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בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי’ 
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)יהיו לשם שמים(”,

עד - הנבואה העיקרית - הנבואה ש”לאלתר לגאולה” ותיכף ומיד 
ממש “הנה זה )משיח( בא”.
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5. חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז ה'תשע"ו - שנת הקהל .

פתח דבר

בהלל והודאה להשי”ת, הננו להגיש לנשיאנו כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א, 
ואנ”ש  הערות התמימים  השלישי   של  הגליון  את  ולומדי’,  התורה  ולקהל מחבבי 

היוצא לאור בשנה זו – שנת הקהל ה’תשע”ו )גליון יג(,

ובו חידושים וביאורים בתורתו של כ”ק אד”ש מה”מ, בעניני גאולה ומשיח, נגלה 
וחסידות ובכל מקצועות התורה, שנכתבו ע”י תלמידי התמימים והצוות דישיבתנו 

הק’ – ישיבת חסידי חב”ד ליובאוויטש, סניף חיפה.

גליון זה יוצא לאור בקשר עם תחילת שנת התשעים לחג הגאולה י”ב־י”ג תמוז 
– יום גאולת כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע ממאסרו בשנת תרפ”ז. והרי ביום דגול זה, 
בו נגאלו “כל מחבבי תורתנו הק’ שומרי מצוה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה”   – 

מתאים לתת מתנת ‘שי למורא’, קובץ הערות דישיבתנו הק’.

ובמיוחד בקשר לשנה זו - ‘שנת הקהל’, אשר בכל מוצאי שנת שמיטה נקהלו 
כל עם ישראל בחג הסוכות לבית המקדש, ושמעו את קריאת התורה מפי המלך 
במטרה   להוספה ב”ויראו את ה’ אלוקיהם”. ואף בזמן הזה מעורר כ”ק אד”ש   שכל 
השנה היא ‘שנת הקהל’, וכל אחד צריך להקהיל את עצמו ואת כל היהודים סביבו 

לכינוסים במטרה להוספה ביראת שמים,

כולל גם ‘להקהיל דברי תורה’, שמכיוון שמטרת מעמד ה”הקהל” בבית המקדש 
זה צריך  - הרי  וזירוז בכללות הענין דלימוד התורה כבמתן תורה”  “חיזוק  היתה 
באופן  התלמידים’,  ‘פלפול  ומתוך  התורה  בלימוד  להוסיף  אחד  כל  ולזרז  לעורר 

שמקהיל עצמו וסביבתו בזה   –

הנה ודאי שהוצאת קובץ הערות, המכיל בתוכו כמות גדולה של חידושי תורה 
מתלמידי התמימים דישיבתנו הק’ - מהווה ‘הקהל’ מהודר מפואר ומיוחד.

*             *             *

1(  בהמשך לקבצים שהופיעו בשנה זו: גיליון א )יא( - כ"ז אד"ר, גיליון ב )יב( - י"א ניסן.
2(  כלשון כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע עצמו לקראת חגיגת י”ב תמוז בפעם הראשונה, במכתבו מט”ו סיון 

תפר”ח )נדפס בסה”מ תש”ח ע’ 263. ובכ”מ(.
3(  ראה לקו”ש דלקמן הערה 3 בארוכה. ובכ”מ.

4(  ראה בשיחותיו הק’ משנות הקהל, ובעיקר שנת תשמ”ח. לדוגמא, ראה לקו”ש חל”ד ע’ 211 ואילך.
5(  סה”ש תשמ”ח ח”א עמ’ 187 ואילך.



. קובץ הערות התמימים ואנ"ש - חיפה . 6

כפתיחה לקובץ, “פותחין בדבר מלכות” – הצבנו את שיחתו הק’ של כ”ק אד”ש 
אודות דין ערבות ממון, וביאור פנימי בגדר ערבות, אשר דיניה מבוארים במסכת 

בבא בתרא – הנלמדת בשנה זו בישיבות תות”ל ברחבי העולם.

נושאים, ובתוכם באו ע”פ סדר  לאחר מכן באו ההערות, שנסדרו בקובץ ע”פ 
הא”ב שמות הרבנים ותלמידי התמימים, מלבד מדור הנגלה, בו באו ההערות על 

סדר הדפים במסכת בבא בתרא  .

תודתנו נתונה בזאת לצוות הישיבה, ובפרט לרב שלום דובער יהושע שי’ ליפש, 
משגיח בישיבתנו, ולרב דוד שי’ מינסקי, ר"מ בישיבתנו – על עזרתם הרבה בעריכת 

והכנת הקובץ לדפוס.

ויה”ר, אשר הוצאת והדפסת קובץ זה, כרצונו והוראתו של כ”ק אד”ש בריבוי 
שיחות ומכתבים  , תגרום נחת רוח רב לכ”ק אד”ש, ותהי’ ה”מכה בפטיש” שיביא את 
התגלותו השלימה, ואז נקיים את מצוות הקהל כפשוטה בבית המקדש, ונשמע את 

קריאת פרשיות התורה מפיו, ואת ה”תורה חדשה מאיתי תצא”, תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 מערכת הערות התמימים ואנ”ש
 שע”י ישיבת חסידי חב”ד ליובאוויטש
חיפה

יום ראשון י”א תמוז – ערב חג הגאולה
שנת הקהל, ה’תשע”ו־ופרצ”ת

מאה וארבע עשרה שנה להולדת כ”ק אד”ש
חיפה, אה”ק

6(  הערה כללית: ע”פ דברי כ”ק אד”ש )אג”ק ח”ג ע’ שנו( “לפי דעתי המראי מקומות צ”ל למטה למען 
לא יבלבלו את הקורא הפשוט” )וכפי שאכן נהג כ”ק אד”ש בעצמו בהדפסת ספריו הק’, וכן הורה ל’ועד הנחות 
כן  נהגנו  כתי”ק((,  צילום  )ע”פ  בשוה”ג”  המ”מ  “כל  מוגהות(:  הבלתי  הק’  שיחותיו  את  )שעורכים  בלה”ק’ 

בקובץ זה.
7(  חלקם נקבצו בספר “תומכי תמימים” )קה”ת, תשע”ד( שער ‘הוצאת קובצי הערות’.



7. חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז ה'תשע"ו - שנת הקהל .

תוכן ענינים

|| דבר מלכות
גדר ערבות ממון......................................................................................9

מכתב כ"ק אד"ש לכינוס השלוחים החמישי באה"ק......................................17

|| גאולה ומשיח
גילוי תורה חדשה לעתיד לבוא................................................................20

מותר לאדם שימלא שחוק פיו )גליון(........................................................24

בגדר הכשרו של בשר שור הבר...............................................................27

זמנה של התגלות משיח..........................................................................29

קבלת המלכות ע"י העם..........................................................................32

שלוש דרגות בהחדרת א' בגולה...............................................................41

|| תורתו של משיח
עבודת משה להביא מים לישראל.............................................................44

חג השבועות - יום ההילולא דמשה רבינו )גליון(......................................45

|| נגלה
הקשר בין נטילת הבכור פי שניים למכירי כהונה...........................................48

מוחזקות במכירי כהונה לשיטת התוס'......................................................57

פסיקת ההלכה במחלוקת רבי ורבנן..........................................................65

חזקה בארץ מרחקים לדעת הרשב"ם........................................................68

מקום הכרובים אינו מן המידה..................................................................71



. קובץ הערות התמימים ואנ"ש - חיפה . 8

ביאור דברי התוס' ד"בנים לאו דווקא".......................................................73

מוחזקות במכירי כהונה לשיטת הרשב"ם..................................................75

"גבו מעות . . גבו קרקע".........................................................................79

ירושת הבעל בנכסי הסבתא.....................................................................83

שייכות חלק הבכורה לבכור קודם חלוקה...................................................86

ביאור הרשב"ם בלשון ירושה ומתנה.........................................................88

בענין עד המכחיש עד.............................................................................90

|| הלכה ומנהג
אהבת ישראל לכל יהודי בראי ההלכה.......................................................95

נתינת גט לאישה שבעלה "צמח"............................................................105

מחלוקת אדה"ז והמשנ"ב בדין הרחיצה...................................................134

|| חסידות
ביאורים והערות במאמרי כ"ק אד"ש......................................................135

ביאורים והערות בד"ה האומנם תרמ"ג....................................................138

ביאורים והערות במאמרי שנת תש"א.....................................................142

הבטה בעין טובה ובעין רעה..................................................................145

הכוחות - הארה מהנפש........................................................................147

דיוק בתורה אור...................................................................................148



9. חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז ה'תשע"ו - שנת הקהל .

גדר ערבות ממון
- ביאור פנימי בהא ד"כל ישראל ערבין זה בזה" -

יהודה  בדברי  פרשתנו  בריש  א. 
עבור  למריבה  נכנס  הוא  מדוע  ל יוסף 
הכתוב  נקט  אחיו,  משאר  יותר  בנימין 
את  ערב  עבדך  "כי  "ערבות",  של  לשון 
מקץ    בפ'  לעיל  גם  הוא  וכן  הנער"  , 

)בדברי יהודה ליעקב(, "אנכי אערבנו".

במהותה וגדרה של ערבות זו מצינו 
לערב  מנין  הונא  א"ר  בש"ס  :  פלוגתא 
דמשתעבד )באמירה בעלמא בלא קנין. 
מידי  אערבנו  אנכי  דכתיב  רשב"ם( 
הא  חסדא  רב  לה  מתקיף  תבקשנו, 
ידי  קבלנות היא דכתיב   תנה אותו על 
ואני אשיבנו )כלומר כאילו קבלתיו   בידי 
אחזירנו לך. רשב"ם( אלא אמר רבי יצחק 

תנחומא  וראה  ובפרש"י.  לב  מד,  פרשתנו    )1
פרשתנו ה. תנחומא באבער שם ד. ועוד.

2(  מג, ט.

3(  ב"ב קעג, ב.

מדברי  ולא  ראובן  מדברי  והוא  לז.  מב,  מקץ   )4
יהודה. וראה חדא"ג מהרש"א שם. וראה גם על הגליון 
ב"מסורת הש"ס" — משאילתות שהובא לקמן בפנים. 

עץ יוסף לתנחומא ריש פרשתנו.

5(  הגהות הב"ח ברשב"ם.

מהכא לקח   בגדו כי ערב זר גו' ואומר   
בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך כו'".

משמע  דגמ'  שמפשטא  אף  והנה, 
שדין  בכ"מ    מצינו  ר"ה,  דברי  ש נדחו 
ערב )שערב משתעבד מן התורה( נלמד 
אערבנו  אנכי  שאמר  יהודה  מ ערבות 
]וגם במדרשים   ריש פרשתנו סמך דיני 

ער בות לערבות דיהודה[.

6(  משלי כ, טז.

7(  שם ו, א.

משתעבד  "וערב  כיון  ד"ה  א  נ,  גיטין  רש"י    )8
כתובות  ברש"י  )ועד"ז  אערבנו"  אנכי  דכתיב  מה"ת 
קב, סע"א(. ]ודוחק לומר שרש"י נקט דרשה הרא שונה 
)כידוע  בכ"מ  כדרכו  הגמ',  מסקנת  להביא  נחית  ולא 
עה"ת(,  בפירושו  ובפרט   — פסקן  ולא  פרשן  שרש"י 
דאורייתא"(,  )"שעבודא  מה"ת"  "משתעבד  כותב  כי 
ולדרשה הב' הרי נלמד ממ"ש במשלי )כתובים(*[. וכן 
א(.  )צד,  פ"ז  ב"ב שם. מרדכי ב"מ  ביד רמ"ה  מפורש 
מדרש שכל טוב מקץ מג, ט )בפעם הב'(. וכן הביא הב"י 

בטחו"מ ר"ס קכט. וראה גם לבוש חו"מ שם.
9(  תנחומא. ב"ר.

*(  וראה גם פרישה שבהערה 10.

דבר מלכות
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ורב  הונא  דרב  במפרשים 1   ומבואר 
חסדא אזלי לטעמייהו לקמן בגמ'    בדין 
האומר "הלוהו ואני פורע", "הלוהו ואני 
הן,  ערבות  לשון  ר"ה  שלדעת  נותן", 
ולדעת ר"ח לשון קבלנות הן, ולכן ר"ה 
ולכן  ערב   ,  הי'  דיהודה  ס"ל  לטעמי' 
נקטו כמה פוסקים כן להלכה )שלמדים 
ס"ל  רבא  גם  כי  מיהודה(,  ערבות  דין 

בגמ' שם ש"כולן לשון ערבות הן"   .

רב  קושיית  לכאורה  להבין:  ויש 
חסדא אינה רק ש"הא )דיהודה( קבלנות 
קבלתיו  "כאילו  הרשב"ם  )כלשון  היא" 
כגירסת  אלא  לך"(,  אחזירנו  בידי 
ד"יהודה  ר"ח  בקושיית  ה שאילתות    
הנער  שלחה  דכתיב     הוא  לוה  גופי' 
אתי"   , ובכגון דא הרי גם רב הונא ס"ל 

לכאו רה שאינו לשון ערבות?

ס"ב.  סקכ"ט  שם  ט"ז  שם.  ב"ב  רמ"ה  יד    )10
ועוד. וראה פרישה לטחו"מ שם. וראה תו"ש מקץ שם 

אות יג.

11(  ב"ב קעד, א.

12(  ועפ"ז מובן זה שהביא ר"ה מהכתוב לא רק 
ראה  )אבל  תבקשנו"  "מידי  גם  אלא  אערבנו"  "אנכי 
וכבפרש"י  אערבנו",  "אנכי  רק  שהובא  מכ"י  דק"ס 

גיטין וכתובות הנ"ל(.

13(  וגם ב"תן לו ואני פורע", "תן לו ואני חייב", 
שלדעת ר"ה לשון קבלנות הן — הרי "רבא אמר כולן 
לשון ערבות הן בר מתן לו ואני נותן" )ולהעיר מרבינו 

גרשום שם(.

במסורת  הובא   — מקץ(  )פ'  לא  שאילתא    )14
הש"ס ב"ב שם. וראה שאילת שלום לשאילתות שם.

15(  מקץ מג, ח.

איזהו  פרשתנו:  ריש  מתנחומא  ולהעיר    )16
]כ"ה  נתן  ואני  הלוהו  האומר  לשלם  חייב  שהוא  ערב 
זה  הי'  ומי  חייב  הערב  ביד  ונתן  ונשא  לך  בתנחומא[ 
אשיבנו  ואני  ידי  על  אותו  תנה  יהודה שאמר  זה  הערב 

כו'. וראה עץ יוסף שם.

ביאור,  טעונים  הונא  רב  דברי  וגם 
לערבות  בממון  ערבות  דין  ענין  דמה 
דין  בזה  שייך  לא  שלכאורה  דיהודה, 
)ושעבוד  ממון     חיוב  ואינו   — ערבות 

ד דין ערבות( 18.

שאצל  ר"ה  כוונת  שאין  נ"ל,  ולכן 
יהודה הי' דין ושיעבוד של ערבות, אלא 
ליעקב  הבטחתו  הגדיר  שיהודה  כיון 
ב שם "ערבות" — למדין מזה דין ערבות 

בממון, כדלקמן.

ב. ביאור הדבר:

בשני  לבארו  יש  ערב  של  שעבודו 
להחוב,  רק  שייך  השעבוד  א(  אופנים: 
הלוה,  של  חובו  לשלם  נפשי'  ד משעבד 
ולכן  הלוה,  במקום  עומד  הערב  ב( 
חובו  לשלם  הלוה  שעל  הגוף  שעבוד 
הערב     על  חל  מצוה(,  בע"ח  )ופריעת 

)העומד במקומו( 1 .

הונא  רב  כוונת  שזוהי  לומר,  ויש 
הנאמר  מערבות  ערבות  דין  שלומד 
של(  )הגוף  ששעבוד  ס"ל  כי  ביהודה, 
על  רק  )לא  הוא  ערב   (  )בכל  ה ערב 
שעל  הגוף  כשעבוד  הוא(  אלא  החוב, 
הלוה, כי הוי כאילו הערב בעצמו קיבל 

17(  להעיר מרמב"ם הל' מלוה ולוה פכ"ה הי"ד 
מהדורא  ומשיב  שואל  בשו"ת  ובארוכה  שם.  ובראב"ד 

ד' ח"א סמ"ה.

18(  וראה בארוכה העמק שאלה לשאילתות שם. 
תו"ש שם.

א"כ  אלא  הערב  מן  גובה  שאינו  זה  ולפ"ז,    )19
כעין  הוא  ואילך(  ב  קעג,  )ב"ב  הלוה  מן  תחילה  גובה 

תנאי בערב ולא מעצם גדרו. ואכ"מ.

20(  ראה גם ע"ד השקו"ט בגדר שעבוד הערב — 
לקו"ש חכ"ו ע' 147. וש"נ.

21(  לא רק בקבלן.
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יש  שפיר  וע"ז  המלוה   .  מיד  המעות 
שהי'  דיהודה,  מערבות  סמוכין  להביא 
)"ואני  לגמרי  נפשו  ש שעבד  באופן 
כו'"   (,  להיות  חזק  בקשר  נתקשרתי 

"אנכי אערבנו מידי תבקשנו".

נלמד  ערבות  שדין  ס"ל  ר"י  משא"כ 
תקעת  לרעך  ערבת  אם  "בני  ממ"ש 
דין  שלדעתו  משום  גו'",  כפיך  לזר 
ערבות ד ממון שייך רק להממון דהחוב 
שעבוד  זה  ואין  ממון,  לשלם  שמתחייב 
זו  ודיעה  ]ולסברא  הלוה  כמו  הגוף 
הקשה ר"ח ד ערבות דיהודה "הא קבלנות 
"התם  השאילתות  כגירסת  או  היא", 
יהודה גופי' לוה הוא", כי אופן הערבות 
ע"י  הוא  בנימין  את  ל החזיר  דיהודה 
)לא השתדלות  שהעמיד עצמו במקומו 
וחיוב להחזיר את בנימין(, לא ערב סתם 
אלא כמו קבלן או לוה, משא"כ ר"ה ס"ל 
דגם בחוב דממון בפשטות השעבוד הוא 
הריהו  הלוה  חבירו  של  שחובו  משום 
כשלו, וממילא מ שעבד נפשו[. ולכן למד 
ר"י מהכתוב "בני אם ערבת לרעך תקעת 
לזר כפיך וגו'", שמודגש בהכתוב    שהוא 

אדם זר, אלא שנעשה ערב לו.

בזה ששעבוד  ביאור  להוסיף  ויש  ג. 
באופן  הוא  הונא(  רב  )לדעת  הערב 
שזהו   — ממש  הלוה  במקום  ש עומד 
כל  של  הכללי  ערבות  דין  מצד 
בזה   : זה  ערבים  ישראל  דכל  ישראל, 

ובהנסמן  ב.  ח,  קדושין  רי"ד  תוס'  ראה   )22
בלקו"ש שם.

23(  רש"י פרשתנו שם )מד, לב(.

)ו,  ומצו"ד משלי שם  הרלב"ג  פירוש  ראה    )24
א(.

25(  שבועות לט, סע"א. סנהדרין כז, סע"ב. וראה 

כשם שמצינו לענין ברכת המצות   , 
"שאף מי שאינו מחויב בדבר מפני ש כבר 
יצא י"ח יכול לברך למי שעדיין לא יצא 
ישראל  כל  חובה  לפי שבמצות שהן   .  .
מחויב  נקרא  הוא  וגם  בזה  זה  ערבים 
 — עדיין"     י"ח  יצא  לא  כשחבירו  בדבר 
והיינו מפני ש"גדר דערבות משום שכל 
ישראל הוה כמו מין יחיד"   , "גוף אחד*   
ומציאות אחת"    )כי כל ישראל הם גדר 
ציבור, שאינו רק צירוף של ריבוי פרטים 
אלא שכל הציבור הוא מציאות אחת( 1 ,

ב"כל  הפירוש  בספרים     ]וכמבואר 
ישראל ערבין זב"ז" — ש"ערבין" הוא גם 
מעורבים  ישראל  שכל  מעורבים,  מלשון 
זה בזה, דכל ישראל ביחד נקראים אדם 
אחד והם קומה אחת, ולפיכך הם ערבים 

סוטה לז, ב ובפרש"י ותוס' שם. פרש"י סנהדרין מג, ב 
ד"ה עד שעברו. ועוד.

26(  רש"י ר"ה כט, סע"א.

27( ל' אדה"ז בשו"ע או"ח סקס"ז סכ"ג. ועד"ז 
סע"א  מח,  ברכות  עד  מתוד"ה  ס"ו  סקצ"ז  שם  הוא 
בסופו )ע"ב(, במה שהגדול יכול להוציא אחר בברהמ"ז 
גם כשלא אכל כלל. ולהעיר מריטב"א קידושין כז, א 
ד"בעלמא  גלגול שבועה  לענין  עולא,  גמרא אמר  ד"ה 
קיי"ל דאין ב"ד פותחין לו לגלגל )שבועה( עד דטעין 
תובע. . שאני סוטה דהוי איסורא וכל ישראל ערבין זל"ז 
וראה  ובעלי דבר חשיבי".  ומחייבי לאפרושי מאיסורא 

קרית ספר להמבי"ט בהקדמה פ"ז הדרך הא'.

28(  צפע"נ סנהדרין מג, ב )בגמ' ד"ה לפי שלא(.

*28(  ראה ירושלמי נדרים פ"ט ה"ד.
בגמ' משה אמר  )סד"ה  א  כד,  29( צפע"נ מכות 

ובגוים(.

30(  וראה גם צפע"נ מהד"ת צ, ב )נעתק ב צפע"נ 
מכות שם(.

31(  לקו"ת בהעלותך לג, ג. וראה גם שם שה"ש 
לה, ד.
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זה לזה כי כשנעשה פגם ברגל עד"מ כל 
הגוף מרגיש   [,

גם  חל  חבירו  שעל  החיוב  ובמילא 
עליו עד ש"גם הוא נקרא מחויב בדבר",

כמו"כ הוא לענין חיוב ממון, שמצד 
זב"ז,  ערבין  ישראל  דכל  ערבות  דין 
על  חל  הלוה  שעל  תשלומין  חיוב    
המעות  לוה  הוא  כאילו  הערב  חבירו 

ונתחייב בתשלום חוב זה   .

הנ"ל  פלוגתא  לבאר  יש  ועפ"ז 
במקור דין ערבות בעומק יותר — שתוכן 
פלוגתתם היא, אם הגדר דערבות ממון 

שייך ובא מזה שכל ישראל ערבין זב"ז.

ביאור הדבר:

32(  וראה בארוכה אוה"ת ריש פרשתנו )כרך ה' 
תתקפא, ב ואילך(.

33(  ולדיעה זו דין ערבות דישראל שנעשה ערב 
ר"ח  )כדעת  החוב  לשלם  התחייבות  רק  הוא  לעכו"ם 

בכל ערב(, אבל אינו כאילו עומד במקום הלוה ממש.

ב(  קעג,  שם  )ב"ב  בגמ'  דמ"ש  צ"ל  ולפ"ז    )34
"בההיא הנאה כו' גמר ומשתעבד נפשי'" הוא הטעם* 
שהערב מסכים לשעבד את נפשו, אבל השעבוד בפועל 
כו',  ההנאה  מצד  ממון  תשלום  התחייבות  רק  לא  הוא 

אלא שעבוד נפשי לעמוד במקום הלוה. וצ"ע.
הערב  דשעבוד  ועוד,  שם  ב"ב  מנמוק"י  ולהעיר 

הוא מצד זה שהמלוה הוציא ממון על פיו. ודברי ר"א 
אסמכתא.  הוי  דלא  ע"ז  טעם  רק  הוא  הנאה  בההיא 

ועד"ז הוא לכמה דיעות — ראה לקו"ש חכ"ו שם.

*(  או י"ל דמאמר ר"א בגמ' בההיא הנאה כו' הוא 

רק לפי לימוד דר"י דלמדין מ"בני אם ערבת גו'".

טעם  מבאר   8 שבהערה  טוב  שכל  במדרש  אבל 

דר"א בההיא הנאה כו' לגבי יהודה — "ובההיא ה נאה 

דקא האמין לי' שעבד נפשי' בנידוי כל הימים", וממשיך 

אח"כ "ואע"ג דר"ח כו' אנן סבירא לן כרב הונא כו'". 

ע"ש. וראה גם מרדכי שבהערה 8.

שכל  שבישראל  זו  אחדות  סיבת 
כך  )ומשום  בזה  זה  מעורבים  ישר אל 
נשמתם,  מפני  היא  אחת(  מציאות  הם 
דין  אין  )שלכן  אחד"     "בה'  ששרשה 
גופם, הרי  ציבור ב ב"נ   (, משא"כ מצד 
שמבאר  ]וכפי  מחולקים"     "הגופים 
מצות  "קיום  זה  שמטעם  הזקן  ,  רבינו 
מישראל  נפש  לכל  כמוך  לרעך  ואהבת 
שהאדם  ע"י  הוא  קטן"  ועד  למגדול 

עושה נשמתו עיקר   [.

אם האחדות שבישראל  פליגי,  ובזה 
)שכולן מציאות אחת ו"מעורבים זב"ז"(, 
היא רק בעניני נשמתו )כמו בקיום מ"ע 
וכו'   (,  או חיוב תוכחה ומחאה על עון 
של  לממונו  גם  שייכת  זו  שאחדות  או 

האדם:

לדיעה הא', כיון שענינם של ישראל 
הוא מה שהם "גוי אחד בארץ", כפירוש 
רבינו הזקן 1  שגם בעניני "ארץ" )ענינים 
הוי',  אחדות  מגלים  וגשמיים(  ארציים 
את  ממון  בעניני  גם  לגלות  אפשר  לכן 
האחדות שבישראל שהם ערבים ומעור־

בים זב"ז,

35(  תניא פרק לב.

36(  נזיר סא, ריש ע"ב. צפע"נ שבהערה 28; 30.

37( ל' אדה"ז בתניא שם. וכלשון זה כתב הרדב"ז 
להל' ממרים פ"ב ה"ד. ע"ש.

38(  ראה גם רדב"ז שם.

ריטב"א  סוסי"ג.  פ"ג  ברכות  רא"ש  ראה    )39
שבהערה 27 וכן בע"ז ו, ב. שו"ע אדה"ז או"ח סקצ"ז 
ס"ו. סתמ"ג ס"ז. סתר"ח ס"ה. שו"ת חת"ס יו"ד סי"ט. 
ספר  קרית  ואילך(.  פר"מ  ומ"ש  )ד"ה  סקע"ז  חו"מ 

להמבי"ט שם. ועוד.

40(  אגה"ק ס"ט )קיד, רע"א(.
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)שמפשטות  הב'  הדיעה  לפי  אבל 
 — המסקנא(  שכ"ה  משמע  הגמ'  המשך 
אפשר  ואי  תדבר"   ,  הרוב  על  "התורה 
שתתגלה(  )ע"י  שתפעול  ישראל  לרוב 
אחדות כזו )הפועלת ענין הערבות דכל 
ישראל ערבין ומעורבין זב"ז( גם ב דברים 
ולכן  הזולת,  של  ממון     ועניני  גשמיים 
מ שעבד  שהערב  בפ"ע,  דין  שהוא  ס"ל 

את עצמו לשלם חוב חבירו.

)הפנימי(  הטעם  לבאר  יש  עפ"ז  ד. 
ר"ה(  )לדעת  נלמד  שדין ערבות בממון 
לומר,  דיש   — דוקא  דיהודה  מערבות 
אופן  על  מורה  בנימין  על  ש ערבותו 
מאופן  תוצאה  שהיא  בערבות,  מיוחד 
ומצד  ישראל,  באחדות  ביותר  נעלה 
גם  האחדות  נמשכת  באחדות  זו  דרגא 

בעניני ה רשות )והגשמיים( של ישראל.

ויובן זה בהקדם תוספת ביאור בהא 
זב"ז,  ומעורבים  ערבים  ישראל  דכל 
ראש  לו  שיש  האדם  כמו  שהוא  ד נת"ל 
ורגל כך כל ישראל ביחד נקראים אדם 
אחד וקומה אחת — שכשם שה"אחדות" 
יש בה כמה אופנים כ"ה  שבאברי הגוף 

גם באחדות דישראל:

בזה שישנם  הגוף תלוי'  א( שלימות 
בו כל האברים, כי כשחסר אחד מהם, אף 
אם הוא האבר הפחות ותחתון ביותר, כל 

הגוף אינו גוף שלם.

אברי  שכל   — הוא  מזה  למעלה  ב( 
צריכים  כולם  כי  זא"ז,  משלימים  הגוף 

41(  ראה מו"נ ח"ג פל"ד.

42(  כדברי הריטב"א דלעיל הערה 27, שמחלק 
בזה בין איסורא לממונא.

ברגל  הדם  הקזת  ידי  שעל  וכמו  זל"ז, 
את  מעמיד  הרגל  וכן  הראש,  יתרפא 
הראש ומוליך אותו, אשר מצד ענין זה 
נק' הרגל ראש והראש רגל )כי בענין זה 
הוא  אבר  וכל  הרגל(,  מן  הראש  מקבל 
שהוא  הפרטית  מעלתו  מצד  "ראש" 
באופן  ועד  האברים,  כל  בשאר  משפיע 

ש"לא ימצא בהם ראש וסוף"   .

ישנה  עדיין  אלו  אופנים  בשני  אבל 
מיבעי  דלא  האברים,  בין  התחלקות 
תלוי'  הגוף  ששלימות  הא',  באופן 
דוקא  שזהו  אברים,  רמ"ח  שישנם  בזה 
היינו  מחולקים,  אברים  רמ"ח  כשיש נם 
שיש בו כל הרמ"ח מעלות פרטיות של 
יחד  כולם  ידי  שעל  אברים,  ה רמ"ח  כל 
גם  אלא  שלימה";  אחת  "קומה  נוצרת 
לפי האופן הב', שלא ניכרת כ"כ מעלתו 
של אבר אחד על זולתו, שהרי כולם הם 
"ראש" — מ"מ, מעלתו של כל אבר היא 
מחולק  שהוא  במה  הפרטי,  בענינו  רק 

מחבירו.

שבקומת  האחדות  אמיתית  אבל 
מרגיש  אבר  כל  כאשר  היא,  הגוף 
תכונותיו  אינו  וענינו  מציאותו  שעיקר 
מגוף  חלק  שהוא  בזה  אלא  הפרטיות 
בכל  הוא  זה  שענין  בכללותו,  האדם 
האברים ב שווה, שכולם הם חלק מקומה 
זו בשווה, ומצד זה הרי הם בהתאחדות 

גמורה   .

43(  ראה לקו"ת ר"פ נצבים. וראה לקו"ש ח"ד 
ב' האופנים שבלקו"ת )שם(  ואילך( בביאור  )ע' 1141 
"כולן  בלקו"ת  אומר  זה  שלנגד  "כאחד",  "לאחדים" 
צריכים זל"ז", "כל ישראל קומה אחת שלימה". וראה 

הערה הבאה.

שגם  י"ל,  הקודמת  בהערה  המבואר  ע"פ    )44
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דישראל,  בהתאחדות  גם  הוא  וכן 
זב"ז,  ומעורבים  ערבין  ישראל  שכל 
ל היותם קומה אחת שלימה, שישנם בזה 

שלשת אופנים אלו:

היא  ישראל  דכלל  השלימות  א( 
מ"ראשיכם  הסוגים  כל  ישנם  כ אשר 

שבטי כם גו'" עד "שואב מימיך"   .

מבנ"י  סוג  שכל   — מזה  למעלה  ב( 
משפיע ממעלתו לשאר כל ישראל, ב אופן 
שכל ישראל צריכים זל"ז ומשלימים זה 

את זה, עד שלא ימצא בהם ראש וסוף.

שכל  זה  עליונה,  הכי  האחדות  ג( 
שזהו  ישראל,  מכלל  חלק  הם  ישראל 
ואחד  אחד  שבכל  היהדות  נקודת  מצד 
מישראל, שזהו בשווה ממש אצל כולם, 
ערבין  ישראל  דכל  הענין  אמיתית  וזהו 
התחלקות  בזה  שאין  זב"ז   ,  ומעורבין 
כלל )דראש ורגל(, וכולם הם כמו נקודה 

אחת ממש   .

ה. ויש לומר, שזהו אחד מהטעמים    
שדוקא יהודה הי' ערב על בנימין:

מקשה  ענין  בביאור   )31 )שבהערה  בהעלותך  בלקו"ת 
דהמנורה — נכללו כמה דרגות: א( נעשה מה שלמטה 
למעלה ונתערב הכל עליון בתחתון ותחתון בעליון, ב( 

קומה אחת, ג( עד ירכה עד פרחה כולם מקשה א'.

45(  נצבים כט, ט .

46( וי"ל שע"פ אופן הג' הנ"ל בהתאחדות ישראל 
שייך ערבות גם כלפי מומר, כמובן מסנהדרין מג, סע"ב 
ס"א.  אה"ע  יצחק  עין  שו"ת  בארוכה  וראה  ואילך. 

ואכ"מ.

47(  ראה גם צפע"נ לסנהדרין שם "הגדר ד ערבות 

משום שכל ישראל הוה כמו מין יחיד מין פרטי נקודה".

אוה"ת   — והחסידות  הקבלה  ע"ד  ראה    )48
פרשתנו שם תתקפב, א.

ערבותו של יהודה, שנתקשר "בקשר 
היא  עולמות",  בשני  כו'  להיות  חזק 
זה  מצד  הבאה  ביותר,  עמוקה  ערבות 
שכל ישראל הם עצם אחד ממש, כנקודה 

אחת.

יהודה  אצל  זו  ערבות  היתה  ולכן 
יהודה הוא —  דוקא, כי עיקר ענינו של 
שבשבטים   ,  מלך  הי'  ]שיהודה  מלכות 
וכן נתברך 1  "לא יסור שבט מיהודה גו' 
יבא שילה", שממנו באה מלכות  כי  עד 
המלכות"     "עיקר  שהיא  דוד  בית 
המלכות  ענין  ומצד   — שבישראל[ 
ישראל,  של  האחדות  אמיתית  מתגלה 
שהם נקודה אחת שלמעלה מהתחלקות.

זו  לא  שהמלך  במ"א,  וכמבואר 
)שהוא  העם  כל  את  כולל  שהוא  בלבד 
ידו נעשים כל  מלך עליהם(, אלא שעל 
מלשון  )ולהעיר  אחת  למציאות  העם 
שהצבור  כצבור  "המלך  ה רשב"א    
אין  זה  ומצד  בו"(,  תלויין  ישראל  וכל 
התחלקות בעם ישראל   , וכל מציאותם 

היא רק מציאות המלך   .

49(  ראה רש"י ויחי )מט, ט( שיהודה נמשל לארי 
— "מלך שבחיות" )חגיגה יג, ב(. וראה רש"י וישב לח, 

א "הורידוהו. . מגדולתו".

50(  ויחי מט, יו"ד ובפרש"י שם )מרז"ל(.

51(  רמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ח. וראה שם ה"ט.

52(  שו"ת ח"א סקמ"ח.

מצרף  ש"הנשיא  שם  סנהדרין  צפע"נ  ראה    )53
לעשות גדר ציבור".

סכ"ט  באגה"ק  אדה"ז  דיוק  מובן  ועפ"ז    )54
)קמח, ב( "לבד מצות התלויות במלך שהוא מוציא כל 
)ס'  ה אריז"ל  כי בכתבי  כולם",  כללות  הוא  כי  ישראל 
הגלגולים פ"ד. ועוד( מבואר שכל אדם מישראל צריך 
דיבור  במחשבה  התורה  מצות  תרי"ג  כל  את  לקיים 
ומעשה, וע"כ צריך לבוא בגלגולים רבים עד שיקיים את 
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הטעם,  גם  מובן  כהנ"ל  ע"פ  ו. 
שהקשר בין דין ערבות בממון להא שכל 
ישראל ערבין זב"ז נסמך אקרא דערבות 

יהודה על בנימין: 

הכח להמשיך ענין האחדות )שמצד 
ודברי  הגשמיים  בעניניו  גם  הנשמה( 
עומק  מהרגשת  בא  האדם,  של  הרשות 
שכל  ישראל,  דאחדות  הענין  אמיתית 

ישראל הם חד ממש,

שכח   — המלכות  בענין  הנ"ל  וע"ד 
המלכות הוא לא רק על בני אדם, אלא 
כל הדברים, גם הדצ"ח, שבמדינתו, הם 

תחת שליטתו וממשלתו.

על  יהודה  מערבות  דוקא  ולכן, 
בנימין, שבזה בא לידי גילוי האופן הכי 
ה(,  סעיף  )כנ"ל  ישראל  באחדות  עליון 
להא  שייך  בממון  ערבות  שדין  למדין 

דכל ישראל ערבין זה בזה.

ז. פ' ויגש קוראים בכל שנה בסמיכות 
מלך  "סמך  שבו  היום  העשירי,  לצום 
במצור  והביאה  ירושלים  על   .  . בבל 

כולן, ובזה נכלל גם מצות כהנים לויים ומצות דכה"ג 
שצריך לבוא בגלגול או בבחי' עיבור. אבל בנוגע למצות 
המלך משנה* אדה"ז וכותב "שהוא מוציא כל ישראל 
)מס'  חסידים  כבמשנת  ולא  כולם",  כללות  הוא  כי 
המצות  כל  חשיבותו  שמפני  מ"א(  פ"ב  הנשמות  חיוב 
הראויים לו עולים לכל ישראל. וראה גם לקו"ת יוהכ"פ 
סט, א. ועוד. וראה לקו"ש חי"ח ע' 192 סוף הערה 55.

*(  כי בס' הגלגולים שם כולל ביחד "מצות לכהנים 

. . ללויים . . למלכים . . לדיינים וכיוצא".

בשל"ה     המבואר  וע"פ  ובמצוק"   , 
מובן שיש שייכות ביניהם:

על  בבל  מלך  ד"סמך  במ"א   ,  נת' 
רפואה  הקדמת  בגדר  הוי  ירושלים" 
תוקף  סיבת  דהרי  גלות(,  )של  למכה 
חנם   ,  דשנאת  העון  מצד  היא  הגלות 
היא   — גלות  מן  הגאולה   — והרפואה 
עד  חנם  אהבת  הפכית,  פעולה  ידי  על 
לאחדות ישראל בשלימותה. ואחדות זו 
ידי מצור, שאז  נעשית באופן טבעי על 
הנמצאים  שכל  בא"   ,  ואין  יוצא  "אין 
בעיר;  ביחד  תמיד  נמצאים  במצור 
לא  הוא  מצור  של  ענינו  מזו:  ויתירה 
העיר,  מאנשי  בא  ואין  יוצא  שאין  רק 
אלא כן הוא בכל עניני העיר וכל חפצי 
העיר, והמכוון של המצור הוא לא )רק( 
אלא  יצאו  לא  העיר  שבתוך  שהאנשים 
שלא יהי' ביכלתם להוציא ולהביא צרכי 

העיר, אכו"ש ונשק וכו'.

)ובפרט על  עיר  והיינו שהמצור על 
עצמה(  מצד  חומה  מוקפת  שהיא  עיר 
עושה את כל הדברים בהעיר וכל אשר 

בעיר מעין מציאות אחת.

וזהו תוכן הענין דמצור על ירושלים 

55(  ל' הרמב"ם הל' תעניות פ"ה ה"ב. וראה מ"ב 
כה, א ב. ירמי' נב, ד ה. יחזקאל כד, ב.

56(  ר"פ וישב. ועוד.

57(  בכל הבא לקמן ראה לקו"ש חכ"ה ע' 267 
ואילך.

לקו"ת  שם.  מהרש"א  ובחדא"ג  ב  ט,  יומא    )58
מטות פו, א. ועוד. בגמ' שם הוא לגבי חורבן בית שני, 
)ראה  ראשון  לבית  גם  שייכות  לזה  שיש  מובן  אבל 

לקו"ש שם ע' 268 ובהערות שם(.

59(  ל' הכתוב יהושע ו, א.
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יחדיו 1 ,  לה  שחוברה  עיר  בפרט, 
הם  שבנ"י  ישראל,  כל  את  שמחברת 
באחדות  להיות  הטבע  בדרך  מוכרחים 
להם  אשר  וכל  הם  בירושלים,  יחד 
אמיתית  לאחדות  מביא  זה  הי'  ]ובאם 
רפואה  הקדמת  אז  הי'  לכאו רה  בבנ"י, 
המכה  מתבטלת  והיתה  בפועל,  למכה 
יכול  הי'  לא  ו נבוכדנאצר  מלכתחילה, 
מהמצב  וק"ו  ובמכש"כ  עליהם.  לשלוט 
דכשהיו     אפרים",  עצבים  ד"חבור 
יורדין  "עצבים"  שהי'  אף  ב"חבור" 

למלחמה ונוצחין[.
נמצאים  כאשר  העבודה  עיקר  ולכן 
דעקבתא  בעקבתא  הגלות,  בזמן 
ביותר  ולפעול  לחזק  הוא  דמשיחא, 
בהענין דכל ישראל ערבין זב"ז, מעורבין 
ישראל  באהבת  ולפעול  לחזק  זב"ז, 

ובאחדות ישראל,

לוותר  ח"ו  הכוונה  שאין  ופשוט 
בעניני  ח"ו  פשרות  לעשות  אפילו  או 

ג. ולהעיר מירושלמי )עה"פ(  60(  תהלים קכב, 
חגיגה פ"ג ה"ו. וראה חגיגה כו, א.

61(  הושע ד, יז. וראה ב"ר פל"ח, ו. תנחומא צו 
לדור אחאב(.  )בנוגע  ירושלמי פאה פ"א ה"א  ועוד.  ז. 
תו"א ס"פ נח. תו"ח שם עד, סע"ד ואילך. אוה"ת שם 

)כרך ג( תרסח א ב. ועוד.

תורה ומצוות, ואדרבה, זה שכל ישראל 
ערבים זב"ז מחייב את כל אחד מישראל 
ומעון  ,  מאיסור  חבירו  את  להפ ריש 
ואהבת   . עמיתך.  את  תוכיח  "הוכח 
הכהן,  אהרן  ]כהנהגת  כ מוך"     לרעך 
שלום  ורודף  שלום  "אוהב  גדול     כהן 
לתורה",  ומקרבן  הבריות  את  אוהב 
להבריות,  ח"ו  התורה  את  שמקרב  ולא 
פשרות וויתו רים בקיום התורה לפי רוח 

הזמן וה מקום ח"ו[.

והוספת ותוס' פעולה ומרץ באהבת 
ואחדות ישראל, תביא תיכף ומיד ממש 
בהפטרת  כמפורש  צדקנו,  משיח  ביאת 
יהודה  הגשת  ענין  ויקויים  פרשתנו   , 
)דיהודה  העצים  שב'  בשלימות,  ליוסף 
ויוסף( "היו לאחדים בידך. . ומלך אחד 
יהי' לכולם", כי "עבדי דוד מלך עליהם 
בימינו  במהרה  לעולם",  להם  נשיא   .  .

ממש.

)ממאמר ושיחת ש"פ ויגש תשל"ב;
שיחת ט"ו בשבט תשמ"ה
נדפס בלקו"ש ח"ל עמ' 215 ואילך(

62(  קדושים יט, יז- יח.

63(  אבות פ"א מי"ב.

64(  יחזקאל לז, טו ואילך.



17. חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז ה'תשע"ו - שנת הקהל .

מכתב כ"ק אד"ש לכינוס השלוחים החמישי באה"ק

ב"ה, טו במנ"א,

חודש דמזלו ארי', ארי' שאג מי לא יירא,

התשד"מ, ברוקלין, נ.י.

לכל המשתתפים בכינוס השלוחים החמישי
בארצנו הקדושה תובב"א
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי ההודעה ע"ד קביעות זמן בינוס השלוחים החמישי בארצנו הקדושה, 
ארץ אשר "תמיד עיני הו" אלקיך בה מרשית השנה עד אחרית שנה",

ביום הראשון "פרשת כי תעשה הטוב והישר, מחרת כ"ף מנחם אב - בהמשך ליום 
 ההילולא הארבעים של הרה"ג והרה"ח המקובל מוהר"ר לוי יצחק זצ"ל, בבית הכנסת 

 

טו במנ"א: ראה משנה סוף תענית וגמרא שם. זח"ב )לא, ג - בהוצאת קה"ת(. רשימות הצ"צ לאיכה 
)אוה"ת נ"ך כרך ב' ע' א'צו(. ליקוטי לוי"צ אגרות ע' תיג.

דמזלו . . יירא: ראה יל"ש ירמי' בראשו ובתחילתו רמז נטר.
אריה . . ירא: עמוס ג, ח.

ארי' שאג: וידוע הר"ת דארי' אלול ר"ה יוהכ"פ הו"ר )של"ה ריש מס' ר"ה, ריג, א. הובא ונתבאר 
באוה"ת ר"ה ע' א'תכב(. עבודת ההשובה, דבתשובה נגאלין ואר' יבנה אריאל, ובלקו"ת ר"פ עקב: וגם 

ימים נוראים נקראים ע"ש ארי' כי ארי' אותיות יראה.
ארץ . . שנה: פרשתנו יא, יב.

פרשת . . חיפה: ל' ההזמנה השלוחה להשלוחים שי' - ובמילא חלה על זה אריכות הביאור בתורת 
הה"מ )לקו"א סרי"ג( "שכל המקרה שיקרה לאדם זהו כמשל מי שרואה במראה שרואה כנגדו פרצופו 

וכו'" - בכל תיבה.
כי . . והישר: ראה יב, יח.

ההילולא הארבעים: ר"ל ע"ד הרמז בפרשת מסעי )בגלות( ויעל וימת שם בשנת הארבעים )לפני 
שנה זו - תשד"מ( בחודש החמישי. - וראה ר"ה ב, ב בסופו.

הארבעים: ראה ע"ז )ה, ב(. זח"ב )כה, א(. רש"י ס"פ תבוא. לקו"ש כרך ח' )ע' 337 ואילך(.
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המרכזי הר הכרמל דרך הים 10 חיפה".

ויה"ר שיהא בהצלחה רבה בכל - באופן דקביעות, דקבוע לא בטיל, ובפרט קבוע 
וכיו"ב, שבמשך כל השנה, שכוללת כל שינוים האפשריים, בטח פעלו בהתאם  דבנ"א 

להחזקת החלטות ארבעת הכינוסים הקודמים,

ובאופו דכינוס - דיש בזה זכות ותוקף דרבים, ויתרה מזה - דציבור, שהרי בודאי 
יתאחדו כולם למציאות )חדשה( אחת בלב אחד,

הוא  שהנשיא  דורנו,  נשיא  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  ומיוחד,  אחד  של  שלוחים  ובתור 
הכל -

כינוס החמישי - אשר בל' הכתוב: תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו,

ביום הראשון - שהוא בדוגמת יום אחד דמע"ב, שהקב"ה יחיד בעולמו,

פרשת כי תעשה הטוב והישר - כוונת ומטרת השליחות.

ויה"ר שיקיימו שליחותם בשלימות המתאימה לפעולות הבאות לאחרי החלטות

 

בבית הכנסח המרכזי : מרכז דכמה ביהכ"נ ומרכז - ע"ד מעלת כלל גדול לגבי כלל סתם.
הר הכרמל: ב"פ ה' הוא הלוקים, תשובה )לקו"ת ש"ש סד, ג ואילך(.

דרך הים: מים שאין להם סוף )יבמות קכא, א(.
10: העשירי יהי' קודש.

חיפה: קורין המגילה גם בט"ו כי היא ספק מוקפת חומה.
דקבוע לא בטיל: ראה כתובות טו, א. וראה תוס' זבחים )עג, ב ד"ה אלא( דמצד חשיבותו לא בטל, 
ושזהו הטעם דהדין )זבחים שם. ועוד( דכל קבוע כמחצה על מחצה. וראה עט סופר )להרא"ז סופר( על 

סוגיות הש"ס בלל קבוע וש'נ.
כל השנה . . האפשריים: ראה ביאורי מעלת אתרוג הדר באילנו כו' )סידור ש' הלולב )רסה, א(. 

אוה"ת סוכות )ע' א'תשלט(. המשך וככה תרל"ז פצ"ד ואילך(.
גודל  מובן  הוספות סקכ"ו(  )כש"ט  אנשים  שני  פגישת  בתכלית  הבעש"ט  מתורת  דכינוס:  באופן 

התכלית דפגישה בכינוס דרוב עם.
ד"ה פדה בשלום  וראה  י'.  סעיף  צ'  ס'  ח, רע"א. שו"ע אדה"ז  ראה ברכות  דרבים:  ותוקף  זכות 

לאדמו"ר האמצעי פי"ב. ד"ה עשרה שיושבים, תרפ"ח.
דצבור . . )חדשה(: ראה צפע"נ – כללי התורה והמצווה ערך צבור.

יתאחדו . . בלב אחד: כלשון המיכלתא עה"פ ויחן שם ישראל )יתרו יט, ב(. פרש"י שם. וראה תו"א 
ס"פ נח. מאמרי אדה"ז – ענינים ע' פו ואילך.

שהנשיא הוא הכל: פרש"י פרשת חוקת )כא, כא( מהתנחומא. וראה רמב"ם הל' מלכים )פ"ג ה"ו(: 
לבו )של מלך( שהוא לב כל קהל ישראל.

בל' הכתוב: קדושים יט, כה. וראה לקו"ת ר"פ קדושים.
שהוא . . בעולמו: פרש"י בראשית )א, ה(.

כי . . והישר: ספרי ופרש"י עה"פ.
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ארבעה   - פעמים  ארבע  ההחלטות  על  בקודש(  להעלות  )כהציווי  ומוסיפות  הכוללות 
כח  כללוח  דהמשלח,  הוא  השליח  מעשה  בזה(:  שאין  מה  בזה  )שיש  שליחות  אופני 
גם  דיש  המשלח,  מציאות  היא  השליח  מציאות  כל  דהמשלח,  היא  דהשליח  המעשה 

המעלה אשר במציאות דשליח,

ובודאי תבואנה ברכות ה' לכאו"א וב"ב שי' - בשלימותן, שהרי כאו"א פועל בכח 
ויכולת הכינוס דציבור, עשרה )ויותר( מישראל, מלכתחילה אריבער.

אלקיכם  ה'  בארץ אשר  וישבתם  העיקרית:  לברכה  נזכה   - בימינו ממש  ובמהרה 
מנחיל אתכם גו' וישבתם בטח והי' המקום אשר יבחר ה' אלקיכם בו לשכן שמו שם - בנין 

בית הבחירה, מקדש אד-ני כוננו ידיך, בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו,

וידעו כי אתה שמך הוי' לבדך עליון על כל הארץ.

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל הנ"ל

 

להעלות בקודש: ברכות )כח, א(. וש"נ.
ארבעה אופני שליחות: ראה לקח טוב )להר"י ענגיל( כלל א. וראה גם שו"ע אדה"ז סי' רסג סעי' כה 

בקו"א: כעושה בעצמו ממש וכוו ה"ז כאילו אוחז בידו של חברט שנעשית כידו אריכתא.
כל מציאות השליח . . המשלח: עיין המשך רס"ו עמ' שכו-ז.

דיש גם . . דשליח: מעלת אתכפיא על אתהפכא )תו"א ויקהל פח, ג. אוה"ת בלק ע' תתקל בסופו, 
ובכ"מ(. מעלת דקב שלו )ב"מ לח, א(. – ובטח ישלימו גם את זה.

דציבור: דעיקרו בארצנו הק', משא"כ בחו"ל "דלית נשייא עמן" שיגזור עליהם )ירושלמי תענית 
רפ"ב. הובא במג"א סתקע"ה ס"י )ובמ"מ לרמב"ם תעניות ספ"ג מהרמב"ן – משא"כ לרש"י פסחים נד, 

ב. תוד"ה אין תענית יא, ב. מאירי שם הגר"א לאו"ח סתקע"ו סי"ד. ואכ"מ((.
מלכתחילה אריבער: פתגם הידוע דאדמו"ר מהר"ש – הובא באגרות קודש אדמו"ר מהוריי"ץ ח"א 

מכתב ש"מ.
וישבתם . . הבחירה: חותם שיעור החומש דיום בהכינוס. והתחלת השיעור דמחרתו )ראה יב, י-יא. 

פרש"י שם(. וידועת תורת אדה"ז לחיות בשיעור היומי )סה"ש תש"ב ע' כט ואילך(.
מקדש . . ידיך: בשלח טו, יז. פרש"י סוכה מא, סע"א. ועוד. יל"ש תהילים רמז תתמח בסופו. וראה 

תקו"ז תי' יב. אוה"ת בשלח ע' תקסד ואילך.
וידעו . . הארץ: תהילים חותם מזמור פג.
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גילוי תורה חדשה לעתיד לבוא*

הרב מנחם מענדל שי’ וילשאנסקי
ראש הישיבה

א

בקונטרס תורה חדשה מאיתי תצא   מביא כ”ק אד”ש את מארז”ל   “עתיד הקב”ה 
להיות יושב ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן ע”י משיח”. וכפי שמובא במדרש שם, 
שלעת”ל הלויתן ישחט את שור הבר בסנפיריו, אף שע”פ הלכה הסנפיר הוא חונק 

ואסור לשחוט בו.

“תורה  הוא  ולשון המדרש  דבר”,  ]בתורה[  בה  לחדש  רשאי  נביא  ש”אין  וכיון 
חדשה מאיתי תצא” )ולא שיהיה זה הוראת שעה(, מכריח כ”ק אד”ש שאכן משיח 
יוכיח את היתר שחיטה זו ע”פ הלכה, ויסכימו איתו רובם ככולם של חברי הסנהדרין.

    בשיחה מביא מספר פירושים נוספים שכתבו המפרשים השונים  ובהערה 
שייך  אינו  זה  ש”טעם  מכיוון  כולם  את  ודוחה  הלוויתן,  ע”י  הבר  שור  בשחיטת 

לחידוש תורה דלעתיד לבוא דווקא”.

ולהעיר, דלכאורה בסיום השיחה מקשה וזלה”ק:

*(   מתוך דברים שנאמרו ב"כינוס תורה" באיסרו חג שבועות. נרשם ע"י א' מחברי המערכת.
1(  נדפס בתו”מ תנש”א ח”ג ע’ 278 ואילך.

2(  ויק”ר פי”ג, ג.

גאולה ומשיח
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“זוהי שחיטה שאינה בידי אדם )כי אם ע"י הלויתן(, ותנן   "נפלה סכין ושחטה . . 
פסולה, שנאמר   וזבחת ואכלת מה שאתה זובח אתה אוכל""  . וא"כ אינו מובן, כיצד 

יהיה מותר לאכול משחיטה זו?

ומבאר וזלה"ק: "ויש לומר הביאור בזה - ששחיטת שור הבר בסנפירי הלויתן 
לעתיד לבוא תהיה ע”י הקב”ה, היינו, שסנפירי הלויתן הם הסכין שבו ישחט הקב”ה 
את שור הבר. וכיון שתוכן ה”חידוש תורה” הוא שבשחיטה זו לא נאמרו מלכתחילה 
אתה  זובח  שאתה  ד”מה  הדין  נאמר  לא  זו  גם שבשחיטה  כולל  ה”ז  שחיטה,  דיני 

אוכל” )שחיטת אדם דוקא(, להיותה ע”י הקב”ה”.

תוכנה של שחיטה – “אין ושחט אלא ומשך”  , שעי”ז נעשה בירור ומשיכת הבעל־
חי, שנעשה מוכשר וראוי למאכל האדם להיות דם ובשר כבשרו, ובכח זה יעבוד 
עבודתו לשמש את קונו ע”י קיום התומ”צ. ונמצא, שבתוכן השחיטה מודגש כללות 
זביחת   – השלימות  לתכלית  ועד  לקדושה,  העולם  עניני  והעלאת  דבירור  הענין 

היצה”ר.

ועפ”ז מובן החילוק שבין שחיטת האדם לשחיטת הקב”ה – שבשחיטת האדם, 
פעולת  באופן  הגבלות  כו”כ  ישנם  האדם,  של  בכוחו  היא  הבירור  שפעולת  כיון 
פסולה;  השחיטה  ובלעדם  שבתורה,  השחיטה  דיני  בפרטי  שמתבטאים  הבירור 
משא”כ בשחיטת הקב”ה, כיון שפעולת הבירור נעשית ע”י הקב”ה, לא שייך בזה 

הגבלות, ולכן בכל האופנים השחיטה כשירה”.

ובסיום השיחה ממשיך כ”ק אד”ש, וזלה”ק  :

בבירור  ועבודתינו  מעשינו  דכללות  הסך־הכל  תוכן  היא  הבר  שור  “שחיטת 
הכי  העניינים  דכללות העבודה, שגם  בזה תכלית השלימות  יתגלה  ולכן,  העולם, 
נעלים דהשגת השלילה )לויתן, עלמא דאתכסייא( יומשכו באופן של השגת החיוב 
)שור הבר, עלמא דאתגלייא(, שלכן יתיר הקב”ה אכילת שור הבר בשחיטה אסורה”  .

ע”פ  וטעם  בתורה,  )ממיעוט  מה”מ  אד”ש  כ”ק  ביאר  כבר  זו  שבשיחה  ונמצא 
פנימיות העניינים( את ה”חידוש תורה” דלעת”ל, והוא גילוי עצום!

3(  חולין לא, א - במשנה.
4(  תבוא כז, ז.

5(  כקושיית הרש"ש בויק"ר שם.
6(  חולין ל, ב. וראה לקו”ש חי”ט ע’ 206.

7(  לתוכן העניין ראה בארוכה בשיחה שם.
ביותר  ולהעיר, דע”פ הביאור ששחיטת שור הבר מבטאת את סיום עבודתנו, שהעניינים הנעלים    )8

נמשכים ומתגלים בשכל האדם, צ”ל שלא רק שחיטת הקב”ה תותר לעת”ל, אלא שחיטת כל יהודי. וק”ל.
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ולכאורה עפ”ז אינו ברור, מה יתווסף בזה לעת”ל, ומה יבאר כ”ק אד”ש מה”מ 
לחכמי הסנהדרין, הרי עצם הביאור מובן ופשוט הוא, וכנ”ל – “אינו שייך לחידוש 

תורה דלעתיד לבוא דווקא”?

ב

ואולי י”ל הביאור בזה, דבאמת כבר זכינו לגילוי העצום ד”תורה חדשה מאתי 
תצא” ע”י כ”ק אד”ש,

שורש  ע”פ  פסק  תנא  לבאר שכל  מאריך  דבשיחה  לתרצה,  יש  הנ”ל  והקושיה 
נשמתו, ולכן בית שמאי מחמירים ובית הלל מקילים, כיון ששורש נשמתם של ב”ש 

הוא בגבורה, ושורש נשמת ב”ה – בחסד.

והנה ידוע   שההבדל בין תורת הנגלה ופסקי ההלכות שנקבעים על פיה לבין 
המציאות  וידיעת  )שבנגלה(,  המהות  השגת  בין  כההפרש  הוא  התורה,  פנימיות 

)בפנימיות העניינים(.

- שבו  גשמי  דבר  היא  הנגלה הטלית  דבתורת  בטלית" 1 ,  אוחזין  "שניים  וכגון 
ע"י  שמתבררים  הניצוצות  הוא  הטלית  עניין  וברוחניות  המהות.  השגת  שייכת 

המצוות   , שבזה שייכת )היום( רק ידיעת המציאות.

ונמצא, דפסקי ההלכות )שהם ע"פ נגלה( נקבעים ע"פ השגת המהות.

הלכתי,  ביאור  רק  הוא  בשיחה,  שנתבאר  תורה”  ה”חידוש  בנדו”ד:  י”ל  ועפ"ז 
אך היום א"א לפסוק עפ"ז - שכן אין בזה אלא ידיעת המציאות )מה יהיה לעת"ל - 
בירור העולם(. ונמצא שהביאור של כ"ק אד"ש )שרואה כבר עתה )בנבואה( החידוש 

דלעת"ל(, הוא ע"ד ב"ש, שרואים הדברים בשרשם.

אלא  אינם  עניינים שאצלנו  על  עבורנו, ההסבר ההלכתי שבשיחה מבוסס  אך 
יורגש  בידיעת המציאות )שהטעם שמותר לשחוט בסנפירי הלויתן הוא, שלעת"ל 

בעולם שזה עליית העולמות(.

9( בהבא לקמן - ראה בארוכה דרמ"צ )להצ"צ( ד"ה להבין ענין פסח ומצה )קעב, א ואילך(. ובכ"מ.
10(  ב"מ ב, א.

11(  ראה בארוכה כתר שם טוב הוספות סי' פג. אוה"ת )להצ"צ( על מארז"ל עמ' לה-לו. תו"מ תשמ"ה 
ח"ב עמ' 1298 ואילך. ובכ"מ.
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וכיוון שע"מ לפסוק הלכה יש צורך שיורגש גם בשכלם של הפוסקים אז )באופן 
דראיית והשגת המהות(, והרי זה יכול להיעשות ע”י משיח דווקא, שיגלה את סודות 

התורה באופן דראיה    - לכן רק אז נוכל לאכול בפועל משחיטת הלויתן. וק”ל.

ג

והנה בהמשך תרס”ו    מבאר כ”ק אדמו”ר מוהרש”ב נ”ע, דזה שב”ה ידעו לכוון 
להלכה, הוא מפני שהם כיוונו לרצון העליון ע”י הביטול שהיה בהם.

ולכאורה הדברים אינם ברורים, דעפ”ז נמצא שב”ה לא פסקו ע”פ שכלם, אלא 
מפני שהיו בטלים לרצון העליון?

נטיית  ע”פ  הייתה  תנא  כל  של  השכלית  בשיחה, שהנטייה  הביאור  ע”פ  אמנם 
שורש נשמתו, מובן בפשטות, דאע”פ שהיה זה ביטול לרצון העליון, מ”מ זה עצמו 

בא והתלבש בשכלם של ב”ה.

להיתר  העניינים(  )בפנימיות  הביאור  דכעת  הנ”ל,  הביאור  להמתיק  יש  ועפ”ז 
שחיטת שור הבר בסנפירי הלוויתן אינו אלא ב”שורש הנשמה” )ידיעת המציאות(

אצלנו, היינו שעדיין אי”ז שייך להבנה והשגה באופן מוחשי.

דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל  "יהיו  הרי  שאז  דלעת”ל,  החידוש  וזהו 
הסתומים" )עכ"פ הבי"ד   (, ובמילא יראו את האלקות שמתגלה בסיום וגמר שלימות 
הבירור בעולם, ואת גילוי הראיה הזה יוריד הרבי מה"מ גם בהבנה והשגה )שהרי 
עניינים כאלו שהם באופן דראי' שלמעלה מהשגה,  יהי'  לימוד התורה של משיח 
יהיה לפסוק  ניתן  ולכן  ייקלטו אצל החכמים לפחות כבהבנה והשגה(,  אלא שהם 

עפ”ז.

12(  ראה לקו”ת צו יז, א ואילך. ד"ה ונחה עליו גו' תשכ"ה )סה"מ מלוקט ח"ב ע' מה ואילך(. ובכ”מ.
13(  ע’ תרמ.

14(  ובהערה )108( כותב שהסעודה תהי' בתקופת הראשונה )קודם תחה"מ - ראה בארוכה לקו"ש חכ"ז 
עמ' 191 ואילך(, ויש לעיין מי יהיו הבי"ד אז.

 - או  גדולים",  "חכמים  לדרגת  הזמן"  "באותו  חב"ד  רבני  את  ירומם  מה"מ  שהרבי  או  צ"ל,  ולכאורה 
ע"פ הידוע )ראה במדב"ר פי"ט, יג( שצדיקים קמים לתחי' מיד, היינו רבותינו נשיאנו וכל הנביאים, התנאים 

והאמוראים וכו'. ולכאורה אם "זכו" )ראה לקו"ש שם בארוכה( - איתא להא ואיתא להא. וד"ל. ואכ"מ.
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מותר לאדם שימלא שחוק פיו )גיליון(

הת’ שלום דובער שי’ אסולין
תלמיד בישיבה

א

בקובץ הערות התמימים ואנ”ש - צפת גיליון קל, כתב הת’ טוביה גינזבורג שי’, 
אודות דברי כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א בשיחת י”א אלול תנש”א   , שבימינו 

אלה “ניתנה הרשות    ל”ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה””.

ומסיק שם שאי אפשר לומר שאיסור הגמ’ “אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם 
הזה” בטל, כי:

אז כאשר  א. במקור האיסור    נתבאר ש”אז ימלא שחוק פינו”, כלומר, דווקא 
שימלא  לאדם  שאסור  הטעם,  מבואר  ובמפרשים     ויושיענו”.  ניסים  עמנו  “יעשה 
שחוק פיו “שלא יתגבר יצרו עליו מתוך השחוק”. ואילו הטעם של כ”ק אד”ש לביטול 
האיסור הוא “מכיוון שנשיא דורנו היה המשיח של דורנו והוא נתגלה בכל התוקף”, 

ולכאורה אין די בכך בכדי להתיר את האיסור.

ששלימות  אד”ש  כ”ק  אומר  ס”ג(,  )כדלקמן  זו  שיחה  לאחרי  שיחות  בכו”כ  ב. 
השמחה תהי’ לעת”ל.

“שניתנה  כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א בשיחה  ומתווך שכוונתו הק’ של 
הרשות ל”ימלא שחוק פינו”” היא למילוי השחוק והשמחה בקיום תומ”צ, וכדבריו 
הק’ בשיחת ש”פ תרומה תשנ”ב: “שמחה בזמה”ז מעין ד”ימלא שחוק פינו” ע”י קיום 

המצוות בכלל, ובפרט ע”י מצוות תפילין”, אך האיסור לא התבטל.

15(  שיחו”ק תנש”א ח”ד ע’ 254.
16(  בשיחו”ק שם נדפס: “יש לא רק רשות ל”ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה”, אלא ישנם כל העניינים 

ד”יוסף” ו”יצחק”!”.
אבל כבר הוכיחו בקובץ הערות התמימים ואנ”ש האחרון דישי”ג תות”ל ראשון לציון, שבפשטות טעו 
המדפיסים בהבנת דברי כ”ק אד”ש. כי בהקלטה ניתן להבין שכ”ק אד”ש אומר “ניט נָאר ַא רשות”, אך לכאורה 

י”ל בפשטות שכ”ק אד”ש אומר “ניתנה הרשות”.
ועפ”ז מובן ג”כ שהקטע “ישנם כל העניינים ד”יוסף” ו”יצחק”” אינו שייך לכאן, אלא כפי שכ”ק אד”ש 
אומר אותו – בתחילת הקטע )ורק משום הטעות הנ”ל בהבנת דברי כ”ק אד”ש, הוכרחו לסיים את המשפט 

באופן זה )“לא רק רשות ל . . אלא . .”((. ואכ”מ.
17(  ברכות לא, א.

18(  שיטה מקובצת על אתר. וראה גם רבינו יונה שם. מחה”ש או”ח סתק”ס סקי”ב. ועוד.
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ב

אבל באמת קשה לומר כך בפשטות לשונו של כ”ק אד”ש:

כ”ק אד”ש מדבר על ב’ שמותיו של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ, “יוסף” ו”יצחק” – 
הוספה בעניין הצחוק והשמחה, ומקשר זאת עם פרשת השבוע )תצא(. וממשיך:

“ומה שמתחילים לטעון – הייתכן, הרי “אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעוה”ז 
שנא’ אז ימלא שחוק פינו”? ]וע”ז מתחיל להשיב ש[”הרי נשיא דורנו עניינו “אז” . . 

והכריז בעצמו . . והורה לפרסם ש”הנה זה בא”” וכו’.

– הרי בפסוק מפורש, שבמה דברים  “ומה שבעוה”ז לא שייך שחוק  וממשיך: 
אמורים – כשמדובר רגע קודם גילוי משיח צדקנו, אבל מכיוון שנשיא דורנו היה 
המשיח של דורנו והוא נתגלה בכל התוקף, ממילא ניתנה הרשות ל”ימלא שחוק פיו 

ולשוננו רינה”!

ועפ”ז מובן מה שנשיא דורנו דרש מהחסידים בדורו שיעמדו בתנועה של שמחה, 
ושמחה גדולה בלי הגבלות”.

רגע  “כשמדובר  הוא  פיו”  שחוק  ד”ימלא  שהאיסור  מדבריו,  בפשטות  ומובן 
קודם גילוי משיח צדקנו”, אבל לאחרי שהמשיח של דורנו נתגלה בכל התוקף, בטל 
האיסור. ועפ”ז מובן כיצד דרש כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע מהחסידים בדורו )דור 

השמיני ,”אז”   ( שיעמדו בתנועה של שמחה ללא הגבלות.

אז  דווקא   - פינו”  שחוק  ימלא  ש”אז  נתבאר  האיסור  שבמקור  שהקשה  ומה 
“שיעשה עמנו ניסים ויושיענו”, הרי כפשוט מכו”כ שיחות משנה זו, ש”הר”ת שלה 
“הי’ תהא שנת אראנו נפלאות”. . מתחיל מהנפלאות שכבר ראו בפועל ובגלוי לעיני 
“שנה שמלך המשיח  הילקוט שמעוני:  נתקיימו דברי  זו, שבהם  כל העמים בשנה 
נגלה בו” . . ומאז )בפרט מחודש ניסן, חודש הגאולה( עומדים כבר “בשעה שמלך 

המשיח בא”” 1 .

19(  בפשטות, בשיחה כאן מתכוון כ”ק אד”ש אודות כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ )ולא כהביטוי המפורסם 
326( ש”נשמתו בי”, שעפ”ז מבארים חסידים את העובדה שתמיד אומר כ”ק אד”ש שנשיא  )תו”מ ח”ב ע’ 
דורנו הוא כ”ק אדמו”ר הריי”צ(, שכן כאן מדבר בפשטות אודות הדור השמיני )“אז”(, ומבאר שנשיא דורנו 

דרש מהחסידים בדורו )ולא בדורנו(.
ולכאורה י”ל הפירוש ב”נתגלה בכל התוקף” כאן, שזהו ע”ד מ”ש בשיחת ש”פ ואתחנן תנש”א הערה 93 
)תו”מ תנש”א ח”ד ע’ 134(, שמבאר הפירוש במאחז”ל )איכ”ר פ”א, נא. ירושלמי ר”ה פ”ג ה”ח( שבתשעה 
של  “מושיען  אינו  בפועל  שאז  העולם,  לאוויר  להיציאה  הכוונה  “שאין   – ישראל”  של  “מושיען  נולד  באב 
ישראל”, אלא להתגלות ]ההדגשה במקור[ )דוגמת לידה כפשוטה( ד”מושיען של ישראל”, שכבר ראוי ומוכן 

לגאול את ישראל בפועל ממש”. ואכ”מ. המערכת.
20(  תו”מ תנש”א ח”ג ע’ 321.
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ועפ”ז מובן שלגילויו של המשיח יש קשר הדוק לביטול האיסור של “אסור לאדם 
שימלא שחוק פיו”, מכיוון שזה בא בעקבות הניסים והנפלאות ש”אז ימלא שחוק 

פינו” - “שיעשה עמנו ניסים ויושיענו”   .

ג

אד”ש  כ”ק  אומר  תשנ”ב  מחורף  קודש  שיחות  שבכמה  הנ”ל  הת’  הקשה  עוד 
ששלימות השמחה תהי’ לעת”ל.

אך כאשר מדייקים בשיחות הנ”ל נראה שאינו כן:

א. בקונטרס בעניין “בית רבינו שבבבל”    אומר כ”ק אד”ש “רבינו . . שמו  השני 
יצחק – ע”ש הצחוק והשמחה ששלימותה בגאולה האמיתית והשלימה ע”י משיח 
ליצחק  כשיאמרו  לבא,  לעתיד  דייקא,  “אז”  פינו”,  ימלא שחוק  “אז  כמ”ש  צדקנו, 

)דוקא( “כי אתה אבינו”.

פיו  שחוק  שימלא  לאדם  ש”אסור  הגלות  בזמן  “משא”כ   :)  ( בהערה  ומציין 
בעוה”ז, שנאמר אז ימלא שחוק פינו”.

עניין  על  מדבר  אד”ש  שכ”ק  לראות  ניתן  בשיחה  קלה  בהתבוננות  באמת  אך 
וכו’, אך אינו משליך זאת לגבי הזמן  השמחה באופן כללי, שאסור לאדם שימלא 

שאחרי גילוי המשיח.

ויש לדייק שאומר “משא”כ בזמן הגלות שאסור לאדם כו’”, כי באמת בזמן הגלות 
)“כשמדובר רגע קודם גילוי משיח צדקנו”( חל איסור זה ואסור לאדם שימלא שחוק 

פיו, אך היום לאחר שמשיח “התגלה בכל התוקף” בטל האיסור   .

ב. מה שהביא משיחת ש”פ וארא )ובא( תשנ”ב, הרי אין הפירוש שהאיסור אינו 
בטל, אלא שבגאולה האמיתית והשלימה תהיה שלימות נוספת בשמחה.

האמיתית  הגאולה  “ביאת  תשנ”ב   :  תולדות  ש”פ  משיחת  שהביא  מה  וכן  ג. 
והשלימה שאז יהי’ שלימות העניין ד”כל השומע יצחק לי”, ו”אז ימלא שחוק פינו” 

– שלא רק שאז שחוק פינו יהי’ אפשרי, אלא אז נהי’ מוכרחים למלא שחוק פינו”.

21(  ולהעיר שבהמשך השיחה של י”א אלול תנש”א, מזכיר כ”ק אד”ש את הניסים המתרחשים בעולם.
22(  תו”מ תשנ”ב ח”א ע’ 423.

23(  כמובן שאין שייך לומר שעתה אי”ז זמן הגלות )ראה בארוכה ס’ עניינו של משיח )להרשד”ב שי’ 
וולף. צפת, תשע”ו( פכ”ד )ע’ 335(, וש”נ(. אבל מ”מ י”ל שהדגשת כ”ק אד”ש “בזמן הגלות” היא קודם הגילוי 

דמשיח צדקנו, כבפנים.
24(  שיחו”ק תשנ”ב ח”א ע’ 363.
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הנה משיחה זו משמע אדרבה, שבגאולה האמיתית והשלימה לא יהי’ רק אפשרי 
למלא שחוק פינו )שאת זה יש כבר עכשיו, אחרי שמשיח התגלה( אלא נהי’ מוכרחים 
כ”ק  )שעליה מדבר  שזוהי שלימות השמחה לעת”ל  י”ל  ]ואולי  פינו  למלא שחוק 
אד”ש בשיחות ש”פ וארא ובא הנ”ל(, שלעת”ל נהיה מוכרחים למלא שחוק פינו. אך 

האיסור למלא שחוק פינו התבטל כבר[.

לסיכום: מאז שנשיא דורנו נתגלה בכל התוקף, התבטל האיסור למלא שחוק פיו 
בעולם הזה.

ע”פ השיחה דש”פ תולדות הנ”ל מובן שבזמן הגלות היה איסור למלא שחוק 
פינו. ולאחרי שהמשיח של הדור נתגלה בכל התוקף, הותרה השמחה באופן ד”ימלא 
מוכרחים  נהי’   – ומיד ממש  -  תיכף  שחוק פינו”, כשבגאולה האמיתית והשלימה 

למלא שחוק פינו.

∗
בגדר הכשרו של בשר שור הבר 

הת’ שמואל שי’ גינזבורג
שליח בישיבה

א

בקונטרס תורה חדשה מאיתי תצא    מביא כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א את 
מארז”ל    עה”פ    “כי תורה מאיתי תצא” – “עתיד הקב”ה להיות יושב ודורש תורה 
חדשה שעתיד ליתן ע”י משיח”. ומבאר חידוש תורה זה ע”פ המובא במדרש שם, 
שלעת”ל הלויתן ישחט את שור הבר בסנפיריו, אף שע”פ הלכה הסנפיר הוא חונק 

ואסור לשחוט בו.

“תורה  הוא  ולשון המדרש  דבר”,  ]בתורה[  בה  לחדש  רשאי  נביא  ש”אין  וכיון 
שאכן  אד”ש  כ”ק  מכריח  שעה(,  הוראת  תהיה  שזאת  )ולא  תצא”  מאיתי  חדשה 
משיח יוכיח את היתר שחיטה זו ע”פ הלכה, ויסכימו איתו רובם ככולם של חברי 

הסנהדרין   .

*(  מתוך דברים שנאמרו ב"כינוס תורה" באיסרו חג שבועות.
25(  נדפס בתו”מ תנש”א ח”ג ע’ 278 ואילך.

26(  ויק”ר פי”ג, ג.
27(  ישעיה נא, ד.

28(  מאמר המוסגר:
הבר  היתר שחיטת שור  לויק”ר שם, שטעם  הידי משה  פי’  כ”ק אד”ש את  137 בשיחה מביא  בהערה 
בסנפירי הלוויתן הוא מפני שכל איסור השחיטה בסכין שאינה כשרה הוא משום צער בעלי חיים, והצורך בכך 
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אליהו  של  קרבנו  לגבי  הרוגצ’ובי     הגאון  לשון  את  שם  מביא  בהמשך  והנה 
הנביא, שאילו היה קרבנו הוראת שעה – סו”ס היה נחשב כשחוטי חוץ, אלא שהיה 
)“בכל מקום אשר  התורה  מן  מקור  לו  שיש  כיון  אך  הציווי;  מפני  להקריב  מותר 

תראה”( – “אין עליו שם שחוטי חוץ כלל והוה קרבן”.

וראיתי להעיר, שיש לחלק כן אף בגדר בשרו של שור הבר לעת”ל:

דאם יהיה מצד “הוראת שעה” של נביא דורנו – כ”ק אד”ש – לא יהיה שם שחיטה 
מותר  שיהיה  ורק  בשרו,  על  שחוטה”  “בשר  ֵשׁם  לא  וממילא  הלוויתן,  נתיצת  על 
לאוכלו מפני ציווי הנביא; אך כיון שכ”ק אד”ש מלך המשיח יבוא ויביא לו מקור מן 
התורה שהוא מותר – ממילא יחול על שחיטת הלוויתן שם “שחיטה” וממילא שם 

“בשר שחוטה” על בשר זה.

ב

ולכאורה יש להוסיף, שחילוק זה אינו רק בגדרו ההלכתי של הבשר, אלא יש בזה 
גם נפק”מ למעשה.

דהנה, ידועים דברי אדה”ז באגה"ק 1 : “משא”כ בדבר איסור שאינו יכול לעלות 
לא בשבת ולא בחול גם כשמתפלל ולומד בכח ההוא אם לא שאכל לפיקוח נפש 
שהתירו רז”ל ונעשה היתר ]גמור[”. והיינו שכיון שהתירוהו רז”ל – יכולים להעלות 

את החיות שבו לקדושה.

הוא לזכך את מידותינו. משא”כ הקב”ה אינו צריך )כמובן( לזכך את מידותיו, ולכן מותר לו לעבור על איסור 
זה.

וכ”ק אד”ש דוחה זאת, שכן טעם זה שייך בכל המצוות )ש”לא ניתנו אלא לצרף בהן את הבריות” – ב”ר 
לך לך פמ”ד. ויק”ר שמיני פי”ג. ובכ”מ(, ואעפ”כ אמרו רז”ל )שמו”ר פ”ל, ט( “מה שהוא עושה אומר לישראל 

לעשות”.
ויש להקשות, דלכאורה מצינו בפירוש שיש מצוות שהקב”ה אינו מקיים מפני שהן אינן שייכות אצלו. 
וכמו האיסור להוציא מרשות לרשות, שאעפ”כ הקב”ה מוריד גשם בשבת ומוציאו מרשות היחיד לרה”ר, מפני 
שאצלו לא שייך רשות הרבים )ראה ב”ר פי”א, ה. שמו”ר שם. וראה בארוכה לקו”ש חי”א ע’ 68 ואילך(, וא”כ 

מדוע כאן א”א לומר זאת.
ושמעתי מהרה”ח יקותיאל מנחם ע”ה ראפ בזה, שיש חילוק בין טעם המצווה לגדר המצווה. דטעמי 
המצוות כולם אינם שייכים אצל הקב”ה )שהרי לא ניתנו אלא לצרף בהן את הבריות, כנ”ל(, ואעפ”כ הקב”ה 

מקיים את שאומר לישראל.
אך ישנן מצוות שגם גדר המצווה אינו שייך אצל הקב”ה, כמו הוצאה מרשות לרשות – שלא שייך אצלו 

גדר של רשות הרבים, ולכן אין שום מצוה בזה שלא יוריד גשם )שכן אי”ז רה”ר אצלו(.
משא”כ בנדו”ד, גדר המצווה שייך לכאורה אצל הקב”ה – שלא יהיה צער בע”ח. וק”ל.

29(  צפע”נ ראה יב, ג. וש”נ. וראה בארוכה לקו”ש חי”ד ע’ 70 ואילך )לשון כ”ק אד”ש בהערה 33 שם(.
30(  סי’ כו )קמד, א(.
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אך אעפ”כ כתב הרמ”א בשולחן ערוך   , ד”חלב כותית מטמטם הלב”. וממשיך 
ד”לא תאכל המינקת, אפי’ ישראלית, דברים האסורים )הגהות אשר"י(. וכן התינוק 

בעצמו, כי כל זה מזיק לו בזקנותו”.

וביאר הט”ז   , ד”אפי’ אם יש לפעמים היתר לאשה לאכול דבר איסור מפני פיקוח 
הנפש, מ”מ לא תניק את התינוק”.

והיינו, שגם דבר שנעשה היתר גמור ומותר לאוכלו בוודאות, עדיין הוא מטמטם 
את המוח והלב, מכיון ששורשו בגקה”ט   .

ועפ”ז י”ל גם בנוגע לענייננו:

אילו היתה אכילת בשר הלוייתן הוראת שעה של נביא, שלכן לא היה עליה שם 
בשר שחוטה )כנ”ל( – לא היה ראוי לצדיקים לאוכלה כיון שמטמטם המוח והלב.

ויוכיח  הסנהדרין,  לחכמי  זה  ויבאר  יבוא  המשיח  מלך  אד”ש  שכ”ק  מכיון  אך 
הצדיקים  ויוכלו  לגקה”ט,  קשר  זה  לבשר  יהיה  לא  ממילא   – מותרת  זו  ששחיטה 

לאכול ממנו. ודו”ק.

זמנה של התגלות משיח

הת’ אברהם שי’ וילהלם
תלמיד בישיבה

א

בהדרן על הרמב”ם תשמ”ו   , מבאר כ”ק אד”ש שעיקר החידוש דביאת המשיח 
הוא “שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח”.

ובהערות    מבאר את העניין – דלכאורה, הרי עיקר העניין דביאת המשיח הוא 
אלא  עצמו.  המשיח  מלך  שיתגלה  בזה  העניין  ומהו  התומ”צ   ,  שלימות  החזרת 

31(  יורה דעה הלכות בהמה וחי’ טהורה סי’ פא ס”ז בהג”ה.
32(  שם סקי”ב.

33(  וראה ירושלמי חגיגה פ”ב ה”א )הובא בתוד”ה שובו בנים שובבים – חגיגה טו, א( ד”אמו ]של אחר[ 
כשהיתה מעוברת בו היתה עוברת על בתי עכו”ם והריחה מאותו המין )ואכלה(, והי’ אותו הריח מפעפע בגופה 

כאירסה של חכינה”, וזאת אע”פ שכפשוט הי’ מותר לה לאכול ממנו.
34(  נדפס בלקו”ש חכ”ז ע’ 249 ואילך.

35(  36-7, ובשוה”ג.
36(  ראה לקו”ש חי”ח ע’ 271 ואילך. וראה ס’ ענינו של משיח )להרשד”ב שי’ וולף. צפת, תשע”ו( פרק 
שלישי )ע’ 83 ואילך( דהחזרת מלכות בית דוד שע”י משיח, אינה חלק מהחזרת שלימות התומ”צ, אלא היא 
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שהפירוש בזה הוא שאז תתגלה בחי’ היחידה דישראל, שזהו עיקר העניין דביאת 
המשיח   , התגלות העניין ד”ישראל וקוב”ה כולא חד”.

והנה בגוף השיחה מבאר כ”ק אד”ש: “ענין ביאת המשיח )בעולם( - שזה יהי’ 
לאחרי “בנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל”, שאז הוא “משיח בודאי” – הוא, 
אלא  העולם(,  תיקון  מענין  למעלה  )שהוא  המשיח  מלך  בעולם  ויתגלה  שיומשך 
שכתוצאה מזה “יתקן )גם( את העולם כולו”, שגם העולם יהי’ בשלימות”. ובהערה 
שם: “וע”פ מ”ש בפנים יובן מה שבתחילה כתב הרמב”ם “משיח בודאי”, ורק לאח”ז 

“ויתקן את העולם כולו””.

ומכך משמע שהתגלות בחי’ היחידה, עצם הנשמה דישראל   , נעשית רק לאחר 
סיום פעולותיו של מלך המשיח, כאשר הוא כבר “משיח בודאי”   , ש”בנה מקדש 

במקומו וקבץ נדחי ישראל”.

ב

והנה בקונטרס עניינה של תורת החסידות )ס”ד-ה’( 1  מבאר כ”ק אד”ש, שהתגלות 
בחי’ היחידה היא הגורמת לכל ענייני ופעולות מלך המשיח. וזלה”ק:

ישראל  גאולת  וכמו:  נעלים.  עניינים  וכמה  כמה  יתחדשו  המשיח  “בביאת 
דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל  “יהיו  מזה:  למעלה  מהגלות;  )והשכינה( 
כו’”   ; למעלה מזה:  הוי’  כו’ מלאה הארץ דעה את  בוראם  וישיגו דעת  הסתומים 

חידוש ושינוי במעשה בראשית;

. . אמנם, אחרי כל הנ”ל, כל עניינים אלה – אף שגדול ורב העילוי וההפלאה 
שבהם – אינם אלא הסתעפות מנקודתו העיקרית של משיח.

עניינו העיקרי של משיח הוא – יחידה. כידוע   , שדוד זכה לבחינת נפש, אליהו 
– לרוח, משה – לנשמה, אדם הראשון לחיה ומשיח יזכה ליחידה”.

עניין בפ”ע. ואכ”מ.
37(  ראה לקמן ס”ב.

א’  שהיא  היחידה  לבחי’  )לא  היא  שהכוונה  ולתקן  להוסיף  “יש   :318 ע’  ח”א  תשנ”ב  תו”מ  ראה    )38
עצם הנשמה ממש, שזהו אמיתת ענינו של משיח,  מחמשה שמות שנקראו לעצם הנשמה, אלא( להתגלות 

העצם דישראל שלמעלה מבחי’ היחידה”.
39(  ראה בארוכה רמב”ם הל’ מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח פי”א ה”ד.

)כהוספה(,  נדפס בספר הערכים – חב”ד ח”א  י”ט כסלו והתוועדויות שלאח”ז תשכ”ו.  40(  משיחות 
ואח”כ בקונטרס בפ”ע )וכן במקומו על אתר בסדרת תורת מנחם – התוועדויות(.

41(  רמב”ם סוף הל’ מלכים.
42(  ד”ה וידבר אלוקים את כל הדברים תרצ”ט )השני( ס”ד בשם הרמ”ז. עיין שער )וספר( הגלגולים 
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וממשיך ומבאר באריכות נפלאה מעלת היחידה על ד’ הבחינות נפש רוח נשמה 
חיה, ומסיים: “כמו שבכל נשמה פרטית, בחינת היחידה היא נקודה העצמית של 
הנשמה, כן הוא ב)החיות ו(הנשמה של כללות ההשתלשלות, שבחינת היחידה שבה 
זו,  ומנקודה  ציור.  מגדר  שלמעלה  החיות  נקודת  עצם   – היא  משיח(  של  )עניינו 

מסתעפות כל מעלות הפרטיות, נפש רוח נשמה חיה דכללות,

במילא  יהיו  עצמי,  בחיות  ויחיו  היחידה  בחינת  בעולמות  כשתומשך  ולכן,   .  .
בתכלית המעלה והשלימות”.

ב’ עניינים בביאת  ועד”ז מצינו בשיחת ש”פ תולדות ה’תשנ”ב   , שמבאר שיש 
והתגלות המשיח, “התגלות מציאותו בתור מלך המשיח”, ו”התגלותו לעין כל ע”י 
“התגלות מציאותו” הכוונה להתגלות בחי’ היחידה דלעיל,  ובפשטות  פעולותיו”. 

שמתגלה בעולם בחי’ היחידה הכללית, ש”ישראל וקוב”ה כולא חד”.

וגם בשיחה זו מבאר כ”ק אד”ש, וזלה”ק: “ועפ”ז מובן שעיקר החידוש דביאת 
לעין  )התגלותו  שלאח”ז  העניינים  פרטי  כל  כי,  מציאותו,  בהתגלות  הוא  המשיח 
כתוצאה  כל ע”י פעולותיו לגאול את ישראל, וכל הענינים דימות המשיח(, באים 

והסתעפות מהתגלות מציאותו, וכלולים בה”.

ולכאורה משני מקומות אלו משמע, שהתגלות בחי’ היחידה נעשית עוד בזמן 
התקופה ד”בחזקת משיח”, לפני הזמן שהוא “משיח ודאי”:

בקונטרס עניינה של תורת החסידות מפורש “יתחדשו כמה וכמה עניינים נעלים, 
וכמו: גאולת ישראל )והקב”ה( מהגלות”, כלומר, שהתגלות בחינת היחידה נעשית 

לפני )ופועלת את( גאולת בנ”י מהגלות,

ובשיחת ש”פ תולדות תשנ”ב מפורש “פרטי העניינים שלאח”ז )התגלותו לעין 
לגאול את ישראל(”, כלומר, עוד לפני הגאולה בפועל   , כאשר  כל ע”י פעולותיו 

מלך המשיח הוא כבר “משיח בודאי”.

היחידה  בחי’  הנ”ל, שהתגלות  בהדרן  המפורש  את  סותרים  הדברים  ולכאורה 
תהיה רק לאחרי סיום הגלות, כשישנו כבר “משיח בודאי”?

הכוונה  אין  אלו,  שבשיחות  זה”  ד”אחרי  בדוחק(,  )עכ”פ  צ”ל  הקושי’  ולחומר 
לקדימה בזמן, אלא לקדימה במעלה, כלומר, שמצד התגלות בחי’ היחידה בעולם, 

בתחילתו ובכ”מ. ואכ”מ )לשון כ”ק אדמו”ר בהערה שם(.
43(  תו”מ תשנ”ב ח”א ע’ 311 ואילך.

וזלה”ק: “ההתגלות דמשיח ע”י פעולותיו )כמו “ילחם  44(  וכן משמע לכאורה מקטע לפנ”ז בשיחה, 
מלחמות ה’” עד ש”נצח”, וכיו”ב(”. ומשמע שחלק מ”פעולותיו” )שלאחרי “התגלות מציאותו”( הם “ילחם 

מלחמות ה’”, שהוא מסימני “חזקת משיח”.
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כתוצאה  הרי כבר לפני כן מתרחשים בעולם עניינים הקשורים בכך, והם מגיעים 
זה”.  עתידה להתגלות בעתיד הקרוב, ולכן קורא לכך “אחרי  מכך שבחי’ היחידה 

ועצ”ע   .

קבלת המלכות ע"י העם

הנ"ל

א

מבואר בכ”מ בחסידות   , שקבלת מלכותו של המלך צריכה להיות דווקא ע”י 
העם, ולא שייך שהמלך יעורר את העם לקבל את מלכותו.

וידוע שזוהי הסיבה בשלה לא עורר כ”ק אד”ש אודות קבלת מלכותו, אף שזהו 
עניין המקרב את הגאולה   , משום שלא שייך שהמלך יעורר את העם לכך.

ולכאורה יש להקשות על כך:

45(  והנה בס’ “ענינו של משיח” הנ”ל פרק כ”ט )ע’ 413 ואילך(, ביאר, שהכוונה ב”התגלות מציאותו 
בתור מלך המשיח” )שבשיחת ש”פ תולדות הנ”ל( היא למינוי המשיח ע”י הקב”ה המתואר במדרשי חז”ל, 

והוזכר גם בתורתו של הרבי.
אמנם לענ”ד קשה לבאר כן, ובכמה פנים: א. עפ”ז נמצא דיש ב’ “עיקרים” בביאת המשיח, שבשניהם 
“כלולים” כל העניינים דביאת המשיח. א’ קודם ביאתו לגאול את ישראל בפועל, והוא המינוי הנ”ל, ואחד 

לאחר מכן – כאשר מתגלית בחי’ היחידה. וזה אינו, כמובן.
העניינים  שאר  וכל  המשיח,  דביאת  העיקר  שהוא  ביותר,  חשוב  גדר  יש  זה  שלמינוי  נמצא  עפ”ז  ב. 
“מסתעפים ממנו וכלולים בו” )כלשון השיחה(. ומובן שקשה מאוד לומר כן, דאף שמינוי זה הוא ההתחלה 

והיסוד, מ”מ פשיטא שלא כל הגילויים דלעתיד ופעולות משיח וכו’ כלולים במינוי זה.
]ובספר הנ”ל המשיך ופירש, ע”פ לשונות רז”ל )“שיערה עליו רוחו של משיח”, וכיו”ב(, שבמינוי זה 

ניתנת במלך המשיח – או מתגלה בו – נשמתו, שהיא בחי’ היחידה דישראל.
אלא שעפ”ז חוזרת הקושי’ הנ”ל, דבהדרן מפורש, מחד גיסא, שגילוי זה יהיה רק אחרי פעולותיו של 

משיח, ובקונטרס עניינה של תורת החסידות מפורש, לאידך גיסא, שזה יהי’ עוד קודם לכן.
ועוד קשה, דהרי עיקר העניין דביאת המשיח הוא דווקא “שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח . . שידעו 
שהוא משיח בוודאי”, שבחי’ היחידה תתגלה בעולם ע”י משיח, וכפשוט שזוהי המטרה דדירה בתחתונים וכו’. 
ומדוע בשיחה זו נותן כ”ק אדמו”ר דגש גדול כ”כ על התגלות בחי’ היחידה אצל משיח לכשעצמו, ללא שזה 

מתגלה בעולם כלל. ואכמ”ל[.
46(  ראה בארוכה בדרושי רבותינו נשיאנו לר”ה.

47(  ראה ס’ יחי המלך )להרשד”ב שי’ וולפא( בארוכה.



33. חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז ה'תשע"ו - שנת הקהל .

בסיום שיחת ש”פ משפטים תנש”א נאמר    “המינוי דדוד מלכא משיחא הרי כבר 
קבלת  להיות  רק  צריכה  משחתיו”,  קדשי  בשמן  עבדי  דוד  “מצאתי  כמ”ש     היה, 
מלכותו ע”י העם וההתקשרות בין המלך והעם בשלימות הגילוי – בגאולה האמיתית 

והשלימה”.

היינו שכאן מעורר כ”ק אד”ש שצריכה להיות קבלת מלכותו ע”י העם, וכיצד 
יתאימו הדברים עם המבואר לעיל, שאין זה שייך שהמלך יעשה זאת?

זו כ”ק אד”ש אינו מעורר לקבל את  והביאור הוא בפשטות, שאכן גם בשיחה 
שהסגנון  היינו  והשלימה”,  האמיתית  “בגאולה  הוא  הדברים  סיום  שהרי  מלכותו, 
הוא כסיפור דברים, אשר יהי רצון שתיכף ומיד תבוא הגאולה ואז יקבלו העם את 

מלכותו 1 .

אך באמת יש להקשות ע”כ מכמה מקומות   , וכפי שיתבאר לקמן.

ב

“ובפרט שאוחזים כבר לאחר “ארבעים שנה”  ניסן תנש”א    נאמר:  בשיחת כ”ו 
]ובהערה )  (: ולהעיר שכבר עברו ארבעים שנה מעת הסתלקות כ”ק מו”ח אדמו”ר 
בשנת ה’שי”ת, כמדובר כמ”פ[ במדבר העמים )דגלות(, במצב של “)ארבעים שנה( 
אקוט בדור”   , ואוחזים כבר ב”יבואון אל מנוחתי”   , בארץ הקודש וירושלים   , עד 

“שלם”, שלימות המנוחה – בגאולה האמיתית והשלימה”.

דלכאורה אינו ברור, האם אנו “אוחזים כבר ב”יבואון אל מנוחתי”, בארץ הקודש 
וירושלים”, או שזה יהיה רק “בגאולה האמיתית והשלימה”?

ומכאן משמע, שהמילים “בגאולה האמיתית והשלימה” אינן קובעות שעניין זה 
יהיה רק בגאולה, אלא הוא מתחיל כבר עכשיו, ושלימותו תהיה בגאולה.

48(  תו”מ תנש”א ח”ב ע’ 287.
49(  תהלים פט, א.

שמפרש   ,52 ובהערה   500 ע’  תשע”ו(  צפת,  וולף.  שי’  )להרשד”ב  משיח  של  עניינו  ס’  גם  ראה    )50
כבפנים.

51(  הובאו בהערת הת’ דוד שי’ אקסלרוד, בקובץ הערות התמימים ואנ”ש דישיבת חח”ל צפת גיליון קל.
52(  שם ח”ג ע’ 107.

53(  תהלים צה, י.
54(  שם, יא.

55(  ראה פרש”י שם.
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ההוראות  וקיום  הקבלה  “וע”י  תנש”א   :  שופטים  ש”פ  בשיחת  דומים  ודברים 
ד”שופטיך” ו”יועציך” שבדורנו    – נעשה עי”ז גופא המעין והתחלה דקיום התפילה 

“השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה” בגאולה האמיתית והשלימה”.

ומשמע, שאמנם שלימות קיום התפילה תהיה בגאולה, אך תחילתה היא כבר 
כעת.

וכן נאמר בתחילת שיחת ש”פ חיי שרה תשנ”ב   : “החידוש שנתוסף במיוחד בזמן 
האחרון בעבודת השליחות – לקבל פני משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה”.

וזלה”ק   :  עכשיו,  כבר  ששייך  עניין  שזהו  אד”ש  כ”ק  מפרט  השיחה  ובהמשך 
“הדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא – לקבל פני משיח צדקנו בפועל 

ממש, כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות!”.

וגם מכאן משמע, שלמרות שנאמר בשיחה “בגאולה האמיתית והשלימה”, אין 
הכוונה שעניין זה שייך רק בגאולה.

כיצד  בארוכה  שמבאר  תשנ”ב 1 ,  משפטים  ש”פ  בשיחת  נמצא  דומה  וביטוי 
לצמצם  מחליטים  הם  בו  הסכם  על  וחתמו  העולם  אומות  מנהיגי  שנפגשו  בכך 
את התקציבים לבניית כלי נשק, ולהפנותם לצרכי כלכלה – ניתן לראות כבר את 
“התחלת פעולתו של מלך המשיח על העמים )“ושפט בין הגויים והוכיח לאומים 

רבים וכתתו חרבותם לאיתים”   (”,

ובהמשך השיחה מתבטא ע”כ “הרי זה סימן ברור על התחלת קיומו של יעוד זה 
בגאולה האמיתית והשלימה”.

ולכאורה ה”ז סתירה מרישא לסיפא, האם המאורע שהתרחש עתה הוא “התחלת 
קיומו של יעוד זה”, או שהיעוד שייך רק “בגאולה האמיתית והשלימה”?

ועכצ”ל, שכוונת כ”ק אד”ש היא ש”התחלת קיומו של יעוד זה” היא כבר עתה, 
ושלימותו – “בגאולה האמיתית והשלימה”.

ועפ”ז לכאורה מובן שזוהי גם כוונתו הק’ בשיחת ש”פ משפטים תנש”א הנ”ל, 
)ורק ששלימותו  היינו שאין הכוונה לסיפור דברים אלא להוראה במעשה בפועל 

56(  שם ח”ד ע’ 202.
57(  ראה אריכות ההסבר בשיחה.

58(  שם תשנ”ב ח”א ע’ 286.
59(  שם ע’ 298.

60(  שם ח”ב ע’ 267 ואילך.
61(  ישעי’ ב, ד.
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תהיה בגאולה(, וא”כ הדרא קשי’ לדוכתא: כיצד יתכן שכ”ק אד”ש יעורר את העם 
לקבל את מלכותו?

ג

והנה ניתן לכאורה ליישב הקושיות הנ”ל, ולהוכיח )בדוחק עכ”פ( שבכל אחת 
מהשיחות הכוונה אכן לעניין שיתקיים רק בגאולה.

ועל הסדר: 

נמצאים  כ”ק אד”ש שאכן  כוונת  ניתן לבאר, שאין  ניסן תנש”א  כ”ו  א. בשיחת 
אנו ב”שלימות המנוחה”, אלא שהמצב בעולם מתאים כבר שתבוא הגאולה בפועל 

ותהיה שלימות המנוחה בפשטות.

בארץ  מנוחתי”,  אל  “ב”יבואון  כבר  שאוחזים  שאומר  מכך  לכאורה  וכדמוכח 
הקודש וירושלים, עד “שלם”, שלימות המנוחה”.

ולכאורה ברור שעדיין לא היה קיבוץ גלויות )וממילא עדיין לא “אוחזים בארץ 
הקודש וירושלים”(, ועדיין ישנו שיעבוד מלכויות )וממילא עדיין אין את “שלימות 

המנוחה”(.

לומר  אד”ש  כ”ק  כוונת  שאין  בפשטות,  מובן  תנש”א  שופטים  ש”פ  בשיחת  ב. 
שהחל כבר היעוד “השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה”, ורק ששלימותו 

תהיה בגאולה,

ויועצנו  כבראשונה  שופטינו  “השיבה  שהתפילה  היא,  בפשטות  הכוונה  אלא 
בגאולה  זה  יעוד  שיתקיים  היא  היינו שהבקשה  הגאולה,  על  אכן  היא  כבתחילה” 
אלא  עצמה(,  מהתפילה  חלק  מהוות  והשלימה”  האמיתית  “בגאולה  )והמילים 

שהמצב בפועל הוא שתפילה זו החלה להתקיים עוד בזמן הגלות.

האמיתית  בגאולה   .  . התפילה  דקיום  “ההתחלה  המשפט  שמשמעות  ומובן, 
והשלימה” אין פירושה שהתפילה מתחילה ושלימותה תהיה בגאולה, אלא שהתפילה 

היא על הגאולה, ולמרות זאת היא מתחילה להתקיים כבר קודם לכן )כנ”ל(.

ג. בשיחת ש”פ חיי שרה תשנ”ב יש לבאר, שאכן כוונת כ”ק אד”ש היא בפשטות, 
מיוחד  דגש  לשים  הוא  האחרון  בזמן  שהתחדש  השלוחים  של  המיוחד  שהתפקיד 
על “קבלת פני משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה”, ובמילים אחרות: לגרום 

להתגלותו של משיח צדקנו בגאולה.
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וכפי שמורה כ”ק אד”ש לפועל   , “כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל 
היהודים במקומו ובעירו וכו’ לקבל פני משיח צדקנו, עי”ז שהוא מסביר להם את 
עניינו של משיח . . ע”י לימוד ענייני משיח וגאולה”. היינו שההוראה המרכזית היא 

להניח את ענייני הגאולה במרכז עבודת השליחות, ושיחדרו כל פרט בשליחות   .

ורק לאחר מכן מבאר כ”ק אד”ש, שכבר כעת נדרש מהשלוחים “לקבל פני משיח 
הכנת כל התושבים במקומו ובעירו וכו’  צדקנו בפועל ממש”, אשר זה נעשה ע”י 

לקבל את פני משיח צדקנו בגאולה השלימה.

ובסגנון אחר: השליחות המיוחדת של דורנו עתה היא “לקבל פני משיח צדקנו 
– לשים דגש מיוחד על “קבלת פני משיח צדקנו  בפועל ממש”, אשר תוכנה הוא 

בגאולה האמיתית והשלימה”.

ד. גם בשיחת ש”פ משפטים תשנ”ב י”ל בפשטות, אשר אמנם “התחלת פעולתו 
של מלך המשיח על העמים” יכולה להיות כבר בזמן הגלות, אך “יעוד” ייתכן רק 

בגאולה.

סימן ברור על התחלת קיומו של יעוד זה בגאולה  ולכן אומר כ”ק אד”ש “זהו 
האמיתית והשלימה”, דבאמת אין הכוונה שהיעוד עצמו התחיל, אלא שמכך שניתן 
לראות כבר שמלך המשיח פועל על העמים בנושא זה, ה”ז “סימן ברור” שהגיע הזמן 

ל”התחלת קיומו של יעוד זה בגאולה האמיתית והשלימה”.

ומכ”ז מובן שאין הכוונה במשפטים כאלו להתחלת עניין ששלימותו היא בגאולה, 
אלא הכוונה היא שעניין זה יהיה רק בגאולה.

ועד”ז מובן בפשטות בשיחת ש”פ משפטים תנש”א הנ”ל, שאין הכוונה להוראה 
בפועל ש”צריכה רק להיות קבלת מלכותו ע”י העם”, כ”א סיפור דברים בלבד, כנ”ל 

)ס”א(.

ד

לומר  מאוד  וקשה  הם,  דוחק   – דלעיל  הביאורים  הנה  שפיר  דייקת  כד  אמנם 
שזוהי כוונתו הק’ של כ”ק אד”ש בפשטות.

ובעיקר אמורים הדברים לגבי שיחת ש”פ משפטים תשנ”ב הנ”ל, שקשה מאוד 
לומר שאי אפשר שייעודי הגאולה יתחילו להתקיים כבר בזמן הגלות.

62(  שם ח”א ע’ 299.
63(  כמפורש בשיחה: “זאת אומרת: כל הפרטים דעבודת השליחות צריכים להיות חדורים בנקודה זו - 

כיצד זה מוביל לקבלת פני משיח צדקנו”.
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וכמפורש, לכאורה, בשיחת ש”פ שופטים תנש”א   : “הגאולה איננה חידוש דבר, 
אלא כל    ענייני הגאולה התחילו כבר )“כבתחילה”( וכבר נמשכו ונתקבלו בעולם 

הזה הגשמי התחתון שאין תחתון למטה ממנו”.

ומזה מובן, שגם בשיחת ש”פ משפטים תשנ”ב הכוונה בפשטות היא, שהיעוד 
ד”וכתתו חרבותם לאתים” החל כבר עתה, אלא ששלימותו תהיה בגאולה.

ועפ”ז לכאורה יש לפרש כן גם בשיחת ש”פ משפטים תנש”א הנ”ל, והדרא קשי’ 
לדוכתא.

ואולי י”ל הביאור בזה בפשטות:

)בסיום  והשלימה”  האמיתית  “בגאולה  המילים  את  אד”ש  כ”ק  אומר  כאשר 
)כמעט( כל מאמר ושיחה וכו’(, הנה משמעותם הפשוטה היא – שעניין זה הוא רק 

בגאולה בפועל.

כבר  ישנו  זה  הק’ שעניין  לפרש שכוונתו  צריך  שייתכנו מקומות, שבהם  אלא 
עכשיו, ושלימותו תהיה בגאולה.

ובזה צריך לומר שכל מקום הוא לפי עניינו: כאשר נראה מתוכן הדברים שמדובר 
אודות עניין שישנו כבר עכשיו, וכמו הדוגמאות הנ”ל )ס”ב( שבמשפט עצמו מפורש 
זה תהיה  י”ל שכוונתו הק’ היא ששלימות עניין  אזי  איזו התחלה כבר כעת,  שיש 

בגאולה.

אך כאשר כל תוכן העניין בשיחה הוא איחול ויה”ר שהגאולה תבוא תומ”י, הנה 
עכשיו  כבר  שצ”ל  עבודה  שיש  האיחול(  כדי  )תוך  לומר  הכוונה  שאין  ברור  בזה 

ושלימותה בגאולה, אלא הכוונה בפשטות היא שעבודה זו תהיה רק בגאולה.

ובשיחת ש”פ משפטים תנש”א, כל הקטע הנ”ל בא כחלק מהאיחולים שבסיום 
השיחה, ולכן מובן בפשטות שאין הכוונה לעבודה שמתחילה כבר כעת.

וכנראה בפשטות בשיחה: “ויה”ר שע”י ההוספה בלימוד פנימיות התורה, נזכה 
תיכף ומיד לבוא עם “תלמודו )דפנימיות התורה( בידו”, ללמוד “תורה חדשה מאתי 
כולו,  העם  את  ילמד  שהוא  משיחא,  מלכא  דוד  של  מפיו  התורה  פנימיות  תצא”, 
כידוע שמשיח הוא מלך ורב, ומשפיע )צדקה( – כעניינו של המלך – כל צרכי העם, 

ובאופן של כבוד, ולמעלה מכל מדידה והגבלה,

64(  תו”מ תנש”א ח”ד ע’ 203.
65(  ההדגשה אינה במקור.
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והמינוי דדוד מלכא משיחא הרי כבר היה, כמ”ש “מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי 
משחתיו”, צריכה רק להיות קבלת מלכותו ע”י העם וההתקשרות בין המלך והעם 

בשלימות הגילוי – בגאולה האמיתית והשלימה, וכל זה יהיה תיכף ומיד ממש”.

ומכך מובן שאכן כ”ק אד”ש לא עורר ע”ד הצורך שהעם יקבלו את מלכותו, שכן 
ה”ז מנוגד לתוכן העניין דקבלת המלכות, שצריכה לבוא מהעם דווקא.

ה

ומדאתינן להכי, יש להמשיך ולהעיר אודות עניין נוסף:

במכתבו המפורסם של אדמו”ר מוהרש”ב    נאמר בפירוש, שקבלת המלכות של 
מלך המשיח לא שייכת בזמן הגלות, אלא אך ורק בגאולה השלימה. וזלה”ק: “וכן 
הוא ע”פ פשוט, דמלכות שייך לאחר שיתקבצו הגלויות דווקא, אף שהקיבוץ יהי’ 
על ידו, מ”מ קודם שיתקבצו הרי אינו שייך מלוכה, דאין מלך בלא עם, כ”א אחר 

שיתקבצו על ידו, אז תהיה מלכות עליהם ועל כל העולם”.

ועפ”ז אינו מובן, מדוע קיבל כ”ק אד”ש בשמחה ובמאור פנים    חתימות שהוגשו 
לו בקשר עם קבלת המלכות, ועודד את החותמים להמשיך בכך ובהוספה וכו’   ?

וי”ל הביאור בזה בפשטות:

66(  אג”ק שלו ח”א ע’ שח ואילך.
67(  ראה בארוכה תיאור מאורעות הימים ההם בס’ ימי בשורה )ברוקלין, תשע”ב(. ובכ”מ.

68(  בספר “בצאת ישראל ממצרים” )קובץ פלפולים מאת תלמידי תות”ל המרכזית ב-770, תשע”ה( 
ביאר הת’ יחיאל שי’ יעקובוביץ, שאדמו”ר הרש”ב מזכיר במהלך הביאור )בפנימיות העניינים( שקיבוץ גלויות 
משמעותו “שיתעלו ניצוצי החסדים והגבורות שנתבררו”. ועפ”ז מתרץ, דכיוון שבדורנו כבר נסתיימה עבודת 

הבירורים )תו”מ תשנ”ב ח”א ע’ 354. 365(, ניתן כבר להתחיל בעבודה זו דקבלת המלכות.
אך באמת קשה מאוד לתרץ כן, שהרי כ”ק אדמו”ר נ”ע אומר בפירוש גם את הטעם בפשטות העניינים 
ומה  מלוכה,  שייך  אין  הגלויות  שיתקבצו  שקודם   – פשוט”(  ע”פ  גם  הוא  “וכן  בפנים(:  )שהובא  )ובלשונו 

שהטעם הפנימי נתבטל אינו שייך לזה.
]ויתירה מזו – דפשוט שיש שלבים בסיום עבודת הבירורים, שהרי לא שייך לומר )לכאורה( שהמצב 

ד”אין טוב בלא רע ואין רע בלא טוב” )סה”מ מלוקט ח”ב ע’ רעז( אינו המציאות כיום.
וידוע הביאור בדברי כ”ק אד”ש שנסתיימה עבודת הבירורים, דאי”ז שאין יותר מה לברר, כ”א שנסתיימו 
הבירורים שצ”ל בכדי להביא את משיח צדקנו )וע”ד מה שאומר ש”כבר עשו תשובה” )תו”מ תנש”א ח”ב ע’ 
119. ובכ”מ(, שאין הכוונה שאין יותר על מה לעשות תשובה, אלא שנסתיימה עבודת התשובה שצ”ל בכדי 

להביא את הגאולה.
ועפ”ז מובן ג”כ די”ל בפשטות, שאין סתירה בין דברי כ”ק אדנ”ע במכתב – שסיום הבירורים הוא בקיבוץ 
הגלויות המושלם שע”י משיח – לדברי כ”ק אד”ש שנסתיימה עבודת הבירורים. וק”ל. ומזה מובן, שגם ע”פ 

הטעם הפנימי עדיין לא הגיע הזמן לעבודה דקבלת המלכות[.
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אע”פ שקבלת המלכות דמלך המשיח שייכת רק בגאולה, מ”מ עוד קודם לכן 
כבר מוכרח להיות שהוא יהיה “מאותן הבאים מבני דוד ועדיין היה להם ממשלה גם 

בגלות . . כגון רבינו הקדוש”   .

דוד”,  מבית  מלך  יעמוד  “ואם  הרמב”ם     פס”ד  את  אד”ש 1   כ”ק  שמבאר  וכפי 
ש”עכצ”ל שאין הכוונה ע”פ ב”ד של ע’ ונביא )הל’ מלכים פ”א ה”ג   (. וע”ד ראיית 

69(  חדא”ג מהרש”א לסנהדרין צח, ב.
70(  לקו”ש ח”ח ע’ 361 בהערה.

71(  הל’ מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח פי”א ה”ד.
72(  ושם: “אין מעמידין מלך בתחילה אלא על פי בית דין של שבעים זקנים ועל פי נביא”.

והנה בס’ יחי המלך הנ”ל )פמ”א( ביאר, שכשמלך המשיח בא אין צורך בנביא ובי”ד של שבעים זקנים, 
ולהעיר  היורש.  ביד  המלוכה  כשמעמידין  )משא”כ  בתחילה”  מלך  מעמידין  “אין  הרמב”ם  מלשון  ודייק 

שבהלכות סנהדרין פ”ה ה”א לא כתב הרמב”ם “בתחילה”(.
וביסס דבריו על המבואר בס’ החינוך מצוות מינוי מלך, וז”ל: “ואל תהרהר בני אחרי דברי לומר, ואיך 
יחשוב אבי זאת המצווה מן הנוהגות לדורות, והלא משנמשח דוד המלך נסתלקה זאת המצווה מישראל, שלא 
יבוא שילה שיהי’ מזרעו מלך לעולם  כי  וזרעו נשיאים עליהם לעד, עד  דוד  כי  יהיה להם למנות עוד מלך, 

במהרה בימינו.
שעניין המצווה אינו למנות מלך חדש לבד, אבל מעניינה הוא כל מה שזכרנו, למנות מלך חדש אם תהיה 

סיבה שנצטרך לו, וגם כן להעמיד המלוכה ביד היורש, ולתת מוראו עלינו . . וזה באמת נוהג הוא לעולם”.
ומכאן מוכיח בס’ הנ”ל, שכחלק ממצוות מינוי מלך יש חיוב “להעמיד המלוכה ביד היורש”, ויורש זה – 

שהוא מלך המשיח – אינו צריך מינוי ע”י נביא ובי”ד.
אבל מהערת כ”ק אד”ש הנ”ל משמע, שבלשון הרמב”ם אין הכוונה למלך כפשוטו, כ”א רק ע”ד שקורא 
לבן כוזיבא “המלך”, כלומר – מנהיג את בנ”י, ועד שיבואו בי”ד ונביא אין עדיין למשיח דין מלך לכל דבריו 

)וממילא מובן שאין שייך עדיין לעסוק בעבודה דקבלת עול מלכותו ע”י העם(.
]וראה גם לקו”ש חכ”ג ע’ 197 שוה”ג הב’ להערה 59 )בפנים ההערה כותב “ואולי יהיו בזה ]במלכותו של 
משיח[ שני שלבים”. וע”ז מעיר בשוה”ג(: "ברמב”ם הל’ מלכים פי”א ה”ד “ואם יעמוד מלך כו’”. וראה לקו”ש 

ח”ח )ע’ 361 בהערה( שעכצ”ל שאין כוונת הרמב”ם שבשעת העמידה תיכף יש לו דין מלך. ע”ש”[.
וכדברים האלו מפורש גם במכתבו המפורסם של כ”ק אד”ש )נדפס באג”ק חל”א ס”ע קב ואילך(, במענה 
אדם מבית  על השאלה – מדוע בא’ השיחות כשציטט את הרמב”ם )בהל’ מלכים פי”א הנ”ל( כתב “יעמוד 

דוד”, ולא – כלשון הרמב”ם – “יעמוד מלך”.
וכ”ק אד”ש השיב וזלה”ק: “כמובן צודק דלשון הרמב”ם )הל’ מלכים פי”א ה”ד( הוא: יעמוד מלך מב”ד 
הקדים בהלכה שלפני’ שהוא מלכות ע”ד “בן כוזיבא  )לע”ע עכ”פ לא מצאתי גירסא אחרת(, אבל שם הרי 

המלך” ולא מלך סתם שאין מעמידין אלא ע”פ ב”ד של ע’ זקנים וע”פ נביא )שם פ”א ה”ג(”.
“אדם”,  אד”ש  כ”ק  ציטט  לכן  )כנ”ל(,  כפשוטו  למלך  הרמב”ם  כוונת  שאין  שעכצ”ל  שמכיון  כלומר, 

שהכוונה לא’ שיש לו הנהגה וכו’, אך אין לו כל דיני מלך )ומובן שהכוונה ג”כ – שאין בו מצוות מינוי מלך(.
ובפשטות, כוונת החינוך היא שמצוות מינוי מלך לא נסתיימה עם מינוי דוד, שכן תמיד כאשר יש מלך, 
המלוכה  שיצירת  לומר  בא  שלא  פשיטא  אבל  וכו’(.  אליו  להתבטל  )היינו  בידיו  המלוכה  להעמיד  נצטווינו 

תיעשה ע”י העמדת העם. וק”ל.
והנה בלקו”ש חט”ז ע’ 304 הערה 49 אומר כ”ק אד”ש וזלה”ק: “וכ”ה הסדר דג’ מצוות אלו בבנין בית 
השלישי כברמב”ם רפי”א מהלכות מלכים המלך המשיח וכו’ ובונה המקדש. ובה”ד שם: יעמוד מלך כו’ וילחום 
מלחמת ה’ )סתם – כולל מלחמת עמלק ולאחר הכרתת זרעו כו’ ומצב דמנוחה - ( כו’ “אם עשה והצליח ונצח 

כל האומות שסביביו” )תיבות אלו נשמטו ע”י הצנזור( – אז – ובנה מקדש במקומו”.
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הרמב”ם )כאן ה”ג( אין הדבר כך שהרי רע”ק אמר על בן כוזיבא המלך שהוא המלך 
המשיח, )ולא הי’ שם נביא וכו’( – כ”א ע”ד שכותב על בן כוזיבא המלך”.

ועפ”ז מובן, שלמרות שאין שייך בזמן הגלות לפעול בקרב בנ”י את ההתבטלות 
כבר  שייך  מ”מ  העם”(,  ע”י  מלכותו  )“קבלת  המשיח  מלך  של  למלכותו  הכללית 
עתה לצרף עוד ועוד אנשים למנהיגותו של מלך המשיח עוד בזמן הגלות )ובנדו”ד: 

להפכם להיות חסידים של הרבי בשלימות(.

)רק(  הייתה בהם  כ”ק אד”ש בשמחה את החתימות הנ”ל, שכן לא  ולכן קיבל 
“מתוך  הוראותיו  לקיום  התחייבות  אלא  המשיח,  מלך  של  למלכותו  התבטלות 
בזמן  אותם  מנהיג  שהוא  אלו  לאותם  הצטרפות   – שמשמעותה  נפש”   ,  מסירות 

הגלות   . וק”ל.

ומהערה זו משמע – לכאורה – שהמצווה דמינוי מלך מתקיימת ע”י “יעמוד מלך”, וכפי שכתב בס’ יחי 
המלך הנ”ל. והדברים סותרים, לכאורה, למפורש במכתב ובשיחות הנ”ל.

ע”ד העניין דמינוי מלך )ועד”ז לגבי  אמנם בפשטות י”ל שאין הכוונה למינוי מלך כפשוטו, כ”א שזהו 
מלחמת עמלק, שהרי פשוט שאין דורשים ממלך המשיח ב”ילחם מלחמת ה’” שילחם עם עמלק דווקא, קודם 

שיבנה בית הבחירה, ואף קודם שיוגדר כחזקת משיח. ועכצ”ל שהכוונה שזהו ע”ד העניין דמלחמת עמלק(.
ובסגנון אחר: כוונת כ”ק אד”ש היא לקשר ג’ המצוות שבכניסה הראשונה לארץ, לסדר הגאולה, שגם 
הגאולה מתחילה עם עניין שדומה למינוי מלך )“יעמוד מלך”(, אח”כ עניין שדומה למלחמת עמלק )“ילחם 

מלחמות ה’ . . ונצח”(, ורק אח”כ בניין בית הבחירה )“ובנה מקדש במקומו”(. וק”ל.
ואולי יש להוכיח זאת, דהנה השוואה הנ”ל בין המצווה דמינוי מלך ל”יעמוד מלך” שברמב”ם כאן הובאה 
גם בתו”מ תשנ”ב ח”ב ע’ 181, וזלה”ק שם: “ויה”ר ועיקר – שעוד לפני חמשה עשר בשבט יהי’ גמר ושלימות 
הצמיחה ד”איש צמח שמו”, עליו נאמר “וקם שבט מישראל” . . “יעמוד מלך מבית דוד )מינוי מלך( . . וילחם 

מלחמות ה’ )“מלחמה לה’ בעמלק”( . . ובנה מקדש במקומו” )בנין בית הבחירה(”.
ושם ע’ 180 בהערה 137 כותב השוואה זו באופן אחר: “וי”ל הרמז בנוגע להמשך הימים: י’ וי”א שבט 
קשורים עם ענין הנשיאות – שינוי בהנשיא, יום השבת )י”ג שבט( פרשת בשלח שסיומה וחותמה במלחמת 
עמלק – הכרתת זרעו של עמלק, וט”ו בשבט – הכניסה לארץ ישראל )לאכול מפרי’( ובנין בית הבחירה )שגם 

בו יהיו פירות(”.
ולא שזהו ממש אותו  לימים(,  )כבהקישור  זה  עניין  ע”ד  רק  גם בהשוואה לרמב”ם הכוונה  ובפשטות, 

הדבר.
73(  כלשון הפ”נ שהגיש ר’ דוד שי’ נחשון וחסידים נוספים )ראה צילומי מכתביו בס’ ימי בשורה הנ”ל(.
74(  משא”כ כששלח ר’ גרשון מענדל שי’ גרליק לכ”ק אד”ש מכתב, ובו התבטלות בלבד )ובקשה שיבוא 
ברור  שדברתי  למה  שכל  ע”פ  במענה  כ”א  כלל  מדובר  בזה  “לא  אד”ש:  כ”ק  הגיב  המשיח(,  כמלך  ויתגלה 

]בשיחת כ”ח ניסן תנש”א[, ובכהנ”ל אין אף תיבה אחת של מענה” )יומן אראנו נפלאות ע’ 152(.



41. חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז ה'תשע"ו - שנת הקהל .

שלוש דרגות בהחדרת א’ בגולה

הת’ אלון משה שי’ סרוסי
תלמיד בישיבה

א

אד”ש  כ”ק  בה תבע  ניסן תנש”א   ,  כ”ח  הידועה”   , שיחת  “השיחה  לאחר  מיד 
“עשו כל אשר ביכלתכם . . להביא את משיח צדקנו”, ובשיחת ש”פ תזו”מ תנש”א 
הורה “ועל של פועל באתי . . על כל אחד ואחד מישראל . . להוסיף בלימוד התורה 

בענייני משיח וגאולה”   ,

עצמו אמר שלוש  אד”ש  וכ”ק  לעשות”,  לישראל  אומר  עושה  “מה שהוא  הנה 
שיחות בהן ביאר את השם “גאולה”.

והקושיה המרכזית שמובילה את רצף הביאור היא: כיצד ייתכן ש”גולה” )הגלות(, 
והפכה הגמור – “גאולה”, יהיו אותן האותיות, רק בתוספת אל”ף   ?

ונקודת הביאור שבכל השיחות, דעניין הגאולה אינו דבר חידוש בעולם, אלא 
לגלות את מציאותו האמיתית, אלופו של עולם, בתוכו – אל”ף בגולה.

ונראה לבאר את החידוש שבכל שיחה על פני קודמתה:

בשיחת ש”פ תזו”מ מבאר כ”ק אד”ש, שעניין הגלות )הנגעים המוזכרים בפרשה( 
ישנם  העניינים  שבשורש  דמכיוון  שבעולם.  האלוקי  האור  על  והסתר  העלם  הוא 
כפי  גם  לכן  בכלים,  התלבשות  או  לגילוי  משייכות  שלמעלה  כ”כ,  נעלים  אורות 

שהשתלשלו למטה בעוה”ז עניינם הוא להעלים ולהסתיר על הגילויים האלוקיים.

לכן  עצמה,  בפני  מציאות  לה  ואין  והסתר,  העלם  הוא  הגלות  שעניין  ומכיוון 
התיקון שנעשה ע”י “מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות”    הוא לא עניין חדש, 

אלא גילוי עניינה האמיתי של הגלות.

75(  כך כינה הרבי עצמו את השיחה, במענה לר’ רחמים אנטיאן ע”ה.
76(  תו”מ תנש”א ח”ג ע’ 118.

77(  שם ע’ 164.
78(  למעשה השאלה מופיעה רק בתחילת שיחת ש”פ אחו”ק. אך נראה לומר שנקודה זו מבוארת גם 

בשיחת ש”פ תזו”מ, כדלקמן.
79(  לשון אדה”ז בתניא פל”ז.
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וכנ”ל, התיקון איננו ביטול הגלות, אלא המשכת וגילוי הא’ ד”אלופו של עולם” 
בגולה, וכך נעשה מ’גולה’ – ‘גאולה’. היינו שמעשינו ועבודתינו גורמים שהאורות 

שלמעלה מגדר גילוי, יומשכו למטה בגילוי, ועי”ז מתבטל חושך והעלם הגלות. 

אלא שלכאורה אינו מובן: אם עניין הגלות הוא אורות שמצד עצמם הם למעלה 
מגילוי, איך יתכן שע”י מעשינו ועבודתינו אורות אלו יתגלו.

והביאור הוא, שמעשינו ועבודתינו נעשים מצד ביטול ומסירות נפש, שמקורו 
מבחי’ יחידה שבנפש, כמו שהיא קשורה עם יחידו של עולם –  הקב”ה כפי שהוא 
למעלה מהשתלשלות. ובמקום זה ה”ה נושא הפכים, ויכול לחבר אורות שלמעלה 

מהתלבשות בכלים – עם הכלים.

ולסיכום שיחה זו, עניין הגאולה הוא לגלות את שורש הגלות – אורות שלמעלה 
מגילוי – בכלים, ע”י מעשינו ועבודתינו הממשיכים את בחי’ נושא הפכים.

ב

בשיחה השנייה, ש”פ אחרי-קדושים, מוסיף כ”ק אד”ש לבאר כיצד ע”י מעשינו 
ועבודתינו כל זמן משך הגלות נפעל עניין הגאולה. 

בתחילת השיחה מקדים לבאר )בהמשך לשיחה הקודמת(, שעניין הגאולה אינו 
ואחד  אחד  כל  כלומר:  הגלותי.  ממצבו  שחרורו  אלא  ממציאותו,  העולם  ביטול 
בגלות(  שהשיגו  החיוביים  ענייניהם  כל  )עם  משתחררים  ישראל,  וכלל  מישראל, 

מההעלם וההסתר, והשעבוד לטבע העולם וגשמיותו.

והסרת ההעלם וההסתר נעשית ע”י שמגלים בכל דבר את מציאותו האמיתית, 
שתכליתו הוא בשביל הקב”ה, וכל העולם מגלה את כבודו של הקב”ה.

הקב”ה  “נתאוה  האלוקית,  הכוונה  את  למלאות  היא  העולם  בריאת  תכלית  כי 
להיות לו דירה בתחתונים” 1 . וכיוון שכך, העולם מצד עצמו אינו מנגד לאלוקות, 
וכל הניגוד שקיים אינו אלא בשביל שיהודי יתגבר עליו, יזכך אותו ויכינו לדירה 

לו ית’.

ולסיכום שיחה זו, מוסיף לבאר כיצד מעשינו ועבודתינו יכולים לפעול בעולם 
של  האמיתית  מציאותו  שזוהי  מפני   – ית’  לו  דירה  להשלמת  הדרוש  הזיכוך  את 

העולם, ולשם כך נברא מתחילתו.

80(  תניא פל”ו. וראה במדב”ר פי”ג. ובכ”מ.
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ג

סותרת  איננה  “גאולה”  שביאר שהמילה  לאחר  אמור,  ש”פ  השלישית,  בשיחה 
כל  למילה “גולה” )שלכן הן אותן האותיות, כנ”ל(, מוסיף כ”ק אד”ש ומבאר איך 
הגולה  בהפיכת  השלבים  שכל  היינו  ‘גאולה’,  במילה  מתבטאים  הגאולה  ענייני 

לגאולה כלולים בה.

דהנה בעבודה של הפיכת הגולה לגאולה ישנם ג’ שלבים, ושלושתם מתבטאים 
באות א’ במילה גאולה:

א. הפירוש הראשון – “אל”ף” מלשון אלופו של עולם, השלב הראשון בגאולה, 
החדרת הא’ לתוך הגולה, ועי”ז גילוי מלכותו של הקב”ה בתוך העולם, ע”י העבודה 

בתוך הגלות והעלאת ענייני הגלות, כנ”ל בארוכה.

אולפנא  מלשון  אל”ף  הוא  הא’,  בגילוי  יותר  נעלה  עניין   – השני  הפירוש  ב. 
ולימוד, “אאלפך חכמה אאלפך בינה”   . כלומר שגילוי האלוקות בגאולה האמיתית 
והשלימה יהיה )נוסף על גילוי האלוקות השייכת לעולם, גם( גילוי אלוקות שלמעלה 

מן העולם, שזה נעשה ע”י גילוי התורה שיהיה בגאולה.

ג. ולאחר מכן מגיעים לשלב נעלה יותר: אל”ף אותיות “פלא”, גילוי הנפלאות 
ביש  דוקא  יתגלה  העצמות  כח  ואדרבה,  בעולם,  ית’  עצמותו  לגילוי  עד  בגאולה 

הנברא. ודו”ק.

81(  איוב לג, לג.
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עבודת משה להביא מים לישראל

הת’ אברהם יוסף יצחק שי’ גרוסמן
תלמיד בישיבה

מסופר בכתובים   , שבמות מרים במדבר “לא היה מים לעדה, ויקהלו על משה 
ועל אהרן”, ולאחר מכן “וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים 

רבים ותשת העדה ובעירם”.

וכ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א מבאר זאת בארוכה   , ע”פ מארז”ל    שלבנ”י 
היה מן בזכות משה, ענני הכבוד בזכות אהרן ומים בזכות מרים, ולכן כשמתו מרים 

ואהרן נלקחו ענני הכבוד והמים, וחזרו בזכות משה.

ועד”ז  מן,  היה  שבזכותה  מיוחדת  עבודה  הייתה  למשה  העניינים,  ובפנימיות 
באהרן ובמרים לגבי ענני הכבוד והבאר. וכאשר נסתלקה מרים לקח על עצמו משה 

עבודה נוספת – גם את עבודתה של מרים – ע”מ שיהיה לבני ישראל מים.

ומכך לומד כ”ק אד”ש הוראה למעשה, שכל אחד צריך להתעסק עם כל העבודות 
שצריך, אף אם הוא חושב שאי”ז עניינו וכו’. ע”ש בארוכה.

ולכאורה צריך להבין, הרי זה שמשה הביא לבנ”י מים היה על פי ציווי הקב”ה: 
ודיברתם אל הסלע  ואהרן אחיך,  ה’ אל משה לאמר, קח את המטה אתה  “וידבר 

לעיניהם ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם”.

82(  חוקת כ, א ואילך ובפרש”י.
83(  לקו”ש ח”ב ע’ 331 ואילך.

84(  תענית ט, א.

תורתו של משיח
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וא”כ, מהי המעלה בכך שמשה לקח ע”ע עבודה חדשה, הרי היה זה ציווי הקב”ה? 
– ועד”ז לעניין ההוראה, דמנלן שעניין זה שייך לכל יהודי, הרי י”ל שדווקא משה 

שקיבל ע”ז ציווי הוא המחוייב בדבר?

צריך  יהודי  שכל  הנ"ל,  ההוראה  בגלל  בא  גופא  הקב"ה  דציווי  צ"ל  ולכאורה 
לקחת ע"ע עבודה חדשה אף שאי"ז עבודתו וכו'.

ועדיין צ”ע קצת, ואשמח לשמוע דעת הקוראים.

חג השבועות - יום ההילולא דמשה רבינו )גליון(

הת’ אברהם שי’ וילהלם
תלמיד בישיבה

א

איתא בגמ'   , שבזמן מתן תורה כאשר נתגלה הקב"ה על הר סיני לכל בני ישראל, 
"פרחה נשמתן", ו"החזירה הקב"ה להן  ושמעו מפי הגבורה "אנכי הוי' אלוקיך"   , 

בטל שעתיד להחיות בו את המתים".

יום  הוא  השבועות  שחג  אד"ש  כ"ק  אומר  תשמ"ו   ,  הראת  אתה  בד"ה  והנה 
ההילולא של דוד המלך    ושל הבעש"ט   , ומוסיף וזלה"ק:

"ויש לומר עוד, דחג השבועות הוא גם יום ההילולא דמשה רבינו. שהרי בשעת 
מ"ת פרחה נשמתן של כל ישראל והחזירה בטל כו', ובהכרח לומר שענין זה הי' בכל 
ישראל, למקטנם ועד גדולם, שהרי בטח נמשך ענין טל תחי' )טל תורה( לכאו"א 
יציאת הנשמה )פרחה  זה היה גם ענין  ונמצא שביום  מישראל, כולל משה רבינו. 

נשמתן( אצל משה רבינו, ענין הילולא".

)  ( מקשה ע"ז מהמפורש )לכאורה( בתניא 1 , ד"מדרגת משה רבינו  ובהערה 
ע"ה היא העולה על כולנה שאמרו עליו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, ומעין 
זה זכו ישראל במעמד הר סיני רק שלא יכלו לסבול, כמאמר רז"ל שעל כל דבור 

85(  שבת פח, ב.
86(  שמות כ, ב.

87(  סה"מ מלוקט ח"א עמ' תסג.
88(  שבת ל, א.

89(  לקו"ד ח"א לב, א. ובכ"מ.
90(  פל"ד.
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"פרחה  להיות  הוצרך  לא  משה  שאצל  לכאורה,  משמע  דמזה  כו'",  נשמתן  פרחה 
נשמתו" )כמו שלא פרחה נשמתו כששכינה מדברת מתוך גרונו(".

הוא  בפנים",  "פנים  דמ"ת,  שהגילוי  עכצ"ל  "אבל  וזלה"ק:  אד"ש  כ"ק  ומתרץ 
למעלה מהגילוי ד"שכינה מדברת כו'", ובשביל גילוי זה י"ל )ע"פ המבואר בפנים, 
פרחה  משה  אצל  שגם  תחי'(  דטל  העילוי  חסר  הי'  רבינו  משה  שאצל  שאאפ"ל 

נשמתו".

ודברים אלו הביא כ"ק אד"ש גם בליקוט שיו"ל לר"ח סיון של אותה שנה   .

ב

והנה בספר "כי לשמך תן כבוד"    ביאר הת' ישראל שי' גדסי, שאין כוונת כ"ק 
יציאת הנשמה כפשוטה אצל משה רבינו, שהרי במקום אחר    מבאר  אד"ש שהי' 
כ"ק אד"ש שנשמת משה מלובשת באופן נצחי בגוף בעוה"ז, ואם נאמר שהי' יציאת 

הנשמה כפשוטו נמצא, שהיה איזה רגעים שנשמת משה לא הייתה מלובשת בגוף.

והוכיח דבריו מדברי כ"ק אד"ש, שאינו מתבטא במילים מפורשות, אלא כותב 
"ענין יציאת הנשמה", "ענין הילולא".

אבל באמת לא דק, שהרי בהערה )וכן בלקו"ש( משמע שכוונת כ"ק אד"ש היא 
ליציאת הנשמה כפשוטו. שהרי שם לא כתב "ענין" פרחה נשמתו וכיו"ב, אלא כתב 

בפשטות "שגם אצל משה פרחה נשמתו"   .

ובפרט, שאם נאמר שאין הכוונה ליציאת הנשמה כפשוטו, הרי אין כל שאלה 
מדברי אדה"ז בתניא לביאור כ"ק אד"ש, שהרי כ"ק אד"ש מדבר על הגילוי ד"טל 

91(  לקו"ש חכ"ח עמ' 13 הערה 56.
92(  קובץ פלפולים מאת תלמידי ישיבת תות"ל המרכזית ב-770, תשע"ו.

93( לקו"ש חכ"ו עמ' 7.
94(  ובלקו"ש )חכ"ח שם( מבאר שהמשותף לכל בנ"י במ"ת )למרות חילוקי הדרגות וכו'( הוא ש"פרחה 
נשמתן", ובהערה כותב בפשטות "וגם במשה" )ואח"כ ממשיך ומבאר שאי"ז סותר לדברי אדה"ז בתניא וכו'(. 

ע"ש.
ויתירה מזו - בהערה 55 שם כותב: "ומ"ש בזה בחדא"ג שבת )פח, ב( לפענ"ד צע"ג".

ובמהרש"א שם פירש ג"כ, שאין הכוונה שאצל כל בנ"י ממש פרחה נשמתם, אלא היו דרגות בזה, היו 
שרק נחלשו וכו'. והוכיח זאת מהמשך הגמ' וכו', ע"ש.

אבל כ"ק אד"ש כותב ע"ז "לפענ"ד צע"ג", ולכאורה הכוונה בזה היא - שאי"ז מתאים עם פשט לשון 
הגמ' "פרחה נשמתן". וכיון שלדעת כ"ק אד"ש גם משה רבינו כלול ב"פרחה נשמתן", מובן שלומר שאצל 

משה רבינו לא הי' זה כפשוטו - "לפענ"ד צע"ג". וק"ל.
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תחי'", ואדה"ז מבאר שלא הוצרך להיות "פרחה נשמתו" אצל משה, מחמת שהי' 
כלי לגילוי האלוקי.

ולתרץ קושייתו מביאור כ"ק אד"ש בנוגע לנשמת משה י"ל, ובהקדים, דלכאורה 
מפורש    ש"אין צבור מתים", ו"לא כלה שבטא"   . וא"כ כיצד "פרחה נשמתן" של 

כל בנ"י?

ועוד: כ"ק אד"ש מבאר בשיחה שם בנוגע לנשמת יעקב, שאף היא נצחית בעוה"ז 
ע"י התלבשותה בכל בנ"י. וכיוון ש"פרחה נשמתן" של כל בנ"י, כיצד הייתה נשמתו 

של יעקב נצחית באותם רגעים?

קצר  לזמן  מלכתחילה  שהוא  נשמתן"  ב"פרחה  מדובר  שכאשר  צ"ל,  ולכאורה 
ובאופן זמני, הרי אי"ז נקרא ש"צבור מתים" או ש"כלה שבטא".

ועד"ז י"ל )עכ"פ בדוחק( בנוגע לנשמות משה ויעקב, שכאשר "פרחה נשמתן" 
לזמן קצר מעוה"ז, אי"ז סותר לעניין הנצחיות. וק"ל.

95(  הוריות ו, א. שם, ב. ובכ"מ.
96( ב"ב קטו, ב.
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*
הקשר בין נטילת הבכור פי שניים למתנות כהונה 

הרב מנחם מענדל שי’ ווילשאנסקי
ראש הישיבה

א

 .  . איתא במכילתין  : “תנו רבנן, הבכור נוטל פי שנים בזרוע ובלחיים ובקיבה 
היכי דמי, אי דאתי לידי אבוהון – פשיטא, ואי דלא אתי לידי אבוהון - ראוי הוא, 
בחיי  ודאשתחיט  עסקינן,  כהונה  במכירי  הכא  כבמוחזק.  בראוי  נוטל  הבכור  ואין 

דאבוהון, וקסבר מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמו”.

וביאר הרשב”ם: “במכירי כהונה עסקינן. שאנשי העיר קרוביו ומכיריו של כהן זה, 
ומזכין לו זיכוי גמור במתנות בהמותיהן מיד כשנשחטו, קודם שהופרשו מן הבהמה. 
ודאשתחיט בחיי אבוהון. ודמי כמאן דאתו לידיה בטבלייהו . . כיון דאשתחיט בחיי 
אבוהון, והן מכירין של כהן זה ומרעיו ואוהביו, אע’’פ שעדיין לא הופרשו הרי הם 
כאילו באו לידו, שאלו אוהביו גמרו ומקנו לו המתנות כשהן עדיין בתוך הבהמה, 
ודמי כמי שהוחזק בהן בחייו, דמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, ויטול בהן 

בכור פי שנים”.

ובמילים אחרות: הבכור נוטל פי שניים בזרוע והלחיים והקיבה )שהם ממתנות 
היה  הנותן  כי  בהם,  מוחזק  ה”ה  מ”מ  בחייו,  לאביו  ניתנו  שלא  ואע”פ  הכהונה(. 
מ”מכירי כהונה” )שנתן לאבי הבכור באופן קבוע(, ולכן הוא זיכה בקניין גמור את 

המתנות לכהן עוד בחייו.

*(  מתוך שיעור שנמסר בישיבה. נרשם ע"י א' מחברי המערכת.
1(  ב”ב קכג, ב.

נגלה
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ולכאורה אינו מובן כלל: כיצד נקנו מתנות הכהונה ליורשים, בשעה שלא היה 
כאן שום מעשה קניין, שהרי המתנות עדיין לא הורמו כלל?

פשיטא  ה”ז   – לאביהם  המתנות  ניתנו  שכבר  נאמר  דאם  הקשתה,  הגמ’  והנה 
שהבכור נוטל בזה פי שניים, וחידוש המשנה אינו מובן.

אך ע”פ מסקנת הגמ’, שמדובר במכירי כהונה, אלא שהבהמה נשחטה בחיי האב 
גמרו  אוהביו  לידו, שאלו  באו  כאילו  הם  הרי  הופרשו  לא  “אע’’פ שעדיין  )וכנ”ל, 
ומקנו לו המתנות כשהן עדיין בתוך הבהמה”( מבאר הרשב”ם וז”ל: “והשתא ליכא 
למיפרך פשיטא, דהשתא אשמועינן טובא, דאע”פ שלא הורמו כמי שהורמו דמיין”.

והיינו, שעצם הדין שהבכור נוטל פי שניים במתנות מכירי הכהונה הוא פשיטא  , 
אלא שחידוש המשנה הוא שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין.

וצ”ע גדול בדברי הרשב”ם, מדוע המשנה מחדשת דין זה – ד”מתנות שלא הורמו 
כמי שהורמו”, שזהו עיקר העניין בדברי המשנה )כנ”ל( – דווקא כאן, כשכל המדובר 
פשיטא,  הוא  בזה  הבכור  ירושת  דין  עצם  )שהרי  הבכור  ירושת  אודות  הוא  כאן 

כנ”ל(  . וכדלקמן.

ב

בהמשך הסוגי’   דנה הגמ’   האם “יש לו לבכור קודם חלוקה”, או שאין לו קודם 
או  למכור  הוא  יכול   – חלוקה  קודם  לו  שיש  נאמר  דאם  היא,  והנפק”מ  החלוקה. 

לוותר על חלקו, אך אם נאמר שאין לו – אינו יכול.

ולמסקנת הגמ’   אכן “יש לו לבכור קודם חלוקה”, שלכן יכול הוא למכור ולוותר 
על חלקו גם לפני החלוקה.

ונחלקו הראשונים לגבי החלק הפשוט, האם יש ליורשים זכויות על חלקם עוד 
קודם החלוקה – שלכן יכולים הם למכור או לוותר על חלקם, או שאין להם בחלק 

הפשיטות עד שיחלקו.

)ובאופן  אליהם  התורה  מכוח  מגיע  שזה  העניין  דעצם  בדבר,  המוחזקות  עצם  ע”י  נעשה  דהקניין    )2
דממילא(, ה”ז נקרא “מצוי”, שממילא נעשה קנוי. כדלקמן בארוכה.

3(  ועיין רש”ש. אמנם גם ע”פ ביאורו, אינו ברור מהו הקשר בין הדין דמתנות שלא הורמו כמי שהורמו 
לדין ירושת בכור פי שניים, שזה יכול להשמיענו ג”כ בדוגמאות אחרות. ואכ”מ.

4(  בהבא לקמן – ראה גם קובץ הערות התמימים ואנ”ש דישיבתנו הק’ גיליון יא ע’ 89 ואילך. המערכת.
5(  קכו, א.

6(  שם ע”ב.
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ובסגנון אחר: האם יש חידוש בדין זה שיש לבכור קודם חלוקה, היינו שבשאר 
קודם  לבכור  שיש  נתחדש  בבכור  ורק  לחלוקה  עד  זכויות  ליורשים  אין  החלקים 

חלוקה, או שאף בכל החלקים יש זכויות גם לפני החלוקה.

דהנה הרשב”ם כתב, שבשאר החלקים אין ליורשים זכויות עד לחלוקה. וז”ל  : 
“יש לו לבכור קודם חלוקה. ואע’’ג דחלק פשוט אין לו”.

אמנם התוס’, הראב”ד, הרשב”א, היד רמ”ה וראשונים נוספים חלקו על הרשב”ם, 
וכשם  זה אינו מסתבר כלל, שהרי היורשים שותפים בנכסי אביהם,  וכתבו שדבר 

ששותף יכול למכור את חלקו   כך יכולים היורשים.

ג

והנה המהר”ח אור זרוע   כתב לתרץ את שיטת הרשב”ם, ובהקדים:

מצוות עשה מן התורה 1  לתת מחצית השקל מידי שנה. ותקנו חכמים   , שמכיוון 
ש”חצאי השקלים הכל צריכין להן, כדי שיתן כל אחד ואחד חצי שקל שהוא חייב, 
לפיכך כשהיה אדם הולך אצל השולחני ומצרף שקל בשני חצאין יתן לו תוספת על 
השקל, ואותה התוספת נקראת קלבון. לפיכך שנים שנתנו שקל על שניהם חייבין 

בקלבון”   .

והנה המשנה אומרת    “האחין . . פטורין מן הקלבון”. ומפרש רש”י הטעם   , “אם 
נותנין בין שניהם סלע שלם, דבמקום אביהן קיימי נכסי, ואילו הוה יהיב אבוהון 
סלע על ב’ בניו לא היה נותן קלבון לחילוף, שכן דרך לעולם שהמחוייב שני חצאי 
שקלים נותן שקל שלם, ולא הוי כשני אנשים המצרפין שני חצאי סלעיהם לסלע 

שלם”.

7(  שם ע”א. וראה גם שם ע”ב ד”ה לא עשה כלום, שמבאר שאינו יכול למכור את חלק פשיטותו אף 
למ”ד יש לו לבכור קודם חלוקה. ועוד.

8(  כדמוכח בגמ’ )ב”ב סב, ב(: “אמר רבה פלגא דאית לי בארעא פלגא”. ופי’ הרשב”ם: “ראובן ושמעון 
שהיה להם שדה בשותפות, ומכר ראובן את חלקו לאיניש מעלמא וכתב לו כן פלגא דאית לי בארעא, כלומר 

החצי שיש לי בשדה זו אני מוכר לך”.
9(  שו”ת סי’ קכא.

10(  סהמ”צ )להרמב”ם( מ”ע קעא. שנאמר “ונתנו איש כופר נפשו לה’” )תשא ל, יב(.
11(  שקלים ד, ב. ביאור זה הוא לשיטת הרמב”ם, משא”כ רש”י ס”ל דכל א’ נותן קלבון )ולא רק שניים 

שהביאו יחד(, מחמת החיסרון שבמחצית השקל שבימיהם לגבי הסכום הקצוב בתורה. ואכ”מ.
12(  רמב”ם הל’ שקלים פ”ג ה”א.

נו, ב. רמב”ם שם ה”ד. אמנם להרמב”ם אף השותפין פטורים מקלבון, דנחלק עם רש”י  13(  בכורות 
בגירסת המשנה. ואכ”מ.

14(  ד”ה פטורין.
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היינו – כאשר האחים נותנים מחצית השקל מנכסי אביהם קודם החלוקה, ה”ה 
פטורים מן הקלבון, כשם שאדם אחד שנותן מכספו שני חצאי שקלים )כגון אב על 
שני בניו( פטור מקלבון. בשונה משותפים, שגם אם נותנים מכספי השותפות מחצית 

השקל על שניהם, חייבים בקלבון.

קודם  הירושה  נכסי  )היינו,  הבית”  ד”תפוסת  הדין  רש”י,  שלשיטת  ונמצא 
החלוקה( אינה כשותפות, אלא “במקום אביהן קיימי נכסי”, כמו שהאב קיים כאן 

והנכסים ברשותו.

ויש להמתיק זאת ע”פ ביאור הרוגצ’ובי המפורסם    )עה”פ “תחת אבותיך יהיו 
היינו, שאי”ז  “עומד במקום המוריש”.  היא שהיורש  הירושה  בניך”   (, שמשמעות 
אלא  מתנה(,  )ע”ד  הירושה  את  מקבל  והוא  מהמוריש  נפרדת  מציאות  שהיורש 

שהיורש והמוריש הם מציאות אחת.

ועפ”ז מובן, שגם אם היורש אינו אחד, אלא הם כמה אחים, מ”מ בנוגע לירושה 
הרי הם מציאות אחת, ולכן פטורים הם מן הקלבון.

וע”פ כהנ”ל מבאר המהר”ח את שיטת הרשב”ם, שבחלק הפשיטות אין ליורשים 
כלום קודם חלוקה, דאין תפוסת הבית דומה לשותפות – ששם אכן יכול השותף 
למכור את חלקו, משום שניתן לחלק בתוך נכסי השותפות אף ללא חלוקה בפועל. 

אך בתפוסת הבית, ללא חלוקה יש כאן מציאות אחת בלבד, ואין מה לחלק בה.

אלא שעפ”ז לכאורה אינו מובן כלל לאידך גיסא – אם אכן תפוסת הבית היא 
מציאות אחת שאין לחלק בה )שלכן אין ליורשין בחלק הפשוט(, כיצד “יש לו לבכור 

קודם חלוקה”?

ד

והנה במ”א    הבאנו את שיטת הנתיה”מ   , דמה שיש לבכור קודם חלוקה הוא 
מצד שהתורה חייבה את היתומים לתת את מתנת הבכורה לבכור, ולכן משעה שמת 

האב יש לו כבר זכות במתנה זו – עוד קודם הנתינה בפועל.

וע”ש בארוכה שנתבאר דדבר זה דוחק הוא, ובפרט בשיטת הרשב”ם שלא הזכיר 
כלל עניין זה, אלא דצ”ל שהתורה היא המקנה לבכור את מתנתו.

15(  ראה שו”ת צפע”נ דווינסק ח”א סקי”ח. ווארשא ח”ב סקי”ח. צפע”נ מילואים יג, א. וראה ד”ה תורה 
ציווה תשכ”ג )סה”מ מלוקט ח”ה ע’ מב(. ובכ”מ.

16(  תהלים מה, יז.
17(  קובץ הערות התמימים ואנ”ש הנ”ל ע’ 92 ואילך.

18(  סי’ רעח ס”ק ט.
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ומדוייק בלשון הרשב”ם    “דמתנה קרייה רחמנא”, היינו דמצ”ע הי’ זה צ”ל חלק 
ירושה, ורק מפני שהתורה קראתו מתנה דינו וגדרו כמתנה.

היינו  רחמנא”   ,  ליה  זכי   .  . לן  “קא משמע  אחר 1 ,  במקום  הרשב”ם  כותב  וכן 
שהתורה היא המזכה לבכור את חלק הבכורה   .

וע”פ יסוד זה יש לבאר כיצד ניתן לומר ש”יש לו לבכור קודם חלוקה”, ובהקדים:

הקובץ שיעורים    הביא את ביאור המהר”ח    לחלק בין תפוסת הבית לשותפות, 
והשווהו לחילוק שבין קרבן שותפין לקרבן ציבור   . וז”ל: “מצינו לעניין קרבנות, 
קרבן ציבור וקרבן שותפין, ודיניהן חלוקין, דעוף ישנו בשותפין ואינו בציבור, והיינו 

בדבר של שותפות יש להחפץ בעלים רבים, וציבור הוא בעלים אחד”.

וע”פ השוואה זו הקשה וז”ל: “ורש”י פ’ קרח    הביא שאמר משה יודע אני שיש 
להן חלק בתמידי ציבור, לא תאכל האש חלקן, חלק מסויים. וצ”ע, דא”כ אין חילוק 

בין קרבן ציבור לקרבן שותפין”.

אל  תפן  “אל  לקב”ה  משה  אמר  רבינו,  משה  עם  קרח  עדת  שכשחלקו  והיינו, 
מנחתם”, ופירש רש”י ש”לא תאכל האש חלקן” של קרח ועדתו בתמידי הציבור.

ומכך שיש כאן חלק מסויים עליו מדבר משה, משמע שגם בקרבן ציבור – אי”ז 
מציאות אחת של ציבור, אלא ע”ד שותפות שניתן לברר איה חלק כל אחד, ונמצא 

דאין חילוק בין קרבן ציבור לקרבן שותפין.

ה

ושמעתי מאאמו”ר שליט”א לתרץ את קושיית הקובץ שיעורים, ע”פ מה שמבאר 
כ”ק אד”ש בדברי רש”י אלו   .

19(  קכו, א ד”ה קסבר אין לו לבכור.
20(  קכד, א ד”ה ואם אמר.

21(  ואף שבפשטות הרשב”ם בא לשלול זאת, שהרי כותב “דבעל כרחו לא זכי ליה רחמנא”, הרי אינו 
שולל אלא הזכיה בעל כרחו, אבל כאשר רוצה – “זכי ליה רחמנא”. ע”ש. ואכ"מ.

22(  וראה לקמן ס”ז.
23(  אות תד.

24(  הקובץ שיעורים כותבו בשם עצמו, ואח”כ מעיר שכן ראה בשו”ת מהר”ח.
25(  ראה זבחים ד, סע”א ובפרש”י ותוס’ שם. תוד”ה או )מנחות עח, ב(. וראה מפענח צפונות פ”ד ס”ב 

וס”ד. וש”נ.
26(  קרח טז, טו.

27(  לקו"ש חל"ג ע' 109 ואילך.
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דהנה המקור לכאורה לדברי רש”י הוא במדרש   , וז”ל: יודע אני שיש לאלו חלק 
באותה מנחה שהקריבו”, אך רש”י משנה וכותב “יודע אני שיש להם חלק בתמידי 

ציבור”.

ומבאר כ”ק אד”ש הטעם בזה, וזלה”ק: “רש”י אזיל בזה לשיטתו, דס”ל שפחות 
משוה פרוטה אינו נחשב “שלו” )כמ”ש במס’ סוכה   (, ועפ”ז א”א לומר שיש לעדת 
בזה  שייך  אין  ובמילא  פרוטה  שוה  אינו  חלקם  שהרי  מנחה,  באותה  חלק  קרח 
“שלהם”, ולכן שינה רש”י מלשון המדרש “באותה מנחה שהקריבו” )שבמנחה אחת 

ודאי אין להם שוה פרוטה( וכתב “שיש להם חלק בתמידי ציבור”,

שכוונתו בזה לתמידי )לשון רבים( ציבור של כל השנה, שאותו החלק שיש להם 
בתמידי ציבור של כל השנה כולה – יחד הוא דבר דשפיר שייך לקרותו בשם “חלק”. 

וע”ז ביקש משה ש”חלקם בתמידי ציבור )דכל השנה( לא יקובל לפניך לרצון”.

וממשיך כ”ק אד”ש ומקשה, דלכאורה “הרי אתינן כאן להשקו”ט הידועה בנוגע 
הגדר  כי  להיחיד,  שייכות  שום  בו  אין  ציבור  של  דבר  דהוי  דכיון  ציבור,  לקרבן 
דציבור הוא לא שותפות של כמה וכמה יחידים, אלא מציאות חדשה, באופן שאין 
שייכות להיחידים בתור יחידים, ובמילא אין שייך לומר בזה “חלק” לכמה יחידים 

בפ”ע”.

ועפ”ז אינו מובן, מדוע רש”י משנה מלשון המדרש ובזה תולה עצמו בצד אחד 
בלבד של השקו”ט.

ומתרץ כ”ק אד”ש, “ויש לומר הביאור בזה:

כוונת רש”י )שיש להם חלק בתמידי ציבור( בפשטות היא – דכיון שכל ישראל 
נתנו מחצית השקל שמהם קנו קרבנות ציבור )כמפורש בפרש”י לעיל 1 (, נמצא, דיש 

לכאו”א מישראל חלק בקרבנות ציבור.

חדשה  מציאות  נעשית  שתהא  כדי  יפה   ,  יפה  לציבור  למוסרו  שצריכים  ואף 
כיון  מ”מ   – יחידים  כמה  של  השתתפות  ולא  ציבור,  דקרבן  וחלות  ציבור  דממון 
שהמציאות של “ציבור” וקופת הציבור נוצרה ע”י נתינת מחצית השקל דכל יחיד, 
ד”גם  הנ”ל  אדה”ז  ובלשון  להקרבן,  היחיד  שייכות  לגמרי  ותעקר  שתתבטל  א”א 
לאחר שנתעלה למעלה למעלה” להיות גדר של צבור, מ”מ לא “נעקר לגמרי מכל 

28(  במדב”ר פי”ח, י.
29(  כז, ב ד”ה כל האזרח.

30(  תשא ל, טו.
31(  ראה ר”ה ז, סע”א. וש”נ. משנה למלך הל’ כלי המקדש פ”ו ה”ט.
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וכל” המעלה )והקדושה( שנפעלה על ידי נתינת היחיד, ולכן אפשר לומר בזה “שיש 
להם חלק בתמידי ציבור””.

“יודע אני )שיש  יש לבאר גם דיוק הלשון  וממשיך כ”ק אד”ש: “ע”פ כל הנ”ל 
להם חלק בתמידי ציבור(” – דלכאורה מיותר, והול”ל “יש להם חלק בתמידי ציבור” 

וכיו”ב.

אך הביאור בזה: עניין הנ”ל, שגם לאחרי שמחצית השקל נעשית חפצא דממון 
ציבור, יש שייכות להיחיד עם הקרבן ציבור שנקנה ע”י נתינת מחצית השקל שלו, 

אינו דבר שניתן לכאו”א להבין מצ”ע, אלא רק ע”י משה רבינו, שהוא נשיא הדור.

. . דווקא מצד משה, “נשיא הדור”, נמשכת ובאה הידיעה )הפועלת ועושה פירות 
בפועל(, שגם בתמידי ציבור, שכל כולם הוא גדר של קרבן ציבור ולא קרבן שותפין, 
ב)קרבן(  שישנן  המעות  ובמילא  היחיד,  חלק  יתבטל  לא  יחידים,  של  השתתפות 
ציבור שהוא נעלה יותר ובשלימות אחרת לגמרי, יש להם שייכות וקשר גם ליחיד, 

לא רק כפי שהוא חלק מהציבור, אלא גם כפי שהוא חלק ופרט בפני עצמו”.

ולסיכום: אע”פ שקרבן ציבור אינו כקרבן שותפין, היינו – שאי”ז השתתפות של 
זו  מציאות אחת, למרות זאת ניתן להכיר בתוך מציאות  מספר אנשים נפרד אלא 
עצמה את מקומו של היחיד. אלא שזה יכול להיעשות ע”י משה רבינו דווקא, נשיא 

הדור )ועיין בשיחה בארוכה הטעם לזה(.

ועפ”ז מובנת בפשטות התשובה לקושיית הקובץ שיעורים, דאע”פ שכתב רש”י 
שיש חלק מסויים ופרטי בקרבן ציבור, מ”מ אי”ז קשור לזה שהוא שונה מקרבן של 

שותפין, כנ”ל בארוכה.

ו

אד”ש  כ”ק  לביאור  מתאימה  כאן  בסוגיה  הרשב”ם  שיטת  שכל  לומר,  ונראה 
בדברי רש”י הנ”ל.

דטעם היסוד ש”יש לו לבכור קודם חלוקה”, על אף שהנכסים לפני החלוקה הם 
מציאות אחת )וע”ד קרבן ציבור( הוא –

כשם שבקרבן ציבור, יכול משה רבינו להכיר בתוך המציאות האחת את החלק 
יחיד, עד”ז בחלק הבכורה, דעל אף שהירושה תפוסה כדבר אחד  כל  הפרטי של 
ב”תפוסת הבית”, מ”מ, מכיוון שהתורה קראתו מתנה )כנ”ל ברשב”ם(, הרי התורה 
זאת  ניתן להחשיב  ולכן  נפרד,  גדר  בתוך אותה מציאות, ומחילה עליו  בו  מכירה 

כחלק נפרד מהשאר, ש”יש לו לבכור”.
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ע”פ כהנ”ל יש ליישב מה שהקשינו לעיל )ס”א(, מהו הקשר בין הדין דמתנות 
שלא הורמו כמי שהורמו לירושת בכור דמסכתין.

דיסוד שני הדינים הוא אחד: אע”פ שיש כאן מציאות אחת, ניתן לראות בתוכה 
את החלק הפרטי של היחיד.

דבירושת בכור ניתן לראות את חלק הבכורה בנפרד, שלמרות שזוהי מציאות 
אחת של “תפוסת הבית” – זכות הירושה של כל האחים יחד, כי התורה נותנת זכות 
לבכור להחליט שהוא רוצה לקבל מתנה, ועי”ז “מורם” חלקו כמתנה נפרדת מכולם 

)בשונה משאר היורשים, שצריכים לחלק את הירושה ע”מ שזה יהיה שלהם(,

ובמתנות כהונה ניתן לראות את החלק הפרטי של המתנות בתוך הבהמה, אע”פ 
שעדיין לא הופרשו בפועל, ועי”ז נקנים לבכור   .

ז

ומעתה נבוא לבאר כיצד נקנים הדברים )הן מתנות הכהונה, והן מתנת הבכור( 
בלא משיכה ובלא שום מעשה קניין, ובהקדים:

התורה אומרת )לגבי הבכור( “לתת לו פי שניים, בכל אשר ימצא לו”   . ולומדת 
– “מתנה קרייה  לו”  נוטל בראוי כבמוחזק”   , הן מ”לתת  מכך הגמ’ ש”אין הבכור 
והן  לידיה”   ,  דמטיא  עד  בכורה  חלק  אף  לידיה,  דמטיא  עד  מתנה  מה  רחמנא, 

מ”ימצא לו” – “פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן”   .

32(  להעיר שהתוס’ )ד”ה וקסבר( הקשו, כיצד ניתן להעמיד את משנתנו כמ”ד מתנות שלא הורמו כמי 
שהורמו, הרי לקמן )קכד, א( מעמידה הגמ’ את המשנה כשיטת רבי, ורבי סובר )קידושין נח, א( שמתנות שלא 

הורמו לאו כמי שהורמו?
ומתרץ התוס’ שני תירוצים: א. הגמ’ מתכוונת שהתנא ששנה את משנתנו סובר כרבי, ורק בעניין זה 
דמתנות שלא הורמו חולק עליו. ב. את משנתנו אכן אמר רבי עצמו, אלא שבאופן כללי הוא סובר שמתנות 
מתנות  בשאר  )משא”כ  ניכרים  המתנות  חלקי  שבה  בבהמה  מדובר  כאן  אך  שהורמו,  כמי  לאו  הורמו  שלא 

הכהונה(.
והנה ע”פ תירוץ זה השני, אין להשוות בין המקרים. אך מכך שהרשב”ם )שדרכו להאריך( לא הזכיר מזה 

מאומה, נראה דס”ל כהתירוץ הראשון )וגם התוס’ מביאו כתירוץ ראשון(. ואכ”מ.
33(  תצא כא, יז.
34(  ב”ב קכה, ב.
35(  שם קכד, א.

36(  שם ע”ב.
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והנה הקשו הראשונים   , מדוע יש צורך בשני לימודים שאין הבכור נוטל בראוי, 
הן “לתת לו” )היינו דווקא מה שיכול להקנות, ולא בראוי( והן “ימצא לו” )היינו 

דווקא מה שמצוי, ולא בראוי(, וכבר שקלו וטרו בזה רבים.

ולכאורה ע”פ הנ”ל י”ל עוד דיוק בצריכותא דב’ הפסוקים, דמ”לתת לו” למדים 
שחלק הבכורה הוא בגדר מתנה ולא ירושה. אלא שבשביל לזכות במתנה יש צורך 
בקניין, שלא כבירושה שקונה בכל מקום שהוא, וא”כ מדוע הבכור זוכה בחלקו בכל 

מקום שהוא?

לאב,  מצויים  הירושה  להדגיש שנכסי  לו”, שכוונתו  “ימצא  אומר הפסוק  וע”ז 
וכיון שהיורש עומד במקום המוריש – הרי הם מצויים גם לו   , ולכן אין צורך בקניין, 
כי זוהי מתנה שהתורה מקנה לבכור. ובלשון הרשב”ם )הובא לעיל ס”ד(: “זכי ליה 

רחמנא”.

וזהו הקשר בין מתנות כהונה למנת הבכור, ששניהם מתנה של התורה ונקנים 
להם,  מצוי  ה”ז  היחידים  המקבלים  שהם  כיוון  כהונה,  במכירי  דאף  קניין.  ללא 

ובמתנה של תורה – כאשר הדבר מצוי אין צורך בקניין   .

ובזה ניתן גם לבאר האם חלק הבכורה נקרא “מתנת בכור” או “ירושת בכור”

- דמחד גיסא, חלק הבכורה הוא מתנה )כנ”ל בארוכה(, ולאידך הפסוק משווה 
ומקיש את חלק הבכורה לחלק הפשוט, “פי שניים” 1  –

ונראה לומר, שמצד המתנה של חלק הבכורה, נעשה לו גדר נפרד בתוך המציאות 
של כלל הירושה, “תפוסת הבית”, וזהו ציווי התורה “לתת לו פי שניים”.

אמנם מ”ימצא לו” למדים )כנ”ל( שזה מצוי ו)ממילא( קנוי לו, כי יש לחלק מתנת 
הבכורה גם דמיון לכלל גדר ירושה – שנקנית בכל מקום שהיא ללא צורך בקניין.

ונמצא שזוהי מתנת בכור, שיש לה גם קשר ודמיון לגדר ירושה. וק”ל.

37(  רבינו יונה כאן. ועוד.
38(  והיינו שב”ימצא לו” הכוונה גם לבכור, ולא רק לאב.

39(  אלא שיש קצת חילוק ביניהם, דבמתנת בכור ה”ז נעשה ממילא, אך במכירי כהונה צריך שיהיו מכירי 
כהונה, שעי”ז “גמרו ומקנו לו” )אוהביו(, אלא שעיקר הקניין נעשה מצד שזה “מצוי”, כנ”ל בפנים.

40(  כדברי רבי שם ע”א.
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*
מוחזקות במכירי כהונה לשיטת התוס’ 

הרב דוד שי’ מינסקי
ר”מ בישיבה

א

בעניין ירושת בכור פי שניים בנכסי אביו   , נאמר בגמרא   : “תנו רבנן, הבכור 
נוטל פי שנים בזרוע ובלחיים ובקיבה . . היכי דמי, אי דאתי לידי אבוהון – פשיטא, 
הכא  כבמוחזק.  בראוי  נוטל  הבכור  ואין  הוא,  ראוי   - אבוהון  לידי  אתי  דלא  ואי 
במכירי כהונה עסקינן, ודאשתחיט בחיי דאבוהון, וקסבר מתנות שלא הורמו כמי 

שהורמו דמו”.

ופי’ רשב”ם: “במכירי כהונה עסקינן. שאנשי העיר קרוביו ומכיריו של כהן זה, 
ומזכין לו זיכוי גמור במתנות בהמותיהן מיד כשנשחטו, קודם שהופרשו מן הבהמה. 
ודאשתחיט בחיי אבוהון. ודמי כמאן דאתו לידיה בטבלייהו . . כיון דאשתחיט בחיי 
אבוהון, והן מכירין של כהן זה ומרעיו ואוהביו, אע’’פ שעדיין לא הופרשו הרי הם 
כאילו באו לידו, שאלו אוהביו גמרו ומקנו לו המתנות כשהן עדיין בתוך הבהמה, 
ודמי כמי שהוחזק בהן בחייו, דמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, ויטול בהן 

בכור פי שנים”.

כלומר, הבכור נוטל פי שניים במתנות הכהונה – הזרוע והלחיים והקיבה. ואע”פ 
שעדיין לא ניתנו לאביו בחייו, מ”מ הוא מוחזק בהם, מכיון שהנותן היה מ”מכירי 
זיכה בקניין גמור    את  ולכן הוא  נותן לאביו של הבכור בקביעות(,  )היה  כהונה” 

המתנות לכהן עוד בחייו.

אמנם התוס’ כתבו לבאר באופן אחר, וז”ל: “והיינו טעמא, שזהו מתנה מועטת 
מכל  בו,  לחזור  יכול  רצה  שאם  ואע’’פ  בעלמא.  בדברים  ואפי’  בו,  לחזור  ואסור 

מקום, כל כמה דלא הדר הוי כמוחזק”.

*(  מתוך שיעור שנמסר בישיבה. נרשם ע"י א' מחברי המערכת.
41(  כמפורש בתורה: “כי את הבכור . . יכיר, לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית אונו 

לו משפט הבכורה” )תצא כא, יז(.
42(  ב”ב קכג, ב.

43(  וכבר שקלו וטרו רבות באחרונים במהות קניין זה ובאופן פעולתו, ואכ”מ. וראה לקמן מ”ש בזה הת’ 
מ.מ. שי’ שפרבר. המערכת.
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ולכאורה כוונת התוס’ היא, דהנה מצינו בגמ’    “אמר רבי יוחנן, האומר לחבירו 
מתנה אני נותן לך, יכול לחזור בו. יכול פשיטא, אלא מותר לחזור בו. אמר רב פפא, 

ומודה רבי יוחנן במתנה מועטת, דסמכא דעתייהו”.

מתנה  זוהי  אם  לך”,  נותן  אני  “מתנה  לחבירו  שהאומר  משמע  הגמ’  וממהלך 
והוי  לו,  שיתן  דעתו  משום שסמכה  לו,  ליתן  וחייב  בו  לחזור  לו  אסור   – מועטת 
מחוסר אמנה אם לא יקיים דברו   . אבל אעפ”כ עדיין לא היה קניין, ואם לא יתן לו 

אינו עובר בגזל, שלכן “יכול לחזור בו”.

ב

אמנם לשיטת תוס’ תמוה מאוד )כפי שהקשו האחרונים(, כיצד ניתן לומר שהאב 
כבר מוחזק במתנות, וביכלתו להורישן לבניו )שלכן הבכור יטול בהן פי שניים( – רק 

משום שהנותן מחוייב לקיים דברו! מה לחיוב זה ולמוחזקות של זה?

ואולי י”ל הביאור בזה, דהנה הקצוה”ח    הסתפק, מה יהיה הדין באחד שנשבע 
לתת מתנה לחברו, ומת המקבל, אם מתנה זו הוי כראוי – מחמת שאין שבועה עושה 

קניין, או כמוחזק – משום שאסור לו לחזור בו.

וז”ל: “מסופקני באחד שנשבע ליתן מתנה לחבירו חפץ פלוני, ומת המקבל קודם 
שהגיע המתנה לידו, אם הוי ראוי לגבי בכור – כיון דשבועה אינה עושה קנין, או 
נימא כיון דצריך לקיים שבועתו ואסור לו לחזור, הו”ל החפץ שנשבע לתת לו כמו 

מוחזק.

והנה יש ללמוד דבר זה דהוי מוחזק מדברי תוס’ פרק יש נוחלין דף קכ”ג ד”ה 
הכא במכירי כהונה וז”ל, בכל דוכתא עביד מכירי כהונה מוחזק, בפרק כל הגט דף 
ל’, והיינו טעמא משום דזהו מתנה מועטת, ואסור לחזור בו ואפילו בדברים בעלמא, 
ואע”פ שאם רצה לחזור בו יכול, מכל מקום כל כמה דלא הדר ביה מקרי מוחזק, 

עכ”ל.

נתן תקיעת כף ליתן חפץ פלוני, דהוי מוחזק לגבי  וא”כ מכל שכן בנשבע או 
בכור”.

המתנה  לנותן  שאסור  דכיון  בסוגיין,  התוס’  מדברי  מוכיח  שהקצוה”ח  היינו 
לחזור בו – ה”ז מחזיק את המתנה אצל המקבל אף בלא קניין.

44(  ב”מ מט, א.
45(  ע”פ רש”י.

46(  סי’ רע”ח ס”ק ט”ו.
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בו  לחזור  יכול  שהנותן  אע”פ  התוס’:  שיטת  את  להבין  לכאורה  ניתן  ומדבריו 
)כלומר, שאם יחזיק המתנה אצלו לא יעבור בזה על גזל, משום שעדיין לא נקנתה 
המתנה לכהן(, מכיון שאסור לו לחזור בו, הכהן כבר נקרא מוחזק בזה ויכול להוריש 

זאת לבניו.

אלא שג”ז עדיין אינו מתרץ לחלוטין השאלה הנ”ל, דאף אם זה מחוייב ליתן לו 
מתנה, אין בכך כדי להחזיק כבר המתנה בידי המקבל אף בלא קניין.

ג

וי”ל הביאור בזה, ובהקדים:

איתא במשנה   : “המחזיר חוב בשביעית    יאמר לו משמט אני, אמר לו אעפ”כ, 
יקבל ממנו שנאמר וזה דבר השמיטה”.

און  דמלכא  אפקעתא  איז  שמיטה  “אויב  וזלה”ק:  אד”ש   ,  כ”ק  ע”ז  ומקשה 
ס’ווערט אויס חוב, איז ניט גלַאט לשון המשנה “המחזיר חוב”, “משמט אני”, און פי’ 

המפרשים 1  פון דעם לווה’ס זָאגן “אעפ”כ”, ַאז ער וויל “לפרוע” דעם חוב”?”

]= אם שמיטה היא “אפקעתא דמלכא” ומתבטל החוב לחלוטין, אינו ברור לשון 
המשנה “המחזיר חוב”, משמט “אני”, ופירוש המפרשים באמירת הלווה “אעפ”כ”, 

שהוא רוצה “לפרוע” את החוב?[.

כלומר: ישנה חקירה    בגדר מצוות שמיטה, הן מצוות שמיטת הקרקע )להפקיר 
לגבות  )שלא  כספים     שמיטת  מצוות  והן  בעלים(  מנהג  בה  לנהוג  ושלא  אותה 
חובות(, האם זוהי “אפקעתא דמלכא” – הקב”ה מפקיע את הקרקע או החוב ואין 

47(  שביעית פ”י מ”ח.
ועברה עליו  נוהגת  “בזמן שהשביעית  ריש ע”ב:  לז,  גיטין  זמן השמיטה. ראה רש”י  והיינו אחרי    )48

שביעית”.
49(  לקו”ש חי”ז ע’ 286 ואילך.

50(  ראה ר”ש )ורע”ב( שם: “אני רוצה לפרוע לך”. ויתירה מזו בפרש”י שבת )קמח, ב(: “אעפ”כ איני 
חפץ שישמטו יקבל ממנו”.

51(  ראה מנ”ח מצווה קי”ב. ביאור הרי”פ פערלא לסהמ”צ רס”ג מ”ע סא )רסג, ג ואילך. רסה, ב ואילך(. 
ועוד.

52(  שהרי הושוו זה לזה – ראה גיטין לו, סע”א: “וזה דבר השמיטה שמוט, בשתי שמיטות הכתוב מדבר, 
אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע וכו’” )“און הגם ַאז דָאס איז נָאר דעת 
רבי און ניט דעת רבנן – איז ָאבער זייער פלוגתא נָאר אויף דעם ווָאס רבי זָאגט “בזמן שאתה משמט קרקע 

כו’”, ָאבער ניט אויף דעם צוגלייכן השמטת קרקע און השמטת כספים”.
]= והגם שזוהי רק דעת רבי ולא דעת רבנן – הרי הפלוגתא שלהם היא רק על כך שרבי אומר “בזמן 

שאתה משמט קרקע כו’”, אך לא על ההשואה בין השמטת קרקע להשמטת כספים[ – לקו”ש שם ע’ 289(.
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קשר לפעולת האדם, או שזוהי “אפקעתא דגברא” – שיש מצווה על האדם להפקיר 
שדהו ולשמוט את חובו.

ומכאן מוכיח כ”ק אד”ש שאין לומר שזוהי “אפקעתא דמלכא”, שהרי אם כן מדוע 
נוקטת המשנה שזהו “חוב”, ושהאדם )המלווה( אמור לומר “משמט אני”, הרי אין 
זה תלוי בו כלל, ואין כאן שום חוב אלא מתנה בלבד? – אלא צ”ל שזוהי “אפקעתא 

דגברא”, ולכן יש כאן חוב כל עוד שלא שמטו, ולכן גם צריך לומר “משמט אני”.

הימנו”   ,  נוחה  חכמים  רוח  בשביעית  חוב  “המחזיר  מדוע  ג”כ  מבאר  ועפ”ז 
וזלה”ק:

“הגם אז דער לווה איז פטור פון צוריקצָאלן די הלוואה, איז נָאך ַאלץ דָא דער 
חוב, ער איז ניט נפקע געווָארן; בסגנון אחר: ווען ער הָאט געליען – איז אויף ַא טייל 

פון זיינע נכסים )בסכום דההלוואה( – חל מעין בעלות פון מלווה”.

]= הגם שהלווה פטור מלהחזיר את ההלוואה, עדיין ישנו החוב, הוא לא נפקע; 
בסגנון אחר: כאשר הוא לווה – על חלק מנכסיו )בסכום דההלוואה( חל מעין בעלות 

המלווה[.

כלומר, דאף שאין כאן שיעבוד גברא, שהלווה משועבד )ולא רק מחוייב( לתת 
ולהקנות את החוב, ולכן אם לא יחזירו אין כאן גזל בידו, מ”מ עכ”פ שיעבוד חפצא 
יש כאן, שיש למלווה איזה שייכות לנכסי המלווה, ולכן “רוח חכמים נוחה הימנו” 

אם יביא שייכות זו לידי ביטוי בפועל ויחזיר את החוב.

“וכל המקיים  ועפ”ז ממשיך כ”ק אד”ש בשיחה ומבאר גם את המשך המשנה, 
את דברו רוח חכמים נוחה הימנו”, שגם כאן, כיוון שלא היה עדיין קניין, אין כאן 
שיעבוד גברא של הנותן לתת את החפץ למקבל, אבל יש כאן שיעבוד חפצא של 
המתנה למקבל, שכבר יש איזו שייכות ביניהם, ולכן “רוח חכמים נוחה הימנו” אם 

מקיים את דברו ומביא שייכות זו לידי פועל.

וע”פ כהנ”ל יש ליישב שיטת התוס’   , דאמנם אה”נ שעדיין לא היה קניין, ואין 
לומר שאם לא נתן לו את המתנה היא גזל בידו. ומ”מ כיוון שיש כאן איזה שייכות 

של החפץ לכהן, לכן בכוחו ובאפשרותו להוריש זאת לבניו. ודו”ק.

53(  מ”ט שם.
54(  וראה לקו”ש חל”ב ע’ 157 הערה 27, שמביא שיטת התוס’ בכתובות )קב, ב( דמכירי כהונה ומתנה 
 .295 ע’  חי”ז  לקו”ש  וראה   .  . ב(  קכג,  )ב”ב  הכא  מתוד”ה  “ולהעיר  ממשיך  ואח”כ  גמור,  קנין  הוי  מועטת 

ואכ”מ”. ומשמע שבדעתו הק’ לבאר התוס’ ע”פ השיחה הנ”ל. וק”ל.
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ד

והנה ע”פ הנ”ל נמצא, דנחלקו הרשב”ם ותוס’ עד כמה אדם צריך להיות מוחזק 
בחפץ בכדי שיהיה ביכלתו להוריש זאת לבניו. דלהרשב”ם אין די בשייכות כלשהיא, 
אלא צ”ל מוחזקות ממש, שיהיה שלו לכל דבר ועניין. ואילו לתוס’ אין צורך בכך, 

וסגי בזה שיש לחפץ שייכות אליו.

ועפ”ז ניתן להמשיך ולבאר עניינים נוספים בסוגיה. דהנה בהמשך הגמ’    הובאה 
מחלוקת רבי ורבנן האם בכור נוטל בשבח ששבחו הנכסים לאחר מיתת אביהן.

ומבארת הגמ’ מאי טעמייהו, ומאיזה פסוקים למדו זאת: רבנן למדו מ”לתת לו 
פי שניים”   , ש”מתנה קרייה רחמנא, מה מתנא עד דמטיא לידיה )שהרי “אין אדם 

מקנה דבר שלא בא לעולם”   (, אף חלק בכורה עד דמטיא לידיה”.

ואילו רבי למד מ”לתת לו פי שניים”, ש”מקיש חלק בכורה לחלק פשוט, מה חלק 
פשוט אע”ג דלא מטה לידיה, אף חלק בכורה אע”ג דלא מטא לידיה”.

לאחר מכן ממשיכה הגמ’ ומגדירה את המחלוקת, שלא נחלקו בשבח שהשביחו 
היתומים לאחר מיתת אביהן, דבזה אף לרבי אין הבכור נוטל פי שניים. וכן לא נחלקו 
ב”דיקלא ואלים” )דקל “קטן )ש(הניח להן אביהן, ואלים – שנתעבה אחרי כן”   (, 

אלא בזה נוטל הבכור פי שניים אף לרבנן.

וכל מחלוקתם היא רק ב”שלופפי והוו תמרי” )“דקלים שהפריחו פירות ונעשו 
אחרי כן תמרים”(, ד”מר סבר שבחא דממילא, ומר סבר אישתני )“דהוי דבר אחר 

ושם אחר”(”.

ואז מביאה הגמ’ שני  ואח”כ דנה הגמ’ בפסק הדין להלכה, כרבי או כחכמים. 
“ספרי דבי רב”, שנחלקו רבי ורבנן בפירוש הפסוק “בכל אשר ימצא לו”, דלרבי בא 
למעט “פרט לשבח שהשביחו יורשין לאחר מיתת אביהן”, ולרבנן בא למעט “פרט 

לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן, וכל שכן שבח שהשביחו יורשין”.

לימודים  לעיל  הובאו  כבר  הרי  רב”,  דבי  ה”ספרי  הובאו  מדוע  צ”ע  ולכאורה 
לשיטת רבי ולשיטת רבנן, ומהו הצורך בלימודים נוספים?

55(  קכד, א.
56(  תצא שם.

57(  גיטין יג, ב. ובכ”מ.
58(  מתוך פירוש רשב”ם.
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וע”פ הנ”ל יש לבאר, ובפשטות: מיד אחרי לימודים אלו מתחילה הגמ’ לדון האם 
לשיטת רבנן בכור נוטל פי שניים במלווה, או שאינו נוטל )משום דהוי כשבח(.

ומפורש בגמ’, שאף לשמואל שאמר דלרבנן אין הבכור נוטל פי שניים במלווה, 
יש בזה חידוש גדול יותר, דלא אמרינן “מלווה כמאן דגביא דמיא”. וי”ל דלזה הוצרך 

לימוד נוסף )לשיטת רבנן(, שאף במלווה אין הבכור נוטל פי שניים.

והיינו שיש סוגים שונים של מוחזקות, ויש צורך לחדש בכל אחד מהם שלא די 
בזה ויש צורך במוחזקות גדולה יותר כדי שהבכור יוכל ליטול פי שניים )וע”ד הנ”ל 

במחלוקת רשב”ם ותוס’(.

ה

שניים  פי  נוטל  שבכור  מערבא,  בני  בשיטת  ור”נ  רבה  נחלקו  הגמ’     בהמשך 
במלווה. דלרבה “גבו קרקע יש לו, גבו מעות אין לו”, ולר’ נחמן הוי איפכא – “גבו 

מעות יש לו, גבו קרקע אין לו”.

טפי  מוחזקות  מעות  מדוע  נחמן,  ר’  שיטת  בפירוש  והתוס’  רשב”ם  ונחלקו 
מקרקע. הרשב”ם פי’ וז”ל: “דמעות הלווהו ומעות משלם, ודמי טפי לאשר ימצא 

לו”, היינו – שהמעות הן כביכול אותן המעות, וכאילו הפקיד בידו אותן 1 .

נחמן  דרב  דטעמא  “נראה,  וז”ל:  שונה  באופן  ופירשו  ע”ז,  חלקו  התוס’  אמנם 
דאמר גבו מעות יש לו, משום דדרך בע’’ח לפרוע בחובם מעות ולא קרקע, והוי 
מוחזק בגבו מעות משום דסמיכי עלייהו. אבל קרקע, שאין דרך קרקע ליתן בחובם, 

לא סמכי עלה ולא הוי מוחזק”.

שעל  מפני  אלא  דבר,  אותו  כביכול  הוא  דהמעות  שהחפצא  מצד  לא  כלומר, 
המעות המלווה סומך יותר, דדרך בעלי החוב לפרוע במעות )ולא בקרקע(.

וע”פ הנ”ל נראה לומר שמחלוקתם בזה תלויה במחלוקת הנ”ל )ס”ד(, דלתוס’ 
אי”צ שיהיה איזה מוחזקות ממש בחפץ, ודי בסמיכות דעת ושייכות כלשהיא, אך 
לרשב”ם יש צורך במוחזקות ממש, ולכן עליו לפרש דהוי כביכול אותו חפץ דהיה 

שייך לו.

59(  קכד, ב.
60(  וביתר בהירות נמצאים הדברים בפירוש רש”י )ב”ק מג, א( וז”ל: “גבו מעות יש לו – דכמוחזק דמי, 

שהרי מעות הלווה אביהם ומעות נטלו”.
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ו

עפ”ז ניתן לבאר מחלוקת נוספת:

)כנ”ל(,  בהמשך הגמ’    הקשה אביי על רבה, כיצד אמר ש”גבו קרקע אין לו” 
דבני מערבא” במקרה דהסבתא   , שאין  הוא עצמו אמר ש”מסתברא טעמא  והרי 
הבעל יורש את הנכסים שהייתה אשתו אמורה לקבל, מכיוון דהוי ראוי )והרי “אין 
“דאי   – בלבד  לאשתו  ראויים  שהנכסים  והראיה  כבמוחזק”   (.  כראוי  נוטל  הבעל 

קדים סבתא וזבין זבינה זביני”.

ואף כאן, הקשה אביי, באפשרותו של הלווה למכור את הנכסים “ומסלק ליה 
למלוה בזוזי, או בקרקע אחרת חוץ מזו. הלכך הא קרקע הוה ליה ראוי, ואין הבכור 

נוטל בראוי פי שנים”   ?

כלומר,  לן”.  סבירא  לא  ולן  קאמרינן  מערבא  דבני  “לטעמייהו  רבה:  ותירץ 
שלדעתי אכן אף ב”גבו קרקע” – “אין לו”, אלא שרק ביארתי את שיטת בני מערבא 

דס”ל שהבכור נוטל במלווה.

אך לכאורה עדיין אין הדברים ברורים כל צרכם, שהרי בני מערבא עצמם הם 
אלו שאמרו את דין הסבתא, וא”כ מה ההבדל בין המקרים לדעתם?

הוא,  לנדו”ד  בין המקרה דהסבתא  כתב הרשב”ם, שההבדל  ובפירוש הדברים 
“התם ודאי בדין הוה דלא ירית בעל, דה’’ל ראוי לגמרי, ולא אשתעבד לא לבעל ולא 
לאשתו הני נכסי דזקנה כלל, שהרי לא לוותה מן הבת ומן בעלה כלום, ואי קדים 
סבתא וזבנא זבינה זביני. אבל נכסי דלוה, כיון דמשתעבדי למלוה ואי זבין לא זביני, 
ויכול לטרוף מן הלקוחות, הרי הן כמוחזקין בידו, ושקיל בהו בכור פי שנים. אבל 

גבו מעות ודאי אין לו”.

בדין  השיעבוד.  שע”י  המכירה  אפשרות  אי   – היא  החילוק  שנקודת  כלומר, 
הסבתא אין שום שיעבוד, אך במלווה ולווה יש שיעבוד, ואין באפשרותו של הלווה 
למכור, ולכן יזכה הבכור בנטילת פי שניים במלווה – כאשר יטלו היתומים קרקע 

שהייתה משועבדת לאביו )אך כאשר יגבו מעות לא יטול, כנ”ל(.

61(  קכה, א.
62(  המפורט בגמ’ שם ע”ב.

63(  ב”ק מב, ב. ובכ”מ.
64(  לשון רשב”ם על אתר.
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ז

והנה התוס’ חולק על רשב”ם ומפרש באופן אחר: “והא דאמרי בני מערבא גבי 
סבתא דהוי ראוי, אע’’ג דהוי קרקע, היינו משום שהבעל לא היה מוחזק מעולם, ולא 
היה לו ולאשתו שום חוב מעולם על הסבתא שישתעבד לו הקרקע, ולכך הוי ראוי.

אבל גבי מלוה הוי מוחזק, אפי’ לא יוכל לטרוף אם מכר, כגון אם שטר חוב הוי 
שלא באחריות, מ’’מ היכא דלא מכר הוי מוחזק, כיון שהיה משועבד לו בחובו.

והא דקאמר רבה טעמא משום דאי קדמה סבתא וזבנא זבינה זביני, לאו אליבא 
קאמר,  דנפשיה  טעמא  אלא  כדפרישית.  בהכי,  תלה  לא  דלדידהו  מערבא,  דבני 

דלדידי’ אפי’ במלוה הוי ראוי, משום דאי זבין הוי זביני”.

מערבא  דבני  מערבא.  בני  על  הסבתא  בדין  חולק  רבה  תוס’  לשיטת  כלומר: 
מפרשים שהטעם שהנכסים הוי ראוי ולא מוחזק, הוא מפני שיש שיעבוד, גם אם יש 
אפשרות ללווה למכור )וכגון שהתנו מראש שלא תהיה אפשרות למלווה לטרוף את 
הנכסים מלקוחות הלווה, או במלווה בעל פה(. ואילו רבה סובר שהנכסים הוי ראוי 

מפני שיש לסבתא אפשרות למכור את הנכסים.

של  במקרה  מערבא  בני  לשיטת  האם  ותוס’  הרשב”ם  שנחלקו  לפי”ז,  ונמצא 
מלווה בע”פ, או מלווה שלא באחריות )כלומר שא”א לטרוף מהלקוחות(, הנכסים 

ראויים או מוחזקים, דלשיטת תוס’ הוי מוחזקים ולרשב”ם הוי ראויים.

יש  כאשר  אף  ולכן  כלשהיא,  בשייכות  סגי  דלתוס’  בזה,  לבאר  יש  הנ”ל  וע”פ 
אפשרות למכור יתכן דהוי מוחזק. אך לרשב”ם לא יתכן ששייכות כזו בלבד תחשיב 

כבר את הנכס למוחזק. וק”ל.
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פסיקת ההלכה במחלוקת רבי ורבנן

הרב שלום דובער יהושע שי’ ליפש
משגיח בישיבה

א

איתא בגמ’   : “תניא, אין בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת 
אביהן. רבי אומר, אומר אני, בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת 

אביהן, אבל לא בשבח שהשביחו יתומים לאחר מיתת אביהן”.

וממשיכה הגמ’: “אמר רבה בר חנא אמר ר’ חייא, עשה כדברי רבי עשה, כדברי 
כרבי  הלכה  או  מחביריו,  ולא  מחבירו  כרבי  הלכה  אי  ליה  מספקא  עשה,  חכמים 
מחבירו ואפילו מחביריו. אמר רב נחמן אמר רב, אסור לעשות כדברי רבי, קא סבר 

הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו”.

כלומר: מצינו מספר כללים במחלוקות שונות, כשיטת מי יש להכריע   . אחד 
הכללים הוא “הלכה כרבי מחבירו”, היינו שכאשר נחלק רבי עם תנא אחר הלכה 

כרבי.

וכאן מסתפק ר’ חייא, האם כלל זה אמור גם כאשר נחלק רבי עם תנאים רבים, 
כמו בנדו”ד )שאין רק תנא אחד )שמוזכר בשמו( החולק עם רבי, אלא זוהי דעה של 
תנאים רבים(, או שבמקרה כזה הלכה כחבריו של רבי ולא כרבי. ומכיוון שהדבר 

ספק בידו, קובע הוא להלכה שניתן לעשות כדברי רבי או כדברי חכמים.

לעומתו קובע רב, ש”אסור לעשות כדברי רבי”, כיון שהוא סובר שכאשר נחלק 
רבי עם חכמים רבים, יש להכריע כשיטת “חבריו”.

והגמ’ ממשיכה “ורב נחמן דידיה אמר, מותר לעשות כדברי רבי, קא סבר הלכה 
כרבי מחבירו ואפילו מחביריו”.

ומפרש התוס’   , שר’ נחמן הסתפק אף הוא האם ההלכה כרבי במקרה בו נחלקו 
עליו רבים, ולכן אומר שרק “מותר לעשות כדברי רבי” )בשונה מדברי רב שאמר 
“אסור לעשות כדברי רבי”(, ולא “חייב”, כי אין כוונתו לפסוק את ההלכה כרבי, אלא 

רק לומר שניתן לעשות כמותו )וכדברי ר’ חייא הנ”ל(.

65(  ב”ב קכד, א.
66(  ראה עירובין מו, ב. ובכ”מ.

67(  ע”פ המהרש”א דלקמן ס”ב.
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ב

בהמשך הגמ’ אומר רבא: “אסור לעשות כדברי רבי, ואם עשה עשוי”. ומבארת 
הגמ’ “קא סבר מטין איתמר”.

הדין אחר  בבית המדרש: מטין את  נאמר  כך  איתמר.  “מטין  ומפרש הרשב”ם: 
דברי חכמים לדון כן לכתחלה. ומיהו אי עבד כרבי עבד, ולא מהדרינן עובדא”.

כלומר שרבא סובר שהכלל “הלכה כרבי מחברו” אינו אמור אלא לגבי “חבירו” 
לשון יחיד, וכאשר נחלקו עמו “חבריו” אזי “מטין”: לכתחילה עושים כחביריו, אלא 

שהעושה כרבי בדיעבד מה שעשה עשוי.

“בכל הגמרא לא קאמר מטין אלא על אותו שפסק הלכה  ע”ז,  והתוס’ הקשה 
כמותו, כדאמרי’ בהכותב    גבי הלכה כר’’ע מחבירו, מר סבר הלכה איתמר ומר סבר 

מטין איתמר, והכא לא הוזכרה הלכה אלא על רבי, ולא על רבנן”.

כלומר    - בדרך כלל בש”ס כאשר אומרים “מטין”, הכוונה היא להטות כמו מי 
שנאמר עליו כאן שהלכה כמותו. וכיון שהדין כאן הוא “הלכה כרבי מחבירו”, ומכאן 
מדייק רבא ש”לא מחביריו”, הרי הדיוק אמור להיות שלא תהיה הלכה כרבי, אלא 
כן, אומר רבא שמטין  נזכרה כאן “הלכה”(. כיצד, אם  יטו כמותו )שהרי עליו  רק 

כרבנן?

ומתרץ התוס’: “הכי מספקא ליה, אי הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו שפסקו 
כך בהדיא”.

ובפירוש דבריו כתב המהרש”א וז”ל: “ר”ל דפסקו נמי בהדיא “ולא כרבי מחביריו, 
רק מחבירו”, או דלא פסקו, רק “הלכה כרבי מחבירו”, ולא פסקו בהדיא “ולא כרבי 
מחביריו”, דהשתא מחביריו אפשר דהווה הלכה כרבי או כחביריו. דהשתא ניחא . . 

דלא פסקו בהדיא “ולא כרבי מחביריו”, מיהו “מטין מחביריו” אתמר”.

מחביריו”  “ולא  המדרש  בבית  שנאמר  שמה  למד  שרבא  לומד  התוס’  כלומר: 
משמעותו היא ש”מטין” כחבריו, ולא שאין הלכה ממש כמותו.

68(  כתובות פד, ב.
69(  פירוש הדברים לקמן הוא כפי הנראה לענ”ד. אמנם היו שפירשו אחרת, כדלקמן ס”ג.
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ג

והנה ע”כ הוא פירוש הגמ’ בפשטות )לענ”ד(. אמנם מדברי רעק”א ניתן להבין 
שלמד אחרת את הגמ’, ולכן הקשה על המהרש”א הנ”ל:

בגמ’ שלפנינו נאמר בדברי רבא “אסור לעשות כדברי רבי”, אך ברשב”ם איתא 
“אמר רבא הלכתא כרבי”. שזה כמובן אינו ברור, שהרי רבא לא בא לפסוק הלכה 
את  “מטין  לעיל(:  )שהובאו  הבא  בד”ה  וכדבריו  כרבנן.  שמטין  לומר  אלא  כרבי, 
הדין אחר דברי חכמים לדון כן לכתחלה. ומיהו אי עבד כרבי עבד”, היינו שההלכה 

)לכתחילה( אינה כרבי אלא כרבנן!

ל”אסור  הגירסא  את  לתקן  שיש  ווילנא(  )במהדורת  צויין  אכן  הגיליון  ועל 
לעשות”, וכפי שזהו בגמרא.

אמנם הב”ח כתב שיש לשנות את הגירסא בגמ’, וז”ל: “אמר רבא אסור לעשות 
וכו’ עשוי. תיבות אלו מחוקות. ונ”ב גירסת רשב”ם ותוס’ היא “אמר רבא הלכתא 

כרבי ואם עשה עשוי”.

והנה מה שהב”ח כותב שגירסת רשב”ם היא “הלכתא כרבי”, הוא כנראה ע”פ מה 
שנדפס לפנינו, שכך הרשב”ם מצטט את הגמ’.

ומה שכותב שזוהי גם גירסת התוס’, צריך לומר שהבין אחרת את השאלה של 
תוס’ על דברי רבא )הנ”ל ס”ב(: התוס’ שואל “בכל הגמרא לא קאמר מטין אלא על 

אותו שפסק הלכה כמותו . . והכא לא הוזכרה הלכה אלא על רבי, ולא על רבנן”.

וכנראה שפירש שכוונתו היא לשאול שאלה זו עצמה, כיצד יתכן לומר “מטין” 
כרבנן, כאשר רבא עצמו אומר בפירוש “הלכתא כרבי” 1 .

אלא שעל שאלה זו, לכאורה, לא מצינו ביאור בדברי התוס’, ובוודאי לא כפי 
שנתפרשו ע”י המהרש”א )הנ”ל(.

70(  ב”הגהות וציונים” )שנדפס על הדף במהדורת “עוז והדר”( כתבו ש”כגירסת רשב”ם ותוס’ כ”ה ברוב 
הכת”י ועוד הרבה ראשונים”.

והנה אין תח”י כת”י לעיין בהם, אבל ברוב הראשונים לא נמצא כזה, אלא רק “אמר רבא הלכתא אסור 
לעשות כרבי”.

כך  לגרוס  שיש  אלא  לומר  בא  שלא  הב”ח,  בדברי  טעות  שנפלה  לומר,  אפשר  הי’  דמסתפינא  ולולי 
)“הלכתא אסור לעשות כרבי”, כרוב הראשונים(, אלא שנשמטו המילים “אסור לעשות”.

הלכתא  “אהא  כותב  כנ”ל(, מפני שהרשב”ם  )כרוב הראשונים  דווקא  “הלכתא”  לגרוס  רצה  ובפשטות 
לא סמכינן”, שמשמע שגרס בגמ’ גם את המילה “הלכתא”. אבל לא שבא לתקן ולגרוס “הלכתא כרבי”, דבר 

המנוגד )כנ”ל( לפירוש הרשב”ם מיד אח”כ.
ולהעיר שהגהות הב”ח נדפסו רק כמאה וחמישים שנה לאחר פטירתו, ומתוך כת”י מעתיק.
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ושאלה זו הקשה רעק”א, וז”ל: “עדיין איני מבין, כיון דמטין כרבי מחביריו, )ו(
אמאי אמר דאסור לעשות כרבי, הא מטין לכתחילה כרבי מחביריו, וצ”ע”   .

והנה רעק”א אכן נשאר בצ”ע, אולם ע”פ מה שנת”ל יש לכאורה ליישב קושייתו 
זו. ועצ”ע.

חזקה בארץ מרחקים לדעת הרשב"ם

הת’ חיים שי’ לוי
תלמיד בישיבה

א

איתא בגמ’   : “ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ביתא, א’’ל מינך זבנתיה 
ואכלתיה שני חזקה. אמר ליה בשוקי בראי הואי, אמר ליה והא אית לי סהדי דכל 
שתא הוה אתית תלתין יומי, א’’ל תלתין יומי בשוקאי הוה טרידנא. אמר רבא, עביד 

איניש דכל תלתין יומי טריד בשוקא”.

כלומר, אדם טען שחברו נמצא בביתו ללא רשותו, והלה טוען שקנה ממנו וכבר 
הוחזק בידו במשך שלוש שנים   , וטוען המערער שהיה בארץ רחוקה )“שוקי בראי”(, 
ואילו המחזיק טוען כנגדו שלמרות זאת, ביקר כאן מידי שנה למשך שלושים יום – 
הנה מכיוון שהמערער יכול לומר שהיה טרוד בעסקיו בהיותו כאן, ולפיכך לא שמע 

שהלה מחזיק בביתו – אין למחזיק חזקה, ועליו להביא שטרו.

שאין  מקום  מרחקים  בארץ  הואי.  בראי  בשוקאי  “א”ל  פירש:  הרשב”ם  והנה 
השיירות מצויות, ולא ידעתי ולכך לא מחיתי”. 

השיירות  שאין  )“מקום  מרחקים  בארץ  נשמעת  אינה  שהחזקה  משמע  ומכאן 
מצויות”   (, שהרי הרשב”ם כותב “ולא ידעתי”, היינו שלא שמע על החזקה.

71(  רעק”א מתרץ שאלתו זו וז”ל: “אח”ז בא לידי ס’ שיטה מקובצת, ושם מבואר דמטין מחביריו היינו 
דהדעת נוטה יותר לדבריו, ולענין דאם עשה כרבי עשה, אבל מ”מ לכתחילה צריכה לעשות כרבנן, דהוי רבים 

לגבי יחיד”.
גם  ולכאורה  )ובוודאי שלא המהרש”א(,  כוונת התוס’  לומר שזוהי  אמנם מובן בפשטות שקשה מאוד 

רעק”א אינו מתכוון לומר כן.
72(  ב”ב ל, א.

73(  כחזקת הקרקעות )שם כח, א במשנה(.
74(  דבפשטות כוונת הרשב”ם היא לבאר, שעניינה של “ארץ מרחקים” הוא – “מקום שאין שיירות 

מצויות”. וק”ל. וכדלקמן ס”ב.
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אמנם לקמן    אומרת המשנה, “שלש ארצות לחזקה, יהודה ועבר הירדן והגליל. 
עמו  שיהא  עד  חזקה  אינה  ביהודה,  והחזיק  בגליל  בגליל,  והחזיק  ביהודה  היה 

במדינה אחת”.

ושם מפרש הרשב”ם: “היה. בעל הקרקע ביהודה והחזיק בגליל, שהיה הקרקע 
בגליל והחזיק בה אדם שלש שנים בלא מחאה – אינה חזקה, כדמפרש טעמא בגמרא, 
דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי, שאין שיירות מצויות מזו לזו ולא הויא מחאת 
בעל הקרקע מחאה, שהרי אין מי שיגיד לו למחזיק שמיחה זה ויזהר בשטרו, דהא 
הפסיד  לא  מיחה  דלא  אע’’ג  למחות,  יכול  דאינו  כיון  הלכך  מצויות.  שיירות  אין 
בשתיקתו, והיה לו לזה המחזיק ליזהר בשטרו שהרי יודע שאין בעל הקרקע יכול 

למחות”.

ומדבריו משמע שהחזקה כן נשמעת בארץ מרחקים )שאין שיירות מצויות(, אלא 
שהמחאה אינה נשמעת. שהרי מדגיש בדבריו, שרק מפני שאין מי שיודיע למחזיק 

שהבעלים מיחה, לכן חזקתו אינה חזקה, אבל לא מצד שהחזקה אינה נשמעת.

ולכאורה הדברים סותרים למה שפירש בסוגיין, שהחזקה עצמה אינה נשמעת 
בארץ מרחקים, וכלשונו – “לא ידעתי”.

ב

ואולי י”ל בדרך אפשר, שבאמת לדעת רשב”ם החזקה כן נשמעת בארץ מרחקים. 
והחזיק  ביהודה  “שהיה  רגיל,  במקרה  מדובר  שלקמן  הוא,  הסוגיות  בין  והחילוק 
השירות  שאין  מרחקים  בארץ  אפילו  החזקה,  על  שמע  בפשטות  ולכן  בגליל”, 

מצויות   , אלא שחזקתו אינה חזקה מכיוון שהמחאה אינה נשמעת.

אך בסוגיין מדובר שהיה “בשוקאי בראי” )כנ”ל(, וכפי שמפרש רבינו גרשום, 
“ולא  הרשב”ם  אומר  שלכן  וי”ל  וכו’”.  בשווקים  במקום  בסחורה  הולך  “שהייתי 
בארץ  נשמעת  כן  )מצ”ע(  שהחזקה  דאף  החזקה(,  את  שמע  שלא  )היינו  ידעתי” 

מרחקים, מ”מ מכיוון שהיה טרוד בסחורה, לא הי’ יכול לשמוע על החזקה.

סיבה  )מפני  שהוא  אלא  מקום,  בכל  נשמעת  כן  מצ”ע  החזקה  אחר:  ובסגנון 
צדדית( לא הי’ יכול לשמעה.

75(  לח, א.
76(  ועיין בארוכה תוד”ה מחאה, שמבאר הטעם שחזקה נשמעת גם בארץ מרחקים, משא”כ מחאה.
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)למכור  וע”ד שמפרש רשב”ם בהמשך הגמ’   , שמצד ההתעסקות עם המסחר 
ולקנות( בהיותו כאן, לא ידע על החזקה. 

ואף דלכאורה אפשר לומר, שזה שגם ב”שוקאי בראי” עסק בסחורה, הוא דווקא 
הטעם  הרשב”ם,  שלפי  כלומר  הרשב”ם,  לפירוש  ולא  גרשום,  רבינו  של  לפירושו 

שלא ידע הוא משום שהשיירות אינן מצויות –

שאין  מקום  מרחקים,  “בארץ  הרשב”ם:  מדברי  זאת  לדייק  יש  לכאורה  הרי 
השיירות מצויות ולא ידעתי ולכך לא מחיתי”.

ומשמע קצת מדבריו, שמה שאומר מקום שאין שירות מצויות, אי”ז טעם לכך 
שלא שמע על החזקה, אלא זהו פירוש של “ארץ מרחקים”. שהרי אם זה היה הטעם 
לכך שלא שמע על החזקה, היה הרשב”ם צריך לכתוב “שאין השיירות מצויות ולכך 

לא ידעתי”. ומכך שלא כתב כן, משמע שיש סיבה אחרת שלא שמע.

חיזר  לא  ולכך  במסחר,  עסוק  שהיה  מצד  הוא  דזה שלא שמע  בפשטות,  וי”ל 
לשמוע על החזקה )כפירוש רבינו גרשום(.

השיירות  שאין  מרחקים,  )מקום  בראי”  ב”שוקאי  נמצא  אדם  כאשר  ולסיכום, 
מצויות( – אם אינו טרוד בעסקיו יש להניח ששמע מהחזקה, ורק אם טרוד בעסקיו 

יכול לטעון שלא שמע ע”כ, גם למשך זמן ארוך.

הרי   – או עכ”פ במקום ששיירות מצויות  נמצא באותה העיר,  אך כאשר אדם 
טענתו שהיה טרוד בעסקיו תועיל רק במשך שלושים יום )כמפורש בגמ’(, ולא יוכל 

לטעון כך על כל שלושת שני החזקה.

ג

ועפ”ז יש אולי לתרץ קושיית האחרונים בסוגייתנו:

בהמשך המקרה שבסוגייתנו נאמר )הובא לעיל ס”א(, שהמחזיק אומר למערער 
אז,  מיחה  לא  ומדוע  שנה,  מידי  יום  שלושים  בעירו  כאן  שהיה  הוכחה  לו  שיש 

והמערער עונה למחזיק “בשוקאי הוה טרידנא”.

ולא  אחרת,  ולקנות  סחורתי  למכור  טרדינא.  הוה  “בשוקאי  הרשב”ם:  ומפרש 
ידעתי שאתה דר בביתי, וכגון שיש לו בית אחר באותה העיר שהיה מתאכסן שם כל 
ל’ יום. ויש מפרשים בשוקאי הוה טרידנא, ולא היה לי פנאי למחות אע’’פ שידעתי, 

ואינו נראה בעיני”.

77(  ד”ה בשוקאי הואי טרידנא.
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לשיטתו(,  )והעיקרי  הרשב”ם  שהביא  הראשון  הפירוש  על  האחרונים  והקשו 
דלכאורה הרי החזקה נשמעת בכל מקום, ואפילו במקום שאין השיירות מצויות, 
כנ”ל בארוכה; וא”כ אפילו שבהיותו כאן היה טרוד בשוק, ולכך לא ידע ולא מיחה, 
נשמעת  החזקה  בראי”, שהרי  מ”שוקאי  כבר  זאת  לדעת  צריך  היה  הוא  הרי  מ”מ 
)כפי שמדגיש  בנקל  נעשה  שזה   – למחות  צריך  היה  לעירו  הגיע  וכאשר  שם,  גם 

הרשב”ם(?

ובקצוה”ח מתרץ   , דאע”פ שידע מהחזקה עוד בארץ מרחקים, הנה כאשר הגיע 
לכאן היה טרוד בשוק )“בשוקאי הואי טרידנא”(, עד ששכח מהחזקה. ולכך אומר 

“לא ידעתי ולכן לא מחיתי”   .

אלא שקצת קשה לומר כן בדברי הרשב”ם הנ”ל לגבי “שוקאי בראי”, שאומר 
שכאן  אלא  ידע,  ששם  משמע  הקצות  של  מדבריו  ואילו  מהחזקה,  שם  ידע  שלא 

מחמת הטרדה שכח.

הוא  מרחקים  בארץ  מהחזקה  ידע  שלא  דזה  לתרץ,  יש  הנ”ל  ע”פ  ולכאורה 
מפני שגם שם היה עסוק בסחורה, ולכן לא שמע מהחזקה. וכשם שבעירו לא שמע 

מהחזקה, מכיוון שהיה עסוק במסחר.

מקום הכרובים אינו מן המידה

הת’ מנחם מענדל שי’ שפרבר
תלמיד בישיבה

בנוגע למקום הארון בקודש הקדשים שבבית המקדש, איתא בגמ’ 1 : “אמר ר’ לוי 
ואיתימא רבי יוחנן, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מקום ארון    אינו מן המדה. 

תניא נמי הכי, ארון שעשה משה יש לו ריוח עשר אמות לכל רוח ורוח”.

כלומר, רוחב קודש הקדשים היה עשרים אמה   . גודל הארון היה שתיים וחצי 
אמות   , כך שהשטח בינו לבין כל אחד מהקירות שבצדדים היה אמור להיות מעט 

78(  סי’ קמג ס”ק א.
79(  וראה גם נתיה”מ כאן. ואכ”מ.

80(  ב”ב צט, א.
81(  לפנינו איתא “וכרובים”, ובגיליון על הדף השמיטוהו )וכ”ה ביומא י, ב. מגילה כא, א(. ועיין מהרש”א 

בח”א על אתר שכתב שזוהי ט”ס )וראה טורי אבן למגילה שם. דק”ס על אתר(.
82(  ראה רמב”ם הל’ ביהב”ח פ”ד ה”ד.

83(  כמפורש בתורה )תרומה כה, י(: “ועשו ארון עצי שטים אמתיים וחצי ארכו”.
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פחות מתשע אמות. אך למעשה לכל צד היה עשר אמות, היינו שהארון עמד בנס 
ולא תפס מקום בתוך קודש הקדשים.

שנאמר     עומדין,  הן  בנס  כרובים  שמואל,  אמר  רבנאי  “אמר  הגמ’:  וממשיכה 
וחמש אמות כנף הכרוב האחת, וחמש אמות כנף הכרוב השנית, עשר אמות מקצות 

כנפיו ועד קצות כנפיו. גופייהו היכא הוו קיימי, אלא שמע מינה בנס הן עומדין”.

כלומר: על הכרובים נאמר שגודל כל כנף שלהם היה חמש אמות. ומכיוון שהיו 
שני כרובים שלכל אחד מהם יש שתי כנפיים, הרי יחד יש כאן עשרים אמה – שזהו 

בדיוק הגודל של קודש הקדשים.

ומכאן נשאלת השאלה – “גופייהו היכא הוו קיימי”, גוף הכרובים )ולא הכנפיים 
עצמם( היכן עמדו. והמסקנה – “שמע מינה בנס היו עומדין”.

קיימי. מתקיף  הוו  כתרנגולין  בולטין  ודלמא  אביי,  לה  “מתקיף  הגמ’:  ומקשה 
לה רבא, ודלמא זה שלא כנגד זה הוו קיימי. מתקיף לה רב אחא בר יעקב, ודלמא 
באלכסונא הוו קיימי. מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע, ודלמא ביתא מעילאי 
רווח. מתקיף לה רב פפא, ודלמא מיכף הוו כייפי ידייהו. מתקיף לה רב אשי, ודלמא 

שלחופי הוו משלחפי”.

שונות  אפשרויות  ובהן  שמואל,  של  זו  לראיה  דחיות  שש  מביאה  הגמ’  היינו, 
בקודש  עמדו  שהכרובים  לכך  ראיה  כל  ממנו  שאין  באופן  הפסוק,  את  להעמיד 

הקדשים באופן ניסי.

ולכאורה צריך ביאור – מעיקרא מאי קסבר: דחיות אלו הן פשוטות וברורות, 
ומדוע סבר שמואל שניתן להוכיח מפסוק זה שהכרובים עמדו באופן ניסי?

ואולי יש ליישב זאת בדא”פ, ובהקדים הביאור בפנימיות העניינים:

בד”ה האומנם תרמ”ג    מבאר אדמו”ר הרש”ב את הטעם הפנימי לכך ש”מקום 
הארון אינו מן המידה”, דמכיוון שבביהמ”ק האיר עצמו”ה ית’ בכבודו ובעצמו ללא 
שום הסתר, הרי לא הייתה שום משמעות לגדרי המקום הגשמיים, ולכן “מקום ארון 

אינו מן המידה”.

ועפ”ז יש לבאר הנ”ל, דהנה בפשטות אין לחלק בין הארון לבין הכרובים, דמכיון 
שבקודש הקדשים האיר עצמו”ה ית’, שלכן אין משמעות לגדרי המקום הגשמיים – 

ה”ז יכול )וצריך( להתבטא בכל מה שנמצא שם.

84(  מלכים א ו, כד.
85(  סה”מ תרמ”ג ע’ ק.
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ולכן ס”ל לשמואל דיש לפרש הכתוב באופן כזה, שיוכיח שמקום הכרובים אינו 
מן המידה – שכן הדבר מתאים עם התוכן הפנימי דקודש הקדשים.

שזוהי  מהפסוק  להוכיח  א”א  שכן  שמואל,  של  דבריו  נדחים  שאעפ”כ  אלא 
המציאות, אף שע”פ התוכן הפנימי י”ל שזה נכון, וכנ”ל. וק”ל.

ביאור דברי התוס’ ד"בנים לאו דווקא"

הת’ אברהם שי’ וילהלם
תלמיד בישיבה

א

איתא בריש יש נוחלין   : “האב את הבנים, והבנים את האב, והאחין מן האב - 
נוחלין ומנחילין”.

ופי’ רשב”ם: “האב. נוחל את הבנים, וגם מנחיל להם, וכגון שאין לאותן הבנים 
זרע, אז נוחל אותן האב. אבל אם יש להם בנים, הם קודמין לזקנם כדמפרש בגמ’.

והבנים את האב. נוחלין ומנחילין. והאחין מן האב. כגון ראובן ויוסף בני יעקב, 
יעקב  וכגון שמת  אחין.  זה בשביל שהן  זה את  יורשים  ומרחל,  אע’’פ שהן מלאה 
אביהן, אבל אם יעקב קיים הוא קודם. וכגון שאין להם בנים. ודוקא אחין מן האב, 

דמשפחת אב קרויה משפחה”.

אין לאדם בנים נחלתו  ואם  בניו,  כלומר, סדר הנחלות הוא שהאב מנחיל את 
עוברת לאביו, ואם אין אביו קיים נחלתו עוברת לאחיו, יורשי אביו.

והתוס’ הקשו וז”ל: “תימה, ‘והאב את הבנים’ היינו ‘בנים את האב’, שאם האב 
נוחל את בנו, אם כן בנו מנחילו, ואם הוא מנחיל לבנו א’’כ בנו נוחלו”.

כלומר,  דלכאורה “הבנים את האב” הוי כפילות, שהרי הוא הדין עם “האב את 
הבנים”, דמאחר שכתבה המשנה שהאדם מעביר את נחלתו לבניו, הרי ברור שבנו 

יורשו, וכן להיפך.

ותירצו התוס’, דדווקא מכך שהמשנה כפלה ניתן ללמוד שמדובר כאן באחים 
)וכמפורש בגמ’ לקמן   (. אמנם אם המשנה לא הייתה  ולא בבנות  – בנים דווקא, 

86(  ב”ב קח, א.
87(  קטו, א. אלא שאעפ”כ טרח התנא לכפול ולהשמיענו דין זה אף כאן, ד”תנא ליה אגב אורחיה”.
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כופלת, לא היה אפשר להוכיח מהדיוק )ברישא( “האב את הבנים”, משום שאי”ז 
מיותר.

נכפל  אא”כ  הלשון  מדיוק  ללמוד  שא”א  הוא  אמת  דאם  התוס’,  הקשו  וע”ז 
במשנה, מדוע הבינה הגמ’    בפשטות שהברייתא שאומרת ש”ובני אחיות” הכוונה 
– “ולא בנות אחיות”, נאמרה על משנתינו דווקא, הרי ניתן לומר שבמשנתינו “בנים 

לאו דווקא, והוא הדין לבנות”, ועפ”ז יהיה ברור ג”כ מי שנה את משנתינו?

ולא בבנות.  ותירצו התוס’, דמרישא שמעינן דכל המשנה איירי בבנים דווקא 
ע”ש בתוס’. 

ב

והנה המהר”ם שיף הקשה על שאלת התוס’, ובהקדים, דבהמשך המשנה איתא: 
“האיש את אמו, והאיש את אשתו, ובני אחיות - נוחלין ולא מנחילין”.

אמו. אבל לא מנחיל, שהרי קרובי האב יורשין  את  נוחל  ופי’ הרשב”ם: “האיש 
אותו, דמשפחת אם אינה קרויה משפחה. והאיש את אשתו. נוחל אותה, כדנפקא לן 
בגמ’. ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין. דבן נוחל את אחות אמו, שהרי הוא בא מכח 
האם, ואילו מתה דודתו בחיי אמו יורשתה, וגם הוא יורש את אמו. נמצא שבאו לידו 

נכסי דודתו”.

כלומר, ששלושת האנשים המובאים במשנה – בעל, בן האם והאחיין – יורשים 
את נשותיהם, אמותיהם או דודותיהם, אך לא מנחילים ומעבירים להם את נכסיהם.

והגמ’    הביאה את דברי המשנה “האיש את אמו”, והקשתה “מנא הני מילי”. וכפי 
שפי’ שם הרשב”ם: “מנא הני מילי - דהאיש יורש את אמו ולא הבת את אמה, דבן 
קודם לבת בנכסי האם”. ובפשטות הגמ’ מבינה זאת מלשון המשנה, דכתיב “האיש 

את אמו”, ולא נאמר “הבנים את האם”, שיכול לכלול גם בנות.

אחיות”  ד”בני  הגמ’  הוכיחה  כיצד  התוס’,  לקושיית  מקום  אין  לכאורה  ועפ”ז 
ברור  ולכן  דווקא,  בבנים  שמדובר  ברור  גופא  דמהמשנה  דווקא,  לבנים  הכוונה 

שהברייתא האומרת זאת בפירוש נאמרה על משנתינו. עכת”ד.

והנה המהר”ם שיף לא ביאר מדוע בכ”ז התוס’ הקשה את קושייתו, ולכאורה י”ל 
הביאור בזה בפשטות:

88(  שם.
89(  לקמן קי, ב.
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והאיש את אשתו”. ואמנם אה”נ שבתחילת  לשון המשנה הוא “האיש את אמו 
העניין )“האיש את אמו”( הי’ אפשר לכתוב “הבנים את האם”, וכמו שהציע המהר”ם 
שיף – אבל הרי ההמשך הוא “והאיש את אשתו”, דבזה איירי בבנים דווקא, כפשוט.

די”ל  דווקא,  בבנים  דאיירי  המשנה  בלשון  לפרש  הכרח  כל  דאין  מובן,  ומזה 
שכיון שכ”ה המשך המשפט – לכן נקטה המשנה בלשון זה דווקא 1 . וק”ל.

מוחזקות במכירי כהונה לשיטת הרשב"ם

הת’ מנחם מענדל שי’ שפרבר
תלמיד בישיבה

א

איתא בגמ’   : “תנו רבנן, הבכור נוטל פי שנים בזרוע ובלחיים ובקיבה”. ומקשה 
הגמ’: “היכי דמי, אי דאתי לידי אבוהון – פשיטא, ואי דלא אתי לידי אבוהון - ראוי 
עסקינן,  כהונה  במכירי  “הכא  ומתרצת:  כבמוחזק”.  בראוי  נוטל  הבכור  ואין  הוא, 

ודאשתחיט בחיי דאבוהון, וקסבר מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמו”.

ופירש הרשב”ם: “במכירי כהונה עסקינן. שאנשי העיר קרוביו ומכיריו של כהן זה, 
ומזכין לו זיכוי גמור במתנות בהמותיהן מיד כשנשחטו, קודם שהופרשו מן הבהמה. 
ודאשתחיט בחיי אבוהון. ודמי כמאן דאתו לידיה בטבלייהו . . כיון דאשתחיט בחיי 
אבוהון, והן מכירין של כהן זה ומרעיו ואוהביו, אע”פ שעדיין לא הופרשו הרי הם 
כאילו באו לידו, שאלו אוהביו גמרו ומקנו לו המתנות כשהן עדיין בתוך הבהמה, 
ודמי כמי שהוחזק בהן בחייו, דמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, ויטול בהן 

בכור פי שנים”.

כלומר, הבכור נוטל פי שניים בזרוע, הלחיים והקיבה. ואע”פ שעדיין לא ניתנו 
לאביו בחייו, מ”מ הרי הוא מוחזק בהם, מכיון שהנותן היה מ”מכירי כהונה” )היה 

נותן לאביו בקביעות(, ולכן הוא זיכה בקניין גמור את המתנות לכהן עוד בחייו.

ולכאורה צע”ג, כיצד התבצע קניין זה, הרי לא היה כאן שום מעשה קניין שהעביר 
בפועל את המתנה מן הנותן לכהן?

90(  אלא שעפ”ז צ”ל, דמה שהגמ’ לומדת מדברי המשנה דאיירי בבנים דווקא, הוא לא מפני הוכחת 
המהרמ”ש, אלא מפני שנסמכת על הברייתא דלקמן, או כתירוצו השני של התוס’. וקצת דוחק, ועצ”ע.

91(  ב”ב קכג, ב.
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במתנות  שניים  פי  נוטל  שהבכור  זה  שדין  מקשה,  הגמ’  בתחילה  מזו:  יתירה 
הגמ’  תירוץ  לאחר  אמנם  נכסים.  משאר  שונה  זה  דמה   – פשיטא  הוא  הכהונה, 
שמדובר כשהמתנות עדיין לא הגיעו לידיו, מפרש הרשב”ם: “והשתא ליכא למיפרך 

פשיטא, דהשתא אשמועינן טובא, דאע”פ שלא הורמו כמי שהורמו דמיין”.

ומשמע מדבריו שכל החידוש בדין זה הוא רק ש”מתנות שלא הורמו כמי שהורמו 
דמיין”, אך עצם הקניין הוא “פשיטא” לדעת הרשב”ם, ואין בו כל חידוש?

ב

בפשטות היה ניתן לבאר זאת, דהנה בגמ’ מצינו   : “המלוה מעות את הכהן ואת 
הלוי . . להיות מפריש עליהן מחלקן, מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין, ואינו חושש 

שמא מת הכהן או הלוי”.

כלומר – האדם יכול לתת לכהן או לוי הלוואה, ולפרעה עי”ז שיאכל את מתנות 
הכהונה ולא יביא זאת לכהן או ללוי, דהוי כאילו שנתן להם אותם )כמצוות התורה( 

והם החזירו לו כדי לפרוע חובם.

והגמ’ מקשה: “ואף על גב דלא אתו לידיה?” ומתרצת: “אמר רב, במכירי כהונה 
ולויה”.

ושם פירש רש”י: “במכרי כהונה. כמו איש מאת מכרו   , שהם מכיריו ואוהביו, 
דאינו רגיל לתת תרומות ומעשרות אלא לכהן זה. הלכך כיון דמלתא דפשיטא היא 
דלדידהו יהיב להו, אסחי להו שאר כהני דעתייהו, והוה כמאן דמטו לידייהו דהני”.

ובפירוש דבריו כתבו האחרונים שלדעתו מתנות כהונה הוי “ממון השבט”, היינו 
אין  ולבעלים  בהם,  שותפים  הכהנים  כל  אלא  לבעלים  שייכים  אינם  שמלכתחילה 

אלא את טובת ההנאה להחליט לאיזה כהן הוא נותן אותם   .

ולפיכך, כאשר יודעים כל הכהנים שאדם זה נותן באופן קבוע את מתנותיו לכהן 
זה, מתייאשים כולם מהמתנות, ולכן הכהן זוכה במתנות עוד לפני שבאו לידו.

והי’ אפשר לפרש כן גם ברשב”ם בסוגיין, שבעצם המתנות שייכים לכל הכהנים, 
וכהן זה קונה אותם ע”י יאוש שאר כהנים.

אמנם באמת א”א לפרש כן בדברי הרשב”ם, שהרי כותב בפירוש “שאלו אוהביו 
אינן ממון השבט, אלא  כהונה  ומשמע שלדעתו מתנות  לו המתנות”,  ומקנו  גמרו 

92(  גיטין ל, א.
93(  מלכים ב יב, ו.

94(  ראה נשא ה, י וברש”י עה”פ.
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ממון הבעלים, והוא המקנה אותן לכהן. וא”כ הדרא קושי’ לדוכתא – כיצד התבצע 
הקניין ללא שום מעשה?

ג

וי”ל הביאור בזה, ובהקדים: 

גדר “קניין” הוא – גמירות דעת המקנה, שגמר בדעתו לתת את החפץ לקונה. 
ואילו מעשה הקניין אינו אלא ביטוי והוכחה בלבד שהמקנה אכן גמר בדעתו.

דהנה איתא בגמ’   : “האומר לחבירו ‘חייב אני לך מנה . . בשטר’. רבי יוחנן אמר 
חייב, אלימא מילתא דשטרא כמאן דאמר להו ‘אתם עדים’ דמי. ר”ל אמר פטור, לא 

אלימא מילתא דשטרא”.

בשטר”,  מנה  לך  אני  “חייב  לחבירו  אומר  אדם  בו  במקרה  דנה  הגמ’  כלומר: 
שלדעת ר’ יוחנן חייב לשלם לו אח”כ, ואע”פ שלא אמר לעדים “אתם עדיי” )שאז 

בדרך כלל פטור   (, הנה מכיוון שכתב זאת בשטר “אלימא מילתא דשטרא”.

ומבאר התוס’    וז”ל: “ואין לתמוה היכי משתעבד בשטר זה, הא אין מטלטלין 
נקנין בשטר, דיש לומר דהואיל וטרח למכתב שטרא גמר ומשעבד נפשיה. שהרי 
אפילו באמירה בעלמא יש דברים שנקנים, כדקאמר בסמוך   . ועוד, דשמעינן ליה 
לרבי יוחנן בהזהב   : הנותן מתנה מועטת לחבירו, קנה אע”פ שלא הגיע לידו, דגמר 

ומקני. הכא נמי, מתוך שטרח ליתנם בשטר, בכה”ג גמר ומקנה”.

כלומר – טעם הקניין במקרה זה הוא משום ש)לשיטת ר’ יוחנן 11 ( האדם גמר 
והקנה בדעתו, והשטר הוא הוכחה ברורה לכך.

נמצא, אם כן, מפורש בתוס’ שגדר קניין הוא גמירות דעת, ולכן גם כאשר אין 
מעשה גמור של קניין, מ”מ כיוון שהביע דעתו באמצעות מעשה אחר – נעשה כאן 

קניין גמור  1 .

95(  כתובות קא, ב.
96(  ראה רמב”ם הל’ טוען ונטען פ”ו ה”ז.

97(  ד”ה אליבא.
98(  הכוונה לדברי רב גידל בשם רב: “כמה אתה נותן לבנך, כך וכך. וכמה אתה נותן לבתך, כך וכך. עמדו 

וקידשו, קנו. הן הן הדברים הנקנין באמירה”.
99(  ב”מ מט, א.

100(  וגם ר”ל לא פליג אלא על הגדרת השטר כ”אלימא” לצורך כך, אבל לא על עצם הסברה. וק”ל.
ומפרשם שמדובר  מועטת,  לגבי מתנה  בהזהב”,  יוחנן  “ר’  דברי  את  גם  מזכיר  התוס’  ולהבהיר:    )101

בקניין גמור.
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ד

ראיה נוספת לכך: איתא בגמ’  1 , “ר’ יוסי אומר, האחין שחלקו, כיון שעלה גורל 
לאחד מהן קנו כולם. מאי טעמא, אמר ר’ אלעזר, כתחלת ארץ ישראל. מה תחלה 

בגורל, אף כאן בגורל”. 

כלומר: כשם שחלוקת ארץ ישראל לשבטים נעשתה ע”י גורל, ובגורל זה נקנה 
חבל הארץ לכל אדם – כן הוא לדורות, שגורל הוא סוג קניין.

ואורים  בקלפי  כאן  אף  ותומים,  ואורים  בקלפי  להלן  מה  “אי  הגמ’:  ומקשה 
ותומים”, היינו שלאו דווקא שדי בגורל בפני עצמו כדי לפעול קניין.

ומקנו  גמרי  להדדי,  צייתי  דקא  הנאה  בההוא  אשי,  רב  “אמר  הגמ’,  ומתרצת 
זה משום שהדבר נעשה שלא ברצונם של  – אז היה צורך בכל  להדדי”. כלומר  1  
הקונים, וכדי להכריח אדם לקנות דבר מה יש צורך באורים ותומים. אך בנדו”ד 
לכל אחד יש הנאה שחברו יקנה את חלקו ע”מ שהוא יזכה כבר בחלקו  1 , ובהנאה 

זו “גמרו ומקנו להדדי”  1 .

וגם מכאן משמע לכאורה שקניין הוא גמירות דעת, וכאשר ברור שהאדם גמר 
בדעתו להקנות – אין צורך במעשה קניין מסויים דווקא שיוכיח זאת  1 .

בסוגייתנו, גם התוס’ )ד”ה במכירי כהונה( אינו מפרש כך )וכותב בפירוש שיכול לחזור בו, אע”פ שאסור 
לו לעשות זאת(, וגם מהרשב”ם נראה שאינו מפרש כך – דא”כ היה מביא גמרא זו כביאור והסבר לסוגייתנו 

)וכפי שאכן עשה התוס’(.
ועפ”ז ברור שהתוס’ בסוגיין והרשב”ם למדו שדברי ר’ יוחנן לגבי מתנה מועטת אינם קניין גמור, אלא רק 

איסור לחזור בו מפני שהוא כמחוסר אמנה.
והדברים הובאו בפנים רק לצורך עצם העניין, שבתוס’ מפורש שעצם גדר הקניין הוא גמירות דעת.

102(  ב”ב קו, ב.
103(  אודות הכרח הפירוש באופן זה דווקא )ולא בפשטות, בלי קשר לתירוץ הראשון אודות חלוקת 

הארץ( – עיין ברשב”ם.
104(  וכדברי הרשב”ם )קז, א ד”ה ומשני(: “ניחא להו להפטר מהר זה מזה, ויזכה כל אחד ואחד בחלקו 

ויטרח בו, דקדירה דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא”.
ועיין תשובות הרא”ש )הובא בלח”מ שם( שחולק וס”ל  105(  ראה גם רמב”ם הל’ שכנים פ”ב הי”א. 

שצריך גם חזקה. ובלח”מ שם פירש מחלוקת הרמב”ם והראב”ד בזה כמחלוקת הרשב”ם והרא”ש. ואכ”מ.
106(  והנה בפשטות הי’ אפשר לדחות ראיה זו, שאין להשוות כלל חלוקת אחין ושותפין, שהדבר כבר 
שייך לשניהם, ורק מבררים איזה חלק ממנו יקח כל אחד מהם )ובפרט ע”פ דברי הרשב”ם בסוגיה אחרת )לקמן 
קז, א(: “ודאי ניחא להו להפטר מהר זה מזה, ויזכה כל אחד ואחד בחלקו ויטרח בו, דקדירה דבי שותפי לא 

חמימא ולא קרירא”. וק”ל(.
אך ע”פ הנ”ל )ס”ג(, שבתוס’ מפורש שגדר קניין הוא גמירות דעת, אתי שפיר לבאר שיטת הרשב”ם 

באותו אופן, ולא להגביל זאת לאחין בלבד.
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ה

וע”פ כל הנ”ל יובנו ויומתקו ביותר דברי הרשב”ם בסוגייתנו: עצם הקניין נעשה 
ע”י גמירות הדעת. וזהו דבר הפשוט, עד שאי”צ כלל שהמשנה תחדשהו, שאם אדם 
גומר בדעתו להקנות, הרי זהו עיקר הקניין, ומעשה הקניין אינו אלא כדי להוכיח 

לנו זאת.

ובנדו”ד הרי ברור שכבר גמר בדעתו להקנות – שהרי הוא ממכירי כהונה, ונותן 
לו את המתנות באופן קבוע.

חידוש המשנה  1  הוא בעניין אחר – לכאורה המתנות עדיין אינן ניכרות בעולם, 
וכיצד ניתן להקנות דבר שלא בא לעולם?

וע”ז ממשיך הרשב”ם “והשתא ליכא למיפרך פשיטא, דהשתא אשמועינן טובא, 
דאע”פ שלא הורמו כמי שהורמו דמיין”. וק”ל.

"גבו מעות . . גבו קרקע"

א’ התמימים

א

נחלקו אמוראים בשיטת רבנן, שהבכור אינו נוטל פי שניים בשבח ששבחו הנכסים 
לאחר מיתת האב )מפני ש”אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק”  1 (, האם הבכור יטול 
במלוות אביו )שהוחזרה לאחר מותו( פי שניים. וז”ל הגמ’  1 : “אמר רב יהודה אמר 
שמואל, אין בכור נוטל פי שנים במלוה . . שלחו מתם ]בני מערבא[, בכור נוטל פי 

שנים במלוה, אבל לא ברבית”.

ובשיטת בני מערבא שהבכור נוטל פי שניים במלווה, נחלקו אמוראים: “אמר 
רבה, גבו קרקע יש לו, גבו מעות אין לו. ורב נחמן אמר, גבו מעות יש לו, גבו קרקע 

אין לו”.

107(  ואף שהי’ אפשר לומר שאע”פ שכיון שגדר הקניין הוא גמירות דעת, שלכן אין צורך במעשה קניין 
כאשר אנן סהדי שרוצה להקנות, הנה זהו גופא חידוש המשנה שיש כאן גמירות דעת – מ”מ איכא חידוש טפי 
בדין זה דמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, שה”ז חידוש בדין כללי ולא רק בסוגי’ פרטית, ולכן מדגישו 

הרשב”ם )עיין קידושין נח, ב, דזה נוגע לדינים נוספים. ובכ”מ(.
108(  כמפורש בסוגיין )ב”ב קכה, ב(.

109(  שם קכד, ב.
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כלומר – גם לשיטת בני מערבא, לא בכל מקרה יטול הבכור פי שניים: לרבה 
– רק כאשר גבו )היתומים( קרקע מבעל החוב, ולרב נחמן – רק כאשר גבו מעות.

ובהמשך הסוגיה 1   מקשה אביי על שיטת ר’ נחמן: “הא אמר רב נחמן אמר רבה 
בר אבוה, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן, בעל חוב חוזר וגובה מהן”.

ומפרש הרשב”ם: “הא הוא דאמר משום רבה בר אבוה, יתומים בני מלוה שגבו 
קרקע מן הלוה בחובת אביהן, בע”ח של אביהן – שנתחייב לו אביהן מעות – חוזר 
וגובה אותה מהן. ואם לא היה מוחזק ביד אביהן בחיים, איך יכול בע”ח לגבותו, 
משנה  והלא  לגבותו?  יכול  מי  קרקע  אביהן  מיתת  אחר  היתומים  קנו  אילו  והלא 
בו,  כיוצא  ובע”ח  בראוי,  כתובתה  נוטלת  האשה  שאין  בבכורות      שנינו  שלמה 

ומטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבע”ח”.

כלומר: כאשר שמעון הלווה לראובן ולווה מלוי, הנה אם לאחר מות שמעון נטלו 
היתומים קרקע מראובן תמורת המלווה – לוי יכול ליטלה מהם כנגד החוב.

ועפ”ז מובן שר’ נחמן סובר שקרקע המשועבדת לבע”ח נקראת מוחזקת בידיו, 
שהרי למלווה אסור ליטול מנכסי היתומים )שהיו ראויים לאב(, אלא רק מהנכסים 
לגבות  יכול  החוב  שבעל  נחמן,  ר’  פסק  זאת  ולמרות  האב,  ביד  מוחזקים  שהיו 

מהקרקע שהייתה משועבדת לו קודם מיתת האב.

ולכאורה זוהי סתירה לדבריו בנדו”ד, שקרקע משועבדת איננה נחשבת מוחזקת, 
שלכן הבכור אינו נוטל בה פי שניים?

ומתרץ )רבה בשם( ר’ נחמן: “לטעמייהו דבני מערבא קאמרינן ולן לא סבירא 
לן”. היינו     שר’ נחמן בעצמו אכן סובר שאף הקרקע נקראת משועבדת, ובכור נוטל 
בה בחובו פי שניים, וכאן רק פירש את בני מערבא, שלדעתם רק כאשר היתומים 

גבו מעות הבכור יטול פי שניים, ולא כאשר גבו קרקע.

ב

והנה בטעם סברתו של ר’ נחמן – מה הכריחו לפרש בשיטת בני מערבא שכאשר 
גבו קרקע לא יטול הבכור פי שניים, כתב ר”ת בתוס’     וז”ל: “והא דקאמר גבו קרקע 

אין לו, היינו אליבא דבני מערבא, דאמרי גבי סבתא דקרקע הוי ראוי”.

110(  קכה, א.
111(  נב, א.

112(  הבא לקמן הוא ע”פ שיטת התוס’, אך רשב”ם חולק ע”כ, וסובר שלר’ נחמן אינו נוטל בין גבו קרקע 
בין גבו מעות )ד”ה לטעמייהו דבני מערבא(.

113(  ד”ה לטעמייהו.
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כלומר: לקמן     מביאה הגמ’ מעשה בשכיב מרע שהקנה נכסיו לסבתו, ואחריה 
לבתו. מאחר שהבת מתה בחיי הסבתא, פסקו בני מערבא שבעלה של הבת אינו 
היו  לא  אלו  ונכסים  כבמוחזק”    ,  בראוי  נוטל  הבעל  “אין  שכן  הנכסים,  את  נוטל 

מוחזקים לבת קודם מיתתה.

ומכיוון שמצינו שבני מערבא סוברים שקרקע אינה נחשבת מוחזקת, לכן ביאר 
ר’ נחמן את שיטתם גם בבכור, שלא יטול אם גבו קרקע תמורת המלווה.

לו,  אין  קרקע  גבו  דלבני מערבא  נחמן  לרב  ליה  ומנא  “וא”ת,  התוס’,  ומקשה 
דלמא בני מערבא סבירא להו נמי גבו קרקע יש לו – כרב נחמן, וגבי סבתא היינו 

טעמא, דלא נשתעבד לבעל הקרקע, ולא הוחזק בו מעולם”.

כלומר – יתכן לחלק בין המקרים ולפרש, שדווקא בדין הסבתא פסקו בני מערבא 
שקרקע אינה נחשבת מוחזקת, מכיוון שאין שיעבוד הבת מוטל על הנכסים בחיי 
שיש  בנדו”ד,  אך  לבת.  מוחזקים  נחשבים  הנכסים  אין  שלכן  הבת,  ובחיי  הסבתא 
יודו בני מערבא לר’ נחמן שהקרקע נחשבת מוחזקת, ומה   – שיעבוד על הנכסים 

הכריחו לומר שבני מערבא סוברים שאם גבו קרקע אין הבכור נוטל פי שניים?

ומתרץ התוס’: “וי”ל, דסבירא ליה לרב נחמן דמפלגי בני מערבא בין גבו קרקע 
לגבו מעות, מדלא קאמר הבכור נוטל פי שנים במלוה בין גבו קרקע בין גבו מעות, 

מסתברא ליה לרב נחמן דטפי הוי מוחזק במעות מבקרקע”.

היינו, שמכיוון שבני מערבא סתמו דבריהם ולא פירשו להדיא שמדובר הן כאשר 
גבו היתומים מעות והן כאשר גבו קרקע, צריך לומר שכוונתם היא רק לאחד מן 
ישנה   – לדעתו   – שבהן  דווקא,  במעות  להעמיד  נחמן  ר’  בוחר  ולפיכך  המקרים. 

מוחזקות גדולה יותר מבקרקע.

ג

פירש  גופיה  ר”ת  “לכאורה  וז”ל:  המהרש”א  הקשה  התוס’  של  אלו  דברים  על 
לעיל היפך זה בד”ה נהרדעא כו’, דאמימר נמי סתמא קאמר דנוטל פי שניים במלוה, 
בין גבו קרקע בין גבו מעות כו’ ע”ש, ודברי אמימר בעצמם הם דברי שלחו מתם, 
נאמר  אמימר  ולדברי  מלתייהו,  מפלגינן  דסתמא  מתם  שלחו  לדברי  נאמר  ולמה 

היפך זה, דסתמא לא מפלגינן מילתייה”.

114(  קכה, ב.
115(  ראה ב”ב קיג, א. וכן נפסק להלכה בסוגיין )קכה, ב(. ובכ”מ.
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ביאור הדברים: לעיל הובאו דברי אמימר, שדרש במקומו של רב אחא בר רב 
“בכור נוטל פי שניים במלווה”. ואמר על כך רבינא “נהדרעי לטעמייהו    , דאמר . . 

רב נחמן, גבו מעות יש לו, גבו קרקע אין לו”.

והתוס’ שם     העיר וז”ל: “לפירוש ר’’ת דבסמוך, דפי’ דרב נחמן אליבא דנפשיה 
אית ליה בין גבו קרקע בין גבו מעות יש לו, אתי שפיר הא דקאמר הכא נהרדעי 
לטעמייהו, דאמימר נמי סתמא קאמר, דנוטל פי שנים במלוה, בין גבו קרקע בין 

גבו מעות”.

כלומר – לשיטת ר”ת הנ”ל, שר’ נחמן עצמו סובר שבין אם גבו קרקע ובין גבו 
מעות הבכור נוטל פי שניים, מובן היטב מדוע הגמ’ אומרת ש”נהדרעי לטעמייהו”, 
מקרה  שבכל  התכוון  שאמימר  הדבר  ברור  שכן  נחמן.  כר’  סבור  שאמימר  היינו 
הבכור נוטל, שהרי סתם את דבריו ולא פירש, ומכך מובן שכוונתו בין אם גבו קרקע 

ובין אם גבו מעות.

בני  דברי  את  הבין  נחמן  שר’  ר”ת,  מפרש  לעיל  כצד  יוקשה,  לכאורה  ועפ”ז 
מערבא הסתומים שמדובר על מקרה אחד בלבד, הרי הוא עצמו מפרש כאן את 

דברי אמימר הסתומים שהכוונה לכל מקרה?

ומיישב המהרש”א: “ויש ליישב, דאמימר, כיון דנהרדעא הוא, סמיך ארב נחמן 
דנהרדעא נמי הוא ולא מפליג, ובכל גוונא יש לו”.

)“נהרדעי  נחמן  ר’  דברי  בעקבות  דבריו  את  אמר  שאמימר  מכיוון  כלומר: 
לטעמייהו”(, והרי ר’ נחמן סובר שבכל מקרה הבכור נוטל פי שניים – לכן לא הוצרך 
אמימר לפרש שאף הוא סובר כך, וכשסתם את דבריו ניתן להבין שלא בא לחלוק 

על דברי ר’ נחמן.

הכוונה   – סתום  משפט  ישנו  כאשר  כללי  שבאופן  המהרש”א,  לתירוץ  ונמצא 
למקרה אחד בלבד, כפי שפירש ר”ת בדברי בני מערבא. ורק בדברי אמימר באופן 

מיוחד אין מפרשים את דבריו כך, מפני שהוא הולך בשיטת ר’ נחמן.

ד

נראה,  “ולי  וז”ל:  אחר.  פירוש  וכתב  דברי המהרש”א,  את  הביא  והנה הרש”ש 
גבי  וא”כ  ויש לטעות שהוא מטעמא דרבה,  ענן,  משום דשלחו מתם דהלכה כרב 

בכור נמי. ולכן ה”ל לפרושי בהדיא בין גבו קרקע”.

116(  “אמימר כרב נחמן סבירא ליה, דתרוייהו הוו מנהרדעא” )רשב”ם(.
117(  ד”ה נהרדעא.
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סתום  משפט  כללי  דבאופן  מהמהרש”א,  הפוך  באופן  מפרש  שהרש”ש  היינו 
ורק  אמימר.  דברי  לגבי  לעיל  ר”ת  כפי שאמר  מקרה,  לכל  היא  שהכוונה  יתפרש 
בנדו”ד, לגבי דברי בני מערבא, אומר ר”ת שר’ נחמן מפרש את דבריהם שהכוונה 

למקרה אחד בלבד.

והטעם לכך הוא, שבני מערבא פסקו )כנ”ל ס”ב( בדין הסבתא שהנכסים אינם 
מוחזקים לבת. והיה ניתן לטעות ולפרש שאין זה מפני שאין שיעבוד )כפי שהציע 
להגדירם  אפשר  אי  לאדם,  שייכים  אינם  עוד שהנכסים  שכל  משום  אלא  התוס’(, 

כמוחזקים בידיו. ועפ”ז כך צ”ל הדין גם לגבי בכור, שקרקע איננה מוחזקת בידיו.

אין צורך לומר בפירוש שהכוונה לכל מקרה, הרי באופן  וא”כ, אף שבכללות 
כזה שיש מקום לטעות ולפרש אחרת, היה על בני מערבא לומר דבריהם בפירוש. 

ומשלא נהגו כך, הבין ר’ נחמן שכוונתם למקרה אחד בלבד )כנ”ל(.

ויש להמתיק דברי הרש”ש, שבאופן כללי משפט סתום מתפרש שהכוונה לכל 
אחד  למקרה  שהכוונה  מתפרש  סתום  שמשפט  המהרש”א  כשיטת  )ודלא  מקרה 

בלבד(:

הרשב”ם מפרש את דברי אמימר הנ”ל, וז”ל: “אמימר סתמא דרש, בכור נוטל פי 
שנים במלוה, לא שנא קרקע ולא שנא מעות”. והיינו שלדעתו משפט סתום מתפרש 

שהכוונה לכל מקרה.

וא”כ, לשיטת המהרש”א יש כאן מחלוקת בנושא זה בין הרשב”ם לבין ר”ת, אך 
לדברי הרש”ש אין כאן מחלוקת, והרי לאפושי מחלוקת לא מפשינן. ודו”ק.

ירושת הבעל בנכסי הסבתא

הת’ אלון משה שי’ סרוסי
תלמיד בישיבה

א

נאמר בגמ’    : “ההוא דאמר להו נכסי לסבתא, ובתרה לירתאי. הויא ליה ברתא 
דהוה נסיבא. שכיבא בחיי בעלה ובחיי סבתא, בתר דשכיבא סבתא, אתא בעל קא 

תבע”.

118(  ב”ב קכה, ב.
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כלומר: הגמ’ מספרת על אדם שאמר לפני מיתתו, שנכסיו ילכו לסבתו    , ורק 
הסבתא.  בחיי  שמתה  נשואה,  בת  הייתה  אדם  ולאותו  ליורשיו.   – שתמות  לאחר 

לאחר מות הסבתא, בא הבעל ותבע ירושת אשתו.

ובדין זה נחלקו אמוראים: “אמר רב הונא, לירתי ואפי’ לירתי ירתי. ורב ענן אמר, 
לירתי ולא לירתי ירתי. שלחו מתם, הלכתא כוותיה דרב ענן ולאו מטעמיה, הלכת’ 
כוותיה דרב ענן דבעל לא ירית, ולאו מטעמיה, דאילו רב ענן סבר אע’’ג דהוה לי’ 
ברא לברתיה לא ירית, ולא היא, דאילו הוה ליה ברא לברתיה ודאי ירית, ובעל היינו 

טעמא דלא ירית משום דהוה ליה ראוי, ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק”.

והיינו, לשיטת רב הונא הבעל יורש את נכסי הסבתא במקום אשתו )בת המוריש(.

וטעמו מפורש בהמשך הגמ’: “אמר ר’ אלעזר, דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים 
ר’’א.  “אמר  הרשב”ם:  ופירש  דמי”.  מעכשיו  כאומר  אחריך  האומר  כל  בקטנים, 
רבי  בקטנים.  הונא.  רב  בגדולים.  נפתח. התחיל.  הונא קאתי.  דרב  לפרושי טעמא 
אלעזר ועצמו קרי קטן לגבי רב הונא. כאומר מעכשיו. וכיון דאמר “ובתרה לירתאי” 
דהיינו לבת, היינו נמי כמו שאמר מיד אני נותן את גוף הקרקע לבתי, אלא שזקנתי 

תאכל פירות בחייה, ואחר כן תקח בתי או הבא מכחה את הנכסים”.

כלומר – את גוף הקרקע נתן האב מלכתחילה לבתו, ואין זה אלא שהוריש את 
זכות אכילת הפירות לסבתא, לכל ימי חייה. ומובן, דכאשר מתה הבת כבר הורישה 
 – נוטל בראוי כבמוחזק  )ואף שאין הבעל  זוכה בה  ולכן  גוף הקרקע,  לבעלה את 

כדלקמן – הרי אי”ז ראוי אלא מוחזק(.

לירתי  ולא  “לירתי  הוא  הדבר  וטעם  דבר,  יורש  אינו  הבעל  ענן,  רב  לשיטת 
ירתי” 1  , כלומר שהאב לא התכוון להקנות את הנכסים אלא לבתו )“ירתי”( דווקא, 

ולא ליורשיה.

ואילו לשיטת בני מערבא )“שלחו מתם”(, הבעל אינו יורש )כרב ענן( אך מטעם 
אחר: אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק, וכיון שנכסים אלו ראויים לאשתו בלבד )ולא 
הייתה מוחזקת בהם(, אין הבעל יורש אותם )אך אם היה לבת בן, היה הוא יורש את 

הנכסים – שכן הבן נוטל בראוי כבמוחזק(.

סבתא  קדים  דאי  מערבא,  דבני  טעמא  מסתברא  רבה,  “אמר  הגמ’:  וממשיכה 
וזבנא זבינה זביני”. כלומר – מכך שהסבתא יכולה למכור את הנכסים )וכמפורש 

119(  כמובן, הכוונה במתנה בלבד, ולא בירושה )ראה לקמן קכו, ב(.
120(  אמנם אף רב הונא אמר שטעמו הוא “לירתי ואפילו לירתי ירתי”, אך הרשב”ם מבאר שאין כוונתו 
שזהו טעמו, אלא שזוהי המציאות )שהנכסים עוברים אף לירתי ירתי(, וטעמו מפורש בהמשך הגמ’ )כנ”ל(. 

משא”כ בשיטת רב ענן, זהו הדין )המציאות( וזהו גם הטעם.
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אין לשני אלא מה   .  . ומכר  וירד ראשון  ואחריך לפלוני,  “נכסי לך  לקמן בגמ’    : 
ששייר ראשון”(, מוכח שלא אמרינן “כל האומר אחריך כאומר עכשיו דמי”, דאם אין 

לסבתא את גוף הקרקע, כיצד יכולה היא למכור אותה.

ב

נפתח  זה  )“דבר  אלעזר  ר’  דברי  בפירוש  הרשב”ם  על  חלק  מיגש  הר”י  והנה 
בגדולים ונסתיים בקטנים”(, דר’ אלעזר לא בא )רק( לבאר טעמו של רב הונא, אלא 

לבאר את יסוד המחלוקת בכלל.

ולדעתו ר’ אלעזר אומר שב”דבר זה” – שהוא “כל האומר אחריך כאומר מעכשיו 
)“ונסתיים  אמוראים  ואח”כ  בגדולים”(  )“נפתח  תנאים  בתחילה  נחלקו  דמי”, 

בקטנים”(.

כלומר, שרב הונא ורב ענן נחלקו במחלוקת התנאים דלקמן בגמ’ הנ"ל, באומר 
“נכסי לך ואחריך לפלוני, וירד ראשון ומכר”, דלרבי “השני מוציא מיד הלקוחות”, 

ולרשב”ג “אין לשני אלא מה ששייר ראשון” )כנ”ל(.

דמחלוקת זו תלויה האם אמרינן “כל האומר אחריך כאומר מעכשיו”, שאז הקנה 
לשני את גוף הקרקע )כנ”ל(, ומובן שהראשון אינו יכול למכור    , או שלא אמרינן 

והראשון יכול למכור.

ובסוגיין, נחלקו רב הונא ורב ענן כמי ההלכה, רב ענן פסק כרשב”ג     ולכן ס”ל 
דאינו כאומר מעכשיו, ורב הונא פסק כרבי ולכן ס”ל דכאומר מעכשיו דמי.

יסוד  לדעתו  ואף  המחלוקת    ,  את  כך  מפרש  הרשב”ם  שגם  י”ל,  ולכאורה 
המחלוקת בין רב הונא לרב ענן הוא – האם ההלכה היא כרבי או כרשב”ג, שהרי 
גוף הקרקע, כרבי  לדעתו הפירוש ב”כאומר מעכשיו דמי” הוא שהקנה לשני את 

)ועכצ”ל דרב ענן שחולק עליו ס”ל כרשב”ג(.

121(  קלז, א. זוהי דעת רשב”ג, ומפורש בדברי ר’ יוחנן שם “הלכה כרבן שמעון בן גמליאל”. וראה לקמן 
ס”ב.

לרבי,  אף  למכור  יכול  הפירות  אכילת  זכות  את  אבל  גוף הקרקע,  את  למכור  יכול  היינו שאינו    )122
כמפורש בגמ’ שם.

123(  וכהכלל הידוע )כתובות עז, א. לקמן קעד, א(: “כל מקום ששנה רשב”ג במשנתינו הלכה כמותו 
)חוץ מערב צידן וראיה אחרונה(”.

124(  אף שבפירוש דברי ר”א נחלק עם הר”י מיגש, כנ”ל.
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אמנם לשיטת ר”ת    , דס”ל שלרבה אמרינן “כל האומר אחריך כאומר מעכשיו 
דמי”, ואעפ”כ יכולה הסבתא למכור – פשוט שאין לומר שיסוד המחלוקת הוא ב”כל 

האומר אחריך כאומר עכשיו”.

כפירוש  הוא  דמי”  מעכשיו  ב”כאומר  הפירוש  התוס’  שלשיטת  צ”ל  ולכאורה 
שאינו  וכיוון  ראשון.  ששייר  מה  כל  מעכשיו  לשני  קנוי  שיהיה  רבים    ,  ראשונים 

ברור מה תשייר הסבתא, הרי הבת אינה מוחזקת, ולכן אין הבעל יורש בנכסיה    .

ג

ובביאור מחלוקת רב ענן ור' הונא )לשיטת הרשב"ם( י"ל, ובהקדים:

ישנה חקירה ידועה     בגדר יורש, אם משום קורבה הוא יורש – היינו שהנכסים 
המוריש  במקום  עומד  שהיורש  משום  או  המת,  אל  קורבתו  מחמת  אליו  עוברים 

ממש, וממילא נמצאו הנכסים בידיו.

וי”ל דבזה נחלקו רב ענן ורב הונא: רב ענן ס”ל דמשום קורבה הוא יורש, ולכן 
אין לומר “לירתי ואפילו לירתי ירתי”, דבפשטות כוונתו רק לבתו ולא ליורשיה.

אך רב הונא ס”ל שהיורש עומד במקום המוריש, ולכן כשאמר האב “לירתי” ניתן 
לפרש שכוונתו היא אף “לירתי ירתי”, שהרי הם עומדים במקומה. וק”ל.

שייכות חלק הבכורה לבכור קודם החלוקה

הנ"ל

איתא בגמ’    : “אמר רב אסי, בכור שנטל חלק כפשוט ויתר. מאי ויתר . . רב פפא 
ויתר באותה שדה, קא סבר אין לו לבכור קודם חלוקה, ומה  משמיה דרבא אמר 
דאתא לידיה אחיל, אידך לא אחיל. ורב פפי משמיה דרבא אמר ויתר בכל הנכסים 

כולן, קא סבר יש לו לבכור קודם חלוקה, ומדאחיל בהא אחיל בכולהו”.

125(  לעיל קכה, א ד”ה לטעמייהו דבני מערבא.
126(  ראה נמוק”י על אתר. ועוד.

127(  אלא שעפ”ז לכאורה צ”ע בשיטת תוס’, מהו טעמו של רב הונא, הרי גם אם נאמר ד”כאומר מעכשיו 
דמי” מ”מ אין הבת מוחזקת, ואין הבעל יורש בראוי )ואין לומר שלרב הונא הבעל יורש בראוי, כמפורש בגמ’(.

128(  ראה כללי התורה והמצווה להרגצ’ובי ערך ירושה לה, לז. וראה גם קובץ שיעורים ח”ב יב, ה.
129(  ב”ב קכו, א.
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חלוקת  קודם  עוד  לבכור  שייך  הבכורה  חלק  האם  אמוראים  שנחלקו  והיינו, 
הירושה – שאז מובן שבאפשרותו לוותר עליו לפני החלוקה – או שאין לו, ומובן 

שאין בכוחו לוותר אלא במה שחלקו כבר.

חלקם  על  זכויות  מהיורשים  אחד  לאף  שאין  דאע”פ  מבאר,  הרשב”ם 1    והנה 
בירושה קודם החלוקה, מ”מ לבכור יש זכות על חלק הבכורה שלו. דמכיוון שהתורה 
יזכה  “בבכור תליא מילתא, דבשעה שירצה  הרי  לו”    (,  )“לתת  לזה מתנה  קראה 

בחלקו”.

ועד”ז כתב הרשב”ם לעיל    : “יש לו לבכור פי שנים קודם חלוקה, משעה שחפץ 
לזכות בבכורתו”.

ומפרש  חלוקה”.  קודם  לבכור  יש  “והלכתא  הגמ’:  פוסקת  לקמן      אמנם 
הרשב”ם    : “משום דמתנה קרייה רחמנא, ומשמת אב נתונה לבכור”.

ולכאורה הרי זוהי סתירה בדברי הרשב”ם, האם יש לבכור קודם חלוקה – רק 
משעה שירצה, או כבר משעה שמת האב?

וי”ל הביאור בזה בפשטות, דכיוון שהתורה קראה לחלק הבכורה “מתנה”, הרי 
במתנה יש שני עניינים – נתינת הנותן וקבלת המקבל.

וזוהי כוונת הרשב”ם, דמשעה שמת האב נתונה לו )מצד הנותן    ( מתנתו – חלק 
הבכורה שלו, אך בכדי שהוא יהיה שלו צריך הוא לרצות ולקבלה. וק”ל.

130(  ד”ה יש לו.
131(  תצא כא, טז.

132(  ד”ה אמר רב הונא.
133(  קכו, ב.

134(  ד”ה והלכתא.
135(  ומדוייק בלשון הרשב”ם )בע”א( “משעה שמת האב היא ראויה לתת לו”. ודו”ק.
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ביאור הרשב"ם בלשון ירושה ומתנה

הנ"ל

א

איתא במשנה    : “המחלק נכסיו על פיו, ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן 
את הבכור, דבריו קיימין, ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום. כתב בין בתחילה 

בין באמצע בין בסוף משום מתנה, דבריו קיימין”.

והיינו, דבתחילת המשנה נתבאר שאדם שהתנה על מה שכתוב בתורה, דהיינו 
ששינה דבר מהכתוב בתורה ע”י תנאו, אין דבריו קיימין. ולכן בירושה, כיון שהתורה 
יירש, ואם עשה  יירש ומה  קבעה את סדר הירושה, אין רשות למוריש לקבוע מי 
כן אין דבריו כלום והירושה תתבצע על פי חוקי התורה. אך אם חילק את נכסיו 
במתנה, כיון שהנכסים שייכים למוריש וזכותו לעשות בהם כרצונו, הרי שכל יורש 

יקבל במתנה עפ”י מתנת המוריש.

וממשיכה המשנה, שאם אדם כתב בשטרו שהוא מוריש ליורשיו את נכסיו לפי 
חלוקתו כרצונו, שאז הרי אין דבריו קיימים, הנה אם כתב לשון מתנה, בין בתחילת 

השטר בין באמצעו ובין בסופו, דבריו קיימין, כיון שאמר לשון מתנה.

ובטעם הדבר שאם כתב בשטר לשון מתנה השטר קונה )אע”פ שכתוב בו גם 
ליה,  “דכיון דאיכא לשון מתנה בהדה מהני  וז”ל:  ירושה( מבאר הרשב”ם      לשון 

דאף לשון ירושה קונה”.

שלשון  מפני  הוא  קיימין  שדבריו  לכך  שהטעם  משמע,  דבריו  מפשטות  והנה 
מתנה מועיל, ועוד, שלשון ירושה קונה.

ולכאורה צריך להבין:

א. כיוון שנתבאר לעיל שאם חילק נכסיו בלשון מתנה דבריו קיימין, מדוע יש 
צורך גם בלשון ירושה?

יתירה מזו: הרי אם אמר בלשון ירושה, אין דבריו כלום כנ”ל, וא”כ כיצד אומר 
הרשב”ם “דאף לשון ירושה קונה”?

136(  ב”ב קכו, ב.
137(  ד”ה כתב.
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ב. בהמשך הגמ’     מבאר הרשב”ם     וז”ל: “אדם הנותן מתנה לאחר, או שנתן כל 
נכסיו לאחד מבניו, אם אמר לשון מתנה עם לשון ירושה דבריו קיימין, דנהי דלא 
תפיס לשון ירושה, לפי שאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה וכמו שלא אמר כלום 

דמי, לשון מתנה מיהא תפיס, והרי הוא כמי שאומר לשון מתנה לחוד וקני”.

כלומר, שרשב”ם סובר שהטעם לכך שדבריו קיימין הוא מצד לשון המתנה שבו 
בלבד, ולשון ירושה לא נחשב לכלום. וא”כ צ”ע מה שמבאר הרשב”ם בסוגיין, דאף 

לשון ירושה קונה.

ב

ואולי י”ל הביאור בזה:

כשאדם משתמש בלשון ירושה, הרי אע”פ שמשתמש בלשון מתנה, מובן מדבריו 
שכוונתו היא לקיים את הירושה ע”פ רצונו )בניגוד לדברי התורה(. ואם כן, גם אם 
כתב )גם( לשון מתנה, הרי מכיוון שדעתו הייתה להוריש נכסיו בתור ירושה וסוף 
סוף התנה על מה שכתוב בתורה, הדין צ”ל שאין בדבריו כלום. וא”כ מדוע אומרת 

המשנה שדבריו קיימים?

וע”ז מבאר הרשב”ם, דכיון דאיכא לשון מתנה בהדיה, הרי גילה לנו את דעתו, 
שרצונו הוא שיעברו נכסיו ליורשיו כפי שקבע, ובכך הקנה להם את הנכסים, כיון 

שמותר לו להקנות את נכסיו במתנה.

עניין של  יש  גם בירושה  ירושה קונה”. דהיינו,  “דאף לשון  וממשיך הרשב”ם: 
קניין )שמשמעותו היא העברת הבעלות מרשות לרשות(, וזאת הייתה כוונתו בלשון 

הירושה ולכן דבריו קיימין.

העברת  מצד  היא  הירושה  ללשון  המתנה  לשון  בין  ההתאמה  אחר:  ובסגנון 
הבעלות שבשניהם, שלזה התכוון המוריש, ואין כוונתו לעניין הירושה שע”פ התורה.

ועפ”ז ניתן ליישב תמיהה נוספת, המתעוררת בסיום המשנה:

לאחרי שברישא נתבאר, שהמתנה על מה שכתוב בתורה אין דבריו כלום, והרי 
וא”כ מהו החידוש בסוף  נכסיו במתנה למי שירצה,  ברור שלאדם מותר להקנות 
משנתינו, שאם אמר בלשון ירושה לא אמר כלום, ואם כתב גם לשון מתנה קונה? 

הרי גם אם אין דבריו כלום בלשון הירושה, מובן שיקנה בזכות לשון המתנה.

138(  קכט, א.
139(  ד”ה כתב.
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ירושה  הו”א לחשוב שכיוון שעירב לשון  דיש  ועפ”י הביאור הנ”ל אתי שפיר, 
אין בדבריו כלום, וזהו החידוש דאעפ”כ דבריו קיימין, מכיוון שלא התכוון לעניין 

הירושה שע”פ התורה.

ולפי”ז ממילא סרות הקושיות הנ”ל:

אין כוונת הרשב”ם לומר שלשון הירושה מועיל לחלות הקניין, אלא רק להבהיר, 
שלשון הירושה אינו מפריע לחלות הקניין.

ומובן ג”כ שאין סתירה בדברי הרשב”ם בסוגיין לדבריו בהמשך הגמ’, שהרי כאן 
בא הרשב”ם לבאר מדוע לשון הירושה לא מפריע לחלות הקניין, ושם מבאר מה 

פועל את הקניין עצמו - שזהו לשון המתנה בלבד.

בעניין עד המכחיש עד

ר’ עזריה חיים שי’ אהרונביוב
אברך בכולל

א

ראיתיה  אני  אחד  עד  אמר   .  . ונסתרה  לאשתו  שקינא  “מי  במשנה 1  :  איתא 
שנטמאת לא היתה שותה, ולא עוד אלא אפילו עבד אפילו שפחה, הרי אלו נאמנין 

אף לפוסלה מכתובתה”.

כלומר, דאע”פ שבכל התורה כולה עד אחד אינו נאמן, ורק “על פי שני עדים . . 
יקום דבר”    , מ”מ כאשר הבעל קינא לאשתו )שלא תיסתר עם פלוני( – נאמן אף עד 

אחד להעיד שנסתרה, ויוצאת בלא כתובה, מחמת ש”רגליים לדבר”    .

וממשיכה המשנה: “עד אומר נטמאת ועד אומר לא נטמאת . . היתה שותה. אחד 
אומר נטמאת ושנים אומרים לא נטמאת, היתה שותה. שנים אומרים נטמאת ואחד 

אומר לא נטמאת לא היתה שותה”.

היינו שבמקרה בו עדים מכחישים זה את זה הדין שונה, ובזה יש שלושה מקרים:

140(  סוטה לא, א.
141(  שופטים יט, טו. וראה שם יז, ו.

142(  ראה בארוכה המקור בפסוק והטעם בריש מכילתין ובגמ’ כאן ע”ב.
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א. אחד אומר נטמאת ואחד אומר לא נטמאת – שותה ממי המרים )ד”אוקי חד 
בהדי חד והרי היא כספיקא ושותה”    (.

ב. אחד אומר נטמאת ושניים אומרים לא נטמאת – שותה.

ג. שניים אומרים נטמאת ואחד אומר לא נטמאת – אינה שותה. כמבואר בגמ’, 
שעניין מי המרים הוא לברר את הספק, אך כאשר יש שני עדים שנסתרה אין כאן 

ספק כלל, ולכן אינה שותה ויוצאת בלא כתובה.

ב

והנה הגמ’ הקשתה על הדין הראשון, שכאשר עד אחד מכחיש את חברו שותה, 
דלכאורה אמר עולא ש”כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא כשניים”, ואם 

כן, לאחר שהראשון נאמן כשניים, כיצד יכול השני לבוא ולהכחישו?

במשנה  הגירסא  את  לשנות  שיש  אומר  יצחק  ר’  אופנים:  בשני  הגמ’  ומתרצת 
ולכתוב “לא הייתה שותה”, אך ר’ חייא משאיר את הגירסא על כנה, דעולא לא אמר 
כדי  תוך  מכחישו  השני  כאשר  אך  ויצא    ,  עדותו  סיים  הראשון  העד  כאשר  אלא 

דיבור – אין הראשון נאמן כשניים.

ומקשה הגמ’ על ר’ חייא מהדין השני במשנה, שכאשר עד אחד אומר נטמאת 
ושניים אומרים אינה נטמאת – שותה, ולשיטתו הייתה המשנה צריכה לחדש יתירה 
מזו, דאף כאשר עד אחד אומר שנסתרה ובא אחד והכחישו – שותה )כי כנ”ל, מדובר 

במשנה כאשר הראשון עוד לא סיים עדותו(?

וכהקדמה לתירוץ אומרת הגמ’, שאף ר’ חייא יכול להקשות על שיטת ר’ יצחק 
מהדין האחרון, שכאשר שניים אומרים נטמאת ואחד אומר לא נטמאת – אינה שותה, 
והרי לשיטת ר’ יצחק מדובר במשנה כאשר העד הראשון כבר סיים עדותו, ואם כן, 
יכלה המשנה להשמיענו חידוש גדול יותר – שאף בעד אחד שאומר נטמאת ואחד 

מכחישו לאחר מכן – אינה שותה?

ר’  שאומר  וכפי  עדות,  בפסולי  מדברת  כולה  שהמשנה  לומר,  מוכרחים  ולכן 
נחמיה שכל מקום שהתורה מאמינה לעד אחד הלך אחר רוב דעות, כלומר ששתי 
נשים המכחישות איש אחד ה”ז כאילו הכחישו אישה אחת )ואיכא דאמרי: שתי נשים 

המכחישות אישה אחת ה”ז כאילו שני אנשים הכחישו איש אחד(,

143(  לשון רש”י ד”ה עד אומר נטמאת ועד אומר לא נטמאת.
144(  ע”פ רש”י ד”ה כאן בבת אחת.
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אך אם יבוא עד כשר בתחילה, אפילו יבואו אחריו מאה נשים אינן נאמנות, שהרי 
הוא נחשב כבר כשניים )כנ”ל(.

ולסיכום: כאשר עד מכחיש עד, אם הם כשרים ה”ז תלוי אם באו בבת אחת )שאז 
דברי העד הראשון בטלים( או בזה אחר זה )שאז סומכים על העד הראשון(, ואין 
ובפסולי  אחת  בבת  בבאו  שם  מדובר  שהרי   – מהמשנה  הצדדים  שני  על  קושיות 

עדות, שהולכים אחד רוב דעות.

ג

והנה רש”י מקשה     על קושיית הגמ’ על ר’ חייא מהדין השני, שכאשר אחד אומר 
נטמאת ושניים אומרים לא נטמאת שותה, דלר’ חייא הייתה המשנה יכולה לחדש 

יותר, שאף בבא אחד והכחישו הייתה שותה )כי הראשון נאמן כשניים, כנ”ל( –

כבר  הראשון  שהעד  מדובר  השני  בדין  בפשטות:  זאת  לתרץ  ניתן  ולכאורה, 
סיים עדותו )שלא כבדין הראשון, כנ”ל(, ולכן נאמן כשניים. וממילא, אם בא אחד 
והכחישו – אין זה חידוש כלל שהאישה שותה, שהרי אחד אינו נאמן להכחיש שניים. 

וחידוש המשנה הוא, שכאשר באו שניים והכחישוהו – בטלה עדותו, ולכן שותה?

לא  אומרים  ושנים  דקתני  אחת,  בבת  מתני’  דייק  דקא  “משום  רש”י:  ומתרץ 
לא  אומרים  “ושניים  המשנה  שמלשון  כלומר,  קאתו”.  הדדי  בהדי  אלמא  ראינוה, 

ראינוה” ניתן להוכיח שמדובר במקרה שבאו בבת אחת.

מובן  ובפשטות  ראית”.  לא  אומרים  “ושניים  רש”י:  בדברי  גורס  והמהרש”א 
שכוונתו לבאר כיצד ניתן להוכיח מלשון המשנה שמדובר בבת אחת )כדברי רש”י(, 
שמכיוון שמדובר שהשניים אומרים לעד “לא ראית”, מוכח שעדיין לא סיים עדותו.

אמנם במשנה שלפנינו איתא “ושניים אומרים לא נטמאת”    , וגם במהרש”א לא 
דייק מלשון רש”י דווקא, “ראינוה” או “ראית”, אלא מציין לפירוש רש”י על המשנה, 

שמפרש את אופן ההכחשה של שני העדים שהאישה לא נטמאה.

דהנה בדברי המשנה אינו מובן, דאם שני עדים מעידים שאמנם נסתרה אך לא 
“כלומר  רש”י      מבאר  ולכן  ספק.  כל  כאן  אין  הרי  שותה,  האישה  מדוע  נטמאה, 
בפניך, שכשבאת ומצאת שנסתרו יחד גם אנו היינו עמך, ובפנינו לא  לא נטמאת 

נטמאת”.

145(  בד”ה אמר לך רב חייא ולטעמיך )בסוה”ד(. רש”י מביא זאת כקושיה על תירוץ הגמ’, שיש להעמיד 
את המשנה ע”פ דברי ר’ נחמיה, דלכאורה יש אפשרות פשוטה יותר לתרץ, כבפנים.

146(  וכן הגיה ברש”י בגיליון מהגרי”ב.
147(  בד”ה ושנים אומרים לא נטמאת.
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והיינו שאינם יודעים בוודאות שלא נטמאת, אלא יודעים בוודאות שעדותו של 
הראשון אינה נכונה, כיוון שהם היו עמו ולא ראו שנטמאה.

מדובר  שהרי  אחת,  בבת  שבאו  מהמשנה  להוכיח  ניתן  כיצד  ג”כ  מובן  ומכך 
שהעדין מדברים עם העד על עדותו בבי”ד, גם אם לא מפורש במשנה “לא ראית”.

ד

אמנם לכאורה אינו מובן, דעפ”ז נמצא שאין להוכיח מניסוח המשנה באופן ברור 
ניתן לפרש שהעדים באו לאחר עדותו של העד  שמדובר בבאו בבת אחת, שהרי 
הראשון והכחישוהו, היינו שאמרו שהם היו יחד עמו ולא ראו שנטמאה )ולא בלשון 

נוכח(.

ולכאורה צ”ל שכוונת רש”י היא,  שאם מדובר במשנה שבאו בזה אחר זה, הייתה 
המשנה צריכה להדגיש יותר את משמעות ההכחשה – “לא נטמאת בפנינו” וכיו”ב, 
משא”כ בבאו בבת אחת, הרי עצם זה שאומרים “לא נטמאת” ברור שהכוונה ל”לא 

נטמאת בפניך” ואין צרך להדגיש זאת.

הכרח  אי”ז  וא”כ  בלשונה,  קיצרה  שהמשנה  בפשטות  לומר  ניתן  עדיין,  אולם 
גמור.

וכפי שמעיר בהגהות הב”ח על אתר, שרש”י עצמו לקמן מעמיד את הדין השני 
ופירש  )כנ”ל(,  עדות  בפסולי  במשנה  מדובר  הגמ’  דבמסקנת  זה.  אחר  בזה  בבאו 
רש”י     “ועל כרחיך דבזה אחר זה איצטריך עיקר לאשמועינן, דאי בבת אחת מאי 
הלך אחר רוב דיעות איכא, בחד וחד נמי היתה שותה. ]אלא[ בהכי עסקינן, דההוא 
דאתא מעיקרא ואמר נטמאת אשה הויא, הילכך אפי’ בזה אחר זה אתו תרתי ומבטלי 

לה”.

כלומר: אם נאמר שמדובר במשנה בבאו בבת אחת, אינו מובן מה הכוונה ב”הלך 
אחר רוב דעות”, הרי גם כאשר אחד בלבד מכחיש את העד הייתה שותה, דעדותו 
בטלה. אלא מוכרחים להעמיד את המשנה בבאו זה אחר זה, ואע”פ שהראשון נאמן 

כשניים, אם יעידו שניים אחריו עדותו בטלה    .

ועפ”ז נמצא שרש”י עצמו מעמיד את המשנה למסקנה בבאו זה אחר זה, וא”כ 
שוב אינו מובן, כיצד מכריח רש”י מהמשנה שמדובר בבאו בבת אחת.

148(  ד”ה הכא במאי עסקינן.
149(  וי”ל שהחידוש הוא, דאף שהראשון נאמן כשניים – מ”מ אם יעידו שניים פסולים אחריו ייאמנו, 

דהלך אחר רוב דעות.



. קובץ הערות התמימים ואנ"ש - חיפה . 94

ה

והנה התוס’ 1   הקשו אף הם את קושיית רש”י הנ”ל, דלכאורה יש לתרץ שמדובר 
במשנה בבאו בזה אחר זה, ותירץ וז”ל: “נראה האי דלא דחי ליה בזה אחר זה, משום 
דסוף סוף תיקשי דיוקא דסיפא, דשנים אומרים נטמאת וא’ אומר לא נטמאת לא 
היתה שותה, הא חד וחד היתה שותה. במאי מוקמת לה, ע’’כ בבת אחת, מאי קמ’’ל 
היינו רישא. הילכך צריך לתרוצי כר’ נחמיה, בין לר’ יצחק בין לר’ חייא הני תרתי 

בבי דסיפא”.

כלומר – מה שהגמ’ לא תירצה שמדובר בבאו בזה אחר זה, הוא משום שעפ”ז 
יקשה מהו הצורך בדין השלישי במשנה, שכאשר שניים אומרים נטמאת ואחד אומר 
לא נטמאת אינה שותה, ועכצ”ל שמדובר בבאו בבת אחת    , וא”כ דין זה כבר כלול 
בדין הראשון, שכאשר אחד אומר נטמאת ואחד אומר לא נטמאת שותה, דמזה ניתן 

לדייק בפשטות שכאשר שניים אומרים נטמאת אינה שותה.

וצ”ע מדוע לא תירץ רש”י כתירוץ התוס’. ואולי י”ל דלרש”י א”א לתרץ כן, כי 
גם דברים שניתן ללמדם באופן ד”מכלל לאו  ר’ חייא  גהי’ אפשר לומר שלשיטת 

אתה שומע הן”, טורח התנא וכותב אותם. ועצ”ע.

150(  ד”ה הא חד וחד.
151(  שהרי אם מדובר בבאו זה אחר זה, מאי קמ”ל, הרי אפילו אחד שאמר נטמאת ואח”כ בא אחד ואמר 

לא נטמאת אינה שותה לדברי עולא.
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אהבת ישראל לכל יהודי בראי ההלכה

הרב שלום דובער יהושע שי’ ליפש
משגיח בישיבה

ידוע פתגמו של המגיד ממעזריטש “כשם שמצוה לאהוב צדיק גמור – כך מצוה 
לאהוב רשע גמור”  .

חיוב  ישנו  ע”פ הלכה, האם  שונות  דעות  ומציין  זה  ,  אד”ש מביא פתגם  וכ”ק 
לאהוב כל יהודי. ומעיר שלכאורה דעת הרמב”ם היא שישנו חיוב לאהוב כל אחד 

ואחד מישראל, אף שנראה שיש בזה סתירה בדברי הרמב”ם.

להלן יתבארו בעז”ה הדעות השונות בזה, וכיצד החיוב לאהוב כל יהודי יסודו 
בהררי קודש בראשוני הפוסקים, הגם כי בחלק מן הפוסקים נראה שמצוות ‘ואהבת 
לרעך כמוך’ איננה חלה על רשעים, אך לאחר העיון נמצא שלדעת רוב מנין ובנין 

של הפוסקים, אין כל הגבלה בקיום מצוה זו.

ואהבת לרעך כמוך - רעך בתורה ובמצוות

איתא בגמ’  : “אמר רבי שמואל בר רב יצחק אמר רב, מותר לשנאתו )הרואה 
יחידי דבר ערוה בחבירו, אף על פי שאינו רשאי להעיד לו, מותר לשנאתו שהרי הוא 

1(  מגיד דבריו ליעקב הוספות אות מב.
2(  לקו”ש חי”ז ע’ 217 הערה 17. ע”ש בארוכה.

3(  פסחים קיג, ב.

הלכה
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יודע בודאי שהוא רשע  ( . . רב נחמן בר יצחק אמר מצוה לשנאתו, שנאמר יראת 
ה’ שנאת רע”.

והנה אף שבגמ’ הנ”ל קאי אודות האיסור ד’לא תשנא את אחיך בלבבך’ שלכאורה 
הותר ברשע, מ”מ מצינו כמה מן הראשונים שהביאו הגבלה זו גם בנוגע למצוות 

‘ואהבת לרעך כמוך’.

והנה הסמ”ג כתב במצוות ואהבת לרעך כמוך  : “ודווקא לרעך שהוא רעך בתורה 
ובמצות אבל אדם רשע ואינו מקבל תוכחה מצוה לשנאתו, שנאמר   יראת ה’ שנאת 
רע, ואומר הלא משנאיך ה’ אשנא ובמתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים 

לאויבים היו לי  ”.

ומקורו של הסמ”ג הוא מספר היראים  : “ואהבת לרעך כמוך. . יכול לכל, ת”ל 
כמוך, לרעך שהוא כמוך, שמכניס עצמו בעול שמים ואוהב מצות כמוך. אבל אם 
הוא רשע אינך מצוה לאהבו כי מצוה לשנאתו, כדכתיב יראת ה’ שנאת רע וכתיב 

הלא משנאיך ה’ אשנא”. ודברים אלו העתיק גם בעל הגהות מיימוניות  .

דרשה מדברי  איזו  נשמע שהיא  היראים(  דברי  )ובפרט מתוך  דבריהם  ומתוך 
חז”ל, אך דברים אלו לא נמצאו בגמ’ או במדרשים שלפנינו, ואולי היה להם איזו 

דרשה שאינה לפנינו.

וכן פסק להלכה המגן אברהם 1  )והביאו המשנ”ב   (, שמצות אהבת רעים הינה 
דווקא לרעך בתורה ובמצוות, אבל אדם רשע שאינו מקבל תוכחה מצוה לשנאתו.

והנה כבר העירו גדולי האחרונים    דבגמ’    איתא: “אמר רב נחמן ואהבת לרעך 
כמוך – ברור לו מיתה יפה”, היינו שגם באדם רשע שנתחייב מיתה, יש לברור מיתה 
בדרך היפה עבורו, וא”כ משמע שגם באדם רשע קיימת מצוות ואהבת לרעך כמוך   .

4(  פירוש הרשב”ם.
5(  עשין ט’.

6(  משלי ח, יג.
7(  תהלים קלט, כא-ב.

8(  סי’ רכ”ד.
9(  הל’ דעות פ”ו ה”ג.

10(  או”ח סי’ קנ”ו ס”ק ב’.
11(  שם ס”ק ד’.

12(  ראה מהר”ם שיק למצוה רמ”ד. ביאור הרי”פ פערלא עשין י”ט. שו”ת בית שערים או”ח סי’ ס”ט.
13(  סנהדרין מה, א.

14(  וראה עד”ז תוספתא סנהדרין פ”ט הי”א דעת רבי יהודה. ובכ”מ בש”ס.
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וראיתי שבספר שו”ת בית שערים    יישב קושיה זו, שהרי שנינו שכל המומתים 
מתוודים   , וא”כ לאחר שהתוודה כבר אינו רשע כיון שיש לו חלק לעוה”ב, וממילא 

יש בו מצוות ואהבת לרעך כמוך.

ובהערה שם יישב באופן נוסף, שהחיוב ד”ברור לו מיתה יפה” הוא משום כבוד 
הבריות, ולא משום המת עצמו. אך המעיין בגמ’ שם יראה שיש לדחות זאת, דלרבי 
יהודה שם הפירוש “ברור לו מיתה יפה” הוא שלא יצטער ההרוג, ולכן הוא נסקל 

ערום, ומשמע בפשטות שמשום צער ההרוג הוא, ועיי”ש ודו”ק   .

ואהבת לרעך כמוך - אהבה לכל או"א

והנה כנגד ג’ אבות העולם הנ”ל )היראים, הסמ”ג והגהמ”י(, מצינו חבל פוסקים 
שכתבו שמצוות ואהבת לרעך כמוך היא לכל יהודי – ואפי’ לרשעים.

כתב  יפה”,  מיתה  לו  ברור   – כמוך  לרעך  “ואהבת  בש”ס  דאיתא  בהא  דהנה 
הרמ”ה   : “אמר קרא ואהבת לרעך כמוך, וכל היכא דכתיב רעך משמע ישראל, ואפי’ 
רשע שנתחייב מיתה, אתה חייב לחזר אחר זכותו לברור לו מיתה יפה. ויש לפרש 

ואהבת לרעך לשון ָרִעים שבך שנתחייבו מיתה, ברור להם מיתה יפה”.

ולשיטתו נראה ברור שמצוות ואהבת לרעך כמוך, היא לכל אחד ואף לרשעים 
שנתחייבו מיתה, ולפי פירושו השני נמצא חידוש גדול שמצוות ‘ואהבת לרעך כמוך’ 

היא בעיקר לרעים )עכ”פ לפי מדרש הגמ’ כאן(.

והנה השיטמ”ק    הביא את דברי הרמ”ה הללו והוסיף: “ואל תתמה אם קרא אותו 
לעיניך”, אחר שנקלה  “ונקלה אחיך  נמי מקרי, כדכתיב:  ריע, דריע אהוב  הכתוב 
נקרא אחיך, ואמרינן נמי במדרש שוחר טוב: “בשר חסידיך לחיתו ארץ, וכי חסידים 
היו, והלא כתיב סוסים מיוזנים וגו’, אלא כיון שנעשה בהם דין חסידים היו” כנ”ל”.

ומשמע מדבריו שחולק על הרמ”ה, ולשיטתו מה שהרשע נקרא אהוב, הוא לפי 
שדנו בו דין מיתה.

קודם  עוד  הוא  יפה”  מיתה  לו  ד”ברור  זה  דין  דהרי  בכך,  לעיין  יש  ולכאורה 
“דבזיוני  ערומה  האשה  את  לסקול  שאין  שם  נאמר  ולחכמים  עונשו,  את  שמקבל 

15(  או”ח סי’ ס”ט.
16(  וכן פסק הרמב”ם )הל’ סנהדרין פי”ג ה”א(.

17(  וכן בתוספתא סנהדרין שם מוכח שלא כדבריו, ע”ש.
18(  סנהדרין נב, ב.
19(  כתובות לז, ב.
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דאינש עדיפא ליה טפי מניחא דגופיה”, ובוודאי עיקר הבושת והביזיון הוא קודם 
המיתה 1 .

והנה גם ברמב”ם בהקדמתו לפרק ‘חלק’ מצינו, דלאחר מנין י”ג העיקרים כתב: 
“וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם וכו’, הוא נכנס בכלל ישראל, ומצוה לאהבו 
ולרחם עליו, ולנהוג עמו ככל אשר צוה השי”ת, איש לחברו מן האהבה והאחוה, 
ואפילו עשה מה שיכול מן העברות מחמת התאוה . . ומשנתקלקל לאדם יסוד מאלו 

היסודות, הרי יצא מן הכלל . . ועליו נאמר משנאיך ה’ אשנא”.

ויש  כמוך,  לרעך  ואהבת  מצוות  בכלל  נכנסו  ישראל  רשעי  דגם  ברור  ונמצא 
מצוה לאוהבם )ויצאו מן הכלל רק המינים והאפיקורסים לפי שהוציאו עצמם מכלל 

ישראל(.

ודברים דומים מצינו בסמ”ק   : “שלא לשנא את חבירו דכתיב לא תשנא אחיך 
בלבבך, ואינו בכלל ואהבת. שמזהיר אותנו על אותו שמותר לשנאתו כגון אם עבר 
עבירה, אפי’ הכי אסור לשנאתו בלבו, להראות לו פנים יפות, אלא יראה לו שנאתו”. 
ובפשטות כוונת הסמ”ק לומר שאף זה שחטא, שצריך להראות לו שנאה כלפי חוץ, 

אפילו הכי אסור לשנאתו בליבו, כלומר שברגש הלב יש לאהוב אף אותו   .

והנה מלבד הפוסקים הנ”ל שכתבו במפורש שמצוה לאהוב אף את הרשעים, כן 
משמע גם מסתימת הרמב”ם   , דהרמב”ם כתב   : “מצוה על כל אדם לאהוב את כל 
אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך, לפיכך צריך לספר בשבחו 

ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו”.

והנה לכאורה שפתיו ברור מללו דמצוה לאהוב כל אחד ואחד מישראל, ומסתימת 
ודבריו אלו  נראה פשוט דס”ל שהמצוה לאהוב כל אחד היא אף לרשעים.  דבריו 

עולים בקנה אחד עם מ”ש בהקדמתו לפרק חלק   .

20(  ומלבד זאת הקשה הרי”פ פערלא )עשין י”ט ד”ה וראיתי להרמ”ה( על השיטמ”ק, שדברי המדרש 
שוחר טוב הם היפך תלמוד ערוך בפרק נגמר הדין. עיי”ש.

21(  מצווה י”ז.
22(  ויש להאריך בהסברת שיטתו. וראה גם מ”ש הרי”פ פערלא שם בהסברת דברי הסמ”ק: “ואינם בכלל 

ואהבת”. ואכ”מ.
23(  כאן )בהלכות דעות(, משא”כ בהל’ אבל, כדלקמן באריכות.

24(  הלכות דעות פ”ו ה”ג.
אין בסתימת הדברים ללמד אודות הרשעים שהוציאו עצמן מן הכלל כמו המינים  25(  אלא שכמובן 

והאפיקורסים, שביציאתם מן הכלל אינם נחשבים חלק מבנ”י, כמבואר בהקדמתו שם.
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מישראל  אחד  כל  “לאהוב  כתב   :  הרמב”ם  בעקבות  לילך  שדרכו  בחינוך  וכן 
עצמו  על  חומל  שאדם  כמו  ממונו  ועל  ישראל  על  שנחמול  כלומר  נפש,  אהבת 

וממונו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך . . ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן”.

ולמעיין נראה ברור דיוק הלשון, דבנוגע למצוות לא תשנא את אחיך בלבבך 
כתב   : “נוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ועובר עליה וקבע שנאה בלבו 
לאחד מכל ישראל הכשרים, עבר על לאו זה . . אבל בשנאת הרשעים אין בו איסור”, 

אך במצוות ‘ואהבת לרעך כמוך’ שינה את לשונו ולא הגביל את הדברים.

וזהו דלא כפי שכתב במנ”ח על אתר, שהמצוה לאהוב כל אחד מישראל הוא 
“דוקא אם הוא איש כשר, אבל אם ראה שעבר עבירה מצוה לשנאתו, כמבואר לעיל, 
וריע לכל דבר, מכל מקום  דינו כאח  ואף דאם מאמין בעיקרי הדת  כ”כ בהגמ”י, 

לענין מצוה זו התורה גילתה דמצוה לשנוא אותו”.

ולכאורה דעתו של המנ”ח היא שכאשר יש מצווה לשנאתו, ממילא אין מצווה 
לאוהבו. אך כנראה לפי שעה עכ”פ נתעלמו ממנו שיטתם של כמה מגדולי הפוסקים 
הראשונים הנ”ל, שכתבו במפורש שאף ברשעים קיימת מצוות ‘ואהבת לרעך כמוך’.

והנה דבר פלא, שבשו”ע אדה”ז, אף שדרכו לילך אחר המג”א בכל מקום, מ”מ 
הביא    את דברי הרמב”ם הנ”ל שמצוה לאהוב כל אחד ואחד כגופו, והשמיט את 

דברי המג”א הנ”ל, שזהו דווקא ברעך בתורה ובמצוות.

ונראה שלשיטתו חובת המצוה היא לכאו”א מישראל, ואף לרשעים, ואולי סמך 
יתדותיו על גדולי הפוסקים הנ”ל, שהם רוב מנין, הלא הם הרמ”ה, הסמ”ק, הרמב”ם 

בהקדמתו לפי’ המשניות, וכן מסתימת דברי הרמב”ם )בספרו הי”ד( והחינוך   .

השנאה והאהבה - שני ציוויים

והנה על דברי הפוסקים הנ”ל שכתבו שמצוה לאהוב אף את הרשעים, יש לעיין 
דהלא גמ’ מפורשת היא 1 , דרב נחמן בר יצחק אמר מצוה לשנאתו, שנאמר יראת ה’ 
שנאת רע, וא”כ כיצד ייתכן לומר שישנה מצוה ‘ואהבת לרעך כמוך’ אף לרשע גמור.

26(  מצוה רמג.

27(  מצוה רלח.
28(  סי’ קנ”ו ס”ה.

מקורו  והסמ”ג  הסמ”ג,  אחר  לילך  דרכו  דהגהמ”י  וכידוע   – והיראים  הסמ”ג  כהגהמ”י,  ודלא    )29
מהיראים, והתלמיד והרב אין מונין להם אלא כאחד. ראה עד”ז מ”ש בב”ש אבה”ע סי’ צ’ ס”ק ו’.

30(  פסחים קי”ג – הובא לעיל.
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והגם שאפשר ליישב בדוחק )כפי שכתבו כמה מהאחרונים(, שהמצווה לאהוב 
רשע גמור היא רק כאשר לא הוכיחו, או כאשר לא ראוהו בעצמו עושה את העבירה, 

אך כאשר הוכיחו, גם לשיטות הנ”ל לא חלה עליו מצוות ‘ואהבת לרעך כמוך’,

הרי מסתימת לשון הפוסקים משמע, שיש מצווה לאהוב אף רשע גמור, שהוכיחו 
ולא שב מרשעו. ובפרט שהרמ”ה למד את הדברים מהא דברור לו מיתה יפה, ושם 
העדים שהוכיחוהו עליהם המצווה לסוקלו )ומקרא מלא הוא    – “יד העדים תהיה 
בו בראשונה” וגו’, וכן הוא בגמ’    וברמב”ם   (, ובהם נאמר המצווה דואהבת לרעך 

כמוך – ברור לו מיתה יפה.

ולכאורה יש לומר, שאף שהאהבה והשנאה בפשטות שני טבעים נוגדים הם, מ”מ 
נצטווינו לעורר רגש של אהבה כלפי כל אחד ואחד מישראל ואף לרשעים, ולאידך 
גיסא נצטווינו לעורר רגש של שנאה כלפי הרשעים, והרי הם שני ציוויים ודינים 

שונים.

וע”פ דברים אלו מתורצת גם קושיתו של הרי”פ פערלא על הסמ”ג   , שהקשה 
מדוע מנה הרס”ג בנפרד מצוות ‘ואהבת לרעך כמוך’ ומצוות ‘לא תשנא את אחיך 
בלבבך’, והרי דרכו של רבינו הרס”ג שלא למנות בנפרד באותה מצווה לאו ועשה, 
ולפי דברינו הדברים ברורים ומאירים – אין זו מצווה אחת, המצווה שלא לשנוא 

והמצווה לאהוב הן שתי מצוות נפרדות.

וההסברה בזה היא כפי שכותב אדה”ז בתניא   : “וגם המקורבים אליו והוכיחם 
ולא שבו מעונותיהם שמצוה לשנאותם, מצוה לאהבם ג”כ, ושתיהן הן אמת שנאה 
מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחי’ הטוב הגנוז שבהם שהוא ניצוץ אלקות שבתוכם 

המחיה נפשם האלקית”.

שיטת הרמב"ם

והנה, אף שבדברי הרמב”ם בהלכות דעות )אודות מצוות ואהבת לרעך כמוך( 
כתב דמצוה לאהוב כל אחד ואחד מישראל, וכן כתב בהקדמתו לפרק ‘חלק’, שיש 
מצוה לאהוב אף את הרשעים, מ”מ בהלכות אבל    כתב: “מצות עשה של דבריהם 

31(  שופטים יז, ז.
32(  סנהדרין מה, א.

33(  הל’ סנהדרין פט”ו ה”א.
34(  בתחילת דבריו עשין יט.

35(  פרק ל”ב.
36(  פי”ד ה”א.
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לבקר חולים, ולנחם אבלים . . אף על פי שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל 
ואהבת לרעך כמוך, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה 
אותן לאחיך בתורה ובמצות”. ובפשטות הכוונה שאין מצוות ‘ואהבת’ במי שאינו 

אחיך בתורה ובמצוות.

והנה נודע שיטתו וסדרו של הרמב”ם, שאינו סומך על דברים שיכתוב לאחר 
מכן   . ועפ”ז הוא דוחק לומר שהרמב”ם כאן בהל’ דעות סמך על מה שיכתוב בהל’ 

אבל.

ובפרט, שבהל’ דעות מנה את מצוות ואהבת לרעך כמוך ואת שאר דיניה, ודוחק 
גדול לומר שהמתין עד הלכות אבל )בסוף ספר הי”ד( כדי לכתוב גדר נוסף במצוות 

‘ואהבת לרעך כמוך’.

וכדי ליישב את הסתירה הנראית בדברי הרמב”ם מהלכות אבל, יש להקדים מהו 
גדר המצוה ד’ואהבת לרעך כמוך’ לשיטת הרמב”ם, ועד”ז מצות ‘לא תשנא את אחיך 

בלבבך’. ומהו גדר ההיתר או המצוה לשנוא את הרשעים.

גדר מצוות 'ואהבת' ו'לא תשנא'

כמו שנאהב  לאהוב קצתנו את קצתנו  “שצונו  כתב הרמב”ם בספר המצוות   : 
שעיקר  כלומר,  לעצמי”.  ואהבתי  כחמלתי  לאחי  ואהבתי  חמלתי  ושתהיה  עצמנו 

מצוות אהבת ישראל, היא מצוה התלויה בלב.

והנה בנוגע למצוות אהבת ה’ כתב הרמב”ם בהלכות יסודי התורה   : “והיאך היא 
הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים . . מיד הוא 
אוהב”, היינו שהדרך להגיע לאהבה היא ההתבוננות במעשיו הנפלאים של הקב”ה, 
ולכאורה עד”ז יש לומר שעיקר אהבת ישראל היא ע”י התבוננות במעלות חבירו, 

ובדרך ממילא מגיע לאהבה.

אדם  כל  על  “מצוה  הרמב”ם 1 :  כתב  כמוך  לרעך  ואהבת  למצוות  בנוגע  והנה 
לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך, לפיכך צריך 
לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו”.

37(  ראה יד מלאכי כללי הרמב”ם אות ו.
38(  עשה רו.

39(  פ”ב ה”ב.
40(  הל’ דעות שם.
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וכנראה  הלב,  ברגש  הוא  המצוה  שעיקר  דבריו,  בהסברת  לומר  יש  ולכאורה 
לעיל. ואע”פ שברור שכאשר האדם אוהב את רעהו הרי הוא מספר בשבחו וחס על 

ממונו, מ”מ אין זה מגדר המצוה אלא תוצאה ממנה.

שכתב:  הרמב”ם  בדברי  האחרונים  מן  כמה  שהתקשו  מה  בפשטות  יובן  ובזה 
“אע”פ שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך”, ולכאורה ה”ז 

סתירה מיניה וביה.

ניחום  דוודאי מצוות אלו דביקור חולים,  יפה,  וע”פ הנ”ל הדברים מתיישבים 
אבלים וכו’ הם חיובים מדרבנן, ואף למי שעדיין אין בליבו אהבה לחברו, ואין הם 
נכללים בגדר המצוה ד’ואהבת לרעך כמוך’ שהיא מצוה התלויה ברגש הלב. אבל 
לאידך, וודאי שהאוהב את חבירו יקיים בו מצוות אלו דביקור חולים וכו’, ולכן הם 

תוצאה של מצוה זו ד’ואהבת’. 

ולכאורה, כשם שהוא במצוה החיובית דאהבת ישראל, עד”ז הוא במצוה השלילית 
ד’לא תשנא’, דעיקר המצוה הוא בלב, ובזה מפורשים דברי הרמב”ם והגמ’ כדלקמן.

דהנה כתב הרמב”ם: “כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה שנאמר 
לא תשנא את אחיך בלבבך, ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה, ולא הזהירה 
תורה אלא על שנאה שבלב, אבל המכה את חבירו והמחרפו אף על פי שאינו רשאי 
רגש  היא  הוזהרנו  ברורים שהשנאה שעליה  ודבריו  לא תשנא”.  עובר משום  אינו 

הלב.

אמרו  והוא  לקצתנו  קצתנו  משנוא  “שהזהירנו  שלו   :  המצוות  בספר  הוא  וכן 
לא תשנא את אחיך בלבבך. ולשון ספרא לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב. אמנם 
כשהראה לו השנאה והודיע שהוא שונאו אינו עובר על זה הלאו . . אבל שנאת הלב 

הוא חטא יותר חזק מן הכל”.

ומקור דברי הרמב”ם בגמ’ ערכין   : “תנו רבנן: לא תשנא את אחיך בלבבך – יכול 
לא יכנו, לא יסטרנו, ולא יקללנו? ת”ל: בלבבך, שנאה שבלב הכתוב מדבר”.

ולכאורה מ”ש הרמב”ם: “המכה את חבירו והמחרפו אף על פי שאינו רשאי אינו 
עובר משום לא תשנא”, הפירוש בכך הוא, שבאם אינו שונא אותו בליבו אינו עובר 
על הלאו דלא תשנא, אך באם שונא אותו בליבו ומחמת כך מכהו, וודאי שעובר על 
‘לא תשנא’. וכי מחמת שבנוסף על שנאתו הכהו, שוב לא יעבור על ‘לא תשנא’ )וזהו 

דלא כפי שהבינו כמה מהאחרונים בדברי הרמב”ם   (.

41(  מל”ת ש”ב.
42(  טז, ב.

43(  ראה חפץ חיים )בפתיחה לספרו( ע’ נ.
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השנאה לרשע לשיטת הרמב"ם - רק שנאה גלויה

והנה כתב הרמב”ם בהלכות רוצח ושמירת נפש   : “השונא שנאמר בתורה הוא 
מישראל, לא מאומות העולם, והיאך יהיה לישראל שונא מישראל והכתוב אומר לא 
תשנא את אחיך בלבבך, אמרו חכמים כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו 

ולא חזר הרי זה מצוה לשנאו עד שיעשה תשובה ויחזור מרשעו”.

ומקור הדברים הוא בגמ’ מסכת פסחים   : “אמר רבי שמואל בר רב יצחק אמר 
רב, מותר לשנאתו )הרואה דבר ערוה בחבירו יחידי אף על פי שאינו רשאי להעיד 
מותר לשנאתו, רש”י(, שנאמר כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו, מאי שונא? 
אלא  נכרי,  שונא  ולא  ישראל  שונא  שאמרו  שונא  תניא:  והא  נכרי,  שונא  אילימא 
פשיטא שונא ישראל. ומי שריא למסניה, והכתיב לא תשנא את אחיך בלבבך? אלא 
דאיכא סהדי דעביד איסורא, כולי עלמא נמי מיסני סני ליה, מאי שנא האי, אלא לאו 
כי האי גוונא דחזיא ביה איהו דבר ערוה. רב נחמן בר יצחק אמר מצוה לשנאתו, 

שנאמר יראת ה’ שנאת רע”.

ולכאורה אפשר לומר הביאור בזה, דמ”ש רב נחמן בר יצחק דמצוה לשנאתו, 
ממצוות  הנובעת  מצוה  והיא  הרשע,  לשנוא  מצוה  יש  שבזה  גלויה,  שנאה  היינו 
– מחמת הכתוב לא תשנא את אחיך  זה אסור לשנאתו בלב  גם רשע  תוכחה, אך 

בלבבך.

ומה שהקשתה הגמ’: “ומי שריא למסניה והכתיב לא תשנא את אחיך בלבבך” 
ותירצה: “אלא דאיכא סהדי דעביד איסורא”, דמזה משמע לכאורה שמותר לשנאתו, 

אין הכוונה שברשע מותר לשנאתו בלב, אלא רק שנאה שבגלוי   .

דבשאלת הגמ’ הייתה הקס”ד שמדובר בשונא גמור, אף בלב, וע”כ הקשתה הגמ’ 
מהאיסור ד”לא תשנא”. ולמסקנת הגמ’ איכא עדים דעביד איסורא, וא”כ יש מצווה 

לשנאתו שנאה גלויה, כחלק ממצוות שנאת התוכחה.

והדברים מוכחים במ”ש הגמ’ בערכין הנ”ל בגדר האיסור ד’לא תשנא’, דאיתא 
שם: “תנו רבנן לא תשנא את אחיך בלבבך – יכול לא יכנו, לא יסטרנו, ולא יקלקלנו? 
ת”ל: בלבבך, שנאה שבלב הכתוב מדבר”, משמע שהכאה וכו’ נחשבת כשנאה גלויה, 

44(  פי”ג הי”ד.
45(  קיג, ב.

46(  ובזה תתיישב גם קושיתו של המנ”ח )מצוה רל”ח(, שהעיר דלכאורה מניין לש”ס שאם רואהו עובר 
עבירה יהיה מותר לשנאתו בלב, ואפשר דוקא יודיע לו שהוא שונא אותו. ובמה שכתבנו מבואר שאכן פשוט 

לש”ס שאין לשנאתו בלב אלא רק בגלוי.
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 .  . גלויה, בהלאו ד’לא תשנא  והפסוק מלמדנו שאין עוברים על שנאה שהיא רק 
בלבבך’.

באדם  שמדובר  כלומר  תוכחה”,  דבר  על   – יכנו  לא  “יכול  פי’:  שם  וברש”י 
שמוכיחים אותו ולא שב מחטאו )שלכן יש להכותו(, ואעפ”כ נאמר בו לא תשנא 
את אחיך, בשנאה שבלב הכתוב מדבר. וכמובן שאין סתירה מחובת ההוכחה לציווי 

לאהוב, ומקרא מלא הוא   : “כי את אשר יאהב ה’ יוכיח”.

ועד”ז יש להוכיח מהתוס’ דמס’ פסחים שם   , שהקשה מדוע יש לכוף את יצרו 
וז”ל: “כיון שהוא שונאו גם חבירו  לטעון עם השונא, והרי מצוה לשנאתו. ותירץ 
ובאין מתוך כך לידי  שונא אותו, דכתיב כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, 

שנאה גמורה ושייך כפיית יצר”.

ומכאן מוכח שלפי שיטת תוס’ אף את הרשע אין לשנוא שנאה גמורה, וצריך 
לכפות את יצרו על כך. ולפי הנתבאר לעיל יש לומר, ששנאה גמורה פירושה ששונא 
ועליו לשנוא את  וע”כ צריך לכפות עצמו,  וזהו איסור דאורייתא,  אותו אף בלב, 

חבירו רק שנאה שאינה גמורה דהיינו שנאה גלויה.

ו’לא תשנא’ היא לכל  ‘ואהבת’  ועפ”ז יש ליישב דעת הרמב”ם, דבאמת מצוות 
יהודי בשווה, כלומר שברגש הלב יש לאהוב כל יהודי, אלא שמחמת מצוות התוכחה 
התירו חכמים לשנוא בגלוי, דהיינו להוכיח, להכלים ולבזות עוברי עבירה, וכמבואר 
באמת חובת ההוכחה באופנים אלו בהל’ דעות בהמשך למצוות ‘ואהבת’ ו’לא תשנא’ 

עיי”ש, ומ”ש הרמב”ם דמצוה לשנאתו היינו רק כלפי חוץ.

ובזה יובן מדוע רק בנוגע למצוות של דבריהם בהל’ אבל, היינו בנוגע לעשיית 
מעשים חיוביים כלפי השני, הגביל הרמב”ם שזהו דווקא כלפי אחיך בתומ”צ, כיון 
שעצם האהבה דהיינו רגש הלב צריך להיות אף כלפי הרשעים, אלא שמצוות אלו 
שמדבריהם כביקור חולים וכדו’, שהם דרכים של קירוב כלפי חוץ בין יהודי לחבירו 
תוצאה  רק  אלא  כמוך’,  לרעך  ‘ואהבת  מצוות  מגדר  אינם  )והם  חכמים  שתיקנו 

ממנה(, אינם קיימים כלפי הרשעים, כי כלפי חוץ יש לבזותם ולהכלימם )כנ”ל(.

בשולי הדברים יש לציין, שלא נגענו בהערה זו במעמדם של היהודים שאינם 
ובכל  שנשבו.  כתינוקות  הפוסקים  רוב  לפי  שדינם  בזמננו,  לע”ע  תומ”צ  שומרים 
אופן העולה מהאמור לעיל שאף מצוות השנאה לרשעים גמורים היא רק מחמת 

מצוות התוכחה, וא”כ יש לשקול בפלס מאזניים מה תהיה התוצאה מכך בזמננו.

47(  משלי ג, יב.
48(  ד”ה שראה בו דבר ערווה.
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נתינת גט לאישה שבעלה "צמח"
- בירור בפסק הדין שניתן בזה בזמן האחרון -

הרה”ג גדליה אקסלרוד שליט”א
אב”ד ורב קהילת חב”ד חיפה

א

שהבעל  בשעה  לאישה,  גט  מתן  סדרו  בצפת  הדין  שבבית  התפרסם  לאחרונה 
בחסרון דעת מוחלט ומוגדר מבחינה רפואית כ”צמח”, וטענו שזיכו לבעל את הגט 
האשה  את  והתירו  לבעל(  )המסור  הנתינה  כח  את  לבעל  זיכו  וכן  הלשמה,  ואת 

להנשא.

ויש לברר, האם ההיתר עומד במבחן ההלכה, או שפסק דין זה פגע ופרץ בחומת 
ההלכה ויש בו גילוי פנים בתורה שלא כהלכה. וכדלקמן.

דהנה לכל לראש יש להבהיר, שלא מצאנו כדבר הזה בגמרא ובראשונים עצה 
להתרת עגונה ע”י זיכוי גט עבורה, אפילו לא בטבע במים שאין להם סוף או בשוטה 
וכדו’, וענין זכין לאדם שלא בפניו הרי הגמרא מלאה מזה, ומדוע לא מובאת עצה 
כזו לגבי עגונה. ולכאורה זה עצמו ראיה מוכחת שאין אפשרות לתת גט כאשר אין 

הבעל מצוה ועושה שליח לתת גט, ואין עצה של זיכוי כנ”ל.

ובמשנה    איתא, נתחרש או נשתטה אינו מוציאה עולמית, ואם אפשר להתיר את 
האשה ע”י הפקעת קידושין דאדעתא שישתטה לא נישאה, או דאפשר להתירה ע”י 
זיכוי גט מקודם לבעל ואח”כ זיכוי מהבעל לאשה, איך כתוב בסתמא הלכה במשנה 
שהיא נשארת עגונה לעולם, והרי אין אדם גר עם נחש בכפיפה אחת ואפשר להתירה 

על דרך פס”ד שלפנינו.

וכדברים האלו ראיתי מובאים מאדמו”ר ממונקאטש נ”ע )מח”ס דרכי תשובה( 1 , 
שמפשטות סוגיות הש”ס אי אפשר להתיר עגונה באופן של הפקעת קידושין כאשר 
הבעל נשתטה, ולא אמרינן סברות אלו, ולכן נשארת תחתיו עולמית כמובא במשנה.

דין בצפת לאחרונה לאשת איש  ומלשון הנ”ל בלבד נסתר ההיתר שנתנו בית 
שבעלה נפגע בתאונת דרכים במחו, ומוגדר כ”צמח” שאיבד את דעתו ואת כל כחות 

פעולות איבריו וחי ע”י מכונת הנשמה.

49(  יבמות קיב, ב.
50(  בספרו צבי תפארת סי’ ד.
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ב

ביסוד פסה”ד הנ”ל מביאים שני נימוקים. נימוק אחד מחמת שאדעתא שיקרה לו 
הפגיעה הנ”ל לא היתה מתקדשת לו, ומותרת מדין שהקידושין מופקעים למפרע. 
ומכיון שהבינו שאי אפשר להתיר את הקידושין למפרע, מכיון שכך דעת הפוסקים 
הראשונים, צירפו נימוק שני – מדין זיכוי גט לבעל וזיכוי גט מהבעל לאשה, למרות 

שהבעל לא צוה לכתוב גט ולא לתת גט לאשתו ואינו בדעה כלל.

ראשית נדון בנימוק של הפקעת הקידושין למפרע. בהגהות מיימוניות    איתא 
חילוק  לנו  ואין  יבם משומד, צריכה חליצה  לפני  יבמה שנפלה  “לשון רש”י  וז”ל: 
להתירה, בין שקידשה הבעל ואח”כ נשתמד בין נשתמד לפני קידושיה, שהמשומד 
הרי הוא כישראל לכל דבריו, שנאמר    ישראל אע”פ שחטא ישראל הוא ואין לנו 

לחלקו מדת ישראל.

. . והתשובה הנמצאת בתשובות הגאונים   , שאם נשתמד בשעה שקידשה אינה 
צריכה חליצה, דאדעתא דהכי לא קידשה עצמה, אין לסמוך על זה ודבריהם סותרים 

זה את זה . . על כן אין לה תקנה בלא חליצה . . ע”כ תשובת רש”י.

אלא  אחר  יבם  דליכא  דהיכא  הגאונים,  לדברי  ראיה  הביא  מאיר  רבינו  ומורי 
המשומד פטורה מן החליצה, מדפריך בסוף פרק הגוזל קמא    אלא מעתה יבמה 
נפשה  קידשה  לא  דהכי  דאדעתא  חליצה,  בלא  תיפוק  שחין  מוכה  לפני  שנפלה 

מעיקרא, ומשני ניחא ליה למיטב טן דו וכו’.

א”כ לגבי משומד דליכא למימר הכי, דאנן סהדי דלא ניחא לה להתיבם לו כי 
יעבירנה על דת, אדעתא דהכי לא קידשה נפשה מעיקרא, היכא דמשומד היה בשעה 
שנתקדשה לאחיו דאסקה אדעתא, והוי ליה כאילו התנתה על מנת שלא תתייבם לו, 

עכ”ל מו”ר בחי’ פ’ הגוזל קמא”. עכ”ל ההגהות מיימוניות.

והמרדכי    מביא את דעות רש”י ומהר”ם, ומוסיף שם וז”ל: וכתב הר”ם, אע”פ 
שהבאתי ראיה לדברי הגאונים, לא מלאני לבי לעבור על דברי רש”י כאשר בא מזה 

מעשה לידי. עכ”ל.

51(  נשים סי’ כט.
52(  סנהדרין מד, א.

53(  הובאה בטור אה”ע סי’ קנז.
54(  ב”ק ק, ב.

55(  יבמות פרק החולץ סי’ יח.
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ג

מן  דבנפלה  נראה  וז”ל:  שחין(  מוכה  לפני  נפלה  )לגבי  כתבו  בתוס’     והנה 
האירוסין איירי, דאי מן הנשואין ודאי מקדשה נפשה כדי שתהא נשואה לבעלה, 
איירי,  נשואה, אלא מן האירוסין  דמשום מיתת בעלה לא מסקא אנפשא מלהיות 

דמקדושין אין לה שום טובה. עכ”ל.

אז טב  ואין  זאת מסיק בגמרא, דאע”ג דאין לה שום טובה באירוסין,  ולמרות 
דטב  טובה,  לה  יהיה  ואז  לנשואין  תגיע  האירוסין  דע”י  כיון  מ”מ  דו,  טן  למיתב 
ימות  שמא  מחשבה  בלי  מאורסת,  להיות  עצמה  על  לקחת  מוכנה  דו,  טן  למיתב 
להו לתוס’ כרש”י, שכתבו  ראיה מוכחת דסבירא  ומכאן  לפני מוכה שחין.  ותפול 

מפורש דמשום מיתת בעלה לא מסקא אנפשה מלהיות נשואה.

לאור האמור, שדעת רש”י ותוס’ היא דלא אמרינן הפקעת קידושין, משום שאשה 
מוכנה ליכנס לספק אולי תיפול לפני מוכה שחין, מחמת רצונה להיות עם הראשון 

)ולא מחמת שטוב לה להיות עם מוכה שחין( מטעם טב למיתב טן דו,

כי  )כנ”ל( דהתשובה הנמצאת מן הגאונים אין לסמוך עליה,  ורש”י הרי כותב 
דבריהם סותרים זה את זה, וגם המהר”ם שכתב שטב למיתב טן דו הוא עם היבם 
שהוא מוכה שחין, ולכן לא אמרינן אדעתא דהכי לא קידשה נפשה, הוא עצמו כותב 

שהלכה למעשה לא מלאו לבו לחלוק על דברי רש”י,

כאשר  אמרינן  לא  הראשונים  ולדעת  בזה,  ראשונים  מחלוקת  לפנינו  אין  א”כ 
הבעל נעשה שוטה אדעתא דהכי לא קידשה נפשה.

ועפ”ז, מה שכתבו בפס”ד ביה”ד דצפת, שהאשה ספק אשת איש מחמת מחלוקת 
איש  אשת  שהיא  למעשה  הלכה  פסקו  הראשונים  כל  כי  נכון,  אינו   – הראשונים 

גמורה, ואסורה להנשא לאחר.

והטעם המובא במהר”ם דטב למיתב טן דו עולה על היבם המוכה שחין, שטוב 
לה לאשה לשבת עמו – צ”ע מהמובא במשנה וז”ל   : ואלו שכופין אותן להוציא . . 
וחכמים אומרים מקבלת היא על כרחה, חוץ ממוכה שחין שממקתו )וברש”י הביא 
מהפסוק    לשון המק בשרו(, ובגמרא שם מובא שמותר לה להיות עמו רק עם עדים.

דטב  שחין,  למוכה  להתייבם  לאשה  שניחא  לומר  אפשר  איך  האמור,  ולפי 
למיתב טן דו מלמיתב ארמלו, ואין לך ארמלו גדול מזה שאסור לה להתייחד עם 

56(  ב”ק קי, ב ד”ה דאדעתא דהכי לא קדשה נפשה.
57(  כתובות עז, א.

58(  זכריה יד, יב.
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בעלה המוכה שחין )שמתייבמת לו(, וכתוב בפוסקים שזה סכנה למוכה שחין מצד 
ומותרת, שהרי  סכנה  אין  אחת  לומר שמביאה  וא”א  לנפשותיכם”.   .  . “ונשמרתם 
אסורה להתיחד עמו אפילו בלי ביאה, וא”כ על זה פשיטא דלא אמר ר”ל טב למיתב 

טן דו, דאין כאן במוכה שחין טב למיתב טן דו כלל.

ובפס”ד הנ”ל הביאו ראיה זו לרש”י בשם האגרות משה, שמדבריו יובאו לקמן. 
וצע”ג.

ד

מהר”ם  דעת  על  שמסתמך  הרד”ך   ,  על  ביה”ד  חברי  מסתמכים  הנ”ל  בפס”ד 
)שכתב להלכה ולא למעשה כנ”ל( דאדעתא שיהיה משומד או שתיפול לפני מוכה 
שחין לא נתקדשה. וכותב דאפילו רש”י מודה בכה”ג במשומד שאינו עמה, משא”כ 

מוכה שחין הוא לה לצוות, ולכן ניחא לה בכל דהו.

וצע”ג דבריו, דרש”י כותב במפורש דבמשומד ג”כ לא אמרינן דאדעתא דהכי לא 
נתקדשה, וכן לומדים תוס’ בב”ק הנ”ל, שהטעם שלא מפקיעים קידושין כשנפלה 
לפני מוכה שחין הוא כדי שתהא נשואה לבעל הראשון, ולא שניחא לה לשבת עם 

המוכה שחין.

ובפס”ד הנ”ל השמיטו את סוף דברי הרד”ך, שכתב שכ”ז הוא רק “להלכה ולא 
למעשה, ואם מחכמי הדור שלמים וגם רבים יסכימו לעשות מעשה, גם אני אהיה 

סניף להם”. עכ”ל. וכבר כתב החת”ס 1  “והנה לא מצאתי שהסכימו עם הרד”ך”.

רש”י  )שהם  הראשונים  על  חולקים  הרד”ך  מזמנו של  הפוסקים  ומקובל שאין 
ותוס’(, והרי גם המהר”ם מסכים עם רש”י להלכה למעשה.

ר’ פסח צבי פראנק  וז”ל: ראיתי מה שהשיב הגאון  והנה כתב האגרות משה    
מהר”מ  דלסברת  מצד  התיר  ומ”מ  סריס,  לספק  שהחשיבו  מירושלים,  שליט”א 
אליבא דתשו’ הגאונים ביבם מומר, שאינה צריכה חליצה משום דאדעתא דהכי לא 

נתקדשה.

ניחא  כלל שמא  ליכא ספיקא  ודאי  כלום, דמוכה שחין  אינו  זה  . אבל לע”ד   .
לה להתייבם למוכה שחין, שבכל מקום אמרינן דרק מאיבה יקדשנה למוכה שחין, 

59(  בתשובותיו סי’ ט.
60(  אה”ע ב’ סי’ פח.

61(  אה”ע ח”א סי’ קסב.
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דלכן תקנו שמציאתה לאביה, ואיך שייך שיהיה עוד ניחא לה במוכה שחין, וגם הא 
תשמיש סכנה לו.

. . אלא ברור שהפירוש הוא כדפירש”י בב”ק )קי”א(, דניחא לה להתקדש לראשון 
על ספק זה, ואף להגאונים הוא רק פירוש זה. ואף שיש מקום לומר דבמוכה שחין 
נכנסה לספק מחמת שסוברת שיכופו אותו לחלוץ . . והכא שתשאר עגונה לא נכנסה 
לספק, אבל מנלן דבר כזה, לכן טעם זה אינו כלום לסמוך עליו. עכ”ל האג”מ. וראוי 

להדגיש סיום דבריו, שאין לנו כח לחדש סברות מבלי מקור לכך.

עוד הביאו בפס”ד הנ”ל ראיה מהחת”ס   , שמפרש דלא כהאגרות משה בסוגיא. 
ועיינתי בחת”ס ולא מיניה ולא מקצתיה, דהוא מביא שאפילו לדעת המרדכי אליבא 
דמהר”ם אי אפשר להתיר בנידונו, אך כבר הבאנו דהמהר”ם עצמו לא חולק על דעת 

רש”י להלכה למעשה, ולכן אין ראיה מהחת”ס כלל.

לא  דהכי  דאדעתא  אמרינן  גדולה  דבאומדנא  מאיר   ,  מהבית  שהביאו  ומה 
נתקדשה, וכן הביאו עוד פוסקים הסוברים כן, ומכיון שנעשה חולה שאינו מתפקד 
מאוד  חולה  שהוא  דמכיון  עקא,  דא  אך  גדולה.  אומדנא  הוי  כצמח,  ומוגדר  כלל 
ומונשם ולפי כללי הרפואה, אם אין לו סיכוי לחיות הרבה שנים מי יימר דתהיה 
מעוגנת הרבה, דהרי הוא חולה מאוד ומסתמא רוב רובם של חולים אלו מתים תוך 
זמן מסוים )לא ארוך(, ולא הוי אומדנא גדולה, ונפל פיתא בבירא דהרי כשימות 

תשתחרר מעגינותה.

ובתשובות החת”ס    איתא לגבי אשה שלא גילתה שהיא גרושה, ונישאה לכהן 
וברחה זה זמן רב, שאינו מתיר לזכות לה גט מכיון דלא ראינו שזינתה, אע”ג שאינה 

יכולה לחזור לבעלה הכהן ואין אנו יודעים היכן היא נמצאת.

ה

זיכוי לבעל שדינו  גט  בחלק השני של פס”ד הנ”ל מבארים מדוע אפשר לתת 
כשוטה, מכיון שלבעל זכות גמורה שיתבצע הגט ואשתו תצא מעגינותה.

ולכאורה יש סברה שהגירושין אינם זכות לבעל, מכיון שאדם שאין לו אשה אינו 
אדם, ובתחילת טור אה”ע מביא את מעלת הנישואין, הנה אע”ג שאינו בר דעת מ”מ 
הוא נשוי, ויש לו את המעלה שנקרא אדם ע”י הנישואין, וא”כ מבחינה רוחנית הגט 

אינו זכות עבורו, כי מאבד את המעלה של אדם נשוי.

62(  אה”ע ח”ב סי’ קנ.
63(  בתשובות צלעות הבית סי’ ו.

64(  אה”ע ח”א סי’ ג.
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וכמו שבפס”ד הנ”ל אומרים, דאע”ג שפטור מן המצות, מ”מ זכות הוא לו שמציל 
את האשה מזנות ומעגינות, דהגם שפטור מכל המצות מ”מ יש לו זכות. וא”כ כנגד 
זה יש לחשוש שאינו זכות גמור, מחמת שמפסיק להיות נשוי, וכמ”ש שאדם שאין 

לו אשה אינו אדם.

והנה בחלק הראשון של פסה”ד הנ”ל, שמצדד להפקיע את הקידושין שעל דעת 
לא  כן  דעת  על  הרי  דעת,  בר  יהיה  ולא  וייפגע מחו  דרכים  לבעל תאונת  שיארע 
נתקדשה, כותבים שאין עולה על דעתם להתיר רק מחמת טעם הפקעת הקידושין, 
כי אשה זו אינה יותר מספק אשת איש, מכיון שלרש”י אין אומרים הפקעת קידושין 

בנידון זה, וגם המהר”ם אינו חולק עליו להלכה למעשה )כנ”ל(.

ומביאים טעם זה דהפקעת הקידושין בכדי לצרפו לטעם שני, שהוא זכות לבעל 
לגרש, וזכין לאדם שלא בפניו )הגם שאינו בר דעת כלל(, ומזכים לו את כתיבת הגט 

לשמה.

ויוצא לפי”ז, שכאילו לבי”ד יש כח לכתוב לשמה במקום הבעל, ויש להם כח 
לזכות מהבעל את הגט שנכתב בלי שהוא צוה על כתיבתו, ויש להם כח ליתן לאשה 
לשם גירושין מבלי שהוא צוה לתת לאשה גט, וזוכים ממנו את הגט, ונתינת הבי”ד 

או שליחיהם לבעל את הגט הוי כאילו הבעל נתן את הגט.

איש  אשת  ממעמד  להפקיעה  הדרך  לפניהם  נכבשה  הטעמים,  שני  ובהצטרף 
ולהתירה להנשא.

לשם  הגט  את  לכתוב  לצוות  צריך  הבעל  הרי  נשאל,  לפרטים  שניכנס  ולפני 
גירושין, ולתת את הגט לשם גירושין.

ואפילו אם נאמר שהגירושין הם זכות גמור לבעל )וכבר כתבנו לעיל שיש כמה 
וכמה סיבות שאין הגירושין זכות עבורו, אך אפילו אם נניח שהגירושין הם זכות 

גמור לבעל, מ”מ( איך יכולים הבי”ד להעמיד את עצמם במקום הבעל?

אמנם “זכין לאדם שלא בפניו”, אולם כאן זהו דין בחפצא של הבעל, שהוא צריך 
לצוות לכתוב ולתת את הגט לשם גירושין, והוא אינו בר דעת ואינו מצווה על כלום. 

ואיך יכולים הבי”ד להיות במקום הבעל, ומי נתן להם כח בענין זה?

ומובא בגמרא   : “כתב סופר לשמה וחתמו עדים לשמה, אע”פ שכתבוהו וחתמוהו 
ונתנוהו לו ונתנו לה, הרי הגט בטל, עד שישמע קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים 

חתומו”. הרי שצריך מינוי הבעל לכתיבת הגט, ולא מספיק זכותו.

65(  גיטין ט, ב.
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)ואם  והוא נתנו לאשה, ואעפ”כ הגט בטל  והרי מדובר שנתנו לבעל את הגט, 
קבלה קידושין מאחר לא תפסי קידושין(! ולא מובא בגמרא שאם הגט הוא זכות 
בגט, שהרי מדובר  לו את הלשמה  והאשה מגורשת, מכיון שזיכו  הגט חל  לבעל, 
בגמרא שהבעל נתן את הגט. ולכאורה ראיה פשוטה מכאן שאי אפשר לזכות את 

הלשמה בגט בלי שהבעל יצוה לכתבו.

ואינו דומה לגירות, ששם הדין הוא שמטבילים על דעת בי”ד, משא”כ בגירושין 
אין מעמד לאף אחד במעשה הגירושין מלבד הבעל, והוא אינו שייך לשום פעולת 

גירושין.

ולכאורה הגדר שזכין לאדם שלא בפניו, שיש לזוכין עבורו זכות, ומסכים לזיכוי 
שמזכין עבורו, וזה נותן כח לזכות לו, או זכייה מגדר שליחות )שהזכייה כשליחות 
מהבעל(, או לדעת הראשונים שזכיה היא לא מגדר שליחות, אך אפשר לזכות עבור 
הבעל ללא ידיעתו. אך כאשר הבעל אינו זוכה בשום דבר והפירוש זכיה שהוא טובה 

לבעל, אין כאן שום זכיה.

ואמנם זוהי טובה לאשה לקבל גט, אולם איזה טובה יש לבעל מזכייתו את הגט, 
נאמר שהזכיה  ואם  הזכיה.  כאן  היכן  וא”כ  מהזכייה,  יודע  ואינו  בהכרה  אינו  הרי 
לבעל הוא ממעשה החסד שייעשה, שע”י זכייתו אפשר יהיה לזכות את הגט לאשה, 
הרי הבעל לא ידע ממעשה החסד הזה של התרת עגונה, ואינו חייב במצוות במצבו 

זה כי אינו בהכרה ודעת כלל.

ואם נאמר שיש לו עי”ז מצוה של התרת עגונה, הרי מצוות לאו ליהנות ניתנו, 
וא”כ מחמת המצוה לא שייך לומר שהוא גדר זכייה לבעל. דאם היה הבעל בהכרה 
היה יכול להיות מציאות שיהיה לבעל הנאה מהתרת העגונה, אך בנדו”ד שאינו יודע 
ולא ידע שהותרה העגונה, לא יהיה לו שום הנאה מהתרת העגונה, וזכיה בפשטות 
הנאה  שום  לו  ואין  כלל  דעה  לבעל  אין  וכאן  הנאה מהמעשה,  לבעל  שיהיה  הוא 

מהמעשה.

ואיך אנו יכולים לחדש הלכות מבלי שקבלנו אותם מסיני ומובאים בש”ס, ולומר 
שגם נתינת גט שהבעל לא יודע ממנו ולא ידע ממנו בעולם הזה, נקרא זה זכות עד 
שזוכין לו את הכתיבה והנתינה והגט בלי ידיעתו, ומתירים עי”ז אשת איש לעלמא.

ו

ונסדר דברינו לפי סדר מהלך כתיבת פסה”ד הנ”ל, מכיון שהוא פס”ד המשתרע 
על עשרות עמודים, ועל כן יובנו דברינו יותר כאשר נכתוב לפי הסדר הנ”ל.
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בתחילת פסה”ד כותבים, שעל יסוד שטת החזו”א ניתן לזכות לבעל עבור הבעל 
את כתיבת הגט, חתימתו ונתינתו, גם כשהבעל שוטה, כאשר יש זכות גמורה לבעל.

ומביאים את דברי הגמ’   , "אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס, וחזר ואמר 
אל תכתבו אין דבריו האחרונים כלום . . ור’ יוחנן אמר לך, אין בדבריו האחרונים 
אלא  כותבין  אין  ולעולם  ביה,  אימלוכי  למיהדר  צריך  לא  מיתציל  דלכי  כלום 

כשישתפה . . ור”י מדמי ליה לשוטה”.

וכתב החזו”א    וז”ל: “כשאינו השתא בר דעת ובר קנין, י”ל דלא מהני קנין של 
והוצאת החפץ מיד בעליו  אמש, דסו”ס לא פעל קנין עדיין קנין של אמש כלום, 
הוא היום שאינו בר דעת, וגם אפשר לחשוב את שטותו כמחאה בפני עדים, שאינו 

מסכים על ההקנאה האתמולית, שהרי שטותו קמן וצווחת עליו שאינו בר קנין.

אבל י”ל, כיון שזוכין לשוטה ומעמידין לו אפוטרופוס, הכי נמי מהני לו מעשיו 
של אתמול, ושטותו הוא רק כשולל ממנו דעתו, וכאילו אינו מתערב במה שעשה 
אתמול . . ואף לפום גמרא דידן, דאין עושין גמר קנין היום על פי מעשיו של אתמול, 
מ”מ לכשישתפה אין צריך לאימלוכי ביה, דודאי אין זמן השטות הפסק, שהרי זכין 
לו בזמן שטותו, וכיון ששב לחלימותו הוא זקוק ואחראי לכל מה שעשה אמש ככל 

אנשים”.

וע”ז כותבים בפס”ד: הרי מבואר שפשיטא ליה לחזו”א כהנחת יסוד מוסכמת 
דזכין לשוטה, ומעמידין לו אפוטרופוס גם בגירושין, וא”כ בין לר”י ובין לר”ל אין 
מניעה לכתוב ולחתום וליתן גט עבור הבעל השוטה באמצעות זכיה, כשהגירושין 
הן זכות גמורה עבורו, וכי אין חילוק בין זכיית ממון עבור שוטה, לזכיית הגירושין 

עבורו. עכ”ל הפס”ד הנ”ל.

ולא הבנתי מה ראיה מצאו בדברי החזו”א שאפשר לזכות גט שוטה לאשה, הרי 
צריך  אין  לכשישתפה  מ”מ   .  . דידן  גמרא  לפום  ואף  וז”ל:  החזו”א  כותב  מפורש 
לאימלוכי ביה, דודאי אין זמן השטות הפסק, שהרי זכין לו בזמן שטותו, וכיון ששב 

לחלימותו הוא זקוק ואחראי לכל מה שעשה. עכ”ל החזו”א.

לאימלוכי  צריך  ואין  הגט,  את  ליתן  אפשר  אי  שטותו  דבשעת  כותב  ומפורש 
ביה אם רוצה ליתן את הגט, ואם אפשר לזכות גט לשוטה, א”כ מכיון דאין צריך 
לאימלוכי ביה, מדוע אי אפשר לתת את הגט בעת שטותו מדין זכיה, דהרי אם אין 
צריך לאימלוכי ביה א”כ דנין אנו שרוצה בגט, וכלשון החזו”א – “שהרי זכין לו בעת 

66(  גיטין ע, ב.
67(  אה”ע סי’ פו ס”ק א-ב.
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שטותו”, וכוונתו שזוכין לשוטה שבעת שטותו לא יתבטל הגט ושאפשר יהיה לתת 
את הגט מבלי אימלוכי בבעל.

וא”כ, אם יש כאן זכות מצד האפוטרופוס שהם הבי”ד, מדוע צריך להמתין עד 
שיתרפא משטותו, והרי אפשר לזכות את הגט לאשה מיד?

וראיה מדבריו שאין מזכין גט לאשת שוטה, ובאמת זוהי ראיה מהמשנה והגמרא 
הנ”ל, שזוהי כוונת הגמרא, שצריך להמתין עד שיתרפא, ואין מזכין את הגט לאשה 
כל זמן שבעלה שוטה. ואפילו כאשר הכתיבה והחתימה היה בציווי הבעל, ויש שליח 

להולכה – מ”מ כל זמן שהבעל שוטה, אי אפשר ליתן גט לאשה.

ומדסתמה המשנה והגמרא, ולא כתבה דבזכות גמור אפשר לזכות גט לאשה, 
פשוט הוא שאי אפשר לזכות גט, וק”ו כאשר אין ציווי כלל מצד הבעל על הגירושין.

ז

עוד שם בפס”ד הנ”ל מביאים ראיה מהחזו”א לשיטתם. וז”ל החזו”א   : “במידי 
דאין לו טובה מוחלטת, כמו שאמר לשלוחו לקנות ולמכור ולגרש ולשחרר וכיו”ב, 
שאין הדבר מוכרע שהוא טובה, והרבה פעמים אדם עושה ומתחרט בענין שליחות, 
ואין אחר שלא עשאו שליח יכול לעשות, ולא מהני בזה גילוי דעתא כיון שאין כאן 
זכות בעצם, ולכן אמרו בגיטין    דאם נשתטה אין כותבין ולא דיינינן לזכות”. עכ”ל 

החזו”א.

וכותבים ע”ז בפס”ד שם: מכאן נובע להדיא שאם . . אנו קובעים שהגירושין הם 
זכות גמורה עבור הבעל, אין מניעה לזיכוי גט עבור הבעל בכתיבה חתימה ונתינה. 

עכ”ל הפס”ד הנ”ל.

ותמוה לי, מה ראיה יש כאן שאפשר לזכות גט בלי שהבעל צוה על הכתיבה, 
החתימה והנתינה, והרי החזו”א מדבר שעשה שליח, וכותב זאת במפורש, ומביא את 
הגמרא בגיטין שמדובר שם שהיה ציווי ושליחות על ג’ הדברים הנ”ל, ובכל זאת לא 
מהני, שחסר זכות בעצם )כלשון החזו”א(. אך כאשר אין ציווי מהבעל לגירושין, אין 

כלל ראיה מהחזו”א, ודבריהם אין להם על מה לסמוך.

68(  הל’ קידושין סי’ מ”ט ס”ק י.
69(  ע, ב.
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ח

עוד כתבו שם, בהמשך דיונם בדעת החזו”א, דכתב החזו”א 1  ביחס לשטר שחרור, 
שגם בו נאמרו ההלכות של כתיבה לשמה כמו בגט אשה, “ומיניה שמעינן דכל שהוא 
זכותו של יתום לשחרר, חשיב שליחות לענין כתיבת השטר, וחשיב לשמה, וחשיב 
נתינה מיד האדון”. עכ”ל. והביאו ראיה מכאן, דהרי כאן כותב החזו”א על סידור 
יכול בעצמו  אינו  גם כאשר  יתום בעל העבד,  זכותו של  הוא  שטר שחרור כאשר 

לשחרר כי הוא קטן. עכ”ד.

והנה בחזו”א שם כותב וז”ל: “ועיין תוס’ גיטין שם בפר”ת, דמשמע דכל זמן שלא 
העמדנו אפוטרופוס הוא עבד מן הדין, ואפ”ה יכול אפוטרופוס לומר לו זיל )ויותר 
נראה דאין כונת ר”ת דסגי באומר זיל, דנהי דחייב לשחררו מ”מ ביציאת כסף צריך 
קבלת אדון שוה פרוטה, אלא כונת ר”ת או גיטא דחירותא או כסף, ומניה שמעינן 
וחשיב  השטר  כתיבת  לענין  שליחות  חשיב  לשחרר,  יתום  של  זכותו  שהוא  דכל 
לשמה וחשיב נתינה מיד האדון(, וקנה את עצמו כדין יוצא בכסף, כיון שהדין מחייב 
לשחרר את הקטן לשחררו, והוי ליה אפוטרופוס כמוכר להאכיל. והיינו משום שאין 
להשהות ברשות קטן עולה, ובמה שמשחררו האפוטרופוס הוא מציל את הקטן שלא 

יבוא מכשול על ידו בעולם, והוי כמאכילו”. עכ”ל החזו”א.

ובגיטין שם    מדובר בעבד של שני שותפין, שאחד מהם שחרר את חלקו בעבד 
והלך השותף השני והקנה את חלקו בעבד לבנו קטן, כדי שלא יכופו אותו לשחרר 
את החצי עבד שלו, ומובא שם “מוקמינן ליה אפוטרופוס ומקרקיש ליה זוזי, וכתב 

ליה גיטא דחירותא על שמיה”.

והנה רש”י פירש דהגט נכתב על שמיה דהקטן, דהוא המשחרר. ורבנו שמואל 
שם בתוס’    הקשה על רש”י שאין מעשה קטן כלום להתירו בבת חורין, וכתב דהגט 

נכתב על שמיה דאפוטרופוס ומצד דין הפקר בית דין הפקר יצא לחירות.

ולכאורה הביאור ברשב”ם הוא, שבי”ד נתנוהו מתנה לאפוטרופוס, כי הרי אפשר 
למכור עבד, ומכיון שהחצי עבד שייך לאפוטרופוס יכול לשחררו.

יכול האפוטרופוס  בדין  נתנוהו לאפוטרופוס, אלא  ר”ת דלא  ושם בתוס’ כתב 
זוזא לקטן יוצא בקנין כסף, ומועיל לחירות  לשחררו דרך מכירה, ומה שמקרקש 

70(  הל’ קידושין שם ס”ק יא.
71(  מ, ב.

72(  ד”ה וכתב.
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בלא שטר. וצריך לומר דדין לשמה הוא רק בשטר, אולם בכסף אין דין לשמה, ומה 
שכותבין גיטא דחירותא הוא מדרבנן, שלא יאמר לו עבדי אתה. עכ”ד ר”ת.

ודברי החזו”א שכתב דאין כונת ר”ת דסגי באומר לו זיל, אלא כוונתו או כסף או 
גיטא דחירותא, צ”ע, דהרי בגמרא מפורש גם קרקושי זוזא וגם כתיבת גט שחרור. 
אך מ”מ אין ראיה מר”ת לדברי הפס”ד הנ”ל, מכיון שמפורש בחזו”א דקונה העבד 
את עצמו כדין יוצא בכסף, כיון שהדין מחייב לשחרר את הקטן הוי ליה אפוטרופוס 

כמוכר להאכיל.

ולומד החזו”א שהצלת הקטן מכך )שיש מכשול באי שחרור העבד(, שויא ההנאה 
ככסף, כמובא בקידושין    הרי את מקודשת כדי שאדבר עליך אל המלך, הוי ליה 
קנין כסף. או כקבלת כסף מהאשה ע”י אדם חשוב, דהוי כקבלה האשה פרוטה ובזה 

נתקדשה.

ועד”ז בנדו”ד, העבד משתחרר )לא מדין כתיבת שטר, אלא( מדין כסף, ושם לא 
בעינן דיני לשמה וזה יכול להיות גם ע”י אפוטרופוס. וכתיבת השטר אינה אלא כדי 

שלא יאמר לו עבדי אתה, ואין צריך מדינא כתיבת שטר.

ומ”ש החזו”א וחשיב לשמה הוא לאו דוקא, כמפורש בדברי ר”ת, וא”כ אין כאן 
ראיה כלל שאפשר לזכות לקטן כתיבה לשמה. וכנראה כותבי פסה”ד הנ”ל לא עיינו 
מספיק בדברי ר”ת ובדברי החזו”א, ובנו בנין גדול כביכול שכאילו יש בחזו”א הלכה 
מבוארת שזכין לאדם שלא בפניו הוא גם בגירושין כאשר הם זכות גמורה, למרות 
שהבעל אינו חלק ממעשה הגירושין כלל ושוטה. ודבריהם מופרכים מתוכם, לכל 

המעיין בדברי החזו”א.

ט

ויש עוד להוכיח שכן הוא דעת החזו”א, ממה שכתב    בדעת הרמב”ן, דלא מהני 
החזו”א,  ומבאר  אחר.  במקום  הנמצא  לסופר  ששלח  הבעל  של  ידו  בכתב  ציווי 
שדעתו דהבעל יכול להחיל את הלשמה בגט רק כאשר הסופר שומע את קולו, ולא 
ע”י כתב ידו. ואם נאמר כפס”ד הנ”ל שאפשר לסדר גט בלי ציווי הבעל כלל, הנה 
כאשר זה זכות לבעל מדוע כתב ידו של הבעל לסופר לכתוב גט לא יועיל, הרי מגלה 

שזה רצונו ומדוע לא הוי זכות עבורו כתיבת הגט.

וראיה מכאן דחלות לשמה אינה מדין זכייה, אלא דוקא ע”י ציווי הבעל עצמו.

73(  סג, א.
74(  סי’ פג ס”ק טו.
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לגרש  מצוה  הבעל  כאשר  שאמנם  סובלה,  השכל  שאין  הגדרה  המציאו  עוד 
ונשתטה אי אפשר לגרש בגט שהוא צוה עליו כתיבה מסירה ונתינה לשמה, מכיון 
שאינו בר דעת. אך אם הוא שוטה ולא צוה כלום, אפשר לגרש מדין זיכוי גט לבעל 

ומהבעל, והבעל אינו צריך להיות מעורב בתהליך הגט ואין צריך שיהיה בר דעת.

והרי הנחה זו מופרכת גם מסברא, דאם נאמר שזכיה היא מטעם שליחות א”כ מה 
שהבעל אינו יכול לעשות אי אפשר להיעשות שליח שלו, מכיון שכח השליח הוא 

מהמשלח, וכאשר המשלח אינו יכול לגרש אין שלוחו יכול לגרש.

גט  לזכות  בגיטין הנ”ל בדין קורדייקוס, מוכח ברור שאי אפשר  וגם מהגמרא 
לשוטה, מדמובא שם שכאשר נעשה קורדייקוס אי אפשר לתת את הגט לאשה, ולא 

מובא שאפשר לזכות לאשה את הגט מדין זכין לאדם שלא בפניו.

והנה בגדר זכין לאדם שלא בפניו, כתב רש”י    בענין האומר תן גט זה לאשתי 
וז”ל: דקסבר ר’ מאיר הפסד וחוב הן לאותן שנשלחו להן . . ורבנן פליגי . . ואמרי 
דבשחרור אינו יכול לחזור משנמסר ליד זה, ואע”פ שלא עשאו העבד שליח, משום 
דקסברי זכות הוא לו לעבד שיוצא מתחת רבו לחירות, וזכין לו לאדם שלא בפניו, 

דאנן סהדי דניהוי האי שלוחו להכי. עכ”ל.

ולדעת רש”י אי אפשר לזכות לשוטה עניני הכנת הגט ונתינתו, דמכיון שהשוטה 
אינו מסוגל לצוות על כתיבת הגט ומסירתו, אי אפשר להיות שליח עבורו מדין זכין 
לאדם שלא בפניו, דרש”י לומד דזכיה הוא מגדר שליחות, שהשליח מקבל את כחו 
מהמשלח וכאן אין למשלח כח לסדר הגט מחמת ששוטה הוא, ולכן לא יוכל כאן אף 

אחד להיות שליח לכך. וכן כתבו ראשונים רבים   .

ולדעת כל הפוסקים הראשונים אי אפשר לזכות לשוטה כתיבת ומסירת ונתינת 
הגט, דמכיון שהשוטה אינו ראוי לכך אי אפשר לעשות זאת בשליחותו.

אי  שליחות  מטעם  זכיה  שאם  ובתוס’   ,  ברמב”ן     מובאת  שכתבנו  זו  וסברא 
אפשר לזכות לקטן, מכיון שהקטן עצמו אינו בר קנין, ולכן סובר שזכיה אינה מטעם 

שליחות.

75(  גיטין ט, ב ד”ה יחזור.
76(  רש”י בב”מ יב, א ד”ה גבי. וכן דעת התוס’ פסחים צא, ב ד”ה איש, וכתובות יא, א, ועוד. וכן דעת 
י’ סי’ כא  יג, ומהר”ם בר ברוך הו”ד ברא”ש ב”ק פרק  התוס’ רי”ד והר”ן גיטין שם, והרא”ש גיטין פ”א סי’ 

ובמרדכי שם. וכ”כ או”ז הל’ פסחים רכ”ד.
77(  קידושין כג, ב.
78(  כתובות יא, א.
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וכן סובר הרשב”א   , והוסיף להביא 1  שכן סובר הראב”ד וכ”כ הריטב”א. ולהלן 
יבואר שאפילו אם זכיה אינה מטעם שליחות, מ”מ בגט יש דין מיוחד שהבעל צריך 

לכתוב לשמו ולמסור את הגט לאשה, ואחר אינו יכול לעשות זאת במקומו.

י

דהגם שבגמרא     גט לאשה שוטה,  זיכוי  בענין  על מה שכתבו  להעיר  יש  עוד 
מגורשת  אינה  וחוזרת,  ומגרשה  גירושין  מהם  מבינה  שאינה  שוטה  שאשה  מובא 
שגם  משנה  המגיד  וכתב  הרמב”ם   ,  על  בהשגות  בראב”ד  נפסק  וכן  מדאורייתא, 
הרמב”ם סובר כהראב”ד, אלא לא ביאר הלכה זו כאן כי סמך על מה שכתב בפ”ב 

בדין הקטנה שכל שאינה מבחנת בין גיטה לדבר אחר אינה מתגרשת.

שכל  הדין  את  מביאים  והריטב”א  והרשב”א  ונו”כ,  ובשו”ע     בטור  נפסק  וכן 
שמגרשה וחוזרת אינה יכולה להתגרש, ואין חולק בדבר.

וגם בפס”ד הנ”ל מביאים מכמה אחרונים הדנים לגרש שוטה ע”י זכיה, ומביאים 
את הפוסקים החולקים עליהם, וראייתם מהגמרא ודברי המתירים צע”ג.

אך בפס”ד הנ”ל מובא הסבר של ביה”ד דצפת, שהאמור בגמרא ששוטה אינה 
מתגרשת הוא רק כאשר היא עצמה מקבלת את גיטה, אך אם אחר מקבל את גיטה 

מדין זכין לאדם, הרי אפילו אם מגרשה וחוזרת הגט חל.

והדברים תמוהים ביותר, מאין אפשר להמציא המצאות שאין להם שום מקור, 
הרי כתוב בגמרא שאשה שוטה אינה יכולה להתגרש כאשר אינה מבינה מהו גט, 
וא”כ איך אפשר להמציא סברא שכאשר היא לא מקבלת את הגט, אלא אחר מקבל 

עבורה, חלים הגירושין גם כאשר אינה מבינה מהו גט.

ומה יעשו עם הפסוק בתורה “ושלחה מביתו” – מי שמשלחה ואינה חוזרת, יצתה 
זו שמשלחה וחוזרת, האם כאשר אחר מקבל גיטה היא אינה משולחת וחוזרת?

79(  שם מב, א.
80(  ב”מ עא, א.

81(  יבמות קיג, ב.
82(  הל’ גירושין פ”י הכ”ג.

83(  סי’ קיט ס”ו.
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וכן מה יעשו עם הפסוק “ונתן בידה” המובא בגמרא   , שהכוונה למי שיש לה 
יד לגרש עצמה, יצתה זו שאין לה יד לגרש עצמה. ואם אחר מקבל גיטה האם יש 

לה יד?

ומה שמובא בתוס’, דקטנה אביה יכול לקבל גיטה, וכן קטנה שאינה מבינה מהו 
גירושין – הרי שם אביה הוא מקבל גירושיה, והגט מתבצע ע”י קבלת האב ולא ע”י 

האשה כלל, ולכן אין שם הדין של משלחה וחוזרת.

יא

בפס”ד שם הביאו משו”ת הרי בשמים   , ראיה דמהני זכייה לחרש ושוטה מגמרא 
סוטה   . וז”ל הגמ’: ת”ש ואלו שמקנין להן מי שנתחרש בעלה או נשתטה כו’, ואי 

אמרת רצה בעלה לקיימה מקיימה, עבדינן בי”ד מידי דדלמא לא ניחא לבעל”.

ופרש”י, “והאיך אנו נעשים שלוחים לו בדבר שהוא חוב שאינו חפץ בו, וקיי”ל 
דאין חבין לאדם שלא בפניו”.

ומתרצת הגמ’, “סתמא דמילתא כיון דעוברת על דת מינח ניחא ליה”. ומשמע 
מכאן – אומר השו”ת הרי בשמים הנ”ל – דכיון דמינח ניחא ליה זכות היא לו, ומקנין 

לו מטעם זכייה, הרי דמהני זכייה לחרש ושוטה. עכ”ד.

ולכאורה אין ראייתו ראיה, שהרי רש”י גופיה כתב “והאיך אנו נעשים שלוחים 
לו בדבר שהוא חוב, והרי אין שליחות לשוטה”, ורש”י ס”ל דזכייה מטעם שליחות 
)כנ”ל(. אלא בהכרח דענין הקינוי שבי”ד מקנין לסוטה הוא לא מעשה קנין, ולא 
שייך זה לדיני זכייה, אלא הוא מעשה התראה לאשה שיש לבי”ד כח לעשות, ואם 
יוסי משקין  נסתרה לדעת רבנן מפסדת כתובתה אך אין משקין אותה, ולדעת ר’ 

אותה.

ושאלת הגמרא היא רק איך עושין בי”ד קינוי בדבר שהבעל אינו מרוצה לזה 
וחבין לבעל, אך אין מכאן שום ראיה לזכיית שוטה.

ועיקר התמיהה היא, שהלכה כרבנן – שאין חל קינוי בי”ד מן התורה, ואדרבה, 
ראיה מכאן דגם בדין לשמה, אין בי”ד ואף אחד אחר מבלעדי הבעל יכול לתת דין 

לשמה בגט.

84(  יבמות שם.
85(  ח”א סי’ כה.

86(  כה, א.
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יב

עוד הביאו שם בפס”ד מס’ באר יצחק   , בענין מכירת חמץ עבור בעל החמץ 
שאינו בביתו ומדין זכיה. וכתב שם דיש להוכיח מהסוגיא דסוטה הנ”ל, שהמזכה 
לשוטה ע”י בן דעת זכה. והרא”ש חולק, דדוקא כאשר מחלים לעתים יכולים לזכות 
חלים  שאינו  דלשוטה  ומשמע  חלים.  שיהא  בעת  דעת  לכלל  דאתי  משום  עבורו, 

לעתים, אין יכולין לזכות עבורו, דלא אתי לכלל דעת.

אם  זכייה  לכלל  אתי  מיקרי  ושוטה  חרש  דאף  וסברתו  כן,  ס”ל  לא  והרמב”ם 
יתפקח וישתפה. וכמ”ש התוס’    דחרש ושוטה מיקרי בני כריתות לפי שכישתפה 

השוטה יהא בן כריתות, וזהו כסברת הרמב”ם הנ”ל. עכ”ד הבאר יצחק.

יכול  אינו  הטבע  חוקי  ולפי  מחו,  שנפגע  באדם  שמדובר  דידן,  במקרה  אמנם 
להשתפות, הרי ע”פ דברי הבאר יצחק גם לדעת הרמב”ם אי אפשר לזכות לו גט, 

מכיון שאינו יכול להשתפות ואינו נקרא בן כריתות, כדכתבו התוס’ )כנ”ל(.

והנה הקצוה”ח מביא    את דעת הרא”ש בשם הרמ”ה, דסובר דאין מזכין לשוטה 
דאינו לעתים חלים, ולא כסתימת השו”ע שכתב דמזכים לשוטה, ולא התנה זה דוקא 

אם לעתים הוא חלים, והקצוה”ח נשאר בצ”ע.

ולכאורה הראיה שמביאים מחלוקת הארץ, שהקנו הנשיאים לכל אחד את חלקו 
בארץ הגם שהיו בהם שוטים, הרי לדעת הרא”ש יש מקום לומר שהשוטים לא זכו 

בחלק בארץ עקב שאינם בני דעת.

ושם בפס”ד הביאו מס’ בית אפרים 1  לגבי זכיית שוטה. וז”ל: “ואפשר לומר דנהי 
דלא דמי לקטן דודאי סופו ליגדל, מ”מ גם לעכו”ם לא דמי, דאף לכשיתגייר השתא 
מיהא מחוסר מעשה, משא”כ שוטה אם ישתפה ממילא הוא. וכן האור שמח    כותב 
הטעם דמזכין לשוטה מכיון דאתי לכלל דעת, וכ”כ הרדב”ז    מהירושלמי, דטעם 
שקטן זוכה דאתי לכלל דעת. עכ”ד. ולפי”ז בנידוננו דלא אתי לכלל דעת, אינו יכול 

לזכות גם ע”י אחר.

87(  או”ח סי’ א.
88(  גיטין כב, ב ד”ה והא לאו בני דעה נינהו.

89(  חו”מ סי’ רמג סעיף יח.
90(  חו”מ סי’ ח.

91(  הל’ גירושין פ”ב הט”ו.
92(  תשובות סי’ א.
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ולפי”ז י”ל דגם שוטה הוא בכלל ר”ג, דיליף דזכין לא בפניו מנשיא אחד למטה, 
שהרי הם זיכו לכל ישראל, ומי לא עסקינן שהיו ביניהם חרשין ושוטים ג”כ. הרי, 
שגם הבית אפרים מדבר בזכייה לשוטה באופן שיכול להשתפות. משא”כ בנידוננו 
אין מדובר בשוטה, אלא באדם שנפגע מוחו באופן שאין לו כלי המח לחזור להיות 

בר דעת, ולא אתי לכלל דעת, וגם לדעת הבית אפרים בזה אי אפשר לזכות לו.

זכייה,  מגדר  הוא  הנשיאים  ע”י  לישראל  הארץ  דהזיכוי של  לכאורה,  י”ל  עוד 
ומכאן לומדים את הדין של זוכין לאדם שלא בפניו. אך לגבי שוטים, מכיון שאין 
להם כח זכייה משמיא זכו להם, כי כל ישראל יש להם חלק בארץ, אלא החלוקה 
היתה בגורל ע”י הנשיאים, אך מי שלא היה יכול לזכות ע”י הנשיאים )כי היה שוטה(, 

קבל חלקו משמיא, לדעת הרא”ש בשם הרמ”ה והתוס’ הנ”ל.

יג

והגאון  שם בפס”ד הביאו מס’ מרכבת המשנה   , שהביא מחלוקת חכמי ליסא 
מקראטשין בענין בעל שנשתטית אשתו וכתב לה גט בעת שטותה, ומסרו לשליח 
ליתן לה לשתחלים ותתרפא. דדעת חכמי ליסא הוא ע”פ המובא בגמרא    דבמידי 
נהי  סובר  והגאון מקראטשין  שליח,  לשויא  מצי  לא  האידנא  למיעבד  דלא אפשר 
דשליח לא הוי עתה, מ”מ גילוי דעת דניחא ליה לגרש את אשתו והוי ליה זכיה, 

ואחר שתשתפה יעשה שלוחו מטעם זכין שלא בפניו.

זכין מאדם לא  דזכין לאדם שמענו אבל  וסובר  ובמרכבת המשנה חולק עליו, 
שמענו. ובס’ משנת ר’ אלעזר    חולק על המרכבת המשנה, וכותב דמצינו בקידושין    

מנשיא אחד לחוב על מנת לזכות.

וכן הלכה רווחת    למכור חמצו של חבירו בשעה חמישית מטעם זכיה לאדם, 
אע”פ דהוי זכייה ממנו )ואפשר להביא ראיה מהמפקיד פירות אצל חבירו ועומדים 
להירקב שמותר לו למכור את הפירות כדי להציל אותם וגם שם הוא זכין מאדם(. 

וכן הסכים בחת”ס    לדעת הגאון מקראטשין.

93(  הל’ גירושין פ”ו ה”ג.
94(  נזיר יב, ב.

95(  חו”מ סי’ ח ס”ק יט.
96(  מב, א.

97(  או”ח סי’ תמג ס”ב.
98(  אה”ע ח”ב סי’ מג.
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אך ענין החת”ס לא שייך לנדו”ד, משום שהוא דן בסברת הגאון מקראטשין, ושם 
מדובר באשה שוטה ובעל בריא, וסמך על הפוסקים הסוברים דזכייה היא מטעם 

שליחות, וימסרו את הגט לאחר שתשתפה.

יכול לגרש,  ואינו  אך בנדו”ד אי אפשר לזכות לבעל את הגט, כי אין לו דעת 
וגירושין הם מצות עשה )כפס”ד הרמב”ם( ושוטה אינו יכול לקיים מצוה זו, ואינו 

יכול לגרש כמו שאי אפשר ליתן גט לשוטה.

כן מה שהביא בפס”ד הנ”ל מס’ פתח הבית    ראיה שאפשר לזכות מהבעל, כמו 
שאפשר להפריש עבורו חלה, כן אפשר לזכות ממנו את הגט ולתתו לאשה.

אבל אין הנדון דומה לראיה, דבהפרשת חלה הוי כעין מקח וממכר, שתמורת 
זכות  רק  ולא  לבעל  זכות  הוי  וזה  לאכילה,  הראויה  עיסה  מקבל  החלה  הפרשת 

מהבעל, משא”כ במתן גט הבעל לא מקבל תמורת זה כלום.

וכן מה שהביאו משו”ת מהר”ש ענגיל 11 , אין ראיה משם, מכיון שהבעל בריא 
ויכול בעצמו ליתן גט סובר שאת הגט שצוה הבעל לכתוב ומת השליח, יכול אחר 
ליתן את הגט בתורת זכיה, כי זה זכות לבעל בנידון ההוא, והפוסקים שסומכים על 

פסק זה שהובאו בפס”ד הנ”ל אין פסיקתם שייכת לנידוננו.

יד

עוד מביאים מס’ מנחת שלמה  1 , דלהראשונים הסוברים דזכיה היא לא מטעם 
שליחות וא”כ לזכות גט עבור האשה יכולים לומר דמהני מדין זכיה. אולם גט, דלא 
סגי בהקנאה גרידא של ספר כריתות, דהא בעינן דוקא נתינה מיד ליד, וטלי גיטך 
מע”ג קרקע לא מהני, הגם דיכולים להקנות מדין זכיה אבל מנלן לחדש שגם מעשה 

הנתינה של המזכה חשיב ממש כנתינת הבעל.

“דהא  וז”ל:  האחיעזר  1 ,  דברי  את  מביאים  שלמה  המנחת  לטענת  וכתשובה 
גזרת הכתוב הוא,  . אלא   . לשיטת הרמב”ן והרשב”א דזכיה אינה מטעם שליחות 
דכמו  לומר,  צריך  וע”כ   .  . יבם  במקום  לגט  דהמזכה  בגט,  זכיה  מהני  איך  וא”כ 

דשליחות מהני מצד שליח לקבלה, כמו כן מצד גזרת הכתוב הוא דמהני זכיה.

ואף שזכיה אינה מטעם שליחות, מ”מ עכ”פ חשוב יד הזוכה כיד המקבל גם בגט, 
א”כ ה”ה דחשוב יד הזוכה כיד הנותן הבעל, לפי מה שהחליטו דאמרינן זכין מאדם 

99(  סי’ כ”א אות ו.
100(  ח”ז סי’ קפו.
101(  ח”א סי’ עט.

102(  סי’ כ”ט ס”ק ד.
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. . אבל הא עכ”פ הדין דין אמת, לשיטת הראשונים דס”ל דזכיה לאו מטעם שליחות 
וגם קנין לא מהני בגט, מ”מ מהני זכיה בעבד ואשה במזכה גט במקום יבם”. עכ”ל.

ולא  בריא,  היה  הגט  כתיבת  על  צוה  שכאשר  בבעל  נוסבים  האחיעזר  ודברי 
על שוטה ולא על חלות לשמה בגט, במה שכתב דכמו דשליחות מהני מצד שליח 
הזכיה  ומה שמועיל  אף שאינה שליחות.  זכיה  מהני  גזיה”כ  כן מצד  כמו  לקבלה, 
במקום יבם הכונה דיד הזוכה הוא יד האשה, דהרי ונתן בידה כתיב ולכולי עלמא 

חצר משום ידה איתרבאי  1 , ושליח ג”כ נחשב כידה.

מדין  אינה  זכיה  אם  ממנו,  לזכות  אפשר  אם  אפילו  שוטה,  הבעל  כאשר  אך 
שליחות אין כאן בעל הנותן גט, כי הגם שיש כאן מעשה זכיה מצד הזוכה מהבעל, 

אך הבעל לא עושה כאן נתינת הגט.

והגם שהמנחת שלמה כיוון לדעת הרב השואל באחיעזר, וכתב להקשות לשיטת 
הראשונים הסוברים שזכיה היא לא מטעם שליחות, אך לכאורה הקושיא היא גם 
כשליח  נעשה  מהבעל  הזוכה  פעולת  דע”י  שליחות,  מטעם  היא  דזכיה  לסוברים 
הבעל לתת גט, אך את פעולת הזכיה אינו עושה הבעל, וא”כ אין כאן ונתן בידה, וכן 
אין כאן ציווי הבעל לכתוב גט, דהסופר כותב ומזכה לבעל את הגט, אך איך יכול 

לזכות לבעל את כונת הלשמה שצריכה להיות מהבעל.

דכאשר הבעל מצוה לכתוב גט הוי שלוחו כמותו, אך כאשר אינו מצוה לכתוב 
גט אפילו אם נאמר דיש זכות לכתוב את הגט וליתנו, מ”מ אפילו אם זכיה משום 
שליחות ענין זה אמור על קנינים ולא על דיני איסור והיתר וגיטין, ומנין לנו לחדש 

שגם על ציווי לשמה בגט ומסירה יש דין זכייה משום שליחות.

ומה שמובא במסירת גט לעבד שאינו יכול לחזור בו, שם השליח קבל את שטר 
השחרור מיד הבעל, והבעל עשה כל מה שצריך בדין השטר והשליח זוכה בו.

והשאלה הנשאלת היא, איך אפשר לחדש חידושים כאלו מבלי מקור לזה בש”ס?

ומה שכתבו התוס’ בכתובות דגר קטן כיון דהוי זכות גמור מועיל מדין שליחות, 
כמובא  בו  כתיב  דמשפט  דין,  לבית  נמסר  הגט  דענין  לגט,  גיור  לדמות  אין  הרי 
ביבמות  1  ואי אפשר לגייר בלי בית דין, ולכן ניתן להם הכח שמטבילין את הקטן על 
דעת בית דין, ושם גדר זכיית הגרות גדר אחר, דבזכות גמור הוי הבית דין כשליחים. 
אך אין שם איזה קנין שהבי”ד קונה את הגרות עבור הקטן, אלא הם כשליחים לרצון 
הקטן, והגרות חלה ממילא, ולא מגיעה אל הקטן ע”י שהבי”ד מעבירים אליו את 

הגרות, ואינו דומה שליחות זו לשליחות דקנינים.

103(  ב”מ י, א.
104(  מז, ב.
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הוא  דזכות  כיון  בגרות,  בעצמו  זוכה  הקטן  דבגרות  תוס’,  כתבו  ובסנהדרין  1  
לו ואין צריך כאן לא שליחות ולא זכייה, ע”ש. ואין ללמוד משם לגט, שכל מעשה 
הכריתות צריך הבעל לעשות. ולכאורה לא שייך כלל ענין זכייה למעשה הגירושין, 
ולא מהני  הגירושין,  דכאן מוכרח שיהיה שליחות על מעשה  יודו  וכל הראשונים 

כאשר הבעל אינו שולח.

טו

שכתב  ז”ל,  קלצקין  מהגר”א  שמביא  ישראל  1   שארית  מס’  מביא  בפס”ד  שם 
אינו מפסיד  ציווי הבעל כאשר  גט לאשה בלי  בספרו מלואי אבן שאפשר לכתוב 
שהגר”א  וכותב  אבן,  המלואי  דעת  על  חולק  ישראל  ובשארית  בגירושין.  כלום 
קלאצקין ביקש ממנו לפרסם את דבריו כדי שלא יבואו לסמוך על היתר זה, מכיון 

שאין הכרח שיש זכות ברורה לבעל.

וכן הביאו מס’ היכל יצחק שכתב וז”ל: לא ח”ו להכריע לזכות גט לבעל כדברי 
על  יעלה  לא  וחלילה  חלילה  ידועות,  במסיבות  ז”ל(  )הגרא”ק  ז”ל  מלובלין  הרב 

הדעת. עכ”ל.

ושם כותב הרב הרצוג וז”ל: וגם קשה למאד לצייר מצב שיהא בגירושין ודאי 
לגמרי נקי מצל חוב. עכ”ד.

וז”ל: וכל מי ששרוי  והבאנו לעיל דברי הטור אה”ע בתחילתו משמא דגמרא, 
דירה, בלא תורה, בלא חומה, בלא  בלא אשה שרוי בלא טובה, בלא ברכה, בלא 

שלום. ואמר ר”א כל מי שאין לו אשה אינו אדם. עכ”ל.

וכיון שהגט מבטל ממנו ענינים רוחניים אלו, איך אפשר לומר שהגט הוא זכות 
גמורה עבור הבעל אפילו בנסיבות אלו.

דתלמודא  מסתמא  משמע  גמורה,  זכות  יש  כאשר  שאפילו  לעיל  כתבנו  וכבר 
מכו”כ מקומות שבלי ציווי הבעל על כתיבת הגט חסר בלשמה של הגט, בכתיבתו 
חתימתו ונתינתו. וכל ענין הזכיה, שיש לאחר לעשות גט לשמה במקום הבעל כאשר 
מחליט בי”ד שזה זכות, לא מובא בתלמוד ולא בגאונים ולא בראשונים ובאחרונים, 
ורק בדור זה ושני דורות לפני זה מובאת סברא זו. אך אין בכחינו לחדש דינים של 
חלות לשמה בגט, מבלי להסתמך על רבותינו התנאים והאמוראים והראשונים, ואנו 

כנגדם ככלב המלקק מן הים.

105(  סח, ב.
106(  אה”ע סי’ ה.
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טז

ולחתום  ציוה הבעל לכתוב  עוד הביאו מתשו’ חבצלת השרון תניינא  1 , ששם 
ולמסור את הגט באמצעות זיכוי לבעל, ואבד הגט בדרך, והתיר לכתוב גט אחר.

והנה הגם שיש הרבה להשיג על גט זה, אך לא ניכנס לזה, רק נעיר שאינו דומה 
לנידוננו כלל כי שם היה ציווי הבעל, ולדעתו הציווי נשאר בתקפו.

עוד הביאו שם מהר”ן  1  בשם הרמב”ן, שבציווי לכתיבת הגט לא מהני אם הבעל 
יאמר כל הרוצה לכתוב גט יבוא ויכתוב, דאין בזה מינוי הסופר לכתיבת הגט. אך 

אם אמר הבעל כל השומע קולי יכתוב גט מהני.

הבעל,  של  דעת  גילוי  דמהני  מובא  דבגמרא  1   הרמב”ן,  על  הר”ן  שם  והקשה 
שמרוצה ממה שחבירו תרם עבורו, והרי גם בתרומה צריך שליחות. ותירץ הגרע”א 1   
את קושית הר”ן, וז”ל: “דבתרומה לא בעינן שליחות רק גילוי דעת . . וכל הרוצה 
לתרום הוי גילוי דעת, ורשאי לתרום מטעם זכין לאדם. משא”כ בגט דהדבר בעצמו 
חובה, לא מהני כל הרוצה לכתוב, דשמא עכשיו חוזר, כיון דלא עשה שליח בפירוש, 
ובעינן כל השומע. עכ”ד )ולעיל הרי הבאנו דדעת הרמב”ן היא שזכיה אינה מטעם 

שליחות(.

לתרום  הרוצה  כל  באומר   .  . זכות  עיקרו  “בתרומה  וז”ל:  מהחזו”א      והביאו 
יבוא ויתרום, י”ל דחשיב עכשיו זכות . . גילוי דעת שהוא זכות יש בזה, אבל בגט 
כיון  זכין לאדם,  להיעשות שליח מדין  יכול  אין חבירו  בעינן שליחות ממש, אבל 
שאין גירושין זכות לבעל, אף בגילה דעתו שרוצה להתגרש ואינו אלא כרוצה לחוב 

בעצמו, והלכך לא מהני כל הרוצה”. עכ”ל החזו”א.

ודברי הגרע”א והחזו”א צריכים ביאור, דמאי שנא אם אומר כל הרוצה לכתוב 
גט להאומר כל השומע קולי יכתוב גט, הרי בשניהם מגלה דעתו שרוצה בכתיבת 
הגט, ואם כל השומע קולי הוי זכות גם כל הרוצה לכתוב גט הוי זכות לבעל מכיון 

שבכך ממלאים רצונו.

ודברי הגרע”א אפשר ליישב דבכל השומע הוי שליחות ממש, ואפילו אם הבעל 
התחרט, כל זמן שלא ביטל את הגט או את השליחות יכול השליח ליתן את הגט. 

107(  סי’ עב.
108(  בחידושיו על הרי”ף )גיטין לב, ב מדפי הרי”ף.

109(  ב”מ פ”ב.
110(  בחידושיו ב”מ שם.

111(  אה”ע סי’ קמז.
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וכמובא בגמרא    , דצועק חזו דאתאי ומגלה דעתו דאינו רוצה שהגט יימסר ונמסר 
הגט, חל הגט, כיון שלא ביטל את השליח. אך דברי החזו”א צריכים ביאור.

ויש לומר, דכיון דסתם אשה לאו לגירושין קיימא     חייב הכתוב דיהיה מינוי 
לשם גירושין, ולא מספיק גילוי דעת, אפילו אם באשה זו הוי זכות גמורה עבורה 

הגירושין.

ובזה מבואר המובא ביבמות     במזכה גט לאשתו במקום יבם או במקום קטטה, 
דלא מהני מאחר שאין הכרח שזו זכות גמורה. ובירושלמי איתא    , שגם אם היתה 
צווחת שברצונה להתגרש, אני אומר שמא חזרה בה, ומכיון שכל כך לא שכיח רצון 
האשה להתגרש נתנה התורה דין, שתוקף הגט יהיה רק כאשר הבעל יצווה לכתוב 

וליתן לשמה, ולא יועיל זיכוי גט.

ובס’ מרחשת     מיישב את הרמב”ן וז”ל: לזה כתב הרמב”ן דבגט לא מהני כל 
הרוצה, אף דזה מדעת הבעל, מ”מ אין ציווי מפיו כיון שאין כאן לשון שליחות . . 
ובגט כיון דבעינן לשמה ובעינן שליחות לכתוב הגט, א”כ צריך לשמה גם בשליחות 
הכתיבה, וכל שלא נצטווה מפי הבעל אין זה לשמה בשליחות, ואף שעושה עצמו 

שליח לבעל, כל שלא שמעו מפי הבעל מפורשת יש חסרון לשמה בשליחות.

עוד שם הביאו מהעונג יו”ט     וז”ל: “אבל בכתיבת הגט בעינן ציווי ממש, שיאמר 
לסופר לכתוב, ואם לא אמר ציווי ממש אינו נעשה שלוחו, דהא לא הוי זכות לגרש 
את אשתו, ובמידי דלא הוי זכות וגם אין סתמו עומד לזה, בעינן ציווי ממש”. עכ”ל.

ורוצים להוכיח מדבריו, דבזכות גמורה אפשר לזכות עבורו גט בלי שציווה על 
כך. אבל המדייק באריכות לשונו של העונג יו”ט, דכופל דבריו במ”ש “דהא לא הוי 
זכות לגרש את אשתו”, “ובמידי דלא הוי זכות”, “וגם אין סתמו עומד לזה”, והרי 
מדובר שאומר כל הרוצה לכתוב יבוא ויכתוב, א”כ הרי רוצה לגרש וזכות היא לו. 
יו”ט הוא כמ”ש, דבסתם נשים לא הוי זכות להם  ועכצ”ל שהביאור בדברי העונג 

להתגרש, ולכן לא מהני גילוי דעת אלא בעינן שליחות.

112(  כתובות ב, ב.
113(  כמובא בתחלת זבחים.

114(  קיח, ב.
115(  ריש פ”ו דגיטין.

116(  ח”ב ס”י.
117(  סי’ קח בהגהה.
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יז

בפס”ד הנ”ל ביארו, דבהלכה זו שאינו גט עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב 
ולעדים חתומו מצינו שלש דעות בראשונים:

חתמו  ולעדים  לכתוב  לסופר  שיאמר  ומדבעינן  כתבו,  אחד      במקום  התוס’ 
משמע דבעי שליחות.

אך במקום אחר כתבו התוס’    , דהטעם לא משום שליחות, אלא משום דכשלא 
צוה הבעל לא חשיב לשמה ופסול, אלא חשיב סתמא ופסול, דסתמא דאשה לאו 
לגירושין קיימא. וכן במקום נוסף כתבו התוס’ 1   הטעם, דבלא צוה הבעל הפסול 

שבגט הוא שחסר בלשמה.

והנה הרמב”ן     כתב, דכאשר לא צוה הבעל על כתיבת הגט ונתינתו הגט פסול, 
מכיון שאין הסופר והעדים כותבים וחותמים אלא כששמעו מפי הבעל, דאם לא צוה 

חסר בלשמה    .

עוד הביאו מתשובות הרדב”ז    , דכוונת הרמב”ן דפוסל במינוי שלא בפניו את 
השליח בגט על כתיבתו, הוא לאו משום דמחוסר שליחות, דהרמב”ן הוא מהסוברין 

דלא בעינן שליחות בכתיבה.

של  קולו  את  שמעו  לא  אך  הבעל  כשצוה  אפילו  וז”ל:  הרמב”ן,  עוד  והוסיף 
המצוה, חשיב ג”כ כסתמא . . דשאני גט כיון דבעינן לשמה, ובעינן נמי וכתב לה, 
הוא  הגמור  והלשמה  האמיתי  דהלשמה  דהכתבה  ר”ל  הבעל,  שיכתבנו  כלומר 
הוא  אשתו  את  לגרש  כשכותב  וע”כ  לגרש,  ובידו  המגרש  דהוא  הבעל,  כשכותב 
הלשמה הגמור, ואין הסופר והעדים במקום הבעל אלא בששמעו מפיו, אבל כשלא 
שמעו מפיו הוא חשיב סתמא, משום דאשה לאו לגירושין קיימא, והם אינן יודעין 

אם יבוא לידי מעשה גירושין בפועל.

וע”כ כשצוה להם שלא בפניהם לכתוב ולחתום הוי ענין לשמה, כמו שנכתב בלא 
גירושין כמו  צוואת הבעל דחשיב סתמא, דאין הכתיבה שלהם לשמה גמור לשם 
כתיבת הבעל. דהגם דהוי שלוחים של הבעל, אבל מכיון דסתם אשה לאו לגירושין 

118(  גיטין ט, ב.
119(  שם כב, ב.

120(  עירובין יג, ב.
121(  הובאו דבריו בר”ן גיטין פ’ התקבל.

122(  וכ”כ הרשב”א בגיטין כג, ב דהחסרון הוא בלשמה של הגט. וכ”כ בתוס’ הרא”ש )גיטין כ, א(. וכ”כ 
הר”ן )גיטין יא, א בדפי הרי”ף(, וכ”כ המאירי )שם כב, ב(.

123(  בית רדב”ז סי’ ב.
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קיימא, על כן כל זמן שלא שמעו מפיו הרי הוא ג”כ בחזקת שלא יגרש, וע”כ חשיב 
סתמא. ואפילו דאדם עושה שליח שלא בפניו וחשיב שלוחו, אבל לא הוי שליח על 

לשמה. עכ”ל.

והנה הרדב”ז שהביאו הוא ממש נגד הפס”ד שלהם, שכותב דהגם שמצוה שלא 
בפני הסופר הוי שלוחו, מ”מ לא הוי שליח על לשמה, ואינו מזכיר כאן ענין שאולי 
לגירושין  לאו  אשה  דסתם  דמכיון  הוא  הכתוב  דגזרת  אלא  מהשליחות,  מתחרט 
קיימא, הקפידה התורה שיצוה בפני הסופר לכתוב הגט, ואם לא עשה כן לא חשיב 

כתיבה לשמה, ואין נפקא מינא אם זה זכות לאשה או לבעל או לא.

חי

עוד שם בפס”ד בנוגע לאדם שנשלח על ידי השלטון הקומוניסטי לגלות רחוקה, 
ולפני שיצא נתן לרב אחד יפוי כח שיכתוב גט לאשתו, ואותו רב נפטר לפני שהספיק 

למלא את שליחותו.

והביאו מהאגרות משה    , שיש לכתוב ולתת גט מכח מזכין לשליח, דאנן סהדי 
שהיה עושה שליח לכל מי שישמע לו לפני מיתתו. ומכאן הם רוצים ללמוד, שאפשר 

לזכות לחולה שאינו בר דעת את הגט ואת הגירושין.

והרי לא דומה זה לזה, דהתם הבעל בר דעת, והאג”מ מחדש חידוש, שמכיון 
כל  מותו  לפני  אמר  כאילו  הוא  הרי  שליחותו,  לקיים  רוצה  היה  בודאי  שהשליח 
השומע קולי יהא שלוחי לקיים מה שנצטויתי ליתן את הגט. אך בנידוננו שהבעל 

אינו בר דעת, איך אפשר לזכות לו כל עניני גירושין.

והרב שלמה דוד כהנא ז”ל מווארשא כתב אל האג”מ, דאי אפשר לזכות לשליח 
לאחר מותו ולהיות שליח במקומו לסדר גט, אלא כתב עצה אחרת – שיזכו גט לבעל 
מכיון שזכות הוא לו שיהיו גירושין. והאג”מ עונה לו    , שלבעל אי אפשר לזכות, 
גמורה.  זכות  הוא  לשליח  שלזכות  סובר  ולכן  לבעל,  גמורה  זכות  כאן  אין  דאולי 

עכ”ד.

מותו  לאחר  לשליח  לזכות  אפשר  איך  דלכאורה  צע”ג,  האג”מ  חידוש  ובאמת 
שליח שיכתוב במקומו גט, הרי לאחר מותו נפסקה השליחות. וכן מה שכתב הרב 

ש.ד.כ ז”ל צע”ג.

124(  אה”ע סי’ קיז.
125(  שם סי’ קיח.
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אך כנ”ל, אין זה לשייך לנידוננו, שהרי שם מדובר שהבעל בר דעת, ובנידוננו אין 
למי לזכות, שאינו בר דעת ואינו בר גירושין, דאין יכול להחיל דין לשמה בגט, ומה 

דאיהו לא מצי עביד גם שלוחו לא מצי עביד.

עוד הביאו מדברי התוס’     וז”ל: “דמסתברא דהרכנה ]הרכנת הראש כהסכמה[ 
דמתניתין מהני כמו קול, כיון דקים לן שמתרצה לא בעינן שמיעת קול, כמו תן גט 

זה לאשתי אם היה זכות לה, לא היה יכול לחזור בו”.

גט  לזיכוי  הראש  הרכנת  תוס’  שדימו  מה  על  מהאחיעזר    , שהקשה  ומביאים 
לאשה במקום יבם, דבנתינה לא בעינן לשמה ומתגרשת בע”כ, משא”כ בכתיבה הא 

בעינן לשמה, וכל זמן שלא שמע מהבעל הוי שלא לשמה.

ותירץ וז”ל: “וצריך לומר בשיטת התוס’ . . והעיקר תלוי ברצון גמור, וכיון דקים 
לן שמתרצה דמי לשמיעת קול והוי לשמה”. עכ”ד.

וכוונתם להוכיח, שדעת התוס’ היא שהרכנת הראש הוי זיכוי הלשמה לסופר, 
לפי שיטתם לאורך כל הפס”ד.

הוא  התוס’  דלשון  ברורים,  דברים  כתבו  דהתוס’  יראה  בתוס’  המעיין  אבל 
“דמסתברא דהרכנה דמתניתין מהני כמו קול”.

רק  דהוא  ליישב,  יש  יבום  במקום  לאשה  למזכה  מהדמיון  האחיעזר  וקושיית 
דמיון לזיכוי גט לאשה, אולם בנידון הרכנת הראש הוא כמו קול ממש וכמו שכתבו 

התוס’.

ובכך אינם מוכרחים גם דברי האבני נזר     שהביאו שם לראיה, שאפשר לזכות 
גט לבעל. אך יש להדגיש, שהאבני נזר מדבר בזיכוי גט לבעל שפוי, משא”כ בנידוננו 

שהוא אינו בר דעת לגמרי.

הוא  הראש  דהרכנת  מהירושלמי,  הביאו  שמואל      והבית  מחוקק  החלקת  וכן 
כשמיעת קול. וגם התוס’ הנ”ל אומר זאת, כמו שכתבנו.

126(  גיטין עב, א ד”ה קולו.
127(  ח”א סי’ כח ס”ק טז.

128(  אה”ע סי’ קנ”ו ס”ק ט.
129(  אה”ע סי’ קכא ס”ה.
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יט

“בזיכוי הגט לבעל שוטה, כח הזיכוי אינו מפני  וז”ל:  עוד כתבו בפס”ד הנ”ל, 
מינוי הבעל, ובהליך זה המזכה אינו מקבל את כחו מהבעל, כשם שלהלכה מזכים גט 
לאשה שוטה כשהגירושין הן זכות גמורה עבורה, למרות שאינה יכולה למנות שליח 

קבלה, ה”ה יועיל הזיכוי לבעל השוטה, מאחר שהזיכוי אינו מכח מעשה הבעל.

. . על כה”ג לא נאמרה הסוגיא בפ’ מי שאחזו ומחלוקת הרמב”ם והטור, מאחר 
זהו כח עצמי של  ונתינתו אינו מיוסד על מינוי הבעל, אלא  שהכח לכתיבת הגט 

האדם הזוכה, לפעול במידי דזכות הוא לבעל”. עכ”ל בפס”ד שם.

נקודת ההיתר שלהם להתיר אשת איש של אדם חולה המוגדר  זוהי  ולמעשה 
“צמח”, ע”י שהמציאו הגדרה שאינה מובאת באף אחד ממש מהפוסקים, מהש”ס 
עד הראשונים ועד אחרוני האחרונים, שזיכוי הגט הוא לא מכח הבעל אלא מכח 

“המזכים” את הגט.

לשמה  דין  ליתן  הכח  את  ו”המזכים”  “הזוכים”  קבלו  מאין  השאלה,  ונשאלת 
בכתיבת הגט ובמסירתו, הרי את הגט צריך הבעל לתת, והוא זה שניתן לו את הכח 

להחיל דין לשמה בגט, ולאף אחד אחר לא ניתן כח לגרש את אשת חבירו.

ובנדו”ד הרי לבעל אין דעת להחיל דין לשמה בגט, וא”כ מאין נולד ה”כח העצמי” 
סטייה  כאן  שיש  ונראה  חבירו.  לאשת  גט  לתת  הזוכה,  האדם  של  הזה  המסתורי 
מההלכה המקובלת מסיני, בהגדרות שלא מצאנו אותם באף ספר מספרי הפוסקים.

סברתם  לחזק  כדי  בינה 1  ,  האמרי  דברי  הנ”ל  בפס”ד  הביאו  בהמשך  והנה 
הכוזבת. אך האמרי בינה מדבר לגבי זכוי גט לאשה, דשם אין דין לשמה בקבלת 
האשה את הגט, והם מדמים קבלת הגט דאשה למינוי ומתן הגט דבעל, וכאילו אין 

מסכת גיטין בש”ס.

ומה שמובא בחת”ס ובנודע ביהודה, שבמקום עיגון אפשר לזכות גט לבעל, הוא 
דוקא כאשר הבעל הוא בר דעת אך אינו לפנינו. אך במקום שאינו בר דעת לא דברו 

מזה לא הם ולא אף פוסק אחר.

ומזכירים שוב את מ”ש החזו”א    , וז”ל: “אבל במידי דאין לו טובה מוחלטת, כמו 
שאמר לשלוחו לקנות ולמכור ולגרש . . ואין אחר שלא עשאו שליח יכול לעשות . . 
ולא מהני בזה גילוי דעתא, כיון שאין כאן זכות בעצם”. עכ”ל. ומכך רוצים להוכיח 

דבזכות בעצם אין צריך שליח ולא גילוי דעתא, ואפשר לסדר גט.

130(  חו”מ הל’ גביית חוב סי’ כט ס”ק ד.
131(  סי’ פז ס”ק י.
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ואיני מבין דבריהם, דבחזו”א שם אין מדובר בשוטה, ומסביר שם דגילוי דעת 
אינו מועיל, וכמו שכתב הרמב”ן דכל הרוצה לכתוב גט יכתוב לא מועיל, מכיון דלא 
הוי ציווי לשמה. משא”כ אם היה זכות גמור, הרי גם גילוי דעת היה נקרא לשמה. 
אך כאשר אין גילוי דעת בכלל כי הוא שוטה, הרי גמרא מפורשת היא שאי אפשר 
למסור גט שכתב בעת חלימותו. וכ”כ החזו”א עצמו במקום אחר    , שמדובר באדם 

בריא ולא בשוטה, ואיך מדביקים בדברי החזו”א דברים שהם נגד הגמרא.

עוד חזרו והביאו דברי האחיעזר     בענין זיכוי גט, אך משום מה לא שמו לבם 
שהאחיעזר מדבר שהבעל היה שפוי בעת שצוה לכתוב את הגט ונתינתו.

וכן בכל מהלך דבריהם, מתעלמים מכך שאין להם אפילו ראיה אחת שאפשר 
לסדר גט ע”י זכיה כאשר הבעל אינו שפוי בדעתו, אע”פ שמביאים פוסקים רבים 

הדנים בעניינים דומים, אך אף אחד אינו מדבר במקרה כזה.

כ

עוד חוזרים בפס”ד שם, שהוא זכות רוחנית לבעל שיסודר גט. ומביאים מחלוקת 
הרא”ם שסובר דהוי זכות, והרד”ך הסובר דלא הוי זכות, ורק זכות גשמית נקרא 

זכות לגבי זיכוי.

וכבר כתבנו, דמכיון שאיש בלא אשה אינו אדם, כמובא בריש הטור אה”ע, ועוד 
נשוי,  שיהא  רוחנית  זכות  כאן  יש  א”כ  לנשוי,  דווקא  שיש  רוחניים  ענינים  ריבוי 

וכאשר יש איזה שהוא צד חוב לא עבדינן גיטא.

וכאן הרי מצד הבעל אין כל זכות בגירושין, אלא רק למנוע את האשה מעבירות, 
או חסד עם האשה שתוכל להנשא. אולם הרי מדובר באדם שפטור מכל המצות 

מחמת חסרון דעת, א”כ אינו מחויב בזה.

משא”כ ענין איש בלא אשה אינו אדם וכשיש לו אשה נקרא אדם, לכאורה שייך 
לעצם הנישואין, ולא תלוי אם יש לו דעת או לא, וא”כ החובה גדולה מהזכות.

עוד כתבנו דמכיון דאינו בר דעת אין שייך אצלו לכאורה המושג זכין לאדם, כי 
אפילו זכות רוחנית שייך בבר דעת, ולא באינו בר דעת שאינו מרגיש מאומה ממה 
שנעשה, ואיך אפשר להתיר אשת איש מבלי ראיות ששייך אצל אינו בר דעת מושג 

זיכוי.

132(  סי’ מט ס”ק א-ב.
133(  ח”א סי’ כט ס”ק ו.
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אין  עבדים  וקטן שקנו  שוטה  דחרש  הנ”ל מהתוספתא    ,  בפס”ד  מביאים  עוד 
אוכלים בתרומה, אבל אם קנו להן בי”ד הרי אלו אוכלים בתרומה, והאריכו כדרכם.

לגירושין  הפקר,  בי”ד  הפקר  דין  בהם  שיש  ממונות  עניני  שייך  מה  שוב,  אך 
דהבעל צריך לצוות על כתיבת הגט ונתינתו, ואין לבי”ד שום מעמד בזה, ומרכיבים 

מין באינו מינו.

וכן מה שהאריכו בהבאת דברי האחרונים, האם זוכין מאדם או אין זוכין מאדם 
אלא לאדם, אין בזה שום עצה לתקן את ענין הלשמה, שהוא עיקר הגט, ובגט שעליו 

נסוב פסה”ד אין אף אחד שנתן את חלות הלשמה, וא”כ היכן כאן הגט.

כא

בפס”ד האמור הביאו השגה על דבריהם מהמשנה    : “נתחרש הוא או נשתטה, 
אינו מוציאה עולמית”. והרי לא מובא בשום מקום בפוסקים שיש עצה לשחרר את 

האשה מעגינותה ע”י זיכוי גט?

ותירצו, שהמקרה דידן הוא מקרה חריג, שבעבר הרחוק כלל לא היה מצוי, ולכן 
לא הביאו הפוסקים את העצה שמצאו ביה”ד דצפת.

ישראל  חכמי  חיפשו  לא  ומדוע  שוטים?!  היו  לא  הרחוק  בעבר  האם  ותמהני, 
להציל את בנות ישראל מעגינותם, באופן שיסדרו לשוטה שלא יהיה לו שום חוב 
ע”י מתן הגט? האם בעבר הרחוק לא היה מצב של פגיעת ראש וכדו’ רח”ל, שברור 
שהשוטה לא יוכל להתרפא לעולם? וא”כ, איך סתמו במשנה שאין לאשה שום תקנה 

לצאת מעגינותה לעולם?

ומכאן ראיה מוצקת שאין להשיב עליה, שאין זיכוי לשוטה בענייני מתן גט, וכמו 
שכתבנו לעיל באריכות. וכל דבריהם דחויים ממשנה זו.

ובסוף דבריהם מזכירים מקובץ תשובות מהגרי”ש אלישיב ז”ל    , שגילוי דעת 
אינו יכול להועיל בלא שתתבסס הקביעה שהגירושין זכות ברורה עבור הבעל. ומה 
שייך זה לפסק דינם, הרי שם מדובר בקובץ תשובות שהבעל שפוי ובר דעת, וכאן 

בפסק דינם מדובר שאין גילוי דעת, ואין הבעל בר דעת.

134(  יבמות פ”ט ה”ד.
135(  יבמות קיב, ב.
136(  ח”א סי’ קעז.
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סיכום הדברים

א. בתחילת הפס”ד הנ”ל מביאים דברי רש”י ביבמה שנפלה לפני יבם משומד, דלא 
אמרינן דאילו ידעה בעת שנשאת לאחיו שתיפול לפני משומד לא היתה מתקדשת 
ואין מפקיעים קידושין למפרע, וכן סוברים תוס’, והמרדכי הביא מהמהר”ם שסובר 
שאפשר להפקיע הקידושין, אך אינו יכול לחלוק על רש”י ולכן אינו פוסק הלכה 

למעשה נגד רש”י.

להפקיע  שאפשר  פוסק  שכאילו  הרד”ך,  דברי  את  באריכות  מביאים  אח”כ 
היתה  לא  דעתו  את  ויאבד  שיחלה  יודעת  היתה  דאם  בנידונינו,  וה”ה  הקידושין 
מתקדשת. אך משום מה השמיטו את סוף דברי הרד”ך, שכתב שהוא כותב כל זה 
להלכה ולא למעשה, ורק אם יסכימו חכמי הדור רבים וגם שלמים מסכים להצטרף 
לסניף להם. וכבר כתב החת”ס שלא מצא שהסכימו עמו חכמי הדור, ולפי האמור 

אי אפשר להתיר האשה מדין הפקעת קידושין.

ב. הביאו ראיה מהחזו”א לדעתם, שאפשר לזכות גט לשוטה, גם את הכתיבה וגם 
את הנתינה. והפכו את דברי החזו”א, ששם מדובר שהיה גילוי דעת מהבעל השפוי 

לסדר גט, וכאשר לא ברור שיש זכות גמורה אי אפשר לתת את הגט.

ראייתם  דומה  ולא  קטן,  יתום  של  עבד  שחרור  לגבי  מהחזו”א  הביאו  עוד  ג. 
לנדונינו, דעבד אפשר לשחרר ע”י כסף בלי שטר, וכתיבת השטר היא רק כדי שלא 

יאמר לו עבדי אתה ואין הכתיבה מדאורייתא, וזה מה שמדובר שם.

ד. החזו”א מבאר בדעת הרמב”ן דלא מהני ציווי בכתב ידו של הבעל, ששלח 
הסופר  כאשר  רק  בגט  הלשמה  את  להחיל  יכול  דהבעל  גט,  לכתוב  מינוי  לסופר 
שומע קולו של הבעל. ואם אפשר לזכות גט, מדוע לא מועיל מינוי הסופר לבעל 

בכתב?

ה. רש”י ותוס’, תוס’ רי”ד והר”ן, הרא”ש, מהר”ם בר ברוך והאו”ז סוברים שזכייה 
מדין שליחות. ומכיון ששוטה אינו בר שליחות )כמו שקטן אינו בר שליחות(, הרי אי 
אפשר לזכות עבור בעל שוטה את כתיבת הגט ונתינתו לשמה, דכאשר אין שליחות 

אין זכייה לדעתם. וכ”כ הרמב”ן ותוס’, שאין מזכין לקטן מכיון שאינו בר שליחות.

מדין  אינה  שזכייה  הסוברים  והריטב”א  הראב”ד  הרשב”א,  הרמב”ן,  אפילו  ו. 
שליחות, עדיין אי אפשר לזכות לבעל כתיבת גט לשמה ע”י אחר, ומסירתו לשמה. 
כי דין זכייה מצאנו בקניין ממון, בחלוקת הארץ לקטנים, אך לא בדין כתיבה לשמה, 
שהוא על גוף החפצא של הבעל ואף אחד אינו יכול להכנס במקום הבעל, לקבל כח 
לכתוב ולמסור הגט לשמה במקומו, דקרא כתיב “וכתב לה” – לשמה, “ונתן בידה”.
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זכייה לגבי דין לשמה, ומי שמחדש  ואין שום מקור בש”ס ובכל הפוסקים על 
הלכה ואין לו מקור בדברי רבותינו, שקבלו דור אחר דור מסיני, הרי הוא פורץ את 
וכבר ראינו בדורות שלפנינו שהתחילו  ישורנו רח”ל.  מי  ואחריתו  חומת ההלכה, 

לפרוץ בענייני הלכה, ופרשו לגמרי מדרך התורה.

ז. המשנה קובעת שאדם שהיה שפוי וציווה לכתוב לו גט, ולאחר שנכתב לא 
הספיקו למסרו ונשתטה הבעל, הרי אי אפשר למסור את הגט עד שהבעל ישתפה. 
ולא כתוב בכל הסוגיא שם, שאפשר לזכות את הגט בעת שטותו של הבעל לאשה 

מדין זיכוי גט.

ומה שכתבו בפס”ד שלהם, שפעם לא היו מקרים חריגים כאלו של שטות שודאי 
היו מקרים  וכי לא  הוא.  גמורה, דברי הבל  זכות  הוי  יחזור לחלימותו, שאז  שלא 
בעבר של חולים מטורפים, שזכות לאשה לקבל גט מהם? ומכיון שלא מובא דין 

זיכוי בגט לגבי שוטה, מוכח דלא מועיל זיכוי וכמ”ש.

ח. בפס”ד הנ”ל הגדילו לעשות, וכתבו שאפשר לזכות גט לאשה שוטה אפילו 
אם היא בבחינת משלחה וחוזרת, דחסרון משלחה וחוזרת הוא רק כאשר היא עצמה 
מקבלת את הגט או ע”י שלוחה, אך כאשר זיכוי הגט ע”י אחר הוא מדין זיכוי, חל 

הגט אפילו במשלחה וחוזרת.

מפורשים  פסוקים  הסותרות  סברות  לומר  אפשר  דאיך  מבהילים,  והדברים 
בתורה, שצריך להיות ונתן בידה וכן צריך להיות ושלחה.

ט. מביאים ראיה מדין קינוי, שבי”ד מקנין לאשת שוטה, כלומר שיש זיכוי לקינוי, 
ורוצים לומר שכ”ה בגט.

וגם זה פטומי מילי הם, דהלכה שם כרבנן דהקינוי הוא רק מדרבנן, ואפילו לר’ 
יוסי דסבר דהוא מדאורייתא הוא מטעם דקינוי הוא התראה, ויש כח לבי”ד להתרות 
במקום הבעל, משא”כ בחלות לשמה שזה נתנה התורה לבעל דוקא. ואיך מדמים 

מילתא למילתא בלי יסוד, וכשרואים בחוש שהם ענינים שונים.

י. הבית אפרים והרדב”ז כתבו דאפשר לזכות לשוטה בעת שטותו, כאשר מפעם 
לפעם הוא בר דעת אך כאשר לא אתי לכלל דעת אין זוכים עבורם. והרי זהו בדיוק 

הנידון שלפנינו, דלא אתי לכלל דעת.

יא. המנחת שלמה כתב דלהסוברים שזכייה אינה מדין שליחות אי אפשר לזכות 
בגט, דבעינן נתינה מיד ליד, וטלי גיטך מע”ג קרקע לא מהני, דאין לנו מקור לחדש 

שגם המעשה נתינה של המזכה הוי כנתינת הבעל.
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יב. לא הבאתי כאן את כל הענינים שכתבתי בגוף הפסק דין, אך תמצית הדברים 
היא שכל הפוסקים שהביאו ביה”ד דצפת בפסק דינם, הנה אף אחד מהם לא התיר 
גט ללא גילוי דעת הבעל, או ציווי הבעל ליתן גט. וההמצאה הגדולה של פסה”ד 
שלהם, שיש לחלק אם הגט ניתן ע”י הבעל או ע”י שלוחו, או שהגט מסודר מגדר 
זיכוי, דכאשר יש גדר זיכוי לא חלים החיובים שהבעל צריך לצוות לכתוב את הגט 
לשמה ולתת לידה של האשה, וכן לא חל על האשה הדין שלא יהא משלחה וחוזרת, 
ואפילו משלחה וחוזרת הרי היא גרושה, דבזיכוי גט יש איזה כח מסתורי שלא חלים 
עליו הדינים המובאים במסכת גיטין, ואם מדלגים על מסכת גיטין בעת סידור גט 

הרי יצאו ממסורת התורה שקבלנו מסיני.

יג. ועד כמה שידוע לי מהמובא בעיתון “קולמוס”     לחג השבועות ה’תשע”ו, 
יצאו במחאה נמרצת גדולי הפוסקים –  השבט הלוי ז”ל, ויבדל”ח הרבנים הגאונים ר’ 
נסים קרליץ, ר’ אהרן ליב שטיינמן, ר’ חיים קנייבסקי, ר’ גרשון אדלשטיין שליט”א, 
ועוד גאונים מפורסמים, וכתבו על ביה”ד דצפת שגילו פנים בתורה שלא כהלכה, 

וכן הבד”ץ של העדה החרדית בירושלים מחו נמרצות.

והדיינים  מספקת,  ואינה  לפירצה  כלל  בערך  אינה  שהמחאה  היא  האמת  אך 
מצפת יכולים עוד לשאוב עידוד שהפירצה בדת שפרצו עברה בשקט.

ומצד דין התורה צריך לצאת במחאה שתרעיד את עולם הדיינות, שכידוע יש 
הרבה מה לתקן בבתי הדין הרבניים הממשלתיים, ולא אכנס עתה לפרטים. ואולי 
המאמר שכתבתי יביא להתעוררות מהדממה והשתיקה, ויצאו מי שהכח בידו לזעוק 

על חילול כבוד התורה.

מחלוקת אדה"ז והמשנ"ב בדין הרחיצה

ר' מנחם מענדל שי' בן יעקב
אברך בכולל

בעניין רחיצה במרחץ עם בני אדם, פוסק אדה"ז וז"ל    : "ישים ידו כנגד ערוותו 
. . וכן כשרוחץ עם בני אדם, ואם אפשר לו לכסותה מעיניהם בבגד מה  לכסותה 

טוב".

ולהעיר, שהמשנ"ב לא הביא דין זה. ובכל הספרים ד"לקוטי דברי הרב" )ליקוט 
המחלוקות דאדה"ז והמשנ"ב( שראיתי לא העירו ע"ז.

ולא באתי אלא להעיר.

137(  גיליון 141.
138(  שו"ע ס"ב ס"ב.
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ביאורים והערות במאמרי כ"ק אד"ש
- מתוך שיעורים שנמסרו בישיבה* -

הרב אסף חנוך שי' פרומר
משפיע בישיבה

א

כ”ק  מבאר  תשמ”ט  (  בעומר  ל”ג  )קונטרס  תשל”ד  כו’  שמעון  ר’  פתח  בד”ה 
אד”ש שישנן שלוש דרגות בהתקשרות הנשמה באלוקות, זו למעלה מזו: דביקות, 

התקשרות ואחדות.

דביקות  דרגות:  כמה  מבאר  גופא  ]ובזה  חיצוני  עניין  היא  דביקות  ובכללות, 
ידבק האיזור אל  חיצונית לחלוטין, כמו לבושי האדם, ומביא ע”ז הפסוק “כאשר 
מתני איש”  , “שהדביקות דאזור ל)מתני( האיש היא רק לחיצוניותו”. ויש גם דביקות 
דאור  דביקות  וקרבנות,  בעבודה דמצוות  לקמן,  כפי שיתבאר  יותר,  נעלה  באופן 

וכו’[,

*(  נרשם ע"י א' מחברי המערכת.
1(  סה”מ מלוקט ח”ג ע’ קנא ואילך.

2(  ירמי’ יג, יא. ולהעיר שבדרושים מדייקים להביא דווקא מפסוק זה, אף שיש כמה פסוקים לפנ”ז בענין 
דביקות שמורה על עניין חיצוני, וכמו “ודבק באשתו” )בראשית ב, כג(, שגם בזה ה”ז דביקות חיצונית )והראי’ 

שניתן להפרידם ע”י גירושין, בשונה מהתקשרות שמביא ע”ז ראיה מקשר אב לבנו )כדלקמן((.
זה מדבר על הדביקות של הקב”ה בבנ”י מלמעלה למטה )כהמשך הכתוב: “כן  ואוי”ל הטעם, שפסוק 
ולתפארת”(,  ולתהילה  ולשם  לי לעם  ה’, להיות  נאום  יהודה  בית  כל  ואת  בית ישראל  כל  הדבקתי אלי את 

מתאים לביאור כאן, שמלעמלמ”ט )דביקות( הוא למטה מהתקשרות.

חסידות
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מגיע  “שזה  בנפשו”  ,  קשורה  “ונפשו  כמ”ש  פנימי,  הו”ע  התקשרות  משא”כ 
בפנימיותו. וכמובן   גם מהמשך הכתוב   והי’ כראותו כי הנער ומת גו’”  .

]ולהעיר, שלכאורה גם בהתקשרות שייך שינויים, כנראה בחוש שכל קשר ניתן 
להתיר.

והביאור בזה בפשטות הוא ע”פ מה שמבאר כ”ק אד”ש ב’הדרן’ על מס’ שבת  , 
שתוכן מלאכת קושר בשבת הוא דווקא כאשר קושרים קשר של קיימא  , היינו שדעת 
הקושר היא שישאר כן לעולם ולא יתירו, ואז דווקא יש למלאכה זו איזו משמעות. 
אבל אם קושר שלא ע”ד כן והוי קשר שאינו של קיימא, הרי אין כאן שום מלאכה 

אלא “קירוב ונגיעת החוטים בלבד”  .

ובהמשך מבאר כ”ק אד”ש שהחילוק בזה בעבודה הוא, שדביקות היא עבודה 
ואילו התקשרות היא עבודה שלמעלה  ולכן שייך בה שינויים,  שע”פ טעם ודעת, 

מטעם ודעת, שאין שייך בה שינוי.

ולכאורה צריך ביאור: עבודה שע”פ טעם ודעת היא עבודה “פנימית” שחדרה 
בנפש ובכוחותיה, משא”כ עבודה שלמעלה מטו”ד היא עבודה באופן “מקיף”, שאינו 

בא מצד הנפש עצמה?

והביאור בזה: כאשר נפש חושבת ומתנהגת ע”פ כללי השכל, אי”ז הנפש עצמה. 
שהרי כללי השכל הם דבר חיצוני ביחס לנפש, הנפש מוכרחת ב”כללים” וגדרים 
שמחוצה לה, ולכן שייך בזה שינוי – ע”י שינוי הסיבה 1 . משא”כ רצון, למשל, אינו 

תלוי בכללים מסויימים אלא הוא ביטוי של הנפש עצמה.

3(  ויגש מד, ל.
4(  הערה 19 במאמר.

5(  שם, לא.
6(  ולהעיר מהחידוש לגבי מה שנתבאר במקום אחר )ד”ה והי’ עקב תשמעון תשי”א. ובכ”מ(, שהתקשרות 
היא למטה מדביקות, שהרי אלו שני דברים שונים שנקשרים זה לזה. והביאור כאן מיוסד על מ”ש בביאורי 

הזהר לאדמו”ר האמצעי ודרוש אדנ”ע שמציין אליהם.
ובהערה *27 מביא מקור לדבריו מהמפורש בסה”מ עזר”ת ע’ פו. אבל מקשה ע”ז מהמשך תער”ב ח”א 
אבל  למטה(,  )מלמעלה  העליון”  “מצד  רק  מדביקות  למעלה  היא  שהתקשרות  שמבאר  שנז(,  )ע’  פקע”ה 

מלמטמ”ע דביקות היא למעלה מהתקשרות.
7(  נדפס בלקו”ש חי”ד ע’ 12 ואילך.

8(  ראה רמב”ם הל’ שבת פ”י ה”א.
9(  ועפ”ז מבאר שם מדוע לא גזרו על קשר שאינו של קיימא כדין חצי שיעור או שמא יבוא לקשר של 

קיימא, כיוון שאין לזה שום משמעות ע”פ תורה. ע”ש בארוכה.
10(  וראה ד”ה באתי לגני תשכ”ח )קונטרס יו”ד שבט תשמ”ח – סה”מ מלוקט ח”ב ע’ רלט(, שמבאר 

החילוק בין רצון שע”פ טו”ד, ששייך בו חרטה, לרצון שלמע’ מטו”ד שלא שייך בו חרטה.
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זה  שכן  מטו”ד,  לעבודה שלמעלה  שייכת   – פנימית  עבודה   – ולכן התקשרות 
מבטא את הנפש עצמה, המקושרת באלוקות בהתקשרות עצמית.

ב

בהמשך המאמר מבאר שגם האור הוא רק דבוק במאור, דהיינו דביקות שהיא 
לא   – לאור  המאור  בין  הפסק  איזה  יהיה  אם  הרי  ברור,  אינו  ולכאורה  חיצונית. 
תהיה שום מציאות לאור, שהרי כל מציאותו אפשרית רק כאשר הוא מחובר ודבוק 

במאור. ואם זוהי כל מציאותו, מדוע זוהי רק דביקות חיצונית?

והביאור בזה – בפשטות: מצד המאור, האור לא תופס שום מקום, ואין נפק”מ 
מבחינתו אם יהיה אור או לא יהיה   . ולכן לא שייך לומר שהאור קשור במאור, דא”כ 

הרי למאור יש קשר עמוק הרבה יותר עימו.

וממשיך כ”ק אד”ש לבאר, שגם הכלים דבוקים במאור, אלא שדביקותם אינה 
עצמית, בשונה מדביקות האור שהיא עצמית ]ועפ”ז נמצא ש)בפרטיות יותר( יש 
)דביקות עצמית  בדביקות  דרגות  ב’  דרגות בהתקשרות הנשמה באלוקות,  ארבע 

ודביקות שאינה עצמית(, התקשרות ואחדות[.

והנה, אחד הפירושים ב”עצמי” הוא – “שאינו תלוי בסיבה”   . ועפ”ז מובן מדוע 
היא  האורות מלכתחילה  מהותם של  כל  כי  עצמית,  היא  במאור  האורות  דביקות 
לגלות את מציאות המאור )שזה נעשה ע”י דביקותם בו,  עצמם במאור –  דביקות 

כנ”ל(, ואין איזו סיבה חיצונית שגורמת להם להיות דבוקים במאור.

ולהעלים  לכסות  הוא  עניינם  עצמם  מצד  הרי  במאור,  הכלים  דביקות  משא”כ 
ולכן  במאור.  הדביקות  הוא  עניינם  לומר שעיקר  א”כ שא”א  ופשיטא  על המאור, 

דביקותם במאור הו”ע שנובע מצד איזו סיבה אחרת, ואינו עצמי אצלם.

11(  וכמבואר בארוכה בהמשך תרס”ו )ע’ קלח( בחילוק שבין אור ומאור ליש מיש, שכאשר האדם יוצר 
יוצר את הכלי(.  כלי – הוא זקוק לכלי, היינו שהכלי מביא תועלת מסויימת שאין לאדם עצמו )שלכן הוא 
משא”כ אור שכל התועלת שהוא מביא כלולה כבר במאור )שהרי הוא עצמו קיים במאור, אלא שבטל במציאות 

ואין לו שם נפרד בפ”ע(.
12(  כלשון כ”ק אד”ש בד”ה ואתה תצווה תשמ”א )קונטרס פורים קטן תשנ”ב – סה”מ מלוקט ח”ו ע’ 

קלב ואילך(.
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ג

והנה בהמשך מבאר כ”ק אד”ש שתי דרגות בהתקשרות נשמות ישראל להקב”ה 
שע”י התורה, ומקשרן לביאור הכללי הנ”ל דדביקות והתקשרות.

ובכמה מקומות בחסידות    כשמבארים זאת, מקשרים את העניין לנגלה דתורה 
באופן  מתקשרים  ידו  ועל  יותר  נעלה  התורה  פנימיות  דלימוד  התורה,  ופנימיות 

עמוק יותר לאלוקות.

אך במאמר זה מבאר כ”ק אד”ש באופן אחר, שזה תלוי אם הוא לומד מצד עצם 
התורה, או מצד בחי’ הגילויים. כלומר – אם לומד בשביל להשיג איזו סיבה, כמו 
להבין העניין או אפילו להגיע לאהבת ה’ וכיו”ב, אזי ישלים סיבתו אבל לא יתקשר 

בקב”ה ממש )אלא רק באופן דדביקות(.

נדבק  התורה  שע”י  חד”,  כולא  וקוב”ה  ש”אורייתא  מפני  לומד  כאשר  משא”כ 
בקב”ה, הרי זהו עצם התורה, ועי”ז מתקשר בקב”ה.

ביאורים והערות בד"ה האומנם תרמ"ג
- מתוך שיעורים שנמסרו בישיבה* -

הרב אסף חנוך שי' פרומר
משפיע בישיבה

א

ה”מקום”  עניין  מהו  נ”ע  אדמו”ר  כ”ק  מבאר  תרמ”ג   ,  ברכיה  ר’  פתח  בד”ה 
)“הנה מקום איתי”   (, וכותב בפשטות שהכוונה היא לאור הממלא כל עלמין. אמנם 
בתחילת מאמר זה )ד”ה האומנם   , שבא בהמשך אליו(, מביא שיטות שונות בדבר.

13(  בדרושי פדה בשלום. ובכ”מ.
*(  נרשם ע"י א' מחברי המערכת.

14(  סה”מ תרמ”ג ע’ פה ואילך.
15(  שמות לג, לא.

16(  סה”מ שם ע’ צד ואילך.
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דבספר העקרים    הובאה דעת הפילוסופים, שמקום הוא מה שמקיף את הגשם. 
וכמו – מקום כדור הארץ הוא גלגל הירח שמקיפו, וכיו”ב. אמנם העקרים בעצמו 

כתב דעה אחרת, שמקום הוא השטח עליו מונח הדבר עצמו.

וכאן מבאר דעות אלו ע”פ קבלה: הפרדס    כתב שהמקום הוא אור הסובב כל 
העולם.  את  ש”מקיף”  מה  הוא  שמקום  הראשונה  הדעה  עם  מתאים  שזה  עלמין, 
ואילו אדמו”ר הזקן כתב שהכוונה היא לאור הממלא, שזה מתאים עם הדעה השניה, 

שמקום הוא השטח שעליו “מונח” העולם.

של  מקומו”  העולם  ש”אין  חז”ל   ,  מאמר  מתיישב  השניה  השיטה  ע”פ  והנה 
הקב”ה )היינו שהעולם אינו בערך לקב”ה(, שהחידוש בזה הוא )לא שהעולם עצמו 
אינו בערך, דפשיטא מאי קמ”ל, אלא( ש)גם( האור האלוקי המהווה את העולם, אין 

לו שום מציאות כלפי הקב”ה.

אלא שע”פ שיטה זו צ”ע לאידך גיסא – מהו מ”ש בתחילת מאמר חז”ל זה “הוא 
מקומו של עולם”, הרי “הוא” הכוונה אליו ית’ בעצמו, והרי לא שייך לומר שהקב”ה 

עצמו הוא אור הממכ”ע?

הביאור  שע”פ  הפירושים”,  כל  לתווך  יש  באמת  “אך  אדנ”ע  כ”ק  משיב  וע”ז 
במאמר תתיישב )גם 1 ( קושיה זו.

ב

במהלך המאמר מביא שלושה ביאורים בביטול העולמות אל הקב”ה:

הביאור בסעיף ז’ – אם יתגלה השורש של העולמות, לא תהיה להם שום מציאות 
והם יתבטלו לחלוטין. ובפרט שאכן לעת”ל יתגלה השורש של העולם, ולכן יהיה 

“חד חרוב”   , וא”כ כבר עכשיו    אין הם מציאות נצחית ואמיתית )מצד עצמה(.

17(  ש”א פ”א. ובכ”מ.
18(  בערך מקום.

19(  מדרש רבה פ’ ויצא פס”ח.
20(  נוסף על הקושיות שהקשה במאמר הקודם, ע”ש.

21(  ר”ה לא, א. סנהדרין צא, א. ומה שלא יהי’ הביאור בזה )ראה הנסמן בלקו”ש ח”ז ע’ 191 הערה *21(, 
הרי לא תהיה לעולם אותה מציאות כפי שהוא היום. וק”ל.

22(  כפי שמוכיח מההלכה )רמב”ם הל’ פרה אדומה פ”ו הי”ב( שנהרות המכזבין פסולים לקידוש מי 
חטאת, דכיון שהם עתידים להפסיק מלזרום, הרי גם זרימתם עתה איננה אמיתית )נצחית(.
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הביאור בסעיף ח’ – בריאת יש מאין אינה מתקיימת ללא התהוות תמידית ע”י 
ועומדת  תלויה  והיא  עצמאית  מציאות  כל  אין  שלבריאה  כן,  אם  נמצא,  הבורא. 

במאמר הקב”ה.

והביאור בסעיף ט’ – עצמו”ה ית’ נמצא בעולם עצמו, וא”כ אפילו האור שמהווה 
את העולם בטל לחלוטין במקורו, כביטול זיו ואור השמש בגוף כדור השמש.

ויש לבאר המעלה והחיסרון שבכל אחד מהביאורים:

בפועל  בטל  אינו  שהעולם  נמצא  פיו  שעל  הוא,  ז’  בסעיף  שבביאור  החיסרון 
כפי שהוא עתה. אלא שמפני שאנו יודעים שהוא עתיד להתבטל )וכבר עכשיו יכול 
שאר  לפי  משא”כ  ונצחית.  אמיתית  מציאות  שאינו  מובן   – אחד(  ברגע  להתבטל 

הביאורים, העולם בטל לחלוטין כבר עכשיו.

ולאידך גיסא, מעלה גדולה בביאור שבסעיף זה, כי רק על פיו מדובר בביטול 
אמיתי ומוחלט של העולם לקב”ה, “חד חרוב” )כנ”ל(, משא”כ לשאר הביאורים זהו 

ביטול רעיוני, שלמציאות הגשמית אין מקום ללא הבורא.

המעלה שבביאור בסעיף ח’ הוא, שעל ידו מובן כיצד העולם בטל גם מצד פרטי 
האור שבעולם. כלומר   : ע”פ הביאור שבסעיף ט’ נמצא, שאין שום מציאות לעולם, 

שהרי כיוון שהמאור נמצא כאן, לאור אין שום מציאות, והוא בטל לחלוטין.

יש איזו  נכון הוא רק לגבי המאור, אך מצד האור נמצא שעדיין  זה  אמנם כל 
מציאות לעולם – שהרי האור בא להוות אותו.

אין שום מציאות  זה, שגם מצד האור שמהווה את העולם  ולכן מבאר בסעיף 
לעולם, כנ”ל בארוכה.

אבל לאידך, ע”פ ביאור זה נמצא, שאמנם אין שום מציאות לעולם, אך בכל זאת 
הוא תופס איזה מקום, שהרי האור מהווה אותו ומתלבש בו – אף שבאמת לא נוצרה 

כאן שום מציאות.

וזוהי המעלה בביאור שבסעיף ט’, שעל פיו נמצא שאין שום מציאות לעולם והוא 
אינו תופס שום מקום אצל הקב”ה, כי אפילו האור שמהווה אותו בטל במציאות 

כאשר הוא כלול במאור, והמאור נמצא תמיד בכל מקום.

23(  בהבא לקמן – ראה לקו”ש חכ”ט ע’ 26 ואילך. וש”נ.
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ג

בסעיף ח’ מביא כ”ק אדנ”ע שתי דוגמאות להתהוות יש מיש: הדוגמא הראשונה 
היא עשיית כלי מחומר גלם, שבזה אין הכלי צריך את היוצר )האומן( בכדי להתקיים.

]ומה שגם הצורה אינה בריאה יש מאין )אף שלכאורה לא הייתה במציאות קודם 
לכן(, הוא מפני שבכל חומר כלולה האפשרות לעשות ממנו כל צורה שהיא.

ובסגנון אחר: אין בחומר טבע להיות דווקא בצורת גוש, כברייתו, אלא בטבעו 
הוא  האין  יש מאין, שטבע  צורה אפשרית. בשונה מבריאת  בכל  להיות  יכול  הוא 

להיות אין ולא יש[.

צריכה  המידה  שאין  ועלול,  עילה  שהן  ומידות  משכל  היא  השניה  והדוגמא 
שהאדם יתבונן שוב ושוב בשכל בכדי שהיא תוכל להתקיים.

]ההגדרה לעילה ועלול היא – מה שיש בעלול יש בעילה בהעלם. ובלשון אדה”ז: 
“כל מניע מתנענע”, שבכדי לפעול בעלול נענוע צ”ל בעילה נענוע ג”כ.

ועד”ז – ובדקות יותר – בשכל ומידות, שהמידה כבר קיימת בהעלם בשכל. וכמו 
באוהב איזה דבר, ה”ז מפני הטוב טעם שבו שהורגש כבר בשכל   [.

חדשה  מהות  של  התהוות  איזו  כאן  יש  שכן  יותר,  נעלה  באופן  דוגמא  וזוהי 
)בשונה מיצירת כלי מחומר גלם, שמהות החומר נשארה בלי שום שינוי(, ועם זאת, 

עדיין זהו יש מיש ולא מאין.

ד

אמנם בעניין יש מאין מביא דוגמא מזריקת אבן, שהזורק אבן לא פעל בה שינוי 
אמיתי )שתוכל לעלות למעלה, היפך טבעה(, ולכן תמשיך לעלות רק בזמן שהכח 
שנתן בה הזורק יהיה בה. וברגע שיכלה הכח – תיפול שוב כרגיל לאדמה, ולא יהיה 

ניכר בה שום שינוי.

ולחידוד הדברים יש לשאול: מדוע אינו מביא דוגמא מאבן המונחת ע”ג שולחן 
אבן  מזריקת  שבמשל  החידוש  מהו  האבן?  תיפול  השולחן  יסתלק  שאם  וכיו”ב, 

דווקא?

24(  וראה ד”ה גדול יהיה תשכ”ב )סה"מ מלוקט ח"ד עמ' שלג ואילך(.
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וי”ל הביאור בזה: אדמו”ר הריי”צ מבאר    שבאבן יש שני טבעים, טבע המנוחה 
וטבע הכובד. ובמילים אחרות – זה שהאבן אינה זזה ומתפשטת )כמו רוח, מים ואש. 
כלומר שהיא מוצק, ולא נוזל או גז(, וזה שהאבן נופלת למטה )בשונה מרוח )גז( 

או אש(.

ובאופן כללי טבע הכובד חזק באבן יותר מטבע המנוחה, שלכן כאשר אין דבר 
שימנע ממנה ליפול – היא תיפול )ע”י טבע הכובד(, ולא תישאר לנוח באוויר.

והנה כאשר האבן מונחת ע”ג שולחן, לא נוצר בה דבר חדש, אלא שטבע המנוחה 
שבה התגבר על טבע הכובד )ע”י השולחן, שגורם לה לנוח( ולכן היא איננה נופלת. 
אך אין כאן יצירת טבע חדש באבן )אלא רק חיזוק טבע קיים על פני הטבע השני 

והמנוגד לו(.

משא”כ בזריקת אבן, נוצר כביכול טבע חדש באבן – המנוגד לשני הטבעים שבה, 
הן המנוחה והן הכובד.

שולחן,  ע”ג  המונחת  מאבן  משל  מביא  היה  אם  לנדו”ד:  בנוגע  גם  יובן  ועפ”ז 
היה אפשר להבין, שמה שמציאות יש מאין צריכה את הבורא בכדי להתקיים, אין 
זה מפני שאחרת אין לה שום מציאות, אלא שאחרת היא מציאות חלשה )וכמו טבע 

המנוחה שחלש יותר מטבע הכובד(.

אך כאשר מביא משל מזריקת אבן, מובן שמציאות יש מאין זקוקה לבורא מפני 
שאחרת אין לה שום מציאות, ויתירה מזו – שאכן לא נוצרה כאן שום מציאות, וכמו 
שלא נאמר על אבן שנזרקה פעם אחרת שהיא שונה מאבן שלא נזרקה מעולם, כי לא 

נוצר כאן באמת טבע חדש באבן, אלא רק כח האדם החזיקה באוויר.

ביאורים והערות במאמרי שנת תש"א

הת’ שלמה יעקב שי’ וילהלם
תלמיד בישיבה

א

בד”ה א”ר יוסי תש”א ס”ג   , בנוגע לענין השינה שבגלות, מצטט כ”ק אדמו”ר 
מוהריי”צ את הפסוקים “ויקץ כישן הוי’” ואת הפסוק “עורה למה תישן הוי’”, ומציין 

25(  ראה ד”ה נתת ליראיך תרצ”ג ס”ג וילך )נדפס בסה”מ תשי”א )לכ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע( ע’ 292(.
26(  סה”מ תש”א עמ’ 12.
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ע”כ כ”ק אדמו”ר מה”מ שליט”א “תהלים עח, סה. שם מד, כד. – ובשני המקומות 
הוא בשם אדנות. ואולי גם כאן צ”ל כן. )גוף כתי”ק אינו תח”י(”. עכלה”ק.

והיינו שכ”ק אדמו”ר הריי”צ מצטט את הפסוקים הנ”ל עם שם הוי’, כאשר בפסוק 
עצמו כתוב שם אדנות, וע”כ אומר כ”ק אד”ש ש”אולי גם כאן צ”ל כן”.

ולהעיר, שע”פ צילום גוכתי”ק הנמצא בספריית כ”ק אד”ש נמצא כתוב שם הוי’ 
ולא שם אדנות.

ומענין לציין שבאגרות קודש כ”ק אד”ש    ישנו מכתב “והוא מענה לשאלה על 
הכתוב בד”ה איתא במדרש תהלים “ולכן כתיב ויקץ כישן הוי’ וכתיב עורה למה 
תישן הוי’”, ובפסוק נאמר בשם אדנות”   , ומענה כ”ק אד”ש מה”מ הוא “בזהר־ח”ג 
רצג, ב )ועוד בכ”מ בזהר־ח”ג( איתא אשר ענין ויקץ כישן הוי’ הוא בשם הוי’ ולא אד’ 
וכן-משמע בתניא פי”ט )מדבארו על חכ’ שבנפש(. ומפי’ הענינים בזהר־ח”ג שם וס’ 
הליקוטים להאריז”ל לתהלים סי’ מד מוכח דגם ענין למה תישן הוי’ הוא בשם הוי’ 

)מדפרשו על דורמיטא דז”א(”.

והיינו שע”פ פנימיות הענינים פסוקים הנ”ל שייכים דווקא לשם הוי’ ולא לשם 
אדנות, ולכן כאשר כ”ק אדמו”ר מהריי”צ מצטטם במאמר, כותב שם הוי’.

וקצת צ”ע, שהרי סה”מ תש”א נדפס לראשונה בשנת תשכ”ד, והמכתב הנ”ל הוא 
משנת תשי”ט, וא”כ לא ברור מדוע כותב כ”ק אד”ש ש”אולי גם כאן צ”ל כן”, ואינו 

מבאר את מה שכתב במכתב הנ”ל.

ולכאורה צריך לומר, שאת מראי המקומות למאמר הנ”ל כתב כ”ק אד”ש לפני 
תשי”ט. ועצ”ע.

ב

בד”ה טעמו וראו    מביא כ”ק אדמו”ר הריי”צ באריכות משל מכח הצומח עם 
הפרטים שבזה, כח הכללי, כח הפרטי, שורש אחד לכוחות אלו וכו’, ובתוך הדברים 
מבאר עוד, שקודם הזריעה של הגרעין בקרקע צריכה להיות הכנה בקרקע, אשר רק 

ע”י זה תיתכן אח”כ הצמיחה בפועל ע”י הכח הכללי והפרטי.

נטיעה  “חרישה  וז”ל:  הגרעין,  זריעת  קודם  פעולות שעושים  כמה  ומפרט שם 
עידור וניכוש”.

27(  חח”י עמ’ רכב.
28(  הערת המו”ל שם ]ולהעיר שיש שם טעות דפוס במספור האגרת - נדפס ג’תשכב במקום ו’תשכב[.

29(  סה”מ שם ע’ 106.
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ולכאורה אינו מובן מהי השייכות דענין הנטיעה לכאן, שהרי נטיעה היא דבר 
צריך  לזריעה  שקודם  וכמו  באילנות,  וזה  בגרעינים  שזה  אלא  הזריעה,  עם  אחד 
וכאן מדבר בפעולות  נטיעה,  צריך בשביל  כן  את הפעולות האחרות שמונה שם, 

שנעשות קודם הזריעה )והנטיעה(, וא”כ לא מובן מה שייכות ענין הנטיעה לכאן?

ולהוסיף, שבהמשך המאמר 1  כותב וז”ל: “וכשם שבצמיחה הרי צמיחה פרטית 
והיינו  הנטיעה,  ומשמיט  והניכוש”,  העידור  החרישה  אחרי  גרעין  זריעת  ע”י  באה 

כנ”ל. וצ”ע. ואולי יש כאן טעות הדפוס.

ג

אופן ההתבוננות להולדת מידה  הריי”צ את  כ”ק אדמו”ר  הנ”ל מבאר  במאמר 
בלב, ומבאר זאת ע”י משל מכח הצומח, שישנו כח הצומח הכללי וישנו כח הפרטי, 

ומבאר אופן פעולתם, וכן מבאר את אופן זריעת הגרעין והתנאים שזה דורש וכו’.

ואח”כ מבאר הנמשל בכוחות הנפש, שכח החכמה נמשל לכח הצומח הכללי, 
וכח הבינה נמשל לכח הצומח הפרטי, וממשיך ומבאר אופן פעולת הכוחות. ע”ש 

באורך.

נפרד  יש שורש  הפרטי  לומר שלכח  )במשל( שאין  אומר  הדברים  בתוך  והנה 
מהכח הכללי, אלא כח הפרטי הוא “פרטי מכח הכללי”. ועפ”ז גם בנמשל, ש”כח 
השכל הכללי )ש(הוא ההמצאה דנקודת החכמה, וכח הפרטי )ש(הוא השגת הבינה”, 
הכח הפרטי הוא “פרטי מהכח הכללי”. כלומר, שלכח הבינה אין שורש ומקור נפרד 

מכח החכמה, אלא הוא פרט בכח החכמה.

ולכאורה צ”ע, דהנה בד”ה בעצם היום הזה    מבאר את מדרגת נשמה )מחמשת 
השמות שנקראו לה – נר”נ ח”י(, ואומר שנשמה הוא ענין המוחין שהם הכחות חכמה 

ובינה, ובפרט כח הבינה.

וממשיך לבאר את ענין כח הבינה, ובתוך הדברים אומר וז”ל:  “וכח הבינה ידוע 
שיש לו שרש מיוחד בנפש, והוא מה שבמוח המשכיל שהוא מקור השכל הגלוי, הנה 

הכוחות חכמה ובינה יש להם שורשים מיוחדים”.

וכן מוכיח זאת בסיום ס”ב במאמר בדוגמאות מנפש האדם, ומסיים “והרי ראי’ 
מוכרחת דחכמה . . ובינה . . יש להם מקורים מיוחדים”.

30(  שם ע’ 107 )שו”ה מסודרת בדוגמת(.
31(  שם ע’ 82.
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ונמצא שלכח הבינה יש שורש בפ”ע ואינו “פרטי מכח הכללי”, ואיך יתיישבו 
הדברים עם המבואר בד”ה טעמו וראו הנ”ל?

וצ”ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בכהנ”ל.

הבטה בעין טובה ובעין רעה

הת’ יהוסף חיים שי’ סעיד
תלמיד בישיבה

כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ כותב   , וזלה”ק:

“זוהי דרך הרפואה האמיתית, לעשות שני הדברים. וזהו “פעולת צדיק לחיים”, 
הבטה של צדיק מעניקה כוח ב”ישראל הוא”, שיתעורר בהתעוררות פנימית, ואז 

ייעשה החוטא והפושע ר”ל לבעל תשובה.

גדולה,  נפש  מסירות  משום  רע  בו  שיש  מי  על  בהבטה  יש  דבר  של  לאמיתו 
ובמיוחד להביט בעין טובה ובעין יפה. שהרי ישנה הבטה שבגינה נעשה הלז ח”ו 
ור”ל גל של עצמות. כמאמר “יהיב עיני’ ביה ונעשה גל של עצמות”, שבאמת אין זו 
דרך, רק כשצריכים לבטל את הקליפה בדרך של דחיה. שכן, גם אלה שאינם ח”ו כפי 
שצריך להיות, הרי גם בהם הכוונה העליונה היא שיהיה “בשוב רשע מדרכו וחי’”, 
אך שיהיה ח”ו “מות המת” אין זו הכוונה העליונה. ועל כך כתוב כי לא אחפוץ כו׳, 
אין השי”ת רוצה בזה. הרצון העליון הוא שיעשו תשובה, ולכן על הבטה של צדיק 

להיות בעין טובה ובעין יפה”. עכ”ל.

ולכאורה יש לעיין במה שכתב שהבטה של צדיק צריכה להיות בעין טובה ולא 
באופן של “גל של עצמות”, הרי גם במקומות שם מדובר על צדיקים, ואעפ”כ כן 

נתנו עיניהם באופן שנעשה הלז גל של עצמות.

ובפרט המובא במס’ שבת    אודות רשב”י, דכשיצאו הוא ובנו מן המערה היה 
ר”א שורף כל מקום שהיה רואה, ורשב”י חזר ותיקן המקומות בהסתכלותו )והיינו 
שהייתה לו עין טובה(; ואעפ”כ בהמשך הגמ’ נאמר שנתן עיניו בב’ אנשים, א’ נפטר 

)“שכיב”( והשני נעשה “גל של עצמות”.

ואולי י”ל, שזהו בדוגמת החילוק בין בנ”י למרגלים.

32(  לקו”ד ח”ה עמ’ 1006 )בהוצאה המתורגמת ללה”ק(.
33(  לד, א.
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בנ”י  ימותו  שלא  משה  של  תפילתו  הועילה  מדוע  מקשה     אד”ש  כ”ק  דהנה 
לאחר חטא המרגלים, ואילו המרגלים עצמם מתו מיד ולא הועילה תפילתו; ונקודת 
הביאור שם, שבנ”י שחטאו כנגד הקב”ה היה יכול משה לפעול שלא ימותו, משא”כ 
אצל המרגלים, כיון “שהם נתכוונו לחלוק על משה עצמו . . לא הועיל משה בתפילתו 

לפעול בעדם”.

ועפ”ז י”ל גם בנדו”ד, שאף שרשב”י היה מרפא כל מקום שנשרף עקב הקפידא 
ד”מניחים חיי עולם ועוסקין בחיי שעה” זהו מפני שהיה נגד רצונו של הקב”ה; אך 
כאשר אותו סבא דיבר ולעג על רשב”י עצמו – מיד נתן בו עיני’ ושכיב, וכן כאשר 
– נעשה גל של עצמות. וכנ”ל  רשב”י עצמו  הביט על יהודה בן גרים שהלשין על 

דכאשר זה נגד חכמים – לא הועיל משה בתפילתו לפעול בעדם.

ועפ”ז יש לבאר נמי שאר המקומות שמוזכר לשון זו:

טובות  אבנים  להביא  הוא  ברוך  הקדוש  עתיד  דריש:  וקא  יוחנן  רבי  “יתיב  א. 
ומרגליות שהן שלשים על שלשים אמות . . לגלג עליו אותו תלמיד, אמר: השתא 
כביעתא דצילצלא לא משכחינן – כולי האי משכחינן . . כי הדר אשכחיה לרבי יוחנן 
דיתיב וקא דריש. אמר ליה: רבי, דרוש ולך נאה לדרוש, כשם שאמרת כך ראיתי. 
מלגלג על דברי חכמים אתה! יהב ביה  אמר לו: ריקה, אם לא ראית לא האמנת? 

עיניה, ועשאו גל של עצמות”   .

דאכן שם מפורש שלא הייתה קפידתו של ר”י על מה שזלזל בהקב”ה, אלא על 
שלגלג על דברי חכמים.

ב. בזוהר    מובא שהיה גוי ששאל את ר’ אליעזר ג’ שאלות, ולאחר מכן הוסיף 
ואמר “סבא סבא לא תימא לי מדי דלא אשמעינך ולא אקבל מנך”. ממשיך הזהר 

ומספר: “זקיף עינוי ר’ אליעזר ואשגח ביה ואתעביד תלא דגרמי”.

זה  על  אלא  הקב”ה,  דברי  על  בעיקר  זה  היה  לא  כאן  ג”כ  בפשטות  ולכאורה 
שזלזל בחכמים וסיים את דבריו בזלזול כלפי ר’ אליעזר.

34(  לקו”ש חי”ג שיחה א’ לפ’ שלח.
35(  סנהדרין ק, א. ב”ב עה, א.

36(  ח”ג רכא, א.
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הכוחות – הארה מהנפש

הת’ אלון משה שי’ סרוסי
תלמיד בישיבה

א

בהמשך יום טוב של ראש השנה תרנ”ט )ד”ה לולב וערבה(   , משוה כ”ק אדמו”ר 
הרש”ב נ”ע את עשר הספירות דאצילות לעשר כוחות הנפש, כדי ללמוד מהיחס 

שבין האדם לכחות הנפש, ליחס שבין הספירות למאצילן.

בעלי  או  פשוטים  הם  האם  הכוחות,  בהגדרת  ארוכה(  )בשקו”ט  חוקר  אדנ”ע 
ציור מסויים, שאז ברור שהם לא עצם הנפש )כי בעצם לא שייך התחלקות פרטים(. 
הגילוי שלב  אל  מן ההעלם  שינויים, שבאים  הנפש  בכוחות  ומוכיח מכך שרואים 

אחרי שלב )וכמו מידותיו של ילד, שקטנות הרבה ממידותיו של גדול(,

ומכיוון שבדבר עצמי אין שינויים, או שישנו או שאיננו   , ברור שהכוחות אינם 
אלא הארה מעצם הנפש, דרק בהארה שייך שינוי, “ומכל זה מובן שהכוחות אינם 

עצמיים כ”א התפשטות הארה לבד”.

ובהמשך מבאר, “ואחכ”ז, עם היות שהכוחות אינם עצמיים מ”מ הרי הם נפשיים, 
דהיינו שאינם מהות אחר מהנפש כי אם הם מהות א’, אלא שהן הארה לבד כו’”. 
כלומר, על אף שהכוחות מוגבלים, בכל זאת הם דומים במהותם לנפש, וכמו שהנפש 
בלתי מוגבלת כך גם הכוחות במהותם אינם מוגבלים, אך למרות זאת )מכיוון שהם 

רק הארה כנ”ל( יש להם איזה גבול מסוים.

ובסיום השקו”ט מגיע למסקנה, שכמו שכוחות נפש פשוטים ביחס לכלי הגוף, 
אבל מצד הנפש יש בהם גבול מסוים, כמו”כ לגבי אורות הספירות דאצילות, שהם 

פשוטים ביחס לכלים שלהם, אבל מצד עצמם )ביחס לאוא”ס( יש בהם גבול.

ולכאורה יש לשאול:

המאור,  מעין  הוא  האור  והרי  בלבד,  הארה  שהן  הכוחות  על  לומר  יתכן  איך 
וא”כ: )א( כמו שאוא”ס אינו מוגבל, כך גם בכוחות לא אמורה להיות הגבלה, והרי 

יש התחלקות בכוחות?

37(  סה”מ תרנ”ט ע’ כח ואילך.
38(  ולהבהרת הדברים: בכל דבר בעולם יש את עצם מציאותו, ויש את הפרטים המשתלשלים ממנו. 
בפרטים ייתכנו שינויים )עד כמה הדבר גדול וחזק, צבעו טעמו וריחו וכיו”ב(, אך בעצם מציאותו של הדבר לא 

יכול להיות כל שינוי, או שהוא קיים או שלא.
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)ב( במאור לא קיימים סוגי הארות שונות, ובאור הרי כל ספירה שונה מחברתה?

ב

והנה בהמשך תער”ב    מבאר, שעם היות שהנפש איננה מוגבלת, מ”מ הכוחות 
הם בבחי’ גבול, שהרי הם כוחות פרטיים )כמו כח החכמה וכח החסד וכו’(.

ומבאר שהגבלת הכוחות לא נעשתה רק לאחר שיצאו מהנפש עצמה ע”מ להאיר, 
מוגבלת,  הבלתי  שהנפש  )היינו  מוגבלים  הם  בנפש  כלולים  הם  כאשר  כבר  אלא 

כוללת בתוכה כוחות מוגבלים(.

והאופן בו הכוחות נשמכים להתלבש באברי הגוף )כלומר, הדרך בה הם מגלים 
את  כלומר שהנפש מצמצמת  צמצום,  ע”י  הוא  בהם(  והציור שקיים  ההגבלה  את 

עצמה בכדי להתלבש באיברי הגוף )ע”מ שתהיה חיות פנימית לאיברים(.

וזהו ג”כ הטעם לכך שהחיות המתחלקת באיברים אינה מתחלקת בשווה, מפני 
שגילוי האור והמשכת חיות הנפש הוא לפי אופן הכלי ותכונותיו, והכלי ממשיך את 
האור לפי מזגו, ולכן החיות שבראש גדולה משאר האיברים, ומאירים שם הכוחות 

הנעלים יותר שבנפש.

ולפי זה יובנו הקושיות הנ”ל:

אין הכוונה שכל כח הוא הארה פרטית מהנפש עצמה שהיא המאור, אלא הנפש 
מצמצמת את עצמה כדי להתלבש באיברי הגוף, ואופן גילוי הכוחות הכלולים בה 
תלוי באופן הכלי, מזגו ותכונותיו, ובכל איבר מתגלה בגילוי יותר כח אחר הכלול 

בנפש המתלבשת.

וכמו”כ באצילות, בכל כלי מתלבשת הארה מאוא”ס שכוללת בתוכה כל הכוחות, 
ובכל כלי מתגלה כח אחר מהאור לפי אופנו. וק”ל.

דיוק בתורה אור

הת’ מנחם מענדל שי’ שמעונוביץ
תלמיד בישיבה

בד”ה בחודש השלישי 1  מבאר רבינו הזקן מדוע נקרא ראש חודש סיון בכתובים 
בשם “בחודש השלישי”. וכהקדמה לכך מקשה, מהו עניינו של מתן תורה, “והלא 

39(  פ”ג )ע’ ה ואילך(.
40(  תו”א יתרו סו, ג ואילך.
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שניתנה  קודם  ג”כ  המרכבה,  הן  הן  והאבות  צדיקים,  כמה  היו  תורה  מתן  קודם 
התורה”.

נוספים  במאמרים  וכן  חסידות,  בדרושי  פעמים  כמה  הובאה  זו  שאלה  והנה 
בתורה אור, אך בשינויים קלים   :

בד”ה וקבל היהודים את אשר החלו לעשות    מקשה רבינו הזקן שאלה זו וז”ל: 
“צריך להבין עניין מתן תורה שניתנה לישראל, והלא אברהם אבינו ע”ה קיים את כל 

התורה עד שלא ניתנה, ומה זו מעלת נתינתה”.

והיינו שבמאמר הראשון מביא שקודם מתן תורה “היו כמה צדיקים והאבות הן 
הן המרכבה”, אך במאמר השני מביא כדוגמא את אברהם בלבד   .

ואולי יש לבאר )בדרך אפשר( את הטעם לזה:

נלמדת  שהתורה  הוא  תורה  דמתן  שהחידוש  אדה”ז  מבאר  הראשון  במאמר 
ולכן  הבהמית.  הנפש  על  להתגבר  האלוקית  לנפש  הכוח  ניתן  שעי”ז  בביטול, 
בקושייתו מדגיש שלכאורה כך היה כבר לפני מתן תורה – “האבות הן הן המרכבה” 

)ביטול לה’ כמרכבה לרוכב   (.

בזמנו   – מכן  לאחר  שהייתה  השניה  התורה  קבלת  מבוארת  השני  במאמר  אך 
של אחשוורוש, מתוך מסירות נפש, שעי”ז קיבלו את התורה בפנימיות ולא רק ע”י 

הכרח של גילוי אלוקי )ע”ש באורך(.

ולכן בקושייתו מדקדק להביא מאברהם דווקא, שידוע במעלת המס”נ שהייתה 
לו על פירסום אלוקות בכל העולם   . ודו”ק   .

41(  כפי שעמדו ע”כ גם במראי מקומות הערות וציונים כאן.
42(  תו”א מגילת אסתר צו, ג ואילך.

43(  וכידוע גודל הדיוק בדרושי רבותינו נשיאינו, ואפילו בעניינים שנראים בחיצוניות פעוטי ערך ח”ו. 
ראה לקו”ש ח”ז ע’ 28. ובכ”מ.
44(  תניא פי”ח. ובכ”מ.

45(  ראה סה”מ מלוקט ח”א ע’ ט. ובכ”מ.
46(  ועצ”ע מדוע בד”ה וכל העם רואים את הקולות )תו”א יתרו עג, ג ואילך( מביא בלשון אחרת לגמרי: 
“הרי גם קודם מתן תורה היו צדיקים ונביאים, כמו אדם הראשון, חנוך מתושלח כו’, ואברהם קיים כל התורה 

עד שלא ניתנה”. ואכ”מ.



לזכות
קבוצת השלוחים – השלושים ושש – לעיר חיפה:

יזכו לבצע את שליחותם מתוך הרחבה ומנוחת הנפש, 
שליחות החדורה ב'שער' שדרכו עוברים כל עניני השליחות 

– קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

הת' שלום דובער שי' אסולין

הת' זכריה שי' אפל

הת' דוד שי' גרוסמן

הת' אברהם יוסף יצחק שי' 
גרוסמן

הת' אמיר שלמה שי' דהאן

הת' מנחם מענדל שי' דסה

הת' אברהם שי' וילהלם

הת' שלמה יעקב שי' וילהלם

הת' חיים מאיר שי' זלמנוב

הת' דוד שמעון הכהן שי' 
כהן

הת' שמואל הכהן שי' כהן

הת' חיים שי' לוי

הת' מיכאל יצחק שי' מולר

הת' תמיר שי' מרקוביץ'

הת' מרדכי שי' ניסילביץ'

הת' יהוסף חיים שי' סעיד

הת' אלון משה שי' סרוסי

הת' אליעזר שי' פייגין

הת' מנחם מענדל שי' 
קסטיאל

הת' נאור חיים שי' רייכמן

הת' שניאור זלמן שי' 
שוחאט

הת' מנחם מענדל שי' שושני

הת' מנחם מענדל שי' 
שמעונוביץ'

הת' מנחם מענדל שי' 
שפרבר

הת' שלום דובער שי' שריקי

הת' לוי יצחק שי' תמרין



לזכות
חברי ההנהלה ורבני הישיבה:

הרב יהודה ירמי’ שי' שילדקרויט
מנכ"ל המוסדות

הרב מנחם מענדל שי' וילשאנסקי
ראש הישיבה

הרב אסף חנוך שי' פרומר
משפיע

הרב שלום דובער יהושע שי' ליפש
משגיח ראשי

הרב שלום דובער שי' לנצ’נר
משגיח

הרב הילה מנחם שי' סקולניק
משגיח

הרב דוד שי' מינסקי
ר"מ

הרב דוד משה שי' בר דיין
נו"נ

הרב בצלאל שי' וילשאנסקי
נו"נ

הרב דוד שי' טסלר
ר"מ בכיתת הבעלי תשובה

•

יצליחו בכל מעשי ידיהם, ויזכו להביא בפועל ממש את התגלותו של

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לעילוי נשמת

הרה"ח רפאל ע"ה

בן הרה"ח בצלאל ומרת דבורה ז"ל

ווילשאנסקי

שליח כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

במזכירות "לשכת ליובאוויטש" בפאריז

משפיע אנ"ש בשכונת המלך - קראון הייטס

וחבר ועד קופת רבינו

נלב"ע ג’ שבט ה’תשע"ו, שנת הקהל

שיזכה לעליית נשמה הכי גדולה

בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש



מוקדש

לרפואת השלוחה

מרת חיה מושקא

בת מרגלית סימה רחל

שתזכה למלא בהצלחה את השליחות

קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש

•

לזכות נשמת

הרה"ח זלמן טוביה

ב"ר שמריהו הכהן ע"ה

אבעלסקי 

השליח והרב הראשי של מדינת מולדובה


