(, אבל עכ"פ הו"ל 

י' דריב"ל" או "תנ"ה" וכיו"ב )וכמו בגמ' להגמ' להעיר ע"ז שהוא "תניא כוות
 –שם )אף לגירסת רשב"ם( הכי תנינא לי' . . כוותך"(? וביותר אי"מ, דדין זה 

הובא בכ"מ )בגמ' וכן בפוסקים(  –דנשים חייבות במגילה וחנוכה וד' כוסות 
 , ולכאו' בנוגע להנ"ל הוה ברייתא מפורשת?דריב"למשמי' 
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על הדין דד' כוסות "היכי מתקני רבנן מידי  והנה בגמ' להלן )קט, ב( מק'
דאתי לידי סכנה" )דד' כוסות הוו זוגות(? ומתרץ רבא דכוס של ברכה מצטרף 
לטובה ואינו מצטרף לרעה, ורבינא תי' ד' כוסות תקינו רבנן דרך חירות כל חד 
וחד מצוה באנפי נפשה הוא. ומזה שרבא מתרץ באו"א משמע דלית לי' הך 

 סברא דרבינא.

אולם להלן )קיז, ב( מק' בגמ' )על מה דתנן במשנה שם מוזגין כוס שלישי 
ואומר עליו ברכת המזון( "א"ל רב חנן לרבא ש"מ ברכת המזון טעונה כוס? א"ל 
)רבא( ארבע כוסות תקינו רבנן דרך חירות כל חד וחד נעביד בי' מצוה", והיינו 

א גם ליישב הקושיא דרבא גופא קאמר סברת רבינא, וא"כ אמאי לא אמר הסבר
 מזוגות, ומאי בינייהו?

ועוד יל"ע בדברי ריב"ל, דמחדש דנשים חייבות בד' כוסות, אף דהוי מ"ע 
שהז"ג, משום דאף הן היו באותו הנס, והרי לעיל שקו"ט בגמ' בענין חיוב נשים 
בהסיבה, ומסיק דאשה חשובה חייבת, ומבואר דגם כל הנשים חייבות אי לאו 

אימת בעלה עליה, או שהיא אשה חשובה(, ולכאו' פשוט הוא טעמא לפטורא )ד
שהם פטורים כיון שגם הסיבה הוי מ"ע שהז"ג? וצ"ל דחייבות משום דאף הן 
היו באותו הנס, וא"כ הו"ל להגמ' להביא דינו של ריב"ל לענין הסיבה )שהוא 
מובא ראשון בגמ'(? וממ"נ אם פשוט לי' להגמ' הך סברא לענין הסיבה, א"כ 

ו החידוש בד' כוסות, ואם הוי חידוש, א"כ איך השמיטה סוגית הגמ' גבי מה
הסיבה? וביותר צ"ע על ריב"ל בעצמו, דלא מצינו שהזכיר דינו לענן הסיבה? 
ואף דאפ"ל דיכולים ללמוד דין זה בנוגע להסיבה משאר המצוות, עצ"ע, כיון 

שבת כג, א לענין שהגמ' מפרט דין בכ"מ שנוגע. )במגילה ד, א לענין מגילה, וב
נ"ח וכאן לענין ד' כוסות( ולמה דוקא במצות הסיבה שתק ממנה ]אף דלדברי 
התוס' בסוכה )לח, א ד"ה מי דלהלן( גם בהלל דליל פסח השמיטה, היינו משום 
דנכלל בד' כוסות לפי' התוס' שם, וראה להלן[? ועייג"כ ברש"י ורשב"ם כאן 

 ה" ולא הזכירו הסיבה.שכ' להדיא "וכן לענין מגילה כו' וחנוכ

ואילך( מאריך בנוגע להסיבה  14ולכ' י"ל בהקדם: דהנה בלקו"ש חי"א )ע'  ב.
דיש לחקור אי הוי מצוה בפנ"ע או פרט בכל שאר המצות, ע"ש בארוכה והנ"מ 
וכו'. וי"ל דסב"ל לסוגיית הגמ' דהסיבה הוי פרט בשאר המצוות של הלילה 

איכא גם ענין זה בהסיבה[, וא"כ אי"צ ]ומתאים להמבואר בהשיחה שם, דעכ"פ 
בזה להסברא דאף הן היו באותו הנס, דכיון דנשים חייבות באכילת מצה )מכח 
ההיקש )לעיל מג, ב ועוד( דכל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה(, 

 במילא דהם בכלל החיוב דרבנן המחייבת שאכילת המצה תהי' בהסיבה.

הוצרך ריב"ל להסברא דאף הן היו באותו הנס,  ועפ"ז צ"ל דמזה דבד' כוסות
, ולפיכך צריכים בפנ"עהיינו משום דסב"ל לריב"ל דד' כוסות הן תקנה וחיוב 

לימוד מיוחד בנוגע לד' כוסות לחייב הנשים בד' כוסות? ולאידך, אי נימא 
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דפטורות מהמצות שאומרים על הכוס, א"כ גם בד' כוסות לא שייך לחייבן. ורק 
י דין ותקנה בפנ"ע דשתיית ד' כוסות, א"כ הוי ככל מ"ע דרבנן שהז"ג, דכיון דהו

שאי לאו טעמא לחיובא היו נשים פטורות, ושפיר הוצרך ריב"ל לחייב מטעם 
 שאף הן היו באותו הנס?

ועי' בתוס' סוכה )לח, א. ד"ה מי( שכ' "דבהלל דליל פסחים, משמע בפרק 
תיקנו ד' כוסות אלא כדי לומר  ערבי פסחים דמחייבי בד' כוסות, ומסתמא לא

עליהם הלל ואגדה, שאני הלל דפסח דעל הנס בא, ואף הן היו באותו הנס" כו'. 
ומפורש בדברי התוס' דלהך סברא דהכוסות הם פרט בהאמירה לא הי' מועיל 
הסברא דאף הן היו באותו הנס לחייבן בד' כוסות ]והתוס' לשיטתייהו דמשמע 

"ה לא יפחתו( דסב"ל דד' כוסות הם דין אמירה מדבריהם )לעיל ריש הפרק ד
וכמו שהביא בחידושי הגרי"ז על הרמב"ם בשם הגר"ח וכמשנ"ת במ"א 
בארוכה[. אלא שהתוס' מפרשים דמאי דקאמר ריב"ל "חייבות . . שאף הן היו 
באותו הנס" קאי בחיובן בעיקר המצוה שאומרים על הכוס. וזה מוכרח 

א דד' כוסות הם תקנה ומצוה בפנ"ע )וכדלהלן לשיטתם, כנ"ל. אבל אם יש סבר
 מעוד ראשונים(, א"כ יתבארו דברי ריב"ל כפשוטן, דמיירי מחיוב זה, וכנ"ל.

ועפ"ז יש לבאר עוד ענין, דהנה עי' בהגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים 
מהרבי בהמשך למה נשתנה )ע' נח ]תשיא[ "אינו שואל על החיוב לשתות ד' 

כי הוא מדרבנן לגמרי ואין בו דבר מן התורה, משא"כ הסיבה שחיובה  –כוסות 
שטיבול השני הוא במרור )מהר"ל(". ולכ' יל"ע, דהא גם ד'  –במצה, ומטבילין 

כוסות חיוב שלהם הוא בקידוש שהוא מדאורייתא בשבת. ואף שזה רק בשבת, 
וכן ברהמ"ז מ"מ הרי בנוגע להכוס הב' שבא על סיפור יצי"מ הוי חיובה מה"ת. 

חיובה מה"ת, וא"כ מ"ש הסיבה מד' כוסות הרי שניהם הוו פרט במצוות 
 דאורייתא?

ולכ' צ"ל כנ"ל, דהסיבה הוי פרט בשאר מצות דלילה זה, וע"כ כיון דהמצוות 
שבהם יש חיוב הסיבה הם מה"ת, חשיב הסיבה שיש בה ענין מה"ת )וכמו 

פנ"ע כ"א פרט במצות אכילת שפשוט לענין הטיבול, שאין הטיבול מצוה ודין ב
מרור ש)עיקרה( מה"ת(. משא"כ בד' כוסות שהם )בעיקר( תקנה בפנ"ע )לפי' 

 , וכדלעיל בדברי ריב"ל.1זה(, ותקנה זו הוי לגמרי מד"ס

                                                           
כוסות הרי ' דבד(, כוסות הם פרט בשארי המצות' אף להסברא דגם ד)ל בזה "ועוד אפ( 1

, דוקא' א על המספר דד"כ( שישנה גם בשאר ימות השנה)אין השאילה על שתיית הכוסות 
שהשאילה הוא על , כ בהסיבה וטיבול"משא, ז"לא שייך לשאול ע, ת"וכיון שלא כולם מה

שהרי , שואל' אבל גם על פעם אחד הי, פעמים' ורק ששואל ב)עצם הענין דהסיבה וטיבול 
פרט ממצוה )ולכן די בכך שחלקההו "(, פעם אחד' בכל הלילות אין אנו מטבילין אפי"

 .מדאורייתא(ש
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ואפ"ל דבב' סברות אלו פליגי רבא ורבינא בגמ', דרבינא )בדף קט, ב(  ג.
ה באנפי נפשה היא, והיינו אמר ד' כוסות תקינו רבנן דרך חירות כל חד וחד מצו

דסב"ל דתקנת ד' כוסות הוא פרט בהאמירה )ולא מצוה בפנ"ע דשתיית הכוס(. 
ולפ"ז מובן דהד' כוסות הם ד' מצוות וכל חד מצוה באנפי נפשה היא, ואין שייך 

נעביד בה בזה החשש דזוגות. אולם רבא )קיז, ב( אמר ד' כוסות כו' כל חד וחד 
קנת ד' כוסות הוא מצוה בפנ"ע, ורק שעושים בהם עוד , והיינו דסב"ל דתמצוה

מצוות, והוא כאידך סברא הנ"ל. ומובן לפ"ז דלסברת רבא )דחד מצוה וחד תקנה 
הם( שפיר שייך בזה החשש דזוגות, והוצרך רבא לתרץ )בדף קט, ב( דכוס של 

 ברכה מצטרף לטובה ואינו מצטרף לרעה.

להמבואר בהברייתא, דהברייתא מדובר ואפ"ל דבזה חידושו של ריב"ל נוסף 
אודות החיוב דד' כוסות כמו שהם פרט בשאר מצוות הלילה. וריב"ל מחדש 
שגם בזה שהד' כוסות הוי מצוה בפני עצמה חייבין, כיון שאף הם היו באותו 

 הנס.

ולכ' מוכרחים לפרש כן בהברייתא, דהנה בברייתא תניא "הכל חייבים 
ים ואחד נשים ואחד תינוקות, א"ר יהודה וכי בארבעה כוסות הללו אחד אנש

מה תועלת לתינוקות ביין אלא מחלקין להן קליות ואגוזין בערב פסח כדי שלא 
ישנו וישאלו". ולכ' דברי ר"י תמוהין, דמה שייך כאן הדין שמחלקים לתינוקות 
קליות ואגוזים כדי שישאלו, הרי רק הול"ל שתינוקות פטורים מד' כוסות, ותו 

הנה במה דקאמר וכי מה תועלת לתינוקות ביין פי' הר"ן "כלומר דבכי הא לא? ו
לא שייך לחנכם במצות, דכיון שאין נהנין ושמחין בו אינו להם דרך חירות", 
אבל הרשב"ם פי' "הלא פטורין מן המצוות" ]ולכ' מוכרח דלהרשב"ם מיירי 

ולכ'  בקטנים של הגיעו לחינוך, דאל"כ מאי מקשה, ודלא כהר"ן הנ"ל[,
 –להרשב"ם אינו מובן, דהעיקר חסר מן הספר, דמאי מק' "מאי תועלת" 

שמשמע שאינו מועיל )כהר"ן(, והו"ל להקשות )כהלשון בכ"מ( "קטנים בני 
 חיובא נינהו" וכיו"ב?

ונראה מבואר מזה דהברייתא אזיל להסברא דתקנת ד' כוסות הוא דין 
לתינוקות ביין, אף  תועלתמה בהאמירה שעל הכוס. וע"ז קאמר רבי יהודה וכי 

הנאמרות על היין, א"כ אין  המצותדשתיית היין שייך בהו, אבל כיון דפטורות מ
שום תועלת בהיין כענין בפנ"ע. )ואף דאפ"ל דהת"ק פליג ע"ז )ובזה גופא הוא 
הפלוגתא שלהם(, אבל( י"ל דגם הת"ק סב"ל כן, ורק דסב"ל דבליל פסח גם 

, וגם שאילת הבן, דהא מצות סיפור יצי"מ הוא על התינוקות שייכים להאמירה
קטני קטנים שואלים מה נשתנה ]ולכ' זהו הסבה בפשטות דמצינו כמה דינים 
והשתדלויות בנוגע לפסח שלא יישנו התינוקות )ראה בגמ' כאן קט, א. ועוד, 
והיינו בנוסף להדינים שהם להתמיה(, דלא מצינו כן בשאר מצות, והיינו משום 

צות אם מצ"ע א"א להם שלא יישנו, הרי לא הגיעו לחינוך לאותה דבשאר מ

י"א ניסן תשע"ז 200



 

 

המצה, משא"כ במצוות דליל פסח, דנכללים גם קטנים שלא הגיעו לחינוך 
)וראה שו"ע אדה"ז סי' תעב סכ"ג(. ולכ' זהו גם החילוק בין לשון קטנים ללשון 

יש תינוקות בכ"מ, דתינוקות משמע גם קטנים שלא הגיעו לחינוך. וכמדומה ד
 מפרשים דשאינו יודע לשאול הוא קטן שלא הגיע לחינוך[.

והנה הרשב"ם כתב )ד"ה וא' התינוקות( "שגם הם נגאלו", ולכאו' קשה 
)ובפרט להרשב"ם( כיון שלעיל כשאמר הגמ' בנוגע לנשים "אף הם היו באותו 
הנס" כתב שהנס נעשה ע"י אשה, ואיך שייך סברא זו בנוגע לקטנים, אלא ר"ל 

שאף הם נגאלו א"כ חייבים במצוות האמירה של הלילה, א"כ גם חייבים כיון 
 כפרט באמירה הנ"ל. –בשתיית ד' כוסות 

וע"ז קא מהדר לי' ר"י דקטנים אין בשאילה שלהם דין אמירה, דאינה אלא 
דין בתשובת האב )דצ"ל תשובה על שאילה, ראה בהגש"פ הנ"ל קטע המתחלת 

, ולכן אין שום תועלת ביין )כיון שזה שייך "ואף שמצוה מה"ת" אות ג' וש"נ(
רק למי שחייב בהאמירה עצמו(, ואין נוגע אלא הנפעל, שישאלו, ושפיר מובן 

, כדי שישאלומאי דמהדר לי' ר"י דלדין זה מספיק שיחלקו להן קליות ואגוזים 
שגם עי"ז יהי' השאילה בפועל ויהי' הנפעל, היינו שהסיפור תבא בדרך תשובה 

 , ואין שום דין בגוף האמירה.על שאילה

וא"ש לפ"ז דהדין דבהברייתא אינו תלוי בהסברא דאף הן היו באותו הנס, 
דכיון דסב"ל דהוי דין בהאמירה, א"כ כל החייב בהאמירה חייב בד' כוסות ]והנה 
התוס' )ריש הפרק( הביא ראי' מברייתא זו דכ"א צ"ל לו כוס משלו. ולהנ"ל 

הצד של התוס' להצריך כוס לכאו"א הוא אף למאי מבואר )כמשנת"ל בארוכה( ד
דסב"ל דד' כוסות הוא פרט בהחיוב אמירה[. וא"ש דדינו של ריב"ל אינה כדינו 

 של הברייתא, אלא שני דינים שונים הם, וכמשנ"ת. 

ומה דלהברייתא חייבות נשים בד' כוסות, היינו משום דחייבות  ד.
, וכן חייבות בסיפור יצי"מ )אי בהאמירות שעל הכוסות, דהא חייבות בקידוש

מה"ת )לכמה דיעות, ראה בהגדה הנ"לפיסקא מצוה עלינו ד"ה ואף נשים וש"נ( 
אי מדרבנן )ראה שם((, וכן בברהמ"ז )אי מה"ת אי מדרבנן, כמ"ש הרמב"ם הל' 
ברכות פ"ה, ה"א( ואפ"ל דגם בהלל מחוייבות כמו בסיפור יצי"מ ]והנה בתוס' 

יל( כ' דחייבות בהלל מטעם אף הן היו באותו הנס, וזהו סוכה לח, א )שהובא לע
דלא כנ"ל. אמנם לכ' זה תלוי בעוד פלוגתא בראשונים, דהנה עי' בהגש"פ של 
הרבי פיס' הללוי' קטע המתחלת ואין מברכים, דלכ' פליגי ראשונים אי הך הלל 

יפור דליל פסח הוי מדין הלל, או דהוי כקורא בתורה )והיינו דהוי חלק ממצות ס
יצי"מ דליל זה, ועי' במשנ"ת בזה בארוכה במ"א(. ולסברא הב' לכ' יתחייבו 
נשים כמו שחייבות במצות סיפור יצי"מ. ועוד י"ל בנוגע להלל דהא מבואר 
בתוס' )ברכות כ, ב( דדעת רש"י דגם במ"ע שהז"ג מדרבנן נשים חייבות, ולפ"ז 
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"ת פטורות אבל בהלל יש מבארים )ראה בא"ת לסוכה שם וש"נ( דרק בהלל דמה
 מדרבנן מחוייבות, וא"כ גם הכא חייבות בהלל[.

ועפכ"ז יש לבאר מה שפרש"י בדברי ריב"ל דד' כוסות כנגד ד' כוסות 
וש"נ(  18-19שנאמרו בפרעה, דהנה יעויין בשיחה הנ"ל בלקו"ש חי"א )ע' 

שמבאר דמהחילוקים במקור הענין דד' כוסות הוא גם בנוגע לגדר התקנה, 
יעה שהמקור הוא מד' לשונות של גאולה, א"כ הם חלק ופרט בשאר דלהד

ענינים של חירות דלילה זה, משא"כ להסברא דנלמדים משאר הילפותות, א"כ 
הם דין שתיית ד' כוסות כמצוה בפנ"ע. וא"כ א"ש דרש"י כ' בדינו של ריב"ל, 

ים דבהכרח מיירי מדין ד' כוסות כמצוה ותקנה בפנ"ע, דיליף מכוסות הנאמר
 גבי פרעה, דמזה למדים הלכה דכוסות.

ועפ"ז יתבאר מ"ש דהרביעי אומרים עליו ברהמ"ז, ובהקדם, דהנה לקמן 
)קט, ב( על דברי רבא דכוס של ברכה מצטרף לטובה ואינו מצטרף לרעה, 
פרש"י )בד"ה כוס של ברהמ"ז( "שהוא רביעי", והמפרשים תמהו ע"ז, 

 ה צ"ע, דמאי קמ"ל?ובמסוה"ש הגיה דצ"ל שלישי, אבל גם ז

ונראה כוונתו פשוט, דהרי הם הם הדברים שכ' בסוגיין דרביעי ברהמ"ז, 
היא ברהמ"ז. וזהו שכ' שם "כוס של ברהמ"ז  –לענין זוגות  –והיינו דהרביעי 

שהוא הרביעי" דהיינו שלענין זוגות הי' זה הרביעי של הזוג, וכיון דהוי הרביעי 
ע"כ לא חיישינן בזה לזוגות. וזהו שכ' רש"י  כוס של ברכה, שאינו מצטרף לרעה,

בסוגיין והרביעי אומר עליו ברהמ"ז, והיינו דלפי שיטה זו דריב"ל, דמצוה אחת 
הן, א"כ הרי איכא חשש זוגות. ושפיר פרש"י כמסקנת הסוגיא )לסברא זו( 

דהוי כוס של  -דהרביעי אינה בכלל החשש כיון שהרביעי אומר עליו ברהמ"ז, 
 ו מצטרף לרעה.ברכה דאינ

עוד אפ"ל באו"א קצת וע"ד הנ"ל, דהנה הרמב"ם פסק בהל' חנוכה )פ"ג ה. 
הי"ד( דאם הי' המקרא קטן או עבד או אשה עונה אחריהם מה שהן אומרין מלה 
במלה בכל ההלל. ומבואר דסב"ל דאין נשים מוציאות אנשים בהלל דחנוכה 

סק"ב( הביא קושיא בשם  דאינן מחוייבות בדבר. ובשד"ח )מע' חנוכה אות ט'
הגר"ש מווילנא, דאמאי לא נימא דכמו דהנשים מחוייבות בנרות חנוכה דאף הן 
היו באותה הנס, כמו"כ יתחייבו בהלל דחנוכה? ]ובספר שלמי שמחה ח"ג סי' 

 טז תי' דההלל הוא גם לפרסם נס הנרות, שבזה אין הנשים בכלל, יעו"ש.

שים מחוייבות בנרות חנוכה, מ"מ ועי' בספר הררי קדם שתי' בזה דאף דנ
שאני הלל דחנוכה שהיא מחיוב הכללי דהלל, וכיון דפטורות מהלל, ע"כ 
פטורות מהלל גם בחנוכה. ודוקא בנרות חנוכה שייך הסברא דאף הן היו באותו 
הנס, משום דניתקנה ביחוד עבור נס זה, ע"ש ]ולפי"ד צ"ל דמה דכ' התוס' 

ו משום דסב"ל דהלל דפסח הוי בגדר תקנה סברא זו לענין הלל דפסח, היינ
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מיוחדת, ואינה שייכת לדין הכללי דהלל דכל השנה. ועי' במה שהובא לעיל 
 מביאורי הרבי להגדה בענין ב' הדיעות בראשונים בגדר ההלל דליל פסח[[.

ולפ"ז יומתק ג"כ דלא שייך הסברא דאף הן היו באותו הנס בנוגע לד' כוסות 
מיוחדת לליל פסח לזכר הנס, משא"כ אם שייך לדינים  אא"כ נימא דהוי תקנה

הכללים דכל השנה, אז לא שייך הסברא דאף הן היו, ושפיר פרש"י מטעם כוסות 
 פרעה, וכמשנ"ת.

והנה במה שנת' דפלוגתת רבא ורבינא הוא בגדר התקנה דד' כוסות יש 
חירות כל להוסיף, דהנה בגמ' שם )קיז, ב( קאמר רבא ד' כוסות תקינו רבנן דרך 

חד וחד נעביד בה מצוה. ויש לדייק דלמה הוצרך רבא להוסיף המלים "דרך 
חירות", ולמה לא אמר בקיצור ד' כוסות תקינו רבנן וכו'? ועד"ז יש לדייק בדברי 
רבינא דלמה אמר )בדף קט, ב( ד' כוסות תקינו רבנן דרך חירות כל חד וחד מצוה 

ות תקינו רבנן וכו', ומה נוגע "דרך באנפי נפשה הוא, והול"ל בקיצור ד' כוס
 חירות" להתי' שלו?

ונראה לומר דיסוד פלוגתתם )אי עיקר תקנת ד' כוסות הוא מצות השתייה 
או מצות האמירה( תלוייה בזה גופא, דלכו"ע יסוד התקנה דד' כוסות הוא משום 
דרך חירות, ורק דפליגי בזה דרבא סב"ל דהחירות דד' כוסות הוא ע"י השתייה, 
ולכן סב"ל דעיקר המצוה הוא בשתיית הכוס גופא, ואילו רבינא סב"ל דהענין 
דחירות מתקיים בהאמירה שעל הכוס, ולכן סב"ל דעיקר המצוה והתקנה הוא 
 בהאמירה שעל הכוס. ופלוגתתם הוא איך מתבטא ע"י הכוסות ה"דרך חירות".

נו ומדוייק דבכדי לתרץ הקושיא דזוגות קאמר רבינא "ד' כוסות תקי
כל חד וחד מצוה באנפי נפשה", דהרי יסוד התי' שלו הוא דכיוון  דרך חירותרבנן

דעיקר המצוה הוא האמירה שעל הכוס, הרי בענין זה הם ד' מצוות שונות, ולכן 
מבאר דכיון דיסוד התקנה הוא דרך חירות, ע"כ כל חד וחד מצוה באנפי נפשה 

 הוא.

הכוס הוא ענין נוסף להתקנה  ורבא ג"כ, בכדי להסביר שהמצוה שעושים עם
)שלכן אינה תלוייה בזה שברהמ"ז טעונה כוס(, הרי הוא מגדיר ומחלק בין ב' 
הענינים, שעיקר התקנה הוא דרך חירות, ורק שמכיון שכן תיקנו חכמים שכל 

 חד וחד נעביד בה מצוה )אף שברהמ"ז בכל השנה כולה אינה צריכה כוס(. 

ה ש"מ ברכה( דזהו תקנת שיר על הכוס, ורק ועי' בתוס' לעיל )קה, ב. ד" –
 –דאי בכל פעם לא היתה ברהמ"ז טעונה כוס לא הי' התקנה באופן זה 

והנה בחידושי הגרי"ז מבאר בארוכה דמאי דקאמר בגמ' "ידי חירות יצא ידי 
ד' כוסות לא יצא" הנה הענין דחירות הוא מצות השתיי' וד' כוסות היינו מצות 

ביאור שיטת רש"י )ויעויין בפרמ"ג( נת' להיפך, דחירות האמירה. אבל לעיל ב
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היינו האמירה שעל הכוס )וכן נת' בביאור דברי אדה"ז בשו"ע בההוספה "דרך 
חירות"(. אבל להנ"ל ב' סברות אלו הם ב' הסברות דרבא ורבינא, וכמשנ"ת. 

( דענינם חירות, היינו 32]ובהשיחה בחי"א אין הכרח, דמאי דמשמע )בהערה 
(, 36י שנת' )בסעי' ו'( שגם האמירה הוא ענין דגאולה וחירות )ועי' בהערה לפנ

 ולפי המסקנא אפ"ל כב' האופנים הנ"ל. וראה להלן[.

והנה כ"ז הוא לפי גירסתינו בגמ', אבל הרשב"ם )קיז, ב. ד"ה ה"ג( גורס 
בדברי רבא "ארבעה כוסות תקינו רבנן וכל חד וחד נעביד בה מצוה" והשמיט 

בא המלים "דרך חירות". ואפ"ל דלפי' הרשב"ם החירות שבד' כוסות בדברי ר
הוא רק בהאמירה ולא בהשתיי', ולכן מפרש דפלוגתת רבא ורבינא הוא אם 
עיקר תקנת ד' כוסות הוא חירות )כדעת רבינא, שלכן סב"ל שעיקר התקנה הוא 
 האמירה(, או שאין עיקר התקנה חירות, והענין דדרך חירות הוא פרט נוסף

)כדעת רבא, שזהו רק הטעם להא ד"כל חד וחד נעביד בה מצוה"(. ועי' בשיחה 
שכ' דלשאר הטעמים בירושלמי לד' כוסות )דלדידהו אין עיקר  32הנ"ל הערה 

הטעם חירות( גורסים כגירסת הרשב"ם הנ"ל, ע"ש. ויומתק להנ"ל, דנת' לעיל 
ר התקנה שתיית דלהנך טעמים דילפינן ד' כוסות מכוסות פרעה הוי עיקר גד

 הכוס, והשתיי' לדידהו לא הוי משום חירות, וכסברת רשב"ם הנ"ל.

ולפ"ז יתבאר עוד, דהנה לכ' יל"ע בהערה הנ"ל, דמה יועיל אם גורסים 
כגירסת רשב"ם, הרי מפורש כבר לעיל מיני' )קט, ב( דד' כוסות הם דרך חירות, 

בדף קיז, ב( גורסים ושם לא מצינו גירסאות שונות, וא"כ מה מועיל לומר ש)
 בענין זהכגירסת רשב"ם? ואף ש)בדף קט, ב( אמר זה רבינא, אבל לא משמע ש

יש פלוגתא? אבל להנ"ל ניחא, דהא זה גופא הוא יסוד הפלוגתא דרבא ורבינא, 
דרבא סב"ל דיסוד התקנה הוא השתיי', ולגירסתינו גם השתיי' הוי דרך חירות, 

הוי משום חירות. ובזה הוא החילוק בין אבל לגירסת רשב"ם הנה השתיי' לא 
 הטעמים.

ולהנ"ל יתבארו עוד ב' ענינים שהרשב"ם לשיטתו: א( בגמ' )קח, ב( בשתאן 
בב"א גרסו ברוב הראשונים "ידי חירות יצא" וביאר בחידושי הגרי"ז דהיינו 
שיצא מצות שתייה, וכדלעיל. אולם הרשב"ם )ותוס'( גרסו ידי יין יצא, ופירשו 

חת יו"ט )אף דלכ' מה ענין שמחת יו"ט לכאן(. ולהנ"ל ניחא, משום שמ
דהרשב"ם לא הי' יכול לפרש ידי חירות היינו מצות שתייה, דלדידי' אין 

 בהשתיי' קיום הענין דחירות, וכמשנ"ת. והוצרך לפרש ידי יין יצא.

ב( בגמ' להלן בברייתא אמר רבי יהודה וכי מה תועלת לתינוקות ביין פי' 
יי' דתינוקות אין הענין דחירות, אבל הרשב"ם פי' "הרי פטורין מן הר"ן דבשת

המצוות" )ועי' לעיל בביאור דברי רשב"ם(. ולמשנ"ת ניחא, דהרשב"ם לא הי' 
יכול לפרש כהר"ן, כיון דלשיטתו השתיה עצמה )שבה מיירי הר"ן( אינה משום 

 הנ"ל. 32חירות. ועי' בסוף הערה 
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ש"נ, ועי' בבה"ל סי' תע"ב סעי' ח' )בה"ל ו 35ועי' בשיחה שם ס"ו והערה 
 השנייה( וש"נ.

ולכ' יש סימוכין לפי' הרשב"ם לפי' הנ"ל בדבריו, דהנה בגמ' להלן )קט, א( 
קאמר ר"י אנשים בראוי להם ונשים בראוי להם, אנשים בראוי להם ביין ונשים 

ם, וא"כ וכו', וא"כ משמע דר"י בעצמו סב"ל דלענין נשים חשיב יין אינו ראוי לה
לפי' הר"ן דהכוונה במה דאמר "וכי מה תועלת לתינוקות ביין" הוא שאי"ז 
חירות לגבייהו, א"כ גם על נשים הו"ל לחלוק )לשיטתו בעצמו(? ומשמע 
דכוונתו כמ"ש הרשב"ם הנ"ל, לא שהיין אינו דרך חירות לתינוקות, כ"א 

דעת הר"ן צ"ל שפטורין מן המצות, וזה אינו שייך לגבי נשים, וכמשנ"ת. ]וב
דמאי דקאמר התם דאינו ראוי להם הוא ענין אחר ממאי דקאמר כאן שאינו דרך 
חירות, דהא בי"כ פליגי שם הת"ק ור"י אם לגבי נשים הוי ראוי להם, ואין לומר 

 דהוי פלוגתא במציאות. ועצ"ע[.

ובעומק יותר אפ"ל דיסוד הפלוגתא )דהרשב"ם ושא"ר( הוא )לא פלוגתא 
נין החירות הוא בשתיית הכוס או בהאמירה, כ"א( ביסוד ענין במציאות אם ע

החירות דתיקנו בד' כוסות. דהנה יעויין בלקו"ש חי"ב שיחה לחה"פ שמבאר 
את עצמו כאילו  להראותשם בארוכה בדיוק ל' הרמב"ם ואדה"ז שכ' "חייב אדם 

הוא בעצמו יצא עכשיו ממצרים" דמעיקר החידושים דחיוב סיפור יצי"מ דליל 
הפסח הוא מה שצריך להיות בדרך סיפור לאחרים "להראות" שלכן אם אין לו 

 בן או אשה הוא שואל את עצמו, ע"ש בארוכה.

והנה עי' ברמב"ם דהך חיוב דד' כוסות )וכן החיוב דהסיבה( נובע מהחיוב 
ללי דלהראות את עצמו כו'. ועפ"ז אפ"ל דבזה תלוי הפלוגתא, דהרשב"ם הכ

מפרש דעיקר חידוש דליל פסח הוא להראות, וכמשנ"ת, ולכן סב"ל דדין דרך 
חירות שבחיוב ד' כוסות דליל פסח, הוא הדין ד"להראות" דרך חירות, וזה 

בה  מתקיים )בעיקר( ע"י האמירה שעל הכוס, ולכן סב"ל ששתיית הכוס אין
הענין דדרך חירות. ושא"ר סב"ל דבליל פסח הרי מיתוסף בהחיוב דלראות ג"כ, 
דזהו עיקר הזמן דזכירת יצי"מ, ומצות דלילה זה )כמו ד' כוסת( הם מצד הדין 
דלראות )ורק שבליל פסח יש דין שמה שזוכר לעצמו צריך גם להראות 

זכירת החירות לעצמו לאחרים, ולכן ישנה דין האמירה דרך חירות(. וענין זה של 
)ע"י ההרגש דחירות( מתקיים ע"י שתיית היין )מצד זה שהיין משמח וכו'(, 
ודוקא ע"י שהיין אינה חי וכו', ולכן הם גורסים גם בדברי רבא "דרך חירות", 
היינו שגם שתיית הכוס )שאודותה מדבר רבא( יש בה הדין "דרך חירות" שבד' 

 כוסות.
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 בענין איך שייך אמיתית ענין הדירה 
 בגדרי התחתונים

 הרב מנחם מענדל ליבערמאן שליט"א 
 משפיע בישיבה

ואילך(, מוסבר שיש חילוק בהדירה  477בלקו"ש חלק ט"ז פ' פקודי )ע' 
בתחתונים בין כמו שהוא בנש"י וכמו שהוא בהעולם. והוא שבנש"י דוקא הוא 

שאפשר להם  1בשביל עצמותו משום שהם חד עם עצמותו ית', ועד כ"כ ההדיר
 שלמעלה באי"ע מהנבראים.דהבורא גם לקבל הנח"ר 

משא"כ האופן של הדירה בתחתונים איך שזה לגבי העולם, הוא רק 
 שוםאין  ובלעדושבהעולם יהי' ההכרה שכל מציאותה הוא רק מצד העצמות 

מציאות כלל. דהיינו שאמיתית ענין הדירה הוא דוקא בנש"י. וממשיך שם, שזה 
שצריכים לעשות הדירה בהעולם הוא מפני שעי"ז מתגלה זה שנש"י הם 
מיוחדים אם עצמותו ית', דהיינו שכאשר הגבלות העולם לא רק שאינו מונע 

ר ומעכב לעבודתם של ישראל, אלא אדרבה, שהפכו את העולם למקום מוכש
 מיוחד אם עצמותו ית'. –לדירה לו ית', זה מגלה שנש"י הם "דירה לו ית'" 

ובסעיף ו' שם ממשיך שפנימיות ועיקר הכוונה הוא שביהודי יתגלה שהוא 
חד עם עצמותו ית', וסוף הכוונה דהיינו איך שזה יתבצע בפועל, הוא ע"י 

 שעושים משכן לו ית' מגשמיות העולם.

ב' ענינים: "פנימיות"  –חר: בדירה בתחתונים שם, "בסגנון א 36ובהע' 
שהיא בנש"י דוקא, שמציאותם גופא היא כביכול העצמות;  –הדירה 

העולם, מה שהעולם נעשה מקום מוכשר לגילוי העצמות  –"חיצוניות" הדירה 
. ואכ"מ[". ושם 31ח"ו מב' ענינים, כנ"ל הערה  הרכבה]אלא שמ"מ אי"ז 

שהרי  –דירה בתחתונים דוקא אינו ענין נוסף בה כותב, "שלכן זה שה 31בהערה 
מכיון שהכוונה דדירה בתחתונים היא בעצמותו ית' אין שייך לומר שהיא 

 . כ"א שזה נוגע לענין הדירה גופא". . מורכבת ח"ו מב' ענינים

אבל עפ"ז לכאו' צריך ביאור בכל הפי' של דירה בתחתונים, כי הפי' הרגיל 
ם ונעשה ע"י גדרי התחתונים, שדוקא באופן כזה הוא שהדירה הוא בהתחתוני

נעשים הם כלים לגילוי זה מצד עצמם וגדרם הם. אבל לפי הפירוש כאן שהדירה 
עם עצמותו, משא"כ העולם שהוא רק נברא ע"י  חדיכול להיות רק בנש"י שהם 

                                                           
 (.246' ע)ה "ש ח"ללקו 27כמו שמציין שם בהערה ( 1
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עם עצמותו. דהיינו שהפי'הרגיל  חדעצמותו א"א לו להיות דירה שפירושו 
 שמדובר אודות העולם, אין הוא אמיתית ענין הדירה. –ים בדירה בתחתונ

אבל מצד שני המעלה שבהפירוש הרגיל הוא, שהתחתון הוא אכן תחתון 
ובגדרי התחתון. וא"כ איך מתווכים שיהי' שניהם ביחד, אמיתית ענין הדירה 
ובאותו זמן בגדר של תחתון אמיתי. כי בנש"י אפי' איך שהנשמה הוא מציאות, 

דר תחתון, ועפ"ז כאן ההסבר הוא שהעולם שנברא כן בגדר של תחתון אינו בג
שיתגלה איך שליהודי אין מונע הדירה שעל ידו אפשר להיות  אמצעיהוא רק 

 .2ומעכב והוא משום שהוא חד עם עצמותו ית'

יש  ובהעולם, דירהיש בהם אמיתית הפי' של  שנש"יבסגנון אחר יצאו 
"א אין לו ב' הענינים בשלימות, וא"כ מהו , אבל כתחתוניםאמיתית הפי' של 

 תחתונים?באמיתית הפי' של דירה 

ואוי"ל ע"פ מש"כ בהמאמר ד"ה ביום עשתי עשר תשל"א )סה"מ מלוקט 
ח"ג ע' צט ואילך(, שמבאר אמיתית הפי' בבחירה, שהוא, שפנימיות רצונו של 

ת איך הקב"ה הוא בישראל, וגם בהגוף שלהם, ועי"ז ניתן הכח לישראל לגלו
 שגם עניניהם הגשמיים הם כלי לפנימיות רצונו ית'.

וגם לפי הביאור בהמאמר ד"ה קומי אורי )סה"מ מלוקט ח"ג ע' רעז )ס"ז(( 
דבנשמות כתיב בנים אתם להוי' אלוקיכם, שהאהבה וההתקשרות בין הנשמה 
והקב"ה הוא אהבה טבעית, כמו אהבת האב לבנו. זאת אומרת שיש תפיסת 

, וא"כ צ"ל שאי"ז דרגת עצמותו ית' ממש, שהרי לגבי עצמות מקום להנאהב
אין שום תפיסת מקום להנאהב. משא"כ ההתקשרות של הקב"ה לישראל מצד 

בהגוף של  בחרהגוף שלהם היא לא מצד מעלת הגוף אלא מצד זה שהקב"ה 
 ישראל בבחירתו החפשית, שבחירה זו היא מעצמותו ממש.

                                                           
למטה לא נחסר ' גילוי תוקף התקשרותה שאפי( א: בהנשמהעבודות ' כידוע שיש ב( 2

ראה . ה"ב ביטול להקב"פעולת חידוש שעושה מהישות של הגוף ונה( ב. כלום מהתקשרותה
הוא ' וכותב שם שדוקא ענין הב( ד"ס, ב"מ מלוקט ח"סה)ז "עקב תשמעון תשכ' מאמר והי

ז קשה יותר מהו הפשט "כ לפי"ולא בענין התגלות תוקף התקשרותה ואבתחתונים דירה 
י שהנשמה מגלה למטה שאין לה שום מונע ומעכב זהו הענין של דירה "בהשיחה שע

 ?בתחתונים

ב אז פועל שגם "י שפועל הביטול דהיפך הטבע של ישות בנה"לפי הביאור שם שע' ואפי
כ הביטול של הנשמה אינו "שהרי בד, מצד אלוקות ולא מצד טבעה' א יהי"האהבה של הנה
ל ירידה "צ' ומכיון שהי. שהרי מציאותו גופא הוא שרוצה להתבטל לאלקות, ביטול במציאות

. א אהבה מצד ביטול ולא מצד מציאותה"בהנה' ז פועל שיהי"עי, ב"ממציאותה לפעול בהנה
 .בהגדר של התחתון' פי בתחתונים, אחדות עם עצמותו' פי דירהס זהו לא "ז סו"בכ
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בחירה, שהחשיבות של הנבחר בא מצד  וכאן מבאר הרבי אמיתית הפי' של
הבוחר, מכיון שלפני זה לא הי' לו שום תפיסת מקום כלל, וכל חשיבותו הוא 

 שהבוחר מחשיב אותו. –מצד זה שנבחר ע"י הבוחר 

ולפי"ז אולי י"ל אמיתית הפי' של דירה בתחתונים. שמכיון שהגוף של יהודי 
מקום, וכל מציאותו בא ע"י הוא תחתון באמת, שהרי מצ"ע אין לו שום תפיסת 

בחירת העצמות בו, אולי י"ל שזהו החיבור בין ב' הענינים, שע"י הבחירה נעשה 
הגדר של התחתון שייך להיות חד עם עצמותו ית', מכיון שעצמותו ית' מתחבר 
אתו ע"י בחירה זו להיות חד, ודוקא משום שהוא תחתון אין לו שום תפיסת 

 הדירה והחיבור עם עצמותו.מקום אז אפשר שיהי' אמיתית 

ואדרבה לפי הפי' בד"ה קומי אורי יוצא שאמיתית הדירה דהיינו שנעשה 
, מכיון שלהגוף יש קשר יותר עמוק בהגוף דוקאחד עם עצמותו אפשר להיות 

עם רק מציאותו של עצמותו ית'. ועפ"ז מובן שהפי' שישראל בעולם התחתון 
, והם מגלים ביחדל הנשמה והגוף מגלים שהם חד עם עצמותו, באמת מדובר ע

שהם חד גם בהנשמה וגם בהגוף, ואדרבה יותר בהגוף. ופעולת הנשמה בזה הוא 
, בגלויכמו שמבואר שם בד"ה קומי אורי, שאצל הנשמה הקשר שלה היא 

משא"כ בהגוף שהוא בהעלם, וצריכים הגילוי של הנשמה לגלות אמיתית 
 מות.בחירת העצ –המציאות והחשיבות של הגוף 

אף שבפועל בהשיחה מדובר רק על הקשר של הנשמה ועצמותו ית' ואיך 
 שהם דירה ביחד.

באופן דכלל ופרט  -רכת הנר בב -מחלוקת ב"ש וב"ה 
 דוקא

 י' גרינבויםהת' שמואל יוסף ש
 תלמיד בישיבה

  ר נשיא דורנו”ק אדמו”כמביא ב' ביאורי 
 וב"ה, כח ופועל; כלל ופרטבסברת מחלקת ב"ש 

ר נשיא דורנו, היא האופן ”ק אדמו”א' מדרכי הלימוד בתורת כ
ד"לשיטתייהו". היינו, שכיש ב' מ"ד שחולקים א' עם השני בכו"כ מקומות 
וסוגיות, מסביר שיש להם סברא א' או אופן א' בלימוד שמכריחם ללמוד בד"ז 

מהם הוא שבכל מקרה שהם בכל המקומות. רבינו הגדיר בזה כמה כללים וא' 

י"א ניסן תשע"ז 208



 

 

חולקים צ"ל הוספה וחידוש, "וצריכא" שגם בדין זה חולקים, דאל"כ מאי קמ"ל, 
 .1והלא כבר ידעינן שחולקים גם בזה משאר המקרים

ר נשיא דורנו מסביר שיטתם וסברת ”ק אדמו”מהבעלי פלוגתא שכ אחד
דב' שיטות אלו מופיעים הרבה פעמים  –מחלקותם, הוא בית שמאי ובית הלל 

אלא כמה  ונפוצים הם בכל הש"ס כולה. ואינו מבארם רק פעם א' ובאופן א',
 פעמים ובב' אופנים.

האופן הראשון )היסוד הוא בההדרן על ששה סדרי משנה )שנאמר 
ואילך( ובכ"מ(  645בהתוועדות י"ט כסלו תשל"ט; ונדפס בסה"ש תשמ"ח ע' 

א 'בכח' ו'פועל'. היינו, ששיטת ב"ש הוא שאזלינן בתר הוא, שהמחלוקת הי
האפשריות שיכול לבוא, אף כשעדיין לא בא לפועל, ושיטת  –ה'בכח' שבכ"ד 

כשהדבר בא בפו"מ, וכל זמן שלא בא  –ב"ה הוא שהולכים בתר ה'בפועל' 
 לפועל אין מתחשבים בו כלל.

הוא ב'כלל' ואילך( היא שמחלוקתם  312והאופן השני )לקו"ש חט"ז ע' 
ו'פרט'. שיטת ב"ש היא שרואים כל ענין  במבט כללי, רואים רק היסוד של 
הדבר ולא את הפרטים. ושיטת ב"ה הוא שמתחשבים עם כל פרט ופרט אפילו 

 אם אינו נראה בהשקפ"ר, ועפ"ז פוסקים הדין.

ר נשיא דורנו כו"כ דוגמאות "ק אדמו"והנה, בביאור ב' אופנים אלו מביא כ
מהם מורה ה"צריכותא" בזה, כנ"ל(, ויש להתמקד על מחלוקת א' )ובכמה 

 ולא ביארה באופן 'בכח' ו'פועל'.  –שביאר רבינו דוקא באופן דכלל ופרט 

 באופן כלל ופרט; –' ב"ש וב"ה מביא מח
 ומק' מהגר"א שלומד בדרך כח ופועל

והנה יש מחלוקת מפורסמת בין ב"ש וב"ש אמהי נוסח הנכונה דברכת הנר 
בדלה במוצאי שבת קודש. במס' ברכות )נא, ב(, "בית שמאי אומרים שברא בה

מאור האש. ובית הלל אומרים בורא מאורי האש", וממשיך המשנה "ואין 
 מברכין על הנר עד שיאותו לאורו", היינו, שהברכה באה על ההנאה. 

שבאש יש  –ומסביר הגמ' המחלוקת "דב"ש סברי חדא נהורא איכא בנורא" 
ולכן מברכים על "מאור" האש, בל' יחיד. "וב"ה סברי טובא נהורי  אחדן רק גוו

איכא בנורא, תנ"ה אמרו להם ב"ה לב"ש הרבה מאורות יש באור )ופירש"י שיש 
ולכן צ"ל "מאורי"  –הרבה גוונים בהאור: שלהבת אדומה לבנה ירקרקת(" 

 האש, ל' רבים.

                                                           
 .ובכ"מאות י"א.  400ראה לקו"ש חט"ז ע'  (1
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של מה שרואים )ע"ד ב"ש הסוברים שבכ"ד הולכים אחר ה"יסוד" וה"כלל" 
הכלל "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות"( ולכן כשרואים גוון היחידי, שממנה 
כבר אפשר להנות ולכן גם לברך, מברכים "שברא מאור האש", הברכה על 

 בריאת ה"אש הכללי".

אבל לשיטת ב"ה הסוברים שהולכים ופוסקים אחר וע"פ כל הפרטים, סובר 
הגוונים שבאור ולכן  כלנים ממנה בפו"מ דהוא משמברכים על מה שרואים ונה

 האש". )ע"כ תוכן דברי השיחה(. מאורימברכים "בורא 

בס' "שנות אליהו" תמה על גמ' הנ"ל בשתי קושיות,  2והנה, הגר"א
"ראשית, הלא בפי' נחלקו ב"ש וב"ה גם בברא ובורא, ועוד וכי יחלקו בית שמאי 

 באור?על המציאות, הרי באמת יש כמה גוונים 

ומבאר הגר"א שזהו מה דמסיק הגמ' )שם( ש"בברא ובבורא לא פליגי", כי 
, וגם אנחנו מוציאים באש שייכות שתי הלשונות, שהקב"ה ברא את יסוד האש

מתוך אותו יסוד האש, אלא שבית שמאי סוברים שברכת  בכל יום אש "בפועל"
ה כבר נברא ההודאה הוא על יסוד האש, ולכן אומרים "ברא" לשון עבר, שז

, לשון יחיד, כי בהאש כפי מה שהוא "בכח"מששת ימי בראשית, וגם "מאור" 
 ביסודו, "חדא נהורא איכא בנורא", ואין שם חילוקי גוונים.

וב"ה סוברים, שהברכה היא אף על האש שאנו מוציאים 'בפועל', ולכן 
ודאי  אומרים "בורא", שהוא גם לשון הוה, ו"מאורי" לשון רבים, שבאש הנגלה

 "הרבה מאורות יש באור".

', ובית בכחיוצא אפוא, שבית שמאי מחשיבים את הדבר כפי מה שהוא '
 ".לפועלהלל מעריכים אותו מנקודת הוצאתו 

שאפשר לתלות המח' בשיטתם ב'כח' ו'פועל' כמו שפי'  –ואם כנים הדברים 
כלל הגר"א, צ"ב למה תולה רבינו מחלוקת זו בין ב"ש וב"ה דוקא בשיטתם ב

 ?3ופרט ולא בכח ופועל

                                                           
( הובא ב"לאור ההלכה" )מהגרש"י זוין(, מאמר "לשיטות בית שמאי ובית הלל", ע' 2
 שצ"ז.

)בהשיחה הנ"ל(  33ואע"פ שכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שלל ביאורו של הגר"א בהערה ( 3
שא"א לתלות מחלוקת ב"ש וב"ה ד"מאור" ו"מאורי" על מחלקותם ב"ברא" ו"בורא" מפני 

בהשיחה. אעפ"כ יש  מ' )ברכות שם( "בברא ובבורא כ"ע לא פליגי", ועיי"ששבמסקנת הג
 להק' כן )וכדלקמן(.
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 ' ד"לשיטתייהו"מבאר ענין ד"צריכותא" במח

והנה, בכדי לבאר למה תולה רבינו המחלוקת בכלל ופרט דוקא, יש להקדים 
שצ"ל  –ולבאר הכלל )הנ"ל אות א'( בביאורי רבינו בענין של "לשטתייהו" 

 "צריכותא" בכל מקרה דמחלוקתם. דאל"כ מדוע צריך להודיענו מחלוקתם
מלכתחילה, והלא הי' לנו ללמוד מהיסוד מה יהי' שיטתם בכל ענין. ולכן עכצ"ל 

 שבכל מקרה יש שינוי וחידוש על המקרים הקודמים.

ר נשיא דורנו כמה דרגות "ק אדמו"והנה בהדרן הנ"ל )סי"א( מבאר כ
 בהצריכותא דהמח' בענין כח ופועל,

ימי חנוכה הכלולים ( שמונת 1. ולדוגמא )"בפועל""א( בכח שבודאי יבוא 
( יניקת האילן ממי השנה הבאה 2’. )בפועל‘שבודאי יבואו  –בכח ביום הראשון 
 בחמשה עשר בשבט.’ בפועל‘שבודאי תבוא  –בכח, באחד בשבט 

בדרך ממילא, אבל, יש  "בפועל"בא  "שהדבר ש"בכח –ב( למטה מזה 
יצודו, . ולדוגמא: דגים שנ"בפועל"אפשרות למנוע שהדבר שבכח לא יבוא 

 שאף שימותו בדרך ממילא, מ"מ אפשר למנוע מיתתן עי"ז שיחזירום למים.

. ולדוגמא "בפועל"בכח שצריך לעשי' ופעולה שיבוא  –ג( למטה מזה 
צ"ל עשי' ופעולה  –בחלות דבש, גם לאחרי שמהרהר )ואפילו שמחרחר( 

 ."בפועל"דרדיית הדבש, שאז נעשה משקה 

ולדוגמא: ראיית יום י"א, ’. בפועל‘עולם בכח שלא יבוא ל –ד( למטה מזה 
שהגדר דבכח הוא רק מצד ענינו של יום הי"א )שמצד ענינו הוא יכול לבוא לידי 
זיבה גדולה, כשאר ימי הזיבה( אף שע"י ראי' זו "לא תהי' לעולם זבה גדולה" 

 ."בפועל"

להשמיענו  –ועפ"ז מובנת ה"צריכותא" לפרש פלוגתתם בכל ענינים אלו 
לא רק כשברור הדבר שיבוא, אלא גם כשיש אפשרות  "בכח"זלי בתר שב"ש א

למנוע שלא יבוא בפועל, ויתירה מזה, גם כשיש צורך בעשי' ופעולה שיבוא 
 אפילו בכח שלעולם לא יבוא בפועל. –בפועל, וחידוש גדול יותר 

ולאידך, אי אפשר לפרש הפלוגתא רק בנוגע לבכח שלעולם לא יבוא 
נו שיטת ב"ה שאזלי בתר בפועל לא רק ביחס לבכח להשמיע –'בפועל' 

שלעולם לא יבוא בפועל, אלא גם בשאר האופנים שבכח, עד לבכח שבודאי 
 יבוא בפועל, שגם אז אזלי ב"ה בתר הנפעל דוקא".

 מסביר למה דוקא בכלל ופרט ולא כח ופועל 

 "בכח"ועפ"ז יובן למה אין לתלות מחלקותם בברכת הנר בהבדלה בשיטתם 
ועל, דהרי זה שבאים מהכח )יסוד האש( להפועל )גווני האש( הוא ע"י פעולת ופ
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האדם, וזה כמו דרגא הג' הנ"ל )המקרה דרדיית החלות דבש(, וא"כ אין צורך 
 להשמיענו מחלוקתם גם במקרה זה.

ולכן מבארם דוקא באופן דכלל ופרט, שבזה יש "צריכי" דמקרה זו, וכמו 
, ש"החידוש בשיטתם 48ו )בשיחה הנ"ל( בהע' ר נשיא דורנ"ק אדמו"שמעיר כ

בכ"א ממקומות הנ"ל )שלכן צריכי לומר שניהם(: באם הי' מפרש המחלוקת 
אפ"ל דבנר גם ב"ש ס"ל כב"ה, כי בכלה, הרי במציאות )רואים  4שלהם רק בכלה

חיגרת וסומא )אלא שלגבי דעת האיש )המקדש( היא  –ו(ישנן מומין גלויים 
ל בנר הרי במציאות ישנם כמה גוונים באש. ומטעם הנ"ל "נאה וחסודה"(, אב

אם הי' נאמר מחלוקתם רק בנר, אפ"ל דבכלה גם ב"ה מודים לב"ש. וכן להיפך 
 דבכלה גם ב"ש מודי כיון דהקב"ה שינה מפני השלום". –י"ל 

ובשוה"ג שם מעיר "וגם לדעת ב"ה יש חידוש במחלוקת דנר )שלא היו 
המדובר הוא בבריאת האור )מהקב"ה( )גם אם  יודעים מדעתם בכלה(: שהרי

 נאמר דל' בורא פי' שהוא בורא תמיד )וראה שנו"א שם(( וכו'".

מפני  –ואוי"ל שזהו הסיבה שלמד רבינו מחלוקת זו רק בהאופן דכלל ופרט 
 שדוקא בזה יש צריכותא.

 ת"פעולת מצווה בחפצא לפני מ

 הנ"ל
 

כ"ק אדמו"ר  ואילך(, מבאר 211בלקו"ש חט"ז )פרשת יתרו שיחה ג', ע'  א.
נשיא דורנו, מאמר רז"ל )פסחים סח, ב( ד"רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי 

 לי עגלא תלתא, אמר אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא".

הבדל בין פעולת המצוה בהחפצא לפני ולבאר מרז"ל זה, מקדים עם ביאור ה
מ"ת ולאחרי', ומסביר "פאר מ"ת, וויבאלד אז דער קיום המצות איז געווען נאר 
מצד ובכח האדם, ניט מצד ציווי פון דעם בורא, האט זיין מעשה )המצוה( ניט 
געקענט אויפטאן אין דער חפצא מיט וועלכע ער האט מקיים געווען די מצוה 

                                                           
( ]במחלוקתם במס' כתובות )טז, סע"ב ואילך( "כיצד מרקדין לפני הכלה ב"ש אומרים 4

פרש"י( וב"ה אומרים כלה נאה  –כלה כמות שהיא )לפי יופי' וחשיבותה מקלסין אותה 
 וחסודה וכו'[.
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דער  ;אז עס זאל ווערן ַא חפצא של מצוה –ואיכותו מבריאתו ַא שינוי במהותו 
 שינוי )און אויפטו( איז געווען נאר בשייכות צום גברא וויבאלד ס'איז זיין עשי'.

אבער לאחרי מ"ת, ווען מ'איז נצטווה געווארן פון דעם אויבערשטן במ"ע 
 ;חפצא ומצות לא תעשה, איז נתחדש געווארן די פעולת המצוה אויך אין דער

קען ער משנה זיין די חפצא מיט וועלכע ער  –דורך דעם ציווי הבורא להאדם 
 טוט די מצוה )אדער די עבירה, ר"ל(.

בשעת א איד איז מקיים א מ"ע מיינט דאס אז ער, דער גברא, טוט ַא מצוה, 
און עס ווערט אויך אויפגעטאן אין גוף החפצא, אז די זאך ווערט ַא חפצא של 
מצוה כו'. ועד"ז אין מל"ת: בשעת מען טוט ר"ל אן עבירה, איז פעולת העבירה 

א, אז דער חפצא ווערט , נאר דאס פועל'ט אויך אין דעם חפצגבראניט נאר אין 
 נשתנה, ַא דבר מתועב".

היינו, שלפני מ"ת, ע"י עשיית מצוה לא היתה פעולה בהחפצא של המצוה, 
רק על הגברא. משא"כ לאחר מ"ת כשנצטוו לעשות המצוה, נתחדש שאפשר 
לפעול גם על החפצא, ויכול לשנותו ע"י עשיית המצוה. וזהו דוקא מפני שאינו 

לא ע"י ציווי דהקב"ה, ולכן יש בו האפשריות לשנות את בא מצד האדם עצמו א
 החפצא.

( מבאר רבינו הסיבה לזה שהקב"ה נתן 79והנה בלקו"ש ח"ה )פ' וירא ע' 
סימן לבנים", גם בענין  –לאברהם מצות מילה, שהוא בכדי שיהי' "מעשה אבות 

)שם( כותב "אף שבודאי גם מצות  21דמצוות שפועלים בעולם. ובהערה 
קיום  לאחריבדברים הגשמיים בהם נעשו המצות )גם  במקצתפעלו  האבות

כי מכיון שמעשה אבות סימן ונתינת כח לבנים, הרי בהכרח שיהי'  –המצוה( 
 נקבעהבכ"ז, קדושת המצוה אז לא  –בהם דוגמא עכ"פ לכמו שזהו לאחרי מ"ת 

ואולי  –גם לאחרי קיום המצוה.  בפנימיות ובגלויבהגשמי באופן שתישאר בו 
י"ל שזהו פנימיות הטעמים שהי' לן באכסניות שלן בהם בהליכתו )הובאו 

 בפרש"י לך יג, ג(".

בהדברים  במקצתולכאורה צ"ב בזה שכ' רבינו שמצות שעשו האבות פעלו 
גשמיים, דהלא בהשיחה בחט"ז הנ"ל )ובכ"מ( כ' רבינו בהדיא שא"א לפעול על 

 וי הבורא, וא"כ היאך פעלו במקצת?החפצא בלי ציו

( שבה 188ואולי יש לפרש ע"פ דברי רבינו בלקו"ש ח"כ )פרשת וישב ע'  ב.
)שם( מבאר  29מבאר גדר המצוות דהשבטים )שהיו לפני מ"ת( ובהערה 

.  . . שבועת אברהם לאבימלך . בגדר נדר כולהשקיימו כה"ת כולה "ונעשית 
. וי"א שבשבועה  . כמה, ב"נ מצווה בנדר וכיו"בוכן "וידר יעקב נדר גו'". ולדעת 

 . והרי י"א גם בנוגע להשבטים כל זה. . לדברי הכל גם נכרים בבל יחל
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לקיים  –)בדברים שבין אדם למקום ועד"ז  לה'ועוד )ועיקר?(: י"ל אשר נדר 
כל התורה( יש בזה גדר דעבודת השם דבודאי כשב"נ עושה מעשה מסוג זה 

 נצטווה על מעשה זה. ואכ"מ".עושה מצוה אף שלא 

לפי אופן הא' שמצוותם הי' בגדר דבל יחל דברו, הרי כבר ביאר רבינו זה 
, שהז' מצוות דב"נ לפני מ"ת אינם פועלים 14בשיחה דחט"ז )הנ"ל( בהע' 

בהעולם, מפני שהם רק בגדר "ישוב העולם" ולכן אינם שייכים להחפצא. וכן 
 לא פעלו על החפצא.הי' בהאבות. ועפ"ז לפי אופן הא' 

אבל לפי אופן הב' יש להסביר איך שפעלו קצת, דמכיון שהוא שבועה לה' 
והם חייבים בזה מצד מצות ועבודת ה', לכן יכלו לפעול קצת על החפצא מפני 

 שמצותם הוא בגדר מצות הוי' מהחיוב דהנדר.

וזהו כמו שענין הנדר בכללות חל על החפצא כמ"ש הרמב"ם )הל' נדרים 
ה"ז( "שהנשבע עליו, והנודר אוסר הדבר הנודר עליו", היינו שנדרים פ"ב 

פועלים על החפצא. וזה שרק פעלו "קצת" על החפצא )ולא פעלו על כל 
החפצה( הוא מפני שהחיוב אינו מפני המצוה הפרטית אלא מצד מצוה כללית 

 חיוב נדר לה'. –

ה שבע"פ שאינן ואוא"ל באו"א ע"פ מה שכ' רבינו בקונטרס "הל' של תור ג.
( שבה מבאר רבינו 29סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  –בטלין לעולם" )שמח"ת תשנ"ב 

למה זה שה"מצות בטלות לעת"ל" אינו בסתירה לענין נצחיות התורה, ומבאר 
ש"הטעם להנצחיות שבמצוות התורה )"המצוות שניתנו למשה מסיני"( שלא 

של  רצונוהוא, להיותן  יהיו מוחלפות, "מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים",
הקב"ה, היינו, שהרצון דמצוות אינו בשביל מטרה ותכלית אחרת, לברר ולזכך 
את האדם והעולם שיהיו בשלימות ]שאז יש מקום לומר שכשהאדם והעולם 
מתעלים לדרגא נעלית יותר יצטרכו מצוות אחרות, או שלא יצטרכו למצוות 

ינוי, גרעון או הוספה". ומביא כלל[, אלא רצון מצד עצמו, שלכן, אין בו ש
, )מהמשך תרס"ו ס"ע תקכא(, ש"רצון עצמי שכל עצמותו כביכול 30בהערה 

 שא העצמות".. לפי נו . ברצון זה

ועפ"ז מבאר רבינו שבמצוות יש ב' ענינים, א( שהוא חובה על הגברא )עושה 
ל רצונו של עצמותו ית'. ולעת" –המצוה(, וב( המצוה כמות שהיא מצד עצמה 

לא יהי' המצוה על הגברא ורק יהי' נשאר המצוה כמו שהוא רצון העצמות )ענין 
 הב'(.

ועפ"ז י"ל בדא"פ בשיחה דילן שקודם מ"ת כשלא הי' החיוב על הגברא 
לשנות החפצא, אעפ"כ הי' ה"רצון מצד עצמו" שבו אין שינוי כלל )"גרעון או 

עולם. ולכן פעלו הוספה"(, לכן גם קודם מ"ת הי' רצון בעצמות לשנות ה
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"במקצת" על הדברים הגשמיים אף שלא הי' שום ציווי מהקב"ה, מפני שרצון 
 העצמות היתה בהחפצא. ודו"ק

.

 וקדושת הבנין -קדושת המקום 

 הנ"ל
 

 י בסוטה"' בית רבינו שבבבל; ומק' מרשמביא מקו

. גלו לבבל שכינה  . גלו למצרים שכינה עמהם"איתא במס' מגילה )כט, א( 
. בבבל היכא? אמר אביי בבי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשף ויתיב  . עמהן

וממשיך הגמ', ”, בנהרדעא, ולא תימא הכא והכא, אלא זמנין הכא וזמנין הכא
דרשות שבבבל ואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מ"

 ."ורבי אלעזר אמר זה  בית רבינו שבבבל

ב "תשנ "מקדש מעט זה בית רבינו שבבבל"ר בקונטרס "ק אדמו"ומבאר כ
ואילך(, הענין דבית רבינו שבבל, שהוא המקום  465ב ע' ”ב ח"ש תשנ")סה

 גילוי והשראת השכינה בזמן הגלות. עיקרהמיוחד שבו נמצאת 

דשף בי כנישתא "ענין זה מודגש בשמו של המקום, ”ומבאר כ"ק אדמו"ר ש
, "שנסע המקדש וישב שם“הוא  "שף ויתיב"שהפירוש ד – "בנהרדעא ויתיב

)ולא במקום אחר(, נסע וישב שגילוי השכינה שהי' במקדש בירושלים היינו, 
 ."במקום מיוחד בבבל, תמורת המקדש בירושלים

בית המקדש שבירושלים קרי "בסוטה )טו, ב( ש י"ב, דהא כתב רש"והנה צ
ושוב לא שרתה ליה בית עולמים לפי שאין אחר קדושתו היתר במקום אחר, 

ק אדמו"ר, ששרתה ". וזה משמע להיפך ממה שכ' כ"שכינה במקום אחר
שכינה הוא במקום המקדש,  עיקרא לתרץ ש"השכינה בבית רבינו שבבבל. וא

גילוי "בהדיא ש מהשכינה, דהא כ' רבינו "ההאר"ובבית רבינו שבבבל יש רק 
ובה הוא ”, במקום מיוחד בבבל נסע וישבהשכינה שהי' במקדש בירושלים 

 ."עיקר שכינה"

 הבנין והמקום –מביא התיווך שיש ב' קדושות 

( 128ו )פ' תרומה שיחה א', ע' "ש חל"פ המובא בלקו"והנה יש לתרץ, ע
ה לישראל בזמן ", העיקר שנותן הקב"מקדש מעט"לקדושת . בנוגע  ." 49בהע' 
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. הוא בית רבינו שבבבל, שבו  . "המקדש הגדול אשר בירושלים"בגלות במקום 
 –)ערוך ע' שף  "שנסע מקדש וישב שם"( עיקר השראת וגילוי שכינה בהבית)

מקדש מעט זה בית "ת בארוכה בקונטרס "א שם )וכמשנ"ג מהרש"הובא בחדא
 ."ב(("ת תשנ", קה"רבינו שבבבל

כ הא דשכינה אינה בטילה לגבי המקדש וירושלים ”משא"ג "ומעיר בשוה
 . ויתירה מזו גם לפניולא בהבניןהמקדש במקום שקדשה גם לעתיד, הוא רק 

 ."מקדושתו , דיצא"באו בה פריצים וחללוה"החורבן נאמר )יחזקאל ז, כב( ד

ל שיש ב' קדושות בהשראת השכינה, א( הקדושה דהשראת "יוצא מהנ
ז יש לומר בפי' ". ועפבהמקוםוב( הקדושה דהשראת השכינה בהבנין, ינה השכ

, זהו אך ורק בנוגע "שוב לא שרתה שכינה במקום אחר"ל שזה ש"י הנ"רש
 .המקוםלקדושה דסוג הב', קדושת 

וזה שכ' רבינו שעיקר שכינה בזמן הגלות נמצאת בבית רבינו שבבבל, הוא 
 . 1דוקא הבניןבנוגע לקדושת 

ל שבכותל המערבי נשאר קדושת השכינה גם בהבנין, אבני "ס י"]אבל סו
וראה ספרי דבי רב שם, "ג( ", בשוה18ל )שם הע' ”הכותל, וכדמוכח משיחה הנ

ולכאורה כוונתו  -] "ועוד דלא זזה שכינה מכותל המערבי לעולם"שהוסיף 
ל, ובמקום "ל דלא קדשה לעת"דס 2ע. היינו, אף להדיעות"ז הוא לכו"שלפ
[. ויוצא מזה שבכותל המערבי יש 3ק עכשיו, אין בו השראת  השכינה"ביהמ

ל, "קדושה והשראת השכינה בהבנין, דלכ' זהו החידוש דספרי דבי רב הנ
ע, אף לאותם הסוברים שקדושת "ולכן הוא לכו –שמהכותל לא זזה השכינה 

השראת וקדושת  עיקרכ "המקום בטלה, דבזה דובר על קדושת הבנין. אבל אעפ
 כינה דהבנין הוא בבית רבינו שבבבל[.הש

 ל"מ בהקונטרס שמוכח תיווך הנ"מדייק בכ

ל שבבית רבינו שבבבל יש השראת השכינה בהבנין, נמתק "פ הנ"והנה, ע
ל[ דריש על "מגילה כט, א. הנ -ובהמשך הסוגיא ]"בהקונטרס, ש 4ש בהע' "מ

                                                           
הבנין דעכשיו, דהרי מבאר כ"ק אדמו"ר )בקונטרס  במקום( אבל אין לומר שאין קדושה 1

ל אות א'( "דבזמן שביהמ"ק קיים הי' לשכת הגזית שמשם יוצאת הלכה פסוקה ע"פ ”הנ
. מקום  . ק אותן ד' אמות של הלכה”סנהדרין ועמהם ודאי השכינה שרוי'. ועכשיו שחרב ביהמ

הבאה מצד זה שהוא  בהמקוםאנשי העיר" היינו, שיש קדושה קבוע שממנו יוצאת הוראה ל
 המקום קבוע להוראה. ועיי"ש.

 שבועות טז, א. ;( מגילה י, א2

הסוברים שקדשה לעת"ל ג"כ ולכן יש בו קדושה גם  –( דל"כ לפי שיטת רוב הראשונים 3
 תר ביאור.עכשיו ואינו מתבטלת. וראה בזה אנציקלופדי' תלמודית ע' בית המקדש  ע' רלד לי
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, דהיינו "אתה היית לנו בדור ודור מעוןה' "בתי כנסיות ובתי מדרשות הפסוק 
דהיינו גם כשאין בית ", "גם כשאין בית המקדש קיים יהי' מעון לנו בדור ודור

 ."א("ג מהרש")חדא"המקדש קיים יהי' מעון לנו בבתי כנסיות כו'

ק(, וקדושת "ל שיש ב' קדושות, קדושת המקום )במקום הביהמ"פ הנ"וע
, מעוןשי מעט((, מובן ההדגשה על תיבת ז בכל מקד"הבנין )בבית רבינו )וכעי

 דהיינו שבמקדש מעט יש דוקא קדושת הבנין.

אמר אביי "ז ש")שם בקונטרס(, ע 14ש בהע' "ועוד יש לדייק שזהו גם מ
)שם מקום ו(בנאה יכני' וסיעתו מאבנים ועפר שהביאו ": "בבי כנישתא דהוצל

 "את עפרה יחוננועמהן בגלותן לקיים מה שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ו
מקום הוא, ויש פותרין שחרב "ה כד, ב: "י ר"י )ובעין יעקב((. ובפרש")פרש

וחזר ונבנה, ותמיד היתה שכינה מצוי' שם, ויכני' וגלותו בנאוהו שנשאו עמהן 
יסדוה ", ועליהם נאמר כי רצו עבדיך את אבני'. ובערוך שם: מאבני ירושלים

. וקריהו שף ויתיב, כלומר,  . המקדשמבית מאבנים ועפר דאיתיהו בהדייהו 
 ."שנסע מקדש וישב שם

שהם, הבנין  "בהאבנים והעפר"פ נראה שההדגשה בההערה הוא "היינו, עוה
 כו להמקדש מעט, ולא קדושת המקום.ק, הל"דהביהמ

הבתי "כל  "י"יקבעו בא"כ למה כש"ז מוסבר ג"ל יש להוסיף שעפ"פ כהנ"וע
ויחזור גילוי השכינה לירושלים )כולל חזרת בית  "כנסיות ובתי מדרשות שבבבל

(, אז לא יהי' השראת השכינה בהמקום בחוץ לארץ 4רבינו ליקבע בירושלים
. כמובא שקונטרס )אות ג(, כיון שהקדושה היא "מקדש מעט"שעליו עמד ה

 דוקא, ולא בהמקום.בהבנין 

כל הבתי , דאז יקבעו 5"מגלות אדום"ל שזהו דוקא לאחרי כשיחזרו "ולכן י
נשארה גילוי שכינה שם, "י, ולא הי' כן כשחזרו מגלות בבל, שאז "כנסיות בא

דהא בזמן אביי שהי' כמה מאות שנים אחר שנגאלו מבבל, עדיין נשארה גילוי 
ק והי' שם הקדושה בהמקום, "כיון שאף שחזרו לבהמ "נ"השכינה בבהכ

 ל."הקדושה בהבנין נשארה בחו

 

                                                           
 ( לאחר שיתגלה בו ביהמ"ק.4

 בקונטרס. 23( כמובא בהע' 5
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 שליח או משלח –משה רבינו 

 הת' מנחם מענדל שי' דייטש
 תלמיד בישיבה

ר נשיא דורנו זה שהקב"ה "ק אדמו"ואילך( מבאר כ 72בלקו"ש חט"ז )ע' 
שלח מרע"ה ואהרן לפרעה, ולא שלח רק אהרן. ובפרט שמש"ר הי' ערל 

לכאו' שפתיים, והי' קשה לו לדבר )וא"כ לא רק שלא מהני להשליחות לפרעה, 
 אדרבה, ה"ה מפריע בזה שהוא שותק וכו'(.

בנוגע לזה שאהרן הלך עם משה מביא רש"י ב' טעמים: א( משום שפרעה 
לא ידע לשון הקודש, ומרע"ה מפני היותו שליח של הקב"ה, הי' צריך לדבר רק 
כמו ששמע מהקב"ה, שהוא בלה"ק. ב( משה רבינו ופרעה היו בשתי מדריגות 

ניות(, ולכן הי' צריך אהרן לבא לפרעה כדי להסביר לו דברי שונים לגמרי )ברוח
 משה.

 אבל עדיין צ"ל למה בא משה לפרעה, ולמה לא הלך אהרן לבד.

ומבאר שזה שמשה רבינו הי' צריך לילך לפרעה, הוא לא כדי לשכנע את 
פרעה לשלח בנ"י )שהרי זה הי' תפקידו של אהרן(, אלא בכדי "צו איבערגעבן 

ן אויבערשטן", ולכן הי' צריך משה עצמו לילך לפרעה, שהי' צריך די שליחות פו
הכוחות של הקב"ה כדי לשבור את קליפת פרעה, ועי"ז שראה פרעה את מש"ר, 
ושמע דיבוריו שאמר בשליחותו של הקב"ה, זה פעל עליו שבירה, ועי"ז הי' 

 ו(.יכול לשכנע אותו לצאת את בנ"י ממצרים )ע"כ תוכן השיחה הנוגע לענינינ

והנה עפ"ז צ"ב. שהרי מזה משמע שמשה רבינו הוא שלוחו של הקב"ה, 
ר נשיא דורנו "ק אדמו"והקב"ה הוא המשלח. אבל בכמה מקומות מדגיש כ

, וכמו בהתוועדות ש"פ חיי שרה תשנ"ב המשלחשמשה רבינו שבדור הוא 
אות י"ב( "אין דעם אלעם קומט מען צו נאכמער  109)סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 

וש אין דעם ענין אין וועלכען ס'איז צוגעקומען א חיד -נו זו במיוחד בדור
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו האט ממנה געווען יעדער אידן פון  השליחות, אז כ"ק

דעם דור צו זיין זיינער השליח אין הפצת התורה והיהדות וכו'". שמזה משמע 
י' מש"ר שליח שמשה רבינו שבדור הוא המשלח ואנו שלוחיו, ואיך שייך שיה

? )ובפרט שידוע ששלוחו של אדם כמותו, והפעולות של השליח 1וגם משלח

                                                           
מש"ר בכל דור  –( ואין לומר שמשה רבינו עצמו הי' בגדר שליח, ואתפשטותא דמשה 1

הוה משלח. שהרי בנוגע למש"ר שבדור מבואר ג"כ )בשיחה זו בתשנ"ב עצמו( שהוא שליח, 
 דור ודור.וא"כ הקושיא הוא גם על אתפשטותא דמשה שבכל 
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מתייחסים אל המשלח. וא"כ אין שייך לומר על שליח שהוא משלח ג"כ, שהרי 
 פעולותיו כמשלח מתייחסים אל משלחו(.

והנה לכאו' אפשר לתרץ שתלוי לגבי מי מדובר. לגבי שלוחיו של מש"ר 
אומרים שמשה רבינו הוא המשלח ואנו שלוחיו, אבל לגבי הקב"ה הוא המשלח 

 –ומשה רבינו הוא שליח. וכמו שמשמע ממש"כ בסוף שיחה זו "ועוד ועיקר 
 קומט צוגייען -וויבאלד אז מ'האט שוין פארענדיקט די עבודת השליחות 

יעדער שליח צום משלח האמיתי, דעם אויבערשטן וכו'". דהיינו שאה"נ 
הוא הקב"ה )ועפ"ז יומתק גם  האמיתישמש"ר הוא המשלח, אבל המשלח 

, שמשמעו הוא שלפי אמיתית הענינים הקב"ה הוא האמיתיהלשון המשלח 
המשלח ולא הנשיא הדור. וע"פ הנ"ל יובן, שהרי ע"פ אמיתית הענינים 

המשלח והנשיא הוא שלוחו, נמצא, שהנשיא אינו משלח  שהקב"ה הוא
 המשלח האמיתי(. –כמציאות לעצמו, אלא מעשיו מתייחסים אל הקב"ה 

ואילך( שהתואר שליח  105אבל עדיין צ"ב. שהרי ע"ש בהמשך השיחה )ע' 
הוא על אדם שהוא נפרד מן המשלח, וכמ"ש שם "א שליח באשטייט פון צוויי 

ער דארף זיין א באזונדער מציאות פון דעם משלח, א  פארקערטע ענינים: א(
בר דעת בפני עצמו. ב( ער דארף זיין בטל צום משלח, מכיר זיין אז ער איז 
זיינער א שליח, און ניט משנה זיין פון רצון ודעת המשלח. אויב ער איז משנה 
פון דעת המשלח ווערט ער אויס שליח". רואים מזה שהתואר שליח חל רק על 

 הו שהוא מציאות נפרדת מהמשלח.מיש

ר נשיא דורנו בהתוועדות יב תמוז תשי"א )שיחו"ק "ק אדמו"ועיין מש"א כ
ואילך(, שמבאר ענינו של  323ברוקלין, תש"ס( ע'  –תשי"א )מהדורה חדשה 

נשיא הדור, שהוא בטל בתכלית להקב"ה עד כדי כך שכל מציאותו הוא 
ך בעת יחידות שכל ג' המפתחות מציאותו של הקב"ה. ועפ"ז מבאר זה ששיי

מסורים להרבי, אע"פ שמבואר )לגבי אליהו הנביא( שאינו כבודו של הקב"ה 
שב' מפתחות נמצאים אצל התלמיד ורק א' אצל הרב. מפני שכאן )בנוגע לנשיא 

 הדור( שכשהמפתח הוא ביד התלמיד נמצא הוא ביד הרב.

אינו מציאות נפרדת  עפ"ז איך שייך תואר של שליח על הנשיא הדור, והלא
 מהקב"ה?

 –ואוי"ל ע"פ המבואר בחסידות שזה שהעולם נראה כיש ומציאות בפ"ע 
נפרדת מאלקות, הוא רק כמו שנראה לגבינו, אבל באמת העולם הוא חד עם 
אלקות ואינו מציאות בפ"ע כלל, שהרי כל מציאותו הוא הדבר ה' שמחי' ומהוה 

 את העולם.

יא הדור. שזה שהוא נקרא שליח, היינו שאינו ועפ"ז אוי"ל שכ"ה לגבי הנש
אלא שהוא מציאות לעצמו והוי רק "כמותו" של הקב"ה,  –חד ממש אם הקב"ה 
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זהו רק לפי ראות עינינו, שהרי לפי ראות עינינו הוא בו"ד, ואינו שייך לבו"ד 
במצב רגיל להתבטל לאלקות עד כ"כ שמציאותו הוא מציאותו של הקב"ה. אבל 

כמו שהוא לגבי  –יאות לפי אמיתית הענינים. והמציאות האמיתית זה אינו המצ
 הוא שנשיא הדור הוא חד ממש אם הקב"ה. –הקב"ה 

 בענין הנהגת עם ישראל למעלה מהטבע

 הת' מנחם מענדל שי' וואגעל
 שליח בישיבה

של המגילה ואילך( מבאר הרבי איך שרואים מהסיפור  213בלקו"ש )ח"א ע' 
זה שהנהגת עם ישראל הוא למעלה מן הטבע, וענין זה רואים הן מהגזירה של 
המן, והן מהישועה וההצלה. מהגזירה רואים שהגם שעם ישראל היו בזמן ההיא 
במצב הכי נעלה ובטוח בגשמיות, שהרי אסתר היתה המלכה ומרדכי ישב בשער 

כלל ישראל. ואיך באו לידי המלך, ואעפ"כ היתה גזירה איומה של כליה ר"ל על 
גזירה איומה כזו? הגמרא )מגילה יב, א( מסביר שהסיבה לזה הוא כי "נהנו 
מסעודתו של אותו רשע", דהיינו שרק בגלל שהיה חסר בקיום התומ"צ היה 

 שייך גזירה כזו, למרות שהיו במצב הכי בטוח ע"פ טבע כנ"ל.

יטול הגזירה לא היתה וכן רואים ענין זה מהישועה וההצלה של ישראל, שב
ע"י הנהגת הטבע, אלא ע"י תשובה והתקשרות להקב"ה, כפי שממשיך 
בהשיחה שבשעה ששמעו מרדכי ואסתר על דבר הגזירה לא ניסו להשתדל 
באופן דיפלמטי, אלא קודם כל אמרה אסתר למרדכי "לך כנוס את כל 

ם זה מהמשך היהודים", דהיינו לחזק קיום תומ"צ ע"י תשובה ותענית. וכן רואי
הפסוק שאמרה אסתר "גם אני ונערותי אצום כן" שלמרות שאסתר היתה 
חשובה בעיני המלך עד כדי כך ש"ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות", וע"י 
תענית ודאי תתמעט חינה בעיני המלך, מ"מ העיקר הוא החיזוק בעניני תומ"צ, 

 ואז גם לבוש חלש בטבע יספיק. ע"כ תוכן השיחה.

ענין זה צ"ב, שהרי בסדר הדברים של הסיפור רואים שתחילה והנה 
כשראתה אסתר איך שמרדכי לבוש בגדי תענית שלחה את התך "לדעת מה זה 
ועל מה זה", וכשחזר התך "ויגד לאסתר את דברי מרדכי", השיבה אסתר ואמרה 
"כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל 

פנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את החצר ה
שרביט הזהב ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום", דהיינו שדבר 
הראשון שאמרה אסתר הי' בנוגע עניני הטבע, וכן מרדכי תחילה דיבר בעניני 
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ורק הטבע "לצוות עלי' לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו אל עמו", 
אחר שאמר מרדכי אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך מכל היהודים כי אם 
החרש . . רוח והצלה יעמוד ליהודים וכו'", רק אז השיבה אסתר באופן שלמעלה 

 מהטבע ואמרה "לך כנוס וכו' וגם אני ונערותי אצום כן".

וא"כ צ"ב איך מוכיח הרבי בהשיחה דהנגת עם ישראל היא למעלה מהטבע 
 בר ראשונה שאמרה אסתר למרדכי הי' בענין תענית ותשובה?מזה שד

ואולי י"ל ע"פ מ"ש לפני"ז "ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר" )ועיין 
 פירוש המלבי"ם שמפרש בארוכה שזה היתה לתשובה ותפילה(.

שעשה מרדכי היה חיזוק ההתקשרות לקב"ה  הראשוןדהיינו דבאמת דבר 
ח"כ עשה לבוש בדרך הטבע. וכן הוא בנוגע לכל ע"י תשובה ותפילה, ורק א

היהודים, שמיד בראשונה עשו תשובה כמ''ש בפסוק ג' "וכל מדינה ומדינה 
מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר 
יצע לרבים, וע"ז פי' הגר"א "צום ובכי הם החמישה דרכי תשובה המפורשים 

 במסכת תענית".

וא"כ בענין עשיית לבוש בהנהגת הטבע, בודאי ידע מרדכי שאין זה העיקר, 
אלא העיקר הוא הביטחון בה', וכפירוש המלבי"ם בפסוק ד' שכשבאו נערות 
אסתר ויגידו לה איך שמרדכי לבוש שק אז שלחה אסתר בגדים להלביש את 

ק רגע מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל, ומפרש המלבי"ם "ולא קיבל להפסי
 מתחנונים, שזה במצב בטחונו מה' וסומך על עזרת בשר".

א"כ יוצא מזה דכל מה שפעלו מרדכי ואסתר אחרי כן בהשתדלות לבושי 
הטבע הוא רק אחרי זה שעשו עם ישראל תשובה ותענית לחזק התקשרותם 
להקב"ה, שאחרי כן עסקו באמצעות הטבע ודיברו ביניהם בפרטיות איך 

הדיבור בין מרדכי ואסתר לבוא על המלך להתחנן, לא שהי' לעשותו, וע"ז הי' 
בטוח בדרכי הטבע ח"ו, אלא בתור לבוש בדרכי הטבע שבא אחרי תשובה 
שלהם. וע"ז השיבה אסתר "ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום", 
ומפרש המלבי"ם שטענתה היתה "כי להציל לקוחים למות צריך לנסות כל 

רחוקים אולי ישלח הוי' ע"י עזרו מקודש, אבל כ"ז אין דרך האמצעים היותר 
יותר קרוב להצלה, אבל כשיש דרך היותר בטוח הלא צריך לתפוס הדרך היותר 
נכון, וע"ז אומר אחר שאני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום הלא 
בימים אחדים קרא אותי ואז יהי' יותר בקל לבקש בעד העם וטוב יותר להתחנן 
עד שאקרא". וע"ז השיב לה מרדכי "אל תדמי בנפשיך" ומפרש המלבי"ם ד"כל 
שאנו רואים דבר היוצא מן הרגילות הטבע צריכים אנו לשית על הלב לה' עושהו 
להיות זה אמצעי אצלו לאיזה תכלית השגחה וסיבה לאיזה מסובב עפ"ז אחר 

הרגיל שהצלחת אסתר משופל מצבה אל בית המלכות הוא רחוק מן הענין 
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בהכרח הי' דבר הוי' לאיזה תכלית ואחר שראינו שאז קרא אותם לישראל הצרה 
הכוללת, מבואר כי הזמינה ה' לרפאות אל שבר עמו", כלומר שדוקא באופן זה 

 יהי' הלבוש.

.  . ומיד אחר זה אמרה אסתר "לך כנוס את כל היהודים בשושן וצומו עלי
שהדבר הראשונה שעשתה אסתר  ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת", דהיינו

הי' בענין תשובה ותענית, ורק אח"כ הלכה לעשות הלבוש בטבע לילך 
 לאחשוראש וא"כ שפיר יובן מ"ש רבינו שהעיקר והדבר הראשון הי' הרוחניות.

וכן תהי' לנו הישועה והצלה מגלות זה האחרון, מסמך גאולה לגאולה, תיכף 
 ומיד ממש.

 הערה במאמר ד"ה "הוי' לי בעוזרי" תשי"ז

 י' זלצמןהת' שמואל ש
 תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה "הוי' לי בעוזרי" תשי"ז )סה"מ מלוקט ח"ג ע' נו ואילך( מבאר 
עדות חוקים ומשפטים,  –ר נשיא דורנו שהג' חילוקים בהמצוות "ק אדמו"כ

כלליים במצוות, ובכל אינם רק ג' חילוקים נפרדים במצוות, אלא הם ג' ענינים 
מצוה יש ענינו של כל א' מהם, דהיינו שבכל מצוה יש ענין העדות, ענין החוקים, 
וענין המשפטים, ומבאר )בס"ה( ענינם הכללי של חוקים ומשפטים שיש בכל 
מצוה, "שגם המצוות דעדות ומשפטים שיש עליהם טעם צריך לקיים )בעיקר( 

לאידך, שגם בהמצוות דחוקים יש הטעם  מפני שהם רצון ה', כמו החוקים. וכן
 והכוונה פרטית שבהם וכו'".

והנה יש לדייק בב' ענינים אלו, שבנוגע לענין החוקים שבכל מצוה כותב 
)בעיקר( מפני שהם רצון ה'", אבל בנוגע לענין המשפטים שיש  צריך לקייםש"

תב בהמצוות דחוקים כותב רק ש"יש הטעם והכוונה פרטית שבהם", ואינו כו
מצד הטעם והכוונה פרטית )דהיינו שאינו ענין בקיום המצוה לקיימם שצריך 

 שיש לו כוונה(, וצ"ב מהו טעם החילוק. –של האדם, אלא בהמצוה עצמה 

בפשטות י"ל שכותב כן, מפני שהטעם שמקיימים מצוות הוא אכן מצד 
דו בחס –מצד הטעם שיש להם, ורק שבנוגע למשפטים גילה לנו ית'  ולאקב"ע 

הטעם, ונתן לנו אפשריות להבין )קצת( רצונו ית', והסיבה לזה הוא  –הגדול 
לא מפני שנקיים מצוות אלו מפני טעמם, אלא ליתן לנו חיות יותר )ע"י 
ההתבוננות בהטעם( בקיום מצוות אלו, וא"כ מובן שבמקום שלא גילה לנו ה' 

י"א ניסן תשע"ז 222



 

 

מקיימים המצוה.  את הטעם אין ענין כלל לחפש טעמים וכו', שהרי לא מפני זה
וענין המשפטים שבהם הוא רק הדעת שיש טעם למצוה זו למעלה )כמו שמבאר 

ר נשיא דורנו בארוכה במאמר זה(, וזה מוסיף חיות בקיום המצוה, ”ק אדמו”כ
 ולא שצריך להתבונן בהטעם.

אבל אין לומר כן, שהרי הרמב"ם כותב )בסוף ספר עבודה( "ראוי לאדם 
הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כוחו", דהיינו שצריכים  להתבונן במשפטי התורה

אפי' החוקים )אף שממשיך "ודבר שלא  –ות להשתדל להבין טעם כל המצו
.", דהיינו שלא יסמוך רק  . ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו

על הסיבה, אלא יבין שכל מה שמשיג בטעמי המצוות אינו אמיתית ותכלית 
מו שממשיך שם בארוכה(, אבל אעפ"כ צריך להתבונן בהטעם כפי ענינו )וכ

כוחו(. וי"ל ההסברה לזה )ע"פ פנימיות הענינים(, שענינם של מצוות הם לצרף 
של האדם,  –שכל ומדות  –בהם את הבריות, דהיינו שהמצוה יחדור בהפנימיות 

 וזה אינו שייך ע"י קבלת עול בלבד, אלא צריך להחדיר בהשכל של האדם,
 .1דהיינו שיבין הטעם להמצוה

ואילך( )לבאר  17ר נשיא דורנו בלקו"ש ח"ז )ע' וי"ל ע"פ מש"כ כ"ק אדמו"
זה שצריך לרצות את חבירו בלב שלם, אף שהסיבה להמשפטים אינו מצד מדות 
טובות ואנושיות, אלא שכן הוא רצון הבורא, וא"כ כשעושה עוולה לחבירו הוא 

ות חבירו )ואפי' אם מרצה את חבירו אינו בלב ענין בינו למקום, ואי"צ לרצ
שלם, אלא מפני שכ"כ בשו"ע(( ומבאר שם שע"פ תורה צ"ל לאדם מדות 

                                                           
אז הרי הוא מקיים המצוה , שהרי כשמבין טעם המצוה בשכלו, ע"בזה גופא צ' ולכאו( 1

והלא אינו מקיים , ה"ז שנעשה מצורף להקב"ואיך פועל עי, פ שכלו"מפני שהוא מבין ע
שהטעם רוחני מתלבש  ז"עי – י נעשה מצורף להאור האלקי"המצוה מפני איזה טעם רוחני שע

 .מצד הנחת העולם, אלא מקיים המצוה מפני שכך מונח אצלו בשכלו הגשמי. בפנימיות שכלו

שהטעם להמצוה כמו שהוא למטה בגליא דתורה ( ד"ס)פ מה שמבאר בהמאמר "ע, ל"וי
ל שבזה בא "וי', מהטעם מצד חכמת התורה כמו שהיא למע( י ריבוי השתלשלות"ע)נמשך 

אלא שהטעם כמו , להמצוה עצמולבאר שהטעם למטה אינו רק שכל אנושי שאין לו קשר 
והוא הטעם כמו שהוא למעלה אלא שנשתלשל ונעשה , שהוא למטה הוא ענין אמיתי

וזה גופא שיש הנחה זו בעולם שענין זה אינו ממידת האנושיות ואסור לעשותו , בהגשמה יותר
שהרי כל דבר בעולם נמשך מהתורה ', הוא מפני שכן הוא למע(, ב"ולדוגמא רציחה וכיוצ)
 (.וכידוע שהתורה הוא הפנקסאות והדיפתראות של העולם)

ולכן , כ מצד הרגשת האדם אינו בא הטעם מצד ענין אלקי אלא הוא מצד שכלו"אעפ)ו
כ כ"ק אדמו"ר נשיא "פ מש"ע, א"ל באו"י( ולכן, ז נמצא שפועל עליו באופן מקיף יותר"עפ

ל לאדם מדות טובות "שצ(, הבפנים ההער)המובא לקמן ( ואילך 17' ע)ז "ש ח"דורנו בלקו
שזה גופא שעושה המצוה , ל שכן הוא בענינינו"וי. ע"ל מצד קב"אלא שזה גופא צ, טבעיים

ולא רק מפני , קבע בו טעם ה"שהקבדהיינו שהוא מצד זה , ע"מצד הטעם הוא חלק מהקב
 ".לצרף בהם הבריות"כ מובן איך טעם המצוה פועל "וא. שכך מונח בשכלו
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טובות, ולא מדות רעות, אלא שזה גופא צ"ל מצד קב"ע, ולא רק מפני שכן הוא 
טבעו וכו' )עיי"ש הביאור באריכות(. וי"ל שכן הוא בענינינו, שזה גופא 

שהמצוות יתלבשו  –של המצוה הוא שכן ציוה ה' שמתבונן בהטעם פרטי 
 שעושה המצוה הוא מפני שהוא רצון ה'. בפועלבטעם, ולכן נמצא שהסיבה 

וא"כ יובן, שבנוגע למשפטים כותב ש"צריך לקיים )בעיקר( מפני שהם רצון 
ה'", שהרי זהו סיבת קיומו, משא"כ בנוגע לחוקים אינו כותב שצריך לקיימם 

יש הטעם והכוונה פרטית שבהם", דהיינו שיש לו טעם מצד הטעם, אלא ש"
אבל אינו מקיים המצוה מצד הטעם, אלא מפני שהקב"ה קבע שיהי' טעם 

 להמצוה.

אבל עדיין אינו מוסבר כל צרכו, שהרי עפ"ז נמצא שבפועל באת קיום 
המצוה מכוון בהטעם, אלא שאינו מקיים המצוה רק מצד הטעם אלא מפני 

. וא"כ הול"ל בהמאמר שיכוון הכוונה הפרטית וכיוצ"ב, שהקב"ה קבע בו טעם
אף שאין זה סיבת קיומו. אבל בפועל אינו כותב כן, ורק כותב שהמצוה עצמה 

 יש בו טעם וכוונה פרטית.

, שזה 27ר נשיא דורנו בהמאמר בהערה "ק אדמו"וי"ל הביאור ע"פ מש"כ כ
וא"כ ה"ה כמו  שחוקים נקראים חוקים )אע"פ שבפועל יש להם טעם למעלה,

דתורה". ובזה מחדש הרבי  בנגלהמשפטים(, הוא מפני ש"לא נתפרש טעמם 
שאע"פ שאדם יכול לכוון כוונה ע"פ פנימיות התורה למצוה מסוים, אעפ"כ 
אינו נקרא משפטים, שהרי הטעמים ע"פ חסידות הם הטעמים כמו שהם 
ברוחניות )ולמשל במצות תפילין, שהטעם ע"פ חסידות הוא להמשיך המוחין 

אור בזה( שהוא טעם רוחני(, בהמדות )עיין בדרמ"צ מצות תפילין לאריכות הבי
וענינו של משפטים הוא שיש להמצוה טעם בגשמיות, כדי שיבין המצוה בשכלו 

 הגשמי.

ועפ"ז יובן, שזה שיש חיוב להתבונן בטעמי המצוות הוא דוקא בהטעמים 
הגלויים ולא בהטעמים ע"פ פנימיות הענינים, שבהם אין חיוב להתבונן בעת 

הטעם  ישובר בהטעם הפנימי( כותב רק ש"קיום המצוה, ולכן )מפני שמד
 כוונה זו. לכווןוהכוונה פרטית", ולא שצריך 
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 "הוא בעצמו יוצא עתה ממצרים"

 הת' מ"מ שי' חייקין
 תלמיד בישיבה

ואילך( מסביר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו חידושו של  39בלקו"ש חי"ב )ע' 
ל הסדר, שכותבים )בשינוי הלשון מהמשנה( הרמב"ם ואדה"ז בהחיובים דלי

ממצרים". ומבאר  עתהיוצא  בעצמואת עצמו כאילו הוא  להראות"חייב אדם 
, והוא שהגאולה דיצי"מ הוא פעולה המציאותשהחידוש הוא בכמה ענינים, "א( 

נמשכת בכל דור ודור, כי "אילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו, הרי אנו ובנינו 
במצב  עתהנמצאים  שאנובעדים היינו לפרעה במצרים": זה מה ובני בנינו משו

 הוא מפני שהגאולה דיצי"מ נמשכת גם עכשיו. –דחירות 

. יש חיוב על האדם לראות )להרגיש( "כאילו הוא  . . והוא, אשרהחיובב( 
 משעבוד מצרים", )ע"כ תוכדה"ק(. עתהיצא  בעצמו

והנה משמע מהשיחה שלפי הרמב"ם ואדה"ז יש ב' ענינים ביצי"מ. ענין הא' 
הוא לכו"ע. שאם לא הוציאנו הקב"ה ממצרים הרי אנו ובנינו וכו'. ואז יש ענין 
הב' שענין החירות נעשה עכשיו, א"כ זה שצריכים להתנהג באופן דחירות הוא 

 יוצאים ממצרים. אנו שעכשיוכיון 

הב' שיש ביצי"מ, לכאו' שייך "פעולה נמשכת" דווקא  ולכאו' צ"ב מהו ענין
כשע"פ טבע גם עכשיו צריכים להיות במצרים. אבל כיון שכבר יצאנו ממצרים 

שנעשה בכל רגע  –איזה שליטה יש למצרים על בנ"י, שאומרים שיש חידוש 
 שיוצאים ממצרים עכשיו? –

הצורך )ואיך ובמילים אחרים: לאחר שיש את הענין הראשון של יצי"מ, מה 
 שייך להיות( ענין הב'?

( מסביר רבינו )בתוך אריכות הביאור אודות כללות 86הנה בלקו"ש חי"ז )ע' 
ענין הסדר( איך אומרים "הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים", 

שיצאו ממצרים, א"כ איך אומרים  לאחרדלכאו' אכילת המצה דאבותינו היתה 
"בארעא דמצרים"? ומתרץ שהסיבה שאומרים כן, הוא כדי "להדגיש, אז דער 

היציאה ממצרים איז ניט געווען בשלימות און אז די אידן מצ"ע זיינען אופן 
 כאילו ווי "פארבליבן" אין מצרים".

אן דער ואח"כ ממשיך "ווערט דאך די שאלה: אויב אזוי, וואס האט אויפגעט
 –ענין פון יצי"מ, וואס דערפאר דארף מען פראווען דעם סדר "דרך חירות" 

. "השתא עבדין )אבער( לשנה הבאה בני  . דערויף איז מען ממשיך און מ'זאגט
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חורין": גאולת מצרים האט געעפנט דער דרך און צינור פון גאולה וואס פירט 
 . בני חורין". . "לשנה הבאה בארעא דישראל -צו די גאולה שלימה 

. "חייב אדם להראות את עצמו  . און דעריבער קען מען איצט מקיים זיין די
. וכידוע, אז דעם גאנצן זמן פון זינט  . כאילו הוא עתה יוצא משבעוד ממצרים"

 יצי"מ ביז צו דער גאולה העתידה, האלט מען אין איין ארויסגיין פון מצרים".

' ענינים ביצי"מ לפי הרמב"ם. שאכן אז והנה י"ל שב' ענינים אלו הם הב
היציאה היתה שכאילו נשארו במצרים.  אופן)בשעת יצי"מ( יצאו ממצרים, אבל 

דהיינו שלא היתה היציאה ממצרים מצד "טבעם דבנ"י", אלא ענין שבא 
מלמעלה למטה. ואח"כ צריכים לצאת מהמיצרים וגבולים מצד הגדר של 

לגבי גדרו של  –פעם שיוצא מהגבלותיו המטה, שהוא ענין הב' הנ"ל, שבכל 
. ועפ"ז יובן גדרוהתחתון הרי זה חידוש, כיון שלעולם לא היתה הגאולה מצד 

", כיון שאם יש הענין שמרגישים להראותלמה הביא רבינו )בחי"ז( הלשון "
אזי שייך לחגוג  –שזהו חידוש של הרמב"ם ואדה"ז  – שעכשיו יוצאים ממצרים

 מבואר בארוכה בהשיחה בחי"ב(." )כלהראותבאופן ד"

וענין זה מבואר גם במאמר ד"ה "כימי צאתך מארמ"צ וגו'" תשל"ט )סה"מ 
צאתך מארמ"צ"  יוםמלוקט ח"ג ע' קכ(, ששם מבאר רבינו שיש ב' ענינים, א( "

"ימי" לשון רבים. ומבאר בזה,  –צאתך מארמ"צ"  ימי"יום" בלשון יחיד. ב( " –
. )יום לש'  . למען תזכור את יום צאתך מארמ"צוז"ל, "ונמצא דזה שבפסוק 

. ניתן הכח לכאו"א  . . דביצי"מ ע"י שישראל נעשו עבדי ה' . יחיד( הוא
מישראל שבנוגע לתו"מ יהי' משוחרר מכל עניני העולם, כולל גם עניני 

. צריכה להיות גם  . . כתיב כימי לשון רבים, כי . . ובפסוק כימי צאתך . הגלות
 ם והגלות דקדושה וכו'".מהמיצריהיציאה 

 –וי"ל שההסברה בזה הוא כנ"ל. שיש ב' ענינים, זה שבפו"מ יצאו ממצרים 
יום  –ולכן נעשו משוחררים מלעו"ז ויכולים לעשות תומ"צ, וזה נעשה ביום א' 

לשון יחיד. ]וכמש"כ בתניא פמ"ז, "והנה בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם 
א עצמו יצא היום ממצרים, והיא יציאת נפה"א ממאסר לראות א"ע כאילו הו

הגוף משכא דחויא ליכלל ביחוד אוא"ס ב"ה ע"י עסק התורה והמצוות"[. וענין 
כיון שגאולה זה לא היתה מצד הטבע דבנ"י עצמם רק מלמעלה, א"כ זה  –ב' 

ימי  –שיכולים לצאת מההגבלות דקדושה הוא ענין תמידי שנעשה בכל יום 
 )והוא ענין הנצרך כדי שהיציאה מההגבלות יהי' מצד גדרי התחתון(.לשון רבים 

ורואים זה גם בתניא )פל"א( שמבאר החילוק בין יצי"מ, ויציאת בנ"י מגלות 
זה האחרון בגאולה האמיתית והשלימה. שביצי"מ לא היתה היציאה מצד 

ממצרים )שהרי לטבעם היתה עדיין שייכות  לברוחטבעם, ולכן היו צריכים 
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 טבעםקליפות(. משא"כ בגאולה העתידה לא יהי' ענין הרע כלל, ולכן גם מצד ל
 יהיו מבוררים, ולכן כתיב "ובמנוסה לא תלכו".

( דברי המהר"ל 15אך עדיין צריך בירור, שבהמאמר מביא רבינו )בהערה 
. "  . דבני חורין עצמית)בספר גבורות ה' פס"א( ש"ביצי"מ קבלו בנ"י מעלה 

יום לשון יחיד. ובהשיחה בחי"ז מביא רבינו המהר"ל )בהערה  –על ענין הא' 
שמביא להגאולה  –( על זה שנפתח הצינור של הגאולה להיות מצד בנ"י 62

 שלימה, שהוא לכאו' ענין הב' של גאולת מצרים?

וי"ל בפשטות שהמהר"ל מדבר אודות ענין הא' )"יום" לשון יחיד(, וזה היתה 
גם להענין הב', שענינו שיוצא  –ה בכלל פתיחת הצינור על ענין הגאול

מההגבלות לפי"ע התחתון שהשלימות של זה יהי' דוקא ע"י הגאולה העתידה. 
ועפ"ז יובן לשון המהר"ל, שבנ"י "קבלו" מעלה עצמית דבנ"ח, דהיינו שבא 

 ייך להיות ענין הב' הנ"ל. ופשוט.מלמעלה, ועי"ז ש

ימי גאולה, ובפרט  –הפסח ויה"ר שבימים אלו הסמוכים לי"א ניסן ולחג 
ע"י העסק בתורתו של משיח, נזכה להגאולה האמיתית והשלימה תומ"י 

 ממ"ש.

 אחשורוש אנןאכתי עבדי 

 י' חייקיןהת' מ"מ ש
 י' פינסאןהת' ישראל שו

 תלמידים בישיבה

)מגילה ר נשיא דורנו הגמ' "ק אדמו"ואילך( מביא כ 167בלקו"ש חל"ו )ע' 
יד, א( שמבאר שאין אומרים הלל בפורים מפני שהוא נס שנעשית בחו"ל. 
ומקשה הגמ' הרי יצי"מ נס שנעשית בחו"ל הוה ומ"מ אומרים הלל. ומתרץ ג' 
תירוצים, א( כיון שנכנסו לארץ אז רק א"י מוכשר לומר בו הלל, משא"כ ניסים 

המגילה הוא הלל של  שבחו"ל. ב( רבי נחמן אמר קרייתא זוהי הלילא, שקריאת
 פורים. ג( רבא אמר כיון שניצלו רק ממות לחיים ו"אכתי עבדי דאחשורוש אנן".

ואז מקשה הגמ', שיוצא מזה שלרבא ולר"נ יש ה"ת שאומרים הלל על נס 
שנעשית בחו"ל )רק שבפורים א"א, כי לפי רבא אכתי עבדי אחשורוש אנן. ולפי 

והא תני לעיל שמשנכנסו לארץ לא ר"נ קריאת המגילה הוא ההלל דפורים(, 
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הוכשרו הארצות לומר שירה? ומתרץ הגמ' שמשגלו חזרו שאר הארצות 
 להכשירן הראשון.

ס ב'( דלכאורה לפי רבא אין שום ”ר נשיא דורנו )בסו"ק אדמו"ומקשה כ
 –עד שיבוא משיח  –ה"ת שיאמרו הלל על נס שנעשית בחו"ל. כיון שלעולם 

וא"כ מאי מקשה הגמ' לרבא? )עי"ש בהמשך  אכתי עבדי דאחשורוש אנן,
 השיחה לאריכות הביאור(. 

ולכאורה צ"ב שהרי לפי רבא שייך להיות ב' ה"ת שגם בחו"ל יהי' נס שעליו 
יאמרו הלל כיון שעל ידם יצאו ישראל מעבדות לחרות )כמו יצי"מ(: א( אם הי' 

שראל לבנ"י מקום בחו"ל ששם הם תחת שליטת ישראל, ולשם יכולים כל י
לילך לינצל מכל השעבודים דגלות, וזה הוה נס שהוא בחו"ל ועכשיו אינם 
"אכתי עבדי", ב( ביאת משיח צדקינו והנסים שיהיו אז לפני עלייתם לא"י, כמו 
"ארו עם ענני שמיא" שיהי' בחו"ל, ולכאורה גם כאן אין אנו "אכתי עבדי 

שכיון שע"י נס זו  דאחשורוש" ואעפ"כ ה"ה נסים שנעשו בחו"ל? )ואין לומר
עולים לא"י א"כ אין זה נס הנעשית בחו"ל אלא בא"י, שהרי הגמ' מחשיב יצי"מ 

 הגם שכל ענינים ותכליתם היתה לעלות לא"י(. –וקי"ס נסים שנעשו בחו"ל 

וי"ל בפשטות שבמקרה הא' אינו באמת נס שמוציא את בנ"י מתחת עבדות 
ם בעצם תחת שיעבוד והשפעת דאומות העולם, כיון שכל זמן שבנ"י בגלות ה

או"ה בגשמיות וברוחניות. וכמו שרואים מהרמב"ם )הלכות תשובה פ"ט ה"ב( 
. ימות המה"מ כדי שינוחו  . שכתוב אודות ימוה"מ "ומפני זה נתאוו כל ישראל

ממלכיות שאינן מניחות להן לעסוק בתומ"צ כהוגן, וימצאו להם מרגוע וירבו 
תרבה הדעה והחכמה והאמת שנאמר "כי מלאה בחכמה . . לפי שבאותן הימים 

. ונאמר "והסירותי את לב האבן מבשרכם". מפני שאותו  . הארץ דעה את ה'"
המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר משלמה. ונביא גדול הוא קרוב 

. ימות המשיח הוא  . 'למשה רבינו. ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה
.", רואים  . מנהגו הולך אלא שהמלכות תחזור לישראלהעולם הזה ועולם כ

 מכל הנ"ל שדוקא בביאת המשיח יהי' לישראל חירות אמיתית משעבוד או"ה.

ועפ"ז מתורץ גם שאלה הב' הנ"ל, כיון שביאת משיח הוא גאולה גם לבנ"י 
הוא דוקא  –גם בא"י  –שבא"י, שהרי חירות אמיתית משעבוד מהשפעת או"ה 

צדקינו, וגם שבפשטות כל הניסים שיהיו בביאת משיח יהיו  ע"י ביאת משיח
גם בא"י, א"כ נמצא שאומרים הלל על ניסים של א"י )לא על ניסים שהם רק 

 בחו"ל(.

 .וכ"ז ברור, ולא באתי אלא להאיר קצת להמעיינים בהשיחה
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 "לימות הקיום בתו"מ ע"י "ענין המלכיםש

 מענדל שי' קמינקרהת' מנחם 
 שליח בישיבה

 ענינו של מלך

( מבאר רבינו גדרו וענינו של המלך, שהוא למשול 276בלקו"ש חי"ח )ע' א. 
על ישראל באופן המביאם לשלימות הקיום דתו"מ, וזלה"ק "וי"ל, מיט דעם 

 –דער ספר פון "הלכות"  –וואס דער רמב"ם שטעלט דאס אין סיום ספרו היד 
ווערט בשעת  וההלכהפון )קיום ה(תורה  שלימותדגיש אז די איז ער דערמיט מ

עס איז דא )דער ענין ה(מלכים. און ווי איז אויך פארשטאנדיק בפשטות, אז די 
מצות והלכות התורה איז בשעת ס'איז דא א מלך על  אלעשלימות הקיום פון 

כל ישראל, וואס על ידו ווערט דורכגעפירט די מצוה פון מלחמות השם 
רית זרעו של עמלק( און די מצוה "לבנות בית הבחירה", וואס נאר )להכ

 דעמאלט איז שייך דער קיום פון אלע הלכות ומצות התורה".

מעיר: "להעיר מסהמ"צ להרמב"ם מ"ע קע"ג )בתרגום ר' שלמה  40ובהערה 
אבן איוב )הובא בהוצאת הר"ח העליר((: שצונו למנות עלינו מלך מישראל 

)אבל ראה תרגומו )העליר( ובסהמ"צ לפנינו והוצאת הר"י . אמונתנושיעמיד 
 קאפח(. ובהל' מלכים ספ"ד "ותהי' מגמתו ומחשבתולהרים דת האמת כו'".

( ששם מבאר רבינו יותר ענין 195וליתר ביאור יש להביא מלקו"ש חכ"ג )ע' 
זה, וזלה"ק, "בנוגע דעם תפקיד פון א מלך זאגט דער רמב"ם: "ותהי מגמתו 

להרים דת האמת ולמלאות העולם צדק ולשבור זרוע הרשעים  ומחשבתו
ולהלחם מלחמות ה' שאין ממליכין מלך תחלה אלא לעשות משפט ומלחמות". 
ד. ה. אז מלכות )ביי אידן( איז ענינה ניט סתם צו באזארגן דעם עם מיט צרכים 
 גשמיים כו', נאר דאס אלץ הייבט זיך אן און איז פארבונדן מיט קיום והרמת

"להרים דת האמת", דורכצופירן די משפטי התורה, ביז אז אויך די  –התורה 
 '.המלחמות וואס ער דארף פירן, זיינען זיי "מלחמות 

קומט אויס, אז דער ענין המלכות איז א המשך פון דעם תפקיד של בית דין 
הגדול: דער ב"ד הגדול זיינען די "עמודי ההוראה ומהם חק ומשפט יוצא לכל 

", און דער תפקיד פון מלך איז, אז דער משפט התורה וואס דער ב"ד ישראל
 הגדול גיט ארויס דארף ער דורכפירן ביי עם ישראל".

 שלימות הקיום דתו"מ

ויש להוסיף בזה שהמלך מביא לשלימות הקיום התו"מ ע"י מצוות ב. 
מלחמת ה', ובנין ביהמ"ק, שדוקא מצוות אלו משלימים קיום התו"מ. 
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וקא ע"י מצוות אלו משלימים הקשר בין ישראל להקב"ה שנעשה שבפשטות ד
ע"י קיום המצוות. שהרי דוקא ע"י מחיית זרעו של עמלק נעשה "השם שלם 

 בשלימות. –, וע"י בית המקדש, שענינו הוא "ושכנתי בתוכם" 1והכסא שלם"

"מצוה מלשון  –שהרי ענינו של מצוה היא התחברות בין ישראל עם הקב"ה 
, וענינו של עמלק הוא "יודע את רבונו ומתכוון למרוד בו", וענין 2יבור"צוותא וח

"למרוד בו"  –מחיית עמלק בנפש האדם הוא שנעשה האדם מושלל מנטי' זו 
, )ועיקר המרידה הוא על מעשה בפועל, כידוע 3)ח"ו(, ורק יקיים התו"מ

יפעול  שה"יודע את רבונו" לא –ה של שם הוי' -שמלחמתו של עמלק הוא נגד י
( ועי"ז נעשה השם שלם וכו'. וקשר זה נתגלה בביה"מ 4על המדות ומחדו"מ וכו'

 .5ושכנתי בתוכם, הנעשה ע"י העבודה בקיום התו"מ –)ובפרט בבית קה"ק( 

ועוד יש לבאר איך שמצוות אלו פועלים שלימות בקיום התו"מ, ע"פ 
המדריגות (, ששלש מצוות אלו הם שלשה 307המבואר בלקו"ש חט"ז )ע' 

אתכפיא, אתהפכא, ויראה עילאה, וז"ל "אינעם  –בעבודת ה' דיראה תתאה 
תוכן און סדר פון די ג' מצות איז חסידות מבאר, אז "שום תשים עליך מלך" איז 

ירא את הש"י ביתר שאת, ער איז  –די בחי' פון יראה, ווארום "מלך" איז ענינו 
רט נמשך די יראה און ביטול צום בטל צום אויבערשטן, און דורך דעם מלך ווע

גאנצן עם. און אז מ'דערגרייכט שוין צו דער בחינה פון יראה, דער ענין פון 
הרע", וואס  ובערתאתכפיא, דארף דערנאך זיין מחיית עמלק, דער ענין פון "

און ערשט דערנאך קען מען, און מען דארף, צוקומען  ;דאך איז דורך אתהפכא
"ומקדשי  –ה עילאה, וואס דאס קומט דורך ביהמ"ק צו דער מדרגה פון ירא

מדרגה פון יראה קומט פון בחי' חכמה, דער ענין התורה. און  דיתיראו", וואס 
 די ד"א של הלכה". –אזוי אויך בכל דור ודור, אויך בזמן הגלות משחרב ביהמ"ק 

 נמצא שג' מצוות אלו מביאים להעבודה באופן הנצרך, ובשלימות.

                                                           
 .תצא' י פר"ורש, תצא פ"תנחומא ס( 1

 .נ"וש .30' ז ע"ש ח"לקו'. ג, ה"ת בחוקותי מ"ראה לקו( 2

 .נ"וש .193' א ע"ש חכ"לקו( 3

 .195' ש שם ע"לקו( 4

צ דוקא נעשה דירה "י התומ"ושם מבואר שע, ואילך 440' ז ע"ש חט"ראה לקו( 5
ז "ש חי"ולהעיר מלקו. ועוד, א"תשל, י"וראה המשך באתי לגני תש, ב"תניא פנ'. לעצמותו ית

 .ואילך 90' ע
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 ע"י המלך ותו"מ אחדות ישראל

ואוי"ל שזה שענינו של המלך הוא שלימות בקיום התו"מ, הוא משום ג. 
הוא שהוא כולל )ומיוחד בו( כל עם ישראל,  –נשיא  –שכל מהותו של המלך 

 ופועל אחדות זו גם בעם ישראל, וזה נעשה ע"י שמביאם לקיום התו"מ.

ות ישראל הנעשה ואילך(, מבאר רבינו אחד 70ובהקדים: בלקו"ש חל"א )ע' 
ע"י משה רבינו )הנשיא(, וז"ל "היות שמשה רבינו הוא ראש הדור ונשיא הדור, 

, ובלשון רש"י "משה הוא ישראל וישראל כאחדלכן הרי הוא כולל את כל הדור 
. שנשיא הדור הוא ככל הדור כי הנשיא הוא הכל". ואחדות זו  . הם משה

ן שלמעלה מהתחלקות, כי דישראל )כפי שהם כלולים במשה( הריהי באופ
ומובדל מן העם, "משכמו ומעלה גבוה מכל העם", ולכן,  מנושאהנשיא )כשמו( 

האחדות דישראל כפי שהם כלולים בו היא באופן שלמעלה מהתחלקות, אנשים 
 נשים וטף בשווה, ע"ד "השוה ומשוה קטן וגדול".

ואילך( שהאחדות שמצד נשיא הדור הוא תכלית  74וממשיך שם )ע' 
ההתאחדות כמו שהם מצד שרשם בהוי' אחד שלמעלה מהתחלקות לגמרי 

( שמצד מדריגה 73, ע"ש. ובשיחה זו מבאר )ע' 6)אפי' משורש להתחלקות וכו'(
זו בהשורש דנש"י צ"ל אהבת ישראל, וכמו שמבאר בפל"ב תניא ". . מעלה 

 מעלה עד עיקרא ושרשה כו'".

למאמר הלל הזקן, וז"ל  וכד דייקת שפיר בתניא שם הרי זה בא בהמשך
"וז"ש הלל הזקן על קיום המצוה זו זהו כל התורה כולה ואידך פירושא הוא כו'. 
כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגבי' ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה עד 
עיקרא ושרשא דכל עלמין". ז"א שע"י עבודתו בקיום התו"מ מעלין הנשמה 

"כ י"ל שזה שפועל נשיא הדור אחדות זו "עיקרא ושרשא". וא –למדריגה זו 
)שמצד נשמתו כנ"ל( בישראל ומקשר נשמות ישראל לשרשם שלמעלה 

."(  . מהתחלקות, הרי זה ע"י שמדריכם בדרכי התו"מ שכל ענינם )"יסוד ושרש
הוא "להגביע ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרא ושרשא דכל 

 עלמין".

)המלך( הוא התכללות דכל ישראל איך  נמצא שמהותו של הנשיא הדור
( –מצד  –שכולל כולם בשוה מצד שרשם בהוי' אחד, והוא מגלה )אחדות זו 

                                                           
 .52א שם הערה "ש חל"עיין לקו ,שזה מדריגת היחידה( 6
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שורש נפשם ע"י קיומם בתו"מ, ולכן כל ענינו הוא שמביא ישראל לקיום התו"מ 
 בשלימות.

 חיבור עליונים ותחתונים ע"י הודאת יתרו דוקא

 מענדל שי' ראטמןהת' מנחם 
 תלמיד בישיבה

ר נשיא דורנו זה שארז"ל כ"ק אדמו"ואילך( מבאר  74בלקו"ש חי"א )ע' 
ש"גנאי הוא למשה ולשישים ריבוי שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ב"ה" 
וזלה"ק "ויובן זה בהקדים מ"ש בזוהר דעד שלא בא יתרו והודה להקב"ה לא 

ואמר "ברוך ה' אשר הציל אתכם וגו' עתה נתנה התורה לישראל; וכשבא יתרו 
ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים גו'", עי"ז פעל ד"אסתלק קוב"ה ביקרי' עילא 
ותתא ולבתר יהב אורייתא בשלימו". דהיינו שזה שאמר יתרו ב"ה וכו' היה 

 הכנה למ"ת.

למתן תורה, מסביר שיתרו הי' חכם גדול יתרו ולהבין זה שהי' נצרך הודאת 
דלעו"ז, וע"י הודאתו נתהפך החכמה דלעו"ז לקדושה, ודוקא עי"ז הי' בחכמה 

 יכול להיות מתן תורה. 

וממשיך ומבאר )השייכות של הפיכת חכמה דלעו"ז לקדושה למ"ת( "אך 
הענין, דהנה מבואר בכ"מ שקודם מ"ת "גזר הקב"ה ואמר השמים שמים לה' 

ונה ואמר התחתונים והארץ נתן לבנ"א. כשביקש ליתן התורה בטל גזירה ראש
היינו שבמ"ת נעשה התחברות  –יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים" 

וכעין זה הוא הבירור של  –המעלה והמטה, שה"תחתון" עולה ונכלל בה"עליון" 
חכמה דלעו"ז )בחי' תחתון ביותר( ועלייתה בחכמה העליונה; ולכן הרי זה הכנה 

בור עליונים ותחתונים מתחיל ביתרו, וזה לענין דמ"ת". דהיינו, הענין של חי
 פעל ביטל הגזירה והחיבור במ''ת.

( מבאר 259ולכאו' צ"ב, שהרי בשיחת ש"פ וארא תשנ"ב )סה"ש תשנ"ב ע' 
י אברהם היתה )ההכנה, ויתירה מזה( ההתחלה "שע" ר נשיא דורנוכ"ק אדמו"

מתן  דמתן תורה כמודגש במצות מילה דאברהם שהיתה כמו המצוות שלאחרי
תורה שעל ידם נמשכת קדושה בחפץ הגשמי שבו מקיימים המצוה", כי לפני 
מתן תורה היתה הגזירה דעליונים לא ירדו לתחתונים ותחתונים לא יעלו 
לעליונים, והביטול של גזירה זו התחיל מאברהם אבינו, שע"י מצות מילה פעל 

 ותחתונים. חיבור דעליונים
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היתה הכנה למתן תורה כי ענינה חיבור וצ"ל, אם הברית מילה של אברהם 
דעליונים ותחתונים, א"כ למה יש צורך בהודאת יתרו להכנה לחיבור דעליונים 

 ותחתונים במתן תורה, והלא ע"י הברית מילה של א"א כבר נפעלה ענין זו?

בסגנון אחר: מה חסר בההכנה של אברהם, שלכן צריכים עוד ההכנה של 
 של יתרו יותר מזה של אברהם? יתרו, ואיזה ענין יש בהכנה

ויש לומר נקודת הביאור בזה, שהמילה של אברהם אבינו לא פעל תכלית 
הענין של החיבור של התחתון עם העליון, שהרי גופו היה מרכבה לאלקות, 
וא"כ אינה תחתון ממש, משא''כ יתרו הודאתו הייתה בהתחתון ממש, ופעל 

 התכלית של חיבור עליונים ותחתונים.

יאור בזה: ע"פ הידוע בענין עבודת האבות, שלא הי' להם הכח להמשיך והב
קדושה בגשמיות של העולם. והסיבה לזה הוא כמבואר בחסידות בכ"מ 
)וביניהם במאמר ד"ה וידבר גו' אנכי תשי"ד(, שע"י עבודת הנשמה מצד עצמה, 
לא יצא האדם ממציאותו, שהרי הנשמה מוגבלת ומוגדרת בהגדרה מסוימת, 

 –"ז שמתבטלת לאלקות אינה יוצאה ממציאותה, שהרי זהו מציאותה ועי
להתבטל לאלקות, ולכן מגיע האדם ע"י עבודה זו רק עד לשרשו, ולא למעלה 

 א יצא ממציאותו לפעול"מזה. משא"כ עבודת הנשמה עם הגוף והנפה"ב, שהנה
ם , הרי הוא מברר ג)שאין ענינו להתבטל לאלקות – (ב ביטול לאלוקות בהנה"

ל מהותו של הנה"ב, וזה שמתבטל הנה''ב בפועל הוא ביטול אמיתי, שביט
ב, ובזה הנה"א יצא ממציאותו )להיות בטל לאלקות( לפעול בהנה"ב, ובזה הנה"

 מגיע למעלה משרשה.

ולכן האבות שהיו מרכבה לאלקות ולא הי' להם ההעלם והסתר של הגוף 
אור בעולם, לא יצאו להאיר  –והנה''ב, וכל עבודתם היתה מצד נשמתם 

ממציאותם, ולא פעלו על גשמיות העולם, אבל לגבי מילה שהי' לאברהם אבינו 
ציווי מהקב''ה, דהיינו שהי' לו כח מלמעלה על המצוה, ולכן הי' יכול להמשיך 
קדושה בהאבר הגשמי עצמו, ונעשה האבר חפצא של מצוה. ולכן הוה מצות 

לה של אברהם יש כח מלמעלה לעשות מילה הכנה למתן תורה, כי ע"י מצות מי
 חיבור עליונים ותחתונים.

אבל אעפ"כ עדיין הי' גופו של אברהם מרכבה לאלקות, ולכן זה שפעל עליו 
לא היתה חידוש כ"כ, שהרי אינו תחתון ממש, לכן אין בזה תכלית החיבור 

 דעליונים ותחתונים.

 ותחתוניםפעל החיבור דעליונים  –שהי' תחתון ביותר  –משא''כ יתרו 
אפי' בחכמה דלעו"ז,  –ממש, שהרי אע"פ שיש יתרון בכלל בחכמה על מידות 

אעפ"כ אין זה מעלה אמיתית אלא מעלה בקליפות שענינם ישות והחכמה 
דלעו''ז הוא תכלית הישות א"כ נמצא שבאמת הוא חסרון, שחכמה דלעו"ז הוא 
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"ז. נמצא שיתרו הי' תחתון ביותר, וע"י גרוע יותר ותחתון יותר ממדות דלעו
עי"ז שהכיר ש"גדול ה' מכל אלקים", זהו תכלית  –שהפך תחתון זה לקדושה 

 הענין של חיבור עליונים ותחתונים, שהקדושה פועל בהתחתון ממש.

ועפי"ז יובן למה הי' צורך בהודאתו של יתרו, כהקדמה למ"ת, ולא הי' די 
 בהמילה של א"א.

י חיבור דעליונים ותחתונים, שהגשמיות הפעולה שנעשה ע"וי"ל באו"א: ש
של העולם עצמו נעשה חפצה של קדושה )משא"כ לפני מתן תורה, שאע"פ 
שקיום המצוות היתה ע"י דברים גשמיים, אבל אעפ"כ לא שינה את החפצה 
של הדבר גשמי עצמו לקדושה, כמו יעקב שעשה עבודת התפילין במקלות, 

מקלות ולא נעשו קדושה(. ענין זה נעשה גם ע"י המילה אבל אחר שגמר נשארו 
 חפצא של מצוה. -)כנ"ל(, שהאבר עצמו השתנה ונעשה מציאות של קדושה 

והודאת יתרו פעל ענין נוסף, שע''י בירור והפיכת החכמה דלעו''ז לקדושה 
ה באתי "בהתורה יותר מכמו שהיה מצד עצמו, כמבואר במאמר ד יתרוןנעשה 

סה"מ מלוקט ח"ג ע' נח ואילך( בארוכה שהודאת יתרו הי' חידוש ח )"לגני תשל
שיש יתרון לחכמה מן הסכלות וכו', שדוקא שלמה אני גדול )וכמ"ש וראיתי 

ומבאר שהחידוש הוא שתורה מצ"ע  החכם מכל אדם ראה יתרון זה(. -ך המל
הוא למעלה מעבודת המטה, ואעפ"כ פועלים מעלה בתורה ע"י הפיכת חכמה 

. ומבאר שם שהוא ע"י המשכת העצמות שלגביו אין חילוק בין מעלה דלעו"ז
 ומטה. והמשכה זו נפעל דוקא ע"י הודאת יתרו, ולא ע"י המילה של א"א.

 הערה בלקו"ש חי"א בענין הסיבה

 א' מהתמימים
 

 ואילך( מבאר בארוכה דהסיבה הוי גם פרט 14בלקו"ש חי"א פר' וארא )ע' 
במצות הלילה שענינם הוא חירות, ולכן הוו פרט בד' כוסות כיון שענינם הוא 
חירות. ובסעי' ו' שואל ע"ז "שהרי "צריך לשתות הד' כוסות על הסדר . . דהיינו 
שבין כוס ראשון לשני ובין שלישי לרביעי יפסיק באמירת ההגדה וההלל ובין 

 תיקנויינו לפי שכל כוס שני לשלישי יפסיק באכילת מצה וברכת המזון", "וה
 35על דבר מיוחד" "דמזה משמע שיש במצות ד' כוסות עוד ענין . ." ובהערה 

אלא שהוא סובר שסדר זה אינו מעכב. אבל ראה פר"ח שם.  –"ל' הב"י סתפ"ד 
 שו"ע אדה"ז סתע"ט ס"א בחצע"ג ובהציון )על הצד( . .", עכלה"ק.
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רבינו הזקן בסי' תע"ט מהפר"ח ויל"ע בזה: הרי דין זה של הפר"ח, שהביא 
)בסי' תפ"ד( הרי הביאה אדה"ז להדיא לפנ"ז בסי' תע"ב, ובסיום אותה הסעיף 
שהעתיקה הרבי מיד לפנ"ז )סט"ז( "ואם לא הפסיק ביניהם בדברים הללו . . 
לא יצא ידי ד' כוסות כו'", ועוד זאת, שמפורש כן בדברי המג"א שם סתע"ב 

ציון לדברי אדה"ז בסי' תע"ט ולהפר"ח ולהציון שעל סעי' ח', וא"כ מהו כוונת ה
 הצד?

לתוס' הבהרה: הנה בגמ' )קח, ב( איתא שתאן בבת אחת לא יצא, ופליגי 
בזה הראשונים, דרש"י פי' שעירב כל הכוסות לתוך כוס א', ורבינו דוד פי' 
ששתאן רצופין, והרשב"ם פי' שלא שתאן על סדר שבמשנה, וא"כ לדעת 

דהאמירה נוגע לדין ד' כוסות. ומכיון שאדה"ז )והמג"א( פסק הרשב"ם מבואר 
כמצויין על הגליון. וי"ל )אף שבתוס' נזכר רק רצופין(  –כהרשב"ם )ותוס' 

משום שהתוס' כ' דכוונתם לפרשב"ם( בהמשך הסעיף שהתחיל הרבי להעתיק, 
א"כ הוי ראי' מזה דסב"ל דהאמירה הוי חלק מהתקנה. לאידך, הב"י הרי בהכרח 
אינו פוסק כהרשב"ם, דהרי הב"י פסק )בסי' תפ"ד שם( דברהמ"ז לא חשיב 
ברכת המצות, דאינה חובה, ואינה כמו ברכת המוציא על המצה, כיון דיכול 
לצאת חובת ד' כוסות בלי ברהמ"ז, ומשמע דסב"ל דהאמירה הוי ענין נוסף 

"ח )כדעת שא"ר(, וא"כ למה הביא בכלל מדברי הב"י, והוצרך להעיר שהפר
חולק עליו ודעת אדה"ז כהפר"ח, ולא הביא בפשיטות מדברי אדה"ז בסיום 

 הסעיף שפוסק כן?

גם בדברי אדה"ז גופא יל"ע, שז"ל בסי' תע"ט )ס"א( "אחר אכילת 
האפיקומן צריך למזוג כוס שלישי לברך עליו ברכץ המזון . . הואיל ותקנו 

או"א ועל השלישי חכמים לשתות ד' כוסות בלילה זה יש לעשות מצוה בכל 
יברך על מזונו )ואם לא עשה כן לא יצא י"ח ד' כוסות, כמש"נ בסי' תע"ב(". 
וצ"ע הרי ידוע שהענינים שאדה"ז הקיף בחצע"ג הוא מפני שהי' עליהם ספק, 
וצלה"ב, למה הוי ענין זה מוקף כאן בחצע"ג ואילו בסי' תע"ב נכתב בפשיטות? 

ילו בסי' תע"ב צויין על הלכה זו גופא וגם כאן צויין על הגליון להפר"ח, וא
 לרשב"ם ותוס', וצ"ע?

ונראה לבאר בזה, דהנה הרשב"ם מפרש בגמ' ששתאן בבת אחת היינו שלא 
שתה על סדר הברכות. ואפשר לבאר זה )דלא יצא בבת אחת לפרשב"ם( בב' 
אופנים: א( שחכמים תיקנו באופן קיום המצוה שיהי' הפסק בין הכוסות, ואם 

כתקנת חכמים לא יצא. ב( משום שעיקר התקנה הוא האמירה, ולכן לא עשה 
 בשתייה שלא על הסדר, שחסר האמירה, לא יצא ידי ד' כוסות.

ונ"מ להלכה בין ב' האופנים, אם עשה הפסק כדרוש בין ב' מהכוסות, אבל 
לא הי' האמירה על הכוס, וכגון ש)אכל המצה ו(בירך ברהמ"ז בין כוס שני 

 בירך ברהמ"ז על הכוס. לשלישי, אבל לא
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ומה שמוכרח מפי' רשב"ם בגמ' הוא רק )לפחות( ענין הראשון הנ"ל. וזהו 
הדין שכותב אדה"ז בפשיטות בסי' תע"ב "דהיינו שבין כוס ראשון לשני . . 
יפסיק . . ובין שני לשלישי יפסיק . . ואם לא הפסיק ביניהם . . לא יצא . .", 

 ם, וזהו המצויין עה"ג לרשב"ם ותוס'.וזה ע"פ דברי המג"א שפסק כרשב"

אבל בסי' תפ"ד יש עוד דיון בטור וב"י, והוא אם אפשר להוציא אחר 
בברהמ"ז אע"פ שיצא, שהטור הביא סברא דברהמ"ז חשיב ברכת המצוות )כמו 
ברכת המוציא על המצה( דאמרינן בה אע"פ שיצא מוציא, מכיון דשייך למצות 

הברכה דברהמ"ז לחובה( מבואר דברהמ"ז הוי  ד' כוסות. ומסברת הטור )דחשיב
)לא רק בכדי להפסיק בין כוס שני לשלישי, כ"א( דין בכוס שלישי, שהאמירה 

על דבר  תיקנודברהמ"ז צריכה להיות עליה. וזהו שכ' הב"י "לפי שכל כוס 
מיוחד", והיינו סברא הנ"ל דעיקר התקנה הוא דין אמירה. אלא שהב"י חולק 

סב"ל דהא דהוי דין אמירה הוא רק לכתחלה אבל לא על הטור להלכה ד
לעיכובא. וע"ז מציין הרבי לדברי הפר"ח דחולק על דברי הב"י )לפי פירושו 

 בגמ' שתאן בב"א(, וסב"ל דהא דהתקנה הוא דין באמירה הוי לעיכובה.

וזהו מה דפסק אדה"ז בסי' תע"ט "לברך עליו ברהמ"ז . . ועל השלישי יברך 
א עשה כן לא יצא כו'" והיינו הדין דצריך )לא רק הפסק בין על מזונו ואם ל

הכוסות, כ"א גם( אמירה על הכוס. וע"ז מציין להפר"ח )אף דכ' הדין בסי' 
תע"ב(, והיינו דהפר"ח סב"ל דהך דין דבסי' תע"ב הוא מצד הלכה דאמירה, 
וחידוש זה הוא מאי דמקיף אדה"ז בחצע"ג. וא"ש דהחידוש שנוגע להשיחה 

הדין אמירה )ושזהו הסברת הדין בסי' תע"ב(, וע"ז מציין להב"י והפר"ח הוא 
 וסי' תע"ט, וא"ש.

ועי' בביאוה"ל הב' לסי' תע"ב סעי' ח' שמביא ב' הפירושים בשתאן חי לא 
יצא ומק' על המג"א, ומסיק דתלוי בפלוגתא דהפר"ח והב"י, ע"ש. ולהנ"ל אינם 

ועי' בחידושי הגרי"ז דמביא ראי'  תלויים זב"ז כי הם ב' פלוגתות, וכמשנ"ת.
לדין אמירה מפי' הרמב"ם בשתאן בב"א )לפי' המ"מ(, ועפמשנ"ת מובן דהראי' 
 אפשר להביא רק מהדין דסי' תע"ט וסי' תפ"ד, וכמו שהוא בהשיחה, וכמשנ"ת.

]ויל"ע אמאי לא הובא דין זה דהפר"ח בנוגע לכוס ב' וד', וכן מה דבגמ' )קיז, 
 מ"ז ולא על הלל. וצ"ע[.ב( הק' רק על ברה
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דער רבי - רבנו הזקן - הָאט ניט אריינגעשטעלט אין סידור נָאך דער 
הגדה די ווערטער "חסל סידור פסח", ווייל בַא חב"ד ענדיגט זיך ניט 

דער פסח, נָאר ער ווערט נמשך שטענדיג.

באמת - הארת כל המועדים מאירה בכל יום, נָאר חג הפסח ווערט 
נמשך שטענדיג 

(משיחת כ"ק אדמו"ר הריי"ץ, 
הובא בהגדת כ"ק אדמו"ר בסופו)

)

הגדה של פסח





 

 

 ההגדה באמירתבענין גר 
 עקיבא גרשון וגנר שליט"אר' הרה"ח הרה"ג 

 ראש הישיבה

טעמים וכו' מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, פיס' "סדר  בהגדה של פסח עם לקוטי
הגדה", מביא הרבי וז"ל: "יש מקום לומר שאין הגר חייב בפסח לפי שלא הי' 
לא הוא ולא אבותיו במצרים, דומה למאמרם גר אינו קורא שאינו יכול לומר 
נשבע ה' לאבותינו )בכורים פ"א מ"ד. אבל עיין רמב"ם שם( לזה אמר )במדבר 

וכי יגור אתכם גר ועשה פסח, אתכם הוא כאחד ממנו ויציאתנו ממצרים ט, יד( 
הייתה גאולת עולם גם לנפש הגר, הגם שלא הי' בנגלה הי' בנסתר כי שורש 
הקדושה אחד הוא, וכשהיו אבותינו במצרים הייתה כללות הקדושה טבועה 
בטומאת מצרים ואם ח"ו הייתה כללות הקדושה נטבע אין תרופה לענפים 

 לת העיקר נוגעת גם לענפים )אור החיים במדבר שם(", עכ"ל.והצ

ובפשטות כוונת הקטע הוא: א( במה שיוצא מזה לדיני אמירת הגדה )דאף 
דהאוה"ח מיירי מחיוב הפסח, פשיטא דבכלל זה גם כל חיובי לילה זה, וכדמצינו 

בי שאכן למדו הפוסקים מזה לענין חיוב גר בהגדה, וכדלהלן(, ולכן מביא זה הר
בתחלת סדר הגדה. ב( ויותר מזה נראה דהכוונה הוא )גם( למה שלמדים מזה 
לענין החיוב דסיפור יצי"מ אצל כאו"א, דסבת החיוב אצל הגר המבואר כאן 
)מפני שהוא יציאת כללות ושרש הקדושה(, מוסיף ביאור וכו' בההודאה 

 והסיפור של כ"א. וכפשוט.

שם, והרבי מוסיף "אבל עיין רמב"ם  וכל הל' בקטע זה הוא קרוב לל' האוה"ח
שם", והכוונה למ"ש הרמב"ם בפיה"מ שם )ביכורים פ"א מ"ד, על מה דתנן גר 
מביא ואינו קורא( וז"ל: "כל זה ברור. אלא שפסק ההלכה מביא הגר עצמו 
בכורים וקורא, וסמכוהו למה שאמר ה' לאברהם כי אב המון גוים נתתיך, אמרו, 

כשיו אב לכל העולם כולו. ולפיכך אפשר לכל גר לשעבר הייתה אב לארם ע
לומר אשר נשבע ה' לאבותינו, מפני שאברהם אב לכל באי העולם לפי שלימדם 

 האמונה והדת".

וכן פסק הרמב"ם בספר הי"ד )הל' ביכורים פרק ד ה"ג(: "הגר מביא וקורא 
חת שנאמר לאברהם אב המון גוים נתתיך הרי הוא אב כל העולם כולו שנכנסין ת

 כנפי שכינה, ולאברהם היתה השבועה תחלה שיירשו בניו את הארץ".

ולכ' משמע דכוונת הרבי להעיר דהך קס"ד שאין גר חייב בפסח, ע"פ דברי 
המשנה, אינו לפי שיטת הרמב"ם שפסק שאין הלכה כהך משנה, וא"כ אין קס"ד 
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ש מעיקרא לפטור גר מפסח )ומה שהתורה חייבה גר במיוחד בפסח צריך לפר
 באו"א )ועי' באוה"ח שם לפנ"ז((.

 דקדוקים בהכוונה בההערה מדברי הרמב"ם

אבל פי' זה צ"ע, דאף דבראשונים פליגי לדינא בזה, וכמובא בב"ב )פא, א( תד"ה 
למעוטי דפליגי בזה ר"י ור"ת, הנה מצינו בזה כמה נ"מ להלכה גם לדידן 

, וכן לענין גר בתפלה. )כמבואר בהתוס' וראשונים שם(, והוא לענין גר בברהמ"ז
ובטור )או"ח סי' קצ"ט( הביא ב' הדעות לענין ברהמ"ז, אבל בשו"ע )שם ס"ד( 
סתם "אבל גר גמור מזמנין עליו ויכול לברך בהמ"ז ולומר על שהנחלת 
לאבותינו", וכ"פ בשו"ע אדה"ז שם )ס"ד( "וגר גמור יכול לברך אפילו בזימון 

על שהנחלת לאבותינו לפי שלאברהם  להוציא אחרים ידי חובתם ויכול לומר
 נתנה הארץ למורשה ואברהם נקרא אב המון גוים".

ועד"ז לענין תפלה מסיק בשו"ע )סי' נ"ג סי"ט( "יש מונעים גר מלהיות ש"צ, 
ונדחו דבריהם", ובשו"ע אדה"ז )שם סכ"ב( "יש מונעים גר מלהיות ש"צ מפני 

אף הגרים יכולים לומר אלהי שאינו יכול לומר אלהי אבותינו ונדחו דבריהם ש
המון גוים נתתיך כלומר מכאן ואילך אתה אב לכל הגוים   אבותינו שנאמר כי אב

שיתגיירו", ונמצא דהסכמת כל הפוסקים הוא כהרמב"ם, וא"כ אם פי' האוה"ח 
( למה מציין הרבי רק לדעת הרמב"ם והרי זהו 1אינו מתאים לההלכה, א"כ: 

מה מביא הרבי הפי' אם אינו מתאים להלכה )אף ( וגם ל2הסכמת כל הפוסקים? 
 דאפ"ל דהך פי' הוא אליבא דשא"ר, ודוחק לכ'(?

זאת ועוד, דהנה יעויין בשע"ת )סי' תע"ג סק"כ( שכ' "וכתב באור החיים פ' 
בהעלותך גר יכול לו' כל סדר ההגדה עבדים היינו כו' והביאו בבר"י" ]וז"ל 

ר ההגדה עבדים היינו וכו'. הרב מהר"ח ן' הברכ"י בסקי"ז: "גר יכול לומר כל סד
עטר בספר אור החיים פרשת בהעלותך"[. הרי שהתירו הפוסקים האחרונים 
להלכה לגר לומר ההגדה מכח דברי האוה"ח, ולפי הפי' הנ"ל בהערת הרבי )דפי' 

שהוא ההלכה(, הרי מה דגר חייב בהגדה  –האוה"ח אינו מתאים לפי' הרמב"ם 
 מת הפוס' כדעת הרמב"ם הנ"ל ולא מצד דברי האוה"ח?להלכה הוא מצד הסכ

 ביאור אמאי הקס"ד לענין פסח קיים אף לדברי הפוסקים בענין ביכורים

ולכ' הי' אפ"ל בפשטות דגם לדברי הפוסקים לדינא שייך מ"ש האוה"ח, דהרי 
למאמרם ז"ל שאמרו )ביכורים פ"א( גר מביא ואינו  וזה דומההאוה"ח כ' רק "

יכול לומר וכו' כמו כן הדבר הזה", ואינם תלויים זב"ז, דהרי הסברא קורא שאינו 
של המשנה קיימת )דמי שאינו יכול לומר לאבותינו אינו קורא(, ורק דלהלכה 
אמרינן שגר יכול לומר "לאבותינו" לענין מקרא ביכורים )לפי שאברהם אב 
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 לגרים(, ועפ"ז הנה לענין עשיית הפסח אפ"ל דגם לפי סברת הרמב"ם
והפוסקים הנ"ל מ"מ גר ש"לא הי' לא הוא ולא אבותיו במצרים" יהי' פטור 
)ולכן הביאו הפוסקים זה מדברי האוה"ח(, ומב' טעמים: א( לענין מקרא 
ביכורים החיסרון הוא רק לענין נוסח הקריאה, ולכן אם אפשר ליישב הנוסח 

נו שייך אצלו המצוה אי עניןשפיר קורא, אבל לענין יצי"מ הרי הסברא הוא שכל 
)וכפשי"ת להלן מדברי אדה"ז(. ב( ועיקר, הרי לענין עשיית הפסח אינו מועיל 
לכ' מה דאברהם הוא אב לגרים, שהרי גם אאע"ה לא הי' במצרים, וע"כ צריכים 

 לטעמא דהאוה"ח שיתחייב.

]אך אכתי יש לדון בזה, דהרי זה כיהודה ועוד לקרא, הרי האוה"ח הביא פסוק 
גרים בפסח, והאוה"ח רק מבאר החידוש של הפסוק, וא"כ מה  מפורש דמחייב

הוצרכו הפוסקים להביא החיוב בהגדה מהאוה"ח ולא ממקרא מלא דבר הכתוב 
וכי יגור אתכם גר? ואת"ל שיש סברא לחלק משום דאף דמחוייב בק"פ מ"מ 
באמירת הגדה יפטר משום שאינו שייך לומר עבדים היינו וארמי אובד אבי וכו', 

 מאי ראי' מדברי האוה"ח? א"כ

ועוד העירו בזה הת' שי', דמה הוצרכו להביא ראי' מדברי האוה"ח, הרי מפורש 
בהגדה "מעשה בר"א כו' ורע"ק", ורע"ק הי' בן גרים, וא"כ ראי' ממשנה שגם 
הם מחוייבים בסיפור יצי"מ, ועי' בהגדה של הרבי שם פיס' וכל המרבה שכ' 

עבדו וגרים, וראי' לזה: מעשה בר"א ור' יהושע "ואפילו כהנים ולוים שלא נשת
 רגל(".ה  )לוי( וראב"ע )כהן( ורע"ק )בן גרים( ור"ט )כהן( )שמחת

ואפ"ל בתרתי: חדא, הנה אינו ברור שרע"ק הי' בן גרים מב' הצדדים, ועי' בל' 
הרמב"ם בהקדמה למשנה תורה "ור' עקיבא בן יוסף קיבל מר' אליעזר הגדול 

דק היה" )אף שאין מזה ראי' לדבר(, ועי' ברכות )כז, ב דרע"ק גר צ ויוסף אביו
לית לי' זכות אבות )ומשמע קצת דהוא מב' הצדדים, דאין לו זכות אבות כלל(, 

, גריםועי' ברבינו נסים שם )שזהו מבני בניו כו' דסנהדרין צז, א(, ובכ"מ הל' בן 
ע"כ נוקט דרע"ק  ל' רבים, וצ"ע(. איברא דפי' הנ"ל שהביא הרבי משמחת הרגל

הי' בן גרים מב' הצדדים, דאל"כ מהו הראי' ממנו, אך יש לומר דפוסקים הנ"ל 
 שהביאו מהאוה"ח לא ברירא להו הך מילתא.

עוד אפ"ל )ועיקר( דאף דהוי מעשה רב, מ"מ )סב"ל להנך פוסקים עכ"פ( דאין 
כמי שאינו מצווה ועושה )וכמו ר"א  מזה ראי' לחיוב, דדילמא עשה לחומרא

וראב"ע שסיפרו עמהם כל הלילה אף ששיטתם הוא עד חצות )כמו שמביא 
הוא רק מדברי האוה"ח. ומה  חיובהרבי בהגדה ד"ה כל הלילה((, וא"כ הראי' ל

שבעל ההגדה מביא ראי' )לפי' השמחת הרגל הנ"ל(, הרי אינו מביא ראי' על 
 , וזה שפיר יש להוכיח משם[.משובחזה  כ"א ע"ז שכל המרבה הרי חיוב
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אך עפ"ז יל"ע לאידך גיסא, דא"כ מהו כוונת ההערה של הרבי מדברי הרמב"ם, 
הרי הדמיון שהביא האוה"ח מהמשנה קיים ונכון גם לשיטת הרמב"ם להנ"ל, 

 ומה מוסיף )או מקשה( הרבי מפירושו של הרמב"ם על דברי האוה"ח?

 אברהם או כל האבות פלוגתת הראשונים אי קאי רק על

והנה יעויין בתוס' ב"ב )שם( שכ' "ור"ת אומר דההיא דירושלמי משבשתא היא 
דהיכי מצי למימר גר קורא אפי' מבני קיני ארמי אובד אבי דהיינו יעקב וירד 
מצרימה וירעו אותנו ויוציאנו". והיינו דאפי' נימא דאברהם נחשב ל"אבותיו" 

בפר' ביכורים הרי קאי על יעקב )ומבואר של הגר, אבל "ארמי אובד אבי" ש
דפשיטא לי' דמה דאברהם נחשב אב לגרים הוא רק בנוגע לאאע"ה אבל לא 
בנוגע לשאר האבות, וכדלעיל(. והרמב"ן )ב"ב שם קטע המתחלת וי"א( תי' 
בזה "ואף על גב דכתיב בפרשת בכורים ארמי אובד אבי, שלשה אבות העולם 

"דשלשת האבות הן הן אבות העולם כאברהם" היו כאברהם )ועד"ז בר"ן שם 
"ויכול לומר אלקי אבותינו  -לענין תפלה  -וכן ברשב"א שם )ובריטב"א שם 

"ע בריטב"א מפני שאברהם היה אבי כל הגרים וכן יצחק ויעקב אבותיהם"( וע
 .למכות )יט, א( ועוד(

ם ועי' בשאג"א )סי' מ"ט בא"ד אחר שהביא סברא הנ"ל דהרמב"ן( "דלהרמב"
ל"ל ה"ט שהרי כתב ברפ"ד מה' בכורים הגר מביא וקורא שנא' לאברהם אב 
המון גוים נתתיך ה"ה אב לכל העולם כולו שנכנסין תחת כנפי השכינה ולאברהם 
היתה השבועה תחילה שירשו בניו את הארץ ע"כ. ונ"ל ברור דהא דמסיים 

ורא מפני ולאברהם היתה השבועה תחילה שכוונתו ליתן טעם למה גר מביא וק
שאברהם נקרא אב לכל העולם כולו דמנלן דאשר נשבע לאבותינו אאברהם קאי 
דילמא איצחק ויעקב קאי וגבי דידהו ל"מ שנקראו אבות כה"ג לפיכך כתב 
ולאברהם היתה השבועה תחלה קודם לשאר אבות העולם ומסתמא עיקר קרא 

נשבע לאבותינו דאשר נשבע לאבותינו עליה קאי הילכך גר נמי יכול לומר אשר 
בשבילו אף על גב שאין יצחק ויעקב נקראים אבות להן" )וע"ש בהמשך שמביא 
פי' הכ"מ על הרמב"ם ומק' עליו(. עכ"פ חזינן ב' סברות בהא דאברהם הי' אב 

 .רק על אברהם או על כל ג' האבות המון גוים אי קאי

דרק וא"כ הי' אפ"ל דלהשיטות )ר"ת, והשאג"א ודעימי' בדעת הרמב"ם( 
אברהם לבד הי' אב לגרים, א"כ צ"ע כנ"ל, דמהו ההערה מדברי הרמב"ם על פי' 
האוה"ח, הרי מה שאאע"ה הי' אב לגרים הרי אין להם שייכות עי"ז לגלות 
ויצי"מ. אבל אם קאי על כל הג' אבות, א"כ אפ"ל שמצד זה יש לגרים שייכות 

לא להם התחיל מלידת  לגלות מצרים, דהרי לחד פי' הגזרה דגר יהי' זרעך בארץ
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יצחק )כמובא בפרש"י עה"ת(, ועאכו"כ יעקב שעליו קאי ארמי עובד אבי וירד 
 מצרימה, אנוס ע"פ הדבור וכו'.

אך פי' זה צ"ע לכ', דאף שיעקב אבינו ירד למצרים )וזה הי' השרש לגלות 
מצרים ואפי' התחלה, וכמבואר במדחז"ל על שמות בנ"י הבאים מצרימה(, מ"מ 

עצמה לא התחילה בימי יעקב ואפי' כ"ז שא' מן השבטים קיים )כפרש"י הגלות 
שמות ו' טז, וראה לקו"ש חט"ז שיחה ב' לפר' שמות(, ומכ"ש הגאולה שלא הי' 
ביעקב, וא"כ אף אי יעקב הוא אב לגרים אכתי לא נדחה מטעם זה את הקס"ד 

ים", שאינם בק"פ מאחר ש"לא הי' לא הוא ולא אבותיו בגלות וגאולת מצר
 ואכתי צ"ב בכוונת הרבי בהציון להרמב"ם?

 סברת התוס' אנשי שם, אדה"ז, תשובת הרמב"ם, נ"מ לענין פסח

ואפ"ל עפמ"ש בתוס' אנשי שם על המשנה ביכורים שם וז"ל: "והתוס' הק' ע"ז 
דנהי דיכול לומר לאבותינו אבל איך יכול לומר ארמי אובד אבי דהיינו יעקב וכל 

וכיון שנתחבר לישראל כל רמב"ן תי' דכל האבות כחד חשיבי ענין הפרשה . . וה
וגם הגר חייב במצוות המורות על יצי"מ  מה שקרה להם נחשב כאילו קרה אליו

 כפסח וכדומה".

וסברא זו מבואר בשו"ע אדה"ז, דבסי' קפ"ו ס"א )לענין ברהמ"ז, לאחרי שכ' 
אמר על הארץ הצד לענין נשים ש"אינן חייבות אלא מדברי סופרים מפני שנ

הטובה אשר נתן לך והארץ לא נתנה לנקבות להתחלק אלא לזכרים" וכהנים 
חייבים משום שהי' להם ערי מגרש( כ' וז"ל: "וכן גר שנכנס לדת ישראל ונלוה 
עליהם ונטפל אליהם ונחשב כאחד מהם לכל המצות הנוהגות בהם ולהם ניתנה 

הוא והם עם אחד הוא לכל שהארץ למורשה נתחייב גם הוא כאלו ניתנה גם לו 
משא"כ בנשים שהם עם בפני עצמו וכן כהנים ולוים אם לא היה להם ערי  דבר

מגרש לא היו מתחייבים במצוה זו מפני שניתנה הארץ לישראל לפי שהם שבט 
 בפני עצמן ואינם טפלים לישראל וגם הם חלוקים מהם במצות הרבה".

א בהגהת מרדכי פ"א דמגילה שו"ר דמקור הדברים הוא בתשובת הרמב"ם שהוב
)רמז תשפו( וז"ל שם: "שאל ר' עובדיה גר צדק את ר' משה המיימון ז"ל על 
עסק התפלות כשמתפלל ביחיד או בצבור מהו שיאמר אלהי ואלהי אבותינו 
אשר קדשנו וכו' והוציאנו ממצרים וכאלה רבות. השיב יש לך להתפלל כדרך 

בצבור והטעם כי אברהם אבינו לימד  שאנו מתפללים ואל תשנה בין ביחיד בין
כל העם והשכילם בדרך האמת ביחוד השם ובעט בע"ז וצוה בניו ובני ביתו על 
ככה דכתיב כי ידעתיו אשר יצוה את בניו ושמרו דרך השם לכן כל המתגייר עד 
סוף כל הדורות הם בניו של א"א ובני ביתו נמצא א"א אב לכל הולך בדרכו ולכל 
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אביך הוא כמו אבינו אבל שהוציאנו ממצרים אם תרצה  גר שיתגייר הלכך
לשנות לומר שהוציא עמך תוכל לומר ואם לא שנית אין בכך הפסד שכל הנסים 
שנעשו אין חילוק בינינו ובינך שנאמר ואל יאמר בן הנכר הבדל יבדילני ה' מעל 
עמו הא למדת שאין הבדל והפרש וכתיב חקה אחת ומשפט אחד לכם ולגר 

י שהרמב"ם כ' כן לענין נוסח דיצי"מ )ולא לענין ברהמ"ז שהיא מצד הגר", הר
 "על הארץ הטובה"(?

ונראה דמה דהוצרך אדה"ז שם לטעם זה, ולא די בהטעם שאברהם הי' אב המון 
גוים )שהביא בסי' נ"ג ובסי' קצ"ט הנ"ל, שמטעם זה אומר במקרא ביכורים 

חלוק הוא החיסרון בתפלה  "אשר נשבעת לאבותינו לתת לנו" וכיו"ב(, הוא כי
)ובקריאת ביכורים( וכן בברהמ"ז גופא מצד הנוסח, למה דמבואר כאן. כי שם 

, שאינו יכול לומר לאבותינו וכיו"ב )שלכן והנוסחהחיסרון הוא מצד הקריאה 
מדייקים מזה המפרשים שהנוסח שבפסוקים הוא לעיכובא ואם אינו יכול 

ן בברהמ"ז, הרי מכיון שגדר החיוב והמצוה לקרוא בנוסח זה אינו קורא(, אבל כא
דברהמ"ז שבהפסוק הוא "וברכת את ה"א על הארץ הטובה אשר נתן לך", א"כ 
צ"ל שגר אינו בעיקר המצוה, דכל גדר המצוה אינה שייכת אליו. ואף דמה 

, אבל כאן הוא נוסחדאאע"ה הוא אב המון גוים מועיל היכא דצריך ליישב את ה
)וזהו ע"ד הסברא שנת"ל בביאור סברת האוה"ח שגר התפלה ענין מופקע מ

 אינו שייך אצלו(. העניןאינו בפסח כי כל 

וע"ז הוצרך לבאר כי הוא נטפל לישראל ונעשה אחד עמהם וכל מה ששייך 
המצוה דברהמ"ז )שהיא לברך על "הארץ  עניןבישראל שייך להגר ולכן גם 

 הטובה אשר נתת לנו"( שייך גם בגר.

 ברות ביסודם א'ביאור דב' הס

ולכ' יש להוסיף דאין זה ב' סברות שונות, חדא דשייך הל' אבותינו מאחר 
דאאע"ה הוא אב המון גוים, ועוד ענין ש"אין חילוק בינינו ובינך" "שהוא והם 
עם אחד הוא לכל דבר", דהרי מקור דברי הרמב"ם הוא מהירושלמי, ובירושלמי 

"כ מנ"ל אידך סברא דהוא והם הם הרי מבואר רק שאאע"ה אב המון גוים, וא
עם א' וכו' )ולהוסיף דמשם לכ' מושלל הסברא הב' שכ' הרמב"ם דאין חילוק 

 כלל כו', דאז לא הי' צריך להסברא דאב המון גוים(?

אלא הפי' הוא דזהו גופא הכוונה במה שאאע"ה הוא אב לכל אלו שנכנסו תחת 
ודעת(. דכיון דנכנסו תחת  כנפי השכינה )או לכל באי העולם שהכניסם לאמונה

כנפי השכינה הרי הם עם א' עם ישראל ואין חילוק ביניהם כלל, ובמילא האבות 
הם האבות שלהם ג"כ וה"ה לכל שאר הדינים ]והיינו דבזה דאאע"ה הוא אב 
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לגרים הי' אפשר לבאר בב' אופנים: א( שאברהם הוא אב לכל העולם )ולא רק 
ם אליו )או בעומק יותר שהוא אב במיוחד לארם( ובמילא גם הגרים מתייחסי

לגרים שכניסתם תחת כנפי השכינה מתייחסת אליו(. ב( או הפי' הוא דכ"א 
שנכנס תחת כנפי השכינה הרי הם חלק בלתי נפרד מעם ישראל ואברהם הוא 
אב שלהם. והברכה לאאע"ה אז הי' שהוא "הכניסם תחת כנפי השכינה" והוא 

ו שגדרם הוא זה שתחת כנפי השכינה, ועל ידו הוא התחיל להאיר, שיהי' אומה ז
ענין זה שכ"א שמתדבק בהקב"ה נעשה חלק בלתי נפרד מאומה זו ואבותיהם 
הם אבותיו[. ונמצא דדברי הרמב"ם בתשובה הוא דפשוט עכ"פ האופן הא', 

 ואם ירצה שלא לשנות כו' ג"כ אין בכך הפסד כי עומק הפי' הוא כאופן הב'.

לדברי הרמב"ם, דאם כנים הדברים שעומק הכוונה בדברי  ועפ"ז א"ש הציון
הרמב"ם שגר מביא וקורא הוא משום שאברהם אב לגרים הוא מכיון שהם עם 
א' עמנו ואין חילוק כלל )וכמ"ש בתשובה הנ"ל(, א"כ מהך טעמא הרי אין קס"ד 

 לפטרו מפסח.

' זה )כן ומ"מ מביא הרבי פי' האוה"ח, דמ"מ צריכים לפירושו )נוסף לכך שפי
אפ"ל( הוא לא לכל הדיעות, וגם הרי הרמב"ם גופא נתן מקום לב' האופנים 
)ורק אם ירצה אין הפסד כו' כאופן הב'(, אך זה דוחק, דהרי אדה"ז פוסק כן(, כי 
זה גופא שהגר הוא עם אחד עמנו ואין חילוק בינינו ובינו, זהו בזה שכולנו תחת 

וכו', וזה סו"ס תלוי ביצי"מ כמו שביאר  כנפי השכינה, שבענין זה הוי העם אחד
 האוה"ח, ודין הגר אכתי צריך לפירושו ולדבריו והמסתעף.

 איזה דם? -זכר לדם בחרוסת 

 הרב שמריהו לאבקאווסקי שליט"א
 ר"מ בישיבה

 בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים מביא הרבי בפיסקא המתחלת
חרוסת, וז"ל: "החרוסת זכר לטיט שנשתעבדו בו אבותינו. ונותנין בה דבר של 
קיוהא )פסחים קטז, א( זכר שהיו שיני ישראל קיהות מקושי השעבוד )ב"ח 
סתע"ג(. ועושין אותה מפירות שנמשלה בהם כנסת ישראל )תשובות הגאונים 

דם מכה הובאו בתוד"ה צריך שם( ואח"כ מרככין אותה במשקה אדום זכר ל
וכל דבר שטובלין בו קרוי חרוסת.  -הראשונה )ירושלמי פסחים פ"י סה"ג(.

 )מחזור ויטרי(". 
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. ובקטע  . ואח"ז מביא בקטע הבאה סימן אל החרוסת: "חרושת אבן חרוסת עץ
הבאה מביא "נקרא שמו חרוסת זכר ללבינה שהיא מעשה חרסית )מרדכי 

 לפסחים סדר הגדה הקצר בשם הירושלמי(".

נה זה שמרככים אותו במשקה אדום זכר לדם ציין הרבי לירושלמי ששם וה
הובאו ב' דיעות אם חרוסת צריכה להיות עבה זכר לטיט או רכה זכר לדם, אבל 
שם בירושלמי לא הוזכר עניינו של דם מהו איזה שייכות יש לו לחרוסת, 
ובמפרשי הירושלמי מצינו ב' דיעות שהפני משה מפרש )שם( "וממילתיה 
שמעינן שהוא זכר לדם מכה הראשונה שבאה עליהם במידה כנגד מדה", אבל 
בהקרבן העדה מפרש )שם( "זכר לדם שהיה שוקעין בטיט על הילדים הקטנים" 
ויוצא שלכאורה אפשר לפרש הזכר לדם שהוזכר כאן בב' אופנים שהוא זכר לדם 

 שהיה שם עם הילדים הקטנים, או זכר לדם מכה הראשונה.

בין למה העדיף הרבי הפשט שהוא זכר לדם מכה הראשונה שקשור וצריך לה
לכאורה עם תחילת הנסים והמכות שהביא על המצריים שהיא תחלת החירות 
ולא שמדובר כאן על הדם שקשור עם קושי השעבוד שהיא הדם שיצאה על 

 תינוקות של בני ישראל ששקעו אותם בטיט. 

דה )שהוא הדם . . על הילדים ובפרט שמוצאים דבר דומה לפירוש הקרבן הע
הקטנים( בשולחן ערוך אדמור הזקן )סי' תע"ב סכ"ו( בקשר להסיבה למה 
מקפידים לשתות בליל הפסח יין אדום, וז"ל "ואע"פ שבקידוש של שאר ימים 

. מכל מקום  . טובים ושבתות נוהגין כהאומרים שאין צריך לחזור אחר יין אדום
יך לחזור אחריו לפי שיש בו זכר לדם שהיה בד' כוסות יש לנהוג כהאומר שצר

פרעה שוחט את בני ישראל". ומקורו בהט"ז על אתר שכתב )שם( "דיש עוד 
רמז לאדום זכר לדם שהיה פרעה שוחט בני ישראל", וא"כ רואים מפורש 
שהזכר לדם שעושים בלילה זה הוא לפי אדה"ז והט"ז הדם שהיה פרעה שוחט 

כר הרבי ג"כ באופן כזה בהירושלמי הנ"ל שהזבני ישראל וא"כ למה לא למד 
 לדם שם הוא שוחט בנ"י וכדומה.

ובפרט שכל ענין החרוסת עניינו להראות קושי השעבוד והעבודת פרך עד כדי 
כך שהיו שיניהם קיהות כנ"ל וא"כ לכאורה ההדגשה כאן אמור להיות בענין 

על חירות  שמראה על ענין זה, וא"כ אם בקידוש ששם לכאורה ההדגשה היא
שהרי הד' כוסות תיקנו אותם כנגד חירות ואפילו שם יש שם דגש לאכזריות 
והקושי של מצרים אז כ"ש וק"ו שבחרוסת שכל עניינו זכר לטיט אז בודאי 

 ש עניין זה בהזכר לדם שעושים שם.ששם צריך להיות מודג
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הוא )וגם בפני משה שהבאנו לעיל שכותב כנ"ז זכר לדם מכה הראשונה הרי גם 
מזכיר שם "שבאה עליהם במדה כנגד מדה" דהיינו שגם לפי דבריו הרי הדם של 
המכה הגיע בתור תוצאה על מה שעשו המצריים באופן של דם, וא"כ במקום 
לומר שהולך על הדם של המכה למה לא נאמר שהולך על הדם של המצריים 

 שהוא הסיבה שבגללו היתה המסובב של מכת דם ובפרט בהחרוסת(.

ם צריך להבין בנוגע להשם של חרוסת, שהביא הרבי ב' טעמים למה נקרא וג
שמו חרוסת האם מצד זה שכל דבר שטובלין בו קרוי חרוסת או על שם לבינה 
שהיא מעשה חרסית, אבל לא הזכירם בפיסקא אחת ובהמשך אחד אלא בהפסק 

כאן  פיסקא מה הם הדברים הנכנסים להחרוסת לפי מנהגינו, וגם לא הזכיר שיש
ב' טעמים טעם ראשון וטעם נוסף, אלא להיפך כאילו בא אח"כ להסביר דבר 
חדש שלא הסביר עד עתה והוא למה נקרא שמו חרוסת "נקרא שמו חרוסת זכר 

 ללבינה . . והרי כבר הזכיר לפני זה ביאור לשם הזה".

( לא הוזכר בכלל , אקטז פסחיםועוד יש לעיין בעצם עניין זה, שהרי בגמרא )
ענין של זכר לדם, ורק הובאו ב' דיעות "רבי לוי אומר זכר לתפוח ור' יוחנן אמר 
זכר לטיט", ואין כאן זכר להזכר לדם, וזה שאנו עושים בחרוסת זכר לדם הוא 
רק לפי הירושלמי וכפי שציין הרבי, אבל גם בירושלמי הרי מוזכר שם מחלוקת 

תהא עבה מילתיה אמר זכר לטיט, אית תניי תני "ר' יהושע בן לוי אמר צריכה ש
צבריה )צריכה( שתהא רכה מילתיה אמר זכר לדם" וא"כ שיש ב' דיעות אז מהו 
הפירוש שעושים גם זכר לטיט וגם זכר לדם והרי הם דיעות חלוקות ולפי כל 

 אחד אין צריך להיות כדברי שיטה השניי' לכאורה.

ר לדם הוא מדברי הטור "ואיתא ובאמת המקור למנהגינו שעושים ג"כ זכ
בירושלמי אית דעביד לה עבה ואית דעביד לה רכה זכר לדם ופירש ה"ר יחיאל 
דהא והא איתא מתחלה עושין אותה עבה ואחר כך מרככין אותה בחומץ", 
ובאמת מובא כבר בתוס' )קט"ז( שכן הוא עמא דבר, אבל עצם הדבר צריך ביאור 

כאורה בהבבלי שסובר רק מהשיטה שהוא כמי פוסקים, ובפרט שיש הכרעה ל
זכר לטיט שהרי כנ"ל לא הובא ענין זה של זכר לדם בבבלי וא"כ למה אין אנו 

 פוסקים כהבבלי במקום מחלוקת הירושלמי.

ואולי יש לומר בכל הנ"ל בהקדם שבשו"ע אדה"ז לאחרי שמביא כל המינים 
לו מירקות שמהם עושים החרוסת מוסיף "ומעיקר הדין יכול לעשותו אפי

." דהיינו שעיקר ענין החרוסת הוא שקודם  . ולרככו אפילו במים ושאר משקין
עושים אותו עבה זכר לטיט ואז מרככים אותו במשקה אפילו במים ושאר 
משקים ולאו דוקא במשקה אדום, ולכאורה צריך להבין איך מתבטא כאן ה"זכר 

מים, איזה קשר יש לדם" שצריך לעשות לפי הירושלמי בזה שמרככים אותו ב

247 ישיבת ליובאוויטש טאראנטא



 

 

 

בין מים לדם )חוץ מזה ששניהם נוזלים(, ובפרט כשצריך להדגיש דם מכה 
הראשונה שהפך את המים לדם היינו שהדם הם היפך ענין המים, וא"כ איך 
 יתבטא ענין זה ע"י ששמים בתוכו מים במקום דבר אדום שהוא מראה על דם.

עצם ענין הריכוך, אלא  ונראה מזה שעיקר ההדגשה כאן אינו עניין הדם אלא
 שעדיין עיקר אופן הריכוך הוא ע"י משקה אדום זכר לדם.

ואולי יש לומר בזה שהנקודה כאן הוא דעם היות שענין החרוסת באה לבטא את 
עוצם ותוקף השיעבוד בחומר ובלבנים עד כדי כך שהיו שיניהם קיהות אבל 

מעבדות לחירות ולכן ביחד עם זה הרי בליל פסח חוגגים אנו על זה שהוציאנו 
בכל ענין שעושים בלילה זה צריך להרגיש לא רק עניין השעבוד והעבדות אלא 
גם החירות שאליו אלוקים הוציא אותנו, ומקור לענין זה מוצאים אנו בהב"ח 

.  . )סתע"ה בד"ה ומה שהקשה בעל המנהיג( "אפשר לומר דכוונתינו להורות
" ואפשר לומר  . . כר לו לחירותוא מטיט שהחרוסת זשהוציאנו מעבדות שה

יתר על דברי הב"ח שגם בהחרוסת עצמה יש מעין ענין זה, וזה מודגש בזה 
שלאחרי שיש לנו זכר לטיט אז מרככים אותו שזה מורה שקושי השעבוד 
"נתרכך" ונהיה יותר קל ולא כל כך קשה ועבה כמו שהיה בתחילה, ועיקר עניין 

מכה הראשונה שבתחילת ענין המכות  זה התחילה ע"י מכת דם שהיא היתה
 נעשה הגלות והשעבוד יותר קל ובטלה שיעבוד מאבותינו.

ויוצא א"כ שזהו הכוונה "ואח"כ מרככין אותה במשקה אדום" שאין זה רק 
בצורה גשמיית שמרככים ועושים מדבר עב דבר נוזלי אלא שמרככים בצורה 

ח הקב"ה שעבוד קשה של עניינית ותוכנית, דהיינו שבתוכן הענין מראים שלק
חומר ולבנים וריככו ע"י נתינת והבאת המכות על המצריים שזה התחילה בעת 
הבאת המכה הראשונה שהיא מכת דם, ובזה יומתק ג"כ שצריך להדגיש כאן 
"מכה הראשונה" וכי לא ידענו שדם היא המכה הראשונה הרי די לו לומר זכר 

הגים להשתמש במשקה אדום למכת דם ותו לא, אלא שבא להדגיש שלכן נו
דווקא דהיינו שהריכוך יהי' ע"י האדום כמו שהקב"ה התחיל ה"ריכוך" של 

 שיעבוד מצרים ע"י דם כיון שהיא היתה מכה הראשונה.

ובזה יובן זה שמיעקר הדין אין צריך דווקא משקה אדום ואפשר לעשותו גם עם 
עבה דהיינו מים וכדומה כיון שעיקר הדגש כאן הוא הריכוך של הטיט ה

השיעבוד הקשה, ולכן אין נוגע דווקא דם, אלא שנכון לעשותו ולבטא ריכוך זה 
 ע"י זכר לדם כיון שבפועל כך עשה הקב"ה.

)ויומתק בזה לשון הפני משה בירושלמי הנ"ל "זכר לדם מכה הראשונה שבאה 
כאן הנהגה  עליהם במידה כנגד מדה" שמדגיש למה היתה מכת דם כיון שהיתה
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של מידה כנגד מידה כנגד מה שעשו המצריים )שהיו שוחטים בני ישראל( 
לשבר ולרכך  ובמכה זו התחילו להכות אותם ולשלם להם כפעלם ובמילא

 קליפת ותוקף מצרים(.

וי"ל לפי זה שאין כאן מחלוקת בעצם עניין החרוסת בין הבבלי להירושלמי, 
ובר ג"כ מזה שהחרוסת הוא זכר שגם השיטה שסובר שצריך לעשותו רכה ס

לטיט אלא שלשיטתו אין מספיק להדגיש רק עניין הטיט אלא שחייבים 
להדגיש ג"כ איך שהוציאנו מעבדות לחירות ובפרט עבדות קשה כזו ולכן צריך 
אח"כ לרככו ולעשותו רך וזה הוה זכר לדם, וגם הבבלי סובר אולי ג"כ מענין 

חרוסת לפני הריכוך מהו עניינו האם הוה הריכוך אלא שמדבר על עצם עניין ה
זכר לדם או זה שהוא זכר לתפוח, אבל עדיין שייך לומר שיש עניין נוסף שאינו 

 חולק עליו.

)ועיין בלקו"ש חל"ב שיחה על פסח שמביא שבבבלי מובא גם זה שחרוסת זכר 
מעלתן של  -לתפוח והוא עניין נוסף בחרוסת שאדרבא בא להדגיש דבר טוב 

ואיך שאין זה סתירה לזכר לטיט שבחרוסת שהוא מראה על קושי  ישראל,
השעבוד ביותר )אפילו יותר ממרור שמורה על סתם מרירות שיש בכל עבדות( 

מדגיש החיבה העצמית של הקב"ה לבנ"י  -כיון שאדרבא עניין זכר לתפוח 
זכר לטיט, ויומתק מזה לכאן  -שממנו באה הגאולה, מעצמית הרע של מצרים 

ין זכר לדם הוא ג"כ ענין תחלת הגאולה מתכלית השעבוד של מצרים, שעני
 עיי"ש(.

ועפ"ז יוצא שבחרוסת יש ב' עניינים, עצם החרוסת שהוא זכר לטיט שנשתעבדו 
בו אבותינו עד כדי כך שהיו שיניהם קיהות מקושי השעבוד שלכן נותנים בו 

במשקה אדום דבר של קיוהא, ואז מיתוסף בו עניין נוסף כשמרככים אותו 
 להדגיש אז עניין שני איך שהוציאנו מעבדות זו לחירות ומשעבוד לאור גדול.

ובזה יומתק שעניין הריכוך הנ"ל במשקה אדום אין עושים אותו בשעת עשיית 
החרוסת או כשנמצא על הקערה אלא דווקא בהמשך הסדר כשמגיע למרור 

שבתוך כלי"  וטיבולו בחרוסת שאז "וקודם הטבילה מרכך החרוסת ביין
)מהקטע ויטבול בחרוסת להלן בסימן מרור(, דלכאורה מה נשתנה חרוסת זה 
שגומרים עשייתו באמצע הסדר משאר הדברים שמכינים לגמרי לפני 

 שמתחילים הסדר.

ביא הרבי בלקו"ש שם בשיחה על פסח שמלשון אדה"ז רואים מובהקדם מה ש
ולחן שיהיה לפניו בשעת הבאתה על הש -שיש ב' דינים נפרדים בחרוסת: א' 

אמירת ההגדה לטיט וכמ"ש אדה"ז )סי' תע"ג בסעיף כ'( כשמזכיר הדברים 
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שצריך להביא לפני מי שאומר ההגדה "ותקנו שיהיה לפניו חרוסת בשעת 
אמירת ההגדה שהחרוסת הוא זכר לטיט שנשתעבדו בו אבותינו במצרים וזכר 

שעה שמספר שעבוד לתפוח כמו שנתבאר לכך צריך להיות על השולחן ב
מצוות הטיבול בחרוסת, וכמ"ש )סי' תע"ה סי"א( "ואין מטבילין  -מצרים", ב' 

 ת אלא משום מצוה שהוא זכר לטיט".בחרוס

וי"ל שבנוגע להבאת החרוסת על השולחן בשעת אמירת ההגדה צריך להדגיש 
עניין הראשון שבחרוסת שהוא זכר לטיט "שהחרוסת הוא זכר לטיט 

אבותינו במצרים וזכר לתפוח כמו שנתבאר לכך צריך להיות על שנשתעבדו בו 
השולחן בשעה שמספר שעבוד מצרים", ועניין השני שיש בחרוסת לזה 
שהוציאנו מעבדות זו לחירות זה אין מקום הדגשתו בשעת אמירת ההגדה כי 
אם כשטובלים בו המרור שאז צריך לזכור ולכוין שעם היות שהיתה עבדות קשה 

 הוציאנו מעבדות זו ע"י ריכוכו הקושי של מצרים.ובכל זאת 

ואולי יש לתרץ על פי זה בקשר לב' הטעמים לשם "חרוסת" אם הוא מצד כל 
דבר שטובלים בו קרוי חרוסת או מצד שזכר ללבינה שהיא מעשה חרסית והסדר 
שהביאם הרבי, כי בקטע הראשונה כשמביא כל עניין החרוסת בשלימותו וכל 

וא זכר לטיט, וקיוהא על שם שיניהם קיהות, ומהמינים החלקים שבו, שה
דהיינו אז שנמשלה בהם כנס"י, ושמרככים אותו במשקה, אז מוסיף בסוף ש

לאחרי שעירב בו המשקה והוי כבר דבר רך ונוזלי שטובלין בו אז נקרא חרוסת 
ע"ש שטובלין בו, ולכן כשבסוף שירכך אותו במשקה אז שמו חרוסת ע"ש 

ובקטע השלישי שם מדובר על עצם החרוסת לפני שעירב בו שום שטובלין בו, 
משקה, ואין בו כי אם ענין העבות שהוא זכר לטיט ומסביר הרבי שאז "נקרא 
שמו חרוסת זכר ללבינה שהיא מעשה חרסית". )במילים אחרות מדובר בשני 
סוגי חרוסת וא"כ סיבת השם בכל אחד שונה מהשני ולכן אינו מצרפם בתור ב' 

ים ובהמשך אחד שאז היה משמע שהם שניהם טעמים על עניין אחד ואופן טעמ
 אחד(.
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 ר"א בן הורקנוס כהן או לוי

 הת' שמואל יוסף שי' גרינבוים
 תלמיד בישיבה

בנוסח ההגש"פ אומרים "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח". 
 ר נשיא דורנו:"ק אדמו"טעמים ומנהגים, כותב כ עם לקוטי ובהגש"פ

"וכל המרבה. ואפילו כהנים ולויים שלא נשתעבדו וגרים, וראיה לזה: מעשה 
ברבי אליעזר ור' יהושע )לוי( ור' אלעזר בן עזריה )כהן( ורבי עקיבא )בן גרים( 

 ור' טרפון )כהן( )שמחת הרגל(".

נו מה היא החידוש בנוגע לרבי ר נשיא דור"אדמו ק"ויש לעיין למה לא ציין כ
אליעזר )האם היה כהן, לוי או גר וכיוצ"ב(. ואם אין בו חידוש, למה כלל אותו 
בהפיסקא. ואכן במקור הדברים )הגש"פ ע"פ שמחת הרגל להחיד"א טו, א( 

 .1אינו מביא כלל אודות ר"א

ה "כ, ולכאו' יש בזאם ר"א הי' כהן או לוי, אינו ברור כ –והנה בעצם הדבר 
 סתירה.

שהרי בבמדב"ר )פ' חקת פי"ט )יט, ז(( איתא: "בשעה שעלה משה למרום, 
שמע קולו של הקב"ה שיושב ועוסק בפרשת פרה אדמה ואמר הלכה בשם 
אומרה: ר' אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים. אמר לפניו, רבון 

ושם האחד העולמים יהי רצון שיהא מחלצי. אמר לו, חייך שהוא מחלציך. הה"ד 
 אליעזר". ופירש בעץ יוסף )וכ"ה ברד"ל( על אתר, שרבי אליעזר היה לוי.

אבל בבמד"ר )פ"ט, מח( ובירושלמי סוטה )פ"ג ה"ד( איתא: "מטרונא שאלה 
את ר"א, מפני חטי' אחת בעגל והם מתו בה ג׳ מיתות. אמר לה אין חכמה לאשה 

וכל אשה חכמת לב "עץ יוסף[ דכתיב  –אלא בפלכה ]פלח שהאשה טווה בה 
[ בשביל שלא להשיבה דבר א' מן התורה 2. אמר לו הורקנוס ]בנו"בידיה טוו

 אבדת ממנה ג' מאות כור מעשר בכל שנה. א"ל ישרפו ד"ת ואל ימסרו לנשים".

                                                           
לוי, והוא נכלל עם מש"כ "לוי" לגבי ר׳ יהושע, דא״כ הול״ל "לויים".  ואין לומר שהיה( 1

ובדוחק היה אפשר לומר שבאמת אין הכוונה לר"א כלל, וכבמקור הדברים, כמ"ש "כהנים" 
 ר נשיא דורנו העתיק "ר"א" אגב שיטפא דלישנא.כ"ק אדמו"ו

 כ"ה בירושלמי.( 2
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ופי׳ בעץ יוסף, שהיה כהן, ולכן כשלא השיב למטרונא אבד את המעשר שתינתן 
 .3א בן הורקונוס כהן הי'"בהדי׳ שר וב׳ידי משה׳ איתא לו כמו בכל שנה ושנה.

 4במקום א' איתא שר"א בן הורקנוס אורה נמצא שהמדרשות סותרות זל"ז,ולכ
 הי' כהן, ובמק"א איתא שהי' לוי.

והנה, לכאורה יש להביא ראי׳ שהי׳ כהן, ממ"ש בפסקי תוספות )מנחות אות 
ש"דבר זה  קפז( ש"הורקנוס אחי אריסטובלוס )אבי רבי אליעזר(" וציין המגי׳

 א היה מבית חשמונאי, וה"ה כהן.”רברש"י". ומזה רואים ש

אבל באמת א"א ללמוד כן כלל: א( דבר זה אינו נמצא ברש"י או בתוס' שלפנינו. 
, והורדוס מלך ק"ג שנים 5ב( הורקנוס ואריסטובלוס הנ"ל הם מבית חשמונאי

בית משפחת לפני חורבן הבית )ע"ז ט, א(, ובתחילת מלכותו הרג כל יוצאי 
חשמונאי, וא"כ מובן שאינו שייך שהורקנוס זה הוא אביו של ר"א. ג( באדר"נ 
מובא סיפור ארוך אודות אביו של ר"א שהי׳ איכר ולא נתן לו רשות ללמוד 
תורה עיי"ש, ודוחק לומר שזהו הורקנוס המובא במנחות, שהי׳ כה"ג ומלך כו׳ 

 ם כ"כ. אבל עדיין ה"ז דוחק(.)אף שידוע שבזמן בית שני לא היו הכה"ג צדיקי

ואכן הרד"ל )במבוא לפדר"א בקונטרס בית צדיק אות א( רצה להגיה בפסקי 
 תוס׳ "ואינו אבי רבי אליעזר".

 נמצא ברור שאין להביא ראי' מזה שר"א כהן הי'.

א הי׳ לוי מסיפור בגמ׳ )גיטין נו, ב(: "והנה לכאורה אפשר להביא ראי׳ שר
יחוהו הבריונים, עשה עצמו רצה לצאת מן המצור דירושלים ולא הנ כשריב"ז
א ורבי יהושע נשאו ארונו והוציאוהו. ואם הי׳ ר"א כהן, היו הבריונים "כמת ור

 חושדים שבאמת לא מת ריב"ז, דהרי אינו יכול ר"א לטמא א"ע.

                                                           
נותנים מעשר ללוי, אבל עזרא הסופר קנס הלויים ונטלה מהם ונתנה לכהנים  מה"ת( 3

ג הזקן, נתנו להלויים. ויש להסתפק איזה ר"ג חזרה ונתנה ללויים, אם הי׳ ר")אבל ר"ג חזר ו
ג דיבנה, אפשר לומר שסיפור זה הוא לפני זו בודאי שהי׳ לוי, אבל אם הי׳ ר"אזי מורה מדרש 

ע(. ]הערת המערכת: אפי' אם הי' ר"ג הזקן אינו ראי' או אחריו(, וצ"זרה ונתנה ללויים )שח
 שהי' לוי. שהרי ר"א חי בזמן ר"ג עד שהי' כבר זקן כשמת ר"ג, וא"כ י"ל שזה הי' לפני התקנה[.

ואין לומר שאי"ז ר"א בן הורקנוס אלא ר"א אחר. דהא, א( בהדיא פירשו המפרשים ( 4
וס, ב( ידוע הכלל דסתם רבי אליעזר הוא רבי אליעזר בן )בב' המקומות( שהוא ר"א בן הורקנ

 הורקנוס.

 ( מנחות סד, ב.5
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ע "גם נשיא ישראל, וכהן יכול לטמא אז הי׳ רבו מובהק ו"אבל אינו, דריב
 .6לובשבי

פ שמצד ספק זה "ל בדא"כאו' נשאר ספק ביחוסו של ר"א. ויועכ"פ נמצא של
ר נשיא דורנו הסיבה למה הי׳ פטור "ק אדמו"א הי׳ כהן או לוי, לא ציין כ"האם ר

מ "ל להיות פטור מלספר אודות יצי"י שהי' כהן או לוי(, ורק אמר שהו)אם מפנ
 .7מצריםמפני שבודאי בין כך ובין כך לא עבדו אבותיו ב

 ומגבי' את הקערה

 הת' שמואל שי' זלצמן
 תלמיד בישיבה

בהגדה של פסח לפני הפיסקא "הא לחמא עני'" כותב אדה"ז "ומגבי' הקערה", 
ולפני הפיסקא "מה נשתנה" כותב "ומסלקין הקערה", וצ"ב מה הענין לעשות 

 כמעט אותו פעולה ב"פ.

טעמים ומנהגים מעיר כ"ק אדמו"ר על "ומגבי' הקערה",  ובהגש"פ עם לקוטי
קאי  –וזלה"ק, ")רא"ש סוף פסחים, טוש"ע. אבל מ"ש בפסחים קט"ו, ב 

אמירת הא לחמא, ודלא כמ"ש בשעה"כ(.  אחרבסילוק הקערה שאנו עושין 
 בבית הרב אין מגביהין הקערה ורק מגלין מקצת המצות". ע"כ.

גמ' פסחים שם )שלזה מציין השער הכולל( המקור לזה שמגביהין הקערה מה
הוא מש"כ ". . ואין עוקרין את השלחן אלא לפני מי שאומר הגדה", ומפרש 

קערה כשמתחיל הגדה אלא מלפני הגדול שבהן",  להגביהרש"י "אין צריך 
ואח"כ ממשיך הגמ' "ולמה עוקרין את השולחן? אמרי דבי ר' ינאי כדי שיכירו 

. א"ל עדיין לא קא אכלינן אתו קא  . הוה יתיב קמי'תינוקות וישאלו, אביי 

                                                           
ב׳סדר הדורות׳ הביא עוד ראי׳ שר"א הי׳ לוי מזה שלא מנה אותו  פסחים ע, ב. שו"ר( 6

 ם בין הכהנים.הרמב"

ר נשיא דורנו לספק זו בנוגע כ"ק אדמו" , שמציין39( הערה 93שו"ר בלקו"ש חט"ז )ע' ( 7
שם  שמפורש 325לר"א, ואינו מסיק. ]הערת המערכת: ראה גם לקו"ש חכ"ז בהוספות ע' 

וכנראה שזהו טעות הדפוס ראה הקדמת  -שהוי ספק, "בעמוד כ"ט שרבי אליעזר הי' כהן: 
 הרד"ל לפדר"א"[.
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מעקרי תכא מיקמן ]למה עוקרין השלחן הרי עדיין לא אכלנו[ א"ל רבה פטרתן 
מלומר מה נשתנה. ופי הרשב"ם שאם הבן שואל הקושיות לאביו, אז אין האב 

 צריך לשאול אלא יתרץ לו מיד "עבדים היינו וכו'".

 זה מקורו.וע"ז חולק רבינו וכותב שאין 

והנה צ"ב למה דוחה רבינו מש"כ שעה"כ, והלא לפי פרש"י מובן שמדובר כאן 
אודות הגבהת הקערה, ולא סליקת הקערה, וא"כ אינו מובן מש"כ רבינו שהגמ' 

 אמירת הא לחמא(". אחרהקערה )שאנו עושין  בסילוק"קאי 

די ומאידך מזה שלפני "מה נשתנה" כתוב שמסלקין הקערה, וסיבתו הוא כ
להתמי' התינוקות, מובן שא"א לומר שהסיבה כאן הוא גם להתמי' התינוקות. 

להתמי'  –שאינו מסתבר לעשות ב' ענינים זה אחר זה בשביל סיבה אחת 
 התינוקות.

ובאמת כללות הענין צ"ב, שהרי בפשטות נראה )כדלקמן( שענין הגבהת 
לפני "הא לחמא הקערה הוא כדי להתמי' התינוקות, וא"כ למה מגביהים אותו 

 עני'".

עפ"ז צ"ל שיש עוד סיבה לזה שמגביהים הקערה, לא כדי להתמי' התינוקות. 
 וצ"ב מהו טעם זו.

 ב. הגבהה כדי להתמי' התינוקות

הרשב"ם שם מביא שיש נוהגין להגביה את הקערה, וכותב )באמצע דבריו( 
אין כאן "וכשמגביה הקערה כדי שישאל התינוקות", ומסיק "וגם הגבהתה חנם ו

 לתינוק אבל עוקרין הקערה לגמרי".היכר 

נראה ששולל שיטת רש"י שסובר שבמקום לעבור הקערה מגביהין אותו, וא"כ 
ההגבהה היא ממש אותו נקודה של סילוק הקערה, וא"כ נתחזק קושיות הנ"ל, 
למה שולל כ"ק אדמו"ר שמקור דין זה הוא בהגמרא פסחים ומאידך איזה שיטה 

או רשב"ם. שהרי לפי רש"י אין ענין כלל לסלק הקערה, ובפועל תופסים, רש"י 
מסלקין אותו לפני מה נשתנה. אבל אם פוסקים כהרשב"ם אז אין ענין להגביה 

 הקערה.
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ובפרט שהבית יוסף בהלכה זו בטור מעתיק ומגבי' הקערה ומביא הגמרא 
 .1שגם הוא סובר שזהו מקור ענין ההגבהה, עיי"ש נראהדפסחים, 

 ג. הגבהה כדי לומר עליו הא לחמא עני'

אלא צ"ל שיש ענין אחר בהגבהה זו שלא קשור לתמיהת התינוקות, ובאמת 
מובא בהגהות מיימנית בפירושו על הרמב"ם )הלכות חו"מ פ"ז ה"ג( שכתב 

.  . . וכיצד . הרמב"ם: "וצריך לעשות שינוי בלילה זה כדי שיראו הבנים וישאלו
הם קודם שיאכלו וחוטפים מצה זה מיד זה וכיוצא ועוקרין השולחן מלפני

 בדברים אלו".

וע"ז כתב ההגהות מיימנית שם "פי' רשב"ם בשם רש"י שזהו הגבהת הקערה 
מנהג . אבל ראב"י כותב שם בשם רשב"א שהגבהה זו אינה אלא  . עם המצות
מסלקין הקערה מן  –בעלמא וכו', ור' שמואל פי' חוטפין מצה  של שמחה

", רואים מכאן ב' ענינים, א( שהגבהה זו כדי שלא ישנו וישאלות ולמה התינוקו
הוא מנהג של שמחה ואינו קשור לתינוקות. וב( אפי' אם אמרינן שקשור 

"וישאלך בנך" )כמו המה נשתנה(,  –לתינוקות, אינו מצד שישאלו התינוקות 
 אלא כדי שלא יישנו.

מסיים "ורבינו שמחה כתב וממשיך שהרשב"ם סובר שהוא מנהג חינם, כנ"ל, ו
דבמצה צריך להגבי' בשעה שאומר מצה זו וה"ה בשעה שעונין עליו דברים 

 ואומרים הא לחמא עניא צריך להגביהה את המצה וכו'".

רואים שיש בהגבהה זו כמה ענינים, א( תמיהת התינוקות )כמ"ש הרשב"ם(, 
חה )כמ"ש והוא כדי שישאלו כדי שלא יישנו )כמ"ש ר"ש(, ב( מנהג של שמ
 הרשב"א(, ג( כדי לומר עליו עליו הא לחמא )כמ"ש רבינו שמחה(.

 ד. הסברת דעת שעה"כ ולמה שוללו וטעמו של רבינו

שמגבי' הקערה )חוץ  –עפ"ז אוי"ל ששעה"כ לא ראה שום מקור לענין זה 
מהרא"ש והוא מקורו הראשון, שכל הפוסקים סומכים עליו, ואינו כותב סברא(, 

וגע הסליקה שלפני מה נשתנה ,ולכן ציין המקור להגמ' שישאלו חוץ ממש"כ בנ
התינוקות )שהרי זהו הסיבה לזה שמסלקים הקערה לפני מה נשתנה(, וזה 

                                                           
( ברשב"ם ד"ה "ואין עוקר" כותב שבזמן הזה מסלקין הקערה ולא עוברין כל השולחו 1

שולחן קטן והוא טירחא גדולה לעבירו, ורק מסלקין הקערה לסוף השולחן.  שאין לפני כ"א
שלבסוף מביא הרא''ש שהרבי מביא, שבו כתוב כמו בההגדה מגבי'ה לפני הא לחמא ומסלקין 
לפני מה נשתנה, וי"ל שהגמרא הי' רק הקדמה ולא סובר שזהו מקור ענין ההגבהה, אבל עכ"פ 

 קשה כמ"ש בפנים.
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שעושים זה פעמיים אינו קשה כ"כ, שי"ל שעושים כמה דברים בלתי רגילים 
 די שישאלו יותר, ועי"ז לא יישנו.כ

במנהג זה כמ"ש רבינו שמחה )בהגמ"מ  אבל הרבי חולק, עי"ז שלומד הסברא
כנ"ל(, והוא שענין הגבהת הקערה הוא רק לומר "הא לחמא עני' וכו'" על 
המצות, ואינו קשור לשאלת התינוקות, וראי' לזה שנוקטים כטעמו של רבינו 

, שיש מקום 2שמחה הוא ממנהג רבותינו שלא הגביהו הקערה ורק גילו המצות
 רבינו שמחה.למנהג זה רק לפי טעמו של 

)דלא כמ"ש רש"י  3ובהלכה הפסק הוא שלפני מה נשתנה מסלקין הקערה
שמגביהין(, שזהו שיטת )תוס' ו(הרשב"ם, והוא עצמו כותב שלהגבי' הוא מנהג 
חינם )ותוס' לא מביא ענין ההגבהה(, אלא צ"ל שהרשב"ם שולל הגבהה כדי 

בהה של "מצה זו", להם, ע"ש(, אלא ע"ד הג 'להתמי' )כמ"ש שם שאין זה תמי
 נמצא ברור שאין מקורו בגמ' שם.

 הטעם לכוס של אליהו

 הת' יוסף יצחק שי' ליבערמאן
 תלמיד בישיבה

בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים פיסקא "כוסו של אלי'", כותב כ"ק 
ות מילה כי אלי' הוא המעיד שישראל מקיימים מצ –אדמו"ר "טעם כוס זה 

)עפמש"כ בפדר"א פכ"ט( המעכבת בפסח כמש"נ וכל ערל לא יאכל בו )הר"מ 
 חגיז בס' ברכת אליהו(".

ובפשטות י"ל הביאור שמפני שאליהו בא להסדר מוזגין לו כוס לכבודו, או שזה 
 כעין כלי שיבוא אליהו.

ר ( "אבער כוסו של אליהו איז פארבונדן מיט דע54והנה עיין בלקו"ש חכ"ז )ע' 
אמונה פון אידן בביאתו ]ווי פארשטאנדיק פון המשך דברי אדה"ז, אז די הנהגה 
בנוגע לכוסו של אליהו זאגט דער אלטער רבי בנוגע צו התחלת הסעיף "ובקצת 

                                                           
זה שהביא כ"ק אדמו"ר מנהג זה באותו קטע, שה"ה כעין ראי' לדבריו.  ( ועפ"ז יומתק2

 להעיר שמנהגנו במצה זו ג"כ רק לגלות ולא להגבי'!

 ( להעיר שמנהגנו במצה זו ג"כ רק לגלות ולא להגביה, וצ"ע.3
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מקומות נוהגין שלא לנעול החדרים שישנים אז בליל הפסח כי הוא ליל 
בוא אליהו ימצא שימורים לכל בני ישראל לדורותם להוציאם מגלות הזה ואם י

פתח פתוח ונצא לקראתו במהרה ואנו מאמינים בזה ויש באמונה זו שכר 
. ונוהגין במדינות אלו כו'". וואס דערפון איז מובן ופשוט אז דאס איז  . גדול

 קשור ושייך צו דער אמונה בגאולה העתידה[".

והנה צ"ב למה שינה הרבי ממ"ש בההגדה, שבההגדה כתב שהוא מפני שאליהו 
יבוא ויעיד שישראל מולים וכשרים להקרבן פסח, ובלקו"ש כתב שהוא קשור 

 להצפי' של בנ"י להגאולה?

ונראה לומר שאינם סותרים זא"ז, ואדרבא ב' ביאורים אלו משלימים זא"ז. די"ל 
שהענין של הכוס של אליהו שהוא מעיד שאנו כשירים לאכילת הפסח, הענין 

ו בא יתעורר אצלם שאין עכשיו בזה"ג בזה הוא שע"י שישראל יחשבו שאליה
הקרבן פסח, ועי"ז יתעורר אצלם הצפי' והתשוקה לביאת משיח )ואז אין אנו 

כמ"ש אדה"ז(, שאז  –נועלים הפתחים כדי שיוכל לבוא אליהו ולבשר הגאולה 
 נוכל לאכול הקרבן פסח כמצותו.

"אחר א( וע"ד שמצינו מש"כ אדה"ז בנוגע למצות ספירת העומר )סי' תפט סי"
הספירה נוהגין לומר יהי רצון שיבנה בית המקדש כו' לפי שעכשיו אין אנו 
סופרין אלא זכר למקדש, ואין בספירה זו עשיית מצוה כלל, שהמצוה הוא 
לספור לעומר ועכשיו אין לנו עומר לספור לו אלא שחכמים תקנו לספור זכר 

תקונה",דהיינו למקדש לפיכך מתפללין שיבנה בית המקדש ונקיים המצוה כ
שאחר שסופרים ספירת העומר, הרי זה מזכיר לנו שאין אנו מקיימים מצות 
הספירה מה"ת אלא מדרבנן, ועי"ז נתעורר התשוקה להגאולה, ולכן אומרים אז 
ה"הרחמן" שהוא תפילה להגאולה, וכן בכל יום אחר איזהו מקומן שהוא על 

 בעוד כמה מקומות, ודו"ק. ענין הקרבנות, אז אומרים "יהי רצון וכו'", וכן
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 בענין הטעמים להנחת פתיתי חמץ לבדיקת חמץ

 הת' מנחם מענדל שי' רייטפארט
 תלמיד בישיבה

בהגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים כותב כ"ק אדמו"ר בפיסקא ד"ה "המנהג 
מעיקר הדין אין צריך כלל "וזלה"ק,  "להניח פתיתי חמץ כו' קודם הבדיקה

להניח, כי המצוה לחפש אחר החמץ, וגם אם לא מצא כבר קיים המצוה כתיקונה 
)שבלי הלקט סי' רו בשם שו"ת הגאונים, כלבו בשם רה"ג(. אבל כבר נתפשט 
המנהג להניחן ומנהג ישראל תורה היא )שו"ע אדה"ז סו"ס תלב(. ראה בחק 

: כדי שבביטול היום יוכל לומר כל יעקב טעמי מנהג זה. ויש להוסיף טעם
, וגם שלא ישכח חובת ביעור ולא יצטרך לשרוף הכלי דחמיתי'חמירא וחמיעא 

 שלקח לבדיקה כמ"ש סו"ס תמ"ה". עכלה"ק.

דהיינו שבנוגע הטעם דהנחת פתיתי חמץ, תחילה מציין רבינו למ"ש בחק יעקב, 
, דחמיתי'.  . יראואח"כ ממשיך להביא ב' סיבות אחרות, א' משום הל' כל חמ

שמשום דיוק הלשון צ"ל שימצא משהו, וב' "שלא ישכח חובת ביעור ולא 
יצטרך לשרוף הכלי שלקח לבדיקה", ז"א שמשום שאין רוצים לשרוף הכלי 
שלקח לבדיקה )שהטעם ע"ז הוא בכדי שלא ישכח חובת הביעור לשנה הבאה(, 

 לכן מניחים הפתיתים.

כתב הרמ"א וז"ל "ואם לא מצא חמץ כשבדק ולכאורה צ"ל, דבשו"ע סו"ס תמה 
ישרוף הכלי שלקח לבדיקה כדי שלא ישכח חובת ביעור" עכ"ל. וצ"ל בדיוק 
לשון רבינו, שע"פ הנ"ל עיקר הסיבה להנחת הפתיתים הוא בכדי שלא לשרוף 
הכלי, וא"כ צ"ל למה הביאו רבינו בהפרט השני אם הוא העיקר, )ולא כתב "שלא 

כדי שלא ישכח חובת ביעור" או כעי"ז(. ומשמע מזה יצטרך לשרוף הכלי ב
אלא סובר שיש כאן ב' סיבות  דרבינו כתב כן, דאין רבינו סובר שזה ענין א',

שונות להנחת הפתיתים, א( שלא ישכח חובת הביעור, וב( שלא יצטרך לשרוף 
 הכלי.

אבל אין לומר כן, חדא משום דצ"ל למה מביא רבינו סיבה דחוקה שלא יצטרך 
שרוף הכלי, לאחר הסיבות החזקות שהביא בחק יעקב? ועוד צ"ל, דבפיסקא ל

ד"ה "מנהג בית הרב" כותב רבינו שמנהג בית הרב הוא לשרוף הכף )שבפשטות 
זהו הכלי שלקח לבדיקה(, וא"כ אינו מובן הסיבה המובא דכדי ש"לא יצטרך 

? וגם צ"ל לשרוף הכלי" מניחים הפתיתים, דהרי בפועל שורפים אותו בכל אופן
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דפשטות הל' מורה שהם ב' פרטים בדבר א' מזה שאינו מפריד ביניהם באיזה 
 דרך, ולא שהם ב' דברים נפרדים.

וי"ל, ובהקדם יש לבאר החילוק בין מ"ש בחק יעקב ומ"ש בהגש"פ. דבחק יעקב 
כתב )סי' תלב ס"ק יד( וז"ל "אם לא נתן לא עכב . . ומהר"י ווייל סי' קצג כתב 

חים כדי שלא ישכח לבטל למחר משא"כ כשיש לו חמץ נזכר בזמן הטעם שמני
. ואין לבטל מנהג של ישראל". ולכ' י"ל שקצת קשה  . הביעור לבטל עכ"ל

לפרש כן, שהרי גם אם אין לו חמץ, פסק הרמ"א )מובא לעיל( שעליו לשרוף 
הכלי שלקח לבדיקה, וא"כ מאחר שכבר שורף הכלי, בפשטות יזכור למה שורפו 

כור ע"ד ביטול החמץ )ואכן, כשאדה"ז מביא הדין לשרוף הכלי )סי' תמה ויז
סוס"ז( מביא גם הסיבה "כדי שלא ישכח לבטל ביטול השני"(? וכן צ"ל, שהרי 
הסיבה לזה שהוסיפו לבטל ביום )ולא די בהביטול דבלילה( הוא משום החמץ 

י לא ששייר לאחר הבדיקה, והרי אם לא מצא שום חמץ בשעת הבדיקה, ודא
שייר שום חמץ ואין לו סיבה לבטל עוד פעם, וא"כ צ"ב בזה שחוששים שישכח 

 לבטל ביום?

ולכן מבאר כ"ק אדמו"ר ב' טעמים אחרים למה צריך להניח הפתיתים, הא', 
חמץ  דביעור, והב', כדי שלא ישכח החוב דחמיתי'.  . משום הל' כל חמירא

ול לשרוף הכלי שלקח . וממשיך )שלכאורה צ"ב דהרי ע"ז יכבשנה הבאה
לבדיקה, ומבאר( שבזה א"צ לשרוף הכלי ולא יבא לידי בל תשחית. ועפ"ז מובן 
דזה שהקדים רבינו "שלא ישכח חובת ביעור" הוא מפני שזהו הנקודה העיקרית 
בביאורו, ומ"ש אח"כ בנוגע להשריפה הוא רק לבאר מה שקצת קשה על ביאור 

 זה.

רבינו שמנהג בית הרב הוא ששורפים אלא שעפ"ז צ"ל מדוע בההמשך כתב 
הכף )שזהו "הכלי שלקח לבדיקה"( בכל אופן, וא"כ הדרא קושיא לדוכתי' וצ"ל 

 למה מניחים הפתיתים ולא מסתפק בשריפת הכלי?

ע"פ מ"ש אדה"ז )שם( שביעור חמץ דינו כשריפת נותר, שכמו שבשריפת  1וי"ל
צריכים לתת חתיחת עץ  נותר צריכים לתת עצים בתוך האש, עד"ז בביעור חמץ

עץ. ]ועפ"ז יובן גם דיוק הל' בנוגע הכף שרק מובא -בהאש, ולכן מניחים בו כף

                                                           
( ע"פ ס' מנהג ישראל תורה סי' תמה ס"א, ושם נתבאר גם רמז בזה שמשתמשים דוקא 1

 בכף. ואכ"מ.
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או עכ"פ  -משום שכל  בקשר לשריפת החמץ )ולא בקשר לעצם הבדיקה(, שזה
 בשביל הבדיקה[. –כ"כ  –דהכף הוא בשביל השריפה, ולא  הענין –רוב 

 ואל""וכאן הבן ש

 א' מהתמימים
 

בהגש"פ עם לקוטי טעמים ו "מוזגין כוס שני וכאן הבן שואלאיתא בהגדה, "
ומנהגים כותב כ"ק אדמו"ר, "ומוזגין לו כוס ב' וכאן הבן שואל )משנה פסחים 

 כוס שנימוזגין שואל מה נשתנה עכשיו שהבן כאן, במזיגת כוס שני,  קטז, א(
שם( ומתוך כך ישאל ג"כ שאר השאלות ולכן  )רש"י ורשב"םקודם אכילה 

 לפיכךשיגיע לאף שאין צריך לאחזו בידו עד מוזגין הכוס קודם אמירת ההגדה 
, והיינו שהרבי מסביר המילה "וכאן" הבן שואל )שו"ע רבינו סתע"ג ס"מ(".

 .אול שאר שאלותביא אותו לששזה מזיגת הכוס עכשיו מ

הרי הדין הוא שהד' כוסות תקנו חכמים שיאמרו ענין אחר על  ,אבל צריך להבין
 (פ"ז ה"י)ה' חמץ ומצה וכן לשון הרמב"ם  וכו', ההגדה (ב ,קידוש (א ,כל אחד

יך למזוג כוס שני רי בכל אופן צרוא"כ ה ".כוס שני קורא עליו את ההגדה"
ין אשאף "ולכן מוזגין הכוס עכשיו וא"כ מה הפשט  ,בשביל לומר עליו ההגדה

בשביל ההגדה, וא"כ הי' להכוס הרי צריך  ",לפיכךשיגיע לעד לאוחזו בידו צריך 
"מה נשתנה", היינו עד אחרי הכוס צריך לומר שמוזגין כאן אף שאין צריך 

 ?כשמתחיל לומר ההגדה "עבדים היינו"

אלא שבין  ,והי' אפ"ל שאדה"ז סובר שאין מצווה באמת לומר ההגדה על הכוס
( "דהיינו תע"ב סט"זמש"כ )בסי' וכן משמע מ ,לומר כמה דבריםהכוסות צריך 

שבין כוס ראשון לשני . . יפסיק באמירת ההגדה", דמשמע שכל ענינו של 
 .ההגדה כאן הוא להפסיק בין ב' הכוסות, ולא שצריך לומר ההגדה על הכוס

שכתב שבגיל של חינוך שהתינוק מספיק בוגר בשביל  (סכ"השם )אבל עיין 
"ולכן ראוי לחנכם לשמוע ההגדה שאומרים מה שאומרים על הכוסות להבין 

( בנוגע לאמירת הבדלה על הכוס תע"ג ס"זי' ס) ממש"כ וכן על כוס שני וכו'",
אמירת ההגדה  ,שנחשב ב' מצוות על כוס א' הב' )אם שכח לאמרו בכוס הא'(,
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מפסיק , ולא רק שההגדה הכוס השני עלוהבדלה, הרי שנחשב שההגדה נאמרת 
 סי' תע"ט ס"א, ובכ"מ(.במשמע וכן ) בין ב' הכוסות

, טעות הדפוס – לו . תיבתמוזגין לו" כותב כ"ק אדמו"ר בקטע לאחרי זההנה ו
שלו )שער וכן השמיטה בשו"ע  ובסידור קאפוסט הראשון שהגיה אדה"ז אינה

חולק על השער  )בפיסקא קדש( , ושם("בפיסקא קדש הכולל, וראה לעיל
אלא  ,שבאמת גם לפי אדה"ז בסידור יש דין של אחר מוזג לו כותב, והכולל

באמת הי' שולכאורה לפי שיטתו  .אלא אם אפשר נושלא העתיקו כיון שאי
 ,מוזגין לו והי' כולל דין זהשלא כתב אדה"ז  פועללמה ב ,צריך אחר למזוג

, וגם הרי אע"פ שאינו מקבל מש"כ השער ולכאורה הרי זה ראי' לשעה"כ
 , מ"מ מצטט הרבי מש"כ, וא"כ נראה שמקבלו?הכולל

הכוס  -אמירת ההגדה על כוס שני, ב' –א'  :ואפשר לומר שיש כאן שני ענינים
 שלפני כל אחד מהמסובים.

 יביאו לפני מי שאומר ההגדה ג' מצותכותב אדה"ז "תע"ג ס"כ ובהקדים, שבסי' 
אומר לפני מי ש. אין צריך להביא אלא  . כל דברים אלו (סכ"דשם )ו וכו'",

משא"כ בנוגע  ,היינו שכל הדברים האלו אין צריך רק לפני בעל ההגדה ",ההגדה
 ","שאז נוהגין להגביה כל אחד כוסו (סמ"ד) כותב אדה"זלפיכך לאחיזת הכוס ב

 .בעל ההגדההלא רק  להגביה כוסו, אחד כלעל שהרי שיש כאן דיוק 

זה הוא  חיוב ,עליו ההגדהצריך שיאמר שועפ"ז יש לומר שמצד הדין של כוס 
 ",לפיכך"יש חיוב רק כשמגיעים ל , שלכ"אעל בעל ההגדה, ולא לכל אחד רק

אין אומרים שירה אלא "וד' כוסות שאז יש דין שכיון שכל אחד צריך לשתות 
וזה  ,כוס שהולך לשתותיחזיק בידו הש ,יש חיוב לכל אחד א"כ ",על היין

לפשר הוא כדי שישאל התינוק  אחד ללכ – קודם מה נשתנה –שמוזגין עכשיו 
, משא"כ אם מוזגים מוזגים לו לשתות עוד כוס לפני הסעודהש –הדבר מוזר זה 

כדי שישאלו וכן הלשון בס"מ "כ"כ.  שאין זה גורם תמי' רק לבעל ההגדה,
, שאין דרך לשתות כן בכל ימות למה שותין כוס שני קודם הסעודההתינוקות 

 ."השנה

שאין נוהגין בעקירת הקערה כיון  ,סל"חמש"כ בסי' תע"ג מוקצת סמוכין לזה 
, ולכן דוקא שהתינוקות יודעין שאין זה עיקר הסעודה ולכן לא ישאלו כלום

מזיגת הכוס לפני כל אחד מבני הבית גורם תמי' אצל התינוק, ועי"ז ישאל מה 
 נשתנה שמוזגין לו כוס לשתות עכשיו קודם הסעודה.

רק מזיגה הוא שאז הי' משמע שה" לומוזגין "שני ולא  ולפ"ז יוצא שמוזגין כוס
וזהו ששולל הרבי שמוזגין סתם בלי תיבת "לו", ותיבת "לו" הוא  ,לבעל הבית
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, ולא רק לפני בעל הבית, ולפ"ז אחד כלטעות הדפוס, כיון שצריך מזיגה לפני 
הכולל  יוצא שסובר כשער הכולל שהוא טעות הדפוס, אבל לא מטעמי', דלשער

הטעם לזה שהוא טעות הוא כיון שאין בזה"ז ענין מזיגה לבעל הבית דרך חירות, 
 ,לא רק לבעל ההגדה "א,מר שמוזגין לכמשא"כ לפי רבינו הסיבה הוא כדי לו

 ".וכאן הבן שואל"אף שאין צריך למלאות הכוס שלהם עד לפיכך כדי ש
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עניני גאולה ומשיח

)

)

דובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה בעניני 
גאולה ומשיח - לא (רק) בתור "סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח 

והגאולה, אלא (גם ו)בעיקר כדי להתחיל "לחיות" בעניני משיח וגאולה, 
לחיות עם הזמן" דימות המשיח, עי"ז שהשכל נעשה ממולא וחדור 

בהבנה והשגה בעניני משיח וגאולה שבתורה, ומהשכל מתפשט וחודר 
גם ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה באופן 

המתאים לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע 
ש"הנה זה (המלך המשיח) בא"... 

(משיחת ש"פ בלק תנש"א)





 

 

 תיווך בין הד' ביאורים במי יבנה הביהמ"ק

 הרב אברהם מאן שליט"א
 שפיע בישיבהמ

 מביא מח' מי יבנה המקדש; והד' תיווכים בתורת רבינו

)מובא במדרש  1בנוגע לביהמ"ק השלישי ידוע המח' מי יבנהו, דעה אחת א.
ובזוהר )ח"א כח, א(, וכ"כ רש"י ותוס' )סוכה מא,  ,)תנחומא ס"פ פקודי(

סע"א(( אשר "בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים שנאמר מקדש אדנ"י כוננו 
ידיך", ודעה שני' )שיטת הירושלמי )מגילה פ"א הי"א(, וכ"כ במדרש )ויקרא 

ה"א(( שבנינו יהי' בידי אדם, רבה פ"ט, ו(, וכן פסק הרמב"ם )מלכים פי"א 
 שמשיח יבנה את ביהמ"ק.

ובתורת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו יש בכללות ד' אופנים לתווך ב' שיטות 
, והם: א( הביהמ"ק ירד מן השמים, אבל הדלתות ש"טבעו בארץ" יעלו 2אלו

כולו )ראה ב"ב  ה. והמעמיד הדלתות נחשב כאילו בנ3ויתגלו, ונעמידם במקומם

                                                           

 ).נרשם ע"י א' מהתמימים שי' ע"פ שיעור בישיבה, ועל אחריותו בלבד 

( לעוד מ"מ לב' שיטות אלו )וכמה מהתיווכים( ראה "חידושים וביאורים בהל' ביהב"ח 1
 .וש"נלהרמב"ם" )הוצאה רביעית ברוקלין, תשע"א( סימן כב. 

לא  –( הצורך לתווכם )אף שמצינו הרבה מח'( י"ל )בנוסף לזה שבכלל לאפושי פלוגתא 2
לים כלל קסד(. ואף שהוא מפשינן(, מפני שהוא מח' במציאות )ראה שד"ח מערכת כל

מחלוקת במציאות שיהי' בעתיד )ולא מציאות בהווה(, והסיבה בפשטות לזה שא"א להיות 
מח' במציאות הוא מפני שאפשר לברר מהו המציאות )ראה שד"ח שם(, ובנוגע לדבר שבעתיד 
א"א לברר מהו המציאות. אבל מכמה מקומות בתורת רבינו משמע שאינו שייך מחלוקת 

ת אפי' כשהיא מציאות בעתיד )ראה שיחת י' שבט תשמ"ז )סה"ש תשמ"ז ח"א ע' במציאו
( שמתווך הדיעות בנוגע לביאת אליהו הנביא, ומבאר הסיבה לההכרח לתווך הדיעות כי 303

אינו שייך מחלוקת במציאות (, ועד"ז כשהיא מציאות בעבר ועודזה "מחלוקת במציאות". 
 ה על הציץ(.ע"ד הכתיב 203)ראה לקו"ש חט"ז ע' 

ל מח' והסברה לזה י"ל, שיש עוד סיבה לזה שא"א להיות מח' במציאות, והוא מפני שבכ
אמת  אמרינן ש"אלו ואלו דא"ח", ואפי' אם ההלכה היא כא' מהם, אעפ"כ השיטה השני הוא

, ועלבפברוחניות הענינים. אבל אם הוא מח' במציאות, שכל מחלוקתם הוא איך יהי' הדבר 
 וכם.שניהם אמת, ולכן צריכים לתובגשמיות, שבזה הם חולקים( א"א להיות  בזה )דהיינו

( לכאו' י"ל שאע"פ שבביאור זה אינו מחלק כ"ק אדמו"ר נשי"ד בין אם יבוא הגאולה 3
במצב של "זכו" או "לא זכו" )כבביאור השני(, אבל מ"מ לכאו' נראה ברור שזה שיבוא 

אם יבוא הגאולה במצב של "זכו". שהרי הסיבה הביהמ"ק מלמעלה )בלי השערים(, הוא רק ב
לזה שמבארים שבמצב של לא זכו לא ירד המקדש מלמעלה, הוא מפני שהוא נס, ובמצב של 
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ב( ע"פ הידוע שיש ב' אופנים בביאת המשיח: באופן ד"זכו" ובאופן נג, ב(. 
יגלה ויבוא מן השמים,  –ד"לא זכו". ובנין ביהמ"ק תלוי בב' אופנים אלו: זכו 

יהי' הבנין בידי אדם )ע"י משיח(. ג( החלק מהבנין המבואר והמובן  –לא זכו 
שים, אלא ממש"כ במס' מדות יבנה בנ"א; והפרטים שאינם מבוארים ומפור

סתומים וכו', יתגלו משמים ע"י הקב"ה. ד( הבית )הגשמי( שלמטה יבנה ע"י 
ע"י משיח )שאליו יתגלה מה שאינו מפורש ומבואר(, ובמקדש זה  –בנ"א 

 .4שלמטה "יתלבש" המקדש שלמעלה

והנה י"ל בד' ביאורים אלו. א( מהו הצורך להביא ד' תיווכים, לכאו' די 
הו הצריכותא(. ועוד יותר ב( ביאורים אלו לכאו' בתיווך א' )ובל' הש"ס מ

השערים,  בלי, שהרי לפי ביאור הא' הביהמ"ק ירד מן השמים 5סותרים זא"ז
שעריו )אם יבוא הגאולה במצב של זכו(, ולפי ביאור  עםולפי ביאור הב', ירד 

הג' ירד רק החלק שאינו מובן ממס' מדות, ולפי הביאור הד' לא ירד )הביהמ"ק 
מו"ר . כי מצינו שלפעמים מביא כ"ק אדבפועל ממשכלל. ג( מה יהי'  (הגשמי

ביאור א', ולפעמים מביא ביאור אחר )ובהזדמנות אחרת חוזר ומביא ביאור 
 הראשון וכו'(, משמע שאין מסקנא בדבר זה.

 מבאר הצריכותא בד' התיווכים

' ביאורים אלו. ד: תחילה יש לבאר הצריכותא בב. החסרון בביאור הא'
יקבעו בהבנין  –שהם מעשה ידי אדם  –שהשערים  –ובהקדים צ"ב בביאור הא' 

נצחיות. כידוע שהסיבה  –להשערים  –)ע"י בנ"י(, שלכאו' א"כ לא יהי' להם 

                                                           
לא זכו לא יהי' נסים )שלמעלה מדרך הטבע לגמרי(, וא"כ אינו מסתבר כלל שלפי ביאור זה 

 שירד המקדש משמים, אפי' במצב של לא זכו. –יהי' נס זה 

ל זכו שיאור זה וביאור שלאחריו הם שווים בנוגע למצב של לא זכו. ורק במצב נמצא שב
ירד  חלוקים הם, שלפי ביאור זו ירד בלי שעריו, משא"כ לפי ביאור השני, שכל הביהמ"ק

 מלמעלה.

( ויש עוד אופן לתווך ב' שיטות הנ"ל )התוועדות ט"ו אב תשל"ה, שיחו"ק תשל"ה ח"ב 4
הביהמ"ק בהשמים, אבל כדי שהמקדש שעומד מוכן למעלה יתגלה (, שהקב"ה יבנה 391ע' 

בגשמיות העולם משיח יניחנו במקומו, לזה צריכים משיח. וזה א' מדיוקי הל' )ברמב"ם( 
"במקומו" )שלכאו' למה כותב פרט זה, ולא פרטים אחרים(, שהפשט הוא שהמקדש כבר 

 בגלוי. –במקומו  –הר הבית שמשיח יניחנו ב –נמצא, ורק שצריכים הענין של "מקומו" 

( ובפרט לפי מה שביארנו שהצורך בהתיווך הוא שלא יהי' מח' במציאות, לכאו' ד' 5
 תיווכים אלו הם מח' במציאות, וא"כ לא הרוויח כלום ע"י התיווך.
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שביהמ"ק השלישי יהי' נצחי הוא מפני שהקב"ה יבנהו ומעשה הקב"ה הם 
 נצחיים, אבל בנינם של השערים היתה ע"י בנ"א )ע"י דוד המלך(.

(, שמפני שהשערים נבנו ע"י דוד 470הביאור בזה )ראה לקו"ש חט"ז ע' ו
המלך, ומצד ביטולו לה' שהי' בתכלית )כמובא בכ"מ בחסידות שענינו של 
דהע"ה הוא ספי' המלכות ש"לית לה מגרמה כלום"( מצד זה הרי מעשה ידיו 

שערים , וא"כ גם השערים הם נצחיים. ועפ"ז יובן ג"ז שטבעו ה6הם ג"כ נצחיים
בארץ, שלא הי' שייך בהם חורבן, שה"ה ענינים נצחיים )ע"ד המשכן שנגנז מפני 
שמעשה ידיו של משה רבינו הם נצחיים(, וכמו שמבואר ברז"ל )סוטה ט, א( 

 שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם של דוד ומשה, והם נצחיים.

שב נחאבל עדיין צ"ע, שהרי קביעתם בבנין המקדש יהי' ע"י בנ"א, ועי"ז 
דש ביהמ"ק ע"י )כנ"ל(, ומזה שקביעת השערים נחשב כבנין המק נבנהכאילו 

בן רואים שאינו משנה עצם מציאות השערים אלא זה שקבעום בהבנין )וכן מו
נם בפשטות, שהרי זהו כל ענינם, שהרי השערים בלי זה שקבועים במקומם אי

יהיו השערים , שלכאו' איך י'לכלום(. וא"כ הדרא קושיין לדוכת נחשבים
 נצחיים?

הביהמ"ק יבוא  כלש –ואולי י"ל שלכן מביא כ"ק אדמו"ר נשי"ד ביאור נוסף 
 מן השמים )אם יהי' מצב של "זכו"(.

י אבל ע"פ ביאור זה צ"ע, שהרי יש מ"ע לבנות הביהמ"ק, כמ"ש "ועשו ל
ל עמקדש וכו'" )וכמו שמבאר הרמב"ם בריש הל' ביהב"ח שמצוה זו אינו רק 

לא גם על הביהמ"ק(, ועפ"ז נמצא שאם יהיו במצב של "זכו" לא המשכן א
ש)אפי' במצב  –יקיימו מצוה זו. ולכן מביא כ"ק אדמו"ר נשי"ד גם ביאור הא' 

 של זכו( יבנו הביהמ"ק )ע"י קביעת השערים(.

הרה"ג ל ין קשה, כמו שאמר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנואבל בביאור זה עדי
התוועדויות תשמ"ח ח"ב  –מנאוואמינסק )תו"מ האדמו"ר  ,הר' יעקב פערלאוו

( שאינו מסתבר שדוקא ביהמ"ק השלישי תהי' התחלת עשייתו 560ע' 
מהשערים, דלא כהמשכן ומקדש שהתחלת עשייתם היתה מהארון וכו'. ועוד 

                                                           
 , שמציין לפי' התורה תמימה עה"פ איכה ב, ט.60הערה  98( וראה לקו"ש חי"א ע' 6

תיווך  . שיל"ע מהו המקור הראשון לפירוש מחודש זה, ]משא"כולהעיר לכללות תיווך זה
בנין כבית הבגמ' מס' סנהדרין )צח, א(. והתיווך הג', מזה שהרמב"ם מתאר  הכלליהב', יסודו 

חזקאל שני )ראה ביאורים להל' ביהב"ח(. והתיווך הד', מפשטות לשון המדרש בדברי ה' לי
 .61ואר ביחזקאל([. וראה בלקו"ש שם הערה שילמדו כדי לבנות הביהמ"ק באופן זה )המת
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ועיקר, שבפועל בנ"י יבנו רק השערים ולא כל הביהמ"ק בפועל. ולכן מביא 
בנה ע"י ישראל )ובזה גופא, או שיבנו הידוע שהביהמ"ק י –הביאורים האחרים 

המקדש )הגשמי( ובו יתלבש המקדש  כללהם ממס' מדות וכו', או שיבנו 
 שלמעלה(.

 מקשה על ביאור הב'; ומתרץ

ולה והנה על ביאור הב' צ"ב, שהרי אם יבוא הגא החסרון בביאור הב':. ג
שלא  נו, דהיינובמצב של זכו ירד הביהמ"ק מן השמים, ולא נבנה המקדש בעצמי

' חסרון, נקיים המ"ע של בנין ביהמ"ק. ועפ"ז נמצא לכאו' שדוקא במצב דזכו יהי
 שלא נזכה לבנות הביהמ"ק בעצמינו ולקיים מצות בנין ביהמ"ק?

ק (, שזה גופא )שהביהמ"122וי"ל הביאור ע"פ המבואר בלקו"ש ח"ל )ע' 
 ות, ולכן נחשבירד מן השמים( בא ע"י מעשינו ועבודתינו במשך זמן הגל

" , "שע"י "מעשה צדיקים349כעשיית בנ"י. )וראה גם סה"ש תשנ"א ח"א ע' 
שותף ( נעשה כאו"א מישראל ")"מעשינו ועבודתינו" ד"עמך כולם צדיקים

 בעשיית המקדש בשתי ידים"(. להקב"ה

בפשטות אבל עדיין צ"ב מהו הקשר לקיום המצוה של "ועשו לי מקדש" 
 .ובפועל

ואילך( ע"פ הדין  453קדים הקושיא הידוע )לקו"ש חט"ו ע' ויש לתרץ, ובה
, נמצא שבנין ביהמ"ק הוא מ"ע שהזמ"ג. וא"כ 7שאין בונין את המקדש בלילה

איך שייך שהנשים סייעו בבנין המשכן, והלא נשים פטורות במ"ע שהזמ"ג. 
ומבאר בזה כ"ק אדמו"ר נשי"ד )ע"פ מש"כ הגאון הרגצ'ובי( שיש ב' ענינים 

. ב( זה שצריך יוםת בניית המקדש: א( עצם הבני' של המקדש, שזהו רק בבמצו
להיות ביהמ"ק בנוי כדי להקריב בו קרבנות, דהיינו הנפעל. ונשים חייבות בענין 
הב', שהרי הם חייבים בהבאת קרבנות ג"כ )וזה אינו מ"ע שהזמ"ג, שהרי אינו 

 שייך להבני' בפועל(.

", הוא רוש בזה שיהיו בנ"י במצב של "זכוועפ"ז י"ל בנוגע לענינינו, שהפי
פעלו ביאת המשיח ובנין ביהמ"ק )הרוחני(, ואף  –ע"י עבודתם  –שבנ"י 

 שבפועל לא בנו בנ"י את המקדש, מ"מ גרמו שיבנה, והוא ענין הב' הנ"ל
 .בפועלשהעיקר הוא הנפעל, א"כ מובן שנחשב כאילו ישראל בנו המקדש 

                                                           
 ( שבועות טו, ב. רמב"ם הלכות ביהב"ח פ"א הי"ב.7
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בנין ביהמ"ק כפשוטו. ולכן מביא כ"ק  –"ל אבל אעפ"כ לא עשו ענין הא' הנ
יבנו חלק מהביהמ"ק  –שאפי' במצב של זכו  –אדמו"ר נשי"ד גם ביאור הא' 

 )ע"י קביעת השערים(. בפועל

אבל לפי"ז נמצא שיבנו רק חלק מהביהמ"ק ולא כולו. ולכן מביא תיווך הג' 
ין לא יבנו שיבנו כל הביהמ"ק )שהם שייכים לבנות, מצד ידיעתם(. אבל עדי –

 שיבנו כל הביהמ"ק. –הביהמ"ק, ולכן מביא הביאור הד' כל 

אבל בזה שיבנו הביהמ"ק יש חסרון שאין עצם מציאות הבנין נצחי מצ"ע, 
שהרי נבנה ע"י בנ"א, ורק שאח"כ נעשה בנין נצחי, כדבר נוסף על מציאותו. 

מלוקט ח"ד ע'  וכמבואר במאמר ד"ה גדול יהי' כבוד הבית גו' תשכ"ב )סה"מ
שמב( בנוגע לנצחיותו של הביהמ"ק השלישי, שאמיתית ענין הנצחיות הוא 
שהמטה הוא כלי להנצחיות, דהיינו שהוא שייך לזה באופן פנימי, ואינו רק ע"י 
דבר שהוא מחוץ ממנו. ולכן מביא הביאורים הראשונים שהביהמ"ק ירד מן 

ינו שהוא שייך עליו מצ"ע השמים, ועי"ז יהי' נצחי מצד עצם מציאותו, דהי
 )שה"ה כלי לזה(.

 נקודת הביאור שאין הד' תיווכים סותרים זא"ז

נמצא שהביאורים לכאו' סותרים זא"ז. שהרי באם יבוא כהנ"ל  פ"והנה ע ד.
הגאולה במצב של "זכו" יש חילוק בין הד' ביאורים. שלפי ביאור הא' יתגלה 

 עםיתגלה המקדש בשלימותו השערים. ולפי ביאור הב' בלי המקדש מלמעלה 
 . ולפי ביאור הג' יבנו כל הידוע להם. ולפי ביאור הד' יבנו כל המקדש.שעריו

בעת  תלוי במצב בנ"יויש לתרץ, שאין זה סתירה בין הביאורים, כי זה גופא 
ביאת הגאולה, היינו שגם כש"זכו" בעבודתם יש בזה כמה אופנים. וזה יתבטא 

. ובכללות יש ב' אופנים של "זכו", א( באופן באופן בניית ביהמ"ק השלישי
 דמלמעלמ"ט, ב( באופן דמלמטלמ"ע.

דהיינו יתכן שישראל )בזמה"ג( יפעלו ע"י עבודתם בירור וזיכוך העולם, 
אבל יהי' ע"י התעוררות מלמעלה, ולא ע"י התעוררות המטה. ויתכן שישראל 

 יפעלו הבירור ע"י התעוררות מלמטה.

 –אור, שאם יפעלו הבירור באופן דמלמעלמ"ט, אז ועפ"ז י"ל נקודת הבי
יתגלה המקדש באופן דמלמעלמ"ט, וזה הביאור ע"פ ב'  –בהתאם לזה 

ן(. ואם יפעלו הבירור באופן הללהביאורים הראשונים )ובזה גופא ב' אופנים, כד
ע"י המטה, וזה  –יבנה המקדש ע"י בנ"י  –בהתאם לזה  –דמלמטלמ"ע, אז 

 ים האחרונים )ובזה גופא ב' אופנים, כדלהלן(.הביאור לב' הביאור
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 הביאור בנוגע לב' תיווכים הראשונים

 ובפרטיות יותר, ובהקדים: ה.

הנה, מבואר במאמר ד"ה והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול, תשכ"ח )סה"מ 
ואילך(, שהשופר גדול יעורר האובדים והנדחים. ומקשה כ"ק  'מלוקט ח"ו ע' ה

אינו כמו השופר דר"ה, שעיקרו הוא עבודת האדם, ולא אדמו"ר נשי"ד שא"כ 
התעוררות מלמעלה. ומבאר רבינו בארוכה שהחילוק בין הגאולה האמיתית 
והשלימה ליצי"מ הוא, שביצי"מ "חפצם של ישראל לצאת מטומאת מצרים 
ולדבקה בו ית' היתה מצד הגילוי דלמעלה, משכני, ובגאולה העתידה, הרצון 

לירושלים יהי' הרצון דישראל, והגילוי דלמעלה )שופר  לצאת מהגלות ולבוא
. והעבודה שלהם תהי' מצד יתגלה הרצון דישראלגדול( הוא רק סיבה שעל ידו 

 המעלה דר"ה, עבודת האדם". –עצמם 

 –שאין להם רצון לצאת מגלות  –וממשיך שבנוגע להאובדים והנדחים 
שעל ידו מתעורר רצונו  הגילוי דשופר גדול לאחרי"המעלה דעבודת האדם היא 

הגילוי דשופר גדול הוא מצד המשכת האמיתי דהאדם", וממשיך "אבל 
 מלמעלה".

דהיינו ששייך שהתעוררות יבוא מלמעלה, ואעפ"כ יקרא שהוא עבודת 
 האדם.

והביאור בזה י"ל, שבנוגע לעבודה שבא מצד אתערותא דלעילא יש ב' 
א( שאין העבודה נקראת  חסרונות )על עבודה שבא מצד אתערותא דלתתא(,

ע"ש האדם שעושה העבודה, שהרי אין הוא עושה העבודה אלא הוא בא 
מהתעוררות שלמעלה, וכאילו שהעבודה נעשית ע"י המעלה, ב( שאין העבודה 
נקלט בפנימיות האדם, שהרי ההתעוררות לזה לא בא מצד האדם וכוחותיו 

 עליו בפנימיות.הפנימיים, אלא מדבר שמחוץ הימנו, ולכן אינו פועל 

והנה בנוגע לההתעוררות של האובדים והנדחים י"ל, שיש רק החסרון הא' 
שאינו  –שבא מצד המעלה ואינו נקרא עבודת האדם, אבל אין בו החסרון הב'  –

נקלט בפנימיות, שהרי אחר שהיתה ההתעוררות מלמעלה, נקלט הדבר 
 בפנימיותם.

ר ההתעוררות מלמעלה הוא, וההסברה בזה. כי אופן העבודה של בנ"י לאח
הפנימית,  מציאותושעי"ז מתגלה שהקשר שלו עם אלקות הוא כי אלקות הוא 

 מלמעלה"ז שבמשך עבודתו הוא בהתעוררות בגלל ענינים וגילוים יוא"כ א
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(, אלא כי זהו גופא 8תדל"ע שע"י הכרוזים העליוניםאשפועלים בו )ע"ד ה
 הוא באופן דאתלד"ת.מציאותו, ופנימיותו. וא"כ העבודה בפועל 

עפ"ז נמצא שישנו ב' אופנים בעבודה שמלמעלה למטה: שבא מלמעלה 
 ואינו נקלט בפנימיות האדם, או ששייך גם להאדם באופן פנימי.לגמרי 

( ה"גועפ"ז י"ל שכן הוא בנוגע לענינינו, ששייך שיעשו בנ"י העבודה )בז
 באופן שהעבודה בא מהתעוררות מלמעלה שאינו שייך כלל אל המטה )באופן

דהיינו שיש לו ב' החסרונות הנ"ל שבאתערותא דלעילא. ושייך  –פנימי( 
ל עבודה בא מהתעוררות מלמעלה, אבשיעשו בנ"י העבודה )בזה"ג( באופן שה

הא'  היינו שיש לו רק החסרוןד –פועל על האדם באופן פנימי )כנ"ל(  מ"מ
 שבאתערותא דלעילא.

 ועפ"ז יש לבאר ב' התיווכים הראשונים.

י שהביהמ"ק ירד מן השמים בלי שעריו, והשערים יקבעו ע" – תיווך הא'
ירד שבנ"י, דהיינו שבעצם ירד ויתגלה הביהמ"ק באופן דמלמעלמ"ט, אבל אחר 

 מלמעלה, יקבעו בנ"י את השערים, דהיינו שיפעלו שההתגלות יהי' באופן
שעי"ז האדם קונה את החפץ, שנעשה  –ימי, שזהו ענינו של קביעת שערים פנ

ההתעוררות מלמעלה שפועל באופן  –שלו. וזהו בהתאם להעבודה בזמן הגלות 
 פנימי )כנ"ל(.

מ"ט שכל הביהמ"ק ירד מלמעלה, דהיינו שיתגלה מלמעל - תיווך הב'
נ"י בתאם לעבודת לגמרי )ויש לו ב' החסרונות הנ"ל של אתעדל"ע(, וזה בא בה

 )בזה"ג( שהי' באופן שבא ע"י אתעדל"ע בלבד.

 הביאור בנוגע לב' התיווכים האחרונים

שיבנו מה שמבואר במס' מדות,  –בנוגע ב' התיווכים האחרים )הג'  ו.
שיבנו כל המקדש, ובזה יתלבש המקדש  –והשאר ירד מלמעלה. והד' 

ה גופא ב' אופנים שלמעלה(, י"ל שהוא בהתאם לעבודה מלמטלמ"ע, ובז
 )דהיינו ב' אופנים עד היכן עבודת המטה מגעת(.

מצד התעוררות  –בנוגע לביאור הג' מובן בפשטות, שע"י עבודת המטה 
מלמטה, פועלים שבנין הביהמ"ק יהי' ע"י המטה, ובזה גופא דוקא מה שמבואר 

 )כמבואר )בנוגעעליו במס' מדות, שהרי העבודה הוא רק בזה שהתחתון שייך 

                                                           
( שאינם נמשכים בפנימיות האדם מצ"ע. ראה אוה"ת משפטים ע' א'רמה )שדוקא ע"י 8

 משך גילוי זה בנפש האדם(, עיי"ש.לימוד התורה נ
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( שהחיסרון בעבודה שע"י אתערותא דלתתא הוא, 9לעבודת האבות לפני מ"ת
שמגעת רק עד הדרגא שהאדם שייך אליו מצ"ע(, והשאר, דהיינו מה שאין בנ"י 

 שיבוא מלמעלה. –שייכים אליו, יבנה הקב"ה 

נין אבל בנוגע לביאור הד' קשה, שאיך שייך שיפעלו ע"י עבודת התחתון ע
 בודת הנבראים. שהוא למע' מיכולת ע

ה"ח . והביאור בזה: בהקדים מש"כ כ"ק אדמו"ר נשי"ד בש"פ חיי שרה, מבז
יח ואילך( בנוגע להסדר של ביאת המש 99כסלו תשמ"ז )סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 

"בנה )תחילה קיבוץ גלויות ואח"כ בנין ביהמ"ק, או להיפך(, שפסק הרמב"ם ש
לכה תוב שם "ואף שבנוגע להביהמ"ק במקומו )ואח"כ( וקבץ נדחי ישראל", וכ

יש לכאורה פס"ד ברור דהרמב"ם" שיהי' תחילה בנין ביהמ"ק. אעפ"כ יש 
(" )פס"ד ברור דהרמב"ם לכאורהללמוד הוראה מב' הדיעות. וע"ז שכתב "יש 

לכות( ( "כי י"ל דהרמב"ם בספרו )הלכות ה36מעיר כ"ק אדמו"ר נשי"ד )בהערה 
 , משא"כ הסדר שיהי' רק אם אכשורפס"ד סדר המוכרח ע"פ הלכה בכל אופן

בתכלית  מלכתחילהדרי ויהי' כלו כל הקיצין לגמרי, שאז יבנה ביהמ"ק 
 השלימות )ע"י כל ישראל וכשכל יושבי' עלי', וכו'(. ואכ"מ".

ייך שיהי' דהיינו שבמצב שיהי' אכשור דרי, ויהי' כלו כל הקיצין לגמרי, אז ש
נין בהי' קיבוץ גלויות ואח"כ יהי' שינוי בהסדר של גילוי המשיח, שקודם י

ם ביהמ"ק. ]ואף שהמסקנא בהשיחה משמע שבכל אופן יהי' בנין ביהמ"ק קוד
 מיוחד של לקיבוץ גלויות. מ"מ אפשר ללמוד לנדו"ד ההסברה בנוגע לאופן

 שלימות בנ"י, כדלקמן[.

הי' יוהנה י"ל בלשונו של כ"ק אדמו"ר נשי"ד כאן, שכותב ב' ענינים, א( 
' סותרים דרי, ב( יהי' כלו כל הקיצין לגמרי. והנה ב' ענינים אלו לכאו אכשור

של  זא"ז. שהרי "אכשור דרי" הוא שהדור ראוי להגאולה, דהיינו שהוא במצב
ם זכו, שאז בא משיח ב"אחישנה". משא"כ "כלו כל הקיצין" הוא שכל הזמני

גיע שכבר ה שהי' צריך משיח לבוא כבר עברו, ועכשיו צריך משיח לבא מצד זה
 בעתה", שהוא דוקא במצב של לא זכו." –זמנו 

מרז"ל "זכו עם ענני הואילך(, שמבאר  72וי"ל ע"פ מש"כ בלקו"ש ח"א )ע' 
אם העבודה הוא  –שמיא לא זכו עני ורוכב על החמור" )בדרך הרמז( ש"זכו" 

בדברים זכים ורוחניים, אז יהי' הגילוי של משיח בדרך אור ישר מלמעלה למטה; 
שהעבודה הוא לברר דברים שעדיין אינם זכים ורוחניים, ענינים  –"לא זכו" 

                                                           
 .ובכ"מ ( ראה סה"מ מלוקט ח"ב ע' רד9
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גשמיים וחומרים, אז יהי' הגילוי בדרך אור חוזר מלמטה למעלה, וע"י בירור 
 –וזיכוך הגשמיות, יתעלה הנשמה ג"כ לדרגא שאינה יכולה להגיע מצ"ע 

 הגילוים הכי נעלים.

ודה בזמן הגלות שהביא את דהיינו שיש אופן חיובי ב"לא זכו", שהעב
 הגאולה הי' לברר ענינים גשמיים.

ועפ"ז יובן מש"כ כ"ק אדמו"ר נשי"ד כאן, שיהי' מצב של "אכשור דרי" 
דהיינו שיהי' מצב של זכו, וגם יהי' "כלו כל הקיצין", שכל העבודה של בירור 

(, )המעלה של "לא זכו" 10העולם יגמר, ויהי' השלימות של בירור וזיכוך העולם
 ועי"ז יתכן  שיהי' שינוי בהסדר של ביאת המשיח.

ע"י  ועפ"ז י"ל גם בנוגע לענינינו, שאם יפעלו בנ"י עבודתם בזמן הגלות
, אז אתערותא דלתתא, ועבודתם יהי' בבירור וזיכוך גשמיות וחומריות העולם

גם הענינים שהם בעצם למעלה מיכולת עבודת  –ע"י עבודתם  –יוכלו להמשיך 
 .הנבראים

מה יהי' בפועל, דהנה נראה בהשיחות  –ועפ"ז אולי יש לתרץ שאלה הג' 
זמן שאין מסקנא אחת באיזה אופן. ועפכ"ז י"ל, שכ"ז יכול להשתנות מזמן ל

בהתאם לזה  –לפי המצב בדיוק באופן העבודה דבנ"י מיד לפני הגאולה, שאז 
 באופן המתאים לעבודתם, כנ"ל. יהי' בנין ביהמ"ק –

 נזכה להביהמ"ק השלישי תו"מ ממש.ש –עיקר הוהוא  –ויהי רצון 
 

                                                           
ד כאן, שאינו כותב שיהי' מצב של "זכו", ”ר נשי”ק אדמו”נו של כ( ועפ"ז יומתק לשו10

אלא שיהי' "אכשור דרי", שי"ל כוונתו, שאינו בא לשלול הענינים של "לא זכו" )הענין 
 המעולה שבו, כנ"ל(.
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 הראי' למה"מ מפסוק "ושב הוי' אלוקיך את שבותך"

 קלמן שי' איזאוויברוך הת' 
 למיד בישיבהת

א ואילך( מובא מ"ש הרמב"ם בהלכות מלכים )פי" 114בלקו"ש חל"ד )ע' 
. וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו  . ה"א( "המלך המשיח עתיד לעמוד

מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, 
שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך 
וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה', ואלו הדברים המפורשים 

ברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. אף בפרשת בלעם בתורה הם כוללים כל הד
נאמר ושם נבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל 

 מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל )באחרונה(".

במלך שכוונת הרמב"ם כאן הוא להביא ראיות שצ"ל האמונה  ומסביר
המשיח, לא רק שהקב"ה עתיד ליגאל את ישראל, וכדיוק ל' הרמב"ם "וכל מי 

", ועפ"ז מפרש שם ההכרח של הרמב"ם להביא הב' ראיות בושאינו מאמין 
שבהל' זו. זה שהביא הרמב"ם ראי' השני' )מפ' בלעם( מובן מאליו, שהרי בראי' 

אי' הראשונה לל. ובנוגע לרזה מפורש אודות מה"מ, ולא רק אודות הגאולה בכ
ר נשיא דורנו ש"אין כוונת הרמב"ם כאן רק להביא ראיות מבאר כ"ק אדמו"

כופר .  . לא להוכיח ש"מי שאינו מאמין בומתורה שבכתב על ביאת המשיח, א
עליו", והעדות הזו אינו רק ע"פ  התורה העידה. . ובמש"ר שהרי  בתורה. . 

 –בתורה" מפרשים )ה(. אלא "אלו הדברים  . התורה שבע"פ פסוקי פירוש
 ואילו נבואת בלעם נאמר בדרך משל וחידה וכו'".

ר נשיא דורנו שכל כוונת ה לכאו' צ"ב. שהרי ע"פ מה שכתב כ"ק אדמו"והנ
הרמב"ם כאן הוא להביא ראי' על האמונה במה"מ, למה בכלל מביא הראי' 

, "ממההראשונה מהפסוק "ושב הוי' וכו'" הרי אין בפסוק זה שום ראי' שיבוא 
ואע"פ שבפסוק זה מפורש אודות הגאולה )שיביא השי"ת(, הלא אין זה כוונת 

 הרמב"ם בהבאת ראי' זו.

וי"ל, ובהקדים יש להקשות קלאץ קושיא: כאן מביא הרמב"ם מהפסוק 
שהקב"ה יקבץ כל ישראל, אבל בהתחלת ההל' וגם בהל' ד' כותב שמה"מ יקבץ 

הכ' "ושב הוי' וכו'", הוא, לא  כל ישראל? וא"כ צ"ל שהרמב"ם סובר שכוונת
שהקב"ה עצמו יקבץ נדחי ישראל אלא שהקב"ה יסבב ויפעול גאולת ישראל 

 המשיח.מלך בזמן הראוי', ובפועל יפעול הקב"ה את הגאולה ע"י 
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עפ"ז שפיר מביא הרמב"ם ראי' מהפסוק "ושב הוי' וכו'" על מה"מ, שהרי 
שזה הולך ברוח כללות שיטת במה"מ. וי"ל,  בפשטותלפי שיטתו איירי הפסוק 

הרמב"ם בהל' מלכים )וגם מובן ממש"כ בהל' תשובה(, שבימות המשיח "עולם 
שהגאולה צריך לבוא באופן טבעי, וי"ל שבזה כולל שיבוא ע"י  –כמנהגו נוהג" 

מה"מ. וזה שמביא עוד ראי' מפרשת בלעם על מה"מ, )אף שהראי' הראשון 
ר נשיא דורנו שם( ש"דבר זה כ"ק אדמו" ( הוא מכיון )כלשוןמה"מהוא גם על 

, אלא הוא משמעותו של הפסוק, את שבותך"ה"א בפסוק "ושב  1מפורשאינו 
 אודות מה"מ, אע"פ שבפועל מדובר במה"מ.מפורש דהיינו שאינו 

או  ובועפ"ז יובן גם לשון הרמב"ם )בי"ג יסודות יסוד י"ב( "ומי שהסתפק 
עליו בפירוש בפרשת בלעם ופרשת , כפר בתורה שיעד מעלתונתמעט אצלו 

נצבים", דהיינו שהפסוקים בפרשת בלעם ונצבים הם ראיות למלך המשיח 
 עצמו.

 אףועפ"ז יומתק דיוק לשון הרמב"ם. שבנוגע להראי' מפרשת בלעם כתב "
שמשמע שהוא רק ראי' נוספת לזה שכתב, דהיינו שבאמת  –בפרשת בלעם" 

יק ז יובן, שהרי הראי' הראשון מספיכול להסתפק בהראי' שכבר הובא. ועפ"
פורש שהרי מדובר אודות מה"מ, וזה שהביא ראי' השני' הוא רק שתהי' ראי' מ

 פירוש עוד יותר, וזה שלא מביא רק הראי' השני' הוא כנ"ל מטעם שהוא רק ע"פ
 פסוקי התורה, והפסוקים עצמם אינם ראי' שהרי יכול לפרשם באופן אחר,

הל' מר נשיא דורנו ק' כופר )כמו שמביא כ"ק אדמו"ר בזה ג"כ נואע"פ שהכופ
הביא תשובה )פ"ח ה"ג((, אבל אין זה כוונת הרמב"ם כאן, אלא כוונתו הוא ל

 בתורה". מפורשים' עדות( עליו", ו"הדברים ל -ראי' שבתורה "העידה )

( נמצא מוכרח שראייתו ש"כ בהשיחה, ודיוק הלשונות בהרמב"םמ -עפכ"ז )
ד של הרמב"ם של "ושב ה"א וכו'" הוא ראי' למה"מ, )וכנ"ל( שהרמב"ם לומ
ק הפסוק שמדובר אודות מה"מ. אבל צ"ב, מהו ההסברה )וההכרח( לזה שהפסו

הפשט ובפרט שהוא ראי', וצ"ל ש ,מה"מוכו'" מדובר אודות  אלקיך הוי'"ושב 
' מפסוק זה, אפי ראי'א להביא בהפסוק )שאל"כ א" מוכרח)שמדובר במה"מ( 

 אם שייך לפרש הפסוק כן(, )וכן יש להקשות על המשך הרמב"ם שמביא עוד
ס"ה ר נשיא דורנו מפורש בכ"ד בהשיחה )”ק אדמו”ראי' מערי מקלט, וכותב כ

 המשיח, וצ"ב ההסברה לזה(. למלךואילך( שהוא ג"כ ראי' 

 

                                                           
 (.ההדגשה אינה בהמקור) (1
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ואבקש מקוראי הגליון להעיר עיני בזה.

 

 בענין מהותו של מלך המשיח והמסתעף

 הנ"ל
 

ברמב"ם הלכות מלך המשיח )פי"א ה"ד( מבאר מה הם הדברים שמלך  א.
ואם יעמוד מלך מבית המשיח צריך לעשות כדי לוודע שהוא המלך המשיח, "

ויכוף דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, 
כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא 

ובנה מקדש במקומו, וקבץ  משיח. אם עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו,
 נדחי ישראל, הרי זה משיח בודאי".

והנה לפום ריהטא משמע שענינים אלו שמביא הרמב"ם להגדרתו של 
ם להיות משיח. דהיינו שתחילה הוה האדם משיח, הם הפועלים והגורמים לאד

צדיק וכו', ואין לו קשר ושייכות להיות משיח. ורק לאחר שעשה הדברים האלו, 
 אז נעשה משיח )ובזה גופא, תחילה נעשה בחזקת משיח, ואח"כ משיח ודאי(.

אבל כד דייקת שפיר נראה שאין הפשט כן, אלא הפשט הוא שמלך המשיח 
 רמב"ם כאן הוא סימן איך לידע שהוא מלך המשיח.הוא משיח בעצם, ומש"כ ה

 הרי זהמבית דוד הוגה בתורה . .  ואם יעמוד מלךשהרי כתב הרמב״ם ״
משיח בודאי״. וכד דייקת  הרי זה.  . משיח. אם עשה והצליח שהואבחזקת 

איך ובמה  שפיר בלשונו של הרמב"ם משמע שכוונתו כאן הוא, א( לבאר לבנ"א
לדעת מיהו מלך המשיח, ב( ש״אם יעמוד מלך מבית דוד״, ובאדם זה יהי' 

יודע שע״פ  אתהשעכשיו  –)בחזקת שהוא משיח(״  זה הריהפרטים הללו, ״
"בחזקת  –תורה אדם זה המה"מ )ובזה גופא, או שיש לו שייכות להיות הגואל 

 שהוא משיח", או שהוא הגואל בודאי(.

משיח״ )ולא כתב שהוא בחזקת משיח  שהואון ״בחזקת וגם יש לדייק מהלש
וכיוצ"ב, שמשמע שהוא בגדר של "חזקת משיח"( שהפירוש הוא שעכשיו 
יודעים בנ"י שהוא המשיח, והוא הי' משיח לפנ"ז, שה"ה "משיח בעצם״ )ורק 
שעכשיו נתגלה מציאותו(, ]והא דלגבי ״משיח בודאי״ לא כתב בלשון זה, הוא 

״משיח בודאי״ הוא ההתגלות בשלימות מהותו של ״משיח מכיון שהגדר של 
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בעצם״[. הרי מוכח מכאן שכל תוארים אלו הוא רק מצד ידיעת העם, ואין לו 
שהמעלות שכתב  –שייכות לעצם מציאותו של מלך המשיח. בסגנון אחר 

 הרמב״ם אינו סיבה להיותו מה״מ, אלא סימן.

המשיח )פי"א ה"א(  ]ועפ״ז יומתק מש"כ הרמב"ם בהתחלת הלכות מלך
משיח עתיד וכו׳״. שלכאו׳ יש להקשות, שאע״פ שהאדם שיעשה המלך ה״

להיות המה״מ, והוי בגדר ״חזקת משיח״, הרי עדיין אינו  ראויפעולות הללו הוא 
משיח בודאי, ולזה צריך לעשות עוד פעולות )כמ"ש שם  –נעשה המה"מ 

 ?1ר של ״המלך המשיח״בה"ד(. א״כ איך כתב הרמב״ם שאדם כזו יש לו התוא

וע״פ הנ״ל אתי שפיר. שהרי באמת מלך המשיח הוא תואר עצמי שיש 
ך משיח לאדם זו, גם לפני שידע אף א׳ אודותו. וזה שהולך ומפרט הדברים שצרי

 . ואחר שעשה כללהתגלותולעשות הוא רק בנוגע לידיעת ה״עם״, שיש סדר 
וא אז ידעו כל ישראל שההדברים הנדרשים, והתגלה בכל תקפו כמלך המשיח, 

 .]היה המשיח כל הזמן

 והנה ע"פ כ"ז נוכל לברר כו״כ ענינים נוספים: ב.

הרמב״ם כתב שם בהל׳ ג׳, ״ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך 
ם לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברי

יה המי משנה היה. והוא אלו. אין הדבר כך. שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכ
 .״המלך המשיחנושא כליו של בן כוזיבא המלך. והוא היה אומר עליו שהוא 

( מצטט כ״ק אדמו"ר נשיא דורנו הלכה זו ״ר' 199והנה בלקו״ש )חכ״ז ע׳ 
עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה הי׳ והוא הי׳ נושא כליו של בן כוזיבא המלך 

( כותב "לא 69ובהערה שם )הערה  והוא ה׳ אומר עליו שהוא המלך המשיח״,
רק ב"חזקת משיח", וראה לעיל סוס"ד". ובסעי׳ ד׳ שם כותב ש״דימה הוא )ר׳ 

דימה עד כדי כך אז מ׳איז  –עקיבא( וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח 
( ע״פ ציוויו״. דהיינו שכוונת כ"ק אדמו"ר נשיא פקו״נגעגיינגען במלחמה )

במס"נ ע"פ ציוויו, צ"ל שידעו בודאות שהוא  דורנו בההערה הוא שמזה שהלכו
 .2משיח )ולא רק שהי' בחזקת משיח(, שאל"כ א"א להם למסור את נפשם

                                                           
אחר הריבוי  ובודאי. שא״כ היה לו לכ׳ באופן ברור יותר, ואינו משמע שכ׳ ע״ש סופו (1

 .הרמב״ם חלק באופן זה יותר, ראיות המובא לקמן שנק׳ עוד לפני שיעשה הפעולות דמה״מ

משיח״. המלך ה( ולכאו׳ ענין זה מדויק בל׳ הרמב״ם שכתב שהיה אומר עליו ״שהוא 2
שהוספת הה׳ הידיעה מדגיש ענין של ודאות )וזהו ג״כ ל׳ הרמב״ם בההתחלה, ״המלך 

 ות משיח בעצם כנ״ל(.המשיח״, כשמדובר אוד
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ושאל הר' יהושע מונדשיין ע"ה את כ"ק אדמו"ר נשי"ד שלכאו' איך קרא 
סימנים של חזקת משיח. ותירץ ר"ע לבן כוזיבא מה"מ, והלא לא הי' לו אפי' ה

)נדפס ב"היכל מנחם" ח״א סי׳ כט(, ״דעת רע״ק בנוגע  דלו כ"ק אדמו"ר נשי"
אינה סותרת מש״כ הרמב״ם הל׳ מלכים ספי״א ]שבפשטות  –בן כוזיבא המלך 

תקופה הגי׳ תחלת ״ספי״א״ הוא הסימנים דמה״מ[, כי היה קס״ד דרע״ק שזוהי 
 שלו״. ונראה מהמענה שלזה שר״ע סמך על בר כוזיבא לא היה צורך בכל

א בהרמב״ם למשיח, ואדרבא, לא שלל רבינו זה שכ׳ שלא היה הסימנים המוב
ד נמצא מו"ר נשי"ק אד. א"כ לפי תירוצו של כ"3לו אפי׳ סימני ״חזקת משיח״

שאע"פ שלא הי' לו הסימנים של משיח, אעפ"כ סבר ר"ע שהוא משיח. וע״פ 
מה שמבואר לעיל מובן היטב, שבנוגע לעצם הענין, הסימנים אינם סיבה 

 .4רק סימן אליו )וראה לקמן ליתר ביאור בענין זה(למהותו, 

שב ד )שיח״ק תשל״ד פ׳ ויועפ"ז י״ל הביאור במש"א כ"ק אדמו"ר נשי" ג.
שרייבט  (, ״בכלל ברענגט דאך די רמב״ם ניט קיין ראי׳ לדבריו, נאר ער190ע׳ 

ם סדר בשעת ער שרייבט וועגן דע סתם אז אזוי און אזוי איז די הלכה, משא״כ
ט דער יאת המשיח, ברענגט ער א ראי׳ פון ר׳ עקיבא׳ן . . און דאס זאגן בופ

ם מ׳האט אין די צייט פון ר׳ עקיבא האט געקענט זיין אזא טעות, ווארורמב״ם: 
ער ד, אבער נאך דעם ווי נאך ניט געוואוסט יעמולט די פרטי וסדרי הגאולה

 ״.לטעותום רמב״ם שרייבט קלאר דעם סדר הגאולה דארף ניט זיין קיין מק

ליו והנה כ״ק אדמו"ר נשי"ד הולך כאן לפי שיטתו שזה שר״ע ״היה אומר ע
שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח״, הוא 

גדרה "מה"מ ודאי" )כלומר שידע בוודאות גמורה שהוא מה"מ, ולא שהי' לו הה
"נ הלך עד כדי מס ההלכתי של משיח ודאי(. וטעותו היתה, שלאחר שדימה כן

לק אע״פ שכמובן היה )גם בזמן ההוא( ענין זה ח –)בשבילו, והוא לא ידע 
כנ״ל )מתורת משה שניתן על הר סיני(, שע״פ הלכה אינו יכול לילך עד פקו״נ 

בהשיחה( אם אין לה״משיח בעצם״ התנאים שצריך ע״פ הלכה המובאים 
 בהרמב"ם )אף שיודע בבירור שהוא מה"מ(.

                                                           
״משיח  -״לא רק בחזקת משיח״ , ומשום הא מוכרח לפ׳ מה שהבאתי מלקו״ש חכ״ז (3

שהרי לא היה לו הסימנים של ״משיח ודאי״ או אפי׳ (. ולא ״משיח ודאי״ ע״פ הלכה)בעצם״ 
ר "ק אדמו"של כ' שהרי אינו משמע כן מלשונו הק, אבל עדיין הוא דוחק קצת. ״חזקת משיח״

 .ד"נשי

שמלכי בית דוד הם , 100ל ע׳ ן מלקו"ש ח"יעקבסאה' מ שיחי"והעיר לי הת׳ הנע׳ מ (4
 .ועיי״ש, בענין זה 109ש חכ״ח ע׳ עוד בלקו"וראה . ״מלכים בעצם״
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היר, ששמעתי אומרים שאין שייך לומר שר״ע טעה בענין זה, ]ויש להב
שא״כ איך מביא הרמב״ם ראי׳ ממנו. ולכן צ"ל שהלשונות בהשיחה אינם 

 מדויקים כ"כ )שה"ה הנחה בלתי מוגה(.

אינו אבל באמת אין לומר שאינו מדויק, שהרי זהו כל המשך תוכן השיחה )ו
 -יחה הוא לבאר ענין עיקרי בהשרק דיוק הלשון(, שהרי הטעם שהובא ענין זה 

ייך שבנוגע להמצב בא״י, שאפי׳ אם כו״כ אנשים אומרים דבר, ונראה מוסכם, 
 . ואם אין אומרים שר״ע טעה, א"כ אין בחלק זו מהשיחה קשרטעותלהיות 

 למה שנכ׳ לפני״ז.

ובנוגע לזה שיש להקשות שאיך אפשר לומר שר"ע טעה. ראשית יש 
ים ס הוא מס' הוריות )והדינים שנאמרים שם מובאלהזכיר שא׳ ממסכתות הש״

"ד דהיינו ששייך שב -ב״ד שטעה להלכה ברמב״ם וכו׳(, והוא הלכות אודות 
ן . וכן ידוע הכלל גדול שמביא הרמב״ם )בהקדמתו למס׳ הוריות(, שמיטעו

ל הנמנע שאיש גשמי לא יטעה )אבל אעפ״כ, גם כשב"ד טועים אנו סומכין ע
י' י ע"פ תורה צריך לסמוך עליהם, אבל אין מזה שום ראהפסקים שלהם, שהר
 שא"א להם לטעות(.

וזה שהרמב"ם מביא ראי' מר"ע אף שטעה. י״ל שטעותו של ר"ע והראי' 
 5שחשבשמביא הרמב"ם ממנו, הם בב׳ דברים נפרדים. שהרי ראית הרמ׳ הוא 

 ר״ע שב"כ הי' מה"מ מצד מעלת האישיות שלו וכיוצ"ב. משא״כ טעותו היה
בכללות סדרי הגאולה, שע״פ הלכה אינו יכול לפעול ע"פ השארותיו, ובפרט 

 .6עד כדי מס״נ, אא״כ יש לו המעלות האחרות שמביא הרמב״ם שם

ועפ"ז שפיר דייק הרמב״ם להביא ראי׳ מר״ע לענין אותות ומופתים. 
ח, דלרע״ק שהיה בודק מע׳ האישיות שלו כדי לידע אם הוא שייך להיות משי

 שהוא דבר הבולט טובא(, –)עשה )ואינו עושה( אותות ומופתים  ידע שלא
יך אואעפ״כ אמר עליו שהוא המה״מ. ואם צריך להיות לו הכח לעשות מופתים 

׳ אמר עליו שהוא ״מה״מ בעצם״, והלך בפקו״נ מצד שהוא ״תחילת תקופת גי
ו נה זכנ״ל(, אם אין שייכות לו כלל להיות בעתיד מה״מ. כיון שתכו –)שלו״ 

 )של עשיית אותות ומופתים( הוא מע׳ עצמית[.

                                                           
א ״ולמה , גמ׳ יומא כח' עי, שכן הוא פי׳ המילה ״דימה״, ולא ששמע בנבואה וכו׳ (5

 –ודימו "ופרש״י ד״ה , שהאיר מזרח״ ודימוהוצרכו לכך שפעם אחת עלה מאור הלבנה 
 ".וחישבו

 .נפקו" – וזהו מה שהובא לעיל שדימה עד כדי כך עד שהלך למלחמה (6
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נערים  וע״פ הנ״ל יומתק גם לשון הגמ' )סנה׳ צז, א(, ״דור שבן דוד בא בו
ואר ״בן דוד״ שיש עליו הת -ילבינו פני זקנים וכו׳״, דהיינו שהדור שבן דוד יבא 

״יכוף כל ישראל לילך  –מלך המשיח, עוד לפני פעולותיו של ״חזקת משיח״  –
ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה'״. שאילו מדובר אודות הזמן לאחרי  בה

 פעולותיו לא היה המצב של העולם באופן הכי גרוע שמתואר שם.

שהוא משיח בעצם, יש לדון אם הוא לכו"ע.  –אבל בענין זה של משיח  ד.
שע״פ מה שמובא בחסידות, ענינו של משיח הוא חלק עצמי שיש בו מרגע 

ביא דך גיסא ידוע דברי החת״ס )חו״מ ח״ו, סצ״ח בסופו( שמהולדו. אבל לאי
(, ״והנה בהא 106הערה  111כ״ק אדמו"ר נשי"ד )ספה"ש תשנ״ב ח״א, ע׳ 

הגואל  דביאת בן דוד צריך אני להוציע הוצעה א׳ והוא כמו שהי׳ משרע״ה שהי׳
שראל, הראשון נזדקן שמנים שנה ולא ידע ולא הרגיש בעצמו שהוא יהי׳ גואל י

על  אפי׳ כשאמר לו הקב״ה לך כי אשלחך אל פרעה, מ״מ סירב ולא רצה לקבלו
ראוי׳ עצמו. כן יהי׳ אי״ה הגואל האחרון, ומיום שחרב בהמ״ק מיד נולד א׳ ה

רה עליו בצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי״ת וישלחו, ואז יע
משח בשאול אחר שנ רוחו של משיח הטמון וגנוז למעלה עד בוא. וכאשר מצינו

׳ באה עליו רוח ממשלה ורוח הקודש, אשר מלפנים לא הרגיש בעצמו. כן הי
, בגואל הראשון, וכן יהי׳ בגואל האחרון. והצדיק הזה בעצמו אינו יודע

ל משיח, ובעונותינו כי רבו כבר כמה וכמה מתו ולא זכינו שיערה עליהם רוחו ש
אליו ה׳  י׳, אולם כשיגיע אי״ה יגלהגם כי הם ראוי׳ לכך אבל הדור לא הי׳ ראו

לח כמו למשה בסנה וישלחהו או לישראל לבד או למלך א׳ כמו לפרעה לומר ש
 עמי״.

ן יערה עליו רוחו של משיח הטמוואז ובהשקפה ראשונה מפורש מהלשון, ״
י מלמע׳״, שבתחילתו מרגע הולדתו אין בו הרוח של משיח, ורק בזמן הראו

 יערה עליו רוח ממרום.

יה ואולי יש לפרשו באופן אחר. שהרי אינו כותב בנוגע למשרע״ה שלא ה]
אול שבעצמו״. וכן אודות  לא ידע ולא הרגישבו ענין העצמי של משיח, אלא ״

ח בעצמו״. וכן כתב בסוף בנוגע להמלך המשי לא הרגישהמלך ״אשר מלפנים 
ת ״. שמכל זה משמע שרוח זה שיערה אליו, הוא רק לגלואינו יודע״בעצמו 

זכו יולהוציא מה שכבר הי׳ לו בפנים, ולא שהוא ענין חדש הנפעל בו, ש״אם 
ראה נל׳ השדי חמד שמצוין שם(. אבל כד דייקת בדבריו  –)הוא יהי׳ השליח״ 

 שדוחק גדול לאמר כן[.
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ר אינו מובא אבל באמת אין הכרח לומר כמש״כ שם, שהרי אריכות הביאו
 ,7בהשיחה, וכ״ק אדמו"ר נשי"ד מביאו רק לתחילת דבריו

ויתירה מזה, הרי בחסידות מבואר להיפך, שענינו של משיח )יחידה הכללי( 
( בנוגע למש״ר 203הוא בו מרגע הולדו. וכמו שכתוב בלקו״ש חט״ז )ע׳ 

ישראל  ( שהוא היה רועה8)היחידה כללי בדורו, וכן ה״גואל ראשון וגואל אחרון״
מרגע הוולדו, ומביא ראי׳ מהא דכתוב במדרש )שמו״ר ש״א, יח( ״שהיו 

״. דהיינו בעת שנתעברה, הי' נקרא נתעברהאסתרולגין אומרים לו גואל ישראל 
כבר "גואל ישראל". ולשון דומה לזה ממש מובא במדרש אודות מה״מ )איכ״ר 

של  שיען וגואלןנולד מופ״א, נ״א(, שאחרי החורבן געה פרה מסוים ואמר, ״
 ישראל״. שמרגע הוולדו כבר היה בו המהות של מושיע וגואל ישראל.

 אבל כד דייכת שפיר י"ל להסביר ולבסס מה שכתב החת"ס גם לפי מה ה.
ת ז, שבארנו לעיל. והוא עפמש"כ בשער הגלגולים פי"ג )ע"פ דברי הזוהר שמו

ז שמת משיח, ואב( "ובהגיע העת תתגלה באותו צדיק המיועד להיות משיח נ
אך לא יכירוהו שאר יכיר בעצמו שהוא משיח. וז"ש המלך המשיח יתגלה 

ע"פ . ואח"כ יתגלה המשיח לגמרי ואז יכירוהו". דהיינו שא . אנשים עדיין
ליו שהוא משיח בעצם מרגע הולדו, אין זה ידוע לו עד "שיגיע הזמן יגלה א

 –א" וגנוז למע' עד בו השי"ת וישלחו, ואז יערה עליו רוחו של משיח הטמון
דהיינו לגלות דבר  –כל' החת"ס הנ"ל. שמזה יוצא שיש ב' שלבים "בהתגלות" 

 שהי' טמון ונעלם מקודם.

יח יוצא מזה שיש ג' שלבים בנוגע למה"מ. א( זה שיש לו ענין של מש ו.
לא לעצמו, ולא לכל העולם )והוא מה  –בעצם מרגע הולדו, אבל אינו ידוע כלל 

תו ל ממדרש ש"נולדה מושיען וגואלן וכו'"(, ב( כשנתגלה מציאושהובא לעי
אליו  הלעצמו, אבל לא לכל העולם כולו )והוא דברי החת"ס "דכשיגיע הזמן יגל

ה לכל של משיח"(, ג( כשמתגל אוירהשי"ת וכו'", ובל' השיחה )המובא לקמן( "
ב' פא בשל משיח"(. ובזה גו אורוהעולם כולו ע"י פעולותיו )ובל' השיחה "

שיש לו  –שלבים, בתחילה רק בחזקת משיח, ובסוף יתגלה שהוא משיח בודאי 
 בעצם הכח מרגע היולדו להיות משיח.

                                                           
 .ואכ״מ, ע בדברים אחרים שמובא שם"ובאמת צ (7

 .ועוד. 4ובהערה , 98ע׳ , ראה מה שמצוין בסה״ש תשנ״ב ח״א (8
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 התגלותשל משיח מורה על אור (, ״131וכ"כ בסה״ש תשנ״ב )ח״א ע׳ 
א״כ )כמו ״ילחם מלחמות ה׳״ עד ש״נצח״, וכיו״ב(, מש פעולותיודמשיח ע״י 

 מציאותו)חיות( דמשיח, כלומר התגלות  העצםשל משיח מורה על  אויר
)מציאותו שקיימת גם לפנ״ז למלכות( בתור מלך המשיח, ולאחרי התגלות 

ל ע״י שבאין ערוך מאורו של משיח(, מתחילה ההתגלות לעיני כאויר ) מציאותו
 )אורו של משיח(". פעולותיו

שבכל  וי"ל ששלב הא' שייך להא' שבכל דור שהי' ראוי להיות משיח, דהיינו
אר דור ודור יש א' שמצד עצם מציאותו שייך להיות משיח )ובפרט לפי המבו

שהיחידה שבנפשו הוא בהתגלות,  –בחסידות שענין זה הוא יחידה שבנפש 
' לו ם היוהוא היחידה הכללית של הדור, שזה יש בכל דור(. אבל לא כאו"א מה

חת"ס השייכות לענין המשיח כפי שבא לידי פועל )בשלב ב' וג' הנ"ל(, וכמ"ש 
יח, גם )שם( "כי רבו כבר כמה, וכמה מתו ולא זכינו שיערה עליהם רוחו של מש

ד )פאת כי הם ראוי' לכך אבל הדור לא הי׳ ראוי'". וזהו בדיוק מש"כ השדי חמ
דיקי ינו, "ראוי להיות רק א' מצהשדה מע' האלף כלל ע'( שמצויין בתורת רב

לי', ואם הדור וצריך להיות בכל דור הא' הראוי אם יזכו הוא יהי' השליח ע"י א
מקומו לא יזכו יהי' כשאר הצדיקים בלא הפרש, ובאמת ר"ל א' צ"ל אחר בדור ב

הוא ש – שיהי' ראוי". דהיינו שהי' א' בדור ראוי ש"אם יזכו הוא יהי' השליח"
אז הוה  משיח", ויתגלה לו ואח"כ יתגלה לכל הדור, אבל אם לא,ענין "רוחו של 

לכן , ובפועלכשאר צדיקים שמתו, דהיינו שלע"ע אין לו שייכות להיות משיח 
 "צ"ל אחר בדור במקומו" )וראה לקמן ליתר ביאור(.

אבל אחר שכבר נכנס בשלב הב' דהיינו שהוא כבר שליח ה' לגאול את 
הקב"ה ושילחו לגאול את ישראל(, אז יש לו ישראל )שהרי כבר נתגלה לו 

שייכות להיות משיח בפועל, ויכולת לגאול את ישראל, ואפי' אם מת או יש לו 
(, עדיין יכול להיות 9מונע צדדי אחר )וכהמשך השד"ח שם "שיש עוד אופן וכו'"

 מלך המשיח.

אחרי וע"פ הנ"ל יובן גם לשון הרמב"ם בהל' מלך המשיח )פי"א ה"ד(, ש ז.
י. שמפרט כל הפעולות שצ"ל לזה שיש לו חזקה שהוא משיח, להיות משיח ודא

בידוע שאינו זה  –ממשיך )לפי גי' א'( "ואם לא הצליח עד כה, או נהרג 
ו שהבטיחה עליו תורה, וה"ה ככל מלכי בית דוד הכשרים שמתו. ולא העמיד

ה של זהקב"ה אלא לנסות בו רבים . . וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ו
 הישמעאלי שעמד אחריו, אינן אלא לישר דרך למלך המשיח וכו'".

                                                           
 (.אבל לפי שיטתו הוא רק באופן דזכו( )9
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. שלכאו' קשה ע"ז שכתב הרמב"ם ש"בידוע שאין זה שהבטיחה עליו תורה"
שמשמע שנתגלה למפרע שלא הי' זה שהבטיחה עליו תורה, ולא הי' שייך 

י ' ראולהיות משיח כלל. ולכאו' אפשר לומר שהי' זה שהבטיחה עליו תורה, והי
שבפועל הי' סיבה לזה שאין הוא יכול  –להיות משיח, ורק שלא בא לידי בפועל 

 להיות משיח.

ב' האבל ע"פ מה שביארנו יובן, שהרמב"ם מדבר אודות א' שלא נכנס לשלב 
ייך ש)דהיינו שעדיין לא נשלח ע"י הקב"ה לגאול את ישראל, אבל אעפ"כ ה"ה 

ת ה אע"פ שעשה את כל הפעולולהיות משיח מצד מהותו(, ומודיע לך שאדם ז
יו שצריך משיח לעשות, ואח"כ לא הצליח או נהרג, לא הי' זה ש"הבטיחה על

לכן ו, בפועלתורה", דהיינו שידוע שמתחילתו לא הי' לו שייכות להיות משיח 
שייך  לא יצפה לביאתו. אף שעדיין שייך שנכנס בשלב הא', דהיינו שבעצם הי'

לא הי'" "ל' הרמב"ם "אין זה שהבטיחה וכו'", ולא להיות משיח )ויש לדייק זה מ
ני שר"ל וכיו"ב שהוא לכאו' מדוייק טפי. וי"ל שהרמב"ם נקט לישנא זו דוקא מפ

בטיחה שהי' זמן שהי' יכול להיות בגדר "הבטיחה תורה", אבל עתה "אין זה שה
 תורה"(.

 אבל מרגע שנכנס זה שראוי להיות משיח לשלב הב' )דהיינו שכבר נתגלה
לו שהוא משיח(, בזה מודה הרמב"ם שלעולם יהי' לו שייכות להיות הגואל 
)כמ"ש בגמ' )סנה' צח, ב( "אי ממתיא דניאל איש חמודות" )"ואם היה מאותן 
שמתו כבר היה דניאל איש חמודות, שנדון ביסורין בגוב אריות וחסיד גמור היה, 

, ובודאי 10ות פ"ב ה"ד(רש"י(. וכ"כ בירושלמי )ברכ –והאי "כגון" לאו דווקא" 
 רמב"ם על בבלי וירושלמי מפורשת(.לא חולק ה

. אף  . עמידו הקב"ה אלא לנסות בו רביםובזה יובן המשך הל' שם "ולא ה
ישוע וכו'". שהרי מדובר כאן אודות השייכות שלו להיות משיח בפו"מ, ובזה 

משיח. ואם )דהיינו בהפו"מ( עולה הוא בקנה א' אם ישוע, שהרי בפו"מ לא יהי' 
אי אתה מפרש כן )אלא שמדבר הרמב"ם אודות שייכותו בכלל להיות משיח 

שהי' רק לנסות. לכאו' הי' גם שייך להיות ה שכתב מצד מהותו(, יפלא, א( ז
משיח, וא"כ נמצא שלכתחילה לא הי' תכליתו וענינו רק לנסות, אלא הי' יכול 

נה א' אם ישוע הנוצרי להיות משיח בפועל. ב( זה שהרמב"ם יכול להביאו בק

                                                           
 .א"העיון השני פ" ישועות משיחי"וראה האברבנאל ב. א נא"ר רפ"כ באיכ"וכ( 10

י סוף "ופרש, פ שמות"ן ובחיי ס"עיין רמב'", נגלה ונכסה וכו"יש להעיר מענין , ואדרבא
  .ועוד, דניאל

283 ישיבת ליובאוויטש טאראנטא



 

 

 

שהי' רשע מרושע. וע"פ הנ"ל יובן, שהרי מדבר בנוגע לשייכותו להיות משיח 
 בפועל.

ון ועפ"ז יובן עוד דבר פלא. שהאברבנאל בספרו "ישועות משיחי" )עי ח.
א השני פ"א( מביא בר כוזיבא, ישע הנוצרי, ומוחמד נביא הישמעאלים בחד

יך שר ולהכין העולם למלך המשיח, וממשמחתא, שכולם היו בעולם רק כדי לי
ד חזון שגם על בר כוזיבא קאי מש"כ בס' דניאל "ובני פריצי עמך ינשאו להעמי

עכ"פ((  ונכשלו". דהיינו שלפי שיטתו )וי"ל שהוא ג"כ שיטת הרמב"ם )בענין זה
שיח בר כוזיבא עולה בקנה א' אם האחרים שמזכיר )לענין שייכותו להיות המ

היות לו שבר כוזיבא באמיתית הענינים לא הי' לו שייכות כלל בפועל(. דהיינ
 משיח בפו"מ, דהיינו שלא נכלל בגדר הב' )והג'( הנ"ל של משיח.

וזהו הטעם שהרמב"ם מדגיש "דימה ]שפירושו חישב, כנ"ל[ עליו שהוא 
המה"מ", אבל לא הי' להם ראי' שיערה עליו הרוח ממרום של משיח. שכנ"ל 

ב שיש לו השייכות פנימי למשיח מצד העצם שלו )ולא הפשט כאן הוא שחש
חיכה עד שהי' התגלותו כמשיח )עכ"פ לעצמו(, דהיינו שהתחיל כבר התהליך 

נתגלה למפרע שמה שחשבו לא הי'  כשנהרגשלו להיות גואל ישראל בפועל(, ו
, ומשו"ז כתב הרמב"ם 11שלא הי' לו שום שייכות כלל להיות משיח –אמת כלל 

סות את הרבים, ובענין זה גם עולה הוא בקנה א' אם ישוע הנצרי שהי' רק לנ
וכו' ]ויש להעיר משו"ת הרמב"ם )פאר הדור סי' רצה, מובא בלקו"ש חכ"ז ע' 

 ( "והוא לא הי' מזרע דוד"[.96הערה  200

ואוי"ל שבר כוזיבא גופא הוא מקורו של הרמב"ם כאן )והוא באיכ"ר עה"פ 
או  12ושלמי תענית פ"ה ה"ה(, שאם לא הצליחבלע ה' ולא חמל )ב, ב(, וביר

אין זה שהבטיחה תורה )ולע"ע לא מצאתי באיזה מקום שמציין מקור  נהרג
לזה(. שאחר שנהרג הי' ידוע שלא הי' שייך להיות משיח. וזהו גם הלשון בה"ג 
"שדימה . . עד שנהרג בעוונות". ומזה שלא אמר ר"ע אחר מותו שהוא משיח 

ת( יש ראי' שאם נהרג אין לו שייכות כלל מעתה ולמפרע )כדניאל איש חמודו

                                                           
ועוד חזון . הידוע אם בר כוזיבא היק צדיק או רשע' ע בהמח"אין כוונתי כאן להכניס א( 11
 .למועד

מאיזה זמן ידוע שלא הצליח ואינו  ,דהיינו ",לא הצליח עד כה"ל ל מהי הפשט ש"י( 12
. צריך לכתבו' וגם שהרי הי. כמבואר לעיל, ואין לומר שמת? )שייך לפעול ולהצליח בהעתיד

ל שצריך לפרש שעזב פעולותיו בענין "וי(. שולל הענין של מת גרידא" נהרג"ובפרט שהלשון 
 .ע"וילע. ב"וכיוצ, זה
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להיות הגואל. וי"ל סיבה לזה בפשטות, שהרי זה שנהרג הוא היפך הענין של 
 משיח שהוא "וינצח" כל האומות וכו'.

אבל כ"ז הוא לחידודי בעלמא, ובנוגע לפועל אין לנו אלא דברי נשיא דורנו 
, וגם ההכרזה שהגיע זמן 13גלה בומשיח שבדורנו, שכבר הי' השנה שמה"מ נ –

תיכף , ומצפים אנחנו בכליון עיניים להתגלותו השלימה לעין כל 14גאולתכם
ומי"ד ממ"ש.

 

 ביטול יציאה בשבת להבאת הגאולה

 ' זאנדהויזהת' לוי יצחק שי
 למיד בישיבהת

( מזכיר 143תשמ"ט ח"א ע'  )סה"שבשיחת ש"פ ויגש, ט' טבת תשמ"ט 
 ר נשיא דורנו זה שע"י שמירת שבת )ובפרט תשובה בשבת( נזכהכ"ק אדמו"

כותב "ראה תקו"ז תמ"ח  ))שם 68להגאולה האמיתית והשלימה. ובהערה 
רץ )פ"ה, א( שהעובר על יציאות השבת )עקירה והנחה( גורם עקירת בנ"י מא

 בים(".ישראל )רשות היחיד( והנחתם בגלות )רשות הר

ד והנה ע"ז יש להקשות, שלכאו' עקירה מרשות הרבים והנחה ברשות היחי
 הוא גם בכלל איסור הוצאה, לא רק עקירה מרשה"י לרשה"ר, שהוא האיסור

ד"הכנסה". ובפרט לפי מה שממשיך בההערה "ומזה מובן שע"י שמירת שבת 
ארץ לזרים כהלכתו )כולל בענין יציאות שבת( מבטלים עקירה והנחה הנ"ל, וחו

ירה ישראל". ולכאו' עפ"ז הי' צ"ל שלעקור מרשה"ר לרשה"י )שהוא ביטול עק
יסור מרשה"י לרשה"ר( הוא ענין מעולה וזה ענינו של הגאולה, ולכאו' הוא א

 ממש כמו עקירה מרשה"י לרשה"ר.

ואילך( בנוגע למש"כ במדרש,  68ואולי י"ל, ע"פ המבואר בלקו"ש חי"א )ע' 
ע, "אם כדבריך שהקב"ה מכבד את השבת, אל ישב בו רוחות, ששאל מין א' מר"

                                                           
בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים )"ואילך  95' א ע"ב ח"תשנש "ראה סה( 13

ש "וראה גם סה"(. דמשיח ההתגלותגם ( אלא, דמשיח המציאותלא רק )וכיון שכן ישנה ', כו
 .ועוד"(. וכבר מתחיל להתקיים השלח נא ביד תשלח)" 111' שם ע

 .ועוד. ואילך 284' א ע"א ח"ש תשנ"ראה סה( 14
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. והשיב לו משל מעירוב והוצאה, שברשות א' אין צריך  . אל יוריד בה גשמים
, נשי"ד מו"רעירוב להוצאה, כך כל העולם שלו הוא וכו'". ומקשה שם כ"ק אד

שאע"פ שאין איסור של הוצאה כרוכה בזה, אבל עדיין יש בו שאר האיסורים 
 ל שבת הכרוכים בענינים אלו.ש

ומתרץ שענינו של הוצאה הוא היסוד של כל איסורי שבת. וא"כ אם אין 
 שייך הענין של הוצאה, בדרך ממילא נתבטל כל שאר האיסורים של שבת.

והביאור בזה: ענינו של שביתת שבת הוא, שהאדם יקבע בלבו אמונה שה' 
העולם תמיד מאין ליש, ובכן  ברא את העולם, ואשר כן גם עכשיו הוא בורא את

ה"ה השליט היחידי בעולם. דהיינו, הגם שהתהוות העולם היתה באופן שיש 
רשות של טוב וקדושה ורשות  –מקום לטעות שהעולם מתנהג ע"י ב' רשויות 

של רע וטומאה, אעפ"כ ע"י שביתת שבת נקבעת האמונה והידיעה האמיתית, 
 יחיד ליחידו של עולם.שכל העולם כולו רשות אחת היא, רשות ה

ועשיית מלאכה בשבת גורמת חלישות באמונה זה, והגברת ההעלם והטעות 
 ענין של "הוצאה" מרשות היחיד. –הנ"ל )של ב' רשויות ח"ו( 

הוצאה מרשות  –"נמצא, שנקודה העיקרית של כל הל"ט מלאכות היא 
 ה"ק הנוגע לענינינו(. ד"היחיד" )ע"כ תוכ

ר נשיא דורנו "שהעובר על "ק אדמו"שזה שכותב כועפ"ז י"ל בענינינו, 
)ע"פ הלכה( של הוצאה בשבת האיסור בפרט יציאות השבת", אינו מדבר רק על 

של יחידו של  –של הוצאה בשבת, שכנ"ל הוא הוצאה מרשה"י ענינו אלא על 
יובן זה שממשיך "שע"י  שבת. ועפ"ז איסורי לכלעולם לרשה"ר, שהוא היסוד 

קיבוץ  –מבטלים עקירה והנחה הנ"ל", שעי"ז באה הגאולה .  . שמירת שבת
בנ"י מהגלות )רשות הרבים( לאה"ק )רשות היחיד(. שכמו שהעקירה והנחה 
הוא היסוד לכל האסורים של שבת, ובדרך ממילא לענין הגלות )שהכל נפרד 

כמו כן מובן לאידך גיסא ששמירת השבת  –רשות הרבים(  –מאלקות 
' אותה הדרגא כמו שהיא אצל הקב"ה שהכל הוא רשות בשלימות גורמת שיהי

 .היחיד

 

וזהו שמסיים בהשיחה "עד שכל העולם נעשה רשות היחיד ליחידו של 
 עולם".
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 לת"קרבן פסח לעהקרבת ג' כתות ב

 סבגשי' הת' נתנאל חיים 
 למיד בישיבהת

איתא במס' פסחים )סד, ב( בענין הקרבת קרבן פסח "אמר רבי יצחק אין 
הפסח נשחט אלא בשלש כתות של שלשים שלשים בני אדם, מאי טעמא קהל 
ועדה וישראל. מספקא לן אי בבת אחת אי בזה אחר זה, הלכך בעינן שלש כתות 
של שלשים שלשים בני אדם. דאי בבת אחת הא איכא, ואי בזה אחר זה הא 

יכא". היינו, כיון דיש ספק אם ה"קהל ועדה וישראל" צ"ל בב"א או בג' כתות א
 מקריבים אותה בג' כתות מספק.

תנא היא נקראת כת "איתא )סה, א( בנוגע לכת השלישית ובהמשך הסוגיא 
 ת( "מפני שנתעצלה להיות אחרונה".ה עצלני"י )ד"עצלנית", ופרש

ח"ב  –הוצאת תנש"א  –"פ והנה במכתב מר"ח אייר תשכ"ג )נדפסה בהגש
ר "ק אדמוג, אגרת ח'תרכ"ב( כותב כ"–מוד תמבע' תנד; וכן באג"ק חכ"ב ע

נשיא דורנו "צ"ע אם לעת"ל תהיה שחיטתו בג' כתות כיון דהוא משום 
בודאי  –דמספקא לן )פסחים סד, ב ושם( ובאם יפתר הספק דבב"א קאמר 

 תבטל כת שנקרא עצלנית".

ר נשיא דורנו זה שיתבטל כת "ק אדמו"כ ולכאורה צ"ב, למה מדגיש
העצלנית שהיא כת שלישית )וכמ"ש רש"י מפני שנתעצלה להיות אחרונה(, 
והלא אם יהיה ההל' שמקריבים הק"פ בב"א יתבטל כת השני' ג"כ, ולא רק כת 

 דושו בזה שכ' שיתבטל כת העצלנית?אחרונה? וכן צ"ב מהו חי

ר נשיא דורנו )שיחו"ק תשכ"ג "וק אדמ"והנה, אולי יש לתרץ עפ"י שיחת כ
(, בענין כוס של אליהו בליל הסדר, שיש 258שיחת ליל ב' דחה"פ )ס"ט( ע' 

ספק אם חייבים לשתות כוס החמישי או האם המנהג הוא למוזגו לאליהו 
)עיי"ש מה שביאר(. וממשיך כ"ק אדמו''ר להסביר בנוגע לזה שיפתר אליהו 

ים תיקו והר"ת בזה הוא תשבי יתרץ ספיקות, "והנה בכמה מקומות כשאומר
. והנה יש ב' ענינם בזה, א' שהוא נביא ולכן יפסוק כו', ויש  . קושית ואיבעיות

עוד ענין בזה, לבד מזאת שהוא נביא, הרי קען ער לערנען און האט סמיכה אויף 
רבנות ומה שיבוא ויברר זהו מצד החלק הרבנות שבו, ולא מצד חלק הנביאות 

 השיחה(.שבו" )עכת"ד 
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ם ומזה )שאליהו יפסוק בתור רב( מובן שספק שקיים עכשיו )בנדו''ד הא
ים, הג' כתות בק"פ לעת"ל, יהי' בבת אחת או בזא"ז( יש לו ב' סברות אמתי

ליהו שכל דבר שע"פ תורה, ואפי' הו"א בתורה, הוא אמת; ולכן אף כשיפסוק א
יאות ן ע"י חלק הנבכא' מהם, האחר נשאר אמת )ודלא כמו שהוא, אם יברר הדי

 שלו, שאז י"ל שהסברא השני' אינה אמת, וצע"ק(.

( ורק 1ועפ"ז מובן שדין זה, דג' כתות, ישאר גם לעת"ל )בתור בדיעבד עכ''פ
שלא יהי' בתור מציאות של הלכה למעשה, אבל אעפ"כ יהי' מציאות כחלק 

ה מתורה. ועפ"ז י"ל בדא"פ שחידושו של כ''ק אדמו''ר הוא שאעפ"י שיהי
בוודאי יתבטל הכת שנקרא עצלנית משום שהוא  –מציאות של ג' כתות 

מקליפה )וכמו שמבואר בסש"ב פ"א "ארבע יסודות רעים שבא . . ועצלות 
 .2ועצבות מיסוד העפר"(

 

                                                           
''ש הרמב''ם )הל' ק''פ פ''א הלכה י''א( שאם שחט )בזמן הזה( בב''א, כשר ולהעיר ממ1) 

 בדיעבד. –

וזה שכת הב' לא נק' עצלנית הוא לפי מה שמבאר המאירי )פסחים שם כדפנים( שרק 2) 
 כת ג' הוא עצל )ובמילא יתבטל(, משא"כ א' וב' הם בגדר זריזין מקדימין למצוות.
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הלכה ומנהג

)

)

המציאות בדורנו היא, שאפילו אלו הלומדים בהתמדה ובשקידה,  
... ובאופן של "יגעת ומצאת", קשה להשפיע עליהם שילמדו שו"ע או"ח!

יש להרעיש עולמות ולעשות את הכל כדי שינהיגו בישיבות את לימוד 
חלק או"ח! ואפילו אם לא רוצים שהלימוד בזמן דסדר הישיבה, כי אז 
רוצים לעסוק בענינים מיוחדים – ג' בבות וחו"מ – ע"פ דברי המשנה 
ות שלא  הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות" – אזי שילמדו זאת לפח
בסדר הישיבה...נכון אמנם ש"הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות", 

אבל יש דברים שעליהם יחי' האדם, ועליו לדעת את כל פרטי הדינים.

(משיחת ליל י"ג ניסן ה'תשמ"ג)





 

 

 ביאור דיוק לשון אדה"ז בדין אותיות הנוגעות זו בזו

 ליב צייטלין שליט"א הרב ארי'
 ר"מ בישיבה

אותיות הנוגעות ודבוקות זו בזו בין  . . סימן ל"ב סעיף כ"ח( "(אדה"ז כותב 
שנדבקה קודם שנגמרה השנית שלא היתה עליו צורת אות בהכשר מעולם בין 
שנדבקה אחר שנגמרה יכול להפרידן בסכין וכשר ואין בזה משום חק תוכות 

 וכו'".

. . אם "כדאי להעיר שאדה"ז שינה מלשון המחבר שכתב )שם סעיף י"ח( 
שתגמר בין אחר שנגמרה פסול. ואם גרר והפרידה  נדבקה אות לאות בין קודם

 כשר ולא מקרי חק תוכות וכו'".

, אלא שהתיקון פסול –זאת אומרת, המחבר פסק שדביקות האותיות זל"ז 
 מועיל לזה, משא"כ אדה"ז משמיט פרט זה, ואינו קובע מהו הדין טרם התיקון.

י שמכשיר" ויש לומר שאדה"ז השמיט פרט הנ"ל מכיון שחש לדעת ה"יש מ
היכא ש"האות גדולה ונדבקה בסופה באופן שאם יגרר מה שדבוק ישאר צורת 
אות" )לעיל בשו"ע אדה"ז סעיף ה'(, הגם שאדה"ז עצמו כתב שם )ע"פ המג"א 

 סק"ג( ש"יש להחמיר ולגרור".

ומכיון שהמחבר לא הביא דיעה זו בשולחנו עכצ"ל דאינו מקבל דיעה זו, 
 פסול. –ות ולכן כתב שדביקות אות לא

גם יתכן שלאדה"ז נגיעת אות לאות ע"י תגים, )היינו שתג אות זו נוגעת 
בתג אות האחרת, ואין כאן נגיעה בגוף האות(, אי אפשר לפסלו לכו"ע, שהרי 
כתב )בסעיף ה' שם( "אם אין האות דבוקה בעצמה אלא התג של אות זו דבוק 

ש להחמיר ולתקן" נותן בתג אות אחרת יש להחמיר ולתקן בגרירה", לשונו "י
מקום לדיעה הסוברת שגם בלי תיקון אפשר להכשירו, והוא שיטת המאירי 

 "פסול")קרית ספר מאמר ב' חלק ב'( ואולי מטעם זה השמיט אדה"ז ולא כתב 
 באותיות הדבוקות.

שיטת המאירי לא הובא בשו"ע המחבר, המג"א )בסק"ג( מביאו ופוסק 
ך יש בזה כדי להצדיק השמטת הפסק ה"ז, אלהחמיר ונראה שבעקבותיו הלך אד

 בדברי אדה"ז )בסעיף כ"ח(. "פסול"
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]ומדי דברי בו זכור אזכרנו מה שראיתי מבואר בשיטת המאירי, דלכאורה 
כתיבה תמה ושלימה,  – "וכתבתם"קשה ביותר להבין שיטתו, הרי לכו"ע בעינן 

ואשר לכן צריך שיהא כל אות מוקף גויל מכל רוחותי' )עכ"פ( בשעת הכתיבה, 
ואם כן האיך מכשיר כאשר יש דיבוק בין האותיות בתגיהם, הרי חסר עי"ז 

 בהיקף הגויל של האותיות?

ונראה לומר, שלדעת המאירי יסוד הדין של היקף גויל הוא כדי שיהי' ברור 
שהוא דק וקטן לא חשיב  "תג"לה ואיפה הוא סיום האות, ועל כן היכן האות כ

 אינו מוקף גויל, שהרי האות ניכר היטב.

ואולי יש בזה להסביר גם דעת הרד"ך המכשיר באות גדולה ונדבקה בסופה 
 כנ"ל, ואכמ"ל.[

 ברכת האילנות

.סוגיות בהלכהעשרה דיוקים בלשון הגמרא שהצמיחו עשרה   
ומשנת רבינו, ז"חידושו של אדה, בירור דברי הפוסקים   

 הנ"ל
 

איתא בברכות )מג, ב(: "האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי 
אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות 

 להתנאות בהן בני אדם".

אז ער "( אמר רבינו 40בשיחת ש"פ עקב תש"מ )שיחו"ק תש"מ ח"ג ע' 
גייט שפאצירן אין חודש ניסן און זעט אן אילן, וואס דעמולט מאכט ער א ברכה 

איז  –ן "איז דאך דער דין א חידוש פון דעם אלטן רבי –מיוחדת, און נוסף לזה 
ס דער אלטער רבי דורך מאכן דער ברכה האט ער אויך מקיים געווען א דין ווא

 "האט מחדש געווען!

וצ"ב מהו הכוונה בזה שברכה זו הוא חידושו של אדה"ז, הרי ברכה זו מקורה 
בסוגיית הש"ס דלעיל, הובא להלכה ברמב"ם טור ושו"ע, ומדוע ייקרא ע"ש 

 אדה"ז?
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הנה בשורה זו של הגמרא דייקו המפרשים והפוסקים בכל מילה ומילה 
לכות, להלן נסכם מה שכתבו בזה ועי"ז יתברר יסוד והוציאו מזה כמה וכמה ה

 ז החידוש של אדה"ז בברכה זו."וגדר ברכה זו, ואולי נוכל להציע עיכ

 "דנפיק וכו'האי מאן ": יש שדייקו ופירשו הלשון "וכו' דנפיקהאי מאן "
א מי "שבא ללמדנו דאין חיוב על כאו"א לצאת ולחפש אילנות לברך עליהם כ

 הרי הוא מברך בראייתו. )תשובות והנהגות ח"א סי' ק"צ(.שנזדמן לו לצאת 

כשאינו עוסק בתורה, מחוייב "( 35סוף הע'  143והנה בלקו"ש )חל"ג ע' 
, מכאן משמע דאכן אין "לברך כשיוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח

חיוב לצאת אך אם יוצא )ואינו עוסק בתורה בשעת מעשה( מחוייב לברך אם 
 אילנות.רואה ה

שכעת רובא דרובא אין "כדאי להעיר דבאשל אברהם )בוטשאטש( הביא 
במש"כ ע"ד ", אמנם אנן אין לנו אלא את דברי רבינו שכתב "מברכים ברכה זו

בברה"נ לאדה"ז. ואפילו ברכת הקשת  'הרי הוזכרה בפי - "ברכת האילנות וכו
מברכין  -המדינות( כ באופן "כ' שלא הוזכרה שם )כנראה מפני שאינה מצוי

 . )אג"ק חט"ז ע' שכח(."ק מו"ח אדמו"ר הועתקה בהיום יוםאותה, וכהוראת כ"

האי מאן "וכו'": יש לדייק מדוע נאמרה הלכה זו בציור של דנפיק  "האי מאן
 ?"הרואה אילנות דקא מלבלבי"ולא באופן ברור יותר  "דנפיק

 "א לשדות ולגנות וכו'היוצ"ברמב"ם )הל' ברכות פ"י הלכה י"ג( הלשון הוא 
ודייק בשו"ת הלכות קטנות )ח"ב סי' כח( שמשמע דעת רמב"ם דבעינן ריבוי 

דנותן משמעות  "מאן דנפיק"אילנות, ויש לומר שהרמב"ם דייק כן מלשון 
שהולך מחוץ לעיר מקום שריבוי אילנות נמצאים. הנ"ל מדוייק ג"כ בהמשך 

לשון רבים, אלא שהי' מקום  "אילנות"ובלשון הברכה  "אילני"לשון הגמרא 
הרואה חכמי "לשון רבים קאי על אילני דעלמא )וע"ד הלשון  "אילני"לומר ד

דגם בראיית חכם אחד מברך(, ובראיית אילן אחד אפשר לברך על  "ישראל כו'
האי "כללות פריחת האילנות, לכן מדייק בעל הלכות קטנות מתחילת המימרא 

 ."מאן דנפיק

באצבע אות קצח( מביא חומרא הנ"ל וכותב דהוא רק  החיד"א )בספרו מורה
להמדקדקים, היינו שנקט דברי הרמב"ם )ודיוק בעל הלכות קטנות( כחומרא 
בעלמא ולכתחילה, אך בדיעבד אפשר לברך גם על אילן אחד, והיוצא מזה הוא 

אינו אלא  "האי מאן דנפיק"שבפירוש הגמרא העיקר בהא דנקט ברכה זו בלשון 
 ב.תא ולא לעכאורחא דמיל
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שניים,  –]כדאי להעיר ממ"ש בכף החיים ובבדי השולחן שמיעוט רבים 
 בשני אילנות כדי לצאת חומרא זו[.וסגי 

? ומאי ויש לעיין מדוע הצריכו )לכתחילה( ריבוי אילנות כדי לברך ברכה זו
 מעליותא איכא באילנות רבים על אילן יחיד הפורח?

 "היוצא לשדות ולגנות"רמב"ם שכתב ומדאתינא להכי יש להקשות גם על ה
תחילה( דלכאורה שדה וגינה מאן דכר שמייהו? ואם כוונתו לומר בזה שיברך )לכ

"ב ולא וכיו "הרואה כמה אילנות"על ריבוי אילנות הוה ליה למימר הכי בפירוש 
ום דיער הוא מק -פ היוצא ליער "לרמזם בכתיבת שדה וגינה? או שיכתוב עכ

ם גם משא"כ שדה וגינה יש בו תבואה וירק ורק לפעמים יש בההמיוחד לעצים, 
 אילנות?

" בניסן"ולא כתב סתם  "ביומי"ניסן: יש לעיין מדוע הוצרך להוסיף ביומי 
נותן משמעות של ימי ניסן המורחבת  "יומי ניסן"פ בחודש ניסן? הלשון או עכ"

ולא ניסן ממש, והיינו שכולל בזה גם ימים הסמוכים הקשורים לניסן, ואכן 
 .1החת"ס כתב )בהגהותיו להשו"ע סי' רכו( דהכוונה לתקופת ניסן

ומר ונראה לומר שהיסוד לדברי החת"ס הוא מהגמרא בר"ה )יא, א(: "ר"א א
ות שנאמר הושע אומר מנין שבניסן נולדו אבמנין שבתשרי נולדו האבות . . רבי י

ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה 
תיב בחדש , ואידך נמי הכ'"הרביעית בחדש זו, בירח שנולדו בו זיותני עולם וכו

יסן וחזי נזו? ההוא דאית ביה זיוא לאילני דאמר רב יהודה האי מאן דנפק ביומי 
ת בלבי אומר ברוך שלא חיסר מעולמו כלום וברא בו בריות טובואילני דמל

אייר  -ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם". וכתב רש"י ד"ה "בחדש זיו" 
ר נולדו כבר בניסן, כשנתחדש איי -הוא. ובד"ה "שנולדו בו זיותני עולם" כתב 

 אי נמי זימנין דניסן דתקופה נמשך בתוך אייר של לבנה".

שיחת ט"ו אייר תנש"א )בלתי מוגה( מבואר דלפי דברי רש"י ובהגה"ה ל
דהוא  -המבאר היאך האבות שנולדו בניסן נקראים זיו השייך לחודש אייר 

דהכוונה  "ביומי ניסן"משום שתקופת ניסן נמשך גם באייר, יתבאר ג"כ הלשון 

                                                           
ז "ועפ, שהדיוק ב"יומי" הוא לשלול "לילות"( ח"קי 'א סי"ח ח"חאו)ת הר צבי "ראה שו( 1

 יח' סי א"ח צבי חמדת בספר נמי ע"וע, א לראות האילנות כראוי"דאין לברך בלילה דא 'כ
 שמבואר מה י"עפ האילנות ברכת לענין דווקא יום להצריך מחודשים דברים זה בענין שכתב

 מפני שם השלמים וכתורת הנר לאור ולא היום לאור תהא שהבדיקה ד"ס קצו' סי ד"יו ע"בשו
 זה ענין לדמות לנו ויש שדחו דבריו דהא יש, הנר לאור מבלילה יותר ביום ניכר הכתם שצבע

 .בצבע להבחין שצריך עד לבדיקת ולא בלילה אף לעשות שאפשר חמץ לבדיקת
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לתקופת ניסן )של החמה( דלפעמים נמשך לחודש אייר )של הלבנה(. וא"כ יש 
מקור לדברי החת"ס. )ולפי פירוש הראשון יצא שהכוונה לניסן ממש ובו  לנו

דוקא מברכים על ליבלוב האילנות, אלא שאייר נקרא זיו מכיון שבהכנס חודש 
 אייר כבר לבלבו האילנות ונתמלאו כבר בזיו(.

: הראשונים וגם האחרונים נחלקו האם הכוונה ל)תקופת( ניסן דוקא או ניסן
ט וניסן לאו דוקא, הדיעות בזה נלקטו בשדי חמד )אסיפת אורחא דמילתא נק

ק אדמו"ר הביע את סימן ב אות א(, ובכמה מקומות, כ" דינים מערכת ברכות
ג ע' שסה( דניסן דוקא אג"ק חכ" –למכתב כללי לפסח תשכ"ה דעתו )בהערה 

סתם ולא ביאר דהוא לאו דוקא,  "בימי ניסן"הוא, והוא מיוסד ע"ז שאדה"ז כתב 
לא מצאתי רבים שיעמדו על טעמא דמילתא מדוע יהא ברכה זו מוגבלת אך 

לחודש ניסן, הרי תוכן ברכה זו שייך לאילנות המלבלבין ולמאי נפק"מ זמנו 
 ?2בלוח השנה

 ואני שמעתי"בברכי יוסף להרב חיד"א ז"ל )או"ח סי' רכו אות ב( כתב 
לא ום את דבריו , החיד"א סת"דברכה זו על דרך האמת שייכת דוקא לימי ניסן

ון ביאר מהו השייכות של ברכה זו לחודש ניסן ע"פ דרך האמת והסוד, הראש
ש ישציין מקור לזה הוא בעל פתח הדביר שהביא מקור לזה מדברי הזהר, אך 

ת בצל שדחו את דבריו )ראה ירחון אור תורה חוברת שלט ובהמצויין שם, ובשו"
ו ע"פ זום לעיון מהו תוכן ברכה החכמה ח"ו סי' לו אות ז(, ובכל אופן יש מק

 תורת החסידות ושייכותו לניסן דוקא?

 אם לא בירך בראיה הראשונה האם יכול לברך בראי' שני'?וחזי: 

במהרי"ל )סימן קמג( מפורש דאפשר לברך בראי' השני' מכיון שהשמחה 
עדיין קיימת, אמנם במחצית השקל כתוב דכמו שאצל פרי חדש יש מחלוקת 

ך שהחיינו כאשר שכח לברך כשאכלו בפעם הראשונה ובא אם אפשר לבר
חלוקת כאן אם אפשר לברך לאחרי שלא בירך מכמו"כ יהי'  -לאכלו פעם שני' 
 בפעם הראשונה.

                                                           
 שהוא מתגאה, ניסן חדש של המזל, טלה מזל שהיה לפי 'כ (בא פרשת) ת"עה ך"בש( 2

 שהכל לומר זו ברכה מברכים אנו לכן, זה בחדש פרחים ומוציאים מלבלבים האילנות שכל גרם
 (.שס ואילך' ק חכ"ג ע"באג ז"וראה עד. )גרם החדש ולא יתברך מאתו

 דרכים והולכי פרחים מוציאין והדרוש דבחודש זה שהאילנותד הרמז "עוד כתבו ע
מ "אודות יצי( ד ,י שמות יג"הובא ברש)אנו זוכרים הא דאמרו במדרש  לראותם מתענגים

 ."ראו חסד שגמלכם שהוציא אתכם בחדש שהוא כשר לצאת לא חמה ולא צנה ולא גשמים"
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יש שחלקו על המחצית השקל וכתבו דבברכת האילנות כו"ע מודי דניתן 
לברך בראי' השני', והוא מוכח מזה שהשו"ע שלל רק המאחר לברך עד שכבר 

דלו הפירות שמע מינה דכל זמן שלא גדלו הפירות אפשר לברך גם אם אינו ג
 ברורה ושער ציון סו"ס רכח(.הפעם ראשונה שרואה. )ראה בכל זה במשנה 

כאשר לא בירך בראשונה מזה  ’עוד יש להוכיח דניתן לברך על ראי' השני
ל א ע"דאינו מברך אלא פעם אחת ]בשנה[, ואם אי אפשר לברך כ ’שהשו"ע כ

הראשונה הרי ודאי הוא שא"א לברך יותר מפעם אחת, אך יש לדחות  ’ראי
לאחרי שלושים יום וכדלקמן, אך  ’דהשו"ע בא לשלול דאין מברכים פעם שני

 שני' לא פירש. ’בתוך שלושים יום אי מברך על ראי

ד( שינה מלשון המחבר ובמקום לכתוב והנה אדה"ז בסדבה"נ )פי"ג הי"
ואינו מברך אלא פעם ראשונה שרואה "אדה"ז  ’כ "פעם אחתדאינו מברך אלא "

שולל הו"א לברך פעמיים, אך לשון  ". פעם אחת . מברך", והנה לשון "בכל שנה
פעמיים וגם שאינו מברך כולל בזה הן שאינו מברך  "מברך . . פעם ראשונה"

 .בראיה שני'

לא יברך  הראשונה שוב 'וצ"ב מדוע בברכה זו אמרינן דאם שכח לברך בראי
 ? 'שני 'בראי

: יש לעיין האם נכלל בזה גם אילני סרק או אולי אילן סתם הוא עץ אילני
 מאכל דוקא?

מקום לדייק דסתם אילן הוא עץ מאכל  ’הנה מזה עצמו שנקרא אילני סרק הי
, אמנם דיוק זה אינו נכון דמצאנו גם "סרק"עד שיצטרף לו השם לווי אילני 

מג, א(, ועכצ"ל דאילן סתם יכול להתפרש הן על הלשון אילני מאכל )סוטה 
 אילני סרק והן על אילני מאכל. 

בהן בני  –ליהנות  –להתנאות )שפירושו כמ"ש ברש"י שם( "מסיום הברכה 
ניתן להפיק שהכוונה לאילני מאכל שבני אדם נהנין מהם, אך יש לדחות  "אדם

 ל ליהנות.דגם מאילני סרק נהנה האדם מהצל והעלים וגם מיופים יוכ

בשו"ת הלכות קטנות הנ"ל כתב דאין לברך אלא על אילני מאכל, וכן מוכח 
, לאידך במור הפירותמלשון השו"ע שדן בנידון שלא בירך עד שכבר גדלו 

דניתן לברך גם על אילני סרק, ומקור ראשון לזה יש למצוא בדברי  ’וקציעה כ
ים שהפריחן על עצים יבש"הריטב"א על הסוגיא דברכות שם דמברכים 

, ומשמע לכאורה אפילו אילני סרק )כן דייק רבינו בלקו"ש חכ"ג ע' "הקב"ה
 וכן כתב בעינים למשפט(. 33הערה  116
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יתכן שההגבלה לפרשו על אילני פירות הוא מכיון שדוקא אילני פירות 
מגדלים פרח משא"כ אילני סרק, וכמו שרבינו מציין בשוה"ג בלקו"ש שם 

"ג אבי הרלב"ג )בחלק ראשון מאמר שלישי ד"ה ומן למ"ש בשער השמים לר
, ולפי 3הוורדים( שעל הרוב אין לאילן סרק פרחים לפי שאין מוציאין פירות

 שייך רק באילני מאכל. "מלבלבי"דבריו יוצא ש

ותם אך הא גופא דורש ביאור מדוע אין מברכין על אילני סרק שיצאו מיבש
 ומהצל שלהם?ונתמלאו עלים וגם האדם נהנה מיופים 

או : בפרמ"ג )א"א ס"א( כתב דאין מברכין על זרעים וירקות שהוציאילני
א פרחים, ויש לעיין מהו הטעם לזה? בערוך השולחן כתב דכוונת הברכה הי

יאור בדוקא על ענינים שהם לעידון ותענוג ולא המוכרחים, אך הא גופא דורש 
ין רחים? עוד כתבו שאמדוע שלא נברך על התחדשות גידול הירק והזרע המוכ

מברכים עליהם מכיון שעצמם כלה ומתחיל לצמוח מחדש בכל שנה ואינו 
 כה זו?ענין זה לעיכבא בבר ’כהעצים שחוזרים לחיות מיבשותם, וצ"ב מדוע יהי

: יש לעיין מהו בדיוק הפירוש של מלבלבי? בספר האשכול פי' מלבלבי
ים. ל הוסיף היינו השושנשהכוונה הוא שהוציאו פרחים, ובהלכות קטנות הנ"

וסיף הרמב"ם מ "וראה אילנות פורחות וניצנים עולים מברך כו'"הרמב"ם כותב 
כמ"ש מברכים, ניצנים הוא שלב השני לאחרי הפריחה, ו "ניצנים"כאן שגם על 

ירות )ונראה דהוא כאשר הפ "והיא כפרחת עלתה נצה"רש"י עה"פ )וישב מ, י( 
פרי דהוא חנטת ה "ויצץ ציץ", והוא לפני הקטנים מאד ועדיין לא נפל הפרח

 "(.יםויצץ ציץ ויגמול שקד"ונפילת הפרח כדמוכח מרש"י עה"פ )קרח יז, כג( 

שאפשר לברך גם על הפרי שנגמר, ואולי לדעתו גם הפירות  ’המרדכי כ
 או אולי ס"ל דלבלבי לאו דוקא וכדלקמן. "לבלבי"נכללים ב

 י' קד( הביא מכמה מקורות דיש]בשו"ת התעוררות תשובה )חאו"ח ח"א ס
זמנו שני מיני ליבלוב, ליבלוב של גבעולים הדקים הירוקים שאין בו יופי ו

י בעיקר בחודש תשרי, ויש גבעול של פרחים ושושנים הנחמדים למראה. ולפ
ניסן  של חודש תשרי, וא"כ "לבלוב"זה יש מקום לומר דיומי ניסן בא לאפוקי 

 [.לאו דוקא, והוא סברא מחודשת

                                                           
אך גם בשער השמים , משמע שגם באילני סרק יש פרחים( בוטשאטש)באשל אברהם ( 3

 .ל כ' רק "על הרוב""הנ
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: האם הברכה מוגבלת לתקופת הליבלוב ממש או דילמא הלבלוב מלבלבי
 אינו אלא התחלת הזמן?

נחלקו בזה המרדכי והטור, המרדכי ס"ל דאפשר לברך גם לאחרי שנגמר 
א על הפרי, והטור סבירא ליה דאי אפשר לברך, והיינו שחולקים אם הברכה הי

 י לדעתו נכלל גם הפריראיית הפרח מצ"ע או )גם( על תוצאותיו, או אול
לברך  , ועלינו לברר מהו יסוד המחלוקת? ומדוע נקטינן להלכה דאין"לבלבי"ב

 אחרי שנגמר הפרי?

בשיטת הטור גופי' כתב הפרי מגדים )באשל אברהם( דאפשר לברך ברכה 
רת א על גמי"זו עד שלא נגמר הפרי, והיינו שסוף הזמן אינו תלוי בהפרח כ

אם לא ראה הפרח "ל )ע' סח( מוכח להיפך שכתב הפרי, אמנם בספר האשכו
דול . השו"ע הזכיר רק גי"אלא אחר שנפל ראה התחלת גידול הפרי אינו מברך

ך עד ואם איחר מלבר" 'הפרי, אמנם בלוח ברכת הנהנין לאדה"ז )סעיף כ"ג( כ
, ומשמע דעתו דנפילת הפרח מצ"ע יש בו כדי "שנפל הפרח וגדלו הפירות

ייק הברכה, וא"כ יוצא שהברכה קשורה להפרח דוקא, )ומדולהגביל את אמירת 
כיון כלשון הפרמ"ג מ "נגמרו הפירות"ולא  "גדלו הפירות"הוא בהמשך לשונו 

 כול.שבנפילת הפרח אכן לא נגמר הפרי אך כבר גדלו(, ונמצא דעתו כבעל האש

 : האם אמירה זו היא רק פעם אחת או כל פעם ופעם שרואה?אומר

א, קמח( כותב דברכה זו אמירתה רק פעם אחת בשנה ותו ל המרדכי )בסימן
ה )סי' קכ( חולק ע"ז ומשמע "וכן נפסקה להלכה בשו"ע וסדבה"נ, הראבי

דסבירא ליה דאפשר לברך משלושים יום לשלושים יום, ומשמע דמחמת 
ויש  אדה"ז בלוח ברה"נ דיברך לאחרי ל' יום בלי שם ומלכות. ’מחלוקת זו כ

דמברכים עליהם משלושים יום  'כמה ברכות של ראי לעיין הרי מצאנו
בכל  לשלושים יום )על מקום שנעשה לו נס ועוד(, ויש ברכות שמברכים עליהם

 פעם ופעם )כמו על הרעם ועל הקשת אם נתפזרו העננים(, וא"כ מה נשתנה
 ברכה זו דמברכים אותו פעם אחת ותו לא?

אות ואילנות טובות, להתנשלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות 
 ברכה זו?? ומהו שייכותו ל"בריות טובות"בהן בני אדם: יש לעיין מהו הכוונה ב

 :ויתבאר כל הנ"ל בבירור היסוד לברכה זו דאפשר לומר בזה ד' אופנים
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שהוא ברכת הנהנין שנהנה בראיית האילני דמלבלבי, וההנאה  (א
עיקר הברכה היא היא מזה שעתיד להיות פירות מזה הליבלוב, וא"כ 

 . 4על ההנאה מהפירות שעתידין להיות

שהוא ברכה הנהנין וההנאה היא מעצם היופי של הליבלוב  (ב
 )הפרחים והשושנים(.

שהוא ברכת שבח והודי' להשי"ת על המציאות שברא  (ג
בעולמו, מציאות של תהליך יצירת הפירות שהיא מציאות המעוררת 

מברכים על ההרים התפעלות מבריאתו של הקב"ה )ע"ד הברכה ש
 והגבעות ועל אילנות הנאים(.

הוא ברכת שבח והודי' על נקודת )ורגע( ההתחדשות  (ד
א על כח ההתחדשות "מיבשות לליבלוב, ולא על הליבלוב הוא מברך כ

שהליבלוב מגלה, וההתחדשות הוא המעורר התפעלות )ולא כללות 
 תהליך יצירת הפירות(. 

טות ילוקי דיעות בברכה זו נובע משיונראה לומר שכל החילוקי דינים והח
 השונות שישנו בגדר ברכה זו ולפי ד' אופנים הנ"ל, וכמו שיתבאר.

אג"ק  –דעת רבינו הוא כאופן הד' וכדמוכח ממ"ש במכתב )א' אייר תשי"א 
ח"ד ע' רסז(: עם הופעת האביב, הנה כחות הטבע שהיו בהעלם במשך ימי 

חיות יצירה צמיחה וגידול, הנה החורף, עד שלעין הרואה נדמה שנפסקה ה
זה אלא משך זמן של  ’לפתע פתאום בחודש האביב מתגלה לעין כל שלא הי

קיבוץ כחות למען יופיעו אח"כ אילנות מלבלבים ושדות עטופים ירק, כמרז"ל 
 ."היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאים פרח צריך לברך כו

ההתחדשות, האדם משמע שהברכה הוא על  "לפתע פתאום"מלשונו 
 הרואה נותן לב שבפתאומיות התחיל הצמיחה והליבלוב.

מזה אנו למדים שברכת האילנות היא הודאה על עצם הפריחה, וא"כ שונה 
לא נשתנה דבר אצל הבריאה  ', דבברכות הראי'ברכה זו משאר כל ברכות הראי

                                                           
 האילנות אז האביב בחדש( שסז' ע א"חי ק"אג) צ"מוהריי ר"אדמו ק"כ מכתב ראה (4

 רק, ללבלב הענפים יכולים הי' לא מהאילן שרש הי' לא אם ח"כ אין, חדש לבלוב מלבלבים
 על לקוות שמחה עושה וזה הענפים לבלוב רק רואים, אותו רואים ואין ומכוסה עמוק השרש
 ומתחיל לחלוחית כשרואים האביב שבחדש הגאולה סוד וזה, יצמיח שהלבלוב טובים פירות
 תמיד להתגעגע צריך שאדם, שעומדים ממצב לצאת טובה התקוה בתוקף נעשים ללבלב
 .הלאה ללכת
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רק התחדשות אצל האדם משא"כ באילנות יש התחדשות בהבריאה וע"ז האדם 
 מברך.

א על כח "ובפרטיות יותר יש לומר דלא על ההתחדשות הוא מברך כ
ההתחדשות אלא שהתפיסה בכח ההתחדשות הוא בהפרח שנתגלה לעיניו 

 ."לפתע פתאום"

כת ברכות שם באמצע הסוגיא של בר 'ועפ"ז מובן מדוע באה מימרא זו במס
פי ? אך ל'הריח, דלכאורה מקומו הוא בפרק הרואה ביחד עם שאר ברכות הראי

י הר ', בשאר ברכות הראי'הנ"ל יש לומר דשאני ברכה זו משאר ברכות הראי
ע קיים כל הזמן ואמירת הברכה קשורה לההתפעלות שמגי 'המקום וכיו"ב הי

וא להאדם מחמת היותו דבר חדש אצל האדם הרואה, אך בברכת האילנות הרי ה
 אות של התחדשותמברך על מציאות חדשה שנתגלה עכשיו לפניו, והוא המצי

ס שהקב"ה טמן בהבריאה. ויש להוסיף בזה, דכח ההתחדשות הו"ע שאינו נתפ
 כ"כ בגשם ואולי לכן סמכוהו לברכת הריח שאינו נתפס בגשם.

ו ולפי זה יש לומר דבעצם נכלל בברכה זו כללות הצמיחה והפריחה שישנ
 בולט ניכר להדיא ובאופן "לפתע פתאום"בשדות וגנות בתקופה זו, אלא שה

יות ובפתאומ 'שלפני רגע לא הי "פרח"בהפרח שהאילן מוציא, וכמובן מהלשון 
 פרח ונתגלה לעינינו.

ובזה מתבאר טעמם של אלו שהצריכו יותר מאילן אחד ויציאה לשדות 
א "כולגנות מכיון שברכה היא על כללות הפריחה ולא רק על פריחת האילנות 

בכללות, ולכן עדיף שיראה כל זה על כל ההתחדשות של הצמיחה והגידול 
ן שהפרט בעיניו, )וזה שמעיקר הדין מברך אפילו בראיית אילן אחד הרי זה מכיו

 מלמד על הכלל כולו(.

ולפי זה בעצם נכלל גם אילני סרק ושאר הזרעים, אלא שהפתאומיות 
וההתחדשות נראה דוקא בהפרחים, ולכן מברכים דוקא על אילני מאכל דדוקא 

. ולפי זה מובן פסק אדה"ז שכבר בנפילת הפרח אין 5פרחים הם מוציאים
מברכים ברכה זו, דהפרח הוא הסמל של ההתחדשות )והלומדים דעד גמירת 

 הפרי אפשר לברך למדו כאופן הא' והג'(.

                                                           
ואם נכונים , ב"ט אי מותר לברך על אילני ערלה וכלאי הכרם וכיו"האחרונים שקו( 5

דברינו נראה שמותר לברך דאין הברכה קשורה לאכילת הפירות כ"א על כח ההתחדשות 
 .ע"ועצ, והצמיחה
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ובזה מתבאר ג"כ שיטת הפוסקים שברכת האילנות נאמרת פעם אחת לשנה 
על עצם כח הפריחה והצמיחה ובפעם ראשונה לראייתם מכיון שברכה זו נתקנה 

שנתן ה' בחסדו בטבעם של מעשה בראשית, ז.א. שהברכה אינו על הליבלוב 
א הליבלוב מעורר הודאה על התחדשות, ואם לא ברך בפעם הראשונה "כ

והמציאות של  "פתאומיות"לראייתו לא יברך שוב מכיון שכבר עבר ממנו ה
הוא ברכת הנאה, ועל למדו ש ’)והסוברים לברך בפעם השני "ההתחדשות"

, וגם לאחרי ל' 'ההנאה )אופן א' וב'( שפיר יש לומר דעדיין נהנה בפעם השני
 יום שייך שיהנה עוה"פ אם לומדים כאופן הב'(.

קאי על הדשאים ושאר הצומח,  "בריות טובות"ולפי זה יש לפרש שהאמור 
ו שרבינו )ראה ב"ר )יא, ט( בשלישי ברא שלש בריות אילנות דשאים וג"ע(, וכמ

 ."אילנות מלבלבים ושדות עטופים ירק"הזכיר במכתבו 

והנה כח ההתחדשות הלזו שישנו בתקופת האביב מתאים לתוכן הימים 
ויש למצוא רמז זה "בעבודת בני ישראל, וכמו שממשיך רבינו במכתב הנ"ל 

בענין דפסח, שאחרי התקופה המרה של גלות מצרים גלות הגוף וגלות הנשמה 
ד ששר מצרים טען מה נשתנו אלו מאלו כו', הנה במשך זמן מועט גם יחד, ע

נתגלה בהם הזיכוך שפעל גלות מצרים, ובחמשים יום נתעלו ממ"ט שערי 
 ".טומאה לקבלת התורה מפי הקב"ה בכבודו ובעצמו

נקודה זו שיצי"מ הו"ע הצמיחה של בני ישראל מבואר בכ"מ, והציטוטים 
 הבאים יוכיחו:

לי בארץ" "הבאים ישרש יעקב יציץ  "וקים "וזרעתי"ידוע בפירוש הפס
ופרח ישראל" דקאי על גלות מצרים ויציאת מצרים, שע"י הביטול של הזריעה 
וההשרשה בארץ, "כי תהיו אתם ארץ חפץ", דהיינו, שבנ"י הם בבחי' ביטול 
בדוגמת הארץ שהכל דורסין עלי', הנה עי"ז דוקא נעשית הצמיחה דיציאת 

 (.251ה" )תו"מ חמ"ו ע' מצרים ומתן תור

 אג"ק חכ"ז ע' קכה( –במ"א )מכתב כללי לחג הפסח תשל"א  ’ועד"ז כ
פסח, זמן חירותינו, האט געבראכט א פולשטענדיגע אומוואלדונג מעבדות "

פון דער נידעריגסטער מדריגה פון  –לחירות, מאפילה לאור גדול 
א טיפע קנעכטשאפט צו דער העכסטער מדריגה פון פרייהייט, פון 

פינצטערניש צו א גרויסע ליכטיקייט. ענליך צו דעם איז אויך די ענדערונג פון 
שלאף, -דער נאטור אין פרילינג, ווען די ערד כאפט זיך אויף פון טיפן ווינטער

ווערט באפרייט פון די קייטן און צוימונגען פון קאלטן ווינטער, און נעמט 
נגען הייבן זיך שוין אן אנפילען . . אין שפראצן און בליען, ביז אז די תבואה זא
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איז די ענדערונג ניט א אויפשטייג פון איין  –פסח און פרילינג  –ביידע פאלן 
אן ענדערונג  –מדריגה צו א נעקסט צווייטער, נאר אן ענדערונג שלא בערך 

 ."וואס שאפט א נייע בריאה

בימים הסמוכים ואולי זהו טעם הפנימי להקפידא לברך ברכה זו בחודש ניסן 
 לחג הפסח.

פעם "דמברכים ברכה זו  'וכל זה טמון בזה שאדה"ז שינה מלשון המחבר שכ
המלמדנו דאין הברכה  "פעם ראשונה" ’)ולא פעמיים( בשנה, ואדה"ז כ "אחת

א על כח ההתחדשות, והוא מוכח ג"כ מזה שאדה"ז "על הליבלוב כשלעצמו כ
ותו לא וכנ"ל, ואולי לזה כיוון רבינו חידש שברכה זו היא רק עד נפילת הפרח 
 באמרו שברכה זו הוא חידושו של אדה"ז.

והנה לעתיד לבא שיטען האילן פירות בכל יום לכאורה פשוט שתתבטל 
הברכה, וא"כ יהיו דברינו בכל זה כדי לצאת י"ח בברכה זו בהתאם לזה שאנו 

 .יום יבא הגואל במהרה בימינו אמן מאמינים באמונה שלימה שבכל

 ההגדרה ההלכתי של בית הכסא בזמנינו

 קלמן שי' איזאוויברוך הת' 
 תלמיד בישיבה

בנוגע לגדרו של בית הכסא בהלכה כותב אדה״ז בשולחנו הטהור )סי׳ פג  א.
ס"א(, ״בית הכסא ישן דהיינו שנשתמש בו כבר פעם אחד בעשיית צרכיו 
ואפילו אם פינה ממנו הצואה אח"כ שכיון שחל עליו שם בית הכסא פעם אחד 

שהם . . המחיצות עצמן כיון  ואסור מן התורהמאוס הוא ואין זה מחנה קדוש 
מיוחדים לכך הם מאוסין כמו גרף של רעי וצריך להרחיק מהם ד' אמות ולפניו 

ב׳ מוסיף, ״הזמין מקום או חדר לבית הכסא ועדיין לא  'כמלא עיניו״. ובסעי
הואיל ונקרא עליו שם בית הכסא  מדברי סופרים נשתמש בו אסור לקרות בתוכו

אפילו בסמוך לו תוך ד'  יש בו בזיון לקריאה שבתוכו אבל מותר לקרות כנגדו
אמות שאין קריאת השם בלבד כדאי לאסור חוצה לו״. ובסעי׳ ג׳, ״אם קרא 
במקום שאסור לקרות בודאי אפילו אין איסורו אלא מדברי סופרים צריך לחזור 

 ולקרות כמ"ש בסי' ע"א״.
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והנה בסעי׳ ד׳ שם כ׳ אדה״ז, ״בית הכסא שהוא בחפירה ופיו ברחוק ד'  ב.
ומא והוא עשוי במדרון בענין שהרעי מתגלגל ונופל מיד למרחוק אמות מן הג

וכן המי רגלים יורדין מיד לגומא הרי הוא כסתום וכאלו אין שם בית הכסא כלל 
חוץ לגומא )בין שיש לו מחיצות בין שאין לו( ומותר לקרות שם אם אין שם 

רגילים ריח רע וגם אין משתינים חוץ לגומא. אבל אם משתינים שם לפעמים )ו
בכך( אסור להרהר שם בדברי תורה ואצ"ל לקרות קריאת שמע )ואפילו בשעה 
שאין שם מי רגלים( לפי שיש שם בית הכסא על מקום זה שחוץ לגומא 
שמשתינים שם וצריך להרחיק ממקום זה ד' אמות ולפניו כמלא עיניו )ומכל 

ן כיון שאין מקום אם יש לו מחיצות אין להם דין מחיצות בית הכסא להרחיק מה
המחיצות אלא לבית הכסא של הטלת מי רגלים שאין אסורין אלא מדברי 
סופרים אחר שנפלו לארץ שהצואה שבגומה כסתום דמי ואין מחיצות אלו 
נקראים בשבילה מחיצות בית הכסא(״. ומקורו בגמ׳ ברכות )כו, א( ״הני בתי 

 כסאי דפרסאי אע״ג דאית בהו צואה כסתומין דמי״.

וצא שהבתי כסא דזמנינו הוא דוגמא מדויק למש"כ בס"ד ״ופיו ולכאו׳ י
ברחוק ד' אמות מן הגומא והוא עשוי במדרון בענין שהרעי מתגלגל ונופל מיד 
למרחוק, וכן המי רגלים יורדין מיד לגומא, הרי הוא כסתום וכאלו אין שם בית 

 הכסא כלל חוץ לגומא״.

״ע כ׳ ״שהרעי מתגלגל אבל לאחר העיון נראה שיש חילוק בדבר. שבשו
למרחוק״. משא״כ בבתי כסא שלנו שהרעי נשאר זמן מה באסלה עד  מידונופל 

שגומר לעשות צרכיו, ולוחץ על הסילון של המים, והמים זורמים ומנקים את 
 האסלה )וראה לקמן הסברת החילוק שבדבר אם אינו מיד(.

 ע״כ נראה שאין דינו כדין בית הכסא שבסעי' ד׳.

וי"ל עוד צד להקל ע"פ מש"כ אדה״ז )סי' פז ס"ב( ״גרף ועביט שניהם של 
חרס הם אלא שהמיוחד לרעי נקרא גרף והמיוחד למי רגלים נקרא עביט, והוא 
הדין אם הם של עץ מפני שהחרס או עץ של גרף ועביט הוא מובלע בתוכו הרבה 

ית או של אבל אם הם של מתכת או של זכוכומלא זוהמא ומאוס כבית הכסא, 
חרס מצופה בזכוכית )או בבדיל ועופרת( כיון שאינן מובלעים ומלאים זוהמא 

״. כל כך, מותר לקרות כנגדן אם הם רחוצים יפה ובלבד שלא יהיה בהן ריח
ובפשטות י"ל שהבתי כסא בזמנינו דומים יותר לחלק הב׳ שבהל׳ זו, שהרי כיון 

והמא ומאוס״, אלא ומלא ז הרבהשיש מים בתוכה אינם ״מובלע בתוכו 
״רחוצים יפה״ )ובפרט בזמנינו שמצופה בכו"כ ענינים כדי שיהי' "רחוצים 

 יפה"(.
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אבל יש לחלק בין הב׳ סימנים. דכד דייקת שפיר יראה שיש כאן ב׳ דברים, 
 א( חפצא של דבר המאוס, ב( שמו ותוכנו שהו״ע מאוס.

( טעם המטלטל דבר –ז )שדיבר אודות הל׳ גרף של רעי וכו׳ "והנה בסי' פ
שנבלע בה צואה וכו׳. ולכן מחלק  –המיאוס של הגרף הוא בעיקרו מדין הא' 

בס״ב בין חרס ועץ שמובלע בתוכו הרבה ומלא זוהמא ומאוס כבית הכסא, 
למתכת וזכוכית וכו׳ שאינן מובלעים ומלאים זוהמא כ״כ. אבל אעפ״כ יש בה 

״ש בס״א שאפי' כשנקי ג״כ משום ענין הב' דאפי׳ כשהוא נקי ג״כ אסור, כמ
של בית הכסא״. דכמו מחיצות כיון שמיוחדות לבית הכסא  כמחיצות״הרי הם 

נגרר אחרי הבית הכסא, כמו״כ הגרף ועביט, דאפי׳ כשהוא נקי נגרר אחר מצבו 
כשהוא מלא צואה. אבל אם אין לו ענין זה, כמו במתכת וזכוכית אין עליו הגדר 

 ה סתם, ודיניו מפורטים בסי׳ פ״ב.של הענין הב' ג״כ, והוה רק כצוא

( דבית הכסא הוא לא דקבוע –ג )דיני בית הכסא "משא״כ החידוש בסי' פ
מדין א' אלא דין ב' )השם של ביה"כ( כמ״ש )שם ס״א(, ״ואפילו אם פינה ממנו 

פעם אחד מאוס הוא״. וע״כ רק  שם בית הכסאהצואה אח"כ שכיון שחל עליו 
דין שבהזמנה לבדה נאסר )מדברי סופרים(. ע״כ בנוגע לבית הכסא כ׳ אדה״ז ה

מקום ששמו ותוכנו בית הכסא, אע״פ שיש לה א'  –אם אין בה ההגדרה של ב' 
 )שהוי מאוס( אין לה דין בית הכסא )אלא כמו גרף של רעי(.

ע״כ נמצא שאע״פ שבתי כסא בזמנינו נקיים הם, מ"מ הוי אסור מצד זה 
)אם כבר השתמש בו(, או דרבנן )אם רק  שיש עליו שם בית הכסא )מדאורייתא

הזמינו, ועדיין לא השתמש בו((. דאע״פ שאין עליו דין גרף של רעי )בפרט 
שנופל לתוך מים, ודוחק על הסילון בכמה רגעים אח״ז. ובפרט שאינו מבליא 
שהכלי מצופה מצד זה, והוי כחרס המצופה בזכוכית שדיבר אדה״ז(, כיון שנח 

״מיד״ יש עליו שם בית הכסא, ואין לו ההיתר  נפלם ולא הצואה שם לכמה רגעי
 של בית הכסא פרסאי.

לרשות מיד שהרי סיבת הקולא בבית הכסא דפרסאי, הוא מכיון שנתגלגל 
אחרת. וא"כ אע״פ שגם הוא נראה כבית הכסא )כמו שיבואר לקמן(, ״הרי הוא 

דבית  השם לקרות עליו שייךכסתום וכאלו אין שם בית הכסא כלל״, ע״כ אין 
 הכסא. אבל אם שוהה לאיזה זמן, כבר )שייך ו(יש עליו השם של בית הכסא.

בנוגע לביה"כ שנמצאים באוטובוס, מטוס )וכיו"ב(, לכאו׳ הוי כמו  ג.
המקרה דבית הכסא פרסאי. כיון שמיד נופל הצואה למרחוק )ולאו דוקא כל 

לסוף ד׳ אמות(. אבל הד׳ אמות כמו שדייק אדה״ז(, ומי רגליו להגומא )דהיינו 
צריך לידע בודאות שהגומא ברחוק ד׳ אמות או ברשות אחרת )כמו שהדין הוא 
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בצואה שדייק אדה״ז כנ״ל. וזה שכ׳ שם ד׳ אמות מפי הגומא, לאו דוקא ברוחב 
 אלא אפי׳ באורך, עי׳ בתהלה לדוד שם(.

ואע״פ שיש עליו צורת בית הכסא, ולכאו׳ הוה בגדר מש״כ אדה״ז )ס״ב( 
וגע להזמנת בית הכסא חדש, ״נק׳ עליו שם בית הכסא יש בו בזיון לקריאה בנ

שבתוכו״. נראה שזהו רק כששייך להיות בגדר בית הכסא ישן, שהרי גם בית 
הכסא דפרסאי נק׳ בית הכסא, אבל מ"מ מותר כיון שאין שייך לקרותו בית 

ל שגם הכסא ישן, כמש״כ אדה״ז, ש״כאילו אין שם בית הכסא כלל״. וגם צ״
בבית הכסא דפרסאי היה להם כסא כמו הבתי כסא האחרות. שהלכה פסוקה 
היא )אדה״ז מדו״ק סי' ג ס"ה(, ״לא יפנה בעמידה״, ואעפ״כ דינו כנ״ל, שהרי 
כנ"ל א"א לקראותו בית הכסא ישן, וא"כ כ"ה בנוגע לביה"כ אלו )במטוס 

 וכיו"ב(.

כ יש לאסרו משום והא דכו״כ פעמים ימלט שמשתינים גם מחוץ לה. וא"
ביה"כ. כמה תשובות בדבר: א( ע״כ גם בבית הכסא דפרסאי הו"ל למימר כן, 
שהרי כו״כ פעמים בשוגג משתין בחוצה לה, ויש צואה שדובק לצדדיו )ואולי 
יש לדייק כן במש״כ אדה״ז ס״ד ״אם משתינים שם לפעמים )ורגילים בכך(״, 

" לכאו' סותר לזה שכ' "לפעמים", שלכאו' אין הל' מובן כ"כ, שהרי "רגילים בכך
 יםשהרי ממנ"פ, או רגילים או רק לפעמים. אלא שהגדר הוא שהם רגיל

דהיינו שהוא בכוונה ובדעת, אבל מ"מ הוי רק מזמן לזמן. ודוקא  –לפעמים 
באופן כזה יש לו שם של בית הכסא. אבל אין הדבר מוכרח ויש לפרשו באופן 

הצדדים מדבר המבליע, יש לו דין של צואה  אחרת(. ב( כיון שבד״כ אינו נבנה
או מי רגלים סתם, ועכשיו שנקי אין כל חשש )ובפרט שבמטוס וכדומה אין 

ים שעובדים שם משתדלים לנקותו רגיל כלל להיות שם, ובפרט שהפועל
 דם האפשרי(.בהק

ע"כ הי' נראה להקל במקרים כאלו, ובפרט בשעת הדחק, בצירוף הסברא 
ענינים אחרים )כגון מקלחת וכיו"ב(, א"כ אין לה דין ביה"כ שכיון שיש שם גם 

ז, ")וראה זקן אהרן )וואלקין( ח"א ס"א, ועוד, שהוא ע"ד מש"כ המג"א סי' פ
והובא בשו"ע אדה"ז שם בנוגע לגרף של ראי, שאם הוא נשתמש גם לתשמיש 

 אחר אינו דומה לביה"כ(.

ק מדברי סופרים(, )אפי׳ ר בודאיוהנפק"מ בפועל: שבמקומות האסורים 
וכמלא עיניו, אינו יכול לקרות ולהרהר בדברים שבקדושה. ואם קרא צריך 
לחזור ולקרות כמ״ש בסי' פג ס"ג. וגם אינו מהני ליטול ידיו בבית הכסא, מצד 
הטומאה שבו )כלשון אדה"ז בסי' ד' סי"א, שהיוצא מביה"כ צריך ליטול ידיו, 
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צרכיו, אלא שצריך ליטול ידיו אחר  ולא כתב שצריך ליטול ידיו אחר שעושה
 שיוצא מהביה"כ. וראה בשו"ת יבי"א )ח"ג ס"א(, שדן בענין זה(.

אבל כ"ז הוא לפלפולא בעלמא, אבל כבר דשו בזה רבים )וראה המצוין 
 .בפס"ת ס"ד, סקי"ט(, וא"כ בנוגע לפועל יש לשאול לרב מורה הוראה 

 יטת הגרא"ח נאהשיעור רביעית לש

 הת' יעקב יצחק שי' אסטער
 הת' יעקב שי' לנדאו

 תלמידים בישיבה

איתא בס' שיעורי תורה להגרא"ח נאה )סימן ג' סעיף ו'( "שיעור כוס  א.
רביעית, לקידוש והבדלה ולברכה אחרונה, ולכל דבר ששיעורו ברביעית, הוא 

סנטימטר ]כל סנטימטר  86גרם מים, וכלי המחזיק  86דרהם(  27כלי המחזיק )
 ".86מעוקב[ זהו הרביעית וסימנך "כוס" בגימטריא 

והנה בהתחלת הספר )עיין גם בספר שערי ציון ע' סט, ושיעורי מקוה ע' 
קפא( מסכם הגרא"ח נאה כל השיעורים תחת הכותרת "נויטיגע שיעורים וואס 

. א כוס אדער יעדער איינער דארף וויסען" ובסעי' ג', "דער שיעור פון א כוס . 
 גראן". 16אונס מיט  3ואס ענהאלט כלי ו

סמ"ק )דהיינו  86גרם, ב(  86יוצא מהנ"ל ג' דרכים לחשב שיעור רביעית א( 
 גראן. 16אונס ו 3מילליטר(, ג(  86

ולכאו' קשה, שהרי אם מחשבים כולם ל"אונס" נמצא שהם ג' שיעורים 
. ולכאו' יש כאן סתירה, וצ"ב אונס 3.04אונס, ג(  2.9אונס, ב(  3.03שונים א( 

מהו השיעור האמיתי. ובפרט שכאן בא הגרא"ח נאה בספרו לבאר לההמון עם 
מהו שיעורי תורה )עיין הקדמת המחבר( וא"כ צריך לבאר באופן פשוט 

 ובמסקנא פשוטה מהו השיעור של רביעית?

 והנה להבין זה יש להקדים,

קל ואונס של נפח א( זה שהרבה אנשים חושבים שבמים אונס של מש
. דהיינו שלא מוכרח 212°Fשווים. הרי זה נכון אך ורק כשהמים הם בחימום של 

 .212°Fאונס במשקל, אא"כ המים יהי'  2.9אונס מים בנפח יהי'  2.9ש
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סמ"ק ]שהוא  86גרם ]שהוא שיעור משקל[ ו 86אז  4°Cב( מים כשהוא 
מים מתאימים, אלא ה שיעור נפח[ שווים. אבל כשהמים חם יותר אזי לא יהיו

 סמ"ק. 86יהי' יותר קל ]במשקל[ הגם שהנפח נשאר ב

לאחרי הקדמה הנ"ל מובן בפשטות, ובהקדים: שיעור רביעית בעצם הוא ב. 
שיעור נפח, אלא שבזמן הרמב"ם לא הי' כ"כ קל להשתמש במדות הנפח, כיון 

יעור שאופן המדידה הנפוצה הי' ע"י משקל. ולכן כשהרמב"ם בא לבאר מהו ש
רביעית "תירגם" השיעור נפח של הגמ' לשיעור משקל הנפוצה בזמנו דהיינו 

דרהם. ועכשיו בא הגרא"ח נאה לתרגם שיעורו של הרמב"ם לשיעורים  27
סמ"ק  86, ומזה שאומר ג"כ 1גרם 86דרהם הם  27, ולכן אומר שבזמננוהידועים 

כנ"ל שרק אז  4°Cבאותו משפט אנו למדים מזה שמדובר במצב שהמים הוא 
 סמ"ק מתאימים. 86גרם ו 86

אונס הוא אונס במדת הנפח )ולעולם  2.9סמ"ק הוא  86א"כ יוצא שזה ש
אונס מדובר במדת  3.03גרם שהוא  86[ אין מדות הנפח משתנים(, ו2]בנדו"ד

[ הוא כנ"ל כיון שמדובר במקרה שהמים אינם 4°Cמשקל שבמצב זה ]כשהמים 
אונס בנפח  2.9אז  212°Fהיו המים בחימום של . אבל אם 212°Fבחימום של 

 אונס במשקל. 2.9הי' ג"כ 

גראן  16אונס ו 3אונס, ו 3.03סמ"ק הוא  86אבל עדיין צ"ל עוד שינוי, שג. 
ווים. אונס, נמצא שעדיין יש שינוי בהשיעורים שמביא, ואין כולם ש 3.04הם 

 "ל(.ם בתכלית )כנוהגם שהוא שינוי קטן מאד, אבל לכאו' צריך שיהיו מתאימי

וי"ל שכשמביא בתחילת הספר השיעורים, ענינו לבאר השיעורים שכולם 
 16ס ואונ 3צריכים לדעת, ולכן מבארם במדה שכולם יודעים אותו. ולכן אומר 

ם אגרם(, מ"מ  86גראן, הגם שהוא קצת יותר ממה שכתב בפנים הספר )שהוא 
לשנות  אונס, וגם לא רצה 3.03גראן הי' פחות מהשיעור של  15הי' כותב שהוא 

ריך סוג המדה ולכתוב במדת גרם )כנ"ל(, לכן כותב שיעור קצת יותר ממה שצ
 כדי שיהי' יותר מובן.

אך עדיין צ"ע, למה כתב שיעור של משקל ולא שיעור של נפח, שהרי בזמננו 
כולם משתמשים בנפח )כשמודדים משקין(? ואוי"ל כיון שהרמב"ם חידש 

כיון שזה הי' השיעור  -ל הגמ' שהוא נפח לשיעור של משקל )ושינה השיעור ש
                                                           

 27ל קרובאבל הוא כותב בהערה י"ג שכיון שהרמב"ם כותב שהוא  86.535( בעצם הוא 1
 גרם. 86דרהם א"כ צריכים להחסיר מעט א"כ אומר שהוא 

 2.9ים כשאנו מתחילים עם מים במדת ( בעצם הוא כן מתמעט, אבל לענינינו אנו מחשב2
 אונס בנפח, ולא משנה אם הוא חם או לא, ודו"ק.
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לשנות מהשיעור של משקל  –המצוי בימיו( א"כ לא רצה הגרא"ח נאה לחדש 
 לשיעור של נפח, כי מזמן הרמב"ם מחשבים שיעור רביעית במידת המשקל.

 חיוב מזוזה בבית הכסא

 הת' מאיר חיים שי' בריקמאן
 ליח בישיבהש

 הזבית הכסא פטור ממזושהמקור והטעם 

"בשעריך  1בנוגע החיוב לקבוע מזוזה אצל פתח בית הכסא, שנינו ביומאא. 
אחד שערי בתים ואחד שערי חצירות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות 

יכול שאני מרבה ורפת ולולין ומתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן חייבין במזוזה . . 
ת"ל בית מה בית ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית הטבילה  בית הכסאאף 

 יצאו אלו שאין עשויין לכבוד". העשוי לכבוד אף כל העשוי לכבוד

שכתב בזה"ל "בית הכסא ובית המרחץ  3ובשו"ע 2ודין זה הובא להלכה בטור
 4ובית הטבילה, פטורים, לפי שאינם עשויים לדירת כבוד". וכתב ע"ז הש"ך

"פירוש, אף אם מכסה המזוזה דלא יהיה בזיון כתבי קודש, מכל מקום כיון 
 דאינם עשויים לדירת כבוד פטורים מהמזוזה ואין לעשות שם מזוזה".

 מקום החייבלדין פתח שבין מקום הפטור 

וץ והנה כל הנ"ל מדובר בבית הכסא שהיו בזמניהם, שהיה חדר קטן מח ב.
ל( מקום הפטור ממזוזה, אבל כיום שרוב )כלהבית, ולכן פיתחה היה פתוח ל

הביה"כ הם בתוך הבית ולכן פתח בית הכסא משתמש גם כפתח לחדר או 
ביעת לפרוזדור וכיו"ב )החייבים במזוזה( שמבחוץ ממנה, צ"ע לדינה בנוגע ק

 מזוזה בפתח זו, ובהקדים:

                                                           
 ( דף י"א סע"א.1

 סי' רפ"ו.( 2

 שם סעי' ד'.( 3

 ( ס"ק י"א.4
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בנוגע הדין של פתח העומד בין מקום המחויב במזוזה למקום הפטור 
הפטור  -( לגינה )6החייב במזוזה -גבי פתח שבין בית שער ) 5מצינו במזוזה,
הלך  . . ואף על גב דציר סובב בגינה, דכי אמרינןחייבת במזוזה, "(, שמ7ממזוזה

אחר היכר ציר הני מילי בפתח דבין תרי בתי דתרווייהו עיקר, אבל הכא עיקר 
 .8קיטונית ]=בית[ ולשמה נעשה, חייב ]במזוזה["

שהפתח נעשה לשם המקום המחויב במזוזה, אף אם היא פתוחה היינו שכ
גם למקום הפטור ממזוזה, חייב פתח ההיא במזוזה, כי לא יגרע מקום הפטור 
מחיובו, אבל אם הפתח נעשה לשם המקום הפטור, אז הדין הוא שפתח ההוא 

כגון (. ואם אין אנו בטוחים בשביל איזה בהם נעשה הפתח 9פטור ממזוזה
 .10עיקר(, אז הולכים אחר היכר צירששניהם 

וז"ל "נראה בעיני שאם היה בית גדול  11ובעקבות זו הובא בשלטי גיבורים
פתוח לבית קטן שאין בו ארבע אמות בין שהיה היכר ציר לצד הבית הגדול בין 
שהיה היכר ציר לצד הבית הקטן חייב במזוזה שפתחו של גדול הוא נחשב והרי 

ו לגינה שהוא חייב במזוזה ואפילו אם היה היכר ציר הוא כבית הפתוח לרה"ר א
 מבחוץ".

וז"ל "הפתח ההוא חייב במזוזה מצד הגדול שיוצאים  12ועד"ז בהגהות רע"א
ממנו דרך פתח זו לחדר קטן, ויהא נדון חדר קטן כאויר דמכל מקום חייב כאילו 

 יוצא מפתח זו לשוק".

                                                           
 מנחות ל"ג סוע"ב, הובא בטור סי' יו"ד סי' רפ"ו ובשו"ע שם סעי' ט'.( 5

כגון שהיא פתוחה לבית שבכגון דא, חייב מדאורייתא לכו"ע, ואף אם אין בית פתוח  (6
לה סבר ר"י שהיא חייב מדרבנן, )תוד"ה אכסדרה ומרפסת חייבין במזוזה מנחות ל"ג ע"ב, עי' 
רא"ש הלכות מזוזה אות ט"ו, טור ובשו"ע סי' רפ"ו סעי' ז'(, אבל לפי שיטתו יש לגרוס בהגמ' 

בהשיטה מקובצת( "וחכ"א נידון כאויר" ולא כמו שהיא בגמ' שלפנינו וכן היא שם )כמו שגרס 
 וחכ"א נידון כבית שער", ואכמ"ל.גירסת רש"י "

( בגמ' שם מוכח דגינה הווה פטור ממזוזה, אבל עי' בהב"ח )ד"ה וקשיא(, ובהפרישה 7
וא בהש"ך )ס"ק )אות י"ח( שסבירה ליה להטור, שלפי שיטת ר"י גם גינה חייב מדרדבן, וכן ה

 ט"ז(, ובהט"ז )ס"ק ז'(, וצ"ע.

 קיטונית עיקר, הובא בב"י סי' רפ"ו ד"ה בית שער העומד בין הבית וכו'.( רש"י שם ד"ה 8

( וכל המחלוקת בהגמ' שם הוא איזה מהם הוא עיקר הבית או הגינה ולאיזה מהם נעשה 9
 הפתח, ע"ע ברש"י שם.

 באיזה צד לקבוע המזוזה, ע' סי' רפ"ט.ע"ד שמתחשבים עם היכר ציר לדעת  (10

 .סוף הלכות מזוזה( 11

 סי' רפ"ו סעי' י"ג.( 12
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זה, אין חדר הקטן גורע היינו מאחר שהפתח שייך לחדר הגדול, החייב במזו
 .13מחיובו, "ויהא נדון חדר קטן כאויר", וחייב במזוזה

 מקור הספק בנוגע הדין של הביה"כ של זמנינו

כאורה לוהנה לפי"ז צ"ע הטעם שאין קבועים מזוזות בביה"כ שבזמננו, כי ג. 
מבחוץ הווה לנו למימר שהביה"כ "נדון כאויר", ולכן יש לייחס הפתח להחדר ש

וזה כשהיא חדר שינה וכיו"ב שהיא חשובה יותר(, וע"כ יש לקבוע מז )ובפרט
ר בפתח זו "דמכל מקום חייב כאילו יוצא מפתח זו לשוק", ואין חדר הפטו

 ממזוזה גורע מחיובו.

, 14ומשום בזיון כתבי קודש אין שום חשש, ובפרט כשהוא מאחורי הפתח
, 15"ך )המובא לעילואפילו כשהיא בתוך החדר, ה"ה יכול לכסותה, וכמ"ש הש

"אף אם מכסה המזוזה דלא יהיה בזיון כתבי קודש", היינו שע"י כיסוי אין שום 
 .16חשש ביזיון כתבי קודש

 ביאור הא' בזה שאין קובעים מזוזות בביה"כ שבזמננו

תירץ וז"ל "אבל בחדר ביה"כ אין הדין כן שהרי שימוש  17והנה בחזו"אד. 
ב( דבית שער ממעט משום שאינן דירה  ביה"כ חשיב דירה כדמוכח )יומא יא,

וביה"כ ממעט מפני שאין עשוי לכבוד, אבל דירה הוא וכיון דדירתו חשובה, 
הפתח מתיחס אליו ולא לבית החיצון, ולא דמי לגינה, וגם אין מפסיד מה שאין 

 בו דע"ד כיון דראוי לתשמישו, והלכך לעולם פתח ביה"כ פטור ממזוזה".

פתח שבין חדר המחויב לבין חדר הפטור חייב היינו שבד"א שאומרים ש
במזוזה, דווקא כשהחדר המחויב במזוזה חשיב יותר, וכגון פתח שבין בית )בית 
שער הפתוח להבית( לגינה, דדירת בית חשיבא טפי ולכן דנין האי פיתחא 
להבית, וחייב במזוזה, כנ"ל. ועד"ז הוא במקרה דרעק"א, שהפטור של החדר 

                                                           
( עי' הגהות בעל המחבר מסגרת השולחן )סי' י"א סעי' י'( מה שביאר לתרץ קושיית 13

 הלחם הפנים על סברה זו.

 ע' הגהת הרמ"א סעי' ב'. (14

 ( אות א'15

שאומר שמזוזה כיון שקבועה כולה בכותל ויש מי ועי' מש"כ אדה"ז סי' מ' סעי' ה' "( 16
ואין לפי שהכותל חולק רשות לעצמו לכל מה שבתוכו כשאין נקב פתוח משם לבית ואף אם 
 המזוזה בה אלא נקב בלבד די שיסתום את הנקב בחתיכת שעוה או דבר אחר שמבטלו שם

" א ככותלצ כלי בתוך כלי קבוע בשפופרת מכל מקום כיון שהיא מחוברת לכותל הרי הי"וא
 יש לסמוך על דבריו להקל בדברי סופרים וכו'".וסיים שם "

 סי' קס"ט אות ב'.( 17
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היא פחותה מדע"ד, א"כ פשוט שהחדר הגדולה היא השניה הוא משום ש
 חשובה יותר והפתח מתייחס עליה, ולכן הפתח חייב במזוזה.

משא"כ בביה"כ שהיא ג"כ חשובה, אף שאינו דירה של כבוד כדלעיל, מ"מ 
דירה מיהא הווה, )ואף אם היא פחותה מדע"ד, מ"מ היא ראוי' לתשמיש )עי' 

(, ולכן היא ג"כ חשובה, "וכיון דדירתו (18פתחי תשובות סי' רפ"ו אות י"א
 .19חשובה הפתח מתיחס אליו ולא לבית החיצון", ופטור במזוזה

 ץ הנ"להקשיות על תירו

הקשה על דברי החזו"א הנ"ל, וז"ל "איברא  20והנה בשו"ת שבט הלויה. 
עדיין אין לבי נתישב בזה, דסוף סוף כיון שנתמעט ביה״כ משום שאינו דירת 

ם ביה״כ עומד בפ״ע כאשר הי׳ בדורות הקודמים, אבל אם מחובר כבוד, התינח א
לבית דירה שהוא דירת כבוד אולי סו״ס נטפל לבית העשוי לכבוד ויש ליחס 
הכניסה לבית דירה, ובפרט לדידן שרובם ככולם פחות מדע"ד, וסברת חזי 

 לתשמישו לא ברור כ״כ כמש״כ בעניי בתשובה".

ה, מ"מ החדר שמחוץ ממנה חשובה היינו שאע"פ שהביה"כ חשובה דיר
, בניגוד להביה"כ שאינו אלא דירה שאינו של כבוד, כבודיותר, כי היא דירת 

ולכן יש ליחס הפתח למקום החשובה יותר, היינו, להחדר שמבחוץ, ולומר 
 .21שלשמה נעשה ולחייב במזוזה

                                                           
( שכתב שם וז"ל "כתב בספר חמודי דניאל כת"י נראה דוקא בית דירה דוקא שהיא 18

ארבע אמות על ארבע אמות, אבל בית שער ומרפסת וגינה אפילו לית בהו ארבע על ארבע 
לו בית גדול ויש לו חדרים קטנים להניח שם חפצים, דחייבים  חייבין. ועוד נראה, במי שיש

 במזוזה, ע"כ".

( ואין אומרים שכל זמן שיש פתח בין חדר החייב במזוזה לחדר הפטור ששדרינן הפתח 19
להחדר המחויב, "שהרי בבית שער הפתוח לגינה ולקיטנות איכא מאן דפטור את פתח הפתוח 

פטורה נשדי' להאי פתחא לבית שער", אלא שדינן הפתח לגינה ולא אמרינן כיון דגינה 
להמקום החשובה ביותר, אבל כאן שאין אחד מהם חשובה יותר כי שניהם בתי דירה אי אפשר 

 לומר שהפתח מייחסת להחדר החייב במזוזה, ע"ע לקמן באות ה', ו'.

 חלק ה' סי' קס"ז.( 20

דע"ד, וסברת חזי לתשמישו והנה מה שמסיים "ובפרט לדידן שרובם ככולם פחות מ( 21
לא ברור כ״כ כמש״כ בעניי בתשובה" הוא ע"פ מש"כ הוא ז"ל בספרו )חלק ב' סי' קנ"ב(, לבאר 

דוקא בית דירה דוקא (, ש"18המובא בפתחי תשובות בשם החמדי דניאל הנ"ל )עי' הערה 
על שהיא ארבע אמות על ארבע אמות, אבל בית שער ומרפסת וגינה אפילו לית בהו ארבע 

שמקורו הוא הא שכתב בשלטי גיבורים הנ"ל )אות ב'(, שבית גדול הפתוח לבית ארבע חייבין" 
קטן חייב במזוזה, אבל החיוב אינו משום בית הקטן )כי הוא פחות מדע"ד, כ"א מצד זה שהוא 

 מוביל ממקום המחויב במזוזה, ו"חדר קטן כאויר" נחשב "והרי הוא כבית הפתוח לרה"ר".
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והנה עוד צ"ע בתירוצו של החזו"א, כי הלא לעולם לא ביאר שם טעם 
חשוב יותר, כ"א שגם היא דירה חשיבה, ולפי"ז יוצא שאף בלי  שהביה"כ

קושיית השבט הלוי )שלכאורה החדר שמחוץ חשובה יותר כי היא דירת כבוד(, 
עדיין קשה להבין סברת החזו"א, כי אף אם תפסינן, מה שכנראה הוא סברת 
החזו"א, ששניהם שווים בחשיבות )כי אין חילוק בחשיבות בין דירה של כבוד 

 (.22לדירה שאינו של כבוד

מ"מ אינו מובן הא שסיים שם "וכיון דדירתו ]של הביה"כ, ג"כ[ חשובה, 
הפתח מתיחס אליו ולא לבית", היינו משום מה יש לייחס הפתח רק להביה"כ, 
כי הלא במקרה ששניהם חשובים, ולכן אין אנו יודעים לאיזה חדר מתייחס 

דכי אמרינן ( "23ש"י )המובא בב"יהפתח, יש להיחשב עם היכר ציר, וכלשון ר
 ", כנ"ל.דבין תרי בתי דתרווייהו עיקרהני מילי בפתח  ציר הלך אחר היכרלעיל 

י' ולכן אם ההיכר ציר הוא להביה"כ אז מייחסים הפתח להביה"כ, ולכן ה
בית, צריך להיות הדין שפתח ההיא פטורה ממזוזה, אבל אם ההיכר ציר הוא לה

 היה צריך להיות הדין שהפתח חייב במזוזה. שאז מתייחס הפתח להבית,

 , והטעם שאינו מספיקתירוץ הקושיות על ביאור הא'

והנה לכאורה יש לבאר סברתו, שמאחר ש"שימוש ביה"כ חשיב דירה", ו. 
ולכן שניהם שווים בחשיבות, ע"כ שייך פתח זו להביה"כ, כי זה הפתח היחידי 

                                                           
 בית שער ומרפסת וגינה שאין להם דע"ד הוא דווקאא שזה שמחייבים ולפי זה יוצ

פטורה  כשהפתח פתוח גם לחדר גדול המחיוב במזוזה, אבל אם הוא עומד בפני עצמו, אז היא
  ממזוזה.

ולם ולכן סבירה ליה שאי אפשר לומר שאצל ביה"כ שהוא פחות מדע"ד )שהיום רובם ככ
 פחות מדע"ד ה"ה כאויר.תייחס אליה, כי חדר ששהדלת י -כן( 

הדין הוא כפשוטת לשונו, שחמודי דניאל( אבל במחכ"ת נלע"ד שכוונת הפתחי תשובות )
בית שער ומרפסת וגינה של דע"ד הוא דווקא אצל בית דירה שכן דרך שמושה, משא"כ 

רע"א( שדרכם להיות פחות מדע"ד, גם כהאי גוונה מחויב, וזה שכתבו )בשלטי גיבורים והג
ודי חמהפתחי תשובות )ן הרי היא כאויר, מדובר בבית דירה, כנלפע"ד פשט דברי שחדר קט

 דניאל(.

ד, לומר שהפתח יתייחס להביה"כ אף שהיא פחותה מדע" שאפשראבל עדיין קשה כי אף 
ר שבחוץ כי כן היא דרך שימושה, מ"מ אין סברה לומר כן, ואדרבה יש סברה להיפך מאחר החד

 הפנים.היא יותר חשובה, כי היא דירת כבוד משא"כ הביה"כ שהיא דירה שאינה של כבוד, כב

ותר מהחדר שמחוץ ממנה, ולכאורה פשוט, שאין סברה לומר שהביה"כ חשובה י( 22
 )ובפרט כשהיא חדר שינה וכיו"ב(.

 ( עי' לעיל אות ב'.23
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ולחצר מייחסים הפתח להבית, להיכנס לה, וזה שאצל בית שער שפותח לבית 
, הוא משום שאין הגינה חשוב לגבי 24אף אם זה הפתח היחידי להיכנס להגינה

הבית, ולכן ה"ה נחשב כאויר וע"כ מתייחס הפתח להבית, )וה"ה גבי חדר גדול 
שפתוח לחדר קטן, שחדר הקטן כליתא דמי(, ולכן ע"כ שייך הפתח להבית )או 

 לחדר הגדול(.

"כ כ שהיא שווה בחשיבות ואי אפשר לבטל הא לגבי הא, עמשא"כ גבי ביה"
 הפתח מתייחס להביה"כ, כי היא הפתח היחידה להיכנס להביה"כ.

ובזה יש לתרץ קושיית השבט הלוי, דאה"נ שהחדר שמבחוץ חשובה יותר, 
כי היא דירת כבוד, משא"כ הביה"כ שאינו אלא דירה שאינו של כבוד, מ"מ 

ולכן אי אפשר להחשיבו כאויר וכליתא, ע"כ  מאחר שהיא ראוי' לתשמיש,
שהפתח שייך להביה"כ, כי זהו הדרך היחידי להיכנס להביה"כ, ולפי זה מובן 

 . 25הטעם שפתח ההיא פטורה ממזוזה

אבל תירוץ הנ"ל אינו מספיק לפי מנהגינו )מנהג חב"ד(, שלעולם )חוץ ז. 
זהו הפתח היחידי  מפתח היוצאות לחצר לרה"ר( הולכים אחר היכר ציר, אף אם

, היינו שלעולם מייחסים הפתח להחד שהציר סובב 26להיכנס להחדר הפנימי
בה, א"כ יוצא שאם ההיכר ציר של הביה"כ סובב להחדר שמבחוץ, יש לייחס 

 הפתח לה, ויתחייב הפתח במזוזה.

                                                           
 ( כמ"ש החזו"א בעצמו בסי' קס"ח, ע"ש.24

והנה לפי זה יוצא שאם יש יותר מפתח אחד להיכנס להביה"כ לאו דווקא שאין לו  (25
הוא הפתח לקבוע מזוזה, כ"א שהולכים אחר היכר ציר, )עכ"פ באחד מהם(, וכן אם פתח זה 

היחידי להחדר שמבחוץ, פשוט שלפי זה יש לו לקבוע שם מזוזה )וכן כתב בספר פתחי שערים 
 סי' רפ"ו אות ע"ה(.

, ע"ע בספר נתיבים בשדה השליחות )עמ' פ"ז ואילך(, שליקט 81ספר המנהגים עמ'  (26
 כל הענין.

הגי חב"ד תחת הכתרות "ילקוט מנ –והנה ראוי להעיר על הא שהביא שם )עמ' פ"ט( 
דברי הט"ז ש"בחצר שמאחורי הבית והוא סתום באופן שאי אפשר  –שיש בהם חידוש" 

להיכנס אליו כי אם דרך הבית, קובעים המזוזה בצד ימין של יציאתו מן הבית להיכנס אל 
 החצר".

לכאורה טעות הוא, כי מה נשתנה בין חצר לחדר שבפנים הבית, והט"ז שכתבו הוא משום 
מהסברה "שיכול להיכנס דרך החלון", כדמוכח מדבריו שם )וע"ע מבקור  שלא סבירא ליה

 דבריו ה"ה שו"ת מהרי"ל סי' צ"ד, שגם שם מוכח כנ"ל(.

ואין סברה לומר שהאפשרות לטפוס דרך המחיצה מהני להחשיב הכניסה להבית "דרך 
עמ'  ביאתך" וה"ה גבי חלון שבאותו צד של הפתח, כי עי' מש"כ כ"ק באגרות קודש חי"ט

 שכו( "שיטפוס דרך הגג" ע"ש, ופשוט ואכמ"ל. 
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 תירוצו של השבט הלוי

זו"א החוהנה בשבט הלוי שם תירץ, וז"ל "ואמנם יש להוסיף תבלין לדרך ח. 
דס״ל דהפתח מתייחס לביה״כ, למש״כ הפוסקים באו״ח סי׳ פ״ג לחלוק על 
הוראת השו״ע שם ס״א להתיר לקרוא נגד מחיצות ביה״כ ודעתם דמחיצות 

ם ד׳ כביה״כ עצמו וממילא גם הדלת יש להם דין צואה עצמו וצריך להרחיק מה
ח פתחס חלל הקל אבל ביה״כ דידהו מתיאמות, ונהי דבביה״כ שלנו יש מקום לה

תח הדלת והמחיצה לביה״כ עצמו ולא להחדר הגדול, ועוד כיון דהמחיצה והפ
אה עצמם נדונים כביה״כ וצואה ממש איך נקבע מזוזה על מחיצה שנדונה כצו

 וצריך להרחיק ממנה ד״א, ונהי דלדידן נשתנה הדין היינו לענין הרחקת
ברא ראה לענ״ד, )והסהקריאה, אבל לענין קביעות מזוזה במקומה עומדת כך י

 לעולם קיימת דמחיצת ופתח ביה״כ מתיחסים לביה״כ ולא לחדר כעין סברת
 החזו״א(".

והנה פשט בתירוצו נלפענ"ד, שס"ל שמאחר שפסקו הפוסקים שמחיצות 
ביה"כ כביה"כ עצמה, במילא שה"ה אודות הדלת, ונהי דבביה״כ שלנו יש מקום 

לענין קביעות מזוזה במקומה עומדת, להקל, היינו לענין הרחקת הקריאה, אבל 
והיינו משום לאחר שראינו ש"ביה״כ דידהו מתיחס חלל הפתח הדלת והמחיצה 
לביה״כ עצמו ולא להחדר הגדול", היינו שרואים שהדלת והחלל שייך להביה"כ, 
וזה שמקילים היום בענין הרחקת הקריאה, היינו מצד טעמים צדדיים, שבזמן 

, שליקט 27וכיו"ב. ע"ע בספר פסקי תשובות הזה שהצואה נשטפת מיד,
 .28השיטות בזה

 אדה"זשיטת לפי  מועילהטעם שתירוץ זה אינו 

"כ יחסם הפוסקים מההנחה שכל פתחי הביה והנה סברה הנ"ל בא לכאו' ט.
במה וזלה"ק " 30מה שמביא שם אדה"ז מהט"ז 29להביה"כ, אבל עי' בשוע"ר

אבל אם עשה בית הכסא  דברים אמורים כשעשה בחצירו חדר מיוחד לזה
במחיצות של בית או חצר אין על המחיצות אלו דין בית הכסא אע"פ שהן ג"כ 
מחיצות של בית הכסא )ו(כיון שאינן מיוחדות לו בלבד ]ו[מותר לקרות אפילו 

 בסמוך להן ממש".

                                                           
 .5ג הערה "פ' סי( 27

 .איזאווי' קלמן שיברוך ' ע בהערת הת"וע( 28

 ( סי' פ"ג סעי' א'.29

 ( ס"ק א'.30
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היינו שבביה"כ שבבית מאחר שהמחיצות אינן מיוחדות להביה"כ, מותר 
א ממש כי אינם מתייחסים רק להביה"כ, א"כ נמצ לקראות אפילו בסמוך להן

ה זשלעולם לא היה שום כלל שהמחיצות ופתח ביה"כ שייכים להביה"כ, ולפי 
 "ס שבהבתים.אנו קובעים מזוזות אצל פתחי הביהכשוב צ"ע בהטעם שאין 

 ביאור לפי שיטת אדה"ז

ק ר"ונראה שיש לתרץ, ע"פ מה שסיים שם כ"ק אדה"ז )בסוגריים( וז"ל  י.
 שלא יהיה סמוך להחלל שביניהם שנפלה שם ולא כנגדו מלא עיניו".

ופשט דבריו נראה, שאין לו לעמוד סמוך )ד' אמות( להפירצה שבהכותל 
 .31המוביל לאויר ביה"כ

ולכן יש לומר שמאחר שחלל הפתח הוא בתוך הד"א של הביה"כ )כשהפתח 
איסור קריאת דברים פתוח(, א"כ יוצא שיש לו איזה שייכות להביה"כ, בענין 

, והיינו 32שבקדושה, ולכן יש לומר שהיא מתייחס אליו גם בנוגע להלכות מזוזה
 .33כעין היכר ציר

                                                           
"שלא יהיה סמוך ]ד"א[ להחלל ]הפתח[ ( היינו או משום שמפרשים דברי אדה"ז ש31

 מלא עיניו",שביניהם ]בין הבית והביה"כ[ שנפלה שם ולא כנגדו 

 וכן משמע ממה שכתב הרב ישראל יצחק ע"ה פיעקארסקי בספרו חקרי הלכות.

פנה", אבל עי' בהמהדורה החדשה של שו"ע אדה"ז )בהערה י"ב( ששינו תיבת "נפלה" ל"נ
 שזה שכתב אדה"ז "החלל"ונראה שהיינו משום שלומדים כמ"ש בתהילה לדוד )אות ב'( 

ה קשה ז, היינו אויר ביה"כ שנפנין שם, אבל לפי ביאור הכוונה הוא להחלל שבין המחיצות
פי קושיית התהלה לדוד, מאחר שהיא מאחורי המחיצה וה"ז דומה למכוסה, ע"ש, משא"כ ל

לה לדוד , שתירץ קושיית התה160הפירוש שבהפנים, )אבל עי' בהעו"ב אה"ת גליון א'נו עמ' 
 לפי פירושו בדברי אדה"ז, אבל דבריו תמוהים ביותר(.

זה ממחיצות הבית הכסא  כי מה נשתנה -מ"מ גם לפי ביאורים י"ל לתרץ כבפנים, כפשוט 
"פ וכו' )ובפרט לפי מה ששמעתי מח"א לתרץ קושיית התהלה לדוד לפי דרך לימודו, שאע

ם( ששלא כתוב שם שיש פירצה בהמחיצה )כי זה שכתב "חלל" כוונתו לאויר ביה"כ שנפנה 
ן שייך בלי שום מפסיק, ועי"ז יכול להיות שיראה הביה"כ ולכמ"מ יש לפרש "סמוך" היינו 

 .כנגדו מלא עיניו"(שצריך להיזהר שלא יהיה "

 .ובפרט שלדין מזוזה צריכים פתח שיכולים להיכנס דרכה( 32

והנה יש לתרץ באו"א קצת ע"פ זה שי"א, שה"במה דברים אמורים" של אדה"ז,  (33
שביניהם מתייחס רק להביה"כ, ולכן אין להתפלל הכוונה הוא רק על כתלים, אבל הדלת 

ת אז ”של הדלת אפילו כשהיא סגורה. )וכן כתב בשו כנגד מלא עיניווכיו"ב אפילו סמוך ו
 כח((. ’ה סי”ח)נדברו 

כ ופטור וא"כ מאחר שהדלת שייך להביה"כ הווה זה כעין היכר ציר שפתח זה שייך להביה"
 ממזוזה.
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 היוצא לפי כהנ"ל

והנה לפי כהנ"ל יוצא שלעולם אין לקבוע מזוזה בפתח ביה"כ, ואף אם  י"א.
הוא בית שער לחדר שחייב במזוזה, אעפ"כ אין לקבוע מזוזה, אפילו בהפתח 

נה לבין החדר שחייב במזוזה, ועוד יוצא שאם יש חדר נטילת ידים מחוץ שבי
להביה"כ )אף שמשתמשים בה רק עבור נט"י לביה"כ, ולא עבוד נט"י לסעודה 

 .34וכיו"ב(, הפתח שבינה לבין החדר שמבחוץ, חייב במזוזה

ול , אבל מובן שבנוגע לפועל, יש לשאוהנה כל הנ"ל הוא לפלפולא בעלמא
 וראה מאנ"ש, כהוראת כ"ק נשיא דורנו בכיוצא בזה.אצל מורי ה

 ועצ"ע בכל הנ"ל, ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

מקום קביעות המזוזה, בפתח שיש כיפה על שתי 
 המזוזות

 הנ"ל
 

וז"ל: "בית שיש לו מזוזה מכאן ומכאן וכיפה כמין קשת על  1כתב הרמב"ם .א
שתי המזוזות במקום המשקוף, אם יש בגובה המזוזות עשרה טפחים או יתר 

 חייב במזוזה. ואם אין בהן עשרה טפחים פטורין מפני שאין לו משקוף".

ה והקשה ע"ז הכסף משנה, וז"ל: "אם הכיפה חשיב משקוף אפילו אין גוב
ות ה טפחים ליתכשר ואם אין הכיפה חשיב משקוף כי הוו המזוזהמזוזות עשר

 גבוהות עשרה טפחים מאי הוי, אטו גובה המזוזות משווי לכיפה משקוף".

, שכתב ע"ז וז"ל: "ונראה דלא קשיא מידי, דודאי יש בגובה 2ועי' בהט"ז
מזוזות עשרה אמרינן דיש כאן מזוזות וממילא יש משקוף על המזוזות. מה 

                                                           
ש לחדר ר אין נזהרים בזה, ונימוקם הוא שגם הדלת משתמ)אבל בפועל רואים שרוב הציבו

 שבחוץ ולכן אין הוא מיחד להביה"כ, ולפי"ז נפלה גם הטעם הנ"ל(.

 .)25ו, אות ע"ד, ע"ה )עי' לעיל הערה ”( ולא כמ"ש בספר פתחי שערים סי' רפ34

 בהלכות מזוזה פרק ו' הלכה ד'. (1

 סי' רפ"ז סי"ק ג'. (2
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באין גובה עשרה אין לך מזוזות, אלא שתאמר מה שמתעקם הוא נחשב  שאין כן
למזוזות ואם כן אין לך משקוף, שכל העיקום כחדא חשבינן ואין אתה יכול 

 לעשות מזוזות ממנו וגם משקוף, כן נראה לי".

 ביאור קושיות הכס"מ

והנה צ"ע בהא שכתב הכס"מ "אם הכיפה חשיב משקוף אפילו אין גובה  ב.
עשרה , ש"3ת עשרה טפחים ליתכשר", כי הלא הרמב"ם בעצמו כתבהמזוזו

תנאין יש בבית, ואחר כך יתחייב הדר בו לעשות לו מזוזה, ואם חסר תנאי אחד 
מהן, פטור מן המזוזה" ואחד מהתנאים שם הוא "ויהיה גובה השער עשרה 
 טפחים או יתר", וא"כ מאי קושיתו "שאפילו אין בה עשרה טפחים ליתכשר".

 השערויהיה גובה "ל שסבירא ליה להכס"מ לדייק מלשון הרמב"ם שכתב "וי
עשרה טפחים או יתר"  המזוזהויהיה גובה ולא כתב " עשרה טפחים או יתר"

דווקא יהיה עשרה טפחים, כ"א  המזוזהולכן י"ל שלא צריכים שבגובה 
יהיה עשרה טפחים, היינו, שיש עכ"פ בחלק מהשער חלל של עשרה  שבהשער

, ולדוגמא במקרה שלנו, אם בנקודה הגבוהה ביותר של המשקוף יש 4טפחים
בינה להרצפה חלל של עשרה טפחים, הפתח חייב במזוזה. ולכן קשה ליה "אם 

 ליתכשר".אפילו אין גובה המזוזות עשרה טפחים הכיפה חשיב משקוף 

ליה להרמב"ם שהמזוזה עצמה צריכה  וע"ז תירץ הט"ז שבאמת סבירא
ים להיות גבוה עשרה טפחים, ולכן אם אין בחלק הישר עשרה טפחים אז צריכ

להשתמש בחלק העקומה למלאות החיסרון "ואם כן אין לך משקוף, שכל 
 העיקום כחדא חשבינן ואין אתה יכול לעשות מזוזות ממנו וגם משקוף".

 דעת רש"י בהנידון

בפתח שיש לו מזוזה מכאן ומכאן וכיפה כמין קשת על  והנה בנוגע הדיןג. 
הסובר  5שתי המזוזות במקום המשקוף, יש דעה אחרת, והיא דעת רש"י

שאפילו אם אין עשרה טפחים קודם העיקום, ויתירה מזו שאפילו אם כל הפתח 

                                                           
 הלכה א' שם. (3

 הרמב"ם לא סבר שצריכם שהפתח יהיו רוחב ד' טפחים.( כי 4

 עירובין י"א, ב ד"ה וחכמים. (5
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, עדיין חייב הפתח במזוזה, ובלבד שבגובה עשרה טפחים 6הוא עיקום אחד גדול
 רוחב ד'.עדיין יש בה 

 פסק כהרמב"ם. 8כרש"י, ובשו"ע 7להלכה פסק בהטור

 איך לנהוג למעשה

וז"ל: "וצ"ע למעשה היאך נעביד  9והנה בעקבות מחלוקת זו, כתב הט"זד. 
באם יש גובה עשרה טפחים בשוה בלי עיקום ואח"כ יש עיקום אבל יש בחללו 

השוה והיינו ארבעה שיעור גודל למעלה, אם נעשה המזוזה במקום שכלה מקום 
כרמב"ם, יש לחוש דילמא קיימא לן כרש"י וטור דאף העיקום שלמטה בשיעור 

לא נעשה המזוזה למטה משליש יהגובה יחשב כיון שיש שם ארבעה בחללו, ממ
. ואם נעשה אותו 10העליון וזה פסול אפילו דיעבד כמו שנבאר בסימן רפ"ט

יימא לן כרמב"ם למעלה במקום הרחב בשליש העליון שהוא עקום, דילמא ק
 ף.וושם לא מצטרף לגובה המזוזות כלל, והוא כעושה מזוזה למעלה במשק

ונראה דיש לעשות בשליש העליון, דהיינו למעלה משני שלישים שלמטה, 
דבזה כשר גם לרמב"ם, דאף על פי שאין העיקום מצרף לענין גובה עשרה 

העיקום והוה  מלמטה במזוזות מכל מקום כיון דכשר למטה בגובה עשרה קודם
עליה חיוב אז גם חלל העליון שייך לחיוב שלמטה, והכל בכלל "שעריך" עד 
המשקוף, דהא עיקר הפסול באין גובה עשרה משום שאין לה משקוף, כמו 
שסיים ]שו"ע[ כאן ממילא כיון שיש גובה עשרה יש משקוף וכשר כל שלמטה 

פיו, כמו שכתוב בב"י מהמשקוף, כן נלענ"ד. ועל כל פנים לא יניחה למעלה מכת
א יגביה משיעור בין בענין של 12בגובה הרבה בשם המרדכי 11בסימן רפ"ט

 ראית נגד עיניו", עכ"ל.כתפיו, שתהא נ

                                                           
כן היא המשמעות בב"ח ד"ה ומה שכתב ואם יש לו שתי מזוזות וכו', וכן הוא בהט"ז  (6

 ועוד, אבל יש חולקים, ואכ"מ.

 סי' רפ"ז. (7

 סעי' ב' שם. (8

 ס"ק ב' שם. (9

 '.ק ג"ס (10

 ד"ה כתבו. (11

 רמז תתקסא ח, ב.ה"ק  (12
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 ביאור דברי הט"ז

סבר, כי בתחילה כתב שאם ואינו מובן, מעיקרה מאי קסבר והשתא מאי קה. 
ושם לא  קובעים המזוזה בתחילת שליש לפי רש"י "דילמא קיימא לן כרמב"ם

מצטרף לגובה המזוזות כלל, והוא כעושה מזוזה למעלה במשקף", ולאח"ז כתב 
"ונראה דיש לעשות בשליש העליון, דהיינו למעלה משני שלישים שלמטה" 
היינו לכאורה שיש לקובעה בתחילת שליש לפי שיטת רש"י, "דבזה כשר גם 

דבריו סתומים לרמב"ם וכו'" והולך ומבאר הטעם שזה כשר גם להרמב"ם, אבל 
לאחר שהביא ספיקו של הט"ז איך  13וקשים מאוד להבין, וכמ"ש בהיד קטנה

לנהוג להלכה, וז"ל "ומה שכתב הט"ז על הצ"ע ונראה דיש לעשות בשליש 
 העליון דבזה כשר גם לרמב"ם כו' עכ"ל, ע"ש. איני אוכל לפרש דבריו".

העיקום  ונראה שאפשר לבאר דברי הט"ז, שבתירוצו מחדש שאע"פ שחלק
אינו חלק ממזוזת הפתח, מ"מ יכול הוא לקבוע שם המזוזה כי "גם חלל העליון 
שייך לחיוב שלמטה, והכל בכלל "שעריך" עד המשקוף", שהיינו ע"פ הא שכתב 

"והיכן קובעים את המזוזה בתוך חלל של פתח בטפח הסמוך לחוץ  14הרמב"ם
ע המזוזה "בתחלת בתחלת שליש העליון של גובה השער" היינו שצריך לקבו

", ולא דווקא בתחלת שליש העליון של גובה השערשליש העליון של גובה 
 , )מ"מ כמו שסיים הרמב"ם שם "והוא שירחיקנה מן המשקוף טפח"(.המזוזות

"שכל העיקום  15היינו שיש לבאר הא שס"ל להט"ז בהמסקנה, וזה שכתב
וף", שפירושה אינו כחדא חשבינן ואין אתה יכול לעשות מזוזות ממנו וגם משק

כמ"ש בבאר הגולה וז"ל "ולענ"ד נראה לפרש דחשבינן ממקום שמתחיל 
 .16להתעגל שהוא המשקוף, ולכן צריך שהיא המזוזות גבוהות"

אלא שהפירוש הוא שאם חסר י"ט בהמזוזות ולכן צריכים להשתמש בחלק 
מהעיקום כדי להשלים החוסר של המזוזה, אז אין יכולים לעשות ממנה גם 
המשקוף, כי מאחר "שכל העיקום כחדא חשבינן" אי אתה יכול לעשות ממנה 

                                                           
 הלכות מזוזה פרק ג' ס"ק ג'. (13

 הלכה הלכה י"ב שם. (14

 ס"ק ג' המובא לעיל אות א'. (15

ועי' בהיד קטנה שכן הוא הפשט בדברי הט"ז, וכן הוא להיפך כמ"ש הוא שם ש"אם  (16
חשבינן העיקום למזוזה, הרי כל העיקום מצד אחד למעלה באמצע הוא נחשב למזוזה וכן מצד 

 עד למעלה באמצע. ונמצא נשאר ב' מזוזות בלא משקוף".השני 
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שניהם )הן משקוף והן מזוזות(, שהרי אם חלק מהעיקום הוא מזוזה, אז אם 
 ושים ממנה גם המשקוף, אינו נראה כ"כ החילוק שבין המזוזות להמשקוף.ע

אבל אין אומרים שאם משתמשים בהעיקום בשביל המשקוף אז צריכים 
להחשיב כל העיקום כחלק מהמשקוף, וכמו שכתב הבאר הגולה "דחשבינן 
ממקום שמתחיל להתעגל שהוא המשקוף", כ"א שהמשקף הוא רק התקרה 

בשאר העיקום יכול הוא לקבוע שם המזוזה ואע"פ שאינו חלק , ולכן 17העליונה
 ממזוזות מ"מ ה"ה בכלל "שעריך", ובלבד שירחיקנו מלמעלה )המשקוף( טפח.

 הטעם שצריך שהמזוזה יהיה לכה"פ י"ט

ליה להט"ז שכשכתב הרמב"ם "שער" אין  והנה לפי זה יוצא שסביראו. 
ליה שהמזוזות  , וא"כ מנאזות, כ"א על כללות השערהכוונה דווקא על המזו

ויהיה גובה ( הלא הלשון שם הוא "18דווקא צריכים להיות לכה"פ י"ט )עי' לעיל
 עשרה טפחים". השער

ולכן נראה לומר שזה שהמזוזות צ"ל לכה"פ י"ט, הוא מטעם אחר. והוא, 
שמאחר שאין המזוזת נוגעים בהמשקוף, כי המזוזה הוא עד המקום שמתחיל 

, היינו שמקום העיקום מפסיק ביניהם, התקרה העליונהוא העיקום, והמשקוף ה
ולכן צריכים שהמזוזות יהיו לכה"פ גבוה י"ט, כי דווקא אז יכולים להשתמש 

 .19בהדין של גוד אסיק, לחברם יחד, ולחשיבם פתח

 המצטער פטור מן התפילין

 הת' אהרן מרדכי שי' גאלדבערג
 תלמיד בישיבה

כותב אדה"ז בשולחנו )סי' ל"ח ס"א(, "חולה מעיים פטור מן התפילין אפילו 
אין לו צער ואפילו הולך בשווקים וברחובות מפני שאין יכול ליזהר בהן היטב 
לשמור את עצמו בנקיות ואין לו להחמיר על עצמו בזה אלא בשעת קריאת 

                                                           
 עי' עירובין שם, כרב נחמן. (17

 אות ב'. (18

וע"ע  ( עיטור )עשרת הדברות שער ב' ושער ג'(, מאירי )ערובין י"א ע"ב וסוכה ז' ע"א(19
 בדברי יחזקאל, סי' ו'. וכן אפשר לבאר דברי הב"ח )שם(.
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וממשיך  שמע ותפלה והוא שנראה לו שיכול להעמיד את עצמו בגוף נקי".
בס"ב "אבל שאר חולה אם מצטער בחליו ואין דעתו מיושבת עליו מפני צערו 

 פטור מפני שאסור להסיח דעתו מהן ואם לאו חייב אף על פי שהוא חולה".

וכ"כ בס"ח "המצטער אפילו מצטער מפני הצינה וכן כל מי שאין דעתו 
ן מפני שאסור מיושבת ונכונה עליו ואי אפשר לו ליישב דעתו פטור מן התפילי

להסיח דעתו מן התפילין וכו'". והביאור בזה הוא ע"פ מש"כ אדה"ז לעיל בסי' 
כ"ח בנוגע הגדר של היסח הדעת, וז"ל "ואינו מקרא היסח הדעת אלא כשעומד 
בשחוק או בקלות ראש", ומוסיף בסוגריים "או שמטריד דעתו כ"כ לצרכי הגוף 

 עד שלבבו פונה מיראת שמים מחמת טרדתו".

היינו דלשיטת אדה"ז, היסח הדעת אינו רק שחוק או קלות ראש, אלא אפי 
אם דעתו מוטרד הוי היסח הדעת. ולכן מי שמצטער ואין דעתו מיושבת עליו 
פטור מן התפילין, מפני שעי"ז יש לו היסח הדעת, ואסור להסיח דעתו 

התפילין מהתפילין, ולכן אסור לו להניח תפילין, )כ"ה לשון אדה"ז "פטורין מן 
 להסיר דעתו(. שאסורמפני 

אבל הפרי מגדים, באשל אברהם סל"ח סק"א, כתב ע"ז שמצטער פטור מן 
התפילין, "ומיהו שאר חולה מצטער, דפטור, אבל אין איסור, דטעמא שיסיח 

 דעתו מן המצוה מן המובחר, דבקלות ראש הוה היסח הדעת ואסור".

הדעת הוא דוקא שחוק וקלות היינו, שהוא חולק על אדה"ז, וסובר שהיסח 
ראש, ולכן היסח הדעת של המצטער אינו בגדר איסור ממש, והוא רק מצוה מן 

 המובחר, לכן הוא פטור, אבל אינו אסור לו להניח תפילין.

ולכאו' קשה מהו הסברה לומר שמצד זה שאינו יכול לקיים המצוה מן 
 המובחר, הוא פטור מן המצוה? ומהו המקור לזה?

לו  אסורהיא רק לשיטת הפרי מגדים, שהרי לשיטת אדה"ז,  ]שאלה זו
להניח תפילין, כמ"ש "אבל שאר חולה, אם מצטער בחליו ואין דעתו מיושבת 
עליו, פטור מן התפילין מפני שאסור להסיח דעתן מהן", דהיינו שאם יש לו 

לו להניח תפילין )ומשתמש בלשון "פטור" מכיון שלאו דוקא אסור היסח הדעת 
מקרה שאין דעתו מיושבת, יהי' לו היסח הדעת, אבל אם הוא יודע בודאי  בכל

לו להניח תפילין(. משא"כ לשיטת הפרי מגדים, אסור שיסיח דעתו, משמע ש
בשאר מקרים שאין דעתו  ולאשהיסח הדעת היא רק שחוק וקלות ראש, 

 מיושבת עליו, ע"ז צ"ב, שרק מפני שאי"ז מצוה מן המובחר יהי' פטור?[.
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"ל, שכשתורה קובע אופן קיום המצוה, שיהי' באופן מסויים, אם אינו יכול וי
לקיים המצוה בשלימות כמו שהתורה אמרה, אע"פ שאינו מעכב, הרי הוא 
פטור מן המצוה. ובענינינו, התורה קובע האופן שצ"ל הנחת תפילין, שאסור 

בו אלא להסיח דעת בהם )ראה שו"ע אדה"ז רסכ"ח, "ק"ו מציץ, מה ציץ שאין 
הזכרה א' אמרה תורה והי' על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש 
בו הזכרות הרבה על אחת כמה וכמה"(, ואע"פ שענין זה אינו לעיכובא )שה"ה 

לקיים  שייךמתפילין, אבל אם רוצה יכול להניח(, אעפ"כ במקרה שאינו פטור 
 ל עליו.המצוה בהאופן שהתורה צוה, א"כ אין חיוב המצוה ח

ויש להביא מקור לזה ממש"כ אדה"ז בהלכות סוכה )סי' תר"מ ס"ה( "לא 
חייבה תורה לישב בסוכה אלא כדרך שאדם דר בביתו כל השנה לפיכך מי שהוא 
מצטער בישיבת הסוכה וכשיצא ממנה ינצל מן הצער פטור מן הסוכה שאף בכל 

אר סעודות השנה אין אדם דר במקום שהוא מצטער. במה דברים אמורים בש
החג אבל בלילה הראשונה אף המצטער חייב לאכול כזית בסוכה, כמו שנתבאר 

 בסי' תרל"ט".

היינו שמצד זה שאינו יכול לקיים המצוה בתכלית השלימות, באופן 
שהתורה קובע אותו, שהוא תשבו כעין תדורו, הוא פטור מן המצוה, אע"פ שזה 

יכול לדחוק א"ע ולצאת ידי חובתו שצ"ל תשבו כעין תדורו אינו לעיכובא, שהרי 
ע"י אכילת כביצה בכל סעודה של יו"ט. מ"מ אם אינו יושב בסוכתו באופן 
המובחר, פטור מישיבה בסוכה. ורואים מזה שבמקרה שהוא אינו יכול לקיים 
המצוה מן המובחר, יהי' פטור מהמצוה. א"כ י"ל עד"ז בנוגע להיסח הדעת 

 בתפילין.

סוף הסעיף שבלילה הראשון אף המצטער חייב ]ואין להקשות ממש"כ ב
לאכול כזית, דהיינו שאין הוא פטור מהמצוה, משא"כ בתפילין שמצטער פטור. 
שהרי זה שחייב בלילה הראשון אינו מצד החיוב של תשבו כעין תדורו, אלא 
הוא מצד חיוב נוסף, ומקורו הוא גז"ש ט"ו ט"ו מליל פסח, שכמו בליל הא' של 

ול כזית, עד"ז בסוכות חייב לאכול כזית בליל הראשון בתוך פסח שחייב לאכ
הסוכה, אבל מצד החיוב דסוכה של תשבו כעין תדורו אם אינו יכול לקיים 

 המצוה בשלימות בהאופן שנקבע בתורה, אע"פ שאינו מעכב, פטור[.

אבל עדיין צ"ע קצת, דלכאו' אינו דומה ממש, שהרי זה שצ"ל דעתו על 
וה מן המובחר, משא"כ תשבו כעין תדורו שהוא חלק מקיום התפילין הוא רק מצ

עצם החיוב של סוכה, ולא רק מצוה מן המובחר )שהוי דבר צדדי(. וקשה לומר 
שהמצוה מן המובחר הוא האופן שהתורה קובע המצוה, ומצד זה במצב שאינו 

 יכול לקיים המצוה מן המובחר פטור מן המצוה.
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תשבו כעין  –ול לקיים המצוה בשלימות ועוד שלגבי סוכה לא רק שאינו יכ
תדורו, אלא גם עצם קיום המצוה )אכילת רק כביצה בכל סעודת יו"ט( קשה לו 
להוציא ידי חובתו, ואפשר שמצד זה הוא הפטור מן המצוה. משא"כ בתפילין, 

בישוב הדעת מצד חליו, אבל מ"מ  –אה"נ שאינו יכול לקיים המצוה בשלימות 
יצא ידי חובתו מכיון שאין לו היסח הדעת ממש, שהוא אם אכן מניח תפילין 

 שחוק וקבלות ראש.

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר עיני בזה.

 תענית מוקדם לפני הבר מצוה

 הת' מנחם מענדל שי' גרינבערג
 תלמיד בישיבה

 –בנוגע לערב פסח שחל בשבת, שאז נדחה התענית ליום חמישי שלפניו 
ואילך( שקו"ט  66י"ב ניסן, מביא כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו )לקו"ש חלק י"ז ע' 

בגדרו של התענית ביום ה', אם הוא בגדר תשלומין ליום ש"ק, ואז מי שלא 
התענה ביום ה' צריך להתענות ביום ו', או שמלכתחילה נקבע התענית ביום ה', 

 ו'. ואז מי שעבר ולא התענה אין צריך להשלים תעניתו ביום

ומתרץ, שכמו במקרה שפורים חל ביום ראשון, שאז מקדימים תענית 
אסתר ליום ה' שלפניו, ואם חל ברית מילה ביום התענית, פסק הרמ"א שמותר 
לאכול, ולמחר ביום ו' יתענו האוכלים )שתענית זו הוא בגדר תשלומין(, עד"ז 

ולא  י"ל בתענית בכורות מוקדם, שבמקרה זה הוה ג"כ בגדר תשלומין,
 שלכתחילה נקבע ביום ה'.

ודוחה זה, מפני שהמנהג הוא שבמקום התענית משתתפים הבכורות בסיום 
מס', ועי"ז התענית נפקע. וגם בתענית מוקדם ליום ה' משתתפים בסיום, ואם 

לבטל תענית שזמנו  ביום ה'הוא בגדר תשלומין ליום השבת, איך יכול "סיום" 
 תענות או להשתתף בסיום ביום ו'(?ה)ועפ"ז היו צריכים להשבת ביום 

 ועפ"ז מכריע, שהתענית נפקע לגמרי ונקבע ביום ה'.

ובהסברת הגדר בדחיית התענית יש נפק"מ להלכה בנוגע קטן שהגדיל 
חל  -ביום ה' שנקבע שאם התענית הוא בגדר  –י"ד ניסן  –בשבת ערב פסח 
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החיוב  עליוחל תשלומין החיוב להתענות על אביו, אבל אם הוא בגדר 
יש שקו"ט בזה אם הקטן יכול להוציא א"ע  –להתענות. ולהתענות ביום ה' 

מחיובו )ע"י שמתענה ביום ה'( במקרה שמקדימין ולא מאחרין, במקרה שנעשה 
 בר מצוה ביום החיוב )וא"כ כשהתענה לא הי' עדיין מחויב בהתענית(.

, אם הוא בגדר וע"ד שושן פורים שחל בשבת, שקוראים את המגילה ביום ו'
תשלומין איך אפשר קטן שהגדיל בשבת שושן פורים להוציא חיובו שחל עליו 

 ?ביום י"ד בזמן שהוא עדיין קטן –אז 

 –ביום י"ד )כשעדיין בקטנותו(  –ותירץ שע"כ צ"ל שיש חיוב עכשיו 
לקרוא המגילה בתור מכשירי מצוה, להכשיר ולהכין א"ע לידע מה לעשות 

 כשיהי' גדול.

יך שמסתבר לומר, שזהו חיוב בכדי להוציא א"ע מחיובו שיחול עליו וממש
בתור גדול ביום ט"ו. זאת אומרת, שזה שקורא את המגילה כשהוא עדיין קטן 

על קטן זו בתור הכשרה לחיובו  לכתחילהאינו )רק( בתור חינוך, אלא התקנה חל 
 בתור גדול.

י מקרא מגילה בעת ציוודמלכתחילה ( כתב "וכיון 31ובההערה )הערה 
אולי י"ל דיכול להוציא את הגדול אף שהוא עדיין  –)דמד"ס הוא( תקנו כן 

 בקטנותו".

ומסיים שעד"ז בנוגע לערב פסח, שאפילו באופן שהתענית ביום ה' הוא 
תשלומין, יש מקום לומר שקטן שהגדיל בשבת צריך להתענות ביום ה', בתור 

)ולפי"ז באופן דתשלומין אי"צ אביו שבת  –הכשר לחיובו שיחול עליו ביום י"ד 
 להתענות(. ע"כ תוכ"ד הק'.

וי"ל בדא"פ שע"ד מ"ש בההערה בנוגע לקריאת המגילה ביום י"ד כששושן 
פורים חל בשבת, שקטן שהגדיל בשושן פורים קורא המגילה ביום ו' בתור 
הכשר לחיובו שיחול בשבת, וזהו מפני שמלכתחילה בעת ציווי מקרא מגילה 

ן, י"ל שעד"ז בתענית בכורות שנדחה ליום ה' שלפניו, שמכיון שבעת תקנו כ
תקנת תענית בכורות תקנו שבכור קטן שהגדיל בשבת ערב פסח יתענה ביום 
ה' בתור הכשר לחיובו להתענות ערב פסח )שיחול עליו כשנעשה גדול(, ולכן 

 ללכביום ה', אין חיוב  נקבעאי"צ אביו להתענות בשבילו )אף שלכאורה אם 
בשבת )שהרי התענית נעקר משבת( וביום ה' עדיין הבכור בקטנותו, והיה צריך 
לחייב אביו להתענות בשבילו, מ"מ אין צריך( מכיון שבתענית ביום ה' פועל 

 כמו שהתענה בשבת )שאז נעשה בר חיובא(.
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י"ב אדר )ובקביעות  –ועפ"ז י"ל עוד דבר נוסף, בנוגע לקטן שהגדיל ביום ו' 
ין תענית אסתר ליום ה'(, מכיון שלכ"ע התענית הוא בגדר של כזה מקדימ

תשלומין א"כ בשבת י"ג אדר חל עליו החיוב להתענות, ומכיון שאינו יכול 
להתענות בשבת צריך להתענות ביום ה', אבל התענית ביום ה' אינו יועיל לו 

י להוציא ולפטור א"ע מחיובו, מפני שעדיין בקטנותו, ומכיון שההלכה הוא שמ
שלא התענה ביום ה' צריך להתענה ביום ו', א"כ צריך הבחור הבר מצוה 

 י"ב אדר, עש"ק. –להתענות ביום הבר מצוה 

י"ג ניסן, צריך להתענות )תענית בכורות( ביום  –משא"כ מי שהגדיל ביום ו' 
י"ב ניסן ולא ביום ו', שמלכתחילה נקבע התענית ביום ה', ואין עוד חיוב  –ה' 

ל יום הש"ק )וגם לא ביום ו'(, מכיון שהתענית ביום ה' פועל כמו תענית כלל ע
 שהתענה בערב פסח )בשבת(.

 בענין סידור המצות

 הת' מאיר שלמה שי' זלצמן
 תלמיד בישיבה

איתא בשו"ע אדה"ז )סתע"ה ס"ד( "וצריך שיאחוז שתי השלמות בידו 
בין שתי השלימות, ולא יניח הפרוסה בשעת ברכת המוציא והפרוסה תהי' 

מלמעלה, לפי שבתחילה צריך לברך המוציא ואח"כ על אכילת מצה, וברכת 
המוציא היא על השלימה וברכת על אכילת מצה היא על הפרוסה שהיא לחם 
עוני, ואם הפרוסה תהי' מלמעלה יצטרך לעבור על המצות כשיברך המוציא 

 בתחלה".

"הפרוסה תהי' בין שתי השלימות", אז ולכאורה יש להקשות הרי אם 
כשמעביר מהשלימה העליונה להתחתונה ה"ז מעביר על המצה האמצעית, 
היינו שאינו מתעסק עם המצוה שיש בידו דהיינו המצה האמצעי, אלא מתעסק 

 עם המצה התחתונה, וא"כ עדיין מעבירין על המצות?

מילא מיד וי"ל בפשטות שזהו ע"ד העוסק במצוה פטור מן המצוה, ומ
כשמתעסק עם המצה העליונה ונתחייב בברכת המוציא, ממילא "נפטר" 
 ממצות אכילת מצה. ועל כן כשמעביר על הפרוסה אין זה "מעביר על המצוות".
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' אבל עדיין צ"ב, שהרי אפשר לבצוע המצה התחתונה ויברך המוציא על ב
תחתונה אח"כ ישמט המצה העליונה ויקח פרוסה הו –שלימות ה –העליונות 

ויברך על האמצעית והפרוסה התחתונה על אכילת מצה, ולא יהי' הבעי' 
 דמעבירין על המצות כלל.

היא על  וי"ל שזהו כדי לצאת להדעה ]המובא שם ס"ה[ "שברכת המוציא
ע דוקא המצה האמצעית, כדי שברכת המוציא וצהפרוסה", וממילא צריך לב

ים ונה והתחתונה ממילא אוחזתחול על הפרוסה ג"כ, היות שכשאוחזים בהעלי
בהאמצעית שהוא הפרוסה, וגם אין בעי' דמעבירין על המצות ]כדלעיל[, 

 ודו"ק.

אבל עדיין צ"ע שהרי זה שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, פשוט שאינו 
סקות כשעוסק במצוה דרבנן ובאה לו מצוה דאורייתא, וא"כ צ"ע איך ע"י ההתע

רי שנה, "נפטר" מהמצוה דאכילת מצה, הבהמצה העליונה כדי לברך על לחם מ
 לחם משנה הוא מדרבנן, ואכילת מצה היא מדאורייתא.

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

 בענין להאכיל לחם למי שלא נטל ידיו

 הת' יעקב שי' לנדא
 תלמיד בישיבה

וסה יתן אדם פר איתא בחולין )קז, ב( "תא שמע דאמר רבי זירא אמר רב לא
"לשמש את  -כ יודע בו שנטל ידיו" )רשי ד"ה דטריד "לתוך פיו של שמש אא

 המסובין ושוכח שלא נטל ונוגע באוכלין שיאכל"(.

והנה הרי"ף )ברכות מב, א( מביא אותו ברייתא. והרבינו יונה כותב שם )ד"ה 
, 1יברךלא יתן( "יש למדין מכאן שאין ראוי לתת לאכול אלא למי שיודע בו ש

ונראה שכיון שמתכוין לעשות מצוה שנותן בתורת צדקה מותר", דהיינו שמתיר 
 כיון שמתכוין לצדקה.

                                                           
 .ח כדלקמן בפנים"י והב"י לברכה חוץ מהב"נט בכל הפוסקים אין רואים שיחלקו בין( 1
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ו ]הרמב"ם )הל' ברכות פ"ו הי"ט( פוסק "אסור להאכיל מי שלא נטל ידי
ש מקרה להגי בכלואף על פי שהוא נותן לתוך פיו", דהיינו שהרמב"ם אוסר 

 קה[.רואים שמתיר בשום ענין אפי' לצד אוכל לפני אדם שלא נטל ידיו, ואין

ל: "ואין אך הבית יוסף )סי' קס"ט( מביא דברי הרבינו יונה וחולק עליו, וז"
כ יודע דבריו נראים, דהא ליתן לשמש נמי מצוה הוא ואפי' הכי לא יתן לו אא"

זה  שנטל ידיו", דהיינו שמשום שקשה לו איך מחלקים בין שמש לעני, ומשום
 אוסר גם בעני.

כול וע"ז מתרץ הב"ח, ומסביר שיש חילוק אם נותן "לתוך פיו" דהיינו לא
נותנו . ששם יש איסור דלפני עור לא תתן מכשול, כיון שיודע שלא בירך ומיד

בעתיד( ) יברךלתוך פיו. משא"כ אם נותנו לתוך ידו של העני, אם אינו יודע אם 
נו א סובר שאם נותאו לא, אז לא יבטל מצות צדקה מצד חשש זה. ונראה דהו
ובזה מופרך הראי'  –לתוך פיו ממש דכיון "דלא ימלט" מהאיסור דוקא אז אסור 

דהיינו אכילה  –של השמש  פיודהב"י כיון שבהגמ' מדובר כשנותן לתוך 
 מיידית.

"ל, הפרישה ג"כ חולק על הב"י, ונותן עוד סברא לחלק בין שמש לעני, וז
ודע בו ש דטריד משו"ה לא יתן לו אא"כ י"ויש לקיים דברי ה"ר יונה דשאני שמ

מש שנטל". דהיינו שבעני יש להסתפק אם נטל ידיו או לא, משא"כ בנוגע לש
תן יש סברא חזקה לומר שלא נטל ידיו )שה"ה טרוד במלאכתו(, א"כ אסור לי

 לו אא"כ יודע בו בודאי שנטל ידיו.

למי שיודע בו וכן מובא להלכה בשו"ע )סי' קסט ס"ב(, "לא יתן לאכול אלא 
ה "ויש מקילין אם נותן לעני בתורת צדקה", השיברך". והרמ"א מוסיף בהג

והמג"א )סק"ה( כותב כבהפרישה, וז"ל "משמע דדוקא גבי שמש מתוך שטרוד 
ישכח מליטול", ומסביר )בסק"ו( יותר החילוק של הב"ח והב"י בין ברכה לנט"י, 

כה כיון שמדובר בענין א"כ אסור, משא"כ בבר מידשהוא איסור  –שנט"י 
 .2דלא יברך אין לבטל מצות צדקה החשששנעשה בעתיד א"כ מפני 

הט"ז )שם( מבאר טעמו של הר"י )בד"ה בתורת צדקה(, וז"ל: "וזה דעת 
הרבינו יונה ונראה טעמו דמצות צדקה הוא ודאי, ואין ספק מוציא מידי ודאי 

אין ליתן לו אא"כ  צדקה. והקשה ב"י הא ליתן לשמש נמי מצוה היא. ואפ"ה

                                                           
כ כבר "ח מחלק בנוגע לשמש כיון שהוא באמצע הסעודה א"לכאורה כוונתו הוא שהב( 2

כ בעני כיון שבכלל אינם "משא. כ לענין ברכה שנעשה רק בעתיד"משא. י"לו החיוב דנט' הי
בין לענין ברכה ובין לענין  כ אינו עובר על לפני עור"עסוקים בסעודה והוא אינו אוכל עכשיו א

 .ועיין מחצית השקל ופרי מגדים שם. י"נט
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יודע שנטל ידיו, ונ"ל דהשמש נכנע תחתיו ולא ירע לבבו אם יזהירנו תחלה על 
הנטילה, משא"כ באחר שמתוך כך יקצוף ולא ירצה לקבל, ויתבטל מצות 

שבזה מתורץ קושייתו  –צדקה". דהיינו שיוצא מזה עוד חילוק בין שמש לעני 
להבהיר שלא יהי' הבעי',  כיון שבהשמש הוא ביכולת הבעה"ב –של הב"י 

 משא"כ בעני א"א להבהירו. א"כ מתיר בעני.

במשנה ברורה כותב דהאיסור הוא דוקא בשמש משא"כ בצדקה מותר. 
ומוסיף שאם יודע בפירוש שלא יברך העני, כו"ע מודים דאין נותנים לו )אפי' 

י ולא כהחילוק של הב"ח(. וכן פוסק הבאר היטב "ואם יודע בודא ברכהלענין 
 שלא יטול ידיו ושלא יברך אסור".

 כם:ילס

לכאורה אסור להאכיל למי שלא נטל ידיו. אבל אם עי"ז מקיים מצות צדקה: 
הב"י אוסר )ומביא ראי' דהא ליתן לשמש ג"כ ענין של צדקה הוא ומ"מ אסור(. 
 אך מצינו לזה ג' אופנים להתיר, א( הב"ח אומר שבשמש נעשה החשש מיד,

בנוגע לעני בין לענין נט"י ובין לענין ברכה )כיון שהוא חשש ולכן אסור. משא"כ 
לעתיד( אינו עובר על לפני עור, ומותר. ב( הפרישה אומר שבשמש )יש מקום 
גדול לומר שלא נטל ידיו, ולכן( אסור. משא"כ שיש ספק אם יטול ידיו, ואין 

ז יפסד סברה לומר שדוקא לא יטול ידיו, א"כ מותר. ג( הט"ז אומר שרק אם עי"
 המצוה של צדקה, אז מותר. משא"כ אם לא יפסד המצוה )כמו בשמש(.

נמצא שאם נותן לו בידו, וגם יש סברה גדולה שלא יטול ידיו או לא יברך, 
 בפשטות אסור להאכילו )ויש להסתפק אם אסור אפי' כשיפסיד המצוה(.

לתוך ידו, אבל אם יש רק א' מענינים אלו, דהיינו שאינו נותן לידו, או שנותן 
אבל אין לו סברה גדולה שלא יטול ידיו )ורק שהוא מסתפק(, אז יש להסתפק 

 מה הדין, שה"ה מח' בין הב"ח והפרישה. וצ"ע.
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 בענין דיבור בשעת חזרת הש"ץ

 הת' מנחם מענדל שי' לעבאוויטש
 והת' שניאור זלמן שי' פאלטער
 תלמידים בישיבה

אדה"ז בשלחנו הלכות תפילה )סימן קכד ס"ו(: "כשהש"ץ חוזר כותב 
התפילה יש לכל הקהל לשתוק ולכוין לברכות שמברך הש"ץ". וכן )שם, ס"י(: 
"לא ישיח שיחת חולין בשעה שש"ץ חוזר התפילה ואם שח הוא חוטא וגדול 

 עוונו מנשוא".

מדבר ובדיני קדושה כותב )קכה ס"ב(: "אסור לדבר באמצע קדושה וכל ה
עליו הכתוב אומר ולא אותי קראתי יעקב וגו' . . וטוב שלא לספר עד אחר אמן 

ל הקדוש". עכלה"ז. ולכאורה צריכים לבאר )זה שכותב ש"אסור לדבר -של הא
( איך זה מתאים -ל הקדוש" -. . עד אחר אמן של הא וטוב. .  קדושה באמצע

 ?לדבר איןחזרת הש"ץ  שבכל –למה שכתב לעיל )בהלכות תפלה( 

שיש לדייק בהלשונות שכותב אדה"ז, שבנוגע ולכאורה הי' אפשר לבאר, 
 אסור" –ש"לא ישיח", משא"כ בנוגע לקדושה כותב  –לחזרת הש"ץ כותב 

שלא לצורך,  –שיש לחלק בין סתם "שיחת חולין" לדבר", דיש לומר עפ"ז, 
ות תפלה כשהוא לצורך. היינו, שמש"כ בהלכ –לבין דיבור בענינים שמוכרחים 

 שאסור)"לא ישיח . . ואם שח הוא חוטא"(, שזהו בנוגע לכל חזרת הש"ץ, ומה 
, אבל לצורך מותר. משא"כ מש"כ בדיני קדושה, מדובר לצורך שלאאז הוא 

בשעת הקדושה, ומניעת דיבור שהוא  אסורשגם זה  – לצורךבנוגע דיבור אפי' 
. . עד אחר אמן של  בטולצורך, אינו בכל חזרת הש"ץ, אלא בשעת קדושה, ו"

 ל הקדוש".-הא

אבל לכאו' א"א לפרש כן, שהרי לא מצינו בשום מקום שמחלקים בין דיבור 
בנוגע לחזרת הש"ץ, וא"כ בפשטות ג"כ אין לדבר בשעת  –סתם לדיבור לצורך 

 .לצורךחזרת הש"ץ אפי' 

מדובר  –ואולי יש לבאר, שמש"כ בדיני קדושה וזה שכתב בהלכות תפלה 
 מקרים שונים:בב' 

כותב שאין לדבר בכל חזרת הש"ץ )"ואם שח הוא חוטא  – בהלכות תפלה
וכו'"(, מדובר אודות אלו שמתפללים אז בבית הכנסת, וכמובן גם מהמשך 
ההלכה )בסי' קכד ס"ו(: "כשהש"ץ חוזר התפילה יש לכל הקהל לשתוק ולכוין 
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רכותיו קרוב להיות לברכות שמברך הש"ץ ולענות אמן, ואם אין ט' מכוונים לב
ברכותיו לבטלה, כי חזרת הש"ץ נתקנה לאמרה בעשרה, וכשאין ט' מכוונים 
לברכותיו נראה כברכה לבטלה, לכן כל אדם יעשה עצמו כאילו אין ט' זולתו 

חזרת בכל ויכוין לברכת הש"ץ". עכלה"ז. ומטעם זה הוי אסור לדבר )בכל ענין( 
יכוונו, ויהיו ברכותיו של הש"ץ ברכה הש"ץ, לפי שאם ידברו, אפשר שעי"ז לא 

 לבטלה.

לברכות שמברך  לכוין לשתוקוכדמשמע גם מלשונו: "יש לכל הקהל  –
 לברכותיו קרוב להיות ברכה לבטלה".מכוונים הש"ץ ולענות אמן, ואם אין ט' 

"אסור לדבר באמצע קדושה . . טוב שלא לספר עד לאחר  – בדיני קדושה
בכל חזרת הש"ץ, מדובר באדם שאינו מתפלל אז, ל הקדוש", ולא -אמן של הא

ורק שומע חזרת הש"ץ מחדר אחר )והוא לומד או כיו"ב(, והגיע הש"ץ לקדושה, 
"השומע קדושה במקום א' ]היינו  –שבנוגע אליו כותב אדה"ז )סקכ"ה ס"ד( 

חוזר ועונה  –שכבר שמע[, ונכנס לבית הכנסת ומצא ציבור אומרים קדושה 
 עמהם".

"אסור לדבר באמצע קדושה . . וטוב  –אליו כותב )בס"ב(, שגם לו ובנוגע 
ל הקדוש". ויש לדייק גם בזה שצריך אדה"ז -שלא לספר עד אחר אמן של הא

! אלא כמו אין לדברלכתוב שאסור בשעת הקדושה, והרי בכל חזרת הש"ץ 
שנתבאר, שאינו מדובר אודות הקהל )כיון שבלא"ה אסור(, אלא מדובר באדם 

מתפלל אז, ומניעת דיבור זה אינו אלא עד לאחרי קדושה  ואינוע קדושה ששומ
 ל הקדוש.-ולאחר אמן של הא

 ובנוגע להנהגה בפועל יש לשאול רב מורה הוראה.

 בענין אם כלים חד פעמיים צריכים טבילה

 הת' שלמה דוד הכהן שיחי' כצמאן
 יץוהת' שלום דובער שיחי' מאסקאוו

 תלמידים בישיבה

ידוע שאלה הלכתית שנתעוררה בזמנינו, אם צריך להטביל כלים שנועדו 
 לשימוש חד פעמי.
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חותל של הוצין שמניחין בו הרוטב והנה הרמב"ם כ' )הל' כלים פ"ה ה"ז( "
וכיוצא בו אם הוא נותן לתוכו ונוטל מתוכו מתטמא ואם אינו יכול ליטול מה 

יתירנו או שחשב לאכול מה שבתוכו ולזרקו טהור. וכן שבתוכו עד שיקרענו או 
הקרן שהוא משתמש בה ומשליכה אינה מקבלת טומאה. ואם חשב עליה 

 מקבלת טומאה".

כגון חותל שא"א שלא לקרוע, או קרן  –דהיינו שכלי העומד להיזרק 
אינו מתטמא. ולכאו' משמע שאף אם בפועל לא  – בה ומשליכהשמשתמש 

הראשון אין צריך טבילה מפני שעומד להיזרק אבל אם יקרע החותל בפעם 
מדובר בדבר המתקיים או )דבר שאינו מתקיים ו(חושב עלי' לקיימה מתטמא. 
ועפ"ז יוצא דלפי השב יעקב דילפינן טבילת כלים מטומאה, כלי העומד להיזרק 
אינו צריך טבילה אפי' אם בפועל ישתמש בה כמה פעמים קודם שיזרק בפועל, 

זה כלי המתקיים אז אסול להשתמש בו אפילו דרך ארעי )שו"ע יו"ד אבל אם 
 סק"כ ס"ח(.

ועד"ז כ' בשו"ת מנח"י )ח"ה סל"ב( שכלי שאינו ראוי לתשמיש קבע )ואפי' 
בכלי העומד להתקיים(, לא הוי כלי לענין טבילת כלים, )וכתב כן אפי' להשיטה 

מות, ע"ש באריכות(, ילפינן טבילת כלים מטומאה, והוכיח כן מכמה מקו דאין
וממשיך שם שאם מדובר בכלי העומד להתקיים ולתשמיש קבע, ודאי שצריך 

 טבילה.

והנה באגרות משה )יו''ד ח''ב ס' מ'(, בתשובה לשאלה שבה כתב השואל 
אודות קנקנים שיש לו מחמת שלקח )מנכרי( יי''ש ושאר משקין, האם צריכין 

חר כשנתרוקנו, כתב, "מסתבר טבילה כשרוצה להשתמש בהם בשימוש אחר לא
לענ''ד שאין צריכין טבילה כשרוצה אחר שנתרוקן הכלי להשתמש בו למשקין 

 ם''מהעכו קנה שלא ונמצא.  . אחרים, וטעמי משום שהכלי נתבטל להמשקין
כלל ורק אצל הישראל נעשה כלי דליכא ע''ז דין טבילה. ובעצם במדינתנו  כלי

שו ביחוד בשביל הפעקטערי להכניס ליכא מציאות כלל שכל הקנקנין נע
 המשקין שעושה".

היינו, שאין צורך להטביל כלי שנעשה לשימוש חד פעמי לפני שימוש נוסף 
מכיון שאין לכלי חשיבות בפ''ע, וכשהגוי ייצר את הכלי לא היה לו שום 
חשיבות וכל כולו היה בטל למשקה, ורק כעת לאחר שנתרוקן ונעשה כלי אצל 

ורת כלי ולכן אין שום בעיה של טבילה. וע"ד מה שכתב היהודי נכנס בת
הרמב"ם שאם אדם חושב על כלי שישתמש בו בקביעות, אז אף שאי"ז כלי 
רגיל, נעשה הכלי ראוי לטומאה. ויש לעיין בשי' המנחת יצחק אם מאחר שכלי 
שראוי להתקיים אלא שאין לו תשמיש קבוע אי"צ טבילה, האם יקבל הסברא 
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ל חשיבות הכלי חל אצל היהודי ולכן גם אם היהודי יקבע אותו באג"מ לומר שכ
 לתשמיש קבוע לא יצטרך להטבילו.

והנה בשו"ת חלקת יעקב )יו"ד סמ"ב( כותב על "הצלוחית של סאדא או 
.  . שארי משקאות" שאין צריכים טבילה משום ש"אין מתכוונים כלל לקנותם

בול ילא אין חיוב כלל" לטוגם סופן מוכיח שמשליכין אותן אח"כ לאשפה וממ
הכלים. וממ"ש הטעם "שמשליכין אותן אח"כ לאשפה" מובן שהוא לא יקבל 
הסברא המובא באג"מ, והוא סובר שאם קובעים הכלי אח"כ לתשמיש אחר, 
אכן צריך טבילה, )ואפשר אפי' שסופו מוכיח שמלכתחילה הי' כלי חשוב 

 י, וצ"ע(.ומחויב בטבילה, דא"כ אין לשתות מה שבתוכו מהכל

ע"פ כל הנ"ל יוצא שיש ב' שיטות, שיטת האג"מ שלא נעשה כלי עד 
ופו שהיהודי חשב עליו, ואם כן אינו מחויב בטבילה, ושיטת החלקת יעקב שס

אפשר אפי' לפני השימוש הראשון  –מוכיח שנחשב לכלי, וא"כ מחויב בטבילה 
 )וכנ"ל(.

ההתועדות אמר כו"כ והנה ידוע מנהג כ"ק אדמו"ר, שכשחלק משקה בעת 
פעמים לזה שקיבל הבקבוק משקה, לחלק מהבקבוק ואח"כ להוסיף עוד 

. ולא באתי אלא להעיר ולעורר 1ולחלקו. ולכאו' משמע מזה שרבינו נקט להקל
השקו"ט בזה, ובנוגע לפועל יש לשאול אצל רב מורה הוראה. ועוד יש להאריך 

 בכל זה, ואכ"מ.

 תי מברכין ברכות הראי' וכיו"במ

 הת' מנחם מענדל שי' מאצקין
 תלמיד בישיבה

אדם בענין ברכת הראי' וכיו"ב מצאנו כמה חילוקי דינים במספר הפעמים ש
 יכול לברכם:

                                                           
עדיין , ל שרבינו סובר כהשיטה שכל זמן שלא נתרוקן הכלי"אף שי: הערת המערכת( 1

ז "טבילת כלים פ' וראה ס. כו' ח סי"ת ציץ אליעזר ח"ראה שו)אין חל עליו חיוב טבילה 
 .ע"וילע(. נ"וש, ב"סי[ ד"פ]
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, הרמ"א כותב )או"ח סי' רכ"ה ס"ג( אם לא בירך 1א( בנוגע לראיית פרי חדש
בראי' הראשונה יכול לברך בראי' השני', ובמג"א )שם סק"ט( כותב שאינו 
מברך, ואדה"ז פוסק )סדבה"נ פי"א סי"ג, ובהלוח פי"א ס"ג( שיברך בלי שם 
המלכות, מזה ששקו"ט אם יוכל לברך בראי' השני' כאשר לא בירך בראי' 

בירך כבר אז ודאי א"א לו לברך עוד הפעם, נמצא שברכת  דאם מוכחהראשונה, 
 שהחיינו על אותו פרי חדש אינו אלא פעם אחת בשנה.

ודי ב( בנוגע לקבר ישראל או מקום שנעשה בו נס )וכיו"ב(, כולי עלמא מ
 דיברך משלושים יום לשלושים יום. כמ"ש בשו"ע )או"ח סרכ"ד סי"ג( "כל

דה"ז לושים יום אינו חוזר ומברך", וכ"כ אברכת הראי' אם ראה אותם בתוך ש
 בסדבה"נ )פי"ג סי"ג( ובהלוח )פי"ב סי"ט(.

ג( בנוגע לברכת משנה הבריות, ועל אילנות טובות יש מחלוקת. הב"י 
י( פוסק שמברכים בראי' הראשונה לבד ושוב אינו מברך,  –)סרכ"ה ס' ח 

דבה"נ )שם( והרמ"א כותב "יש אומרים משלושים יום לשלושים יום", ובס
 פוסק אדה"ז כהב"י ובהלוח )שם סכ"א( כתב לברך בלי שם המלכות.

וד עד( בנוגע לברכת הרעם והברק כולי עלמא מודי דבנתפזרו העבים מברך 
 הפעם.

רק  ה( בנוגע לברכת האילנות בחודש ניסן, הנה הב"י )סרכ"ו( פסק שמברך
שם )אמנם בהלוח  פעם אחת בשנה, ובסדבה"נ )שם סי"ד( פוסק האדה"ז כהב"י,

 ס"ג( מביא אדה"ז ש"יש אומרים שיש לברך עוד הפעם לאחר שלושים יום",
 ולכן פסק לברך לאחר שלושים יום בלי שם ומלכות.

וצ"ב מהו הכלל בכל זה, מתי מברכים בכל פעם ופעם, מתי מברכים 
 משלושים יום לשלושים יום, ומתי מברכים פעם אחת בשנה?

רי חדש יש לבאר בפשטות דמכיון שהברכה הוא והנה ברכת שהחיינו על פ
על ההנאה שיש לו מהראי' הרי הוא חייב לברך רק בשעה שנהנה, וכשאוכל פרי 

 .2זה בפעם השני' אין לו הנאה כ"כ כיון שכבר אינו חדש אצלו

בנוגע שאר ברכת הראי', י"ל ע"פ מש"כ הדרישה )ריש סי' רי"ח( "דשאני 
אינה אלא התפעלות הנפש", וי"ל שהתפעלות ברכה זו שנתתקנה על ראי' הנס 

                                                           
והעולם נהגו שלא ( "ב"א סי"נ פי"סדבה)ז "ש אדה"כמ, מברכים על אכילהלפועל ( 1

 ".כדי שלא לחלק בין מי שנהנה בראיתו למי שלא נהנה, לברך בכל ענין עד שעת האכילה

' ירוחם הכהן שיחי' ראה הערת ידידי הת' א שיברך בפעם השני"ובביאור דעת הרמ( 2
 . ענגעל
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הנפש מדבר שרואה הרי הוא )בדרך כלל( רק משלושים יום לשלושים יום ולכן 
 רוב ברכות הראי' אין מברכין אותם יותר מפעם אחת בשלושים יום.

ובנוגע לברכת משנה הבריות, דמצאנו כנ"ל שיש מחלוקת אם מברכים עליו 
לשלושים יום, י"ל דהמחלוקת תלוי' בזה פעם אחת בלבד או משלושים יום 

האם יש התפעלות חדשה בכל פעם שאדם רואה אדם משונה )וקוף או פיל 
וכדומה(, דיש מקום לומר דמאחר שראה אותו שינוי פעם אחת שוב אינו 

 מתפעל כ"כ מזה לעולם.

ובנוגע לברכת הרעם והברק י"ל שמחמת הכח והגבורה שאדם רואה ושומע 
בכל ברק וברק, שפיר מברך על כל פעם ופעם, אלא שכל זמן בכל רעם ורעם ו

שלא נתפזרו העבים הרי הוא נפטר בברכה אחת על כל הרעמים והברקים 
הבאים בהמשך אחד, שהרי כל זמן שהעבים לא נתפזרו יודע האדם שעלול 
להיות עוד רעמים וברקים, משא"כ כאשר נתפזרו ושוב נתקשרו זה לזה יש כאן 

 ת חדשה, ושפיר אפשר לברך עליהם עוד הפעם.התחלה והתפעלו

והנה בנוגע לברכת האילנות יש לחקור האם הברכה היא על היופי 
שבאילנות המוציאים פרח או היא על ההתחדשות הצמיחה. וי"ל שזהו 
המחלוקת אם אפשר לברך עליו פעם שני' אחר שלושים יום, דאם הוא על היופי 

יום, אבל התחלת הצמיחה אינו אלא  אזי יתכן שיתפעל עליו לאחר שלושים
פעם אחת ותו לא, לכן פסק האדה"ז בהלוח )שם סכ"ג( שמברך בלא שם 
ומלכות. ובסדבה"נ לא הביא האדה"ז כלל הסברא לברך אחרי שלושים יום, 

 ומשמע דס"ל דעיקר ברכת האילנות אינו אלא על תחילת הצמיחה.

 ראש בליובאוויטש )גליון( אופן עשיית קשר של

 מנדלבוים שי' דודר' 
 תושב קראון הייטס

בהערות וביאורים טאראנטא גליון ג' )ס"ב( שיצא לאור לקראת יום הגדול 
והקדוש, יו"ד שבט, כתב ידידי הרה"ח התמים סופר סת"ם הרב מ"מ הכהן 
שליט"א אראנאוו שמצינו ב' נוסחאות בין אנ"ש שי' באופן עשיית צד פנים של 
הקשר של ראש. הציורים שהוא מביא בההערה שלו נלקחו מס' "טעמי 
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מנהגים ומקורי הדינים" ושמה גופא, ע"י כל ציור, מוסבר איך לעשות כל פרט ה
 ופרט במהלך עשיית הקשר.

הרב מענדל הנ"ל ממשיך בההערה שלו ששמע מהרה"ח התמים המשפיע 
הרב שלמה חיים ז"ל קסלמן שבליובאוויטש נהגו כפי ציור הראשון, פי', 

 שהרצועה שנתהפך ונראה צד הלבן שלו למעלה.

"נ, שזה הי' נהוג בליובאוויטש, אבל לא הרב שלמה אה
הרב מענדל  –להבדיל בין חיים לחיים  –חיים ז"ל הנ"ל ולא 

שליט"א הנ"ל ידעו ויודע אופן עשיית הקשר של ראש. 
אופן עשיית הקשר של ראש הוא לא כמ"ש בס' טעמי 
המנהגים הנ"ל אלא בדיוק להיפך, פי', במקום להתחיל, 

, מלמטה למעלה, מתחילים מלמעלה אחר עשיית הדלי"ת
למטה, וממילא אי אפשר, בשום פנים ואופן, שצד הלבן של 

 הרצועה יהי' למטה אלא אך ורק למעלה. עיין בהציור.

קבלתי ממו"ר, לעניני סת"ם, הרב אליעזר ז"ל צירקינד שככה אופן עשיית 
תי ר נשיא דורנו. דרך אגב שמע”ק אדמו”הקשר של ראש בהתפילין הק' של כ
ר נשיא דורנו להרב הסופר הנ"ל ”ק אדמו”שכשהביאו התפילין של ראש של כ

להחליף את הרצועה, מפני שהתחיל לקרוע אז אמרו לו שישמור על אופן 
עשיית הקשר, פי', שיעשה את זה כמו שמצא אותו ולא כמו שהוא רגיל לעשות 

 שאר קשרים של ראש.

ניגש אלי א' מנכדי ר' אשר דרך אגב, רציתי להוסיף בזה, שבשנת ה'תשנ"ז 
הלוי שו"ב גראצמאן ז"ל, הנק' ר' אשר ניקאלאייעווער, ונתן לי את התפילין 

ר נשיא דורנו ”ק אדמו”שלו לבדיקה, ואמר לי שהם התפילין של זקנו ז"ל, שכ
)מהורש"ב( נ"ע נתנם לו, והקשר של ראש הי' עשוי באופן כזה ג"כ. וממילא 

הקשר של ראש כפי נוסח ליובאוויטש ודלא באתי למסקנא שזה אופן עשיית 
הקשרים של ראש כפי כמ"ש בהכתבה, בס' "טעמי המנהגים" הנ"ל, ע"י ציור ב

 ד.נוסח ספר
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 בענין הנ"ל

 המערכת
 

בהמשך לההערה הקודמת, ראוי לציין הא ששמענו מהרה"ח ר' מנחם 
הבהיר מה שכנראה לא היה ברור מהערתו בגליון הקודם, למענדל שי' אראנאוו, 

אופן בפירוש והוא שהוא לא שיער לעצמו אופן עשיית הקשר, כ"א שהוא שמע 
עשיית הקשר שהיו עושים בליובאוויטש )וגם הרה"ח שלמה חיים ע"ה הראה 
לו בעצמו אופן עשייתה( והוא הוא כאותו האופן שנהוג בהרבה תפוצות ישראל, 

כאופן הא' הנ"ל, ולא  נראה חלק הלבן של הרצועה, והיינוהפנימי רק שבצד 
 כאופן הג'.

אבל בנוגע למש"כ אודות קשר התפילין של כ"ק אדמו"ר, גם אני שמעתי 
עד"ז מהר"ז ע"ה בוטמאן, שבהיות כ"ק אדמו"ר בפריז בשנת תש"ז, והתאכסן 

ן אנ"ש, בביתו, והוא, בראותו הקשר של כ"ק אדמו"ר רצה לתקנו כמקובל בי
וכ"ק אדמו"ר אמר בהתרגשות שלא לשנותו מכיוון שנעשה ע"י כ"ק אדמו"ר 

 חותנו זי"ע.

ועד"ז שמענו מהרב יהודה משה שי' קלפמן, )סופר סתם בקראון הייטס( 
ששמע מהרב אליעזר ע"ה צירקינד שכ"ק אדמו"ר נשי"ד צווה להשאיר הקשר 

 כמו שהוא, מאחר שכ"ק מו"ח אדמו"ר עשו.

שמאז ומתמיד היה מקובל בין אנ"ש כאופן הא' הנ"ל ולא כאופן אבל כנ"ל 
 הג'.

 שמחה ראשונה

 הת' ירוחם הכהן שי' ענגעל
 תלמיד בישיבה

בשו"ע )אורח חיים סימן רכה ס"ג( כתוב "הרואה פרי חדש המתחדש משנה 
לברך בראיה : ואם לא בירך בראיה ראשונה יכול הלשנה מברך שהחיינו, הגה

שניה )האגור(". ובמג"א סק"ט הביא דעת ה"ר מנוח וסמ"ק שחלקו וכתבו 
 שאינו מברך בראי' שני'.
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המקור לדברי הרמ"א הוא האגור שמביא דברי מהרי"ל וז"ל השאלה שם 
)בשו"ת מהרי"ל סי' קמ"ג(, "אם שכח לברך באכילת פרי חדש שהחיינו, אם יש 

 לברך פעם שנית כשאוכלו?"

תשובת המהרי"ל "נ"ל ]לדמותו[ למאן דנפק ביומי ניסן וחזי אילנא ע"ז בא 
כו', דאי לא בירך זימנא קמא מברך בתר הכי כל זמן שלא גדלו הפירות, וטעמא 

 משום כך דאותה שמחה עדיין קיימא, ה"ה ל"ש".

ולכאורה קשה להבין סברת המהרי"ל, הרי ברכת שהחיינו על פרי חדש הוא 
" )סדבה"נ פי"א הי"ב(, ולכאורה הנאה זו אינו אלא על זה ד"נהנה מראייתו

בפעם הראשונה מפני שיש בזה השמחה של התחדשות, וא"כ צ"ב האיך יברך 
ברכת שהחיינו בפעם שני' )אם שכח בפעם הראשונה( אם אין כאן שמחה של 

ובסגנון אחר, היאך כותב המהרי"ל "דאותה שמחה  ?התחדשות כפעם הראשונה
פשוט דבפעם השני' אין הפרי חדש אצלו, והשמחה של עדיין קיימא" הרי 

 התחדשות אינה קיימת כאשר נתיישן הדבר?

ואוי"ל שכוונת המהרי"ל בזה הוא לא שיש שמחה של התחדשות גם בפעם 
השני', כ"א שהשמחה שבראייתו הראשונה היא שמחה נמשכת, וע"ד מי שלבש 

מחה אינה רק ברגע בגד חדש והתחייב בברכת שהחיינו, שיש מקום לומר שהש
הראשון אלא נמשך כ"ז לבישת הבגד, שלעולם יהי' האדם שמח בלבוש זה 
שקנה, ולכן גם כשלא בירך ברגע הראשון על לבישת הבגד, שפיר אפשר לברך 
כאשר הוא לבוש בהבגד לאחר מכן כשלובשו בפעם שני' ושלישית כו', וברכתו 

ש שהתחיל בפעם אז אינו אלא מחמת שמחתו בקניית ולבישת הבגד חד
 הראשונה.

כל זה מרומז בדברי אדה"ז בלוח בהנה"נ )פי"א סי"ט( "בכל מקום שמברך 
כשקונה כלים חדשים שהחיינו או הטוב והמטיב מברך אחר שלבשו מיד ואם 
לא בירך יכול לברך כל זמן שלא פשטו, אבל אם פשטו על דעת שלא יחזור 

שני' )כמו שנתבאר גבי פרי(". וללבשו לאלתר אלא לאחר זמן לא יברך בלבישה 
מסיום דבריו "כמו שנתבאר גבי פרי" מובן דמחלוקת המהרי"ל ורבינו מנוח הוא 
גם אצל לבישת הבגד, דלהמהרי"ל בלבישה שני' יכול הדיין לברך על שמחת 

 הניית הבגד, משא"כ לרבינו מנוח.

ועד"ז במקרה דילן לפי המהרי"ל, השמחה של הפרי חדש נמשכת אצל 
כאשר  גם לאחר ראייתו הראשונה, ושפיר יכול לברך בזמן מאוחר יותר האדם

 יהי' לו הפרי חדש עוד פעם.
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שמחה עדיין קיימא", "אותו" נופל על  דאותווכן משמע מל' המהרי"ל "
 .השמחה ראשונה שהוא עדיין קיים

וכן משמע בלבוש )שם סק"ד( "ואם לא בירך בראי' או באכילה ראשונה יכול 
", היינו, אף אם אינו אוכל או רואה אותה פעם או אימתי שיזכור לברך בשני'

נוספת, זה גופא שזוכר את ההנאה מספיק לברך עליו שהחיינו. כי זה שזוכר, 
אלא שלפי המהרי"ל צריך  .מעורר את השמחה שבראייתו בפעם הראשונה

שיהא הפרי חדש לפניו כאשר מברך כדי שיהא נתפס על שלפניו וא"א לברך 
 כרון לבד.על הז

]אמנם, להלכה נקטינן דעיקר השמחה היא רק ברגע הראשון, הלכך פוסק 
 אדה"ז שרק מברכים בפעם הראשונה, ואם שכח אין לברך[.

 א בטלית שאולה”ר הזקן בשיטת המ”פי' אדמו

 הת' מנחם מענדל שי' קמינקר
 שליח בישיבה

ר הזקן )או"ח סי"ד, ס"ח( איתא, "השואל מחברו טלית ”ע אדמו”בשו
מצוייצת כדי לעלות לדוכן או לעלות לקרות בספר תורה או לירד לפני התבה, 
אם המשאיל יודע שהשואל לובשו לשם מצות ציצית, אם כן אדעתא דהכי 
השאילו שיברך עליו, והוי כאלו נתנה לו במתנה על מנת להחזיר, ולכן מברך 

ברכה מחוייבת כאלו היתה שלו ממש. אבל אם אין בדעת המשאיל עליו השואל 
שאינו לובשו אלא מפני  ברורשהשואל לובשה לשם מצות ציצית, רק שהיא 

כבוד הצבור, אם כן אין עלינו לומר דהוי כאלו נתן לו במתנה על מנת להחזיר, 
ולכן אין צריך השואל לברך עליה ברכה מחייבת. רק אם ירצה לברך הרשות 

 דו, כמו שנתבאר לעיל".בי

, "הנה על דין זה )ג"סק(א "על מה שכתב "כדי לעלות לדוכן כו'" כתב בקו
דצריך לברך מיד כששאלה מצוייצת יש שני טעמים. האחד נתבאר ברא"ש פרק 
ח דחולין, משום דאדעתא דהכי כו', והוי כאלו נתן לו במתנה כו', וכמו שכתבתי 

ם לא השאילה לו אדעתא שיברך עליה אין בפנים סעיף ו'. ולפי זה משמע, דא
צריך לברך. וכן פסקו הט"ז והמגן אברהם סעיף קטן ח'. הטעם השני נתבאר 
ברא"ש הלכות ציצית, דלא פטרו טלית שאולה אלא מלהטיל בה ציצית, אבל 
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אם שאלה מצוייצת חייב לברך עליהם מיד. ולפי זה אפילו לא השאילה לו 
י חייב לברך. וכן כתב במעדני מלך פרק ח' אדעתא שיברך עליהם אפילו הכ

דחולין, שדברי הרא"ש הם סותרים למה שכתב בהלכות ציצית, וכן דעת הטור 
 שלא הזכיר כלל טעמא דאדעתא כו', וכן כתב באליהו זוטא בשם הרוקח.

ולענין הלכה כבר נתבאר שדעת הט"ז והמגן אברהם לפסוק כטעם הראשון, 
דהעובר לפני התיבה צריך לברך, ומביא ראיה  ולפי זה מה שכתב המגן אברהם

מרא"ש הלכות ציצית, אין ראיה כלל. דהתם אכתי לא נחית עדיין הרא"ש ז"ל 
לסברא זו דאדעתא כו'. ותדע שהרי כתב שם שכן כתב בעל העיטור, ובטור אבן 

. '"ח משמע דלא סבירא ליה לבעל העיטור סברא זו דאדעתא כו"העזר סימן כ
 כ."ע

וים של " –א הוא "א צריך ביאור, דלשון המ"שמבאר רבינו המוהנה בזה 
ג כתב דאם לובשו לעלות לתורה או לעבור לפני "ח סימן נ"שלמה בחולין פ

ש ריש ה' ציצית "התיבה אינו מברך כיון שאינו לובשו לשם מצוה אבל ברא
א דכהנים "כ במנחות בפסקי התוס' סי' קס"משמע שעובר לפני התיבה מברך וכ

טפים בטלית שאינו שלהם כשעולים לדוכן מברכין". ופי' רבינו המתעו
א "א שזה כוונתו של המ". ז"א הוא דיכול לברך"שאפשר שגם כוונת המ"

 ינו מחוייב יכול הוא עדיין לברך.פ שא"מפיסקי התוס' דעולה לדוכן מברך, שאע

א פסקי התוס' כלשונם, ששם "כ למה לא העתיק המ"ואינו מובן: א( דא
ר הזקן בעצמו(, ולא לסתום ")וכמו שהעתיק אדמו "לברךדיכול "מפורש 

שאין חובה אבל עדיין יכול לברך?  שמברכין ותו לא, ונמצא שהעיקר חסר דאף
כ למה הביא זה לאחר "רוצה המ"א לומר שיכול לברך, א ב( ונמצא דאם

, הרי, לכאורה זה נוגע למה "דמברך"ש בהלכות ציצית "שהעתיק פסק הרא
לעיל שאינו מברך, ועכשיו הוא מוסיף לפי פסקי התוס' שמברכין אם שכתוב 

 ש דבכל אופן מברכין?"רוצה, ומה מוסיף בזה שכ' שיכול לברך, אחר פסק הרא

ובמה שממשיך שם "אי נמי" דרוצה לומר שגם שם מחויב לברך דהעובר 
ב כמו שהקשה בספר חקרי ”ו הוא לשם מצווה. וצכוונתלפני התיבה דעתו ו

ת "ולכאורה לפי פי' השני במ"א דהעובר לפני התיבה כוונתו לשם מצות הלכו
ציצית א"כ אמאי הביא המ"א דברי הפסקי תוס' דהתם משמע דהוי רק רשות 

 לברך כמו שכתב רבינו ז"ל בעצמו לעיל".

ל כמו שאמר המחצית השקל וז"ל שם דז"ל פסקי תוס' "ועכצ"ומבאר שם 
מיד כמו נשים המברכות אבל חובה אינה סימן קס"א השואל טלית יכול לברך 

אלא לאחר ל' יום וכן הכהנים המתעטפים כשעולים לדוכן וכן החתנים ביום 
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ש וס"ל דאפילו שאל טלית מצוייצת "חתונתם כו', עכ"ל. הרי דחולק על הרא
מ שמעינן לגבי רשות דשווין הן בין ששאלו להתפלל ובין "ליכא חובה, מ

פ רשאי לברך, מיני' יליף "תורה דבשניהם עכה לקרות ב"ששאלו לדוכן, וה
ל בטלית מצוייצת השואל חייב לברך ג"כ אין חילוק בין "ש דס"המ"א להרא

שאלו להתפלל או לעלות לדוכן, אע"פ דלהרא"ש יש סברא לחלק דגבי תפילה 
שייך אדעתא דהכי ולגבי עולה לדוכן לא שייך זה, ס"ל להמ"א כמו שאמר רבינו 

וכן ג"כ שייך אדעתא דהכי יע"ז הביא כמו גבי מצוה רשות ז"ל דגבי עולה לד
להפסקי תוס' אין חילוק בין עולה לדוכן או ללובשו להתפלל, כן גבי חיוב אין 

ל להמ"א "פ שאפשר לחלק, אבל באמת ס"מ בין ללבשו, או לעלות לדוכן אע"נ
להיפוך מדברי פסקי תוס' דס"ל דהוי חיוב מצד אדעתא דהכי נתנו לו במתנה 

 ."ע"מ להחזיר כמו שאמר רבינו ז"ל, ודו"ק היטב בזה מאד

ד המחצית השקל מהפסקי תוס' רואים ”ע בדבריו: א( דאם כוונתו הוא ע"וצ
שאין לחלק בין שאלו בתפילה או העולה לדוכן או לתיבה, ולכן סבירה ליה 

כ היה לו לפרש שאיך מהפסקי התוס' רואים "א שאדעתא דהכי גם שם, א"להמ
א רוצה לפרש "ב( וכן לפי דבריו נמצא שהמ ?1ק ונמצא שעיקר חסרשאין לחל
אינו ש "ש שגם העולה לדוכן וכו' מקרא אדעתא דהכי, אבל הרי הרא"דברי הרא

ש שבכל אופן מברך בשאולה, "ליה להרא תלוי באדעתא דהכי, רק שסבירא
כ מאי קאמר "ש על הלכות ציצית, א"ל בשיטת הרא"וכמפורש בדברי רבינו הנ

 ש שגם שם אומרים אדעתא דהכי?"א דהרא"ש מפרש דברי המ"שהמחה

ורה כ חזר קושיא לדוכתא, דאם כוונת רבינו לחייב ברכה על העולה לת"וא
ה זה חוב שאיןכ למה הביא פסקי התוס' שמפרשים "משום אדעתא הוא וכו', א

 והוה רק רשות?

 ואבקש מקוראי הגליון לבאר דברי רבינו.

                                                           
 ?כ נמצא שהעיקר חסר”א שג”להמש שגם זה דוחק ”ז קשה להמחה”ועד1) 
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גלידה( ע"י כפית שנשרה במים -בענין לקיחת קרח )
 חמים בשבת

 הת' מנחם מענדל שי' קנלסקי
 בישיבה תלמידי

שנשרה תחילה במים חמים  1גלידה( בכפית -בענין האם מותר לקחת קרח )
בשבת, שאולי יהי' אסור, לפי שעי"ז נימוח הקרח קצת בזה שהכפית הוא חם 

 כשנוגע בקרח, דהרי כתוב בשו"ע אדה"ז הלכות שבת )סש"כ, סט"ז(:

די "השלג והברד אסור לרסק אותם בידים, דהיינו לשברם לחתיכות דקות כ
ו"ע ללו וכו'". ולעיל בששיזובו מימיהן משום שדומה למלאכה, שבורא מים ה

 "ואפילו בדיעבד אסור מה שנימוח בשבת". עכלה"ז. )סשי"ח, סכ"ה(

 –]והנה, ככל שאלה בהלכה שמתעוררת מהמציאות האקטואלית בזמננו 
ה, יש לעיין בהגדרים המבוארים בשו"ע, ולראות באיזה גדר בשו"ע הוא דומ

 [.ועפ"ז אפשר לידע את המעשה אשר יעשון ואשר לא תיעשנה

)סש"כ שם(, א( כשנימחה מאליו,  2וישנם בזה ב' תנאים שיהי' מותר לרסק
 –המובא בשו"ע  –בעין לבדו, לדוגמא  אינו; ב( כשהדבר הנימוח 3כמו בחמה

כשנותן הקרח בכלי מלא מים, שאז כשהמים יוצאים מהקרח הם מתערבים מיד 
 במים.

"ל בחימום דלכאורה עפ"ז הי' אפשר לבאר איך שמותר לעשות ענין הנ
 הכפית לקרח, מטעם, שהרי מה שנמחה מהקרח מתערב מיד במה שעדיין נשאר

 קרח.

בקרח, עדיין אי"ז מספיק )להתיר  –אך מזה שמתערב הזב מן הקרח 
בוודאי(, שהרי לאו דוקא נחשב כמעורב בענין זה. שהרי ראשית, אינו דומה 

ם שבסביבו, ממש לעובדא שבשו"ע, שהרי בדוגמא שבשו"ע השלג מתערב במי

                                                           
 ( ="סקוּפר" )וכיו"ב(.1

 ( כמובן, מש"כ בפנים הוא רק בכללות, ויש לעיין בפנים בשו"ע.2

 ( שלהלכה כשנמחה מאליו הוא מותר, אלא שלכתחילה נוהגין להחמיר )בסש"כ סט"ז(.3
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היינו בדבר אחר, משא"כ בנדו"ד, שהנימוח מתערב תוך האוכל גופא, אולי אין 
 .4לנו להתיר

ן ]וגם אפשר לומר שבענין זה אינו נחשב כמעורב כלל, שהרי אולי עדיי
 נחשב בעין במה שנימוח הוא סביב האוכל וכו'[.

וס אבל מ"מ יש להתיר, ממ"ש להלן בשו"ע )שם, ס"כ(: "אבל מותר לדר
ונמס  שלג ברגליו, כי אפשר שלא יהא נמחה ונמס עי"כ, ולכן אף אם הוא נמחה

 תכוין הוא ומותר כיון שאינו פסיק רישי'".דבר שאינו מ –

וכן י"ל בדא"פ בנדו"ד שהוא מותר לכתחילה, משום שמתאים להגדרים 
שר ד"דורס שלג ברגליו", מכיון שבנדו"ד ג"כ "אפשר לא יהא נמחה", כי אפ

דבר שאינו  –הא נמחה ע"י הכפית החם, ולכן, "אף אם הוא נמחה ונמס שלא י
 תחילה.מתכוין הוא ומותר, כיון שאינו פסיק רישי'", ולכן בענין זה מותר לכ

 ובנוגע למעשה יש לשאול רב מורה הוראה.

ספת ואיידי דאתינן להכי ולשלימות הענין, יש להביא כאן ג"כ זהירות נו
א ית, שיש ליזהר שלא יהיו המים כלי ראשון, אלשיש ליזהר כשמחממים הכפ

הוא אסור  –צ"ל כלי שני, לפי שכשהכלי הוא לח ושוהים א"ז בכלי ראשון 
 )כמ"ש בסתנ"א סכ"ח(.

וך תוהצ"צ כותב )ביו"ד סע"ד(, שגם אם אינו שוהה הכלי הלח ורק נותנו 
המים הוא ג"כ אסור בשבת. לכן צריכים ליזהר שיהיו  –המים שהם כלי ראשון 

 כלי שני.

 

                                                           
שומן, ( וממה שכתוב בסי' שי"ח סכ"ה בנוגע לה"פת כפולה", היינו פת עם חתיכות 4

אינו נחשב כבעין ומותר, אעפ"כ אין ללמוד מזה בנדו"ד,  –שכשהשומן מתערב תוך הפת גופא 
שאינו בידים אלא מאליו.  –לפי ששם הוא כשנימחה מאליו, שמותר גם מצד ענין נוסף 

 משא"כ בנדו"ד הוא בידים.
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 גדר איסור סחיטה לפי אדה"ז

 הת' מנחם מענדל שי' ראטמן
 תלמיד בישיבה

בשו"ע אדה"ז )ריש סי' שכ סעי' א(, בנוגע לאיסור סחיטת פירות בשבת, 
מניח אדה"ז יסוד, דאיסור מפרק אינו אלא כשסוחט משקה מאוכל, אבל 

בו משום מפרק. מכיון שכן, כותב אדה"ז שאינו כשמפריד אוכל מאוכל, אין 
 –חייב בסחיטה מן התורה אלא כשסוחט זיתים וענבים בלבד, שרק בהם לבדם 

מימיהם היוצא מהם יש שם משקה עליהם. אבל כל שאר מי פירות אין שם 
תותים  ת. אבל מדרבנן, אף בסוחט”משקה עליהם, לכן אינו חייב עליהם מה

ש בזה משום איסור סחיטה. והוא משום שהמנהג הוא י –לשם משקה  ורימונים
כ אין אומרים בטלה דעתו אצל כל ”לסחוט תותים ורימונים לשם משקה, א

 אדם, לכן נחשב משקה מדרבנן.

אח"כ מביא אדה"ז מחלוקת, מה יהיה הדין בשאר כל פירות )חוץ מתותים 
 בדעתום כיון שאין דרך העולם לסחטן לשם משקה, אפילו א ורימונים(. י"א

מתכווין לשם משקה, הרי בטלה דעתו אצל כל אדם ואין עליהם שם משקה 
אפי' מדרבנן. וי"א, כי אף שאין דרך העולם כן, מ"מ מכיוון שבדעתו מתכוון 

 לסחוט לשם משקה, יש בזה משום איסור סחיטה.

ויש להבין מהי יסוד המחל' בין שני דעות אלו. בפשטות הי' נראה לומר 
כמה "חשיבות" צ"ל להמשקה. האם מספיק מה שבדעתו שהמחל' היא, 

יש בזה כבר די חשיבות של משקה לחייב עליה  –מתכווין לשם משקה 
בסחיטה, או שלא יהיה בה חשיבות משקה עד שיהיה דרך העולם לסחוט לשם 

 משקה. כך היה נראה לומר יסוד המחלוקת.

לומר דבזה  אמנם ע"פ מה שכותב אדה"ז לקמן בהמשך הסימן, מוכח שא"א
הוא המחל', ודרוש הסבר מהי יסוד המחל'. בהמשך הסימן )סעי' ו'( מבואר, 
שכשסוחט משקה לתוך קדרה שיש בה תבשיל כדי לתקן ולמתק האוכל, ה"ז 
מותר, לפי שכל משקה הבא לאוכל כאוכל הוא חשוב. אח"כ )סעיף י'( כותב 

כל, דהיינו לטבל בנוגע ללימונים, שכמו"כ בלימונים מותר לסחטן לצורך או
המאכל בימימיהן וכיו"ב, לכל הדיעות. אבל אח"כ מביא עוד מקרה, שסוחט 

שאין הלימונים אלא למתק המים, ואומר שדין  –לשתות מים הלימונים לתוך 
זה תלוי בב' השיטות שבתחילת הסימן. דלהדיעה שבשאר פירות יהי' מותר 

ימונים למתק המים, "כיון לסוחטן לשם משקה, בנדו"ד נמי יהי' מותר לסחוט ל
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שאין דרך לשתותן לבדן". ולהדעה שבשאר פירות אסור לסוחטן לשם משקה, 
 כמו"כ כאן אסור לסחוט לימונים למתק המים.

ומקשה האיגלי טל )מלאכת דש סק"ל( על דברי אדה"ז אלו, דאיזה קשר יש 
ע לתלות הדין של סחיטת לימונים בשני הדיעות בנוג –בין שני דברים אלו 

לסחיטת שאר פירות?! הרי המחלוקת בתחילת הסימן באיסור סחיטת פירות, 
הוא רק האם יש בו די חשיבות להיות נחשב משקה, אבל לכל הדיעות האיסור 
הוא משום זה שהוא נחשב למשקה. אבל הכא ההיתר הוא משום שסוחט 

ואף להדיעה שאינו משקה, לשתות עם מים, שאינו אלא למתק, היינו משום 
' יהי' מותר? ואם לא אמרינן כן, אלא שעדיין נחשב משקה, יהי' אסור אף הב

 לדיעה הא'?

 א"כ מדברי אדה"ז אלו מוכח שאין זו יסוד המחלוקת.

אלא יש לבאר בזה, ובהקדים, מצאתי בספר חקרי הלכות )להר"ר ישראל 
יצחק פיעקארסקי ז"ל(, שכותב, בנוגע להדין שאין מפרק אלא במפרק משקה 

היינו ואפרש שהפירוש בזה לא שהדבר שמתפרק ה"ה "משקה", אלא  מאוכל,
 , ובזה כבר איסור מפרק. זהו תוכן דבריו.אינו אוכלשהדבר שמתפרק 

ל בין שני הדיעות, ”עפ"ז י"ל, על יסוד דברי אדה"ז הנ"ל, שהמחלוקת הנ
מאוכל, או  משקהפליגי בזה גופא, מהו הגדר של מפרק, האם היינו שמפרק 

מאוכל. דלדיעה הא' האיסור הוא רק לפרק דוקא  שאינו אוכלר שמפרק דב
מאוכל, לכן אסור לסחוט רק תותים ורמונים. אבל שאר פירות, כיוון  משקה

מתכוון לשם  שהואשאין דרך העולם לסחטן, אינם נחשבים משקה. אלא דע"י 
פ מוציאו מכלל אוכל )אבל עדיין אינו משקה(. ולדיעה הב' איסור ”משקה, עכ

רק הוא אפי' שמפרק דבר ש"אינו אוכל" מאוכל, ולכן אפי' בשאר פירות, מפ
אע"פ שאינו משקה )כיון שאין דרך העולם לסחתן לשם משקה(, א"א מכיון 

 מתכוון למשקה, הוציאו מכלל אוכל, ויש בזה משום מפרק. שבדעתו

עפ"ז יובן היטב איך מחלוקת זו יתאים עם שני הסברות בהדין סוחט 
מכיון  –וך מים למתקם. דלימונים אלו ה"ה בגדר שאינם משקה לימונים לת

שהרי אינם סוחטם לתוך אוכל  –שסוחטם רק למתיקות המים, אבל אינם אוכל 
 משקה)אלא לתוך משקה(. לכן לדיעה הא' שאיסור מפרק הוא רק לפרק 

מכיון שאינם משקה, ולהדיעה הב' שאיסור  –מאוכל, מותר לסחוט הלימונים 
אסור לסחוט הלימונים, מכיון  –אפי' כשמפרק דבר שאינו אוכל מפרק הוא 

 שאף שסוחט למתק הרי אינם אוכל.
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עפ"ז יובן עוד ענין, בנוגע למ"ש אדה"ז בנוגע לסחיטת פירות לרפואה. 
שלדיעה הא' אין בזה משום מפרק, ולדיעה הב' יש בזה משום מפרק. וע"פ הנ"ל 

יאו מכלל אוכל, אבל אינו משקה, יובן היטב, דכשסוחטו לשם רפואה הרי הוצ
 לכן לדיעה הא' יהי' מותר, ולדיעה הב' יהי' אסור.

 התחלת התפילה )ברוך שאמר( לפני חצות

 הת' אהרן דוד שי' ראפאפארט
 תלמיד בישיבה

ב( במענה לבעל קורא מו"ר נשיא דורנו )אג"ק ח"ה ע' שיכותב כ"ק אד
להתפלל אחר חצות, מאחר שמתאחר הוא להתפלל בזמן, ששאל אם מותר לו 

בגלל הכנת הקריאה: "במ"ש חוו"ד כיון שהוא הב"ק במילא גורם לו להתחיל 
ברוך שאמר אחר חצות. הנה לדעתי לא נכון הדבר, כי אף שיש ליישב הדבר 
ע"פ דין בקושי עכ"פ, כיון שקורא ק"ש קטנה וכו', אבל במחנו בטח יש 

דמה יאמרו הבריות, וכמובן שאין זה דומה אם מתחילים להתחשב עם הענין 
בעוד מועד ומתפללים כל העת אלא שבד"מ מגיעים לב"ש כחצות, דאז עכ"פ 
עסקו בענין התפילה וההכנה לזה מקודם, משא"כ בנידון דידי' שהוא הקורא 
בתורה שאין לזה שייכות לתפלה והכנתה". דהיינו שמשמע ממה שכותב כ"ק 

שיש ענין ע"פ הלכה להגיע לב"ש לפני חצות. וכן הורה לכו"כ אדמו"ר נשי"ד 
חסידים במכתבים להתחיל עכ"פ להתפלל לפני חצות אע"פ שהם מתפללים 
באריכות. ]וכן ראיתי מענה בכתי"ק )נדפס בגליון "בית חיינו" השתא בסמיכות 
ליום הגדול י' שבט( לבחור שהתפלל באריכות. שיקפיד להתחיל התפלה לפני 

ב"ש לפני חצות או  חיל להתפלל[. ולכאו' טעמא בעי דמאי שנא אם מתחצות
 לפני חצות? שמו"עלאחרי' אם העיקר הוא להתפלל 

 ואוי"ל הסברא לזה, ובהקדם כללות הענין דתפלה לאחר חצות:

דהנה כתב אדה"ז בשולחנו הטהור )ספ"ט ס"א( אודות הזמן דתפילת 
ריך לגמור התפלה קודם שצ –שחרית "ונמשך זמנה עד סוף שליש היום 

שיעבור שליש היום . . ואם טעה או עבר ולא התפלל עד אחר שליש היום עד 
יצא ידי חובת תפלה, אבל לא יצא ידי חובת תפלה בזמנה", משום  –חצות 

שכנ"ל זמן תפלה היא עד שליש היום. ואדה"ז אינו ממשיך בכלל לדבר אודות 
פלל אחרי חצות לא יצא יד"ח הענין דתפלה לאחרי חצות, שמזה משמע שהמת
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תפלה בכלל )ולא רק שלא יצא יד"ח תפלה בזמנה(. והרמ"א כותב ע"ז )ריש 
ספ"ט( "הגה ואחרי חצות אסור להתפלל תפלת שחרית", דהיינו לא רק שלא 
יצא יד"ח תפלה בכלל )כדברי אדה"ז( אלא עוד יותר שאסור לו להתפלל תפילת 

 –וא כמ"ש בביה"ל )שם( ש"והמתפלל שחרית אחר חצות. ולכאו' הטעם ע"ז ה
ברכותיו לבטלה לכמה פוסקים", משום שאי"ז זמן תפלה זו כלל. דמכל הנ"ל 

)וחומר הדבר תלוי בשיטת הפוסקים( שתפלה לאחרי חצות אינה רצוי'  מוכח
 כלל וכלל.

ואעפ"כ נהגו חסידים כבר משנים קדמוניות בימי אדה"ז, ונמשך עד היום, 
לעבוד על הכנתם לתפלה בהתבוננות עמוקה והכנת הלב, בבוקר ומוקדם לקום 

 לתם עד לאחרי חצות, ונימוקם עמם.עד שלפעמים נתאחרו בתפי

התחלת ]ואע"פ שלא באתי לכתוב על ענין זה )ורק על הענין ד
ב"ש( שהרי על סוגיא זו כבר נשפך הרבה דיו ונשתברו ע"ז כמה התפילה/

 נהגה זו דיש להסבירו בכמה אנפי.לה קולמוסין, אביא בקוצר ההסברה ההלכתי
דהנה עיין בהקובץ חדו"ת מבית חיינו שי"ל לכבוד י"א ניסן התש"ס שכתב שם 
הגרי"א העלער שליט"א ההסברה ההלכתי להנהגה זו. ועיין ג"כ בספר דובר 

דלא מיבעיא שמותר להתפלל  –שלום להגרשד"ב לעווין שליט"א שהוכיח שם 
סייעתם שלא חילקו בין לפני מצות ולאחרי', אחר חצות לשיטת הרי"ף ורא"ש ו

אלא אפי' לדעת הרמב"ם )הל' תפלה פ"ג ה"א( שחילק בין לפני חצות ולאחרי' 
לדעת הפרישה )ספ"ט סק"ב(, ואפי' לפי הב"י  –מותר להתפלל אחר חצות 

)רס"י פ"ט( בשיטת הרמב"ם )שכתב דלדידי' "ואם התפלל אפשר דברכה 
דבר ולהתפלל אחר חצות, ואפשר שיש לו אפי' לבטלה הוי"( יכול לחדש בה 

 שכר תפילה שלא בזמנה עיין שם באריכות.

ן ואע"פ שלכתחילה אין לסמוך ע"ז, אבל תפילה בכוונה הראוי' מכריע עני
 זה דזמן תפילה.

ולכאו' כן משמע ממ"ש הגר"ח )הל' תפילה פ"ד הל"א( "ונראה לומר דתרי 
של פירוש הדברים, ויסודה הוא דין כוונה, גווני כוונות יש בתפילה, האחת כוונה 

ומה  –ושנית שיכוון שהוא עומד בתפלה לפני ד'. כמבואר בדבריו פ"ד שם ז"ל 
ראה עצמו כאלו עומד לפני היא הכוונה, שיפנה את לבו מכל המחשבות וי

 השכינה.

ונראה דכוונה זו אינה מדין כוונה רק שהוא מעצם מעשה התפלה, ואם אין 
' ומתפלל אין זה מעשה תפלה, ואינו רואה את עצמו שעומד לפני ה לבו פנוי

והרי הוא בכלל מתעסק דאין בו דין מעשה. וע"כ מעכבת כוונה זו בכל התפלה. 
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דבמקום שהי' מתעסק דינו כלא התפלל כלל. וכאלו דלג מלות אלה. והלא ודאי 
מעשיו  דלענין עצם התפלה כל הי"ט ברכות מעכבין. ורק היכא שמכוון ומכיר

ויודע שהוא עומד בתפלה אלא שאינו יודע פירוש הדברים שזה דין מסוים רק 
 –הוספת דין כוונה, בזה הוא דאיירי הסוגיא דברכות דף ל"ד  –בתפלה לבד 

המתפלל צריך שיכוון לבו בכל הברכות, ואם אינו יכול לכוון את לבו בכולם יכוון 
 באחת מהם, אר"ח אר"ס משום חד דבי רבי באבות

. . וזהו שפסק כן הרמב"ם דהא דבעינן שידע שהוא עומד בתפלה מעכב  
בכל התפלה כולה, והיינו מתרי טעמי. חדא משום דבלא"ה הוי מתעסק, ועוד 
משום דין מצות צריכות כוונה, דתרווייהו מעכבי בכל התפלה, כמו בכל המצות 

בטל עיקר . . דאם הוא מתעסק או חסר לו דין כוונה של כל המצות א"כ הרי 
המצוה, וממילא דהרי הוא כלא התפלל, ואם אינו יכול לכוון אל יתפלל כיון 
דאין זה תפלה כלל . . אבל יש להוסיף עוד, לדעת הרמב"ם דחובת התפלה 
ומצותה הוי מד"ת, ואפילו להחולקים על הרמב"ם היינו רק בחיובה אבל קיומה 

ייתא בכה"ת כולה דמתעסק וענינה הוי לכו"ע מד"ת, וא"כ מתעסק דהוי דין אור
אינו כלום מד"ת, וכן הא דמצות צריכות כונה דנוהג בכל מצות התורה, הוי ג"כ 

 דין עיכוב שלו מד"ת ואינה תפלה מד"ת, ע"כ לא יתפלל". 

בשו"ת ארץ צבי )סי' כ"ב( "דכוונה  –בשם החינוך מצוה תל"ג  –וכן כתב 
רכותיו לבטלה". ובהמשך מעכבת התפלה ובלא כוונה כמאן דלא צלי דמי וכל ב

דבריו פסק כן להדיא "דבימי הגמ' הי' הדין דמי שאינו יכול לכוון דעתו לא 
יתפלל היינו משום דרוב פעמים היו מכוונים, ולדעת רמב"ם תפלה דאורייתא 
רק שאין לה זמן קבוע מה"ת, ע"כ אין לדחוק את השעה להתפלל כשאינו יכול 

 ברינו דלעיל שכוונת התפלה מכריע זמנה., דהיינו שהוא ממש אומר כדלכוון"

]דא"ג, זהו ג"כ הטעם למה חסידים העדיפו תפלה בכוונה יותר ובמתינות 
מלהתפלל בציבור, וכמ"ש שם בהמשך דבריו "והנה לענין כוונה כ' הפוסקים 
שאין בידינו לכוון והוו כאנוסין, אבל להתפלל בצבור דזה אפשר לנו לעשות 

נו נוסף על חיוב תפלה בצבור הנאמר בגמ', ומה"ט אין א"כ הוא חיוב גמור עלי
לנו ללמוד מהצדיקים והקדושים שמתפללין ביחיד, דהם בודאי מכוונים כראוי 
כדאיתא בשו"ע )סי' צ"ח ס"א( דחסידים ואנשי מעשה מתבודדים ומכוונים 
בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כח השכלי עד 

וב למדריגת הנבואה עיי"ש, ומשמע שהיו מתבודדים שהיו מגיעים קר
ומתפללין ביחידות למטרה זו כדי שיוכלו לכוון ביותר, אבל אנו שאין מכוונים 

 חיוב גמור להתפלל בצבור כאמור"[.כראוי 
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"פ שאיחרו ועכ"פ ודאי איכא טעמא למנהג החסידים להתפלל באריכות אע
 זמן תפלה ואפי' חצות[.

 ק אדמו"ר נשי"ד לכו"כ, שאע"פ שהם מתפללים אחרועל מנהג זה כתב כ"
חצות עם היתר ע"פ הלכה )ראה לעיל הטעמים בקצרה(, אעפ"כ יקפידו 

ב"ש( לפני חצות. ולכאו' )וכנ"ל( טעמא בעי דמאי  –להתחיל התפילה )והב"ק 
 )לענין זה( לפני חצות או לאחרי'?שנא 

יום אבל לכאו' ה"ה וביותר צ"ע שהרי כתב אדה"ז להדיא )שם )לגבי שליש ה
התפלה קודם שיעבור שליש היום", וכ"כ לגבי  לגמורלגבי חצות(( "שצריך 

חזרת הש"ץ )סקכ"ד ס"ג( "וכן אם הוא שעת הדחק שא"א להתפלל בלחש 
כל י"ח ברכות של  לגמורתחילה כגון שירא שמא יעבור זמן התפלה ולא יוכל 

להדיא שלפי אדה"ז צריכים  חזרת התפלה תוך זמן תפלה, יכול . ." דמהכא חזינן
(. ולפי הנ"ל 1לגמור דוקא שמו"ע לפני חצות )וכן הוא לפי עוד כו"כ פוסקים

יוקשה ביותר על הוראת כ"ק אדמו"ר נשי"ד, שאם לפי אדה"ז לא מהני להתחיל 
שמו"ע לפני חצות אלא שצריכים לגמור דוקא, א"כ כ"ש דלא מהני להתחיל 

 התחלה לפני חצות?הלהתפלל או ב"ש לפני חצות, ומאיזה טעם יקפידו על 

ר הוא להתפלל ואוי"ל שכ"ק אדמו"ר נשי"ד רצה להחמיר, שאע"פ שמות
אחרי חצות, עכ"פ יצא יד"ח תפלה לפני חצות עכ"פ לפי  – בתנאים הנ"ל –

 כמה מהשיטות, וכדלהלן.

דהנה ישנם כמה מהפוסקים דלדידהו צריכים רק להתחיל עכ"פ תפילת 
שמו"ע לפני חצות, וכ"פ הפמ"ג בא"א )ספ"ט סק"ה, ובסי' רל"ב סק"ב(. וכן 

קכ"א( בשם היהודי הקדוש ע"פ מ"ש התוס'  פסק ג"כ בשו"ת ארץ צבי )ח"א סי'
ל זועם -על הגמ' בברכות )ז, א( "שזעמו של הקב"ה דכתיב בי' )תהלים ז, י( "וא

בכל יום" הוא "רגע כמימרי'" "ואין כל ברי' יכולה לכיון אותה שעה חוץ מבלעם 
אותה  ןידע דעת עליון . . שהי' יודע לכויהרשע דכתיב בי' )במדבר כד, טז( ו

אמר להם הקב"ה לישראל דעו כמה צדקות שהקב"ה כועס בה . . ]ו[שעה 
עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע, שאלמלא כעסתי לא נשתייר 
משונאיהם של ישראל שריד ופליט . . שכל אותן הימים לא זעם". וכתבו ע"ז 

כעסתי לא נשתייר וכו'( "ואם תאמר מה היה יכול לומר  התוס' )ד"ה שאלמלי
רגע . . אי נמי מאחר שהיה מתחיל קללתו באותה שעה היה מזיק אפילו בשעת 

לאחר כן". ועפ"ז פוסק ש)אם במדת פורענות כן אעכו"כ במדה טובה המרובה 

                                                           
י "סק, ה"ח סק"ב סנ"ובמשנ, ט"ח סק"ובכה, ד"א סק"ג א"ופמ, ד"ט סק"א ספ"מג 1)

 .כ"ועוד כו, ד"ג סקי"סרל ,א"סק
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אם מתחיל בזמן יכול להמשיך אפי' אח"כ. וכ"פ ג"כ הערוה"ש "ולענ"ד ( –ש 
התחיל נראה מתוס' ברכות )ז, א. בד"ה שאלמלי( דהולכין אחר ההתחלה, ואם 

בזמן תפלה מקרי תפלה בזמנה אע"פ שמסיימה לאחר הזמן עי"ש. )וכ"פ עוד 
 (.2כו"כ

שאם מתפללים עכ"פ התחלת התפלה  –ואוי"ל שע"פ שיטת פוסקים אלו 
, בזמנה נחשב כאילו התפלל כולה בזמנה, כן הוא לגבי התחלת התפלה וב"ש

פלה שאם התחיל )ב"ש( עכ"פ )בשעת הדחק, או במקרים מיוחדים כת
באריכות( לפני חצות, נחשב כאילו התפלל )עכ"פ בדיעבד( לפני חצות, 

 וההסברה הוא ע"פ הטעם לכל הענין דאמירת ב"ש ופסוד"ז, וכדלהלן.

פ דהנה כתב הטור )סנ"א ס"א( שהטעם שאומרים פסוד"ז בכל יום, הוא ע"
ל שהא דאיתא במס' ברכות )לב, א( "דרש ר' סימלאי לעולם יסדר אדם שבחו 

פסוד"ז קום ואח"כ יתפלל לכן תיקנו לאומרם קודם תפלה", דהיינו שכל ענין המ
' הוא סידור שבחו של מקום. וזהו ג"כ הטעם למה אמרינן בתחילת שמו"ע ג

ות הראשונות, וכמו שמביא אדה"ז בשולחנו הזהב )סקי"ב ס"א( ש"ג' הראשונ
ואח"כ  להסדיר שבחו של מקום תחילה, כעבד שמסדר שבחו של רבו תחילה,

ות הוא מבקש פרס מרבו" )ברכות לד, א(. ולפ"ז יוצא שהטעם של ג' הראשונ
 דשמו"ע וגם פסוד"ז הוא משום סידור שבחו של מקום כהכנה לתפלה.

וכן משמע להדיא ממש"כ אדה"ז )סנ"א ס"ד( "צריך ליזהר מלהפסיק 
בדיבור משיתחיל ב"ש עד סוף י"ח, לפי שברוך שאמר היא ברכה שלפני 

, . שפסד"ז נתקנו להסדיר שבחו של מקום ברוך הוא קודם התפילה . פסד"ז
דה"ז כותב בדין לדבר בין סידור השבח והתפילה". דהיינו שאוכיון שכן הוא אינו 

להדיא שלאחרי ב"ש הוא נמצא כבר באמצע התהליך דתפילה ולכן אסור לו 
ין להפסיק. ולכאו' דבר זה ]לא מצד האיסור דדיבור, אלא מצד תוכן ענ
כן התפילה[ מתחיל כבר מהודו, שבפשטות הוא ג"כ סידור שבחו של מקום, ול

אחר ברוך שאמר ]ואע"פ שאנו אומרים  –לפי מנהג אשכנז  –אומרים אותו 
 הודו וכו' לפני ב"ש אבל לכאורה עדיין אית בי' ענין השבח דפסוד"ז[.

שבים ועפ"ז אוי"ל שפסוד"ז )אינם נחשבים רק כהכנה לתפלה, אלא הם( נח
כחלק מהתפלה עצמה, שכמו שג' ברכות הראשונות הם חלק מתפלה )שמו"ע( 
עצמה לגבי כל הדינים דשמו"ע, כן הוא לגבי פסוד"ז ש)אע"פ שהדינים 

ענין התפלה  דתוכןדפסוד"ז אינם כמו הדינים דשמו"ע, אעפ"כ( מצד התהליך 

                                                           
ד "ס לירושלמי רפ"ובגליוני הש, ז"ו סק"ש ס"מחצה', י אות א"משמרת שלום ס (2

 .ועוד כמה, דברכות
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סדר נחשב פסוד"ז כאילו הוא חלק מהתפלה עצמה, שהרי עכשיו הוא כבר מ
 שבחו של מקום שהוא חלק הראשון של בקשותיו.

ואוי"ל שע"פ השיטות )דלעיל( דס"ל שאם התחיל שמו"ע בזמנה )אע"פ 
( שגמר אחר זמן( נחשב כתפלה בזמנה, לדידהו אם התחיל התפלה )ברכת ב"ש

 תחלת פסוד"ז לפני חצות, נחשב )עכ"פ בדיעבד( כאילו התפלל בזמנה.ה –

דמו"ר נשי"ד למה חסידים יקפידו להתחיל ואפשר שזהו כוונת כ"ק א
להתפלל )ב"ש( לפני חצות, משום שרוצה להחמיר שעכ"פ לפי השיטה הכי 

 מקילה יצאו ה"עובדים" יד"ח תפלה לפני חצות.

 קדושה ולכלוך –מים אחרונים 

 שי' רייטפארט מנחם מענדלהת' 
 תלמיד בישיבה

 אחרונים מהגמ' וב' שיטות בהרא"שמביא יסוד דין מים 

איתא במס' ברכות )נג, ב( "אמר ר"י אמר רב ואמרי לה במתניתא תנא 
 והתקדשתם אלו מים ראשונים והייתם קדושים אלו מים אחרונים".

והקשה הרא"ש )סימן ו( "ותימה דהכא משמע דמים אחרונים מצוה משום 
ה מפני הסכנה מפני קדושה ובפרק כל הבשר )חולין קה, ב( משמע שהן חוב

מלח סדומית . . וי"ל משום קדושה אמרו שהן מצוה, ומשום סכנת מלח סדומית 
הוסיפו לומר לעשותה חובה. אבל רב האי משם גאון פירש דהא דאמרינן הכא 
שהם מצוה משום קדושה היינו למברך לפי שמזכיר את השם צריך ליטול ידיו 

קדושה אלא מפני הסכנה בלבד קודם שיברך אבל נטילת האחרים אינן משום 
 .1ואם רצו אין נוטלין קודם ברכה כו'"

                                                           
תמים ' כ בהמרדכי בסוגיין וכן בס"ועיין ג, ף בסוגיין"רבינו יונה שעל הרי' ז פי"ועד( )1

כ בברכות דלמדים "בחולין כתבו דמש' אולם התוס(. א"ו סוף ש"תורת הבית ב' ו ובס"דעים סס
 (.ולא שהוא מצוה מפסוק)מקרא הוא רק אסמכתא בעלמא 
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ביאור דבריו הוא שאיך אומרים שיסוד הדין דמים אחרונים הוא מצד 
ת קדושה, והלא מצינו במק"א שמים אחרונים באים מפני הסכנה דמלח סדומי

 )שאם יגע עיניו בידיו לפני שנוטלם יסמא המלח את עיניו(?

ה שהם אופנים: הא' הוא שיש ב' ענינים בנטילת מים אחרונים, זומתרץ בב' 
מצוה )שטוב לעשותו( והוא מצד קדושה, וגם זה שהוסיפו חכמים לעשותה 

 חובה והוא מצד הסכנה.

ומביא שיטה שני', שיטת ר' האי, שזה שצריך ליטול משום קדושה הוא 
ר שמו של דוקא להמברך )שמוציא שאר האוכלים בברכתו(, מפני שהוא אומ

הקב"ה. והצורך ליטול מצד סכנה הוא על כל המסובים, ואינו קשור כ"כ עם 
 .2ברכת המזון, כ"א שצריכים לנקות הידים ממלח סדומית

 מביא ההלכה ומדייק בדברי אדה"ז, ומק' עפ"ז

ינים והנה להלכה פסק הטור )או"ח סי' קפא( כפי' אביו הרא"ש )שיש ב' ענ
כפי' ר' האי(, והב'  –, )והוא דוקא על המברך כאן, הא' שמצוה מצד קדושה

"ע שיש חובה משום סכנת מלח סדומית על כל המסובים(, וכן פסק אדה"ז בשו
 שלו.

עד "ובהמשך הסי' )הן בהטור, והן בשו"ע אדה"ז ס"ד( כתבו שצריך ליטול 
ו פרק שני של אצבעות שלמעלה ממנו אינו מגיע לכלוך המאכל". ומשמע שזה

מו ית, שהרי אם הי' מצד קדושה הי' צריך ליטול כל היד, וכמצד מלח סדומ
"א( סשמצינו שלפני התפלה צריך ליטול את כל היד )שו"ע אדה"ז מהדת"נ ס"ד 

ק שני היד, )ולא רק עד הפר כלוא"כ בפשטות גם לפני ברהמ"ז צריך ליטול את 
א והשל האצבעות(. ומזה שכ' שצריכים ליטול רק עד פרק שני מורה שהמדובר 

 בנטילה משום מלח סדומית, ולא משום קדושה.

והנה יש לעיין בל' אדה"ז בנוגע להסיבה דנטילה שהוא בשביל תוספת 
קדושה, וז"ל "מים אחרונים מצוה משום קדושה להתקדש לברך ה' על המזון 
שהידים שהם מזוהמות מלכלוך המאכל הן פסולות לברכה", עכ"ל. ונראה 

יך ליטול עד הפרק השני הוא משום קדושה, מדיוק לשונו שמש"כ אח"כ שצר
שהרי זה שמצריך ליטול עד פרק השני מבאר שטעמו הוא מצד לכלוך המאכל. 
ולפנ"ז בנוגע לנטילה מצד קדושה, מבאר שטעמו הוא ג"כ בכדי לנקות לכלוך 

)בתורת הבית,  –ז בפרט זה ”מקורו של אדה –המאכל, )וכן משמע מהרשב"א 

                                                           
 .ז"שאין צריכים ליטול דוקא לפני ברהמ( מ"מ בכ"וכ)ש "כמו שדייק הרא( 2
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מקורו של הרשב"א שכותב  –ס' תמים דעים )סי' סו( בית ו שער א(, ובפרט ב
 (.מזוהמותהוא רק כשידיו  קדושהלהדיא שכל החיוב משום 

א המורם מזה הוא, שזה שכ' אדה"ז שצריך ליטול ידיו עד הפרק השני הו
י דוקא בנוגע לנטילה שמשום קדושה. וצ"ב למה אין דינו כדין נט"י שלפנ

 כ"פ עד חיבור האצבעות לכף היד(?התפילה שצריך ליטול כל היד )או ע

 מביא מ'היום יום' ומק' עלי' ב' קושיות

למים אחרונים נוטלים " ד"נשי ר"ק אדמו"כותב כ( קט' ע)והנה בלוח היום יום 
 ."על השפתים, כשהם לחים עדיין, מעבירים אותםואחר כך , האצבעות 3קצה

ד "קצה האצבעות ולא עד הפרק השני כפס רקב למה כתב שצריכים ליטול "וצ
ליטול ל שצריכים "כ הול"וא, ובפרט בימינו שכולם מברכים לעצמם, )ז"אדה

 .(ל"כמו לתפילה כנ

בא דאף שמנהג זו מו, כ שצריכים להעביר האצבעות על השפתים"ב מש"ועוד צ
ע "ע או בשו"ולא בשו, אינו מובא להלכה לא בראשונים(, ב, יומא פג' )בגמ
 ?ללנהוג כן בפוע ד"נשי ר"ק אדמו"ב למה הביאו כ"וצ. ז שנוהגים כן"אדה

 מת' קושייתו )אות ב'( ומבאר מ"ש בהיום יום

ויש לבאר ובהקדם, שבנוגע נט"י לתפילה כותב אדה"ז )שם( שצ"ל ב' 
תנאים: א( שיטול כמו שנוטל נט"י לפני הסעודה, וב( שישפשף מעט מים 

ם דזה שלא כתב רבינו שצריכים ליטול מיבכפות הידים כדי לנקותם. וי"ל 
כמו ואחרונים כמו לפני התפילה, הוא משום שכבר נטל ידיו בתחילת הסעודה. 

ותב שמציין אדה"ז ]בההל' שצריכים ליטול לפני התפילה[ לסי' צה )ס"ה( שכ
 שם, שאם אינו יודע שנגע במקום מטונף אינו צריך ליטול עוד פעם לפני

 –חידה בנטילתו לפני ברהמ"ז הוא משום זוהמא התפילה, וא"כ הצורך הי
 לכלוך, )ואין צורך משום קדושה(, וכמו"ש רבינו בשו"ע.

והנה בספר מור וקציעה כתב שבזמנינו שאוכלים בכלי אכילה )ולא בידים 
ממש( אין לחשוד לידים מזוהמות, כי אין אוחזים האוכל בהידים. ועפ"ז מובן 

יום יום שצריכים ליטול עד הפרק השני, למה לא כתב כ"ק אדמו"ר נשי"ד בה
. אולם עדיין צריכים ליטול קצה האצבעות משום 4משום שאין הידים מלוכלכות

שיש חשש למלח סדומית, שהרי "אחר כל אכילתך אכול מלח", ובפרט 

                                                           
 .ההדגשה אינה בהמקור( 3

  .אבל אם הם מלוכלכות אכן צריך לנקות כל הלכלוך קודם שמברך( 4
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שמטבלים פרוסת המוציא במלח, )ומטבלים ביד, שלכן יש לחשוש שנגעו קצה 
 (.5בהמלח -וציא שבהם אוחז הפרוסת המ -האצבעות 

וע"פ כהנ"ל י"ל שמש"כ כ"ק אדמו"ר שצריכים להעביר האצבעות על 
השפתיים הוא משום הסיבה דלכלוך, שאם יש לכלוך על שפתיו צריך לנקותו 
כמו שצריך לנקות לכלוך הידים, וכמ"ש רש"י )יומא פג, ב. ד"ה מים אחרונים 

את שפמם בידים טופחות" דעי"ז לא יהי' נראה מה  לקנחהרגו את הנפש( "
 .6שאכל, ז"א שצריך לנקות את שפמו מכל לכלוך המאכל אשר שם

 להסתכל במראה לכוון התש"ר

 א' מהתמימים
 

טאבאק של כסף הייתה אצל רבה"ז -, כתב כ"ק אדמו"ר "קופסת1בהגש"פ
קבל רבה"ז מתנות(. ויאמר: אבר אחד  מתנת בעל תשובה אחד )אף שבכלל לא

ישנו באדם ואינו בעל תאוה וגם אותו רוצים להלעיטו )אן שטאפן( תאוה! 
והשתמש בה בתור מראה ויפריד את מכסה הקופסא, שהייתה כסף מלוטש, 

 ".2)שיחות חה"פ תש"ב( לכוון התפלין שתהיינה מונחות במקומן

                                                           
ר נהג לדייק שלפני "ק אדמו"שראה שכ, א"מאן שליטויש לציין ששמעתי מהרב ( 5
היינו חתיכת חלה ממה שהשאיר מהפרוסה שבירך )נוטל חתיכת חלה או מצה ' ז הי"ברהמ
והרוצה לצאת "ב "קסז סכ' ז סי"כ אדה"ראה מש. ז"ואכלו לפני ברהמ ,טובלו במלח' והי( עליו

יאכל קצת בתחילה וקצת [ שחולקים מתי לגמור אכילת הפרוסה שברך עליו]ידי שניהם 
לפי שאמרו אחר כל אכילתך "א הטעם לחיוב מים אחרונים שהוא "קפא ס' וראה גם סי". בסוף

 ".אכול מלח

ז "כמו שמדייק אדה .ואין להקשות דאין לעשות כן משום הרוח רע ששורה על הידים( ]6
רה עליהם מפני רוח רע ששו"ג קרקע "שאין נוטלים מים אחרונים ע( ב"בס)בלשונו הזהב 

כ אין "וא, ג קרקע אין רוח רע שורה עליהם"ז שאינם ע"שמזה משמע שכ", קרקעג "כשהם ע
  [.רוח רע בכלל בהמים שעל שפתו

 .יסדר על שולחנו. ה סדר הגדה"ד' ו' עמ( 1

 .ועוד, 76' ז עמ"ובחי, 584' ג עמ"ש ח"והובא גם בלקו, 90' עמ( 2

353 ישיבת ליובאוויטש טאראנטא



 

 

 

כתב בזה"ל "אם לראות במראה שהתפילין יהי' באמצע  3והנה בדברי חיים
הוא דברי בורות כי אפי' אם אינם מכוונים ממש כשר דידוע דיש מקום בראש 

 להניח שני תפילין אפילו ברחוב וכו' עכ"ל".

והנה באמת דבריו תמואים מאוד כי הלא משמעות הראשונים, הפוסקים 
וקא שני תפילין", היינו דו והשו"ע הוא דהא דאמרו "דמקום יש בראש להניח

 בגובה ולא על ברוחב.

, שביאור דבריו שהוא מאחר שי"ל שסבירה ליה להרמב"ם 4ועי' באות חיים
שאפילו ברוחב יש מקום להניח שני תפילין, א"כ מאחר שסבירה ליה להדברי 

, ועי׳ 5חיים שלראות במראה, "הוא אסור ]משום[ לא ילבש גבר כמבואר ביו״ד
מה שהביא מערך לחם למהריק״ש ז״ל שהחברים נמנעים בכל  6בדרכי תשובה

מקום, גם במקום שנהגו האנשים לראות במראה. הגם שבחידושי הגאון 
הביא שם תשו׳ גינת וורדים להיתר היכא שהאנשים נוהגים להסתכל  7רעק״א

במראה, מ״מ במדינת פולין ממקום ששאלוהו ידוע שנהגו איסור בזה, ובפרט 
ם ויראי אלוקים, ומי שמחמיר כל כך להשגיח על התפילין החרדים והחסידי

והנה  .בודאי הוא מן החרדים והמדקדקים, וא״כ יש איסור לאו דלא ילבש גבר
. דאולי כיון שיהיו באמצע ומונחים כראוי  . לגבי תפילין יש כמו ספק ספיקא 

ואם נאמר שהם נוטים לצדדים במשהו הנה ספק אולי כדעת הרמב״ם לפי דברי 
הב״י בתחלה דמקום יש בראש גם ברוחב וא״כ גם אם נטו קצת הם עודנה 

. על כן שפיר גער רבינו שם בדברי חיים על המחמיר  . במקום הנחת תפילין 
 .8בזה לראות במראה ודחאו בשתי ידים, כיון דהוא חומרא דאתי לידי קולא כנז׳"

ראש ממש אבל עי' בסידור כ"ק אדה"ז שכתב "ויזהר שיהא באמצע רוחב ה
לין שהרי אמרו קדש והיה כי יביאך מימין ושמע והיה אם שמוע משמאל ובתפי
בין דרש"י שהפרשיות כסדרן אין בין ימין לשמאל אלא משהו דהיינו החריץ ש

 והיה כי יביאך לשמע על כן צריך ליזהר בזה מאד".

                                                           
 '.ו' ח סי"ב חאו"ח( 3

 .ק יב"כז ס' סי( 4

 .סי׳ קנו ובסי׳ קפב בסופו( 5

 .סי׳ קנו ס״ק ז׳( 6

 .שם בסי׳ קפב( 7

 '.אות ב' ו' ב סי"ת ציץ אליעזר חי"ע בשו"ע( 8
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דה"ז אהיינו שאינו רק חומרה בעלמא, אלא הווה לעיכובא, וע"כ הקפיד כ"ק 
א כוונה אפילו ע"י מראה, )או יש לומר שסבירה ליה שאין שום חשש של לל

 כא אנשים הנוהגים להסתכל במראה(.ילבש כי אי

, ולכן לכאורה יש 9והנה ידוע שכל סיפור שסיפרו לנו יש לנו ללמוד ממנה
 ללמוד מכאן שאין בעיה להשתמש במראה לכוון התפילין, ואדרבה וכו'.

שפיגעלע  "ניט ווי די וועלכע קוקען אין א 10"דאבל עי' בספר השיחות תש
עבודה, עס  גלייך און מיינען, אז דאס איז שוין זען אויב די תפילין זיינען

 ׳קען דאס פרעגען ביי א צוויטען".נאר מ באדארף טאקע זיין גלייך

 מה יעשה אם לא הזכיר הבדלה בחונן הדעת

 א' מהתמימים
 

עה טאם אדה"ז )אוה"ח רצ"ד, ד( בדיני הבדלה בתפילה ובכוס כותב "בשו"ע 
, ולא הזכיר הבדלה בחונן הדעת, משלים תפלתו, ולא יחזור בשביל ההבדלה

 .הואיל וצריך עדיין לאמרה על הכוס, ויהיה יוצא ידי חובתו וכו'

)ובסעי' ה'( "במה דברים אמורים, כשנזכר אחר סיום תפלתו, ואז צריך 
אש התפלה . . או אפילו אם נזכר באמצע תפלתו אלא שכבר סיים לחזור לר

ברכת שומע תפלה, ואז צריך לחזור לראש ברכת אתה חונן. אבל אם נזכר קודם 
שסיים ברכת שומע תפלה יאמרנה בשומע תפלה, כמו מי ששכח שאלה בברכת 

ואף שיש אומרים שאינה דומה לשאלה שהיא  .השנים שאומרה בשומע תפלה
קשה ויש לה ענין בברכת שומע תפלה שהיא ג"כ תפלה ובקשה, תפלה וב

משא"כ הבדלה אין לה ענין כלל לשומע תפלה, ודבריהם עיקר, ולכן מי שיש לו 
כוס או שמצפה שיהיה לו כוס למחר אף שנזכר קודם שומע תפילה לא יאמרנה 
בשומע תפילה, מכל מקום מי שאינו מצפה כלל לכוס למחר ויצטרך לחזור 

                                                           
אלא שם הלימוד הוא בנגע הדר )ש שם "ר גבי סיפור זה גופא בלקו"ק אדמו"ש כ"כמ( 9

 (.השבירה

 .111' עמ( 10
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לל יש לו לסמוך על סברא ראשונה לאמרה בשומע תפילה ולא לחזור ולהתפ
 לברכת אתה חונן שלא ליכנס לספק ברכות שאינם צריכים.

ך לחזור בשביל ששכח להזכיר הבדלה, אף '( "בכל מקום שאין צריז)ובסעי' 
אם נזכר מיד שהזכיר השם שבסיום ברכת אתה חונן או מיד שסיים ברכה זו, 
אע"פ שלא פתח עדיין בברכה שלאחריה, לא יחזור לראש ברכת אתה חונן, אף 
אם רוצה להחמיר על עצמו שאסור לברך ברכה שאינה צריכה, ואף אם רוצה 

מה אינה רשאי משום הפסק בתפלה, וכן הדין בכל לומר אתה חוננתנו בלא חתי
 מקום שנזכר בתוך התפלה.

"אבל אם סיים תפלתו ורוצה לחזור ולהתפלל מראש התפלה בתורת נדבה 
 הרשות בידו". ע"כ.

אם  –והנה מש"כ )בס"ה( שמי שאינו מצפה לכוס, לא יחזור ויתפלל שנית 
ומע תפילה", צריך אלא יאמר אותו ב"ש –שכח ולא הזכיר "אתה חוננתנו" 

ביאור, שהרי לכאו' יכול לגמור תפילתו ולהתפלל אח"כ בתור תפילת נדבה 
ויאמר אתה חוננתנו )כמ"ש בס"ז(, וא"כ זה שחזר והתפלל אינו ברכה שאינה 
צריכה שהרי הוא תפילת נדבה, וגם ההמשך של התפילה הראשונה )מעת 

שאומר שהוא ברכה  שנזכר עד סוף התפילה( אינו ברכה לבטלה, שהרי הטעם
שאינו צריכה הוא מפני שלא ֵיֵצא אח"כ הבדלה בכוס )שהרי אין לו יין(, אבל 
כאן ה"ה יוצא בהבדלה שבתפילתו השנית, וא"כ למה כתב שהוא ברכה שאינה 

 צריכה?

ואין לתרץ שאה"נ יכול להתפלל שנית, אלא שאדה"ז לא הביאו מפני 
פילה(, שהרי אם יתפלל שנית שמביא פתרון אחרת )שיכול לאומרה בשומע ת

אזי לכאו' יוצא לב' הדעות )משא"כ לפי מש"כ אדה"ז, שהוא רק לפי השיטה 
 הא'(, ועוד שהרי כ"ק אדה"ז מביא זה גופא בהמשך דבריו )בס"ז(.

ויש לתרץ, שבתפילת נדבה אינו יוצא ידי חובת הבדלה. שהרי חכמים תקנו 
בתפילה אזי יאמרו על היין  לומר הבדלה בתפילה ששייך לכל, ואם לא אמרו

שהוא גם שייך לכל, אבל תפילת נדבה אינו שייך לכל אחד אלא הוי תלוי 
 בהרגש, ובזה לא תיקנו חכמים להבדיל, וא"כ אפי' אם הבדיל אינו יוצא י"ח.

נמצא שלא מהני זה שיחזור תפילתו, וא"כ זה שסיים תפילתו הראשונה היו 
 (, שהרי לא יצא י"ח של הבדלה אח"כ.ברכות שאינם צריכות )לפי שיטה הא'
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וזה שבס"ז כותב שיכול להתפלל שנית ולומר הבדלה, הסיבה הוא מפני 
שאינו יוצא בזה ההבדלה, שהרי מדובר במקרא שיש לו יין להבדיל עליו אח"כ, 
 וא"כ אינו נכנס לספק ברכות שאינם צריכות שהרי יאמר הבדלה אח"כ על היין.

 לא באתי אלא לבאר וללבן הענין.וכ"ז נראה ברור ופשוט, ו
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שונות

מובנת הפליאה מהולה בצער, על העדר ההתענינות בעריכת קובץ 
פלפול התלמידים, אף שזה כמה שכתבתי עד"ז ומהנכון הי' שיופיע 
לאור עכ"פ לי"ט כסלו, ובכיון שכנראה עבר הזמן, הנה יופיע ליום 
כ"ד טבת, ועכ"פ לא יאוחר מיום יו"ד שבט הבע"ל. ואין לך דבר 

העומד בפני הרצון.

(מכתב ט' כסלו תש"כ)





 

 

 אם יוצאים בברכת המזון

 הת' מנחם מענדל שי' הולצברג
 תלמיד בישיבה

כתוב במס' אבות )פ"ג מ"ג( "רבי שמעון אומר, שלשה שאכלו על שלחן 
)ישעיה כח(, אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאלו אכלו מזבחי מתים, שנאמר 

כי כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום. אבל שלשה שאכלו על שלחן אחד 
ואמרו עליו דברי תורה, כאלו אכלו משלחנו של מקום ברוך הוא, שנאמר 

 )יחזקאל מא(, וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה'".

ובבהמ"ז שמברכים על השלחן  –ופי' הרע"ב "ולא אמרו עליו דברי תורה 
די חובתן. וחשוב כאלו אמרו עליו דברי תורה. כך שמעתי", וחולק עליו יוצאין י

תוס' יו"ט )בד"ה ולא אמרו עליו דברי תורה( "ואע"פ שהצבתי ציונים להדמות 
ברכות המזון לדברי תורה תנ"ך. אי נמי מקרא משנה תלמוד מכל מקום לא 

כי מיירי. נתיישבה דעתי בפסק הזה לצאת י"ח בכך. דודאי דרבי שמעון לאו בה
דאטו ברשיעי עסקינן שאינן מברכין ברכת המזון שהיא מצות עשה מן התורה. 
ומילי דאבות. מילי דחסידות נינהו. כדאמרינן בפרק המניח )דף ל'( מאן דבעי 
למהוי חסידא לקיים מילי דאבות. ולשון רש"י ורגילין בני אדם לפטור עצמן 

 בברכת המזון".

לא אמרו כו' כך שמעתי( "וראשית חכמה וכן בתוס' חדשים )שם, בד"ה ו
בפ' ט"ו משער הקדושה הוכיח מהזוהר וסותר סברא זו דצריך דוקא דברי תורה 
ממש, ע"ש, וכן נראה פשטא לישנא דמתני' מדלא קאמר ולא מברכין ברכת 
המזון, אבל השתא לא משמע אם אמר דברי תורה לחוד יוצאים הא מחויב לברך 

יעי עסקינן דלא מקיימי מצוה דאורייתא, וכל מסכת ברכת המזון ועוד אטו ברש
זו היא מוסרים ומדות, ועוד למה נקט שלשה". ובגליון משניות כתב תירוץ 
"מיהו יש ליישב ע"פ מ"ש המג"א סי' קצג סק"ב בשם הב"ח שגם על ז' מינין 
זימנו ג', איכא למימרדמתני' בז' מינין מיירי שאין מברכים בהמ"ז, ולכן קאמר 

 "ז דהיינו כשאכלו פת יצאו. עכ"ל".שבבהמ

וכן מיישב היעב"ץ בהלחם שמים שלו ביאר )ד"ה שלשה שאכלו עש"א( 
"עיין במפרשים שהביא תי"ט שנדחקו מאד בזה, ואנא אמינא דעדיפא מדכולו 
בס"ד, לדידי היינו טעמא דנקט שלשה דוקא ע"פ דרך המפרשים דבבהמ"ז 

רך כל א' לעצמו, לית לן בה, אבל יוצאין יד"ח, א"כ ביחיד, או בשנים שמב
בשלשה, דאחד מברך והאחרים יוצאין ע"י, נמצא שהם לא אמרו ד"ת על 
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השלחן, אע"פ ששומע כעונה לענין גוף הדין, אך לא לענין זה דבמילי דחסידות 
עסקינן וצריך אמירה ממש להוציא בשפתיו, והשתא לק"מ מ"ש תוי"ט אטו 

והשתא מתני' נמי דיקא דקושטא הכי הוא ברשיעי עסקינן וטבא פלפלתא חדא, 
דבבה"מ יי"ח כשכל א' מברך לעצמו, ובאמת שזה דבר מחויב ומוכרע מעצמו 

 שאם ברכו בה"מ, אי אפשר לומר שאכלו ז"מ ח"ו כי המברך מתברך".

אפילו בד"ת  -ופסק המשנה ברורה )או"ח סק"ע ס"א( "אין משיחין בסעודה 
ה וכדלקמיה, אבל בין תבשיל לתבשיל ודוקא בשעת אכילה גופא ומשום סכנ

מותר, ומצוה על כל אדם ללמוד תורה על שלחנו, שכל שלחן שלא אמרו עליו 
ד"ת כאלו אכלו מזבחי מתים, וכתב בשל"ה דילמוד משנה או הלכה או אגדה או 
ספרי מוסר ואינו יוצא במה שמברך בהמ"ז, ועכ"פ יאמר איזה מזמור, וטוב 

מור ה' רועי לא אחסר דהוא ד"ת ותפלה על לומר אחר ברכת המוציא מז
 מזונותיו".

והטעם שצריך דברי תורה כותב התפארת ישראל "דמחוייב כל אדם כן, 
לגלויי דעתו, שמטבע האדם שאוכל כדי לחיות, אבל אינו חי כדי לאכול, ועי"ז 
מעיד על עצמו שאינו כבהמה שיאכילוה כדי לעשות פעולות גופנית, רק 

לו כח לעבודת ה'. מיהו נקט ג' שאכלו, דבא' או ב' שאכלו  שאוכל כדי שיהי'
. אבל ג' מסתמא יש להם פנאי, דאל"כ אין להם פנאיולא למדו אח"כ, י"ל שמא 

לא הסיבו יחד, שהי' כ"א חושש שמא יקדים לגמור סעודתו קודם לחבירו, ויהי' 
ין צריך להמתין עליו לבהמ"ז. המהר"ם שי"ק כתב ששנים שיושבים לאכול, א

זו ראי' שהתיישבו יחדיו בגלל שיש ביניהם חבירות ורעות אלא כל אחד אוכל 
, ולכן יש חבירות ורעותלבדו, אבל שלשה שאכלו  הרי זה מוכיח שיש ביניהם 

 עליהם הקפדה אם אינם אומרים ד"ת. 

עוד כתב היעב''ץ שהטעם שמי שאינו אומר ד''ת חשובה אכילתו "זבחי 
לים נחשבת כאילו המתים אוכלים, שהרי עיקר מתים", משום שאכילת הכסי

הטעם שצריכים לומר ד''ת על השולחן הוא כדי להורות שאין מטרת האכילה 
רק לזון את הגוף הנפסד שסופו למות, אלא הוא מזכיר בסעודתו דברי תורה 
שהיא מזון הנפש הנצחית, ולכן אם אוכלים ולא אומרים ד''ת תיחשב אותה 

בעולם, כי אכילה זו היא רק למען הגוף שסופו למות,  האכילה כאילו לא היתה
והרי הם נדמים כאוכלים ואינו כן לפי האמת, כבדמיון המתים שיחשבו אוכלים 
ואינם אוכלים, אבל כשאמרו עליו ד''ת כאילו אכלו משולחנו של מקום, כי בזה 
מחבר את האכילה הנפסדת לדבר ניצחי, ועל כן האכילה נהפכת להיות 

הנצחיים. ועוד כתב היעב''ץ שיש נוהגים לשיר פזמונים או מזמורים מהדברים 
לומר  אבל העיקר הדיבור ממש ,ומנהג יפה הוא להיפטר מן העונשאחר הסעודה 
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איזה דין או חידוש פסוק או הגדה, כי שלש חלוקות הם צדיקים גמורים הא 
''ת , רשעים ולא כלום, וכמו שמי שאינו מדבר דבינוניים המזמורדאמרן, 

ממשיך עליו כח הטומאה כך המדבר ד''ת ממשיך עליו כח הטהרה דכתיב 
''וידבר אלי זה השלחן''. וכן עד"ז כתב האמת ליעקב וכנסת ישראל והמילי 

 אבות.

וכתב הרבינו יונה שישיבת שלשה אנשים נקראת חבורה, שהרי הם 
שותים מתחייבים לברך בזימון, ואין לבני אדם להתחבר להנאתם, וכשאוכלים ו

ונהנים בחבורה ואין מזכירים דברי תורה, הוא פריקת עול התורה ואוי להם ואוי 
 להנאתם.

והנה לכמה מהשיטות צ"ב, דלכאו' מאי שנא אם יש לו זמן או אין לו זמן, 
ואם  –או אם הוא סעודת חברות ורעות אם לאו, אם צריך לדבר ד"ת בהסעודה 

 בכל סעודה לומר ד"ת?יהי' חייב  –לאו ה"ה כאוכל מזבחי מתים 

גם צ"ב מהו סברת המחלוקת אם צריכים דוקא מזמור נוסף לבהמ"ז או 
שמספיק רק בבהמ"ז, לכאורה אם צריכים ענין שמראה ומקשר הסעודה לענין 

כי  –לכאורה יהי' מספיק מצד הסברא בבהמ"ז  –ואינו רק כבהמה  –רוחני 
 בפירוש מקשר הסעודה עם רוחניות?

יש ג' גדרים, א( שמראה תנועה של פריקת עול. ב( שאינו והנה י"ל שבאמת 
מראה פרק"ע אבל אינו מראה בפירוש קשר לרוחניות. ג( שמראה בפירוש קשר 

 של הסעודה לרוחניות.

והנה להראות פרק"ע הוא אסור. סוג הב' אינו אסור, אבל אינו טוב, אבל 
 מילתא דחסידותא הוא שבפירוש מקשר סעודתו לרוחניות.

או שהוא סעודת ריעות אז דוקא חייב  –יובן למה דוקא כשיש לו זמן  ועפ"ז
לדבר דברי תורה, כיון שאם יש לו זמן לדבר דברי תורה ואינו מדבר ה"ה הוא 
ענין של פריקת עול, משא"כ אם אין לו זמן לדבר בדברי תורה אין זה ענין של 

ש מקשר שאינו בפירוש פרק"ע ואינו בפירו –פרק"ע אלא הוא בגדר הב' 
 הסעודה לרוחניות.

וגם עכשיו יובן המחלוקת אם מספיק בבהמ"ז או צריכים גם מזמור, כי 
שצריכים לעשות פעולה באופן  –מדברים כאן בענין של מילתא דחסידותא 

חיובי לקשר הסעודה לענין רוחני, א"כ סובר המשנ"ב שצריכים לומר מזמור 
וכבר נתרגל לזה א"כ  בלא"הבנוסף לבהמ"ז, כיון שבהמ"ז הוא ענין שעושה 

אינו נחשב כעושה ענין חיובי, ועכשיו יובן ג"כ למה הסביר היעב"ץ בשיטת 
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הרע"ב שדוקא בשלשה אינו מספיק בבהמ"ז, משא"כ באדם א' או ב' אנשים 
מספיק עם בהמ"ז כיון שאז כ"א מהאנשים עושה פעולה חיובית שהו"ע מברך, 

 מו א"כ אינו מספיק בבהמ"ז.משא"כ בזימון כיון שאין כ"א מברך לעצ

]ולפי הנ"ל לכאו' יש להקשות דאם גם מזמור יאמר בכל פעם יתרגל גם 
לזה ולא יהי' נחשב כעושה פעולה חיובית, אבל מזה שכשאין זמן או ג' הוא 

 פטור מד"ת א"כ לעולם לא יתרגל לזה, כיון שאין הוא עושהו בכל סעודה[.

ד אסבירנו באריכות, ועוד חזון ומפני קוצר הזמן קיצרתי, ובעז"ה בעתי
 למועד.

 "וכל העם רואים את הקולות"

 *שניאור זלמן שי' מאן
 חייל בצבאות ה'

כתוב בפרשת יתרו )שמות כ, טו( "וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם 
"וכל ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק", ופירש"י 

מלמד שלא היה בהם אחד סומא ומנין שלא היה בהם אלם ת"ל  -העם רואים 
 ויענו כל העם ומנין שלא היה בהם חרש ת"ל נעשה ונשמע )מכילתא(".

והנה צ"ב בפירוש רש"י, א( למה מביא רש"י שאר הפרטים דאלם וחרש 
 שאינם נוגעים לפסוק דילן, הו"ל להביאם במקומם?

להביא כל אלו הפרטים כאן, למה לא הביא כל  ב( ואם באמת רוצה רש"י
חדש פרשה ט( "ומנין שלא היה בהם ההמכילתא )פרשת  –הפרטים שבמקור 

ההר. ומלמד שלא היה בהם טפשים שנאמר  תחגרים שנאמר ויתיצבו בתחתי
 אתה הראת לדעת"?

, רש"י פירש לעיל )שמות יט, יא( על פסוק "נכנים ליום והוא העיקרג( 
 -ביום השלשי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני", "לעיני כל העם השלישי כי 

מלמד שלא היה בהם סומא שנתרפאו כולם". וא"כ מה בא רש"י להוסיף ולחדש 
 כאן?

                                                           
 ( בסיוע אחיו הת' חנן שי' מאן.*
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וכן צ"ב כמה דיוקי לשונות ברש"י זו, א( מהי ההדגשה בזה שלא הי' בהם 
 סומא )ובפרט כשלא כתב כן אודות שאר הפרטים(? אחד 

רש"י בדרך "תמיהא", "ומנין כו' ומנין כו'" הול"ל "וכן לא הי' למה פירש  ב(
 בם וכו'"? 

וי"ל נקודת הביאור בזה, דהנה ענין זה שעם שהוא יותר משני מיליון אנשים 
לא יהי' אחד חולה וכו', הוא נס וחידוש גדול, ובפרט שהיו ישראל בשעבוד קשה 

י לומר שהי' ענין זה תחת יד מצרים והיו המצריים מציקים לישראל. א"כ כד
צריך להיות הכרח בפשש"מ, ולכן בפסוקים האחרים שמביא רש"י כאן מאחר 
שאין שם הכרח שהיו כל ישראל ממש )כדלקמן(, הרי אין רש"י מפרשם שם. 
משא"כ הפסוק כאן, שמסתבר שהפי' בהמקרה הוא שכולם נתרפאו )כדלקמן( 

 מפרשו רש"י.

נתרפאו, א"כ  שכולםנו שהי' נס ולאחר שמפרש רש"י כאן שהתורה משמיע
מסתבר שגם במקומות אחרים שיש סברא שהתורה משמיענו שכל ישראל 
נתרפאו, שכן הוא ונתרפאו )אף שאין הכרח לזה(, )משא"כ בשאר מקומות 
במכילתא הרי לא כתוב "כל" שיהי' משמע כן, ועפ"ז יובן למה אין רש"י 

 מביאם(.

ולא במקומם, שכאן הוא המקור  רש"י דוקא כאן םועפ"ז מובן למה מביא
נתרפאו משא"כ ממקורם לבד הרי אין ראי' שהי' נס זה )וכן  שכולםשהפי' הוא 

נמצא עד"ז בכמה מקומות בתורת רבינו, שכשאין הכרח שיהי' הפי' כמו 
שמפרש רש"י אלא מפסוק אחר, אין רש"י מביאו במקומו אלא בהמקום 

 שנלמד(.

תמי' "מנין וכו'", מאחר שהוא פלא שהי'  ועפ"ז מובן למה כותב רש"י בלשון
" אלא כאן, מאחר שכאן אחדכן, וכן מובן למה אין רש"י מפרט "שלא הי' בהם 

 הוא יותר מפורש, אין רש"י רוצה לפרש אלא במקום שהוא מפורש.

שהרי שמה שבפעול כתוב "כל" וכן בנעשה ונשמע )לעיל פסוק ג( כתיב 
 וגו'" מפרש רש"י שהיו כולם ממש."ויען כל העם קול אחד ויאמרו 

נתרפאו, הוא, שכולם והביאור לזה שבמקומות אחרים אין הכרח שהפי' הוא 
דהנה בזה שכתב רש"י שלא הי' בהם אלם, הוא מ"ויענו כל העם" )שמות יט, 
ח(, והנה בפסוק שלפני זה מדובר איך שמשה דיבר לזקני ישראל, כמ"ש שם 

ם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו "ויבא משה ויקרא לזקני העם ויש
העם וגו'", הוא רק  כלה'", א"כ הי' מקום לומר שזה שהתורה ממשיך "ויענו 
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לאפוקי שהיו רק להזקנים, ולא לרבות המיעוט שבישראל, וכן זה שכתב רש"י 
שלא הי' בהם חרש הוא ממש"כ "ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו 

 העם". כלנשמע" )שמות כד, ז(, והרי שם אינו כתוב "כל אשר דבר ה' נעשה ו

משא"כ כאן שמסתבר בפשש"מ שהפי' הוא שהיו כל ישראל ממש, מאחר 
שבפסוק זה מדגיש התורה שהיו כמה ניסים למעלה מהשכל לגמרי, שישראל 
ראו את הנשמע, הרי א"כ גם כשאומר "וכל העם" הרי מסתמא התורה מדגיש 

 הוא שלא הי' שום סומא בישראל.עוד נס שהי' בזמן מ"ת, ו

 ביאור בהיום יום

 הת' מנחם מענדל שי' מלמד
 תלמיד בישיבה

סידר לפני  –הזקן  –בהיום יום )ב' אד"ר( כותב כ"ק אדמו"ר, "רבינו הגדול 
אנ"ש העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר כל תנועה, שתהי' רק כפי האמת 

עבודה. ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך ובאה ע"י 
לפרק הרים ולשבר סלעים, איבערקערן די וועלט, האמת הגמור הוא, אשר כל 
עבודה ופועל, איזה שיהיו, בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם 

פסוק  ווארט אין דאווענען כדבעי בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א
חומש בידיעה שהוא דבר ה', א פסוק תהלים, ומדה טובה לקרב לבו של חברו 

רבה ועצומה,  הבאהבה וחבה. אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיע
ואז ה' בעזרו שיהי'  –כל אחד לפי ערכו  –פשוט לערנען א ריבוי און פארשטיין 

 כפי האמת".

חילת ההיום יום אינו לשלול והנה יש להבהיר שכוונת כ"ק אדמו"ר בת
עבודה ביגיעה רבה, וכמו שרואים בסוף היום יום שכותב בפירוש "אמת הדבר, 
אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעה רבה ועצומה". אלא אם מעיינים בהמקור 
)אג"ק אדמו"ר הריי"ץ ח"ב, אגרת שצד( ששם מדובר אודות החילוק בין סדר 

גיד, ששאר תלמידי המגיד הדגישו הענין עבודה של אדה"ז ושאר תלמידי המ
דהתפעלות הלב משא"כ אדה"ז עסק בעבודת המוחין. ולא הדגיש ענין 
ההתפעלות. ועפ"ז יובן כוונת כ"ק אדמו"ר "שטעות גמור לחשוב שצריך לפרק 
הרים ולשבר סלעים איבערקערן די וועלט", שאינו שולל ענין העבודה ביגיעה 

עלות ולעשות רעש גדול, וכוונתו שצריך לעסוק רבה, אלא שולל הענין של התפ
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 –, ואז מוסיף כ"ק אדמו"ר שבכדי לעשות עבודה באופן פשוט פשוטבאופן 
לזה צריך ללמוד חסידות ולהבין, ואז ה' בעזרו  –אופן העבודה דחסידות חב"ד 

 שיהי' כפי האמת.

יש להעיר מלקו"ש –ובנוגע לזה שכותב "ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת" 
ואילך( ששם מסביר שצריכים ליגע עצמו בעבודה, אבל צריך לידע  191ח"א )ע' 

והוא נותן הכחות לאדם לעסוק  מהקב"השהכחות שיש לו לעסוק בעבודה הוא 
בעבודה, ומדמה זאת למחז"ל "פתחו לי כחודה של מחט, ואני אפתח לך כפתחו 

 אז ה' בעזרו.של אולם". וי"ל שזהו הפי' שלאחר שהאדם מתחיל ליגע בעצמו, 

שהלשון  –ויש להוסיף בד"א שכאן מרמז כ"ק אדמו"ר לעוד ענין בעבודה 
"לפרק הרים לשבר סלעים איבערקערן די וועלט" משמעם לא רק התפעלות 

. שהעבודה יהי' בדברים גדולים, 1המדות אלא הענין דלעשות "גדולות ונצורות"
 –בודה ויגיעה עצומה וכל דבר יהי' "עסק גדול", ואין הפי' שאומר שא"צ לע

אלא שלא לעשות "גרויסע זאכן", אלא לעבוד באופן פשוט, וזה בא ע"י לימוד 
 הרבה חסידות ולהבין באמת, שאז העבודה הוא באופן פשוט.

ולהעיר מהסיפור )מובא בס' תורת אמת( שהרה"ק אהרן קארלינער זצ"ל 
מדת שבע שנים להשריש מעצמו  –עבד עשרים ואחת שנה על מדת האמת 

השקר, שבע שנים להביא מידת האמת, ושבע שנים להחדיר האמת במציאותו. 
ואדה"ז עסק בביטול ועי"ז חסך כל העבודה של עשרים ואחת שנה. שבשאר 
תלמידי המגיד כל דבר פרטי הי' עבודה גדולה, משא"כ בחסידות חב"ד עוסקים 

שאר  יםפעלבעבודה גדולה ע"י לימוד החסידות. ואז בדרך ממילא נ –בהיסוד 
 הדברים שצריכים לפעול.

 

 

                                                           
און עס זאל " ,התפעלות רושור יש שם לשונות שמשמעתם הוא בפיולהעיר שבהמק( 1
 .וכאן השמיט אותם,"ן און גיוטערין בקולות וברקים'רעש
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 הסיבה שביכורים אסורים לאונן

 הת' נתנאל חיים שי' סבג
 תלמיד בישיבה

שהבכורים  הרמב"ם בספר היד שלו )הל' בכורים פ"ג הל"ו( כותב "ומניין
אסורין לאונן שהרי נאמר בהן "ושמחת בכל הטוב" מכלל שהוא חייב לאוכלן 

שמחה לא באנינות". ומקורו של הרמב"ם הוא בגמ' פסחים )לו, ב( וכפי ב
פרש"י שם על הסוגיא שהשמחה הוא מזה שהאדם קוצר ולוקט תבואתו 
)שנעשה בזמן זו(, וכשהוא אונן אין לו שמחה מזה, ובמילא א"א לקיים המצוה 

 באופן הראוי'.

אדמו"ר נשיא  ואילך( מביא מש"א כ"ק 98והנה בתו"מ מנחם ציון )ח"א ע' 
דורנו אודות אונן ביו"ט, שהיות שאנינות הוא בלב ויש חיוב של ושמחת בחגך 
א"כ איך אפשר לדרוש ממנו ב' ענינים הפכיים, שיהי' אצלו הצער של אנינות 

 וביחד עם זה יהי' לו שמחת יו"ט?

ומבאר ע"פ מאמר הזהר "בכי' תקיעא בלבאי מסיטרא דא וחדוא תקיעא 
א". וכמבואר בתניא )ספל"ד, ועיין המבואר בספר פניני בליבאי מסיטרא ד

תניא( שהיות שהשמחה והמרירות באים מב' ענינים נפרדים, שהשמחה בא 
מנה"א והמרירות בא מנה"ב, במילא אפשר להיות שמחה שלימה מצד אחד, 

 וביחד אם זה מרירות גמורה מצד שני'.

בה לזה שביכורים ועפ"ז יש להקשות על דין זו של הרמב"ם, שמשמע שהסי
אסורים לאונן הוא רק מצד העדר ענין השמחה, אבל לכאו' שייך להיות שמחה 

, ובאותו זמן יש לו מרירות וצער מצד האנינות, ולכאו' 1גמורה מצד הביכורים
 אין הוא סתירה.

ואולי הי' אפשר לבאר ע"פ מש"כ באגה"ת ספ"י )ע"פ ביאורי כ"ק אדמו"ר 
תניא((, שהיות שעכשיו הוא דור יתום ויש לנו נשי"ד )הובא בספר פניני ה

עבירות במילא זה מונע ומעכב להיות שמחה ומרירות בב"א, שהרי אין לנו הכח 
לזה. ולכן צ"ל )השמחה והמרירות( בב' זמנים שונים. ובפל"ד מדבר כ"ק אדה"ז 
אודות בינוני שהמרירות שלו הוא רק על חומריות הגוף ונה"ב ובמילא אפשר 

                                                           
 .לו השמחה' א לו לילך לשדה ולעבוד וממילא לא יהי"ואין לומר שמשום שהוא אונן א( 1

ענינים שונים וכל האיסורים של אבילות רק ' ל שאונן ואבילות הם ב"כי מובן מהשיחה הנ
 .ש"עיי ,ר במלאכהכ אונן מות"וא ,מתחיל לאחר הקבורה כשהאנינות מפסיק
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ין זה של ב' תנועות הפכיות בב"א. וא"כ י"ל שכ"ה בענינינו, שאינו להיות ענ
 שייך להיות שמחה מצד הביכורים וצער מצד האנינות בב"א.

אבל אין לתרץ כן, כי הדור של המשנה והדור של הגמ' לא הי' דור יתום, 
ובמילא הי' אפשר להם לעשות ב' הפכים אלו בב"א. ובמילא נשאלת שוב 

ו להיות ב' התנועות של מרירות ושמחה בב"א, ובמילא יהי' השאלה למה א"א ל
 אונן מותר בביכורים?

]ובפרט לפי המבואר בשיחה הנ"ל שאפ"ל צער ואוננות ביחד אם שמחת 
יו"ט, והביאור איך שייך להיות ענין זה בדורנו )דור יתום כנ"ל( הוא כמבואר 

של תשובה עילעא באגה"ת פי"א שע"י תשובה עילאה אפ"ל ענין זה, כי ענינו 
הוא שהוא למעלה ממדידה והגבלה )עיין פניני התניא(, וא"כ י"ל כן גם לגבי 
ביכורים. )אף שאינו דומה ממש לנדו"ד )אנינות(, שהרי תשובה הו"ע אבילות 
)ראה שיחו"ק תשכ"ט י' שבט ס"ז( משא"כ כאן מדובר אודות אנינות, והם ב' 

 ענינים נפרדים([.

ואר בהשיחה הנ"ל )בנוגע לשמחת יו"ט( בבין המ וי"ל שיש חילוק עיקרי
שלנו )ביכורים(, ע"פ דיוק בלשונו של כ"ק אדמו"ר נשי"ד, שזה  הלהמקר

ששייך להאונן להיות במצב של ושמחת בחגך הוא מצד זה שיש חיוב על האדם 
להיות בשמחה, ויש חיוב על האדם גם להיות באנינות )צער( )שהרי מזה 

נינות מודגש שהוא חיוב(, ולכן שייך להיות שניהם ענין הא שדורשים ממנו
 בב"א.

של אנינות, אבל השמחה  חיובמשא"כ כאן )בנוגע לביכורים( מצד א' יש 
אינו בא מצד חיוב לשמוח, אלא כמבואר בגמ' הנ"ל שבא מצד הזמן והתקופה 
בשנה )והחיוב של שמחה בהבאת ביכורים הוא רק שיהי' בזמן ששומח בלא"ה 

ולא שצ"ל מצד הביכורים עצמו( וממילא כשדורשים ממנו קו א' מצד הזמן, 
)מרירות וצער(, אף שאפשר לו להיות גם בשמחה, אבל החיוב של אנינות 
ממלא את הלב, וא"כ אין לו את השמחה של הזמן והתקופה )וכמו שראינו ג"כ 
בנוגע לעבודת התשובה בדורנו שאע"פ שאפשר להיות עבודת התשובה מתוך 

אבל משום שהעבודה בדורינו הוא לא בקו זה, א"כ מושלל ענין זה מרירות, 
לגמרי. )ראה שיחת שבת פ' נח תשנ"ב )אות ז ואילך(, וראה גם מאמר ד"ה 
מרגלא בפומי' דרבא תשמ"ו )סה"מ תשמ"ו, ע' נד((, ובמילא יובן כאן בנוגע 
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לביכורים, שבאכילתו אא"ל אכילה בשמחה שבאה מצד התקופה, בשעה 
 . 2ממנו ענין הצער והאנינות שנדרשת

אלקים דמעה מעל כל פנים, ובלע המות  'ויה"ר שיקוים היעוד ומחה הוי
לנצח, בהתגלות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות 

 לארצינו בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

 התלבשות נשמה א' בכמה גופים

 הת' משה מרדכי שי' סערעבריאנסקי
 תלמיד בישיבה

מובא סיפור של אליהו הנביא שהי' צריך להציל  1בהרבה מקומות בחסידות
את ר' המנונא סבא ומשום כבודו נתלבש בגוף, ומשום זה לא הי' יכול לבוא 
לאידרא של רשב"י, ומבואר )וכהלשון המובא בהמלך במסיבו ח"ב ע' רלג 
"בחסידות ישנו שטורעם ע"ז"( שכשמתלבש בגוף אז הוא הארה של הנשמה, 

עצם הנשמה, ולכן לא יכול להיות בב' מקומות בפעם  ואחר הארה זו נמשך כל
שאינו יכול להיות  –א'. משא"כ כשבא לברית או לסדר )שאז אין רואים ענין זו 

אצל ב' בריתים או סדרים בב"א(, הוא רק ניצוץ של הנשמה שאינו מתלבש בגוף 
 ולכן יכול להיות בהרבה מקומות בפעם א'.

יאור הידוע שמביא כ"ק אדמו"ר נשיא והנה ע"ז לכאו' יש להקשות ע"פ הב
דורנו ע"ז שנשמה א' התלבש בכו"כ גופים במשך זה"ג, וא"כ צ"ב באיזה גוף 
יתלבש בתחיית המתים. ומבאר בזה כ"ק אדמו"ר נשי"ד )ע"פ מש"כ האריז"ל( 
שע"פ הידוע שזה שהנשמה ירד בכו"כ גופים הוא כדי לברר חלק א' של הגוף, 

יותר ע"י נשמה זו, בו יתלבש הנשמה. ושאר כל וא"כ י"ל שהגוף שהזדכך ב
הגופים יקבלו החלק שהם זככו וביררו )כ"א חלק מנר"נ ח"י וכו'(. וצ"ל למה לא 

                                                           
ל יש גם חיוב להיות "ד בהשיחה הנ"ר נשי"ק אדמו"כ בהמקרה שבו מדבר כ"משא( 2

 .וזה מאפשר הענין של חדוה, בשמחה

. ה אז ישיר אות ג"ש ד"מ הת"סה. ח"קע' ו ע"מ תרס"סה. ו"ב פנ"ראה המשך תרע( 1
 .ועוד
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הי' שייך לגבי אליהו שחלק א' יתלבש בגוף א' וחלק אחר בגוף שני כפי שיהי' 
 בתחה"מ?

)וביותר תמוה מה שמובא בהמלך במסיבו )ח"ב ע' קלג( שלנשמה יש כו"כ 
יצוצות ויפעלו בכל הגופים, והלא בנוגע לאליהו אומרים שדוקא הארה נ

מתלבש בגוף ולא ניצוץ? ]אף שיש לומר שאין הלשון מדויק כ"כ, וצ"ל חלק 
 ולא ניצוץ[(.

הנשמה בגוף א',  כל, ולכן התלבש 2ואף שאליהו הי' מושלם בכל הבחינות
ש בנשמתו כמה חלקים ולא הי' צריך להתלבש בגוף אחר בגלגול וכיו"ב. עדיין י

 וא"כ לכאו' שייך לירד בב' גופים.ובחי', 

ואוי"ל שזה שמבואר )לגבי תחה"מ ו(בכלל, שהעצם נמשך אחר הארה, 
הסיבה לזה הוא כמבואר במאמר ד"ה ויקח ה"א את האדם תשי"ב )סוס"ב( 

חי, ולא באופן שהנפש מחי' אותו  שבכדי שיהי' הגוף חי באופן שהוא עצמו
הוא דבר נפרד ממציאות הגוף(, צ"ל בו חיות שדבוק בעצם הנפש )אבל החיות 

שהוא חי בעצם, שדוקא דבר שהוא חי בעצם, הוא חי להחיות )עיי"ש באריכות(, 
ומצד נקודה זו מספיק חלק א' של הנשמה להתלבש בהגוף, שהרי העצם של 

 אותו חלק נמשך אחר חלק זו.

הנשמה, וכל חלק יש לו כח וזהו הביאור לגבי תחה"מ, שכל גוף יקבל חלק מ
 מעצם הנשמה.

וזה שאליהו הנביא לא הי' יכול להתלבש בב' גופים הוא מפני שב' 
חויות שהי' לו אז, היו באותו ענין, ששניהם היו משום כבוד ת"ח, וא"כ יהשל

 –בב' המקומות  –מובן שלא הי' אפשר לו להתלבש בב' גופים כי אז הי' צריך 
 המלך במסיבו ח"ב ע' רמג(. ופשוט. אותו חלק של הנשמה )עיין

 

 

                                                           
שצריך ' והראי –הושלמה העבודה  שלאשהוא רק לנשמה , מ"וכמבואר לגבי תחה( 2

הובא בחסידות ) איתא בזהרדכ נשמה שלמה שבירר כל הדרגות וכ"משא –כ "לבוא בגלגול אח
 ".יותר נותנים לו נשמה. . כל אחד נולד עם נפש זכה "ש (וגם בנוסח המענה לשון
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 בכל יום –תחנון 

 הת' מנחם מענדל שי' פאסטאוו
 תלמיד בישיבה

לאחר תפלת שמו"ע אומרים בכל יום "וידוי" שענינה  –בסדר התפילה 
 בקשה מאת ה' שימחול ויסלח לו על כל עוונותיו.

יום לכאורה קשה, כי מבואר בסהמ"צ להצ"צ  בכלוהנה בענין אמירת תחנון 
מצות וידוי ותשובה )דרך מצותיך ע' ל"ח ע"ב( שענין הוידוי מועיל דוקא כשבא 

על עוונותיו. והוא מבאר שם שבכל חטא יש ב' ענינים. א( הנפש  בלבעם חרטה 
של החטא שנתהווה ע"י התאוה והרצון להחטא. ב( הגוף של החטא שנתהווה 

המחשבה, דבור או מעשה. וז"ל "והנה כאשר אני צריך  –א ע"י פעולת החט
להמית את הקליפות הנ"ל להעבירם מן העולם כמו שכתוב מחיתי כעב פשעיך. 

. בזה מוציא הנפש מן הקליפה  . , כי הנה ע"י החרטהחרטה עם הוידויוזהו ע"י 
 . ובזה הוא ממחה גופה". . דברים . . אך כדי למחות גופה הוא ע"י וידוי

נה נראה מזה שרק אם יש חרטה בלב אז דוקא מועיל הוידוי, משום שאם ה
לא מוציאים הנפש מן החטא אז לכאו' לא יועיל למחות את הגוף של החטא. 
וא"כ לכאו' צ"ב בזה שתיקנו לומר וידוי בכל יום שהרי אפשר שעי"ז יתרגל 

אומרים  האדם לאמירת הוידוי, ולא יאמרנו בלב שלם, ולכאו' הו"ל לתקן שיהיו
 תחנון רק בעיתים מזומנים, וכשיעשנו האדם יהי' עם כוונת הלב?

וי"ל הביאור בזה )עכ"פ בדא"פ(, דבד"ה אלה תולדות נח תשנ"א )סה"מ 
מלוקט ח"ה ע' נ' באות ד'( אומר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו "והענין הוא, דהטעם 

מפני שכל  ( הוא,1כשאין לו חיות בזההאמיתי לזה שישראל מקיים מצוה )גם 
אחד מישראל בעצם מהותו הוא רוצה לעשות כל מה שהוא רצון ה'" ]ושם בהע' 

מציין להרמב"ם הידוע )הל' גירושין פ"ב ה"כ( שכותב "שהוא רוצה להיות  41
מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא 

גרש לרצונו"[ דרצון  שתקפו, וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר
זה שמצד עצם הנשמה הוא הסיבה האמיתית לזה שרוצה בגלוי לעשות את 

]אלא שברצון הגלוי שלו אינו נרגש שסיבתו הוא הרצון שמצד עצם  2המצוה

                                                           
 .המודגש אינו במקור( 1

שהרי , לעשותושיש לו הרגש ' ואין פי, מ"שהוא עושה כן בפו –הוא ' פי, כאן" רוצה( "2
 ".כשאין לו חיות בזה"כתב לעיל 
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הנשמה, ולכן נדמה לו שקיום המצוה שלו הוא מפני ההרגל, או בשביל איזה 
 [.3פני'

רצון פנימי, מ"מ מייחסים ו לבא"כ מזה רואים שהגם שאין בזה שום 
עצם הנפש שזהו רצונו האמיתי  –הפעולה שלו בקיום המצוה, להרצון שלו 

ופנימי של האדם. א"כ י"ל שאפי' כשבאמירת תחנון בכל יום אינו נרגש 
שעושהו בלב ]אע"פ שכפשוט הוא צריך לכוין מה שהוא אומר[, מ"מ כיון 

צם הנפש שלו אינו רוצה נותיו, ועושבאמת רוצה בזה ובאמת מתחרט על עו
בהחטא )וגם בשעת החטא עצמו היתה באמנה אתו ית'(, א"כ עדיין מועיל 

שבזה בא למחות הגוף של החטא, כיון שכבר נמחה ה"נפש" של  –הוידוי שלו 
 החטא ע"י החרטה שיש לו בעצם נפשו.

 חיוב המשפטים ע"פ שכל לפני מ"ת

 

 עקב שי' פרקשהת' חיים משה י
 תלמיד בישיבה

( מבאר כ"ק 366בהתוועדות ש"פ משפטים תשנ"ב )סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 
אדמו"ר הפירוש בזה שכתב רש"י עה"פ "ואלה המשפטים אשר תשים 

מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני",  . . לפניהם", "ואלה
ומבאר בזה ע"פ פנימיות הענינים "שגם הסיבה להחיוב השכלי ד"משפטים" 
הוא מסיני, ולולי נתינתם "מסיני" לא הי' שכל האדם מחייבם )כמו 

שהחיוב השכלי הוא כתוצאה מזה שבציוויים  –"הראשונים"(. וההסברה בזה 
 בחכמתושל הקב"ה )שמצד עצמו הוא למעלה מהחכמה( גם  אלה נתלבש רצונו

ית' )בתורה(, וכיון שהתורה היא "דיפטראות ופינקסאות" שבהם נברא העולם, 
)ועד לשכל  בשכל האדםגם  אנעשו דברים אלו מחוייבים בגדרי העולם, ובמיל

 וה"ע(, שדעתו נוטה לדברים שמחוייבים מצד חכמתו של הקב"ה )"סיני"(.אד

 זה )לכאו'(, שלולי מ"ת לא היו המשפטים מחוייבים בשכל.נמצא מ

                                                           
 .החצאי ריבוע הוא במקור( 3
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וזה צ"ב מצד כמה טעמים. א( מובא בכ"מ שלפני מ"ת קיימו בני נח את 
המשפטים )לא רק הז' מצוות של הב"נ, אלא קבלו על עצמם אפי' עוד ענינים. 

ואילך(, וא"כ מובן שהי' מונח בשכלם ג"כ. ב( מובא  146ראה לקו"ש ח"ה ע' 
עירובין ק, סע"ב. ומובא בשיחה זו גופא בתשנ"ב( "אלמלא לא ניתנה בגמ' )

התורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו'". וזה לכאו' סותר למ"ש 
בהשיחה שאלמלי לא ניתנה התורה לא היו למדים ענינים אלו לאסור אותם, 

 שהרי אין שום חיוב שכלי לאסור ענינים אלו.

י' מונח בשכלם של הב"נ שלא לעשות האיסורים וי"ל שזה שלפני מ"ת ה
בתורה  –של המשפטים הוא גם מצד רצון העליון כמו שנמשך בחכמתו ית' 

ש"היא "דיפטראות ופינקסאות" שבהם נברא העולם". וזה הפשט במש"כ 
שלולי נתינתם מסיני לא הי' מונח בשכל, "שדעתו נוטה לדברים שמחוייבים 

(" )לש' השיחה שם(. שהרי ענין זה היתה גם מצד חכמתו של הקב"ה )"סיני"
 התורה, אלא שלא הי' נמשך עדיין בגשמיות העולם. שניתנהלפני 

ואחר מ"ת נתחדש שרצונו של הקב"ה )שבעצם הוא למעלה מהשתלשלות( 
בסדר השתלשלות, התגלה בגשמיות העולם. דהיינו  –שנמשך בחכמתו ית' 

שהענינים שהם רצונו וחכמתו של הקב"ה, נתלבשו בהענינים הגשמיים עצמם, 
. וגם פעל שיכול להתלבש רצון העליוןשע"י שעושה את המשפטים הוא מקיים 

ל האדם, שע"י שהאדם מבין בשכלו ענינים אלו, ה"ה מייחד א"ע אם רצונו בשכ
 וחכמתו ית'.

וכמבואר בחסידות ענינו של מ"ת ע"פ המדרש )תנחומא וארא טו. שמו"ר 
פי"ב, ג( שבמ"ת היתה ביטול הגזירה שעליונים לא ירדו לתחתונים ותחתונים 

טא( לאלקות. )ראה לא יעלו לעליונים, שהגשמיות עצמו יש לו שייכות )ומב
 ואילך(. ודו"ק. 22לקו"ש חל"ג ע' 

 מהצבור כהן אינו יכול לשנוא א'

 הת' מנחם מענדל הכהן שי' קליימאן
 תלמיד בישיבה

. סכנה היא  . בשו"ע אדה"ז )סי' קכח סי"ט( כותב "כהן השונא את הציבור
 "".באהבהלכהן אם ישא את כפיו ועל זה תקנו בברכה "לברך את עמו ישראל 
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הטעם בפשטות שכהן אסור לשנוא את הקהל, הוא כיון שאהרן הכהן ענינו 
 הוא חסד ואהבה לכל ישראל, צריך כל כהן להיות במדת אהרן הכהן.

ברך ברכת וי"ל ע"פ פנימיות הענינים למה אם הוא שונא את הקהל אין לו ל
, )56 כהנים, ובהקדים ביאורו של הצ"צ במצות אהבת ישראל )דרך מצותיך ע'

וגם מקדימים מצות אהבת ישראל קודם  –למה צריכים לאהוב את כל ישראל 
התפילה באמירת הריני מקבל וכו', ומבאר שכיון שכל ישראל הם גוף א', וכל 

שראל, א"כ אם הוא נשמות ישראל כלולות בו, והוא ג"כ נכלל בכל נשמות י
שונא א' מישראל הרי הוא מפריד חלק מנפשו, ואז חסר בשלימות נפשו. וכיון 
שאומרים ק"ש ורוצים להיות כלולים באוא"ס, ואוא"ס סובל רק דבר שלם, א"כ 
אינו יכול להיות "פגום" )ומהאי טעמא אין מקריבין בהמות בעלי מומין על גבי 

ר הוי "בעל מום" ומום זה יהי' מניעה המזבח(. נמצא שכהן השונא את הציבו
 לההמשכה שבאה ע"י ברכת כהנים.

]ויש להבהיר שאין החסרון דבע"מ כאן ממ"ש בסעי' מ"ד )שם(, כיון ששם 
"מפני שהעם מסתכלין בו ובאים לידי היסח  –מדובר דוקא במומין שבגלוי 

מברך  הדעת", אבל כהן שיש לו מומין שאין הקהל רואה אותו אין שום בעי' אם
 כיון שאינו מביא להיסח הדעת[. –

להעיר  –]והנה ידוע שבברכת כהנים ממשיכים מדרגות הכי נעלות באלקות 
ואילך(. ששם מדבר כ"ק  42משיחת עיוה"כ ה'תנש"א )סה"ש תשנ"א ח"א ס"ע 

אדמו"ר על ההמשכה שיש בברכת כהנים, וז"ל: "און נאכמער מ'איז מוסיף 
דעם אויבערשטער מקור כל  –ות קומען פון "אני" . אז די ברכ . אברכם" ואני"

ווי דער אויבערשטער איז  –הברכות )ש"אברכם"( ביז אז דאס גייט אויף "אני" 
העכער פאר מקור הברכות"[, א"כ בכדי שהכהן יהי' כלי להמשיך המשכות אלו, 
צריך שיהי' שלם, ואם יהי' בע"מ לא יהי' כלי להמשכת אלקות. וכמו שרואים 

)פל"ב( "דהקב"ה לא שריא באתר פגים כמ"ש ברכנו אבינו כולנו כאחד מתניא 
 באור פניך, וכמ"ש במ"א באריכות".

ועפ"ז יובן שאם הכהן שונא א' מהציבור אז אין כהן )וציבור( זה אתר שלים 
 שיהי' כלים לההמשכות הנעלות שבאים ע"י ברכת כהנים.

נזכה לגאולה  –זה היפך סיבת הגלות המר  –ויה"ר שע"י אחדות לישראל 
 האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
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 הגזירה דפורים על הגוף או על הנשמה?

 שי' שמוקלער ענדלמנחם הת' מ
 תלמיד בישיבה

( בענין החילוק בין הגזירה דחנוכה 1ע”)לבוש או"ח סי' תר ידוע המבואר
הנשמה, שרצו "להשכיחם תורתיך והגזירה דפורים, דבחנוכה הי' הגזירה על 

"להשמיד להרוג  –ולהעבירם מחוקי רצוניך וכו'", ובפורים הי' הגזירה על הגוף 
(, 1ולאבד כו'". ועפ"ז מבאר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו )לקו"ש המסומן בהערה 

דמכיוון שבחנוכה הי' ישועה רוחנית, לכן לא נקבע היו"ט אלא להלל ולהודאה, 
ובפורים מכיון שהי' ישועה גשמית, לכן נקבע היו"ט  ולא למשתה ולשמחה.

  למשתה ושמחה.

( הסעודות שעושין בימי חנוכה 2]והא דלדעת הרמב"ם )הל' חנוכה פ"ג ה"ג
סעודת מצוה הן, מבאר, שהיינו משום דלדעת הרמב"ם מכיון שבהגזירה הי' 

ה נכלל גם ש"פשטו ידם בממונם ולחצום לחץ גדול וכו'", הרי הי' גם ישוע
 גשמית[.

ויש להקשות, דהא איתא בגמ' )מגילה טז, ב( "ליהודים היתה אורה ושמחה 
.  . . ששון זו מילה . וששון ויקר, אמר רב יהודה אורה זו תורה . . שמחה זה יו"ט

ויקר אלו תפילין". ומפרש רש"י "שגזר עליהם המן שלא יעסקו בתורה", וכן 
 הגזירה גם על עניני תומ"צ, עניני הנשמה?"על כל אלה גזר", הרי דבפורים הי' 

לכאורה הי' אפשר לומר, שהדיוק בחילוק זו )בין הגזירה דחנוכה ודפורים( 
הי'  שבפוריםעל הנשמה, אבל לא להוציא  רקהי' הגזירה  שבחנוכהאינו אלא 

. אלא שבחנוכה הי' הגזירה רק על הנשמה, ובפורים הי' הגוףהגזירה רק על 
 ועל הנשמה(.בשתיהם )על הגוף 

ומזה המבואר במאמר ד"ה וקבל היהודים תשי"א )סה"מ מלוקט ח"ג ע' עה 
אין ראי' שאא"ל כן. דהנה מבואר בהמאמר שם שבפורים היו ישראל  –ואילך( 

בתכלית הביטול והשפלות גם מצד הגוף, שהרי היו הפקר גמור להריגה לכל מי 
בזה, "ואף שהגזירה היתה שירצה, ובדרך הטבע לא הי' דרך להנצל מזה. ומבאר 

רק על היהודים ובאם היו כופרים ח"ו לא היו עושים להם כלום )כמובא לפנ"ז 
בסעיף א' מתו"א( מ"מ מכיון שהגזירה אז היתה לא על קיום התו"מ אלא על 

                                                           
 .ואילך 142' י ע"ש ח"וראה לקו. ז שם"וראה ט( 1

 .ז"ז סל"ק פ"ש לב"ל יש"וראה מהרש( 2
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הגוף, להרוג ולאבד ח"ו, נמצא, שהגופים שלהם היו אז בתכלית השפלות. 
וכה שהגזירה היתה להשכיחם תורתיך דכאשר הגזירה היא על התו"מ )כמו בחנ

( ענינוולהעבירם מחוקי רצוניך( שבאם יקיים תו"מ יהרגו אותו, אזי, הגוף )מצד 
אינו כהפקר, משא"כ כשהגזירה היא להרוג ולאבד ח"ו אלא שיש אפשרות 
להנצל מהגזירה ע"י שיכפור ח"ו, מכיון שהגזירה להרוג אותו היא )לא מפני 

 ( הוא כהפקר".ענינו( על הגוף, נמצא שהגוף )מצד שאינו רוצה לכפור, אלא

על הנשמה. יוצא מזה  ולאעל הגוף  רקהרי מבואר שהגזירה דפורים הי' 
לכאו', שא"א לומר כנ"ל. הנה אין להביא ראי' מזה, כי אפי' לפי המבואר שם, 
עדיין אפשר לומר שהי' עוד גזירה אחרת על קיום התו"מ, כי אפי' באם הי' 

ו"מ, אי"ז גורע מזה שהיו בתכלית הביטול והשפלות גם מצד הגוף, גזירה על ת
כי אפי' ביחד עם זה, הרי עדיין הי' עוד גזירה אחרת בפני עצמו להרוג ולאבד 

 את הגוף ר"ל, שלא הי' תלוי בשום דבר כ"א להרוג את הגוף.

 א"כ שפיר אפשר לומר לכאו' שבפורים הי' גזירה גם על עניני תו"מ.

אי' לזה לכאורה )שהי' גזירה גם על עניני הנשמה(, שהרי מצינו ועוד זאת, ר
שהגמ' מקשה )שם יד, א( מדוע לא אומרים הלל בפורים. ומתרץ הגמ' ג' 

לומר הלל בפורים,  ראויתירוצים מדוע בפועל לא אומרים. היינו שבעצם הי' 
 בות צדדיות שלא אומרים. והרי בהשיחה מבואר, שקביעת איזהיוזהו רק מצד ס

 . הרי שבפורים הי' ישועהרוחניתזהו משום ישועה  –יו"ט להלל ולהודאה 
 !רוחנית

אמירת  זהוועוד זאת, שא' התירוצים בהגמ' הוא, שקריאת המגילה בפורים 
ההלל. וכן פסק כן הרמב"ם להלכה )שם סה"ו(, ש"לא תקנו הלל בפורים, 

רים הלל. הרי שקריאת המגילה היא ההלל" הרי לפי"ז יוצא שבפורים אכן אומ
 א"כ נמצא לכאו' שבפורים הי' גם ישועה רוחנית.

 כך אפשר לבאר לכאו' הא דמצינו שבפורים הי' גזירה גם על קיום תו"מ.

אמנם בדברי הלבוש )הנ"ל( מפורש לא כן, שהלבוש כותב בפירוש בענין 
על הנשמה, וז"ל "אבל בימי  ולאעל הגוף,  רקהגזירה דפורים, שהגזירה היתה 

המן שהיתה הגזירה להרוג ולהשמיד את הגופות שהוא ביטול משתה ושמחה, 
שאפי' המירו את דתם לא הי' מקבל אותם, לכך כשנצלו ממנו  ולא את הנפשות

 קבעו להללו ולשבחו יתברך גם ע"י משתה ושמחה כו'". ע"כ.
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על הנשמה,  –תו"מ הי' גזירה על עניני לא הרי בלבוש מפורש שבפורים 
וא"כ הדרא קושיין לדוכתא, שהרי בגמ' מפורש ש"אורה זו תורה וכו'", "שהמן 

 גזר עליהם שלא יעסקו בתורה וכו'"?

והנה באם נאמר כמ"ש הלבוש שהגזירה היתה רק על הגוף, לפי"ז יוקשה 
לכאו' לאידך, דא"כ מדוע מבואר בגמ' שבפורים הי' ראוי לאמר הלל, וברמב"ם 

ן בפועל שבפורים אכן אומרים הלל, והרי אמירת הלל אינו אלא בשביל פוסק כ
 ישועה רוחנית?

הנה באמת אי"ז קושיא, דבאמת אמירת הלל קובעים אף משום ישועה 
ישועה שהקב"ה עושה כל גשמית, שאמירת הלל והודעה אומרים בשביל 

"ז בשבילנו, הן ישועה רוחנית והן ישועה גשמית. והא דמבואר בהשיחה, אי
משום ישועה רוחנית אבל מביא בהערה שם  בעיקראלא שאמירת הלל הוא רק 

( ש"גם מפני נס המלחמה קבעו ח' ימי חנוכה אלו להודות ולהלל". 15)הערה 
 א"כ א"ש דברי הלבוש שהי' רק גזירה על הגוף. אבל עדיין קשה מגמ' הנ"ל.

חשורוש קודם ואולי י"ל בזה, ובהקדם, דהנה בענין המו"מ שהי' בין המן וא
הגזירה, איתא בגמ' )שם יג, ב(, ""ישנו עם אחד", אמר רבא ליכא דידע לישנא 
בישא כהמן. אמר ליה תא ניכלינהו. אמר ליה מסתפינא מאלקיו דלא ליעבד בי 
כעבד בקמאי. אמר ליה ישנו מן המצוות כו'". ואיתא בילקו"ש, אמר לו 

נים מן המצוות ובראותם אחשורוש "ישנים הם ואתה מבקש לעוררם?! )הם יש
הצרה שאתה מגלגל עליהם, יהיו חוזרים בתשובה, ונמצא שאתה מבקש 

 לעוררם עליך על ידי תשובתם )מדרש תלפיות, ענף אחשורוש(( כו'".

ע"פ ענין זה המבואר, שהיו המן ואחשורוש פוחדים מזה שהי' לישראל 
בזה היתה כדי שלא בתו"מ, י"ל, דזה שגזר המן על קיום תו"מ, כוונתו  ותזכותי

וכיו"ב שינצלם מן הגזירה, וכן שלא יעשו תשובה,  ותיהי' להם שום זכותי
 ושגזירתו להרוג ולאבד יעבור בשלום ויתבצע בפועל ר"ל.

וכן כתב כן במנות הלוי, שהמן פחד שמא יהי' להם תורה ומצוות כתרית 
 בפני הפורענות, לכן השתדל לבטל מהם תו"מ.

 להציקו של המן בגזרו גזירות אלו, לא היתה אלא ע"מ ]ועוד מצינו, שכוונת
 להם לישראל לחוד, ולא משום שהי' לו מלחמה נגד התו"מ[.

א"כ מיושב, שהרי לפי"ז המן אכן לא גזר אלא על הגופים של ישראל )להרוג 
גזר ג"כ על עניני  –ולאבד כו'(, ולא על הנשמה, ורק בכדי שגזירה זו אכן יעבור 
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ענין בזה הי' רק להרוג ולאבד את הגוף וכו'. הרי שפיר י"ל תו"מ. אבל כל ה
 שבפורים היתה הגזירה רק על הגוף ולא על הנשמה.

אמנם לפי המבואר במהרש"א, עדיין צ"ע. דבמהרש"א מבואר שכל ד' 
דברים אלו שגזר עליהם המן הם אות ועדות לישראל על קישורם עם הקב"ה. 

הי' יכול לסבול שהיו ישראל מצוינים  ( שהמן לא916ומבאר בלקו"ש )ח"ג ע' 
מכל אוה"ע, לכן גזר על דברים אלו. א"כ נמצא שהמן אכן לחם נגד עניני 

 הנשמה.

ואולי שהלבוש לא ס"ל מדברי המהרש"א, וצ"ע.

 

 דבני נחשבע מצות 

 ' התמימיםא
 

והנה ראיתי בשו״ת תשובות והנהגות )ח״ג יו״ד, סשי״ז( שדן על החיוב 
שלילה שלא לעבוד בענין ק ביומס .עסוק בהענין דשבע מצות בזממנובזמננו ל

 זו.

לקמן טו״ד והראיות שמביא , ולכן קודם אביא 1דבריולהעיר על ברצוני ו
 לשיטתו:

ידבר ע״כ כש , והם מגשימים אלקינו.עובדי ע״ז הםהנוצרים בזמן הזה  א(
לכן  רצונו ית״ש. שיש היתר בע״ז שלהם, ועושים כפי לחשבאליהם יטעה להם 

להטעותם ולהחניף . ואסור לשתוק, ולהשפיע להם לחיות חיי צדק ויושר מוטב
וברגע שאנו עוסקים  שנותנים בזה יד לע״ז. ,להם שהם מקיימים מצוותם

הדבר שמחניפים להם בסוף שמקיימים חובתם, ונכנסים  להשפיע עליהם קרוב
 מורות שבחמורות לסייע לאיסור ע״ז.אנו ח״ו לח

כות ינו כשתכלה זדהי -תשברנהשביבש קצירה  (ב י,ב״ב )מש״כ בגמ׳ ב( 
להרבות להם זכויות. ואמנם כשהם תחת ידינו  שבידן אז ישברו. שלכן אין לנו
אבל כהיום כשאין מקיימין שבע מצוות ימהר  ובכחינו לכוף גם להם, כופין,

                                                           
 מן הסתם כבר העירו כמה בדבריו, אבל מפני קוצר הזמן לא הספקתי לעי' בדבריהם. (1
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יא יונה לא רצה לקבל חזרת גויים בתשובה הנבש זהו גם הטעם. והקב״ה מפלתם
כיחוהו ע״כ רק מפני ששמע מפי לישראל שאין עושים תשובה, והושזהו קטרוג 

כופין אותם ינו ותחת ידהם אבל כש .אין לו לערער אף שכוונתו לטובהה׳ ו
 .בשביל זה, כי הרי אנו מחריכים אותם זכות אין להםלקייןםם הז' מצות, 

אם יעסוק עמהם בעניני דתות. ורק מצד בזמן הזה מסכנים את עצמינו ב( ג
 אנושיות יכול לדרוש להם. אבל בלי היסוד, האמונה בה׳ אין כל ענין בהאחרים.

 , כשאין דין גר תושב.( חשש דאורייתא דלא תחנם, כשמתכוונים לטובתםד

 ( לא נהגו כן אבותינו ואבות אבותינו.ה

 בקצרה על הסברת שמביא:והנה הגיחוך שבסברות אלו אין לשער. ואענה 

)ראה מה  ידיעה זו, וכמ״ש בספריו הרבה פעמיםלהרמב״ם היה גם  א(
ואעפ״כ כ׳ שהציווי הוא  שמצוין למטה(, והוא בעצמו ציין לדעת הרמב״ם.

בלי חילוקים, שכולל אפי׳ אלו שעוע״ז. ויש להעיר באי עולם״  כל״לכוף 
הנוצרים של משא"כ נוצרים ראשונים שהיה נחשב כעוע״ז  שאנישלדעת כמה 

אפילו אבל מובן ש .עניא ח״ג יו״ד סקנ״א(שו״ת אספקלריא דראה היום )
 באופן שיבין הדבר.צריך להשתדל להסבירם נוצרים הראשונים 

אכתוב גם לזה. שהרמב״ם ידע גם מזה ובכל אופן  ב( ועל הבסיס שכבר נכ׳
פירכת סברתו. שמביא שיונה היה מוכרח להשפיע כ׳ זאת. וגם מיני׳ ובי׳ יש 

 כאן. וכן הוא ציווי ה׳ ג״כ -היה ציווי ה׳להגוים, שכן 

במקרים מעטים ששייך סכנה ( היפך המציאות מוחשית לגמרי. אבל כמובן ג
 אין שם חיוב.

ואעפ״כ לא  ,(׳בפ״י, הל׳ ד) ב״ם מביא הל׳ זו של לא תחנםם הרמ( הלא גד
  ראה סתירה בדבר.

. ( מה שלא ראינו הוא מסברא שהוא מביאו בעצמו )אלא שכ׳ גם לזמן הזה(ה
 בדורנו, כנראה במוחש, ואדרבא.שבימים ההם היה סכנה, משא״כ 

 דברי הרבמ"ם אם כמה הערות קצרות: מובאלקמן 

״משה רבינו לא הנחיל התורה והמצות אלא לישראל. שנאמר  ׳טהל׳ 
}מורשה קהלת יעקב{. ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות. שנאמר }ככם 
כגר{. אבל מי שלא רצה אין כופין אותו לקבל תורה ומצות. וכן צוה משה רבינו 
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וגם  ,הרצועה על כל העולם ח, כיון שאין אנו כ2ע״י דיבור׳ פי] מפי הגבורה לכוף
את כל באי [ 3בשום מקום שזהו רצונו ית׳ להיות לנו כח זה, ואדרבא נרמזאינו 

 4עוע״ז הםשכולל נוצרים, אע״פ דלשיטתו  ]וכ׳ הרמב״ם ״כל באי עולם״ העולם
-ודבר נוסף הוא] לקבל מצות שנצטוו בני נח.[ 5וגם ישמעלים דלשיטתו אינם

וכל מי שלא יקבל יהרג. והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום וצריך  [
נצרך להיות עליו שג׳ מסדרו של הל׳ זו משמע ] לקבל עליו בפני שלשה חברים

וראה בהתשובה שהובא  לכוףדין של ״גר תושב״ אבל אפי׳ בלי זה הוה חיוב 

וכל המקבל עליו למול ועברו עליו שנים עשר חדש ולא מל . [6למע׳ עוד בזה
 .״הרי זה כמן האומות

 

                                                           
 ״״ומהו הביטול שיכוף וכו׳ ז-נדרים פי״ג,ה הל׳הרמב״ם עצמו בב ומה למה שמצינוד (2

 וכ״ה להדיא הענין זה בתוי״ט אבות ג,יד. ופי׳ הרדב״ז כפי׳ בדברים.
 קיא,א א׳ מהג׳ שבועות ״שלא ימרדו באומות״.בכתובות  (3
מאכלות אסורות  ,ג,יהל׳ תשובה ג,ח, י,א, ו שםו ,ט,דמשנה תורה הל׳ עובדי ע״ז ראה  (4

וראה שו״ת מנחת  , ובחולין ב,א.ז״ע מסכת רישרוש המשניות פי. הל׳ מלאכים יא,דו ,יא,ז
 אלעזר ח״א סי׳ נג אות ג׳.

 .תמ״חת הרמב״ם ״שוו ,משנה תורה מאכלות אסורות פי״א,זראה  (5
 וראה בהתשובה שהובא למע׳ עוד בזה. (6
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הערות קצרות

. . . "אחת בשנה" הרי זה טוב בשביל יוהכ"פ, אבל כאשר מדובר 
אודות קובצי חידושי תורה – צריכים להשדדל להגיע לתדירות יותר, 

לכל הפחות אחד לב' או ג' חדשים!
כאשר תפרסמו שבעזהי"ת י"ל קובץ או חוברת אחת לב' או ג' חדשים 

–
"

 תהי' זו התחייבות שתעודד ותזרז לעשות כן בפועל ממש, וע"ד 
נשבעים לקיים את המצוות", שלמרות הענין ד"משועבע ועומד מהר 
סיני", נוסף תוקף מיוחד בקיום מצוה מסויימת מצד ענין השבועה. 

בכלל, הוצאה לאור דקובצי חידושי תורה תוסיף עידוד וחיזוק בלימוד 
התורה . . בידעם שמזמן לזמן (לעיתים קרובות) צריכים הם להעלות 

על הכתב חידושי תורה, וחידושיהם מתפרסמים בכתב! זהו אמנם ענין 
ד"שלא לשמה", אבל – כאמור – "מתוך שלא שלמה בא לשמה".

(מר"ד ט"ו טבת תשד"מ)





 

 

 החילוק בין מרדכי ואסתר

 הת' יצחק שי' שור
 תלמיד בישיבה

החילוק בין  דורנו נשיא ר"אדמו ק"כואילך( מבאר  352בלקו"ש חט"ז )ע' 
אופן הצלת היהודים בזמן גזירת המן ע"י מרדכי וע"י אסתר. שמרדכי פעל 

, ופעל לעורר היהודים לחזור למעלהביטול הגזירה  –הצלה הרוחני שלהם 
ליכנס לאחשורוש ולערוך סעודה  –בתשובה, משא"כ אסתר פעלה הצלה גשמי 

כור הנס, שמרדכי עמו ועם המן. ועפ"ז מבאר גם זה ששניהם הי' להם או"א לז
רצה בעיקר לזכור הנס במחשבה, משא"כ אסתר שדוקא היא ביקשה שיבוא 

 בדיבור ובכתב. – בפועל

ומבאר שם הסיבה שמרדכי פעל על הדברים הרוחניים, ואסתר פעלה על 
הענינים הגשמיים. ע"פ פנימיות הענינים, שמרדכי הוא יסוד אבא ולכן כל 

כמו שהוא מצד שורשו ומקורו. משא"כ  אור הענינים של נס הם באופן של גילוי
אסתר היא ספירת המל' כמו שהיא יורדת בבי"ע, ושם העיקר הוא הכלים, 
והענין של כלים "איז צו אראפטראגן דעם נס אין העלם והסתר פון לבושי הטבע 
וואס אין דעם פירט זיך אויס דעם מכוון פון נס צו איבערמאכן דעם העלם פון 

 הן ווי טבע ווערט געפירט פון אויבערשטן אליין".טבע אז מ'זאל זע

וי"ל הסיבה לזה ע"פ נגלה ג"כ. ע"פ מה שמצינו בכלל החילוק בין איש 
 לאשה.

דהנה איתא בגמ' סנהדרין )קג, א( בנוגע להברכות שבירכו לו אביו ואמו 
לא תאונה אליך  מאי דכתיב ,ואמר רב חסדא אמר רבי ירמיה בר אבאלשלמה "
 ,בהן יצר הרע שלא ישלוט "לא תאונה אליך רעה" ,לא יקרב באהלךרעה ונגע 

 .שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעה שתבא מן הדרך "ונגע לא יקרב באהלך"
 ,שלא יבעתוך חלומות רעים והרהורים רעים "לא תאונה אליך רעה" ,דבר אחר

עד  ,שלא יהא לך בן או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים "ונגע לא יקרב באהלך"
 ".אן ברכו אביוכ

דוד אביו לשלמה בנו מסתמא לפי ענין " וברש"י )ד"ה ע"כ ברכו אביו(
הברכות יש לידע סדור ברכות שכן דרך האב בדברים האלו בספק נדה וביצה''ר 

אבל אשה  ,ובהרהורים רעים ובבנים ותלמידים שלא יקדיחו תבשילם ברבים
על בנה שינצל מאבן  אינה נותנת דעת בכך אלא מהמרכת הלב שיש לה מתפללה
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ברכתו אמו כי לפיכך קא דריש לפי הענין שאלו ברכות  ,נגף ומרוחין ושדין
 פי רבו".מלאכיו יצוה לך מ

רואים מזה שבד"כ איש דעתו בדברים הרוחניים ובהצלתן, ואשה דעתה 
 בדברים גשמיים ובהצלתן.

 הערה בתניא פרק מ"א

 הנ"ל
 

תחילת פרק מ"א כשמבאר אדה"ז ההתבוננות שמביא ליראה את תניא בב
הוי' וכו' )התגלות יראה מסותרת( אומר "ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל 

שהוי'  ע"ז . והנה פסוק זה מדבר"כמ"ש את השמים ואת הארץ אני מלאעלמין 
עצמותו  –התניא( "שאני"  סובב כל עלמין, והפשט בהפסוק הוא )עיין פניני

 .1השמים והארץ וכל צבאם בשוה –"מלא"  ,ומהותו ית'

שהקב"ה ממלא כ"ע,  לזהביא ראי' גם והנה צ"ב, שהרי לכאו' הי' צריך לה
 .2ולא רק לזה שהקב"ה הוא סובב כ"ע

עליו  ויותר צ"ב, שלהלן מביא פסוק לענין ממכ"ע, שאומר "והנה הוי' ניצב
 זיוממכ"ע, שרק "כבודו" ו נו שלמבטא עני זה ופסוק ומלא כל הארץ כבודו"

 ן בהערה"מלא כל הארץ" )עיין מקורות המסומ –ענינו של ממלא  זהש –שלו 
1.) 

אדה"ז בתחלת פמ"א הוא שצריך האדם , שהענין שמבאר וי"ל ההסברה
שהוא ממלא כ"ע וסובב כ"ע, ואעפ"כ מניח  –להתבונן בגדולת הבורא 

ייחד מלכותו . . ועליו בפרט". וכדי לבאר ענין זה נוגע העליונים ותחתונים ומ

                                                           
 .ועודהפשט בפסוק זה בתו"א פ' בשלח סד, ב. לקו"ת פ' נשא א, ב. ( כמבואר 1

, והפשט וממלא( יש שתירצו שפסוק זו "את השמים ואת הארץ וכו'" הוא ראי' לסובב 2
בהפסוק הוא "שאני" מדבר אודות סובב )כנ"ל(, ו"מלא" מדבר אודות ממלא. אבל צע"ג 

(, ודוחק 1בפשט זו, שהרי בחסידות בכלל מובא פסוק זו לסובב בלבד )עיין בהמסומן בהערה 
 מקום אחר שהובא. מבכללומר שכאן הפשט בהפסוק שונה 
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יותר זה שהקב"ה הוא סובב כ"ע, דהיינו זה שבעצם הוא למעלה מעולמות, 
 ואעפ"כ "מייחד מלכותו וכו'". ולכן מביא ראי' רק לזה שהוא סובב כ"ע.

צריך להתבונן שה' נצב עליו וכו', וזה שפרק זו מבאר אדה"ז  בהמשךו
ולזה שייך יותר ענין הממלא, שענינו שמתלבש  .המלך וכו'שעומד לפני 

בהעולם ובהאדם באופן פנימי. ולכן מביא פסוק שמדבר אודות ממלא )ועפ"ז 
שמביא פסוק זה דוקא, ולא פסוק אחר שמדבר אודות  יובן גם גודל הדיוק בזה

, זה שהקב"ה ממלא את כל העולם. שהרי פסוק זה מדבר אודות ממלא )כנ"ל(
 .(אדה"ז כאןייך טובא למה שמבאר וזה ש

 כשהיא בוגרת –קדשתי' לפלוני 

 הנ"ל
 

בכתובות )כב, א( בגמ' "א''ר אסי מנין להפה שאסר הוא הפה שהתיר מן 
 –אסרה, הזה  –התורה שנאמר "את בתי נתתי לאיש הזה לאשה", לאיש 

 -כותב "ומיהו אם אמר על בתי בוגרת  )ד"ה מנין(נים התירה". ובתוס' יש
קדשתי' כשהיתה נערה או קטנה, נראה דאינו נאמן, דהשתא אין בידו", ומביא 

 ראי' לזה מגמ' להלן דף מו, ב.

ואולי ע"פ דבריו יש להוסיף נופך בגמ' פ"ק דקידושין, דאיתא התם )יב, א 
 -שחור דומה לכחול  ואילך( "ההוא גברא דאקדיש באבנא דכוחלא ]שייש

 -רש"י[ יתיב רב חסדא וקא משער ליה ]לפי שבא אחר וקדשה בפרוטה אח''כ 
לא. ואי לית ביה שוה פרוטה  –אין, ואי לא  –רש"י[ אי אית ביה שוה פרוטה 

לא? והא אמר שמואל חיישינן )שמא שוה פרוטה במקום אחר(? רב חסדא לא 
וא יומא דקדשה הוה ביה שוה סבר ליה דשמואל. אמרה ליה אימי', והא הה

רש"י[? אמר לה לאו כל  -פרוטה ]ביום שקידשה הוה בה ש''פ ועכשיו הוזלה 
 -כמינך דאסרת לה אבתרא ]להעיד שהראשון קידושין ואוסרתה אבתרא 

רש"י[ לאו היינו דיהודית דביתהו דרבי חייא  -רש"י[. ]רב חסדא קאמר לה 
 -ם והיתה רוצה שתאסר על בעלה דהוית לה צער לידה ]שהיתה יולדת תאומי

רש"י, תוס' ר"י הזקן[ אמרה ליה )לר' חייא( אמרה לי אם קיבל ביך אבוך קידושי 
רש"י[ אמר לה לאו כל כמינה דאימך  -כי זוטרת ]מאיש אחר, ובעל זה אסור לך 

 דאסרת ליך עילואי".
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דהיינו שאא"פ לאמה דדביתהו דר"ח או אם רב חסדא לאסור נישואי' להך 
רא בתראה. ובפשטות הסברא הוא משום דאין לה שום נאמנות של עדות גב

 כלל, וכפשוט.

וע"פ דברי תוס' ישנים הנ"ל אולי יש להוסיף בטעם דלא הימנוה לאמה 
שאינה נאמנת להעיד על בתה אינו  – האםדדביתהו דרבי חייא, דלא רק מצד 

שהיא מקודשת  דהיינו אפי' אם הי' האב מעיד – האבנאסר עלי', אלא גם מצד 
לאחר, לא היתה נאסרת, כיון שלע"ע בוגרת היא, והוא אינו נאמן עתה כשהיא 

 בוגרת לומר למי נתקדשה ולאסור בתו על בעלה.

]דאי לאו הכי אפשר שהי' שום סברא לומר דמשום שנאמן האב על בתו 
לומר למי קידשה לכן נאמנת ג"כ האמה לומר למי נתקדשה, כיון דהוי ע"ד 

בידא לאיגלויי שא"צ ממש עדות כשרה, וכדלעיל בעמוד זה, וברש"י מילתא דע
)ד"ה גילוי מילתא בעלמא הוא( "מאי חשד . . איכא הכא . . ודבר העשוי לגלות 

דתן ואינן הוא שיבדקו אחריו עד שיבורר הדבר ואין עדותן של אלו תלוי בהג
 אלא מגלי דבר בעלמא"[.

 דשמואלעונש 

 הת' יוסף יהודה שי' פוזנר
 תלמיד בישיבה

בכתובות )כג, א( מספר הגמ' "הני שבוייתא דאתיין לנהרדעא, אותיב אבוה 
דשמואל נטורי בהדייהו, א''ל שמואל ועד האידנא מאן נטרינהו ]כלומר וכבר 

כשגגה  אסורות הם[ א''ל אילו בנתך הווין מי הוית מזלזל בהו כולי האי, הואי
ואישתביין בנתי' דמר שמואל וכו'". מקשה הריטב"א  מלפני השליטשיוצא 

)בד"ה אילו בנתך וכו'( "קשה לן דהא ודאי שפיר קאמר שמואל ואמאי איענש. 
נשביתי [ –וי"ל דאבוה דשמואל שרינהו מקמי דחזו שביינהו דהו"ל ]דין ד 

מא וטהורה אני ]שנאמנת, להלן כג, ב[, וכי חזי שבויינהו נמי שרינהו בטע
כיון שהתירה להנשא, ואמר דלנטרינהו מכאן ולהבא, ושמואל לא ידע  –דאמרן 

 דשרינהו אבוה מקמי הכי" ]ולכן אסרן[.
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אבל לכאורה עדיין קשה, כיון דשמואל לא ידע שכבר הותרו מצד הפשא"ס 
א"כ לפי מה שראה שהם שבויות הרי הם אסורים, ולא עשה שמואל שום דבר 

 ל אין לדיין אלא מה שעיניו רואות( וא"כ למה איענש?שאינו הגון )וכידוע הכל

ולכאורה י"ל עפ"י הידוע דכחא דהתירא עדיף, דהיינו שלעולם צריכים 
לחפש ההיתר ורק אם אינם יכולים להתיר אז אוסרים, וא"כ הו"ל לשמואל 
לחשוב בתחילה אם שייך שבאמת הם מותרים ע"י הפשא"ס וכיו"ב, ולא לקפוץ 

סור מיד. ובפרט בענינים אלו של פגם ביוחסין, וכמו שכתב ולבוא למסקנת אי
כל הפוסל את אחרים תמיד כגון  . . הרמב"ם )הל' איסורי ביאה פי"ב הי"ז( "

שכל הפוסל במומו פוסל וכו'"  . חוששין לו . . . שמץ במשפחות או ביחידים
א רואים שמי שקופץ לפגום בעניני יוחסין אפשר שיש פגמים גם ביחוסו. דמהכ

חזינן דהוי מדה מגונה לפסול יחוסו של אחר, וא"כ הו"ל לשמואל להיות מאד 
אם עדיין חשב שצריכים  –זהיר בזה ורק אחר חקירה ודרישה הו"ל לפוסלם 

להיות פסולים, ואוי"ל דמשו"ה איענש )אע"פ שלא הי' חטא ממש( משום שלא 
 התנהג כהוגן.
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 נדפס ע"י ולזכות

 וזוגתו שיחיו אברהם לייבהרה"ח ר' 

 ולזכות משפחתו שיחיו

 איזאווי

מה"מר "ק אדמו"שיגמרו נחת רוח רב לכ

 ר"והצלחה רבה בגו



 לע"נ

ע"ה אברהם חיים ישראלהרה"ח ר' 

 ע"ה יוסףבן הרה"ח ר 

 נפטר ח"י אדר שני תשע"ו

 ולע"נ 

  עזריאל איכלבת  רעכילמרת 

 נפטרה ב' ניסן תשע"ה

 ראפאפארט

 ת.נ.צ.ב.ה.

* 

 נדפס ע"י ולזכות

 כל יוצאי חלציהם



 לזכות
 שי'  דניאלהחתן הרה"ת  

 בלאטנער
 שתחי' חי' מושקאעב"ג הכלה המהוללה מרת 

 גארמאן 
 לרגל בואם בקשרי השידוכין בשעטומ״צ

יה״ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל בנין עדי עד לנח׳׳ר 
כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו

* 
בלאטנערנדפס ע"י משפחת 

לע"נ  
הת' רפאל ע"ה  

בן יבלחט"א הר' ארי' לייב שליט"א  
קאושאנסקי  

נקטף בדמי ימיו פורים קטן ה'תשע"ד  
ויה"ר שנזכה לקיום היעוד ד"הקיצו ורננו שוכני עפר" 

והוא בתוכם 
תיכף ומיד ממ"ש. 

ת.נ.צ.ב.ה. 

*

נדפס ע"י

לספסל הלימודים וחבריו יודידי



 

 לע"נ

 ע"ה מרדכיר' 

 הכהן ע"ה אהרוןבן ר' 

 כ"ץ

 נפטר י"ב חשון השתא

 ת.נ.צ.ב.ה.

* 

 נדפס ע"י ולזכות

 שיחי' חייםשתחי' ובעלה  נעמי חי'בתו מרת 

 ולזכות יוצאי חלציהם

 שיחי' יעקב יצחקהבחור הת' 

 שתחי' חי' ביילא

 שתחי' ציפורה אסתר

 אסטער

 דורינושיגמרו נחת רוח רב לכ"ק אדמו"ר נשיא 

 והצלחה רבה בגו"ר

 



 לזכות

 שי' רבקההלוי בן  שלום מרדכיהרה"ת ר' 

לגאולה וישועה קרובה ושלימה ואך טוב וחסד בטוב 
 הנראה והנגלה תכה"י

לע"נ 

הרה"ח וו"ח אי"א ר' רפאל מנחם נחום 

ב"ר יצחק אייזיק ז"ל וגנר 

ניסן ה'תשנ"ז  נלב"ע ד' 
ת.נ.צ.ב.ה. 

ויה"ר שנזכה להיעוד ד"הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא 
ממש  בתוכם תיכף ומיד 

נדפס ע"י בנו 

הרה"ג ר' עקיבא גרשון וגנר שליט"א



 

 

 

 לזכות

 שי'  משההחתן הרה"ת  

 שמערלינג

 שתחי' רחלעב"ג הכלה המהוללה מרת 

 שפוץ 

 לרגל בואם בקשרי השידוכין בשעטומ״צ

יה״ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל בנין עדי עד לנח׳׳ר 
 כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו

* 

 שמערלינגנדפס ע"י משפחת 



 לזכות

 שיחי' מנחם מענדלהבחור הת' 

 חייקין

 ולזכות

 שיחי'מנחם מענדל הבחור הת' 

 יעקבסאן

 

ששמו לילות כימים בעבודתם על ההערות בשביל 
 הדפסת הקובץ

יה"ר שימשיכו ויוסיפו להיות חסידים יראי שמים 
 ולמדנים

 ויצליחו בעבודתם הן בין אדם למקום והן בין אדם לחבירו
בשקידה ובהתמדה בלימוד התורה וקיום ויוסיפו אומץ 

 המצוות בהידור
וילכו מחיל אל חיל בכל עניני קדושה ובאופן ד"מוסיף 

 והולך ואור"
 ויזכו ליתן נחת רוח רב אמיתי לכ"ק אדמו"ר נשי"ד

לקבל פני משיח צדקינו תיכף  -בתוך כלל ישראל  -ויזכו 
 ומיד ממש

* 
 חברי המערכת -נדבת חביריו 



לזכות 
התלמידים השלוחים 

באגאמילסקי יוסף שי' 
בלאטנער ישראל שמחה שי' 

בעגון יגאל ישראל שי' 
מאיר חיים שי' בריקמאן 
וואגעל  מנחם מענדל שי' 

צמח מענדל שי' וגנר 
לוי יצחק שי' יפה 
לו  יוסף יצחק שי' 

לויפער  שמואל שי' 
סופרשטיין  אליעזר מיכה שי' 

חיים יהושע שי' סימפסאן 
שניאור זלמן שי' סימפסאן 
קמינקר  מנחם מענדל שי' 
שיזכו למלאות שליחותם  

ושיצליחו בלימוד תורת הנגלה והחסידות בהתמדה 
ושקידה  

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו   כרצוה"ק ולנח"ר 
ושנזכה כולנו יחד לקבל פני משיח צדקנו  

במהרה בימינו תיכף ומיד ממש. 



 לזכות

 חברי המערכת

 גיסא חוהבן  ן דודאהר

 חנהבן  חיים ישראל יואל

 לאהבן  חנן

 רחלבן  יעקב

 דבורהבן  מנחם מענדל

נחמה דינהבן  מנחם מענדל

 שרה ברכהבן  צבי הירש

 מריםבן  שלום דובער

לאה טייבלבן  שמואל יוסף

שיוסיפו חיות בלימוד התורה וילכו מחיל אל חיל בשקידתם 
 והתמדתם

 ושיזכו לגרום נח"ר רב לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לקבל פני משיח צדקנו -בתוך כלל ישראל  -ויזכו 

 כף ומיד ממשית



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מוקדש
 ההתקשרות לחיזוק

 דורינו נשיא ר"אדמו ק"לכ
 להולדתו שנה קט"ו במלאות

 בכלל - ישראל כלל מכל רב ר"נח שירוה ר"ויה
 במיוחד - התמימים ומתלמידי, במיוחד – ש"ואנ
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