
 

 

 
 ספר

 מגדל
 דוד

 
 
 

 עשר ארבעהכרך 
 זה'תשע"שנת 

 
 
 

 כתובותמסכת 
 תורת החסידות

 עניני הלכה

 
 

 
 ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש

 ארץ הקודש תובב"אארעא דגליל ב -מגדל העמק 



 

 

 :מו"ל

 ליובאוויטש ישיבת תומכי תמימים

 ארץ הקודש תובב"א -מגדל העמק 

 

 :חברי המערכת

 בלוי 'שי מנחם מענדלהת' 

 ויצמן 'שי מנחם אליאבהת' 

 רבזנפ 'שי יוסף יצחק שלמההת' 

 פישר 'שי יקותיאל יהודההת' 

 רייכמן 'הכהן שי משה קלמןהת' 
 

 סייע בעריכה:

 גלבשטיין 'שי יוסף חייםהת' 

 

 :דפוס וכריכה

 ת"ו רמלה, ארץ הקודש -'חיש' 
 

 

 
 

 
 

 כתובת המערכת:

 5669ת.ד. , 13רח' חב"ד 

 23038מגדל העמק, 

 04-6440507פקס: 

 kovetzmigdal@gmail.comדוא"ל: 

 נסדר והוכן לדפוס על־ידי

 מנחם מענדל בן דינה

 



 

III 

 

 פתח דבר
 

 

חסידים, ברגשי גיל והודיה להשי"ת ומתוך שמחה של תורה, שמחים היגילו ולומדים השמחו י

, ובו חידושי מגדל דודעשר של ספר הפלפולים -אנו להעלות על שולחן מלכים את הכרך הארבע

היא תורת החסידות.  - בגמרא, בהלכה ובפנימיות התורה 'ישיבתנו הק' ותלמידיתורה מאת ראשי 

לראשונה של כ"ק אדמו"ר  ציאתושנה לי ארבעים, מלאת ר"ח כסלולקראת יום הבהיר  היוצא לאור

ארבעים שנה לייסודה של ישיבתנו, במלאת , ועצרת התשל"ח-לקהל החסידים, מאז האירוע בשמיני

רוענו, כ"ק אדוננו מורנו  יובאוויטש במגדל העמק, בשליחותו של אבינוישיבת תומכי תמימים ל

, ובמלאת מאה ועשרים שנה לייסודה של ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש על ורבינו נשיא דורנו

 ידי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ובנו כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע.

חד של חיבה, כמו גם הדרכה צמודה זכתה ישיבתנו הק', מיום היווסדה, לגילוי של יחס מיו

רוענו, כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, בפרטים רבים מיני ספור )טפח מיחס זה הועלה -ומפורטת, מאבינו

ספר ב'מגדל דוד', כרך ט'(. זכינו אף כי הוא קרא על ישיבתנו הק' את שמה 'תומכי תמימים -עלי

את זרוע קדשו וביאר את משמעות ויטש', ובמכתבו )מחודש מנחם אב ה'תנש"א( אף חשף וליובא

מושבה בעבודת ה'. מלשונו הק' במכתב זה, בנוגע לעיר 'מגדל העמק' "מזכיר -שם הישיבה ומקום

 ישראל )כמגדל דוד, שושנת העמקים( . . שיהי' כמגדלומעורר וממשיך מתוארת כנסת ישראל ועם 

 .מגדל דודגו' צווארך", אף נגזר שמו של ספרנו, 

מגדל של אורה, זו תורה,  –יומה של הישיבה, היוותה ומהווה היא תל תלפיות בארבעים שנות ק

לארעא דגליל ולארץ הקודש כולה. משאת נפשו הקדושה של רבינו, כפי שביטאה באזני תלמידי 

ישיבת תומכי תמימים  –(, אשר הקמתו של מגדל זה 338הישיבה הראשונים )לקו"ש חי"ד עמ' 

ווה חלק משמעותי בהכנת ארץ הקודש כולה לביאת המשיח, הולכת תה –ליובאוויטש במגדל העמק 

 ראשי הישיבה שליט"א.  –ומתגשמת אל מול עינינו, כשעלי' מנצחים שלוחיו לארץ הקודש 

שת חז"ל )עבודה זרה המיוחדת של 'ויהי בארבעים שנה', אשר, כדרתקוותנו איתנה כי נתינת הכח 

ן אמורים הדברים רק בתורתו של רבו, כי אם גם בפעולותיו ה:( אזי "קאי איניש אדעתי' דרבי'", ואי

בקודש )ראה שיחת י"ב תמוז תשכ"ז, ועוד(, תוסיף ותאמץ את ידי העושים במלאכת הקודש, ראשי 

הישיבה, חברי הנהלתה, מלמדי' ותלמידי', "לעשות ככל התלוי בהם להמשכה ולעלייתה" )מענה 



 

IV 

של"ט(, עד למילואה השלם של השליחות אשר הוטלה רבינו להנהלת הישיבה מיום אדר"ח תמוז ת

על כתפינו, כאשר נזכה בפועל ממש לפעול היעוד המקווה כי "יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל" 

(, נתראה פנים אל פנים עם כ"ק אדוננו מורנו ורבינו ונשמע מפיו תורה חדשה, תיכף , א)זח"א קיט

 ומיד ממש.

  

רבני הישיבה ותלמידי' במהלך השנה האחרונה. כיוון שכך, עיקרו  ספר זה כולל מתנובת עמלם של

עוסק במסכת כתובות, היא הנלמדת בשנה האחרונה בישיבתנו הק', כמו ביתר ישיבת תומכי תמימים 

ליובאוויטש בעולם כולו. ולפי הכלל 'פותחין בדבר מלכות', וכביאורם של רבותינו נשיאינו )ראה 

ילת הספר שיחתו הק' אייר תש"י(: "מיטן רבי'נס ַא ווָארט", הובאה בתחשיחות ל"ג בעומר תש"ח; ב' 

ין 'שתי תקופות בימות המשיח', הדרן על מסכת כתובות )וביאור שיטת הרמב"ם של רבינו בענ

באידיש,  י"ב(, אשר נדפסה במקורה בלקוטי שיחות חלק כ"ז-בהלכות מלכים ומה"מ פרקים י"א

 .נו נתונה לתורת חב"ד לבני הישיבות על אישור הדפסתה כאןוהובאה כאן בתרגום ללה"ק. תודת

על שער זה נתווספו חידושים וביאורים ביתר מקצועות התורה: בפנימיות התורה, היא תורת 

 ובנושאים נוספים. החסידות; בתורתו הק' של נשיא דורנו; בענייני הלכה ומנהג

ע"ה,  ישראל גרוסמןון החסיד הרב מכתב מיוחד מאת ראש הישיבה הראשון, הגא אל ספרנו ףנוס

 יצחק דוד גרוסמןין "בישול אחר בישול בשבת". תודתנו לבנו, רבה של עירנו הגה"ח הרב בענ

 דברים על מנת להדפיסם בספר זה.שליט"א, אשר מסר לנו את ה

בוגרי הישיבה לאורך השנים, המהווים 'נרות כמה ממחידושי תורתם של הספר כולל , כן-כמו

תורתם יחד עם תורתם של תלמידי הישיבה דהאידנא -איש במקומו. בהדפסת תנובת-אישלהאיר' 

ניכרים ומודגשים דברי רבותינו נשיאנו, כי "קדושה אינה זזה ממקומה", ושייכותו של 'תמים' אל 

 נצחית היא. –ישיבת תומכי תמימים 

 תלמידי עוסקים שבוע זכה ספרנו בפנינת חן מיוחדת במינה, שער 'הליקוט השבועי'. מידי

 לפרשת דורנו נשיא ר"אדמו ק"מכ נבחרה בשיחה מיוחד בעיון – מחלקותי' כל על, כולה הישיבה

השבוע, לאור החביבות המיוחדת הקיימת אצל תלמידי התמימים שי' לעיון ולעיסוק בתורתו של 

בהם, באים  עיוןוה העיסוק הק', פרי בשיחות הרבים והדיונים הביאורים, ההארות, נשיא דורנו. הערות

בספר זה באים עיונים  , נו"נ בישיבה.יעקובוביץשי'  ברוךונדפסים בספרנו, בעריכתו של הת' 

 בהעלותך.-ות קדושיםילפרש

  

הק'  ישיבתנו בהחזקת לשאת שכמו הנוטה, פעלים רב חי לאיש להודות לנו היא וזכות חובה

העמק.  במגדל ד"חב מוסדות מנכ"ל א,"שליט וילימובסקי לויר'  ת"הרה, קרוב לשלושים שנה במשך



 

V 

 ומזוני חיי בבני, והנגלה הנראה בטוב, דורנו נשיא של בכרמו התעסקותו במסירות ה' שכר לו ישלם

 .עליו אשר הקודש-עבודת בהמשך רבה רוויחי, ובהצלחה

על  ,מינסקישי' יוסף יצחק ר'  חהרה" נו הק' משכבר הימים,ישיבת ומשנה ברכה לנדיב הלב, ידיד

 קיסשיינא באשע בתיה מינלע"נ אמו הצו"ח מרת  חלק הארי בהוצאת ספרנו לאור ושנטל על שכמ

רוח, מידו המלאה, הפתוחה, השי"ת בכל טוב בגשם וב ו, ויברכיולפנ ופעולתו ו. הנה שכרם איתע"ה

 והרחבה. , הגדושההקדושה

  

שיא דורנו אותם הביע בהזדמנויות פי רצונו והוראתו הק' של כ"ק אדמו"ר נעל ספר זה יוצא לאור 

רבות, להוסיף בכתיבת חידושים וביאורים בכל מקצועות התורה, עד להדפסתם ולהפצתם, למען 

ישוטטו רבים ותרבה הדעת, וכמשאת נפשו הק', אשר "יכבש העולם בלימוד תורה" )שיחת חמשה 

הלהט והחיות בעסק  עשר בשבט תשל"א(. תקוותנו איתנה, אשר הוא, אשר לימדנו והנחילנו את

 התורה ובפלפולה, ירבה רוב נחת רוח מספר זה.

ה תביכולכבר 'מצווה אחת', אשר  –ויהי רצון, אשר הדפסת ספר זה תהי' בבחינת 'המכה בפטיש' 

'להכריע את הכף ולגרום לעולם תשועה והצלה' )רמב"ם הלכות תשובה פ"ג ה"ד(, ובקרוב ממש 

"לאלתר לגאולה ותיכף ומיד ממש הנה זה )משיח( בא", כאשר תתקיים לעינינו נבואתו הק' אשר 

נזכה זעהן זיך וננו לראות את מלכנו', ויחוס ה' על עדת המייחלים לו, המבקשים ומתחננים אשר 'רצ

 מיט'ן רבי'ן דָא למטה אין ַא גוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו, תיכף ומיד ממש!

 

 מערכתה
 חה'תשע" ר"ח כסלויום הבהיר 

 מגדל העמק, ארעא דגליל בארה"ק ת"ו
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 19 ........... שיחה הא' לפ' בחוקותי(הדרן על הרמב"ם וסיום מסכת כתובות )לקו"ש חכ"ז, 
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 נוהג, אף שתחיית המתים הוא חידוש במעשה בראשית

 
 שנישער 

 שפתי ישנים

 

 37 .......................................................................... בענין בשול אחר בשול בשבת
 ראש ישיבתנו מלפנים ע"ה, גרוסמן ישראל גה"ח הר"רהמכתב מאת 

אם יש לחוש שמא יש מין מאכל שעוד לא היה מבושל כמאכל  –בדיני מעשי שבת שאסורין באכילה 

דבר שיש לו מתירין שאינו בטל כאשר  בן דרוסאי כאשר הדליקו את החשמל, והאם אומרים בזה דין

 נולד האיסור בתערובת, ועוד
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 , ר"מ בישיבהמושקוביץשי'  אהרןהרב 
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 "תמבאר הירושלמי / מדייק בלשון רבינו הזקן ומסכם את השיטות בביטול ת פי"זדעת רבינו הזקן וע
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 בישיבה, ר"מ קעניגשי'  שניאור זלמןהרב 

מביא שיטת הרמב"ן בטעם שאין עד ודיין מצטרפין ומצריך עיון בלשון הגמ' ובשיטת רב יהודה אמר 
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 93 ......................................... )פה, ב( בדין המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול
 ישיבהראש ה, גאלדבערגשי'  יצחק גה"ח הר"רה

מביא ביאור הישועת  / מצריך ביאור מדוע לא תיקנו מדרבנן שלא יוכל המוכר למחול את שטר החוב

ביאור הגרעק"א )ויסוד מביא  / ישראל שחכמים לא רצו לגרוע את זכות הלווה ומקשה על דבריו

דבריו כתב הצ"צ( שיש חילוק בין דבר הנקנה מדאורייתא שרק הקנין הוא מדרבנן לבין דבר שאינו בר 

מבאר שודאי יש בכח החכמים להקנות את השטר לגמרי,  / הקנאה ומצריך ביאור בסברת הדברים

ת החוב לדבר מבאר בעומק יותר שחכמים השאירו א / אלא שרצו שהמכירה לא תהיה מוחלטת

 / מסביר עפ"ז דברי הראשונים בנוגע למעמד שלושתן / שאינו בעין/מוכיח כן מהתוס' רי"ד ומהר"ן

מבאר יותר החילוק בין מכירת שטרות לבין מעמד שלושתן/מביא סימוכין לכל הנ"ל מקונ' עניינה של 

 תורת החסידות

 102 ........................................... )פג, א( מב"ם והראב"דגדר ירושת הבעל לשיטת הר
 ישיבהה מבוגרי, בריכטאשי'  שניאור זלמן ת'ה

וכו' תנאו בטל / מביא מחלוקת הרמב"ם מביא מקור הדין שבעל שכתב 'אין לי דין ודברים בנכסייך' 

ירושה / מסיק שמדברי כ"ק אדמו"ר והראב"ד בטעם הדין / מביא דברי הרוגוצ'ובי וכ"ק אדמו"ר בגדר 

מובן שהרמב"ם למד כן את גדר ירושה / מחדש שלפי ביאור הרוגוצ'ובי ירושה היא דבר שבא לעולם 

גם טרם מיתת המוריש / מבאר על פי זה את מחלוקת הרמב"ם והראב"ד / מוכיח שירושת בעל 

 כירושת בן / מבאר ע"פ הנ"ל מחלוקת נוספת בין הרמב"ם והראב"ד



 

X 

 ירביער שע
 תלמוד

 

 113 ........................................................... )זבחים פט, א( בגדר תדיר ושאינו תדיר
 בישיבה תלמיד, זאיאנץשי'  מאיר שמחה ת'ה

ומקשה על דברי  מביא שיטת השאגת ארי' בדין תדיר, ומבאר פלוגתתו עם הב"י / דוחה הביאור הנ"ל

הגרעק"א / מבאר עפ"י החקירה אי הכמות מכריע האיכות ודזה הוי רק באותו סוג איסור / מיישב 

עפ"י הנ"ל דברי הנימוק"י / מעיר כמה דיוקים בשיחת כ"ק אדמו"ר / מקשה על דברי הלקח טוב 

 ומבאר עפ"י דברי רבינו

 126 ...... )ב"מ צח, ב( בר ממל בשאלה בבעלים ושכרה שלא בבעליםבאיבעיות דרבי אבא 
 ישיבהה מבוגרי, יעקובוביץ'שי'  אליהו רבה

דרש"י פליג אתוס' / מחלוקת הראשונים בדעת רש"י / תירוצי הראשונים על קושית התוס' / דיוק 

ביאור הספק הראשון דתלי בגדר שוכר ]ולפי השטמ"ק לא אכפת לן בהפסק[ / ביאור הספק השני 

דתלי בגדר הפטור דבעליו עמו ]ומתאים עם דיוקא דהדרישה[ / הוכחה דהפטור דבעליו עמו אינו רק 

טור ]לפי ְּ ון, ולרש"י יש להוכיח כן התוס' יש להוכיח כן כבר מהספק הראש רושדליכא חיוב, אלא הוי פ 

רק מהספק השני[ / ביאור הספק השלישי דתלי אי בשכירות בתר שאלה איכא פטור בעליו עמו 

דשואל / ביאור הספק הרביעי דהוא לפי הצד דבב' הספיקות הראשונים חייב / צ"ע ביאור הרש"ש 

רביעי / ביאור בשיטת רש"י / ביאור סברת התוס' והרא"ש בדעת רש"י דמשום כך הקשה מהספק ה

מחלוקת רש"י והתוס' גבי 'תרי שייכי' לפי שיטתם / להתשב"ץ הרמב"ם גרס כרש"י ]וצ"ב סברתו 

בדעת הרמב"ם[ / להמ"מ הב"י והגר"א הרמב"ם ל"ג בספק השלישי "ואת"ל", וצריך לומר דאית ליה 

 גם סברת רש"י וגם סברת התוס'

 147 ..................................................... )סנהדרין צ, א( בתחיית המתיםגדר האמונה 
 בישיבה תלמיד, ללינגרשי'  עדן יוסף ת'ה

מביא דברי הגמ' על האמונהבתחיית המתים ומקשה ע"כ / מוסיף עוד גדר בתחיית המתים ומצריך 

 ת המתיםעיון / מתרץ שאלה זו ע"פ דברי הרבי / ע"פ הנ"ל מבאר מהו גדר הכפירה בתחיי

 151 ..................... )בבא בתרא לא, א( בדין "טוען מפטור לפטור" ובגדר הודאת בעל דין
 בישיבה תלמיד, פרידמאןשי' הכהן  אברהם ת'ה

טוען מפטור לפטור ואח"כ באו עדים" / מביא את קושיות "הראשונים במקרה של  מביא מח'

הקצוה"ח על הראשונים וביאורו במחלוקתם עם ה"יד רמה" ומצריך ביאור בדברי קצוה"ח / מביא 

מביא ביאור שונה גדר הודאת בע"ד ואת קושיות קצוה"ח על מהריב"ל / בפלוגתת קצוה"ח ומהריב"ל 

/ מבאר בדוחק דמהריב"ל סבירא ליה כתוס' ועפי"ז יתרץ  בשיטת מהריב"ל ודחיית קצוה"ח לביאור זה

חוקר בענין מודה במקצת ומבאר שבענין זה נחלקו התוס' והרא"ש / עפי"ז מתרץ את קושיית  דבריו /

קצוה"ח על מהריב"ל מדין מודה במקצת / מבאר דאף קצוה"ח ומהריב"ל חולקים בחקירה זו ועפי"ז 



 

XI 

באר את שיטת מהריב"ל באופן שונה מכפי שביאר את שיטתו תתורץ הקושיה מדין מודה במקצת / מ

בקצוה"ח / עפי"ז מתרץ את הקושיות ממוב"מ ומהגמ' בב"מ / מבאר דמח' הראשונים עם ה"יד רמה" 

תלויה במח' קצוה"ח ומהריב"ל / עפי"ז מתרץ את קושיית קצוה"ח מדין "האומר לא לוויתי ובאו עדים 

של ביה"ד / מבאר שבחקירה זו תלויה מח' הראשונים / מביא  שלווה ופרע" / חוקר במהות תפקידם

את החקירה בגדר ע"א ומבאר שתלויה בחקירה הנ"ל / חוקר בגדר חיוב השבועה דמוב"מ ותולה זאת 

 במחלוקת תוס' ותוס' הרא"ש / מבאר שחקירה זו תלויה אף היא בחקירה במהות תפקיד בי"ד

 170 ... )בבא מציעא לב, ב. פסחים קיג, ב( פריקה וטעינה בשונא כדי לכוף את יצרו מצוות
 בישיבה תלמיד, קלמןשי'  מאיר שלמה ת'ה

מצוות פריקה וטעינה / מציע מגמ' גדר נוסף במצוות אלו ומקשה ע"כ ממקום אחר /  מביא מקור

מציג את שני תירוצי התוס' על הקושיא הנ"ל / מבאר את סיבת החילוק בין שני התירוצים / מערער 

על סיבת החילוק / מבאר שסיבת החילוק בין התירוצים תלוי' ועומדת במחלוקת תנאים / מסכם 

  להלכהומבאר דין זה 

 178 ............................................. )בבא מציעא פה, ב( טעם הזהירות בברכות התורה
 בישיבה תלמיד, קעניגשי'  שלום דובער ת'ה

ביאור אדמוה"ז ומתרץ הנ"ל / מעיין מביא דברי הגמ' עם פירוש המפרשים והקושיא עליהם / מביא 

 בביאור דלעיל ומבאר בדרך אפשר / מביא ראי' לבירור זה משיחת כ"ק אדמו"ר

 
 יחמיש שער

 הלכה ומנהג

 

 רמב"ם

 185 ................................ )הל' נזקי ממון פ"ד הי"א( בדין שומר שמסר לשומר בנזיקין
 , ר"מ בישיבהמושקוביץשי'  אהרןהרב 

מביא פסק הרמב"ם ומקורו מן הגמרא / מצריך עיון בטעם דין זה / מביא את תירוץ הדרישה על 

עליו / מביא את תירוץ הפתחי חושן ומקשה גם עליו / מקדים חקירה בנוגע לפטור הרמב"ם ומקשה 

המזיקים על מי מוחלטת חובת ההוכחה / מביא ראיה שחובת ההוכחה מוטלת על המזיק / מבאר 

מקשה על החיוב של השומר הראשון / מקדים החקירה  ל פי זההלכה נוספת ברמב"ם / ע הזל פי ע

 זיקין ומבאר הדין של שומר שמסר לשומרבנוגע לגדר החיוב של נ

 194 .......................... )הל' בית הבחירה פ"א ה"ח( שיטת הרמב"ם בסיתות אבני ההיכל
 , ר"מ בישיבהסגלשי' הלוי  שלמההרב 

תירוציו / מקשה על תירוצי הכסף  ג'מביא קושיית הכסף משנה ונחמיה /  'מביא שיטת הרמב"ם כר

משנה / מוסיף להקשות על לשון הרמב"ם / מביא דין אבנים שנפגמו להיכל / מקשה מהלכה ח' וגם 



 

XII 

משינויי הלשון / מחלק בין "אבן" ל"אבני היכל" / מביא פירושי הכסף משנה והמשנה למלך בדברי 

 קור הרמב"םהרמב"ם / מבאר שהרמב"ם חידש ביאור חדש בדברי רבי ומכאן מ

 200 ............... (יא־)הל' עדות פ"ג ה"ו בדין נאמנות עדים לומר אמנה או תנאי היו דברינו
 בישיבה נו"נ, פעווזנערשי'  שניאור זלמןהרב 

'אמנה היו דברינו' ו'מודעה נמסרה עליו' / 'על תנאי היה שטר זה' והפירוש ב"ובאו לדין" / הדין כשרק 

ל השטר בנוגע לתנאי / עפ"ז ביאור עד אחד אומר על תנאי היו דברינו / החידוש בעדים החתומים ע

 הדברים

 

 ערוך אדה"ז־ולחןש

 210 .................................................................................. עניינים שונים בהלכה
 בישיבה רב קהילת חב"ד מגדל העמק ומשגיח ראשי, הענדלי' יחשהכהן  ישראל יוסףהרב 

ארון או מקרר שיש בו חמץ שנמכר לגוי / מה עדיף שרויה או תאריך שטר ערב קבלן למכירת חמץ / 

של הלולב נחלק לשניים / קידוש עם נט"י ביום שמחת תורה לפני קטניות / אם מקצת העלה העליון 

 הקפות / שיטת ה'אור זרוע' שעריכת הבצק צ"ל ביד ולא בכלי

 215 ......................................................... בענין מלאכת "לש" מדאורייתא ומדרבנן
 בישיבה נו"נ, יעקובוביץשי'  ברוך ת'ה

המקומות שמפורש באדה"ז כדיעה  / צ"ע בדברי הרמ"א / מחלוקת בנוגע לדברים שאינם בני גיבול

 נפק"מ למעשה מהנ"ל / שקו"ט בגיבול של צנון / שמחמירה בדברים דלאו בני גיבול )בבלילה עבה(

 222 ............................................................................. כמה הערות בענייני הלכה
 נ"לה

בענין אמירה לנכרי שידליק את המזגן / אמירת ברכות השחר וקריאת שמע / ברכת עוגת גבינה / 

בדין אכילת בשר ושתיית יין ביו"ט / בדין אכילה אחר השקיעה / הזכרת רצה ויעלה ויבוא לאוכל אחר 

 השקיעה

 222 ..................................................................................... קיצור הלכות מזוזה
 נ"לה

 ה/ החלפת ה/ בדיקת ה/ ברכת ההפתחים החייבים במזוזה / מי הקובע / מיקום קביעת

 232 .................................................... הטעם לכסוי הפת בשעת הקידוש והמסתעף
 בישיבה תלמיד, סטאריקשי'  שמעון עוזר ת'ה

מציע מחלוקת תנאים לגבי החשיך עליו היום ושיטת שמואל / מעלה חקירה מהי בושת הפת 

ק דס"ל והנפק"מ מזה ומסיק שנחלקו בכך המג"א והט"ז / מביא שיטת אדה"ז בענין הנ"ל ומסי

כתרווייהו / מביא את שלושת הטעמים אשר נוקט אדה"ז לגבי כסוי הפת והצריכותא שבכל חד 

 הפתמינייהו / מבאר מאימתי יכול וצריך לגלות ולכסות 

226 



 

XIII 

 237 ........................................................ מנהג חב"ד בחיוב 'ברכת־הגומל' על טיסה
 בישיבה תלמיד, פישרשי'  יקותיאל יהודה ת'ה

דר ברכות מביא דברי כ"ק אדמו"ר אודות דין הברכה / מביא מקור דין הברכה ומצריך עיון במובא בס

בדין זה / מצריך עיון נוסף ומבארו / מציע ביאור ראשון בדעה הא' ומצריך עיון בביאור זה /  הנהנין

צריך עיון גם בביאור זה / מכח הנ"ל יעבור לבאר את הגמ' מיציע ביאור ה'אגרות משה' בדעה הא' ו

יך עיון גם בביאור זה / מציע את ביאור ה'טהרת יום טוב' בדעה הב' ומצרצריך עיון מע"פ דעה הב' ו

 גם בביאור זה / מביא ביאור ה'ציץ אליעזר' בדעה הב'

 246 .........................................................ההנהגה בג' הפסיעות שלאחר תפילת י"ח
 נ"לה

/ מקשה על  מביא מקור הפסיעות שלאחר תפילת י"ח / מקשה על דרך הפסיעות מדברי ה'לבוש'

הקביעה שדרך הפסיעות הוא מהאורחות חיים / מקשה בדרך הפסיעה עצמו / מבאר הדרך הנראית 

 וא מנהג חב"ד / מבאר בדוחק דברי האחרוניםמפשטות הנכתב בשו"ע ושכן ה

 הוספה

 252 ........................................... פענוח הערות וביאורים לפסקי דינים הצמח צדק )ג(
 הבישיב משפיע ומשיב, העכטשי'  שניאור זלמן צבי הירשהרב 

 עילית נצרת ל"תות ישיבת ראש, נחשון' שי מענדל מנחם הרב

 ג' ימים בלא מליחה הייתש / ה יחדשנתבשל ה שלא נמלחהחתיכ / בשר שנתבשל בלא מליחה

 
 ישיששער 

 תורת החסידות

 

 269 ..................... והעצות לזה ביאור בדברי ריב"ז "איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי"
 בישיבה משפיע, דאברוסקיןשי'  דב מנחםהרב 

מביא תורף ביאור רבינו הזקן בענין הסתפקות ריב"ז / מבאר שמצד ענוותנותו הסתפק כלפי דרגת 

החי' שלו / מביא ג' ביאורים שונים בסיבת ספק ריב"ז / מביא עצות לידע ולתקן את בחי' הספק 

מבאר מהות דרגת יוחנן כה"ג ששימש שבאדם / מפליא בגודל מעלת ופעולת ההתקשרות לצדיק / 

 פ' שנה בכה"ג

 280 ......................................................... ביאור בענין המשכת העצם ע"י בחי' הכח
 בישיבה משפיע ומשיב, העכטשי'  שניאור זלמן צבי הירשהרב 

ב' אופני המשכה: אור וכח / דיוק בהגדרת בחי' ה'כח' / החילוק בין אור וכח / מקיש בין שפע וכח 

בהמשכת העצם לעומת האור / הדמיון בין כח ושפע / מקשה על האמור שבכח נמשך מן העצם / 



 

XIV 

מבהיר אופן המשכת העצם בכח / מעלת המשכת הכח על התפשטות האור / ע"פ הנ"ל מתיישבים 

 במאמרהדיוקים 
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 משל או כפשוטו? -יתן פריו" "ועץ השדה 
 יתאף שתחי ביאור דעת הרמב"ם שלעת"ל עולם כמנהגו נוהג

 היא חידוש במעשה בראשיתהמתים 
שבתרגום חפשי ללשון הקוד |בחוקותי א'* חלק כז,  טי־שיחותלקו

ם בפרק הסיום דהלכות "א. כתב הרמב

על הלב שבימות המשיח  2: אל יעלה1מלכים

יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש 

, וזה 3במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג

 'כו וחידה משל.  וגר זאב . 4שנאמר בישעיה

 5ם"שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי עכו

זאב . . ויחזרו  6המשולים כזאב ונמר, שנאמר

לדת האמת, ולא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו 

ואריה . . וכן כל כיוצא  7דבר המותר . . שנאמר

באלו הדברים בענין המשיח הם משלים. ובימות 

המלך המשיח יודע לכל לאי זה דבר היה משל 

 ומה ענין רמזו בהן.

אין בין  9אמרו חכמים": 8)ובהמשך דבריו

  .ח(", וכדלקמן ס'"כו

                                                           
 *( "הדרן" על הרמב"ם )וסיום מסכת כתובות(.

 ( פי"ב ה"א. 1
ברמב"ם רפ"א  –על הדעת  יעלהואם  ( ראה בפי' 2

)הדרן לרמב"ם )תורת מנחם הדרנים על הרמב"ם וש"ס ע' 
 נב ואילך( ס"ט(.

( וכן הוא בהל' תשובה פ"ט בסופו )"כמנהגו הולך"(.  3
 .77הובא לקמן הערה  –פיה"מ סנהדרין 

 ( יא, ו.  4
ולא  – 'בישעימה שהקשה הרמב"ם ממה שנאמר  –

)פרשתנו כו, ו( "והשבתי חיה רעה"  בתורההקשה ממש"נ 
כי פסוק זה  –)וכהשגת הראב"ד, הובא לקמן בפנים ס"ג( 

אפשר לפרשו כהרמב"ן עה"פ )וראה אגרת תחיית המתים 
כי בהיות  בארצכםלהרמב"ם( "שלא יבואו חיות רעות 

השובע וברבות הטובה והיות הערים מלאות אדם לא 
מנהגו של עולם  תבואנה חיות בישוב". ולפ"ז אינו ביטול

ואין צריך לדחוק בכתוב שנאמר דרך משל. וראה לקמן 
 בפנים סעיף ג.

 10ל"ם הנ"אחת מהסתירות לדעת הרמב

דבר ממנהגו של "שבימות המשיח לא יבטל 

, מצינו לכאורה "אלא עולם כמנהגו נוהג 'עולם כו

 12בפרשתנו על הפסוק 11במאמר התורת־כהנים

ומנין שאף אילני סרק " – "ועץ השדה יתן פריו"

עתידים להיות עושים פירות, תלמוד לומר ועץ 

דרך־זה איתא בסוף מסכת . ועל־"השדה יתן פריו

אמר רב חייא בר אשי אמר רב עתידין "כתובות: 

כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות, 

כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו  13שנאמר

, והרי זהו ענין של ביטול מנהגו של "חילם

 .14עולם

, שלדעת 14*ב. לכאורה היה אפשר ליישב

משל "ל הם "ל הנ"ם, גם מאמרי חז"הרמב

( שינוי הצענזאר וצריך להיות "גויים" או "אומות  5
 העולם".

 ( ירמיה ה, ו. 6
 ( ישעיה שם, ז. 7
 .3( שם ה"ב. וכן הוא במקומות שבהערה  8
 ( ברכות לד, ב. וש"נ. 9

)אגרת תחה"מ שלו ( וראה דברי הרמב"ם עצמו בזה  10
 אות ו' )הובא לקמן סט"ז((.

 ( הובא בפרש"י עה"פ. 11
 ( כו, ד.  12
 ( יואל ב, כב. 13
( ולהעיר דהחילוק בין שני סוגי אילנות אלו, עץ  14

מאכל ואילני סרק, הוא גם בהלכה )וראה גם לקמן הערה 
(: בעץ מאכל נאמר )שופטים כ, יט( "לא תשחית את 52

כי לא עץ מאכל הוא אותו עצה", "רק עץ אשר תדע 
תשחית וכרת" )שם, כ(, משא"כ אילני מאכל )ב"ק צא, 

 סע"ב. רמב"ם הל' מלכים פ"ו ה"ח־ט(*.
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: עץ מאכל מורה )כמאמר 15, ולדוגמא"וחידה

( על תלמידי חכמים, ואילני סרק אלו עמי 16ל"חז

עמי  –הארץ, ולעתיד לבא יוציאו גם אילני סרק 

 17פירות, היינו שיהיו לתלמידי חכמים –הארץ 

 (.18)או פירוש אחר כיוצא בזה

אבל אי אפשר לפרש כן, כי ]בנוסף לכך 

תנאים ואמוראים על דברי  19שבכלל קשה לומר

)מה שאין כן דברי הנביאים(, בלבד שהם משל 

הרי בנדון דידן קשה ביותר לומר כן, שהרי[ 

 כמהל בתורת כהנים בא בהמשך ל"המאמר הנ

דוקא, כולל  גשמיותברכות שתוכנן ברכות 

ונתנה הארץ יבולה ועץ " 19*הברכה שבפסוק

                                                           
( ודוחק גדול לומר שהרמב"ם ס"ל שהמאמר 14*

בתו"כ והמ"ד בגמ' סוף כתובות הוא דלא כשמואל דאין בין 
מב"ם פסק כוותיה עולם הזה לימות המשיח אלא כו' )שהר

*. וכדמוכח גם מזה שבפיה"מ )שהובא ס"ח( ראה לקמן –
( מסביר מרז"ל ודעת החכם דארץ ישראל 77לקמן הערה 

תוציא גלוסקאות, ולא כתב שהוא דלא כשמואל )וכדעת 
 חכמים בשבת סג, א(.

( ראה על דרך זה בענף יוסף לעין יעקב כתובות שם.  15
 ולהעיר גם מעיון יעקב שם.

 ( ראה תענית ז, א. 16
 ."ם סוף הל' מלכים( ראה רמב 17

 
 

ואין להקשות )על פי הנ"ל בפנים(: מכיון שאילני *( 
מאכל אסור לקצוץ אפילו בחורף, שאז אין עושין פרות, 

למה מותר לקצוץ אילני סרק בזמן  –כיון שבקיץ עושין 
הזה, הרי )אע"פ שעכשיו אילני סרק הם( יטענו פירות 

 לעתיד לבוא?

חילקה בזה, ואמרה "עץ אשר תדע  בעצמהכי התורה 

הוא אותו תשחית גו'", דהיינו שהאיסור מאכל כי לא עץ 

" )ואילן מאכל"עץ  )עתה( בסוגהוא לקצוץ אילן שהוא 
גם בחורף אסור לקצצו(; אבל אילן  –שהוא בסוג זה 

שאינו בסוג זה, שהוא אילן סרק, אע"פ שלעת"ל יטעון 
פי האמור לקמן  אינו בכלל האיסור )ובפרט על –פירות 

ידוש חבפנים סעיף ו', דזה שלעת"ל יטענו פירות הוא 
 .בהאילנות(

 .ובפרט דבעל המאמר בכתובות הוא רב*( 

לא כדרך שהיא עושה עכשיו " – "השדה יתן פריו

אלא כדרך שעושה בימי אדם הראשון . . נזרעת 

ועושה פירות בן יומה . . נטוע ועושה פירות בן 

, והיינו שהברכה היא "נאכל העץיומה . . 

 .20, בגשמיות ממשכפשוטה

ועל־דרך־זה בכתובות הובאה מימרא זו 

 כפשוטםהמתפרשים  22לכמה מאמרים 21בהמשך

 'חנינא מתקן מתקליה כו 'ר" :23בהכרח, ולדוגמא

, ואם כן מסתבר '"קטיגוריא בתלמידי חכמים כו

( 'שגם פירוש מאמר זה )עתידין כל אילני סרק כו

 .24הוא כפשוטו

( על פי מרז"ל סוטה )מו, סע"א. וראה ב"ר פ"ל, ו.  18
ואילך( "מאי פירות  1114ועוד. וראה לקוטי שיחות ח"ד ע' 

לאים שגם אלו שבזמן הזה הם רק בסוג ד"מ –. . מצות" 
" )ברכות נז, א. וש"נ(, לעתיד לבוא יעשו כרמוןמצות 
 .מצות ומע"ט הרבה

( אבל ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ב )וראב"ד  19
 .77שם(. פיה"מ שבהערה 

 ( פרשתנו כו, ד.19*
( משא"כ במחז"ל שבת )ל, ב( "עתידים אילנות  20

שמוציאין פירות בכל יום" )בלי הדגשה "כדרך שעושה 
ראשון"(. אין מוכרח שהוא כפשוטו. וראה בימי אדם ה
 .77לקמן הערה 

( ראה תוס' כתובות קיב, ב ד"ה עתידין: לפי שרוצה  21
לסיים בדבר טוב נקט לה הכא. אבל על פי הידוע שגם 
כשמרז"ל בא כדי לסיים בטוב וכיו"ב ישנה שייכות ביניהם 

מסתבר לומר, שעכ"פ שווים הם בזה שכולם פירושם  –
ה לעיל בגמ' שם קיא, ב "דאיירי בהני מילי" כפשוטם. ורא

 .24)לשון התוס' שם(. וראה הערה 
 ( שם קיב, א. 22
 ( שם, סע"א ואילך. 23
הרי מביא ראיה מהכתוב  –( וגם )במאמר זה עצמו(  24

"עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם" שמדובר בפשטות 
על דבר גידול הפירות. משא"כ לפני זה בכתובות שם )קיא, 

"אין לך כל אילן סרק שבארץ ישראל שאינו מוציא  ב(
משוי שתי אתונות", שלמדין מהכתוב )ויחי מט, יא( 
"ולשורקה בני אתונו", שאין זה "פשטיה דקרא". וראה 

 המשך הגמ' שם.
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ל השיג "ם הנ"והנה על דברי הרמב ג.

והשבתי חיה "( 26מהפסוק )בפרשתנו 25ד"הראב

, שהוא )לא משל וחידה, כי אם( "רעה מן הארץ

 ענין כפשוטו.

ד: ואין "ז על אתר יישב השגת הראב"והרדב

זו השגה, כשם ששאר הכתובים משל גם זה משל 

)וממשיך( אבל מה שראוי להאמין בזה שהדברים 

לא ירעו  27הם גם כפשוטם בארץ ישראל כדכתיב

ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ, הארץ 

הידועה. וכן והשבתי חיה רעה מן הארץ, אבל 

גו נוהג והכתובים הם בשאר ארצות עולם כמנה

ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא  28משל שכן כתוב

יתקיים  29ילמדו עוד מלחמה, ובארץ ישראל

 הפשט והמשל.

ז יש לומר, לכאורה, שמחלוקת "ועפ

ד תלויה בחילוק בין שני מאמרי "ם והראב"הרמב

ל )בתורת־כהנים ובמסכת כתובות( "ל הנ"חז

 לגבי אילני סרק: 

, "שבארץ ישראלאילני סרק "בגמרא איתא 

סתם,  "אילני סרק"כ בתורת־כהנים נאמר "משא

ומפשטות הלשון משמע שהנדון אינו רק אילני 

סרק שבארץ ישראל, אלא אילני סרק שבכל 

 .30העולם כולו

והחילוק ביניהם: לפי התורת־כהנים יהיה 

לעתיד לבא שינוי במנהגו של עולם, אבל לפי 

של עולם בעולם  הגמרא לא יהיה שינוי ממנהגו

                                                           
 ( וכן בהל' תשובה פ"ח שם. 25
 ( כו, ו. 26
 ( ישעיה יא, ט. 27
 ( שם ב, ד )ושם: לא ישא(. 28
. אגרת תחיית 4הנ"ל הערה ( ראה גם כן רמב"ן  29

 המתים שם.

בכלל )בחוץ לארץ(, ורק בארץ ישראל תהיה 

 הנהגה מיוחדת.

ד נקט כשיטת התורת־כהנים אשר "והראב

( עתידים להיות עושים סתםאילני סרק )"

ל שיהיה ביטול מנהגו ", דמזה מוכח כנ"פירות

 של עולם,

]וזהו גם המקור להשגתו מן הפסוק 

, שפירושו הוא "והשבתי חיה רעה מן הארץ"

כפשוטו )דלכאורה, הרי אפשר לפרש שגם פסוק 

ל(, אלא שהוא שולל "זה מדבר בדרך משל )כנ

 'ר"זאת( כי מדרשת התורת־כהנים על הפסוק, 

שמעון אומר  'יהודה אומר מעבירן מן העולם ר

)ובפרט ששינו כאן מלשון  "משביתן שלא יזיקו

מוכח  –( "העולםמן "ואמרו  "מן הארץ"הפסוק 

 [.כפשוטושפירושו הוא 

ז( "ם נקט )לפי דעת הרדב"כ הרמב"משא

כלשון הגמרא, שהדברים אמורים רק בנוגע 

ראוי ", ועל כן שבארץ ישראללאילני סרק 

להאמין . . שהדברים הם גם כפשוטם בארץ 

ישראל . . אבל בשאר ארצות עולם כמנהגו 

 ."נוהג

ז לכאורה אינו מובן, "ד. אולם פירוש הרדב

 ם:"י זה את דעת הרמבובפרט קשה להסביר לפ

ם שבימות המשיח "א( מסתימת דברי הרמב

, מובן שגם "דבר ממנהגו של עולם"לא יבטל 

( ובפרט שבהפסוק עליו קאי )כו, ד( לא נאמר  30
"בארצכם", "הארץ" וכיו"ב )על דרך שאמר בפסוק שם, ה־
ו(. ודוחק לומר שבא בהמשך לתחילת הכתוב "ונתנה 

 –יבולה". אלא שי"ל שכל הברכות לישראל  הארץ
 –בפשטות הכוונה לבני ישראל בזמנים כתיקונם 

שישראל בארצם. וראה דרשת התו"כ בפירוש "ונתתי כ
 גשמיכם בעתם".
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ארץ ישראל בכלל זה, שכן אם בארץ ישראל יהיו 

נסים אלו בגשמיות, הרי )גם( זה ביטול מנהגו 

 .31של עולם

עקיבא(  'דימה הוא )ר"ב( בימי בן כוזיבא ש

 "דימה" – 32"יחוכל חכמי דורו שהוא המלך המש

( על פי פקוח נפשעד כדי כך, שיצאו למלחמה )

שהמלך המשיח  33ם"ציוויו )ומזה מוכיח הרמב

אינו צריך לעשות אותות ומופתים ושגם בימיו 

לא  –י( "יהיה עולם כמנהגו נוהג, וכדלקמן ס

 אירעו הנסים גם בארץ ישראל.

ם עולם "ולכן מסתבר לומר, שלדעת הרמב

 לבא גם בארץ ישראל.כמנהגו נוהג לעתיד 

כתב לבאר,  34ה. בספר עבודת־הקודש

ה לא "פירושו שהקב "עולם כמנהגו נוהג"ש

יחדש דברים חוץ מן הטבע; כל הענינים 

על טבעם ושרשם כמו שהיו "שבבריאה יהיו 

. וממילא אין סתירה 35"בתחלת הויתם ובריאתם

                                                           
בא"י לא בתור  ( ואולי יל"פ כוונת הרדב"ז שזה יהי' 31

בא"י, שענין  ו של עולם כי אם רק נס דבנ"יביטול מנהג
מנהגו  ביטולשנעשה בדרך נס, מוגבל בזמן או במקום אינו 

 * עולםשל 
להם ארבעים  על דרך המן וכו' בהיותם במדבר, שירד –

שנה רצופות דבר יום ביומו, ומ"מ אינו ביטול מנהגו של 
עולם, מכיון שזה היה רק בזמן ומקום מסוים, ובשאר 
המקומות והזמנים נשאר הטבע בתקפו. וכן זה שא"י היא 
"ארץ . . צבי" )ירמיה ג, יט. וראה דניאל יא, מא )ובמצו"ד( 

רווחא,  – ובהנסמן עה"ג ר"ה יג, א( בזמן שיושביה עליה
גמדא )גיטין נז, א. ועוד(;  –ובזמן שאין יושביה עליה 

)אבות פ"ה מ"ה  בביהמ"קועשרה נסים שנעשו לאבותינו 
שכל זה אינו ביטול מנהגו  –הפרק דשבת זו )תשמ"ה(  –

של עולם, אלא נס המחודש מפני דבר שנתחדש. ועל דרך 
והשבתי חיה רעה מן הארץ. וצ"ע בהא שאבני א"י  –זה 
ידות מאבני חו"ל )כתובות קיב, סע"א ותוד"ה רב חנינא כב

 –שם. ערוך ערך תקל. ריטב"א כתובות שם( 
 
 

יכה ז, ועפ"ז בטלה התמיהה על הרמב"ם ממש"נ )מ*( 

 .אראנו נפלאות כימי צאתך מארמ"צטו(: 

העץ עתיד "ל, אשר "מדרשת התורת־כהנים הנ

, ומכמה "רות בן יומהלהיות נטוע ועושה פי

כי באלו לא יתחדש  –ל כיוצא בזה "מאמרי רז

דבר שאינו בגדר הטבע, מאחר שבתחלת 

עושה פירות "הבריאה כך היה המנהג הטבעי, ש

 .36"בן יומה

ז יש לומר גם בנוגע לשני הענינים "עפ

אילני "ו "והשבתי חיה מן הארץ" –שבפרשתנו 

 ם אין הם"שלדעת הרמב – "סרק יעשו פירות

נחשבים ביטול דבר ממנהגו של עולם, שהרי כך 

היה המצב בתחלת הבריאה קודם חטא עץ 

האילנות נשאו פירות,  כלהדעת: באותה תקופה 

 .37ואף אחת מהחיות לא הזיקה

ה "י חטא עץ הדעת, כשאמר הקב"אלא שע

, נעשו חלק מהאילנות 38'"וקוץ ודרדר תצמיח גו"

נטיה טבעית , ובחלק מהחיות נכנסה 39אילני סרק

  .37להזיק

 קבועה ותמידיתאבל דוחק לפרש כן, שתהיה הנהגה 
יבטל מנהגו של  –באופן של נס )ולא  –בא"י בימוה"מ 

 עולם(.
 ( לשון הרמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ג.  32
 ( רמב"ם שם. 33
 ( ח"ב פל"ח. 34
 ( לשון עבודת הקודש שם. 35
 ( עיי"ש בארוכה. 36
( רמב"ן ויקרא כו, ו. וראה גם רמב"ן דרשת תורת ה'  37

 תמימה )ירושלים תשכ"ג( ע' קנד־ה.
ר זאב עם כבש" )שמפרש הרמב"ם שהוא ]משא"כ "וג

י"ל דס"ל להרמב"ם )משא"כ להרמב"ן( שהוא  –משל( 
ביטול מנהגו של עולם, לפי שגם קודם החטא, כשלא היו 
חיות רעות בעולם, היו בעלי חיים טורפים זה את זה 

מצב של "וגר זאב  ( ולא הי'להזיק)אבל לא  מזונםבשביל 
 עם כבש". ואכ"מ. ועצ"ע[.

 שית ג, יט.( ברא 38
( ראה רמב"ן עה"ת בראשית א, יא: וא"כ נאמר כי  39

מקללת ארורה האדמה )שם ג, יז( היו סרק )וכן הוא 
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וכיון שבימות המשיח עתיד העולם 

להתעלות ולבוא למצב שעמד בו קודם חטא עץ 

באותו  "מנהגו של עולם"ו טבעו, יהיה זה 40הדעת

 .41הזמן

ו. ויש לקשר זה עם שינוי )עיקרי( נוסף בין 

לשון התורת־כהנים ללשון הגמרא בנוגע לאילני 

סרק  אילני"סרק: בתורת־כהנים הלשון היא 

, ואילו בגמרא "פירות עושיםעתידים להיות 

 ."פירות שיטענו"הלשון היא 

)כבתורת־כהנים( משמעו,  "פירות עושים"

שאילני הסרק יוציאו פירות באותו האופן שבו 

כ לפי "; משא"עושים פירות"כל אילני המאכל 

, שמשמעו "יטענו"הגמרא יהיה זה באופן של 

דבר  "יטענו"אינו גידול רגיל של אילן, אלא ש

 שבעצם אינו שייך אליהם,

]והבדל זה הוא בהתאם לחילוק בין הפסוקים 

שמהם הדבר נלמד: בתורת־כהנים הלימוד הוא 

 "פריו יתןועץ השדה "מן הפסוק )שבפרשתנו( 

המורה על נתינה רגילה של עצי השדה, אבל 

בגמרא הלימוד הוא מכפל ושינוי לשון הפסוק 

, "נתנו חילם פריו תאנה וגפן נשאכי עץ "

מדכתיב תאנה וגפן נתנו חילם "י: "וכפירוש רש

הרי עץ פרי אמור מה תלמוד לומר כי עץ נשא 

, היינו, שהפסוק "פריו אף אילני סרק ישאו פרי

)אילני סרק(  "עץ"מדגיש )א( את החילוק שבין ה

                                                           
באוה"ח עה"פ(. וראה דרשת תורת ה' תמימה הנ"ל. קרבן 

 אהרן לתו"כ שם.
 ( ראה רמב"ן שם ובדרשת תורת ה' תמימה הנ"ל. 40
ח: ( ולהעיר )יתירה מזו( מירושלמי שביעית פ"ד ה" 41

כי עץ נשא פריו מגיד שלא נשא פריו בעולם הזה וגפן 
 ותאינה נתנו חילם מגיד שלא נתנו חילם בעולם הזה.

 ראה חדא"ג כתובות שם.  (42
 ( פ"ה, ט. 43

(, )ב( שבעץ פרי "עץ פרי") "תאנה וגפן"ובין 

ינה, )ג( , נת"חילם נתנו"הדבר הוא באופן של 

(, "חילםנתנו ") תםותכונ םוהנתינה היא לפי כח

כ באילני סרק הדבר הוא באופן של ")ד( משא

י גידול ", כאילו נושא הוא דבר אחר, לא ע"נשא"

 [.42רגיל

ל יש לומר, שהחילוק בין התורת־"פ הנ"וע

כהנים ובין הגמרא תלוי במחלוקת שמצינו 

אם בתחלת הבריאה הוציאו  – 43בבראשית־רבה

 :44ילני סרק )דעתה( פירות אם לאוא

פנחס  'התורת־כהנים קאי בשיטת ר

עץ עושה פרי ")בבראשית רבה(, שלמד מהפסוק 

, ולפי זה, הרי ")ש(אפילו אילני סרק עשו פירות

 "אילני סרק עתידים להיות עושים פירות"מה ש

במעשה בראשית, כי אם  חידושאינו שינוי של 

טבע אילן זה שהיה בו בתחלת  וניעורשחוזר 

 הבריאה.

)והדברים באים בהמשך לדרשות הקודמות 

, "ועץ השדה יתן פריו"בתורת־כהנים על הפסוק 

לא כדרך שהיא עושה עכשיו אלא כדרך "

שעשתה בימי אדם הראשון . . עץ פרי עושה פרי 

מלמד שבו ביום שהוא נטוע בו ביום  45למינו

העץ עתיד " . ועל־דרך־זה ענין"עושה פירות

, שיהיה כדרך שהיה בימי אדם "להיות נאכל

( בירושלמי כלאים פ"א ה"ז )לפירוש הפ"מ(, לב'  44
המ"ד היו אילני סרק בתחלת הבריאה שלא נשאו פירות, 

אילני סרק "עברה על אלא שלחד מ"ד בזה שהוציא 
גזרותיו של הקב"ה" ולחד מ"ד "שמחה בציווי והוסיפה 

"שהן צריכין לתשמישו של אדם לעצים  –אילני סרק" 
ולבנין". וראה מראה הפנים לירושלמי שם. מפרשים לב"ר 

 .39שם. וראה בהנסמן לעיל הערה 
 ( בראשית א, יא. 45
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עץ "הראשון, כפי שדרשו שם מן הפסוק 

 (,45"פרי

 46כ דעת הגמרא היא כמאן דאמר"משא

שבתחילת הבריאה לא נשאו אילני סרק פירות, 

ונמצא שמה שישאו פירות לעתיד הוא שינוי של 

נשא ", "יטענו"חידוש. ולכן יהיה זה באופן של 

 א באופן רגיל וטבעי.ל – "פריו

ז. אבל כד דייקת שפיר אי אפשר לומר כן, 

 מכמה פנים:

ל בתורת־כהנים )שבאילני "א( הפירוש הנ

סרק יכול להיות )ואכן יהיה( שינוי זה לעתיד 

משום שכן היה בתחלת הבריאה( אינו מחוור: 

שבפסוק, נאמר בתורת־הקודמים לגבי הענינים 

בימי אדם  כדרך שעשתה"שיהיו בפירוש כהנים 

, והדבר נלמד מלשונות הפסוקים בימי "הראשון

כ לגבי "אדם הראשון )במעשה בראשית(, משא

כדרך "נאמר בתורת־כהנים  לאאילני סרק 

)וכיוצא בזה(, ומה  "שעשתה בימי אדם הראשון

שאילני סרק עתידים להיות עושים פירות נלמד 

 "ועץ השדה יתן פריו" שבפרשתנומהפסוק 

 ד לבא(.)המדבר בדלעתי

כדרך "ב( אפילו אם תמצי לומר שהנאמר 

קאי גם על אילני  "שעשתה בימי אדם הראשון

פנחס  ', ודעת התורת־כהנים היא כדעת ר47סרק

                                                           
בב"ר שם.  –( כן הוא בפשטות לדעת ר"י בר"ש  46

 (.44הירושלמי כן הוא לכו"ע )כבהערה ול
( והיינו שמ"ש לפני זה "לא כדרך שהוא עושה  47

עכשיו אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון" היא 
הקדמה כללית, ואחר כך מפרט הפרטים "ומנין שהעץ 
עתיד להיות נטוע . . בן יומה . . מנין שהעץ עתיד להיות 

ראה רמב"ן  נאכל כו' ומנין שאף אילני סרק כו'". אבל
כן )שהעץ נאכל( לפני  הי' דלאבראשית ט, כט )בסופו( 

עדיין אין הדבר  –שכך היה גם בתחלת הבריאה 

פנחס היא, שמצד  'מתיישב כל צרכו: דעת ר

ה( היו צריכים "הבריאה עצמה )מצד ציווי הקב

מהציווי  שינתהק, אלא שהארץ להיות אילני סר

ואילני הסרק נתנו פירות )ולאחר החטא התבטל 

מצד  "מנהגו של עולם"שינוי זה(. ונמצא, ש

 אילני סרק. יהיו, ש48עצמו הוא להיפך

ג( ובכל אופן: בכלל, קשה לפרש כן דעת 

ם, כי מתוכן והמשך דבריו מוכח ששולל "הרמב

א , והיינו דבר שלחידוש במעשה בראשיתלא רק 

היה מעולם במעשה בראשית, אלא גם ביטול 

עולם " –)כי אם  49"של עולם ממנהגודבר "

 (,"נוהג כמנהגו

 אינםל "ופשיטא שהענינים )השינויים( הנ

 :"של עולםמנהגו "

אופן הנהגת  –הוא  "של עולם מנהגו"פירוש 

. ואין כל נפקא־מינה מתי בקביעותהעולם בפועל 

בתחלת הבריאה התחילה הנהגה קבועה זו, אם 

: לאחר שנקבע בטבעם של 50ממש או אחר כך

אילני סרק שלא יוציאו פירות ובטבעם של חיות 

רעות שיזיקו, ואזי כך היא הנהגתם של אילנות 

הרי זהו  –וחיות אלו אלפי שנים בלי שינוי 

. ואם נעשה בכך שינוי, והם "מנהגו של עולם"

החטא. וכן הוא לפרש"י בראשית )שם, יא( שבזה קלקלה 
 "ולא עץ פרי". 

( אף שלהרמב"ן )בראשית א, יא( ועוד הוא כדלעיל  48
 ס"ה־ו, שבטבע מתחילה עשו גם אילני סרק פירות.

שכתבם ( ועפ"ז מובן ב' הלשונות ברמב"ם שם. ומה  49
י"ל שהם בסדר דזו ואצ"ל זו. וראה לשונו  –בסדר זה דוקא 

 בפי"א ריש ה"ג הובא לקמן בפנים ס"י.
( והרי אפילו כללות ההנהגה הטבעית שנקבעה  50

 )נח ח, כב(. אחר המבולבאופן ש"לא ישבותו" נעשתה רק 
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, הרי זה ביטול דבר זועושים היפך הנהגתם 

 הגו של עולם.ממנ

דאילני  טבעם)ובודאי אין מקום כלל לומר ש

סרק לא נשתנה, ואף בזמן הזה הם אילנות 

מהם  סיבה שחוץהעושים פירות, אלא שמ

 51בפועלה( אין גדלים בהם פירות ")גזירת הקב

)ועל־דרך־זה בנוגע לבעלי חיים(; כי אם פירוש 

הדבר הוא, שלאחר חטא עץ הדעת בטל טבעם 

, ובזמן הזה הם אילני סרק )וחיות 52הקודם

 (.בטבעםטורפות( 

ויובן בהקדם תוספת ביאור בדעת  .ח

 ם:"הרמב

ם שבימות המשיח עולם "מה שנקט הרמב

כמנהגו נוהג, לכאורה הוא משום דסבירא ליה 

אין בין העולם הזה לימות ", ש53כדיעה זו שהביא

דעת  – "המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד

 .54שמואל בגמרא

 –על כך  55וידועות קושיות הלחם־משנה

 ם להלכה בסתירה לזה:"שמצינו שפסק הרמב

חייא בר אבא  'ואמר ר": 54)א( בגמרא איתא

יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא  'אמר ר

לימות המשיח אבל לעולם הבא עין לא ראתה 

, ופליגא דשמואל דאמר שמואל 56אלקים זולתך

                                                           
 ( ועל דרך כשאין מטר יורד. 51
זה ( וי"ל שלכן מותר להרכיב אילני סרק זה על  52

אע"פ שאינו מינו )רמ"א יו"ד סרצ"ה ס"ו. וראה שם ס"ג 
ראה מראה  –וש"ך שם סק"ג. וכן הוא לדעת הרמב"ם 

כי בזמן הזה אין בהם כלל  –( 44הפנים לירושלמי שבהערה 
הכח והטבע לעשות פירות, ולעת"ל יהיה זה חידוש וביטול 

 טבעם של עכשיו.
 ( הל' מלכים פי"ב ה"ב. הל' תשובה ספ"ט. 53
 ( ברכות לד, ב. 54

שיח אלא שעבוד אין בין העולם הזה לימות המ

 .'"מלכיות בלבד כו

חייא בר אבא )דפליג  'כר 57ם"ופסק הרמב

אמרו חכמים כל הנביאים כולם לא "אשמואל(: 

ניבאו אלא לימות המשיח אבל העולם הבא עין 

 ."לא ראתה אלקים זולתך

: לא יצא האיש לא בסייף 58)ב( במשנה נאמר

אליעזר  'ואם יצא חייב חטאת, ר 'ולא בקשת כו

כשיטין הן לו, וחכמים אומרים אינן אלא אומר ת

וכתתו חרבותם לאתים  28לגנאי, שנאמר

וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב 

ולא ילמדו עוד מלחמה )ואי תכשיטין נינהו לא 

י(, ובגמרא שם נחלקו "יהו בטלין לעתיד, רש

אליעזר מודה שכלי זיין  'הדעות: לדעה אחת גם ר

.  ופליגא דשמואל ." בטלין לימות המשיח

, ולדעה אחרת "חייא בר אבא 'לר ליה מסייע

אליעזר שאינן בטלין לימות  'סבירא ליה לר

חייא בר  'היינו דשמואל ופליגא דר"המשיח, 

. אבל לכולי עלמא דעת חכמים היא שכלי "אבא

זיין בטלין לימות המשיח, ולפיכך אם יצא בסייף 

 חייב חטאת. 'כו

כחכמים, שלכל הדעות לא  59ם"ופסק הרמב

 ל."סבירא להו כשמואל, כנ

 ט. והביאור בזה:

 ( הל' תשובה פ"ח ה"ז. 55
 ( ישעיה סד, ג. 56
( הל' תשובה שם, וכן בפיה"מ סנהדרין פ"י  57

)בהקדמתו ד"ה ועתה אחל( הביא מאמר דר"ח ב"א אר"י 
 וגם הא דאין בין העולם הזה כו'.

 ( שבת סג, א. 58
( הל' שבת פי"ט ה"א )משיעורי הרמב"ם דשבוע זה  59

 דג' פרקים ליום(.בהחלוקה  –)תשמ"ה( 
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ם שלימות המשיח "לכאורה, איך כתב הרמב

לא יבטל דבר ממנהגו של עולם ולא יהיה כל 

ג "והלא עיקר מי –חידוש במעשה בראשית 

)שהיא ביטול  61"תחיית המתים"הוא  60העיקרים

 מנהגו של עולם וחידוש במעשה בראשית(? 

 הואשעולם התחיה  62מא לפי השיטותובשל

העולם הבא )ותכלית שלימות השכר היא 

הרי תחיית המתים היא ענין  –לנשמות בגופים( 

 מימות המשיח; "חלק"בפני עצמו, ולא 

שהעולם הבא הוא  63ם"אבל לשיטת הרמב

עולם הנשמות )בלי גופים(, ועולם התחיה אינו 

שלימות השכר, אלא שתחיית המתים  תכלית

תהיה בזמן ובתקופה של ימות המשיח, לפני בוא 

הרי נמצא, לשיטה זו,  –הנשמה לעולם הבא 

                                                           
 ( פיה"מ להרמב"ם סנהדרין שם בסוף הקדמתו. 60
( ועד שהכופר בזה אין לו חלק לעוה"ב )משנה  61

סנהדרין שם. רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ו. ובפיה"מ שם 
ד"ה ועתה אחל: ואין דת ולא דבקות בדת יהודית למי שלא 

 יאמין בזה(.
( ראה ראב"ד הל' תשובה פ"ח ה"ב ובכ"מ שם.  62

 –מב"ן בשער הגמול. וכן היא ההכרעה בתורת החסידות ר
ך ראה לקוטי תורה צו טו, ג. שבת שובה סה, סע"ד. דר

הקבלה"(. וראה תשובות  מצותיך יד, ב )"וכ"ה האמת ע"פ
הערה  57וביאורים* )קה"ת, ברוקלין, תשל"ד( סי"א ע' 

 .וש"נ. 23
( הל' תשובה שם. פיה"מ סנהדרין שם. אגרת  63

ם )אות ו'(. וראה עבודת הקודש ח"ב פמ"א תחיית המתי
 בארוכה.

( עפ"ז יומתק זה שהרמב"ם מפרט בפי"א שם 63*
)הובא לקמן בפנים ס"י(: "אל יעלה על דעתך שהמלך 
המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים 

כי נקט הכא כל הדברים שאכן  –" מתים 'או מחיבעולם 
היה תחיית המתים(, יהיו סוף סוף בימות המשיח )כמו שת

 אלא שכל זה הוא ענין נוסף שיהיה בזמן לאחרי זה
  

 
 . המו"ל.ע' עו כרך ב' אגרות קודש כ"ק אדמו"ר*( 

שיהיה חידוש במעשה בראשית )תחיית המתים( 

בימות המשיח, ואיך אפשר לומר שבימות 

 המשיח לא יבטל דבר ממנהגו של עולם?

ם אלו הם שני "וצריך לומר, שלדעת הרמב

בשני זמנים שונים: יש ענין וזמן  –נינים שונים ע

בימות המשיח הקשור לביאת המשיח, וישנו 

 התחלתתקופת  יתוסף לאחרי, שנוסףענין וזמן 

ימות המשיח, ואז יתחילו הנהגות אחרות, דברים 

הזמן, כולל עניני שינוי  באותוה "שיעשה הקב

 64. וזה יהיה בזמן מאוחר יותר63*מנהגו של עולם

 .65המשיח גופא בימות

ב לא "ז מובן הטעם שבראש פרק י"י. ועפ

אל "ם כל ראיה והוכחה לדבריו "הביא הרמב

יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו 

בימוה"מ גופא, ואין זה ענינו של המלך המשיח וימוה"מ 
בתקופה הא' כבפנים. ולהעיר מפרקי הצלחה להרמב"ם: 

 וזאת היא ראיה גמורה על שתחה"מ נתלית במשיח.
ומ"ש הרמב"ם באגרת תחיית המתים שם: אלא (  64

יחיה את המתים בחפצו ורצונו כאשר ירצה ולמי שירצה 
אינו חולק על מרז"ל  –או כו'  לפניואו בימות המשיח או 

בכ"מ שתחה"מ תהיה בזמן מסוים*, כי אם כוונתו 
שביכולת ה' להחיות המתים )כאשר ירצה( בכל זמן 

 שירצה, וכמובא בנ"ך וש"ס וכו'.
( גם בשל"ה )כג, ב( ביאר שלדעת שמואל תהיינה  65

ב' תקופות. אבל כתב "כי אפשר שכוונת שמואל הוא עד 
חר כך מודה שמואל לכל מה כלות אלף הששי הזה אבל א

*, היינו באלף הז'. וממשיך "ואפשר אף באלף שאמרנו"
הששי מודה שמואל לכל מה שאמרנו כו' אמנם הנולדים 

ות עוד . . וכן המתים אשר יחיו בקדושה לא ישלוט בהם המ
בביאת משיח כו' אז ישארו חיים וקיימים" )והוא דלא 

 כדעת הרמב"ם(.
אבל על פי המבואר בפנים מוכרח לומר שגם לדעת 
הרמב"ם תהיה תקופה הב' באלף הששי, ימות המשיח 

 שבזמן הזה.
 
 
 .ח"א קלט, א. וראה שם קלד, אג"כ ז ראה( *

דשמואל, י"ל דפליגא ר"ל יש ו"אף שאמר ופליגא *( 

 .חילוק כי כל אחד מדבר ענין אחר" )של"ה שם(
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על זה  66, כדרך שהביא בפרק שלפניו"של עולם

 –שמשיח אינו צריך להראות אות ומופת 

וזה לשונו: ואל יעלה על דעתך שהמלך 

המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש 

דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים 

                                                           
 ( פי"א ה"ג. 66
מרז"ל  –( ולכן שולל הרמב"ם )על פי הלכה זו(  67

דבדקוהו ולא היה מורח ודאין וקטלוהו )סנהדרין צג, ב(, כי 
 .69אם "שנהרג בעונות" כדלקמן. וראה לקמן הערה *

היתר לחכם גדול )רב וכן מקור ה –( המקור על זה  68
 –ספרי ס"פ ברכה(  –מובהק דכל הדור ופרנס דכל הדור 

הרי יתירה מזו הנהגת דוד המלך  –להיות נושא כלים 
 )שמואל־א טז, כא(. ולהעיר שהרי זו מלחמת הצלה דכל

בגוף המלחמה  ו"נפק ישראל ואה"ק כו' וקרוב לומר שהי'
 *.בחיים רות ו(הריגות שיהיו כמה בנ"ילבטל )הגזי

 ( לא רק ב"חזקת משיח". וראה לעיל סוס"ד.  69
וראה גם רמב"ם הל' תעניות פ"ה ה"ג: ודימו כל   (69*

ונפל ביד ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך המשיח 

 * ונהרגו כולם.הרומיים
בהשגת הראב"ד בהל' מלכים: "והלא בן כוזיבא היה 
אומר אנא הוא מלכא משיחא ושלחו חכמים לבדקו אי 

ודאין או לא וכיון דלא עביד הכי קטלוהו" )סנהדרין מורח 
צג, ב(. ובנ"כ שם )מגדל עוז, כסף משנה, רדב"ז )בתירוץ 
שני(, לח"מ( תירצו שאגדות חלוקות הן, כי באיכ"ר )עה"פ 

ב, ב. וכן הוא בירושלמי תענית פ"ד  –בלע ה' ולא חמל 
שאומות העולם הרגוהו ולא  –דלא כבגמ'  –ה"ה( איתא 

 והרמב"ם פסק כדיעה זו. ,חכמים
ואף דאפושי מחלוקת לא מפשינן, ובפרט מחלוקת 

 מי הרג את בן כוזיבא? – במציאות
י"ל דאין מחלוקת במציאות, לכו"ע )גם לדעת הגמ' 
והראב"ד( נהרג לפועל על ידי אומות העולם; ולכו"ע )גם 

**( היו מחכמי הדור שסברו שאינו משיח, וכמו מב"םלהר
ר' יוחנן בן תורתא שאמר לר' עקיבא: "עקיבא יעלו עשבים 

 והםבלחייך ועדיין בן דוד לא בא" )ירושלמי ואיכ"ר שם( 
שלחו לבודקו אם הוא מורח ודאין, וכשראו שאינו מורח 

)משא"כ לדעת רע"ק וכן פסק הרמב"ם(  דעתםודאין, ולפי 
שאינו מלך המשיח, ומכיון שעשה מלחמות  הרי זה סימן

עם העמים לפי שחשב שהוא המלך המשיח אף שלא מורח 
 יש לו –ני ישראל וכו' ודאין )כי סבר כר"ע( ונפלו רבים מב

 
 

אומר עליו  כן היה נושא כליו, ולא משום ש"הי'ול*( 
"ל דהמשך ל' הרמב"ם שהוא המלך המשיח". ועפ"ז צ

 .זה ענין נוסףאומר כו'" הרי  "והוא הי'

עקיבא חכם גדול  'שהרי ר 67אלו, אין הדבר כך

של בן  68מחכמי המשנה היה והוא היה נושא כליו

כוזיבא המלך והוא היה אומר עליו שהוא המלך 

נודע  חכמי דורו שהוא, ודימה הוא וכל 69המשיח

דין רודף )ראה סנהדרין עג, א. וש"נ( שצריך להרגו. אבל 
בפועל אומות העולם הרגוהו. ובסגנון לשון הרדב"ז שם: 
"ויש לפרש הא דאמרינן בפרק חלק, כיון דחזיוהו דלא 

 הגוייםמורח ודאין קטלוהו כלומר רפו ידיהם ממנו ובאו 
 **.והרגוהו"*

**: לשיטת יא**מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בזה הו
הרמב"ם )על פי דעת רע"ק( שמשיח אינו צריך לעשות 

הרי פשוט שנהרג לא מחמת שלא היה  –אותות ומופתים 
מורח ודאין, שהרי גם מופת זה אינו צריך להראות 

". והראב"ד בעונות)בתחילת ביאתו(. ולכן כתב "שנהרג 
שפוסק )על פי הגמ' סנהדרין ודעת ר"י בן תורתא( שמשיח 

 –לעשות אותות ומופתים מיד בתחלת התגלותו  צריך
ס"ל שנהרג מחמת שלא היה מורח ודאין, ואע"פ שבפועל 
הרגוהו אומות העולם, גברא קטילא )ע"י פס"ד ב"ד( קטלו 

כשאין ב"ד יכולים  –)כרדב"ז לעיל( ואולי יתירה מזה 
לקיים עונש שפסקו מקיימין אותו על ידי אחר )טושו"ע 

משא"כ להרדב"ז דקשה מגט,  – חו"מ ס"ב ובנ"כ שם(
ש"אם הגוים מעצמן אנסוהו עד שכתב הואיל והדין נותן 
שיכתוב הרי זה גט פסול" אף שלא בטל )רמב"ם הל' 

 גירושין ספ"ב(.
 
 

 .5בדפוס רומי ר"מ "הגוים". וראה לעיל הערה *( 
ומ"ש הרמב"ם )בהל' מלכים( "ודימה הוא וכל *( *

עכצ"ל שכוונת  –חכמי דורו שהוא המלך המשיח" 

חכמי דורו שהוא  כל"דימו"  שבתחילההרמב"ם היא רק 
משיח, אבל אחר כך כמה מהם הסיקו שאינו משיח 
)כמפורש בחז"ל, כבפנים ההערה(, אלא שהרמב"ם לא פסק 

 כמותם.

חכמי ישראל, או עכ"פ  שרובגם י"ל שהרמב"ם ס"ל 

החכמים )כלשונו בהל' תעניות שם( סברו כרע"ק, גדולי "
כתב "כל". ולהעיר שבאחד מכת"י הרמב"ם, הלשון  ולכן

"ודימו הוא וחכמי דורו", בלי תיבת "כל" )על דרך לשונו 

 .בהל' תעניות שם(
ובתשובות הרמב"ם פאר הדור סי' רכה: ורז"ל **( *

אמרו בסנהדרין פ"ח שחכמי ישראל הרגוהו על שאמר 

 . שהוא משיח והוא לא היה מזרע דוד
דאמרו בפרק חלק אתיא דלא ראה כס"מ, דהא *( ***

 .כשמואל כו' ורבינו סבר כשמואל כו'
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להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא 

 מופת: 

ם בשני "פ שבשני פרקים אלו דן הרמב"אע

 –א במלך המשיח עצמו "ענינים שונים: בפרק י

ב במצב העולם "פעולתו ואופן ביאתו, ובפרק י

ב הנדון "בימות המשיח, מכל מקום, גם בפרק י

 .יחביאת המשהוא מצב העולם בקשר ל

א לגבי מלך "וממילא, הראיה שבפרק י

המשיח כחה יפה גם לגבי הענינים המדוברים 

מצב העולם בימות המשיח במה  –ב "בפרק י

 ,"עולם כמנהגו נוהג"ש –שקשור לביאתו, ומהם 

ביטול  "ימות המשיח" גדרשכן, אילו היה  –

מנהגו של עולם וחידוש במעשה בראשית, אזי 

ביאתו של  –ענינו של משיח  זהוהיה נמצא ש

משיח מביאה עמה את ביטול מנהגו של עולם 

כ היה צריך לומר "וחידוש מעשה בראשית, וא

משיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש "ש

גם הבחינה  זוהי, וממילא "דברים בעולם

והבדיקה על אמיתתו, אם הוא משיח )כיון שזה 

 ל(."תוכן חידושו, כנ

עקיבא וכל  'ם )מיחס ר"וכיון שהכריח הרמב

צריך  אינוחכמי דורו לבן כוזיבא( שמשיח 

                                                           
( ומה שאעפ"כ מתחיל ברפי"ב "אל יעלה על הלב  70

שבימות המשיח כו'" הרי מדייק וכתב )לא "אל יעלה על 
 – *"הלב", ע"ד הלשון בפי"א שם, כי אם( "על הדעת

שבימות המשיח יבטל דבר  בדעתשאינו בא לשלול קס"ד 
, עד כמה ששכלו שבדעתלם, כי אם אף ממנהגו של עו

דימות  –ודעתו משיגים מעלת וענין המשיח )ובמילא 
 המשיח( אינו שולט ומושל עד לביטול מנהגו של עולם,

בכ"ז אפשר אשר מצד אהבה רבה ותשוקת הלב 
 ירום ונשא וגבה מאד" )ישעיה נב, להמעלות ד"ישכיל . .

 
 

 .הדעת" ולהעיר שבכת"י תימן גם כאן הלשון "על*( 

לעשות אות ומופת, מובן ומוכח מזה שביאת 

המשיח אינה מביאה עמה את ביטול מנהגו של 

 .70עולם

ם בפרק "ז מובן שמה שהאריך הרמב"יא. ועפ

הרי כל  –ב בנוגע למצב העולם בימות המשיח "י

המשיח זה הוא בנוגע לענין והזמן שבימות 

 הקשור במלך המשיח וביאתו.

מבאר  –א "בפרק י –כלומר: תחילה 

המלך "מהו ענינו של מלך המשיח:  71ם"הרמב

המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד 

ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש 

, '"ומקבץ נדחי ישראל וחוזרין כל המשפטים כו

היינו שהוא יביא לשלימות במצוות והלכות 

 .72התורה

מתאר  –ב "בפרק י –ובהמשך דבריו 

ם את מצב העולם שיהיה בהתאם לזה, "הרמב

פנויין בתורה "שישראל יהיו  73וכסיום דבריו

וחכמתה . . ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב 

ולא יהיה עסק כל העולם אלא  'ולא מלחמה כו

בלבד ולפיכך יהיו ישראל חכמים  'לדעת את ה

יום המצוות והלכות ( ק74ו)עיקר – '"גדולים וכו

 ."כמנהגו נוהג"התורה הוא בעולם אשר 

יג. וראה רמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב ולקמן כאן. שער 
האמונה לאדמו"ר האמצעי פנ"ו ואילך. ביאורי הזהר כב, 
ג( יעלה על לבו שיבטל דבר ממנהגו של עולם. וגם זה בא 

 לשלול. ואכ"מ.
 ( ה"א. 71
ואילך.  277לקוטי שיחות חי"ח ע'  ( ראה בארוכה 72
 וש"נ.

 ( פי"ב ה"ד־ה. 73
להעיר משני הפירושים בענין: והנשיאים הביאו (  74

)יומא עה, סע"א. תיב"ע ויקהל לה, כז )רבינו בחיי שם(. 
פרש"י שם מספרי נשא ז, ג. ועוד(; חטים שירדו בעבים 

 )מנחות סט, ב. רש"י ותוס' שם(. ועוד.
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ם "ל תובן גם שיטת הרמב"פ כל הנ"יב. ע

ל השונים "בקשר לפסוקי התורה ומאמרי חז

 דלעתיד: 'אודות היעודים וכו

היעודים והנבואות העוסקים במשיח גופא, 

 –במעשיו ובמה שיהיה בעולם כתוצאה מביאתו 

הגו של עולם. ם שאינם ביטול מנ"מפרש הרמב

 '"וגר זאב עם כבש גו"ולכן פירש את הפסוק 

 75'"גו ויצא חוטר מגזע ישי"האמור בהמשך ל

 ."משל וחידה"שהוא 

]וביאר בפירוש מהו המשל והחידה שבפסוק 

שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי "זה, 

וכן כל כיוצא "פ שהמשיך "וזאת אע – "ם"עכו

, ולא "באלו הדברים בענין המשיח הם משלים

פירש את הנמשלים, אלא אדרבה, חתם את 

ובימות המשיח יודע לכל לאי זה דבר היה "דבריו 

כי )עיקר( כוונתו להודיע שבפסוק זה  – "משל

מבואר ענינו של  '"ויצא חוטר גו"הבא בהמשך ל

משיח, שלא יהיו לישראל כל בלבולים מאומות 

 "יהיו פנויין בתורה וחכמתה"העולם, וממילא 

 [;76'כו

ל שאינם "כ הפסוקים ומאמרי רז"משא

מדברים בהמשך למשיח וביאתו, אלא עוסקים 

בנבואות ויעודים שיהיו לעתיד לבא, כולל אלו 

                                                           
 ( ישעיה יא, א ואילך. 75
( ולהעיר מדיוק לשון הרמב"ם "וכן כל כיוצא באלו  76

 )ולא בימות המשיח( הם משלים". בענין המשיחהדברים 
( ומה שהרמב"ם כתב בפירוש המשניות )סנהדרין  77

בהקדמה לפרק חלק( דמחז"ל שבת )ל, סע"ב( עתידה א"י 
שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, הפי' "לפי שבני אדם 

כן ומזומן פלוני מצא פת אומרים כשימצא אדם דבר מו
אפוי ותבשיל מבושל . . ולכן קצף החכם הזה שאמר 
המאמר הזה על תלמידו כשלא הבין דברו וחשב שהוא על 
פשוטו והשיבו כפי השגתו ולא היתה אותה התשובה 

 –תשובה האמיתית והראיה על שלא השיב לו על אמתתו 

 "והשבתי חיה רעה מן הארץ"האמורים לעיל: 

אילני סרק עתידים להיות "ל "ל הנ"ומאמר רז

ם אכן יפרשם שאינם "הרמב – "עושים פירות

תקופה מאוחרת משל אלא כפשוטם, וזה יהיה ב

 .77יותר )בימות המשיח גופא(

ל יובן החילוק בין המאמר "פ הנ"יג. ע

 בתורת־כהנים ובין המימרא בכתובות:

עתידין כל אילני "המימרא בגמרא בכתובות, 

המורה  "פירות שבארץ ישראל שיטענוסרק 

שהדבר אינו ענין טבעי, אלא ענין מיוחד ובארץ 

ה, שבה ישראל דוקא, מדברת בתקופה הראשונ

חידוש  –לדעת מאן־דאמר זה בכתובות  –יהיה 

 )נס( בארץ ישראל. 

אף אילני סרק "ש בתורת־כהנים בסתם, "ומ

 טבע, שכן יהיה "עתידים להיות עושים פירות

האילנות, ובכל העולם, קאי בתקופה השניה 

בימות המשיח, שבה יחול שינוי וחידוש במעשה 

)גם( של אילן  טבעובראשית, וממילא יהיה 

 הסרק להוציא פירות.

ז מובן שאין סתירה בין דברי "יד. ועפ

אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא "ם "הרמב

, המדברים בתקופה "שיעבוד מלכיות בלבד

כל "של ימות המשיח, למה שפסק ש הראשונה

שמפרש דלא  –מה שהביא ראיה אל תען כסיל כאולתו". 
שוטו, אף שבפשטות מזה שאחוי ליה ר"ג משמע כפ

  –שכוונתו כפשוטו 
כי הכתוב "יהי פיסת בר בארץ" )תהלים עב, טז( 

בא בהמשך להכתוב )שם,  –שממנו למדו ש"עתידה כו'" 
א( לשלמה אלקים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך 
דקאי על מלך המשיח. ועל דרך זה הוא בנוגע לשאר 

אף שבכולם אחוי ליה  –ני זה המימרות בשבת שם לפ
)שמשמע שהכל כפשוטו(, כי בכל הפסוקים מדובר 
בהמשך לביאת מלך המשיח והגאולה שעל ידו, ולא סתם 

 תיאור מצב שיהיה בעולם בפ"ע.
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הנביאים כולם )לא( ניבאו )אלא( לימות המשיח 

 בתקופה המאוחרת בימות המשיח. – '"כו

ומובן גם מה שפסק שהיוצא בכלי זיין בשבת 

וכתתו חרבותם "חייב חטאת, כי את הפסוק 

המדבר במצב העולם שיהיה לעתיד  "לאתים

ם כפשוטו ולא בדרך משל "לבא, מפרש הרמב

בלבד, וזה יהיה בתקופה מאוחרת יותר בימות 

קופה המשיח. וכיון שכלי זיין בטלים באותה ת

, הרי זו ראיה שכלי זיין אינם 78פ( בגאולה")עכ

 תכשיטין.

 ל מיושב ענין נוסף:"פ הנ"ע טו.

ל )כל הנביאים לא נתנבאו אלא "בגמרא הנ

 ( הובא בהמשך לזה:'לימות המשיח כו

כל הנביאים כולן לא נתנבאו  'חייא כו 'ואמר ר

אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים עין לא 

 'אבהו דאמר ר 'תך, ופליגא דרראתה אלקים זול

 79אבהו מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים

 .80גמורים אינם עומדין

חייא בר אבא  'ר"וכיון ששתי המימרות ד

באו בהמשך זו לזו, משמע שהן  "יוחנן 'אמר ר

כל הנביאים "שייכות זו לזו. כלומר: לשיטתו ש

צריך  '"כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח כו

כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא "לומר גם ש

                                                           
הא' דימוה"מ, אף שגם אז "לא ( משא"כ בתקופה  78

מב"ם הל' מלכים ספי"ב( שם לא רעב ולא מלחמה" )ר יהי'
, כי אם, שמכיון "שהטובה יבטלוין שכלי זי אין ראי' –

תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר" 
)כהמשך לשון הרמב"ם שם( "לא יהיה רעב ומלחמה" 

, ויבטלו הכלי זיין. בנ"א טבע, אבל לא שישתנה בפועל
ב ב, יד( לפנינו" )ש" וישחקוולהעיר מ"יקומו נא הנערים 

לראות מי מלומד בכלי זיין )חרב( אבל באופן של שחוק ) –
בשימוש בחרב יותר, ועד שפך דם( ולא מלחמה )מצו"ד 

 שם ועוד(. וראה כלים רפכ"ד.

אבהו )ודלא  ', דלא כר'"לבעלי תשובה כו

 כשמואל(.

פ שכתב "ם, שאע"אך מצינו בדעת הרמב

אמרו חכמים כל הנביאים כולם לא ניבאו אלא "

ח(, מכל מקום "ל ס")כנ '"לימות המשיח כו

אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה ": 81פסק

 ."עמוד בועומדין אין צדיקים גמורין יכולין ל

חייא  'ר"ל מובן. כי מה שאליבא ד"פ הנ"וע

צדיקים גדולים מבעלי  "יוחנן 'בר אבא אמר ר

הרי זה לשיטתיה, שגם בתחלת ימות  –תשובה 

המשיח יהיה ביטול מנהגו של עולם ועל זה 

 ;"נתנבאו כל הנביאים"

ם שבתחלת ימות "אבל לשיטת הרמב

אין זה מכריח  –המשיח עולם כמנהגו נוהג 

 .82צדיקים גדולים מבעלי תשובהש

ל עדיין אין זה מוסבר: כיון "טז. לאחרי כל הנ

שגדר ימות המשיח )הבא בהמשך לביאת 

ם( בכך שעולם "המשיח( קשור )לדעת הרמב

מדוע מוכרח שבימות המשיח  –כמנהגו נוהג 

גופא תהיה תקופה נוספת שבה ייבטל מנהגו של 

נפלאה עולם? ועוד )ועיקר(, מהי אותה סיבה 

ההנהגה  –שתביא ותיצור חידוש נפלא זה 

 בתקופה השניה?

על  –( וי"ל דלר' אבהו עין לא ראתה אלקים זולתך  79
 בעלי תשובה נאמר.

( גירסת הרמב"ם )הל' תשובה דלקמן בפנים(: אין  80
צדיקים גמורים יכולין לעמוד. וכן הוא בדקדוקי סופרים 

שם מ"גליון". ובכ"מ בדא"ח "צדיקים גמורים אין  ברכות
 יכולין לעמוד )שם(".

 ( הל' תשובה פ"ז ה"ד. 81
( טעמו של הרמב"ם לפסוק כרב אבהו )וכן מובא  82

ראה לקוטי שיחות  –בפשיטות בכמה מקומות בדא"ח( 
 ואילך. 361חי"ד ע' 
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ם באגרת תחיית "ויובן בהקדים דברי הרמב

, שמה שפירש את היעודים 83המתים שלו

וכיוצא בזה( שהם  "וגר זאב עם כבש"דלעתיד )

שהם  'כו 84אין דברנו זה החלטי" – "משל וחידה"

 .85ואפשר שיתקיימו כפשוטם "משל

א־יב( הרי "אר לעיל )סיולכאורה: לפי המבו

לפרש שהיעודים המדברים בשייכות  בהכרח

למשיח וביאתו אינם ביטול דבר ממנהגו של 

של משיח הוא לפעול בעולם  גדרועולם, לפי ש

 ל(!"דוקא )כנ "כמנהגו נוהג"כפי שהוא 

 יז. ויש לומר הביאור בזה:

לגבי סתירת  86ידועים דברי הגמרא

שמיא כבר וארו עם ענני  87כתיב"הפסוקים: 

עני ורוכב על חמור, זכו עם  88אינש אתה וכתיב

)ועל דרך  "ענני שמיא לא זכו עני רוכב על חמור

סתירות בפסוקים אחרים  89זה תירצו בגמרא שם

  כיוצא בזה(.

                                                           
 ( אות ו'. 83
( כן הוא בתרגום קאפח. ובתרגום ר' שמואל אבן  84

 ".גזירהון "אין דברנו זה תיב
 ( עיי"ש בפרטיות. 85
 ( סנהדרין צח, א. 86
 ( דניאל ז, יג. 87
 ( זכריה ט, ט. 88
 ( סנהדרין שם. 89
 ( ראה כרתי ופלתי )יו"ד סק"י סוף בית הספק(; 90

שבזה תלוי גם כן אם  –אוצר בלום לעין יעקב סנהדרין שם 
 אליהו בא מאתמול לפני ביאת המשיח. וראה רמב"ם הל'

 מלכים פי"ב ה"ב.
( פרש"י סוכה מא, סע"א. ר"ה ל, סע"א. וכן הוא  91

בתוס' סוכה שם. שבועות טו, ריש ע"ב ד"ה אין, ומסיים 
"וכן מפרש במדרש תנחומא" )וי"ל שהכוונה לתנחומא 
פקודי יא(. זהר ח"א כח, א. ח"ב נט, סע"א. קח, סע"א. ח"ג 

ומא רכא, א. יל"ש תהלים רמז תתמח בסופו. וראה תנח
 )באבער( בראשית יז )בסופו(.

 ( לשון רש"י סוכה שם. 92

ומזה מובן לגבי שאר הענינים שבימות 

, יהיו "זכו"המשיח, שאם יהיו ישראל במצב של 

 .90באופן נסיכל הענינים באופן אחר לגמרי, 

]וזהו אחד מאופני התיווך בפלוגתא לגבי 

נאמר  91בנין המקדש דלעתיד: בכמה מקומות

בנוי ומשוכלל הוא יגלה "שהמקדש השלישי 

)וכן  93, ובמקומות אחרים נאמר92"ויבוא משמים

 בונה מקדש; משיח( ש94ם"פסק הרמב

ל בגאולה: אם "הדבר תלוי בשני האופנים הנ

כ אם ", משא"משמיםיגלה ויבוא ", אזי "זכו"

 ([.96י משיח")ע 95, יהיה הבנין בידי אדם"לא זכו"

, פסק "הלכות הלכות"ומה שבספר היד, ספר 

ם שלא יהיה ביטול דבר ממנהגו של עולם "הרמב

הרי זה מפני שענין משיח וביאתו והגאולה  –

, הוא הלכה, הלכה ברורה ופסוקה. וכן צריך בכלל

יהיה תלוי באופן  לאלהיות גם אופן הגאולה, ש

ארו "כ הגאולה באופן ד"דמעשה בני אדם )משא

( ירושלמי מגילה פ"א הי"א. ויק"ר פ"ט, ו. במדב"ר  93
פי"ג, ב. וראה גם ירושלמי פסחים פ"ט ה"א )תוספתא 

 לגירסת ופי' המנ"ח מצוה שפ. –פסחים פ"ח, ב( 
 ( הל' מלכים רפי"א ובסופו. 94
שהמקדש יגלה ( עפ"ז מתורצת גם כן הדיעה הנ"ל  95

ויבוא משמים, ולכאורה: הרי מסופר במדרש )ב"ר ספס"ד( 
ש"בימי ריב"ח גזרה מלכות הרשעה שיבנה ביהמ"ק 
הושיבו כו' והיו מספקין לעולי גולה כסף וזהב וכל צרכם 
כו'" כדי לבנות ביהמ"ק )ולא ציפו שיגלה ויבוא משמים( 

 ותמוה דעה הנ"ל, שהרי זה מעשה רב שיבנה בידי אדם –
 )וראה גם מנ"ח מצוה צה(

אלא דבימי ריב"ח היה מצב דלא זכו )וכדמוכח מזה  –
(, ולכן היה הרשעהגופא שהיו זקוקים לזה שתגזר מלכות 

 ביהמ"ק נבנה על ידי בני אדם דוקא.
( כלשון הרמב"ם שם. והוא דעת ר' אליעזר בויק"ר  96

( 93משא"כ בשאר מקומות הנ"ל )הערה  –ובמדב"ר שם 
יהיה ע"י משיח דוקא. ובזה מתורץ זה שבימי לא נאמר ש

כי זה שמשיח  –ריב"ח רצו לבנות ביהמ"ק בלא משיח 
ר"א  –)דוקא( יבנה ביהמ"ק הוא חידוש התלמיד ותיק 

 זמן ריב"ח. לאחרשהיה 
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התלויה בכך שיהיו  –וכיוצא בזה  "עם ענני שמיא

, שאינו ברור ופסוק, כי "זכו"ישראל במצב של 

והרשות  97הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

 (.98'לכל אדם נתונה כו

ם את הגאולה באופן "ולכן מתאר הרמב

להיות )שאינו תלוי  מוכרחשהוא הלכה, דבר ה

 במצבם של ישראל(.

ם מתאר את "יח. בעומק יותר: מה שהרמב

הגאולה באופן שלא יהיה ביטול דבר ממנהגו של 

עולם, הרי זה )לא משום שהוא מתאר את 

ו, אלא( "ח "לא זכו"הגאולה שתבא באופן של 

ל "ם מפרש שמה שאמרו חז"מפני שהרמב

 יהיו כמה וכמה עילויים "זכו"שבמצב של 

על עצם גדרו של  נוסף, זהו ענין 'והנהגה נסית כו

 משיח.

עולם " –כלומר: מצד גדרו של משיח וביאתו 

, כי כאמור, הפעולה של ביאת "כמנהגו נוהג

שעל־ידו תהיה השלימות  –היא  בהלכההמשיח 

בקיום מצוות והלכות של תורה )דבר הקשור 

 (."כמנהגו נוהג"בעולם אשר 

אלא שכאשר יעמדו ישראל במצב נעלה של 

ה ניסים "שיעשה הקב – נוסף, יבוא ענין "זכו"

החביבות והמעלה של  תוספת, להראות את 'וכו

  ישראל.

                                                           
 ( ברכות לג, ב. 97
 ( רמב"ם הל' תשובה רפ"ה. 98
( ראה רמב"ם הל' ביהב"ח בתחלתן: ועשו לי מקדש  99

 ד להבנות כו'.כו' בנין העתי
 ( רמב"ם הל' מלכים רפי"א. 100
( רמב"ם הל' מלכים בתחלתו. וראה לקוטי שיחות  101

 שם. 49והערה  304חט"ז ע' 

ל בבנין "]ועל־דרך־זה בנוגע לתיווך הנ

המקדש דלעתיד: הפירוש בזה הוא )לא שהנאמר 

לכך  בסתירההוא  "יגלה ויבוא משמים"ש

, ההלכהלא( שמצד גדר , א"משיח בונה מקדש"ש

, על ישראלבנין בית־המקדש הוא חיוב מצוה 

ם ", ולכן פסק הרמב99לי מקדש ועשונ "וכמש

כל  100חוזרין"שעל־ידו  –שמלך המשיח 

ומונין מלך  "המשפטים בימיו כשהיו מקודם

הוא שיקיים  – 101)ואחר כך( בונה בית־המקדש

 בפועל את מצות בנין בית־המקדש;

, שבתוך הוספהפועל  "זכו"ומצב זה של 

מקדש "יבא ויתלבש  "מקדש דלמטה"ה

 [,102"יבא ויגלה משמים", "דלמעלה

ז מובן ההכרח לתקופה השניה "יט. ועפ

כי לאחרי ביאת המשיח  –שבימות המשיח 

)באיזה אופן שהיא(, כיון שלא יהיה לישראל 

אינן מניחות להן לעסוק "ש 103"נוגש ומבטל"

פנויין "יהיו  –, ואדרבה 104"בתורה ובמצות כהוגן

עסק כל "עד שאפילו  103"בתורה וחכמתה

בלבד,  'לדעת את ה")כל האומות( יהיה  "העולם

כמים לים  'ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים כו

אזי  – "זכו"וזהו שלימות המצב של  – 105"מכסים

לתקופה השניה )בימות  בהכרחיביא הדבר 

המשיח גופא(, שבה יהיה ביטול מנהגו של 

ואילך  418( ראה גם לקוטי שיחות חי"ח ע'  102
 ובהנסמן שם.

 ( רמב"ם הל' מלכים פי"ב ה"ד. 103
 ( רמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב. 104
לקוטי שיחות חכ"ז ( רמב"ם סוף הל' מלכים. וראה  105

 ואילך. 246ע' 
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 –ההנהגה הנסית )כולל הענין היסודי  עולם,

 תחיית המתים(. – 106ם"כלשון הרמב

ם את גדרו "ולכן: בספר היד, שבו ביאר הרמב

הסביר איך יהיה  – הלכהשל משיח וביאתו על פי 

עולם כמנהגו "מצב העולם )בזמן ו(באופן של 

 )בהתאם לענינו וגדרו של משיח(; "נוהג

)ביאור  הוסיףואילו באגרת תחיית המתים 

, שהרי "אין דברנו זה החלטי"בספר היד( אשר 

עוד בהיותם בגלות, תהיה  "זכו"במצב של 

הנהגה  –בתחילת הגאולה  תיכף –בפועל 

מיוחדת מלמעלה, הנהגה של ביטול מנהגו של 

עולם, וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו 

 .107נפלאות

 )משיחות חודש ניסן תשל"ג(

 

  

                                                           
( פיה"מ בהקדמתו לפ' חלק: הוא יסוד מיסודי  106

משה רבינו ע"ה. ובתרגום קאפח: מיסודות תורת משה 
 המשך לשונו. 61רבינו. וראה לעיל הערה 

( מיכה ז, טו. וראה זהר ח"א השמטות סכ"ה. אור  107
 התורה להצמח צדק )נ"ך כרך א'( ע' תפז סק"ז־ח.
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 בשול אחר בשול בשבתבענין 
 מכתב מאת הגה"ח הר"ר ישראל גרוסמן ע"ה, ראש ישיבתנו מלפנים
 לבנו הגה"ח הר"ר יצחק דוד גרוסמן שליט"א, רבה של מגדל העמק

 א.

 ב״ה

 כבוד אבי מורי שליט״א 

 כבוד ויקרב

 ק העבר."באתי בשאלה מה שקרה בליל שעתה 

כל האזור נכבה החשמל, בתקלה בחשמל. ותה ישבערך כמה שעות לאחר כניסת השבת, היוהוא 

תקנו התקלה והואר כל האזור. ובאו ושאלו אותי אם מותר לאכול החמין ביום  כ"מוכחצי שעה לאח

הפלאטות וק, כי בתחנת החשמל עובדים לצערנו יהודים ויש חשש שנתקררו החמין במשך הזמן, "ש

ודים הדליקו האש בעצם יום השבת ין, ושוב לאחר התיקון נדלקו הפלאטות, ונמצא שיהיהיו כבו

ל המבשל בשבת או שעשה אחת משאר "לבשל החמין. ובמזיד נפסק באו״ח סי׳ שי״ח סעיף א׳ וז

המלאכות, במזיד אסור לו לעולם, ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד, ובשוגג אסור בו ביום גם 

ש אם "ם עד מוצאי שבת. וכלאחרים, ולערב מותר גם לו מיד, עכ״ל. הרי אפי׳ בשוגג גם אסור לאחרי

ש מותר אפי׳ למי "ז כ׳ שבמוצ"נדון את הפועלים שעובדים בשבת כמזידים, שאסור לו לעולם והט

שנתבשל בשבילו. ויש מקום לחשוש שמא עד הזמן שנתקלקל החשמל ונכבו הפלאטות עדיין לא 

ב "הבעה כל שוביםח ד יש בשול אחר בשול, וא״כ", וכל שלא הגיע למאכל בן דורסאיהגיע למאכל ב

ש "כאילו הפועלים בשלו עבורם את החמים, ואפי׳ בשוגג אסור בו ביום למי שנתבשל בשבילו וכ

 .ןבמזיד ונשאלתי אם מותר להם בשבת בבוקר לאכול את החמי

סור הוא רק מדרבנן, כי אנן קיי״ל מעשה שבת דרבנן משום קנסא, ויש בזה יודנתי שסו״ס כל הא

ד, "משך השעות ששהו הקדרות על הפלאטות כבר נתבשלו כדי אכילת בספיקא, ספק שמא ב-ספק

כל ד. ויש גם ספק שמא נתבשלו "ואין בשול אחר בשול להרבה פוסקים אם כבר הי׳ מבושל כמאכל ב

, כי גם לפני שמניחים הקדרות על הפלאטות כבר ג״כ נתבשלו קצת. וביחד עם השעות ששהו צרכם

ח "א סי׳ שי"ע אין בשול אחר בשול גם מובא השי׳ ברמ"ואז לכעל הפלאטה כבר הגיע לבשול כ״צ 

ל, ויתכן שאפי׳ היו כבויין חצי שעה, אבל עדיין "ו, וז״ל ונהגו להקל אם לא נצטנן לגמרי עכ"הלכה ט

׳ פלוגתא סח, וכל שיש "ב אות ב׳ בסי׳ שי"ל המשנ"לא נצטננו לגמרי, ואז אין בשול אחר בשול, וז
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ג אין לאסור בדיעבד דכל האסור הוא מדרבנן ה"או לא, או בשאר מלאכות, כבזה אי הוי בכלל בשול 

 וו"ד הרחבה. כי זה קורה לפעמים.ל. אחכה לראות ח"א עכ"ג סקי"א שכ"וס׳ לקולא וכ״פ המג

 ש לכולם"כל הדרת הכבוד בפרבהנני חותם 

 ןמסורנך יצחק דוד גב

 .ב

 ב״ה

 וחיים ושלו׳לכבוד בני היקר הרב ר׳ יצחק דוד שליט״א, ברכה 

ק יפה פסקת דהנה "עלנט ביום השולנכון קבלתי מכתבך, ובזה שפסקת להיתר לאכול הטש

ף והרמב״ם "ק ז׳ כתב דאף שהמחבר פסק שבשוגג גם אסור כשי׳ הרי"ס ו"טהמשנה ברורה בסי׳ ש

׳ וסייעתם דפסקו כר״מ, בשוגג מותר גם לו סוהגאונים דאסור בו ביום, אבל הגר״א פסק כשי׳ התו

ל. ובשעה שהפועלים עסקו בתקון החשמל מסתמא "ז בשוגג עכ"יד, ובמקום הצורך יש לסמוך עמ

י׳ העלנט, הם התכוונו שיוי התקון יודלקו הפלאטות ויבשלו הטש"לא עלה על דעתם ענין הזה שע

נוקות שנשבו שאינם יודעים כלל על אסור יאור בבתים וברחובות. גם אפשר לצרף שהם בבחינת ת

ת. ואולי הם בבחינת שוגגין, ויש לצרף שי׳ הגר״א בנ״ד וגם יש עוד מקום להתיר ולסמוך מלאכה בשב

ש והמאירי כולם פוסקים שכל שנתבשל כמאכל "א והרא"ן בחידושיו ורבינו יונה והרשב"על שי׳ הרמב

א, שמקל כל שלא נצטנן לגמרי, "י שי׳ הרמ"גם יש עוד מקום כמו שכתבת עפ -ד שוב אין בו בשול "ב

ז שיש "א כ"ומסתברא שהקדרות לא נתקררו לגמרי במשך הזמן שהיו הפלאטות כבויין ולשי׳ זו ברמ

 כך נראה לכאורה. ,עוד חמימות אין בשול אחר בשול

א מיירי בנתבשל כל צורכו, על אף שהמחבר פסק "א, דהרמ"א לצרף שי׳ זו ברמ"אבל באמת א

א "ז מתכוון הרמ"ל. וע"עכ "ום בשול אם נצטנןתבשיל שנתבשל כל צרכו, יש בו מש" -ל"זבסעיף ד׳ ו

ג כירה ממש, רק סמוך לו אפי׳ "ג האש או ע"ו ויש מקילין לומר, דכל שאינו נותן ע"להשיג בהלכה ט

ונצטנן, אבל  ורכוצכל ל, כוונתו באם נתבשל "נצטנן מותר ונהגו להקל בזה אם לא נצטנן לגמרי עכ

מסתברא שעדיין לא הגיעו לנתבשל כל צרכו, ואז הי׳  אנו דנים אם אפי׳ הגיעו למאכל ב״ד, אבל

א אם לא נצטנן לגמרי, ומסתמא יש כאלו שהם מבשלים החמין בערב "אפשר לצרף שי׳ זו של הרמ

שבת כל צרכו, ומניחים הקדרות על הפלאטות להשאר חמים, לאלו אפשר לצרף שי׳ זו של הרמ״א 

אבל רבים הם שלא מבשלים בערב שבת החמין שמסתמא לא נצטננו לגמרי, ואין בשול אחר בשול, 

כל צרכן, ולהם א״א לצרף השי׳ הזו של הרמ״א שכל שלא נצטננו לגמרי אין בשול אחר בשול אפי׳ 

א "ד, אפשר לסמוך על המג"בלח. אמנם אתה צודק אם יש ספק שמא כבר הגיעו התבשילין למאכל ב

 פק דרבנן לקולא.ב שפסקו שבספק אין לאסור בדיעבד דכל ס"והפרמ״ג והמשנ
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ד "ין מאכל שהוא צריך בשול הרבה עד שיגיע כמאכל במלדון אולי יש בתוך הקדרה איזה ויש 

ש הלא "ואם יש מין כזה, ועליו כן חל האסור של בשול בשבת, ומכיון דהוי דבר שיש לו מתירין שבמו

תבשיל מכיון שאינו מותר, וכל דבר שיש לו מתירין אפי׳ באלף אינו בטל, וא״כ מין הזה אוסר כל ה

 בטל.

ב שמאריך "נדרים דף נ ן"יין ברועלא בטיל אלא במינו, אבל במינו בטל,  מ"אמנם אימתי דשיל

ד שרק במינו אינו בטל, "לוק בין נתערב במינו לבין נתערב שלא במינו. אבל כך נפסק ביוילהסביר הח

 ב."ק ד סי׳"אבל שלא במינו כן בטל, ביו

כל איסור שלא הי׳ ניכר קודם שנתערב הוי " ל המחבר,"ק״ב סעיף ד׳ וזד סי׳ "יש לדון שביועוד 

י שהוא דבר שיש לו מתירין, ומי שנדר מדבר א׳ ונתערב אח״כ, לדידי׳ מקרי דבר שיש לו "בטל אעפ

ל. אבל בנדר מדבר שכבר נתערב אין בזה דין דבר שיש לו "עכ "מתירין. דהא אפשר לשאול על נדרו

שלא הי׳ ניכר כגון גיגית מלאה ענבים בעוטים והי׳ בו הרבה יין "-ב "ק י"ס ך שם"ל הש"זמתירין. ו

י שגם בשבת יוצא מן הענבים כל שעה, לפי "צלול קודם השבת, מותר ליקח בשבת מן היין, ואעפ

 ל."עכ '"שמתבטל במה שיצא כבר ואין בו משום דבר שיש לו מתירין

וא לא מתבשל קל אלא זקוק לבשול מרובה, בשאלה שלנו, הלא אפי׳ נאמר שיש איזה מין שה ןכ

מ״מ הרי נולד בתערובת, כי כל הקדרה מותרת, ובשעת התערובת לא חל על מין הזה שום אסור, אלא 

כ הודלקה ע״י חברת החשמל שעובדים שם יהודים, ואז חל על מין הזה "לאחר שנכבה הפלאטה, ואח

ך שאם נולד בתערובת אפי׳ בדבר שיש "אסור של בשול בשבת, שנולד בתערובת ופוסק הרמ״א והש

 לו מתירין כן בטל.

ת מן המחובר לחולה רוואם קצץ פי" - ״א בעצמו באו״ח סי׳ שי״ח סעיף ב׳מצ״ע מדברי הרל בא

ל "אסור לבריא בשבת משום גדל והולך בשבת ויש בו מוקצה״ עכ -אפי׳ הי׳ חולה מבעוד יום  בשבת,

ל מוקצה בנולד מודה, ואפי׳ שהפרי כבר היתה מוכנה "לא סשנינו בריש מס׳ ביצה אפי׳ למאן דוהנה 

 הקצוסף בפרי שגדל והולך בשבת ויש בו מוקצה, על אף שהמועבור החולה, אבל מכניסת השבת נתו

ה אסור לבריא מפני התערובת שזה דבר שיש לו מתירין ולא בטיל, וקשה שיש "נולד בתערובת אפ

ב סעיף ד׳ וז״ל "ד סי׳ ק"א ביו"הרמבין בנולד בתערובת לאוסר ששבת  לכותא בה"סתירה בין הרמ

׳ ב״ק דף ס״ט דמה שגדל בטל ברוב ועיין בסי׳ ש״ב סעיף סק ח׳ בא״ד עיין בתו"ס א בסי׳ שי״ח"המג

ב משמע דזה לא הוי מוקצה אפי׳ לר׳ יהודה דהא בהמה נמי גדלה "ז ע"׳ דף לס׳ ביצה בתוסב׳ ובמ

ק דף ס״ט "׳ בסהשקל בתו-ציתחל המ"ל המג״א. וז"בתוס׳ עכש "והלכה ומותר לשוחטה ביו״ט עי

הקשו מאי הועילו הצנועין בתקנתן הא לאחר הפדיון שוב גדל הפרי וזה א״א לחלל דהוי דבר שלא בא 

א דבמוקצה "לעולם, ותירצו דמה שיגדל אח״כ בטל במה שגדל כבר בשעת פדיון. וזה נגד מש״כ הרמ

פ הצילם מאיסור תורה אף "׳ דעכסוונתו דרצה ליישב בזה קו׳ התומה שגדל לא בטיל. ועין סי׳ ש״כ כ

׳ וכו׳. סו התו"א לעיין בסי׳ ש״כ ויתיישב ק"ת גם דשיל״מ בטל ולזה רמז המג"שלא בטיל מדרבנן דמה
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ובמס׳ ביצה דאיתא שם שנים שלקחו בהמה בשותפות מערב יו״ט, אחד עירב למזרח, וא׳ עירב 

וכלים הרי הם כרגלי הבעלים, ואדם אחר אינו רשאי להוליכם אלא ל דבהמה וכלים וא"למערב, וקיי

כל א׳ מהשותפין שאמר רב ו׳ט, ווחלקו את הבהמה בי ]ושחטוה[ איפה שהבעלים יכולין לילך שם,

 - "דינקי תחומין אהדדי" אינו יכול להוליך חלקו אלא למקום שגם השותף יכול להוליך שם, משום

ל כאילו מעורב בחלקו "חלק השותפות יונק מחלק חבירו השותף והובחיים הי׳  היתיל כשהבהמה ה"ר

א לרב לאסור תחומין חששת לאיסור מוקצה לא חששת ופי׳ "ל רב כהנא ור"או - גם חלק חבית,

התוס׳ לדידך דסבירא לך במוקצה כר׳ יהודה איך אפשר לשחוט בהמה הא ינקי הבהמה ונתגדלה גם 

לשחוט ביו״ט אפי׳ למאן דאית לי׳  רל דמות"ק רב, ואנן קייט והגדול הוא נולד ומוקצה, ושת"ביו

 א."ל כהרמ"׳ט ובפרי לחולה לא קייובע״כ שמתבטל מה שגדל ביומזה משמע מוקצה, 

י שהענבים מתבקעים "אם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אעפ - כתב והמחבר בסי׳ ש״כ סעיף ב׳

ל "זל ו"הענבים מתבטלים ביין שבגיגית עכבשבת בגיגית מותר לשתותו בשבת, שהיין היוצא מן 

לא בטיל שאני הכא כיון שלא הי׳ ניכר קודם שנתערב  מ"ג דדשיל"ק ה׳ מתבטל ביין ואע"א שם ס"המג

 ל."כב ע"ד סוף סי׳ ק"כן בטיל שלא הי׳ עליו שם יין מעולם עיין ביו

שהענבים מתבקעים  י"אם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה אעפ -כתב הרב בסי׳ ש״כ סעיף ד׳והנה 

בשבת בגיגית ויוצא מהן יין, מותר לשתות מגיגית זו בשבת שהמעט יין היוצא מהענבים בשבת 

כי לאחר שבת יהי׳ מותר בלי ביטול,  מי שהוא דשיל״"מתבטל בשישים ביין שהי׳ כבר בגיגית, ואעפ

ו שם יין מעולם לא מ״מ כיון שיין זה היוצא בשבת לא הי׳ ניכר מעולם קודם שנתערב, ולא הי׳ עלי

ולא אמרו שדבר שיש לו מתירין אינו בטל "חל עליו שם דבר שיש לו מתירין עד לאחר שכבר נתבטל 

 ל."עכ "אלא כשהאסור הוא בעין מתחלה וחל עליו שם דבר שיש לו מתירין ואח״כ נתערב

שבת א דהפרי שיוחדה עבור החולה מערב "ע הרב כהרמ"ח סעיף ו׳ פסק שו"וקשה לי שבסי׳ שי

לא בטיל ולכאורה הרי כאן סתירה מסי׳ שי״ח  מ"אסור בשבת לבריא מפני שהפרי נתגדל בשבת ודשיל

 על סי׳ ש״כ.

ל והעיקר נראה ליישב דברי הרמ״א עפ״י דרך "זד ו"ט בא"׳ אמרי בינה דיני שבת סי׳ יסבוראיתי 

ן, בזה כיון שאין האסור הראשון שכתבתי לעיל, דדוקא היכא דהיתר ניכר והשיב במקומו כמו בגיגית יי

כ בשנים שלקחו בהמה "נולד רק בתערובת אין בכוחו לאסור דבר שהי׳ ניכר בהיתירו במקומו, משא

בשותפות אף דניתר ההיתר במקומו, מ״מ בעוד שלא נתחלק אין ניכר במקומו, וכך ג״כ בפירות 

לו חולה  שביון דחיהנתלשין בשבת לצורך חולה, דהא הפירות בעצם הם מוקצה דהוי מחובר, רק כ

ט חל שם מוקצה על כל פירותיו המחוברים, דמחובר "ובעוד יום וידע שיצטרך לתלוש לא איתקצאי, מ

הוא כדיחוי בידים, רק מה שנתלש אמרינן דאתברר לו השתא דזה הי׳ מוכן לצורך החולה, ואם באנו 

להתיר לבריא מה שנשאר שא״צ לחולה אמרינן שפיר כיון שגדל בשבת ג״כ לא מתבטל קודם שתלשם 

חולה דמה שצריך החולה לא אתקצאי. מ״מ בטרם  דאז הי׳ הכל אסור. רק מה שמתברר אח״כ לצורך
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כ בבהמה שנשחטה בשבת לחולה, דלא הוי מוקצה "הי׳ שם אסור מוקצה על כל הפרי, משא -שהוברר 

י "ק ד׳ רק מחמת אסור שחיטה, ואינו מוקצה מחמת אסור. וכיון דרק אר"א ס"לעולם כמו שב׳ המג

סור נשארה בהיתירה, ומה שגדלה והוסיפה, הוא דרביע עלי׳ דאסורה לשוחטה, וכיון שנסתלק הא

ז "ל. ולפי"שפיר מתבטל כיון שהי׳ ההיתר חשוב וניכר במקומו והאסור נולד בתערובת וזה ברור עכ

 ח על סי׳ ש״כ והבן."ד, ומשו״ע הרב סי׳ שי"ח על הרמ״א ביו"א באו"ממתורץ הסתירה מהר

וניכר במקומו ורק בשעה שנכבה ד שכל מה שנמצא בתוך הקדרה הי׳ היתר "חילוק זה בנולפי 

 התקון והודלקו הפלאטות, אפי׳ לאחר המאכלים שבתוך הקדרים נשארים בהיתרים שאר החשמל,

ד ועליהם אנו פוסקים אין בשול אחר בשול והם נכרים "כבר הגיעו למאכל ב ומתבשלים, כי הם

, כמו מ"חמת דשילבהיתירם, שוב אין המין הקשה שזקוק לבשול מרובה יכול לאסור כל הקדרה מ

לפי החילוק של האמרי בינה, דוקא אם ההיתר הי׳ ניכר והשיב במקומו כמו בסי׳ ש״כ והנה  שנתבאר.

דהיין שבתוך הגיגית הי׳ ניכר בפ״ע, ואם ביום השבת יצא מן היין ונתערב ביין שהי׳ ניכר, אין מה 

בריא לאכול מן הפרי אבל בסי׳ שי״ה סעיף ב׳ שהרמ״א אוסר ל מ"שיצא בשבת אוסר מטעם דשיל

אסור לבריא  מ"שנשאר מן החולה מחמת שבשבת נתגדל, דההיתר לא הי׳ ניכר במקומו, ומחמת דשיל

 לאכול כמבואר.

ד שסיפר שבעת ההכתרה "ל הי"ח רבי חיים מענדל זצ"מה ששמעתי מהגה הנזכרתי אמר וכעת

ע, "ש זי"וקדושים תלמידי אביו הראע, היו עוד חסידים ישישים "אהרן זי-ר הזקן בעל הבית"של אדמו

מעירין לו הערות על התנהגותו, וכשראו שהוא מקרב מאוד מאוד בעל עבירה להפוך אותו  והם היו

אהרן בהתנהגות כזאת אפשר להפסיד מאות -לבעל תשובה, ויצא מגדרו בקרוב גדולה, אמרו להבית

חסידים  יזנטכדאי פארלירין טו" :נוחה מהתנהגות כזאת( וענה להםחסידים )כלומר שלא יהי׳ דעתם 

 ."ן איין בעל תשובהאבי צו מאכ

רעוא מן שמיא שלא תכשל לעולם ועד, ותזכה לכוון לאמיתה של תורה, ולקדש ש״ש בכל ויהא 

 העולם.

 ךהשמח בהצלחת ךאבי

 ישראל

 

  



 

 
 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 שלישישער 

 כתובות
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

  



 45                                                                                                                                                         כתובות  •  לישישער ש

 
 

 פרק שני

 "אשה שנתארמלה"ה
 

 

 מבטלין ת"ת להוצאת המת והכנסת כלה

 מושקוביץי' שאהרן הרב 

 ר"מ בישיבה

 א.

 מביא גדר עשיית מצוה במקום לימוד תורה

: "תנו רבנן מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. אמרו עליו, 1איתא במסכת כתובות

יהודה ברבי אלעאי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. במה דברים על רבי 

אמורים כשאין עמו כל צרכו, אבל יש עמו כל צרכו, אין מבטלין. וכמה כל צרכו? אמר רב שמואל בר 

איני משמיה דרב: תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי, ואמרי לה, תליסר אלפי גברי ומינייהו 

שיפורי. עולא אמר כגון דחייצי גברי מאבולא ועד סיכרא. רב ששת ואיתימא רבי יוחנן שיתא אלפי 

מ למאן דקרי ותני, "אמר נטילתה כנתינתה, מה נתינתה בששים רבוא אף נטילתה בששים רבוא, וה

 אבל למאן דמתני לית ליה שיעורא".

מזכיה בטבריא. שלחון  : "רבי אבהו הווא בקיסרין, שדר לר' חנינא בריה2והנה איתא בירושלמי

 ליה בריך גמל חסד. שלח ליה המבלי אין קברים בקיסרין שלחתיך לטבריא".

פירוש: רבי אבהו שלח את בנו ללמוד בישיבה בטבריא וכשקיבל ידיעה שבנו עוסק בקבורת מתים 

 שלח לו "המבלי אין קברים בקיסרין" שהיית יכול לעסוק בזה כאן, ולא לשם זה שלחתיך לטבריא.

מעשה  -הנה בירושלמי שם מסיים: "הדא אמרת כשיש שם מי שיעשה אבל אין שם מי שיעשה ו

 קודם".

                                                           
 ב.-א . יז,1

 . פרק קמא דחגיגה וכן בפ"ג דפסחים.2
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: "דקא רמו קראי אהדדי כתיב: "פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכונו", וכתיב 3וכן הוא בש"ס דילן

כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים, כאן במצוה שא"א "אורח חיים פן תפלס". לא קשיא 

. הדר יתבי וקא מבעי להו, כתיב: "יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה". י אחריםלעשותה ע"

הא חפצי שמים ישוו בה, וכתיב :"כל חפצים לא ישוו בה", דאפילו חפצי שמים לא ישוו בה, ומשני: 

 .י אחרים""י אחרים, כאן במצוה שאי אפשר לעשותה ע"כאן במצוה שאפשר לעשותה ע

י אחרים, ""היה לפניו עשיית מצוה ותלמוד תורה, אם אפשר למצוה להעשות ע 4וכן פסק הרמב"ם

 לא יפסיק תלמודו. ואם לאו יעשה המצוה ויחזור לתלמודו".

 וכן משמע גם מסוגייתנו, דמבטלין רק כשאין לו כל צרכו, אך אם יש לו כל צרכו אין מבטלין כלל.

 

 ב.

 מביא דברי התוס' והמשתמע לכך בביטול ת"ת

הקשו ממעשה דר"ע: "אמר רבי עקיבא תחילת תשמישי לפני חכמים, פעם  5התוס' דסוגיין אמנם

אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי מת מצוה ונטפלתי בו ד' מילין עד שהבאתיו לבית הקברות, וקברתיו. 

  א ור' יהושע, אמרו לי על כל פסיעה ופסיעה כאילו שפכת דם נקי"."וכשבאתי והרציתי דברי לפני ר

שיו לשפיכות דמים, הוא מצד קושיית התוס' נראה שהבינו שהטעם על כך שהשוו את מעומ

 לעשותה ע"י אחרים, ודוחה ת"ת? שא"אועל זה הקשו דהא הווי מצווה  תורה. ביטול

ל דהתם לאו משום ביטול תורה, אלא משום דמת מצוה קנה "ותירצו התוס' בתירוצם הא'": "וי

דקאמר מת מצוה קנה מקומו.  ד(")פשמצאו, וכן משמע במס' שמחות מקומו, והיה לו לקוברו במקום 

 והעובר על דברי חכמים חייב מיתה. וכן אמר ר' עקיבא תחלת תשמישי כו'". 

דלפי תירוץ זה יוצא שלא היה עליו כל עוון מצד ביטול תורה אלא מצד זה שעבר על דברי חכמים 

 .6שאמרו שמת מצווה קונה מקומו

                                                           
 . מו"ק דף ט' סע"א ורע"ב.3

 . הלכות ת"ת, פ"ג, ה"ד.4

 . ד"ה מבטלין.5

. אולי גם לתירוץ זה ההשוואה לשפיכות דמים היא מצד ביטול תורה, דכיוון שמת מצווה קונה מקומו לא 6
מלשון התוס' שהעתיקו את סיום  היה לו צורך להיבטל מלימודו, על מנת להביאו לבית הקברות. אמנם

המימרא "כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה", משמע שהוא על עצם זה שעבר על דברי חכמים, ועל דרך 
לשון המשנה )ברכות פ"א מ"ג( אמרו לו כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל אף שעשה 

 להחמיר על דבריהם. וכ"מ במגילה כט ע"א תוד"ה מבטלין.
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ח "ל: "דהתם משום דביטל עצמו משימוש ת"ר יהודה מקורבי"תירוץ בשם הרותירצו תוס' עוד 

 קאמר דגדול שימושה יותר מלימודה".

ולפי תירוץ זה אכן ההשוואה לשפיכות דמים היא בגלל ההתבטלות משימושה של תורה, ולפי"ז 

ת, שאי יצא חידוש דין, דלא מיבעיא שאין לבטל שימושה של תורה, אפילו בשביל סתם מצווה עובר

שדוחה את כל מ"ע שבתורה,  7אפשר לעשותה ע"י אחרים, אלא אפי' מת מצווה דהוויא מצווה רבה

מ"מ אינה נידחית מפני שימושה  –ונזירות ועבודה וקרבן פסח וכהונה גדולה  8ומוסיפה ודוחה כהונה

 של תורה, והדברים מבהילים.

משמע שבשביל מצווה שאי אפשר  אמנם בדברי הרמב"ם לא מצינו שיחלק בזה, ומסתימת לשונו

. ובפשטות נקט כתירוץ הא' דהתוס', שטעם הקפידא על עניןאחרים, מבטלין ת"ת בכל  לעשותה ע"י

 רבי עקיבא הייתה מדיני קבורת מת מצווה, ולא מצד ביטול תורה.

 

 ג.

 מביא דעת רבינו הזקן ועפי"ז מבאר הירושלמי

שבתחילת  10למעשה, ומביא ע"ז מתוס' בקידושיןכתב דידיעת התורה קודמת  9אמנם רבינו הזקן

לימודו של אדם הלימוד קודם למעשה, ומבאר שזה אפי' במצווה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים. 

דבמצווה שאפשר לעשותה ע"י אחרים, הנה גם אחר שכבר למד כל התורה כולה, אינו מפסיק 

היא, גם למצוה שאי אפשר  בשבילה, וא"כ מה שאמרו שבתחילת לימודו אינו מפסיק, הכוונה

 לעשותה ע"י אחרים.

ובזה מבאר די"ל בעובדא דהירושלמי שהבאנו לעיל, שאף אם לא היו מלווין ועוסקין כל צרכו, 

מ"מ לא היה לו להיבטל, כיוון שהוא בתחילת לימודו. ודברי הירושלמי שם, שכשאין מי שיעשה 

הביאו שם שנמנו וגמרו שתלמוד קודם, ע"ז המעשה קודם, לא קאי על דברי רבי אבהו, אלא על מה ש

הביאו שכשאין מי שיעשה המעשה קודם. אבל לעולם כל זה הוא לא בתחילת לימודו, אך כשהוא קאי 

בתחילת לימודו, וצריך להגיע לידי ידיעת התורה, הנה אז התלמוד קודם, אף אם אי אפשר לעשותה 

                                                           
 . בכ"ז עיין בסוגיות הש"ס ברכות י"ט ע"ב ואילך וביבמות ד"ז ע"א ואילך ובהנסמן שם.7

. אפי' בטומאה דאורייתא, ולהעיר שלאידך לא מצינו שתדחה טומאת כהן מפני לימוד תורה, אלא בטומאה 8
כהן טומאה דרבנן, כגון לצאת לארץ העמים ללמוד תורה. ואפי' שימושה של תורה לא מצינו שידחה להתיר ל

של תורה. ולכאורה יש להקשות בסגנון קושיית הגמ' ביבמות שם, והלא ק"ו הוא ומה מת מצוה דוחה כהונה 
 ושימושה של תורה דוחה מת מצווה, ק"ו שידחה שימושה של תורה לכהונה? 

 וי"ל ע"ד מה שתירצו שם התוס' שלא מצינו שידחה אלא בשב ואל תעשה, אבל לא שידחה בקום ועשה.

 בהלכות ת"ת פ"ג בקו"א סק"א ד"ה אבל מ"ש הבית שמואל. .9

 . ד"ה תלמוד., ב. מ10
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ובדא דבריה דרבי אבהו, אך היה באופן שלא ע"י אחרים )ומביא שם עוד פירוש, דקאי התם גם על ע

 היה מתבטל הרבה, באופן שהיה מעכב אותו, או גורם לו לאיחור רב בהגעה לידיעת התורה, עיי"ש(. 

(, שא"א לעשותה ע"י אחריםהעולה מדברי רבינו הזקן, שאימתי שע"י העיסוק במצווה עוברת )

 לעשותה ע"י אחרים. אי אפשראם  דידיעת התורה, אין לו להבטל, אף עניןיתעכב הרבה בה

ועפי"ז מבאר הדין דלעולם ילמוד אדם תורה ואח"כ ישא אשה, אף שלישא אשה הוא מ"ע שאי 

אפשר לעשותה ע"י אחרים, כי כל מה שמצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים דוחה ת"ת, הוא דווקא 

מצות ידיעת התורה לאחר שהגיע לידיעת התורה )או במי שאינו יכול להגיע לידיעת התורה(. אך 

היא קודמת לכל המצוות, ומה שמבטלים אותה בשביל מצווה שא"א לעשותה ע"י אחרים, הוא רק 

 כיוון שהמצוה ההיא, היא מצוה עוברת, וללמוד תורה אפשר לחזור וללמוד אח"כ.

אבל אם מחמת שיעשה המצווה ההיא לא יוכל לחזור ללימודו ולהגיע לידיעת התורה, כמו 

שע"י הנישואין יהיו ריחיים בצווארו ולא יוכל ללמוד כראוי, הנה בזה אף שהיא מצווה  בנשיאת אשה

 שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים, מ"מ, ידיעת התורה קודמת. 

 

 ד.

 מדייק בלשון רבינו הזקן ומסכם את השיטות בביטול ת"ת

תורה שלו ומה שלא הביא ראייה מתוס' בכתובות הנ"ל, י"ל דשאני רבי עקיבא, דשימושה של 

דאמר לו רבי אליעזר  11היה באופן מופלא, ועל ביטולו היה לו עונש גדול. וכמו שמצינו בגמ' דסנהדרין

שלך קשה משלהם, ופירש"י כיוון שלבך פתוח כאולם, ואילו שימשתני למדת תורה הרבה. והוא היה 

המצוות )כנ"ל(. מקור תורה שבע"פ, ולכן שימושו היה עדיף, אפילו מקבורת מת מצווה שדוחה כל 

משא"כ בסתם חכמים, לא מצינו אלא שידחה שאר מצוות, ולא קבורת מת מצווה. ובזה יובן דיוק 

לשון רבינו בקו"א שפי' עובדא דבריה דרבי אבהו: "דאפי' לא היו לו מלווים כל צרכו", דהיינו שאין 

אך את עצם הקבורה אין הדחייה אלא לדין מבטלין ת"ת להוצאת המת, כשאין לו כל צרכו לפי כבודו, 

 דוחים מפני ידיעת התורה, כמו שאין דוחים אותה מפני אף אחת ממצוות עשה.

וכן מדייק גם בלשון הרמב"ם יעשה המצווה ויחזור לתלמודו, דדווקא אם אח"כ יכול לחזור 

ידיעת התורה(, אך באם לאו לא יבטל תלמודו אפי' על מצווה שא"א  עניןלתלמודו )ולהשלים את 

 ותה ע"י אחרים.לעש

 לסיכום:

                                                           
 . סוף פ"ז.11
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 מצווה שאפשר לעשותה ע"י אחרים אין לבטל בשבילה ת"ת כלל.

 מצווה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים מבטלים בשבילה תלמוד תורה.

בתחילת לימודו של אדם אין לו להתבטל אפי' בשביל מצווה שא"א לעשותה ע"י אחרים אא"כ 

 וודאי לא יעכבנו מלהגיע לידיעת התורה.

  אומרים ששימושה של תורה קודם לכל המצוות גם למת מצווה ולא מצינו שיפסקו כן.יש 
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 עד ודיין מצטרפין
 בירור שיטת הרמב"ן

 קעניג' יש שניאור זלמן הרב

 בישיבה ר"מ

 א.

 שמואל אמר יהודה רב ובשיטת' הגמ בלשון ע"והצ, מצטרפין ודיין עד שאין בטעם ן"הרמב שיטת

 הא מעליא כמה חמא בר רמי אמר מצטרפין ודיין עד שמואל אמר יהודה רב אמר" א, כא כתובות

 דיינא מסהיד דקא ומאי דיינא מסהיד קא לא סהדא מסהיד דקא מאי מעליותא מאי רבא אמר שמעתא

 "סהדא מסהיד קא לא

 כשהוציאו זמן ולאחר שלו הנפק על הדינין וחתמו הנפק בו שכתוב שטר - ודיין עד" י"ופירש

 הדיינים מן ואחד ידו כתב על והעיד השטר מעדי אחד ובא הוא מזוייף לומר הלוה ערער לגבות המלוה

 שבשטר מנה על מעידין השטר עדי -' כו סהדא מסהיד דקא מאי .להכשירו מצטרפין ידו כתב על העיד

 "נתקיים בפנינו מעידין והדיינין כרבנן

 מעיד העד - אחר דבר על מעיד אחד דכל משום היא מצטרפין דאין רבא סברת י"דלרש ומבואר

 .מקויים שהשטר מעיד והדיין, שבשטר מנה על

 אחד ומת השטר על החתומים שנים גבי לעיל' בגמ הרי. פשוטה קושיא מתעוררת ז"שלפי אלא

, המת חתימת על מעידים השוק מן ושנים, חתימתו על מעיד החי העד חכמים דלדעת מבואר, מהן

 .מקויים והשטר

 והעדים שבשטר המנה על מעיד החי שהעד כיון מצטרפת עדותן דאין נאמר כאן גם' ולכאו

 .מצטרפת עדותן איך כ"וא שבשטר מנה על מעידים אינם אבל, המת חתימת את מקיימים

 :ן"הרמב וכתב

, ידו כתב זהו ודאי פלוני של ידו כתב זה( נן)דאמרי[ כיון( ]דאיק) דהתם משום היא מילתא לאו"

 כמי נעשה השטר על החתומים שהעדים, חבירו עם ומצטרף בשטר מנה על המעיד הוא הכתב ואותו

 קרשקש ברבינו ועיין" ]אפומייהו ממונא נפיק ממילא שטרא דמקיימי וכיון, ד"בב עדותן שנחקרה

 [.ראשונים ובעוד כן כתב כ"דג

 ומצטרף מעיד כבר השני עכשיו כ"א, אמת הוא השני של שהכתב מעידים העדים שכאשר היינו

 .שבשטר המנה את שניהם ומעידים, החי לעד
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 הוא כאשר כן ועל, אחד עד רק שהוא כיון, המת העד חתימת את לנו לאמת בכחו אין בדיין אבל

 רק אינו הרי אבל, אמת העד וחתימת שהשטר הוא ידו כתב על עדותו שתוכן אף, ידו כתב על מעיד

 שהחי כמו זה והרי. אחד עד אלא השני העד על לנו אין כ"וא, השטר אמיתת על שמעיד, אחד עד

 העד שעל כיון מספיק זה דאין, ידו כתב שזה והעיד השוק מן אחד בא המת ועל, ידי כתב זה העיד

 .אחד עד אלא אין השני

 הדייין של העדות בזו נתקיים לא עד של ידו וכתב" דכתב דבריו בהמשך ן"ברמב מבואר וכן

 ".שני עד אותו חתימת לקיים שלם עדות כאן אין עדיין הדיין על השוק מן שנים העידו שאפילו

 הוא שהחיסרון דמשמע, לא או מצטרפין ודיין עד אם' בגמ הדיון כ"א מה קשה ז"שלפי אלא

 של העדות בגוף הוא החיסרון כ"וא, מספקת עדות כאן לנו אין אותם נצרף אם גם' דלכאו, בצירופם

 .הדיין

, דיינא מסהיד קא לא סהדא מסהיד דקא מאי' הגמ בקושיית הפשט שזה לומד א"הרשב ובאמת

 והפשט, לצרפם יכולת אין כ"א החתימות אמיתת על אלא, שבשטר המנה על מעיד הדיין שאין דכיון

 . בכך נגבה שבשטר המנה שאין היינו, שבשטר מנה על מעיד דאינו

 היה כך ושמא" וכתב. מצטרפין ודיין שעד יהודה רב דעת כ"א הייתה מה ז"לפי שמקשה אלא

 והיינו, הוא בפנינו עליה מעידין שנים כאלו בא הוא בפניו שהעידו שנים עדות מכח שהדיין דכיון דעתו

 כתב וכן" ]טפי לה דייקינן לא ופרכה רבא דאתא כיון דחוקה סברא שזו פ"ואע, דקאמר מעליותא

 [.קרשקש ברבינו ועיין. ה"הרא

' הגמ בלשון הנה. עצמו א"הרשב שכתב וכמו ז"לפי מאוד קשה יהודה רב שסברת לזה בנוסף אבל

 שהעד כגון דמיירי שכתב ש"ועיי. ]ז"לפי דחוק' הגמ דלשון, א"הריטב הקשה וכן. כן ללמוד קשה

 הייתה מה דקשה כתב זה על וגם, דממונא ריבעא נכי דנפיק חיסרון הוי ואז השני יד כתב על גם מעיד

 '[.הגמ בלשון דחוק כ"וג, יהודה רב סברת

 דיין של קיום מספיק אזי הנפק כבר יש שכאשר הוא יהודה רב של דהטעם א"הריטב כתב כן ועל

 פליג מ"ומ. ודיינים עדים דמזייף אינש חציף דלא זיוף כ"כ בו שכיח לא כי, השני העד חתימת על אחד

 חלוקין שהן כיון שיצטרף בדין אינו מ"מ, דאמרן מטעמא גמור קיום אדליכא קפדינן דלא דנהי" רבא

 "האי מסהיד לא האי דמסהיד דאמאי, עדותו בענין

, אחד עד באמת שמספיק שטרות קיום בדין קולא שהוא כן מבואר לא הראשונים בשאר אבל

 דאין רבא בדברי הפשט מהו שיטתו לפי מבואר לא וכן. הנפק דאיכא במקום השני חתימת את לקיים

 שבאו רגיל במקרה כמו זה הרי כ"א, השני העד חתימת לקיים א"ע מספיק דאם. אחד עניןמ עדותן

 .ע"וצ. השני העד את וקיימו שניים
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 ב.

 בזה ע"והצ, השטר אמיתות יודע אינו שהדיין ן"הרמב' תי

 על עדים שני כאן שיש אמרינן, המת יד חתימת המקיימים שבשניים שמבאר לאחר ן"הרמב והנה

 אשטרא דיינא אבל" ל"וז כן אמרינן לא בדיין מדוע לבאר ממשיך. המת והעד החי העד שבשטר מנה

 כ"ואח", דאחריני מפומא אלא הוא מזוייף ודילמא ידע לא דאיהו הוא דמעליא מסהיד קא לא גופא

 [.מדבריו לעיל שהובא כמו] אחד עד רק הוא שהדיין גם וכותב ן"הרמב מוסיף

 שלאחרי, השני העד חתימת את שמקיים בדיין כ"ג נאמר שלא מדוע מבאר ן"שהרמב היינו

 אינו שהדיין וכותב. החי העד עם יחד, שבשטר המנה על מעיד השני העד הרי חתימתו את שמקיים

 בפניו שהעידו יודע ורק, מזוייף הוא דאולי אמת השטר אם יודע אינו כי אמת שהשטר להעיד יכול

 .מזוייף הוא באמת אולי אבל, אמת שהוא

 שממשיך מה מספיק' דלכאו ל"הנ הטעם את להביא הוצרך מה לשם ביאור שדורש מה מלבד והנה

 .א"הרשב באמת שכותב וכמו. מספיק אינו כן ועל, אחד עד אלא אינו שהדיין

 שהעידו עדים י"ע אלא יודע שאינו שכיון שאומר במה הפשט מה ן"הרמב דברי בגוף קשה הנה

 ועל אמת הוא שהשטר להעיד נאמנים עדים הרי. שקר או אמת הוא השטר האם יודע אינו כ"א, בפניו

 .אמת הוא שהשטר עכשיו להעיד יכול אינו ומדוע, אמת שהוא השטר את קיימו ד"הבי פיהם

 :ן"הרמב על להקשות הרבה א"וברשב

 .החתימות את מכירים עצמם שהם מצד קיימו שהדיינים במקרה' יהי מהא. 

 על מעידים עדים ושני, אחת חתימה בפניהם שקוימה מעידים דיינים' ב כאשר' אפי כ"אב. 

 .יצטרפו לא השניה החתימה

 על בפנינו שמעידים העדים ועל, שקרו שאולי אמרינן הדיין בפני שקיימו העדים על מדועג. 

 .משקרים הם שמא אמרינן לא השני חתימת

 .ע"וצ

 ג.

 דבריהם וביאור, יונה רבינו תלמידי שיטת

 :ק"בשיטמ יונה רבינו תלמידי דברי ובהקדים בזה לבאר ונראה

 אבל, עדים שני עליו שמעידים השטר מעידי באחד אלא קיום כאן אין הרי ליה דקשיא ואיכא"

, מצטרפין דאמר יהודה דרב טעמיה ומאי אחד מפי עדות אלא עליו לנו אין לשטר שני עד בחתימת

 'וכו דיינא מסהיד לא סהדא מסהיד דקא מאי ולהקשות להאריך לו מה עליו דמקשה נמי ורבא
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, ד"בב שנתקיימו השטר עדי שני קיום על מעיד שהדיין דכיון דשמואל טעמיה דהיינו לפרש ויש"

' חשבי דלא מנה פלוני של ד"בב נתחייב פלוני שמעיד כמו והוי, ד"בב עדותן שנחקרה מעיד הוא הרי

 הילכך, אותו הורגין פלוני של ד"בב נתחייב פלוני ואמרו שנים שעמדו מקום כל דתנן, עד מפי עד ליה

 חייב שזה כמעיד דהוי כשר שהוא הזה השטר על מעיד שהוא השטר מעידי אחד על קיום שיש כיון

 ראובן הלוה בפני ואמר אחד עד בא שאם הדברים נראין ודאי והא, מצטרפין הן הרי השטר לבעל מנה

 ל"דקי, מצטרפין הן הרי לראובן מנה לתת ד"בב שמעון נתחייב בפני ואמר אחד עד ובא מנה לשמעון

 "מצטרפין הודאה אחר והודאה הלואה אחר הלואה

 על מעידין ששניהם דחשיב, והדיין העד שיצטרפו מדוע אחרת סברא כאן מביא יונה רבינו והנה

 והדיין, ההלואה מעשה את ראה שהוא כיון, שבשטר המנה על מעיד החי העד שהרי, שבשטר מנה

 הלואה אחר כהלואה הוי וזה, במנה פלוני את חייבו ד"שב ראה שהוא כיון, שבשטר המנה על מעיד

 .הודאה אחר והודאה

 המנה על שמעיד החי העד עדות עם הדיין עדות לצרף דכשבאים ן"ברמב הפשט כ"ג דזה ונראה

, י"ר תלמידי וכסברת, עצמו הדיין מצד. א: להצטרף יכול איך צדדים' מב הדיין על לדון יש, שבשטר

 על עדותו דמצד ן"הרמב שכתב וזהו. המת העד על עדותו מצד. ב. ד"בב חיובו על מעיד שהוא כיון

 רק הוא הרי, המת העד על עדותו ומצד. אמת הוא אם יודע שאינו כיון להעיד יכול אינו, שבשטר מנה

 .אחד עד

 יודע שאינו בדבריו הפשט ומה החיוב על להעיד יכול אינו באמת מדוע להבין צריך שעדיין אלא

 .ל"כנ, אמת שזה

 :רבא דעת את מבאר עצמו יונה רבינו בתלמידי והנה

 והדיין המנה על מעיד שהעד', וכו דיינא מסהיד לא סהדא מסהיד דקא מאי רבא עליה ואקשי"

 פ"אע שהדיין, מצטרפין אין לפיכך לזו דומה זו עדות ואין חלוק עדותן וענין השטר קיום על מעיד

 לחייב נזקקו לא הדיינין שהרי, ד"בב מנה לראובן שמעון שנתחייב כמעיד הוי לא השטר על שמעיד

 והילכך, הדיינין ולא שמעון את המחייב הוא והשטר, אמת שהשטר להעיד אלא בתשלומין שמעון את

, מצטרפין הלואה אחר הלואה ל"דקי להא דמי ולא, מצטרפין ואין אחד מענין והדיין העד עדות אין

 הוא אחד מענין עדותן והרי מנה מחייבו מהן אחד כל מ"מ מנה אחד מסהדי דלא ג"אע דהתם

 ".בעיני נראה כך, ומצטרפת

 דהגדר שלומד כיון. מנה לפלוני נתחייב שפלוני הדיין עדות דאין היא רבא דסברת בדבריו ומבואר

. שבשטר המנה גוף על עדות זה אין אבל. שקר ואינו אמת הוא שהשטר להעיד רק הוא, קיום עדות של

, שבשטר המנה בגוף דנים האם שטרות בקיום הדיינים עושים מה שטרות בקיום לחקור שיש היינו

 החתימות על דנים שהם או. לא או חיוב כאן יש האם היינו, לא או אמת הוא בשטר הכתוב התוכן האם

 שהוא אמרינן אזי אמת שהוא אומרים כאשר האם שבשטר התוכן גוף על אבל, לא או אמת הם האם
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 שהוא, השטר של ודינו כחו כבר שזהו כיון, לזה נזקקים ד"הב ואין, ד"בב כלל דיון אין זה על, חייב

 .לחייב ובכחו, ד"בב עדותן שנחקרה כמי עצמו

. שבשטר המנה על גם דנים קיום בעדות האם, ורבא שמואל אמר יהודה רב נחלקו בזה דבריו ולפי

 מסהיד דקא מאי כ"א. השטר אמיתת על רק שדנים רבא דסובר ומכיון. השטר אמיתות על רק או

 .שבשטר המנה על שנים של עדות כאן ואין'. וכו דיינא מסהיד לא סהדא

. קיום עדות רק שהוא או. בעלמא חספא הוא האם שטרות קיום של התקנה בגדר תלוי ואולי]

 [.בזה לעיין ויש

 עדות בכל אבל. שטרות קיום בעדות מיוחד דין רק הוא יונה רבינו תלמידי דעת שלפי ונמצא

 ד"בב נתחייב שבפניו מעיד אחד ועד ההלואה על מעיד אחד עד שאם דהיינו מצטרפים באמת אחרת

 .מצטרפים ודאי ההלואה על

 שהרי, יונה רבינו תלמידי דברי את בדבריו להכניס שאין ופשוט. ]ב"צ עדיין ן"הרמב דברי אבל

 השטר אמיתות עצם את שגם, השטר לאמיתת בנוגע הוא הדיין של שהחיסרון מבואר ן"הרמב בדברי

 [.ודוק, הוא מזוייף דשמא יודע אינו

 

 ד.

 שיטתם וביאור, ן"הרמב שיטת ד"ע ף"הרי בשיטת א"הרשב ביאור

 (:ף"הרי מדפי , אעו) ב"בב ף"הרי את מביא א"ברשב והנה

 שהעיד ודיין ההלואה שראה שהעיד עד מצטרפין ודיין עד בתרא בבבא' פי ל"ז אלפסי ורבינו"

, ההלואה על מסהיד דסהדא מצטרפין דאין רבא' ואסק, מצטרפין עדים פי על דינו בבית שנתחייב

 פירושו ולפי. בשקר או באמת נתחייב אם יודע אינו אבל נתחייב דינו שבבית אלא מסהיד לא ודיינא

 לו כשמנה דחזא היא מסהדי קא בקושטא תרווייהו דהתם, שמצטרפין הלואה אחר להודאה דמי לא

 שקרא דינא בבי עליה דאסהידו הני דילמא הכא אבל, מנה בההוא קמיה ליה דאודי דחזא והאי מנה

 "מצטרפין דאין ד"כמ ל"וקי, מסהיד קא דשמע מאי ודיינא מסהדי קא

 תלמידי כשיטת זה ואין, מצטרפין דלא אמרינן כ"ג פה על בעדות' דאפי ף"הרי בדברי ומבואר

 . יונה רבינו

". מצטרפין אין בפניו העדים שני שהעידו הדיין עם העד אבל: "ו"ה מעדות ד"פ ם"הרמב פסק וכן

 מהעדים אחד עד עם מצטרף אינו לפניו שנים שהעידו דיין אבל: "ב"י' סעי' ל' סי ע"בשו נפסק וכן

 "לפניו שהעידו



 55                                                                                                                                                         כתובות  •  לישישער ש

 
 

 בעל בעדות וגם. שקר או אמת הוא החיוב אם יודע הדיין שאין ן"הרמב כסברת בפשטות והיינו

 .ב"וצ, פה

 פלוני של ד"בב נתחייב שפלוני ויעידו עדים שני יבואו שכאשר פשוט זה דהנה בזה לבאר ונראה

 בעדות או, בפניו השטר שנתקיים מעיד הדיין כאשר גם וממילא. חייב שהוא עדים יש שהרי, נחייבו

 העד עם עדותו בצירוף הוא החיסרון שכל אלא. חיוב על עדות הוא ד"בב נתחייב שפלוני פה על

 .הלואה אחר להלואה דומה זה ואין, שבשטר המנה על המעיד

 דבהלואה היינו, אחד דבר על יעידו העדים' שב צריך עדות צירוף דבכל היא הביאור שנקודת ונראה

 הגם, לו חייב הוא שבמציאות יודעים ששניהם, מנה לפלוני חייב שפלוני מעידים שניהם הלואה אחר

 חייב שפלוני אחד דבר ומעידים יודעים שניהם אבל, אחר ממעשה המציאות את יודע אחד שכל

 .במציאות מנה לפלוני

 שעל יודע שהוא אלא, ההלואה מעשה את ראה לא הוא שהרי, המציאות את יודע אינו הדיין אבל

 דבר אותו על עדות זה ואין. לו חייב אינו שבמציאות להיות שיכול פ"אע, מנה לו חייב הוא דין פי

 שהוא דין פסק יש אבל, שקר הוא אומר שהעד שמה להיות יכול הדיין שמבחינת היינו, העד שמעיד

 .חייב

 ב"פכ סנהדרין' והל, ב"ה ח"ופ ז"ה ז"פ התורה יסודי' הל) הידועים ם"הרמב דברי י"עפ ויומתק

 שהעידו שאפשר פ"ואע כשרים עדים שני פ"ע הדין את לחתוך שנצטוינו כמו( "ז"ה ז"פ) ל"וז( א"ה

 .כן היא שהמציאות אומר זה שאין היינו" בשקר

 אם דודאי, צירוף בדיני חיסרון שזהו היא ן"והרמב ם"והרמב ף"הרי של הסברא דביאור ונמצא

 פסק על עדים' ב כאן שיש כיון. לחייבו מספיק זה הרי ד"בב נתחייב שפלוני ויעידו עדים שני יבואו

 אותו על מעידים שאינם כיון. דין פסק עד עם מעשה עד של בצירוף הוא החיסרון וכל. ד"ב של דין

 . מנה

 שמיא כלפי הנה, מזוייף והשטר חייב שאינו יודע והלוה עדים שני פי על מחייבים ד"ב דכאשר

 היינו, הלוואה והשבת גזילה מדיני לא הוא הרי לשלם חיוב לו יש ואם, לשלם חייב שאינו ברור הרי

 הוא הדיין שמעיד שהחיוב ונמצא, דין הפסק לקיים מחוייב אלא, המלוה כלפי ממוני חיוב לו שאין

 אדם בין שנתחייב מעיד העד) ממוני חיוב על מעיד העד כ"משא, ממוני חיוב על ולא, תורני חיוב על

 (.שחייבוהו ד"בי פסק לקיים למקום שנתחייב מעיד והדיין, לחבירו

 ס"שסו אלא, ד"פס לענין העדים על סמכינן שלא הפשט דאין א"הרשב קושיות מיושבות ז"ועפי

 . אמת שזה שאומר עדות עם מצטרף זה אין כן ועל. שקר שזה להיות יכול במציאות
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 הם אזי עדים' ב הם דכאשר היא ן"הרמב על א"הרשב קושיות את המיישבת הדברים ונקודת

 שהרי, עצמו העד את להביא יכול אינו, אחד דיין הוא כאשר אבל. המעיד והוא עצמו העד את מביאים

  .ודוק, צירוף של חיסרון יש ובזה, ד"הפס על להעיד צריך כן ועל, אחד אלא אינו המעשה על

 

  



 57                                                                                                                                                         כתובות  •  לישישער ש

 
 

 בסוגיא ד'עד ודיין מצטרפין'

 לאופר' יש מנחם מענדלהת' 

 תלמיד בישיבה

 פתיחה

איתא במסכתין )כ"א ע"א( "אמר רב יהודה אמר שמואל עד ודיין מצטרפין, אמר רמי בר חמא 

כמה מעליה הא שמעתא, אמר רבא מאי מעליותא? מאי דקא מסהיד סהדא לא קא מסהיד דיינא ומאי 

דקא מסהיד דיינא לא קא מסהיד סהדא, אלא כי אתא רמי בר יחזקאל אמר לא תציתינהו להני כללי 

 דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל".

וגע לשטר שיצא עליו הנפק בסוגיא זו מובאת מחלוקת בין רב יהודה אמר שמואל לבין רבא בנ

ואין קיימים שני עדי השטר אלא חד, והוא מעיד על חתימתו )ההלוואה( ומצטרף אליו לעדות אחד 

 מן הדיינים שחתמו על ההנפק. וחולקים שמואל ורבא האם מצטרפין יחדיו לעדות או לא.

ובר שלא, שמואל סובר שמצטרפין, מאחר וישנם שני עדים על כשרות השטר. אך רבא חולק וס

כיוון שאין עדותן שווה, וכדברי רש"י "עדי השטר מעידין על מנה שבשטר, כרבנן. והדיינין מעידין 

 בפנינו נתקיים" ולכן אין הם יכולים להצטרף.

 

 א.

 מביא ביאור רבינו יונה ומצריך ביאור בדבריו

יהודה אמר  והנה, הקשה רבינו יונה )מובא בשטמ"ק בשם תר"י( שלכאורה אין מובנת סברת רב

ועל חתימת השני אין  1שמואל שמצטרפין, שהרי על חתימת אחד מעדי השטר מעידים שני עדים

אלא עד אחד והוא הדיין, וא"כ מהי סברתו שמצטרפין להכשיר השטר? וכן מהי קושיית רבא 'מאי 

 דקא מסהיד סהדא'?

כיוון שהדיין מעיד . שסברת שמואל היא ד2וע"כ מסביר רבינו יונה סברת מחלוקתם באופן אחר

על קיום שני עדי השטר שנתקיימו בבי"ד, ע"כ נחשבת עדותו לעדות שנחקרה בבי"ד, ונחשב כמעיד 

בבי"ד שפלוני חייב לפלוני מנה, כמו ששנינו )מכות ז' ע"א( "כל מקום שעמדו שניים ואמרו פלוני 

                                                           
. ר"י מעמיד המקרה שמדובר ששני עדים מעידים על חתימת אחד מן העדים ועל חתימת אחד מן הדיינין 1

 ולא שהם )העד והדיין( עצמם מעידים בבי"ד. וכן העמידו הרא"ה והרשב"א ראה לקמן. 

אפשרויות אחרות להסביר מחלוקתם ראה רשב"א, רמב"ן, מהרי"ט )אה"ע ח"ב סס"ט(, תוס' רי"ד ועוד  2.
 לקמן.
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הלוואה אחר הלוואה והודאה  נתחייב בבי"ד של פלוני, הורגים אותו". וכן אצלנו. ומוכיח דבריו מדין

אחר הודאה )שאף אם מעידין שני עדים על מקרים שונים, מאחר ששניהם מעידין חיוב על הלווה, 

 .3ע"כ יכולים להצטרף לעדות אחת ולחייבו( שמצטרפין

למרות שיש כאן עד אחד שמעיד על ההלוואה עצמה ועד שני שנמעיד על כך ששטר  –כלומר 

 והוי כשני עדים שמעידים על חיוב המנה, ע"כ עדותן שווה ומצטרפין. ההלוואה נתקיים בבי"ד,

ורבא מקשה "מאי דקא מסהיד'. וסברתו היא, שהעד מעיד על המנה והדיין מעיד על קיום השטר 

ואין מעיד על חיוב כלל וכלל, אלא ע"כ שהשטר כשר והחתימות אמת, ואין עדותן שווה. ובלשונו 

יב את שמעון בתשלומים אלא להעיד שהשטר אמת והשטר הוא המחייב "שהרי הדיינין לא נזקקו לחי

את שמעון ולא הדיינין" ואין זה דומה להלוואה אחר הלוואה ששם שניהם מעידים על חיוב פלוני 

 לפלוני. ע"כ ת"ד.

וצריך ביאור לפי ביאור זה שיטת רבא, שמחלק בעדות הדיין שאין מעיד על חיוב מנה אלא על כך 

. שלכאורה, בזמן שמעיד הדיין על כשרות השטר, הוא מעיד בעצם שהיה מעשה ש'השטר אמת'

הלוואה, שנחקרה העדות ונתחייב פלוני לפלוני, ומדוע לא נחשב הוא לעד שמעיד על חיוב מנה היוצא 

 מתוך זה שהשטר אמת?

ואף אם תאמר שהדיין עניינו הוא רק לקיים חתימות ואין לו ידיעה מהמקרה העומד מאחורי 

יוכל להעיד, וא"כ 'נתת דבריך  -תימות השטר, יוצא שכאשר יודע הדיין את מקרה השטר ח

 לשיעורין'? ודוחק לומר שזו סברת ר"י, לחלק בין אם הדיין יודע מסיפור המקרה או לא.

 

 ב.

 העידו ומבאר דבריו מבאר על פי דברי הרשב"א שאין הדיין יודע אם אמת

ר מבאש"א בהסבירו את שיטת הרי"ף )מובא בשטמ"ק( והנראה לבאר בזה בהקדים דברי הרשב

, היות והעד מעיד על ההלוואה והדיין לא מעיד שסובר שאין מצטרפין העד והדייןרבא  את שיטת

 אלא שבבי"ד נתחייב אבל "אינו יודע אם נתחייב באמת או בשקר".

חרי שבתו בבי"ד הדיין לא יכול להצטרף כל עוד אינו מעיד מידיעת עצמו, וכאן, גם א –כלומר 

כחלק מההרכב המאשר כשרות השטר עדיין לא מעיד מידיעת עצמו כי בעצם יכול להיות שהעדים 

כמו שמוצאים אנו שפעמים ולאחר שנתקבלו העדים, ) שגרמו לו לאשר את השטר היו עדי שקר

אה מגיעים עדי הזמה ונקבל עדותן(, ואין כאן ידיעת עצמו שהרי ידעת עצמו היא ידיעת העד שר

                                                           
 . סנהדרין ל' ע"א.3
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ההלוואה ולדיין אין את אותה רמת וודאות על מעשה ההלוואה וע"כ אינם יכולים להצטרף לעדות 

 .4אחת

גופא ולא במעשה  קיום השטרונראה דמוכח, דכל ידיעת הדיין מקיים השטרות, איננה אלא ב

 ההלוואה, עד כדי כך שיכול לחשוש אפי' באמת סיפור עדותן.

עה לדיין במעשה ההלוואה ואף לא בחיוב הממון, כי אף שבית וצריך לומר שגם לפי ר"י אין ידי

הדין הוא המקיים של השטר, אין הוא מחייב, אלא ממשיך את החיוב הקודם שהיה קיים בין הלווה 

למלווה, אלא שלאחר שרואה הדיין שטר מקויים יודע הוא שהמעשה היה )בשונה מהרי"ף שסובר 

יוב(, אך אינו יכול להעיד עליו מאחר וידיעתו הינה ידיעה שקיים אצל הדיין חשש בנוגע למציאות הח

 'תורנית' ותו לא.

לביאור הדברים ניתן להוסיף, שמקור הדין לחייב ע"פ ידיעת חיוב )הלוואה אחר הלוואה, הודאה 

אחר הודאה( הוא בסנהדרין )ל' ע"א( שם מוכיחה זאת הגמ' מהפסוק "או ראה או ידע" שאף אם העד 

 החיוב אלא רק ידע חיוב מנה לפלוני על פלוני, יכול לחייב.  לא ראה את מעשה

ואפשר דזו היא סברת רבא, דמאחר ששם מדובר על ידיעת מעשה החיוב, ע"כ יכול לחייב, אך 

לא ניתן לצרף אותו לעד אחר שיודע חיוב ע"י ראיית מעשה ההלוואה, מאחר שבדיני צירוף אין זה 

שנחקרה בבי"ד יכול להעיד וזה נקרה ידיעת חיוב, אך בדיני צירוף הולך יחד. אף שעד המעיד על עדות 

שצריך שיהיה תואמות שתי העדויות יחד, וע"כ, כאן שאין העדויות תואמות יחדיו,  –סובר רבא  –

 לא ניתן לצרפם יחדיו.

, ואם סובר ר"י שהדיין 5)ואפשר להוכיח זאת דכאשר יבואו שני דיינים להעיד, יוכלו להעיד ולחייב

 לא יודע חיוב כלל אלא ש'השטר אמת', א"כ מאי שנא דיין ועד או שני דיינים?(.

( שכאשר מגיעים שני 122לחביבותא דמילתא נראה להמתיק זה ע"פ המבואר בלקו"ש ח"ו )עמ' 

 : עניניםונפסק דין, קיימים כאן שלושה  "תבעלי דינים לדין תורה כגון "שניים אוחזים בטלי

הפסק(, פסק הדין, השבועה וחולקת הטלית. ומסביר הרבי, שבעיני בעלי הסברות )המחייבות את 

, לעומת זאת עניןהדין, ב'עולם' שלהם קיימות רק השבועה וחלוקת הטלית, אצלם זו כל מציאות ה

 ענין' של כל המציאותוה ודאותאצל השוטר, שתפקידו הוא לבצע את קיום פסק הדין, הרי לגביו ה'

' שגרמו לפסק סברותלו אצל הדיין, הפוסק את הדין, כל המציאות זה רק ה'הוא פסק הדין בלבד, ואי

לה"ק זהדין. וכל ההשלכות )פסק הדין וחלוקת הטלית( הן רק תוצאה והסתעפות מהעיון בסברות, ו

 (:123)עמ' 

                                                           
 עיין בשערי ישר שער ז' וב'הפלאה' שמבארים דבריו. 4.

 זה ברא"ש ובקרבן נתנאל. עניןראה ב .5
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, וועלכע האבן סברותדי  -"און דער דיין וואס גיט ארויס דעם פסק דין, ביי אים איז די "מציאות" 

אכט צום פסק, און דער פסק מיט זיין אויספירונג זיינען בלויז א תוצאה פון די סברות און דער געבר

 שקלא וטריא".

גם כאן מתייחס הרבי לידיעת הדיין בפסק הדין כאל ידיעה משנית ולא משפיעה כלל על הפסק 

 דין עצמו ושונה ה'מציאות' שרואה הדיין מה'מציאות' שרואה השוטר )פסק הדין(.

 

 ג.

 שבשטר מקשה על דברי הריטב"א כיצד יכול העד להעיד על כתב ידו ולא על מנה

הריטב"א בחידושיו מביא את התוס' )לע"ע לא מצאתי מי הם( שמעמידים את המקרה שהעד 

החי מעיד על שתי החתימות, והעד מן השוק מעיד גם על שתי החתימות, ולכן מצטרפין. שאל עליו 

כיון שהעד החי מעיד על חתימתו ועל חתימת העד השני, יוצא  -כלומררבא, "מאי דקא מסהיד", 

 ש"נפיק נכי רבעא דממונא אפומא דחד סהדא?".

אך הריטב"א מקשה על סברא זו משני טעמים א.דוחק לומר שבמילים "מאי דקא מסהיד" מתכוון 

 רבא "נפיק נכי רבעא" ב.כיצד "גברי רברבי" טעו לומר כך?

סברות מחלוקתם של שמואל ורבא הן האם במקרה שיש שטר שכתוב וע"כ מסביר הריטב"א ש

  בו הנפק ובו גופא יש ערעור, האם קפדינן להצריך בו קיום גמור או לא, עיי"ש.

עדות העדים על כתב ידם או על מנה שבשטר,  עניןוהנה, בסוגיית מחלוקתם של רבי ורבנן ב

והשני מעיד על חתימתו שלו,  ,ת עד אחדכלומר, במקרה שמ ,שאלה הגמרא "אי ליכא תרי אלא חד"

ועל חתימת העד המת, ומגיע עד מן השוק ומעיד גם על שתי החתימות, כיצד יקיימו את השטר והרי 

 "נפיק נכי רבעא"?

ותרצה הגמ', שהעד החי יחתום על חספא ועל ידה יקיימו את חתימתו, ולאח"כ יעידו שניהם על 

 חתימת העד השני.

נשי שם את הריטב"א )ב"ב נ"ז ע"א(, שמסביר עוד אפשרות קיום במקרה ומביא שם בחידושי א

ש"ליכא תרי אלא חד" והיא, שיעיד העד מן השוק על שתי החתימות, ולאחמ"כ יעיד העד החי על 

שתי החתימות ובמקרה זה יוצא, שהעד החי הגיע כאשר כל חתימה כבר חצי מקויימת, ונפתרת 

 .6הבעיה של "נכי רבעא דממונא"

                                                           
כא תרי אלא חד' וא"כ כיצד לומד תוד"ה 'על . צ"ע דלפ"ז יוצא שישנם עוד אפשרויות קיום במקרה זה של 'לי6

כתב ידן הן מעידין' לימודו, עיי"ש והוכחתו היא משאלת הגמ' "אי ליכא תרי אלא חד" שאם היה אפשרות לעד 
החי להעיד על כתב ידו, הייתה נפתרת הבעיה, ומזה שהגמ' לא מביאה אפשרות זו לומד שלא ניתן לעשות 
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קצוה"ח סימן מ"ו סקי"ב, חולק על הריטב"א מאחר ולכאורה, אין זה מועיל כאשר מגיע העד וב

מן השוק לפני העד החי, כיון שהעד מן השוק מעיד על כתב ידו של העד החי, וכשמגיע העד החי 

ומעיד, אין הוא מצטרף לעדות על כתב ידו אלא, מעיד ישירות על מנה שבשטר )כרבנן( ואין בעדותו 

 .7עדות על כתב ידוכלל 

וזו הסברא שלאחר שהעיד העד החי על חתימתו שלו, אין עד אחר יכול לסייעו, וכדברי רש"י 

חברו ולצרף אחד עמו שיעיד  )כ"א, ע"א ד"ה "ונפקא מינה"( "ואין זה כשר להעיד על כתב ידו ועל של

גא דממונא אפומיה על מנה שבשטר הן מעידים וכי אומר זה כתב ידי, נפיק פל 8על שתיהם דדלמא

וזה שמעיד עמו, על חתימתו לא מעלה ולא מוריד, דאינו צריך לו", ומוכח, שכיון ש"זה מעיד אמנה 

 זה. עניןוצ"ב סברת הריטב"א בד על כתב ידו", אין הם מצטרפין. שבשטר וזה מעי

 

 ד.

 חתימתם מבאר דברי הריטב"א שלמרות שמעידים על מנה שבשטר אך כלולה בזה גם עדות על

היה נראה לומר בזה בפשטות דלשיטת הריטב"א אף העד החי יכול )בשעת הצורך( לומר שהוא 

מעיד דווקא על כתב ידו ועל כתב ידי חבירו ולא חייב להעיד על מנה שבשטר, ולא כשיטת התוד"ה 

"על כתב ידן הן מעידין" שלפי רבנן העד החי לא יכול להעיד על כתב ידו אלא אך ורק על מנה 

 . 9שבשטר

אך מלשון הריטב"א בסוגיא דידן משמע כתוס', שלפי רבנן אין אפשרות להעיד על כתב ידן אלא 

. והא חשיב לן כאילו הן  . רק על מנה שבשטר, ובלשונו "לא שיהו צריכין להעיד כן או שיזכרו עדותן

 מעידין עכשיו על מנה שבשטר". והדרא קושיא לדוכתא, מאי סברתו של הריטב"א?

 ואולי אפשר לומר הביאור בזה, ובהקדים:

לכאו' דרוש ביאור לשיטת חכמים שאומרים שהעד מעיד על מנה שבשטר ולא על כתב ידו, מדוע 

אין העדות נחשבת למלווה בע"פ, והרי עדות העדים איננה על חתימתם בשטר אלא אך ורק על מעשה 

 שבשטר?ההלוואה, ומאחר שאין קיום לחתימות, אין זה נחשב למלווה 

                                                           
מדוע אין  –ל העד מן השוק להעיד לפני העד החי, שוב חוזרת שאלת תוס' כך, ואם שיטת הריטב"א היא שיכו

 הגמ' מביאה את האפשרות הזו לקיים את השטר במקרה ש'ליכא תרי אלא חד'?

 . ראה תוד"ה "על כתב ידן הן מעידין" וראה לקמן.7

 מדובר לפני שהסיקה הגמ' שהלכה כחכמים. .8

ד לעצם המקרה אין אפשרות לנתק את עדותו ולהפכו לעד . הביאור בזה נראה בפשטות שמאחר שהיה ע9
 פשוט שרק מכיר צורת החתימות.
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)סי' מ"ו סקי"א( שהוא מקולי קיום, דכיוון שהם  10בנתיבות המשפט מקשה קושיא זאת ומתרץ

 מעידים שהיה מלווה בשטר וקיום שטרות דרבנן, לא חשו שוב יותר. וכן כתב המרדכי )סי' קמ"ו(

נן וז"ל: "מתוך שבאין להעיד על המלווה מעידין נמי על השטר, ואין לגמגם בזה דקיום שטרות דרב

שהעד החי מעיד על מנה שבשטר, מ"מ, כיוון שקיום שטרות  אף –ובסברא מועטת יש להקל". כלומר 

דרבנן, הקילו רבנן שאמרו שעל שטר שיש בו חתימות וקרא עליו ערער, אם יש עדות על מעשה 

 ההלוואה, החשיבו חכמים עדות זו אף על חתימות העדים בשטר.

ם היא שהעדות של העדים היא על מנה שבשטר, בכ"ז, מכהנ"ל יוצא, שאף לפי חכמים ששיטת

טמון בעדות זו אף עדות על החתימות. ומובן מכך שלאחר עדותן, מחשיבים הבי"ד את השטר מקויים 

  ע"פ עדות זו.

וצריך לומר דכוונת תוס' בדבריו "אפי' אומרים בפירוש דמעידין על מנה שבשטר, חשיב כאילו 

וההיפך לפי רבי( אין אפשרות להתעלם מהעדות על ) ן" היא, שלפי רבנןמעידין על כתב ידן, וכן לרבנ

מנה שבשטר לעולם, אפי' אומרים בפירוש שמעידין על כתב ידן, אך סו"ס טמון בעדות זו גם עדות 

 , ומוכח. 11על כתב ידן, ומתקיים השטר עי"ז

 

 ה.

 לאחריו וק אומיישב החילוק שבדברי הריטב"א אם העד החי הגיע קודם העד מן הש פ"זע

עפ"ז אולי אפשר לבאר סברת הריטב"א, שכאשר מגיע העד החי ומעיד על מעשה ההלוואה, 

מקיים הוא בעדות זו חציו של השטר, ואין יכול להצרף עמו על חתימתו העד מן השוק. אך בזמן 

 שמגיע העד מן השוק קודם )כהסברו של הריטב"א(, ומעיד על שתי החתימות, יכול העד החי לבוא

לאחר מכן ולהעיד על מעשה ההלוואה ובזה יקיים גם כן חתימתו, ויוכל להצטרף עם העד מן השוק 

וכדלעיל, שבעדותו על מנה שבשטר קיימת גם כן עדות על כתב ידו, אלא, ידו, לעדות על כתב 

ד שכאשר מגיע ראשון, העדות על מעשה ההלוואה מקיימת כל חתימתו, ואין עוזר כלל עדותו של הע

", ובזמן שהעיד העד מן השוק על כתב ידו, יכול הוא להצטרף עמו השוק, וא"כ "נפיק נכי רבעאמן 

 יחד לעדות זו. ודו"ק.

)בנמוק"י על ב"ב נ"ז ע"א הביא דברי הריטב"א. אך ראיתי בחידושי הריטב"א שנסדרו ע"י הרב 

י הריטב"א, ומביא משה יהודה הכהן בלוי, נ"י. תשל"ח. שהביא את דברי הנמוק"י שם שמעתיק דבר

                                                           
 . ראה הרשב"א וכן בריטב"א וצ"ע כוונתם.10

אך כ"ז הוא רק לשיטת רבנן, ולפי שיטת רבי מעידין הן רק על כתב ידן ואין העדותן כלל עדות על מעדה  11.
 ההלוואה.
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את הרמ"א סימן מ"ו שגורס גירסא אחרת בנ"י בדברי הריטב"א, ועוד מביא שם דפוסים ראשונים, 

 שגורסים אחרת בדברי הנמוק"י. ודו"ק(.

 

 ו.

 מתרץ שתי קושיות התוס' על הריטב"א פכ"זע

מעמידים לפי כהנ"ל, אולי אפשר לומר שסברת התוס' )שמובאים בריטב"א בסוגיית 'עד ודיין'( ש

במקרה שהעד החי מעיד על שתי החתימות, ולפי שיטתם, סברת שמואל היא כסברת הריטב"א, 

שמאחר שהעד מן השוק הגיע לפני העד החי, נפתרה הבעיה של "נפיק נכי רבעא". ושאלת רבא היא 

כפי שהקשנו לעיל על סברתו של הריטב"א שלכאו' עדיין "נפיק רבעא דממונא", כיוון שאין עוזרת 

ביאתו של העד מן השוק לפני העד החי, היות והעד מן השוק מעיד על חתימת יד העד החי, וכאשר 

 מגיע העד החי ומעיד על חתימתו, מעיד הוא על מנה שבשטר. 

ולפי זה מתורצת שאלת הריטב"א על סברתם שהקשה כיצד 'גברי רברבי' כשמואל ורמי בר חמא 

הם בדבריהם על רבא וסוברים שכאשר הגיע העד מן  טעו בכך, דלפי הנ"ל לא טעו, אלא חלוקים

 השוק לפני העד החי אין את הבעיה של 'נפיק נכי רבעא'.

דוחק בלשון  - אועוד יותר אפשר לומר שלפי ביאור זה מתורצת גם קושייתו השניה של הריטב"

היות, ושאלת רבא היא  –הגמ' לומר שרבא מתכוון בדבריו "מאי דקא מסהיד' לומר 'נפיק נכי רבעא' 

שסוברים שהעד מן השוק מקיים חצחי שטר והעד החי מקיים חציו השני, ע"כ  שלהם,לפי סברתם 

עד החי ומעיד שואל רבא שלכאו' אין נפתרת בכך הבעיה של 'נפיק נכי רבעא' מאחר וכאשר מגיע ה

. כיוון שהוא מקיים לבדולאחר מכן על חתימתו, אין הוא משלים את העדתו של העד מן השוק, אלא 

 מעיד על מנה שבשטר ולא יכול להשלים עדותו של העד מן השוק בנוגע לכתב ידו. 

מנה שבשטר( לא קא מסהיד  –וכן הוא בדברי רבא "מאי דקא מסהיד סהדא )מה שמעיד העד 

 ל כתב ידו(" וע"כ יוצא ש"נפיק נכי רבעא דממונא אפומיה דחד סהדא".דיינא )ע

 ולפ"ז מתורצות שתי קושיות הריטב"א על פי' התוס'. ודו"ק.
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 במחלוקת רמי בר חמא ורבא

 צירקוסי' ש שמואלהת' 

 תלמיד בישיבה

 א.

 מציע הסוגיא ומקשה לב' השיטות

"העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי  יח, ב( איתא במסכתין )דף

עדות היינו הרי אלו נאמנים, ואם יש עדים שהוא כתב ידם או שהי' כתב ידם יוצא ממקום אחר אינן 

נאמנין" ז"א, עדים שרוצים לפסול חתימתם שבשטר ע"י אמירתם שבאותה שעה היו פסולים לעדות, 

אמירתם זו, נאמנים, וכפי שמסביר רש"י ד"כיון דאין כתב  "יאלא עם השטר אינו מקוים הדין הוא שא

פא שהשטר כבר מקוים ע"י דבר ידם ניכר אלא על פיהם, הפה שאסר הוא הפה שהתיר", משא"כ בסי

 .הם לא הפה שאסראחר, אינם נאמנים, כיון שלא על פיהם קיים השטר וממילא 

שנו אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת ממון אבל אנוסים היינו ובגמרא: "אמר רמי בר חמא לא 

כל מה שלא נאמנים לדעת רמב"ח )ללישנא קמא( מחמת נפשות הרי אלו נאמנים". זאת אומרת, ש

 -לומר אנוסים היינו, זה דווקא כאשר אמרו 'אנוסים היינו'  -כאשר השטר מקוים  -העדים בסיפא 

ימים עצמם רשעים בכך, אבל אם אמרו שהיו אנוסים 'מחמת ממון', שאינם נאמנים מחמת שמש

'מחמת נפשות', נאמנים אפילו בסיפא )שהשטר כבר מקוים(, וכמו"כ אפילו כשטוענים 'מחמת ממון' 

 נאמנים במקרה של הרישא,

ממשיכה הגמ' ושואלת ע"כ: "אמר ליה רבא כל כמיניה כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד וכי תימא 

אבל בשטר לא והא אמר ריש לקיש עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה הני מילי על פה 

ד אלא כי אתמר ארישא אתמר הרי אלו נאמנין אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו "עדותן בב

אנוסין היינו מחמת נפשות אבל אמרו אנוסין היינו מחמת ממון אין נאמנין מאי טעמא אין אדם משים 

קשה על רמב"ח, איך אפשר לומר שאנוסים 'מחמת נפשות' נאמנים במקרה עצמו רשע". ז"א רבא מ

, הרי יש דין שאומר שעדים שהעידו פעם אחת, שוב לא למרות שהשטר כבר היה מקוים של הסיפא

 יכולים לחזור ולשנות את עדותם,

ן כי בסיפא )כנ"ל( בשום אופ, ולכן חולק רבא ולומד שאנוסים 'מחמת נפשות' נאמנים רק ברישא

נאמנים בסיפא מחמת נפשות רמב"ח לא יהיו נאמנים כיון שאינם יכולים לחזור ולהגיד )והטעם של

אע"פ שחוזרים ומגידים כיון שסובר שהגדה שבשטר לא חשיב הגדה וחולק על דברי ר"ל שעדים 

ד( ואנוסים 'מחמת ממון' בשום מקרה לא יהיו "החתומים בשטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב

 הטעם ע"כ הוא כי אין אדם נאמן להשים עצמו רשע.נאמנים, ו
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 רמב"חחולקים בשתי מקרים, א. באנוסים מחמת נפשות בסיפא, של יוצא לסיכום שרבא ורמב"ח

 נאמנים ולרבא אינם נאמנים. רמב"חנאמנים ולרבא אינם נאמנים. ב. אנוסים מחמת ממון ברישא, של

הרישא לומר אנוסים היינו מחמת ממון, הרי איך נאמנים במקרה של  רמב"חוצריך להבין לשיטת 

משימים עצמם רשעים ו"אין אדם משים עצמו רשע" ומדוע נאמנים? ואם אכן יש בזה סברה, מדוע 

רבא לא קיבל זאת, דבשלמא בסיפא, מובן מדוע חולק, מדין 'כיון שהגיד' דהרי בסיפא זה שתי הגדות 

, אבל ברישא א"א לומר שלומד שגם שם עדותן שונות )עכ"פ לפי דעתו, שחולקים בדברי ר"ל כנ"ל(

הדין 'כיון שהגיד' אסור  כשתי הגדות שונות, דא"כ מדוע מחמת נפשות כן נאמנים שהרי לפי נחשבת

 ואם אכן יש לו בזה סברה העדות בכל מקרה, וא"כ מהי סברת רבא ברישא שלכן חולק? אתלשנות 

 "?אינו חוזר ומגיד "כל כמיניה כיון שהגיד שובאיך זה נכנס בקושייתו 

 

 ב.

 מתרץ ודוחה תירוצו

, אך לעדות, שאכן אדם שמשים עצמו לרשע פסול רמב"חבפשטות הי' אפשר לתרץ לשיטת 

עדות אלא מדין מיגו, ובזה אין את הבעי' של 'אין אדם  הנאמנות של העדים ברישא היא אינה מדין

 .משים עצמו רשע'

רש"י ותוס' האם נאמנות העדים במשנה היא מדין אך קשה ללמוד כך: א. בפשטות זה מחלוקת 

עדות, או מדין מיגו, דרש"י למד שהנאמנות היא מדין עדות )שלכן לא קשה לו את שאלת ה'תוספות' 

שזה מיגו במקום עדים( ואם כן יוקשה לשיטתו. ב. הסבר זה טוב רק אם נלמד ש'אין אדם משים עצמו 

לא סוברים כך אלא לומדים שאין אדם משים  2הרעק"או 1רשע' זה פסול רק בדיני עדות, אך הצ"צ

 עצמו רשע כלל, ואפילו במיגו!

 

 ג.

 מסביר שמחלוקת רמב"ח ורבא היא בגדר 'הפה שאסר'

קדים דיוק בדברי רש"י )ד"ה "אלא שאמרו" בסופו( שמסביר מדוע הוי"ל הביאור בכל זה, ב

העדים ברישא לומר אנוסים היינו מחמת ממון וז"ל: "ורישא טעמא משום הפה  נאמנים חלרמב"

שאסר הוא הפה שהתיר", ונראה בדברי שרש"י שלא הסתפק לכתוב "הפה שאסר הפה שהתיר" אלא 

                                                           
 . צמח צדק על הש"ס בסוגיא זו.1

ק"א בסוגיא זו וז"ל: "מזה מוכח דכללא דאין אדם משים עצמו רשע לאו בדוקא שאין דנין אותם לפסולי . רע2
 עדות אלא דהב"ד אין שומעים לדבריהם שעשו כך וכך מעשה רשע".
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הפה שהתיר". ויותר מפורש זה ברש"י במשנה שכותב שם שהנאמנות  הואהוסיף "הפה שאסר 

 .יר", ומוסיף: "כי היכי דמהימנת להו אהא הימניניהו אהא"במשנה היא "הפה שאסר הוא הפה שהת

לא נותן  , והוא, שהפה שאסרדין 'הפה שאסר' לשיטת רמב"חב גדר חדש מכאן נראה שרש"י למד

רק נאמנות, אלא מחדש, שכיון ש'הפה שהתיר' זה אותו פה שאסר, ע"כ כיון שמקבלים את הפה 

ז אם הדין לא נותן לי לקבל את הפה שהתיר, לא שאסר חייבים לקבל ג"כ את הפה שהתיר, ולעו"

מקבלים גם את הפה שאסר, וא"א לקבל רק חצי, כי הכל זה דבר אחד, כלומר, אמנם יש כאן שני 

'הפה שאסר' מחבר אותם ועושה אותם כדבר אחד  דיןדיבורים שונים א' שאוסר ואחד שמתיר, אך 

שנאמנים לומר אנוסים היינו  רמב"ח ברישא וזהו טעמו של)או הכל או כלום( ללא אפשרות לניתוק.

הפה שאסר דהרי הם קיימו את  כיון שהםד, מחמת ממון, אע"פ שמשימים עצמם רשעים ואין נאמנים

מדין "הפה שאסר",  את ההיתר ולומר שלא יהיו נאמנים להתיר אלא רק לאסור,א"א להפריד  השטר,

ים והרי אינם יכולים ת זו הופכת אותם לרשעעל כן בשעה שאומרים אנוסים היינו 'מחמת ממון' שעדו

דבריהם הראשונים  אתגם  מקבלים ן(, הרי שאידאין אדם משים עצמו רשע) צמםעל להעיד זאת ע

קיום השטר, כך שיוצא שנאמנו דבריהם שהשטר לא אמין )אמנם לא פסלוהו  -'כתב ידינו הוא זה' 

 (.3וזה הפירוש במשנה הרי אלו נאמנים על פיהםלגמרי, אך הם נאמנים בכך שא"א להשתמש בשטר 

 ש'הפה שאסר' זו סברה הגיונית, והוא ,'הפה שאסר' גדר אחר בדיןסובר ו חולק ולעו"ז רבא

שבמקרה שיכל בנאמנותו לא לאסור עצמו כלל, ומ"מ בא ואסר עצמו ואח"כ בא והתיר עצמו רק 

' נאמנות גם על ההיתר, שמוכיח הפה שאסר'דין מצד עצמה, נותן לו ה נאמנותשלטענת ההיתר אין לו 

, א"כ נאמין לו גם על הטענה אוסר את עצמו לחינם 'שקרן הוא לא הי 'שאם הי שהוא דובר אמת

' בי"ד לא יכולים להאמין לטענתו השני', אין סברה הגיוניות של 'מה דיןצד 'מ אם אך שמתירה אותו,

 .לא יכולה לעמוד כנגד הדיןמסברה זו, שבאה נאמנות כיון ש לי לשקר' יכולה להפוך טענה זו לנאמנת

ממילא גם לצד השני, זה שא"א לקבל את חלק אחד מהעדות שלהם, זה לא אומר שאת החלק השני ו

 " ולאוהפה שאסר התירשכותב: " '(אלא דאמרי'ד"ה בדברי רבא ) זה מדויק ברש"יוכן ג"כ )לא נקבל 

 .קודם בדברי רמב"ח( מו שכתבהפה שהתיר כ 'הוא' כתב

דין הפה שאסר מחייב לרמב"ח אלא ש) דיבורים שונים שנישכיוון שכאן זה  ,ועפ"ז מקשה רבא

ורבא הרי לא  "אהאהימניניהו  אהאי במשנה "כי היכי דמהימנת להו "אותי לקבלם כמו שכתב רש

שעדים שאמרו עדות  ',ן שהגיד שוב אינו חוזר ומגידכיו'דין של  ישנו מסכים ללמוד כך הפה שאסר(,

בין ב'אנוסים היינו' לשנות עדותם ואם כן איך נאמנים במשנה ו לחזור אינם יכולים שוב ,אחת פעם

                                                           
. ואע"פ שמלשון המשנה "הרי אלו נאמנים" מובן בפשטות שנאמנים באמירתם ולא רק שבטלה כל עדותם, 3

ומד כך את הדין 'הרי אלו נאמנים' וז"ל: "אבל כי אין כתב ידן יוצא ממקום אחר אי אמרת מצינו שגם הרמב"ן ל
לא מהמני במאי דקא אמרי אנוסין היינו במאי דקא אמרי נמי כתב ידינו הוא זה לא מהמני דלית ליה פלגינן 

בעצם זה שני  דיבורא" אלא שלומד אחרת שזה דיבור אחד מלכתחילה וא"א לחלקו מדין פלגינן, אבל לרש"י
 דיבורים שונים, אלא שדין 'הפה שאסר' מחברם.
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חוזרים ומגידים  'אנוסים היינו'דהא כשטוענים  ,רישא ובין בסיפאבבין  מחמת ממון ובין מחמת נפשות

רבא וסובר ולכן חולק , מדיןכל עוד אני לא יכול להאמין להם  לא יעזור לרבא 'הפה שאסר'ודין  ,הם

 ,בסיפא אין נאמנים 'מחמת נפשות'וכמו"כ  ,בין ברישא ובין בסיפא אין נאמנים 'מחמת ממון'ש

 '.כיון שהגיד'מדין  הוא והטעם

שהרי הם חוזרים ומגידים,  נאמניםיהיו ברישא  'מחמת נפשות'אלא שלפ"ז לא מובן לרבא מדוע 

"בשלמא רישא כשאין כתב ידן יוצא ממקום אחר : '(כיון שהגיד'בד"ה  )בדברי רבא על זה כותב רש"י

היא דהא באותו דבור ]בכדי[ שאילת שלום קאמרי אבל אנוסים  חדא הגדהועלייהו סמכינן כולה 

 -גם עדותן על קיום השטר  'כולה חדא הגדה'נאמנים כיון שש הוא כאן טעמו של רבא ,היינו" כלומר

שתי אמירות שונות כדי  הכל זה אותו אמירה ולאוגם עדותן שהיו אנוסים,  -'כתב ידינו הוא זה' 

)קיום השטר( ומייד אח"כ 'אבל  ' וזאת כיון שהכל נאמר תוך כדי דיבור 'כתב ידינו'כיון שהגיד'שנאמר 

ה בשעכבר  שם מסתיימת שאמירתם כיון ',כולה חדא הגדה'לא אומרים  ,בסיפאלעו"ז ו .אנוסים היינו'

י "ועוד שרשעדותם עכשיו, זה נעשה הרבה לפני ו ,קיום השטר שעת -" כתב ידם יוצא ממקום אחרש"

תולה את "חדא הגדה" בדין הפה שאסר כיון שזה מוכיח שבאמת נתכון לאמירה אחת כלומר שלא 

חזר בו אחרי האמירה הראשונה ואמר אמירה אחרת אלא שכבר באמירתו הראשונה נתכון לזה ורק 

שכבר נתקיים השטר שלא על פיהם אין נאמנים  'רהפה שאס'אין להם ש ובסיפא מפרש את דבריו

 .'אין אדם משים עצמו רשע'כיון שכנ"ל,  ,ברישא אפילוומחמת ממון אינם נאמנים 

 

  ד.

 מבאר מחלוקתם באופן אחר

 :(לא כ"כ בשיטת רש"יו) אחר באופןוהנה יש לבאר מחלוקתם בגדר 'הפה שאסר' 

את האיסור וההיתר ביחד,  אני אמרתישבשעה ש הוא,"הפה שאסר" גדר רמי בר חמא סובר ש

לא כלל , יוצא ששהתוצאה של כולו יחד, זה היתר משפט אחד הואכיוון שהכל ש ,היתר רקאמרתי 

הוא לא  'הפה שאסר'ש ,התרתי, דהיינו רקממילא מקבלים את זה כאילו ו ,4אמרתי איסור אלא היתר

 להפריד את האיסור להיות בפני עצמושאומר שא"א אלא דין  ,סברא שכלית כמו מיגו חזק וכדומה

 (.גיטין סימן י' 'שערי יהודה'ב בוארכמ)

לא שאף פעם כיון  ,את האיסוררק א"א לקבל  ,שאם הדין לא נותן לקבל את ההיתר ,יוצא לפ"זו

אלא רק היתר, כיון שזו התוצאה, ולכן סבר רמב"ח שברישא דמשנתינו תמיד נאמנים  אמרתי איסור

                                                           
. וכן מסביר ר' חיים על הרמב"ם )הלכות גירושין פרק יב הלכה ג'( את תשובת התוס' מדוע לא הוי מיגו 4

במקום עדים, אלא שלומד זאת שזהו לא בדין הפה שאסר וז"ל: "דהכא לאו מדין מגו אתינן עלה ורק דקיומם 
דאמרי דאין זה שטר כלל ורק מעשה כתיבה בעלמא וממילא לא שייך הכא מה דהוי נגד עדים  לא מהני כיוון

 ".ואמירתן הא הויא דאין זה שטר כללדמ"מ עדותן אינה מתקיימת רק כמו שהם אומרים 
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כיון שיש 'הפה שאסר' שממנו נמצא שאמרתי שאין שטר )כיון שזו התוצאה כנ"ל(, ואפי' מחמת ממון, 

 שסובר כיון) ובסיפא יהיו נאמנים ל'מחמת נפשות', כי לשיטתו אין במקרה שלנו את הדין 'חוזר ומגיד'

 שנחקרה כמי נעשה בשטר החתומים שעדים ל"ר דברי על וחולק הגדה חשיב לא שבשטר שהגדה

 (.ד"בב עדותן

 (ן מיגו חזקכעי) שכלית הוכחה וז 'הפה שאסר'ש ,5'אחרונים'לעומתו סובר רבא כשיטת ה אך

כיון שאם הייתי שקרן, הייתי שותק ולא הייתי נאסר,  יש לי הוכחה חזקה שאני דובר אמתאומרת, שש

ולכן כשאני אומר 'איסור' ולאחריו מיד 'היתר', זה נחשב כשתי אמירות שונות, שאמנם יש סברה 

 ין לו גם על ההיתר )כנ"ל(, אך עדיין הן נשארות שתי אמירות שונות.להאמ

נאמן, לא אשאר אני  ,רו כל הוכחות שבעולםלא יעז על ההיתר, אם מן הדין אני לא נאמן ,לפ"זו

כיוון שאלה שתי  ,אפשר לקבל את האיסור לחוד ,גם אם לא מקבלים את ההיתר ,אידך גיסאול

מת ממון' לא נאמנים ברישא, כיון שאין אדם משים עצמו רשע, והפה , ולכן סובר ש'מחאמירות שונות

שאסר לא יעזור כנ"ל, משא"כ מחמת נפשות שאין בעיה של משים עצמו רשע נאמנים ברישא שאין 

כנ"ל בהסבר הראשון דכולא חדא הגדה( אבל בסיפא תמיד לא נאמנים כיון שחוזרים ) שם חוזר ומגיד

 וזר ומגיד בשטר.ומגידים, דהרי לרבא יש דין ח

 

  

                                                           
 . ראה במחנה אפרים הלכות איס"ב פי"ח הל' א' ד"ה 'ברם' וד"ה 'לכאורה' שחוקר בזה. ועוד.5
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 פרק שלישי

 "לו נערות"א
 

 

 בסוגיית זר שאכל תרומה
 ביאור שיטותיהם של רש"י ותוס' בדין קניית הגניבה

 דונין' שי מנחם מענדלהת' 

 מושקוביץ' יש משההת' 

 תלמידים בישיבה

ה אחד מיתה עשה: אדם שנתחייב ע"י מיבדרבה מינ ( דנה הגמ' בדין קים ליה, אבמסכת כתובות )ל

. המקור לדין זה הוא, ומקבל העונש החמור ונפטר מהעונש הקל -קלב"מ  -ממון. הדין הוא  חיובוגם 

. ולא יהיה אסון ענוש יענש", כלומר, שאם לא אירע  . האמור בפרשת משפטים: "וכי ינצו אנשים

 פטור מתשלומין. –ון אסון של מוות צריך המכה לשלם. מכך מובן שאם אירע אס

לפי רבי נחוניא בן הקנה הדין של קלב"מ נאמר גם בחיוב כרת היינו, שאם האדם התחייב ממון 

ובמקור דין זה נחלקו אביי ורבא: דאביי למד, "נאמר  אינו משלם מכיוון שנענש בכרת. –וגם כרת 

( מה אסון האמור בידי )בראשית מב, לח "אסון בידי שמים")שמות כא, כב( ונאמר  אסון בידי אדם"

כלומר אביי למד שכבר . אדם פטור מן התשלומין, אף אסון האמור בידי שמים פטור מן התשלומין

 בדין מיתה בידי שמים יש דין קלב"מ. 

 ורבא למד מהכא: "ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למולך

"כרת  ה(, אמרה תורה - חתו והכרתי אותו" )ויקרא כ, דושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפ. . 

א"כ  .שלי כמיתה שלכם מה מיתה שלכם פטור מן התשלומין, אף כרת שלי פטור מן התשלומים"

מיתה בידי שמים  בת אחתו מן המלקות לא מספיק שתבוא ברבא לומד שבשביל ליפטר מן הממון א

 אלא צריך דווקא "כרת".

ין רבא לאביי, איכא בינייהו, זר שאכל תרומה", פירוש: במקרה שבו זר שואלת הגמ': "מה איכא ב

יאכל תרומה אז יהיה נפק"מ בין אביי לרבא, דאביי שאומר קלב"מ במיתה בידי שמים יפטור את הזר 

אינו אומר דין קלב"מ ששהרי נתחייב בשעת התשלומין גם מיתה בידי שמים, ורבא  -מתשלומין לכהן 
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אין שני החיובים  ,לכאורה ,שואלת הגמ' -א בכרת יחייב את הזר בתשלומין במיתה בידי שמים אל

ה "מתחייב בנפשו לא הוה עד דאכיל ליה" לאחמ"כ אומרת הגמ' דמשעת הגבהתו קנ ,באים ביחד

באים כאחד  שהנפק"מ תהיה כאשר "תחב לו חבירו לתוך בית הבליעה", שאז אכן הממון והמיתה

 ולאביי קלב"מ.

אם אין לו אפשרות להחזיר מבית הבליעה וודאי אנוס הוא ומדוע יהיה  - שאולממשיכה הגמ' ל

מסביר  -מון והמיתה לא באים ביחד, כיצד? שוב מצאה הגמ' שהמ ?ניהדר – ואי מצי לאהדוריה ?חייב

רש"י "וכי לא אהדרה מההיא שעתא איהו מזיק לה" היינו שהחיוב ממון מגיע מעצם העובדה שלא 

. תוס' חולק על רש"י: חיוב הממון לא נובע מכך שלא החזיר אלא הוא 1החזיר התרומה מבית הבליעה

 "דמיתה לא פטרה דלא אתיא עד דבלע לגמרי". -מגיע במעשה הבליעה והסיבה שאי"ז ביחד 

, דאצלנו רש"י לא הצריך מעשה ע"מ להתחייב בגניבה, אלא כאורה שיטת רש"י דורשת ביאורל

לפיו. והרי רש"י סבר בהדיא )ב"מ י, ב( שאין הגנב קונה בקניין חצר אלא אם נעל  שלא מחזירמספיק 

לגונבה, שהוא חייב" )לא מספיקה  ונעל בפניהבפניה לגונבה. ובלשונו של רש"י: "שאם נכנסה שם 

חשבתו שרוצה לגנוב אלא צריך שיעשה מעשה ע"מ לחייבו(. וכן בקצות החושן )ס' שמ"ח ס"ק ב(, מ

 ,"ומשמע דאם נכנסה מעצמה לרשותו ונתכוין לקנותה לגזילהשיטתו של רש"י מוסברת כך בפירוש: 

ואפי' היה חצר המשתמרת אינו נעשה גזלן עד שיעשה מעשה כמו נעל  .לא מיחייב במחשבה גרידא

 . 2ה"בפני

                                                           
א(: דאל"כ חיוב הממון והמיתה בזמן אחד, "ותירץ ז"ל )רש"י( , שיטה מקובצת )כתובות ל. וכפי שמדייק ב1

וחיוב המיתה לא אתי  . . תחייב בתשלומיןדחיוב התשלומין קדמי, דמשעה דמצי לאהדורה ולא אהדרה הרי נ
הדורה עד שיכניסנה במקום דלא מצי לאהדורה". ומסביר מה הוקשה לתוס' "דהא ודאי דכל אימת דמצי לא

אכתי לא נתחייב, דהא מצי לאהדורה ולא נתחייב עד שהכניסה למקום דלא מצי לאהדורה". א"כ לכאורה 
הממון והמיתה בזמן אחד ומה פריך התלמוד לאביי. שפיר אמר קלב"מ. אלא "דחיוב מיתה לא אתיא עד 

 דבלע לגמרי".

( לא קשיא כלל, דתלה שיטת 31עמ'  100ץ היש לציין דלפי מה שכתב בביאור סוגייתנו )"קריית מלך רב" קוב 2.
דאין גניבה אחר גניבה, וממילא השני לא מתחייב מדין  -סימן לד ס"ק ג  -רש"י כאן בשיטתו של קצות החושן 

גניבה אלא מדין מזיק וכפי שדייק ברש"י "וכי לא אהדרה מההיא שעתא איהו מזיק לה" ולפי"ז יוצא שרעק"א 
רק השני הרי הראשון גם גנב. בעצם חולק עליו וסובר שלא מחייבים מדין היזק ששואל על רש"י מדוע יתחייב 

שסובר שיש גניבה אחר גניבה( ואז יש מקום לקושיא  -ביאורים סימן שסא  -אלא מדין גניבה )כנתיבות משפט 
 הנ"ל. 

רי מזיק )אבל קשה, דאם נעמיד שיטת רש"י שמחייב מדין מזיק יוצא שהתשלומין והמיתה בזמן אחד, ]שה
שאז מאבדה מן העולם[, והרי הגמ' בשלב זה מבינה שאינם  -זמן חיוב המיתה  -את התרומה בשעת בליעתו 

מההיא שעתא  לא אהדריהבזמן אחד, אמנם מרש"י מוכח במפורש שסובר שההיזק הוא לפני המיתה "וכי 
 ומה.איהו מזיק לה", אבל זה גופא דורש ביאור דאין כאן היזק ממשי עד שיבלע התר

שכל הדברים ששרפה אשו  -ובודאי שאין לומר כאן את סברת הנמוקי יוסף ב"אשו משום חיציו" ]ב"ק כב, א[ 
שעת ההצתה, והוא הדין  -מתייחסים לרגע ששלח אותו להזיק. ויש כאן לעולם שעה אחת של התחייבות

אין קלב"מ דהנזק  אצלנו נאמר שהיזק הבליעה מתייחס לרגע "דלא מצי לאהדורי" שאז התחלת הנזק, ממילא
ואי אפשר לומר כך הכא, כיון שכאן הבליעה לא נעשית ממילא עי"ז דלא הדר ואין  -מתחיל בשעה דלא הדר"
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ל"ה( רוצה ליישב דלרש"י אף זה דלא הדר חשיב מעשה "וע"כ ימן ואכן הברכת שמואל )ב"מ, ס

אבל לכאורה זה גופא  ,רש"י סובר דזה חשוב תיכף מעשה גזילה כמו אילו בא לתוך פיו בלא אונס"

עשה  לא לא הסביר איך חשיב מעשה שהרידורש ביאור דרק אמר דע"כ לרש"י חשיב מעשה, אבל 

 " רק מוכח שמתכוין לא להחזיר.נעל בפניהפעולה ולא דמי ל" שום

ין הגבהה אין צריך הזזת הדבר הנקנה שבקנ )שו"ת אבן העזר ח"ב, סימן דש(, אמנם דעת הצ"צ

עליו. אולם,  'ברכת שמואל'. דעה זו מיישבת לכאו' את רש"י ודברי ה3אלא דרוש שיחזיקו למעלה מג'

                                                           
"חציו"[, אלא יש כאן עוד פעולה -לה זיקה ישירה לכך ]בשונה משריפה שהיא תוצאה ישירה לכך שהצית

 רצונית של האדם שבוחר לבלוע. וא"כ ההיזק הוא במקום המיתה. 

ולכאו' אפשר להסביר לפי העמדה זו ברש"י ]שמחייב מדין מזיק[, שההיזק הוא בכך שהולך ונמאס בבית 
הבליעה בזה "שלא הדר" ]ולכן "מההיא שעתא איהו מזיק לה"[. אך לפי"ז מדובר רק שנשתהה בבית הבליעה 

מה, ע"כ נראה לומר עד כדי שיעור מיאוס. וקצת דחוק, דמי לא עסקינן שבלע ולא נשתהה כדי מיאוס התרו
 שאין רש"י מחייב מדין היזק אלא כדלקמן(. 

אך מ"מ הריטב"א על הסוגייא ד"ה "אי דמצי" לא למד כך ברש"י )שמחייב השני מדין נזק אלא מדין גניבה( 
 , ומתחייב בנפשו לא הוי עד דאכל ליה".נעשה עליו גזלן לאלתרשהרי מביא לשונו וכותב: "וכיון דלא אהדרה 

ני נזר )כתובות סי' ר"פ( "קשה לי למה שפירש רש"י בחצר, בגנב לא מחייב אא"כ נעל בפניו דעשה וכן האב
-מעשה והכא לא עביד מידי" בפירוש הוא סובר שרש"י מחייב מדין גזלן. וכן הברכת שמואל )ב"מ סימן לה( 

ותם ללמוד כך ברש"י ונראה שהאמור לעיל הוא זה שמכריח א "וע"כ רש"י סובר דזה חשוב תיכף מעשה גזילה"
אלא אדרבה  **ז יוצא שהגרעק"א לא חולק על רש"יולפי" *,דאל"כ נמצא ההזק והמיתה במקום אחד ]כנ"ל[

שואל עליו בשיטתו דלפי מה שאמר דהחיוב הוא מצד דין גזילה הרי שהראשון גם גזל, מיהו עדיין אפשר 
לם הראשון לא נעשה גזלן כיון דלא קנה ליה, להסביר את רש"י כשיטת קצוה"ח שאין גניבה אחר הגניבה. ולעו

ובתחיבה זו עדיין לא נפסדה התרומה(, ועל כן לא קנה ) ולא הפסיד התרומה מהבעלים אלא לקח ותחב לשני
ליה לא מדין גזילה וגם לא הזיקה. ולכן כתב רש"י "דראשון לא מידי עבד ולא נתחייב לכהן כלום", ובזה יש 

 קשה דלכאו' גם הראשון גזל.ישוב קצת לדברי הגרעק"א שה

. הצ"צ מביא ראיה חזקה לדבריו: דבגמ' בכתובות )לא, א( "דאי בעי גחין" אומר רש"י "למטה מג' טפחים 3
ואכיל, ובציר מג' לאו הגבהה היא", משמע שלמעלה מג' )לשיטת רש"י( הגבהה היא אף שלא הניע החפץ. 

מגביהו ע"י פיו צריך להגביהו למעלה מג' טפחים. אבל וע"כ כותב הצ"צ "דלפירוש רש"י כשהחפץ למטה מג' ו
 כשהוא למעלה מג' י"ל שאין צריך כלל שיהיה הגבהה ג' טפחים, וכשמכניסו בפיו א"צ הגבהה כלל".

בשביל לקנות  -ולכאורה אפ"ל סברא בשיטת הצ"צ: דעל קנין הגבהה אפשר להסתכל בב' אופנים: פעולה 
כיון שהגביה החפץ, החפץ כבר הגיע לרשותו וממילא קנה  -ין. תוצאה חפץ התורה מצריכה לעשות פעולת קנ

נעשה  כיון שגם החזקת החפץ ע"י האדם -אותו. ואפשר לבאר את הצ"צ עפ"י ב' האופנים: דאם נאמר פעולה 
מרצונו הוי פעולה רצונית ומה לי הניע החפץ מה לי לא הניע, כיון שמחזיק אף החזקתו זו יכולה להחשב 

הרי גם זה קיים ע"י החזקתו כיון שנמצא בידו או בפיו הוי  -הרצונית של האדם. ואם נאמר תוצאה כפעולתו 
 ברשותו ובשליטתו ולכן חל כאן קנין הגבהה.

________________________ 
ע"כ לפי שי' המפרשים  ,"דכתב "מההיא שעתא איהו מזיק ליה*( ומה שדייק בדברי רש"י, דרש"י סבר היזק מ

 הנ"ל, הכוונה דלאו מזיק דווקא נקט אלא כוונת רש"י 'היזק גניבה'.

**( ובפשטות נראה בדברי הגרעק"א שאף הוא הבין שרש"י סובר שהשני גזלן. ולכן שואל "ואיני מבין כלל, דהא 
למד את רש"י בהיזק מה ודאי גם הראשון נעשה עליו גזלן ונתחייב", היינו שלא מבין בשי' רש"י עצמו, דאם 

 קשיא ליה, פשיטא שרק השני הוי מזיק.
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אין מקום להבנה זו בעניינו. שהרי ריצב"א בתוס' שאזל לשיטת י כמגלים  ,כשמתבוננים בשיטת רש"י

 ,ה"ירש"י מסביר מדוע לשיטתו חייבים לומר שמדובר בעל כרחו ע"מ להגיע ל"קים לי'ה בדרבה מינ

שהרי אם זה ברצונו: "כשמשים בפיו ולא אהדרה קנאה מיד להתחייב באונסין ואין באים כאחד" 

לו באצבעו או בכוש" מדברים אלו משמע שלשיטת רש"י אפי'  תוחב"דמסתמא מניחה בפיו ואח"כ 

 החזקהאף שאין הנחה בפיו, רש"י לא דרש אפי'  בחלל פיואם הוא בראש הכוש קונה אותו כאשר הוא 

 של החפץ בכדי לקנותו.

חצר שאינה בגופו כוונתו לגנוב לא ב( רוצה להבחין בין דבר שבגופו לחצר, דפר" ן)סימהאבני נזר 

ורוצה להוכיח זאת מהגמ' )קדושין  .מעשה, אבל כשזה מונח בידו או בפיו כוונתו חשיב מעשהחשיב 

התקדשי בהם ושתקה לא הוו "יג, א( דאשה שקיבלה מעות בתורת פקדון ולאחמ"כ חזר ואמר 

 .ועונה, "דלא איכפת ליה כיון דלא מידי הוי דמוכח דניח ליה" "?ותימא לא", שואל הרשב"א "קידושין

ות לכן מה כיון שבגמ' מובא החשש שהיא לא זורקת כיוון שאינה רוצה להתחייב באחרי היינו

דאי שדי מיחייב "הרי כשאין סברא זו  .שניחא לה באותם קידושין שמחזיקה לא מגלה רצונה

 .באחריות", כן חשיב מעשה במה שמחזיק והוי מידי דמוכח

מעשה ואף מבחין בנקודה המשותפת רואים אנו שהאבני נזר מצא מקרה שבו אי עשייתו חשיב 

הוי  ,עשה מעשה ידו ואזי אף שלאאו  דבשניהם מדובר בגופו ,שבין הסוגיא בקידושין לסוגייתנו

אך עדיין נדרש הסבר הגיוני לכלל זה שנוצר ע"י ההבחנה הנ"ל בדברי האבני נזר, שכאשר  .מעשה

שמעשה האדם חל ומיוחס אליו ע"י הנחה פשוטה היא המדובר בגופו אזי באופן שרירותי הוי מעשה, 

גם ר' יוחנן ש"הקל" בגדר "מעשה האדם", "חסמה בקול חייב" )ב"מ צ, ב( נימק את  פעולתו בחפץ.

עדיין  4דעתו בכך ש"עקימת שפתיו הוי מעשה", אף הוא שהוסיף על ריש לקיש לחייב גם בכגון זה

אבל פחות מכך לא  -הוי מעשה )עקימת שפתיו  כפועלמתנה את ההתחייבות בכך שנראה את האדם 

                                                           
אבל הגבהה פורתא צריך(. ) אמנם עדיין צריך להבין למה חילק הצ"צ בין ידו שאז לא צריך הגבהה ג' טפחים

 ובין פיו שאין צריך הגבהה כלל.

י פעולה, החילוק הוא כיון ואולי יש לבאר החילוק בין יד לפיו לפי שני האופנים הנ"ל: דלפי האופן דהגבהה הו
. אבל *שבידו אפשר לו להראות שפעולת ההחזקה היא פעולתו, לכן דורשים ממנו הגבהה פורתא של החפץ

בפיו דאי אפשר )בקל כיד( מספיקה ההבנה שגם החזקת החפץ בפיו הוי פעולה רצונית. ולפי האופן דהגבהה 
ההחזקה בידו איננה מראה לגמרי שהגיע לרשותו  הוי תוצאה, כיון דיד משמשת גם כמקום מעבר של חפצים,

של האדם )שיתכן שהחזקתו עראית(. משא"כ כשהגביה החפץ בידו הוי הכנסה לרשותו, משא"כ בפיו שאינו 
 מקום החזקת עראי הוי ממש רשותו. ולכן א"צ אפי' הגבהה פורתא דהחפץ הגיע לרשותו לגמרי.

 אפילו תימא רבנן כפיפת קומתו לרבנן הוי מעשה".. וכן בסנהדרין )סה, ב( "ור' יוחנן אמר 4

________________________ 
*( ואפשר לומר קצת באופן אחר: לא צריך פעולת הזזה ממש לבצע קנין הגבהה )ולכן בפה אף שלא הזיז( אבל 

כל מהות ידו של אדם מתבטאת ע"י פעולות התנועה והעברה המתבצעות על ידם. ידו של אדם אינה מקום 

 וחה, ולכן דרושה הגבהה פורתא.מנ
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ונראה שהבנה זו בגדרה של פעולה, עמדה לנגד עיני התוס' שחלק על רש"י אצלנו,  .5הוי מעשה(

 וסובר שאינו מתחייב על הגניבה עד שיתחיל לבלוע.

 

' שונה מכפי שהוצג לעיל, מושג האדםניתן יהיה להסביר שתפיסתו של רש"י בגדר 'מעשה 

הנוצרים ע"י פעולת  למעשיו. כלומר, כל הנתונים ת האדםת הבנת אחריובא בעקבו'מעשה האדם' 

וכפועל  ,מקבלים את ייחוסם לאדם רק דרך ההכרה שלאדם יש אחריות על הבאתם לעולם האדם

 גם להשלכותיהם, ואם ישנה תוצאה שלילית הרי שהאדם יחויב על ידה.מכך יוצא 

שהוא איננו קיים רק בפעולות הנובעות  נאמרא"כ כאשר ניגשים לברר את 'עקרון האחריות' 

מתוך האדם באופן ישיר )שהרי פשוט ומובן מאליו שיהיה האדם אחראי למעשי עצמו(. חידוש יהיה 

גם כלפי נתונים ואירועים שאינם נובעים מתוך  שהיא קיימתבהבנת 'אחריותו של האדם' כאשר נברר 

ות(. גם אז נבוא ונאמר שאדם שנתוודע האדם אלא מחוצה לו )ע"י אנשים אחרים או סיבות טבעי

 יש לו אחריות על השלכותיה.  ,לאותה התרחשות ובידו היכולת להשפיע על תוצאותיה או אף למונעה

מתברר מיד שאין התורה רואה את זיקת האדם רק  ,ימים בתורהם מסוואכן כשמתבוננים בציווי

למעשים הנובעים מתוכו עצמו, אלא זיקתו )קשר האחריות( קיימת גם במעשים שנובעים 

מפעולותיהם של אחרים או סיבות חיצוניות, דוגמא לדבר הוא בציווי התורה )ויקרא י"ט, ט"ז( "לא 

להצילו כגון טובע בנהר, וחיה  יכולאתה מפרש רש"י על אתר "לראות במיתתו ו ,תעמוד על דם רעך"

"נאמן לשלם שכר, ונאמן ליפרע", כלומר,  - ומיד מפרש על המילים "אני ה'" ,או לסטים באים עליו"

 ,6הסתכלות התורה על האדם כפי שמתוארת כאן אינה כאל יצור שאין לנו עליו אלא תוצאות עצמו

י המקרה שהוא מוצא עצמו מודע אליו, היא אלא העובדה שלאדם יש יכולת להבין את תכונות ואופ

כשרון התבונה שקיים באדם  .7זו שמטילה עליו את האחריות לפעול ע"מ למנוע תוצאות שליליות

, הפסול זולתובין המקום שבו מתחילה מצוקת ה נורמטיביותצמו בין תופעות מותרות ומבחין מע

ניים להציל עשוק מיד עושקו ונרדף מיד והעבירה. יכולת זו היא מולידה וגורמת לאותם חיובים תור

רודפו )דין רודף(, על אף שנקודת המוצא של האדם היא כביכול מנותקת מהמקרה עצמו. ידיעת 

נעשית עבירה )או  עיניולמול  .המקרה היא זו שמעמידה את האדם כמעורב, ושוב הוא איננו ניטרלי

                                                           
. כה פשוטה ומוחלטת הבנה זו בגדר מעשה בשכל הישר עד שניתן לתאר את שאלתנו כאבסורד. האם ייתכן 5

 לומר "האדם אינו פועל בחפץ, וזוהי פעולתו בחפץ"?!

יחס הביאו ונמצאים בתוצאה שברצוננו לי -כמה כוח עצמי  -. שא"כ תמיד נצטרך לחפש כמה חלקים ממנו 6
 אליו.

. כלומר, מעשיו בפועל הנובעים מתוכו, עליהם יש לו אחריות ואין לו אחריות מוסרית למעשים שנוצרים ע"י 7
 אנשים אחרים או סיבות חיצוניות.
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 .8לעבירה להיעשות וא זה שאפשרה -לחילופין קיימת מצוקה(. אם מנע אותה מוטב, אם לאו 

ברש"י על החומש )דברים כב, א( "לא תראה את שור אחיך  -ולכאורה אפשר ללמוד הבנה זו בפירוש 

כובש עין כאילו אינו רואהו". ובפסוק  -או את שיו נדחים והתעלמת מהם" מפרש רש"י "והתעלמת 

ראיית האדם ממילא מביאה  .ך רואהו(לכבוש עיניך כאילו אינ -ג' חוזר ע"כ רש"י )לא תוכל להתעלם 

אינו חוששת התורה שיעשה עצמו כאי'  ,אותו להגיב למקרה לפי ענינו )במקרה שלנו השבת אבידה(

ראיה <  :מתחייבת מכך תגובת שרשרת ,, זה ברור שכאשר מדברים על ראייתו של אדם סביררואהו

וממילא לא  אינו רואהומו כאי' הבנה / הבחנה < פעולה, החשש שכן יכול להיות שהאדם יעשה עצ

 .9אותו בסופה לעשות מעשה המחייבתמתחילה תגובת השרשרת 

אעפ"י שהדברים הנ"ל נראים שרירים וקיימים כלפי הדינים המוזכרים בתורה ובדברי רש"י 

עליהם על אתר, מ"מ אין בהם בכדי להסביר את רש"י בדין חיוב גניבה. שהרי רש"י סובר במפורש 

. ועוד לראות את האדם כפועל ע"מ לחייבומתחייב אלא ע"י שנעל בפניה, רש"י כן דורש בב"מ שאינו 

המשנה בב"ק )עט, א( "היה מושכו ויוצא ומתו ברשות הבעלים, פטור, הגביהו או  -והוא העיקר 

הוציאו מרשות בעלים ומת, חייב". והרמב"ם )הל' גניבה פ' ב' הל' ט"ז( מביא להלכה "גנב טלה מן 

יה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים, פטור. הגביהו או הוציאו מרשות הבעלים ומת, חייב". הדיר וה

וכן בחו"מ )סי' שמ"ח ס' ד'( "משעה שמשך הגניבה נעשה עליה גנב, בד"א שמשכה חוץ מרשות 

הבעלים". מובן שדין התחייבות בגניבה הוא דווקא ע"י מעשה קנין, פעולה בחפץ עצמו ואין זה מספיק 

ר לצוות את האדם על החזרת החפץ, כיון שסוכ"ס התחייבות באה ע"י קניית החפץ דזה ודאי שאפש

 שבאי עשייתו לא קנה מאומה, ואף ש"לא תוכל להתעלם" יש כאן, "השב תשיבם" אין כאן.

 

ולכאורה נוכל לנסות להבחין בין החצר לגניבה שבידו: דבחצר, אף ששייך לצוותו כו', את הגניבה 

שיעשה מעשה "ינעל בפניה", שונה יהיה הדבר כאשר הגניבה עצמה בידו, דכאן מצטרפת לא קנה עד 

ההבנה הנ"ל בגדר אחריות האדם לכך שמחזיק את החפץ, דרך זה שאוחז בחפץ אפשר לדבר עליו כמי 

שקנה את החפץ. כלומר, בחצר אמנם הצלחנו לדבר על החפץ דרך האדם, אבל לא על האדם דרך 

ת אותו על התנהגותו עם החפץ אבל כל עוד החפץ איננו אצלו לא הצלחנו לראותו שייך לצוושהחפץ, 

כאשר יהיה  .מעשה קניןדרך החפץ, ואיסור גניבה לא בא עד שנראה את האדם דרך החפץ, היינו 

 ,מדובר בחפץ שמחזיק בידו נוכל 'לתפוס' את האדם ע"י החפץ, החפץ בידו ממש ואינו במקום אחר

                                                           
ע"י האדם הוא זה שקושר המעשה אליו, אלא העובדה  נעשה. במילים אחרות: אין פרט זה שהמעשה 8

שמייחסתו לאדם. והרי האדם מתייחס גם למעשים שלא יצר  הוא זה שעשה את המעשה היא זו שהאדם
 )כדלעיל(. שגם אלה יהיו מעשיו.

. דבר זה מצוי לעיתים כשמבחינים באדם שמתעלם מחבירו שקורא לעזרה, ולאחמ"כ כששואלים אותו ע"כ 9
 ..לם.תשובתו היא 'לא שמעתי', 'לא ראיתי'. כלומר שאין הוא מוצא דרך להסביר ששמע וראה ובכ"ז התע
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האדם ניתן ללמוד על יחסו לחפץ אבל גם החפץ מראה על כוונת האדם. כלומר מתוך התנהגותו של 

 .10החפץ לאדם בשעה שעובר עליו אותוהציווי כלפי האדם אודות החפץ הנמצא בידו, הוא המקנה 

כשיורדים לשורש הסברא שעליה עומדת הבחנה זו מתגלה שהיא קיימת גם בחצר. ה'נקודה  ,ברם

ש"בחצר" הקונה לא נמצא והוא מצווה ועומד בריחוק מקום מהדבר  -המרכזית' של הסברא היא 

השואף להיקנות, משא"כ ב"גופו" הקונה עצמו כאן. הידיים המבצעות קניינים הם עצמם מחזיקות 

 קנות לו החפץ, יש ידיים שייקנו.אינו צריך להיות ברשותו, אם הקונה כאן ניתן לה החפץ שעפ"י דין

ין חצר. דין קנ –החצר עצמה יכולה לקנות  ואם אכן זוהי נקודת הסברא הרי שהיא קיימת גם בחצר.

 .11נוכל 'להשליך אליו' ולהקנות לו החפץ מדין זה

ין חצר ומביא את המקור לדין קנם" מציין רש"י בגמ' )ב"מ ט, ב( בד"ה "מי קני כלי :מכך תירהי

 לאחמ"כ"המצא תמצא בידו". על אף שדף  -את הגמ' )גיטין עז, א( שם מופיע לימוד הפסוק מדין יד 

)ב"מ י, ב( מובאת דעתו של ר"ל שחצר "משום שליחות איתרבאי", בכ"ז העדיף רש"י להביא דווקא 

ם גם בחצר, לכן בוחר רש"י ללמוד מדין זה מדין יד. מכך משמע שלדעת רש"י מה שקיים ביד קיי

 מדוע נשתנתה הבנתו של רש"י בדין יד מדין חצר. אינו מובןדווקא. שוב 

 

ההבחנה הנ"ל המובאת באבני נזר )בין גוף לחצר( ועפי"ז לבאר את שיטת רש"י:  לבארואולי יש 

לרשותו מראה  ובהקדים דגדר מעשה גזילה הוא שלילת בעלות הבעלים על החפץ, מכך שלוקחו

הגזלן שמבטל ושולל בעלות הבעלים, וממילא נדרשים אנו לשאלה איזה מעשה נחשב לשלילת 

בעלות ואיזה מעשה אינו נחשב לכזה. ובזה וודאי יש חילוק בין חצר לגופו, דבחצר, על אף שמתכוון 

דהרי ממילא  - לגזול, עדיין לא הראה בשום דרך שמתכוון לשלול בעלות הבעלים )עד שינעל בפניה(

חשיב  נמינכנס לחצירו. משא"כ כאשר מדובר בגופו, אמנם הוא לא עושה מעשה, אבל גם אי עשייתו 

מעשה, דבעצם העובדה שלא מחזיר התרומה מפיו, מראה שהוא שולל בעלות הבעלים, דכיון שהדבר 

 עלים.בגופו, יש לו התייחסות ישירה לחפץ וגם אי עשייתו מראה על רצונו בביטול בעלות הב

ין של הגנב בחפץ לא נעשית רק ע"י פעולה בפועל בחפץ ותו לא, אלא שעל והביאור, דמעשה הקנ

התגלות רצונו של האדם בחפץ. בד"כ כאשר  -רוב ע"י הפעולה מגיעים להנקודה החשובה יותר, והיא 

                                                           
ניתן לבאר סברא זו ע"י משל פשוט: נניח ואדם מחזיק חפץ בלי להניעו, ולפתע מגיע חבירו ומושך מידו  .10

את החפץ, זה מושך לכאן וזה לכאן, והחפץ עדיין אינו זז כמלא נימה, ברור הדבר שאע"פ שהחפץ אינו נע, 
אין השני מצליח להזיזו ממקומו  לכןכיון שהראשון מושך  והיא הנותנתהאדם הראשון מושך אותו אליו, 

 להוציאציווי התורה להחזיר החפץ לבעליו מוציאה את החפץ מ'מצב מנוחה', התורה רוצה  -הקודם. ובענייננו, 
 מידו חפץ זה, אם האדם מתנגד להוצאה מרשותו הוא פועל את הופכה, הכנסה לרשותו.

הוא מתכוון להחזיר לא שייך להקנות לו(  . דהרי וודאי בעל החצר גילה רצונו בהשארת החפץ אצלו )אם11
 שייך בחצר. 8וא"כ גם האמור בהערה 
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פץ. החפץ נמצא במקום אחר ממקומו של האדם אין דרך לגלות רצונו בחפץ אלא ע"י מעשה בגוף הח

אופן החזקת החפץ מגלה את רצון האדם בחפץ.  ,אבל כאשר מדברים על חפץ שנמצא כבר ביד האדם

ועפי"ז יש לבאר החילוק בין חפץ הנמצא בחצירו לגופו כך: כאשר מדברים על חפץ שנפל לחצירו של 

יש לו  אינו מתחייב. ועוד יותר ,האדם על אף שרוצה להשאירו אצלו כיון שרצונו זה לא התגלה בחפץ

, וממילא לא להתחייב. אבל כאשר מדברים על רצונו בחפץ את האפשרות להמשיך ולהמנע מלגלות

, ומכיון שכך יש לו רצונו בחפץחפץ שבגופו של האדם האופן שבו הוא מחזיק את החפץ מגלה מה 

רצונו  שני אפשרויות או להחזיר לפיו ואז יתגלה שאינו רוצה לגזול או להשאירו בפיו וגם אז יתגלה

 שהשאיר בפיו כיון שרוצה לשלול התרומה מהבעלים.

 חבירו בתוחב הנ״ל דכתובות הא אבל ״: הכי גם משמע( סל״ד עדות הלכות) 'משפט דברי'וב

 דלא זמן כל א״כ. לאחר ליתנו רק לעצמו לגזול מחבירו האוכלין נטל לא דהתוחב כיון פיו לתוך אוכלין

 גזלה לא אם אבל… להקדישו גזלן ברשות יוש. כלל גזילה נקרא אינו חבירו של פיו לתוך האוכלין באו

 דעדיין אף הגזילה ליקח רוצה אינו חבירו ואם. מזיק רק גזלן נקרא אינו, חבירו לצורך רק עצמו לצורך

 דגזלן כיון גזילה שם עליה חל לא דעדיין כיון להקדישו נגזל ברשות היא מ״מ נגזל לרשות באה לא

 .״…בגזילה רוצה אינו וחבירו, חבירו לצורך רק עצמו לצורך לגזול רצה לא

, דלהקדיש) להקדישה יכול שהנגזל 'משפט דברי'ה לדעת הסיבה זו - בגזילה רוצה אינו חבירו

, נשללה לא הבעלות - להקדישה״ נגזל ברשות ״היא( המקדיש ברשות להיות צריך המוקדש הדבר

 לגוזלה נתכוין הראשון שלא כיון, בעליו ברשות איננו שהחפץ אע״פ, החפץ על עדיין הבעלים שם

. החפץ לקחת ירצה שחבירו? זה מצב לשנות יכול מה. הבעלים ברשות כמונח החפץ נחשב, השני ולא

 כבר הבעלות שלילת. בעלים ברשות כמונח החפץ יחשב לא כבר ואז, עצמו לצורך ירצה שחבירו

 הגזילה קניית דין את משפט הדברי הבין שכך יוצא הנ״ל ע״פ. להקדישו יוכלו לא והבעלים, נעשתה

 עוד כאן שתתרחש א״צ. לעיניים גלויה השלילה בפיו שזה וכיון החפץ על הבעלים בעלות שלילת -

 את שולל זה ורצון, מרצונו נעשה הבליעה מבית לפיו החפץ החזרת-אי. עצמו על מעיד הדבר, פעולה

 .הבעלים בעלות

 

נותר רק להבין על מה נסובה  .ין הגניבהמובנת היטב שיטתו של רש"י בקנים ע"פ הדברים האמור

 מחלוקתם של התוס' על רש"י שכן דרשו מעשה בפועל ע"מ לקנות הגניבה. 

במס' ב"ב )מג, ב( מובאת מחלוקת בית שמאי ובית הלל "החושב לשלוח יד בפקדון, ב"ש אומרים 

תוס' על אתר מיד מציין שגם לב"ש הכוונה "החושב  .חייב וב"ה אומרים אינו חייב עד שישלח בו יד"

ו של האדם, אלא שאם הך מחשבה הוי דיבור", אין הכוונה שב"ש מחייבים על מחשבת -לשלוח יד 

כאשר הוא מפרש מחלוקת זו בקידושין )מ"ב, משא"כ רש"י  ,חייב - "אמר "אטול פקדונו של פלוני

ר, שאם אמר או חשב לשלוח יד בפקדון, הרי הוא ב( לומד אחרת: "לחייב על המחשבה או על הדיבו



 77                                                                                                                                                         כתובות  •  לישישער ש

 
 

כאשר מדברים בשיטת ב"ש גם רש"י וגם תוס' עולים  - יןיעניוצא דבר מ .ברשותו מאותה שעה"

דרגא, תוס' אצלנו שהצריך מעשה לחייב, כאן מחייב אף על הדיבור. ורש"י שאצלנו דרש עכ"פ גילוי 

 חייבות למחשבה בלבד. את קריטריון ההת כאן מצמצם בחפץ הנקנה, הרצון

ין הגניבה, ואפשר להציע את שיטתם בדין קנהשוואה זו מלמדת על המגמה הכללית ברש"י ותוס' 

 כך: 

בלקו"ש חלק ו' )בא, ב( מביא הרבי דוגמאות ממחלוקות בית שמאי ובית הלל ומראה דב"ש אזלינן 

וב"ה דלעיל, "לכאו' עוד מובאת מחלוקת ב"ש  15לו ב"ה אזלו בתר בפועל. ובהערה בתר בכוח ואי

עד שישלח בו יד, אבל  . . דוגמא בולטת החושב לשלוח יד בפקדון, ב"ש אומרים חייב, ב"ה אומרים

ברי דאם עד שלא משך  . .ממה שאמרו בירושלמי )שבועות ריש פ' ח'( בעומדת ברה"ר וחשב לגוזלה 

, לאחמ"כ מסביר הרבי שלכאו' פטור" מוכח שבשליחות יד גם ב"ש סברי "דלא אזלינן בתר בכוח" הכל

לגנוב )כוח(, אלא צריך מעשה קנין. "וע"י מחשבתו של  שיכולהטעם ע"כ הוא שבגניבה לא מספיק 

קתם של ב"ש וב"ה בשליחות יד בפקדון? והנפקד לא נעשה שינוי בחפץ של המפקיד", א"כ מה מחל

דב"ש הוא: בתחילה היה שטעמא  (180 ’מהדו"ת בהשמטות )ע מציין ע"כ הרבי "וראה צפנת פענח

מקום זה שהחפץ מונח שם, של המפקיד, וע"י מחשבתו שכלתה שמירתו נעשה רשות הנפקד, והוי 

" ופלוגתת ב"ש וב"ה היא "אי אזלינן בתר צורה או לאו", כלומר, כאשר השומר 'משיכה צורית'זה 

יש כאן שתי מסכים לבקשת המפקיד להניח ברשותו הוא בעצם נותן את אותו המקום למפקיד. 

שכבות, רשות השומר ומעליה רשות המפקיד ובאותה מחשבה שאינו רוצה לשמור )אלא לשלוח יד(, 

הוא מסלק רשות המפקיד ונשארת רשות השומר, ואז קונה בקנין חצר. כמובן כל המתואר לעיל לא 

ה שומר ומשמעות פעולותיהם מביא -הבנת יחסי מפקיד  ,נעשה בעולם החוש אלא בראיית השכל

 אותנו לתוצאה של קנין חצר, ההסתכלות היא הסתכלות צורנית ולא הסתכלות חומרית.

ולכאו' בזה גופא אפשר לתלות מחלוקת רש"י ותוס', מהי ההסתכלות הנכונה כאשר מדברים על 

בראייה 'צורית' לא צריך מעשה בעולם החומר, מספיק מעשה בעולם שקנין הגניבה. רש"י מגיע 

משא"כ תוס' למד שבדין  .כל מכיר ורואה את שלילת הבעלות שמתרחשת בחפץכלומר, שהש ,הצורה

 קניית הגניבה צריך שהדבר יתבטא גם בעולם החומר בפעולה הנתפסת בחוש.

אצל שומר הפקדון(, באים רש"י ותוס' עם  -ולפי"ז מובן היטב שגם לדברי ב"ש )בקניית הגניבה 

נה בפירושי רש"י ותוס' שם: ב"ש בכללו לומד באופן י גישות אלו וזהו הגורם לעלייה היותר עדיתש

ממילא כאשר לומדים את רש"י על ב"ש רואים צורה ובר הנ"ל(, ')כפי שלמד הרוגאצ של צורה

 שבצורה )מחשבה( ובדברי תוס' על ב"ש רואים חומר שבצורה )דיבור(.
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 בטעם החיוב דעדים זוממין כאילו עשאוה

 יפה' שי יהושעהת' 

 תלמיד בישיבה

 א.

 מציע הסוגיא ודברי הר"ת ויבאר דבריו

"קסבר עולא כל היכא דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם מילקא לא )לב, א(: איתא בכתובות 

לקי מנ"ל לעולא הא גמר מחובל וכו' )ודוחים לימוד זה( אלא גמר מעדים זוממין וכו' )ודוחים ג"ז( 

וכו' מה להצד השווה שבהן שכן יש בהן צד חמור" ע"כ. ובתוס' )ד"ה שכן( מביא  אלא גמר מתרוייהו

ר"ת דמפרש דגבי עדים זוממין שייך צד חמור משום דאותו צד חמור של חובל יכול להיות בעדים 

 זוממין אם העידו על אחד שחבל בחבירו והוזמו דמשלמין חמשה דברים מה שרצו לחייבו" ע"כ.

דלגבי העדים זוממין הוי רק חיוב א' דכאשר  1יאור, כדהקשה הקובץ שיעוריםודברי ר"ת צריכים ב

 זמם, דמה להו אם החיוב שהם רצו לחייבו הוא חיוב א' או נקבצו מהרבה חיובים.

הקובץ שיעורים והצפע"נ כללי התומ"צ מתרצים שעדים זוממין חייבים אותם חיובים, ונחשבים 

בים בחמשה דברים כמו חובל ממש. ומובן דברי ר"ת דאם כאילו הם עשו את המעשה, ולכן הם חיי

נחשב שהם עשו את אותו מעשה, ומגיע להם העונש של חובל ממש, מצינו בהם שתי החומרות. וזה 

ג"כ נותן טעם בחיוב "כאשר זמם", דבהבטה ראשונה נראה כמו "עין תחת עין ממש". אבל לפי זה, 

 2ה עבירה.מגיע לו עונש זה משום שנחשב שהוא עשה אות

אבל דבריהם צריכים ביאור, דלא כתבו הסברא לדבריהם, ומאיזה סיבה נאמר שעשו מעשה זה. 

לכאורה הם רק עדים שקרנים, ולא הרגו ולא עבדו ע"ז, ומדוע לומר שרק משום שהעידו ככה נחשוב 

 שהם עשו את אותו המעשה ממש )ובמילא( ושייכים לאותם חיובים.

                                                           
 . סימן קז ועיין דברות משה סימן כב ענף ג.1

. ועפ"ז יש לתרץ שאלת הגרעק"א על תוס' ד"ה שלא השם )כתובות לב, ב( דאומר ר"י דלא מסתבר שלא 2
, ב( בכשהזימו עדי האב לעדי הבעל, נהרגין יהיו חייבים ממון ומלקות, והקשה הגרעק"א מהא דסנהדרין )ט

ולא משלמין, אע"פ שהם רצו לחייב אותה מיתה וגם להפסידה כתובתה. ומתרץ שהפסדת הכתובה אינה 
בגדר עונש, אלא נפקעה ממילא דאדעתא דהכי לא נתחייב הבעל. ואינו מובן החילוק אם זה עונש או לא, אם 

לקבל "כאשר זמם". אבל לפי מ"ש מובן, דנחשב שהם עשו את סוף סוף הם רצו להפסידה כסף, וצריכים 
העבירה שהם העידו, ולכן מקבלים כל העונשים של עבירה זו. אבל הפסדת הכתובה אינה עונש בעבירה זו, 
אלא המציאות הוא שחייב לה בעלה כסף על תנאי שהיא לא מזנה, ואין להם מצב כזה שמישהו חייב להם 

להפסידם. )והעירני חכם א' שאע"פ שאם הם רצו להפסידה בעדות נפרדת יהיו כסף זו על תנאי זה וא"א 
 חייבים, פה הם פטורים ממנ"פ, או שאין מציאות להפסיד, ואם העידו בנפרד, גם הר"י יודה שיש קלב"מ(.
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 .ב

 והצפע"נמבאר דברי הקוב"ש 

ולענ"ד יש לתרץ על פי מ"ש הרמב"ם בהל' יסודי התורה )ז, ז( "שנצטוינו לחתוך הדין על פי שני 

"עדות  3עדים כשרים אע"פ שאפשר שהעידו שקר" ע"כ. ובפשטות ההבנה בזה הוא כמ"ש בלקו"ש

 איז ניט )נאר( א בירור )ע"פ שכל( נאר ס'איז א דין ועשיית )גמר( דבר". עכלה"ק.

שכך הוא המציאות ומאפשרים לב"ד לדון ע"פ  קובעיםו, מפאת דיני התורה, עדים דהיינ 

שלפעמים  5תלויה בסוג העדות, עיין בלקו"ש חלק י"ט שפעולתם)ונראה  4המציאות שהם יצרו.

ויש עליו  -( ובשעה שימצא שפלוני עבר על איסור 6פועלים בירור ולפעמים ע"י הם דנים את הדין.

ד שבמקרה כזה חל פסק התורה הידוע לנו לחייבו. אבל כשהוזמו, יוצא ש'מעשה יאמרו הבי" –עדים 

 במבט הלכתי, לכה"פ(.) את העבירה עשועבירה' זו שנברא על ידם הוא אשמתם, שהם 

ולפי"ז, יובנו דברי הדברות משה והצפע"נ, דהוי פשוט למה הם חייבים אותם חיובים שהעידו על 

 שהם עשו את העבירה שגורמת לחיובים אלו. השני, שעל פי עדותם באמת נחשיב

 

 .ג

 מקשה על האחרונים הנ"ל מדין עדים זוממין

בעצם החילוק, בין עדים זוממים שנענשין באותו עונש לעדים שנמצאו פסולים לעדות שאין 

נענשים בדבר, לכאורה יש לומר שהוא גזירת הכתוב. אך לפי הקובץ שיעורים והצפע"נ שיש טעם 

צריך ביאור: דאם יש טעם בדבר )דכל עדים בעדותם 'עושים דבר', ומה שהם מקבלים  והסבר להדבר,

 'כאשר זמם' הוי תוצאה הגיוני מפעולתם( למה נמצא העונש רק בעדים זוממין?

אבל כד דייקת שפיר יש לומר שאין זה דומה לגמרי לעדים זוממין: כשעדים מעידים על 

ים הוו נאמנים בפשטות, משום שאומרים שמעולם לא הראשונים שהם פסולי עדות, העדים האחרונ

                                                           
 (.62. חלק כ"א )עמ' 3

ן הוא שעלינו לקבל אפ"ה עדיין אין אנו יודעים אם הם אומרים את האמת, כמ"ש הרמב"ם שם. אלא העני 4.
שזהו המציאות ע"פ דיני תורה, אבל אנו לא יודעים אם זה אמת. )ואל תגיד שמשום שכך הדין בתורה, צ"ל מה 
שהם אומרים הוא אמת, אלא הדין תורה לכתחילה הוא רק לקבל, ולא להגיד שהוי אמת(. ולכן, לענין ידיעה, 

 ודיין(, ושערי ישר שער ה' פרק י' )ד"ה ובהא(.עדות לא מהני. עיין רשב"א בכתובות כא. )סוד"ה עד 

 שם. 3ובהערה  188. עמ' 5

. זה סוג השלישי של עדות שמובא שם מצפע"נ כללי התומ"צ. ונראה שעדי קיום אינם שייכים לסוגיא זו. א. 6
)ולכן הם לא רק מעידים את המציאות התורני להודיע לנו הדין, הם בוראים את הדבר עצמו, הקידושין והגיטין 

א"א לחזור תוך כדי דיבור דכבר יש מעשה שלם, כמ"ש בלקו"ש שם(. ב. פעולתם אינו בהגדתם אלא מה שיש 
הך דינא דהמקדש בלא עדים לאו  עניןד ד"ה והנה( "ל-עדים שם, כמ"ש בחדושי ר' חיים הלוי בהלכות עדות )ג

 הגיטין וקידושין". ע"כ. כלום הוא, הרי אין זה שייך להגדת העדים, אלא דבעינן עדים על מעשה
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היה כאן עדים ולא אמרו שום עדות. הם לא מכחישים העדות, אלא פוסלים גופם של העדים, ויוצא 

שלא היה להם דין עדים, ואתגלי שלא היה כאן כלום. משא"כ בהזמה, לשיטת הרמב"ם בהל' עדות 

שהלכה כמותו, כמ"ש הכסף משנה שם(,  8י בבבא קמאוחידוש )גם לפי שיטת אבי 7)יח, ג( דהוי גזה"כ

דהוי דין אחר בהזמה, הם לא נאמנים משום שהם פוסלים גופם של העדים, אלא שהתורה חידשה 

 .9שהם נאמנים אף שמעידים כנגד עדות קיימת כבר ואומרים דהוו עדי שקר

א היה כאן עדים, , לאחרי שנפסלו, נמצא שמלכתחילה ל10ועפ"ז יוצא, שבעדות של פסולי עדות

והאנשים ששקרו לא פעלו שום דבר בעדותם. אבל בהזמה, יש פה עדים שאומרים עדות, רק שהתורה 

 .11האמינה האחרונים להכחיש עדותם ולעשות להם כמו שהם העידו

 

 .ד

 מקשה מהא דכשבא ברגליו לא אמרינן דנענשין כבהוזמו ומבאר עפ"י דברי הנודע ביהודה

עוד יש להקשות למה עדים לא מקבלים 'כאשר זמם' כשהעידו ואח"כ הוכחשו מהמציאות כגון 

ל שיש גזה"כ דאומרים את זה רק בהזמה, ולפי הקוב"ש ”ברגליו? בפשטות, ישהעידו שמת פלוני ובא 

 )שעדים זוממים נחשבים כאילו עשו בעצמם את המעשה( י"ל שסברא זו, שהעדים מתחייבים במה

שזממו לחייב חבריהם, שייך דוקא בהזמה, כיוון דלא כתבו טעמם ואפשר שהוא גזירת הכתוב, כמ"ש 

 .12הקוב"ש עצמו בב"ק

לפי הסברא הנ"ל שכתבנו, הרי כאן יש עדות שלימה ואין מתבטלת מציאותם של העדים,  אבל

לו בעדותם, , הם צריכים לקבל את העונש של העבירה שהם פעעדות שקראלא שהתברר שהם העידו 

 וזה אינו הדין כאן, שהרי הם פטורים.

                                                           
. משא"כ לשיטת הטור בחו"מ )סי' לח סק ז'( והרמב"ן עה"ת בדברים )יט, יח( דכתבו דהאחרונים מעידים על 7

וכותב שזהו  ,גופם של הראשונים ולא הוי חידוש. ועיין בנודע ביהודה מהדו"ת אהע"ז )סי' נז( דחולק על הכס"מ
המשניות במכות )ה, א( הרמב"ם כותב בפירוש כמו הטור.( אבל גם שיטת הרמב"ם )במשנה תורה, דבפירוש 

 עיין בערוך השלחן חו"מ )סי' ל"ח ס"ק ג'( שכתב דגם הטור סובר דהוי חידוש.

 . עב, ב.8

אפשר לומר את זה בפשטות מבלי להכנס להמבוכה גדולה בשיטת הרמב"ם בהזכרת המעשה, עיין חו"מ  9.
 ריש סי' לח, בתומים, נתיבות ועוד.

. ואין להקשות דאף כשהעדים מכחישים את העדות ואומרים שלא היו דברים מעולם הרי אינם מקבלים 10
"כאשר זמם" אף שהעדות נשארת קיימת שהרי זהו "תרי ותרי" ואין ידוע מי דובר אמת ובמילא פשוט שלא 

 ייענשו.

ת, ולא היתה עדות מן הדין, לבאר קצת יותר החילוק, עדים פסולים הוי כמו נכרים, שבעצם אין כאן עדו 11.
אע"פ שבי"ד יודעים את זה רק בסוף, משא"כ הזמה מתחילה עם עדות רגילה, בעדים כשרים שאומרים עדות 

 כשרה, רק שיש נאמנות להאחרונים להגיד שזהו שקר.

 . אות נד.12
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 .ויש לומר שבאמת אין אומרים שמציאות גוברת על עדים

"דלגבי : המקשה על תוס' ביבמות שכותב וז"ל 13בהקדים דברי הנודע ביהודה מהדו"ק אהע"זו

ועוד ": 15", ע"כ. מתוס' בכתובות14דבר הנראה וידוע לכל לא היה אומר רב אבל בשני עדים לא תצא

קשה לר"י דקאמר ואי ערעור דפגם משפחה גילוי מילתא הוא, ופירש בקונטרס דדבר העשוי ליגלות 

הוא שיבדקו עד שיבורר הדבר. וזה תימה איך יתברר הדבר לעולם כיון שאלו שנים אומרים שהוא 

כל  עבד אין כל העולם יכולים להכחישם דתרי כמאה" ע"כ. ונראה מדברי תוס' בכתובות שעדים נגד

 העולם אינם מוכחשים אלא הוי תו"ת.

הנודע ביהודה מיישב דגם תוס' ביבמות סוברים הכי, דדייקו בלשונם להגיד "דגבי דבר הנראה 

וכדומה.  תרי כמאה", ולא כותבים שלגבי דבר הנראה לא אמרינן אם ניסת לא תצאלכל לא היה אומר 

 .16ומסיק שהעיקר הוא כמ"ש תוס' בכתובות

, אם הם עומדים בעדותם, אינם מוכחשים. ואם הם מוכרחים להודות 17וג ברגליולכן, כשבא הר

שזהו האיש עצמו, מלקין אותם. והא דא"א לאדם לחייב את עצמו מלקות או מיתה )כמבואר ברמב"ם 

 .19(, אין זה שייך כאן שגילוי מילתא בעלמא הוא ומוכרחים להודות עכת"ד של הנוב"י18בהל' סנהדרין

, אם הם הודהיבפשטות, לפי דברי הנודע ב דהא להודות'. מהו הענין של 'מוכרחיןוצריך להבין 

 מוכרחיםעומדים בעדותם, אין כל העולם יכולים להכחיש עדותן ולהענישם, ומתי שייך לומר שהם 

 להודות.

ונראה לומר שבאמת צ"ל שלא נחשב שהם העידו ואח"כ חזרו בהם, דאז דהוי חוזר ומגיד, אלא 

ים שהוי ברור שהם משקרים, רק א"א להענישם משום שהתורה אמרה שעדים נאמנין. מדובר במקר

וכשמודים להאמת, לא נחשב שחוזרים ומעידים האמת, אלא הפסיקו לעמוד בדבורם אף שכבר קודם 

ידענו בברור שהעידו בשקר. דהיינו, שבשעה שיבוא ההרוג יתברר שעדותם אינה עדות, אלא 

 ורה ציוותה להאמינם.שפטורים מעונש, מפני שהת

                                                           
 . סי' ס"ה ד"ה ומה שנתקשה.13

 . פח, א. ד"ה אתא גברא.14

 . כב, א ד"ה תו"ת.15

מפרש הסיבה למה היא צריכה לצאת מבעלה, כל ההיתר שלה מגיע מהא דניסת לא' מעדיה,  . הנוב"י שם16
ומחזקה שאשה דייקא ומינסבא, כמבואר ביבמות שם. ובתרי נגד כל העולם, אע"פ שלא הוכחשו, הורע 

יא סהדתייהו, ואוקימנן ריעותא זו נגד חזקת דייקא ומינסבא, והיא עדיין בחזקת אשת איש קאי. עיי"ש שהב
 עוד ביאור לתוס' ביבמות, ואכ"מ.

 קמא עד, ב.. בבא 17

 . יח, ו.18

 סי' מו ס"ק סו(.. עיין הש"ך בחו"מ )19
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 .ה

 עפ"י הביאור הנ"ל בדברי הנוב"י מתרץ הקושיא

כותבת שכשבא הרוג ברגליו, העדים מקבלים מלקות. הנוב"י הנ"ל מעמיד את  20הגמ' בבא קמא

הגמ' במקרה שהם מוכרחים להודות. לפי פשטות הדברים, הסיבה לזה שמקבלים רק מלקות ולא 

. גם הקוב"ש והצפע"נ, שכותבים טעם שלכאורה שייך ג"כ 'כאשר זמם' הוא כנ"ל גזירת הכתוב

)שעונשים אותם במה שרצו לחייב(, יכולים לומר שיש גזירת הכתוב שאומרים טעם זה רק בהזמה. 

אבל לפי דברינו, דעדים פועלים דבר על ידי עדות, ולכן מגיע להם החיובים והעונש, אין מובן מדוע 

 והוכחשו, וצריכים לקבל כאשר זמם.דו כאן הם לוקין לכאורה הם עדים שהעי

ונראה שיש חילוק גדול בין שני המקרים. בהזמה, העדות שנבראה ע"י הראשונים עדיין קיימת, 

ונשארה בתוקפה. אלא שיש גזירת הכתוב להאמין האחרונים, וכיוון שהעדות הראשונה עדיין 

רה של בא הרוג ברגליו, אע"פ בתוקפה לכן כשמזימים אותה מתחייבים העדים בעונשים. משא"כ במק

כאן עדות, הרי ברגע שבא ההרוג והיו מוכרחים להודות, ונודע לכל שהעדים שקרנים,  שהייתה

נתבטלה עדותם ממילא )הגם שאם היו עומדים בעדותם לא הי' אפשר להענישם, זהו רק מפאת הכח 

כן, אין אפשרות שנתנה התורה לעדים, אבל באמת נעשה דבר הידוע לכל ונתבטלה עדותם(. ל

עדות, ונתבטל המחייב, ואין שום סיבה להענישם.  עכשיולהענישם על מעשה זה, דפשוט שאין כאן 

משא"כ בהזמה, הגורם לעונש עדיין נמצא פה, ויש דין תורה שהאחרונים יכולים להזים אותם, מובן 

 .21למה מגיע להם החיוב שהם יצרו

עונש רק כשנמצאת עכשיו העדות המחייבת, ממה ויש להביא קצת סימוכין ליסוד זה, ששייך ה

על מה דאיתא בגמ' "אמר ר"נ אמר רב יהודה אמר רב עד זומם משלם לפי  22שכתבו התוס' במכות

ומי משלם והא  אלא כגון דאיתזום חד מינייהו דמשלם פלגא דידיה חלקו. מאי משלם לפי חלקו וכו'

רבא באומר עדות שקר העדתי" ע"כ. וכתבו  אמר תניא אין עד זומם משלם ממון עד שיזומו שניהם

על זה התוס' שם "ושוב הוזם לכאורה משמע דכי אמר הכי משלם חלקו דא"כ בקש להפסיד ממון 

חבירו בעדותו. ולא נראה דהא ליתא מאן דמשלם ממון אא"כ הוזם במקום פלוני עימנו הייתם. לכך 

 יש לפרש עדות שקר העדתי ושוב הוזמו שניהן" ע"כ.

ריהטא, מובן דברי תוס' דיש גזירת הכתוב ש'כאשר זמם' הוא דווקא בהזמה, אבל לפי דברינו לפום 

אין זה מסתדר, שביארנו שמפאת ה'עשיית דבר' של העדים מגיע להם העונש של 'כאשר זמם', ומה 

לי הזמה מה לי הודאה. אבל לפי חילוק הנ"ל מובן, שבהזמה, נמצא כאן כעת ה'מעשה המחייב', 

                                                           
 . ע"ד ע"ב.20

. ובבבא קמא הם מקבלים מלקות משום 'לא תענה', דסו"ס העידו. ובאמת, לשיטת הרמב"ם בהל' עדות 21
 ב"ד עיי"ש.ו( גם מלקות הם לא מקבלים, דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת  -)יח

 . ג. ד"ה באומר.22
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כל החיובים, ויש דין הזמה כיון שהאחרונים נאמנים לסתור עדות זו, ומגיע לעדים שהוזמו שמוליד 

 .23עונשם. משא"כ בהודאה, אין כאן ה'מחייב' דהודה דהוי שקר, ואין כאן משהו לחייב אותו

ויוצא לפי כל הנ"ל, שיש גזירת הכתוב לחייב עדים שהוזמו )לשיטת הרמב"ם(. בפשטות אפשר 

י גזירת הכתוב. בעומק יותר, יש לומר כמו הקוב"ש שיש טעם בדבר, והגזירת הכתוב ללמוד שהכל הו

הוא שטעם זה שייך רק בהזמה. ובעומק יותר יכול להגיד שהכל מובן גם בהגיון, מה שמקבלים אותם 

חיובים ולמה דווקא בהזמה, והגזירת הכתוב הוא רק שהאחרונים נאמנים ויכולים לחייב את 

 הראשונים.

 

  

                                                           
 ח(, ויש להסביר שסובר דהוי מפאת דינא דגרמי., . עיין היטב ברמב"ם הל' עדות )יח23
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 בענין מיתה לזה ותשלומין לזה

 סאידוב' יש הכהןיהונתן הת' 

 תלמיד בישיבה

 פתיחה

נאמר בתורה )שמות כא, כב(: "וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש 

ייענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים". כלומר, באם לא יהיה אסון לאשה )שהיא לא 

 תמות מהמכה( אזי ישלם המכה את דמי הולדות לבעל. 

איננו משלם ממון מכיון שעבר על איסור חמור מכאן נלמד שבאם קרה אסון לאשה, אזי המכה 

מלבד הדמי ולדות ולכן נפטר מהעונש הקל. בלשון המשנה )לו, ב( "וכל המתחייב בנפשו )היינו  1יותר

 "קים ליה בדרבה מיניה"(. -שמתחייב מיתה( אין משלם ממון". )בלשון אחרת )בארמית( 

תחייב מצד אותו אדם גם ממון וגם והנה, המקרה הרגיל שנפטר מתשלומי ממון הינו כאשר מ

האם גם אז יהיה הדין שפטור  –מיתה, ויש לעי' מה הדין כאשר מתחייב מיתה לאחד ותשלומין לאחר 

 (.2)ראה הערה מתשלומין או שמכיון שאין קשר ביניהם יתחייב גם בממון

נין זה, בענין זה ראה גם בגמרא במסכת סנהדרין )י, א(, עיי"ש. אך גם בסוגייתנו מוזכר ע

 בענין זה תעסוק ההערה דלקמן. ובראשונים האריכו בזה כאן.

 

 .א

 ביא בקצרה את מחלוקת רש"י ותוס' בנוגע לזר שאכל תרומה וקרע שיראיםמ

האם נפטר  -בנוגע לזר שאכל תרומה  לרבא אבייהגמרא במסכתין )ל, ב( מביאה מחלוקת בין 

ומעמידים מקרה זה בכמה אופנים, והאופן . 3מחיוב תשלומי התרומה מכיון שחייב מיתה או לא

 האחרון של רב אשי הוא שמדובר "בזר שאכל תרומה משלו וקרע שיראין של חבירו".

                                                           
. יש מחלוקת האם הכוונה שחייב מיתה בפועל )למרות שלא נתכוון לאשה(, או שעבר על איסור רציחה 1

 עי' בגמ' לג, א.  –שחייבים עליו מיתה אך הוא עצמו לא יתחייב במיתה )מכיון שלא נתכוון לאשה( 

אנשים, שהרי . אלא שיש לעי', הרי במקרה של התורה שהוא המקור של הפטור מממון מדובר לכאו' בשני 2
חיוב המיתה נובע מצד האשה ואילו החיוב תשלומין הינו לבעל שהוא הבעלים של הדמי ולדות. על קושיא זו 

 העיר בתוס' )לא, א ד"ה רב אשי )התוס' מתחיל בדף ל, ב(( ותירץ בשני אופנים, עיי"ש.

ב מיתה בידי שמים אך . הסברא של רבא שלא לפטור מתשלומין הינה מכיון שעל אכילת תרומה יש רק חיו3
 לא כרת, כמבואר בגמ', וראה ברש"י ד"ה זר קצת חילוק ביניהם, ואכמ"ל.
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 דניזק ממונא משום לאו דמיתה ג"ואע .שבולעה בשעה -וקרע שיראים : "אתר על י"רש אומר

 )שאומר אשי שרב כלומר, ."פטור לזה ותשלומין לזה מיתה אשי לרב ליה וסבירא מיפטר ליה אתיא

 לבעל) לזה ותשלומין( תרומה לאוכל) לזה מיתהשבאמת כאשר מתחייב  סובראוקימתא זו( 

 .פטור -(השיראים

ופליג אדרבא  ,ה דסבירא ליה לרב אשי דמיתה לזה ותשלומין לזה פטור": "פמביא תוס' על אתרב

ושם( פלוני בא על בת פלוני והוזמו נהרגין ומשלמין ממון לזה  , אדאמר בפרק קמא דסנהדרין )דף י

 ".פי' ממון לבת שרצו להפסיד לה כתובתה ונפשות לזה שאומר שבא עליה ונפשות לזה.

אך התוס' מקשה על רש"י כו"כ קושיות, וכותב שאין בזה מחלוקת אלא במקרה של הגמרא יהיה 

 ר, עיי"ש באריכות.קים לי' לפי כולם, וכל מחלוקתם היא במקרה אח

יוצא מכל הנ"ל שיש מח' בין רש"י ובין הרשב"א )בדעת תוס' ר' שמואל בן אברהם( במקרה 

 שמישהו אכל תרומה וקרע שיראים של חבירו תוך כדי אכילת התרומה: 

רב אשי פוטר ורבא מחייב, ואילו לפי הרשב"א בין רב אשי לרבא מחלוקת בזה לפי רש"י: ישנה 

 בזה מחלוקת אמוראים. ודאי שחייב ואין

 ,שלפי רש"י ישנה מח' ולפי הרשב"א אין מח' ,בין רש"י לרשב"אריך להבין את המחלוקת שוצ

 וביאור סברות המח' בין דעת רש"י לדעת הרשב"א.

 

 ב.

 ביא נפק"מ ביניהם ובין אביי ורבא ועפ"י ר"תמבאר את סברות המחלוקת בין רש"י והרשב"א ומ

 בהקדים צ"ל את דעת רש"י:

רב אשי פטור מתשלומין וחייב על אכילת התרומה  לדעת - רש"י סובר שמיתה לזה ותשלומין לזה

 מיתה ביד"ש ולפי רבא יהיה חייב על שניהם, מה הסברא שרש"י סובר שרבא ורב אשי חולקים?

ובתוס' מקשה עליו מהדין של המדליק גדיש בשבת )שבב"ק לד, א( שיש לו קים לי' על תשלומי 

הממון מכין שנתחייב מיתה. והרי שם החיוב מיתה והחיוב תשלומין הוא לאדם אחד. ומיישב ר"י, 

 ששם מכיון שנעשה ע"י מעשה אחד יש קים לי' לכו"ע, וכל מחלוקתם היא בשני מעשים נפרדים. 

לבאר שזוהי סברת רש"י: המחלוקת של רב אשי ורבא תלויה אם הולכים בזמן סיבת ואפשר 

 החיובים או לפי המעשה המחייב שניים, וההסבר בזה הוא:

במקרה שאדם עושה מעשה אחד המחייב אותו שני חיובים, כלומר, שהמעשה מחייבו מיתה  

מילא תשלומין( ה"ה פטור וממילא התחייב גם עונש פחות מדרגת העונש הראשון )כמו מיתה ומ
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מהתשלומין מדין קים ליה בדרבה מיניה, אבל אם התחייב מיתה ע"י אכילת תרומה ואח"כ תוך כדי 

 בזה תלויה המחלוקת:  - האכילה קרע שיראים

הרי יש כאן מיתה לאוכל תרומה ותשלומין לניזק שנקרעו השיראים שלו וחייב גם  - לדעת רבא

מיתה לזה )לאוכל תרומה( ותשלומין לזה )למי שנקרעו  - ת רב אשיבתשלומין האוכל תרומה. ולדע

יש  -האוכל תרומה פטור מתשלומין. במילים אחרות: לדעת רבא -השיראים שלו ע"י האוכל תרומה(

חילוק בין מעשה אחד שמחייבו שני עונשים שאז פטור מתשלומין כמו המקרה במסכת ב"ק, לבין 

מחייבים אותו שני עונשים כמו בנדו"ד שאז חייב מיתה שני מעשים אע"פ שנעשים בבת אחת ה

 . המעשהותשלומין והולכים לפי 

שבשניהם חייב שני עונשים, אבל, כל  - אין חילוק בין מעשה אחד לשני מעשים - ולפי רב אשי

פטור מתשלומין וחייב מיתה. ולכן בנדו"ד לפי רב אשי יהיה פטור  בזמן אחדעוד שני מעשים נעשים 

 מתשלומין ולפי רבא יהיה חייב תשלומין ומיתה. ע"כ סברת רש"י.

הביא מקרה שהביא הבעל עדים אך התוס' מביא את דברי הגמ' בסנהדרין )ט, ב(, שם רב יוסף 

לא משלמים ממון )אבל הבעל חייב עדי הבעל נהרגים ו - ואמר שאשתו זינתה, והזימו אותם עדי האב

עדי האב נהרגין  - מוציא ש"ר( ואם חזר הבעל והביא עדים והזימו את עידי האבמשום מאה כסף 

שע"י עדותם שהוזמה רצו לחייב את הבעל מאה כסף( ואם כך, רבא לא מכיון ומשלמין ממון לבעל )

ממון שרבא לא חולק על רב יוסף בדין אומר בד"ה ומשלמין  , אחולק על רב יוסף בדין זה ]רש"י בדף י

זה ומשמע שרבא גם סובר כך[ שהרי במילים אלה שעדי הבעל אמרו: "עמנו הייתם" הם חייבו אותם 

מיתה ותשלומין מיד באמירה זו )ולא בשני מעשים ורבא שלא חולק על רב יוסף חייב( וא"כ חוזרת 

תשלומין? הרי לפי רבא אמור להיות השאלה של תוס' למה במסכת ב"ק פטור המדליק גדיש בשבת מ

 חייב! 

אלא, מוכרח לומר שרב אשי לא חולק על רבא ושניהם סוברים שהאוכל תרומה וקורע שיראים 

חולק על  לכן הרשב"אחייב תשלומין על שיראים בנוסף לעונש המיתה, ו - של חבירו אפי' בבת אחת

. חבירו חייב תשלומין על השיראים רש"י וסובר שלכ"ע האוכל תרומה של עצמו וקורע שיראים של

 שלוש קושיות:יש להקשות על רש"י לכאורה ו

דין מפורש בגמרא בסנהדרין הרי כפי שמביא התוס' יש למה רש"י לא סובר כמו הרשב"א?  א.

 , וכנ"ל.( שאדם העושה מעשה אחד מתחייב שני עונשים, ב)דף ט

מיפטר, וס"ל  - ונא דניזק אתיא ליהמה רש"י מוסיף במילים: "ואע"ג דמיתה לאו משום ממ ב.

פטור"? כלומר, שאע"פ שהמיתה של האוכל תרומה לא באה  - לרב אשי מיתה לזה ותשלומין לזה

פטור מתשלומין על  - מהקריעת שראים, ששניהם מעשים שונים( של הניזק )דהיינומהממון 

פטור ומה  - מין לזההשיראים וחייב מיתה על אכילת התרומה, כי רב אשי ס"ל מיתה לזה ותשלו

 מוסיף רש"י במילים אלו על סברת רב אשי?
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 מה החידוש בדברי רש"י בדבריו אלו ואיך זה מתרץ עליו את קושיית הרשב"א?  ג.

 -ב'(, מכיון שרש"י מסביר: "ואע"ג דמיתה לאו משום ממונא דניזק אתיא ליה-י"ל )לשאלה ה

 מיפטר" מוכרח לומר שרש"י רומז לתירוץ בדברי הרשב"א: 

אלא יש לבאר זאת כמשנת"ל, שרבא מחייב רק כאשר יש שני מעשים המחייבים אדם מיתה 

ם תשלומין, משא"כ במקרה המובא במסכת וממון בשני מעשים שנעשים בו זמנית ולכן יהיה חייב ג

ב"ק שאדם שרף גדיש של חבירו בשבת וממילא גם חבירו ניזק ואז יש מעשה אחד המחייבו שני 

 עונשים וא"כ הוא פטור מממון על הגדיש. 

( של דין , בשהרי יש מקרה במסכת סנהדרין )דף ט - נחזור לקושיא שמתעוררת מדברי הרשב"א

 מיתה וממון בהזמה אחת של עידי האב ואיך זה מסתדר עם פירוש רש"י?  הזמה שעדי הבעל חייבים

ד"ה "ונפשות לזה"( וז"ל רש"י: "ונהרגין בשביל העדים )וכן  , באלא, רש"י במסכת סנהדרין )דף ט

גם ממון על שרצו להפסיד את אב הנערה שזינתה ממון כדברי הגמ' שם( דקסבר רב יוסף כי פטר 

יינו שחייב מיתה ופטור( מן התשלומין )זה לא בכל מקרה שיש מיתה וממון, רחמנא מתחייב בנפשו )ה

קאתו עליה" כלומר,  משום חדאלא מתי פוטרת מממון גם לדעת רב יוסף ורבא?( היכא דמיתה וממון 

שהתורה פוטרת מממון כאשר יש  ,רש"י מתרץ לכאורה על הקושיא שמתעוררת מדברי הרשב"א

אחד ולא רק משום מעשה אחד.  אדםשר המיתה והממון מגיעים מצד כא - חיוב מיתה בנוסף לממון

לדעת רב תנאים במילים אחרות: כדי שאדם יהיה פטור מממון כאשר יש לו גם חיוב מיתה צריך שני 

 יוסף )וכן לדעת רבא שאינו חולק עליו כנ"ל(: 

 הראשון: צריך שיהיה מעשה אחד המחייבו מיתה וגם תשלומין. תנאי ה

י: שהמיתה והתשלומין המגיעים ע"י מעשה אחד יהיו גם מצד אדם אחד ולא מצד השנתנאי ה

 :התנאיםיוצא שישנה נפק"מ בין שני  שני בעלי דינים.

בדין במסכת ב"ק: השורף גדיש חבירו בשבת, הוא מתחייב מיתה ותשלומין ע"י מעשה אחד 

( חבירו)השורף גדיש של שחייבו משום חילול שבת, וגם הוא התחייב ע"י הגדיש של מישהו אחד 

, אבל במקרה שעדי הבעל שהזימו התנאיםפטור מתשלומין שיש פה את שני  - ולא הזיק לעוד מישהו

את עידי האב, יש כאן הזמה אחת המחייבת אותם תשלומין ומיתה, והם מתחייבים גם בממון משום 

 או את העדים.שרצו להפסיד את האב ממון בנוסף להרוג ע"י עדותם את הבת או את פלוני 

אפי' שהמיתה לא מגיעה מצד הניזק אלא, מצד האוכל תרומה )דהיינו מצד  - משא"כ לפי רב אשי

הראשון בלבד ואפי' את התנאי השני אלא מספיק התנאי פטור מתשלומין ולא צריך את  - המזיק(

מצד  הראשון לא צריך אלא שיהיו אפי' שני מעשים בו זמנית, כמשנת"ל שרב אשי מסתכלהתנאי 

השני, כמו המקרה במסכת התנאי הראשון ללא התנאי הזמן שבו נעשים המעשים. וכן אם יש רק את 

סנהדרין שמזימים עדי הבעל את עדי האב אין פה אחד שמתחייב אלא שניים, שרצו עדי האב לחייב 
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ן הראשון, שלכהתנאי את עדי הבעל מיתה ולחייב את הבעל ממון על הוצאת ש"ר, וא"כ יש פה את 

לדעת הרשב"א רבא מחייב מיתה וממון, כי יש פה הזמה אחת שמחייבת אותם מיתה וממון ולפי 

 השני ולא מצד הזמה אחת.התנאי רש"י יש פה גם חיוב מיתה וממון מפני שלפי רבא צריך גם את 

 והנפק"מ ביניהם היא ג"כ ביאור המח':

 :רש"י לפי דעת

מעשה אחד שמחייב שני עונשים בו זמנית  -תנאים צריך שני  -כדי שאדם יפטר ממיתה ומממון

כדוגמת המקרה במסכת ב"ק שמחמת בעל הגדיש  ,ואדם אחד שמחמתו מתחייב המזיק מיתה וממון

התחייב מיתה ותשלומין, אבל בנדו"ד שהאוכל תרומה וקורע שיראים יש פה גם שני מעשים וגם אין 

 ב מיתה ותשלומין,פה שני עונשים המגיעים מצד הניזק, ולכן רבא יחיי

ומדוע? אומר רש"י, מפני שאע"פ שהחיוב מיתה  ,דעת רב אשי יהיה פטור מתשלומיןל לאב

ותשלומין לא מגיעים מצד הניזק )מי שנקרעו לו השיראים(, אלא החיוב מיתה מצד זה שאכל תרומה 

ת וזהו ללא קשר לבעל השיראים וחיוב מיתה מגיע לו מצד הבעל שיראים שקרע לו אותם בו זמני

מיפטר", שאע"ג שהמיתה לא  - שאומר רש"י: "ואע"ג דמיתה לאו משום ממונא דניזק אתיא ליה

פטור לדעת רב אשי, כי יש שני מעשים שנעשים בו זמנית והולכים לפי הזמן של  - מגיע מצד הניזק

 .החיוב ולא מצד המעשה

שרש"י פירש שלפי רב  - ויוצא שהפירוש של רש"י בסנהדרין משלים את פי' רש"י בסוגייתנו

אשי פטור אע"פ שחיוב מיתה של התרומה לא מגיע מצד הניזק וחיוב תשלומין ממישהו אחר, ולפי 

ב', שהחיוב מיתה תנאי א', ו תנאיזה  - רבא, חייב כי צריך שיהיה מעשה אחד המחייבו שני עונשים

 - תה לזה וממון לזהס"ל לרב אשי שמישוזה גם מה שרש"י מפרש  ,והממון מגיעים מצד אדם אחד

 .פטור, וזהו גם ביאור המח' בין רב אשי לרבא אליבא דרש"י והר"י

(: "מיהו למאי דפרישית יש , אא" בדף לא""ואין נראה לרשב - ומובן זה מלשון הפנ"י וז"ל )ד"ה

 עניניםשתי תביעות דוודאי בההיא דרב יוסף כו"ע מודו שהם  - ליישב שיטת ר"י בפירוש כוונת רש"י

, שעדי האב רצו להזים את עדי הבעל )ולחייב אותם מיתה מצד עדים זוממים ועוד ש( ומלבד רדיםנפ

היינו ממון( נמצא  - זה חטאו להבעל גופא ואמרו עליו שהוציא ש"ר )וא"כ רצו לחייבו גם מאה כסף

ם שהבעל והעדים נעשו בעלי דינים כנגדם משא"כ בההיא דרבא בפלוני בא על בת פלוני לא עשו שו

האב התחייב ממון ע"י הפסד  וממילאדבר נגד האב )אלא, שרצו לחייב מיתה את הבת או את הבועל 

הכתובה של בתו( והאב אינו בע"ד שלהם, אלא דממילא היה מפסיד הכתובה עבור מעשה העדים נגד 

ין הבת. ואפ"ה רבא מחייב משום דמיקרי ממון לזה )וזה בגדר מיתה לזה וממון לזה שחייב גם תשלומ

בנוסף לחיוב מיתה( ועל כרחך היינו שכתב ר"י דהו"ל שני מעשים, וא"כ ממילא דרבא מחייב בההיא 

"דרב  - דרב אשי )בקריעת השיראים והאכילת תרומה( כיון דשני מעשים נינהו וא"כ יפה כתב רש"י

 " עכ"ל.משום דפליג אדרבא אשי ס"ל מיתה לזה וממון לזה פטור"
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ורש"י הוכרח לומר שרב אשי ס"ל שמיתה לזה ותשלומין לזה פטור, לומר שבמקרה ששני 

התנאי הראשון ולא את התנאי פטור ולא צריך את  - ולא מחמת אדם אחדהחיובים מגיעים בו זמנית 

 השני.

 : לדעת הרשב"א

יש  לא מחייב שיהיה גם את השלב השני )שמחמת הניזק בלבד - לדעת רבא יהיה פטור מממון

פה שני חיובים( ובכלל אין לחלק בין מעשה אחד לשני מעשים, כי אפשר לומר שהחיוב מיתה 

שזה בגלל שיש פה שני בעלי דינים יש פה את עדי  - ותשלומין לעדי האב שהוזמו ע"י עדי הבעל

האב שרצו לחייב את עדי הבעל מיתה ואת הבעל תשלומין על הוצאת ש"ר, ורבא מחייב אותם אע"פ 

 -ואז חוזרת עפי"ז קושיית התוס' למקומה  ,פה הזמה אחת שמחייבת אותם מיתה ותשלומיןשיש 

איך רבא פוטר במקרה של ב"ק הרי פטור מממון כאשר יש מעשה אחד, אלא, רבא מחייב )וכן רב 

אשי( מיתה ותשלומין יחדיו כאשר יש פה נזק לשני בעלי דינים ולא כאשר יש מעשה אחד המחייב 

וכאשר מתחייב האדם מיתה ותשלומין מחמת הניזק בלבד וכאן יש חיוב מיתה לאוכל שני עונשים, 

וז"ל הפנ"י: "משא"כ באכילת תרומה, כ"ע מודו לדרב אשי כיון דאין איסור תרומה  ,תרומה לשמים

 .4אלא לשמים"

 אופן אחד בביאור המח' בין רש"י והרשב"א: מצאנו עפ"י כל הנ"ל אפשר לומר, ש

תהיה המחלוקת בנדו"ד בין רבא ורב אשי שלפי רב אשי מיתה לזה וממון לזה פטור,  - לפי רש"י

כי אע"פ שהמיתה והממון לא מגיעים מצד ניזק אחד בלבד, שהמיתה מגיעה מהאוכל תרומה בעצמו 

והתשלומין מגיעים מצד הניזק וס"ל לרב אשי מיתה לזה ותשלומין לזה פטור, ולפי רבא, שה"ז מיתה 

                                                           
(: אפשר לומר שתהיה מחלוקת בגירסאות , א. ואפשר לבאר עפ"ז את שיטת ר"ת בדין של רודף )בא"ד דף לא4

כלים תוך כדי הגמרא בין דעת רש"י לדעת הרשב"א מי הוא בעל המימרא שהרודף אחר חבירו להורגו ושבר 
יהיה פטור מתשלומין ויתחייב רק במיתה מדין קים ליה בדרבה מיניה. ר"ת מביא שני גירסאות:  -הרדיפה

שבמסכת סנהדרין בעל המימרא  –( , בוממסכת ב"ק )דף קיז (, אהראשונה מובאת מגמרא בסנהדרין )דף עד
  הוא רבא ובמסכת ב"ק בעל המימרא הוא רבה, אז מי הוא בעל המימרא?

אלא, אומר ר"ת שיש גורסים שרבא אמר את הדין הזה ויש שגורסים שרבה אמר את הדין הזה, וז"ל ר"ת: 
אפשר  - הוי רבא" - רבה גרס כדמוכח בהגוזל בתרא ובפ"ק דסנהדרין - "ומיהו התם גבי רודף ששבר כלים

ה, כי אם נגרוס בדין זה הגירסא היא רב - לבאר אולי שזהו גם ביאור המחלוקת בין רש"י להרשב"א: לפרש"י
שרבא הוא בעל המימרא אז א"א לומר שהוא פטור מפני שנעשים פה שני המעשים בזמן אחד ויהיה כאן 
מחלוקת אם חייב הרודף גם מיתה ותשלומין על הכלים או יהיה פטור על הכלים, כי לפי רבא כאשר יש שני 

שזה תוך כדי הרדיפה, אז מוכרח לומר  מעשים שנעשים בזמן אחד חייב בכל עונש שיבוא על ידו אע"פ
 שהגירסא היא רבה. 

הגירסא היא רבא, כי לדעתו ישנם מקרים שחייבים מיתה ותשלומין למרות שיש מעשה אחד,  - ולפי הרשב"א
אבל, בדין רודף ששיבר כלים רבא מחייב אע"פ שמתחייב מיתה ותשלומין בשעה אחת ובמעשה אחד )ע"י 

ל המימרא ולא רבה. וא"כ אפשר לומר שר"ת משלים את התירוצים של ר"י הרדיפה( ולכן רבא הוא בע
 והרשב"א, שהרי שתי הגירסאות תלויות במחלוקתם.
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ין לזה ולכן חייב מפני שהמיתה והתשלומין לא מגיעים מצד הניזק בלבד, אלא מצד לזה ותשלומ

 האוכל תרומה בעצמו ובנוסף הניזק בעצמו, ויש פה שני מעשים. 

סיבת החיוב שרבא מחייב מיתה ותשלומין היינו כאשר יש שני בעלי דין  -ולפי הרשב"א

תשלומין על הוצאת ש"ר(, ובנדו"ד  - צמומיתה, והבעל בע - שמתחייבים מיתה ותשלומין )עדי הבעל

ולכן גם לפי רבא וגם לפי רב אשי האוכל תרומה פטור מן  מתחייבים רק הניזק שהוא בעל השיראים,

 התשלומין וחייב מיתה.

 

 ג.

 עפ"י הריטב"א לוקתבאר את ביאור המחמ

 אפשר לבאר באו"א עפ"י הריטב"א את ביאור המחלוקת בין רש"י והרשב"א: 

צ"ל )בלי שום קשר להנ"ל( מה ביאור המח' בין רבא ורב אשי לפי רש"י: מקשה הריטב"א, בהקדים 

מדוע רב אשי לא מחייב מיתה ותשלומין כמו רבא? הרי אין חיוב התשלומין מגיע ממילא ממעשה 

המיתה היא לזה )דהיינו לאוכל התרומה(  אחד ומחמת אדם אחד )שרק התשלומין מגיע מצד הניזק(

ה )דהיינו לבעל השיראים(! וז"ל הריטב"א: "וא"ת א"כ היאך הוי פטור הוא? הא הוי ותשלומין לז

  !מיתה לזה ותשלומין לזה"

הרי לא מסתדרים דברי רב אשי מצד ההיגיון הפשוט, כלומר, בגלל שאדם  - )אם נפרש כמו תוס'

"אשם" בכך  ייפטר מלשלם על השיראים לחבירו!? מה חבירו - אכל תרומה וקרע שיראים של חבירו

 .שאכל תרומה והחליט לקרוע את בגדיו תוך כדי אכילת התרומה?(

מבאר הריטב"א שיש הבדל בין הסוגיא שלנו לסוגיית עדים זוממים: בסוגיא שלנו מדובר על אוכל 

זה  - תרומה וקורע שיראים של חבירו שלדעת רב אשי יהיה פטור, מפני שהוא חייב מיתה ביד"ש

לאחד שאמור לפטור את המתחייב מיתה מתשלומין על השיראים, וז"ל נחשב כמיתה ותשלומין 

 .כאחד חשיבא" - הריטב"א: "י"ל דכיון דחייב מיתה ביד"ש

ב כמיתה ותשלומין שדברי הריטב"א כאן צ"ב: מה הפשט שהוא חייב מיתה ביד"ש ה"ז נח אבל,

 לאחד וזה יפטור מתשלומין? 

 אפשר לבאר זאת בשני אופנים עפ"י הרשב"א: 

הרשב"א )בא"ד( כתב את הסברא הזו כסברת הריטב"א והסביר שחבירו )בעל  - האופן הראשון

א. שמקבל מיתה ביד"ש  השיראים( חייב להרוג את האוכל תרומה וזה נחשב מיתה ותשלומין לאחד, ז.

 בפועל אסור להורגו אלא, בכח הוא חייב מיתה בשליחות כל ישראל.  - ם ישראלבשליחות כל ע
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הרשב"א במסכת ב"ק מביא )במקרה של מדליק גדיש בשבת מסכת ב"ק דף כב:  - שניהאופן ה

שהמדליק גדיש בשבת, ה"ה חייב נפשות לשמים שכל  ,סד"ה : "לא צריכא בגדי דחד ועבדא דחד"(

)ולכן,  הנכסים ה"ה של הקב"ה והוי ליה כמיתה ותשלומין לאחד שהורגים אותו בשליחות כל ישראל

זה מתשלומין כי יש פה מעשה אחד המחייבו בשני עונשים ויש פה בנוסף מיתה  גם רבא יפטור בדין

באים לעיל( ולכן גם פה כיון שב"ד של מעלה הורגים והמהתנאים שני  - ותשלומין מחמת אדם אחד

ואפשר לבאר  .ה"ה פטור מתשלומין על השיראים - את האוכל תרומה בשליחות כל עם ישראל

 שלשני אופנים אלה התכוון הריטב"א.

ולכן רב אשי פוטר במיתה לזה ותשלומין לזה במי שאוכל תרומה וקורע שיראים של חבירו, כי 

יש פה מיתה וממון לאחד ע"י שחייב מיתה בכח גם על האוכל שיראים, ולכן מובן למה רב אשי פוטר 

על השיראים )בכח ולא בפועל( והחיוב מיתה שלו בנדו"ד מתשלומין, מפני שה"ה חייב מיתה ע"י ב

 זה בשליחות כל עם ישראל.

 - וזו גם דעת רש"י: המחלוקת בין אביי ורבא אם הפטור מתשלומין במיתה לזה ותשלומין לזה

 הוא גם כאשר חייב מיתה ביד"ש או גם שיתחייב מיתה בידי ב"ד וזה יפטור אותו מתשלומין לכ"ע.

ק בין מיתה ביד"ש למיתה בידי אדם, כי גם ע"י מיתה בידי שמים רבא אין לחל - ולפי הרשב"א

יפטור מתשלומין, כי יש פה בע"ד אחד וזהו הבעל שיראים, שהאוכל תרומה חייב מיתה לשמים ואינו 

בגדר מיתה לאדם כדי להיחשב כבע"ד בפ"ע ויש פה רק בע"ד אחד שהפסידו האוכל תרומה ממון ע"י 

  רבא יפטור מממון בדין זה. שקרע את בגדיו, ולכן גם

 

 ד.

 סיכום על כל הנ"ל בקצרה

 לסיכום: אפשר לבאר את ביאור המחלוקת של רש"י והרשב"א בשני אופנים:

: א. כאשר החיוב מיתה וממון תנאיםהוא בשני  - : לפי רש"י: הפטור מחיוב ממון לפי רבא1אופן 

גם מחמת בע"ד אחד. ולכן בנדו"ד  םימגיעים מצד מעשה אחד. ב. כאשר החיוב מיתה וממון מגיע

. 5חייב מיתה ופטור מתשלומין - חייב מיתה ותשלומין, לפי רב אשי - : לפי רבאתנאיםשאין את שני ה

אין לחלק בין מעשה אחד לשני מעשים, אלא, גם רבא יפטור מתשלומין מי שאוכל  - לפי הרשב"א

חד וזהו הניזק שנקרעו לו השיראים תרומה ותוך כדי קורע שיראים של חבירו, כי יש פה בע"ד א

 והאוכל תרומה אינו בגדר של בע"ד מכיוון שמחוייב מיתה לשמים.

                                                           
 . כפי שהוכחנו מרש"י בסנהדרין דף ט, ב.5



 כרך יד  •  מגדל דוד                                                                                                                                                                92

 
 

יש מחלוקת בין אביי ורבא אם הפטור מתשלומין נחשב כמיתה ותשלומין  - : לפי רש"י2אופן 

כי אין לחלק בין מיתה ביד"ש למיתה בידי אדם,  - לאחד אם חייב מיתה ביד"ש או לא. ולפי הרשב"א

גם לפי רבא וגם לפי רב אשי יש פה בע"ד אחד וזהו הניזק שנקרעו לו השיראים, משא"כ האוכל 

 כפי שהוכחנו מדברי הריטב"א. ו ,תרומה אינו בגדר של בע"ד מאחר שחייב מיתה ביד"ש
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 פרק תשיעי

 "הכותב לאשתו"
 

 

 ומחלו מחולבדין המוכר שטר חוב לחברו וחזר 
 ביאור שיטות הראשונים שהטעם בזה כי מכירת שטרות דרבנן

 גאלדבערג' שי יצחק הר"ר הגה"ח

 ראש הישיבה

 א.

"דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול" וכן נפסק ברמב"ם  :, בכתובות פה

 מכירה פ"ו הי"ב. וכן הוא להלכה שו"ע סי' ס"ו סעי' כ"ג.

יכול למחול החוב גם לאחרי שמכרו לאחר. שיטת כמה מהראשונים מפני  ובטעם הדבר שהמלוה

שקנין שטרות מועיל רק מדרבנן, ומן התורה אינו מועיל קנין ומכירה לשטרות חוב. ]רמב"ם שם. 

 . רי"ף כתובות שם, עפ"י הר"ן. ועוד[. , ב. תוס' ב"ב עו, אתוס' שם. וכן שם יט

ובטעם הדבר למה מן התורה אין מועיל קנין ומכירה לשטרות חוב, מבואר בתוס' ב"ב שם ועוד. 

ושעבוד נכסים אינו ברשותו, ולכן לא שייך בזה קנין ומכירה. )ולפי תוס' בעין כי שעבוד הגוף אינו 

ו כתובות שם אם יש ללוה קרקעות חלה המכירה מן התורה. )דשעבוד נכסים כן אפשר למכור( ואינ

 יכול למחול ורק כאשר אין ללוה קרקעות הוי מכירת שטרות רק מדרבנן, ואזי המלוה יכול למחול(.

והנה בפשטות הביאור בטעם זה הוא כיון שמן התורה לא חלה המכירה, וזה נשאר של המלוה. לכן 

 באה המחילה של תורה ומפקיעה את המכירה דרבנן. הגם שמצד דין המכירה דרבנן אינו שייך כבר

 למלוה ואין הוא בעלים למחול.

הרי זה רק טעם למה שתועיל  דרבנן אמנם זה תמוה, למה שתועיל מחילתו של המלוה מדינא

המחילה מדינא דאורייתא )ואז זה נכנס לסוגיא האם קנין דרבנן מהני לדאורייתא(. אבל בדינא דרבנן 

 –מדינא דרבנן  –ין הוא בעלים עצמו הרי כיון שתיקנו בזה קנין ומכירה אינו שייך כבר למלוה וא

 למחול, ומה נשתנה מכל קנייני דרבנן שאין המוכר יכול לבטלו כי מדרבנן אינו שלו.



 כרך יד  •  מגדל דוד                                                                                                                                                             94

 
 

 ב.

והנה בספר ישועת ישראל )סי' ס"ו סעי' ט"ז( )למהר"י קוטנא( כתב לבאר בזה שחכמים בתקנתם 

ע"י המכירה לא יופקע "לא רצו לגרוע בקנין זה זכותו של הלוה" היינו שזה גופא תקנת חכמים ש

זכותו של הלוה. ובאם המלוה הראשון ימחול לו יחול מחילתו אליו. וזה ע"ד הם אמרו והם אמרו, 

 עיי"ש.

ד"ה המוכר שט"ח לא משמע כן, שכתבו שהטעם  , אאמנם נוסף על זה שמלשון התוס' קידושין מח

ח הראשון שלא יכול למחול" להפקיע כאלים שיכול למחול "משום דקנין שטר אינו אלא מדרבנן ולא 

מלהפקיע כחו של הראשון.  כחו חלששבזה מבואר שהטעם שחל המחילה הוא מפני שקנין דרבנן 

בגלל רצון חכמים שלא יוגרע  נוסף היינו שזה שיכול למחול הוא מפני חולשתו של הקנין ולא דבר

 כחו, כדבריו.

המלוה על החוב אינו יכול להיחשב הנה גם מסברא דחוק לומר כן, דלכאו' ענין של מחילה מצד 

 בתוך החובשל הלוה במעשה לקיחת הלואה זו, דגדר זכות פירושו כל הזכויות שיש לו ללוה  כזכות

שלו כלפי המלוה, שנפעל ע"י מעשה הלואה. ומצד הסברא זה היה יכול לכלול גם זכות  והשעבוד

, שהמלוה בעצמו חדשה כולו דבר החוב, ז על שהראשון נוח לי וכו'. אבל מעשה מחילה מצד המלוה

 מחדשו עתה, וזה דומה כאילו המלוה יחליט עתה לתת לו סכום כסף במתנה סתם. 

מהחוב. )ועיי"ש בספר  פטורחוב, ולא זכות על  חייבבסגנון אחר, ענינו וגדרו של לוה הוא ש

יות פטור ישעות ישראל שכתב שלזכות של הראשון נוח לי וכו' לא חשו חכמים אבל על הזכות לה

 לגמרי כן חשו. אבל לכאו' אם נכנסים לזכויות של הלוה הסברא היא להיפך, כנ"ל(.

 

 ג. 

כתב לבאר בזה. ותוכן דבריו. שישנו חילוק יסודי בין כל קנין דרבנן  , בוהנה בחידושי רע"א ב"מ כ

 מעשהפו עוד . אלא שחכמים הוסיבר קניןהוא  הנקנהלבין קנין שטר חוב. שבכל קנין דרבנן הנה הדבר 

אינו בר קנין. ]כנ"ל. שהחוב אינו בעין וכו'[ ולכן גם לאחר  הנקנה עצמוקנין. משא"כ שטר חוב 

ולכן יכול למחול. ועיי"ש שלמ"ד מכירת שטר חוב מן  שחכמים תיקנו בו קנין נשאר קנין חלש וגרוע.

כי למ"ד זה חוב הוא בר התורה ברור שאם יקנה השטר חוב ע"י קנין דרבנן אגב וכו' לא יוכל למחול, 

 קנין רק מעשה הקנין הי' דרבנן. 

והנה יסוד סברא זו כתב בצ"צ פסקי דינים או"ח סי' תמ"ח סעי' ג' ד"ה והנה ]בתוך דבריו להעיר 

על הר"ן גיטין סד. לענין אם קנין דרבנן מהני לדאורייתא[ "ויש לחלק בין דבר דלא שייך בו קנין כלל 

ר ששייך בו קנין מדאורייתא דאז מהני קנין דרבנן גם כן בדאורייתא" וזה מדאורייתא כשטר חוב, לדב

 כנ"ל מהרע"א בביאור הטעם למה מועיל מחילה בשטר חוב.
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וכן הוא גם בצ"צ יו"ד סי' רל"ג שכתב שם לחלק בין זכיית קטן לאחרים )מדרבנן( ומכירת שט"ח 

לדאורייתא. "ויש לחלק בין זכיית קטן או )מדרבנן(. לבין קנין סיטומתא שהוא דרבנן. לענין אם מהני 

מכירת שטר חוב. שאין להדבר שום קנין מצד עצם מדאורייתא, לסיטומתא שהקנין יש להדבר 

 מדאורייתא רק שקנין זה דסיטומתא הוא דרבנן, י"ל דזה חשוב יותר" עיי"ש.

נקנה כמו ולכאו' פשטות הדברים שיוצא מבואר מדבריהם הוא: שכאשר יש חיסרון בגוף דבר ה

הקנאה[ וחכמים תיקנו בכל זאת דין קנין בזה. קליש כחו  בר קניית ומכירת שט"ח ]או הקטן שאינו

של קנין זה. ולכן בשט"ח יכול למחול. ]ולגבי הקנאתו של הקטן לא יועיל מדאורייתא גם אם קנין 

 דרבנן בכלל מהני לדאורייתא[.

הוא גדול שאינו בר הקנאה לא תועיל  אמנם לכאו' צ"ב בעיקר הדברים. למה כאשר החיסרון

תקנתם של חכמים שתיקנו בו בכל זאת קנין, שיהי' קנין גמור מדבריהם כמו כל קנין דרבנן. ולמה 

חיסרון זה שאינו בר הקנאה פועל על תוקף וחוזק תקנתם של חכמים, שלא יחול תקנתם להיות 

 למעשה קנין גמור.

קנו דין קנין ומכירה בשט"ח, וביחד עם זה אנו אומרים ובסגנון אחר: מה ההגיון לומר שחכמים תי

שמכירה זו לא הועילה וזה נשאר של המלוה לענין מחילה. היפך עניינה של מכירה שגדרה הוא הוצאת 

הדבר מרשותו של המקנה לגמרי. ובמילא איך ולמה חיסרון זה שאינו בר הקנאה מונע וכאילו מבטל 

 תקנת חכמים שיהי' בו קנין ומכירה.

 

 ד. 

והנראה בזה בהקדים: דבר פשוט הוא לכו"ע שחכמים יכולים לתקן כפי ראות עיניהם ואין להם 

הגבלה איך ובאיזה אופן יחול תקנתם. ועיין שיחות קודש ה'תשל"ו שבת פ' אחרי אות ה' בנוגע 

של  םבכחלחקירת אחרונים בגדרי איסורי דרבנן אם זה איסור חפצא או רק איסור גברא. שאין הנידון 

. ודנין בזה לפועלחכמים אם יכולים להחיל איסור חפצא דפשוט שזה בכחם וכל הנידון הוא מה עשו 

 על פי הראיות וההוכחות שיש מהש"ס בענין זה. וכן כתב בשערי יושר ש"ה פכ"ט עיי"ש. 

אשר לפי"ז פשוט שגם לפי הראשונים הנ"ל שמכירת שטרות היא רק מדרבנן. כי מן התורה אי 

הקנות שטר חוב. הנה ביכולתם של חכמים לתקן גם במכירת שטר חוב שיהי' באופן כזה אפשר ל

 שיוקנה לגמרי לקונה. ובמילא שוב לא יוכל המלוה למחול כי כבר אינו שלו כלל. 

וזה שכתבו הראשונים הנ"ל שהטעם שהמלוה יכול למחול כי קנין שטרות רק מדרבנן, כוונתם 

באופן כזה ובכח כזה, שאין במעשה המכירה הזו יציאה  לכתחילהתיקנו את המכירה  שחכמיםלומר 

 מרשותו ושייכותו של המלוה לחוב זה באופן מוחלט. ולכן יכול המלוה עדיין למחול.
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ועפי"ז הנה מה שכתבו הצ"צ ורע"א לבאר בזה למה שונה קנין שטרות משאר קנייני דרבנן. לא 

 מוחלט, אלא באו לבאר ולתת טעם למהקנין  לעשותמעשה מכירה זו  בכחאין באו לתת טעם למה 

עצמם תיקנו את דין קנין ומכירת שטרות באופן כזה שאינו קנין מוחלט, ועדיין נשאר זכות  חכמים

 למלוה למחול.

ועל זה מבארים שהטעם בזה הוא, כי מדובר בהקנאת חוב שאינו בעין, ויש כאן חיסרון בדבר 

חכמים מתקנים הקנין לכתחילה באופן כזה שאינו נעשה  הנקנה עצמו שאינו בר הקנאה ובמקום כזה

 מוחלט ומשאיר זכות למלוה למחול.

אמנם זה גופא צ"ב למה כשיש חיסרון בדבר הנקנה עצמו, מתקנים חכמים תקנתם בדין הקנין, 

לכתחילה שיהי' באופן כזה שאינו קנין מוחלט, ומשאיר זכות למלוה למחול. הרי פשוט שגם בזה היו 

 כולים לתקן שיהי' קנין מוחלט כשאר קניינים דרבנן.חכמים י

 

 ה. 

הגם שאינו בעין.  וי"ל הביאור בזה: דהנה כשחכמים באו לתקן שיהי' דין קנין ומכירה לשטרות

פשוט שלא החילו כאן כח הפקר בי"ד הפקר, ולהוציא את החוב מהמלוה ולהעבירו לקונה. אלא 

מכירה לשטרות הגם שחוב אינו בעין. ]והטעם על  קנין, שיהי' אפשר לעשות קניןשחידשו כאן דין 

זה למה באמת לא באו מכח הפקר בי"ד הפקר, י"ל בפשטות כי חכמים מתקנים כל דבר לכתחילה 

שיהי' כעין דאורייתא היינו שיהי' מכח קנין.)ועיין לקמן אות י' יסוד לסברא זו מקונטרס עניינה של 

 תורת החסידות([. 

. אלא שכוחה הוא רק מדרבנן, קניןוכח של  תוקף, זולתקן שיהי' למעשה וזה בכחם של חכמים 

שכוחה להקנות, אלא הקנין נפעל לפי מידת הכח שנמצא  פעולה ומעשהנעשה כאן  דרבנןאבל מ

 במעשה זו. שהוא כח דרבנן.

אמנם יש לחקור מה עשו חכמים בתקנם קנין זה, היינו שיועיל קנין גם לחוב שאינו בעין 

( א. חכמים תיקנו שגם חוב ייחשב כדבר בעין. בדינא דרבנן. וממילא הנקנהן הוא בדבר )שהחיסרו

שוב יחול קנין על חוב. כמו על כל דבר בעין. ב. או שחכמים השאירו את החוב לדבר שאינו בעין כמו 

שהוא מן התורה אלא שחכמים תיקנו ואמרו שאעפ"כ יועיל בדבר זה שאינו בעין חלות קנין ומכירה 

 ינא דרבנן.בד

והנה אם אופן התקנה הייתה כאופן הא' שחוב ייחשב לדבר בעין, אזי פשוט שההקנאה בשט"ח 

הייתה קנין מוחלט, ולא יוכל המלוה למחול. שהרי מדרבנן נחשב החוב לבעין וממילא חל בו קנין. 

 והדין בו כמו כל קנייני דרבנן, שהם באופן מוחלט.

 פן התקנה הייתה כאופן הא' הנ"ל(: אבל נראה שלא מסתבר לומר כן )שאו
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 מהשאין כאן  במציאותמסברא. לא מסתבר לומר שחכמים יהפכו דבר שהחיסרון שלו הוא 

להקנות. להחשיבו ולשנותו שהוא כן בעין. וכן ברשותו. היפך המציאות. שהרי לא מדובר כאן בענין 

ים מתייחסים לדבר כמו של חומרא דרבנן, אלא אדרבה לקבל מעלת "בעין". ויותר מסתבר שחכמ

 שהוא במציאות. אלא שמ"מ מטילים ומחילים דינים על מציאות זו כמו שהיא. 

ד"ה קני לך איהו וכל שיעבודיה. שהטעם למה לגבי הקדש אין המלוה יכול  , בכתבו בתוס' ב"ב עו

להקדיש את הקרקע המשועבדת לו, הגם שלענין מכירת שטרות תיקנו חכמים שיכול למכור את 

השעבוד נכסים "לפי שאין להקדש כל כך צורך" היינו שאין צורך להקדש שיתקנו תקנה שאפשר 

זה נשאר כמו שהוא מן התורה. ואם נאמר שתקנת חכמים להקדיש נכסים משועבדים, ובמילא 

במכירת שטרות הייתה כאופן הא' שגם אינו ברשותו נחשב לברשותו מדינא דרבנן. א"כ זה חל גם 

ולא שייך לומר שלגבי הקדש לא תיקנו, "כיון שאין כל כך צורך". אלא משמע  ממילא.לגבי הקדש 

לדבר שאינו ברשותו כמו שהוא מן התורה. אלא מכאן שגם חכמים השאירו את השעבוד קרקעות 

שמ"מ תיקנו דין קנין ומכירה בשטרות. אבל בהקדש שאין צורך לא תיקנו, לכן זה נשאר כמו מן 

 התורה שאינו יכול להקדישו כי אינו ברשותו.

והנה עפי"ז שאופן התקנה הייתה כאופן הב' שגם בעיני חכמים חוב הוא דבר שאינו בעין, ושעבוד 

ות הוא דבר שאינו ברשותו, אך מ"מ תיקנו בזה עצמו שיועיל בו קנין. נשאלת השאלה מה עשו קרקע

כאן חכמים. ע"י שתיקנו קנין ל"אינו בעין" זה. ול"אינו ברשותו" זה. הרי זה כעין תרתי דסתרי, כי אם 

לא להקנות, ואם אתה מחשיבו לאינו ברשותו היינו שזה  מהאתה מחשיבו לאינו בעין, הרי אין 

 להקנותו. בעליםבבעלותו, איך הוא 

אלא שזה מלמדינו שגדר התקנה במכירת שטרות הייתה לכתחילה, לא ענין של הקנאה מוחלטת 

שהדבר הנקנה יצא מרשותו של המלוה ונכנס לרשותו של הקונה. אלא רק הקנאת זכות ונתינת כח 

 לקונה באופן של בעלות לגבות חוב זה.

במכירת שטרות. אינו פועל בהחפצא עצמה של החוב. שיעבור מרשות בסגנון אחר: פעולת הקנין 

שייתפס בו קנין להעבירו, אלא שמעשה הקנין פועל כאילו רק על  מהלרשות. שהרי אינו בעין. ואין 

הגברא שיקבל בעלות גבייה על חוב שחייבים למלוה. ולכן יכול המלוה עדיין למחול גם לאחר שמחל. 

לא מאפשר להעבירו אבל כן מאפשר להשאירו במקומו ולשייך את הקונה ]החיסרון של אינו בעין 

 לחוב זה עצמו מתקנת חכמים[.

ויש לומר שזהו כוונתם של הצ"צ ורע"א לבאר. היינו היות ויש כאן חיסרון בדבר הנקנה עצמו. 

ר התקנה וחיסרון זה נשאר גם בעיני חכמים. ולא הפכו את זה לגדר של 'בעין' ו'ברשותו' כנ"ל. לכן גד

 בקנין שטרות הוא לכתחילה לא באופן של קנין מוחלט, אלא כנ"ל. 
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 ו. 

"דדוקא גבי מוכר לחבירו ]שט"ח[ יכול למחול  , בולכאו' הדברים מפורשים בתורי"ד כתובות יט

מפני שאינו יכול להקנות לחבירו גוף המנה שאינו בעין. ולא מהני המכירה רק שלא יוכל לומר הלוה 

על דברים דידי את. דלא יהא אלא שהרשהו לגבות ממנו מפני כך יכול המלוה למחול" ללוקח לאו ב

 )עפ"י הגהות חשק שלמה על אתר(. וזה מתאים עם המבואר לעיל.

"דשטרות אין גופן ממון ואי אפשר להקנותם בהקנאה  , בוכן יש לדייק מלשון הר"ן כתובות פה

יכול למחול לפי שלא זכה בהם לוקח מהתורה" מכירה ולפיכך צד גמורה אלא שחכמים תיקנו להם 

 ולכאו' הכוונה כנ"ל.

 

 ז. 

והנה לפי המבואר לעיל אפשר לבאר שיטות הראשונים הסוברים שמוכר שט"ח במעמד שלשתן 

. משמעות הרמב"ם עפ"י אבני , אב. רא"ש שם. תוס' קידושין מח אינו יכול למחול. ]תוס' גיטין יג,

"ע סי' קכ"ו סעי' א'[. דלכאו' צ"ב מה החילוק באופן ההקנאה של השטר מילואים סי' כח, סקל"ד. שו

חוב אם זה היה על ידי מעמד שלשתן או ע"י קנין רגיל. הרי כך או כך הוא קנין מדרבנן בלבד. ואם 

מחילה מועילה בשטר חוב מפני שכל קנינו הוא רק מדרבנן, הרי גם אם קנין זה ייעשה ע"י קנין מעמד 

חול. דמה מוסיף שגם מעשה הקנין אינו אלא מדרבנן, הרי אדרבה, איך יתוסף בתקפו שלשתן יוכל למ

של המכירה של השטר על ידי שגם מעשה הקנין אינו רק מדרבנן. והיא שאלת האבני מילואים סי' 

 כח סקל"ד 

ועיי"ש שכתב. דבשלמא לשיטת ר"ת שהטעם למה מועיל מחילה במכירת שטרות, כי שעבוד 

ן למכירה ומן התורה אפשר למכור רק השעבוד נכסים לכן ע"י שמוחל את שעבוד הגוף הגוף אינו נית

שנשאר אצל המלוה בטל ממילא השעבוד נכסים שהם רק ערבים לשעבוד הגוף. אבל לשיטת הרמב"ם 

שהטעם שיכול למחול במכירת שטרות כי זה רק מדברי סופרים קשה למה במעמד שלשתן שהוא 

 ל למחול.ג"כ רק מדרבנן אינו יכו

ועיי"ש שכתב לתרץ עפ"י הריטב"א גיטין שם שכתב שמעמד שלשתן שעבודו של הלוה הוא 

)לקונה( וא"כ זה לא שייך למלוה. אמנם לפי"ז כל דין מעמד שלשתן זה רק מרצונו של הלוה לשעבד 

עצמו. וכך הוא אמנם בריטב"א שם, אבל זה לא מתאים עם שיטת תוס' גיטין שם ולהלכה שו"ע סי' 

 קכ"ו סעי' ז' שדין מעמד שלשתן הוא גם ע"כ של הלוה.

שבד"ה המוכר שטר חוב וכו' כתבו שהטעם שיכול למחול  , אוכן יש להעיר מהתוס' קידושין מח

הוא כי המכירה היא רק מדרבנן ולא אלים וכו' ומיד לאח"ז בתוד"ה כי קאמר, כתבו לבאר שמדברי 

 ול.הגמ' שם מוכח שבמעמד שלשתן אינו יכול למח
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 ח. 

שמעמד שלשתן הוא "הלכתא  , אואפשר לומר בזה בהקדים מה שיש לבאר בדברי הגמ' גיטין יד

בלא טעמא" ועיי"ש בתוס' שטעם יש לדבר למה תיקנו חכמים מעמד שלשתן שלא יצטרך לטרוח 

וכו' אבל מה שמועיל לקנות הוא בלא טעמא, דלכאו' למה קנין זה מוגדר כ"הלכתא בלא טעמא" ולא 

ר קנייני דרבנן שנחשבים לתקנת חכמים, ולא כהלכתא בלא טעמא ]ואינו דומה לשני הדינים כשא

 האחרים מהתלתא מילי וכו' כי שם מחילים דין שנראה להיפך ממה שעושה לפועל[.

ובקצוה"ח סי' קכ"ו סק"ג כתב בזה שבאמת מה שמועיל מעמד שלשתן בפיקדון אינו כהלכתא 

רבנן משיכה אגב וכו' שהתקינו חכמים. ומה שנחשב להלכתא בלא בלא טעמא ודומה לכל קנייני ד

. הגם שאינו ברשותו וכו'. היינו כיון שחוב אינו בעין ואינו מלוהטעמא זה רק לגבי מה שמועיל ב

להקנות, ואין איפה שהקנין ייתפס ולכן קנין מעמד שלשתן במלוה נחשב כ"הלכתא  מהברשותו אז אין 

ר הצ"צ ורע"א למה מכירת שטרות הוא קנין חלש ויכול למחול כי יש כאן בלא טעמא". ]וזה ע"ד ביאו

 חיסרון בדבר הנקנה שאינו בעין וכו' כנ"ל[.

אמנם לפי"ז גם מכירת שטרות צריך להיחשב כהלכתא בלא טעמא, ובגמ' זה נאמר רק על תלת 

ני המסקנא בגמ' מילי גיטין שם. ]ועיי"ש בקצוה"ח מה שמדייק מרש"י גיטין שם. אבל לכאו' זה לפ

 דין מעמד שלשתן הוא הלכתא בלא טעמא[.  שעיקר

 

 ט. 

והנראה בזה שבעיקר תקנת מעמד שלשתן אפשר לבאר בב' אופנים: א. חכמים תיקנו 'קנין' 

שנקרא 'מעמד שלשתן'. היינו שמציאות זו של מעמד שלשתן ביחד, יש לו גדר של 'מעשה קנין'. ב. 

יחד אינו מהות 'מעשה קנין' אלא שחכמים אמרו שכאשר יהיו או שמעמד שלשתן עצמו עמידתם 

יחד שלשתן המלוה הלוה והקנה. הם חכמים יעבירו את החוב מזה לזה בהתאם לסיכום שבין המקנה 

 לקונה.

לכאו' מסתבר יותר לומר כאופן הב': א. מעמד שלשתן נעשה ע"י אמירה לחוד בלי שום פעולת 

ה ל'מעשה קנין' ודוחק לומר שחכמים חידשו צורה של קנין שאין מעשה קנין, וא"כ איך ייחשב דבר ז

בו שום מעשה ופעולה. ואינו דומה כלל לכל קנין שצורתו תמיד, מעשה ופעולה כל שהיא. ]ואינו 

 הלכה ופסקבלא טעמא. משמע קצת שגדרו  הלכתאשייך לאמירתו לגבוה וכו'[. ב. דיוק הלשון בזה 

שיחול לפועל מה שהמלוה  חכמיםים יחד בנוכחות הלוה. פוסקים היינו שכאשר המלוה והקונה עומד

 המקנה אומר, היינו כנ"ל שחכמים עצמם מעבירים אז את החוב מזה לזה. –

ד"ה אפוטרופיא "ואין טעם בדבר אלא כך תיקנו והפקר  , אולכאו' כך מבואר בלשון רש"י גיטין יד

כאן כח של הפקר בי"ד, ישירות על הדבר  בי"ד היה הפקר" היינו שהפי' ד'בלא טעמא' הוא שפועל
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הנקנה. ]והגם שרש"י כתב זה לגבי כותב כל נכסיו לאשתו. אבל בפשטות זה ביאור על פי' 'בלא 

 טעמא'[.

ועפי"ז מבואר היטב ההשואה בין ג' הדברים ששויוהו רבנן 'הלכתא בלא טעמא' א. כותב כל נכסיו 

אלא שחכמים מוציאין את זה ע"י הפקר בי"ד הפקר )או לאשתו וכו' שמצד דין קנין נקנה לה הנכסים. 

שלא נותנים לכתחילה לקנין לחול(. ב. משיא אשה לבנו גדול וכו' שהגם שמהלכות קניינים נשאר 

של האב ואין כאן מעשה הקנאה וקנין, מ"מ חכמים מכח בי"ד הפקר נתנו זה לבן. ג. מעמד שלשתן 

 כנ"ל באריכות.

עפ"י רצונו האמיתי ע"י אומדנא וכו' ולא עפ"י המעשה שעושה בפועל, ]היינו שחכמים פוסקים 

 ב[. ודוק. ולהעיר מרשב"ם ב"ב קלד,

שעפי"ז מובן בפשטות הטעם למה מוכר שט"ח במעמד שלשתן אינו יכול למחול. שהרי יסוד דין 

מעמד שלשתן הוא שחכמים עצמם העבירו את החוב מהמלוה לקונה, היינו שהפקיעו מציאתו של 

 כל החוב מזה ונתנו לזה ולא נשאר כלום למלוה בחוב זה. 

קנין. שבזה בגדרי וביתר ביאור: בגדר תקנת חכמים ב' אופנים א' מתקנים דין 'קנין' ואז זה פועל 

וכנ"ל בביאור הצ"צ ורע"א( ב'. שמשתמשים עם כח הפקר ) ישנו חילוק בין דבר בעין לדבר שאינו בעין

ישר את הדבר שרוצים להקנותו לקונה. שפשוט שאז זה העברה לגמרי בי"ד ואז הם עצמם מעבירים 

 בלי שיור זכויות למקנה. 

וזה יסוד החילוק בין תקנת מכירת שטרות שבזה תיקנו 'קנין' לשטרות ולכן זה מוגבל לפי דיני 

'צד  קנין. שדבר שאינו בעין אי אפשר שייתפס בו קנין. ולכן הביאור בתקנה זו הוא, שקנין זה, הוא רק

למלוה. ולכן יכול למחול.  הנשארהחוב  עלמכר' לשון הר"ן, היינו שיוקנה לקונה רק זכות ובעלות 

משא"כ במעמד שלשתן שחכמים לא הפכו אותו ל'מעשה קנין' בעצם, אלא כנ"ל שחכמים עצמם 

 מעבירים את החוב בכח הפקר בי"ד הפקר לא נשאר כלום למלוה ולכן אינו יכול למחול. 

 

 י. 

להביא סמוכין לסברא הנ"ל שגדר 'הלכתא בלא טעמא' פירושו שחכמים פועלים לא בגדרי  ויש

קנין אלא ישר על הדבר עצמו בכח הפקר בי"ד הפקר, מהמבואר בקונטרס ענינה של תורת החסידות 

המונח בד' אמות  החפץדמביא שם מחלוקת הראשונים בגדר קנין ד' אמות אם זה תקנה על  121הע' 

קונה החפץ המונח בד' אמות מדין קנין חצר.  ממילאהד' אמות עצמם שייחשבו כחצירו ו או תקנה על

וכתב שם בשיטת הראשונים שהקנו הד' אמות עצמם "ומה שהקנו את הד' אמות עצמם אף שמצד 

הטעם "דלא אתי לאינצויי" נוגע רק שהחפץ יהי' קנוי י"ל שלא רצו להקנות החפץ באופן שיהי' 

 " לגמרי ולכן הקנו את הד' אמות שע"י יקנה את החפץ""כהלכתא בלא טעמא
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ובפשטות הכוונה בזה שאם חכמים מקנים את החפץ עצמו הגם שזה בכחם. מדין הפקר בי"ד. 

אבל אז יהי' גדרו של קנין ד' אמות, שקונה את החפץ מכח חכמים עצמם. שנותנים לו ישר את החפץ. 

בנוגע למעמד שלשתן(. ולכן תיקנו שהאדם יקנה  וזה נחשב להלכתא בלא טעמא )ע"ד המבואר לעיל

שזה ע"י שחצרו קונה לו החפץ מדין קנין חצר. וזה כנ"ל שהגדר של הלכתא  קנינים.את החפץ בגדרי 

 בלא טעמא הוא כאשר חכמים משתמשים בכח הפקר בי"ד הפקר. 

פקר בי"ד. ומזה יש ללמוד ג"כ שחכמים מעדיפים שהתקנה שלהם יהי' בגדרי קנינים ולא בכח ה

 וכנ"ל בנוגע לקנין מכירת שטרות דרבנן.

אמנם לכאו' יש לשאול בזה הרי את קנין הד' אמות עצמם שייחשבו כחצירו, זה לכאו' נעשה ע"י 

 כח הפקר בי"ד הפקר א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם. 

' והנראה שזהו דיוק הלשון שם "שלא רצו להקנות את החפץ באופן שיהי' כ'הלכתא בלא טעמא

לגמרי" היינו שגם כאשר מקנים את הד' אמות עצמם וקנין החפץ הוא ע"י הד' אמות שהם כחצירו 

היות וזה עצמו הקנין של הד' אמות הוא ע"י הפקר בי"ד אם כן גם בזה נחשב בעצם כהלכתא בלא 

 טעמא, אבל מ"מ אינו "לגמרי" בלא טעמא.

א. שתקנת חכמים שד' אמות ייעשו ובביאור הדבר למה אינו נחשב ל'בלא טעמא לגמרי' י"ל 

כחצירו אפשר להגדירו שחכמים נתנו כעין זכות לכל אחד לקנות הד' אמות כחצירו כיון שהוא עומד 

שזה מקומו של אדם( היינו שאין זה רק תקנה פרטית לו, אלא דין בד' אמות ) בהם ומשתמש בהן

ת השייכות בין ד' אמות לאדם ברה"ר לגבי כל אחד. ]ועיי"ש בקונטרס עניינה של תורת החסידו

לאדם, נעשה ע"י  לפועלהנקנה  החפץהעומד בה עפ"י פנימיות התורה[. ב. ועוד אפשר לומר שכל ש

אינו  החפץ עצמוגדרי קניינים. אזי הגם שזה ע"י הקדמה של קנין אחר שהוא בלא טעמא, הרי קנין 

יר מדברי הנודע ביהודה אבה"ע בלא טעמא. ולכן זה נחשב שאינו כהלכתא בלא טעמא לגמרי. ]ולהע

מהדורא תניינא סי' נ"א בענין קנין דרבנן אם מהני מדאורייתא בנוגע לקידושין שמחלק שם בין אם 

נקנה לו כבר החפץ מדרבנן שאז נחשב לשלו לענין קידושין גם מן התורה. לבין כאשר עצם ההקנאה 

  שב לקנין דרבנן בלבד[.לאשה לקידושין האלו זה נקנה לה אך ורק מדרבנן, שאז זה נח
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 1גדר ירושת הבעל לשיטת הרמב"ם והראב"ד

 בריכטאי' ש שניאור זלמןהת' 
 מבוגרי הישיבה

 א.

 מביא מקור הדין שבעל שכתב 'אין לי דין ודברים בנכסייך' וכו' תנאו בטל ויורשה

תנן במסכת כתובות )פג, א(: "כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן 

רשב"ג אומר אם מתה יירשנה מפני  אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה אינו יורשה. -בחייך ובמותך 

 שמתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל".

ובגמ' שם הקשו: "וכי כתב לה הכי מאי הוי, והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו 

 ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אמר כלום"!.

תנא קמא היא שאם אדם נשא אשה וכתב לה על שטר שאין לו פירוש: הגמרא הבינה שכוונת 

זכות בנכסים שהביאה לו בנדונייתה, דבריו קיימים ואין לו שום זכות בנכסיה הן בחייה והן לאחר 

 מותה.

ועל זה הקשתה, שלאחר שנשאה הרי כבר הגיעו הנכסים לידיו, ואין הוא יכול לתת אותם לאשתו 

יעזור כאן מה שכותב על שטר שדין ודברים אין לו על נכסיה, כמו , ולא מתנה בחזרה בלי לשון של

הדין בשדה של שני שותפים, שאינו יכול לתת את חלקו לשותף על ידי שמתנה שחלקו בשדה כבר 

 לא שייך לו, אלא צריך לבטא זאת בלשון נתינה דווקא.

דאמר רב כהנא: נחלה ותירצו בגמ': "אמרי דבי רבי ינאי: בכותב לה ועודה ארוסה כדרב כהנא, 

 הבאה לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה".

פירוש, דברי תנא קמא שאם הבעל כתב לאשה שאין לו דין ודברים בנכסיה וכו' אינו אוכל פירות 

ואינו יורשה, איירי באופן שכתב לה זאת לפני שנשאה בזמן שהנכסים עוד לא הגיעו לרשותו, וממילא 

לשון מתנה לא יעזור  –יקבל את נכסיה בלשון של סילוק בלי לשון מתנה, ואדרבה יכול להתנות שלא 

 כאן כיון שנכסיה עוד לא הגיעו לרשותו.

                                                           
 ומחה' 'עפר שוכני ורננו הקיצו' היעוד לקיום במהרה שנזכה ר"יה. קלמן ה"ע רחל היקרה דודתי נשמת-לעילוי* 
 '.פנים כל מעל דמעה אלוקים' ה

ה"ח כתובות פג, א. רמב"ם וראב"ד הלכות אישות פרק י"ב ה"ט ופרק כ"ב ה"ד. שו"ת צפע"נ ח"א סקי"ח. קצו. 1
 .177 ר"ס רנ"ב. לקו"ש חלק כ"ח עמ'
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ובהמשך הגמרא שם )פג, ב( איתא: "אמר רב: הלכה כרבן שמעון בן גמליאל" )שתנאו בטל באופן 

 הזה ואוכל פירות ויורשה(.

ת הלכתא כוותיה, דקיי"ל דבר שבממון תנאו קיים". אמנם הרי"ף )מב, א בדפי הרי"ף( כתב: "ולי

 היינו שהרי"ף פסק כתנא קמא שתנאו קיים.

 

 ב.

 מביא מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בטעם הדין

כתב הרמב"ם בהלכות נחלות פ"ו ה"א: "אין אדם יכול להוריש למי שאינו ראוי ליורשו, ולא לעקור 

בפרשת נחלות: 'והיתה לבני ישראל לחוקת  הירושה מן היורש אע"פ שזה ממון הוא, לפי שנאמר

משפט'. לומר שחוקה זו לא נשתנה, ואין התנאי מועיל בה, בין שציוה והוא בריא בין שהיה שכיב מרע 

 בין על פה בין בכתב אינו מועיל".

תנאו בטל  -ובהלכות אישות בפרק י"ב הלכה ט' כתב: "התנה עמה אחר שנשאה שלא יירשנה 

ל מדברי סופרים, עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה. וכל תנאי שבירושה בטל ואף ע"פ שירושת הבע

 ואע"פ שהוא ממון שנאמר בה לחוקת משפט".

שלא יירשנה, מובן שפסק כתנא  אחר שנשאהמכך שכתב בהלכות אישות שתנאו בטל כשכתב לה 

 קמא שאם הבעל כתב לה זאת בעודה ארוסה תנאו קיים, וכשיטת הרי"ף.

השיג על הרמב"ם כאן בזה"ל: "חסרון דעת אני רואה בכאן, ומה צורך לחוקת הראב"ד בהשגות 

משפט, והיאך אדם יכול להתנות על דבר שלא בא לעולם, ואיך יאמר לאביו או לאחד ממורישיו דין 

 ודברים אין לי בנכסיך אחר מיתתך ואין אדם מקנה מה שאין לו בו שום זכות".

על היא זכות שעוד לא באה לעולם בשעה שהתנה עמה שלא כוונת דבריו היא, שכיון שהירושה לב

שהרי כשמתנה עמה שלא יירשנה הרי כוונתו  –יירשנה, הרי זה גופא טעם מספיק לכך שתנאו בטל 

להקנות לה בחזרה את הנכסים שאמור לירש, וכיון שנכסים אלו עוד לא הגיעו לרשותו ואין ביכלתו 

 על אף התנאי.להקנותם, מובן שתנאו בטל ושיורש אותה 

אינו מבין מדוע הרמב"ם כתב שהטעם שתנאו בטל הוא "שנאמר  –מקשה הראב"ד  –וכיון שכך 

 .2בה לחוקת משפט", הרי גם ללא פסוק זה, מובן שכל תנאי להבא בירושה יהיה בטל

                                                           
ולקמן בפרק כ"ג ה"ז הוסיף הראב"ד שאף אם קנו מידו לאחר נישואין שאין לו דו"ד בנכסיה יורשה, וז"ל:  .2
לפי שסלוק הירושה לאחר מותה היא ואינה הקנאה לשום אדם  ,ו מידו לסלוק הירושה אינו מועילאע"פ שקנ"

 ".והוה ליה כקנין דברים
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המגיד משנה מבאר את דעת הרמב"ם, וז"ל: "רבינו הוצרך לזה מפני שהאשה שהיא מורישה אותו 

 כן שלא יירשנה והיא תוריש אחר". התנית עמו

 שהאשהכוונתו היא  ,כלומר, אע"פ שהרמב"ם כותב "התנה עמה אחר שנשאה שלא יירשנה וכו'"
מתנה כן עם הבעל שלא יירש אותה אלא אדם אחר יירש אותה, וכיון שהנכסים נמצאים כבר ברשות 

 .3םהאשה, יכולה להתנות מי יירש אותם ואצלה הנכסים הם דבר שבא לעול

 .4וכמה מהנו"כ ומפרשי הרמב"ם בנוסף למגיד משנה האריכו לבאר את דעת הרמב"ם ולפלפל בה

 

 ג.

 מביא דברי הרוגוצ'ובי וכ"ק אדמו"ר בגדר ירושה

והנה, הגאון הרוגוצ'ובי )שו"ת צפע"נ ח"א סקי"ח( כתב בביאור גדר ירושה: "יש שני גדר ירושה: 

 דאבוהי . . וגם משום קורבא". אם משום דהוא עצם האב, וזה הגדר דכרעי

בלקוטי שיחות בכמה מקומות הביא כ"ק אדמו"ר את דברי הרוגוצ'ובי "משום דהוא עצם האב" 

 וביאר אותם.

וזה לשון כ"ק אדמו"ר בביאור דברי הרוגוצ'ובי )לקו"ש חלק כ"ח שיחה א' לפרשת פינחס עמ' 

לאדם שני אלא( שהיורש עומד במקום שגדרו הוא )לא נתינה  –ירושה  –(: "ישנו ענין שלישי 179

( "תחת אבותיך 5המוריש. היורש אינו מציאות שניה שמקבלת נכסים מהמוריש, אלא )בלשון הכתוב

יש לו בעלות על  ובדרך ממילאהוא עצם המוריש, -יהיו בניך", היורש עומד במקום המוריש, הוא

                                                           
מנחם )פצ'ינער( בספרו פרשת -ב( כתב שחתנו הרב יצחק מאיר בן-באבן האזל )הלכות נחלות פ"ו ה"א .3

ו, שכתב 'התנה עמה אחר שנשאה המלך "הביא דברי המגיד משנה וכתב שמדברי הרמב"ם לא משמע כדברי
שלא יירשנה', ומשמע מדבריו דהוא טעם שלא תועיל הסתלקותו" )ועיי"ש באבן האזל(. ואכן גרסה זו היא 
הגרסה הנפוצה שכפי הנראה הייתה למול עיני רוב המפרשים. אמנם ברמב"ם מהדורת פרענקל הגירסא 

 ה', כדברי המגיד משנה.בדברי הרמב"ם כאן היא 'התנת עמו אחר שנשאה שלא יירשנ

מחלוקת זו באופן יפה הת' שביאר  77י"ג תמוז תשע"ו( עמ' -גליון צז )י"ל לי"ב . וראה קובץ 'קרית מלך רב'4
י' סלונים על פי מחלוקת הראשונים שהובאה במחנה אפרים )הלכות זכיה מהפקר סימן יא( האם שנ"ז ש

שהראב"ד סבר שגדר מחילה הוא קנין, וכיון שכך אין מחילה היא בגדר סילוק או בגדר קנין; שיש לומר 
ואין אדם אפשרות למחול על ירושה טרם שהגיע לידיו כיון שהוי קניין בדבר שלבל"ע )ובמילות הראב"ד: "

"; והרמב"ם סבר שמחילה היא בגד סילוק, וכיון שע"פ הלכה )בחו"מ סי' ר"ט מקנה מה שאין לו בו שום זכות
שלא בא לעולם, מובן שזה שהירושה היא דשבל"ע אינו טעם מספיק לדין שתנאו  ס"ח( סילוק מועיל בדבר

 בטל.

 תהלים מה, יז. .5
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ת המוריש, זה שהיורש מקבל את נכסי המוריש . . ירושה אינה השפעה למישהו שהוא מחוץ למציאו

 . עכ"ל.6"במקום המורישהנכסים הוא כיון שהוא עומד 

 -בשיחה שם לפנ"ז הביא כ"ק אדמו"ר את דברי הרמב"ם במנין המצות שמנה את מצוות נחלות 

"איש כי  7מכן את הפסוק הפותח את פרשת נחלות בספר במדבר-"לדון בדיני נחלות", וציטט לאחר

ימות ובן אין לו", ועמד על כך שהרמב"ם ציטט מהפסוק רק את תחילתו והשמיט את המשך הפסוק 

 "והעברתם את נחלתו וגו'". –שמפורש בו ענין הירושה 

במהלך השיחה ביאר כ"ק אדמו"ר את גדר ירושה כפי שהובא לעיל וביאר עפ"ז את הדיוק הנ"ל 

לים "איש כי ימות ובן אין לו" כיון שזהו גדר הירושה, במנין המצות: הרמב"ם הביא רק את המי

שהנכסים לא עוברים למציאות נפרדת, כבן שמורה על מציאות נפרדת מהאב, אלא "איש כי ימות 

כאשר איש מת )ר"ל(, הנכסים עוברים ליורש באופן שאין כאן מציאות נפרדת, בן אין  –" ובן אין לו

 .8לו, אלא שהיורש עומד תחתיו ממש

י תוכן שיחה זו, נראה שכ"ק אדמו"ר למד שהרמב"ם סבר שגדר ירושה הוא שהיורש עומד לפ

 תחת המוריש, שהרי מתרץ ע"פ הסברה זו שאלה על הרמב"ם.

 

 ד.

 מדברי כ"ק אדמו"ר מובן שהרמב"ם למד כן את גדר ירושה

היא אם ניתן לומר, שאחת הנפק"מ שיש בגדר ירושה אם הוי כנתינה או כהמשך בעלות המוריש, 

 –מסתכלים על הירושה העתידה לבוא לרשות היורש כדבר שבא לעולם או כדבר שלא בא לעולם 

אם ירושה היא כנתינה, אזי קודם מיתת המוריש כאשר פעולת נתינת הנכסים עוד לא נפעלה, 

 היחס של הנכסים ליורש הוא כדבר שלא בא לעולם.

לומר בדרך אפשר שמסתכלים על הנכסים אולם אם ירושה גדרה המשך הבעלות של המוריש, יש 

שיבואו בירושה כדבר שכבר בא לעולם, כיון שאז העברת בעלות הנכסים ליורש היא 'מחוסרת 

, וכפי שהדגיש מאליהמעשה', ואין צריך להגיע לפעולת נתינה מיוחדת אלא העברת הבעלות נפעלת 

                                                           
באיזהו מקומן ראיתי שמסכמים את גדר ירושה לדעת הרוגוצ'ובי וכ"ק אדמו"ר כך: הירושה לא 'מגיעה'  .6

 ליורש אלא היורש 'מגיע' לירושה.

 במדבר כז, ח. .7

"ר ע"פ הסברה זו בירושה גם כן מדוע הרמב"ם מונה מצוה זו במנין המצוות בשיחה שם מבאר כ"ק אדמו .8
כמצוה אחרונה. אמנם שם נתבארו דברי הרמב"ם וגדר ירושה בעיקר כפי שהם ברוחניות הענינים בקשר שבין 
יהודי לקב"ה, ולא מפורש ממש בשיחה שהרמב"ם למד כן את גדר ירושה גם בפשוטם של דברים. ובכל זאת 

  ע.כן משמ



 כרך יד  •  מגדל דוד                                                                                                                                                             106

 
 

יש  ובדרך ממילאם המוריש, הוא עצ-כ"ק אדמו"ר בשיחה שם: "היורש עומד במקום המוריש, הוא

 לו בעלות על נכסי המוריש".

טרם  –במילים אחרות: הטעם להסביר כך את גדר ירושה הוא כיון שאליבא דאמת כבר כעת 

הוא עצם המוריש". -היורש הוא חלק מעצם מציאות המוריש, "כרעא דאבוה", "הוא -מיתת המוריש 

ולא שייכות עתידית. ויש  עכשוויתואם כן, שייכותו לנכסי המוריש עוד טרם מיתתו היא שייכות 

 ה שנכסי הירושה נחשבים כלפי היורש כדבר שבא לעולם.לומר לפי ז

( שלפי ההסברה השניה בגדר ירושה יובנו דברי 58וזה מה שכ"ק אדמו"ר כתב בשיחה שם )בהערה 

ת "ירושת היורשין חלה עם גמר מיתה ומתנת שכיב מרע אינה אלא לאחר מיתה", דבקצו 9הרשב"א

ו "מאוד יפלא בעיני לומר ירושת היורשים עם גמר )ריש סי' רנ"ב( כתב על דברי הרשב"א אל החושן

מיתה, כי נראה דודאי ירושה אינו אלא לאחר מיתה, ודבריו צריכים עיון גדול"; וכ"ק אדמו"ר כתב 

כי לפי הסברה זו, הבן שייך לנכסי האב עוד בחיי  -שע"פ ההסברה השניה בגדר ירושה יובנו דבריו 

על אף שהוא עצם האב הוא כיון שהוא סוף סוף 'כרעא  האב, ומה שלא יורש את אביו עוד בחייו

דאבוה' ולא 'אבוה', אך כיון שהוא עצם האב, מובן שכדי לרשת אותו לא צריך לחכות שהאב יהיה 

במצב של אחרי גמר מיתה, כי מספיק שהאב כבר אינו איתן במציאותו יותר מבנו )גמר מיתה( בכדי 

 שירש אותו.

 

 ה.

 'ובי ירושה היא דבר שבא לעולם גם טרם מיתת המורישמחדש שלפי ביאור הרוגוצ

 ויש לומר שלפי כל הנ"ל יש לבאר את מחלוקת הרמב"ם והראב"ד:

לדעת הרמב"ם, טעם הדין שאדם שכתב לאשתו לאחר שנשאה שאין לו דין ודברים בנכסיה תנאו 

בא לעולם . . ואין בטל ויורשה, לא יכול להיות כדברי הראב"ד "היאך אדם יכול להתנות על דבר שלא 

אדם מקנה מה שאין לו בו שום זכות", שהרי לפי דעתו הירושה היא דבר שבא לעולם; ולכן הוזקק 

לכתוב שהטעם שאם התנה כן תנאו בטל הוא משום 'חוקת משפט'; והראב"ד חלק בזה על הרמב"ם 

 – אות שניהלמצינכסיו ניתנים  10כיון שלמד את גדר ירושה באופן הראשון, שלאחר שהמוריש מת

 ליורש, וכיון שכך ייחסם כלפי היורש הם כדבר שלא בא לעולם.

 ע"פ ביאור זה אין צורך לדחוק כדברי המגיד משנה שהרמב"ם איירי שהאשה מתנה כן עם הבעל.

 

                                                           
 שו"ת הרשב"א ח"ג סקכ"ה.. 9

 : "סלוק הירושה לאחר מותה".1וראה לשון הראב"ד שבהערה . 10
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 ו.

 מבאר על פי זה את מחלוקת הרמב"ם והראב"ד

לירושת בן וכיוצ"ב, מה שיש להקשות על זה הוא, שלכאורה אין לדמות כלל את ירושת הבעל 

שהרי בפשטות רק על בן ואב שייך לומר שיירש את מורישו כי הוא עצם מציאותו ועומד תחתיו, כיון 

שבהם יש קירבה משפחתית ועצמית, אך בבעל ואשה שהשייכות ביניהם אינה עצמית ורק נפעלת 

ירושה היא דבר ע"י מעשה קידושין, קשה לומר מסברא שהבעל הוא חלק מעצם האשה ולכן כלפיו ה

 שבא לעולם.

ויש לחדש, שכאשר חכמים עשו חיזוק לדבריהם בירושת הבעל לעשותה כעין של תורה שינו גם 

 את גדר ירושת הבעל שיהיה כגדר ירושה שבתורה, שיהיה כמו ירושת אב ובן.

ונראה שזה כמעט מפורש בגמרא בבבא בתרא )קלט, ב(: "בעל שויוהו רבנן כיורש ושויוהו רבנן 

לוקח, והיכא דטבא ליה עבדו ליה. גבי יובל שויוהו רבנן כיורש משום פסידא דידיה, גבי דר' יוסי בר' כ

 חנינא שויוהו רבנן כלוקח משום פסידא דידיה".

כלומר, הדין הוא שכשמגיע היובל הבעל לא צריך להשיב את הקרקע שקיבל בירושה מאשתו 

רש'; ולאידך גיסא במקרה שהאשה מכרה נכסים קודם ליורשי האשה כמו לוקח כיון ש'שויוהו רבנן כיו

שמתה לאחרים, הבעל מוציא מיד הלקוחות כיון שרבנן שוויוהו גם כלוקח, ובלוקח קיים הדין שלוקח 

 ראשון מוציא מלוקח השני.

ונראה שבכלל דברי הגמרא כאן, שבנוסף לכך שרבנן עשו את הבעל כלוקח עשו אותו גם כיורש 

 וממילא אינו מחזיר את הקרקע ליורשי האשה ביובל. –אביו וכיוצ"ב  רגיל, כבן שיורש את

וכך יש לבאר את דברי הר"ן )על הרי"ף בכתובות מא, א( "ירושת אשתו נמי לאחר שנישאת 

 ".לירושת אביו דמיא

 

 ז.

 מוכיח שירושת בעל כירושת בן

עצמית אף קודם ויתירה מזו יש לומר, שלדעת הרמב"ם השייכות בין הבעל לאשה היא שייכות 

 שנישאו, ולכן ירושת הבעל חשובה כדבר שבא לעולם אף קודם שנשאה.

בנוגע לנשים המברכות ברכת המזון כתב המג"א בסימן קפ"ז סק"ג: "בתוס' ריש פרק מ"ש איתא 

בהדיא דלא יאמרו ברית ותורה . . וצ"ע על מה סמכו עכשיו הנשים לאומרם . . ובבדק הבית כתב 

 ם שאין נקרא אדם אלא כשיש לו אשה, ואם כן ה"ל שניהם גוף א' עכ"ל".דנשים הוי כגברי
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והובאו דבריו בשוע"ר אדה"ז בסימן קפ"ז ס"ז: "עכשיו נהגו לומר הכל לפי שכיון שאין נקרא אדם 

אלא כשיש לו אשה שנאמר זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם, הרי הזכר ונקבה הם גוף אחד, 

 ית הזכרים שחתמת בבשרנו וכן תורתך שלמדתנו על לימוד הזכרים".לפיכך יכולות לומר על בר

כתב כ"ק אדמו"ר זי"ע על הנ"ל: "ענין זה הוא לא רק בנשים נשואות  96ובלקו"ש חלק ל"א עמ' 

אלא גם בבנות ישראל שלא נישאו עדיין, כי כיון שאיש ואשה יחד הם נשמה אחת, וכ"א בפ"ע הוא 

ר שני החצאים יחד, מהני המעשה של ה"איש" ל"חציו השני", "פלג גופא", הרי גם לפני חיבו

 להאשה".

 ]ובזה מבואר מה שגם בנות שאינן נשואות נוהגות לומר ברית ותורה בברמה"ז.[

למעשה  להלכהונמצא אם כן שבעל ואשה חשובים כמציאות אחת אף לפני שנישאו בפועל )עד 

כירושת הבן שהוא  ממשבהלכות ברהמ"ז(, ועפ"ז יש לבאר שהרמב"ם למד שירושת הבעל היא 

ולכן הירושה חשובה כדבר שבא לעולם אף לפני הנישואין, ולכן הוצרך  –מציאות אחת עם אביו 

 הרמב"ם לגזה"כ דחוקת משפט בכדי לומר שהתנאי בטל אף קודם שנישאו.

 –ות לומר ברית ותורה על אף שלא חשובות כגוף אחד עם הבעל ]וי"ל שגם לראב"ד נשים יכול

 ע"פ הטעם השני המובא שם בשוע"ר אדה"ז, עיי"ש[.

  

 ח.

 מבאר ע"פ הנ"ל מחלוקת נוספת בין הרמב"ם והראב"ד

לקמן בהלכות אישות פכ"ב ה"ד כתב הרמב"ם: "הנושא אשה שהיא אסורה לו הואיל ויש לו בה 

רשנה. וכן הנושא את הקטנה אעפ"י שאין קידושיה קידושין גמורים אם קידושין אם מתה תחתיו יי

מתה תחתיו יירשנה. אבל הפקח שנשא חרשת אם מתה לא יירשנה. והחרש שנשא פקחת ומתה 

 יירשנה שהרי היא בת דעת ולדעתה נשאת וזיכתה לו ממונה".

דפקח שנשא חרשת  והשיג הראב"ד על הדין האחרון: "המחבר הזה למד ירושה מן הכתובה דכיון

אם מתה תחתיו לא תקנו לה כתובה מן הסתם אף כאן אינו יורשה וא"כ אף חרש שנשא פקחת כן 

 היא".

קושיית הראב"ד היא, שכיון שהרמב"ם כתב לפני זה ש"פקח שנשא חרשת אם מתה לא יירשנה", 

שואין והטעם לזה הוא כפי שכתב הרמב"ם בעצמו לעיל )פי"א ה"ד( "החרשת אע"פ שיש לה ני

כשם שאין לה כתובה כך אין לה מדבריהם לא תיקנו לה כתובה כדי שלא ימנעו מלשאת אותה . . 

" הרי אותו הדין היה אמור להיות בחרש שנשא פיקחת, שלא יירש מזונות ולא תנאי מתנאי כתובה
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 אותה, שהרי גם לה לא תיקנו כתובה כדברי הרמב"ם )שם ה"ו( "חרש או שוטה שנשאו נשים פקחות

 אעפ"י שנתפקח החרש ונשתפה השוטה אין לנשיהם עליהם כלום".

לאחרי זה ממשיך הראב"ד: "ואי משום שהיא בת דעת ונשאת לו, מה שבידה זכתה לו מה שלאחר 

 מיתה לא זכתה לו".

כלומר, שאם נפרש שטעמו של הרמב"ם הוא שבעוד האשה חייה זיכתה לו את נכסיה כיון שהיא 

אין זה טעם לכך שיירש אותה, כיון שהירושה באה לאחר מיתה, ולאחר דעת, עדיין -פקחת וברת

 , ואיך יזכה בנכסים שלה לאחר מיתתה.11המיתה האשה אינה קיימת והוא הרי שוטה שאינו בר זכיה

ויש לתרץ את קושיית הראב"ד ולבאר את מחלוקתם על דרך מה שנתבאר לעיל: הראב"ד למד 

שירושה הינה העברת בעלות הנכסים למציאות נפרדת, וכיון שכך העברה זו נפעלת רק לאחר מיתת 

המוריש, ולכן סבר ששוטה לא יורש את נכסי אשתו הפקחת; אולם הרמב"ם למד שירושה הינה 

ליורש כיון שהוא עצם המוריש ועומד תחתיו, וכנ"ל שירושת הבעל  ך ממילאבדרהעברת הבעלות 

היא כירושת בן; ולכן פסק שבעל שוטה יורש את אשתו הפקחת, דמכיון שנשאה והיא זיכתה לו את 

הנכסים, עשו אותה חכמים כיורש, "שוויוהו רבנן כיורש", ונכנס תחתיה וממילא יורשה בשעת מיתה 

י הרשב"א שהובאו לעיל אות ד( ואין בעיה בכך שאינו יכול לזכות בדברים ולא לאחר מיתה )כדבר

 לאחר שמתה.
 

  

                                                           
 רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פ"ד ה"ו. .11
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 בגדר תדיר ושאינו תדיר
 -זבחים פט, א  -

 זאיאנץשי'  מאיר שמחההת' 

 תלמיד בישיבה

 א.

 י "מביא שיטת השאגת ארי' בדין תדיר, ומבאר פלוגתתו עם הב

"מתני' כל התדיר מחברו קודם את חברו" ובגמ': "מנא לן כדקאמר במס' זבחים דף פט' ע"א: 

 טעמא מלבד עולת הבוקר".

וידועה קושיית השאג"א )סימן כ"ח( על הנימוק"י שכתב )בהלכות ציצית דף י"ב ע"א, והובאו 

דבריו בב"י סימן כ"ה ס"א( "שראוי להקדים מצות ציצית )למצות תפילין( ששקולה כנגד כל המצוות, 

 שהיא תדירה יותר שנוהגת בין בשבת בין ביו"ט, ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם" ע"כ.ועוד 

והקשה עליו "דאין שם תדיר על מצות ציצית, דהא לאו דבר שבחובה היא, דלא חייבה תורה 

לאהדורי בתר טלית בת חיובא כמו שחייב בתפילין ושאר מצוות, אלא שאם יש לו טלית בת חיובא 

בה ציצית ואי לא לא. וכל כהאי גוונא אין דין תדיר עליו להקדימו לשא"ת, אלא מצוה עליו להטיל 

מצוי מיקרי ולא תדיר. שהרי בזבחים שם )דף צ"א ע"א( בעי הש"ס למפשט לבעיין דתדיר ומקודש 

איזה מהן קודם מהא דתנן "שלמים של אמש וחטאת ואשם של היום, שלמים של אמש קודמין. הא 

ת ואשם קודמין, אע"ג דשלמים תדירי, אמר רבא מצוי קאמרת תדיר קמיבעיא אידי ואידי דיום חטא

 לן מצוי לא קמיבעיא לן". 

שאין תדירתו  מצוי קאמרתשהן מצויין מתוך שבאין בנדר ונדבה,  שלמים תדיריופירש"י שם: 

לאו חובה אלא שהוא מצוי יותר מחבירו. וממשיך בגמ' "אמר ליה רב הונא בר יהודה לרבא אטו מצוי 

תדיר, והתניא אוציא את הפסח שאינו תדיר ולא אוציא את המילה שהיא תדירה. ומשני מאי תדירה 

סדורה במצוות  תדירה במצוותתדירה במצוות, ואב"א מילה לגבי פסח כי תדיר דמיא". ופירש"י:  –

שמצויה היא הרבה מפסח, אבל מצוי דשלמים לגבי מצוי  כי תדיר דמיאשנכרתו עליה י"ג בריתות, 

 דחטאת לאו כתדירה דמי. עכת"ד. ע"ש שם שהאריך בזה.

והנה לפי"ז אכן צריך להבין טובא סברת הנימוק"י שציצית מיקרי תדיר יותר מתפילין, וכן נפסק 

טעם זה בשו"ע )סימן כ"ה( שלבישת טלית קודמת ללבישת תפילין. )אכן בשו"ע השמיט המחבר 

וכתב דזהו משום שמעלין בקודש, אמנם כן כתב אדמוה"ז בשולחנו )שם סעיף ב'( דזהו משום שמצות 

 .ציצית תדירה יותר מתפילין, והוא עפ"י הב"י הנ"ל(
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ולכאו' יש לבאר בפשטות דחלוקין הן בגדר הדין תדיר קודם אי הוי תדיר בחיוב המצוה או בקיומה, 

אותה מצווה חיובה מן התורה לקיימה הוי יותר פעמים )או זמן( דהשאג"א סבר דגדר תדיר הוא ש

ממצוה אחרת, דכשישנם ב' מצוות צריך להקדים לקיים אותה שחייבים בה יותר פעמים )או שחייבים 

בה ביותר זמנים(, וכיוון שכן תפילין לגבי ציצית הוי יותר תדיר, דאע"פ שלפועל מקיימים מצוות 

שנוהגת בשבתות ויו"ט( מ"מ כיוון שבעצם אין חיוב לקיימה יותר מתפילין  ציצית יותר מתפילין )כיוון

 .1אלא רק שלפועל מקיימים, הוי ציצית מיקרי מצוי ולא תדירה ותפילין קודם

)והב"י ואדמוה"ז( סבר )כרב הונא בר יהודה( דגדר תדיר הוא שאותה מצוה  2אמנם הנימוק"י

ב' מצוות לא אזלינן בתר עיקר החיוב אלא בתר מה מקיימים לפועל יותר ממצוה אחרת, דכשישנם 

דמקיימים בפועל, והמצוה שמקוימת יותר פעמים קודמת, וכיוון שכן אעפ"י דמצות ציצית לאו דבר 

שבחובה היא ואפשר שלא יתחייב בה האדם מעולם, מ"מ לאחר שבפועל מקיימים אותה, ונוהגת גם 

 .3וקודמת לתפיליןבשבתות ויו"ט )שלא כבתפילין( מקרת היא תדיר 

ועפי"ז יובן שפיר מה שהוסיף השאג"א להקשות שם עוד, דהנה דעת רוב פוסקים דאפי' כסות 

יום פטור מן הציצית בלילה משא"כ בתפילין שדעת רוב פוסקים שמן התורה נוהג גם בלילה אלא 

ן דמדאורייתא שרבנן גזרו עלה משום שמא ישן בהם, והיוצא מזה הוא דמצות תפילין תדירה יותר כיוו

נוהגת גם בלילות, ואי משום דמצות ציצית נוהגת גם בשבת ויו"ט משא"כ תפילין, הא מ"מ מה שנוהג 

 בלילות הוא יותר תדיר מהא דשבת ויו"ט של ציצית. 

ולכאו' אי"מ קושייתו, דאה"נ דזמנה של מצות תפילין הוי יותר מזמנה של ציצית)כי הא דציצית 

 זמןעדיין אינו יותר מזמנה של תפילין דהוי גם בכל לילה ולילה( אמנם מה לי דנוהגת גם בשבת ויו"ט 

)אלא שיכול להיות  4המצוה של תפילין הוא רק פעם א' ביום קיוםקיום מצותה הוי יותר הא מ"מ 

קיומה במשך כל היום וכל הלילה( וא"כ למה מקרי תדיר יותר מציצית רק משום שזמן אפשרות 

 ן דציצית, והא לפועל קיום מצות ציצית הוי יותר מהקיום דתפילין. קיומה הוי יותר מזמ

קיום המצוה הוי ביותר זמן  חיובא לשיטתו דגדר תדיר הוא ד"ולפי הנ"ל מיושב קושיתו, דהשאג

מחיוב קיום מצוה אחרת, דאזלינן בתר חיובא וא"כ כיוון דהחיוב להניח תפילין קיים ביותר זמן מהחיוב 

                                                           
 חיובא". ע"ש.עיקר . וכן משמע מדבריו שכתב "אזלינן בתר 1

 במציאות.. כן ביאר המלבי"ם ב"ארצות החיים" סי' כ"ה סק"א שגדר תדיר אינו תלוי בדין אלא 2

. ובאופן אחר קצת )וכן ראיתי שנהגו לבאר(: שחלקו אי גדר תדיר הוי ב"חפצא" או ב"גברא". היינו אי דין זה 3
דצריך להקדים המצוה התדירה הוי מצד המצוה עצמה, דכיוון שהיא תדירה יש לה דין קדימה )כי היא חשובה 

 .רי חייב האדם מצידו להקדימהנוהג לקיים מצוה זו יותר השהאדם יותר וכדו'( או דכיוון 

. היה אפשר לומר )ובפשטות( דכיוון דמצוותן שיהיו עליו כל היום א"כ הוי גם קיומה יותר מציצית. אבל ראה 4
 , ומובא לקמן ג"כ(.48לקמן )ובלקו"ש חט"ל שיחה ב' לפר' ואתחנן בהערה 
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תדיר יותר. אכן הנימוק"י לשיטתו דאזלינן בתר קיומא בפועל והוי קיום מצות  דלבישת ציצית מקרי

 .5ציצית תדיר יותר מקיום מצות תפילין

 

 ב.

 א "ל, ומקשה על דברי הגרעק"דוחה הביאור הנ

איברא דלקושטא דמילתא עדיין הדברים צריכים בירור דהא גרסינן בירושלמי סוף מגילה וז"ל 

קדים, שמואל אמר מזוזה קודמת, ור"ה אמר תפילין קודמין, מ"ט דשמואל  שם: " תפילין ומזוזה הי

שכן היא נוהגת בשבתות ויו"ט, מ"ט דר"ה שכן היא נוהגת במפרשי הים והולכי מדברות, מתני' מסייע 

ליה לשמואל תפילה שבלה עושים אותה מזוזה ומזוזה שבלה אין עושים אותה תפילה שמעלין בקודש 

 .ולא מורידין" עכ"ל

)או עכ"פ מצוי( יותר מתפילין שכן היא נוהגת  6ונראה מדברי הירושלמי דמזוזה מיקרת תדיר

בשבתות ויו"ט, ועל כרחך הכוונה בזה היא על זמן חיוב מצוותה, דהיינו על הזמן שבו נוהגת מצות 

אמר מזוזה ואפשר שתקוים, דזה הוי יותר מתפילין כיון דבשבת ויו"ט ליכא חיוב תפילין, אבל אם ת

דהכוונה היא על קיום המצוה בפועל א"כ אינה מצויה יותר מתפילין כלל ולא נוהגת בשבתות ויו"ט 

דהא תפילין מניחים בכ"י )לבד משבת ויו"ט( משא"כ מזוזה שקביעתה הוי פעם אחת כשנכנס לביתו 

 וכו'. 

מצותה נק' מצוי א"כ אז גם בקיום  7ואין לומר דכיון דמזוזה הוי מצוה נמשכת ובכל רגע הוי מצוה

יותר מתפילין, זה אינו דהא בגמ' שם בזבחים נקטינן דמילה מיקרי מצוי אבל לא תדיר )אלא דכיון 

שתדירה במצוות נק' תדיר או לפי האב"א דלגבי פסח דמצויה הרבה מיקרי תדיר ע"ש( כיון דאינה 

, דא"כ למה 8כל רגעחובה, ושם ודאי אין לומר דמקרי מצוי כיון שהיא מצוה נמשכת וקיומה הוי ב

מיקרת מצוי והל"ל תדיר כיון שמצות מילה חובה היא )היינו דיש לה זמן קבוע, שהאדם צ"ל בכל רגע 

מהול(, אלא על כרחך דהכוונה שם היא על פעולת המילה דחיובה נוהג כל הזמן ולכן הוי מצוי יותר 

לא מיקרת תדיר כיון דאין  מפסח כיון שנוהגת כל השנה )וגם נהוג לקיימה הרבה יותר מפסח( אבל

 , 9לה זמן קבוע וחיובה הוא רק כשנולד התינוק

                                                           
דאין מניחין תפילין בלילה )היינו דגם . בנוסף לזה דלאחר גזירת חכמים דלילה לאו זמן תפילין הוא, כיוון 5

 אפשרות ליכא( א"כ לא חשיבי תדיר. ועיין ב"ארצות החיים" שם.

. וכן ביאר הגרע"א )בתשובותיו או"ח סי' ט', וכן כתב בחידושיו על השו"ע ביו"ד סי' רפ"ה סע"ו( דהכוונה 6
 .ב"נוהגת בשבתות ויו"ט היינו דהוי תדיר )ולא מ"ע שאין הזמ"ג( עיין שם

 . עיין במנח"ח מצות מזוזה )תכ"ג( שכ' "דבכל רגע עובר בעשה".7

 . עיין שו"ת או"ז סי' י"א )הובא בלקו"ש ח"ג פ' לך לך( דמצות מילה אינו פעולת המילה אלא הנפעל.8

 . ועיין ג"כ ביפה עיניים שם.9
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ועכ"פ חזינן מהא דלא אזלינן בתר קיום המצוה בפועל דהא א"כ כנ"ל תהיה מילה מיקרת תדיר 

וע"כ דאזלינן בתר זמן חיוב פעולתה )או עכ"פ בתר הזמן שבו נוהגת המצוה אבל לא שתהיה בפועל( 

תדיר כיון שאין לפעולתה זמן קבוע אלא דעכ"פ כיון שנוהגת כל השנה מיקרת ולכן מילה לא מיקרת 

 , 10מצוי, וכמו"כ הוא במזוזה דכיון דחיובה קיים גם בשבת ויו"ט מיקרת מצוי יותר מתפילין

י, דסבר דאע"פ דאזלינן בתר חיובא ןלא בתר הקיום, מ"מ כיון "ועפ"ז צריך לומר בשיטת הנימוק

)ולמשל שלובש האדם בגד של ד' כנפות, ויש לו בית( זה נק' תדיר, היינו  דלפועל יש להאדם חיוב

שאין צריך שהחיוב יהיה מעיקרו )מדאורייתא( אלא אזלינן בתר הנהוג בפועל. אבל לפי"ז צריך ביאור 

סברתו, דכיון דזה ודאי דלא אזלינן בתר קיום המצווה בפועל אלא בתר חיובה, א"כ מה הסברא דניזול 

 החיוב שיש בפועל ולא אחר עיקרו.דוקא אחר 

ועוד קשיא לי דהנה בסי' ל"ח פסק המחבר דמי שהיה צריך לתפילין ומזוזה ואין ידו משגת לקנות 

שניהם תפילין קודמים, וכן כתב הרמ"א ביו"ד סי' רפ"ה )הלכות מזוזה( דתפילין קודם דהיא מצוה 

 שהיא חובת הגוף, והוא עפ"י הירושלמי הנ"ל. 

שכתבנו דדעת המחבר )הב"י( שמצוי מיקרי תדיר ולכן איקרי ציצית תדיר יותר ועפ"י מה 

מתפילין, א"כ מה לי דתפילין חוה"ג הם, והלא דין זה דתדיר קודם הוי גזה"כ ומהיכי תיתי לומר 

שחובה"ג יהיה עדיף מתדיר, ואף את"ל דכיון דזהו חוה"ג א"כ הוי מקודש טפי, מ"מ הא לא איפשיטא 

א(, והיה "א סק"ח סי' תרפ"ז או"ל דתדיר עדיף, ראה ט")ובפרט שקיי 11יר מה עדיףלן מקודש ותד

 ,12צ"ל דמזוזה קודמת דהוי תדיר טפי, דאמרינן דתדיר קודם אף לדחות

ואין לומר דכך למדו חכמים דדין זה דתדיר עדיף הוא רק כשגם מצוה זו הוי חוה"ג אבל כשהאינו 

אמרינן דין זה )וע"ד מה שכ' אדמוה"ז בשולחנו בקו"א סי' תדיר הוי חוה"ג והתדיר לא הוי אז לא 

תל"א ס"ק א' דכשהאינו תדיר הוי מצוה עוברת לא אמרינן דתדיר קודם( דא"כ אף בציצית נימא 

 דתפילין קודמים להם דהוי חוה"ג, ודוחק לחלק בין תדיר להקדים או לדחות.

בותיו סי' ט'( דפירש דהפלוגתא ובפרט עפ"י מה שכתב הגרעק"א ביו"ד שם )והאריך בזה בתשו

בירושלמי שם אי מזוזה קודמת או תפילין היא היא הפלוגתא דרבא ורהב"י בזבחים אי מצוי מיקרי 

תדיר או לא, דשמואל ור"ה תרוויהו ס"ל דמדין תדיר אתינן עלה, אלא דשמואל סבר כרהב"י דמצוי 

והגת בשבת ויו"ט ולכן קודמת, ור"ה סבר מיקרי ג"כ תדיר ומש"ה מזוזה לגבי תפילין הוי תדיר כיון דנ

                                                           
ון שמצותה קיימת ליותר . וכן משמע מהביה"ל )ח"א סי' ד'( שכתב דיש מעלה במזוזה אע"ג דהוי רק מצוי כי10

זמן, ומשמע מדבריו דלא זה גופא הוא הגדר דמצוי אלא שזה הוי מעלה יתירה שמצותה קיימת ליותר זמן. 
ולפי דבריו צריך לומר דזהו תירוץ הגמ' בזבחים שם ד"מילה לגבי פסח מיקרי תדיר" שזהו מצד שמצותה 

מילה לשלמים, הא מילה שאני כיון דקיימת יותר, קיימת ליותר זמן, דאל"כ מהו הראי' שרצתה הגמ' להביא מ
 אלא ע"כ צ"ל דזהו אכן תירוץ הגמ' שם לשיטתו. 

 . והרמב"ם )ס"ט מהל' תמידין ה"ב( פסק דאיזה שירצה יקדים.11

 . כמ"ש המג"א סי' תרפ"ד סק"ב וכן אדמוה"ז בסי' רפ"ו בקו"א סק"א, עיי"ש.12
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כרבא דמצוי לא מיקרי תדיר וממילא תפילין מקרי תדיר דהוי חובה בכל ימות החול משא"כ מזוזה 

שאפשר שכל השנה לא יהיה לו. וזהו דקאמר טעמא דר"ה שכן נוהגת במפרשי ימים, היינו דהחיוב 

 עו"ש. הוא יום יום וגם שם משא"כ במזוזה כנ"ל, ולכן קודמת י

ולפי דבריו מה שפסק המחבר כר"ה דתפילין קודמים היינו משום דס"ל דמצוי לא מקרי תדיר, 

ותימה הוא זה, דהא זהו סתירה לכאו' למה שפסק בסי' כ"ה דטלית קודם לתפילין דמזה משמע דס"ל 

 דמצוי מקרי תדיר.

 

 ג.

 איסור י החקירה אי הכמות מכריע האיכות, ודזה הוי רק באותו סוג"מבאר עפ

ז עפ"י הלקח טוב )להר"י ענגל(, דהנה בכלל ט"ו שם חוקר אי רבוי הכמות "ועלה בדעתי לבאר כ

מכריע האיכות ושם באות י"ט רצה לבאר דזוהי האיבעיא בזבחים )צ' ע"ב( דתדיר ומקודש איזה מהם 

ת ומקודש קודם, דזה תלוי בהנ"ל אי ריבוי הכמות מכריע את האיכות, דמעלת תדיר הוי מעלה כמותי

מעלה איכותית, אמנם לפועל מסתפק בזה כי י"ל דגם תדיר אין מעלתו על האינו תדיר בזה שהוא 

יותר פעמים מהאינו תדיר שזה רק מעלה כמותית, כי אם מעלת התדיר הוא בקביעות זמן שלו שזוהי 

שם  מעלה עצמותית וממילא גם תדיר הוי מעלת האיכות, וממשיך שם שעפי"ז יובנו דברי הגמ'

שמצוי לא מיקרי תדיר, היינו דמצוי כיון שאין זמנו קבוע א"כ מעלתו במה שהוא שכיח יותר מהאינו 

 ש."מצוי אינו אלא מעלה כמותית מפאת הריבוי שלו, ולכן אי"ז מיקרי תדיר, עיי

ונמצינו למדים דבדין זה דתדיר קודם לשאינו תדיר אפשר לומר בב' אופנים, אי משום דבזה שהוא 

יותר זה מורה שהוא יותר חשוב היינו דיש לו מעלה באיכות לגבי השא"ת ולכן קודם, או דילמא תדיר 

י"ל דכל מעלת התדיר הוא בכמות ולכן קודם לשא"ת, והיינו דזה תלוי בהחקירה אי הכמות עדיף 

 13וגובר על האיכות או שהאיכות עדיף וגובר על ריבוי הכמות, דלהסברא שאיכות עדיף צריך לומר

מעלת התדיר היא ג"כ באיכות ולכן הוא קודם לשא"ת )ובזה גופא אפ"ל בב' אופנים אי משום  דכל

דיש לו זמן קבוע דזהו מעלה איכותית וכמ"ש הלקח טוב, או משום דזה גופא דהוא תדיר ומצוי יותר 

מורה שיש לו מעלה איכותית וכידוע שהכמות מוסיף לפעמים באיכות, היינו דיש לו ב' המעלות הן 

הכמות והן האיכות( משא"כ להסברא דכמות עדיף איני צריך לזה, ודי בזה שלהתדיר יש מעלה בכמות 

 שיהי' קודם. 

                                                           
ל דמעלתו "יש מעלה אלא דס"ל שאיכות עדיף. וא"כ אפ . אבל אינו מוכרח כי זה ודאי שגם בכמות לבד13

בכמות נמי סגי שיהי קודם, אבל מ"מ מסתברא טפי לומר דהוא משום איכותו, ופשוט. אבל ראה בשאג"א סי' 
 כ"א.
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וי"ל דזהו האבעיא דתדיר ומקודש איזה עדיף דא"ת דמעלת התדיר היא בכמות והכמות גובר על 

מעלת התדיר איכות א"כ ודאי דתדיר עדיף, אמנם אי נימא דבכמות לבד לא סגי כי האיכות עדיף ו

היא באיכות, א"כ הכא כיון שהאינו תדיר מקודש טפי איגלא מילתא דהאינו תדיר איכותי יותר וא"כ 

הוא יהיה קודם, דכל דין זה שהתדיר קודם הוא רק בשאר מקומות דאז התדיר איכותי יותר אמנם כאן 

אפשר לומר דמעלת דהאינו תדיר מקודש טפי י"ל דהוא יהיה קודם )אמנם בזה גופא יש להסתפק כי 

האיכות שיש בתדיר היא אכן גדולה יותר גם ממקודש, ולפי"ז י"ל נמי דזהו הספק, היינו דזה ודאי 

 דהאיכות עדיף אלא שהספק הוא מה איכותי יותר המקודש או דילמא התדיר.(

ולפי"ז י"ל דזה המחלוקת אי מצוי מקרי תדיר אי לאו, דרבא ס"ל דכל מעלת התדיר היא באיכות 

כן ס"ל דמצוי לא מיקרי תדיר שיהיה לו דין קדימה לשא"ת כיון שהוא לא חובה ואין לו קביעות זמן ול

וכל מעלתו היא בכמות בלבד, משא"כ רהב"י דס"ל דאכן זהו מעלת התדיר דהוי ריבוי בכמות ולכן 

 14 אע"פ שהוא רק מצוי ואינו חובה מ"מ מיקרי תדיר כיון דמעלת הכמות מיהא איכא.

המחלוקת דהשאג"א גם הנימוק"י )והמחבר(, דהשאג"א סבר )כרבא( דמעלת תדיר היא  וזהו נמי

באיכות דיש לו קביעות זמן ולכן כל שזמן חיובו הוי יותר הוא יותר תדיר כי הכל תלוי בקביעות זמן, 

וזהו דתפילין הוי תדיר יותר מציצית כי תפילין הוי דבר שבחובה וזמנו קבוע, וגם דזמנו מדאורייתא 

 הוא יותר מציצית כי נוהג גם בלילה, וציצית הוי רק יותר מצוי וזה רק מעלה בכמות אבל לא באיכות. 

והנימוק"י סבר דמעלת תדיר הוי בריבוי הכמות ולכן פסק דציצית קודם משום דלפועל כיון 

והג )שלאחר שיש לו בגד עם ד' כנפות( חיוב וקיום מצותה הוי יותר זמן מהחיוב דתפילין )דאינו נ

בשבת ויו"ט( א"כ אע"פ דתפילין הוי איכותי יותר כי בעיקר חיובו הוא תדיר יותר, מ"מ ריבוי הכמות 

 גובר על האיכות וציצית קודם.

ואם כנים הדברים יובן לפי"ז הא דבמזוזה ותפילין פסק המחבר דתפילין קודם כיון דהיא מצוה 

סיום מס' ערובין( מבאר רבינו שיטת ר"ש ש חי"א שיחה ג' לפר' בשלח )ו"שהיא חוה"ג, דהנה בלקו

במשנה האחרונה בערובין, דסבר שהכמות מכריע האיכות ולכן אומר ש"המחשיך חוץ לתחום יכנס", 

אמנם כ"ז )שהכמות מכרעת האיכות( אינו אלא במקום ששתיהן שייכות לסוג אחד של איסור, בסוג 

ריבוי הכמות שמדרבנן להכריע את האיכות איסור דאורייתא או בסוג איסור דרבנן, אבל אין בכח של 

 שמדאורייתא, וזהו מה שאומר ר"ש שם "שלא התירו לך אלא משום שבות", עי"ש באריכות, 

ומביא רבינו ראיה לזה ממ"ש אדמוה"ז בשולחנו )או"ח סי' שכ"ח סט"ז( "היה חולה שיש בו סכנה, 

צריך בשר שוחטין לו, ואין אומרים נאכילנו נבילה שהיא איסור לאו ואל נחלל עליו שבת שהיא איסור 

                                                           
. ולהעיר שהלקח טוב בכלל ט"ז שחקר אי ריבוי הזמן מכריע האיכות, הביא האבעיא דזבחים דמקודש 14

בזה, היינו כי התדיר הוא מעלה בזמן ומקודש באיכות, ובהמשך שם חקר אי ריבוי  ותדיר איזה עדיף דתלויה
הזמן מכריע הכמות ולכאו' זהו גם המחלוקת אי מצוי מיקרי תדיר, דמצוי הוי ריבוי הכמות תדיר ריבוי הזמן 

 וכמו שהוא עצמו כתב באות י"ט בכלל ט"ו, וא"כ צ"ע למה לא הביא שם מחלוקת זו.
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אעפ"י  אלא איסור אחדמשא"כ בשחיטה אינו עושה  . . שבנבילה עובר על כל כזית וכזית . .סקילה 

. כי אעפ"כ לא יהיה בו  לו יין, ימלא ישראל ויחם כותי . . אבל אם הוא צריך להרתיח שהוא חמור .

 אלא איסור מד"ס". עכ"ל . 

הרי הריבוי בו חמירא טפי  דאורייתאוהרי מפורש שדוקא כמותו של האיסור דנבילה שהוא 

יינם שהוא דרבנן )שגם אופנו  מאיכות האיסור )סקילה( של שחיטה בשבת, משא"כ באיסור של סתם

הוא בריבוי הכמות, כי עושה איסור בכל שתי' ושתי'(, מכריע האיכות דאורייתא את ריבוי הכמות 

 דרבנן.

וא"כ אולי אפשר לומר עפי"ז דכמו"כ הוא בנדו"ד דאף דס"ל להמחבר )ואדמוה"ז( דמצוי מקרי 

מצוה, דאפי' שהאינו תדיר יותר איכותי  תדיר כיון דהכמות מכריע האיכות, אמנם זה נכון באותו סוג

המצוי עדיף ודוחהו, אבל כאן שהתפילין הוי חוה"ג א"כ דמי לאיסור דאורייתא שאז הכמות דרבנן לא 

עדיף ממנו, היינו דאעפ"י שאכן המזוזה מקרי תדיר יותר מתפילין וכן נמי ציצית מקרי תדירה יותר 

את  לדחותלבד דאז הכמות של התדיר יהיה עדיף, אך כיון דמצוי מקרי תדיר מ"מ כ"ז הוא להקדים ב

יהיה עדיף  "חוה"ג" התפילין דהוא חוה"ג זה לא אמרינן, כיון דזה ודאי שהאיכות דהסוג האחר

 מהכמות דהתדיר דהוא אינו חובה כלל ורק שהוא בריבוי הכמות יותר. 

לין הוי חוה"ג וציצית ולפי"ז אתי שפיר מה שבדיני קדימה פסקו דציצית קודם לתפילין אף דתפי

הוי מצוי בלבד, כיון שהכמות גובר על האיכות, משא"כ כשאין לו לקנות אלא אחד, דאז פסקו דתפילין 

 האיכות דחוה"ג.  לדחותעדיף כיון שלא אמרינן דיהיה הכמות של המצוי עדיף אף 

)ומקורו ועפי"ז יומתק מ"ש הרמ"א שם הטעם שתפילין עדיף "דמצוה שהיא חובת הגוף עדיפא" 

מהרא"ש למנחות בהל' תפילין סי' ל'( היינו כי אה"נ דמזוזה הוי תדירה יותר כי קיי"ל כשמואל 

)ורהב"י( דמצוי איקרי תדיר )ולכן בדיני קדימה יהיה קודם( אלא דמ"מ ההלכה כאן הוי כר"ה דתפילין 

פילין אכן תדיר יותר עדיף כיון שהוא חוה"ג ולכן אין התדיר דמזוזה עדיף לגבי' לדחותה, אבל לא שת

 ממזוזה, והיינו דפסקינן כר"ה אבל מטעמא אחרינא. 

ולפי דברינו יהיה אפשר לבאר נמי הא דמביא הירושלמי שם סייעתא לשמואל מהברייתא 

ד"תפילה שבלה עושים אותה מזוזה ומזוזה שבלה אין עושים אותה מזוזה שמעלין בקודש ואין 

י' היא זו, דהרי לר"ה הא דתפילין קדים הוי כיון שהוא תדיר יותר , דלכאו' צריך ביאור מה רא"מורידין

וכמ"ש "שכן נוהגת במפרשי ימים", וא"כ מה לי דמזוזה מקודש יותר הא מ"מ תדיר ומקודש מה קודם 

הוי אבעיא דלא איפשטא, והרמב"ם פסק דאיזה שירצה יקדים, ועיין מ"ש הגרעק"א בזה דס"ל 

  להירושלמי דמקודש עדיף עיי"ש.

אמנם לפי הנ"ל י"ל דכיון דר"ה ס"ל דמצוי לא מקרי תדיר והיינו כנ"ל כיון דסבר דכל מעלת התדיר 

הוי באיכות והוא מכריע הכמות, א"כ מסתברא דסבר נמי דמקודש עדיף מתדיר, כיון שהוא איכותי 

ילם אחרות: יותר, וא"כ כיון דמזוזה מקודש יותר ע"כ דהוא קדים כיון דהוי גם מצוי וגם מקודש. ]במ
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כיון דכל שיטתו דר"ה דתדיר קדים ממזוזה הוי בגלל דאיכות מכריע הכמות, א"כ כיון דחזינן 

מהברייתא דמזוזה מקודש טפי מתפילין ע"כ דמזוזה "איכותי" יותר, דאף את"ל דגם לר"ה לא 

זוזה הוי ( מ"מ כאן ודאי דמון דאפ"ל דאיכותי תדיר יותר כנ"לכי) אפשיטא במקודש ותדיר איזה קודם

ולכן אף ר"ה יודה דמזוזה קדים, ולאו משום דהוא  .איכותי יותר כיון דהוא גם מקודש והוא גם מצוי[

 מקודש, אלא דבזה איגלאי מילתא דהוא איכותי יותר. 

אלא שלפועל כיון דקיי"ל כתלמודא דידן )שבת ע"ט ע"ב( דאיתא בברייתא בהיפוך דמתפילה אין 

 פילין חמורה יותר, ממילא הוי סייעתא לר"ה וק"ל.עושין מזוזה וכו' וקדושת ת

)וכן כתבו  "א ס"ק( להלכה דתדיר קודם למקודשובזה יומתק מה שנקט הט"ז )או"ח סי' תרפ

הרע"ב בזבחים פ"י ובברכ"י סי' צ' אות ג'( וכדחזינן דנפסק להלכה דציצית קודם לתפילין אף דהוא 

כ"ח(, כיון דנקטינן דמצוי איקרי תדיר כי הכמות  ועיין מה שהקשה השאג"א שם בסי') 15מקודש יותר

 .16מכריע האיכות, וא"כ את"ש מה דתדיר קודם למקודש כיון שהוי ריבוי הכמות ולכן עדיף כנ"ל

ומעתה נראה לבאר נמי )לחידודי עכ"פ( הא דמצינו לכאו' דסברי ב"ה דמצוי אקרי תדיר, דהנה 

"ה בקידוש אי ברכת היין קדים או ברכת היום קדים, גרסינן ברפ"ח דברכות )נ"א ע"ב( דפליגי ב"ש וב

דלב"ה ברכת היין קדים ומפרש בגמ' דאיכא תרי טעמים להקדים ברכת היין וחדא מינייהו הוא דברכת 

היין תדירא וברכת היום אינו תדיר, וחזינן דסברי ב"ה דברכת היין מקרי תדיר אף שאינו אלא מצוי, 

ה "ר דבדברינו דזה תלוי אי הכמות מכריע או לאו, היה אפשר לבא דהא אי בעי לא שתי יין כלל, ולפי

 לשיטתייהו דהכמות עדיף,

דהא ידוע ביאור רבינו דב"ש וב"ה פליגי אי אזלינן בתר הראיה הכללית או דאזלינן בתר פרטי 

הדבר )הובא בלקו"ש חלק ט"ז שיחה ד' לפר' תרומה( דב"ש סברי דעפ"י התורה נקבעים הענינים 

תוכנם הכללי משא"כ לב"ה דצריך להתבונן בכל הפרטים )ועיין בשיחה שם שהביא שם רבינו י "עפ

 מכל הש"ס איך דאזלי לשיטתייהו(, דוגמאות

ש סברי דהאיכות עדיף, כיון דלשיטתם אזלינן בתר הראי' הכללית ולכן "ז דב"ל עפי"ואולי י

כ כיון דרואים בהדבר שהוא "ואה דסברי דצריך להסתכל בפרטים "כ ב"אמרינן דאיכות עדיף, משא

כ זה מכריע החשיבות הכללית של הדבר השני, וא"כ את"ש מה דמצינו דלב"ה "נעשה יותר פעמים א

 מצוי אקרי תדיר כיון דהכמות מכריע.

                                                           
י"ז ראי' כיון דשם כתבו בפירוש דטעמא הוי דמעלין בקודש, וכמו שהקשה השאג"א שם, . אבל באמת א15

 ועיין מה שתירץ בזה בביאור הלכה שם, ועיין ג"כ בשו"ת הר צבי או"ח סי' כ' דביאר דבריו.

. אמנם נבוך אני בזה דלכאו' לפי דעת רהב"י ושמואל דמצוי מקרי תדיר א"כ תהיה לנו ראי' מהמשנה שהביא 16
זבחים )שם דף צ"א( דחטאת ואשם קדמי לשלמים אף דהם תדירי, דמקודש עדיף מתדיר, ולמה זה אבעיא ב

 דלא איפשטא. ועדיין צ"ע בזה.
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איברא דכבר כתב השאג"א בסי' כ"א דברכת היין הו"ל ולא מצוי, תדיר דהרי אין מקדשין ומבדילין 

ירוסין ונישואין דכל הני דבר שבחובה הן, וא"א להם בלא ברכת היין אבל אלא על היין וכן ברכות א

 . וא"כ אין ראי' לדברינו.17ברכת היום אינו אלא קידוש בלבד ולכן הו"ל ברכת היין תדירא טפי

אמנם לאחר העיון אמרתי דשוב שפיר אפשר לומר כדברינו והוא עפ"י הירושלמי מס' נזיר )ל"ד 

רים דתדיר ומקודש מקודש קודם )כן הוא גירסת קרבן העדה שם, וכן כתב ע"ב( דכתוב שם דב"ש אומ

המראה בפנים, והברכ"י, אבל עיין בפנ"מ דלא גרס כן( והוא עפ"י הפלוגתא הנ"ל דברכת היין וברכת 

היום איזה קדים, וכיון דסברי ב"ש דברכת היום דהיא מקודשת קודמת לברכת היין דהיא תדירה א"כ 

תדיר ומקודש מקודש קודם. ובאמת דכן מפורש בירושלמי בברכות )נ"ו ע"ב( דזהו מוכח דסברי ב"ש ד

 סברת פלוגתתם דב"ש וב"ה. 

והנה בתלמודא דידן בזבחים שם )צ' ע"ב( רצתה הגמ' לפשוט מדברי ב"ה הללו דתדיר ומקודש 

ו דגם ברכת תדיר קודם, ודחו שם ראי' זו ד"אטו שבת לברכת היום אהני, לברכת היין לא אהני" והיינ

כתבו האחרונים דמדברי הירושלמי שהביא ראי'  מנםהיין קדושה הוי וא"כ ליכא ראי' ולא מידי. א

 מדברי ב"ש דסברי דמקודש קודם לתדיר, מוכח דסבר שרק ברכת היום היא מקודש ולא ברכת היין, 

)בזבחים שם( וא"כ מוכח מהנ"ל דסברי ב"ה דתדיר ומקודש תדיר קודם. ועיין בברכי יוסף ורעק"א 

שכתבו דזהו מקור דברי הרע"ב שכתב דנראה דתדיר קודם, אף שבבלי אבעיא דלא אפשיטא היא, כי 

 מהירשלמי מוכח דסברי ב"ה )שהלכה כמותם( דתדיר קודם, ובזה יישבו קושי' התוי"ט עליו עיי"ש.

דיר קודם ולפי הנ"ל שפיר י"ל דב"ה לשיטתם דסברי דהכמות מכריע האיכות, ולכן סברי נמי דת

למקודש כיון דיש לו מעלת הכמות דעדיף על מעלת האיכות של המקודש. וא"כ קמו וגם נצבו 

 .18דברינו

 

 ד.

 י"ל דברי הנימוק"י הנ"מיישב עפ

ועלה בדעתי דלפי"ז יש לבאר נמי מה שכתב הנימוק"י דיש להקדים ציצית לתפילין דהיא שקולה 

י רז"ל )קדושין ל"ה ע"א( "הוקשה כל התורה כולה כנגד כל המצוות. ולכאו' הדבר מתמיה דהא אמר

                                                           
. ולהעיר דעפי"ז יש ליישב מה שהק' בצמח דוד על הגרע"א שכ' )בסי' ט' שם( דמצוה שהיא חובת הגוף 17

ף שאינו חובה משא"כ בברכת היום, אמנם עפ"י קדים, והקשה עליו מב"ה כאן דסברי דברכת היין קדים א
 השאג"א אין מקום לדבריו כיון דגם ברכת היין מקרי חובה. וק"ל.

. ולפי זה דס"ל להירושלמי דשיטת ב"ה הוא דתדיר קודם למקודש, צע"ק מה שכתב הרעק"א )שהבאנו 18
זוזה מקודש מתפילין, לעיל בפנים( דס"ל להירושלמי דמקודש קודם ולכן הביא סייעתא לשמואל מהא דמ

והלא רעק"א עצמו זה שכתב דמקורו של הרע"ב )דתדיר קודם( הוי מהירושלמי משיטת ב"ה! אמנם לפי מה 
 שכתבנו את"ש סייעתא זו.
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לתפילין" ומאי עדיפא "שקולה" דציצית מ"הוקשה" דתפילין, ובפרט ד"הוקשה" הוי יותר חמור 

 ( עיי"ש. 272מ"שקולה" וכמ"ש רבינו בלקו"ש ח"ו )ע' 

ר ונראה לבאר את זה עפ"י מ"ש הב"ח שם "דהא דמקדים ציצית הוא לפי שציצית באים כדי לזכו

כל המצוות" דנראה דזהו הפירוש ד"שקולה ציצית כנגד כל המצוות" ועיין נמי ברש"י במנחות שם 

)מ"ג ע"ב(. היינו דזה הוי מעלה כמותית בלבד שמזכירה את כל המצוות ומביאה לרבוי מצוות, אבל 

 התורה כולה,  לכל הוקשהבאיכות אכן תפילין חמור יותר דהרי 

ולפי"ז הדברים נפלאים כפתור ופרח, דהנימוק"י הביא ב' טעמים דציצית קודמת לתפילין 

ותרוייהו משום שהכמות עדיף, חדא משום דמצות ציצית מזכירה לכל המצוות, דעל ידה נזכרים 

בריבוי מצוות ויש בה ריבוי בכמות, ושנית משום דהוי תדירה ומרובה בפעמים. ומב' טעמים אלו 

 ין כיון דכמותה מכריע איכות התפילין. קודמת לתפיל

ומעתה אתי שפיר מאד הא דמילה מיקרי תדיר, דלפי התירוץ הא' שם בזבחים הוא משום דתדירה 

במצוות כיון דניכרת עליה י"ג בריתות, דזהו אותה מעלה דתדיר, שיש בה ריבוי הכמות כיון שנכרתו 

ת, דהוי אותה מעלה דתדיר דבתרוייהו ישנם עליה י"ג בריתות וכמו בציצית דשקולה כנגד כל המצוו

 המעלה דכמות. ופשוט.

 

 ה.

 ר"ק אדמו"מעיר כמה דיוקים בשיחת כ

ומדי עיוני בדבר זה עלה בזכרוני שיחת כ"ק אדמו"ר בלקו"ש חט"ל )שיחה ב' לפר' ואתחנן( 

דמבאר שם הטעם דהקדים הרמב"ם תש"ר לתש"י והוא עפ"י הצפנת פענח שכתב דגבי תש"י המצוה 

היא מעשה ההנחה או הקשירה, אבל בתש"ר המצוה היא שיהיה מונח, והיוצא מזה הוא דבתש"ר קיום 

בכל רגע ורגע שהוא לבוש משא"כ בתש"י שקיום המצוה הוא רק ברגע ההנחה או  המצוה הוי

 הקשירה, 

ולפי"ז ביאר רבינו הטעם דהקדים הר"מ תש"ר לתש"י כיון דתש"ר היא תמידית ותדירה יותר, 

ובספר אהבה הביא הר"מ )כלשונו( "המצוות שהם תדירות יותר שנצטוינו בהם כדי לאהוב המקום 

לכן י"ל דבספר זה סדר המצות הוא )בעיקר( לפי אופן התדירות של עשיית המצוה ולזכרו תמיד" ו

 )ע"ד כל התדיר מחבירו קודם את חבירו( ועל כן הביא את תש"ר קודם לתש"י, 

וממשיך שם רבינו לבאר איך שכל המצוות שבספר הם לפי זה, דבתחילה סידר הל' ק"ש ותפילה, 

תפילה מה"ת הוא להתפלל בכ"י )אבל לא פעמיים כבק"ש(,  דחיוב ק"ש הוא פעמים בכל יום, וחיוב

ולאחרי המצוות שבדיבור שחייבים בהם בכל יום, מונה הר"מ המצוות שבמעשה, החל מהל' תפילין 

שהנחתם הוא פעם א' ביום )דמעשה הנחתם הוא פעם אחת(, ובהמשך לתפילין באות הל' מזוזה 



 123                                                                                                                                                          תלמוד  •  רביעישער 

 
 

וב ציצית אינו כתפילין דהרי אין המצוה אלא בכסות וספ"ת ששייכות בתוכנן, ואח"כ הל' ציצית שחי

של ד' כנפות, ואח"כ הל' ברכות שמה"ת חייבים לברך רק אחרי האכילה ואף גם זאת "אלא א"כ שבע", 

 ד."ומסיים במצות מילה שמעשה המצוה הוא רק פעם אחת בחיים. עכת

של מצות תפילין )שזה וראיתי להעיר בזה כמה דברים, דהנה בשיחה שם כותב רבינו דהתדירות 

י חול, אבל "מ לשאר הההלכות( הוא בזה דהנחתם היא פעם אחת בכ"הוי הסיבה שהקדים אותה הר

(, 48ש בהערה "א בלבד )וכמ"הוא פ מעשה הנחתם, כי לפועל "מצותן ללבשן כל היום"לא בזה ש

י' מונח על ראשו ר הוא שיה"פ שגדר מצות תש"ר, היינו דאע"י והן על תש"ולכאו' זה קאי הן על תש

 א ביום ואזלינן בתרה."מ הרי הנחתו בפועל הוי פ"מ

כ היה "ר היא לא ההנחה אלא השהי' על ראשו, א"ולפום ריהטא קשיא דלכאו' כיון דהמצוה בתש

ל דלא "אלא דמכאן ראי' לדברינו הנ הן ולאו בתר הנחתן,צריך להיות דניזיל בתר הזמן שהוא לבוש ב

בפועל אלא בתר החיוב דהפעולה, וכמו במזוזה ומילה דלא אמרינן שאיקרו אזלינן בתר קיום המצוה 

כ הוי בתפילין דמיקרי תדיר "תדיר כיון דבכל רגע הוי מצוה, אלא אזלינן בתר זמן חיוב פעולתן, וכמו

 א בכל יום חול."ר(, אלא משום שהנחתן הוי פ"לאו משום דמצותן כל היום, וכל רגע הוי מצוה )בתש

מ את מצות מילה כמצוה האחרונה בספר כיון דהיא פעם אחת "שמבאר שם שסידר הרוזה נמי מה 

ז סתירה "ואי) ל שאזלינן אחר מעשה המצוה ולא אחר קיום המצוה דהיא כל רגע ורגע"בחיים, והוא כנ

למה שבזבחים איקרי שם תדיר, כיון דשם קאי בנוגע למעשה המצוה שנעשה בעולם בכלל דזה מצוי, 

א בחיים. ופשוט. ועיין להמצויין "אי בנוגע להאדם עצמו, שאצלו הפעולה הוי פכ כאן דק"משא

 (.9בהערה 

מ "י מצותה מקוימת יותר פעמים, הקדים הר"ר לגבי תש"ורק שבתפילין גופא כיון שלפועל תש

 ר נק' תדיר יותר מציצית."י, אבל לא שזה הוי סיבה גם שיהי תש"ר לתש"תש

ילין מקרי תדיר יותר מציצית הוא משום דציצית לאו דבר והנה מבואר שם בשיחה שהא דתפ

ל "א( דמצוי לא מקרי תדיר, וי"מ היא )כהשאג"שבחובה היא, ומשמע שלמד רבינו דשיטת הר

בהם כדי לאהוב  שנצטוינומצוות שהם תדירות "מ ה"בפשטות דזהו משום שבספר אהבה הביא הר

וינו שיהי תדיר ורק שלפועל הוא מקוים כ פשוט הוא שדבר שלא נצט", וא"המקום ולזכרו תמיד

הוא כדי שנזכור המקום ונאהבו,  גדרןבתדירות, לא יקרא תדיר בענין זה, כיון שכאן הובאו המצוות דכל 

ל שבנוגע להלכה "ומצוה שבציוויה אינה בגדר הזה של תדירות, לא נכללת בזה, ופשוט. )ואכן אפ

 ל(."ין ראי' כנמ דציצית קודם, ומכאן א"איזה קדים, יסבור הר

ת הוי דבר "ת, דהא כתיבת ספ"מ מצות מזוזה לספ"ז צריך להבין הא דהקדים הר"אמנם לפי

מ "ב הטעם שהקדימה הר"כ צ"היא ואינה אלא מצוי, וא "ג"חוה" כ מזוזה דלאו"שבחובה משא

 ת."לספ
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יותר מפסח, ל דלפי המבואר בזבחים שם דמילה איקרי תדיר לגבי פסח כיון שמצויה היא הרבה "וי

כ מזוזה הוי מצוי הרבה ", א19ת היא פעם אחת בחיים בלבד"ל במזוזה, דכיון דכתיבת ספ"הכי נמי י

פ "ת לפני שאר המצוות אע"מ מצות ספ"והא דהביא הר) ת"ת, ולכן מקרי תדיר יותר מספ"יותר מספ

 ששוין בתוכנן(.מ בהמשך לתפילין ומזוזה, כיון "דהיא רק פעם בחיים, מבואר שם בשיחה דהביאה הר

 

 ו.

 י דברי רבינו"מקשה על דברי הלקח טוב ומבאר עפ

ח, שכתב דמהא )דמסופר "ו( באות י"ואגב אורחא אמרתי להעיר בדברי הלקח טוב שם )כלל ט

נ "פ ששפיכות דמים אסור לב"אע "והרגו אותי ואותך יחיו" בפר' לך לך( שנתיירא אברהם באומרו

כ באם לא יהרגוהו דתהי' "ד יעברו רק פעם אחת, משא"שום דשפכמו איסור אשת איש, זה היינו מ

 א."כל ביאה וביאה באיסור א

ד "מ שפ"י דשני האיסורים הם במיתה, מ"והביא מזה ראי' דריבוי הכמות מכריע האיכות, דאעפ

נ אין מצווה על קידוש השם, וביאר "א( דב"ה ע"הוי איכותי יותר, כיון דדעת התוס' בסנהדרין ) דף ע

נ הוי ביהרג ואל יעבור, שהרי "ד פשיטא דגם ב"ע, אבל בשפ"ז וג"הלקח טוב דזה הוי רק בע שם

ד הוי יהרג ואל יעבור דהוא "א( מבואר )בנוגע לנערה המאורסה( סברת הדין דבשפ"ד ע"בסנהדרין )ע

כ כיון ", וביאר דא"מאי חזית דדמא דידך סומק טפי, דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי"משום ד

 נ הוי בי'."כ גם ב"ד סברא היא הא דיהרג ולא יעבור, א"דבשפ

כ מכאן "נ הוי ביהרג ואל יעבור, וא"ע, כיון דבו גם ב"ז וג"ד חמור לגבי ע"ז נמצא דשפ"וביאר דלפי

 ש."ראי' דריבוי הכמות מכריע האיכות, עיי

מ "ז, מ"ע וע"בגנ חייב ליהרג, שלא כ"ד יהיה גם הב"נ דבשפ"אמנם לא זכיתי להבין דבריו, דאה

י שם "ד חמור יותר, ועיין נמי ברש", ומאי ראי' מכאן דשפ"מאי חזית"הא זה הוי רק משום הסברא ד

שביאר הסברא, דהוא משום דאם יהרוג יהיה תרתי: איבוד נשמה ועבירה, אבל אם יהרג ליכא אלא 

 חדא: איבוד נשמה, אבל הוא לא יעבור, 

כיון דסוף סוף איכא איבוד נשמה, "הוא רק משום הסברא דד "ז דצריך ליהרג בשפ"כ כיון דכ"וא

ד חמור יותר, "כ מה ראי' מכאן דשפ"ז, א"ע וע"ומאי חזית כו', דזה ליכא בג "למה יהיה מותר לעבור

ד הא דצריך ליהרג "ז חמורים מטפי, דבשפ"ע וע"ולולי דמסתפינא הייתי אומר דאדרבה מכאן ראי' דג

                                                           
ת היא "מצות כתיבת ספ"ש ד"ת, שלא כדעת הרא"דהספ הכתיבהם דהמצוה הוי "ש לפי דעת הרמב". ואת19

 ש."ג שיחה לחגה"ש חכ"שלומד, וראה בלקו, דאז יקיים המצוה כל פעם "בה ללמוד
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כ הא דגם בהם חייב )הישראל( הוא מפני "ע דליכא סברא, וא"ז וג"כ בע"הוא רק משום סברא, משא

 חומרתן.

( דהוא משום דיכלו המצרים לבוא עלי' שלא 488ו )ע' "ש חט"אכן לפי מה שביאר בזה רבינו בלקו

כ קמה וגם נצבה ראי' "א(, א"כדרכה, שגם בזה נהנה, ועל זה אינו נהרג )ועיין שם גם עוד ביאור באו

 ל. "הנ

ג, דיש להסתפק כשיש לאדם לקיים ב' "להעיר עוד, דהנה הלקח טוב כתב שם באות כוראיתי 

מצוות, ואין ביכלתו רק או לעשות שתיהם שלא כתקנן או לעשות אחת כתקנה והשני' תובטל לגמרי, 

 ש."מה עדיף בזה, וביאר שם דזה תלוי אי הכמות מכריע האיכות או לא, עיי

א(, "ל )והובא בפנים כקו"ויטץ בהסכמתו שנתן להספר הנר יהושע הורו"וראיתי למה שכתב הג

י בהל' חנוכה )בתירוצו הראשון על הקושי' הידועה דאיזה נס "דלכאו' יש לפשוט זה מהא דכתב הב

נעשה ביום הראשון דחנוכה( שחילקו את השמן שבפך לח' חלקים, דיוצא מדבריו שהעדיפו להדליק 

תיקנה, ולכאו' מכאן ראי' דעדיף לעשות כמה מצוות שלא י שלא יעשו לילה אחת כ"בכל הלילות אעפ

 כ."כתיקנן ממצוה אחת כתיקנה. ע

 42ח( בהערה ")משנת תשמ "ואתה ברחמיך הרבים" ה"ש רבינו במאמר ד"אמנם דע לך דלפי מ

ל שידעו שהשמן ידלק עד שיהי' שמן טהור, שהרי סברא לומר דהנס נעשה בכדי שידליקו בשמן "די

כ ליכא ראי' ולא "י(, א"ז מתורץ מה שהקשו על הב"ועיין בשולי הגליון שם שכ' דעפי) טהור כל הזמן

 ז הבאתי בדרך אגב."ל. וכ"מידי, וק
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 בשאלה בבעלים באיבעיות דרבי אבא בר ממל
 ושכרה שלא בבעלים וכו'

 -בבא מציעא צח, ב  -

 'יעקובוביץ' שי אליהוהרה"ת 

 מבוגרי הישיבה

 א.

 בגמ' ב"מ )צח:( בעי רבי אבא בר ממל ד' ספיקות:

רה שלא בבעלים, מהו, מי אמרינן: שאילה לחודה קיימא, הספק הא': "שאלה בבעלים, שכ

 ושכירות לחודה קיימא. או דלמא: שכירות בשאלה מישך שייכי, דהא מיחייב בגניבה ואבידה".

. וקודם שהחזירה חזר ושכרה מיניה, ובשעת שכירתו לא היה עמו שאלה בבעליםופירש"י: 

. ומילתא אחריתא אמרינן שכירות לחודה קיימאמי במלאכתו, ונגנבה או אבדה בימי שכירות, מהו: 

היא, ואף על גב דכי משך לה מעיקרא בבעלים היא, ותו לא הדר משך לה, מיחייב ליה, דבשעת 

שכירות ברשותו היתה, ולא מיחסרא משיכה, וקני חצירו באמירה, ולעולם קנין אחריתי היא, ושלא 

חיובי שוכר דגניבה ואבידה ישנן בשואל,  . כלאו דלמא שכירות בשאלה מישך שייכאבבעלים היא: 

 ולא הוסיף כלום, ומחמת משיכה ראשונה באו לו, והיא בבעלים הואי, ופטור".

ומדכתב רש"י "שאלה בבעלים וקודם שהחזירה חזר ושכרה וכו'", משמע לכאו' דהשכירות היתה 

 אחר זמן השאלה.

דבשכרה לבתר זמן שאלה". וכן כתב השטמ"ק )בשם שיטה( להדיא בשם רש"י: "פירש רש"י 

 וע"ש דפליג ארש"י ופירש דאיירי דכל השכירות היתה בתוך ימי השאלה.

והסמ"ע )סי' שמו ס"ק כא( פסק כן להלכה: "שאלה בבעלים ושכרה שלא בבעלים פטור כו'. 

פירוש, שלאחר שכלה זמן השאלה שהיתה מתחילה בבעלים לא החזיר להמשאיל אלא עומדת עדיין 

 ר ושכרה לזמן מה שלא בבעלים, ונגנבה או נאבדה באותו זמן של השכירות".בחצירו, וחז

אבל הריטב"א )החדשים ד"ה בעי( כתב בדעת רש"י: "וברם צריך את למידע דמיירי כשחזר ושכרה 

תוך ימי שאלתה, דהשתא איכא לספוקי דדילמא שכירות בתר שאלה גרירא, שאילו כלו ימי השאלה, 

 לבעלים וכי הדר אגרה מילתא אחריתי הוא". כבר הרי היא כאילו חזרה
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ונראה בכוונת הריטב"א, דאע"ג דפירש דאיירי בשכרה שוב קודם שכלו ימי השאלה, איירי רק על 

תחילת השכירות, דצריך שתתחיל קודם שיכלו ימי השאלה, אבל אחר שכבר שכרה קודם שכלו ימי 

 השאלה, הספק הוא גם על הזמן שאחר שכלו ימי השאלה.

ן ממה שכתב הרמב"ן )מובא לקמן בסמוך( בכוונת רש"י, משמע דשכרה קודם השלמת ימי וכ

 שאלה הראשונה, ונשארה אצלו גם אחר שכלו ימי השאלה, ועל זה הוא הספק.

 

 ב.

הקשו התוס' )ד"ה שאלה(: "משמע אבל שכרה בבעלים וחזר ושכרה שלא בבעלים פשיטא 

יל )צו:( דאתיא שכירות בבעלים ומפקע שכירות שלא דשכירות כדקיימא קיימא. וא"ת דאמרינן לע

 .1בבעלים, אלמא אין שניה מתחברת עם הראשונה"

 ותירצו התוס': "וי"ל דגזירת הכתוב הוא, דבכל היכא דאיכא בעלים או בראשונה או בשניה פטור".

ת ובביאור דברי התוס', נראה דבקושיתם סברו דבשכירות ואח"כ שכירות, אם חשיבי שכירות אח

חייב. ועל כן הקשו, דהכא דמשמע דבב' שכירויות פטור,  -פטור, ואם חשיבי ב' שכירויות  -הוא 

סברו, דב'  ובתירוצםמוכח דחשיבי שכירות אחת, ובגמ' לעיל דפטור מוכח דחשיבי ב' שכירויות. 

ן שכירויות חשיבי שכירות אחת, ועל כן אם הראשונה היתה בבעלים פטור גם על השניה, ומ"מ כיו

 -דהתחילה כאן עוד שכירות, לכן גם אם בראשונה לא היה בעליו עמו, ורק בשנית היה בעליו עמו 

 פטור.

אבל רש"י כתב בהצד דשכירות בשאלה לא שייכא וחייב אע"ג דליכא משיכה חדשה: "דבשעת 

שכירות ברשותו היתה, ולא מיחסרא משיכה, וקני חצירו באמירה". ומבואר דלהצד דשכירות בשאלה 

שייכא, ליכא הו"א דיהיה צריך מעשה קנין, אלא בלא מעשה קנין נעשה שוכר, וסגי במעשה קנין 

                                                           
בגמ' התם איירי בבעל ששכר פרה מאשה ואח"כ נשאה, ומבואר בגמ': "דאי שואל הוי, דאתי שאלה בבעלים  .1

מפקעא שכירות שלא בבעלים. אי שוכר נמי הוי, תיתי שכירות בבעלים תיפוק שכירות שלא בבעלים". והקשו 
בעלים ומפקעא לשכירות שלא בבעלים. ואילו הכא לא אמרינן דאתיא התוס', דהתם חזינן דאתיא שכירות ב

 שכירות שלא בבעלים ומפקעא לשכירות בבעלים, 

ולכאו' קשיא לי דברי התוספות בקושיתם, דהא בגמ' התם מבואר דאפי' שכר שלא בבעלים ואח"כ שאל 
הב' דהגמ' )מובא לקמן בבעלים, השאלה מפקיעה את השכירות. וא"כ טפי הו"ל להתוס' להקשות מהספק 

בסמוך( דשכרה בבעלים ואח"כ שאלה שלא בבעלים, דמדברי הגמ' לעיל חזינן דאתיא שאלה בבעלים ומפקיע 
 לשכירות שלא בבעלים, ואילו הכא קאי בספק אי אתיא שאלה שלא בבעלים ומפקעא לשכירות בבעלים.

אין השניה מפקיעה את הראשונה,  דאיווי"ל דטפי ניחא להו להקשות משכירות בתר שכירות, דהכא משמע ד
 מפקיעה את הראשונה. ודאיולעיל התם מבואר ד

מפקיעה את ודאי אי מפקיעה את השאלה, ולעיל התם מבואר ד ספקדאילו שכירות ואח"כ שאלה, הכא הוי 
 השאלה. וטפי ניחא להו להקשות מודאי אודאי, ולא מודאי אספק.



 כרך יד  •  מגדל דוד                                                                                                                                                             128

 
 

שהיה בתחילת השאלה. והיינו דרש"י ס"ל כהסברא דסברו התוס' בקושיתם, דבשכירות אחר שכירות 

ליכא כל התחלה חדשה בשעת השכירות השניה, וכל החיוב הוא רק מצד המשיכה  -בעלמא 

לא אם הראשונה היתה בבעלים פטור. והספק הכא ב"שאלה בבעלים ואח"כ שכרה הראשונה, וממי

שלא בבעלים", אם גם השכירות שאחר השאלה אינה ענין חדש אלא היא המשך השאלה, וממילא 

ליכא חיוב חדש, ונשאר הפטור דבעליו עמו. או דלמא שכירות אחר שאלה חשיבא ענין חדש, ואיכא 

 דבעליו עמו. חיובים חדשים, וליכא הפטור

]ולפי דברי רש"י אין לתרץ כתירוץ התוס' דכיון דבב' שכירויות חשיב דהתחילה כאן עוד שכירות, 

פטור. דהא לרש"י הכל הוא  -ולכך גם אם בראשונה לא היו בעליו עמו ורק בשניה היו בעליו עמו 

 .המשך אחד לגמרי, וכמו שסברו התוס' בקושיתם. וצ"ע מה ישיב על קושית התוס'[

והראב"ד )מובא ברמב"ן ד"ה מי, בר"ן ד"ה שם או דלמא, בריטב"א הישנים ד"ה שם בעי( תירץ 

באופ"א, דבסוגין איירי בגוונא דמתחילה משך את הפרה עבור השאלה ועבור השכירות שאחריה, וכן 

בספק הב' משך מתחילה עבור השכירות ועבור השאלה שאחריה, ובזה הוי ספק, ואילו לעיל התם 

 י דמתחילה משך הפרה רק עבור השכירות שקודם הנישואין.אייר

וכן המאירי ביאר בסוגין דאיירי דבשעת המשיכה הראשונה היה עבור שיהיה חצי יום שאלה וחצי 

יום שאחריו שכירות, וכן בשאר הספיקות איירי דמתחילה היתה המשיכה עבור כן. והיבא: "וגדולי 

במשיכה אחת, אלא שאלה בבעלים ולא דבר מן השכירות קדמונינו פרשו שמועה זו שלא היה הכל 

כלל, וקודם שיחזירנה דבר לו מן השכירות שלא בבעלים" ופליג עליהם וכתב דבכה"ג "ודאי נראין 

 הדברים שכל אחת נידונה לעצמה".

וכתב עלה הרמב"ן )שם(: "אבל תמהני אם הפירוש אמת, דמשמע דאי הכי לא דינא ולא דיינא 

ז"ל לא כך פירש אלא בששאל ולאחר זמן חזר ושאל או שכר קודם השלמת ימי שאלה דפטור, ורש"י 

 ראשונה".

ולכן תירץ הרמב"ן: "ואיכא למימר מרובה מדת פטור ממדת חיוב, דודאי לאו חדא מילתא היא 

לגמרי דאפקה משכירות ראשונה ועיילה לשכירות אחרונה ובבעלים היא משעת שאלה זו, אבל הכא 

א לן כיון דשאלה ראשונה היתה בבעלים, ובשעת שאלה אחרונה היתה בביתו של שואל, הכי קא מיבעי

 ובתוך ימי שאלתו הוא שחזר ושאלה, על חיוב משיכה ראשונה שאלה כיון דשייכי חיובי בהדי הדדי".

והריטב"א )החדשים ד"ה בעי( כתב: "ותירצו דהתם מפני שבאחרונה היה לפטור ובראשונה לחיוב, 

דכי הדר שיילה או אגרה בבתרייתא שהיא בבעלים, לפטור מחיובו הראשון בא, אבל הכא דאנן סהדי 

שבתחלה היתה בפטור ובאחרונה היתה בחיוב, מספקא לן דדילמא אין דעתו לעקור פטור שלו, אלא 

שתהא זו האחרונה על תנאי הראשונה שיהא נפטר כבתחלה, וכאילו כולה חדא היא, ובעיין לא 

 ולא לשואל ופטור". ונראה דכוונתו לבאר כן כוונת הרמב"ן.איפשיטא והו"ל ק
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ובדברי הריטב"א דביאר דטעם הפטור היכא דהשכירות הב' היתה בבעלים, הוא משום דבמה 

ששכרה שוב בבעלים גילה דעתו דלפטור עצמו בעי, זהו רק לפי שיטתו דהכא איירי בגוונא דהשכירות 

דון דידן גבי שכירות אחר שכירות, השכירות השניה התחילה קודם שכלו ימי השאלה, וכמו"כ בנ

התחילה קודם שכלו ימי השכירות הראשונה. דאילו לפי' השטמ"ק בדעת רש"י דהכא איירי ששכרה 

אחר שכלו ימי השכירות הראשונה, אין לומר "גלי דעתיה", דהא מה ששכרה שוב הוא משום דכלו 

 וליכא שום הוכחה דרוצה לפטור עצמו.ימי השכירות הראשונה, ולכך הוצרך לשוכרה שוב, 

ונמצא דבין לפי הנתבאר בכוונת התוס' ובין לדברי הריטב"א ]היכא דהשכירות השניה התחילה 

קודם שכלו ימי השכירות הראשונה[ בין אם השכירות הראשונה היתה בבעלים והשניה שלא בבעלים, 

פטור. כהראשונה היתה בבעלים,  -ובין אם השכירות השניה היתה בבעלים והראשונה שלא בבעלים 

הטעם דפטור הוא משום דחשיבא שכירות אחת. וכהשניה היתה בבעלים, להתוס' הפטור הוא משום 

 גזה"כ, ולהריטב"א הפטור הוא משום דגלי דעתיה דלפטור עצמו בעי.

 

 ג.

ובביאור צדדי הספק הא' דר' אבא בר ממל, נראה לבאר בשיטת רש"י לפי המבואר הכא דהיכא 

 שכרה בבעלים וחזר ושכרה שלא בבעלים, פשיטא דפטור.ד

דהנה רש"י לעיל )פא. ד"ה שמירה בבעלים היא( כתב דב"השאילני כליך ואני אשאיל לך כלי, אין 

)קוב"ש ח"א פסחים ס"ק יז, כתובות  הגרא"וכאן בעלים של החפץ במלאכתו של השומר", וביאר 

, ולא חשיב שומר כלל, רק קיבל על עצמו אחריות ס"ק קכו( בדעת רש"י, דלשואל ליכא דיני שומר

החפץ, ולכך לא חשיב דהאחד עושה עם חבירו ששומר לו החפץ. כיון דלא התחייב לשמור לו על 

 החפץ. וכן מבואר בלקוטי שיחות )חלק לא משפטים א'(.

 דברי הגרא"ו והלקו"ש נמצא דגדר שואל חלוק לגמרי מגדר שומר חנם ושומר שכר: ולפי

חנם ושומר שכר קבלו על עצמם שמירה, ומזה בא חיובם. דשומר חנם קיבל על עצמו  דשומר

חייב. ושומר שכר קיבל על עצמו שמירה טפי, דישמור  -שמירה שלא יפשע בחפץ, ולכך אם פשע 

 חייב. -גם מפני גניבה ואבידה, ולכך אם אירע גניבה ואבידה 

החפץ לצורך עצמו ולא כדי לשמור עליו  משא"כ שואל לא קיבל על עצמו שמירה, דהא שואל את

עבור הבעלים, אלא דכדי שהמשאיל יתרצה להשאיל לו החפץ, קיבל על עצמו אחריות על החפץ, 

והוא מתחייב להחזיר את החפץ או דמיו, וממילא כל מה שיקרה לחפץ )מלבד מתה מחמת מלאכה( 

 חייב. -
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יון דמה ששמרו הוא רק לעצמו דהרי ]אבל הנתיה"מ )סי' שה ס"ק ב'( כתב בדעת רש"י שם: "כ

כל הנאה שלו". ומבואר מדבריו דגם לרש"י אית ליה לשואל חיוב שמירה, ואה"נ קיבל על עצמו 

אחריות, והראיה דחייב גם אאונסין, אך מ"מ התחייב גם בשמירה. והא דס"ל לרש"י דב"השאילנו 

שנוטל את החפץ ושומרו הוא והשאילך", לא חשיב "שמירה בבעלים", הוא משום דהואיל וכל מה 

כדי שיוכל להשתמש בו, ממילא לא חשיב שעושה מלאכה עבור הבעלים, אלא עבור עצמו. דלבעלים 

אין תועלת במה שהשואל שאל ממנו את החפץ ושומר עליו, דלא אכפת ליה שהשואל לא יקח החפץ 

שמירה בבעלים", דכל ולא ישמור עליו, וטובה עושה עם השואל שמשאיל לו החפץ. ולכך לא חשיב "

אחד מהם עושה מלאכה עבור עצמו, ואינו עם חבירו במלאכתו. ועי' מאירי )ב"מ פא.( דהביא מ"גדולי 

המחברים" כסברא זו דהנתיה"מ, ודחאה הנתיה"מ. והכא נבאר ע"פ יסוד הגרא"ו דשואל לא קיבל 

, וגדר חיובי השואל; עליו תשלומין. ועי' מה שנתבאר בזה לעיל )צה. בענין "השאילני והשאילך

 פשיעה בבעלים([.

ולפ"ז י"ל דספק הגמ' הכא הוא בגדר שוכר, דמחד הרי שוכר את החפץ לצורך עצמו, ובזה דומה 

לשואל, אך מאידך משלם ממון עבור החפץ, ובזה דומה לשומר חנם ושומר שכר, דאית ליה לבעלים 

 תועלת בזה:

ל שומר, אלא דמקבל על עצמו אחריות על דאי גדרו דשוכר הוא כשואל, נמצא דלא חשיב כל

למ"ד  -החפץ ]רק אינו מקבל אחריות גמורה גם כלפי אונסים, אלא רק כלפי פשיעה וגניבה ואבידה 

רק כלפי פשיעה[. וממילא בשאל את הפרה  -)לעיל פ: וש"נ( שוכר כש"ש. ולמ"ד )שם( כש"ח 

ח"כ שכרה שוב שלא בבעלים, בבעלים ואח"כ שכרה שלא בבעלים, הוי כמו בשכרה בבעלים וא

 דפטור.

משא"כ אם גדרו דשוכר הוא כשומר חינם וכשומר שכר, נמצא דשוכר חשיב שומר, וא"כ היכא 

דשאלה בבעלים ואח"כ שכרה שלא בבעלים, אין השכירות המשך של השאלה, אלא מעתה הוי שומר 

וממילא לא חשיב "בעליו )ואי"צ מעשה קנין משום דהיא ברשות השואל, כמבואר בדברי רש"י הנ"ל( 

 עמו", וחייב.

ואם כנים הדברים נמצא דהיכא דשאל בבעלים ואח"כ מינהו הבעלים להיות ש"ח או ש"ש שלא 

 בבעלים, פשיטא דחייב, דהשומרים ודאי אינם המשך של השאלה. ובזה לא הסתפק ר' אבא בר ממל.

חייב, וכן בשעה שמחזירה.  - אמנם בגמ' לעיל )פ:(: "תנן התם: אמר לו שואל שלח, ושלחה ומתה

אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא: לא שנו אלא שהחזירה בתוך ימי שאילתה, אבל לאחר ימי 

פטור". ושם )פא.(: "איבעיא להו: פטור משואל וחייב כשומר שכר, או דלמא: שומר שכר  -שאילתה 

 ונהנה מהנה הוה".נמי לא הוי, אמר אמימר: מסתברא, פטור משואל וחייב כשומר שכר, הואיל 

ולפי הנתבאר צ"ב על פירוש השטמ"ק בשיטת רש"י דהכא איירי בשכרה אחר שכלו ימי שאילתה, 

דהא ברגע שכלו ימי השאלה כבר נעשה שומר שכר כמבואר בגמ' הנ"ל, וליכא בזה הפטור דבעליו 
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 -ים עמו לפי הנתבאר הכא דאם שאלה בבעלים ואח"כ נעשה שומר חנם או שומר שכר שלא בבעל

פשיטא דחייב. ואם אח"כ שוכרה, מה הצד לפוטרו מצד מה שהשאלה היתה בבעלים, הא אחר השאלה 

כבר נתחייב כשומר שכר. וצ"ע. ]וצריך לומר דלשיטת השטמ"ק, לשיטת רש"י לא אכפת לן בהאי 

הפסק, אלא כיון דחזר ושכרה, חזר הפטור דבעליו עמו. ולא דמי להספק הרביעי דאיכא צד דשאלה 

וי הפסק בין שכירות לשכירות )כמו שיתבאר(, דהתם דהסכים עמו על שאלה, הוא דאיכא צד דהוי ה

 הפסק, משא"כ הכא דממילא נעשה ש"ש, פשיטא דלא חשיב הפסק[. 

ולפי דברי הריטב"א בשיטת רש"י, דהכא איירי דשכרה קודם שכלו ימי שאלתה, א"ש, דהכא 

היה פטור לגמרי מדין בעליו עמו, ועוד קודם שכלו  מעולם לא התחייב כשומר שכר, דמשעת השאלה

 ימי שאלתה כבר נעשה שוכר, והצד לפוטרו הוא משום דהוי המשך של השאלה.

 

 ד.

הספק הב': "אם תמצא לומר שכירה בשאלה מישך שייכי, שכרה בבעלים שאלה שלא בבעלים, 

 אן דשייכא בכולה דמי".מהו, שאלה בשכירות ודאי לא שייכא, או דלמא כיון דשייכא במקצת, כמ

ומתה ופירש"י )ד"ה שכרה(: "שכרה בבעלים וקודם שהחזירה חזר ושאלה ממנו שלא בבעלים, 

, וחיוב זה לא מחמת משיכה ראשונה בא עליה, דהא חיוב שאלה לא שייך בשכירות, מהו, מי כדרכה

בעלים בא לא, או אמרינן שאלה לענין אונסין בשכירות ודאי לא שייכא, וחיוב דמחמת קנין שלא ב

כמאן דשייכא  -דלמא, כיון דשייכא במקצת, דחיוב גניבה ואבידה שעליו יש לתלות במשיכה ראשונה 

 בכולה דמי, ופטור אף באונסין.

יז( דייק מלשון רש"י: "ונראה דמשום הכי דייק רש"י וכתב בבעיא -והדרישה )סי' שמו ס"ק טז

, משום דאיבעיא שנייה אזלא באת"ל מתה כדרכהובאיבעיא שנייה כתב  נגנבה או נאבדהקמייתא 

דאיבעיא קמייתא דשאלה והדר שכרה שכירות בשאלה מישך שייכא ופטור, וס"ל דאי שכרה בבעלים 

ושאלה שלא בבעלים ונגנבה או נאבדה, סבירא ליה לרש"י דלא גרע משאלה בבעלים ושכרה שלא 

 בסוגין. הרש"שה חייב בשניהן". וכ"כ בבעלים, כיון דנגנבה או נאבדה, וחיוב זה שהוא חייב עת

וכן נראה מוכח מדברי הריטב"א )הישנים ד"ה שם ואת"ל( דהספק הוא רק על אונסין, אבל על 

 גניבה ואבידה ודאי חייב. ויתבאר בסמוך במוסגר.

ולפי הנתבאר בצדדי הספק הראשון, דהספק הוא אם שוכר הוי אותו הגדר כמו שואל, ולכך קאי 

עמו גם אשכירות, נמצא דבספק השני דהוא לפי הצד דשוכר הוי אותו הגדר כמו שואל, הפטור דבעליו 

 חזינן דאע"ג דשוכר ושואל הוו אותו הגדר, מ"מ יש ספק מה הדין ב"שכרה ואח"כ שאלה".

]וכיון דנתבאר דלשיטת רש"י בספק הראשון לפי הצד דהשכירות הוי המשך של השאלה, הוי 

שכירות חדשה, ובספק השני דאיירי בשכירות אחר שאלה, הרי בזה  המשך לגמרי, ולא חשיבא כלל
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ודאי צריך קנין, דבעלמא שואל חייב באונסין ושואל פטור. והכא הוי קנין, רק אי"צ מעשה קנין, כיון 

דעומדת בחצר השוכר, ונקנית באמירה. וצריך לומר דהצד ד"הואיל ושייכא במקצת" פטור, היינו 

ירות צריך מעשה קנין, הקנין הוא רק על חיוב אונסין, אבל על גניבה דבעלמא הא דשואל אחר שכ

ואבידה ופשיעה החיוב דשוכר נשאר. והכא מהני ה"בעליו עמו" דהשכירות לפטור גם האונסין 

 דהשאלה. וכמו שיתבארו הסברות[.

 ונראה דצדדי ספק זה הם בגדר הפטור דבעליו עמו, דהנה הרשב"א )שו"ת ח"א סי' תתקנב( הביא

מהרמב"ן והסכים עמו, וכתב: "וקיימא לן פשיעה בבעלים פטור, אבל משביעין הבעל שתי שבועות, 

אחת שאינן ברשותו ואחת שלא שלח בהן יד שלא מדעת אשתו, דהוה ליה כגזלן דקיימא לן שואל 

שלא מדעת גזלן הוי". והגרא"ז )הערותיו על חידושי הרמב"ן לעיל ה.( הוכיח מדברי הרמב"ן דיש 

וב שבועה. ומוכח מדבריהם דאית ליה גדר שומר, דאל"כ לא היה להשביעו. ומדברי הנתיה"מ )סי' חי

רצא ס"ק לד( נמי מבואר דשומר בבעלים חשיב שומר, רק התורה פטרה אותו מהחיובים. אבל הש"ך 

)סי' סו ס"ק קכו( כתב: "דכשבעליו עמו לא ה"ל שומר עליו כלל אלא ה"ל כאינש דעלמא", ומשמע 

או' דלא חשיב כלל שומר, אלא דכבר נתבאר לעיל )צד. בענין שמירה בבעלים; מזיק בידים( דודאי לכ

אין כוונתו דלא הוי שומר, דהא קיבל על עצמו שמירה, ובפרט שומר שכר דקיבל תשלום עבור 

השמירה. אלא דהיכא דאירע נזק, כלפי החיוב תשלומין הוי כאינש דעלמא. והגרב"ב )ברכ"ש ב"ק סי' 

ב ס"ק ו'( ביאר דבגדר שמירה בבעלים, אין הכוונה דליכא חיוב תשלומין, אלא דאיכא חיוב תשלומין, ל

ואיכא פטור דפטרה אותו התורה. וכמו"כ נראה לבאר גם בדעת הרשב"ן והרשב"א הנ"ל ובדעת הש"ך 

ין, והנתיה"מ, דנתבאר דלכו"ע אית ליה גדר שומר, ונמצא דמצד גדרי שומר אית ליה חיוב תשלומ

 אלא דפטרה אותו התורה.

וכיון דנתבאר דגדר הפטור דבעליו עמו אין הכוונה דליכא חיוב שומרין, אלא דחשיב דאית ליה 

 חיוב והתורה פטרה אותו. מעתה יש לחקור אם הפטור דבעליו עמו:

האם הוא פטור פרטי על כל סוג היזק בפני עצמו, דהיכא דשאל את הפרה בבעלים, התורה פטרה 

אונס, וכן פטרה אם ארע גניבה, וכן פטרה אותו אם ארע אבידה, וכן פטרה אם ארע פשיעה  אם ארע

)למ"ד פשיעה בבעלים פטור(. ובשכירות בבעלים פטרה התורה היכא דארע גניבה, וכן היכא דארע 

אבידה, וכן היכא דאירע פשיעה )למ"ד פשיעה בבעלים פטור(, אבל היכא דארע אונס לא פטרה 

 בבעלים, דהא גם בלא בעלים פטור אאונסין, ונמצא דאין ה"בעליו עמו" פוטר מאונסין.התורה שוכר 

או דלמא "בעליו עמו" הוא פטור כללי דפטרה התורה מלשלם, ואין כאן פטור מסוים לגניבה 

ואבידה ופטור מסוים לאונס, אלא פטור אחד הפוטרו מכל תשלומי ממון עבור השאלה וכן עבור 

 השכירות.

אה לומר דזהו ספיקו הב' דר' אבא בר ממל, דהסתפק לפי הצד דשאלה בבעלים ואח"כ ולפ"ז נר

שכרה בבעלים פטור, משום דשכירות חשיבא המשך של השאלה, וממילא גם היכא דשכרה בבעלים 
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ואח"כ שאלה שלא בבעלים, השאלה הויא המשך של השכירות, בזה הדין תלוי בגדר הפטור ד"בעליו 

 עמו":

הב' הנ"ל, דהפטור ד"בעליו עמו" הוא פטור כללי, דאין לחייבו על נזקי בהמה זו,  דאם נימא כהצד

נמצא דגם היכא דשכרה בבעלים ואח"כ שאלה שלא בבעלים, כיון דהשאלה הוי המשך של השכירות, 

 פטור. -ממילא ממשיך הפטור ד"בעליו עמו" גם אשאלה, וגם אם יארע לבהמה אונס בשעת השאלה 

הצד הא' הנ"ל, דהפטור דבעליו עמו הוא פטור מאונסין ופטור מגניבה ואבידה משא"כ אם נימא כ

וכו', נמצא דהיכא דשכרה שלא בבעלים ואח"כ שאלה בבעלים, אע"ג דהשאלה היא המשך של 

טור רק על גניבה ואבידה ועל פשיעה  ְּ השכירות, מ"מ הרי מתחילה בשעה ששכרה בבעלים היה פ 

טור, וממילא אם אח"כ שאלה, בשעה )למ"ד פשיעה בבעלים פטור(, אב ְּ ל על אונס לא היה שום פ 

ששאלה נתחייב באונסין, דבשלמא בנוגע לגניבה ואבידה, ממשיך הפטור של השכירות, וגם בזמן 

השאלה פטור. אבל בנוגע לאונסין, הרי בשעת השכירות לא היה חיוב אונסין, וממילא לא היה פטור 

 בזמן השאלה על אונסין. בעליו עמו על אונסין, ואין לפטור

]אבל אם נימא דהפטור ד"בעליו עמו" אינו בגדר פטור, אלא דבכה"ג התורה לא חייבה אותו, אין 

שייך כלל הצד דבספק השני פטור, דבשלמא במקרה ש"שכרה בבעלים ואח"כ שכרה שלא בבעלים 

להצד דפטור,  דבזה פשיטא דפטור, וכן בספק הראשון, דשאלה בבעלים ואח"כ שכרה שלא בבעלים

י"ל דכיון דהשכירות השניה אינה התחלה חדשה, אלא היא המשך השכירות הראשונה, וכן בספק 

הראשון להצד דפטור הרי השכירות היא המשך של השאלה, ואין כאן התחלה חדשה, ממילא אין כאן 

 יתהחיוב חדש על גניבה ואבידה, אלא רק החיוב שהיה בתחילת השאלה, וכיון דתחילת השאלה ה

 בבעלים, ממילא פטור.

אבל בנוגע לספק השני דשכרה ואח"כ שאלה, הרי בשלמא בנוגע לגניבה ואבידה, י"ל דכיון 

דהשאלה היא המשך של השכירות, אין כאן חיוב חדש על גניבה ואבידה, אלא רק מה שנתחייב 

לא היה כלל בתחילת השכירות, וכיון דהיה בבעלים פטור. אבל בנוגע לאונסין, דבשעת השכירות 

חיוב אונסין, הרי בשעת השאלה נוסף חיוב אונסין, וממילא ליכא שום צד לפטור אותו. דהא לשוכר 

 ליכא פטור מצד בעליו עמו, אלא רק לית ליה חיוב, אבל ברגע שבא חיוב חדש דאונסין, ממילא חייב.

ני יהיה חייב ואין לומר דזה גופא צדדי הספק, אם בבעליו עמו ליכא חיוב, וממילא בספק הש

טור, ומהני הפטור דבעליו עמו דשכירות גם כלפי אונסין דזמן השאלה. דא"כ  ְּ באונסין, או דלמא הוי פ 

 לא נוכל לפרש את הספק השלישי.

וכל זה לשיטת רש"י, דלשיטתו בשכירות אחר שכירות ליכא התחלה חדשה, והספק הראשון הוא 

אם שכירות נמי הוי המשך של שאלה או לא. דלפי שיטתו יש לפרש את המקרה ד"שכרה בבעלים 

ואח"כ שכרה שלא בבעלים" דפטור, וכן את הצד דפטור בספק הראשון דשאלה ואח"כ שכרה, גם אם 

טור אלא רק דליכא חיוב. דכיון דהשכירות השניה הויא המשך של נימא ד"בעליו  ְּ עמו" לא הוי פ 
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ממילא נשאר  -השכירות הראשונה, ובספק הראשון להצד דפטור השכירות הויא המשך של השאלה 

 הפטור דבעליו עמו.

אבל לשיטת התוס', דבשכירות אחר שכירות אע"ג דחשיבי המשך, מ"מ השכירות הב' הוי התחלה 

, וממילא גם בספק הראשון אם שכירות הוי המשך של השאלה, גם להצד דפטור, מ"מ חדשה

השכירות חשיבא התחלה חדשה, א"כ ממילא יש להוכיח מהמקרה ד"שכרה בבעלים ואח"כ שכרה 

שלא בבעלים" דפטור, וכן מהצד דבספק הראשון דשאלה ואח"כ שכרה פטור, ממקרים אלו גופייהו 

טורהוי כבר מוכח ד"בעליו עמו",  ְּ  .פ 

טור, אלא רק דליכא חיוב, א"כ הכא דבשעת השכירות שלא  ְּ דאם נימא ד"בעליו עמו" אינו פ 

בבעלים איכא התחלה חדשה, הרי איכא סיבת חיוב חדשה, ויש לחייבו מצד סיבה זו, בין בשכירות 

ות אחר אחר שכירות ובין בשכירות אחר שאלה. ומדאמרינן דבשכירות אחר שכירות פטור, וכן בשכיר

טור, והפטור  ְּ שאלה, לפי הצד ד"שכירות שייכא בשאלה" פטור, מוכח דהפטור ד"בעליו עמו" הוי פ 

שהיה בשעת השכירות בבעלים ממשיך לשכירות השניה, וכן בספק הראשון לפי הצד דשכירות שייכא 

 בשאלה, הפטור שהיה בשעת השאלה בבעלים ממשיך גם בשעת השכירות.

טור. להתוס' מוכח כן כבר עכ"פ מוכח דהפטור דבע ְּ ליו עמו, אינו רק דליכא חיוב, אלא דהוי פ 

מהמקרה דשכרה בבעלים ואח"כ שכרה שלא בבעלים, וכן מהספק הראשון )שאלה בבעלים ואח"כ 

שכרה שלא בבעלים(. ולרש"י מוכח רק מהצד דבספק השני )שכרה בבעלים ואח"כ שאלה( יהיה פטור 

 גם מאונסין[.

דהדרישה הנ"ל בדברי רש"י, דהספק השני דראב"מ )שכרה בבעלים ואח"כ  ומתאים עם דיוקא

פשיטא דפטור.  -שאלה שלא בבעלים(, הספק הוא רק לגבי אונסין, אבל אם ארע גניבה ואבידה 

והיינו משום דלפי הך את"ל השאלה ודאי הוי המשך של השכירות, והספק הוא רק בגדר הפטור 

ה מאונסין, מחמת ה"בעליו עמו" דהשכירות. אבל על גניבה דבעליו עמו, אם שייך לפטור השאל

 ואבידה פשיטא דפטור, דהא גם בשוכר פטור על זה רק מצד בעליו עמו.

וי"ל דלזה נתכוין רש"י בדבריו הנ"ל: "מי אמרינן: שאלה לענין אונסין בשכירות ודאי לא שייכא, 

א במקצת, דחיוב גניבה ואבידה שעליו וחיוב דמחמת קנין שלא בבעלים בא לא, או דלמא, כיון דשייכ

 א בכולה דמי, ופטור אף באונסין".כמאן דשייכ -יש לתלות במשיכה ראשונה 

והיינו דהספק הוא אם הפטור דבעליו עמו הוא פטור פרטי, והשוכר דנפטר מגניבה ואבידה, פוטר 

נפטר. או דלמא את השואל רק מגניבה ואבידה, אבל מאונסין דליכא פטור על השוכר, אין השואל 

דהפטור ד"בעליו עמו" הוא פטור כללי, וכיון דפוטר את השוכר בגניבה ואבידה, ממילא פוטר גם את 

 השואל באונסין.
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 ה.

הספק הג': "אם תמצא לומר לא אמרינן כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי, שאלה 

אלה לדוכתה, או דלמא אפסיקא בבעלים ושכרה שלא בבעלים, וחזר ושאלה, מהו, הדר אתיא לה ש

 לה שכירות ביני וביני".

. איני יודע להעמידו ולא גרסינן ליה.אלא הכי גרסינן, אם תמצא לומר כיון דשייכא כו'ופירש"י: "

שאלה בבעלים שכרה שלא בבעלים וחזר כיון דשייכא במקצת כו': לא אמרינן ואם תמצא לומר 

 אזיל בתר משיכה שאלה קמייתא, דהויא בבעלים".. הדרא שאלה לדוכתה, וושאלה שלא בבעלים

והא דכתב רש"י דהספק השלישי הוא רק לפי הצד דבספק השני )שכרה בבעלים ואח"כ שאלה( 

חייב, ואילו להגרסא דהספק הוא לפי הצד דבספק השני פטור "איני יודע להעמידו", הוא משום 

מצא דשכירות ושאלה הוו המשך זה דלהצד דבספק השני פטור, וממילא גם בספק הראשון פטור, נ

 -לזה, ובין בשאלה ואח"כ שכירות ובין בשכירות ואח"כ שאלה, אם הראשון שבהם היה בבעלים 

פטור, א"כ גם בספק השלישי דשאלה ואח"כ שכרה ואח"כ חזר ושאלה, אין שום צד שיהיה חייב, דבין 

ר. ועל כן פי' דאיירי לפי הצד השכירות שאחר השאלה ובין השאלה שאחר השכירות צריך להיות פטו

 דבספק השני חייב, ומספקא ליה לראב"מ היכא דשאלה בבעלים ואח"כ שכרה ואח"כ חזר ושאלה.

וכן פירש התוס' הרא"ש בדעת רש"י: "את"ל כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי וכו' 

א, וגם אמרינן שייכא ורש"י לא גריס ליה, משום דקשיא ליה, כיון דשכירות בשאלה מישך שייכ

במקצת כמאן דשייכא בכולה, למה תחשב שכירות הפסק, אבל אי אמרינן שייכא במקצת לאו כמאן 

 ניחא דשאלה בשכירות לא שייכא, ומיבעיא לן אי הדר אתיא לה שאלה לדוכתה". -דשייכא בכולה 

בגנבה ואבדה והריטב"א )הישנים ד"ה שם ואת"ל( נמי פירש כפי הנתבאר בשיטת רש"י, וז"ל: "

ודאי לא איבעיא לן, משום דבכולהו שייכא גנבה ואבדה, אבל כי מבעיא לן באונסין ובשאלה בתרייתא 

ולא שייכא שכירות דביני ביני. ואכתי אי הוה אמינא כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולהו דמי 

דה דשאלה בתרית' פטור, ]ופטור בספק השני[, לא הוה מיבעיא ליה ולא מידי, כיון דמשום גנבה ואב

ודאי אפילו מאונסין נמי היה פטור. אבל השתא אמרינן דלא אמרי' כיון דשייכא במקצת כו' קא 

מיבעיא לן אי פטרינן ליה מאונסין דשאלה בתריתא משום האי טעמא דהדר אתי' לה שאלה לדוכתה, 

ה, והויא שאלה בבעלים וכיון דלא הדרה הפרה ביני ביני לבעלים, קיימא הפרה בחזקת שאלה ראשונ

ופטור, או דילמא הא איפסיקא ליה שכירות דביני ביני, דהא ס"ל דלא אמרינן כמאן דשייכי בכולהו 

דמי וכו'". ומבואר מדבריו כפי הנתבאר בשיטת רש"י, דאם בספק השני פטור, ממילא גם בספק 

 שי.השלישי פטור. ורק לפי הצד דבספק השני חייב, הוא דמספקא לן בספק השלי

]ואגב אורחא, מדברי הריטב"א דכל הספק השלישי הוא רק בנוגע לאונס, אבל בנוגע לגניבה 

ואבידה פשיטא דפטור, משום דשייכא גם בשוכר. לפ"ז יש להוכיח דהספק השני הוא רק בנוגע 

לאונסין, אבל בנוגע לגניבה ואבידה פשיטא דפטור. דאם לפי הצד דבספק השני חייב, היינו דחייב גם 
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ל גניבה ואבידה, א"כ גם בספק השלישי, לפי הצד דלא אמרינן "הדרא שאלה לדוכתה", אלא ע

השכירות שבאמצע הוי הפסק, היה צריך להיות חייב בגניבה ואבידה. ומס" להריטב"א דגם לפי צד 

זה פטור בגניבה ואבידה, מוכח דגם בספק השני הספק הוא רק לגבי אונסין, אבל בגניבה ואבידה 

 פטור. וכדברי הדרישה והרש"ש הנ"ל[.פשיטא ד

ונמצא דלשיטת רש"י והריטב"א, וכמו שביאר הרא"ש בשיטת רש"י, ליכא חילוק בין "שייכא" 

אחד, והיינו בשכירות בתר שאלה, או שאלה בתר שכירות, לבין "תרי שייכי", דשאל ואח"כ שכר 

יקות השלישי והרביעי הם ואח"כ חזר ושאל. ולא כשיטת התוס' )מובא לקמן דמחלקים כן, דהספ

 משום דהוי "תרי שייכי"(.

ובביאור צדדי הספק השלישי, נראה לבאר לפי הנתבאר בספיקות הקודמים, דהספק הראשון אם 

שוכר דומה לשואל או לשומר חנם ושומר שכר, והספק השני לפי הצד דשוכר דומה לשואל, מה 

 הפטור דבעליו עמו, אם הוא פטור כללי או פרטי.

ש"י הכא כתב דהספק השלישי הוא לפי הצד דבספק השני דשכרה בבעלים ואח"כ שאלה דהא ר

חייב, ונראה דכוונת רש"י דהספק השלישי הוא לפי הצד דבספק הראשון  -בבעלים ומתה כדרכה 

פטור, והיינו משום דשוכר דומה לשואל, ודוקא בספק השני חייב, משום דהפטור דבעליו עמו הוא 

וג היזק, ולכך ה"בעליו עמו" דשכירות, לא מהני לפטור בזמן השאלה מאונסין פטור פרטי על כל ס

)דאם הוא לפי האת"ל דגם בספק הראשון חייב, משום דשכירות לא דומה לשאלה, כ"ש דבספק השני 

 חייב, דהא כל הספק השני הוא רק לפי האת"ל דבספק הראשון פטור, כנ"ל(.

וי המשך של השאלה, ואיכא בזה הפטור ד"בעליו עמו וצדדי הספק השלישי הם, כיון דהשכירות ה

דהשאלה", א"כ נהי דב"שכירות בבעלים" ליכא הפטור על אונסין, מ"מ הכא כיון דהפטור דהשכירות 

גם פטור  בכחבא מכח ה"בעליו עמו" דהשואל, חשיב פטור בעליו עמו דשואל, וממילא דאיכא בזה 

גם על אונסין. וזו כוונת הגמ' "הדר אתיא לה שאלה  פטור -על אונסין, ולכך אם חזר אח"כ ושאלה 

 חוזר וניעור בזמן השאלה האחרונה. -בזמן השכירות  בכחלדוכתה", דהפטור על אונסין שהיה 

או דלמא, אע"ג דבשעה ששאלה בבעלים היה פטור אאונסין, מ"מ בשעה ששכרה אזיל ליה 

גם אם אח"כ חזר ושאלה, חייב אאונסין. וזו הפטור דאונסין, כיון דשוכר בלא"ה פטור אאונסין, וא"כ 

כוונת הגמ' "אפסיקא לה שכירות ביני וביני", דאע"ג דבשעת השאלה היה פטור על אונסין, מ"מ 

 בשעת השכירות אזיל ליה הפטור דאונסין, ואינו חוזר בשעת השאלה שאחריה.

 

 ו.

אתיא לה שכירות לדוכתה, או הספק הד': "שכרה בבעלים ושאלה, וחזר ושכרה, מהו, מי אמרינן: 

 דלמא אפסיקא לה שאלה ביני וביני. תיקו".
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והנה אם נימא דהספק הרביעי הוא באותו האופן דביאר רש"י בספק השלישי דהוא לפי הצד 

דבספק הראשון פטור )משום דשוכר דומה לשואל( ובספק השני חייב )משום משום דהפטור דבעליו 

וגי הנזק(. א"כ בספק הרביעי דשכרה בבעלים ואח"כ שאלה, הרי עמו הוא פטור פרטי על כל אחד מס

לענין גניבה ואבידה השאלה הויא המשך השכירות )כפי הנתבאר וכמו שכתב הדרישה(, וגם על אונסין 

 חייב, ואח"כ כשחזר ושכרה, הרי נשאר הפטור דגניבה ואבידה. ומה הצד לחייבו.

תו האופן דהספק השלישי, דהא בגמ' לא נזכר ועל כן נראה לומר, דהספק הרביעי הוא לא באו

בנוגע לספק הרביעי "את"ל", או "וכן" וכדו'. ושפיר י"ל דהספק הרביעי אינו באותו ענין דהספק 

השלישי ]ואה"נ דהתוס' )ד"ה ה"ג( כתבו דאין לפרש הבעיא הרביעית באופן אחר מהבעיא השלישית. 

 ו האופן[.אבל בשיטת רש"י שפיר י"ל דס"ל דלא איירי באות

וי"ל דהספק הרביעי הוא לפי הצד דאת"ל דבב' הספיקות הראשונים חייב, והיינו דבשכרה ואח"כ 

שאלה חייב גם על גניבה ואבידה )דהא כל מה שנתבאר דהספק השני הוא רק בנוגע לאונסין, הוא לפי 

הראשון חייב, הצד דבספק הראשון פטור, משום דשאלה ושכירות שייכי זו לזו, אבל לפי הצד דבספק 

 אין להסתפק כלל בספק השני, אלא ודאי חייב בהכל גם בגניבה ואבידה(.

וצדדי הספק הם בפשטות, כיון דבשכרה בבעלים ואח"כ שאלה חייב בהכל, מה הדין בשכרה 

בבעלים ואח"כ שאלה ואח"כ חזר ושכרה, האם אמרינן דכיון דכל אחד לא הוי המשך של השני, ממילא 

עמו", וחייב. או דלמא, הא דשאלה לא הוי המשך לשכירות, הוא דוקא לגבי השאלה לא חשיב "בעליו 

 עצמה, אבל היכא דאחריה יש שוב שכירות, אין השאלה חשיבא הפסק בין השכירות לשכירות.

ולפ"ז הספק הרביעי הוא בין ב"שכרה ואח"כ שאלה ואח"כ חזר ושכרה", ובין ב"שאלה ואח"כ 

שניהם הספק הוא משום דשאלה ושכירות אינם המשך זל"ז, והספק שכרה ואח"כ חזר ושאלה". דב

הוא אם אמרינן "הדרא לדוכתה". והא דר' אבא בר ממל נקט בספק הרביעי "שכרה ואח"כ שאלה 

ואח"כ חזר ושכרה" דוקא, ולא נקט "שאלה ואח"כ שכרה ואח"כ חזר ושאלה" כמו בספק השלישי, 

הספק השלישי, דהספק הוא אם בשכירות דאחר שאלה  הוא כדי דלא נטעי לפרש הספק הרביעי כמו

איכא בכח פטור גם על אונסין, ועל כן נקט "שכרה ואח"כ שאלה ואח"כ חזר ושכרה", דע"כ הספק 

הוא לפי הצד דבב' הספיקות הראשונים חייב, דאז יש להסתפק אי אמרינן "הדרא לדוכתה" ]דאם 

ד דחייב היינו רק באונסין, וממילא אין להסתפק בספק הראשון פטור, ממילא גם בספק השני, לפי הצ

 בספק הרביעי. אלא ע"כ דהוא לפי הצד דבב' הספיקות חייב[.

 

 ז.

וכיון דאתינן להכי, דאיכא סברא לומר דכוונת הגמ' ב"הדרא שכירות לדוכתה", היינו דהשאלה 

הראשון פטור  שביניהם לא חשיבא הפסק, לכאו' יתכן דגם בספק השלישי )דאיירי לפי הצד דבספק



 כרך יד  •  מגדל דוד                                                                                                                                                             138

 
 

 בכחובספק השני חייב(, צדדי הספק הם לא כפי הנתבאר, דהספק הוא אם בשעת השכירות אית ליה 

צדדי הספק הם, הואיל ואיירי לפי הצד דבספק השני חייב, והיינו דשכירות אלא  פטור גם על אונסין.

בתר שאלה חייב באונסין, לכך מסתפק היכא דשאלה ואח"כ שכרה ואח"כ חזר ושאלה, אם כיון 

דהשאלה האחרונה היא בתר שכירות, ממילא חייב באונסין, או דלמא כל מה דשאלה בתר שכירות 

דהיה שאלה בבעלים מתחילה היה שאלה בבעלים מתחילה, אבל היכא חייב באונסין, הוא היכא דלא 

אך זה אינו, דא"כ היה להסתפק בספק זה גם לפי הצד דבב' הספיקות הראשונים חייב, וכנ"ל  פטור. -

 מפירש"י משמע דהספק השלישי הוא רק לפי הצד דבספק הראשון פטור ובשני חייב. וכנ"ל.

י הנתבאר, דלפי הצד דבספק הראשון פטור, משום אלא נראה דע"כ הספק השלישי הוא כפ

דשכירות ושאלה הוו המשך זל"ז, ובשכירות ואח"כ שאלה חייב באונסין, משום דהפטור דבעליו עמו 

 פטור גם על אונסין. בכחהוא על כל סוג היזק באופן פרטי, בזה מספק"ל אם בשעת השכירות איכא 

ר איירי לפי הצד דבב' הספיקות הראשונים חייב, ולפ"ז גם אם נימא דבספק הרביעי )דלפי הנתבא

חייב, היינו משום דהשאלה מפסיקה בין ב' השכירויות.  והיינו דשאלה ושכירות לא הוו המשך זה לזה(

גם בזה חייב.  -וגם בשאלה ואח"כ שכרה ואח"כ חזר ושאלה, לפי צד זה דבב' הספיקות הראשון חייב 

ספק הראשון פטור )משום דשאלה ושכירות הוו המשך זל"ז( בספק השלישי, דאיירי לפי הצד דב מ"מ

ובספק השני חייב )משום דהפטור דבעליו עמו הוא פטור פרטי על כל סוג נזק(, אכתי יש להסתפק 

בשאלה ואח"כ שכרה ואח"כ חזר ושאלה, אם בשעת השכירות איכא פטור בכח גם על אונסין, וממילא 

 גם בשעת השאלה יהיה פטור על אונסין. 

 

 ח.

הרש"ש כתב: "מפרש"י משמע לי דעל גנבה ואבדה לא קמב"ל, שהרי חיובייהו שייכי ג"כ 

בשכירות, כי קמב"ל בנאנסה מפני דחיובה ליתא בשכירות, והתוס' לא הבינוהו כן לכן הקו עליו מבעי' 

 ד', ואידך צד דתפסיק לה שאלה הוא משום דתרי שייכי ל"א. ותן לחכם וחכם עוד".

שיטת רש"י דהספיקות השלישי והרביעי הם לפי הצד דבספק הראשון )שאלה ואח"כ הרי דביאר ב

שכרה( פטור, ובספק השני )שכרה ואח"כ שאלה( חייב. וס"ל כהדרישה הנ"ל דהספק השני הוא רק 

 לגבי פטור אונס, אבל לגבי גניבה ואבידה פשיטא דפטור כמו בזמן השכירות גופא.

ה אחר שכירות, ואיכא צד דחייב משום דהפטור דבעליו והספק השלישי הוא משום דהוי שאל

 עמו דשכירות אינו ממשיך בשאלה, והצד דפטור הוא משום דהשכירות גופא אחר שאלה היא.

ואת הספק הרביעי ביאר דהספק הוא לגבי פטור גניבה ואבידה, דאע"ג דבין שואל ואח"כ שוכר 

רה ואח"כ שאלה ואח"כ חזר ושכרה, איכא ובין שוכר ואח"כ שואל פטור מגניבה ואבידה, הכא דשכ

 צד לחייבו אגניבה ואבידה, משום דלמא "תרי שייכי" לא אמרינן".
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אך קשיא לי בדבריו, דהא כנ"ל, מדכתב רש"י דלפי הצד דבספק השני פטור, אין להסתפק בספק 

ק בספק השלישי, מוכח דלא חילק רש"י בין "שייכא" אחד ל"תרי שייכי", דאם היה מחלק היה להסתפ

השלישי, גם להצד דבב' הספיקות הראשון פטור, והספק הוא אם אמרינן "תרי שייכי". וצ"ע דברי 

 הרש"ש.

ועל כן נראה לומר כפי הנתבאר בשיטת רש"י, דדוקא הספק השלישי הוא לפי הצד דבספק 

 .הראשון פטור ובספק השני חייב. אבל הספק הרביעי הוא לפי הצד דבב' הספיקות הראשון חייב

 

 ט.

התוס' )ד"ה ה"ג( והתוס' הרא"ש )ד"ה את"ל( הקשו על פירש"י דגרס בספק השלישי "אם תמצא 

לומר לא אמרינן כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי", וזל"ק דהתוס': "ותימה, דא"כ מאי 

ה בעי בבעיא רביעית שכרה בבעלים שאלה שלא בבעלים וחזר ושכרה מהו, אי חזרה שכירות לדוכת

או לא, הא כיון דשאילה שבאמצע לא חשיבא בבעלים, היכי תיהדר שכירות לדוכתה ליחשב בבעלי' 

 אחרי שכבר פסקו הבעלים בשאילה שבאמצע, אין זו סברא כלל".

כפי אינו וחזינן מדבריהם: ראשית כל חזינן, דהא פשיטא דהספק השלישי לפי שיטת רש"י 

שון פטור )דשכירות ושאלה הוו המשך זל"ז( ובספק הנתבאר תחילה, דהוא ע"ד את"ל דבספק הרא

השני חייב )דבעליו עמו הוא פטור פרטי, וממילא בשכירות ליכא פטור על אונסין(, והספק הוא אם 

היכא דשאלה בבעלים ואח"כ שכרה, דיש בשכירות הפטור דבעליו עמו, אם הפטור הוא רק בנוגע 

 על אונסין. למה שפוטר את השוכר, או דיש כאן בכח פטור גם

דאם נפרש כן, נמצא דבספק הרביעי דשכרה בבעלים ואח"כ שאלה ואח"כ חזר ושכרה, פשיטא 

דצריך להיות פטור, דבשעה ששאלה הוי המשך השכירות בבעלים, ונהי דחייב אאונסין )משום 

אר דבשוכר ליכא פטור בעליו עמו כלפי אונסין(, מ"מ אגניבה ואבידה פטור. ואח"כ כשחזר ושכרה, נש

 הפטור בגניבה ואבידה, ובאונסין נמי פטור ככל שוכר. כנ"ל.

 התוס' והרא"ש הקשו להיפך, דלפי פירש"י פשיטא דבספק הרביעי צריך להיות חייב. ואילו

]וכן אין לפרש דהספק השלישי הוא על דרך את"ל דבב' הספיקות הראשונים חייב, בין שכירות 

הוא אם כל מה דחייב בשכירות אחר שאלה הוא רק כלפי אחר שאלה בין שאלה אחר שכירות, והספק 

נשאר הפטור דבעליו עמו. וכן כל מה דחייב בשאלה אחר  -השכירות עצמה, אבל כשחוזר ושואל 

 נשאר הפטור דבעליו עמו. -השכירות, הוא רק כלפי השאלה עצמה, אבל אם חוזר ושוכר 

, דשכר בבעלים ואח"כ שאלה, הרי דאם נפרש כן, לא היה להו להתוס' להקשות מהספק הרביעי

בשעה ששאלה בטל הפטור דבעליו עמו, ומה מהני אם חזר ושכרה. דאותה הקושיא היה להם 
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להקשות על הספק השלישי גופיה, דבשאלה בבעלים ואח"כ שכרה, הרי בשעה ששאלה בטל הפטור 

 דבעליו עמו, ומה מהני מה שאח"כ חזר ושאלה[.

שו כפי הנתבאר בין הדברים )סעי' ז'?( דאמנם הספק השלישי הוא אלא נראה בכוונת התוס', דפיר

על דרך את"ל דבספק הראשון )שכירות אחר שאלה( פטור, ובספק השני )שאלה אחר שכירות( חייב, 

ומספקא לן היכא דחזר ושאלה, אם חשיב כשאלה אחר שכירות וחייב, או דחשיב דחזרה שאלה 

 למקומה.

ה האחרונה בתר שכירות היא חייב, או דלמא כיון דהשכירות וצדדי הספק הם אם כיון דהשאל

פטור. והיינו, דכיון דפשיטא דשאלה ואח"כ שכרה פטור, ושכרה ואח"כ שאלה  -גופה אחר שאלה היא 

חייב, בזה יש להסתפק בספק השלישי אם ישנו דין ד"הדרא שאלה לדוכתה", דמצד אחד השאלה 

חייב, אך אם יש דין ד"הדרא שאלה לדוכתה", ממילא גם האחרונה היא אחר שכירות, וצריך להיות 

בספק השלישי יהיה פטור, דכיון דקודם השכירות גם היה שאלה, לכן גם בשאלה שאחר השכירות 

 פטור.

והספק הרביעי דשכרה ואח"כ שאלה ואח"כ חזר ושכרה נמי כך הוא, דכיון דהשאלה היא בתר 

אלה אחר שכירות הוא דוקא כלפי השאלה עצמה, שכירות, ממילא חייב. או דלמא דכל החיוב דש

 אבל היכא דחזר ושכרה, הדרא שכירות לדוכתה.

ולפ"ז א"ש סברת התוס' דהקשו מהספק הרביעי דוקא, אבל בספק השלישי ניחא להו סברת 

רש"י. די"ל דהא מיהא פשיטא להו להתוס' דגם לפי הצד ד"הדרא שאלה לדכותה" ו"הדרא שכירות 

היכא דלא היה הפסק ב"בעליו עמו" באמצע. וממילא בספק שלישי דשאלה ואח"כ  לדוכתה", הוא רק

שכרה ואח"כ חזר ושאלה, כיון דגם בשעת השכירות נמשך הדין ד"בעליו עמו", אח"כ כשחזר ושאלה, 

בזה הוא הספק אם "הדרא שאלה לדוכתה". אבל בספק הרביעי, דשכרה ואח"כ שאלה ואח"כ חזר 

סיק הפטור ד"בעליו עמו" )דהא אזלינן הכא דלא כהדרישה דבשאלה אחר ושכרה, דבשעת השאלה הפ

שכירות פטור מגניבה ואבידה, אלא דחייב גם בגניבה ואבידה(, ממילא גם כשחזר אח"כ ושכרה, אין 

 צד לומר ד"הדרא שכירות לדוכתה", כיון דכבר פסק הפטור ד"בעליו עמו".

ל מה דאמרינן בספק השני דשאלה דאחר ]אבל לרש"י לא קשיא קושיא זו, דס"ל לרש"י דכ

פטור. וכפי הנתבאר  -שכירות חייב, היינו דוקא כלפי השאלה עצמה, אבל לגבי השכירות שאחריה 

ס"ל לרש"י דהספק הרביעי הוא לפי הצד דבב' הספיקות הראשון חייב, ועכ"ז ס"ל דאיכא צד דכל מה 

ל היכא דהדרא לדוכתה, לא הוי הפסק. דשכירות ושאלה אינם המשך זל"ז, הוא רק כלפי עצמם, אב

ובזה א"ש הספק השלישי והרביעי לפי רש"י, אלא דהספק השלישי בלא"ה נתבאר לפי שיטת רש"י 

 באופן אחר[.

ואכתי יקשה לכאו', דכיון דפירשו התוס' בשיטת רש"י דהספק הרביעי הוא לפי הצד דבספק 

דלפי הצד דבספק הראשון פטור ובספק  הראשון פטור ובספק השני חייב, הרי ביאר הדרישה הנ"ל
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השני חייב, החיוב הוא רק על אונסין, וא"כ אין מובן מה שייך לומר דבשכרה בבעלים ואח"כ שאלה, 

ואח"כ חזר ושכרה יהיה חייב, דעל גניבה ואבידה אין סברא שיהיה חייב, דהא גם בשעת השאלה היה 

גרע מכל שוכר אחר שואל דפטור )ולית ליה  פטור, וא"כ בשעה שחזר ושכרה אין סברא לחייבו, דלא

ועל  דתרי שייכי לא אמרינן. וכמו שיתבאר לקמן בשיטתו(. -מובא בסמוך  -לרש"י סברת התוס' 

אלא מוכח מקושית התוס', דפירשו בספק השני, דלפי הצד דחייב, חייב  אונס ודאי אין לחייב השוכר.

. וממילא בספק הרביעי דשכרה בבעלים ברת הדרישהולא כסגם על גניבה ואבידה, ולא רק על אונסין. 

ואח"כ שאלה, בשעת השאלה חייב גם בגניבה ואבידה, וממילא גם בשעה שחזר ושכרה, נשאר חייב 

אגניבה ואבידה. ]וגם מדברי הרש"ש הנ"ל מבואר דפירש דלהתוס' הספק השני הוא גם בנוגע לגניבה 

 ואבידה, ולא כהדרישה[.

את צדדי הספק השני כפי הנתבאר בשיטת רש"י, דהספק הוא בגדר הפטור ולפי סברתם אין לפרש 

ד"בעליו עמו" אם הוי פטור כללי או פטור פרטי על כל סוג נזק. דא"כ בספק השני )שכרה בבעלים 

ואח"כ שאלה(, היה הספק רק על אונס, אבל על גניבה ואבידה ודאי היה פטור. אלא לפי סברתם צריך 

 ופן אחר.לפרש את הספק השני בא

 

 י.

התוס' שם אחר שהקשו על שיטת רש"י כתבו: "ואין לפרש דבעיא רביעית אינה לפי את"ל 

שאמרנו, אלא לפי מה שנאמר את"ל דאמרי' כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי, ומספקא 

ליה כיון דלא פסקו הבעלים הדרא לדוכתה או דלמא לא הדרא לדוכתה דשאלה מפסקא, דהואיל 

דמחמת השאילה אין שכירות האחרון יכול ליחשב בבעלים, דתרי שייכי לא אמרינן, לא הדרא נמי 

 לדוכתה".

הנה דחיה זו כתבו התוס' לפי שיטתם דס"ל דהספק השלישי והרביעי הם באותו האופן. אבל 

בשיטת רש"י הרי נתבאר דס"ל דאינם באותו האופן, דהספק השלישי הוא לפי הצד דבספק הראשון 

 טור, והספק הרביעי הוא לפי הצד דבספק הראשון חייב.פ

אלא דמ"מ אין לומר כן בשיטת רש"י, דהא פירוש זה פירשו התוס' לפי הצד ד"תרי שייכי לא 

 אמרינן", ולרש"י הא ליכא חילוק בין "חד שייכא" ל"תרי שייכי", כנ"ל.

 

 .אי

פרים בבעיא שלישית ואת"ל התוס' ביארו הספק השלישי והרביעי: "ונראה כמו שהיה כתוב בס

וכן משמע בפי' הקונטרס שכן היה בספרו  -דאמרינן כיון דשייכא במקצת כמו ששייכא בכולה דמי 

ופשיטא ליה לגמרא דאי לא אמרינן ]דבספק השני דשכרה ואח"כ שאלה  -אלא שהוא הגיה לא אמרי' 
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כיון דאינה ראויה להתחבר שאלה בבעלים ושכרה וחזרה ושאלה, לא הדרא שאילה לדוכתה, ד -פטור[ 

עם השכירות שלפניה אפילו נעשה שכירות עצמו בבעלים איפסיקא לה שכירות, דלא הדרא לדוכתה 

אף על גב שלא פסקו בעלים באמצע, אבל את"ל דאמר ]דבספק השני דשכרה ואח"כ שאלה פטור[ 

אילו נעשה  מיבעיא ליה אם חזרה שאלה לדוכתה, דכיון דראויה להתחבר עם השכירות שלפניה

שכירות עצמה בבעלים, השתא נמי שלא נעשה בבעלים לא הוי הפסק והדרא לדוכתה, או דלמא לא 

הדרא כיון שהשאילה אינה יכולה להתחבר עם השכירות שלפניה וליחשב מכחה שאילה בבעלים, 

ותרי שייכי לא משום דשכירות עצמה לא נעשה בבעלים אלא משום דשייכא בשאילה שלפניה, 

, והוי הפסק ולא תחזור השאלה לדוכתה. וכן בעיא רביעית. ואין הרביעית הולכת באת"ל, לכך ןאמרינ

 לא קאמר בה את"ל. ואם תפשוט שלישית נפשוט גם רביעית".

ובדעת רש"י דכנ"ל כתב דאינו יכול לפרש הגמ' לפי גרסא זו דהספק השלישי הוא לפי הצד 

דאם בספק השני פטור, ממילא גם דבשלישי פטור. דבספק השני פטור, ונבתאר מהרא"ש דהוא משום 

 נמצא דלשיטתו ליכא חילוק בין "שייכא" אחד לבין "תרי שייכי".

ומתאים עם הנתבאר בריש הסימן דלרש"י לפי הצד דבספק הראשון פטור, היינו דליכא שכירות 

אונסין, הוא חדשה, ואי"צ כלל קנין, אלא הוי המשך השאלה, וכן בספק השני נתבאר דהצד דפטור ב

משום דבעלמא בשאלה אחר שכירות הקנין הוא רק לענין אונסין, והכא דהשכירות הויא בבעלים, 

 ממילא ליכא קנין על השאלה.

דלפ"ז דהשכירות והשאלה הם המשך זל"ז לגמרי, ולא חשיב כלל כשכירות חדשה או שאלה 

 חדשה, ממילא ליכא לחלק בין חד שייכא לתרי שייכי.

 

 .בי

התוס' דחילקו בין "שייכא" אחד ל"תרי שייכי", הוא לפי שיטתם בריש הסימן, דכנ"ל ונראה ד

נתבאר בתירוצם, דבב' שכירויות, אע"ג דחשיבא כשכירות אחת, מ"מ גם השכירות השניה חשיבא 

דיש כאן איזו התחלה מסוימת )ולכך מהני אם השכירות השניה היתה בבעלים והראשון שלא 

תחלה, ס"ל דיתכן דדוקא היכא דהוי שייכא אחד, בזה אמרינן דאע"ג דחשיבא בבעלים(. וכיון דהוי ה

התחלה, מ"מ הויא המשך של השכירות הראשונה. משא"כ בתרי שייכי לא אמרינן כן. ועדיין צ"ב 

 סברתם בזה.

 

 ג.י

התוס' הרא"ש נמי כתב כדברי התוס' בביאור הספק השלישי והספק הרביעי, וכתב כדבריהם נמי 

בהא דשניהם ספק אחד הם, ואם נפשוט השלישי, נפשוט גם הרביעי. אך הוסיף הרא"ש עוד: "ואף 
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באת"ל יש לפרשה ]לבעיא רביעית[, דאת"ל דשכירות לא הויא הפסק ]וממילא בבעיא השלישית 

ו משום דשייכא בשאלה, אבל שאלה דלא שייכא בשכירות אלא במקצת דילמא הויא פטור[, היינ

 הפסק".

והריטב"א )הישנים ד"ה שם ואת"ל( לא הזכיר דאם נפשוט השלישי נפשוט גם הרביעי, אלא כתב 

רק כסברא זו דהרא"ש, דהספק הרביעי הוא על דרך את"ל דבספק השלישי פטור, יתכן דבספק 

 הרביעי חייב.

רש"י הרי נתבאר להיפך, דהספק הרביעי הוא לפי הצד דבב' הספיקות הראשון חייב,  ובשיטת

והספק הוא בין ב"שכרה ואח"כ שאלה ואח"כ חזר ושכרה", ובין ב"שאלה ואח"כ שכרה ואח"כ חזר 

להיפך, דגם את"ל דבספק ונמצא ושאלה". והספק השלישי הוא לפי הצד דבספק הראשון פטור. 

משום דהשאלה והשכירות אינם המשך זה לזה, וליכא הסברא ד"הדרא שאלה או  הרביעי חייב, והיינו

שכירות לדוכתה", אכתי יש להסתפק בספק השלישי, לפי הצד דבספק הראשון פטור ובשני חייב, 

משום דהפטור דבעליו עמו דשוכר אינו כולל פטור על אונסין, מספקא לן היכא דהפטור דבעליו עמו 

 ו עמו דשאלה, אם אית ליה בכח פטור מאונסין גם בזמן השכירות.דהשכירות בא מכח בעלי

 

 ד.י

הרמב"ם )פ"ב מהל' שאלה ופקדון ה"י( פסק: "שאלה בבעלים ושכרה שלא בבעלים פטור 

שהשכירות תלוי בשאלה, אבל אם שכרה בבעלים וחזר ושאלה שלא בבעלים או ששאלה בבעלים 

ים או ששכרה בבעלים וחזר ושאלה שלא בבעלים וחזר ושכרה שלא בבעלים וחזר ושאלה שלא בבעל

 וחזר ושכרה שלא בבעלים כל אלו ספק שמירה בבעלים הוא".

וכתב התשב"ץ )ח"ב סי' ערב( בדעת הרמב"ם: "ואף על גב דאמרי' אם תמצא לומר לא אמרי' 

]שייכא[ במקצת ]שייכא[ בכולא, משום דמשמע לישנא דתלמודא דלא בריר האי דינא כמו אם 

 לומר קמא, דמש"ה הניחו בספק בבעיא דשאל' ושכרה ושכרה וחזר ושאלה דסלקא בתיקו".תמצא 

 דמשמע דהאיבעיא השניה לא בריר וכו', לא הבנתי כוונתו. ומש"כ

עכ"פ מבואר מדבריו דהרמב"ם גרס כרש"י, דבאיבעיא השלישית, גרסינן דאת"ל דבאיבעיא 

 השנית חייב וכו'.

דכתב על דברי הרמב"ם שם וז"ל: "ופסקה הרב כדרכו בכל והמגיד משנה פליג על התשב"ץ, 

 הגמרא לפסוק כאם תמצא לומר והשאר בעיות לא איפשיטו".

וכתב הב"י )סי' שמו ס"ק טז(: "ונראה שהוא ז"ל לא היה גורס את"ל אלא בבעיא קמייתא לבד, 

 וכל אינך לא איפשיטו, וכן כתב הרב המגיד ז"ל".
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רמב"ם לא גרס כרש"י ולא כהתוס', אלא דרק בבעיא שניה איתא ומבואר מדברי המ"מ והב"י, דה

 "את"ל שכירות בשאלה מישך שייכא וכו', אבל בבעיא השלישית לא גרסי' "ואת"ל".

וכן הגר"א )הגהותיו לסוגין ס"ק ב'( כתב בנוגע ל"את"ל" דהאיבעיא השלישית לפי גרסת התוס': 

 ."וכ"כ הרא"ש והטור, אבל הרמב"ם ל"ג כאן ואת"ל"

ונלענ"ד לפי דברי המ"מ הב"י והגר"א, דהרמב"ם לא גרס באיבעיא השלישית ואת"ל, אלא דהוא 

ספק בפני עצמו, צריך לפרש דהרמב"ם תרווייהו אית ליה, דמחד ס"ל כסברת רש"י, דגם אם בספק 

השני חייב, משום דהפטור ד'בעליו עמו' הוא פטור פרטי על כל סוג נזק בפני עצמו, וממילא לשוכר 

ליכא פטור על אונס, כיון דבלא"ה פטור על אונסין, בזה איכא הספק השלישי, היכא דהפטור ד'בעליו 

עמו' הוא מחמת השאלה, אם איכא בכח פטור גם על אונסין או לא. ומאידך ס"ל כסברת התוס', דגם 

 חייב.אם נימא בספק השני דפטור, היינו משום דהוי 'חד שייכא', ודלמא היכא דהוו 'תרי שייכא' 

 

 ו.ט

 סיכום הביאור בספיקות לשיטת כל הראשונים:

)צח:(: בעי רבי אבא בר ממל: שאלה בבעלים, שכרה שלא בבעלים, מהו, מי אמרינן: שאילה  בגמ'

לחודה קיימא, ושכירות לחודה קיימא. או דלמא: שכירות בשאלה מישך שייכי, דהא מיחייב בגניבה 

מישך שייכי, שכרה בבעלים שאלה שלא בבעלים, מהו, ואבידה. אם תמצא לומר שכירה בשאלה 

שאלה בשכירות ודאי לא שייכא, או דלמא כיון דשייכא במקצת, כמאן דשייכא בכולה דמי. אם תמצא 

לומר לא אמרינן כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי ]כך הגרסא לרש"י, אבל לתוס' הגרסא 

במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי"[, שאלה בבעלים ושכרה  היא "אם תמצא לומר אמרינן כיון דשייכא

שלא בבעלים, וחזר ושאלה, מהו, הדר אתיא לה שאלה לדוכתה, או דלמא אפסיקא לה שכירות ביני 

וביני. שכרה בבעלים ושאלה, וחזר ושכרה, מהו, מי אמרינן: אתיא לה שכירות לדוכתה, או דלמא 

 אפסיקא לה שאלה ביני וביני, תיקו".

יטא דהיכא דשכרה בבעלים ואח"כ שכרה שוב שלא בבעלים, או דשאלה בבעלים ואח"כ ופש

שאלה שוב שלא בבעלים, דהשכירות השניה וכן השאלה השניה, הוו המשך לראשונה, והפטור 

 ד"בעליו עמו" אכתי קאי.

]ובזה גופא פליגי רש"י והתוס', דלרש"י הוי המשך ממש, ולא חשיבא כלל שאלה או שכירות 

ה. ואילו להתוס' אע"ג דהוי המשך, מ"מ השאלה והשכירות השניה חשיבי התחלה, ומהני אם יהיו שני

 בעלים אע"ג דהראשונה לא היתה בבעלים[.

וכן פשיטא דהפטור ד"בעליו עמו" הוא דהתורה פטרה אותו מהחיובים שיש לו )ולא שהתורה לא 

 חייבה אותו(.
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 הספיקות דר' אבא בר ממל: ובביאור

ספק הראשון )שאלה בבעלים ואח"כ שכרה( הוא אם שוכר דומה לשואל והוי המשך לרש"י: ה

השאלה, או דשוכר דומה לשומרים ולא הוי המשך השאלה ]ולפ"ז נמצא דשומר אחר שואל ודאי 

חייב, ובגמ' לעיל )פא.( מבואר דמשכלו ימי השאלה חשיב ש"ש, וא"כ בשלמא להריטב"א דהכא 

השאלה, א"ש דמעולם לא התחייב בגניבה ואבידה. אבל להשטמ"ק איירי בשכרה קודם שכלו ימי 

דלרש"י איירי בשכלו ימי השאלה, כבר נתחייב בגניבה ואבידה, וגם כששכרה אין טעם לפוטרו. וצ"ל 

דאע"ג דנתחייב, חזר ונפטר בשעת השכירות[ )סעי' ג'(. ואת"ל דבספק הראשון פטור )דהשכירות 

)שכרה בבעלים ואח"כ שאלה( והוא אם הפטור דבעליו  השניהספק חשיבא המשך השאלה(, איכא 

ליכא פטור 'בעליו עמו'  -עמו הוא פטור פרטי על כל סוג נזק, וממילא בשוכר דבלא"ה פטור מאונסין 

על אונס, וגם אם אח"כ שאלה, פטור רק על גניבה ואבידה ולא על אונס )ומתאים עם הדרישה(, או 

וממילא ממשיך גם אצל השואל, ופטור אפילו על אונסין ]ובעליו  דהפטור ד'בעליו עמו' הוא כללי,

עמו היינו פטור, ולא רק דהתורה לא חייבה[ )סעי' ד'(. ולפי הצד דבספק הראשון פטור )דשכירות 

ושאלה הוו המשך זל"ז( ובספק השני חייב )דהפטור דבעליו עמו הוא פטור פרטי על כל סוג נזק, 

, היכא דשאלה ואח"כ שכרה ואח"כ חזר ושאלה, הספק השלישי(, איכא ובשוכר ליכא פטור על אונסין

כיון דהפטור דבעליו עמו דשכירות בא מכח הפטור דבעליו עמו דשאלה, אם אית ליה בכח פטור גם 

על אונסין ]אבל לפי הצד דבספק השני פטור, כ"ש בספק השלישי, וכ"כ הרא"ש והריטב"א[ )סעי' 

דבב' הספיקות הראשונים חייב, דשכירות ושאלה אינם המשך זל"ז, אם , לפי הצד והספק הרביעיה'(. 

אמרינן ד"הדרא שכירות לדוכתה" היכא דהיה הפסק שאלה באמצע, וכן אם אמרינן "הדרא שאלה 

לדוכתה" היכא דהיה הפסק שכירות באמצע. ונמצא דאת"ל דבספק הרביעי חייב )והיינו דאם בב' 

הרביעי חייב( אכתי יש להסתפק בספק השלישי )דהוא לפי הצד הספיקות הראשונים חייב, גם בספק 

דבספק הראשון פטור( דלמא גם בספק השלישי פטור, משום דכיון דהפטור דבעליו עמו דהשכירות 

הוא מכח השאלה, אית ביה בכח פטור גם על אונסין, ושפיר כשחזר ושאלה פטור גם על אונסין )סעי' 

יעי נמי לפי הצד דבספק הראשון פטור, והספק הוא אי אמרינן ביאר דלרש"י הספק הרבהרש"ש  ו'(.

"תרי שייכי". ודבריו צ"ב, דהא מדכתב רש"י דאין לפרש הספק השלישי לפי הצד דבספק השני פטור, 

 מוכח דס"ל לרש"י דליכא חילוק בין "חד שייכא" ל"תרי שייכי" )סעי' ח'(.

הוא  והספק השנישיטת רש"י גופיה. : הספק הראשון הוא כפי הנתבאר ברש"ילהתוס' בשיטת 

באופן אחר, והצד דבספק הראשון פטור ובשני חייב, הוא משום דדוקא שכירות הוי המשך לשאלה, 

אבל שאלה אינה המשך לשכירות, וממילא הספק הוא גם בנוגע לגניבה ואבידה )ולא כהדרישה 

אלה ואח"כ שכרה( פטור, הם לפי הצד דבספק הראשון )ש והספק השלישי והרביעיבשיטת רש"י(. 

, והספק דהשכירות הוי המשך השאלה, ובספק השני )שכרה ואח"כ שאלה( חייב גם על גניבה ואבידה

)שאלה ואח"כ שכרה ואח"כ חזר ושאלה( הוא משום דגם בשעת השכירות אכתי נשאר  השלישי

חשיב שאלה הפטור ד"בעליו עמו", ולכך יש צד דגם כשחזר ושאלה, השאלה חוזרת למקומה, ולא 
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)שכרה ואח"כ שאלה  בספק הרביעיאחר שכירות, משום דלא היה הפסק בפטור ד"בעליו עמו". ואילו 

ואח"כ חזר ושכרה(, הרי בשעה ששאלה אזל ליה הפטור ד"בעליו עמו" )וחייב גם על גניבה ואבידה 

הקשו על כך ומשום להתוס'(, וא"כ פשיטא דגם אם אח"כ חזר ושכרה, אין לפוטרו מצד בעליו עמו. 

רש"י רק מהספק הרביעי ולא מהספק השלישי, דבספק השלישי ליכא הפסק בפטור דבעליו עמו 

ושפיר יש צד דפטור, ודוקא בספק הרביעי דהיה הפסק בפטור דבעליו עמו, הקשו התוס' דליכא צד 

 לפטור )סעי' ט'(.

רש"י, והספק  להתוס' גופייהו: הספק הראשון והשני הם כפי הנתבאר בדעת התוס' בשיטת

השלישי והרביעי לפי התוס' הם לפי הצד דבב' הספיקות הראשונים פטור, דשכירות ושאלה כל אחד 

 מהם "שייכא" בחברתה. והספק הוא אם אמרינן רק "חד שייכא", או גם "תרי שייכי" )סעי' י"א(.

דלרש"י השאלה רש"י והתוס' דפליגי אם יש לחלק בין חד שייכא לתרי שייכי, הוא לפי שיטתם 

והשכירות הם ממש המשך אחד, וממילא ליכא לחלק בין שייכא אחד לתרי שייכי. משא"כ להתוס' 

 דבתחילת כל אחד מהם חשיבא התחלה, יש לחלק בין חד שייכא לתרי שייכי )סעי' י"ב(.

להרמב"ם )פ"ב מהל' שאלה ופקדון ה"י( לשיטת התשב"ץ )ח"ב סי' ערב( הגרסא באיבעיא 

יכא כרש"י, דאת"ל דבאיבעיא השנית חייב וכו'. ולהמ"מ הב"י )סי' שטו ס"ק טז( והגר"א השלישית ה

)הגה' לסוגין( לא גרס באיבעיא השלישית כלל ואת"ל, וצריך לפרש דאית ליה גם סברת רש"י, דגם 

אם באיבעיא השנית חייב, יתכן דהכא פטור, וגם סברת התוס' דאם באיבעיא השנית פטור, יתכן דהכא 

 ב, משום דהוי "תרי שייכי".חיי
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 המתים בתחייתהאמונה  גדר
 -סנהדרין צ, א  -

 ללינגר' יש יוסף עדן' הת

 בישיבה תלמיד

 .א

 קשה ע"כמו המתים חייתדברי הגמ' על האמונה בת ביאמ

כלם צדיקים" "ב שנאמר ועמך הבסנהדרין )ריש פרק חלק( "כל ישראל יש להם חלק לעו איתא

המתים מן התורה",  ייתהאומר אין תח -שאין להם חלק לעוה"ב  ואלו" וממשיכה המשנה ואומרת

 ,יםלו חלק בתחיית המת 'לפיכך לא יהי הוא כפר בתחיית המתים ,תנא ?כך למה וכל" 1ואומרת הגמ'

 .לתחי' זו, כיון שהאדם כפר בתחיית המתים, לא יקום "ה מדה כנגד מדה"שכל מדותיו של הקב

שהכפירה בתחיית המתים ענינה  לומר כי, לעיין ישכאן  המדוברהכופר בתחיית המתים  בגדר והנה

דא"כ מה  ,שבע"פ( צ"ע בתורה בהלכפור בכך שאין מקורה 'מן התורה' )וכן לכפור במה שנתפרש 

 .ים". אין תורה מן השמ . האומרהמשנה שם " בהמשךהמובאת  הכפירהפני  עלזו  כפירהמיוחד ב

 ואפילו -' בזה הגמומפרטת  - 'תורה מן השמים אין'זה האומר  'דבר ה' בזה כי"' :ומובא ע"כ בגמ'

אמר כל התורה כולה מן השמים חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו 

מגזרה  ,מקל וחומר זה ,ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמים חוץ מדקדוק זה ',דבר ה' בזה כי'זהו 

 .2, ומה מיוחד באמונה בתחיית המתים שהמשנה מונה אותה בנפרד'דבר ה' בזה כי'זה הוא  ,שוה זו

 תחייתמהם שהכופר ב שמשמעמצינו בגמ' כמה סיפורים בנוגע לתחיית המתים  ,לכאורה והנה

' גמב ובא: מ3דוגמאיכולת ה' לברוא אדם מן האדמה. ול לבכאלא כופר  ,בלבד ההמתים אינו כופר ב

 יקומוכיצד  ,את רבן גמליאל ששאל א' קיסר על )כהמשך ישיר לדיונים על דברי המשנה הנ"ל( סיפור

עפר ישוב להיות אדם  וכיצד -?" מי קא חיי ,ועפרא, "עפר נעשים ' והלא לאחר מיתתןלתחי המתים

 לוכי, כיצד הקב"ה כךאלא יותר מ ,המתים תחייתהיות  עצםשכפירתו לא הייתה רק ב ,נמצא? חי

 .לאדםלקחת עפר ולעשותו 

 כפירהכי  ,'האומר אין תחית המתים מן התורה' באומרה המשנהכוונת  זולכאורה קשה לומר ש אך

 ששתה' לברוא אדם מן האדמה כמו שהי' ב ביכולת, בראשית מעשהמפורשת ב כפירה - משמעה כזו

                                                           
 . שם צ, א.1

 רוש 'הכופר שתחיית המתים' הוא שכופר במקורות, ראה 'באר שבע' על אתר.שפירש רש"י שכן פי ומה. 2

 .ב"עסוף  שם. 3
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( שע"ז נאמר שאין להם חלק דווקאבתחה"מ ) בדיוק גדר הכפירה מהו, "כ יש להביןואימי בראשית. 

 לעוה"ב?

ישחקו עצמותיו(  -בבראשית רבה )פכ"ח( שאנדריינוס )שחיק טמיא  יתא"ל קצת, דהנה אצ ועוד

של שדרה, אמר לו  מלוזבן חנניה "מהיכן הקב"ה מציץ את האדם לעת"ל? אמר לו  ושעשאל רבי יה

", 'מניין אתה יודע? אמר הביאו לידי ואני מודיע שכן הוא והביא לו, טחנו בריחיים ולא נטחן וכו

 כפר בוודאיו (כדי כך שאומרים עליו 'שחיק טמיא' ועד) הי' רשע וסאנדריינ הרי -ולכאורה יש להבין 

 ריוה -יץ את האדם לעת"ל" בתחה"מ בכלל, וכיצד זה שכל שאלתו הייתה בסה"כ "מהיכן הקב"ה מצ

על האפשרות לתחי' לעת"ל  עבדיוק הוכיח לו ר' יהוש מה, כןובכלל לא מאמין בזה?  הוא בפשטות

 מחוזקה של עצם הלוז?

 

 .ב

 ומצריך עיוןהמתים  בתחיית גדרעוד  וסיףמ

ם' 5כתיב ,ל רמי"ר(, "4בהמשך הגמ' )הנ"ל מצינו הנה"ל יובן בהקדים שאלה נוספת, דהנ ר  ב ָ ִעו ֵּ

ו ד ָ ֹיֶלֶדת ַיחְּ ַח ָהָרה וְּ ִפס ֵּ ם ָאז' 7וכתיב (6עם מומן שחיין' )ו  ׁשֹון ִאל ֵּ ָתֹרן לְּ ַח וְּ ס ֵּ ִ ל פ  ַאי ָ ג כ ָ ַדל ֵּ  דמשמע' )יְּ

 בם" מהפסוק, מקשה לקיש יש, רפירוש"; מתרפאין( כ"אח)עומדין במומן ו ,הא כיצד (שמתרפאין

"ל ללא לעת גםמומין  בעלייחיו כ ,שיש להם מום האדם בניש ,משמע" עור ופסח הרה ויולדת יחדו

דלעתיד, לא יהיו בעלי  בזמןש ,עממומן )ח"ו(, ואילו מהפסוק "אז ידלג כאיל פסח" משמ שיתרפאו

 .זה יחזרו וירפאו לאחריהתחי' יקומו בעלי מומין, אך  בזמן אמנםמומים כלל? ומתרץ ע"כ, ש

המהרש"א, שהסיבה לכך שהגופים יקומו בעלי מומים, הוא ע"מ להדגיש שהגוף שקם  ומבאר

לפי הטעם שעומדים במומן ומתרפאין אח"כ  לעכשיו הוא המשך ישיר לגוף שמת, וכלשונו: "וי"

 . ואח"כ נתרפא". . ניכר יותר שזהו הוא האיש שכבר הי' בעל מום בעולם הזה הנסש

 דווקא אלא ,מחדש העפר מן אדםה גוף יווצרותה לאמתים, הוא של תחיית ה ענינה"ז יוצא שועפ

 יראהע"מ שי ,יקומו הגופים בעלי מומים קודם ולכן זה י)כביכול( של האדם הקודם שהי' לפנ ִשיחזור

 .ורק לאחמ"כ יתרפאו ,לגוף שמת המשך באמתשהם 

                                                           
 . שם צא, ב.4

 . ירמי' לא, ז.5

 "י שם.ברש סנהדריןהוא מ המוסגר. 6

 , ו.לה. ישעי' 7
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שלא  למה, שהגוף הוא המשך לגוף הקודם )ועד שיש להדגישו( בכך החשיבות, מה ולכאורה

 פשוט יקומו בגופים אחרים?

 

 .ג

 שאלה זו ע"פ דברי הרבי מתרץ

 ,תחה"מ לעת"ל עניןב ז', שמחת ביה"ש תרצ"ב( חוברת"ל יובן ע"פ מה שכתב הרבי )רשימות הנ

 וגם -"שינוי החוזר לברייתו אינו קונה אף שינוי ע"י מעשה )ב"ק צ"ג . . ( ולמה נקנה באדם  :וז"ל

אתה ואל עפר תשוב"  עפר"ד כיון, "חיים השינוי ד"ויפח באפיו נשמת -המתים לתחיית  דקםבגופו 

דווקא קם  מנושנשאר עצם הלוז שאינו חוזר ולכן מ אלא(, 8בצדיקים, וכדאיתא )שבת קנ"ב: םשזהו ג

 לתחיית המתים" עכ"ל.

צריך  אינוכביכול את הגזילה, כך ש קנה שגזל דברשגזלן שעשה שינוי ב 9הדברים: ישנו דין הסבר

 שאינושינוי מוחלט )' כשעשהזה הוא דווקא  כל אך', עצמה אלא רק את שווי הגזילה גוףלהחזיר את 

של דבר ישוב הדבר הנגזל להיות  בסופוכזו ש במידהאם עשה שינוי  ךבדבר הנגזל, א '(חוזר לברייתו

 החוזר שנוי)' ינויקרא שאין זה נ ,אע"פ שהשינוי נעשה ע"י מעשה )ולא באופן טבעי וכדו'( ,כפי שהי'

 הגזילה. גוףלהחזיר את  וצריך'( שנוי אינו לבריתו

, מכן לאחר רק' הגוף עפר מן האדמה ללא רוח חיים, והי במקורו גםש כיון, אדםה גוף"ז ישנו בועד

של דבר  בסופו וגםשנהי' לנפש חיה,  - 10"ויפח באפיו נשמת חיים" -בו שינוי  חלהאדם,  בבריאת

 זהיוצא ששינוי  ,"כי עפר אתה ואל עפר תשוב" 11עפר וכמ"ש –להיות כפי שהי' בתחילה  הגוף חוזר

' השינוי נקנה' לא, כך' בתחילה, ומכיון שהידהיינו שחוזר למצב בו  ',לברייתו החוזר'הוא שינוי 

"כ הוא אמור להיות בגדר עפר ולא אמור לקום עם השינויים שנעשו ע"י הנשמה ועשנעשה בו בינתים, 

 ?לא אמור לקום לתחי' הוא לכאורה "כא

השינוי  לאחר' שנהילאחר קיום "ואל עפר תשוב" עדיין נשאר חלק מהגוף כמו  גםש ן, כיוומתרץ

, אלא הנשמה שנכנסה באדם פעלה בו בשינוי שלא 'החוזר לברייתו שינוי'זה נקרא  אין, עצם הלוז -

הגוף  יתלתחי הסיבה שהיא וןשל הגוף, כי ייתוזו תהי' תח עצםמ קאלמה דוו ,"ז מובן גםעפחוזר! 

' הבסיס שממנו היהיא ת לכןכולו )שהרי היא המוכיחה שאכן נעשה שנוי שלא חוזר למצבו הקודם(, 

 יבנה הגוף.

                                                           
 . ושם "עתידים צדיקים דהוו עפרא . . שעה אחת קודם תחיית המתים".8

 ידה פ"ב ה"י.. רמב"ם ס' נזיקין הלכות גזילה ואב9

 . בראשית ב, ז.10

 . שם ג, יט.11
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' יחזורִש שהגוף יקום לתחי' כ' באופן' היבכך שתחיית המתים ת טעם"ז יובן בפשטות מהו העפ

של תחה"מ, להוכיח שפעולת הנשמה  עניןעיקר ה שזהו של הגוף שמת ולא כברי' חדשה לגמרי, כיון

בגוף אינה זמנית וארעית, אלא נצחית, ועד כדי כך שגם לאחר סילוקה מן הגוף, נחשב השינוי שעשתה 

 לתחי' לעת"ל! דםבו, כשינוי שאינו חוזר לברייתו, ובסופו של דבר מכוחה גם יקום הא

 

 .ד

 םבאר מהו גדר הכפירה בתחיית המתימ"פ הנ"ל ע

 הקב"ה מציץ מהיכן'הייתה רק  אנדריינוס שאלתש הטעם)א( : "ז יובנו השאלות דלעיל )ס"א(עפ

כי זה עצמו הייתה  ,הוא -' תחיית המתים הית האם - האדם לעת"ל' ולא על כללות תחה"מ את

ומבהיר שזה לא יכול לקרות שהרי 'מהיכן' יכול  וסיף' תחיית המתים כלל ומהילא ת לדעתו, שאלתו

להוציא הקב"ה אותו אדם שמת ונעשה לעפר )'שינוי החוזר לברייתו' כנ"ל בארוכה(, והרי זה לא יהי' 

בגדר דבר  הואהגוף  לכןשאינה נפסדת,  שכיון, הוכיח לו ר"י מעצם הלוז זה עלאותו אדם?! ו)ב(

 יכן' יחזרו לחיות לעת"ל."ז מובן 'מהעפו ',חוזר לברייתו אינוש'

ה'  תשהאדם כופר בכללות מעשה בראשית על יכול לא, בתחיית המתים כפירהגדר ה זהו, "כוא

"ה יחי' את אותו אדם הקבש כךב כופר הוא לברוא אדם מן העפר )כמו בששת ימי בראשית(, אלא

של נשמה בגוף נהפך לעפר לגמרי(, ולכן לעת"ל יקומו המתים, באופן  שהאדם)כיון שחושב  שמת

 )כפי שהיה בעוה"ז, לפני ימוה"מ(, והקיצו ורננו שוכני עפר ונזכה כולנו במהרה לאורו, בב"א.
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 בדין "טוען מפטור לפטור" ובגדר הודאת בעל דין
 -בבא בתרא לא, א  -

 ןאפרידמ' ישהכהן  אברהםהת' 

 תלמיד בישיבה

 א.

 במקרה של "טוען מפטור לפטור ואח"כ באו עדים" ביא מח' הראשוניםמ

: " טוען וחוזר וטוען או אין טוען וחוזר וטוען, עולא אמר טוען וחוזר וטוען. נהרדעי 1ב"באיתא ב

 אמרי אינו טוען וחוזר וטוען".

את דבריו הראשונים. כגון, שאמר  קצתומבואר בגמ' שמחלוקתם היא רק במקרה שהוא סותר 

בתחילה קרקע זו של אבותי הייתה )והיה מוחזק בה(, והעידו עדים שהייתה של אבותיו של בעל הדין 

השני, ואח"כ הוא מתקן את דבריו ואומר, נכון הדבר שקרקע זו של אבותיך הייתה אלא שקניתיה 

 מהם, "והאי דאמרי דאבהתי דסמיך לי עלה כדאבהתי".

סותר את דבריו הראשונים לגמרי, כגון שאמר בתחילה "של אבותי ולא של אבותיך",  אבל אם

מודה עולא דאינו חוזר וטוען. ואם הוא רק מפרש את דבריו הראשונים )באופן שלא יסתור אפי' 

במעט(, כגון שאמר בתחילה "של אבותי" ואח"כ הוא מפרש את דבריו ואומר "של אבותי שלקחוה 

 הרדעי דחוזר וטוען.מאבותיך", מודו נ

, ומעידים נגד טענתו הראשונה ואיתא בפוסקים, שכל זה הוא דווקא לאחר שבאו עדים לחבירו

, וטען הוא "לא לוויתי" וחזר בו וטען בהלוואה אך אם חזר בו קודם שבאו עדים, כגון, שתבעו אדם

חרת להכחיש הטענה ש"יכול לטעון טענה א 2"לוויתי ופרעתי", ואח"כ באו עדים שפרע פסק הרמב"ם

הראשונה וסומכין על טענתו האחרונה . . ואע"פ שיצא מבי"ד וחזר יש לחזור ולטעון ולהיפך כל 

וכן כתב הנימו"י בשם הר"י מיגאש: "אבל היכא דלא אתו עדים ] הטענות שירצה עד שיבואו עדים"

 .[3בינתיים מצי לאפוכי טענתיה"

יהיה נאמן בטענתו האחרונה )שטען אותה עוד  ומבואר בראשונים, דאף שבאו עדים אח"כ מ"מ

 לפני שבאו העדים(.

                                                           
 . לא, א.1

 . הל' טוען ונטען פ"ז, ה"ח. וכן כתב ה'מרדכי' בסוגיין.2

 . כן נפסק גם בשו"ע סי' פ, ס"א.3
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"מחזי כשיקרא"? אלא  "הכיצד ניתן להאמין לו בחזרתו, והרי כאשר אדם חוזר בו ה ,ולכאורה

כי אם היה שקרן היה נשאר  –טעמם הוא משום שיש לו מיגו "דאי בעי עמד בטענתו הראשונה" 

אף אם ועפ"ז (, ולכן הוא יהיה נאמן אף בטענתו העכשווית, וודאי פטורבטענתו הראשונה )שבה הוא 

 אין זה נוגע כלל כיון שיש לו כבר מיגו.ד, יהי' נאמן באו עדים לאחר שכבר חזר בו

חולק על כך וכותב שהוא נאמן לחזור בו ולשנות מטענתו הראשונה דווקא אם לא  4אך ה"יד רמה"

ר הכי ואכחשוה דטענתא קמייתא מיחייב ולא "אבל היכא דאתו סהדי בתוז"ל באו עדים אח"כ, 

משגחינן בטענתיה בתרייתא". דהיינו, מכיון שכל התוקף שיש לו בטענתו העכשווית הוא רק משום 

"טענת המיגו" )שיכול לטעון "לא לוויתי"(, א"כ ברגע ש"טענת המיגו" בטלה, בדרך ממילא בטלה 

 גם טענתו העכשווית.

 וצריך להבין במה נחלקו.

 

 ב.

 צריך ביאורמו וביאורו במחלוקתם עם ה"יד רמה" יא את קושיות קצוה"ח על הראשוניםבמ

 בדברי קצוה"ח

טענתו  -) שאפי' אם בטלה "טענת המיגו" –הקשה על שיטת הראשונים  5והנה ב"קצות החושן"

ממספר סוגיות אשר מהם מוכח,  – מ"מ המיגו עדיין קיים הראשונה שלולא העדים וודאי הי' פטור(,

 שכאשר "טענת המיגו" מתבטלת, המיגו מתבטל ממילא:

"האשה שאמרה אשת איש אני ונתגרשתי נאמנת . . ואם יש עדים אינה נאמנת",  6שנינו א.

 שכבר אמרה "ונתגרשתי". לאחרומשמע, שהיא אינה נאמנת אפי' אם באו העדים 

שהוא אכן כתבו, נאמן לומר "פרעתי" במיגו שיכול היה  הלוואההדין הוא שאדם המודה בשטר  ב.

נאמן. ומשמע, שאפי' אם באו לאחר שכבר  לא יהי'שאם באו עדים  7לומר "מזוייף". וכותבת הגמ'

 ", שוב אינו נאמן בטענה זו.פרעתיטען "

משני הסוגיות האלו מוכח, שתוקפו של המיגו הוא רק כל זמן ש"טענת המיגו" קיימת, אך ברגע 

"טענת המיגו" מתבטלת, מיד בטלה גם הטענה העכשווית. וא"כ כיצד כתבו הראשונים שאנו ש

 מאמינים לו במיגו, בשעה ש"טענת המיגו" כבר בטלה?

                                                           
 . על אתר.4

 . סי' פ, ס"ק ג.5

 . כתובות דף כב, ע"א.6

 . שם דף יט.7
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]בנוסף לקושיית קצוה"ח יש להקשות עוד כיצד מועיל המיגו שנאמין לו בטענת "פרעתי", הרי 

ומר לא לוויתי כאומר לא פרעתי"(, ו"הודאת לכאורה הוא כנגד הודאת בע"ד של "לא לוויתי" )כי "הא

בע"ד כמאה עדים", ואם המיגו הוא אכן כנגד עדים )הודאת בע"ד( צריך להבין כיצד הוא מועיל והרי 

 ?[8"מיגו במקום עדים לא אמרינן"

לכן מבאר קצוה"ח שטעם הראשונים לכך שאנו מאמינים לטענתו, אינו מצד מיגו אלא מטעם 

נראה דהא דחוזר מפטור לפטור הוי טענה מחמת עצמה כיון דעדיין לא נתחייב לא שונה, וז"ל: "ולכן 

 שייך הודאת בע"ד וכמי שלא נחקרה עדותו דמי".

אינו משום שיש לו מיגו, אלא משום שטענתו הראשונה  ,דהיינו: הא דנאמן לשנות את טענתו

טענה בה השניה, נמצא, שאינה נחשבת כלל. ז. א. כיון שהיה פטור בטענה הראשונה וכן גם בטענ

ולכן, אינה נחשבת להודאת בע"ד, והוא יכול לחזור  וכאליו לא נאמרה לא היה בה כל צורך הראשונה

 ממנה.

. תו זווהטעם לכך הוא: דין "הודאת בע"ד כמאה עדים" הוא דווקא אם המודה מתחייב ע"י הודא

, הנה במקרה כזה ההודאה אינה מנהאך במקרה שבו ההודאה עדיין לא חייבה אותו והוא חוזר בו מ

נחשבת להודאה כלל, כיון שאין בי"ד מדייקים את ההודאה שבדבריו כל עוד אין עדים המכחישים 

 .9נחשבת "כמי שלא נחקרה עדותן בבי"ד" )שהיא 'כמאה עדים'( הודאה זוממילא אותה, ו

לוויתי"( שבעצם היא האם טענה )כמו "לא  –שמחלוקת הראשונים  ,נמצא לפי ביאור הקצוה"ח

טענת פטור, אלא שבמקרה מסוים )אם יבואו עדים ש"לווה ופרע"( היא עלולה להפוך להודאה 

 היא: –חשיבא טענה המחייבת )והיא בגדר "הודאת בעל דין"( או לא  ,ולחייב

                                                           
שהאדם יכול  -מעדים  -ישנו דין מיוחד בשונה . בקוב"ש )עה"מ בב"ב( ביאר )בהקשר אחר( שבהודאת בע"ד 8

 לחזור בו מטענתו הראשונה. וא"כ ל"ק.

ובהשקפה ראשונה נראה לתרץ על שאלה זו באופן אחר, שאולי ניתן לומר שאכן בזה נחלקו הראשונים האם 
 עניןשאכן ב"מיגו בקום עדים" אמרינן או לא, דהנה מצינו בתוס' לקמן )דף לג, ע"א ד"ה "הכי גרסינן"( לומד 

 זה נחלקו האמוראים, וא"כ ל"ק מידי.

אך באמת אין לומר כן כי מלבד תוס' לא מצינו מי שיבאר כך את דברי הגמ', ובפשטות מחלוקת הגמ' אינה 
 בעצם הדין ד"מיגו במקום עדים ל"א", אלא לכו"ע "מיגו במקום עדים ל"א" וכן מפורש בראשונים עה"מ שיי"ש.

 דול לבאר ששיטת רוב הראשונים היא כך, וחוזרת השאלה למקומה.ומובן א"כ שזהו דוחק ג

"לאו בתורת מיגו קאמרי  –מבאר קצוה"ח  –. "והא דנקטו הפוסקים לישנא דאי בעי עמד בטענתו הראשונה" 9
דליהוי מה לי לשקר, אלא ]הכוונה בלשונם זה הוא[ כיון דאי בעי עמד בטענתו הראשונה ועדיין לא נתחייב בה 

 בה הודאת בעל דין כמאה עדים" לא שייך

והיינו שכוונת לשונם של הפוסקים כזו היא: כיון "דאי בעי עמד בטענתו הראשונה", לכן היא אינה נחשבת 
להודאת בע"ד. ומשום הכי יכול הוא לחזור ממנה, כי אין זה חזרה מטענתו, אלא שכאילו הוא לא טען כלל את 

 טענתו הראשונה.
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, היא נמחקת )שהרי הי' פטור בה( דכיון שלכתחילה לא הייתה כאן הודאה ,הראשונים סוברים

אפי' כשיבואו עדים לא תהיה הודאת בע"ד, כי טענה כזאת א"כ כן יכול לחזור ממנה. ולש לגמרי

 שבתחילה הייתה רק ספק הודאה, אינה בגדר הודאת בע"ד כלל, לכן יכול לחזור ממנה.

ה"יד רמה" סובר דכיון שטענה זו יכולה להפוך להודאה, לכן הוי טענה שהיא ספק הודאה. לעו"ז 

עדים, נעשית הטענה להודאה מעיקרא )דהיינו שמתברר למפרע שטענה זו ולכן, מיד כאשר באים 

הודאה הייתה(. וזהו הטעם לכך ש"לא משגחינן בטענתיה בתרייתא", כי היא כנגד טענתו הראשונה, 

 שהיא )טענתו הראשונה( בגדר "הודאת בע"ד כמאה עדים".

 וצריך להבין מהו שרש וטעם מחלוקתם.

וה"ח צריך להבין, שלכאורה אין מובן, מדוע כל עוד אין עדים בגוף ביאורו של הקצועוד, 

המכחישים את דבריו, בי"ד אינם מדייקים את ההודאה שבדבריו )כלומר: אם בטענתו קיימת הודאה, 

 מדוע אין בי"ד מדייקים אותה מיד כשטוען אותה(?

מפני זה ברגע במילים אחרות: מה פועלת עדות העדים ש"לווה ופרע" על טענת "לא לוויתי", ש

שהם מעידים, בי"ד מדייקים בטענת "לא לוויתי" ומוצאים בה צד חיוב, דממ"נ אם זה טענת חיוב, 

 ?10שידייקו זאת תמיד. ואם לאו כיצד יכולים לדייק זאת?

                                                           
זה, יש להקדים ולבאר  עניןלה נראה דאפשר לבאר זאת באופן שונה. ובכדי לבאר . באופן שונה ממ"ש למע10

 את מהות וגדר טענת "לא לוויתי" שלכאורה ניתן ללמוד זאת בשני אופנים:

א( טענת "לא לוויתי" היא 'טענת פטור'. דהיינו כאשר אדם תובע את חבירו על הלוואה )בלי שום ראיה(, כל 
לוויתי", אנו רואים אותו כלווה, וברגע שהוא טוען "לא לוויתי" הוא מוציא את עצמו זמן שהלה לא טוען "לא 

 מגדר של לווה.

ב( אך ניתן ללמוד באופן שונה והוא: טענת "לא לוויתי" היא איננה 'טענת פטור' ואינה פועלת כלום )כלומר: 
כאשר אדם תובע את חבירו היא אינה שוללת את טענת התובע, אלא שהיא אינה נותנת לה תוקף(. דהיינו 

)בלי להציג ראיה כלשהי( על הלוואה, אין אנו מתייחסים לכך כלל דכיון שאין לו כל ראיה להתבסס עליה, הרי 
זו תביעה באוויר )בלי כל בסיס(. ורק כאשר הנתבע מודה ואומר "לוויתי", שבמילים אלו הוא נותן ראיה לדברי 

י"ד מתחילים לדון בדבריהם. אך אם הנתבע אינו מודה בתביעה, התובע )כי הודאת בעל דין כמאה עדים( ב
 אלא טוען "לא לוויתי" נשארת התביעה בלא כל ראיה, ובי"ד אינם דנים בעניינה כלל.

 עפ"י זה נראה דיש לומר שכוונת קצוה"ח כזאת היא:

ה"יד רמה" עם  לכו"ע בי"ד מדייקים את ההודאה שבדבריו, בכל טענה ולא נוגע איזו טענה היא. ומחלוקת
שאר הראשונים היא, האם בי"ד בכלל שומעים את טענתו הראשונה )"לא לוויתי"( או שהם רואים אותה כאילו 

 לא נאמרה:

ה"יד רמה" סובר שטענת "לא לוויתי" היא טענה מסוימת )טענת פטור(, לכן כאשר הוא טוען "לא לוויתי" בי"ד 
עידו ש"לווה ופרע", תהפוך טענתו לטענת חיוב. לכן כאשר הוא מדייקים בדבריו, ומוצאים שאם יבואו עדים וי

חוזר בו מטענתו הראשונה, בי"ד רואים את טענתו השניה כספק, שמא היא כנגד עדים )"הודאת בע"ד כמאה 
עדים"( וממילא כאשר באים עדים, הם מגלים שאכן טענתו השניה היא טענת חיוב. וזהו הטעם לכך שה"יד 

עדים אפי' לאחר שכבר חזר בו, אנו "לא משגחינן בטענתיה בתרייתא", כיון שהיא כנגד  רמה" סובר שאם באו
 טענתו הראשונה החשובה כהודאה בע"ד.
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 ג.

 ביא פלוגתת קצוה"ח ומהריב"ל בגדר הודאת בע"ד ואת קושיות קצוה"ח על מהריב"למ

ד"הודאת בעל דין כמאה עדים", שבגדרו של דין זה  11דמצינובכדי להבין כל זה יש להקדים הא 

האם תוקף הודאה זו היא מצד הנאמנות, או שהודאה זו הינה בגדר של התחייבות  –נחלקו האחרונים 

 חדשה:

נסתפק אם נוטל שכר להעיד פסול  13וז"ל: "בתשובות מוהר"י ן' לב 12וכך כתב ב'קצות החושן'

פק הזה הספק האחר שנסתפק שם, נוגע דפסול אם הוא משום מדרבנן או מן התורה. והביאו לס

דחשדינן ליה למשקר בשביל הנאתו, א"כ נוטל שכר להעיד נמי פסול מן התורה, משום דחשדינן 

לשקר. ואי נימא פסול נוגע הוא משום דאדם קרוב הוא אצל עצמו, אבל לא חיישינן למשקר, א"כ 

נראה כלשונו האחרון דנוטל שכר להעיד כשר מן התורה נוטל שכר להעיד כשר מן התורה . . ולענ"ד 

. . כיון דנוטל שכר כשר מן התורה ולא חשדינן למשקר בשביל הנאת ממון יעיד שקר, מעתה צריך 

ביאור בטעמא דנוגע פסול מה"ת, כיון דלא חיישינן למשקר שבשביל הנאת ממון יעיד שקר. ז"ל 

ום קרוב, א"כ לחוב אמאי נאמן דהא קרוב פסול בין התשובה שם במהר"י ן' לב: דאם נוגע פסול מש

לזכות בין לחוב. והעלה שם דהא דכשר לחוב היינו משום דאתינן עלה מתורת חיוב ומתורת מתנה, 

כיון דיכול אדם לחייב עצמו כשאינו חייב, וזה שמודה שחייב הוי כאילו אמר חייב אני לך מנה ויכול 

 לחייב עצמו". 

יב"ל היא שהודאת בעל דין, היא התחייבות ומתנה חדשה, ולא נאמנות על והיינו; שיטתו של מהר

 .14החוב הישן

אך בקצוה"ח שם חולק על שיטת מהריב"ל, וכותב בזה"ל: "ולכן נראה דהא דאדם נאמן על עצמו 

אעפ"י שהוא קרוב אל עצמו היינו משום כן גזירת הכתוב שיהא אדם נאמן על עצמו בכל הפסולין 

כ כי היכא דהאמין התורה שני עדים על אחרים, כן האמין התורה לכל אדם על עצמו, שיש בו . . וא"

 אע"ג דהוא קרוב לעצמו, דקרוב לא פסלה התורה אלא על אחרים, אבל על עצמו נאמן".

                                                           
אך שאה"ר סוברים שטענת "לא לוויתי" אינה בגדר טענה כלל, אלא היא כאילו לא נאמרה, כי כל עוד אין ראיות 

אשר הוא טוען "לא לוויתי", הם אינם מדייקים בדבריו )כי כלל. לכן כ עניןלתובע, בי"ד אינם מתחילים לדון ב
. לכן אם עניןכאמור, הם רואים זאת כאילו אין כאן תביעה כלל(, ורק כאשר באים עדים, מתחילים בי"ד לדון ב

 חזר בו לפני שבאו עדים, נמצא שטענתו הראשונה כאילו לא נאמרה כלל. וק"ל.

 עלה. ולפי"ז אכן צ"ב מה שהקשינו.אמנם בפשטות הכוונה היא כפי המבואר למ

 . תוספתא מס' ב"מ פ"א, הל' ו.11

 . סימן ל"ד, ס"ק ד.12

 . ח"א סי' יט.13

. ועפ"י זה צ"ל לומר, ש"הודאת בע"ד כמאה עדים ]דמי[" הכוונה לתוקף ההודאה )שהוא כמאה עדים(, אך 14
 .נאמנות( –לא לעצם ההודאה )כיון שעצם ההודאה היא התחייבות, ולא כעדים 
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 .15והיינו; שהודאת בעל דין, היא נאמנות על העבר, ע"ד נאמנותם של שני עדים

שהקשה עליו כו"כ קושיות, וז"ל: "אלא דגם בטעמא והביא את קצוה"ח לחלוק על מהריב"ל, מה 

דהא באומר להד"ם ואחר כך באו עדים דאינו נאמן לומר פרעתי אע"ג  דמוהר"י ן' לב קשה לי טובא

דעדים מעידים שפרע משום דהוא נאמן על עצמו ויתר וכל האומר לא לוויתי כאילו אומר לא פרעתי 

ועוד אדרבא הוא בא לפטור עצמו בטענת פרעתי . .  והתם ליכא למימר דהוא בתורת חיוב חדש דהא

דאמרינן בריש פרק קמא ד]בבא[ מציעא לא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים, ומה פיו שאינו 

והא הודאת בעל דין כמאה עדים, אלא מה לפיו  16מחייב ממון מחייבו שבועה, ופריך אינו מחייבו ממון

ו בהכחשה ובהזמה, תאמר בעדים שישנו בהכחשה ובהזמה. שאינו מחייבו קנס, ופריך מה לפיו שאינ

ואי נימא דטעמא דפיו משום מתנה וחיוב, א"כ איך שייך ביה הכחשה והזמה, והא ודאי במתנה מצי 

יהיב ומאי אולמיה דפיו יותר מעדים והא לענין נאמנות אדרבה עדים נאמנים יותר מפיו . . ועוד 

יבה התורה שבועה, ואילו היה כופר בכל בפני בית דין אלא מוכרע הוא הדבר מדין מודה במקצת דחי

שאומר אעפ"כ אני מחייב עצמי בפניכם בחמישים זוז, ודאי אין בזה חיוב שבועה, ועיקר חיוב שבועה 

במודה במקצת משום דהודה במקצת התביעה, ומשום הכי הטילה התורה השבועה על שאר אבל אי 

 אין בזה דין מודה במקצת וזה ברור", עכ"ל. נימא דאינו נאמן כלל אלא מתורת חיוב

 ביאור קושיותיו:

האומר "לא לוויתי" ובאו עדים שלווה ופרע, אינו נאמן לחזור ולומר "פרעתי. דכיון שהודה  א(

שלא פרע )כי "האומר לא לוויתי כאומר לא פרעתי"(, שוב אינו נאמן לחזור ולטעון כנגד הודאת בע"ד 

 שהיא כמאה עדים.

הריב"ל שהודאת בע"ד היא בגדר מתנה וחיוב חדש, צ"ל כיצד שייך לומר שהאומר "לא ולשיטת מ

לוויתי כאומר לא פרעתי" ולכן אם יבואו עדים שלווה ופרע יתחייב, והלא כאשר הוא טוען "לא 

לוויתי", ברור שהוא אינו מתכוון לחייב את עצמו, אלא אדרבה הוא מתכוון לפטור את עצמו בטענה 

 ייך לומר בזה דין "הודאת בעל דין כמאה עדים"? זו, וכיצד ש

שכאשר שני עדים מעידים על חצי מהממון, יהיה הנתבע חייב  –מנסה ללמוד  17הגמ' בב"מ ב(

בק"ו. ומה  –שבועה על החצי השני )כפי שכאשר הוא עצמו מודה, הוא חייב שבועה על החצי השני( 

ם שמחייבים ממון הלא כ"ש שיחייבו שבועה פה שאינו מחייב ממון, מ"מ הוא מחייב שבועה, עדי

                                                           
. ועיין בברכת אברהם )על אתר( שהביא כו"כ נפק"מ בין השיטות דמהריב"ל וה"קצות" )וצ"ע בהנפק"מ 15

 שהביא שם בענין הודאה נגד הודאה עיי"ש, ואיכ"מ ל"ב כלל(.

 . ולהעיר מ"מנחת אליהו" )עמ' פ"ט( שמקשה על שיטת מהר"י בן לב מפירכה זו.16

 . דף ג, ע"א וע"ב.17
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(. ודוחה זאת הגמ' שהטעם לכך 18)ומסבירה הגמ' שאין הכוונה בזה לחיוב ממון, אלא לחיוב קנס

דמוב"מ )שהודאתו מחייבת אתו שבועה על החצי השני( משא"כ בעדים,  עניןשב'פיו' דווקא ישנו ה

עדות העדים. והא ראיה, שעדים ניתן הוא מצד זה שלנאמנות שב'הודאת פיו' יש יותר תוקף מל

 להכחיש ולהזים )"ישנם בהכחשה והזמה"(, משא"כ 'הודאת פיו' ש"אינה בהכחשה והזמה".

והנה אם נלמד שהודאת בע"ד היא בגדר מתנה וחיוב חדש, אין מובן מהי המעלה של 'הודאת פיו' 

'הודאת פיו' "אינו בהכחשה "שאינו בהכחשה והזמה", והרי הוא אינו נאמן כלל על המציאות. וזה ש

והזמה", זה רק מפני שהעדים )המכחישים או מזימים( אינם יכולים למנוע אותו מלחייב את עצמו, 

 אך לא מצד שיש בהודאתו יותר תוקף מעדים. וא"כ כיצד צ"ל כיצד הגמ' פורכת את הק"ו?

דינו של מודה במקצת הוא, שכיון שהודה בחצי התביעה, הרי הוא חייב שבועה על החצי השני.  ג(

 והנה דין זה מובן אילו אנו אומרים שחיובו של המוב"מ הוא מצד שיש לו בהודאתו נאמנות על העבר.

אך אם נאמר שדין הודאת בע"ד הוא מתנה וחיוב חדש, אין מובן מדוע יתחייב שבועה על החצי 

ופר בו, והרי אילו היה כופר בכל, אלא שהיה אומר כך "איני חייב לו דבר ואעפ"י כן אני מתחייב שכ

לתת לו במתנה חצי מהסכום שהוא תובע", במקרה כזה ברור שהוא לא יהיה חייב שבועה )על חצי 

התביעה( שהרי הוא "כופר הכל", ואי נימא שהודאת בעל דין היא בגדר מתנה וחיוב חדש, א"כ גם 

 מוב"מ צריך להיחשב כ"כופר הכל"?

מובן שגדר הודאת בע"ד הוא נאמנות על העבר, ולא מתנה וחיוב  –אומר קצוה"ח  –מכל הנ"ל 

 חדש )כמהריב"ל(.

 

 ד.

 באר בדוחק דמהריב"ל סביראמו ביא ביאור שונה בשיטת מהריב"ל ודחיית קצוה"ח לביאור זהמ

 יתרץ דבריו "זליה כתוס' ועפ

ביאור שונה בשיטת מהר"י בן לב, שהודאת בעל דין היא "נאמנות מיגו ואולי אפשר לומר 

כיון שיכול היה להתחייב ממון חדש שאז ודאי יהיה חייב לשלם, לכן גם  –". כלומר 19דהתחייבות

 .20עתה כאשר מודה על העבר נאמן במיגו ויהיה חייב לשלם את הממון שמודה בו

                                                           
נערה בתולה פ"א, ה"א(. שם מבואר שהשקו"ט שבגמ' היא דיון בעצם הגדר דהודאת . וראה צפע"נ )הל' 18

 בע"ד, האם הוא מצד נאמנות )כשיטת קצוה"ח(, או שזהו חיוב חדש )וכשיטת מהריב"ל(, ואיכמל"ב.

 ועי' ב"ש סי' לח סקל"א(. ) . ראה תשב"ץ ח"א סי' עו ד"ה "ומעתה", וסי' פג ד"ה "ועכשיו בטעם הראשון"19

וניתן להבין כך )אמנם בדוחק( בלשון מהר"י בן לב: "דאתינן עלה מתורת חיוב ומתורת מתנה ]דהיינו:[, . 20
 .]לכן יהיה נאמן במיגו[" דכיון דיכול אדם לחייב עצמו כשאינו חייב
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כיון שהוא באמת נאמנות )מיגו  במקצת וא"כ אין קשה כלל קושיית קצוה"ח מדין מודה

 דהתחייבות(. 

אמנם קצוה"ח לא למד כן בשיטת מהר"י בן לב, והביא סברא זו )כביאור שונה משיטת מהריב"ל(  

שהרי הודאת בע"ד )לחוב( נאמן אפילו כנגד עדים, ואם הודאת בע"ד הינה "מיגו"  –והקשה עליה 

 נגד עדים, והלא "מיגו במקום עדים לא אמרינן"?כיצד יכולה היא להועיל כאשר מחייב עצמו כ

"מיגו במקום עדים". דהנה התוס'  עניןולכאורה אפשר לומר, שמהריב"ל סבירא ליה כתוס' ב

לומד שישנה מחלוקת אמוראים האם כאשר המיגו עומד כנגד עדים הוא מועיל או  21בבבא בתרא

 שהוא אינו מועיל.

זה, ניתן לומר שהוא אכן סובר שגדר "הודאת בעל  עניןואי נימא שמהריב"ל סבירא ליה כתוס' ב

דין" זה "נאמנות מיגו דהתחייבות", ומה שאנו מאמינים להודאתו כנגד עדים הוא כשיטת הסוברים 

 ש"אמרינן מיגו במקום עדים".

אמנם דוחק גדול לפרש את דברי מהריב"ל ש"אמרינן מיגו במקום עדים", כי מלבד תוס' לא מצינו 

ובר שישנה דעה בגמ' ש"אמרינן מיגו במקום עדים", ובפשטות לומדים בזה דלכו"ע "מיגו שיש מי שס

במקום עדים ל"א" )והמחלוקת בגמ' היא אינה על עצם הדין של "מיגו במקום עדים לא אמרינן"(. 

 וקשה לומר שמהריב"ל סבירא ליה הכי. וא"כ חוזרות שאלותיו של הקצוה"ח למקומם?

 

 ה.

 תרץ אתמ "זעפו זה נחלקו התוס' והרא"ש עניןבאר שבמבמקצת ו מודה עניןחקור במ

 קושיית קצוה"ח על מהריב"ל מדין מודה במקצת

והנה בכדי לתרץ את קושיית קצוה"ח מדין מוב"מ, יש להקדים ולבאר שבתהליך החיוב של המודה 

נגרם ע"י חיוב הממון )שהודה בו( ה ב(הודאתו של הנתבע )במקצת(.  א(במקצת ישנם שני שלבים: 

 ההודאה.

ויש לחקור האם חיוב השבועה של המודה במקצת, חל בשלב הראשון, דהיינו שעצם הודאתו 

במקצת מחייבתו שבועה. או שחיוב הממון חל רק בשלב השני, דהיינו שחיוב הממון הוא המחייבו 

 שבועה.

שבועה מבואר ונראה לומר שנחלקו בזה התוס' והרא"ש. דהנה בטעם לכך שמודה במקצת חייב 

שהוא משום שכאשר הנתבע מודה במקצת התביעה, הוא נותן תוקף לתביעה. והיינו, שע"י  22בתוס'

                                                           
 . דף לג, ע"א. ד"ה ה"ג.21

 . בבא מציעא דף ד, ע"א. ד"ה "הצד השווה".22
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הודאתו מוכח שהתובע לא שיקר בחצי מהתביעה עכ"פ, ולכן נראה להאמין לו אף בחצי השני. וכיון 

 שכך בכדי שנאמין לכפירתו של הנתבע בחצי השני, צריך הוא להישבע.

כתב לבאר זאת באופן שונה מדברי התוס', וביאורו הוא שהטעם לכך שע"י  23"שאמנם בתוס' הרא

ההודאה מתחייב הנתבע שבועה, הוא משום שהוא חייב לשלם את הממון שהודה עליו, וכיון שיש 

: "תאמר 24עליו חיוב ממון מגלגלים עליו ג"כ חיוב שבועה )ולהעיר דמשמע כן מלשון הגמ' בב"מ

כלומר: שעדים מחייבים ממון, וע"י חיוב הממון מגלגלים גם חיוב שבועה,  בעדים דממון קא מחייבי"

 עיי"ש(.

לכאורה אפשר לומר הם נחלקו בחקירה דלעיל: דתוס' סבירא ליה שחיוב השבועה דמודה במקצת 

חל בשלב הראשון )דהיינו, שעצם הודאתו היא המחייבת אותו שבועה(. לכן הוא מבאר שהטעם לכך 

שבועה, הוא משום שבעצם הודאתו )דהיינו, השלב הראשון( נראה דמשקר,  שמודה במקצת חייב

 ולכך חייב שבועה.

אמנם תוס' הרא"ש סובר שחיוב המודה במקצת חל בשלב השני )דהיינו, שעצם הודאתו מחייבת 

אותו רק ממון, וחיוב הממון הוא הגורם לכך שמגלגלים עליו חיוב שבועה(. לכן הוא אינו מבאר כתוס' 

כי הרא"ש סובר שחיוב השבועה אינו חל כלל בעצם הודאתו  –ה משום שהוא "נראה דמשקר" שז –

)השלב הראשון(, אלא הוא נגרם ע"י חיוב הממון )בשלב השני(, ומשום כך מבאר הרא"ש באופן שונה, 

ון שע"י חיוב הממ שהטעם לכך שהמודה במקצת חייב שבועה הוא מפני שיש בזה דין גלגול שבועה,

 לגלים עליו חיוב שבועה.אנו מג

 

 ו.

 במקצת מודה תתורץ הקושיה מדין "זה זו ועפבאר דקצוה"ח ומהריב"ל חולקים אף הם בחקירמ

ונראה לומר שבחקירה זו )באיזה שלב חל חיוב השבועה של המודה במקצת( נחלקו קצוה"ח 

 ומהריב"ל, ובזה תתורץ קושיית הקצות מדין מוב"מ:

מהר"י בן לב סבירא ליה שחיוב השבועה דמודה במקצת חל בשלב הראשון )דהיינו, שעצם 

הודאתו מחייבתו שבועה( וכיון שכך, הוא חייב שבועה אפי' שחיוב הממון שלו אינו מצד נאמנות אלא 

 מצד התחייבות. 

                                                           
 . שם דף ג, ע"א. ד"ה "מפני".23

 ד, ע"א.. דף 24
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צמו הנגרם והיינו משום שחיוב השבועה אינו קשור כלל לחיוב הממון, אלא הוא חיוב נפרד בפני ע

מעצם ההודאה )כי מההודאה נראה לנו להאמין לדברי התובע ולפיכך הנתבע חייב שבועה וכשיטת 

 תוס', וכדלעיל(.

אמנם קצוה"ח סובר שחיוב השבועה דמוב"מ חל רק בשלב השני )דהיינו, שההודאה מחייבת אות 

יר הקשה על שיטת המודה רק בחיוב ממון, וחיוב הממון הוא הגורם לחיוב השבועה(, לפיכך שפ

הרי חיוב השבועה נגרם כתוצאה מחיוב הממון )ולא  –של הקצוה"ח  –המהריב"ל, דכיון שלשיטתו 

מעצם ההודאה(, א"כ לא שייך לחייבו שבועה, אלא אם יש עליו חיוב ממון. אך אם אין עליו חיוב 

דש ולא נאמנות על ממון, לא שייך כלל לחייבו בשבועה )כי חיוב הממון שכן ישנו, הוא רק חיוב ח

 העבר(.

 

 ז.

תרץ את מ "זעפו באר את שיטת מהריב"ל באופן שונה מכפי שביאר את שיטתו בקצוה"חמ

 הקושיות ממוב"מ ומהגמ' בב"מ

אמנם ביאור זה אינו חלק כל צורכו, כי עדיין קשה על שיטת מהריב"ל קושיותיו הנוספות 

 דקצוה"ח.

בעומק יותר )שאין כוונתו שבהודאת בע"ד ישנה  ונראה דיש לומר ביאור שונה בשיטת מהריב"ל

 התחייבות בלבד, כפי שלמד בשיטתו הקצוה"ח(:

דהנה מכך שלשיטת מהריב"ל יש בכוחה של הודאתו לחייב שבועה, מוכח שאף לשיטתו יש 

בהודאת המוב"מ נאמנות, אלא שנאמנות זו אינה מספיק בתוקף בכדי לחייב ע"י ממון, ולכן חיוב 

 .25גרם ע"י נאמנות זו אלא בתורת חיוב חדשהממון אינו נ

                                                           
ללמוד שיש בהודאה  -באופן שונה  -( )אינו מבאר באופן זה, אך הוא מנסה 95. והנה ב"מגדל דוד" )ח"ז, עמ' 25
נאמנות, ואח"כ( מקשה על כך וז"ל: "דנהי נמי שיש לו איזה נאמנות בהודאתו הא גבי  –גם לשיטת מהריב"ל  –

ילה לחייבו ממון א"כ מהיכי תיתי לן לחייבו שבועה חיוב ממון הוי כמתנה וחיוב חדש, ואין מקצת הנאמנות מוע
 מטעם הנאמנות הלזו?"

ובפשטות קושייתו אינה קושיה כלל, כי ניתן לומר שכיון שבהודאה יש רק מעט נאמנות לכן הודאתו "חזקה" 
 לחייב שבועה )הקלה(, אך מ"מ אינה "חזקה" דיה בכדי לחייב ממון )החמור(.

 אחד, שנאמן לחייב שבועה אעפ"י שאינו נאמן לחייב ממון. וכן מצינו לגבי עדותו של עד 

הרי שסמך על מקצת הודאתו" ומבאר בזה קצוה"ח  –]וראה רש"י בקידושין )סה, ע"ב(: "אשר יאמר כי הוא זה 
 ."ן האמינה תורה לכל אדם על עצמו)הנ"ל( "כי היכא דהאמינה תורה שני עדים על אחרים כ

דברי רש"י כך: כשם שנתנה תורה כח לשני עדים לחייב ממון ע"י עדותם, כך ולשיטת מהריב"ל ניתן לבאר את 
נתנה התורה כח לכל אדם שיהיה נאמן על עצמו גבי חיוב שבועה )אמנם גבי חיוב ממון אינו נאמן על עצמו, 

 [.חייב זהו בתורת מתנה וחיוב חדש(ומה שמת
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שהרי אם נאמר שאין בהודאתו נאמנות בכלל, יוצא שאילו יביא התובע ראיה על  26ומוכח הדבר

 .27החוב, לאחר שהנתבע כבר הודה ושילם, יצטרך הנתבע לשלם פעם נוספת, וזה ודאי אינו כן

 .28בתוקף כ"כ, וכנ"ל אלא צריך לומר שגם לשיטת מהריב"ל יש נאמנות, רק שהיא אינה

 ביאור הדברים:

אף לשיטת מהר"י בן לב יש נאמנות ב"הודאת בעל דין", וזהו גם הטעם לכך שהודאתו מחייבת 

שני השלבים שבמוב"מ.  עניןב 29במודה במקצת, ותואמים הדברים עם הביאור דלעיל -אותו שבועה )

 הנאמנות שבדבריו מספיקה.כי בשלב הראשון נמצאת הנאמנות(. אלא שבכדי לחייב ממון אין 

                                                           
 וראה לקמן אות י"ג.

אם נאמר שהודאתו היא רק חיוב חדש, אין מובן כיצד ההודאה . מלבד מה שמוכרע הדבר מצד ההלכה, ש26
 מועילה והלא פסק הרמב"ם )הל' זכיה ומתנה, פ"ג ה"א(: "אבל בדברים לא קנה המקבל"?

אמנם ראיה זו אינה מוכרחת, כי ניתן לומר שהודאת בע"ד מועילה מצד קניין 'אודיתא', ולכן אין זה נחשב 
ל"אחד מן הדרכים שהקונה זוכה בהן" )שם(, ויש להאריך בכל זה ואיכ"מ )וראה ל"אבל בדברים", אלא זה נחשב 

 (.32לקמן הערה 

שאפשר לומר שבאמת חייב המודה רק משום התחייבות. והטעם  –. וראה במג"ד )שם( שדוחה ראיה זו 27
אך י"ל  לכך שכאשר יבואו עדים לא יתחייב לשלם פעם נוספת, כיון שאמנם הודאתו הינה מתנה וחיוב חדש

 שהוא מתנה על תנאי.

 אך בזה צריך להבין והלא "דברים שבלב אינם דברים" )קידושין מט, ע"ב(, וכיצד א"כ מועיל התנאי שבלב?

ואין לומר, שהטעם לכך שמועיל לו התנאי הוא מישום שיש כאן "אנן סהדי" שאינו משלם כעת אלא ע"מ 
 שכאשר יביא התובע ראיה יפטר.

ובות )דף נו, ע"א. ד"ה "הרי זו"( "דאי לא ילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן ה"א דשום תנאי דהא איתא בתוס' בכת
אינו מבטל את המעשה. ואפילו לא יתקיים בסוף, המעשה קיים" עכ"ל. ולכן מסייג שם תוס' שדיני תנאי 

אי אם לא התנה צריכים להיות בדומה לתנאי בני גד ובני ראובן. וא"כ כיצד אפשר לומר שנקרא מתנה על תנ
 במפורש )שזהו בדומה לתנאי בני גד ובני ראובן(?!

ובפרט עפ"י מה דאיתא בקידושין )סא, ע"א וע"ב( שצריך תנאי כפול וכו' וא"כ כאשר לא התנה במפורש כיצד 
אפשר להחשיב לו לתנאי, והלא אפי' אם נאמר שמועיל התנאי גם כאשר אינו מתנה במפורש, הרי זה רק אם 

תנאי כפול, וכאשר אין אפשרות לדעת זאת ודאי שאין מועיל תנאו! וא"כ כיצד שייך לומר שהודאתו  ברור שהוא
 היא מתנה על תנאי?!

. ומה שהקשינו שאם יביא התובע ראיה ויתבעו שוב, שלכאורה יצטרך לשלם? אינו קשה דאפי' אם הוא 28
שהתובע מחל על החוב ולא קיבל  משלם בתורת חיוב חדש, מ"מ כיון שהוא משלם משום התביעה, ברי לנו

( ביאור שונה, שאינו מטעם מחילה אלא שכן 33את התשלום כמתנה אלא כפרעון החוב )וראה לקמן )הערה 
 פוסקים בי"ד, עיי"ש(.

( מובן שאפי' שהודאתו אינה בגדר נאמנות מ"מ הוא משלם משום 32ובפרט לפי המבואר לקמן )הערה 
 לכן ברור שלא יצטרך לשלם פעם נוספת, עיי"ש. שהודה, והתשלום הינו על ההודאה,

 . אות ה'.29
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ולכן מבאר מהריב"ל שהטעם לכך שיכול אדם לחייב א"ע בממון, הוא משום שכאשר הוא מודה 

 .30על ממון, אנו רואים זאת כאילו שהוא מחייב א"ע בממון בחיוב חדש

ובזה תתורץ קושיית קצוה"ח מדין מוב"מ. דהטעם לכך שחייב שבועה הוא אכן מצד נאמנות, 

 שאין זה כמו כופר הכל, שם אין אפי' מעט נאמנות.וממילא מובן 

 ועפ"י זה ניתן לכאורה לתרץ אף את קושיית קצוה"ח מהגמ' בב"מ.

דהנה קושיית קצוה"ח הייתה שבאם דין הודאת בע"ד הוא בגדר מתנה וחיוב חדש, א"כ הא 

חייבותו ד'הודאת פיו' "אינו בהכחשה והזמה" הוא משום שהעדים אינם יכולים למנוע אותו מהת

 בחיוב חדש. 

וא"כ אין מובן מהי המעלה בכך ש"אינו בהכחשה והזמה" )שמכך מנסה הגמ' להוכיח שבפיו יש 

 נאמנות יתרה(?

אך לפי מה דאמרן, שאף לשיטת מהריב"ל יש בהודאת בע"ד נאמנות )והיא המועילה לחייב את 

 את דברי הגמ' כך: המוב"מ שבועה(, אלא שבכדי לחייב ממון היא אינה מספיקה ניתן לבאר

המדובר הוא לגבי חיוב שבועה שנגרם ע"י הודאתו, שזהו  –"מה לפיו שכן אינו בהכחשה והזמה" 

 חיוב השבועה( מצד הנאמנות שבהודאתו.  -)

                                                           
 . ביאור הדברים:30

דהנה הטעם לכך שמהריב"ל נקט בהודאת בע"ד שהיא  –וכן לבאר שאלה נוספת המתעוררת לפי ביאור זה 
מתורת מתנה וחיוב חדש בפשטות, הוא משום שאל"כ אין מובן מדוע נאמינו לחוב )"אם נוגע פסול משום 

"כ לחוב אמאי נאמן דהא קרוב פסןל בין לזכות בין לחוב"(, ולכאורה לפי מה דאמרן שאף לשיטת קרוב, א
לגבי שבועה מדוע נקבל את הודאתו[  –]מהריב"ל יש נאמנות )עכ"פ לגבי שבועה(, א"כ שוב קשה "אמאי נאמן 

 הא קרוב פסול בין לזכות בין לחוב"?

דר הודאת בעל דין, הוא משום התחייבות, זהו רק לגבי דין והנראה לומר בזה בפשטות הוא: מ"ש מהריב"ל שג
חיוב ממון. אמנם לגבי חיוב שבועה )כגון שבועת מוב"מ(, הנובע מהודאת בע"ד, סובר המהריב"ל שהוא גזיה"כ 

 שמאמינים לו )וכפי שהסיק קצוה"ח בגדר הודאת בע"ד אף בממון(.

ם שגדר ההודאה הוא התחייבות )ולא נאמנות(, זהו ומ"ש אצלנו על הודאת בע"ד, ש"הא דכשר לחוב" זה משו
חיוב ממון )וכפי שמובן בפשטות מהלך דבריו(, אך לגבי חיוב שבועה אף מהריב"ל  עניןמשום שהוא מדבר רק ב

 מודה שזהו דין "נאמנות" )משום גזיה"כ שהודאת בע"ד שקולה כעדים(.

הודאת בע"ד, כוונתו היא רק לגבי חיוב ממון, אך ומוכרחים לומר כן בדברי מהריב"ל )שמה שהוא כותב על 
לא לגבי חיוב שבועה(, כיון דהא ניחא לגבי ממון מובן כיצד ניתן לומר שהנתבע מחייב א"ע, כפי שכתב 
מהריב"ל עצמו: "כיוון דיכול אדם לחייב עצמו כשאינו חייב", אמנם לגבי שבועה לא שייך טעם זה כלל, כי א"א 

מקבלים את הודאתו הוא משום חיוב חדש, שהרי אין אדם יכול לחייב א עצמו לומר שהטעם לכך שאנו 
 בשבועה כשאינו חייב?!

חיוב ממוני,  עניןלכן נדצ"ל באמת שלגבי חיוב שבועה סובר מהריב"ל שהוא מדין נאמנות, ומ"ש אינו אלא ל
 חיוב ממוני, וק"ל.שבפשטות הכוונה ל -"הא דכשר לחוב"  -שהוא בגדר "התחייבות". וכן משמע מדבריו 
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ומכך מנסה הגמ' להוכיח שב'הודאת פיו' הנאמנות )גבי חיוב שבועה עכ"פ( היא יותר מנאמנותם 

תנת להכחשה והזמה, משא"כ נאמנותה של 'הודאת פיו' )עכ"פ של עדים, כי נאמנותם של העדים ני

 גבי חיוב שבועה( אינה ניתנת להכחשה או הזמה.

  קושיית קצוה"ח מדין "האומר לא לוויתי כו'", יבואר לקמן. עניןוב

 

 ח.

 באר דמח' הראשונים עם ה"יד רמה" תלויה במח' קצוה"ח ומהריב"למ

גדרה של הודאת בעל דין, היא היסוד  עניןומהריב"ל בולכאורה אפשר לבאר שמח' קצוה"ח 

 למחלוקת שאה"ר וה"יד רמה" )שהובאה בתחילת דברינו( כפי שנתבארה בקצוה"ח:

לומד שהודאת בע"ד זה נאמנות על העבר )כשיטת קצוה"ח(. ולכן הוא סובר שמיד  "יד רמה"ה

(, כבר אינו יכול לחזור בו כאשר הנתבע הודה לא פרע )כי "האומר לא לוויתי כאומר לא פרעתי"

 מהודאתו ולטעון "לוויתי ופרעתי", כי הודאתו היא נאמנות על העבר.

סוברים שהודאת בע"ד היא בגדר מתנה וחיוב חדש )כשיטת מהריב"ל. אמנם גם  שאה"ראך 

לשיטתם יש בהודאתו נאמנות לגבי שבועה, כנ"ל(. לכן הם סוברים שכל זמן שהנתבע לא נתחייב 

ה זו, לא שייך לקרא להודאה זו "הודאת בעל דין". כי לשיטתם הודאת בע"ד היא בגדר בגלל הודא

 חיוב חדש, ואם בהודאתו אין כל חיוב, א"כ אין שייך בזה דין הודאת בע"ד.

אמנם כאשר באים עדים, ממילא יוצא שבהודאתו ישנה התחייבות )כי ברגע שמובן מהודאתו 

הביאור בזה באריכות(. לכן כל זמן שלא  31ב חדש, וראה לקמןשהוא חייב, הרי הוא מתחייב בזה בחיו

באו עדים, אין אנו רואים את הודאתו ל"הודאת בע"ד", ורשאי הוא לחזור בו ממנה בכל עת שירצה. 

אך כאשר באים עדים, אנו רואים בדבריו התחייבות, וממילא הודאתו הופכת להיות בגדר של "הודאת 

 ול לחזור בו.בעל דין", ולכן הוא כבר לא יכ

 ביאור הדברים:

סובר שהודאת בע"ד היא נאמנות על העבר. לכן כאשר באים עדים הם מגלים  "יד רמה"ה

שההודאה הייתה מלכתחילה "הודאת בעל דין", ולכן אפי' אם חזר ממנה עוד קודם שבאו העדים אין 

ה כנגד הודאתו זה מועיל, כי ברגע שבאים העדים מתברר למפרע שכבר אז, כשאר חזר בו היה ז

 הראשונה שהיא )כך מתברר למפרע( בגדר "הודאת בע"ד".

                                                           
 . אות ט'.31
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סוברים שהודאת בע"ד היא חיוב חדש. לכן כל עוד לא באו עדים, הוא לא התחייב שאה"ר משא"כ 

לשלם, ורק כאשר באים העדים הוא מתחייב )דהיינו שהודאתו גורמת לנו לראות זאת כאילו התחייב 

עדים(. לכן אם חזר בו קודם שבאו העדים יהיה נאמן בחזרתו, כי בשעה בחיוב חדש, רק כאשר באו ה

  שחזר בו לא הייתה טענתו הראשונה נחשבת להודאת בע"ד, וממילא יכול היה לחזור ממנה.

 

 ט.

 תרץ את קושיית קצוה"ח מדין "האומר לא לוויתי ובאו עדים שלווה ופרע"מ "זעפ

 ה"ח מדין "האומר לא לוויתי כו'".ועפ"י זה ניתן לכאורה לתרץ את קושיית קצו

דהנה קושיית קצוה"ח היא שלשיטת מהריב"ל, הודאת בע"ד היא בגדר מתנה וחיוב חדש. וא"כ 

אין מובן, כיצד שייך לומר שהאומר "לא לוויתי כאומר לא פרעתי" ואם יבואו עדים שלווה ופרע 

יב א"ע, אלא אדרבה הוא מתכוון יתחייב, והלא כאשר הוא טוען "לא לוויתי", הוא אינו מתכוון לחי

 לפטור את עצמו בטענה זו, וכיצד שייך לומר בזה דין "הודאת בעל דין כמאה עדים"?

אמנם קצוה"ח הקשה כן, משום הוא למד בשיטת מהריב"ל, שהודאת בע"ד הינה התחייבות 

הרי שכאשר באים עדים  –גרידא. אך לפי מה דאמרן בשיטת )הראשונים שהיא כשיטת( מהריב"ל 

א"כ יוצא שכאשר הוא טוען "לא לוויתי", מונח בתוך דבריו התחייבות )שאם  –בי"ד מדייקים בדבריו 

 יבואו עדים הוא יהיה חייב(.

בכדי להבין את זה צריך להוסיף ולבאר בשיטת מהריב"ל, שאין כוונתו לומר בדין הודאת בע"ד 

יו. אלא צ"ל בשיטת מהריב"ל שכל שעניינו הוא שרק מה שיתחייב המודה במפורש, יהיה חייב על

חיוב היוצא מהודאתו, נחשב לחלק מה"חיוב חדש". כלומר: כאשר אדם מודה, הרי הוא מתחייב ע"י 

 .3233הודאה זו בחיוב חדש באופן כזה אשר כל ממון היוצא מהודאתו, הוא יהיה חייב עליו

                                                           
. וזה שהוא חייב לשלם ממון זה אפי' ש"בדברים לא קנה המקבל" )רמב"ם הל' זכיה ומתנה פ"ג ה"א(, כבר 32

 , שניתן לומר שהוא משום קניין אודיתא.26נתבאר לעיל הערה 

ט, ד"ה "ונפק"( דהנה בגדרו של קניין אודיתא מצינו כו"כ טעמים, אחד מהם מביא השיטה מקובצת )ב"ב קמ
בשם תוס' הרא"ש, וכותב שקניין אודיתא הינו קניין דרבנן, ולפי"ז לא שייך לומר שהודאת בע"ד הינה מטעם 
אודיתא )שהרי הודאת בע"ד הינה דאורייתא ודאי(, אמנם מצינו שחולקים עליו )קצוה"ח בשם תוס' בב"ק ד"ה 

 "והנה", ועוד(.

א מועיל הוא משום גמירות דעת שיש למקנה )ומבאר שם שהוא ובקוב"ש )ב"ב תקל"ז( מבאר שזה שאודית
מן הדברים הנקנים באמירה(, ועד"ז ניתן לומר כאן, דכיון שהודה הרי גמר בדעתו להתחייב, אלא שאופן 

 התחייבותו הוא בתורת חיוב חדש )אודיתא( ולא מדין נאמנות.

 ך הנתבע לשלם פעם נוספת, עיי"ש.ובזה יבואר היטב הטעם לכך שאף אם יביא התובע ראיה, לא יצטר

. אמנם עדיין קשה )ראה לעיל ז'( שלכאורה אם בממון אין נאמנות כלל, יוצא שאם יביא התובע ראיה על 33
 החוב, לאחר שהנתבע כבר הודה ושילם, יצטרך הנתבע לשלם פעם נוספת, וזה ודאי אינו כן?
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הוא יהיה חייב. וממילא ולכן כאשר הוא אומר "לא לוויתי" מונח בתוך דבריו, שאם יבואו עדים 

כל זמן שלא באו עדים אין בי"ד מדייקים בדבריו ואינם רואים את ההודאה שבהם )שזהו הטעם לכך 

שיכול לחזור בו כנ"ל(. אך כאשר באים עדים ש"לווה ופרע", בי"ד מדייקים בדבריו ורואים את 

 ההתחייבות שבהם, ולכן הוא יהיה חייב.

 

 י.

 במהות תפקידם של ביה"ד חוקר

הודאת בע"ד, יסודה בחקירה שונה במהות תפקיד ביה"ד  עניןולכאורה מחלוקת הראשונים ב

 שלכאורה ניתן ללמוד זאת בשני אופנים:

התורה קבעה שבכדי לפסוק דין צריכים ביה"ד לברר את המציאות, וע"י שידעו מה הייתה א( 

 המציאות יוכלו לפסוק דין.

כללי פסיקת הדין ההלכתיים( ועפ"י כללים אלו צריכים  -כללים מסויימים )התורה קבעה ב( 

 ביה"ד לפסוק דין.

האם יכול להיות מקרה שבו ביה"ד יפסוק דין אפי'  -החילוק )והנפק"מ( בין שני האופנים הוא 

 שהמציאות אינה מבוררת כל צרכה: לפי האופן הראשון, לא שייך כזה דבר כי אין בי"ד יכולים לפסוק

 דין אלא ע"י בירור המציאות. אך לפי האופן השני, יתכן דבר כזה.

ובפשטות נראה לומר שזהו היסוד לכל מחלוקות המפרשים במקרים רבים, אם הן פסיקת דין של 

"ודאי" או שהם דין "ספק". דאי נימא שתפקיד בי"ד הוא לפסוק את הדין עפ"י כללי התורה, א"כ 

ה קבעה שבמקרה כזה ואעפ"כ בי"ד פוסקים את הדין, כיון שהתור יתכן שהמציאות אינה ברורה לנו,

 הדין יהיה כך.

אמנם אי נימא שתפקיד בי"ד הוא לברר את המציאות ולפיי בירור זה לפסוק את הדין, א"כ לא 

שייך לפסוק דין 'ספק', כי בכדי לפסוק דין חייבים בי"ד לברר את המציאות, ומכך שפוסקים בזה דין, 

 שהמציאות מבוררת וזהו דין "ודאי", שאל"כ לא היו פוסקים כך את הדין.מוכרח להיות 

 

                                                           
ע"י הודאתו, א"כ אעפ"י ש)לגבי הממון( אין  והביאור בזה בפשטות הוא, דכאשר בי"ד מוציאים ממנו ממון

בהודאתו נאמנות על העבר, מ"מ כיון שבי"ד פסקו שהנתבע חייב לתובע על תביעה מסויימת, לכן כאשר יבוא 
התובע שוב עם אותה התביעה, אין מקבלים אותו, כי הנתבע כבר שילם לו על תביעה זו עפ"י פסק הבי"ד 

 רק התחייבות(. )ובפרט לפי הביאור שהודאתו אינה

( מובן דכיון שומדה לתובע, ומשום הודאתו הוא משלם את התביעה, לכן 32ובפרט לפי המבואר לעיל )הערה 
 לא יצטרך לשלם שוב. ואינו דומה כלל לנותן מתנה סתם, שיצטרך לשלם שוב, עיי"ש.
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 יא.

 באר שבחקירה זו תלויה מח' הראשונים )שהיא מח' קצוה"ח ומהריב"ל(מ

מהריב"ל(. והיינו שחקירה –קצוה"ח( ושאה"ר )  –)ולכאורה י"ל שבחקירה זו חולקים ה"יד רמה" 

 בע"ד:זו הינה השורש אף לחקירה בגדר הודאת 

תפקיד ביה"ד הוא לפסוק דין ע"י בירור המציאות. וכיון שהודאת בע"ד הינה בירור ונאמנות  א(

 על העבר, לכן בי"ד יכולים לפסוק את הדין ע"י הודאתו.

תפקיד בי"ד הוא לפסוק דין עפ"י כללי התורה )כללי הפסיקה ההלכתיים(. וכיון שהתורה  ב(

ת המודה בממון, לכן יכולים ביה"ד להכריע ע"י הודאתו את קבעה שבכוחה של הודאת בע"ד לחייב א

 הדין )אפי' שהודאתו אינה מבררת את המציאות, כי הם אינם צריכים לברר את המציאות(.

נמצא א"כ, שבזה חלוקים ה"יד רמה" )ששיטתו היא כשיטת קצוה"ח(, ושאר הראשונים 

 )ששיטתם היא כשיטת מהריב"ל(:

קיד ביה"ד הוא לברר את המציאות, ועפ"י ידיעת המציאות הם ה"יד רמה" )והקצוה"ח(: תפ

 יכולים לפסוק את הדין.

 שאה"ר )ומהריב"ל(: תפקיד ביה"ד הוא לפסוק דין עפ"י כללי פסיקת הדין שקבעה התורה.

 

 יב.

 באר שתלויה בחקירה הנ"לומחקירה בגדר ע"א את הביא מ

גבי סוטה ועגלה ערופה, אעפ"י שלגבי מדוע הוא נאמן ל 34הנה בדין עד אחד חוקר הרוגוצ'ובי

 ממון הוא אינו נאמן, שניתן לבאר זאת בשני אופנים:

לעדות של ע"א יש את אותו גדר )ותוקף ה(בירור כמו לשני עדים, אלא שאינה בתוקף כ"כ כיון א. 

שחסר בכמות העדים, ולכן בדיני ממונות ונפשות, שבהם אמרה תורה שיש צורך בבירור גמור, אין 

מספיק בירור זה. אבל לגבי סוטה ועגלה ערופה, מספיק בירור זה בכדי לצאת מגדר ד"עד אין בה", 

 "לא נודע מי הכהו".

העדות של עד אחד היא סוג עדות בפ"ע, בשונה משני עדים שעדותם הינה בירור גמור )שלכן ב. 

שאין לסמוך עליו. אלא, סומכים על עדותם בדיני ממונות ונפשות(, עד אחד, עדותו היא בירור חלש, 

שבסוטה ועגלה ערופה, אמרה תורה שמספיק בירור זה בכדי שלא תשתה את מי המרים ותיערף 

 העגלה.

                                                           
 . צפענ"ח כללי התוהמ"צ, ערך עד אחד, סל"ח.34
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 :35ומבאר בזה כ"ק אדמו"ר

בירור שע"י עד אחד הוא בירור המחייב ממון, אך כיון שחיוב זה אינו בתוקף כ"כ  – צד א'שלפי 

ייב ממון(, לכן יכול הנתבע להיפטר מחיוב ממון זה ע"י )כי יש רק חצי מכמות העדים שצריך בכדי לח

 שבועה.

אין בכוחו לחייב ממון כלל, אלא רק לגרום  –הבירור שנפעל ע"י עד אחד  – צד ב'אמנם לפי 

 "לא יקום גו'" אבל "קם הוא לשבועה". –לחיוב שבועה בלבד 

ב הנפעל ע"י ע"א הוא ששני הצדדים חולקים האם החיו –ובפשטות ביאורו של כ"ק אדמו"ר הוא 

באותו מהות לחיוב הנפעל ע"י שני עדים, והטעם לכך שניתן להיפטר מחיוב זה ע"י הוא משום שחסר 

שאינו אותו מהות של שני  –של העדים )צד א'(. או שעד אחד הוא סוג חיוב אחר "לא יקום"  כמותב

י צד זה, החיסרון שישנו בע"א עדים, אלא הוא מהות חיוב שונה "קם הוא לשבועה" בלבד )צד ב'(. ולפ

 העדות. איכותהוא לא רק בכמות העדים, אלא הוא חיסרון מהותי ב

 ונראה ששורש חקירה זו היא החקירה דלעיל, בענין תפקיד בי"ד:

תפקיד בי"ד הוא לברר את המציאות )כשיטת קצוה"ח(. לכן, כיון שעד אחד מברר את  א(

שחיוב זה אינו בתוקף גדול, אפשר להיפטר ממנו ע"י המציאות, בכוחו לחייב ממון, אלא שכיון 

 שבועה.

תפקיד ביה"ד הוא לפסוק את הדין עפ"י כללי התורה )כשיטת מהריב"ל(. לכן אין עד אחד אינו  ב(

יכול כלל לחייב ממון, כי התורה אמרה "לא יקום גו'" אלא ש"קם הוא לשבועה", וזהו הטעם לכך 

 שעד אחד מחייב שבועה.

 

 יג.

 באר שחקירהמו ,ה זאת במחלוקת תוס' ותוס' הרא"שתולבגדר חיוב השבועה דמוב"מ ו חוקר

 זו תלויה אף היא בחקירה במהות תפקיד בי"ד

עד אחד, יש לחקור לגבי "הודאת  עניןואולי אפ"ל שבדומה ל)ביאור כ"ק אדמו"ר, ב(חקירה הנ"ל ב

 בעל דין".

דמודה במקצת הוא ע"ד חיוב השבועה דע"א דהנה לפי הביאור דלעיל יוצא שגדר חיוב השבועה 

"דכשמודה במקצת או  36)ששניהם נאמנים לחייב שבועה אך אינם מחייבים ממון(, וכן משמע בתוס'

                                                           
 .310ח"ב, עמ'  . תורת מנחם "התוועדוית" ה'תשמ"ז35

 . ב"מ דף ה, ע"א ד"ה "הצד השווה".36
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תוס' משווה בין חיוב השבועה דמדה במקצת לחיוב  –עד אחד מכחישו נראה דמשקר", כלומר 

השבועה. ולכן נ"ל דאף את גדרו השבועה דעד אחד, ומכך מובן שלשניהם יש את אותו תוקף בחיוב 

 של מודה במקצת ניתן ללמוד בשני אופנים:

כיון שהודאתו נותנת ) הנאמנות הנגרמת ע"י הודאת המוב"מ על החצי השני, בכוחה לחייב ממון א.

"רגליים לדבר"(. אך כיון שראיה זו )שהוא מודה בחצי התביעה( אינה חזקה כ"כ, לכן ניתן להיפטר 

 ון.מחיוב זה ע"י ממ

הודאת המוב"מ, אינה בכוחה לחייב ממון כלל, אלא היא יכולה לחייב את הנתבע בשבועה  ב.

 )והיינו שאינה ראיה חזקה כ"כ, והיא שונה משני עדים באיכותה(.

 ונראה לתלות זאת במח' ראשונים.

דהנה בטעם הדין שמוב"מ חייב שבועה הבאנו לעיל מה שכותב התוס' לבאר שזה משום שכאשר 

מודה במקצת זה נותן תוקף לטענת התובע )כי ע"י הודאת הנתבע יוצא שהתובע לא שיקר ולכן הוא 

 נראה יותר להאמין לו אף על החצי השני(, והנתבע נראה כמשקר ולכן חייב שבועה.

שהטעם שבגללו חייב שבועה הוא מפני שכאשר הוא מודה על החצי  37אך בתוס' הרא"ש כתב

 שהוא משלם ממון מגלגלים עליו חיוב שבועה על החצי השני.הוא חייב לשלם ממון, וכיון 

ולכאורה מחלוקתם תלויה בחקירה הנ"ל: דאי נימא דחיוב השבועה דמוב"מ הוא משום ש"נראה 

א"כ מובן בפשטות שחיוב המוב"מ הוא חיוב ממוני, אלא שהוא יכול  –כשיטת התוס'  –דמשקר" 

 לפטור א"ע מחיוב זה ע"י שבועה.

א"כ  –כשיטת הרא"ש  –א דחיוב השבועה דמוב"מ הוא ע"ד דין "גלגול שבועה" אמנם אי נימ

 מובן שאין בהודאתו כל חיוב ממוני, אלא שזהו חיוב שבועה בלבד הנגרם ע"י גלגול.

 תפקיד ביה"ד: עניןונראה לומר שאף חקירה זו תלויה בחקירה ב

עם לכך שבי"ד מחייבים את תפקיד בי"ד הוא לפסוק את הדין ע"י בירור המציאות, לכן הט א.

המודה במקצת שבועה, הוא משום ש"כאשר מודה במקצת . . נראה דמשקר", וכיון שכך אין אנו 

יכולים להאמין לו בהכחשתו עד שישבע. וכאשר הוא נשבע הרי הוא מברר בזה את המציאות )שאם 

ישבע, בפשטות הוא לא שיקר הרי מובן שהמציאות הייתה כפי שהוא אכן טען(. אמנם אילו הוא לא 

 יצטרך לשלם, כיון שהוא "נראה דמשקר" בהכחשתו.

                                                           
 ד"ה מפני.  , א. ב"מ דף ג37



 169                                                                                                                                                          תלמוד  •  רביעישער 

 
 

תפקיד ביה"ד הוא לפסוק את הדין עפ"י כללי התורה )כללי פסיקת הדין ההלכתיים(. לכן הטעם  ב.

גלגול חיוב השבועה דמוב"מ.  –לכך שאנו מחייבים שבועה הוא משום דין מיוחד שקבעה התורה 

 [.38לא יצטרך לשלם, כיון שכל חיובו אינו ממון אלא שבועהאמנם אילו הוא לא ישבע, הוא 

של המוב"מ, ושזוהי  ממוןוהנה עפ"י יסוד זה )שמחלוקת קצוה"ח ומהריב"ל היא בגדר חיוב ה

ובעומק יותר( שמח' הראשונים יסודה  -מחלוקת הראשונים ב'טוען מפטור לפטור, ואח"כ באו עדים' 

ביאורים נוספים בסוגיין )הקוב"ש, הצ"צ ועוד( וכן כו"כ סוגיות  בי"ד, ניתן להסביר כו"כ עניןבחקירה ב

 נוספות. אמנם אין כאן המקום והזמן לכך, ועוד חזון למועד בעזהי"ת.

 

  

                                                           
משום הנאמנות שבהודאתו, ו מגלגלים עליו חיוב שבועה, הוא . אלא שבזה צריך לומר, שהטעם לכך שאנ38

 ודו"ק.
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 מצוות פריקה וטעינה בשונא כדי לכוף את יצרו
 - . פסחים קיג, בלב, ב בבא מציעא -

 קלמןי' ש מאיר שלמה הת'

 ישיבהב תלמיד

 א.

 ביא מקור מצוות פריקה וטעינהמ

כתוב בתורה )שמות כג, ה(: "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, וחדלת מעזוב לו, עזוב 

 תעזוב עימו".

התורה מצווה אותנו, שכאשר נראה אדם שהולך עם חמורו, ועל החמור מונח משא באופן שמכביד 

להוריד את המשא מעל החמור. וכפי שפירש רש"י: "עזוב תעזוב ומקשה עליו מללכת, עלינו לעזור לו 

 עזיבה זו, לשון עזרה . . לפרק המשא, ליטול משאוי ממנו". מצווה זו מכונה 'מצוות פריקה'. –עמו 

בתורה בחומש דברים )כב, ד( כתובה מצווה נוספת העוסקת במקרה של אדם אחר הנמצא בדרך 

 או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים עמו".עם חמורו: "לא תראה את חמור אחיך 

משא, והמשא שהיה מונח -בפסוק זה, מצווה אותנו התורה שכאשר נראה אדם שהולך עם חמור

עליו נפל לארץ, והאדם מתקשה לטעון בחזרה את המשא על גב החמור, עלינו לעזור לו לטעון ולהקים 

להטעין משאו שנפל מעליו". מצווה זו  –תקים  את המשא על גב החמור. וכפי שפירש רש"י: "הקם

 מכונה 'מצוות טעינה'.

ערוך )חו"מ ערב, א(: "מי שפגע בחבירו בדרך, ובהמתו רובצת תחת משאה, -וכך נפסק בשולחן

הרי זה מצוה לפרוק מעליה, שנאמר:  –בין שהיה עליה משא הראוי לה, בין שהיה עליה יותר ממשאה 

רוק ויניחנו נבהל וילך, אלא יקים עמו ויחזור ויטעון משאו עליו, שנאמר: עזוב תעזוב עמו . . ולא יפ

הקם תקים. ואם הניחו נבהל ולא פרק ולא טען, ביטל מצות עשה ועבר על מצות לא תעשה, שנאמר: 

 לא תראה את שור אחיך".

 

 ב.

 קשה ע"כ ממקום אחרממגמ' גדר נוסף במצוות אלו ו מציע

ברייתא המחדשת דין בנוגע לשתי המצוות הללו; וזה לשון  מציעא מביאה-הגמרא במסכת בבא

 מצוה בשונא, כדי לכוף את יצרו". -הברייתא: "אוהב לפרוק ושונא לטעון 
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כלומר, שאף על פי שהדין במצות פריקה וטעינה הוא שאם יהודי רואה אדם אחד שהמשא מכביד 

כבר מחמורו וזקוק לטעינת על חמורו וזקוק לפריקת המשא מעל חמורו, ואדם שני שהמשא נפל 

המשא על חמורו, שעליו ראשית כל לפרוק את המשא מעל החמור של האיש הראשון, משום צערו 

של החמור; הנה כאשר החמור שהמשא כבר נפל ממנו שייך לאדם שאותו הוא שונא, עליו לטעון 

לפרוק את ראשית כל את המשא על חמורו של השונא ורק אחר כך לגשת לחמור של האיש השני ו

אף ציווי התורה )ויקרא -המשא מעליו, וזאת, בכדי לכוף את יצרו הרע שגרם לו לשנוא את חבירו על

 יט, יז( "לא תשנא את אחיך בלבבך".

: "שלושה הקדוש ברוך הוא שונאן: המדבר אחד בפה ואחד בגמרא במסכת פסחים )קיג, ב( והנה,

 בר ערוה בחבירו ומעיד לו יחידי".והרואה דבלב, והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו, 

הטעם שהקב"ה שונא את הרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד לו יחידי הוא, כהמשך הגמרא שם: 

"שם רע בעלמא קא מפקת ביה". פירוש, שכיון שעדותו של העד היחידי כאן לא תועיל מאומה כי 

יו שום מצוה להעיד את מה שראה דין לא יעניש את חבירו ללא עדות של שני עדים, ואין על-בית

אצל חבירו, הרי הוא מוציא עליו שם רע לחינם, ועובר על הלאו "לא תלך רכיל בעמך" )ויקרא יט, 

 טז(, ולכן הקב"ה שונאו.

על אף שאדם הרואה דבר ערוה בחבירו אסור להעיד בו יחידי,  –מסיימת הגמרא שם  –אמנם 

: "אמר רב, מותר לשנאתו, שנאמר: כי תראה חמור הגמרא ובלשוןואף מצווה עליו לשנוא אותו. מותר 

שונא ישראל . . כי האי גוונא דחזיא ביה איהו דבר ערוה"  ך רובץ תחת משאו . . שונא שאמרושונא

 1שנאמר: יראת ה' שנאת ב נחמן בר יצחק אמר מצוה לשנאתור ראה בו דבר ערוה[ ]כגון שרק הוא

 רע".

המילה 'שונאך' שבפסוק "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת  והנה, על פי דברי הגמרא שפירוש

משאו" המלמדנו את מצות פריקה, הוא אדם ששונאו מחמת שראה בו דבר ערוה, והתורה מדגישה 

מציעא, -שגם לו צריך לעזור לפרוק את משאו מעל חמורו, קשה להבין את דברי הגמרא כאן בבבא

לשנאתו, ומדוע הגמרא  שמצוהר כאן בשונא כזה ש"מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו", שהרי מדוב

אומרת שמצוה להקדים את פריקת משאו לטעינת משא חבירו כדי לכוף את יצרו, הרי הוא עושה 

 מצוה בזה ששונאו, ואיזה כפיית יצר שייכת כאן?

 

 

 

                                                           
 ע"פ הגהת גליון הש"ס. .1
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 ג.

 את שני תירוצי התוס' על הקושיא הנ"ל מציג

אוהב  : "באלו מציאות אמרינן"לאה בו(, וזפסחים שם )ד"ה שר כתבמס פותשאלה זו הקשו התוס

לפרוק ושונא לטעון, מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו. והשתא, מה כפיית יצר שייך, כיון דמצוה 

 לשנאתו?!".

ותירצו: "יש לומר, כיון שהוא שונאו, גם חבירו שונא אותו, דכתיב "כמים הפנים לפנים כן לב 

 גמורה, ושייך כפיית יצר".האדם לאדם", ובאין מתוך כך לידי שנאה 

תירוצם הוא, שכיון שמצוה על מי שרואה דבר ערוה אצל חבירו לשנוא אותו, הנה שנאה זו גורמת 

לחבירו ג"כ לשנוא אותו בחזרה, ושנאה זו של חבירו מעוררת אצלו שנאה מחודשת כלפי חבירו, ללא 

נה מצוה, ואסורה עליו; ולכן קשר ושייכות לדבר ערוה שראה אצלו, והשנאה המחודשת הזו כבר אינ

אמרה הגמרא ש"מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו", שעליו לעזור לחבירו ששונא אותו בטעינת חמורו 

 בכדי לכוף את יצרו הרע שגרם לו לשנוא את חבירו גם ללא קשר למעשה העבירה שעשה.

ש"מצוה בשונא מציעא כאן על דברי הגמרא -על הקושיא הנ"ל עמדו התוספות גם במסכת בבא

כדי לכוף את יצרו". וזה לשונם: "ואם תאמר, כיון דבערבי פסחים מוקי לה בישראל שמותר לשנאתו 

 כגון שראה בו דבר ערוה, מה שייך בו לכוף יצרו? ויש לומר, דלא מיירי בשונא דקרא".

פירושו של תירוץ התוספות כאן הוא, שדברי הגמרא בפסחים שה"שונא שאמרו" הוא שונא 

שראל שראה בו דבר ערוה, נסובים על הפסוק בתורה "כי תראה חמור שונאך רובץ" וגו', ולא על מי

דברי הברייתא ש"מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו", וכוונת הברייתא ש"מצוה בשונא" היא בשונא 

סתם, מחמת מילי דעלמא, שעושה איסור בזה ששונא אותו ועובר על הלאו "לא תשנא את אחיך 

ואם כן מובן מדוע צריך להקדים לעזור לשונא בכדי לכפות את יצרו, כיון שמדובר כששונאו בלבבך", 

 באיסור.

וכן כתב הרמב"ן על דברי הגמרא כאן: "לאו היינו שונא דקרא, דהא אוקימנן בפרק ערבי פסחים 

סקינן, כגון דחזא ביה דבר ערוה יחידי דמצוה לשנאתו, ולמה יכוף את יצרו, אלא הכא בשונא דעלמא ע

 דעביד ביה איסורא כי סני ליה ]כאן בשונא סתם מדובר, שעושה איסור בזה ששונאו[".

על כל פנים, מצינו בדברי התוספות שני ביאורים שונים בדברי הגמרא "מצוה בשונא", החולקים 

מציעא לא ביארו התוספות את דברי הגמרא כפי שביארו -זה על זה; וצריך להבין אם כן, מדוע בבבא

 תם בפסחים, וכן להפך.או
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 ד.

 סיבת החילוק בין שני התירוציםאת באר מ

-ניתן לבאר זאת בהקדים חילוק שקיים בין קושיית התוספות בפסחים לבין קושייתם בבבא

 מציעא:

כדברי רב נחמן בר יצחק,  –בפסחים הקשו התוספות, שכיון שמצוה לשנוא אדם שעבר עבירה 

מציעא הקשו -ש"מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו"; ואילו בבבאמציעא אומרת -מדוע הגמרא בבבא

 כדברי רב, מדוע צריך לכוף בזה את יצרו. –התוספות שכיון שמותר לשנוא את עובר העבירה 

לשנוא אותו הוא, שמותר אפשר לומר, שהחילוק בין הדעה שמצוה לשנוא עובר עבירה לדעה 

בירה שעשה; ואם אומרים שמותר לשנאתו, שאם מצוה לשנאתו, אזי צריך לשנאתו רק מחמת הע

 אזי מותר לשנאתו בכל אופן.

ביתר ביאור: נראה, שפירוש דברי רב נחמן בר יצחק שמצוה לשנוא עובר עבירה הוא, שכאשר 

אדם רואה את חבירו עובר עבירה, עליו מיד לשנאתו. ולא שמחויב לחפש אצלו חסרונות בכדי לשנוא 

עבירה שעשה. ופירוש דברי רב שמותר לשנאתו הוא, שאדם שראה אותו, אלא שישנא אותו מחמת ה

את חבירו עובר עבירה אינו מצווה מיד לשנוא אותו מחמת זה, אך מעתה והלאה, אם תעלה בלבו 

שנאה אליו ממילי דעלמא, אינו מחויב לדחות מלבו שנאה זו בגלל האיסור "לא תשנא את אחיך 

 .2בלבבך", כיון שמותר לשנוא עובר עבירה

מציעא את הקושיא על "מצוה בשונא כדי -ואם כן, ניתן לומר שלכן לא תירצו התוספות בבבא

 שמותרלכוף את יצרו" כפי שתירצוה בפסחים: כיון ששם הקשו מדוע צריך לכוף את יצרו מצד זה 

לשנאתו, אינם יכולים לתרץ שצריך לכוף את יצרו בגלל שע"י שנאה זו באים לידי שנאה גמורה, 

ם מותר לשנאתו, אין כל פגם בכך שבאים לידי שנאה גמורה, ולא שייך כפיית יצר; ולכן תירצו שהרי א

שם ש"מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו" מדובר כששונא אותו ממילי דעלמא, כשלא ראה שעשה 

 עבירה, שאז אסור לשנאתו.

 

 

 

                                                           
דרך פירוש המילה 'הותרה' שבדעה המובאת -לפי הבנה זו בדברי רב, פירוש המילה 'מותר' שבדבריו הוא על .2

בגמרא בכמה מקומות )פסחים עז, א. יומא ו, ב. ועוד( "טומאה הותרה בציבור" )יש מחלוקת האם כאשר 
ניתן בהיקף המקדש רק נדחה, שאז צריך להשתדל לצמצם כמה ש-הציבור טמא, איסור הטומאה בבית

העבודה שנעשית בטומאה, או שאיסור הטומאה הותר לגמרי, ואם הציבור טמא, אין צורך לצמצם בהיקף 
 המקדש שנעשית בטומאה(.-העבודה בבית
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 ה.

 ערער על סיבת החילוקמ

ור זה בחילוק שבין שני תירוצי התוספות, אמנם, בהשקפה שניה, נראה שאפשר לערער על ביא

היסוד שאם מצוה לשנוא את חברו שעבר עבירה אזי צריך לשנאתו רק מחמת העבירה -כיון שהנחת

שעבר ולא גם ממילי דעלמא, ואם מותר לשנאתו אזי הותר לשנאתו בכל אופן, אינה מבוססת דיו, 

שנאתו אזי מצוה גם לחפש חסרונות שאם מצוה ל -שהרי באותה מידה אפשר עדיין לומר גם להפך 

אצל חבירו שחטא בכדי לשנוא אותו עוד יותר, ואם מותר לשנאתו הפירוש הוא שאם רוצה יכול 

לשנאתו מחמת העבירה שעבר, אך לא מחמת מילי דעלמא וחסרונות אחרים שראה אצלו; וכן אפשר 

ששייך לשנאתו רק  –ת לומר שהחילוק בין מצוה לשנאתו למותר לשנאתו הוא כפי שנראה בפשטו

 .3מחמת העבירה שעבר, והחילוק הוא האם יכול לשנאתו או שחייב לשנאתו

יתירה מזו: נראה שאפשר להוכיח מדברי רבותינו שאף אם מותר לשנוא את חבירו שראהו עובר 

 עבירה, עדיין אסור לשנאתו שנאה גמורה מחמת מילי דעלמא:

דין בסקילה, -חכמים בנוגע למיתת ביתה את דעת סנהדרין בפרק ו משנה ג מביאהמשנה במסכת 

 שחכמים סוברים ש"האיש נסקל ערום ואין האשה נסקלת ערומה".

הגמרא במסכת סנהדרין )מה, א( ביארה, שטעמם של חכמים הוא, שכיון שכתוב בתורה )ויקרא 

ואין האשה יט, יח( "ואהבת לרעך כמוך", הרי שצריך להיטיב לכל אדם, ולכן "ברור לו מיתה יפה", 

 נסקלת ערומה כיון שזהו בזיון גדול עבורה.

שגם אדם רשע שחטא עד שנידון למוות  ,כתבו שמדברי הגמרא האלו מוכח 4והנה, כמה אחרונים

דין, נקרא 'רעך', ונכלל ב'ואהבת לרעך כמוך', ומצווה לאהבו ולהיטיב לו ולברור לו מיתה יפה -בבית

 ומכובדת.

מזה נראה, שמה שרב אמר שמותר לשנוא עובר עבירה, אין הכוונה שמותר לשנאתו בכל אופן, 

אלא הכוונה היא שאף על פי שמצווה לאהוב אותו ואסור לשנוא אותו שנאה גמורה מחמת מילי 

וראה ספר )גם לשנוא אותו בגלל העבירה שעשה.  מותרש –נוסף, והוא  עניןדעלמא, קיים לגביו 

. ולפי כל זה, נראה שאי 5לב שביאר איך אפשר הן לאהוב והן לשנוא אדם רשע שחטאהתניא בפרק 

 (.אפשר לבאר את החילוק בין שני תירוצי התוספות כמו שנתבאר

                                                           
זה הובאה דעת רב נחמן -ובפרט שבגמרא בפסחים שם הובאה בתחילה דעת רב שמותר לשנאתו, ואחרי .3

 דוש היותר גדול הוא בזה שמצוה לשנאתו, ולא להפך.בר יצחק שמצוה לשנאתו, שמזה נראה שהחי

המהר"ם שיק בתרי"ג מצות מצוה רמד. הרי"פ פערלא בפירושו לספר המצות לרס"ג מצוות עשה יט )קמג,  .4
 ד ואילך(.

מצוה לאהבם גם כן,  –זה לשונו שם: "המקורבים אליו והוכיחם, ולא שבו מעוונותיהם, שמצוה לשנאתם  .5
שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם, שהוא ניצוץ אלקות שבתוכם,  ושתיהן הן אמת:
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 ו.

 מחלוקת תנאיםיבת החילוק בין התירוצים, תלוי' ועומדת בבאר שסמ

 שתירצו בפסחים:מציעא לא תירצו התוספות כפי -ואולי אפשר לבאר באופן אחר מדוע בבבא

שם כתוב:  דעוסקת בדיני עדות לאשה שבעלה מת. במשנה בפרק טו המשנה במסכת יבמות 

"הכל נאמנין להעידה, חוץ מחמותה, ובת חמותה, וצרתה, ויבמתה, ובת בעלה". פירוש דברי המשנה 

הוא, שחמש נשים אלו פסולות מלהעיד לאשה שבעלה מת, כיון שהן מוחזקות ככאלה ששונאות 

החמות שונאת את כלתה, בת החמות שונאת את כלת אמה, וכן הלאה, והן עלולות להעיד  -ותה א

לה בשקר שבעלה מת, בכדי שעל סמך עדותן תנשא לאיש אחר, וכשבעלה יחזור, תאסר הן עליו והן 

 על האיש שנישאה לו.

ם נוספות הגמרא במסכת יבמות )קיז, א( על משנה זו מביאה שרבי יהודה סבר שישנן שתי נשי

שפסולות להעיד לאשה שבעלה מת: אשת האב, והכלה. אשת האב שונאת את בת בעלה כיון 

שמספרת ומגלה לאביה את כל מה שהיא שעושה, והכלה שונאת את חמותה כיון שמספרת ומגלה 

 החמות לבנה את כל מה שהיא שעושה.

 מהו הטעם שחכמים במשנה לא מנו שתי נשים אלו?

מרו לו ]לרבי יהודה[, אשת אב, הרי היא בכלל בת הבעל! כלה, הרי היא ביארה הגמרא שם: "א

בכלל חמותה . . כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם". כלומר, חכמים ענו לרבי יהודה שגם לדעתם 

שתי נשים אלו פסולות להעיד לאשה שבעלה מת, אלא שלא מנו אותן בדבריהם כיון שהן כלולות 

, שכיון שבת הבעל שונאת את אשת אביה, אשת אביה שונאת אותה גם, אצל 'בת הבעל' ו'חמותה'

וכיון שהחמות שונאת את כלתה, כלתה שונאת אותה גם, בגלל ששנאת אדם לחבירו מעוררת בחזרה 

 שנאה בלב חבירו כלפיו.

 ולפי זה, מדוע רבי יהודה סבר שצריך למנותן בנפרד מבת הבעל ומחמותה?

ה, ההיא בדברי תורה כתיב". כלומר, רבי יהודה סבר שצריך למנות ביארה הגמרא שם: "ורבי יהוד

עצמן, ואינן כלולות בבת הבעל וחמותה, כיון שהוא פירש את הפסוק -את שתי הנשים הללו בפני

שמדבר על האופן  -"כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" באופן שונה מכפי שחכמים פירשו אותו 

                                                           
המחיה נפשם האלקית". לביאור עניינה של הנפש האלקית שבכל אחד מישראל ושל הניצוץ אלקות שמחיה 

 יט.-ד. יח-את הנפש, ראה שם פרקים א
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שות בני אדם, וחלק על דברי חכמים ששנאת שתי נשים אלו לבת , ולא ברג6הרצוי בלימוד התורה

 הבעל או לחמות נובעת מעצם שנאתן אותן.

על כל פנים, ממחלוקת זו של חכמים ורבי יהודה מובן, שרבי יהודה לא הסכים עם סברת 'כמים 

 הפנים לפנים', שאדם השונא את חבירו בהכרח שחברו ישנא אותו גם כן.

הודה אי אפשר לתרץ את הקושיא על "מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו" כפי ואם כן, לדעת רבי י

שתירצו התוספות בפסחים, שהרי לפי דעתו שנאת אדם לחבירו לא בהכרח גורמת שחבירו ישנא 

אותו גם כן, ואם הוא שונא את חבירו בגלל שראה אותו עובר עבירה, לאו דווקא שחבירו ישנא אותו 

 גם כן.

מציעא לא תירצו את הקושיא כפי שתירצו אותה בפסחים, בכדי -ת בבבאואולי לכן התוספו

 שהתירוץ יעלה בקנה אחד גם עם דעת רבי יהודה.

  

 ז.

 מסכם ויבאר דין זה להלכה

מציעא, צריך להקדים טעינה לפריקה -אם פוסקים כדעת התוספות בבבא -הלכה למעשה  עניןל

רק בשונא ששונאו שלא בהיתר, ואם פוסקים כדעת התוספות בפסחים, צריך להקדים טעינה לפריקה 

 גם בשונא שמותר לשנאתו מחמת שראהו עובר עבירה.

ד רובץ תחת משאו, ואחד פרק המחבר פסק בשולחן ערוך )חו"מ ערב, י(: "הפוגע בשנים, אח

במה  }מסייג דבריו{מעליו ולא מצא מי שיטעון עמו, מצוה לפרוק בתחילה, משום צער בעלי חיים, 

דברים אמורים? כשהיו שניהם שונאים או אוהבים, אבל אם היה אחד שונא ואחד אוהב, מצוה לטעון 

 ה שונא כוונתו.עם השונא תחילה, כדי לכוף את יצרו הרע". ולא כתב בפירוש לאיז

הרמ"א בהגהה על הלכה זו כתב: "ודוקא בשונא בעלמא, דלא עבד איסורא, אבל אם עביד איסורא, 

 אין צריך לטעון עמו כדי לכוף יצרו, דהא יפה עושה ששונאו". –ושונאו משום שעבר עבירה 

שר כלומר, הרמ"א פוסק שמצוה להקדים לעזור לטעון לשונא רק כאשר שונאו שלא בהיתר, כא

לא ראהו שעבר עבירה, אך כאשר שונאו מחמת שראהו שעבר עבירה, לא צריך לטעון עמו לפני 

 מציעא.-שפורק את משאו של אוהבו. ונמצא שפסק כדברי התוספות בבבא

                                                           
לא  –אם יגעת בה, תמצא, אם לא יגעת  –סא "לפי פנים ולב שאתה נותן לתורה, לבך עומד לך להעמיד גיר .6

תמצא. לישנא אחרינא ]פירוש אחר[: אם רבו מסביר לו פנים הוא מחכים, ואם לאו, אינו מחכים מרבו" )רש"י 
 על המקום(.
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קטן ב( כתב על דברי הרמ"א: "הב"ח פסק אף בשונא דעביד איסורא". כלומר, -הש"ך )שם בסעיף

ל שראהו שעבר עבירה, צריך להקדים לטעון עמו לפריקת הב"ח פסק שאף כששונאו בהיתר בגל

 המשא של אוהבו, וכדברי התוספות בפסחים.

ערוך אדה"ז )חו"מ, הלכות עוברי דרכים וצער בעלי חיים סעיף י( פסק: "אם אחד אוהב -בשולחן

ואחד שונא, מצוה לטעון עם השונא תחילה, כדי לכוף את יצרו הרע אם שונאו מחמת שחטא כנגדו 

בדבר שבממון(, שהשנאה היא שלא כדת, שנאמר: לא תטור את בני עמך, ואהבת גו'. אבל אם שונאו )

כדת מפני שראהו עובר עבירה )או שחטא כנגדו וציערו צער הגוף, שאינו יכול להסיר השנאה מלבו 

 מציעא.-ולמחול לו עד שיבקש ממנו מחילה(, הרי האהוב קודם לו", וכדברי התוספות בבבא
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 התורה בברכות הזהירות טעם
 -בבא מציעא פה, ב  -

 קעניג' יש שלום דובערהת' 
 ישיבהתלמיד ב

  .א

 עליהם רי הגמ' עם פירוש המפרשים והקושיהמביא דב

 ויבן החכם האיש מי" דכתיב מאי, רב אמר יהודה רב אמר" (ב' ה"פ) מציעא בבא בגמרא איתא

 אמרו, פירשוהו ולא חכמים אמרו זה דבר" הארץ אבדה מה על, ויגידה אליו' ה פי דבר ואשר זאת את

 נתתי אשר תורתי את עזבם על' ה ויאמר" שנאמר. בעצמו ה"הקב שפירשו עד, פירשוהו ולא נביאים

 ".תחילה בתורה ברכו שלא - רב אמר יהודה רב אמר". לפניהם

בתורה תחילה, עד כדי כך שעל  ברכו שלאחמור בזה  מה כל כך במפרשיםדעות שונות  ומצינו

 :תחילה בתורה ברכו שלא" כתב: 1י"רש .עוון זה אבדה הארץ, דהיינו חרבן בית ראשון וגלות בבל

 חשובה מתנה שאינה דעתייהו גליא מברכי דלא וכיון. .  לפניה מברכין היו לא בתורה עוסקין כשהיו

 בתורה מברכין היו שלא. הלב מעמקי יודע שהוא: בעצמו ה"הקב שפרשו עד" :כתב 2ן"הרהם". ול

 בה עוסקים היו שלא עליה לברך ראוי שיהא כ"כ בעיניהם חשובה התורה היתה שלא כלומר: תחלה

 ".ולשמה בכוונתה כלומר" בה הלכו לא" והיינו. בברכתה מזלזלין היו כך ומתוך, לשמה

 החורבן סיבתכל ו, נמחלו ד"שפו ע"ג ,ז"ע של החמורות העבירות שאר בפשט הגמרא, כלומר,

 לפי) לשמה התורה את למדו שלא (, אוי"רש לפי) בעיניהם חשובה התורה היתה שלארק  תהיהי

 החמורות מהעבירות יותר כל כך בעבירות אלו, חמור מה - הדעות לכל - המתבקשת והשאלה (.ן"הר

 ?לחורבןהביאו  הם שדווקא, ד"שפו ע"ג ז"ע של

 

 .ב

 ויתרץ הנ"לאדמוה"ז  ביאורביא מ

הסבר, שהוא כולל בתוכו את פירוש הר"ן, ועל ידי הוספה של כמה  זה עניןבכותב  ז"אדמוהאמנם, 

 מילים, מתרץ ממילא את השאלה הנ"ל.

                                                           
 בבא מציעא שם.. 1

 א א'."פ נדרים. 2
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 3בשולחן ערוך: אדמו"ר הזקן כותב

 לפי, תחילה בתורה ברכו שלא מפני אלא הארץ חרבה שלא, מאד בה ליזהר צריך התורה ברכת"

"שלא היתה התורה חשובה בעיניהם  –בלשון הר"ן ) עליה לברך כך כל בעיניהם חשובה היתה שלא

ך היו מזלזלין "ומתוך כ –ובלשון הר"ן ) בברכתה מזלזלים היו לכך כ"כ שיהא ראוי לברך עלי"(

 ".הרבה בה שעסקו פי על אף תורתם עליהם הגנה לא לכן (-בברכתה". ומסיים 

זה שלא ברכו בתורה תחילה, לא אומר שבגלל חטא זה נחרבה  עניןכלומר אדמוה"ז מסביר ש

 הארץ, אלא רק שבגלל חטא זה לא הגנה עליהם התורה שלמדו בזמנם )וכפי שיתבאר לקמן אות ג'(.

לפי הוספה זו, לא מתחילה כלל הקושיא, למה קיבלו עונש חמור כל כך על זה שלא ברכו את 

בן, אלא שאר העבירות שהיו אז דהיינו ע"ז ג"ע ושפ"ד. וכוונת ברכות התורה, כי לא עוון זה גרם לחר

הגמרא שהחרבן נגרם בגלל "שלא ברכו בתורה תחילה" היא רק שאם היו מברכים, הייתה התורה 

 4שלמדו, מגינה עליהם ומצילה אותם מהחרבן.

 

 ג.

 באר בדרך אפשרמעיין בביאור דלעיל ומ

נה גם במחלוקת רש"י והר"ן הנ"ל. כי לפני כן הי' לפי ביאור זה של אדמו"ר הזקן, משתנית ההב

. שלפי רש"י, חטאם הי' בזה שלא החשיבו את שגרם לחרבןשלהם  החטאנראה שחולקים מה הי' 

התורה ובזה גרמו לחרבן. ולפי הר"ן, חטאם הי' שלמדו תורה שלא לשמה. ועכשיו יוצא, שמחלוקתם 

 להגן עליהם. היא מדוע איבדו את שכר לימוד התורה, שהי' צריך

וכאן צריך ביאור, כי מילא לפי הר"ן, שלימוד התורה שלהם הי' שלא לשמה, מובן מדוע לא הגנה 

עליהם הזכות של לימוד התורה, כי כשהלימוד הי' שלא לשמה הרי זה חיסרון בעצם הלימוד, ומובן 

קר והחשיבות שלימוד זה לא יכול להגן עליהם. אבל לפי רש"י, שהבעי' היא שלא העריכו את היו

שבתורה, לא מובן מדוע איבדו את שכרם על לימוד זה, הרי חטא זה לכאורה לא מוריד מהערך של 

 5עצם הלימוד, ולכאורה הוא רק עוד חטא פרטי, ומדוע שחטא זה יבטל את הזכות של לימוד התורה?

                                                           
 .'א ז"מ' סי ח"או. 3

מ"ז ס"ק א', אף שאינו אותו ביאור, וקשה בפשט בשו"ע אדמו"ר הזקן החדש, ציינו על ביאור זה לט"ז סימן . 4
 הגמרא מכמה טעמים )ואכ"מ(.

 וקשה לומר שתירוץ אדמו"ר הזקן, הוא רק לשיטת הר"ן. כי א"כ, מדוע השמיט אדמוה"ז את המילים "שלא. 5
לשמה")לשון הר"ן שם(, והרי העיקר חסר מן הספר שזהו ההסבר לפי הר"ן מדוע לא קיבלו  בה עוסקים היו
 כר.ש
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ה לא על פי מה שיתבאר לקמן באות ד'( שלשיטת רש"י, הזכות של לימוד התור) וצריך לפרש

הגנה עליהם, כי כאשר הם זילזלו בערך של לימוד התורה, גם מלמעלה לא החשיבו את לימוד התורה 

 שלהם, ולכן איבדו את הזכות של לימוד התורה ולא הי' מה שיציל אותם מגזירת החורבן.

 יוקר המצוות את יחשיב אדםהש צריךבדין,  תיוכזכו לו ויחשב מצוות שאדם עושהשה כדיכלומר, 

אבל הם לא החשיבו את מצוות תלמוד תורה לזכות עבורם, ולכן לא נחשב להם לימוד התורה  .שעושה

 שהי' בימיהם לזכות שתגן עליהם.

 

 .ד

 שיחת כ"ק אדמו"רמביא ראי' לביאור זה מ

 היוקר והחשיבות שלה? את עריךלה צריך, כדי לקבל שכר על קיום מצווה מדוע, לכאורה אך

 ושלא מדעתו האדם מן ונפרעים" ט"הבעש תורתעל  6ו בשיחת הרביהנה ביאור על זה מצינ

"אז מלמעלה איז מען מעניש נאר "מדעתו", דווקא ווען ער אליין פסק'נט אפ  שונו:לה וז 7"מדעתו

דעם עונש אויף זיך; דער מענטש אבער גיט ארויס זיין פסק אין אן אופן פון "שלא מדעתו": מען איז 

וואס האט געטאן אזא חטא ווי זיינער און ארויסזאגנדיק זיין מיינונג וואס פאר אים מזמין א צווייטן 

אן עונש עס קומט דעם צווייטן פאר אט דער עבירה, גיט ער דערמיט ארויס א פסק אויף זיך אליין, 

 .8און מען איז דעמאלט נפרע פון אים מיט דעם עונש

 [הרבי ביאור הוא ההמשך ,ט"הבעש תורת כאן עד]

דין שלמעלה אנקומען צום פסק דין פון דעם -ה איז ניט פארשטנדיק, פארוואס דארף ביתלכאור

 מענטשן, און זיי פסק'נען ניט אפ אליין דעם דין?

איז דער טעם אויף דעם: יעדער איד איז א "חלק אלקה ממעל ממש", און אין יעדן "חלק" פון אן 

תופס במקצת מן העצם אתה תופס עצם איז דאך פאראן דער עצם, כמאמר הבעש"ט: "כשאתה 

בכולו", ד.ה. אז אן "עצם", איז אין יעדער טייל פון אים, געפינט ער זיך מיט זיין גאנצע עצמיות. 

זמן ער -ובמילא קען קיינער, אפילו מלאכים הכי עליונים, ניט האבן קיין שליטה איבער א אידן. כל

ס קיינער ניט פסק'נען, וויל קיינער האט ניט קיין אליין פסק'נט ניט אפ דעם דין אויף זיך אליין קען ע

שליטה איבער אים. אדרבה, א איד מצד זיין עצם איז ער מושל ושליט אויף אלע ענינים עליונים 

                                                           
 .1207 'עמ' ד . ליקוטי שיחות חלק6

 ז."ט משנה ג"פ . אבות7

 אך, עבורו העונש את פוסק עצמו כשהוא", מדעתו" רק האדם את מענישים . ]בתרגום חופשי:[ "שמלמעלה8
 מדת על דעתו ובהבעת, לשלו דומה חטא שעבר אחר לפניו מזמנים": מדעתו שלא" זה דין פסק מוציא האדם
 ."עונשו את ממנו נפרעים ואז, עצמו על דין פסק מוציא הוא הרי – חטאו עבור לזה המגיעה העונש
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עם אלקים ועם  שרית"כי  –פאר הייסט יעדער איד מיטן נאמען "ישראל" -ותחתונים. וואס דער

 .שם ש"מלקו כאן עד. 9אנשים ותוכל"

לזכות בפסיקת בית דין תיחשב  תורה תלמוד מצוותש שכדי, בענייננו גם זהו הביאור, ולכאורה

 ברכו לא כשיהודים, ולכן, ויוקר זכותיעריכו את מצווה זו לאיזו  עצמם שהם צריך' הי של מעלה,

 בה הרבה". שעסקו פי על אף" ,זכותמצווה זו ל להם נחשבה לא, לזכות החשיבוה לא כי בתורה

 הוספת הביאורים הינה בדרך אפשר בלבד, ואם שגיתי ה' יכפר.כמובן שכל 

 

  

                                                           
 פוסקים עצמם הם אין ומדוע, האדם דין לפסק להיזקק מעלה של דין בית על מה לשם, מובן אינו, לכאורה". 9

, העצם נמצא מסוים עצם של חלק ובכל", ממש ממעל אלקה חלק" הוא יהודי כל: הדבר טעם? הדין את
 ממנו חלק בכל מצוי העצם: כלומר", בכולו תופס אתה – העצם מן במקצת תופס כשאתה: "ט"הבעש כמאמר
 עוד כל. יהודי על לשלוט היכולת את, ביותר העליונים למלאכים ואפילו, שהוא למי אין לפיכך. עצמותו במלוא

 יהודי: אדרבה, עליו לשלוט שיכול מי שאין משום, זאת לעשות שיכול מי אין – שלו דינו גוזר עצמו הוא אין
 כי –" ישראל" בשם נקרא הוא כך שמשום, והתחתונים העליונים עניניםה כל על ושליט מושל הוא לכשעצמו

 ."ותוכל אנשים ועם אלקים עם שרית
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 רמב"ם
 

 

 בדין שומר שמסר לשומר בנזיקין

 מושקוביץשי'  אהרןהרב 

 ר"מ בישיבה

 א.

 ומקורו מן הגמראמביא פסק הרמב"ם 

השומר הראשון  -כותב וז"ל: "מסר השומר לשומר אחר )פ"ד הי"א(  הרמב"ם בהל' נזקי ממון

חייב לשלם לניזק, שהשומר שמסר לשומר חייב והרי הניזק אומר לו למה לא שמרת אתה בעצמך 

ן מסרה השומר לבנו או לב ;ומסרת לאחר, שלם לי אתה ולך עשה דין עם השומר שמסרת לו אתה

 ביתו או למסעדו נכנסו תחת השומר וחייבין". עכ"ל.

שמביאה את הדין שאם הבעלים מסרה לרועה, הרועה )ב"ק נו, ב( והנה, מקור דין זה הוא מהגמרא 

הרועה חייב. והגמרא מבררת "אמרי תחתיו דמאן? אילימא  -נכנס תחת הבעלים ואם הלכה והזיקה 

לשומר חינם ולשואל לנושא שכר ולשוכר כולן נכנסו תחתיו דבעל בהמה, תנינא חדא זימנא מסרו 

תחת הבעלים. אלא תחתיו דשומר, ושומר קמא אפטר ליה לגמרי. לימא תיהוי תיובתא דרבא, דאמר 

רבא שומר שמסר לשומר חייב. אמר לך רבא מאי מסרו לרועה, לברזיליה, דאורחא דרועה למימסר 

חייב, יעמיד את המשנה שהרועה מסר  לברזיליה". כלומר רבא שסובר ששומר שמסר לשומר

לברזיליה ]רש"י: לתלמידו[, ומכיוון שדרכו של רועה למסור לברזיליה, לכן הוא נכנס תחת הרועה 

 ויתחייב בנזקי הבהמה.

 

 ב.

 מצריך עיון בטעם דין זה

)ב"ק יא, ב. ב"מ  והנה בכללות הסוגיא יש לעיין מה טעם חיוב השומר שמסר לשומר, דהנה איתא

, דהוא משום דאמר ליה הבעלים לשומר הראשון "אנת מהימן לי בשבועה, האיך לא מהימן לי לה, א(
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בשבועה" ולכן אינך יכול להיפטר בשבועתו. אבל אם היו עדים על אונסין וכיו"ב, דברים שיפטר בהם 

 השומר הראשון וודאי יהיה פטור מהם השומר השני.

טעון ניזק "אנת מהימנת לי, האיך לא מהימן לי", הרי הוא לא הפקיד אצלו והנה כאן מה שייך שי

כלום, וגם אין הוא חייב לו שום שבועה על כך ששמר כראוי ]כי בלאו הכי, לכאורה אין המזיק ולא 

שומריו נאמנים בשבועה ששמרו שמירה מעולה והבהמה יצאה באונס, ולא יפטרו מתשלומין אלא 

לקמן[. וא"כ ע"כ מיירי שיש לו ראיה שמסר לשומר אחר, וא"כ אין שייך כאן בראיה גמורה, כמשי"ת 

 כלל טענת אנת מהימנת לי?

וממה נפשך, אם יש ראיה שהשומר השני שמר כראוי, יפטר גם השני, כיוון שיש ראיה ברורה 

ראוי, ששמר כשהיתה שמירה כראוי. ואם אין לו ראיה, אזי יתחייב השני ויפטר הראשון, שיש לו ראיה 

וגם לאביי דאמר הטעם למאן דמחייב בשומר שמסר לשומר שהוא מצד אין  ע"י מסירתה לבן דעת.

רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, מ"מ כל זה אינו אלא טענה לבעלים, אך מה טענה היא זו כלל לניזק, 

 סוכ"ס הוא מסרה לבן דעת ולא השאיר הבהמה בלי שמירה?

הניזק אומר לו ]לשומר הראשון[ למה לא שמרת אתה בעצמך" והנה על מה שכתב הרמב"ם "והרי 

מקשה הראב"ד, וז"ל: "א"א: כל זה אינו מחוור, אלא הניזק גובה מהשני או מאיזה שירצה ועד שאומר 

לשומר יאמר לבעלים למה לא שמרת אתה את שורך. וחיי ראשי כל מה שכתב בזה שלא לצורך הוא, 

 פקדוני ביד אחר שהרי הבעלים אינם מפסידים כלום" עכ"ל. דליכא למימר הכא אין רצוני שיהיה 

למה  -כלומר אם הניזק יכול לבוא בטענות על השומר הראשון, שיבוא כבר בטענות על הבעלים 

אתה לא שמרת על שורך ומסרת לשומר, ואעפ"כ פוסק הרמב"ם שהשומר הראשון נכנס תחת 

ים, וכמו שלבעלים יש יכולת למסור את השור הבעלים לגמרי, וא"כ למה ייגרע כח השומר מכח הבעל

לשומר כך תהיה יכולת לשומר למסור לשומר אחר, ומה החילוק בין הבעלים לשומר הראשון ואיזה 

 1סברא יש בזה?

 

 ג.

 מביא את תירוץ הדרישה על הרמב"ם ומקשה עליו

י שהרמב"ם סבירא ליה שבכדי להיפטר מתשלומ -כתב לתרץ שיטת הרמב"ם 2והנה הדרישה

נזיקין ע"י מסירת שורו לשומר, צריך שימסור לשומר שמתחייב על הבהמה בין אם היא תזיק ובין אם 

                                                           
ועיי' בכס"מ ובמ"מ שם מה שתירצו בזה, ומדברי הכס"מ משמע שגם הרמב"ם מסכים לדברי הראב"ד  1.

ש"רצה מזה גובה, רצה מזה גובה" ולפי"ז עדיין קשה למה יהיה השומר חייב יותר מהבעלים ולא יוכל להעמיד 
  שומר במקומו.

 חו"מ סי' שצ"ו. 2.
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תוזק, ומכיון שהשומר הראשון לא נפטר במסירתו לשומר אחר במקרה שתוזק ]כי הבעלים יכול 

ביד  לטעון 'את מהימנת לי בשבועה האיך לא מהימן לי' וגם יכול לומר לו 'אין רצוני שיהיה פקדוני

אחר'[, לכן אינו נפטר גם מתשלומי נזיקין במקרה שתזיק. משא"כ הבעלים נפטרים לגמרי במסירתם 

 לגמרי בין אם תזיק בין אם תוזק[. -לשומר ]כולן נכנסו תחת הבעלים

שע"ז יש לבעלים טענת 'את מהימנת לי  -אם תוזק-השמירה  עניןאך גם דבריו תמוהים, דמה 

הנזק שהניזק  עניןהיה פקדוני', שלכן הבעלים תובע את השומר הראשון לבשבועה', ו'אין רצוני שי

טוען למה לא שמרת אתה והרי מעולם הוא לא היה שומר שלו ]של הניזק[ וכל חיוב התשלומין בא 

 מצד זה שהוא קיבל ע"ע לשמור, והרי עתה מסרה לבן דעת וזוהי שמירה מעולה?

 

 ד.

 ליומביא את תירוץ הפתחי חושן ומקשה גם ע

ראיתי שנתקשה בזה וכתב לתרץ בדעת רש"י שאין הכי  3ובספר 'פתחי חושן' )להגר"י בלויא ע"ה(

לעולם הבעלים אינו נפטר מתשלומי נזיקין כלפי הניזק ע"י מסירה לשומר, ותמיד יהיה כח ביד  -נמי

שיכול הניזק לתבוע את הבעלים, וכל הסוגיא כאן מדברת רק על הדין בין הבעלים לשומר הראשון 

לתבוע אותו )אחר שישלם לניזק את תביעתו( בטענת 'את מהימנת לי בשבועה האיך לא מהימן לי' 

ו'אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר' ולא ייפטר ע"י שבועת השני והראשון יצטרך לשלם ]אא"כ השני 

סרה הוא ברזיליה של השומר הראשון שאז נכנס תחת הבעלים לגמרי כיון דאורחיה דרועה למימ

 לברזיליה[.

אמנם כל זה הוא בדעת רש"י, אבל הרמב"ם כתב בפירוש "השומר הראשון חייב לשלם לניזק", 

 שמזה משמע שכל דין הניזק הוא עם השומר הראשון, ולא עם הבעלים כלל.

כתוב בפירוש  4וגם מה שכתב ה'פתחי חושן' בשיטת רש"י צע"ג אם אפשר לומר כן דהרי במשנה

כולן נכנסו תחת הבעלים", משמע שהשומרים  -ולשואל לנושא שכר ולשוכר "מסרו לשומר חינם

 נכנסו לגמרי, והבעלים פטורים לגמרי!

 

                                                           
 .הלכות שאלה ופקדון פ"ב סקפ"ב 3.

 -מתחייבין בנזיקין כבעלים -שור שנגח ד' וה' דף מד ע"א. ושם אמנם פירש רש"י "תחת הבעלים"ב"ק פרק  4.
שמזה קצת משמע שהחיוב הוא אכן בנוסף לבעלים ולא במקום הבעלים וכדברי הגאון הנ"ל, אמנם גם זה 

שלפי"ז היה עדיין לא אתי שפיר אם מה שכתב שהניזק עושה דין עם הבעלים והבעלים עושים דין עם השומר 
צריך רש"י לפרש "משלמים לבעלים" ולא "כבעלים" שמזה משמע שהתשלומין הם ישירות מהשומר לניזק 

כשיטת  –וזה יכול להיות באחד מב' פנים דווקא או שכל דין הניזק הוא עם השומר דווקא )ולא עם הבעלים 
 .ל(ה )כדעת הראב"ד להבנת הכ"מ הנ"הרמב"ם( או רצה מזה גובה רצה מזה גוב
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 ה.

 מקדים חקירה בנוגע לפטור המזיקים על מי מוטלת חובת ההוכחה

בדבריו, ובהקדים דבכללות בנוגע לפטור המזיקים אם שמר כראוי יש לחקור על  ועוד יש להעיר

 מי מוטלת חובת ההוכחה אם הייתה שמירה כראוי אם לאו. ויש לומר בג' אופנים: 

א. על הניזק להביא ראיה שלא הייתה שמירה כראוי כדין כל המוציא מחבירו עליו הראיה ואם לא 

 .5יביא ראיה יפטר המזיק מתשלומין

 ב. המזיק יהיה מחוייב שבועה ככל השומרים ששמר כראוי.

ג. על המזיק להביא ראייה גמורה ששמר כראוי ואם לאו יהיה מחוייב לשלם ולא יהיה נאמן לפטור 

 עצמו אפי' בשבועה.

כמו שכבר נזכר  6והנה בש"ס וברמב"ם לא מצאנו דין זה מבואר אך בפשטות נראה לומר כאופן הג'

המזיק ולא שומריו נאמנים אפילו בשבועה לומר שמרתי כראוי ויצאה והזיקה אלא לעיל ולא יהיה 

 בראיה ברורה בלבד.

זה מדברי ר' יוחנן בב"ק דף צ"ט "זיל אייתי ראייה דמומחה לתרנגולים את"  7והנה יש שהוכיחו

ושם מדובר בשוחט שיצאה נבילה מתחת ידו וצריך הוא להביא ראיה שמומחה היה ולא הייתה 

שחיטתו פשיעה ולכאורה למה הוא צריך להביא ראיה הרי המוציא מחברו עליו הראיה? אלא כיוון 

ק השאלה היא אם זה היה פשיעה או אונס הנה בזה על המזיק להביא שמעשה הנזק נעשה וודאי ור

 ראיה. 

בגדר חיוב האומן בקלקולו, דדעת  9והרמב"ן 8והנה ראיה זו אינה מוכרחת. דהנה נחלקו התוס'

כתב דלשיטת הרמב"ן  10התוס' שהוא מדין אדם המזיק ודעת הרמב"ן שהוא מדין שומר, ובקוב"ש

ועל טענת  11הביא ראיה דהווי שומר ואם יש רואה יביא ראיה ויפטרוודאי אתי שפיר דעל השוחט ל

                                                           
 וכ"כ הפנ"י בפשיטות בב"ק נ"ו ע"ב. .5

ושלילת אופן הב' יש להוכיח בפשטות מכך שאין הרמב"ם מחשיבו בין הנשבעין שבועה דאורייתא בהלכות  .6
שבועות ובהלכות טוען ונטען וגם בהלנז"מ הזכיר שבועה בנזיקין רק גבי הודאה במקצת ומעולם לא שמענו 

 בשום מקום שבועה ע"ד שבועת השומרים בנזיקין.

 חזו"א ב"ק סי' ז' סק"ז. .7

 .ב"ק כ"ז ע"ב ד"ה ושמואל. 8

 בבבא מציעא דף פב.. 9

 ב"ק דף צט שם.. 10

כדאיתא בב"מ פ"ג ע"א וילפינן לה מקרא אין רואה שבועת ה' תהיה בין שניהם הא יש רואה יביא ראיה . 11
ויפטר. וכן פסק הרמב"ם בהלכות שכירות פ"ג ה"א שבדבר שהראיה מצוייה אין השומר נפטר בטענת אונסין 

 לא צריך להביא ראיה ברורה כדי להיפטר.בשבועה, א
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מומחיותו אם היא נכונה וודאי מצוי להביא ראיה לכך, אך לשיטת התוס' שטעם חיובו הוא משום 

אדם המזיק א"כ למה צריך להביא ראיה להפטר הרי הממע"ה? וכתב ע"ז בקוב"ש שי"ל שגם להתוס' 

)חנם או שכר( ולא פליגי  דבריו די"ל דלכו"ע האומן הוא בגדר שומרהוא מדין שומר. והנראה בביאור 

 גם דין אדם המזיק. בנוסף ע"זאלא אם יש לו 

דהנה כל המוסר דבר לאומן הרי הוא מוסר לו את האחריות לעשות המלאכה כתיקונה ולא לקלקל 

נחשב כשומר  במלאכתו ובזה לא גרע האומן מכל שומר בעלמא ולכן לגבי קלקול מלאכתו הוא תמיד

על האומנין אם הם כש"ח או ש"ש )ב"מ פ, ב( ועליו הראיה שלא הייתה בזה פשיעה )ומה שנחלקו 

הוא רק על חיוב שמירת החפץ מגניבה ואבידה שבזה יש חילוק אם גם שמירה זו כלולה בשכר 

אומנותם, אך השמירה שקבלו לעשות המלאכה כתיקונה שזה עיקר קבלת שכרם זה וודאי נחשב 

 שמירה בשכר ויתחייבו עליה מדין ש"ש ואם עשו בחינם מדין שומר חינם(.כ

ולא נחלקו ע"ז התוס' אלא להוסיף בו גם דין אדם המזיק ולהוכיח מפטורו שגם אדם המזיק יהיה 

פטור מכה"ג, וע"ז נחלק הרמב"ן שאין כאן חיוב אדם המזיק כלל כיוון שלא נתכוין להזיק ועשה 

 אינו אלא כגו"א בש"ש או כפשיעה אם לא היה מומחה. ברשות והקלקול במלאכתו

 יש בו לכו"ע ולכן צריך להביא ראיה ולהפטר. 12אמנם חומרת שומר

ולפי דברי הקוב"ש הנ"ל הנה כל זה לא יהיה אלא באומן שהוא קיבל על עצמו שמירה זו לעשות 

 שמירה כראוי?! המלאכה כתיקונה משא"כ שאר בעלי ממון המזיק מהיכי תיתי לחייבם בראיה על

 

 ו.

 מביא ראיה שחובת ההוכחה מוטלת על המזיק

אך מ"מ נראה לי להביא סברא אחרת שעל המזיק יהיה להביא ראיה ששמר כראוי. והיא מפשטות 

הדברים דכאשר הבהמה יצאה והזיקה הרי זו עצמה ההוכחה שלא שמר כראוי, דמהיכא אית לן למימר 

והרי זו טענה נגד הטבע הרגיל שבכגון דא על הנתבע להביא  שהבהמה חתרה וקראו בה דברים נפלאים

 .13ראיה להיפטר

                                                           
שי"ל שבשומר דווקא החמירה תורה שעליו הראיה להיפטר )ולא פטרתו בשבועה אלא במקום שאין . 12

הראיה מצויה וגם בזה החמירה עליו שלא יהיה נאמן אלא בשבועה דאורייתא( משא"כ בשאר הנתבעין כי זה 
היפטר חלק מחיובי השמירה שהשומר מתחייב להחזיר את החפץ בשלימות וזה כמו התחייבות שלא יוכל ל

מהשבת החפץ כי אם בראייה או בשבועה על טענת אונס וכל זה הוא דווקא בשומר שקיבל עליו חיוב זה 
 משא"כ במזיק שמעולם לא נתחייב בהתחייבות מיוחדת זו מהיכי תיתי לחייבו היפך הכלל של הממע"ה? 

היא אינה לפנינו וזו וודאי  היינו גניבה דייקא שבה גנב ולקחה והרי -ומה ששומר חנם נאמן בטענת גניבה . 13
טענה שכיחה שהשומר נעל כראוי ומ"מ בא הגנב ולקחה ע"י שעשה חתירה ופריצה, ועד"ז ש"ש שטוען נאנסה 

 היינו שהבהמה אינה כאן ע"י מיתה או לסטים מזויין.
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ל לא תיזיל באורחא ": "דההוא גברא דאגר ליה חמרא לחבריה, א14ויש להביא לזה ראיה מגמ'

דנהר פקוד דאיכא מיא, זיל באורחא דנרש דליכא מיא, ואזל איהו באורחא דנהר פקוד ומית חמרא, 

באורחא דנהר פקוד אזלי מיהו לא הוו מיא, אמר רבא מה לי לשקר, אי  ל אין"אתא לקמיה דרבא א

 ל באורחא דנרש אזלי, ואמר ליה אביי מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן"."בעי א

ופירש"י שם, דאנן סהדי דבכל שעתא איכא מיא חזינן דלא מצי הנתבע להפטר אפי' במיגו בטענה 

גו כבנדו"ד לטעון ולומר נעלתי כראוי ומ"מ הבהמה יצאה שהיא נגד טבע הרגיל, וכ"ש אי ליכא מי

 והזיקה.

וא"כ גם אם הבעלים עושים דין עם השומר, הנה ממה נפשך אם יש לשומר השני ראיה לאונס 

הנה בזה וודאי יפטר גם השומר הראשון דאין שייך כאן טענת אנת מהימנת לי בשבועה האיך לא 

היפטר וודאי יהיה חייב השני )ואם אין לשני לשלם יפול מהימן לי בשבועה, ואם אין לו ראייה ל

 ?15במחלוקת הפוסקים אם חייב הראשון אם לאו( ומה שייך כאן חיוב מצד שומר שמסר לשומר

 

 ז.

 מבאר עפ"ז הלכה נוספת ברמב"ם

 ואגב אורחא, עפ"ז אפשר לבאר עוד לשון ברמב"ם:

אם  -כותב וז"ל: "מסר שורו לחמישה ופשע אחד מהן ויצא והזיק  16הרמב"ם בהלכות 'נזקי ממון'

אינו משתמר אלא בחמישתן זה שפשע בשמירתו חייב, ואם משתמר בשארן אף אלו הנשארין 

 חייבין".

                                                           
לא היא אבל המזיק אינו יכול לטעון טענה זו כי הרי הבהמה לא נלקחה לא ע"י גנב ולא ע"י לסטים מזויין א

נמצא רועה בשדות אחרים וא"כ מי הוא הפורץ שהוציא אותה לשם?! כדי למצוא טענת פטור נצטרך לומר 
שהבהמה עצמה חתרה )משנה ריש הכונס( או שפרצוה לסטים ולא גנבוה שזו וודאי טענה דלא שכיחא כלל 

 וכלל.

 כתובות כ"ז ע"ב, וב"מ פרק האומנין.. 14

בשם החזו"א שמי שמחדש טענה הוא זה שצריך להביא ראיה הנה זה ובשלמא לטעם הראשון שהבאנו  15
שייך דווקא בנזיקין ששם לא מצינו שהתורה האמינתו בשבועה בטענת נאנסו אך בשומרים שהתורה נתנה 
לו נאמנות בטענת אונסין בשבועה מצינו לומר שיהיה השומר נאמן כלפי הבעלים שהאמינוהו בשבועה זו על 

יכת הטענה של הבעלים כלפי שומר הראשון לך אנו מאמינים בשבועה אבל אין אנו רוצים טענת נאנסו ואז שי
 להאמין בשבועה לשומר השני.

אמנם לפי הטעם השני שכתבנו שטענת היזק באונס היא טענה שאינה נאמנת בעצם ואפי' לא בשבועה הנה 
"כ איירי שיש לו ראייה ברורה שהיה בזה גם כלפי הבעלים לא יהיה נאמן השומר אם לא בראייה ברורה, וא"כ ע

אונס וא"כ מה מקום יש לטענת הבעלים כלפי השומר אנת מהימנת לי בשבועה?! הרי יש לו ראייה ברורה 
 לאונס.

 פ"ד ה"ז.. 16
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ועל פי מה שהסברנו )שחובת ההוכחה מוטלת על המזיק ולא אומרים 'המוציא מחבירו עליו 

ק, ולטעון טענה ששמרתי כראוי זה נגד הטבע שהבהמה יצאה הראיה' מכיוון שאנחנו יודעים שקרה נז

אם יש עדים שאחד מהם פשע בשמירתו,  -מדיר נעול כראוי( אפשר לומר שזוהי כוונת הרמב"ם 

חייב כי הוא הפושע, אבל אם  -והשור אינו יכול להשתמר בלעדיו אלא חייבים חמישה כדי לשומרו 

ה שהם גם פשעו, שהרי לא יכול להיות שהם שמרו כראוי השור יכול להשתמר בשארן אז יש לנו הוכח

והשור יצא והזיק כי זה נגד הטבע וע"כ מתברר למפרע שהם גם פשעו )אע"פ שאין עדים בפשיעתם 

 של הראשון( וממילא כולם חייבין. אלא רק בפשיעתו

 

 ח.

 עפ"ז מקשה על החיוב של השומר הראשון

רק כלפי הניזק יכול השומר הראשון לטעון מסרתיה לבן נו דעל פי כל זה ברור שלא יינינחזור לענ

דעת ולא יוכל הניזק לומר לו טענת אנת מהימנת לי בשבועה וכו' וגם לא טענת אין רצוני שיהא 

אלא אפי' אם נאמר שאיירי  –יד ולא הוא נתן לו נאמנות כנ"ל פקדוני ביד אחר כיוון שלא הוא המפק

וכמ"ש בפתחי חושן )לשיטת רש"י( הנה גם בזה לכאורה  –בכה"ג שהבעלים עושים דין עם השומר 

יש לומר ממה נפשך: אם יש לשומר השני ראיה ששמר כראוי והיה אונס בוודאי בכגון דא ייפטר גם 

, ואם אין 17השומר הראשון דאין שייך כאן טענת 'את מהימנת לי בשבועה האי לא מהימן לי בשבועה'

והשומר הראשון יהיה פטור כי הרי מסרה לבן  18יהיה חייבלשומר השני ראיה ודאי שהשומר השני 

, ומה שייך כאן חיוב לשומר הראשון 19דעת שנחייב בשמירתה כמותו במקומו ויש לו ראיה ע"ז שמסר

 מצד הדין של 'שומר שמסר לשומר'?

 

 ט.

 ומבאר הדין של שומר שמסר לשומר קירה בנוגע לגדר החיוב של נזיקיןמקדים הח

 להקדים תחילה מהו גדר החיוב של נזיקין, דאפשר לבאר גדר זה בשני אופנים:ולבאר זה יש 

א': התורה חייבה אדם לשמור על ממונו ואם לא שמר וכתוצאה מזה נגרם נזק יהיה חייב -אופן ה

 לשלם תשלומי נזק. ולפי זה יוצא שסיבת חיוב תשלומי נזק הוא מצד חיוב שמירה.

                                                           
א' ה"ה שכשיש ראיה גמורה לשומר השני שבה יפטר השומר  וכמ"ש הרמב"ם בהדיא בהלכות שכירות פרק. 17

 י אין כאן צורך בשבועה, ועד"ז י"ל בנדו"ד.הראשון מתשלומין פטור דהר

ואם אין לשני מה לשלם מחלוקת הפוסקים האם האם השומר הראשון יהיה חייב או לא: עיין שו"ע חו"מ . 18
 .סי' רצ"א סעיף כ"ד בהגהה, ובש"ך שם סקמ"ד ונתה"מ שם

ומר השני היא עצמה כנ"ל שאין המזיק נפטר בטענת שמירה כראוי אלא בראיה ברורה וכאן המסירה לש. 19
 השמירה כראוי הפוטרתו מתשלומין ועליה יש לו להביא ראייה ברורה.
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זה שממונו הזיק ]ואין קשר לזה שהוא מחויב לשמור עליו[  ב': אדם חייב לשלם על עצם-אופן ה

ואם ישמור כראוי זה היכי תימצי בשביל להיפטר מהחיוב אבל סוכ"ס לא זוהי ]שמירה[ סיבת החיוב 

 .20אלא סיבת החיוב היא על זה שממונו הזיק

במקרה שמסר לשומר  -א' שכל סיבת החיוב היא מצד חיוב שמירה -והנה אם נלמד כאופן ה

שמוכן לקבל ע"ע את החיוב לשמור על הדבר בדרך ממילא הוא מחויב גם בתשלומין, ולפי"ז אם 

ימסור השומר הראשון לשומר אחר שמוכן לקבל ע"ע לשמור והוא בן דעת אזי כשם שהבעלים יכול 

להטיל את החיוב על השומר הראשון אם התרצה כך גם השומר הראשון יכול להטיל את החיוב על 

 שיתרצה לקבל ע"ע לשמור ועי"ז הוא מסתלק מהחיוב לגמרי.שומר אחר 

ב' ]וכן עיקר[ שגדר החיוב הוא עצם זה שממונו הזיק הנה מעיקר הדין -אמנם אם נלמד כאופן ה

אין לו ]לבעלים[ להיפטר עי"ז שמסר לשומר כיוון שעיקר החיוב ]זה שממונו הזיק[ נשאר עליו ואין 

שעי"ז נעשה נזק[ וקרה  -אם הוא לא שמר ]והאחר גם לא שמר לו להיפטר אא"כ ישמרנו בעצמו אך 

נזק הרי סיבת החיוב היא אצלו ואילו מפטור שמירה הוא גם לא יכול לגלגל את סיבת החיוב על 

השומר כי הוא בעל הממון וסיבת החיוב היא עליו ולא על המחויב בשמירה ]שהוא רק היכי תימצי 

 להיפטר אבל לא סיבת החיוב[.

כל זאת מצינו שנכנסו תחת הבעלים והבעלים פטורים לגמרי הוא דין מיוחד שיש לבעלים ומה שב

 כח להעביר ממונם לשומר באופן שהוא יישא באחריות נזקיה ]וייפטר מהם ע"י שמירה כראוי[.

ויש לומר שזהו כח מיוחד דווקא לבעלים שיכול להעביר את החיוב למי שרוצה להפקיד בידו אבל 

עלים אינו יכול להעביר את עיקר החיוב ]זה שממונו הזיק[ אלא למי שהבעלים השומר שאינו ב

מתרצה שיהיה החפץ בידו, ומכיוון שכאן ]בשומר שמסר לשומר ויצאה והזיקה[ הבעלים אינו 

א"כ אינו יכול למסור לשומר אחר את הדין 'בעלים' שיש לו בחפץ ]שנמסר לו מהבעלים  21מסכים

כן לעולם ב'שומר שמסר לשומר'[ קיימת כלפי השומר הראשון הטענה עצמו[ ולכן גם בנזיקין ]ו

 של הניזק[ "למה לא שמרת אתה בעצמך" כי עיקר סיבת החיוב נמצא אצלך. -]ובנדו"ד

, שאף אם יש לו ראיה גמורה שמסר לשומר שני והשומר השני לא שמר כראוי ש לומרי זה ולפי

והיה לו לשמור בעצמו, אמנם אם השני שמר כראוי  יהיה חייב הראשון בלבד כי הוא המחוייב שמירה

ויש ע"ז ראיה ברורה הרי בזה נפטר גם שומר הראשון כי אע"פ שחובת שמירתה נשאר עליו מ"מ 

שלוחו של אדם כמותו וסוכ"ס נעשית השמירה ויש לו את הפטור של שמירה, אמנם אם לא שמר 

                                                           
 עיין בכ"ז באבן האזל ריש נזקי ממון אות י"ד ועוד באחרונים.. 20

לדעת רבא כיוון שיכול לטעון 'את מהימנת לי בשבועה האי לא מהימן לי בשבועה' ולדעת אביי כיון שיכול . 21
 שיהיה פקדוני ביד אחר'.לטעון 'אין רצוני 
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יוון שהוא אין לו בעלות על החפץ וכל חיובו השני נשאר החיוב על הראשון ואינו יכול לעקרו ממנו כ

 הוא מפני שהסכים לקבל דין בעלות זו מן הבעלים.
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 שיטת הרמב"ם בסיתות אבני ההיכל 

 סגל 'ישהלוי  שלמה רבה

 בישיבה ר"מ

 א.

 מביא שיטת הרמב"ם כר' נחמיה

וז"ל: "ואין מפצלין את אבני הבנין בהר הבית, אלא מפצלין אותן  1כתב הרמב"ם בהל' בית הבחירה

ומסתתין אותן מבחוץ, ואח"כ מכניסין אותן לבנין, שנאמר אבנים גדולות אבנים יקרות לייסד הבית 

 בנותו. עכ"ל.יאבני גזית, ואומר ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בה

שמיר,  :"ל: "בפרק עגלה ערופה )סוטה מ"ח( תנו רבנןוביאר הכסף משנה בד"ה ואין מפצלין, וז

דברי  , הדברים ככתבןבנותו אבן שלמה מסע נבנהיוהבית בה 2שבו בנה שלמה בית המקדש, שנאמר

כל אלה אבנים יקרות מגוררות  3אמר לו רבי נחמיה וכי אפשר לומר כן והלא כבר נאמר .רבי יהודה

ית בהבנותו, שהיה מתקין מבחוץ ומכניס מבפנים, אמר במגירה, אם כן מה תלמוד לומר לא נשמע בב

כמשמען  דברים ככתבןרש"י יופמקדש ודברי רבי נחמיה באבני ביתו, רבי נראין דברי רבי יהודה באבני 

 עכ"ל. ה שוב בכלי ברזל.וסיתתמן ההר ולא  שהסיעהכמה "אבן שלימה מסע" 

, לר' יהודה המקדש-בבנין בית בברזל והיינו שיש מחלוקת בין ר' יהודה לר' נחמיה לגבי שימוש

 אסור. הר הבית, בפנים. ומותר להר הבית, חוץמאסור לגמרי, ולר' נחמיה 

 

 ב.

 ית הכסף משנה וג' תירוציוימביא קוש

וז"ל: וכיון דרבי אמר נראין דברי ר' יהודה באבני  ,הרמב"םדברי על ומקשה הכסף משנה  וממשיך

 המקדש, יש לתמוה על רבינו למה הניח דברי ר' יהודה ופסק כר' נחמיה. עכ"ל.

 ,ר' יהודהדעת תר מסתבר כומשמע שי "נראין"מדברי רבי  .אונראה שיש כאן שאלה כפולה: 

ך לפסוק כדעת רבים, ולא כר' נחמיה א"כ צרי ,כיון שרבי ס"ל כר' יהודה ב.ומדוע הרמב"ם לא פסק כן. 

 שהוא דעת יחיד.

                                                           
 פרק א', הלכה ח'. .1

 ו. מלכים א, .2

 ז. שם,. 3
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ע ידקרא מסי דמשום דסתם מכילתא כרבי נחמיה. ותו דפשטאוז"ל: ואפשר  ,רץ הכסף משנהומת

משום הכי פסק כוותיה. והכרעת רבי אינה הכרעה מפני שהיא הכרעה שלישית דלאו הכרעה  ,ליה

 כר' נחמיה אתי. עכ"ל. ,שאכתוב בפרק זה דגמרא בפ"ק דתמיכדאיתא בספ"ק דפסחים. ועוד ד ,היא

 . גמראגפשטיה דקרא.  .בסתם מכילתא.  א.שנה ג' סיבות לפסוק כר' נחמיה: ומבואר בכסף מ

 דתמיד.

 

 ג.

 מקשה על תירוצי הכסף משנה

והנה הכסף משנה פתח את ביאור הרמב"ם במילה "ואפשר", משמע שאין הכרח בתירוצים אלו 

 אפשרות בלבד.-ק "אפשר"אלא ר ,לפסוק כר' נחמיה

יש לדחות, שאע"פ שסתם מכילתא שהיא דעת  ,"סתם מכילתא" :א'הדתירוץ  ,ולכאורה הביאור

רבי אמר נראין דברי " ך סוכ"סר' ישמעאל ]בעל המכילתא[ כר' נחמיה, ואין כאן יחיד כנגד רבים, א

 ומדוע הרמב"ם לא פסק כן. ,"ר' יהודה

י ר' דקרא, ומ"מ אמר "נראין דבר, דרבי גם ידע פשטא יש לדחות ,דקרא" : "פשטאותירוץ ב'

 כדעת רבי יהודה. יהודה", ואדרבא מלשונו של רבי משמע שהכתוב קאי

פירש את  שה"באר שבע" 4כתב' משנה למלךה'יש לדחות, דהנה  ,"סוגיא דתמיד" :ותירוץ ג'

' ון שרבי אמר "נראין דברי רומפרש" שפירש כר' נחמיה, ומכיהולא כ" ,בתמיד כר' יהודה הסוגיא

 וכמו שפירש ה"באר שבע". ,בתמיד יהודה" מסתברא למימר שזוהי גם דעת הסוגיא

שגם אחרי תירוציו של הכסף משנה עדיין צ"ב מדוע הרמב"ם לא פסק כרבי  ,המורם מכל הנ"ל

 שאמר "נראין דברי ר' יהודה".

 

 ד.

 מוסיף להקשות על לשון הרמב"ם

 :5דיוקים בלשון הרמב"םעוד צ"ב ביאור כמה 

                                                           
 שם. רמב"ם,. 4

 1622ם, עד כדי דיוק בסדר ההלכות )ראה התוועדויות תשד"מ, ח"ג, עמ' "וידוע גודל הדיוק בדברי הרמב. 5
לוקה זו בנוגע להלכה ואילך. ובכ"מ(. ועד שלמדים מח 78לקו"ש ל"ו, עמ'  ואילך. 372ואילך. לקו"ש ט"ו, עמ' 

וברמב"ם  –פ"א קונטרס אחרון סק"א )ג, א )תתרז, א((  ,הל' תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן –)ראה לדוגמא 
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 ,אבל מפצלין אותן ומסתתין אותן מבחוץ ,ואין מפצלין את אבני הבניין בהר הבית" :מה שכתב א.

תרות, כי אין וואחר כך מכניסין אותן לבנין". צ"ב דלכאורה המילים "ואחר כך מכניסין אותן לבנין" מי

 "אבל מפצלין וכו'". כבר נאמר קודם "ואין מפצלין וכו'", בהם שום דין והלכה, והדין

בפסוק שמביא הרמב"ם שנאמר "אבנים גדולות אבנים יקרות ליסד הבית אבני גזית" צ"ב  ב.

 מיותרות, ולא לומדים מהם שום דין והלכה. "ליסד הבית"המילים דלכאורה, 

ו"אבנים  ."בונין באבנים גדולות"והרמב"ם היה צריך להביא רק "אבנים גדולות" שזה ראי' למש"כ 

יקרות" זה ראי' למש"כ בהלכה י' "ומרצפין באבנים יקרות", ו"אבני גזית" זה ראיה ל"מפצלין 

למרות מיותר, ודוחק לומר שהרמב"ם ציטט פסוק בשלימותו  "ליסד הבית"ומסתתין מבחוץ", אבל 

 אין בו צורך.שבהשקפה ראשונה 

 

 ה.

 למביא דין אבנים שנפגמו להיכ

כסכין  ,רןוכל אבן שנפגמה כדי שתחגור בה הציפ"וז"ל:  ,ויבואר בהקדים דברי הרמב"ם בהלכה י"ד

, ומהיכן היו 6"אבנים שלמות תבנה את מזבח ה'"שנאמר  ,הרי זו פסולה לכבש ולמזבח - של שחיטה

בנין מן בתולת הקרקע חופרין עד שמגיעין למקום הניכר שאינו מקום עבודה ו :מביאין אבני מזבח

 עכ"ל.  ., ובונין בהן"או מן הים הגדול ,ומוציאין ממנו האבנים

שלמות היו. ואבני היכל ועזרות שנפגמו או  ,וכן אבני ההיכל והעזרותוממשיך בהלכה ט"ו: "

 עכ"ל. ."אלא נגנזים ,ואין להם פדיון ;שנגממו פסולות

 עכ"ל. ."ן הכבש וכו'פסולה לבנין המזבח ובני. .  כל אבן שנגע בה הברזלובהלכה ט"ז: "

שלא  עניןנראה שלא כתב כן אלא ל"וז"ל:  ,וביאר הכסף משנה בד"ה "וכן אבני ההיכל שלמות היו"

אבל היו מסתתין ומשווין אותן בכלי ברזל מבחוץ  ,כתיב "אבן שלמה מסע נבנה", וכדיהי' בהם פגם

ומכניסין אותן, כמש"כ לעיל )ה"ח( "מפצלין ומסתתין אותן מבחוץ", משא"כ באבני מזבח שאסור 

 עכ"ל הכס"מ. ".להניף עליהן ברזל

 רסואבאבני מזבח הפגימה פוסלת והברזל והיינו שיש חילוק גדול בין אבני המזבח לאבני היכל, ש

ולכן היו צריכים להביא אבנים מ"בתולת הקרקע", אבל באבני היכל אע"פ שהפגימה  .רילגמ בשימוש

 בהלכה ח'., כנ"ל אבל בחוץ מותר ,הר הביתפנים באלא  ,ברזל לא נאסרשימוש בה ,פוסלת

                                                           
ראה הקדמת המו"ל לס'  –הוצאת פרנקל )ירושלים תשל"ה( תוקן פיסוק ההלכות ברמב"ם בכמה מקומות 

 , ב(.12זמנים 

 ו. דברים כז,. 6
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 ו.

 מקשה מהלכה ח' וגם משינוי הלשון

, הרי אפשר לפי ביאור הכסף משנה, מדוע "אבני היכל ועזרות שנפגמו פסולות"ד ,אבל צ"ב

 ולסתתן בכלי ברזל ולהכשירן. ,להוציא אותן מחוץ להר הבית

"אבן  :מזבח כתבגבי בלשונו בין אבני המזבח לאבני ההיכל, דמשנה הרמב"ם עוד צ"ב מדוע ו

מדוע  .כתב "ואבני היכל ועזרות שנפגמו פסולות" פסולה לכבש ולמזבח", ואילו גבי היכל שנפגמה

ם ובהיכל נקראת "אבני היכל", ומדוע הרמב"ם לא כתב במזבח "כל אבן במזבח היא נקראת "אבן" סת

 בהיכל "וכן אבנים שנפגמו פסולות להיכל" ומדוע שינה את לשונו. שנפגמה", או מזבח

 ,ודיוק זה ברמב"ם מופיע בעוד מקומות, דבהיכל כתב "וכן אבני ההיכל והעזרות שלימות היו"

 ובעזרות". ולא כתב "וכן אבנים שלימות היו בהיכל

במזבח כתב "כל אבן שנגע בה הברזל פסולה לבנין המזבח" ולא כתב "כל אבן מזבח גיסא, ומאידך 

 שנגע בה וכו'".

 ותב "אבני היכל".וב לגבי מזבח "אבן" סתם, ובהיכל כוא"כ צ"ב מדוע הרמב"ם דייק לכת

 

 ז.

 ל"אבני היכל" "מחלק בין "אבן

אפי' מעיקרא, שבמזבח הפגימה פוסלת באבן  ,לשונו לומרכוונת הרמב"ם בדיוק למימר דונראה 

משא"כ בהיכל  באבן אפי' לפני שהיא "אבן מזבח". "אבן מזבח", כי הברזל נאסר לגמרי לפני שנקראת

 רק אחרי שהאבן נקראת "אבני היכל", פוסלת פגימה ואסור להשתמש בברזל.

 , ומדוע אי אפשר להוציאןפסולותולפי זה יש ליישב את השאלה הנ"ל מדוע אבני היכל שנפגמו 

, אך באבנים סתם שכל ההיתר לסתת בחוץ בכלי ברזל חל רקמחוץ להר הבית, דיש לומר ן ולסתת

 לא בפנים ולא בחוץ. ,אסור להשתמש בהם בברזלאזי  ,גדר "אבני היכל"לאחר שנכנסו האבנים ל

, ים סתם לפני שהוקדשומיירי באבנ ,ולפי"ז מש"כ הרמב"ם בהלכה ח' שמותר לסתת בברזל בחוץ

נו לאחר שהוקדשו ונעשו הייד ,ט"ו "אבני היכל שנפגמו פסולות" כהבהל ונעשו אבני היכל. ומש"כ

 אבני היכל, ואין להם פדיון, ונגנזים.

 וכדלהלן. ,ונראה שהרמב"ם למד כן מדברי רבי אבל צ"ב מה המקור לחילוק זה של הרמב"ם. 
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 ח.

 למלך בדברי הרמב"ם מביא פירושי הכסף משנה והמשנה

"אמר רבי נראין דברי רבי יהודה  :יש להקדים דברי רבי שהובאו בכסף משנה בהלכה ח' ,ולבאר זה

 באבני מקדש ודברי ר' נחמיה באבני ביתו".

מקדש, וב"אבני ביתו" היינו בית הוביאר הכסף משנה שכוונת רבי ב"אבני מקדש" היינו בדין אבני 

באבני בית כר' נחמיה הינו שרבי פוסק כר' יהודה באבני בית המקדש, ובדין אבני ביתו של שלמה. ו

 שלמה.

יאמר, דאין רמז בשום ה"אבל דבר זה לא ניתן ל :והקשה על זה המשנה למלך בסוף הלכה ח' וז"ל

 מקום דבאבני ביתו לא יניף ברזל, ואפילו בפנים לכו"ע היו ע"י ברזל" עכ"ל.

 ין ביתו הפרטי של שלמה.והיינו שלא נאמרו דינים והלכות בבנ

נראה כדקאמר ר' יהודה באבני בית המקדש,  ,"דרבי הכי קאמר :ולכן פירש המשנה למלך וז"ל

והיינו שכוונת רבי לפסוק  . עכ"ל.משום דקרא דמייתי ר' נחמיה לא מיירי אלא בבנין בית שלמה"

לגמרי כר' יהודה, ודחה את הראיה שמביא ר' נחמיה שהיא לא נכתבה על בית המקדש אלא על ביתו 

 של שלמה.

וכוונתו  ."ואף שדרך זה הוא קצת דחוק מ"מ מוכרחים אנו לאומרו" :ומוסיף המשנה למלך וז"ל

ובדבר אחד  ,בר אחד כר' יהודהשבא לפסוק בד אמנם מפשטות לשונו של רבי נראה יותר למימרש

ולכן עדיף להידחק בדברי  ,יאמר"הכר' נחמיה, אלא שלדעת המשנה למלך "דבר זה לא ניתן לא ניתן ל

 וכנ"ל. ,רבי

 

 ט.

 מבאר שהרמב"ם חידש ביאור חדש בדברי רבי ומכאן מקור הרמב"ם

ים שהוקדשו, אבנבולכן נראה שהרמב"ם ביאר באופן אחר את דברי רבי ש"אבני מקדש" היינו 

  ו"אבני ביתו" היינו אבני חולין.

אבל באבני  בית.שברזל פוסל גם מחוץ להר ה ,וכוונת רבי שבאבנים שהוקדשו הלכה כר' יהודה

 .חולין הלכה כר' נחמי' שמותר להשתמש בברזל בחוץ ורק בהר הבית אסור

שפוסק כר' נחמיה  כרבישם, פסק  , ולכןולפי"ז מובן שבהלכה ח' הרמב"ם מדבר ב"אבני חולין"

ושם פסק כרבי שפוסק כר' יהודה  ,ב"אבני ביתו". ובהלכה י"ד וט"ו הרמב"ם מדבר באבנים שהוקדשו

 ב"אבני מקדש".
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. אלא "אבני היכל" ,ולפי"ז מדויק מאוד לשון הרמב"ם בהלכה י"ד וט"ו שלא כתב "אבן" סתם

שלא כתב "אבני ההיכל צריכים ומדויק לשון הרמב"ם בהלכה ח'  שפסק כרבי ב"אבני מקדש". משום

  כי כאן מיירי באבני חולין. , ותו לא."בונין באבנים גדולות" כתב, אלא ,להיות גדולות"

דלכאורה לעיל הקשנו דלשון הרמב"ם שמוסיף "ואח"כ מכניסין אותן לבנין" ] אתי שפירולפי"ז 

  יו אבני היכל.מקדישים אותן ויה ,הפיצול והסיתות לאחרזה מיותר[, דכוונתו בזה שרק 

מיותר[,  מביא הרמב"ם את הפסוק "לייסד הבית" ]דלעיל הקשנו דלכאורה זהמה ש וכן יבואר

 דמפסוק זה מדויק שהאבנים עדיין לא הוקדשו אלא הם רק בעתיד יהיו "אבני הבית".
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 דברינו היו תנאי או אמנה לומר עדים נאמנות בדין

 עווזנערפ' שי שניאור זלמן רבה

 בישיבה נו"נ

 .א

 'דברינו היו אמנה'

עדים החתומים על השטר הרי הן כמי שנחקרה "כתב הרמב"ם בהלכות עדות )פ"ג ה"ו( וז"ל: 

עדותן בבי"ד ואינן יכולין לחזור בהן, במה דברים אמורים בשאפשר לקיים את השטר שלא מפיהם 

כגון שהיו שם עדים שזה כתב ידן או שהי' כתב ידן יוצא ממקום אחר, אבל אם אי אפשר לקיימו אלא 

קרובין היינו אנוסין היינו מוטעין היינו הרי אלו מפיהם ואמרו כתב ידינו הוא זה אבל קטנים היינו 

אמרו פסולי עדות היינו בעברה או שוחד לקחנו על עדות זו "נאמנים ויבטל השטר". וממשיך )ה"ז( 

אין נאמנים, שאין אדם משים עצמו רשע עד שיעידו עליו עדים שהוא רשע. וכן אם אמרו אמנה היו 

 ה כמעיד בשקר".דברינו אין נאמנים, שהמעיד על שטר אמנ

וכתבו ע"כ הכסף משנה והרדב"ז, שדברי הרמב"ם הם ע"פ המבואר בגמ' )מסכתין יט, א( שדברי 

בדקאמרי "אינו נאמן, מדובר )כאוקימתא דרב אשי(  -רב יהודה אמר רב 'האומר שטר אמנה הוא זה' 

אסור לאדם עדים ודאין כתב ידם יוצא ממקום אחר והיינו טעמא דלא מיהמני כדרב הונא דאמר 

שישהה שטר אמנה בתוך ביתו משום שנאמר ואל תשכן באהליך עולה ואמר רב ששת )ברי' דרב אידי( 

שמע מינה, עדים שאמרו אמנה היו דברינו, אין נאמנין. מאי טעמא, כיון דעולה הוא אעולה לאו 

 חתימי".

רא עולה, וקצת צ"ע שהרמב"ם לא הביא הלכה זו כלל שאסור לאדם שישהה שטר אמנה כי נק

 ואדרבה כתב שטעם הפסול הוא כאילו חתמו שקר כלומר פסול במעשה החתימה ולא בהשהיה.

ולכאורה נראה לומר שמקורו של הרמב"ם מדברי רב נחמן )יט, ב( "אמר רב נחמן עדים שאמרו 

אמנה היו דברינו אין נאמנין" וכפירוש התוס' )ד"ה 'אמר רב נחמן'( שמדובר כשאין כתב ידם יוצא 

מקום אחר, אבל לא סובר כטעמם של התוס' )וכן פירש רש"י שהטעם הוא( "דלא אתי על פה ומרע מ

ליה לשטרא", אלא ס"ל שהפסול מצד שהם כמעידים בשקר ואפ"ל שס"ל כהסברם של הראשונים 

)תוס' רי"ד ועוד( שמחלוקת רב נחמן ומר בר רב אשי )יובא לקמן( גבי מודעא, היא, שלדעת רב נחמן 

אלא שהראשונים פירשו שטעם הפסול הוא מצד 'עולה' אבל( ) מנין מצד שאין ניתן ליכתבאין נא

לדעת הרמב"ם הן אמנה והן מודעא הפסול בעדות זו לדעת רב נחמן הוא כי "לא ניתן ליכתב" והיינו 

ששטר זה פסול מכיון שאין יכולה לחול עליו עדות כי עדות חלה על תוכן שניתן ליכתב ולא על אמנה 
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, וסברת הרמב"ם היא שפירושם של המילים 'לא ניתן ליכתב' 1ין הלוה למלוה שאינו ניתן ליכתבשב

 הוא שדינו כמעיד שקר )ולא שייך לדין השהיה בשטר עצמו(.

וכתב הצמח צדק בחידושים על הש"ס שהנפק"מ מהסבר הרמב"ם היא שלדעת הרמב"ם ללוה 

אמירת הלוה אינה נחשבת כעדות משא"כ ישנה נאמנות לומר שהשטר הוא אמנה לדעת ר"נ, כי 

כשמדובר בעדים. )אבל לדעת הסוברים שהפסול הוא מצד שאמנה היא 'עולה' וא"כ הבעיה היא בעצם 

שהייתו, גם הלוה לכאורה לא יהיה נאמן לומר שהשטר הוא אמנה(. לכן פסק הרמב"ם שללוה יש 

והפלאה שדנו בדעת הרמב"ם, אבל נאמנות לומר אמנה, וזאת כאשר אין השטר מקוים )ועיין בש"ך 

. ובסברת הרמב"ם 2בשו"ע פסק כן בהדיא( מכיון שבאמירת הלוה אין חסרון שיעמידו בדין מעיד שקר

אפ"ל כדעת הב"ח שהלוה לא רשע, כי לא עביד מעשה, או מצד שלהציל מעותיו, אדם משים עצמו 

 רשע.

ין עדות שקר )וזאת משמעות וא"כ לסיכום דעת הרמב"ם היא שטעם הפסול באמנה הוא מצד ד

 המילים "לא ניתן ליכתב"( ולכן הלוה נאמן, ובזה אין מחלוקת בין ר"נ למר בר רב אשי.

 

 .ב

 'עליו נמסרה מודעה'

וממשיך ברמב"ם הלכה ח': "אמרו העדים שטר מכר זה מודעא נמסרה לנו עליו אף על פי שכתב 

שנה והרדב"ז שהרמב"ם פסק כמר בר רב אשי ידן יוצא ממקום אחר הרי אלו נאמנין". וכתבו הכסף מ

בגמ' )כתובות יט, ב( שס"ל שבמודעא נאמנים כי ניתן ליכתב, ואע"פ שכתב ידם יוצא ממקום אחר 

 וא"כ אין להם נאמנות הפה שאסר ומיגו, בכ"ז נאמנים.

הנעשה באונס ניתן ליכתב כדי לדעת סכום הכסף  מכרוהטעם כתב בכסף משנה ש: א( שטר 

שקיבל מהמוכר כדי שיחזיר כסף זה כשבי"ד יבטלו את המכירה, והיינו שהשטר לא נכתב למטרת 

ניתן ליכתב גם  מודעאמכירה אלא שימושו היחיד הינו להציל את הסכום הכתוב בשטר. ב( השטר 

ו נמסרה המודעא וא"כ לא נקרא מגיד אחרי שכבר כתבו שטר המכר כי יכתבו תאריך האמיתי שב

                                                           
 הרמב"ם כמר בר רב אשי ויבואר לקמן.. אלא שלגבי מודעה פסק 1

אלא שהצמח צדק ס"ל שרב נחמן סובר שאין טעם הפסול מכיון שלא ניתן ליכתב אלא הטעם מצד שלא  2.
אתי על פה ומרע לשטרא ולכן הלוה גם לא יהיה נאמן, אבל לדעת מר בר רב אשי שהטעם מצד שלא ניתן 

 ליכתב, הלוה יהיה נאמן אע"פ שמשים עצמו רשע.

ל הרמב"ם שלהלכה לא הביא איסור השהי' ורק כמעיד שקר והיינו שהפסול הוא בחתימה אולי ס"ל כנ"ל, אב
שזאת כוונת רב נחמן גופא שהפסול הוא מצד הדין ש"לא ניתן ליכתב" ולכן הלוה נאמן וע"כ לא פליג מר בר 

 רב אשי )ועיין לקמן הוכחה לזה בדא"פ.
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וחוזר ומגיד שעדיין לא הגידו כי המודעא נמסרה לפני המכר. והיינו שמכיון והמודעא נכתבה לפני 

 כתיבת שטר המכר אינם נחשבים חוזרים ומגידים מכיון שעדות זו היא ההגדה הראשונה.

מודעא היא רק כשכתב והנה יש מהראשונים שכתבו שכל המחלוקת בין ר"נ למר בר רב אשי ב

ידם יוצא ממקום אחר שאז א"צ להסתמך על דבריהם משא"כ כשאין כת"י יוצא ממקום אחר לא 

תהיה מחלוקת ור"נ יסבור שנאמנים גם בשטר אמנה כי ס"ל ש"מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו" 

ן נאמנים כי וגם עדים וגם הלוה יהיו נאמנים והיינו שאין הטעם משום עולה, אבל כשכבר מקוים אי

 "לא אתי על פה ומרע לשטרא" )כשמקוים(.

אבל הרמב"ם שכנ"ל פסק באמנה לא נאמנים וגם כשאין כתב ידם יוצא ממקום אחר ובכ"ז פסק 

כר"נ שמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו )שלכאורה מכך מובן שצריך לסמוך על דבריהם( וס"ל לחלק 

הלוה שנאמן כנ"ל מכיון שהפסול הוא משום עדות בין לוה לעדים )שהעדים יהיו פסולים משא"כ 

בלבד( א"כ י"ל שחולק ר"נ גם כשאין כתב ידם יוצא ממקום אחר )ולכן באמנה לכו"ע אין נאמנין( 

שאין עדות על אמנה שתהיה נאמנת ולמר בר רב אשי מודעא נאמנין בכתב ידם יוצא ממקום אחר, 

כונה שלא נקרא מעיד בשקר בשטר המכירה אע"פ מאחר שאין פסול בעדות זו, וניתן ליכתב לפי"ז ה

שנמסר לפני זה ביטול השטר והטעם א"כ לכאורה כמו שכתב הכסף משנה )הנ"ל( ולא כרש"י שסובר 

שהטעם הוא שבשביל להציל האנוס מאנסו לא נחשב כמעיד בשקר דא"כ מדוע כשמחמת נפשות לא 

 נאמנין.

יהיה מותר להעיד בשטר זה, מכיון שסברא אבל קשה לומר שהטעם הוא שבכדי לדעת כמה שילם 

זו לא מרומזת בדברי הרמב"ם, אלא בפשטות ס"ל לרמב"ם שזה גופא תיקנו חכמים שמודעא מבטלת 

 שטר אפילו שטר מקוים.

]ועיין ברמב"ם הלכות מכירה )פרק יו"ד הלכה ו'( וז"ל "עדי המודעא יש להם לחתום הם עצמם 

יו ואין בכך כלום" ומשמע שדין זה הוא לכתחילה )ור"נ באותו הממכר שנאסרה להם המודעא על

שס"ל בב"ב )עיין תוס' רי"ד כאן( שא"א לכתחילה לחתום על שתי השטרות הוא לשיטתו בסוגייתנו 

וכן בדיני גט מצאנו שלמרות שהגט מקוים אפשר לבטלו ע"י מודעא ואפילו אחר  3בדיני עדות(

 שהאשה נישאת. 

                                                           
תב ידם יוצא ממקום אחר שהטעם שנאמן הוא להציל אנוס מידי . ובמה שכתב הכסף משנה שא"א לומר בכ3

אנסו העירו בהגהות וציונים לרמב"ם הוצאת פרנקל שלדעת הרשב"ם בב"ב דף מ"ט ע"א אמרינן לדעת מר 
בר רב אשי שניתן ליכתב להציל אנוס מיד אנסו גם כשכתב ידם יוצא ממקום אחר אלא שלרשב"ם זה כמו 

נאמנים גם כשכתב ידם יוצא ממקום אחר וא"כ לרמב"ם שס"ל שבתנאי כשכתב  שבעדות מתנאי נעשו דברינו
 ידם יוצא ממקום אחר לא נאמנים )כדלקמן( אין הוכחה זו. 

)והרי הקשה הכסף משנה דאם נאמנים מצד זה שנכתב להציל וגם כשכתב ידם יוצא ממקום אחר, למה אין 
יוצא ממקום אחר הרי ניתן ליכתב להציל עצמם.  נאמנין לומר אנוסים היינו מחמת נפשות כאשר כתב ידם
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הי"ט "כל גט שאכתוב בבית דינו של פלוני" שבפשטות יש בשטר זה ועיין בהלכות גירושין פ"ו 

קיום של בי"ד ובכ"ז במודעא מתבטלת. אלא ששם י"ל שהמודעא ניתנת בפני עדים אחרים וס"ל 

 להרמב"ם שכשם ששם לא הוי כתרי ותרי כך אותם עדים נאמנים. ואכ"מ[.

 

 ג.

 'זה שטר היה תנאי על'

אם היה כתב ידם יוצא ממקום אחר  -על תנאי היה שטר זה וממשיך הרמב"ם בהלכה ט' "אמרו 

אין נאמנין, ואם אין השטר מתקיים אלא מפיהם נאמנין, ואומרים לבעלי הדין קיימו התנאי ובואו 

לדין". והראב"ד השיג וז"ל: "א"א לדעת רבינו הוא זה, אבל הגאון ז"ל לא אמר כן אלא נאמנים בכל 

 ענין וכן עיקר". 

ט, ב( איתא "בעי מיניה רבא מרב נחמן, תנאי היו דברינו מהו מודעא ואמנה היינו והנה בגמ' )י

טעמא דקא עקרי ליה לשטרא והאי נמי קא עקר לשטרא, או דלמא תנאי מילתא אחריתי היא". והנה 

בעיא זו בגמ' נכתבה לאחרי מחלוקת ר"נ ומר בר רב אשי לגבי מודעא, ונת"ל שלדעת הרמב"ם בדין 

מדובר גם בכתב ידם יוצא ממקום אחר )שלכן באמנה פסק הרמב"ם שלא נאמנים גם אמנה ומודעא 

כשאין כתב ידם יוצא ממקום אחר ובמודעא נאמנים גם כשכתב ידם יוצא ממקום אחר( וא"כ לכאו' 

גם הבעיא בתנאי היא הן כשכתב ידם יוצא ממקום אחר וגם כשאין כת"י יוצא, וא"כ הי' צריך להיות 

ל שני המקרים ולפ"ז צ"ב למה פסק הרמב"ם שנאמנים רק כשכת"י לא יוצא ממקום הפשיטות בגמ' ע

 אחר שלא כפסיקתו בעדות אמנה.

סובר )לדעת הרמב"ם( שנאמנים לומר תנאי גם כשכת"י יוצא ממקום  שרב נחמןוצ"ל שאה"נ 

 ון" שמלשתנאייכואחר שהרי ענה לרבא "אמר ליה כי אתו לקמן לדינא אמרינן להו זילו קיימו 

שהשטר קיים ובכ"ז נאמנים לומר שיש תנאי על השטר, משא"כ גבי מודה בשטר "תנאייכו" משמע 

" ומזה דייק הרמב"ם שאה"נ לשיטת ר"נ אע"פ שטרייכושכתבו איתא בעמ' א' "אמר לי' זילו קיימו 

ם שהשטר מקוים כבר דהיינו שכתב ידם יוצא ממקום אחר נאמנין לומר תנאי היו דברינו שלכן צריכי

ללכת ולקיים את התנאי ומשמע שהשטר כשר )כשם שלמר בר רב אשי במודעא נאמנים העדים וגם 

                                                           
והרשב"ם תירץ ע"ז דמטעם חוזר ומגיד לא נאמנין משא"כ כשמעידים שיש תנאי לדעת הרשב"ם נאמנים 

 כשכתב ידם יוצא ממקום אחר כי הוי מילתא אחריתי כנ"ל(.

ו דברינו לא נאמנין ובשטר מודעא נאמנים כי הוי כתנאי דהוי מילתא אחריתי אבל הרמב"ם שס"ל שתנאי הי
כשכתב ידם יוצא ממקום אחר ולא הוי מילתא אחריתי א"כ צ"ב מדוע במודעא אכן נאמנין וי"ל, א: שכך היתה 

ולא להציל העדים עצמם  המוכרתקנת חכמים בדיני מודעא ב: ניתן ליכתב לפירוש הרמב"ם זה רק להציל 
כנה היא לא אל המוכר לא יהיו נאמנים, ולכן באנוסים מחמת נפשות שאין את טעם הנאמנות מאחר שהס

וי"ל הטעם שמכיון שמחויבים אחרי שהכריחו אותם לחתום מיד לבוא לבית דין ולומר שזה שקר ובאם לא 
 העידו מיד דינם הוא כחוזרים ומגידים.
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כשיוצא ממ"א כך לשיטתו של ר"נ נאמנים גם כשיוצא ממ"א( ור"נ לשיטתו שענה לפי הצד דתנאי 

 מילתא אחריתא ולכן השטר כשר.

יהושע שהם באים וכל הנ"ל הוא בביאור ההוו"א אבל לפי המסקנא שהלכה כרב הונא בר"י 

למעיקר סהדותייהו וזאת הסיבה שנאמנים לומר תנאי היו דברינו א"כ צ"ל שמדובר כשאין כתב ידם 

יוצא ממקום אחר ויש להם כח של פה שאסר שאז יכולים לעקור עדותם. וא"כ צ"ב מדוע ר"נ אמר 

ר, שגם כך נאמנים קיימו תנאייכו ולא קיימו שטרייכו גם כאשר יוצא הכת"י שאז אין להם כח פה שאס

לומר תנאי היו דברינו, וא"כ לכאורה צ"ל הדין שיצטרכו ללכת ולקיים את עצם כתיבת השטר. וצ"ל 

שאה"נ לר"נ כן נאמנים אפילו במקוים )כמו שנאמנים בפרוע(. ולפי"ז יסבור ר"נ שישנו חילוק בין 

' ד"ה או דילמא(. אלא ע"א שאמר תנאי שלא נאמן כי אין אחד במקום שנים לב' עדים )כמ"ש התוס

שלהלכה פוסק הרמב"ם כרב הונא בריה דר' יהושע שכאשר מקוים אינם נאמנים לומר תנאי היו דברינו 

 אפילו ב' העדים ורק כשלא מקוים נאמנים וגם ע"א )כדלקמן(.

 

 .ד

 "לדין ובואו" הפירוש

ואומרים לבעלי והנה לשון הרמב"ם בהלכה ט' הוא "ואם אין השטר מתקיים אלא מפיהם נאמנין 

הדין קיימו התנאי ובואו לדין", ובפשטות הלשון "קיימו התנאי ובואו לדין" משמעו שרק אחרי קיום 

התנאי מתחיל הדיון בבי"ד אודות התוכן שבשטר שביניהם, ומשמע שזה גופא גדר הדין, האם 

 מתקבלת העדות שיש כאן תנאי שאז צריך לקיימו.

קיימו תנאייכו וחותו לדינא" והיינו שלאחרי שיתקיים התנאי  ]ולשון הרמב"ם מקורו בגמ' "זילו

 לאחר שתתקבל העדות יוכלו לדון על השטר[.

ובאמת קצת קשה איזה דין מדובר כאן לאחר קיום התנאי, שלכאורה באם קיימו את התנאי הדין 

 מוגמר ואין להם על מה לדון אלא לקיים את הכתוב בו. 

ו זאת, דבד"ה תנאי היו דברינו כתב "על תנאי מכרה לו ואכן מלשון רש"י משמע שהוקשה ל

שעשה לו כך וכך ולא ראינו שקיים לו תנאי וזה אמר לא קיים לי ואינו מכר" כלומר הדין ביניהם האם 

ישנו מכר כלל כיון שלא קיים התנאי, ובאמת רש"י מסביר )בד"ה כי אתו לקמן( לקוחות שעדיהם 

להו זילו קיימו תנאייכו לבעלים וחותו לדינא אם יעכב שוב  מעידים שתנאי היו דבריהם "אמרינן

על  עכשיוהקרקע" ומשמע מדברי רש"י "אם יעכב שוב הקרקע" ש"וחותו לדינא" לא הכוונה שהדין 

שיעמדו כנגד השטר.  אחרותהמכר אלא שלאחר שיפתר הוויכוח אודות התנאי אז יש לדון בבעיות 

אבל מלשון הרמב"ם משמע קיימו התנאי ובואו לדין משמע שכבר כעת יודעים מה הדין שהמכר 

 בתוקפו עומד כי הוא מוגמר וא"כ צ"ב באיזה סוג דיון מדובר.
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אומרים  העדיםקשור לתנאי רק שלא ואולי י"ל שאה"נ הרמב"ם למד שישנו בין בעלי הדין וויכוח 

ה הי' תנאי ולא שייך לדון על המכירה אם לא יקיימו קודם התנאי. ויש להסביר לבית הדין שבמכיר

זאת כגון שבעלי הדין מתווכחים על מידת השדה שנמכרה ורוצים להוכיח מהשטר, והעדים אומרים 

שהי' תנאי במכירה זו כגון שהיו בעלי מצרא שעשו תנאי למכירה של המוכר שמכירה זאת תהיה 

דר ביניהם וכיוצא בזה שאז בית הדין לא דנים בוויכוח בין בעלי הדין לפני תקיפה רק כאשר בנה ג

מעידים לצורך א' מהצדדים אלא אינם שיקיימו התנאי שאומרים העדים, והטעם לזה הוא שעדים 

באים להודות ולתקן עדותן מצד הפה שאסר או שרוצים לומר קטנים או קרובים היינו, ז"א שיש תנאי 

 באופן שע"י קיום התנאי המכר יוכל לחול וזה לשיטת הרמב"ם. על עצם המכירה אבל

אבל רש"י סובר שהעדות היא לטובת המוכר שמעידים לבטל המכר כי לא קיים התנאי )והיינו 

"לבעלים" וכדאיתא  –"אם יעכב שוב הקרקע"( כנ"ל. ואוי"ל דיוק לשון רש"י ויקיים התנאי 

, שאפשר לפרש בעדותןוש שאפשר לומר תנאי הי' בראשונים )עיין בשיטמ"ק( שרש"י שולל הפיר

בתנאי מסוים שלא קשור לדין המכר שביניהם אלא לעצם חלות העדות, ולשלול זאת  שהעדות תלוי'

במכירה. אלא שלפ"ז יוצא קצת  בעדות אלאמפרש רש"י קיימו תנאייכו לבעלים שהתנאי הוא לא 

ה תנאי שהמכר בטל ולא שיצרכו לשבת ולדון דוחק בלשון "וחותו לדינא" שהרי זה גופא הדין אם הי

שוב אלא המכירה תתבטל מאליה ע"י העדות שבשטר המכירה )משא"כ אם תנאי על חלות העדות 

לא קשור לדין עצמו( ולכן רש"י מוסיף וחותו לדינא אם יעכב שוב הקרקע שבפשטות מדובר שהוא 

במכירה שרק אז ישנה העדות ואז  טוען טענה אחרת )ועיין בהפלאה(. אבל הרמב"ם למד שזה תנאי

יכולים לדון בעוד ענינים שבמכר שביניהם )והיינו שלא מדובר בעדות שמכטלת השטר אלא בעדות 

 שגורמת להגבלה ודיון מחודש(.

 

 .ה

 הדברים היו תנאי על אומר אחד עד כשרק הדין

מר לא היה שם וממשיך הרמב"ם בהלכה י' "אמר האחד מן העדים על תנאי היו הדברים והשני או

תנאי הרי כאן עד אחד", והכוונה לדברי רש"י בגמ' "האי נמי כי סיים ואמר תנאי הוה, עקר לחתימת 

ידיה לומר לא חתמתי אלא על מנת כן, וכיון דאית לן מילתא אחריני היא ושטרא ממילא מעיקרא 

כשטר שחתום אישתכח דאין בשטר חתום אלא עד אחד", כלומר שהשטר לא מקוים כשני עדים אלא 

 בו עד אחד.

ורש"י לשיטתו הנ"ל בד"ה תנאי היו דברינו שר"ל שאינו מכר. וכעין זה בתוס' רי"ד. אבל 

בראשונים יש שכתבו שהכוונה שמחייב שבועה בדינו שהרי יש עד אחד שלא היה תנאי וא"כ לכאורה 

 הוא עד המסייע לנתבע )עיין במחנה אפרים הלכות עדות(.
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ולפי הנ"ל י"ל בדברי הרמב"ם  4שהרמב"ם לא פירש מה הדין בישנו רק עד אחדוא"כ קצת קשה 

שכשהדיין רואה )שיש שנים שמעידים שיש תנאי א"כ לא ידונו בויכוח שבין בעלי הדין, כי כ"ז שלא 

קיימו התנאי כגון בעלי מצרא שאם יטענו שאין כאן מכירה לא יהיה ויכוח בין בעלי הדין ואין זו 

כלל, וכשהדיין רואה( שיש רק עד אחד שמעיד שהיה תנאי במכירה )כנ"ל שלא קשור  מציאות מכירה

לדיון שבין בעלי הדין אלא תנאי צדדי כגון שיבנה גדר וכיו"ב( צריך לראות אם שייך כאן שבועה 

ולאמוד את המוכר אם יהיה מוכן לישבע או שאומד שכאן מסתמא לא ישבע וא"כ יתבטל המקח ואין 

 יו"ב.מקום לדון וכ

 

 ו.

 לתנאי בנוגע השטר על החתומים בעדים החידוש

וממשיך הרמב"ם בהלכה י"א: "גם בדיני ממונות אין מקבלים עדים אלא בפני בעל דין. ואם היה 

בעל דין חולה או שהיו העדים מבקשים לילך למדינת הים ושלחו לבעל דין ולא בא הרי אלו מקבלים 

עדות על פה אבל השטר מקיימין בבית דין את עדיו שלא עדים שלא בפניו. במה דברים אמורים ב

בפני בעל דין ואפילו היה עומד וצווח ואומר שטר מזויף הוא, עדי שקר הם, פסולי עדות הם אין 

 יפסול". –משגיחין בו אלא מקיימין את השטר ואם יש לו ראיה לפסול 

כל הבעל דין לטעון לעדים וצ"ב, דלכאורה כשם שבעדות על פה מוכרחת העדות להיות בפניו שיו

שיזכרו במקרה שהיה שונה או שהייתם קרובים שאז העדים יוכלו לחזור בהם מעדותם ולאשר את 

דבריו, א"כ גם בשטר קיימת הסברא שהעדות תהיה בפניו שרק כשיקיימו בפניו יוכל להזכיר להם 

 שהיו קטנים או קרובים או שהיה תנאי.

צד דקיום שטרות דרבנן הוא משום "דעדים החתומים על ואכן בכסף משנה ביאר שהטעם הוא מ

השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין" לא החמירו חכמים בדין זה כמו בקבלת עדות שהיא של 

 שלכן צריך הקיום להיות בפניו.  5תורה דבעינן בפני בעל דין

                                                           
 . ובמחנה אפרים פירש שמחייב שבועה.4

. וממשיך הכסף משנה "ואם יש לו עדים שיעידו שהוא מזויף או שיעידו שהעדים פסולים היו קודם שחתמו 5
בשטר יפסול ואז מבטלין השטר וקיומו". ולכאורה מהמשך הגמ' משמע דהוי תרי ותרי ולא קורעין השטר. 

ור כשיטת התוס' שנאמנים וי"ל שכוונת דבריו הם א. רק כשטוען מזויף. ב. כשיעידו שעדיין פסולים אזי יסב
)יט, ב ד"ה ואם(. ג. שמעידים שגם הקיום יפסול כי היו קרובים )ועיין לקמן(. ואולי יש להמתיק ע"פ הנ"ל 
שעדות העדים היא ללא קשר לטענות הלוה והמלווה שאז נאמנים לומר קטנים היינו או תנאי כנ"ל כיון שזהו 

שלימות, אבל כשיש טענות של הלוה עצמו שטוען לבטל לא גורע מאומה מהקיום והמכר יוכל להתקיים ב
לגמרי את תוקף השטר לא מקיימין שלא בפניו אם יכול לצאת רעותא ללווה ע"י הקיום שיטען שיש תנאי 

 והעדים יאשרו דבריו ונאמנים רק לפני הקיום. ועצ"ע. 
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שטר זה אם היה , ובהקדים שבלשון הרמב"ם בהלכה ט' "אמרו על תנאי היה ל זהויש להוסיף בכ

, ריך ביאורכתב ידם יוצא ממקום אחר אין נאמנין ואומרים לבעלי הדין קיימו התנאי ובואו לדין" צ

מדוע מאריך בהלכה זו, ויותר נכון היה לכתוב בקיצור 'אם כתב ידם אין יוצא ממקום אחר נאמנין', כי 

עלי הדין" שכבר כתב דברים כבר כתב חילוק זה בהלכה ו' כנ"ל, וכן צ"ב מה שמאריך "ואומרין לב

 אלו(.

ואולי י"ל, שבהלכה ו' מתחיל הרמב"ם "עדים החתומים על השטר הרי הן כמי שנחקרה עדותן 

בבית דין ואינם יכולים לחזור בהן", כלומר שלבית דין אין צורך לחקור את העדים אם היו קרובים או 

חר פוסק הרמב"ם בסוף ההלכה "הרי קטנים אלא שאם היו אומרים זאת ואין כתב ידם יוצא ממקום א

אלו נאמנין ויבטל השטר" כלומר שמקבלים היוצא מדבריהם שהשטר בטל ולא התקיים אבל אם לא 

 ם אין צורך לבית דין לשאול אותם.טוענים כן מיוזמת

אולם בהלכה ט' גבי תנאי היו דברינו כשלא באים לבטל השטר אלא להוסיף על העדות של השטר 

אים לקיים השטר ומוסיפים שחסר כאן תנאי שרק אז השטר תקף ומקוים, וזהו דין תנאי, כלומר ב

חדש שלא נכתב עד דברים אלו, ולכאורה יש מקום לדון שבית דין צריכים לחקור העדות לכתחילה 

ולשאול את העדים האם שכחו לכתוב תנאי וכיו"ב, וכאן יש סברא חזקה יותר לחקור זאת מכיוון 

ובן שאין צורך לחקור את העדים כאשר מקיימים את השטר כי זה גופא שבאים שבדינים הקודמים מ

לקיים תולים שחוץ מדברי קיומם השטר מושלם ללא כל הוספות וסייגים ורק כאשר אומרים זאת 

בעצמם מיוזמתם שומעין דבריהם, אבל בנוגע להוספת תנאי שלא סותר הקיום א"כ כשבאים לקיים 

לכאורה יש צורך בכך מאחר שבית דין לא היו נוכחים בשעת כתיבת ויש אפשרות לשאול אותם )ו

 השטר( א"כ שיהיה צורך לחקור זאת.

ובכדי לשלול קס"ד זו מאריך הרמב"ם שגם זאת אין צורך שבית דין יחקרו, כי קיום השטר מחשיבו 

אם שנכתב לפני בית דין, ואם לא כתוב תנאי הפירוש הוא שזאת היא כל העדות ונחקר כבר ורק 

 העדים מוסיפים זאת מעצמם נחשב המשך לעדות הקודמת.

ועפ"ז תובן יותר הלשון "ואומרין לבעלי הדין קיימו התנאי ובאו לדין" )ולכאורה צ"ב )כנ"ל(, 

שהרי ע"ז גופא דנים האם יש צורך לקיים התנאי(, אלא שהרמב"ם מדגיש בזאת שזאת קבלת עדות 

 בשעת כתיבת השטר ולא פסק לטובת המלוה או הלוה.על השטר )ולא ביטולו( כאילו אמרו זאת 

]או באופן אחר: כשהעדים מוסיפים תנאי אמירה זאת מצריכה חקירת בי"ד על הוספה זאת בלבד 

)משא"כ שאר הפרטים של השטר(, משא"כ כשאומרים שיש פסול בחתימה ואין כתב ידם יוצא נאמנין 

בתור חלק מגדר סמכות חקירת הבי"ד או מכח  מכוח הקיום שיש ברשותם )ש"מפיהם אנו חיים"( ולא

 קבלת עדות שע"י הבי"ד )שהיא כהמשך לדבריהם הקודמים([.
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 ז.

 עפ"ז ביאור הדברים

ועפ"ז תובן גם הלכה י"א, שזה שבעדות בשטר מקיימים העדות שלא בפניו אע"פ שרק בשעת 

בכוחו לפסול את השטר(, הקיום העדים יכולים לשנות )וא"כ לכאורה קיימת זכות טענה לבע"ד שיש 

כי פעולת השינוי שבעדות היא לא פסק בשייכות לטענות הלוה והמלוה והיינו טענה לטובת א' 

מהצדדים )שאז יכול לעכב שרוצה להיות נוכח כדי שלא יפסיד מזה( אלא עדותם היא המשך קיום 

אינו מפסיד מאומה  השטר שיהיה נקרא נחקר בבית דין ולכן אין נפק"מ אם הלוה כעת נוכח כי כנ"ל

 בטענה זאת.

]וגם לשון הכסף משנה "שאז מבטלין השטר וקיומו", וא"כ לכאורה מובן שמדובר בטענה 

שמבטלת השטר וזאת היא טענת הלוה שלא כדברינו שמדובר בהסתייגות בלבד ולא טענה שמכריעה, 

י יש ראיה ללוה אפשר לומר שהכונה בדבריו היא שמבטלים החקירת בי"ד שאישרו וקיימו השטר כ

לפסול ע"י עדים אחרים. ז"א שינוי בתוקף השטר בכח סמכות הבי"ד ולא נקרא שטר, אלא שעדיין 

 ייתכן שלגבי הפסק תשאר משמעות לשטר ויהיה תרי ותרי[.

ולפי"ז מה שנתבאר לעיל שהרמב"ם למד שרב נחמן בגמ' ס"ל שאפשר לומר תנאי היו דברינו גם 

י"ל שזהו הפירוש "מילתא אחריתי הוא" שהכונה היא שזאת עדות  כשכתב ידם יוצא ממקום אחר

המשך שלא גורעת מעצם קיום השטר, וע"ז מקשה הגמ' דא"כ מה החילוק בין עד אחד שנקרא אחד 

במקום שניים ולא נאמן לבין כשיש שני עדים שלא נקראים תרי ותרי ונאמנים, וע"ז מוכיח רב הונא 

שכאומרים נחקרה עדותן בבי"ד כאשר לא יוצא כתב ידם ממקום  בריה דרב יהושע שצריך לומר שגם

אחר דין זה לא שולל הוספת תנאי בעדות עצמה וגם כשנחקרה )ולא נקראו מילתא אחריתי ממש( 

אלא שעוקרין סהדותייהו, והיינו שכוונתם היא שההוספה של עדות תנאי נחשבת שנאמרה לפני 

קום כ"ה כשהעקירה היא מזמן לזמן(, ובצורה זאת שחתמו )וע"ד עקירה בפשטות שהיא ממקום למ

נחקרה בבי"ד והוא הדין לעד אחד שחתימתו )באופן של נחקר( נחשבת שנחתמה באופן של תנאי 

ולכן נאמן )ולכן אולי גם כן לא נקרא הכחשה כי דבריו של העד נחקרו בבי"ד ואת השני לא חקרו 

זו לא נקראת קבלת עדות כי בי"ד לא חוקרים  בקשר לתנאי והוא מעצמו אומר לא היה תנאי ואמירה

כשאין הוספה ורק חתימת העד שאמר תנאי היא האמירה החקורה, ויש לעיין(, אלא שזה שייך כשאין 

כתב ידם יוצא ממקום אחר שאז לא נגמר הקיום אלא על ידם ויכולים לומר על מה חתמו, משא"כ 

 כשכת"י יוצא ממ"א.

י היו דברינו כתוב בגמ' "מילתא אחריתי היא", והטעם ונמצא שהטעם שנאמנים לומר תנא

שנאמנים לפי רב הונא בריה דרב יהושע "למעיקר סהדותייהו", לפי הרמב"ם הם טעמים חלוקים זע"ז 

שלר"נ נאמנים "מילתא אחריתי היא" ולא נחשב לעקירת שטר ולכן נאמנים גם כשכתב ידם יוצא 
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ים לעקור השטר ע"י שמוסיפים תנאי ונאמנים כי אין ממקום אחר, ולרב הונא בריה דרב יהושע בא

 כתב ידם יוצא ממקום אחר ונחשב שעכשיו חוקרים אותם מהי החתימה מלכתחילה.

]אבל לרש"י "מילתא אחריתי" הכוונה שזאת "עדות אחרת" והיינו פרט חדש, ונקרא למעקר 

ר לכן נאמנין, משא"כ סהדותייהו שחלות השטר בטילה, אלא שכיון שבדרך ממילא לאחר זמן נעק

אמנה ומודעא מיד מבטלים חלות השטר וכאילו אותה עדות מתבטלת. )ובטענת קטנים היינו נאמינם 

 כי לא מבטלים הסיפור שבשטר, בשונה מאמנה ומודעא, אלא רק החתימה(.

ולתוס' "מילתא אחריתי" הכונה תוספת על השטר, ויתכן שהשטר יהיה קיים אם יקיימו התנאי 

א מעיקרא שטרא )בשונה מאמנה ומודעא שהשטר לא פועל כלום ולכן פסולים אע"פ שלא ולא נקר

החתימה משנים התוכן ולכן נקרא לעקור השטר. ובטענת פסולי עדות נאמנים כי מעידים רק נגד 

שלהם ולא נגד השטר( אבל נקרא למעיקר סהדותייהו כי משנים התוכן מלכתחילה בכך שמעידים 

 אי )ולא כבאמנה שמאמין לו שהיתה הלוואה ומכירה גמורה ככתוב בשטר(.שהמכירה היתה עם תנ

העדות, ולרמב"ם אף  משניםהשטר, לתוס'  חלות וא"כ יוצא שלרש"י למעקר סהדותייהו קאי על

 שלא נקרא "מילתא אחריתי" נאמנים מכיון שעכשיו חוקרים אותם מהי החתימה מלכתחילה[.
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 ערוך אדה"ז־שולחן
 

 

 שונים בהלכה עניינים

 הענדל' ישהכהן  ישראל יוסףהרב 
 רב קהילת חב"ד מגדל העמק ומשגיח ראשי בישיבה

 .א

 תאריך שטר ערב קבלן למכירת חמץ

נהוג עפ"י תקנת אדמוה"ז למכור את החמץ עם ערב קבלן, ומקבלים קנין מהע"ק וכן כותבים 

 י"ד ניסן. -שטר של ע"ק, עם התאריך של ערב פסח 

וראיתי, שיש מחמירים שסוברים שהיות ואין כותבים שעות בשטר, לכן ההתחייבות מתחילה רק 

החתימה(, ובשעה זו הרי החמץ כבר אסור סוף זמן של יום י"ד )ולא בזמן הקניין ו -בכניסת החג 

 . ביום י"גבהנאה, לכן צריכים לכתוב את שטר התחייבות הערב קבלן למכירת חמץ 

ערב פסח ואין שום חשש בזה כי הרי השטר הוא  -אבל לפענ"ד נראה שאפשר לעשותו ביום י"ד 

התחייבות הוא מזמן רק לראי', וההתחייבות של הע"ק נעשתה ע"י הקניין כמפורש בהשטר עצמו, וה

 הקניין, כמ"ש בשו"ע חו"מ )סי' ר"מ סעיף ד'(.

וכן לגבי שטר המכירה שהוא רק לראי' כי הרי אין קונים מטלטלין בשטר כמ"ש ב'כנסת הגדולה' 

 חו"מ סי' קצ"ח.

 ולכן אע"פ שכתב תאריך של י"ד, ההתחייבות מתחילה משעת הקניין ולפני זמן איסורו של החמץ.

 

 . ב

 מקרר שיש בו חמץ שנמכר לגוי ארון או

ראיתי שיש אוסרים להשתמש בארון או מקרר או מקפיא שיש בו חמץ גמור שנמכר לגוי, אעפ"י 

 שהוא ארוז ומסומן טוב ואין שום ספק שזה חמץ, כיון: 
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בשו"ע אדמוה"ז סי' ת"מ סעיף ה', שאם יש חמץ גמור צ"ל מחיצה גבוה י' טפחים  א. דאיתא

אבל לא מסדין וכיו"ב כיון שיכולין לילך ולבוא תחת הסדין, כדי  ,ין גישה אליומדבר קבוע וחזק שא

 שלא יבואו לאכול מהחמץ בפסח. 

וא"כ אסור  ,מקום סגור ומיוחד שיהיה סמיכת דעת של הגוי הקונה שחמצו שמור ב. שצריך להיות

 שיהי' גישה למקום.

 אסור להשתמש בו. ,שהמקום מושכר לגוי ג.

מ"ש רבינו בשו"ע שסדין לא הוי מחיצה, זה דווקא אם הוא מחובר רק מלמעלה, ולפענ"ד נראה ש

כיון שבקלות יכולים להגיע לחמץ. אבל א"א לדייק מזה שצריכים מחיצה חזקה והרמטית שאין גישה 

אליו כלל. כי הטעם שהסדין אינו מחיצה מספקת הוא, כיון שאינו מחובר מלמטה ובקלות יגיע אליו, 

ה אינו 'בדיל מיניה', יכול לבוא לאוכלו. אבל אם הסדין מחובר גם מלמטה, הוי מחיצה וכיון שכל השנ

כמ"ש ה'פרי מגדים' שם, כי לא ברשיעי עסקינן. ולכן, כיון שא"א להגיע לחמץ בקלות, זה מספיק, 

 ועאכו"כ אם החמץ ארוז ומסומן שהוא חמץ ונמכר לגוי אין שום חשש שיבוא לאוכלו.

ץ מסומן וארוז יש לו סמיכת דעת לקנותו, וכן הרי אינו משכיר את כל הארון וכשהגוי יודע שהחמ

 או המקרר לגוי, אלא המקום שהחמץ מונח שם, ולכן יכול להשתמש בשאר המקום.

 

 . ג

 מה עדיף שרויה או קטניות

 בעת הצורך בחג הפסח מה עדיף להאכיל, שרויה או קטניות?

ראיתי שי"א שעדיף להקל על קטניות כי עיקרו הוא מנהג של חומרא בעלמא משא"כ ההידור של 

 הוא חשש חימוץ דאורייתא. -שרויה 

ולפענ"ד נראה דעדיף להאכיל שרויה ולא קטניות כי אעפ"י שקטניות הוא חומרא בעלמא, אבל 

שנת רעבון החמירו בזה. וכמ"ש הוא מנהג שנהגו בו איסור גם ביו"ט האחרון מזמן הראשונים. ואפי' ב

בשו"ת 'תשובה מאהבה' סי' רנ"ט: "אף אם יתכנשין בית דינו של שמואל הרמתי ואליהו ובי"ד וכל 

 גדולי ישראל אף עמם, לענ"ד אין בהם כח להתיר אורז ומיני קטניות בפסח".

תמיהין. שהמחמיר תבוא עליו ברכה ואינו מן המ ה"ז בתשובה סי' ו'ומדאמשא"כ בשרויה פוסק 

 ואין למחות בהמון עם המקילים, כי העיקר לדינא שמותר, אבל לפי מ"ש בשם האריז"ל יש להחמיר.

ומ"מ ביו"ט האחרון המיקל לא הפסיד משום שמחת יו"ט ומנהג חב"ד להדר ביו"ט האחרון לאכול 

 חמץ. שרויה. וא"כ אינו חמור כ"כ כמו קטניות אעפ"י שההידור הוא שחוששין לדעות שיש חשש של
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 ועוד שלמעשה בימינו לא רואים שום פירור של קמח אחרי רדידת המצות.

 

  .ד

 אם מקצת העלה העליון של הלולב נחלק לשניים

בשו"ע אדמוה"ז סי' תרמ"ה סעיף א' פסק "שאם רק מקצת עלה העליון נחלק לשניים ולא בכל 

ביום א' של סוכות אבל  ארכו כשר בדיעבד, או שאין לו לולב אחר, אי"צ לברך על לולב חבירו

לכתחילה מצוה מן המובחר לחזר אחר לולב שלא נחלק העלה העליון שלו כלל, כיון שיש פוסלים 

ואעפ"י שאין הלכה כדבריהם מ"מ טוב לחוש לדבריהם אם אפשר, אבל אם נחלק בכל ארכו פסול, 

ה תמה ושלימה, , ודרשו חכמים לקיחולקחתםופסול זה אינו משום הידור לולב אלא משום שנאמר 

וזה עלה העליון שהוא עיקר הלולב שהאדם רואה בתחילת השקפתו ואם הוא נחלק לשניים הרי ניכר 

 ונראה שאינו תם ושלם מקום הסדק".

וכן כל הפסול של נחלקה עלה העליון הוא ליום הראשון של סוכות כיון שזה רק מצד לקיחה תמה 

 לכתחילה.ולא משום הידור, משא"כ בשאר הימים ה"ה כשר 

אם נחלק מקצת עלה העליון, האם מותר לדבקן יחד ע"י דבק? וכן האם מותר לשים עליו  שאלה:

 דבק מלכתחילה שלא יחלק?

בשו"ע סי' תקפ"ו סעיף ח', פסק המחבר ששופר שנסדק לאורכו אפי' בכ"ש פסול אבל  תשובה:

זה נק' שלא במינו כי אין  אם דבקו בדבק כשר ומפרש ב'מגן אברהם' שמשמע אפי' נסדק רובו, ואין

בדבק ניכר בין הסדקים, ויש מי שאומר שאינו כשר אא"כ דיבקו במינו דהיינו שחיממו את השופר עד 

 שהתחבר יחד.

ולפענ"ד יש לחלק בין שופר ללולב שבשופר השאלה היא, אם הוא שומע את קול השופר או 

שיהי' לקיחה תמה, ולכן אם היא שומע את קול הדבק שהוא ממין אחר, משא"כ בלולב העיקר הוא 

 שפיר, והוי לקיחה תמה. –מחוברת לגמרי והדבק בטל ללולב ואינו נראה כלל בפ"ע 

וב'דעת תורה' סי' תרמ"ה סעיף ז' פסק, שלולב שעלה העליון שלו נחלק לשניים ואינם רחוקים 

ה ס"ק ט"ו מביא את תרמ"זמ"ז מותר להדביקם בדבק. וממשיך, ואעפ"י שב'שערי תשובה' סי' 

ה'שבות יעקב' שסובר, דכל היכא דבעי מן התורה לקיחה תמה צ"ל חיבור מתולדתו וחיבור ע"י בנ"א 

 אינו חיבור זה אינו, דרק לדיני טומאה חיבור בידי אדם אינו חיבור, אבל לגבי מצוה הוי חיבור. ע"כ. 

ון אין לו תקנה לחברו, כי עוד מביא את שיטת ה'חתם סופר' חלק ו' שבלולב שנשבר חלק העלי

החלק התחתון הוא מקל בעלמא ואין לו דין לולב וכן א"א לחברו שיחזיק בדבק, משא"כ אם עדיין 

 מחובר לעליון, אפשר להדביקו ע"י דבק. וכן בנסדק אפשר לחברו ע"י דבק.
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ם וכן כתב הגרי"י פישר ז"ל בהסכמתו לספר 'ארבעת מינים השלם', שמ"ש שיש מחמירים אפי' א

נחלק קצת מעלה העליון, היינו משום שע"י הנענועים סופו שיחלק כולו, אבל אפשר לחברו בחזרה 

ע"י דבק ואין בזה משום 'בל תוסיף' אפי' שאינו מינו כי הדבק מתבטל ללולב, ומביא מ"ש ב'שערי 

שיראה  תשובה' סי' תרמ"ה ס"ק ו' מה'שבות יעקב' )ח"ב סי' כ"ח( שמותר לצבוע את הלולב בירוק כדי

 כחדש ואין משום 'בל תוסיף'.

 שהוא לנאותו, אינו חציצה ואינה 'בל תוסיף'.-וכן הדין בד' מינים שכל

ובספר 'פרי עץ הדר' הל' לולב סי' ד' מבאר את דעת הגרי"י פישר ז"ל שבנחלק רק קצת מעלה 

כולו. וכן מפורש העליון הוא כשר, אבל מחמירים בזה למצוה מן המובחר כיון שע"י נענועים יחלק 

 בהריטב"א )סוכה ל"א, ב' ד"ה 'אמר'(.

ולכן אפי' לפי דעת המחמירים עדיין לא נפסל ולכן מותר לדבקו, אפי' עפ"י דעת ה'רמ"א' בסי'  

 תרמ"ט סעיף ה', שכל שנפסל כבר א"א להכשירו אבל כאן לא נפסל כלל.

 דבק.שאפשר לדבקו עם  ,ועאכו"כ אם זה לשאר הימים, לא ליום הראשון

וכל זה לדבקו אחרי שנחלק כבר, אבל אם עדיין לא נחלק, לכאו' אפשר לכתחילה לשים עליו דבק 

י"ז( בשופר שאפשר לצפותו מבחוץ עם זהב אם הקול -כדי שלא יפתח, שהרי הדין הוא )תקפ"ו, ט"ז

 אינו משתנה ואין בזה משום 'בל תוסיף', משא"כ אם הקול משתנה הרי אין זה קול שופר.

 

 . ה

 קידוש עם נט"י ביום שמחת תורה לפני הקפות

בספר ממלכת כהנים שער ב' סי' ז' כתבתי שעפ"י מ"ש אדמו"ר בשו"ע הל' שבת סי' רפ"ו סעיף 

 אין ליטול ידיים לסעודה לפני מוסף. -ד' אין לאכול יותר מכביצה פת לפני מוסף 

 דה הוא אחרי תפלת מנחה. שנט"י לסעו מנהג רבותינו נשיאנו מימי קדם ביום שמח"תמצד ועוד 

( ליישב את אלו הנוטלים ידיים לפני הקפות עפ"י 84וראיתי בספר 'הלכות ומנהגי חב"ד' )עמ' 

(, ששם מדובר על מנהג חסידים שעושים סעודה 10הע'  120מ"ש בהגהה בספר השיחות תש"א )עמ' 

 בל"ג בעומר בין מנחה לערבית.

"ל שבימינו אין זה דבר המצוי לעשות סעודה בין מנחה ואעפ"י שאין לעשות סעודה לפני ערבית, י

לערבית, ועושים זאת רק בפורים ובל"ג בעומר משום דתיכף לאחר השקיעה תם זמנו, ולכן י"ל שלא 

 גזרו על מצב כזה, וכן י"ל בנוגע לשמחת תורה לפני הקפות.
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דה יכולה להיות אבל לפענ"ד אינו דומה שמחת תורה לל"ג בעומר ופורים, משום ובשמח"ת הסעו

 במשך כל א' משעות היום, משא"כ במועדים הנ"ל דאין זמן אחר היות ומיד עובר זמנו.

אך ראיתי ב'רשימת היומן' עמוד רל"ב, שהרבי מביא מ"ש אדמו"ר הריי"צ נ"ע, שהרה"ג ר' הלל 

שאפשר  ,ואדמו"ר הצ"צ הי' נוכחועדות בין מנחה למעריב, התוהפסק פעם בעת נ"ע טשער יפאר

הצ"צ אדמו"ר היא ולא חובה, ו כיון שתפלת ערבית רשות -. טעם א'עשות סעודה לפני ערביתל

שכ"א יזכיר לשני  'אהדדי דכרומ'כיון שזה ברבים אז ש ,טעם שני הסתכל עליו בפליאה, ומיד הוסיף

המשיך ר' הלל עוד טעמים, ולהתפלל ואין לחשוש, ואמר הצ"צ שזהו טעם הראשון ואין צורך לחפש 

 וא"כ לפי הנ"ל, אם זה ברבים אפשר לעשות סעודה. זה הוא גדר ושמחה פורצת גדר, ע"כ.ר שדין ואמ

 אך כפי מ"ש לפנ"ז מנהג רבותינו נשיאנו מימי קדם היה לעשות את הסעודה אחרי תפלת מנחה 

 )עפ"י מ"ש באוצר מנהגי חב"ד אלול תשרי עמ' שפ"ו(.

 

 ו.

 ולא בכלישיטת ה'אור זרוע' שעריכת הבצק צ"ל ביד 

ות הבאתי את שי' ה'אור זרוע' )הל' פסחים צבספר ממלכת כהנים שער ג' סי' ל"ו בקונטרס המ

. בעריכת הבצק)פינער( בשבט עמלה העשויה מעץ סי' רנ"ו( שחולק על המאירי שמתיר להשתמש 

משתי טעמים א. שא"א ליזהר שלא ישארו פירורים ויחמיצו את הבצק. ב.  להשתמש בו ואוסר

 ".שף א' ובועט א' שיפה ביד ובעיטה באגרוףבמנחות " בגמ' כה צ"ל ביד ולא בכלי כמ"שירשהע

למעשה שיטתו אינו מובא בשו"ע. וכתבתי שם שטעם הראשון שמביא הוא עיקר ובזה אנחנו בין 

 כך נזהרים, משא"כ טעם השני הוי רק אסמכתא כי אינו להלכה, עיי"ש מה שהוכחתי בזה.

גמ' מנחות )ע"ו( יש מחלוקת בין ת"ק ור"י עמ"ש ששפין ביד, אם השיפה ויש להוסיף בזה, כי ב

 הוא רק בחיטים דהיינו בקילוף החיטים או גם בבצק דהיינו בעריכת הבצק.

ולהלכה נפסק כדעת הת"ק שזה רק בחיטים, וז"ל הרמב"ם: )הל' איסורי מזבח, פ"ז הל' ד'( "ובורר 

בהם הרבה עד שיתקלפו". הרי מובן מזה שכל הטעם  החיטים יפה יפה ואח"כ שף את החיטים ובועט

הוא כדי שיתקלף טוב וייצא מזה סולת נקיה, ואין בזה שום ענין שקשור עם לשמה או עבודת יד. ולכך 

אין מקפידים היום כלל וכלל במצות מצוה לקלף את החיטים ביד. ועאכו"כ שאין ללמוד מזה בקשר 

 י לא במנחות ולא במצות מצוה.לעריכת או רדידת הבצק שצ"ל ביד ללא כל
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 מלאכת "לש" מדאורייתא ומדרבנן עניןב

 יעקובוביץ' יש ברוךהת' 

 נו"נ בישיבה

על גדרי לישה )בדברים שהם בני גיבול  1בהקשר למה שכתבתי בקצרה בספר מגדל דוד חלק יב

ובדברים שלא( לשיטת אדמו"ר הזקן, ראיתי בזה לכתוב שוב אודות נושא זה בתוספת מרובה על 

 העיקר.

 

 א.

 מחלוקת בנוגע לדברים שאינם בני גיבול

 הוא ה"לש". 2אחד מאבות המלאכות של שבת

וקת, האם החיוב הוא דוקא באם בנוגע לגדרה של מלאכה זו מביא רביה"ז )סי' שכא סט"ז( מחל

 5על נתינת המים בלבד 4מערבב בידיים )שאזי נעשים הם בלילה אחת ממש(, או שחייב 3נותן מים וגם

 )כיון שע"י שפיכה זו כבר נתחברו הם יחד(.

ומביא נפק"מ ביניהם מה הדין של דברים שאינם בני גיבול )שאינם מתערבים היטב ע"י לישתם 

יסור בנתינת המים לתוכם מן התורה או מדרבנן: באם החיוב הוא על נתינת המים האם יש א -בידיים( 

בלבד אזי גם בהם יהיה חיוב דאורייתא, אך באם החיוב הוא על הערבוב בידיים לא יהיה בזה איסור 

 דאורייתא, אלא שאעפ"כ אסרו מדרבנן.

                                                           
חלק א', ועוד חזון למועד . במסגרת "פסקי הלכות לשו"ע אדמו"ר הזקן" )לסימנים שלא הגיעו לידינו( 1

 בעזהשי"ת.

 . המנויים במסכת שבת עג, א )במשנה(. ]חלקם הובאו בשו"ע אדה"ז סי' שא )מהדו"ק( עד סוף סי' שמ[. 2

. כ"כ האגלי טל )מלאכת לש סק"ב( שהחיוב הוא )לדיעה זו( דוקא על עשיית שניהם. וראה מ"ש הגרא"ח 3
 נאה בבדי השולחן סי' קל ס"ק יב.

מלאכת  מהותי אדה"ז מבואר שאין חילוק בין דברים שהם בני גיבול לדברים שהם לאו בני גיבול לגבי . מדבר4
הלישה, אלא המחלוקת היא מה גדר הלישה בכל מקרה, ומזה נובעת מחלוקתם באיזה מקרה יש חיוב 

 דאורייתא.

ק נ(, שבדברים שהם ולהעיר, שישנה דיעה שלישית )דעת הראב"ד ועוד( שהיא מובאת גם במשנ"ב כאן )ס"
 בני גיבול צריך שיגבל ובדברים שהם לאו בני גיבול חייב על עצם נתינת המים.

. ומ"מ באם יערבב )הוא או אחר( יהיה חיוב נוסף על הערבוב, ואין אומרים שאין לישה אחר לישה )ביאור 5
 הלכה כאן ד"ה אין מגבלין. וראה בדי השולחן סי' קל ס"א א(.
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אם האיסור הוא מן האם מותר לתת מים לתוכם בשבת בשינוי:  –ומביא חילוק ביניהם למעשה 

 6התורה אסור לגבל בכל אופן )אפילו בשינוי(, אך באם האיסור הוא מדרבנן התירו לגבל ע"י שינוי

 )או באופן הנתינה או בכמות הנתינה. וראה לקמן ס"ב(. 

]ומדגיש שכל המחלוקת היא בנוגע לבלילה עבה, אך בנוגע לבלילה רכה לפי כולם אסור רק 

 .7תר בשינוי[. וראה בהערה לשון רבינומדרבנן וממילא יהיה מו

 בו מכריע כמי ההלכה. 8וחסר סיום הסעיף

 

 

                                                           
: לפי הדיעה הראשונה האיסור של לש זה הגיבול וגע לכללות המושג שינוי המוזכר בסעיף זההערה כללית בנ. 6

 –בפועל, ואילו לפי הדיעה השניה האיסור זה נתינת המשקה לתוך המאכל. ולכן חולקים גם מה עיקר השינוי 
ואילו לפי הדיעה לפי הדיעה הראשונה עיקר השינוי זה בגיבול המים )בסעיף זה מוזכר רק שיגבל מעט מעט(, 

השניה עיקר השינוי זה בסדר הנתינה )שישים באופן שונה מהרגיל באותו מקום(. כך מפורש גם בט"ז )ס"ק 
יב( ובמג"א )ס"ק יח( ע"פ הראשונים. ולכן יש מקום לומר שלהלכה צריך שינוי גם באופן נתינת המשקה וגם 

 .1בגיבול עצמו, וראה לקמן ס"ג מס' 

הראשונה יש מקרה שמתירים שיעשה שינוי באופן הנתינה, וזה בשתיתא שהיא ממש אלא שגם לפי הדיעה 
כמו חול ולכן אפשר שישנה באופן הנתינה ולא בגיבול. וגם לפי הדיעה השניה יש מקרה שמתירים שישנה 

 בגיבול וזה כאשר נתן את המים מע"ש ואז בנוגע לשבת נשאר רק שינוי אחד והוא שיעשה מעט מעט.

בינו )לשלימות הענין, מכיון שמוסיף כמה פרטים וכמובן מדייק בלשונו(: "הלש הוא מאבות מלאכות. . לשון ר7
ואינו חייב בנתינת המים לתוך הקמח בלבד, אלא עד שיגבל כדרכו בחול. ואין המגבל חייב אלא בדברים שהם 

י וכיוצא בהם לאו בני גיבול בני גיבול, כגון קמח או עפר לטיט של בנין, אבל אפר וחול הגס ומורסן וקמח קל
הן, והמגבלן פטור. אבל אסור מדברי סופרים לגבל קמח קלי הרבה שמא יבא לגבל קמח שאינו קלי ויתחייב. 
אבל מותר לגבל את הקלי מעט מעט שזהו שינוי מדרך החול )ואפילו אם הגיבול הוא עב וקשה ונראה כלש 

כ טחנו אותה גסה והרי היא כחול "שליש שקלו אותה ואח מותר כיון שמגבל בשינוי(. אבל תבואה שלא הביאה
והיא הנקראת שתיתא מותר לגבל ממנה בחומץ וכיוצא בו אפילו הרבה בבת אחת, והוא שיהיה הגיבול רך, 
אבל קשה אסור מפני שנראה כלש )אלא אם כן מגבל מעט מעט, כמו שנתבאר בקלי(. ואפילו ברך צריך לשנות 

כ נותן את החומץ, אם הוא מקום שרגילין בו "חת. כיצד? נותן את השתיתא ואחמעט אם עושה הרבה בבת א
 בחול ליתן החומץ תחלה, ובמקום שרגילין בחול ליתן השתיתא תחלה יתנו בשבת החומץ תחלה.

ויש חולקין על כל זה, ואומרים שאין חילוק בין דברים שהם בני גיבול לדברים שאינן בני גיבול, ובכולן חייב 
פ שלא גיבל כלל, כי נתינת המים זהו גיבולו, אלא אם "מים לבד או אחד משאר משקין ומי פירות אע בנתינת

י שינוי "כן הגיבול הוא רך שאז אין כאן לישה כלל ואין איסורו אלא מדברי סופרים והתירוהו לצורך השבת ע
ן קלי בין שתיתא אסור ליתן בהם שיתבאר, בין בדברים שהם בני גיבול בין בדברים שאינן בני גיבול. ולפיכך בי

המשקה בשבת אפילו בשינוי מדרך החול, אלא אם כן הוא גיבול רך שאז מותר ליתן בשינוי, דהיינו ליתן 
כ החומץ במקום שזהו שינוי, או להפך במקום שההפך הוא שינוי. וכשנותן בשינוי מותר "השתיתא תחלה ואח

ך, אבל גיבול עב אסור בכל ענין משום לש, אלא אם כן נתן לגבל אפילו הרבה בבת אחת כיון שהוא גיבול ר
 המשקה כבר מבעוד יום אזי מותר לגבל בשבת )מעט מעט( בין בקלי בין בשתיתא.

ולפי סברא הראשונה חרדל שלשו מערב שבת יכול לערבו במשקה למחר בין ביד בין בכף וליתן לתוכו דבש 
 כ.ובלבד שלא יטרוף בכח אלא מערבו מעט מעט". ע"

 . וכן סיום הסימן, והסימן שלאחריו )שכב(.8
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 ב.

 צ"ע בדברי הרמ"א

ועי' במחבר )סט"ז( שהביא מחלוקת האם מותר לערב משקה בחרדל )שהוא מדברים שאינם בני 

גיבול( בשבת. וברמ"א ממשיך שאם נותן בשינוי מותר לערב בשבת באצבעו, משמע שמותר ליתן 

בשבת עצמה, ושכן נוהגין להתיר על ידי שינוי. וצריך ביאור, שהרי )בפשטות( כותב זאת כהמשך 

 לדיעה השניה, והיא הרי אוסרת את עצם הנתינה.

שבת יכול  ערבויש מן המפרשים שכ' שיש לגרוס )במרדכי שהוא מקור דין זה( שאם נתן משקה מ

 הנתינה(. לערב באצבע )אך בשבת עצמה ודאי שאסור אפילו עצם 

אך במגן אברהם )ס"ק כא( מבואר בפירוש לא כך, אלא שמותר ליתן אפילו בשבת, וכן פירש 

המשנ"ב )ס"ק סב( כהמג"א. וההכרח שלו מבאר בביאור הלכה )ד"ה ויש אומרים( שהוא מחמת שכך 

מוכח גם בבית יוסף ובדרכי משה הארוך. ]אף שמדגיש שהקושיא היא נשארת בעינה והיא קושיא 

 ורה, ומוסיף שאף לפי הגירסא השניה יש להקשות[.חמ

ולהעיר, שבדברי אדה"ז כאן משמע שלפי הדעה האוסרת את עצם הנתינה יהיה אסור לתת משקה 

בחרדל בשבת. ולפ"ז לכאורה אין לומר שהרמ"א מקיל גם לפי הדיעה השניה האוסרת )אלא לגרוס 

 בכ"ז בדברי הרמ"א.אחרת, או שהרמ"א פוסק כדיעה המתירה. וצ"ע(. וצ"ע 

 

 ג.

 (בבלילה עבה)שמחמירה בדברים דלאו בני גיבול  המקומות שמפורש באדה"ז כדיעה

 והנה בדברי אדה"ז מצינו בענין זה )כמו איזו דיעה פוסק( כמה התייחסויות:

שהמורסן הוא מדברים שאינן בני גיבול. ואם  9. לקמן סי' שכד ס"ג: "כבר נתבאר בסימן שכא1

יש אומרים שהוא פטור מן התורה, אבל אסור מדברי סופרים לגבול מורסן לבהמה או  גיבלו בשבת,

לתרנגולים כדרכו בחול אלא על ידי שינוי, כגון לגבלו מעט מעט, כמו שנתבאר שם, או אפילו הרבה 

בבת אחת, אלא שלא ימרס בידו אחר שנתן המים לתוכו כדרכו בחול, אלא מעביר בו תרווד או מקל 

אפילו כמה פעמים עד שיתערב יפה, שכיון שאינו ממרס בידו, ולא יסבב התרווד או המקל שתי וערב 

בסביב כדרכו בחול אלא מעבירו שתי וערב, והרי זה שינוי גמור, ומותר גם כן לנערו מכלי אל כלי עד 

שיתערב יפה, ומותר לערב המורסן בדרך זו בכלי אחד אפילו כור ואפילו כוריים כפי מה שצריך 

מותיו היום ומחלק אותו בכלים הרבה ונותן לפני כל בהמה ובהמה. ולדברי האומרים שהמגבל לבה

המורסן חייב מן התורה, ואפילו בנתינת מים בלבד בלא גיבול חייב כי נתינת המים זהו גיבולו כמו 

                                                           
 . הכוונה לסט"ז שהובא לעיל.9
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שנתבאר שם, אסור ליתן מים למורסן בשבת אפילו על ידי שינוי, אלא אם נתן בו המים מערב שבת 

זי אין בגיבולו בשבת איסור מן התורה אלא מדברי סופרים, והתירוהו על ידי שינוי בדרך זו שנתבאר, א

 שיש להחמיר כסברא זו וכן נוהגין". 10וכבר נתבאר שם

העולה משם: העיקר כדיעה שאוסרת לתת מים לתוך דברים שאינם בני גיבול בשבת. )ראה 

"י שינוי )וכמ"ש גם בסוף סי' שכא וציין לסי' שכד(. (. גם אם נתן מים מע"ש יכול לערב רק ע11הערה

עוד מוסיף שם אופן נוסף לשינוי )מלבד מעט מעט, ושינוי בסדר הנתינה המוזכרים בסימן שכא( 

 שאינו מערב בידיו אלא ע"י תרווד וכיו"ב ודוקא כאשר מעבירו שתי וערב.

( שכל 12ות )סי' שכא ס"ק כאובנוגע לענין האחרון )שכותב כאן שינוי אחר( מבאר הפסקי תשוב

אחד מן השינויים טוב הוא, אלא שהשו"ע ע"פ דברי הגמרא והראשונים דיברו בהווה וכפי שהיה הדרך 

לגבל בכל מין מאכל שהוזכר בדבריהם התאימו את השינוי המתבקש, והעיקר הוא שיהיה היכר 

 שמשנה מדרך הגיבול בימות החול. ע"כ.

לה רכה ונותן מים בשבת יש מקום לומר שצריך שיעשה שני ויש להעיר עוד, שבאם עושה בלי

ודו"ק( וכן משמע  6הן בנתינת המשקה בתערובת והן באופן הגיבול )ראה לעיל הע'  –שינויים 

 מהרמ"א בסי' שכא סי"ד, אלא שכאן מדובר שנתן מבעוד יום ולכן צריך שינוי רק בגיבול עצמו.

במורסן, מפני שהוא גיבול כלאחר יד. ואע"פ שיש . לקמן סי' שכו ס"ט: "מותר לרחוץ ידיו 2

להחמיר שלא לגבל ע"י שינוי בשבת אא"כ נתן המים מערב שבת כמו שנתבאר בסימן שכד, מ"מ כאן 

 שאינו נותן מים ממש על המורסן אלא שלוקחו בידים רטובות מותר לדברי הכל".

בשבת )מכיון שהאיסור נמצא שגם לפי הדיעה שאוסרת לגבל ע"י שינוי באם נותן את המים 

באם אינו נותן מים על המורסן אלא רק לוקחו  –מדאורייתא הוא נתינת המים שזה עושה בשבת( 

 בידים רטובות אין איסור זה.

. לקמן סי' תעג סל"ד: "אם חל פסח בשבת צריך ליזהר לרכך החרוסת במשקה מערב שבת, ואם 3

נו שמתחלה יתן המשקה לתוך הכלי ואח"כ יתן שכח לרככו מערב שבת ירככו בשבת ע"י שינוי, דהיי

 לתוכו החרוסת, ויכול לערבו באצבעו או אוחז בכלי ומנענע עד שיתערב, עי' סימן שכא".

                                                           
 . בסיום הסעיף )שלא הגיע לידינו, ומכאן מוכח שבסיום זה כתב רבינו שיש להחמיר(.10

. במשנ"ב )ס"ק ס"ח ושער הציון ס"ק פד( כתב בשם הט"ז שכשא"א לערות את המשקה מע"ש סומכים על 11
שבדברים שהם לאו בני גיבול יכול לערות את המשקה בשבת גופא. וכ"כ הפסקי  הדיעה הראשונה בשו"ע

תשובות )ס"ק כ(. ]ויש להעיר מהשקו"ט בדברי המחבר כשמביא שתי דיעות כמי פוסק. ואכ"מ[. וישל"ע האם 
כן הוא גם לשיטת רביה"ז, שהרי כתב רק "ויש להחמיר" ושכן נוהגין משמע שזו חומרא ואיננו מעיקר הדין 

 ממש, וא"כ יתכן שיש להקל כשא"א אחרת. וצע"ג.

 . בדברי רבינו הזקן. ומציין גם לשו"ת אג"מ ח"ד סי' עד. ועי' עוד שם שהוסיף אופנים נוספים לשינוי.12
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השינוי המוזכר כאן הוא כמו בסי' שכא )שינוי בסדר הנתינה( ולכן לא מצריך כאן שינוי באופן 

ולא שתי וערב אלא ערבוב ממש( או  הערבוב, אלא יכול לערב באצבעו ממש )ולא בתרווד וכיו"ב,

 לנענע את הכלי כמו שהוא ]וגם בסי' שכד כתב זאת רק על מקרה שאיננו משנה בסדר הנתינה[.

אלא שצ"ב מדוע לא מחלק בין בלילה רכה לעבה )שהרי לפי הדיעה המחמירה )שפוסקים כמותה( 

ל שינוי זה(. ובבדי השולחן כל ההיתר של שינוי הוא בבלילה רכה, משא"כ בבלילה עבה איננו מועי

)סי' קל ס"ק ט( כתב שברור שכל ההיתר הוא רק בבלילה רכה, והטעם שלא הזכיר זאת אדה"ז הוא 

 מכיון שסמך על מ"ש שם לעי' בסימן שכא.

 וראה בסעיף הבא הלכה נוספת )רביעית( שיש לומר שגם בה יש ראיה לדיני לישה.

 

 ד.

 שקו"ט בגיבול של צנון

ממ"ש אדה"ז לעיל )בסי' שכא, ס"ד(: "מה שנהגו לחתוך צנון דק דק ונותנין אותו עוד העירו 

בקערה ומולחין אותו ושופכין עליו חומץ אין איסור בדבר", ומבאר שם מדוע אין בזה איסור טוחן. 

ולכאו' משמע שגם אין בזה איסור לש )שהרי כותב בפשטות "אין איסור בדבר", ולא כותב שרק אין 

 מלאכת טוחן(. בזה איסור

ואמנם בט"ז )סקי"ב( כותב שכל היתר זה הוא רק לפי הדיעה שבדברים שאינם בני גיבול אין 

איסור כלל וצנון הוא מדברים שאינם בני גיבול. משמע שלפי הדיעה שאסור מדאורייתא גם בדברים 

א שהוסיף שם שאינם בני גיבול יהיה אסור בצנון. וכ"כ בהדיא הצמח צדק )פסקי דינים טז, ב(, אל

שיש צד נוסף להקל בצנון ע"פ סברת השה"ל בנוגע לשום ושחלים )שאין לישתם חשובה(. ובספר 

שביתת השבת )פתיחה למלאכת לש אות כ( כתב שבצנון )אפילו( דק שאיננו נבלל עם המשקה אין 

 איסור לש אא"כ מרוסק ממש הרבה.

כות דקות של צנון וקישואין משום ובקצות השולחן )סי' קל ס"ק ו( פסק שאין לערב בכח חתי

. לישה אך יש בזה איסור טוחןאיסור לישה. ומשמע שלמד בדברי אדה"ז ש'אין בזה איסור כלל' מצד 

אך בבדי השולחן )שם ס"ק יט( הביא את כל הנ"ל )הט"ז, הצ"צ, שביתת השבת(, וכתב שאולי סומכים 

. וצ"ע אם כוונתו 13ור בגיבול צנוןהעולם שעושים זאת על סברת השביתת השבת שסובר שאין איס

 שכן יש לומר גם בדברי אדה"ז.

                                                           
. ולהעיר, שבמשנ"ב )ס"ק סז וסח( כתב לאסור כשחותכים דק דק, ובפסקי תשובות )אות כז( כתב כן 13

א גם לדעת אדה"ז שכתב בפירוש שמדובר שחותכים דק דק ואעפ"כ אין בפשטות עיי"ש, אך צ"ע האם כן הו
 איסור בדבר.
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והנה, בין אם נקבל את דברי הגרא"ח נאה שבפועל אסור לערב בכח חתיכות דקות של צנון, ובין 

אם נקבל סברת השביתת השבת )שבפשטות מסתדרת יותר בלשון אדה"ז שכתב שאין בזה איסור 

א"ח נאה(( נמצא שלפועל מחמיר אדה"ז שאסור לתת משקה כלל, וכן הוא מנהג העולם )וכמ"ש הגר

לתוך דברים שאינם בני גיבול כאשר הגיבול הוא קשה. ]אלא שיש נפק"מ בנוגע לחתיכות כגון צנון 

 האם אסור לערבם בכח[.

וכן מסתבר יותר לומר שבפועל אוסר זאת רביה"ז, שהרי גם בסי' שכד וגם בסי' שכו כותב אדה"ז 

כא שהעיקר לאסור, ואילו כאן כותב זאת רק בדרך אגב ואיננו מציין למה שנתבאר שנתבאר בסימן ש

 בגדרי לישה.

 

 ה.

 נפק"מ למעשה מהנ"ל

, מבוסס על 14לשלימות הענין יש להוסיף כמה נקודות בענינים הנ"ל ע"מ להורידם יותר למעשה

בפנים, והדוגמאות ל( וע"ש בארוכה. הכללים מובאים  –ספר 'פסקי תשובות' )סימן שכא אות יז 

 בהערות שוליים.

 מהותה של מלאכת לישה היא החיבור של פירורי מאכל זה עם זה. 

לכן האיסור קיים דוקא כאשר ע"י המשקה נעשה חיבור של הפירורים, אך באם לא נעשה חיבור 

. כן באם שופך הרבה מים לתוך מעט עפר אין חשש לישה כלל מטעם 15אין איסור כלל אף לא מדרבנן

 אין איסור כלל. 16ה. וכן באם המשקה גורם לפירוד ולא לדיבוק ואיננו מגבל באופן שיגרום לדיבוקז

בלילה: 'בר גיבול' היינו גיבול כעין עיסה ובצק  סוגיבאופן שהפירורים מתחברים זע"ז יש שני 

' , ו'לאו בר גיבול17שהפירורים מתפרקים ולא ניכרים ונעשים לגוש אחד וא"א להחזירם לקדמותם

 .18היינו גיבול שהפירורים נשארים במציאותם ולכן אפשר להחזירם לקדמותם

                                                           
 . בעיקר הובאו כאן הכללים של מלאכת לישה, ועי' בפסקי תשובות אות כח דוגמאות רבות נוספות.14

פירורים לתוך בלילה עבה או רכה, חתיכות גדולות שמחמת גודלן אינם  מעט. כגון שמן בסלט ירקות, 15
 נדבקים זע"ז.

. כגון תבשיל החמין או תבשיל אורז וכדומה מותר לשפוך לתוכו מים רותחים )באופן שאין בזה איסור 16
 בישול, ואכ"מ( כדי שלא ישרף התבשיל או כדי להשביחם, כיון שהמשקה גורם רק לפירודם.

 ה: הקמח והסולת, עפר, ורוב אבקות הרפואה ואבקות סממנים שונים.. ובכלל ז17

 מסוגי אבקות מאכל ורפואה מצוי שהפירורים אינם נדבקים. חלק. ובכלל זה: קמח מצה, אפר וחול הגס, וכן ב18
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]בנוגע לסוג הראשון יש איסור דאורייתא בגיבול לפי כולם, ואילו בנוגע לסוג השני ישנה 

ד( סובר רביה"ז שיש -מחלוקת האם האיסור בהם הוא מדאורייתא או מדרבנן. וכפי שהובא לעיל )ס"ג

 דאורייתא[.להחמיר כדיעה שאסור מ

 הבלילה ישנם כמה אופנים:באופן אך שגם 

אין בזה איסור לישה כלל אפילו לא  19באם אין בו גושיות ועובי כלל, אלא כעין מים עכורים

 מדרבנן.

ובאופן שהם כן מתחברים יחד יש שני סוגים: 'בלילה עבה' אסורה מדאורייתא, ו'בלילה רכה' 

 אסורה מדרבנן.

הגרא"ח נאה )בדי השולחן סי' קל ס"ק ג( כתב ש'בלילה עבה' היינו ]ביאור החילוק ביניהם: 

שעושה כדרך בלילתו, ואילו 'בלילה רכה' הכוונה שמשנה ועושהו רך מעט. אך באחרונים אחרים נקטו 

ש'בלילה עבה' היינו בלילה שעומדת מוצקת גם מבלי כלי, ואילו 'בלילה רכה' הינה בלילה שיש בה 

 ך אינה יכולה לעמוד מבלי כלי[.גושיות ועובי מסויים א

אסור לגבלם גיבול עבה  –המורם מזה שהן בדברים שהן בני גיבול והן בדברים שאינם בני גיבול 

בהערות  20(. וראה דוגמאות להנ"ל6כלל, אך מותר לגבלם גיבול רך באם עושה זאת בשינוי )ראה הע' 

 )שבסעיף זה(.

 

  

                                                           
 . אך אם בתחילה הוא כמים ולאחר זמן מתקשה )כאבקת ג'לי ופודינג, מנה חמה( ה"ז בכלל איסור לישה.19

 להוסיף עוד ב' דוגמאות הנוגעות יותר למעשה )פסקי תשובות שם אות כח דוגמא ו' וז'(: . ויש 20

א. דגני בוקר למיניהן: ישתדל למהר אכילתו לאחר שמערה את החלב בהם, כי כששוהה בחלב זמן מסויים 
]להעיר,  נדבקים הפתיתים זב"ז, אך בדיעבד אם נשתהה ונתדבק אין איסור כי זה בדרך גרמא דלא ניחא ליה.

שקביעה זו שנדבקים הפתיתים זב"ז איננה קיימת תמיד, ותלוי בכמות החלב שנותן בהם, וכנראה במוחש. 
 במקרה שהם נדבקים קיימת ההלכה הנ"ל[.

ב. טחינה גולמית וטחינה מוכנה לאכילה: מותר להוסיף בה מים ושאר משקין כדי לדללה. אמנם בטחינה 
באופן שלולא הוספת המים אינה ראויה לגיבול, ובזה יש להוסיף  גולמית מצוי שמתקשה חלקה התחתון

משקה בבת אחת באופן שתהיה 'בלילה רכה', ויעשה בשינוי בסדר נתינת המשקה ושינוי בערבוב. ]להעיר 
 שההיתר שנכתב כאן איננו לדעת כל הפוסקים, אך כן נקט בספר פסקי תשובות שם[.
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 הערות בענייני הלכהכמה 

 יעקובוביץ' יש ברוךהת' 

 בישיבה נו"נ

 א. 

 אמירה לנכרי שידליק את המזגן: עניןב

באם אין הנכרי עושה זאת עבור  .)רמב, א( אסרו חכמים לומר לנכרי שיעשה לו מלאכה בשבת

עצמו )רנב, ה(, אך דבר שאינו מלאכה ואינו אסור אלא מדרבנן מותר לומר לנכרי שיעשהו במקום 

צער )שז, יב(. והנה הדלקת חשמל כאשר איננו מבעיר אש גלויה אין בה איסור מדאורייתא )פסקי 

צער גדול מהחום מותר לומר  תשובות רעז, ד(, וכתבו הפוסקים )פסקי תשובות רעו, יח( שכשיש

לנכרי שידליק וכפי שהוא בנוגע לקור )המובא ברעו, טו(. אך כמובן שתלוי לפי הענין כמה צער יש 

 בזה.

 

 ב. 

 אמירת ברכות השחר )בנוגע לציצית ראה באות הבאה(:

הניעור כל הלילה נפסק למעשה שיברך את כל הברכות גם אם לא נתחייב בהם )מו, ז(, ולמנהגנו 

ם ענט"י ואלוקי נשמה )אג"ק ח"ג עמ' ד(, ואלוקי נשמה לאחר שעושה צרכיו )ראה ו, א(. אך יכול ג

 ר סדר הנטילה ד"ה ומ"מ לכתחילה(.לברך רק לאחר שהגיע עלות השחר )פסקי הסידו

והנה בנוגע לעלות השחר כו"כ דיעות )נסמנו בפסקי תשובות פט, ב(, וגם בדעת רביה"ז ג' דיעות 

ה הנסמן בסידור עם ציונים ומ"מ של הרב לוי"צ רסקין במילואים(, ופשוט שמשום ברכה עיקריות )רא

 דקות לפני הנץ )לפי החישוב המובא בסידור(. 72לבטלה אין לברך עד הזמן המאוחר שהוא כ

ולהעיר שלהלכה מברך הניעור בלילה גם את ברכות התורה )מז, ז(, ודוקא לאחר שעלה עמוד 

ידור(, וכנ"ל דוקא העלות המאוחר, ואינו חייב להפסיק מלימודו כשמגיע זמן השחר )כנ"ל מפסקי הס

עלות המוקדם אלא יכול ללמוד עד עלות המאוחר )פסקי תשובות מז, טז(, וי"א שאינו חייב כלל 

 להפסיק באם עסוק בלימודו )שם(, וכן ראינו אצל רבינו נשיאנו בהתוועדויות.
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 ג.

 אמירת קריאת שמע:

הדין מעלות השחר )נח, ב(, אך חכמים תיקנו שהוא משיכיר את חבירו )שם(. שיעור  זמנה מעיקר

דקות לפני הנץ )שם פט, ג(, אך מכיון  50זמן זה איננו ברור )ראה פסקי תשובות יח, ה( והמקובל הוא 

שזה רק לכתחילה ואילו באם יאחר זמן ק"ש יבטל בזה מ"ע מדאורייתא ח"ו )כדמוכח בסי' נח, ג( 

שכדאי שיקרא לאחר עלות השחר ק"ש ויתנה שבאם לא יקראנה שוב בזמנה שייצא בזה י"ח נראה 

 )וע"ד תפט, יב(.

ולהעיר שבנוגע לציצית השיעור הוא משיכיר בין תכלת ללבן )ראה יח, ו(, ויש שקו"ט האם שיעור 

ג, א(, ויש 'משיכיר' זה הוא כמו 'משיכיר' של ק"ש )ראה פסקי הסידור ד"ה אין לברך, חידושי צ"צ 

להחמיר שלא לברך עד הזמן שודאי יכול לברך כי כאן זה מעכב ובשונה מק"ש, וכמובן לא על הציצית 

 שהיתה עליו כל הלילה )ח, כז(.

 

 ד. 

 ברכת עוגת גבינה:

ה( שמין דגן הוא עיקר תמיד באם נותן טעם, ולכאו' -כלל הוא בידינו )סדר ברכות הנהנין פ"ג ה"ב

אין מקום כלל לברך גם על המילוי )עי' ריב, ה. הערת הר"א אלאשוילי בפ"ג  נראה שבאם נאפה יחד

הע' מא(, ואפי' כשחביב עליו ובשבת ויו"ט )ראה סדר ברכות הנהנין שם הט"ו(, אלא שיש לעי' לגבי 

ברכה אחרונה ששיעורה כזית )שם פ"ח ה"א( האם מצטרף המילוי להשלים לכזית או שצריך שיאכל 

. ועי' בסדר ברכות הנהנין )פ"ג ה"ב( ב' דיעות בנוגע לעל המחיה, ולכאו' נראה כזית מהקמח עצמו

על המחיה  התערובתשגם להמחמירים צריך שיהיה שישית מהתערובת קמח ואזי יברך על כזית מ

)ראה תריב, ד. ועי' בפ"ח המובא לקמן. וכן פירש הר"א אלאשוילי בפ"ג הע' יח(, אלא שיש להקשות 

ה"ח( בנוגע לברכת המזון שצריך שיאכל כזית קמח. ולכאו' יש ליישב לפי סברת ממ"ש לקמן )פ"ח 

הפמ"ג )א"א רח, טו( שזהו דוקא בנוגע לברכת המזון. ועפ"ז נראה שלמעשה באם יש שישית קמח 

צריך לברך על כזית מהתערובת על המחיה. אך להעיר שיש תירוצים נוספים לתרץ הסתירה בדברי 

 ם בשדה השליחות ח"ב(. ועצ"ע.רבינו )ראה בס' נתיבי

 

 ה. 

 בדין אכילת בשר ושתיית יין ביו"ט:

מ"ע מן התורה לשמוח ברגלים שנאמר )דברים טז, יד( ושמחת בחגך, היום אין יוצאים הגברים 

ידי חובת שמחה אלא ביין )תקכט, ז(. ופשוט שאינו דומה למ"ש בהלכות שבת )רמב, ב( שמצוה 



 כרך יד  •  מגדל דוד                                                                                                                                                             224

 
 

שגורם שמחה לרוב האנשים, כיון ששם מדובר דוקא אם גורם לו שמחה )כפי להרבות בבשר ויין כיון 

שכותב "יש להם להרבות", ודו"ק. וכבר העירו ע"ז במק"א(, משא"כ כאן שהוא לכולם אא"כ למי 

שסובל או שמזיק לו שהוא יוצא י"ח בסעודה מכובדת )פסקי תשובות תקכט, ט(. ויש להעיר שבנוגע 

א' לשתותו בתוך הסעודה ולהרבות בו וזה דוקא אם ידו משגת )תקכט, ב(, ליין מצינו ב' גדרים: ה

( 86והשני חיוב כל כאו"א מדין שמחה )שם, ז(, ועפ"ז יובנו דברים הרבי )שיחו"ק תשלא ח"ב עמ' 

שיוצאים י"ח שמחה בקידוש, ולאידך מסופר על אדמו"ר מוהריי"ץ שהיה מקפיד לשתות יין בכל 

(. ונראה שבגדר השני מחוייבים רק פעם אחת ביום וע"ד שמצינו בכ"מ 75סעודה )תו"מ חכ"ד עמ' 

)ראה קו, ב בנוגע לתפילה. קכח, א בנוגע לנשיאת כפים(, אלא שיש שקו"ט האם ליל יו"ט חייב 

 בשמחה ולכן עדיף לשתות את הרביעית ביום של יו"ט )ראה פסקי תשובות תקכט, יא ובהערות(.

שלמרות שאין היום חובה לאכול בשר אך מצוה יש בזה, והכוונה בנוגע לבשר: כותב )תקכט, ז( 

דוקא לבשר בהמה ולא לעוף )פסקי תשובות שם, י( וצריך לאכול כזית וי"א כביצה )שם(, אך להעיר 

שגם בנוגע לשבת מצינו שלרוב האנשים יש עונג בבשר )כנ"ל מרמב, ב(, ושם אין הכוונה לבשר בקר 

(, ולכן מי שגורם לו עונג מצוה לאכול עוף גם 38שובות רמב, הע' דוקא אלא אפילו עוף )פסקי ת

 ביו"ט.

 

 .ו

 בדין אכילה אחר השקיעה:

אסרו חכמים לאכול במוצאי שבת עד שיבדיל על הכוס )רצט, א(, ובפשטות כן הדין בנוגע ליו"ט 

קיעה )ראה )להעיר מרצו, יא(, והנה בין השמשות ספק יום ספק לילה הוא )רסא, א(, והיינו אחר הש

תרח, ג. סידור סדר הכנסת שבת(, ויש מחלוקת בנידון זה האם מותר לאכול אחר השקיעה, העיקר 

לאסור אך נתפשט המנהג להקל ואין למחות בידם כיון שיש להם על מי שיסמוכו )רצט, ב(, ובאם 

שיש  התחילו לאכול לחם בהיתר יכולים להמשיך גם אחר צאת הכוכבים )שם, ג(, וכתבו הפוסקים

להקל לצורך מצוה )פסקי תשובות רצט אות ג(, וא"כ אולי יש להקל לצורך גדול להתוועדות בסוף 

היו"ט וכיו"ב. ולהעיר מהסיפור עם הרבי שהקפיד על אדם שלא נטל ידיו להתוועדות בסוף היו"ט 

 מחמת הלכה זו, אלא שצריך בירור האם שם היה לאחר השקיעה או שרק חשש להחמיר בזה.

 

 .ז

 זכרת רצה ויעלה ויבא לאוכל אחר השקיעה:ה

באות הקודמת הובאה השקו"ט בנוגע להתחלת סעודה בבין השמשות של שבת ויו"ט. ויש לעי' 

בנוגע לאדם שהתחיל לאכול בבין השמשות )באופנים שהובאו לעיל להיתר, או אפי' באיסור( האם 
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ם ספק לילה הוא )כנ"ל מסי' רסא, מזכיר קדושת היום של שבת או יו"ט. דהרי בין השמשות ספק יו

א(, ועפ"ז האם כדאי שיזכיר מספק שהרי ההזכרה בשבת ויו"ט חובה היא )ראה קפח, ו. גמרא ברכות 

מט, א(, או לאידך שלא יזכיר )לא מחמת הזכרת שם שמים שהרי זה דרך תפילה ומותר להזכיר )ראה 

 א מאד )עי' קפג, יא(.קפח, יב(, אלא( מחמת איסור ההפסק בברכת המזון שחמור הו

וראשית יש להעיר בנוגע לדין שאם לא הזכיר רצה ויעלה ויבא שחוזר )כמבואר בקפח, י( שזהו 

דוקא באם מברך לפני שקיעת החמה, אך אם מברך לאחר שקיעת החמה כתבו הפוסקים )פמ"ג קפח, 

 מ"ז ס"ק ז. תהלה לדוד שם סק"ז( שאינו חוזר.

סק"ח( שבשביל להזכיר רצה בברכת המזון )כשנמשכה סעודתו והנה כתב הגרא"ח נאה )סי' צב 

למוצ"ש( צריך שיאכל כזית לחם לפני שקיעת החמה. אך האשל אברהם )בוטשאטש, סי' קפח( כתב 

שהסומך להזכיר רצה בברכת המזון גם אם התחיל בבין השמשות יש לו על מי לסמוך. אך נראה שכ"ז 

ט שיש חובה להזכיר רצה ויעלה ויבא, אך בסעודה שלישית דוקא בנוגע לסעודה שניה של שבת או יו"

)של שבת שיש מחלוקת האם יש חובה להזכיר, ראה קפח, טו, וכ"ש סעודה שלישית( של יו"ט 

שלכו"ע אין חובה לאכול סעודה שלישית )תקכט, ג. ובשונה משבת המבואר בסי' רצא( ודאי שאיננו 

 יכול להזכיר באם התחיל לאכול לאחר השקיעה.

ונמצא למסקנא שאיננו מזכיר יעלה ויבא באם התחיל אחרי השקיעה. אך יש להעיר מחידוש 

( שגם אם לא אכל כלום בשבת באם מברך 28בשיחת יום ב' דר"ה תשד"מ )תו"מ תשד"מ ח"א עמ' 

בשבת )אף שלא מזכיר רצה( יש לו להזכיר "הרחמן הוא ינחילנו" מכיון א. שמותר להפסיק שם. ב. 

שר ישנה אפשרות להוסיף ברכה בענין הקשור לגאולה בודאי שטוב ונכון הדבר. ועפ"ז ומה גם שכא

אולי י"ל כן גם בענייננו, שהרי לכאו' ההזכרה של האוכל בבין השמשות חמורה יותר מאשר האוכל 

 יז שהעיקר אחר האכילה(.  לפני השקיעה )עי' רסא, א שבין השמשות ספק הוא, ולאידך קפח,
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 *הלכות מזוזהקיצור 
 למעשה ראוי לשאול רב מורה הוראה - עבור ההולכים ל'מבצע מזוזה'

 יעקובוביץ' יש ברוךהת' 

 נו"נ בישיבה

"וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך".  1מצוות עשה מן התורה לקבוע מזוזה בפתחי השערים, שנאמר

 .3, ונאמר שכל הזהיר בה מאריך ימים2קביעת המזוזה בפתח שומרת על הבית

 

 א.

 הפתחים החייבים במזוזה:

 :4עשרה תנאים יש בבית בשביל לחייבו במזוזה

(. היינו שגם האורך וגם הרוחב 5מטר 1.92מטר על  1.92א. שיהיו בו ארבע אמות על ארבע אמות )

 .6יהיו ארבע אמות, ובאם הרוחב איננו ארבע אמות א"א לקבוע בו מזוזה בברכה

 .7רה צריך שיהיה בתחילת הכניסה ד' על ד' אמותב. שתהיה לו תקרה. באם חלקו מקו

 .8ג. שתהיה לו דלת. אך יש חולקים על דין זה, ולכן באם אין דלת יש לקבוע בו מזוזה ללא ברכה

                                                           
וונה לשו"ע המחבר חלק יו"ד אא"כ צויין אחרת. כל מקום שצויין הערה: כל מקום שצויין לשו"ע סתם הכ*( 

 לשו"ע אדה"ז הכוונה לחלק או"ח.

 דברים ו, ט.. 1

 ואילך[. בגדר שמירה זו ראה גם בשיחת מטו"מ תשל"ב. 121טור סי' רפה ]ועי' בלקו"ש חי"ט עמ'  .2

 רפה ס"א. .3

רשימת התנאים וסדרם ע"פ הרמב"ם פ"ו מהל' מזוזה. רוב התנאים דלקמן הובאו בשו"ע סי' רפו )מלבד  .4
 תנאים ד, ה, ו שהובאו בסי' רפז וכפי שצויין במקומם(.

מטר )"אמות שוחקות"(, ע"פ שיעורי תורה )להגרא"ח  1.96מטר על  1.96אך בשביל לברך צריך שיהיו בו  .5
 ובהע'.כה -נאה( סי' ג אות כד

שו"ע אדה"ז סי' שסו ס"ה, במוסגר ובהע' מכריע שהעיקר כדיעה שפוטרת ממזוזה ]בדין זה נחלקו  .6
הראשונים, והמחבר )סי' רפו סי"ג( פסק שחייב ואילו הש"ך )שם ס"ק כד( הכריע שיקבע בלי ברכה או שיברך 

וזה לגמרי, אך צ"ע האם מוכרח על אחרת ויפטור את זו[. וכו"כ מרבני אנ"ש פסקו שלשיטת אדה"ז פטור ממז
לומר כן, שהרי לדעת המחבר הפתח חייב במזוזה. ובכל אופן לכו"ע ודאי שלשיטת אדה"ז א"א לברך על קביעה 

 זו.

 רפו סי"ד. .7

 רפו סט"ו. .8
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, ובאם יש לו בצד 10. באם יש לו מזוזה אחת בצד ימין יקבע בה מזוזה ללא ברכה9מזוזות 2ד. שיהיו לו 

 .11שמאל פטור ממזוזה

 .13. אין המשקוף צריך לגעת במזוזות אך צריך שיהיה מכוון כנגדן12קוף מעל המזוזותה. שיהיה לו מש

(. באם המשקוף שעליו עגול כקשת צריך 14ס"מ 80ו. גובה הפתח שיהיה לפחות עשרה טפחים )

 .15שיהיה גובה עשרה טפחים במזוזות עצמם ללא העיגול

ם נמצאים בו מבוקר עד לילה יש , בית המדרש בא16ז. שיהיה בית חול. בית הכנסת פטור ממזוזה

 .17מחייבים במזוזה ולכן יש לקבוע בו ללא ברכה

. אבל אם קובע באותו 18ח. עשוי לדירת אדם. מחסן חייב במזוזה באם נכנסים ויוצאים בו מידי פעם

. משרד שנמצאים בו רק ביום יש 19זמן מזוזה נוספת טוב שיברך עליה ויפטור את המזוזה של המחסן

 .20וזה בלי ברכהלקבוע בו מז

, חדר כביסה של ימינו יש לקבוע 21ט. עשוי לדירת כבוד. לכן בית הכסא ובית המרחץ פטורים ממזוזה

 .22בו מזוזה ללא ברכה, ובאם קובע באותו זמן מזוזה נוספת טוב שיברך עליה ויפטור חדר זה

 .23י. עשוי לדירת קבע. לכן סוכה המיועדת רק לחג הסוכות פטורה ממזוזה

 

                                                           
 רפז ס"א. .9

 ש"ך שם ס"ק א. .10

 שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' קיא ועוד. .11

 רפז ס"א. .12

 ]חובת הדר פ"ז ה"י[. ע"פ שו"ע אדה"ז סי' שסב ס"כ .13

 כה ובהע'.-שיעורי תורה )להגרא"ח נאה( סי' ג אות כד .14

רפז ס"ב. וכ"ה בשו"ע אדה"ז סי' שסב סכ"ב בנוגע לצורת הפתח. )ועי' ביו"ד שם בט"ז ס"ק ב מה הדין  .15
 כשאין המזוזות ישרות(.

 רפו ס"ג. .16

 רפו ס"י וש"ך שם ס"ק יט. .17

 רפו ס"א וש"ך שם ס"ק ב. .18

 ראה בחובת הדר פ"א הע' יא, ש"נ הדעות בזה. .19

, ובשני ספרים אלו נסמן לדעות הפוסקים 8המזוזה והלכותיה פ"ד ס"ד, וקביעת מזוזה כהלכתה פ"ג הע'  .20
 בזה.

 רפו ס"ד.. 21

קעו שמחייב חדר כביסה של ימינו במזוזה מכיון שנקי הוא. אך באמת -ראה ספר בירור הלכה קעד .22
 מחלוקת גדולה היא בפוסקים )נסמן בהמזוזה והלכותיה פ"ג הי"ג(, ולכן אין לברך ע"ז.

 רפו סי"א. .23
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 ב.

 הקובע: מי

 . 25ולא אדם אחר 24לכתחילה רצוי שיקבע בעל הבית הגר שם, לא האשה

. כן באם בעה"ב איננו יכול, יכול לקבוע אדם אחר 26באם איננו נמצא אפשר שהאישה תקבע ובברכה

 .28ובברכה 27במקום בעל הבית

 

 ג. 

 מיקום קביעת המזוזה:

לפי היכר ציר )היינו  30קובעים תמיד 29בדלת הראשית קובעים את המזוזה בימין הנכנס, ובשאר הבית

 .31 מצד ימין של הנכנס לכיוון שאליו הדלת נכנסת(

                                                           
משה ח"ו סי' עט א. לחוש לדעת התוס' בגיטין מה, ב שאשה לא יכולה לקבוע מזוזה )וכן נקט בשו"ת באר  .24

ועוד(. ב. אולי י"ל שעדיף שהבעל יקבע מכיון שבד"כ הבית רשום על שמו וממילא הוא הבעלים ולא רק דר 
 בדירה. ג. באם יש במעמד הקביעה הרבה אנשים יש בעיה של צניעות )כמ"ש בספר חופה וקידושין ע' תקלו(.

שו"ע אדה"ז סי' רנ ס"ב וסי' תלב ס"ה ]ודלא א. מטעם מצווה בו יותר מבשלוחו שהוא דין בכל המצוות ) .25
כמ"ש מהר"ח או"ז סי' קכח ועוד שאי"ז בכל המצוות[(. ב. מכיון שאם יקבע אדם אחר י"ל שיצטרך לברך "על 

 .28קביעת מזוזה" )ולא "לקבוע מזוזה"(, וכדלקמן הע' 

*, וש"נ בשני 17ה פי"ג הע' , קביעת מזוזה כהלכת3הסכמת הפוסקים )ראה ספר המזוזה והלכותיה פ"ב הע'  .26
 ספרים אלו( שהאשה יכולה לקבוע מזוזה לכתחילה ובברכה.

עכ"פ כאשר ממנה אותו. ואפי' באם איננו ממנה יכול לקבוע מדין ערבות שכל ישראל ערבין זה בזה, ועי'  .27
 בקו"א סי' רסג ס"ק ה ]ראה בס' חובת הדר פ"ט ס"ב ובהע', ופי"א ס"ד ובהע'[.

( נקטו 2עי' מה יברך. והנה ברוב הפוסקים )ראה בנסמן בקביעת מזוזה כהלכתה פי"ב הע' אלא שיש ל .28
שיברך על קביעת מזוזה, וזה ע"פ דברי הרמב"ם בפי"א מהל' ברכות הט"ו. אלא שיש לעי' שהרי יש עוד כו"כ 

ב ס"ד רק מציין דיעות )ראה בראשונים שבפסחים ז, ב( בהגדרת החילוק בין "על" ל"ל" )ובשו"ע אדה"ז סי' תל
שהחילוק בין הברכות נתבאר בראשונים ולא מכריע(, ואדרבה מדברי המחבר בהל' מילה משמע שאינו פוסק 
לגמרי כדברי הרמב"ם. ובאמת יש שכ' )כגון בספר חובת הדר פי"א הע' ח( שלשיטת הרמב"ם יש לברך על 

 קביעת משמע שאי"ז לכו"ע. 

ב"ם שהרי לפי שאר הסברות בראשונים ממילא צריכים לברך "על ולכאו' י"ל, שכאן מוכרח שפוסקים כהרמ
קביעת", עיי"ש, ומיהו אי"ז מוכרח כיון שיש פוסקים שכ' שגם לדעת ראשונים אלו יש לבאר הטעם שמברכים 

 במזוזה "לקבוע", וצ"ע.

)ט"ז אך בחצר שמאחורי הבית שא"א להכנס אליה כ"א דרך הבית, קובעים בצד ימין של היציאה לחדר  .29
 רפט ס"ק ד(.

אך בחדר שאין לו חלון נפתח אל החוץ, אף שהדלת נכנס לפרוזדור מסתבר שיש לקבוע לפי ימין הנכנס  .30
 ולא לפי היכר ציר )נתיבים בשדה השליחות ח"א פי"ז ס"ז, עי"ש ובהע' ובשוה"ג(, אך אין דין זה מוסכם לכו"ע.

ג. הדעות בזה נסמנו בס' נתיבים בשדה השליחות ח"א אג"ק חי"ב ע' תכד ועוד. ]ראה שו"ע רפט ס"ב וס" .31
 [.1פי"ז הע' 
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פתחים שבתוך הבית שאין להם היכר ציר נוהגים לקבוע מימין הנכנס מהחדר הטפל אל החדר 

 .33. במקרה שאין היכר ציר ואין חדר עיקרי יש לקבוע באחד הצדדים ויוצא י"ח32העיקרי

באם המסילה גלויה יש ללכת אחר היכר ציר, ובאם הדלת נכנסת לתוך  –דלת הזזה שבתוך הבית 

 .34הקיר יש לקבוע מימין הנכנס מהחדר הטפל אל החדר העיקרי יותר

. באם הפתח גבוה הרבה כותב הרבי שיש לקבוע 35מקומה בטפח הסמוך לחוץ בתחילת שליש העליון

 .37, והיינו של אדם בינוני36בגובה הכתפיים

 .38וראש המזוזה לצד פנים מניחה באלכסון,

 .39בחדר שינה של ההורים צריך שהמזוזה תהיה מכוסה בכיסוי אטום ולא שקוף

 

 ד. 

 ברכה על הקביעה:

צריך לברך על קביעת המזוזה "ברוך . . אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה". באם בירך "על 

 .40קביעת מזוזה" יצא ידי חובה בדיעבד

בין הברכה לבין הקביעה יותר מכדי דיבור שהוא כדי שאלת שלום תלמיד לרב, לכתחילה אין להפסיק 

 .42. אך בדיעבד אם הפסיק רק בשתיקה איננו חוזר ומברך41שהן ג' תיבות אלו שלום עליך רבי

                                                           
 נתיבים בשדה שליחות ח"א פי"ז ס"ח ובהע'. .32

מזוזות,  2המזוזה והלכותיה פי"א סי"ג וש"נ ]ומביא שם דעת שו"ת שאלת יעב"ץ ח"א סי' ע ועוד שיקבע  .33
 אך למעשה לא נוקטים כך[.

 עוד. , ועיי"ש218ספר חיים כהלכה תשובה  .34

 רפט ס"ב.. 35

בהגהות לקיצור שולחן ערוך באנגלית. אך הנהגת אדמו"ר הרש"ב לקבוע בשליש העליון גם במקרה כזה.  .36
ועי' בספר נתיבים בשדה השליחות ח"א ע' רסט ואילך, ונשאר שם בצ"ע למעשה. ]ועי' ט"ז רפט ס"ק ג וש"ך 

 פ הירושלמי והרמב"ם[.שם ס"ק ד ועוד ששקו"ט בדין זה, ומקורו מחלוקת התוס' ע"

 ראה שו"ת דברי מלכיאל ח"ג סי' עט. .37

 רמ"א רפט ס"ו ]ועי' שם במחבר ובפתחי תשובה ס"ק ט שיש חולקים ונוהגים להעמידה ישר[. .38

שו"ע אדה"ז סי' מ ס"ה. ובשו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' כז פוטר מברכה, אבל הפוסקים נקטו בפשטות שחייב  .39
 בברכה )נסמן בהמזוזה והלכותיה פ"ג ה"ה(.

 שו"ע אדה"ז סי' תלב ס"ד ]ודלא כפי שמשמע בחק יעקב שם סק"ג שבענייננו לא יצא ידי חובה[. .40

 ע"פ שו"ע אדה"ז סי' רו ס"ג. .41

 וראה סי' ח קו"א ס"ק ה.שם,  .42
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. אם דיבר 44( צריך שוב לברך על הקביעה43אין לדבר בין הברכה לקביעה, באם דיבר )ואפי' מילה אחת

 .46מענייני המזוזה א"צ לברך, אך לכתחילה אין להפסיק אא"כ אין ברירה אחרת 45דברים הנצרכים

. לכן באם קובע ע"י מסמר וכדומה יניח את המזוזה על 47צריך לברך על כל המצוות עובר לעשייתן

 .48)וראה הערה( מזוזת הפתח ואח"כ יברך לפני שקובע, אבל אם מדביקה בדבק יברך בעודה בידו

 50, ודוקא שהיה כן בדעתו כשבירך ולא הפסיק ביניהם בדיבור49ברך ברכה אחתהקובע כמה מזוזות מ

 )ראה לעיל הגדרים בזה(.

הלוקח מזוזה לבודקה ומחזירה לפתחו לא באותו יום נוהגים לברך. אם מחזירה באותו יום שהורידה 

וזה (. באם מחזיר מז51יש להסתפק אם צריך לברך )ויכול להחליף את המזוזות של הפתחים ולברך

 .52אחרת ודאי שצריך לברך

 

 ה. 

 בדיקת המזוזה:

 .53מעיקר הדין מזוזת היחיד חייבת בבדיקה פעמיים בשבע שנים

                                                           
 ע"פ ביאור הלכה )או"ח( סי' כה ד"ה ואם הפסיק. .43

 ע"פ שו"ע אדה"ז סי' כה וסי' תלב דלקמן. .44

כך מבואר בסי' כה סי"ז ובסי' תנז ס"ד, ודלא כפי שמשמע בסי' תלב דלקמן )ובכ"מ( שמספיק שדיבר סתם  .45
 מענייני המצווה.

 כ, וסי' תלב ס"ו ועוד.-ע"פ שו"ע אדה"ז סי' כה סי"ז .46

 שו"ע אדה"ז סי' כה סי"ז. .47

שו"ע המקוצר ח"ה עמ' ריא ואילך ובהערות. וראה שם ששמא י"ל שבאופן זה יצמידנה מעט, כגון בקצה,  .48
 למזוזת הפתח ויברך ואח"כ ידביקנה.

 רמ"א רפט ס"א בסופו. .49

 בית הלל שם. .50

 . והיינו באופן שמותר להחליף, וכדלקמן בפרק 'החלפת מזוזה'.כדלקמן ובהע' .51

ראה אג"ק ח"י ע' ריט ועד"ז שם חי"ג ע' קכט. ויש להסתפק בכוונה שם אם הצורך לברך הוא בכל אופן  .52
וההחלפה היא לרווחא דמילתא )כן הבין בסידור רביה"ז עם ציונים והערות )רסקין( מילואים סי' ח פ"ז( או 

ה הוא מחמת ההחלפה אך לולי זאת אין ודאות לברך ]ראה מחלוקת הפוסקים בדין זה בס' חובת שחיוב הברכ
הדר פי"א סי"ד ובהע' וש"נ. מ"ש שם שחייב לאחר ב' וג' שעות איננו לפמ"ש באג"ק ח"ג עמ' רי ואילך. ראה 

 [. , ובספר המזוזה והלכותיה פי"ט ס"כ37עוד הנסמן בספר קביעת מזוזה כהלכתה פי"ב הע'  

ובאמת שיש עוד להאריך בכ"ז, וגם בין רבני אנ"ש כו"כ דיעות בזה, הכתוב בפנים הוא מה שפסק הגה"ח הרב 
 ישראל יוסף הכהן שי' הענדל מד"א דקהילת חב"ד מגדל העמק.

 סי' רצא ס"א. .53
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כדאי לבודקן מדי שנה כשזקוקים לתוספת ברכה, ובפרט שיש לחוש שמא מעיקרא יש בעיה 

ים גם . והרי בדבר שנוגע לבריאות משתדל54בכשרותן, ובפרט שיש אופן שמחזיק את הדיו פחות זמן

 .56. ורצוי לעשות בדיקה זו באלול55בדברים שיש בהם ספק קל

 

 ו. 

 החלפת מזוזה:

מותר להחליף מזוזה מפתח לפתח אחר, ודוקא באם הפתח השני חייב כמו הראשון )ולא שחייב מספק 

 .57וכיו"ב(

 .58מותר להחליף את מזוזת הפתח למזוזה מהודרת יותר, גם באם לא ישתמש יותר במזוזה הישנה

. ואפי' באם המזוזה 59באם זורק את השפופרת שהמזוזה הונחה בה יש לגונזה מפני הקדושה שבה

 .60מונחת בתוך ניילון

 

 

  

                                                           
את  שיחת כ' מנ"א תשלד )ראה בשולחן מנחם סי' קמ הע' ג הפירוש במ"ש שיש אופן שמחזיק פחות טוב .54

 הדיו(.

 אג"ק חי"א ע' רמח. .55

. ]המקור לזה לכאו' הוא המטה אפרים בסי' תקפא 610אג"ק ח"ח עמ' קצח; ספר השיחות תשמט ח"ב עמ'  .56
 ס"י[.

חובת הדר פ"א ס"ט ובהע'. וש"נ. בנוגע להחלפה מפתח שחייב מדאורייתא לפתח שחייב מדרבנן ראה  .57
 .13בס' קביעת מזוזה כהלכתה פי"ד הע' 

 ע"פ שו"ע אדה"ז סי' טו ס"א וס"ה ]חובת הדר שם[. .58

 ע"פ שו"ע המחבר או"ח סי' קנג ס"ד וראה שו"ע אדה"ז סי' מג ס"ג ]חובת הדר פ"א ס"י[. .59

 המזוזה והלכותיה פי"ז סי"א. .60
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 והמסתעףהקידוש  בשעתלכסוי הפת  הטעם

 סטאריק 'שי שמעון עוזרהת' 

 תלמיד בישיבה

 פתיחה

הנהגתו הק' דכ"ק אדמו"ר נשי"ד לגבי סדר שמעתי מכמה חסידים ואנשי מעשה היאך היתה 

 עשיית הקידוש:

הקפיד להסיר את הכסוי אשר מעל  -הפת היתה מכוסה; לאחר הקידוש  -בעת עשיית הקידוש 

 .1גבי הפת ולהביט בפת, ולהחזיר את הכסוי )במקצת(

ברור הדבר אשר אין לנו שמץ של השגה והבנה בהנהגותיו הק' של כ"ק אדמו"ר, מ"מ, אנסה 

 במקצת לבאר הנהגה זו עכ"פ 'בדרך אפשר'.

כמובן וגם פשוט, שאין שום כוונה או יומרה לקבוע שהאמור לקמן הם אכן יסוד ושורש הנהגת 

רבינו, אלא מטרת הכתוב לקמן, הוא בעיקר, כדי לעורר את הקוראים ולהביא לליבון הדברים, להגדיל 

 תורת רבינו להאדירה.

 היטב, יש להקדים תחילה הטעם לכסוי הפת, ומשורש הדברים.הנראה, שעל מנת ללבן הדברים 

 

 א.

 מציע מחלוקת תנאים לגבי החשיך עליו היום ושיטת שמואל

 מצינו בגמ' )פסחים ק, א( דיון מה יעשה אדם שאכל בערב שבת והחשיך עליו היום:

 "דתניא מפסיקין לשבתות דברי רבי יהודה; רבי יוסי אומר אין מפסיקין".

צריך  –שהתחיל לסעוד בערב שבת בהיתר, והחשיך עליו היום, לדעת רבי יהודה  כלומר, מי

 אין הוא צריך להפסיק. –להפסיק את סעודתו; משא"כ לדעת רבי יוסי 

 ובהמשך הדברים, מביאה הגמ' הוראה בענין מחלוקת התנאים הנזכרת:

                                                           
 –. ידוע אשר הנהגת רבותינו נשיאנו בפרסום וברבים היא הוראה לרבים, ראה לדוגמא תורת מנחם 1

 ועוד. 72]בסופה[, ועמ'  8והערה  57ת תשמ"ח כרך ב, עמ' התוועדויו
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גמרי את הסעודה "אמר רב יהודה אמר שמואל: אין הלכה לא כרבי יהודה ]הסובר שמפסיקים ל

כשקדש היום[ ולא כרבי יוסי ]הסובר שאין צריך להפסיק כלל[ אלא ]כשהגיעה חשיכה[ פורס מפה 

 ]על האוכל שעל השולחן[ ומקדש ]ורשאי להמשיך בסעודתו[".

 בדברי שמואל נתחדש דין, והוא, שקודם הקידוש יש לפרוס מפה על האוכל אשר בשולחן.

ות את המפה, נעמד הרא"ש )סי' ג סעי' י( לבאר, שהוא הטעם לכך שס"ל לשמואל שיש לכס

 משום שלא יראה הפת ויתבייש.

הוא לא רק לגבי קידוש )הנזכר בגמ'( אלא גם לגבי הבדלה  –דבושת הפת  –ולכאורה טעם זה 

 )וכפי שיוכח להלן גם מדברי אדה"ז(.

 

 ב.

 ט"זמעלה חקירה מהי בושת הפת והנפק"מ מזה ומסיק שנחלקו בכך המג"א וה

 והנה, ניתן לחקור מהי בושת הפת: 

א. משום שע"פ סדר הברכות יש להקדים תחילה את ברכת הפת לכל שאר המאכלים, מצד 

חשיבותה, נמצא איפוא, שכאשר מברך ראשית על יין ומדלג על הפת, נמצא מזלזל בפת ובכך 

 מביישה. 

ל היין ולא על הפת נמצא ב. משום שעשיית הקידוש/הבדלה היא דבר חשוב, וכאשר עושים זאת ע

 בושת הפת.

 ולכאורה, אחד הנפק"מ לכך, באם רוצים לגלות את הפת, מתי יתאפשר לגלותה: 

מכיון שכל הטעם לכסוי הפת הוא מפני ברכת היין שמקדים לפת, נמצא שלאחר ברכת  –לצד א' 

 היין סר הטעם לכסותה, וממילא יהיה מותר לגלותה; 

סוי הפת הוא מפני שעשיית הקידוש היא על היין ולא על הפת, מכיון שכל הטעם לכ –לצד ב' 

 נמצא איפוא, שטעם זה עדיין קיים אף לאחר ברכת היין, ונמשך עד תומו של עשיית הקידוש/הבדלה.

 זה: עניןואכן, מצינו שהמג"א והט"ז נחלקו ב

הפת ולא המג"א )סי' רצט ס"ק כ, וס"ק יב( כתב, שהבושה היא משום שעלינו לברך תחילה על 

 על היין, וכאשר מברכים אנו על היין נמצא שאנו מביישים בכך את הפת )צד א'(;

משא"כ הט"ז )שם ס"ק ח( כתב, שהטעם לכך הוא מפני שאנו מקדשים על היין ולא על הפת ומזה 

 נגרם בושה לפת )כצד ב'(.
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 ג.

 הנ"ל ומסיק דס"ל כתרווייהו עניןמביא שיטת אדה"ז ב

 ולחנו )סי' רצט סעי' יד(, נראה לכאורה שהוא משלב בין שתי השיטות: והנה מדברי אדה"ז בש

מצד אחד כתב, שיש לכסות את הפת משום שמעיקר הדין יש להקדים ברכה תחילה על הפת 

 ואח"כ על היין, ובכך שאנו מקדימים את היין אנו מביישים בכך את הפת; 

ו אפילו לאחר הברכה על היין(, מאידך כתב, שיש להשאיר את הכיסוי עד גמר הבדלה )דהיינ

שמהא מוכח שס"ל שהטעם לכסוי הוא )גם( משום שהפת מתביישת מכך שאין מקדשים ומבדילים 

 עליה, נמצא איפוא שאדה"ז משלב ונקט כתרווייהו, וז"ל: 

צריך להזהר שלא יביאו לחם לשולחן קודם הבדלה, ואם הביאו  -"אם רוצה לסעוד תיכף להבדלה 

במפה עד אחר הבדלה, שלא יראה הפת בושתו, שהרי מן הדין צריך להקדים ברכת  צריך לכסותו -

הלחם לברכת היין כשרוצה לאכול מיד, לפי שהוא מוקדם ליין בשבח א"י בפסוק: ארץ חיטה ושעורה, 

 -אלא שעכשיו אינו יכול להקדימו, והרי זה בזיון לו, לכן יש לכסותו, אבל אם אינו רוצה מיד לסעוד 

 יך לכסותו". עכ"ל.אינו צר

 

 ד.

 מביא את שלושת הטעמים אשר נוקט אדה"ז לגבי כסוי הפת והצריכותא שבכל חד מינייהו

 והנה בדברי אדה"ז בשולחנו מצינו ג' טעמים לכסות את הפת בשבת קודש:

)א( שמברכין על היין לפני  –א. שלא יראה הפת בושתו, ובזה גופא ב' טעמים שהוזכרו לעיל 

 עושים עליה קידוש. הפת ו)ב( שלא

ב. מפני כבוד השבת וז"ל )סי' רע"א סעי' י(: "וצריך לפרוס מפה על השלחן לכסות הפת קודם 

שיקדש ואח"כ יסירנה כדי שתתראה הפת כאלו הובאה עתה על השלחן לכבוד שבת שהזכיר 

 בקידוש".

שתהא הפת בין ג. זכר למן וז"ל )שם סעי' יז(: "וצריך שתהא גם מפה תחת הפת על השלחן כדי 

שתי מפות זכר למן שהיה עליו טל מלמעלה וטל מלמטה", ונמצא שבשביל זכר למן יש לכסות הן 

 מלמעלה והן מלמטה.

 ולכאורה יש לומר שישנה צריכותא בכל ג' הטעמים הנ"ל בנוגע למעשה:
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גבי אינו צריך לכסותה, שהרי אינו מתבייש )ול -לטעם הא' אם עשה קידוש על הפת ולא על היין 

 צריך לכסות(. -מפני קידוש במקום סעודה  2אם עשה קידוש על יין, והיה מזונות על השולחן

אמנם לטעם הב' )שהענין הוא לקשר בין מה שאומרים בקידוש שצריך לכבד את השבת, ללחם 

 צריך לכסותה, ואח"כ לגלותה.  -שמביאים לכבוד שבת קודש(, נמצא שאם קידש על הפת 

ם זה, אין כל חילוק בין קידוש בליל שבת לקידוש ביום שבת, דכיון שמזכירין ולהעיר, שמפני טע

 צריך לכסות, ולגלות אח"כ.  -זאת בפסוקים שלפני קידוש 

ואם עשה קידוש בביהכ"נ )ויצא שם ידי חובת קידוש(, ואח"כ רוצה לאכול פת בביתו, לכאורה, 

ים לכבד את השבת, היות וכבר אמר אין כל טעם לכסות את הפת, מכיון שאינו אומר השתא פסוק

 בקידוש בביהכ"נ.

 ולפי הטעם הג' )שהטעם הוא להזכיר את המן(, לכאורה, צריך לכסות.

 

 ה.

 מבאר מאימתי יכול וצריך לגלות ולכסות הפת

 והנפק"מ הנוספת להלכה היא לגבי מתי אפשר לגלות הפת: 

שהצורך לכסות הוא מפני בושת  מיד אחרי ברכת היין אפשר לגלות את הפת, מכיון -לטעם א' 

 עכ"פ לפי שיטת המג"א( ממילא, לאחר הברכה ליתא חשש זה; ) הפת מצד קדימת סדר הברכות

לאחר קידוש צריך לגלות את הפת, מכיון שהטעם הוא כדי לקשר את הקידוש עם  -לטעם הב' 

 הפת. 

יש להשאיר מכוסה , מכיון שהטעם הוא משום המן, לכאורה, 3לאחר ברכת המוציא –לטעם הג' 

 כל מה דאפשר.

 המורם מכל האמור, אימתי יתאפשר )וצריך( לגלות את הפת לפי כל הטעמים:

צריך  -צריכה הפת להיות מכוסה )לפי כל הטעמים(, לאחר סיום הקידוש  –בעת עשיית הקידוש 

לאחר  להביט בפת )לפי טעם הב', שיש לקשר בין הקידוש לפת, ומסתבר שיש לעשות זה בזמן הקרוב

הקידוש(, וצריך להחזיר הכסוי עד ברכת המוציא )לפי טעם ג', שהטעם לכסות הוא מפני המן, 

 ומסתבר אפוא שיש להשאיר מכוסה כל מה דאפשר(.

                                                           
. ולהעיר מהידוע הערת מהרי"ל אחיו של אדה"ז, שלסוף ימיו סבר רבינו הזקן: שאפשר לצאת ידי חובת 2

 'סעודת שבת', גם במזונות.

 . ועיין פרי מגדים משבצות זהב רע"א ס"ק י"ב .3
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 לפי האמור אולי יש לומר שזהו א' הטעמים )עכ"פ בדעת תחתון( להנהגת כ"ק אדמו"ר נשי"ד.

 .4ו"ר עד להפליאשוב נמצאנו למדים עד כמה מדויקת הנהגת כ"ק אדמ

 

  

                                                           
ת את הפת במפת ניילון שקופה: מצד הטעם הא' שלא יראה . ועוד נפק"מ ויל"ע בדבר לגבי אם אפשר לכסו4

 הפת בושתו אין זה מספיק כי אי"ז מכוסה. ומצד שצריך זכר המן וכבוד שבת מספיק.
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 הגומל' על טיסה־מנהג חב"ד בחיוב 'ברכת

 פישר' יש יקותיאל יהודההת' 

 תלמיד בישיבה

 א.

 דברי כ"ק אדמו"ר אודות דין הברכה מביא

ם, יולה, חהאם נסיעה כזו נכנסת לגדר אותם הארבעה ) - ברכת הגומלחיוב הנוסע במטוס ב דיןב

הדורות  -ובעיקר  - כך עדב דנומצינו שלברך את ברכת הגומל,  המתחייבים( 1דברמסורים, י

 במכתבהואיל לענות על כך ואדמו"ר כ"ק בזה  בעקבות כך נשאלו .דעותהבזה ונחלקו  ,האחרונים

 ( וז"ל הק':152יגדיל תורה' )חו' כד( ונדפס בלקו"ש חי"ב )עמ' ' בגיליוןהוסיף עליו עוד  ולאחר זמן

 וירון.הנוסע בא -"האם צריך לברך הגומל 

קא הוא, או גם ו, האם הד' שמנו חכמים שחייבים להודות בדו2ולדעתי תלוי זה בשתי השיטות

פרק יג סעיף ז', דנהגו כדיעה אחרונה, והוא הדין  ,מעין אלו. ופסק רבנו הזקן בסדר ברכת הנהנין שלו

 בנידון דידן.

ה"ה ג"כ בסוג יורדי  ,וירון הנוסע מעבר ליםעה הראשונה, אלהוסיף דאפילו לדי ולהערה בעלמא

הים דמאי נפק"מ, ואף שישנה שמועה שגדול א' דייק הלשון יורדי הים, משא"כ בנסיעה מעל לים, 

ז ס"נ( שאין לנו "אין אנו אחראים לשמועות, ובפרט לדעת )הובאו בשד"ח כללי הפוסקים כלל ט

ז"ל. אף שכמובן יש לחלק קצת בין סכנת הים בהנוגע לאני' ללמוד מהכתובים דרשות שלא הוזכרו בר

 מעין ד'הנמצאת בין הגלים משא"כ באוירון הנמצא באויר, וכנ"ל כ"ז לפלפולא שהרי נהגו לברך גם 

 החייבים שבכתוב.

                                                           
 )לא הבאתי כאן כי אם תורף דבריו. בנושא זה, כבר התדיין הת' מ.ר. בספר 'מגדל דוד' הי"ג, ומקוצר היריעה 

מהמובא בלקו"ש חי"ב )יובא כאן בגוף ההערה בשלמות( נראה בפשטות שהסיבה לברכה זו, היא היות והנוסע 
)שהינו מקום לא ראוי לקיום אנושי, בצורה תקינה(. לעומ"ז מהעדות המובאת ב'הערות  היםבמטוס עובר מעל 

ל על טיסה שלא על גבי ים, וביאורים' )גליון תתקמה( )ששאל הרב רייטשיק את הרבי האם צריך לברך הגומ
, אין צריך לברך הגומל(, נראה שחיוב ברכת הגומל שאין סכנה כ"כ בטיסה במטוסוענה לו ע"כ הרבי, דמכיוון 

שבכך )ולא מצד שהים הוא לא מקום תקין למגורי אדם(. וכיון שעדות זו היא לאחר זמן  הסכנההוא עקב 
אך דא עקא לכאורה לא דק  זר בו מהנכתב בלקו"ש.כתיבת המכתב )כך כתב הת' הנ"ל(, נמצא שהרבי ח

בהערה זו ננסה  מספיק, הן במראי מקומות שהביא הרבי במכתבו והן בכל העובדות והסיפורים שמביא שם.
 לבאר את דברי הרבי ע"פ הסברות של הדעות המובאות במכתב הנ"ל, והכל יבוא על מקומו השלום, בעזה"י.

 . שו"ע ריש סי' רי"ט.1

 סבה"נ, מובא לקמן אות ב.. 2
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ציץ אליעזר ח"יא : זה עתה ראיתי בס' טהרת יו"ט ח"ח )עצ"ז ואילך(, ובשו"ת הוספה לאחר זמן

 וכבר ביקשו ע"כ הסבר )ב'יגדיל תורה' שם( מה נראה ממכתב זה בנוגע לפועל. סי"ד כמה דעות".

 

 ב.

 סבה"נ בדין זהב מובאצריך עיון בומביא מקור דין הברכה, מ

 :"לת ברכות )נד, ב( וזדאיתא בגמ' מסכ א, מהה זו, יש להקדים מקור ברכעל מנת לבאר זה

חולה ונתרפא  'ות ומי שהיהולכי מדבר ,הים יורדי ,ארבעה צריכין להודות ,"אמר רב יהודה אמר רב

וח סערה ויעמד ר'יורדי הים באניות וגו'  3יורדי הים מנלן דכתיב ,חבוש בבית האסורים ויצא 'ומי שהי

ואומר  . . ואומר 'יקם סערה לדממה' . . ואומר 'ויצעקו אל ה' בצר להם' . . יעלו שמים ירדו תהומות'

את שאר הד' מקרים, ונותנת על ממשיכה הגמ' שם להביא . ואדם'"'יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני 

 ראיות מהפסוקים.כל אחד מהם 

)וכן במדבר(  -'יורדי הים'  - יםלירד נכנס לסכנה אלא רק לא גם אם ש ,פשט הגמ' נראהמוהנה 

כמ"ש "יעלו  ,ברךיצטרך ל מהפסוקים משמע שרק אם 'יורד הים' נכנס לסכנהעו"ז ול .צריך לברך

" ורק אז תיהם יוציאםו. ויצעקו אל ה' בצר להם וממצוק . . יחוגו וינועו כשכור . שמים ירדו תהומות

עקו אל . ויצ . וכן בהולכי מדברות "תעו במדבר בישימון דרך) .חסדו ונפלאותיו לבני אדם" "יודו לה'

 .(ו לבני אדם"ורק אז "יודו לה' חסדו ונפלאותי ,"בצר להם ממצוקותיהם יצילם ה'

 'צריכין להודות'( שכוונת דברי הגמ' היא "כשיוצאין מן הסכנה". ד"ה) ואכן מפרש רש"י

"ארבעה צריכים להודות ולברך ברכת  :)יג, ב( לרבינו הזקן 4הניןנהרכת בדר בס מובאאך הנה 

היורד  שכל שמכאן שוב משמעוהולכי מדבריות כשיגיעו ליישוב",  יורדי הים כשיעלו ממנו ,הגומל

 וכן )כמוזכר לעיל( זה נוגד את משמעות הפסוקים,ברך, ולכאורה צריך ל גם אם לא נכנס לסכנהבים 

 שהוא חייב? מעיד" ואם הוא לא נכנס לסכנה, מי טובות חייבים"הגומל ל מלשון הברכה,משמע 

 

 ג.

 בארומצריך עיון נוסף ומ

א בומ)שם ה"ז, שו"ע רי"ט ט(  הזקןרבינו בהמשך דברי  .ניתן להבין זאת בהקדים שאלה נוספת

 וז"ל: לברך, צריךמקרים  אלוי שיטות בתש

                                                           
 לא.-. תהילים קז, כג3

 . ובשו"ע שם.4
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שהוא הדין  ויש אומריםשאין מברכין הגומל, אלא על ארבעה שמנו חכמים בלבד,  יש אומרים"

או  ,לכל מי שהי' בסכנה וניצול, כגון שנפל עליו כותל או שניצול מדריסות שור )וסוס( ונגיחותיו

כולם חייבים לברך  .וניצול ,או שודדי לילה ,או אם גנבים באו לו ,טורפו ביישובשעמד עליו ארי' ל

 הגומל כל שהי' חשש סכנת נפשות, וכן נהגו".

לדעה הא' מובן בפשטות למה צריך לברך על ארבעת מקרים אלו בלבד, ולכאורה צריך ביאור, 

ך גם בשאר כל המקרים אך מנין לדעה הב' שצריך לברמכיון שרק הם המקרים המפורשים בגמ', 

 בשם ומלכות(. מברכים י'כל הודבי שצריך להודות, אך לא על )וודא

, ואסיר מברך רק אם הי' 5וכן בדעה הראשונה צ"ע, כמו שחולה מברך דווקא אם הי' חולה ונתרפא

כנס לסכנה בים, ולא יברך רק כאשר יביקר שם(, כך גם היורד לים רק תפוס בבית האסורים )ולא 

 .)ובזה דעה זו לא חולקת על הדעה הב'( 6סכנהכשרק 'ביקר' בים ללא 

הנ"ל 'כשיוצאין מן  7רש"י ו גם כוונת, וזוהאדם ב שהותעצם הסכנה בים היא  לכו"עע"כ י"ל ש

 הסכנה', כי עצם ההימצאות במקום המים נחשב כסכנה.

גופא ניתן להסביר הן וב דר ברכות הנהניןבס ותשני הדעלפי כמה הבנות,  אפשר לומראך בזה גופא 

 כדלהלן. (כמו שמבואר במכתב הרבי דלעיל) בכמה אופנים

 

 ד.

 צריך עיון בביאור זהמביאור ראשון בדעה הא' ו מציע

אמנם ישנם הרבה מקרים שבהם האדם הי' אפשר לבאר:  בסדר ברכות הנהניןלפי הדעה הראשונה 

בתהילים הייתה על מקרים דוד המלך ע"ה עליהם, אך תקנת  נכנס לסכנה וצריך להלל את הקב"ה

 בפרק זה.שהקדיש ברכה מיוחדת, ואותם דברים פירט בפסוקים  מסוימים שלהם

, 8ולדוגמא, על אסיר אמר "ישבי חושך וצלמות אסירי עני וברזל" 'אסורים בקשרים המענים'

וניצלו  תחת ה'קשרים המענים'בית האסורים במצב שהיו שאותם האנשים הנמצאים ב ,מכאן מובןש

, 'קשרים'באותם  להיאסראלה שאמורים מם לא היו כלל ביציאתם ממנו, אך בא צריכים לברך ,הםמ

 לא יברכו.

                                                           
. אמנם אין אפשרות שהחולה רק 'יבקר' בחולי, ולא יהי' חולה בפועל, אך השאלה היא מעצם זה שהברכה 5

 '.לחייביםבפשטות באה על סכנה דווקא )ע"ד השאלה הנ"ל בנוסח הברכה 'הגומל 

לסכנה צריכים לברך )ראה מאירי ]בברכות שם[ בשם יש מי שאומר,  . ואכן, יש האומרים שדווקא אם נקלעו6
 אך הוא עצמו חולק שם ]עוד דעות בזה, ראה אנציקלופדי' תלמודית כרך ד' עמ' שי"ט ואילך[(.

 . ד"ה 'צריכין לברך' ששם מסביר באיזה מצב צריך להיות שאז 'צריכין לברך'.7

 . מצו"ד עה"פ.8
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שנמצאים בים באופן ש"יחוגו וינועו כשיכור וכל חכמתם דווקא אלו  ,גם ביורדי הים יהי' עפ"ז כך

אמורים להטלטל ש - 9א לעמוד במקום עומדם''והמה נעים ונדים בתוך הספינה . . עד שא" ,תתבלע"

 לברך ברכה זו ולהם היא נתקנה. מחויבים, הם בו )ולא שום סכנה אחרת(

, לעיל )טלטול בים וכדו'(ינם מסתכנים בסכנות המפורטות שא הטסים במטוסאלו , וא"כ בנדו"ד

אליו, ירדו  וכמו שאפשר גם לדייק בדברי הגמ' 'יורדי הים' ולא כאלה שמעולם לא וודאי שלא יברכו,

 כדברי הרבי במכתב 'שישנה שמועה שגדול א' דייק הלשון יורדי הים, משא"כ בנסיעה מעל לים'.

שניהם נכנסים הרי  ,10האם ירד לים או נסע מעליו דמאי נפק"מ, אך וודאי שדבריו צריכים עיון

ברגע שתארע תקלה במטוס, לא יעזור כל הגובה שצבר המטוס, האנשים 'יחוגו וינועו' ו, סכנות ןאותל

הים ן מ האדם למעלההי'  מעשיתרק בגלל ש ולמרות זאת ,בספינהאשר ואף יותר מ באותה מידה

 ?!בברכה להתחייב לא נכנס להגדרה של יםבכמה קילומטרים, 

 

 ה.

 עיון גם בביאור זהצריך יוביאור ה'אגרות משה' בדעה הא' יציע 

דווקא אלה  הם אך, ממש נכנסים ביםהוהנה ניתן להסביר שאמנם 'יורדי הים' הם לאו דווקא 

שצריך לברך הגומל " 11וכמו שכתב ה'אגרות משה' העלולות להיווצר מן הים.לבעיות  שחשופים

נפק"מ בין  א חסרון בהמכונה ]מטוס[ ולא אירע שום דבר בדרך" ומסביר, דמאילכשהי' ביום שקט ול

שהרי זהו החילוק העיקרי בין  ",פינה דהוא נמי אינו הולך על הארץדהוא ממש כס", מטוס לספינה

נמצא על מקום בטוח )ואפי' במקום שישנם הולך ביבשה ההולך ביבשה, הנוסע בספינה לבין מי ש

א 'לא נעשה ליסטים וכדו', אם בפועל אחרי שעבר לא היו לסטים, מוכח שלא הי' במקום סכנה וממיל

עמו יותר חסד מכפי שהי' בביתו'( ולא נצרך לחסד מיוחד בשביל להתקיים, אך בנוגע לספינה, לא 

שאף רגע לא יכול " וכ"ש מטוס ,אלא לרגעים מספר ללא הצלתה של הספינהבים ל להתקיים כוי

 .12דאי שנעשה עמו חסד גדולווא"כ ו ללא המטוס "להיות באוויר

 ,דלכאורה אפשר למצוא כל מיני מקרים שבהם נעשה עם האדם חסד גדול ,צ"עביאור זה גם אך 

נמצא ע"פ ביאור ה'אגרות משה'  צ"ע,ובמיוחד  )הכתובים בגמ'( דווקא,ובמה נתייחדו מקרים אלו 

שמראה שנעשה )במקרה שבו הסיכון חלש  למהלכאורה דבמקרים אלו, שלא משנה מה רמת הסיכון 

                                                           
 . שם עה"פ.9

 מכתב.. כלשון הרבי ב10

 . ס' נט )באופן הראשון בהסברתו ד"אף להסוברים דדוקא הני ארבעה"(.11

. ואם נאמר שבמטוס יש פחות סכנה מספינה )כנראה במוחש(, הרי שגם בזמנו של השו"ע הוטבו הספינות 12
לענין סכנה ובכל זאת הביא דברי הגמ' לפסק הלכה, ומכאן מוכח שמה שמברכים, זה על עצם כך שלולא 

 לא יכל להסתדר בים, למרות שזה נס קטן ממה שהי' בזמן הגמ' )אגרות משה שם(. הספינה
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זה שניצל )ש , ולעומת זאת בסכנה גדולהיתחייב להודות ע"כ בברכה כמו במטוס, (עמו רק חסד קטן

הרי זהו חסד עצום שלא מחצו , אדם שנפל עליו כותלכמו חסד עצום ) שנעשה עמוממנה, זה מראה 

 ?!]כמובן שכ"ז קאי לדעה הא'[ תחייב להודות ע"כ בברכהילא  (,למוות

ה' כי טוב כי לעולם חסדו: יאמרו גאולי דו לו, בתחילת הפרק נאמר "הצ"ל על דעה הא' בכלל ועוד

דוד ש'כשיפדם מיד צר', ופירושו,  "'יאמרו גאולי ה ל אתרר גאלם מיד צר" ומפרש רש"י עה' אש

המלך אומר לאנשים 'אשר גאלם מיד צר' שיודו לה' על חסדו, וממשיך ואומר "תעו במדבר וגו'" 

ם להודות', שבנוסף לאותם שמברכים לה' הם צריכי אףמילים אלו 'והולכי מדברות על ומפרש רש"י 

נמצא שישנם ט את שאר ד' המקרים(, ופרצריכים לברך )וממשיך ומהולכי מדברות גם הנזכרים לעיל, 

למה לומדת הגמ' רק מפסוקים ו עוד הצריכים להלל את הקב"ה בנוסף לד' מקרים המפורטים בהמשך,

 ?13להודות בברכההמוזכרים שם צריכים המקרים אותם בשרק  מיםמסוי

 וכדלהלן. בסדר ברכות הנהנין דעה הב'כדברי הגמ'  וע"כ נראה לבאר

 

 ו.

 צריך עיון גם בביאור זהיר לבאר את הגמ' ע"פ דעה הב' וובעימכח הנ"ל 

אכן ש הצע הדברים הואלפי הדעה השני' שסוברת "שהוא הדין לכל מי שהי' בסכנה וניצול", 

על כל דבר שיש בו משום , אלא בתהיליםמפורטים שמסוימים ה דווקא במקרים החיוב לברך הוא לאו

מפני ו דווקא היא, אלדוגמא לכך, והסיבה לדוגמאות הם רק ע"מ לתת גמ' המקרים המובאים בו סכנה

, אך באמת בכל מקרה סכנה ללא יוצא מן 14מצויים ביותרמקרי הסכנה ההיו הם  ן דוד המלךשבזמ

 .הכלל צריך לברך

 בדרכים היו מצויים שבזמנםכיון הוא לברך הגומל גם בהילוכם בדרכים,  15םוע"כ מנהג הספרדי

כי סברו  בעברם שם, חכמי צרפת לא בירכוזה שו ,מקום סכנה ו הדרכיםהיו ,לסטים וחיות רעות

ו דווקא שאכן נחשב למוחזק כמקום סכנה ולא, אך במקום 16שמקומות אלו הם לא סכנה עד כדי ברכה

 יתחייב הניצול לברך.יודו שבים וכדו', 

מעצם היות  נכנס לסכנהמדבר, הוא לא כי בהיותו במדבר להולך בנמצא, שהחיוב לברך הגומל 

 כגון חיות רעות ולסטים ורבת לואבמדבר ישנה סכנה שאלא מפני ש ולא מקום ישוב, מדבר המדבר

                                                           
 . ואין הכוונה במילים 'אשר גאלם מיד צר' ככותרת לד' מקרים אלו, שהרי רש"י אומר במפורש 'אף'.13

 . כן דעת המאירי והרמב"ן.14

 . רבינו יונה ורא"ש בגמ' שם.15

. עיין שם ]ושם: ומנהג הוא בצרפת שאינם מברכין ברכת הגומל כשהולכין מעיר לעיר מפני שאומרים שלא 16
 ולסטים אבל להולכי דרכים לא[. שהוא סכנה מחיות רעותהצריכו להודות אלא להולכי מדברות 
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"ז אילו מולעו .ללא יתחייב הולך המדבר לברך הגומשאין בו חיות טרף וכדו',  ובאם יצטייר מדבר

 הי' חיוב לברך., יהיו בחזקת סכנהיהדרכים גם 

ולולא  , כיון שבכל מקרה הוא נמצא בסכנהיתחייב לברך הגומל וכמובן שעפ"ז כל הנוסע במטוס

)וכנ"ל שלא  חסדי ה' על כך שנמצא במטוס ואין בו שום תקלה, לא הי' עומד אפי' שני' אחת באוויר

 כותרת של אחד מארבעת המקרים המיוחדים בשביל שיתחייב(.חייבים להכניס מקרה זה תחת 

או יבשה, כיון שבכל מקרה  יםמעל נוסף, שלא משנה היכן יטוס המטוס,  עניןע"פ ביאור זה נמצא 

 .נמצא בסכנת נפילה

וכו'" ומביאה מנלן הולכי מדברות . .  מנלן"יורדי הים  -אור זה צריך עיון, דמלשון הגמ' יאך גם בב

ולא בכל מקרה  ,פסוקיוחד ממשמע, שעל כל מקרה צריך לימוד מ -פסוקים מיוחדים אליו  ע"כ מקרה

כל שאר המקרים בנפרד, על כן יצטרכו לברך, וע"כ ממשיכה הגמ' ושואלת  -עד כמה מסוכן שיהי'  -

 .17מתחייבים לברך -למרות שיכול להיות שהוא מסוכן לא פחות  -'מנלן' שגם בו 

 

 ז.

 צריך עיון גם בביאור זהמה'טהרת יום טוב' בדעה הב' ויאור ב מציע את

הדין לכל מי שהי'  הואנכון שהחיוב לברך הגומל " :אחרבאופן  השני'דעה את הלבאר נראה ע"כ 

אך  ח"ו, מות של היפך החייםויכלו להוביל למק אלוכי סכנות " כגון שנפל עליו כותל ,בסכנה וניצול

ניצולים בנוסף לש, במיוחד דוד המלך ע"ה פרטםבגמ' שע"כ  יש משהו מיוחד בד' המקרים המנויים

 .18צריכים להודות' -ד' מקרים אלו  - אחרות, 'אף הם סכנותמ

)שלכן לא היינו מברכים  שום צרה וכדו' במקרים אלובפועל לא ארע גם אם בהם הוא, שוהמיוחד 

הללו, היות שעצם  א' מהמקומותעצם היות האדם במחויבים לברך מ, עליהם מצד כניסה לסכנה(

 שהות האדם במקומות אלו, זו סכנה. והסיבה לכך היא שזהו היפך הטבע.

ה'טהרת  בלשוןלעבור אותו בשלום, וכזה שמצד עצמו אי אפשר מקום  הוא, ים 'יורדי הים'וכמו 

"ביום השלישי מימי הבריאה אמר הקב"ה יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה  :19יום טוב'

אך  ,. ולא שיעשו מלאכה במים אדירים" . נברא הישוב לבני אדם, שמה יחיו יבלו ימיהםהיבשה ו

" ועושה כלים להיות לו בים "ברצונו בחכמה ודעת שחננו ה' את בעל הבחירה משתוקק הוא לדור

                                                           
שם(, לא הי' לגמ' . וגם לפי תשובת ר' האי גאון, שהגמ' מונה מהמסוכן יותר למסוכן פחות )ראה רבינו יונה 17

למנות את כל המקרים, אלא הי' מספיק לומר את המקרה הפחות מסוכן וממנו ללמוד לשאר המקרים )או 
 עכ"פ לא צריך לימוד על כל אחד בנפרד(.

 . לשון רש"י )מובא באות ה(.18

 . ח"ח )עצ"ז ואילך( )המובא במכתב הרבי לעיל(.19
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, מה שמצד טבע הבריאה לפני כן לא הי' אמור להיות וע"כ "אמר דוד ברוח קדשו אליולעזר להיכנס 

חסדו וירוממוהו בקהל עם, למען לא יחשבו כי כח אנוש שליט בעולמו וידעו כי הוא יתברך  יודו לה'

. שלא יתפאר הגרזן על החוצב בו, כי בלתי כח ה' לא יגבר איש", לכן "יצאו  . שמו חננם בבינה יתרה

 . לברך עליהם הגומל". . שאר הודאות אלו מכלל שאר הודאה

רק מפני שדבר זה הוא אלא לט לא בגלל איכות הסכנה, נמצא, שהחיוב לברך הגומל הוא בהח

 .כדי שיזכרו שגם זה הוא מאת ה'(הוא  ךברהחיוב לע"י בני האדם )ו פעלנו חידוש ממעשה הבריאה

שלולא כח החכמה שנתן  צריכים לזכור, של בני האדם חידושהוא מטוס שה כיוןגם בנדו"ד,  וא"כ

 .ולכן צריך לברך 20הוא היפך טבעםשלא היו יכולים לעוף בשמים  בני האדם,הקב"ה ב

, כיון שלעוף באוויר או היבשה יםהנוסף, שלא משנה איפה טס המטוס, מעל  עניןוממילא נמצא 

 זה היפך טבע האדם, מחוייב הוא להודות לקב"ה שחננו בזה.

אך בפשטות הסבר זה צע"ק, שהרי ממה נפשך, אם טעם חיוב ברכה זו הוא מפני שבמקרים אלו 

ניכרת חוכמתו של האדם )ובשביל להנצל מ'כחי ועוצם ידי' מחוייב האדם לברך(, למה מתחייבים 

 איזו הפלאה יתירה בחכמתו של האדםאין  )כ'כותל רעוע'( גם על שאר סכנות, הרי בשאר סכנותלברך 

סכנה גדולה, הרי שבימינו אין כמעט סכנה במטוס אני' נכנס לטעם הברכה הוא כי פשוט האדם ואם 

 שע"כ לא צריך לברך בנסיעה בהם. וכו' )עכ"פ לא יותר מאשר ברכב(

מדוע הגמ' שואלת על כל מקרה מד'  אות הקודמת(הלפי דבריו עדיין קשה )השאלה בסוף  עוד,ו

ריו נמצא שגם ד' מקרים אלו הם הרי מדבש, רה פסוקים משלומקרים אלו 'מנלן' ומביאה על כל מק

 .21כח חכמתםב הו דווקא, כי הנה מטוס הוא דרך חמישית שבני האדם חידשולא

 

 ח.

 ביאור ה'ציץ אליעזר' בדעה הב' מביא

: ברכת הגומל נתקנה על הצלת האדם מכל הצרות שיכולות לגרום סגנון אחרוע"כ נראה לבאר ב

ולדוגמא:  .הקב"ה ברחמיו גרם שינצל מאותן צרותו מסוימת(יים )כמובן ברמה דברים בלתי רצולו 

הי' איזה  , בכל זאתהי' במקום כזה שבני אדם אמורים להלך בושהוא  הגםאדם שנפל עליו הכותל, 

, . וניצול' . , וכן 'גנבים באו לובחסדי ה' ניצלו כך שיכל להיפגע מכךעד כדי גורם שהכניס אותו לצרה, 

 -נכנס גורם אחר ש אלאסכנה מסוימת מסתם יום רגיל, היווה לא ו בשעת הגניבה היותו בביתעצם ש

כך  והוא זה שהכניס אותו לסכנה ובחסדי ה' ניצול, ועל אותה הצלה מחויב האדם להודות; -גנבים 

                                                           
 באריכות הביאור. . וראה בהמשך הטהרת יו"ט עמ' קנ שמסביר שם20

 רפואה, צע"ק. -. וכן הטעם שכותב מה חידש האדם בחכמתו בנוגע לחולה 21
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( הוא, שהסכנה שמביא אדמוה"ז לדעה הב'שהמשותף בין שתי דוגמאות אלו )וכן שאר הדוגמאות 

ווה יהלא שבו שהה האדם באותה עת, אך המקום עצמו  ,תצדדי סיבהעקב באה לו שאלי' האדם נכנס, 

 של האדם. תקיןה מושום סכנה לקיו

של  התקיןמקרים המפורטים בגמ', המקום עצמו מהווה סכנה לקיום ה תבארבע ,לעומת זאת

, פגעא לל ווהאדם עבר ב דבר סכנה לא קרהעל גם אם בפושנמצא,  "כ, ואהמקום הוא הסכנה - האדם

בחסדי שמים שניצל מהם ו) וכדו' בדיוק כמו במקרה שבאו גנבים האדם להודות ע"כ ובברכהיתחייב 

 .ע"כ( מתחייב לברךו בא בפועל לידי סכנה לא

ישנו רק בארבעה מקרים אלו בלבד, וכמו במקרה של 'יורדי הים', )שהמקום הוא הסכנה( דבר זה 

צלת ה' יתברך, לא היו עוזר כל המאמצים לולא הוכיון שאינו יציב,  המהווה סכנה לאדם הואו הים עצמ

מתחייב  -הים  -כאשר יצא האדם מסכנה זו  וא"כ ,מצולותב יםטובע והיבבניית ספינה וכדו', היורדים 

 את הקב"ה. ע"כ לברך

רש ומקור מפ טורחת למצוא לכל אחד מהםאלו ומקרים את כל ארבעת ולכן מפרטת הגמ' 

 .סכנה מהווה עצמו בפסוקים, כיון שכל אחד הוא חידוש בפני עצמו, שגם מקום זה

שהסכנה במדבר היא מפני חיות רעות  זכר בפסוקיםבנוגע ל'הולכי מדברות' לא מו עפ"ז מובן למה

"רעבים גם צמאים נפשם בהם ולכן  "תעו במדבר בישימון דרך, עיר מושב לא מצאו"שאלא מפני 

עצם היא  ת המדברסכנש , הוא בכך שהם מבטאיםהצד השווה בין שני פסוקים אלוכש ",תתעטף

 .ואלו ש'יעזרו' לו להצר את חיי האדם בשהם ים ידברים צדדשל ת ובלי 'צורך' לתוספ רמדבהשהות ב

תישאר אותה  'סכנה'אדם לים או למדבר, בכל מקרה הלא משנה באיזו דרך יכנס הש נמצא מכך

מטוס למרות שהוא עף בשמים, הוא תלוי תמיד על גבי מקום של אי קיום אנושי ם בגשלכן , 'סכנה'

 .22י הטיסהבכל רגע

, משא"כ בברכה יתחייב על גבי ים, המטוס הבדל היכן טס ו, שוודאי ישנ23נוסף עניןנמצא  כךומ

 .24סכנהמהווה עצמו במקרה זה לא יתחייב כיון שלא המקום שעל מקום ישוב רגיל, 

 זו היא לפלפולא בעלמא, ולמעשה יש לשאול רב מורה הוראה בפועל. : הערההבהרה

                                                           
. בנוגע למקרה של ים, מביא ע"כ סמך ע"פ דברי רש"י ביבמות )קטז, ב( שמשווה בין זריקה באוויר לנסיעה 22

טוס וספינה שווים הם בספינה 'שפורחין באוויר על פני המים', שעפ"ז האוויר הוא לא מקום בפני עצמו וא"כ מ
 זה. עניןב

 . ע"פ הבדל זה, יובנו העדויות המובאות בהערתו של הת' מ.ר. הנ"ל. ודקדק ומצא קל!23

. למרות שנפילה מגובה רב, זוהי סכנה עצומה, אך מכיוון וכל עוד זה לא קרה, האדם לא ניצל ממשהו, בדיוק 24
 ובתחילת אות זו. 25כמו במקרה של 'גנבים' אם לא באו גנבים. ראה בהע' 
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בגאולה האמיתית והשלימה ביחד עם משיח צדקנו,  25ובעז"ה נזכה תומ"י ל'וארו עם ענני שמיא'

 המר האחרון ובקרוב ממש. 26ונברך כולנו 'הגומל' על הצלתנו מהגלות

 

  

                                                           
 . דניאל ז, יג.25

 . ראה מאמר כ"ק אדמו"ר ד"ה 'ברוך הגומל' תשל"ז. ובכ"מ.26
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 לאחר תפילת י"חההנהגה בג' הפסיעות ש

 פישר י'ש יקותיאל יהודההת' 

 תלמיד בישיבה

 א.

 מקור הפסיעות שלאחר תפילת י"ח

 ( לגבי הנהגת האדם המסיים שמו"ע, וז"ל: 1איתא בשו"ע אדה"ז )ריש סקכ"ג

צריך שיפסע ג' פסיעות לאחוריו כדרך שנפטרים מהמלך, ואח"כ יתן שלום, ואם לא  -"המתפלל 

 התפלל".עשה כן כאלו לא 

 והנה בהמשך הדברים )שם סעי' ו( ירד אדה"ז לבאר מהו גודל שיעורם של ג' פסיעות אלו וז"ל:

"שיעור פסיעות אלו לכל הפחות הוא כדי שיתן גודל בצד עקב ואפילו אם המקום צר לפי שפחות 

ני מזה אינה נקראת פסיעה כלל ולכתחילה לא יפסיע פסיעות גסות יותר מזה מפני שנראה כרץ לפ

 המלך".

נמצא שהמסיים תפילת שמו"ע עליו לפסוע ג' פסיעות לאחור, אך עליו להיזהר מאוד שלא תהי' 

הפסיעה קטנה משיעור "גודל בצד עקב" )מפני שפחות מכך אי"ז חשיב פסיעה כלל( ולכתחילה יקפיד 

 ך(. מ"מ לכ-שלא יפסע יותר משיעור זה )כדי שלא יהי' נראה כרץ לפני המלך ואי"ז דרך כבוד

והנה מבואר ב'קצות השלחן' )ס"כ סכ"ד( שדרך עשיית פסיעות אלו היא, שבפסיעה הראשונה 

פוסע אחור עם רגל שמאל לאחורי רגל ימין, ובפסיעה השני' ג"כ אך עם רגל ימין לאחורי רגל שמאל, 

ל ולעו"ז בפסיעה השלישית, נשאר לעמוד במקומו עם רגלו הימנית, אך מצרף אלי' גם את רגל שמא

 שנשארה קדימה. וז"ל:

"ותחילה יפסיע פסיעה קטנה ]כדי ליתן גודל שמאל בצד עקב ימין[ ואח"כ יפסיע פסיעה גדולה 

]כדי שיתן גודל ימין בצד עקב שמאל[ ואח"כ יפסע באופן שיהיו רגליו שוים ]זו אצל זו[". ומביא 

 , ששם מובא גם כן שזהו אופן הפסיעות.3מ'שערי תשובה' 2לכך מקור

איתא במשנ"ב )סקכ"ג סקי"ג( "והנה סדר השלש פסיעות אלו הוא תחילה יפסיע ברגל שמאל  וכן

 פסיעה קטנה ואח"כ יפסיע בשל ימין פסיעה גדולה ואח"כ יפסיע בשמאל באפן שיהיו רגליו ישרים".

                                                           
 ג.-. וכן הוא בשו"ע המחבר שם א1

 . ב'בדי בשלחן' שם.2

 . על שו"ע המחבר הנ"ל ושם מביא, שכן כתב ה'ברכי יוסף' בשם ה'ארחות חיים' )המובא לקמן בפנים(.3
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 ב.

 מקשה על דרך הפסיעות מדברי ה'לבוש'

"ולענין סדר הג'  ' על המשנ"ב וז"ל:ן ה'ביאור הלכהולכאורה דבריהם דורשים ביאור ובהקדים לשו

 .4פסיעות עיין במשנ"ב ס"ק יג )הנ"ל(, והוא מהאורחות חיים

ואף דרבינו מנוח סובר דכל פסיעה הוא מהנעת שתי הרגלים, ולדידה צריך לעשות באופן זה, 

חת, יפסע תחלה רגל שמאל ואח"כ פוסע של ימין ומעמידו בשוה עם השמאל וזה נחשב לפסיעה א

מ"מ לא רציתי לסתם כן, מפני שהרבה אחרונים העתיקו את דברי האורחות חיים  עשה ג' פעמים.וכן י

וממשיך ומביא עוד אחרונים  ."דדפסיעה הוא מהנעת רגל אח 5להלכה, הלא המה הלבוש סובר כותי'

 שכתבו כך.

כותב דרך מסוימת בפסיעות, הביא  -שהינו חכם קדום יותר  -ז.א. שלמרות שדעת רבינו מנוח 

המשנה ברורה להלכה דווקא את הדרך של ה'אורחות חיים' ומנמק זאת בכך שזו הדרך המקובלת יותר 

 אצל 'הרבה אחרונים'. 

שיית הפסיעות אך הנה מצינו בראשון האחרונים שעליהם הוא נסמך, שאמנם לא מסכים לכך שע

כתב האורחות חיים, וז"ל היא ע"י שני הרגלים )כמו שכתב רבנו מנוח(, אך גם לא מסכים עם הדרך ש

גיע לפסיעה שלישית שצריך "וכשפוסע עוקר רגל שמאל תחילה, ונ"ל טעמא משום שכשי ה'לבוש':

 יהי' רגלו השמאלי אחורי רגל ימינו". . . לעמוד

רגל שמאל אחורי  תהיה"ב, איך יצא שלאחר הפסיעה האחרונה ואי סבר כמו האופן שכותב המשנ

רגל ימין, בשעה שע"פ דרך הפסיעות שכתב הא"ח הפעם היחידה שרגל שמאל אחורי רגל ימין היא 

 לאחר הפסיעה הראשונה בלבד.

כך שיוצא מדבריו ה'לבוש' דאמנם סבר שבכל פסיעה צועדים עם רגל אחת בלבד, אך לא כמו 

 אורחות חיים.שהביא המשנ"ב מה

 

 ג.

 מקשה על הקביעה שדרך הפסיעות הוא מהאורחות חיים

וכן מה שכתב ש'סדר הג' פסיעות הוא מהאורחות חיים' צ"ע קצת, אמנם כותב האו"ח כך, אך 

"כתב בעל המאורות:  אחר, וז"ל: עניןמדבריו משמע שלא התכוון כלל להורות סדר הפסיעות אלא 

                                                           
 . הלכות תפילה כח.4

 גם 'אלי' זוטא'. . כן כתב5
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תחלה ואח"כ רגל ימין, אך בעל המפתח כתב שרגל ימין יפסע תחלה ונהגו העולם לפסוע רגל שמאל 

 ואח"כ של שמאל ע"כ. וכן נמי מצאתי בחידושי ברכות לא ידעתי מי חברן בזה הלשון:

'וכשיפסע ג' פסיעות יפסע רגל ימין תחלה פסיעה קטנה ובשמאל פסיעה גדולה ואח"כ בימין כדי 

 שישוה רגלו הימנית לשמאלית' ע"כ.

טעם על מה שאמרו ז"ל 'כל פונות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין' ע"כ" עד כאן ונראה ה

 דבריו.

מקובלים יותר,  -שכתב לפסוע ברגל ימין תחילה  -ובקיצור, כראי' לכך שדברי 'בעל המפתח' 

הביא האו"ח את 'חידושי ברכות' שגם כותב להתחיל עם רגל ימין. ודרך אגב הוא מצטט גם את שאר 

 .''שהם פירוט דרך פסיעת הג' פסיעות ובסוף מסביר זאת ע"פ כלל חז"ל 'שכל פונות כודבריו, 

והנה מובן בפשטות הן ממהלך הדברים והן מהטעם שכותב בסוף דבריו, שכלל לא התכוון  א.

, אלא להביא עוד דעה שמורה כדעת 'בעל המפתח' )שלג' פסיעות 6להורות מכאן דרך הפסיעות

 רגל ימין(.מתחילים לפסוע קודם ב

( שהרגל שבה צריך להתחיל 7ועוד קשה, דהנה איתא בשו"ע אדמוה"ז )וכן הוא בשו"ע המחבר ב.

, ובלשונו הזהב "וכשפוסע עוקר רגל שמאל תחלה". ומכך יוצא שלא שמאלאת הג' פסיעות היא רגל 

 להתחיל ברגל ימין דווקא, וא"כ: -פסק בדיוק כמו שהביא האו"ח מה'חידושי ברכות' 

של ג' הפסיעות לדעת השו"ע הוא 'מהאורחות חיים' )כלשון המשנ"ב(. כיון  שהמקורלומר  קשה

דבריו  עיקראופן הפסיעה, לעומת  -שבדבריו  הצדדי עניןלרק , שהאו"ח נחשב כמקור 8שעפ"ז יצא

 .9שצריך להתחיל ברגל ימין -)שלזה הוא התכוון לשמש כמקור( 

שבזה  -האו"ח סיבה, משא"כ את אופן הפסיעות ועוד, שלהתחיל ברגל ימין תחילה מביא 

)ולא שהיתה להם איזו שהיא סיבה נסתרת, שהרי כנ"ל  מביא כהלכתא בלא טעמא -התקבלה דעתו 

 (.10'מהאורחות חייםבמשנ"ב 'והוא 

                                                           
. וע"כ לא יפלא כלל אם נמצא שהאו"ח הי' מתחיל לפסוע ברגל ימין ומצד שני לא הי' עושה כדרך שכתב 6

 ה'חידושי ברכות'.

. שם )ובקצוה"ש 'ותחילה יפסיע פסיעה קטנה ]כדי ליתן גודל שמאל בצד עקב ימין[' ובמשנ"ב 'תחילה יפסיע 7
 ברגל שמאל'.

הסכים לדרך הפיסעות של ה'חידושי ברכות' )שע"כ המשנ"ב כתב שזוהי הדרך  . שגם אם נאמר שהאו"ח8
 לדעת השו"ע(.

. וכן הוא גם באם נאמר שהמקור הוא ה'חידושי ברכות' בלי קשר לאו"ח עצמו שהרי גם הוא כתב להתחיל 9
 ברגל ימין כך שקבלוהו לחצאין.

יעות( בלי קשר לאו"ח )באיזה רגל מתחילים(, . ועוד, גם אם נאמר שפסקו כבעל ה'חידושי ברכות' )דרך הפס10
 קשה לומר שיפסקו כמותו בלי לדעת מי זה )שהרי האו"ח 'עשה' אותו לבר סמכא, וכמותו הם לא פוסקים(.
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 ד.

 מקשה בדרך הפסיעה עצמו

 כן בהצעת דרך הפסיעות קשה.

האדם נמצא למקום אחר, וא"כ היא להתקדם מהמקום שבו  -לכאורה  -פשטות המילה פסיעה 

כמו בפסיעה  -איך יתכן לומר שלצעוד עם רגל אחת למקום שכבר עומד שם עם רגלו השני' 

 יקרא פסיעה. -השלישית 

עצמם )שאותו פירשו( וז"ל: "ושיעור  11ועוד, דהנה ע"פ דרך זו, יוקשה בדברי שו"ע המחבר

הה{ ולכתחילה לא יפסיע פסיעות גדולות }הג כדי שיתן גודל בצד עקבפסיעות אלו לכל הפחות הוא 

 יותר מזה".

 ויש לחקור מהו השיעור 'כדי שיתן גודל בצד עקב', שמשיעור זה לא מפחיתים ולא מוסיפים.

מסוים )שאורכו הוא באורך  שטחאם נאמר שהכוונה בשיעור זה, הוא לתת הערכה לאורך של 

השני'( שלכן בפסיעה הראשונה המרחק שעוברת הרגל ממקומה עד שניצבת צמוד לעקב הרגל 

פוסעים כך )רגל שמאל לאחורי רגל ימין(. איך בפסיעה השני' נאמר לכתחילה לעשות שיעור גדול 

יותר מזה בפסיעה השני' )כשפוסע עם רגלו הימנית לאחורי רגל שמאל ויוצא שפסע כפול מהשיעור 

 הכתוב(, כנגד הכתוב ב'הגהה' שלכתחילה לא יפסע יותר משיעור זה.

מסוימת שהיא  פעולהואם נאמר שאכן אין הכוונה שיעור של אורך שטח מסוים, אלא שיעור של 

דל הרגל שפוסעת, על יד עקב רגל השני'. איך מחשיבים את  תהיהתחשב לפסיעה, שבכל פסיעה  גו 

 מצמידים את הרגל הראשונה לשני'(. רקהפסיעה האחרונה כפסיעה )שהרי בה 

 

 ה.

 מפשטות הנכתב בשו"ע ושכן הוא מנהג חב"דמבאר הדרך הנראית 

אלא ע"כ צ"ל דלכאורה הפשט בדברי השו"ע )וכמו שמשמע דגם ה'לבוש' סבר כך( הוא כפשוטו 

 וכדלהלן:פעולה )וכן הוא מנהג כ"ק אדמו"ר( שהכוונה היא לשיעור של 

בסיום תפילת י"ח יש לפסוע שלוש פסיעות, ואותן השלוש פסיעות לא יהיו קטנות מכדי 

דלה  של רגל האחת בצד העקב של הרגל השני' ]ולא משנה כמה שטח זה יצא[,  שבפסיעה ייתן את גו 

 -אותה הולכת רגל, יותר מכדי שייתנה  כשיעור הנ"ל  תהיהומוסיף הרמ"א ב'הגהה', שלכתחילה לא 

                                                           
 . סקכ"ג ס"ג וכן הוא בשו"ע אדמוה"ז הנ"ל.11
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רחוקה מעקב הרגל השני' ]ושוב לא משנה כמה שטח זה  תהיה, שהרגל שִאתה פסע כעת כך שיצא

 יקח[.

 .12וכך לכאורה מובן מעצם זה שאומר 'גודל בצד עקב' ולא מידה של שטח כגון אמה טפח וכדו'

 וי"ל דכך צריך להיות גם מנהג חב"ד )וכן נהג כ"ק אדמו"ר(:

איש חי' )פר' בשלח אות ט"ז(, ושם כותב דדרך זו דהנה איתא בספר 'עוד יוסף חי' לבעל ה'בן 

בפסיעות היא כדעת המקובלים, וז"ל: "וכתב בארחות חיים דף ט״ו משם גדול אחד דלכתחלה יפסע 

פסיעה קטנה ואח״כ . . יפסע באופן שיהיו רגליו שוים עכ״ל ברכ״י ז״ל, ואנו אין לנו אלא דברי 

 ".ו שלשתם שוין גודל בצד עקבשיהיהמקובלים ז״ל שיעשה שלש פסיעות באופן 

וא"כ, לכאורה כך צריך להיות גם מנהג חב"ד, כתשובת אדמוה"ז ש'מסתמא יש לנהוג 

 כהמקובלים' )ר' שעה"כ פ"א ס"א(.

 

 ו.

 מבאר בדוחק דברי האחרונים

 :13אך אולי ניתן לבאר דבריהם בביאור דברי השו"ע ובדוחק

 ישנו הבדל מהותי בין שלושת הפסיעות. אמנם כל פסיעה צריכה להיות 'גודל בצד עקב' אך

 הפסיעה הראשונה היא מעמידה לפסיעה,

 הפסיעה השני' היא מפסיעה לפסיעה,

 והפסיעה השלשית היא מפסיעה לעמידה,

וכמו שבפסיעה הראשונה, ע"י הולכת הרגל בגֹודל של רגל אחת )שלכן צריך לפסוע באופן 

( עבר מעמידה לפסיעה, כן בפסיעה השלישית, שאגודל של רגל שמאל יהי' אחורי עקב רגל ימין

מפסיעה לעמידה, גם היא צריכה להיות באותו  -ולמרות שבפסיעה זו המצב הוא בדיוק לצד השני 

 בגֹודל של רגל. -גֹודל של הראשונה 

 ובמילים אחרות,

                                                           
 . ראה הערה הבאה.12

וכדו', ז.א. שפסיעתו צריכה להיות  ולא כדי שיעשה/ירחיק/יהי' במרחק כו'' . דלשון השו"ע הוא 'כדי שיתן13
 אותה במקום כזה ש'גודל' שלה יהי' על יד ה'עקב' של הרגל השני' וק"ל! ויתןבכדי שיקח רגלו האחת 



 251                                                                                                                                               הלכה ומנהג  •  יחמיששער 

 
 

בכל פסיעה צריך שיהי' אופן של 'גודל בצד עקב' או בהתחלה או בסוף, רק שכאן מגיע ההבדל 

 ין הפסיעות,ב

וע"כ ה'גודל בצד עקב' הוא בסוף כי רק בסוף זה מצב  מעמידה לפסיעההפסיעה הראשונה היא 

 פסיעה,

, וע"כ, גם בהתחלה לפני שפסע )שהרי כבר פסע פסיעה מפסיעה לפסיעההפסיעה השני' היא 

ב זה )כי עמידתו היא במצ -שכבר פסע  -ראשונה( עמידתו היא באופן ש'גודל בצד עקב', וגם בסוף 

 גם בסוף הוא נמצא במצב של פסיעה לקראת הפסיעה השלישית(,

, השיעור 'גודל בצד עקב' קיים רק בהתחלה פסיעה לעמידהאך הפסיעה השלישית שהיא ממצב 

 לפני שפסע )ולא כשעומד(.
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 הוספה
 

 

  פענוח הערות וביאורים לפסקי דינים הצמח צדק )ג(
 -א( י־י"ס סימן סט)ורה דעה הלכות מליחה שו"ע י -

 .סעיף י

 הקדמה

כתב הסמ"ק, יש להתיר לאכול בשר שהושם בקדירה ע"י גוי, ולא ידוע האם הודח הדחה אחרונה, 

או לא, והגוי אומר שהודח, יש להאמין לגוי. א. כי גוי נאמן במסיח לפי תומו. ב. כ"ש אם יודעים 

או נערה שיודעים בטיב ההדחה, או יוצא ונכנס שאז הגוי מפחד לשקר.  בטיב היהודים, ויש שם נער

 ג. הגם שגויים לא מקפידים על איסור, אבל על נקיות הם מקפידים.

והסמ"ג הביא רק את ב' הטעמים שהגוי מפחד, ושהגוי מקפיד על נקיות. ואינו מביא שהגוי נאמן 

 במסיח ל"ת. 

ים של מירתת, ונקיותא, הם בנוסף להיתר של הב"י בתחילה פירש את דברי הסמ"ג שהטעמ

מסל"ת, אבל למסקנא מפרש בדברי הסמ"ג, שמסל"ת אינו היתר לכאן, ורק מצד נקיות, או פחד של 

 הגוי, סומכים על דבריו.

 הצ"צ בסעי' זה דן על ההיתר של מסל"ת במליחה.

                                                           
 )נחשוןשי' מנחם מענדל  והרב ;בישיבהומשיב  משפיע, העכט' שי הירש צבי זלמן שניאור הרב י"ע נערך ,

 )על סעי' א( ראשון חלקמתוך חוברת שתצא לאור בקרוב אי"ה.  פענוחה ראש ישיבת תות"ל נצרת עילית.
 .חלק יג' )ה'תשע"ו( –י( נדפס בס' 'מגדל דוד -וחלק שני )על סעי' ז ;)ה'תשע"ד( 'יב חלק – דוד מגדל' 'בס נדפס
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אבל . 1מהסמ"קהוא  מקור דין הלכה זו של נאמנות הגוי במסיח לפי תומו .)י( במסיח לפי תומו

, של מסיח לפי תומו, אלא כתבו ההיתר מטעם שיודע מנהג לא נזכר היתר זה 3וסמ"ג 2בספר התרומה

 ישראל, וכיון שהישראל יוצא ונכנס לכן הגוי מירתת, ואנקיותא קפיד. 

 דס"ל דם שבשלו דאורייתא, ומש"ה לא סמכינן אמסיח לפי תומו 5שי"ל 4ועי' מה שנתבאר לעיל

גם להאומרים שדם שבשלו  ומ"מ נראה להקלכנ"ל שרק באיסור דרבנן סמכינן על מסיח לפי תומו. 

דבכל חתיכה יש ס'  7דאנקיותא קפדי. וגם י"א 6היינו טעמא, כיון שיש עוד צדדי' להקלדאורייתא 

כלומר החתיכה שנתבשלה ללא  כעיקר דאורייתא 9וגם הא דטעם. 8לבטל הדם שעליה כמ"ש בב"י

ה יש בה טעם דם והטעם נחשב כעיקר וממשות של דם, ומצד טעם זה האיסור דם שבחתיכה מליח

וסוברים שכאשר יש רק טעם ולא ממשות אין  ע"ז 10יש חולקיםהוא איסור דאורייתא ע"ז כותב ש

יינו ה 12דהמלח עצמו מותר. ואף דלא קיי"ל כהני סברות 11וגם י"אהאיסור מדאורייתא אלא מדרבנן. 

 .13ו לחודייהו, אבל בהצטרף כ"ז יש לסמוך אמסיח לפי תומולסמוך עלייה

                                                           
נאמנין סי' רה. "אם יש גוי או גויה משמשין בבית ישראל ושמו הבשר בקדירה ולא ידיענן אם הדיחוהו או לא . 1

במסיחין לפי תומן וכ"ש אם יודעין בטיב יהודים ואם יש שם נער או נערה יודעין בטיב הדחה או יוצא ונכנס 
 מותר משום דמירתתי ועוד דיש לנו לומר דלנקיותא קפדי ע"כ.

 סי' סז.. 2

 לאוין קלז מח סוע"ב.. 3

 בפתיחה.. 4

 ועד"ז כתב בשפ"ד ס"ק נז בדעת המחבר.. 5

 בסמ"ק ובסמ"ג. ע"ז ל. הובא. 6

מהר"ם בפסקים ומנהגים ח"ב סי' לא. מרדכי סו"פ כ"ה סי' תשל"ד. וראה לעיל סעיף ט שהביא הצ"צ סברא . 7
 זו. 

 קי. ד"ה ואם נתבשל ובד"מ ס"ק יד וטז.. 8

 תוס' חולין צח: ד"ה רבא אמר.. 9

 בינו דעות הפוסקים בזה[.רש"י שם ד"ה לטעם כעיקר, ]וראה בארוכה בב"י סי' צח קנה. ד"ה ומ"ש עוד ר. 10

 ר"ן פכ"ה מב: בשם הרמב"ן. הובא בדרכי משה ס"ק י. וראה לעיל בצ"צ על ש"ך ס"ק מ. . 11

לגבי הסברא דיש בחתיכה ששים כנגד הדם שעליה כמבואר בתורת חטאת כלל ה דין ד וראה ברמ"א . 12
 כמבואר ברמ"א סעיף ט. –המלח להתיר  כמבואר ביו"ד סי' צח. –בסעיף ב ובש"ך ס"ק טו. לגבי טעם כעיקר 

הצ"צ רוצה לתמוך בפסיקת הסמ"ק למעשה ולסמוך על מסל"ת ולמרות שחלקו עליו הסמ"ג וספה"ת . 13
וכאן יש מקום להחמיר יותר מצד הסוברים שדם שבשלו דאורייתא, )וגם יתכן שהסמ"ק עצמו ס"ל שדם 

במסל"ת כמבואר בפתיחה(, אעפ"כ  את סברת אנקיותא קפיד בכדי להתיר שבשלו דאורייתא אלא שצירף
סברות יחד לכן סומכים על פסק הסמ"ק, הגם שכל סברא לעצמה א"א לסמוך  כמהאומר הצ"צ שבצירוף 

 כמובא בפנים. עליה
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חלק ע"ז ופסק דאינו יהודי אינו נאמן במסל"ת אפילו באיסור דרבנן, וסוגי'  14ואמנם הפר"ח

דמשמע שם דמסיח לפי תומו נאמן בדרבנן, היינו דוקא בפסולי עדות כגון אשה וקטן  15דהגוזל בתרא

 ובדאוריי' לא מהימני כלל.דמהימני במסיח לפי תומו בדרבנן, 

כתב בפשיטות נגד ש 16אין דבריו נכוניםוהשוה הדין ביניהם  והנה מה שהרכיב אשה עם קטן

לכתחילה ללא  דאשה נאמנת באיסורי דאורייתא 17הפוסקים דלקמן בש"ע סי' קכ"ז ס"ג בהג"ה

מנות על דנא 21וע' בש"ע רסי' א', 20וגדולי הראשונים 19והר"ן 18וע"ש שמקורו מהתוס' ,מסל"ת

 אבל בקטן אינו נאמן בדאורייתא וגם בדרבנן יש חילוקי דינים.. 22השחיטה אע"ג דאתחזק איסורא

דההיא דהגוזל בתרא מיירי בקטן דוקא. שאסור  אמנם לענין גוי מסיח לפי תומו עדיין י"ל

ומפרש"י לשם מבואר להדיא דמיירי התם רק בקטן, דאהא דאמר רב אשי אין מסל"ת כשר אלא 

ת אשה, פרש"י שמע מן התינוקת כו' ע"ש, ולא ר"ל דמיירי בכל מסל"ת בין כנעני בין קטן, הגם בעדו

ג"כ בעדות אשה ואדרבה עדיף מקטן דבקטן לא מהני סתם מסל"ת אלא  23דגוי מסיח לפי תומו נאמן

                                                           
 ס"ק מ.. 14

ב"ק קיד: "א"ר יוחנן בן ברוקה: נאמנת אשה וקטן כו'. אשה וקטן בני עדות נינהו? אמר רב יהודה אמר . 15
כגון שהיו בעלים מרדפין אחריהם, ואשה וקטן מסיחין לפי תומם ואומר מכאן  -סקינן שמואל: הכא במאי ע

יצא נחיל זה. אמר רב אשי: אין מסיח לפי תומו כשר אלא לעדות אשה בלבד. א"ל רבינא לרב אשי: ולא? והרי 
לא? והאמר רב מסיח לפי תומו הוא! שאני נחיל של דבורים, דקנין דרבנן הוא. ודאורייתא  -נחיל של דבורים 

אמר שמואל: מעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואומר: זכורני כשאני תינוק ומורכבני על  -יהודה 
כתיפו של אבא, והוציאוני מבית הספר והפשיטוני את כתנתי והטבילוני לאכול בתרומה לערב, ורבי חנינא 

חלות, והעלהו רבי לכהונה על פיו! בתרומה  מסיים בה הכי: וחבירי בדילין ממני, והיו קורין אותי יוחנן אוכל
דרבנן. ואכתי דאורייתא לא? והא כי אתא רב דימי אמר רב חנא קרטיגנא, ואמרי לה רב אחא קרטיגנא משתעי: 
מעשה בא לפני ריב"ל, ואמרי לה: מעשה בא לפני רבי, בתינוק אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר: אני ואמי 

דעתי על אמי, והשיאה רבי על פיו  -דעתי על אמי, ללקוט עצים  -שאוב מים נשבינו לבין העכו"ם, יצאתי ל
 לכהונה! בשבויה הקילו". 

 וראה גם ביד יהודה בפירוש הארוך ס"ק מב ד"ה ואם הקטן. . 16

ואשה נאמנת בדבר איסור לומר: תקנתיו, ודוקא בודאי איסור, כגון ניקור בשר וכדומה, אבל בספק שמא . "17
, כגון שצריכה לברר דגים טמאים מטהורים, או איסור שיש בו צדדים להקל. אין אשה נאמנת, אין כאן איסור

דאשה דעתה קלה להקל. קטן אין לו דין עד להיות נאמן באיסורין; מ"מ בקטן חריף ובקי בדבר, ואיכא רגלים 
ק איסורא, כגון לדבריו, יש להחמיר אם מעיד על דבר איסור. ואם מעיד על איסור דרבנן להקל, ולא אתחז

 בדיקת חמץ, נאמן, דהימנוהו רבנן בדרבנן; אבל אם אתחזק איסורא אינו נאמן כלל". 

 פסחים ד: ד"ה הימנוהו רבנן בדרבנן.. 18

 ריש חולין ד"ה וכולן ששחטו. ובפ' האומר . 19

 סמ"ג. או"ה כלל כ דין כא.. 20

  "הכל שוחטין לכתחלה, אפילו נשים".. 21

 בחייה בחזקת איסור עומדת.חולין י: דבהמה . 22

 כמבואר בב"י כאן קי: ד"ה וכתב בספר המצות. ובשו"ע אבן העזר סי' יז ס"ג.. 23
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. משא"כ בגוי 26עכשיו באנו, ולאחר זמן אינו נאמן 25וכמ"ש הרמב"ם 24א"כ אמרו הרי אנו באים כו'

מ"מ הסוגי' דהתם וא"כ היה צריך להתיר גוי מסל"ת במכ"ש מקטן, . 27מסיח לפי תומו דנאמן לעולם

. וא"כ 28ניחא לי' לרש"י לפרש בקטן דוקא, דבמשנה לא תנן רק ונאמנת אשה או קטן ולא תנן כנעני

 אשיוא"כ מדמקשה ארב גם בדרבנן,  נראה דגוי מסיח לפי תומו אינו נאמן שם גבי נחיל של דבורים

עכצ"ל שאשה וקטן נאמנים ולא גוי  מנחיל של דבוריםשאמר שאין מסל"ת נאמן אלא בעדות אשה 

אשכחן דהאמינו לקטן טפי מכנעני בכתובות )דכ"ח יתירה מזו . ו29דרב אשי לא מיירי רק בקטן

על מה שראה בקוטנו מהימן טפי מנכרי שנתגייר ומעיד בגירותו על  31( דקטן המעיד בגודלו30סע"ב

  שראה בגיותו.מה 

והא דבקטן בעי לאלתר, היינו משום דאל"כ שמא טועה בדמיונו אבל לעולם נאמן יותר מגוי מסיח 

 לפי תומו.

 33והרא"ש 32תלוי בפלוגתא רב פלטוי גאוןהאם קטן נאמן יותר מגוי מסל"ת  ולכאורה י"ל דדין זה

שבויה ותרומה דרבנן בחדא אם גוי מסיח לפי תומו נאמן בשבוי'. דהא  34שבטושו"ע אה"ע סי' ז'

 מחתא מחתינהו בגמ' דב"ק שם.

                                                           
 שו"ע אבן העזר שם ובבית שמואל שם ס"ק לה.. 24

 הל' גירושין פי"ג ה"ט.. 25

 אפילו הגדיל.. 26

 לא כתוב בשו"ע שם הגבלה בגוי שצריך לומר עכשיו.. 27

 מנת אשה, או קטן לומר מכאן יצא נחיל זה". "א"ר יוחנן בן ברוקה; נא. 28

מזה שריב"ב נקט דוקא אשה וקטן מוכח שרק להם יש נאמנות ולא לגוי, ומזה מובן ג"כ שרב אשי דיבר . 29
על קטן ולא על גוי )וכפי שמדוייק מרש"י שם( ובאם ר"א דיבר גם על נאמנות של גוי א. אין קושיא מהמשנה 

ות הקטן, וא"כ מוכח שלא כאן שלא מוזכר דין נאמנות הגוי ב. ועוד התירוץ בדרבנן שאני נאמר בדין נאמנ
 דיברנו על נאמנות הגוי. 

"תנו רבנן: נאמן התינוק לומר, כך אמר לי אבא משפחה זו טהורה, משפחה זו טמאה; טהורה וטמאה . 30
סלקא דעתך? אלא, משפחה זו כשרה ומשפחה זו פסולה, ושאכלנו בקצצה של בת פלוני לפלוני, ושהיינו 

ל ידי עצמו, אבל לא על ידי אחר. וכולן, אם היה עובד כוכבים ונתגייר, עבד מוליכים חלה ומתנות לפלוני כהן ע
 אין נאמנים".  -ונשתחרר 

לכאורה כאשר הקטן הוא גדול יש לו נאמנות על דברים שראה בקטנותו ורק כאשר הוא קטן הוא נאמן . 31
 לאלתר.

 ת ד. ראה אוצר הגאונים כתובות חה"ת סי' רמט. וכ"פ בשלטי גיבורים י. או. 32

 שו"ת כלל לב סי' ה.. 33

ס"ב "הגה: עובד כוכבים פסול לעדות שבויה, ואפילו מסיח לפי תומו אינו נאמן )הרא"ש כלל ל"ב(. ויש . 34
 מקילין במסיח לפי תומו )ריא"ז(". 
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שבגמרא שם משוים בין נאמנות קטן בתרומה שנאמן להעיד איש פלוני היה יוצא לטבול לאכול 

בתרומה, לנאמנות מסל"ת בשבויה, וא"כ לדעת רב פלטוי שהתירו גוי מסיח ל"ת בשבויה א"כ גם 

 באיסורי דרבנן יהיה נאמן. 

וא"כ גם לדעת רב פלטוי אין הוכחה לנאמנות מיהו י"ל דז"א דבשבוי' הקילו טפי מבתרומה דרבנן 

 הגוי בשאר דיני דרבנן. 

דאין קטן נאמן להעיד ע"ז אא"כ  35תדע דהא להאכילו בתרומה מבואר ס"פ האשה שנתארמלה

 דנאמן 37שבוי' י"א ( ואילו גבי36מעיד בגודלו על מה שראה בקוטנו )או מסל"ת לפ"ד ריא"ז בש"ג שם

אפילו אינו מסל"ת. וא"כ אף את"ל דגוי מסיח לפי תומו נאמן בשבוי' י"ל דאין ללמוד מזה הקטן 

מיהו אין לומר  .38לשאר איסורי דרבנן דיש ללומדם מתרומה דרבנן והרי שם החמירו טפי מבשבוי'

נו מוכרח. דשם יש המחמירי' בשבוי' ודאי כש"כ דיחמירו באיסורי דרבנן דאי 40וסיעתו 39דהרא"ש

 .41חשש שהאשה תשכרנו כמ"ש בתשו' חכם צבי סי' קמ"א

וא"כ כיון שיש סברא להחמיר בשבויה יותר משאר איסורים דרבנן, לכן גם לדעת הרא"ש וסייעתו 

 יתכן לומר שגוי מסיח לפי תומו יהיה נאמן באיסורי דרבנן. 

                                                           
שם כח. "ואלו נאמנין להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן: נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא וזה כתב ידו . 35

בי וזה כתב ידו של אחי, זכור הייתי בפלונית שיצאה בהינומא וראשה פרוע, ושהיה איש פלוני יוצא מבית של ר
  הספר לטבול לאכול בתרומה".

 יב. אות ב "ונראה בעיני שאף המסל"ת דינו כדין המעיד בגדלו על מה שראה בקוטנו".. 36

ר"ן בכתובות שם יב. בדיבור הראשון. והמגיד משנה על הרמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ח הי"ח. הובא בשו"ע  .37
 אבן העזר שם ס"א וראה בחלקת מחוקק סק"ז. 

 ומה שנכתבו שם בחדא מחתא הוא מכיון שלא הזכירו גוי וכנ"ל מרש"י. .38

 בשו"ת שם. .39

 רמב"ם הל' איסו"ב פי"ח הי"ח. .40

  כוונתו לדברים אלו "משא"כ בשבויה י"ל דמשום כיסופא עבידי דמשקרי".כנראה . 41
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וכ"ד מהר"מ ב"ב בתשובה  ,44להקל 43ואליה רבא באורח חיים סי' תקי"ג 42ומ"מ דעת המגן אברהם

 :46וריא"ז בשלטי גבורים פרק שני דכתובות 45סי' י"ט

 

 א.סעי' י

 בדין בשר שנתבשל בלא מליחה

איתא בשו"ע בשר שנתבשל בלא מליחה צריך שיהיה בתבשיל שישים כנגד אותו בשר ואז מותר 

 הכל. 

שלא פירש" ובהמשך שם הט"ז "דמה שיצא נתבטל בששים ומה שנשאר הוי דם האיברים  וכתב

מביא קושית הב"ח מהדין דשובר מפרקת בהמה שאסור לאכול מבשרה לפי שהדם מתעורר לצאת 

וחוזר ונבלע באיברים, כמבואר  בשעת שחיטה, וכאשר שובר מפרקתה אינה יכולה לזנק להוציאו

ר נתבשל בסימן ס"ז. אף הרא"ש )פכ"ה סי' נ( ס"ל דאסור משום פירש ממקום למקום וא"כ גם כאש

 בלא מליחה יחשב הדם כפירש ממקום למקום ויאסר, ויעויין בב"ח מה שתירץ. 

והט"ז עצמו תירץ "ולא קשה מידי דהכא בבישול כל מה שפירש יוצא לחוץ וכל מה שלא יצא 

 לחוץ אינו פורש כלל".

 ומקשה הצ"צ על הט"ז:

לומר, שמה שלא יצא ע"י הבישול  . ולא ידעתי מנ"ל,47ע' ט"ז ס"ק כ"ז עד אינו פורש כלל יא )י(

 יחשב כלא פירש כלל,

                                                           
שלא  ובסי' תקטו ס"י. וצ"ע סעי' טו וכן פסק בשו"ע אדה"זס"ק יב. ושכן פסק רמ"א בתו"ח כלל לב דין א. . 42

 מצויין לזה וראה בהערה על השו"ת בענין זה .

 ס"ק יא. . 43

"נכרי המביא ביצים ביו"ט ראשון ומסיח לפי תומו ואומר שנולדו בשו"ע רבינו סי' תקיג סעי' ט"ו כתב . 44
מערב יו"ט מותר לסמוך עליו לפי שאיסור ביצה שנולדה ביו"ט אינו אלא מדברי סופרים ובכל איסורי דברי 
סופרים סומכים על נכרי מסיח לפי תומו כמ"ש ביו"ד סי' ס"ט לפיכך אם הביא ביצים ביום טוב ראשון שחל 

השבת שאיסור ביצה שנולדה בו ביום הוא מן התורה אין סומכין על הנכרי שמסיח לפי תומו להיות אחר 
ואומר שנולדה בערב שבת, אבל יו"ט שני שחל להיות אחר השבת אפילו הוא יו"ט שני של ר"ה כיון שאינו אלא 

 מדברי סופרים ..מותר לסמוך על הנכרי מסיח לפי תומו.

 דפוס פראג. . 45

שפסק כאן שבצירוף כמה קולות סומכים על מסיח לפי תומו. שהרי  ן בשיטת הצמח צדקושם. יש לעיי. 46
הש"ך מבאר דזה שסומכים על מסיח לפי תומו הוא מצד שגם גוי אנקיותא קפיד, אבל לולא טעם זה ס"ל 

 .שאינו נאמן ולכן פסק בב"י בסי' קלז שבהכשר כלים שהוא דרבנן אין הגוי נאמן

. דמה שיצא נתבטל בששים ומה שנשאר הוי דם האיברים שלא פירש והקשה מו"ח וז"ל "ואז מותר הכל. 47
ז"ל )סי"א( דהא בשובר מפרקת בהמה בסימן ס"ז אף הרא"ש )פכ"ה סי' נ( ס"ל דאסור משום פירש ממקום 
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ועוד דהכא מתירים אף שלא שהתה הרבה בהקדרה דודאי לא הספיק הזמן שיפריש הכל לחוץ 

 לגמרי.

כלומר כאשר נמצא בקדירה זמן מועט, אזי הדם שפורש לצאת ע"י הבישול לא מספיק לצאת, 

 וא"כ הוי הדם פירש ממקום למקום בחתיכה.

ב' ר"ש גבי תרנגולת שנמלגה בכלי ראשון דמבואר בהדיא להקל אפילו לא הי'  48דכיוע' במר 

 שהות להפליט מכל וכל לחוץ, ולא החמיר רק משום דם הכבד דהוי כפירש לחוץ לגמרי ע"ש. 

המרדכי נראה לו להחמיר רק בתרנגולת שנמלגה בכלי ראשון ולא בחתיכה לבד כיון שס"ל שהדם 

אם לא יצא כולו בבישול או מליגה, ורק בתרנגולת שלימה אוסר משום דם שבחתיכה אינו אוסר גם 

הכבד שיוצא ע"י המליגה ונבלע בבשר התרנגול, וזה נחשב שפירש כולו ונבלע בבשר ואינו יוצא 

משם. ויוצא לשיטתו שהדם באיברים אינו אוסר ע"י בישול, עכ"פ רואים מהמרדכי שאין מתירים 

 הבישול נחשב כלא פירש. שלא יצא ע"ישמה  מצד הסברא

 ס"ל דפירש ממקום למקום בתוך החתיכה גופא מותר.  52וסיעתם 51והרא"ש 50דהר"ש 49אבל הנכון

ולפ"ז לא צריך לומר כדברי הט"ז שההיתר הוא מפני שהדם לא פירש כלל אלא שגם אם פירש 

 מותר. ממקום למקום באותה חתיכה

וע"פ גירסת רש"י ) אלא אם כן מולחו יפהחי  שאסור לאכול מבשרהולא דמי לשובר מפרקתה 

אם חותך ומולח יהיה מותר ובעל העיטור מליחה לא מהני לא לקדירה ולא לצלי(, והרמ"א סובר ש

                                                           
למקום וה"נ יהיה אסור מהאי טעמא ותירץ שם עיין עליו ולא קשה מידי דהכא בבישול כל מה שפירש יוצא 

 כל מה שלא יצא לחוץ אינו פורש כלל".לחוץ ו

חולין סי' תשלב וז"ל "כתב ר"ש משנץ וששאלת על תרנגולת שחוטה שנתחבה במחבת רותח על האש . 48
כדי למלגה והתיר אותו התלמיד התרנגולת עצמה אם יש במים ששים מכל התרנגולת ותמהת איך יתיר בשר 
 לקדרה בלא מליחה חנם תמהת דודאי אמת הדבר בחתיכת בשר תפל שבשלו בקדירה אם יש במים ששים

מכל החתיכה חתיכה עצמה שריא ממה נפשך דאם נפל דם שלה בתוך המים נתבטל במים ואם לא נפל דם 
האיברים מותר אבל תרנגולת ]זאת[ ודאי ראוי להחמיר אע"פ שיש במים ששים מפני כבד ובני מעים דכמאן 

י מליגה ולא כדי ואין רגילות להשהותה במים רק כדדמנחי בדיקולא דמיא ודם הנפלט מהם נבלע בתרנגולת 
ואפילו שהתה עד שנתבשלה  שתתבשל כולה ונמצא שבלעה דם הכבד והבני מעים ולא חזר ונפלט לתוך המים

יש לדמותה לכחל בששים וכחל עצמו אסור דיש לחוש שהרותחין חולטין דם הנבלע בתרנגולת שנפלט מבני 
 מעים לתוכה ושוב לא יצא".

 כ"כ במשב"ז כאן.. 49

 שהובא במרדכי.. 50

 חולין פ"א סי' יט.. 51

 ראה בב"י קכא: ריש סימן עו.. 52



 259                                                                                                                                               הלכה ומנהג  •  יחמיששער 

 
 

ובפשטות מצד שהדם פירש ממקום למקום ונבלע באיברים, מוכח , אבל חי אסור לכו"ע .53לבשלו

 דם בעין. 54הסמפונות דהוימשום דשם י"ל דנבלע דם  שדם שפירש מן החתיכה יהי' אסור?

בסימפונות יש הרבה דם, וכאשר נשבר מפרקת הבהמה אזי הדם שמתעורר לצאת ע"י השחיטה 

לא יכול לצאת, כי הדם לא יכול לזנק, ונבלע באיברים, ולכן אסור, והדם של הסימפונות שנבלע נחשב 

 כדם בעין, ואין זה כדם שפירש ממקום למקום בתוך החתיכה שמותר. 

שכותב בפי' שכאשר : 56ע' בהר"ן פ"ק דחולין גבי ונסבין חברייא 55שם נבלע דם מרובה שאניא"נ  

פירש ממקום למקום  נבלע הרבה דם, הוי כמו דם בעין, ולפ"ז גם כאשר דם שלא יוצא מהחתיכה, ורק

באותה חתיכה מותר, אבל כאשר נבלע הרבה דם באיברים כתוצאה משבירת המפרקת, לא נאמר היתר 

 כן אסור. זה, ול

היוצא מזה שהצ"צ חולק על הט"ז וס"ל שגם דם שפירש ממקום למקום בחתיכה על ידי הבישול 

מותר, ורק בשובר מפרקת הבהמה לפני השחיטה אסור הבשר או משום דם הסימפונות שהוא דם 

 בעין או משום ריבוי דם הבלוע בבשר.

 

 בדין חתיכה שלא נמלחה שנתבשלה עם עוד חתיכות

וכתב הט"ז ס"ק כ"ח, יש אוסרין  חתיכה שלא נמלחה ונתבשלה עם עוד חתיכות, יש אוסריןבדין 

לפי שנתבשלה החתיכה בדמה, ואין להקשות הא בדם מעלמא שנפל על חתיכה שבקדירה שמקצתה 

תוך הרוטב מותר אפילו מה שהוא חוץ לרוטב? שאני הכא שהאיסור הוא מחמת עצמו, נשאר הטעם 

עוד דחשוב כאיסור הדבוק, ויש לחוש שמא הגביה פעם אחת חוץ לרוטב קודם במקומו, ואסור . ו

שפולט כל דמה. עכ"ל איסור והיתר הארוך". ולכאורה מדוע שלא נתיר החתיכה מדין דם האיברים 

 שלא פירש.

 - ומביא הצ"צ

                                                           
חתיכה ומליחה.  ועי' בש"ך שם סק"ו שכתב שמותר במליחה דלא גרע מנצרר הדם מחמת מכה שמהני. 53

אמנם רע"א תמה עליו וכתב שוודאי גרע מנצרר הדם מחמת מכה שאפשר לצלותו ללא חתיכה, אבל בשובר 
הפר"ח כתב שכאן זה גרוע יותר מנצרר הדם שזה במקום ידוע, וכאן הדם  וגם מפרקתה גם לצלי צריך חתיכה.

 מובלע ואינו ידוע היכן הוא מובלע ולכן אין לו תקנה אף ע"י צליה ועי"ש שהאריך לבאר דעת הרמ"א.

 ב"י סי' סז קו: ד"ה בשר שנתנוהו.כמבואר ב. 54

ה". משמע דהרבה דם גדרו ין ולא בהחרכובש"ך סי' סח ס"ק יז כתב "דדוקא בצלי שפולט הרבה הוי דם בע .55
 דם בעין.

דוקא בההיא דבליעא טפי הוא דאיבעיא לן דכמאן דאיתיה לאיסוריה בעיניה דמי וכן ז"ל "ד. ד"ה השוחט . 56
וכח לקמן בפכ"ה. הא חוטים שבלחי אסורים באומצא משום דם דכמאן דאיתיה לאיסורא בעיניה דמי כדמ

 .בעלמא שרי"
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דס"ל דהא דדם  59בשם ראב"ן 58וביאור זה הוא במרדכי. 57ע' ט"ז סקכ"ח לפי ויש אוסרין. )ח(

יברים שלא פירש שרי, היינו דוקא כשלא נתבשלה החתיכה שאז אין הדם נותן טעם בחתיכה, ושרי הא

 . למיכל החתיכה באומצא, משא"כ בבישול שאז הדם נותן טעם בהבשר אסור אפילו לא פירש

 לדעת המרדכי כאשר הדם נותן טעם בחתיכת הבשר ע"י בישול, החתיכה נאסרת. והטעם לזה

נאסרת. כי כל זמן שהדם בלוע באבר לא מיקרי דם, מזה שכתוב ה' לאוין בקשר  שרק בבישול החתיכה

לאיסור דם, ואחד הכתובים הוא לאסור דם האברים כשיצא מן האבר. מזה מובן, שכל זמן שלא יצא 

מהאבר לא נאסר, וגם הדם לא נותן טעם באברים כל זמן שלא נתבשל בו, הלכך מותר לאוכלו חי, 

 הדם שבו אסור. אבל כאשר נתבשל עם

 . השיב יפה על טעם זה, מצלי 61כתב דהרא"ש 60ומהרא"י בהגהות שערי דורא סי' ב'

                                                           
ים כו'. לפי שנתבשלה החתיכה בדמה ואין להקשות הא בדם מעלמא שנפל על חתיכה וז"ל "ויש אוסר .57

שבקדירה שמקצתה תוך הרוטב מותר אפילו מה שהוא חוץ לרוטב שאני הכא שהאיסור הוא מחמת עצמו 
נשאר הטעם במקומו ואסור ועוד דחשוב כאיסור הדבוק ויש לחוש שמא הגביה פעם אחת חוץ לרוטב קודם 

 ה עכ"ל איסור והיתר הארוך". שפולט כל דמ

פכ"ה סי' תשל"א ]הובא בהגש"ד שם ס"ק א[ וז"ל "מעשה שנתבשלה חתיכה שלא נמלחה עם חתיכות  .58
מלוחות דמינה ונתבטלה ברוטב בס' והורה רשב"ט דחתיכה עצמה מותרת לפי שדם שיצא נתבטל ברוטב 

א פירש מותר כדמוכח בשאלתות דרב ואם נשאר מן הדם בחתיכה שלא יצא לא נאסר בכך דדם האברים של
אחאי פרשה ויקרא ואפילו חזרה חתיכה ובלעה מן הרוטב שבו הדם לא נאסרה החתיכה בכך שהרי בטל הדם 
והוי כולו הרוטב היתר דאי איסור הוא יאסור גם כל החתיכות שהרי גם הם בולעים מן הרוטב ועוד שהמלח 

התם כשהמלח מוציא הדם החתיכה מותרת אף כשהרוטב מוציא דם והורטב ע"י בישול מוציא את הדם מה 
מוציא הדם החתיכה מותרת והשיב לו חמיו ראב"ן דהא דאמרי' דם שלא פירש שרי הני מילי באומצא כדמוכח 
בשאלתות וטעמא דכל זמן שהוא נבלע באבר לא מיקרי דם דהא דאמרינן דה' לאוין כתיבי וחד לדם האברים 

ן נותן טעם באבר כל זמן שלא נתבשל בו הלכך שרי באומצא אבל כי נתבשל בו היינו כשיצא מן האבר וגם אי
הא תניא במלח יכול במי מלח ת"ל תמלח וכו' עד וכן לקדירה ]זו ראיה שניה[. ואמר שמואל אין הבשר יוצא 
מידי דמו אא"כ מולחו מדקאמר דאין יוצא מידי דמו ש"מ דאם בשלו אסור משום דמו אע"ג דאפקי' הרוטב 

עמא משום דע"י בישול יהיב טעמא בחתיכה וכיון שנ"ט בחתיכה נעשית נבלה אע"ג דהדר נסחט הדם וט
ממנו דנהי דהם נסחט הטעם אין נסחט מידי דהוה אטיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר וקבלה הטעם דכיון 

כה אא"כ דהוא נבילה אע"ג דנסחט אסור וטעמו ולא ממשו אסור ואפילו אם ת"ל דדם לא אסור בנ"ט בחתי
פירש ממנה והדר נבלע בה אפ"ה איכא למימר דאסורה דדלמא עם יציאת הדם מן החתיכה בחד צד לא סליק 
דיקולא דמיא וחזר ונבלע בחתיכה עצמה שיצא ממנה והיה בה עוד דם שלא יצא ומצא מין את מינו וניעור 

ינן דלמא כשיצא הדם מן ורבה על החתיכה ואוסרת ומשנאסרה לא הותרה אבל אל שאר החתיכות לא חייש
החתיכות נבלע בחתיכה אחרת ואוסרה דליכא למימר בה מצא מין את מינו וניעור דהא לית בהו דם ובזה 
הדם היוצא אין בו שיעור לאסור ודקאמרת מלח מוציא ורוטב מוציא לא דמי דמלח מוציא ולא מבלבל טעם 

נאסרה ומשנאסרה שוב לא הותרה דאפשר הדם בחתיכה אבל רוטב מוציא ומבלבל טעם הדם בחתיכה הלכך 
  לסוחטו אסור וטעמו ולא ממשו אסור מדאורייתא עכ"ל ראב"ן.

 סי' יז. .59

 ס"ק ה. . 60

פכ"ה סי' מה ]והובא בהגש"ד שם ס"ק ד[ וז"ל "ובשר שנתבשל בלא מליחה צריך ס' לבטל כל החתיכה . 61
דלא ידעינן כמה דמא נפיק מינה. ואם יש ס' בתבשיל אז התבשיל מותר. ויש אוסרין הבשר כיון שנתבשל 

א פירש. וכן בדמו ויש מתירין לפי שהדם שנפלט נתבטל בס' ואם נשאר בו מקצת דם הוי דם האיברים של
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כי מה שלא נשאב ע"י האור הוא  שכתב שכמו בצליה הדם נותן טעם בחתיכה, ובכל זאת מותר,

 נחשב כדם שלא פירש ומותר. וכמו"כ בבישול.

 .סד"ה וכחלהתוס' פג"ה דצ"ז ע"ב  63עפ"י סברת השע"ד 62וע"ש שחילק

שבצליה כל הדם נסחט ויוצא לאש, ולא נשאר בחתיכה. משא"כ בקדירה גם מה שיוצא מהחתיכה 

 ת הכחל עצמו שנתבשל עם החלב שבו.נשאר בקדירה, וצריך לדין ביטול לבטלו, ולכן אוסרים א

 - וע"ז מקשה הצ"צ

למיכל מיני'. וכאן לא ואין החילוק בין כחל לצלי ברור, דהתם הוא רק משום גזירה, דילמא אתי  

 שייך גזירה זו. 

כלומר הצ"צ מחלק ואומר שי"ל שסיבת האיסור בכחל שנתבשל עם החלב שבו, ולא מתירים מדין 

הוא רק לכתחילה. והטעם הוא כי חיישינן שאם נתיר את הכחל שנתבשל  שהחלב שבו התבטל, ביטול,

טעם החלב בבשר. וכנ"ל שמה שנפלט , למרות שעדיין יתכן חל לכתחילהבחלבו, נתיר לבסוף את הכ

שהרי יודעים שבמילא  חלבונשאר בקדירה, א"כ יש חשש שיתירו לכתחילה קודם שפלט כל בבישול 

בסוף זה מותר למרות הטעם של החלב אבל בחתיכה שלא נמלחה שנתבשלה, אין חשש שאדם 

בטעות שבישל בלא  לכתחילה יבשל חתיכה כזו, דזה הוא יודע שאסור לבשל ללא מליחה, ורק שקרה

 מליחה והדיון האם אפשר להתיר בדיעבד את החתיכה ובזה אין לחשוש. 

עוד כתב הט"ז ויש לחוש כו' וע"ש במרדכי דאע"ג דמסתמא זה הדם הנפרש בטל במיעוטו, מ"מ 

 . מצא מין את מינו וניעור לעורר לדם שלא נפרש ג"כ שיהי' איסור

ל באם הדם שפירש מצטרף לדם שלא פירש אינו כלומר הגם שהדם שנפרש בטל במיעוטו, אב

מתבטל, ולכן לדעתו הדם שנפרש מעורר גם את הדם שלא פירש שגם הוא יאסור וממילא גם הדם 

 שפירש לא יתבטל.

                                                           
מסתבר דלא שייך הכא אפשר לסוחטו אסור דלא נאסר הבשר מעולם. ודמיא לצלי בלא מליחה דמה שנפלט 
האור שואבו ומה שנשאר בתוכו הוי דם האיברים שלא פירש ועוד ראוי להתיר יותר במבושל שהרי בצלי 

במבושל דמה שנפלט  שמהפכין בשפוד אצל האש הדם המופרש ממנו מתגלגל סביב הבשר אפ"ה שרי כ"ש
 ממנו מתבטל מיד במים". 

אע"ג דהאשר"י שדי ביה נרגא והביא ראיי' גדולה מן הצלי דאע"ג דיהיב טעמא ע"י בהג"ה ש"ד שם וז"ל ". 62
צליי' שרי. יש לחלק דהתם גבי צלי מה שהוא נסחט נפל לארץ פי' לאש אבל כאן הנסחט נשאר בקדירה אלא 

 ". שהוא נתבטל ולא עדיף כמי שאינו לגמרי וחילוק זה איתא בהדיא בתוס' שאנץ פג"ה גבי כחל בס' מהרא"י

וז"ל "ואע"ג דגבי בישרא דאסמיק )לעיל דף צג:( שרינן כי שפדיה בשפודא לבתר שנצלה לגמרי ולא גזרינן . 63
דלמא אתי למיכל קודם גמר צלייתו שאני התם שדרך הדם לצאת על ידי מליחה וצלייה ולכך צולהו כדי 

כל החלב מ"מ נשאר הוא בקדרה  להוציא דמו גם לבסוף פירש כל הדם לגמרי ונופל לחוץ אבל הכא כשיצא נמי
 אלא שמתבטל ואי שריא לבסוף אתי למיכליניה קודם".
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 ועל סברה זו מקשה הצ"צ

 . 64וזה צ"ע דלא דמי כלל לענין מצא מין כו' כיון דדם שלא פי' היתר הוא

 הדם שפירש ולאסור?וא"כ איך הוא יכול להצטרף עם 

 66והוא מהשערי דורא 65ועי' ש"ך סקמ"ו פורש ממקום כו'

שדעת היש אוסרים הוא מצד שהבישול גורם להדם שבחתיכה לפרוש ממקום למקום ולכן נאסרה 

 .)אבל וודאי שלא פירש לא יכול לאסור( החתיכה

ש"כ דיש ספק דאפילו פי' ממקום למקום בתוך החתיכה שריא, וכ 67מיהו הרא"ש וסיעתו ס"ל 

 : שמא נפרש ויצא לחוץ ונתבטל ברוטב או שלא פי' כלל

כלומר לדעת הרא"ש וסיעתו ההיתר בחתיכה שנתבשלה עם דמה, כי מה שיוצא מתבטל, והדם 

שפורש ממקום למקום בתוך החתיכה, אינו אוסר, ובפרט שיש מקום לומר שהדם שבחתיכה לא פירש 

 טל עם שאר הרוטב שבקדירה.כלל, ומה שפירש יצא מחוץ לחתיכה ונתב

 

 מבאר שיטת המרדכי שאוסר תרנגולת שלימה שנתבשלה עם דמה

בדין תרנגולת שלימה שנתבשלה עם דמה המרדכי אסר גם אם יש ס' נגד הכבד ובני המעיים, כיון 

 שדם הנפלט מהם נבלע בתרנגולת ויש לחוש שהרותחין חולטים את הדם הנבלע לתוכה ושוב לא יצא

 .בתרנגולת ואסורהדם שנבלע 

 - ומביא ע"ז הצ"צ

                                                           
". וא"כ אין את מה להעיר דאין זה דם אסור שהתבטל לא מיקרי דםובלשונו שם "דכל זמן שהוא נבלע באבר . 64

 וע"ז שייך הלשון ניעור.

לא נאסר הבשר מעולם אלא עתה מחמת אין לפרש הטעם דחנ"נ דהא  -"וז"ל ויש אוסרין אותה חתיכה כו' . 65
הבישול נאסר וכן כ' הרא"ש ומביאו בית יוסף אלא הטעם משום דרוטב מבלבל טעם החתיכה וגורם שהדם 

 שבתוכו פירש ממקום למקום וכדאיתא במרדכי והג"ה ש"ד וע"ל ס"ק עד". 

דמי דמלח מוציא ולא שם ס"ק א )הובא לעיל מהמרדכי( וז"ל "ודקאמרת מלח מוציא ורוטב מוציא לא  .66
 מבלבל טעם הדם בחתיכה אבל רוטב מוציא ומבלבל טעם הדם בחתיכה הלכך נאסרה".

 וכמ"ש לעיל ס"ק ז. .67
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רי חדש פב ושם הוא תשו' רבינו שמשון, ומ"ש 69השיג על המרדכי 68עי' פרי חדש סס"ק מ"ה

אף בחתיכה של בשר ניחוש שעל ידי בישול הדם פורש ממקום שאם אנו אוסרים בתרנגולת, אזי 

. משא"כ כיון דהכל חתיכה א'לא הבינותי התם אפילו פי' ממקום למקום שרי ונאסור החתיכה  למקום.

כלומר הצ"צ מחלק בצורה ברורה בין דם שפירש  בתרנגול שלם שהדם פורש מחתיכה לחתיכה.

 באותה חתיכה לדם שפירש מחתיכה לחתיכה.

ו )מכבד שנמצא בעוף מבושל שסגי בס' כנגד הכבד, כי הרוטב מבלבל את מה שהביא מסי' ע"ג ס"

התרנגולת פתוחה והלכך אמרי' שהדם שיפלוט מהכבד יגיע  התם בטן "כ לא דמיהדם בכל הבשר( ג

משא"כ הכא  ,ומתבטל במים עוד קודם שמתערב לחתיכות אחרות .70מיד לרוטב שמלא כל הבטן

)דין בישל הראש שלם שאם יש ס'  מיירי שהבטן סגור דמיירי במליגת תרנגולת ע"ש. ומסי' ס"ח ס"ד

שם יש נקב שיוכל דם המוח לזוב לרוטב היינו ע"י נקב ג"כ אין ראי' דגם כנגד המח והקרום מותר( 

ולכן אומרים שמתערב בכל משא"כ בנד"ז שהתרנגולת שלימה ואין מקום  השחיטה שבנחירים ובית

 לדם לצאת והוא נבלע בחלקי העוף לפני שיוצא לרוטב, אסור:

 

 בדין בשר ששהה ג' ימים בלא מליחה

הגאונים נהגו כששהה בשר בלא מליחה שלשה ימים מביא הב"י קיא: ד"ה כתב שמעתי כי במקום 

או ארבעה לשרותו במים פושרין כדי שיתעורר דמו ויפלוט ע"י המלח עכ"ל" כלומר ע"י שריה במים 

                                                           
צ"ל ס"ק מד וז"ל כתב הרב בב"י בשם המרדכי דבתרנגולת שלמה ראוי להחמיר אע"פ שיש במים ס' מפני  .68

כבד ובני מעים דכמאן דמנחי בדיקולא דמיא ודם הנפלט מהם נבלע בתרנגולת ויש לחוש שהרותחין חולטין 
לשון המרדכי וסיים  דם הנבלע בתרנגולת שנפלט מבני מעיה לתוכה ושוב לא יצתה ע"כ ובת"ח כלל ב' הביא

וז"ל ונראה ]דה"ה אי ליכא בהו בני מעים )לפר"ח ולש"ך בנקה"כ היתה כנראה גירסא שונה דבנוסח הנדפס 
ליתא לפיסקא זו([ דאסור בתרנגולת לכולי עלמא מאחר שהיא חלולה איכא למיחש דפירש ממקום למקום 

שהרב בב"י כתב בסי' עו דבעוף שלם דם  ואסור כהאי גוונא אפילו בשעת הדחק והפסד מרובה עכ"ל ואעפ"י
הפורש מלמעלה למטה בתוך החלל הוי כדם הפורש בחתיכה מצד זה לצד זה דשרי, מ"מ הת"ח לא סמך על 
זה משום שאין ראיה להרב ב"י לזה ואין ספק שאין להקל כלל בלא ראיה ואף הרב ב"י גופי' לא סמך על זה 

 לחודי' ע"ש.

 שום שהרוטב מבלבל מוליך הדם בכל ומתבטל בס',ומ"מ נראה בפשיטות להתיר מ 

טעמו וראיה מדין בישל הראש שלם שכל שיש ס' כנגד המוח וקרומו הכל שרי וכמ"ש לעיל בסי' סח ס"ד ואף  
שאם באנו לחוש לכך אף בחתיכה של בשר ניחוש שע"י בישול הדם פי' ממקום , של המרדכי אינו מחוור אצלי

נבלע בחתיכה ויהיה החתיכה אסורה, ועוד שהרי לקמן בסי' עג ס"ו פסק המחבר למקום והרותחין חולטין דם ה
שאם נמצא כבד בעוף מבושל דסגי בס' כנגד הכבד ולא אמרינן שהכבד כמאן דמונח בדיקולא דמיא ודם 
הנפלט ממנו נבלע בעוף והרותחין חולטין את הדם אלא ודאי כדאמרן שהרוטב מבלבל הדם ומתפשט בכל 

ק כלל בדין זה וכן בס' באר שבע דף פו העלה שאין לחלק בין חתיכת בשר לתרנגולת ושסברת ומור"ם לא ד
 המרדכי דעת יחיד הוא ויפה כיון וכ"כ בס' נקה"כ וכן עיקר".

 סי' תשלב.. 69

 ומתבטל במים ולא נכנס ישר לבשר כמו בתרנגולת סגורה. .70
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ושם "ובאיסור והיתר  .71הרמ"א בדרכי משה. סקכ"ט הבשר יהיה מותר לבשלו ע"י מליחה, והעיר ע"ז

ר ע"י שריית פושרים אחר שלשה ימים וכן משמע הארוך )כלל ב דין א( דאין לסמוך על זה להתי

 מדברי הטור דאין תקנה לאכלו מבושל".

 -וכתב הצ"צ 

שע"י זה  72נראה דבהפסד מרובה יש לסמוך ע"ז בצירוף שישליכו הבשר לרותחין דהוי כחליטה

 כלומר למסקנא הצ"צ מתיר בצירוף ב' היתרים שרי' במים פושרים וחליטה הדם לא יצא עוד,

 :74ד"ה בשר שנתבשל מ"ש בשם הארחות חיים 73ועב"י

 

 מיישב דברי האיסור והיתר שמתיר הבשר ששהה במים מעת לעת

"ובהגהת השערים הנזכר )ס"ק ג( כתוב מהר"ם אומר מה שנהגו  75בהמשך הענין הנ"ל כתב הב"י

רבותינו לאסור הבשר ששהה במים היינו בבשר הרבה שאין במים ששים כנגד כל החתיכות אבל אם 

יש ששים במים נגד כל החתיכות אז הדם שיצא בטל במים כבר ואם חוזר ונבלע בבשר אינו מזיק ומה 

 .שנשאר בחתיכה יצא ע"י מלח עכ"ל"

וכתב ע"ז הרמ"א בד"מ וז"ל "ונ"ל דלא בעינן ששים מכל החתיכה מטעמא דלא ידעינן כמה דמא 

אלא למעט דם שעליו עכ"ל האיסור  נפיק מיניה כמו בבישול דהא הדחה אינה מוציאה דם ואין לחוש

והיתר הארוך )כלל ב דין ה( ואין דבריו נכונים דהואיל ושהה מעת לעת הוי כבוש כמבושל ומוציא דם 

ומבליע דם לכן בעינן ששים נגד כל החתיכה כמו חתיכה שנתבשלה בלא מליחה וכ"ה בהדיא בהגהת 

 שערי דורא )סי' ג ס"ק ג( בשם מהר"י טרושין".

 :יא ליישב דברי האיסור והיתר וז"לוהצ"צ מב

                                                           
 בב"י קיא: ד"ה כתב האגור.. 71

שבדין הקודם גבי  ס"ק יח ובדרכי תשובה אות קפד ובאות רז דיש מהאחרוניםוהנה עיין בפתחי תשובה  .72
וראה גם בכף החיים ) בשר שנתבשל בלא מליחה התירו בהפס"מ באם נתנו אותו במים רותחין מדין חליטה

ולכאורה כן נראה מהצ"צ שמתיר כאן בהפס"מ בצירוף ב'  אות קנה( ויש מי שהתירו רק בצירוף עוד סניפים
חליטה, וגם ההיתר של נתינה במים פושרין ]וראה גם במ"ש על ש"ך ס"ק מ בסופו לצרף ההיתר דברים 

 .דחליטה כסניף נוסף להיתר ולקמן בס"ק י בסופו.[ וכן הבין בדרכי תשובה שם אות רז

 קיא.  .73

הל' איסורי מאכלות אות קב. וז"ל "ובארחות חיים כתוב על בשר שנתנוהו בקדרה בלא מליחה וערב שבת  .74
ועוד שכתב הראב"ד דבשר  חדא שהיו המים רותחים וה"ל כחליטההיה והתירוהו משום דוחק מתרי טעמי 

 ים עד כאן לשונו". שלא נמלח במאי דנפק מיניה משערינן אפילו אין המים רותחים דדבר מועט הוא ובטל בשש

 .כתב הב"י שם ד"ה כתב האגור .75
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ואפ"ל דהאיסור והיתר ס"ל דכיון דאינו מפליט הדם מהבשר רק עד אחר מעל"ע  בד"מ ס"ק ל"ב.

א"כ איך נאמר שמבליע ג"כ תיכף ומיד אז א"כ אינו מבליע רק אחר מעת לעת שני הלכך קודם שני 

  מעל"ע א"צ ס' רק נגד הדם בעין שהבליעו אחר מעל"ע.

לב' פעולות שמבליע ומפליט, אזי יש לומר שהוא מפליט את  גם אם השריה במים גורםכלומר, 

הדם שיש בחתיכה אך יחד עם זה מבליע ג"כ רק את הדם שעל החתיכה, ולא את הדם שבתוך החתיכה. 

שלהוציא הדם שבחתיכה צריך לזה  שהרי הדם שבחתיכה יוצא רק אחרי מעת לעת, וא"כ אין לומר

חר שיצא, חוזר ונבלע מיד. אלא ודאי כמו שלהבליע את הדם בעין שעליו לקח לו שיעור כבישה, וא

עשרים וארבע שעות כן להבליע את דם החתיכה שיצא אחרי מעת לעת, יקח ג"כ עשרים וארבע 

שעות. ובמילא עד שיעבור ארבעים ושמונה שעות הדם היחיד שנבלע כבר בחתיכה הוא הדם בעין 

 ששים, ולא כנגד כל הדם שבתוך הבשר שהיה עליו, ורק נגדו צריך

ועוד דמשמע שם באו"ה דבדם שנפלט מהחתי' י"ל שיצא ע"י מליחה דדוקא בדם בעין החמירו 

 :76ע"ש לתירוץ א'

כאן מוסיף הצ"צ תירוץ נוסף והוא שהדם שנפלט על השריה גם כאשר יבלע שוב, הוא יצא שוב 

שלא יצא ע"י מליחה. ולפ"ז מיושב שפיר קושית ע"י המליחה, ורק הדם בעין שנבלע בחתיכה החמירו 

 הד"מ על האיסור והיתר.

 

  

                                                           
וז"ל שם "ואין להתירו הכא ע"י הדחה ומליחה דאגב דפלטה דם דידיה פלט נמי מה שבולע כמו בשר תפל  .76

שנפל לציר כדלקמן אע"ג דהתם נמי נחשב הציר רותח ע"י המלח דמ"מ יש חילוק בין כח המליחה לבין כח 
ועוד דלא אמרינן הכי אלא גבי דם פליטה אבל הכא בדם צלול שהוא בעין מבושל. הבישול שנחשב הכא כבוש כ

כדמפליגי התו' בין בשר תפל שנפל לציר לבין בשר שנמלח בלתי  על הבשר ונתערב במים בנותן טעם לא
 הדחה".
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 ביאור בדברי ריב"ז "איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי"

 דאברוסקיןשי'  דב מנחםהרב 

 בישיבהמשפיע 

 א.

 הסתפקות ריב"ז  עניןתורף ביאור רבינו הזקן ב

בגמ' ברכות )דף כ"ח ע"ב( "וכשחלה ריב"ז נכנסו תלמידיו לבקרו כיון שראה אותם התחיל לבכות 

אמרו לו תלמידיו נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק מפני מה אתה בוכה אמר להם אילו לפני מלך 

מחר בקבר שאם כועס עלי אין כעסו כעס עולם ואם אוסרני אין בו"ד היו מוליכים אותי שהיום כאן ו

איסורו איסור עולם ואם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם ואני יכול לפיסו בדברים ולשחדו בממון 

אעפ"כ היתי בוכה ועכשיו שמוליכים אותי לפני ממ"ה הקב"ה שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי 

אם אוסרני איסורו איסור עולם ואם ממיתני מיתתו מיתת עולמים שאם כועס עלי כעסו כעס עולם ו

עולם ואיני יכול לפיסו בדברים ולא לשחדו בממון ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים אחת של גן 

 ".1עדן ואחת של גיהינום ואיני יודע באיזה מוליכים אותי ולא אבכה

יעת תורת ה' והי' עוסק בעבודת וידוע השאלה "הרי ריב"ז עסק בתורת ה' תמיד והי' חכם גדול ביד

, "והי' יחיד 4, "והי' חסיד גדול ומופלג"3"וידע בנפשו שלא זז מאהל תורה ויראת ה' כל ימיו" 2ה'"

"שלא  )סוכה כח, א( , "והי' צ"ג באהוי"ר ובמס"נ", ובחז"ל5בדורו בתו"מ ובמס"נ בק"ש ותפילה כו'"

 חי ק"כ שנה מ' שנה למד ומ' שנה לימד וכו'.הניח דבר קטן ודבר גדול וכו'", ובספרי פ' ברכה ד

 ואם כן איך הסתפק באיזה דרך מוליכין אותו?

שהי' תמה ומסתפק על עצם נפשו, כי אפשר שהכוחות הגלויים יהיו כדבעי והעצם  6ומבואר בזה

בעמקי הקליפות. ומצד ענווה הי' מסתפק על העצם שלו, כי הנשמה אינה שכל, ומהות הנשמה היא 

הדעת, ולכן אמר "איני יודע", כי אף שעסק בתורה הרבה, והתבונן רב חכמתו בחכמת ה'  למעלה מן

                                                           
וסמוך ובשוה"ג שם נתבאר דהבכי' היתה קודם  8ובשוה"ג שם, ובהערה  4. ובשיחת וארא )הב'( תשנ"ב הערה 1

לפטירה ולא בעת פטירתו ולא מפני יראת מיתה אלא מאימת המשפט, ולכן אי"ז סתירה למאחז"ל מת מתוך 
 השחוק סימן יפה לו מת מתוך הבכי סימן כו' עיי"ש.

 .55. לשון המאמר בסה"מ תרצ"ו ע' 2

 . לשון המאמר בסידור שער חהמ"צ, ע' רפח ע"ב.3

 . לשון המאמר בסה"מ תרכ"ו ע' קע"ב.4

 . לשון המאמר בשער האמונה פכ"ו. תו"ח מקץ ע"ג ע"א.5

. ד"ה והניף תשי"א )וש"נ לאוה"ת פינחס ע' א ס"ד. ולד"ה אך בגורל תרכ"ו וש"נ לעוד כו"כ מאמרים המבארים 6
 (.זה
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גדולה בהקב"ה, אעפ"כ נסתפק שמא כ"ז נעשה רק ע"י הכוחות הגלויים, ובבחי' נשמה  והיה בדביקות

 שלמעלה מן הדעת, אפשר שלא הי' בעבודת ה' כי את זה לעו"ז כו'.

נקל לו לבוא לידיעת ה' מחמת נשמתו, שהיא  קליפות,ויש נשמות גבוהות שאף שהשכל שלו ב

מעולם העליון. ויש להיפך אפי' צדיקים ששכלם תמיד בעבודת ה', אך אפשר שיש להם נשמה נמוכה 

והיא בקליפות, ואינה בעבודת ה' ובמשך הזמן יתהפכו גם הכוחות הגלויים שבו )כיוחנן כה"ג ששירת 

וכמארז"ל אל תאמין בעצמך עד יום מותך כו', וזהו שאמר  בכהונה פ' שנה ולאח"ז נתהפך לצדוקי(,

 ריב"ז "איני יודע", כי הוא למעלה מן הדעת. ע"כ מבואר במאמרים בשם רבינו הזקן נ"ע.

 קיצור א': איך אפשר להיות שריב"ז הסתפק? ביאור רבינו הזקן שהספק בנוגע לעצם נפשו.

  

 ב.

 שלומבאר שמצד ענוותנותו הסתפק כלפי דרגת החי' 

)הל'  והנה עצם הנשמה בודאי היא אלוקות, ורוצה רק טוב וקדושה, וכפס"ד הרמב"ם הידוע

ד"מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן  גירושין ספ"ב(

העבירות", אבל יכול להיות שזה מכוסה ע"י הקליפות וכאבן טובה הנמצאת באשפה. והחידוש הוא 

יות שהנר"נ כלומר המחדו"מ בקדושה, והיחידה בוודאי בקדושה "כי כבודי לאחר לא שאפשר לה

אתן", אבל הרצון והתענוג הפנימי נמצא בקליפה. כלומר, בחי' החי' שבנשמה ולא היחידה, וכמו 

הבינוני שאע"פ ששומר על המחדו"מ ואפשר שלומד תורה יומם וליל, ובלשון התניא קדישא פי"ג: 

ועוסק בה יומם ולילה לשמה אין זה הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו אלא יכול  "בתורת ה' חפצו

 להיות שמהותו ועצמותו הוא בתוקפו ובגבורתו במקומו בחלל השמאלי", עכלה"ק. 

ואפי' בשעת התפילה של הבינוני, לא נתבטל הרע לגמרי, וכאדם שישן שיכול לחזור ולעור 

בענווה, שנדמה בעיניו כבינוני המתפלל כל היום )אע"פ שאליבא משנתו. וזוהי היתה טעותו של רבה 

 דאמת הי' צדיק(.

ובזה הי' מסופק ריב"ז מחמת ענווה, האם מצד הרצון הפנימי בירר וזיכך את הפנימיות, כלומר 

, לא רק צדיק גמוראת החלל השמאלי שבלב במקומו. וכמובן שזה הי' מחמת ענווה, כי באמת הי' 

 במהותו הפנימית.בלבושים אלא גם 

והסיבה שכל ימיו לא התבונן בזה, כי הי' עסוק וטרוד במילוי השליחות "את מספר ימיך אמלא", 

הינו שעבודתו היתה אצלו שלא במורגש, כלומר, שלא היתה ידיעה והרגשה מה נעשה עמו, מכיוון 

והתבונן בזה, וזה שכל הזמן חשב רק למלאות רצון בוראו, ורק כשהי' צריך לעבור לעולם הבא, חשב 
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גופא אמר שאיני יודע באיזה דרך כו'. וההוראה אלינו הוא, שעלינו להיות טרודים ועסוקים בשליחות 

 . 7עד שלא נדע ולא נרגיש ממציאותינו, כ"א מהכוונה העליונה

מבואר "שהאהוי"ר שלו הי' בבחי' התכללות במוחין דאימא מגודל התקשרותו בהשגה  8ובלקו"ת

שם המדות בלתי מורגשים כלל, לכן לא הי' יודע ריב"ז אם נתפעל באהוי"ר מאחר שלא והתבוננות, ו

הרגישם כלל, כי מדותיו היו מכוסים ונעלמים בשכל, וכמו מי שהוא בעומק השכל והעיון שאינו 

מרגיש שום מידה, אף שהמידה בוודאי כלולה בהשגה". ובהמשך מבאר שם שזהו"ע הטמנת הגביע 

י בבינונים צריכים להטמין אהבה זו שלא ידעו מזה, כי ח"ו יכול להיווצר מזה "יש" באמתחת בנימין, כ

 ויוהרא, ומצד ענווה החשיב ריב"ז עצמו לבינוני, עיי"ש.

רצון, וזה גופא  –היחידה וכן המחדו"מ רק בקדושה. הספק בנוגע לחי'  –קיצור ב': עצם נשמתו 

 מצד ענווה מצד גודל התקשרותו לעשות רצון ה'.

 

 ג.

 מביא ג' ביאורים שונים בסיבת ספק ריב"ז

והנה עדיין צריך ביאור איך אפשר להיות הו"א שח"ו ילך לגהינום? והרי גם לפ"ד הוא שלם 

 במחדו"מ וכל הספק הוא בנוגע ל"חיה"?

, וריב"ז לרוב ענוותנותו, 10שהגיהינום אינו עונש, כ"א הכנה וליבון ככניסה לגן עדן 9אמנם ידוע

שו האלקית, האם בירר בכי טוב לנה"ט שלו בכל כוחותי' על ידי תו"מ ועבודה שלו לא ידע בנפ

(, הגם שמצד נשמתו הי' יודע היטב, שהיתה 11בתפילה )כי תכלית הכוונה הוא בירור נפש הטבעית

דבוקה וחשוקה תמיד למעלה להיכלל במהו"ע, כניצוץ בפני האבוקה מצד עצם התקשרות שלה, 

 הבה האלקית בשלהבת י"ה.ובפרט בתו"מ ויראה וא

                                                           
 .222ובתו"מ חמ"א ע'  271. וכמבואר כ"ז באריכות בד"ה לא תהי' משכלה תשי"ב ובלקו"ש חט"ז עמ' 7

 ע"ב. ועד"ז בסה"מ תקס"ח ח"א ע' שס"ג.. מסעי צ' 8

 כ"ז.-ראה בשער האמונה לאדמוה"א פרקים כ"ו .9

. וראה בד"ה פדה בשלום תרס"ח שאפי' מי שאכל לש"ש אבל נהנה מעוה"ז, מ"מ שייך אל הגשם, ונעשה 10
ו טו"ר דם ובשר. ולכן צריך ע"ז זיכוך. וראה בקונטרס עה"ח פרק ג' דעצם חומריות וגסות המאכל שמעורב ב

א( דבהכרח "המאכל מגשם את האדם האוכלו", ואפי'  מביאו שרוצה למלאות תאוותו. וכ"ה בלקו"ת במדבר )ז,
הצדיק שמכוון באכילתו רק לש"ש בהכרח שהמאכל מגשם קצת, וע"ש הראיה ממשה רבינו בהר )ועיין 

ריכות עה"פ "עין בעין כ"ז דמבאר בא-קונטרס עה"ח פרק ח"י(. וראה בשער האמונה לאדמוה"א פרקים כ"ו
יראו" דהתכלית והכוונה שיראו אלוקות לא רק מצד עיני השכל דהנשמה, אלא הכוונה שעין הגשמית דנפש 
הטבעית תראה אלוקות, וזה מעלת עובדי ה' בגופם ביחס לעובדי ה' בנשמתם, וזהו פירוש מאחז"ל "המתפלל 

 צריך שיתן עיניו למטה וליבו למעלה".

 א פרק לז.תני-ראה לקו"א. 11
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הגיהנום הוא אש דק דנוגה, שתפקידה, לברר לרע דנה"ט שמעורב בה חלק  עניןוממשיך שם, ש

רע דק"נ, באש זרה שיתברר ויצורף כל הרע. ואחר הבירור נעשה לבוש טהור לנשמה, ונקרא לבושי 

מה שיכול להיות  דכיא. וטרם הבירור נקרא לבושי מסאבותא, ובעוה"ז הנשמה מבררת לגוף. וזהו

העלי' לנפש השכלית הטבעית לעלות גם היא לקדושת הנפש האלקית, ומה שלא בירר בזה העולם, 

 יהיה הבירור שלה בגיהינום, עד שלא ידח ממנו גם אחד מן הנפשות הטבעית וד"ל. 

ומכיוון ששורש הנה"ט מגיע מהממוצע בין אור הקדושה להיכלות הקליפה דק"נ, והוא הנקרא 

יוכל גם הוא לעלות ממש, כמו הנשמה בעלותה בעילוי אחר עילוי, מאחר שנעשה הנה"ט לבוש צלם, 

 טהור לנשמה אחר הבירור שלה.

ולכן כל האריכות בפסוד"ז, הוא דווקא בהפלאת האלוקות בדברים גשמיים. וכ"ז הוא בכדי לפעול 

יא דווקא ע"י קדימת הבירור התפעלות ועלי' בנה"ט דווקא, ובזה תלוי הראי' חושית, והראי' בג"ע, ה

והזיכוך דנה"ט בעוה"ז דווקא. וזהו"ע יתרון האור מתוך החושך דווקא, "וכל מאן דלא אשתדל בהאי 

עלמא למנדע לקוב"ה לית ליה חולקא בההיא עלמא", כי דווקא מידיעה וראי'ה "מבשרי אחזה 

ור לגילוי אליהו ורוה"ק, אלא אלקה", יבוא ויגיע להכרה במהו"ע. וזוהי הסיבה שלא זכה כל צדיק גמ

רק לאחר שהגיע בעוה"ז להכרה בראי' חושית, ע"י הזדככות גדולה מאד דנה"ט בכל כוחותי' 

 החומריים, להפוך כל תאווה חומרית מן הקצה אל הקצה.

ובזה הסתפק ריב"ז האם בירר בתכלית את הנה"ט בעוה"ז, ויכול להיכנס לג"ע או שיוליכוהו 

 ' הצלם דנה"ט, בכדי שיוכל לבוא לראות הרוחניות בנשמה בג"ע. עיי"ש היטב. לגיהינום לברר לבחי

שהי' מסופק על בירור לבושי מחדו"מ ומידות דנה"ט שלו, אם נפשטו  )עג, א( ועד"ז בתו"ח מקץ

ונזדככו בתכלית מן הגשמיות והחומריות דעוה"ז, וע"כ הי' מסופק שיוליכו אותו לגיהינום, ששם הוא 

 רה דק"נ, בחום הטבעי החומרי דנה"ט כו'.הבירור דאש ז

מבאר באו"א, ותוכן הדברים: שהעונש למעלה  )ע' מו( והנה בקיצורים והערות לאדמו"ר הצ"צ

הוא רק על העדר היראה בשלימות כדבעי, משא"כ על מדת האהבה שגם אם אין אוהב את ה' מקירות 

ו(. ובשעת לימוד התורה כשמעיין לבו, בכ"א, אין מענישים ע"ז )כי זהו עונש שמעניש את עצמ

לימוד התורה, עצמו הוא בחי' -בשכלו, פטור מן היראה והביטול שצ"ל בכל שעה ורגע, כי עסק זה

ביטול, שמבטל שכלו וחכמתו להתחכם בחכמת המלך, וא"כ אין עליו משפט עבור חסרון היראה, 

אוד להיות נשמר אפילו רגע משא"כ בשעה שאינו עוסק בתורה, צ"ל בו היראה והביטול, וזה קשה מ

 אחד )ולכן גם מלאכים יחפזון כי "שמים לא זכו בעיניו"(.

זאת, עבודת ה' צ"ל בשמחה גדולה, שמחה של מצווה, וסיבת הדבר: כי כל המדרגות בג"ע -ובכל

העצמות ממש, "ויפה שעה המשכת הם בבחי' הארה וזיו בלבד, משא"כ תומ"צ ומע"ט בעוה"ז, זהו 
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, וכמאמר הבעש"ט נ"ע: "אפי' 12עשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא"אחת בתשובה ומ

מלאך מיכאל הגדול שבמלאכים היה נותן כל עבודתו והשגתו באלקות אפילו רק עבור מצות ציצית 

כי השגת מיכאל הוא בחינה שבאה בהשתלשלות בעולם  . . מד' ציציות שיש לכל א' מישראל אחת

הבריאה שהוא בחי' גבול, משא"כ בחי' הציצית הן בחי' שער רישיה כעמר נקי שהוא בחי' המשכת 

, ולכן יהי' שמח וטוב לב בשמחה 13אוא"ס ב"ה שלמעלה מהשתלשלות וכן כיוצא בזה בכל המצוות"

לגביו )ולאידך יהי' רשע בעיניו מצד חסרון עזה מהמשכת עצמות אוא"ס שאין כל העולמות ערך 

היראה, ושגם ידע שמגיע עונש לנה"ב והיסורים מגיעים גם לנה"א, אבל אי"ז ח"ו נקמה אלא צירוף, 

 עיי"ש(.

וריב"ז היו לו זמנים שהוצרך ליבטל מת"ת באופן שהי' מותר לבטל, מ"מ אף שאין עליו אשמה 

והביטול שצ"ל אז מיד כשאינו עוסק בתורה, אף גם אם מצד עוון הביטול, אבל לא נפטר מן היראה 

הוא במותר, ואולי לא יצא ידי חובת יראה ח"ו, כמו שצ"ל, ולכן נתיירא ובכה ואמר איני יודע. אך כל 

זה הי' לפני מותו ממש, משא"כ בחיי חיותו, בכל יום ויום, הי' שמח בתכלית אף שקיים מאמר רז"ל 

אולי יהי' לו עונש. מ"מ גברה שמחה של מצווה בהמשכת אוא"ס ב"ה, הי' בעינך כו', ונסתפק גם אז 

 ע"י קיום כל מצוה ומצוה, על המרירות כו'. וכנ"ל בארוכה, אלא שעה אחת לפני מותו, בכה, וד"ל.

ומסיים שלכן בירך את תלמידיו במורא שמיים כמורא בו"ד, כי מחמת מורא שמים שנסתפק אם 

 יצא י"ח, ולכן ברכם בזה.

בהקדמת הרח"ו בשער ההקדמות )הובא בקונטרס עץ החיים לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע,  והנה

( נתבאר בספיקו של ריב"ז )ועד"ז דברי ר' אבהו בשעת פטירתו "ואני אמרתי לריק יגעתי 73עמ' 

לתהו והבל כוחי כליתי", והרי ידוע מעלתו "שופרי' דר' אבהו כעין שופרי' דיעקב אבינו"( ע"פ דברי 

"שכל מאן דאזיל בההוא עלמא ללא ידיעה, אע"פ דאית לי' עובדי טבין סגין, מפקין לי' מכל הזהר 

תרעין דההוא עלמא", כלומר שבאם לא התעסק בלימוד פנימיות התורה, ולמד את התורה רק ע"ד 

שכל זה הבל לגבי תורתו של משיח, הרי אע"פ שהוא מלא במצוות  -שהיא תורת עוה"ז  -הפשט 

י הנפש והרוח, נשארים בג"ע הארצי, והנשמה שחלקה בסודות התורה, הרי היא נענשת ובמע"ט, חלק

 ונשארת מחוץ להיכלות ג"ע העליון. 

ועפ"ז ספיקו של ריב"ז הי': א. בנוגע לדרגת הנשמה )ולא בנוגע לנפש ורוח(. ב. לג"ע העליון 

תו של רבה על עצמו: "כגון )ולא לג"ע התחתון(. וכנראה שכ"ז הי' מצד גודל ענוותנותו, כעין אמיר

 . 14אנא בינוני", שאמר זאת מצד ענווה אע"פ שהי' צדיק גמור

                                                           
 אבות פרק ד' משנה י"ז. 12.

 קיצורים והערות לתניא שם. -מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' ריא, הצמח צדק  13.

 ראה תניא פרק א. 14.
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, שספיקו של ריב"ז הי' בנוגע לעבודה ד"בכל מאודך", שזהו"ע שלמעלה 15והנה כ"ק אדמו"ר ביאר

ממדידה והגבלה. ובזה בוודאי לא שייך שהוא בעצמו ירגיש זאת, הוא אמנם אחז בזה, ובאופן שחודר 

כך? רק הזולת שעומד ומביט עליו, כי הידיעה שיכולה -ל מציאותו, אבל, מי יכול להעיד עלאת כ

להיות, היא רק בנוגע לסדר העבודה שבמדידה והגבלה, שזה באפשריות לחוש אם אכן קיים את רצון 

 ה', אם כו'. אבל בנוגע לעבודה ד"בכל מאודך" לא שייך שתהי' לו ידיעה בזה, ולכן נשאר אצלו ספק.

 המס"נ שמצד עצם הנשמה. עניןשהספק הי' אם יש אצלו גם  16ועד"ז ביאר שם בהמשך

קיצור ג': עדיין צ"ב איך אפ"ל שילך לגיהינום? גיהינום מברר ומזכך הנה"ט שגם היא תוכל לכנוס 

עדן. הספק מחמת ענווה האם בירר הנה"ט בשלימות. או האם הי' בשלימות היראה. או בנוגע -אל גן

בכל מאודך". ספיקו הי' רק בדרגת נשמתו, ובזה גופא רק על ג"ע העליון )מחמת העדר לעבודה ד"

 התעסקותו כדבעי בפנימיות התורה, וג"ז רק מחמת ענוותנותו(.

 

 ד.

 עצות לידע ולתקן את בחי' הספק שבאדם

והנה כיון שמ"מ הסתפק וחשש וכו', בוודאי שיש דרך לתקן גם את בחי' זו, ומבואר בשיחות 

 ומאמרים, כמה ביאורים, כלדלהלן: 

מבאר, וזלה"ק: "ומ"מ ע"י התקשרות חכמה שבנפש, בחכמתו ית' שבתורה, עי"ז  17בלקו"ת

הסוכ"ע.  ממילא נעשה ג"כ התכללות ויחוד עצמות הנשמה שלמעלה מהחכמה ואור א"ס ב"ה

 עכלה"ק.

שע"י העבודה הרצוי' בבחי' חלקנו, דהיינו,  18ועד"ז במאמרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ מבואר

. ובלשון המאמר בסופו 19הכוחות הפנימיים, עי"ז מתקן גם את בחי' גורלנו, את הכוחות המקיפים

גביר הצורה על "שכ"א יכול להגיע לזה", אבל תחילה צ"ל העבודה שע"פ טו"ד, בנר"נ, וכ"א יכול לה

החומר, "וע"י העבודה יכולים להגיע לגילוי דבחינת יחידה, וזהו "ומה נעים גורלנו", לאחר "אשרינו 

 מה טוב חלקנו".

אמנם בשיחות ומאמרי כ"ק אדמו"ר שמוזכר בהם ספיקו של ריב"ז, מבואר שהדרך לפעול גם 

 מטה, ולדוגמא: בעצם הנשמה, מבלי להיכנס לספיקו של ריב"ז, הוא בדרך מלמעלה ל

                                                           
 .60תו"מ חל"ב ע'  15.

 .342תו"מ שם ע'  16.

 ויקרא נ' ע"ד. 17.

 ד"ה אשרינו תרצ"ו. 18.

 ראה ד"ה אך בגורל תשל"ה, מהו"ע "גורל". ובכ"מ. 19.



 275                                                                                                                                          סידותתורת הח  •  ישיששער 

 
 

מבואר, שיכולה להיות העבודה גם מצד עצם הנשמה, ע"י התקשרות לרבי, ( 297)ע' בתו"מ ח"ג 

שעליו נאמר "אנכי עומד בין ה' וביניכם", והוא ממוצע המחבר ולא ממוצע המפסיק. שע"י התקשרות 

ת הגלויים, אל הרבי מתקשר עם העצמות, ועצם הנשמה פועלת באופן שמלמעלה למטה גם על הכוחו

 ואזי יודע היכן נמצא העצם.

, וז"ל: "הנה באמת, ע"י התעסקות בפנימיות התורה, היא (234)ע'  ובתו"מ חכ"ב )מוגה( מבאר

סו"ס  -מאחדת את העוסק בה עם העצמות. ע"י סתים דנשמתא, סתים דאוריתא, צפון דתורה 

 מגיעים ואפשר לתקן גם את העצם.

ז"ל: צריכים לידע, שע"י לימוד החסידות ועבודת החסידות יכולים , ו(343)ע'  ועד"ז בתו"מ חל"ב

לשנות ולהפוך גם את העצם, כי, כאמור לעיל )במאמר( תורת החסידות הו"ע "דרך חיים", שלמעלה 

 מכוחות הגלויים, ולכן הרי זה פועל על העצם.

והלביש את  וכנראה הביאור בזה ע"פ המבואר בשיחת חה"ש תשל"ד )שיחה ב'( שאדמוה"ז הוריד

 בחי' הרצון )בחי' גורל( בשכל )חסידות חב"ד(.

מביא עוד עצה, ולהלן תוכן הדברים: ישנו מעמד ומצב אפשרי שנמצא בו  (224)ע'  ובתו"מ חי"ב

הפחותים אינם כדבעי אצלו, והוא קשור בהם בכל  עניניםיהודי, שמוחו וליבו כדבעי, אבל דווקא ה

 ענינים)"ער ליגט זייער נידעריק"(, כיוון שלא עסק כלל בבירור תחתונים  עניניםנפשו. הוא מונח ב

פחותים לא עסק כלל, ולכן  עניניםשל השגה והתעוררות הלב, אבל ב עניניםהוא עסק רק ב ;אלו

על עניניו  מכסיםהרי זה מפני שמוחו וליבו  –אלו נשארו שלא כדבעי, ומה שאינו מרגיש זאת  ענינים

 הפחותים ביותר שהוא קשור בהם.

 . . התעסקות עם הזולת -"והעצה היא  ריב"ז, ומסיים: עניןובהמשך מביא את המבואר ב

אזי  -של גקה"ט, בזהירות, ובאופן המתאים כדי לבררם  עניניםבהתעסקות פנימית, ומתעסק גם ב

קליפות, הן את כוחותיו הפנימיים מהאותו "במידה שאדם מודד בה מודדים לו", והקב"ה מוציא גם 

 מוציא הקב"ה מהקליפות". העצם)נר"נ(, הן את את המקיף דחי' ומקיף דיחידה, ואפילו את 

מביא עוד עצה, שע"י שהאדם יודע ש"לא ידעתי את נפשי", ולכן, לעולם  (197)ע'  ובתו"מ חי"א

השתלשלות, יכול גילוי זה אינו אומר "שישו בני מעי", הרי בליל הפסח שישנו הגילוי שלמעלה מ

 לפעול גם בעצם הנפש. ובכללות ה"ז ע"י העבודה במס"נ שלמעלה מטו"ד.

זה, שבחי' ה"גורל" העבודה דמס"נ הוא התיקון לספקו דריב"ז, נתבאר באריכות בשיחת ט"ו  עניןו

ושם, שהעבודה הרוחנית בכוחות הפנימים צ"ל בהקדמת העבודה שלמעלה מטו"ד,  20תמוז תשמ"ב

 א שומרת על העבודה שע"פ טו"ד . וכן מבאר במקומות הבאים, וכדלהלן:והי

                                                           
 .1867וועדויות תשמ"ב ח"ד ע' הת 20.
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מבאר, ששורש האמונה והביטול שלמעלה מהשכל, מגיע מצד עצם  21בד"ה אך בגורל תשל"ה

הנשמה שלמעלה מהשכל, ולא נשאר שום ספק באיזה דרך מוליכים אותו, ודבר ברור שמוליכים אותו 

ועד שזוכה ל"עולמך תראה בחייך", שמתגלה אצלו בחי' "אך לכל טוב, ועד לתכלית שלימות הטוב, 

 בגורל תחלק את הארץ", למטה מעשרה טפחים, בנשמה בגוף.

מתווך בין בחי' הגורל בנפש להעבודה שלמעלה מטו"ד, ועוד יותר  22ובד"ה נתת ליריאך תשל"ו

צון האדם, ע"ד גם למעלה מכח הרצון. ומסביר שבחי' זו ישנה גם במצוות, המצוות שאינם כלל בר

ידיהם -מצוות דנשיאות, וכל הבורח מן הכבוד, ומצוות שכחה. ושרש מצוות אלו בא מבחי' עתיק, ועל

 נמשך אור שלמעלה ממ"ע ומל"ת.

 עניןשעי"ז הוא מיוחד עם הקב"ה. ע"ד המבואר באגה"ק ב עניןועד"ז בכל אחד מישראל, ישנו 

לי", שבחי' הגורל היא מ"אתה", עצמותו ומהותו מצווה דהוה זהיר בה טפי, ועז"נ "אתה תומיך גור

 ית', והוא למעלה מבחי' הפנימיים והמקיפים, שלכן נקרא בשם יחידה.

הגורל )שהיא עבודה שלמעלה ממדידה והגבלה, כנ"ל בארוכה(,  עניןוע"י שאדם עובד עבודתו ב

מגיע לדרגת ועומד בתוקף גדול נגד ההעלמות וההסתרים, ואינו משים לבו אליהם כלל, עד ש

אחד מישראל יש את בחי' הגורל בנפשו, -'אתהפכא חשוכא לנהורא'. הנה כ"ז בא מבחי' הגורל, שבכל

ויכול להפוך עצמו בשעתא חדא וברגעא חדא, שיהי' בתכלית השלימות. ואפי' באם הי' אצלו, ח"ו, 

זוכה ל"ותעמוד  . ועל ידי כל העבודה הנ"לבמשך כל ימי חייוהעלם והסתר של שכלו ומחדו"מ שלו, 

 לגורלך", לקץ הימין.

קיצור ד': העצות והדרכים לידע ולתקן גם את הבחי' שעליהם הספק ד"איני יודע". התקשרות 

 לרבי, לימוד פנה"ת, התעסקות עם הזולת. העבודה עם הגורל בנפשו בעבודתו הפרטית.

 

 ה.

 גודל מעלת ופעולת ההתקשרות לצדיק

בחי' הגורל שבנפשו, שהוא בחי' יחידה, וזהו ע"י התקשרות  והנה תוכן עצות אלו, עיקרם הוא

ה"פ "כל אשר ע 23זה נתבאר בפירוש בביאורי הזהר )לאדמוה"א( עניןלרבי ולימוד תורת החסידות. ו

מעשה, חשבון,  -". ומפרש שד' בחי' אלוכי אין מעשה חשבון ודעת וחכמה. .  תמצא לעשות בכוחך

כתר, לא הי'  –יכול להיות מצב של פגם, משא"כ ביחידה דעת וחכמה, הם מחדו"מ ושכל, ובהם

שבירה, וע"כ בצאת הנפש מן הגוף מעוה"ז לעולם העליון, הנה בבחי' 'יחידה' לא יוכלו הקליפות 

                                                           
 נדפס בסה"מ ח"א ע' קל"ט. ובנדו"ד, ס"ט(. -)מוגה  21.

 סה"מ ח"א ע' קצ"ו. ובנדו"ד, סי"ג(. –)מוגה  22.

 בהוצאה החדשה תשע"ה(. -פ' פינחס )ע' רכ"ה ואילך  23.
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לשלוט כלל, מטעם שאין דוגמתה בלעו"ז )וכמו שמבואר בדרז"ל "בבואה אית להו, בבואה דבבואה 

זהו כל אשר תמצא לעשות ולתקן בכחך, דבחי' יחידה עשה לית להו" שזה קאי על בחי' היחידה(. "ו

ואם הי' האדם עוסק בכח היחידה בעוה"ז הי' אור היחידה עוזרו לבלתי . .  בעוד הנפש דוקא בגוף

וזהו שאמר  . . ישתקע שם שם בידי החיצונים, אבל מאן דאתרפי מהאי כח בהאי עלמא סופי' וכו'

של הניסיון  עניןוזהו ה . . וקף בחי' היחידה שבו, אם תאיר בנר"נלא הי' יודע בת . . ריב"ז איני יודע

שמנסין לאדם מיד בצאת נפשו שואלים לו לשמו וצדיק יודע, לפי שבשמו של אדם דווקא מאיר בחי' 

 מזלא הנקרא יחידה". 

אך ע"י הצדיק דווקא בהיות שכללות נשמות ישראל קומה שלימה וערבים זב"ז וממשיך שם: "

י האדם שאחוזים וקשורים כולם זב"ז, ע"כ יכולים נשמות הצדיקים להעלות עמם כדוגמת אבר

בעלותם מגיהינום, אך ורק שיהא ברשעים בחי' הארת המקיף להיות נאחז על ידי זה, עד"מ הנטבע 

וז"ש שגם צדיקים נחתין לתמן . .  בנהר שגם אם שער ראשו בחוץ על פני המים עדיין יכולים להצילו

דהרהרו בתשובה כו' )ועיין בס' הכוונות דגם הצדיק מזדכך בירידה זאת כו' וזהו מוריד  ונטלין להנהו

 . עכלה"ק לעניננו. "וכו' וד"ל

שמביא במכ"ש וק"ו ממה שמצינו שמרובה , (115)ע'  וע"ד שיחת כ"ק אדמו"ר בתו"מ חלק כ'

נשארת מחוץ למים,  שערה אחתמדה טובה כו', והרי בטבילה במקווה, שטובל טמא ומיטהר, אך באם 

אחד )ע"ד השערה(,  עניןנשאר כל גופו בטומאתו. עאכו"כ לצד הטוב שאם נכנס בקדושה אפי' ב

של אור. ה"ז מחזיק אותו שיוכל למלא שליחותו  עניןומתקשר בחלק מסויים שבנפשו למעלה, ב

לנשיאי  ב"בירא עמיקתא", אם הקשר הוא קשר חזק ואמיץ כדי צרכו. ומבאר שם שזהו"ע ההתקשרות

 ישראל והליכה בדרך שנסללה על ידם דרך המלך. עיי"ש היטב.

וז"ל: "שיש שני  24יעקב, בסוגיא דריב"ז, מביא פי' האלשיך הק'-והנה בפירוש עץ יוסף על העין

דרכים לג"ע, אחת ימין שלא בדרך גיהינום, ואחת שמאל דרך גיהינום. ויש צדיקים מעבירים בסילוקם 

דרך גיהינום, ומעלה ע"פ דרכו משם בזכותו, את הקרוב באותו זמן לזאת. אך הנה יש צדיקים יראים 

ף הרוגז ויתגבר דווקא ויאחז, מלעבור דרך גיהינום, פן מדי עברו תתעורר מדת הדין עליו, כי שם תוק

וזהו מאמר ריב"ז שאינו יודע באיזה דרך מוליכין אותו, שהיא אם מן הימין שלא דרך גיהינום, או אם 

 השמאל דרך גיהינום. עכלה"ק.

וע"פ הנ"ל )במאמר אדמוה"א(, הרי אדרבא, זכות היא לצדיק שאלו שנתעוררו בהרהור תשובה 

"ל(, הרי היחידה מוציאה אותם. והבכי' הוא בקשה שיזכה לזה, על ידו )שיער ראשם מחוץ למים כנ

 .25ולאידך דמעות של שמחה על הזכות שיוציא ויעלה את כל הנשמות הקשורות בו

                                                           
 תהילים ט"ז פסוק יו"ד. 24.

מסויימים כדי להתחבר עם כל אותן  וראה כתר שם טוב סימן קל"ו בסופו, שהאדם השלם יורד בזמנים. 25
ב. תקל"ד(, כמו שענין ירידת הצדיק בפתחי  המדריגות ולהעלותן. ועוד בתולדות יעקב יוסף )פר' בהר קיד,
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הבעש"ט, שהתבטא שביכולתו לעלות בסערה  עניןב (225)ע'  והוא ע"ד המבואר בתו"מ ח"ב

אתה ואל עפר תשוב". לעורר  ד"עפר עניןהשמימה כמו אליהו הנביא, אבל רצה שיהי' אצלו ה

עצמות  –ולהעלות את כל בנ"י גם הפחות שבפחותים והקל שבקלים, ולעוררם ולקשרם עם הקב"ה 

, 26ומהות, ולכן הוצרך )וזה רצונו ושלימותו( ל"עפר תשוב", ויעבור דרך בי"ד של מעלה )ודרך הגיהנום

 ל."עניינו של הבעש"ט, כנכנ"ל(, להוציא גם את הנשמות הפחותות ערך ביותר, משום שזהו 

קיצור ה': ביאור חדש למעליותא, שהצדיק רוצה לעבור דרך הגיהינום להוציא הנשמות שהיו 

 אחד, וכהמשל משערות מחוץ למים שאפשר להציל אדם הטובע ר"ל. עניןקשורים איתו אפי' ב

  

 ו.

 מהות דרגת יוחנן כה"ג ששימש בכה"ג פ' שנה

 המבואר לעיל בהפרש בין הכוחות הנעלמים לכוחות הגלויים.  עניןויובן בהקדים מ

ההפרש בין סוגי הכחות, הראי' מיוחנן כה"ג ששימש פ' שנה  עניןל 27בחלק מהמאמרים מובא

 שעצם נפשו, כלומר, דרגת החי' היתה בקליפות. ונעשה צדוקי, משום

שלו בשלימות, או,  ונראה לומר בפשטות, שמדרגתו הייתה דרגת ה'בינוני', ששומר המחדו"מ

צדיק שאינו גמור. )כי צדיק גמור אמיתי, וכ"ש נשיא הדור, משה שבדור, מבורר בתכלית. ולהעיר 

שכותב, דזהו הפירוש בדברי ה' למשה "וגם בך יאמינו לעולם, ועתה פה עמד  28מהרח"א ביחובסקי

 עמדי", ללא שינויים לגמרי(.

ורבא, דלאביי "גמירא טבא לא הוי בישא בצדיק  במחלוקת אביי 29ומקור הדברים הוא בגמ' ברכות

מעיקרו", משא"כ לרבא גם צדיק מעיקרו יש אפשרות שיחזור בו, כי לאביי יוחנן כה"ג הוא צדיק 

מעיקרו, משא"כ לרבא. ולפי זה לשיטת אביי, ודאי הי' יוחנן כה"ג, בינוני או צדיק שאינו גמור. כי 

 "כ לרבא.צדיק מעיקרו בוודאי לא יכול ליפול, משא

וראה בשיחת במדבר תשל"ב )שיחה ב'(, שיוחנן כה"ג הי' צדיק בשם המושאל, ובשיחת בלק 

תשמ"א )סי"ט(, שחישב בעיניו שהוא צדיק גמור, וזה גופא הביאו לנפילתו. ובשיחת האזינו תשל"ה 

                                                           
ב[ תיקו"ז ל"ב  ידו )וראה זהר ח"ג ]רח,-גיהנום, היא, להעלות נשמות הרשעים שהרהרו בתשובה בעוה"ז על

  .ב[ לקו"ת להאריז"ל תהלים פד, ז( ו,]ע

 וע"ד המעשה עם רמ"ל מסאסוב נ"ע. ואכ"מ. 26.

 לדוגמא: ד"ה והניף תשי"א. 27.

 כתבי הרח"א ביחובסקי, עמ' ו'. 28.

 כ"ט ע"א. 29.
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ליפול.  )שיחה ב'(, שגם צ"ג כל ימיו בקדה"ק, צ"ל על המשמר. כי אם לא ירגיש שפלות בעיניו, יכול

שאפי' גדול שבגדולים חייב לשמור את עצמו בכל הגדרים והסייגים,  (168)ע'  ועד"ז בתו"מ חל"ח

שיוחנן כה"ג "נעשה צדוקי",  (73)ע'  כמו בהתחלת העבודה, כי אל תאמין בעצמך כו'. וראה שם

ודע שהוא שנתברר לו והתחיל להרגיש שהוא צדיק. וישות זו גרמה לתחילת הנפילה, כי אם הוא רק י

 של חטא הכי גדול. עניןצדיק, ה"ז 

שלכאורה הרי כתוב בגמ': "כיוון שיצאו רוב של אדם ולא חטא,  ואילך( 34)ע'  וראה בתו"מ חי"ג

 שוב אינו חוטא", ואיך נפל יוחנן כה"ג לאחר פ')!( שנה?

ורק  ומבאר שם, שהכוונה בגמ' שכיוון שיצאו רוב של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא, ה"ז אך 

שעומד בתנועה של קבלת עול, ואזי לא יפול בחטא בשוגג. וראי' לדבר מיוחנן כה"ג, שיודע תעלומות 

מעיד עליו שהוא צדיק גמור. שהרי אילו היתה אצלו מחשבה א' בלתי רצויה, לא הי' נשאר בחיים 

, ונפל בצאתו מן הקודש לאחרי עבודת יום הכיפורים. וכאשר עזב לרגע את התנועה של קבלת עול

)ע'  ב'הרגשה', נעשה צדוקי ואיבד את כל עולמו, שהתייגע עליו כל ימי חייו. וראה עד"ז בתומ חל"ג

העבודה, ובאם מכיר במעלת עצמו שהוא צדיק גמור )וכבר נגמרה  עניןשגם צדיק מוכרח ב (344

 .כפשוטועבודתו(, נעשה צדוקי 

ע' כ"ו( שאכל מאכל שהי' מגולגל בו )ולהעיר מליקוטי הש"ס )הובא בכתבי הרח"א ביחובסקי 

רשע גדול שבלתי אפשר להעלותו, ע"כ הוריד אותו, ולא מסיבתו נפל. וזהו הנקרא היסח הדעת. וע"ד 

 אמא דר"י שהריחה ואמרו לה כו' משא"כ אמא כו'(. עניןהמבואר )יומא פ"ב( ע"ב ב

 

  



 כרך יד  •  מגדל דוד                                                                                                                                                             280

 
 

 ביאור בענין המשכת העצם ע"י בחי' הכח

 העכטשי'  שניאור זלמן צבי הירשהרב 

 משפיע ומשיב בישיבה

 א.

 ב' אופני המשכה: אור וכח 

מביא כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, ב' אופני המשכת חיות ואלוקות במאמר ד"ה תקעו תרס"ד, 

אינה בבחינת תפיסא  -: המשכה בבחינת אור והמשכה בבחינת כח. המשכה בבחינת 'אור' 1לנבראים

נתפסת ומתלבשת  -והתלבשות בנבראים, ושורשה מבחינת 'אור הקו'. ואילו המשכה בבחינת 'כח' 

 בנבראים, ושורשה מבחינת ה'כלים'.

שמתאים יותר לכנותם בשם 'כח'  עניניםומוסיף לבאר, שבהמשכה שבבחינת 'כח' גופא ישנם 

שמתאים יותר לכנותם בשם 'אור'. משום כך נקראת המשכה זו בשם 'אלוקים', כיון  עניניםולעומתם 

ֶאת " ש'אלוקים' הוא הן לשון כח, מלשון  'אור'. ענין, והן לשון 'אלוקות' שזהו 2"ָהָאֶרץ ָלָקח ֵאיֵליוְּ

וממשיך לבאר, שאחד הטעמים שלעיתים מתאים לכנות את ה'כח' שלמעלה בשם 'אור', הוא 

להורות שגילוי הכח למעלה שונה לגמרי מגילוי הכח שבאדם. דהנה גילוי הכח באדם, גורם לשינוי 

והתפעלות באדם. כמו עד"מ בכח התנועה, שכאשר האדם מגלה את כוחו ומניע חפץ כלשהו, גם 

כך שנזקק למנוחה. )וזלה"ק: "הרי כל מניע -צמו מתנועע ומתייגע בפעולה זו, עד כדיהאדם ע

מתנענע בעצמו, הרי אינו דומה קודם הפעולה ובעת הפעולה שהוא מוטרד ומוגדר בפעולה, ומתייגע 

שהמשכת וגילוי  -"כי אני ה' לא שניתי"  3עי"ז, עד שינוח ויחזור לאיתנו"(. משא"כ למעלה כתיב

לם אל הגילוי, לא גורמת שום שינוי והתפעלות כלל בהקב"ה, לפי שגילוי זה הוא רק 'הארה' הכח מהע

בלבד ממנו ית' בלי קשר 'ישיר' אליו כביכול. )וזלה"ק: "והיינו לפי שגילוי זה הוא רק הארה בלבד 

 (."שאינו בחי' עצם כלל, וממילא אינו פועל שום שינוי בהעצם

כו', כמ"ש במ"א, מ"מ אינו פועל שום שינוי בעצם  מבחי' העצם וגם לפי האמת שיש בזהומוסיף "

כלל כו'. וזה מובן יותר מלשון אור, דענין האור שהוא רק גילוי הארה מן העצם שאין בו העצם" ומביא 

ע"כ משל "כמו אור וזיו השמש שהוא רק הארה וממילא אינו פועל שום שינוי במאור השמש כו'". 

 עכלה"ק.

                                                           
 ה'.-. ספר המאמרים תרס"ד עמ' ב'1

 ד. "י א,"ציון שם ל-ג. וראה מצודת"ז, י". יחזקאל י2

 . מלאכי ג', ו'.3
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 ב.

 בחינת ה'כח'דיוק בהגדרת 

 ולכאורה צריך ביאור בלשון המאמר:

א. בתחילה מבאר שהסיבה לכך שהכח למעלה אינו פועל בו שום שינוי, מכיון שהכח הוא רק 

למקור, ולכן לא פועלת בעצמות האור שום  באין ערוךבה מן העצם, וההארה היא  שאיןלבד  הארה

בזה מן העצם, מ"מ אינו פועל  ישהאמת  שינוי, ולעומת זאת מיד לאחר מכן, ממשיך ואומר ש"לפי

 . לא מובן האם יש בזה מן העצם או אין בזה מן העצם?4,"בו שום שינוי

שיש בהמשכה שבבחינת 'כח' מעצם אוא"ס ב"ה, צריך להבין איך ייתכן שאין שינוי  לפי האמתב. 

וי הכח, לאחרי גילוי בעצם האור בגילויו, כי לכאורה צריך להיות שינוי )לפחות כלשהו( בין קודם גיל

 הכח?

ג. כינוי בחינת ה'כח' גם בשם אור, מתאים רק כאשר אין בו מן העצם, שזהו ענין האור, שלכן אינו 

 ?5פועל שינוי. אך אם יש בו מן העצם למה נק' בשם אור

ד. לאחר שכותב שבאמת יש בזה מבחי' העצם, כותב דוגמא לזה מאור השמש שהוא רק הארה 

בה מן העצם, מהווה אין שינוי במאור השמש, וצריך להבין איך דוגמא זו של הארה שולכן אינו פועל 

 בו מן העצם?יש משל לכח האלוקי ש

 ה. מה הכוונה בזה שלפי האמת, כח הוא המשכה מעצם הדבר?

  

ונראה לומר שהדיוק בשינוי הנוסח עצמו במאמר מכריח לומר שאין כאן כלל סתירה. שתחילה 

העצם, ולא שהוא יש בה מבחי' , ובהמשך אומר שבאמת שאינו בחי' עצםאומר שהכח הוא הארה 

עצמו בחינת עצם, ולכן אין כאן סתירה. אלא רוצה לומר שאמנם כח שהוא הארה אינו עצם, אבל 

 טא העצם כי יש לו שייכות לעצם, אבל אעפ"כ אין זה פועל שינוי. עדיין בכח מתב

                                                           
דענין אור הוא שזהו רק הארה לבד לא מהות הדבר כלל, עד"מ " . וראה עד"ז בהמשך תרס"ו ד"ה זאת חוקת,4

אור וזיו השמש שהוא הארה לבד, שהרי מהות השמש עצמה אינה מתפשטת בעולם להאיר כ"א מה שמאיר 
הוא רק הארה לבד שאין בה מן העצם כלל, עם היות שההארה היא מעין העצם, דעצם השמש בהירה ממילא 

בו מהעצם כלל, ולכן אין העצם נתפס ומתלבש בזה שהרי האור נמשך בדרך האור הוא מאיר כו' ומ"מ אין 
 ממילא מהשמש וא"צ שום טרדא והתעסקות בהשמש להאיר אור אלא מאיר ממילא.

ראה עד"ז שם "והדוגמא מכ"ז יובן למעלה מה שנק' אור שזהו בחי' הארה לבד שאין בו מן העצם כלל ולכן  5.
כלל ואין העצם נתפס ומתלבש בזה שאינו מוטרד ואינו מוגדר ח"ו שהוא אינו פועל שום שינוי והתפעלות 

 גילוי שבדרך ממילא כו' ע"כ. כלומר רק מכיון שהאור אין בו מן העצם לכן אינו צריך טרדא והתעסקות להאיר.
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להבין כל הנ"ל במה יש לו שייכות ואיך הוא שונה מאור יש להקדים ולברר את גדרי המשכת אור 

 וכח, כדלהלן:

 

 ג.

 החילוק בין אור לכח

א. אינה ע"י התעסקות המאור, אלא האור נמשך מהמאור ממילא. הסיבות לכך:  האורמציאות 

האור אינו חידוש נוסף על המקור. ב. האור אינו ענין לעצמו, אלא הוא דבוק במאור, וכל ענינו הוא 

גילוי המאור. ועד"ז בתוצאה של האור: א. על ידי האור נראים ומתגלים אף הדברים שחוץ הימנו )כל 

אור לא מוסיף מטרת האור הוא רק לאחר הבריאה. אם לא היה נברא כלום, לא היה ענין באור(. ב. ה

 ומחדש בדברים כלום. 

לנבראים גרידא, הוא מכיוון  גילוישורש הדבר שהאור אינו מציאות 'עצמאית', וכל מגמתו הוא  

הוא גילוי המאור בלבד. וזה שהאור אינו מוסיף ומחדש מאומה בדבר שמגלה,  מלכתחילהשכל ענינו 

אלא האור שהיה כלול במקור בא לידי  הוא היות וגם בשורשו גילוי האור אינו מוסיף דבר במאור,

 גילוי. 

: א. כל ענינו הוא לפעול פעולה )כגון זריקה, כתיבה וכדו'(. ב. הפעולה הנפעלת מהכח כחמשא"כ 

היא חידוש ומובדלת ביחס למקורה. שהכח כפי שהוא מיוחד עם האדם אינו אמיתית הכח, והפעולה 

קר בזריקה )שהכח נפעל מחוץ לאדם(. לכן משתייכת לדבר נבדל מהאדם, ולכן הכח מתבטא בעי

דֹול" ֹכֲחָך ַהג ָ ֶאת ָהָאֶרץ ב ְּ ַמִים וְּ ָ יָת ֶאת ַהׁש  ה ָעש ִ משום  6בריאת העולם נמשלה לכח, כדכתיב: "ַאת ָ

 שבריאת העולם היא דבר נבדל. ואעפ"כ הכח למעלה נקרא בשם אור גם כן. )מהסיבה הנ"ל אות א'(.

 

 ד.

 העצם לעומת האורמקיש בין שפע וכח בהמשכת 

והנה במאמר, בהסברת גדר 'כח', מביא הכלל 'שכל מניע מתנענע בעצמו'. )בכללות ענין זה מובא 

( היינו, שיצירת תנועה ושינוי במקבל בהכרח 7ביחס לשפע כמבואר בחסידות בענין אור ושפע

שניתן לראות שגורמת שינוי והתפעלות במשפיע,. אבל ענין זה מתאים גם בהגדרת ענין הכח, וכפי 

בחוש, בהרמת חפץ, שככל שהחפץ כבד יותר, כך המאמץ להרימו, הולך וגבר. וכמבואר בכ"מ, 

 שב'שפע' ההשפעה מצריכה התעסקות וטירדה. 

                                                           
 ז."י ב,". ירמיה ל6

 .. ראה ג"כ להלן7
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כשלומד ענין א' אזי  -ניתן לראות את ההשוואה הזו גם בכח השכל והשפעת השכל: בכח השכל 

 -בד בבד. גם בהשפעת שכל -להשכיל השכלה אחרת הוא מוטרד ומוגדר בזה דווקא, ואין ביכולתו, 

המשפיע מוכרח להיטרד ולעיין במחשבתו בדבר ההשפעה, ועי"ז מתווסף אור במשפיע, ופועל בו 

. ועד"ז בכל שאר הכוחות שאינם נפעלים בדרך ממילא, כ"א שהוא עצמו נהי' מוטרד ומוגדר 8שינוי

 בזה.

וכאור וזיו השמש שאימתי שלא יוצא אורה לחוץ,  ]משא"כ באור, שאינו פועל שום שינוי במאור.

מחמת עננים וכדו', אין זה פועל שום גרעון או תוספת בשמש עצמה. כך גם למאור אין נוגע כלל אם 

מאיר ממנו אור אם לאו, אלא האור מאיר ומתפשט בדרך ממילא, ללא התעסקות מיוחדת מצד 

 המאור.[

 

 ה.

 הדמיון בין כח ושפע 

)כמו מים שנמשכים ממקום אחד למקום שני(. וכן הוא  9הוא, שנשפע מהות דבר והנה גדר 'שפע'

 . 10בדוגמת 'רב ותלמיד', שבדברי הרב לתלמיד הוא משפיע לו מהות שכל, כלומר עצם הדבר

]ויוצא מכאן חידוש מיוחד, מחד גיסא משפיע הרב לתלמיד שכל מצומצם שאינו בדרגת שכלו 

ההשפעה היא באין ערוך ממדריגת הרב, ולאידך גיסא השכל שהרב  של הרב, וכיון שזה שכל מצומצם,

של הרב.,  מעצם שכלומעביר לתלמיד )הגם שזהו שכל מצומצם ונמוך ביחס לרב, מ"מ( הוא חלק 

לא 'כלי  התלמידומשום כך קיים השכל אצל התלמיד גם לאחר הליכת הרב. )וכמובן וכפשוט שבאם 

 נותן לתל' מציאות שכל([.הרב מצידו ל קיבול' לשכל אזי לא יקבל מאומה, אב

וא"כ י"ל שכשם שקיים דמיון בין 'שפע' ל'כח' בענין של התעסקות וטירדה כך יש דמיון בין 'שפע' 

ל'כח' במהות ההמשכה, שבשפע נשפע מהות ועצם הדבר, כך גם בבחינת כח, שהפעולה הבאה מהכח 

לה שע"י שנמשך בבחינת תפיסא היא מגיעה מעצם הנפש )כדלהלן(. ועד"ז בבחינת כח שלמע

 )ונמשך בכח מן העצם(.  11והתלבשות בנבראים, על ידי זה נשפעת השפעה עצמית לנבראים

                                                           
 . ראה שם, בארוכה. 8

 ' ואילך.. ראה סה"מ תרס"ח ד"ה שובה ישראל, עמ' כ9

. הגם שמבואר בד"כ שהשפעת שכל אינה השפעה עצמית, שלכן לא יתהווה מהשפעה זו מהות של שכל 10
אצל המקבל. וצריך שהתלמיד יהיה בר שכל מעצמו בכדי שיוכל לקבל את השפעת הרב, הנה זהו כיון 

נתפס  שההשפעה היא הארה לבד, אבל המשכת ההארה היא ע"י התלבשות העצם, שהעצם של כח השכל
ומתלבש בענין דאז יכול להמשך הארה של שכל גלוי, וזה הפי' 'שפע', שהעצם נשפע, וממילא נעשה שינוי 

 בהעצם, משא"כ אור שנמשך רק הארה ולא עצם )ראה בהגהות לפתח אליהו רנ"ח ל"א(.

 ו ואילך.". וראה אוה"ת ענינים עמ' קכ11
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. הגם 12נמשכת המשכה עצמית מעצם הנפש כחוכן הוא באדם בכוחות נפשו, שבכל גילוי 

ש ואינם שבפשטות כל כח יש לו תוכן מיוחד ומוגדר בגדר, ולפיכך הכוחות הם הארה חיצונית מהנפ

ע"י  דוקאהתגלות הכוחות תיתכן  13עצם הנפש ממש, שהוא פשוט ולמעלה מכל ציור, אמנם אעפ"כ

 עצם הנפש.

 

 ו.

 מקשה על האמור שבכח נמשך מן העצם

אמנם ב'שפע' ניתן להבין את הקשר של ההשפעה עם עצם הדבר כמו הקשר של שכל שעובר 

בדרך  נשפעלתלמיד עם עצם השכל של הרב, כמבואר במשל של רב ותלמיד הנ"ל, ששכל הרב לא 

במשלים  ולצמצם שכלו לשנותשכל, צריך הרב -, ובכדי שיקבל הזולת את מהות הדברממילא

יד. אבל כיון שכל התעסקות הרב בצמצום שכלו לפי ערך שכל התלמיד, והסברים כפי ערך שכל התלמ

הוא רק בדרגת השכל כפי ששייך לתלמיד, לכן יכול התלמיד לקבל מהות השכל של הרב, כי שכל 

הרב שמושפע לתלמיד הוא רובד נמוך יותר אצל הרב, זהו לא אמיתות השכל של הרב אלא רק שכל 

נו בדרגת השכל של הרב עצמו ולכן לא יכול לקבל שכל הרב שבערך לתלמיד )כי שכל התלמיד אי

 עצמו(. 

אך עדיין אינו מובן לגבי "כח" ש"יש בו מן העצם", כי לכאורה מוכרחת ההתעסקות בכדי להוציא 

מהכח אל הפועל כנ"ל, אזי בהכרח שהכח הוא בהתאם לפעולה, וכין שהפעולה חיצונית הרי שגם הכח 

 ?14משך מהעצם, שהוא באין ערוך לכח הפרטיחיצוני, א"כ איך ע"י הכח נ

נמשך ג"כ מעצם הנפש, במה מתבטא המשכת  כחועוד צריך להבין, מה המשמעות שבכל גילוי 

 בערךהעצם בכח הפרטי? ניחא ב'שפע', מובן שההשפעה היא מעצמות הדבר, משום שהעצם הוא 

כמו שפע מים, או שפע  למקבל, שהרי ההשפעה יכולה להיות גם גשמית ונשארת גם לאחר זמן

 ?16, משא"כ בכח כנ"ל15שכל

                                                           
ז: "דזהו כלל ידוע, דכל "ב ספשל"ד עמ' תרפב ח""ג, המשך תער-. ראה אוה"ת ויקרא )הוספות( תשב12

שההתגלות אינו מהות אחר וכמו האור, הוא רק הארה ולא עצם כו', וכל שנמצא מהות אחר הוא באמת העצמי 
 הוא דווקא כח העצמי". . .  כחכו', ולכן בחי' 

עצמותו, כי זהו ו מוכח ויכולת זאת אינן דבר בפ"ע ח"" . כמבואר בסה"מ תרס"ט ד"ה אמנם ש' הוי' עמ' ס':13
 וע"י ההתהוות נתגלה בחי' הכח והיכולת הזה". . . מצד העצמות ממש

. הקדמת ספר גבורות ה' )להמהר"ל מפראג זצ"ל( 2090ג'. אוה"ת בראשית עמ'  . ראה לקו"ת ויקרא ד',14
 הוצאת תשי"ד, ד"ג ע"ג.

 ב'(.-. לרווחא דמילתא ראה ד"ה ונחה עליו רוח ה' תשי"ד )סה"מ מלוקט15

 וש"נ. 12. ראה הע' 16
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 ז.

 מבהיר אופן המשכת העצם בכח

ע"פ הנ"ל )אות ג'( בנוגע לגדרי האור והכח. הכח אינו בדביקות במקורו  17ויש לומר הביאור בזה

כמו האור, אלא נבדל ממקורו, וכיון שכך צריך כל הזמן להתחדש ממקורו. וכידוע הדוגמא לזה 

בעת השינה, שבשעת השינה מתעלם כח השכל מכלי המח )שלכן יכול להיות ענין מחידוש כח השכל 

, לפי שאור השכל מסתלק ומתעלם במקורו(, ועי"ז הוא מתחדש 18החלום שמרכיב ומחבר ב' הפכים

בחיות חדשה, ולאחר השינה יכול להשכיל בטוב יותר. עד"ז בכח הפועל שמהווה את הנבראים מאין 

ורגע הוא מתעלם ונכלל במקורו וחוזר ומתחדש בחיות חדשה )בשונה מהאור  ליש כל הזמן, שבכל רגע

שכל גדרו הוא דביקות במקורו ואם יהי בו' הפסק אפי' לרגע קט אזי יתבטל ממציאותו(. וענין זה 

שהכח חוזר ומתחדש בכל רגע, מראה את השייכות של הכח אל העצם, כי ההתחדשות של הכח מגיעה 

ומכיון שצריך להתחדש כל הזמן מהעצם, א"כ בהתחדשות 19 .והגילויים שלמעלה מהאורות מהעצם

זו נוצר שייכות בין הפעולה לעצם המאפשר פעולה זו. ועד"ז בכוחות הנפש, שיש להם שייכות לעצם 

 הנפש עוד יותר מאשר גילויי הנפש. 

ן שלכן צריך להתחדש כל הזמ) ועפ"ז מובן לגבי התחדשות הכח, שאמנם הכח נבדל מהמקור

ולולא החידוש לא יהיה הכח( דבר שמראה על ניתוק מהשורש לעומת האור שדבק במאור, אך מצד 

שני דוקא התחדשות זו מורה על הקשר והשייכות לעצם מבחינה מסוימת אף יותר מהקשר של האור 

 למאור, כי היכולת לחדש את הכח מגיע מהעצם.

גדר, אז איך ייתכן שיומשכו ממנו כוחות אמנם עדיין צריך ביאור הרי עצם הנפש מופשט מציור ו

פרטיים? וי"ל ובהקדים ע"פ המבואר, שאחד ההבדלים העיקרים בין כח לאור הוא, שהתגלות הכח 

שהאור עצמו אינו חלק  17הוא על ידי הרצון, משא"כ אור שמתפשט ממילא. וכנ"ל וכמבואר בכ"מ

מהמאור, והראיה שלמאור אינו נוגע באם נמשך ממנו אור אם לאו. ולכך אם יהי' דבר המפסיק בין 

 המאור לאור אזי לא יהי' אור. משא"כ כח שנמשך דווקא על ידי רצון. 

י להמשיך כוחות, היא היות והכוחות הם באין ערוך אליו, אם כן הרצון והסיבה שצריך רצון בכד 

שענינו משיכת הנפש הוא כעין ממוצע שע"י יוכלו להתגלות כוחות, ואלמלא הרצון לא ימשכו 

הכוחות בגילוי. וזה גופא שהכוחות מתגלים ע"י הרצון למרות שהכוחות הם באין ערוך לעצם הנפש, 

בהם שלכן הוא רוצה בהם )וכנ"ל שהרצון הוא משיכת הנפש שהנפש מורה שלעצם הנפש יש ענין 

                                                           
ה עמ' "תשכ "כתר יתנו לך" . לכללות הביאור ראה ד"ה כי עמך תרס"ו. ד"ה הנ"ל ת"ש. ד"ה ונחה תשי"ד. ד"ה17

 ל"ד ואילך.

 ג. . ראה תו"א וישב כח,18

נעשה  שהכלי עצמוע"ד המבואר גבי יחוד הכלים במקורם, שהוא באופן שם שזהו  "כתר יתנו לך" . ראה ד"ה19
 .והוא מצד ההתחדשות שמתחדש ממקורו בחיות חדש עד שמציאותו הוא כח העצםכח העצם, 
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 מצויריםנמשכים עשרה כוחות  הפשוטנמשכת לזה, ולולא הרצון לא היה נמשך כח(. וזה שמהעצם 

זה מכיון שיש לו רצון שיומשכו ממנו עשרה כוחות אלו. כלומר הכוחות המוגדרים  20ומוגדרים,

 ורצון קשור לעצם הנפש. שנמשכים מהנפש, מתגלים ע"י הרצון, 

על פי הנ"ל מובן: א. השייכות של הכוחות לעצם הנפש למרות ריחוק ערכם מתבטאת בכך, 

שהכוחות מתחדשים כל הזמן ממקורם כנ"ל. ב. המשכת כוחות הנפש מעצם הנפש מתאפשרת 

עצם באמצעות הרצון, ורצון זה עצמו שמגיע מעצם הנפש מראה על שייכות חזקה יותר של הכוחות ל

 הנפש.

 

 ח. 

 מעלת המשכת הכח על התפשטות האור

עומק המעלה בהמשכת הכח יותר מהתפשטות האור, דהגם שהאור הוא מעין  ומובן מכל הנ"ל

ממש. ויש להביא דוגמא לזה, מהיחס בין שליח  נמשך מן העצםהמאור, בכל אופן בהמשכת הכח 

ליח שנמצא בריחוק ממשלח(, ואע"פ ומשלח שאינו כמו אור ומאור )שהאור דבוק במאור לעומת הש

. משא"כ אור שאינו 21"כמותושלוחו של אדם " ופועל בריחוק מן המשלח, מכל מקום נשלחשהשליח 

יכול להימצא היכן שהמאור לא נמצא, כי כל ענינו הוא דביקות במאור באופן של קירוב. ולפיכך, מחד 

גיסא האור יותר בדביקות למאור מדביקות השליח למשלח, אך לאידך גיסא כל ענין השליחות הוא 

משלח )משא"כ האור כעצם ה -השליח  – הואשהשליח פועל בריחוק מהמשלח, וע"י פעולתו נחשב 

כ"א בקירוב כנ"ל(. ועד"ז הוא ג"כ בכוחות הנפש, וכדוגמת  –של המאור  במקוםשאינו יכול להיות 

כח השכל שהוא באין ערוך מעצם הנפש, משום שהוא כבר מוגדר בהגדרה ומצויר בציור לפי ערך 

יחס לעצם יותר כוחו, בשונה מעצמות הנפש שהיא פשיטות מוחלטת, אולם מצד שני דווקא הכח מתי

 )שלנפש עצמה יש ענין בכוחות אלו, שלכן כל הכוחות תלויים בכח הרצון, כנ"ל(. 

 

 ט. 

 ע"פ הנ"ל מתיישבים הדיוקים במאמר

ועפ"ז מובן, שמכיון שהכח יש בו מן העצם )וענין זה הוא הן למעלה והן באדם למטה(, הלכך 

דומה לשפע, שצריך הרב לכוון המשכת הכח למטה הוא ע"י שהמשפיע מוטרד ומוגבל בכח )ב

ולצמצם שכלו כפי ערך המקבל(. משא"כ במאור שאין אצלו שום שינוי )לא הוספה ולא גרעון( בין 

                                                           
. ענין זה שמעצם הנפש נמשכו כוחות מצוירים וכו' צריך תוס' הסברה, ומבואר בד"ה לכל תכלה תרנ"ט 20

 ובכ"מ, ואכ"מ.

 . עיין שיחת כ"ח סיון תשמ"ו.21
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לפני גילוי האור ובין לאחרי גילוי האור. וזהו מה שכתב במאמר "וגם לפי האמת יש בזה מבחי' העצם", 

וב שיש תפיסת מקום לכח אצל עצמותו דהיינו שלמעל' אכן נוגע הפעולה, אך לאידך שלא נטעה לחש

ומהותו ב"ה וצריך להיטרד ולהתייגע בגדר כלשהו, הנה ע"ז בא לבאר, שהכח למעלה אינו כמו הכח 

למטה שנהי' מוגדר ונתפס, אלא הוא כאור שאינו תופס מקום אצל המאור. וזה שעצמותו ומהותו 

גביו )שטעם זה שייך לנפש שנתפסת ב"ה רוצה בהמשכה זו, אין זה מפני שהנבראים תופסים מקום ל

ע"י כח, מכיון שיש לדבר תפיסת מקום לגבי הנפש, שהנפש מעוניינת ורוצה בו ועל ידי כן מגדיר את 

הארה בלבד(. ואין זה בסתירה למה  –הנפש(, כ"א שהעצמות אינו נתפס בנו )כי אנו באין ערוך אליו 

שלו יכול לרצות גם בדבר שבאין ערוך אליו שנתבאר לעיל שהעצמות רוצה בזה, כי מצד הבלי גבול 

 )משא"כ בנפש שהעשר כוחות תופסים מקום לגבי הנפש באמת, שלכן הרי זה עשר כוחות אלו דוקא(.

וזוהי ההדגשה כאן במאמר, שהדמיון שבין כח לאור בנוגע ללמעלה הוא רק בפרט הזה שאינו 

שיש בזה מבחי' העצם מ"מ אינו האמת  משתנה, אבל למעל' הוא ברצון, ולכן כותב במאמר "וגם מצד

", ואין זה בסתירה למה שכתב לפני זה שהוא הארה לבד, ואין בו בחי' העצם כלל, כי פועל שום שינוי

מן העצם, הוא להורות שההמשכה נוגעת לעצם, ונמשכת ברצון, והעצמות נמצא  שיש בהמה שכותב 

א הארה לבד, הוא להורות שאינו נהי' ומתאחד בכל דבר ובכל הכוחות שלו. ומה שכתב אח"כ שהו

מוגדר ואינו משתנה עי"ז )דלא כהשפעת רב לתלמיד וכדו'(, וזהו מפני שהוא באין ערוך לעצם וכל 

שבאין  עניניםההתאחדות עם הנבראים )הרוחניים והגשמיים( הוא כי העצמות יכול להתאחד אף עם 

 ערוך אליו )כמוסבר לעיל בהרחבה(.
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 בביהמ"ק ולעת"ל תן תורה,חיבור מעלה ומטה במ

 יעקובוביץ שי' משה זאבהת' 

 תלמיד בישיבה

 א.

 היה מעין לעת"ל תורה-תןביא האמור בפרק ל"ו בתניא שממ

וענינה של העבודה בבירור  "לעשותו" פרק ל"ה, בו מבאר אדמוה"ז את פי' מילתתניא כהמשך ל

, שזוהי תכלית כל העבודה, מגיע בפרק ל"ו להסביר הטעם שהעבודה בגשמיות דוקא היא הגוף ונה"ב

תכלית העבודה, דלכאורה מספיקה עבודה רוחנית, ולשם מה דרושה העבודה להיעשות במעשה 

"שתכלית בריאת עולם הזה הוא שנתאוה הקב"ה לשם כך מביא בפרק זה את מאמר רז"ל  ?גשמי

 ."להיות לו דירה בתחתונים

עד שלגבי המקבלים הרי זה עולם  ,ומתחיל לבאר שעולמות התחתונים הם צמצום האור והחיות

אבל לגבי הקב"ה  .עד שהוא מקום הקליפות וסט"א ,בענין הסתר אורו ית'הימנו  למטההתחתון שאין 

כי  ,והתכלית היא עולם הזה ,בשווהכל עלמין כי הוא ממלא  ,בין עליונים לתחתונים וקליאין כל ח

דירה ע"י עבודתם של ישראל לאכפיא ית' היה לו , בעולם יתאוותו של הקב"ה היא שדווקא כאן

 אלוקות.-כפי שהוא-ומשום כך זוכים שיתגלה וייראה בעולם. לסט"א ולאהפכא חשוכא לנהורא

שבדירה  ,וכמוסבר בחסידות דיוק הלשון דירה)והיות וגילוי אלוקות זה הוא ממדריגה מאד גבוהה 

היינו שגילוי זה הוא גילוי עצמותו ומהותו ית' באופן שכל  ,ה עצמותו של האדם הדר בדירהמתגל

ויתבטלו ממציאותם, ישנו החשש שלא יוכלו הנבראים לסובלו אזי  (,אחד יראה ש"אין עוד מלבדו"

ישנו ה"כח בצדיקים לקבל שכרם" שעל  שע"י ,מסביר על כך אדמוה"ז שלכן נתן הקב"ה את התורה

 לא יתבטלו במציאות. ,לוי הנעלהאף הגי

מאז בריאת העולם היתה פעם נוספת , ש"כבר היה לעולמים מעין זה".ואומר וממשיך אדמוה"ז 

ראו עם  ",וירד הוי' על הר סיני"היה דוגמת הדירה לו ית' שתהיה בעתיד. בשעת מתן תורה כאשר  בה

עד לכדי ראיה  ,היה גילוי העצמות, ו1"אתה הראת לדעת" ש"אין עוד מלבדו", ישראל בראייה חושית

באופן של שהאלוקות שמציאותה אצל האדם היא  ,כמ"ש "וכל העם רואים את הקולות"כפשוטו, 

וכפי  ,בעיניהםהנה אז ראו את הגילוי  ,ולא כדבר גשמי הנראה בעיניו הבשריות מרחוק שמיעה

שממשיך אדמוה"ז ומביא את מארז"ל "מסתכלין למזרח ורואין את הדיבור יוצא כו'. וכן לד' רוחות 

                                                           
ומבאר רבינו הזקן בספר התניא דענין זה הי׳ בשעת . .  . "אתה הראת לדעת כי ה׳ הוא האלקים אין עוד מלבדו1

מתן תורה דאז הי׳ הגילוי דאתה הראת לדעת גו' כתורת אדמו״ר הזקן אתה דו, עצמות א״ס ב״ה הראת דו 
 )ד"ה "אתה הראת" תשמ"ו(. הוי׳ הוא האלקים אין עוד מלבדו" האסט זיך באוויזן לדעת אז מען זאל דיך וויסן, כי
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והחזיר  .והתבטלו במציאות נוכח גילוי זהנעלה, כו'". ואכן פרחה נשמתן כי לא יכלו להכיל הארה כזו 

ור התורה "שהוא טל תורה" כי כאמ ,בטל שעתיד להחיות בו את המתים ,את נשמתםלהם הקב"ה 

ולעתיד לבא  ,נותנת את הכח לכך שלא יתבטלו במציאות. רק שאחרי גילוי זה נתגשמו הם והעולם

 כאשר יזדככו יאיר שוב ובאופן נצחי.

 

 ב.

 צריך ביאור בענין האמור מ

 בכל האמור צריך להבין:

ה משמע שעל ידי שנבין מהות וגדר הגילוי שהי ,שמכיוון ומביא את הדוגמא ממ"ת ,ובהקדים

מה ו ,וצריך לבאר בזה במה הוא הדמיון ביניהם .את ענינו של הגילוי דלעתיד יותרנוכל להבין  ,במ"ת

כזה שיוכלו  הוא החילוק הקיים בין שניהם הנוגע לכך שדווקא לעתיד יחדור הגילוי בעולם באופן

בות שנקודת הענין בזה הוא שלעתיד כשיהיה הגילוי בעק ,לסובלו ולקבלו מבלי שתפרח נשמתם

 יהיה זה גם מצד המטה. ,העבודה בזמן הגלות

 וע"כ צריך ביאור בענין זה:

רע יא ,פי' שמשחר ההיסטורי' ועד עתה ,בהדמיון למתן תורה שמביא שכבר היה לעולמיםא. 

 ,2דלכאורה הרי גם בבית המקדש היה דירה בתחתונים באופן כזה .בלבדפעם אחת  רקמאורע כזה 

שפי'  ,שמביא שעיקר גילוי אלוקות היה בביהמ"ק ,3וכמבואר בדרושי יו"ד שבט )ד"ה באתי לגני(

ומוסיף שהטעם לזה הוא "כי תכלית הכוונה בבריאת  .עיקר שכינה הוא שקאי על עצמות א"ס ב"ה

שהגילוי שהיה בביהמ"ק הוא כדוגמת  ,היינו ,והתהוות העולמות להיות לו ית' דירה בתחתונים"

 ,וכמוסבר בריבוי מקומות שהגילוי הזה דעצמות א"ס האיר שם .שתהיה לעת"ל רה בתחתוניםהדי

 וכפי שיתבאר לקמן. ,ועד לבחי' ראיה

כי כאמור  ,אלא יותר מכך ,למה מביא רק מ"ת ולא ביהמ"ק ,ולהעיר שהשאלה אינה רק בהלשון

א"כ הדמיון לביהמ"ק  ,מטהבהגילוי דלעתיד יהיה חידוש על הגילוי דמ"ת שיתקבל בפנימיות מצד ה

כפי שיתבאר בהמשך אי"ה. ועל כן יפלא ביותר למה  ,הוא מדויק יותר כי גם אז היה זה מצד המטה

 ועד שמלשונו משמע שמעין זה היה רק פעם אחת. ,לא הביא דוגמא זו

                                                           
ו )מהדורה חדשה( ע' ל"א. שמביא שלעת"ל יאיר למטה האור כמו שהוא לפני הצמצום . וראה המשך תרס"2

 ומוסיף "וכבר היה לעולמים מעין זה בביהמ"ק".

. החל מדרוש דכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מיום ההסתלקות שלו ה'שי"ת. וראה ד"ה זה דתשי"א וכדיוק זה )דעיקר 3
 .15י כ"ק אדמו"ר לאורך השנים. וראה ד"ה זה תשל"א הע' שכינה בתחתונים הוא "כי תכלית כו'"( הוא במאמר
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מדוע בנוגע לזה שמשה  ,בכיוון השני 4ולהוסיף דכן מקשה גם כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע)

שבמ"ת היה זה רק  ,א' רוצים,עיקר שכינה בתחתונים מביא רק הענין דביהמ"ק. ומתרץ ב' תיהמשיך 

 ,שם מסביר באריכות שהגילוי דמ"ת היה רק מצד המעלה ,5מציין למ"א בתירוץ הב'לפי שעה ו

 ,הענין דמ"ת וא"כ למה כאן הביא אדמוה"ז כדוגמא להגילוי דלעת"ל (ולעתיד יהיה זה גם מצד המטה.

 ביהמ"ק.גילוי דהולא 

 ,כי הגילוי יגיע גם מצד המטה ,הוא ,כאמור החידוש שיהיה לעתיד שלכן לא יתבטלו במציאותב. 

ובפרק זה מוסבר שטעם הדבר שיוכלו לסובלו הוא בגלל התורה. ובעומק יותר יש להקשות דעפ"ז 

כי הרי גם במ"ת  ,אין כל שינוי בין מ"ת ללעת"ל ,שהטעם שלא מתבטלים במציאות הוא בגלל התורה

כאשר פרחה נשמתן החזירה הקב"ה להם ע"י טל תורה כנ"ל שהוא אותו הענין שהתורה נותנת הכח 

בצדיקים לקבל שכרם שלא יתבטלו במציאות. ומהו זה שמוסבר בריבוי מקומות שיש הפרש בין מ"ת 

 ללעת"ל בענין קבלת הגילוי אצל ישראל.

 

 ג.

 שהאיר בכל מקוםבאר מעלת הגילוי בשעת מ"ת ולעת"ל מ

 והביאור בזה:

בזה משתווה ו .שהיה בבית המקדש לגילויישנו חילוק גדול בין הגילוי שהיה בשעת מתן תורה 

שלכן מביא אדמוה"ז  ,יותר מהדמיון וההשוואה שישנם בין ביהמ"ק לעת"ל ,לעתיד לבאלמתן תורה 

 ביהמ"ק.הגילוי שבמ"ת ולא את הגילוי בוקא את וכדוגמא ד

 ,בהר סיני-האלוקות לא התגלתה במקום אחד  .הגילוי התפשט בכל פרטי הבריאה ,תוהוא: במ"

במקום המקדש  האירההתגלות הבבית המקדש  ת זאתכ"א האירה בכל העולם כולו. לעומ -ותו לא

לא ראו זאת  –מאשר בזמן הגלות  ,שהיה מצב העולם כולו טוב יותרלמרות  –בלבד. ובכל העולם 

הארה שהיתה בביהמ"ק שראו אלוקות בגלוי היה הלעומ"ז בתוקף ובעוצמה )ואדרבה מחמת תוקף ה

 גם בישראל(. ,"ז בעולם כולובושלכן בזמן הבית היה ריבוי ע 6יותר מאשר בזמן הגלות ,רבה

 ךלכ ,ובכל מקום ומקום יראו אלוקות ,לעתיד לבא שכל העולם כולו יהיה דירה לו ית'וכן יהיה 

 לוי לעתיד לבא דוקא ממ"ת ולא מביהמ"ק.מביא אדמוה"ז את הדוגמא לגי

                                                           
 . סה"מ תרמ"ד ע' רכ"ב. הגהות לד"ה באתי לגני תרל"ג.4

 . ד"ה וירד הוי' תרמ"ג סעי' ח'.5

 . ראה הקדמה לשער האמונה לאדמו"ר האמצעי ועוד.6
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מסתכלים מוסיף ש" ,וי"ל שזהו דיוק לשון אדמוה"ז שלאחרי שאומר שבמ"ת ראו את הקולות

למזרח ושומעין את הדבור יוצא אנכי כו'. וכן לארבע רוחות ולמעלה ולמטה וכדפי' בתיקונים דלית 

פלאה של הגילוי שהיה במ"ת שבזה " שבזה מדגיש את המעלה וההאתר דלא מליל מיניה עמהון כו'

 משתווה הוא ללעת"ל. 

"שבשעת מתן תורה הי׳ הדיבור אנכי נשמע מכל ו׳ הקצוות, כמו״כ לעתיד ונגלה כבוד הוי׳ וראו 

 ".7כל בשר שבכל רוח מו׳ הקצוות יראו אלקות

 

 ד.

 באר דהתפשטות הגילוי בכל מקום הוא גם בפעולה דמ"תמ

משתקף  ,תורה ללעת"ל מתבטא בהתפשטותו של הגילוי בכל העולםענין זה שהדמיון בין מתן 

בחידוש שנתחדש בשעת מ"ת שהוא האפשרות להכניס קדושה , דהיינו ,של מתן תורה בפעולתוגם 

 ואלוקות גם בעוה"ז ובחפצים גשמיים. 

 ,דברי המדרש שעד מתן תורה היתה גזירה ד"השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" 8ידועים

בני  חניות והקדושה נשארו למעלה ולא יכלו לרדת ולהתלבש במטה. "משל למלך שגזר ואמרשהרו

וניתן הכח לכך  ,הגזירה התבטלהובמתן תורה  ,"רומי לא ירדו לסוריא, ובני סוריא לא יעלו לרומי

עד שגם לאחרי עשיית המצוה  ,שיוכלו על ידי עשיית מצות בדברים גשמיים להחדיר גם בהם אלוקות

 קדוש. קדושה, ויהפוך לחפץחפץ בר שאתי

שאז מעשי המצות שלהם עם שנעשו ג"כ  ,שזהו ההפרש בין לפני מתן תורה בעבודת האבות

שהיו כנגד מצות אבינו ע"ה וכמו במקלות של יעקב  ,בחפצים גשמיים עכ"ז לא נשארה בהם הקדושה

לעומ"ז אחרי  ה מיוחדת,, ללא כל קדושנשארו הם מקלות בעלמאבהם שאחרי עשיית המצוה  ,תפילין

 משום שבמ"ת ,מ"ת התפילין נשארים בקדושתם גם בעת היותם מונחים על השולחן ללא כל שימוש

 ניתנה האפשרות לכך שגם העוה"ז יוכל להכיל בתוכו את האור האלוקי.

פעלה היא המשכת  ,היתה מצוה אחת שעל אף היותה לפני ביטול הגזירה ,גם לפני מ"ת ,אמנם

והיא מצות מילה. וכמבואר שטעם אמירת אברהם לאליעזר כשרצה להשביעו "שים  ,לםהקדושה בעו

ולכן היות והחפץ הקדוש היחיד שהיה  ,כי הנשבע צריך לאחוז בחפץ של קדושה ,נא ידך תחת ירכי"

 היה המילה ע"כ אמר לו כך.  ,קיים אז

                                                           
 . ד"ה "בשעה שעלה משה למרום" תשכ"א.7

 שבט כ"ח טבת תשנ"ב.  . הבא לקמן מבוסס על שיחת ש"פ וארא מה"ח8
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ולכן ניתן הכח להחדיר אלוקות  ,א כי במתן תורה התגלה שם הוי'והאפשרות לכך הנתינת הכח וו

יכול הוא , שמצד היותו בלתי מוגבל בול,גלי שדבר זה יכול להעשות רק ע"י גילוי אור הב .בעולם

ושמי הוי'  ,די-ל ש-וזהו מה שאומר הקב"ה למשה "וארא אל אברהם גו' באביותר. להיות גם למטה 

משא"כ במ"ת שע"ז , גילוי שם הוי' המגיע בגלל, היינו שלאבות לא ניתן כח זה ,"לא נודעתי להם

 ממשיך הכתוב "לכן אמור לבנ"י אני הוי'".

אך  ,וא"כ בהכרח שגם אז התגלה שם הוי' ,אבל עכ"ז גם אצל האבות היה ענין זה במצוה אחת

כי כאשר  ,והטעם לכך ,9האופן בו התגלה אצל האבות נקרא "לא נודעתי" לעומת הגילוי שלאחרי מ"ת

 אך עדיין ,שמתגלה כח הבל"ג עםהנה  ,ג לפעול את המשכת הקדושה בעולםפועלים עם כח הבל"

תורה )בנוגע לבנ"י ועל ידם גם -"החידוש דמתן: 10כ"ק אדמו"רוכלשון  ,גמרייכול להתגלות לאינו 

למטה(, אלא גם )ובעיקר( בנוגע  )שהעצם נמשך גם למטה בעולם( הוא לא רק בנוגע להמשכה

שאינו מוגבל ומוגדר בשום דבר, ולכן , העצם ההמשכה למטה מתגלה קא ע"יו, כי, דוהעצםלהמשכת 

 .נמשך בכל מקום"

ומזה מובן שהחידוש דמ"ת הוא היכולת לחדור לא רק בחפץ גשמי אחד אלא בכל העולם. כפי 

וכך גם בפעולתו,  ,והאיר בכל העולם ,שבשעת מ"ת עצמו התפשט גילוי העצמות ,שהסברנו קודם

 .וכך להעלותם לקדושה להמשיך אלוקות בכל נברא ופרט בעולם את האפשרותשמ"ת חידש 

כ"א שהאלוקות  ,ומשך קדושה בכל העולםילא רק שאבל עכ"ז אין זה עדין כפי שיהיה לעת"ל, 

ומה בגילוי, אין זה נראה בו  אך ,בכל העולם. כי בזמן הזה ממשיכים את הקדושה בכל נברא תתגלה

בכל דבר אלוקות. שבזה מתגלה ביתר שאת  יראוולעת"ל  ,גשמיהוא היותו חפץ כלפי חוץ, שנראה 

 נמצא בגילוי בכל מקום.שגם  אלא, ,שאינו מוגבל להיות רק בהמשכה למטה ,כח הבל"ג

נעוצה בעובדת היות  ,מהאמור יובן שסיבת ההתפשטות של האור האלוקי בכל נברא ופרט בעולם

שהתגלות  ,דרש "דירה בתחתונים" בא לרמזהאור ממדריגה גבוהה ובלתי גבולית. כנ"ל שלשון המ

 בה מתגלה הדר בה בכל עצמותו. ,היא באופן של דירה ,האלוקות בעולם לעת"ל

 

                                                           
ביאור ענין זה )שהבל"ג שפעל את החיבור דמעלה ומטה אצל האבות, נקרא "לא נודעתי" לעומת פעולת  .9

הבל"ג לאחרי מ"ת( כי פעולתו הבל"ג של שם הוי' בביטול הגדר והגבול של העולם היא בג' ענינים: א. ביטול 
ג. התגלות בכל מקום. ובמצות  ;ל לפעול במקום אחדב. פעולה בכל מקום כי אינו מוגב ;הגדר דמעלה ומטה

הענין בו נצטווה. היות  -אבל היה זה רק בענין א' , יכולת לבטל את גדרי המעלה והמטהמילה התגלתה רק ה
יכל לפעול את חיבור  -בו לבדו  -והיכולת הבל"ג להתפשט בכל מקום לא התגלתה, ולכן רק בדבר בו נצטווה 

המעו"מ ולא בשאר רא זה "לא נודעתי", כי הבל"ג לא התגלה כ"א בענין ביטול גדר המעלה והמטה, ולכן נק
 הדברים הנ"ל.

 .8. לשון כ"ק אדמו"ר בשיחה הנסמנת בהערה 10
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 ה.

 עפכהנ"ל הטעם לכך שבמ"ת לא יכלו לסבול את הגילוי

 ,)סעיף ב( שנ"לנוכל להסביר גם את החילוק שישנו בין מ"ת ללעת"ל כפי  ,אתינן להכידון וכי

 שבמ"ת לא יכלו לסבול את הגילוי כיון שהיה רק מצד למעלה.

אותה קימו באותו אופן בו מקיימים ישראל את  ,הוסבר לעיל שאצל האבות היתה מצוה אחת

והיא מצות מילה. בטעם הדבר שניתנה להם אפשרות להחדיר אלוקות בגשמיות  ,המצות לאחר מ"ת

פועל את  ,ש"מעשה אבות סימן לבנים" שמעשיהם של האבות 8מוסבר ,גם לפני מ"ת ,במצוה אחת

ניתן הכח לעם  ,כפי אופן קיומה לאחר מ"ת ,הנתינת כח למעשי הבנים. ובמצות מילה שניתנה לאבות

 בהחדרת האלוקות למטה.לפעול  -הבנים- ישראל

פועלים את הגילוי דלעת"ל. הוסבר שהחידוש של  ,על ידי מעשינו ועבודתינו ,וכך גם בזמן הגלות

אז יתגלה  ,אחד הוא עם הגילוי האלוקי לעת"ל ,מ"ת שאפשר להחדיר אלוקות בכל נברא ופרט בעולם

ע"י האבות במצות  ,למטה לכן כמו שע"י העבודה בהחדרת האלוקות. עצמותו ומהותו בכל מקום

 ,כך החדרת האלוקות בכל פרט ומקום בעולם ,שמהוה הקדמה להחדרת האלוקות לאחר מ"ת ה,מיל

 מהווה הכנה לגילוי האלוקות בכל דבר לעתיד לבא.

ע"י עבודה וזיכוך והגילוי מגיע  11והיות תחתון,א"כ יוצא שהגילוי דלעת"ל מגיע ע"י עבודת ה

הנבראים לסבול  יהי' באפשרות כך-משוםו ,הגילויוכשר לקבלת מכלי  התחתון,-נהיה הוא הגשם,

 ,ספירת העומרעבודת על אף הקדמת  ,על אף מדריגתו הגבוהה. משא"כ במ"ת ,את הגילוי לעת"ל

 ולכן פרחה נשמתם.  כה נעלה,לא היתה זו עבודה מספקת להכשירם להיות כלים לגילוי 

 ביאור הענין:

ב(  גילוי באופן שאינו קשור למעמד ומצב התחתון.א(  :עלהישנם ב' אופנים בגילוי האור מלמ

אתערותא דלעילא ואתערותא דלתתא, אור  אותיות של חסידות:וב התחתון.ע"י ובאמצעות עבודת 

 . 12ישר ואור חוזר, עבודת הצדיקים ועבודת הבעלי תשובה

                                                           
של חיבור מעלה ומטה, מופיע בעשרות מקומות  עניןשלעת"ל יהיה הגילוי גם מצד המטה, וה – . הבא לקמן11

 בתורת רבינו ומהם ד"ה והתהלכתי תשי"א, לקו"ש ח"ז בחוקותי ב, ח"ח שבועות, ש"פ יתרו תשנ"ב, ועוד.

. בענין זה יש כמה מקומות הפוכים וסותרים אחד לשני, בלקו"ש ח"ז המופיע בהערה הקודמת ובכ"מ כותב 12
למעלה, ועבודת הבעלי תשובה היא העבודה מצד המטה, ובד"ה דבר שעבודת הצדיקים זה המשכת האור מ

גו' קדושים תהיו תשכ"א מסביר באריכות הטעם למה עבודת הצדיקים זהו מצד המטה ועבודת הבעלי 
תשובה מצד המעלה וצ"ע השינוי בזה )א"ל שזהו כמה מדרגות בבע"ת, כי בהמאמר שם מסביר שזהו בכל 

 תשובה גם תשובה תתאה(.

ואוי"ל בזה, שבהמקומות בהם כתוב שעבודת הצדיקים היא ההמשכה מלמעלה, ועבודת הבע"ת היא עבודת 
שעבודת הצדיקים היא בענין של המשכה מלמעלה,  הבע"ת,עבודת הצדיקים ועבודת המטה, מדבר אודות 

שחוזר "אתהפכא", להביא את האור לעולם. משא"כ עבודת הבעל תשובה, שהיה עד עתה למטה, ועכשיו כ
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מצד  רקכאשר הגילוי הוא  , וכדלהלן:בזולתו ןאופנים אלו יש מעלה וחסרון שאי ב'בכל אחד מ

אך משום שסוכ"ס לא זיכך התחתון  ,משך גילוי אור הסוכ"ע עד לגילוי עצמות א"ס כנ"לנ ,המעלה

מעלת זאת -תלעומאת עצמו לקבלת גילוי זה, האור לא מתקבל בפנימיות ואין המטה יכול לסובלו. 

ע"י  המשכת האור נגרמהואך היות  ,הוא שהאור מתלבש בפנימיות תחתונים,הגילוי שמגיע מצד ה

  משך רק אור הממכ"ע.יויכול להתחתון, א גם לפי ערך היה עבודת התחתון, הרי

שהגילוי שמגיע מצד המעלה נמשך ומתלבש ע"י עבודת  ,תכלית השלימות היא "להוי כדין וכדין"

היות ולכן  עליונים,רק מצד ההיה במ"ת הגילוי . ווזה יהיה לעתיד לבא תחתון ונקלט בפנימיות,ה

 מוכשרים לקבלת האור, אזי פרחה נשמתם, כנ"ל.לא היו כלים  התחתוניםו

 

 ו.

 את הגילוי דביהמ"קללעת"ל, ע"פ כל הנ"ל תגדל עוד יותר השאלה למה לא מביא כדוגמא 

 יחד עם הדוגמא ממ"ת. (עכ"פ)

גם בביהמ"ק היה החיבור דגילוי מלמעלה המגיע גם מצד עבודת המטה המכשירה אותו  13דהנה

-ועי"ז "ושכנתי" ,עבודת המטה בזיכוך המקום הגשמי-להיות כלי להגילוי, כמ"ש "ועשו לי מקדש"

                                                           
זיכוך המטה. אבל כל זה הוא בנוגע לסוג ואופן עבודתם, אבל בנוגע -בתשובה מברר את המקום הנחות בו היה

מעשה המצות נמשך האור שבערך המטה, משא"כ בע"ת -להמשכה שממשיכים, הנה ע"י עבודת הצדיקים
ע האור, שטבעו הוא ע"י עבודתם ב"אתכפיא" שהוא היפך טבעם, ממשיכים אור שלמעלה מעולמות, היפך טב

 באתי לגני תשל"א(.-שע"י אתכפיא נמשך כנ"ל-שמתגלה רק אור שבערך )ראה בענין זה

: "ושתי מעלות בקו ההעלאה על 20ויומתק ע"פ מה דאיתא בלקו"ש ח"ט שיחה לפ' דברים שבת חזון הערה 
ידיך תכסוף" הרי גם קו ההמשכה: א( להיותו בא מצד התחתון הוא בפנימיות בו יותר. ב( מכיון ש"למעשה 

". ושם: "ראה לקו"ת ויקרא ב' ריש ע"ד: 26האור שנמשך עי"ז הוא "מבחינת פנימיות יותר", וראה לקמן הערה 
אזי יהיה דבר המתקיים . . שע"י בירור נה"ב נמשך . . בחי' "כי לא אדם". ולכאורה הכוונה שם, שהטעם מה 

"י העבודה, נעשה האדם כלי להאור, אלא[ גם, מצד מעלת שבחי' אתעדל"ת יש לה קיום יותר, היא ]לא רק שע
(, בחי' "לא אדם" שאין שייך בו שינויים". ביאור הענין: בשיחה 20הנמשך על ידה )ראה לעיל הערה  בחי' האור

זו מבאר ששלשת בתי המקדשות הם כנגד שלשת האבות. ובראשון שכנגד אברהם התבטאה בעיקר 
המשכה, עבודת הצדיקים. ובבית המקדש השני -של אברהם בקו החסד ההמשכה מלמעלה, שזה היה ענינו

שכנגד יצחק התבטאה בעיקר עבודת המטה גבורה, העלאה מלמטה למעלה, עבודת הבע"ת. ובהערות מוסיף 
שישנה מעלה בהעלאה לא רק בכך שבגלל היותה מצד המטה מתקבלת בפנימיות יותר, אלא גם בהמשכת 

 ימיות יותר.האור בסיבתה שהוא מבחי' פנ

ועד"ז גם בהנ"ל, שאף שאופן וסוג העבודה דבע"ת הוא עבודת המטה, עכ"ז מצד ההמשכה שע"י הרי זה כמו 
גילוי האור שמצד המעלה בלי קשר לעבודת המטה )שמגיע לבחי' קדושתי שלמעלה מקדושתכם כפי 

ם הוא רק באופן עבודתם שמסביר בארוכה בד"ה קדושים הנ"ל ע"ש(. וכמו"כ ענין ההמשכה שבעבודת הצדיקי
 .המשכת אור אבל לא שע"י עבודתם מגיעים להמשכת האור כפי שהוא מצד המעלה-בקו החסד

 . לקו"ש ח"ז בחוקותי ב' הנ"ל.13
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"בתוכם". וא"כ מתאים ביהמ"ק להוות דוגמא ראויה להגילוי שיהיה לעת"ל ומדוע לא -מצד המעלה

 מביאו.

ך אי ,דע"פ האמור שהגילוי דביהמ"ק היה במקום אחד ולא התפשט בכל מקום ,כמו כן יש להבין

קא כאשר מתגלה ובעוד שכאמור תכלית גילוי הבל"ג הוא דו ,אפשר לומר שהוא גילוי אור הבל"ג

גילוי  14"דכשמאיר ,אין זה גילוי אור הבל"ג ,וא"כ כאשר אין מאיר בכל מקום כבביהמ"ק ,בכל מקום

גילוי דחת( שאין מאיר שם יהגילוי הוא בכל מקום, וכשישנו מקום אחד )אפילו פינה נ ,אוא"ס הבל"ג

 אלוקות, הוא מפני שהגילוי )גם בהמקום שהוא מאיר( הוא גילוי מוגבל".

 

 ז.

 ההשוואה לעת"לההפרש שישנו בין ביהמ"ק למ"ת ו

 וז"ל:  ,15ויש לבאר זה )השאלה האחרונה( ע"פ מה דאיתא במק"א

א, תה בבית המקדש, דזה שהגילוי דראי' שבביהמ"ק הי' בכאו"יהי' גם בראיית אלקות שהי "ועד"ז

יראה כל זכורך, הוא מפני שבביהמ"ק האיר גילוי אוא"ס שקודם הצמצום, אלא שאעפ"כ, גם הגילוי 

דביהמ"ק לא הי' כמו דבר טבעי ממש. דמכיון שהגילוי הי' רק בביהמ"ק ]ולא כמו ראיית דברים 

זו גשמיים שאין צריך לזה מקום מיוחד[, הרי מובן, דזה שבביהמ"ק הי' ראיית אלקות הי' מצד אי

תהי' ראיית אלקות כמו דבר טבעי ממש,  סיבה, מצד גילוי דאוא"ס שהאיר בביהמ"ק, משא"כ לע"ל

 ".יהיו באופן כזה שיראו אלקות וראו כל בשר גו', דהתכונות של עיני בשר כמ"ש

שכעת הדבר הפשוט שרגילות העיניים לראות הוא  ,ביאור הענין: ההבדל בין עוה"ז ללעת"ל הוא

 .בפשיטות ואלוקות בהתחדשות" מציאות" ,והאלוקות הוא כדבר זר ולא רגיל ,המציאות הגשמית

וראיית אלוקות ורוחניות אינה  ,היינו שתכונתם של העיניים הגשמיות היא לראות את העולם הגשמי

כי פי הוי' דיבר",  בשרוראו כל " באופן שלית האלוקות יתהיה רא יא אזולפי כוחם. משא"כ לעתיד לב

אלוקות " ,תהיה כדבר חדשהמציאות הגשמית ושריות והגשמיות יראו אלוקות, שבעיניים הב

ראייתו תהיה  ךלכ ,חלק מטבע העולםה יהילעת"ל הגילוי ומכיוון ו. "בהתחדשות מציאותו בפשיטות

 חלק מטבע העיניים. 

                                                           
. ד"ה ואתה תצוה תשמ"א. ובאמת יש להקשות שם שמביא שהיהודי שבור מכך שאין מאיר הגילוי כפי 14

אצלם הגילוי כמו שהיה בזמן הבית אינו גילוי אוא"ס הבל"ג,  שהיה בזמן הבית, ומוסיף שגם אצל אלו שמאיר
כיון שאינו מאיר בכל מקום, דגם שם יש להקשות דלכאורה הרי בביהמ"ק האיר הגילוי רק במקום אחד וע"פ 

 מה שיתבאר לקמן אפשר לתרץ זה. 

 . ד"ה ונחה תשכ"ה אות ז.15
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לא היה זה חלק מטבע  ,ובאופן שחדר את המקום הגשמי ,אור הבל"גההגם שהאיר  ,אבל בביהמ"ק

לא ניתן להגדיר זאת כ"אלוקות  ,ועל אף שהאיר האור .למטה ,בעולם-כ"א האיר מלמעלה ,העולם

 ה"ק:לכו ,האיר הוא רק במקום אחד מקום,-, מכלבפשיטות". ומטעם זה אף שהיה זה גילוי אור הבל"ג

אלקות הי' מצד איזו סיבה, דמכיון שהגילוי הי' רק בביהמ"ק, הרי מובן, דזה שבביהמ"ק הי' ראיית "

דהיינו שכמו שדבר גשמי נראה בפשיטות אין זה רק במקום  ."מצד גילוי דאוא"ס שהאיר בביהמ"ק

כך כאשר  ,כ"א בכל מקום הרי הוא נראה כך, מצד זה שזהו טבע העיניים וטבע הדבר הגשמי ,מיוחד

דבר זה נמצא רק במקום  ואם ,אלוקות בפשיטות זהו כאשר בכל מקום נראה האלוקות כדבר הפשוט

 כ"א דבר חדש המגיע כגילוי מלמעלה.  ,אחד מוכרח שאין זה "אלוקות בפשיטות"

נראה שהמצב אז היה "וכל העם רואים  ,אם נתבונן במה שכתוב בנוגע למתן תורה ת זאת,לעומ

 ,שראו את הגילוי האלוקי שהיה אז, כדברי חז"ל "רואין את הנשמע 16מבואר על זהכ ,קולות"האת 

, באופן של ראיההתגלתה אז  ,שמיעהושומעין את הנראה" שהאלוקות שנמצאת סתם כך בגדר של 

 .בלבד תה אז כשמיעהיוהגשמיות שתמיד נראית, הי

ששניהם חודרים  :והוא ,נוסף המשתווה במ"ת ובהגילוי דלעת"ל עניןשישנו  אנו רואיםמכאן 

שזה מתבטא בכך שהגילוי התפשט בכל העולם  ,של "אלוקות בפשיטות" לאופןעד בטבע העולם 

והמטה לא היה כלי אליו ולעת"ל יהיה זה גם מצד  ,רק שבמ"ת היה הגילוי רק מצד המעלה .כולו

 .בארוכה המטה כנ"ל

שדווקא אז היה גילוי אור  ,ועפ"ז נבין למה הדוגמא המתאימה להגילוי דלעת"ל הוא דווקא מ"ת

הגם  ,דר את טבע העולם כפי שיהיה לעת"ל. משא"כ בביהמ"קבאופן שחו ,הבל"ג המאיר בכל מקום

היות  לעת"ל, אין זו סיבה מספקת בכדי להביא זאת כדוגמא ,שהתגלה עצמות אוא"ס גם מצד המטה

מה שמוכיח שאין  ,לא פעל שיהיה זה מצד טבע העולם ,והגילוי מלמעלה הבא בשילוב עבודת המטה

 זה באותו הסוג.

 

 ח.

 שהיה במ"תחיבור דמעלה ומטה 

המגיע מצד גילוי מלמעלה השל חיבור  עניןשגם במ"ת היה מעין ה ,ובעומק הענין נראה לומר

שבמ"ת היה בעיקר הענין  17נהיה כלי מוכשר לקבלו. והוא ע"פ דברי הרבי תחתוןשההמטה,  עבודת

 ,עלה"שביטול הגזירה היה גם על הענין של "תחתונים יעלו למ אבל מכך ,של "עליונים ירדו למטה"

רק שאז היה זה  .למעלהמעד שיהיה כלי להגילוי  ,שגם בשעת מ"ת היה הענין של זיכוך המטה ,מובן

                                                           
 . לקו"ש ח"ו יתרו ב'.16

 . לקו"ש ח"ח שבועות.17
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 "פועל"יהיה זה ב ,הנתינת כח שניתנה במ"ת באמצעותועל ידי העבודה של זיכוך המטה  ",כח"ב

 לעת"ל.

והיינו שישנו דמיון  ,"'כו הוא מעין דלע"ל וכמ"ש ז"ל ישראל שעמדו על הר 18דמ"תוהענין בזה "

שהוא  ,"ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן" 19והוא כפי שאמרו חז"ל ,נוסף בין מ"ת לעת"ל

כלל. ושלימות יהיה מציאות הרע בעולם  ולא ,רוח הטומאה אעביר מן הארץ" 20"אתשבדומה לעת"ל 

 נתאווה" ות בשלימות,העצמולכן גילוי  ,באתכפיא ואתהפכא ,זמן הגלותבמשך ע"י העבודה  זו נעשית

שאז  ,בזמן התחיהדימות המשיח, בתקופה השניה  יהיה ",דירה בתחתוניםהקב"ה לעשות לו ית' 

כאשר ורק  .ן תהיה מציאות הרע בעולם(יעדישיתבטל הרע לגמרי )לעומת התקופה הראשונה 

להתגלות האור יכול ממציאותו ונעשה כלי לקבלת האור, רק אז מתבטל הרע התחתון מזדכך לגמרי ו

 אור הבל"ג.הורק כך האיר  ,שנתבטל הרע לגמרי ,לכן במ"ת פסקה זוהמתןו בגבול, 21האלוקי הבל"ג

מובן שגם שם היה הענין של החיבור  ,האור תוא"כ שבמ"ת העולם היה מזוכך וראוי לקבל

 שבמ"ת גם זיכוך המטה היה מצד הגילוי ,הוא ,דמלמעלה ומצד המטה. וההבדל בין מ"ת לעת"ל

יוכלו באופן מושלם,  ולעת"ל כאשר יהיה זיכוך המטה ,ולכן פרחה נשמתן ,מצד המעלה-האלוקי

 לסבול את הגילוי הנעלה.

מה שיכלו לחזור  ,הוא בלבד, דבר נוסף שנגרם בעקבות כך שזיכוך המטה היה מצד המעלה

 יה ומלחמה, אזיהתחתון בבירור הרע בדרך כפי תעבוד ע"י הזיכוךוקא כאשר נעשה וכיון שד, אוולחט

ונתגשמו הם  ,שאח"כ גרם החטא 22רק. "5אולא יכולה להיות אפשרות לחט ,הזיכוך הוא בשלימות

 "והעולם עד עת קץ הימין שאז יזדכך גשמיות הגוף והעולם ויוכלו לקבל גילוי אור ה' שיאיר לישראל

שיחדור  באופןא. הגילוי יהיה  :מצד המעלה .ידמהאמור יובן שישנם מספר ענינים בהגילוי דלעת

הגילוי תהיה  ב. התפשטותממש כפשוטו. עד שטבע העיניים יהיה ראית אלוקות  ,את טבע העולם

 .א. המטה יזדכך ויכיל את הגילוי :בכל מקום ובכל נברא שקשורים ותלויים זב"ז כנ"ל. ומצד המטה

 .תחתוניםעבודת האפשרי ע"י קדימת ב. ענין זה יהיה 

אך מצד המטה הגם שנזדכך הנה  ,כפי שיהיה לעתיד ,ובמ"ת הנה מצד המעלה היה הכל בשלימות

 כי היתה חסרה עבודת המטה. ,היה מצד למעלהסוכ"ס גם זה 

                                                           
 "ק אדמו"ר האמצעי הקדמה לשער האמונה ד ע"א.. לשון כ18

 .. שבת קמו, רע"א19

 . זכריה י"ג ב.20

״אינה שורה ומתגלה אלא כשיש שלימות במעשה  ם בחי׳ האתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת. "כי ג21
במאמר הנסמן כאן הערה  42מהערה  ( ״לא שריא אלא באתר שלים״".ב, ובלשון הזהר )ח׳׳ג צ ,התחתונים כו'״

24. 

 המשך דבריו בתניא פרק לו. 22.
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כל הגילוי בולא התפשט  ,משא"כ בביהמ"ק הנה מצד הגילוי מלמעלה לא חדר בטבע העולם

אבל עכ"ז זיכוך  תחתון,מצד עבודת ה מטההיה זה בשלימות שהיה זיכוך ה 23אבל מצד המטה ,מקום

 ן מציאות הרע.יובשאר העולם היה עדי ,זה היה רק במקום א'

, צריך דוקא את הדוגמא מתן תורה, ששווה מגיע לבאר מעלת הגילוי דלעתידוע"כ מובן שכאשר 

ללעת"ל הן באופן הגילוי, שחודר בטבע, עד שיהיה "אלוקות בפשיטות". והן בפעולת הגילוי בזיכוך 

המטה, שמזכך כל מקום באופן כזה שאין עוד למציאות הרע בעולם. והחילוק ביניהם הוא רק בענין 

לת שיוכלו לסובל את הגילוי ולקבלו בפנימיות. משא"כ הגילוי שהיה בביהמ"ק עבודת המטה, שפוע

שונה הן באופן הגילוי, שאינו חודר בטבע. והן בפעולתו בזיכוך המטה, שהמקום שנזדכך הוא רק 

 .24מקום המקדש ועדיין ישנה למציאות הרע בעולם

  

 ט.

 עפכהנ"ל תירוץ על קושיא הב'

שזה  ,"אעביראת רוח הטומאה הוא כלשון הפסוק " ,הרע לגמריוהנה זה שלעת"ל יהיה ביטול 

ורק על  ,עם ישראל בזמן הגלות דרושה הקדמת העבודה של לשם כך אך ,הקב"ה בעצמויהיה ע"י 

 יוכלו הנבראים לסובלו. (,ב) ומשום כך ,המטהוזיכוך מצד עבודת  ,יהיה ביטול הרע לגמרי (א)ידם 

הנה ענין הא'  .ב. זיכוך המטה .א. עבודת המטה :וך המטהיוצא א"כ ששני ענינים שישנם בזיכ

'. ועפ"ז בפועל זה שלימות בענין ה ,'אה עניןוכאשר ישנו  .וענין הב' ע"י הקב"ה ,נעשה ע"י ישראל

 .יחד בשלימות עניניםאת ב' הולעת"ל יהיה מצד גילוי העצמות, ' ביש לחלק שבמ"ת היה רק ענין ה

הנה עכ"ז  התחתון,כמו"כ אנו רואים מכך שאף שבכללות זיכוך המטה הוא דוקא ע"י עבודת  

 היינו שגם בזה צריך להיות הענין מלמעלה.  ,ביטול הרע לגמרי הוא ע"י הקב"ה

לנוכח הגילוי  ,שע"י לא יתבטלו במציאות-"טל תורה"של  עניןדהנה ה ב',השאלה ה תובן ע"פ זה

והיינו  .25הוא גילוי מלמעלה, החזיר הקב"ה לישראל את נשמתם בשעת מ"תועל ידו  ,שיהיה לעת"ל

                                                           
. ובעומק יותר י"ל שגם זיכוך המטה לא היה בשלימות כפי שיהיה לעת"ל, והוא ע"פ המבואר בלקו"ש ח"ט 23

ובכ"מ, שביהמ"ק הראשון הוא בעיקר הארה מלמעלה, וביהמ"ק השני הוא בעיקר עבודת  12הנ"ל הערה 
הוא רק  עניניםו דזה שבביהמ"ק הוא חיבור ב' ה, היינעניניםהמטה, וביהמ"ק השלישי יש בו מעלת שני ה

 בכללות אבל בפרטיות הנה כנ"ל, וא"ל.

. להעיר ששני ענינים אלו: אופן הגילוי ופעולת הגילוי הנה אודותם מדובר בפרק ל"ו. שהמבואר שם בענין 24
 הגילוי דלעתיד הוא שגילוי זה יבטל את הרע, ושכשהוא מתגלה באופן של דירה שרואים ש"אין עוד מלבדו". 

ורה לעת"ל אז יאיר גילוי . בענין זה ראה בארוכה ד"ה "אתה הראת" תשמ"ו, שם מבאר הקשר בין טל ת25
 באתעדל"ע ע"ש. 
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אין מספיקה רק  ,שבשביל שלא יתבטלו במציאות )שזה נגרם ע"י שהמטה מזדכך ונהיה כלי להגילוי(

 נתינת כח מלמעלה שזה נעשה ע"י התורה.תוס' אלא נוסף ע"ז צריך גם  תחתוניםעבודת ה

עכ"ז  ,וגם לעת"ל ניתן הכח שלא יתבטלו במציאות ע"י התורהגם במתן תורה שועפ"ז יובן שאף 

 .כי יהיה המעלה של העבודה מצד המטה ,וקא יוכלו לסבול את הגילויושלעת"ל ד ,חלוקים הם בכך

 ,מלמעלה שווים מ"ת ולעת"ל ובענין הגילוי ,כי זה שלא בטלים במציאות ע"י התורה הוא מצד למעלה

 ,ולכן בשעת מ"ת פרחה נשמתן והוצרך להחזירה ע"י התורה .מטההחילוק שישנו הוא רק בעבודת הו

פרחה "לא יגיעו למצב של ביטול במציאות ווע"י קדימת בירור המטה, מעיקרא  ולעת"ל בגלל התורה

 ."נשמתן
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 לימוד ענין מצוות בטילות מאיסור צמר ופשתים

  מונצרש שי' דודר' 

 העמקאנ"ש מגדל 

 .א

 ביא דברי הש"ס בדין מצוות בטילות לעת"למ

הלכה כר' יוחנן דמותר  2מבואר שאין איסור כלאים בתכריכי המת. ופסקו הטור והשו"ע 1בש"ס

: ר' נתן אומר: היא כסותו היורדת  6ובשמחות 5מן המצוות -4, כדכתיב: במתים חפשי3גם לקוברו כך

. וכן דעת 7לתחה"מהי' לבוש בשעת מיתה, כן יעמוד עם המת היא באה עמו לע"ל. והיינו, דכמו ש

דכל העושה תכריכין נאים למת וחשובין מכירין  8הטור, ושו"ע וכתב הרמ"א בד"מ בשם הנמוקי יוסף

 ותע"ב.  מודה בתחה"מבו שהוא 

, שאלמלי כן, היאך עושים להם תכריכין של 9כשיחיו המתיםומכאן למדו דמצוות בטלות לע"ל 

 ? 10לובשין כלאים באותה שעה שקמיםכלאים ונמצאו 

                                                           
 מ"ד. ובתוספתא כלאים פ"ה, ה"יד. ירושלמי כלאים פ"ט ה"ג. ירושלמי כתובות פי"ב ה"ג ועוד. . כלאים פ"ט,1

 . סי' ש"א, ז וסי' שנ"א, א, ע"פ הרא"ש בנדה שם והרמב"ם בהלכות כלאים פ"י הכ"ה.2

 יוסף הוא לכתחילה )ולא רק בבגד ש"אבד" בו כלאים(.  . בנדה ס"א ע"ב. וכתבו התוס', ד"ה אמר דלרב3

 . תהילים פ"ח, ו. וראה פירש"י ומצ"ד.4

 .ע"א, קנ"א ע"ב., רע"ב כלאים שם . נדה ובמהר"י בן מלכי צדק שם, וראה שבת, ל'5

תתקל"ה, . ספ"ט. וכן הוא בב"ר צ"ה א' וק' ב'. תורת האדם להרמב"ן ענין ההוצאה, הגהות מרדכי מו"ק פ"ג 6
בי' הרד"ל פל"ג, ע"ז, טור סי' שנ"ב, ב. ומביא סיוע מאיוב ל"ח, י"ד. וראה פירש"י ומצ"ד שם: דבתחה"מ יחיו 

 ויעמדו בלבושיהם.

 . נחלת יעקב שם. 7

. סי' שנ"ב, ב )פ' אלו מגלחין דף שפ"ח ע"א, ד"ה היא באה עמו( ומביאו גם ההגהות פרישה שם. ש"ך סי 8
 ס"א. דהטור מביא את מאמר ר' נתן הנ"ל וציווי ר' ינאי לבניו שלא להקבר בכלים לבנים שנ"ב, סק"א על השו"ע

וב"י לא הגיה דבר. וכ"ד הב"ח ש"א, ז ]אלא שחשש ומחמיר דשרי לקבור רק בבגד שאבד בו כלאים כשאין 
וספתא ניכר הכלאים ולא לקבור בכלאים הניכרים, מטעם שלועג בזה לרש[ וכן הוא בכתובות ח, סע"ב ובת

( בפי' הגמרא שם ה"ב' בהשגותיו להלכות תשובה פ"ח',) הראב"דנדה פ"ט. וכן משמע מנדה )כ, ע"א( לשיטת 
 וכן הוא בשבת )קי"ד ע"א(.

. הגהת יעב"ץ והר"ש על כלאים שם וכדעת הריטב"א דהפי' לע"ל קאי על תחה"מ. וכ"ה בר"ה ל. בשו"ת 9
א"כ איך אמרינן דמותר לקבור את המת בכלאים, דמשמע  -ות הרדב"ז )ח"ב סי' תתלט ובכ"מ( שיהיו שתי תחי

כל מת, וקשה דילמא מת זה הוא מן הצדיקים הקמים מיד, ואז יהיו עדיין מצוות קיימות, וכיון שבלבושיהם 
הם עומדים נמצא שהם לבושים בכלאים? וראה בס' לב חיים ח"א סי' לב שהקשה כן והאריך בכל ענין זה 

 המשיח בהלכה' סי' סד מ"ש וש"נ.עיי"ש, ובס' 'ימות 

 . ריטב"א על נדה שם.10
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 מאיסור כלאים צמר ופשתים? דוקאוצ"ב, מדוע למדו חכמנו את ענין מצוות בטלות לע"ל 

: דע"פ טבע, איכא 11באופן ניסי]ובפרט שע"פ הפשט, משמע שהעמדת בגדי הכלאים בתחי' תהי' 

שאעפ"כ יעמוד  . ומכיון12רקבובית בלבוש שנקבר עמו וכסותו שנקברת עמו נרקבת והולכת לה

את בגדי הכלאים שוב בשעת התחי'. וע"פ בנס בתחה"מ בבגד שנקבר בו, משמע דהקב"ה יעמיד 

י לא יחדש "שהש 14. וכ"כ הרלב"גלצורך הכרחיהקב"ה אינו משנה את הטבע אלא  13המבואר בר"ן

ם . ומכיוון שהנקברים בתכריכי כלאים יקומו ויתחדשו בתכריכיהרק במקומות הכרחייםהמופתים 

 , נראה לומר לכאורה שיש בתכריכי הכלאים ענין ולימוד מיוחד שבו דוקא מודגש החידושנסבדרך 

                                                           
. וכאן כבר הקשה המקשה על עצם הלימוד מהקבורה בכלאים )והיא קושיא המובאת בשו"ת 'קב חיים' סי' 11

עא, ובשו"ת 'מאור יהושע' סי' נז תי': דרק בנסים אשר הוא במקרה ולזמן קצר אמרינן דבהם לא מתקיים דיני 
(: ראה בענין זה רד"ק הפקריצחק יו"ד ח"א סי' פד ביאר דדבר שבא ע"י נס ה"ה כמו  התורה. ובשו"ת בית

)מלכים סי' ד'(, שו"ת 'בצל החכמה' )ח"ו סי' צט((, דרכי תשובה יו"ד סי' סב ס"ק ב' מ"ש בשל"ה דף שג בפ' 
בתענית שם. וישב, גמרא סנהדרין ס"ה, ע"ב, תענית ב ע"א, סנהדרין קיג ע"א, ובתוס' שם ד"ה שלשה 

אלא ברשות הקב"ה( . .  ובמהרש"א שם ובתוס' נדה ט"ז ע"ב היינו"לעולם" אין נמסרים, אבל לפי שעה מוסרין
וא' מהם מפתח של תחה"מ. ובמדרש )ב"ר פרשה צ"ה, א ופרשה ק, ב קה"ר פרשה ה( ובעץ יוסף שם ע"פ 

 היפ"ת, שו"ת 'אפרקסתא דעניא' ח"ד סי' שפ, ועוד.

 ובפירש"י שם וכן בנדה כז ע"ב.. נזיר נא ע"א 12

. דרשות הר"ן דרוש שמיני הקדמה הראשונה. דלאו כל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא. ולאו כל יומא 13
ִחיׁש ִניָסא.  מתרחיש ניסא )מגילה ז ע"ב. פסחים נ ע"ב. וכ"כ בזח"א קיא ע"ב: רְּ ֲעָתא ִאתְּ ׁשַׁ ֲעָתא וְּ ָכל ׁשַׁ ָלאו ב ְּ ב ְּ

אורה הי' יכול מלכתחילה להעמיד את הבגד ללא הכלאים שבו.(. ועוד, הרי וראה שם קסח ע"א ורל ע"ב. ולכ
ידוע דקיימא לן דאין סומכין על הנס )ראה שקלים ו, ד בהברטנורא. ובירושלמי שקלים קרבן העדה יז, ב בד"ה 
אין מזכירין מעשה נסים: כלומר אין סומכין על הנס ועושין הכל שלח יתעפש בדרך הטבע. ובשבת כב ע"ב 

א על במעשה דאביי שם שהרי קיימא לן "ובקידושין כט ע"ב הקשה המהרש בפירש"י: לא סמך קרא אניסא.
ומה גם שמנכין לו מזכויותיו. ובשו"ע או"ח סי' תלג: ואף על גב דשלוחי מצוה אין נזוקין  -שאין סומכין על הנס

ל ִניָסא, היכא דשכיח הזיקא שאני, ואין סומכין על הנס. וכמש"כ בזהר שם ָלא לִ  – ָכא עַׁ ָסמְּ ר ָנׁש לְּ בַׁ ֵעי ֵליה  לְּ יב ָ
ִאי ָנא ָאֳחָרא. וְּ ל ִניָסא ִזמְּ ָכא )תדיר( עַׁ ָסמְּ ר ָנׁש, ָלא ִאית ֵליה  לְּ ב ַׁ ִחיׁש ִניָסא לְּ רְּ ִריךְּ הו א אַׁ א ב ְּ ׁשָ דְּ ִאי קו  ר  וְּ ל ב ַׁ ֵייעו 

ע  קַׁ ָ ֵעיָנא, ָהא פ  ח לְּ כַׁ ְּ ת  ָקא ִאׁשְּ ִנזְּ ר ד ְּ ֲאתַׁ ֵמיה  ב ְּ רְּ ְּ ָאֵמרָנׁש ג ַׁ ת  אַׁ ָמא דְּ ָה. כ ְּ מו  קְּ או  ִמיָתא וְּ דְּ קַׁ ד ב ְּ ֲעבַׁ ֵתיה  ד ְּ כו  ל זְּ  כ ָ
גו'( וכן כתב בחינוך )מצוה תקמו(: דאין להסתכן על סמך ) ל ָהֱאֶמת וְּ ִמכ ָ ֲחָסִדים ו  ל הַׁ י ִמכ ָ ִ ת  בראשית לב( ָקטֹונְּ

בתכריכי כלאים סומכים  הנס ואמרו ז"ל )ויקרא פ' כב לב בפירש"י. ונראה לכאורה שבעצם מעשה הקבורה
על הנס שיעשה הקב"ה שלא יהי' לבוש בכלאים ברגע התחי' וכתב הרמב"ן )ויקרא פ' כא( דלא תסמוך התורה 

 באזהרותיה על הנס.(: שכל הסומך על הנס אין עושין לו נס ומבואר דראוי לעשות רק בדרכי הטבע.

. כי רצון השם .  י"הנס( ואף על פי שהיה הולך במצות הש. ש"א א, כז., וש"ב י, ד.ועוד. " וז"ל: )אין סומכין על 14
י כי אם במקומות ההכרחיים. ולזה "יתברך שישתדל האדם בסבות הראויות בהצלתו, כי המופת לא יעשהו הש

. אף על פי שרואה תמיד עיני אלהיו בו  . ל בכל אשר תעשה"ל: "למען יברכך ה' אלהיך" יכול בטל? ת"אמרו ז
". ועפ"ז אולי צ"ב ביותר איך בכלל מותר לקוברו בתכריכי שירחק מן הסכנה לפי מה שאפשר לשמרו, אבל ראוי

כלאים גם למרות שלא יהי' לבוש בהם בתחי', שהרי ה"ה סומך על הנס שיעשה, וכ"ש ללמוד מכך דין בענין 
 מצוות בטלות לע"ל? ועצ"ע בזה.
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רק במקומות ויחדש המופתים  לצורך הכרחידתחה"מ, שהרי הקב"ה אינו משנה את הטבע אלא 

 .15[הכרחיים

 

 .ב

 באר מדוע דין מצוות בטילות אינו נלמד מהא דעתיד חזיר ליטהרמ

ד חזיר ליטהר. וצ"ב מדוע לא נלמד הדין דמצוות בטילות לע"ל מענין טהרת דעתי 16והנה, ארז"ל 

החזיר ישתנה ויהיה כברי' חדשה,  טבעהחזיר? ונראה דעכ"פ אין ללמוד מטהרת החזיר לע"ל, מכיוון ש

, דלע"ל ישתנה טבע החזיר, יעלה גרה ויחזור 17ישארו בתוקף הוויתם: שמבואר –משא"כ כלאיים 

 .18שאר בלא גרה ויותר כי תורה לא תשונהלהיות מותר ולא שי

בזמן תחה"מ והקמים לתחי' יקומו  לא ישתנהומשמע במדרשים בש"ס ובפוסקים דטבע הכלאים 

 .בתכריכי הכלאים שאיתם נקברו )שאל"כ א"א יהי' ללמוד מכך על ביטול המצוות לע"ל(

 

 

                                                           
לשי' התוס' דמצוות בטלות.(: דברגע התחי', כלל . ובפרט ע"פ מה שכתב המהרי"ץ חיות )לנדה שם והוא גם 15

לא יתחייב עליהם. וכתב הרבי  -לא יחול איסור הכלאים ומשמע )לכאורה( שלמרות שיהי' לבוש בבגד כלאים
(: דברגע התחי' לא 45)קונטרס הלכות של תורה שבע"פ שאינן בטלין לעולם תשנ"ב בסו"ס ה ושם בהערה 

והוא בדרך ממילא באופן  . . אי לא ישאר לבוש בכלאיםלאחר רגע התחי' "בודיהי' לבוש בכלאים ומוסיף, דגם 
ניסי. וכנ"ל, הקב"ה יעשה הנס רק במקום ההכרחי גם אם נאמר שאכן יהיו שני ניסים שונים, מה הענין להעמיד 
שוב את בגדי הכלאים בנס ובמקביל לעשות נס נוסף שלא יהי' לבוש בהם? וה"ז לכאורה כשני ניסים 

 חישים זא"ז וסתרי אהדדי'?המכ

שעתיד לחזור להיות מותר. ובויק"ר ספי"ג )שמיני(:  -. תנחומא )לגירסת רבינו בחיי(: למה נקרא שמו חזיר16
שמחזרת עטרה לבעלי'. של"ה פ' חיי שרה. מאו"א ח, ו תו"א וישלח כה, א. לקו"ת ראה ל, ב. סה"מ תקס"ז ע' 

(. דרך מצותיך ע ע"ב. ההמשך מים 78ראה תנש"א ויצא הערה  ואעפ"כ הוא ק"נ -שכח )החזיר ראש הקליפות
 . 77-78. ש"פ ויצא תנש"א הערות 58רבים תרל"ו פפ"ד. שיחת תצא תשמ"ה הערה 

בלקוטי לוי"צ לזח"ג ע' רמ"ו ואילך )בביאור סיפור הגמ' זבחים י"ט רע"א(:  ז. וכ"כ-. אור החיים שמיני ד17
 שלעתיד יעלה גרה.

נו העצמי של הקב"ה אינו משתנה כלל ומאורעי העולם ושינויו אינן פועלים בו שום שינוי . והרי ידוע שרצו18
של הקב"ה )תניא רצונו וחכמתו ס, ב( ועד"ז לא תשתנה לעולם התורה, שהיא  ח"ו )ראה תניא לקו"א פמ"ב

ן ולא תוספת לקו"א פ"ד ע"ח, פ"ה ט, ב( והתורה עומדת לעולם ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי ולא גרעו
 18כופר בתורה -)רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ט( והאומר שהבורא החליף מצוה זו במצוה אחרת וכבר בטלה תורה

והלכות של תושב"ע אינן בטלין לעולם )ירושלמי מגילה פ"א ה"ה, רמב"ם סוף הל' מגילה(. ומשמע דגם השינוי 
העצמי של הקב"ה לשלול, דבודאי  רצונומצד בטבע החזיר לע"ל )שיטהר ויעלה גרה( הוא תוצאה שנובעת 

אין הכוונה שתשתנה התורה כשיטהר החזיר ח"ו, דמצד רצונו של הקב"ה רק בהמה שמעלה גרה ומפרסת 
  פרסה היא בהמה טהורה.
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 צריך ביאור והסברת ההבדל בין איסור בב"ח לכלאייםמ

 מעצם מציאותהונראה לחלק עוד חילוק נוסף וכללי בין בהמה )וחי'( שאיננה טהורה, שאסורה 

, דכל אחד באפי נפשי' מותריםשל שני מינים  תערובתוהיא מין אחד טמא, לבין איסור הכלאים שהוא 

 שרי דהאי לחודי' והאי לחודי' שרי ובהדי הדדי אסור, דרק בהתערבותם יחד נעשים מציאות של דבר

אסור. ולכן, עכ"פ מבחינה זו בהמה שאיננה טהורה גרע טובא מיני'. וכיוון שכו"א מהמינים שבכלאיים 

 לע"ל. טבעםבינהם אסור, לכן לא מסתבר שיהי' שינוי ב החיבורמותר בפנ"ע ורק 

ישנם שני מינים שכו"א בפנ"ע מותר ורק בתערובתם יחד  בשר בחלבוהנה, ידוע דגם באיסור 

 יהי' איסור בשר בחלב בטל. והוא זמן תחה"מדלע"ל בזמן בטול יצה"ר  19הבחייאסורים. וכתב 

 20וצ"ב: חז"ל עצמם משווים במפורש בין איסור בב"ח לאיסור כלאי הבגדים, כדאיתא בפסחים

שאיסור כלאים הוא כדוגמת איסור בשר בחלב ושני האיסורים דומים בתוכנם: בב"ח דהאי לחודי' 

 דדי אסור כלאים נמי האי לחודי' והאי לחודי' שרי ובהדדי אסור.והאי לחודי' שרי ובהדי ה

וצ"ב ביותר, דהשוואה זו בין איסור בב"ח לאיסור כלאי הבגדים מצינו לא רק בנגלה דתורה, אלא 

וכ"כ כ"ק  ".כסוד הכלאיםשאיסור בשר בחלב הוא " 21גם בפנימיות התורה: וכמש"כ הרקאנטי

דאיסור בב"ח ה"ז חידוש גדול, דכל אחד לעצמו הוא מותר  23עוכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ" 22המהר"ש

צמר ופשתים יחדיו כו"א לעצמו הוא מותר דצמר בפנ"ע כמו איסור שעטנז ורק תערובות אסור 

דבשרא בחלבא הם בחי'  24יחד אסורה. וכ"כ בלקוטי לוי יצחק שתערובתםופשתים בפנ"ע מותר, רק 

 , דצמר חסדים ופשתים גבורות.ע"ד שעטנזהוא חסד והוא  חו"ג: בשר סומקא הוא גבורה וחלב חיוורא

ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה  26וכמש"כ 25והנה, ידוע דהמלאכים אכלו בב"ח אצל אאע"ה

מחמת עוצם הביטול )במלאכים( אינו אסור כלל, לפי ששם יכולים להתחבר והוא  למעלהויאכלו כו'. ד

                                                           
.(: ולכאורה )עפ"ז( צ"ל שגם 65בהערה  129. משפטים כג, יט )בסופו(. ושואל הרבי במקו"א )לקו"ש חכ"ט ע' 19

 ' מותר וצ"ע.כלאי בגדים יהי

 . מד ע"ב ובפירש"י ונזיר ל"ז סע"א. חולין קח ע"א.20

 . משפטים כג, יט הובא בשל"ה חלק תושב"כ שכא רע"א.21

 . סה"מ תרל"ד ס"ע כט ואילך.22

 . ד"ה כשעלה משה למרום תרס"ז )נדפס בסוף המשך תרס"ו הוצאת תשנ"ט ע' תרלח(. 23

 ה.. על זהר כרך ב ע' פט. וכן בתורת לוי"צ ע' מ24

. מדרש תילים ח, ב עה"פ תנה הודך. וכן מסתבר דגם אאע"ה עצמו אכל איתם דנצטייר אצלו להיפך ממשה 25
 רבינו שהי' מ' יום בהר ולא אכל כו' לכן הוא מותר בב"ח.

 . וירא יח, ח.26
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וא תכלית הטוב וזהו בקדושה, מפני שבאצילות כל . שבאצילות הרי התכללות הספירות ה27ששם

והרי ענין בב"ח  28ספירה בפנ"ע היא קדושה ו"איהו וגרמוהי חד", לכן התכללותם יחד הוא טוב

 הוא בבחינת תערובת מין במינו.  אצילותב

וכ"כ הבחיי שם וז"ל: שיהי' איסור בשר בחלב בטל, דאז יבינו הכל הסוד מעקרו ושם יוסיף מעלה 

כי אין גלוי הטעם והסוד בעולם הזה אלא באותו  . . ונוכל להבדיל ונכיר שהוא אחד ושמו אחד והשגה

 .29זמן שכן יהי' איסור בשר וחלב בטל. עכ"ל

 

 .ד

 באר החילוק בין איסור בב"ח לאיסור שעטנז ע"פ נגלהמ

 ונראה, דאעפ"כ אין להשוות )לענין זה( בין איסור בב"ח לאיסור שעטנז ויש לחלק:

                                                           
אותו וגו' שכתב וז"ל:  לעשותח( עה"פ ואל הבקר רץ אברהם וימהר -. וצ"ע ממש"כ המלבי"ם )פ' וירא יח, ז27

ע"י ספר יצירה ונראה שרצה לתרץ בזה איך האכיל להמלאכים בשר בחלב, ואמרו שהי' בשר  שעשה אותו"
שנברא ע"י ספר יצירה שאין לו דין בשר, וז"ש ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, ר"ל יען שעשאו ע"י 

 ספר יצירה היו יכולים לאכלו עם חלב", עכ"ל.

 תם הוא מפני הארת אור עליון ביותר והוא בחינת "אור האמצעי".. שהתכללו28

, דאינם יכולים להתחבר כראוי, מפני למטה. ומבאר אדמו"ר מהר"ש )שם( דעירוב בב"ח אינו עולה יפה 29
והיא תערובת שהוא תערובת חסד וגבורה יחדיו ולמטה ה"ז מין בשאינו מינו ואסור. ושעטנז יש ג"כ חו"ג כנ"ל 

 ה.אסורה למט

והבחיי כתב )פ' כי תצא( שמערבב הכוחות העליונים ומבטל אותן ועוקר אותם למעלה וגורם היפך השלום מן 
העולם וז"ס כלאים שהוא לשון מניעה, כלומר ביטול הכוחות מלשון לא תכלא רחמיך ממני )תהילים פ"מ, י"ב.( 

מציאות הרע )גם רע גמור( עד  והענין הוא, דכל שהוא למטה מאצילות והיינו, בעולמות בי"ע שייך בו
שהתאחדותם יכולה להיות גם תכלית התיעוב, וי"ל )סה"מ רל"ב ע' תסז( שעי"ז נותן תוספת כח ועוז ברוח 
הטומאה ונמצא מעכב ח"ו ענין דכתיב ואת רוח הטומאה אעביר )ירמי' י"ג(. ולכן כלאים גם מלשון בית הכלא, 

יפך יחוד חו"כ וע"ד מש"כ: ה' פוקח עורים )תהילים קמו, ח( כי כשממשיך הקדושה בסט"א זהו בית הכלא ה
ז "נתנה לו אלף ככרי כסף לשמוע אליה לשכב אצלה להיות עמה ולא רצה לשמוע אליה לשכב אצלה בעוה

ב )בראשית לט, י ובפירש"י שם. יומא לה ע"ב. סוטה ג ע"ב. ע"ז ה ע"א. ב"ר פרשה פז. מ"ר "להיות עמה לעוה
 ע"ב( שקשור וכלוא עמה. . זח"א קצפרשה יד

ונמצא שענין איסור בב"ח קודם הגאולה למטה כאשר קיימת מציאות הרע הוא מצד עבודת הבירורים, דהרי 
כל ענין התורה בזה"ז הוא לברר בירורים ובפרט ע"י מל"ת שעי"ז מברר גם את הניצוצות שנפלו למטה ביותר. 

היפך רצונו, ה"ז נוגע בו בעצמו בבחינת בעל  דמל"ת הם בעומק יותר עד"מ באדם למטה שכאשר עושים
הרצון. וע"י שנזהר מאיסור בב"ח )ומשמע דעד"ז באיסור שעטנז( נעשה הבירור מזה. ועד"ז שעטנז צו"פ 
למעלה בשרשו הוא מדריגה גבוה מאוד, ועז"נ "עושה שלום במרומיו", מיכאל שר של מים וגבריאל שר של 

 עליהם ובהם גילוי אור עליון ביותר. אש ואינם מכבים זא"ז מכיון שמאיר 
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נאסרים, אך התערובת  בהתערובתםמותר ורק בפנ"ע כו"א  -, דאכן בבב"ח 30מש"כ הט"זע"ד 

 של איסור וא"א להפרידם.  גוף אחדשאוסרתם גורמת לשני הגופים להעשות 

דאסור וא"כ, ה"ז ע"ד "חפצא של איסור" ובענין זה ה"ז כאיסור נבילה וטמאה וכבשר החזיר הנ"ל 

באיסור כלאי הבגד גם בהתערבותם יחד, כו"א בפנ"ע ממשיך  (, משא"כ31)אלא, שעתיד ליטהרמצ"ע 

ואין שום תערובת בעצם המציאות של  חיצוני. העירוב נשאר עירוב מציאות נפרדת של היתרלהיות 

נשאר כל אחד כמו שהי' במציאותו וגם לאחר שנתערבו ניתן  -הצמר והפשתים וגם לאחר חיבורם יחד

 .32להפריד האחד מהשני לגמרי

 

 .ה

 ילוק בין בב"ח לשעטנז בפנימיות התורה והטעם הפנימי לאיסור שעטנז בזה"זהח

 דצמר ופשתים הם בחינת חו"ג ע"ד בב"ח כמשנ"ל, אך 33ומבאר אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע במקו"א

 : 34צו"פ שייכים לכתרלמעלה יותר, 

                                                           
 . יו"ד סי' פ"ז ס"ק ב. ממש"כ הב"י בסי' צ"ב בד"ה ופסק בשם התוס' מחולין ק ע"א ד"ה בשקדם.30

. ומ"מ אולי יש לחלק גם הכא, דאיסור בב"ח אינו ממש כאיסור חזיר העתיד ליטהר, דאם כן, משמע שלא 31
העירוב, מאחר שלא ינגדו עוד המידות זל"ז ואעפ"כ אולי יהי' אסור לע"ל לעשות לכתחילה את עצם פעולת 

יש לומר ולחלק בין התגלות סוכ"ע וגילוי העצמות, שבהתגלות עצומ"ה לא יהי' עירוב זה מכיוון שכן הוא מצד 
עצם רצונו של הקב"ה שלא לערבם ואולי י"ל דהבחיי מדבר בזמן התגלות אור הסובב כ"ע קודם התגלות 

 .עצומ"ה וצע"ג ואכ"מ

. ראה לקו"ש חכ"ט שיחה ראשונה לפ' תצא סס"ג. ועוד, נראה לחלק, דהמכילתא )ס"פ משפטים.ראה תוד"ה 32
מתירה בעבודת  התורה עצמהכל הב. חולין קג ב( שוללת קס"ד שבב"ח מותר במוקדשין, משא"כ כלאי בגדים, 

לאים ספ"י. הל' כלי המקדש על כך, דהאבנט נעשה משעטנז )רמב"ם הל' כ מצווההמקדש. ויתירה מזה, התורה 
 י"ב(. -פ"ח הי"א

: רכט, א, פ' בשלח תורת חיים. ד"ה לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו סה"מ תרע"ח ע' תו ואילך.וראה 33
וכה"ג בכל בחי' מקיף מאד דאור הכתר שהוא בראש בל"ת כמו לבושי' דשעטנז וכלאים כו' איסור השעטנז 

ומובן,  בשכל המושגעם ודעת שייך לחלק ד"חוקים" שנק' "מצות שאין בהן טעם" והיינו, שאין למצוה זו שום ט
שאין טעם ודעת מלובש בהמשכת מצוה זו למטה בהתלבשותה בגשמיות מ"מ ערב ומתוק לחיכו עד מאד 
ויסודתה בהררי קדש הוא מבחי' רצון העליון ב"ה שלמעלה מעלה מבחי' טעם ודעת כי באמת יש טעם לכל 

 מצוה אמנם טעמי מצות לא נתגלו )לקו"ת יח, א(. 

לקו"א פ"ו( כי כמו שצד הקדושה  לעומת זה עשה אלקים )קהלת ז, יד. זח"ג מא, א. שם: מז, ב, תניא. דזה 34
כלול מעשר ספירות קדושות כך הצד דלעו"ז כלול מעשר כתרין דמסאבותא: שבע מדות רעות ושכל המולידן 

. והוא דקליפהכתר הנחלק לשלוש שהן חב"ד, מקור המידות הרעות. והנה, כשם שיש כתר דקדושה יש גם 
התענוג דקליפה שהוא הקרירות שגרוע עוד יותר מבחי' החמימות וההתפעלות והוא תוקף הרע ביותר וקליפה 
קשה ביותר ואפשר שהוא עצם הישות שאין בו בירור ותיקון כלל כ"א שבירתו היא תקנתו. בבחי' קלי' מדין 

וקית ממדרגה למדרגה בהשתלשלות מלשון מדון וקלי' עמלק. והטעם לזה הוא ירידת אור החיות האל
העולמות דרך עלה ועלול וצמצומים רבים עד שנתמעט כל כך האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול 
להתצמצם ולהתלבש בבחינת גלות תוך אותו דבר הנפרד להחיותו ולקיימו מאין ליש עד שלמטה האור 

http://chabadlibrary.org/books/adhaam/tch/index.htm
http://chabadlibrary.org/books/adhaam/tch/s1/4/index.htm
http://chabadlibrary.org/books/adhaam/tch/s1/4/14/229a.htm
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)גבורות הוא בחינת  בשרש שרשוופשתן המלובש בגולגלתא  א"א)חסדים ד(צמר הוא בחינת 

  35עתיק.ד(

 למטה. אך 36)בקדושה(, בחינת צמר ופשתים הן ב' מדרגות שבכתרלמעלה ונמצא לפי הנ"ל ש

שבהתערבותם תהי' ח"ו התגברות הגבורה  ,37)ובזה"ז( התערבות צמר ופשתים הוא מעלים ביותר

דקליפה על החסדים ויהי' בחינת העלם והסתר ביותר, ובפרט ע"פ הידוע שבחינת עתיק דקליפה אינו 

 יכול להתברר בזמן הזה ואין שייך בו בירור כלל.

 .ו

 בירור עתיק דקליפה לע"ל שייך לענין תחית המתים

. כאשר יהי' 38כמה ובינה דתוהו יתבררו לעתיד'ד'כתר חוממשיך )כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע(, 

 יתברר גם בחי' עתיק דקליפה. ממילא. אז 39גילוי בחי' הכתר

                                                           
עד שנעשים בחינת נפרדים לגמרי. וכל מה שיורד בהעלם והסתר לגמרי ובהתגברות הישות והחומריות ביותר 

למטה יותר יותר מתגבר כח ואור הקליפה ובריבוי המספר יותר ובתוקף הישות יותר. וכן הוא גם בערך 
העולמות דקליפה: דבאצילות דקליפה מאירות רק ז' המידות דלעו"ז, היינו ז"ת דקליפה ששם הוא בחינת 

בבחינת חו"ב דקליפה והוא בבחי' פירוד יותר. וביצירה מתווסף בבחינת  מיעוט הישות והרע. ובבריאה מתווסף
. והנה נתבאר עתיק דקליפהשהוא בבחי' פירוד ורע יותר עד שבעשי' דקליפה מאיר גם בחי'  כתר דקליפה

דבפרטיות שעטנז שייך להמצוות הנקראים חוקים שאין טעם ודעת מלובש בהמשכת מצוות אלו למטה 
המצות הנקראים "חוקים" נמשכים מבחי' כתר שבכתר דאע"פ שכל המצות שרשם מהכתר  כלובכללות, שרש 

כי תרי"ג מצות דאורייתא עם ז' מצות דרבנן הם תר"ך עמודי אור מ"מ שרשם מבחי' חכמה שבכתר אך 
 (.דבר אל בנ"י, ד"ה פרשת שלח במדבר כרך ב האור התורה"חוקים" שרשם מכתר שבכתר)

. וידוע דפשתן נקרא "בד", מכיון שגדלים בד בבד, היינו קנים יחידים וזה מורה דשרשו הוא מבחינת עולם 35
האחדות ומשם נמשך. וראה לקו"ת כח, ג: ולכן היה הכה"ג צ"ל לבוש ביוהכ"פ בעבודת היום בבגדי בד דייקא 

ש ונסלח כו' והיינו בבגדי פשתן כי אז הוא נכנס לפני ולפנים בעולם האחדות לכפר על כל פשעי בנ"י וכמ"
דוקא. וזהו ענין הוי' בדד ינחנו. פי' בדד הוא בחי' לבדו כמו קודם שנברא העולם. ובשרש שרשו הוא בחינת 
"יחיד בעצם" שלא יש פרטים כלל ושלמעלה מבחינת "אחד". ועז"נ אנת הוא חד ולא בחשבן וכהדין קמצא 

  עתיק שנעתק ונבדל לגמרי מהשתלשלות.דלבושא מיניה וביה. ולכן פשתן למעלה הוא 

. צמר הוא בחינת "חיצוניות הכתר", א"א. פשתים בחינת "פנימיות הכתר", "עתיק". וידוע שבכללות, שעטנז 36
 הוא בבחי' "מקיפים דקליפה" )ובפרטיות בחינת צמר ופשתים הן ב' מדרגות שבכתר(.

שעטנז, הוא פוגם שלא יאירו בו ש"ע נהורין. והטעם . ומונע הגילוי דש"ע נהורין וכאשר יהודי בזה"ז לובש 37
לכך הוא דהסדר שבעולם התיקון הוא שחסד למע' מגבורה, אך מכיון שפשתים בשרשו הוא למעלה מצמר 
כשם שעתיק הוא למעלה מאריך הוא היפך הסדר שקבע הקב"ה וע"י עירובם יהי' ח"ו התגברות הגבורות 

סתר ביותר. ובזה"ז א"א ואין שייך לברר את בחי' עתיק דקליפה. דקליפה על החסדים והוא בחי' העלם וה
וכידוע שחו"ג למעלה הם באחדות והתכללות שהרי למעלה שמאלא אתכליל בימינא ורק כשיורדים לבי"ע 
הם מתפרדים, שבירידתן למטה מקו השמאל נעשה שמאל גמור וה"ס שרו של עמלק שנק' כן בסמך ולכן 

 אל שא"א שיתחברו וע"כ כמ"כ לבישת כלאים.עובדי כוכבים הם מבחי' שמ

 . שהם בבחינת קני קנזי וקדמוני דעמון ומואב הם חו"ב דקלי'.38

 . הכתר בכלל ובחי' עתיק בפרט ועד גילוי פנימיות עתיק. עיי"ש.39

http://chabadlibrary.org/books/zz/oht/index.htm
http://chabadlibrary.org/books/zz/oht/index.htm
http://chabadlibrary.org/books/zz/oht/index.htm
http://chabadlibrary.org/books/zz/oht/otb2/index.htm
http://chabadlibrary.org/books/zz/oht/otb2/2/index.htm
http://chabadlibrary.org/books/zz/oht/otb2/2/24/index.htm
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, א"ס שברישא דלא פנימיות עתיקמכיוון שלע"ל יהי' גילוי העצם במלכות, ויומשך אז גם בחינת 

 .40נימיות עתיקאתידע ויהי' זה בגילוי ובהתיישבות, בחי' משיח )ענין היחידה שבנפש( שהוא בחי' פ

הוא בחינת טל תורה שעתיד והנה, ידוע שבחינת פנימיות ועצמות עתיק )בחינת ג"ר דעתיק( 

ומגיע מצד אמיתית ענין ה"רחמים רבים",  42"ונקרא: "טלא דנטיף מעתיקא ,41להחיות בו את המתים

ן נעלה יותר שבגילוי רחמים העליונים הפשוטים תהי' העלי' דפנימיות קו האמצעי בתכלית, והוא אופ

 . 43בענין החיות, ולכן המת עצמו יהי' חי, כיתרון האור

ונתבאר לעיל, שבזמן הזה, בהתערבות צמר ופשתים תהי' ח"ו "התגברות הגבורה דקליפה על 

החסדים ויהי' בחינת העלם והסתר ביותר, ובפרט ע"פ הידוע שבחינת עתיק דקליפה אינו יכול 

 .ור כלל"להתברר בזמן הזה ואין שייך בו ביר

לא תהי' שום שרש יניקה למות ולרע,  –אבל לע"ל בזמן תחיית המתים, בגילוי פנימיות עתיק 

לית שמאלא , וכמאמר "44להיות גילוי הרחמים רבים שיהיו אז, למעלה מעלה מבחינת התחלקות קווין

 .46והו"ע עה"ח שאין בו קווין והטי' כלל ומבורר בעצמו לגמרי כולו ימיןכי  45"בהאי עתיקא

עתיק  פנימיותוממילא, דוקא במצוות שעטנ"ז )שכנגד אריך ועתיק( מודגש ביותר ענין בירור 

דלעו"ז שיהי' לע"ל במדה כנגד מידה, ולכאורה אולי יש לומר שלכן דוקא ממצוה זו נלמד גם ענין 

 ם.ענין מצוות בטילות לע"ל שעניינם לברר את האד -ביטול הקליפה והס"א  –הנוגע לתחיית המתים 

 

  

                                                           
. פע"ח שער הק"ש )שער ז( פט"ו. לקו"ת שה"ש בסופו )נ, ריש ע' ג'(. סה"מ ש"ת "כי ישאלך" בסופו. אוה"ת 40
ך ע"פ כימי צאתך ס"ג וס"ז. עת"ר ע' רלא. ד"ה פדה בשלום תשכ"ו סעי' יו"ד, י"א. וראה גם ענינה של תורת נ"

 .226. חכ"ו ע' 30ב. תו"מ חכ"ד ע' -. ביאה"ז וישב כג, א43. ס"ו הע' 36החסידות ס"ה הע' 

פל"ו. ילקוט שמעוני ישעי' בהערה ד"ה טל תורה. תניא ס 193. ישעי' כו, יט )טל אורות טליך(. לקו"ש חי"א ע' 41
 רמז תלא.

. סב, ב. פג, א. פח, א. זח"ג )אד"ז( רפח, א. שלמעלה מ"שיורא טלא דבדולחא" שהוא בבחי' המן , ב. זח"ב סא42
 המת עצמו יהי' חי. –המטהר טומאת מת, מכיון שהוא רק דחיית הטומאה בלבד, משא"כ טל תורה 

 . קהלת ב, יג. וראה ויק"ר פל"א, ח.43

וא השרש דעה"ד טו"ר )מחיצוניות הכ'( שהו"ע ההטי' לכאן ולכאן וענין ההתלבשות ומשם שרש . שה44
 היניקה.

 . זח"ג קכט, א. רפט, א. תו"א יתרו עב, ג. ועוד.45

 . ראה אמרי בינה שער הק"ש פס"ג.46



 כרך יד  •  מגדל דוד                                                                                                                                                             308

 
 

 אדמו"ר"הרחמן הוא יברך את "

 ינקוביץפ 'יש צבי הירשהת' 

 תלמיד בישיבה

 א.

 ר מוהריי"צ אודות שייכות "הרחמן" לע"ס "ק אדמו"יביא אגרת כ

 - "הרחמן"ישנם כמה בקשות הפותחות בתואר  "המלך הטוב"בברכת המזון בברכה רביעית ד'

 כ". לאחמ"הרחמן הוא יברך את אבי מורי כו'"ועד ל "ימלוך עלינו לעולם ועדהרחמן הוא "החל מ

 ."ממרום ילמדו עליו כו'"אומרים 

)א( אם מי שאין לו אב או אם  " 2)במענה על שאלה 1ע"צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"בענין זה מסביר כ 

 "הרחמן" ( שסדר''יו כוממרום ילמדו עלאת אבי כו', )ב( ועל מי אומרים 'צריך לומר הרחמן הוא יברך 

ז הוא כנגד עשרת הספירות ובסדר דמלמטה למעלה, כי המאכל מתברר ועולה מלמטה "בברהמ

 על המאכל, - "ממרום ילמדו עליו" למעלה וסדר עלייתו מהמלכות תחילה עד לחכמה ובינה, ואזי

שתהא " בחי' כתר, - "זכות" ,3מנת לעבוד את ה' בכוח האכילה ההיא-יהודים שאוכלים על - "ועלינו"

ל( וכמו שנת' בפנים "ז מתורצת השאלה הב' הנ"ועפי) וללא יניקה לחיצונים - "למשמרת שלום

 המכתב. 

 נמצא שסדר עליית המאכל הוא מלמטה למעלה, ובכל עשרת הספירות: 

 ;כנגד ספי' המלכות "הרחמן הוא ימלוך עלינו לעולם ועד" א.

  ;"דאחיד בשמיא וארעא" כנגד ספי' יסוד, "הרחמן הוא יתברך בשמים ובארץ" ב.

 "הרחמן ישתבח לדור דורים ויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים ויתהדר בנו לעד ולעולמי עולמים" ג.

  ;"כל שבח הוא הוא מבחי' הוד"כנגד הוד, כיוון ש

כל פרנסה הוא ממידת הנצח המנצחת על מונעים "כנגד נצח, יען ש "הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד" ד.

  ;"מעכביםו

                                                           
 ב."א אגרת ק' ע' ר"ק ח". אג1

ו, ביאר באו"א "ע בשנת תרס"צ נ"מוהרייר "ק אדמו"ע באחת מנסיעותיו עם בנו כ"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו". כ2
 מ.". יעוין שם במכתב, ואכ"הרחמן'ס"ת וסדר עמידתן וסדרן ב"לגבי ג' בחינות חג

 ראה ספר השיחות התש"ג אות ל"ט. 3.
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  ;, כי שבירת האויב והשונא הוא מצד הגבורה4כנגד גבורה ""הרחמן הוא ישבור עול גלות כו' ה.

הברכה " כנגד תפארת, כי "הרחמן הוא ישלח ברכה מרובה בבית זה ועל שולחן זה שאכלנו עליו" ו.

  ;"י התפארת ונשלחת בבית ובשולחן שהוא כמו מזבח"היא ע

 . . הגאולה בסוד החסד" כנגד חסד, כי "את אליהו הנביא זכור לטוב הרחמן הוא ישלח לנו" ז.

  ;"וישלח אליהו המבשר טוב בישועה ונחמה

ז "אב ואם. עפי -כנגד חכמה ובינה  "ואת אימי מורתי . . הרחמן הוא יברך את אבי מורי" ח.

ה קאי על עשרת זה, כי היות וז "הרחמן" ל האם גם מי שאין לו אב או אם, אומר"מתורצת השאלה הנ

 כ המכתב."הספירות הקיימות בנפש, לכן גם יתום אומרם. ע

 

 ב.

 "הרחמן הוא יברך את אדמו"ר" כנגד ספירת הדעת 

ש "הוא כנגד ספירת הדעת, וכמ "הרחמן הוא יברך את אדונינו מורינו ורבינו"ל ש"אפאולי והנה 

, "חכמי הדור עיני העדה" - "ודראאתפשטותא דיליה שבכל דרא " ה וכן"ב שמשה רבינו ע"בתניא פמ

י סדר הספירות "לנשמות ישראל שבדורו, וכן הוא עפ דעתדהיינו שהנשיא שבכל דור הוא הממשיך 

שכנגד  "הרחמן" ת. ולפני"שכנגד חג "הרחמן" זה מגיע לאחר ג' ", שכן "הרחמן"הרחמן" י סדר"ועפ

 בדיוק מיקומה של ספירת הדעת בעשרת הספירות.  -ב "חו

ל של הרבי "י הביאור הנ"ועפ ,5במקום שהכתר נמנה הדעת אינו נמנה""ישנו כלל בקבלה ש אמנם

מיוחד של ספירת הדעת?  "הרחמן" הוא כנגד כתר, וממילא אין למנות "ממרום ילמדו עליו" צ"הריי

, "הרחמן" י שהוא אינו נמנה בכלל"ל שאמנם הוא אינו נמנה עמהם אך הוא קיים, היינו שאעפ"ואולי י

ז בסידורים )תורה "ר בתוך נוסח ברהמ"ק אדמו"ז אומרים אותו והוא קיים, ואולי לכן לא הכניסו כ"בכ

כמה מהחסידים נוהגין לומר בסדר דהרחמן: "י שבספר המנהגים הוא כותב ש"אור ותהילת ה'( אעפ

 ."ר"הרחמן הוא יברך את אדמו

 

                                                           
א.  -כסדר עמידתן: חסד מימין, גבורה משמאל ותפארת באמצע ונמצא שמלמטה למעלה הם בסדר זה  4.

 גבורה. ב. תפארת. ג. חסד.

ג "מ תשכ"ג, סה"תשכ "פקודא ליתן מחצית השקל" ה"א, וכן במאמר ד"ע( פ"ב )שער דרושי אבי"ח שער מ"ע 5.
, היינו משום "הדעת אינו נמנה" וממילא( "הכתר נמנה"גם כאשר ) -נ בכמה אופנים. בכל אופן"א, וש"ע' קי

הביאורים בזה(, אך ענין הדעת שההמשכה באופן של דעת אינה נצרכת אז או שאינה נמשכת אז בפועל )ככל 
 קיים, וכמו שנת' בפנים.
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 ג.

 יברר המנהג בסדר אמירת הרחמן הנ"ל 

כי מנהגינו לומר " ר וז"ל:"ק אדמו"ובו שאלה )מהרב יצחק דובאוו( לכ 6מכתבולהעיר שמצינו 

ב וכו' ואיך "א, ונתבאר שצריכים לומר אבי מורי וגם על עצמי וב"ר שליט"הרחמן הוא יברך את אדמו

ס שלהי "יעויין משנה וש -ז "כ בענין הסדר בברהמ"במש" ר:"ק אדמו"כ כ", וענה ע"הוא הסדר

ה ", והיינו שכ"הוא קודם לרבו ורבו קודם לאביו -ר היו הוא אביו ורבו בשבי "ת" א. ושם מוב"הוריות

, דאלו הם "ר"הרחמן הוא יברך את אדמו" עד "הרחמן"בכל הסדר ד -בתחילה הוא  -ז "הסדר בברהמ

 , ובסוף"ר"הרחמן הוא יברך את אדמו" - "רבו" כ"בקשות פרטיות הקשורות לאדם עצמו, לאחמ

זה, וגם נמצא  "הרחמן" . ממכתב זה מובן שצריך לומר""הרחמן הוא יברך את אבי מורי כו' - "אביו"

י סדר הספירות "ז, ואולי גם זהו בדיוק עפ"ר קבעו בעצמו במקומו בסדר ברהמ"ק אדמו"מהמכתב שכ

 ל. "כנ

 כגון:  7ר במכתב שלא נוהגים ככמה מנהגים שונים"ק אדמו"אולי גם אפשר לדייק מדברי כ

 . "אותם ואת ביתם" ולפני "ו"ר" אחרי "את אמי מורתי כו'הרחמן הוא יברך את אדמ" לשלב אתא. 

 . "כמו שבירך" ולפני "אותנו ואת כל אשר לנו" ב. לאומרו אחרי

 ."ר )ו(את אבי מורי"הרחמן הוא יברך את אדמו" ג. לומר

הרחמן הוא יברך את " יחד עם "ר"הרחמן הוא יברך את אדמו" והיינו בגלל שאי אפשר לשלב את

א "הוא, רבו, ואביו" וא" -זה( מכיוון שישנם ג' ענינים שונים  "הרחמן"מ שהוא ב")בכ "אבי מורי

הרחמן הוא יברך את " ל כמו המנהג הרביעי שם לומר"לשנות את סדרם או לשלבם זה בזה, אלא נ

 נ"ש והתמימים יחיו., ובפרט שכן הוא מנהג א""הרחמן הוא יברך את אבי מורי כו' לפני "ר"אדמו

 

  

                                                           
 ז אגרת ה'תצח. "ו ע' קפ"ק חט". אג6

 .87ט. ובקובץ יגדיל תורה )ירושלים( גליון ז' ע' "שע-ח"ז עם ציונים והערות ע' שע". המובאים בסידור אדמוה7
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 תענוג המלך מדיבור הציפור

 עווזנערפ' שי יוסף יצחק שלמההת' 
 תלמיד בישיבה

 א.

 מביא השיחה ומצריך ביאור בה

גודל התענוג למעלה  עניןבשיחת י' שבט תשי"ד הביא כ"ק אדמו"ר את ביאור הרב המגיד ב

מעבודת האדם, שלמרות שעבודת האדם אינה מושלמת מחמת העלמות והסתרים, בכ"ז עבודת 

האדם גורמת תענוג גדול יותר מהתענוג שבעבודת המלאכים כי אצל האדם עבודתו לה' היא מחודשת 

 כלפי טבעו המקורי של נפש הבהמית והחידוש שבעבודתו גורם את התענוג.

מדברת שגורמת תענוג אצל המלך למרות שדיבורה פחות במידה רבה מאיכות כמשל ציפור ה

דיבורו של האדם, החידוש בכך שציפור מדברת גורם תענוג גדול אצל המלך משא"כ האדם שדיבורו 

הוא טבעי. ושאל כ"ק אדמו"ר שישנו חילוק גדול בין המשל לנמשל שהרי אצל הציפור דיבורה היא 

משא"כ הנבראים אינם פועלים דבר בכוח עצמם אלא כל פעולותיהם הם  כוח בפני עצמו כלפי המלך

בכוחו של הקב"ה וא"כ איך שייך שהקב"ה יתענג מזה )וביאר שכך עלה ברצונו להתענג מפעולות 

 שהאדם מרגיש שפועל אותם בכוח עצמו(.

ו וצ"ב בשאלת כ"ק אדמו"ר שהרי לכאורה תענוג לא קשור לכך שהאדם פועל פעולה בכוח עצמ

אלא התנאי לקיומו של התענוג תלוי בכך שיתחדש בפעולה זאת דבר כלשהו וכמו אדם שהצליח 

להוליד רגש מהתבוננות מסוימת )בכל תחום שהוא, גם בענייני העולם( ויש לו תענוג מרגש זה הרי 

רגש זה לא נפעל בכוח עצמו והרגש הוא לא מציאות עצמאית ונפרדת במציאות האדם ובכ"ז גורם 

 2וא"כ נמצא שאין קשר בין תענוג לעצמאות אלא רק לחידוש וכן מוכח ממאמר "לרוקע הארץ" 1גתענו

" ובהמשך מקשה למעלה החידושתקס"ב: שנזכר שם רק חידוש "וכמו ציפור המדברת, ע"כ מצד 

"עדיין אי"ז מתיישב אל השכל שהרי ממך הכל כתיב שהוא ברא את החושך ואת האור וקמיה יתברך 

 אצלו. החידושה ממש שוין א"כ מהו כחשכה כאור

אע"פ שהנבראים לא פועלים בכוח עצמם בכ"ז פועלים פעולות שהם חידוש  בענייננווא"כ גם  

ביאור התענוג שמדיבור הציפור אינו מספק והרי לו יצויר  מדועלגבי מציאותם המקורית וא"כ 

                                                           
בחידוש שכלי ניתן לומר שהחידוש נפעל מכוח המשכיל שהוא עצמאי ונפרד במובן זה שהוא בלתי נשלט  1.

 –ולא נקבע ע"י האדם אלא פועל לפי אופן תולדתו )כמבואר בארוכה בהמשך 'שמח תשמח' תרנ"ז עמ' ר"ד 
 .ר"ט(

 . דרך מצוותיך דף קנ"ט ע"ב.2
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ג מחמת החידוש שבדיבורה שהציפור הייתה מוכרחת בלדבר לכאורה היה דיבורה צריך לגרום תענו

כלפי השומע ועוד שבלקו"ת מבואר שהאדם מתענג יותר כשהדבר הוא שלו וחלק ממציאותו מאשר 

 שהמציאות שממנה מתענג נפרדת ממנו.

וא"כ לכאורה קשה עוד יותר, שהביאורים הם סותרים שבשיחה זו מבואר שגדר התענוג 

בואר להיפך שיש תענוג דווקא כשזה כשהמציאות שממנה מתענג נפרדת מהאדם ובמאמר זה מ

 מחובר וקשור אצל האדם.

 

  .ב

 מבאר שעצמאות התענוג היא כלפי המתענג

לכאורה היה ניתן לתרץ שבציפור המדברת התענוג הוא מכך שהדיבור הוא מציאות שהיא בכוח 

כלפי עצמה כלפי הציפור והיינו שדיבור הציפור גורם תענוג מכיוון שהדיבור עצמאי כביכול גם 

הציפור שהיא דבר פלא במציאותה היא ולכן נגרם תענוג למלך וא"כ היה ניתן לבאר את שאלת כ"ק 

אדמו"ר שאמנם הדיבור שבציפור הוא עצמאי נפלא כלפיה אבל אצל הנבראים אין בהם מציאות והיא 

 עצמאית כלפיהם, וא"כ המשל הוא לא ביאור מספיק.

 מהמלךסיבה לתענוג הוא מכך שהדיבור נפרד אבל א"א לבאר כך מאחר שבשיחה מבואר שה

ועוד שהרי זה אאפ"ל שהדיבור הוא מעשה ניסים או פלא לא  במענגענג ולא המתמנפרד והיינו ש

נתפס וכיו"ב אלא שיש סוג מיוחד בציפורים שניתן בהם תכונה שיכולה להוציא מילים שמובנות לבני 

ם אם נאמר שיש פלא מסוים כלפי הציפור שעצם אדם וא"כ כלפי הציפור הדיבור אינו עצמאי ועוד שג

מציאות תכונה זו הוא חידוש במציאותו גם כך לא מובנת השאלה שהרי קיום התומ"צ הוא היפך טבע 

 האדם ונפשו בהמית מצד מציאותו ש"עיר פרא אדם יולד". 

 אלא העצמאות היחידה היא כלפי האדם וא"כ חוזרת הקושיא למקומה.

הקדים מה שמבואר בהמשך 'וכל העם רואים את הקולות' תרמ"ז שתענוג ואפ"ל הביאור בזה וב

נוצר משילוב של כמה דברים יחד כמו בנגינה ששילוב התנועות והתווים על כל מכלול הרכב השינויים 

 הוא זה שיוצר את התענוג בנפשו של האדם. 

שארי הקולות במה דהנה אנו רואים עד"מ בגשמיות הנה קול השופר הוא משונה מ ענין"וביאור ה

שהוא קול פשוט ואין בו שום הרכבה מתנועות שונות כמו שארי הכלי זמר שהקול היוצא הוא מורכב 

בתנועות שונות והפכית זה מזה דוקא בעליות וירידות וכמה אופנים שונים מורכבים זע"ז במדה 

בעוצב ומרירות הוא ומזיגה נכונה. ואנו רואים בחוש שכל סיבת העונג והתפעלו' הלב אם בשמחה או 

בא דוקא מההרכבות שונות שבהקול שיש בו תנועות הפכי' בקולות קצרות. והיינו כאשר יחלק הקול 

לחלקים קטנים במדרי' נמוכות ובמדרי' גבוהות ומעורבים יחד במזג נכון וכן שיהי' ממוזג מתנועות 
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ל מעורב בו גם תנועות של שמחה ותנועות של עוצב, וכל ניגון אף שהעיקר הוא של שמחה מ"מ צ"

של מרירות, וכן להיפך כו' ואז הוא ערב להשומע ומתעורר אם בשמחה וחדוה או בעוצב ומרירות כו' 

והעיקר הוא שכל תנועה כלול משניהם היינו שהתנועה של מרירות יש בו בהעלם צד השמחה ג"כ 

עוצב והמרירות, והיינו הרוחב בעצם שיש בהתנועה, וכן בתנועות של שמחה צ"ל בהעלם גם ה

ומהתכללות שניהם דוקא יהי' העריבות והמתיקות של שומע וכידוע, וכמו ממזיגת והתכללו' ב' 

טעמים הפכים כמו חריפות הצנון עם מתיקות הדבש במזיגה נכונה אז דוקא נעשה מרקחת שיש בו 

במזיגה טובה  טעם הערב לחיך ומשיב את הנפש, וכמו"כ במזיגת והתכללות הגוונים דאודם ולובן יחד

אז יתענג הרואה ממנו והיינו מהתכללות הגוונים דוקא וכמבואר במ"א בענין התפארת והיופי שהוא 

 דוקא מהתכללו' ב' הפכי' כו'".

וא"כ נמצא שהתענוג נוצר ומגיע בתור תוצאה של שתי תנועות הפיכות כמו שילוב של ב' טעמים 

ן בה נתון ותכונה שתייצר תענוג בנפש האדם או התכללות ב' הפכים והיינו לתנועה לכשעצמה אי

אלא שילוב והתכללות הם אלו היוצרים את התענוג ז"א שהתענוג הוא תוצאה שנוצרת כביכול 

מעצמה ובאופן עצמאי ונפרד מפעולות האדם ז"א שהתענוג הוא לא בגדרי המציאות של אף אחת 

התענוג וכ"ג בציפור המדברת שאכן  מפעולות האדם והוא גדר נפרד ובלתי נשלט ע"י הכוח שיוצר את

הציפור לכשעצמה ללא דיבורה לא גורמת תענוג והדיבור לכשעצמו ג"כ לא יוצר תענוג ורק השילוב 

בין ציפור לפעולת הדיבור היא זאת שגורמת תענוג )בדרך ממילא מובן שהתענוג הוא עצמאי גם 

אינם קשורות אליו( ואולי בכך ניתן כלפי המלך שבתוכו נוצר תענוג שמורכב מכוחות נפרדים זמ"ז ו

לבאר את שאלת כ"ק אדמו"ר שאצל האדם למטה התענוג נוצר מפירוד ועצמאות הפעולות ז"א 

שכאשר משתלבות שתי פעולות עצמאיות שכ"א קיים לעצמו ופועל כפי תכונתו שילוב זה יוצר 

וחות עצמאיים וא"כ אין תענוג וע"ד ציפור המדברת משא"כ למעלה מכיוון שאין פירוד אין שילוב כ

א"כ מובן שגדר התענוג הוא שנפעל בכח עצמו כלפי המתענג ו סיבה שיווצר תענוג אצל הקב"ה.

 .וכלפי הכוחוח המקביל שגרם את התענוג

 

 ג.

 מבאר ב' אופנים ביצירת התענוג

ואפ"ל באופן נוסף שאצל ציפור המדברת הרי אין הכרח שהציפור תדבר וא"כ אצל האדם נוצר 

שת ציפייה לכל הגה שיוצא מהציפור )כשהציפור תדבר באופן תמידי מכיוון שכל תענוג תמידי הרג

כאשר ישנה, יש הרגשת הפתעה "וחוסר אמון" כביכול  ולכן (אינו תענוג יפסיק להיגרם התענוג

 בדיבורה של הציפור מה שממלא את האדם בתענוג.
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אם לאדם ברור שלציפור זו ישנה תכונה  ועוד, שאפ"ל שאצל הציפור אין הכרח לדיבורה ז"א שגם

שמוציאה מילים שמובנות לבנ"א, הרי מכיוון שהיא לא מוכרחת בלדבר מצד תכונותיה נגרם תענוג 

 אצל האדם כאשר הציפור תדבר.

חדש,  עניןחוסר ידיעת האדם בתפוקה שהחפצים לפניו יכולים להוציא ומכיוון שמצפה לא. 

 מתענג.

ה ובתפוקה היוצאת, תגרום תענוג )ע"ד דוגמא, אדם שמגיע לשמוע חוסר ההכרח במה שיהיב. 

בנגינה ורוצה לשמוע ואינו יודע מה ישמע וכששומע מתחדש אצלו חידוש מתענג באופן הב', אך 

 אדם שיודע ומכיר את הנגינה אלא שלא מוכרח שישמע וכששומע מתענג.

בפרטיות יותר באופן הא' התענוג ז"א האם החידוש הוא בעולמו של הגברא או עולמו של החפצא ו

. 3מעצם השמיעה ומעצם החידוששלא הכיר ובאופן הב' התענוג הוא  מהתוכןהוא מהחידוש שנוצר 

וב' אופנים אלו אינם קיימים אצל הקב"ה שהוא מכיר את כל הנבראים ומעשיהם מוכרחים אצלו וע"כ 

הכרח וזאת מחמת חוסר היפרדותם אין אצלו ציפייה למשהו לא מוכר ולא חוסר וודאות מצד חוסר 

מאלוקות וע"כ אין סיבה שיוצר אצלו תענוג ועפי"ז ביאור השאלה יהיה שאצל הציפור יש כלפי 

דיבורה חוסר הכרות או חוסר וודאות מה שגורם תענוג כשמדברת משא"כ אצל הקב"ה שאין דבר 

ראים ולכן אין סיבה שייווצר נפרד ממנו אין כלפי הקב"ה לא חוסר הכרות ולא חוסר וודאות כלפי הנב

 תענוג אצל הקב"ה.

ובפרטיות יותר אפ"ל שהתענוג הוא בעבודת הנבראים הוא מהתוצאה הסופית של דירה 

בתחתונים א"כ תובן השאלה שהרי התוצאה אינה מגיעה מעבודת האדם לכשעצמו )שע"כ אין בחירה 

שלאדם יש בחירה בנוגע לעצמו  19 ומוכרח להיות להקב"ה דירה )כמבואר בלקו"ש ח"ג פ' שמיני הע'

בלבד וגם בכך רק בנוגע למתי יעשה את חלקו בדירה לה' ובאיזה אופן אבל לא האם יתקיים בסוף או 

לא ח"ו(. )ועפי"ז יומתק ביאור הא' שמכיוון שהתענוג הוא מהתוצאה, מובן יותר שהתענוג הוא 

 עצמאי ואינו מתייחס ישירות למעשי האדם(.

לה יהי שגדר התענוג למטה הוא כנ"ל בשילוב אבל כזה שנפעל ישירות ע"י וא"כ ביאור השא

השילוב אבל בעניינינו התענוג לא נפעל ישירות אלא מהתוצאה שעליה אין קשר כלל לעבודת האדם 

לכשעצמו והיא תתבצע בהכרח מחמת רצון הקב"ה וא"כ אין במובן זה נפגשים הבנות שתי הנתונים: 

שווים בכך כלפי הנבראים בעבודתם שאין להם עצמאות ובחירה האם עצמאות וחידוש ששניהם 

תיעשה דירה לה' וא"כ גם לא חידוש בתוצאה זאת כי חידוש עניינו שהוא פלא ולא מוכרח ורגיל אבל 

כאן זה מוכרח מעצם החלטתו של הקב"ה שתהיה לו דירה כאן בעוה"ז וגם לאדם עצמו אין בחירה 

                                                           
הוא בגמר הפעולה שלכאורה אז הוא פחות חידוש מתחילת ואולי ניתן בכך לבאר מ"ש ששלימות התענוג . 3

הפעולה שאפ"ל שמדובר על ב' ענינים: התענוג בתחילת הפעולה הוא מעצם החידוש ובגמר הפעולה התענוג 
 הוא מהתוכן שנשלם ונמצא שבב' האופנים התענוג הוא מחידוש.
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תענוג שבציפור לעבודת האדם, שבציפור אין הדבר מוכרח שתדבר  ועצמאות וא"כ יובן ההבדל בין

אבל דירה לה' מוכרח שיהיה. וא"כ מובן שפירוש המושג 'כוח עצמו' הוא שאינו מוכרח להיות ולכן 

מחמת החיסרון שבידיעת האדם  הוא עצמאי כלפי האדם או שמכיוון שתוכן הפעולה אינו ידוע

נוג עפ"י תכונות התוכן ולא אל תכונות האדם שאינם קשורים מתייחס התענוג אל התוכן שיגרום תע

 .4אל התוכן

ובפרטיות יותר ניתן לבאר באופן נוסף ובהקדים מה שבמואר בדרמ"צ הנ"ל ששואל כנ"ל שאין 

חידוש מכיוון שהכל שווה אצלו ומבאר שכך הקב"ה עלה ברצונו להתענג מכאלה מעשים וא"כ כל 

מוכרח וכביכול עצמאי במובן זה  עניןשבנגינה ובכל החידושים הוא הנ"ל יבואר יותר שהרי התענוג 

שאין עליו את שליטת האדם שטבע האדם מכריחו להתענג מציפור שמדברת מהתכללות ב' תנועות 

הפכים בנגינה וכיו"ב משא"כ הקב"ה לא מוכרח ח"ו להתענג כלל מעבודת הנבראים והסיבה היחידה 

 הנבראים וזאת שאלת כ"ק אדמו"ר.לכך היא מכך שבחר להתענג ממעשה 

מכמה פרטים שכל אלו אינם משמשים כסיבה לתענוג אצל עולמו של התענוג מורכב , לסיכום

 הקב"ה:

 גורמי התענוג הינם מפורדים ועצמאיים אחד מהשני.א. 

תוצאת התענוג הינה עצמאית כלפי הכוח הגורם ולא קשורה למציאות הכוח ולפעולת האדם ב. 

 כשלעצמו.

 בפרטיות יותר התענוג הוא מצד טבעו של האדם שגורם לו להתענג.ג. 

כהנ"ל בב' אופנים כלפי האדם: א. מחמת חוסר הכרח שהתענוג יפעל. ב. חוסר הכרות בתוכן ד. 

 הפעולות שגורמות לתענוג.

)אופני התענוג הג' והד' יכולים להתפרש גם באופן שהתענוג מתייחס מהפעולה וגם באופן 

 וחם לפעול תענוג אצל הקב"ה כנ"ל.חס לתוצאה(. וכל אלו לא גורמים שבכשהתענוג מתיי

 

  

                                                           
ג שאז בבחירתו לא להתענג אפילו כמובן שאין המדובר במצב שהאדם שונא או מתנגד אל תכונות התענו. 4

 מבנו יחידו כמבואר בהמשך ס"ו פ' לך לך.



 

 
 

 

  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 יביעש שער
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 ראיית אדה"ז לייחוד הנפש באוא"ס מאיסור חמץ בפסח

 בריכטאי' ש שניאור זלמןהת' 
 הישיבהמבוגרי 

 א.

 הערת הרבי שנוקט דוקא שבת ויו"ט שאיסורם מצד הגברא

בתניא בפרק מ"ו כותב כ"ק אדמו"ר הזקן: "וזהו שאמר אסף ברוח הקודש בעד כל כנסת ישראל 

שבגולה "ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך", כלומר, שאף על פי שאני כבהמה 

ידי לימוד התורה וקיום מצוות[ . . -בהיותי עמך, ולא אדע ואלא ארגיש בנפשי יחוד זה ]שנפעל על

הוא הממלא כל -סוף ברוך-על פי כן 'אני תמיד עמך', כי אין החומר מונע יחוד הנפש באור אין אף

לפי שאף בנפש  –ובזה יובן חומר עונש איסור מלאכה בשבתות וחמץ בפסח השוה לכל נפש עלמין . . 

שה טוב, ונידון בנפשו בכרת וסקילה על חילול קדו-בור ועם הארץ גמור מאיר אור קדושת שבת ויום

 ".זו

והעיר הרבי )בהערה בספר 'שיעורים בספר התניא(: "יש להמתיק הדיוק דמביא ראיה מאיסור 

 ת)ירושלמי שב )האדם( עבר עבירה" אלא הואטוב דוקא, דמלאכת שבת "אין גופה עבירה -שבת ויום

, ובכל , ובפרט לביאור כמה אחרונים )בירושלמי שבת הנ"ל( שזהו איסור גברא )ולא חפצא(פי"ג, ה"ג(

 זאת אין חילוק בין גברא לגברא".

 

 ב.

 הדוגמא של חמץ בפסח יש לעי' מדוע לא כותב כן גם על

כן איסור -ויש לדקדק מדוע לא הזכיר הרבי בהערתו גם את איסור אכילת חמץ שלכאורה הינו גם

 רא?ומנין יש להוכיח שאיסור אכילת חמץ הינו איסור גב גברא והזכיר רק את קדושת השבת ויו"ט.

: "חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ושל ישראל )כח, א( דהנה מצינו במסכת פסחים

 אסור בהנאה, שנאמר 'ולא יראה לך שאור'".

ובגמרא שם: "תניא, חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו עובר עליו בלאו . . דברי רבי יהודה; רבי 

 –ובר עליו בלא כלום . . מני מתניתין, אי רבי יהודה שמעון אומר: חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו אינו ע

 דישראל נמי מישרא קא שרי". –חמץ סתמא קאמר, אפילו דנכרי. ואי רבי שמעון 

מתרצת הגמרא: "לעולם רבי שמעון היא, ורבי שמעון קנסא קניס, הואיל ועבר עליה בבל יראה 

רייתא לא מיתסר חמץ לאחר זמנו, ופירש רש"י: "לעולם רבי שמעון היא. דאמר מדאו ובל ימצא".
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ומצינו אם כן,  הלכך דנכרי שרי, ומיהו דישראל אסור מקנסא דקנסוהו רבנן משום דעבר בבל יראה".

 שיש מחלוקת בין התנאים האם חמץ שעבר עליו הפסח אסור מדאורייתא או מקנס של חכמים.

של ישראל שעבר עליו  : "חמץ דגן גמור)סי' תמח, ס"א( לענין הלכה פסק כ"ק אדמו"ר הזקן

על שעבר עליו  לפי שקנסוהו חכמים לבעל החמץהפסח, הרי הוא אסור בהנאה לכל אדם מישראל, 

 בבל יראה ובל ימצא".

כתב, שהמ"ד שחמץ שעבר  )פ"א ה"ו( פענח לגאון הראגאטשאווער בהלכות חמץ ומצה-בצפנת

גברא, "דהחיוב הוא בהדבר לא עליו הפסח איסורו מהתורה )רבי יהודה( סובר שחמץ הינו איסור 

שאסור לאכלו בפסח"; והמ"ד שחמץ שעבר עליו הפסח איסורו  בעצמייבהזמן", ד"חמץ הוא איסור 

 התלוי בזמן. גבראמדרבנן )רבי שמעון( סובר שהוא איסור 

והנה, לפי פסק אדמו"ר הזקן שחמץ שעבר עליו הפסח אסור מדרבנן, מובן שע"פ הלכה נקבע 

יישאר אסור לאחרי  – חפצאדאל"כ אלא זהו איסור  גבראץ בפסח הינו איסור שאיסור אכילת חמ

שהרי לא מצינו פעולה חדשה שתתיר אותו; ועל פי זה היה הרבי אמור לכאורה בהערתו  –פסח מה"ת 

טוב ששורה בעם הארץ את -הנ"ל להוסיף שזהו גם הטעם שאדמו"ר הזקן הביא כראיה לקדושת יום

כיון שזהו איסור גברא, שמזה מוכח שקדושת היום טוב שורה בנפשו  -בפסח עונש איסור אכילת חמץ 

 כמו בנפש הצדיק, יותר מאשר לו איסור זה היה איסור חפצא.

 

 ג.

 יישוב ע"פ הדיוק של הרבי במק"א דחמץ הוי כחתיכת נבילה

: "אבל נותן טעם בן נותן טעם של חמץ, אף על פי שקודם הפסח 1וי"ל: כתב אדמו"ר הזקן בשו"ע

הוא עדין של היתר, מכל מקום כשמגיע זמן איסורו לא חל עליו שם חדש, שהרי מתחילה אף על פי 

ועכשיו הוא שהיה קלוש מאוד היה שמו חמץ ועכשיו שמו חמץ, אלא שעד עכשיו לא אסרו הכתוב, 

 ".כחתיכת נבילה

על דברי אדה"ז אלו: "כוונת אדה"ז היא לבאר איך שלא חל שינוי בשם חמץ  2וכתב הרבי בלקו"ש

כשמגיע זמן איסורו, כי גם קודם הפסח "היה שמו חמץ". וא"כ, תיבות הנ"ל )"שעד עכשיו לא אסרו 

ולא "ועכשיו נאסר" וכיו"ב( הן הדגשה להיפך? ומשמע מזה,  –" כחתיכת נבילההכתוב, ועכשיו הוא 

 הפסח הוא איסור חפצא".שס"ל שחמץ בתוך 

                                                           
 . סימן תמ"ז סמ"ה.1

 (.106)עמוד  21. חלק כב בשיחה א לפרשת קדושים בהערה 2
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ולפי זה מובן מדוע הרבי לא ביאר בהערתו על התניא שאדה"ז הוסיף את עונש איסור חמץ בפסח 

בגלל שזהו איסור גברא, כיון שאדמו"ר הזקן לשיטתיה שאיסור חמץ בפסח הוא איסור חפצא ולא 

 .3איסור גברא

 

 ד.

 סורו מצד החפצאבכ"ז אומר אדה"ז ראיה מחמץ בפסח למרות שאי ביאור כיצד

אמנם לפי מה שנתבאר לעיל שלדעת אדה"ז איסור אכילת חמץ בפסח הינו איסור חפצא, אין 

מובן לאידך גיסא מדוע אדה"ז הביא בתניא את עונש איסור אכילת חמץ )בנוסף לעונש איסור עשיית 

ולומר  מלאכות בשבת( כראייה לקדושת יום טוב ששורה על נפש כל אחד מישראל, דהרי יש לדחות

שעונש הכרת המגיע לכל אחד מישראל בשוה הוא כיון שזהו איסור חפצא ולא משנה כלל מי עובר 

 את העבירה )וכביאור הרבי בהערה בטעם שהביא את עונש איסור מלאכות שבת(.

וי"ל: כתב אדה"ז בתניא כאן: "ובזה יובן חומר עונש איסור מלאכה בשבתות וחמץ בפסח השוה 

ונידון בנפשו טוב, -לפי שאף בנפש בור ועם הארץ גמור מאיר אור קדושת שבת ויום –לכל נפש 

 ".בכרת וסקילה על חילול קדושה זו

; נפשי, וכרת הוא עונש פניגוהחילוק בין עונש כרת לבין עונש סקילה הוא, שסקילה הוא עונש 

: "הטובה הצפונה לצדיקים היא ה(-)הל' תשובה ה"א כפי שביאר הרמב"ם את מהותו של עונש כרת

חיי העולם הבא . . שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה יהיו בטובה זו . . ופירעון הרשעים הוא שלא 

לו הוא המת שאינו חי לעולם אלא יזכו לחיים אלו אלא יכרתו וימותו. וכל מי שאינו זוכה לחיים א

, שנאמר 'הכרת תכרת הנפש ההיא', מפי וזהו כרת הכתובה בתורהנכרת ברשעו ואבד כבהמה. 

 ".לעולם הבא –ולם הזה; 'תכרת' בע –השמועה למדו: 'הכרת' 

והנה, באם לא הייתה שורה קדושת יום טוב פסח בנפשו של עם הארץ כפי שהיא שורה בנפש 

שאיסור אכילת חמץ הוא איסור גברא, הנה כיון שהעונש על זה הוא עונש נפשי,  הצדיק, אף על פי

היה צריך להיות בעם הארץ והצדיק לא יהיו שוים בעונש זה, כיון שקדושת היום טוב לא שרתה 

 -בנפשותיהם באותו אופן 

                                                           
. אמנם לפי דברי ההערה בלקו"ש יוצא ששני פסקי אדה"ז סותרים זה את זה. ובהמשך ההערה שם הניח את 3

 זה הרבי בצריך עיון.
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 וזוהי ראיית אדה"ז מעונש איסור אכילת חמץ בפסח, שאף על פי שהעונש על אכילת חמץ הוא

עונש נפשי, הנה הוא שוה בעם הארץ ובצדיק כאחד, ומזה מוכח שקדושת יום טוב שורה בנפש עם 

 .4הארץ. בדיוק כפי ששורה בנפשו של הצדיק, והחילוק הוא רק האם הוא מרגיש קדושה זו או לא

 

  

                                                           
פי ביאור זה יש לבאר את דקדוק לשון אדה"ז בתניא בנוגע לעונש הכרת על אכילת חמץ בפסח "ונידון  . על4

בכרת", דלכאורה מילת 'בנפשו' מיותרת, והיה יכול לכתוב "ונידון בכרת"? ואולי רוצה להדגיש את מה  בנפשו
בת ויום טוב שורה בנפש , שמזה היא הראיה על כך שקדושת השנפשישנתבאר לעיל, שעונש הכרת הוא עונש 

 עם הארץ בדיוק כפי ששורה בנפש הצדיק.

ולפי זה צריך לקרוא את המשפט 'ונידון בנפשו בכרת וסקילה על חילול קדושה זו' כך: "ונידון בנפשו בכרת 
 ו]כן נידון ב[סקילה על חילול קדושה זו.
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 לשיטתייהו דרב ושמואל ע"פ לקו"ש

 זלטופולסקי' שידן  רבה

 ישיבהה יבוגרמ

 פתיחה

ואילך( דן כ"ק אדמו"ר בהשקפת לימודם של רב ושמואל  1בלקו"ש חט"ז לפרשת שמות )עמ' 

 זהו תוכן דבריו:

ברור;  תוכן הענין, או המילים, גם אם לפי עקרון זה אין המילהמחשיב בעיקר  –רב  אופן א':

 שבפסוקים, למרות שלפיו אין פירוש המילים "חלק". תוכן העניןמכריע לפי  –שמואל 

 עיקר הדגש על בין אדם לחבירו. –בין אדם למקום; שמואל עיקר הדגש בעיקר על  –רב  אופן ב':

 והנה בשיחה הנ"ל מביא כמה וכמה דוגמאות:

חדש ממש או לא. ב( יוסף בא לעשות מלאכתו ממש או צרכיו עמה.  -א( מלך חדש על מצרים 

וכים בית ועליה על גביו או שני בתים זה לפנים מזה. ד( האם הודו וכוש סמ -ג( צורת מערת המכפילה 

פונדק או עץ. ז( גדול  -אחד לשני או לא. ה( האם קוראים לנמרוד אמרפל או לאמרפל נמרוד. ו( אשל 

 בכבוד או בשנים. -היה כבוד הבית י

 די ביטוי בעוד מחלוקות שלהם בש"ס,לי בא איך "לשיטתייהו" הא'ו'בדרך אפשר', ואולי יש לומר 

ר לומר ששיטתם זו באה לידי ביטוי בפסיקת כמו כן אפש ואנסה להביא דוגמא מכל סדר בש"ס,

 עיי"ש( כדלהלן. 12ובכללות אופן לימודם )בנוסף למובא בשיחה בהערה  ,הלכות

כמובן וגם פשוט, שאין שום כוונה או יומרה לקבוע שהאמור לקמן הם אכן יסוד ושורש 

יבון הדברים, מחלוקתם, אלא מטרת הכתוב לקמן, הוא בעיקר, כדי לעורר את הקוראים ולהביא לל

 להגדיל תורה ולהאדירה.

 

 .א

 סדר זרעים

רב אמר: רבי יהושע אומר בכל יום ויום מתפלל אדם מעין יח'. הגמ' במסכת ברכות )כט, א(: "

 ".מעין כל ברכה וברכה. ושמואל אמר: הביננו ה' אלוקינו וכו' )ברכה אחת שכוללת את כל הברכות(

 הסברה:
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עדיין צריך  ,מי שלא יכול להאריך בכל יום וכיו"בו הוא שמתפללים י"ח ברכות, רב: הדין שנקבע

 ברכות. "חמתפללים י -ברכות מקוצרות כי כך הוא הדין  "חלהתפלל י

הברכות נכללו כל  "חשמואל: מסתכלים על תוכן ענין התפילה. התפילה היא בקשת צרכיו ובי

לכלול את כל צרכיו בברכה אחת שהיא  רותובאפש - מי שלא יכול להאריךו הצרכים האפשריים,

 ובזה יוצא ידי חובת תפילה שכל ענינה בקשת צרכיו. ,"הביננו"

 

 .ב

 סדר מועד

ר' שמעון אומר גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוון " הגמ' במסכת שבת )כב, א(:

 הלכה כר"ש בגרירה".לעשות חריץ. רב: אין הלכה כר"ש בגרירה. שמואל: 

שגרר מטה  , כגון היכאהאם מותר לעשות מלאכה שלא במתכוין )כשאינה פסיק רישי'( :פירוש

 כן.? רב: לא. שמואל: , אך לא הייתה כוונתו לשם כךונעשה חריץ

 הסברה:

 היא, המציאות בשטח לעשותה, אבל סוכ"סרב: המלאכה נפעלת על ידו. נכון שהוא לא התכוין 

 שהמלאכה נעשתה. לכן אסור.

מחייבים את האדם העושה על מלאכת מחשבת שעשה.  -ות ענין המלאכות בשבת שמואל: כלל

לא מייחסים אותה לאדם העושה והיא  ,לכן ,ובלא מתכוין ,במקרה דנן המלאכה נעשית שלא לצורך

 לא נקראת מלאכת מחשבת. ע"פ הסברא וההגיון שבנושא לכאורה אמור להיות מותר.

 

 ג.

 סדר נשים

המקדש אשה על תנאי שאין עליה נדרים וכנסה סתם ונמצאו עליה " :(הגמ' בכתובות )עב, ב א.

 שמואל אמר: אינה צריכה הימנו גט".נדרים. רב אמר: צריכה הימנו גט. 

 :1פירוש

                                                           
רבה, וייתכן גם להעמיס הסברה זו  . לפי שיטת אביי בסוגיא )ע"פ דברי רש"י עיי"ש(, אך ראה בהמשך שיטת1

 ע"פ שיטת רבה, ויל"ע.
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והוא חושש שמא יהיו עליה נדרים )אע"פ שהתנה שאין  ,רב: אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות

כשכונס בועל לשם קידושין חדשים, אפילו שיימצאו עליה נדרים, ולא סומך על  ,עליה נדרים(. לכן

 כי היא התקדשה לו. -הקידושין הראשונים. לכן אם בא להוציאה צריכה גט 

והם היו על תנאי שלא יימצאו עליה נדרים.  ,שמואל: כשבעל, בעל על דעת הקידושין הראשונים

 נות ואם בא להוציאה לא צריכה גט.ת זלכן בעילתו בעיל ,התברר שיש עליה נדרים

 הסברה:

במעשה הביאה קידש אותה מחדש )ולא על דעת הקידושין הראשונים(.  -רב: ביאה קונה 

אין  -קנין. )במיוחד שכאן זה גם בין אדם למקום  ועצם מעשה הביא -עצם המעשה מסתכלים על 

 אדם עושה בעילתו בעילת זנות(.

הגיוני לומר שסומך על הקידושין  ,פור: לכאורה כשבועלשמואל: מסתכלים על כללות הסי

בכללות  ,ולא חושש שיש עליה נדרים והיא מעלימה זאת ממנו. בעקבות הנחה הגיונית זו ,הראשונים

 רים, ואינה צריכה הימנו גט.בעילתו בעילת זנות, מאחר שנמצאו עליה נד -הסיפור 

ה בבבל. רב: אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני המביא גט ממדינה למדינ" :()ו, אגיטין הגמ' ב ב.

 צריך לומר".נחתם. שמואל: 

 פירוש:

בני  -כי יש עדים שיכולים לקיים את חתימות העדים שבגט  ,רב: לא צריך לומר בפ"נ ובפ"נ

הישיבות שהולכים מעיר לעיר. שמואל: בני הישיבות טרודים בלימודם ולכן לא מכירים את 

 יימם. לכן צריך לומר בפ"נ ובפ"נ.ולים לקלא יכ, וממילא החתימות

 הסברה:

רב: אמירת בפ"נ ובפ"נ תלויה בכך האם ישנם עדים שיכולים לקיים או לא. בני הישיבות הולכים 

 )ודוחק(.שיש עדים לכן לא צריך לומר אז המציאות היא  -ממקום למקום 

 ,לימוד וטרודים בגירסתם יש בני ישיבות. אבל תפקידם -שמואל: מסתכל כל כללות הענין. נכון 

 .2לכן הגיוני לומר שאינם מכירים את החתימות ולא יוכלו לקיימם. לכן צריך לומר בפ"נ ובפ"נ

 

 

                                                           
המציאות היא שבפעול )לצערנו הרב( לא כל בני הישיבות טרודים בלימודם,  – רב . ע"ד הצחות ניתן לומר:2

הגיוני לומר שכל בני הישיבות טרודים בלימודם, כי זה תפקידו של  – יכולים לקיים את החתימות. שמואללכן 
 לכן לא מכירים חתימות.בן ישיבה. 
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 ד.

 נזיקיןסדר 

הקונה שור מחבירו ונמצא נגחן. רב אמר: הרי זה מקח טעות. " )מו, ב(:בבא קמא הגמ' במסכת  א.

 יכול שיאמר לו לשחיטה מכרתיו לך".שמואל אמר: 

 פירוש:

רב: הולכים אחרי הרוב. רוב האנשים קונים ומוכרים שוורים לחרישה. לכן במקרה הזה המוכר לא 

 יכול לומר שמכרו לשחיטה כי הולכים אחרי הרוב.

שמואל: אין הולכין בממון אחר הרוב. יש מיעוט של אנשים שמוכרים לשחיטה והמוכר יכול 

 ."ליו הראיההמוציא מחבירו )הקונה( ע"ו ,לטעון שהוא מהם

 הסברה:

שינו ואם כן אין מקום לדיון. המיעוט לא קיים כביכול. נכון ש ,רב: מסתכלים על רוב כעל מציאות

אבל המציאות אומרת אחרת  ,יש למוכר חזקת ממון וכיו"ב" דהיינו שהמוציא מחבירו עליו הראיהדין "

כר לחרישה. זו המציאות. וא"כ גם הוא מ ,רוב האנשים מוכרים לחרישה )אא"כ מפרשים אחרת( -

 לכן כשנמצא נגחן זה מקח טעות.

לא הולכים. במקרה דנן  -שמואל: רוב זה כלל הגיוני. לכן במקרה שאין הגיון ללכת אחר הרוב 

המוציא מחבירו )הקונה( עליו "וגם חזקת ממון למוכר ו ,קיים מיעוט אנשים שמוכרים לשחיטה

הולכים אחר הרוב. כי נגד ההגיון של רוב יש הגיון של  לכן במקרה הזה )ובממון בכלל( לא ",הראיה

 .3וגם חזקת ממון ,מיעוט

ארבעה אבות נזיקין השור והבור המבעה וההבער. מאי מבעה? " :(הגמ' במסכת בבא קמא )ג, ב ב.

 מבעה זה השן".רב אמר: מבעה זה האדם. שמואל אמר: 

 הסברה:

 גמרא:גוף הבמקרה הזה אפשר לראות את ההסברה ב

. שור זה האב, לכן מסתכלים על כל "רב מאי טעמא לא אמר כשמואל: תנא שור וכל מילי דשור"

מכיון ששנה בפירוש )הכלול בשור(  אינו יכול להיות שןהנזקין שיש בשור: קרן, שן ורגל. לכן מבעה 

 אלא אדם.שור, 

 שמואל מאי טעמא לא אמר כרב: 

                                                           
 . עיין בתוס' ב"ק כז, ב ד"ה קמ"ל אין הולכים בממון אחר הרוב.3
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בהגיון של שור  -זקין נשמתבוננים בהגיון שבאי אפשר להגיד כמו רב ששן כלול בשור. כי כ א(

  , רואים שא"א להכליל אותם:ובהגיון של שן ,)קרן או רגל )להו"א או למסקנה( ואכ"מ(

שן יחד עם רגל באב "שור".  יםכולל יבה לחייב משא"כ שן, לכן לא היינורגל היזקה מצוי וזה ס)א( 

רגל יחד עם שן באב  יםכולל לכן לא היינו, משא"כ רגל, זקה וזה סבה לחייב)ב( שן יש הנאה להי

 "שור". לכן הגיוני לחלקם.

כי כבר כתוב אדם בסיפא. רב עונה על זה: בסיפא כתוב אדם בשביל  ,אי אפשר להגיד כמו רב ב(

אדם. בסיפא כתוב  -יש מציאות של אב "מבעה"  -למנותו ביחד עם מועדין. ברישא כתוב עצם הענין 

 א מועד.הו -פרט בדיני האב הזה 

חייב להיות בסיפא איזה  ,שמואל לא מקבל תירוץ זה: אם המשנה רוצה לחזור על אב עוד פעם

ואין שום חידוש  ,בכל מצב, לכן זה חלק בלתי נפרד מהאב -חידוש הגיוני. אדם מועד לעולם 

 (. לכן חייבים לפרש ש"מבעה" זה שן.4כשכותבים את זה שוב. )משא"כ בשאר האבות כן יש חידוש

 

 ה.

 קדשיםסדר 

האם מותר להתיר ציצית מבגד ישן שלא משתמשין בו יותר לבגד חדש? הגמ' במנחות )מא, ב(: 

 מותר.רב: אסור. שמואל: 

 הסברה:

לכן הוא ביזוי מצוה. ומעשה זה , רב: כשחותך מהבגד הישן את הציצית מבטל ממנו מצוות ציצית

לכן  ,לצורך בגד אחר שגם בו יש מצוהשמואל: מסתכלים על כל התמונה: הוא עושה זאת  אסור.

 הגיוני לומר שזה לא ביזוי. לכן מותר.

 

 ו.

 טהרותסדר 

אשה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה ולבסוף בדקה. רב: בדקה  הגמ' בנדה )טז, א(:

ה נמי טמאה מפני טהורה. שמואל: אפילו בדקה ומצאת טהור -טמאה. טהורה  -ומצאת טמאה 

 .שאורח בזמנו בא

                                                           
 . עיין תוס' ד, א ד"ה למחשביה.4
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 פירוש:

אם אשה בודקת עצמה אחרי שעת וסתה )שעה שרגילה לראות דם( ולא מוצאת דם. האם אומרים 

 טהורה? וממילא  או שאומרים שלא היה דם ,טמאהוממילא  שהיה דם ונפל לארץ

 רב: לא היה דם וטהורה. שמואל: היה דם ונפל לארץ וטמאה.

אחר הוסת. ולכן רב סובר שלא יכול )הגמ' מסבירה את המחלוקת במקרה שבדקה עצמה מיד 

י חוששים כי וודא ,גם רב יודה שטמאה ,להיות שהדם נפל לארץ. אבל אם בדקה עצמה אחר משך זמן

 שמא היה דם ונפל לארץ(.

 הסברה:

במציאות לא יכול להיות שהדם נפל לארץ, כי בדקה מיד ומצאה  -רב: הולכים אחר המציאות 

 א טהורה.סימן שלא היה דם והי -שאין דם 

לא יכול  -שמואל: מסתכלים על כללות הענין של ראיית דם. ובזה יש כלל "אורח בזמנו בא" 

 .5לכן הגיוני לומר שהיה דם ונפל בשעת הוסת, להיות שלא יהיה דם

 

 ז.

 פסיקת הלכות

 (:, ב; נדה כד, בפסיקת הלכות )בכורות מט

)האם מסתכלים על מציאות או הגיון, הלכתא כרב באיסורי: מתאים לשיטתו בב' ה"לשיטתייהו" 

 האם מדגישים בין אדם למקום או בין אדם לחבירו(:

 מציאות. -אלא גזירת הכתוב  ,א( היסוד של איסורים זה בדרך כלל לא הגיון

 ב( באיסורים מודגש בין אדם למקום כמובן.

 הלכתא כשמואל בממוני: 

פ יותר מדיני איסור והיתר(. מתאים לגישה א( דיני ממונות מבוססים לכאורה על הגיון ושכל )עכ"

 ההגיונית של שמואל.

 ב( בדיני ממונות מודגש בין אדם לחבירו כפשוט.

                                                           
. חשוב להבהיר: כמובן ששמואל לא יכול ללכת נגד מציאות הנראית לעיניים ממש, ולכן אם בדקה עצמה 5

ה זה שמואל יודה שטהורה(. אבל כאן בשעת הוסת ממש ולא מצאה דם א"א לומר שיש כאן דם )ובמקר
 מדובר שבדקה מיד אחר הוסת, לכן הגיוני לומר שהיה דם )כי כך זה כל פעם בכללות מקרה זה( ונפל לארץ.
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 ח.

 שיטת לימודם

אלא שהמשיך להחזיק  ,ששתיקת רב זה לא שהוא חזר בו 7מוסבר, ו6שתיק רב -רב: המקרה הידוע 

מ"מ  ,גיון שיטתו מוקשיתשאע"פ שע"פ שכל וה ,בדעתו שהתבססה על טעמים נסתרים. דהיינו

 המשיך להחזיק בה כי כך הם הדברים.

. "אין למדין הלכה לא מן המשנה ולא מן האגדות אלא מן 8תלמוד"שמואל: "אין למדין הלכה מ

 .9התלמוד"

 : "אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' אליעזר בארבעה". )ז, ב( פירוש הגמ' בנדה

כתוב  ,בכל ד' המשניות ששמואל אמר שהלכה כר"א הרי ",מאי קמ"ל שמואל?": הגמ' שואלת

 במפורש שהלכה כר"א! 

 מתרצת הגמ': קמ"ל שאין למדין הלכה מפי התלמוד. 

 והנה ברש"י על אתר ביאר וז"ל:

"מתוך המשנה וברייתא ששנויה בהן הלכה כפלוני אין למדין מהם, שהאמוראים האחרונים דקדקו 

אבל הראשונים לא דקדקו איש בדברי חבירו אלא כל אחד  בטעמי התנאים והעמידו הלכה על בוריה

 מה ששמע מרבו מלמדה לתלמידו שמועה כמו שהיא".

 על בוריה.  - שמואל מדגיש: אפשר ללמוד הלכה רק אחרי שעמדו על הטעם וההגיון שבה ,דהיינו

ין כך "א-שלכן נאמר על מלה "תלמוד" הכוונה לצורת לימוד של התנאים]הבהרה: בגמ' בנדה ה

" פירוש אופן הלימוד ובירושלמי "תלמוד למדים", מפני שאולי אין זה מדוקדק ומבורר שפיר וכיו"ב;

 .כך "אלא מן התלמוד", מפני שזה מדוקדק טפי[-של האמוראים שלכן נאמר על

 

  

                                                           
 .. ראה ב"ב סב, א; ב"ק יא, א ועוד6

 .. יונת אלם פרק ק'7

 . נדה ז, ב.8

 . ירושלמי פאה פ"ב משנה ד.9
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 ברית מילה לפני מ"ת עניןב

 חדדשי'  יונתן אריההת' 

 תלמיד בישיבה

 פתיחה

"וכן הוא אומר באברהם אבינו וה' ברך את אברהם בכל מצינו )פב, ב(  איתא במשנה בסוף קידושין

שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי 

 וישמור משמרתי מצוותי חוקתי ותורתי" .

"ויזרע )בראשית כו, יב(  כמ"ש, י נתינתהקיים כל התורה כולה לפנכן בנוגע ליצחק אבינו מצינו ש

כך גם כן בנוגע ליעקב אבינו  "מ.יצחק מאה שערים" ומפרש רש"י "אומד זה למעשרות היה" ובכ

"עם לבן גרתי" "ותרי"ג מצוות שמרתי".  )שם לב, ה( נאמר שקיים כל התורה כהסבר רש"י על הפסוק

 פני מתן תורה.לפי הנ"ל יוצא ומוכח שקיימו האבות כל התורה כולה ל

, האם קיום הנה, בגדר אופן קיום המצוות ע"י האבות מצינו שיטות שונות במפרשי התורה

לאחר מתן תורה, או שגדרם היה את המצוות בני ישראל בו קיימו אופן באותו המצוות על ידם היה 

ות, אך כבני נח ולמרות זאת קיימו כל התורה כולה, או שנחשבו לבני נח המחויבים רק בשבע מצו

 .1קיימו כל המצוות בתור חומרא יתירה על עצמם

שהובא  היא כאופן השלישי( ובכ"מ .לקו"ש ח"ה ש"ב לפר' ויצא)דעתו של כ"ק אדמו"ר בנידון 

היו מחויבים  אולם ,על עצמם כחומרא שהחמירואך ורק , שקיום כל המצוות על ידי האבות היה לעיל

שצוו כל דרי עולם עוד לפני מתן תורה, לקמן נבאר  רשהציווי המפו פאתמ רק בשבע מצוות בני נח

 .גדר מצוות מילה לפני מ"ת ואופן קיומה ע"י אברהם אבינו

 

 א.

 בעצמו שאסורה לב"נ למול א"ע קודם שנצטווה מכיון שזו חבלה "אהביאור שהיה אסור לא מביא

מדוע לא מל את עצמו , כיוון שקיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, 2ידועה השאלה

 עוד לפני שנצטווה, וחיכה לציווי מפורש מהקב"ה?

                                                           
האוצר סימן א' המבארים ג' אופנים אלו בהרחבה. ראה גם מגדל דוד  . ראה 'פרשת דרכים' דרוש ראשון ובית1

 . 397ח"ט עמ' 

 ד"ה 'בעצם היום הזה'. ועיין מה שתירץ בריב"א )עה"ת ס"פ לך( וראה לקמן אות ה'. . הובא בתו"א פר' לך2
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 בתרגום ללה"ק:  –( 146ומבאר בזה כ"ק אדמו"ר )לקו"ש ח"ה עמ' 

"על 'ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש' אומר רש"י שב'דמכם' הכוונה 'השופך דם עצמו', טלפי 

הדבר גורם להיפך החיים, ואפילו לא הפשט יוצא, שאסור לאדם לשפוך את דם עצמו, אף כאשר אין 

למחלה )ובדוגמת 'לא תאכלו' הנאמר בפסוק הקודם לגבי דם בהמה, אשר שם מפרש רש"י במפורש 

(. ולכן לא מל אברהם את עצמו לפני שנצטווה, כי הדבר היה כרוך באיסור החי'שהכוונה היא ל'דם מן 

ר הדבר גורם למחלה ועלול אף להביא ובמיוחד כאש) שפיכת דמים, שהיה מופר על ידי מילת עצמו

את איסור שפיכת  דוחהואילו לאחר שנצטווה על המילה, הרי הציווי המפורש על כך  –לידי סכנה( 

 דמים".

כיוון שבני נח מצווים על איסור 'חבלה' מהפסוק "אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש",  –כלומר 

וון שיעבור בזה על איסור שנצטווה עליו על כן, לא היה באפשרותו של אברהם למול את עצמו, כי

בשונה ממצוות מילה שלא נצטווה וקיבל על עצמו כהידור, ואין דוחים ציווי מפורש מחמת הידור 

 וחומרא.

 

 ב.

 מצריך ביאור בזה

 הסבר זה צריך ביאור:

 , מותר לאדםבריאותא. איסור זה של 'חבלה' אסור רק כאשר אינו לצורך, אך לצורך, כגון למטרות 

לחבול בעצמו. וכן מצוות מילה מצינו שמלים מחמת סיבות שונות, ולא רק לקיים ציווי הבורא, כמו 

את תאוות העולם הזה, ומחלישה אצלו מורידה פועלת באדם הנימול ושמילה  3שכתב הרמב"ם במו"נ

. איתרפושהגויים מלים בשביל מטרה והסביר את החילוק בין יהודים לגויים,  4והביאו הרבי בלקו"ש

א"כ, יכול היה אברהם אבינו למול את עצמו ולחתוך בבשרו, כיוון שזה לצורך, ומדוע היה עובר בזה 

 על איסור 'חבלה'? 

ב. לפי הנ"ל יוצא, שכל מי שלא נצטווה על מצוות מילה כגון אומות העולם, אסור לו למול עצמו, 

לרוב הדעות עכ"פ( שמותר לנו למול כיוון שעובר בזה על איסור 'חבלה'. למרות זאת, מצינו להלכה )

                                                           
 . ח"ג פל"ה ופמ"ט. ראה גם ח"ב פכ"ט.3

 .920. ח"ג עמ' 4
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, והרי בפשטות גדרו של הגוי הוא כגדרו של אברהם 5גוי המבקש מאתנו למולו אם מכוון לשם מצווה

 אבינו לפני שנצטווה?

וז"ל )הסוגריים אינם במקור(: "דאיתא במתניתין בפרק החובל  6ג. כתב בספר 'המקנה' לקידושין

נצטווה אף לבני נח כדכתיב אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש  בעצמו אע"פ שאינו רשאי פטור, והאי

כפרש"י שם, וא"כ לא היה יכול )אאע"ה( לעבור על מצוות חובל שנצטווה בשביל מצווה שלא נצטווה 

עליה )מילה(". וצריך ביאור מה הוסיף וחידש הרבי בהסברו, לאחר שמצינו במפורש בדברי המפרשים 

 ?7תירוץ זה

 

 ג.

 ש של מ"ת שפועל שינוי בחפצאמקדים את החידו

 בהקדים:נראה לבאר בזה וו

( מסביר הרבי את אמרתו של רב יוסף "האי יומא דקא גרים כמה יוסף 211בלקו"ש חט"ז )עמ' 

", וממנה ממשיך ומבאר ביאור נפלא בנוגע לחידוש שנפעל בעולם ע"י מתן תורה 8איכא בשוקא

 בתרגום ללה"ק:  - 9עד שנצטווה, וזלה"קומבאר עי"ז מדוע אברהם אבינו לא מל את עצמו 

"מהביאורים על זה שאברהם אבינו לא קיים מצוות מילה לפני שהוא נצטווה עליה )הגם ש"קיים 

במציאות של  –כל התורה כולה עד שלא ניתנה"( היות שאז לא היה מצוה של מילה, במילא לא היה 

                                                           
. שו"ע יורה דעה רס"ח ס"ט: "עובד כוכבים שבא לחתוך ערלתו מפני מכה או מפני שחין שנולד בה, אסור 5

לישראל לחתכה מפני שלא נתכוון למצווה, לפיכך, אם נתכוון העובד כוכבים למילה, מצווה לישראל למול 
 אותו". 

מלין אותו בשבת" משמע שבסתם  כן מוכח ג"כ מסי' רס"ו סי"ג: "ישראל שנולד לו בן מעובדת כוכבים אין
 וכן כתב הרמב"ם )הל' מילה פ"ג ה"ז(: "לפיכך נתכוון העכו"ם למילה מותר לישראל למול אותו".  מוהלין.

ובמפורש יותר מצינו בשו"ת הרמב"ם )ירושלים תרצ"ד( סי' קכ"ד בהוספות עמ' שע: "מותר לישראל למול את 
רה, לפי שכל מצווה שיעשה אותה הגוי נותנין לו עליה שכר, אבל הגוי אם היה הגוי רוצה לחתוך הערלה ולהסי

אינו כמצווה ועושה, ובלבד שיעשה אותה בהודאה לנבואת משה רבינו ע"ה שאמר המצווה מפי הגבורה, לא 
. ואין הפרש בדין זה בין הישמעאלים  . שיעשה אותה מפני ציווי אחר, או מפני שנסתכל בשכלו ועשה כן

ל מי שיבוא אלינו להמול לשם מילה מותר לנו למולו אע"פ שהוא עומד בגיותו". וראה שו"ת והנוצרים, אלא כ
 זה. עניןיביע אומר ח"ב חלק יורה דעה סי"ט שהאריך ב

 . פ"ב ע"ב.6

 מה שניסה לתרץ הת' שנ"ז ד. ודו"ק. 11. ראה 'הערות התמימים ואנ"ש' כפ"ח קצ"ג עמ' 7

 . פסחים ס"ח ע"ב.8

 .215. עמ' 9
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של מל את הערלה, אלא היה זה כחותך כל הגדר של ערלה, ובמילא לא היה אז גם מציאות  –תורה 

 בעלמא".

מביאור הרבי יוצא, שלפני מתן תורה לא היה אפשרות למול כלל, כיוון שלא היה כלל מציאות 

של ערלה, ורק לאחר שהקב"ה ציווה את אברהם למול עצמו, נעשה מציאות ערלה שאותה צווה 

ל למול, כי אין מציאות של מל אלא . ולפני שהיה מציאות של ערלה לא היה יכו10להעביר ע"י מילה

 . 11לערלה ואם היה חותך הבשר, היה זה כחותך בעלמא ולא כמילה

" נראה לבאר, שבתירוץ 12הנה, ע"פ הכלל "דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר

 הקודם בחלק ה'. ובהקדים:לתירוץ ביאור ומוסיף  מסביר הרבי וממשיך האחרון זה

איסור חבלה, יוצא שהיה אפשרות למול גם לפני מתן תורה, כיוון שקיימת  עניןבבהסברו של הרבי 

היה למול, היות והיו עוברים בכך על איסור, על כן לא מל אסור ערלה ונצרך רק להעבירה, אלא, ש

, בהסבר לעומת זאתאאע"ה את עצמו קודם הציווי, אך לא דיבר בתירוץ זה על שינוי בגדר הערלה. 

שנפעל שינויי ע"י הציווי במהות הערלה ורק לאחר הציווי היה אפשר  ,"ז( מסביר הרביזה )לקו"ש חט

שגם אם היה מותר למול ולא היה כרוך בכך איסור חבלה, בכ"ז לא היה אפשרות  לפ"ז, למולה. יוצא

כלל למול, מפני שלא היה ערלה שאותה צריך למול ובמילא לא יכול לערוך ברית מילה ללא ערלה, 

 ר הציווי לאאע"ה נהייתה מציאות וגדר של ערלה שאפשר למול אותה.ורק לאח

 

                                                           
צ"ע מהא דאיתא בנדרים )ל"א ע"ב( "גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא שלם עד שמל . 10

 -ובפשטות ) שלפני שאאע"ה מל עצמו, היה חסר לו בשלימות –שנאמר התהלך לפני והיה תמים", כלומר 
היה קיים כיוון שלא היה מהול(, ולפי הביאור בשיחה יוצא שלא היה פגם בזה שלא היה מהול מאחר ולא 

 מציאות ערלה כלל? 

ואילך( שכותב במפורש שע"י "הסרת הערלה מבטלת  44ועוד יותר לפי המבואר בלקו"ש ח"ל פר' לך ש"ב )עמ' 
. וזהו מ"ש במשנה 'לא נקרא שלם עד שמל' שהכוונה להסרת הערלה, שעי"ז נקרא  . חסרון זה ונעשה שלם

 שלם"? 

, אך בכ"ז החסיר את המשכת האור שמגיעה פגםוע"כ לא היה בו וצריך לומר שאמנם אין אאע"ה צווה למול 
ע"י מצוות מילה ולכן לא נקרא 'שלם'. אך מ"מ צריך ביאור מה שמצינו ברש"י בפירושו עה"פ "התהלך לפני 
והיה תמים" )בראשית י"ז א'( ומפרש "שכל זמן שהערלה בך אתה בעל מום לפני", שלא רק שאינו שלם אלא, 

 שהדרא קושיא לדוכתא? שהוא בעל מום, 

ואולי י"ל בדא"פ שהנאמר שלא נקרא אאע"ה שלם וכן "בעל מום", כל זה החל עליו מזמן הציווי עד שמל 
  בפועל, ודו"ק.

מה ההבדל לפי זה בין כל מצווה  –. להעיר, שהמשך הביאור בשיחה מתייחס הרבי לשאלה המתבקשת 11
ום תוכן רוחני ולא חל עליה שום מציאות של מצה ע"פ גשמית כגון 'מצה' שלפני מתן תורה לא היה בה ש

 תורה, ולמרות זאת מצינו שאברהם אבינו האכיל מצות את האורחים, ע"ש.

. ברייתא דל"ב מידות טו. להעיר מלשונו של הרבי "דברי תורה הם הרי עשירים, או במקום זה או במקום 12
 אחר" )י"ב טבת תשמ"ח(.
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 ד.

 מתרץ את כל השאלות, שכל האיסור היה דוקא לפני מ"ת שלא היתה מציאות של ערלהלפי"ז 

 לפי"ז נראה שמתורצות כל השאלות הנ"ל:

 יןענא. לפני הציווי לאאע"ה, לא הייתה שום מציאות של ערלה, וע"כ לא היה בהעברתה שום 

וצורך אמיתי, ואפילו בריאותי, מאחר שאין מציאותה מהווה דבר שלילי )ערלה( אלא רק לאחרי 

הציווי, שאז הפכה הערלה למציאות שלילית שאותה צריכים למול. לכן, חיתוך הבשר לא היה נחשב 

 לצורך כלל וכלל והיה עובר בכך על איסור חבלה.

אלא, כדברי הרבי בשיחה "נאר דער חפצא אליין  ב. ציווי הקב"ה לאאע"ה לא היה ציווי גרידא,

"אלא החפץ עצמו הוא דבר מתועב"[. ציווי זה פעל במציאות  –איז א דבר המתועב" ]בתרגום חופשי 

הבשר גדר שלילי של ערלה שאותה צריכים למול, ע"כ, לאחר הציווי, אין הבדל בין האדם המצווה 

צריכים עקב שלילתו, קיבלה גדר שלילי שממש( )הבשר הגשמי עצמו לשאר העולם, היות והערלה 

, ואין דומה אאע"ה לפני הציווי לאומות העולם לאחרי הציווי, שכבר נקבע בטבע העולם אותו למול

 . 13שמציאותה היא מציאות ערלה

ג. לפי הסברו של הרבי יוצא שאם אאע"ה היה מל עצמו לפני הציווי, לא רק שהיה עובר בהעברת 

ל שפיכות דמים, אלא יותר מכך, אף לא היה מקיים כלל את מצוות מילה כיוון הערלה על איסור ש

'המקנה' שנשאר עומד בשאלות שלא היה מל ערלה אלא חותך בבשר בעלמא בשונה מתירוצו של 

 הנ"ל.

 

                                                           
א עלמא", והסבר תורת החסידות שאין מציאות העולם הולכת ו'נגררת' . וידוע "דאסתכל באורייתא ובר13

 עניןאחרי ולפי חוקי התורה, אלא יותר מכך, התורה היא היא הקובעת מה תהיה מציאות העולם, וכאשר נפעל 
( שהרוחני פעל 25רוחני, פועל הוא בגשמי ממש בפועל ובמציאות העולם הגשמית! וראה לקו"ש חכ"א )עמ' 

, זה פעל "ופן שהוליד טבע חדש כפשוטו, עד כדי כך שמאחר שבתורה נכתב 'וכל בניך לימודי הבגשמי בא
בתרגום ללה"ק: "ויש לומר, שההסבר  –במציאות העולם תכונה של לימוד התורה אצל בנים כפשוטם, וזלה"ק 

ה'", לכן קיימות התכונות של "לימודי" גם אצל  לימודיהפנימי לכך הוא, כיוון שהענין של "וכל בניך" מביא לידי "
זה קיים אצל ילדי ישראל, הוא מגיע גם לעולם כולו, שכך הוא אופיו של כל  ענין. ומכך ש . "בנים" כפשוטם

 ילד".

( שהרוחניות פעלה בגשמיות עד כדי התבטאות במציאות העולם הגשמי, שלאחר 52וכך בלקו"ש חט"ו )עמ' 
יותר ברוחניות וזה פעל בעולם שהעננים נהיו יותר דקים ובהירים בגשמיות )!(, ומאז המבול, העולם הזדכך 

בתרגום ללה"ק: "רק לאחר שהעולם נזדכך יותר, נעשו גם העננים זכים ועדינים  –נראית הקשת בענן וזלה"ק 
 "ש.יותר, פחות עבים וגסים, עד כדי כך שהם יכולים לשקף ולהקרין את הגוונים של אור השמש" עיי

. בתוליה חוזרין" )ירושלמי כתובות פ"א ה"ב( שאם אירע מקרה של אונס בבת  . וכן מצינו הדין של "הורו בי"ד
שלוש, ולאחר זמן עיברו בי"ד את החודש, חוזר הדין למפרע שאין היא הייתה בגיל שלוש ואין זה אונס ופועל 

! והביא הרבי דין זה כו"כ פעמים, ראה במציאות העולם שלא פעל האונס כלום במעשה זה ובתוליה חוזרין
 נ( ח"ב על ירושלמי הנ"ל.-ספר המפתחות לתו"מ )א
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 ה.

 בעומק יותר שלא היתה שייכת בכלל מציאות של מילה קודם מ"תמבאר 

 ואולי יש לומר עוד יותר, ובהקדים:

את ביאורו הידוע של הריב"א "שמכיוון שקיום מצוות  27הנ"ל )ח"ה(, מביא הרבי בהע'  בשיחה

" ודוחהו, זה, כי 'גדול מצווה ועושה כו' מילה שייך רק פעם אחת, לכן לא מל א"ע עד שנצטווה על

כיוון שלא נזכר בפרש"י עה"ת ש'גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצוה ועושה' ואין לומר שהבן חמש 

נמצא שהנאמר על  "זקרא יודע זאת לבד כמו שראינו שאפי' רב יוסף טעה בזה, ע"ש. ועוד, שלפילמ

 היה רק לאחר שקיים מצוות מילה ולא על משך כל חייו.  ' )בראשית כו, ה('וישמור משמרתי אע"הא

לכאורה, הדחייה השנייה שייכת גם על הביאור של הרבי בשיחה, שאף שלא קיים מצוות מילה 

לא לעבור על איסור של 'אך את דמכם', אבל מ"מ יוצא שלא קיים מצוות מילה, וכיצד נאמר בכדי 

 ?14עליו 'וישמור משמרתי'

לעומת זאת, בשיחה בחט"ז לגבי חידוש המציאות לאחר ציווי הקב"ה, מביא הרבי בהמשך הביאור 

 בתרגום ללה"ק:  –שם 

של ערלה, הוא היה ע"י זה מבטל  ניןע"משא"כ במילה, אם הוא היה מל בזמן שעוד לא היה את ה

  של הקב"ה". מילת ערלהאת קיום מצוות 

אף שבשיחה בח"ה דוחה  –כלומר  –"וע"ד מה שהובא בריב"א ס"פ לך בשם הרי"ף".  28ובהע' 

 הרבי את תירוץ הריב"א, כאן מסכים לעיקר פירושו, ומסביר על פיו.

הקושיות העולות מהשיחה בח"ה. שהרי ונראה ששוב מצינו שתירוץ הרבי בשיחה זו מבאר את 

לאחר שביאר הרבי שגדר ומציאות ערלה נעשה רק לאחר הציווי של הקב"ה לאאע"ה, מובן, שזה 

 שייךשלא קיים אאע"ה מצוות מילה עד שנצטווה אין זה סותר ל'וישמור משמרתי', כיוון שלא היה 

 שלא הייתה מציאות של ערלה. מאחראז כלל למול, 

בלקו"ש  ק ולראות כיצד רואים אנו זאת כנקודה תיכונה בתורת רבינו, וכפי שמסבירוניתן להמתי)

 : , וזל"ק( ומבאר מדוע לא מצינו שקיימו האבות מצוות קידושין לפני מ"ת, וכותב שם245ח"ל )עמ' 

"כי זה שקיימו האבות את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, היינו במצות כאלו שגם לפני מתן 

ומן באופן ע"ד לאחר מ"ת, אלא שעדיין לא נצטוו על עשייתן, משא"כ מצות שכל גדר תורה יתכן קי

אין מתאים לומר שקיימו אותן לפני מ"ת. והוא הדבר בנדון קידושי  -קיומן נתהווה רק על ידי הציווי 

 ע"י ציווי התורה, לא שייך שקיימו זה לפני מ"ת". נתחדשאשה, מכיון שכל גדר הקידושין 

                                                           
 ( ביאור הרבי.45. ראה בהמשך השיחה )הע' 14
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שקיימו כל התורה כולה, אין זה נאמר בנוגע למצוות כאלו שאין כלל אפשרות לקיימם מוכח, שאף 

אצלו מצוות מילה, לא מחסיר  שייךלפני מתן תורה. וכך גם מילה אצל אברהם אבינו, כיוון שלא היה 

 (.ד'וישמור משמרתי' עניןבשלימות הזה 

 

 .ו

 א"ע, הרי היה זה לאחר הציווי לאברהםגרם יוסף למצרים למול  מצריך ביאור עפ"ז בקושיא כיצד

 אך עדיין צריך ביאור:

( על הפסוק "ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה 136בלקו"ש ח"י ש"ב לפר' מקץ )עמ' 

מסביר הרבי  )בראשית מא, נה( ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו"

אומר לנו אמר  הואבאו אצל פרעה ואומרים כך ימולו וכשמה שפרש"י "לפי שהיה יוסף אומר להם ש

 : (138)ע'  "קצרים. בהמשך השיחה שואל הרבי וזלהמילה שביקש יוסף את המ עניןמה  –להם כו'" 

"עה"פ 'ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש' פירש רש"י ש'דמכם' היינו 'השופך דם עצמו' זאת 

עצמו )אף שלא יבוא על ידי זה לחולי או למיתה. אסרה תורה לשפוך דם  דרך הפשטאומרת: שע"פ 

 (. החי'כי איסור של "דמו לא תאכלו" שבפסוק הקודם שהוא כמפורש ברש"י )'דם מן 

ששקו"ט בו רבים למה לא מל אברהם אבינו את עצמו אף שגם אז 'קיים  ענין בפשטותעפ"ז מובן 

 הידורו ופשוט שאין מקום ואין זה לשפוך דמ שנצטווהכל התורה כולה עד שלא ניתנה' כי הוא לפי 

על המילה הרי ציווי  כשנצטווהשלא לעשותו, משא"כ  כשנצטווהניתנה  שלאלקיים מצווה כלל 

מפורש זה דוחה ומבטל בנידון זה האיסור של שפיכת דמים. לפי זה אינו מובן, איך היה יוסף אומר 

 ם, שהם ככל בני נח מוזהרים עליו?"להם )להמצרים( שימולו והלא דבר זה הוא איסור של שפיכת דמי

 עכ"ל.

", כלומר 15על שאלה זו עונה הרבי שהציווי לאברהם אבינו היה למול כל "יליד ביתך ומקנת כספך

גם מקנת כספו נחשבים ברשותו וטפלים לו וחייב למולם. כך ג"כ יוסף, כיוון שהיה השליט על כל  –

ע"כ, היה יכול למולם שכן  16"לו בכל ארץ מצריםארץ מצרים, ו"בלעדו לא ירים איש את ידו ואת רג

 "ש באריכות.ייהיו עם מצרים כמקנת כספו, ולכן הסברא אומרת שיש עליו להשתדל למולם. ע

וצריך ביאור, דלפי המבואר לעיל )סעיף ד'(, שלאחר ציווי הקב"ה לאאע"ה למול את עצמו הפכה 

לים למול עצמם )אם זה לשם מצוות מילה, הערלה לגדר ומציאות שלילי, וע"כ גם אומות העולם יכו

כדלעיל(, אין מובנת שאלת הרבי בשיחה הנ"ל, שהרי ציווי יוסף את עם מצריים למול עצמם היה 

                                                           
 . בראשית י"ז י"ג15

 . שם, מ"ד.16
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לאחר הציווי של אברהם וכבר התאפשר לאומות העולם למול את עצמם, ומדוע )בהוו"א( עברו 

 המצרים איסור בהימולם בשר ערלתם?

 

 ז.

 לבין המצווה כפי שהיא לאחר מ"ת "אמילה שלאחר הציווי לא בין מצוות מה החילוקצ"ב מקדים 

 –( של הרבי בביאור שאלה הנ"ל 17זה ע"י תיווך של תירוץ נוסף )ועיקרי עניןוהנראה לבאר ב

 , ובהקדים:ע אאע"ה לא מל עצמו קודם שנצטווהמדו

שקיים לבני ישראל ( מבאר הרבי ומסביר, שכיוון שהכח לקיום המצוות 757בלקו"ש ח"ג )עמ' 

", שזה מסייע בידי ישראל 18עתה הוא ע"י העזרה והמעשה של האבות "מעשה אבות סימן לבנים

לעמוד ולקיים ציוויי התורה. והיות ולאחר מתן תורה ניתן הכח להחדיר את הקדושה בתוך הגשמיות, 

אחת שתהיה  ולהפוך את החפץ להיות חפצא דקדושה, על כן גם האבות היו צריכים לפחות מצווה

דומה וכדוגמת המעשה של הבנים ולכן קיים אאע"ה את מצוות מילה לאחר הציווי, בכדי שיהיה לו 

 בתרגום ללה"ק: –מצווה אחת שיחדיר אלוקות בתוך הגשמיות. ומסיים הרבי, וזלה"ק 

"עפ"ז יובן גם מדוע המתין אברהם אבינו בקיום מצוות מילה עד שהקב"ה ציווהו על כך ולא קיים 

כי מצווה זו דומה למצוות שלאחר מתן תורה בכך  –אותה מעצמו כמו שקיים את כל שאר המצוות 

 שממשיכה קדושה בהגשמי עצמו ועל כן היה צריך ציווי שהוא נתינת כח מלמעלה".

( מבאר הרבי שוב הסבר זה שמטרת הציווי במצות מילה היה ל"מעשה 89והנה, בלקו"ש ח"ה )עמ' 

 ים, והמשיך שהמצוות שלאחר מתן תורה מתבטאת ייחודיותם גם בכך שהםאבות" ונתינת כח לבנ

  .בשעת מתן תורהציוויים מהקב"ה שציווה עליהם 

הוי' אלוקיך' כהמצות  אנוכישם כותב, וזלה"ק: "אלא שמכל מקום, הציווי אינו מבחי' ' 23ובהע' 

 שלאחרי מ"ת". 

לאחרי מ"ת, כיוון שעדיין לא נאמר : "אלא, שמ"מ לא הייתה הקדושה כמו שהיא 24בהע' כן ו

עדיין לא בטלה הגזירה דעליונים לא ירדו  –)ג"כ( לא נודעתי להם. ובכללות הוי' ה"א גו', ושמי  אנוכי

 ".פרשים גם לא מהמצות שנצטוו אז(למטה. ולהעיר א( מ'אין למדין מקודם מ"ת' )לכמה מ

                                                           
ובהערות שם ובעוד כ"מ. ונראה לענ"ד שזה הוא התירוץ  89ועמ'  79. ח"ה עמ' 41. ראה גם לקו"ש ח"א עמ' 17

הרבי על השאלה הנ"ל, ומוכח מכך שמזכירו פעמים רבות בנוגע למילת אאע"ה, בשונה מתירוצים  העיקרי של
אחרים ולא כתירוצים  עניניםהקודמים האחרים שמובאים כתוספת הסבר או כבדרך אגב לשיחות וביאורים ב

 על שאלה זו באופן ייחודי.

 שאירע לאבות סימן לבנים". . אור התורה ר"פ לך לך. וראה רמב"ן בראשית י"ב ו': "כל מה18
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אברהם  -י הציווי של הקב"ה ליחיד עולם ע"לפי הנ"ל מצינו שקיים הבדל בין הפעולה שנפעלה ב

 . לכל בנ"י שנפעלה ע"י ציווי הקב"ה במתן תורה הפעולהשונה משהיא  – אבינו

 : 19בתרגום ללה"ק –"ק וזל ,חט"זבבשיחה הנ"ל כך מביא הרבי ג"כ במפורש 

של קדושת חפצא )גם במצות מילה( זה דווקא לאחר מתן תורה. ואחד  ענין"כיוון ששלימות ה

שאינו דומה ציווי בנבואה לאברהם, של מצוה פרטית לאיש פרטי, לציווים של הקב"ה  –"ל הטעמים י

 במ"ת ע"י משה רבינו, ששם ניתנו כל תרי"ג מצוות לכל ישראל".

)צריך לומר, דאף שאין המצווה דומה לגמרי למצווה שמקיימים הבנים, בכ"ז, זה מהווה נתינת כח 

שירידת יעקב למצרים לפני גלות מצרים, הייתה  20בלקו"ש ח"ל ומצינו מעין זהכ'מעשה אבות'. 

עם ישראל בגלות. ומבאר שם הרבי "דעם היות שאצלם לא הייתה זאת גלות  –נתינת כח לבניו 

  ממש", למרות זאת, זה היה מעיין גלות הבנים, ולכן מהווה 'מעשה אבות' שנותן כח לבנים(.

באופן של  -וי הקב"ה בצורה פרטני לאדם פרטי וצלה"ב, הן אמת שיש הבדל בין אמירת וציו

לבין שמצווה לכלל ישראל במעמד הר סיני, שם התגלה הקב"ה לעם ישראל באמירת  - נבואה, כמובא

החילוק בין הפעולה הנפעלת בעולם ע"י  מתבטא'אנוכי הוי' אלוקיך', אך צריך ביאור והבהרה במה 

 ?21הציווי ליחיד מהנפעלת ע"י הציווי במ"ת

 

 ח.

 מבאר החילוק ביניהם ועפ"ז מתרץ הקושיא הנ"ל

 והנראה לבאר בזה:

הציווי לאאע"ה למול עצמו לא גרם חיבור עליונים ותחתונים בעולם כולו, אלא, גרם נתינת כח 

למקבל הציווי להחדיר קדושה בתוך החפצא, או להיפך, גרם לחפצא להוות דבר שלילי במציאות 

תה דוגמא למצוות שלאחר מתן תורה ו'סימן לבנים' וכן הכנה למתן )כדוגמת הערלה(, ומצווה זו היוו

 . 22תורה

                                                           
 .213. עמ' 19

 .254. עמ' 20

שהובאה לעיל, שם מבאר הרבי ההבדל בין לפני מ"ת לאחרי מ"ת, אך לא מובהר שם  24. עיין המשך הערה 21
 במה מתבטא ההבדל בפועל.

מיות. על מ"ת: "כי רק אז נעשה החיבור דעליונים ותחתונים רוחניות וגש 45הע'  240. ראה תו"מ חמ"א עמ' 22
ומצוות מילה שלפני מתן תורה )אף שהייתה מצד ציווי הקב"ה ולא כשארי המצוות שקיימו האבות בכח 

 עצמם(, הייתה רק הכנה למ"ת".
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שונה מכך מתן תורה, אז נעשה חיבור בין עליונים לתחתונים והתבטלה הגזירה לגמרי, ולכן 

העולם עצמו מאפשר להחדיר בו אלוקות, והתוכן הרוחני של כל דבר חדר בדבר הגשמי. ועל כן, ניתן 

 גשמי ולגרום לו להכיל בתוכו את הקדושה.לקיים מצווה ע"י חפץ 

  :ניתן לבאר השאלה הנ"ל )סעיף ה'( לפי"ז,

אע"פ שאאע"ה נצטווה למול עצמו, מ"מ אין זה גרם לעולם הגשמי לקבל את התוכן הרוחני 

לבשר לקבל את הגדר והמציאות של ערלה(, אלא, שהוא ובניו אחריו יכלו להחדיר קדושה  –)בענייננו 

  .ילה מחמת הציוויע"י מצוות מ

אך למצרים, אומות העולם, לא היה שום תוכן בהסרת הערלה, כיוון שאמנם היא נעשתה בגדר 

ערלה, אך זה רק למקבל הציווי. לכן שאל הרבי על יוסף כיצד הותר לו לכפות את עם המצריים למול 

 את עצמם, הרי הציווי היה באופן פרטי ולא פעל על כל העולם כולו.

, במתן תורה נפעל חיבור של עליונים ותחתונים בעולם כולו, וגשמיות ורוחניות לעומת זאת

התחברו יחדיו, והבשר הגשמי קיבל גדר של ערלה, ועל כן, כיום, גוי הרוצה להעביר ערלתו לשם 

מצוות מילה, ניתן יהיה למולו, מאחר ובשר זו היא מציאות שלילית בעולם כולו, וכל מהותו הוא 

 .23מול ג"כ גוי המבקש שנמול אותוערלה, וניתן ל

 

 ט.

 מביא ביאור נוסף של הרבי ומקשר להנ"ל

לפי המבואר עד עתה, נמצאנו למדים, ששלשת ההסברים של הרבי בשאלה הנידונת )לקו"ש ח"ג, 

 ווך ביניהם מתורצות שאלות רבות. ח"ה וחט"ז(, משלימים אחד את השני וע"י תי

וץ נוסף של הרבי על השאלה הנ"ל, שבפשטות אפשר לומר כיוון דאתינן להכא, נראה להביא תיר

 שג"כ מגיע בהמשך לתירוץ קיים כבר ומשלים בו פרטים נוספים המצריכים ביאור, וכדלקמן.

                                                           
. לפי"ז אולי אא"ל בדא"פ עכ"פ ביאור בנוגע לשאלת נוספת ששואל הרבי בשיחה הנ"ל בנוגע ליוסף )אות 23

 ה'(, ובהקדים: 

שות בנוגע למילת אנשי שכם, כיוון שלדעת בני יעקב הם היו חייבים מיתה וכל אומר הרבי שאין להק 15בהע' 
מילתם הייתה כהכנה להרגם אח"כ. אך אומר הרבי שאין מובן "דאנשי שכם היו צריכים להבין שיש דברים בגו, 

 מה שבני יעקב מציעים להם לעשות להם דבר שבני נח מוזהרים עליו" )ש"ד(?

ניתן לומר שבני שכם לא חשדו מפני שחשבו שכאשר אאע"ה צווה בנוגע למילה, אלא, שלפי הביאור הנ"ל, 
נעשה כבר חיבור עליונים ותחתונים כמו לאחר מתן תורה בנוגע למצוות מילה, וא"כ, גם הם שייכים לזה ואין 

 .24הם עוברים בכך על איסור של 'חבלה'. ודו"ק. אבל ראה תירוץ הרבי שם הע' 
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ברית הוא הבטחה בין שני אנשים אוהבים  ענין( מבאר הרבי שכללות 87בלקו"ש חכ"ה )עמ' 

יחולו שינויים בקשר האהבה והברית ההדדית לחיזוק הקשר ביניהם, אך למרות כריתת הברית, יתכן ו

והיא ברית נצחית שלא  24'ביניהם תיפסק, שונה מכך בתכלית בריתו של הקב"ה, שהיא 'ברית עולם

 בתרגום ללה"ק: –"ק ה שינויים כלל. ומוסיף הרבי, וזליתכן ב

אע"פ שקיים  –"שזה אחד הביאורים מדוע אברהם אבינו לא מל עד שהקב"ה ציווהו על כך 

כיוון, שבהיותו בעל שינוי, לא יכול בכוחו לפעולן  –אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה 

שאומר )ונותן כח( ש'והיתה הבורא ', ברית נצחית. זה יכול להעשות רק עם כח ברית עולם, 'עולם ענין

 בריתי גו' ברית עולם'".

הסבר הרבי בלקו"ש ח"ג, שם מוסבר שציווי הקב"ה את אאע"ה נצרך  )אות ז( הנה, הובא לעילו

'מעשה אבות סימן לבנים'. והרבי מפליג בשבחה ומעלתה של מצוות מילה עד שנבחרה להוות  עניןל

 :ענינים, שמצות מילה מצטיינת בשני 25סמל למצוות שלאחרי מ"ת, ונקודת הביאור שם

 בתוךא. ע"י פעולת הסרת הערלה באופן חד פעמי בברית המילה, נוצרת קדושה שחודרת וקיימת 

 הדבר הגשמי.

 26שהוא מהול וכן שאינו ערל -נוצרת כאן פעולה נמשכת שקיימת במשך כל ימי חייו של האדם  ב.

ממשיכה אור )ראה שם הביאור באריכות ובמתיקות נפלאה(. ומביא הרבי, שהן אמת שכל מצווה 

חדורים באדם המקיים גם לאחר עשותו את המצווה, מ"מ, זה רק קדושה וזיכוך ואין נעשים וקדושה ו

 זה המצווה עצמה שקבועה באופן נצחי באדם המקיים.

 

 י.

 ביאור על השיחה שבח"ג מבאר כיצד שאר השיחות מוסיפות

 יאור בשיחה בח"ג:שבביאורים בשיחות השונות מרחיב הרבי את הבלענ"ד,  ונראה לומר

הביאור של הרבי בחט"ז מרחיב ומעמיק את המעלה הראשונה במצוות מילה, שהקדושה חודרת 

אל תוך החפץ הגשמי, ומוסיף הרבי לבאר בחט"ז, שלא רק שהיא חודרת אל תוך הגשמי כמו כל 

חפץ מצווה לאחר מתן תורה, אלא שהיא גם יוצרת מציאות חדשה ע"י המשכת האור והקדושה בתוך ה

 הגשמי, כמוסבר בהרבה לעיל. 

                                                           
 י"ז י"ג. . לשון הפסוק בראשית24

 .759. עמ' 25

 . מכתב הגאון הרוגוצ'ובי )נדפס בשדי חמד מילואים לקונטרס המציצה(. צפנת פענח לרמב"ם הל' מילה.26
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הנצחי הקיים בברית מילה, שלא רק  עניןכך גם הביאור בשיחה בחכ"ה, מוסיף בהבהרת ה

שבגשמיות המצווה חדורה בבשר הגשמי של האדם לנצח, ויוצרת קדושה קבועה באדם הנימול, אלא 

יותר מכך, כל מהות עניינה של ברית, ובמיוחד ברית הנכרתת ע"י הקב"ה, שאינו בעל שינוי, לא יתכן 

 בה שום שינוי, תוספת או גרעון, אלא היא נצחית במהותה.

 

  



 כרך יד  •  מגדל דוד                                                                                                                                                             342

 
 

 הקב"ה לתוהו הולא צוו

 עווזנערפ' שי יוסף יצחק שלמההת' 

 תלמיד בישיבה

 א.

 מציע השיחה ומצריך ביאור בענינה

בלקו"ש חל"ד ביאר כ"ק אדמו"ר את דברי הרמב"ם בהוכחת ביאת המשיח ממצוות ערי מקלט 

הוספת ג' ערי מקלט לא נתקיימה מעולם שמכיוון שלא צווה הקב"ה לתוהו והבטחת התורה על 

 והבטחה זו תקויים רק כשיבוא משיח )בכיבוש ג' ארצות(, ממילא, ביאת המשיח מוכרחת מדין תורה.

וביאר כ"ק אדמו"ר שבהוספת הוכחה זו על ביאת המשיח מערי מקלט בא הרמב"ם להשמיענו  

גדר חדש בנצחיות הבטחת התורה )וממילא בחומרת הכופר בהבטחה זו( שבהבטחה זו חלה נצחיות 

 מיוחדת שמצב גדרי מצווה שבתורה שנצחיות זו היא בב' פרטים. 

 שהדבר מוכרח להתקיים בגשמיות. א. 

פן שלא שייך בזה שינוי )בשונה מדברי נבואה שנצחיותם היא לא מצ"ע אלא בכדי שיוכלו באוב. 

 לבחון האם נביא אמת הוא( כמבואר בארוכה.

צע"ק ממאמר חז"ל בסנהדרין )עא, ב( דבן סורר ומורה ועיר  :כתב כ"ק אדמו"ר וז"ל 4ובהע' 

 יש לחלק ואכ"מ. הנידחת "לא היה ולא עתיד להיות" )אלא( דרוש וקבל שכר. ואולי

והיינו שקשה על דברי הרמב"ם שלא ציווה הקב"ה לתוהו והרי ישנם מצוות שלא היו ולא יהיו 

 לחינם שהרי לא קוימו מעולם ולא יקויימו לעולם. –וא"כ יש מצוות שאכן ציוויים היה לתוהו 

אף אם וכן לכאורה קשים דברי אדה"ז בתניא לקו"א פ"ה שכתב בביאור מעלת לימוד התורה "ו

" שקשה שהרי לא ציווה וא למשפט על טענות ותביעות אלולא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לב

 .1הקב"ה לתוהו כנ"ל

לכאורה היה ניתן לבאר שבדינים אלו שבמס' סנהדרין הכוונה שאופן קיום המצווה וגדרו הוא 

ווה זו תתקיים אבל שבאם יזדמן שתהיה אפשרות לקיום מצווה זו או אז יקיימוה ולא שחובה שמצ

פשוט שא"א לבאר כן כי א"כ גם במצוות ערי מקלט היה ניתן להסביר שאופן הציווי הוא שבאם יבוא 

                                                           
. אף ששם אפשר לתרץ שבא לבאר את מעלת לימוד התורה שאף אם לא באים דברי התורה לשלב מעשי 1

לומר כך שהרי אם התורה לא מוכרחת חלים על דברים אלו מעלת הייחוד הלומד עם הקב"ה אבל דוחק 
 במעשה מה החיסרון שצריך להישלל באריכות זו ואם שייך למעשה אז קשה כנ"ל.
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משיח נקיים מצווה זו וא"כ אין הוכחה כלל מציווי התורה לערי מקלט על נצחיות ביאת המשיח אלא 

 נ"למוכרחים לומר שגדר המצווה היא שקיומה מוכרח להיות בפועל ובגשמיות כ

 ויש לבאר ובהקדים כמה דיוקים במהלך השיחה:

מ"מ אין זה  . . ענין הגאולה העתידה מפורש בתורהמ"ש כ"ק אדמו"ר באות ב' וז"ל: "אע"פ שא. 

חלק ממצוות התורה שהרי לא מצינו ציווי להאמין בגאולה" ולכאורה צ"ב שהרי גם אם היה מפורש 

 אולה בקיומה המעשי זאת מצווה אלא המצווהבביאת המשיח אין זה מוכיח שהג להאמיןבתורה 

 הייתה באמונה בביאת המשיח בלב ובמוח האדם ולא בביאת המשיח בפועל בעולם.

ועוד שהרי עפ"י המבואר באות ב' שבדברי נבואה ישנה וודאות שלא יהיה בהם שינוי אך לא ב. 

שכל דבר טובה שיגזור מכיון שגדרם הוא באופן שאין שייך שינוי אלא מטעם צדדי כמ"ש הרמב"ם "

ל אפי' על תנאי, אינו חוזר" בשביל שיוכלו לבחון את הנביא אם נביא אמת הוא. וא"כ צ"ב במבואר -הא

בחידוש הנצחיות שבהבטחת התורה בביאת המשיח שאין שייך שינוי )כמבואר בארוכה בשיחה( שהרי 

וא שלב מוכרח לאפשרות קיום ניתן לומר שאכן שייך שינוי בהבטחה זו, אלא מכיוון שביאת המשיח ה

 מצות ערי מקלט, ע"כ לא יהיה בהבטחה זו שום שינוי.

 

  .ב

 מבאר שביאת המשיח היא עצמה גדר מצווה ואינה רק הכנה 

ויובן בהקדים שהיה ניתן בהשקפה ראשונה בביאור כ"ק אדמו"ר שהחידוש בהלכה זו הוא שביאת 

הכוונה היא שמכיוון שלולי ביאת המשיח אין  המשיח הוא דבר המוכרח מדין תוקף נצחיות המצוות

יכולת לקיים מצווה זו )לפני ש"ירחיב ה' אלוקיך את גבולך"( כשם שההבטחה על קיום המצווה לא 

שייך שינוי כך גם בביאת המשיח )ואכן כך משמע מלשון כ"ק אדמו"ר בהמשך אות ב' וז"ל: ולכן, כיון 

רי כשם שערי מקלט "היא מצווה עומדת לעולם כו'" הגאולה הוא פרט במצוות ערי מקלט, ה עניןש

אבל נראה שכוונת כ"ק  תנאיכך אי אפשר להיות שינוי ח"ו בהבטחה זו ומוכרח לבוא המשיח בתור 

אדמו"ר היא ליותר מכך שהכוונה בדברי הרמב"ם היא שעצם ביאת המשיח הוא עצמו קיום מצווה 

מהם: אות ב' וז"ל: "ועשה מנין הגאולה אחד ובלשונות כ"ק אדמו"ר הדבר מוכח בכו"כ מקומות ו

מפרטי מצווה שבתורה" וממשיך: "וע"י שנעשה חלק ממצוות התורה, וא"כ מוכח שעצם קיום המצב 

 עניןשמאפשר את קיום מצווה זו נקרא בשם מצווה וא"כ יבואר היטב קריאת שם מצווה על ציווי ה' ב

ונע מקיום המצוה. )וזהו החידוש בנצחיות המצוות סורר ומורה ועיר הנידחת כיון שמצב העולם אינו מ
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שישתנו( וא"כ נמצא, שהסרת המניעה לקיום המצווה ג"כ  שאין יכולותעל דברי הנבואה שגדרם הוא 

 .2נכללת בגדר מצווה

ואכן הדברים מפורשים בלקו"ש חי"ז פ' קדושים שיחה ד' שגם האפשרות לקיום המצווה לשיטת  

לומר שההסבר לכך הוא, שזוהי שיטתו הכללית של הרמב"ם במספר הרמב"ם היא מצווה: "ויש 

מקומות: יש להקדים ולהסביר, כמדובר פעמים רבות, שאנו מוצאים, שבמקום שהתורה מצווה על 

מצווה מסויימת, שקיומה כרוך בפעולה קודמת וכדומה, הרי גם הפעולה הקודמת היא בעלת חשיבות 

חית, ובלעדיה אין המצווה יכולה להיעשות, הרי זה כאילו ושייכת למצווה עצמה. כיון שהיא הכר

ציוותה התורה ביחד עם המצווה גם על פעולה זו. באפון כללי זוהי המהות של מכשירי מצווה, 

רים שהמצווה ובמיוחד לפי דעת רבי אליעזר שמכשירי מצווה דוחים שבת, בדיוק כמצווה עצמה, במק

חלה גם על דברים אחרים שהכרחיים לקיום המצווה, מוצאים זה, שמהות המצווה  ענין דוחה שבת . .

גם לגבי סיועם של אנשים לקיום תורה ומצוות, ולא רק לגבי פעולה. לדוגמא: בהלכות ת"ת נפסק 

יספיק לאחרים הלומדים ותיחשב לו כאילו לומד בעצמו". ועוד יותר מבואר . .  "מי שא"א לו ללמוד

 ה הינם מצווה בפ"ע.בלקו"ש חי"ד פ' עקב שמכשירי מצוו

וא"כ ניתן לומר שאין חיסרון בגדר המצווה מחמת שאין אדם שיכול לקיימה מצד ריבוי התנאים 

)שגם הגבלות אלו אינם הגבלות מהותיות כי פשוט שאין צורך ביכולות על טבעיות כדי לקיים מצוות 

ם אינה מונעת מקיום אלו אלא שאין מצוי כלל שיתקיימו כל תנאי המצווה( מכיוון שמציאות העול

מצוות אלו ומכיוון שמצד החפצא אין חיסרון ממילא אין חיסרון בגדר תוקף המצווה כי עצם 

גם במצבם  האפשרות והיכולת היא עצמה גדר "מכשירי מצווה" שהם עצמם מצווה )כמבואר לעיל(

ברא והן העכשווי שהמצווה אינה מתקיימת בפועל משא"כ במצוות ערי מקלט מכיוון שהן מצד הג

מצד החפצא ישנו חיסרון מהותי בעצם האפשרות לקיומה מובן שאין גדר מצווה כלל במצב זה ולכן 

 מוכרח שיבוא משיח בכדי שיוכלו לקיים מצווה זאת ועצם ביאת היא עצמה גדר מצווה )כנ"ל(. 

מורה ועפי"ז אולי יש לבאר החילוק בין מצוות ערי מקלט למצוות עיר הנידחת ומצוות בן סורר ו

אלו אין מניעה מצד מציאות העולם לקיום מצווה זו אלא שמחמת התנאים הרבים  שבשני מצוות

לעבור על איסור זה באופן שיקבלו עונש מבי"ד הדבר לא התבצע ולא יתבצע לעולם משא"כ מצוות 

לקיים את המצווה לולי ביאת המשיח )במילים אחרות, בעיר הנידחת ובבן  אפשרותערי מקלט אין 

שאינו יכול לקיים את המצווה משא"כ במצוות ערי מקלט המניעה  גברארר ומורה המניעה היא בסו

)וממילא בגברא( של המצווה. וא"כ י"ל דמ"ש "לא היה ולא עתיד להיות" הכונה ע"ד  חפצאהיא ב

 3הבטחה וכדומה ולא מצב שמוכרח מצ"ע.

                                                           
 . ע"ד הצחות י"ל שהכוונה במילים ואכ"מ היא, ואני כבר מבארו ואכ"מ.2

וי"ל שזהו ע"ד מה שהעיר כ"ק אדמו"ר בתניא לקו"א פי"ב בביאור דברי אדמוה"ז אודות בינוני שהוא אדם  3
ש"ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם" שאין הכונה שאכן לא עבר עבירה מעולם כי גם כאשר עבר עבירה 
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כוונת הרמב"ם בכותבו "לתוהו" ועפי"ז יפורשו דברי הרמב"ם "ולא ציווה הקב"ה לתוהו" שאין 

לחינם( אלא הכוונה  -על קיום המעשי של המצווה )והיינו שבאם לא קוימה המצווה הציווי הוא לתוהו 

 .4לתוהו -שבאם אין אפשרות לקיום המצווה מצד מציאות העולם הרי הציווי הוא לחינם 

ן שישנה אפשרות ואבל מכיו)ובזה יבוארו ג"כ דברי אדה"ז שאכן אולי לא יהיה הדבר הזה לעולם 

 .5לקיום הלכה זו ע"כ היא נכללת בגדר לימוד התורה(

 

 ג.

 באר חילוקי הגדרים בקיום המצווה באדם ובעולםמ

ואכן נראה שישנם ב' אופנים המבוארים מדברי כ"ק אדמו"ר בגדר השייכות של ההכנות לקיום 

 המצווה לבין קיומה בפועל:

חלות 'שם מצווה' והיינו שלמרות שהאדם מקיים את המצווה דווקא כשמקיים את המצווה א. 

בפועל שלכן בן סורר ומורה ועיר הנידחת אין אדם מקיים מצווה זו בכ"ז שם מצווה נקרא על דברי 

תורה אלו ששייכים למעשה ונאמרו בתור ציווי של הקב"ה לבנ"י, וא"כ כשהאדם מתעסק במכשירי 

לעולם שם המצוות למרות שמצווה שתתייחס אליו זהו רק כשמקיים הוא בעצמו את  מצווה נכנס

מצווה הרי אם לא מל לא קיים את המצווה(  -המצווה )וכמו במילה שלמרות שמכשירי מצווה

ובעניינינו ביאת המשיח היא בכלל דברי התורה שנכללים בשם מצווה. )ואולי ניתן למצוא לכך סיוע 

יחה א' "ש"מצווה )מלשון צוותא וחיבור(" מאחדת את ישראל עם הקב"ה לא מלקו"ש ח"ז פ' צו ש

רק ע"י קיומה, אלא אף מצד הציווי עצמו. כלומר, ההוראה על המצווה כבר יוצרת קשר בין המצווה 

                                                           
שבינוני הוא  -הפי'-: "ולפענ"ד יכול לעשות תשובה ולהגיע למדריגת בינוני ואפילו למדריגת צדיק אלא וז"ל

. "וא"כ מובן גם בעניינינו שמצד המצב  . שמצבו)כעת( הוא כזה שמושללת עשית עבירה בעבר או בעתיד
לבדו בצורה מוחלטת ובן סורר ומורה ועיר  שבינוני מצבו תלוי בו הנוכחי אין אפשרות לקים את המצווה )אלא

 .הנידחת חשנם הגבלות טכנית שהינם תמידיות

. ובזה יבואר דיוק לשון הרמב"ם "ולא ציווה הקב"ה לתוהו" מכיון שמודגש בכך שעצם הציווי יוצר מציאות 4
 של מצווה )ועוד לקמן(. 

. עפ"ז יומתק, מדוע לא הקשה כ"ק אדמו"ר על דברי הרמב"ם אף מבית המנוגע, דהרי אף שם נאמר שלא 5
היינו יכולת בני האדם מצ"ע,  –גע הוא לא בגדרי העולם אלא דזהו משום שאף בית המנו היה ולא עתיד להיות,

 ". "ה, ע"ד "כי ירחיב הוי' אלוקיךאלא, ע"י הקב



 כרך יד  •  מגדל דוד                                                                                                                                                             346

 
 

בקיום והיינו גדר גברא 6לבין הקב"ה, המצווה עליה" וא"כ מובן שעצם ציווי דברים יוצר שם מצווה(.

 .7מצווה

אות ההכנות לקיום המצווה בפועל שמציאת זו יש לה תוכן של מצווה וכך מובן עפ"י מציב. 

המבואר בלקו"ש חי"ט חגה"ס שיחה ב' ש"הקשר שבין דבר גשמי לבין המצווה המתבצעת על ידו 

איננו מתבטא רק בכך, שבאמצעות המצווה )ואף על ידי הקדשת דבר גשמי למצווה(, מזדכך העצם 

אותו של הדבר הגשמי השה, עוד לפני קיום המצווה בו, ואף לפני "הזמנתו" הגשמי, אלא עצם מצי

למצווה, היא שונה. עצם העובדה, שדבר זה ראוי לקיום המצווה )כגון: צמר הראוי למצוות ציצית( 

מצביעה על היותו זך ו"נעלה" מדברים גשמיים אחרים )אף מדברים המותרים( שאינם ראויים 

ההכנה לקיום המצווה והסרת המניעה שנעשית בחפצים שראויים לקיים למצווה" וא"כ מובן שגם 

שישנו עילוי  50ה פ' חיי שרה שיחה הע' "ועוד בלקו"ש חל בהם מצווה גם עליהם חל שם מצווה(.

 נוסף בהזמנה לקיום המצווה והיינו גדר מציאות חפצא בתוכן שם מצווה.

שם זה: א. עצם האפשרות והחפץ הגשמי וא"כ מובן שישנם ג' משמעויות בשם מצווה וב'חלות' 

 שראוי לקיום מצווה. ב. ההזמנה לקיום המצווה. ג. קיומה בפועל.

ואולי י"ל שאלו הם ג' האופנים הנ"ל: א. חפצא. ב. גברא ששלבים אלו הם בהכנות למצווה. ג. 

א היא ומכל הנ"ל מובן: א:ישנו גדר מצוה שחל משעת הציווי ובפשטות הסבר8קיומה המעשי בפועל.

כנ"ל שחפץ ויהודי הראויים לקיים מצווה חל עליהם גדר מצווה ב: גדר הגברא והחפצא שונים זה מזה 

 .9כנראה מהלשון בלקו"ש

ינינו שכיון וזהו החידוש בעני": וז"ל ונראה שאלו הם הפרטים המבוארים בשיחה באות ד' 

מוכרח ת מצוות התורה וחל עליה גדר נצחיו: א. ט ממצוות ערי מקלטשהבטחת הגאולה היא פר

 ."באופן שאין שייך בזה שינוילהתקיים בפשטות ובגשמיות, ב. 

                                                           
. ובזה יומתק מ"ש הרמב"ם "ולא ציווה הקב"ה לתוהו" ולא כתב "ולא ניצטוו ישראל לתוהו" )ועד"ז בריבוי 6

בבחירתם של אלו שמצווים על מקומות שכתב "נצטוו ישראל" מכיוון שגדר מצוה זו הוא אינו בשליטתם ו
 קיומה.

. באופן קל יותר ניתן לומר שהכוונה במילים גדר מצווה אינה מיועדת לקיום המעשי של המצווה אלא שייכות 7
כללית למושג מצווה, ע"ד המבואר בחסידות על מושגים ששייכים לגדר מסוים למרות שבפועל לא חל עליהם 

רות שלא חלה עליהם ממשלת הזמן. ז"א שהמושג גדר אינו מוכרח שהם בגדר זמן למ עניניםגדר זה, כמו 
והביטוי העיקרי, אלא שייכות מסויימת למושג זה וכן בלקו"ש ח"ח פ' חוקת  עניןלהתפרש שזהו מהות ה

שישנם חוקים שהם בגדר השכל למרות היותם חוקים והיינו שחל עליהם שם שכל למרות שהם חוקים ועיין 
 נת טעמי המצווה בשיחת שב"ק פ' ראה תשמ"ז ואכ"מ.בביאור גדר ההבנה בהב

שנאסר שלא משעת ברייתו אלו גדרים חלים עליו בענין זה. ואשמח  . עפ"ז יל"ע מה יהיה בחפץ מסוים8
 לשמוע דעת המעיינים בזה. 

 . ואולי יש להמתיק כהנ"ל עפ"י מאמר הגמ' "הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו" )פסחים צ"ד ע"ב(.9
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מחמת שזהו תנאי לקיום  ' שחייב להתקיים בפועל כפשוטואאופן המודגש יותר בפרט הא'  

ומכשירי  ' שמכיוון שחל על דברי תורה אלו שם מצווהמודגש יותר אופן הב . ובפרט הב'המצווה

 שינוי.גופא  הרי הנצחיות היא באופן שאין שייך בזהלעצמם מצווה הם מצווה כש

ובדרך זו יבואר מ"ש באות י' וז"ל: והנה בדרך זו יש לבאר עוד דיוק וביאר החומרא שבדברי נבואה 

לומר שהביאור הוא 'בדרך  שבהם הכפירה היא שווה ללא שינוי במה הוא כופר שלכאורה כיצד ניתן

כלית שבאות זו מדובר בנוגע לגדר דברי הנבואה כשלעצמם ובאתיות זו' והרי הם ביאורים שונים בת

הקודמות מדובר על גדר נצחיות אופן קיום המצווה וע"פ הנ"ל יובן שאכן יוצא מדברי כ"ק אדמו"ר 

שדברי התורה נחשבים דברי מצווה ולכן מתאים הלשון 'בדרך זו' והיינו שכהמשך למבואר שישנם 

 ם מצווה מבואר באות יו"ד על גדר דברי נבואה.חלק מדברי התורה שנכללים בש

עפי"ז יבארו הדיוקים דלעיל, שאם אכן ביאת המשיח נקראת בשם מצווה, א"כ מבואר היטב שאין 

שייך שינוי בקיום הבטחה זו, ובכך יבואר דיוק הא' ע"פ המבואר ששלב ההכנות למצווה הוא ג"כ 

הוא 'מכשירי מצווה' לאמונה במצווה זו ומכח מצווה א"כ אולי י"ל שעצם האפשרות לקיום המצווה 

 זה ביאת המשיח היא מצווה.

עוד ניתן להוסיף שבמצוות בן סורר ומורה היא מצוות ל"ת וא"כ קיומה היא בכך שהיא לא 

דבר זה  -מתממשת בפועל ע"ד קיום כל מצוות ל"ת שכאשר ישנו ניסיון לעמור על רצון ה' בענין זה 

עצמו הוא קיום מצווה )ע"ד מאמר חז"ל "ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כאילו עשה מצווה"( 

 וא"כ לק"מ, אבל ביאור זה אינו מתאים למצוות עיר הנידחת שהיא מ"ע. 

עפי"ז ניתן לפרש דיוק נוסף: בלקו"ש ח"ב פ' שלח כתב כ"ק אדמו"ר וז"ל: "במצוות ישנו הענין 

 , יכול להיות כמו שהגמ' אומרת אופן שאכן מקיים המצווה ואעפ"כ לא יוצא". של הידור מצווה

ולכאורה צ"ב בדברים אלו שהרי באם לא יצא י"ח זהו מכיוון שחסר במעשה המצווה ואיך ניתן 

לומר שקיים מעשה מושלם ובכ"ז לא יצא י"ח ועפ"י הנ"ל ניתן לומר שהכוונה היא שקיים 'מכשירי 

 ת קיום המצווה למעשה מושלם בפועל וא"כ לא יצא י"ח.מצווה' ולא השלים א
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 מהות השבתות שחלות בג' השבועות 

 קלמן י'ש מנחם מענדל הת'
 תלמיד בישיבה

 א.
 ק אדמו"ר הצ"צ ומצריך עיון בהמביא רשימת כ"

, מופיעה (עמ' א'צזעל הנ"ך, מגילת איכה כרך ב ) צדק-התורה לכ"ק רבנו הצמח-בספר אור

רשימה קצרה בענין ג' השבועות, וזה לשונה: "ג' שבועות בין המצרים בזמן, כמו מדבר במקום, 

 -ג' שבתות שבהן. ובכל שבת ז' שבתות; נמצא ו' פעמים ז', עי"ז מכניעים המדבר  -ומקדים רפואה 

 מ"ב".

משמשים ג' השבתות  כיצד: א. ישנם כמה דברים בלתי מובנים בהרשימה בהשקפה ראשונה

שבבין המצרים כהקדמת רפואה למכה )שהיא ימי בין המצרים(, בו בזמן שהן חלות בעיצומה של 

בתוך הזמן של ג' השבועות, ולא קודם לזה. ב. מה פירוש המילים "בכל שבת ז' שבתות"  -המכה 

ו' פעמים ז', דניחא )ואכן ברשימה העיר המו"ל על מילים אלו: "צ"ע הכוונה"(. ג. איך הגיע לחשבון 

מספר ז' שמחברן  יך הגיע למספר ו', ומה עניינו עםך אהמצרים, א-הוא מספר כל שבת דבין מספר ז'

 יחדיו לסכום של מ"ב.

 

 ב.

 עפ"י שיחת כ"ק אדמו"ר תרץמ

מסעי תשמ"ו, בה -מופיעה שיחת כ"ק אדמו"ר מש"פ מטות ואילך( 279)ע'  חוהנה, בלקו"ש חכ"

ונראה שמעיון בדברי  בין המצרים, והזכיר את הרשימה הנ"ל וביאר אותה מעט. עסק בעניינן של ימי

בשיחה שם )אות ב( כותב כ"ק  והרשימה תובן בריווח. ,כ"ק אדמו"ר השיחה שם יתורצו כל השאלות

אדמו"ר: "ווי די צ"צ איז מבאר . . זיי זיינען א הקדמת הרפואה צו היילן די מכה פון חורבן וגלות )בין 

ם, וואס הקדמת רפואה למכה באווייזט אז באמיתית הענין איז לכתחילה קיין מכה ניט געווען, המצרי

ווארום די שבתות )הקדמת רפואה למכה( זיינען מגלה די פנימיות הענין פון גלות, אז ער איז א הכנה 

 והכשר צו אן עליה נעלית יותר".

)כפי שציין  1ומנוחה לחיי העולמיםפירוש הדברים, שיום השבת הוא הרי מעין יום שכולו שבת 

כך, כאשר נמצאים ביום השבת שחל בבין לפיכ"ק אדמו"ר בשיחה על המילים "ווארום די שבתות"(, ו

                                                           
 מסכת תמיד. . סוף1
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שהם ימים שמעוררים את  -המצרים, הרי זה מזכיר את עניינם האמיתי ומטרתם של ימי בין המצרים 

לבוא, שגדולה מהשלימות -דלעתידהיהודי להתאוות לבנין בית המקדש ולהגיע לשלמות הנעלית 

 שהייתה בזמן בית שני וראשון.

ובזה תתורץ השאלה הראשונה, כי אף על פי שג' השבתות שבימי בין המצרים נמצאות בעיצומן 

ולא לפניהם, עם כל זה, כיון שהן מדגישות ומגלות את עניינם האמיתי וה'נסתר' של בין המצרים, 

על כן בכוחם של השבתות לבטל גם את  -כנ"ל  -ה אלא רפואה וע"פ עניינם האמיתי הן כלל לא מכ

ה'מכה' שבימי בין המצרים שחלו לפני השבת, כיון ש'לפי' השבת גם ימים אלו לא היו מכה כלל, 

 והמכה נתבטלה למפרע, מתחילתה, וכאילו הוקדמה לה כבר הרפואה.

פעמים ז' והכנעת  בהמשך השיחה, מזכיר כ"ק אדמו"ר על הקטע השני ברשימה )חשבון ו'

; ושם כתב )בנוגע למילים "ובכל שבת ז' שבתות"(: "ואולי צ"ל )כבלקו"ת 46ה'מדבר'(, ומציין להערה 

בהר מב, א( "הלשון לערך: "ב' שבתות" אשר בכאו"א מג', שהם ו' שבתות, וז' ימי השבוע, שבכל ימי 

 מ"ב". -השבוע מאיר מב' שבתות שבכל שבת 

מו"ר את שני השאלות האחרונות; דאכן בכל שבת אין ז' שבתות אלא ב' ובהערה זו ביאר כ"ק אד

בהערה נדפס  -שבתות, ועניינם של ב' השבתות מבואר בדרוש בלקו"ת המצויין בהערה )ולהעיר 

בטעות "כבלקו"ת בהר מב, א", וצ"ל "כבלקו"ת בהר מג, א"(, שבכל שבת משבתות השנה יש ב' 

ה, "שבת תתאה שהוא ביטול היש לאין, ושבת עילאה שהוא שבת עילאה ושבת תתא -בחינות שבת 

ביטול האמיתי, שב' שבתות אלו ישנן בכל שבת )ומוסיף אדה"ז אח"ז( רק שאנו צריכים לשמור שלא 

ועפ"ז יתורצו השאלות, שמספר ז'  יפסידו אותה ח"ו ע"י קלקול וגרמא בנזקין המונע גילוי זה".

המצרים אלא לז' ימי השבוע, והמספר הנוגע לשבתות אלו הנכתב ברשימה אינו ענין לשבתות בין 

 ו' שבתות. -הוא מספר ו' שברשימה, ג' שבתות שכל אחת כלולה מב' 

אך עדיין אין מובן: מדוע נאמר ברשימה שו' השבתות שבבין המצרים מתחברים עם ז' ימי השבוע, 

לכות ומנהגי האבילות של הרי השבתות נעלות יותר מהם ומובדלות מהם, וכפי שרואים בהלכה, שה

 ימי בין המצרים לא חלים בשבת )שו"ע או"ח סתקנ"ב ס"י, ובמג"א שם(.

ונראה שעל זה מדגיש כ"ק אדמו"ר בשיחה בקטע הראשון בו מזכיר רשימה זו )בהמשך למה 

פך זיין ומכלה זיין שהובא לעיל מקטע זה(: "די שבתות קומען און נמשך אין בין המצרים אויף זיי מה

"; שבזה מדגיש כ"ק אדמו"ר שעל אף ששבתות 'יהפכו לששון ולשמחה כו -ה שלהם ימיות הכוונפנ

"די שבתות קומען און נמשך אין  -אלו דבין המצרים נעלים יותר מימי החול דבין המצרים, עם כל זה 

בון ועל ידי זה יכולים שבתות אלו להתחבר עם ימי החול של בין המצרים ולהפוך לחש -בין המצרים" 

 מ"ב". -של ו' פעמים ז', שעל ידי זה "מכניעים המדבר 
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 הקדמה
 

 

בכל דור ודור יורדין ניצוצין מנשמת משה רבינו עליו השלום ומתלבשין בגוף ונפש 

של חכמי הדור עיני העדה, ללמד דעת את העם ולידע גדולת ה' ולעבדו בלב ונפש 

 )תניא, פרק מב(

מימות משה רבינו, קמו לבני ישראל רועי אמונה, עיני העדה, המאירים את  –בכל דור ודור 

שראל ומורים להם נתיבות יושר. העוסקים כל ימיהם ושנותם ללמד את בני ישראל עיניהם של בני י

 לידע גדולת ה' ולעבדו. –בינה ודעת את ה', לאלפם ולהעמידם על האמת 

לפי שכלם  –מימות משה רבינו, מלמדים אנשי האלוקים את בני דורם דעת  –ובכל דור ודור 

אופן  –ורת דור זה תורת דור יבוא. כי לפי כלי הדור ודעתם, כוחותיהם וחושיהם. אשר על כן, לא כת

 תורתו.

 -ויתירה מכך, זכינו בדורות האחרונים, כאשר כהכנה לקראת וכטעימה מביאת משיח צדקנו 

הופיע וזרח עלינו אורו של מורנו הבעל שם טוב הק', אור פנימיות התורה. ומשעה שנתגלתה נעשית 

העולמים מתהלך בקרבה, כאשר מלאה הארץ דעה ועבודה בעולם אומה היודעת את ה', ושלום חי 

 את ה', על ידי ריבואות אלפי לומדי החסידות והמהלכים בדרכיה.

זוכה ומשלים את עבודת הדורות כולם, זכינו בזכות נפלאה, ובדורנו אנו, הדור האחרון לגלות, ה

אותה זכינו  –תורת אמת זו  נו.דוננו מורנו ורבינו, נשיא דורתורתו הק' של כ"ק אבהגלות נגלות עלינו 

פנים רבות לה: היא מגלה את אמיתת התורה המתבטאת בדיוק  –ולימד לבני דורנו כיובל שנים 

המופלא של כל פרט ופרט; היא חושפת לעין הלומד את אחדות התורה, את הנקודות הפנימיות 

איבעיות שונות, המבצבצות ועולות מבין דיני התורה השונים; היא מיישבת באורה קושיות ו

 ואולי על כולם: תורת חיים היא.למקרא'.  –בגיל ובדעת  –ומפשיטתן גם למוחותיהם של 'בני חמש 

 יסקאות הגדה, בדיוקי זוהר ובפסקיבאה במבואות ובהיכלות, בחורים ובסדקים, בקטעי רש"י ובפ

ור להורות נתיבות ואורה מבליח מן החרכים כולם, א –הרמב"ם, בחקירות 'ישיבתיות' ובדברי הלכה 

דעת את העם, לידע גדולת ה'  –היושר. וכך מלמדת התורה כולה, על כל חלקיה ומכל קצוותיה 

 ולעבדו בכל לב ונפש.
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תורתו של רבינו, ובמרכזה 'לקוטי שיחות' שלו, היוותה ומהווה מאז ומתמיד לחם חוקו של כל 

ו. והדברים אמורים בפרט לאשר בשם תלמיד חסיד. יסוד ללימודו ויסוד לעבודתו. מרכז עיונו והגות

 ב'תומכי תמימים' יקרה, בן ותלמיד לרבותינו נשיאנו.

תלמידי התמימים בישיבתנו הק' עוסקים מידי שבוע כולם כאחד בעיון ב'שיחה' אחת מתוך 

ב'סדר' מיוחד, עוסקים בה בצוותא התלמידים כולם,  –'לקוטי שיחות' של נשיא דורנו. ומידי שבוע 

, נמשכת ביתר עז ועיזוז גם השנה, בהתאם 'שנת הקהל'ות הישיבה. יוזמה זו, שהחלה במחלק מכל

שתוכנם אחדות ישראל סביב  – 'שנת הקהל'להוראותיו הק' של נשיא דורנו, כי את פעולותיה של 

 לימוד תורה ויראת ה', יש להמשיך גם על פני השנים הבאות.

"נמשלו דברי תורה כתאנה. מה תאנה כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה תאנים, אף דברי תורה 

)עירובין, נד סע"א(. באופן טבעי, עיסוק ועיון זה מוליד מידי  זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם"כל 

 ע שפעת הארות ועיונים בשיחה, ועל ידי עיונם של תלמידי התמימים, מתברר מקחה של תורתושב

 רבינו.

לפנינו סיכום דיונים אלו: הערות והארות שונות, פלפולים, חידושים ומסקנות, משיחתם של 

 , נו"נ בישיבה.יעקובוביץשי'  ברוךידי הת' -תלמידי הישיבה, כפי שנערכו על

בהעלותך(. תקוותנו, כי  –)פרשיות קדושים  אשתקדכאן נדפסו רק השיחות של תחילת זמן קיץ 

לפני הלומד את השיחה כשמלה, כי זכינו, בכח תורתם של רבים, אשר נקודות רבות  העיון בהם יפרוש

בכל שיחה הוארו ובוארו. יודגש כי כל הנ"ל הינו בדרך אפשר וב'דעת תחתון' בלבד, בפרט כי עמקו 

 רבינו, כאשר יראה המעיין בעצמו. מאד וכו' דברי

  

יד, -כט( ביידיש, וחלקה )י-ט, טו-ים אסדרת 'לקוטי שיחות' בלולה בשפתה: חלקה הארי )חלק

לט( בלה"ק. מבין השיחות דלקמן רק השיחה לפרשת קדושים תורגמה משפת היידיש )נעזרנו -ל

בתרגום של ה'אוצר לקוטי שיחות'(. שאר השיחות שבספר זה הוגהו במקור בלה"ק, לכן הובאו כאן 

 בשלימותם, אך ללא הערות השוליים.

 ן בשיחה כאן איננו מהווה כללות אלו נעשו מקוצר היריעה בלבד, והעיוחובה לנו לציין, כי השמט

תחליף ללימוד השיחה במקורה )הנסמן( ובטהרתה, בלשון הרב אשר נודעה מעלתה, בפרט אשר יתכן 

 כי גם הכוונה לא תהיה ברורה כאן כל צרכה.

  

"לקוטי שיחות של נשיא דורנו"  גברת הלימוד והעיון ב'דברי הרב',תקוותנו כי אוסף זה יגרום לה

מן העושר הגנוז בהם, דבר שבוודאי יגרום לו  -ולו טפח  -)ש"פ תזו"מ תנש"א(, ויציג לעין הקורא 
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רוח רב. ועל ידי זה נזכה, במהרה בימינו, להתראות עם רבינו פנים אל פנים ולשמוע מפיו כימי -נחת

 ד ממש!"איתי תצא', תיכף ומי'תורה חדשה מקדם דברי אלוקים חיים מתורתו של משיח, 
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 פרשת קדושים
 בתרגום חפשי ללה"ק – חלק ז, שיחה א'

 המעלה ע"ד החסידות בפירות דשנה החמישית –"ובשנה החמישית גו' להוסיף לכם תבואתו" )יט, כה( 

 פתגם|  (138ביאור בדו"ד בין הבעש"ט עם גאון פרוש כו' )סה"מ אידיש ע'  |גם לגבי הפירות דנטע רבעי 

 הבעש"ט שהקב"ה "יושב" כביכול על "תהלות ישראל"

ההמנעות מאכילת פירות שלושת שנות הערלה הראשונות  א. בנוגע לשכר המבואר בתורה על

ועל הבאת הפירות של השנה הרביעית לאוכלם בירושלים, נאמר בכתוב הלשון "ובשנה החמישית גו' 

של המצוה היא הוספת התבואה  הכוונה והתכליתש –הוסיף )למ"ד בתחילתה( לכם תבואתו" ל

 שתהיה בשנה החמישית.

(, שהפירות של השנה החמישית יש בהם מעלה לא רק לגבי הפירות םענינימכך מובן )בפנימיות ה

של שלושת שני הערלה שהם אסורים )אשר חיותם היא )כמו כל הדברים האסורים( משלש קליפות 

אע"פ שהינם )לא רק מותרים  –הטמאות לגמרי(, אלא אפילו לגבי הפירות של השנה הרביעית 

ם להוי'", שמחמת מעלה זו של פירות השנה החמישית, ( "קודש הילולי-באכילה, אלא יתירה מזה 

 בקיום "ובשנה החמישית גו'". –המצוה של "ובשנה הרביעית גו'"  תכליתמתבטאת 

וכפי שאדה"ז מבאר בלקו"ת, שהפירות של שלושת השנים הראשונות הינם כנגד ג' עולמות בי"ע 

כנגד עולם האצילות )שד'  –הרביעית" )שמהם יכולה להיות יניקה לג' קליפות הטמאות(; "בשנה 

 –עולמות אבי"ע הינן כנגד ד' האותיות של שם הוי'(; ו"ובשנה החמישית גו' להוסיף לכם תבואתו" 

זהו "תוספת האור הנמשך מקוצו של יו"ד דשם הוי'", שהוא למעלה גם מהיו"ד. וכפי שכותב בלקו"ת 

 "והוא בחי' הכתר".

של השנה הרביעית צריכים להאכל דוקא בירושלים והינם  צריך להבין: כיצד יתכן שהפירות

שיש בהם מעלה גבוהה יותר מפירות  –"קודש הילולים להוי'", אבל הפירות של השנה החמישית 

 לאוכלם בכל מקום ואפילו בטומאה? אין בהם קדושה, ומותר –השנה הרביעית 

ואתה קדוש יושב תהלות  ב. ויובן בהקדים הסיפור אודות הבעש"ט, שהרבי מספר במאמר ד"ה

 ישראל. וז"ל המאמר:

הבעש"ט הקדוש, כאשר היה עדיין נסתר ונהג לנדוד מעיר לעיר ומכפר לכפר, היתה אחת 

הפרנסה, והוא היה  ...מעבודותיו בקודש לשאול אצל כל יהודי, איש ואשה, זקן וצעיר, איך הבריאות

ם יהודים, אנשים נשים וטף, נהגו להשיב מאד שבע רצון לשמוע את המענות החביבים עליו, אשר אות

 ...בנוסחאות שונות של תהילה ושבח לבורא, ברוך השם, ישתבח שמו יתברך
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פעם אחת אירע שהרבי הבעש"ט הגיע לישוב מסויים, הרבי הבעש"ט נהג בדרכו הקדושה בעבודת 

ש של הקב"ה. השי"ת לזכות את ישראל, אנשים נשים וטף, בזכות הגדולה להלל ולשבח את שמו הקדו

בישוב זה היה יהודי זקן מופלג ות"ח גדול, פרוש מכל ענייני העולם. כבר למעלה מיובל שנים שהוא 

ישב יומם ולילה ולמד את התורה הקדושה בפרישות ובקדושה. כל ימי חייו הוא ישב בתענית עם 

 ם עם מים.טלית ותפילין עד תפילת מנחה מאוחרת ורק לאחר תפילת ערבית היה טועם פרוסת לח

כאשר הרבי הבעש"ט נכנס לגאון לחדר פרישותו שהיה בפינת בית הכנסת שאל הבעש"ט את 

הגאון איך הבריאות אצלו, האם יש לו את הצטרכותו והספקתו, אך הגאון לא השגיח כלל על הבעש"ט 

שהיה לבוש כבן כפר פשוט. הרבי שאלו מספר פעמים את השאלות עד אשר עלתה חמתו של הגאון 

ותר ורמז לבעש"ט בתנועת ידו על הדלת, כלומר שיילך לו. אמר הבעש"ט לגאון, רבי, מדוע אינכם בי

נותנים להקב"ה את פרנסתו כו'. בשומעו מילים אלו נותרה דעתו של הגאון מבולבלת, כיצד זה יהודי 

 בן כפר מדבר על הקב"ה, שצריכים להביא לו פרנסה וכיו"ב.

ל הגאון, ואמר לו, היהודים 'יושבים' על הפרנסה שהקב"ה הרבי הבעש"ט הכיר במחשבותיו ש

מביא להם, ואילו הקב"ה על איזו פרנסה יושב הוא, ע"כ אומר דוד המלך בתהלים "ואתה קדוש" על 

איזו פרנסה יושב הנך, יושב תהלות ישראל. הקב"ה יושב על התהילות והשבחים שיהודים משבחים 

הוא יתברך נותן להם. ובזכות דברי תהילה אלו שיהודים אותו ברוך הוא על הבריאות והפרנסה ש

 נותן להם בני חיי ומזוני רויחא. משבחים בהם את הבורא ית', הנה הוא

ג. צריך להבין: הן אמת שבכדי ש"ואתה קדוש" ]שמצד עצמו הוא קדוש ומובדל מהעולמות[ 

היושב שמשפיל יהיה "יושב ]היינו, שהוא ימשך למטה, שההמשכה נקראת "בשם ישיבה כמו 

 קומתו"[ צריכה להיות עבודת היהודים, אבל לכאו' אפשר לפעול זאת ע"י לימוד התורה,

א"כ מדוע אמר הבעש"ט לגאון, שהוא למד תורה יומם ולילה במשך למעלה מיובל שנים, "מדוע 

אינכם נותנים להקב"ה את פרנסתו כו'", ובפרט שגם אז, כאשר הבעש"ט אמר לו זאת, היה הוא 

 צע הלימוד?באמ

יכול הבעש"ט לעורר את  –ואפילו באם נבאר ש"ואתה קדוש" נעשה דוקא ע"י "תהלות ישראל" 

הגאון שישבח את הקב"ה ע"כ שהוא לומד "בפרישות ובקדושה". מדוע הוא היה צריך לשואלו על 

 גשמיים )בריאות וכו'(. ענינים

 אלא הביאור בזה הוא:

יעשו דירה הנחותים  ענינים, שמהבתחתוניםלו ית'  תכלית כוונת הבריאה היא, שתהיה דירה

 להקב"ה. ו"דירה" זו נעשית
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ע"י עבודת האדם בתחתונים, אבל לא כ"כ ע"י לימוד התורה, או ע"י הילול להקב"ה  –]בעיקר 

 –נפש האלוקית מכיון שלימוד התורה שייך בעיקר ל"עליון" שישנו ביהודים, ל –על לימוד התורה 

 אלא[

ששייכים לגוף ולנפש החיונית: עי"ז  ענינים –הקב"ה "על הבריאות והפרנסה" ע"י ההילול ל

עי"ז עושים  –שהיהודים מרגישים ש)גם( צרכיהם הגשמיים מגיעים מהקב"ה והם מהללים אותו ע"כ 

 .בתחתוניםלו ית' דירה 

 , מובדל מכל ענייני העולם, מבליפרישותוולכן, כאשר הבעש"ט ראה כיצד הגאון ישוב בחדר 

 שיהיה לו עסק עם גופו נפשו הבהמית וחלקו בעולם(,

אמר הוא לו "מדוע אינכם נותנים להקב"ה את פרנסתו" שיתקיים ה"נתאוה הקב"ה להיות לו ית' 

 ".דירה בתחתונים

ולכן אמר הבעש"ט, ש"הקב"ה יושב על התהילות והשבחים שיהודים משבחים אותו ב"ה על 

 הם".שהוא יתברך נותן ל הבריאות והפרנסה

שהינם קדש  –ד. ע"פ הנ"ל יובן גם כיצד יתכן שתכלית העילוי אינו בפירות השנה הרביעית 

 ונאכלים לפנים מן החומה, אלא בפירות השנה החמישית שנאכלים בכל מקום ואפילו בטומאה:

קודש, תלויים גם הם בברכת ה' ]הוא רואה בעיני בשר אינם עי"ז שיהודי יודע, שאפילו הפירות ש

אזי  –"להוסיף", ההוספה בתבואה שהקב"ה נתן[, ובמילא ודאי מהלל הוא את הקב"ה על כך את ה

שהולך  –" ואתההילול זה לה' זהו ה"תהילות ישראל" שהם גורמים את ה"ואתה קדוש יושב", שה"

 "קדוש" ומובדל, נעשה "יושב" )ונמשך למטה( בדירה בתחתונים. –על העצמות 

 )משיחת ש"פ קדושים תשכ"ה(
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 הערות על השיחה

 א.

 דבר נעלה או "דיברה תורה כנגד יצה"ר"? –"להוסיף לכם תבואתו" 

שהתכלית של כל  עניניםבס"א כותב שמהלשון "להוסיף לכם תבואתו" משמע ע"פ פנימיות ה

 המצוות של ערלה ונטע רבעי היא "ובשנה החמישית גו'".

ראה הערה הקודמת. ושם  –בדרך הפשט (: משא"כ 4" כותב בהע' )עניניםעל המילים "פנימיות ה

הוסיף לכם תבואתו" שהתכלית היא השנה ל( מדובר על הפסוק שכותב על השנה החמישית "3)הע' 

 החמישית, וע"ז כותב בהערה:

ועפ"ז יובן מ"ש רש"י 'המצוה הזאת שתשמרו תהי' להוסיף לכם תבואתו, שבשכרה אני מברך 

המצוה הזאת אני מברך לכם פירות הנטיעות', ומהי  דלכאורה היה מספיק שיכתוב 'שבשכר ''כו

 תהי'גו', המצוה הזאת  להוסיףכי בזה מפרש הלשון  –האריכות שכותב 'המצווה הזאת . . תבואתו' 

דלכאורה:  – ''להוסיף כו'. ועפ"ז יובן גם המשך דברי רש"י 'הי' ר"ע אומר דברה תורה כנגד יצה"ר כו

אשר 'דברה תורה כנגד חידוש . ומהי ההוכחה דבמצוה זו יש מצוות פירש הכתוב שכרן בכו"כהרי 

 בכדיכי בזה מפרש שהטעם לזה שהתורה חידשה כאן )התירה( ששמירת מצוה זו תהי'  –יצה"ר' 

 . ע"כ ההערה.''לקבל פרס, כי 'דברה תורה כנגד יצה"ר שלא יאמר כו

שבפנים הוא: לפי  עניניםולכאו' החילוק בין הביאור ע"פ פשט )שבהע'( לביאור ע"פ פנימיות ה

הביאור הפנימי באמת התכלית היא השנה החמישית, ואילו ע"פ פשט ה"ז להיפך שעיקר המצוה היא 

לו לקיים את המצוה של האיסור  שהותרהאיסור )שבשלש שנות הערלה, ואף בשנה הרביעית( אלא 

 .עניניםבשביל השכר. לכן כותב על הביאור שבשיחה שהוא רק ע"פ פנימיות ה

אלא שבאמת צ"ב התיווך בין הפירוש הפנימי לפירוש הפשוט, דלכאו' הפכים הם )האם זו תכלית 

 העליה, או שזו סיבה שמתירים לאדם לקיים מחמתה את המצוה(.

שמבאר הרבי פירש"י זה ע"פ פשוטו, עיי"ש.  1ואילך( 108והנה מצינו במק"א בלקו"ש )חכ"ב עמ' 

(, דסו"ס נמצא שהצורך ב"דברה תורה כנגד יצה"ר" איננו יניםענובסוף השיחה מקשה )ע"פ פנימיות ה

אלא למתי מעט שנמצאים בשפל המצב, משא"כ רוב בנ"י אינם צריכים לזה, וא"כ כיצד יתכן שהתורה 

 כותבת את המצוה באופן כזה לכולם?!

ומבאר, שהפירוש הפנימי ב"דברה תורה כנגד יצה"ר" הוא, שהמטרה הפנימית של המצוה היא 

וך את היצה"ר, שהוא מצ"ע יעשה מצוות, וזה נעשה דוקא ע"י מצוה זו שקשורה עם יגיעה ובירור להפ

                                                           
להעיר שבמהדורות החדשות יותר של הלקו"ש ציינו בח"ז לשיחה בחכ"ב, משא"כ במהדורות שיצאו לפני . 1

 שנדפסה השיחה בחכ"ב.
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"ורב תבואות  -הנה"ב, שע"י אתכפיא זו נעשית האתהפכא שלה עד שנעשה "להוסיף לכם תבואתו" 

 בכח שור". וראה עוד שם.

כפי שוטו )עפ"ז אולי יש לקשר את הפירוש הפנימי )המבואר בשיחה( עם הפירוש ע"פ פ

(, שהמטרה היא להפוך את היצה"ר לטוב )"דיברה תורה כנגד יצה"ר"(, עניניםשמתפרש בפנימיות ה

 של היהודי לשם הקב"ה, שמודה להקב"ה על הגשמיות שלו. החוליןשזה מתבטא בהפיכת 

ראה לקמן עיון ה(, משא"כ  –]ואף שהחולין של היהודי אינם רע )ומ"ש שנאכלים אפילו בטומאה 

אוי"ל ע"פ המבואר בתניא )פ"ח( שהיצה"ר של יהודי מתאוה רק לתאוות היתר וא"כ איננו  –ה"ר היצ

 רע בעצם, וכמו החולין של יהודי מצ"ע[.

 

 ב.

 כיצד יתכן שתהיה הוספה לאחר שישנם פירות הנטיעות?

מביא את דברי רש"י "שבשכר המצוה הזאת אני מברך לכם כל פירות הנטיעות", וכותב  3בהע' 

 ע"ד, שההוספה תהי' גם לאחר שכבר ישנם כל פירות הנטיעות )ומחדשכ בשוה"ג )הב'(: "שבזה ע"

 המבואר בלקו"ש ח"ה שיחה ב' לפ' תולדות, בפרש"י )כו, יב( ד"ה מאה שערים(".

מה הפירוש שההוספה תהיה )גם( לאחר שכבר ישנם פירות, האם זהו נס מעל  לעיין ישלכאורה 

 הטבע?!

שם באמת מדובר על נס מיוחד שנעשה ליצחק אבינו, אך לכאורה קשה לומר  והנה בשיחה בח"ה

 זאת כאן, שכוונת התורה שהמצב הרגיל הוא שיהיה נס כזה!

והנה בשיחה שבלקו"ש חכ"ב שהובאה לעיל )עיונים אות א( מדובר גם על חידוש זה, ושם מוסיף 

בו ברכה". משמע שזה איננו נס מ"ש רש"י בפרשת בהר )כה, יט( "אף בתוך המעיים תהא  ע"דשזה 

 שמעל גדרי הטבע, אלא שבתוך הגדרים הטבעיים תהיה בו ברכה.

והנראה שזה הפירוש במ"ש כאן שההוספה תהיה )גם( לאחר שכבר ישנם כל פירות הנטיעות, 

שהכוונה שתהיה ברכה בהשפעה שלהם, אך לא בגודל או באיכות שלהם עצמם )שזהו נס שמעל 

"( אלא הכוונה שדומה ע"דומה ליצחק אין הכוונה דומה ממש )שלכן מדגיש "והטבע(. ומ"ש שזה ד

 כאשר נעשה נס לאחר הגדילה. חידושבנוגע לזה שזה הרבה יותר 

, כיון שכאן מדובר אחרפירש"י בפרשת בהר, אוי"ל שזהו מכיון שזהו נס  ע"ד ומ"ש בחכ"ב שזה רק

 הנס, וכנ"ל. ותאיכגם )ובעיקר( לפני האכילה, אך דומה בזה בנוגע ל
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 ג.

 ע"י העליון שבאדם או ע"י התחתון שבאדם? –קיום המצוות 

בס"ג כותב שעיקר הדירה בתחתונים נעשית לא כ"כ ע"י לימוד התורה מכיון שזה נעשה ע"י 

 הגשמיים. עניניםהנפש האלוקית, אלא בעיקר ע"י ההודאה להקב"ה על ה –העליון שבאדם 

בין תורה למצוות )שהתורה שייכת יותר לעליונים משא"כ  כמובן שהחילוק שכותב כאן איננו

המצוות(, אלא בין התומ"צ לבין ענייני הרשות, שענייני התומ"צ הינם קשורים יותר לנה"א משא"כ 

 .פשוטענייני הרשות ולכן מחמת זה יש להם מעלה שאינם מוגבלים כלל. ו

וש"נ( שלימוד התורה שייך אלא שבלי קשר לכאן באמת מבואר )ראה ד"ה כל ישראל תשל"ג 

בעיקר לנשמה וקיום המצוות שייך בעיקר לגוף, וממילא עיקר הדירה בתחתונים נעשית דוקא ע"י 

 קיום המצוות בפועל ממש.

 

 ד.

 היתכן? –תכלית העליה "בכל דרכיך דעהו" 

ראה בעיון  –בנוגע למה שכותב שם שעיקר הדירה בתחתונים נעשה לא ע"י התורה )והמצוות 

 ם( אלא ע"י ההודאה להקב"ה על הדברים הגשמיים, צ"ב:הקוד

תניא פל"ז( שא"א -ידוע הרי )עי' באריכות בד"ה מרגלא בפומי' דרבא תש"מ. וראה גם לקו"א

לתפוס את הקב"ה ע"י הרגשים וכיו"ב, כיון שהוא שלא בערך, אלא דוקא ע"י קיום התומ"צ שבהם 

השבח להקב"ה על פרנסתו )שבזה יגיע הוא עד  הוא בחר בבחירתו החופשית. וא"כ מה יועיל כאן

כמה שנברא יכול להגיע( יותר מאשר הדברים שבהם בחר הקב"ה שבזה ממשיך את הרצון העליון של 

 הקב"ה בעצמו?!

של "בכל דרכיך דעהו" אי"ז סתם הרגש כ"א הלכה בשו"ע )המחבר,  עניןוראשית יש להעיר, שה

ה תלויין בה" )ברכות סג, א(, וממילא מובן שכן יש כאן או"ח סי' רל( שהיא הלכה "שכל גופי תור

 )עכ"פ קצת( מעלה של קיום ההלכה.

אך באמת נראה ברור שלמרות שזו הלכה, אך סו"ס הלכה זו כללית היא, וממילא תלויה היא באדם 

 כיצד מיישמה, ויש כאן מעלה שמגיע מצד האדם.

וד(, שברצון של "דירה בתחתונים" ויש לקשר למבואר בכ"מ )ראה לקו"ש ח"ד פרשת קורח וע

ישנם שני פרטים: שיהיה המשכת העצם ושיהיה בגלוי, המשכת העצם נעשית בעיקר ע"י התומ"צ 

עצמם, ואילו הגילוי נעשה ע"י הרגש של האדם. וא"כ בענייננו נראה שהפרט של "דירה בתחתונים" 

 קשור יותר לגילוי האור האלוקי.
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 שממשיך את העצם. ועצ"ע בכ"ז. עניןדי שהגילוי יהיה באותו ואעפ"כ צריך שזה יהיה מצווה כ

 

 ה.

 בירור דברים המותרים או האסורים? –תכלית העליה 

בס"ד מבאר מדוע תכלית העליה היא בפירות של השנה החמישית שנאכלים בכל מקום ואפילו 

במילא מהלל הוא בטומאה: ע"י שהיהודי יודע שגם הפירות שאינן 'קודש' גם הם תלויים בברכת ה', ו

 אזי הילול זה גורם שה"ואתה קדוש" יהיה "יושב" ונמשך למטה בדירה בתחתונים. –את השי"ת ע"כ 

ולכאו' ישל"ע: הן אמת שתכלית העליה היא בבירור הדברים הגשמיים, אך היינו דוקא הדברים 

ות שנאכלים , וא"כ כיצד אומרים כאן שתכלית העליה היא בפיר2האסורים, ולא המותריםהגשמיים 

 בטומאה?אפילו 

]ואף שיש גם אפשרות להעלות את הדברים האסורים, והיינו ע"י תשובה מאהבה רבה )ראה 

תניא פ"ז(, ואף יש בזה מעלה לגבי עבודה רגילה, וכמבואר בכ"מ. אך סוכ"ס אי"ז הסדר הרגיל -לקו"א

תכלית העליה מצ"ע. כפי שאמור להיות, ואי"ז אלא לאחר מעשה העבירה, וממילא אאפ"ל שזו 

 ואכמ"ל בזה[.

והביאור בזה בפשטות: הפירוש שהפירות נאכלים אפילו בטומאה הכוונה שא"צ להקפיד שייאכל 

 מותרים, וממילא מובן שה"ז כמו כל הדברים האיסורכקדשים ע"י טהורים דוקא, אך אין בכך שום סרך 

 שבעוה"ז שהתכלית היא לברר ולהעלות אותם דוקא. וק"ל.

  

                                                           
שהרי אסור מלשון קשור, היינו שהוא קשור בידי החיצונים ואיננו יכול לעלות משם גם לא ע"י שמשתמש . 2

 תניא פרקים ז' וח'(.-בכח האכילה ההיא לשם שמים )כמבואר בלקו"א
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 ל"ג בעומר
 חלק לב

 הדוגמא מהסיפור בירושלמי )סנהדרין פ"א ה"ב( |מדוע מתו כל כ"ד אלף תלמידי ר' עקיבא "בפרק אחד" 

 הקשר להילולא דרשב"י |בכ"ד קרונות של בית רבי ש"מתו כולם בפרק אחד" 

תלמידים היו לו לרבי עקיבא. . וכולן מתו בפרק  ש"שנים עשר אלף זוגים א. ידוע סיפור הגמרא,

 .""פסקו למות -מפני שלא נהגו כבוד זה לזה", ובל"ג בעומר  (פסח לעצרתאחד )בין 

 :יפור זה דורש ביאורולכאורה ס

לא באו ונעשו תלמידיו ביום  -בריבוי גדול של כ"ד אלף  -דבר פשוט הוא, שכל תלמידים אלו 

עם תלמידים ונתפרסמו  , והיינו, כאשר התחיל רע"ק ללמוד)בפרק( אחד, כי אם במשך כו"כ שנים

פרם, עד שהיו לו כ"ד שמו ותורתו בעולם, התחילו לנהור אליו תלמידים, ובמשך הזמן הלך וגדל מס

 .אלף תלמידים

וכמו"כ מובן, שאופן הנהגתם של כל התלמידים לא נשתנה בבת אחת למצב של "לא נהגו כבוד 

 דרגא לדרגא כו'.זה לזה", כי אם מ

הרי דוחק הכי גדול לומר שבתקופה קצרה זו של  -פרק אחד" "שו כולם בותמוה ביותר: מדוע נענ

"פרק אחד" )בין פסח לעצרת( נתמלאה סאתם של כל הכ"ד אלף תלמידים בב"א ועד כדי להענש 

 ?בעונש מיתה

 .ועכצ"ל שבפרק זמן זה אירע דבר מיוחד שבגללו "כולן מתו" ב"פרק" זה

הענין שתלמידי רע"ק "לא נהגו כבוד זה לזה", דלכאורה  בהקדים ביאור כללות -ב. ויש לומר בזה 

 :תמוה

הרי רבם של תלמידים אלו, רבי עקיבא, הוא התנא שהדגיש את גודל הפלאת המעלה של אהבת 

וא"כ, יפלא מאד שדוקא  ה".רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתור -"ואהבת לרעך כמוך  -ישראל 

 ?הענין דאהבת ישראל )הוראה עיקרית ויסודית בתורת רבם(היפך  -תלמידיו "לא נהגו כבוד זה לזה" 

 :תם תלמידי רע"ק גרם לכך "שלא נהגו כבוד זה לזה". והביאורקא היודו -שאדרבה  ,ונת' במק"א

שאין דיעותיהם של בני אדם שוות. וכמובן שכן הוא בנוגע לכ"ד אלף תלמידי רע"ק,  אמרו חז"ל

 , ובשיקול הדעת שלו מסקנתו שבודאי כפי שהשיגת רע"ק לפי דרכו ודעתושכאו"א מהם השיג תור

הוא כן הוא הפירוש האמיתי בדברי רע"ק; ולכן כאשר שמע שחבירו לומד את דברי רבו באופן שונה 

שהרי הוא לומד את דברי רבו באופן  -לא הי' יכול לנהוג בו כבוד והערכה  -דעתו  ובלתי נכון לפי -

 !מוטעה
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תלמידים של רע"ק, כי בודאי מובן שאין זה שייך ב -והנהגת כבוד זה לזה מן השפה ולחוץ בלבד [

 לב"[.ו"תוכם כברם", ולא היו יכולים להתנהג באופן ד"אחד בפה ואחד ב" היו "אנשי אמת

שדוקא היותם "תלמידי רבי עקיבא" היא הסיבה "שלא נהגו כבוד זה לזה": כל אחד ונמצא, 

מתלמידי רע"ק הי' מסור ונתון בכל נפשו לתורת רבו, עד שלא הי' יכול לסבול שמישהו מפרש תורת 

 ,רבו שלא כהלכה )לפי דעתו(, ובפרט כאשר זה ה"טועה" )בתורת רע"ק( הוא תלמיד רע"ק

 .לנהוג בו כבודופשיטא שלא הי' יכול 

יתירה מזו: הנהגה זו יש בה תוקף דוקא מצד הוראתו היסודית הנ"ל של רע"ק שאמר "ואהבת 

כ מה שיש תלמיד לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה": לולא הוראה זו, יתכן שלא יהי' איכפת להם כ"

אמיתתה; אבל מכיון שרע"ק רבם לימדם ע"ד מעלת קיום מצות "ואהבת שאינו משיג תורת רבם ל

לרעך כמוך", לא הסתפקו בזה שהם עצמם שקדו ועשו חיל בלימוד תורת רבם, אלא, כאו"א מהם 

רך השתדל להשפיע על כל שבגדר "רעך" ובפרט תלמידי רבו שגם הם ישיגו תורת רבם באותה הד

לא הי' יכול לנהוג בהם כבוד )ובפרט כבוד כפי הדרוש  -האמיתית )לפי דעתו(; ואלה שלא קיבלו זה 

 .מתלמידי רע"ק(

 :ג. עפ"ז יש להבין לאידך גיסא

שונות לא הי' צ"ל פגיעה אף שמובן שאין זה הנהגה הראוי' לתלמידי רע"ק, שגם מצד דיעותיהם ה

לו לתת מקום גם לדעתו של חבירו ]מכיון שגם זו היא דיעה ביחסי הכבוד שביניהם, כי כאו"א הי' 

רצוי ובפרט לפי  בתורה, "אלו ואלו דברים אלקים חיים"[ לכן הנהגתם ההפכית נחשבה לדבר בלתי

 "?מ"מ, איך יתכן לומר שבגלל "חטא" כזה לחוד יענשו בעונש חמור כ"כ, ש"כולן מתו -לתם ערך מע

ואין צריך לומר ענין של העדר ) מדובר ביחס של זלזול ח"וובפרט שע"פ הנ"ל מובן, שאין ה

של תלמידי " היפך הוראת רבם(, אלא העדר הרגש של כבוד אמיתי )שזהו ה"כדבעי -האהבה ח"ו 

( -ש)אף ש"נעשו אויבים זה את זה"  של תורה" שהובטחנו מפני "מלחמתה -רע"ק(, ובזה גופא 

 ".את והב בסופה "אינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר

כולן מתו לא הי' רק להשמיענו, דזה ש -ויש לומר, שזהו שדייקו רז"ל ש"כולן מתו בפרק אחד" 

מחמת חטאם הנ"ל "שלא נהגו כבוד זה לזה", אלא )גם( כתוצאה מענין המיוחד ש"בפרק" זה, הזמן 

 .גרם סו"ס למיתתם

 "כולן מתו בפרק אחד": -פור ברז"ל שבו מובא לשון זה ד. ויובן זה ע"פ מה שמצינו עוד סי

של בית רבי שנכנסו לעבר שנה בלוד,  "מעשה בעשרים וארבע קריות )קרונות( איתא בירושלמי

 ומתו כולם בפרק אחד". ונכנסה בהן עין רע
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תלמידים, "כ"ד יחידה( למיתתם )שמפני שנתאספו הרבה והנה במחז"ל זה נתפרשה הסיבה )ה

 .לכן( נכנסה בהן עין רעה -קרונות" 

 –"כולן מתו בפרק אחד"(  -ויש לומר, שמזה נלמוד בעניננו )שנאמר בו אותו הלשון )והמסובב( 

מספר  -לכ"ד אלף  שסיבת מיתת תלמידי רע"ק "בפרק אחד" היתה מפני שבפרק זה הגיע מספרם

ע"ד "כ"ד בתי  כמובן ממ"ש בזהר ), הקשור עם מדת הדיןבמספר של כ"ד -גדול ביותר ]ובזה גופא 

דינין"(, וכבסיפור הנ"ל בירושלמי, שהיו כ"ד קרונות[, שזה גרם שתכנס בהם עין רעה עד ש"כולן 

 ".מתו

דהא והא גרם ומצטרף:  -מתו מפני "שלא נהגו כבוד זה לזה" מפורש בבבלי שואין זה סתירה לה

 ,זה "שלא נהגו כבוד זה לזה" מצ"ע אינו חטא גדול כ"כ שייענשו עבורו לבד בעונש מיתה, כנ"ל

 אלא מפני שב"פרק" זה נכנסה בהן עין רעה נענשו אז גם על חטא קל זה "שלא נהגו כבוד זה לזה".

עידנא דריתחא מענישים גם על העדר הרדיפה אחרי קיום מצות שב ע"ד שמצינוואולי י"ל שזהו 

 .הטיל בה ציצית(. ועוד כיו"בציצית )אף שאין אדם מחויב לקנות טלית כדי ל

י רע"ק שמתו מפני "שלא נהגו כבוד זה לזה" הוא חלק בתורה, ל' ה. והנה סיפור זה אודות תלמיד

שנוהגין קצת אבילות בימי הספירה(, ומובן מזה, כי אע"פ  הוראה )ועד שמפני זה נפסק הדין

 -מעלתם וי"ל שלכן דקדקו עמהם דוקא על ש"לא נהגו כבוד זל"ז"  שהמדובר בתלמידי רע"ק וגודל

מקרים שמצד בכ"ז הובא זה ונלמד מזה בתורה שכאו"א מישראל צ"ל בהשלימות דאהבת ישראל גם ב

 דוגמת המצב של תלמידי רע"ק(.הדברים ישנה נתינת מקום שלא להתנהג בכבוד כלפי הזולת )ב

, שהוא "דרשב"ייום "הילולא  - שני( בשמחת ל"ג בעומרויש לומר שזה קשור גם עם הטעם )ה

 שלמד אתם לאחרי המאורע ד"כולן מתו כו'":) ל רע"קמידיו "האחרונים" שהי' מתל

דות הנהגת רשב"י היא השתדלותו הרבה והיתירה בענין אחד מהענינים המפורשים ברז"ל או

נו שתיכף לאחר צאתו מן המערה "אמר איכא מילתא דבעי לתקוני, אמרו לי' , וכדמציאהבת ישראל

תדל רשב"י תיכף ותיקן איכא דוכתא דאית בי' ספק טומאה ואית להו צערא לכהנים לאקופי כו'" והש

 .את הדבר

תו י"ג שנה במערה, שבתקופה ארוכה זו לא היתה בידו לאחרי היווהרי סיפור מופלא הוא: 

לאסוף תלמידים וללמדם תורה,  -לכל לראש  -האפשרות להרביץ תורה ברבים, לכאורה הי' צריך 

 ;פרט שתורתו אומנתווב

עסק לברר האם "איכא מילתא דבעי לתקוני", והשתדל לתקן מקום שהי' בו ספק  -ובמקום זה 

כלומר: )א( המדובר הי' רק בנוגע למספר של כהנים שהיו צריכים לעבור  -ר לכהנים טומאה שגרם צע

בדרך זו, )ב( גם הם יכלו ללכת בדרך אחרת, אלא שיהי' להם צער ע"י הטירחא להקיף את הדרך, 
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עד כדי כך גדלה מדת אהבת  -תדל רשב"י ועסק בעצמו בתיקון הדבר לבטל צער זה! ואעפ"כ הש

 !ישראל של רשב"י

יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין", שהנהגתו בענין "וי"ל שזהו גם תוכן מאמר רשב"י 

 -תורה דאהבת ישראל )ואחדות ישראל( הי' בתכלית העילוי, עד שדאג והודיע והובא זה ונקבע ב

אהבה וחיבה שלו )לא רק לבנ"י שהם בדרגת "תלמידי רבי עקיבא" אלא( גם לאלו שיש צורך לפוטרם 

 .מן הדין

כלל גדול של רבו מסר עצמו בכל נפשו ומאודו להמשיך ה ,וי"ל, שכתלמידו המובהק של רע"ק

אהבת ישראל )"זה כלל גדול בתורה"(, הרי תיקן בזה את הענין ד"לא נהגו כבוד זל"ז" הגדול בהענין ד

לכאו"א מבנ"י את הכח ) בעבודתו ובתורתו הנחיל )דהרב ה"ז אב -ע"י תלמידי רע"ק הראשונים, ועוד 

 .להגיע לתכלית השלימות של אהבת ישראל, כנ"ל

שבדוחק זה דגלות זה האחרון )שסיבת הגליות  - וכדאי הוא ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק

(, כדאי לסמוך על רשב"י שיפטור את כל העולם כולו מן הדין, ויחיש את הגאולה דכל שנאת חנם -

 .גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, ובמהרה בימינו ממש - בנ"י ודהשכינתא שבגלותא

 )משיחת ש"פ בחוקותי תשד"מ(
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 הערות על השיחה

 א.

 בל"ג בעומר "פסקו מלמות" או בעצרת?

בתחילת ס"א מביא את סיפור הגמרא ש"שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא . . 

 בפרק אחד )בין פסח לעצרת( מפני שלא נהגו כבוד זה לזה", ובל"ג בעומר "פסקו מלמות".וכולן מתו 

מדוע הלשון היא  –ובהשקפה ראשונה ה"ז סתירה מיניה וביה, דבאם פסקו מלמות בל"ג בעומר 

ואמנם פשוט, שקושיא זו אינה על השיחה,  , הרי לא מתו עד חג השבועות?!לעצרתשמתו בין פסח 

המאירי )יבמות סב, ב( שכותב "קבלה ביד הגאונים" שפסקו מלמות בל"ג בעומר, כיצד כ"א על דברי 

 בין פסח לעצרת.( –מתאים עם הגמרא )שם( האומרת שמתו )בפרק אחד 

]ראה לדוגמא בב"י )סי' תצג ד"ה ומ"ש ויש  מצינו כמה אופנים לתרץ קושיא זווהנה במפרשים 

וונה ב"פרוסת העצרת" איננה עד חג השבועות אלא מסתפרין( שהביא מדברי המהרי"ן שועיב שהכ

ש'פורסים' מזמן זה ט"ו יום )כמנין הזמן שמר"ח תשרי עד סוכות וכן מר"ח ניסן עד הפסח(, וזהו 

חידוש גדול, וגם בגירסת הגמ' שלפנינו )יבמות סב, ב( הלשון היא "מפסח ועד עצרת" ולא "פרוסת 

 העצרת" וכדומה[.

של  פרק הזמןמרא איננה שמתו עד עצרת, אלא שמתו במשך ת הגנואולי י"ל בפשטות, שכוו

 )שהוא מפסח עד עצרת(, אך באמת פסקו מלמות בל"ג בעומר.ספירת העומר 

ובעומק יותר י"ל )הטעם שהגמרא נקטה באמת את הלשון "עד עצרת", ולא עד ל"ג בעומר(, ע"פ 

ו למספר גדול שקשור לדין המבואר בשיחה )ס"ד( שסיבת מיתתם בפרק אחד היתה מפני שהגיע

 ( מוסיף שמתו בין פסח לעצרת שהם ימי דין.25ובהע' )

בין פסח ולכן כותבת שאלו הימים המיוחדים  1בימי דיןעפ"ז י"ל שכוונת הגמ' היא להדגיש שמתו 

 שהם ימי דין, אך אין כוונתה להדגיש באלו ימים בדיוק מתו. ודו"ק. לעצרת

 

 ב.

 על "ואהבת" נאמר לאחר המאורע?מדוע א"א לומר שמאמר ר"ע 

בס"ב מקשה, הרי רבם של תלמידים אלו, ר"ע, הוא התנא שהדגיש את גודל הפלאת המעלה של 

בתורה", וא"כ יפלא מאד  כלל גדולאומר זה  רבי עקיבא –"ואהבת לרעך כמוך  –אהבת ישראל 

                                                           
ע"ד שכותבת שהיו כ"ד אלף תלמידים, שע"פ המבואר בשיחה משמע שרצתה להדגיש בזה את סיבת . 1

 מיתתם.
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יקרית ויסודית בתורת היפך הענין דאהבת ישראל )הוראה ע –"לא נהגו כבוד זל"ז"  תלמידיושדוקא 

 רבם(?

( מיתת תלמידיו ומצד( מוסיף: "ולכאורה דוחק לומר שמאמר זה נאמר ע"י רע"ק לאחרי )7ובהע' )

 על שלא נהגו כבוד זל"ז".

וכבר שקו"ט בכו"כ מקומות מהו הדוחק בזה. ובפשטות מזה גופא שהרבי לא מפרט מה הדוחק 

 הרי שדוחק זה אמור להיות מובן בפשטות.

לא מסתבר שלא אמר זאת ממילא ללא הסיבה שראה  כלל גדולות נראה, שמכיון שזהו ובפשט

מיתת תלמידיו,  לאחריזאת אצל תלמידיו, ובזה גופא ישנם )בהערה של הרבי( שני פרטים: א. שנאמר 

( מיתת תלמידיו", היינו גם לולי ומצדהיינו שהמתין עם הוראה עצומה זו משך זמן עד שמתו. ב. ")

 ר, אלא מחמת התוכן שלכאו' היא הוראה חשובה בפ"ע.הזמן שעב

]ולכאו' דוחק גדול שזה גופא שזה כלל גדול נתחדש לו ע"י מיתת תלמידיו, ואילו לפני כן סבר 

 שלא זהו הכלל הגדול בתורה[.

 

 ג.

 הסיבה שהעין רעה הזיקה כשנכנסו לעבר שנה

מספר גדול ביותר  –כ"ד אלף  בס"ד מבאר שסיבת מיתת תלמידי ר"ע היא מכיון שהגיעו למספר

)וקשור גם עם מדת הדין(, שזה גרם שתכנס בהם עין רעה עד ש"כולן מתו". וראי' ע"כ מביא מדברי 

הירושלמי "מעשה בעשרים וארבע קריות )קרונות( של בית רבי שנכנסו לעבר שנה בלוד, ונכנסה בהן 

 הינו מספר שקשור לעין רעה. עין רע ומתו כולם בפרק אחד", ששם רואים שמספר עשרים וארבע

דהא והא גרם  –ומוסיף לבאר שאי"ז סתירה להמפורש בבבלי שמתו מפני "שלא נהגו כבוד זל"ז" 

ומצטרף: זה שלא נהגו כבוד זל"ז מצ"ע אינו חטא גדול כ"כ שייענשו עבורו לבד בעונש מיתה, כנ"ל, 

 זה "שלא נהגו כבוד זל"ז". ע"כ. אלא מפני שבפרק זה נכנסה בהן עין רעה נענשו אז גם על חטא קל

שעשו שגרם בהצטרפותו  חטאוישל"ע עפ"ז, מדוע בסיפור של העיבור שנה בלוד לא כתוב על 

 לעין רעה לעונש, שהרי ע"פ המבואר בשיחה עין הרע לבד אינה מזיקה אלא צריך שיהיה חטא ממש.

מה שהיה בעיבור  ד, וזה]ואפשר שיש חילוקים בעין הרעה, ויש מקרה שבו יכולה היא להזיק לב

 השנה בלוד, אך חידוש גדול הוא זה, ובפשטות אין נראה כך מהשיחה[.

ובפשטות צ"ל, שגם שם היה חטא אלא שלא נמנה בירושלמי שם, מכיון שכוונתו שם לומר רק 

 שמתו מחמת העין רעה, ואין כוונתו שם לומר מה החטא שגרם לה להשפיע.
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צינו במק"א ביאור על הצירוף של עין רעה והחטא אך באופן ובעומק יותר אוי"ל, ובהקדים שמ

 אחר קצת:

בשיחה מטו"מ תשל"ב דיבר הרבי )בהקשר לאסון 'מעלות'( ע"כ שחסרון המזוזה גרם לאסון, 

שאין הפירוש שזה עונש על חיסרון המזוזה, אלא שהיה חסר את ה'קסדה' ולכן הגיע הצרה כי לא היה 

 מגן בעדה.

יחד, אלא שהחטא גרם  הצטרפוכאן, דשם אין הפירוש שהחטא והעין רעה וזה שונה מהביאור 

 יכל להזיק. המזיקואזי  שלא תהיה הגנה

שזה גם מה שהיה בסיפור של העיבור שנה בלוד מובן יותר מדוע לא נמנה שם החטא,  באם נאמרו

 כי באמת המיתה היתה ע"י העין רעה בלבד, והחטא רק גרם שלא תהיה שמירה.

 

 ד.

 השמחה בל"ג בעומרטעם 

בס"ה מבאר את ההוראה ממיתת תלמידי ר"ע בשביל ללמד ע"כ שכאו"א מישראל צ"ל 

יום "הילולא  –בהשלימות דאהבת ישראל בכל אופן, וזה קשור עם הטעם השני בשמחת ל"ג בעומר 

 דרשב"י" שהוא היה מתלמידיו האחרונים של ר"ע )שלמד איתם לאחרי המאורע ד"כולן מתו כו'"(.

גורם לביטול  דיום ל"ג בעומר הזמן( מוסיף "וראה כתבי האריז"ל ומאמרי אדה"ז . . ש30הע' )וב

 הדינים )שגרמו למיתת תלמידי ר"ע(. ע"ש".

בו מבאר הרבי את עצם השמחה דל"ג בעומר. שלכאו' אינו מובן  3ממק"א 2ויש להעיר בהקשר לזה

מלבד הכ"ד אלף תלמידים מובהקים היו כלל מה טעם השמחה, הרי מתו כולם?! אלא הביאור בזה, ד

לו עוד תלמידים בכל הארץ, שהם גם לא נהגו כבוד זל"ז והיו צריכים למות, אלא שה"יום סגולה" 

 .4דל"ג בעומר פעל בהם שינוי שינהגו כבוד זל"ז, עיי"ש

                                                           
אף שאי"ז ממש הערה על השיחה אלא על כתבי האריז"ל וכו', אך בשיחה כאן מקשר בין שתי הטעמים, . 2

 ולפי האמור לקמן יובן יותר הקשר שביניהם.

ואילך( ושיחת ש"פ במדבר תשמ"ב  1429התוועדויות תשמ"ב ח"ג עמ' -ור תשמ"ב )תו"משיחת ש"פ אמ. 3
 ואילך(. 1510)תו"מ שם עמ' 

ויש להעיר בזה מהדיעה )הובאה בשו"ע אדה"ז סי' תצג ס"ו( של"ג הימים של אבלות מתחילים מר"ח אייר . 4
הגם שהוא באמצע ימים אלו(. ומסתיימים בשבועות, ואעפ"כ פוסקים דיני האבלות בל"ג בעומר עצמו )

שלכאו' אינו מובן כלל, ואולי הכוונה לפי דיעה זו שפסקו מלמות בל"ג בעומר ואח"כ המשיכו למות, ולפ"ז 
התירוץ של הרבי )שהובא בפנים( איננו לפי דיעה זו אלא לפי הדיעה הראשונה )הובאה שם ס"ה( שדיני אבלות 

 ו כולם מלמות. וצ"ע.מסתיימים לגמרי בל"ג בעומר, כיון שאז פסק
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שפסקו התלמידים מלמות  –שבל"ג בעומר  עניניםוע"פ ביאור זה מובן יותר הקשר שבין ב' ה

ושזה יום ההילולא דרשב"י, שהרי בשיחה כאן מבואר שה"יום הילולא דרשב"י" הינו השלימות כפי 

העונש אלינו מ ההוראהשצריכה להיות התנהגות של "נהגו כבוד זל"ז". אלא שבשיחה כאן מבואר ש

הקשור  עניןמלמות נובע מה פסקושלהם קשורה לטעם השני, ואילו לפי הביאור שם זה גופא ש

 להילולא דרשב"י. ודו"ק.
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 פרשת בהר
 חלק יב, שיחה ב'

 ביאור פלוגתת הפוסקים אם מועלת מחילה בריבית | מצוות עשה להשיך לעכו"ם )רמב"ם הל' מלוה ולוה רפ"ה(

אל תקח מאתו נשך ותרבית גו'". א. כתוב בפרשתנו: "וכי ימוך אחיך גו' גר ותושב וחי עמך 

ופירשו חז"ל בגמרא, שמה שנאמר "אל תקח מאתו נשך ותרבית" קאי רק על "אחיך" ולא על "גר 

ותושב" ]שלכן נאמר "אל תקח מאתו" בלשון יחיד, ולא "אל תקח מאתם" בלשון רבים[. ומה שנאמר 

ל לא לענין "אל תקח מאתו "שאתה מצווה להחיותו", אב –"גר ותושב" הוא רק לענין "וחי עמך" 

 נשך ותרבית".

וכתב הרמב"ם: "העכו"ם וגר תושב לוין מהם ומלוין אותן בריבית . . לאחיך אסור ולשאר העולם 

 מותר. ומצות עשה להשיך לעכו"ם שנאמר לנכרי תשיך, מפי השמועה למדו שזו מצות עשה".

 מותר –תו בריבית, גר תושב להלוו אסור –והיינו שישנם ג' דינים בהלוואה בריבית: ישראל 

 לקחת ממנו ריבית. מצוה –להלוותו בריבית, עכו"ם 

אף ש"אסור לגזול או לגנוב כל  –התורה לקחת ריבית מעכו"ם )ומגר תושב(  שהתירהוהנה מה 

שהוא דין תורה בין מישראל בין מנכרי" וגם "אסור )מדאורייתא( לרמות את בני אדם במקח וממכר . 

  –חד ישראל שוים בדבר זה" . ואחד עכו"ם וא

מובן הוא, כי שאני ריבית מגזל ואונאה, וכדאי' בגמרא )שגם בישראל לא מצינו למילף האיסור 

לא  –דלקיחת ריבית מאיסורי גזל ואונאה, כי( "מה להנך )גזל ואונאה( שכן שלא מדעת ]"אונאה 

 ",על כרחי' שקל"[, תאמר בריבית דמדעתי' ]נותן לו[ –ידעי בי', גזל 

ומכיון שהריבית שאני מגזל ואונאה, דלקיחת הממון הוא "מדעתי'" דהלוה, לכן אתי שפיר שלא 

 אסרה התורה לקחת ריבית )הקלה מגזל ואונאה( אלא מ"אחיך" אבל לא מעכו"ם )וגר תושב(.

להשיך לעכו"ם", צריך ביאור: אף שהלוה נותן את הריבית מדעתו  מצות עשהאמנם זה שיש גם "

אבל הרי התורה קראה בשם "נשך" וסו"ס יש "בכולן )גזל אונאה וריבית( חסרון ממון  –ומרצונו 

 לחסר ממונו של העכו"ם ע"י נשך? שנצטווינווא"כ מהו הטעם  –שמחסר את חבירו" 

ב. ויובן זה בהקדים ביאור פלוגתת הפוסקים אם מועלת מחילה בריבית: דעת הגאונים, שגם אם 

אין מחילת הלוה מועלת לפטור את המלוה מלהחזיר הללוה. והטעם המלוה כבר גבה את הריבית, 

לזה: "כל ריבית שבעולם מחילה היא, אבל התורה לא מחלה ואסרה מחילה זו, לפיכך אין המחילה 

מועלת בריבית". אבל דעת הרא"ש )וכן נפסקה ההלכה בטור ושו"ע( שאין מחילה מועלת להתיר את 

ת שבועלם מחילה היא והתורה אסרה מחילה זו(, אבל "אם )כבר( לקיחת הריבית מעיקרא )כי כל ריבי

 לקח ממנו ריבית וצריך להחזירה לו, מועלת מחילה לפוטרו כמו בכל גזל".
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והנה טעמם של הגאונים שאין מחילה מועלת כלל בריבית גם לאחרי שנתנה הלוה מדעתי' 

 להמלוה

לכאורה, רק בנידון מחילת הלוה  ]אף שחידוש זה, ש"התורה לא מחלה ואסרה מחילה זו" הוא,

 והסכמתו לתת את הריבית, אבל לאחרי נתינת הרביית לא מצינו שהתרה אסרה המחילה[

מבאר הריטב"א, וז"ל: "תביעת ריבית לא הויא כשאר תביעות בגזל ואונאה וכיוצא בהן דאית לי' 

דחיובא דרמא עלי'  על חברי' שעבוד ממון, אלא חיוב הוא שחייב הכתוב להחזיר איסור שבלע . .

רחמנא הוא, וכענין חוב למ"ד פריעת בע"ח מצוה ושעבודא לאו דאורייתא, אלא דהתם איכא דין ממון 

 הוא חייב, וכיון שכן לא תועיל לו מחילת חבירו". לשמיםלחבירו ומהניא מחילה, אבל הכא 

 והיינו, שכוונת הגאונים בההוכחה ש"כל ריבית שבעולם מחילה כו'" היא: 

לא מחלה ואסרה" הרי מזה מוכח  התורהון ש"כל ריבית שבעולם מחילה היא" אלא ש"מכי

)מאחר שהלה מחל  ממון שהוא חייב לחבירושהאיסור דלקיחת ריבית וחיוב החזרתה אינו בגדר דין 

)ובחיוב  מצוה חיוב לשמיםאת הריבית(, אלא שהוא ענין ואיסור שהתורה הטילה על המלוה בגדר 

ולכן "אין המחילה מועלת בריבית" גם אחרי שקבלה המלוה,  –משועבד לגבוה(  החזרתו ללוה הוא

 כי אינו יוצא ידי חובתו לשמים עד שיחזיר את ה"איסור שבלע".

ג. והנה עפי"ז צ"ל דסברתו של הרא"ש )והטור והשו"ע( דמהני מחילה בריבית )לאחרי שבא לידי 

 המלוה(:

רחמנא עלי', ואינו מטעם שעבוד ממון )כמו שהוכיח ע"ה שחיוב החזרת הריבית הוא חיובא דרמא 

", אלא דרמא רחמנא חיובא לשמים הוא חייבהריטב"א שם(, בכ"ז, חיוב זה שחייבתו התורה אין זה ד"

, לחבירושלא כדין, והיינו שנתחייב )מצד מצוה זו( בחיוב  חבירואת  שחיסרעלי' להחזיר את הממון 

 וע"ז מהני מחילה.

וכמבואר בדברי הריטב"א הנ"ל )לשיטת הגאונים( שענין החזרת הריבית מפאת חיובא דרמא 

רחמנא עלי' )ולא מטעם שעבוד ממון( ה"ה "כענין פריעת בע"ח מצוה", אלא שהריטב"א חילק )לדעת 

הגאונים( בין פריעת בע"ח להחזרת ריבית, דבפריעת בע"ח "איכא דין ממון לחבירו ומהניא מחילה 

החזרת ריבית הוא שחייבתו  מצותא לשמים הוא חייב", ושיטת הרא"ש היא שגם ענינה של אבל הכ

 , ואינו בגדר "חיוב לשמים".חבירוהתורה להחזיר את הממון שחיסר את 

ונמצא שבין לשיטת הגאונים ובין לשיטת הרא"ש )והטושו"ע( נחשב ממון הריבית לממונו של 

 ממון כשלעצמו, אלא מצד חיובא דרחמנא.מלוה ואין עליו חיוב להחזירו מצד דין 

 ד. ועפ"ז יש לבאר, בפנימיות הענינים, פרט בדין החזרת ריבית:
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המלוה בריבית אם בא לעשות תשובה ולהחזיר הריבית אין מקבלים ממנו, ואע"פ שאין מקבלים 

 ממנו חייב להחזיר לצאת ידי שמים ומ"מ מדת חסידות שלא לקבל ממנו. והביאור בזה:

 "התורה חסה על ממונן של ישראל", והטעם לזה י"ל:ארז"ל 

במילא כיון שזהו ממונו עליו לקיים  –דרכיך דעהו"  בכלמעשיך לשם שמים" ו" כלפס"ד הוא "

 ממונו, ובל' הרמב"ם "לא יהי' בליבו לקיבוץ ממון בלבד אלא כו'". בכלפס"ד זה גם 

 קדושים השייכים לשורש נשמתו".בממונם של ישראל ישנן "ניצוצין  –בסגנון תורת החסידות 

והנה מכיון שהטביע הקב"ה את עולמו באופן וסדר זה, שהאדם יכול להרויח בכספו ע"י שילוה 

הרי מובן, שגם הניצוצות שבהריבית יש  –אותו בריבית ויתירה מזו ש"אגר נטר לי'" השכל מחייב זה 

בית, לא ניתן לו לברר ניצוצות את הרי אסרהלהם איזו שייכות לשרש נשמתו. אולם מאחר שהתורה 

 )כמו בניצוצות שבכל דברים האסורים(. דחי'אלו וסדר עבודתו בהם הוא בדרך 

ואין עליו חיוב להחזירה מצד  מממונואמנם לאחרי שלקח המלוה את דמי הריבית וכבר נעשו חלק 

זה וחייב הנה אף שעבר איסור ב –דין ממון כשלעצמו, אלא מצד חיובא דרמא רחמנא עלי' כנ"ל 

צריך  –להחזיר את הריבית, מ"מ, כל היכא שישנה דרך אחרת המאפשרת שלא יצטרך להחזירה 

 להשתדל שתשאר הריבית בידו, מכיון שהניצוצות שבה שייכים לשרש נשמתו.

וזהו הטעם )הפנימי( שמדת חסידות היא שלא לקבל החזרת הריבית מהבא לצאת ידי שמים, כי 

 שייכים לשרש נשמתו של המלוה.הניצוצות שבדמי הריבית, 

אף שאסור לחסר ממונו  –ליקח הריבית מן הגוי  שנצטוינוה. ע"פ כל הנ"ל יש לבאר גם הטעם 

כי ניצוצות אלו שבדמי הריבית של הגוי הלוה מישראל, שייכים הם להמלוה, ועליו  –ע"י גזל ואונאה 

 לברר את הניצוצות מרשות הקליפה ולהעלותם לקדושה.

ן גם מה שיש אומרים דהמצוה ד"לנכרי תשיך" היא )לא רק ליקח ממנו ריבית, אלא גם( ועפ"ז יוב

כי מזה שהנכרי זקוק להישראל שילוה לו מעות,  –את הנכרי בכדי לקחת ממנו ריבית  להלוותמצוה 

מוכח, שהניצוצות שהנמצאים במעותיו של נכרי זה שייכים הם לישראל. ולכן מצוה להלוותו בכדי 

 ריבית בכדי להעלות את ניצוצות אלו לקדושה. לקחת ממנו

 )משיחת ש"פ משפטים, תשכ"ג(
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 הערות על השיחה

 א.

 האם מותר לגזול ולהונות נכרי?

בס"א מביא לשון אדה"ז )ריש הל' גזילה וגניבה( ע"פ הרמב"ם )ריש הל' גניבה( ש"אסור לגזול 

מוסיף: "ובנוגע לגזילה ראה רמב"ם  7או לגנוב כל שהוא דין תורה בין מישראל בין מנכרי". ובהע' 

ריש הל' גזילה ואבידה. טושו"ע שם ר"ס שנט )ראה ש"ך שם סק"ב בשם המהרש"ל, שהרמב"ם 

 והסמ"ג ס"ל שהוא מדאורייתא(". ע"כ.

 ולהעיר, שמ"ש הש"ך בשם המהרש"ל שהרמב"ם אוסר גזילה מהתורה אי"ז פשוט לכו"ע, 

הוא: "כל הגונב ממון משוה פרוטה ולמעלה עובר על ובהקדים: לשון הרמב"ם בריש הל' גניבה 

לא תעשה . . ואחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון גוי"; ובריש הל' גזילה "כל הגוזל את חבירו 

שוה פרוטה עובר בל"ת . . ואסור לגזול כל שהוא דין תורה, אפילו גוי עובד ע"ז אסור לגזלו או 

 לעשקו".

גזילה מפורש שאסור לגזול, אך לא שאיסור זה הוא מהתורה.  והנה בדברי הרמב"ם בריש הל'

( שגזילת הגוי 1ובאמת בכס"מ שם מדייק מדברי הרמב"ם שכותב "אסור לגזול" )ולא שעובר מהתורה

 .2איננה אסורה מהתורה אלא רק מדרבנן

]וראה גם במעשה רקח )הל' גזילה שם( שדייק מדברי הרמב"ם שכותב "את חבירו" שזה בא 

 א גוי שאיננו אסור מהתורה. וזו ראיה לדברי הכס"מ[.להוצי

( שאיסור זה הוא לגניבהאלא שהש"ך )שם( מוכיח ממ"ש הרמב"ם בריש הל' גניבה )בנוגע 

מהתורה )שהרי כותב "עובר בל"ת" ובהמשך לזה אומר "אחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון גוי", 

ין מקום לחלק בין איסור גניבה )שיהיה אסור משמע שזה אותו הגדר בדיוק(, ובפשטות כיון שא

 מהתורה( לבין איסור גזילה )שרק מדרבנן(, לכן צ"ל שגם גזילה אסורה מהתורה.

                                                           
משמע מדברי הכס"מ שכ"ה הכלל בכ"מ שכותב הרמב"ם שאסור, וכבר נו"נ המפרשים הרבה בדברי הכס"מ . 1

 הללו. וראה בס' המפתח שבהוצ' פרנקל.

. ובש"ך לעיל )סי' שמח ס"ק ב( הביא יותר מזה, שהרמ"א )אה"ע ריש סי' כח( כתב שאם קידש אישה בגזל 2
ין צריך להחזיר אלא מפני חילול השם, משמע דמעיקר הדין אין איסור גזילה בגוי. והשאיר גוי מקודשת כיון שא

בצ"ע. ואולי יש מקום לומר, שלמרות שאסור לגזול אך אין חיוב השבה מהתורה, או שי"ל שסובר להלכה 
השיג על כדעת המהרש"ל )שהביא הש"ך בסי' שנט שם( שאין איסור גזילה )וגניבה( בגוי מהתורה, ואף שלא 

 מה שמשמע מדברי המחבר )בסי' שמח( שאסור לגזול גוי מהתורה. וצ"ע.
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. 3ויש לעי' האם כן יש מקום לחלק בין איסור גניבה לבין איסור גזילה, ועפ"ז ליישב דברי הכס"מ

רק בנוגע לגניבה משא"כ בנוגע לגזילה.  מהתורהשהרי גם ברמב"ם וגם בשו"ע נזכר בפירוש האיסור 

שזו כוונת רבינו בהערה שהביא בתחילה בנוגע לגניבה, ולאחר מכן  אפשר]ובאם יש מקום לומר כן 

 כותב "ובנוגע לגזילה ראה רמב"ם וכו'", היינו שבנוגע לגזילה זהו דיון בפני עצמו[.

ועד"ז יש לדקדק בנוגע להונאה, שמביא בפנים דברי הרמב"ם )הל' מכירה רפי"ח( שכותב ש"אסור 

לרמות את בני אדם במקח וממכר", ובסוגריים מביא דברי אדה"ז )הל' הונאה וגניבת דעת סי"א( 

לומר כן בדעת הרמב"ם )שאסור להונות מהתורה( מכיון  מוכרחשכותב שזה מדאורייתא. וצ"ע האם 

 ר גניבת גוי מהתורה, או שמא יש מקום לחלק ביניהם.שאוס

ובאם נאמר שיש חילוק ביניהם צ"ל שהחילוק הוא שבגנב אין הבעלים יודע כלל משא"כ בגזילה 

 שלוקח לו בידיעתו, וכ"ש בהונאה שהוא הביא מרצונו ורק שאיננו מודע לטעות.

יו ומדוע שלא יהיה אסור מהתורה הוא, שהרי הוא גוזל ממנו בפנ דחוק ביותרשחילוק זה  פשוטאך 

נאמר שהתורה אסרה גניבה(, ואפי' בנוגע להונאה הרי בפועל הוא גזל ממנו ורק שהנכרי לא  באם)

 היה מודע לכך.

ובפשטות צ"ל שיש איסור שוה בגזילה ובגניבה, ומ"ש הכס"מ שהאיסור הוא מדרבנן כוונתו גם 

ון או ישראל או הגונב ממון גוי" שהם דומים מ"ש הרמב"ם "אחד הגונב ממ בדוחקלגניבה )ויפרש 

בזה שאסורים אך לא ברמת האיסור(, ולפ"ז גם כוונת רבינו בהערה כאן היא לא שיש חילוק ביניהם, 

בין גניבה  חילוקאלא שברמב"ם בהל' גזילה לא מפורש שהאיסור מהתורה אך בש"ך כן. )ולא שיש 

 לגזילה(.

 

 ב.

 י נזרגדרו של איסור ריבית לשיטת האבנ

בפנים השיחה מביא שהמחלוקת )בין הגאונים לרא"ש( האם מחילה מועילה בריבית היא מחלוקת 

, אלא 4בגדרו של איסור ריבית, ובהקדים דהא פשיטא שאי"ז חיוב ממוני רגיל, דהרי הלווה הסכים לזה

 התורה אסרה למרות שהוא הסכים.

                                                           
ב( ד"ה ומה -ובנוגע למה שהובא לעיל מהמעשה רקח יש להעיר מחוט המשולש חלק הגר"ח סי' יז )מג. 3

"ז שדייק מדוע בריש הל' גזילה הוסיף "את חבירו" ולא בהל' גניבה )ואין הספר תח"י לראות מה תירץ בזה(, ולפ
 מתורץ, דהדיוק שבא להוציא גוי קיים רק בגזילה ולא בגניבה.

ופשוט שאינו דומה לאיסור של מפריחי יונים וכו' שלפי דיעה א' האיסור הוא מצד גזל )אף שהסכים לזה(, . 4
דשם הוא חשב שהוא ינצח ואילו היה יודע שיפסיד לא היה משחק, משא"כ בנדו"ד שהסכים לזה למרות שידע 

ייב לשלם בסוף הזמן יותר. אך להעיר ממ"ש רש"י )משפטים כב, כד( בפירוש לשון "נשך" שנאמר שהוא יתח
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בד, דכמו שהתורה אסרה לאכול חלב אך בזה גופא אפ"ל שני אופנים: א. החיוב הוא לשמים בל

עד"מ כך אסרה לקחת ריבית. ב. למרות שהחיוב איננו חיוב ממוני רגיל אלא התורה אסרה אותו, אך 

איננו איסור לשמים בלבד, אלא התורה חייבה אותו להחזיר את הממון שחיסר את חבירו שלא כדין, 

 חילה., וע"ז מהני מלחבירווהינו שנתחיב )מצד מצוה זו( בחיוב 

וזו מחלוקת הראשונים: דעת הגאונים שמחילה אינה מועילה בריבית גם לאחר שהלווה נתנה 

שהאיסור הוא  מוכיחמדעתו למלוה, ומביא ראיה מזה ש"כל ריבית שבעולם מחילה היא", היינו שזה 

לשמים בלבד. ואילו דעת הרא"ש היא שהמחילה מועילה, מכיון שגם לאחר החידוש של התורה 

 שבא לידי המלוה. לאחרולכן מועילה מחילה  חבירוהוא לחסר את  האיסור

( מביא את דברי האבני נזר שמחלק בין סברת הגאונים ש"כל ריבית שבעולם מחילה 19ובהערה )*

היא" לבין סברת הריטב"א ד"לשמים הוא חייב". היינו שגם באם נאמר ש"כל ריבית שבעולם מחילה 

הוא חייב", אלא יתכן שזהו חיוב ממוני. וע"ז מקשה הרבי שגם היא" עדיין אי"ז מכריח ד"לשמים 

הנתינה אינו יכול  לאחרלאחר שיודעים שכל ריבית שבעולם מחילה היא עדיין אי"ז מכריח דגם 

 למחול, אלא מוכרחים לומר שהאיסור הוא לשמים בלבד.

ו דבאם נתן לו ואולי י"ל שסברתו של האבנ"ז היא שהאיסור של ריבית היא פעולה נמשכת, היינ

מעות אלו של ריבית ה"ז איסור שנמשך, וע"ד איסור גזילה שנמשך כל זמן שהגזילה ביד הגזלן )עי' 

בלקו"ש חי"ז פרשת קדושים שיחה א(, ולכן עצם זה שהתורה אסרה למרות שמוחל ה"ז גורם שלא 

 תועיל המחילה גם לאחר שנתן, כיון שנקרא בכל רגע נתינה מחדש.

מקבל זאת, מכיון שלומד שלא שייך לומר בריבית שהיא כאיסור גזל, כיון שה"ה  אעפ"כ רבינו לא

 ממונו של מלוה, וכמבואר בשיחה באריכות, וכדלקמן.

 ובאם כנים הדברים, אולי אפשר לקשר זאת למחלוקת נוספת בין האבני נזר לרבינו:

להרמב"ם שלא  ( שכותב שס"לאחרת( מביא דברי האבני נזר )בתשובה 22בהמשך השיחה )הע' 

מונים את מצות החזרת ריבית "לפי שהיא נכללת במצות השבת הגזילה" שהוא "חיובא דממונא". אך 

 ולא שייך לומר שזה מדין השבת גזילה. מלוההרבי חולק ע"כ וכותב שהריבית היא ממונו של 

ילה ונמצא דאזלי לשיטתם, דהאבנ"ז למד שהריבית היא ממונו של מלוה, ולכן מדין השבת הגז

קאתי' עלה, לכן לומר שהאיסור הוא נמשך, ואילו הרבי לומד שהריבית היא ממונו של לוה ויש אפי' 

 שיעבוד נכסים ע"כ )ראה באות הבאה(, ולכן א"א לומר שהיא פעולה נמשכת. ודו"ק.

 

                                                           
על ריבית: "כנשיכת נחש שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש . . עד שהריבית עולה ומחסרו ממון הרבה", 

 אך ודאי שסו"ס אינו דומה לאיסור מפריחי יונים.
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 ג.

 "המקדש בריבית"

לשיטת לאחר שמבאר את מחלוקת הגאונים והרא"ש )הובא באות הקודמת( מסיים שנמצא שבין 

הגאונים ובין לשיטת הרא"ש נחשב ממון הריבית לממונו של מלוה ואין עליו חיוב להחזירו מצד דין 

 ממון כשלעצמו, אלא מצד חיובא דרחמנא.

אמר אביי המקדש במלוה אינה ( מציין לדברי הריטב"א בקידושין ו, ב. שם אי' בגמרא: "23ובהע' )

ד, "ן מפני הערמת רבית. ומקשי': האי הנאת מלוה המקודשת, בהנאת מלוה מקודשת ואסור לעשות כ

אילימא דאזקפה דאמר לה ארבע בחמשה הא רבית מעלייתא הוא, ועוד היינו מלוה, לא צריכא דארווח 

 ".5לה זימנא

"ואמאי קרי לי' הערמת ריבית".  –וברש"י שם מבאר קושיית הגמ' "הא ריבית מעלייתא היא" 

הלשון שכותב "הערמת ריבית" אך עצם הדין שמקודשת ע"י  משמע מרש"י שכל הקושיא היא מחמת

 (.6ריבית כן מובן )ונמצא שגם למסקנת הגמ' באם יקדש בריבית ממש גם תהיה מקודשת

ובאחרונים שקו"ט בדברי רש"י כיצד אפ"ל שתהיה מקודשת ע"י ריבית, והרי התורה אסרה זאת 

מקודשת. ויש שכתבו שישנו חיוב ממוני ובמה מקדשה. ויש שכתבו שאין כוונת רש"י שבאמת תהיה 

 מצד העולם עצמו, ומצד זה היא מקודשת ואכ"מ.

ובחידושי הריטב"א )ועוד( שם מפורש שבאמת הדין הוא שהיא מקודשת )ודלא כמ"ש ברש"י 

 שאין כוונתו שלדינא תהיה מקודשת(.

יינו שהתורה וההסברה בזה לכאו' מובנת ע"פ השיחה, שלכו"ע הריבית היא ממונו של מלוה, ה

לו, ולכן ודאי ששייך לקדשה עי"ז, אלא מחלוקתם היא  נשתעבד ונתחייבאת החיוב ש לקחתאסרה 

 האם התורה אסרה למחול גם לאחר הלקיחה וכנ"ל, ודו"ק.

ואולי יש להוסיף הכרח בשיחה )שבאמת יש חיוב ושעבוד(, דבאם אין שום חיוב על מה חל 

שיתן לו?! הרי אין שום מציאות של חוב. משא"כ באם אמר האיסור של התורה, לקחת את מה ש

 לומדים שישנו חוב אלא שאסור לקחתו מובן על מה חל האיסור.

אמור אך אולי יש לדחות, דגם באם נאמר שאין חיוב אפשר שהתורה אסרה לקחת את מה שהיה 

קידושין עח, להתחייב לו. וע"ד קידושין בחייבי כריתות, שהגם שהם לא חלים לוקה הוא ע"כ )ראה 

 להיות קידושין מלבד שהתורה אסרה זאת. וישל"ע בזה. אמורא( מכיון שהיה 

 

                                                           
 ' שם ברש"י ותוס' ועוד ביאור דברי הגמ' למסקנא.היינו שהאריך לה את הזמן, ועי. 5

 ריבית. הערמתמכיון שהוא דיבר על  אבייאלא שלא זה הפירוש בדברי . 6
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 ד.

 מציאות שנתחייב לו או עצם הלקיחה? –איסור ריבית 

באותיות הקודמות נתבאר שהאיסור של ריבית לשיטת רבינו הוא לקחת את החיוב והשעבוד 

 שנשתעבד למלוה.

, עניניםפנימיות ההרבי, שמבאר את איסור ריבית ע"פ  ויש לעי' האם מתאים עם שיחה אחרת של

 ושם לכאו' הביאור הוא אחר.

בלקו"ש ח"ג פרשת בהר מבאר את החומרא המיוחדת של מצות ריבית, ומבאר שם שהבעיה של 

ריבית היא שהמלוה מקבל מעות סתם ללא שעובד ע"כ כלל, אלא מחמת שפעם היו לו מעות, ומכיון 

שהכל מגיע ע"י עבודה ולא באופן של "נהמא דכיסופא" לכן איסור זה כ"כ  שיסוד גדול בתורה הוא

 חמור, עיי"ש באריכות.

 משם משמע שהאיסור הוא עצם הלקיחה, ואדרבה איננו חייב לו מעות אלו.

ולכאו' ה"ז דומה יותר לסברת האבנ"ז )שהובאה לעיל ס"ב, עיי"ש( שהאיסור של ריבית ה"ז ע"ד 

 הלקיחה של דבר שאיננו שייך אליו. גזל, שהאיסור הוא בעצם

אך מ"מ איננו קשה כ"כ, דגם לאחר הביאור בשיחה דילן שנתחייב לו מעות אלו וכו', אעפ"כ ישנו 

 ללא עבודה.איסור לקחת מעות אלו שנתחייב בהם 

סתם מעות אלא מקבל ואדרבה, זה שנתחייב במעות אלו ה"ז יותר "נהמא דכיסופא", דלא רק ש

 וה"ז ריבית קצוצה שמגיעה אליו באופן מסודר וקבוע מראש.שנתחייב בהם 

(, שזה שיש חוב ושעבוד 48ושם הע'  291]ואולי יש להעיר גם מלקו"ש חי"ז פרשת בהר )עמ' 

מנכסי הלווה אי"ז מחייב תמיד שתהי' חובה לפרוע, ועד"ז אולי בנדו"ד שלמרות שיש שעבוד נכסים 

 וי נהמא דכיסופא ואת זה התורה אוסרת לקחת[.על הריבית אך אין סיבה שיקח מכיון דה

 

 ה.

 היתר ההלוואה לגר תושב

בס"ה מבאר ע"פ כל הנ"ל הטעם שנצטוינו לקחת ריבית מן הגוי, כי ניצוצות אלו שייכים הם 

להמלוה ועליו לבררם ולהוציאם מרשות הקליפה. וזה מהווה תשובה על מה שהקשה )בס"א( מדוע 

 ית.יש מצוה להלוות לנכרי בריב

 מצוהלהלוות לו בריבית ונכרי ש אסורולהעיר שבס"א הביא חלוקה נוספת )מלבד ישראל ש

 להלוות לו בריבית.מותר גר תושב ש –להלוות לו בריבית( 
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וצ"ב למסקנת השיחה מה הביאור בזה שמותר להלוות לגר תושב, אך אין מצוה ולאידך בזה 

 איסור.

להלוות לו בריבית, משא"כ בנוגע לגר תושב  צוהמ]ואף שעיקר הקושיא היתה מנכרי מדוע יש 

 מהי חלוקה זו[.  עניניםפנימיות הביאר )בס"א שם( שזהו מכיון שאי"ז גניבה ממש, אך עדיין צ"ב ע"פ 

והנה בנוגע ליהודי מבאר )בס"ד( שלמרות שע"פ שכל מובן מדוע לקחת ריבית אך התורה אסרה 

עבודתו בהם היא בדרך דחיה. לאידך בנוגע לגוי מבאר  זה, ולכן לא ניתן לו לברר ניצוצות אלו אלא

)בס"ה( שע"י שמלווה לו בריבית הוא מעלה ניצוצות אלו לרשות הקדושה. ועפ"ז נמצא שבנוגע לגר 

 האם להעלות ניצוצות אלו או לברר אותם בדרך דחיה. לבחורתושב האדם יכול 

לקליפת נוגה או לרשות הקדושה.  ולהעיר, שבנוגע לגר תושב יש סתירה בחסידות האם שייך הוא

. 7וגם באם נאמר ששייך לרשות הקדושה צריך לחלק בין זה לבין יהודי שאסור להלוות לו בריבית

 וצ"ע בזה.

 

  

                                                           
שמביא מהצ"צ "אמנם לעכומ"ז הותר הנשך . . שתתמלא מל' דאצילות מחורבנם של ג'  35ולהעיר מהע'  .7

 קליפות". וישל"ע האם שייך לומר כן גם בנוגע לקליפת נוגה.
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 חג השבועות
 חלק לח

 )א( הספירה צ"ל באופן של תמימות, )ב( השבתות הן תמימות, )ג( בזמן –ג' גדרים ב"תמימות תהיינה" 

 אם –שקו"ט בקטן שנתגדל באמצע ימי ספירה, וכן אם יבוא משיח באמצע ימי ספירה  | שבית המקדש קיים

 השייכות דג' ענינים הנ"ל בספירה לזמן מתן תורתנו |המשך הספירה הוא מה"ת 

 הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה".א. "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום 

 :והנה בפירוש ד"תמימות תהיינה", מצינו כמה אופנים

א( שספירת האדם צ"ל באופן של "תמימות", ובשני ענינים: )א( שהספירה היא בלילה, לפי 

רה ביום הבאתו ממש. . שנאמר תמימות תהיינה, ואין אתה מוצא תמימות אלא להתחיל הספי ש"א"א

הימים שמן הסתם ספירת כל  ,כשמתחיל לספור בערב. . וה"ה ספירת שאר הימים שאינה אלא בלילה

שכח לספור בלילה אחת. . הפסיד ממצות ספירת העומר לגמרי כשחיסר ממנו  הם שוין", )ב( ש"אם

 יום אחד, שנאמר תמימות תהיינה".

ע"ד אופני הלימוד ש"ממחרת  )בסוגיאב( שהשבתות )שבועות( עצמן הן תמימות, כדרשת ריב"ז 

עות(, )משמע ימים ולא שבו פרו חמשים יום(: כתוב אחד אומר תס"השבת" פירושו "ממחרת יו"ט

, ושבועות לא קרי אלא אותן המתחילות וכתוב אחד אומר שבע שבתות תמימות תהיינה )שבועות

להיות בשבת )מתקיים שבע שבתות באחד בשבת ומסיימות בשבת(, הא כיצד, כאן ביום טוב שחל 

תמימות תהיינה, שבע שבתות תמימות כסדרן(, כאן ביו"ט שחל להיות באמצע שבת" )חמשים יום 

חמשים מות מאחד בשבת ועד שבת, אלא בולא שבועות שלימות, דלא בעינן שבע שבתות תמי

חל בשבת, שאז  ש"שבע שבתות תמימות תהיינה" מתקיים כשפסח - בעלמא, באיזה יום שישלימו(

 השבועות הם כסדרן )מא' בשבת עד שבת(.

ומסתבר לומר, שדרשת ריב"ז )"כאן ביו"ט שחל להיות בשבת", "מתקיים שבע שבתות תמימות [

" תהיינה"( אינה דיחוי בעלמא שאמר להבייתוסי, כהדברים שאמר לו תחילה באופן של "דיחוי בעלמא

וי בעלמא", באמרו "רבי בכך אתה פוטרני", השיב לו שהרי לאחרי שהבייתוסי לא קיבל את ה"דיח -

כשיחה בטלה שלכם" )דלנו יש ראי'  אדם בקנה ובקש( ריב"ז "לא תהא תורה שלימה שלנו )לדחות

של  ולכם אין ראי'(, ואמר לו הראי' מהתורה "כתוב אחד אומר וכו'", כלומר, לימוד ע"פ אמיתתה

 [.תורה

: "תני רבי חייא כתיב שבע שבתות תמימות תהיינה, אימתי הן תמימות, בזמן וכן מפורש במדרש

, ד"בזמן שאין ישוע ושכני' ביניהם" הוא סימן על וכמבואר במפרשים שאין ישוע ושכני' ביניהם".

קביעות "שבא בשבת ר"ח ניסן ויצא פסח בשבת ויתחילו לספור במוצאי שבת, ואז יהיו השבתות 

אחד בשבת, ויהי' מאחד בשבת של ט"ז )בניסן( שהתחילו לספור עד אחד עות יהי' בתמימות, כי שבו
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מות" )שמתחילות באחד בשבת ומסיימות בשבת, כימי בשבת של חג השבועות ז' שבתות תמי

 .בראשית(

רבי חייא שבע שבתות תמימות  ג( "תמימות" קאי על זמן שביהמ"ק קיים. כדאיתא במדרש: "תני

תהיינה, אימתי הן תמימות, בזמן שישראל עושין רצונו של מקום". ש"בזמן שישראל עושין רצונו 

, ומקריבין העומר ושתי הלחם, ורק אז ספה"ע היא באופן של של מקום", היינו בזמן שביהמ"ק קיים

 "."תמימות

וספרתם " כמ"ש) עצרתוטעם הדבר, כי מצות ספה"ע תלוי' בהקרבת העומר בפסח ושתי הלחם ב

לכם גו' מיום הביאכם את עומר התנופה גו' עד ממחרת השבת השביעית גו' והקרבתם גו' לחם תנופה 

שתים גו'"(, לכן, קיומה בשלימות )"אימתי הן תמימות"( אינו אלא בזמן שביהמ"ק קיים, משא"כ 

מותה, ויתירה יהמ"ק קיים, ואין הקרבת העומר ושתי הלחם, אין קיום מצות ספה"ע בשליבזמן שאין ב

 מזה, לכו"כ דעות קיומה בזמן הזה אינו אלא תקנת חכמים, "זכר למקדש".

 ב. והנה ג' פירושים אלה ב"תמימות תהיינה" הם ג' אופנים שונים בגדר "תמימות":

ספירת ה"שבע הספירה, שפעולת האדם ב שה"תמימות" היא במעשה —א( תמימות במנינם 

 ;שבתות" )מ"ט ימים( היא בשלימות מבלי להחסיר יום אחד

מן, שמתחילות באחד תמימות" הוא בשבתות )שבועות( עצ"שגדר ה —ב( תמימות כימי בראשית 

 בשבת ומסיימות בשבת, כימי בראשית )דבר שאינו תלוי בספירת האדם(;

שגדר ה"תמימות" אינו שייך להספירה דהשבועות כשלעצמה  — ג( תמימות בזמן שביהמ"ק קיים

ינם(, וכ"ש וק"ו שאינו שייך להשבועות עצמם )כבתמימות כימי בראשית(, אלא )כבתמימות במנ

 .להספירה לעומר דוקא

 :מות", זו למעלה מזוויש לומר, שהם ג' דרגות ב"תמי

ב"תמימות"  מות יתירהכל שנה. ב( שלישצ"ל וישנו ב -מנינם תמימות ב - א( "תמימות" לעיכובא

ושניהם ) כשפסח חל בשבת - כימי בראשית מותתמי - תמימות"( שאינה גדר בהלכה)"תמימות שב

שתלוי' בהקרבת העומר )ושתי הלחם( בזמן  - שייכים גם בזמן הזה(. ג( תכלית השלימות ד"תמימות"

 .שביהמ"ק קיים

שזהו בהתאם  —לו ד"תמימות" למצות ספירת העומר בכלל ג. ויש לבאר השייכות דג' גדרים א

 .לגדרה של מצות ספירת העומר ע"ד ההלכה

שכח לספור בלילה אחת . . הפסיד ממצות ספירת  ש"אם עותבטעם הדי ובהקדם משנ"ת במ"א

העומר לגמרי כשחיסר ממנו יום אחד, שנאמר תמימות תהיינה", שאין הכוונה בדבריהם שכל מ"ט 

כי כל יום ויום הוא מצוה בפ"ע  —החסיר יום אחד נתבטלה המצוה ובמילא כש הם מצוה אחת יום
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נה", שאין סיר יום א', חסר הענין ד"תמימות תהייאלא דכאשר הח — )שלכן מברכים בכל לילה ולילה(

רת האדם צ"ל ב"תמימות" מנינו בשלימות. זאת אומרת: הכוונה ב"תמימות תהיינה" היא, שספי

אינו מא(, ובשלימות )שלכן צריך להתחיל "לספור בערב"(, ולכן, מי ששכח ולא ספר בליל ט' )לדוג

יכול לספור למחרתו "היום עשרה ימים לעומר", כיון שלא קיימת אצלו )בספירתו( מציאות של 

 .ספירת יום עשירי אם לא קדמה המציאות דספירת ט' ימים לפניו

והנה ע"פ הנ"ל, שההכרח דתמימות במנינם )שאם שכח לספור לילה א' אינו יכול להמשיך ולספור 

אים ט מהמצוה, אלא מפני החסרון בהמציאות דספירת הימים הבבברכה( אינו מצד זה שהחסיר פר

צריך לומר, לכאורה, דאפילו  —)דאם לא ספר תשעה לדוגמא, שוב א"א לו לספור היום עשרה ימים( 

, אף עבד שנשתחרר באמצע ימי הספירה ובעבדותו ספר כל הימים שלפנ"ז, יכול לספור בברכה

שבעבדותו לא הי' חייב בספירה )ואין בספירתו קיום מצוה(, כיון שהמציאות דספירת הימים 

 .הקודמים אינה חסירה אצלו

אבל יש לומר דאינו כן. כי ענין הספירה כשלעצמו )לולי המצוה( אינו מציאות, שהרי גם לולי 

האדם כל יום הוא יום במספר מסויים )לדוגמא יום א'( מיום הקרבת העומר, ואין  מעשה הספירה של

אות, ורק המצוה לספור ספירת האדם משנה בזה כלום, וא"כ מעשה הספירה מצד עצמו אין לו מצי

 .'הזמן היא היא שעושה את הספירה למציאות, ע"ד מצותי' אחשבי

וכיון שכן, עבד שנשתחרר באמצע ימי הספירה אינו יכול לספור בברכה )אף שספר כל הימים 

אות הספירה אינה אלא מצד המצוה, הרי הספירה שספר לפנ"ז )שאינה מצד שלפנ"ז(, דכיון שמצי

"היום עשרה ימים לעומר" כשלא היתה מציאות ציווי התורה( אינה מציאות כלל, ואיך יברך ויספור 

 .של ספירת ט' ימים לפנ"ז

דאף שגם בקטנותו קיים מצות ספה"ע מדרבנן )מדין  —הגדיל ועד"ז יש מקום לשקו"ט בקטן ש

חינוך(, ו"מצוותי' )גם מדרבנן( אחשבי'" למציאות דספירת ימים, מ"מ, כיון שהחיובים דרבנן )לכמה 

אינם אלא על ה"גברא", ולא על ה"חפצא", יש מקום לומר שחיוב הספירה )מצוה( מדרבנן  )דעות

ביחס , כיון ש, ולא יוכל לברך בברכהרהאינו די להחשיב את ספירת הימים בנוגע לחיובים מן התו

 .להחיוב שנתחדש כשהגדיל, לא קיימת אצלו מציאות של ספירת ימים לפנ"ז

כשיבוא משיח צדקנו )ש"אחכה לו בכל יום שיבוא"(  — גדוליםויש להוסיף, שנפק"מ גם בנוגע ל

מן התורה, האם יוכל להיות  באמצע ימי הספירה, ויבנה ביהמ"ק ונקיים מצות ספה"ע כתיקונה

בהמשך להמציאות דספירת הימים מצד החיוב מדרבנן בזמן הזה  ( מן התורהההמשך דספה"ע )בברכה

 .ן()לרוב הדעות שספה"ע בזמן הזה היא מדרבנ
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ד. אמנם יותר נראה לומר, שהפירוש ד"מצוותי' אחשבי'" )ובנדו"ד, שהמצוה עושה את הספירה 

למציאות חשובה( הוא, שציווי התורה ע"ד ספירת הימים עושה את הספירה למציאות בעולם גם 

 .כשהסופר אינו מצווה לספור )כדלקמן(

לספור בברכה, כי, ספירת הימים  ועפ"ז י"ל, שכל מי שנתחייב בספה"ע באמצע ימי הספירה יכול

שספר לפני זמן החיוב, אף שאינה מצוה, ה"ה מציאות בעולם )כיון שיש ציווי בתורה ע"ד ספירת 

הימים(, ולכן יכול שפיר לברך ולספור "היום עשרה ימים לעומר", כי המציאות דספירת תשעה ימים 

 .העומר מיום העשירי ואילך שלו )אף שאינה ספירה של מצוה(, מאפשרת קיום המצוה דספירת

 :ביאור הענין

מכריחה מציאות של חפצא )ולדוגמא:  —מצוה )לא רק קיומה בפועל, אלא גם הציווי עצמו( 

רק חפצא סתם, אלא חפצא בעלת  בהכרח שיש בעולם חפצא של "מצות"(, ולא -" "מצות תאכלו

שאינו סתם חפצא שנמצא בעולם, אלא חפצא שמציאותו מוכרחת מצד ציווי התורה,  - חשיבות

חסת אליו ]ובעומק יותר: חפצא שנחשב ל"מציאות" גם בעולמה של המצווה, חפצא שהתורה מתיי

[, גם אם בפועל לא א"כ לולי הציווי, אין חשיבות למציאות הנבראים ביחס למציאות הבוראמש

 .תתקיים המצוה בהחפצא

קדושה, הרי, ציווי נה את החפצא שבעולם להיות חפצא דכלומר: נוסף לכך שקיום המצוה מש

למציאות )לגבי שאר עניני העולם(,  לםהתורה כשלעצמו )גם לולי קיום המצוה( עושה החפצא שבעו

 .גם אם לא תתקיים בו המצוה, שלא יהי' חפצא דקדושה, אלא חפצא בעולם

שישנה בלאה"כ, אות ועד"ז י"ל בנוגע ל"ספירה" שכל מציאותה )לא רק חשיבות יתירה במצי

תורה( נעשית מצד המצוה, היינו, שציווי התורה ע"ד ספירת הימים עושה את ספירת כבשאר מצוות ה

אות(, ועד למציאות בעלת כלל )שהרי ספירה כשלעצמה אינה מציהימים )לכל לראש( למציאות ב

ימים רת השהמציאות דספי —תורה מתייחסת אלי' )מציאות גם בעולמו של המצווה( חשיבות שה

)שנעשית ע"י ציווי התורה( קיימת גם אם לא תתקיים בה מצות הספירה )שיספרם מי שאינו בר 

 .חיובא(

 :ה. ונמצא, שבמצות ספירת העומר ישנם ג' ענינים

רת הימים )משא"כ אות בעולם שנעשית מצד הציווי דספימצי —א( המציאות דספירת הימים 

 רה נחשבת למציאות(.לולי הציווי אין הספי

לא סתם מציאות בעולם, אלא חפצא שהתורה מתייחסת  —ב( מציאות חשובה דספירת הימים 

 אליו )כבכל המצוות שמציאות החפצא שלהן נעשית מציאות המוכרחת מצד ציווי התורה(.
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נה מציאות כלל(, אותה היא מצד הציווי )שלולי הציווי איכל מצי —יותר: הספירה ובפרטיות 

הם מציאות גם בלאה"כ, וע"י הציווי לספור הימים נעשים הימים מציאות חשובה )נוסף  —והימים 

 .חפצא שמוכרחת מצד ציווי התורה —על מציאותם בעולם שקיימת בלאה"כ( 

לא רק מציאות בעולם סתם, ולא רק מציאות  —ועל( פג( המצוה דספירת העומר )קיומה ב

ימים ]הן הספירה )הפעולה(, והן הימים שספירת ה —שמוכרחת מצד ציווי התורה, אלא מצוה ממש 

 .)הנפעל([ נעשית חפצא של קדושה

ב(, מתאימים -תמימות" שבמצות ספירת העומר )כנ"ל סעיף א"ו. ועפ"ז יש לומר, שג' הגדרים ד

)א( מציאות הספירה שנעשית ע"י הציווי, )ב( מציאות  —אלו שבמצות ספירת העומר לג' ענינים 

שה, ע"י קיום מצות חשובה ד)הספירה וד(הימים בהוספה על המציאות שישנה לפנ"ז, )ג( חפצא דקדו

 :הספירה בפועל

מודגשת בהפירוש  —א( המציאות דספירת הימים ש)מצ"ע אינה מציאות, ו(נעשית ע"י המצוה 

דם, גם כשאינה מתאימה למנין ימי שהשלימות היא )רק( בהספירה שע"י הא —ימות במנינם דתמ

 .השבוע )מא' בשבת עד שבת(, מציאות דספירת ימים שאינה אלא מצד המצוה

בהימים הנספרים  (וה בהמציאות שישנה לפנ"ז, שהיא )גםב( החשיבות היתירה שמוסיפה המצ

 —ימים, נעשים מציאות חשובה( )שמציאות הימים ישנה גם לולי הציווי, וע"י הציווי לספור ה

כשהספירה דהאדם )שמצ"ע אינה מציאות(  —מודגשת )בעיקר( בהפירוש תמימות כימי בראשית 

לות באחד בשבת ומסיימות בשבת, שמתחי שבועות ריאה, ספירת שבעמתאימה להספירה שמצד הב

כימי בראשית, כיון שספירת ימי בראשית היא מציאות שקיימת גם לולי המצוה דספירת העומר, 

 .רהוע"י המצוה דספירת העומר נעשית בה חשיבות יתי

ספירה, ומציאות כיון שנעשה ע"י קיום המצוה בפועל )דלא כמציאות ה —ג( חפצא דקדושה 

נה. שים מצד הציווי עצמו, גם לולי הקיום בפועל(, ה"ז תלוי בקיום המצוה כתיקוחשובה דהימים, שנע

כיון שקיום המצוה כתיקונה תלוי  —וענין זה מודגש בהפירוש דתמימות בזמן שביהמ"ק קיים 

 .בהקרבת העומר בביהמ"ק

שייכות בין תוכן מצות ספירת העומר לחג השבועות, זמן מתן ז. עפ"ז יובן בעומק יותר הקשר וה

 :תורתנו

ישראל אינו אלא התורה ומפני התורה : "לפי שכל עיקרן של נוךבשרש מצות ספירת העומר כ' החי

אם לא בריתי יומם ולילה וגו', והוא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו  נבראו שמים וארץ וישראל, וכמ"ש

רת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה להראות ממצרים כדי שיקבלו התורה . . נצטוינו למנות ממח

בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד . . וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו . . כי המנין מראה 

 באדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא".
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'" משמע, ומאריכות לשונו "מפני התורה נבראו שמים וארץ. . וכמ"ש אם לא בריתי יומם ולילה גו

שההכנה לקבלת התורה ע"י ספירת העומר היא לא רק בנוגע להגברא )בנ"י(, "שכל עיקרן של ישראל 

אינו אלא התורה . . להראות בנפשנו החפץ הגדול כו'", אלא גם בנוגע להחפצא דהעולם שבו מקיימים 

 .התורה

 :וע"פ הנ"ל יש לומר הביאור בזה

בשתים: )א( המצוה עושה את החפצא  —ות התורה אר מצויחודה של מצות ספירת העומר מש

אות, היינו, שפעולת המצוה היא לא רק הוספת חשיבות יתירה בחפצא שישנו דספירת הימים למצי

מצוה יוצרת את מציאות החפצא בעולם, )ב( המצוה היא בעולם לפנ"ז, אלא בעצם מציאותו, שה

גם במצות שהזמן גרמא,  —)משא"כ בשאר המצוות  ספירת )הימים והשבועות( הזמן —בהזמן עצמו 

זמן רק גורם חיוב המצוה, אבל המצוה עצמה היא פעולה בדבר אחר )אכילת מצה, ישיבה בסוכה ה

 וכיו"ב( שנעשית בזמן זה(.

 :ו מודגשת כללות הפעולה דמתן תורהויש לומר, שבב' ענינים אל

מודגש שמציאות החפצא  —א( במציאות החפצא )דספירת הזמן( בעולם שנעשית ע"י המצוה 

 ;בעולם אינה אלא מצד )בשביל( התורה, שהרי לולי הציווי אין מציאות של ספירה

אינה  שיהי' ניכר שכל מציאותו —תורה בהחפצא דכללות העולם וזוהי ההכנה להפעולה דמתן 

ויהי בוקר יום הששי, ויהי ערב  : "מאי דכתיבתורהרה", ובלשון הגמרא בסוגיא דמתןאלא "בשביל התו

ה' יתירה למה לי, מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה 

אתם מתקיימין, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו" )"הששי משמע הששי המיוחד. . ששי בסיון 

שה יאות ד"מע(, היינו, שקבלת התורה )"ישראל מקבלים התורה"( עושה המצ"רהשניתנה בו תו

 טה . . בתחילה יראה ולבסוף שקטה"."ארץ יראה ושק בראשית", ועז"נ

כיון שזמן הוא )לא חפצא פרטי בעולם, אלא(  —רת הזמן( ב( ובהמצוה שהיא בהזמן עצמו )ספי

היתה ביחד עם )וחלק מ(בריאת העולם, כמו ) כידוע שבריאת הזמן )שגם הוא "נברא" גדר העולם,

היא )לא בנוגע לחפצא  נמצא, שפעולת המצוה דספירת הזמן ,המקום, כי גדר העולם הוא מקום וזמן

 ;פרטי שבעולם, אלא( בנוגע לגדר העולם )מציאות הזמן(

שהפעולה דכל מצוה בהחפצא  —כח להפעולה דשאר המצוות וזוהי ההכנה וההכשרה והנתינת 

פעולה בגדר העולם )זמן( ע"י המצוה שייך למצוה זו היא לאחרי ובהמשך לההפרטי שבעולם ה

 .דספירת העומר

ח. והנה ע"פ כל הנ"ל יש להוסיף עוד, שג' הפירושים ב"תמימות" הם )לא גדרים שונים, כי אם( 

תורה ע"י המצוה דספירת הזמן )גדר שלימות )תמימות( בהכשרת העולם למתן —גדר וענין אחד 

שהציווי  —בים ע"י הציווי עצמו )לפני קיום המצוה( העולם(, אלא שבענין זה ישנם ג' שלבים: ב' של
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ושלב נוסף )העיקרי( ע"י קיום  ,עושה )א( מציאות הספירה, )ב( חשיבות יתירה בהימים הנספרים

 .שגדר העולם נעשה חפצא דקדושה —המצוה 

שבועות הם תמימות כימי שלימות במצות ספירת העומר כשהועפ"ז מובן בתוספת ביאור תוכן ה

דלכאורה: המצוה דספירת העומר היא ספירת האדם, ואילו השלימות הנעשית עי"ז  —בראשית 

שהשבועות )שסופרים לעומר( הם )מא' בשבת עד שבת( כימי בראשית, אינה תלוי' בהספירה דהאדם 

שכת קדושה בספירת הזמן הוא בנוגע לגדר אלא כיון שתוכן המצוה דהמ —ות הימים אלא בקביע

העולם )זמן(, ה"ז בשלימות יתירה כשהמציאות דספירת הזמן ע"י האדם מתאימה לספירת הזמן גם 

 .מצד גדרי העולם, תמימות כימי בראשית

לנו עבודת בית ויה"ר שתקויים התפלה שמתפללים מיד לאחרי ספה"ע: "הרחמן הוא יחזיר 

"לפי שעכשיו אין אנו סופרין אלא זכר למקדש. . לפיכך  —המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה" 

 מתפללין שיבנה בית המקדש ונקיים המצוה כתיקונה".

"נקיים המצוה  וע"פ האמור שספירת הימים היא מציאות בעולם גם כשאין מצוה לספור הימים

רה )ועכ"פ לפני היום האחרון דספה"ע(, כיון כתיקונה" גם כשמשיח צדקנו יבוא באמצע ימי הספי

שהמציאות דספירת הימים שלפנ"ז, מאפשרת המשך וגמר ספירת הימים באופן שמקיימים מצות 

 .ספירת העומר כתיקונה, מן התורה

ואז תהי' השלימות ד"תמימות" בכל ג' הפירושים האמורים: תמימות במנינם, תמימות כימי 

בגאולה השלישית ובביהמ"ק  ,שלימות משולשת —בראשית, ותמימות שע"י הקרבת העומר 

 מהרה בימינו אמן סלה".השלישי, "ב

 )משיחת אחרון של פסח תנש"א(
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 הערות על השיחה

 א.

הוכחת הרמב"ם שהכוונה ב"ממחרת השבת"  / "תמימות" רק כאשר חל ממחרת שבת בראשית?

 היא לשבת בראשית

שבגדר ד"תמימות תהיינה" מצינו כמה אופנים, והאופן השני שמביא הוא בס"א מביא 

"שהשבתות )השבועות( עצמן הן תמימות", והיינו כאשר יום ראשון דפסח חל בשבת, שאזי ספירת 

 העומר מתחילה מ)ליל( יום ראשון, וגם השבועות הן תמימות.

לתמימות זו דהשבועות, מדוע , באם כוונת התורה באומרה "תמימות" היא גם 1ולכאו' יש לעי'

 אי"ז מעכב בכל שנה? )ולאידך, באם אי"ז מעכב כיצד אפ"ל שלזה התכוונה התורה באומרה תמימות(.

והנה בהמשך השיחה )ס"ב( מבאר שבאמת "תמימות" זו דהשבועות הינה שלימות יתירה ואיננה 

 מעכבת.

(, 22יחה כאן בהמשך )הע' ואילך( שמצויין בש 145והביאור בזה מבואר בלקו"ש חכ"ב )עמ' 

, והיינו לעיכובאשהתורה התכוונה באומרה "תמימות" גם לתמימות של השבועות אלא שאי"ז 

שבתורה עצמה יש אופן של לכתחילה ואופן של דיעבד, ובאומרה "תמימות" התכוונה שלכתחילה 

 גם השבועות צריכות להיות תמימות.

 וישל"ע בנוגע לכמה פרטים שם, ואכ"מ[.]וראה שם בשיחה כו"כ דוגמאות מכמה דינים, 

ואולי יש לבאר עפ"ז דברי הרמב"ם )פ"ז מהל' תמידין ומוספין הי"א( שהביא ראיה לכך 

 ש"ממחרת השבת" הכוונה למחרת הפסח ולא למחרת השבת, וז"ל:

והרי נאמר בתורה )ויקרא כג, יד( 'ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה'. ונאמר )יהושע 

, יא( 'ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי'. ואם תאמר שאותו הפסח בשבת אירע כמו ה

שדימו הטיפשים היאך תלה הכתוב היתר אכילתם לחדש בדבר שאינו העיקר ולא הסיבה אלא נקרה 

נקרה. אלא מאחר שתלה הדבר במחרת הפסח הדבר ברור שמחרת הפסח היא העילה המתרת את 

 ין על אי זה יום הוא מימי השבוע. ע"כ.החדש ואין משגיח

ולכאו' אינו מובן, במה עדיף הפסוק של "ויאכלו מעבור הארץ וגו'" מהפסוק של "וספרתם לכם 

 ממחרת השבת"?!

                                                           
שאפ"ל שמ"ש בגמ' שנקרא תמימות אי"ז אליבא  6הע'  96לפי המבואר בשיחה זו, ועי' בלקו"ש חי"ב עמ' . 1

 ( מבאר ההכרח שזה כן אליבא דאמת.11דאמת אלא רק לדחות את הבייתוסי בקש, אך בשיחה זו )ס"א והע' 
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היינו, הרמב"ם רוצה להביא ראיה מזה שהכתוב בנביא תלה זאת במחרת הפסח ולא ממחרת 

דרבה הול"ל שלא לחינם תלתה התורה , וא"כ אהשבתכן כתבה ממחרת התורה השבת, אבל הרי 

 בשבת.

י"ל שמהפסוק שבתורה אין ראיה כלל מכיון שאפ"ל שזה שהתורה  אוליוע"פ המבואר בשיחה 

" הינה כן בדוקא השבתאמרה "ממחרת השבת" היינו למצוה מן המובחר, וא"כ הכוונה "ממחרת 

שני אופנים: שהתורה לשבת, אך כהידור מצוה לכתחילה ולא יותר מכך. וא"כ נמצא שאפ"ל ב

בפסח. ואופן שני  סתםמתכוונת בדוקא למחרת השבת גם לעיכובא, ולפ"ז הפסוק בנביא תלה 

שהתורה דיברה על המצוה לכתחילה, ואילו הנביא דיבר על המצוה בפועל שהיא תמיד ממחרת 

 הפסח.

' בסוטה ולכן מעדיף הרמב"ם את האופן השני שלפיו שני הפסוקים מתקיימים. וע"ד דברי הגמ

)יד, ב( "כל מקום שאתה מוצא שני מקראות אחד מקיים עצמו ומקיים דברי חבירו ואחד מקיים עצמו 

ו ומקיים ומבטל דברי חבירו מניחין את שמקיים עצמו ומבטל חבירו ותופסין את שמקיים עצמ

 חבירו". ודו"ק.

 

 –נוספות שיחות  ב'ן בא שנידון בסעיף זה נידוהנוש ]הערה כללית בנוגע לסעיפים הבאים לקמן:

ואילך(, בשיחה זו משנה רבינו יסוד בנוגע לענין  54ואילך( ולקו"ש ח"ח )עמ'  271בלקו"ש ח"א )עמ' 

הספירה כשלעצמו, ושיחה זו מוגדרת כמשנה אחרונה בנושא. במק"א הובאו כו"כ הערות על השיחה 

 בח"א, חלקם קשורים גם לשיחה כאן, ואכ"מ[.

 

 ב.

 שיודע שלא יוכל להמשיך ולספורהדין של אדם 

בס"ג מבאר סברת הדיעות שמי שלא ספר ספירת העומר לילה אחד אינו יכול להמשיך ולספור 

בברכה, שאין הכוונה שלדעתם כל ימי ספירת העומר הינם מצוה אחת, אלא ודאי שכל יום הוא מצוה 

ניינו בשלימות. היינו, בפ"ע, אלא דכאשר החסיר יום א' חסר הענין ד"תמימות תהיינה" שאין מ

שהכוונה ב'תמימות תהיינה' היא שספירת האדם צ"ל באופן ד"תמימות" ושלימות, שלכן מי שלא 

 ספר לילה אחד אינו יכול לספור למחרת את המנין של למחרת כאשר חסרה לו הספירה של אתמול.

כל הימים וממשיך שעפ"ז צ"ל לכאו' שגם עבד שנשתחרר באמצע ימי הספירה ובעבדותו ספר 

של ימי הספירה לא היתה חסירה אצלו, אך המציאות שלפ"ז יוכל להמשיך ולספור בברכה כיון ש

דוחה שי"ל שענין הספירה כשלעצמו אינו מציאות, ולכן מכיון שלא היתה לו מצוה נחשב שלא ספר. 
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פק"מ וממשיך שעד"ז יש לחקור בנוגע לקטן שהגדיל שחיובו היה רק מדרבנן. ומוסיף שעד"ז יש נ

 באם יבא משיח צדקנו באמצע ימי הספירה ויהיה חיוב מדאורייתא של ספירת העומר.

על הביאור בנוגע לקשר שבין הימים )שאי"ז מחמת שזו מצוה אחת, אלא מכיון שבאם החסיר 

( כותב 26אי"ז לגביו "תמימות" מוסיף )במוסגר( שעפ"ז מובן מדוע מברכים בכל לילה ולילה, ובהע' )

"כ איך מברכים על ספה"ע בכל לילה, ואין חוששין שיחסיר בספירת הימים שלאח"ז . . "ומתורץ ג

כיון שאין זה גורע בספירת הימים שלפנ"ז, כי אם בנוגע לימים שלאח"ז, שבהעדר ספירת יום התשיעי 

 אינו יכול להמשיך ולספור 'עשרה ימים'".

עליו מצוה לספור כל יום, והיכן ולהעיר שצ"ע מה כ"כ קשה למה לא חוששים שיחסיר, הרי יש 

 מצינו שחוששים שהאדם לא יעשה את מצוותו ויגרום לעקירת המצוה ולברכה לבטלה למפרע?!

שם יותר מובן  –]ומה שמביא ראיה )בהע' שם במוסגר( מזבה שחוששים שמא תסתור ראייתה 

 כיון שאי"ז תלוי בה. משא"כ בספירה שתלוי באדם[.

ץ שלא חוששים שמא ישכח לספור, וע"ד דברי הגמ' )גיטין כח, ב( ובאמת באחרונים כתבו לתר

 .2שלדיעה אחת אין חוששים שמא ימות

במקרה שהאדם יודע שלא יוכל  –ונפק"מ פשוטה בין התירוץ של אחרונים אלו לביאור של הרבי 

ם שבא –לספור יום אחד מאמצע הספירה )כגון שיעבור הרדמה באותו יום שמחמתה לא יוכל לספור( 

שמא ישכח, כאן שיודע שלא יוכל לספור לא יוכל גם להתחיל. משא"כ  אין חוששיםכל הסברא היא ש

לפי הביאור של הרבי נמצא שכל הבעיה היא לגבי מכאן ולהבא )שלא יוכל לומר "היום . . ."( אבל 

 לגבי מה שכבר ספר אין שום חיסרון למפרע, ולכן יוכל גם לספור לכתחילה כאשר יודע שיצטרך

 להפסיק באמצע. ודו"ק.

 וראה בזה באריכות בס' לאור ההלכה )להגרש"י זוין( ערך 'תמימות בספירת העומר'.

 

 ג.

 מדוע אדם שלא ספר לא יכול להסתמך על ענין הספירה כשלעצמו?

בס"ד נוקט למסקנא שעצם ציווי התורה ע"ד ספירת הימים עושה את הספירה למציאות בעולם 

לל בה. ועפ"ז כל מי שספר, גם באם היה פטור אז )כגון עבד שנשתחרר(, גם אם הוא לא התחייב כ

 יוכל להמשיך ולספור בברכה.

                                                           
האחרונים שאי"ז אפשר שלמדו  -אף שהחשש למיתה הוא הרבה יותר רחוק מהחשש שמא ישכח מלספור. 2

 מחמת ההסתברות, אלא מצד שמעמידים על החזקה וכיו"ב, וא"כ שייך גם בנוגע לספירה.
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ויש שהקשו עפ"ז מדוע צריכים בכלל לספור, אם עצם מציאות המצוה פעלה שתהיה מציאות 

 בעולם מדוע אינו יכול לספור לפ"ז?!

עומר שיכול להמשיך ולספור בסגנון אחר: מה החילוק בין עבד שהשתחרר באמצע ימי ספירת ה

 בברכה מכיון שהמציאות קיימת בעולם, לבין אדם רגיל שלא ספר לילה אחד שלא יכול להמשיך?

בעולם, היינו  ספירהוהביאור בזה בפשטות, שהציווי של התורה פעל שתהיה מציאות של 

תורה פעלה שאפשר לספור ימים אלו, אך אדם שלא ספר אותם ודאי שאינו קשור לספירה. ]ולא שה

שיהיו ימים מיוחדים שאותם אפשר תמיד לספור. ודו"ק[. לכן צריך שיספור בהיותו עבד )או בהיותו 

 קטן וכיו"ב(.

יעברו כך וכך ימים וזה נעשה ע"י לגבי האדם היינו, שהתורה באומרה "תמימות" התכוונה ש

 מ(.שסופר אותם, משא"כ באם לא סופרם אי"ז נקרא שאצלו זה יום התשיעי )עד"

 

 ד.

 באלו דינים אומרים שגר שנתגייר הינו כקטן שנולד?

 –( מקשה ע"פ האמור בשיחה שעצם המצוה מכריחה מציאות של חפצא בעולם 36שם: בהע' )

 מדוע בגר שנתגייר וספר בגיותו איננו יכול להמשיך? ומתרץ בזה"ל:

המציאות דספירת הימים וי"ל דשאני גר, דכיון ש'כקטן שנולד דמי' )יבמות כב, א. וש"נ(, הרי 

שלפנ"ז היא כמו ספירה של אדם אחר )אף שהמציאות דספירת הימים עצמה, היתה יכולה להחשב 

כמציאות דספירה, אף שלא היתה שייכת ל)מציאות ד(מצוה כלל(. ע"כ. בפשטות משמע לפ"ז שאין 

 שום קשר בין הגר לבין מה שעשה בהיותו גוי.

אך בשוה"ג מוסיף: "וגם להדיעה שאם 'היו לו בנים בהיותו עכו"ם ונתגייר . . קיים פרי' ורבי' 

כיון דבנכריותו  –)יבמות סב, א(, 'אע"ג דלענין כמה דברים אמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי' 

רי בענין קיים דזרעו מיוחס אחריו באותה שעה מיפטר נמי כשנתגייר . . אולי יש לחלק, כי התם איי

(, וזה יכול להצטרף למציאותו מדין תורה)שגם בנכריותו זרעו מיוחס אחריו  מציאות תורניתשיש לו 

מצות החדשה ע"פ תורה )'כקטן שנולד'(, אבל מציאות סתם )ספירת הימים שאינה שייכת כלל ל

 ספה"ע( אינה מצטרפת )ואינה שייכת( למציאותו החדשה לאחרי הגיור. ועצ"ע". ע"כ.

להעיר שכל החילוק שכותב בשוה"ג הינו בנוגע לגר, אך בנוגע לעבד נמצא שלמרות שאין לו  ויש

 שום מציאות תורנית בענין הספירה אעפ"כ נחשב לספירה והיינו מכיון שסו"ס הוא אותו אדם.

לאידך, בנוגע לגר, אף שבנוגע למצות פו"ר לא היה חייב כלום, מכיון שזרעו מיוחס אחריו מועיל 

 לגבי פו"ר.לו גם 
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נמצא שהגר נחשב כאדם אחר רק בנוגע לדברים שאין עליהם מציאות תורנית, אך דברים שיש 

 להם מציאות תורנית נחשב כאותו אדם. וצ"ע רב הסברא בזה, שהרי סו"ס הוא אדם אחר.

וכן בכלל צ"ב באלו דינים אומרים שהוא כאדם אחר. ואולי תלוי גם באם המצווה הינה פעולה 

 . וצ"ע בכ"ז.3חד פעמית. וכן אם המצוה היא בפעולה או בתוצאה נמשכת או

  

                                                           
. וכגון בנוגע לגזל יש לחקור באם גזל כאשר היה גוי האם מחוייב להחזיר, ובפשטות כן, ואולי מכיון שיש 3

מהל' מלכים ה"א(, ואולי קשור  מציאות תורנית של גזילה גם בהיותו גוי שהרי אסורים ב"נ בגזל )רמב"ם פ"ט
גם לכך שאיסור גזל איננו רק בפעולה אלא גם בתוצאה שהיא פעולה נמשכת כל זמן הגזילה )ראה לקו"ש חי"ז 
שיחה א' לפרשת קדושים(, ואף אם אין הגזילה קיימת מחוייב ב"והשיב את הגזילה" )ראה רמב"ם ריש הל' 

 גזילה ואבידה(.
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 בהעלותך פרשת
 חלק יג, שיחה ב'

 סיום מס' סוטה "לא תיתני ענוה דאיכא |גדר הענוה דמשה  –"והאיש משה עניו מאד גו'" )יב, ג( 

 אנא . . לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא"

משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" דלכאורה אינו מובן כלל: הרי  א. עה״פ ״והאיש

הוציא את  —ה למדו תודה מ׳ יום ומ' לילה ונתנה לו במתנה, ולפני זה "הוא שקיבל תורה מסיני והקב

ה אמר לו בך יאמינו לעולם, ואך זה עתה בפרשתנו למדנו שכל זמן שהי׳ רוצה "בנ״י מארמ״צ והקב

וערכו לכל  —השכינה, ושמע שיאצילו מרוחו על ע׳ הזקנים והוא אינו חסר כלום וכו׳ הי׳ מדבר עם 

 גו'?!העם היא כאומן ליונק וכו', ואיך שייך שיהי׳ עניו מכל האדם 

ומבואר התירוץ, ש״עם היות שידע )משה( את הטוב שלו ואשר הוא גבוה במעלה מכל אדם, ומ״מ 

כל עניני מעלותיו אשר בהם הוא גבוה במעלה ומדרי׳ מכל  הי׳ עניו מכל אדם, והוא מפני שידע אשר

אדם, הוא מה שניתן לו מלמעלה . . וחשב דאלו היו אלו הכחות אצל אחר הי׳ ג״כ במדרי׳ ומעלה זו, 

 ".ואפשר דאחר אם היו לו כחות אלו הי׳ מגלה את הכחות יותר, ומשו״ז הי' עניו מכל

״, אינו שונה מפירושו הפשוט עניו״)והאיש משה( והנה מהמשך הביאור מובן, שפירוש הנ"ל של 

אשר ע״כ אינו מסתפק בהביאור בזה ״שידע אשר כל עניני  —היינו ההכנעה בפני כל האדם  —

 —מעלותיו . . הוא מה שניתן לו מלמעלה", כי זהו רק טעם לשלילת ההתנשאות במעלתו על הזולת 

" שזהו טעם המחייב ההכנעה יותראת הכחות ומוסיף ״ואפשר דאחר אם היו לו כחות אלו הי׳ מגלה 

 .לגבי הזולת

אבל עפי"ז צריך להבין: עיקר מעלתו של משה לגבי כל האדם אשר ע״פ האדמה הוא בענין 

הנבואה, וכמו שמבואר בפרשתנו בגודל מעלת נבואת משה רבינו, ועד ש״לא קם נביא עוד בישראל 

הניתנת מלמעלה,  נגליתם, כ״א מעלה ומדרי׳ כמשה", והרי נבואה אינה ענין שבא ע״י עבודת האד

מכל האדם גו'  עניו מאדובזה אינו שייך לומר דאחר הי׳ מגלה את הכחות יותר, וא"כ למה הי׳ משה 

 בשעה שבענין הכי עקרי שלו הי׳ למעלה מכל אדם.

ב. ויובן זה בהקדים מה דאיתא בסיום מס׳ סוטה. במשנה שם: משמת רבי בטל ענוה ויראת חטא. 

בגמרא שם: אמר לי׳ רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא, אמר לי׳ רב נחמן לתנא לא תיתני ו

 .יראת חטא דאיכא אנא

 :וצריך להבין
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י ור״נ, היו בדור אחד, ומסתבר שכל אחד מהם הכיר במעלות של חבירו ]וכמו "א( שניהם, ר

קרא את ר״י בשם ״סיני״[ וא״כ למה שמצינו, שר״י אמר על ר״נ ״דרשינהו להני קראי כסיני״, ור״נ 

נקט כ״א מהם מעלת עצמו בלבד, ולא אמרו להתנא לא תיתני את כל הבבא של ״בטלה ענוה ויראת 

 .עאכו״כ שידבר ויפרסם מעלת חברו —חטא" כי ישנן מעלות אלו בהם? ואם במעלת עצמו מדבר 

 הבבאלא תתני כל  מאחר שכ״א אמר ״לא תיתני" דבטלה רק לגבי מעלה אחת )ולא קאמר ב(

 — יר״ח לר"י וענוה לר"נ —דמשמת רבי(, מכלל שסברי שהשני' בטלה 

והלא שנינו בברייתא דרפב״י: ״ענוה מביאה לידי יראת חטא", והיינו שע״י ענוה באים למדה יותר 

)משמת רבי( בה  בטלהנעלית: יראת חטא, א״כ יקשה לר״נ איך אפשר שהמעלה הפחותה )ענוה( 

 בטלה? לאבשעה שהמעלה החשובה ממנה )יראת חטא( 

ג, לכאורה הי' אפשר לתרץ שר״נ קאי בשיטת ריב״ל שענוה גדולה מיראת חטא, ובשיטת הירוש׳ 

)לפי גירסת התוס'( ש״יראת חטא )קודמת ו(מביאה לידי ענוה״, ולכן שפיר ס״ל  שסתםשקלים 

 שענוה בטלה ולא יר״ח הפחותה ממנה.

תלוי׳  —״ יראת חטא" או ״לא תיתני ענוה״לא תיתני  —ז נאמר, שפלוגתת ר״י ור״נ "לפו

י דקאמר שיראת חטא בטלה ולא ענוה, היינו משום דס״ל שיראת חטא גדולה "במחלוקת הנ"ל: ר

 .מענוה; ור״נ דקאמר שבטלה רק ענוה, ס״ל להיפך שענוה נעלית יותר מיראת חטא

 :אבל קשה לומר כן

בכ״ז הרי לא אשתמטתי׳ בשום מקום לומר שר״י ור״נ פליגי  —ראינו אינו ראי׳ אף שלא  א(

 .רפב״י וריב״ל —בפלוגתא שכבר נחלקו בה קודמיהם 

ל ה״ה "ולפי הנ –, שהוא סדר הלימוד דבני מערבא סיניור״י הי'  בבלמצינו שר״נ הי׳ מחסידי  ב(

 —דסבר שרק ענוה בטלה  רב נחמןו, הבבלידס"ל שרק יר״ח בטלה, נקט בשיטת  רב יוסף: בהיפך

 !כהירושלמי

י )בהיותו סיני( היא לעולם לפי הירושלמי ושיטת "מובן שאין הכרח לומר ששיטת לימודו של ר

אבל לאידך גיסא, דוחק לומר  —כולה לפי הבבלי )שהרי שניהם היו בבבל(  —ר״נ )מחסידי בבל( 

 .״נשתהא פלוגתתם באופן של מוחלפת השיטה בין ר״י ובין ר

ד. ויובן זה בהקדים הקושיא הידועה במאמר ר״י "לא תיתני ענוה דאיכא אנא": זה גופא שר״י 

 הענוה? היפךמשתבח במדת הענוה )וכפרש״י ״שאני ענוותן"( הוא 

והביאור בזה: ״אין פי׳ עניו כמו שהעולם סוברים שפי׳ הוא לשון שפלות, כי שפלות הוא מה 

שפל אנשים כן", והיינו, מי שהוא באמת מושלל ממעלות )או שיודע ומכיר ערכו ושפלותו שהוא 

 שישנן בו, אלא שאינן ידועות לו(;
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אולם העניו באמת הוא )כמו שנת״ל במדת הענוה שהי׳ אצל משה( איש המעלות והוא יודע ומכיר 

וביחד עם זה אינו מתגאה בהן כלל וכלל ואינו מחזיק טובה לעצמו, והטעם הוא )כמו  —את ערכו 

ה, ועושה חשבון "״ל ס״א(, לפי שיודע הוא שהכחות והחושים הנעלים שלו כולם ניתנו לו מהקבשנת

בנפשו ש״אילו היו אלו הכחות אצל אחר הי׳ ג״כ במדרי׳ ומעלה זו, ואפשר דאחר אם הי' לו כחות אלו 

 הי׳ מגלה את הכחות יותר",

לא החזיק טובה לעצמו כו';  עצמה דר״י: שידע מעלת ענוותנותו, בכ״ז הענוהועד״ז י״ל במעלת 

ואדרבה, חשב שאילו נתנו כחותיו וכשרונותיו לאחר אפשר והלה הי׳ מגיע לבחי׳ ענוה שהיא למעלה 

 .מזו שישנה בו

 :"וזהו גם מה ש״קרי רב יוסף אנפשי׳ ורב תבואות בכח שור

הזרע אלא מן כח הצומח שבארץ, ע״י  —כמו שה״רב תבואות״ אינן באות וצומחות מה״כח שור" 

 .והשור הוא רק אמצעי, ע״י כחו בא לפועל כח הצומח שבארץ ומצמיח רב תבואות —שנזרע בה וכו' 

ועד״ז מה שאמר ר״י על עצמו, ״שיש בידו חבילות של משנה" )מרי חטיא( הוא אינו אלא אמצעי 

 שע״י באו לפועל הכחות שניתנו לו מלמעלה.

 ה. אך עדיין אינו מובן: 

אדם  —שהיתה בר״י  זוהתורה שלומדה ה״ה מצלא מיצה״ר, שלא יכשילנו לחטא, והרי מעלה 

 לא באה מהכחות שניתנו לו מלמעלה  —שמור מן החטא 

 ]שהם רק מאפשרים לאדם להגיע לדרגת ״סיני״, אבל לא שהם העושים שיהיה שמור מן החטא[, 

הי׳ ר״י ״עניו" בשעה שידע שבכח וא״כ איך  —כ״א מצד עבודתו הוא שלמד ועד שנעשה סיני 

 עבודתו נתעלה לסוג אדם השמור מן החטא

שהרי אין אומרים שצ״ל עניו מכל הבהמה כי אילו ניתנו לה כוחות אלו הייתה מגלה את הכחות 

 יותר?

וי״ל: מה ש]לימוד[ התורה מציל מן החטא )לדעת ר״י(, אין הכוונה שהתורה )נלמדת באופן נעלה 

ינוי בהלומד, היינו שהוא עצמו נתעלה למדריגה כזו שאינו שייך לחטא, אלא כ"כ עד ש(פועלת ש

מצלא, היא היא ששומרתו  שהתורהמצד דרגתו אינו מובטח שינצל מחטא, אלא(  עצמו)שהאדם 

 .ומצילתו מן החטא

שלמד ר״י לא הביאה אותו להחזקת טובה לעצמו וקרי אנפשי׳ ורב תבואות  שהתורהולכן, כמו 

מכיון  —״מצלא מיצה"ר״  —ל; כמו״כ לא החזיק טובה לעצמו גם בנוגע לריחוק מחטא בכח שור כנ״

 שגם זה הוא רק תוצאה והמשך מהתורה שלמד ולא שהוא עתה בסוג אדם נעלה.
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ועפ״ז יש לבאר מה שר״נ אמר ״לא תיתני )רק( יראת חטא״ אבל ענוה בטלה )לדעתו( משמת רבי 

 אף שידע גדולתו וענוותנותו של ר״י:—

ובמילא  —באדם הלומדה עד שאינו שייך לחטא  שינויר״נ פליג על ר״י וסבר שלימוד התורה פועל 

 .לא הי' ר״י יכול להיות "עניו״

 זה יש לישב גם מה שר״י לא אמר לתנא לא תיתני יר״ח דאיכא ר״נ: וע"דו. ]

בא הוה, לא מסופר בגמרא ״דאימי׳ דר״נ )בר יצחק( אמרי לה כלדאי )חוזים בכוכבים( בריך גנ

שבקתי' גלויי רישי׳ אמרה לי׳ כסי רישיך כי היכא דתיהוו עלך אימתא דשמיא ובעי רחמי )בקש 

 רחמים שלא ישלוט בך יצה״ר(״, ופ״א "נפל גלימא מעילוי' רישי׳ . . אלמי׳ יצרי' כו'".

יראת  )שזה יכול להיות מפני בפועלוהנה ענינו ומעלתו של ירא חטא אינו בזה שאינו עובר עבירה 

, ירא )מדה שבלב( לעבור על רצון השם החטאמפני  שיראא "העונש. מפני מורא רבו בו״ד וכיו״ב( כ

 וכו׳.

הרי אין זה ענין  —ע"י כיסוי ראש ותפלה  נעשיתי שמכיון שהיא "משא"כ היראה של ר״נ, קסבר ר

)כנ״ל  חדשמבו בכל פעם  להולידבעצם בלבו ובנפשו, ואדרבה הכיסוי ראש צריך  יראת חטאשל 

וע״י  —בגמרא( אימתא דשמיא, וגם אז אינה יראת חטא כי אפשר שישלוט היצה״ר וצ״ל בעי רחמי 

ד שיטת ר״י הנ״ל "החטא )וע מעשייתא רק שניצל "שיהא נקרא ירא חטא, כ בוכ״ז לא נעשה שינוי 

 החטא([. מעשייתבפעולת התורה שמצילה 

ז כיסוי הראש ותפלה( "גי אם לימוד התורה )ועדי ור״נ פלי"שר —ז. מקור ודוגמא להסברה הנ״ל 

 : מצינו במס׳ ברכות —שלא יהי׳ שייך לחטא או שרק מונע ומציל מפעולה  שינוי באדםפועל 

פלוגתא דר״נ  —עד שיטיל לתוכן מים. וכמה יטיל לתוכן מים  ,אסור לקרוא ק"ש כנגד מי רגלים

אז  —כבר מי רגלים, ובא להטיל לתוכן מים ור״י )בפירוש הברייתא(: ר״נ סובר שבאם הכלי יש בה 

)לדעת ר׳ זכאי( צריך להטיל לתוכן רביעית אבל ״בתחלה״, שקדמו המים למי רגלים, מתבטלים הם 

גם ( —במים כל שהן, כי ״ראשון ראשון שנופל לתוך המים מתבטל"; ור״י סובר, אשר )לר׳ זכאי 

 —לשמעי׳ אייתי לי רביעתא דמיא כר׳ זכאי״ "בתחלה" צריך לרביעית מים. ועביד עובדא: ״א״ל ר״י 

 .אפילו בתחלה

היא פלוגתא  —אם בתחלה צריך לרביעית מים לבטל את המי רגלים  —וי״ל שפלוגתת ר״נ ור״י 

)כללית( באופן ה״בעלות״ והפעולה של טהרה וקדושה וכ' בהמקום בו נמצאות: אם האיכות לבד 

טהורים אפילו כל שהן ״קונים״ המקום ונעשים קבוע בו פועלת וקונה את המקום: שיטת ר״נ דמים 

 ולכן קמא קמא בטיל בהן

 .משא״כ כשבאים למקום מי רגלים צ"ל ביטול ע״י כמות, שיעור רביעית. משא"כ לדעת ר״י
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ההצלה מן החטא הבאה מ)לימוד( התורה )ומכיסוי הראש ותפלה(: לפי שיטת  —ז גם בנדו"ד "ועד

שינוי, עושה האדם ״מקום תורה״ וקמא קמא  בובאדם הלומד, עושה  "בער״נ לימוד התורה וכו׳ ״נק

וכשזה בטל אינו בא לידי היפך דיראת חטא.  —בטיל, שהרי דרכו של יצה״ר היום אומר לו כך כו׳ 

 .משא״כ שיטת ר״י ה"ז רק שהתורה מצלא מעשיית החטא

הלומדה שאינו שייך לחטא, ז צריך להבין: לדעת ר״נ שהתורה פועלת שינוי בהאדם "ח. אבל עפ

כ איך הי' אפשר לרבי להיות עניו, ועאכו״כ משה שקבל תורה מסיני, "א —שזה בא מצד עבודתו 

 .והתורה נקראת על שמו והלא גם בהם פעלה התורה שינוי וחידוש וכו'

וי״ל הביאור בזה: דהנה מבואר בלקו״ת במחלוקת רפב״י וריב״ל אם ענוה היא למטה מיראת חטא 

ענוה גדולה מכולן, שכמה ענוה הן, ענוה שמביאה לידי יראת חטא היא בבחי׳ בינה, וענוה או ש

 .בבחי׳ הכתר — "ש״גדולה מכולן

 :ובסגנון פשוט יותר

ל בהענוה שהי׳ אצל משה )ור״י( ", וכמו שנתחשבון וטעםענוה שבבחי׳ בינה היא ענוה שעפ״י 

מגיע למעלה יותר״. וענוה שבבתי׳ הכתר היא  מפני ש״חשב שאם הי׳ לזולתו כחות וחושים שלו, הי׳

 .בעצםענוה )וביטול( 

, הקב״הלמעלה מהחשבון והשכל : מצינו ענוה גבי  — בעצםט. הוכחה להנ״ל שישנו הענין דענוה 

 ודאיוהרי בנוגע להקב״ה, הלא  — ענותנותוה שם אתה מוצא "דאמרו רז״ל במקום גדולתו של הקב

 .ו("שאין שייך ״חשבון״ )ח

, שישנה ענוה כזו שהיא בלי שום חשבון כלל, ענוה בעצם )וע״ד מרום וקדוש אשכון מוכרחזח ומ

דעם היות שלא נמצאת שום מעלה ב״דכא ושפל רוח" לגבי "מרום וקדוש".  —ואת דכא ושפל רוח 

 .)בכל זה, רוצה הוא לשכון ב״את דכא ושפל רוח״ דוקא

וסף על מה ״שחשב שאם הי' לזולתו כחות ועד״ז היא מעלת הענוה שהי׳ אצל משה רבינו, דנ

וחושים שלו הי׳ מגיע למעלה יותר", שענוה זו היא בשייכות למעלות שהגיע אליהן ע"י עבודה 

)לאחרי נתינת הכחות והחושים מלמעלה(, שהיא "ענוה״ שעפ״י חשבון וטעם; הנה זה שהי׳ משה 

 ., והי׳ בטל לגבי כל אדם״היא להיותו עניו בעצם — ב(")וכיו בנבואהעניו למרות מעלתו 

יו״ד. והנה ידוע, שדוקא ע״י אופן הלימוד דבבלי מגיעים לבחינת הכתר שלמעלה מהשתלשלות. 

היא פלוגתא בכוונת המשנה  —נ אם בטלה ענוה משמת רבי "י ור"ועפ״ז יש לומר, שפלוגתת ר

 :""משמת רבי בטלה ענוה

שכוונת המשנה "בטלה ענוה״ היא לבחי׳ רב יוסף שהי׳ ״סיני״ )סדר הלימוד דירושלמי( ס״ל, 

 .הענוה, )שמצד החשבון( דבחי׳ בינה, ולכן אמר ״לא תיתני ענוה דאיכא אנא״
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סובר, שכוונת המשנה היא לבחי׳ הענוה שמצד הכתר )ביטול בעצם(,  מחסידי בבלור״נ שהי׳ 

 .וענוה זו בטלה משמת רבי, לכן אמר ״לא תיתני )רק( יראת חטא דאיכא אנא״

 )ב"חת ש״פ נשא תשל)משי
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 הערות על השיחה

 א.

זה שע"י ההאצלה מרוחו אינו חסר כלום ה"ז  / זה שהתורה ניתנה למשה במתנה ה"ז מעלה במשה?

 חידוש?

בס"א מקשה בנוגע לענוה של משה רבינו "הרי הוא שקבל תורה מסיני והקב"ה למדו תורה מ' 

את בנ"י מארץ מצרים והקב"ה אמר לו בך יאמינו הוציא  –יום ומ' לילה ונתנה לו במתנה, ולפני זה 

לעולם . . ושמע שיאצילו מרוחו על ע' הזקנים והוא אינו חסר כלום וכו' . . ואיך שייך שיהיה' עניו 

 מכל האדם גו'?!".

, שהרי בגמ' מעלהובהשקפה ראשונה צ"ב בנוגע למה שכותב שזה שהתורה ניתנה לו במתנה ה"ז 

 לה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה, שנאמ' )שמות לא,)נדרים לח, א( אי': "בתח

 יח( 'ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו'". הרי שהסיבה שניתנה לו במתנה היא מחמת החיסרון ששכח.

ובפשטות הכוונה, שלמרות שהסיבה שהיא ניתנה היא מכיון ששכח, אך עצם הנתינה הינה מעלה, 

 שהתורה יותר שייכת אליו.

אלא היא הגיעה לו מלמעלה, אך עדיין שייך לכאו' גאוה מחמת זה שהוא  שלוף שאי"ז מעלה וא

 נעלה יותר מאחרים, וכדלקמן בהמשך השיחה ס"ה.

עוד יש להעיר בנוגע למ"ש ששמע שיאצילו מרוחו על שבעים הזקנים והוא אינו חסר כלום. 

ומדוע שיחסר  רוחניהאצלת דבר ולכאו' כ"ה הסברא הפשוטה שאיננו חסר כלום שהרי מדובר על 

 במאציל?

מיהו, מעצם זה שרש"י )יא, יז( צריך לחדש )בהסבירו את התורה( שהוא אינו חסר כלום מבואר 

 שכן יש חידוש בזה.

ואילך( מכריח רבינו שיש חידוש בזה שלא נחסר כלום ממשה  75ובאמת במק"א )לקו"ש ח"ח עמ' 

לא שייך בזה חיסרון(, ומבאר שמכיון שהנאצלים היו באין )ודלא כהמפרשים שמכיון שזה דבר רוחני 

ערוך ממשה היה צריך לכאו' להיות חיסרון במשה בשביל להשפיע להם וזהו החידוש שלא נחסר ממנו 

 כלום, עיי"ש באריכות.

עפ"ז אולי הכוונה כאן, שהחידוש הוא לא רק שלא נחסר ממנו כלום )דזה לבד היה אפשר לפרש 

ם היו בערך אליו, ואזי מכיון שזה דבר רוחני לא שייך בו חיסרון(, אלא החידוש הוא שזהו מכיון שכול

רון, היינו שמצד ריחוק הערך כן הי' צ"ל חיסרון ואעפ"כ לא יסשלא היה בו ח שמחדשיםזה גופא 

 נפעל בו חיסרון וזה מורה על המעלה שלו.
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 ב.

 האם שייך לומר ש"אנא" הינו שם אמורא?

יא הידועה במאמר ר"י "לא תיתני ענוה דאיכא אנא", דלכאו' זה גופא שר"י בס"ד מביא את הקוש

 הענוה? היפךמשתבח במדת הענוה )וכפרש"י "שאני ענוונתן"( הוא 

שהוא בכדי לשלול הפי' שכוונת ר"י ב"לא תיתני  –( מבאר מה שהוזקק רש"י לפרש זה 25ובהע' )

דים אותי וכו', אף ש)לדעתו( לא היה ראוי ד"איכא אנא" ומכב –ענוה" היא להענוה של בני דורו 

 לכבוד, ולכן מפרש רש"י "שאני ענוותן", עיי"ש.

ולהעיר, שבעולם ידועה תשובה נוספת על הקושיא שבשיחה )כיצד השתבח ר"י בעצמו שהוא 

)אמורא זה  אנאהיה שמו "אני"(, אלא על אמורא אחר ש –ענוותן(, שאין כוונתו על עצמו )כלומר 

 שלמי(, ולפ"ז לק"מ מעיקרא.מוזכר בירו

 וגם תירוץ זה נשלל מפירש"י שכתב "שאני ענוותן", הרי בהדיא שכוונתו לומר על עצמו. 

ואעפ"כ אין רבינו ר"ל שזה כוונת רש"י לשלול, דזה פשיטא שאינו כן, ולכן כותב בהע' פירוש 

 אחר שרש"י רוצה לשלול.

על יראת חטא( כוונתו לאותו אמורא  ]ולהעיר שלפי פירוש זה משמע שגם רב נחמן )שמדבר

ששמו "אנא" ולא שכוונתו על עצמו. ולפ"ז בכלל קשה מדוע נוקט כ"א )ר"י ור"נ( פרט אחר באותו 

 אדם, משא"כ לפירש"י שכ"א דיבר על עצמו[.

 

 ג.

 לדעת רב יוסף השינוי שנעשה ע"י התורה הינו בגברא או בחפצא?

שבכח עבודתו נתעלה לסוג אדם השמור מן החטא.  בס"ה מקשה איך היה ר"י עניו, בשעה שידע

ומבאר שלדעת רב יוסף זה שלימוד התורה מציל מן החטא אין הכוונה שהתורה פועלת שינוי בהלומד, 

היינו שהוא עצמו נתעלה למדריגה כזו שאינו שייך לחטא, אלא שהתורה היא היא ששומרתו ומצילתו 

 מן החטא.

)פסחים סח, ב( שאמר על מ"ת "אי לאו האי יומא דקא גרים  רב יוסףוצ"ב כיצד מתאים עם דברי 

כמה יוסף איכא בשוקא", שמבאר רבינו )לקו"ש חט"ז שיחה ג לפרשת יתרו( באריכות שכוונתו שע"י 

 של האדם הלומד, הרי מפורש שהאדם עצמו משתנה וזה לא רק מצד התורה. בחפצאמ"ת נפעל שינוי 

ק לפרט זה שהתורה מצילה את האדם אך באמת נעשה ואין לומר שהכוונה בשיחה כאן היא ר

)וע"ד אדם לגבי בהמה, וכמ"ש  אחרשינוי באדם, שהרי שוב יהיה קשה כיצד היה עניו והרי הוא אדם 

 בשיחה(?
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והנה בהמשך השיחה )ס"ח( מכריח שהתורה כן פועלת שינוי באדם הלומד, ומבאר שאעפ"כ שייך 

 ה בזה לקמן ס"ד(.שתהיה ענווה, וזו ענווה מצד הכתר )רא

ואולי אפ"ל שלפי הביאור בשיחה שם )בחט"ז( מוכרח לבאר באמת כמו בסוף השיחה, היינו שכן 

 יש שינוי בלומד, ואעפ"כ היה רב יוסף עניו.

 

 ד.

 מה הפירוש ענוה בעצם?

איך היה  –בס"ח מקשה לדעת ר"נ שהתורה פועלת שינוי באדם הלומדה שאינו שייך לחטא 

עניו, ועאכו"כ משה שקיבל תורה מסיני, והלא גם בהם פעלה התורה שינוי וחידוש  אפשר לרבי להיות

וכו'. ומבאר שישנו אופן של ענוה עמוקה יותר שאיננה ע"פ טעם ודעת אלא היא ענוה וביטול בעצם, 

 ובה א"צ לומר שהאדם לא נעשה נעלה יותר.

שהוא נתעלה ע"י עבודתו כיצד תיתכן ענוה באם מבין  –ולא נתבאר בשיחה מה הפירוש בזה 

להיות בדרגא אחרת )דה"ז החילוק שבינו לאדם אחר ה"ז ע"ד החילוק שבין אדם לבהמה, וכמ"ש 

 בשיחה בס"ה(?

וכנראה הכוונה בזה, שכל החשבון שהוא נעלה יותר מהשני הינו רק באופן שבו מרגיש הוא 

הוא אחד האמת ואין מציאות בפ"ע, משא"כ אדם שנמצא בדרגא של "כתר" שם מורגש שאוא"ס 

 תניא פל"ה בנוגע לחכמה( ולא שייך שיתגאה על אדם אחר.-זולתו )ע"ד מ"ש בלקו"א

היינו, שלמרות שהוא משמש בתפקיד נעלה יותר, אך מצד העצם אין לשום פרט מעלה על פני 

 פרט אחר, אלא כל עניינם של כל הברואים הוא שהם חלק מרצון העצמות.

 

 ה.

 מפני עקבתא דמשיחא?מדוע היה משה בטל 

בס"ט ממשיך לבאר את הענוה של משה רבינו שהיא ענוה בעצם ולא מצד איזו סיבה, שלכן היה 

 בטל לגבי כל אדם. 

( "ראה תו"ח )שמות קכ, ב(: ואמנם ענין הענוה יתירה הוא שפלות הב' שאינו 50וע"ז כותב בהע' )

' ענוה שנאמ' והאיש משה עניו מאד כו' לפי המדה כלל והיא השפלה בעצם מציאות כו' . . הוא הנק

מעקבתא  –עיי"ש שגם בזה הוא מרגיש א"ע למטה מכל אדם. ולהעיר מהפירוש שמשה הי' עניו מאד 

 דמשיחא . . ".
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וצ"ב מה הקשר למ"ש שמשה היה עניו מעקבתא דמשיחא, הרי שם היה בטל מכיון שלמרות כל 

 הם )כמ"ש במ"מ שמציין בהע'(, שלכאו' ה"זהמלעיגים על קיום התומ"צ אין דור זה מתפעלים מ

 שהיה עניו, ומה השייכות למ"ש בשיחה על ענוה בעצם? סיבה

ואף שמצד הגילויים וכו' הדור דעקבתא דמשיחא הרבה יותר נמוך, וא"כ אי"ז ענוה רגילה מפני 

 ת.מצד העמידה שלהם בנסיונו –אדם שיש לו כשרונות, אך סו"ס יש סיבה שיהיה עניו מצד אחר 

ודוחק גדול לומר שזה לא בהקשר לביאור בשיחה על ענוה בעצם, אלא רק בהקשר למילים "והיה 

 בטל לגבי כל אדם", שרוצה לבאר איך שזה מפני כאו"א גם מפני דור עקבתא דמשיחא. וצ"ע.

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 לזכות
 מנכ"ל מוסדות חב"ד מגדל העמק איש רב הפעלים

 ונתון ללא לאות, ועושה לילות כימיםמסור 
 לאחזקת ושגשוג המוסדות, תמך וסייע רבות להוצאת ספר זה

 שי'לוי הרה"ח ר' 
 יהא רעווא מן שמיא שיזכה להוסיף מחיל אל חיל,

 בטוב הנראה והנגלה, ויזכה להוסיף לראות הצלחה רבה ומופלגה
 בענייניו הפרטיים ובכל הקשור למוסדות חב"ד במגדל העמק,
 כברכותיו הקדושות ולנחת רוחו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

 תחי'שיינא גיסא וכן לזכות זוגתו מרת 

 ויוצאי חלציו:
 שי'שניאור זלמן 
 שי'חיים זושא 

 ווילימובסקי
 שיזכו אף הם להצלחה רבה ומופלגה בכל ענייניהם

 בגשמיות וברוחניות ובטוב הנראה והנגלה
 

  
 

 לזכות

 התמים השליח הנעלה
 לילות כימיםמסור ונתון לבחורי הישיבה, אשר עשה 

 למען הוצאתו לאור של ספר זה

 יעקובוביץשי' ברוך הת' 

 שיראה רק טוב נראה ונגלה בכל אשר יפנה, ושיזכה להצלחה רבה בגשמיות
 וברוחניות מתוך שמחה וטוב לבב ובהרחבה

 

 

  



 

 
 

 

 לזכות

 חברי הנהלת הישיבה

 גאלדבערג שי'יצחק הגה"ח הר"ר 
 ראש הישיבה

 גורעוויטששי'  יוסף יצחק הלוי הר"רה"ח גה
 הישיבב ומשגיח משפיע 

 הענדלשי' ישראל יוסף הכהן  הר"רה"ח גה
 הישיבבראשי משגיח 

 סגל שי'יוסף יצחק הלוי  הר"רה"ח גה
 הישיבב ראשימשפיע 

 דאברוסקיןשי' דב מנחם הרה"ח ר' 
 משפיע בישיבה

 העכטשי' שניאור זלמן צבי הירש הרה"ח ר' 
 בישיבהונו"נ משפיע 

 זאיאנץ שי'שמחה יצחק הרה"ח ר' 
 משפיע בישיבה

 ליפשיץ שי'שמואל שלמה הרה"ח ר' 
 בישיבה ר"מ

 מושקוביץשי'  אהרןהרה"ח ר' 
 ר"מ בישיבה

 מןשי'  מנחם מאנישהרה"ח ר' 
 משגיח ונו"נ  בישיבה

 סגל שי'שלמה הלוי הרה"ח ר' 
 ר"מ בישיבה

 פעווזנערשי'  שניאור זלמןהרה"ח ר' 
 נו"נ בישיבה

 קעניגשי' שניאור זלמן הרה"ח ר' 
 ר"מ בישיבה

 וכל בני משפחתם שי'
 

דעם  -'חיילי בית דוד'  -שיראו ברכה והצלחה בעמלם בעבודת־הקודש אשר עליהם בהדרכת תלמידי התמימים 
וטוב לבב והרחבה בגו"ר,  רבינ'ס קינדער, ולהעמידם בקרן אורה להיותם 'נרות להאיר' חשכת הגלות, מתוך שמחה

 עדי הנצחון האמתי בגאולה האמתית והשלימה תיכף ומיד ממש!
 
 
 



 

 
 

 לעילוי נשמת

 השליחה המסורה

 בת ר' מאיר ע"הרחל שיינא יענטא  מרת
 קלמן

 ת. נ. צ. ב. ה.

 אשר במהרה בימינו יקויים הייעוד 'הקיצו ורננו שוכני עפר' והיא בתוכם שי"תיהי רצון מאת ה
 האמתית והשלימה ומלכנו נשיאנו בראשנו תיכף ומיד ממשבגאולה 

 

  
 

 לזכות

 שי'אלאור  החתן
 תחי'שרה מרים  והכלה

 פרובלי

 שיבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה ויזכו לבני חיי מזוני ובכולהו רוויחי

 הוקדש ע"י הוריהם

 שי'יעקב  הרה"ת
 תחי'אסתר  וזוגתו

 וילימובסקי
 

  
 

 לעילוי נשמת

 ע"ה בן יבדלחט"אצפריר  הרה"ח
 ר' אלטר שמואל שי'

 ולנר

 נלב"ע כ"א כסלו ה'תשנ"ג
 ת. נ. צ. ב. ה.

 'הקיצו ורננו שוכני עפר' והוא בתוכם יהי רצון מאת השי"ת אשר במהרה בימינו יקויים הייעוד
 בגאולה האמתית והשלימה ומלכנו נשיאנו בראשנו תיכף ומיד ממש

 הוקדש ע"י ולזכות
  ולנר שיחיואלטר שמואל  ר'משפחת 



 

 
 

 

 לעילוי נשמת
 בן פנחס ז"ליעקב 

 בת יוכבד ע"האביה  ורעייתו
 אשר במהרה בימינו יקויים הייעוד שי"תיהי רצון מאת ה

 בגאולה האמתית והשלימה ורננו שוכני עפר' והוא בתוכם 'הקיצו
 ומלכנו נשיאנו בראשנו תיכף ומיד ממש

 

  

 

 לזכות
 שי'משה יצחק  ר'

 תחי'שפרינצא  ורעייתו
 וילדיהם

 תחי'חנה 
 שי' ומשפחתומנחם מענדל 

 תחי' ומשפחתהחיה מושקא 
 תחי' ומשפחתהשרה 

 שי'יעקב 
 שי'שלום דוב בער 

 תחי'יוכבד 
 בורשטיין

 שיזכו להצלחה רבה ומופלגה בגשמיות וברוחניות
 בכל אשר יפנו בטוב הנראה והנגלה לנח"ר כ"ק אדמו"ר

 נשיא דורנו

  



 

 
 

 

 

 

 לעילוי נשמת

 האשה הצנועה והחסודה
 ע"המסעוד  בתרבקה  מרת

 נלב"ע בשם טוב יום הבהיר ר"ח כסלו ה'תשע"ד
 ת. נ. צ. ב. ה.

 אשר במהרה בימינו יקויים הייעוד שי"תיהי רצון מאת ה
 בגאולה האמתית והשלימה ורננו שוכני עפר' והוא בתוכם 'הקיצו

 ומלכנו נשיאנו בראשנו תיכף ומיד ממש
 

  

 

 לעילוי נשמת

 שמעון ז"ל בןאברהם מיכאל  ר'

 נלב"ע י"ב כסלו
 ת. נ. צ. ב. ה.

 אשר במהרה בימינו יקויים הייעוד שי"תיהי רצון מאת ה
 בגאולה האמתית והשלימה ורננו שוכני עפר' והוא בתוכם 'הקיצו

 ומלכנו נשיאנו בראשנו תיכף ומיד ממש
 

  



 

 
 

 

 

 לזכות

 בן מאשה שי'יצחק  הרה"ח ר'

 בת פייגל רייזל ציפורה תחי'זהבה גולדה  וזוגתו

 מרקוביץ

 לאריכות ימים ושנים טובות, מתוך בריאות איתנה ונחת מיוצאי חלציהם
 

  
 

 לעילוי נשמת

 בן יחיאל יוסף ז"לחיים  הרה"ח ר'

 'הקיצו ורננו שוכני עפר' והוא בתוכם אשר במהרה בימינו יקויים הייעוד שי"תיהי רצון מאת ה
 בגאולה האמתית והשלימה ומלכנו נשיאנו בראשנו תיכף ומיד ממש

 ולזכות

 בת צביה תחי'יונה  זוגתו תבלח"ט

 לאריכות ימים ושנים טובות, מתוך בריאות איתנה ונחת מיוצאי חלציהם

 ריבקין
 

  
 

 לעילוי נשמת

 האשה הכבודה והעדינה, בעלת תבונה ומדות תרומיות

 פרידמאןע"ה מרים צימעל  מרת

 ברוך ז"ל ראכווארגאר בת הרה"ג הרה"ח מוה"ר יוסף
 רב אב"ד בחארקוב ובלאדז, מגזע הבעש"ט הקדוש והרה"ק ר' פנחס מקארעץ

 זכתה להקים ולראות ארבעה דורות חסידי ושלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

 נלב"ע בשם טוב בת מאה ואחת שנה י"ז סיון ה'תשע"ז

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

  



 

 
 

 

 

 לזכות

  שי'דוד מימון 
 תחי'חנה  ורעייתו

 לאריכות ימים ושנים טובות, מתוך בריאות, אושר, עושר
 ונח"ר חסידי אמיתי מכל יוצאי חלציהם

 ולזכות ילדיהם

 תחי' חיה שרה 
 להצלחה בשליחות בוורשא ובלימודים

 שי' מנחם מענדל 
 ליום הולדתו הח"י

 תחי'נועה אסתר 
 תחי'שירי דבורה 

 לחיאני

 לטוב הנראה והנגלה והצלחה רבה ומופלגהשיזכו 
 בכל אשר יפנו לנח"ר כ"ק אדמו"ר בגשמיות וברוחניות

 נשיא דורנו
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 לזכות

 איש רב פעלים מגזע רבותינו נשיאנו
 שי' בן שאשע רייזל יוכבדשמואל מנחם מענדל  הרה"ח ר'

 שניאורסאהן

 לאריכות ימים ושנים טובות מתוך בריאות נכונה
 לראות א אידישע חסידישע נחת מכל יוצאי חלציו שי'ויזכה 

 

  
 

 לעילוי נשמת

 בת הרה"ח ר' ברוך בענדט ע"הפייגא רבקה מרת 
 שניאורסאהן

 בקשר עם יום היארצייט כ"ז כסלו
 

  
 

 לעילוי נשמת

 בן הרה"ח ר' עקיבא פרוש ז"ליוסף אלעזר אלימלך הרה"ח ר' 
 יבדלחט"אע"ה בת אסתר שיינדל ואשתו הצוה"ח מרת 

 הרה"ח ר' שמואל מנחם מענדל שניאורסאהן
 

  
 

 לעילוי נשמת

 הנשים הצוה"ח
 ע"החיה שרה  ומרתאלטע פערל  מרת

 בנות יבדלחט"א הרה"ח ר' שמואל מנחם מענדל שניאורסאהן

 בתוכם ם'הקיצו ורננו שוכני עפר' וה אשר במהרה בימינו יקויים הייעוד שי"תיהי רצון מאת ה
 והשלימה ומלכנו נשיאנו בראשנו תיכף ומיד ממש בגאולה האמתית

  



 

 
 

 

 לעילוי נשמת

 שלום דובער הכהן הרה"ח ר'
 בן הרה"ח המשפיע ר' משה יהודה הכהן ז"ל

 מרת מלכה פריידא וזוגתו הצוה"ח
 בת הרה"ח ר' יהודה דוד ע"ה

 רייכמן
 

  

 

 לעילוי נשמת

 ירחמיאל משה הרה"ח ר'
 בן הרה"ח ר' אלעזר מרדכי ע"ה

 דינה פעשא וזוגתו הצוה"ח מרת
 ע"ה מרדכי משה בת הרה"ח ר'

 קעניג

 אשר במהרה בימינו יקויים שי"תיהי רצון מאת ה
 בתוכם ם'הקיצו ורננו שוכני עפר' וה הייעוד

 האמתית והשלימה ומלכנו נשיאנו בראשנו בגאולה
 תיכף ומיד ממש

 
 

  



 

 
 

 

 לעילוי נשמת

 מלפנים שיבתנויראש 
 ר' משה שניאור זלמן זצ"ל בןישראל  הגה"ח הר"ר

 בת ר' יוסף ע"הגוטע פעריל  וזוגתו הרבנית הצדקנית מרת

 גרוסמן

 בתוכם ם'הקיצו ורננו שוכני עפר' וה אשר במהרה בימינו יקויים הייעוד שי"תיהי רצון מאת ה
 ומלכנו נשיאנו בראשנו תיכף ומיד ממשבגאולה האמתית והשלימה 

 
 ולזכות

 דאתרא דעירנו מרא ,בנם
 שליט"איצחק דוד גרוסמן  הר"רהגה"ח 

 לאריכות ימים ושנים טובות מתוך בריאות נכונה, 
 ויזכה לראות א אידישע חסידישע נחת מכל יוצאי חלציו שי' 

 וינחל הצלחה רבה ומופלגה בגשמיות וברוחניות
 

  
 

 לזכות 

 'מגדל דוד' חברי מערכת
 התמימים

  בלוי שי' בן חנהמנחם מענדל 
 ן ויצמ שי' בן שפרהמנחם אליאב 

 ר זנבפ שי' בן ברכהיוסף יצחק שלמה 
 ר פיש שי' בן וורדה רייזאיקותיאל יהודה 
 ןרייכמ שי' בן דינה מינצעמשה קלמן הכהן 

 זה ספרוכן לתמימים שסייעו רבות ועשו לילות כימים למען הוצאת 

 גלבשטיין שי' בן אסתריוסף חיים 
 זוהר שי' בן חמוטלמנחם מענדל 

 ויגרמו נחת רוח להוד כ"ק אדמו"ר שיזכו להצלחה רבה בגשמיות וברוחניות, 
 לימוד התורה בשקידה והתמדה כרצונו הק' - בקיום ענינם העיקרי

 
 

 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 מוקדש

 לחיזוק ההתקשרות ולזכות
 כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

 שיראה רוב נחת מחסידיו ושלוחיו ברחבי תבל
 "דעם רבינ'ס קינדער" - התמימיםובפרט מתלמידי 

 יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
 וישמיענו נפלאות מתורתו
 "תורה חדשה מאתי תצא"

 !תיכף ומיד ממש
 

  



 

 
 

 
 

  



 

 
 

 
 

 

  



 

 
 

 

 


