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 דבר פתח
 הננו ית' בעזרתו אשר ה,ועד ישרים בסוד לבב בכל ה' נודה

 ולקהל שליט"א, המשיח מלך אדמו"ר כ"ק הוד לנשיאנו יםגישמ
 התמימים הערות" של 1יביעשה גליוןה את ולומדיה, התורה מחבבי

 (.אפת )גליון הה'תשע" לשנת 777 – משיח דבית "ש"ואנ

, חסידות, בעניני גאולה ומשיח, נגלה והארות הערות כולל הקובץ
והוא יוצא  ,אדמו"ר שליט"א ק"כ – משיח של ורתוובת, ומנהג הלכה
ששים , בו ימלאו שבט י"א-יו"דיום הגדול והקדוש  בקשר עםלאור 

 .לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וחמש שנה

• • • 
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 ,תורה בית ,המשולש בית ,חיינו לבית תורה של שופר ומהווה ,777
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 להשתתף – "ומחוייב בדבר" לזה שייך ואחד אחד כל כו 'סי ק"באגה
 .מלכנו של ויקרו בכבודו להוסיף מנת על תורה-חידושי בכתיבת עמנו

________ 
 

עשרת ימי תשובה; )ב(  –בהמשך לגליונות הקודמים שי"ל בש"ז: )א( אורחי המלך א  (1
; כהשבת חנו –זמן שמחתנו; )ג( ש"פ לך לך; )ד( ש"פ תולדות; )ה( סיום הרמב"ם  –אורחי המלך ב 

 .)ו( ש"פ ויחי



 ק"כ של כבודו אשר ,מקוראינו ואחד אחד כל את נבקש כן כמו
 בין הקובץ והפצת לפרסום שכם להטות ,ללבו יקר ודאי מ"מה ש"אד

 – החשובות ממטרותיו אחת את שישיג מנת על ,וידידיו מכריו
 בעולם ליובאוויטש של בכבודה להוסיף – מה"מ ש"אד ק"כ עתכתבי

 .והחסידות התורה

• • • 

 הערות מערכת ידי על לאור יוצא ,ההערות קובצי כשאר ,זה קובץ
 ליובאוויטש תמימים תומכי ישיבת תלמידי ידי שעל ש"ואנ התמימים
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 המערכת
 

 (וצמותע תגלותה נתש האת 'יה) הה'תשע" בשלחפ' יום ועש"ק  ,המשיח תימֹו
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 נ.י. ברוקלין,
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 9 ס"ה שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ• י'־י"א שבט תשע"ה  

 
 מלכות דבר

 הכנה לשיר חדש דלע"ל

 של ההילולא יום הוא זה בדורנו עשר האחד בחודש העשירי יום
 מעשיו כל"ד 'העלי נעשית שבו, דורנו נשיא ר"אדמו ח"מו ק"כ

 ועד, יותר נעלית לדרגא" חייו ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו
ההילולא(, ועל -לי' של נשיא דורנו )בעלערוך, החל מהע-באין לעילוי

כמודגש בהמשך  –ידו גם העלי' דכל הדור )"בתר רישא גופא אזיל"( 
לחודש  ליום האחד עשרהימים, שמיום העשירי )יום ההילולא( באים 

 האחד עשר.

 בחודש עשר והאחד בעשירי נעשית בזה העיקרית . . והשלימות
 שקשורה(, ב"תשנ-י"תש) ושתים הארבעים שנת – זו בשנה עשר אחד

 כל נשלמו שכבר – העליות עניני כל נעשים ידו שעל ב"מ שם עם
 ועבודתינו מעשינו י"שע העליות וכל, ההילולא ימי ב"דמ העליות

 שהם"( שנה בארבעים ויהי"ד השלימות על בהוספה) השנים ב"במ
 של האחרון דור) זה שבדור העמים במדבר המסעות ב"מ בדוגמת

 הכניסה נעשית ממש ומיד ותיכף(, הגאולה של ראשוןה ודור הגלות
, שאז תהי' שלימות 1והשלימה האמיתית בגאולה ורחבה טובה לארץ

 .הגילוי דבחי' אחד עשר שבאחד עשר, "אנת הוא חד"

________ 
 

א, שינוי בהנשי –וי"ל הרמז בנוגע להמשך הימים: י' וי"א שבט הקשורים עם ענין הנשיאות  (1
, וט"ו הכרתת זרעו של עמלק –יום השבת )י"ג שבט( פרשת בשלח שסיומה וחותמה במלחמת עמלק 

 רות(.)שגם בו יהיו הפי ובנין בית הבחירההכניסה לארץ ישראל )לאכול מפרי'(  –בשבט 
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 לעבודת בנוגע השירה בענין עיקרית כ"וג נוספת והוראה. . 
 דועכי) שירה של באופן(( שירה) רינה בלשון גם שנקראת) התפלה
 הקשורה השירה על שנוסף –( ושירה בקול מתפלל' הי הזקן שרבינו

( העליות כל גמר לאחרי) עכשיו ל"צ, למעלה מלמטה' העלי עם
 שיר"ל והתחלה כהכנה, בהעליון וההתכללות הדביקות שמצד השירה

 .לבוא דלעתיד" חדש

 ובפרט) והשלימה האמיתית הגאולה על להתפלה בנוגע ובמיוחד
 ק"כ כדברי, העבודה עניני כל ונשלמו", הקיצין כל כלו" שכבר לאחרי

 והתשוקה הכוסף רגש על שנוסף –( דורנו נשיא ר"אדמו ח"מו
 השמחה רגש ובעיקר גם עכשיו ל"צ(, עתה עד) להגאולה והגעגועים

 .ממש זה ברגע ממש בפועל באה שהגאולה מזה
 

 שבט א"י, בשלח' פ' ה יוםת ויחמש
 ה'תשנ"ב שירה שבת, שבט ג"י, בשלח פ"וש



 00 מה"מכ"ק אד"ש נשיאות שנה ל ס"ה• תשע"ה שבט  י'־י"א 

 
 דובב שפתי ישנים

 להשתנות 'בענין חזקה העשוי

 *ע"ה מרדכי צבי אלפנבייןהגה"ח הרב 

 א

תנן בריש מסכת גיטין "המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר 
בפני נכתב ובפני נחתם", ולשיטת רבה הטעם בזה הוא לפי שאין 

 בקיאין ןשאי בקיאין לשמה. ואקשינן בגמ' )ב, ב( "ולרבה, דאמר לפי
 ומתרצינן ד"עד !שבתורה" עדיות אכל דהוה מידי, תרי ליבעי, לשמה

 איש כמו באשת איסורא באיסורין", ואף שבמקום דאיתחזק נאמן אחד
 בקיאין רוב –משנים"  פחות שבערוה דבר ו"אין, שבערוה דבר דהוי

 .הן

 – באיסורין נאמן אחד דעד לן ובתוס' )ד"ה עד א'( נתבאר מנא
 לה וספרה.( עב דף כתובות) המדיר בפרק דדרשינן מנדה, "דילפינן
שדי בעד א',  איסורא באיתחזק ואף דמשם מוכח אפילו לעצמה".

 – שבעה וכשעברו שעה, כל רואה שתהא בחזקת מתרץ בתוס' "דאינה
 .לטבול" בידה וגם איסורא. איתחזק ולא ממילא, טהורה

________ 
 

ונתחלק לסעיפים ע"י המערכת. יהיו הדברים נר מעט  נערך. מתוך מחברת שנמצאה בביתו (*
ית המתים, בהתגלות כ"ק יעד לעילוי הכי גדול בהתלבשותה בגוף גשמי בתח –לזכרו ולעילוי נשמתו 

 אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אכי"ר.
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אי' אחרת, ביאר תירוץ התוס', דבכל יום היא ר 1שב שמעתתאוב
ולא הוי חזקת איסור מיום הג' על הב' והא'. ואף שהיא בחזקת טומאה 

 לזה כתבו תוס' דהטבילה בידה. –הראשונה כל שלא טבלה 

להשתנות לא הוי  'המהרי"ט דחזקה העשויבזה דוחה שיטת ו
מהא דנידה נאמנת על עצמה ולא חוששים והביא ראי' לדבריו חזקה, 

, אך לפי תירוץ התוס' ה בחזקת נידה.שראתה עוד פעם, אע"פ שהית
שאני התם דאפי' חזקה גמורה לא הוי חזקה משום דהן שתי ראיות 

 ., כנ"להןיואין קשר בינ

 ב

דאין מחזיקין  2היא לשיטתו עתתאשמב ת השידדחי ,ונראה
. ולכן גם בנדו"ד אין מחזיקין איסור סוג ואפי' באותו ,מאיסור לאיסור

ת הקודמות חלפו הלכו להן ותו לא מראי' אחת לקודמות, שהראיו
 מחזיקין.

ירד לטבול )סג, א( "בנזיר מהא דתנן  3המהרי"ט הוכיח ,אמנם
 ליטהר טהור. – להקר ונמצא מת . . בקרקע המערה, ירדבמערה 
 שרגלים טהור. טהור וחזקת טמא הטמא שחזקת טמא. – מת מטומאת

תו , שאף שנטהר מטומאדמחזיקין מאיסור לאיסורלדבר". הרי 
מעמידין אותו על הטומאה האחרונה מחמת  –הראשונה ע"י הטבילה 

 חזקה.

משום שאין מה שבנידה אינה חזקה  אין ליישב לשיטתו ,וא"כ
 'משום דהוי חזקה העשויהוי הטעם שם ע"כ מחזיקין מראי' לראי', ו

 ושפיר מוכח משם דחזקה העשוי' להשתנות אינה חזקה.להשתנות. 

הקשה, דא"כ גם בנדה הוי לן למיחש ]ואמנם השב שמעתתא שם 
דאין משם ראי' ולעולם אין מחזיקין מאיסור שמא ראתה, ולכן כתב 

אם טבל שם דשאני טמא מת דהספק  ,י"ל . וליישב קושייתולאיסור
בזה מחזיקין  –להטהר )לסתור ימיו הקודמים( צריך מעשה ו ,כדין

בליל דהספק אם ראתה שוב  ,משא"כ כאן בנידה .מאיסור לאיסור

________ 
 

 .א"י פרק' ג שמעתאב (1
 .עתתא ה' פרק ב'בשמעתתא ו' פרק ו' ובעיקר בשמ (2
 .פרק ו'שמעתתא ו' שם ב (3



 01 מה"מכ"ק אד"ש נשיאות שנה ל ס"ה• תשע"ה שבט  י'־י"א 

ולגבי הזמן הרי נטהרת  ,נאמנת משום דבידה לטבול –הטבילה 
נמצא שם שהרי  ,דשאני התם דיש  שם טומאה ודאי ,עוד י"לו ממילא.

 .[4מת

 ג

 –דתוס' כתבו עוד טעם דנאמנת הקשה שם השב שמעתתא, עוד ו
 דמשמע מדברי ,קשה לדברי המהרי"טגם מזה ו .משום דבידה לטבול

שידוע שישלמו ימי טומאתה, ולכן נצרכו ליישב אף דהוי חזקה התוס' 
ולדברי המהרי"ט לא  .משום דהוי בידה –על הספירה  נאמנתש הטעם

ע"י אם יהי' השינוי ואפי'  ,להשתנות 'כיון דעשוי ,הויא חזקה כלל
 .דוקא בידהאי"צ שיהי' מישהו אחר ו

נמצא דלדברי המהרי"ט  ,לאקשויי 'לי ההו 'ועדיפא מיני]
 [.דלעולם הוי חזקה העשויה להשתנות ,דין של בידולעולם אין ש

דדברי המהרי"ט הם  ,זה מתורץ במה שנראה בעז"ה לקמן ,אמנם
שלאחר שיעברו הימים  –ימים בכמו  ,להשתנותהמוכרחת רק בחזקה 

 תאבל בטבילה שאינה מוכרח .טהורה ממילא ,לעבורשמוכרחים 
 בכגון זה מודה המהרי"ט דהוי חזקה. –לטבול 

 ד

בתשובותיו מדברי הר"ן המהרי"ט לשיטתו, הביא  'ראי עוד
דצריכה בשעה שטבלה ולא היו בו מ' סאה, במקוה שספק אם נפחת 

היינו דאין מעמידין המקוה על חזקת מ' סאה, כיון  .לחזור ולטבול
 דעשוי להשתנות.

לעמוד בהוחזק דוקא ודחה בשב שמעתתא ראייתו, דהתם מיירי 
אבל אם לא הוחזק להיות מימיו ם: ", וכמ"ש שעל פחות ממ' סאה

, אע"פ שפעמים מימיו מתמעטין כל כך שיעמדו בפחות ממ' סאה
מה בכך". עכ"ל. היינו דכשלא הוחזק  – פעמים מתמעטיןו עולין

ומנא לן  .להשתנות מעמידים המקוה על חזקתו שיש בו מ' סאה

________ 
 

 .' פרק ב' מה שישב בזההועיין בשמעתא  (4
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לא  –כשלא הוחזק להשתנות  –להשתנות  'הר"ן חזקה העשוישלדברי 
 י חזקה.הו

כתב הר"ן  –שאפי' בהוחזק לעמוד על פחות ממ' סאה  ,עודו
חזקת  נהישמשום דכנגדה  –מטעם אחר דצריכה לחזור ולטבול 

 טומאה, והעמד טמא על חזקתו.

 – דה חזקה אחרתגכשאין נ ,להשתנות 'חזקה העשוידבמשמע ו
הוי  –ובשלא הוחזק להשתנות  ,להשתנות הוי חזקהבהוחזק אפי' 

 דה חזקה אחרת.ג' כשיש נחזקה אפי

 ה

כמו שהזכרנו למעלה דדוקא  ,ישב דברי המהרי"טיויש ל
אבל מקוה שיכול להשתנות ויכול  ,להשתנות לא הוי חזקהכשמוכרח 

דאז הוי כמו  ,אם לא שהוחזק להשתנות) הוי חזקה –שלא להשתנות 
 (.ולא הוי חזקה ,מוכרח להשתנות

ם שהיא בחזקת ומה שכתב הר"ן דצריכה לחזור ולטבול משו
יש  ,משמע שבלאו הכי הויא חזקה אע"פ שהוחזק להשתנותו ה,טומא

 :ישב בשני אופניםיל

אפי' היכא דהוחזק  – דבמקום דאינו מוכרח להשתנות ,הא'
רק שכנגד חזקה שאינה , הוי חזקההנה חזקה זו לחודה  ,להשתנות

ולכן דוקא כשיש נגדה חזקת  ,לא הוי חזקה –עשויה להשתנות כלל 
משא"כ כשמוכרח להשתנות לא הוי ומאה צריכה לחזור ולטבול. ט

 ., גם בלא חזקה אחרת נגדהחזקה כלל

 ,אע"פ שאינו מוכרח להשתנות –דגם כשהוחזק להשתנות  ,והב'
יש צריכה טבילה דוקא משום שומה שכתב הר"ן ש .לא הוי חזקה כלל

 להצריכהאינו משום שצריך לפסול חזקה זו, אלא  –חזקה כנגד זה 
 טבילה מדין ודאי.

ת המהרי"ט מנידה יוראי עתתא,שמב והרי יושבו כל קושיות הש
מהמשנה  'כמו שהביא ראי)לשיטתו דמחזיקין מאיסור לאיסור  –

 היא מוכרחת. –( בנזיר
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 ומשיח גאולה

 החזרת שלימות התומ"צ
 ע"י אותות ומופתים )ב(

 יעקובוביץשי' יחיאל הת' 
 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

 א

, שבימי בן כוזיבא 1כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבאר
נחלקו חכמי ישראל כיצד לבדקו. רבי עקיבא סבר כי "דין הוא מלכא 
משיחא" כיון שהיו לו כל סימני "חזקת משיח", אך כמה מחכמי הדור 
שלחו לבדקו אם הוא "מורח ודאין", שהרי נאמר "והריחו ביראת ה'", 

כפשוטו )כדעת רבא(, שמשיח ידון ע"פ  ולדעתם פירוש הפסוק הוא
הריח )משא"כ ר"ע מפרש כר' אלכסנדרי ש"הטעינו ייסורים 

 כריחיים"(.

שיש לו דין אותם חכמים וכיון שלא עמד בסימן זה, פסקו 
גרם למיתת רבים מבנ"י שלא בצדק. ואח"כ נהרג בידי הרי , ש"רודף"

וכשאר אומות העולם, ולדעת הראב"ד )שפוסק כהגמ' בסנהדרין 
החכמים( הי' זה מחמת שלא הי' מורח ודאין, ולשיטת הרמב"ם 

________ 
 

 .19' *הע 199' ע ז"חכ ש"לקו (1



  777בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  01

)שפסק כר"ע( נהרג בעוונות, ולעולם בדיקת המשיח אינה ע"י אות 
 ומופת.

ובכמה מקומות מוכח שכ"ק אד"ש מה"מ פוסק כשיטת הראב"ד 
ס" היא "בש בענין זה, וכמו בשיחת אחש"פ תשכ"ט ש"גירסתינו

 ובשעה, ודאין מורח הוא האם פשושבדיקת בן כוזיבא היתה ש"חי
 רואים ודאין מורח אצלו שחיפשו ומזה. .  קטלוהו, שלא שראו

 לו אין ובאם, ודאין מורח הוא אם זהו משיח הוא אם היחידי שהסימן
)והארכנו בזה בגליונות  "משיח אינו שהוא ברור הדבר הרי, זו מעלה

 .הקודמים(

 ב

 ויש לעיין בזה:

ולת השפיטה ע"פ הריח שייכת גם בכמה מקומות מצינו, שיכ
שהריח "בריחא דלבושייכו" שר' יצחק  2בזה"ג, וכדברי הינוקא בזהר

 –ור' יהודה לא קראו ק"ש באותו היום; ואף לגבי פסוק זה גופא 
 –שכל אחד שלמד וקיבל סמיכה "ידין ידין"  3מבאר כ"ק אד"ש מה"מ

הריחו " מה שנאמר אודות מלך המשיח "ובנויכול לבקש "יתקיים 
ביראת ה'", מצד הניצוץ משיח שיש בכאו"א מישראל ועליו לגלות 

 אותו בקרבו.

וא"כ, איך יכלו חכמים לבדוק את בן כוזיבא בסימן זה, וע"פ זה 
מכיון שהגיע זמן  –להתיר לו להלחם ולסכן את נפשם של רבים מבנ"י 

הגאולה )אם הי' עומד בסימן זה(; והרי גם בזה"ג שייך שיהי' "מורח 
 ?4ודאין" אצל כאו"א מישראל, ואי"ז הוכחה שהוא "משיח ודאי"

 בדיקה זו ד"נחזי אי מורח ודאין": באופןגם צלה"ב, 

________ 
 

 ח"ג קפו, א. (2
 ואילך(. 1111שיחת אחש"פ תשמ"ג סי"ב ואילך )התוועדויות תשמ"ג ח"ג ע'  (3
' "מורח ודאין" . . "בחי – 10, הערה 197כפי שמביא כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש )חי"ג ע'  (4

 שסימנו( "חי"ג ע' תע) שהוא משיח ודאי"(, ובאג"ק ובזה בוחניםיהי' בביאת המשיח שזוהי דרגתו 
 שמצד בשעה המשיח אמיתית הוכיחו ודאין מוריח י"שע ל"רז וכסיפור – הריח הוא וענינו המובהק

 מבורר".' הי לא הענינים שאר
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דינים -דלכאורה, מי שנצרך לדון בדין כלשהו, הי' מגיע לבתי
הקבועים שהיו אז, ולא הי' פונה לבן כוזיבא שעסק בניהול 

עה בו תלוי' לפניו דין שההכר הביאוהמלחמות? ועכצ"ל שחכמים 
ב"ריח" )שא"א להכריע ע"פ מראה עינים ומשמע אזנים(, וראו שאין 

 לו יכולת זו.

 אחר אפילו( כתב ש"5אמנם, הרדב"ז )בתי' הראשון ברמב"ם שם
 בא לא שמא ,ע"ר בו חזר לא ,לא או ודאין מורח אי חכמים ששלחו

". שמזה משמע שחכמים עמדו הריחו י"ע לדון צריך 'שיהי דין לפניו
והמתינו לראות אם יזדמן לו דין שידון ע"פ הריח, וכשראו שהוא דן 

פסקו שאינו משיח ואין לו רשות לסכן חיי בנ"י  –בדרכים הרגילות 
שאינו איך אפשר להסיק מסוג בדיקה כזה  –וה"ה "רודף". והוא תמוה 

 מורח ודאין?

 ג

ונ"ל הביאור בזה, בהקדים משנ"ת בגליון הקודם בענין הניסים 
לאות שיעשה המלך המשיח תיכף בתחלת התגלותו )כפסק תורת והנפ

מכיון שעוד לפנ"ז  –החסידות(, שאי"ז בסתירה למנהגו של עולם 
מכין המלך המשיח את טבע העולם ומכשירו להנהגה ניסית )ועיי"ש 

 בארוכה(.

ומפורש הוא בשיחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )ש"פ 
ין הנ"ל דהכנסת הנס בטבע אחרי תשל"ג, ששם מבאר בארוכה ענ

, דזהו מה( שלפי תורת החסידות אין סתירה בין 6)ועיי"ש(, ומסיים
מאחז"ל "אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד", 

מכיון שזה  –לקיום היעודים ד"וגר זאב עם כבש" וכו' כפשוטם 
 –ל "נכלל בשעבוד מלכויות", היינו שאפילו לאחרי כל הגילויים לע"

 ישאר העולם במצב ד"עולם הזה".

ולפי"ז מובן, שה"חזקת משיח" שע"פ תורת החסידות )כדעת 
הראב"ד(, הוא בענין זה גופא של הכנת העולם והנהגתו ע"פ אלקות 

 שלמעלה מגדרי הטבע.

________ 
 

 הלכות מלכים ומה"מ פי"א ה"ג. (5
 .90לקמן מתורגם משיחות קודש ה'תשל"ג ח"ב ע' הבא  (6



  777בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  01

)בקשר להפצת תורת החסידות  7וכמ"ש כ"ק אד"ש מה"מ
' התו יותופנימ בכלל תורה המפיץ בשם: "במקומות המנגדים לזה(

 שטעמי ל"ממרז וכמבואר, הריח לענין ששייך, ביחוד החסידות תורת
 הריח הוא וענינו המובהק שסימנו, משיח י"ע יתגלו התורה ופנימיות

 בשעה המשיח אמיתית הוכיחו ודאין מוריח י"שע ל"רז וכסיפור –
 ".מבורר' הי לא הענינים שאר שמצד

, הריח פ"ע המשפט על רק לא קאי'" ה ביראת והריחו"ש היינו
 בגילוי פנימיות( ושלוחיו) המשיח שמפיץ הטוב הריח על גם אלא

ידה הוא ההכנה לגילויים דלע"ל )כמבואר בארוכה -התורה, שעל
 בגליון שלפנ"ז(.

שיהי' "וגר  –ומובן, שזוהי הדרך להגיע להמשך הכתובים שם 
יינו זאב עם כבש", ו"לא ירעו ולא ישחיתו . . כי מלאה הארץ דעה", ה

שע"י גילוי החסידות "דעה את ה'" )כפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ 
האמור לפנ"ז(, נעשה  כלמלאה" הוא נתינת טעם על  כיבהדרנים ש"

 .8השלום בעולם עד שמשפיע גם על הבע"ח

ובעומק יותר: ע"פ המבואר בתורת החסידות )ועד"ז בחדא"ג 
עומק  ( בענין "והריחו ביראת ה'", שע"י הריח מגלים9מהרש"א

 הפנימיות שבאדם, מה שאינו גלוי במראה עינים ומשמע אזן,

שזהו ג"כ ע"י גילוי תורת החסידות ופעולתם של רבותינו נשיאינו 
)כמבואר בגליונות האחרונים( לגלות את עצם הנשמה שבכאו"א, 

אמיתת ענין השלום  –שמצד זה היא האחדות שלמעלה מהתחלקות 
 והאחדות.

 ד

קו חכמים את בן כוזיבא "אי מורח ודאין" ועפ"ז מובן מהו שבד
שאין הכוונה בזה דווקא לדין ומשפט שמכריע ע"פ הריח )שזה יכול  –

________ 
 

 .0באגרת שהובאה בהערה  (7
ולהעיר שלאחרונה ממש נתפרסם אודות מאורע ד"וגר זאב עם כבש" באחת משמורות  (8

 הטבע בהודו.
 בסוגיא דסנהדרין. (9
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להיות גם לא במשיח, כנ"ל ס"ב(, אלא לכללות אופן הנהגתו והדרך 
 שמנסה להשכין שלום בעולם,

שלשיטת ר"ע )שס"ל להרמב"ם כוותי'( ה"ז בדרך הטבע, שילחם 
שיהרג בעצמו במלחמה. אך שאר החכמים עם האומות ויתכן אף 

)והראב"ד ותורת החסידות( ס"ל שמלחמתו ושפיטתו בין העמים צ"ל 
רשע" )כהמשך  ימית שפתיו וברוח פיו בשבט ארץ באופן ד"הכה

 הכתובים בישעי' שם(.

ובמילא מובן כיצד בדקוהו חכמים אפי' אם לא בא לפניו דין 
פניו דינים כלל(, כי לזה שצריך לדון בו ע"פ הריח )או שלא באו ל

אי"צ להמתין שיבוא לפניו דין ואפשר תיכף לראות זאת באופן 
 ובשלילתשהיתה בקו הכי טבעי  –הנהגתו ומלחמתו עם האומות 

הנצחון האלקי, כפי שאמר "הלא אתה אלקים זנחתנו ולא תצא 
 –בצבאותינו", וכמובא במדרש שאמר לקב"ה "לא תועיל ולא תזיק" 

רמב"ם ה"ז הדבר הכי נכון בהנהגתו של משיח, שלפי רע"ק וה
שילחם באופן טבעי ויבטל השעבוד מלכויות בדרך טבעית, שדוקא כך 

"; לעולםהחזרת השלימות דתומ"צ תהי' באופן ד"חוקי' ומשפטי' 
מלחמתו של  –משא"כ לחכמים והראב"ד וכן פסקה תורת החסידות 
ש מה"מ, וידוע משיח היא רוחנית )וכמובא בריבוי משיחות כ"ק אד"

 ומפורסם(.

 ה

ובדרך זו יתבאר היטב גם המחלוקת בזמן ואופן קיום היעוד 
שהרמב"ם )כפי שלומד כ"ק אד"ש  – 10ד"וכתתו חרבותם לאיתים"

( מפרשו שיתקיים )כפשוטו( בתקופה מאוחרת יותר בימוה"מ, 11מה"מ
ובלי קשר להנהגתו של משיח; משא"כ כ"ק אד"ש מה"מ מפרשו 

שפטים( כפי' הרד"ק, שזהו בהמשך ל"ושפט בין )בדבר מלכות מ
 והוא העמים כל אדון המשיח . . שיהא מלך הוא "השופט –הגויים" 

 ומפני דינך, לבעל המעוות ישר העול בו שימצא למי ויאמר לכם יוכיח

________ 
 

 ישעי' ב, ד. (10
 לקו"ש חכ"ז שם. (11
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 יצטרכו ולא ביניהם ישלים הוא כי לעם עם בין מלחמה תהי' לא זה
 האדמה". לעבודת כלי מהם לעשות אותם וכתתו מלחמה לכלי

והיינו, שגם ענין זה הוא חלק מהנהגתו ושפיטתו של משיח, 
כפי שנת"ל שע"י השפיטה  –בהמשך וע"י "והריחו ביראת ה'" 

 דמשיח שיגלה ה"ריח" והעצם דכ"א, ישכין שלום בעולם.

וכפי שרואים בפועל בזמננו זה, כביאור כ"ק אד"ש מה"מ שם, 
צדקנו בהפצת טוב צדק ויושר שע"י פעולתו של נשיא דורנו משיח 

נעשה העולם ראוי ומוכשר לענין ד"וכתתו  –בכל העולם כולל אוה"ע 
חרבותם לאיתים", כפי שראו ההתחלה בזה בהחלטת מנהיגי אוה"ע 

 לצמצם יצור הנשק ולהשקיע הכסף בכלכלה )עיי"ש בארוכה(.

שבזה ניתן לראות איך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מכין 
להנהגתו הניסית, שתהי' חלק מההנהגה הטבעית. וכפי את העולם 

 והנפלאות שהניסים –שמאריך ג"כ בשיחות דשנת "אראנו נפלאות" 
 שמתרחשים עתה, מראים על שייכות הזמן לימות המשיח.

בסיום שנה זו: "לפי כל החשבונות )שהקב"ה הראה  12וכלשונו
מזמן  שהוא עושה בעולם( הי' צריך הקב"ה כבר ובהניסיםבתורתו 

להביא את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, ובפרט 
, שלפי כל החשבונות והסימנים היא ה"שנה שמלך המשיח 13בשנה זו

 נגלה בו" )כמדובר כמ"פ בחדשים האחרונים(".

היינו שההנהגה הניסית הקיימת כבר עתה בעולם, מוכיחה כי 
, באופן שלא העולם מוכשר וראוי להנהגתו הניסית של מלך המשיח

יסתור לגדרי הטבע, וע"כ "נשאלת מיד השאלה המרעישה: כיון שכבר 
 כיצד יתכן, שמשיח צדקנו עדיין לא בא?!...". –נפעלו כל הענינים 

  

________ 
 

 ור.דבר מלכות ואתחנן )תרגום מאידית(, ההדגשות לא במק (12
להתאמת מאורעות שנה זו לדברי  בנוסףהיינו שהניסים אודותם מדבר לפנ"ז, ה"ז  (13
 הילקו"ש.
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 שתי תקופות בביטול המצוות לע"ל

 יעקובוביץשי' יחיאל הת' 
 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

 א

אדה"ז ד"היינו  בנוגע למארז"ל "מצוות בטלות לע"ל" ופירוש
 14בתחיית המתים", מקשה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ממשארז"ל דלעת"ל "משה ואהרן עמנו" ויקריבו קרבנות, היינו שגם 
 אז יהי' קיום המצוות.

תקופה  –ומבאר, שתהיינה ב' תקופות לאחר תחיית המתים 
אומר: ושם נעשה לפניך כמצות רצונך, שדוקא כאו"א ראשונה עלי' 

, ותקופה שני' שאז יהיו 15בקיום המצוות השלימותתחה"מ תהי'  לאחר
 "מצות בטלות".

( מקשה מהנפק"מ המובאת בנדה )סא, ב( מכך 17ובהערה )
"וצ"ע מנדה שם דבגד שאבד בו כלאים עושה  –ש"מצוות בטלות" 

. היינו שמההיתר 16ממנו תכריכין למת דמצות בטילות לעת"ל. ואכ"מ"
מוכח  –ים, אף שיקום לתחי' בבגד זה לקבור את המת בבגד כלאי

כשיקום המת לתחי', ולא בתקופה תיכף שביטול המצוות יהי' 
 מאוחרת יותר.

"אע"פ שאזי נותרת הקושיא  17ובלשון כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה
מדוע לא יכולים להיות תכריכים של כלאיים, כיון שלכתחילה  –

ום להאריך אין כאן המק –כשהוא יקום יהי' זמן שמחוייב במצוות 
 בזה".

וידוע רצון כ"ק אד"ש מה"מ שכאו"א יתייגע וינסה לתרץ ענינים 
שנשארו ב"צריך עיון", שקושיא זו גופא היא פתיחת הצינור ונתינת 

________ 
 

 .101ואילך, ובאידיש עם שינויים והוספות בחט"ו ע'  141לקו"ש חי"ד ע'  (14
 וכמבואר בארוכה בהמשך וככה תרל"ז, פי"ז ואילך. (15
 ערה זו.ולהעיר שבמהדורה בתרא דשיחה זו )בחט"ו( לא מופיעה ה (16
 .011תרגום ע"פ סרט ההקלטה כנדפס ב"שיחות קודש" ה'תשל"ה ח"ב ע'  (17
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. ובפרט בנדו"ד שכותב 18כח לכאו"א לעיין בענין זה עד שימצא תירוץ
הל' "ואכ"מ", שיש למצוא הביאור לשאלה זו בשיחות כ"ק אד"ש 

 נין "מצוות בטלות לע"ל" )ששם הוא "מקומו"(.מה"מ בע

 ב

בקונטרס "הלכות של תושבע"פ שאינן בטלין לעולם" )תשנ"ב( 
מקשה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיטת ר' יוחנן גופא 
שהתיר לקבור המת בכלאיים )כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוות, 

שמצוות בטלות ובנוגע לזמן שלאחרי התחי' צריך לטעמו של ר' יוסף 
לע"ל(, והרי הוא עצמו מוכיח "מנין לתחה"מ מן התורה שנאמר 
ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן, וכי אהרן לעולם קיים, והלא 
לא נכנס לארץ ישראל שנותנין לו תרומה, אלא מלמד שעתיד לחיות 

היינו שימשיכו לקיים מצוות )כמו מצות  –וישראל נותנין לו תרומה" 
 תחה"מ? לאחרגם תרומה( 

 להציוויומבאר, שהפירוש ד"מצוות בטלות לע"ל" הוא בנוגע 
 ציווי, שלאחר שסיים את עבודתו בקיום המצוות אין עליו להאדם

לקיים המצוות, כיון שהוא מאוחד וחדור ברצונו של הקב"ה, ואין 
רצונו של הקב"ה נשארת וממשיכה  מציאותעליו; אך  לצוותשייך 

 רך ממילא.להתקיים בפועל, בד

לאדם  ציוויולכן, אף שיתנו תרומה גם לאחר תחה"מ, אי"ז בגדר 
אלא מצד רצונו של הקב"ה שיתקיים בדרך ממילא. ולכן מותר לקבור 

דאיסור  הציוויאת המת בכלאיים, כי כשיעמוד לעתיד לא יהי' עליו 
כלאים, אף שבודאי לא ישאר לבוש בכלאים )לאחרי רגע התחי', או 

מצד רצונו של  –באופן ניסי(, בדרך ממילא  –' עצמו אף ברגע התחי
 הקב"ה לשלול כלאים.

 ג

ובהשקפה ראשונה, לכאורה צלה"ב הנפק"מ מתירוץ זה לגבי 
הדין שמותר לקבור המת בכלאיים, דאי משום שבאופן ניסי לא יהיו 

________ 
 

 (.117ראה שיחת ש"פ שמות תשמ"ח סכ"ג )התוועדויות ח"ב ע'  (18
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הרי נס זה יכול להיות גם לולי החילוק בין הציווי  –על המת כלאיים 
של הקב"ה; וכן אם )כפי שמבאר בגוף השיחה ומציאות רצונו 

 מצווההרי גם אם הי'  –ש(לאחרי רגע התחי' לא ישאר לבוש בכלאיים 
 על איסור כלאיים ודאי הי' פושט את הכלאיים?

ובסגנון אחר: ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ נמצא, שלא הטעם 
 קיוםד"מצוות בטלות לע"ל" מתיר קבורת המת בכלאיים, אלא דוקא 

שמותר לקבור המת בכלאיים  הטעםו של הקב"ה. ואילו בגמרא רצונ
לע"ל, ומהו ענינו לפשיטת הכלאיים או  בטלותהוא משום שהמצוות 

 שלילתם בדרך ממילא?

גם צלה"ב, דאם ימשיכו המצוות להתקיים, א"כ מהו החילוק בין 
כמצות ציצית למשל,  –איסור כלאיים לקיום מצוות מעשיות 

 יטילו לא ואם ,לבא לעתיד בטילות אינן מצות . . דשמואל אליבאש"
 בלבושיהם הצדיקים כשיעמדו לבא לעתיד נמצא המת בתכריכי ציצית

 ציצית בלא לעמוד לו שגורמין לרש לועג ויהיה ,ציצית בלא יהא
 של מטלית הציצית להסיר שנוהגין ואנן. .  חייב והוא לבא לעתיד
 .19"לבא לעתיד ותבטל מצות דאמר יוחנן כרבי ל"דקי משום מתים

והרי גם אם מציאות הכלאיים לא תשאר עליו ברגע התחי', לא 
 –מסתבר שגם יוטלו מאליהן חוטי ציצית בבגדיו. וה"ז לועג לרש 

 שהרי שאר בנ"י ימשיכו ללבוש ציצית?

ועכצ"ל, שביאור כ"ק אד"ש מה"מ בענין "מצוות בטלות לע"ל" 
המצוות  קיוםסבר על הוא הוכחה וה גופאהוא לבאר איך מארז"ל זה 

 בעולם התחי', וכדלקמן.

 ד

 וי"ל שב' השיחות הנ"ל משלימות זו את זו כעין חומר:

בחי"ד מבאר כ"ק אד"ש מה"מ מארז"ל "צדיקים אין להם מנוחה 
. . בעולם הבא", שמזה מוכח שיהיו עליות גם בעולם הבא שהוא 

ידי )כהפס"ד בתורת החסידות( עולם התחי', ולא רק כהגירסא "תלמ

________ 
 

 רא"ש מו"ק פ"ג. (19



  777בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  11

חכמים אין להם מנוחה" שהוא בלימוד התורה )השייך גם בג"ע(, אלא 
 דוקא "צדיקים" שכולל גם עבודת המצוות, שתהי' גם בעולם התחי'.

ועל כך מבאר, שזהו בתקופה הראשונה בעולם התחי', אך 
 בתקופה מאוחרת יותר יהי' "מצוות בטלות" ולא יהיו עליות.

לעתיד לבוא" כהביאור ואם נלמד הפירוש ב"מצוות בטלות 
בקונטרס הלכות של תושבע"פ ה"ז מבואר היטב, שדוקא בענין 

שייך הענין דעליות, שאדם  –ה"מצוות" כפי שהם כציווי לאדם בפ"ע 
כפי שהוא בעל בחירה לב' הצדדים מתאמץ ובוחר בטוב. וע"ד "ירידה 
צורך עלי'", שדוקא במצב בו שייכים "ירידות" )בחירה ברע(, יכולים 

 היות "עליות".ל

וגם בעולם התחי' שיבוער הרע כליל מן הארץ, הרי יכול האדם 
לבחור ב"טוב" ו"פחות טוב", היינו אם להשאר במעמדו ומצבו עתה, 
או להוסיף בזה )או לרדת בטוב גופא(. וכיון שיש לו בחירה, יש ע"ז 
שם "עליות". וכלשון כ"ק אד"ש מה"מ תדיר: "ילכו מחיל אל חיל 

 .20פא"בקדושה גו

משא"כ בתקופה הב', שבה לא תהי' "עבודה" כלל בכדי לקיים 
בהוכחת הא ד"מצוות בטלות  21את רצונו של הקב"ה. וכפי שנת' בעבר

תכריכים למת", ולא  עושה ממנולע"ל" דוקא מדברי הברייתא "
ודאי לא עובר  עצמומשום כלאיים", כיון שהמת  אין בהםמהמשנה "

חי', שה"ז לאונסו. אך מההיתר לקבור על איסור כלאיים גם ברגע הת
את המת, שאז לכאורה עובר הקובר על "לפני עוור לא תתן  לכתחילה
 דלבישת כלאיים לע"ל.מציאות שאין מוכח  –מכשול" 

 רצונוויתירה מזו, שבעודו מת ה"ה "חפשי מן המצוות", וגם "
; 22של הקב"ה" לא מתקיים אצלו, שהרי לובש את הכלאיים בפו"מ

________ 
 

הדרן עמ"ס ברכות ומו"ק, שגם בתקופה ד"יש  –אמנם ראה בקונטרס כ"ב שבט ה'תשנ"ב  (20
 אופן ד"יציאה ממציאותו". עיי"ש.להם מנוחה" יהיו עליות, אלא שלא ב

 בית משיח, תשע"ד( ע' רמד ואילך. 777נדפס בס' "הללו עבדי ה'" ח"א )תות"ל המרכזית  (21
ואמנם אין בזה איסור, שמלכתחילה לא נאסרה לבישת כלאיים על גוף מת )עיי"ש  (22
 בארוכה(.
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בדרך של הקב"ה  רצונו קיוםשקם לתחי' מתבטא אצלו ודוקא כ
 .23, שגם בפו"מ לא יהיו עליו כלאייםממילא

 ה

ובדרך אפשר לקרב אל השכל אפשריות קיום המצוות "מעצמן", 
שמותר לקבור את המת  –יש לדייק בביאור כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל 

בכלאיים, כיון שכשיקום לתחי' "לא יהי' עליו בגד של כלאיים". 
פשטות הכוונה שיפשוט את הבגד מיד בקומו לתחי', או באופן וב

 .24שהבגד יופשט מאליו מיד ברגע התחי' –הניסי 

 דברש" 25בהלכות שעטנז גופא נפסקשהרי דלכאורה הוא תמוה, 
. .  מקום בכל הבריות כבוד מפני נדחה הוא הרי מדבריהם שאיסורו

 ואינו בשוק יועל קורעו אינו דבריהם של שעטנז עליו הי' אם לפיכך
". היינו מיד פושטו תורה של היה ואם לביתו שמגיע עד בשוק פושטו

 שמפני כבוד הבריות, אסור לפשוט בגדו של אדם בשוק.

וא"כ, איך התירו למתעסק בקבורת המת לקברו בבגד כזה 
שיופשט ממנו ברגע התחי', ונמצא עובר על כבוד הבריות )שדוחה 

 אפי' שעטנז מד"ס(?

כן מדייק כ"ק אד"ש מה"מ להביא דוקא הדין ד"בגד ואוי"ל, של
שאבד בו כלאיים", ולא כפי שנפסק ברמב"ם "מותר לעשות מן 

שהרי הדין למעשה בבגד שאבד בו  – 26הכלאיים תכריכים למת"
"צובעו והולך לו", היינו שאפשר )ע"י עבודת חיפוש(  –כלאיים הוא 

 להתיר בגד זה.

ב"ה יתבצע מאליו, מובן אמנם, בשעת התחי', כאשר רצון הק
שלא יצטרך הקם לתחי' "לעבוד" ולחפש חוט הכלאיים כדי להוציאו, 

________ 
 

היהודי במיתתו וע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ שם, שמשווה בין סיום ושלימות עבודת  (23
נתבאר שם שגם בזמן היותו מת, צ"ל אצלו המעמד ומצב  –לשלימות מעשינו ועבודתנו במשך זה"ג 
 דעולם התחי' שהוא מאוחד עם רצונו ית'.

( ביאור הרה"ת י. ה. 11וראה בגליון נד דהערות התמימים ואנ"ש חח"ל צפת ת"ו )ע'  (24
בזריזות כמלאכים )כהדין בהנאת בגדי כהונה ש"לא ניתנה תורה למלאכי השרת" להפשיט בגדיהם 

 שלא בשעת עבודה(.
 רמב"ם הלכות כלאים פ"י הכ"ט. (25
( שם אכן מובא פסק זה ברמב"ם, ומשמע שלא מקשה ממנו כיון ש"לא נחית 11בהערה ) (26

 לזמן התחי'". ועיין מ"ש בס' "הללו עבדי ה'" הנ"ל להוכיח קושיית אד"ש מה"מ ע"פ הרמב"ם ג"כ.
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תיכף ברגע  –אלא ידע מיד מקום החוט וישלפנו. או שבאופן ניסי 
 .27התחי' ישלף החוט מאליו

 ו

אך לאמיתו של דבר, דוקא ע"פ הביאור בקונטרס הלכות של 
זה, אין הבדל בין ב' שלפי ביאור  –השאלה בחי"ד  מתחזקתתושבע"פ 

התקופות בעולם התחי', ותמיד רצונו של הקב"ה בקיום הלכות התורה 
התקופות לא תידרש "עבודה", כמוכח מההיתר בב' יתקיים. ולאידך, 

 לקבור לכתחילה את המת בכלאיים.

אין להם מנוחה . .  צדיקיםוא"כ שוב צריך ליישב הגירסא "
. מנוחה' בעולם התחי' בדרך בעוה"ב", שהרי אפי' קיום המצוות יהי

)משא"כ  28שהרי אז יקויים "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ"
בימוה"מ שאז יקויים רק "וזרקתי עליכם מים טהורים" וישאר היצה"ר 

 (.29והאפשריות לפועל רע

מהו הגורם לתחילת  –ובאמת יש לדקדק בחילוק זמנים זה 
דאי קיום היעוד התקופה הב' שיבטלו המצוות )לפי הפשט(, שהרי ו

בתחיית המתים, שהרי זהו  תיכף"ואת רוח הטומאה אעביר" יהי' 
כמבואר בחסידות ד"בלע המות לנצח" הוא מחמת  –הגורם לתחי' 

. וא"כ קודם 30שיתבטל המות והרע הרוחני, שאז מתבטל סיבת המות
 שיבולע הרע כליל, לא שייכת התחלת תחיית המתים.

ה"מ לדעת הרמב"ם, מבאר כ"ק בנוגע לב' התקופות שיהיו בימו
שע"י עבודתם של בנ"י בתכלית השלימות בתקופה  31אד"ש מה"מ

הא' בימוה"מ, יגיעו לדרגת "זכו" והקב"ה יראה להם הניסים 
 והנפלאות דימוה"מ.

________ 
 

א שעפ"ז עצ"ע בנוגע לשאר בגדי כלאיים, שלהלכה מותר לעשות מכל בגד כלאיים אל (27
 בגד למת, אפי' כשאין אפשרות להתירו )כגון שחוטי השתי מצמר וחוטי הערב מפשתים(.

 אג"ק ח"ב ע' סט. (28
 אג"ק חי"ז ע' שנז. (29
מ ע' מבואר בארוכה במאמר ד"ה "בלע המות לנצח" תשכ"ה )נדפס בסה"מ מלוקט גאו" (30

 רצג ואילך(.
 לקו"ש חכ"ז פ' בחוקותי. (31
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)א( לא נתבאר מהו הגורם, ו)ב( גם לא  –משא"כ בנוגע לעוה"ב 
המצוות,  מסתבר שהוא ע"י שלימות עבודתם של ישראל בתקופת קיום

 שהרי לגבי בנ"י התקופה הב' היא "שנים שתאמר אין לי בהם חפץ"?

 ז

ולהבין זה יש להקדים טעם הענין ד"מצוות בטלות לעתיד 
לבוא", שבפשטות ה"ז מחמת ש"היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם" 

 היינו שבזמן קיבול השכר, לא שייך העבודה ד"היום לעשותם". –

מה"מ בתחילת הקונטרס הלכות וכהביאור שדוחה כ"ק אד"ש 
של תושבע"פ, שהמצוות ניתנו מלכתחילה רק לזמן ד"היום 
לעשותם", ובעולם הבא )"עולם התחי', שהוא עיקר השכר" )הערה 

 ((, אין צורך בקיום המצוות.14

שהרי המצוות הם רצונו ית'  –והטעם שאינו מסתפק בביאור זה 
ר שגם לע"ל ימשיך רצון שאין שייך בו שום שינוי, וע"כ מוכרחים לומ

זה להתקיים. אך גם למסקנת השיחה, מתייחס כ"ק אד"ש מה"מ לזמן 
ביטול המצוות כזמן קיבול השכר, ובלשונו הק': "ויש לומר, 
שהפירוש ד"למחר לקבל שכרם", הוא, שיתגלה באדם שמקיים 
המצוות ענינם האמיתי של המצוות )"שכר מצוה היא מצוה עצמה"( 

שלמעלה מהעולם, וכל מציאותו של העולם הוא כפי שהם בתורה 
 .32שבו מתקיים רצון זה בפועל"

והיינו, שבזמן ד"היום לעשותם", העבודה היא דוקא באופן 
ד"מצוה", שהאדם כמציאות בפ"ע מקיים רצונו של הקב"ה, אף 

 –שקיימת האפשריות שלא לעשותו. משא"כ בזמן ד"לקבל שכרם" 
רי זוהי תקופת ה"שכר", וקיום לא שייכת "עבודה" מצד האדם, שה

 רצונו של הקב"ה ע"י האדם, הוא בדרך ממילא.

  

________ 
 

, שאז יעמדו בתורהלגבי המנוחה  –ולהעיר שזהו ע"ד הביאור בקונטרס כ"ב שבט הנ"ל  (32
 על אמיתת התורה ולא יהי' צורך בעבודה.
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 ח

, 33ולכאורה צ"ע בענין זה שבזמן קיבול השכר אין שייכת עבודה
שהרי ידוע דיוק כ"ק אד"ש מה"מ בלשון רש"י "למחר לעולם הבא 

שכרם", שבאמת גם בזה"ז מקבלים שכר על קיום המצוות, אלא ליטול 
נוטלים את השכר בעצמנו, אלא הוא מגיע בדרך ממילא  שעתה אין אנו

 נטילתשל " עבודהע"פ קביעת בי"ד של מעלה. משא"כ לע"ל תהי' 
 .34נטילת השכרבעבודת בעולם הבא יתעסקו בנ"י  –שכר" 

רק הביאור בכ"ז, שבאמת ענין השכר ישנו אפי' בזמן הזה, ולע"ל 
לאמיתתו של ישנו השכר הבלתי גבולי )כמבואר בשיחה שם(, אבל 

גם בימוה"מ ובתחה"מ הוא עדיין הזמן ד"היום לעשותם",  –דבר 
וכפי שמדגיש רבינו הזקן בהגהה בפל"ו בתניא: "וקבלת שכר עיקרו 

 ".באלף השביעי

 35אור בתורה כמבואר –הוא ענין המנוחה  זהשדווקא בזמן 
.  .וירידות  עליות בו שאין מנוחה בבחינת שהוא" היינו" חרוב חד"ש
 הן ועליות ירידות בבחינת הן, שנין אלפי שית, הזה עולם ימות כל כי

 המשיח לימות הגופות בעליות זה דרך על . . וכן בגופות הן בנשמות
 תכלית שבו, השביעי האלף הוא חרוב וחד אבל .המתים ותחית

 סוף שהוא, הימנה למעלה' עלי עוד שאין עד העליות כל של השלמות
 השמיטה ותכונת מזג לפי להיות שאפשר והעליות המדרגות כל וקץ

 חרוב". וחד שנין אלפי שית, ההיא

 ט

וי"ל, שאלו הן ב' התקופות לאחר תחה"מ גופא אודותם מדבר 
 כ"ק אד"ש מה"מ בחי"ד וט"ו:

התקופה הראשונה, מרגע התחי' ועד לתחילת האלף השביעי, 
שבה הוא עדיין הזמן ד"היום לעשותם" וישנם עליות כו'; והתקופה 

________ 
 

ועיין באורך בדבר מלכות ש"פ תצא, ש"עבודה" ו"שכר" אינם סותרים זל"ז, וכבר עתה  (33
 ם באופן ד"ביומו תתן שכרו". וכפי שיובא לקמן בפנים אי"ה.ישנה קבלת שכר בכל יו

 ואילך. 01לקו"ש חכ"ט ע'  (34
 .א, צו המלך לפני ובבואה ה"ד אסתר מגילת (35
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השני', היא מתחילת האלף השביעי, שאז הוא עיקר זמן קבלת השכר. 
 .36ואז הוא זמן המנוחה

הכוונה היא לזמן דאלף  –ומה שארז"ל "מצוות בטלות לע"ל" 
השביעי, שבו לא שייכת עבודה, וקיום המצוות יהי' מאליו וממילא, 
כמבואר בקונטרס הלכות של תושבע"פ. וכמ"ש הצ"צ ש"באלף 

 .37מתת קבלת השכר ואז יצאו לחפשי חנם בלא מצות"השביעי הוא א

בקומו  שתיכףוע"ז מקשה, שמההיתר לקבור מת בכלאיים, מוכח 
היינו שכבר אז יהי' קיום  –לתחי' הוא הזמן ד"מצוות בטלות לע"ל" 

 רצונו של הקב"ה בדרך מנוחה, ללא צורך בעבודה?

רוח  וכן קשה )כנ"ל( דהא סיבת התחי' היא משום שיהי' אז "ואת
הטומאה אעביר מן הארץ", היינו שלא תהי' אפי' אפשרות לפועל רע, 

 וא"כ איזו עבודה תהי'?

 יו"ד

אך ע"פ הנ"ל מובן, שבענין "מצוות בטלות" ובהעברת הרע מן 
 ב' ענינים ותקופות: –העולם גופא 

דבסהמ"צ שם מבאר הצ"צ, שהעבודה בשית אלפי שנין היא 
' נק ולכן הלבושים מהם ונעשו עלהנ מאד ששרשן נוגה בירורי לברר"

 במעשה העסק עוד' יהי שלא מודו ע"כ' הז באלף", אבל "עילאין יומין
 ".השכר לקבל אלא

________ 
 

וצ"ע מהמבואר בהמשך רס"ו אליו מציין כ"ק אד"ש מה"מ בהערה שם )ע' קה(, שגם  (36
ושה להם כנפים כנשרים". באלף השביעי יהיו עליות, כמשארז"ל "אותן אלף שנה . . הקב"ה ע

 והתקופה הב' שבה לא יהיו עליות היא תקופה באלף השביעי גופא.
: "וע"פ מ"ש האריז"ל )"לעתיד אחר 14וכן לאידך צ"ע, מקונטרס כ"ב שבט הנ"ל, הערה 

אלף השביעי". שמזה אפשר ללמוד לכאו' שהתקופה  לפניגם בזמן התחי'  –התחי' יהי' להם מנוחה"( 
 קודם האלף השביעי.הב' היא עוד 

( מציין "דקאי להשיטה דאין מצות בטילות 91ובלקו"ש )חכ"ד ע' . א, פג צ"בסהמ (37
 [".רפה' עשם ] ה"תקס מ"בסהמוכח בסהמ"צ ו וכןבתחה"מ )כ"א באלף הז'(. 

ובפניני התניא בפל"ו הקשה מדברי אדה"ז שמצוות בטלות לע"ל "היינו בתחה"מ", ונותר 
פניו פירוש כ"ק אד"ש מה"מ )בחי"ד וט"ו( שכוונת אדה"ז לתקופה בצ"ע. וכנראה שלא בא ל

 מאוחרת יותר בתחה"מ.
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ובפשטות מובן, שזהו משום שבאלף השביעי תתבטל גם קליפת 
 מבחינת הוא חרוב חד שפירוש" 38ש"מהראדמו"ר  ש"כמנגה, ו

 ".גהנו קליפת ידי על הנמשך דעכשיו הגשמיות ההנהגה

ועפ"ז י"ל, דהגם שאחר התחי' עדיין תהי' העבודה לברר ק"נ, 
שהרי אז יהי' "ואת רוח הטומאה  –מ"מ הרי גקה"ט יתבטלו כבר אז 

 אעביר מן הארץ". ולא תהי' עבודה בדחיית גקה"ט.

וכפי שמבאר אדה"ז בפל"ז בתניא, שביטול ק"נ הוא בקיום 
"ואת רוח  שע"י שס"ה ל"ת מתבטלים גקה"ט –תרי"ג מצוות 

הטומאה אעביר מן הארץ", וע"י רמ"ח מ"ע הוא המשכת אוא"ס 
 למטה.

לאחר סיום  –וע"פ הנ"ל י"ל שהם ב' עבודות ותקופות שונות 
תקופת "היום לעשותם" בשמירת שס"ה ל"ת, יהי' "ואת רוח הטומאה 
אעביר" רק בנוגע לגקה"ט, ואז יהיו "מצוות בטלות" רק בנוגע 

היינו שמצד מציאות העולם לא תתכן מציאות  ",רעל"אפשריות פועל 
 של עבירה על רצון ה'.

והעבודה דרמ"ח מ"ע, שהיא לברר ה"יומין עילאין" שקצובים 
תמשיך להתקיים  –דשית אלפי שנין, ועל ידה תתבטל גם ק"נ  בזמן

גם לאחר התחי', עד האלף השביעי, שאז יהי' "מצוות  עבודהבדרך 
ם מצוות עשה יתקיימו מאליהן שג –בטלות" בתכלית השלימות 

 בתכלית ההידור.

 יא

ועפ"ז תובן גם הקושיא הנ"ל )ס"ג( מדברי הרא"ש שאין קוברים 
את המת בציצית משום דקי"ל מצוות בטלות לע"ל, והרי לפועל מבאר 

 אד"ש מה"מ שימשיכו להתקיים?

אלא שבאמת גם אחר התחי', עדיין לא תהי' תכלית השלימות 
ת" ובהתאחדות האדם עם אלקות. ולכן רק בנוגע בענין "מצוות בטלו

השייך לגקה"ט, ובכל רגע שהאדם לובשו  איסורשזהו  – לכלאיים

________ 
 

 .ג"ס ח"תרל תלוה כסף אם ה"ד (38



 10 מה"מכ"ק אד"ש נשיאות שנה ל ס"ה• תשע"ה שבט  י'־י"א 

מציאות כזו לא תהי' שייכת כבר  –הוא עובר על רצונו של הקב"ה 
 בתקופה הא' דתחה"מ.

באלף השביעי, שאז תתבטל גם קליפת נגה  –אבל בתקופה הב' 
ות, שגם רצונו של הקב"ה בקיום אז תהי' מנוחה בתכלית השלימ –

 מ"ע יתקיים מאליו וללא עבודה.

 –ובמילא אין סתירה בין חילוק התקופות לאחר התחי' 
שבתקופה הא' עדיין תהי' עבודה, ואעפ"כ מותר לקבור המת בכלאיים 

מתחיל כבר בתקופה הא' הענין ד"מצוות  איסוריםכיון שלענין  –
השביעי שרק אז תהי' המנוחה בטלות". והמבואר שזה יהי' רק באלף 

 הענין דמצוות בטלות. וק"ל.  שלימותהוא לגבי  –

 הברכות שחוששין למי שטעה בהם

 כהן הכהן 'שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 מכל באחת שטעה ציבור שליחכתב הטור )או"ח ר"ס קכו(: "
 ןאי – למקומו לחזור יודע אותו וכשמזכירים ,אותה שדלג – הברכות
 ,מיד אותו מסלקין – ולמלשינים קללת דלג אם אבל .אותו מסלקין

 מסלקין אין ,בה וטעה אותה התחיל אם אבל .הוא אפיקורס שמא
 ,אותו מסלקין אין ברכות' ג או' ב שדלג יבורצליח ש ,ירושלמי .אותו
 ;המתים בתחיית הוא כופר שמא ,המתים תחיית אמר שלא ממי חוץ

 מאמין אינו שמא ,ירושלים בונה ;הוא רסאפיקו שמא ,זדים ומכניע
 ".הוא אפיקורס אומר ואני .המשיח בביאת

ואמנם להלכה פסק הב"י בשו"ע שרק המדלג ברכת המלשינים 
 דדוקאמסלקין אותו, והחילוק בינה לתחה"מ הביא מדברי רבינו יונה "

 ,עצמו את לקלל רוצה ואינו הוא מין שמא למיחש איכא המינין בברכת
 ,אותה שיאמר אפשר בה יאמין שלא פ"אע – המתים יתבתחי אבל

 ואינו הואיל מלאמרה ימנע דלמה ,אותה יאמר אם 'לי איכפת דמאי
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", וכן רבינו הזקן בשו"ע שלו לא הביא שחוששים עצמו את מקלל
 ,39למדלג ברכות אלו

אך צלה"ב בגוף סברת הירושלמי, דלכאורה לשיטתי', המדלג 
"תקע בשופר גדול" או "את צמח דוד  בכל שאר הברכות )כולל ברכות

עבדך" וכו' שגם הם בקשה מפורשת על ביאת המשיח והגאולה 
השלימה( אין חוששין לו שאינו מאמין בביאת המשיח, וא"כ מאי שנא 

מדוע דוקא בהם  –המדלג בברכות "מחי' המתים" ו"בונה ירושלים" 
 מוכח טפי שאינו מאמין בביאת המשיח.

י"ל דכיון שהיא הברכה  –"מחי' המתים" ובשלמא בנוגע לברכת 
, הרי לאחרי שכבר אמר ברכה זו, שוב 40הראשונה שמוזכר בה ענין זה

אין חוששין לו שאינו מאמין, וגם אם ידלג ב"תקע בשופר גדול" 
שהרי בפירוש  –וכיו"ב, אי"ז הוכחה שדילג משום שאינו מאמין 

 כנ"ל בטור(.ביקש על תחה"מ )וע"ד המתחיל ברכת המלשינים ועצר, 

שכבר אמר כו"כ  –אך בנוגע ל"בונה ירושלים" קשיא טובא 
ברכות שתוכנם ע"ד בקשת הגאולה ותחה"מ, ואעפ"כ חיישינן שדילג 

 ברכה זו מחמת שאינו מאמין בביאת המשיח?

כ"ק אדמו"ר מלך  ולכאורה י"ל הביאור בזה ובהקדים דיוק
ם ומלך ברמב"ם פי"א מהל' מלכים ומלחמותיה 41המשיח שליט"א

המשיח, שבכדי להוכיח שהתורה העידה על ביאת המשיח, אינו 
מסתפק בפסוקים "ושב ה"א את שבותך", אלא מוסיף "אף בפרשת 

כיון ששם לא נתפרש שזה יהי' ע"י משיח, ולכן הוא  –בלעם נאמר" 
 מוכרח להביא גם את נבואת בלעם על מלך המשיח עצמו.

הגאולה תהא ע"י משיח( וחילוק זה )בין עצם הגאולה, לאמונה ש
 שלא ממי חוץאפשר לראות גם בטור שמפרש דברי הירושלמי: א. 

 בונה", ב. המתים בתחיית הוא כופר שמא" – המתים תחיית אמר
"; היינו שהחששות בב' המשיח בביאת מאמין אינו שמא" – ירושלים

________ 
 

 אינו או המתים בתחיית כופר שהוא יודעין אנו דאם ע"לכו דמוכח ודעובמשנ"ב העיר: " (39
 אין בחזקה עמד ואם ץ"ש להיות להניחו ואסור הוא גמור אפיקורוס ע"לכו. .  העתידה בגאולה מאמין

 ".אחריו אמן עונין
הרי אפ"ל  –הערת המערכת: ומה שמוזכר כבר בכל קדיש "ויצמח פורקני' ויקרב משיחי'"  (40

 שהחליף הש"ץ לאחר תפילת לחש ולכן לא הזכיר עדיין על הגאולה.
 . ובריבוי מקומות.171לקו"ש חי"ח ע'  (41
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ברכות אלו הינם ב' חששות: שמא אינו מאמין בעצם הגאולה 
מאמין )שהרי אמר ברכת מחי' המתים(, שמא אינו ותחה"מ, וגם אם 

 מאמין שיהי' ע"י משיח.

שיהי' ע"י משיח, אינה מפורשת גם בברכות  –ונקודה זו 
 דוד עבדך, עד לברכת "בונה ירושלים" ששם נתפרש "וכסא 42שלאח"ז

מהרה בתוכה תכין", היינו שהבקשה אינה רק על בנין ירושלים 
. ולאחר מלך המשיחע"י  דודות וביהמ"ק, אלא גם על כינון מלכ

שאמר בקשה זו, שוב אין חוששין לו גם על האמונה בביאת המשיח 
 )אף אם לא אמר "את צמח דוד"(. וק"ל.

 שינוי נוסח ברכת "את צמח דוד"
 בברכת הביננו

 מיפעי' שייוסף יצחק ' הת
 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

 א

ת העמידה, מבאר הרמב"ם בנוגע לתפיל תפילה מהלכות בפ"ב
 על אלו ברכות עשרה תשע אדם מתפלל יום שבכל תפלה אשר "בכל

 תמהר ולשונו מכוונת דעתו כשמצא אמורים, דברים במה הסדר;
 יתפלל מהתפלל לשונו שקצרה או ודחוק טרוד היה אם אבל לקרות,

 ויצא אחרונות ושלש האמצעיות כל מעין אחת וברכה ראשונות שלש
 .חובתו" ידי

 –האמצעיות  כל מעין תמצית פילה הקצרה היאוהיינו, שהת
 יחד כולם את ואומרים שלה העיקרי הענין את ברכה מכל שלוקחים
 החתימה את מורידים ברכה צ"ל שמכל הסדר, זה ולפי .אחת בחתימה

________ 
 

"ץ אומר בכל חזרת הש"ץ את הנוסח הערת המערכת: ולהעיר, דלנוסח הרמב"ם שהש (42
ברכת בונה ירושלים "ועינינו תראינה מלכותך  לפניהמלא של "נקדישך", אין לתרץ כנ"ל, שהרי אומר 

 . . ע"י דוד משיח צדקך"; ואולי לא ס"ל להרמב"ם כהירושלמי. ודו"ק.
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 העיקרי התוכן את שמבטאות מילים שתי אפילו או משפט ולוקחים
 .לבטא הברכה שצריכה

 כת הביננו כתב הרמב"ם "וישמחוולכאורה צ"ע, דהנה בנוסח בר
]"בונה  היכלך ובתיקון עירך ]"על הצדיקים"[ בבנין צדיקים

 משיחך ישי לבן נר ובעריכת עבדך לדוד קרן ירושלים"[, ובצמיחת
תענה כו'"; ולכאורה, כיון שבברכת  אתה נקרא ]"את צמח"[, טרם

"את צמח דוד עבדך" עצמה לא מצינו ענין זה של "עריכת נר" 
ח, מהיכי תיתי שצריך לומר זאת בברכת הביננו שהיא )כנ"ל( רק למשי

 קיצור של הברכה הרגילה.

 ב

 א"ליישב ובהקדים דברי כ"ק אדמו"ר שליט הי' אפשר ולכאורה
"ועבדי דוד מלך עליהם  44בשינוי הלשוני בין הפסוקים 43המשיח מלך

. . ודוד עבדי נשיא להם לעולם", שבהנהגתו של משיח ב' גדרים 
קיסר", חידושו כ"מלך" וחידושו כ"נשיא"; ובמלכותו  ופלגי ר"קיס

גופא יש בו הענין ד"מחזיר מלכות דוד ליושנה" ובזה הוא רק "פלגי 
, ויש בו ג"כ חידוש שלא הי' לפנ"ז חידושקיסר" כיון שאין בזה 

)"יתקן כל העולם לעבוד הוי'"( ובזה הוא "קיסר" כיון שהוא חידוש 
 .45גדול

 "עבדך דודל קרן צמיחת"ומר, שמילות התפילה ולכאורה נראה ל
 מלכות )רק( מחזיר שמשיח מה מבטאות תפילה על )שלא נזכר משיח(

מבטאות את " משיחך ישי לבן נר עריכת"והמילים , לישנה דוד
 .עצמו משיח התפילה על החידוש של

" קיוינו לישועתך" שבו אומרים והנה, בנוסח הברכה הרגילה
משא"כ  היום; עד' הי שלא יותר נעלה משהול מקוים שאנחנו מובן

 שזה כ"כ אין נזכר נוסח זה ואין מובן ששם הקצרה בנוסח התפילה

________ 
 

 ואילך. 171לקו"ש חל"ה ע'  (43
 ה.-יחזקאל לז, כד (44
"ש הקיסר הראשון שנולד בניתוח קיסרי ולא כאדם רגיל )לקו"ש וזהו דיוק הל' "קיסר" ע (45

 שם(.
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עצמו,  משיח על צ"ל הוספה מיוחדת לבקשה העתיד, על בקשה
 .46"משיחךואפ"ל שזהו "עריכת נר לבן ישי 

 )החלוקה" ישועה"כ, שהרי משמעות המילה "כ אי"ז חלק אבל
 רק מבקשים שאנו שנזכרו בר"פ וארא( היא הגאולה לשונות משאר
 שוב כן ואם. הקודם למצב אותנו להחזיר דהיינו, מהצרות ישועה
שבנוסח הרגיל אין בקשה על ההוספה המיוחדת דמשיח, ודוקא  נמצא

 .חדש ענין בנוסח הקצר מוסיפים

 ג

)"שם אצמיח  זה פסוק על במפרשים המבואר פ"ע לומר ונראה
 החוזק הוא תהילים קלב(, שקרן –שיחי" קרן לדוד ערכתי נר למ

 .לעמו מאיר שהמלך שם על הוא ונר. והממשלה

 של "אורו כי נר. על בקרן מעלה צריך לומר שישנה זה פי ועל
 כפשוטו אור גם כולל, הגלות בזמן כבר קיים משיח" )המגיע מה"נר"(

 קרן אבל. כולו לעולם ומשפיע מאיר המשיח מלך א"שליט שהרבי
אינה  עדיין שלצערנו כולו העולם על משיח של הממשלהיא ה

 .בשלימות הגילוי

 אנחנו העתיד על מבקשים שאנו הרגילה בתפילה דוקא ולכן
 מבקשים איננו הנר על אבל, 47ותצמח שתרום הקרן על מבקשים

 אצמיח" –הפסוק גופא ' וכפי שהוא בל .מאיר כבר הוא כי, שיאיר
 נר" ל' עבר. ערכתיל' עתיד, " קרן"

. .  צדיקים וישמחו" שבה אומרים הקצרה א"כ בתפילהמש
 מתחילים –" משיחך ישי לבן נר ובעריכת עבדך לדוד קרן ובצמיחת

 ומסיימים, להם )צמיחת קרן( אין ועכשיו לעתיד שישמחו במה

________ 
 

ומה שתקנו לומר דווקא "כי לישועתך קיוינו" ולא "עריכת נר" )אף שמשמע מדברינו  (46
שהם נושאים את אותו תוכן( הוא כיון שרוצים להדגיש גם )בנוסף להנ"ל( שזכות הקיווי די' בכדי 

ד"א הידועים )בספרו "מדבר קדמות" ע' "קיווי"( שביקש כ"ק לזכות בקבלת פני משיח )כדברי החי
 אד"ש מה"מ לפרסמם )ראה שיחת ז' מ"ח תשמ"ו((.

ל -ל גואל, כי א-משא"כ בברכת הביננו ששם אין מזכירין כלל את הזכות לקבלת הברכות )כי א
 אין מזכירין גם זכות זו ולכן אומרים זאת כתפילה. –מלך רופא וכו'( 

 ."וקרנו"בתיבת  מה"מ להאריך ש"כ"ק אד הגולהעיר ממנ (47
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 שהצדיקים, יש לבקש כ"ג שעל זה יש; שכבר במה ויכירו שישמחו
 המשיח. במלכות יכירו צדיקים"( כולם )"ועמך

 שלא, ברכת הביננו נוסח בכל זו נקודה לראות אפשר ובעצם
 כל למשך אלא, עתיד' בל הגאולה את לנו שיביא ה"מהקב מבקשים

"היה לנו להיות ' )מאלי וכאילו הווה' בל היא הגאולה הברכה
 (.גאולים", ועוד

 .שגיתי אם יכפר' וה כתבתי ד"והנלענ
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 משיח של תורתו

 קידוש בית פרטי ע"י לימוד

 אפל' שי אהרן' תה
 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

 א

 שיקבעו שבבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי "עתידיןאמרו חז"ל 
 עשויין", הן תנאי על שבבבל כנסיות "בתי ולכן,, ישראל" בארץ

 גואל בא לעת שהרי . . שבבבל לאותן . . התנאי מהני . . "כשחרב
 כח, מגילה – ותכנסי בתי )תוד"ה קדושתן" תפקע בימינו במהרה

 ע"ב(. ריש

 מלך ר"אדמו ק"כ כותב(, כ"ס) ב"תשנ'ה ויצא פ"ש ובשיחת
 – ישראל כל הולכים ממש ומיד ותיכף: "ק"וזלה א"שליט המשיח

 כל עם יחד, ועבודתינו מעשינו כל עם יחד –" שמיא ענני עם ארו"
 מקדש" הבתי עם ביחד"(, אתם וזהבם כספם)" הגשמיים הרכושים

 –...( הטוב ברצונם כולם ילכו במילא) הפרטיים בתיםה וכן", מעט
 ושכנתי, "הנשמה וקדושת החסידות באור לגמרי חדורים נעשו אשר

 ".הקודש עיר לירושלים, הקדושה לארצנו –" בתוכם

 הפרטיים הבתים וכן: "ב"תשנ'ה ויחי פ"ש בשיחת ז"ועד
 כספם"ו, ח"וגמ תפלה תורה של בתים ממש שנעשו י"מבנ א"דכאו

 ".הקדושה לארצנו –" אתם הבםוז
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דהיינו, שגם הבתים הפרטיים, באם מתעסקים בהם בתורה תפלה 
מתקדשים בקדושת בית הכנסת שעתיד להיקבע בא"י  –וגמ"ח 

 בסמיכות לבית המקדש.

 ב

 בתיםא(: "")הל' תפילה ספי ם"ולכאורה קשה, דכתב הרמב
 שלא מפני קדושה בהם אין לתפלה בהם מתקבצין שהעם וחצרות

 שמתפלל כאדם בהן מתפללים עראי אלא בלבד לתפלה אותם קבעו
 ."ביתו בתוך

 אפילו, כנסת בית קדושת להיות יכולה לא פרטיים היינו, שבבתים
", בלבד לתפילה" נקבעו לא כי, לתפילה הציבור בהם מתאספים אם

וא"כ איןמובן כיצד ע"י תפילת ולימוד  .בביתו המתפלל כיחיד זה והרי
ביתו כבית כנסת, כאשר אף רבים המתפללים בארעי אין  היחיד יתקדש

 הם מקדשים המקום?

ואד"ש , עראי באופן שמתאספים מדבר ם"שהרמב לתרץ ואין
שהרי . קבועים )של אותו יחיד( ותפילה לימוד על מה"מ מדבר

". בלבד" מקום זה לתפילה קבעו שלא – בזה הטעם מדגיש ם"הרמב
 לא התפילה )ועיקריים( פיםנוס תשמישים לבית שיש כיון הינו

 .ד"בנדו הדין והוא. מקדשתו

וגם אין לתרץ ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש חל"ו )ע' 
 בנין מעשה י"ע היא קביעותו שאופן, הכנסת בבית שהוא דכשם( "119

 אותה בונים אין הכנסת בית כשבונין, "בבנייתו דינים כמה וישנם]
 עד אותה ומגביהין, תקרא תהומיו בראש שנאמר עיר של בגבהה אלא

 ואין, אלקינו בית את ולרומם שנאמר העיר חצרות מכל גבוהה שתהא
 המשכן לפני והחונים שנאמר במזרח אלא הכנסת פתחי פותחין
 בו שמניחין היכל בו ובונין]" פרטים כמה יש גופו ובבנין"[, קדמה

 רטיפ בבית הוא כן –'"[ כו הבית באמצע בימה ומעמידין. . תורה ספר
 רק אינה לעבודה מקום וקביעת שהכנת, מישראל ואחת אחד דכל

 שעושה ותפלה ברכות עניני) מתפלל שבו מקום לקבוע ההחלטה
 י"ע בעיקר אלא, ב"וכיו תורה ולומד( ציבור תפלת שאינו לעצמו
, לתורה ספרים-ארון ועשיית בנין י"ע כגון, ב"וכיו בנין של מעשה
 ."ב"וכיו ,ומתפללים לומדים שעליו ושלחן
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שמזה אפשר להבין שדברי כ"ק אד"ש מה"מ )שהובאו בס"א( 
מכוונים דוקא כלפי  –אודות קביעת הבתים הפרטיים בארץ ישראל 

הבית שעשו בהם "קביעות של בנין", שעי"ז נעשה הבית עצמו בנין 
 של ביכ"נ;

אך פשוט שלא מיירי שם ב"הגדרת קדושתו של בית פרטי", 
 –שלא חלה קדושה, אלא בעבודת האדם  שע"ז כתב הרמב"ם להדיא

שצריך לעשות קביעות של בנין. ובפרט שבשיחות הנ"ל לא מביא פרט 
שהבתים נעשו ב"מעשה של בנין", אלא רק מזכיר ש"נעשו  –זה 

 חדורים באור החסידות".

 ג

דמגילה שם מקדימים מעלת לימוד  שבסוגיא בהקדים, ל"ואוי
 בביתא גריסנא הואי ישמר: אביי אמרהתורה דוקא בביהכ"נ: "

 מעון אהבתי' ה דוד דקאמר להא דשמעית כיון, כנשתא בבי ומצלינא
: אומר הקפר אלעזר רבי, תניא. כנישתא בבי גריסנא הואי – ביתך

, ישראל בארץ שיקבעו שבבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי עתידין
: וחומר קל דברים והלא, יבוא בים וככרמל בהרים כתבור כי שנאמר

 נקבעים – תורה ללמוד שעה לפי אלא באו שלא וכרמל תבור ומה
 תורה בהן ומרביצין שקורין מדרשות ובתי כנסיות בתי, ישראל בארץ

 ".וכמה כמה אחת על –

 מצד אלא, ההעתקה היא הכנסת בית קדושת מצד שלא דמוכח
 מקדש הם ולכן, הלכה של א"ד אלא בעולמו ה"לקב שאין – הלימוד

 .1שורה ינההשכ שבהם ג"בזה מעט

 את מקדשת לא – ציבור של אפילו – ועפ"ז מובן, שהתפילה
התורה, ובפרט פנימיות  ע"י לימוד אבל. לירושלים שיעבור הבית

מקדשים מקום זה,  כן –"שנעשו חדורים באור החסידות"  –התורה 
 העצם שמגלה החסידות בלימוד שדוקא ל"ואוי] ואף באופן ארעי

 שאין הם מתגלה שבבית התשמישים בשאר גם ובמילא, דבר שבכל

________ 
 

הת' ח. ט. שזהו הצורך בדברי המהרש"א ללמוד העתקת בתי הכנסת  לקמןועיין מש"כ בזה  (1
-לירושלים מהפסוק "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים", כיון שבגמ' שם הלימוד הוא על בתי

 .ללמודמדרש, וכדמוכח מהפס' על תבור וכרמל, שבאו 
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 תשמישים נוספים לבד הלימוד והתפילה, אלא הם גופא תשמישי
 [.קדושה ועד קדושה גופא

 קדושת ביהכ"ס דחו"ל כקדושת ביהמ"ד

 טלשי' חיים הת' 
 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

 א

איתא בגמ' )מגילה כט, א(: "תניא רבי אלעזר הקפר אומר: 
תי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, עתידין בתי כנסיות וב

שנאמר, כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא; והלא דברים קל וחומר, 
נקבעים בארץ  –ומה תבור וכרמל באו אלא לפי שעה ללמוד תורה 

על  –ישראל, בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה 
 אחת כמה וכמה". עכ"ל הגמ'.

 מתבור כ"בה ו"ק ללמוד ל"מנ מעלתו , ד"הקשה2וכתב החת"ס
 ואינו 3מתפילה חמורה תורה וקדושת תורה ללמוד שבאו וכרמל

 בו שמרביצין כ"ביה נמי ס"דש לומר ודוחק מחמירא; קילתא כלימוד
 ד"?"ביהמ היינו כ"א – קאמר תפלה משום ולא קאמר תורה

 והרי . . 4חמור אינו קבוע שאינו ד"ביהמ לן קיימא ומתרץ: "הא
 סיני' ואפי ש"ע' וכו שעה לפי תורה ללמוד אלא באו לא וכרמל ורתב

' גופי ומשכן בהר יעלו המה היובל במשוך שכינה שנסתלקא גופא
 ו"ק שפיר יליף כ"א לשם לכנס' ומצורעי' זבי הותרו היריעות כשגוללו

 שעה". לפי תלמוד וכרמל מתבור קבוע לתפלה כ"בה
________ 

 

 ת או"ח סי' ל.שו" (2
 כמובא באו"ח ריש סי' קנג. (3
 ראה ערוך השולחן סי' קנג ס"א, ובהנסמן שם. (4

 ובתי כנסיות הערת המערכת: ויש להעיר שכן נראה משמעות השו"ע ריש סי' קנא, וז"ל: "בתי
 בקדושת ששנינו שמה א"בטילה . . וי ושיחה והתול שחוק: כגון ראש קלות בהם נוהגין אין, מדרשות

 קדושה לו אין לצרכו בביתו מדרש הקובע יחיד אבל, נ"דבהכ דומיא רבים של ל"ר, מדרשות תיב
 כ"."כ

דמהא שהביא שאין קביעת מקום זמני לצרכו מקדשת כ"כ בהמשך לדין השוה של ביהכנ"ס 
 משמע שקדושתו נחותה משניהם. –וביהמ"ד 
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ו רק לפי שעה, והרי מקום והיינו, דכיון שקדושת תבור וכרמל הי
לכן  –שלומדים בו תורה שאינו קבוע פחות קדוש מסתם בתי כנסת 

 שפיר יש ק"ו מביהמ"ד זמני לביהכנ"ס קבוע.

 ב

מלכות ש"פ ויצא תשנ"ב )ס"כ( כותב כ"ק אדמו"ר -והנה בדבר
 שמעין הפרטיים והבתים מעט המקדש מלך המשיח שליט"א, דבתי

 ."ידיך כוננו' אד מקדש"ל םומתדבקי מתחברים – מעט מקדש

ב טעם הדבר. דלכאורה הרי אף אם נלמד את "צלה ולכאורה
הרי כ"ז רק בבתי  –כנסיות מ"תבור וכרמל" -העתקת מקומם של הבתי

כנסיות קבועים שחמורים מבתי מדרשות שאינם קבועים, אך פשוט 
 שבתי כנסיות שאינם קבועים אינם חמורים מ"תבור וכרמל".

 הוא זה ענין כ"ק אד"ש מה"מ גבי של הלימודעכצ"ל, ש ולכן
 .לעיל מהמוסבר שונה קצת ובאופן בסגנון

 ג

 בבית בחדא"ג מהרש"א )שם כט, א( כתב: "ושמחתים והנה
 הוא בגלות, ז"דבעוה י"בא לעתיד בבית המקדש שיבנה דהיינו תפלתי

 שיקבעו העמים ארץ שבכל כנסיות בתי דהיינו העמים לכל יקרא
 המקדש". לבית וברמח י"בא לעתיד

ומשמע דלומד הא דבתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל יבעו 
ויעברו לא"י מפס' אחר )יקרא לכל העמים( מהפסוק המובא בגמ' )כי 

 כתבור(, וצלה"ב מדוע.

ואולי י"ל, דאכן הלימוד בגמ' שם מהפס' כתבור ככרמל הוא 
תי בבעיקר גבי מקומות שלומדים בהם דווקא, ומה שכתבה "עתידין 

ובתי מדרשות" הוא כיון שאליבא דאמת גם הם יצטרפו  כנסיות
לביהמ"ק; ואכן אין ההוכחה על בתי כנסיות מפס' זה אלא דווקא 

 מהפס' שמביא המהרש"א שמדבר רק על בתי כנסיות.

 אמר? היכא אך המהרש"א שדיבר על הגמ' )כט, א( ד"בבבל
 ולא. הרדעאבנ ויתיב דשף כנישתא ובבי, דהוצל כנישתא בבי: אביי



  777בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  11

המדברת בעיקר  –הכא"  וזמנין, הכא זמנין: אלא, והכא הכא תימא
 , לכן הביא הפס' המלמד אודות בתי הכנסיות.כנסיותבבתי 

 ועפ"ז א"ש נמי:

א( אין להקשות מה שהקשה החת"ס כיצד לומדים בתי כנסיות 
דאכן אין הגמ' לומדת בתי כנסיות מלימוד התורה  –מ"תבור וכרמל" 

 נה אלא מפסוק בפ"ע.שחמור ממ

ב( אפשר ללמוד גם על בתי כנסת פרטיים שיקבעו בא"י כיון 
שהפס' "יקרא לכל העמים" אינו מדבר על בית כנסת בסוג מסויים 

 דווקא.

 ש"מת בעחולי מעיים לדהקדמת הסימן 

 נאטיק' שיצמח דוד ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 א

 114)סה"ש ה'תשנ"ב ח"ב עמ' בשיחת ש"פ וארא )ב( תשנ"ב 
ואילך( מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את סיפור הגמ' 
)כתובות קג, ב ואילך( אודות רבי: "כשחלה רבי נכנס ר' חייא אצלו 
ומצאו בוכה, אמר לו מה אתה בוכה, והתניא מת מתוך השחוק סימן 

כו', מת יפה לו מתוך הבכי סימן רע לו . . מת בערב שבת סימן יפה לו ו
מחולי מעיים סימן יפה לו מפני שרובם של צדיקים מיתתן בחולי 

 מעיים, ]והשיב לו רבי[ א"ל אנא אתורה ומצות קא בכינא", ע"כ.

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שהסיבה שמביא ר' חייא את כל 
ברייתא זו, ולא רק את התחלתה ש"מתוך הבכי סימן רע לו", הוא 

ל הבכי ע"י סימן יפה של מת מחולי להחליש ולבטל את ה'סימן רע' ש
 מעיים שכתוב בסיום הברייתא, שהרי רבי מת מחולי מעיים.

ולאחמ"כ מקשר את הבבא הקודמת "מת בע"ש סימן יפה לו", 
שהוא נפטר בע"ש. ומבאר הצורך בב'  –שגם ענין זה הי' אצל רבי 

כי אף שכוונת רבי בבכייתו הייתה על  –סימנים )ולא סגי בחד מהם( 
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סימנים  שנירה ומצוות, הרי בחיצוניות יש כאן סימן רע, ולכן צריך תו
 יפים כנגד הקס"ד של סימן רע.

ובלשונו הק': "יש צורך לשלול ה)קס"ד ד("סימן רע" בבכייתו 
"סימן יפה"  עודשל רבי כפי שנראה בחיצוניות ובגלוי, ע"י הוספת 

 שני"ש(. )נוסף על הסימן יפה דחולי מעיים, גם הסימן יפה דמת בע
 סימנים יפים כנגד הקס"ד ד"סימן רע".

 ב

 ולכאורה צלה"ב:

מת בערב שבת(  –הרי מפשטות השיחה משמע שהסימן השני )
מת מחולי מעיים(, וכמודגש: )א(  –בא לאחרי הסימן הראשון )

נוסף על הסימן יפה  –"סימן יפה"  עודבלשונו הק' "ע"י הוספת 
שבת". )ב( כ"ק אד"ש מבאר  הסימן יפה דמת בערב גםדחולי מעיים 

ורק אח"כ  –מת מחולי מעיים  –קודם את הצורך בסיום הברייתא 
 מבאר )בתור הוספה( אף את הסימן דמת בע"ש.

משא"כ בברייתא עצמה כתוב הסימן ד'מת בערב שבת' קודם, 
 הראשוןואדרבה, ה'סימן רע' כבר נחלש והתבטל לכאורה ע"י הסימן 

ת; וא"כ מדוע מדגיש כ"ק אד"ש הסימן דמת בערב שב – שהביא
 )כנ"ל( שהסימן ד'מת מחולי מעיים' הוא הראשון?

 ג

 ואולי י"ל הביאור בזה )בדא"פ עכ"פ(:

, ולא דחולי מעיים רק לבבא האחרונהאכן כוונת ר' חייא הייתה 
 ,5לבבא דמת בע"ש, מכיון שהוא עוד לא ידע שרבי ימות בע"ש

שם(, הרי בשעה זו אכן לא מת  4בהערה ואדרבא )כמו שמדייק 
רבי, וכמו שרואים בהמשך הגמ' שמספרת ש"בשעת פטירתו של רבי 

________ 
 

. וכמובא בגמ' שם מעייםשיש לרבי חולי הערת המערכת: דלכאורה מוכח שר' חייא ידע  (5
שרבי היה מצטער ביומו האחרון שהיה צריך כל פעם לחלוץ תפיליו ע"מ להיכנס לביה"כ, ולאחמ"כ 

הבינו לכאורה בפשטות שחולה הוא  –היה צריך ללובשן חזרה; וכיון שראוהו נכנס ויוצא לרוב 
 בחולי מעיים.



  777בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  11

 –אמר כו'", ולא היה בוכה; ולכן מובן, שכאשר נכנס ר' חייא לבקרו 
שזה לפני פטירתו ולא ידע שימות. וכן רואים זאת מל'  חששהוא רק 

 תו.רבי", והיינו כשהתחיל לו החולי שלפני מית כשחלההגמ' "

ויתירה מזו י"ל, שרבי אכן לא מת ביום זה אלא ביום אחר, 
 רבנן גזרו, דרבי נפשיה דנח יומא ההואוכמשמע מהגמ' שם ש"

.  בחרב ידקר', דר נפשיה נח דאמר מאן כל: ואמרי, רחמי ובעו תעניתא
 .]אי מת רבי[" עיין זיל: קפרא לבר רבנן ליה אמרו. 

יו כולם בבית המדרש מפני והיינו, שביום פטירתו של רבי אכן ה
ה'תענית ציבור', וממילא מוכרח שאף ר' חייא היה שם; ולכן צריך 

 לומר שלא מת ביום הנ"ל בו אמר ר' חייא את הברייתא הנ"ל.

ומכיון שר' חייא לא התכוון לסימן דמת בע"ש, לכן הביא את כל 
בשביל הסימן דחולי מעיים; אך מכיון  –הברייתא עד הסוף 

הסימן דמת בע"ש(  –טית נמצא בברייתא עוד סימן )שבהשגחה פר
לכן מביא כ"ק אד"ש שיש שני סימנים. ומבאר הסיבה לזה, דבכדי 

 סימנים )ראה שם(. שנילשלול הקס"ד מבכייתו של רבי צריך 

בביאור הסימן דחולי מעיים(  –ועפ"ז יומתק שבתחילת השיחה )
א"כ בסימן ", משכוונת ר' חייאמתבטא כ"ק אד"ש מה"מ ש"הייתה 

ד"מת בע"ש" מתבטא "לבאר גם שייכותה של הבבא" )ביאור 
 ההשגח"פ ולא שזוהי הייתה כוונת ר' חייא(.

 בגדר דין ירושת קרובים

 פש' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 א

בשיחת ש"פ ויחי תשמ"ז מבאר כ"ק אד"ש מלך המשיח את 
 ".הלימוד מכך שאומרים בשבת זו "חזק חזק ונתחזק

וכותב שם, ש"עניין זה צריך להיות . . באופן המובן ל"בן חמש 
שנים למקרא", דמכיון שכל ענייני התורה הם "מורשה קהילת יעקב" 
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מישראל יורש הכל . . בוודאי יכלים וצריכים  ואחתהיינו שכל אחד 
 להסביר לו עניינים אלו כו'".

תב: , על המילים "שכל אחד ואחת מישראל יורש" כ17ובהערה 
 במקום שאין בן )רמב"ם ריש הל' נחלות(. –"שהרי בת יורשת הכל 

ולכאורה צ"ל מהי הדגשת כ"ק אד"ש שגם בת יורשת מהמ"מ 
הנ"ל, הרי לכאורה משם )הל' ג( מוכח שרק אם אין בן אז צריכה הבת 
לירש; ומכאן נאמר גם לענייננו, דכל מה שצריכה הבת ללמוד תורה 

 שזהו לכאורה היפך השיחה הנ"ל. –מדים הוא רק כאשר אין הבנים לו

 ב

ויובן זה ובהקדים, דהנה יש לחקור דין חלוקת ירושת הבת ושאר 
 קרובים בב' אופנים:

א. באמת כל הקרובים נקראים יורשים, אך כיון שהבן קודם להם 
 לכן אם יש בן אינם יורשים כלום. –

היה ב. יורש נק' רק בן, אך כאשר אין בן מחפשים מישהו אחר שי
 בן בכדי שיקבל את הירושה ואז חל עליו שם יורש.

 ועפ"ז יש לתרץ לכאורה קושיא הנ"ל.

, היא כך נחלות דהנה את הל' נחלות פותח הרמב"ם וכותב: "סדר
 .לנקבות" קודמין והזכרים, לכל קודמין והם בניו יירשוהו שמת מי

ומשמע מלשונו שבבנים יש רק דין קדימה ולא שהם היורשים 
 .6ם וכאופן הב' הנ"להיחידי

 נוטלוכן משמע לקמן בדין בכור )לקמן ב, א( שכתב בו שהוא "
יותר משאר אחיו, אלא  ירושהפי שנים בנכסי אביו", והיינו, שאין לו 

 נוטל יותר ]בשונה מספה"מ )מצוה רמח( דכתב "ומכללדין קדימה שב
רושה שנים" והיינו שיש לו גדר י פי יורש הבכור היות ספק בלא זה דין

________ 
 

לדון מי קודם, או לדון אם אין וכן משמע מכו"כ ממוני המצוות שכתבו שמצות נחלות היא  (6
 ולא מי יורש )כי כנ"ל כולם יורשים(. קודםלו בן וכו', דמשמע שהמצוה היא רק מי 
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אין שאר הקרובים  –יותר מכולם, ומשמע שכל עוד שיש מישהו אחר 
 [.7נקראים יורשים

 ג

 ועפ"ז א"ש השיחה הנ"ל:

דאם אמרינן כאופן הא' שאין לקרובים גדר ירושה כלל במקום בן 
 אכן עדיין צ"ע מדוע בת יורשת את התורה אם אין עליה גדר ירושה. –

ממנו מוכח כאופן הב' ולכן מפנה כ"ק אד"ש לרמב"ם הנ"ל, ד
בחקירה. ולכן: כיון שהתורה היא חכמתו של הקב"ה, והרי הקב"ה 

ממילא אין שייך בירושת התורה דין "קדימה";  –הוא בלי גבול בעצם 
והיינו, דכשם שבירושה רגילה כאשר אין הבת מפריעה לבן )כאשר 

ת היא יורשת הכל, כ"ה גם בתורה שיורש –אינו קיים ואף זרע אין לו( 
 הכל כיון שאין היא מפריעה לבן.

ועפ"ז א"ש נמי מדוע כותב כ"ק אד"ש שם בהערה "רמב"ם ריש 
הל' נחלות" אף שהלכה זו דבת יורשת הכל במקום שאין בן היא רק 

כיון שמרמז אף ללשון הרמב"ם בתחילת הלכות אלו ממש,  –בהל' ג 
בהם מרומז שהקדימה היא רק בנטילת הירושה אך היא )כמו שאר 

 ".עצםהקרובים( "יורשת ב

 ד

 והשתא דאייתינן להכי יש לבאר עפ"ז עוד דיוק בל' הרמב"ם:

 שמושחין ומאחרדהנה בפ"א מהל' מלכים ה"ז כתב הרמב"ם: "
 כיון. .  ירושה שהמלכות, עולם עד ולבניו לו זוכה זה הרי המלך

 עד הזכרים ולבניו לו המלכות והרי, מלכות בכתר זכה דוד שנמשח
 ".כו' עולם

________ 
 

אלא שאולי אין להוכיח מדיוק זה כיון שכתב הרמב"ם לא כתב את דבריו בלה"ק, וזהו  (7
 תרגום המעתיקים.
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ולכאורה צ"ע מדוע כתב הרמב"ם לגבי סתם מלכים שהמלכות 
ירושה "לבניו" משא"כ אצל דוד הוסיף והדגיש "לביוו הזכרים" 

 דווקא.

ובהקדים מה שמבאר כ"ק אד"ש מלך המשיח בלקו"ש ח"ל 
)שיחה ג' לפר' חיי"ש( גבי עניין הירושה במלכות, דישנו בב' אופנים: 

 בעצם מנושא איש שהוא היינו, בעצם מלך" .ב, מלוכה של התפקידא. 
 ."(כמלך מתנהג הוא ממילא ובדרך)

ומבאר שם, דגדר הא' יכול להיות בו זמנית רק במלך אחד )ולכן 
היה צריך דוד המלך למות מפני מלכות שלמה(, משא"כ גדר הב' הוא 
יכול ונמצא בכל צאצאי דוד המלך )ולכן משחו שלמה למלך אף בחיי 

 אביו(.

דבשאר מלכיות ישראל ישנו רק הגדר הא' וממשיך שם, 
 דהמלוכה, משא"כ במלכות דוד ישנו גם עניין המלכות בעצם.

 ועפ"ז א"ש הדיוק הנ"ל:

דבמלכי ישראל, כיון שיש שם רק הנהגה בפועל ואין גדר מהותי 
של "יורש" אכן פשוט שזכה רק לבנים ולא לבנות כי בנים קודמים 

 לבנות בכ"מ;

בהם ישנו ענין הירושה במלכות כדבר משא"כ במלכי בי"ד, ש
מהותי שלא שייך בו דין קדימה כיון שאינו פוגע בשני ואינו ע"ח השני 

היה הוו"א לומר שגם הבנות זכו בכך )כמו בירושת התורה, כנ"ל(,  –
 וכלן מדגיש הרמב"ם שזכה רק לבניו הזכרים.
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 נגלה

בטעם שלילת  ביאור שיטות הראשונים
 נשים ועבדיםטענת מזויף בגיטי 

 לאבקואבסקי הלוי 'שישניאור זלמן  הרב
 1ראש הישיבה

 א

 צריך אינו, ישראל בארץ גט המביאבריש מס' גיטין איתא: "
 יתקיים – עוררים עליו יש ואם; נחתם ובפני נכתב בפני שיאמר

 ."בחותמיו

ודייקו מכך התוס' )ד"ה "אם יש עליו"( שאם אין הבעל מערער, 
ן בי"ד נזקקין לטעון מזוייף; משא"כ בדיני אף שאינו בפנינו, אי

 ממונות שנזקקין בי"ד לטעון מזוייף כאשר אין החייב בפנינו.

 ומצינו לכך ג' טעמים:

א( הרמב"ם כתב )פ"ז מהל' גירושין הל' כד( דכל החשש בשטרי 
ממונות הוא שמא יזייפו השטר ו"לא שבקת חיי לכל ברי'" וטעם זה 

אשה מקלקלת עצמה וילדי' כשאין הגט שהרי ה –אינו שייך בגיטין 

________ 
 

 , נרשם ע"י א' התמימים ללא אחריות.777מתוך שיעור שנמסר ב (1
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כשר וממילא לא חוששין שתזייף, ומסיים הרמב"ם שם "שאין דיני 
 האיסורין כדיני הממונות".

" וטעם זה אינו רבנן בה אקילו עיגונא דמשוםב( תוס' שם כתבו "
 שייך בממונות.

ג( הר"ן )על הרי"ף ג, א( כתב דאשה אינה ממונו של הבעל, ולכן 
 טרות חוששין לממון הבעל, אך כאן אינה ממונו.אמנם בשאר ש

 ב

 יכול ואינו, הים ממדינת גט המביאוהנה לקמן )ט, א( איתא: "
 גיטי אחד. בחותמיו יתקיים – עדים עליו יש אם, נ"ובפ נ"בפ לומר
 הדרכים מן אחת וזו, ולמביא למוליך שוו עבדים שחרורי ואחד נשים
 ."עבדים לשחרורי נשים גיטי ששוו

 בשלמא ת"וא" "(:ולמביא למוליך שווו התוס' )ד"ה "והקש
 דאסור משום דאי – יש עיגון מה בעבד אבל ,עיגונא משום הוי באשה

 שהביא זה גט לעבד שליח האי ליתביה לא ובשפחה חורין בבת
 חורין בבת דאסור הא עיגון דחשובותי' " ".בשפחה יאסר ולא ה"ממד
 ."במצות מתחייב שאינו ומה

י' דהתוס' שהטעם באשה הוא מצד עיגון, ניחא. אך והנה, לשיטת
לב' הטעמים האחרים עדיין קשה: הרי העבד הוא ממון הבעל ממש, 
וכן אינו נפסל ואינו פוסל ילדיו כאשר מתחתן עם  בת ישראל; וא"כ 

 צלה"ב לשיטתייהו אמאי אין בי"ד חוששין לעבדים שיזייפו הגיטין?

 ג

 בקיאין שאין לפי דאמר, רבהולוהנה לקמן )ב, ב( הקשו בגמ': "
 אחד עד]ותי'[  ?שבתורה עדיות אכל דהוה מידי, תרי ליבעי, לשמה

 כגון, באיסורין נאמן אחד עד דאמרינן אימור]והקשו[ . באיסורין נאמן
 הכא אבל, איסורא איתחזק דלא, שומן של ספק חלב של ספק חתיכה

 בערוהש דבר ואין, שבערוה דבר הוי איש דאשת איסורא דאיתחזק
 "?משנים פחות
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והקשו רבים מהראשונים על דברי הגמ': מה הקס"ד דהגמ' לומר 
שע"א נאמן באיסורין, הרי בגיטין גופא יודעים אנו שצריכים ב' עדים 

 בנתינת )או בחתימת( הגט.

 נאמן אחד דעד קאמר,-כידהותי' התוס' כאן )ד"ה "עד אחד"(: "
 גילוי אלא צריך אין ושוב כבר נעשה הגט שעיקר ג"בכה באיסורין

", משא"כ בעיקר כתיבת הגט אכן צריך נכתב לשמה אם לידע מילתא
 ב'.

 ויש לבאר היטב סברת החילוק בין ב' ענינים אלו, וכלדקמן.

 ד

 שלא שנזבחו הזבחים כל: תנןבגמ' )זבחים ב, ב(: " הנה איתא
 לשם לבעלים נמי עלו – סתמא הא, לשמן דשלא טעמא', כו לשמן
 שלא שנכתב הגט כל: ורמינהי; דמי כלשמן נמי סתמא אלמא, חובה
 לשמן בסתם זבחים: ושני! פסול נמי וסתמא, פסול – אשה לשם

 ."עומדת לגירושין לאו בסתמא אשה, עומדין

וי"ל בביאור העניין: דהנה בתחילה חשבה הגמ' שהגט הוא גורם 
הגירושין בפועל, וע"כ הקשתה מדוע לא יהיו הקדשים כגיטין 

ם יש כאן "מעשה בפועל"; ולבסוף תי' הגמ', שהגט עניינו שבשניה
שע"י אח"כ תוכל האשה להתגרש, והיינו שתהיה "קיימא  הכשר

 לקידושין".

דורש יותר "לשמה" ו"עדים"  הכשרומ"מ מכאן יוצא, שבפשטות 
 יותר מאשר המעשה בעצמו.

 ועפ"ז יש לבאר גם דברי התוס' בגמ' דידן:

 מכשירמר, דכיון שהעד כאן אינו דהנה בתחילה חשבה הגמ' לו
את האשה להתגרש אלא מגרש בפועל, במילא ה"ה ככל האיסורין 
שמאמינים בהם בעד אחד כיון שמדובר על המעשה ולא על ההכשר 
)שהשחיטה היא המעשה, וכן ההפרשה של התרו"מ(; ואי"ז דומה 

 כי שם מדובר על הכשר. –כנ"ל לעיקר הגט 
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הגירושין צריך  פעולתא, שאף בוזהו מה שמחדשת הגמ' למסקנ
הגט )כיון שאתחזק איסורא ואין בידה לתקן,  הכשרב' עדים ולא רק ב

 או שזהו דבר שבערוה(.

 ה

, דאצרוך הוא רבנןו . . הן בקיאין רובוהנה מסקנת הגמ' היא, ד"
 .2"רבנן בה אקילו עיגונא והכא משום

 והנה ידוע, שאף שמן התורה הולכין אחר הרוב, מ"מ חכמים
חששו למיעוט המצוי ולכן גזרו בכמה מקומות שאין הולכין אחר 

. ועד"ז י"ל כאן, דאף שמן התורה אין חוששין שיזייפו השטרות 3הרוב
כיון "דלא חציף איניש לזיופי שטרא", מ"מ חששו חכמים שיש מיעוט 
מצוי שכן יזייפו השטר ולכן תיקנו בממונות ד"טענינן מזוייף" 

 ניו וכו'.ליתומים ונפרע שלא בפ

ממילא יש  –ועפ"ז צריך לומר, דאם יש מיעוט המצוי באיסורין 
לגזור גם בגיטין וכו' שבי"ד יטען מזוייף, משא"כ אם אין מיעוט 

 א"כ אין לחשוש ולא נטען מזוייף. –המצוי 

 נאמן אחד והנה כתב הרמב"ם )פי"א מהל' עדות הל' ז(: "עד
זה לכאורה עפמש"כ ו .עדויות" לשאר פסול שהוא פ"אע באיסורין

 בהל' גיטין )הובא לעיל אות א( ד"אין דיני האיסורין כדיני הממונות".

ונחלק עליו הראב"ד וכתב, דכיון שמומר הוא לדיני ממונות, אין 
 נאמן הוא אף לדיני איסורין.

________ 
 

 ובפני נכתב בפני" לומר צריך מדוע – נאמן א"שע זו בתקנה רבנן הקילו דאם, ע"צ ולכאורה (2
' התוס שכתבו וכמו לערער הבעל אפשרות את סותר – שלחו שהבעל שאומר זה בעצם הרי", נחתם

 ".שלחתים לא לומר[ הבעל] מהימן לא דתו שלחם שהבעל ואמרי"( "תרי בי דאתיוה" ה"ד כאן)
 :אופנים' בב לבארה דיש, זו חכמים דתקנת הגדר ובהקדים ל"הנ לבאר יש ולכאורה

 תקנה דימו ולא', כו" בפני" שאומר אחד לעד שמאמינים היא התקנה עיקר, ה"עיגון" בגלל א(
 .דאורייתא עדיות לשאר זו

 עדיות "כעין" תקנוה אלא', וכו עריות עדיות כשאר זו עדות רבנן תיקנו לא, העיגון בגלל. ב
 .דאורייתא" "כעין גדר יש זו לתקנה גם שאכן ונמצא. לתקן שבידה ריןאיסו

 אין לכן, זו באמירה רק נאמן יהיה א"שע הייתה שהתקנה דכיון, לתרץ יש' הא אופן פ"וע
 .שלחו שהבעל שאומר מספיק

וע"ד המובא בהל' טרפות, דאף שרוב הבהמות אינם טריפות ומדאורייתא כשרות, מ"מ  (3
 עוט המצוי ולכן חייבו לבדוק הריאה שבה יש מיעוט מצוי של טריפות.חששו חכמים למי
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מדוע בעבד אין טוענים  –ועפ"ז לכאורה יש לתרץ הקושיא הנ"ל 
דכיון שאין דיני איסורין כדיני  מזוייף, דכאן אזיל הרמב"ם לשיטתיה:

הממונות, ממילא אין חוששין שהאשה והעבד יזייפו הגט כיון שאין 
 זה ממון.

משא"כ התוס' ס"ל כהראב"ד שדין האיסורין כדין הממונות, 
כיון  –וא"כ צריך טעם מיוחד מדוע אין טוענים מזוייף באשה ועבד 

 דלשיטתי' אין לומר שדין איסורין שאני.

 ו

דיין צריך ליתן טעם לדברי הר"ן, שהרי כתב שההפרש אלא שע
 בין אשה לממון הוא האם היא ממונו או לא.

ויש לומר הביאור בזה, ובהקדים הידוע דשייכות הבעלים לחפץ 
 היא בשתיים: א( ששווי החפץ הוא שלו, ב( שהוא הבעלים של החפץ.

ה"ה מזיק את שוויותו של  –ולדוגמא: כאשר אדם מזיק את חברו 
ה"ה מוציא את "בעלות"  –החפץ, משא"כ כאשר הוא גוזל את החפץ 

 החפץ מידי הבעלים.

כאשר אדם מזיק דבר העומד למכירה ע"מ  –והנפק"מ היא 
לשלם דמיו: דכיון שלא שייך פה ענין של בעלות מצד המוכר ומוכן 
למוכרו לכל הנותן שוויו, לכן אין כאן איסור להזיק ולגזול, משא"כ 

ה"ה גוזל את הבעלות כיון  –"מ לשלם במקרה רגיל כאשר גוזל ע
 שהבעלים רוצים את החפץ עצמו.

ועפ"ז יש לבאר סברת הר"ן שאין טוענים לאשה מזוייף כיון 
שאינה ממונו של הבעל, דאין הכוונה שלא שייך פה קניין ממוני כלל; 
אכן שווי האשה יכול להיות שייך לבעל אלא שאין שייך כאן 

 שה תהיה שייכת למשהו כיון שהיא "נפש אדם".שה"בעלות" של הא

וא"כ, הרי שה"ה לעבד: דאף שהוא ממונו של הבעל, מ"מ אין 
יכול להיות שה"בעלות" של העבד תהי' שייכת לאדון ורק ה"שוויות" 

 שייך לו.

 ועפ"ז א"ש החילוק בין טענת מזוייף בממון, ובעבד ואשה:
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ק כאשר יש כאן שההכרח דבי"ד "להתערב" ולטעון מזוייף הוא ר
שקו"ט על דבר ש"בעלותו" היא אצל הנתבע, משא"כ כאשר השקו"ט 

אין לבי"ד להתערב, כמו באשה  –היא רק על השוויות הנמצאת אצלו 
 ועבד. וזוהי כוונתו באומרו "שאין האשה ממונו של הבעל".

 ביאור מחלוקת הראשונים
 "הלכתא כר"א בגיטין"

 ' לאבקאבסקישישניאור זלמן הרב 
 4ש הישיבהרא

 א

האם "עדי  –הגט גבי עדי  אירמ' ור ' אלעזרידועה מחלוקת ר
היינו: האם עיקר פעולת הקניין  .5חתימה כרתי" או "עדי מסירה כרתי"

 נעשית ע"י עדי החתימה, או שמא על ידי עדי המסירה.

והנה דעת ר"מ בפשטות היא שאין צריכים העדים לראות מסירת 
האם חולק  –הראשונים בשיטת ר"א  הגט, אלא רק חתימתו; ונחלקו

 הוא על ר"מ לגמרי, או שמא רק מוסיף הוא עוד אפשרות:

דהנה התוס' )גיטין ד, א ד"ה "והלכתא"( כתבו, דאם מסר הבעל 
גט לאשתו שלא בפני עדים, אף אם עדים חתומין על הגט, אין האשה 
מגורשת כלל כיון שלא הייתה המסירה בפני עדים; והיינו, שר"א 

 על ר"מ וס"ל שאם מסר גט כר"מ אינו גט כלל. קחול

והוסיפו התוס' וכתבו, דלכאורה אף לר"מ שעדי חתימה כרתי, 
"; משנים פחות שבערוה דבר דאין הגט נתינת בשעת עדים בעימ"מ "

ויוצא שר"א מקל יותר מר"מ כי ר"א מצריך עדים רק במסירה, משא"כ 
 ר"מ מצריך בשניהם.

________ 
 

 , נרשם ע"י א' התמימים ללא אחריות.777מתוך שיעור שנמסר ב (4
כב, ב.  כא, ב. כ, ב. מחלוקת זו הובאה פעמים רבות בש"ס, ומהם: גיטין ג, ב. ט, ב. י, ב. (5

 .קעב, ב. קע, א ב"ב. מח, א קדושין כתובות צד, ב. פו, ב.. סד, א. לו, א כו, ב. כד, ב.. כג, א
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, דר"א לא פליג עלי' דר"מ ואף 6משא"כ הרי"ף )פו, ב( כתב
כשר.  –לשיטתי' אם היו עדי חתימה על הגט, אף שמסר בלא עדים 

אלא שסובר ר"א שלכתחילה צריכין להעיד על המסירה דווקא, ורק 
בדיעבד אם לא היו עדי מסירה בנתינת הגט, או שהלכו להם למדה"י 

 סומכים על עדי חתימה. –

 ב

 :7תוס'והקשה הרי"ף )ועוד( על שיטת ה

א. הרי ההלכה היא שאם כתב סופר גט וחתם עליו עד אחד בלבד 
הולד ממזר; ולפי שיטת התוס' דלר"א בעינן עדי מסירה ולא סגי  –

מדוע הולד ממזר;  –בעדי חתימה, הרי ממ"נ: אם יש כאן עדי מסירה 
מאי רבותא, הרי אף אם היו ב' עדים לא היה  –ואי ליכא עדי מסירה 

 ליכא עדי מסירה.הגט כשר כיון ד

מובן החידוש:  –משא"כ אם אמרינן דעדי חתימה סגי אף לר"א 
 –דכיון דאין כאן ב' עדים ממש על החתימה, ועל המסירה אין בכלל 

 לכן פסול )ולא אמרינן שכתב הסופר עצמו חשיב כעדות(.

ב. ר"א אמר ש"אין עדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון 
לר"א בעינן עדי מסירה ולא סגי בעדי העולם", ולפי שיטת התוס' ד

מדוע צריכים עדי  –חתימה, הרי ממ"נ: אם לא מתו עדי המסירה 
מה יועילו עדי חתימה, הרי הבעל  –חתימה; ואם אין לנו עדי מסירה 

 יכול לטעון שלא ידע שצריכים עדי מסירה ומסר לה בינו לבינה.

ר סגי אכן שפי –משא"כ אם אמרינן דעדי חתימה סגי אף לר"א 
 בעדי חתימה, ויש בחתימת העדים משום "תיקון העולם".

________ 
 

עוד. ועיין ר"נ )לקמן פו, ב( שעדי החתימה הם מעידים שנמסר בפני וכן פסק הרמב"ם ו (6
 עדים אף שלא הייתה המסירה לפניהם.

 :ף"הרי שיטת על קשה וכן (7
; חתימה בעדי סגי ובדיעבד, במסירה עדים דווקא צריכים שלכתחילה, הובא לעיל דהנה

 .בדרבנן רק אלא" בדיעבד"ו" לכתחילה" בדאורייתא מצינו לא ולכאורה
נתינתו. ומכיון  –כתיבתו, וסיום הגט  –אלא שבזה י"ל דבגט יש ב' עניינים: תחילת הגט 

, מסירהעיקר המעשה הוא בסופו, ולכן פוסק ר"א שצריך להיות לכתחילה בגט עדי  –שבכל מעשה 
 לכן מכשיר נמי בעדי חתימה. –אלא כיון שגם תחילת מעשה הוי מעשה 

עשה הוא בסופו, וע"ד "אין שחיטה אלא לבסוף" וכו'. כי עיקר המ –אלא שכנ"ל זה דיעבד 
 ואכ"מ. 
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ותירצו התוס' על קושיא זו )לעיל סד, א ד"ה "ר' אלעזר היא"(, 
 עדים בפני נמסר דמסתמא ,לפנינו מסירה עדי כאן אין' אפיד"כשר 

"; והיינו, דכיון שהתחיל פעולת הגט כדין והחתים עליו כדין ונעשה
 .8כדין ואין חוששין שמסר לה בינו לבינה מסתמא נסתיים ג"כ –עדים 

אך עדיין צ"ע )וכפי שהקשו הראשונים(: הרי הבעל אינו בקיא 
בדיני גיטין, וממילא יכול לומר שביקש מהסופר שיכתוב לו, והסופר 
שכתב ידע שצריך חתימת עדים )כיון ד"רוב ספרא דדיני מיגמר 

ולכאורה במקרה  גמירי"(, משא"כ הוא לא ידע ולכן מסר בינו לבינה;
כזה אין אומרים "מסתמא נעשה בהכשר" כיון שאין ב' פעולות אלו 

 תלויות אחת בשניה.

 וצריך להבין סברת מחלוקתם.

 ג

 יהודה רב גבי מחלוקת זו איתא בגמ' )גיטין פו, ב(: "אמרהנה ו
: אמר, דשמואל קמיה אמריתה כי. בגיטין אלעזר' כר הלכה: רב אמר

 מנכסים וגובה: קתני הא? לא שטרותב סבר ורב. בשטרות אף
 ופליג בחדא כוותיה סבר ורב, אמר תרתי אלעזר רבי! משועבדים

 9וממשיכה הגמ' ומביאה גם את דברי שאר האמוראים .בחדא" עליה
 שהלכה כר"א בגיטין.

ונחלקו הראשונים הנ"ל האם הלכה כרב )וממילא בשטרות עדי 
טרות עדי מסירה חתימה כרתי(, או שמא הלכה כשמואל )ואף בש

 כרתי(.

 דכל ג"אע שטרות בשאר אף כמותו הלכהדהנה התוס' כתבו, ד"
 כשמואל לן קיימא ,בגיטין דוקא אלעזר' כר סברי דלקמן אמוראי

 ";שטרות בשאר אף וקאמר אדרב לקמן דפליג בדיני

________ 
 

הערת המערכת: ואולי י"ל שהוא ע"ד ההלכה )לעיל ה, ב( שכיון שראה השליח שכתבו  (8
מסתמא נסתיים  –יכול לומר "בפני נכתב" כי כיון שהתחיל בהכשר  –אפי' שורה אחת בגט לשמה 

 בהכשר.
 לקיש, רבה בר רב הונא ריש אמר חנינא' בר יוסי' לוי, ר בן יהושע' ר אמר אידי בר יעקב' ר (9

רב,  אמר אלעזר' ר אמר רב, רבין אמר גוריא בר חמא רב אמר חסדא דרבא, רב בשם אביו משמיה
 ועוד.
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פסק שהלכתא כוותי' דר' אלעזר רק בגיטין ולא  10משא"כ הרי"ף
 בשאר שטרות, והיינו כרב.

צריך להבין סברת מחלוקתם, ובפרט שצדקו דברי התוס' ו
 ד"הלכתא כוותי' דשמואל בדיני" ומדוע פסק הרי"ף כרב.

 ד

 שאין פי על אף: אומר אלעזר : "רביוהנה לעיל )עמוד א( איתא
 מנכסים וגובה, כשר – עדים בפני לה שנתנו אלא עדים עליו

 העולם". וןתיק מפני אלא הגט על חותמים העדים שאין, משועבדים

וכתבו התוס' )לעיל ג, ב ד"ה "וגובה מנכסים משועבדים"( בדעת 
 השטררשב"ם, דחידושו של ר"א הוא בשטרות דעלמא, והיינו, ד"

 – חתימה עדי במקום מסירה עדי שיהו עדים בפני למוסרו כדי נכתב
 ".חתומים עדים כאילו קול והוי

מ יש קול ונמצא, שכאן חולק ר"א על ר"מ בעניין נוסף: דלר"
אין גובה ממשועבדים  –לעדי חתימה בלבד, ולכן בעדות עדי מסירה 

)נוסך ע"כ שאין כאן קניין(; משא"כ לר"א יש קול לעדי מסירה כמו 
 עדי חתימה, ולכן גובה ממשועבדים.

 ולכאורה צריך להבין:

א. מה הקשר בין ב' המחלוקות? מדוע כאשר עדי המסירה כרתי 
 מועיל הדבר שיהא קול? –

האם יש לעדי מסירה קול או  מציאותב. כיצר חולקים ר"מ ור"א ב
 לא, הרי קיי"ל דאין מחלוקת במציאות?

 ה

ולהבין כ"ז יש להקדים ולבאר תחילה עניין ומהות שטר ללא 
 עדים.

________ 
 

 או שמא פוסק כהתוס'.גיטין ועיין בר"נ שם אי אכן גרסינן במילתי' דווקא ב (10
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דהנה בשטר שחתומין עליו עדים מבואר, דכאשר העדים חותמין 
עליו ולדון על השטר, הופך הוא להיות "מסמך" רשמי שאפשר לסמוך 

ממילא גם  –על פיו; וכיון שעל ידי חתימתן נהפך נייר זה ל"מסמך" 
 נעשה קול ופרסום למסמך זה.

משא"כ כאשר אין העדים חותמין על שטר, ממילא אין הוא נהפך 
למסמך רשמי ולכן אין לו קול ופרסום )ולכן אף אם יועדים אנו 

ים משום פסידא אין גובין בו ממשועבד –בוודאות שהוא נייר אמיתי 
 דלקוחות כיון שלא יכלו לשמוע על מציאות שטר זה(.

והנה בגט הניתן בעדי מסירה בלבד וכשר, יש לחקור מהו מהות 
 דיש לפרשו בב' אופנים: –נייר הגט 

א. הנייר נשאר נייר רגיל ולא "מסמך רשמי", אלא שחידשה תורה 
לימוד של איש אין צריך מסמך דווקא; והיינו, דה-שבכדי לגרש אשת

"דבר" "דבר" מממון אינו שצריך "מסמך" כדי לפעול קניין, אלא 
שצריך עדים בכדי לפעול את קניין הגירושין. ולכן, כיון שאין הוא 

 אין קול בגט זה. –מסמך רשמי 

ולפי הנ"ל צריך לומר, שאין ללמוד כלל מעדי מסירה בגיטין 
א מפני לעדי מסירה בממונות: כי כל מה שעדי מסירה כרתי הו

שהתורה חידשה שכאן אי"צ "מסמך"; ולכן בממונות שצריכים 
 חייבים לומר ש"עדי חתימה כרתי". –"מסמך" 

ונעשה מעשה בפניהם על ידי  11ב. כאשר העדים קוראים את הגט
הופך הגט באותו רגע למסמך רשמי; והיינו, שאכן לומדים  –נייר זה 

 חידשה תורהשמממון שצריך "מסמך רשמי" לפעולת קניין, אלא 
שבכח עדי מסירת הגט להפוך הנייר להיות "מסמך רשמי". ומאחר 

 שוב יש לו קול. –שנהפך למסמך רשמי 

וכיון שחידשה תורה שיש כח לעדי מסירה להפוך השטר 
ל"מסמך" שוב אין לכאורה הבדל בין גיטין לשאר ממונות ובכולן 

 "עדי מסירה כרתי".

 

________ 
 

 ראה רמב"ם הל' גירושין פ"ו הל' יד. (11
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 ו

"א(, דאף אם אמרינן והנה כתב הקצות )חו"מ סי' מב סק
ד"הלכתא כר"א אף בשאר שטרות", מ"מ כדי לקנות שדה בעדי 

צריך השטר להיות כתוב בכתב ידי המוכר, בכדי  –מסירה בלבד 
שיהיה בגדר "שטר ראיה" שיכול לעמוד ימים רבים ולשמש ראיה אף 
ללא עדי המסירה; משא"כ גט כריתות שלא ניתן לראיה אלא לקניין 

 צ כתב ידו.אכן אי" –בלבד 

 וביאור דבריו לפי ב' האופנים הנ"ל:

א. אי אמרינן שאין גט צריך להיות "רשמי": אכן זהו חידוש רק 
בגט כיון שאינו לראיה, משא"כ בממונות, אף ש"עדי מסירה כרתי" 
אינם יכולין לכרות הדבר ללא "מסמך" ולכן צריך עכ"פ שיכתוב 

ייף ומוכח שכתבוהו הדבר בכתב ידו, שאז, כיון שאינו יכול להזד
 נחשב למסמך רשמי. –הבעלים 

ב. אי אמרינן שעדים פועלים בגט להיות "מסמך": עדים יכולין 
לפעול זאת כ'עדי מסירה' רק בדבר שאינו צריך להיות לראיה לימים 
מרובים, כי אכן בשעת נתינת הגט יש עדים יחד עם המסמך ואינו יכול 

כאשר השטר צריך להיות  להזדייף וממילא נחשב כ'רשמי'; משא"כ
לימים מרובים, שוב אין הם פועלים בו מציאות של שטר ו"מסמך" 

 וצריך שיתכוב בכתב ידו כדי שלא יוכל להזדייף.

 ז

שעדים  –ולכאורה נראה, שר' אלעזר עצמו סבר כאופן הב' 
פועלים בגט מציאות של "מסמך", ולכן סובר, שעם שטר הניתן בעדי 

משועבדים; דכיון שהפכוהו העדים מסירה גובה אף מנכסים 
ממילא יש לו קול )אלא שצריכים כתב ידו לכי שלא יוכל  –ל"מסמך" 

 להזדייף, כנ"ל בקצות(.

והנה שמואל ס"ל כוותי' ממש, ולכן סבר שאין לחלק בין גיטין 
 לממונות; כיון שבשניהם יש עדים הפועלים מציאות של "מסמך".
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עמי'. והיינו, דס"ל לרב משא"כ רב פסק כר' אלעזר, אך לא מט
 אין צריךשכל מה שחידשה תורה ש"עדי מסירה כרתי" הוא משום ש

 מסמך בגירושין אלא די בנייר וראיית עדי מסירה.

ומכיון שכן, סבר שאין ללמוד עדי מסירה מגיטין לממונות כיון 
שבממונות פשיטא שצריכים "מסמך רשמי"; ולכן פסק "פליג עלי' 

י מסירה כרתי בדיני ממונות. ומכיון שכן " ופסק שאין עד12בחדא
אין לסמוך על שטר הגירושין  –ברור, שאף בגיטין שהלכתא כוותי' 

 .13בכדי לגבות ממשועבדים

ועפ"ז א"ש מדוע לא פסק הרי"ף כוותי' דשמואל אף דהלכתא 
 כוותי' באיסורא:

כי הרי אין מחלוקתם של רב ושמואל בממונות גרידא, אלא היא 
קתם בגיטין: דאם אמרינן שפעולת עדי המסירה משתלשלת ממחלו

כ"ה בממונות; ואם הם פועלים כחידוש  –בגיטין היא להיות "מסמך" 
 אין ללמוד ממונות מגיטין. –התורה שאי"צ מסמך 

שהגט אינו צריך להיות  –ולכן פוסק הרי"ף כרב באיסורי 
 אין הלכתא כוותי' דר"א בשאר שטרות. וממילא"מסמך" 

  

________ 
 

 , ב.פו (12
הערת המערכת: אלא שבדרך כלל אי"צ את הקול של הגירושין כיון ש"נשואה יש לה  (13

 קול", ושעבוד הכתובה התחיל כבר משעת הנישואין; וכל הנפק"מ תהיה בב' אופנים:
דאי יש קול בעדי מסירה )כר"א( גובה  –א. אם גירשה בעודה ארוסה ולא כתב לה כתובה 

 אינה גובה ממשועבדים. –( ממשועבדים, ואם אין קול )כרב
 סה, והמאירי )בבית הבחירה( קידושין י"]אלא שכ"ז הוא רק למ"ד ארוסה אית לה כתובה )רש

א. ועוד.  כח, קידושין ף"הרי על ן"א. ר י, דף קידושין ד"רי תוספות ב. יז, מציעא בבא א. תוספות
"ה "וכל מקום"(, הרמב"ן שלא כדעת הרמב"ם )פ"ט מהל' אישות ועיין במגיד משנה שם הל' טו ד

 ועוד החולקים ואומרים שאין חיוב כתובה לארוסה )אא"כ כתב לה מעצמו([.
ב. אם הבעל רצה למכור השדה ולא הסכימה, ובפעם השניה הסכימה )שאינה יכולה לומר 
"נחת רוח עשיתי לבעלי(; ולאחר שהסכימה התגרשה בעדי מסירה ואז קנה )הקונה השני( את השדה 

טוענת האשה שהסכימה כל עוד שלא הייתה יכולה לגבות בפועל: אי אמרינן ש"יש קול מהבעל, ו
 –צודקת היא וגובה ממשועבדים אלו, משא"כ אי אמרינן ש"אין קול בעדי מסירה"  –בעדי מסירה" 

 הרי לא ידע הקונה שהתגרשה ושייך שוב "פסידא דלקוחות". ודו"ק.
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 ח

באר ג"כ מדוע מחלוקת ר"א ור"מ האם יש קול בפועל ועפ"ז יש ל
היא המשך ישיר למחלוקת  בעולם מעדי מסירה כמו עדי חתימה או לא

 אי עדי מסירה כרתי:

דר"א סבר )כנ"ל( שעדי מסירה הם פועלים בנייר להיות מסמך 
ממילא  –, ומכיון שפועלים בנייר ולכן יכולה להתגרש בלא עדי מסירה

 יש קול.

מ סבר שאין עדי מסירה פועלים בנייר להיות מסמך משא"כ ר"
 אלא רק עדי חתימה, וממילא נמצא שאין קול לעדי מסירה.

ונמצא שאכן אין מחלוקתם מחלוקת במציאות אם יש להם קול 
אם פועלים בשטר גדר של "מסמך" או לא, ומזה  –אלא בדין 

 תשתלשל המציאות בפועל אם יש קול או לאו

 ט

 הקושיות הנ"ל בדברי התוס': ועפ"ז יש לתרץ את

דהנה, כיון דלשיטת התוס' צריך הגט להיות מסמך רשמי )אלא 
שחידשה תורה שעדי מסירה יכולין לפעול זאת ברגע המסירה(, נמצא 
שבחתימת העדים התחיל כבר עניין הגט אף לר"א )כי פועלים חצי 

הופכים את הגט למסמך(; ואם חצי מהדבר נעשה בכשרות  –מהדבר 
 סתמא גם החצי השני נעשה בכשרות.מ –

משא"כ לשיטת הרי"ף אין צריך שיהיה הגט מסמך רשמי, א"כ 
נמצא שכל חתימת העדים על הגט אינה אלא לראיה בעלמא ואינה 
קשורה למסירת הגט, א"כ, אי אמרינן שמצריך ר"א עדי מסירה דווקא 

 אין הוכחה מחתימת העדים על השטר שגם נתנו בעדים; שהרי כנ"ל –
הם ב' פעולות שונות. ולכן מוכרח לשיטת הרי"ף שגם לר"א עדי 

 חתימה לבד נמי כרתי )בדיעבד(.

הולד ממזר"  –ועפ"ז א"ש נמי חידוש הדין ד"כתב סופר ועד 
 לשיטת התוס':

דאכן אין אנו יודעין אם היו עדים בשעת המסירה, ולכן: אי 
ממילא חצי  –אמרינן שכתב סופר כעד, ונמצא שחתומין עליו ב' עדים 
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מהגט אכן נעשה בכשרות )הפיכתו ל"מסמך"( ומסתמא כן היה בחציו 
השני והולד כשר; ולכן מחדש דין זה שאין כתיבת הסופר כחתימה, 
וממילא נמצא שלא נעשה תחילת הגט בכשרות, וממילא אין שום 

 הוכחה שחציו אחרון )המסירה( נעשה בכשרות.

פסק כהרי"ף שעדי  אלא שעדיין צ"ע לדעת הרמב"ם שמצד אחד
חתימה לר"מ נמי כרתי, ומצד שני ס"ל כהתוס' שהלכתא כר"א אף 

 בשאר שטרות. ויש להאריך בכ"ז ועוד חזון למועד.

 בטעם פסול סומא להבאת גט

 אקסלרוד' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 א

 פלגא, גיטא אייתי חנה בר בר רבהאיתא בגמ' )גיטין ה, ב(: "
 אפילו ל"א, ר"אד לקמיה אתא ;קמיה איכתב לא ופלגא הקמי איכתב

' אמר אפי אשי רב ,צריך אינו שוב, לשמה אחת שיטה אלא בו כתב לא
 וכו'". אשי דרב כוותיה תניא ,מגילתא וקן קולמוסא קן]שמע[ 

וכתבו התוס' )ו, א ד"ה "אפילו"( ד"לא דמי לסומא דפסול 
 להביא גט בפרק שני )לקמן כג, א(".

דבריהם, דהנה תנן התם "הכל כשרין להביא את הגט חוץ  וביאור
מחש"ו וסומא וכו'". ואיתא התם בגמ' "סומא אמאי לא"? ומתרצים 
"אלא א"ר יוסף הכא בחו"ל עסקינן דבעי למימר בפני נכתב ובפני 
נחתם ולא מצי למימר". וע"ז הקשו התוס' דידן, דלכאורה ע"פ דברי 

"י ששמע קן קולמסא וכו' ואמאי רב אשי גם סומא יוכל להביא גט ע
 ה"ה פסול. ותירצו דזהו משום דלא דמי.

ובטעם ש'לא דמי', מבאר הרא"ש בב' אופנים, וז"ל )ס"ג(: 
 ,לשמה סיימה דמסתמא – ראשונה בשיטה אלא ידע. .  לא אפילו"

והוא שראה הקלף אחר שתקנוהו ואחר שנכתב מכירו בטביעות עין 
קולמוסא וקן מגילתא; אבל התוספות  הלכך אין להכשיר סומא ע"י קן

כתבו שאין להכשיר סומא ע"י קן קולמסא משום דנראה שקרן אם 
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יאמר בפני נחתם, ואם יאמר שמעתי קן קולמסא אינו מועיל דבעינן 
שיאמר בלשון שתיקנו חכמים כדפרישית לעיל )ס"ב( דידענו ]דידעתי[ 

 אינו מועיל לרבא".

 ב

' קמ"ב סט"ו( בקשר לדין והנה כתב המחבר )שו"ע אה"ע סי
הנ"ל של קן קולמסא וקן מגילתא: "וכל זה בכתיבתו אבל בחתימתו 

 צריך לעמוד עליהם מתחילה ועד סוף )ומקורו בטור שם(.

' תו כתבו דהא תמוה כאורהוהקשה בבית שמואל )שם סק"ל(: "ל
 אם כשקר דנראה משום קולמוס קול י"ע סומא' להכשי דאין ש"והרא
 קול מהני לא בחתימה ל"ס ואי ,ן"הר כ"וכ לעיל ש"כמ נ"וב נ"ב יאמר

)ומסיים: שוב ראיתי  בסומא הקשו מה – סומא שאינו מי' אפי קולמוס
 בחידושי רש"ך הרגיש ג"כ בזה(".

והיינו, דמאחר והתוס' והרא"ש לא הסתפקו בטעם זה )שצריך 
לראות ממש את חתימת העדים( ע"מ להסביר ולתרץ הקושיא מדוע 

ו יכול להביא גט מחו"ל, אלא הוצרכו לטעמים אחרים, סומא אינ
דאם אמת הוא מדוע התעלמו מכך, ונותר  –מוכח דאין דין זה נכון 

 בקושיא.

 ג

ולכאורה נראה היה לומר ביישוב הקושיא, ע"פ הידוע שנחלקו 
ר"מ ור"א האם "עדי מסירה כרתי" או "עדי חתימה כרתי", וידוע, 

מסירה כרתי, ומה שהעדים חותמים שנפסקה ההלכה כר"א דאמר עדי 
 .14על הגט אי"ז אלא מפני תיקון העולם

והנה לעיל איתא )ד, א( ד"מודה ר"א במזוייף מתוכו שהוא 
פסול", והיינו, דאע"פ שלשיטתו א"צ מעיקר הדין חתימות על הגט 
כלל, מ"מ, היכא שבפועל יש חתימות עדים צריך השליח לומר )לא רק 

ני נחתם. אך עכ"פ היוצא מזה הוא, דאם אין בפני נכתב, אלא( גם בפ

________ 
 

 ראה גיטין פו, ב וש"נ. (14
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לכאורה מכשיר ר"א גם אם אמר השליח בפני נכתב  –חתימות בגט 
 .15בלבד

ועפ"ז היה אפשר לומר, דטעם הדבר שהתעלם הרא"ש מדין 
המחבר הוא משום דלא כתב את דבריו )ליישב הקו' משום מה סומא 

 –ופן מסויים פסול להביא הגט ע"י שמיעה וכו'( אלא בגט שנכתב בא
שאין חתומים עליו עדים. דעפ"ז את"ש משום מה לא יכל לפסול 
סומא מטעם שצריך לראות החתימות, דהכא הרי אינו צריך לומר בפני 

 נחתם כלל.

אך הנה, אע"פ שתי' זה לכאורה נכון הוא ואפשר לאומרו בהסבר 
הרא"ש, אך המעיין יבחין שא"א לאומרו בהסבר התוס' )שהובא 

", נחתםדהנה הלשון שם היא "דנראה שקרן אם יאמר בפני ברא"ש(, 
ומשמע ברור שקאי אפילו היכא שעדים חתומים על הגט, וגם אז 
הוצרכו למצוא סיבה לפסול סומא להביאו )דנראה שקרן(; ומכיון שכן 

מדוע התעלמו התוס' מדין המחבר הנ"ל  –הדרא קושיא לדוכתה 
ההסבר הכי פשוט  )שהוא משום שצריך לראות החתימות( שהוא

 ובסיסי לכאורה בטעם פסלות הסומא לשליחת גט.

 ד

ואולי יש לומר נקודת הביאור בזה, דלא נאמר דין זה דהשליח 
החתימות אלא במי שיכול לראות, אך בסומא, כיון  לראותצריך דוקא 

שאינו יכול לראות, באמת לא גזרו דין זה ומעיקר הדין היה סגי 
 בלבד.שישמע הקן קולמוסא וכו' 

הפרישה דהנה בטעם דין זה )שצריך לראות דוקא החתימות( כ' 
שם סקל"ו(: "עיקר הקיום שצריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם הוא )

________ 
 

 היינו כשר באשפה מצאו מ"לרהתוס' )ג, ב ד"ה "דתנן אין כותבין"( ד"ואף שכתבו  (15
 שיוכל הגט כתיבת השליח שיראה צריך הים ממדינת גט שולח אבל ,י"בא או לה נותנו עצמו כשהבעל

 –", דמשמע שאם אינו יכול לומר את כל הנוסח שתיקנו חכמים לאיחלופי ליתי דלא נכתב בפני לומר
 ף שהגט כשר, מ"מ יש לחלק:אי אפשר לשלוח שליח א

שיראו שיש כתיבה והוא לא יכול להעיד עליה, משא"כ  –א. שם יש עניין של מיחזי מזוייף 
 כאן רואים שאין חתימות ולכן מבינים שאינו מעיד על דבר שלא קיים.

ב. שם הוא רק מטעם "דלא ליתי לאחלופי", אך כאשר אין שום חשש של ליתי לאחלופי, 
ם רק דבר שאינו בממונות וממילא החשש של איחלופי קיים פחות מאשר אם אומר שהרי כאן אומרי
 ברור שאין בעיה לשלוח שליח ויאמר רק מחצה מהנוסח. –את כל המשפט 
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מפני החתימות, ובפני נכתב א"צ שיאמר אלא משום איחלופי כמו 
שכתבתי לעיל בריש הסימן בדרישה, ולכן מחמירנן טפי בחתימות 

 מבכתיבה".

לכאורה, דבאמת מעיקר הדין אין חסרון כ"כ  והעולה מדבריו
לסמוך על שמיעת קן קולמוסא וכו', אלא מחמת שסו"ס החתימות הם 

לכן עדיף להחמיר בהם יותר ומשו"ז אין מסתפקים  –התקנה  עיקר
אלא בראי' בפועל ממש )משא"כ ב"בפני נכתב" דאינו עיקר התקנה 

 ומקילין בו טפי(.

נתקנה חומרא זו אלא היכא ועפ"ז לכאורה אפ"ל, דמ"מ לא 
דמאחר שהם עיקר העניין על כן ראוי  –שיכול לראות החתימות 

דוקא כיון שהוא יכול; משא"כ  לראותםלהחמיר עליו שיקפיד השליח 
סומא, כיון שללא הבט על כל העניינים סו"ס הרי אינו יכול לראות 
בפו"מ, הרי בו לא החמירו כ"כ ומסתפקים בעיקר הדין דנאמן 

 עה בלבד.בשמי

]כעין דוגמא לזה: איתא בגמ' )לעיל ה, א( לגבי שליח שהביא גט 
ולא הספיק לומר בפ"נ ובפ"נ עד שנתחרש ואינו יכול לומר "בפני 

מכיון שסו"ס  –כו'", שאף שלרבה יש לחוש שאין בקיאין לשמה וכו' 
 לומר בפ"נ ובפ"נ, לכן אי"ז מעכב. יכול אינוהוא 

חר שלמדו לכתוב לשמה )כמבואר ואע"פ שאי"ז אלא )לרבה ו(א
שם בגמ'(, הרי בכ"ז מקילין שם למרות החשש שיחזור הדבר 

לכאורה יש להקל בסומא  16לקדמותו; וכמו"כ הכא אליבא דרבא
כיון  –שאינו יכול לראות החתימות למרות החשש שהגט הוא מזוייף 

שאי"ז אלא חשש דרבנן שיבוא הבעל ויערער ויוציא לעז, כמוסבר 
 רקין בארוכה[.בריש פי

ועפ"ז את"ש טעם הדבר שהתוס' )והרא"ש( חיפשו טעם והסבר 
נוסף לפסול סומא בהבאת הגט: דמאחר ולכאורה דין המחבר לא 
נאמר בסומא שאינו יכול לראות החתימות, לכן יש להשתדל למצוא 

 טעם נוסף שלא להכשיר הסומא ע"י שמיעת קן קולמוסא וכו' בלבד.

________ 
 

שעיקר התקנה אינה אלא מצד החתימות,  –דהפרישה כתב במפורש דבריו אליבא דרבא  (16
 וכ"ה הלכה לרוב הפוסקים.
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 ה

 "ל מלשון התוס' )שהובאה ברא"ש(:ולכאורה יש לדייק הנ

א. דהנה לשון התוס' הנ"ל בהסברתם היא דנראה "דנראה שקרן 
". ולכאורה אי"מ מדוע השמיטו האמירה "בפני נחתם בפניאם יאמר 

 נכתב" )שנאמרת ראשונה( ולא כתבו שיראה הסומא שקרן באמירתה?

ב. דהנה הסברת התוס' היא דמאחר שסומא הוא ואינו יכול 
נחתם", ולכאורה אי"מ:  בפניע"כ נראה כשקרן אם יאמר " לראות

דמאחר ובשאר אנשים באמת ישנה אפשרות בפועל לומר "בפני" 
הרי שזה גורם לכך שהיכא  –קן קולמוסא וכו'  שמעולהתכוין שרק 

שאומר השליח "בפני נחתם" אנשים יודעים שלאו דוקא שאכן התכוון 
מדוע באמת נראה השליח  ואפשר שרק שמע וכו'; וא"כ, ראהלומר ש

הרי האנשים שסביבותיו יכולים להבין שמתכוין  –הסומא כשקרן 
 לשמיעה ולאו דוקא לראיה?

אך ע"פ הנ"ל שבסומא מצד עצם העניין לא היה קיים דין המחבר 
 שצריך לראות דוקא את החתימות, את"ש:

דבאמת בכתיבה אין הסומא נראה כשקרן במה שאמר בפני נכתב, 
הנ"ל שאנשים שסביבותיו משערים בעצמם שרק שמע  והוא מטעם

הקן קולמוסא וכו' ולאו דוקא שראה; משא"כ בחתימות, אם יאמר 
 –הסומא "בפני נחתם" שאני 

החתימות,  לראותדמאחר ובשאר אנשים ישנו הדין שצריך דוקא 
הרי אנשים וידעים שבחתימות צריך רק ראי' וממילא אינם משערים 

; וממילא את"ש דבאמירת בפני שמעלעצמם שהוא מתכוין רק לכך ש
כיון שאינם יודעים הדין הנ"ל  –דוקא נראה הסומא כשקרן  נחתם

 .ראהבשו"ע וחושבים שמתכוין ש

טעם והיינו, דע"פ יסוד הנ"ל את"ש מה שלא כתבו התוס' ה
דנראה כשקרן, ומתורצות ב' הקושיות האחת בחברתה, והוא ע"פ יסוד 

 היישוב הנ"ל דמצד עצם העניין "שאני סומא".
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 בביאור ההפרש בין ספינה לעלי'

 אקסלרוד' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 א

איתא בגמ' )גיטין ז, ב(: "תנא חדא המביא גט בספינה כמביא 
ביא בחו"ל. א"ר ירמי': ל"ק הא ר' יהודה הא בא"י ותניא אידך כמ

, ובשביעית במעשר חייב. לארץ בספינה הבא ל"חו עפר: דרבנן. דתנן
 גוששת הספינה אין אבל, גוששת שהספינה בזמן? אימתי: יהודה ר"א
ה"ז במביא  –והיינו, דלמ"ד דחייב במעשר ובשביעית  .פטור" –

 ה"ז כמביא בארץ. –בא"י, ולמ"ד שפטור 

ו התוס' )ד"ה הא(: "וא"ת ומה ענין גט אצל מעשר אטו והקש
המביא גט בעליי' בא"י יחשב כמביא בחו"ל משום דעפר הבא שם 

דעליי' קרקע  –מחו"ל פטור ממעשר? ]ומתרצים[ ואומר ר"י דלא דמי 
שתחתי' בר זריעה היא וראוי להתחייב במעשר ושביעית משא"כ 

 בספינה".

גם קרקע הים בודאי היא קרקע  ולכאורה אין מובן תירוצם: דהנה
א"י ואילו יצוייר שהיו מצליחים לזרוע ולהצמיח שם )אם היו מרוקנים 
את מי הים וכו'( בודאי היו חייבים במעשר ושביעית כיון שהיא בתוך 
א"י וחלק מא"י, ולמה תגרע הספינה העומדת מעלי' שלא תחשב כא"י 

והרי"ז רק ענין  –רק מצד שכרגע א"א בנוגע למעשה בפועל לזרוע בה 
של מעשה בפועל אך באמת בודאי שהיא א"י בכל התוקף מצד 

 עצמה?

ליתר ביאור: דהנה מובן ופשוט הדבר, שדין קדושת א"י אינו 
נגרם כתוצאה ממה שהקרקע חייבת בתרומות ומעשרות וכו', אלא 

דמחמת  –להיפך, שכל דינים אלו נגרמים כתוצאה מדין קדושת הארץ 
היא גורמת לכל החיובים. וממילא מובן, דאין  ןלכשהארץ קדושה 

לומר דמשום ששטח ארץ זה א"א בפועל לזרוע בו לכן בדרך ממילא 
אין הוא א"י, אלא עכצ"ל דבודאי א"י הוא לכל דבר תמיד, ומה שא"א 

 . וא"כ אי"מ חילוק התוס', וכנ"ל.צדדיתלזרוע בו אי"ז אלא מניעה 
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' באומרם "משא"כ ולכאורה נראה לומר, דאין כוונת התוס
"בר בספינה" ממש כלפי מה שכתבו לפנ"ז שהקרקע שתחת העלי' 

)דיש קרקע תחת שניהם וההבדל הוא אם ראויה לזריעה(,  זריעה היא"
; דטעם הדבר קרקע שתחתי'"אלא כלפי עצם מה שכתבו שם הלשון "

דעפר שבספינה לא נחשב כא"י והעליי' נחשבת כא"י ה"ז מצד 
בקרקע ושייך בה מציאות של "קרקע שתחתי'", שהעלי' היא קבועה 

משא"כ ספינה אינה קבועה בקרקע אלא שטה ע"ג הים ולא שייכת בה 
 מציאות זו.

 ב

אך הנה לכאורה עדיין צ"ע, דהרי לקמן מביאה הגמ' את דברי ר' 
 יהודה רבי למחלוקת באנו, יתדות גבי על המונח נקוב זירא דב"עציץ

 – התם יהודה' ר קאמר לא כאן ד"עד  17ודוחה רבא את דבריו ורבנן";
לא".  – לברוח עשוי שאינו עציץ אבל, לברוח בספינה העשויה אלא

מהי ההו"א דר"ז  –ואם כדברינו שלדעת התוס' זוהי כוונת הגמ' לעיל 
 לקשר בין עציץ לספינה?

ואולי יש לומר ההפרש בזה, ובהקדים: דהנה בחילוק הנ"ל דרבא 
וי' לברוח" ומפרש )ח, רע"א( "כלומר נעמד רש"י על המילים "העש

מהפי' הפשוט  שמוציאמפני שהיא מהלכת כל שעה". ומדבריו מובן, 
אינה  בפועללילך )בכח( ומפרש ש ראויהשהספינה צריכה להיות 

מצד שכן  רקעומדת במקום אחד, והיינו שדין הספינה שאינה א"י הוא 
 היא ההנהגה בפועל.

המסקנא: דמה חידש רבא ולכאורה י"ל, דבזה שונה ההו"א מ
בדבריו לר"ז הוא רק שאין לדמות הספינה לעציץ המונח ע"ג יתידות 

)משא"כ עציץ שיכול להטלטל בפועל  בפועלמשום שהיא מטולטלת 
וכגון עלי'  –אלא שאינו מטולטל(, אך מה שאין לדמותה למקרה אחר 

הרי זה היה כבר פשוט לרב זירא כיון שידע ששייך דין "קרקע  –
 תיו" רק בדבר נייח.מתח

________ 
 

 כאן ד"ה "דילמא לא היא". וכ"ה למסקנא, כמ"ש התוס' (17
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דעלי' א"א לטלטלה  –ועפ"ז את"ש מה שלא דמי ספינה לעלי' 
כלל משא"כ בספינה, ונראה שלכך נתכוונו התוס' במש"כ דעלי' דוקא 

 יש לה "קרקע שתחתי'", וכנ"ל.

ולהעיר, דעפ"ז גם יומתק מדוע רש"י משנה מהפי' הפשוט בדברי 
יטלטל, הרי לא חילק כי אם היה אומר שאינה עשוי' לה –ר"ז לקמן 

בין עציץ לספינה, שהרי כנ"ל גם ר"ז ידע חילוק זה ובכ"ז רצה לדמות 
 העציץ לספינה.

 יישוב קושיית הרש"ש

 אקסלרוד' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 רב אמר מניומי בר יוסף רב איתא בגמ' )גיטין ט, א(: "אמר
 ואינו בנכסים חוזר ,ועמד לעבדו נכסיו כל שכתב מרע שכיב: נחמן
 – בעבד חוזר ואינו, הוא מרע שכיב מתנת – בנכסים חוזר; בעבד חוזר

 חורין". בן שם עליו יצא שהרי

והקשו התוס' )ד"ה ואינו(: וא"ת ואמאי יצא בן חורין ]ומותר 
בבת חורין[ הא מתנת שכיב מרע הוא ולא קנה אלא לאחר מיתה ואין 

 דכיון סתמא, אפילו א"נ מהיום; ליה גט לאחר מיתה"? ותירצו "דכתב
 דהיינו לשחרר שראויה בשעה שיקנה דעתו לשחררו מרע שכיב דדעת

 מחיים".

וכתב הרש"ש להקשות )על התי' הב' בתוס'( מהא דאיתא בב"ב 
 נתנן ומודה שאם גמליאל בן שמעון כרבן יוחנן הלכה ר")קלז, א( א

 שכיב נתאביי מת אמר טעמא, כלום, מאי עשה לא מרע שכיב במתנת
אחריך, עיי"ש. התם נמי  קדמו וכבר מיתה לאחר אלא קנה לא מרע

 נימא דכיון שדעתו שיקנה היה כוונתו שיקנה מחיים.

 ונותר בקושיא.

ולפענ"ד יש לחלק, דהתם באמת אפשר הדבר מצ"ע שיקנה 
השלישי )שהראשון רצה לתת לו( הקרקע לאחר מיתת הראשון, והוא 

ון, שאז הדין הוא )שם קכט, ב. קלו, ב( היכא שהשני ימות בחיי הראש
שהקרקע צריכה לחזור ליורשי ראשון, ומכח המתנה תעבור לשלישי. 
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ומכיון שבאמת אפשר הדבר שהמתנה תהי' מתנה גם לאחר מיתה, הרי 
אין כל הכרח לומר הכא שבדעתו הי' לתת הקרקע לשלישי מחיים, 

 ע לאחר מיתה;כיון שסתם שכיב מרע אינו נותן אלא ע"מ שיזכה בקרק

משא"כ הכא, שא"א הדבר כלל לשחרר העבד בגט לאחר מיתה, 
כיון שאין מציאות של גט לאחר מיתה כלל, ולכן דוקא הכא אמרינן 
שבדעתו של האדון א"כ היה לשחררו מחיים, דמכיון שסו"ס רצה 
שישתחרר, וזה א"א שיהי' לאחר מיתה כלל, עכצ"ל שנתכוין לכך 

 שישתחרר מחיים.

דהתם אי"ז שהדבר לא אפשרי מצ"ע, אלא הוא אפשרי  והיינו,
ורק שיש מניעה צדדית, וממילא אין הכרח שנתכוין שיקנה מחיים, 
דשמא תוסר המניעה ונתכוין שאז יקנה. ואת"ש מה שהכא אמרו 

 התוס' סברא זו, משום דהתם לא שייכא.

 בדין איי הים שכנגד ארץ ישראל

 אקסלרודשי' מנחם מענדל הת' 
 דרורישי' ה חיים שלמהת' 

 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

 א

? לארץ חוצה ואיזהו ארץ איזהו: איתא בגמ' )גיטין ח, א(: "תניא
 אמנון מטורי, ישראל ארץ – ולפנים אמנון מטורי ויורד ששופע כל

 מתוח חוט כאילו אותן רואין, שבים הנסין, לארץ חוצה – ולחוץ
 החוט מן, י"א – ולפנים החוט מן, מצרים נחל עד אמנון מטורי עליהם
 ;ל""חו – ולחוץ

, י"כא הוא הרי ישראל ארץ שכנגד כל: אומר יהודה "רבי
, ים גבול לכם יהיה זה וגבול הגדול הים לכם והיה ים וגבול: שנאמר
 ועד מקפלוריא עליהן מתוח חוט כאילו אותן רואין, שבצדדין והנסין

, י"א – ולפנים החוט מן, אוקיינוס ים ועד מצרים ומנחל אוקיינוס ים
 .ל""חו – ולחוץ החוט מן
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וכתבו התוס' )ד"ה "רבי יהודה אומר"(, ד"שאל רבינו פטר לר"ת 
; 18דבזמה"ז הי' להתחייב לר' יהודה במעשר שאנו במערבה של א"י

הוא, די"ל דלא  19ומתרצים התוס' הקושיא בכמה אופנים, ואחד מהם
 .20כבשו הכל עולי בבל

פשטות, את כל האיים והמדינות שמעבר , דהרי ב21והיו שהקשו
לא כבשום אפי' עולי מצרים, ומה שאעפ"כ  –לים העומדים כנגד א"י 

מחמת ריבוי הפסוק כמפורש  רקה"ה נחשבים כא"י לר' יהודה הרי זה 
בברייתא הנ"ל; וממילא חוזרת הקושיא מדוע לא נאמר שהם נחשבים 

 גם היום כא"י מצד זה שעומדים כנגדה בלבד?

צו בשם הר' יחיאל מיכל פיינשטיין ז"ל, דיש דין מיוחד ותיר
בגבול שאינו בשאר מקומות, והוא, שע"י שמקדשים מה שבתוכו 
מתקדש הוא ממילא. ומכיון שכל הים הגדול הוא הגבול המערבי, 
ממילא כאשר עולי מצרים כבשו את "תוך" א"י נתקדש גם הים כגבול 

ממילא לא נתקדשו  –רים מערבי; משא"כ עולי בבל שלא כבשו כל הע
הגבולות כלל ולכן בימינו אין הגבול )הים כולו, וכן שאר ג' הגבולות( 

 קדוש.

 ב

ולכאורה עצ"ע, דהרי מפשטות סוגיין משמע שיש אף היום דין 
א"י לאיי הים לעניין גיטין, שביעית ומעשר ומוכח לכאורה שאין לומר 

חלק מהים  כדבריו שכל הים לא נתקדש; אלא מוכרח לומר שאכן
התקדש וחלק לא התקדש, והגמ' דיברה על החלק שנתקדש משא"כ 

 רבינו פטר )ושאר בעלי התוס'( היה במקום שלא נתקדש.

והביאור בזה, דבאמת איים ומדינות שכנגד א"י ה"ה נלמדים לר' 
יהודה מריבוי וגזירת הכתוב ואינם צריכים כיבוש )לא של עולי מצרים 

ע"מ להחשב כא"י, אך סו"ס צריך שהם  ועאכו"כ לא של עולי בבל(
א"י. והיינו, שדנים כל חלק בים לגופו: אם הוא כנגד מקום  כנגדיהיו 

________ 
 

 שאנו מתפללים למזרח. –ובתוס' הרא"ש הוסיף ראי' לכך  (18
 ובתוס' הרא"ש מביא תי' זה בשם ר"ת עצמו. (19
ובתוס' הרא"ש הביא דוג' ממש"כ הגמ' חולין )ז, א( "הרבה כרכים כבשום עולי מצרים  (20

 ולא כבשום עולי בבל".
 ראה הנסמן ב"מראה המקום" גיטין שם. (21
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הרי הוא קדוש ג"כ, אך אם הוא כנגד מקום שלא  –שנכבש והתקדש 
 גם הוא אינו קדוש. –נכבש 

א"א לחייב  – כל כרכי א"י עצמהומאחר ועולי בבל לא כבשו את 
מעשר דשמא הם רק כנגד הכרכים שלא חזרו איים ומדינות שכנגד מ

; משא"כ אם יודעים אנו בוודאי שמקום זה הוא ממש כנגד 22וכבשו
מקום קדוש )כאיים הסמוכים ממש לא"י ואפשר למדוד ולראות כנגד 

 איזו עיר הם נמצאים( אכן אפשר לחייבו במעשר ותרומה.

אלא שזהו חידוש גדול לחלק בין האיים שבים גופא, שצריך 
 דוק כ"מ לגופו אם הוא כנגד וכו', ועצ"ע.לב

 באכילת בהמתם של צדיקים

 גינזבורג' שישמואל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 א

 השותה או האוכלכתב הרמב"ם )פ"י מהל' תרומות, הלכה יא( ד"
 ולא הקרן את ם. . משל תרומה של יין ושתה ששגג נזירו, מכזית פחות

 ."החומש את

, דכיון שנזיר זה 23טור כתבו האחרוניםובטעם הדבר שנזיר זה פ
אין אכילה זאת נקראת אכילה )וע"ד האוכל פחות  –אכל דבר איסור 

מ"מ "באכילת , איסור גם היא אכילת לזר תרומה דאכילת מכזית(, ואף
 אחר גם באיסור אסורה האכילה אם אבל, תרומה חייבי' רחמנא להדיא

 ."אכילה שמה לא

________ 
 

 –שאנו מתפללים למזרח  –וכמובן גם ממש"כ בתוס' הרא"ש הראי' שאנו כנגד א"י   (22
 ישראל.-דאי"ז ראי' לנדו"ד, דשמא אי"ז אלא א"י שכבשו עולי מצרים, ועתה אי"ז ארץ

 רדב"ז וכס"מ על אתר, קוב"ש דלקמן. (23
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הקשה, דגבי תרומה גזולה כתב  ובקוב"ש )ח"א פסחים קיב, ב(
, ולכאורה מאי שנא מנזיר 24הרמב"ם )שם הל' כו( שמשלם קרן וחומש

 הרי בב' אכילות אלו "לאו שמי' אכילה"? –

 והאכילו גזל דאילו, אכילה איסור מיקרי לא גזל ותי', ד"איסור
 איסור ואין אכלו כאילו בעצמו האיסור אותו הוא לים זרקו או לכלבו
 האכילה בשביל האיסור ואין כלבו מאכילת יותר אכילתו י"ע ניתוסף

משא"כ איסור נזיר הוא  .האכילה" י"ע שנעשה הגזל בשביל אלא
 .25איסור חפצא

דהקב"ה מציל הצדיקים  26וממשיך ומבאר שם דזהו דעת התוס'
מידי איסור דווקא במידי דאכילה כאשר האיסור הוא מצד המאכל; 

אכן אין אומרים בזה הכלל  – 27ןמשא"כ כאשר האיסור הוא מצד הזמ
 .28שהקב"ה מציל הצדיקים ובהמותיהם מאיסור

 ב

והנה בירושלמי )שבת פי"ג ה"ג( איתא, שהמקיים מצות אכילת 
 מצה במצה גזולה אינו יוצא ידי חובתו, והטעם הוא משום ד"תמן

יצא כי "הוא עבר  –עבירה"; משא"כ בקורע על מתו בשבת וכו'  גופה
 עבירה".

חילוק כתבו האחרונים: איסור גזל הוא חפצא, משא"כ ובטעם ה
 –שבת, הואיל ואיסור הקריעה הוא איסור זמני )כנ"ל בדעת התוס'( 

 ע"כ הוא איסור חפצא.

________ 
 

 יצא רומהת משום בו שחייב החומשומה שאינו משלם על הגזילה בפ"ע הוא רק מטעם ש" (24
 " )ג"ז שם(.גזלו ידי בו

 אך ראה לקמן ס"ד. (25
 גיטין וחולין שם. (26
( , אקה) התם דאמר ג"אע( , בקו פסחים) הבדלה קודם וטעים אישתלי אבא בר ירמיה רב" (27

]בני בבל אכלו  דמערבא רבא בצומא דבבלאי תבשילא בסיס( , אכא) השנה ובראש ,באסכרה דמיתתו
 שראל צמו את צום יום הכיפורים[".תבשיל מבושם כשבארץ י

האיסור הוא איסור גברא  –בקובץ ביאורים גיטין אות ו מבאר שהוא מצד שבזמן איסור  (28
בלבד. ועיין עוד מה שביאר עניין זה בטוב טעם הרב מ.ו. )קובץ קכא דהערות התמימים ואנ"ש חח"ל 

 ואילך(. 14צפת, עמ' 



 71 מה"מכ"ק אד"ש נשיאות שנה ל ס"ה• תשע"ה שבט  י'־י"א 

וכתב הר"י ענגל )אתוון דאורייתא כלל יו"ד(, דכ"ז הוא לשיטת 
אף איסור שבת הוא איסור  –הירושלמי, משא"כ לשיטת הבבלי 

 חפצא.

שאף שחלקו הבבלי והירושלמי בנוגע לאיסור  ומכהנ"ל נמצא,
אי הוי איסור חפצא, הרי כולי עלמא מודו שגזל הוי איסור  –שבת 

שס"ל  –שה על ביאור הקוב"ש הנ"ל בדעת הרמב"ם וקחפצא. 
להרמב"ם דגזל הוא איסור גברא, משא"כ איסור נזיר הוא איסור 

 חפצא.

 ג

י איסור גברא או והנה בקוב"ש שם כתב, דבעניין זה אי גזל מיקר
 חפצא נחלקו האמוראים במד"ר, וכדלקמן:

 הביתה האיש ויבאדהנה במד"ר פרשת חיי"ש )ס, לב( איתא: "
 בר חייא' לר שאל ירמיה' ר הונא' ר, זממיהם התיר – הגמלים ויפתח

 בן פינחס' ר של לחמורו דומין אברהם אבינו של גמליו היו לא רבה
 ."יאיר

חמורו של ר' פנחס בן יאיר החמיר  וממשיך המדרש ומספר כיצד
על עצמו ולא אכל דבר שאינו מעושר במשך כמה ימים; ומכאן 

הרי  –הקושיא מדוע אברהם אבינו היה צריך לשמור על גמליו 
 .29"ידם על תקלה מביא ה"הקב אין צדיקים של בהמתן"

וכתב הרמב"ן )כד, לב(, דדברים אלו על חמורו של ר' פנחס בן 
 החסידות שיהיה אפשר אי כי, הזמם פתוח לסתור "שאלה יאיר הם

 אבינו; אברהם של מביתו יותר גדול יאיר בן פנחס רבי של בביתו
 הדברים מן להשתמר צריך איננו יאיר בן פנחס רבי של חמורו וכאשר

 ואין, אבינו אברהם של גמליו שכן כל, להאכילו לבעליו האסורים
 און". כל לצדיק יאונה לא כי, לזממם צריך

ומבאר בקוב"ש שם, דמחלוקת זו אם דורשים מהפסוק שהיה 
 זמם לפיהם דגמלי אברהם אבינו או לא תוליה בחקירה הנ"ל:

________ 
 

 גיטין ז, א. חולין ה, ב. ועוד. (29
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שפיר צ"ל שהיו  –דאם אמרינן שאיסור גזל הוי איסור 'גברא' 
 לגמלים 'זמם', כיון שמאיסור זה לא מציל הקב"ה,

 אך אם אמרינן )כנ"ל בביאור דעת הרמב"ם( שאיסור גזל הוא
מוכרח לומר שלא היו לגמלים 'זמם' ולא היה אברהם  –איסור חפצא 

 אבינו צריך לפחד שמא יכשלו בהמותיו באכילת גזל.

אך לכאורה עדיין צ"ע לומר שפוסק הרמב"ם דווקא כדעה זו 
במדרש נגד הבבלי והירושלמי; ועוד, שהרי דוחק לומר שיש אמורא 

ולא ירושלמי( אף במדרש שדעתו לא הוזכרה כלל בגמ' )לא בבלי 
שמביאים הדיעה החולקת עליו; ולכן נראה לבאר פלוגתתם באו"א, 

 וכדלהלן.

 ד

 וחרמים, כנדרים נדרים כינויי כלוהנה בריש מסכת נדרים איתא: "
 ."כנזירות ונזירות, כשבועות ושבועות, כחרמים

ובטעם הסדר במשנה )שהפריד התנא שבועות מנדרים, אף 
, עליה חפצא דמיתסר נדרים דתנא איידיד" דעניינם שוה( כתבה הגמ'

 נפשיה דקאסר שבועה לאפוקי, עליה חפצא דמיתסר חרמים נמי תנא
 ."חפצא מן

ומשמע בפי', דב' העניינים בתחילת המשנה )נדרים וחרמים( 
היינו איסור חפצא, משא"כ ב' העניינים האחרים )שבועות ונזירות( הם 

 איסור גברא.

"ש הנ"ל בחילוק בין איסור נזיר ולפי"ז צ"ע על דברי הקוב
לאיסור גזל, שהרי כתב לעיל שכל הפטור של נזיר מצד "לא שמי' 
אכילה" הוא כיון שהאיסור הוא איסור חפצא )משא"כ האוכל דברים 

שמי' אכילה ואינו נפטר(; והרי כאן מפורש שנזיר  –שהם איסור גברא 
 הוא איסור גברא.

ר בין החילוק שבין גברא ולכאורה נראה שלא דק בביאורו כשחיב
 וחפצא לבין החילוק של שמי' אכילה ולא שמי' אכילה, וכדלקמן.
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 ה

מבאר כ"ק אדמו"ר מלך  30תשל"ו קדושיםוהנה בשיחת ש"פ 
יכולות להיות  –המשיח שליט"א, דגם מאכלות אסורות שהם גקה"ט 

יכולות  –מותרות, ולעומת זאת, גם מאכלות מותרות מקליפת נוגה 
ות; ומכאן מוכח שאין קשר בין מה שהמאכל אסור לבין להיות אסור

 מה שהוא מגקה"ט.

ולכן, מאכל שהוא קליפת נוגה אף פעם לא יטמא את הנפש, אף 
שיהיה מאכל אסור ואם יאכלוהו בזמן האיסור לא יוכלו להעלותו 
לקדושה; משא"כ מאכל שהוא מג' קליפות הטמאות יטמא תמיד את 

היה מאכל מותר ויוכל להעלותו הנפש, ואף אם בזמן האכילה י
ישאר רשימו בגוף ]ועפ"ז מבאר שם כו"כ עניינים בנוגע  –לקדושה 

 למאכלות אסורות, עיי"ש בארוכה[.

ועפ"ז י"ל, דב' החילוקים הנ"ל באכילת תרומה ובתקלה בבהמתן 
 של צדיקים אינם עולים בקנה אחד:

או דבאכילת תרומה, כיון שהנושא הוא אם "שמי' אכילה" או ל
)שהרי אם אוכל דבר שלאו שמי' אכילה ה"ה כאוכל פחות מכשיעור, 
כנ"ל(, אי"ז משנה אם האיסור הוא בגברא או בחפצא אלא אם הוא 

 " בידי החיצונים;אסור" או "מותר"

משא"כ באכילת צדיקים ובהמותיהם, כיון שהעניין הוא אי נטמא 
ר אלא אם אין זה משנה אם אכל מאכל איסור או מאכל מות –בגקה"ט 

 .31שורשו הוא מקליפת נוגה או מג' קליפות הטמאות

 ו

ועפ"ז א"ש דעת הרמב"ם שמחלק באכילת תרומה בין איסור נזיר 
דגזל הוא חפצא  –ביין לאיסור גזל )אף דלכאורה איפכא מסתברא 

 ונזיר הוא גברא(:

________ 
 

ואילך. ועיי"ש בכל המשך העניין משיחת אחש"פ וש"פ  177יחו"ק תשל"ו ח"ב עמ' ש (30
 אחרי(.

וראה לקו"ש ח"ה שיחה ב לפר' וישב, דזהו אכן סברת התוס' )גיטין שם( לחלק בין אכילת  (31
 דבר איסור לאכילת דבר היתר בשעת האיסור. ועיין ג"כ בקובץ הערות הנ"ל דישיבת חח"ל צפת.



  777בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  71

דאיסורי אכילה, כיון שהם "אסורים וקשורים בידי החיצונים 
אפשרות להעלות את החיות שבהם לקדושה  ממילא אין 32לעולם"

ולכן אומרים אנו ש"לא שמי' אכילה )אף שהם איסורי גברא(; ולכן 
 אי"ז נק' שאכל ופטור. –נזיר האוכל תרומה 

משא"כ איסור גזל וכה"ג, כיון שאין הוא איסור אכילה ש"אסור 
בידי החיצונים", אף שהוא איסור חפצא )ואפי' גקה"ט( אין אומרים 

 או שמי' אכילה" ושפיר אכל וחייב עליו קרן חומש ואשם.בו "ל

 ז

 אלא שעפ"ז צ"ע מחלוקת האמוראים לעיל במדרש:

דכיון ש)כנ"ל בירושלמי( איסור גזל לכו"ע הוא איסור חפצא, 
ממילא הוא מטמא את הנפש, ומהי הסברא לומר שבהמותיו של 

תו אברהם אבינו היו יכולות להכשל באיסור גזל ח"ו; דכשם שבהמ
כן היה צריך להיות  –של ר' פנחס בן יאיר לא אכלה גזל באופן ממילא 
 אצל אברהם אבינו ומדוע שם להם אליעזר 'זמם'.

ואולי י"ל הביאור בזה ובהקדים, דהנה נחלקו הראשונים בגדר 
 הנ"ל ד"אין הקב"ה מביא תקלה" על צדיקים.

י: דהנה עה"פ )משלי יב, כא( "לא יאונה לצדיק כל און" פירש"
 כלדלשיטתו  33"לא תזדמן לו עבירה בלי דעת" וביארו הראשונים

עבירה היא גנאי לצדיק ולכן הקב"ה מצילו; משא"כ לשי' התוס' 
 )הובא לעיל( הגנאי הוא רק במידי דאכילה בזמן אכילה.

ולכאורה קשה )וכמו שהקשו רבים(, דהנה מוכח מכו"כ מקרים 
(, וכיצד אומר רש"י 34שנכשלו צדיקים מאיסורים )כמו שהביא תוס'

 כל און.שלא יאונה לצדיק 

 על תקלה מביא הוא ברוך הקדוש אין אמרינן כי"וביאר הר"ן, ד
' ר הללו ישראל גדולי אבל ,בדבר פושעין כשאין מילי הני ידם
________ 

 

 פ"ח ועוד.תניא פ"ז,  (32
 ללמוד ניתן וכן .ב, יב שבת מ"ע א"הריטב כתב וכן, שם בחולין ן"והר ן"הרמב כתבו כן (33

 .ש"עיי ב, כח ובכתובות ב, צט ביבמות מפירש"י עצמו זאת
 

 .1הובא לעיל הערה  (34
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 לחוש לו היה ישמעאל דרבי בדבר פשעו וחביריו אליעזר' ור ישמעאל
 כעס לכלל שבאו מתוך וחביריו אליעזר ורבי להחמיר חביריו לדברי

 ".חטא לכלל באו

ועפ"ז י"ל, דפלוגתת הראשונים הנ"ל היא היא פלוגתת 
 האמוראים במדרש לעיל:

דאם אמרינן דהקב"ה מציל הצדיקים רק במקרי אונס ולא במקרי 
אכן היה אליעזר צריך לשם 'זמם' לגמלי אברהם כדי לא  –פשיעה 

י ועוד(; משא"כ לפשוע באכילת הגמלים משדות זרים )וכדעת רש"
אכן לא היה אליעזר עבד אברהם צריך  –אם אמרינן שהוא בכל עניין 

להזהר מכך, ושפיר אין לומדים שהיה להם 'זמם' בפיהם לינצל 
 מהאיסור.

 נאמן באיסורין לרש"י ותוס' א"סוגיית ע

 וואלער' שייהונתן ' הת
 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

 א

לרבה דאמר לפי שאין בקיאין לשמה איתא בגמ' )גיטין ב, ב(: "ו
 לבעי תרי כו'", ומשני "עד אחד נאמן באיסורין".

ומפרש רש"י )ד"ה "עד אחד נאמן באיסורין"(: "שהרי האמינה 
תורה כל אחד ואחד מישראל על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל 

 ניקור הגיד והחלב".

ון ומקשה שוב הגמ' "אימור דאמרינן עד אחד נאמן באיסורין כג
חתיכה ספק של חלב ספק של שומן דלא איתחזק איסורא, אבל הכא 
דאיתחזק איסורא דאשת איש הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה 

 פחות משנים".

ומפרש רש"י )ד"ה "הכא איתחזק"(: "בהך איתתא איסור אשת 
דהתם בידו  –איש. ומטבל ושחיטה לא גמרינן לה, כדאמרינן ביבמות 

 להעיד עליהן".לתקנן לפיכך נאמן 
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והקשו עליו התוס' )ד"ה "עד אחד נאמן באיסורין"( מדוע נקט 
דשם אתי שפיר  –'הפרשת תרומה' ו'שחיטה' אם אינם בדומה לגט 

דאף ב'איתחזק איסורא' נאמן כיון דבידו לתקן; משא"כ הכא בגט אין 
לומר דביד השליח לגרש אשה זו. וכמו שפירש הקונטרס עצמו 

 בהמשך הגמרא.

 35פירשו התוס' סוגיין דילפינן שפיר מניקור הגיד והחלב וע"כ
)לכאורה צ"ל דלפי הס"ד אין חילוק כ"כ בין היכא דאיתחזק איסורא 
או לא(; ומקור דין זה דאיתחזק איסורא הוא מפסוק "וספרה לה" לגבי 

 דין נדה עיי"ש.

 ולכאורה צ"ב:

א. מהי אכן הקס"ד דרש"י לפרש הדין עד אחד נאמן באיסורין 
ממקרים הנ"ל אם הוא עצמו שולל זאת למסקנת הגמ', וכלשון הש"ס 

 בריבוי מקומות "מעיקרא מאי קסבר, ולבסוף מאי קסבר"?

ב. לכאורה תירוץ הגמ' "והוי דבר שבערוה" הוא מיותר; הרי אף 
מהא דאין "המביא גט" דומה לשאר איסורין שבתורה כשנאמן עד 

דאין ללמוד שאף כאן יהיה  אחד )היות וכאן 'איתחזק איסורא'( מוכח
ע"א נאמן, ומדוע הש"ס מוסיף תירוץ נוסף ד"הוי דבר שבערוה"? 
ואכן התוס' )ד"ה "הוי דבר שבערוה"( עמדו על קושיא זו ותירצו מה 
שתירצו, אך לכאורה נראה שרש"י אינו מתייחס כלל לקושיא זאת, 

 וצלה"ב טעם הדבר.

 ב

ה"( ביאר סוגיית הגמ' דהו מידי ה"בד והנה הפנ"י )ד"ה "תוספות
 אליבא דרש"י, וכדלקמן:

דבפ' כתיב "לא יקום עד אחד באיש", ומשמע דה"ה בכל התורה 
כולה דאין נאמן. ומתרצת הגמ' "עד א' נאמן באיסורין", והיינו, דכיוון 
דיש חזקה על אדם ש"אינו מניח דבר היתר ואוכל דבר איסור", וכ"ש 

א באיסורין נאמן הוא; ומה ממיל –שאינו "חוטא לאחרים ולא לו" 
שאינו נאמן הוא דווקא בעדות שאינה איסורין, והיינו להכות אדם 

________ 
 

 עיין בתוס' הרא"ש על אתר. (35
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שבזה אין שייך  –אחר על פיו או להאמין לו שלא חטא ושלא נכהו 
 החזקות הנ"ל.

ומקשה הגמ', דהחזקה הנ"ל ד"אין אדם חוטא ולא לו" היא רק 
ש לו דבר היתר כש"אין חזקת איסור" או כש"בידו לתקן" כי אז אכן י

אין שייך החזקה  –ולא יקח האיסור; אך כאשר אין לו דבר היתר 
 הנ"ל. והדרא קושיא לדוכתי'.

ולכאורה צ"ב בדבריו: דאם לפי דעתו ישנה חזקה ד"אין אדם 
 חוטא", א"כ להוי נאמן כנגד החזקת איסור, דהוי חזקה כנגד חזקה?

 ג

נאמנות ב' עדים ואולי יש לומר הביאור בזה ובהקדים ע"פ ביאור 
 בכל עדיות שבתורה, דיש לבאר זה בב' אופנים:

כתב, דבעד אחד ישנו חשש רחוק שמא  36א. בשו"ת התשב"ץ
שכרו אותו לעדות מסויימת, ואיכא למיחש לשיקרא. אמנם בב' עדים 
כשרים מישראל "זרע ברך ה'" אין לחשוש כלל לשקר, דע"כ 

ה. ולפ"ז נאמנות הב' הם, עיי"ש בארוכ משקריםיתבוששו זה מזה אם 
 .מסבראעדים הוא 

אחד . .  עד פי על הדינין מן דין חותכין כתב "אין 37ב. הרמב"ם
באיש" ומשמע דס"ל להרמב"ם דדין עדות  אחד עד יקום לא שנאמר

הוא. וכפי שכתב  גזרת הכתובבשנים הוא נאמנות שנתנה התורה ו
 שריםכ עדים שני פ"ע הדין את לחתוך "נצטוינו 38הרמב"ם במ"א

 ".בשקר שהעידו אפשרש פ"ואע

ואילך( מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח  11בלקו"ש חכ"א )עמ' ו
שליט"א, דא' הטעמים בין ב' האופנים הוא בטעם פסול הקרובים 

 להעיד:

________ 
 

 חלק א' סימן עז. (36
 א."ה ה"פ עדות' הל (37
 ז."פ ת"יסוה' הל (38



  777בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  17

דלפי שיטת התשב"ץ קרובים פסולים משום שהן נוגעים בדבר, 
' לשיטתי 39וא"כ הדעת נוטה להעיד לטובת קרובים; משא"כ הרמב"ם

 זה אוהבין בחזקת שהן מפני לא הקרובים עדות תורה שפסלה ד"זה
 הכתוב גזרת אלא לרעתו ולא לטובתו לא לו מעיד אינו שהרי, זה את

, לדיינות פסול שהוא פ"אע לעדות כשר והשונא האוהב לפיכך, הוא
 הקרובים". על אלא תורה גזרה שלא

 ד

חקירה הנ"ל ולכאורה נ"ל, דנחלקו רש"י ותוס' בסוגיין בצדדי ה
 דנאמנות העדים.

רש"י ס"ל כהרמב"ם דטעם הדין ד"לא יקום עד אחד" הוא משום 
כיון  –גזירת הכתוב, ועל כך מתרצת הגמ' ד"עד אחד נאמן באיסורין" 

שיש חזקה דאין אדם מניח דבר ההיתר; ולכן מביא רש"י ע"כ 
הדוגמאות משחיטה ותרומה, דהגם דהתם מיירי דבידו הוא, עכ"ז 

מגזה"כ  שיצא –הוי דוגמא נכונה על נאמנות התורה בעד אחד שפיר 
ד"לא יקום עד אחד" ומחדשת התורה וגוזרת שבהא דאף ע"א נאמן 
)ולכן אין הבדל בין בידו או לא בידו וכו', כי זה הרי גזה"כ; ורק 

 –בהמשך הסוגיא, כשמחלקים בין 'איתחזק איסורא' ל'לא איתחזק' 
 מוד משחיטה ותרומה(.באר מדוע א"א לללצריך רש"י 

דהתורה האמינה עד אחד בכה"ג  דמי יאמרוע"כ מקשה הגמרא, 
דמכחיש הוא החזקה קמייתא, אולי החזקא קמייתא מבטלת חזקתו, 

( דהרי הוי גם 'דבר שבערוה', ואין דבר שבערוה פחות ועודומוסיפה )
משנים. וממילא לא רק שיש כאן חזקה נגד חזקה, אלא יש כאן דין 

 עריות דאין אומרים חזקה דעד אחד.מיוחד ב

 ועפ"ז א"ש קושיות הנ"ל:

א. רש"י הביא דוג' לעד אחד נאמן באיסורין אף מתרומה 
 ושחיטה כיון שעיקר העניין כאן הוא לומר שיצא מגדר 'גזירת הכתוב'.

ב. לרש"י לא קשה הכפל בקושיית הגמ' הן מ"לא אתחזק" והן 
חזקה נגד חזקה )ומאי  מ"דבר שבערוה" כי הקושיא הראשונה היא

________ 
 

 ו."הט ג"פי עדות' הל ם"מבר (39
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אולמי' האי חזקה מהאי חזקה(, משא"כ מ"דבר שבערוה" הוי דין 
 מיוחד שוודאי מבטל החזקה.

כי אכן  –ג. אין קושיא על החת"ס מהא ד'הוי חזקה נגד חזקה' 
 הגמ' מסתמכת בעיקר על הקושיא ד"דבר שבערוה".

 ה

משא"כ התוס' דס"ל כהתשב"ץ, דנאמנות השנים היא מצד סברא 
עד אחד נאמן באיסורין הוי נאמנות ו"גילוי מילתא"; כלומר, דאינו 

 עדות ממש אלא רק גילוי מילתא לבד.

הרי מדובר ש – אין חזקת איסורבהנאמנות היא רק ולכן בפשטות 
 . ולכן אמר שאין להביא דוג' מטבל ושחיטה.סבראכאן לשיטתי' ב

צריך ל"דבר וממילא כשמקשה הגמ' דבגט אין בידו לתקן, אין  
אין כאן שום חזקת עדות  –דבערוה" כי כאשר אין סברא שנאמין לעד 

 לעמוד נגד החזקה.

 אם איכא מוליך בינייהו דרבא ורבה

 טל' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 א

בטעם תקנת אמירת השליח המביא גט "בפני נכתב ובפני נחתם" 
, לשמה בקיאין שאין ילפאיפליגו אמוראי בריש גיטין: "רבה אמר 

, בינייהו איכא? בינייהו . מאילקיימו מצויין עדים שאין לפי: אמר רבא
, נמי אי; ישראל בארץ למדינה ממדינה, נמי אי; תרי בי דאתיוהו

 .הים" במדינת מדינה באותה

 ובהמשך הגמ' )ד, ב( הקשו:

מדינת א. לדעת רבא: הרי במשנה נאמר ש"ממדינה למדינה ב
אי"צ;  ארץ ישראלנ ובפ"נ, ומשמע שממדינה למדינה ב" צ"ל בפ"הים
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הרי כאן ליכא עדים  –וקשה לשיטתי' דרבא )שצ"ל משום קיום( 
 לקיימו?

ומכורח קושי' זו חידשה הגמ', שבא"י רבא מודה לרבה שאי"צ 
לומר בפ"נ ובפ"נ, דכיון דאיכא בתי דינין )ובזמן ביהמ"ק אף עולי 

 רגלים( מצויים תמיד עדים לקיימו.

ב. לדעת רבה: הרי לדעת רשב"ג צריך לומר אפי' מהגמוניא 
מדוע  –להגמוניא בארץ ישראל, ואם הטעם הוא רק משום לשמה 
 צריך לומר, הרי אי"צ שיהיו שיירות מצויות בין ב' ההגמוניות.

שגם  –ומכורח קושיא זו חידשה הגמ', ד"רבה אית ליה דרבא" 
רבא אין חוששין  לדעת רבה חוששין משום קיום, משא"כ לדעת

 משום לשמה כלל.

 ב

? בינייהו מאי והנה לאחר ב' קושיות אלו כתבה הגמ': "אלא
 .הים" במדינת מדינה באותה, נמי אי; תרי בי דאתיוה, בינייהו איכא

רגלים"(, דכבר לאחר מסקנת  עולי דאיכא וביאר רש"י )ד"ה "כיון
"מ בין רבה הגמ' דמודה רבא בא"י דבתי דינים קבועים, שוב אין נפק

 .לרבא בא"י ממדינה למדינה

משא"כ התוס' כתבו )ד"ה "אלא מאי"(, דלאחר הקושיא הא' 
"אכתי איכא בינייהו מקומות דלא קביעי בתי דינין או שמקפידים זה 

למדינה בא"י לד"ה אין צ"ל בפ"נ על זה", והיינו, דאף שממדינה 
ה בא"י. אלא ממדינה למדינ – מקוםובפ"נ, הרי אין דין זה תלוי רק ב

שאין מצויין לקיימו; ולכן, עדיין איכא בינייהו מקומות  – תוכןגם ב
דלא קביעי בתי דינין או מקומות שמקפידים, אף שבאמת ממדינה 

 למדינה בא"י סתם אין נ"מ.

 ג

והנה התוס' לעיל )ב, ב( הקשו מדוע לא חשיב בגמ' "מוליך" 
ליך אי"צ לומר שמורבה סבר כנפק"מ בין רבה לרבא )בדעת ת"ק(: ד

כיון דבקיאין לשמה במקום הכתיבה, משא"כ רבא ס"ל )כדלקמן ד, א( 
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שרבנן בתראי מפרשים את דעת ת"ק, ולכו"ע צריך לומר בפ"נ ובפ"נ 
 גם במוליך כיון דאין עדים מצויים לקיימו?

ותי', ש"מוליך" הוי בכלל מה שאמרו נ"מ ממדינה למדינה בארץ 
פטור בב' מקרים אלו )ממדינה למדינה ישראל; והיינו, דכיון שטעם ה

ממילא  –בא"י, מוליך( הוא כיון דבמקום הכתיבה הוי בקיאין לשמה 
 הוי אותו נפק"מ ואין למונתם כב'.

ומזה הוכיח המהר"ם שיף לשיטת התוס' לעיל, דאף אם אמרינן 
לדעת רבא ד"איכא עולי רגלים" ו"בתי דינין" עדיין איכא בינייהו, 

 שהוא בכלל ממדינה למדינה בא"י )כנ"ל(.והיינו "מוליך" 

ומכאן מוכח, דאכן לא שייך לומר "אלא מאי בינייהו" אשינויא 
קמא; ולפ"ז צ"ע בדעת רש"י: דהרי לכאורה מסכים לדעת התוס' דמה 
שלא מנו "איכא בינייהו מוליך" היינו משום דנכלל ב"ממדינה למדינה 

 נייהו?בא"י", וא"כ בשינויא קמא אכתי מוליך איכא בי

 ד

והנה הקשה הב"ח )ב, ב( מדוע לא אמרינן עוד נפק"מ בין רבה 
לרבא, והוא במקרה שכבר למדו )"לאחר שלמדו"(; דכיון שעדיין לא 

הרי לאחר  –ידעינן דגזרו "שמא יחזור דבר לקלקולו" )כדלהלן ה, א( 
שלמדו רבה לא יצריך לומר כיון דכולם בקיאין לשמה. ומה שלמסקנא 

י גם הנפק"מ ד"ממדינה למדינה בא"י" אינה למסקנא אי"ז כך, הר
 ואעפ"כ מנו אתה בהוו"א כנפק"מ ביניהם?

 והיינו: .דפשטא דמתני' משמע ליה מעיקרא דאין חילוקותירץ, 
סתם "המביא ממדינת הים" משמע דאפי' כולם  ממה שהתנא שונה

בקיאים בלשמה עדיין המביא צ"ל בפ"נ ובפ"נ; והיינו שהחשש לרבה 
לכן אפי' הבקיאין צ"ל שלא  –בקיאין  אינןדכיון שבסתמא הוא 

תחלוק במדה"י. ועל כן לא הביאה הגמ' נפק"מ זו כיון שמפשטות 
 הלשון משמע לכו"ע שצריך לומר.

הם מקרים שלא הובאו כלל  –והיינו, שאכן בג' הדברים הנ"ל 
במשנה, דאין מוכח שדיברה המשנה בא"י דווקא ממדינה למדינה 

מוכיחה זאת מדיוקא דרישא(, וכן אין במשנה מקרים של בי )ורק כאן 
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תרי דמייתו גיטא או המביא באותה מדינה במדה"י. ולכן דווקא 
 במקרים אלו מביאה הגמ' נפק"מ.

ואף שלמסקנא מוכח שהתנא דיבר בא"י דווקא ממדינה למדינה 
הרי כנ"ל אין מניין הנפק"מ כאן למסקנת הגמ' אלא ללימוד פשטות  –

 .המשנה

 ה

דהדברים הנמנים כנפק"מ הם רק דברים  –ועל יסוד דבריו הנ"ל 
יש לתרץ גם הקושיא הנ"ל דתוס'  –שבפשטות לא הובאו במשנה 

 מדוע לא מנו בגמ' הנפק"מ ד"מוליך":

דמאחר ובפשטות משמע דאין נפק"מ לת"ק במוליך, דכיון 
גט ממדינת הים" משמע שמוליך אינו צ"ל משום איזה  המביאשסתם "

 ממילא אין נפק"מ זו מובאת בגמ'. –יבה ס

ועפ"ז א"ש נמי דעת רש"י דכאשר אמרינן בגמ' שאין נפק"מ 
שוב מוחקים את נפק"מ זו לגמרי; כי הרי  –ב"ממדינה למדינה בא"י" 

לשיטת רש"י )דלכאורה ס"ל כהב"ח( "מוליך" לא נכלל בנפק"מ זו 
 כיון שאינו בפשטות המשנה.

התוס' מדוע לא אמרינן "גט מקויים  ועפ"ז יש לתרץ נמי קושיית
איכא בינייהו" )דהתוס' תירצו דהוא נכלל ב"בי תרי דמייתו גיטא" 

כי אכן מפשטות המשנה משמע דאין חילוק אם הגט  –דדמי למקויים( 
 מקויים או לא, וכנ"ל ב"לאחר שלמדו".

 ו

אך לכאורה עדיין צ"ע, דהנה לקמן )ה, א( כתבו התוס' )ד"ה "בי 
סקנת הגמ' דבי תרי דמייתו גיטא אינם צריכים לומר "בפ"נ תרי"( דלמ

 איכא אבל תרי, בי דאתיוה שלמדו לאחר בינייהו ובפ"נ" "ליכא
מקויים", והיינו לשיטתי' דמקויים נכלל ב"דאייתוה בי תרי"  בינייהו
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מ"מ אין למחוק נפק"מ זו כיון שנרמזת בה כנ"ל  –ואף שהעיקר חסר 
 .40כשמביא גט מקויים

רה, לשיטת רש"י לעיל שאין נכלל הא דשליח הביא גט ולכאו
מקויים בנפק"מ דדף ב, מדוע לא אמרינן בגמ' דסמי מכאן אף 

 הנפק"מ ד"דאייתוה בי תרי".

ואולי י"ל, דכיון שאף למסקנת הגמ' אין הדבר וודאי דליכא 
בינייהו נפק"מ, וכמו שהביאו התוס' שם דסוגי' זו חולקת על הסוגיא 

לכן אין הגמ'  –דאף בי תרי צריכים לומר "בפ"נ ובפ"נ" לקמן )טז, א( 
 .41מוחקת נפק"מ זו לגמרי

 רבו של ר"ש דדריש טעמא דקרא

 טל' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 א

תנן )גיטין מח, ב(: "הניזקין שמין להם  בעידית . . מפני תיקון 
א! דכתיב: "מפני תיקון העולם? דאורייתא הי –העולם", והקשו בגמ' 

 מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם".

 ומתרצינן בשתיים:

א( שהמשנה היא לדעת ר' ישמעאל, שמה שנאמר "מיטב שדהו 
ומיטב כרמו ישלם" מיירי בשדהו וכרמו של ניזק. היינו שמדאורייתא 
הדין הוא שאם היתה זיבורית של מזיק כעידית של ניזק אינו מגבהו 

מינן"(, ומפני תיקון העולם תיקנו אלא מזיבורית שלו )"בדניזק שיי
חכמים )שיהיו נזהרין מלהזיק( ד"במזיק שיימינן" )ואפי' אם עידית 

 דניזק היא כזיבורית דמזיק אינו משלם מהזיבורית אלא מעידית שלו(.
________ 

 

וכמו שביאר בארוכה הר' מ.מ.ה בהערות התמימים ואנ"ש צפת קובץ קכ )ר"ח כסלו ש.ז(  (40
 ואילך. 17עמ' 

וע"ד הצחות י"ל, שהוא ע"ד סברת התוס' )ה, א ד"ה "אי הכי יכול נמי"( דאף אם לא נתקן  (41
א תיקנו להפסיק לאומרו כיון דאכתי ל –אמרית "בפני נכתב" משום דאתי לאחלופי, מ"מ כיון שנתקן 

 חיישינן "דאתי לאיחלופי". ודו"ק.
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ב( "רבינא אמר: לעולם מתני' ר"ע היא דאמר מדאורייתא בדמזיק 
ים מעידית, אלא שיימינן" )ואין הכוונה שמפני תיקון העולם משלמ

( –אכן דין זה הוא מדאורייתא, ומ"ש במשנה "מפני תיקון העולם" 
מה טעם הניזקין  –"ר"ש היא דדריש טעמא דקרא, ומה טעם קאמר 

 שמין להם בעידית מפני תיקון העולם".

 ב

ובס' פאר יעקב הקשה, מה הצורך לפרט "מתני' ר"ע היא", הלא 
ירץ, שלכן כתב רש"י "ר"ש אפשר לתרץ בקיצור "אליבא דכו"ע". ות

דלהכי העמידו את המשנה רק כר"ע,  –שהיה תלמידו של ר"ע אמרה" 
 .42כיון דר"ש תלמידו )עיי"ש(

 ונ"ל ליישב בעוד אופן, ובהקדים:

הנה בגמ' שבת )יב, ב( איתא "לא יקרא לאור הנר שמה יטה; 
אמר ר' ישמעאל בן אלישע: אני אקרא ולא אטה. פעם א' קרא, וביקש 

ות. אמר: כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור להט
 הנר".

וכתב המהר"ץ חיות, דכוונתו במה שאמר כמה גדולים דברי 
חכמים היא ע"פ מאחז"ל )סנהדרין כא, ב( מפני מה לא נכתבו טעמי 
המצוות, מפני שבשני דברים כתבה התורה סיבת המצוות ונכשל בהם 

נאמר סתם "לא יקרא לאור הנר" בלי גדול העולם וכו'. ובמשנתנו 
נתינת טעם וסיבה על איסור הקריאה לאור הנר. ואולם בברייתא 

שמא יטה. ור' ישמעאל  –מפורש הטעם למה לא יקרא לאור הנר 
בראותו סיבת האיסור, חישב בדעתו אני אקרא ולא אטה, ולפני גדול 

כמה כמותו לא נאמר האיסור. ולבסוף אחר שנכשל רבי ישמעאל אמר 
שאמרו סתם לא  במשנתנוהיינו דברי חז"ל  –גדולים דברי חכמים 

יקרא לאור הנר ולא נתנו הסיבה על האיסור, כי ע"י נתינת הטעם הי' 
 מקום לר"י לטעות. ועיי"ש באורך.

________ 
 

 ישמעאל' מר( כ"ג) קיבל שמעון' שר משמע החזקה ד"לי ם"הרמב דבהקדמת, להוסיף ויש (42
 ישמעאל' מר קיבל לא שמעון' שר המשניות' מפי שמביא( פרנקל הוצאת) ם"הרמב במקורות ועיין)

 .ש"כר ללמוד אפשר הראשונה מתאלאוקי גם כ"וא(. עקיבא' מר אלא
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ועפ"ז י"ל שלאחר מעשה זה לא הי' רוצה ר' ישמעאל לדרוש 
ה לפי שהדין משתנ –טעמא דקרא, ובפרט היכן שיש נפקותא בדין 

במסכת גיטין מט, ב ובמהר"ם על  –הטעם )עיין בתוס' ד"ה ור"ש היא 
אתר שהטעם מפני תיקון העולם משנה את הדין שבמזיק שיימינן(, 

 לדרוש טעמא דקרא. איןולכן אמרו בגמ' מתני' ר"ע דוקא, דלפי רי"ש 

 פירש"י באופן קיום הגט

 דינרי' שילוי יצחק ' הת
 חבית משי 777תות"ל המרכזית 

 לומר יכול ואינו, הים ממדינת גט ב(: "המביא )ד, תנן בגיטין
 לרבא בחותמיו . . יתקיים – עדים עליו יש אם, נחתם ובפני נכתב בפני
, לשמה בקיאין אין והלא בחותמיו יתקיים דקתניקשיא ) לרבה, ניחא

 רש"י(".

 המכירים "יבאו – בחותמיו( יתקיים )בד"ה י"רש ומפרש
 .וכשר" החתימה

הטעם שכפל רש"י אופן קיום החתימה,  להבין כאורה צריךול
 על העדים יעידו ואםבריש מסכתין " במשנה הסביר לאחרי שכבר

 ".כשר ,חתימתם יכירו אחרים עדים או ,ידיהם חתימת

 או –ב' אופנים  הביא ובפרט שמחלק באופן הקיום, ששם
 יםאחר עדים שיביא או ידם, כתב שזה ויעידו עצמם העדים שיבואו

שעדים אחרים  –האופן הב'  רק מביא וכאן. החתימות את שמכירים
 ?יכשירו את חתימתם

דלולי פירש"י לא היתה קושיית הגמרא , בפשטות וי'ל הביאור
מבוארת, דאם יתקיים בחותמיו פירושו שהעדים שחתמו יעידו על 
חתימתם, הרי הם יכולים להעיד גם על כתיבת הגט שהיתה לשמה, 

 בפ"נ ובפ"נ? בדיוק כאמירת

 –בחותמיו"  ולכן מביא רש"י מיד שישנו עוד אופן ב"יתקיים
שגם באופן זה אפשר לקיים  ומכיוון החתימות. מכירים שאחרים
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 קושיית וזוהי, לשמה כתבו שלא ישנו החשש עדיין החתימות, הרי
  .43וק"ל .הגמ'

 שיטת ר"ש למסקנא בהחשש
 ש"אין בקיאין לשמה"

 עראווליבשי' מנחם מענדל הת' 
 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

 א

בשיטת רבה שטעם תקנת חכמים לומר "בפני נכתב ובפני נחתם" 
הוא מפני שאין בקיאין לשמה, מבררת הגמ' )ב, סע"ב( גדר חשש זה, 
שמדאורייתא אין מקום לחשוש שהרי "רוב בקיאין הן" ו"סתם ספרי 

 הוא דאצרוך". דדייני מיגמר גמירי". וחשש זה הוא רק מדרבנן "ורבנן

 ונחלקו רש"י ותוס' )שם( בביאור החשש:

לשיטת רש"י, רבנן חששו שמא הגט אכן נכתב שלא לשמה 
 ופסול )רש"י ד"ה ורבנן הוא דאצריכו(.

אך תוס' מפרש, שבאמת אין חשש שנכתב שלא לשמה, אלא 
הבעל )שלא כדין( ויאמר שנכתב שלא  יערערשרבנן חששו שמא 

 שהשליח יאמר "בפני נכתב". לשמה, ולכן תקנו חכמים

והנה, בהמשך הסוגיא )ה, א( איתא, שאף לרבה שחשש לנכתב 
שלא לשמה הרי זה לפני שלמדו דבעי לשמה, אבל אחר שלמדו דבעי 

הטעם שמצריך רבה לומר "בפני נכתב" הוא רק משום גזירה  –לשמה 
"שמא יחזור הדבר לקלקולו". ואפי' ב"מילתא דלא שכיחא" הצריכו 

)ברוב המקרים( לומר "בפני נכתב וכו'", "שלא תחלוק רבנן 
 בשליחות".

________ 
 

 .ל"מהנ חלק שכותב גיטין טיב חידושי בספר מצאתי ז"לאח (43
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ומקשינן בגמ' אמאי לא הצריכו הבעל שהביא בעצמו הגט לומר 
"בפני נכתב כו'"? ומתרצינן דטעמא מאי אמור רבנן צריך לומר בפני 
נכתב ובפני נחתם, דילמא אתי בעל ומערער ופסיל לי', השתא מינקט 

 קא מערער עלי'?נקיט ליה בידיה וערעורי 

והנה, לשיטת התוס' מובן היטב תירוץ הגמ', שכשהבעל בעצמו 
מביא גיטו, בטל כל יסוד התקנה לומר "בפני נכתב" שנתתקן רק שלא 

הבעל, שהרי עכשיו שמביא הגט בעצמו, שבזה מראה שגמר  יערער
דעתו לגמרי לגרשה, אין חשש שישנה דעתו ויערער )שלא כדין( 

 די לבטל הגט.שנכתב שלא לשמה בכ

אבל לפי שיטת רש"י הנ"ל שהחשש של שלא לשמה הוא חשש 
שהרי אפי'  –אמיתי שהגט נכתב שלא לשמה, לא מובן התירוץ כאן 

אם הבעל לא יערער, עדיין יש חשש שמא נכתב הגט שלא לשמה, ויש 
להצריך הבעל לומר "בפני נכתב וכו'" )עכ"פ מפני "גזירה שמא יחזור 

 הדבר לקלקולו"(?

 ב

 ויש לתרץ ולבאר שיטת רש"י בשני אופנים:

א( דהא גופא הוא תירוץ הגמ', שבהו"א )כאן ובדף ב, ב( סברינן 
שתקנת החכמים היא מפני חשש שמא לא נכתב הגט לשמה, ולתירוץ 
הגמ' כאן, החשש הוא רק מפני ערעור הבעל, ולכן כשהבעל מביא זה 

נת הגמ' הפירוש עצמו אין מקום לחשש שיבוא ויערער )היינו דלמסק
 הוא כשיטת תוס'(.

ב( י"ל שבאמת לא חזר בו רש"י משיטתו )בדף ב, ב( שהחשש 
; וזה שגזרו "לפני שלמדו"דלשמה הוא חשש באמת, אלא שזה הי' 

הוא מפני "שמא יחזור הדבר לאחר שלמדו לומר "בפני נכתב כו'" 
זי אין פירושו כפשוטו, שהרי אם יחזור הדבר לקלקולו, א –לקלקולו" 

יש לחזור ולתקן אמירת "בפני נכתב כו'", ואין זה טעם לתקן  אז
 ההוה!אמירתו במצב 

 –לאחר שלמדו  – שעכשיוולכן י"ל שרש"י מפרשו באו"א קצת: 
אין חשש שבאמת נכתב הגט שלא לשמה, אלא שמא יערער הבעל 
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ויטעון שהגט נכתב שלא לשמה, ואף שעכשיו כבר למדו שצריך 
 הדבר לקלקולו!חזר שיטעון הבעל לשמה, 

"לאחר שלמדו" שטעם  שעכשיווזוהי כוונת הגמ' בתירוץ כאן: 
אמירת "בפני נכתב" הוא רק גזירה שמא יערער הבעל שחזר הדבר 
לקלקולו, הרי אם הבעל מביא בעצמו את הגט מוכח שמודה שגמר 

 דעתו לגרשה, ואין לחשוש שיערער ע"ז בעתיד.

 ג

שיטת רש"י יש בזה מה שאין  ובכל אחד מב' אופנים אלו בפירוש
 בזה:

המעלה באופן הב' היא, שלפי זה לא חזר בו רש"י כאן משיטתו, 
משא"כ לאופן הא' שכל המחלוקת של רש"י ותוס' היתה רק בהו"א 

 ולמסקנא חזרו.

והחסרון בפי' זה הוא, שאי"ז כ"כ "חלק" לפרש ד"גזירה שמא 
על שחזר הדבר יחזור הדבר לקלקולו" פירושו גזירה שמא יטעון הב

 לקלקולו, וזהו מעלתו של האופן הא' שהוא כפשוטו.

 ד

ועפ"ז אפשר לפרש גם בשיטת רש"י )ומחלוקתו על תוס'( בסוף 
 עמוד זה )ה, א( בב' האופנים הנ"ל:

דאיתא בגמ' שם "ת"ש המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא 
 אמר בפני נכתב ובפני נחתם, אם נתקיים בחותמיו כשר, ואם לאו

פסול. הוי לא הוצרכו לומר בפ"נ ובפ"נ להחמיר עליה אלא להקל 
עליה". ומקשינן מזה על שיטת רבה, מדוע אם נתקיים הגט כשר בלי 
אמירת "בפני נכתב כו'", הרי לרבה יש שם החשש ש"אין בקיאין 
לשמה"? ומתרצינן שמדובר כאן לאחר שלמדו, והגם שיש "גזירה 

מיירי כשהאשה כבר נתחתנה ע"פ  שמא יחזור הדבר לקלקולו", כאן
 רש"י(. –גט זה )ומשום הא גזירה לא מפקינן מיני' 

ומקשינן איך יתפרש לפי"ז המשך הברייתא ש"לא הוצרכו לומר 
בפ"נ ובפ"נ להחמיר עליה אלא להקל עליה"? ומתרצינן: "הכי קאמר: 
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וכי תימא להחמיר עלי' ולפקה, הוי, לא הוצרכו לומר בפ"נ ובפ"נ 
רש"י( אלא להקל עלי'  –עלי' )ולהוציאה אחר שניסת להחמיר 

רש"י(, טעמא מאי )אמור רבנן דבעי  –)מתחילה שלא תיזקק לעדים 
רש"י( דילמא אתי בעל ומערער ופסיל ליה )הלכך אם לא  –למימר 

רש"י( בעל  –רש"י(, השתא )דניסת, אמאי לפקה  –ניסת לא תינשא 
 לא קא מערער אנו ניקום ונערער עלה?!

בתוס' )ד"ה כשניסת( מקשה איך יתאים להברייתא לקמן שאם ו
)ולפי משנ"ת כאן,  הולד ממזרלא אמר בפני נכתב ובפני נחתם 

משניסת לא פסלינן הגט(? ומתרץ שהתם הולד ממזר מפני שלא 
נתקיים הגט בחותמיו )משא"כ כאן(. וממשיך להקשות מדוע לא 

הולד כשר"? ועיין שם  מונים דין זה עם ה"ג' גיטין פסולין ואם ניסת
 מה שמתרץ.

ובד"ה אי בעית אימא מפרש התוס', שאע"פ שרש"י לא גרס 
"איבעית אימא" מפני שסובר ש"טעמא מאי כו'" הוא סיומא דמילתא, 
אעפ"כ לר"י נראה שפיר דגרס ליה, ומבאר ה"איבעית אימא" דאפי' 
"קודם שלמדו" כיון שניסת לא תצא, שהרי אפי' "קודם שלמדו" 

ש הוא רק משום ערעור הבעל, א"כ כשניסת כבר אנן לא נערער החש
 עלה!

 ולפי"ז מתוסף ביאור בקושיית התוס' לפנ"ז:

דלכאורה יש להקשות איך מדמה גמרתנו להברייתא, הרי אפשר 
לומר ששם מדובר "לפני שלמדו" ולכן אם עבר על עיקר תקנת חכמים 

חר שלמדו" ויש של "בפני נכתב" הולד ממזר, משא"כ כאן מדובר "לא
רק הגזירה "שמא יחזור הדבר לקלקולו" אזי מקילין ואומרים שאם 
ניסת לא תצא? ובזה אפשר גם לתרץ קושייתו הב' דתוס' שלא נמנה 
מקרה דידן בהדי "ג' פסולין ואם ניסת הולד כשר", מפני שגם שם 
מדובר ב"לפני שלמדו" ואולי אכן הי' הולד ממזר אם לא אמר בפ"נ 

 ובפ"נ?

ל לפי התוס' כאן מתורץ, שהרי לפירושו שגורס ה"איבעית אב
אין אנו מערערין אם כבר ניסת "ולא  "לפני שלמדו"אימא" שאפי' 

 תצא", שוב קשיא קושיות התוס' הנ"ל והוצרך לתרצם.
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 ה

 והביאור בשיטת רש"י לב' האופנים הנ"ל:

להאופן הא': רש"י לא גרס "איבעית אימא", ובמילא ההמשך 
י" הוא סיומא דמילתא, ופירושו, דכיון שטעם אמירת ד"טעמא מא

בפ"נ ובפ"נ הוא כדי שלא יבוא הבעל ויערער, א"כ בשלמא "לפני 
אזי אם לא קיים  –שלמדו" ועיקר תקנת חכמים במקומה עומדת 

התקנה, בטל הגט והולד ממזר )בדיוק כמו שהגט בטל כשלא אמר 
ר הבעל(, שהרי בפ"נ ובפ"נ ולא נתקיים בחותמיו, אע"פ שלא ערע

משנה מעיקר תקנת חכמים ולכן עקרו החכמים הגט )וכמבואר בדף ה, 
 סע"ב(.

משא"כ "לאחר שלמדו", שהטעם הוא רק "שמא יחזור הדבר 
לקלקולו" ואפי' אם יחזור זה רק חשש של ערעור הבעל, לא קבעו 
חכמים תקנתם עד שאפי' כשבטל כל יסודו )שהרי אם ניסת כבר אין 

לבטל הגט משום הטעם דשמא יערער הבעל( הגט יהי' סברה לערער ו
 בטל, ולכן אם נישאת לא תצא.

ולפי אופן הב': הרי "לפני שלמדו" יש עדיין החשש דשמא 
באמת לא נכתב הגט לשמה ולכן אפי' אם ניסת תצא )והולד ממזר(. 
משא"כ "לאחר שלמדו" שאז זה רק חשש שמא יערער הבעל ויטעון 

כתב שלא לשמה, א"כ כשניסת כבר אין סברה שחזר הדבר לקלקולו ונ
 שאנו נערער עלי' מפני ששמא יבוא הבעל ויערער.

 ו

האופנים הנ"ל ברש"י, הרי הצד השוה שבהם הוא  ב'והנה, לפי 
שאינו גורס ה"איבעית אימא" וסובר שמדובר כאן רק "לאחר 
שלמדו", משא"כ "לפני שלמדו" אפי' אם נישאת תצא והולד ממזר 

ס'(, וא"כ לכאורה נופלים קושיות התוס' בד"ה כשניסת, )שלא כהתו
ששם בברייתא מדובר "לפני שלמדו" ולכן הולד ממזר, משא"כ כאן. 
וכן במנין הגיטין פסולין והולד כשר אינו מזכיר מקרה דידן מפני 

 שבמקרה דידן אם הי' "לפני שלמדו" הולד ממזר.

 ואבקש מקוראי הגליון להאיר ולהעיר בזה.
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 ןגבי' מעידית דחמס

 לנג' שינון יוד ד' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 אמרו מה מפני: ש"ר אמר, תניאאיתא בגמ' )גיטין מט, ב(: "
 לא גזלן) החמסנין ומפני הגזלנים מפני? בעידית להן שמין הניזקין

 גוזל אני למה: אדם שיאמר כדי, רש"י( – דמי יהיב חמסן דמי יהיב
, שלי נאה שדה ונוטלין לנכסי יורדין ד"ב למחר? חומס אני ולמה

 לפיכך, ישלם כרמו ומיטב שדהו מיטב בתורה שכתוב מה על וסומכים
 ".בעידית להן שמין הניזקין אמרו

ונתפרסמה לאחרונה קושיית הת' ש. ל., דכיון שכתב רש"י 
דחמסן יהיב דמי, מה מקום לחשש החמסן שיקחו ממנו שדהו העידית 

הרי הוא כבר שילם, ואם יקנסוהו זה רק שיקחו ממנו חזרה את  –
 ונמצא שלא הפסיד כלום.השדה שקנה 

ובפשטות נראה לומר דאין כאן קושיא מעיקרא, וכפי שדייק ר"ש 
"; בתורה כתובש מה על וסומכים. .  אדם שיאמר כדיבמשנה וכתב "

והיינו, דאף שאכן להלכה לא קונסים אותו במיטב שדהו כיון שיהיב 
ידע את פרטי הדינים )וסומך רק על  לאדמי, מ"מ, מאחר שהחמסן 

יחשוש  –"מיטב שדהו", כמ"ש בברייתא(  –שכתוב בתורה"  "מה
שגם ממנו יקחו את מיטב שדהו כעונש, ויחייבוהו מידה כנגד מידה 

 למכור את שדהו למי שחמס ממנו.

 ''י במקור האמנת ע"א באיסוריןשיטת רש

 קופצ'יק' שיאביחי שיל"ו ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

מצינו ברש"י ב'  ,במקור הדין ש"עד אחד נאמן באיסורין"
 מקורות:

)בד"ה עד אחד  מקור לכך מהפסוקים רש"יהביא בחולין )י, ב( 
 מבקרך וזבחת, "תורה האמינתו ויחיד יחיד "דכל :נאמן באיסורין(

 על כהנים ואכלי( א ויקרא) "הבקר בן את ושחט"[ יב דברים] "ומצאנך
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 אלא עדים תורה הצריכה ולא .בדבר עדים להעמיד הזקיקו ולא ידו
 דבר דבר( צ גיטין) דגמרינן ,ולעריות דין בית מיתת או ממון לעונש
 ."מממון

ואילו ביבמות )פח, א( מביא רש"י מקור לזה מסברא )בד"ה 
או הכי אין לך אדם אוכל משל חברו, ואין לך ואמר ברי לי(: "דאי ל

אדם סומך על בני ביתו", וצלה"ב הכפל בלשון רש"י: )א( אין לך אדם 
אוכל משל חבירו. )ב( ואין לך אדם סומך על בני ביתו, מה בא 

 לאשמועינן בזה.

ונראה לומר, ובהקדים, דבחולין הביא רש"י ב' פסוקים: )א( 
 שחט את בן הבקר אשר לו"."וזבחת מבקרך ומצאנך". )ב( "ו

, שמהפסוק "וזבחת מבקרך ומצאנך" )אע"פ 44וביארו בזה
שבהכרח לומר שגם אחרים יכולים לאכול משחיטתו, כיון שבהמשך 
אומרת התורה "הטמא והטהור יחדו יאכלנו", מ"מ( אפשר ללמוד 
שההיתר לאחרים לאכול אינו מצד ש"עד אחד נאמן", אלא כיון שמצד 

 הי' אוכל נבילה, וכיון שהוא אוכל, מוכח שזה כשר. חזקת כשרותו לא

 –וע"כ מביא את הפסוק השני, "ושחט את בן הבקר אשר לו" 
דקרבן צ"ל מן המותר לישראל, ולפ"ז, כיון שגם זר שאינו הבעלים 
נאמן לשחוט את הקרבן, והכהנים מקריבים על ידו, מוכח שהקרבן 

כיון שאם הי' אסור  מותר להם ולבעלים )אילולא הי' קרבן עולה(,
היו אסורים להקריבו. וא"כ מוכח שעד אחד נאמן באיסורין  –באכילה 

 לא רק מטעם חזקת כשרות.

ולפ"ז י"ל, שדברי רש"י ביבמות אינם סותרים ללימוד מן 
הפסוקים, שבאמת כתב ב' טעמים אלו, רק שדיבר על התוצאות שהיו 

 לולא היתר התורה:

רו", שעל זה בא היתר התורה "אין לך אדם אוכל משל חבי( א
 לאכול, הנלמד מהפסוק "וזבחת מבקרך ומצאנך";

________ 
 

 .סו' סי א"ח דעה יורה משה אגרות (44
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 תולי"אין לך אדם סומך על בני ביתו", כיון שאכ (ב –אך עדיין 
שזהו מצד חזקת כשרות, כיון שחבירו אוכל אפשר ללמוד משל חבירו 

 .45איתו יחד, וע"ז בא פסוק הב' ד"ושחט את בן הבקר אשר לו"

 חזרה שליחות אצל המשלח

 קריאף' שייוסף עקב י' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 שליח עושה אשה: אמר חנינא' ראיתא בגמ' )גיטין סג, ב(: "
 גיטא לה דשדר גברא ההוא . . בעלה שליח מיד גיטה לה לקבל

 הילך: לה אמר, לישא וקא יתבה כי אשכחה שליחא אזל, לדביתהו
, חנינא לדרבי איתא אם: נחמן רב אמר; בידך ליהוי: ליה אמרה, גיטך
 בה עבדת, חנינא' לדר איתא ואם: רבא ליה אמר. עובדא בה עבדי

 ".הבעל אצל שליחות חזרה לא הא? עובדא

ולה לעשות שליח קבלה לקבל הגט והיינו, דאף אם אשה יכ
הרי יש סברא לומר שלא תוכל לעשות את אותו  –משליח הולכה 

השליח. וטעם הדבר הוא, דלא הספיק שליח הבעל לחזור למשלח 
ובהמשך הגמ' יש שקו"ט אם מפריע  לומר לו "עשיתי שליחותך".
 פרט זה ש"לא חזרה שליחות".

ו יכול להיות ומפשטות דברי הגמ' משמע, דמה שהשליח אינ
 –שליח לב' אנשים יחד )כאשר שניהם באותו מקרה בשני צדדי הדין 

כמגרש ומתגרשת( הוא פשוט, וכל המחלוקת היא אם מה ש"לא חזרה 
 שליחות" מפריע לקיום השליחות.

ויש להביא ראי' לקביעה זו שלא שייך למנות שליח לב' אנשים 
 לו אמר אם. .  טיגי לי התקבל שאמרה האשהממתניתין, דשם איתא: "

 – לחזור רצה אם, לה ותן הולך אלא לה שתקבל איפשי אי הבעל
 ".יחזור

________ 
 

 ועדיין צ"ע בטעם החילוק, שברישא כתב "משל חבירו" ובסיפא "על בני ביתו". (45
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וממה דלא אמרינן דנעשה שליח הולכה ומיד מקבל לעצמו את 
 –הגט כיון שהוא גט שליח קבלה, מוכח דאכן כשנעשה שליח המגרש 

 נתבטלה מאליה השליחות של המתגרשת. ודו"ק.
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 חסידות

 קדוש ושמך קדוש אתה בפירוש

 אקסלרוד' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 א

במאמר ד"ה כי עמך מקו"ח בהמשך תרס"ו מבאר כ"ק אדמו"ר 
מהורש"ב נ"ע )ע' קפב(, שהפירוש "אתה קדוש" היינו מהותו 
ועצמותו, ופי' קדוש הוא שקדוש ומובדל בעצם )ואינו גם מקור 

יינו אוא"ס, ופי' קדוש למקור להשתלשלות אבי"ע(; ו"שמך קדוש" ה
הוא שקדוש ומובדל מההשתלשלות )והוא בבחי' סובב ומקיף 

 לעולמות(.

ונתפרסמה לאחרונה קושיית הת' מ. מ. ו. במאמר זה, שבהמשכו 
)בהמשך העמ'( מבאר אדנ"ע שבפרטיות יותר גם באור עצמו ישנם ב' 
דרגות, והדרגא העליונה שבו הוא האור הכלול במאור שהוא ג"כ 

ש בעצם כעצמות המאור ובחצע"ג מוסיף: "ועז"א ושמך קדוש קדו
 שקדוש ומובדל לגמרי".

ד"שמך קדוש" אין פי'  –שלכאורה הר"ז סתירה למש"כ לפנ"ז 
שקדוש ומובדל בעצם אלא רק מההשתלשלות, ואיך אומר כאן שה"ה 

 קדוש כאתה קדוש ממש? ולא מצא יישוב לקושייתו, ונשאר בצ"ע.
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 ב

הביאור בזה, ובהקדים תחילה מה שיש לחזק ולכאורה יש לומר 
הקושיא מהמבואר במקומות נוספים. דהנה בד"ה קדוש אתה ונורא 
שמך רס"ז )ע' שסג בהמשך( מבאר כ"ק אדנ"ע ההפרש בין "קדוש 

ד"אתה קדוש ושמך  –אתה ונורא שמך" ל"אתה קדוש ושמך קדוש" 
שאז קדוש" )שגם על שמך אומר קדוש( היינו האור הכלול במאור 

"השם קדוש כקדושת העצמות ממש כו'", משא"כ "קדוש אתה ונורא 
שמך" היינו האור המאיר בגילוי שאז ה"ה "נורא", שזה שייך דוקא 

 כאשר האור הוא בבחי' גילוי.

ולכאורה ביאור זה נמצא בסתירה גמורה ג"כ למבואר בד"ה כי 
 עמך מקו"ח הנ"ל דאתה קדוש ושמך קדוש הם ב' דרגות שונות.

אמת היא שכדברים האלה ממש כבר מצינו מבוארים בסידור וה
ש"קדוש אתה ונורא שמך" היינו האור המאיר  )רנ, ב(עם דא"ח 

בגילוי, ו"אתה קדוש ושמך קדוש" הוא האור הכלול במאור )ובלשונו 
שם "מל' דא"ס הכלולה במאצילה"( דמשו"ז שניהם נקראו באותו 

 ר קדוש.דגם האור וגם המאור נקראו בתוא –תואר 

ועכ"פ נמצא א"כ דאי"ז קושיא רק בתוך מאמר זה )ד"ה כי עמך 
מקו"ח( גופא, אלא זו קושיא כללית על כללות הביאור כאן דשמך 
קדוש היינו שאינו קדוש בעצם אלא שקדוש ומובדל מההשתלשלות 
)וטעמו ונימוקו עמו דאל"כ הול"ל אתה קדוש ושמך קדש ולמה 

ות ביאור זה לכאורה ה"ה עומד דכלל –מחלק ואומר ב"פ קדוש( 
 בסתירה למבואר במקומות אחרים.

 ג

אך לכאורה הביאור בזה הוא פשוט, שבאמת בתיבת "שמך 
 )קדוש(" ישנם ב' דרגות שהם ב' פירושים:

הפירוש הפשוט הוא כמבואר כאן, דמאחר וסו"ס ה"ה מחלק 
ואומר ב"פ קדוש )ולא אתה ושמך קדוש( אי"ז אותו פי' קדוש; 

היינו מהותו ועצמותו ה"ה קדוש בעצם, ו"שמך" היינו אוא"ס "אתה" 
 ה"ה קדוש ומובדל מהעולמות.
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אך מ"מ מאחר וסו"ס ה"ה נק' באותו תואר )קדוש( ולא בב' 
תוארים נפרדים )כמו שהוא בקדוש אתה ונורא שמך( לכן עכצ"ל 
שבתיבת "שמך" כלול גם דרגא העליונה שבאוא"ס, והיינו האור 

וא קדוש באותו אופן ש"אתה קדוש" כקדושת הכלול במאור שה
 העצמות ממש.

ואין סתירה בין המאמרים, כי בד"ה כי עמך מקו"ח מבאר כהפי' 
הפשוט ששמך היינו דרגא התחתונה באוא"ס )שמאיר בגילוי(, 

 משא"כ במאמרים האחרים שמבאר כהפי' העמוק יותר.

ומעתה לק"מ מה שבד"ה זה עצמו )כי עמך מקו"ח( כותב 
"ג בענין הדרגא העליונה באוא"ס )הכלול במאור( ועז"א ושמך בחצע

דלא כתב זה אלא לפי הפירוש  –קדוש שקדוש ומובדל לגמרי כו' 
העמוק יותר בתיבת שמך וכפי שבאמת נתבאר במאמרים הנוספים 

 הנ"ל.

 מעלת המלכות בזה"ג

 טל' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 א

מבאר כ"ק אדמו"ר מלך  1דה תשל"ובמאמר ד"ה ויגש אליו יהו
המשיח שליט"א מעלתם של יהודה )מלכות, תפילה( ויוסף )יסוד, 
גאולה( ושלע"ל יהי' יהודה למעלה מיוסף, הדגשת מעלת הבירור 

שעתה תלמוד גדול ולע"ל תתגלה  –מלמטלמ"ע, וע"ד תלמוד ומעשה 
 מעלת המעשה )מלכות(.

משום שמביא לידי ומבאר )ס"ה( שגם עתה גדלות התלמוד היא 
מעשה, היינו שהמעשה הוא העיקר. "דהגם שזה שיהודה הוא למעלה 
מיוסף יהי' בעיקר לע"ל, מ"מ, כיון שגם עכשיו מאיר )קצת( מעלת 
המלכות ]דהטעם על זה שתלמוד גדול עכשיו הוא לפי שמביא לידי 

________ 
 

 נדפס בקונטרס ה' טבת תש"נ ובסה"מ מלוקט ח"ד ע' קיח. (1
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מעשה[, לכן שייך שבכמה ענינים, תהי' בגילוי המעלה דמלכות 
 עצמה".

מבאר מ"ש בזהר ש"ויגש אליו יהודה" )שמורה על מעלתו  ועפ"ז
של יוסף( הוא ענין סמיכת גאולה )יוסף( לתפילה )יהודה(, כיון שגם 
בהגשת יהודה ליוסף ישנם ענינים שבהם מודגשת מעלת המלכות 

 )יהודה(.

( מביא דוגמא לענינים שבהם גם עתה מעלה למעשה 19ובהערה )
ת"ת מפני מצווה שא"א לעשותה ע"י על תלמוד, "וכמו זה שמבטלין 

 אחרים" )עיי"ש(.

 ב

מביא כ"ק אד"ש מה"מ  2והנה, במאמר ד"ה ודוד עבדי תשל"ב
המבואר בתו"א ד"ה ויגש אליו יהודה, דזה שביהמ"ק הי' מדומם 
)אבנים( הוא לפי שביהמ"ק הי' מעין לע"ל שאז תהי' המלכות )דומם( 

ר שהתחלתו הוא למעלה מכל הספירות. ומכך שזה מבואר במאמ
"ויגש אליו יהודה", מוכח, דהגם שבגילוי מבטאת הגשה זו את מעלת 
ז"א על מלכות, הרי בפנימיות ובהעלם יש בזה המעלה דמלכות לגבי 

 ז"א ע"ד הגילוי דלעת"ל.

( מביא המבואר בד"ה ויגש תשל"ו )הנ"ל(, דממ"ש 11ובהערה )
]דבסמיכת  בזהר דהגשת יהודה ליוסף הו"ע סמיכת גאולה לתפילה

גאולה לתפילה העיקר הוא התפילה[ מוכח שגם בהגשת יהודה ליוסף 
 –ישנה המעלה דמלכות לגבי ז"א. אבל, בהמעלה דמלכות לגבי ז"א 

כמה דרגות. ויש כמה ענינים שבהם גם עכשיו מודגשת מעלת 
המלכות. ועיקר הענין דמעלת המלכות לגבי ז"א יהי' לע"ל. ומזה 

אר מעלת הדומם שהי' בביהמ"ק מצד זה שבד"ה ויגש שבתו"א מב
מוכח שבויגש אליו יהודה ישנה גם מעין עולם הבא שבביהמ"ק היה 

 המעלה דמלכות לגבי ז"א ע"ד שיהי' לע"ל.

והנמצא מהנ"ל, דישנם ב' ביאורים בהמעלה דמלכות )יהודה( 
 לגבי ז"א )יוסף( אף שבכללות יוסף הוא עתה למעלה מיהודה:

________ 
 

 ס ה' טבת תשנ"ב ובסה"מ מלוקט ח"ו.נדפס בקונטר (2
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מלכות, ישנם ענינים  –לה מיהודה א( אף שיוסף הוא למע
 יוסף. –במלכות שבהם הוא למעלה מז"א 

ב( שגם עכשיו )שנראה( שיוסף הוא למעלה מיהודה הרי 
שבפנימיות ובהעלם יש בו המעלה דמלכות לגבי ז"א )ולא רק בכמה 

 ענינים אלא ע"ד שיהי' לע"ל שמלכות למעלה מז"א(.

 ג

מבאר כ"ק אד"ש  3הוהנה, במאמר ד"ה ויאמר לו יהונתן תשמ"
מה"מ )ס"ז( בענין דוד ויהונתן, "דעכשיו, ז"א הוא למעלה ממלכות . . 
ולעתיד לבוא תתגלה בחינת המלכות כמו שהיא מצד עצמה . . ויתירה 
מזה, שאח"כ יתגלה שורש המלכות שלמעלה מהשורש דז"א . . וזהו 

 שנאמר עד דוד הגדיל, שדוד למעלה מיהונתן".

ש"גם עכשיו יש מעין זה, כמו שאמר יהונתן  ( מציין14ובהערה )
 לדוד ואתה תמלוך על ישראל ואנכי אהי' לך למשנה".

ביאורים במעלת המלכות  ג'ועפ"ז לכאורה אפשר לחלק ולמצוא 
 עתה:

א( שישנם ענינים במלכות שבהם היא למעלה מז"א )כנ"ל בד"ה 
 ויגש תשל"ו(.

מה שיהי'  ןמעיב( שגם עכשיו ישנה במלכות המעלה לגבי ז"א 
כלומר שאין זה מעלה רק בכמה ענינים, אך מצד שני אי"ז  –לע"ל 

כהגילוי דלעתיד אלא מעין )וע"ד "אור מעין המאור", שהאור אינו 
ד"ה החודש  –ממהות המאור, אך אינו מהות אחרת ומגלה את המאור 

 רס"ו(.

ג( שגם עכשיו בפנימיות ובהעלם יש את המעלה דמלכות לגבי 
 הי' לע"ל שמלכות למעלה מז"א.ז"א ע"ד שי

  

________ 
 

 נדפס בקונטרס ר"ח כסלו תשנ"ב, ובסה"מ מלוקט ח"ו. (3
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 ד

ועפ"ז אפשר לתרץ מה שהקשה הרה"ת י. ג. בגליון ה )תעט( 
מלכות  שלע"לבמאמר ד"ה ויאמר לו יהונתן הנ"ל, שבהביאור ע"כ 

"עד דוד  עברתהי' למעלה מז"א מביא ראי' מפסוק המדבר בלשון 
 עתידיש מעין זה מביא הפס' המדבר בלשון  עכשיוהגדיל", וע"כ שגם 

 "ואני אהיה לך למשנה", ולכאורה איפכא מסתברא?

]והביא ממאמר ד"ה ויאמר גו' פסל לך תרס"ח ומההנחה הבלתי 
מוגהת דהמאמר ויאמר גו' הנ"ל שמביא שם את הפסוק "עד דוד 

 הגדיל" על הזמן הזה[.

אך ע"פ הנ"ל מובן, כיון שבאמת ישנו בפנימיות ובהעלם גם 
שיהי' לע"ל, ולא רק "מעין".  עכשיו מעלת המלכות לגבי ז"א ע"ד

ולכן שייך לומר בלשון עבר "עד דוד הגדיל", כי ענין זה ישנו גם 
עכשיו. ובנוגע לביאור שעכשיו ישנו מעין הגילוי שייך הפסוק בלשון 

. ולכן מעיןעתיד, כיון שאי"ז הגילוי דמעלת המלכות עצמו, אלא 
 אמריהונתן מביא פסוק בלשון עתיד, וההוכחה שזה ישנו היא ממה ש

 לדוד אתה תמלוך וכו'.

 פירוש רבינו הזקן במשל
 "כמים הפנים לפנים"ד

 פרידמן' שייחימלך ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 א

עה"פ )משלי כז, יט( "כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל 
 וצורת שכדמות כמוהאדם", כותב רבינו הזקן בתניא )פמ"ו( "פירוש: 

 עצמה צורה אותה במים שם לו ראהנ כן ,במים מראה שהאדם הפנים
 זו האהבה הרי ,אחר לאיש באהבתו הנאמן האדם לב ממש ככה –

 .לזה זה נאמנים אוהבים להיות ,כ"ג אליו חבירו בלב אהבה מעוררת
 ".אליו חבירו אהבת כשרואה בפרט
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ובהמשך הפרק מאריך לבאר משל זה שהוא "טבע הנהוג במדת 
כ"ש במלך גדול ורב לאיש הדיוט כל אדם", אפי' בשני אנשים שוים ו

ונבזה, ומסיים ש"ככל החזיון הזה וגדול יתר מאד בכפלי כפליים לאין 
קץ עשה לנו אלקינו", וכשיתבונן האדם בכ"ז הרי זה "דרך ישר . . 
לעורר ולהאיר אור האהבה התקועה ומסותרת בלבו, להיות מאירה 

 בתוקף אורה כאש בעורה בהתגלות לבו ומוחו".

ים בס' התניא מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ובשיעור
הפי' ש"תיבת "פירוש" )שאחר הפסוק כמים הפנים וגו'( היא לשלול 

משלי ' דס ענינו כי –. בכתוב שבתניא . ועצ"ע איך ליישב הפי'הפשוט
 ואיך מוסרללמד  – גו' ומוסר חכמה לדעת: בתחלתו ככתוב הוא

 כן, לפנים הפנים שכמים הוראה כתוב זה פי' גם ובמילא. וכו' להתנהג
 וכמו. ב"וכיו טובה תחת רעה לשלם ולא, האדם אל האדם לב (ל"צ)

 מהם וכמה, לקיימם יוכל שבקל כמה מהם – משלי' ס מוסרי בשארי
 .ד"לנדו כלל' ראי כל ואין. בהם קשה עבודה דוקא ל"שצ

 שכמו, הפרטים בכל הוא –" "כמים שהדמיון הפי' ז"אדה ומפרש
 הנהוג טבע" כן, בטבע זהו כי, אחרת א"וא –לפנים  פניםה שכמים
, לזה לב שימת ורק – זקוק אין קלה)ואפי' לעבודה " אדם כל במדת
 .מחשבות(' ב לחשוב א"שא אחר בענין כשחושב כ"משא

 כן גו' כמים שבטבע כיון: פ"בדא ל"י וההוראה הפי' ז"אדה לפי'
 בחבירו( גם יפעול ז"ישע )כיון באהבתו ביותר להשתדל עליו – גו' לב

 ."'ב ס"סו ק"אגה וראה' כו ינסה כ"ג –חבירו שונאו  ע"לע אם ואפילו
 עכלה"ק.

 שכללומד משמע בפשטות שאדה"ז מדברי והיוצא מכ"ז, ש
ואי"צ  טבעהפסוק "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", שזהו 

אהבת ה', שע"י בענין הוא  והנמשל, המשלהוא גופא  –עבודה לזה 
האדם שהוא כמים הפנים  בטבעהתבוננות במשל זה, היינו להתבונן ה
 עי"ז יתעורר באהבת ה', וזהו הנמשל וההוראה. –

 –פירוש אדה"ז עם הפירוש הפשוט  ליישבולכן בא אד"ש מה"מ 
ד"לב האדם אל  מהמשלשלפיו צ"ל הנמשל בפסוק עצמו: שגם 

דם שגם הא –, ישנה הוראה בענין זה עצמו טבעהאדם" שהוא 
 שחבירו שונאו לע"ע, צריך להשתדל באהבתו לעוררו כמים הפנים.
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ד(  ,והנה, בד"ה "למען תהי' תורת ה' בפיך" שבתו"א )בא ס
 למים שנמשלה אהבה יש. אהבות מיני' ב מבאר רבינו הזקן, ש"יש

 בלי תמיד שהולך האהבה את לכבות יוכלו לא רבים מים כדכתיב
 אהבה ויש. עתה כן כמאז שלשום לכתמו כלל ומגרעת ותוספות שינוי

 תמיד שמתנענע והוא'. כו אש רשפי רשפיה כדכתיב לאש שנמשלה
 .ושוב" ברצוא

 אותנו שאוהב' ומבאר ענין האהבה כמים, שהוא מצד אהבתו ית
 כמים , "והוא'כו הפנים כמים אותו לדעת נמשך וממילא בנו, את כאב

 שעל האב אהבת שכן. שינוי שום בלי שוה בתמידות שהולך דייקא,
 .לעולם" ישתנה לא בנו

 כמים" –ומדבריו כאן משמע, שדוקא חלקו הראשון של הפסוק 
, שגם בנמשל שהוא "לב האדם אל המשלהפנים לפנים", הוא הוא 

 ", שהולכים בלי שום שינוי.כמיםהאדם" צ"ל דוקא "

טבע שלא  שזהו –והיינו שמפרש שכשם שהמים פנים לפנים 
". ולכאורה הוא כמיםאהבת ה' באופן ד"היות צריכה לישתנה, כך 

ש"לב האדם  –בסתירה לפירושו בתניא )לפי ביאור כ"ק אד"ש מה"מ( 
 המשל? הואאל האדם" 

 ג

ובנוגע לשאלה זו אפשר ליישב בדוחק, שב' הפירושים בפסוק זה 
 רומזים לב' דרגות שונות באהבת ה':

גה כפי הפירוש הפשוט, המופיע בתו"א, מתייחס לאהבת ה' בדר
שצמצם עצמו להתלבש בעולמות, ושם משמעות הלשון "לב האדם 

 אל האדם" היא באהבת האדם התחתון למטה לאדם העליון.

אך ישנה דרגא ואופן נעלה יותר באהבת ה', כפי שהוא למעלה 
גם "לב האדם אל האדם"  –מהתלבשות בעולמות, שלגבי אהבה זו 

 גופא מהוה משל בלבד.

בדברים, הנה באמת קשה עוד, ע"פ אך נוסף על הדוחק ש
ההוראה שמפרש אדה"ז בפשוטן של כתובים )לביאור אד"ש מה"מ(, 
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ש"לב האדם אל האדם" צ"ל באהבה כדי לעוררו ג"כ, היינו שהנמשל 
 הפשוט הוא בענין אהבת הבריות.

משא"כ בתו"א מפרש אדה"ז, שלב האדם אל האדם הוא רק בין 
"שכן אהבת האב התמידות אין  ישראל לקב"ה, שהרי בטבע בני אדם,

שעל בנו לא ישתנה לעולם", ובמילא, לפירושו שם שהמשל ד"כמים 
שאינם משתנים לעולם, הרי באהבת  כמיםהפנים לפנים" הוא שיהי' 

הבריות אין שייך ללמוד ממשל זה, שאצל סתם בני אדם שייך וישנם 
 שינויים באהבתם זה לזה?

 ד

ך רבינו הזקן באופן הב' אך הביאור בזה י"ל ע"פ מה שממשי
 צבא כל שהניח בוראו אהבה כרשפי אש, "שמכיר –דאהבת ה' 

 שלא אותנו אהבתו בשביל והכל. .  העליונים השמים ושמי השמים
 אל האדם ישים וזאת. .  השורה את מקלקלת אהבה כי הטבע כדרך

 רק בעניניו רצון שום לחשוב שלא מאד גדולה אהבה בו ויתעורר לבו
הבורא  לעבודת' א רצון רק לו יהיה שלא שמים רצון מפני נורצו יבטל

 הטבע כדרך שלא בתחתונים דירה לו להיות רוצה ת"שהשי . . וכמו
 רצונו האדם יעשה כן כמו ומצומצם מוגבל גבול בלי ס"א להיות

 . הטבע" כדרך ושלא' יתב בו לדבקה והטבע הגוף מן להפרד

תניא, ובהמשך שדברים אלו ממש הם דברי אדה"ז בפמ"ו ב
 כמו" )בפמ"ט( "לפנים הפנים כמיםהפרקים בביאור אהבה זו ד"

 הגדול אורו את משל דרך אחד לצד וסילק הניח כביכול ה"שהקב
 כי'. לה להעלותו התחתון האדם אהבת בשביל והכל. .  תכלית הבלתי
 עומקא אל הדברים אלה המשכיל ישים כאשר. .  הבשר דוחקת אהבה
 ותתלבש נפשו תתלהט לפנים הפנים כמים מילאמ אזי ומוחא דלבא
 בו לדבקה ורק מנגד לו אשר כל ולעזוב להניח להתנדב נדיבה ברוח

 ".'ית

והנמצא מזה, דבאמת הנמשל שלומד אדה"ז מהפסוק "כמים 
האופן הא'  אינו –הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם" בפמ"ו בתניא 
 כאש. באהבה המבואר בתו"א "אהבה כמים", אלא האהבה

וא"כ שפיר י"ל שבמשל "כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל 
האדם" כלולה לא רק אהבת הבריות זה לזה, אלא גם האהבה הטבעית 



  777בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  071

המסותרת בלב כל א' מישראל לקב"ה, שהיא מצד האהבה הטבעית 
ומוסיף שאוהב הקב"ה את ישראל כאהבת האב אל בנו שלא תשתנה. 

 האהבה גופא. ע"ז בתו"א דיוק הל' "כמים" לגבי

 לכל שוה איש לפני ישר דרך וישוזהו מה שפותח אדה"ז בפמ"ו "
 התקועה האהבה אור ולהאיר לעורר מאד מאד הדבר וקרוב נפש

 לבו בהתגלות בוערה כאש אורה בתוקף מאירה להיות בלבו ומסותרת
 ומאד נפש ובכל לב בכל ומאודו וגופו' לה נפשו למסור ומוחו

 כמו וברכותיה ש"ק בשעת ובפרט תולאמי באמת דלבא מעומקא
 ".שיתבאר

היינו שתוכן דבריו בפרק זה הוא כיצד לעורר את האהבה 
שתהי' "כאש בוערה", ע"י ההתבוננות בקיומה  –הטבעית שהיא כמים 

 של אהבה זו ומעלתה.
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 הלכה ומנהג

 הנחת סידור ע"ג חומש )המשך(

 אייווס' שישניאור זלמן ' הת
 ית משיחב 777תות"ל המרכזית 

בגליון תנ )ש"פ ויחי תשע"ג( נכתב בהנהגת כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א שבד"כ מסיר סידורים ושאר ספרים המונחים ע"ג 

 חומש, ואילו בעת ההתוועדות מניח סידורו הק' ע"ג החומש;

 שבקובץ "הערות וביאורים" היו"ל ע"י ביהמ"ד אהלי תורה
 –לצורך רעהו  'בספר א כאשר משתמשיםמהמ"א ש .א הר' ב.הוכיח 

מעשה עץ ואבן ולמאי היות שמשתמש בו  נפק"מ איזה ספר שיהי' אין
שמשתמש אד"ש מה"מ עץ ואבן. ולכן כ"ק הנעשה ממה נפק"מ 

לשים סידורו מעל  ניחא לי' –בחומש לצורך שיוכל לקרוא מהסידור 
 "ד.תחומש. עכה

להפקיע קדושתו אך פשוט שאי"ז משמע כלל מדברי המ"א 
בי דמעשה ששם מוכיח מ פר ולעשות בו מעשה עץ ואבן!דהס

בו חלון פתוח לחדר שמניחים בו מתים ולא  'שהי כנישתא דמחוזא,
 אה"ק תאזה. ויעץ להם רבא להניח  "ניכלו הכהנים להיכנס בביכ
. ומבאר, דהטעם לזה הוא משום דבלא"ה בחלון ויחצוץ בפני הטומאה

 י מונח התם.לא משתמש בו הרי מה לי מונח הכא מה ל

ומובן בפשטות הכי גדולה, דלאחר שמניחים ארון הקודש בחלון 
לא בטלה קדושתו כלל, ואין להניח בו דברי חולין, אלא רק משום 
דמה לי מונח הכא מה לי התם. ואילו בהנהגת כ"ק אד"ש מה"מ 
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לי' דמונח  שאכפתמוכח בפשטות  –הסידורים מעל החומש  שמסיר
 התם.

נח ע"ג החומש לא רק בשעת השימוש בו, ]ובפרט שהסידור מו
רוב משך זמן ההתוועדות אין משתמש כ"ק אד"ש מה"מ  –ואדרבה 

 בסידורו[.

וע"כ נת' שם, דכיון שבלא"ה דבוק סידור כ"ק אד"ש מה"מ מעל 
קריאות התורה )ומכ"מ מוכח דגם כשהוא דבוק ישנו האיסור(, הרי 

 הוא כחומש ואפשר להניחו על גביו.

ח"ז תמהתי היתכן לומר שכ"ק אד"ש מה"מ ובגליון שלא
בלאה"כ משתמש בספר שנעשה באיסור, ודחיתי קושייתו על הרב 
הנ"ל, דהא מבואר להדיא במג"א שהא דמותר להניח ספר אחד על 
השני הוא גם לא בשעת לימוד ומותר להשתמש בספר לתשמיש חול, 

מיש בדיוק כמו להניח ארון קודש בחלון לסתום את הטומאה שזהו תש
חול לגמרי, כך מותר להשתמש בספר שלא בשעת לימוד ולתשמיש 

 חול לגמרי.

וביארתי ע"פ דברי הרש"ש בנוגע לתורה נביאים וכתובים 
המדובקין בכרך אחד "דכיוון דמדובקין יחד ה"ל כקדושה אחת )ע"ד 
דאמרי' בשבת )מ"ח ב( כל המחובר לו ה"ה כמוה ועי' בפכ"ח דכלים 

ם בספ"ז מה' ס"ת כרך זה שיש בו תנ"כ אין מ"ז( וכן לשון הרמב"
קדושתו כקדושת ס"ת אלא כחומש כו' ולשון הטוש"ע בסי' רפ"ג ואין 
קדושתם כו' משמע דכולו קדושה אחת היא". שמזה מובן שסידור 

 שנדפס בסופו קריאת התורה עולה כל הכרך ומקבל קדושת החומש.

 לסברא ם"הרמב מלשון מפורש מקור לי שנראה מה מצאתי ועתה
 נביאים תורה בו שיש זה כרך" :(ז"הט ז"פ תורה ספר הל')שפסק , זו

 מן כחומש אלא תורה, ספר כקדושת קדושתו אין וכתובים,
 ."החומשים

 הכולל כחומש דינו מ"מ וכתובים, נביאים גם בו שיש שאף הרי
 נביאים תורה לדבק מותר"ש ז"שלפנ בהלכה כמבואר, תורה רק

 כל ובין, שיטין ארבע וחומש חומש בכל ניחומ, אחד בכרך וכתובים
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 כ"משא תורה על קאי שחומש מזה שמוכח" שיטין שלש ונביא נביא
 .1נביא – בשמו נקרא נביא

 

________ 
 

ולהעיר מביאור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )נדפס בס' "המלך המערכת:  הערת (1
י"ג תמוז ה'תש"ט( שלא לכרוך -במסיבו" ח"א ע' קכג( בהוראת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ )שיחת י"ב

כיון שס' או"ת נכתב רק ע"י  –עים" הספרים כש"ט, או"ת ותניא בכריכה אחת "מפני טעמים ידו
מדברי הבעש"ט, משא"כ ס' התניא נכתב ע"י אדה"ז עצמו. ולכן אם  נלקטתלמידי הה"מ, וכן כש"ט 

 יכרכו אותם יחד תתעורר שאלה את מה לסדר קודם.
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 פשוטו של מקרא

 טענת משה "למה זה שלחתני"

 פרנסי' שייצחק וסף י' הת
 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

 הרעתה למה אד' ה' ויאמר, אל משה כב( "וישב ה, עה"פ )שמות
 ואם – הזה לעם הרעתה שלחתני", פירש"י: "למה זה למה הזה, לעם

 ששלחתני". על אני קובל, לך איכפת מה תאמר

שאין קשר בין ב' הטענות; אלא שאם  נראה י"ובפשטות דברי רש
עדיין קובל משה על  –יאמר הקב"ה שאין הדבר צריך להפריע למשה 

 עצם שליחותו.

בפשטות  באה זה שלחתני" למה" ולכאורה צ"ע, דהנה הטענה
"למה הרעת", דאם ישתמש הקב"ה  –הקודמת  לשאלה ישיר המשךב

 בטענה זו, אז קובל משה על עצם שליחותו לגאול את ישראל,

שלחתני אל  למה –]והיינו, דכיון שהמצב נעשה רע יותר ויותר 
תאמר ]על הטענה  או כפי שכתב הרשב"ם )ועוד(: "ואם .תוך מצב כזה

, ליגאל ראויין ואין חטאתם רוב בשביל נתחייבו כי רעותה"[מדוע "ה
 ולהיוושע"[, לגאולה ראויין אינן אם שלחתני זה למה כן אם

וצריך להבין טעמי' דרש"י דלכאורה שינה והוציא את הכתוב 
 מפשוטו.

ואולי י"ל הביאור בזה, דאף לדברי רש"י באה הטענה הא' בקשר 
 ובהמשך לטענה הב':
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, שמושיען 1"ר מלך המשיח שליט"א מבאר בכ"מדהנה כ"ק אדמו
של ישראל הוא זה אשר נוגע לו עד כדי מס"נ מצבם של בני ישראל. 

המשיך  ,הרעת" ועפ"ז אפשר לבאר, דלאחר שטען משה לקב"ה "למה
בו  רואה ה"אם הקב היינו, –לך"  איכפת למה ואמר לו: "ואם תאמר

הטענה  מתעוררת במילא –ישראל  בני של ממצבם לו אכפת שלא אדם
הרי בכדי לגאול את ישראל יש לשלוח מי ?! שלחתני" זה "למה

 שאכפת לו ממצבם.

 וכ"ז לענ"ד ובד"א.

 בדברי רש"י שהיו שניהם רשעים

 שיפרין' שימאיר יונה ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 עברים אנשים שני והנה השני ביום עה"פ  )שמות ב, יג( "ויצא
רשע כמותך  –רעך", פירש"י: "רעך  תכה למה לרשע ויאמר נצים

 ראה אונקלוס(. –)דלא כפירוש המילולי שרעך הוא חבר 

וביאר הרא"ם, דמה שהוכרח רש"י לפרש ש"רעך" היינו "רשע 
 עברים אנשים בשני הא, לי למה" רעך" כן לא כמותך", הוא "דאם

 .קאי" נצים

" ולא היו חברים, ניציםולכאורה כוונתו היא, דכיון שהיו "
 כרחים לומר שהיו חברים בענין רשעותם.מו

 ולכאורה צ"ע בדבריו:

א. מהו ההכרח לפרש כן, הרי "דיברה התורה כלשון בני אדם" 
הרי יכול להיות שגם  –ומכיון שלאו דווקא מדובר באוהבים בלו"נ 

 .2היו חברים, רבו ביניהם

ב. לעיל בד"ה "שני אנשים עברים" פירש"י: "דתן ואבירם, הם 
מדוע מוסיף רש"י פרט זה שהם  3מן המן". והיו שהקשושהותירו 

________ 
 

 ראה שש"פ ויק"פ תשמ"ז, ובכ"מ. (1
מקומות שענין הברית הוא, שאע"פ שלא ימצאו חן א' בעיני ובפרט ע"פ המבואר בריבוי  (2

 עדיין ישארו אוהבים.  –הב' 
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הותירו מן המן? וביארו, שכוונת רש"י לומר בזה שמריבתם היתה 
דכשם שהותירו את המן ללא סיבה, שהרי  – לשם מריבהסתם מריבה 

 היה מובטח להם מן גם למחרת, כך היתה גם מריבה זאת ללא סיבה.

יות שהיו חברים ובכ"ז ועפ"ז לכאורה מוכח יותר כנ"ל שיכול לה
 רבו?

ואולי יש לבאר כוונת הרא"ם באו"א, והוא, דהוקשה לרש"י 
 –לומר "למה תכהו" הי' ל ומדוע אמר משה "למה תכה רעך", הרי יכ

דהרי ברור לנו מי האנשים ואת מי הרשע רוצה להכות )ובל' הרא"ם 
 קאי"(. נצים עברים אנשים בשני "הא

כנ"ל ברא"ם( שרצה הפס' להדגיש ומדיוק וייתור זה למד רש"י )
 .ששניהם היו רשעים. וא"ש דברי הרא"ם –דבר נוסף 

 

________ 
 

 אשל אברהם" )אלאשוילי( בשם יש מי שפירש. –ראה חומש "תורה ופירושה  (3



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 לזכות

 אדמו"ר שליט"אכ"ק 
 מלך המשיח

 התמימים בפרט, –יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו 
 בכלל, –משלוחיו, חסידיו, וכלל ישראל 

 ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
 וישמיענו תורה חדשה מפיו
 בגאולה האמיתית והשלימה

 תיכף ומי"ד ממ"ש, נאו!

• 

  ורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!יחי אדוננו מ

  



 

 

 

  



 

 

 

 לזכות

 חברי המערכת –התמימים 
 שהשקיעו רבות מזמנם וממרצם

 לי ואנוהו"־להוצאת הקובץ, באופן ד"זה א

 חנה בןשמואל  הת'
 חנה אמה בןהכהן  גדלי' מנחם מענדל הת'

 מלכה בןהכהן  מנחם מענדל הת'
 שיינא חנה בן מנחם מענדל הת'

 חי' טובה בן יחיאל הת'
 גלית יהודית בן איתן יצחק הת'

 שיזכו לגרום נחת רוח רב לאבינו מלכנו
 –כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  –

 מכה בפטיש"ויהא קובץ זה ה"
 שיביא להתגלותו לעין כל

 תיכף ומי"ד ממ"ש

• 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

  



 

  



 

 

 

 

 
 נ"לז

 ח"ג הרה"הרה
 אשכנזי ה"ע משהר "ב מרדכי שמואלהרב 

 ד"ק כפר חב"מרא דאתרא דק

 ה"ג טבת תשע"ע ביום כ"נלב

 הנשמה הכי גדולה בהתלבשותה בגוףית עליל
 בתחיית המתים במהרה בימינו ממש

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"אבהתגלות 

• 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 


