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 פתח דבר

בעמדנו בימים הסמוכים ליום הגדול והקדוש, יום הבהיר יו"ד שבט, יום הילולא 
של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויום אשר בו זכינו שקיבל על עצמו 

נשיאות, הננו מביאים לאור עולם ברגשי שמחה והודיה הכ"ק אדמו"ר נשי"ד את עול 
גליון הארבעים ותשעה', ובו הערות, ביאורים וחידושי מגדל דוד קובץ 'להשי"ת, את 

 תורה מפרי עמלם והגותם של רבנן ותלמידיהון דישיבתנו הק' בחודשים האחרונים.

קובץ זה מוגש כמנחת שי לאבינו רוענו כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, שעורר רבות ע"ד 
ורה והאדרתה, וע"פ הוראתו כתיבת והדפסת חידושי תורה, ולימד להפיצם להגדלת ת

 הק' הדפסנו קובץ זה.

זכינו וקובצנו 'מגדל דוד' שיצא לאור לקראת י"ט בכסלו ה'תשנ"ב הי' למראה עיני 
 דורנו, ונתקבל עליו מענה בזה"ל:קדשו של כ"ק אדמו"ר נשיא 

 ".נתקבל ות"ח, ואזכיר עה"צ לכהנ"ל ובהוספה וכהנתינת כח דהל' חנוכה וכו'"

 

מבקש כל אחד ואחד לעורר ולחזק ימי ההכנה ליום הבהיר יו"ד שבט,  בימים אלו,
את אור וחום ההתקשרות, מחפש דרכים להעמיקה, ומגביר כוחותיו למילוי רצונו הק' 

  של כ"ק אדמו"ר, בקיום תקנותיו הק', בלימוד תורתו ובעיסוק במבצעי הקודש.

באנו רבנן", ה - כי"מאן מל – "פותחין בדבר מלכות"ש מתאים לכך, וע"פ הכלל
בראש הקובץ שיחת כ"ק אדמו"ר שאמרה בעת התוועדות יום הבהיר יו"ד שבט 

משיחה שנאמרה חלק  המשך לה,בוקבלת הנשיאות באופן רשמי;  מועדהתשי"א, 
חובת את  מבארותה'שי"ת, השיחות הנ"ל  –תפארת שבתפארת  –לרגל ב' אייר 

התמסר מידי התמימים מחויבים לההתקשרות לרבותינו נשיאינו, ובפרט היאך שתל
 .)שיחת ב' אייר( פרוע בה'חיה יחידה' שלהם לנשי"דול

במדור 'שפתי ישנים' הבאנו חילוף מכתבים של הגה"ח הר' יצחק דוד גרוסמן 
שליט"א מד"א דעירנו מגדל העמק עם אביו הגה"ח הר' ישראל ע"ה בעניין חינוך 

ל שהואיל לשגר אל המערכת אוצר התלמידים באמירת תחנון, תודתינו נתונה לו ע
 בלום זה, ויזכה לאריכות ימים ושנים טובות מתוך שמחה וטוב לבב.
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בהמשך הקובץ מובאים הערות וביאורים, רובם מתלמידי ישיבתנו שי' וחלקם 
ומתאים להוראת הרבי )ראה ס' 'איי המלך' עמ' קז מרבנים ומאנ"ש ברחבי הארץ, 

לקי התורה תורה אחת הם, לא חילקנו את ואילך(, אשר כדי להדגיש כי כל ח
החידושים לפי חלקי התורה השונים שבהם הם עוסקים, כי אם הבאנו את החידושים 
לפי סדר שמות התלמידים. כדי להקל על העיון, הבאנו כהוספה לקובץ מפתח 

  נושאים.

אנו תקוה כי כמעשהו בראשונים, גם גליון זה יתקבל בחדוותא דאורייתא בין  
ותופשי התורה ומחבביה. ובזה הננו לשטוח את בקשתינו, לעורר את לב  חופשי

ת, המעיינים, שיואילו לשגר אלינו מפרי עטם למען הדפיסם בגליונות הבאים בעזהי"
 ואין לך בית המדרש בלא חידוש.

 

נחתום בתפילה, כי בזכות העיסוק, הלימוד והחידוש בכל תחומי תורתנו הק', נזכה 
זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים והוא  תיכף ומיד "זעהן

יגאלנו", ולקיום היעוד "תורה חדשה מאתי תצא", בגאולה האמתית והשלימה, 
 במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.

 ביקרא דאורייתא,
 המערכת

 

 בהיר יו"ד שבט, ה'תשע"זימים הסמוכים ליום ה

 "ר נשיא דורנולנשיאות כ"ק אדמו 'יים'חה בפתח שנת

 שנת הארבעים לשליחות למגדל העמק

 מאה חמישים שנה להסתלקות הילולא של אדמו"ר הצ"צ

  ארעא דגליל, ארה"ק תובב"א. -מגדל העמק 
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 דבר מלכות

 

 יו"ד שבט, ה'תשי"א בס"ד. שיחת
 שיחה(גוף ההסדר המובא ב אינו כפי סדר האותיות המובא כאן,)הבהרה: 

הזמן שלאח"ז, ומהם, ידוע שישנם חילוקים בין השנה הראשונה לההסתלקות ל .א
ש"כל י"ב חודש .. נשמתו עולה ויורדת, לאחר י"ב חודש .. נשמתו עולה ושוב אינה 

 .היינו, שאינו נמצא למטה כמקודם, 1"יורדת

ואף שחילוק זה הוא אצל כל ישראל, הן אצל יהודים פשוטים, הן אצל גדולי 
צדיק גוזר והקב"ה  -אל, מ"מ, מצד גודל מעלת הצדיקים ישראל, וגם אצל נשיאי ישר

ועד שצדיקים יכולים לפעול שינוי , 3ויתירה מזה, הקב"ה גוזר וצדיק מבטל, 2מקיים
 .יכולים הם לשנות כלל זה בהתאם לרצונם - במעשה בראשית

כלל זה )ש"לאחר י"ב חודש .. נשמתו עולה ושוב אינה יורדת"( הוא אצל מי שאינו 
שנמסרו להם מפתחות של חי', גשמים משא"כ צדיקים  ,הבית על עולם ומלואו-בעל

ואעפ"כ , 4אחת אינם נמסרים לאחד-ותחיית המתים ]מפתחות כאלו ששנים מהם בבת

                                                             
 "ואילך.  494י כ"ק אדמו"ר שליט"א )באידית(, ונדפס בהוספות ללקו"ש ח"ב ס"ע הוגה ע

ההקלטה, ובאו -במהדורא זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ, וכמה פרטים שנרשמו ע"פ סרט
 .בשוה"ג בציוני אותיות

  יום ההילולא הראשון דכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, ויום קבלת הנשיאות )באופן רשמי( ע"י כ"ק
 ו"ר שליט"א.אדמ

 שבת קנב, סע"ב ואילך.. 1
 תענית כג, א. זח"ב טו, א.. 2
 שבת סג, א. וש"נ. זהר ח"א יו"ד, רע"א. ח"ב שם.. 3
 ראה סנהדרין בסופה: "יאמרו שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרב".. 4
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בתים על הכל, הרי -והם בעלי[, אחת-ראינו שלצדיקים נמסרים גם מפתחות אלו בבת
עאכו"כ שיכולים לבחור לעצמם את מקומם, להיות היכן שמוצאים לנכון שכך טוב 

 .יותר

 :בודאי שגם עתה רצונו להיות כאן, יחד אתנו -וגע לכ"ק מו"ח אדמו"ר ובנ. ב

אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר היו ג' הענינים דאהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל 
 7"ש"ואהבת לרעך כמוך 6וכידוע מאמר רבינו הזקן] 5)קשורים זב"ז, ועד ל(דבר אחד

מבלי לעשות חשבונות,  שלכן,[ 8"הוא כלי )פירוש וביאור( ל"ואהבת את ה' אלקיך
וויתר הרבי )"ער הָאט פַארבויגן"( על הגשמיות שלו ואפילו על הרוחניות שלו בשביל 

 .אהבת ישראל

כיון שיצאו רוב " 9ע"ד מארז"ל] ומזה מובן שכן היא הנהגתו גם לאחר הסתלקותו
בהנהגה טובה מובטח לו שכך יהי' גם לאחרי כן, ואם הדברים " שנותיו של אדם

פשו שכל ימיו מסר את נפשו, נ, שכן אצל צדיק, חסיד-אצל כל אדם, כל אמורים
שאף שהענינים דלמטה מעלימים ומבלבלים להענין  -הטבעית ואפילו נפשו האלקית[ 

אעפ"כ, מוותר הרבי , 11זיו תורתן ועבודתן" ולמעלה מזה, "10"ד"נהנין מזיו השכינה
 .ורוצה גם עכשיו להיות למטה, יחד אתנו

ש"כשהיא  12בודאי יהי' יחד אתנו, וכמ"ש התוספות -רצונו של הרבי  וכיון שזהו
 ".)הנשמה( רוצה היא יורדת

 :המורם מזה בנוגע לפועל. ג

 ,אף שנמצאים כבר לאחרי יום ההילולא הראשון

הנני נמנע לומר או לכתוב "יָארצייט הראשון", כי, צריכים לקוות שעד לשנה  -
ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם, ובמילא לא יהי'  הקיצו" 13הבאה יהי' כבר קיום היעוד

                                                             
חב"ד ערך אהבת ישראל ס"ו )ע' תרכז  –. וראה גם ספר הערכים 192ראה סה"ש תש"ט ע' . 5

 . וש"נ.ואילך(
. וש"נ. אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב ס"ע קלד ואילך. ח"ג ע' תכו. 65ראה סה"ש תרפ"ט ע' . 6

 ח"ד ע' שלז )נעתק ב"היום יום" ו' תשרי(.
 קדושים יט, יח.. 7
 ואתחנן ו, ה.. 8
 יומא לח, סע"ב.. 9

 "ז. ועוד.עיין רמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ב וה"ח. ולהעיר מלקו"ת צו טו, ג. תניא אגה"ק ס. 10
 עיין זח"ב רי, ב. תניא פל"ט )נב, ב(: זיו תורתן ועבודתן .. משא"כ באצילות כו'.. 11
 רע"א. ,שבת קנג. 12
 ישעי' כו, יט.. 13
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הראשון", כי, עליות )שזהו"ע  יום ההילולא" ולכן מדייק הנני", יָארצייט"עוד 
 - ההילולא( יהיו גם לאחרי כן

צריכים לידע שאדרבא  - וא"כ יכולה להיות ח"ו וח"ו חלישות בההתקשרות
עכשיו מתעלה הרבי בעילוי וכשם ש, ואדרבא: ההתקשרות צריכה להתחזק עוד יותר

 .כדי שנוכל להילוות אליו אחר עילוי, צריכים גם אנו להתאזר בכחות נוספים

זוהי גם התשובה לשואלים בנוגע לאמירת קַאּפיטל ע"א )הקַאּפיטל דכ"ק מו"ח . ד
 ועד, 15האם צריכים לאמרו גם לאחרי יו"ד שבט -( 14אדמו"ר המתאים למספר שנותיו

 .שצריכים להמשיך לאמרו עד י"ב תמוז -והתשובה לזה מתי צריכים לאמרו? 

בזמן, ואם שייך  ובהקדם השקו"ט האם גם לאחר ההסתלקות ישנו ענין של הוספה
 .16שיש אומרים שזוהי פלוגתא בין הרמב"ם להראב"ד - אז ענין של גידול והתבגרות

 :ויש להביא שתי ראיות שענינים אלו שייכים גם לאחר ההסתלקות

יָארצייט" בכל שנה ושנה. וכיון שענינו של "כל תפוצות ישראל לערוך א( נהגו ב
שבו נעשית עליית הנשמה, מוכח, שגם אצל הנשמה )לאחר , "יָארצייט" הוא

 .בזמן' ההסתלקות( שייך הוספה התלוי

שבו מלאו  - 17חשון תש"ה־ח אדמו"ר מכ"ף מרב( ישנה רשימה של כ"ק מו"
וביום זה מסתיימת , יו אדמו"ר )מהורש"ב( נ"עשמונים וארבע שנים מיום הולדת אב

ע"ד חזיון לילה, שבו אמר  -( 14השייכות לקַאּפיטל פ"ד )כידוע במנהגי אמירת תהלים
שהרבי  15לו אביו שיאמרו דרוש על קַאּפיטל פ"ד. ומזה מובן גם בנדו"ד )כמדובר

לדת אביו שבכתבו אודות יום הו -בַאווָארנט"( כמה וכמה ענינים( )" הבהיר מראש
שגם עכשיו , 18אדמו"ר נ"ע כו"כ שנים לאחרי הסתלקותו, פסק גם בנוגע לעצמו

)לאחר ההסתלקות( ישנו אצלו הענין דיום הולדת, וגם עכשיו ישנם אצלו עליות 

                                                             
 ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' לא. ח"י ע' נג. וש"נ.. 14
 .249ראה גם תו"מ ח"א ע' . 15
 . וש"נ.444ראה רמב"ם שם ה"ד, ובצפע"נ שם. לקו"ש ח"כ ע' . 16
חשון. היום הוא יום הולדת -מר 'ז"ל הרשימה )הועתקה מגוכי"ק כ"ק מו"ח אדמו"ר(: ב' כ. 17

חשון -כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שנולד ביום ב' חיי שרה בעשרים לחודש מר
 בשנת תרכ"א בשעה תשיעית בוקר.

ים צוהלות במאד. ואמר, בחלומי ראיתי את הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק בבגדי שבת קודש ובפנ
חשון תש"ה( שנתמלאו שמונים וארבע שנים לירידת נשמתי בעולם -במעת לעת זה )כ' מר

התחתון הנה יהיו אצלי אורחים טובים, וכפי הסדר הנה כל אחד מכ"ק רבותינו ואבותינו הק' 
 לך. וש"נ(.עכ"ל בנוגע לעניננו )וראה אג"ק ח"ה ע' טז ואי – .יאמר דרוש על פסוק דקַאּפיטל פד

 שם. 44ראה גם תו"מ סה"מ אדר ס"ע לח ובהערה . 18
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בעילוי אחר עילוי, אשר, לאחר כל עלי' נמצא שהעבודה הקודמת היתה הכנה להמעמד 
 .ומצב שלאח"ז

* * * 

כאן באמריקא . 19"אמר הרבי: "אזלת לקרתא עבד כנימוסאבבואו לאמריקא . ה
דבר המבהיל  -טייטמענט"(, דבר חידוש, ומה טוב אוהבים לשמוע כרוז, הצהרה )"ס

 א":"אזלת לקרתא עבד כנימוס -יודע אם יש צורך בסדר כזה, אבל  את הרעיון. אינני

אפשר . אי 20חד אהבת התורה ואהבת ישראל, כולא שלשת האהבות, אהבת השם,
בתורת החסידות מובא מאמרו של  -ניהם, כיון שכולא חד, כעצם אחד. לחלק בי
בשם ראשונים: העצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו. ובנדו"ד,  21הבעש"ט

האהבות הם עצם אחד, מובן, שבכל א' מהם יש שלשתם, כי, כשאתה תופס ' כיון שג
 .במקצתו אתה תופס בכולו

אין אהבת התורה ואהבת ישראל, ה"ז הוראה שחסר גם כשישנה אהבת ה', אבל 
באהבת ה'. לאידך גיסא, כשישנה אהבת ישראל, עם היותה מהמצוות שכליות שהשכל 

הסיפור אודות  22מחייבם, הרי, סוף סוף, מגיעים לאהבת התורה ואהבת השם. וכידוע
הגיע צדק, שע"י נתינת גמילות חסד ליהודי הגיע לענינים כאלה שלא -הרבי הצמח

 .אליהם ע"י תורה ועבודה

הצהרה" )"סטייטמענט"( זו צריכים להכריז ולהודיע. כאשר רואים יהודי שיש לו "
אהבת ה' ואין לו אהבת התורה ואהבת ישראל, צריכים לומר לו, שעליו לדעת שאהבת 
ה' לבדה, ללא אהבת התורה וישראל, אין לה קיום. לאידך גיסא, כשרואים יהודי שיש 

בת ישראל, צריכים להשתדל להביאו לאהבת התורה ואהבת ה'. וכן צריכים לו רק אה
להשתדל שפעולתו באהבת ישראל תתבטא לא רק בנתינת לחם לרעבים ומים 

 .'לצמאים, אלא שמצד אהבת ישראל יקרב יהודים לאהבת התורה ואהבת ה

 .23"חוט המשולש" ש"לא ינתק"וכאשר יהיו שלשת האהבות יחדיו, יהי' זה 

                                                             
 ראה ב"ר פמ"ח, יד. וש"נ.. 19
חב"ד ערך אהבת ישראל ס"ו )ע' תרכז  –. וראה גם ספר הערכים 192ראה סה"ש תש"ט ע' . 20

 ואילך(. וש"נ.
 ראה כתר שם טוב בהוספות סרכ"ז. וש"נ.. 21
 . וש"נ.299לעיל ע'  .ואילך 122ח"א ע' ואילך. וראה גם תו"מ  261סה"מ תשי"א ע' . 22
 ע"פ קהלת ד, יב.. 23
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ז תבוא גם הגאולה, שכן, כשם שהסיבה ל"גלינו מארצנו" בגלות האחרון היא ועי"
כך ע"י אהבת ישראל תבוא הגאולה במהרה בימינו , 24בגלל ההיפך דאהבת ישראל

 .ממש

* * * 

, אחד שאל בענין שליחות שהעמיס עליו כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. )ו
 :(וענה כ"ק אדמו"ר שליט"א

דמו"ר נעשה בן חמש עשרה שנה, לקחו אביו אדמו"ר כאשר כ"ק מו"ח א
לאסיפת הרבנים מסויימת שהתקיימה אז . 25)מהורש"ב( נ"ע למזכיר בעסקנות הכלל

כיון . 26)כמדומה בקובנה(, שלח אדמו"ר נ"ע את כ"ק מו"ח אדמו"ר בתור נציג שלו
. 27שהרבי הי' אז צעיר, בן חמש עשרה שנה, שלח עמו אדמו"ר נ"ע את הרשב"ץ

שב"ץ הי' יהודי פיקח מאד, אבל, אדמו"ר נ"ע ציווהו לאמר, שלמרות ששולח אותו הר
 "(.עמו, עליו לדעת, שככל שימעט מלהתערב, עדיף יותר )"וועט זיין ַאלץ גלייכער

וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:( ואם אז כך, כל שכן עתה: לשם מה צריכים להתערב )
ולא לומר דעות. צריכים לקיים ולמלא את בעניניו של הרבי?! אין צורך לתת לו עצות 

 .אייגענע פירושים", עדיף יותר"רצונו, וככל שתתמעט ההתערבות עם 

* * * 

 !כעת הקשיבו יהודים. ז

בכלל בחב"ד היתה התביעה שתהי' עבודתו של כאו"א בעצמו, ולא להסתמך על 
 .הרביים

צדיק באמונתו בין שיטת פולין לשיטת חב"ד, ששיטת פולין היא "ו 28זהו ההפרש
חב"ד, , אל תקרי ִיְחי' )החי"ת בשבא( אלא ְיַחֶי' )החי"ת בפתח(, אבל אנו, 29'"יחי

צריכים לעבוד כולנו בעצמנו, ברמ"ח אברים ושס"ה גידים של הגוף, וברמ"ח אברים 
 .ושס"ה גידים של הנשמה

                                                             
 ומא ט, ב.. י24
 ב"היום יום" בתחלתו. ". "שלשלת היחס ור"פ מתולדות בית רבינו87סה"ש תש"ה ע' . 25
 היום יום" שם."ראה . 26
 .92"התמים" ח"א ע' סז ואילך. וראה סה"ש קיץ ה'ש"ת ע'  –ראה אודותיו . 27
 . ועוד.211א, ב. סה"ש תש"ד ע' ראה לקו"ד ח"א קמ. 28
 חבקוק ב, ד. וראה מכות בסופה. תניא פל"ג.. 29
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אינני מסלק את עצמי )"איך זָאג זיך ניט . 30"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"
ָאּפ"( ח"ו מלסייע, לסייע כפי היכולת, אבל, כיון שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, 
הרי, אם לא תהי' העבודה לבד, מה יועיל זה שנותנים "כתבים", מנגנים ניגונים 

 .ואומרים לחיים

 ..."הרבי הי' אומר לפעמים: "לייגט זיך ניט ַאריין קיין פויגעלעך אין בוזעם

חה )"דער קָאך"( של הנפש השטות דלעומת זה והרתי להפוך את לבדצריכים 
 .31לקדושה -הבהמית 

הי'  –הי' יכול לעשות משה לבדו, ועד"ז בנוגע לבית המקדש  – בנוגע להמשכן. ח
 .אלא שרצונם הי' לזכות את כל בנ"י ,יכול לעשות דוד לבדו

, וכמו כן כאשר כ"ק מו"ח אדמו"ר כתב את הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו
אמר, שאינו רוצה לעשות זאת לבדו, אלא רצונו בהשתתפותם של כל ישראל, כדי 

 .32לזכות בדבר את כלל ישראל

צריכים להשתתף כולנו, וכל בנ"י.  –ופשיטא שבעשיית הדירה לו ית' בתחתונים 
כל אחד צריך לעשות בעצמו, למלא את שליחותו. נשארו רק פכים קטנים, וכשיסיימו 

ועלו מושיעים וגו'", היינו, שג' קליפות הטמאות ידחו " 33היעוד אותם, אזי יקויים
 –ויבטלו, וקליפת נוגה, כללות העולם, תתעלה לקדושה, ותושלם תכלית הבריאה 

 .34בתחתונים 'שתהי' דירה לו ית

* * * 

שכשדובר אודות קבלת עניני נשיאות מאביו כ"ק , 35כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר. ט
 .קש, שיהי' זה בחסד וברחמיםבי( נ"ע, אדמו"ר )מהורש"ב

יהי' הדבר שבימיו  -בדברו אודות ביאת המשיח  - 36כמו כן אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר
( 38והובא גם בילקוט שמעוני) 37כיון שמפורש בירושלמי -הזה. ואין קושיא בדבר 

                                                             
 ברכות לג, ב. וש"נ. הובא בפרש"י עה"ת עקב יו"ד, יב.. 30
 ( ואילך.297ראה במאמר פ"ו )תו"מ ח"ב עמ' . 31
 .679ראה אג"ק שלו ח"ו ע' רעח. וראה גם לקו"ש ח"ב ע' . 32
 לג, יד. עובדי' בסופו. וראה פרש"י וישלח. 33
 ראה תניא פל"ו.. 34
רשימת היומן ע' רמב  –ראה שיחת שמח"ת תרצ"ג )נעתקה באג"ק ח"ג ע' שנג. וראה תו"מ . 35

 )נעתק ב"היום יום" כ חשון((.
 (.215. ע' 211שיחת י"ט כסלו תרפ"ז )סה"ש תרפ"ז ע' . 36
 סוטה פ"א ה"ח.. 37
 ס' שופטים רמז עא.. 38
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שכאשר ההנהגה היא ביראה מלפניו תחת ממשלתו והנהגתו, אזי אפילו לאחרי עשרים 
 .39כאן שנה חשיב שנמצא

 ?מדוע התעכב הדבר

סיפר לי יהודי במכתבו, שבשנת תרפ"ג שאל את כ"ק מו"ח אדמו"ר ע"ד נסיעה  -
לאיטלי', וכ"ק מו"ח אדמו"ר השיבו: לכל עת, ויעץ לו לנסוע ללמוד בתומכי תמימים. 
רק עכשיו הגיע לאיטלי', וכותב לי, שעכשיו הוא מבין את דבריו של הרבי שאמר לו 

 !בע שניםלפני עשרים וש

 .במהירות 'לא ימשך הדבר שנים ח"ו, אלא יהי -אצלנו 

צריכים רק להשלים את העבודה עם ה"פכים קטנים", צריכים לשנות את הרגילות 
ותושלם הכוונה , 40"וההנחות, ואז יהי' הענין ד"אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין

 .העליונה

 :(טרם צאתו אמר. )י

 .41'"ן וגוכי בשמחה תצאו ובשלום תובלו"

ה שמקושרים אל הרבי יהיו כשתהי' שמחה, שאז יהי' במילא שלום, שכל אל
לא רק שלא יעכבו, אלא  ,"אזי )כהמשך הכתוב( גם "ההרים והגבעות -באחדות 

 42שיסייעו, "וכל עצי השדה", אילני סרק שאינם עושים פירות, יעשו פירות, כמארז"ל
זה הוא בתנאי שיהי' שלום, שכל  עתידים אילני סרק שיעשו פירות"; אלא שכל"

 .השייכים אל הרבי יהיו באחדות

ואז יעזור השי"ת להשלים את הכוונה שהרבי הטיל על כולנו ומסר לנו, שזהו 
 .תכלית הטוב האפשרי

  

                                                             
 (.95ה )לעיל ע' ראה גם שיחת ש"פ חיי שרה בסופ. 39
 זח"ב קכח, ב. תניא פכ"ז. לקו"ת ר"פ פקודי.. 40
 ישעי' נה, יב.. 41
בסוף כתובות: אילני סרק שבארץ ישראל, אבל בתו"כ ר"פ בחוקותי משמע דכל אילני סרק . 42

 יעשו פירות. ועייג"כ ב"ר פ"ה, ט )וראה תו"מ הדרנים על הרמב"ם וש"ס ע' תמא ואילך(.
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 , השי"תליל ב' אייר

 שיחה(גוף ההסדר המובא ב אינו כפי סדר האותיות המובא כאן,)הבהרה: 

ר קשורה גם עם חיוב הפרעון, כמו לוה שמתחייב . קבלת ההשפעות מנשיא הדוא
לפרוע ההלוואה להמלוה. וחיוב הפרעון אינו באופן שמשלם החוב ונפטר 

, 1)"אפגעצאלט און פטור געווארן"(, אלא, שע"י פרעון החוב נותנים לו עוד בהקפה
 ועד"ז בנמשל, שנותנים לו עוד כחות, ומתחייב לפרוע אותם, וכן הלאה.

 שליט"א פנה אל תלמידי התמימים, ואמר:()כ"ק אדמו"ר 

כאו"א מכם צריך לידע שנתחייב לפרוע לכ"ק מו"ח אדמו"ר עם הכחות העצמיים 
 .חי' יחידהשלו בחינת 

 ובהקדמה:

אמירת דא"ח,  -ישנו צד השוה בכל ההשפעות שמשפיע כ"ק מו"ח אדמו"ר 
ם כולם באה שבכל העניני -תשובות על שאלות וכו', ועד לתמיכה כספית וכדומה 

 ההשפעה מהכחות העצמיים שלו חי' יחידה.

אצלי במה התבטאה מעלתו של הרבי לגבי שאר גדולי ישראל? ועניתי:  2שאלו -
בכל לכל אחד מן הגדולים הי' ענין מיוחד שבו עסק ובו היתה גדולתו, ואילו הרבי עסק 

"דבר  3שון חז"ל, מהענינים הנעלים ביותר, ועד לענינים הפשוטים ביותר )ובלהענינים
גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוויות דאביי ורבא"(, מגילוי רזין דרזין של תורת 
החסידות, ועד להנחת תפילין, שמירת שבת וכו', ואפילו בענינים גשמיים, כתמיכה 

 .4בהחי' יחידה שלו בכל עצמותוכספית, ולכל הענינים כולם הי' מסור ונתון 

ש להם סמיכה...(, ובשמעם המענה, הוציאו ]שאלה זו שאלו שני בחורים )שי
"יש להם את  -מכיסם פנקס ורשמו המענה, באמרם: עכשיו יודעים אנו מהו הרבי. 

 –הרבי על הנייר"[ 

, אבל המשפיעאמנם, הצד השוה שכל ההשפעות הם מבחינת חי' יחידה הוא מצד 
 בנוגע להשפעה עצמה, וגם בנוגע להמקבלים, ישנם חילוקי דרגות .

                                                             
 ואילך(. 125ס ח"י אלול תש"ט )סה"מ תש"ט ע' . ע"ד המבואר בקונטר1
 .647-9. קטע זה נדפס בלקו"ש ח"ב ע' 2
 . סוכה כח, א.3
 228. תו"מ ח"א ע' 164יג תמוז שנה זו )סה"מ תש"י ע' -. ראה גם ב"פתח דבר" לקונטרס יב4

 ואילך. וש"נ(.
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של  החי' יחידהשהם מקבלים את  -נין זה יש מעלה מיוחדת אצל התלמידים ובע
 שלהם. בהחי' יחידההרבי, ולכן נתחייבו גם לפרוע 

ואף שאי־אפשר לדמות הפרעון בהחי' יחידה שלהם לחי' יחידה של כ"ק אדמו"ר, 
, שעם היותו "מאד שלך" ממשיכים עי"ז 6בענין "בכל מאדך" 5ה"ז ע"ד המבואר בדא"ח

 ד האמיתי, בלי גבול בעצם.מא

הן ההגבלות  -. פרעון החוב בהחי' יחידה מתבטא בתנועה של יציאה מההגבלות ב
 שלו )"ארויסגיין פון די אייגענע הגבלות"(, והן )ועאכו"כ( ההגבלות דעניני העולם.

בודאי יש לכאו"א ענינים פרטיים שתובעים מאתו, אבל, ישנו גם ענין כללי השייך 
, "ונפלינו אני מעניני העולם הבדלהשצריכים להיות באופן של  -ם לכל התלמידי

היינו, שכל תלמיד ותלמיד בעת לכתו ברחוב צריך להיות ניכר עליו שהוא  ,7ועמך"
 שונה )"עפעס אנדערש"( מהעולם.

בעת בוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לארה"ב היו טענות נגדו )לא על עצם הלימוד, כי  -
ע"פ מנהג העולם שבהנהגת הישיבה. זוהי הנהגה  אם( על העדר "הסדר" ומשטר

שמפחיתה ומוזילה )"עס מאכט ביליג"( את  -טענו נגדו  -פראית )"א ווילדע הנהגה"( 
כתב לכ"ק מו"ח אדמו"ר  -ירא שמים דוקא  -ערכה של הסביבה כולה. יהודי אחד 

שהלימוד בישיבה כשלעצמו טוב הוא, שילמדו אפילו עשרים שעות ביממה, אבל 
, ומה צריכים להתנועע )"שאקלען זיך"( ולצעוק בעת סדרהלימוד צ"ל באופן של 

הלימוד, ולמה לא יקבעו הסדר הנהוג בעולם שכאשר תלמיד א' רוצה לשאול שאלה 
צריך להורות באצבעו תחילה, וכיו"ב. אבל האמת היא, כאמור, שצ"ל באופן של 

 הבדלה מהעולם, למעלה מהגבלה.

 -הרי אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר הי' העיקר העבודה בפועל ש -ובנוגע לפועל  ג.
 הצעתי שכאו"א יקבל על עצמו ב' דברים:

בנוגע לעצמו, לקבל על עצמו איזה ענין שעל ידו תתחזק התקשרותו  -ענין הא' 
 לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

                                                             
 . ראה תו"א מקץ לט, ג ואילך. דרמ"צ קכב, ב ואילך.5
 . ואתחנן ו, ה.6
 ואילך. 81תשא לג, טז. וראה סה"ש תש"ה ס"ע  .7
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בנוגע להזולת לקבל על עצמו לפעול לכל הפחות על יהודי אחד יהי' מי  -וענין הב' 
י' בחור או אברך לקרבו לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ולדרכי החסידות להיות מעמיק שיה

 .8בדא"ח ועוסק בעבודת התפלה

. עיקר ההתקשרות אינה קשורה עם עניני מופתים וכדומה, ולא עוד אלא שאין ד
ובשתי הקצוות: ראיית מופתים אין בה כדי  -צורך ותועלת בזה בשביל ההתקשרות 

ת מופתים )אם עובר יום, שבוע או חודש, ולא ראה מופת מהרבי( להוסיף, והעדר ראיי
האמת היא, שאם ירצה יראה שכ"ק מו"ח אדמו"ר התנהג  -. 9אין בה כדי לגרוע מאומה

עמו גם בעניניו הטבעיים באופן שבכל יום ויום היו עניני מופתים, אבל, אין צורך בזה 
 כלל, וגם לא צריך להתפעל מזה.

הצ"צ באה פעם עגונה עם בן אלם כדי לבקש ברכתו, ולא יכלה כ"ק אדמו"ר  10אל -
כפי שעשו כל הנשים  -בשום אופן להכנס להצ"צ, וגם לאחרי שהפצירה בהרבנית 

לא הועיל. יעצו לה החסידים שתכתוב שאלתה בכתב, ותתן ביד בנה,  -שבאו להצ"צ 
צ ליחידות, ובשעה שאין איש, יכנס בנה ויתחבא תחת השולחן בהחדר שבו מקבל הצ"

וכשיכנס הצ"צ, יתן לו הפתקא. וכך הוה. וכשנתן הפתקא להצ"צ, א"ל הצ"צ: לך 
, הבן התחיל לדבר והאשה ונושעו שניהםואמור לאמך שאביך נמצא במקום פלוני, 

שהבן האלם פתח את פיו באמרו  -בהתפעלות  -מצאה את בעלה. וכשסיפרו להצ"צ 
 י מניין הי' לי לדעת שהבן הוא אלם?!...לאמו את המענה של הצ"צ, נענה ואמר: וכ

שהיתה בעלת דעה רחבה )בכלל היו בנותיו של אדמו"ר  -כשהרבנית של הצ"צ 
שמעה סיפור זה, לא התפעלה, וחזרה על דברי זקנה  -האמצעי בעלות דעה רחבה( 

אדמו"ר הזקן: במעזריטש התגלגלו מופתים מתחת לשולחן, אבל, לאף א' לא הי' פנאי 
 . -ולהגביהם... להתכופף 

 

   

                                                             
. ולהעיר שענין זה הוא לא רק בנוגע לזולת שנמצא במקום רחוק )גם ובעיקר ברוחניות(, אלא 8

גם בקירוב מקום, בין כתלי הישיבה גופא, שייך וצ"ל ההתעסקות עם הזולת, לעזור ולסייע איש 
 לרעהו )מרשימה פרטית בלתי מוגה(.

ראה גם "התמים" ח"ב עמ' נו ואילך. אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב ס"ע שסא  –. בהבא לקמן 9
 ואילך.

 . ראה אג"ק הנ"ל ע' צג ואילך.10
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 םשפתי ישני
 

 נולד בה' חשון ה'תרפ"ג. גרוסמןע"ה  ישראלהגה"ח 

 למד בישיבת קמניץ אצל הרב משה ברנשטיין היה מראשוני התלמידים ויד ימינו של ראש הישיבה.

מונה על ידי רבי יוחנן פרלוב מקרלין לעמוד בראש ישיבת קרלין  16בשנת תש"ח בהיותו בגיל 
 שלים. בירו

לאחר עשר שנים מונה לראש ישיבת תות"ל לוד, והמשיך לשמש בתפקיד גם לאחר שעברה הישיבה 
 שנה. 14לכפר חב"ד שם היה ראש ישיבה במשך 

בשנת תשל"ז מונה לכהן כראש ישיבה בישיבתנו המעטירה תות"ל אשר במגדל העמק תפקיד בו 
 שימש במשך מספר שנים.

 נפטר כ"ג אדר תשס"ג.

 סום הדברים לעילוי נשמתו.ויהיה פר
 

 בעניין חינוך התלמידים באמירת תחנון

 

 כבוד אבי מורי שליט״א אחדשת״ה

בשאלתי, היות וכאן בעירנו מגדל העמק רבים מכבדים אותי בסנדקאות, ואני נפשי 

מתפלל שחרית עם תלמידים שאנו בעזה׳׳י מקרבים אותם לשמור תו״מ בקפידא על כל 

 .קוץ וקוץ

בתור סנדק מתפלל יחד עמהם יוצא שלא לומר תחנון תכופות. ואני שאני וכיון 

מסופק אם כדאי הדבר להודיע לש״ץ שאני היום סנדק, שלא לומר תחנון, או בגלל 
החינוך, שהלא, רוצים לחנך אותם להקפיד על כל דבר ודבר, ואנו עמלים להשריש בהם 

למידים לא כ״כ מבינים להיזהר להתפלל כל התפלה, לא להחסיר שום דבר מהתפלה והת
למה היום לא אומרים תחנון, ונכנס בהם חולשה לגבי אמירת תחנון. כי ע״כ אני חושב 
שיותר טוב שלא לומר לש״ץ שיש לי סנדקאות ויושרש בלבם להקפיד על אמירת תחנון 
בכל יום ויום חוץ מהימים שכל העולם אין אומרים תחנון. זהו טעם א', מחמת החינוך 
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 שלא לגלות הסנדקאות.יותר רצוי 

לזה, וז״ל הרמ׳׳א באו״ח סי׳ קל״א סעיף ד, ודוקא שהמילה או החתן באותו  נוסף

ביהכ״נ, אבל אם אין המילה באותו ביהכ׳׳נ, אעפ׳׳י שהוא בביהכ׳׳נ אחר, אומרים תחנון, 
עכ״ל, ולפי״ז מכיון שהברית לא עושים בישיבה אלא באיזה ביהכ׳׳נ, כן אומרים תחנון 

הרמ׳׳א, וא״כ באופן כזה אין חובה להודיע לש׳׳ץ כי לשי׳ הרמ׳׳א כן אומרים תחנון לפי׳׳ד 
 אם אין הברית באותו מקום שמתפללין.

הבאר היטב שם בס׳׳ק י׳׳ח וז״ל: המילה בביהכ״נ ומשמע דבזמן הקרירות שמלין אלא 

ילה בבית כן אומרים תחנון בביהכ״נ וצ״ע והכנה״ג כתב שמנהג כל המקומות שאפילו המ
בבית אין נופלין על פניהם בביהכ׳׳נ שמתפלל שם בעל הברית, עכ׳׳ל. ובמשנה ברורה אות 
כ׳׳ב וז״ל: וכתבו האחרונים דאם בעלי הברית מתפללין שם ונקראים בעלי הברית אבי הבן, 
והסנדק, והמוהל אף שהמילה בבית אחר אין נופלין על פניהם, עכ׳׳ל. ובשער הציון אות 

מר השו״ע ולא בביהכ״נ וכו' משמע דכיון שבביהכ״נ הזה ימול אין נפילת כ׳׳א וז"ל: מדקא
אפים, ורק האחרונים ״חדשו״ דתלוי גם כוונתו לשלול הדעה שאם מלין באותו ביהכ׳׳נ 
אלא שאין א׳ מבעלי הברית בשעת התפלה שם, שכן לומר תחנון, כותב המשנ׳׳ב 

׳׳נ אלא שא׳ מבעלי הברית שהאחרונים שחידשו שגם אם אפי׳ לא מלין באותו ביהכ
מתפלל שם ג״כ אין אומרים, אבל להקל חדשו ולא להחמיר. והדין שאם יש מילה באותו 
ביהכ׳׳נ לא אומרים תחנון שם ואפי׳ אם אין א׳ מבעלי הברית בשעת התפלה, עכ״פ גם 
לאחר שהאחרונים חדשו שאם הסנדק מתפלל שם אין אומרים תחנון אעפ׳׳י שהברית לא 

מ״מ אין בו אלא חידושו, ולא במקום שיש ענין מיוחד להרגיל את התלמידים לא יהי׳ שם, 
 לזלזל באמירת תחנון, וחושב אני שההפסד יוצא בשכרו.

ששמעתי ממך שאמרת בשם הרה׳׳ק רבי שלמה מקרלין זי׳׳ע, שאמר עה״פ  וזכורני

 כבוד.הסא כד עגיע מפלה תחר אידוי ו"ואת מעכ׳׳ה" שיש בזה ר׳׳ת: 

ר אני ששמעתי ממך, שספרת שהרה׳׳צ ר׳ שלמה )הנקרא ר׳ שלמקא( מזוויהל נזכ עוד

זצ׳׳ל, בא פעם לביהכ׳׳נ שלנו בביהכ׳׳נ של חסידי קרלין בבית ישראל, ואמר לקהל 
שהרה׳׳ק ר׳ אהרן מקרלין בעל הבית אהרן בא אליו בחלום הלילה ובקש ממנו שיעלה 

ו שלא יזלזלו ח׳׳ו באמירת תחנון, ושאל לביהכ׳׳נ שלו של חסידי קרלין, ויזהיר אותם בשמ
אותו הרה״צ ר׳ יהושע העשיל זצ׳׳ל, האם הציג את עצמו שהוא ר׳ אהרן קרלינר, והשיב 
הצדיק רבי שלמקא שלא הי׳ צורך בזה כי הי׳ אצלו בחיים חיותו והכיר אותו מיד, ורציתי 

  לשמוע דעתך בזה.

 בנך יצחק דוד

 



 הערות וביאורים •מגדל דוד 

21 
 

 תשובת מו"ר אבי זצ"ל

יקר כביר המעש הרב ר׳ יצחק דוד שליט״א הרב הראשי במגדל העמק. לכבוד בני ה
 שלו׳ וברכה.

מכתבך ונהניתי משקול דעתך הנכונה ואתה צודק בזה, ובעיקר יסוד הדין הי׳ קבלתי 

כי בביהכ׳׳נ שעושים שם מילה באותו בוקר אין אומרים תחנון, והמקור הוא מפסקי 
וא שאם בעלי הברית מתפללים שחרית באיזה מהרא״י סי׳ פ׳׳א. והכנה״ג כתב, שהמנהג ה

ביכ׳׳נ שהוא, אפי׳ במקום ששם לא יעשו הברית או אפי׳ שיעשו הברית בבית אין אומרים 
תחנון, אמנם מדבריהם של אחרונים נלמד שענין זה יש בו ב׳ טעמים, ד׳׳ז שמעיקר הדין 

עלי הברית שאם מתפללים במקום שבו יתקיים הברית באותו בוקר, על אף שאף א׳ מב
לא נמצאים שם, אין אומרים שם תחנון, ושנינו במס׳ שבת דף ק׳׳ל ע׳׳א תניא רשב׳׳ג 
אומר כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה, כגון מילה, דכתיב שש אנכי על אמרתך כמוצא 
שלל רב, עדיין עושין בשמחה ע״כ. והתוס׳ שם ד״ה שש הביאו מפרקי דר׳׳א עה״פ ויעש 

 ׳׳ג מל את יצחק דהיינו ביום השמיני דמילה כמנין ה׳׳ג עכ״ל.אברהם משתה גדול ביום ה

רינה לא המקום שיתוודו על החטאים ונפילת אפים כי המקום גם לפני  ובמקום

הברית שורה שם השמחה. זאת ועוד, אם א׳ מבעלי הברית מתפלל עם המנין, מצוה על 
ח עם שמחת כל המתפללים שיהיו בגדר שמח עם שמחת חבירו, שהרמב׳׳ן כ׳ שהשמ

חבירו זוהי מעלה עליונה, ומכיון שכולם שמחים עם שמחת בעלי הברית אין אומרים 
תחנון. כך מבואר באחרונים, ואני מסתפק אם התלמידים שמקרבים אותם ומחנכים אותם 
לתורה ומצוות יש להם כבר הרגשה הזאת להרגיש גודל השמחה של בעלי הברית, וז״ל 

סעיף י׳׳א: ונוהגין להדר אחר מצוה זו להיות ׳׳סנדק׳׳ לתפוס הרמ׳׳א ביור׳׳ד סי׳ רס׳׳ה 
התנוק למוהלו, ויפה כח הסנדק מהמוהל להקדימו לקריאת התורה דכל סנדק הוי כמקטיר 
קטורת )מהרי׳׳ל בשם ר״פ( ולכן נוהגין שלא ליתן שני ילדים לבעל ברית אחד כדאמרינן 

 גבי קטורת חדשים לקטורת, עכ״ל.

ם הסנדק מתפלל במנין הזה לא אומרים תחנון, הוא מפני שכל שהטעם שא ומכיון

הקהל צריכים לשמוח עמו ביו׳׳ט שלו שהוא זוכה להקטיר קטורת, לכן כאילו כולם הם הם 
בעלי שמחה, אבל בענין שלך שהם בגדר מתחילים, וחנוך לנער עפ׳׳י דרכו, שיתרגלו לא 

לא כדאי להודיע לש׳׳ץ כי יש להחסיר שום דבר מהתפילה מובן מאוד מה שאתה חושב ש
לך היום סנדקאות בכדי שלא לומר היום תחנון, והתלמידים שזה מקרוב באו אין להם 

 הרגשה לשמוח בשמחה זו, אפשר להמליץ ע׳׳ז שתיקותך יפה מדבורך.

אעלה על הכתב מה שעלה ברעיוני לפרש הפ׳ "שש אנכי על אמרתך כמוצא  ואגב
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ודל השמחה שאופפת אותו וסוערת בנפשו בבואו לקיים שלל רב", דהע׳׳ה ברצונו לתאר ג
מצות הבורא ית׳׳ש, הוא מצא משל שיבטא את הרגשות המסתערות בקרבו בשעת זכי׳ 
לעשות רצונו יתברך, שנא׳ ואכלת את ׳׳שלל׳׳ אויבך, ונאמר אמר אויב ארדוף אשיג 

את האויב,  אחלק ׳׳שלל׳׳, וכשהמלחמה היא נוראה ועצומה, נחלי דם נשפך בכדי לנצח
ולבסוף כשהאויב מוכרע ותחילת נפילה ניסה, וכשאויב המנוצח בורח בבהלה ומשאיר 
הרבה ״חלל׳׳ מתוך הבהילה וכשהמנצח ששפך כ״כ הרבה דם עד שהגיע למצב הזה ורודף 
אחרי האויב ומוצא בדרך שלל רב, זאת השמחה עצומה וגדולה עד למאוד. הם הרגעים 

ך מתאר דוד המלך "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב" הכי מאושרים הכי נעימים, כ
 אני מתלהב ומתרגש ואני מקיים המצוה ברגשי אש בהתעלות עליונה.

ואסיים בברכה שתזכה לקלוט הרבה אלפים תלמידים במוסדות 
שהקמת במסי׳׳נ, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, הפכת עיר שלימה 

ב וכל אשר הוא עושה ד׳ מקרא שכתועליך והסביבה לטובה. ויקוים 
 מצליח כידו.

 אביך ישראל גרוסמן
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 בעניין קנית מערת המכפלה ע"י אאע"ה

 

 אופנר שי'מנחם מענדל  הת'
 תלמיד בישיבה

 א.

מבאר הרבי מה שאמר אברהם לעפרון  ואילך( 60בלקו"ש ח"י פר' חיי שרה )עמ' 
אתר מדוד המלך שקנה וכן הראיה שמביא רש"י על  1"כסף מלא אשלם כל שוויה"

"כי קנה אקנה בכסף  2מארונה המלך )את הגורן( וגם הוא שילם בכסף מלא, כנאמר
מלא" ומבאר הרבי, שלא רצו שיהיה שום שייכות )לעפרון ולארונה( בשדה ובגורן. 
ומסביר הרבי )אות ו'(, שההוכחה של רש"י מדוד היא להורות מטרתו של אברהם 

 יא מאותה סיבה שדוד רצה לשלם בכסף מלא, כדלקמן.בקניית המערה בכסף מלא, שה

והנה, גבי דוד המלך, מסביר הרבי הטעם שלא הסכים לקבל בחינם את הגורן 
אם דוד  -כלומר  -" 3מארונה, מפאת הכתוב "לא אשא אשר לך לה' והעולות עולה חנם

משום רונה בחינם ללא כסף כיוון שאם היה לוקח את הגורן רק אהיה לוקח את הגורן מ
שהוא שלו מדין כיבוש, אין זה שולל לגמרי את שייכותו של ארונה לגורן, ואפילו אם 
היה נותן לו במתנה את הגורן )את החלק ששייך לו בכ"ז למרות הכיבוש(, עדיין יהיה 

שיש לארונה איזה אחיזה וזכות בגורן, ע"כ, לא הסכים דוד  -בבחינת "אשר לך"  הגורן
 ורצה לקנות בכסף מלא. 

עפ"ז מבאר הרבי גם בנוגע לאברהם, שלא רצה שהמערה שבה תיקבר שרה )ובה 
יהיה קבור גם הוא ושאר האבות והאמהות ברבות הימים( תישאר בה איזו שהיא 

וצ"ב(, לכן מיאן אברהם לקחתה מן הדין )כמו ישייכות לעפרון )באופן ש'שמו עליה' וכ
הקב"ה לזרעך אתן את הארץ שהיה יכול ליטלה מן הדין "שאמר לו  4שמביא רש"י

 הזאת"( ואף לא במתנת חינם, אלא, שילם כל שוויה. ע"כ ת"ה. 

 וצלה"ב: 

בשיחה מבואר טעמו של דוד המלך שלא הסכים לקבל כמובא דלעיל, אך לעומת 
ה' -זאת, גבי אברהם אבינו לא שייכת סיבה זו. מאחר שדוד לא רצה להקריב קרבנות ל

אך אין שייך טעם זה אודות אברהם אבינו, שלא קנה את 'חינם' אלא רצה לשלם עליה, 
                                                             

 . בראשית כ"ג ט'.1
 . דברי הימים א', כ"א כ"ד.2
 . שם.3
 . בראשית כ"ג ד'.4
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ה', אלא לקבורה, וא"כ, כיצד מסביר רש"י )לפי הביאור בשיחה( -המערה לקרבנות ל
 ?5שזה טעמו של אברהם אבינו לקניית המכפלה

 

 ב.

 –6ברשימות חוברת קכ"ז כותב הרבי בהערות על הקונטרס 'פינוי עצמות מתים'
ו: יש להעיר שע"פ פשוט זה היה טעמו של אברהם אבינו ע"ה וזלה"ק: "לעניין קבר של

לו את מערת המכפלה )מלבד הדרשות שידע שאדה"ר קבור שם  ימכורשרצה שעפרון 
 כו'(".

הסבר הדברים: בקונטרס הנ"ל, מובא העניין לקבור את המת דווקא בקבר 'שלו', 
 קבר ששייך לו מבלי שום שייכות או קניין לאדם אחר. –כלומר 

פשטות נראה לומר שזה הוא הביאור גם כן בשיחה הנ"ל, שאברהם לא רצה שיהיה ב
לעפרון שום שייכות בשדה כדי שזה יהיה קבר שלו לגמרי. היינו, אע"פ שלעניין קבר 
 שלו מספיק רק לשלם או לקבל מתנה וכו' בכ"ז רצה אברהם שהקבר יהיה שלו לגמרי. 

שאדה"ר קבור שם כו'". ונראה  ומוסיף הרבי בסוגריים "מלבד הדרשות שידע
מובא שאברהם אבינו ידע שאדה"ר קבור שם כי הריח  7להסביר בזה, דהנה בפרקי דר"א

 ריח גן עדן וכו' ומאריך שם בעניין זה, ע"ש. 

שלולא זאת, לא היה מתאים לאברהם לחמוד שדה שאינה שלו  -ומבאר הרד"ל 
לחמוד רכוש של השני ללא אע"פ שישלם על מערה זו בכסף מלא, מ"מ, לא מתאים 

סיבה מספקת. אלא שאברהם שילם ע"ז בכ"ז, כיוון שעתה, לאחר שראה והריח ריח גן 
עדן )כמובא בפרקי דר"א( ומצא שיש סיבה מדוע רוצה ו'חומד' את המערה, מותר לו 
ללקחה, אך למרות זאת, זה צריך להיות קניה ולא מתנה. מאחר שכדברי הרד"ל, לא 

אפי' בתשלום מלא, אא"כ קיימת סיבה לרכוש ולא רק רצון  מתאים לחמוד שדה
 וחמדה. שאז כמובן צריך ג"כ לשלם.

 

 

                                                             
ודה כל עניני עב –, ונקודת הדברים 147. להביאור ע"פ פנימיות העניינים ראה תו"מ חכ"ד עמ' 5

צריך להיות בדרך השתדלות דווקא ועל דרך זה בנוגע לעבודת אברהם אבינו שהייתה בקו 
 –זשזהו העניין של גמילות חסדים  –החסד ובכלל זה גם ההתעסקות בכל צרכי הגבורה 

שרצונו היה שעבודה זו תהיה באופן שהוא יצטרך לשלם ע"ז, ולא עוד אלא, שרצה לשלם 
 יפך הנהגת עפרון 'רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים'(.ב'כסף מלא' 'כל שוויה' )ה

 . הרב י.י. וויינבערג. ברלין, תרפ"ו.6
 . פל"ו.7
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 ג.

 ונראה לענ"ד לבאר דברי הרבי ברשימה בעוד אופן: 

( מבאר את העניין של "קבר שלו" באריכות. 8בקונטרס 'פינוי עצמות מתים' )עמ' ד'
ממונית וכד' אלא לעניין שייכות אין הכוונה לשייכות  –ונמצא לפי דבריו שם ש"שלו" 

לאבותיו או משפחתו. ועפ"ז יוצא שהמבואר ברשימה הטעם שרצה אברהם לקנות את 
מערת המכפלה "דע"פ פשוט, זה היה טעמו של אברהם אבינו ע"ה שרצה שעפרון 

 -ימכור לו את מערת המכפלה" הוא כדי ששרה תקבר בקבר "שלו" היינו, אצל אבותיו 
 אדה"ר וחווה. 

בסוגריים מבאר עוד טעם ע"פ המדרש שידע שאדה"ר קבור שם וראה נרות ו
דולקים וריח גן עדן וכו' ולכן רצה את מערת המכפלה, מצד קדושת המקום, אך לא 

 בגלל עניין "שלו". 

" ע"פ ימכורוהנה, יש לדייק הכתוב ברשימה ובהדגשה )של הרבי( "שעפרון 
ניינים בפרשת חיי שרה, אף שבהשקפה שכל הע 9בלקו"ש חט"ו פר' חיי שרה המבואר

ראשונה נראים כהפוכים מחייה, בכל זאת הם חייה האמיתים. העניין הראשון קניית 
 10קבר, העניין השני נישואי יצחק ורבקה, העניין השלישי "ויוסף אברהם ויקח אשה"

"ואלה תולדות ישמעאל". אשר כל אלה הם ההפך המוחלט של 'חיי שרה' שהרי היא 
 ה כלל בישמעאל. לא חפצ

ומסביר הרבי, שעניינה של שרה )בשונה מאברהם 'אב המון גויים'( הוא, 
שההשפעה שהמשיכה תבוא למקומות הראויים לצד הקדושה, ולכן אמרה 'גרש בן 

שאע"פ שבמערת  –האמה הזאת'. ונקודה זו היא מודגשת בקניית מערת המכפלה 
ושי ולאו דווקא של בנ"י, בכ"ז המכפלה קבורים אדם וחווה שהם כללות המין האנ

רואים שאברהם השקיע מאמצים רבים בקניית המערה שזוהי הוכחה שרק בנ"י ישראל 
הם העיקר בצאצאיהם ולא שאר האומות. ואח"כ מבאר זאת בעומק יותר ע"פ ההסבר 
שכל מציאותם של ב"נ היא רק בשביל ישראל ובשביל התורה, כדי שישראל יוכלו 

 פעולת שבע מצוות בני נח שמהותם הוא סדר וישוב העולם. לקיים תומ"צ. וזה 

וממשיך הרבי ומבאר שעניין זה מודגש בפרשת חיי שרה בקניית מערת המכפלה 
בדברי אברהם שאומר לבני חת 'אם תרצו הריני גר ואם לאו הריני תושב' ארץ ישראל 

נ"י, אזי שנבראה ע"י הקב"ה במטרה לתת אותה לישראל ואם אין הם רוצים לתתה לב

                                                             
 . ניו יורק, תשט"ו.6. דף 8
 ואילך. 246. עמ' 9

 . שם כ"ד א' ואילך.10
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אקח אותה מצד הדין, כיוון שאינם ממלאים את תפקידם בעניין זה ואין מטרה 
 . ומבאר כן בכל ג' העניינים, עיי"ש.11שיתקיימו בעולם

בביאור הרבי בשיחה, מסביר הרבי שתוכן עניינה של שרה התבטא ברמיזת התורה 
לפניו, ביטא  בנוגע לעניין השלישי )חזרת ישמעאל בתשובה(, כי ע"י ששם את יצחק

 בכך שהוא )יצחק( הזרע האמיתי של שרה שזה היה עניינה 'גרש בן האמה הזאת'.

 את השדה לאאע"ה. מכר מערת המכפלה , שעפרון וי"ל שזהו גם כן העניין בקניית
 כי בזה הכיר שאברהם ושרה הם הזרע האמיתי של אדה"ר וחווה,.

 ". ימכורויומתק לפ"ז הדגשת הרבי ברשימה "שעפרון 

וכן מובן ג"כ בעניין הב' )נישואי יצחק ורבקה( שלפי הביאור בשיחה מבואר גם 
גם בתואל ולבן הכירו שזה הוא השידוך הראוי לרבקה  12עניין זה. שכפי שמביא הרבי

 ואף הודיעו זאת באמרם "מה' יצא הדבר". 

ואע"פ הנ"ל י"ל שגם בזה מדגיש הרבי את העניין שההכרה תבוא מצד או"ה, שגם 
 יכירו בכך שאברהם וזרעו הם ללא ערך כלל לכל שאר או"ה. הם

 

 ד.

מה שביקש  14מבאר הרבישם  13בלקו"ש חל"ה פר' חיי שרהלפ"ז יובן המובא 
אאע"ה 'אחוזת קבר' 'אחוזת קרקע' לבית הקברות, שאאע"ה רצה שדווקא הוא יעשה 

ק אחרי ' ורקרקעאת אחוזת הקרקע לבית הקברות, היינו, שקודם כל יקנה 'אחוזת 
'. כי עי"ז מודגש קבר'אחוזת  –שהיא תהיה בבעלותו של אברהם, יעשנה בית הקברות 

 וזלה"ק: –ממשיך הרבי ומסביר ויותר שאין שמו של עפרון חתום על בית קברות זה. 

"אבל לאחרי שעפרון הציע לתת לו את כל השדה )לא רק המערה המיוחדת 
אחוזת קבר", כיון שכל השדה )לא רק לקבורה(, שוב לא היה צורך להדגיש שקונה "

                                                             
 . ומבאר בשיחה שזה הטעם שבן נח שעבר על אחת משבע מצוות ב"נ, חייב מיתה.11
 .262עמ'  .12
 ואילך. 71מ' . ע13
בתחילת השיחה מדייק הרבי ברש"י שכותב "מיד הדיוט ליד מלך" שאין זה רק גדר קניין  .14

סתם בין אדם למשנהו, אלא מיד 'הדיוט ליד מלך' ולכן, מרגע המכירה אין שום שייכות של 
שזהו בהתאם לתוכן הכללי בהנהגת אברהם שלא  -ומסביר הרבי  -עפרון למערת המכפלה, 

ל את המערה במתנה אלא חפץ היה לקנותה. ובזה גופא הדגיש ב'כסף מלא' כדי רצה לקב
היינו לא רק שלא יהיה לעפרון שום בעלות וזכות )או אף  -לסלק )שם( עפרון לגמרי מן השדה 

שייכות( ממוני בשדה, ]שעי"ז אין שום סרך של צדיק הקבור בקבר שאינו שלו[ אלא עוד זאת, 
 מהשדה אפילו בתור נותן או מוכר מקום לקבר שרה. שגם נסתלק שמו של עפרון 

ועפ"ז יובן גם מה שכותב בשיחה " שזהו בהתאם לתוכן הכללי בהנהגת אברהם שלא רצה 
 לקבל את המערה במתנה אלא חפץ היה לקנותה", כנ"ל בפנים.
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המערה( הוא בבעלותו של אברהם, באופן שפעולתו ומעשהו בהשדה אינו שייך כלל 
לנותן ומוכר השדה, ואז "ואקברה את מתי שמה", כי אין בתוכן קבורת שרה בשדה 

 שום שייכות לעפרון, אלא אדם עושה בתוך שלו וא"צ שימכרו לו".

בתוכן קבורת שרה שום שייכות לעפרון", לכאורה היה  וצלה"ב לשון הרבי "כי אין
צריך לכתוב "כי אין בקבורת שרה", שלאחרי שקנה אאע"ה את המערה, וכן את כל 

 קבורת שרה"?  תוכןהשדה, אין שום שייכות לעפרות בקבר שרה, ומהו עניין "

יחה ועפ"ז מובן מהו עניין 'תוכן קבורת שרה', שתוכן שרה בחייה )שלפי הביאור בש
עולה שהתבטא במיוחד לאחר מיתתה( היה שלא יהיה השפעה לאומות העולם, ושלא 

 יהיה חלק לאו"ה בעולם כלל.

בעניין אמירת אאע"ה "אם תרצו  15)ועפ"ז יבואר המובא בלקו"ש ח"ל פר' חיי שרה
היני גר ואם לאו הריני תושב ואטלנה מן הדין" שגם לאחר קניית מערת המכפלה ע"י 

נשארה המערה בבעלות כללית ברשותם של בני חת )שהייתה בתוך אברהם אבינו 
הריני גר. אך אם לא יסכימו, 'אהיה תושב ואטלנה מן  –מסביר הרבי  –מלכותם(, וזהו 

 הדין. ומסביר הרבי, וזלה"ק:

"והביאור: אברהם ידע שאדם וחוה קבורים במערת המכפלה, ובאם לא יסכימו בני 
ו הבעלות הפרטית(, וירצו להכריחו לקבור שרה חת למוכרה לו )באופן שתגיע ל

במקום אחר לא אצל חוה צלע מצלעותיו דיציר כפיו של הקב"ה, הרי איגלאי מילתא 
שכבר הגיע זמן קיום ההבטחה 'לזרעך אתן את הארץ הזאת', ותנתן לו )גם( הבעלות 

 'אטלנה מן הדין'". –הכללית 

וקיומם בעולם, הוא רק בשביל  הנה, ע"פ הנ"ל )הביאור בחט"ו( שכל עניין ב"נ
ישראל, ואם אינם שומרים את הציוויים המוטלים עליהם, ממילא אין הכרח בקיומם. 

מפני  –אברהם  –ולכן, איגלאי מילתא שבעצם גם הבעלות כללית שייכת לבני ישראל 
 שהם הזרע האמיתי של אדם וחוה הקבורים שם, כמבואר(.

 

 ה.

שימה שאאע"ה רצה לקנות את המערה היות המורם מכל הנ"ל שכוונת הרבי בר
 לאבותיו. –ורצה שיתקיים העניין של 'קבר שלו' 

                                                             
  .75עמ' . 15
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, שם מסביר 16שמצינו בלקו"ש ח"ה פר' חיי שרהאך הנה צריך ביאור לפי זה מה 
לא ידע שאדם וחוה קבורים שם, כי אלו היה עפרון יודע זאת עפרון הרבי, שבפשטות 

בארבע מאות שקל כסף בלבד, אלא היה  שדהלמכור את הלא היה מסכים בשום אופן 
 דורש סכום גדול יותר, עי"ש. 

ה הוא הזרע האמיתי של אדה"ר וחוה, "ועפ"ז קשה לומר שעפרון הכיר בכך שאאע
 כיון שלא ידע כלל שהם קבורים במערה זו, ואם היה יודע לא היה מוכר.

חד "המכפלה" ומפרש )א 17וממשיך הרבי ומבאר את דברי רש"י על המילה
הפירושים( "שכפולה בזוגות", ומדייק, "זוגות" ולא זוג, כי חפצו של אברהם אבינו 

 היה שמערת המכפלה תהיה בית קברות לכל משפחתו. 

לפ"ז אפשר לומר הביאור בדברי הרבי ברשימה שאאע"ה קנה את המערה בכסף 
א 'שלו' אדה"ר, אל -מלא בשביל שזה יהיה "קבר שלו", ולא רק 'שלו' ששייך לאבותיו 

  )כפי האופן השני המוזכר בקונטרס הנ"ל(. משפחתו –

ובסוגריים מוסיף הרבי )כנ"ל( שאפשר לומר שאין זה קשור למשפחתו אלא 
 כנ"ל.ולכן רצה לקבור שם את שרה שהריח ריח גן עדן וכו' 

 

   

 

  

                                                             
 ואילך. 246. עמ' 16
 . בראשית שם ט'.17
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 בדין ירושת בכור

 נ"לה

 .א
 יביא מחלוקת רשב"ם ור"ח בדין מחית הבכור

ב"ב )קכ"ו.( "אמר רב אסי בכור שמיחה מיחה, אמר רבה מסתברא איתא במס' 
 טעמיה דרב אסי בענבים ובצרום, זיתים ומסקום אבל דרכום לא".

ופירש רשב"ם ד"ה "אמר רב הונא אמר רב אסי": אע''ג דאוקימנא לדברי הכל דאין 
ר הבכור נוטל פי שנים בשבח שהשביחו יתומים לאחר מיתת אביהן מיהו אם מיחה ואמ

אל תשביחו חלקי אלא נחלוק מיד ואשביח אני שני חלקים שלי ואטול כל שבחן והן 
נתייאשו מלחלוק והשביחו הנכסים הרי מיחה בהן ויטול פי שנים דהא פסקינן לקמן 
יש לו לבכור פי שנים קודם חלוקה משעה שחפץ לזכות בבכורתו והרי חפץ ליטול 

 ם שהוא הלכך נכסין דידיה אשבח.חלקו לאלתר וזוכה בחלק בכורתו מיד כל מקו

והיינו שכיון שמיחה והביע את רצונו לזכות בחלקו הרי הנכסים נכנסו לרשותו ולכן 
יטול פי שנים בשבח למרות שבכור לא נוטל פי שניים בשבח שהשביח לאחר מיתה, 

כי יש לבכור קודם חלוקה והיינו כבר "משעה שחפץ לזכות  בכ"ז כאן "דידה אשבח"
 בבכורתו".

והביא פירוש ר"ח בד"ה "אבל דרכום": "ורבינו חננאל פירש בכור שמיחה ואמר איני 
מוותר חלק בכורה דיו וא''צ למחות פעם אחרת ואמר רבה ה''מ כשמיחה בענבים 
ובצרום זיתים ומסקום הוא דאין צריך למחות לו פעם אחרת אבל אם דרכום וחלקו ולא 

ביח לאחר מיתה צריך למחות ומחאה זאת והיינו ששביל לזכות בשבח שהש מיחה ויתר
 רק לחלק בכורתו שהיה קיים לפני מיתת האב ולא לשבח שהשביח לאחר מיתה תועיל

וממשיך "ולא נהירא לי חדא דאפי' לא מיחה לא הפסיד חלק בכורה עד שיטול חלק 
באחת מן השדות כפשוט כדלקמן ואז ויתר חלק בכורה בכל הנכסים ועוד הא אכתי לא 

 ן לעיל בשום ויתור דנימא מכיון שמיחה מיחה ולא יוותר עוד".איירינ

 והיינו שקשה בדברי ר"ח:

א. הרי הבכור לא צריך למחות בכדי לזכות בחלק הפי שניים ומפסיד רק כשנוטל 
 חלק כפשוט 
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ב. אם כדברי ר"ח אין קשר בין דברי הגמ' כאן לדברי הגמ' המובאים קודם לכן כי לא 
לדעת הרשב"ם דברי הגמ' האלו  ר שמפסיד כשלא מוחה )משא"כדובר כלל בדיני ויתו

 הם המשך ישיר למובא קודם ולא מדובר על נושא חדש כלל(.

 

 ב.
 יבאר דעת הר"ח ויקשה על פירושו

רו וברמב"ם הל' נחלות פ"ג ה"ו כתב וז"ל: בכור שמכר חלק בכורה קדם חלוקה ממכ
קיים מפני שיש לבכור חלק בכורה קודם חלוקה. לפיכך אם חלק עם אחיו קודם 

ותר בכל הנכסים ואינו  במקצת נכסים בין בקרקע בין במטלטלין ונטל חלק כפשוט
ורים בשלא מיחה, אבל אם מיחה באחיו נוטל בשארן אלא כפשוט. במה דברים אמ

ואמר בפני שניים ענבים אלו שאני חולק עם אחי בשוה לא מפני שמחלתי בחלק 
בכורה הרי זה מחאה ולא ותר בשאר נכסים. ואפילו מיחה בענבים כשהם מחוברים 
ובצרום וחלקום בשוה לא ותר בשאר נכסים, אבל אם דרכום וחלק עמהן בשוה ביין 

משנעשה יין ותר בשאר נכסים. הא למה זה דומה למי שמיחה בענבים ולא מיחה בהן 
 וחלק עמהם בשוה בזיתים שהרי ותר בכל וכן כל כיוצא בזה. 

וכתב המגיד משנה על אתר בד"א שלא מיחה, אבל אם מיחה כו': ופירוש רבינו בזה 
"ל מובן מדבריו וכבר נזכר פירוש זה בדברי רבי אבן מיגאש ז"ל והוא פירוש ר"ח ז

שאם מיחה והביע רצונו לזכות אזי גם במקרה  והיינו שהרמב"ם סובר כפירוש ר"ח
שיטול חלק כפשוט לא יהיה לכך משמעות שנאמר שבכך ויתר על חלקו אלא יוכל 

 בשאר הנכסים פי שנים וזהו חידושו של הר"ח בסוגייתינו. ליטול

שב"ם סובר גם הר אבל משאלת הרשב"ם משמע שלמד באו"א את דברי ר"ח שהרי 
הוא בכך שנוטל חלק כפשוט אלא שאם מיחה לא ויתר וא"כ  שהויתור בחלק הפי שנים

 .וצ"ל שלומד באו"א וכדלהלן מהי שאלתו שהרי זהו פירושו בדין זה

 

 ג.
 יבאר גדר מחלוקתם

וי"ל הביאור בזה: דהרשב"ם ור"ח חולקים בכללות דיני ירושה האם צריך למחות 
דין זה תלוי במחלוקת על מי מוטלת החובה לתת פי שניים כדי לזכות בחלק בכורתו ו

 שאפ"ל זאת בב"א:

 א. החובה מוטלת על האחים ומהם הירושה עובר לרשות הבכור.
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ב. זכות הירושה בחלק הפי שניים הוא ע"י האב וממנו עובר אל הבכור )עיין 
 בנתיבות סרע"ח סק"ט(

 האב נכנסה הירושהשלדעת הרשב"ם הירושה מגיעה ע"י האב וא"כ מיד שמת 
 לרשותו וא"כ לא צריך למחות וזוהי קושייתו בדעת ר"ח. 

ומכיון שהנכסים ברשותם כל  ע"י האחים משא"כ הר"ח ס"ל שהירושה מגיעה אליו
עוד לא ומחה אין לו שום זכות בנכסים אלו וכל שייכותו לירושה מתחילה משעה 

 שימחה וא"כ כשלא מיחה ויתר בנכסים והפסיד את חלקו. 

ויש להוסיף בביאור דבריו שזה ע"ד מ"ש רש"י במס' כתובות )ק"ד ע"א( בדעת 
מפסידה כתובתה  חכמים שכשהאשה לא דרשה כתובתה במשך עשרים וחמישה שנים

 ד"ה " וחכמים אומרים" דהואיל ולא תבעה כל השנים הללו מחלתה". עכ"ל

 

 ד.
 עפי"ז יתרץ קושייתו

שהקשה  "ם והיינו שקושייתו הראשונהאת שהקשה הרשב עפ"י הנ"ל ניתן לתרץ 
בכדי להתחיל את שייכותו  לא קשה שהרי לדעת ר"ח חייב למחות שאינו חייב למחות

לחלק בכורתו ואם לא מיחה הפסיד ודין זה הוא התחלת דברי הגמ' להלן, שאם נטל 
 חלק כפשוט ויתר והפסיד 

ן ויתור. והר"ח די –ובכך תתורץ ג"כ קושייתו השנייה כי אכן מדובר בדין חדש 
 לשיטתו במחלוקת בכללות דין ירושתו כנ"ל. 

ובזה יובן מ"ש "ודרכום" "וחלקום" כי סובר שאחרי החלוקה מחאתו לא תועיל 
 לזכות בכל חלק שהיה באפשרות להיות בבעלותו. 

ועפ"ז יומתק מ"ש "ולא נהירא" ולא כתב "וקשה" מכיוון שאין קושייתו על עצם  
לא שחולק בגדר דין ויתור שאם לא מיחה לפני דריכה ויתר. הדין שכשמיחה זכה, א

וסובר שאין צריך למחות אלא בשביל לזכות בנכסים ששבחו לאחר מיתה ו)לכן ג"כ 
 מביא את פירוש ר"ח(.

וכן גם בפשטות לשונו שכותב הל' "ויתור" ולא "הפסיד" שמשמע שאכן זוכה 
 –וחילקום הרי ויתר  לדעת ר"ח בשעה שמיחה אלא שאם לא מיחה על כשדרכום

 והוציא ממנו את חלקו ) וגם אם ימחה לאחר מכן(
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אפ"ל שהרשב"ם לשיטתו בדברי הגמ' ) דקכ"ד ע"א( בביאור הדין ש" אין בכור ו
נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתה ...מה מתנה עד דמטיא לידיה אף 

יה,: "דנותן אינו יכול חלק בכורה עד דטיא לידיה" וכתב הרשב"ם בד"ה עד דמטיא ליד
ליתנה לאחרים דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם" עכ"ל. ונמצא מוכח לשיטת 

האב וממנו מגיעה הירושה -הרשב"ם שגדר זכות הבכור הוא שיגיע לרשות הנותן 
 לרשותו של הבכור.
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 מעלתה של ארץ ישראל

 אלטבוים 'שי הלוייוסף יצחק  הת'
 תלמיד בישיבה

 א.

"וימת  1( מביא הרבי את סיום פר' ויחי ומבאר את הפסוק249"ש ח"ל )עמ' בלקו
 יוסף.. ויישם בארון במצרים" ומבאר כיצד מתאים סיום זה עם כללות ספר בראשית.

ומקדים לבאר את הפסוק הראשון בתורה "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת 
מהחודש הזה לכם.. ומה הארץ" ומפרש רש"י "לא היה צריך להתחיל את התורה אלא 

ם יאמרו טעם פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שא
ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים הם אומרים להם כל הארץ  ומות העולםא

ישר בעיניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה  של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר
 מהם ונתנה לנו".

עשה  ומות העולם,לתת מענה לא שלא מסתבר לומר שבשבילשם הרבי, ר מסבי
מפני שיש בזה אלא מוכרח לומר שזהו הקב"ה שינוי בתורה שניתנה לעם ישראל, 

 הוראה לעם ישראל.

יודעים שהקב"ה בחר בעם ישראל )שהרי כולם  ומות העולםומקדים שם לבאר שא
קא "לפי תפיסתם של אומות ראו וחזו בבחירה בשעת מ"ת(, אלא שטענתם היא דוו

שנקרא "הגוי" שבישראל( אין עם  ,"אל זר אשר בקרבך" -ד היצר הרע העולם )וכן מצ
ארץ מסויימת, כי כל עניינם של בנ"י  -ר עם ארץ )גשמית( ובפרט וישראל צ"ל קש

ל מקום שהם, והיותם לעם הוא כהוא עבודת השם המוטלת עליהם תמיד בכל זמן וב
 ."הקב"ה בהם, קבלת התורה וכוחירת מפני וע"י ב

 :, שתשובת בנ"י היאומבאר הרבי

"תכלית עבודתם של בנ"י היא לעשות לו ית' דירה בתחתונים דוקא, שקדושתו ית'  
תשרה ב"ארציות" של עוה"ז הגשמי דווקא )שלכן רוב מצות התורה הן מצות מעשיות, 

 .שך קדושה )גם( בעניינים הגשמייםכדי שע"י קיום התומ"צ תומ

וכן הוא בנוגע לכללות עם ישראל, דמכיון שהוא ברוממות ולמעלה מכל עם ולשון, 
לכן דוקא משו"ז ניתנה לו ארץ ישראל, ארץ גשמית, שבה תלויות כו"כ מצות התורה 

                                                             
 . בראשית נ' כ"ד.1
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)עד שעיקר ענין של קיום מצות התורה הוא בארץ ישראל דוקא כמבואר בארוכה 
את ה"ארציות" של עוה"ז  בוש""לכ -ברמב"ן(, מאחר שזהו ענין בנ"י והתורה 

 ולעשותו דירה לו ית'".

 

 ב.

היא, שדווקא  י ישראל לאומות העולםיוצא שתשובת בנ הנה, מהביאור בשיחה
ו ית', לכן, נתן נבחרו לעמול כאן בעולם לעשותו לדירה ל –בני ישראל  –מפני שהם 

גם את , כדי שיעבדו את הארץ הגשמית ויבררו עי"ז רץ ישראלאהקב"ה להם את 
 הארציות וגשמיות העולם.

מות או לכלהרבי שטענה זו שייכת בעצם לעומת זאת, בהמשך השיחה מבאר 
היא בבירור של כל תכליתם , י ישראלובנ "(,העולם אומותיאמרו  אם)"ש העולם

זאת אומרת, שטענה זו שייכת לא רק לשבעה אומות שבארץ  .'ארצות 'אומות העולם
 כל העולם.ישראל, אלא לכל הגויים שב

 אצל שמצינו ד"ועוזלה"ק: "סוג אחד  – יםוממשיך להסביר שישנם שני סוגי בירור
 את פעל ומשם במקומו וישב' הי, '"ה כסא על שלמה וישב" דכאשרהמלך  שלמה
 'כו מתנות אליו והביאה לשלמה ממקומה באה שבא שמלכת שזהו, כולו העולם בירור

את הניצוץ מהחפץ, אבל לא הופכים את  ", שבברור זה מוציאים(קדושה ניצוצות)
  החפץ עצמו לקדושה.

וזלה"ק: "על ידי הירידה למטה  –אך קיים סוג נוסף של בירור )נעלה יותר( והוא 
ובגלות בפרט "אחד מכם גולה לברברי' ואחד מכם גולה לסרמטיא" ועובד עבודתו שם 

הנה עוד זאת, שגם הרי נוסף על שמוציאים את ניצוצות הקדושה שנתפזרו בעולם,  -
המקום שבו נמצאים ניצוצות הקדושה )כל העולם כולו( יתהפך לקדושה, היינו, 

, שבבירור זה נהפך גם 2שהעולם כולו נעשה "ארץ ישראל", "לתת להם נחלת גוים""
 .לקדושהעצמו  החפץ

, הרי טענתם היא כהסבר מות העולםכיצד עוזרת תשובת בנ"י לאוצריך ביאור  לפ"ז
חה 'אין עם ישראל צריך להיות קשור עם ארץ גשמית, ובפרט עם ארץ הרבי בשי

מסויימת". וא"כ, אין מועילה כלל תשובת בנ"י "כח מעשיו הגיד לעמו" שלפי זה היו 

                                                             
שם מביא את ביטוי הצ"צ לחסיד שרצה לעלות לא"י "מאך דא א"י", ומבאר  16. וראה ג"כ הע' 2

 שתוכן ההוראה היא שתפקידו של יהודי להפוך את ה'כאן' לא"י. 
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ומות ל אואת ארצות כ כל העולם כולוצריכים להתפשט בכל העולם בשביל לברר את 
 , וכיצד תועיל תשובה זו לטענתם?העולם

 

 ג.

ן לומר בעניין זה, שבני ישראל רוצים ליכנס לא"י מאחר שדווקא בה בפשטות נית
 נתן הקב"ה מצוות התלויות בארץ כגון, מעשרות, שמיטה וכד'.

לכן דוקא משו"ז ניתנה לו ארץ ישראל, ארץ גשמית, וכדברי הרבי המובאים לעיל "
"י, אף ", ולכן, דורשים בנ"י משבעה גוים דווקא את אשבה תלויות כו"כ מצות התורה

שתכלית עבודת הבירורים הוא דווקא לברר את העולם והחוצה, זקוקים הם לקיים את 
 ה'מצוות התלויות בארץ'.

וזו היא תשובתם לאומות העולם "משום כח מעשיו הגיד לעמו", שכיוון שבירור 
הארץ הגשמית הוא ע"י מצוות התלויות בארץ, והם ניתנו דווקא בא"י, לכן, חפצים 

 ולקיים את המצוות של הארץ הגשמית ולפעול בירור בגשמיות ממש.בנ"י ליכנס 

כמובא  –)כמובן שצריכים בנ"י לברר גם את חו"ל וזה החידוש בעבודת הבירורים 
אך הם צריכים ומחוייבים ליכנס לא"י, כיוון שבה תלויות כמה וכמה  –לעיל בשיחה 

 מצוות(. 

 אך הא גופא צריך ביאור:

מית הוא דווקא ע"י מצוות התלויות בארץ, מדוע הגביל כיוון שבירור הארץ הגש
אותן הקב"ה דווקא ל'ארץ ישראל', הרי לפי הביאור בשיחה יוצא שצריך לפעול ולברר 

 את שאר הארצות?

 

 ד.

 והנראה לבאר בעניין זה, ובהקדים:

במאמר ד"ה "נתת ליראיך" תשל"ו )מוגה( מבאר הרבי את ההבדל בין הבירור 
סיונות לבין כללות עבודת הבירורים. כללות עבודת הבירורים עניינה הנצרך לעבודת הנ

התעסקות עם הדבר המתברר, כגון מאכל גשמי שהניצוץ הוא במאכל עצמו והבירור 
הוא ע"י התעסקות בו ממש. משא"כ בעבודת הנסיונות שאופן בירורם הוא לא ע"י 

שע"י  -כלומר  -התעסקות בדבר הגשמי עצמו כ"א ע"י התעסקות האדם עם עצמו 
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שאדם עומד בנסיון בו הוא נמצא, באותו הזמן הוא פועל בירור בנסיון, אף שבפועל אין 
 הוא מתעסק עם הדבר הגשמי עצמו. 

לפ"ז נראה, שלכל דבר ובריאה יש אופן בירור לפי עניינה שלה. יש חפץ שהבירור 
פעולה זו  הוא באופן אחד, ובבירור של עניין אחר פועלים בגישה אחרת שעל ידי

 מעלים את הדבר המתברר.

ביתר ביאור מצינו במאמר ד"ה "נתת ליראיך" תשי"א )בלתי מוגה( וזלה"ק: "ומצד 
החילוק הנ"ל בין הדבר המתברר לדבר שבו נעשה הנסיון, נעשה גם החילוק באדם 
העובד ובאופן העבודה, שבענין הנסיונות צריך האדם לעבוד עם מציאותו, עצמותו 

א עם שאר העניינים שהם רק התפשטות שלו, )כמו בהניצוץ קדושה ומהותו, ול
שבדבר שבו נעשה הנסיון, שרק עצם מציאותו נשארה בשלימות( וגם אופן העבודה 
הוא לא בדרך מלחמה בשקו"ט, טענה ומענה, )אויס'טענה'ן זיך(, עד שפועל בירור 

 ".והעלאה, אלא שעל ידי זה שמעורר תוקף עצמי וביטול עצמי דווקא

נראה ומוכח שלכל דבר יש וקיים את אופן בירורו המיוחד לו בלבד, כגון בדוגמא 
למעלה שלעבודת הנסיונות קיים סוג אחר של בירור, ללא התלבשות של האדם העובד 

 ועם זאת זאת נעשה בו הבירור. 3בחפץ הגשמי עצמו

 

 .ה

לו בשונה ולפי הנ"ל, אולי אפ"ל גם בהבדל בין בירור הארץ הגשמית בעולם כו
מהבירור של ארץ ישראל, שהקב"ה נתן מצוות התלויות בארץ לקיימם בארץ ישראל 
בלבד מחמת קדושתה ובדילותה משאר הארצות )יתבאר לקמן( הגורמת לכך שבשביל 

 לבררה צריך מצוות מסוימות דווקא.

דהיינו שבירור ארץ ישראל הוא כמו הבירור של מאכל וכדו' שמצריך התעסקות עם 
עצמו, כלומר שהעבודה בארץ צריכה להיות עם הקרקע עצמה, וזהו ע"י החפץ 

המצוות התלויות בארץ )שמיטה, מעשרות וכו'(, משא"כ בשאר ארצות אומות העולם 
ששם הבירור באופן שלא מצריך התעסקות דווקא עם הקרקע עצמה, וע"י מצוות 

 ה.אחרות שעושים במקום נהפך ממילא גם המקום עצמו )הקרקע( לקדוש

                                                             
. ואולי א"ל שזוהי ג"כ הסיבה שמקריבים קרבנות דווקא מבהמות כשרות ולא מחיות טמאות, 3

"ג מזבח, בשונה מחיות אחרות כיוון שבהמות אלו, אופן בירורים הוא דווקא ע"י הקרבה ע
 שאופן בירורם נעשה אף ע"י עבודה והתעסקות בהם ועל ידם לענייני קדושה.
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לכך שקדושת ארץ ישראל נגרמת ע"י כיבוש בנ"י, וא"כ,  4הנה, מצינו מקורות רבים
אי אפשר לומר שארץ ישראל מצריכה בירור מסויים בגלל קדושתה, כיוון שהיא לא 
הייתה קדושה לפני כן, אלא מחמת כניסתם של בנ"י לארץ ישראל. ויוצא, שאין כלל 

 תיו יהיה בירור שונה לארץ ישראל? הבדל עיקרי בין א"י לשאר ארצות שבעקבו

 

 .ו

ואילך( מסביר הרבי שיש הבדל בין  200אך הנה, בלקו"ש חט"ו פר' תולדות )עמ' 
קדושת א"י לבין הבעלות שיש לבנ"י בארץ, שמגיעה ע"י אמירתו והבטחתו של 

, 5לאאע"ה בברית בין הבתרים -"שאמירתו של הקב"ה כאילו היא עשויה"  –הקב"ה 
 :6תרגום ללה"קב –וזלה"ק 

"עד"ז מובן גם בנוגע לא"י: למרות שקניין ובעלות על ארץ ישראל נעשה גם לפני 
בחפצא הנקרא  להקבעלא יכלה  הקדושהמ"ת )ע"י דיבורו של הקב"ה( אבל חלות 

ארץ. רק לאחר מ"ת )גם לפני הכיבוש( נתחדשה המציאות שבה נתאפשרה הקדושה 
כאשר נכנסו לא"י בפועל, ע"י הכיבוש, נקבעה  השורה בארץ, ע"י הציווי לכבוש אותה.

 קדושת הארץ". 

נראה להדיא, שאף שקדושת א"י מתחדשת ע"י מ"ת וישוב בנ"י בארץ, בכ"ז, 
על א"י קיימת גם לפנ"כ ע"י הבטחת ואמירת הקב"ה. )וכן אנו רואים  הבעלות
, שבשעה שברא הקב"ה את העולם חילק את הארצות לאומה"ע ואת ארץ 7במדרש

 ראל בחר לעצמו, שכאן רואים שהיה לקב"ה ענין בא"י עוד לפני כניסת בנ"י לארץ.(יש

 :8ומוכחא מילתא ממה שאמר כ"ק אדמו"ר ביו"ד שבט תש"ל

בה בשעה שחו"ל אינה -"ולכאורה: כיצד יכולים לעשות בחוץ לארץ "ארץ ישראל"
צוות חייבת בתרומות ומעשרות )אפילו לא מדרבנן(, ועד"ז בנוגע לכל שאר המ

 התלויות בארץ?

                                                             
 . רמב"ם הל' תרומות פ"א ה"ה.4
להבדל והחילוק בין לשון רש"י למדרש, אך לפי שניהם נעשתה הנתינה עוד . עיין בגוף השיחה 5

 לפני מ"ת.
 .145. עמ' 6
 .ר פ"ג ח'אה פ"ח וראה במד". תנחומא ר7
 ואילך.  242מנחם' חלק נט עמ' -נדפס 'תורת .8
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שהסיבה לכך שארץ ישראל חייבת בתרומות ומעשרות, ובכללות -אך הענין הוא
המצוות התלויות בארץ, היא בגלל היותה "הארץ אשר אראך": זוהי הארץ שבה בחר 

בנוגע  -: "משנבחרה ארץ ישראל יצאו כל הארצות 9הקב"ה, כדאיתא במכילתא
 התלויות בארץ". לנבואה וכיו"ב, ועד"ז בנוגע למצוות

ונראה דזהו הגורם לכך שבירור א"י שונה מבירור כל הארצות, משום שבא"י יש 
עניין מיוחד )שהוא בחירת הקב"ה בה( וכן לבנ"י יש קשר מיוחד עם ארץ ישראל 
מפאת הבטחת ה' לאברהם בברית בין הבתרים שאז בנ"י קיבלו בעלות על הארץ, 

 ות להיעשות דווקא בארץ ישראל.ומשום כך המצוות התלויות בארץ צריכ

משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת לפי כהנ"ל מובנים היטב דברי רש"י "..
ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים הם  ומות העולםם יאמרו אגויים, שא

 ..."הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו אומרים להם כל הארץ של

מאומות העולם, כיוון שיש בה מצוות שרק בה  א"ית שבנ"י דורשים דווקא א
אפשר לקיים, וזה גופא, מחמת הבעלות שיש להם בה, כי "כח מעשיו הגיד לעמו לתת 

ארץ ישראל שייכת בבעלות ובנתינה לעם ישראל  –כלומר  –להם נחלת גויים" 
 "שנתנה לאשר ישר בעיניו", ולכן היא שונה משאר הארצות ונצרך לה בירור שונה

, וע"כ דורשים הם את דווקא בהומיוחד, והוא ע"י מצוות מיוחדות שניתנו לקיים 
 הכניסה לארץ ישראל דווקא.

 

   
  

                                                             
 . בתחיחלתה, וראה תנוחמא בהר פ"א בסופו: "קידשתי אותה מכל הארצות".9
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בסוגיית "עדים שאמרו אמנה היו שיטת הרשב"א 
 דברינו"

 אליטובשי'  אברהם מרדכיהת' 
 תלמיד בישיבה

 א.
 הכי דמי והסתפק  יציע דברי הגמ' בעניין עדים שאמרו אמנה היו דברינו

אין נאמנין.  -איתא במסכת כתובת )יט, ב(: "אר"נ: עדים שאמרו אמנה היו דברינו 
אין נאמנין.  -אין נאמנין. מר בר רב אשי אמר: אמנה היו דברינו  -מודעא היו דברינו 
 נאמנין. מ"ט, האי ניתן ליכתב, והאי לא ניתן ליכתב". –מודעא היו דברינו 

ה מקרה פסק רב נחמן דאם אמרו העדים "אמנה היו ולכאורה, יש להסתפק על איז
 אין נאמנין": - דברינו

מיירי רק היכא שכתב ידם יוצא ממקום אחר, וממילא אין לרשותם של  -צד א' 
העדים כח של "הפה שאסר הוא הפה שהתיר" מכיון שאין קיום השטר על פיהם כ"א 

  , ולכן אין נאמנים.ממקום אחר

יהיו נאמנים לומר  -יכא שאין כתב ידם יוצא ממקום אחר לפי צד זה נראה לומר, דה
 אמנה היו דברינו מכוח "פה שאסר" שעומד לרשותם.

כתב ידם וכ"ש היכא ש ,1מיירי אפי' היכא שאין כתב ידם יוצא ממקום אחר –צד ב' 
 .שאין נאמנים יוצא ממקום אחר

 

 ב.
 יביא דברי הרשב"א ושיטתו ויבאר את דבריו 

והביא  ,לבאר באיזה מקרה קאי רב נחמןנעמד הרשב"א )על אתר(  על ספק זה ,והנה
 אים רק היכא שכתב ידם יוצאת דעת כמה מדברי רבותינו שס"ל שדברי רב נחמן אמור

 וז"ל: ,והקשה על דבריהם)כצד א'(, ממקום אחר 

                                                             
הטעם לכך שאין נאמנים ראה תוס' על אתר )ד"ה אמר רב נחמן עדים שאמרו(; ובכמה  .1

  ראשונים על אתר; ראה רשב"ם בארוכה במסכת ב"ב )מט, א( ובתוס' שם.
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דאי  2"יש מרבותינו ז"ל שפירשוה בשכתב ידן יוצא ממקום אחר, ואינו נכון . . ועוד
כיון דעולה הוא וכתב ידן  ,אמנה היו דברינו צריכה למימר ,יוצא ממקום אחר כתב ידן

מר בר  ,אלא מודעא היו דבירנו נאמנים ,הא לא איצטריך להו למימר ,יוצא ממקום אחר
 אשי אמר נאמנין".

כלומר, כוונת הרשב"א להוכיח שדברי רב נחמן אמורים אפי' היכא שאין כתב ידם 
  וההכרח לכך הוא: (,)כצד ב' יוצא ממקום אחר

ואין  ,זהו פשיטא ,אם נאמר שרב נחמן קאי רק היכא שכתב ידם יוצא ממקום אחר
שלכן בא רב נחמן לשלול  מכיון שבהא אין כל צד לומר שיהיו נאמנים ,אנו צריכים לזה

דהיינו שאין לרשותם "פה שאסר הוא  ,כתב ידם יוצא ממקום אחר)א(  ש מפני צד זה,
 פשיטא שאין נאמנים! ,א"כ ,מעידים שעשו מעשה רשע ()בו ,הפה שהתיר"

שדברי רב נחמן אמורים אפי' היכן שאין כתב ידם ומכוח קושיא זו הכריח הרשב"א 
 וז"ל: יוצא ממקום אחר )כצד ב'(, 

 ,כשאין כתב ידן יוצא ממקום אחר ,"אלא מחוורתא כדפירשו רבוותא ז"ל אחריני
 ן אין נאמנין".מחואפי' הכי לרב נ

 

 .ג
 ידייק בדברי הרשב"א ויצריך עיון

 :, ובהקדיםיש לדייק היטב בדברי הרשב"א ,לכאורה

 :הגמ' לעיל )יט, א( הביאה מימרא של רב יהודה בשם רב: "א"ר יהודה אמר רב
מי זה אשר אומר "שטר אמנה  ,אינו נאמן", והוקשה לגמ' - האומר שטר אמנה הוא זה

 וז"ל הגמ': ,הוא זה" שעליו פסק רב ש"אינו נאמן"

תבוא  ,ואלא דקאמר מלוה ,כל כמיניה ,אילימא דקאמר לוה פשיטא ,"דקאמר מאן
 ,אי דכתב ידם יוצא ממקום אחר פשיטא דלא מהימני ,אלא דקאמרי עדים ,עליו ברכה

 אמאי לא מהימני". ,ואי דאין כתב ידם יוצא ממקום אחר

ו עדים החותמים ובא ,שאם כתב ידם יוצא ממקום אחר ,מתורף דברי הגמ' עולה
 פשיטא שאין נאמנים. -" שטר אמנה הוא זה"בשטר וטענו 

ולכאורה, מאחר ואיכא גמ' מפורשת המסייעת להוכחת הרשב"א, מדוע איפוא 
בכותבו את ההוכחה הנ"ל לא הביא ראיה אלימא מגמ' זו שמדבריה מתברר היטב שאין 

                                                             
 בנוסף להוכחה הראשונה לכך )עיי"ש(. .2
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ם אחר, דא"כ פשיטא, להעמיד בעדים שאמרו שטר אמנה הוא זה וכתב ידם יוצא ממקו
 דאין נאמנים?!

התעכבו לבאר באיזה  ,)ד"ה אמר רב נחמן עדים שאמרו(ובאמת התוס' על אתר 
והכריחו שדברי רב נחמן אמורים אפי' היכא שאין כתב ידם יוצא מקרה קאי רב נחמן, 

, וראייתם לכך היא כדברי הרשב"א, ובתור סיוע לראייתם נעזרו בגמ' ממקום אחר
 :וז"ל לעיל,

דאי כתב ידן יוצא ממקום אחר פשיטא  ,"ע"כ באין כתב ידן יוצא ממקום אחר איירי
 דהכי פריך לעיל".

כלומר, בהכרח שדברי רב נחמן אמורים אפי' היכא שאין כתב ידם יוצא ממקום 
שכתב ידם יוצא ממקום אחר ולכן אין ללמוד בגמ'  הועלה אפשרות מכיון שלעיל ,אחר

לא מסתבר לבאר  ,וא"כ ,ע"י שהקשתה "פשיטא"מכל וכל  והגמ' פרכה זאת נאמנים,
 מאי קא משמע לן ,דא"כ ,שדברי רב נחמן נאמרו רק היכן שכתב ידם יוצא ממקום אחר

 !שאינם נאמנים

 ?! 3ובכן, יש לדייק טובא מדוע לא הזכיר הרשב"א גמ' זו בתור סיוע להוכחתו

 

 ד.
 זה" יקדים שיטת הרשב"א בסוגיית "האומר שטר אמנה הוא

להקדים תחילה היאך למד הרשב"א  , עלינושבשביל ליישב דיוק זה ,נראה לומרהו
לאחר שהקשה כמה  ,וז"ל )ד"ה אלא דקאמרי עדים ,את סוגיית הגמ' לעיל )יט, א(
 :(וכמה קושיות על הבנת הסוגיא

"ונ"ל דה"ק אילימא דקאמר לוה פשיטא אפי' כשאין כתב ידן יוצא ממקום אחר 
 הוא דקאמר מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו...".דהא רב גופיה 

כל מהלך הגמ' קאי אך ורק לשיטת רב הסובר "מודה בשטר שכותבו אין  ,כלומר
שאמר "האומר שטר אמנה הוא זה  –ולכן תמהה הגמ' דאם דברי רב  ,צריך לקיימו"

                                                             
 בדוחק היה ניתן ליישב:  .3

לכן  -דאם כתב ידם יוצא ממקום אחר פשיטא שאין נאמנים  -מכיון שדבר זה כ"כ פשוט וברור 
 לא ראה הרשב"א צורך להסתייע מגמ' מפורשת, היות והדברים כ"כ פשוטים. 

 פשוט. ךכ-ל' להביא סיוע לדין הכאך לפי"ז, צריך ביאור מדוע איפוא הוצרכו התוס
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א אפי' היכא שאין כתב ידם יוצ ,פשיטא שאינו נאמן ,קאי על הלוה –אינו נאמן" 
 ."המודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו"ממקום אחר מכיון שס"ל ש

אשר טוען מי הוא זה  -צריך לומר שגם בהמשך דברי הגמ' )בבירור דברי רב  ,לפי"ז
לומר: "אלא  אפשרות( שהועלה רב ש"אינו נאמן"פסק עליו "שטר אמנה הוא זה" ש

מני". זהו קאי לשיטת דקאמרי עדים אי דכתב ידם יוצא ממקום אחר פשיטא דלא מהי
 רב הוסבר "מודה בשטר שכותבו אין צריך לקיימו";

מודה בשטר שכתבו צריך "כגון רב נחמן הסובר  ,משא"כ החולקים על שיטת רב
 לא נאמרו דברים אלו. ",לקיימו

 

 ה.
 לפי האמור יבאר את אשר הקשה בריש דבריו

שייתו מגמ' ניתן ליישב בפשטות מדוע לא הביא הרשב"א סיוע לקו ,לפי"ז
 מפורשת זו:

ממילא לא  ,מכיון שגמ' זו אינה עוסקת לפי שיטת רב נחמן אלא לפי שיטת רב
 "(מודה בשטר שכותבו צריך לקיימו"הסובר )מצינו מגמ' זו שגם לפי שיטת רב נחמן 

שאם באו עדים ואמרו שטר אמנה הוא זה היכא שכתב ידם יוצא ממקום אחר 
 שפשיטא שאינם נאמנים.

מדוע הקשה הרשב"א רק מסברא ולא הביא לכך גמ'  ,ור מתבאר היטבלפי האמ
 מכיון שלפי איך שהוא למד את הגמ' לעיל לא מצינו ראיה לקושיא זו. ,מפורשת

 .ונמצאו דברי הרשב"א מדויקים היטב
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 )גליון( על מהלך הגמ' ריש פרק ב'

 אפשטיין' יש שניאור זלמןהת' 
 תלמיד בישיבה

 א.

 הגמ' )מסכתין טז, א(:על מהלך 

"והכי נמי מסתברא מדקתני . . מי סברת ר' יהושע אהאי פירקין קאי אמגו קאי 
ואפירקין קמא קאי אהייא . . אלא אהא ראוה מדברת עם אחד ואמרו לה מה טיבו של 
איש זה . . אלא לר' יוחנן דאמר במאתים ומנה מאי מגו איכא אלא אהא הנושא את 

 ים.. ".האשה ולא מצא לה בתול

 וזהו תורף דבריו: ששאל,יחזקאל' )סימן סח( קושיא מאחד  -הובא בשו"ת 'מראה 

מדוע אין הגמ' מציעה לומר שר' יוחנן מפרש את דברי המשנה "ראוה מדברת" 
כשיטת זעירי, וכן ר' אסי מפרש את דברי המשנה "היא אומרת מוכת עץ" כשיטת ר' 

מא מיגו. ולכן שפיר היטב לומר אלעזר, וא"כ מצינו לכ"ע שר"י שלל בפרק ק
 ומדוע א"כ הגמרא מתעקשת להביא מקור נוסף?! ,במתניתין "ומודה ר"י וכו'"

 יחזקאל' וז"ל: -ותירץ לו בעל ה'מראה 

"אי בעינא אוכל לתרץ בפשיטות דלמה לו לעשות פלוגתא חדשה דהני אמוראי 
יבא דכ"ע ולא כהני אמוראי דוקא ס"ל וניחא ליה לאוקמא במשארסתני נאנסתי אל
 צריך לב' אוקימתות" )וראה בהמשך דבריו שהביא לבסוף ביאור אחר(. 

 

 ב.

 ולא זכיתי להבין כלל מה שכתב:

מהי כוונתו: הרי ב' פירושים  -לגבי הא דכתב "דלמה לו לעשות פלוגתא חדשה" 
היאך לבאר את דברי המשנה ד"ראוה מדברת" )נסתרה או נבעלה( אינם עולים בקנה 

, ובהכרח א"כ שר' יוחנן יבאר רק מאחד משני הפירושים )או כדברי זעירי או אחד כלל
כדברי רב אסי( ובאם אמרינן שר' יוחנן ס"ל כשיטת זעירי, אין זה חשיב להמציא 

 מחלוקת חדשה, מפני שמחלוקות זו קיימת עוד קודם לכן )בין זעירי לרב אסי(;
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"היא אומרת מוכת עץ", בהכרח וכן לגבי ב' פירושים היאך לבאר את דברי המשנה ד
שאינם עולים בקנה אחד כלל, וא"כ מוכרח שרב אסי יבאר רק כאחד משני הפירושים 
)או כדברי ר' אלעזר או כדברי ר' יוחנן(, ובאם אמרינו שרב אסי ס"ל כשיטת ר' אלעזר, 
אין זה חשיב כלל להמציא מחלוקת חדשה, מפני שמחלוקות זו קיימת עוד קודם לכן 

יחזקאל': "דלמה לו לעשות  –' אלעזר ולר' יוחנן(, ומדוע א"כ תמה בעל ה'מראה )בין ר
 פלוגתא חדשה"?

)הרי ידוע  מהי כוונתו –וכן לגבי המשך דבריו שכתב "ולא צריך לב' אוקימתות" 
 : הכלל: כדי להקשות יש להכריח תחילה, משא"כ לתרץ סגי בכלשהו(

צורך לומר ולהכריח שר' יוחנן ס"ל  הרי כדי לפרוך את ה"הכי נמי מסתברא", אין
לומר כך, ושוב אין  שניתןכשיטת זעירי )וכן ר' אסי ס"ל כשיטת ר' אלעזר( אלא די בזה 

 להכריחהכרח שהרישא דמתניתין ר"ג היא, מפני שבשביל להכריח שהרישא ר"ג יש 
 תחילה שרב אסי לא ס"ל כרב אלעזר )וכן ר' יוחנן לא ס"ל כזעירי(; 

ומר ששפיר הקשה השואל, דאין כוונתו לומר שיש להעמיד ב' וא"כ, ניתן ל
יחזקאל' שכתב: "דלמה לו לעשות  –כפי שהבין בעל ה'מראה  – דוקאאוקימתות 

אלא עצם זה שיש אפשרות לעלות  -" דוקאפלוגתא חדשה דהני אמוראי כהני אמרואי 
 שוב לא ניתן לומר "הכי נמי מסתברא"?! -כך 

 

 ג.

ן, דשפיר הקשה השואל, דהנה המהר"ם שי"ף על המשך ובאמת, יש להוכיח כ
 הסוגיא )ד"ה בתד"ה כיון דרוב נשים כו' לרב פריך וכו'( הביא קושיא זו, וז"ל:

"מ"מ מקשה . . וכמש"ל וכן הוא הניחא לר"א וכו' אלא לר"י וכו', אע"ג דמצינו 
 למימר דר"י אית ליה כזעירי וכן רב אסי כר' אלעזר, וק"ל".

בל קושיא זו, אלא שתירץ "מ"מ מקשה", דהיינו, שאין הכי נמי, הגמ' דהיינו שקי
יכלה לתרץ בזה האופן אלא שמ"מ הגמ' הקשתה לרווחא דמילתא, ועיין בדבריו 

 שמביא לכך כמה ראיות דחזינן שזהו מהלך הגמ'. 

 ואשמח לשמוע דעת המעיינים בכך.

 

   
  



 הערות וביאורים •מגדל דוד 

45 
 

 בעניין "מסרת גבורים ביד חלשים וכו'"

 בוטמןשי' רוך בהת' 
 תלמיד בישיבה

 א.
 יציע נוסח תפילת "ועל הניסים" ויצריך ביאור

אנו מבטאים בה את  ,בתפילת "ועל הניסים" שאנו נוהגים להוסיף בימי חנוכה
 :אומריםם ישראל בימים ההם, וכך אנו הניסים שעשה הקב"ה לע

רשעים ביד ו ,וטמאים ביד טהורים ,ורבים ביד מעטים ,"מסרת גבורים ביד חלשים
 וזדים ביד עוסקי תורתך". ,צדיקים

 : 1וכבר תמהו מפרשי התפילות

מבטאים את החוזק של אנו  ,)"גבורים . . ורבים"( הסוגים הראשוניםבשלמא בשני 
כאשר בני ישראל הצליחו לנצחם זהו ממש  ,ולכן ,שנחלמו אז עם בני ישראל ,היוונים

 וע"ז אנו אומרים "ועל הניסים"; ,נס

 ,בשלושת סוגים האחרונים שאנו מונים )"טמאים . . רשעים . . וזדים"(משא"כ 
משום שטומאה ורשעות וכו' אין הם  ,אינם מבטאים לכאורה את החוזק של היוונים

אין זה מפעולת  לכאורהו ,וכן טהרה וצדיקות וכו' אין הם מענייני חולשה ,מענייני חוזק
 .שעים . . וזדים"ר הנס שעם ישראל הצליח לנצח את ה"טמאים . .

מה שייך למנות עניינים אלו בתוך תפילה שכל עניינה לבטא את הניסים  ,וא"כ
 "ועל הניסים"?! –שהראה הקב"ה לעם ישראל 

 

 ב.
 יביא מסקנת דברי כ"ק אדמו"ר

ואילך( דן כ"ק אדמו"ר בקושיא זו, ובשביל לבאר זה  209בלקו"ש ח"ל )עמ'  ,והנה
 וז"ל: ,מקדים את אשר קרה בימים ההם

"ויש לומר הביאור בזה: ידוע מדברי הימים ההם, שאף שהגזירות נגד דת ישראל 
)"להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"( נגזרו ע"י "מלכות יון הרשעה", שהם 

                                                             
 "דובר שלום" בסידור אוצר התפלות, ועוד. .1
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"גזרו גזירות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות כו'", מ"מ 
רפו להיוונים )נוסף על אלה שעשו כן מפני האונס(, היו כו"כ מבנ"י )המתיוונים( שהצט

 ועד שמיעוט מבנ"י נשארו שלימים בגלוי עם ה' ותורתו".

בשלושת הסוגים האחרונים אין אנו מדברים  :ולפי הנ"ל מחדש כ"ק אדמו"ר
כ"א שהקב"ה מסר  ,קנו עד כה(שהקב"ה מסר את היוונים ביד עם ישראל )כמו שעס

 וז"ל: ,אלתיוונים ביד עם ישראת המ

"ואולי י"ל, שהכוונה בשלשת הענינים הנ"ל )"טמאים ביד טהורים ורשעים ביד 
וונים מבנ"י, היינו, שנוסף על הנס שבני יתוזדים ביד עוסקי תורתך"( היא למ צדיקים

חשמונאי גברו על מלכות יון )באופן ד"מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים"(, 
 גם ה"טמאים . . ורשעים . . וזדים" מבנ"י גופא". הנה עוד זאת, שנמסרו לידם

מבואר היטב מדוע אנו שונים את שלושת הסוגים האחרונים בנוסח התפילה  ,לפי"ז
משום שבתפילה זו אנו מודים על הניצחון לא רק של עם ישראל נגד  ,ד"ועל הניסים"

תיוונים המ על הניצחון נגדאלא גם  ,היוונים )כפי שעסקנו בשני הסוגים הראשונים(
 .3"טמאים ביד טהורים וכו'" 2ואת זה אנו מבטאים ע"י אמירת ,שהצטרפו להיוונים

תיוונים היה בה קושי המלחמה נגד המבהמשך הדברים מחדד כ"ק אדמו"ר ש ,והנה
 כפול על פני המלחמה נגד היוונים )עיי"ש(.

 

 ג.
  יסכם את העולה במסקנת הדברים, ויצריך עיון

ח "ועל הניסים" תחילה אנו מודים על הניסים שהקב"ה מסר שבנוס ,לפי"ז עולה
את היוונים ביד עם ישראל וזה גופא באופן כפול )מסירת א. "גבורים ביד חלשים" ב. 

ב"ה מסר את ולאחמ"כ אנו מודים על הניסים שהק ,מסירת "רבים ביד מעטים"(
 תיוונים לעם ישראל.המ

 לכאורה יש להקשות:

                                                             
לכאורה יש להקשות: מאחר שבקטע זה אין אנו מדברים אודות היוונים כ"א אודות עם . 2

 ישראל שהצטרפו למתיוונים מדוע אין זה כתוב במפורש?
 ( נחית כ"ק אדמו"ר לקושיא זו וז"ל:28והנה בשיחה הנ"ל )בהערה 

 "אלא מפני כבודם של ישראל לא מזכירים בפירוש שקאי על בנ"י". 
עיין בהמשך הדברים שביאר כ"ק אדמו"ר שהלשונות "טמאים . . רשעים . . זדים" שייך  .3

 לאמיתתם רק בבנ"י עצמם ולא אצל בני נח.
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אנו  - ונים שאנו מבטאים את הניצחון נגד היווניםבשלמא בשני הסוגים הראש
 לב' עניינים:  מחלקים זאת

 )א( "גבורים ביד חלשים" ו)ב( "רבים ביד מעטים", משום שזהו מגדיל את הנס;

באם  ,די היה ,תיווניםלבטא את הנס שהיה במלחמה נגד המאך כאשר אנו רוצים 
ך אנו מכריחים שאין מדובר כאן שבכ ,אומרים רק "טמאים ביד טהורים" ותו לא היינו

תיוונים שזהו נגד המאלא  ,כדלעיל( – מה היה הנס בכךבמלחמה נגד היוונים )דא"כ 
 מגדיל את הנס פי כמה וכמה.

 אין אנו ,תיווניםטא את הנס אשר קרה במלחמה נגד המומדוע א"כ בשביל לב
 :לומר ג"כ םכ"א אנו מוסיפי ,מסתפקים רק באמירת "טמאים ביד טהורים" או כיו"ב

לחלוטין  שלכאורה עניין זה מיותר ,"ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך"
 ?!ולא מורה על עניין נוסף

 

 ד.
 יבאר ע"ד הדרוש אשר מלחמתם של ע"י נגד המתיוונים כללה בתוכה ג' דברים

 ואולי יש לבאר קצת ע"ד הדרוש:

, ואת שלושתם הקב"ה מסר בנ"י נחלמו נגד שלושה דברים שהיו אצל המתיוונים
 ביד עם ישראל.

כוחות ידוע בחסידות שטומאה חלה )בעיקר( על  –א( "טמאים ביד טהורים" 
 , והיינו שהקב"ה מסר את המתיוונים שהיו טמאים ביד עם ישראל הטהורים.המקיפים

, מעשה המצותרשעות וצדיקות נופלת )בעיקר( על  –ב( "רשעים ביד צדיקים" 
 מסר את המתיוונים שהיו רשעים ביד עם ישראל הצדיקים.והיינו שהקב"ה 

הקב"ה מסר את המתיוונים שלא היה להם קשר  –ג( "זדים ביד עוסקי תורתך" 
 .4כלל, ביד עם ישראל לימוד תורהל

 

 

                                                             
אשר עניינים אלו שייכים דווקא אצל  1ועניין זה עולה בקנה אחד עם המבואר בהערה  .4
 מתיוונים.ה
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 ה.
 יבאר בעומק יותר אשר באמת הם ג' דרגות ע"י שיקדים תחילה עניין מלחמת היוונים

שלושת הדברים הללו הם ג' דרגות במלחמת : 5ובעומק יותר נראה דיש לומר
היוונים נגד עם ישראל, והמתיוונים נכשלו בכך, ועל עם ישראל היה מוטל לעמוד נגד 

 כל זה, ובהקדים:

מלחמה רוחנית,  7שמלחמת היוונים הייתה בעיקר 6ידוע ע"פ תורת החסידות
ם תורתך דהיינו, שלא רצו לפגוע בגופם של ישראל אלא עיקר רצונם היה להשכיח

 ולהעבירם מחוקי רצונך.

                                                             
 ,הצורך לכך הוא מפני שאם מדובר על ג' דברים )ולא ג' דרגות( שנמצאים אצל המתיוונים .5

היה יותר מתאים לומר "טמאים ורשעים וזדים ביד טהורים צדיקים ועוסקי תורתך".  ,לכאורה
 אך לפי המתבאר בפנים בעומק יותר א"ש.

 .ועודאילך( ו 69. ראה ד"ה מאי חנוכה ה'תש"א )סה"מ תש"א עמ' 6
מוגה( שכתב על מה נלחמו -י"ב מאמר ד"ה וישב יעקב עמ' קפו )בלתי-סה"מ תשי"אראה  .7

 היוונים, וז"ל:
"וזהו שהיוונים רצו להעבירם מחוקי רצונך דוקא, היינו, שלא גזרו על המצוות דמשפטים 

וות ועדות, דכיון שיש להם מקום בשכל, לכן הסכימו עליהם, וגזירתם היתה רק על המצ
דחוקים, להעיברם מחוקי רצונך. ועוד זאת, שגם בשאר המצוות הסכימו שיהיה קיומם רק מצד 

 הטעם השכלי, אבל לא מצד היותם רצון ה', כמאמר נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני".
 וממשיך לבאר מהי מטרתם העיקרית במלחמה זו, וז"ל:

ללות הענין דלימוד תורה וקיום המצוות, של היוונים היה לבטל מישראל כ עיקר המכוון"אמנם 
והיינו, שעי"ז שבתחילה יתבטלו ישראל מלימוד התורה מצד היותה תורת ה', וכן מקיום חוקי 

 רצונך, הרי זה יביא לביטול כללות ענין התורה ומצוות".
לפי האמור נמצא, שמטרת היוונים היתה, לא להילחם עם האלוקות והרוחניות שבתורה 

לבטל מהם את התורה ומצוות עצמם רק שכדי לבטל מהם לגמרי את התורה  ומצוות, אלא
והמצוות, לא ניתן כלל לעשות זאת אלא ע"י מלחמה נגד האלוקות שבמצוות ובתורה תחילה, 

 וזהו מה שממשיך במאמר הנ"ל, וז"ל:
"וכמובן מביאור כ"ק מו"ח אדמו"ר במאמר הרז"ל היום אומר לו )יצה"ר( עשה כך כו' עד 

מר לו לך ועבוד עבודה זרה, שכאשר האדם עובד את השי"ת לומד תורה ומקיים מצוות, שאו
אומר לו היצר הרע עשה כך, שגם הוא מסכים לכך שיקיים מצוות מצד השכל ולא מצד היותם 
רצון ה', וגם הוא מסכים שילמד תורה, מצד השכל שבה, ואומר לו שגם הוא )היצה"ר( ילמד 

 בטל לגמרי מלימוד התורה וקיום המצוות".עמו, ועי"ז הנה סו"ס ית
שעיקר מטרתם של היוונים היתה נגד תורה ומצוות בפועל  –ולכאורה המתבאר במאמר הנ"ל 

טבת( מאמר ד"ה תנו רבנן עמ' קסד ושם כותב -סותר למובא בסה"מ )לפי חודשי השנה כסלו –
 כ"ק אדמו"ר, וז"ל:

ני שכל מלחמתם היתה מלחמה רוחנית, "דזה שהיונים טימאו את השנים שבהיכל, הוא מפ
היה להשכיחם תורך ולהעבירם מחוקי  עיקר רצונםשלא רצו לפגוע בגופם של ישראל אלא 

מלחמתם היתה נגד הרוחניות )והאלוקות(  עיקררצונך. ובזה גופא )שלחמו נגד התומ"צ(, 
 דתומ"צ". 

 צ"ע.ים אלו. לכאו' הדברים דורשים ביאור הכיצד אפשר לעלות בקנה אחד ב' מאמר
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, וזהו אשר ידוע )במגילת בפועלאח"כ הגזירות על קיום מצות  8ומזה נשתלשלו
 אנטיוכס( שגזרו על מילה חודש ושבת וכו'.

ואולי יש לומר, שאח"כ נלחמו נגד לימוד תורה בכל האופנים, ומובן בפשטות שזהו 
ענייני שכל אסרו על ישראל  גזירה פחותה מגזירה על קיום מצות בפועל, שאפילו

 מכיון שסוכ"ס זהו תורה.

 לפי הנ"ל ניתן לומר, שמלחמתם של עם ישראל הייתה בג' דרגות נגד המתיוונים:

 האלוקות והרוחניותראשית מלחמת היוונים נגד  –א( "טמאים ביד טהורים" 
ד שבתורה ומצוות, ובכך המתיוונים נפלו ונעשו טמאים, ועל עם ישראל הוטל לעמו

ולהישאר טהור ולא חלילה ליפול אלא להמשיך להיות דבוק להקב"ה מצד האלוקות 
והרוחניות שבדבר, ולא מצד השכל וכו', ועל כך עשה הקב"ה נס ומסר "טמאים ביד 

 טהורים".

בפועל,  מעשה המצוותשלב ב' במלחמת היוונים נגד  –ב( "רשעים ביד צדיקים" 
, ועל עם ישראל הוטל לעמוד ולהישאר שגם בזה נפלו המתיוונים ונעשו רשעים

בצדיקות ולא חלילה ליפול בעשיית המצוות אלא להמשיך לקיים מצוות ללא כל 
 פשרה, ועל כך עשה הקב"ה נס ומסר "רשעים ביד צדיקים".

בכלל,  לימוד תורהשלב ג' במלחמת היוונים נגד  –ג( "זדים ביד עוסקי תורתך" 
ם, ועל עם ישראל הוטל לעמוד ולהישאר בלימוד שגם בזה נפלו המתיוונים ונעשו זדי

התורה ולא חלילה לנטוש את התורה אלא להמשיך ללמוד תורה ללא הרף, ועל כך 
 עשה הקב"ה נס ומסר "זדים ביד עוסקי תורתך".

 בסגנון אחר:

שקאי על עניינים שלמע'  -על עם ישראל הוטל להילחם נגד )א( דרגת החי' 
שקאי על  –אים ביד טהורים"(. ו)ב( נגד דרגת הנפש של המתיוונים )"טמ -מהשכל 

 –של המתיוונים )"רשעים ביד צדיקים"(. ו)ג( נגד דרגת הרו"נ  –מעשה המצוות 
 של המתיוונים )"זדים ביד עוסקי תורתך"(. –שקאי על התורה 

התבטא במציאת פך שמן: דהנה בשביל לנצח מלחמה זו אין  9והכח לכל הנ"ל
טעם ודעת )מעשה המצות/לימוד תורה באופן דלא לשמה(  מספיקה העבודה שע"פ

                                                             
לפי האופן  12טבת מאמר ד"ה תנו רבנו עמ' קסד הערה -סה"מ לפי חודשי השנה כסלוראה  .8

 הא' עיי"ש.
 קסה ואילך.שם עמ' בהבא לקמן ראה  .9
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ואפילו לא העבודה שלמעלה מטעם ודעת הקשורה עם טעם ודעת )טהורים(, מכיון 
שטימאו גם את כל השמנים שבהיכל, היינו גם הענינים דקדושה שלמעלה מטעם 

 ודעת אלה הקשורים עם טעם ודעת. 

דוקא, שאי אפשר להיות באופן  ונצחון המלחמה הוא ע"י העובדה דמסירות נפש
אחר וזה בא מצד דרגת יחידה בדוגמת הפך אחד של שמן שהיה חתום בחותמו של כהן 

 גדול, שאין החיצונים יכולים ליגע שם.
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בסוגיית "וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש" ביאור 
 מהלך הגמ'

 ביטון 'שי אלעזרהת' 
 תלמיד בישיבה

 א.

בכמה יש  ,א( לגבי הרכוש שמביאה הכלה לחתן מבית אביהתנן במסכתין )סו, 
 לחתן לכתוב שהכניסה לו:

 ".פסקה להכניס לו אלף דינר הוא פוסק כנגדן חמש עשרה מנה "

 כלומר:

אם הכלה מכניסה לבעלה מעות או מטלטלין בנדוניא, הבעל )או יורשיו( חייב 
לשלם כותבים לשלם במקרה שמגרשה או מת בחייה. את הסכום שיצטרך הבעל 

בכתובה, והוא יחסי לערך הנדוניא בעת הנישואין, וכפי שמבארת המשנה: אם הכניסה 
הכלה אלף דינר מעות הוא כותב כנגדן בכתובה שמקבל עליו לשלם לה אלף וחמש 

 מעות דינר, דהיינו תוספת של מחצית הסכום.

פחית וממשיכה המשנה להביא מקרים בהם לא יצטרך להוסיף על הסכום אלא לה
  ממה שקיבל:

 ".וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש"

 כלומר:

עבור מטלטלין ששמו והעריכו את ערכם בזמן הנשואין, לא רק שאינו מוסיף על 
ערכם אלא שהוא פוסק בכתובה לשלם לה פחות חומש מן הערך שהעריכו אותם. כגון, 

  ר בלבד.אם שמים את ערכם באלף דינר, הוא פוסק לשלם לה שמונה מאות דינ

והנה דין זה חוזר ונשנה ארבע פעמים במשנתינו )עיי"ש(, ועל כך הוקשה בגמ' 
 )סו, ב(, וביארה:

היינו רישא תנא שומא רבה וקתני שומא זוטא תנא שומא דידיה וקתני שומא "
 ".דידה

פי', המשנה מלמדת את הדין שהחתן פוסק פחות מחומש, הן בנוגע להערכת 
ע להערכת נדוניא קטנה; וכמו כן המשנה מלמדת את הדין נדוניא גדולה, והן בנוג
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במקדים שהשומא נעשית מצד החתן, שהכלה הכניסה לו מטלטלין ואחר כך הוא 
מתחייב כנגדם, ומלמדת אותו הדין במקרים שהשומא נעשית מצד הכלה שהחתן 
התחייב בסכום והיא מכניסה לו מטלטלין אחר כך. המשנה מלמדת שבכל האופנים 

 שפוסק החתן הוא פחות בחומש ממה שמעריכים את הנדוניא. הסכום

 עיי"ש ברש"י על אתר ביאור ופירוש הדברים באריכות.

 

 ב.

קודם קושיא זו, )כדרך המצוי בש"ס( צוטט קטע מהמשנה, ולכאורה הקטע שהיה 
אמור להיות צוטט הוא "וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש", אך בפועל לא זה אשר 

הקטע הקודם במשנה "פסקה להכניס לו אלף דינר", ולכאורה, אינו מובן צוטט, כי אם 
 מה נוגע קטע זה למהלך הגמ' שמגיע אחריו הרי זהו שני דינים נפרדים לגמרי?!

 והנראה, שעל מנת לבאר זה, יש להקדים תחילה דברי רש"י על תירוץ הגמ':

את הדין מדוע כפל ושילש וריבע התנא  –הגמ' תירצה על הקושיא האמורה 
שכל חזרה מדברת על מקרה אחר )רבה; זוטא. ובהא גופא איך  –שהחתן פוחת חומש 

 שזה מצד דידיה; דידה(.

והנה, ברש"י על אתר )תנא שומא רבה( נחית לבאר היכן מצינו במשנה שהכניסה 
 לו נדוניא גדולה, וז"ל:

 "דפחות חומש רישא דתנא וכנגד השום דקאי אאלף דינר".

 דהיינו:

רש"י שהפעם הראשונה שבו נשנה דין זה, קאי שהכניסה לו הכלה נדוניא ס"ל ל
גדולה, וההסבר לכך כתב רש"י "דקאי אאלף דינר", כלומר, שהמקרה "וכנגד השום 
הוא פוסק פחות חומש" אינו מילתא באפי נפשיה, כי אם בא בהמשך להמדובר לעיל, 

 .1כוונת הגמ' "תנא שומא רבה"דהיינו, הכניסה לו אלף דינרים, ומכאן למד רש"י שזהו 

 

 

                                                             
ובאמת כבר הקדים רש"י לרמז זאת במשנה )שדין זה "וכנגד השום וכו'", מבוסס על דלעיל  .1

 בד"ה פוסק פחות חומש כתב, וז"ל:מיניה: "פסקה להכניס לו וכו'"(, דהא 
"לא מיבעיא דלא מוסיף אלא שפוחת דאם הכניסה לו שום של אלף דינר הוא כותב ח' מאות 

 זוז".
 דהיינו שנקט הדוגמא שהכניסה לו אלף דינרים; וק"ל.
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 ג.

לפי"ז, אולי ניתן לבאר בפשטות הטעם שצוטט קודם מהלך גמ' זו "פסקה להכניס 
לו אלף דינר כו'", ולא את הדין שבו אנו עוסקים "וכנגד השום הוא פוסק פחות 

 חומש":

מכיון שהדין בו אנו עוסקים "וכנגד השום", הוא מבוסס ועומד על הדין הקודם של 
שנה "פסקה להכניס אלך דינר", וא"כ, אתי שפיר טובא מדוע צוטט הקטע "פסקה המ

להכניס לו אלף דינר כו'", ובפרט שזהו נוגע בעיקר לתושבת הגמ', דהיינו, לבאר היכן 
 מצינו שומא רבה )דידה(; וק"ל.
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 'כלים רקים אל תמעיטי'בעניין  זפירושו הב' של אדה"

 גינזבורג 'שי דודהר' 
 אנ"ש מגדל העמק

 א.

 דברי הנביא לאשה: "כלים רקים אל תמעיטי".מובאים ד(  ג,)מלכים ב' ב

אל תמעיטי במספר הכלים כדי לאסוף את ' –כלומר, כוונת הנביא לומר לאישה 
 .'השמן

, מביא כ"ק אדמו"ר את פירושיו של אדה"ז על 1במאמר ד"ה ואשה אחת ,והנה
 פסוק זה, ובפירוש השני כותב:

פירוש בכלים ריקים אל תמעיטי, שיתבונן הרבה איך שהוא כלי ריקן בלי  "ועוד
 דעת במוח ובלי דחילו וריחמו, ויתמרמר מאד על ריחוקו, ועי"ז יאיר בו אור".

כלומר, שהכלי קאי על כוחות נפש האדם, ולפי"ז, מלא וריק עוסק האם כוחות 
או שחלילה כוחות הנפשות מלאות בידיעת ה', וברגש של אהבה ויראה להקב"ה, 

הנפש ריקניים, דהיינו, אין בשכלו ידיעת ה', ואין בלבו אהבה ויראה לבורא, וזהו 
 שתובע הפסוק: "כלים ריקים אל תמעיטי". 

  וז"ל )ההדגשה הינה במקור(: ,מעיר כ"ק אדמו"ר על פירוש זה 17והנה בהערה 

 '".הרבה"צע"ק דבפסוק נאמר 'אל תמעיטי', ובמאמר 'שיתבונן 

 

 .ב

 הערת כ"ק אדמו"ר לכאורה דורשת ביאור: ,על פניו

הנביא באומרו לאישה: "אל תמעיטי", בפשטות התכוון שעליה להרבות ולהוסיף 
 –ולכאורה, כך נראה שלמד ה'מצודות , ל הניתן, ולא להסתפק חלילה במועטבכלים ככ

 וז"ל: את דברי הנביא, דוד' על אתר שפירש

 כלים". הרבהאם  כי מעטאל תשאלי  –"אל תמעיטי 

וא"כ יש לבאר איפוא מהו הצריך עיון )קצת( מלשון הפסוק על פירושו של 
 אדה"ז?!

                                                             
 . ספר המאמרים מלוקט ד' מאמר ד"ה ואשה אחת ע' מד.1
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 ונראה לבאר זאת בפשטות:

", הרבהכוונת כ"ק אדמו"ר היא: אם כפירושו של אדה"ז שהפסוק תובע "שיתבונן 
יה היה יותר מדויק, לכאורה, באם הנביא ה חיוביתדהיינו, הפסוק בא באופן של תביעה 

 .שלילית' בלשון חיובית, ולא "כלים רבים אל תמעיטי" בלשון תרביאומר 'כלים רקים 

 במילים פשוטות:

על מה הנביא שם את הדגש: לפי פשוטו של הפסוק "כלים רקים אל תמעיטי"; 
 ולפי פירושו של אדה"ז 'כלים רקים תרבי'.

ם רקים אל אך מאחר שסוכ"ס גם לפי פירוש הפסוק )אע"פ שהנביא מדגיש "כלי
", לכן הותיר זאת כ"ק אדמו"ר הרבהתמעיטי"( כוונתו לומר "אל תשאלי מעט כי אם 

 .קבצע"
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 מחלוקת ריטב"א והרמב"ם בגדר 'המדבר' בשבת

 דוידזוןשי'  מנחם מענדלהת' 
 תלמיד בישיבה

 א.
 יביא דעת הריטב"א ויבארה בדיוק דברי הברייתא

. ואיזו היא רה"ר סרטיא ופלטיא  . רשויות לשבת איתא במס' שבת )ו, א(: "ת"ר ד'
 גדולה ומבואות המפולשין זו רה"ר גמורה".

ובהמשך )שם ע"ב( מקשה הגמ' על דברי ברייתא זו מברייתא שני' וז"ל הגמ': 
"ולחשוב נמי מדבר דהא תניא איזו היא ר"ה סרטיא ופלטיא גדולה ומבואות המפולשין 

שאז –שיא כאן בזמן שישראל שרויין במדבר " ומתרצת "אמר אביי לא קהמדברו
 ".-שאז לא חשיבא–כאן בזמן הזה  -חשיבא רה"ר

ומפרש רש"י על המילים 'בזמן הזה' ש"אינו מקום הילוך לרבים דהולכי מדברות לא 
שכיחי" היינו, מכיוון שכעת המדבר אינו משמש לרבים, אינו נחשב רה"ר, ולכן הגמ' 

 לא הזכירה זאת.

 :והקשה הריטב"א

"וא"ת בזמן הזה מאי דהוה הוה, וי"ל דה"ק קמ"ל דכל היכא דשכיחי ביה ס' ריבוא 
, היינו דלכאורה כיון שבזמן הזה אין מהלכין במדבר 1כי התם אע"ג דלא קביעי הוי ר"ה"

שלכן אינו נחשב כרה"ר, אין צורך להביא זאת בברייתא )השני'(, ותירץ, שאמנם 
וד מדין זה גם לזמנינו, שבכל מקום שילכו בו למדבר זה כבר לא נפק"מ אך יש לימ

רבים כמו שהלכו אז שהיו ששים ריבוא ואע"פ שהמקום לא מיועד לכך באופן קבוע, 
 ייחשב מקום זה כרה"ר.

מדבר' בה"א הוי"ל שדבריו עולים יפה בדיוק דברי הברייתא 'איזו היא ר"ה.. ו
בזה, שהוא ע"מ  הידיעה )בשונה משאר המקומות שמוזכרים שם(, שי"ל הדיוק

מדבר סיני שבו הילכו בנ"י, והוא שמשווה  –להדגיש שמדובר על אותו מדבר מיוחד 
בין המקומות בזמנינו 'היכא דשכיחי ביה ס' ריבוא.. אע"ג דלא קביעי' למדבר, שכמו 
שבמדבר בזמן הילוך בנ"י בו, הוא לא הי' מיועד להילוך רבים ובכל זאת נחשב כרה"ר, 

 והיינו שהחידוש במושג 'המדבר' הוא בעצם גדר רה"ר. כך גם בכל מקום,
 

                                                             
 . וכ"ה בשיטה להר"ן בשם הרא"ה.1
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 ב.
 יביא דברי הרמב"ם ויצריך עיון בדעתו בדיוק דברי הברייתא הנ"ל

בדין רה"ר וז"ל: "איזוהי רה"ר מדברות  2אלא שע"פ הנ"ל צ"ב בשיטת הרמב"ם
ועיירות ושווקים ודרכים המפולשין להן" היינו שגם בזמן הזה דין מדבר הוא כדין 

והביא דברי הרמב"ם ונ"כ המבוארים  וברשימות חוברת כ"ט דן בכך כ"ק אדמו"ר ה"ר.ר
 להלן

"מ''ש רבינו המדברות והיערים בכלל רה''ר הוא דבר מתמיה  הקשה ה'מגיד משנה' 
אצלי" ומביא את דיון הגמ' דלעיל שמגיעה למסקנא שמדבר בזמן הזה לא נחשב 

ייתא דקתני בה המדבר הא קמ''ל דאי איכא כרה"ר )וכפירש"י שם( ומסיים "ופירוש בר
 ג''כ הוא בכלל רה''ר,  –כמו בזמן שבנ"י היו במדבר  –רבים מצויין עכשיו במדבר תדיר 

וא''כ רבינו ז''ל לא היה לו להזכיר מדברות ויערים בסתם" ומביא ע"כ הכסף משנה 
רויין את תירוץ ר' אברהם בן הרמב"ם שביאר בדברי הגמ' ש'כאן בזמן שישראל ש

במדבר' זו הברייתא הראשונה שלא כוללת את המדבר כרה"ר וזאת כי היו בו בנ"י, 
 שלכן המדבר נחשב אז כרשות אחרת ובלשונו: 

"שי"מ בזמן שישראל חונים במדבר והיו מחנותיהם סדורים בו היה לגבן כמו בקעה 
לך ועובר ושדה ומאי דדמי להו ובזמן הזה שאין ישראל דרים בו אלא כל מי שירצה הו

 בתוכו הוא רה"ר וטעמא דמסתברא הוא...".

היינו דלדעת הרמב"ם ביאור חלוקת הגמ' בין הברייתות הוא באופן אחר, "בזמן 
", -חשיבאשאז –כאן בזמן הזה  -חשיבא רה"ר לאשאז –שישראל שרויין במדבר 

לא נחשב אז המדבר לרה"ר כי "מחנותיהם סדורים בו"  –דבזמן שישראל היו במדבר 
ואינו נוח להילוך הרבים, משא"כ עכשיו שאין בו אנשים שחונים בו, הוא נוח להילוך 

 הרבים ונחשב לרה"ר.

מדבר" לשיטת הרמב"ם, דלשיטתו הברייתא שכן הועפ"ז צ"ל את דיוק לשון הגמ' "
מפרטת את 'המדבר' לא מדברת על המדבר בזמן שבנ"י הילכו בו אלא על כל מדבר 

  אחר.

 

                                                             
 "ד ה"א.. הל' שבת פי2
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 ג.
 ידחה תירוצוינסה לתרץ ו

"ואיזוהי רה"ר  3ולכאורה הי' אפ"ל שהרמב"ם אזיל בזה לפי מה דאיתא בירושלמי
גמורה איסטריא ופלטיא ומדבר ומבואות המפולשין", דשם לא כתב מדבר בה"א 
הידיעה כלשון הברייתא אצלינו, ומכך הסיק הרמב"ם, דהכוונה בזה שהמדבר נחשב 

 ן הזה ולא בזמן מיוחד דווקא.לרה"ר הוא גם )ובדווקא( כמו שהוא בזמ

אך קשה לומר כן, שהרי מחילוק ר"א בן הרמב"ם דלעיל בין המדבר בזמן הילוך בנ"י 
ומדבר דעכשיו, משמע דנקט כסוגייתנו, שהרי בירושלמי לא מוזכר כל הסוגי' הנ"ל 

 כלל.

ועוד שהרי במחלוקת בין הבבלי לירושלמי, הלכה כבבלי, ואע"פ שהרמב"ם רגיל 
ש"רגיל לפסוק על פי הירושלמי  4הירושלמי בכ"מ, וכמו שכתב ה'שדי חמד'לפסוק כ

יותר מכל הפוסקים הידועים אצלינו ואפילו במקום שאין תלמודנו מוכיח מהירושלמי 
כו'", אעפ"כ במה דברים אמורים "היכא שתלמודנו מעמיד בשנויא והירושלמי מפרש 

 כפשטה", אך לא במקום שפשט הבבלי הלכה.

כ"ק אדמו"ר בלשון "היינט ווי קען מען זאגן אז דער רמב"ם נעמט אן  5וכדנקט
שיטת הירושלמי נגד שיטת הבבלי?" ]בתרגום חופשי: כיצד ניתן אפוא לומר, 

 שהרמב"ם נוקט בשיטת הירושלמי נגד שיטת הבבלי?[.

ועוד שהרי בנדו"ד ודאי שלא יפסוק כן, וכמ"ש ב'שדי חמד' )שם( שבמקום שיש 
ות בין הבבלי לירושלמי פוסקים כהבבלי, כיון שמרוב העדר הלימוד שינויי גירסא

בירושלמי נפלו בו הרבה ט"ס, וז"ל: "כיוצא לזה ראיתי שם )ביד מלאכי( באות ז' מה 
שכתב הרב פרי תואר בריש סי' קי"ט דהא נקטינן כתלמודין נגד הירושלמי הני מילי 

אות תלינן דברייתא נשתבשה לענין משא ומתן דש"ס, אבל מידי דתלי בחילוף נוסח
בש"ס דילן ונוסחא הנכונה היא מאי דמייתי בירושלמי", וכתב על דבריו "ולא ידעתי 
מנא לי' הא, ומצאתי להרשב"ץ בזוהר הרקיע שכתב על ענין כזה דנוסחת הירושלמי 
היא המשובשת ונוסחת הבבלי היא דוקא . . ובאמת כוותי' דהרשב''ץ מסתברא 

כבר ידעת  –מה שכתב בתשובות המיוחסות להרמב"ן סי' צ"ו ומסתייעא מילתי' מ
שרבו השיבושים והנוסחאות בירושלמי והסבה הגדולה למיעוט השגחת הלומדים בו, 

 ואין עומדים עליו רק אחד בדור" עכ"ל.

                                                             
 . שבת פ"א ה"א.3
 כללי הפוסקים סימן ב סעיף א. –. כרך ט 4
 . לקו"ש חלק ח"י שיחה לפרשת נשא שיחה ב' ס"ב )שיחה בקשר לסיום מסכת נזיר(.5



 הערות וביאורים •מגדל דוד 

59 
 

 ד.
 יתרץ הקושי ברמב"ם ויסכם, יתן הסבר נוסף לדיוק דברי הברייתא

ותו 'המדבר' המיוחד, והיינו ע"פ סברת וי"ל שגם לדעת הרמב"ם יש דין שנלמד מא
הריטב"א )"אע"ג דלא קביעי" הנ"ל( אלא שההשוואה היא בעצם המושג מדבר, שעצם 
יכולת השהי' בו גם אם הוא לא מיועד לכך בקביעות, מגדירה אותו כרה"ר ולא השהי' 
בו בפועל, ואדרבה, השהי' בו פעלה שיבטל מגדר רה"ר, כי לא הי' אפשר להלך שם 

בעי )עקב האוהלים וסידורי המחנות(, שלכן באותו זמן שבנ"י ישראל שהו במדבר כד
 לא היה נחשב כרה"ר, ודווקא בזמן הזה שראוי להליכה, יחשב רה"ר.

ונמצא שהן הרמב"ם והן הריטב"א לומדים נפק"מ מדין 'המדבר' שישראל שהו בו, 
יטב"א גדר ולימוד והלימוד הוא מכך שהמדבר הוא אינו מקום קבוע, אלא שלדעת הר

ההשוואה הוא בנוגע לזמן השהיה )"דכל היכא דשכיחי ס' ריבוא כי התם"( שכולל 
 תנאי המקום דאז, משא"כ לדעת הרמב"ם הלימוד הוא בנוגע לתנאי המקום בלבד.

וי"ל שזוהי ג"כ סברת כ"ק אדמו"ר במ"ש ברשימות בביאור דעת הרמב"ם וז"ל 
הידיעה... הוא מפני שבעיקר אתי לרבוי מדבר "והא דנקט בשבת )ו.ב( המדבר בה"א 

הגדול דאף שהיה זמן שכמה רשויות היו בו, וכן עתה אינו ראוי להלוך כמדרש 
תנוחומא הנ"ל, בכ"ז רה"ר הוא וכ"ש שאר מדבריות" שאפ"ל כנ"ל שההשוואה היא 

 לתנאי המקום וא"כ ניתן ללמוד גם לזמנינו.

ע"פ המאירי שכתב "המדבר כבר מנינו ועוד יש להוסיף בביאור דברי הברייתא, 
אותו כרה"ר" שי"ל שאין כוונתו לשלול את עצם לימוד הדיוק מה"א הידיעה )שהרי 

 –דעתו כדעת רש"י( אלא כוונתו היא ע"פ מ"ש בתוה"ר "בתולה נשאת" וז"ל 
"הבתולה לא קתני כמו האשה נקנית דגבי אשה דרך לשנות בה"א בכל מקום האשה 

לך בעלה למדינת הים, או היכא דקאי אקרא קתני בה"א שנתארמלה האשה שה
דמשמע דבר המבורר" והיינו שהסיבה שכותבים בה"א היא מכיוון שהמושג הוזכר 

וכן הוא בתוד"ה "בתולה" )ב.א( וז"ל הא דלא קתני  בעבר והיינו "דבר המבורר"
"הבתולה" כדתני האשה נקנית היבמה נקנית משום דהתם אקרא קאי כי יקח איש 
אישה )אף ששם יותר משמע שהכונה היא לומר שכותבים בה"א הידיעה כשמדובר על 
 לשון חשיבות(.
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 בעניין סכום הנדוניא שנותנים ליתומה 
  ביאור מהלך הגמ'

 דנן שי' יצחקהת' 
 תלמיד בישיבה

 א.
 יציע סוגיית הגמ' בעניין סכום נדוניית בת היתומה

 יא שנותנים ליתומה מנכסי אביה:תנן במסכתין )סח, א( לגבי סכום הנדונ

".. רבי יהודה אומר: אם השיא את הבת הראשונה, ינתן לשניה כדרך שנתן 
 לראשונה".

כלומר, ס"ל לרבי יהודה שנותנים לבת השניה את אותו סכום שנתן אביה לבת 
ובין אם הוא  ,בין אם סכום זה הוא יותר מעשירית מהנכסים ,הראשונה עבור הנדוניא

 )רש"י(.פחות מזה 

 מביאה המשנה דעה חולקת:

אלא שמין את  ,"וחכמים אומרים: פעמים שאדם עני והעשיר, או עשיר והעני
 הנכסים ונותנים לה".

כלומר, חכמים חולקים וסוברים שאי אפשר לקבוע כמה ינתן לבת השניה על פי מה 
ים אלא מעריכים את הנכס ,(כוונת הדבריםשנתן האבא לבת הראשונה )בגמ' יבואר 

 דהיינו עשירית מהנכסים. ,ונותנים לה לפי ערכם ,שנפלו בירושה

 בגמ' הובא שיטת שמואל בענין סך הנדוניא שמגיע ליתומה:

 "אמר שמואל: לפרנסה שמין באב".

 – "שמין באב"לתת ליתומה שבאה להינשא, יש כלומר, כדי לקבוע איזו נדוניא 
ים את תכונותיו אם היה נדיב לב או מעריכים כמה היה האב נותן לה, על פי שאנו מכיר

 .)רש"י( קמצן

 

 ב.
 יביא את קושיית הגמ' על שיטת שמואל ויבאר הדברים

 הגמ' דנה ומתפלפלת בדעה זו: ,הנה בהמשך הדבריםו
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אלא שמין הנכסים ונותנין  ,פעמים שאדם עני והעשיר או עשיר והעני :וחכ''א :תנן"
מכלל דתנא  ,עשיר עשיר בנכסים ,בנכסים אי נימא עני עני ?מאי עני ומאי עשיר ,לה

עני עני  ,אלא לאו ?קמא סבר אפילו עשיר והעני כדמעיקרא יהבינן לה הא לית ליה
וקתני שמין את הנכסים ונותנין לה אלמא לא אזלינן בתר  ,עשיר עשיר בדעת ,בדעת

 ".אומדנא ותיובתא דשמואל

אומדנא דאב מהא כלומר, מקשה הגמ' על שיטת שמואל הסובר שאזלינן בתר 
דהיינו שחכמים  ,חכמים אמרים . . שמין הנכסים ונותנים לה"ו" :דשנינו במשנתנו

שלא אזלינן בתר אומדנא דאב אלא מעריכים את הנכסים ונותנים לבת  ,סברי להו
סותרת לשיטת  ,שדעת שמואל דאזלינן בתר אומדנא דאב ,ונמצא .עישור נכסים

 אלא שמין הנכסים?! ,חכמים שלא אזלינן בתר אומדנא דאב

דנה הגמ' בראשית דברי חכמים: "פעמים שאדם עני והעשיר  ,כדי להכריח קושיא זו
 ,דא"כ נמצא שדעת ת"ק ,שאין לומר שהכוונה עני ועשיר בנכסים ,או עשיר והעני"
וזה  ,ס"ל שאפילו שהוא העני צריך לתת כפי שהביא לבת הראשונה ,היינו רבי יהודה

 וא"כ היאך יחייבו רבי יהודה לשלם מה שאין לו?! ,לו מה לתתשהרי אין  ,אי אפשר

מהא  ,כלומר ,בהכרח לומר שכוונת חכמים עני ועשיר אינו בנכסים אלא בדעת ,אלא
 ,שנתן האב לביתו הראשונה נדוניא גדולה אין זו ראיה שכך רוצה לתת לביתו השניה

שחיבב את  היות מה שרגילנתן יותר מ היינו, ,שאז היה עשיר בדעת ,מכיון שניתן לומר
וכן  ,וא"כ אין לומר שאותו סכום נדוניא ינתן לביתו השניה ,הנישואין הללו דווקא

 .)ראה רש"י( וכו'בנישואין הראשונים  ך: פעמים שאדם תחילה עני בדעת, כלומרלהיפ

שאינם הולכים בתר אומדנא דאב )מכיון שאי אפשר  ,מוכח משיטת חכמים ,וא"כ
וזה נמצא סותר לשיטת שמואל הסובר "לפרנסה שמין "פעמים וכו'"(, , היות לקבוע זה

 ויוקשה היאך פסק שמואל הכי? ,באב"

 ומיישבת הגמ':

 אם השיא בת הראשונה ,רבי יהודה אומר :דתנן ,דאמר כרבי יהודה]שמואל[ הוא "
 ".ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה -

כמים וס"ל דאזלינן בתר שמואל פליג על דברי ח ,כלומר, באמת אין הכי נמי
הסובר שאזלינן בתר  ,דהיינו שיטת רבי יהודה ,אלא דיש לו על מי לסמוך ,אומדנא דאב

 אומדנא דאב.
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 ג.
 יתמה על מהלך הגמ' מהא דהוברר תחילה דאיכא תנא כשמואל ויבאר בפשטות

 מהלך גמ' זו מעורר תמיהה: ,ולכאורה

שאי אפשר לומר שעני ועשיר  ,נובע מתוך הנחה על שיטת שמואל הכרח הקושיא
מפני דאיכא דעת רבי יהודה הסובר שאזלינן בתר אומדנא דאב,  ,1הכוונה בנכסים

כלומר, כל קושיית הגמ' מתבססת על כך שאיכא דעת רבי יהודה הסובר דאזלינן בתר 
בעוד  ,על דברי שמואל מעיקראצריך ביאור מה הוקשה לגמ'  ,וא"כאומדנא דאב, 

וא"כ מהו השקו"ט  ,)רבי יהודה( בהדיא הפוסק כשיטתו דשמואלדחזינן דאיכא תנא 
 בעניין זה?!

 ובפשטות: ,יש לומר בזהו

שבד"כ יש לפסוק כדעת  ,מפני ,הגמ' לא העלתה לומר ששמואל ס"ל כרבי יהודה
אע"פ שתוך כדי הכרח הקושיא הבאנו את שיטת  ,וא"כ ,חכמיםכשיטת דהיינו  ,הרוב

מ"מ הוקשה לגמ' על  ,ר אומדנא דהיינו כשיטת שמואלרבי יהודה הסובר שאזלינן בת
 ומסתבר אפוא שפסק שמואל כשיטתם. שיטת שמואל מדברי חכמים מכיון שהם הרוב

אע"פ  ,הכא פסק שמואל הלכה כרבי יהודה ,שאין הכי נמי ,ועל זה תירצה הגמ'
 .2שהוא יחיד נגד רבים

 

 .ד
 עומק יותריתרץ באופן אחר ולפי"ז יבאר את המשך דברי הגמ' ב

 ואולי יש לומר באופן אחר:

 ,לא מפני שהוא יחיד נגד רבים ,הגמ' לא העלתה לומר ששמואל ס"ל כרבי יהודה
מ"מ היתה  ,ה שום עדיפות לרבים על יחיד)דהיינו אפי' באם לא היאלא יתירה מזו 

מפני שאם שמואל ס"ל שיטת רבי יהודה הוי ליה  (,הגמ' מקשה על שיטת שמואל
אך מאחר שלא התנסח בזה האופן אלא זרק דין  ,ה כרבי יהודה" וכיו"בלמימר "הלכ

ולא עומדים הבינה הגמ' שדברי שמואל אליבא דכ"ע  ,ולא תלה וקישר אליו שום תנא
 רק לפי דעת פלונית.

                                                             
כו'( שכתבו לבאר באריכות שמהלך זה בגמ', בא אי נימא עני ראה תוס' על אתר )ד"ה  .1

 להכריח את קושיית הגמ'. עיי"ש.
ץ זה אפשר למצוא בריבוי מקומות בש"ס בתור הסבר על מהלך הגמ', ולא בא לכאן כעין תירו .2

 אלא אגב תירוץ הב' שיתבאר לקמן.



 הערות וביאורים •מגדל דוד 

63 
 

מ"מ  ,אע"פ שתוך כדי קושיית הגמ' הוברר שיש דעה שס"ל כדעת שמואל ,ולכן
מהא שלא  ,דכ"ע דינו קאי אליבאעולה ש דהרי מדברי שמואל ,השאלה בעינה עומדת

דינו שום תנא, ולכן כדי להקשות מספיק למצוא דעה אפילו אחת דלא ס"ל לתלה 
והנה בקושיית הגמ' מצינו את שיטת חכמים הסוברים  ,שאזלינן בתר אומדנא דאב

 שלא אזלינן בתר אומדנא דאב.

דעה שס"ל הובן שפיר קושיית הגמ' על שיטת שמואל אע"פ שמצינו  ,וא"כ
 כשיטתו.

 ניתן לומר שזהו המשך דברי הגמ': ,באם כנים הדברים

 ".נימא הלכה כרבי יהודה"

אם שמואל סובר כרבי  :הגמ' שואלת כעת קושיא תמימה ,לפי הבנה הפשוטה
דין ללא כל תלות בשיטת מדוע לא אמר 'הלכה כרבי יהודה' וכיו"ב אלא אמר  ,יהודה

 רבי יהודה!

קושיא זו נושאת בתוכה עומק יותר מההבנה הפשוטה,  ,אך לפי מה שביארנו
הבנו  ,מפני שלא אמר שמואל 'הלכה כרבי יהודה' וכיו"ב :כעת הקושי הוא ,דהיינו

ולכן הקשנו משיטת חכמים אע"פ שידענו  ,שכוונתו לומר דין שמוסכם אליבא דכ"ע
דינו אמר את  דתירצת ששמואלוהשתא  ,שקיימת דעתו של רבי יהודה הסובר כמותו

 א"כ זועקת הקושיא "נימא הלכה כרבי יהודה". ,היות ופסק כרבי יהודה דוקא
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 זל" 'באתי לגני'ביאור במאמר 

 העכט שי' צבי הירש שניאור זלמןהרב 
 משפיע בישיבה

 א.
 יביא דברי הרבי במאמר ויסיק מכך לענין ספירת היסוד

המאמר של תש"י, מבאר את סעי' ז' מ במאמר ד"ה באתי לגני תשל"ז המיוסד על
דאות  -החילוק התוכני בין אות ד' לאות ר', והבדל זה מרומז גם בשם של האותיות 

רי"ש מלשון רישות, ואות דל"ת היא מלשון דלות. שהעניות המרומזת בר' מלשון 
רישות, היא עניות גדולה יותר מהעניות המרומזת בד' מלשון דלות. ולכן אות דל"ת 

'מלכות' שהעניות שלה היא רק לגבי בחינה נעלית  -מוכה בקדושה מורה על בחינה נ
יותר בקדושה, משא"כ אות רי"ש שמורה על בחינת הקליפות שהעניות שלהם היא 

 עניות בתכלית. שאין בהם לגמרי עניני קדושה,

דבאות ד' יש י' מאחוריה משא"כ באות ר',  -וזה מרומז גם בצורתן של האותיות 
ל ביטול, ומכיון שכל הענינים דקדושה הם בבחינת ביטול לכן אות דבחי' יו"ד מורה ע

דל"ת יש בה יו"ד מאחורי' היינו שהיא בבחינת ביטול ואות רי"ש שאין בה יו"ד 
' הוא אות זעירא ימאחורי' היינו שאין בה ביטול היא בלעו"ז. ומבאר שם שאע"פ שה

מה שבי' נברא עוה"ב וכן הנה הוא ראש לכל האותיות, שכל אות תחילתו הוא י' והוא 
 הי' של ספירת היסוד שעליה נאמר כי כל בשמים ובארץ. 

אלו בי' נברא עוה"ב עם כי כל  ובסעי' ג' במאמר שם מבאר השייכות של ב' ענינים
בשמים ובארץ וז"ל "וביאור ענין שייכות ב' הענינים דביו"ד נברא העוה"ב עם כי כל 

 ורה הם ב' ענינים נפרדים",בשמים ובארץ שמקשרם בהמאמר, אף דלכא

ובפשטות הקושיא במאמר היא על מה שמקשר הענין של בי' נברא עוה"ב, עם מה 
 שנאמר כי כל בשמים ובארץ, דלכאורה הרי הם מרמזים על ב' מדריגות שונות הי' שבו

נברא עוה"ב רומז על בחי' החכמה, והי' של 'כי כל בשמים ובארץ רומז על ספירת 
 הקשר ביניהם?היסוד וא"כ מהו 

 ,'יהי שם ה' מבורך' 2על הפסוק 1ומבאר זה ע"פ דברי כ"ק אדמו"ר הזקן בתורה אור
היינו שיומשך גילוי למלכות, הוא  ,ובכדי שיהי' השם מבורך ,'שם' מורה על מלכות

ספירת היסוד וזהו הי'  נמשכים ביו"ד של שי"ה מורה על חכמה ובינה והם ,ע"י 'יהי'
                                                             

 .מ.א .1
 .תהילים קי"ג ב .2
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 –המשיך את הי"ה של חו"ב בי' של יסוד. ועי"ז יומשך הגילוי וזהו יה"י לי, של יה
 ש'ביו"ד נברא העוה"ב' ועפ"ז מבאר מה שבמאמר מובא בספירת המלכות. -'מבורך' 

ומיד לאח"ז מובא הענין של 'כי כל בשמים ובארץ' כי בחינת היו"ד שבה נברא העוה"ב 
נמשכת ומתלבשת  בחי' יסוד חכמה הנקרא בלשון הקבלה )יסוד אבא( היא עצמה

 בספירת היסוד.

ומכל זה מובן שענין הי' דבחי' חכמה נמשך בספירת היסוד ולכן המשכה של ספירת 
היסוד במלכות כוללת גם את בחי' החכמה, וזהו הקשר בין ב' הבחי' של בי' נברא 

 עוה"ב וכי כל בשמים ובארץ.

 

 ב.
ובארץ' בעומק  יבאר בדא"פ השייכות ד'ביוד נברא עוה"ב' עם 'כי כל בשמים

 ובפנימיות יותר

ויש לבאר השייכות של ב'י' נברא עוה"ב' עם 'כי כל בשמים ובארץ' בדרך אפשר 
ובעומק יותר, )שעפ"ז יובן יותר גם המשך הענינים בהמאמר( ובהקדים, שבפשטות 

לזה כ"כ כי הענין שבי' נברא עוה"ב מורה  נראה שהם ב' ענינים שונים ולא שייכים זה
של האור הבל"ג ע"י החכמה בכדי שיוכל להיות הארה מוגבלת בעוה"ב  על הצמצום

ושהנשמות יוכלו לקבל הגילוי, משא"כ הי' של ספירת היסוד ענינה להמשיך האור 
השייך למקבל שיתקבל בפועל אצלו, ההיפך מהי' חכמה שענינה לצמצם את אור 

 הבל"ג שלא יכול להתגלות גם לא בעוה"ב?

לא רק שע"י הצמצום יוכל להיות הארה  מרמז רז"ל זהוהביאור בזה הוא שמאמ
הבחינות מצומצמת בעוה"ב, אלא גם ובעיקר שע"י הצמצום יהיה אפשר להמשיך גם 

 שלמעלה מיכולת של גילוי.

שביו"ד נברא  ,ותוכן הדברים שם הוא 3וענין זה מבואר יותר בד"ה וביאור תרס"ח
וי בחי' אור עצמי שלמעלה מבחי' גיל העוה"ב הכוונה לבחי' "התענוג שבחכמה שהוא

והסיבה שזה נקרא בשם נועם הוי' כי היו"ד הוא העיקר של שם הוי', ולכן  התפשטות"
התענוג שבחכמה המרומז באות י' נקרא נועם הוי', )ואף שלכאורה האות י' מורה על 
הצמצום, כידוע שהאותיות של שם הוי' כוללים את כללות ההשתלשלות מהצמצום 

עולם האצי', והיו"ד שהוא בחינת נקודה מורה על הצמצום הראשון, מ"מ  הראשון עד

                                                             
 .הרבי מציין למאמר זה ברשימת ראשי פרקים מבאתי לגני י"ז .3
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הרי עליית הרצון לברוא את העולמות היה באוא"ס שלפני הצמצום, וברצון זה יש ג"כ 
עונג, וכמארז"ל עה"פ שוקיו עמודי שש, שוקיו זה העולם שנשתוקק הקב"ה לבראותו 

סיבה לבריאת העולמות לפי שכך כלומר שהרצון והעונג שבאוא"ס לפני הצמצום הם ה
שיהיו מקור לעולמות, לכן  א"ס וא"א עלה ברצונו, אלא דכיון שעונג ורצון זה הם

הוצרך להיות צמצום שיתצמצם ויתעלם האור העצמי ויומשך אור שיהיה בערך 
העולמות, אלא שלאחרי הצמצום העונג הזה נמשך בנקודה בהעלם, ולעתיד לבא 

 .יתגלה בחינות אלו(

שהי' מורה לא רק על הצמצום אלא גם על העונג והרצון  ו 'ביו"ד נברא העוה"ב'וזה
שהיה קודם הצמצום שהם בהעלם לגבי העולמות ולא יכולים להתגלות, ומה שמתגלה 

ההארה וההתפשטות לבד ולא עצם האור, ולעתיד יתגלה גם בחי' עצמות  הוא רק
להתגלות בעולמות, יתגלה דרך  ממה שיכול האור, היינו שעצם הרצון והעונג שלמעלה

 הי' בעוה"ב. 

וכלשון המאמר שם "וזהו תענוג הנשמות לעתיד שיתענגו בבחי' עונג העצמי בבחי' 
ההעלם דנקודת הרשימו שתבוא לידי גילוי כו' וזהו הנק' נועם הוי' דהיינו בחי' הנועם 

ושם דא"ס והעונג הנמשך מבחי' היו"ד דש' הוי' כמו שהוא בבחי' העליונה בחי' הר
 כו'..ולעתיד יתגלה בחי' הפנימיות דאוא"ס שלפני הצמצום שעז"נ אז תתענג על הוי'".

 

 ג.
 יבאר תוכנה של ספירת היסוד ועפ"ז יצריך הסברה נוספת

והנה התוכן של ספירת היסוד הוא החיבור של המידות של עולם האצילות עם 
הצמצום שעושה  לספירת המלכות, וכמו למשל רב המלמד את תלמידו שנוסף ע

בשכלו בכדי להעביר את השכל לתלמיד, נדרש ממנו חיבור והתקשרות עם התלמיד, 
העמוק של הרב יוכל התקשרות המשפיע למקבל, והתקשרות זו היא הגורמת שהשכל 

 לעבור לתלמיד.

וזהו התוכן של ספירת היסוד התקשרות עם המקבל שע"י זה אפשר להמשיך לו את 
עלה, וזהו שיסוד נקרא כל בשמים ובארץ שממשיך את המידות וההשפעות שלמ

השמים )עליון( לארץ )תחתון( ע"י שפועל קירבה בין המשפיע למקבל. שלכן כאשר 
משפיע רוצה להמשיך שפע למקבל, הנה בכדי שלמקבל תהיה יכולת לקבל את 

נדרש שיהיה בו ביטול, וכן במשפיע נדרש ביטול שע"י זה  ההשפעה שלמעלה ממנו,
להיות התקשרות שלו למקבל, וזהו מה שמבואר במאמר באתי לגני תשי"ז שבכדי  יוכל

שהגילויים שלמעלה ממלכות )ז"א( יומשכו בספירת המלכות ע"י ספירת היסוד, לא 



 הערות וביאורים •מגדל דוד 

67 
 

מספיק הביטול שמצד המקבל )מלכות( שע"י זה הוא נהיה כלי לקבל את הגילוים 
המשפיע בכדי שיוכל שלמעלה ממנו, אלא צריך שיהיה בחינת ביטול גם אצל 

 פיע למקבל.להשפיע, שהוא התקשרות המש

שאחורי הד' שי' מורה על הביטול הן של המקבל לקבל  י'וענין זה מרומז בה
' מורה על ההשפעה וכן על הביטול וההתקשרות של המשפיע יההשפעה, וכן ה

, למקבל, והשייכות לאות י' כי כל השפעה נמשכת ע"י הי' שהיא הראש לכל האותיות
וב' ענינים אלו בי' )ביטול המקבל והשפעת המשפיע( תלויים זה בזה שע"י הביטול של 

 המקבל נפעל ההתקשרות וההשפעה מלמעלה.

ולכן ההשפעה בפועל נעשית ע"י ספירת היסוד שתוכנה וענינה הוא התקשרות, 
וזהו מה שכתוב במאמר שהי' שאחורי הד' מורה גם על ספירת היסוד שעל ידו נמשך 

עה בפועל מלמעלה למלכות, וזהו כל בשמים ובארץ שיסוד מחבר השמים עם השפ
 הארץ. 

אלא שצריך הסברה דמכיון שהיסוד היא הבחי' האחרונה מהספירות א"כ לכאורה 
יכולה להשפיע רק מה שיש לה היינו בחינה ששייכת למקבל, ובמאמר נראה שספירת 

ה משייכות למקבל, ובעניננו היסוד ענינה להמשיך את הפנימיות של המשפיע שלמעל
 4למטה(? -למעלה וארעא -שיתגלה בעולם גילוי שלמעלה מהעולם )דאחיד בשמיא

 

 ד.
 יבאר מהות ספירת היסוד ועד היכן מגיעה על פי דברי אדמו"ר הזקן 

על  5לכאורה ענין זה מתבאר יותר ע"פ מה שמובא בתשי"ז ממאמר אדמו"ר הזקן
ב.  ,א. 'יסוד סיומא דגופא' :יסוד נאמרו ב' לשונותבן פורת יוסף שבספירת ה 6הפסוק

'גופא וברית חשיב חד' שלכאורה הם לשונות שסותרים זה את זה, שהרי ממה שנאמר 
שהוא סיומא דגופא משמע שאינו כ"א סיום הגוף בלבד, משא"כ מהלשון השני משמע 

                                                             
"ב נמשך בבאתי לגני תשי"ז כתב "וממשיך בעל ההילולא בהמאמר שהענין דבי' נברא עוה .4

ומתגלה ע"י הי' דספירת היסוד" )לשון זה לא נמצא בהמאמר דתש"י אלא הובא בבאתי לגני 
תרנ"ח כמובא בהערה ד' מראשי פרקים שכתב הרבי על המאמר( ולפי"ז עיקר השייכות בין בי' 
נברא עוה"ב לספירת היסוד, הוא שהגילוי דבי' נברא עוה"ב נמשך ע"י ספירת היסוד, אמנם 

להבנת ענין זה )שהי' דעוה"ב מתגלה ע"י ספירת היסוד( נוגע לבאר מעלת ספירת באמת גם 
 .היסוד שהיא בקו האמצעי שביכולתה להמשיך מלמעלה )שמיא( עד למטה )ארעא(

 .תורה אור קה, א .5
 .ויחי מ"ט כ"ב .6
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לה שיסוד שייך לכללות הגוף גם לתחילתו? ומבאר שם שספירת היסוד מגיע למע
יותר בתכלית העילוי, וגם ההמשכה בדרך מלמעלה למטה הוא ג"כ בתכלית עד למטה 
למטה. )וזהו גם הפי' צדיק יסוד עולם, שיש בו ב' ענינים מצד א' עבודתו היא 
במסירות נפש בתכלית העילוי, וגם החכמה אצלו היא בתכלית שהרי הוא נשמה 

 .מטה.(המשיך מלמעלה מעלה עד למטה גבוהה, ולכן יכול ל

מובן איך שהגם י' מורה על ספירת היסוד שהיא ספירה התחתונה שבז"א  ועפ"ז
אבל היסוד הוא המאחד שמיא וארעא היינו שהוא קשור גם עם הבחינות הכי עליונות 
כי הוא שייך לקו האמצעי שעולה עד הכתר ולכן יכול להמשיך מלמעלה, ומצד שני 

 בתכלית השלימות. ע"י היסוד כל ההמשכות נקלטות אצל המקבל

ומובן מזה שהתוכן של ספירת היסוד הוא שגם גילוי נעלה שמצד עצמו לא שייך 
שייכת  להתגלות למטה יומשך למטה. ועפ"ז יובן יותר איך ההמשכה של ספירת היסוד

וקשורה עם הענין דבי' נברא עוה"ב, שכשם שבי' נברא עוה"ב הכוונה שע"י הצמצום 
שהאיר לפני הצמצום, כן גם בספירת היסוד שע"י הביטול  של י' נמשך אח"כ כל העונג

של ספירת היסוד להשפיע למלכות נמשך לא רק הבחינה השייכת למלכות מצד עצמה 
אלא גם הבחינות שלמעלה באי"ע וגם זה נמשך עד למטה מטה למלכות דרך היסוד 

 שמאחד שמים עם ארץ. 

 

 ה.
 תיבאר המשך המאמר על בסיס ביאורו ויתרץ השאלו

והנה במאמר מקשה מדוע צריך הביטול של מלכות לספירת היסוד הרי המלכות 
מצד עצמה היא בביטול, כמו שמבאר באריכות באות' ו' במאמר ובמאמר של באתי 
לגני תשט"ז? ומבאר שענין הביטול לעצמו אינו התכלית אלא הוא הכנה לגילוי שבא 

עי"ז יוכל לקבל את השפעת הרב, ע"י הביטול, וכמו תלמיד שיושב לפני רבו בביטול ש
ולכן ענין זה מתבטא דווקא בביטול של מלכות לספירת היסוד שהוא ביטול מקבל 
למשפיע, שעי"ז מקבל את כל הגילויים שלמעלה, ומובן לכאורה שעד"ז הוא בביטול 

 של המשפיע שעי"ז נעשה השפעה למטה.

שטות צריך הסברה ולאח"ז מבאר באריכות ענין הצמצום בשביל הגילוי והנה בפ
 ת הענין של ההשפעה מספירת היסוד?איך ענין צמצום בשביל הגילוי, מתקשר לכללו

א. כי הביטול של ספירות היסוד הוא הכנה  ,ולכאורה ע"פ הנ"ל מובן יותר השייכות
להמשכה והגילוי במדריגה שלמטה ממנה, )וכשם שהביטול דמלכות עיקרו הוא 

הביטול של המשפיע הוא ירידה למקבל לצורך  בשביל להיות כלי להשפעה כן גם



 הערות וביאורים •מגדל דוד 

69 
 

שהכוונה במאמר 'בי' נברא עוה"ב', הוא  ב. כנ"ל .הגילוי למקבל.צמצום בשביל הגילוי(
לומר שהצמצום המרומז באות י' של שם הוי' ענינו לגלות את העצם שלמעלה מהאור 

מעלה המצומצם, ועד"ז ההמשכה של ספירת היסוד ענינה להמשיך את כל הענינים של
)שנעלים יותר מספירת היסוד( ולהוריד המשכה זו למטה.. וזהו תוכן הענין של צמצום 
  בשביל הגילוי, שע"י הצמצום יהיה גילוי נעלה יותר ביחס לגילוי שהיה קודם הצמצום.

מתחיל כבר מצמצום הראשון,  ומוסיף במאמר שענין הצמצום בשביל הגילוי
הגם שאופן הצמצום  ילוי הוא בצמצום הראשוןהצמצום בשביל הג ואדרבא עיקר כוונת

שונה משאר הצמצומים, אבל הכוונה נמצאת בעיקר בצמצום בדרך סילוק שהוא הגורם 
לכללות ענין המציאות והעולמות. שע"י נעשה אור השייך לעולמות, והנה ע"פ הנ"ל 

הוא בענין בי' נברא עוה"ב, יובן יותר מדוע עיקר ההדגשה של צמצום בשביל הגילוי 
בצמצום הראשון, מכיון שעיקר ענין הגילוי הוא האור שלפנה"צ, וצמצום זה הוא 

שיתאפשר לגלות את אור זה גם  המעלים את אור הבל"ג, וסיבת ההעלם בכדי
בעולמות, וא"כ היכולת לגלות את אוא"ס שלפני הצמצום בעולמות הוא ע"י הצמצום 

 . 7בדרך סילוק

 

**** 

 ו.
 ך ביאור בדבריויביא המשך המאמר ויצרי

והנה בס"ה במאמר , מביא מ"ש בהמשך תער"ב "דמעלת הצמצום שבדרך סילוק 
דוקא אינה רק בשביל שיהי' אצילות האורות כ"א בעיקר בכדי שיוכל להיות התהוות 
הכלים ... וע"י שהי' הצמצום בדרך סילוק האור, הנה לכל לראש נתגלה ענין הגבול, 

בגילוי, וגם אור הקו הנמשך אחר הצמצום ה"ה בא הרשימו ]שהוא שרש הכלים[ היא 
ע"י הפסק הצמצום ואינו כמו האוא"ס אפילו האור הגבול שלפני הצמצום, ועי"ז נעשה 

 התהוות הכלים ומקבלים בתוכם את אור הקו". ע"כ. 

כלומר בצמצום הראשון הוצרך להיות תחילה סילוק לגמרי של האור שהאיר קודם, 
ה" כביכול של אור, האור מצומצם שהובדל מן האור הראשון ואחר כך נמשך "סוג שונ

 וזהו אור הגבול.

                                                             
רת ולכאורה זהו גם השייכות של בי' נברא עוה"ב להי' שאחורי הד' שהוא הי' המורה על ספי .7

היסוד, כי כשם שהי' דיסוד עיקרו בשביל להשפיע למטה כמו"כ הצמצום די' שע"י נברא 
 עוה"ב, עיקרו בכדי להמשיך את הגילויים דעוה"ב גם לנשמות שהיו למטה. 
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וצ"ב לכאורה דמכיון שאור הבל"ג ואור הגבול הם שתי מדריגות שבאין ערוך  
איך ע"י הסילוק  –שלכן צריך להיות "סילוק" של האור הבל"ג לגמרי  –לגמרי זה לזה 

 :צ"ב מה שממשיך לאח"ז וז"ל נוצר אור הגבול? וכן

"ועי"ז נעשה אח"כ עוד ענין נפלא שהכלים מתתקנים באופן כזה עד שלא רק 
שמקבלים בקבלה טובה את בחינת אור הגבול שלמעלה ואינם מתבטלים ממציאותם 
 )שג"ז הוא ענין של חידוש( אלא עוד זאת שהם מקבלים גם את בחינת אור הבל"ג".

 עכ"ל.

הגבול ועי"ז התאפשר התהוות וצלה"ב, הרי נוסף לזה שע"י הצמצום נתגלה כח 
הכלים וכן המשכת אור הקו באופן שהכלים יוכלו לקבל את הגילוי אור, פעל הצמצום 
שהכלים יוכלו לקבל גם את בחי' האור הבלי גבול, וצ"ב איך הצמצום פעל שגם הכלים 

 יקבלו את אור הבל"ג ולא יתבטלו ממציאותם?

 

 ז.
 דיבאר אופן הצמצום על פי המשל דרב ותלמי

ויש לבאר ע"פ משל שמובא בכ"מ בחסידות מרב ותלמיד שבאין ערוך זה לזה, 
והדוגמא שמביא הרבי ללימוד באופן של באי"ע, הוא מלימוד באופן של "ראיה" 
שלמעלה מהשגה שכלית היינו שהרב "רואה" את הסברא השכלית והרוחנית 

שהוא, "מאיר"  בטהרתה; לא באמצעות אותיות והוכחות שכליות, אלא שהעניין כפי
ונראה אצלו. ואילו התלמיד הוא עדיין בדרגה של לימוד רגיל בהבנה והשגה. ובמצב 

ולהשפיע ממנה לתלמיד,  –כזה ברור שהרב לא יכול להשתמש עם ה"ראיה" שלו 
שהרי אלו שני סוגים שונים לחלוטין של תפיסה והשגה, והתלמיד לא שייך לעולם של 

 ראי'. 

ק את ה"חלק" הנעלה והבלתי מוגבל של השכל, את ה"ראיה ולכן הרב צריך לסלק ר
ההשגה  –דחכמה" שקיימת אצלו ולהבדיל ממנה את החלק הנמוך של השכל 

באמצעות הוכחות וכדומה, כפי שמתאים לתלמיד, והיכולת של הרב להתייחס 
לתלמיד שצריך הסברה שכלית, הוא מצד זה שבעצם שכל הרב הנעלה, כולל גם את 

ל ששייך לתלמיד. אלא שאצלו הראיות השכליות לא קיימות כדבר בפני השכל המוגב
עצמו, אלא כחלק ממה שרואה בעיניו. ואין כאן למעשה דבר חדש, אלא רק הבדלה 

 של עניין שהיה כלול קודם בצורה שלא היה ניכר בפני עצמה.
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נמצא, כי יש כאן מעין דבר והיפוכו?: מחד, באמת יש אין ערוך מוחלט בין אור 
בין לימוד של "ראיה" ולימוד בהבנה והשגה(.  -גבול לבין אור הגבול )ובמשל -הבלי

ועד כדי כך, שהמעבר אצל הרב מדרגת הראיה לדרגה של השגה היא מעין חידוש 
עצום, שכן, לפני שסילק את עניין הראיה, כלל לא הבחין כביכול בהוכחות ובהסברים 

 שיש בעניין זה.

שבראיה של הרב היו  –אור שלפני הצמצום, ובמשל מאידך, אור הגבול כלול ב
כלולים גם ההוכחות השכליות וכו'. ולכן, במובן מסויים אין כאן חידוש מעיקרא 
לגמרי, אלא שנתגלה ו"נבדל" האור המוגבל )במשל ההסברים השכליים(, בתור עניין 

 בפני עצמו

רק גילוי של אור שעיקר מטרת הצמצום בדרך סילוק הוא בשביל הגילוי ולא  ומכיון
  8מוגבל אלא גם לגלות הבל"ג לכן בגילוי המוגבל נמצא הכוונה הפנימית של הבל"ג 

 

 ח.
 יבאר שהמשכת הבלי גבול בהמשכה מוגבלת היא מצד רצונו ית' ויקשה בזה 

אלא שעדיין צריך ביאור איך הצמצום בדרך סילוק פועל נוסף על המשכת אור הקו 
ובעולם, ובאופן שהם כלים לזה הגם שזה כל מטרת גם המשכת אור הבל"ג בכלים 

הצמצום, שהרי בפועל נרגש האי"ע בין האור שהאיר קודם לגילוי שלאחר הצמצום 
שלכן א"א להמשיך את האור שהאיר קודם הסילוק בעולמות, וכמו במשל הנ"ל 
ההוכחות שכליות אצל הרב הם חלק מהראי' שלו וצריך צמצום בכדי להעלים על ענין 

י' ולגלות את השכל, אבל לאחרי שמפריד ומגלה את ההוכחות השכליות אצלו הרא
הנה לכאורה בהוכחות אלו שהתלמיד מקבל אין את בחינת הראי' של הרב? שהרי גם 
אור הקו שהוא גילוי, הוא ההיפך ממש מענין הכלים שענינם העלם, וא"כ גם גילוי אור 

אור הבל"ג בכלים  נעשה החיבור שלהקו בכלים הוא ענין של ב' הפכים, וא"כ כיצד 
 שמהגבול?

                                                             
ויעויין בהערה יג במאמר וז"ל "וגודל ההפלאה )של צמצום הראשון שבדרך סילוק( לגבי  .8

שע"י צמצום הראשון שבדרך סילוק האור הנה אף שאר הצמצומים ... משא"כ בההמשכה 
שגם אור הגבול אור הקו הנמשך לאחה"צ הוא שלא בערך לכמו שהוא לפה"צ אעפ"כ הנה לא 
זו בלבד שע"י שהצמצום הוא בדרך סילוק האור לגמרי, נמשך אור הגבול לאחה"צ והכלים 

אור הבל"ג והכלים  מקבלים אותו בקבלה טובה כ"א שנמשך גם כללות האור שלפה"צ והיינו
 .מקבלים אותו כו" ע"כ
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מבאר שע"י הצמצום, הגבול יכול להעלים גם על הבל"ג. וז"ל "כי  ד"והנה בהערה י
אחר שנתגלה ע"י הצמצום בחינת כח הגבול שבא"ס הרי זה מגביל גם את האוא"ס 
הבל"ג והיינו שהאור שנתצמצם ונתעלם שזהו האור הבל"ג ה"ה בא בבחינת גבול ע"י 

רשימו כח הגבול, דלהיות שפעולת הצמצום הוא שיתגלה כח הגבול שבא"ס לזאת ה
הנה כמו שקודם הצמצום כשהי' התגלות בחינת אוא"ס הבלחי בע"ג הרי הי' התגברות 
האור הזה הבל"ג על בחינת כח הגבול שלא הי' ניכר כלל, ... כמו"כ הנה לאחר הצמצום 

גבול הכח הגבול מגביל גם בחינת האוא"ס שהי' רצונו ית' שיהי' התגלות בחינת כח ה
 עכ"ל. .הבל"ג ועי"ז בא אור הבל"ג בבחינת גבול"

שאור הגבול יכול להכיל את  והנה בהשקפה ראשונה נראה שעיקר הסברה כאן ע"ז
הבל"ג, הוא מצד רצונו ית' שבגבול יתגלה הבל"ג, מכיון שגם לפני הצמצום האור 

ו ולכן גם לאחרי הצמצום שמתגלה כח הגבול הגבול היה חלק מהבל"ג כחלק משלימות
שיהי' התגברות הגבול, לכן אור  ככח בפ"ע, מכיון שהתגלות כח זה הוא מצד רצונו ית'

 זה יכול להכיל את הבל"ג.

ובכ"מ, שעיקר הסיבה שכח הגבול מגביל את  9וצ"ב שהרי משמע בהערה הקודמת
מצד ענינו של האור עצמו  ואאור הבל"ג וכן זה שאור הבל"ג יאיר דרך אור הגבול, ה

ולא רק מצד רצונו ית' שיכול לחבר הפכים. וכן מובן גם מזה שהתכלית של דירה 
בתחתונים שההמשכה תהיה מצד גדרי התחתונים ולכאו' זהו גם סיבה שכל המדריגות 
של סדר ההשתלשלות יהיו באופן כזה שההמשכה והירידה של האור הוא לא רק מצד 

גדר היינו שהתחתון כלי וממשיך את האור הנעלה ממנו, ועד"ז  רצונו ית' אלא ע"פ
בנוגע לאור הגבול ואור הבל"ג צ"ל שאור הגבול מצד גדרו יכול להכיל את אור 

 הבל"ג?. 

 

 ט.
יסביר שהמשכת הבלי גבול בתוך המשכה גבולית היא מצד דרגא הנעלית משניהם 

 ועי"ז תתורץ השאלה

מקום  אינו נותן דזה שאור הבלי גבול, 10מואולי אפשר לומר, ע"פ המבואר בכ"
 לאיזה מציאות מוגבלת, ומציאות של עולמות מוגבלים מהווה סתירה לאור הבל"ג.

ואי אפשר שהם יקבלו את האור הבלי גבול. הוא מצד שגדרי הגבול הפוכים מגדרי 
הבל"ג. )וענין הגבול כמו שהוא לפני הצמצום הוא חלק מהבל"ג )כנ"ל במשל(( אבל 

                                                             
 .7חלקה הובא בהערה  .9

 .ועוד .ד"ה היום הרת עולם תשי"ג ראה .10
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ת האור כמו שהוא מצד מקורו הוא למעלה מגדרי הגילוי והעלם וגם למעלה באמ
מגדרי הגבול והבל"ג, ולכן מצד מקור האור שהוא למעלה משני הבחי' גבול ובל"ג, 

 יות גבול ובלי גבול וגם בבת אחת.לה יוכל

וזהו עומק ענין צמצום בדרך סילוק הוא שנסתלק האור למקורו ומה שנמשך לאחר 
ל הוא כמו שהוא מצד מקורו, ומכיון שמצד המקור הגבול והבלי גבול הצמצום הכ

בהשוואה אצלו לכן אפשר להיות התגלות כח הגבול שבא"ס ויתירה מזו שמתגלה 
 .11שגם כח הבל"ג יוכל להמשך בבחי' גבול

אלא שבעולמות ענין זה הוא בהעלם לגמרי וצריך לגלות אמיתית הענין כמו שהוא 
צמצום בשביל הגילוי שכל כוונת הצמצום הוא בכדי לגלות ענין  מצד המקור, וזהו פי'

זה, שהצמצום, אינו רק העלם והסתר, כי אם, בפנימיותו הצמצום עצמו "אינו סותר 
עניינו הפנימי הוא הגילוי שלמעלה מהאור שהאיר קודם שמצד זה  לגילוי", ואדרבה:

ע"י עבודה ענין זה )שורש הגבול והבל"ג מתאחדים, ועכשיו זה ישנו העלם בעולמות, ו
 הגבול והבל"ג( מתגלה גם בעולמות ולכן העולם יכול להכיל את הבל"ג.

ולכאורה אפשר להוסיף בזה ע"פ מה שמבאר הרבי במאמר ד"ה אל יפטר תשכ"א 
)מיוסד על מאמר ד"ה אל יפטר תרפ"ט( ותוכן דבריו שם שגם כאשר ישנו צמצום 

כוונת הקב"ה בענין  הרי מצד אבל ת הגבלה,נעשה האפשרות שיוכל להיו שעל ידי זה
איזה  הצמצום, אי אפשר לומר שהכוונה היא שיהי' רק סילוק של האור ח"ו, שהרי

תכלית יש בהעדר אור וגילוי, ובפרט בצמצום הראשון שהוא באופן של סילוק שזהו 
העלם והסתר לגמרי, ומביא הוכחה לזה מזה שגם ביחס לדרגות שלאחרי הצמצום 

שהכוונה האמיתית בבריאה היא התיקון  לא תהו בראה אלא לשבת יצרה"כתוב "
שיהיה גילוי אור, וא"כ ברור שאין כוונת הקב"ה בענין הצמצום  'לשבת יצרה' היינו

                                                             
וראה בהמשך המאמר שם שמבאר בפרטיות יותר שכח הגבול ישנו גם בא"ס ב"ה שלפני  .11

הצמצום כי הוא ית' כל יכול ויש בו גם כח הגבול וכמובא מעבודת הקודש דא"ס הוא שלימות 
בלי חסרון ח"ו, ואם תאמר שיש לו כח בבלי גבול ואין לו כח בגבול אתה מחסר שלימותו, מ

אלא כשם שיש לו כח בבלי גבול כן יש לו כח הגבול, אלא שלפני הצמצום הי' ההתגלות של 
 בחי' אוא"ס הבל"ג וכח הגבול הי' בהעלם. 

צמצום כשהי' התגלות ועפ"ז מבאר גם בנוגע לכוונת הצמצום בשביל הגילוי דכשם שקודם ה
בחי' אוא"ס הבלתי בע"ג, היה התגברות האור הבל"ג על בחי' כח הגבול באופן שהגבול לא הי' 
ניכר כלל, וכלשונו במאמר "שאור הבל"ג הי' שולט עד שכלל בתוכו לגמרי ער האט אינגאנצן 

ת' שיהי' ארומגענומען את כח הגבול הנה מזה מוכרח שכן הוא גם לאחר הצמצום שהי' רצונו י
התגלות כת הגבול שהגבול כולל נעמט ארום את כל ענין הבל"ג היינו שע"י הגבול לוקחים את 

 הבלי גבול".
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שיהי' סילוק האור ח"ו, אלא כוונת הצמצום הוא שיתגלה האור שלפני הצמצום כלומר 
 שהאור הבלי גבול יבוא אח"כ בתוך הגבול.

זו כיון שפעולת הצמצום הוא ההיפך מהגילוי שהיה לפנ"ז הרי לא יתכן ויתירה מ
שכל הכוונה בגילוי שע"י הצמצום שיתגלה האור שהי' לפני הצמצום, שאם כן מה 
הצורך והתועלת שבכל הצמצום, היה אפשר להשאיר את האור שהאיר קודם, אלא 

ה מהגילוי שהי' לפני מוכרח לומר שהכוונה היא שהגילוי אחרי הצמצום יהיה יותר נעל
התחתונים תהיה העלם,  הצמצום שבשביל זה כדאי לגרום שלזמן מסויים הרגשת

והפוך מתוכן של גילוי, כדי שעי"ז יבואו אח"כ לגילוי נעלה יותר מהגילוי שהי' קודם, 
ולכן מבואר שכללות ענין הצמצום הראשון הוכרח להיות בדרך סילוק לגמרי שסילק 

 .12' יכול להיות התגלות האור הגבולעי"ז היהבלי גבול ש את אור

ועפ"ז מובן שענין נפלא זה שאור הגבול יכול להכיל את הבל"ג אין זה רק מצד רצונו 
שביכולתו לחבר הפכים אלא באמת כח הגבול מצד שורשו שהוא למעלה גם מענין  ית'

 .הבל"ג, ולכן הגבול מצד עצמו )כאשר מתגלה השורש( יכול להכיל את כח הבל"ג

והנה במאמר ממשיך שענין זה "צמצום בשביל הגילוי משתקף גם בעבודת ה' 
שישנו עבודה שהוא בבחי' פנים ויש עבודה שבבחינת אחור, והחילוק בינהם שהעבודה 
בבחי' פנים היא בכללות העבודה כמו שהיא באצילות, והעבודה שבבחי' אחור הוא 

ודה בבחי' אחור היא עבודה העבודה שמצד עולמות בי"ע, ובפשטות הכוונה שהעב
שמצריכה אתכפיא כיון שלא מאיר גילוי אלוקות ויש נתינת מקום להעלם והסתר. 
ועבודה שבבחי' פנים הכוונה שהעבודה נעשית באופן של אתהפכא ללא העלם והסתר, 
כיון שמאיר אלוקות בגילוי. וגם כאשר לא מאיר בחי' פנים ומצד מצבו נדרש לעבודה 

ועד שיש לו  זאת בחי' הפנים המאיר בפנימיות נפשו משפיע עליו של אתכפיא, בכל
 בעבודתו כמו בעבודה בבחי' פנים. חיות ותענוג

ולכאורה ע"פ כל הביאור הנ"ל אולי אפשר לומר שגם בעבודה החידוש לא רק 
שבעבודה בבחי' אתכפיא ישנה השפעה של פנימיות הנפש, אלא כמו שע"י הצמצום 

ר ממה שהיה קודם, כמו"כ בעבודה כאשר בחי' הפנים מאיר גם מתגלה גילוי נעלה יות
 בעבודה שבבחי' אחור ישנו עילוי גדול יותר מאשר בחי' פנים מצד עצמו. 

 ויש להוסיף בדא"פ שזהו החידוש דהמאמר דתשל"ז על המאמר דתשי"ז:

                                                             
 .ויעויין גם באריכות בד"ה ונחה תשכ"ה .12
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שבהמאמר דתשי"ז מבאר ענין הי' הפועל חיבור המשפיע והמקבל שזהו הד' 
שה ההיפך מר' שאין בו בחי' היסוד )ולרש אין כל( המחבר את הגילוי שמסיטרא דקדו
 אור עם התחתון.

ובמאמר של תשל"ז מחדש לא רק שהגילוי אור עליון יכול להמשך לתחתון אלא 
שהתחתון כלי לגילוי אור זה ולכן כאשר נמשך הגילוי הוא נמשך מצד ענינו דהתחתון, 

להכיל את ענין הבלי גבול. וענין זה משתקף וכנ"ל במאמר שהכלים מצד ענינם יכולים 
בכל הג' ענינים: בעבודת האדם שבעבודה שבבחי' 'אחור' מאיר בחי' 'פנים', וכן 
בנשמות שבנשמות דבי"ע הם כלים לבחי' אחד שמאיר באצילות )כשם שאין בלבך 
אלא אחד כך אין בליבנו אלא אחד(, וכן בתורה שגם בבחי' אחור שבתורה שייך וכלי 

 חי' אחור שבתורה.לב
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 ביאור במאמר 'באתי לגני' ל"א

 ווברשי'  מנחם מענדלהת' 
 תלמיד בישיבה

 א.
 מציע המאמר ומבארו

במאמר באתי לגני תשל"א )אות ג'( מוכיח באריכות שהטעם האמיתי על בריאת 
העולם היא כמו שכתוב במדרש )תנחומא( שנתאווה שעוה"ז התחתון יהי' דירה לו ית', 

לא כמו הטעמים שמובאים בשאר ספרים )בגין דישתמדעון לי' )ידיעת אלוקות( ו
)זהר(, בכדי שיתגלו שלימות כוחותיו ופעולותיו )ע"ח((, כי בשביל טעמים אלו, הי' 
מספיק גם בהתהוות העולמות העליונים, שהרי גם שם ישנה ידיעת אלוקות וכן שם 

, ועל כרחך " . . 1וים מאין לישניכרים כוחותיו ופעולותיו, שהרי גם הם מתהו
מההתהוות דעוה"ז הגשמי, שאין בו )מצד עצמו( שום מעלה . . " )שהרי לא ניכר בו 
כלום יותר מעולמות עליונים( נמצא "שתכלית כוונת הבריאה היא )לא מצד הטעם, 

 אלא( לפי שכך נתאווה שעוה"ז התחתוון יהי' דירה לו ית', לו לעצמותו", 

שאין שום סיבה להתהוות העולם, זו ההוכחה הכי טובה שסיבת כלומר, עצם זה 
התהוותו היא ממקום כזה שלא שייך בו שום סיבה וכמו שאומר אדמוה"ז על עניין 
התהוות העולמות מהטעם ד"נתאווה הקב"ה.." "אויף א תאוה קשיא ניט" "שאין שייך 

אתו אזי אותה )כי אם הי' סיבה לברי 2שם שום קושיא לפי שהוא למעלה מן השכל"
 סיבה היא יכולה להיות סיבה להתהוותו(.

מצד נתאווה הקב"ה להיות  -, דזה שאת הטעם האמיתי לבריאת העולמות 3ומוסיף
אפשר להוכיח ממציאות העולם גופא, ניתן ע"י כך שהעניין  -דירה בתחתונים 

 ד'נתאווה' נמשך בעולם הזה כמו שהוא, וז"ל: "דזה שיש הוכחה בשכל על הענין
דנתאווה )למעלה מהטעם(. ושההוכחה היא מהתהוות עוה"ז התחתון שאין תחתון 
למטה ממנו, הוא, כי התהוות עוה"ז התחתון מזה שנתאוה היתה ]לא באופן שהענין 
דנתאוה נשאר בעצמותו וזה שמהענין דנתאוה נתהווה עוה"ז התחתון הוא באופן 

 ז התחתון".דהבדלה, אלא[ שהענין דנתאוה נמשך בההתהוות דעוה"

                                                             
 . "ויתירה מזו.." ראה שם אות ג' )באמצעה(.1
 . ריש אות ג'.2
 . סוף האות.3
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כלומר לאדם יש יכולת לדעת רק דברים שקיימים בעולם המושגים שלו, וענינים 
שאינם קיימים בעולמו, לא שייך שהאדם ידע מהם, וא"כ לכאורה איך אפשר להיות 
הוכחה לאדם בעולם הזה לזה ש"נתאוה הקב"ה", הרי זהו ענין נעלה כ"כ שלא בגדרי 

 עצמותאווה הוא בעצמותו, ואף ע"פ כן העולם האדם "למעלה מטעם", שהרי הענין דנ
מוכיח שהסיבה להתהוותו הוא מצד נתאווה, וזאת מתאפשר ע"י כך "שהענין דנתאוה 

 נמשך בההתהוות דעוה"ז התחתון" )ולא באופן שברא אותו והוא עצמו לא מורגש בו(.

דמה שהקב"ה נקרא בשמות שונים הכל משל ומליצה  4וע"ד מה שכתב הרמב"ם
ה תורה כלשון בני אדם. ואף על פי כן לא מצינו שהתורה תשתמש עם חוש ודיבר

 המישוש כמשל לענינים שלמעלה.

וצ"ב, שהרי אף כל שאר החושים באדם והענינים בעולם, לא דומים ממש, ובכל 
"אזני ה'"  זאת הם משמשים כמשל על אלוקות על פרטים מסוימים, כמו "עיני ה'"

וההסברה  עם חוש המישוש למשל על ענינים רוחניים? וכו'" וא"כ למה א"א להשתמש
בזה, כאשר אומרים משל ונמשל זהו מפני שישנה איזו שהיא השוואה בינהם, רק 
שהמשל יותר גשמי מהנמשל, אבל המשל הוא מדבר שאפשר להפשיט אותו 
ולהשתמש בו גם בבחי' נעלות יותר, אבל חוש המישוש הוא בחינה שכל ענינה הוא 

"כ א"א להפשיט אותה מענינה, ומכיון שכך אינו יכול להיות משל הגשמה, וע
 לאלוקות.

ועד"ז העולם הגשמי יש בעולם ענינים רוחנים שמתלבשים בגשמיות של העולם 
ולכן ענינים רוחנים אלו הבאים בהתלבשות של לבוש גשמי יכולים להוות סיבה 

צם ההגשמה של העולם, לבריאה, ומלכתחילה הכוונה על התוכן הרוחני שבזה; אבל בע
אין שום תוכן רוחני )כמבואר לעיל שאינו משמש שום עניין בטעמים שנאמרו בשאר 
ספרים(, וע"כ לא שייך שהגשמי יבטא תוכן רוחני, ומכיון שכך, עצם ההגשמה מוכיח 

נתאווה  –למעלה מגילויים  -שאינו יכול להתגלות  -שיש פה ענין נעלה יותר למעלה 
 )כנ"ל( הוא ע"י שהעניין דנתאווה נמשך לעוה"ז(.)והאפשריות לכך 

וממשיך וז"ל "ולהוסיף, דזה גופא שההתהוות דעוה"ז התחתון היתה באופן שהענין 
דנתאווה נמשך בההתהוות, הוא, כי בכדי שתושלם הכוונה דדירה בתחתונים, 
שהתחתונים יהיו דירה לעצמותו מצד ענין התחתונים גופא, צריך שתהי' להם איזו 

ייכות להעצמות )עוד לפני שנעשים דירה(, ולכן ההתהוות דעוה"ז התחתון מזה ש
 שנתאוה היתה באופן שבהעולם עצמו )בהתהוותו( יהי' הענין דנתאוה, רצון העצמות".

                                                             
 כים ח"א פמ"ז, וראה שיחת י"ט כסליו מ"ז.מורה נבו וראה גם( אה"א פ"מדע הל' יוסה"ת ). 4
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כלומר, זהו הכוונה לכך שנמשך בעוה"ז הענין דנתאווה והוא שיוכלו לעשות דירה 
צד ענינו יהיה לו דירה, כי באם לקב"ה בתחתונים, שהעולם הזה התחתון עצמו מ

ההתהוות היתה באופן שהנתאוה של העצמות לא הי' נמשך אלא הי' באופן של הבדלה 
ממציאות העולם, לא הי' אפשר להגיע ע"י עבודת הנבראים לכך שמהעולם תיהי' 
דירה לקב"ה, ולכן המשיך הקב"ה באופן פלאי את בחינת ה'נתאווה' בהתהוות )ולכן 

 יח את הענין דנתאווה ממציאות העולם(.אפשר גם להוכ

בעולם, וזאת ע"מ שיהי' אפשר לעשות  נמשךוהמובן מזה שהענין דנתאווה 
שסיבת הבריאה היא ממקום  עצמומהעולם דירה וע"י כך אפשר גם להוכיח מהעולם 

 שלמעלה מטעם ודעת. 

 

 ב.
 מביא מקור אחר ומצריך ביאור

לקו"ש ח"ו )פ' שמות ב'( שכל הענין של והנה לכאורה צריך ביאור, דהנה מבואר ב
דירה בתחתונים הוא דוקא בעוה"ז, עולם שאין לו שום שייכות לאלקות ועד שהוא 
מעלים ומסתיר על האלוקות, וזה שהופכים אותו לדירה זהו בדרך התחדשות )כי מצד 

יון גילוים אין שום מקום וטעם ע"ז( ודווקא ע"י עניין כזה ניהי' דירה לו ית'. וזהו כ
שעוה"ז אינו כלי כלל להאור, ולכן אי אפשר לפעול בו לא ע"י המשכת אור ולא ע"י 

כיון -זיין קיין כלים צום אור" ) קענען ניט"וויבאלד אז זיי  5שרש הכלים, וכלשונו
להיות כלים לאור( והדירה נעשית ע"י כח העצמות כיון שהוא לבדו  אינם יכוליםש

פס המוחלט ממש. ומבאר שם שאם ישנה שייכות בין בכוחו ויכלתו לברוא יש מאין וא
העולם ואלקות אזי אין זה אמיתית ענין דנתאוה, כיון שיש מקום לזה מצד הטעם, אלא 

לו כל קשר  איןבמקום כזה שמצד עצמו  דווקאשעניין אמיתית הדירה לקב"ה היא 
ית' ושייכות לאלוקות, ובלשונו )בתרגום חפשי(: "כאשר יהודי עושה דירה לה' 

הס"א .  שבירת וביטולהטוב והקדושה . . אלא ע"י  גילויע"י  לאבענינים התחתונים . . 
 . . זוהי ה"דירה" אשר "נתאווה הקב"ה". התחדשות. כך שה"דירה" להקב"ה מעוררת 

ולכאו' זה בסתירה להמבואר במאמר לעיל שהענין דנתאוה נמשך בבריאה 
ת כבר מתחילת הבריאה, ז.א. שכל שיהיה לעולם שייכות להעצמו כדיבהתהוותה 

קשר בין העוה"ז  שישע"י כך  דווקאהאפשרות לעשות לקב"ה דירה מהעוה"ז, הוא 
 לאלוקות?

                                                             
 . סוף אות יו"ד.5
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 ג.
 מתרץ ודוחה תירוצו

והנה לכאורה הי' נראה לתרץ, שכיון שהמבואר כאן במאמר "שהענין דנתאוה נמשך 
לא בגילוים, מדובר בההתהוות דעוה"ז התחתון" הכוונה היא לכח העצמות שבבריאה ו

שהוא נמצא בעולם אבל לא באופן נרגש בעולם שלכן לא ישנה לו שום ענין בעבודת 
הנבראים כך שגם עבודתם לברר את העולם לא 'תגלה' אותו, משא"כ בלקו"ש שמדבר 
על ההעלם והסתר של העולם ושהעולם מושלל מגילוים ואין לעוה"ז שום שייכות 

דרגת הגילויים שהם ע"י עבודה כן יכולים להתגלות, לגילוי אלקות, הוא מדבר על 
 ובכל זאת לא זו העבודה, אלא העבודה היא לשבור את הס"א.

אך לכאורה אי אפשר לומר כן, שהרי מבואר במאמר )סעיף ד'( שענין "עיקר שכינה 
שהתהוות עוה"ז התחתון היתה באופן שהענין דנתאוה נמשך בההתהוות, זהו  -היתה" 

שע"י החטאים נסתלקה עיקר שכינה, כי כיון שחטא הוא היפך הרצון ההסבר לכך "
הענין  בווהתענוג דלמעלה, לכן, ע"י החטאים נסתלקה עיקר שכינה מהארץ, שלא הי' 

דנתאוה" ובאם מדובר על כח העצמות הקיימת בבריאה, מה הכוונה שענין זה הסתלק 
 , הרי לא נוגע לו מעשה התחתונים?החטאיםמהבריאה ע"י 

 

 ד.
 ההבדל בין המאמר לשיחה מתרץ

שסיבת התהוות העולם היא  -ואולי יש לבאר, שעצם זה שאפשר להביא הוכחה 
, זה כבר ענין של 'גילויים', אך בשונה מגילויים במושג הרגיל בשכל -למעלה מהטעם 

שלכן הוא יכול להשפיע על הנבראים באופן חזק, עד  -שזהו רק גילוי של עניין חיצוני 
ולא של הדבר העצמי, כאן זה גילוי של עניין עצמי,  -על התנהגותם בפועל  שמשפיע

'גילוי  -וא"כ זה שישנה הוכחה, זה בעצמם נקרא בשם 'גילוי העצם'. רק שבגילוי זה 
גילוי( היא מהגילוי של הדבר -גופא יתכן שיהיו שני אופנים, א. שההוכחה ) -העצם' 

ת" זהו שכל א' מישראל אומר ב"ה מצד "שהמאור הוא בהתגלו 6עצמו )ע"ד המבואר
שהקב"ה נמצא, אבל מציאות זו אינה בגדר גילוי ממש, ולכן ענין זה מתבטא רק 

העצם אך לא הדבר עצמו מתגלה, וזהו ע"י מבאמונה באופן כללי(, ב. שישנו גילוי 
 ההבנה בדברים המושללים ממנו.

                                                             
 .. ד"ה באתי לגני תשכ"ט6
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יאה היא ל'מעלה ויש לומר שכן הוא במאמר דידן, כיון שההוכחה שסיבת הבר
הטעמים האחרים )כאופן הב'( ולא ע"י גילוי הדבר עצמו )כאופן  שלילתמטעם', זה מ

, ועפ"ז גם יבואר איך אפשר לומר שעניין זה נסתלק 7העצםמהא'(, זהו גילוי גילוי 
 הנבראים, זהו כיון שסוף סוף זה גילוי. - החטאיםמרקיע לרקיע ע"י 

לם הכתובות בשאר ספרים, זה גילוי במובן משא"כ הסיבות האחרות לבריאת העו
הרגיל )שהוא לא גילוי של עניין עצמי( שאמור להשפיע על הנבראים שיעבדו בעולם 
באופן טוב שיקויימו טעמים אלו, והוא מתבטא במעלות ועילויים הקיימים בבריאה, 
רק שסיבות אלו לא גלויים בעולם, כנ"ל במאמר, שבשביל טעמים אלה לא הי' צריך 

 שנברא בשביל טעמים אלו. בעולם, ובמילים אחרות, לא גלוי עוה"זלהגיע ל

שאמיתית העבודה היא שלא ניכר בעולם הקשר  -וזה מה שמבאר בשיחה 
והשייכות לקדושה, דפירושו הוא, שדווקא כשאין גילוי של משהו שהוא בגדר 

רת הנבראים, שישפיע עליהם לעבוד בו ולתקנו, זוהי תכלית ה'דירה' "מעור
 . 8"התחדשות

]ויש להעיר גם מלקו"ש חי"ט שיחה לשמח"ת ושם מבאר הפירוש העמוק והפנימי 
יותר לסוף מעשה במחשבה תחילה, והוא שסוף העשיה והתוצאה שלאחר המעשה 

 נעוץ בתחלה שלפני המחשבה 

ולכן הדירה לו ית" שישראל מקיימים על ידי עבודתם, היא בתכלית הטוב ובדרך 
ר אף מרצון ה' בתחלת המחשבה כביכול, למרות שבודאי ענין זה עצמו הצלחה טוב יות

שהדירה תהיה בתכלית הטוב ביותר הוא כוונת הבריאה מלכתחילה אך זה בבחינת 
 תחלה שמעל למחשבה 

                                                             
. אולי אפשר להוסיף מהמבואר בד"ה שלח לך תשכ"א שיש הפרש בין הארת התענוג לעצם 7

התענוג שהארת התענוג מתפשט בכל הכוחות, אבל עצם התענוג שמצד הבירורים נמשך 
ע"ד בתענוג שיש ב' בחי' כך גם בהענין דנתאוה ישנם ב' בחינות במלכות ע"י עבודת הבירורים. ו

 מה ששיך להמשך בעולם ומה שיתגלה רק ע"י עבודת הדירה בפועל.
. אבל באמת לאחרי שמבארים שהמטרה של הבריאה היא להשלים ה"נתאווה" שלמעלה 8

מבאר בלקו"ש מטעם, אזי השלמת כוונה זו בפועל היא גם ע"י המשכת הגילויים בעולם. וכמו ש
"והטעמים שבזהר וע"ח הם הקדמה והכנה להשלמת הכוונה ד"דירה בתחתונים"  59שם הערה 

כי ענין ה"דירה" הוא לא רק שנמצא בה כל העצם אלא גם שהעצם נמצא בה בגילוי, ולכן צריך 
ת ל"הטיב לברואיו" ו"יכירו גדולתו" בחי' הגילויים, כי ידיעה והכרה זו הם הכנה לגילוי העצמו

ובדוגמת המבואר שאהוי"ר עם היותם בחי" גילויים הם "דרכי הוי' " לפי שעל ידם דוקא בא 
 עצמותו ית' בגילוי במעשה המצות.

וכמו שההתהוות עם היות שהיא רק ביכולת העצמות, בכ"ז ההתהוות בפועל הוא מהאור וע"י 
" דירה לעצמותו הוא התלבשותו בכלים אגה"ק סי' כ', כן גם השלמת הכוונה ד"דירה בתחתונים

 ע"י הקדמת "להטיב לברואיו" אור, ו"יכירו גדולתו" כלים" ע"כ.
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ומבאר בקיצור, מכיון שמטרת הבריאה היא שישראל יעשו לה' דירה בתחתונים על 
רצון ה' בעולמות כולל תחלת המחשבה, ידי עבודתם העצמית בכוחם העצמי וכיון של

יש קשר לבריאה והוא משפיע בה לפיכך מטרה זו של נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות 
לו ית' דירה בתחתונים באמצעות עבודתם העצמית של ישראל בתחלת המחשבה של 
הבריאה לא התגלתה אלא נשארה מוסתרת בבחינת התחילה שמעל לתחלת המחשבה 

ננה משפיעה למטה, והדירה לה' ית' נעשית כולה על ידי עבודת כך שכוונה זו אי
ישראל בכוחם העצמי בכך מובן שישראל מגשימים את המטרה של נתאווה הקדוש 
ברוך הוא להיות לו ית' דירה בתחתונים באופן של הצלחה, מפני שמטרה זו היא מעל 

 . להתגלות ברצון הגלוי לעולמות אפילו לא בתחילת המחשבה ע"כ תה"ד

 בהתהות? נמשךולכאורה אפשר להקשות מהמאמר דידן שהענין דנתאוה 

והביאור בזה כנ"ל שהעצם דנתאוה תמיד בהבריאה אבל הוא בהעלם ולכן מצד אחד זה 
נמשך בעולם ולכן יש הכשרה בעולם לעבודה אבל מצד שני אין זה בגילוי ממש ולכן 

לו את הדירה כי הנתאווה העבודה מתייחסת לישראל וזה נחשב שישראל הם אלו שפע
לא בגילוי בעולם, וע"י העבודה של ישראל הענין דנתאוה בא לידי גילוי בעולם ואז 

 מתווסף בתענוג של הקב"ה בבריאה.[
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 בעניין גדר רשות היחיד לתחום שבת

 ויצמן 'שימנחם אליאב הת' 
 תלמיד בישיבה

 א.
 ויקשה סתירה בדבריויביא דברי הרמב"ם בדין העומד בסוף תחום שבת 

"המהלך אלפים אמה שיש לו להלך ושלמה מדתו בתוך דיר או  1איתא ברמב"ם
רה"י[ אינו מהלך אלא עד סוף מדתו", והיינו שאדם שגמר הליכתו אלפיים -סהר.. ]

אמה )תחום שבת( אף על פי שהוא בתוך רשות היחיד אינו יכול להמשיך ועל כרחו 
 יעצור בסוף התחום.

"מי שיצא חוץ לתחום שלא לדעת והוקף במחיצה בשבת  , וז"ל:כתב הלכה י"דוב
שמי שיצא חוץ לתחום שלו ורוצה לחזור אליו  ,יש לו להלך כל אותה המחיצה", נמצא

 ע"י מחיצה, יכול לחזור.

שטחו של רשות היחיד נחשב כד' אמות לעומד  ,הלכה י"דעל פי המתבאר ב ,כלומר
אוסר  ,הלכה ה'ב ולעו"ז ,שעומד חוץ לתחום שבת אף על פי ,שם ויכול לילך את כולו

 .למרות שנמצא בתוך רשות היחיד ,הרמב"ם יציאה מחוץ לתחום שבת

שאינו יכול  ,מה החילוק בין העומד ברשות היחיד בתוך תחום שבת ,וצריך להבין
 שיכול לחזור על ידי היקף מחיצה בשבת. ,לבין היוצא חוץ לתחום ,לצאת חוץ לתחום

 

 ב.
 דין מי שהוציאוהו נכרים בשבת ונתנוהו בדיר על פי דברי הריטב"איבאר 

"אמר שמואל שבת בבקעה והקיפוה נכרים  :איתא 2בגמ' מסכת עירוביןוהנה 
למרות  ,כלומר ,מחיצה בשבת מהלך אלפיים אמה ומטלטל בכולה על ידי זריקה"

לו  ולא אומרים שתחשב ,אלפיים אמהברק  , אך הואאפשר להלך בתוך המחיצהש
 אפשר להלך בכולה.יהי' ש ,אחת כרשות

חולק על דברי רבן  ,לכאורה בדבריו אלו, דדברי שמואלכוונת דן ב ,ובריטב"א שם
"נתנוהו בדיר או בסהר רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ושם:  ,3גמליאל במשנה

                                                             
 .הלכות שבת פרק כ"ז ה"ה .1
 .עירובין דף מב, א .2
 .עירובין דף מא, ב .3
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" ולשיטת שמואל אין לו להלך כל המחיצה אלא עד אלפיים מהלך את כולהאומרים 
ששמואל בדבריו לא חולק על ר"ג, וזא כי אפילו ר"ג מודה  ,ולבסוף מבאר ,אמה

 :במקרה שעליו דיבר לדעתו, וז"ל

"דהא אפילו אליבא דרבן גמליאל היא .. ועד כאן לא קאמר רבן גמליאל שאם 
שנעקרה שביתתו נתנוהו בדיר וסהר שמהלך את כולה אלא כשהוציאוהו חוץ למקומו 

ליו לתת לו שביתה בכאן כל ההיקף כד' אמות אבל ולפיכך הקילו ע הראשונה
 כששביתתו הראשונה קיימת אין לו אלא תחומו שקנה תחילה".

מהמקום שבו  'אלפיים אמהה'אדם קשור בשבת לתחום  ,לשיטת הריטב"א ,כלומר
 .4יש לו שביתה חדשה במקומו ,יצא משםאך אם  ,שבת בערב שבת

העומד בסוף  -בדברי הרמב"ם בה"ה בדין אפשר להבין בנקל החילוק  ,לפי ביאור זה
אסור  ,שכיוון שלא "נעקרה שביתתו הראשונה" ,יצא מחוץ לתחום לאהתחום ועדיין 

משא"כ בהלכה  ,ואין אומרים שרשות היחיד תועיל לו לצאת מתחום שבת ,לו לצאת
הוא אז יכול  ,יצא חוץ לתחום ונעקרה שביתתו כברשם המדובר הוא על מי ש ,י"ד

 קומו על ידי מחיצה.לשוב למ

כיוון ששביתתו  ,מובן ,תינח כשלא יצא חוץ לתחום ,אלא שתירוץ זה דורש הבנה
 אך ,אין רשות היחיד מועלת לו לצאת מתחום אלפיים אמה ,היא במקומו הראשון

 יכול ,ומקיפים אותו במחיצת רה"י ,צא מתחומויכבר מדוע כש ,עדיין צריך ביאור
אף  ,מפני ששובת שם מחדש, דלכאורה ,והטעם הוא ',הרשות שהגיע אלי בכללהלך 

הרי אין בזה הכרח שבמקום החדש שהגיע  ,על פי שיצא ממקום שביתתו הראשון
מקומו כעת דזה ש ,תר מד' אמותויחול עליו דין שביתה חדש ויוכל להסתובב י ,אליו

ו חל עליממילא היתר לילך בכולו וממילא פועל שביתה ו אין זה ,רשות היחידנחשב 
במקום החדש שהגיע אליו )שאם אינו שובת איסור תחומין, ומניין לנו לומר שהוא 

 שובת אינו יכול לצאת מד' אמות(.

 

 ג.
 יבאר שיטת הריטב"א על פי גדר ד' אמות בשבת מן התורה

"שבו וז"ל:  (,6ועד"ז הובא גם ברמב"ם) 5ויש לבאר זה ע"פ מה שכתוב בשולחן ערוך
, מכאן שכל אדם יש לו ד' אמות בכל מקום, אפילו יצא איש תחתיו )שמות טז, כט(

                                                             
 .9מפשטות לשונו שלא מדגיש כלל שזהו קולא משמע דדין הוא וראה לקמן הערה  .4
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במקום אפי' קונה בו שביתה  , הואכל מקום שאדם נמצא בו ,חוץ לתחום" כלומר
 שיצא חוץ לתחומו. עקבאליו הגיע שהחדש 

קונה  ,דכשיצא מתחומו ונמצא ברה"י )שלא לדעת( ,ולפי"ז מובנת כוונת הריטב"א
ות שזוכה בהם מן התורה ומשום אלו הד' אמות שביתתו ברה"י מדין שביתה בד' אמ

כיוון שהם התפשטות של הד' אמות  ,ששובת בהם נחשבת לו רה"י כולה כד' אמות
 שביתתו היא רק לד"א ששם הוא נמצא ,שיש לו בהם שביתה, משא"כ כשנמצא ברה"ר

 .)ושם הן לא מתפשטות על יותר כדין רה"ר(

יד משנה בהלכה י"ד "יש לו ד' אמות ואפשר למצוא לזה קצת סימוכין בלשון המג
 ".וכל מה שנחשב לו כד' אמות

 .ב' אופניםבהם יכול להיות ש 'מות של אדםד' א'בסגנון אחר קצת: יש לחקור בדין 

רק  ,או שכיוון שעומד חוץ לתחום אין לו שביתה נחשבים כמקום שביתה,הם  האם 
שד'  ,יש לומר ,ן ערוךועל פי דברי השולח ,7ד' אמות הם המקום בו מתפשט גופוש

 ולכן שטח הרשות כולה יחשב כד' אמות בלבד. ,אמות הם מקום שביתתו

 

 ד.
 יקשה על ביאורו מדברי הרמב"ם בהמשך ההלכה

וא ד( כותב "וה"כיון שבהמשך ההלכה )י ,אך קשה קצת לבאר כן בדברי הרמב"ם
יצא חוץ שההיתר להלך את רשות היחיד כולה כש ,שלא תהיה יתר על אלפיים אמה"

לא יצא מן  ,אבל אם יש אלפיים אמה ,זהו דוקא כשאינו מהלך אלפיים אמה ,לתחום
יכול לחזור  ,שגם אם יש יותר מאלפיים אמה ,והשיג עליו מיד הראב"ד .8התחום

 ,שיכול להלך אפי' כמה אלפים אמה –רה"י  –לתחומו הקודם, וכדמצינו ב'דיר וסהר' 
.  . הלכה י"ב "מי שיצא חוץ לתחום שלא לדעתווהרמב"ם עצמו לא חילק בזה וכתב ב

נתנוהו נכרים בדיר וסהר ומערה או בעיר אחרת יש לו להלך את כולה" ללא הגבלה 
 דאלפיים אמה דוקא.

                                                             
 .סי' שצו ס"א .5
 ."והלכות שבת פרק י"ב הט .6
כלשון הרמב"ם שבת י"ב הט"ו "כמדת אורך אדם כשיפשוט ידיו ורגליו" ולהעיר מתוס'  .7

מסכת שבת דף צ"ב ע"א ד"ה אישתכח "דמקומו של אדם ד' אמות היינו כשפושט ידו למעלה 
 .מראשו"

כן משמע בלשון המגיד משנה שאף כשהמחיצה היא יתר מאלפיים אמה אין אומרים שאסור  .8
אמות אלא יכול לילך אלפיים אמה וז"ל "ונראה שאע"פ שאם היה בדיר וסהר  לו לצאת מד'

 ."אלא אלפיים אמהשמהלך את כולם ואפי' יש בהן כמה.. בכאן.. אינו רשאי לילך 
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אינו יכול לילך יותר  ,שכשהוקף בשבת ,דהרמב"ם סבר ,וביארו ב'מגיד משנה' שם
אבל ב'דיר  ,מחיצותכיון שלא יכל לשבות שם בערב שבת כשלא היו  ,מאלפיים אמה

 ,יש לתת לו שביתה שיוכל לילך אפי' כמה אלפי אמה ,וסהר' שהיו קימים עוד בער"ש
היכולת לשבות  ,ואע"פ שלא שבת שם בפועל ,כיוון שהיה אפשר לשבות שם בער"ש

משא"כ כשלא שבת הרי הוא לא  .שאם הגיע לשם יוכל לילך שםאפשרות נותנת לו 
 קיפוהו נכרים בשבת שאינו יכול להלך את כולה.טוב יותר ממי ששבת בבקעה וה

אין  ,ולפי ביאור הנ"ל ששביתתו היא מדין ד' אמות שהתורה מקנה לו בהם שביתה
הרי בשעה זו אין לו קשר ,מתיישב כל כך החילוק בין יכל לשבות שם מער"ש או שלא

וכה וברגע זה הוא ז,כיון ש'נעקרה שביתתו הראשונה'  ,עם מקום שביתתו בערב שבת
ואין זה דומה למי ששבת בבקעה  ,בשביתה חדשה מן התורה במקום שעומד בו

 ,שעדיין שייך למקום שביתתו הראשון שעוד לא יצא משם ,והקיפוהו נכרים מחיצה
 ופשוט שאינו יוצא מתחום אלפיים על ידי המחיצה.

 

 ה.
 יבאר שיטת הרמב"ם על פי פירוש רש"י בעירובין

וצריכים  ,מסכת עירובין על דברי שמואל המובאים לעילויובן בהקדים דברי רש"י ב
ביאור האם כוונתו לחלוק על רבן גמליאל בזה או שיכול להסכים עמו, ופירש רש"י 
)ד"ה מהלך בה אלפיים( "דלא מהני ליה הנך מחיצות להיותה לו כד' אמות.. ואפי' 

וא דמי לרבן גמליאל דאמר בהוציאוהו נכרים ונתנוהו בדיר או בסהר.. התם ה
אצלו להיות לו היקף מחיצות  הקילו חכמיםשהוציאוהו נכרים אין לו אלא ארבע אמות 

 כארבע אמות"

ואין כאן  ,בלבד 9חכמיםשהקילו בו  קולאמזה מפורש בשיטת רש"י שדין זה הוא 
כיוון שתחום שבת אינו  ,שום היתר להלך חוץ לתחום שבת כשעומד בתוך מחיצה

)ורק מי ששבת ברשות היחיד יכול להלך  ,ברשות היחיד מתבטל כלל על ידי הימצאות
 את כולה(.

                                                             
אבל בלשון הריטב"א נראה שמתכווין  ,כן נראה מלשון רש"י שאומר בפירוש "הקילו חכמים" .9

שמתוכן ביאורו שמסביר  ,ועיקר ,ו מזכיר שזהו דין דרבנןכיוון שאינ ,ולא קולא דיןללמוד שזהו 
שאילמלא כך שנעקרה שביתתו הראשונה לא  ,משמע ,על כך ש"נעקרה שביתתו הראשונה"

וזה שאומר "הקילו עליו" צריכים לומר שכוונתו היא שדינו הוא קל משום  ,היו מקילים בו
 .בה רת הדין כללאך לא שהקילו בו חכמים שאז אין זה משו ,שנעקרה השביתה
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דלשיטתו דין זה הוא קולא דרבנן  ,ועפ"ז אולי יש לבאר כן גם בשיטת הרמב"ם
שיוכל לצאת מד' אמותיו ולא יאסר לצאת מהם, ומשום כך הקילו  ,ליוצא שלא לדעת

ינו שובת במחיצה זו בכדי שיהא היכר שא ,בו שיוכל לילך בכל המחיצה, אך מכל מקום
הגבילו את  ,כדין השובת שם בערב שבת שיכול להלך את כולה וחוצה לה אלפיים אמה

שבזה יהא היכר שאינו שובת  ,תחומו שלא יוכל לילך יותר מכדי תחום אלפיים אמה
 שם אלא קולא שהקילו בו.

 

 ו.
 יבאר דהרמב"ם והראב"ד אזלי בזה לשיטתייהו

 ,אדם של שביתתו מקוםאינם מב"ם שד' אמות הם באם נקבל יסוד זה בשיטת הר
 וז"ל,10םדהנה כתב הרמב" ,אפשר למצוא דימוי למחלוקת הנ"ל דהרמב"ם והראב"ד

"מי שיצא חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס שארבע אמות שיש לו לאדם תחילתן 
"אמאי לא יכנס הרי יש לו לילך ד''א  ,והשיג עליו הראב"ד ,ממקום שהוא עומד בו"

 לאיזה צד שירצה".

ולפי ביאור הנ"ל דלהרמב"ם אין ד' אמות מקום שביתתו של אדם אלא רק מקום 
דכיוון דסבירא ליה להרמב"ם  ,אולי יש לומר דאזלי לשיטתייהו כדלעיל ,התפשטותו

לפיכך כשהם נתקלות ברשות אחרת שאינו יכול להלך  ,שד' אמות אינם משום שביתה
 ,ק מלפניו כלשון הרמב"ם "ממקום שהוא עומד בו"בה הם נעצרות וסופרים אותם ר

ומר ל , יששד' אמות הם מקום שביתתו של אדםמשא"כ לשיטת הראב"ד שסובר 
 .11שמותר לו לחזור לרשותו הראשונה

                                                             
 .הלכות שבת פרק כ"ז הי"א .10
יוצא חוץ לי"ב מיל שאז יש איסור תחומין ה :אולי יש למצוא נפקא מינה בין השיטות .11

  :דאורייתא
יש  ,לפי הרמב"ם שסיבת ההיתר להסתובב בתוך המחיצה היא משום קולא שהקילו חכמים

להתיר הליכתו בתוך המחיצה הוא  כיוון שהכח דרבנן ,לומר שיהא אסור לצאת חוץ לד' אמות
)אלא שרבנן  ,)ובמילא( לא איבד את מקום שביתתו מן התורה ,רק כשלא עבר על איסור תורה
 ,אבל כשיצא חוץ לי"ב מיל אין להתיר הליכתו בתוך המחיצה ,גזרו על תחומין באלפיים אמה(

  ;כיוון שמין התורה אין לו מקום שביתה וחייב להישאר בד' אמות
כיוון שכל ד' אמות שאדם נמצא  ,שביתה מן התורהדין שיטת הראב"ד שלומד שזהו אבל ל

ואפשר להסתובב בכל המחיצה אף  ,אם כן אין בזה נפקא מינה ,לתוכן בשבת קונה בהם שביתה
כיוון שמכל מקום ד' אמות אלו שהגיע  ,שיצא מתחום י"ב מיל ואין לו מקום שביתה מין התורה

 חדשה והיא מן התורה כדלעיל.אליהם יש לו בהם שביתה 
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ניתן למצוא דימוי נוסף למחלוקת זו מההלכה בה מגדיר הרמב"ם את ד' אמותיו של 
איש תחתיו שלא יטלטל חוץ "ומפי הקבלה אמרו שזה שנאמר בתורה שבו  ,12אדם

 למרובע זה שהוא כמדת אורך אדם כשיפשוט ידיו ורגליו בו בלבד יש לו לטלטל".

מכך שבהלכה זו בה מסביר הרמב"ם טלטול בד' אמות אינו מזכיר דבר ביחס 
שם כותב  ,לקביעות מקומו של אדם בד' אמות )בשונה מלשון השולחן ערוך דלעיל

משמע דסבירא ליה שאין לאדם קביעות בד'  ,יתתו(בפירוש שד' אמות הם מקום שב
 אמות אלו.

ובראב"ד על אתר משיג עליו "והוא שיהא לשם מקום קביעות כגון ששבת שם או 
נראה מכאן מפורש דלדעת הראב"ד דין ד'  ,שיצא חוץ לתחום בין לאנסו בין לרצונו"

ו לטלטל בהם ובדרך ממילא מותר ל ,אמותיו של אדם הוא משום שיש לו בהם קביעות
לומדים שיש לו  "שבו איש תחתיו"אבל לשיטת הרמב"ם מן הפסוק  ,או להסתובב

 ואין ללמוד מכאן מקום קביעות או שביתה. ,לטלטל בתוך המרובע ותו לא

 

  

                                                             
 .שבת פי"ב הט"ו .12
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 בגדר תדיר ושאינו תדיר

 זאיאנץ 'שי מאיר שמחההת' 
 תלמיד בישיבה

 א.
 גתתו עם הב''י מביא שיטת השאגת ארי' בדין תדיר, ומבאר פלו

במס' זבחים דף פט' ע"א: "מתני' כל התדיר מחברו קודם את חברו" ובגמ': "מנא לן 
 כדקאמר טעמא מלבד עולת הבוקר".

וידועה קושיית השאג"א )סימן כ"ח( על הנימוק"י שכתב )בהלכות ציצית דף י"ב 
ת ע"א, והובאו דבריו בב"י סימן כ"ה ס"א( "שראוי להקדים מצות ציצית )למצו

תפילין( ששקולה כנגד כל המצוות, ועוד שהיא תדירה יותר שנוהגת בין בשבת בין 
 ביו"ט, ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם" ע"כ.

והקשה עליו "דאין שם תדיר על מצות ציצית, דהא לאו דבר שבחובה היא, דלא 
חייבה תורה לאהדורי בתר טלית בת חיובא כמו שחייב בתפילין ושאר מצוות, אלא 

ם יש לו טלית בת חיובא מצוה עליו להטיל בה ציצית ואי לא לא. וכל כהאי גוונא שא
אין דין תדיר עליו להקדימו לשא"ת, אלא מצוי מיקרי ולא תדיר. שהרי בזבחים שם 
)דף צ"א ע"א( בעי הש"ס למפשט לבעיין דתדיר ומקודש איזה מהן קודם מהא דתנן 

של אמש קודמין. הא אידי ואידי  "שלמים של אמש וחטאת ואשם של היום, שלמים
דיום חטאת ואשם קודמין, אע"ג דשלמים תדירי, אמר רבא מצוי קאמרת תדיר 

 קמיבעיא לן מצוי לא קמיבעיא לן". 

 מצוי קאמרתשהן מצויין מתוך שבאין בנדר ונדבה,  שלמים תדיריופירש"י שם: 
מר ליה רב הונא שאין תדירתו חובה אלא שהוא מצוי יותר מחבירו. וממשיך בגמ' "א

בר יהודה לרבא אטו מצוי לאו תדיר, והתניא אוציא את הפסח שאינו תדיר ולא אוציא 
תדירה במצוות, ואב"א מילה לגבי פסח  –את המילה שהיא תדירה. ומשני מאי תדירה 

כי סדורה במצוות שנכרתו עליה י"ג בריתות,  תדירה במצוותכי תדיר דמיא". ופירש"י: 
היא הרבה מפסח, אבל מצוי דשלמים לגבי מצוי דחטאת לאו  שמצויה תדיר דמיא

 כתדירה דמי. עכת"ד. ע"ש שם שהאריך בזה.

והנה לפי"ז אכן צריך להבין טובא סברת הנימוק"י שציצית מיקרי תדיר יותר 
מתפילין, וכן נפסק בשו"ע )סימן כ"ה( שלבישת טלית קודמת ללבישת תפילין. )אכן 
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וכתב דזהו משום שמעלין בקודש, אמנם כן כתב בשו"ע השמיט המחבר טעם זה 
אדמוה"ז בשולחנו )שם סעיף ב'( דזהו משום שמצות ציצית תדירה יותר מתפילין, 

 .והוא עפ"י הב"י הנ"ל(

ולכאו' יש לבאר בפשטות דחלוקין הן בגדר הדין תדיר קודם אי הוי תדיר בחיוב 
ווה חיובה מן התורה המצוה או בקיומה, דהשאג"א סבר דגדר תדיר הוא שאותה מצ

לקיימה הוי יותר פעמים )או זמן( ממצוה אחרת, דכשישנם ב' מצוות צריך להקדים 
לקיים אותה שחייבים בה יותר פעמים )או שחייבים בה ביותר זמנים(, וכיוון שכן 
תפילין לגבי ציצית הוי יותר תדיר, דאע"פ שלפועל מקיימים מצוות ציצית יותר 

בשבתות ויו"ט( מ"מ כיוון שבעצם אין חיוב לקיימה יותר  מתפילין )כיוון שנוהגת
מתפילין אלא רק שלפועל מקיימים, הוי ציצית מיקרי מצוי ולא תדירה ותפילין 

 .1קודם

)והב"י ואדמוה"ז( סבר )כרב הונא בר יהודה( דגדר תדיר הוא  2אמנם הנימוק"י
ת לא אזלינן בתר שאותה מצוה מקיימים לפועל יותר ממצוה אחרת, דכשישנם ב' מצוו

עיקר החיוב אלא בתר מה דמקיימים בפועל, והמצוה שמקוימת יותר פעמים קודמת, 
וכיוון שכן אעפ"י דמצות ציצית לאו דבר שבחובה היא ואפשר שלא יתחייב בה האדם 
מעולם, מ"מ לאחר שבפועל מקיימים אותה, ונוהגת גם בשבתות ויו"ט )שלא 

 .3לתפיליןכבתפילין( מקרת היא תדיר וקודמת 

ועפי"ז יובן שפיר מה שהוסיף השאג"א להקשות שם עוד, דהנה דעת רוב פוסקים 
דאפי' כסות יום פטור מן הציצית בלילה משא"כ בתפילין שדעת רוב פוסקים שמן 
התורה נוהג גם בלילה אלא שרבנן גזרו עלה משום שמא ישן בהם, והיוצא מזה הוא 

רייתא נוהגת גם בלילות, ואי משום דמצות דמצות תפילין תדירה יותר כיוון דמדאו
ציצית נוהגת גם בשבת ויו"ט משא"כ תפילין, הא מ"מ מה שנוהג בלילות הוא יותר 

 תדיר מהא דשבת ויו"ט של ציצית. 

                                                             
 חיובא". ע"ש. עיקר. וכן משמע מדבריו שכתב "אזלינן בתר 1
 . כן ביאר המלבי"ם ב"ארצות החיים" סי' כ"ה סק"א שגדר תדיר אינו תלוי בדין אלא במציאות.2
או ב"גברא". . ובאופן אחר קצת )וכן ראיתי שנהגו לבאר(: שחלקו אי גדר תדיר הוי ב"חפצא" 3

היינו אי דין זה דצריך להקדים המצוה התדירה הוי מצד המצוה עצמה, דכיוון שהיא תדירה יש 
נוהג לקיים מצוה זו יותר הרי חייב  שהאדםלה דין קדימה )כי היא חשובה יותר וכדו'( או דכיוון 

 .האדם מצידו להקדימה
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ולכאו' אי"מ קושייתו, דאה"נ דזמנה של מצות תפילין הוי יותר מזמנה של 
יותר מזמנה של תפילין דהוי  ציצית)כי הא דציצית נוהגת גם בשבת ויו"ט עדיין אינו

המצוה של  קיוםקיום מצותה הוי יותר הא מ"מ  זמןגם בכל לילה ולילה( אמנם מה לי ד
)אלא שיכול להיות קיומה במשך כל היום וכל הלילה(  4תפילין הוא רק פעם א' ביום

וא"כ למה מקרי תדיר יותר מציצית רק משום שזמן אפשרות קיומה הוי יותר מזמן 
 והא לפועל קיום מצות ציצית הוי יותר מהקיום דתפילין. דציצית, 

קיום המצוה  חיובולפי הנ"ל מיושב קושיתו, דהשאג''א לשיטתו דגדר תדיר הוא ד
הוי ביותר זמן מחיוב קיום מצוה אחרת, דאזלינן בתר חיובא וא"כ כיוון דהחיוב להניח 

ר. אכן הנימוק"י תפילין קיים ביותר זמן מהחיוב דלבישת ציצית מקרי תדיר יות
לשיטתו דאזלינן בתר קיומא בפועל והוי קיום מצות ציצית תדיר יותר מקיום מצות 

 .5תפילין

 

 ב.
 דוחה הביאור הנ''ל, ומקשה על דברי הגרעק''א 

איברא דלקושטא דמילתא עדיין הדברים צריכים בירור דהא גרסינן בירושלמי סוף 
שמואל אמר מזוזה קודמת, ור"ה אמר מגילה וז"ל שם: " תפילין ומזוזה הי קדים, 

תפילין קודמין, מ"ט דשמואל שכן היא נוהגת בשבתות ויו"ט, מ"ט דר"ה שכן היא 
נוהגת במפרשי הים והולכי מדברות, מתני' מסייע ליה לשמואל תפילה שבלה עושים 
אותה מזוזה ומזוזה שבלה אין עושים אותה תפילה שמעלין בקודש ולא מורידין" 

 עכ"ל.

)או עכ"פ מצוי( יותר מתפילין שכן  6מדברי הירושלמי דמזוזה מיקרת תדיר ונראה
היא נוהגת בשבתות ויו"ט, ועל כרחך הכוונה בזה היא על זמן חיוב מצוותה, דהיינו על 
הזמן שבו נוהגת מצות מזוזה ואפשר שתקוים, דזה הוי יותר מתפילין כיון דבשבת 

                                                             
כל היום א"כ הוי גם קיומה יותר . היה אפשר לומר )ובפשטות( דכיוון דמצוותן שיהיו עליו 4

 , ומובא לקמן ג"כ(.47מציצית. אבל ראה לקמן )ובלקו"ש חט"ל שיחה ב' לפר' ואתחנן בהערה 
. בנוסף לזה דלאחר גזירת חכמים דלילה לאו זמן תפילין הוא, כיוון דאין מניחין תפילין בלילה 5

 החיים" שם. )היינו דגם אפשרות ליכא( א"כ לא חשיבי תדיר. ועיין ב"ארצות
. וכן ביאר הגרע"א )בתשובותיו או"ח סי' ט', וכן כתב בחידושיו על השו"ע ביו"ד סי' רפ"ה 6

 סע"ו( דהכוונה ב"נוהגת בשבתות ויו"ט היינו דהוי תדיר )ולא מ"ע שאין הזמ"ג( עיין שם.
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וונה היא על קיום המצוה בפועל א"כ ויו"ט ליכא חיוב תפילין, אבל אם תאמר דהכ
אינה מצויה יותר מתפילין כלל ולא נוהגת בשבתות ויו"ט דהא תפילין מניחים בכ"י 

 )לבד משבת ויו"ט( משא"כ מזוזה שקביעתה הוי פעם אחת כשנכנס לביתו וכו'. 

א"כ אז גם בקיום  7ואין לומר דכיון דמזוזה הוי מצוה נמשכת ובכל רגע הוי מצוה
ק' מצוי יותר מתפילין, זה אינו דהא בגמ' שם בזבחים נקטינן דמילה מיקרי מצותה נ

מצוי אבל לא תדיר )אלא דכיון שתדירה במצוות נק' תדיר או לפי האב"א דלגבי פסח 
דמצויה הרבה מיקרי תדיר ע"ש( כיון דאינה חובה, ושם ודאי אין לומר דמקרי מצוי 

, דא"כ למה מיקרת מצוי והל"ל תדיר 8כיון שהיא מצוה נמשכת וקיומה הוי בכל רגע
כיון שמצות מילה חובה היא )היינו דיש לה זמן קבוע, שהאדם צ"ל בכל רגע מהול(, 
אלא על כרחך דהכוונה שם היא על פעולת המילה דחיובה נוהג כל הזמן ולכן הוי מצוי 
יותר מפסח כיון שנוהגת כל השנה )וגם נהוג לקיימה הרבה יותר מפסח( אבל לא 

 , 9רת תדיר כיון דאין לה זמן קבוע וחיובה הוא רק כשנולד התינוקמיק

ועכ"פ חזינן מהא דלא אזלינן בתר קיום המצוה בפועל דהא א"כ כנ"ל תהיה מילה 
מיקרת תדיר וע"כ דאזלינן בתר זמן חיוב פעולתה )או עכ"פ בתר הזמן שבו נוהגת 

ון שאין לפעולתה זמן המצוה אבל לא שתהיה בפועל( ולכן מילה לא מיקרת תדיר כי
קבוע אלא דעכ"פ כיון שנוהגת כל השנה מיקרת מצוי, וכמו"כ הוא במזוזה דכיון 

 , 10דחיובה קיים גם בשבת ויו"ט מיקרת מצוי יותר מתפילין

נימוק''י, דסבר דאע"פ דאזלינן בתר חיובא ןלא בתר ועפ"ז צריך לומר בשיטת ה
ל שלובש האדם בגד של ד' כנפות, הקיום, מ"מ כיון דלפועל יש להאדם חיוב )ולמש

ויש לו בית( זה נק' תדיר, היינו שאין צריך שהחיוב יהיה מעיקרו )מדאורייתא( אלא 
אזלינן בתר הנהוג בפועל. אבל לפי"ז צריך ביאור סברתו, דכיון דזה ודאי דלא אזלינן 

                                                             
 . עיין במנח"ח מצות מזוזה )תכ"ג( שכ' "דבכל רגע עובר בעשה".7
' י"א )הובא בלקו"ש ח"ג פ' לך לך( דמצות מילה אינו פעולת המילה אלא . עיין שו"ת או"ז סי8

 הנפעל.
 . ועיין ג"כ ביפה עיניים שם.9

. וכן משמע מהביה"ל )ח"א סי' ד'( שכתב דיש מעלה במזוזה אע"ג דהוי רק מצוי כיון 10
לה שמצותה קיימת ליותר זמן, ומשמע מדבריו דלא זה גופא הוא הגדר דמצוי אלא שזה הוי מע

יתירה שמצותה קיימת ליותר זמן. ולפי דבריו צריך לומר דזהו תירוץ הגמ' בזבחים שם ד"מילה 
לגבי פסח מיקרי תדיר" שזהו מצד שמצותה קיימת ליותר זמן, דאל"כ מהו הראי' שרצתה הגמ' 
להביא ממילה לשלמים, הא מילה שאני כיון דקיימת יותר, אלא ע"כ צ"ל דזהו אכן תירוץ הגמ' 

 יטתו. שם לש
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בתר קיום המצווה בפועל אלא בתר חיובה, א"כ מה הסברא דניזול דוקא אחר החיוב 
 שיש בפועל ולא אחר עיקרו.

ועוד קשיא לי דהנה בסי' ל"ח פסק המחבר דמי שהיה צריך לתפילין ומזוזה ואין ידו 
משגת לקנות שניהם תפילין קודמים, וכן כתב הרמ"א ביו"ד סי' רפ"ה )הלכות מזוזה( 

 דתפילין קודם דהיא מצוה שהיא חובת הגוף, והוא עפ"י הירושלמי הנ"ל. 

דדעת המחבר )הב"י( שמצוי מיקרי תדיר ולכן איקרי ציצית ועפ"י מה שכתבנו 
תדיר יותר מתפילין, א"כ מה לי דתפילין חוה"ג הם, והלא דין זה דתדיר קודם הוי 
גזה"כ ומהיכי תיתי לומר שחובה"ג יהיה עדיף מתדיר, ואף את"ל דכיון דזהו חוה"ג 

)ובפרט  11דיףא"כ הוי מקודש טפי, מ"מ הא לא איפשיטא לן מקודש ותדיר מה ע
שקיי''ל דתדיר עדיף, ראה ט''ז או''ח סי' תרפ''א סק''א(, והיה צ"ל דמזוזה קודמת 

 ,12דהוי תדיר טפי, דאמרינן דתדיר קודם אף לדחות

ואין לומר דכך למדו חכמים דדין זה דתדיר עדיף הוא רק כשגם מצוה זו הוי חוה"ג 
רינן דין זה )וע"ד מה שכ' אבל כשהאינו תדיר הוי חוה"ג והתדיר לא הוי אז לא אמ

אדמוה"ז בשולחנו בקו"א סי' תל"א ס"ק א' דכשהאינו תדיר הוי מצוה עוברת לא 
אמרינן דתדיר קודם( דא"כ אף בציצית נימא דתפילין קודמים להם דהוי חוה"ג, ודוחק 

 לחלק בין תדיר להקדים או לדחות.

תיו סי' ט'( דפירש ובפרט עפ"י מה שכתב הגרעק"א ביו"ד שם )והאריך בזה בתשובו
דהפלוגתא בירושלמי שם אי מזוזה קודמת או תפילין היא היא הפלוגתא דרבא ורהב"י 
בזבחים אי מצוי מיקרי תדיר או לא, דשמואל ור"ה תרוויהו ס"ל דמדין תדיר אתינן 
עלה, אלא דשמואל סבר כרהב"י דמצוי מיקרי ג"כ תדיר ומש"ה מזוזה לגבי תפילין הוי 

גת בשבת ויו"ט ולכן קודמת, ור"ה סבר כרבא דמצוי לא מיקרי תדיר תדיר כיון דנוה
וממילא תפילין מקרי תדיר דהוי חובה בכל ימות החול משא"כ מזוזה שאפשר שכל 
השנה לא יהיה לו. וזהו דקאמר טעמא דר"ה שכן נוהגת במפרשי ימים, היינו דהחיוב 

 "ש. הוא יום יום וגם שם משא"כ במזוזה כנ"ל, ולכן קודמת יעו

                                                             
 . והרמב"ם )ס"ט מהל' תמידין ה"ב( פסק דאיזה שירצה יקדים.11
 . כמ"ש המג"א סי' תרפ"ד סק"ב וכן אדמוה"ז בסי' רפ"ו בקו"א סק"א, עיי"ש.12
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ולפי דבריו מה שפסק המחבר כר"ה דתפילין קודמים היינו משום דס"ל דמצוי לא 
מקרי תדיר, ותימה הוא זה, דהא זהו סתירה לכאו' למה שפסק בסי' כ"ה דטלית קודם 

 דמזה משמע דס"ל דמצוי מקרי תדיר.לתפילין 

 

 ג.
 איסורמבאר עפ''י החקירה אי הכמות מכריע האיכות, ודזה הוי רק באותו סוג 

ועלה בדעתי לבאר כ''ז עפ"י הלקח טוב )להר"י ענגל(, דהנה בכלל ט"ו שם חוקר אי 
רבוי הכמות מכריע האיכות ושם באות י"ט רצה לבאר דזוהי האיבעיא בזבחים )צ' ע"ב( 
דתדיר ומקודש איזה מהם קודם, דזה תלוי בהנ"ל אי ריבוי הכמות מכריע את האיכות, 

ת ומקודש מעלה איכותית, אמנם לפועל מסתפק בזה דמעלת תדיר הוי מעלה כמותי
כי י"ל דגם תדיר אין מעלתו על האינו תדיר בזה שהוא יותר פעמים מהאינו תדיר שזה 
רק מעלה כמותית, כי אם מעלת התדיר הוא בקביעות זמן שלו שזוהי מעלה עצמותית 

שם שמצוי  וממילא גם תדיר הוי מעלת האיכות, וממשיך שם שעפי"ז יובנו דברי הגמ'
לא מיקרי תדיר, היינו דמצוי כיון שאין זמנו קבוע א"כ מעלתו במה שהוא שכיח יותר 
מהאינו מצוי אינו אלא מעלה כמותית מפאת הריבוי שלו, ולכן אי"ז מיקרי תדיר, 

 עיי''ש.

ונמצינו למדים דבדין זה דתדיר קודם לשאינו תדיר אפשר לומר בב' אופנים, אי 
יותר זה מורה שהוא יותר חשוב היינו דיש לו מעלה באיכות  משום דבזה שהוא תדיר

לגבי השא"ת ולכן קודם, או דילמא י"ל דכל מעלת התדיר הוא בכמות ולכן קודם 
לשא"ת, והיינו דזה תלוי בהחקירה אי הכמות עדיף וגובר על האיכות או שהאיכות 

ל מעלת התדיר דכ 13עדיף וגובר על ריבוי הכמות, דלהסברא שאיכות עדיף צריך לומר
היא ג"כ באיכות ולכן הוא קודם לשא"ת )ובזה גופא אפ"ל בב' אופנים אי משום דיש 
לו זמן קבוע דזהו מעלה איכותית וכמ"ש הלקח טוב, או משום דזה גופא דהוא תדיר 
ומצוי יותר מורה שיש לו מעלה איכותית וכידוע שהכמות מוסיף לפעמים באיכות, 

                                                             
. אבל אינו מוכרח כי זה ודאי שגם בכמות לבד יש מעלה אלא דס"ל שאיכות עדיף. וא"כ 13

מסתברא טפי לומר דהוא משום איכותו,  אפ''ל דמעלתו בכמות נמי סגי שיהי קודם, אבל מ"מ
 ופשוט. אבל ראה בשאג"א סי' כ"א.
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הכמות והן האיכות( משא"כ להסברא דכמות עדיף איני  היינו דיש לו ב' המעלות הן
 צריך לזה, ודי בזה שלהתדיר יש מעלה בכמות שיהי' קודם. 

וי"ל דזהו האבעיא דתדיר ומקודש איזה עדיף דא"ת דמעלת התדיר היא בכמות 
והכמות גובר על איכות א"כ ודאי דתדיר עדיף, אמנם אי נימא דבכמות לבד לא סגי כי 

ומעלת התדיר היא באיכות, א"כ הכא כיון שהאינו תדיר מקודש טפי האיכות עדיף 
איגלא מילתא דהאינו תדיר איכותי יותר וא"כ הוא יהיה קודם, דכל דין זה שהתדיר 
קודם הוא רק בשאר מקומות דאז התדיר איכותי יותר אמנם כאן דהאינו תדיר מקודש 

אפשר לומר דמעלת  טפי י"ל דהוא יהיה קודם )אמנם בזה גופא יש להסתפק כי
האיכות שיש בתדיר היא אכן גדולה יותר גם ממקודש, ולפי"ז י"ל נמי דזהו הספק, 
היינו דזה ודאי דהאיכות עדיף אלא שהספק הוא מה איכותי יותר המקודש או דילמא 

 התדיר.(

ולפי"ז י"ל דזה המחלוקת אי מצוי מקרי תדיר אי לאו, דרבא ס"ל דכל מעלת התדיר 
לכן ס"ל דמצוי לא מיקרי תדיר שיהיה לו דין קדימה לשא"ת כיון שהוא היא באיכות ו

לא חובה ואין לו קביעות זמן וכל מעלתו היא בכמות בלבד, משא"כ רהב"י דס"ל דאכן 
זהו מעלת התדיר דהוי ריבוי בכמות ולכן אע"פ שהוא רק מצוי ואינו חובה מ"מ מיקרי 

 14 תדיר כיון דמעלת הכמות מיהא איכא.

י המחלוקת דהשאג"א גם הנימוק"י )והמחבר(, דהשאג"א סבר )כרבא( וזהו נמ
דמעלת תדיר היא באיכות דיש לו קביעות זמן ולכן כל שזמן חיובו הוי יותר הוא יותר 
תדיר כי הכל תלוי בקביעות זמן, וזהו דתפילין הוי תדיר יותר מציצית כי תפילין הוי 

הוא יותר מציצית כי נוהג גם בלילה,  דבר שבחובה וזמנו קבוע, וגם דזמנו מדאורייתא
 וציצית הוי רק יותר מצוי וזה רק מעלה בכמות אבל לא באיכות. 

והנימוק"י סבר דמעלת תדיר הוי בריבוי הכמות ולכן פסק דציצית קודם משום 
דלפועל כיון )שלאחר שיש לו בגד עם ד' כנפות( חיוב וקיום מצותה הוי יותר זמן 

נוהג בשבת ויו"ט( א"כ אע"פ דתפילין הוי איכותי יותר כי מהחיוב דתפילין )דאינו 
 בעיקר חיובו הוא תדיר יותר, מ"מ ריבוי הכמות גובר על האיכות וציצית קודם.

                                                             
. ולהעיר שהלקח טוב בכלל ט"ז שחקר אי ריבוי הזמן מכריע האיכות, הביא האבעיא דזבחים 14

דמקודש ותדיר איזה עדיף דתלויה בזה, היינו כי התדיר הוא מעלה בזמן ומקודש באיכות, 
ריע הכמות ולכאו' זהו גם המחלוקת אי מצוי מיקרי תדיר, ובהמשך שם חקר אי ריבוי הזמן מכ

דמצוי הוי ריבוי הכמות תדיר ריבוי הזמן וכמו שהוא עצמו כתב באות י"ט בכלל ט"ו, וא"כ צ"ע 
 למה לא הביא שם מחלוקת זו.
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ואם כנים הדברים יובן לפי"ז הא דבמזוזה ותפילין פסק המחבר דתפילין קודם כיון 
וסיום מס' ערובין( ש חי"א שיחה ג' לפר' בשלח )"דהיא מצוה שהיא חוה"ג, דהנה בלקו

מבאר רבינו שיטת ר"ש במשנה האחרונה בערובין, דסבר שהכמות מכריע האיכות ולכן 
אומר ש"המחשיך חוץ לתחום יכנס", אמנם כ"ז )שהכמות מכרעת האיכות( אינו אלא 
במקום ששתיהן שייכות לסוג אחד של איסור, בסוג איסור דאורייתא או בסוג איסור 

ריבוי הכמות שמדרבנן להכריע את האיכות שמדאורייתא,  דרבנן, אבל אין בכח של
 וזהו מה שאומר ר"ש שם "שלא התירו לך אלא משום שבות", עי"ש באריכות, 

ומביא רבינו ראיה לזה ממ"ש אדמוה"ז בשולחנו )או"ח סי' שכ"ח סט"ז( "היה חולה 
ור לאו ואל שיש בו סכנה, צריך בשר שוחטין לו, ואין אומרים נאכילנו נבילה שהיא איס

נחלל עליו שבת שהיא איסור סקילה ... שבנבילה עובר על כל כזית וכזית ... משא"כ 
בשחיטה אינו עושה אלא איסור אחד אעפ"י שהוא חמור ... אבל אם הוא צריך 
להרתיח לו יין, ימלא ישראל ויחם כותי ... כי אעפ"כ לא יהיה בו אלא איסור מד"ס". 

 עכ"ל . 

הרי הריבוי בו  דאורייתאמותו של האיסור דנבילה שהוא והרי מפורש שדוקא כ
חמירא טפי מאיכות האיסור )סקילה( של שחיטה בשבת, משא"כ באיסור של סתם 
יינם שהוא דרבנן )שגם אופנו הוא בריבוי הכמות, כי עושה איסור בכל שתי' ושתי'(, 

 מכריע האיכות דאורייתא את ריבוי הכמות דרבנן.

עפי"ז דכמו"כ הוא בנדו"ד דאף דס"ל להמחבר )ואדמוה"ז(  וא"כ אולי אפשר לומר
דמצוי מקרי תדיר כיון דהכמות מכריע האיכות, אמנם זה נכון באותו סוג מצוה, דאפי' 
שהאינו תדיר יותר איכותי המצוי עדיף ודוחהו, אבל כאן שהתפילין הוי חוה"ג א"כ דמי 

נו דאעפ"י שאכן המזוזה מקרי לאיסור דאורייתא שאז הכמות דרבנן לא עדיף ממנו, היי
תדיר יותר מתפילין וכן נמי ציצית מקרי תדירה יותר כיון דמצוי מקרי תדיר מ"מ כ"ז 

את התפילין דהוא  לדחותהוא להקדים בלבד דאז הכמות של התדיר יהיה עדיף, אך 
חוה"ג זה לא אמרינן, כיון דזה ודאי שהאיכות דהסוג האחר ''חוה"ג'' יהיה עדיף 

 התדיר דהוא אינו חובה כלל ורק שהוא בריבוי הכמות יותר. מהכמות ד

ולפי"ז אתי שפיר מה שבדיני קדימה פסקו דציצית קודם לתפילין אף דתפילין הוי 
חוה"ג וציצית הוי מצוי בלבד, כיון שהכמות גובר על האיכות, משא"כ כשאין לו לקנות 
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הכמות של המצוי עדיף אלא אחד, דאז פסקו דתפילין עדיף כיון שלא אמרינן דיהיה 
 האיכות דחוה"ג.  לדחותאף 

ועפי"ז יומתק מ"ש הרמ"א שם הטעם שתפילין עדיף "דמצוה שהיא חובת הגוף 
עדיפא" )ומקורו מהרא"ש למנחות בהל' תפילין סי' ל'( היינו כי אה"נ דמזוזה הוי 

יהיה תדירה יותר כי קיי"ל כשמואל )ורהב"י( דמצוי איקרי תדיר )ולכן בדיני קדימה 
קודם( אלא דמ"מ ההלכה כאן הוי כר"ה דתפילין עדיף כיון שהוא חוה"ג ולכן אין 
התדיר דמזוזה עדיף לגבי' לדחותה, אבל לא שתפילין אכן תדיר יותר ממזוזה, והיינו 

 דפסקינן כר"ה אבל מטעמא אחרינא. 

ולפי דברינו יהיה אפשר לבאר נמי הא דמביא הירושלמי שם סייעתא לשמואל 
יתא ד"תפילה שבלה עושים אותה מזוזה ומזוזה שבלה אין עושים אותה מזוזה מהברי

שמעלין בקודש ואין מורידין'', דלכאו' צריך ביאור מה ראי' היא זו, דהרי לר"ה הא 
דתפילין קדים הוי כיון שהוא תדיר יותר וכמ"ש "שכן נוהגת במפרשי ימים", וא"כ מה 

דש מה קודם הוי אבעיא דלא איפשטא, לי דמזוזה מקודש יותר הא מ"מ תדיר ומקו
והרמב"ם פסק דאיזה שירצה יקדים, ועיין מ"ש הגרעק"א בזה דס"ל להירושלמי 

 דמקודש עדיף עיי"ש. 

אמנם לפי הנ"ל י"ל דכיון דר"ה ס"ל דמצוי לא מקרי תדיר והיינו כנ"ל כיון דסבר 
מי דמקודש דכל מעלת התדיר הוי באיכות והוא מכריע הכמות, א"כ מסתברא דסבר נ

עדיף מתדיר, כיון שהוא איכותי יותר, וא"כ כיון דמזוזה מקודש יותר ע"כ דהוא קדים 
כיון דהוי גם מצוי וגם מקודש. ]במילם אחרות: כיון דכל שיטתו דר"ה דתדיר קדים 
ממזוזה הוי בגלל דאיכות מכריע הכמות, א"כ כיון דחזינן מהברייתא דמזוזה מקודש 

ה "איכותי" יותר, דאף את"ל דגם לר"ה לא אפשיטא במקודש טפי מתפילין ע"כ דמזוז
ותדיר איזה קודם, )כיון דאפ"ל דאיכותי תדיר יותר כנ"ל ( מ"מ כאן ודאי דמזוזה הוי 
איכותי יותר כיון דהוא גם מקודש והוא גם מצוי[ ולכן אף ר"ה יודה דמזוזה קדים, ולאו 

 כותי יותר. משום דהוא מקודש, אלא דבזה איגלאי מילתא דהוא אי

אלא שלפועל כיון דקיי"ל כתלמודא דידן )שבת ע"ט ע"ב( דאיתא בברייתא בהיפוך 
דמתפילה אין עושין מזוזה וכו' וקדושת תפילין חמורה יותר, ממילא הוי סייעתא לר"ה 

 וק"ל.
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ובזה יומתק מה שנקט הט"ז )או"ח סי' תרפ"א ס"ק( להלכה דתדיר קודם למקודש, 
ים פ"י ובברכ"י סי' צ' אות ג'( וכדחזינן דנפסק להלכה דציצית )וכן כתבו הרע"ב בזבח

, )ועיין מה שהקשה השאג"א שם בסי' כ"ח(, 15קודם לתפילין אף דהוא מקודש יותר
כיון דנקטינן דמצוי איקרי תדיר כי הכמות מכריע האיכות, וא"כ את"ש מה דתדיר 

 .16קודם למקודש כיון שהוי ריבוי הכמות ולכן עדיף כנ"ל

ה נראה לבאר נמי )לחידודי עכ"פ( הא דמצינו לכאו' דסברי ב"ה דמצוי אקרי ומעת
תדיר, דהנה גרסינן ברפ"ח דברכות )נ"א ע"ב( דפליגי ב"ש וב"ה בקידוש אי ברכת היין 
קדים או ברכת היום קדים, דלב"ה ברכת היין קדים ומפרש בגמ' דאיכא תרי טעמים 

היין תדירא וברכת היום אינו תדיר, וחזינן  להקדים ברכת היין וחדא מינייהו הוא דברכת
דסברי ב"ה דברכת היין מקרי תדיר אף שאינו אלא מצוי, דהא אי בעי לא שתי יין כלל, 
ולפי דברינו דזה תלוי אי הכמות מכריע או לאו, היה אפשר לבאר דב''ה לשיטתייהו 

 דהכמות עדיף, 

הראיה הכללית או דאזלינן  דהא ידוע ביאור רבינו דב"ש וב"ה פליגי אי אזלינן בתר
בתר פרטי הדבר )הובא בלקו"ש חלק ט"ז שיחה ד' לפר' תרומה( דב"ש סברי דעפ"י 

י תוכנם הכללי משא"כ לב"ה דצריך להתבונן בכל הפרטים "התורה נקבעים הענינים עפ
 )ועיין בשיחה שם שהביא שם רבינו דוגמאות מכל הש"ס איך דאזלי לשיטתייהו(, 

'ז דב''ש סברי דהאיכות עדיף, כיון דלשיטתם אזלינן בתר הראי' ואולי י''ל עפי'
הכללית ולכן אמרינן דאיכות עדיף, משא''כ ב''ה דסברי דצריך להסתכל בפרטים וא''כ 
כיון דרואים בהדבר שהוא נעשה יותר פעמים א''כ זה מכריע החשיבות הכללית של 

 כיון דהכמות מכריע. הדבר השני, וא"כ את"ש מה דמצינו דלב"ה מצוי אקרי תדיר

איברא דכבר כתב השאג"א בסי' כ"א דברכת היין הו"ל ולא מצוי, תדיר דהרי אין 
מקדשין ומבדילין אלא על היין וכן ברכות אירוסין ונישואין דכל הני דבר שבחובה הן, 

                                                             
. אבל באמת אי"ז ראי' כיון דשם כתבו בפירוש דטעמא הוי דמעלין בקודש, וכמו שהקשה 15

ן מה שתירץ בזה בביאור הלכה שם, ועיין ג"כ בשו"ת הר צבי או"ח סי' כ' השאג"א שם, ועיי
 דביאר דבריו.

. אמנם נבוך אני בזה דלכאו' לפי דעת רהב"י ושמואל דמצוי מקרי תדיר א"כ תהיה לנו ראי' 16
מהמשנה שהביא בזבחים )שם דף צ"א( דחטאת ואשם קדמי לשלמים אף דהם תדירי, 

 ה אבעיא דלא איפשטא. ועדיין צ"ע בזה.דמקודש עדיף מתדיר, ולמה ז
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וא"א להם בלא ברכת היין אבל ברכת היום אינו אלא קידוש בלבד ולכן הו"ל ברכת היין 
 . וא"כ אין ראי' לדברינו.17תדירא טפי

אמנם לאחר העיון אמרתי דשוב שפיר אפשר לומר כדברינו והוא עפ"י הירושלמי 
מס' נזיר )ל"ד ע"ב( דכתוב שם דב"ש אומרים דתדיר ומקודש מקודש קודם )כן הוא 
גירסת קרבן העדה שם, וכן כתב המראה בפנים, והברכ"י, אבל עיין בפנ"מ דלא גרס כן( 

וגתא הנ"ל דברכת היין וברכת היום איזה קדים, וכיון דסברי ב"ש והוא עפ"י הפל
דברכת היום דהיא מקודשת קודמת לברכת היין דהיא תדירה א"כ מוכח דסברי ב"ש 
דתדיר ומקודש מקודש קודם. ובאמת דכן מפורש בירושלמי בברכות )נ"ו ע"ב( דזהו 

 סברת פלוגתתם דב"ש וב"ה. 

' ע"ב( רצתה הגמ' לפשוט מדברי ב"ה הללו והנה בתלמודא דידן בזבחים שם )צ
דתדיר ומקודש תדיר קודם, ודחו שם ראי' זו ד"אטו שבת לברכת היום אהני, לברכת 
היין לא אהני" והיינו דגם ברכת היין קדושה הוי וא"כ ליכא ראי' ולא מידי. אמנם כתבו 

תדיר, האחרונים דמדברי הירושלמי שהביא ראי' מדברי ב"ש דסברי דמקודש קודם ל
 מוכח דסבר הירושלמי שרק ברכת היום היא מקודש ולא ברכת היין, 

וא"כ מוכח מהנ"ל דסברי ב"ה דתדיר ומקודש תדיר קודם. ועיין בברכי יוסף 
ורעק"א )בזבחים שם( שכתבו דזהו מקור דברי הרע"ב שכתב דנראה דתדיר קודם, אף 

"ה )שהלכה כמותם( שבבלי אבעיא דלא אפשיטא היא, כי מהירשלמי מוכח דסברי ב
 דתדיר קודם, ובזה יישבו קושי' התוי"ט עליו עיי"ש.

ולפי הנ"ל שפיר י"ל דב"ה לשיטתם דסברי דהכמות מכריע האיכות, ולכן סברי נמי 
דתדיר קודם למקודש כיון דיש לו מעלת הכמות דעדיף על מעלת האיכות של 

 .18המקודש. וא"כ קמו וגם נצבו דברינו

 

                                                             
. ולהעיר דעפי"ז יש ליישב מה שהק' בצמח דוד על הגרע"א שכ' )בסי' ט' שם( דמצוה שהיא 17

חובת הגוף קדים, והקשה עליו מב"ה כאן דסברי דברכת היין קדים אף שאינו חובה משא"כ 
 ין מקרי חובה. וק"ל.בברכת היום, אמנם עפ"י השאג"א אין מקום לדבריו כיון דגם ברכת הי

. ולפי זה דס"ל להירושלמי דשיטת ב"ה הוא דתדיר קודם למקודש, צע"ק מה שכתב 18
הרעק"א )שהבאנו לעיל בפנים( דס"ל להירושלמי דמקודש קודם ולכן הביא סייעתא לשמואל 
מהא דמזוזה מקודש מתפילין, והלא רעק"א עצמו זה שכתב דמקורו של הרע"ב )דתדיר קודם( 

 רושלמי משיטת ב"ה! אמנם לפי מה שכתבנו את"ש סייעתא זו.הוי מהי



 הערות וביאורים •מגדל דוד 

99 
 

 ד.
 'ל דברי הנימוק''ימיישב עפ''י הנ'

ועלה בדעתי דלפי"ז יש לבאר נמי מה שכתב הנימוק"י דיש להקדים ציצית לתפילין 
דהיא שקולה כנגד כל המצוות. ולכאו' הדבר מתמיה דהא אמרי רז"ל )קדושין ל"ה 
ע"א( "הוקשה כל התורה כולה לתפילין" ומאי עדיפא "שקולה" דציצית מ"הוקשה" 

וי יותר חמור מ"שקולה" וכמ"ש רבינו בלקו"ש ח"ו )ע' דתפילין, ובפרט ד"הוקשה" ה
 ( עיי"ש. 272

ונראה לבאר את זה עפ"י מ"ש הב"ח שם "דהא דמקדים ציצית הוא לפי שציצית 
באים כדי לזכור כל המצוות" דנראה דזהו הפירוש ד"שקולה ציצית כנגד כל המצוות" 

לה כמותית בלבד שמזכירה ועיין נמי ברש"י במנחות שם )מ"ג ע"ב(. היינו דזה הוי מע
את כל המצוות ומביאה לרבוי מצוות, אבל באיכות אכן תפילין חמור יותר דהרי 

 התורה כולה,  לכל הוקשה

ולפי"ז הדברים נפלאים כפתור ופרח, דהנימוק"י הביא ב' טעמים דציצית קודמת 
לתפילין ותרוייהו משום שהכמות עדיף, חדא משום דמצות ציצית מזכירה לכל 

וות, דעל ידה נזכרים בריבוי מצוות ויש בה ריבוי בכמות, ושנית משום דהוי תדירה המצ
ומרובה בפעמים. ומב' טעמים אלו קודמת לתפילין כיון דכמותה מכריע איכות 

 התפילין. 

ומעתה אתי שפיר מאד הא דמילה מיקרי תדיר, דלפי התירוץ הא' שם בזבחים הוא 
יה י"ג בריתות, דזהו אותה מעלה דתדיר, שיש משום דתדירה במצוות כיון דניכרת על

בה ריבוי הכמות כיון שנכרתו עליה י"ג בריתות וכמו בציצית דשקולה כנגד כל 
 המצוות, דהוי אותה מעלה דתדיר דבתרוייהו ישנם המעלה דכמות. ופשוט.

 

 ה.
 מעיר כמה דיוקים בשיחת כ''ק אדמו''ר

מו"ר בלקו"ש חט"ל )שיחה ב' לפר' ומדי עיוני בדבר זה עלה בזכרוני שיחת כ"ק אד
ואתחנן( דמבאר שם הטעם דהקדים הרמב"ם תש"ר לתש"י והוא עפ"י הצפנת פענח 
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שכתב דגבי תש"י המצוה היא מעשה ההנחה או הקשירה, אבל בתש"ר המצוה היא 
שיהיה מונח, והיוצא מזה הוא דבתש"ר קיום המצוה הוי בכל רגע ורגע שהוא לבוש 

 המצוה הוא רק ברגע ההנחה או הקשירה, משא"כ בתש"י שקיום 

ולפי"ז ביאר רבינו הטעם דהקדים הר"מ תש"ר לתש"י כיון דתש"ר היא תמידית 
ותדירה יותר, ובספר אהבה הביא הר"מ )כלשונו( "המצוות שהם תדירות יותר 
שנצטוינו בהם כדי לאהוב המקום ולזכרו תמיד" ולכן י"ל דבספר זה סדר המצות הוא 

אופן התדירות של עשיית המצוה )ע"ד כל התדיר מחבירו קודם את  )בעיקר( לפי
 חבירו( ועל כן הביא את תש"ר קודם לתש"י, 

וממשיך שם רבינו לבאר איך שכל המצוות שבספר הם לפי זה, דבתחילה סידר הל' 
ק"ש ותפילה, דחיוב ק"ש הוא פעמים בכל יום, וחיוב תפילה מה"ת הוא להתפלל בכ"י 

כבק"ש(, ולאחרי המצוות שבדיבור שחייבים בהם בכל יום, מונה  )אבל לא פעמיים
הר"מ המצוות שבמעשה, החל מהל' תפילין שהנחתם הוא פעם א' ביום )דמעשה 
הנחתם הוא פעם אחת(, ובהמשך לתפילין באות הל' מזוזה וספ"ת ששייכות בתוכנן, 

כסות של ד' ואח"כ הל' ציצית שחיוב ציצית אינו כתפילין דהרי אין המצוה אלא ב
כנפות, ואח"כ הל' ברכות שמה"ת חייבים לברך רק אחרי האכילה ואף גם זאת "אלא 

 א"כ שבע", ומסיים במצות מילה שמעשה המצוה הוא רק פעם אחת בחיים. עכת''ד.

וראיתי להעיר בזה כמה דברים, דהנה בשיחה שם כותב רבינו דהתדירות של מצות 
הר''מ לשאר הההלכות( הוא בזה דהנחתם היא  תפילין )שזה הוי הסיבה שהקדים אותה

 מעשה הנחתםפעם אחת בכ''י חול, אבל לא בזה ש''מצותן ללבשן כל היום'', כי לפועל 
(, ולכאו' זה קאי הן על תש''י והן על תש''ר, היינו 48הוא פ''א בלבד )וכמ''ש בהערה 

בפועל הוי פ''א דאע''פ שגדר מצות תש''ר הוא שיהי' מונח על ראשו מ''מ הרי הנחתו 
 ביום ואזלינן בתרה.

ולפום ריהטא קשיא דלכאו' כיון דהמצוה בתש''ר היא לא ההנחה אלא השהי' על 
 ראשו, א''כ היה צריך להיות דניזיל בתר הזמן שהוא לבוש בהן ולאו בתר הנחתן,

אלא דמכאן ראי' לדברינו הנ''ל דלא אזלינן בתר קיום המצוה בפועל אלא בתר 
ה, וכמו במזוזה ומילה דלא אמרינן שאיקרו תדיר כיון דבכל רגע הוי החיוב דהפעול

מצוה, אלא אזלינן בתר זמן חיוב פעולתן, וכמו''כ הוי בתפילין דמיקרי תדיר לאו משום 
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דמצותן כל היום, וכל רגע הוי מצוה )בתש''ר(, אלא משום שהנחתן הוי פ''א בכל יום 
 חול.

מצות מילה כמצוה האחרונה בספר כיון  וזה נמי מה שמבאר שם שסידר הר''מ את
דהיא פעם אחת בחיים, והוא כנ''ל שאזלינן אחר מעשה המצוה ולא אחר קיום המצוה 
דהיא כל רגע ורגע, )ואי''ז סתירה למה שבזבחים איקרי שם תדיר, כיון דשם קאי 
בנוגע למעשה המצוה שנעשה בעולם בכלל דזה מצוי, משא''כ כאן דקאי בנוגע להאדם 

 (.9ו, שאצלו הפעולה הוי פ''א בחיים. ופשוט. ועיין להמצויין בהערה עצמ

ורק שבתפילין גופא כיון שלפועל תש''ר לגבי תש''י מצותה מקוימת יותר פעמים, 
הקדים הר''מ תש''ר לתש''י, אבל לא שזה הוי סיבה גם שיהי תש''ר נק' תדיר יותר 

 מציצית.

דיר יותר מציצית הוא משום דציצית והנה מבואר שם בשיחה שהא דתפילין מקרי ת
א )כהשאג''א( דמצוי לא לאו דבר שבחובה היא, ומשמע שלמד רבינו דשיטת הר''מ הי

 מקרי תדיר;

וי''ל בפשטות דזהו משום שבספר אהבה הביא הר''מ ה''מצוות שהם תדירות 
 בהם כדי לאהוב המקום ולזכרו תמיד'', וא''כ פשוט הוא שדבר שלא נצטוינו שנצטוינו

שיהי תדיר ורק שלפועל הוא מקוים בתדירות, לא יקרא תדיר בענין זה, כיון שכאן 
הוא כדי שנזכור המקום ונאהבו, ומצוה שבציוויה אינה בגדר  גדרןהובאו המצוות דכל 

הזה של תדירות, לא נכללת בזה, ופשוט. )ואכן אפ''ל שבנוגע להלכה איזה קדים, 
 ראי' כנ''ל(. יסבור הר''מ דציצית קודם, ומכאן אין

אמנם לפי''ז צריך להבין הא דהקדים הר''מ מצות מזוזה לספ''ת, דהא כתיבת ספ''ת 
הוי דבר שבחובה משא''כ מזוזה דלאו ''חוה''ג'' היא ואינה אלא מצוי, וא''כ צ''ב הטעם 

 שהקדימה הר''מ לספ''ת.

היא וי''ל דלפי המבואר בזבחים שם דמילה איקרי תדיר לגבי פסח כיון שמצויה 
הרבה יותר מפסח, הכי נמי י''ל במזוזה, דכיון דכתיבת ספ''ת היא פעם אחת בחיים 
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, א''כ מזוזה הוי מצוי הרבה יותר מספ''ת, ולכן מקרי תדיר יותר מספ''ת, )והא 19בלבד
דהביא הר''מ מצות ספ''ת לפני שאר המצוות אע''פ דהיא רק פעם בחיים, מבואר שם 

 פילין ומזוזה, כיון ששוין בתוכנן(. בשיחה דהביאה הר''מ בהמשך לת

 

 ו.
 מקשה על דברי הלקח טוב ומבאר עפ''י דברי רבינו

ואגב אורחא אמרתי להעיר בדברי הלקח טוב שם )כלל ט''ו( באות י''ח, שכתב 
דמהא )דמסופר בפר' לך לך( שנתיירא אברהם באומרו ''והרגו אותי ואותך יחיו'' אע''פ 

ו איסור אשת איש, זה היינו משום דשפ''ד יעברו רק ששפיכות דמים אסור לב''נ כמ
 פעם אחת, משא''כ באם לא יהרגוהו דתהי' כל ביאה וביאה באיסור א''א.

והביא מזה ראי' דריבוי הכמות מכריע האיכות, דאעפ''י דשני האיסורים הם במיתה, 
''נ אין מ''מ שפ''ד הוי איכותי יותר, כיון דדעת התוס' בסנהדרין ) דף ע''ה ע''א( דב

מצווה על קידוש השם, וביאר שם הלקח טוב דזה הוי רק בע''ז וג''ע, אבל בשפ''ד 
פשיטא דגם ב''נ הוי ביהרג ואל יעבור, שהרי בסנהדרין )ע''ד ע''א( מבואר )בנוגע 
לנערה המאורסה( סברת הדין דבשפ''ד הוי יהרג ואל יעבור דהוא משום ד''מאי חזית 

דמא דההוא גברא סומק טפי'', וביאר דא''כ כיון דדמא דידך סומק טפי, דילמא 
 דבשפ''ד סברא היא הא דיהרג ולא יעבור, א''כ גם ב''נ הוי בי'.

וביאר דלפי''ז נמצא דשפ''ד חמור לגבי ע''ז וג''ע, כיון דבו גם ב''נ הוי ביהרג ואל 
 יעבור, וא''כ מכאן ראי' דריבוי הכמות מכריע האיכות, עיי''ש.

בין דבריו, דאה''נ דבשפ''ד יהיה גם הב''נ חייב ליהרג, שלא אמנם לא זכיתי לה
כבג''ע וע''ז, מ''מ הא זה הוי רק משום הסברא ד''מאי חזית'', ומאי ראי' מכאן דשפ''ד 
חמור יותר, ועיין נמי ברש''י שם שביאר הסברא, דהוא משום דאם יהרוג יהיה תרתי: 

 איבוד נשמה, אבל הוא לא יעבור, איבוד נשמה ועבירה, אבל אם יהרג ליכא אלא חדא: 

                                                             
דהספ''ת, שלא כדעת הרא''ש ד''מצות  הכתיבהואת''ש לפי דעת הרמב''ם דהמצוה הוי  .19

בה'', דאז יקיים המצוה כל פעם שלומד, וראה בלקו''ש חכ''ג שיחה  ללמודכתיבת ספ''ת היא 
 לחגה''ש.
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וא''כ כיון דכ''ז דצריך ליהרג בשפ''ד הוא רק משום הסברא ד''כיון דסוף סוף איכא 
איבוד נשמה, למה יהיה מותר לעבור'' ומאי חזית כו', דזה ליכא בג''ע וע''ז, א''כ מה 

דג''ע  ראי' מכאן דשפ''ד חמור יותר, ולולי דמסתפינא הייתי אומר דאדרבה מכאן ראי'
וע''ז חמורים מטפי, דבשפ''ד הא דצריך ליהרג הוא רק משום סברא, משא''כ בע''ז 

 וג''ע דליכא סברא, וא''כ הא דגם בהם חייב )הישראל( הוא מפני חומרתן.

( דהוא משום דיכלו המצרים 488אכן לפי מה שביאר בזה רבינו בלקו''ש חט''ו )ע' 
ל זה אינו נהרג )ועיין שם גם עוד ביאור לבוא עלי' שלא כדרכה, שגם בזה נהנה, וע

 באו''א(, א''כ קמה וגם נצבה ראי' הנ''ל. 

וראיתי להעיר עוד, דהנה הלקח טוב כתב שם באות כ''ג, דיש להסתפק כשיש 
לאדם לקיים ב' מצוות, ואין ביכלתו רק או לעשות שתיהם שלא כתקנן או לעשות 

וביאר שם דזה תלוי אי הכמות  אחת כתקנה והשני' תובטל לגמרי, מה עדיף בזה,
 מכריע האיכות או לא, עיי''ש.

וראיתי למה שכתב הג''ר יהושע הורוויטץ בהסכמתו שנתן להספר הנ''ל )והובא 
בפנים כקו''א(, דלכאו' יש לפשוט זה מהא דכתב הב''י בהל' חנוכה )בתירוצו הראשון 

קו את השמן שבפך על הקושי' הידועה דאיזה נס נעשה ביום הראשון דחנוכה( שחיל
לח' חלקים, דיוצא מדבריו שהעדיפו להדליק בכל הלילות אעפ''י שלא יעשו לילה 
אחת כתיקנה, ולכאו' מכאן ראי' דעדיף לעשות כמה מצוות שלא כתיקנן ממצוה אחת 

 כתיקנה. ע''כ.

אמנם דע לך דלפי מ''ש רבינו במאמר ד''ה ''ואתה ברחמיך הרבים'' )משנת 
די''ל שידעו שהשמן ידלק עד שיהי' שמן טהור, שהרי סברא לומר  42תשמ''ח( בהערה 

דהנס נעשה בכדי שידליקו בשמן טהור כל הזמן, )ועיין בשולי הגליון שם שכ' דעפי''ז 
 מתורץ מה שהקשו על הב''י(, א''כ ליכא ראי' ולא מידי, וק''ל. וכ''ז הבאתי בדרך אגב.
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 לקו"שבהמבואר לשיטתייהו דרב ושמואל ע"פ 

 זלטופולסקי' שי דןהת' 
 בישיבה בוגר

 פתיחה

ואילך( דן כ"ק אדמו"ר בהשקפת לימודם של  1בלקו"ש חט"ז לפרשת שמות )עמ' 
 רב ושמואל זהו תוכן דבריו:

 אופן א':

ברור;  תוכן הענין, או המילים, גם אם לפי עקרון זה אין המילהמחשיב בעיקר  –רב 
פסוקים, למרות שלפיו אין פירוש המילים שב תוכן העניןמכריע לפי  –שמואל 
 "חלק".

 אופן ב':

 שם דגש על בין אדם לחבירו. –שם דגש בעיקר על בין אדם למקום; שמואל  –רב 

 והנה בשיחה הנ"ל מביא כמה וכמה דוגמאות:

חדש ממש או לא. ב( יוסף בא לעשות מלאכתו ממש או  -א( מלך חדש על מצרים 
בית ועליה על גביו או שני בתים זה לפנים  -כפילה צרכיו עמה. ג( צורת מערת המ

מזה. ד( האם הודו וכוש סמוכים אחד לשני או לא. ה( האם קוראים לנמרוד אמרפל או 
 בכבוד או בשנים. -היה כבוד הבית פונדק או עץ. ז( גדול י -לאמרפל נמרוד. ו( אשל 

יטוי בעוד מחלוקות די בלי בא איך "לשיטתייהו" הא'ו'בדרך אפשר', ואולי יש לומר 
כמו כן אפשר לומר ששיטתם זו  ואנסה להביא דוגמא מכל סדר בש"ס, שלהם בש"ס,

ובכללות אופן לימודם )בנוסף למובא בשיחה בהערה  ,באה לידי ביטוי בפסיקת הלכות
 עיי"ש( כדלהלן. 12

כמובן וגם פשוט, שאין שום כוונה או יומרה לקבוע שהאמור לקמן הם אכן יסוד 
מחלוקתם, אלא מטרת הכתוב לקמן, הוא בעיקר, כדי לעורר את הקוראים ושורש 

 ולהביא לליבון הדברים, להגדיל תורה ולהאדירה.
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 .א
 סדר זרעים

 הגמ' במסכת ברכות )כט, א(: 

מעין כל ברכה רב אמר: רבי יהושע אומר בכל יום ויום מתפלל אדם מעין יח'. "
 ".וכו' )ברכה אחת שכוללת את כל הברכות(וברכה. ושמואל אמר: הביננו ה' אלוקינו 

 הסברה:

מי שלא יכול להאריך בכל יום ו הוא שמתפללים י"ח ברכות, רב: הדין שנקבע
 "חמתפללים י -ברכות מקוצרות כי כך הוא הדין  "חעדיין צריך להתפלל י ,וכיו"ב

 ברכות.

הברכות  "חשמואל: מסתכלים על תוכן ענין התפילה. התפילה היא בקשת צרכיו ובי
לכלול את כל צרכיו  באפשרותו - מי שלא יכול להאריךו נכללו כל הצרכים האפשריים,

 ובזה יוצא ידי חובת תפילה שכל ענינה בקשת צרכיו. ,בברכה אחת שהיא "הביננו"

 

 .ב
 סדר מועד

  הגמ' במסכת שבת )כב, א(:

ץ. רב: ר' שמעון אומר גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוון לעשות חרי"
 הלכה כר"ש בגרירה".אין הלכה כר"ש בגרירה. שמואל: 

 , כגון היכאהאם מותר לעשות מלאכה שלא במתכוין )כשאינה פסיק רישי'( פירוש:
 כן.? רב: לא. שמואל: , אך לא הייתה כוונתו לשם כךשגרר מטה ונעשה חריץ

 הסברה:

המציאות  סוכ"ס לעשותה, אבלרב: המלאכה נפעלת על ידו. נכון שהוא לא התכוין 
 שהמלאכה נעשתה. לכן אסור. היא, בשטח

מחייבים את האדם העושה על מלאכת  -שמואל: כללות ענין המלאכות בשבת 
לא  ,לכן ,ובלא מתכוין ,מחשבת שעשה. במקרה דנן המלאכה נעשית שלא לצורך

מייחסים אותה לאדם העושה והיא לא נקראת מלאכת מחשבת. ע"פ הסברא וההגיון 
 לכאורה אמור להיות מותר. שבנושא
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 ג.
 סדר נשים

  :(הגמ' בכתובות )עב, ב א.

המקדש אשה על תנאי שאין עליה נדרים וכנסה סתם ונמצאו עליה נדרים. רב "
 שמואל אמר: אינה צריכה הימנו גט".אמר: צריכה הימנו גט. 

 :1פירוש

רים )אע"פ והוא חושש שמא יהיו עליה נד ,רב: אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות
כשכונס בועל לשם קידושין חדשים, אפילו שיימצאו  ,שהתנה שאין עליה נדרים(. לכן

כי  -עליה נדרים, ולא סומך על הקידושין הראשונים. לכן אם בא להוציאה צריכה גט 
 היא התקדשה לו.

והם היו על תנאי שלא יימצאו  ,שמואל: כשבעל, בעל על דעת הקידושין הראשונים
נות ואם בא להוציאה לא לכן בעילתו בעילת ז ,התברר שיש עליה נדרים עליה נדרים.

 צריכה גט.

 הסברה:

במעשה הביאה קידש אותה מחדש )ולא על דעת הקידושין  -רב: ביאה קונה 
קנין. )במיוחד שכאן זה  ועצם מעשה הביא -עצם המעשה הראשונים(. מסתכלים על 

 ילת זנות(.אין אדם עושה בעילתו בע -גם בין אדם למקום 

הגיוני לומר שסומך על  ,שמואל: מסתכלים על כללות הסיפור: לכאורה כשבועל
ולא חושש שיש עליה נדרים והיא מעלימה זאת ממנו. בעקבות  ,הקידושין הראשונים

רים, בעילתו בעילת זנות, מאחר שנמצאו עליה נד -בכללות הסיפור  ,הנחה הגיונית זו
 ואינה צריכה הימנו גט.

המביא גט ממדינה למדינה בבבל. רב: אינו צריך לומר בפני " :()ו, אגיטין ב הגמ' ב.
 צריך לומר".נכתב ובפני נחתם. שמואל: 

 פירוש:

כי יש עדים שיכולים לקיים את חתימות העדים  ,רב: לא צריך לומר בפ"נ ובפ"נ
בני הישיבות שהולכים מעיר לעיר. שמואל: בני הישיבות טרודים בלימודם  -שבגט 

                                                             
ש"י עיי"ש(, אך ראה בהמשך שיטת רבה, וייתכן גם . לפי שיטת אביי בסוגיא )ע"פ דברי ר1

 להעמיס הסברה זו ע"פ שיטת רבה, ויל"ע.
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יימם. לכן צריך לומר בפ"נ לא יכולים לק, וממילא לכן לא מכירים את החתימותו
 ובפ"נ.

 הסברה:

רב: אמירת בפ"נ ובפ"נ תלויה בכך האם ישנם עדים שיכולים לקיים או לא. בני 
שיש עדים לכן לא צריך לומר אז המציאות היא  -הישיבות הולכים ממקום למקום 

 )ודוחק(.

לימוד הוא יש בני ישיבות. אבל תפקידם  - אמתענין. שמואל: מסתכל כל כללות ה
לומר שאינם מכירים את החתימות ולא יוכלו ומסתבר לכן הגיוני  ,וטרודים בגירסתם

 .2לקיימם. לכן צריך לומר בפ"נ ובפ"נ

 

 ד.
 נזיקיןסדר 

  )מו, ב(:בבא קמא הגמ' במסכת  א.

יכול ת. שמואל אמר: הקונה שור מחבירו ונמצא נגחן. רב אמר: הרי זה מקח טעו"
 שיאמר לו לשחיטה מכרתיו לך".

 פירוש:

רב: הולכים אחרי הרוב. רוב האנשים קונים ומוכרים שוורים לחרישה. לכן במקרה 
 הזה המוכר לא יכול לומר שמכרו לשחיטה כי הולכים אחרי הרוב.

שמואל: אין הולכין בממון אחר הרוב. יש מיעוט של אנשים שמוכרים לשחיטה 
 ."המוציא מחבירו )הקונה( עליו הראיה"ו ,יכול לטעון שהוא מהם והמוכר

 הסברה:

ואם כן אין מקום לדיון. המיעוט לא קיים  ,רב: מסתכלים על רוב כעל מציאות
יש למוכר חזקת " דהיינו שהמוציא מחבירו עליו הראיה"זה של שינו דין  אמנםכביכול. 

נשים מוכרים לחרישה )אא"כ רוב הא -אבל המציאות אומרת אחרת  ,ממון וכיו"ב

                                                             
 . ע"ד הצחות ניתן לומר:2

רב: המציאות היא שבפעול )לצערנו הרב( לא כל בני הישיבות טרודים בלימודם, לכן יכולים 
כי זה תפקידו לקיים את החתימות. שמואל: הגיוני לומר שכל בני הישיבות טרודים בלימודם, 

 של בן ישיבה. לכן לא מכירים חתימות.



 זה'תשע" הבהיר יו"ד שבטיום  •( א) טגליון מ

  108 

וא"כ גם הוא מכר לחרישה. זו המציאות. לכן כשנמצא נגחן זה מקח  ,מפרשים אחרת(
 טעות.

לא הולכים.  -שמואל: רוב זה כלל הגיוני. לכן במקרה שאין הגיון ללכת אחר הרוב 
המוציא "וגם חזקת ממון למוכר ו ,במקרה דנן קיים מיעוט אנשים שמוכרים לשחיטה

הולכים אחר  אין אנובמקרה הזה )ובממון בכלל(  ,לכן ",)הקונה( עליו הראיה מחבירו
כן גם כן ו ,הגיון של מיעוטה קיים וישנונגד ההגיון של רוב כ. כי ודנים על פיו הרוב

 .3חזקת ממון

ארבעה אבות נזיקין השור והבור המבעה " :(הגמ' במסכת בבא קמא )ג, ב ב.
 מבעה זה השן".ה זה האדם. שמואל אמר: וההבער. מאי מבעה? רב אמר: מבע

 הסברה:

 גמרא:גוף הבמקרה הזה אפשר לראות את ההסברה ב

. שור זה האב, לכן "רב מאי טעמא לא אמר כשמואל: תנא שור וכל מילי דשור"
 אינו יכול להיות שןמסתכלים על כל הנזקין שיש בשור: קרן, שן ורגל. לכן מבעה 

 אלא אדם.ש שור, מכיון ששנה בפירו)הכלול בשור( 

 שמואל מאי טעמא לא אמר כרב: 

 -זקין נאי אפשר להגיד כמו רב ששן כלול בשור. כי כשמתבוננים בהגיון שב א(
, רואים ובהגיון של שן ,בהגיון של שור )קרן או רגל )להו"א או למסקנה( ואכ"מ(

  שא"א להכליל אותם:

שן יחד עם  יםכולל היינו יבה לחייב משא"כ שן, לכן לארגל היזקה מצוי וזה ס)א( 
 , משא"כ רגל, לכן לא היינוזקה וזה סבה לחייב)ב( שן יש הנאה להירגל באב "שור". 

 רגל יחד עם שן באב "שור". לכן הגיוני לחלקם. יםכולל

כי כבר כתוב אדם בסיפא. רב עונה על זה: בסיפא כתוב  ,אי אפשר להגיד כמו רב ב(
יש מציאות של אב  -ברישא כתוב עצם הענין  אדם בשביל למנותו ביחד עם מועדין.

 הוא מועד. -אדם. בסיפא כתוב פרט בדיני האב הזה  -"מבעה" 

חייב להיות  ,שמואל לא מקבל תירוץ זה: אם המשנה רוצה לחזור על אב עוד פעם
בכל מצב, לכן זה חלק בלתי נפרד  -בסיפא איזה חידוש הגיוני. אדם מועד לעולם 

                                                             
 . עיין בתוס' ב"ק כז, ב ד"ה קמ"ל אין הולכים בממון אחר הרוב.3
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(. 4ש כשכותבים את זה שוב. )משא"כ בשאר האבות כן יש חידושואין שום חידו ,מהאב
 לכן חייבים לפרש ש"מבעה" זה שן.

 

 ה.
 קדשיםסדר 

האם מותר להתיר ציצית מבגד ישן שלא משתמשין בו יותר הגמ' במנחות )מא, ב(: 
 מותר.לבגד חדש? רב: אסור. שמואל: 

 הסברה:

הוא ומעשה זה , ות ציציתרב: כשחותך מהבגד הישן את הציצית מבטל ממנו מצו
 לכן אסור.ביזוי מצוה. 

שמואל: מסתכלים על כל התמונה: הוא עושה זאת לצורך בגד אחר שגם בו יש 
 לכן הגיוני לומר שזה לא ביזוי. לכן מותר. ,מצוה

 

 ו.
 טהרותסדר 

אשה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה ולבסוף בדקה.  הגמ' בנדה )טז, א(:
טהורה. שמואל: אפילו בדקה ומצאת  -טמאה. טהורה  -טמאה  רב: בדקה ומצאת

 ה נמי טמאה מפני שאורח בזמנו בא.טהור

 פירוש:

אם אשה בודקת עצמה אחרי שעת וסתה )שעה שרגילה לראות דם( ולא מוצאת 
 או שאומרים שלא היה דם ,טמאהוממילא  דם. האם אומרים שהיה דם ונפל לארץ

 טהורה? וממילא 

 וטהורה. שמואל: היה דם ונפל לארץ וטמאה. רב: לא היה דם

)הגמ' מסבירה את המחלוקת במקרה שבדקה עצמה מיד אחר הוסת. ולכן רב סובר 
גם רב יודה  ,שלא יכול להיות שהדם נפל לארץ. אבל אם בדקה עצמה אחר משך זמן

 י חוששים שמא היה דם ונפל לארץ(.כי וודא ,שטמאה

                                                             
 . עיין תוס' ד, א ד"ה למחשביה.4
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 הסברה:

במציאות לא יכול להיות שהדם נפל לארץ, כי בדקה  -רב: הולכים אחר המציאות 
 סימן שלא היה דם והיא טהורה. -מיד ומצאה שאין דם 

שמואל: מסתכלים על כללות הענין של ראיית דם. ובזה יש כלל "אורח בזמנו בא" 
 .5לכן הגיוני לומר שהיה דם ונפל בשעת הוסת, לא יכול להיות שלא יהיה דם -

 

 ז.
 פסיקת הלכות

 (:, ב; נדה כד, בהלכות )בכורות מט פסיקת

הלכתא כרב באיסורי: מתאים לשיטתו בב' ה"לשיטתייהו" )האם מסתכלים על 
 מציאות או הגיון, האם מדגישים בין אדם למקום או בין אדם לחבירו(:

 מציאות. -אלא גזירת הכתוב  ,א( היסוד של איסורים זה בדרך כלל לא הגיון

 למקום כמובן.ב( באיסורים מודגש בין אדם 

 הלכתא כשמואל בממוני: 

א( דיני ממונות מבוססים לכאורה על הגיון ושכל )עכ"פ יותר מדיני איסור והיתר(. 
 מתאים לגישה ההגיונית של שמואל.

 ב( בדיני ממונות מודגש בין אדם לחבירו כפשוט.

 

 ח.
 שיטת לימודם

אלא  ,א חזר בוששתיקת רב זה לא שהו 7מוסבר, ו6שתיק רב -רב: המקרה הידוע 
שאע"פ שע"פ שכל  ,שהמשיך להחזיק בדעתו שהתבססה על טעמים נסתרים. דהיינו

 מ"מ המשיך להחזיק בה כי כך הם הדברים. ,והגיון שיטתו מוקשית

                                                             
. חשוב להבהיר: כמובן ששמואל לא יכול ללכת נגד מציאות הנראית לעיניים ממש, ולכן אם 5

א"א לומר שיש כאן דם )ובמקרה זה שמואל בדקה עצמה בשעת הוסת ממש ולא מצאה דם 
יודה שטהורה(. אבל כאן מדובר שבדקה מיד אחר הוסת, לכן הגיוני לומר שהיה דם )כי כך זה 

 כל פעם בכללות מקרה זה( ונפל לארץ.
 . ראה ב"ב סב, א; ב"ק יא, א ועוד6
 . יונת אלם פרק ק'7
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. "אין למדין הלכה לא מן המשנה ולא מן 8תלמוד"שמואל: "אין למדין הלכה מ
 .9האגדות אלא מן התלמוד"

 "אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' אליעזר בארבעה". : )ז, ב( פירוש הגמ' בנדה

הרי בכל ד' המשניות ששמואל אמר שהלכה  ",מאי קמ"ל שמואל?": הגמ' שואלת
 כתוב במפורש שהלכה כר"א!  ,כר"א

 מתרצת הגמ': קמ"ל שאין למדין הלכה מפי התלמוד. 

 והנה ברש"י על אתר ביאר וז"ל:

כה כפלוני אין למדין מהם, שהאמוראים מתוך המשנה וברייתא ששנויה בהן הל"
האחרונים דקדקו בטעמי התנאים והעמידו הלכה על בוריה אבל הראשונים לא דקדקו 

דו שמועה כמו איש בדברי חבירו אלא כל אחד מה ששמע מרבו מלמדה לתלמי
 ".שהיא

שמואל מדגיש: אפשר ללמוד הלכה רק אחרי שעמדו על הטעם וההגיון  ,דהיינו
 ריה. על בו - שבה

שלכן נאמר  מלה "תלמוד" הכוונה לצורת לימוד של התנאים]הבהרה: בגמ' בנדה ה
ובירושלמי  כך "אין למדים", מפני שאולי אין זה מדוקדק ומבורר שפיר וכיו"ב;-על

כך "אלא מן התלמוד", -" פירוש אופן הלימוד של האמוראים שלכן נאמר על"תלמוד
 [.מפני שזה מדוקדק טפי

 

   

  

                                                             
 . נדה ז, ב.8
 . ירושלמי פאה פ"ב משנה ד.9
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 יין ברית מילה לפני מ"תבענ

 חדד 'שי ארי' יונתןהת' 
 תלמיד בישיבה

 פתיחה

"וכן הוא אומר באברהם אבינו וה' ברך את אברהם  1איתא במשנה בסוף קידושין
בכל מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה שנאמר עקב אשר 

 .שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקתי ותורתי" 

"ויזרע  2כן בנוגע ליצחק אבינו מצינו שקיים כל התורה כולה לפני נתינתה ,כמ"ש
 יצחק מאה שערים" ומפרש רש"י "אומד זה למעשרות היה" ובכ"מ.

"עם  3כך גם כן בנוגע ליעקב אבינו נאמר שקיים כל התורה כהסבר רש"י על הפסוק
קיימו האבות כל התורה לבן גרתי" "ותרי"ג מצוות שמרתי". לפי הנ"ל יוצא ומוכח ש

 כולה לפני מתן תורה.

הנה, בגדר אופן קיום המצוות ע"י האבות מצינו שיטות שונות במפרשי התורה, 
האם קיום המצוות על ידם היה כאופן בני ישראל לאחר מתן תורה, או שגדרם היה 

 אךלבני נח המחויבים האבות כבני נח ולמרות זאת קיימו כל התורה כולה, או שנחשבו 
והידור שהידרו כל המצוות בתור חומרא יתירה את קיימו ש לא,, ארק בשבע מצוותו

 .4על עצמם

, שקיום כל המצוות שהובא לעיל היא כאופן השלישי 5דעתו של כ"ק אדמו"ר בנידון
היו מחויבים  אולם מצד חיוב.על עצמם  כחומרא שהחמירואך ורק על ידי האבות היה 

כל דרי עולם עוד לפני מתן תורה,  שצוו ציווי המפורשה פאתמ רק בשבע מצוות בני נח
 ואופן קיומה ע"י אברהם אבינוולאחרי מ"ת לקמן נבאר גדר מצוות מילה לפני מ"ת 

 .כפי שצווה מהקב"ה

 

 

                                                             
 . פ"ב ע"ב.1
 . בראשית כ"ו י"ב.2
 . שם ל"ב ה'.3
. ראה 'פרשת דרכים' דרוש ראשון ובית האוצר סימן א' המבארים ג' אופנים אלו בהרחבה. 4

 . 198ראה גם מגדל דוד ח"ט עמ' 
 .ובכ"מ. לקו"ש ח"ה ש"ב לפר' ויצא 5
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 א.

, כיוון שקיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, מדוע 6ידועה השאלה
 יווי מפורש מהקב"ה?לא מל את עצמו עוד לפני שנצטווה, וחיכה לצ

 בתרגום ללה"ק:  –( 146ומבאר בזה כ"ק אדמו"ר )לקו"ש ח"ה עמ' 

"על 'ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש' אומר רש"י שב'דמכם' הכוונה 'השופך דם 
עצמו', טלפי הפשט יוצא, שאסור לאדם לשפוך את דם עצמו, אף כאשר אין הדבר 

מת 'לא תאכלו' הנאמר בפסוק הקודם גורם להיפך החיים, ואפילו לא למחלה )ובדוג
(. ולכן לא החי'לגבי דם בהמה, אשר שם מפרש רש"י במפורש שהכוונה היא ל'דם מן 

מל אברהם את עצמו לפני שנצטווה, כי הדבר היה כרוך באיסור שפיכת דמים, שהיה 
מופר על ידי מילת עצמו, )ובמיוחד כאשר הדבר גורם למחלה ועלול אף להביא לידי 

את איסור  דוחהואילו לאחר שנצטווה על המילה, הרי הציווי המפורש על כך  –סכנה( 
 שפיכת דמים".

כיוון שבני נח מצווים על איסור 'חבלה' מהפסוק "אך את דמכם  –כלומר 
לנפשותיכם אדרוש", על כן, לא היה באפשרותו של אברהם למול את עצמו, כיוון 

מצוות מילה שלא נצטווה וקיבל על שיעבור בזה על איסור שנצטווה עליו בשונה מ
 עצמו כהידור, ואין דוחים ציווי מפורש מחמת הידור וחומרא.

 

 ב.

 הסבר זה צריך ביאור:

א. איסור זה של 'חבלה' אסור רק כאשר אינו לצורך, אך לצורך, כגון למטרות 
, מותר לאדם לחבול בעצמו. וכן מצוות מילה מצינו שמלים מחמת סיבות בריאות

שמילה מורידה  7לא רק לקיים ציווי הבורא, כמו שכתב הרמב"ם במו"נשונות, ו
והסביר את החילוק בין  8מהאדם הנימול את תאוות העולם הזה, והביאו הרבי בלקו"ש

. א"כ, יכול היה אברהם אבינו רפואיתשהגויים מלים בשביל מטרה יהודים לגויים, 
ע היה עובר בזה על איסור למול את עצמו ולחתוך בבשרו, כיוון שזה לצורך, ומדו

 'חבלה'? 

                                                             
וראה . הובא בתו"א פר' לך ד"ה 'בעצם היום הזה'. ועיין מה שתירץ בריב"א )עה"ת ס"פ לך( 6

 לקמן אות ה'.
 . ח"ג פל"ה ופמ"ט. ראה גם ח"ב פכ"ט.7
 .914. ח"ג עמ' 8
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ב. לפי הנ"ל יוצא, שכל מי שלא נצטווה על מצוות מילה כגון אומות העולם, אסור 
לו למול עצמו, כיוון שעובר בזה על איסור 'חבלה'. למרות זאת, מצינו להלכה )לרוב 

 , והרי9הדעות עכ"פ( שמותר לנו למול גוי המבקש מאתנו למולו אם מכוון לשם מצווה
 בפשטות גדרו של הגוי הוא כגדרו של אברהם אבינו לפני שנצטווה?

וז"ל )הסוגריים אינם במקור(: "דאיתא במתניתין  10ג. כתב בספר 'המקנה' לקידושין
בפרק החובל בעצמו אע"פ שאינו רשאי פטור, והאי נצטווה אף לבני נח כדכתיב אך 

ל )אאע"ה( לעבור על את דמכם לנפשותיכם אדרוש כפרש"י שם, וא"כ לא היה יכו
מצוות חובל שנצטווה בשביל מצווה שלא נצטווה עליה )מילה(". וצריך ביאור מה 

 ?11הוסיף וחידש הרבי בהסברו, לאחר שמצינו במפורש בדברי המפרשים תירוץ זה

 

 ג.

 בהקדים:נראה לבאר בזה וו

ים ( מסביר הרבי את אמרתו של רב יוסף "האי יומא דקא גר211בלקו"ש חט"ז )עמ' 
", וממנה ממשיך ומבאר ביאור נפלא בנוגע לחידוש שנפעל 12כמה יוסף איכא בשוקא

בעולם ע"י מתן תורה ומבאר עי"ז מדוע אברהם אבינו לא מל את עצמו עד שנצטווה, 
 בתרגום ללה"ק:  - 13וזלה"ק

"מהביאורים על זה שאברהם אבינו לא קיים מצוות מילה לפני שהוא נצטווה עליה 
ל התורה כולה עד שלא ניתנה"( היות שאז לא היה מצוה של מילה, )הגם ש"קיים כ

                                                             
. שו"ע יורה דעה רס"ח ס"ט: "עובד כוכבים שבא לחתוך ערלתו מפני מכה או מפני שחין 9

שנולד בה, אסור לישראל לחתכה מפני שלא נתכוון למצווה, לפיכך, אם נתכוון העובד כוכבים 
 ותו". למילה, מצווה לישראל למול א

כן מוכח ג"כ מסי' רס"ו סי"ג: "ישראל שנולד לו בן מעובדת כוכבים אין מלין אותו בשבת" 
משמע שבסתם מוהלין.וכן כתב הרמב"ם )הל' מילה פ"ג ה"ז(: "לפיכך נתכוון העכו"ם למילה 

 מותר לישראל למול אותו". 
ת עמ' שע: "מותר ובמפורש יותר מצינו בשו"ת הרמב"ם )ירושלים תרצ"ד( סי' קכ"ד בהוספו

לישראל למול את הגוי אם היה הגוי רוצה לחתוך הערלה ולהסירה, לפי שכל מצווה שיעשה 
אותה הגוי נותנין לו עליה שכר, אבל אינו כמצווה ועושה, ובלבד שיעשה אותה בהודאה 
לנבואת משה רבינו ע"ה שאמר המצווה מפי הגבורה, לא שיעשה אותה מפני ציווי אחר, או 

סתכל בשכלו ועשה כן.. ואין הפרש בדין זה בין הישמעאלים והנוצרים, אלא כל מי מפני שנ
שיבוא אלינו להמול לשם מילה מותר לנו למולו אע"פ שהוא עומד בגיותו". וראה שו"ת יביע 

 אומר ח"ב חלק יורה דעה סי"ט שהאריך בעניין זה.
 . פ"ב ע"ב.10
 מה שניסה לתרץ הת' שנ"ז ד. ודו"ק. 22. ראה 'הערות התמימים ואנ"ש' כפ"ח קצ"ג עמ' 11
 . פסחים ס"ח ע"ב.12
 .126. עמ' 13
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כל הגדר של ערלה, ובמילא לא היה אז גם  –במציאות של תורה  –במילא לא היה 
 מציאות של מל את הערלה, אלא היה זה כחותך בעלמא".

מביאור הרבי יוצא, שלפני מתן תורה לא היה אפשרות למול כלל, כיוון שלא היה 
ת של ערלה, ורק לאחר שהקב"ה ציווה את אברהם למול עצמו, נעשה כלל מציאו

. ולפני שהיה מציאות של ערלה לא 14מציאות ערלה שאותה צווה להעביר ע"י מילה
היה יכול למול, כי אין מציאות של מל אלא לערלה ואם היה חותך הבשר, היה זה 

 . 15כחותך בעלמא ולא כמילה

" נראה 16מקום אחד ועשירים במקום אחרהנה, ע"פ הכלל "דברי תורה עניים ב
הקודם בחלק לתירוץ ביאור ומוסיף  מסביר הרבי וממשיך האחרון לבאר, שבתירוץ זה

 ה'. ובהקדים:

בהסברו של הרבי בעניין איסור חבלה, יוצא שהיה אפשרות למול גם לפני מתן 
והיו היה למול, היות אסור תורה, כיוון שקיימת ערלה ונצרך רק להעבירה, אלא, ש

עוברים בכך על איסור, על כן לא מל אאע"ה את עצמו קודם הציווי, אך לא דיבר 
 ,, בהסבר זה )לקו"ש חט"ז( מסביר הרבילעומת זאתבתירוץ זה על שינוי בגדר הערלה. 

 שנפעל שינויי ע"י הציווי במהות הערלה ורק לאחר הציווי היה אפשר למולה. יוצא
היה כרוך בכך איסור חבלה, בכ"ז לא היה אפשרות שגם אם היה מותר למול ולא  לפ"ז,

כלל למול, מפני שלא היה ערלה שאותה צריך למול ובמילא לא יכול לערוך ברית 
                                                             

. צ"ע מהא דאיתא בנדרים )ל"א ע"ב( "גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא 14
שלפני שאאע"ה מל עצמו, היה חסר  –שלם עד שמל שנאמר התהלך לפני והיה תמים", כלומר 

מהול(, ולפי הביאור בשיחה יוצא שלא היה פגם בזה כיוון שלא היה  -לו בשלימות, )ובפשטות 
 שלא היה מהול מאחר ולא היה קיים מציאות ערלה כלל? 

ואילך( שכותב במפורש שע"י "הסרת  44ועוד יותר לפי המבואר בלקו"ש ח"ל פר' לך ש"ב )עמ' 
הערלה מבטלת חסרון זה ונעשה שלם.. וזהו מ"ש במשנה 'לא נקרא שלם עד שמל' שהכוונה 

 ? סרת הערלה, שעי"ז נקרא שלם"לה
, אך בכ"ז החסיר את המשכת פגםוצריך לומר שאמנם אין אאע"ה צווה למול וע"כ לא היה בו 

האור שמגיעה ע"י מצוות מילה ולכן לא נקרא 'שלם'. אך מ"מ צריך ביאור מה שמצינו ברש"י 
שהערלה בך אתה  בפירושו עה"פ "התהלך לפני והיה תמים" )בראשית י"ז א'( ומפרש "שכל זמן

 בעל מום לפני", שלא רק שאינו שלם אלא, שהוא בעל מום, שהדרא קושיא לדוכתא? 
ואולי י"ל בדא"פ שהנאמר שלא נקרא אאע"ה שלם וכן "בעל מום", כל ז החל עליו מזמן הציווי 

  עד שמל בפועל, ודו"ק.
ל לפי זה בין מה ההבד –. להעיר, שהמשך הביאור בשיחה מתייחס הרבי לשאלה המתבקשת 15

כל מצווה גשמית כגון 'מצה' שלפני מתן תורה לא היה בה שום תוכן רוחני ולא חל עליה שום 
מציאות של מצה ע"פ תורה, ולמרות זאת מצינו שאברהם אבינו האכיל מצות את האורחים, 

 ע"ש.
ם ברייתא דל"ב מידות טו. להעיר מלשונו של הרבי "דברי תורה הם הרי עשירים, או במקו .16

 זה או במקום אחר" )י"ב טבת תשמ"ח(.
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מילה ללא ערלה, ורק לאחר הציווי לאאע"ה נהייתה מציאות וגדר של ערלה שאפשר 
 למול אותה.

 

 ד.

 לפי"ז נראה שמתורצות כל השאלות הנ"ל:

ה, לא הייתה שום מציאות של ערלה, וע"כ לא היה א. לפני הציווי לאאע"
בהעברתה שום עניין וצורך אמיתי, ואפילו בריאותי, מאחר שאין מציאותה מהווה דבר 
שלילי )ערלה( אלא רק לאחרי הציווי, שאז הפכה הערלה למציאות שלילית שאותה 

כך על צריכים למול. לכן, חיתוך הבשר לא היה נחשב לצורך כלל וכלל והיה עובר ב
 איסור חבלה.

ב. ציווי הקב"ה לאאע"ה לא היה ציווי גרידא, אלא, כדברי הרבי בשיחה "נאר דער 
"אלא החפץ עצמו הוא דבר  –חפצא אליין איז א דבר המתועב" ]בתרגום חופשי 

מתועב"[. ציווי זה פעל במציאות הבשר גדר שלילי של ערלה שאותה צריכים למול, 
ל בין האדם המצווה עצמו לשאר העולם, היות והערלה ע"כ, לאחר הציווי, אין הבד

קיבלה גדר שלילי שאותה צריכים למול, ואין דומה אאע"ה לפני הציווי לאומות 
 . 17העולם לאחרי הציווי, שכבר נקבע בטבע העולם שמציאותה היא מציאות ערלה

ה ג. לפי הסברו של הרבי יוצא שאם אאע"ה היה מל עצמו לפני הציווי, לא רק שהי
עובר בהעברת הערלה על איסור של שפיכות דמים, אלא יותר מכך, אף לא היה מקיים 
כלל את מצוות מילה כיוון שלא היה מל ערלה אלא חותך בבשר בעלמא בשונה 

 מתירוצו של מח"ס 'המקנה' שנשאר עומד בשאלות הנ"ל. 

 

 ה.

 ואולי יש לומר עוד יותר, ובהקדים:

את ביאורו הידוע של הריב"א "שמכיוון  27הע' בשיחה הנ"ל )ח"ה(, מביא הרבי ב
שקיום מצוות מילה שייך רק פעם אחת, לכן לא מל א"ע עד שנצטווה על זה, כי 'גדול 
מצווה ועושה כו'..." ודוחהו, כיוון שלא נזכר בפרש"י עה"ת ש'גדול המצווה ועושה 

                                                             
( שהרוחני פעל בגשמי באופן שהוליד טבע חדש כפשוטו וזלה"ק 16חכ"א )עמ'  ראה לקו"ש .17
בתרגום ללה"ק: "ויש לומר, שההסבר הפנימי לכך הוא, כיוון שהענין של "וכל בניך" מביא  –

נים" כפשוטם.. ומכך שעניין זה ה'", לכן קיימות התכונות של "לימודי" גם אצל "ב לימודילידי "
 קיים אצל ילדי ישראל, הוא מגיע גם לעולם כולו, שכך הוא אופיו של כל ילד".



 הערות וביאורים •מגדל דוד 

117 
 

שראינו ממי שאינו מצוה ועושה' ואין לומר שהבן חמש למקרא יודע זאת לבד כמו 
שאפי' רב יוסף טעה בזה, ע"ש. ועוד, שלפי זה נמצא שהנאמר על אברהם אבינו 

 ' היה רק לאחר שקיים מצוות מילה ולא על משך כל חייו. 18'וישמור משמרתי

לכאורה, הדחייה השנייה שייכת גם על הביאור של הרבי בשיחה, שאף שלא קיים 
דמכם', אבל מ"מ יוצא שלא קיים מצוות מילה בכדי לא לעבור על איסור של 'אך את 

 ?19מצוות מילה, וכיצד נאמר עליו 'וישמור משמרתי'

לעומת זאת, בשיחה בחט"ז לגבי חידוש המציאות לאחר ציווי הקב"ה, מביא הרבי 
 בתרגום ללה"ק:  –בהמשך הביאור שם 

"משא"כ במילה, אם הוא היה מל בזמן שעוד לא היה את העניין של ערלה, הוא היה 
  של הקב"ה". מילת ערלהמבטל את קיום מצוות  ע"י זה

אף שבשיחה  –כלומר  –"וע"ד מה שהובא בריב"א ס"פ לך בשם הרי"ף".  28ובהע' 
 בח"ה דוחה הרבי את תירוץ הריב"א, כאן מסכים לעיקר פירושו, ומסביר על פיו.

ונראה ששוב מצינו שתירוץ הרבי בשיחה זו מבאר את הקושיות העולות מהשיחה 
שהרי לאחר שביאר הרבי שגדר ומציאות ערלה נעשה רק לאחר הציווי של  בח"ה.

הקב"ה לאאע"ה, מובן, שזה שלא קיים אאע"ה מצוות מילה עד שנצטווה אין זה סותר 
אז כלל למול, כיוון שלא הייתה מציאות של  שייךל'וישמור משמרתי', כיוון שלא היה 

 ערלה.

ומבאר מדוע לא מצינו שקיימו האבות ( 245)כפי שמסביר הרבי בלקו"ש ח"ל )עמ' 
 : , וזל"קמצוות קידושין לפני מ"ת, וכותב שם

"כי זה שקיימו האבות את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, היינו במצות כאלו שגם 
לפני מתן תורה יתכן קיומן באופן ע"ד לאחר מ"ת, אלא שעדיין לא נצטוו על עשייתן, 

אין מתאים לומר שקיימו  -ק על ידי הציווי משא"כ מצות שכל גדר קיומן נתהווה ר
ע"י  נתחדשאותן לפני מ"ת. והוא הדבר בנדון קידושי אשה, מכיון שכל גדר הקידושין 

 ציווי התורה, לא שייך שקיימו זה לפני מ"ת".

מוכח, שאף שקיימו כל התורה כולה, אין זה נאמר בנוגע למצוות כאלו שאין כלל 
. וכך גם מילה אצל אברהם אבינו, כיוון שלא היה אפשרות לקיימם לפני מתן תורה

 (.בשלימות העניין ד'וישמור משמרתי'אצלו מצוות מילה, לא מחסיר זה  שייך

                                                             
 . בראשית כ"ו ה'.18
 ( ביאור הרבי.46. ראה בהמשך השיחה )הע' 19



 זה'תשע" הבהיר יו"ד שבטיום  •( א) טגליון מ

  118 

 .ו

 אך עדיין צריך ביאור:

( על הפסוק "ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק 136בלקו"ש ח"י ש"ב לפר' מקץ )עמ' 
" 20אשר יאמר לכם תעשוהעם אל פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף 

מסביר הרבי מה שפרש"י "לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו וכשבאו אצל פרעה 
מה עניין המילה שביקש יוסף את  –ואומרים כך הוא אומר לנו אמר להם כו'" 

 : 21"קצרים. בהמשך השיחה שואל הרבי וזלהמ

השופך דם "עה"פ 'ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש' פירש רש"י ש'דמכם' היינו '
אסרה תורה לשפוך דם עצמו )אף שלא יבוא על  דרך הפשטעצמו' זאת אומרת: שע"פ 

ידי זה לחולי או למיתה. כי איסור של "דמו לא תאכלו" שבפסוק הקודם שהוא 
 (. החי'כמפורש ברש"י )'דם מן 

עניין ששקו"ט בו רבים למה לא מל אברהם אבינו את עצמו אף  בפשטותעפ"ז מובן 
לשפוך דמו  שנצטווהקיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה' כי הוא לפי שגם אז '

שלא לעשותו,  כשנצטווהניתנה  שלאלקיים מצווה  הידורופשוט שאין מקום ואין זה 
על המילה הרי ציווי מפורש זה דוחה ומבטל בנידון זה האיסור של  כשנצטווהמשא"כ 

להם )להמצרים( שימולו והלא  שפיכת דמים. לפי זה אינו מובן, איך היה יוסף אומר
 עכ"ל. דבר זה הוא איסור של שפיכת דמים, שהם ככל בני נח מוזהרים עליו?"

על שאלה זו עונה הרבי שהציווי לאברהם אבינו היה למול כל "יליד ביתך ומקנת 
גם מקנת כספו נחשבים ברשותו וטפלים לו וחייב למולם. כך ג"כ  –", כלומר 22כספך

השליט על כל ארץ מצרים, ו"בלעדו לא ירים איש את ידו ואת רגלו יוסף, כיוון שהיה 
ע"כ, היה יכול למולם שכן היו עם מצרים כמקנת כספו, ולכן  23"בכל ארץ מצרים

 "ש באריכות.ייהסברא אומרת שיש עליו להשתדל למולם. ע

וצריך ביאור, דלפי המבואר לעיל )סעיף ד'(, שלאחר ציווי הקב"ה לאאע"ה למול 
ו הפכה הערלה לגדר ומציאות שלילי, וע"כ גם אומות העולם יכולים למול את עצמ

עצמם )אם זה לשם מצוות מילה, כדלעיל(, אין מובנת שאלת הרבי בשיחה הנ"ל, 
שהרי ציווי יוסף את עם מצריים למול עצמם היה לאחר הציווי של אברהם וכבר 

                                                             
 . בראשית מ"א נ"ה.20
 .217. עמ' 21
 . בראשית י"ז י"ג22
 . שם, מ"ד.23
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המצרים איסור  התאפשר לאומות העולם למול את עצמם, ומדוע )בהוו"א( עברו
 בהימולם בשר ערלתם?

 

 ז.

( של הרבי בביאור 24והנראה לבאר בעניין זה ע"י תיווך של תירוץ נוסף )ועיקרי
 מדוע אאע"ה לא מל עצמו קודם שנצטווה?, ובהקדים: –שאלה הנ"ל 

( מבאר הרבי ומסביר, שכיוון שהכח לקיום המצוות שקיים 757בלקו"ש ח"ג )עמ' 
", 25"י העזרה והמעשה של האבות "מעשה אבות סימן לבניםלבני ישראל עתה הוא ע

שזה מסייע בידי ישראל לעמוד ולקיים ציוויי התורה. והיות ולאחר מתן תורה ניתן 
הכח להחדיר את הקדושה בתוך הגשמיות, ולהפוך את החפץ להיות חפצא דקדושה, 

עשה של על כן גם האבות היו צריכים לפחות מצווה אחת שתהיה דומה וכדוגמת המ
הבנים ולכן קיים אאע"ה את מצוות מילה לאחר הציווי, בכדי שיהיה לו מצווה אחת 

 בתרגום ללה"ק: –שיחדיר אלוקות בתוך הגשמיות. ומסיים הרבי, וזלה"ק 

"עפ"ז יובן גם מדוע המתין אברהם אבינו בקיום מצוות מילה עד שהקב"ה ציווהו 
כי מצווה זו דומה  –שאר המצוות  על כך ולא קיים אותה מעצמו כמו שקיים את כל

למצוות שלאחר מתן תורה בכך שממשיכה קדושה בהגשמי עצמו ועל כן היה צריך 
 ציווי שהוא נתינת כח מלמעלה".

( מבאר הרבי שוב הסבר זה שמטרת הציווי במצות 89והנה, בלקו"ש ח"ה )עמ' 
תן תורה מילה היה ל"מעשה אבות" ונתינת כח לבנים, והמשיך שהמצוות שלאחר מ

  .בשעת מתן תורהציוויים מהקב"ה שציווה עליהם  מתבטאת ייחודיותם גם בכך שהם

הוי'  אנוכישם כותב, וזלה"ק: "אלא שמכל מקום, הציווי אינו מבחי' ' 23ובהע' 
 אלוקיך' כהמצות שלאחרי מ"ת...". 

 : "אלא, שמ"מ לא הייתה הקדושה כמו שהיא לאחרי מ"ת, כיוון שעדיין24בהע' כן ו
עדיין לא בטלה  –)ג"כ( לא נודעתי להם. ובכללות הוי' ה"א גו', ושמי  אנוכילא נאמר 

                                                             
ובהערות שם ובעוד כ"מ. ונראה לענ"ד  79ועמ'  89. ח"ה עמ' 42. ראה גם לקו"ש ח"א עמ' 24

שזה הוא התירוץ העיקרי של הרבי על השאלה הנ"ל, ומוכח מכך שמזכירו פעמים רבות בנוגע 
למילת אאע"ה, בשונה מתירוצים הקודמים האחרים שמובאים כתוספת הסבר או כבדרך אגב 

 אופן ייחודי.לשיחות וביאורים בעניינים אחרים ולא כתירוצים על שאלה זו ב
 . אור התורה ר"פ לך לך. וראה רמב"ן בראשית י"ב ו': "כל מה שאירע לאבות סימן לבנים".25
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הגזירה דעליונים לא ירדו למטה. ולהעיר א( מ'אין למדין מקודם מ"ת' )לכמה מפרשים 
 גם לא מהמצות שנצטוו אז(...".

עולם ע"י הציווי של הקב"ה לפי הנ"ל מצינו שקיים הבדל בין הפעולה שנפעלה ב
 שנפעלה ע"י ציווי הקב"ה במתן תורה הפעולהשונה משהיא  – אברהם אבינו -חיד לי

 . לכל בנ"י

 : 26בתרגום ללה"ק –"ק וזל ,חט"זבבשיחה הנ"ל כך מביא הרבי ג"כ במפורש 

"כיוון ששלימות העניין של קדושת חפצא )גם במצות מילה( זה דווקא לאחר מתן 
וי בנבואה לאברהם, של מצוה פרטית שאינו דומה ציו –תורה. ואחד הטעמים י"ל 

לאיש פרטי, לציווים של הקב"ה במ"ת ע"י משה רבינו, ששם ניתנו כל תרי"ג מצוות 
 לכל ישראל".

)צריך לומר, דאף שאין המצווה דומה לגמרי למצווה שמקיימים הבנים, בכ"ז, זה 
 27"לבלקו"ש חמהווה נתינת כח כ'מעשה אבות'. ואפשר לנסות להוכיח זאת מהמבואר 

עם ישראל בגלות.  –שירידת יעקב למצרים לפני גלות מצרים, הייתה נתינת כח לבניו 
ומבאר שם הרבי "דעם היות שאצלם לא הייתה זאת גלות ממש", למרות זאת, זה היה 

  מעיין גלות הבנים, ולכן מהווה 'מעשה אבות' שנותן כח לבנים(.

 -בצורה פרטני לאדם פרטי  וי הקב"הוצלה"ב, הן אמת שיש הבדל בין אמירת וציו
לבין שמצווה לכלל ישראל במעמד הר סיני, שם התגלה  - באופן של נבואה, כמובא

 מתבטאהקב"ה לעם ישראל באמירת 'אנוכי הוי' אלוקיך', אך צריך ביאור והבהרה במה 
 ?28החילוק בין הפעולה הנפעלת בעולם ע"י הציווי ליחיד מהנפעלת ע"י הציווי במ"ת

 

 ח.

 לבאר בזה:והנראה 

הציווי לאאע"ה למול עצמו לא גרם חיבור עליונים ותחתונים בעולם כולו, אלא, 
גרם נתינת כח למקבל הציווי להחדיר קדושה בתוך החפצא, או להיפך, גרם לחפצא 

                                                             
 .213עמ'  .26
 .254. עמ' 27
שהובאה לעיל, שם מבאר הרבי ההבדל בין לפני מ"ת לאחרי מ"ת, אך  14. עיין המשך הערה 28

 לא מובהר שם במה מתבטא ההבדל בפועל.
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להוות דבר שלילי במציאות )כדוגמת הערלה(, ומצווה זו היוותה דוגמא למצוות 
 . 29כנה למתן תורהשלאחר מתן תורה ו'סימן לבנים' וכן ה

שונה מכך מתן תורה, אז נעשה חיבור בין עליונים לתחתונים והתבטלה הגזירה 
לגמרי, ולכן העולם עצמו מאפשר להחדיר בו אלוקות, והתוכן הרוחני של כל דבר חדר 
בדבר הגשמי. ועל כן, ניתן לקיים מצווה ע"י חפץ גשמי ולגרום לו להכיל בתוכו את 

 הקדושה.

  :לבאר השאלה הנ"ל )סעיף ה'(ניתן  לפי"ז,

אע"פ שאאע"ה נצטווה למול עצמו, מ"מ אין זה גרם לעולם הגשמי לקבל את 
לבשר לקבל את הגדר והמציאות של ערלה(, אלא, שהוא  –התוכן הרוחני )בענייננו 

ובניו אחריו יכלו להחדיר קדושה ע"י מצוות מילה מחמת הציווי, אך למצרים, אומות 
ם תוכן בהסרת הערלה, כיוון שאמנם היא נעשתה בגדר ערלה, אך העולם, לא היה שו

זה רק למקבל הציווי. לכן שאל הרבי על יוסף כיצד הותר לו לכפות את עם המצריים 
 למול את עצמם, הרי הציווי היה באופן פרטי ולא פעל על כל העולם כולו.

לו, וגשמיות לעומת זאת, במתן תורה נפעל חיבור של עליונים ותחתונים בעולם כו
ורוחניות התחברו יחדיו, והבשר הגשמי קיבל גדר של ערלה, ועל כן, כיום, גוי הרוצה 
להעביר ערלתו לשם מצוות מילה, ניתן יהיה למולו, מאחר ובשר זו היא מציאות 
שלילית בעולם כולו, וכל מהותו הוא ערלה, וניתן למול ג"כ גוי המבקש שנמול 

 .30אותו

 

 

                                                             
על מ"ת: "כי רק אז נעשה החיבור דעליונים ותחתונים  46הע'  144. ראה תו"מ חמ"א עמ' 29

רוחניות וגשמיות. ומצוות מילה שלפני מתן תורה )אף שהייתה מצד ציווי הקב"ה ולא כשארי 
 המצוות שקיימו האבות בכח עצמם(, הייתה רק הכנה למ"ת".

בשיחה הנ"ל עם הרבי נוספת ששואל . לפי"ז אולי אא"ל בדא"פ עכ"פ ביאור בנוגע לשאלת 30
 ובהקדים:  ,יוסף )אות ה'(

אומר הרבי שאין להקשות בנוגע למילת אנשי שכם, כיוון שלדעת בני יעקב הם היו  26בהע' 
חייבים מיתה וכל מילתם הייתה כהכנה להרגם אח"כ. אך אומר הרבי שאין מובן "דאנשי שכם 

עשות להם דבר שבני נח היו צריכים להבין שיש דברים בגו, מה שבני יעקב מציעים להם ל
 מוזהרים עליו" )ש"ד(?

אלא, שלפי הביאור הנ"ל, ניתן לומר שבני שכם לא חשדו מפני שחשבו שכאשר אאע"ה צווה 
בנוגע למילה, נעשה כבר חיבור עליונים ותחתונים כמו לאחר מתן תורה בנוגע למצוות מילה, 

'חבלה'. ודו"ק. אבל ראה תירוץ וא"כ, גם הם שייכים לזה ואין הם עוברים בכך על איסור של 
 .14הרבי שם הע' 
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תה, נמצאנו למדים, ששלשת ההסברים של הרבי בשאלה לפי המבואר עד ע
הנידונת )לקו"ש ח"ג, ח"ה וחט"ז(, משלימים אחד את השני וע"י תיווך ביניהם 
מתורצות שאלות רבות. וכיוון דאתינן להכא, נראה להביא תירוץ נוסף של הרבי על 

ם השאלה הנ"ל, שבפשטות אפשר לומר שג"כ מגיע בהמשך לתירוץ קיים כבר ומשלי
 בו פרטים נוספים המצריכים ביאור, וכדלקמן.

( מבאר הרבי שכללות עניין ברית הוא הבטחה בין שני 87בלקו"ש חכ"ה )עמ' 
אנשים אוהבים לחיזוק הקשר ביניהם, אך למרות כריתת הברית, יתכן ויחולו שינויים 
בקשר האהבה והברית ההדדית ביניהם תיפסק, שונה מכך בתכלית בריתו של הקב"ה, 

ה שינויים כלל. ומוסיף הרבי, והיא ברית נצחית שלא יתכן ב 31'שהיא 'ברית עולם
 בתרגום ללה"ק: –"ק וזל

אע"פ  –"שזה אחד הביאורים מדוע אברהם אבינו לא מל עד שהקב"ה ציווהו על כך 
כיוון, שבהיותו בעל שינוי, לא  –שקיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה 

', ברית נצחית. זה יכול להעשות רק עם כח ברית עולם, 'עולםלן עניין יכול בכוחו לפעו
 שאומר )ונותן כח( ש'והיתה בריתי גו' ברית עולם'".הבורא 

הסבר הרבי בלקו"ש ח"ג, שם מוסבר שציווי הקב"ה את אאע"ה  32הנה, הובא לעילו
ת נצרך לעניין 'מעשה אבות סימן לבנים'. והרבי מפליג בשבחה ומעלתה של מצוו

, שמצות 33מילה עד שנבחרה להוות סמל למצוות שלאחרי מ"ת, ונקודת הביאור שם
 מילה מצטיינת בשני עניינים:

א. ע"י פעולת הסרת הערלה באופן חד פעמי בברית המילה, נוצרת קדושה 
 הדבר הגשמי. בתוךשחודרת וקיימת 

מהול שהוא  -נוצרת כאן פעולה נמשכת שקיימת במשך כל ימי חייו של האדם  ב.
)ראה שם הביאור באריכות ובמתיקות נפלאה(. ומביא הרבי, שהן  34וכן שאינו ערל

חדורים באדם המקיים גם לאחר נעשים אמת שכל מצווה ממשיכה אור וקדושה ו
עשותו את המצווה, מ"מ, זה רק קדושה וזיכוך ואין זה המצווה עצמה שקבועה באופן 

 נצחי באדם המקיים.

                                                             
 . לשון הפסוק בראשית י"ז י"ג.31
 . אות ז'.32
 .869. עמ' 33
. מכתב הגאון הרוגוצ'ובי )נדפס בשדי חמד מילואים לקונטרס המציצה(. צפנת פענח 34

 לרמב"ם הל' מילה.
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 י.

בביאורים בשיחות השונות מרחיב הרבי את הביאור בשיחה שלענ"ד,  ונראה לומר
 בח"ג:

הביאור של הרבי בחט"ז מרחיב ומעמיק את המעלה הראשונה במצוות מילה, 
שהקדושה חודרת אל תוך החפץ הגשמי, ומוסיף הרבי לבאר בחט"ז, שלא רק שהיא 

יאות חודרת אל תוך הגשמי כמו כל מצווה לאחר מתן תורה, אלא שהיא גם יוצרת מצ
 חדשה ע"י המשכת האור והקדושה בתוך החפץ הגשמי, כמוסבר בהרבה לעיל. 

בחכ"ה, מוסיף בהבהרת העניין הנצחי הקיים בברית מילה,  שיחהכך גם הביאור ב
שלא רק שבגשמיות המצווה חדורה בבשר הגשמי של האדם לנצח, ויוצרת קדושה 

ל ברית, ובמיוחד ברית קבועה באדם הנימול, אלא יותר מכך, כל מהות עניינה ש
הנכרתת ע"י הקב"ה, שאינו בעל שינוי, לא יתכן בה שום שינוי, תוספת או גרעון, אלא 

 היא נצחית במהותה.
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 בענין מלאכת "לש" מדאורייתא ומדרבנן
 

 יעקובוביץשי'  ברוךהת' 
 בוגר הישיבה

 

)בדברים על גדרי לישה  1בהקשר למה שכתבתי בקצרה בספר מגדל דוד חלק יב
שהם בני גיבול ובדברים שלא( לשיטת אדמו"ר הזקן, ראיתי בזה לכתוב שוב אודות 

 נושא זה בתוספת מרובה על העיקר.

 

 א.

 הוא ה"לש". 2אחד מאבות המלאכות של שבת

בנוגע לגדרה של מלאכה זו מביא רביה"ז )סי' שכא סט"ז( מחלוקת, האם החיוב 
דיים )שאזי נעשים הם בלילה אחת ממש(, או מערבב בי 3הוא דוקא באם נותן מים וגם

 )כיון שע"י שפיכה זו כבר נתחברו הם יחד(. 5על נתינת המים בלבד 4שחייב

ומביא נפק"מ ביניהם מה הדין של דברים שאינם בני גיבול )שאינם מתערבים היטב 
האם יש איסור בנתינת המים לתוכם מן התורה או מדרבנן: באם  -ע"י לישתם בידיים( 

וב הוא על נתינת המים בלבד אזי גם בהם יהיה חיוב דאורייתא, אך באם החיוב הוא החי
 על הערבוב בידיים לא יהיה בזה איסור דאורייתא, אלא שאעפ"כ אסרו מדרבנן.

                                                             
( חלק א', ועוד חזון . במסגרת "פסקי הלכות לשו"ע אדמו"ר הזקן" )לסימנים שלא הגיעו לידינו1

 למועד בעזהשי"ת.
. המנויים במסכת שבת עג, א )במשנה(. ]חלקם הובאו בשו"ע אדה"ז סי' שא )מהדו"ק( עד 2

 סוף סי' שמ[. 
. כ"כ האגלי טל )מלאכת לש סק"ב( שהחיוב הוא )לדיעה זו( דוקא על עשיית שניהם. וראה 3

 מ"ש הגרא"ח נאה בבדי השולחן סי' קל ס"ק יב.
ברי אדה"ז מבואר שאין חילוק בין דברים שהם בני גיבול לדברים שהם לאו בני גיבול לגבי . מד4

מלאכת הלישה, אלא המחלוקת היא מה גדר הלישה בכל מקרה, ומזה נובעת מחלוקתם  מהות
 באיזה מקרה יש חיוב דאורייתא.

ס"ק נ(, ולהעיר, שישנה דיעה שלישית )דעת הראב"ד ועוד( שהיא מובאת גם במשנ"ב כאן )
 שבדברים שהם בני גיבול צריך שיגבל ובדברים שהם לאו בני גיבול חייב על עצם נתינת המים.

. ומ"מ באם יערבב )הוא או אחר( יהיה חיוב נוסף על הערבוב, ואין אומרים שאין לישה אחר 5
 לישה )ביאור הלכה כאן ד"ה אין מגבלין. וראה בדי השולחן סי' קל ס"א א(.



 הערות וביאורים •מגדל דוד 

125 
 

האם מותר לתת מים לתוכם בשבת בשינוי: אם  –ומביא חילוק ביניהם למעשה 
שינוי(, אך באם האיסור הוא האיסור הוא מן התורה אסור לגבל בכל אופן )אפילו ב

 )או באופן הנתינה או בכמות הנתינה. וראה לקמן ס"ב(.  6מדרבנן התירו לגבל ע"י שינוי

]ומדגיש שכל המחלוקת היא בנוגע לבלילה עבה, אך בנוגע לבלילה רכה לפי כולם 
 .7אסור רק מדרבנן וממילא יהיה מותר בשינוי[. וראה בהערה לשון רבינו

 בו מכריע כמי ההלכה. 8ףוחסר סיום הסעי

                                                             
: לפי הדיעה הראשונה האיסור בנוגע לכללות המושג שינוי המוזכר בסעיף זההערה כללית . 6

של לש זה הגיבול בפועל, ואילו לפי הדיעה השניה האיסור זה נתינת המשקה לתוך המאכל. 
לפי הדיעה הראשונה עיקר השינוי זה בגיבול המים )בסעיף  –ולכן חולקים גם מה עיקר השינוי 
, ואילו לפי הדיעה השניה עיקר השינוי זה בסדר הנתינה זה מוזכר רק שיגבל מעט מעט(

)שישים באופן שונה מהרגיל באותו מקום(. כך מפורש גם בט"ז )ס"ק יב( ובמג"א )ס"ק יח( ע"פ 
הראשונים. ולכן יש מקום לומר שלהלכה צריך שינוי גם באופן נתינת המשקה וגם בגיבול 

 .2עצמו, וראה לקמן ס"ג מס' 
ה הראשונה יש מקרה שמתירים שיעשה שינוי באופן הנתינה, וזה אלא שגם לפי הדיע

בשתיתא שהיא ממש כמו חול ולכן אפשר שישנה באופן הנתינה ולא בגיבול. וגם לפי הדיעה 
השניה יש מקרה שמתירים שישנה בגיבול וזה כאשר נתן את המים מע"ש ואז בנוגע לשבת 

 נשאר רק שינוי אחד והוא שיעשה מעט מעט.
רבינו )לשלימות הענין, מכיון שמוסיף כמה פרטים וכמובן מדייק בלשונו(: "הלש הוא  . לשון7

מאבות מלאכות. ואינו חייב בנתינת המים לתוך הקמח בלבד, אלא עד שיגבל כדרכו בחול. ואין 
המגבל חייב אלא בדברים שהם בני גיבול, כגון קמח או עפר לטיט של בנין, אבל אפר וחול הגס 

קלי וכיוצא בהם לאו בני גיבול הן, והמגבלן פטור. אבל אסור מדברי סופרים לגבל ומורסן וקמח 
קמח קלי הרבה שמא יבא לגבל קמח שאינו קלי ויתחייב. אבל מותר לגבל את הקלי מעט מעט 
שזהו שינוי מדרך החול )ואפילו אם הגיבול הוא עב וקשה ונראה כלש מותר כיון שמגבל 

אה שליש שקלו אותה ואח''כ טחנו אותה גסה והרי היא כחול בשינוי(. אבל תבואה שלא הבי
והיא הנקראת שתיתא מותר לגבל ממנה בחומץ וכיוצא בו אפילו הרבה בבת אחת, והוא שיהיה 
הגיבול רך, אבל קשה אסור מפני שנראה כלש )אלא אם כן מגבל מעט מעט, כמו שנתבאר 

ת אחת. כיצד? נותן את השתיתא בקלי(. ואפילו ברך צריך לשנות מעט אם עושה הרבה בב
ואח''כ נותן את החומץ, אם הוא מקום שרגילין בו בחול ליתן החומץ תחלה, ובמקום שרגילין 

 בחול ליתן השתיתא תחלה יתנו בשבת החומץ תחלה.
ויש חולקין על כל זה, ואומרים שאין חילוק בין דברים שהם בני גיבול לדברים שאינן בני גיבול, 

תינת מים לבד או אחד משאר משקין ומי פירות אע''פ שלא גיבל כלל, כי נתינת ובכולן חייב בנ
המים זהו גיבולו, אלא אם כן הגיבול הוא רך שאז אין כאן לישה כלל ואין איסורו אלא מדברי 
סופרים והתירוהו לצורך השבת ע''י שינוי שיתבאר, בין בדברים שהם בני גיבול בין בדברים 

יכך בין קלי בין שתיתא אסור ליתן בהם המשקה בשבת אפילו בשינוי שאינן בני גיבול. ולפ
מדרך החול, אלא אם כן הוא גיבול רך שאז מותר ליתן בשינוי, דהיינו ליתן השתיתא תחלה 
ואח''כ החומץ במקום שזהו שינוי, או להפך במקום שההפך הוא שינוי. וכשנותן בשינוי מותר 

גיבול רך, אבל גיבול עב אסור בכל ענין משום לש, אלא לגבל אפילו הרבה בבת אחת כיון שהוא 
 אם כן נתן המשקה כבר מבעוד יום אזי מותר לגבל בשבת )מעט מעט( בין בקלי בין בשתיתא.

ולפי סברא הראשונה חרדל שלשו מערב שבת יכול לערבו במשקה למחר בין ביד בין בכף וליתן 
 עט". ע"כ.לתוכו דבש ובלבד שלא יטרוף בכח אלא מערבו מעט מ
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 ב.

ועי' במחבר )סט"ז( שהביא מחלוקת האם מותר לערב משקה בחרדל )שהוא 
מדברים שאינם בני גיבול( בשבת. וברמ"א ממשיך שאם נותן בשינוי מותר לערב 
בשבת באצבעו, משמע שמותר ליתן בשבת עצמה, ושכן נוהגין להתיר על ידי שינוי. 

כותב זאת כהמשך לדיעה השניה, והיא הרי אוסרת את  וצריך ביאור, שהרי )בפשטות(
 עצם הנתינה.

ויש מן המפרשים שכ' שיש לגרוס )במרדכי שהוא מקור דין זה( שאם נתן משקה 
 שבת יכול לערב באצבע )אך בשבת עצמה ודאי שאסור אפילו עצם הנתינה(.  ערבמ

פילו בשבת, אך במגן אברהם )ס"ק כא( מבואר בפירוש לא כך, אלא שמותר ליתן א
וכן פירש המשנ"ב )ס"ק סב( כהמג"א. וההכרח שלו מבאר בביאור הלכה )ד"ה ויש 
אומרים( שהוא מחמת שכך מוכח גם בבית יוסף ובדרכי משה הארוך. ]אף שמדגיש 
שהקושיא היא נשארת בעינה והיא קושיא חמורה, ומוסיף שאף לפי הגירסא השניה 

 יש להקשות[.

משמע שלפי הדעה האוסרת את עצם הנתינה יהיה  ולהעיר, שבדברי אדה"ז כאן
אסור לתת משקה בחרדל בשבת. ולפ"ז לכאורה אין לומר שהרמ"א מקיל גם לפי 
הדיעה השניה האוסרת )אלא לגרוס אחרת, או שהרמ"א פוסק כדיעה המתירה. וצ"ע(. 

 וצ"ע בכ"ז בדברי הרמ"א.

 

 ג.

 וסק( כמה התייחסויות:והנה בדברי אדה"ז מצינו בענין זה )כמו איזו דיעה פ

שהמורסן הוא מדברים שאינן בני  9. לקמן סי' שכד ס"ג: "כבר נתבאר בסימן שכא1
גיבול. ואם גיבלו בשבת, יש אומרים שהוא פטור מן התורה, אבל אסור מדברי סופרים 
לגבול מורסן לבהמה או לתרנגולים כדרכו בחול אלא על ידי שינוי, כגון לגבלו מעט 

אר שם, או אפילו הרבה בבת אחת, אלא שלא ימרס בידו אחר שנתן מעט, כמו שנתב
המים לתוכו כדרכו בחול, אלא מעביר בו תרווד או מקל שתי וערב אפילו כמה פעמים 
עד שיתערב יפה, שכיון שאינו ממרס בידו, ולא יסבב התרווד או המקל בסביב כדרכו 

גם כן לנערו מכלי אל כלי עד  בחול אלא מעבירו שתי וערב, והרי זה שינוי גמור, ומותר

                                                             
 . וכן סיום הסימן, והסימן שלאחריו )שכב(.8
 . הכוונה לסט"ז שהובא לעיל.9
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שיתערב יפה, ומותר לערב המורסן בדרך זו בכלי אחד אפילו כור ואפילו כוריים כפי 
מה שצריך לבהמותיו היום ומחלק אותו בכלים הרבה ונותן לפני כל בהמה ובהמה. 
ולדברי האומרים שהמגבל המורסן חייב מן התורה, ואפילו בנתינת מים בלבד בלא 

כי נתינת המים זהו גיבולו כמו שנתבאר שם, אסור ליתן מים למורסן בשבת גיבול חייב 
אפילו על ידי שינוי, אלא אם נתן בו המים מערב שבת אזי אין בגיבולו בשבת איסור מן 
התורה אלא מדברי סופרים, והתירוהו על ידי שינוי בדרך זו שנתבאר, וכבר נתבאר 

 שיש להחמיר כסברא זו וכן נוהגין". 10שם

ולה משם: העיקר כדיעה שאוסרת לתת מים לתוך דברים שאינם בני גיבול הע
(. גם אם נתן מים מע"ש יכול לערב רק ע"י שינוי )וכמ"ש גם 11בשבת. )ראה הערה

בסוף סי' שכא וציין לסי' שכד(. עוד מוסיף שם אופן נוסף לשינוי )מלבד מעט מעט, 
רב בידיו אלא ע"י תרווד וכיו"ב ושינוי בסדר הנתינה המוזכרים בסימן שכא( שאינו מע

 ודוקא כאשר מעבירו שתי וערב.

ובנוגע לענין האחרון )שכותב כאן שינוי אחר( מבאר הפסקי תשובות )סי' שכא ס"ק 
( שכל אחד מן השינויים טוב הוא, אלא שהשו"ע ע"פ דברי הגמרא והראשונים 12כא

ריהם התאימו את דיברו בהווה וכפי שהיה הדרך לגבל בכל מין מאכל שהוזכר בדב
 השינוי המתבקש, והעיקר הוא שיהיה היכר שמשנה מדרך הגיבול בימות החול. ע"כ.

ויש להעיר עוד, שבאם עושה בלילה רכה ונותן מים בשבת יש מקום לומר שצריך 
הן בנתינת המשקה בתערובת והן באופן הגיבול )ראה לעיל הע'  –שיעשה שני שינויים 

בסי' שכא סי"ד, אלא שכאן מדובר שנתן מבעוד יום ולכן ודו"ק( וכן משמע מהרמ"א  6
 צריך שינוי רק בגיבול עצמו.

. לקמן סי' שכו ס"ט: "מותר לרחוץ ידיו במורסן, מפני שהוא גיבול כלאחר יד. 2
ואע"פ שיש להחמיר שלא לגבל ע"י שינוי בשבת אא"כ נתן המים מערב שבת כמו 

                                                             
 . בסיום הסעיף )שלא הגיע לידינו, ומכאן מוכח שבסיום זה כתב רבינו שיש להחמיר(.10
. במשנ"ב )ס"ק ס"ח ושער הציון ס"ק פד( כתב בשם הט"ז שכשא"א לערות את המשקה 11

ה בשו"ע שבדברים שהם לאו בני גיבול יכול לערות את מע"ש סומכים על הדיעה הראשונ
המשקה בשבת גופא. וכ"כ הפסקי תשובות )ס"ק כ(. ]ויש להעיר מהשקו"ט בדברי המחבר 
כשמביא שתי דיעות כמי פוסק. ואכ"מ[. וישל"ע האם כן הוא גם לשיטת רביה"ז, שהרי כתב רק 

ר הדין ממש, וא"כ יתכן שיש להקל "ויש להחמיר" ושכן נוהגין משמע שזו חומרא ואיננו מעיק
 כשא"א אחרת. וצע"ג.

. בדברי רבינו הזקן. ומציין גם לשו"ת אג"מ ח"ד סי' עד. ועי' עוד שם שהוסיף אופנים נוספים 12
 לשינוי.
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ם ממש על המורסן אלא שלוקחו בידים שנתבאר בסימן שכד, מ"מ כאן שאינו נותן מי
 רטובות מותר לדברי הכל".

נמצא שגם לפי הדיעה שאוסרת לגבל ע"י שינוי באם נותן את המים בשבת )מכיון 
באם אינו נותן מים על  –שהאיסור מדאורייתא הוא נתינת המים שזה עושה בשבת( 

 המורסן אלא רק לוקחו בידים רטובות אין איסור זה.

תעג סל"ד: "אם חל פסח בשבת צריך ליזהר לרכך החרוסת במשקה  . לקמן סי'3
מערב שבת, ואם שכח לרככו מערב שבת ירככו בשבת ע"י שינוי, דהיינו שמתחלה יתן 
המשקה לתוך הכלי ואח"כ יתן לתוכו החרוסת, ויכול לערבו באצבעו או אוחז בכלי 

 ומנענע עד שיתערב, עי' סימן שכא".

כמו בסי' שכא )שינוי בסדר הנתינה( ולכן לא מצריך כאן השינוי המוזכר כאן הוא 
שינוי באופן הערבוב, אלא יכול לערב באצבעו ממש )ולא בתרווד וכיו"ב, ולא שתי 
וערב אלא ערבוב ממש( או לנענע את הכלי כמו שהוא ]וגם בסי' שכד כתב זאת רק על 

 מקרה שאיננו משנה בסדר הנתינה[.

לילה רכה לעבה )שהרי לפי הדיעה המחמירה אלא שצ"ב מדוע לא מחלק בין ב
)שפוסקים כמותה( כל ההיתר של שינוי הוא בבלילה רכה, משא"כ בבלילה עבה איננו 
מועיל שינוי זה(. ובבדי השולחן )סי' קל ס"ק ט( כתב שברור שכל ההיתר הוא רק 
בבלילה רכה, והטעם שלא הזכיר זאת אדה"ז הוא מכיון שסמך על מ"ש שם לעי' 

 שכא. בסימן

 וראה בסעיף הבא הלכה נוספת )רביעית( שיש לומר שגם בה יש ראיה לדיני לישה.

 

 ד.

עוד העירו ממ"ש אדה"ז לעיל )בסי' שכא, ס"ד(: "מה שנהגו לחתוך צנון דק דק 
ונותנין אותו בקערה ומולחין אותו ושופכין עליו חומץ אין איסור בדבר", ומבאר שם 

ו' משמע שגם אין בזה איסור לש )שהרי כותב מדוע אין בזה איסור טוחן. ולכא
 בפשטות "אין איסור בדבר", ולא כותב שרק אין בזה איסור מלאכת טוחן(.

ואמנם בט"ז )סקי"ב( כותב שכל היתר זה הוא רק לפי הדיעה שבדברים שאינם בני 
גיבול אין איסור כלל וצנון הוא מדברים שאינם בני גיבול. משמע שלפי הדיעה שאסור 

רייתא גם בדברים שאינם בני גיבול יהיה אסור בצנון. וכ"כ בהדיא הצמח צדק מדאו
)פסקי דינים טז, ב(, אלא שהוסיף שם שיש צד נוסף להקל בצנון ע"פ סברת השה"ל 
בנוגע לשום ושחלים )שאין לישתם חשובה(. ובספר שביתת השבת )פתיחה למלאכת 
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המשקה אין איסור לש אא"כ  לש אות כ( כתב שבצנון )אפילו( דק שאיננו נבלל עם
 מרוסק ממש הרבה.

ובקצות השולחן )סי' קל ס"ק ו( פסק שאין לערב בכח חתיכות דקות של צנון 
וקישואין משום איסור לישה. ומשמע שלמד בדברי אדה"ז ש'אין בזה איסור כלל' מצד 

. אך בבדי השולחן )שם ס"ק יט( הביא את כל הנ"ל לישהאך יש בזה איסור  טוחן
ז, הצ"צ, שביתת השבת(, וכתב שאולי סומכים העולם שעושים זאת על סברת )הט"

. וצ"ע אם כוונתו שכן יש לומר גם 13השביתת השבת שסובר שאין איסור בגיבול צנון
 בדברי אדה"ז.

והנה, בין אם נקבל את דברי הגרא"ח נאה שבפועל אסור לערב בכח חתיכות דקות 
שבת )שבפשטות מסתדרת יותר בלשון של צנון, ובין אם נקבל סברת השביתת ה

אדה"ז שכתב שאין בזה איסור כלל, וכן הוא מנהג העולם )וכמ"ש הגרא"ח נאה(( נמצא 
שלפועל מחמיר אדה"ז שאסור לתת משקה לתוך דברים שאינם בני גיבול כאשר 
הגיבול הוא קשה. ]אלא שיש נפק"מ בנוגע לחתיכות כגון צנון האם אסור לערבם 

 בכח[.

ר יותר לומר שבפועל אוסר זאת רביה"ז, שהרי גם בסי' שכד וגם בסי' וכן מסתב
שכו כותב אדה"ז שנתבאר בסימן שכא שהעיקר לאסור, ואילו כאן כותב זאת רק בדרך 

 אגב ואיננו מציין למה שנתבאר בגדרי לישה.

 

 ה.

לשלימות הענין יש להוסיף כמה נקודות בענינים הנ"ל ע"מ להורידם יותר 
ל( וע"ש בארוכה.  –ס על ספר 'פסקי תשובות' )סימן שכא אות יז , מבוס14למעשה

 הכללים מובאים בפנים, והדוגמאות בהערות שוליים.

 מהותה של מלאכת לישה היא החיבור של פירורי מאכל זה עם זה. 

לכן האיסור קיים דוקא כאשר ע"י המשקה נעשה חיבור של הפירורים, אך באם לא 
. כן באם שופך הרבה מים לתוך מעט עפר 15אף לא מדרבנןנעשה חיבור אין איסור כלל 

                                                             
. ולהעיר, שבמשנ"ב )ס"ק סז וסח( כתב לאסור כשחותכים דק דק, ובפסקי תשובות )אות כז( 13

ם כן הוא גם לדעת אדה"ז שכתב בפירוש שמדובר כתב כן בפשטות עיי"ש, אך צ"ע הא
 שחותכים דק דק ואעפ"כ אין איסור בדבר.

. בעיקר הובאו כאן הכללים של מלאכת לישה, ועי' בפסקי תשובות אות כח דוגמאות רבות 14
 נוספות.
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אין חשש לישה כלל מטעם זה. וכן באם המשקה גורם לפירוד ולא לדיבוק ואיננו מגבל 
 אין איסור כלל. 16באופן שיגרום לדיבוק

בלילה: 'בר גיבול' היינו גיבול כעין  סוגיבאופן שהפירורים מתחברים זע"ז יש שני 
מתפרקים ולא ניכרים ונעשים לגוש אחד וא"א להחזירם עיסה ובצק שהפירורים 

, ו'לאו בר גיבול' היינו גיבול שהפירורים נשארים במציאותם ולכן אפשר 17לקדמותם
 .18להחזירם לקדמותם

]בנוגע לסוג הראשון יש איסור דאורייתא בגיבול לפי כולם, ואילו בנוגע לסוג השני 
-או מדרבנן. וכפי שהובא לעיל )ס"ג ישנה מחלוקת האם האיסור בהם הוא מדאורייתא

 ד( סובר רביה"ז שיש להחמיר כדיעה שאסור מדאורייתא[.

 הבלילה ישנם כמה אופנים:אופן אך שגם ב

אין בזה איסור לישה כלל  19באם אין בו גושיות ועובי כלל, אלא כעין מים עכורים
 אפילו לא מדרבנן.

עבה' אסורה מדאורייתא,  ובאופן שהם כן מתחברים יחד יש שני סוגים: 'בלילה
 ו'בלילה רכה' אסורה מדרבנן.

]ביאור החילוק ביניהם: הגרא"ח נאה )בדי השולחן סי' קל ס"ק ג( כתב ש'בלילה 
עבה' היינו שעושה כדרך בלילתו, ואילו 'בלילה רכה' הכוונה שמשנה ועושהו רך מעט. 

ת גם מבלי כלי, אך באחרונים אחרים נקטו ש'בלילה עבה' היינו בלילה שעומדת מוצק
ואילו 'בלילה רכה' הינה בלילה שיש בה גושיות ועובי מסויים אך אינה יכולה לעמוד 

 מבלי כלי[.

אסור  –המורם מזה שהן בדברים שהן בני גיבול והן בדברים שאינם בני גיבול 
(. 6לגבלם גיבול עבה כלל, אך מותר לגבלם גיבול רך באם עושה זאת בשינוי )ראה הע' 

 בהערות )שבסעיף זה(. 20מאות להנ"לוראה דוג

                                                             
פירורים לתוך בלילה עבה או רכה, חתיכות גדולות שמחמת  מעט. כגון שמן בסלט ירקות, 15

 נדבקים זע"ז.גודלן אינם 
. כגון תבשיל החמין או תבשיל אורז וכדומה מותר לשפוך לתוכו מים רותחים )באופן שאין 16

בזה איסור בישול, ואכ"מ( כדי שלא ישרף התבשיל או כדי להשביחם, כיון שהמשקה גורם רק 
 לפירודם.

 . ובכלל זה: הקמח והסולת, עפר, ורוב אבקות הרפואה ואבקות סממנים שונים.17
מסוגי אבקות מאכל ורפואה מצוי  חלקובכלל זה: קמח מצה, אפר וחול הגס, וכן ב. 18

 שהפירורים אינם נדבקים.
. אך אם בתחילה הוא כמים ולאחר זמן מתקשה )כאבקת ג'לי ופודינג, מנה חמה( ה"ז בכלל 19

 איסור לישה.
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 ג' דרגות ב"שכינה" והגדרתם
 

 )ש"א(יפרח שי'  מנחם מענדלהת' 
 תלמיד בישיבה

 א.
 יקדים שלוש דרגות שנופל עליהם התואר "שכינה" ויבאר קצת הדברים

)מוגה( מבאר כ"ק אדמו"ר מהו "שכינה", ומהו  21במאמר ד"ה באתי לגני תשי"א
 ם ציטוטים מרבותינו נשיאנו, וז"ל:"עיקר שכינה", ע"י שמקדי

"ולהבין דיוק הלשון עיקר שכינה, הנה בפי' שכינה מבאר כ"ק אדמו"ר הזקן שנק' 
 שכינה ע"ש ששוכנת ומתלבשת".

דהיינו, אור אלוקי שנמשך באופן של צמצום וקירוב ומתלבש בעולמות, אור זה 
 אשר יכונה בשם "שכינה".

 ומסיק שישנם ג' דרגות ב"שכינה":

( "לגבי אצי' הנה המל' נק' בשם שכינה )וגם בזה מה שמל' דאצי' נק' שכינה מבאר א
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק שזהו דוקא כמו שנעשית בחי' עתיק לעולם הבריאה, אבל 

 בהיותה באפי' היא מיוחדת עמהם )עם הספירות דאצי'( ולא שייך לשון שכינה(".

 שכינה". ב( "הארת קו וחוט לגבי עצמיות אוא"ס נק' בשם

 ג( "ראשית התגלות אוא"ס".

                                                             
דוגמא ו'  . ויש להוסיף עוד ב' דוגמאות הנוגעות יותר למעשה )פסקי תשובות שם אות כח20

 וז'(: 
א. דגני בוקר למיניהן: ישתדל למהר אכילתו לאחר שמערה את החלב בהם, כי כששוהה בחלב 
זמן מסויים נדבקים הפתיתים זב"ז, אך בדיעבד אם נשתהה ונתדבק אין איסור כי זה בדרך 
 גרמא דלא ניחא ליה. ]להעיר, שקביעה זו שנדבקים הפתיתים זב"ז איננה קיימת תמיד, ותלוי

 בכמות החלב שנותן בהם, וכנראה במוחש. במקרה שהם נדבקים קיימת ההלכה הנ"ל[.
ב. טחינה גולמית וטחינה מוכנה לאכילה: מותר להוסיף בה מים ושאר משקין כדי לדללה. 
אמנם בטחינה גולמית מצוי שמתקשה חלקה התחתון באופן שלולא הוספת המים אינה ראויה 

בבת אחת באופן שתהיה 'בלילה רכה', ויעשה בשינוי בסדר לגיבול, ובזה יש להוסיף משקה 
נתינת המשקה ושינוי בערבוב. ]להעיר שההיתר שנכתב כאן איננו לדעת כל הפוסקים, אך כן 

 נקט בספר פסקי תשובות שם[.
 שבט עמ' רסג ואילך.-נדפס בסה"מ לפי חודשי השנה כסלו .21
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והסבר העניין, הכיצד יתכן לומר שב"שכינה" ישנם כמה דרגות, כותב כ"ק אדמו"ר, 
 וז"ל: "כי ענין שכינה הוא בכל מקום לפי ענינו".

 ביאור הדברים:

"שכינה", בדרך בכלל מרמז לספירת המלכות, הנמשלת לענין הדיבור באדם 
פה"; וגם למעלה עניינה הוא אותיות דיבור העליון  –כות : "מל22)כנאמר בתיקוני זוהר
 שבהם נברא העולם(.

"גילוי" נחשב רק כאשר  –הזולת והנה, כשם שבמשל של דיבור האדם הנה מצד 
הוא מדבר אליו בפועל והינו שומע את דבריו; אך למעלה מזה עניין הגילוי לזולת 

הדיבור )כח שמהותו  כחמא: , עוד קודם שמדבר. לדוגעצמומתחיל כבר בנפש האדם 
הזולת )שבזה המחשבה אודות  –האפשרות "לרדת" ולהתגלות לזולת(; ולמעלה יותר 

הזולת כבר "תופס מקום" אצלו ויש בכל הכנה למצב שהוא יירד ויתגלה אליו( וכך 
 הלאה.

 ובדומה לכך בנמשל למעלה:

למעלה מזה מלכות דאצילות; ו -בפועל יש מדריגות שכינה ה"שוכנת ומתלבשת" 
הארת  –לגילוי בעולמות אפשרות מדריגה הנקראת שכינה כי בה מתחיל להיווצר  –

 .23התגלות אור אין סוף"ראשית הקו וחוט, וכן הלאה, ועד ל"

 וכך מבאר כ"ק אדמו"ר מדוע נופל השם "שכינה" על ג' דרגות אלו, וז"ל:

"ש לעיל שהקו נק' "לגבי אצי' הנה מלכות נק' בשם שכינה . . ומ"מ אי"ז סותר למ
בשם שכינה, כי שכינה שנאמר בדרז"ל היינו מל' דאצי' . . אבל בשרשה, היינו כמו 
שהוא לגבי אוא"ס הנה גם הקו נק' בשם שכינה . . לפי שהקו כוונת המשכתו בשביל 
שיתלבש בעולמות ונש"י, ולכן הנה גם בראשיתו נק' בשם שכינה. ולמעלה יותר 

לה מהצמצום . . נק' בשם שכינה . . וזהו דיוק הלשון שכינה בשורשו הראשון למע
עיקר שכינה . . הוא לא השכינה כמו שהוא לגבי אצי', היינו מל', וגןם לא כמו שהוא 

 לגבי אוא"ס, היינו הקו, כ"א עיקר ופנימיות השכינה".

                                                             
 בהקדמת "פתח אליהו". .22
ילוי איזה שיהיה בסדר השתלשלות יכונה בשם "שכינה" ביחס גכל חשוב להדגיש: לא  .23

למדריגה שלמעלה הימנו. כי כאמור בפנים, בפירוש שכינה יש ב' עניינים: "ראשית התגלות אור 
בהתגלות, ולא רק המשך גילוי שישנו קודם; וגם חדש דהיינו ראשית ו"שלב"  –אין סוף" 

היא הגילוי בעולמות. ודבר זה הוא רק כמה  כלומר שמטרתו על כל פנים –"שוכנת ומתלבשת" 
 מדריגות כלליות )"ראשית התגלות אור אין סוף"; הארת קו וחוט; מלכות דאצילות(.
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 ב.
 ידייק בהגדרות שנתן כ"ק אדמו"ר לכל אחד מהדרגות האמורות לעיל

 ק', היאך כתב להדגיר כל דרגה )מדוע נופל עליה שם שכינה(:ויש לדייק בלשונו ה

מפני שהוא שורש )פנימיות( מלכות דאצילות, וכוונת  -על "הארת קו וחוט" 
 המשכתו בשביל שיתלבש בעולמות ונשמות ישראל.

 עיקר ופנימיות השכינה. -על "ראשית התגלות אור אין סוף" 

הן( בחיצוניותה )וכ"ש שהן מצד נמצא: מלכות דאצילות נק' שכינה מפני )ש 
ולהאיר בעולמות ובנשמות ישראל; הארת קו חוט  להתלבש בפועלפנימיותה( מטרתה 

)שורש( לשכינה המתלבשת בפועל בעולמות;  פנימיותנק' בשם שכינה מפני שהוא 
 הוא בשביל להאיר לעולמות. עיקר פנימיותהראשית התגלות נק' בשם שכינה, מפני ש

שכינה בפועל;  -וונת הדברים, מהו הטעם שנופל על מלכות דאצי' ויש לבאר קצת כ
פנימיות השכינה; על ראשית התגלות אור אין סוף  -על הארת קו חוט נופלת ההגדרה 

 עיקר פנימיות השכינה. -נופלת ההדגרה 

והנראה שכדי לבאר זה יש להקדים תחילה מהו החילוק בין חיצוניות לפנימיות, ועל 
 "עיקר".  מה נופל ההגדרה

 

 ג.
 יבאר מהו החילוק בין חיצוניות לפנימיות וכן על מה נופל ההגדרה "עיקר"

 החילוק בין חיצוניות לפנימיות מובן בפשטות:

למשל האדם העושה פעולה כלשהי, יש את חיצוניותו, דהיינו כח המעשה שהוא 
 מתלבש בדבר שחוץ ממנו, ויש את פנימיותו, דהיינו כח השכל והרגש שלו.

דם שע"י התבוננות הגיע להחלטה כלשהי שעליו לעשות מעשה, אך בפועל עוד א
לא עשה את המעשה, יוגדר אדם זה: בחיצוניותו )דהיינו כוחות המעשה( אינו התלבש 
במעשה, אך בפנימיותו )דהיינו כוחותיו הפנימיים: שכל או רגש וכיו"ב( הוא אכן כן 

 התלבש במעשה.
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ורגשותיו נמצאים בעולם אחר ולא קשורים  אדם עשה מעשה בפעול, אך שכלו
לאותו מעשה שעושה, יוגדר אדם זה: בחיצוניותו הוא אכן התלבש בדבר שחוץ ממנו, 

 היינו עשייה, אך בפנימיותו אינו התלבש כלל.

 זהו החילוק בין חיצוניות לפנימיות, ופירושו של "עיקר" אולי ניתן לומר:

א רחוק לגמרי מהיעד הסופי שאותו אנו המילה "עיקר", נופל פעמים על דבר שהו
אמורים לבצע, אך מאחר שסוכ"ס כל מטרתו היא כדי שהדבר יבוצע בפועל, לכן ניתן 

 להגדירו עיקרו של המעשה, דהיינו מטרתו היא המעשה בפועל.

נמצא שלפי המתבאר כאן, "חיצוניות" הוא התואר הכי קרוב למעשה, לאחר מכן 
 ". "פנימיות", ולאחר מכן "עיקר

 

 ד.
 יבאר היטב את ההדגרות שנתן במאמר לכל דרגה ודרגה

השתא יובן היטב ההגדרות שנתן כ"ק אדמו"ר לשלושת הדרגות שנופל עליהם שם 
 "שכינה":

א( מלכות דאצילות, מכיון שהיא אכן מתלבשת בפועל בעולמות, יש להגדירה בשם 
 חיצוניות, דהיינו שכינה בפועל.

שבפועל אינו מתלבש בעולמות, מ"מ, מכיון  ב( הארת קו וחוט, עם היות
שבפנימיותו )שורשו( הוא אכן מתלבש בעולמות, שייך להגדירו בשם שכינה, ולכן 

 הגדרתו שבפנימיותו הוא שכינה.

ג( ראשית התגלות אוא"ס עם היות שלא בחיצוניותו הוא מתלבש בעולמות, וכן גם 
הסופית של אור זה כדי  לא בפנימיותו הוא מתלבש, מ"מ, מאחר שסוכ"ס מטרתו

הגדרתו שעיקר פנימיות הוא שיוצרו עולמות, לכן נופל עליו התואר "שכינה", ולכן 
 שכינה.
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 טבילת ערב יוה"כ
 יצחק שי' ניסים מנחם הת'

 תלמיד בישיבה

 פתיחה.

 בערב יום הכיפורים נהגו כל ישראל ללכת אל המקווה ולטבול לקראת החג.

שכל פרט קשור לפרטים האחרים, א( זמן הטבילה, ב(  בטבילה זו יש ג' פרטים
ברכה על הטבילה, ג( טעם הטבילה. ובטבילה זו מצאנו הרבה דעות וחילוקים הן בזמן 
הטבילה, והן באם צריך לברך, וכמעט כל החילוקים באים מהפרט העיקרי שהוא טעם 

 הטבילה,

בזה רבותינו הראשונים ועתה אבאר יסודות העניין לדינא בנידון דידן, אשר האריכו 
והאחרונים, ולא הניחו פרט ועוללות רק ללקט פנינים מתוך דבריהם ולהעיר בם 

 :בקיצור, בס"ד

 

 א.

לגבי זמן הטבילה כתב הרא"ש במס' יומא פ' שמיני אות כ"ד )באמצע האות( וז"ל: 
"ונהגו לטבול בערב יוה"כ, ואמר רב עמרם טובל אדם בשעה שביעית ומתפלל )ע"פ 

ומהרא"ש בשם רב עמרם משמע שזמן הטבילה הוא בשעה שאחרי  –ת הב"ח(" הגהו
 (. ס"ד תר"ו 'חצות )וכן כתב הטור סי

ומסביר ה"בית חדש" את דברי הרא"ש והטור בשם רב עמרם, וז"ל: "דאע"פ דעיקר 
הטבילה משום יוה"כ היא באה מ"מ יקדימה לתפלת המנחה, דמאחר דתקנו חז"ל 

יאכל וישתה שמא תטרף דעתו בסעודה, א"כ וידוי זה הוא להתוודות במנחה קודם ש
במקום הוידוי שיש לו להתוודות ביוה"כ, וע"כ בעינן שהתפילה עם הוידוי יהיה בטהרה 

 ובנקיות כמו ביוה"כ עצמו".

אך הב"י כתב בשו"ע שלו בסי' תר"ו סעי' ד' וז"ל: "יכול לטבול וללקות מתי שירצה 
נראה שהוא חולק על הרא"ש והטור שהם כותבים  רק שיהיה קודם הלילה", בפשטות

שצריך בשעה שביעית, שהרי בשעה שביעית לא נראה שהטבילה הזו היא בשביל 
יוה"כ, ולכן הוא אומר שצריך שיהיה סמוך וקודם ללילה, וז"ל הגר"א בביאוריו על 
השו"ע סי' תר"ו ד"ה יכול: "לאפוקי מרב עמרם שכתב בשעה שביעית קודם מנחה, 
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א, דעיקרו משום יוה"כ", דהיינו שהב"י סובר, שכל הטבילה הזו הרי נתקנה לכבוד ולית
יוה"כ, לכן צריך להראות זאת, ולכן גם צריך שהטבילה תהיה סמוכה ליוה"כ, קודם 

 הלילה.

ואכן ב"מגן אברהם" מביא ב' דעות, ונ"ל שאלו ב' דעות של הרא"ש והטור וכנגדם 
ה וכן נהג מהרי"ל )כמו הרא"ש והטור(. ויש נוהגים הב"י, וז"ל: "ויש לטבול קודם מנח

 לטבול אחר סעודה המפסקת שיהיה סמוך ליום הכיפורים )כמו הב"י(.

ובכל אופן לכו"ע פשיטא שצריך שיהי אחר חצות וז"ל ה"כף החיים" בסי' תר"ו אות 
נ"ב על סעי' ד': "ועיקר זמן הטבילה לאחר חצות, ומיהו הרוצה להקדים לא יקדים 

 .1ה ה' של היום )שעה אחת קודם חצות("משע

ואדה"ז בשו"ע שלו מביא גם הוא את ב' הדעות, ונראה מסתימת לשונו לעשות כב' 
הדעות, וז"ל בסי' תר"ו סעי' י"ג: "יש לטבול קודם תפלת מנחה כדי להתוודות במנחה 

 .2בטהרה, ויש טובלין אחר סעודה המפסקת כדי שיהא סמוך ליוה"כ"

 

 ב.

ה על הטבילה כותב הרא"ש סי' כ"ד וז"ל: "ואמר רב סעדיה בעלייתו בנוגע לברכ
מלטבול מברך על הטבילה, ואין דבריו נראין בזה שלא מצינו בהש"ס רמז לטבילה זו 
ואין לה יסוד נביאים ולא מנהג נביאים, ולא עדיפא מערבה )מס' סוכה דף מ"ד ע"ב( 

וא, ואי משום דא"ר יצחק )מס' דאמר ליה חביט חביט ולא בריך, קסבר מנהג נביאים ה
ר"ה דף ט"ז ע"ב( חייב אדם לטהר עצמו ברגל היינו לטהר עצמו מכל טומאות ואפי' 
מטומאת מת ולהזות עליו שלישי ושביעי, והאידנא אין לנו טהרות וכיוון שאין בעלי 

                                                             
. ובספר המנהגים של ר' אברהם קלויזנער בדף י"א ע"ב במנהגי ערב יוה"כ כותב: "טובל אדם 1

א"ש וה"טור שצריך בז' שעות או בח'", ומסתימת לשונו משמע, א( הוא לא פוסק כמו הר
משעה שביעית, אלא מז' שעות משמע שזה שבע שעות האחרונות של היום דהיינו שעה אחת 
קודם חצות, וזה כמו מה שכתב "כף החיים" שמי שרוצה להקדים לא יקדים יותר משעה 
חמישית, וב'( הוא גם לא כותב כמו "כף החיים" אלא מקיל יותר וכותב שאף ב' שעות קודם 

שהרי הוא כותב "או בח'", ועל כרחך, צריך לומר שלזה הוא התכוון כי הוא כותב  חצות אפשר
 "בז' שעות וכו'" ולא "בשעה שביעית", וצ"ע בדבריו מאין לו זאת )כך נ"ל(.

באותן שנים היה –. ובספר השיחות תש"ב עמ' פ"ה )במתורגם( אות ו' מובא: "בשנת תרנ"ח 2
לכתי לטבול חצי שעה אחרי חצות הלילה..." ובסה"ש ה -הסדר לטבול בערב יוה"כ כמה פעמים

 -: "בערב יוה"כ נהג הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק ]הרש"ב[ לטבול פעם אחת במקווה12תש"ה עמ' 
לפני התפילה, ואותי ]את הרבי הריי"צ[ ציווה פעם לילך ולטבול ג' פעמים". הובא באוצר מנהגי 

בול בערב יוה"כ רק פעם אחת, אחר חב"ד עמ' קע"ח ושם גם מובא שכ"ק אדמו"ר נהג לט
 ה"כפרות" קודם התפילה
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קריין טובלין כל השנה כולה גם אין חובה לטבילה זו ואין לברך עליה אלא שנהגו 
 טהר עצמן מקרי לתפילת יום הכיפורים". העולם ל

וכן בטור, וכותב הב"י על הטור, וגם הכלבו ]סי' ס"ח[ כתב בשם הר"מ "דטבילה 
של יוה"כ א"צ ברכה כי אינה רק בשביל טהרה", וכתב ה"דרכי משה" ש"כן נוהגין", 

 כיוון שכל הטבילה היא משום טהרה מקרי. 

וז"ל: "יכול לטבול וללקות מתי שירצה רק ופסק הב"י בשו"ע שלו סי' תר"ו סעי' ד' 
 על הטבילה". ואינו מברךשיהיה קודם הלילה, 

לעומת זאת, כותב הב"ח על הטור ומסביר שטעמו של רב סעדיה הוא מדברי ר' 
יצחק ר"ה שם, שאמר ש"חייב אדם לטהר עצמו ברגל" ולכן צריך לברך כמו שמברכים 

סי' כ"ד( על זה דר' יצחק היינו לטהר על כל המצוות דרבנן, "ומה שהשיג הרא"ש )
עצמו מכל טומאה, אינה השגה, דאיכא למימר, ודאי כן הוא, דלטהר עצמו מכל 
טומאות קאמר, אלא שאע"פ כן בכל טהרה וטהרה שאפשר לו לטהר עצמו חייב לברך 

"ולעניין הלכה כיוון דפלוגתא  -עליה כשמטהר עצמו", אבל אעפ"כ להל' פוסק הב"ח
 א אין לברך מספק והכי נהוג".דרבוותא הי

)ואדה"ז בסי' תר"ו סעיפים י"א י"ב המדברים על הטבילה, הוא כלל לא מזכיר אפי' 
 איזה הו"א לברך(.

 מברכים. שלאולהל' נפסק 

 

 ג.

כדי שיבוא  -בטעם הטבילה כתבו הרא"ש וכן הטור הנ"ל שהטעם הוא משום "קרי" 
כן במהרי"ל )עמ' מ"ד( מובא טעם זה, וכן טהור לתפילת מנחה של ערב יוה"כ ולוידוי, ו

מנהגי המהר"ם( מובא מנהג המהר"ם מרוטנבורג שהיה שופך –בתשב"ץ )תשב"ץ קטן 
על ראשו ט' קבין, כיון שכל הטבילה הזו טעמה וענינה הוא משום טהרה, ולא משום 
חובה, ולפי טעם זה שכל הטבילה זה משום טהרה מקרי, כותב הרמ"א בהגהה בסי' 

 סעי' ד': "ואין צריך לטבול רק פעם אחת בלא וידוי, משום קרי".תר"ו 

ובפשטות, נראה לומר שכוונת הרמ"א בדבריו היא, שהטעם הוא משום קרי ולכן 
צריך לטבול פעם אחת בלא וידוי, הוא לדברי הרמב"ם בספר טהרה בהל' מקוואות פ"א 

ה כאן היא משום טהרה הרי זה מגונה", וא"כ היות והטביל–הל' ט': ש"הטובל פעמיים 
מקרי, על כן לא צריך לטבול יותר מפ"א, וכן לא מתוודים כי זה טבילה לשם טהרה, 
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וב"דרכי משה" על הטור מביא הרמ"א בשם המהר"י וויל )שו"ת סי' קצ"א( שכותב 
ש"אותן שטובלין ג' פעמים ואומרים ווידוי במים מנהג שטות הוא", ובפשטות לפי 

מהר"י וויל למד שהטבילה היא משום טהרה מקרי, ועל טבילה הנ"ל הדבר ברור, כי ה
יותר מפעם אחת כתב הרמב"ם שזה מגונה, וכאן שטובל ג' פעמים, מנהג שטות הוא, 
ועל הווידוי גם מנהג שטות הוא, כי לשיטתו שזה משום טהרה, ולא מצינו בשום מקום 

 שצריך בעל קרי כשטובל להתוודות.

ק"ח כותב שאף לדעה שסוברת שזה משום קרי, אם וב"מגן אברהם" בסי' תר"ו ס
אדם טבל בר"ה או אחרי, צריך לטבול שוב לפני יוה"כ, שמא ראה מים חלוקים או 

 .3עכורים, ולכן צריך לטבול גם לפני יוה"כ ממש

ואדה"ז מוסיף בשו"ע שלו סי' תר"ו סעי' י"א, וזלה"ק: "וטבילה זו שהיא משום קרי 
 אובים כשהם בקרקע אבל לא בכלי.כשירה אפי' בארבעים סאה ש

ומי שהוא מצטער בטבילה יכול לשפוך עליו תשעה קבין מים, ורשאי לשפוך עליו 
משנים או משלשה כלים זה אחר זה, ובין כולם יהיה תשעה קבין, ובלבד שיתחיל השני 
עד שלא פסק הראשון, וכן השלישי עד שלא פסק השני, אבל מארבעה כלים אין 

קבין, ואפי' אם ממרק מכלי אחד יזהר להריק בלא הפסקה כלל, ואם מצטרפין לתשעה 
 יצא". -נכנס חציו לתוך המקווה ועל חציו שפכו ט' קבין

והנה, כל הנ"ל זהו רק לפי הטעם שהטבילה היא משום טהרה מקרי, ובמהרי"ל הל' 
טעם שני לטבילה זו, וכותב שנראה לומר  -ערב יוה"כ )עמ' מ"ד( מביא טעם אחר 

טבילה זו הוא משום תשובה, והראיה לכך שהרי כולם טובלים, כולל אנשים  שטעם
נשים ונערים שעדיין לא שייכים לעניין קרי, גם הם טובלים, אלא על כרחך טעם 
טבילה זו הוא משום תשובה, ומוכיח זאת עוד מהירושלמי ששם מובא מעשה בנערה 

כילוה נבילות וטריפות, אחת שנשבתה בין האומות, וכשפדאוה הטבילוה על זה שהא
ויוצא שכל עניין טבילה זו זה רק בשביל תשובה, ולכן אף מי שטבל לפני ר"ה צריך 

                                                             
, מביא סתירה במג"א שאצלנו 126עמ'  . וכ"ק אדמו"ר בלקו"ש ח"ז בהוספות לפר' מצורע3

המג"א כותב כנ"ל שצריך לטבול ברואה מים חלוקים, ובסי' פ"ח כותב שעזרא לא תיקן טבילה 
שלומדים את השו"ע של אדה"ז, ששם לרואה מים חלוקים? ומתרץ הרבי ששאלה זו נפתרת כ

כותב אדה"ז שלפי הטעם שהטבילה היא משום קרי אז הוא "כדי שיהיו נקיים וטהורים 
ביוהכ"פ" משא"כ בטעם טבילת עזרא שהוא כדי שלא יהיו ת"ח מצויין אצל נשותיהן 
כתרנגולים, שאדה"ז בשו"ע הביא גבי טבילת עזרא, רק את הטעם הנזכר, ולא את טעם הטור 
שזה משום קלות ראש, וא"כ נמצא שכשהמג"א כתב אצלנו לטבול אף ברואה מים חלוקים, זה 
לא כי הרואה מים חלוקים צריך לטבול, אלא, זה כי לפני יוה"כ נדרשת טהרה יתירה ברואה קרי, 

 אפי' אם רק ראה מים חלוקים.
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לטבול לפני יוה"כ, משום תשובה, כמו גר שמתגייר שמטבילים אותו, כך גם אדם לפני 
 אלו דברי המהרי"ל. -יוה"כ צריך לטבול.

בילה משום תשובה דהא והמג"א מביא דעת המהרי"ל ושם כותב: "וי"א שהטעם דט
אפי' נערים ובתולות שהן בני מצוות טובלות, ואפי' מי שטבל בערב ר"ה ולא ראה קרי 

 יחזור ויטבול, ולפי"ז יש לטבול ג' פעמים", עכ"ל.

וב"מחצית השקל" על השו"ע מביא בשם המהרי"ל שזה מקור דברי המג"א שלפי 
אל, אם מדמים את זה לגר אז הטעם שזה משום תשובה אז זה כמו "גר שנתגייר", ושו

 -מסביר המחצית השקל  –מדוע צריך ג"פ והרי לגר מספיק פ"א? אלא על כרחך 
, אלא על עצם העניין שצריך ג"פשהדימוי בין טבילה זו לטבילת הגר היא לא שצריך 

, שצריך לטבול משום תשובה, כמו גר שמתגייר שצריך להשתנות ולהיכנס לטבול
טובל. כך גם היהודי החוזר בתשובה לפני יוה"כ טובל בשביל מגויות לגירות, ולכן 

לעשות תשובה, ודברי ה"מחצית השקל" מקבלים חיזוק מדברי המהרי"ל בעצמו, 
שהוא מקור הדברים, שהוא כותב כנ"ל הוכחה שזה משום תשובה מהירושלמי 
מהמעשה מאותה נערה שהטבילוה רק על זה שעברה עבירות שהייתה בין העכו"ם, על 

 כן צריך לומר שגם הטבילה שלפני יוה"כ היא משום תשובה.

והנה, לעיל הובא מחלוקת בין הרא"ש והטור כנגד הב"י מתי צריך לטבול, שהרא"ש 
והטור סוברים שצריך בשעה שביעית דהיינו בפשטות קודם מנחה, והב"י סובר שצריך 

כלי השו"ע(  "קודם הלילה", ונ"ל )וכך גם משמע מלשונות נושאי -סמוך ליוה"כ 
הרא"ש  -שעניין זה תלוי באופן לימודו של כל אחד ואחד בטעם הטבילה בערב יוה"כ 

והטור סוברים שכל הטעם הוא משום קרי ולכן צריך שיבוא לווידוי שלפני תפילת 
מנחה ולתפילת מנחה עצמה טהור ונקי, והב"י סובר שכל הטעם הוא משום תשובה 

 ל יוה"כ, ולכן טובל סמוך ליוה"כ "קודם הלילה".ולכן צריך שיראה שזה בשביל ובגל

נראה, ששיטתו היא שטעם טבילה זו הוא משום  –הנ"ל  –אבל במהרי"ל גופא 
תשובה, אעפ"כ מובא ב'ספר המהרי"ל' שהוא בעצמו היה טובל קודם מנחה כדי 
להתפלל מנחה ולהתוודות בנקיות ובטהרה )וכנראה שהיה טובל פעמיים כך נ"ל לומר 

 מה טעם מנהגו מאחר שמל' הספר לא משמע(. וצ"ע,

 

 ד.

והנה, הוזכר לעיל שלאומרים שהטעם הוא משום תשובה צריך לטבול ג' פעמים. 
 ולכאורה צלה"ב סיבת הדבר וכן מהו מקורם. 
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המחצית השקל הסביר שאכן הדימוי לגר שנתגייר הוא לא בכדי לומר שצריך 
פעמים  ג'מה היא הסיבה לטבול  לטבול ג"פ אלא להסביר מדוע צריך לטבול. אך

 דווקא, לא מוסבר בדבריו, וצריך לבאר עניין זה.

"משום שנאמר "מקווה ישראל" ג"פ בקרייה" דהיינו  -ובמהרי"ל הנ"ל מובא הטעם 
שבתנ"ך המילים "מקווה ישראל" הוזכרו ג"פ לכן צריך לטבול לרמז זאת, וכל זה כדי 

 "מקווה ישראל". -להיטהר

 וג"פ אלו הם: 

א( בירמיה פי"ד פ"ח: "מקוה ישראל מושיעו בעת צרה, למה תהיה כגר בארץ 
וכארח נטה ללון". ב( וגם זה בירמיה פי"ז פי"ג: "מקווה ישראל ה' כל עזביך יבושו, 

"וסורי"( בארץ יכתבו כי עזבו מקור מים חיים את ה'". ג( בעזרא פ"י –יסורי )וקוראים 
לם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלוקינו ונשב פ"ב: "ויען שכניה בן יחיאל מפני עי

 נשים נכריות מעמי הארץ, ועתה יש מקוה לישראל על זאת".

וכנגד ג"פ אלו אנו טובלים ג"פ, שבג"פ אלו בתנ"ך מוזכר העניין על מנת לומר, 
שעוד יש לעמ"י תקווה, וזה גם העניין שטובל הבעל תשובה, שמה שהיה נמחק ע"י 

בה, ועכשיו הוא כמו גר שנתגייר, שגר שמתגייר הוא כתינוק הטבילה ועושה הוא תשו
 שנולד, ונולד מחדש בכניסתו לעם היהודי.

ואולי יש לומר ע"ד הדרש שזה הכוונה במהרי"ל ובדרכי משה שהיות והטבילה היא 
משום תשובה כגר שמתגייר אז לפי זה צריך ג"פ, כי כנ"ל זה שצריך ג"פ, זה כנגד 
אותם ג"פ שמוזכרים בתנ"ך "מקווה ישראל" ששם העניין הוא לומר שיש תקווה, שזה 

ילת הגר שהוא טובל, ונמחק לו כל עברו, עניינה של התשובה, וזה דומה גם לעניין טב
 ועכשיו יש לו תקווה, "מקווה ישראל".

 

 ה.

לגר שנתגייר, זה לא  -לפי הדעה שזה משום תשובה  -שהדימוי  ע"פ כל הנ"ל,
 יובן עניין נוסף: כפשוטו לכל הדינים וההלכות, אלא זה על עצם עניין הטבילה,

טבילה או לא, והרב סעדיה פסק הוזכר לעיל, שיש מחלוקת אם צריך לברך על ה
שכן צריך, והרא"ש חולק עליו וכותב שלא לברך, והנה, בהשקפה ראשונה היה ניתן 

אם לומדים שזה משום  -לומר שגם זה תלוי איך לומדים מהו הטעם של טבילה זו 
טהרה מקרי, לא צריך לברך שזה כדברי הרא"ש והטור. אבל אם נלמד שזה משום 

ה לגר שבא להתגייר, כן צריך לברך שהרי גר שטובל מברך, וכן תשובה, ומדמים את ז



 הערות וביאורים •מגדל דוד 

141 
 

עניין הברכה מתחיל במחלוקת איך  –האדם הטובל לפני יוה"כ צריך לברך. כלומר 
 ללמוד מה הטעם הטבילה, ומזה משתלשל גם אם צריך לברך.

שלעיל הוזכר מחלוקת מתי צריך לטבול,  אלא שלפי זה צריך להבין סברת הב"י,
ל הב"י סי' תר"ו בסעי' ד' וז"ל: "יכול לטבול וללקות מתי שירצה רק שיהיה והובא לעי

קודם הלילה" ולמדנו שהוא אומר שיכול לטבול סמוך ליוה"כ, מאחר שלומד שזה 
משום תשובה, ואם כך, צריך שיראה שזה סמוך ליוה"כ )כך לומד ה"לבושי שרד" על 

לפי הנ"ל היה צריך להיות שמי השו"ע(, וא"כ יוצא שהב"י לומד שזה משום תשובה, ו
שסובר שזה משום תשובה ומדמים את זה לגר שנתגייר צריך לברך על הטבילה, והב"י 
ממשיך באותה הלכה וכותב: "ואינו מברך על הטבילה", וא"כ אין מובן מהו טעמו של 

 הב"י, שהרי נראה לומר שאינו מברך על הטבילה, הוא רק להאומרים שזה משום קרי?

 הנ"ל יובן ויוסבר היטב:  אלא שע"פ

הדימוי בין הטבילה משום תשובה לגר שנתגייר זה לא כפשוטו שכל דיני הטבילה 
הזו שווים לדיני גר שנתגייר, אלא הדימוי הוא רק ללמד שצריך לטבול, ועניין זה הוא 
משום תשובה, ובעל תשובה זה הוא דומה בעצם לגר, שגם עובר מגויות לגרות ונכנס 

 –ראל, וכן כך כל יהודי לפני יוה"כ חוזר בתשובה ודומה לגר שנתגייר לכלל עם יש
שעובר מרשעותו וחוזר בתשובה. וממילא ברור ופשוט שגם הדעה שסוברת משום 
תשובה, מסכימה לזה שלא צריך לברך, כיוון שטבילה זו לא הוזכרה בתלמוד כדברי 

א משום תשובה ולא משום הרא"ש והטור הנ"ל, וטבילה זו אינה אלא רק מנהג )וזה גופ
 קרי(. -טהרה

 כך נראה לומר הביאור בדברי האומרים משום תשובה )הב"י(.

בשו"ע אדה"ז מובאים ב' דעות, ונראה ללכת למקווה פעמיים,  :כהולעניין הל
ולטבול פ"א אחרי המלקות לפני הווידוי ומנחה, ופעם שנייה אחרי סעודה המפסקת 

 סמוך ליוה"כ, "קודם הלילה".
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 בסוגיית כותב אדם עדותו בשטר
 מחלוקת ר"ה ור"י ודברי רבה

 כהן שי' הכהן צביאברהם הת' 
 תלמיד בישיבה

 

 א.
 יציע דברי הגמ' לגבי עדות שבשטר ויביא מחלוקת אמוראים

 עדות בשטר, ומביאה על כך ברייתא, וז"ל: מ' בכתובות )כ, א( דנה בהלכותהג

 ומעיד עליה אפילו לאחר כמה שנים"."ת"ר: כותב אדם עדותו על השטר, 

כלומר, אדם שהוזמן להיות עד בדבר, ומפחד שמא ישכח מה שראה, יכול לרשום 
כרון, ולהצניעו )רש"י(, ומעיד בעל פה על סמך העדות יאת עדותו על חתיכת קלף לז

שרשם לעצמו אפילו לאחר כמה שנים. אף על פי שעדות שנמסרה בכתב לבית דין 
ום יכול להעיד בעל פה על סמך עדות שרשם לעצמו בכתב, אפילו פסולה, מכל מק

 לאחר שנים רבות.

בגמ' הובא מחלוקת הכיצד לפרשן את דברי הברייתא המתירה לעד לרשום  ,והנה
 עדותו על גבי הכתב ולהעיד בעל פה על סמך הכתוב:

 "."אמר רב הונא, והוא שזוכרה מעצמו; רבי יוחנן אמר, אע''פ שאין זוכרה מעצמו

דות, ונעזר עשדין הברייתא נאמר אך ורק שזוכר מעצמו את עיקר ה ,רב הונא סובר
ברשימות רק כדי להיזכר בפרטים )רש"י(. אבל אם אינו זוכר את המעשה כלל מבלי 

 להסתכל ברשימותיו, אין זו עדות בעל פה, אלא מתוך הכתב, ופסולה.

נזכר לאחר  וכר את העדות אלאשדין הברייתא נאמר אפי' אם אינו ז ,רבי יוחנן סובר
יכול להעיד, הואיל ולא נשכחה העדות ממנו לגמרי, אז גם שראה מה שרשם לעצמו, 

שכשמזכירים לו נזכר במה שראה. אבל אם נשכחה ממנו העדות לגמרי, עד שאפילו 
רשימותיו, הרי זו עדות מותך נזכר, ומעיד רק על סמך מה שראה בכשמזכירים לו אינו 

 ה. הכתב, ופסול

 בהמשך הדברים דנה הגמ' בדעה השניה )שיטת ר' יוחנן(: ,והנה

מדכר  - הני בי תרי דידעי סהדותא ומנשי חד מנייהו :ש''מ מדרבי יוחנן ,"אמר רבה
 חד לחבריה".
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מהם שכח  דנן: שני אנשים שיודעים עדות, ואחכלומר, תלמד מדבריו של רבי יוח
ל להעיד אם נזכר על ידי הכתב שרשם להזכיר לחבירו. כשם שיכו ראותה, יכול האח

 לעצמו, כך יכול להעיד אם נזכר על ידי חבירו שהזכיר לו.

 

 ב.
 יקשה על דברי רבה ויביא דברי 'ביאורי השיטות'

 יש לתמוה: ,לכאורה ,"מדרבי יוחנןעל דברי רבה דאמר "ש"מ 

 :ב הונאהרי שייך לשמוע דין זה גם מדברי ר ,מדוע דין זה משמע רק מדברי ר' יוחנן
לפי שיטת רב הונא יכול  ,הפרטיםכר את עצם העדות אך נשכח ממנו אם עד אחד זו

כי היכי שבשטר ס"ל לרב הונא דאם  ,להזכירו את שאר הפרטים (העד השני)חבירו 
להסתכל ברשימותיו על מנת להעיד  צמו רק שנשכח ממנו כל הפרטים שריזוכר מע
להיזכר על ידי  לכוממנו חלק מעדותו שיהכי נמי גם לגבי עד אחד שנשכח  ,בעל פה

 חבירו;

", בעוד שדין זה שייך מדברי יוחנןיש להבין טובא אמאי אמר רבה "ש"מ  ,וא"כ
 להשתמע נמי מדברי רב הונא?!

כתב לפלפל  ,על מסכת כתובות בסוגיין )עמ' פד ואילך( 1והנה ב'ביאורי השיטות'
 "ל:וז ,בזה באריכות, והנה בראשית דבריו העלה לתרץ

אך מכיון  ,שהיה יכול לדייק נמי מרב הונא ,דאין הכי נמי ,לתרץ אפשר ,"ובפשטות
 שהלכה כר' יוחנן דייק דוקא מר' יוחנן".

 וז"ל: ,ודחה ביאור זה

 ".מדר' יוחנן דווקא"אך עדיין דחוק הלשון ש"מ 

 

 ג.
 יבאר וירחיב שיטת רב הונא ורב יוחנן ע"פ 'ביאורי השיטות'

ת לבאר קושיא זו ע"י שמביא את שיטת רב הונא ולומדה באופן ובהמשך דבריו נחי
ועפ"ז מיישב טובא אמאי דייק רבה דווקא מדברי ר' יוחנן ולא מדברי  ,מחודש ביותר

 וזהו תורף דבריו: ,רב הונא

                                                             
 להר' יוסף יצחק מאיר טייכטל. .1
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ואילו  ,שרב הונא ס"ל שסגי שיזכור קצת הדברים קודם ההבטה בשטר ,ניתן לומר
אלא סגי מה שזוכר קצת קודם  ,ר כל הפרטיםלא בעינן שיזכו ההבטה בשטרלאחר 

אח"כ יעיד כל הפרטים רק על סמך הכתוב בשטר אף על פי שלא נזכר בשאר ו ,הראייה
 הפרטים.

אינו בא למעט שיעיד את כל פרטי העדות  ,וכוונת הדין "מפיהם ולא מפי כתבם"
העדות  עצם אמירת אך, הזכירהאופן כ"א נאמר רק על  ,מתוך הזכרון ולא ע"י השטר

 אפשר נמי מפי כתבם;

עצם בא למעט רק על  "מפי כתבם"מפיהם ולא ד ,משא"כ ר' יוחנן ס"ל להיפך
 אופן הזכירה יתכן נמי מפי כתבם. אך, העדותאמירת 

 במילים פשוטות:

אלא סגי במה  ,רב הונא ס"ל שבעת אמירת העדות אינו חייב לזכור כל הפרטים
ונמצא שאין השטר צריך  ,אר הפרטיםשזוכר חלק מהפרטים והשטר משלים את ש

ובצירוף עם זכירתו  ,להזכיר לו את שאר הפרטים החסרים אלא די שכתוב בשטר
מכיון  ,השטררק מ ההבטה בשטר אפשר לקבל עדות שלימההכללית של העד קודם 

על אופן הזכירה רק אלא  ,ש"מפיהם ולא מפי כתבם" לא נאמר על עצם אמירת העדות
 ודם;שעליו לזכור קצת ק

העדות צריך העד לזכור את כל הפרטים ולא להסתמך  בעת אמירתרב יוחנן ס"ל ש
יכולה להיות לגמרי  ,דהיינו אופן הזכירה ,כלל על השטר, משא"כ לפני אמירת העדות

 מהשטר אף על פי שלא זכר כלל קודם שהביט בכתוב בשטר.

 חומרה:ישנה קולה ו ,והן בשיטת רב יוחנן ,דהן בשיטת רב הונא ,ונמצא

לפי רב הונא אין לו להביט בכתוב בשטר אלא א"כ זוכר קצת מפי  – אופן הזכירה
עצמו; משא"כ לפי רב יוחנן מותר לו להביט בכתוב בשטר אף על פי שאינו זוכר כלום 

 קודם ההבטה.

לפי רב הונא אינו צריך לזכור כל הפרטים אלא יכול להסתמך  –בעת אמירת העדות 
מוחלט; משא"כ לפי רב יוחנן השטר צריך להזכיר לעד את כל  על הכתוב בשטר באופן

 פרטי העדות.

אולם בעת אמירת  ;לקמורב יוחנן  ,רב הונא המחמיר - באופן הזכירהש ,נמצא
 ורב יוחנן מחמיר. ,רב הונא מקל :העדות נמצא להיפך
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 ד.
 לפי האמור יביא את תירוצו של 'ביאורי השיטות' ויסבירו

ביאורי השיטות' ליישב מדוע העלה רבה דין זה מדברי רב יוחנן רוצה ה' ,לפי האמור
 וז"ל: ,רב הונאדברי דווקא ולא מ

דא"א לומר  ,"אך באמת יש לתרץ מה שאמר ש"מ מדר' יוחנן דווקא ולא מרב הונא
שהרי רבה אמר שעד אחד פועל שחבירו יזכור בעצמו  ,ש"מ מדרב הונא גבי עד מפי עד

ר כואילו לרב הונא לא בעינן שהעד יזד יזכר בעצמו שהשטר פועל שהע ,כמו בשטר
ה משאר הפרטים העיקר שקצת חכחר הראייה יכול להישאר במצב של שגם לאבעצמו 

 זוכר מאליו קודם הראיה.

מעצמו כמו יזכר שהעד פועל שחבירו מדכר חד לחבריה מה שרבה אומר  ,"א"כ
טת ר' יוחנן. כי לרב הנה זה מתאים דווקא לשי ,בשטר שפועל שאח"כ יזכר בעצמו

לחבירו כי לא בעינן שהעד יעשה שחבירו מזכיר הונא לא שייך לומר הלשון שהעיד 
 יזכר אפילו אם אח"כ נשאר במצב של שכחה משאר הפרטים סגי ויכול להעיד".

 לאור האמור חותם הנ"ל את תירוצו וז"ל:

זכיר ויעשה כי רבה ס"ל שבעינן שהעד י ,"ולכן אמר רבה ש"מ מדר' יוחנן דווקא
ולא סגי שזוכר קצת מאליו והשאר יסמוך על חבירו  ,שחבירו יזכר בעצמו כל הפרטים

 ,דומיא דשטר שבעינן שהשטר יעשה שיזכר מעצמו כל הפרטים ולא סגי שזוכר קצת
 ולכן לא אמר רבה ש"מ מדרב הונא".

 ביאור דבריו:

טים ללא אם למדים שרב הונא מצריך שבעת הגדת העדות יזכור העד כל הפר
הסתמכות על הכתוב שטר, הקושיא בעינה עומדת: מדוע א"כ אמר רבה ש"מ מדברי ר' 
יוחנן דווקא, הרי גם לפי רב הונא ניתן לשמוע זה, במקרה שהעד זכר רק חלק 

 מהפרטים, וחבירו הזכיר לו את השאר;

משא"כ באם למדים שרב הונא אינו מצריך שבעת הגדת העדות יזכור העד כל 
לא מותר להסתמך באופן מוחלט על השטר, א"ש דברי רבה, מכיון שרבה הפרטים א

מצריך את העד שבא לבי"ד שיזכור את כל הפרטים בעת הגדת העדות, ולכן אמר 
דווקא ש"מ מדברי רב יוחנן, היות שלפי שיטת רב הונא אין צריך העד לזכור את כל 

 הפרטים אלא אנו מסתמכים על הכתוב בשטר.
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 ה.
 על שיטת רב הונא לפי המתבאר לעיליקשה מסברא 

אז לכאורה הדברים עולים שפיר  ,באם למדים את שיטת רב הונא כפי שלמד הנ"ל
 מדוע אמר רבה ש"מ מדר' יוחנן דווקא.

זהו דחוק במאוד לומר שרב הונא ס"ל שכל הדין "מפיהם ולא מפי  ,לכאורה ,אך
מצא דשרי לקבל את כל כתבם" אינו נאמר כלל על זמן אמירת העדות )אשר לפי"ז נ

 עדותו ע"י השטר( אלא על אופן זכירת העדות?

 כ"ש וק"ו ",מפיהם ולא מפי כתבם"אם לאופן הזכירה בעינן  :והלא הדברים ק"ו
 ."מפיהם ולא מפי כתבם" שיצטרכולעצם אמירת העדות 

 וז"ל: ,דבריו שהקשה מעין זו על מה שכתבסיום ראה ב ,ובאמת

מר דלר"ה סגי שזוכר קצת ואעפ"י שנשאר במצב של זה דוחק גדול לו ,"איברא
דזה דוחק גדול  ,ולא על הזכרון עצמו ,שכחה משאר הפרטים הנה בזה יסמוך על השטר

אם לאופן הזכירה בעינן מפיהם ק"ו לעצם אמירת  ,ק"ו ,ולא מסתבר הדברים ,לחדש כן
 העדות בעינן ולא מפי כתבם".

 וכך הותיר את דיון זה.

 

 ו.
בשינוי קצת מדברי 'ביאורי השיטות' ולפי"ז להתגבר על הקושיא האמורה ינסה לומר 

 לעיל

ולכאורה היה אפשר ליישב קושיא האמורה )אמאי אמר רבה ש"מ מדר' יוחנן דווקא 
 ובשנוי קצת: ,ולא מדברי רב הונא( ע"פ היסוד שכתב הנ"ל

יהם שלפי שיטת רב הונא בעת אמירת העדות לא נאמר כלל הדין "מפ ,הנ"ל כתב
ולכן סגי שיקבל את כל עדותו בשטר מפני שזוכר קצת, אלא שנאמר  ,ולא מפי כתבם"

והסברא אינה  ,והלא דברים ק"ו וכו' ,ולפי"ז הקשנו טובא ,דין זה רק על אופן הזכירה
 פחותה וקלה יותר מאשר אופן הזכירה.תהיה נותנת שאמירת העדות 

נאמר הן על אופן  "כתבם מפיהם ולא מפי"שרב הונא ס"ל ד ,לכן נראה לומר
כך  ,דכי היכי שבאופן הזכירה צריך לזכור קצת ,והן על עצם אמירת העדות ,הזכירה

כי אם שומעים תחילה כל דברי  ,עדותו מפי השטרכל בעת אמירת העדות אין מקבלים 
 ואח"כ מסתייעים בשטר להשלים הפרטים הקטנים. ,העד בעל פה
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ובזה  ,מפי כתבם" נאמר רק על אמירת העדותשר' יוחנן ס"ל ש"מפיהם ולא  ,נמצא
ש"מפיהם , רב הונא ; לעומתו סוברעל פיו אך ורק גופא צריך שכל הפרטים יתבססו

אך דין זה  אמירה,והן על עצם אמירת ה ,ולא מפי כתבם" נאמר הן על אופן הזכירה
 אינו מצריך שיזכור את כל פרטי פרטים של העדות.

 בסגנון אחר:

לרב  –נן פליגי בב' דברים: א. על מה קאי "מפיהם ולא מפי כתבם" רב הונא ורב יוח
הונא הן על אופן הזכירה והן על הגדת העדות, ולרב יוחנן רק על הגדת העדות. ב. מה 

לרב הונא שיזכור חלק מהדברים מפי עצמו, ולרב  –דורש "מפיהם ולא מפי כתבם" 
 יוחנן שיזכור כל הפרטים והדברים מפי עצמו.

מפני שרב הונא  –הלא דברים ק"ו וכו'  –נופלת ממילא מה שהקשנו  ,ורלפי האמ
  אינו מפחית ומקל בעת אמירת העדות יותר מאופן האמירה.

מכיון שהצריך רבה שהעד יזכיר  ,ולפי"ז א"ש דיוקו של רבה דווקא מדברי רב יוחנן
 היותם ר כל הפרטיולא בעינן שיזכמכיון דלפי שיטת רב הונא  , לכן,הפרטיםכל לו 

מפיו אלא סגי שיזכור חלק ד"מפיהם ולא מפי כתבם" אינו דורש שיעיד כל העדות 
 , לא אמר רבה את דיוקו לפי רב הונא.מהפרטים

 

 ז.
 יעלה ב' קושיות הן ממהלך הגמ' והן מסברא יחזור מכל האמור ויבאר בפשטות

 אך לאחר התבוננות בדברים, מהלך זה מוקשה ומב' פנים:

באו לאחר שהוזכר בגמ' מחלוקת רב הונא ורב יוחנן לגבי האם צריך דברי רבה הו א(
שיזכור קצת כדי להביט בכתוב בשטר )שיטת רב הונא( או שאפילו אינו זוכר כלל 

נעמד רבה וטוען, ש"מ זו מותר לו להביט בכתוב בשטר )שיטת רב יוחנן(, ועל מחלוקת 
ל מחלוקתם הב' שלא הוזכרה מדר' יוחנן וכו', וא"כ, דוחק גדול למימר שרבה קאי ע

 מקודם כלל, ומפני מחלוקת זו נובע הש"מ שעשה רבה בעוד שלא הוזכרה כלל?!

ב( ועיקר: דוחק גדול לומר ש"מפיהם ולא מפי כתבם" אינו דורש שכל העדות תגיע 
אינו צריך  בעת הגדת העדותע"י פיו אלא סגי בצירוף עם הכתוב בשטר, ובפרט ש

 לזכור את כל הפרטים!

 אור הקושיות דלעיל מוכרחים לומר: ל
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)א( דברי רבה עוסקים לגבי המחלוקת באופן הזכירה, )ב( הן לשיטת רב הונא והן 
לשיטת רב יוחנן בעת הגדת העדות צריך העד לזכור את כל הפרטים, ולא נפלגו רב 

 הונא ורב יוחנן אלא באופן הזכירה ותו לא.

 אך באם כן הדרא קושיא לדוכתא.

 ב זאת ובפשטות:ונראה לייש

באמת אין הכי נמי, היה יכול רבה לומר ש"מ מדר' הונא וכו', אך מכיון שבדברי רב 
יוחנן איכא חידוש טפי, דאע"פ שאינו זוכר כלל את העדות יכול להביט מתוך הכתוב 
בשטר ועי"ז להיזכר, ש"מ, שאע"פ שהעד אינו זוכר כלל את העדות יכול חבירו 

 להזכירו את העדות;

 לשיטת רב הונא לא מצינו חידוש כה גדול שאע"פ שאינו זוכר כלל; וק"ל. משא"כ
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 הנגרם ממדת הרחמים של הקב"ה בעבודת התשובה

 ליברזוןשי'  רחמיאלהת' 
 תלמיד בישיבה

 א.

 , איתא:1בריש מאמר ד"ה כי עמך הסליחה למען תורא לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע

ות דאצילות מתחנן ומבקש רחמים מלפניו ית', "הנה דוד מלך ישראל דשרשו מלכ
אשר ימחול ויסלח ויכפר על כל עוונות וחטאים, שעוו חטאו ופשעו בנ"י לפניו ית' 
לטעם למען תורא, אשר יומשך היראה ממנו ית' בקרב ישראל, והוא כפי' הראב"ע, 
כאשר תסלח לעווני ישמעו חוטאים וישובו גם הם ויניחו חטאם ואם לא תסלח לא 

 ייראוך, ויעשו חפצם ככל אות נפשם".

לפי האמור מסכם כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ את פירוש הפסוק וזלה"ק: "וא"כ פי' 
 הכתוב כך הוא, כי עמך הסליחה ולזאת תסלח לי למען שייראוך".

אך מקשה על פירוש זה, שלכאורה אדרבה הסברא נותנת שאם הקב"ה מרבה 
אומר דוד המלך ע"ה שע"י הסליחה דווקא אז לסלוח פחות ייראו ממנו, ומדוע איפוא 

 ייראו מהקב"ה, וזלה"ק:

"וצ"ל מהו ענין הנתינת טעם כי ירבה לסלוח בשביל שיהיה היראה דלכאורה 
הסברא מחייבת באופן אחר, דכאשר ההנהגה הוא במדת הרחמים אז לא ייראו כ"כ 

ת ומיעוט מהחטאים . . ההנהגה במדת רחמים בכלל הרי יכול לגרום איזה חלישו
 בהיראת חטא".

דהנהגה באופן של סליחה ומחילה גורמת  -לסברא זו  2ומביא סיוע מדברי המדרש
ואח"כ מסכם את השאלה,  -לפחות יראה ובוודאי שלא מוסיפה יראה מהקב"ה 

 וזלה"ק:

"ועוד דאי' במד"ר )בענין בריאת העולמות( אמר הקב"ה אם אני בורא אותם במדת 
אין, דמדה"ר גורם מיעוט בהיראה, ויראת חטא הלא הכוונה הרחמים הוו חטאין סגי

שצריכים לירא מעצם החטא, וא"כ מהו הטעם כי הוא ית' ירבה לסלוח בשביל שיהיה 

                                                             
 ואילך. 126עמ' קונטרס ח"י אלול תש"ט. סה"מ תש"ט  .1
 בראשית רבה סוף פי"ב. .2
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היראה ולכאורה היה זה טעם יותר על אהבה, כי ירבה לסלוח ובשביל זה הרי יתאהב 
 ביותר".

ר יודע שאדונו ומבאר זאת, בהקדם משל בשם האבן יחייא מעבד שסרח, שכאש
א' שיכיר בחטאו, והב' שיכנע  –רחמן אזי יכנע לפניו )ומוסיף שיש בזה ב' פרטים 

לפניו(, וכאשר יודע שהאדון אכזרי אזי אפילו אם יכיר בחטאו לא יכנע לפניו, וכ"ש 
 דפקר טפי.

ומוסיף, שזהו ע"ד פי' הלבוש בשם המהרש"ל, שהמלך לפעמים מוגבל בנימוסי 
אבל הקב"ה אינו כן וממילא יכול לסלוח, וא"כ גם היראה היא  המדינות והשרים,

 מעצמותו.

 3ואח"כ ממשיך וזלה"ק: "ולהבין זה יש לבאר ע"פ המשל שאמר רבנו הגדול
 זצוקללה"ה": 

מבעל חוב שאין ידו משגת לשלם כל החוב, כי אם רק מחציתו, וגם זה קמעא 
כול )מחציתו( ומתי שיכול קמעא בריבוי שנים, שאם המלווה יסכים שישלם כמה שי

)קמעא קמעא בריבוי שנים(, הנה כיון שהלוה הוא אדם ישר, ישתדל לשלם כל חובו, 
"הרי מתרשל האדם החייב  -ולעומת זאת אם המלווה יתנהג אליו כאדם קשה 

ומתבלבל ואינו משלם כלום". וממשיך ומסביר שכל יהודי הוא בעל חוב להאיר חלקו 
 קב"ה סולח לנו זה מעודד אותנו להחזיר את החוב.בעולם בתומ"צ, וע"י שה

שאז היה מובן  -ולכאורה מהלך המאמר דורש קצת ביאור, מהו החילוק בין ההו"א 
שהנהגה ע"פ מדת הרחמים אינה גורמת יראה לחזור בתשובה כ"א אדרבה להיפך, לבין 

 שאז הנהגה ע"פ מדת הרחמים גורמת יראה לחזור בתשובה? -המסקנא 

 

 ב.

ורה נראה לומר, שבתחילה הובן שסליחה פירושה ויתור, דהיינו שהקב"ה ולכא
מוותר וסולח לגמרי על העבירה, וא"כ אכן הסליחה תגרום לזלזול בחוב )כמו אדון 

 שמותר לעבדו, שויתורים כאלו יגרמו במשך הזמן לזלזול באדון(.

רואה אך לאחר מכן הוסבר שסליחה פירושה הקלה והתחשבות, וכאשר הבעל חוב 
הדבר מעורר  –שמלוהו מתחשב בו ונותן לו אפשרות להחזיר את חובו ע"פ יכולתו 

 אצלו יראה, והוא משתדל להחזיר את כל חובו.

                                                             
 כ"ק אדמו"ר הזקן.. 3
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: בתחילה הובן שהיראה שמדובר עליה היא יראה שבאה מלמטה, 4וביתר פירוט
מצד היהודי, ש"מפחד" מהקב"ה ולכן רוצה לשוב בתשובה. והנה בסוג כזה של יראה, 
הנהגה בצורה של "ותרנות" אכן מפחיתה את היראה, וודאי שלא מוסיפה בה, ועפ"ז 

"יומשך היראה  –הוקשה, מדוע דוד המלך ע"ה אמר שע"י מחילה כזו מצד הקב"ה 
 ממנו ית' בקרב ישראל"?

אך לאחר מכן הוסבר, שהיראה המדוברת כאן היא יראה שמגיעה ליהודי מצד 
היא  5ים משורת ושלא ע"פ סדר השתלשלותמלמעלה, דכיון שמגיעה מצד לפנ

, יראה שמגיעה מצד ההכרה של היהודי בגדלותו של 6מעוררת יראה עמוקה יותר
 הקב"ה, והכרה זו פועלת על היהודי תנועה של כיווץ שגורמת לו שישוב בתשובה.

וכמו במשל שהובא מבעל חוב, שמדובר שם שהבעל חוב הוא "אדם ישר", אלא 
יר, וא"כ יראה מצד למטה לא תשפיע עליו להחזיר החוב שהרי אין שאין לו ממה להחז

אזי מצד ההכרה בגדלותו "משתדל בכל  –זה באפשרותו, אך כאשר המלוה מתחשב בו 
 כחו לשלם כל חובו".

וכך משמע מתחילת המאמר, שם מביא את פי' הלבוש בשם המהרש"ל, על כך 
ות, ועי"ז גם היראה היא שסליחתו של הקב"ה היא מבחי' שלמעלה מסדר השתלשל

 מעצמותו.

ואתי שפי עם סיום המאמר, שם מבואר יתרון היראה על האהבה, וזלה"ק: "דאהבה 
 באה מהאוהב אל הנאהב . . אבל יראה הרי זה מן הנורא בעצמו, שלא כפי ערך הירא".

 ועפ"ז יובן החילוק בין ההו"א למסקנא במהלך המאמר.

 

   

  

                                                             
שהרי הוסבר א"כ מדוע הנהגה כזו מצדו של הקב"ה גורמת שהיהודי ירצה לשוב, אך מדוע  .4

 תנועה זו מצד היהודי נקראת בשם "יראה"?
יר הי' צריך לכאו' להיענש על מעשיו, כמו הבעל חוב שצריך להחז –שהרי מצד שורת הדין  .5

 את חובו.
 ע"ד המבואר בתניא פמ"ג בענין החילוק בין יראה תתאה ליראה עילאה. .6
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 רבאשיטת לימודם של אביי ו

 מקוביצקי 'שי יצחק שמחההת' 
 תלמיד בישיבה

 א.
 יקדים דברי כ"ק אדמו"ר וידייק בדבריו

, מביא כ"ק אדמו"ר את דברי הגמ' )ב"ב כב, 1במאמר ד"ה "מרגלא בפומיה דרבא"
 :2א( על רב אדא בר אבא שהגדיר את לימודו של אביי לעומת לימודו של רבא, וז"ל

ת, אופן הלימוד דאביי ואופן הלימוד דרבא "בלימוד התורה שני אופנים בכללו
ן שני פה[ והחילוק שבי-]שלכן, בהויות דאביי ורבא נכללים כל הענינים דתורה שבעל

אביי, תו אכלי בשרא שמינא בי אדמגרמיתו גרמי בי האופנים הוא כדאיתא בגמרא 
 ", עכ"ל בנוגע לעניינינו.רבא

מות, כלומר, ללמוד שלא "לגרם עצ - שדרכו של אביי ,מתורף הדברים מוכח
ללמד הלכות צהובות  -בלימוד התורה; וכן דרכו של רבא  דרך ושיטה", היא 3לשובע

 בלימוד התורה.דרך ושיטה , היא 4ומרווחות

 

 ב.
 יציע מחלוקתם של הרמב"ם והרא"ש ולפי"ז יבאר כוונת הדברים

 ואולי יש לבאר קצת כוונת הדברים:

 –הרמב"ם לבין הרא"ש בנוגע ללימוד הלכות ידועה המחלוקת הגדולה שישנה בין 
 .5האם יש ללמוד הלכות בטעמיהן או לא

 ונראה שיש לקשר מחלוקת זו לבין דרך ושיטה בלימוד התורה שבין אביי לרבא:

                                                             
 שבט עמ' פו ואילך. –נדפס בספר המאמרים מלוקט כסלו  .1
 שם אות ח. .2
 רש"י על אתר ד"ה דאמר להו לרבנן. .3
 ראה רש"י על אתר ד"ה תו אכלו. .4
ג. ושם נתבארה מחלוקתם -רון פרק בראה הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן בקונטרס אח .5

 של הרמב"ם והרא"ש בענין זה עיי"ש.
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שיטת לימודו של  6שיטת לימודו של אביי היתה הלכות בלא טעמיהן )ע"ד
הן )ע"ד שיטת לימודו הרמב"ם(; משא"כ שיטת לימודו של רבא היתה הלכות בטעמי

 .7 של הרא"ש(

 וזהו כוונת דברי רב אדא בר אבא שאמר לחכמים: 

למה לכם ללכת ולשמוע שיעורים מפיו של אביי שדרכו ושיטתו בלימוד היתה 
"לגרם עצמות", דהיינו להתעסק בגוף הלכה ללא טעמיה, עדיף לכם ללכת ללמוד 

 –בלימוד היתה לאכול בשר שמן תורה מפיו של רבא שדרך שונה היתה עמו, ששיטתו 
 הלכות בטעמיהן.

 וכן נשמע זה קצת מדברי המאמר הנ"ל, וז"ל:

וכיון שלימוד דרבא היה באופן של בישרא שמינא )הלכות צהובות ומרווחות(, "
 שבהלימוד באופן זה מודגשת המציאות של האדם הלומד".

 דברים הללו עולים בקנה אחד עם המתבאר בפנים: 

מתעסק האדם וכאשר  ,הן גורם יותר לאדם להכניס את שכלו בלימודהלכות בטעמי
לו מודגשת מציאותו של האדם הלומד, ונראה שזהו כוונת המאמר "שבהלימוד עם שכ

  באופן זה ]הלכות בטעמיהן[ מודגשת המציאות של האדם הלומד".

 

 ג.
 שאכן שיטת אביי היא ע"ד הלכות בלא טעמיהן יביא ראיה

ברים בדברי המאמר, יש להביא ראיה לכך שאכן זוהי שיטתו של באם זהו כוונת הד
 אביי )שדי בלימוד הדינים ולא כ"כ להתעכב בטעמי ההלכות( ובהקדים: 

לא  .חמשים אמה - מרחיקין את גורן קבוע מן העיראיתא במתניתין )ב"ב כד, ב(: "
 ומרחיק ;יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אא''כ יש לו חמשים אמה לכל רוח

 ".בכדי שלא יזיק - ו של חבירו ומנירומנטיעותי

 "?מ''ש רישא ומאי שנא סיפאוהקשו בגמ': "

כלומר, במה שונה הרישא של המשנה מהסיפא שלה? מדוע בשתי הבבות 
הראשונות של המשנה )"מרחיקין גורן קבוע מן העיר וכו'" וכן "לא יעשה אדם גורן 

                                                             
 . 7שיטת הרמב"ם אך לא ממש כשיטתו, וההכרח לכך ראה לקמן הערה  ע"דזהו רק  .6
 שדייק מדברי המאמר כעין זה.  22הערה  169להשכיל' עמ' -ראה גם ב'להבין .7
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שים אמה, ואילו בבא האחרונה )"ומרחיק קבוע בתוך שלו וכו'"( יש צורך בהרחקת חמי
 מנטיעותיו של חבירו וכו'"( די בהרחקה פחותה יותר?

 על קושיא זו, הובאו ב' דעות בגמ' היאך לפרשן את דברי התנא של המשנה:

היכי דמי גורן שאינו  .סיפא אתאן לגורן שאינו קבוע :אמר אביי" (א
  ".כל שאינו זורה ברחת :א''ר יוסי בר' חנינא ?קבוע

מאי טעמא מרחיקין גורן קבוע מן  ,מה טעם קאמר :רב אשי אמר" (ב
  ".כדי שלא יזיק ,העיר חמשים אמה

הסובר שבגורן קבוע יש להרחיק  -והנה, בהמשך הגמ' הקשו על שיטת אביי 
 וז"ל הגמ': –חמישים אמה, משא"כ בגורן שאינו קבוע 

רחיקין מן העיר וכשם שמ ,מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה ,מיתיבי"
כך מרחיקין מדלועיו ומקשואיו ומנטיעותיו ומנירו של חבירו חמשים  ,חמשים אמה

 ."אלא לאביי קשיא ,בשלמא לרב אשי ניחא .כדי שלא יזיק ,אמה

כלומר, בברייתא זו מבואר שהשיעור של חמישים אמה נאמר הן לגבי הרחקה מן 
, ומוכח איפוא שהלשון "כדי שלא העיר והן לגבי הרחקה מנטיעותיו של חבירו ומנירו

 יזיק" אינה מתפרשת כשיעור אלא כנתינת טעם. וא"כ קשה על שיטת אביי!

ולכאורה, יש לתמוה מהי קושיית הגמ' שחזינן שיש להרחיק חמישים אמה, הרי 
הברייתא עוסקת בגורן קבוע כפי שכתיב בהדיא בריש ברייתא זו "מרחיקין מגורן 

 י כלל שיש להרחיק חמישים אמה?!", ובהא לא פליג אביקבוע

 ובאמת את קושיא האמורה העלו התוס' על אתר )ד"ה קשיא לאביי( וז"ל:

 ".הא ברייתא איירי בגורן קבוע ומתניתין בגורן שאינו קבוע ,תימה מאי קשיא ליה"

 וביארו התוס': 

בביאורו של אביי המיישב הסתירה בין הרישא לסיפא במתניתין, נשמע, שס"ל 
שאין לתנא לנקוט את הטעם להרחקה כ"א די שנקט שיש להרחיק חמישים לאביי 

אמה, ולכן לא היה באפשרותו לבאר את דברי המשנה כביאורו של רב אשי )"מה טעם 
קאמר"(, ולפיכך ראה אביי לחלק בין גורן קבוע שיש להרחיק חמישים אמה, לבין גורן 

 שאינו קבוע שיש להרחיק עד שלא יזיק.

 של אביי:  שיטתושה לגמ' על וזהו אשר הוק

הנה רואים מברייתא זו, שלמרות שהתנא נקט כבר 'גורן קבוע יש להרחיק חמישים 
אמה' מ"מ אינו מסתפק בכך כ"א מוסיף "כדי שלא יזיק", דהיינו, שהתנא כן מוסיף 
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טעם על דין הברייתא, וא"כ מדוע הוצרך אביי להידחק ולחלק בין גורן קבוע ללא 
 די היה באם יפרש כרב אשי.  קבוע, לכאורה,

 וז"ל התוס':

יש לומר דאביי גופיה הוה משני דמה טעם קאמר אי לאו משום דקשיא ליה מה "
צריך לפרש טעמא כדי שלא יזיק והשתא דבברייתא מפרש טעמא כדי שלא יזיק מתני' 

 ".נמי איכא לפרושי הכי

נא לנקוט את מהאמור נלמד, שדרכו ושיטתו של אביי בלימודו, היה, שאין לת
 הטעם למשנה, ולכן לא היה באפשרותו לבאר כשיטת רב אשי כדלעיל.

ועולה זה בקנה אחד היטב לפי מה שביארנו לעיל, ששיטת אביי היא "לגרם 
 .9( שדי בלימוד הלכות בטעמיהן8עצמות" )דהיינו כדעת הרמב"ם

 

   

 

                                                             
שיטת אביי,  ע"דו של אביי כ"א רק בשיטת ממשבהכרח לומר שאין הכוונה שהרמב"ם אזיל  .8

 והכרח לכך הוא:
במחלוקתם של הרמב"ם והרא"ש, נמצא, שהרמב"ם פסק  ממשבאם אביי ורבא נחלקו  א(

 כדברי אביי היפך רבא!
בדברי המשנה "מרחיקין את גורן קבוע מן העיר  –לגבי מחלוקתם של רב אשי ואביי  ב(

פסק הרמב"ם בהדיא  -ומנירו בכדי שלא יזיק"  חמישים אמה . . ומרחיק מנטיעותיו של חבירו
 )הל' שכנים פ"י ה"ב( כדברי רב אשי, וז"ל: 

"מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמישים אמה כדי שלא יוליך הרוח התבן בעת שזורה ויזיק. וכן 
 כדי שלא יזיקלא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אלא אם כן היה לו חמישים אמה לכל רוח 

 חברו או לנירו". הבן לנטיעת
 דהיינו שנקט טעם להלכה זו.

]באמת אין זו הוכחה, מכיון שניתן לומר דשאני הלכה זו, משום שאין אפשרות ללמוד כאביי 
מפאת דברי הברייתא הנוגדים לדבריו, ולכן, אף אם נאמר שהרמב"ם אזיל ממש בשיטתו של 

מפני דברי הגמ' על דברי אביי  -לנקוט טעם לדבריו  -אביי, בהלכה זו הוכרח לשנות ממנהגו 
 "קשיא"[

ולכן נראה לומר שישנם ב' אופנים היאך ללמוד הלכות בלא טעמיהן )או הלכות בטעמיהן(; 
 וד"ל.

 (.6ויתירה מזו שיש חסרון בהלכות בטעמיהן )ראה במ"מ שהובאו לעיל בהערה  .9
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 "עשה לך רב" לאדם גדול בתורה וביראת שמים

 נ"לה

 א.

דברים 'שבת חזון' ה'תשמ"ו, דיבר כ"ק אדמו"ר בענין "עשה לך רב", בפרשת 
 :2)מוגה( 1וזלה"ק

" . . ויש להוסיף, שגם מי שהוא גדול בתורה ויראת שמים כו', שקשה לו למצוא מי 
הימנו, כי אין משלמטה הרי "אע"פ שלא ימצא חכם גדול כמוהו, יעשה  -שגדול ממנו 

לך רב, אף  ה לו כמו שיראה זולתו, וזהו עשהאדם רואה בעיני עצמו העצה הצריכ
לך רב", אשר, עשה דא יש צורך בענין של עשי', "-שאינו ראוי", וכמפורש שבכגון

כפיה ולעשותו על ידו", עד לעשיה מלשון לטרוח "לשון עשיה יאמר על דבר שצריך 
 )כמו "מעשין על הצדקה"(".

רב", אין בהכרח שיהא  מהא נמצא, שעל מנת לקיים את הוראת המשנה "עשה לך
הרב נעלה מהתלמיד, ולכן יכול להיות אפשרות שאדם גדול שאינו מוצא אדם 
שלמעלה ממדרגתו ומ"מ חל עליו ציווי המשנה "עשה לך רב" באופן שייקח 

 "משלמטה הימנו"; 

את עצמך וקח לך רב  חלשון כפיה, הכר -וכפי שדייק רבינו מלשון המשנה "עשה" 
באופן שהנך חושב שאין למעלה ממך  -אוי למדרגתך )כמובן שלמטה ממך שאינו ר

 ביראת שמים ולימוד התורה(. 

 

 ב.

והנה, בין הפעמים שחזר ועורר רבינו בענין "עשה לך רב", היה זה בליל חה"ס 
 )בלתי מוגה(: 3ה'תשמ"ז, וזלה"ק

"ובפשטות: גם אדם שהולך בדרך הישר, הרי, בודאי ניתן למצוא כמה וכמה ענינים 
בהם יכול להוסיף עוד יותר. אמנם, מכיון ש"אדם קרוב אצל עצמו", אינו יכול לסמוך ש

"עשה לך רב", למנות  -על עצמו ולהיות בטוח שהנהגתו היא כדבעי. ולכן, העצה לזה 
 לו מישהו שגדול ממנו". 

                                                             
 ואילך. 281מנחם עמ' -. ראה תורת1
 . ההדגשות אינם במקור.2
 ואילך. 148מנחם עמ' -ורת. ראה ת3
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 ואחרי שהפליא שם רבינו במעלת ציווי המשנה "עשה לך רב", המשיך: 

לכל אחד ואחד מישראל, אפי' גדול שבישראל: הוראת "והנה הוראה זו שייכת 
המשנה "עשה לך רב" מתייחסת לכל אחד ואחד מישראל, גם לגדול בישראל, אפי' 

שהרי גם ביחס אליו ישנו הכלל  -אשר נדמה לו שמצד גודל מעלתו אינו זקוק לרב 
לו ד"אדם קרוב אצל עצמו", וכדי לשלול את החשש מנגיעה אישית כו' עליו למנות 

 רב".

לך רב", מוכח,  עשהומכריח זאת מלשון המשנה: "ואדרבה: מדיוק לשון המשנה "
מלשון כפיה( למנות לו רב,  -)"עשה"  לכפות את עצמושמדובר )גם( אודות מי שזקוק 

מכיון שסבור שמצד גדולתו אינו זקוק לרב, ורק בגלל ציווי המשנה מכריח את עצמו 
 למנות לו רב".

לאידך, שאין מקום לטענה שאינו מסוגל למצוא מי שגדול ממנו  וממשיך: "וכמו כן
שהרי "איני מבקש . . אלא לפי כוחן", ובמילא, עצם העובדה שישנו ציווי במשנה  -

"עשה לך רב", מוכיחה, שאם רק ירצה באמת, ויתייגע בזה, בוודאי ימצא לו רב, 
 כהבטחת חז"ל 'יגעת ומצאת'". 

ואילך(  105קו"ש חכ"ד )שיחה א' לפ' שופטים עמ' כעין זה ובדומה לזה, הובא בל
 וזלה"ק )תורגם מאידית(:

כמו כן ישנם כאלה שאומרים שאינם מוצאים לעצמם "רב". עליהם לדעת שזהו 
מעצת ופיתוי היצר. כי בודאי לא אלמן ישראל, ולא שייכת מציאות כזו שבין בני 

ו, ובמילא יכול הוא להיות ישראל לא יהיה אחד שיש לו אהבת ה' ויראת ה' יותר ממנ
)גם מלשון "מעשין על הצדקה",  "עשה" עבורו "רב". אלא שבשביל זה צריך להיות

עליו להתייגע ולחפש, עד שימצא "רב". כי, על עצמו  -ויגיעה כפיית ישות עצמו( 
אם יתייגע ויחפש באמת  -אסור לסמוך, ובהכרח שיהיה לו "רב" ו"יגעת ומצאת" 

 .ימצא "רב"

  הללו של כ"ק אדמו"ר עולה: מדברים

, ולכן, לא וציווי המשנה "עשה לך רב", הוא בדוקא לקחת רב שלמעלה ממדרגת
ו"איני מבקש . . אלא לפי  שייך שלא ימצא רב שלמעלה ממנו, היות וזה ציווי המשנה

 ;, וא"כ, מוכרח שחייב להיות אדם כזה שלמעלה ממדרגתוכוחן"



 זה'תשע" הבהיר יו"ד שבטיום  •( א) טגליון מ

  158 

לך רב", שפירושו: תכפה על עצמך עשה נה "וכפי שדייק זאת רבינו מלשון המש 
ותתייגע למצוא רב שלמעלה ממך, וא"כ, לא שייך טענות "שאינו מסוגל למצוא מי 

 כו'".שגדול ממנו שהרי ו

  

 ג.

 ובפשטות הדברים נראים כסותרים זה לזה, וכאמור:

 משיחת פרשת דברים שבת חזון )מוגה( ה'תשמ"ו, עולה:

, אינו מכריח לקחת רב שלמעלה ממנו, כ"א מספיק א( ציווי המשנה "עשה לך רב"
שעוסקים באדם החושב שאין למעלה ממנו(. ונמצא,  -שייקח למטה ממנו )כמובן 

 שלא מוכרח שקיים אדם שלמעלה ממנו, כי אין זה ציווי המשנה.

לשון כפיה, אין הכוונה שיכפה על עצמו  -ובמילא ב( פירוש לשון המשנה "עשה" 
חת רב שלמעלה ממנו, כ"א, שיתייגע וייקח רב שלמטה ממנו לחפש ולהתייגע לק

 אע"פ שזה קשה לו שאינו לפי מדרגתו, ועז"נ "עשה".

משא"כ משיחת ליל דחה"ס )בלתי מוגה( ה'תשמ"ז, ובלקו"ש חכ"ד, נמצאים 
 הדברים אחרת לכאורה:

א( ציווי המשנה "עשה לך רב", מכריח לקחת רב שלמעלה ממנו. וממילא מוכרח 
 כזה אחד )מפני ש"איני מבקש . . אלא לפי כוחן"(.  שקיים

לשון כפיה, אין הכוונה שיכפה על עצמו  -ובמילא ב( פירוש לשון המשנה "עשה" 
לקחת רב שלמטה ממנו, משום שאין זה ציווי המשנה, אלא הכוונה שיכפה על עצמו 

 ויתייגע לחפש רב שלמעלה הימנו ובוודאי ימצא.

 

 ד.

ק עכ"פ(, ששתי הגישות הללו בענין "עשה לך רב" עוסקות ואולי יש לומר )בדוח
 בשני סוגי שלבים, ובהקדים:

 בהמשך הדברים בשבת פרשת דברים ה'תשמ"ו, אמר הרבי:

"וכמו כן מובן שגם מי שהוא "איש עמוק", שמתבונן ומתעמק בכל דבר כו' ויטען  
הרי,  -תו לרב שצריך ריבוי שזמן כדי להתבונן ולהתעמק מיהו המתאים ביותר לעשו

מכיון שחבל על הזמן שעובר בינתיים ללא קיום ההוראה ד"עשה לך רב", כדאי ונכון 
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שלכל ראש יעשה לו רב תיכף ומיד )ללא התבוננות והעמקה יתירה( באופן זמני בלבד 
 לאחרי ריבוי ההתבוננות והעמקה כו'". -עד שימצא את הרב המתאים 

 ואולי יש לומר: 

אדמו"ר: לקחת "עשה לך רב" באופן זמני ואח"כ להתייגע  אותו דבר )שאמר כ"ק
ולחפש אחר מתאים יותר( אינו חל רק על אדם שאינו מוצא לו "עשה לך רב" המתאים 
לפי תכונות נפשו וכיו"ב, אלא נראה שחל עניין זה גם על אדם החושב שהוא גדול 

ת כרב שלמעלה בלימוד התורה וביראת שמים, ממילא טוען הוא שכרגע אין לו מי לקח
הימנו, מוטל עליו לקחת בינתיים רב שלמטה ממנו, שהרי לכל לראש עליו לקיים את 
ציווי המשנה )עכ"פ ברובד מסוים(, ואח"כ יחפש ויתייגע למצוא רב שלמעלה ממנו 

  כדי לקיים את הציווי בשלמותו.

 ולפי דברי רבינו הכא, נראה ליישב היטב את מה שהוקשה לנו:

שהובאה "שגם מי שהוא גדול בתורה ויראת שמים . . יעשה  בגישה הראשונה
מלשן כפיה, דהיינו שייקח  -הימנו", ובשבילו )כעת( פירוש המשנה "עשה"  משלמטה

רב שלמטה ממנו, מדובר על אדם שאין לו עדיין כלל "עשה לך רב", ולכן מאחר ואין 
ממנו אך זה רק זמן לחפש רב היותר נעלה ממנו, ייקח ראשית כל רב אפי' שלמטה 

 .באופן זמני

ולאחר שלקח לו רב, אז ציווי המשנה הוא שייקח לו רב שיותר נעלה ממנו, ובשבילו 
מלשון כפיה, דהיינו שיתייגע למצוא לו רב שיותר נעלה  -פירוש המשנה "עשה" 

ממנו, ומאחר שגם זה )נכלל( בציווי המשנה לכן מובטח לו שימצא "איני מבקש . . 
 , וכן "לא אלמן ישראל".לפי כוחן" אלא
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 בגדר פעולת העדי מסירה לדעת ר"א
 )גליון( שיטת הרמב"ם

 נ"לה

 

( כתבתי בעניין 'פעולת העדי מסירה לדעת 1דוד' )מח, ג' תמוז ע"ה-בקובץ 'מגדל
, לבאר ולחדד כדי כך ר"א', ועתה באתי בעיקר לברר את דעת הרמב"ם בנושא זה, ותוך

 את הדברים היטב.

 

 .א
 יציע מחלוקת ר"מ ור"א לגבי מה בעינן לשמה

 

דעת  -מחלוקתם של ר"מ ור"א האם בעינן חתימה לשמה ומפורסמת לכל ידועה 
 דעת ר"א. -ר"מ, או בעינן כתיבה לשמה 

 ."וכתב לה ספר כריתות" 2ובעצם נחלקו בכוונת הכתוב

אלא  לכ"ע: שיהיה כותב לשם האיש והאישה, 3דרשינן -" להמהא דכתיב "וכתב 
  שנחלקו מהו כוונת הכתוב "וכתב" שעל זה הצריכה התורה שיהיה נכתב לשמה:

 (לשמה" - "לה)" בעי לשמה ומאחר שה"וכתב ,האם ה"וכתב" קאי על הכתיבה
או שה"וכתב" אינו קאי על  ;שיטת ר"א -נן שהכתיבה תהיה לשמה ממילא בעי

 יטת ר"מ.ש -אלא על חתימת הגט דהוא צריך להיות לשמה כלל הכתיבה 

 : כך מציגה הגמ' בגיטין )ג, ב( את מחלוקתם של ר"מ ור"או

חתימה בעי  ,אי רבי מאיר ?"מאן האי תנא דבעי כתיבה לשמה ובעי חתימה לשמה
תלשו  ,כתבו על המחובר לקרקע ,אין כותבין במחובר לקרקע :דתנן ,כתיבה לא בעי
 א בעי".כתיבה בעי חתימה ל ,אי רבי אלעזר .כשר – חתמו ונתנו לה

פי -לבאר את יסוד מחלוקתם עלרש"י על אתר )ד"ה חתימה( כתב  ,והנה
 וז"ל:המקראות, 

                                                             
 118ולאחר זמן, הובא שוב עניין זה באריכות טפי בספר 'מגדול דוד' כרך יג )י"א ניסן ע"ו( עמ'  1.

 ואילך )עיי"ש(, ועתה באתי בעיקר לברר את דעת הרמב"ם בעניין זה כבפנים.
 . דברים כד, א.2

 .ועודגיטין כ, א; כג, א.  3.
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לה'? אחתימה כתיב, כדקתני לקמן )כא, ב(  וכתבדכי כתיב ' -"חתימה לשמה בעי 
כתב גט על המחובר כשר, ואע''ג דכתיב 'וכתב ונתן' מי שאינו מחוסר אלא כתיבה 

בה קציצה ונתינה, אפ''ה, כיון דחתמו בתלוש מכשר ונתינה, יצא זה שהוא מחוסר כתי
 עכ"ל.  .מ, אלמא 'וכתב' דקרא אחתימה הוא"ליה ר''

שנכתב בקרא "וכתב",  פי-על-ףכלומר, לא רק שדעת ר"מ שצריך חתימה לשמה א
אלא יתרה מזו, שאינו צריך כתיבה לשמה כלל, ולכן "היה אומר ר"מ אפילו מצאו 

 ".4באשפה וחתמו ונתנו לה כשר

 

 .ב
 יקשה על דעת ר"מ מל' הכתוב ויבאר

 

  לכאורה יש להקשות טובא על שיטת ר"מ:

שאין אנו מצריכים כלל כתיבה לשמה, וכל כוונת הכתוב "וכתב" אינו קאי היאך ס"ל 
 (דר"מ), בעוד דכתיב בהדיא בקרא "וכתב", ולדעתו כלל על כתיבה כ"א על חתימה

 ?וכיו"ב היה לרחמנא למיכתב "וחתם"

 ראה לומר בזה הוא:הנ

ר"מ ס"ל, דגט ללא חתימת עדים אינו חשיב כלל וכלל דבר מה ושווה ערך, כ"א 
ת העדים, אך ורק ע"י חתימ -ומתי נעשית כתיבה כשווה ערך חספא וקשקוש בעלמא, 

 אינו נק' כלל "וכתב". ולכן ה"וכתב" ללא העדים

ומר, הם היוצרים את כל .ם הם ה"וכתב", כיון שהם הגט עצמוולכן, העדי חתימה ה
היות  ,הגט וכל שם גט נקרא עליהם, משום שבלעדיהם אין חשיב כל מה שנכתב

 .היא כחספא וכקשקוש בעלמא)ללא עדי חתימה( וההתייחסות לכך 

 . 5חתימת העדים היא ה"וכתב"ואם כנים הדברים, נמצא שפיר ד

                                                             
 ובכ"מ.. כתובות פה, א; גיטין ג, ב; 4
 : וז"ל ג, ב )ד"ה אי רבי מאיר( כתב גיטיןאך קצת צ"ע מדברי רש"י, דהנה רש"י ב .5

 דאמר עיקר השטר זו היא חתימתו". עכ"ל.  –"אי רבי מאיר 
דאמר השטר עצמו זו  -אי רבי מאיר 'השטר", ולכאו' הוי ליה למיכתב עיקר יש לדייק שכתב "

טר" משמע, שהם לעיכובא בשטר, אך לא השטר , אך מלשון "עיקר הש' וכיו"בהיא חתימתו
 עצמו; ויש ליישב. 
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באופן  יש ללמוד את שיטת ר"מ –שהעדי חתימה הם הם ה"וכתב"  –מהבנה זו 
 מחודש יותר:

בשיטת ר"מ "עדי חתימה כרתי", ניתן ללמוד שכוונת הדברים היא, שנכון אמנם 
שללא עדי חתימה לא ניתן לגרש עם הגט, אבל מ"מ הגט חשיב, רק שהוא פסול או 

 בטל וכיו"ב;

כך שעדי חתימה הם הם הגט -משא"כ באם למדים שכל שיטת ר"מ מבוססת על
"(, ממילא אמרינן שללא עדי חתימה, לא רק שלא ניתן )וזהו כוונת הפסוק "וכתב

לגרש עם גט זה מכיון שהוא פסול או בטל וכיו"ב, כ"א לא חשיב כלל גט וכקשקוש 
 בעלמא יחשב.

 במילים אחרות:

עדי חתימה לשיטת ר"מ, אינם רק כתנאי לעיכובא לפעול עם הגט, כ"א בלעדיהם 
  אין לפנינו גט כלל אלא חספא בעלמא.

הפועלים את הם , כוונתו שהם "עדי חתימה כרתי"שלשיטת ר"מ דאמר ונמצא 
 ה'כריתות' שבגט עצמו.

 

 .ג
 יחקור בשי' ר"א מהי כוונתו "כרתי" האם קאי אגט או אמעשה גירושין

 

 ובהקדים: ,יש לחקור -הסובר עדי מסירה כרתי  - בשיטת ר"אוהנה 

, היינו שהוא כשר לנתינה גטבשביל שהבעל יוכל לבצע גירושין צריך ב' שלבים: א( 
גט , כלומר, העברת מעשה הגירושיןשנכתב לשמה ועוד כל הפרטים האמורים בו. ב( 

 מיד הבעל ליד האישה.)כשר( 

 כרתי":עדי מסרה יש לחקור מהי כוונתו באומרו "יטת ר"א בש ,ולכן

 אופן א' יש לומר:

י של ביצוע הפרט השנ) בלבד כרתי במעשה הגירושיןשהם  ,כוונתו ע"מ כרתיד 
הפרט הראשון בביצוע )ים לכשרותו והכשרתו של עצם הגט , אך אינם שייכ(הגירושין
 ; (הגירושין

בלא עדי מסירה השטר שאתו עומד הבעל לגרש חשיב וייקרא גט כשר, אך  ,כלומר
 הגירושין לא יחולו בפועל כיון שחסר )רק( מעשה הגירושין.
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 אופן ב' יש לומר:

 ,(יתירה מזו, אלא בלבד רק שהם כרתי את מעשה הגירושין כוונתו ע"מ כרתי )לאד
 ; (גם הפרט הראשון בביצוע הגירושין)כרתי בגט עצמו שהם 

כלומר, העדי מסירה מהפכים ומכשירים את הגט עצמו שיהא כשר לגרש בו, 
דבלא עדי מסירה, מלבד שלא יכולים להתבצע הגירושין מצד שאין כאן מעשה  ,ונמצא

 . 6תרה מזו, אין כאן גט שאתו אפשר לגרש וחשיב כחספא בעלמאגירושין, הנה י

 

 .ד
 יכריח מדברי הרמב"ם שפסק כשיטת ר"א שעדי מסירה כרתי

 

הסובר עדי  -והנה מדברי הרמב"ם )מהל' גירושין( מוכח שפסק להדיא כשיטת ר"א 
 מסירה כרתי:

ם עיקר מונה את העשרה דברים שה, בריש דבריו בהלכות גירושין )פ"א ה"א( א.
אינו מזכיר כלל וכלל שיש לחתום על השטר, אלא כתב ו ,הגירושין מן התורה

 ג(: -)בעיקרים ב

וכאשר . "ושיגרש בכתב ולא בדבר אחר ושיהיה ענינו: דבר הכורת בינו לבינה"
 "שיתנהו לה בפני עדים". :עיקר ח(בהזכיר שהגירושין מצריכים עדים כתב )

בתור אחד  מדוע מנה את נתינת העדיםב. בהמשך הפרק לאחר שנחית לבאר 
 מעשרת העיקרים לגירושין מן התורה, הוסיף )הט"ו( וז"ל:

"תקנת חכמים היא, שיהיו העדים חותמין על הגט שמא יתן לה גט בפני שנים 
וימותו, ונמצא הגט שבידה כחרס מחרסי אדמה, שהרי אין בו עדים; לפיכך תקנו 

כו, נותנו לה בפני שנים בין בפני אותם פי שהעדים בתו-על-שיעידו מתוכו. ואף
 שעיקר הגרושין בעדי מסירה". –העדים החתומין עליו בין בפני שנים אחרים 

                                                             
לכאורה יש להוכיח מדברי ואילך( שכתב ד 117דוד' כרך יג )עמ' -ראה בארוכה בספר 'מגדל. 6

רש"י בכמה מקומות, שס"ל, שכוונת ר"א באומרו "עדי מסירה כרתי", שהעדים מבצעים 
ג' . והביא לכך שין, והן מכשירים את הגטופועלים את ב' הדברים, היינו הן את מעשה גירו
 ראיות מדברי רש"י ממקומות פזורים בש"ס. עיי"ש.

ואילך( שהתפלפל בדעת רשב"ם בנידון זה, והותיר  258דוד' )מח, עמ' -וראה גם בקובץ 'מגדל
 את שיטתו בצ"ע. עיי"ש. 
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בעדי הגירושין שעיקר . . שיהיו העדים חותמין על הגט"; "תקנת חכמים מדבריו )"
 .7"( מוכח להדיא שפסק כדברי ר"אמסירה

שכל ההלכות בעינן גירושין מלאים  וכן העובר על כל הלכות גירושין יבחין בקלות,
 שעדי מסירה הם כרתי והם העיקר. -בדבר זה 

 

 .ה
 ידייק מדברי הרמב"ם שס"ל כאופן הב' בחקירה לעיל

 

אינם גירושין כלל,  -והנה, כתב הרמב"ם )פ"א הי"ג(, דאם גירש ללא עדי מסירה  
 וז"ל:

 ו גט כלל".אינ –"... לפיכך אם נתן לה גט בינו לבינה ואפלו בעד אחד 

ולכאורה, יש לדייק היטב בדברי הרמב"ם שלא כתב: 'אין הגירושין חלים' וכיו"ב, 
 כ"א כתב "אינו גט כלל", משמע שכוונתו לומר שאפילו הגט לא חשיב.

מ"מ, מטרת  –הסובר עדי מסירה כרתי  –פי שפסק כשיטת ר"א -על-כלומר, אף
ו לא, כ"א גם להחשיב ולהכשיר העדים אינה רק לפעול ולבצע את מעשה הגירושין ות

את השטר שיהיה ראוי למעשה הגירושין, וזהו אשר רמז הרמב"ם בכותבו "אינו גט 
 כלל". 

 

 .ו
יביא ב' אופנים מהו פעולת העדי מסירה על הגט בעומק יותר וידייק מדברי הרמב"ם 

 כצד הב'
 

" היא באם כנים הדברים, אולי יש לומר שכוונת הרמב"ם בכותבו "אינו גט כלל
 באופן מחודש יותר ממה שעסקנו עד כה, ובהקדים.

לפי האופן, דאמרינן שעדי מסירה פעולתם אינה רק לפעול את מעשה הגירושין 
 כ"א גם להכשיר את הגט, ניתן ללמוד בשני פנים:

  צד א' יש לומר:

                                                             
  . ראה גם הרבה מראשונים והאחרונים שדייקו כעין זה.7
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לשיטת ר"א שעדי מסירה כרתי גם את הגט, אין כוונת הדברים שהם הם הגט, אלא 
לעיכובא בגט, ולכן, בלעדיהם לא נאמר שאין כאן גט כלל וכלל, אלא נאמר הם תנאי 

 הגט בטל וכיו"ב, מכיון שהם רק תנאי לעיכובא.

 צד ב' יש לומר:

לשיטת ר"א שעדי מסירה כרתי גם את הגט, אין כוונת הדברים שהם רק תנאי 
עדיהם לעיכובא בגט, אלא שהם הם הם יוצרים ועושים ומחשיבים את הגט, ולכן, בל

לא נאמר שהגט בטל וכיו"ב, אלא נאמר שאין כאן גט כלל וכלל, מכיון שהם היוצרים 
 ומהפכים את השטר מחספא לגט.

 –והנה, מהא דכתב הרמב"ם: "... לפיכך אם נתן לה גט בינו לבינה ואפלו בעד אחד 
", אולי יש לדייק שפיר, דכוונתו לומר, לא רק שלולא עדי מסירה הגט אינו גט כלל

טל )כפי שכותב בכמה מקומות בפרק זה(, אלא "אינו גט כלל", מכיון שהם הם ב
 .89היוצרים ומחשיבים את הגט ובלעדיהם לכן "אינו גט כלל"

                                                             
נים, מתקבל קצת אור לגבי שינויי לשון בדברי הרמב"ם לאורך כל הלכות . לפי המתבאר בפ8

 גירושין, שפעמים כתב "הגט בטל" ופעמים "אינו גט )כלל(".
 החילוק בין "גט פסול" ל"גט בטל" נחית הרמב"ם בעצמו לבאר זה )פ"ב ה"ז(, וז"ל:

טל מן התורה; וכל הוא ב –מקום שנאמר בחבור זה בגט שהוא בטל -"ומה בין פסול לבטל? שכל
 הוא פסול מדברי סופרים". –מקום שנאמר: פסול 

אך לגבי החילוק בין "הגט בטל" לבין "אינו גט )כלל(", לא מצאתי שביאר זאת הרמב"ם, אך לפי 
 האמור בפנים א"ש.

ויש לעיין היטב, אם עולה זה בקנה אחד עם כל המקומות שדייק הרמב"ם לכתוב "הגט בטל" 
 , וכן היכן שדייק לכתוב "אינו גט" )ולא "הגט בטל"(. )ולא "אינו גט"(

 :, וז"לבאג"ק ח"ג )עמ' רטו ואילך(לפי"ז יש לעיין במה שכתב כ"ק אדמו"ר  .9
מערער עלי על מש"כ אני שפעולת ואחריות הע"ח גדולה מזו של הע"מ. וצר  -ב( בענין הגט  ..."

 ת. וזה לשוני שם:לי שבהחפזו כנראה דלג בעת קריאת מכתבי על איזה תיבו
"אף שלענין הכריתות שווה פעולת ע"מ, לר"א, לפעולת ע"ח לר"מ. הנה בהנוגע לשטר הגט, 
פשוט דפעולת ואחריות העדים החותמים על הגט היא גדולה יותר מזו דע"מ, ואפילו למ"ד על 

 מנה שבשטר הם חותמים".
ם לזה צ"ל וכתב לה ספר והדבר פשוט: בגט צריך להיות ונתן שאז נעשה הכריתות, אבל קוד

כריתות, היינו שיעשה כתב שיחול עליו עניני ותוקף ספר כריתות. ואין הכתב נעשה שטח כזה, 
 כ"א ע"י העדי חתימה )אם מדאורייתא אם מדרבנן(.

או, במלות אחרות: שתי דרגות בסדר גט. מתחילה צריך לעשות שטר גט, ואח"כ צריך לגרש בו. 
ת לעדי מסירה )מצד הדין(. ובמילא אין להם פעולה ואחריות בזה. ולדרגא הראשונה אין שייכו

 -וזה שהעדים צ"ל בעת כתיבת הגט  -אבל פעולת ואחריות העדי חתימה היא דוקא בדרגא זו. 
  .הוא ג"כ בנוגע לדרגא הא' דגט. וכ"ז פשוט, ולכן קצרתי בזה במכתבי הקודם"

 יננו.יעכלה"ק בנוגע לענ
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ואולי יש לומר שסברת הרמב"ם היא, כי היכי שפירוש המילה "כרתי" לדעת ר"מ 
הם הם  -לא רק שבלעדיהם הגט לא תקף מצד שהם תנאי לעיכובא בחלות אלא  -קאי 

הגט עצמו )כפי שהוכח והוסבר לעיל בהרחבה, אות ב, עיי"ש(, הכי נמי כוונת המילה 
"כרתי" לדעת ר"א, שהעדים הם הם אשר יוצרים ומחשיבים את השטר מחספא 

 בעלמא לגט כשר. 

 

 .ז
 יסכם את כל האופנים העולים בשיטת ר"א והיאך למד הרמב"ם

בשלושה זה ללמוד ניתן מסירה כרתי", בדברי ר"א הסובר "עדי  העולה מכל האמור,
 פנים:

א. כל מטרתם של העדים זהו אך ורק לגבי מעשה הגירושין עצמם ותו לא, ואין 
 להם כל זיקה ושייכות כלל וכלל לגבי חלות הגט.

ב. כל מטרתם של העדים אין זה אך ורק לגבי מעשה הגירושין, כ"א יש להם 
י לעיכובא בחלות הגט, ולכן בלעדיהם השפעה גם לגבי חלות הגט, מכיון שהם תנא

 הגט בטל וכיו"ב.

אלא יש להם זיקה זה אך ורק לגבי מעשה הגירושין,  ג. כל מטרתם של העדים אין
 כך שבלעדיהם אין גט כלל )למעוטי גט בטל(.-עד כדיוושייכות לגבי הגט 

                                                             
שי' ר"א דע"מ כרתי היא שאינם שייכים וקשורים לכשרותו קשה לומר שהכוונה היא ד

והכשרתו של הגט, שהרי מוכרח ששיטת רש"י היא דנמי לדעת ר"א הע"מ מכשירים את הגט 
(, וא"כ צריך להבין, כיצד כתב כ"ק אדמו"ר "והדבר פשוט" וכן בסוף 5אה במ"מ שצוין בהערה ר)

 –דברי רש"י )ואולי גם אינו כדעת הרשב"ם ענין זה כתב "וכ"ז פשוט", אע"פ שלכאורה אי"ז כ
 .(5אה במ"מ שצוין ר
 :כאורה היה ניתן לומרל

כוונתו הק' היא: דעם היות שגם לשי' ר"א 'ע"מ כרתי' קאי )גם( על הגט עצמו, כלומר, שהם 
מכשירים את הגט, אך עדיין פשוט הדבר, שיש לחלק בין פעולת הע"ח לר"מ בהכשרת הגט, 

 ר"א בהכשרת הגט.לבין פעולת הע"מ ל
דלר"מ ע"ח כרתי הם הגט עצמו, ולא רק תנאי לעיכובא בגט כ"א הם ה"וכתב"; משא"כ  ,והוא

 לשי' ר"א דע"מ כרתי שהם רק תנאי לעיכובא בגט, אך לא הם ה"וכתב" והגט עצמו.
אך לפי המתבאר בפנים, שכוונת הרמב"ם שכתב "אינו גט כלל" שגם לפי ר"א העדי מסירה 

ם לגבי כשרות הגט ובזה גופא הם הם אשר מכשירים את הגט ומהפכים אותו מטרתם היא ג
מחספא לשטר, צ"ע היאך כתב כ"ק אדמו"ר "והדבר פשוט", ובסיום מכתבו חותם "וכ"ז 

 פשוט", בעוד שלכאורה דעת הרמב"ם לא כן. צ"ע.
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דייקנו שפיר ששיטת הרמב"ם היא, שדעת ר"א הסובר "עדי מסירה כרתי", לא רק 
יש לעדים השפעה והשלכה על הגט, אלא הם הם אשר מהפכים ומחשיבים את ש

 ".אינו גט כללהחספא לגט, כפי שמוכח בלשונו שפסק על גירושין ללא עדי מסירה "
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 בסוגיית "שודא דדיניי"
 שיטת רש"י ור"ת ור"ח

 מקוביצקי שי'מנחם מענדל הת' 
 תלמיד בישיבה

 א.
 הדין "שודא דדייני" וד' ראיות לשיטת ר"ת יציע מחלוקת רש"י ור"ת בפי'

שודא  - שניהם קרובים ושניהם שכנים ושניהם חכמיםתנן במסכתין )פה, ב(: "
 ".דדייני

 בפירוש הדין "שודא דדייני", נחית רש"י על אתר )ד"ה שודא דדייני( לבאר, וז"ל:

מזה,  "הטלת הדיינים לפי מה שיראו דיינים שהיה דרכו של מת לקרב את זה יותר
 או מי שבשניהן טוב ונוהג בדרך ישרה, שיש לומר בו נתכוין המת לזכות".

חפץ הנותן יותר לתת )או היינו, ד"שודא דייני", הוא לפי מה שיראו הדיינים למי 
 .(כיו"במפני קורבה, או מפני הנהגה טובה, 

אחר והנה, תוס' על אתר )ד"ה שודא דדייני( הביאו את פירוש רש"י, והציעו פירוש 
 לדין זה, וז"ל:

לא כפי' הקונט' שפי' שיאמדו הדיינים דעתו של נותן למי רצונו ליתן יותר אלא "
 ".רצהאומר ר''ת שהדיין יתן למי שי

ובהמשך דבריהם הביאו שלוש ראיות לשיטתם, ש"שודא דדייני" אינו כפירוש 
 הדייןצה חפץ יותר ליתן( אלא למי שיר המתרש"י )לפי מה שיראו הדיינים למי היה 

 ליתן, ובעצם ראיות הללו הם קושיות על פירוש רש"י, וז"ל:

( גבי הולך מנה לפלוני ומת משלח מה שירצה יד, באיה מסוף פ''ק דגיטין )ומביא ר"
 ".שליח יעשה וקרי ליה התם שודא

( אמרינן דנאמן דיין לומר לזה זכיתי כו' אבל אין עד, אוד בפ' בתרא דקידושין )וע"
עומדים לפניו אין נאמן ופריך וניהדר ונידייניה ומשני בשודא דדייני ואי בעלי דינים 

  ".כפי' הקונט' שהדיינין אומדין דעתו של נותן אכתי ניהדר ויעשה שודא

וכן בירושלמי למי שירצו הדיינים להחליט מחליטין ואם תאמר אם כן יתן הדיין "
 ".דיינא הוא למי שיתן לו יותר שכר וי''ל דכל דיין דמקבל אגרא לאו
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)עד, א ד"ה שודא דדייני( הביאו קושיא אחריתי על שיטת  והנה, התוס' בקידושין
 רש"י, ובעצם זהו ראיה לשיטת ר"ת, עיי"ש.

 

 ב.
 יבאר הקושיא ממסכת קידושין ויגביל קושיא זו

 יש להעיר על קושיית התוס' מהגמ' בקידושין, דהנה שם:

י במה דברים אמורים שבעלי דינים עומדים נאמן דיין לומר לזה זכיתי ולזה חייבת"
  ".לפניו אבל אין בעלי דינים עומדים לפניו אינו נאמן

כלומר, נאמן הדיין לומר לזה זכיתי בדין ולזה חייבתי בדין, וזהו רק שבעלי דינים 
עדיין עומדים לפניו, היות ועדיין מוטל עליו לדייק ולזכור את מי זיכה, ולכן נאמן; אך 

אינו  -הדינים עומדים לפניו וכבר אין הדבר מוטל עליו לדייק ולזכור  כשאין בעלי
  נאמן.

 ומקשה הגמרא על הסיפא דברייתא )היכא שאין עומדים לפניו(:

מדוע אמרה הברייתא שכאשר אין בעלי הדין עומדים לפניו  –" וניהדר ונידיינינהו"
לא נחזור ונדון אותם בין אינו נאמן )ומשמע שכבר אין דרך לברר מי יצא זכאי(, מדוע ש

  בפני דיין זה ובין בפני דיין אחר, וכך נברר מה היה פסק דין.

 ".בשודא דדיינימיישבת הגמ': "

דהיינו, הברייתא עוסקת בדין שהיה הדיין צריך להכריע בו לפי נטיית לבו מכיון 
 שלא היתה בזה הכרעת דין ברורה. וכאשר מכריע הדיין את הדין בדרך זו אי אפשר
לחזור ולדון בו שהרי בעל הדין שיצא זכאי לא יסכים לדון בזה שוב שמא יטה לבו של 

 הדיין כעת לטובת בעל הדין השני. 

ולפיכך, כאשר דן הדיין ב"שודא דדייני", ונקרע פסק הדין או שאבד )לאחר שבעלי 
ברו הדין יצאו מלפני הדיין(, אין שום דרך לברר מה היה פסק הדין, וממילא המוציא מח

 עליו הראיה.

יש להעיר, שכל קושיית התוס' מתבססת מביאור רש"י )על אתר ד"ה וניהדר 
 ונידיינינהו( על קושיית הגמ' "וניהדר ונידיינינהו, וז"ל:

למה לי כולי האי למימר אינו נאמן מה לנו ולאמונתו נהדר הוא עצמו או אחר "
 ".וידונם לפי טענותם
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או אחר", כלומר, אותו  הוא עצמוהגמ' היא: " והיינו שכתב רש"י שפירוש קושיית
 דיין יבוא לדון שוב, ועל כך מיישבת הגמ' שאין דרך לברר מה היה פסק דין.

ועל כך הקשו התוס': באם אמרינן ש"שודא דדייני" פירוש לפי ראות הדיינים למי 
רר מה היה קרוב טפי וכו', מדוע לא אמרינן הכא "וניהדר ונידיינינהו", הרי יש דרך לב

 היה הפסק הקודם, מפני, שפסיקת הדין היא על פי הגיון וסברא שתמיד קיימים?!

אך קושיא זו מתקבלת רק אם אמרינן שהגמ' שוללת שאותו דיין שפסק אז, יחזור 
לפסוק שוב, אך באם אמרינן שכוונת הגמ' שדיין אחר יבוא לפסוק אין בכך כל קושי 

יין אחר יראה את הדברים באופן אחר, ולכן אין על ביאור רש"י, מכיון שיכול להיות שד
 דרך לברר מה היה הפסק דין.

 במילים פשוטות:

באם היה כותב רש"י שיחזור וידון דיין אחר, קושיית התוס' סרה ממילא, מפני 
שניתן לומר שהדיין החדש יראה את פני הדברים באופן אחר וממילא ב"שודא דדייני" 

ון שיכול להיות שישנה את הפסק הקודם, ורק מפני לא שייך לחזור ולדון שוב, מכי
שהוסיף רש"י "הוא עצמו" מתעוררת קושיית התוס' מדוע ב"שודא דדייני" לא ניתן 

 לחזור ודון שוב?! 

 

 ג.
 יביא שלכאורה רש"י סותר עצמו מלבד הקושיות האמורות לעיל מהש"ס

כאורה רש"י ובאמת רש"י קשה לא רק מכל המקומות בש"ס שציינו התוס', אלא ל
סותר את עצמו בפירוש של הדין "שודא דדייני", דהנה בכתובות )צד, ב הגמ' שציינו 

 התוס' לעיל( כתב שם רש"י )ד"ה וחכמים אומרים(, וז"ל:

בשלהי פ''ק דגטין הולך מנה לפלוני והלך וביקשו ולא מצאו שמת יחזרו למשלח "
י משלח ויורשי מי שנשתלחו לו מת המשלח יחזרו ליורשים כו' עד וחכ''א יחלוקו יורש

 ".עדיפא שודאדהיינו שליח יעשה אלמא  מה שירצה שליש יעשהוכאן אמרו 

שהדיין מדברי רש"י אלו מוכח, שלמד כשיטת ר"ת שהכוונה "שודא דדייני" היא, 
יתן למי שירצה, ולא כפי שביאר במקומות אחרים ש"שודא דדייני" פירושו: שיאמדו 

 למי רוצנו ליתן יותר?!  הנותןהדיינים דעתו של 

ויתירה מזו: דהנה רש"י שם בהמשך הסוגיא כתב )ד"ה שודא דדייני( לבאר שוב 
 מהו "שודא דדייני", וז"ל:
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 "ולי נראה שזה היה חביב לה יותר וקדמה ומסרה לו תחלה".

 . נותןדהיינו שביאר כאן דלא כר"ת, אלא פירש זהו תלוי בחביבות שיש ל

ב ד"ה שודא( כתב לבאר מהו "שודא דדייני" כפי שכתב ר"ת,  וכן רש"י בגיטין )יד,
 וז"ל:

 ".ראות עיניו של שליח"

, ולכאורה נמצא שרש"י סותר את עצמו בביאור 10שוב משמע שביאר כשיטת ר"ת
 כוונת הדין "שודא דדייני"?

 ד.
 יקדים שיטת ר"ח אימתי אמרינן דין "שודא דדייני" וקושיות התוס'

 יש להקדים תחילה שיטת ר"ח שהובא בתוס' בכמה מקומות. והנראה כדי לבאר זה,

התוס' בכתובות )צד, ב ד"ה אמיה דרמי בר חמא כו'( הביאו את שיטת ר"ח המסייג 
 את דין "שודא דדיני", וז"ל:

פי' ר''ח דקבלה בידינו דשודא דדייני דוקא במקרקעי ודוקא דיין מומחה כרב נחמן "
אמר ליה רב נחמן אינך דיין לעשות שודא דדייני בדורו דהא רב ששת גברא רבה הוה ו

 ".מייתי לה בפרק קמא דגטין ולי נראה שודא נמי במטלטלי דגבי שליח

 היינו ששיטת ר"ח היא, לעשות ב' אוקימתות לדין "שודא דדייני": 

 א( מיירי רק בקרקעות ולא במטלטלין. 

 ב( מיירי רק באדם חשוב ולא בכל אדם.

טת ר"ח, הקשו התוס' מגמ' בגיטין ששם אמרינן "שודא", ועל האוקימתא הא' בשי
 אע"פ שמיירי התם במטלטלין ולא בקרקע דווקא, עיי"ש?!

והנה, התוס' בב"ב )לה, א ד"ה שודא דדייני( הביאו גם כן את שיטת ר"ח לעשות ב' 
סייגים לדין הנ"ל, והקשו נמי על סייגו הראשון לחלק בין קרקעות למטלטלין וכפי 

 גמ' בגיטין. שמוכח מה

 

                                                             
ות ראה שם תוס' על אתר, שכתב שרש"י ביאר "שודא דדייני" כפי שביאר בשאר המקומ .10

 )דהיינו לפי ראות הדיין למי קרוב יותר וכו'( ועפ"ז הקשה על פירושו, עיי"ש.
ולא זכיתי להבין מה שכתב, היאך מצינו ברש"י שם שביאר כפי שפירש בשאר המקומות, 

 ולכאורה אדרבה, מצינו להיפך )כבפנים(!
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וראה שם ב"הגהות וציונים" )אות י( שכתב שכוונת התוס' לדחות ב' סייגי ר"ח בדין 
 "שודא", וז"ל:

"והיינו דמשם נדחו תרתי דיני דר"ח דהא מנה לא הוי מקרקעי רק מטלטלי והתם 
 ".11מייתי לה גבי שליח דלא הוי דיין ואעפ"כ עושה שודא

 רב היאך יבאר הגמ' בגיטין! וא"כ שיטת ר"ח לכאורה דורשת ביאור

 

 ה.
 יבאר בדרך אפשר שיטת ר"ח

 ואולי יש ליישב שיטת ר"ח )היאך יבאר הגמ' מגיטין(:

אמרינן "שודא", הן במטלטלין והן בסתם אדם, אלא שיש חילוק  לעולםר"ח ס"ל ש
 איזה "שודא" אמרינן:

שיאמדו אמרינן "שודא דדייני" שפירושו,  -כאשר מדובר בקרקעות ובאדם חשוב 
 )כרש"י(;  למי רצונו ליתן יותר נותןהדיינים דעתו של 

אמרינן "שודא דדייני"  -אך כאשר מדובר במטלטלין או באדם שאינו חשוב 
 יתן למי שירצה )כר"ת(. הדייןשפירושו, ש

קאי רק )א( באדם  ,הנותןכלומר, "שודא דדייני" שפירושו לפי חפצו ורצונו של 
 חשוב ו)ב( בקרקעות.

ז, סרו ממילא הקושיות על האוקימתות שעשה ר"ח, מכיון שלא היתה כוונתו ולפי"
שבלא אוקימתות הנ"ל לא אמרינן בכלל "שודא דדייני", אלא כוונתו שהיכא שאין את 

 האוקימתות הנ"ל אמרינן "שודא דדייני" באופן אחר כדלעיל.

"שודא  והחילוק בין קרקעות למטלטלין, ובין אדם חשוב לסתם אדם )לגבי הדין
 דדייני"(, ביאר ר"ח "קבלה בידינו".

 

 

                                                             
דיין מומחה  לכאורה תמוהים דבריו שכתב שכוונת התוס' לדחות גם את הסייג הב' )דווקא .11

 ולא כל אדם(:
הרי התוס' עצמם בקידושין )עד, א ד"ה שודא דדייני( הקשו על פירוש רש"י, וכל יסוד קושייתם 
מפני ש"שודא" דורש אדם מומחה, והכיצד הכא התוס' חולקים על וכך, ועוד מביאים גמ' דלא 

 כן?!
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 ו.
 יאמר אשר רש"י למד כשיטת ר"ח ע"פ המתבאר לעיל

, 12באם כנים הדברים, אולי ניתן לומר דרש"י למד כפי שביארנו את שיטת ר"ח
(, והן מדברי רש"י 13ולפי"ז כל הקושיות על שיטתו הן מגמרות )כפי שהקשו התוס'

 . 14זה, מיושבים היטבעצמו שלכאורה סותרים זה את 

 ביאור הדברים:

הדיין, הסתירה בדברי רש"י שבכתובת וכן בגיטין ביאר כר"ת שזה תלוי לפי רצון 
 .15מפני שמיירי התם במטלטלין

ואולי יש להעמיס הנ"ל בדברי רש"י בקידושין )הובא לעיל( שכתב לגבי הסוגיא 
 "נאמן דיין לומר וכו'", וז"ל:

ינו נאמן מה לנו ולאמונתו נהדר הוא עצמו או אחר למה לי כולי האי למימר א"
 ".וידונם לפי טענותם

כוונתו: "הוא עצמו" במטלטלין, כלומר, לא אמרינן ב"שודא" לחזור ולדון, מפני, 
שהפירוש "שודא" במטלטלין זהו לא לפי רצונו של הנותן אלא לפי רצונו של הדיין, 

קעות, כלומר, לא אמרינן "שודא" ובזה יש חשש שישתנה הדין; "או אחר" אפילו בקר
שהפירוש "שודא" בקרקעות זהו לא לפי רצונו של הדיין אלא לפי  אפילולחזור ולדון 

 .16רוצו של הנותן, מכיון שיש חשש שדיין אחר יראה את פני הדברים באופן שונה

 אך עדיין יש לתמוה: 

                                                             
בכמה מקומות )ראה  וצריך לומר שס"ל כב' האוקימתות, מפני: הסייג הא' מוכח מרש"י .12

 בפנים(, והסייג הב' מפני הכרח התוס' בקידושין שצריך אדם חשוב )וראה הערה הקודמת(.
לבד הקושיא מדברי הירושלמי שמיירי שם בקרקעות ומבאר שפירוש הדין "שודא דדייני"  .13

 הוא לפי רצונו של הדיין.
 , ויל"ע. ואולי יש לתרץ שרש"י ס"ל שהבבלי והירושלמי נחלקו בעניין זה

ואילך(, שלפי שיטת רש"י לעולם אמרינן "שודא" )הן  244וראה מ"ש ב'מגל' ח"ב )עמ'  .14
בקרקעות והן במטלטלין( אלא שחילק בין מתנה שאז אמרינן "שודא" כפירוש ר"ת, לירושה 

 שאז אמרינן "שודא" לא כפירוש ר"ת. ועיי"ש הסברא לחלק ולכך שהביא סמוכין לדבריו.
' בכתובת מיירי במטלטלין )עיי"ש שעוסקים בשליש ובפרט לפי פירוש רש"י הסוגיא הא .15

לפלוני"(, הסוגיא הב' מייירי הקרקעות  מנהשקושר סוגיא זו עם הסוגיא דפ"ק דגיטין "הולך 
 )עיי"ש שעוסקים בדיני ירושה(.

ע כדמוכח מהגמ' בכתובות )צד, ב( דמיירי התם בקרקעות, ומ"מ נחלקו למי לתת את הקרק .16
 מצד דין "שודא".
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עדיין הן אמת שמוכח לעשות חלוקה בשיטת רש"י בין קרקעות למטלטלין, אך 
דרוש ביאור רב, מהי הסברא בכך? מדוע שבקרקעות נאמר "שודא" באופן אחד, 

 משא"כ במטלטלין באופן שני?!

וניתן לבאר בפשטות, שנמי רש"י ס"ל, שמקור החילוק בין קרקעות ומטלטלין אינו 
ע"פ סברא וכיו"ב, אלא היא נובעת )רק( מפני ש"קבלה בידינו" כדברי ר"ח שהובאו 

 לעיל.

 

 ז.
 באר הסברא לחלק בין קרקעות למטלטלין ולפי"ז יבאר סברת רש"יי

 ואולי יש לומר שקיימת סברא לעשות חלוקה בין קרקעות ומטלטלין. 

 ונראה לומר הביאור בזה, ובהקדים אימתי אמרינן "שודא דדייני":

במקום שהסיכויים שאחד מהצדדים יביא ראיה לשיטתו הם קלושים ביותר אז 
, ומטרת דין זה הוא )בעיקר( כדי להשקיט המריבה בין הצדדים 17ייני"אמרינן "שודא דד

]לאפוקי דאם יש סברא לומר שאחד מהצדדים יביא ראיה, אין לומר כלל "שודא 
 דדייני", אלא "כל דאלים גבר" או יחלוקו[.

לפי סברא זו, נמצא, שעל מנת להשקיט את המריבה סגי בכל פסיקת דין איזה 
כ"כ טעם והגיון בסיסי העומד מאחוריה, ולכן, יהיה סגי "שודא  שתהיה, אפילו אין לה

אע"פ שאין זה מברר כלל איזה צד צודק, מ"מ, הדיין דדייני" שפירושו שמה שירצה 
מטרתנו כעת היא רק להשקיט את המריבה ותו לא, ובפסיקת דין זו השגנו את 

 המבוקש.

ר שהפירוש "שודא ]ואולי יש לומר שזהו סברת ר"ת )החולק על רש"י(, הסוב
 [18דהיינו מה שירצה, אע"פ שאין זה מברר כלל איזה צד צודק הדייןדדייני" לפי ראות 

 באם נכונים הדברים, אולי יש לחלק בין קרקעות למטלטלין:

בקרקעות, מכיון שקרקע לעולם עומדת, לכן אף על פי שהדבר רחוק במאוד שאחד 
הצד שכנגד ראיה, ולכן, אין מספיק  מהצדדים יביא ראיה, מ"מ יש לחשוש קצת שיביא

יש לנסות  אלא( הדייןרק להשקיט את המריבה )שלפי"ז סגי לפי חפצו ורצונו של 

                                                             
 ( עייש.164( וראה גם באפוד בד ב"ב )חזקת הבתים עמ' 248ראה אמת ליעקב )ב"ב עמ'  .17
 ולאחר זמן מצאתי שכתב כן ב"חיי אליהו" ב"ב לה, ב )עמ' רחצ(. .18
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קצת לכוון לאמיתת הדברים כדי למנוע "זילותא דבי דינא", אע"פ שמצד הדין די 
 להשקיט את המריבה.

ש שיביא במטלטלין, מכיון שהם נכסי דניידי ולכן נאבדים ונעלמים וכיו"ב, החש
אחד מהצדדים ראיה פחותה אף יותר מקרקעות, ולכן אין אנו חוששים לכך, ולפיכך, 

 אנו מסתפקים ב"שודא דדייני" לפי חפצו ורצונו של הדיין.

ועוד חזון למעוד בעזה"י לעלות על הכתב את שיטות הרשב"ם והרא"ש בעניין 
 הנ"ל.
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 'אנוסים היינו'אמרו בסוגיית עדים ש
 התוס' והריטב"אשיטת 

 סאידוב' שי יהונתןהת' 
 תלמיד בישיבה

 

 .א
 יציע מחלוקת הראשונים לגבי עדים שאמרו רק אנוסים היינו

תנן במסכתין )יח, ב(: "העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו . . אם 
 אינן נאמנין". - יש עדים שהוא כתב ידם או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר

 : וזהו מסקנא דמילתא של רמי בר חמא,שהובא משמו מימרא דנו בובגמ' 

"אלא כי אתמר ארישא אתמר הרי אלו נאמנין אמר רמי בר חמא לא שנו אלא 
שאמרו אנוסים היינו מחמת נפשות אבל אמרו אנוסין היינו מחמת ממון אין נאמנין 

 מאי טעמא אין אדם משים עצמו רשע".

קאי רק היכן שהעדים  –"הרי אלו נאמנין"  –כלומר, כל מה שלמדנו ברישא 
אינם  –אבל אמרו אנוסין היינו מחמת ממון  ,טוענים אנוסים היינו מחמת נפשות

 .ע"פ שאין כתב ידם יוצא ממקום אחרא ,כיון ד"אין אדם משים עצמו רשע" ,נאמנים

 :וז"ל הקשו, התוס' על אתר )ד"ה ואין אדם(והנה, 

ושם( גבי פלוני רבעני  ט, בדיבורא בפ''ק דסנהדרין )ינן וא''ת והא קסבר רבא דפלג"
אלא לרצוני ופלוני בא על אשתי אם כן הכא נהימנו דאנוסים היו אבל לא מחמת ממון 

 א".מחמת נפשות דאליבא דרבא קיימ

 –מדוע ברישא דמתניתין, אם אמרו העדים, אנוסים היינו מחמת ממון  כלומר,
 םדיבורלמה שלא נחלוק שים עצמו רשע"(, אינם נאמנים )מפאת הדין "אין אדם מ

, ונאמר, "אנוסים היינו" נקבל, "מחמת ממון" רבאמדין 'פלגינן דיבורא' שהרי כך סובר 
 לא נקבל, וממילא נקבל עדותם שאומרים "קטנים היינו וכו'" לפסול את השטר?

 ל:וראה בדברי התוס' שהביאו ד' תירוצים לקושיא זו, ובתירוצם הרביעי כתבו, וז"

א''נ הכא עיקר עדות הוא במה שאומרים אנוסים היינו שבאו לומר שלא ראו "
הלכך  אם לא יעשו פירוש לדבריהםכיון שחתמו  מיד עושין עצמן רשעיםהמלוה א''כ 
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לא שייך הכא פלגינן דיבורא אבל ההיא דהרגתיו עיקר עדות הוא לומר שנהרג להשיא 
קר עדות להרוג פלוני הלכך פלגינן את אשתו וכן פלוני רבעו או בא על אשתו עי

 ".דיבורא ולגבי להשים עצמו רשע או לגבי אשתו לא יהא נאמן

 עדותם גם ללא ההמשך קבלאפשר לאמירנן רק היכא שינן דיבורא' דין 'פלג כלומר,
ברגע ממילא כיון שעיקר עדותם היא 'אנוסים היינו',  ,, משא"כ בנידון דידןדבריהם

עושין עצמם "כי אם לא כן  ,צריכים מיד לומר פירוש ,עידלה נתמל שאומרים אותה ע
מפני שמיד נאמר  ,פירושלעשות ובשביל שתאמן עיקר עדותם חייבים ", רשעים

מיד משימין עצמן ו ,שלא ראו, שהרי מעידים שחתמו על מלוה עליהם שרשעים הם
 כרשעים. 

פרש איזה אונס לפי הנ"ל, שאם יאמרו העדים רק "אנוסים היינו וכו'" בלי ל נמצא
קרה להם, לא יהיו נאמנים אפי' היכא שאין כתב ידם יוצא ממקום אחר )מפני שלא 
אמרינן בכגון דא "פלגינן דיבורא", מפני שאם אומרים רק 'אנוסים היינו' "מיד עושין 

 עצמן רשעים"(.

הנה הריטב"א הקשה נמי את קושיית התוס' )מדוע לא אמרינן פלגינן דיבורא( וכתב 
 ממש כתירוץ הד' של התוס', אך בסיום דבריו כתב:לתרץ 

"ומיהו כל שאמר כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו והלכו להם ולא פירוש 
מסתברא דאית לן לפרושי דאנוסים מחמת נפשות בעו למימר דכל ישראל בחזקת 

 כשרים הם ולא תלינן רשעות בעדים שחתמו מחמת ממון".

נאמנים, זהו רק כאשר ממשיכים בפירוש ואומרים כלומר, כל ההסבר מדוע אינם 
"מחמת ממון", ואז אי אפשר לקבל את דבריהם מכיון ש"אין אדם משים עצמו רשע", 
ולומר פלגינן נמי לא שייך מכיון שעיקר עדות זהו אנוסים היינו משא"כ מחמת וכו' 

 אינו עיקר עדות, וממילא לא ניתן להפריד זאת מעיקר העדות.

יהיו נאמנים, מפני ש"כל ישראל  -רו רק "אנוסים היינו" ותו לא אך היכא שאמ
בחזקת כשרות", ולמה לנו לומר אפוא, שהיו אנוסים מחמת ממון בעוד שניתן לומר 

 בפשטות שהיו אנוסים מחמת נפשות.

המורם מהנ"ל, שקיימת מחלוקת הראשונים, מהו דין עדים שאמרו רק "אנוסים 
 שיטת הריטב"א( או שאינם נאמנים )שיטת התוס'(.היינו" ותו לא, האם נאמנים )
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 .ב
 יקשה על שיטת התוס' ויבאר

לכאורה דברי התוס' דורשים ביאור, מהו הטעם כאשר מגיעים עדים לבית דין 
ומעידים "אנוסים היינו" ותו לא, נאמר ש"מיד עושין עצמן רשעים", הרי "כל ישראל 

 וסים מחמת ממון ולא מחמת נפשות?!בחזקת כשרות", ומדוע א"כ יש להניח שהיו אנ

 ונראה לומר בפשטות:

אולי תירוץ זה של התוס' מגיע בהמשך לתירוצו הב', ששם נתבאר שאונס מחמת 
נפשות אינו שכיח, ולכן סוברים התוס' שכל עוד ולא אמרו העדים בפירוש אנוסים 

מקרה זה היינו מחמת נפשות, לא נאמר מעצמינו שהיו אנוסים מחמת נפשות, מפני, ש
 אינו שכיח, וממילא נותר לומר שהיו אנוסים מחמת ממון.

 ביאור הדברים:

אימתי אנו משתמשים בחזקה, רק כאשר יש ספק שקול ואין אנו יודעים הכיצד 
 להכריע, אז אנו משתמשים בחזקה, אך כאשר אין הספק שקול אין להשתמש בחזקה.

קרה שכיח, נמצא שאין לנו ממילא, כאשר אנו סוברים שאונס מחמת נפשות אינו מ
ספק שקול איזה אונס היה כאן כדי להשתמש בחזקה ולומר שהיו אנוסים מחמת 
נפשות, ולכן, בכהאי גוונא לא אמרינן חזקה "כל ישראל בחזקת כשרות", לפיכך, נבאר 

 שכוונת דבריהם היא, שהיו אנוסים מחמת ממון מפני שמחמת נפשות אינו שכיח.

 

 .ג
 ל שיטת הריטב"א ויבאר סברות מחלוקתםלפי האמור יקשה ע

אך לפי האמור, יש לבאר את שיטת הריטב"א, שכתב בפשטות שכאשר מגיעים 
שיהיו נאמנים מצד "כל  -עדים לבית דין ומעידים ואומרים "אנוסים היינו" ותו לא 

ישראל בחזקת כשרות", הרי היאך נפרש את דבריהם שהיו אנוסים מחמת נפשות 
 ינו שכיח, והיינו, היאך נאמר חזקה בעוד שמקרה זה אינו שקול?!בעוד שמקרה זה א

ואין לומר שהריטב"א פליג על שיטת התוס', וס"ל שאונס מחמת נפשות הוא 
מקרה שכיח כמו מחמת ממון, וממילא מצד "כל ישראל בחזקת כשרות" למה לנו לומר 

 שהיו מחמת ממון.

רוצם הב' של תוס' שאונס מכיון, שהריטב"א בהדיא הביא באמצע דבריו את תי
 מחמת נפשות אינו מצוי, ולא השיג על זה.
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 וא"כ סברת הריטב"א דורשת ביאור!

 ואולי יש לומר מהי סברת הריטב"א, ובעצם במה נחלקו: 

כאשר יש ספק לבי"ד לגבי עדותם של העדים, יש להסתפק על מה יש להשים את 
 עיקר הדגש, ובזה פליגי הריטב"א ותוס':

שהספק הוא על מה שאומרים, דהיינו על חפצא של עדות, ממילא, התוס' ס"ל 
מאחר שהספק איך לפרש אמירתם אין זה ספק שקול, מכיון שאונס מחמת נפשות 
אינו מצוי, ליכא למימר חזקה ד"כל ישראל בחזקת כשרות", ולכן סוברים התוס' 

 שאינם נאמנים;

דהיינו על הגברא,  משא"כ הריטב"א ס"ל שהספק הוא על האדם העומד לפנינו,
ממילא, מאחר שהדיון הוא על הגברא האם כשר או פסול, בזה נמצא ספק שקול, ולכן 
אומרים חזקה ד"כל ישראל בחזקת כשרות", ולפיכך כותב הריטב"א שבאומרים 

 "אנוסים היינו" יהיו נאמנים, מכיון שמפרשים את דבריהם לאונס מחמת נפשות.

 

 .ד
 שהתירוץ הד' חולק על התירוץ הב' יבאר סברות מחלוקתם על הצד

ואולי יש לומר שהתירוץ הב' והד' של תוס' אינם עולים בקנה אחד אלא חלוקים 
מצוי כמו אונס  אחד על השני, דהיינו שהתירוץ הד' ס"ל שאונס מחמת נפשות הוא

מחמת ממון, ובכ"ז תוס' ס"ל שלא אמרינן "כל ישראל בחזקת כשרות" כאשר אומרים 
 היינו" )לפי התירוץ ד'(.רק "אנוסים 

 והביאור בזה:

אפשר לומר, שתוס' ס"ל שכל דין חזקה לא אמרינן לגבי קבלת עדות, דהיינו, באם 
יש לנו ספק מה היתה כוונת העדות בהא לא אמרינן חזקה, מפני שאנו צריכים עדות 

 וודאי.

(, משא"כ שיש לנו ספק האם אדם פלוני הוא כשר או פסול )ולא מהי הגדת עדותו
 .1אז אמרינן חזקה וכו'

                                                             
שכתב לבאר את תירוץ  פ' אות צג'(-)עמוד עט' ה"סוכת דוד"ואולי יש לומר שזהו כוונת  .1

 וז"ל:הרביעי של התוס', 
דאפשר שהיו אנוסים  "כוונתם, כיון שלא חתמו בציווי הבעל דין, אז אע"פ שזה ספק רשע,

אם מחמת נפשות או ] שלא ידעינן זהמן מ"מ, כל ז [ואינם רשעים בוודאות] מחמת נפשות
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לפי"ז, א"ש שיטת התוס' הסובר שאם אמרו "אנוסים היינו" והלכו להם לא אמרינן 
חזקה "דכל ישראל בחזקת כשרות" לפרש מה אמרו, מכיון דצריכים אנו עדות וודאי, 

 וליכא ולכן אינם נאמנים.

נמצא משא"כ הריטב"א ס"ל, מאחר שסוכ"ס אם נאמר שהיו אנוסים מחמת ממון, 
שיהיו פסולים, לכן אמרינן חזקה לפרש מה כוונתם בעדות, ונמצא שאמרו עדות 

 וודאי.

 

   
 
 

  

                                                             
.  . פסול, דעדות וודאי בעינן, וא"א לנו לקבל עדות שספק הוא, אם הם כשרין -[ מחמת ממון

 ".דיבורא בכהאי גוונאולא פלגינן 
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 בעניין גדר חסרון הקרבת קרבן פסח

 פבזנרשי'  יוסף יצחק שלמה הת'
 תלמיד בישיבה 

 א.

שהיו  - 1בשיחת פר' בהר ה'תשמ"ט מבאר כ"ק אדמו"ר את טענת בנ"י "למה נגרע"
להקריב קרבן פסח. ומקשה לפי הדעה בגמ' )סוכה דכ"ה ע"א( טמאים ולא יכלו 

ערב פסח  -ד "שמדובר אודות אלו שהיו עסוקים במת מצווה, מדוע התעכבו עד יום י
ולא טענו כבר לפני כן, והרי ידעו שלא יוכלו להקריב את הפסח מפני טומאתם,  -

 : 2מחמת עיסוקם במת מצווה? וזלה"ק

היו' איתא בגמרא ש'חל שביעי שלהן להיות בערב "להדעה ש'עוסקין במת מצוה 
פסח'. ולכאורה אינו מובן: למה המתינו עד י"ד ניסן, ואז 'ויקרבו לפני משה ולפני אהרן 

כיוון שידעו בימים שלפנ"ז שבגלל שאינם טהורים  –ביום ההוא', יום הקרבת הפסח 
ד כששמעו לא יוכלו להקריב הפסח במועדו, הי' להם לשאול אצל משה תיכף ומי

הציווי 'ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו', ולא להמתין עד ליום השביעי, 
 האחרון?!".

וביאר שמכיוון ש"העוסק במצווה פטור מן המצווה" והטעם הוא שכל מצווה כלולה 
מכל המצוות לכן כל עוד שעסקו במצווה וכולל התוצאות מעיסוק זה )שהיו טמאים( 

ון, אך כשהגיע זמן חיוב הקרבת הקורבן אצל כל בנ"י לא נרגש העדר ההקרבה לחיסר
ולמחר הרי היה מותר להם להקריב )חזו לאורתא כנ"ל ששביעי שלהם חל בערב פסח 
ולכן ראויים לאכילת הקרבן כבר בליל ט"ו(, נרגש אצלם מצבם שלעתיד שלגבי המצב 

 המצב ההווה נחשב לחיסרון, וזלה"ק:  –העתידי 

לפי  –'העוסק במצווה פטור מן המצווה', ומהטעמים לזה  "ויש לומר הביאור בזה:
שכל מצווה כלולה מכל המצוות, ונמצא, שהעסק במצווה זו כולל גם את המצווה 
שפטור ממנה וחשיב כאילו קיימה. ועפ"ז יש לומר, ש'אותם אנשים' לא הרגישו 

פסח. החסרון דהקרבת הפסח, כי, התעסקותם ב'מת מצווה' כוללת גם המצווה דקרבן 
אבל, כל זה הוא ביחס למצבם בהווה, כשהיו עסוקים במצווה )כולל גם התוצאה דהיפך 

, מצב של בעתידלא היו חסרים המצווה דקרבן פסח. אבל, ביחס למצבם  –הטהרה( 
                                                             

 . במדבר ט' ז'.1
 .449. ספר השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 2
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חשיב המצב הקודם )שלא הקריבו הפסח(  –טהרה שבו יכולים להקריב הפסח 
 ."לחסרון

כיוון שבמצבם בהווה )לפני  –ימים שלפנ"ז בנ"י לא טענו 'למה נגרע' ב –כלומר 
י"ד ניסן( לא נרגש אצלם חסרון )'נגרע'(. ואעפ"כ, כשהגיע 'ערב פסח', זמן הקרבת 

אזי נרגש אצלם  –' לאורתאיכולין לעשות', 'חזו  למחרהפסח, והיה 'שביעי שלהן', ש'
בו גו' חסרון ביחס למצבם בעתיד )מצב של טהרה המאפשר הקרבת הפסח(, ולכן 'ויקר

 ויאמרו גו' למה נגרע לבלתי הקריב קרבן ה' במועדו'." ביום ההוא

 ולכאורה צלה"ב: 

ערב פסח, ולכן בערב פסח הם  -אם הכוונה היא לומר שיש חיסרון ביום י"ד 
הרגישו בו וטענו כלפי משה 'למה נגרע', אין מובן מדוע מסביר הרבי שהחיסרון הוא 

יום י"ד עצמו. ואם החיסרון הוא לגבי המצב לגבי העתיד, שהרי החיסרון קיים ב
עצמו אין חיסרון כלל, א"כ אין מובן ההבדל בין יום י"ד לימים  ד"העתידי, אבל ביום י

 הקודמים לו, )שהרי גם בהם היה קיים המצב העתידי(?

 

 ב.

ד ואינו קיים בימים שלפני כן "בהשקפה ראשונה היה א"ל שהחיסרון שישנו ביום י
ך שבנ"י כולם מקריבים בו את הפסח והם אינם מקריבים )כלשון הרבי הוא חיסרון בכ

"כשהגיע זמן הקרבת הפסח"( והיינו חיסרון ריגשי אצל בנ"י הטמאים בלבד ולא 
 חיסרון במילוי חובת הקרבת הקרבן. וזאת הסיבה שגרמה להם לבוא רק בי"ד ניסן.

 אך דוחק לומר ביאור זה:

צווה פטור מן המצווה", ואין צורך בסברא זו, א. א"כ אין קשר לסברא ש"עוסק במ
 והיה צריך לומר בפשטות שהסיבה היא שרק אז הקריבו כל בנ"י את הפסח?

ב. לפ"ז לא מובן מדוע זה נקרא חסרון ב'מצב העתידי' הרי אין זה שייך לחיסרון 
 אמיתי וממשי, אלא לרגש בלבד? 

ווה' צריכה לחול עד ימי ג. בפרטיות יותר קשה, שהרי לכאורה סברת 'העוסק במצ
 ו"וא"כ ע"פ סברא זו היו צריכים לבוא דווקא ביום ט ד"סיום טומאתם והיינו סיום יום י

חל חיוב הקרבת הקרבן,  ד"ומדוע ניגשו בט"ו? )ואם אכן יש חיסרון מעצם כך שביום י
 מוסיף "העוסק"(? ד ומה"שישנו חיסרון כבר בי -א"כ חוזרת הקושיא הנ"ל 
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 ועוד: 

כותב וז"ל: "אף שישנו חסרון, כי, ההתכללות במצווה אחרת אינה דומה  15רה בהע
לקיום המצווה עצמה, וכמובן מסיפור הזהר )ח"ג קפו, א( ש"הינוקא" הכיר בריחא 
דלבושייהו שלא קראו ק"ש אף שהיו פטורים מק"ש לפי שהיו עוסקין במצוה" עכ"ל. 

רי זה שהיום המצווה בגלוי אצל כל וא"כ מוכח שוב שאין זו כוונת הרבי בביאור, שה
 העדרבנ"י, לא זה גורם רגש החיסרון אצל הטמאים, שהרי סברא זאת נמצאת בהסברת 

 הרגשת החיסרון?

ועוד שהרי גם אם נאמר שהכונה בהערה היא חסרון אמיתי ג"כ קשה שהרי אם 
 חסרון ברמה פחותה אינו גורם לטמאים לטעון למה נגרע כ"ש שחיסרון שאינו אלא

 ברגשותיהם לא יגרום להם לטעון

ובאמת ע"פ הנ"ל צריך ביאור בדברי הרבי בתשובה "ואעפ"כ כשהגיע 'ערב פסח' 
" שלכאורה אין לנתון זה קשר כלל עם הסיבה לכך שבנ"י טענו זמן הקרבת הפסח

טענתם, וכל הסיבה היא בהסברת החיסרון לגבי המצב העתידי, הנובע מכך שלמחרת 
במילא "יכולין לעשות" ודבר זה היה יכול להתרחש גם כאשר היו אין עליהם טומאה ו

נטהרים בימים שלאחרי זה וכעת טמאים, שהרי גם במצב זה היה נרגש מצבם העתידי 
והיינו כנ"ל שרק כשהיה יורד מהם פטור "העוסק במצווה" יש אפשרות לומר שיש 

 בהם חיסרון כל שהוא? 

שגם אז היה נרגש  נשארים טמאיםו באופן אחר: סברא זאת שייכת גם כאשר הי
אצלם חיסרון וא"כ אין מובן הלשון "למחר יכולין לעשות", הרי החסרון הוא בגלל שזה 

 הוא זמן הקרבת הפסח ולא שייך לכך שמחר יכולים להקריב? 

 

  ג.

לפי הנ"ל יוצא שקשה בכללות ביאור החיסרון ב'ממה נפשך' אם אכן יש חיסרון 
ר שהחיסרון לגבי העתיד ואם אין חיסרון אז אין הבדל כלל בין ביום יד' אין צורך לומ

 יום יד' ליום טו'?

 וכמו"כ קשה בכל סברא בפרטיות:

אם כסברת ה'עוסק במצווה', הרי דין זה נמשך עד לסוף ימי טומאתם וא"כ "רגש" 
 ו?"החיסרון צריך להתעורר אר ורק בט
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רבן על בנ"י בכלל הרי אין אם הסיבה להרגשת החיסרון היא מחמת שאז חל חיוב הק
 ?3קשר לכך שלמחר יהיו טהורים וגם אם היו נשארים בטומאתם היה נרגש החיסרון

, שהרי ממנה מובן שחיוב הקרבן כמו 15וכמו"כ צריך ביאור בכוונת הרבי בהע' 
 15שהוא במציאות גלויה )ולא כמו שהיא כלולה ב'עוסק במצווה'( וכמובן מהנ"ל בהע' 

ון כי התכללות במצווה אחרת אינה דומה לקיום בעצמה" ובפשטות "אף שישנו חיסר
הכוונה על יום י"ד שאז יש אפשרות לקיים את המצווה בשלימותה שאז היא קיימת 
כמציאות גלויה כנ"ל ומהלשון בגוף השיחה "זמן הקרבת הפסח" משמע שזהו אחד 

 מהגורמים להרגשת החיסרון.

במצווה צריך להיות פטור באופן כזה  ועוד קשה שהרי לכאו' מצד סברת העוסק
 שהשפיע גם על יום ט"ו וא"כ מדוע המצב העתידי נחשב כחיסרון.

ובאמת צריך ביאור איך אפשר לתרץ כנ"ל שהסיבה להרגשת החיסרון דווקא בי"ד 
היא כיוון שאז החיוב חל בצורה גלויה בשונה מהימים שלפני זה וכך הייתה הרגשת 

 החיסרון.

 

 ד.

 לומר הביאור בכך ובשני אופנים: ולכאורה יש

ביום ט"ו, כיוון  –כלומר  -הוא ביום ט"ו המתייחס ליום י"ד,  קיום החסרון אופן א.
שאז כבר יורד פטור ה'עוסק במצווה' וע"כ נטהרים. בזמן זה נעשה חסרון בזה שלא 
הקריבו את הפסח ביום י"ד, שאז הייתה האפשרות להקרבה ועכשיו היא איננה. ועפ"ז 

פשר לומר שהחסרון הוא ביום ט"ו, אך דווקא כמו שיום זה מתייחס ליום י"ד. בסגנון א
. אך כשמגיע יום ט"ו כללבמשך כל המעת לעת של יום י"ד לא קיים חסרון  –אחר 

)מיד לאחריו( נוצר מצב שמתייחס ליום י"ד כאל חסרון. )ביום ט"ו כיוון שאז הם 
וזו הסיבה שהגיעו בנ"י ביום י"ד דווקא,  נטהרו, ליום י"ד שאז היה זמן ההקרבה(.

ביום זה נוצר המצב –מאחר שיום י"ד מתייחס לט"ו כאל יום שקיים בו חסרון, כלומר 
 העתידיט"ו, ולכן קיים בו החסרון  –המצב של החסרון ביום שלאחריו  יווצרשלגביו 

 של יום ט"ו.

אך ביום  היה חיסרון,שביום י"ד כבר  מגלהב. כנ"ל אלא שמציאות הזמן של יום ט"ו 
י"ד לא היה גלוי ונרגש כלל ורק ביום ט"ו יתגלה שלמפרע היה חיסרון ביום י"ד. ובנ"י 

                                                             
ועליהם הרי אין חיוב כלל שהרי עסוקים במצווה ועכ"פ לא זהו הסיבה להרגשת החיסרון  .3

 הנ"ל. 26כמובן מהע' 
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הגיעו לזעוק 'למה נגרע' דווקא ביום י"ד כיוון שביום שלפניו לא היה קיים חסרון, 
מאחר שהחסרון שיתגלה ביום ט"ו הוא חסרון של יום י"ד )שבו הוא זמן ההקרבה( אך 

וא עתידי היות והיום הם עסוקים במצווה, ופטורים ממצווה )!( אך הם הרגישו חסרון ה
 את החסרון של יום י"ד שיתגלה בפועל בט"ו.

 וע"פ ב' ביאורים הנ"ל ניתן לתרץ את השאלות דלעיל: 

החסרון שבנ"י הרגישו ביום י"ד הוא החסרון העתידי שיווצר בט"ו, והסיבה לכך 
, כיוון שאין כלל חיסרון לפני כן, מאחר שהם עסקו שבנ"י לא נגשו כלל לפני י"ד

ביום במצווה. והחיסרון שהורגש ביום י"ד הוא מצד חיוב הקרבת הקרבן אצל כל בנ"י 
. אלא שהחיסרון הוא רק לגבי יום ט"ו, שיום זה מייחס חיסרון ליום שלפניו. זאת זה

ט"ו יהיה חסרון. וכן אומרת, שיום י"ד, היינו, זמן הקרבת הקרבן היא האפשרות שביום 
ג"כ באופן הב' שביום י"ד נוצרת מציאות החסרון, אלא שכנ"ל, כיוון שהם עסוקים 
במצווה, לא נרגש העדר ההקרבה לחסרון, אך קיים חסרון שיתגלה )בעתיד( ביום ט"ו 

 לגבי יום י"ד.

שכותב הרבי וז"ל : "וע"ד המבואר בתניא )פכ"ט( ש'עיקר  16ומוכח מהערה 
ב והלב יש בו בחינות ומדריגות רבות כו' ולכן גם לאחרי שעשה תשובה התשובה בל

שלימה נדרשת ממנו תשובה נעלית יותר עד כדי כך שלגבי הדרגה הנעלית הרי זה מצב 
 של חיסרון, כמו לפני התשובה", עכ"ל. 

שהחיסרון הוא לגבי מציאויות נעלות יותר, וכפי שתשובת האדם היא  -כלומר 
רוממת מתייחסת אל דרגת החיסרון כמתוקנת )כאופן הא'( או באופן שהדרגא המ

באופן נוסף שהדרגא המרוממת מגלה שהדרגא הקודמת אין בה נחיתות כלל )כאופן 
 הב'(.

 

 ה.

מפני שבאמת הם פטורים  ולפ"ז כנ"ל מתורצת הקושיא מצד "העוסק במצווה".
נתהווה בעולם ממצווה זו עד סיום יום י"ד. אלא שמצד זמן הקרבת הפסח  לגמרי

מציאות של חיסרון במציאות הזמן העתידית הנרגשת כבר ביום י"ד ולכך באו והתלוננו 
 כבר ביום י"ד מצד הרגשת העתיד.
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הקרבת הפסח.. למחר יכולין  4וע"פ הנ"ל מובן מה שכותב הרבי שביום י"ד הוא "זמן
עות לעשות" והיינו שסברת ה"עוסק במצווה" גורם שהחיסרון לא יהיה לו משמ

במציאות הזמן הנוכחית אלא רק במציאות הזמן העתידית ומכיוון ש"למחר יכולין 
שאז חל חיוב הקרבת  -לעשות" הרגישו את החיסרון שיהיה למחרת, ודווקא ביום י"ד 

 אז נרגש החסרון.  –הקרבן שמכך נוצר החיסרון 

פני מתן ונראה להוכיח מביאור הרבי ביום ב' דחהג"ש תשי"ג בנוגע לבשר שנשחט ל
שהרי במצב שלפני מ"ת היה לבנ"י דין  -תורה, שדן האם דינו כבשר נבילה לאחר מ"ת 

 עכו"ם ושחיטתו נבילה או שלא עיי"ש.

ואולי אפ"ל, שזה אותו ציור כמו בעניין הקרבת הפסח, שמצבם השתנה לאחר זמן, 
ינו שגם וכפי שמוסיף הרבי "ויש להוסיף בזה שענין של הסתעפות הוא כמו נולד", והי

אם המציאות או האפשרות היו קיימים לפני נחשב המצב החדש למצב חדש לגמרי, 
למרות שמסתעף ממצב קודם. וא"כ גם כאן שבמצבם הקודם לא היה עליהם חיוב כלל 
עדיין הרגישו בחסרון )אלא שבעניינו היה חיוב שקיים בעולם, משא"כ קודם מ"ת לא 

א קיימת אפי' לא בתור אפשרות, ויש לעיין היה חיוב כלל שע"כ המציאות הקודמת ל
 בזה(.

 

 ו.

ובפרטיות יותר ניתן לבאר יותר ולומר שב' הביאורים חולקים במציאות הרגשת 
 החיסרון:

לא  הואביאור הא' מתייחס אל החיסרון בקיום המצווה כאל חסרון בגברא. היינו, ש
של י"ד, כיוון שאין  החסרון מתגלהקיים את המצווה, וא"כ לא ניתן לומר שביום ט"ו 

שום חסרון לגבי הגברא, אלא שיום ט"ו מתייחס אל יום י"ד כאל חיסרון ולכן זה רק 
ביום ט"ו. זאת אומרת, שבט"ו נוצר מציאות של חיסרון לגבי יום י"ד והסיבה שהגיעו 
דווקא ביום י"ד, היא מאחר שיום י"ד מרגיש מצד שייכותו ליום ט"ו את החיסרון 

 "ו לגביו שיווצר ביום ט

לעומת זאת ביאור הב' מתייחס אל החיסרון כאל חיסרון במציאות החפצא של 
המצווה. היינו, שהמצווה לא מתקיימת על ידם, וא"כ מציאות החיסרון קיימת כבר 
ביום י"ד אלא שאינה גלויה בתור חיסרון שיורגש כממשי ביום י"ד כי אז עסוקין 

                                                             
 כן נראה גם מהלשון "זמן" ולא כתב חיוב וכיו"ב. .4
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ו וביום י"ד הם טענו כיוון שהורגש אצלם במצווה וא"כ החיסרון רק נתגלה ביום ט"
 ביום ט"ו.  בוהחסרון שיתגלה 

וע"פ החילוק ניתן לומר שביאור הא' משתייך יותר ללשון "למחר יכולים לעשות" 
וא"כ בשיחה מונח  -חפצא  –גברא. וביאור הב' משתייך ללשון "זמן הקרבת הפסח"  –

 שתי ביאורים.

שהחיוב שהוא בתור  15המובן מהערה  -)ועפ"ז ניתן לבאר את הסתירה לעיל 
מציאות גלויה ולא כלולה בשאר כל המצוות ועדיין אין היא מהווה חיסרון, והסיבה 
לכך היא שמדובר שם בחיסרון בגברא וזה ביום י"ד לא יהווה חיסרון כלל. משא"כ בגוף 
השיחה, שם מבואר שהחיסרון הוא בחפצא, ואכן הוא קיים כבר ביום י"ד, אלא 

גלה בט"ו וא"כ יוצא שבגוף השיחה ובהערה מובאים ב' שלבים שונים בתהליך שמת
 יצירת, התהוות והרגשת החיסרון(.

 

 ז.

ולכאורה ניתן לומר שב' הביאורים הנ"ל הם ב' ביאורים בנוגע למהותו של פסח 
 שני: 

ובהקדים המבואר בתשובת ר"א בן הרמב"ם שבגדר פסח שני ישנם ג' אופנים: א( 
 )דעת רבי(. ב( תשלומין דראשון. ג( תקנתא דראשון.רגל בפ"ע 

 והביאו הרבי בלקו"ש חי"ח פ' בהעלותך שיחה ג', וז"ל: 

"ההבדל הנובע להלכה משלוש דעות אלו, המוסבר בהרחבה בתשובת רבי אברהם 
כלומר, פסח שני אינו תלוי בחובת פסח ראשון,  –בן הרמב"ם, הוא: 'רגל בפני עצמו' 

צמו כמו שאר הרגלים'. ולכן, גר שנתגייר בין שני פסחים וכן קטן אלא הוא 'חיוב בע
שהגדיל... חייב לעשות פסח שני". בעוד אשר לפי הדעות שזהו 'תשלומין' או 
'תקנתא' של פסח ראשון, תלויה חובת פסח שני בחובת פסח ראשון, ואדם שאינו חייב 

כלומר, אדם שלא  – בפסח ראשון אינו חייב גם בפסח שני. 'תשלומין דראשון הוא'
הקריב פסח ראשון במזיד, עבר בכך מיד על איסור כרת, אך למרות זאת מאפשרת לו 
התורה 'תשלומין' לכך, שעל ידי הקרבת פסח שני תתבטל מעליו חובת כרת. אך הוא 

, נשארת עליו חובת הכרת, על שהזיד בפסח בשוגגלא הקריב פסח שני, ואפילו 
מין דראשון'. 'תקנתא דראשון הוא': כאשר אדם אינו , כיוון שלא היו 'תשלוראשון

את התקנה להקריב פסח  מלכתחילהמקריב פסח ראשון במזיד, מאפשרת לו התורה 
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שני בזמן אחר. כך שכל עוד לא עבר המועד של 'תקנתא', עדיין לא חלה עליו חובת 
התקנה , הוא פטור מן הכרת, כי 'בעת בשוגגולכן, אם הוא לא הקריב פסח שני  כרת.

 )=שאז חל חיוב כרת( שוגג היה'."

והיינו שלאופן הא' החיוב פסח שני לא תלוי בפסח ראשון. לאופן הב' לתשלומין יש 
חיוב כבר בפסח הראשון )שלכן אפילו אם שגג בפסח שני חייב כרת(. משא"כ לפי 

 האופן הג' חיוב פסח שני הוא בתור תקנה לראשון שלכן אם שגג בשני פטור.

 ל שהחילוק הוא בין הסברות הנ"ל: וא"כ אפ"

לפי האומר 'תשלומין דראשון' החסרון הוא כאופן הב' שקיים בעבר ורק מתגלה 
בעתיד והחיוב שנוצר מהחיסרון בפסח ראשון מתגלה וקיים כבר כשלא קיים את 
הפסח ראשון, ולכן החיוב תלוי בכך. ולפי האומר 'תקנתא' מובן שהחסרון הוא כאופן 

החיוב היא יחס החיסרון שבעדר הקיום הפועל את החיוב. וע"כ חיוב שסיבת  -הא' 
 . 5כרת נמדד רק ע"פ פסח שני שבו נמצא החיסרון

ניתן לבאר ע"פ ביאור כ"ק אדמו"ר  ולאופן שפסח שני הוא "רגל בפני עצמו"
)בלקו"ש שם שיחה ד'( שמקשה בתחילת השיחה שע"פ זאת לא מובן פתגם כ"ק 

טא קיין פארפאלן" )"אין דבר אבוד"(, הרי לפי רבי יהודה זה רגל אדמו"ר הריי"צ "אז ני
בפני עצמו? ומסביר שהכוונה היא ב"רגל בפני עצמו" שהתיקון הוא ברמה כ"כ חזקה 
שההשלמה אינה בתור תשלומין או "תקנתא" אלא רגל בפ"ע וא"כ רמת התשלומין 

לשונו "רגל בפני עצמו "משא"כ לדעת רבי ודיוק  , וז"ל:6היא בצורה הרבה יותר חזקה
זמן בי"ד אייר על הקרבת -הוא" התורה נתנה)נוסף על זמן של פסח ראשון גם( רגל

הפסח. כאשר מקריב פסח בי"ד באייר הוא)בהוספה לכך שמשלים את שחסר)הקרבת 
פסח ראשון( גם( בפני עצמו הקרבת הפסחי"ד אייר הואזמנו של הקרבת 

סברתו ע"פ הנ"ל שסובר שאת חיסרון החפצא  הפסח,"מועדו"יי פון פסח" עכ"ל. שי"ל
שבקרבן פסח משלים בתור הוספה ואת החיסרון בנוגע לחיוב הגברא מקיים בתור 

 ציווי חדש ו"רגל בפ"ע".

ובזה יובן יותר התואר "תקנתא" שלמרות שחיוב המיתה יהיה בפסח שני בכ"ז עדיין 
ו(. וכן יובן יותר הלשון ישנו חיסרון שהוא מתוקן)מצד חובת הגברא שנוצרת ביום ט"

'תשלומין' שלמרות שישנו החיסרון, עדיין הוא רק בחפצא שלכן יש תשלומין )מצד 
 חובת החפצא שמתגלית ביום ט"ו(.

                                                             
הוא החסרון שנתקן ע"י פסח שני ולכן ניתן לדמות שהרי אותו החיסרון שמתגלה ביום ט"ו,  .5

 ביניהם. שהרי אופן החיוב הוא לפי אופן מציאות החיסרון.
 נפק"מ לגבי גר שנתגייר כנ"ל. .6
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 ח.

ויש להוסיף בזה ע"פ שיחת כ"ק אדמו"ר בי"ט כסלו תשי"ג בחקירה אודות מהות 
 הזמן, שאפשר לומר בב' אופנים: 

'מפורטת' כביכול והיינו מעלה ומטה ואם כן ש מהות אחתא. מהות הזמן היא 
 המצווה חלה פעם אחת בכל משך זמן חיוב המצווה. 

ב. מהות הזמן הוא שכל רגע היא יחידה לעצמה והיינו שכל רגע הוא חיוב בפני 
עצמו וע"כ כל רגע הוא חיוב בפני עצמו, אלא שקיום פעם אחת פוטר את כל יחידות 

 .7 הזמן

לומר שב' הדעות האם פסח שני הוא 'תשלומין' או שבהשקפה ראשונה נראה 
 'תקנתא' תלוי ג"כ בהנ"ל.

לדעת מי שסובר שהחיסרון מתייחס אל מציאות הזמן הבאה ואם כן הוא מציאות 
אחת. אלא, שהחיסרון שיחול בעתיד משפיע על העבר ולכן מציאויות הזמן מתייחסות 

 זו לזו.

א שמציאויות הזמן מחולקות, ואם ולדעת מי שסובר שהחיסרון מתגלה בעתיד נמצ
כן צריך לומר שהחיסרון חל כבר ביום י"ד בזמן ההקרבה בכדי שישפיע על הימים 

 הבאים.

אך אפשר לומר באופן הפוך שלדעה הא' מציאות הזמן היא מחולקת אלא שיש יחס 
ביניהם ואם כן החיסרון משפיע והיינו שמצד חלות החיוב שהיום אין חיסרון ולמחרת 

 חיסרון צריך לומר שמציאות הזמן מחולקת )תקנתא(. יהיה

ולדעת מי שסובר שהחיסרון נמצא כבר ביום זה יום י"ד אם כן מציאות הזמן היא 
 אחת ולכן החיסרון שיתגלה היום נמצא כבר אתמול )תשלומין( ויש לעיין בזה.

ו אך לפי זה צלה"ב דעת ר"י שסובר שחיוב פסח שני הוא 'רגל בפני עצמו' והיינ
חיוב חדש, אם כן אין השפעה ממציאויות הזמן בשום אופן ואם כן מהו גדר ההשלמה 

 בכך שהרי אם החיוב הוא חדש אין שום השפעה מהעבר? 

                                                             
 נפק"מ לגבי מי שהיה חייב בק"ש אך נאנס בסיום הזמן, עיי"ש. .7
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ויש לומר לדעת ר"י שזה שתיקן רגל חדש 'רגל בפני עצמו' הוא לפי שהחסרון הוא 
פעולתו  באופן כזה שאין יכולת להשלים אותו, אלא שמילוי החיסרון הוא פועל

 להשלמה למפרע. 

 

 ט.

וז"ל: "שזהו חילוק הלשון  23ונראה להמתיק ולדייק מלשון הרבי בשיחה הנ"ל הע' 
'רגל בפ"ע' והלשון מ"ע פ"ע ודוחה את כו' כי מצות עשה בפ"ע מורה על החיוב גברא 
רגל בפ"ע על הזמן " עכ"ל. היינו שזה חיוב חדש לחלוטין ואם כן החיסרון קיים ביום 

בצורה מוחלטת כי לא ניתן להשלימה היום. )אמנם חיסרון זה יתגלה למחרת, אבל י"ד 
באופן כזה שמצד עצמו לולי שהתורה תיקנה חיוב חדש אין יכולת להשלימו(. היינו, 

 שהחיוב )וממילא התיקון( הוא באופן שהקיום הוא בצורה חדשה לחלוטין.

צעפ"נ הפלאה.. לגבי מי וז"ל: "להעיר מ 33ויש להוסיף בכך ע"פ המובא בהע' 
 שהיה בדרך רחוקה דהוי כמו מי שאינו בגדר עשיית הפסח" עיי"ש, והיינו כנ"ל.

החיסרון הוא באותו אופן ורמת החיסרון. ורמת חיסרון  מילויובפרטיות יותר: גדר 
שהייתה בהעדר הקיום )על דרך מצוות התשובה שזהו עניינו של פסח שני כמבואר 

כן זה שלדעת ר"י הקיום הוא באופן של חיוב חדש הוא לפי בארוכה בשיחה(. ואם 
שגדר החיסרון הוא באופן מוחלט, זאת אומרת שאין כלל אפשרות לתקן ולכן תיקנו 

(, אלא שממילא עצמו זמן חדש לא באופן של השלמה, כי לא ניתן להשלמה )בכח
ייכות כלל בכך שאופן הקיום הוא באופן חדש בלי ש -מושלם ונתקן החיסרון, כלומר 

לחיוב הקודם )וצע"ק הלשון: "בהוספה"(, זאת אומרת שהחסרון מצד עצמו שבהעדר 
 הקיום בפסח ראשון לא נתקן כלל.

 לפי כהנ"ל מצינו ג' אופנים במילוי החסרון: 

א. מתייחס אל המצב הקודם כמתוקן למרות שבדרגא הקודמת כמו שהיא לעצמה 
 יש חיסרון.

  ב. מגלה למפרע שאין חיסרון.

שהחיסרון מוחלט )!( וע"כ התיקון הוא ג"כ מוחלט  –ג. פועל למפרע, זאת אומרת 
מכיון שהתיקון הוא באופן שמקיימים את המצווה באופן שהוא רגל  ופוטר לחלוטין

  חדש והיינו בפ"ע ולכן הקיום הוא ג"כ באופן מלא.
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 ח"שלאחר תפילת י פסיעותהג' דרך בעניין 

 פישרשי'  יהודה יקותיאלהת' 
 תלמיד בישיבה

 
 א.

  המוטל על האדם המסיים שמו"ע לעשות, וז"ל: (1ריש סקכ"גה"ז )איתא בשו"ע אד

צריך שיפסע ג' פסיעות לאחוריו כדרך שנפטרים מהמלך, ואח"כ יתן  -המתפלל "
 שלום, ואם לא עשה כן כאלו לא התפלל".

שיעורם של ג'  והנה בהמשך הדברים )שם סעי' ו( ירד אדה"ז לבאר מהו גודל
 פסיעות אלו וז"ל:

"שיעור פסיעות אלו לכל הפחות הוא כדי שיתן גודל בצד עקב ואפילו אם המקום 
צר לפי שפחות מזה אינה נקראת פסיעה כלל ולכתחילה לא יפסיע פסיעות גסות יותר 

 מזה מפני שנראה כרץ לפני המלך".

אך עליו להיזהר  נמצא שהמסיים תפילת שמו"ע עליו לפסוע ג' פסיעות לאחור
שפחות מכך אי"ז מאוד שלא תהי' הפסיעה קטנה משיעור "גודל בצד עקב" )מפני 

חשיב פסיעה כלל( ולכתחילה יקפיד שלא יפסע יותר משיעור זה )כדי שלא יהיה נראה 
  מ"מ לכך(.-כרץ לפני המלך ואי"ז דרך כבוד

כיצד יעשה  -ו כהמשך לדברי שו"ע אל -והנה מבואר ב'קצות השלחן' )ס"כ סכ"ד( 
  :את אותן הפסיעות וז"ל

"ותחילה יפסיע פסיעה קטנה ]כדי ליתן גודל שמאל בצד עקב ימין[ ואח"כ יפסיע 
ן שיהיו רגליו פסיעה גדולה ]כדי שיתן גודל ימין בצד עקב שמאל[ ואח"כ יפסע באופ

 שגם הוא כותב שזהו אופן ,3מ'שערי תשובה' 2ומביא לכך מקור .שוים ]זו אצל זו["
 הפסיעות.

                                                             
 .שם . וכן הוא בשו"ע המחבר1
 . ב'בדי בשלחן' שם.2
 לקמן המובא' )חיים ארחות'ה בשם' יוסף ברכי'ה כתב שכן, מביא ושם . על שו"ע המחבר הנ"ל3

 (.בפנים
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)סקכ"ג סקי"ג( "והנה סדר השלש פסיעות אלו הוא תחילה  וכן איתא במשנ"ב
יפסיע ברגל שמאל פסיעה קטנה ואח"כ יפסיע בשל ימין פסיעה גדולה ואח"כ יפסיע 

 בשמאל באפן שיהיו רגליו ישרים".

 

 .ב

 אלו דורשים ביאור: 4ברורה-והנה לכאורה דברי המשנה

, שלמרות שדרך עשיית הג' פסיעות שכתב היא 5דהנה בהמשך דברי המשנ"ב שם
הסובר שכל פסיעה מג' הפסיעות צריכה להיעשות עם שתי  -שלא כדעת רבינו מנוח 

, פסק זאת להלכה כיון שבאחרונים פסקו שלא כמותו, -הרגלים )בדרך שמפרט שם( 
  :וז"ל

לעשות ולדידה צריך  ,"ואף דרבינו מנוח סובר דכל פסיעה הוא מהנעת שתי הרגלים
באופן זה, יפסע תחלה רגל שמאל ואח"כ פוסע של ימין ומעמידו בשוה עם השמאל 

. מ"מ לא רציתי לסתם כן, מפני  . וזה נחשב לפסיעה אחת, וכן יעשה ג' פעמים
שהרבה אחרונים העתיקו את דברי האורחות חיים להלכה, הלא המה הלבוש סובר 

  .דפסיעה הוא מהנעת רגל אחד" 6כותי'

 ומביא עוד אחרונים שכתבו כך.וממשיך 

דרך אחרת  משנ"ב )ועד שמזכירו ראשון(( כתבה)ש)גם(עליו נסמך  7'לבוש'הוהנה 
 :, וז"לבפסיעת אותן ג' פסיעות מהמובא במשנ"ב

"וכשפוסע עוקר רגל שמאל תחילה, ונ"ל טעמא משום שכשיגיע לפסיעה שלישית 
תב ואופן שכמו הכ סבר ", ואישצריך לעמוד... יהי' רגלו השמאלי אחורי רגל ימינו

שמאל אחורי רגל ימין, בשעה תיהי' רגל  האחרונההמשנ"ב, איך יפול שלאחר הפסיעה 
שכתב המשנ"ב הפעם היחידה שרגל שמאל אחורי רגל ימין היא  דרך הפסיעותשע"פ 

 .בלבד לאחר הפסיעה הראשונה

חת בלבד, אמנם סבר שבכל פסיעה צועדים עם רגל אד 'לבוש'כך שיוצא מדברי ה
 אך לא כמ"ש המשנ"ב.

                                                             
. לא התעכבנו על דברי 'קצות השלחן' על שו"ע אדמוה"ז, כי דבריו הם ע"ד דברי המשנ"ב 4

 )והשע"ת שאליו מסמן( על שו"ע המחבר.
 . 'באור הלכה' שם.5
 . כן כתב גם 'אלי' זוטא'.6
 . ס' קכ"ג ס"א.7
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אמנם הרבה אחרונים העתיקו כדברי ה'אורחות חיים' שכל פסיעה שצא, נמועפ"ז 
 שכתב המשנ"ב. דרךהיא של רגל אחת בלבד, אך לא הביאו את ה

דרך התכוון בדבריו להורות שכלל משמע לא גופא  8וכן בדברי ה'ארחות חיים'
 ז"ל:, אלא עניין אחר והפסיעות

המאורות ונהגו העולם לפסוע רגל שמאל תחלה ואח"כ רגל ימין אך בעל  "כתב בעל
המפתח כתב שרגל ימין יפסע תחלה ואח"כ של שמאל ע"כ. וכן נמי מצאתי בחידושי 
ברכות לא ידעתי מי חברן בזה הלשון וכשיפסע ג' פסיעות יפסע רגל ימין תחלה 

רגלו הימנית לשמאלית פסיעה קטנה ובשמאל פסיעה גדולה ואח"כ בימין כדי שישוה 
ע"כ. ונראה הטעם על מה שאמרו ז"ל כל פונות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין 

 ע"כ".

הן ממהלך הדברים וכו' והן מהטעם שכותב בסוף דבריו, שכלל  ,מובן בפשטות והנה
על ב'כדעת  , אלא להביא עוד דעה שמורה9הפסיעות דרךלא התכוון להורות מכאן 

 עות מתחילים לפסוע קודם ברגל ימין(.המפתח' )שלג' פסי

 

 ג.

קשה, דהנה כתבו כולם )שע"ת, משנ"ב, קצה"ש( שהרגל שבה צריך להתחיל  עודו
 תחילה, ומכך יוצא: שמאלאת הג' פסיעות היא 

 :[מקור דבריהם]

)שע"כ  גם אם נאמר שהאו"ח הסכים לשיטת ה'חידושי ברכות' באופן הפסיעות
להלכה, לעומת  -אופן הפסיעה  -בדבריו  צדדיין ה, הרי שלקחו את העניפסקו כך(

 .להתחיל ברגל ימיןשצריך  -דבריו  עיקר

 :[המקור של מקור דבריהם]

 בלי קשר לאו"ח)דרך הפסיעות( גם אם נאמר שפסקו כבעל ה'חידושי ברכות' 
)שהרי כהאו"ח שהוא  10, למה שיפסקו כמותו בלי לדעת מי זה)באיזה רגל מתחילים(

 תו לבר סמכא, הם לא פוסקים(.זה ש'עשה' או

                                                             
 פילה כח.. הלכות ת8
. וע"כ כלל לא יפלא אם ימצא שהאו"ח הי' מתחיל לפסוע ברגל ימין ומצד שני לא הי' עושה 9

 כהאופן שכתב ה'חידושי ברכות'.
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 :[הדין עצמו]

שצריך להתחיל ברגל ימין תחילה מביא  -שלא פסקו כמותו  -לדין ובזה גופא, 
מביא  -דינו  ל עצמםשבזה קבלו ע - האו"ח סיבה, משא"כ את אופן הפסיעות

 .11כהלכתא בלא טעמא

 

 .ד

 עצמו קשה. דרך הפסיעהכן ב

להתקדם מהמקום שבו נמצא למקום אחר, היא  -לכאורה  -פשטות המילה פסיעה 
ואיך יתכן לומר שלעמוד במקום ע"י רגל א' במקום שכבר נמצא בו ע"י הרגל השני', 

 .פסיעהיקרא 

...' ולא כדי שיעשה/ירחיק/יהי' במרחק וכדו', שיתןלשון השו"ע הוא 'כדי ד)ועוד, 
כזה ש'גודל' יתן אותה במקום . שפסיעתו צריכה להיות בכדי שיקח רגלו האחת וז.א

 שלה יהי' על יד ה'עקב' של הרגל השני' וק"ל.(

: עצמם )שאותו פירשו( וז"ל 12, יוקשה בדברי שו"ע המחברזו דרךועוד, דהנה ע"פ 
ה' ולכתחילה לא ה"ושיעור פסיעות אלו לכל הפחות הוא כדי שיתן גודל בצד עקב 'הג

 יפסיע פסיעות גדולות יותר מזה".

 שטח כדי שיתן גודל בצד עקב' הוא שיעור של אורךאם נאמר שהכוונה בשיעור '
מסוים )שיהי' אורכו באורך הרגל שגודלה צמוד לעקב הרגל השני'( וכמו שעושים 
בפסיעה הראשונה, איך אומרים לכתחילה לעשות שיעור גדול יותר משיעור זה 
בפסיעה השני' )שצריך לקחת רגלו שלפני רגלו השני' ולשים אותה מאחורי' ויוצא 

פסיעה ' שלכתחילה לא יפסיע הפסע כפול מהשיעור הכתוב(, הרי כותב ב'הגהש
 יותר.גדולה 

ואם נאמר שאכן אין הכוונה שיעור של גודל מסוים, אלא שבכל פסיעה תיהי' גּודל 
הרגל שפוסעת על יד עקב רגל השני', איך מחשיבים את הפסיעה האחרונה כפסיעה 

 '(.שניל ראשונהמצמידים את הרגל ה רק)שהרי בה 

                                                             
כותב שצריך להתחיל ברגל ימין, כך שקבלוהו לחצאין )ואין לומר דסברו כך  הוא. ועוד שגם 10

 מעצמם ראה הע' הבאה(.
שהרי כולם סמכו דבריהם על דברי האו"ח, ועל זה  . ולא שנאמר שיש להם סיבה נסתרת,11

 יפלא ביותר.
 .ל"הנ ז"אדמוה ע"בשו הוא וכן . סקכ"ג ס"ג12
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 .ה

סבר כך(  ה'לבוש' דגם ,אלא ע"כ צ"ל דלכאורה הפשט בדברי השו"ע )וכמו שמשמע
 וכדלהלן: ,הוא כפשוטו

בסיום תפילת יח יש לפסוע שלוש פסיעות, ואותן השלוש פסיעות לא יהיו קטנות 
מכדי שבהליכתו עם הרגל, יתן את גּודלּה בצד העקב של הרגל השני' ]ולא משנה כמה 

, שלכתחילה לא תיהי' אותה הולכת רגל, יותר היצא[, ומוסיף הרמ"א בהגהשטח זה 
כך שיצא שהרגל שִאתה פסע כעת תיהי' רחוקה מעקב  – מכדי שיוליכנה כשיעור הנ"ל

 הרגל השני' ]ושוב לא משנה כמה שטח זה יקח[.

וכך לכאורה מובן מעצם זה שאומר 'גודל בצד עקב' ולא מידה של שטח כגון אמה 
שיתן רגלו במקום כזה שיהי' גּודל רגל  -דו' )וכן משמע גם מכך שאמר 'יתן' טפח וכ

 (.(כנ"ל)הא' על יד עקב רגלו השני' 

 :כ"ק אדמו"ר( נהג)וכן  מנהג חב"דגם וי"ל דכך צריך להיות 

שם , ופר' בשלח אות ט"ז() לבעל ה'בן איש חי' 'עוד יוסף חי' דהנה איתא בספר
"וכתב בארחות חיים דף ט״ו משם  וז"ל: ,המקובלים עתדככותב דדרך זו בפסיעות היא 

יפסע באופן שיהיו רגליו שוים  . . חלה יפסע פסיעה קטנה ואח״כתגדול אחד דלכ
עכ״ל ברכ״י ז״ל, ואנו אין לנו אלא דברי המקובלים ז״ל שיעשה שלש פסיעות באופן 

 ."שיהיו שלשתם שוין גודל בצד עקב

מנהג חב"ד, כתשובת אדמוה"ז ש'מסתמא יש גם  כך צריך להיותוא"כ, לכאורה 
 .לנהוג כהמקובלים' )ר' שעה"כ פ"א ס"א(

 

 .ו

 ובדוחק:בביאור דברי השו"ע אך אולי ניתן לבאר דבריהם 

שלושת  אך ישנו הבדל מהותי בין 'גודל בצד עקב'אמנם כל פסיעה צריכה להיות 
 הפסיעות.

 הפסיעה הראשונה היא מעמידה לפסיעה,

 יא מפסיעה לפסיעה,הפסיעה השני' ה

 והפסיעה השלשית היא מפסיעה לעמידה,
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עבר מעמידה כשהרגל היתה בגֹודל של רגל אחת  ולכתוכמו שבפסיעה הראשונה, ה
, היא מפסיעה לעמידה –שזהו בדיוק לצד השני לפסיעה, כך גם הפסיעה השלישית, 

 .של רגלבגודל  –גם צריכה להיות באותו אופן של הראשונה 

 ות,ובמילים אחר

שכאן  רקאו בהתחלה או בסוף,  'גודל בצד עקב'בכל פסיעה צריך שיהי' אופן של 
 מגיע ההבדל בין הפסיעות,

וע"כ ה'גודל בצד עקב' הוא בסוף כי רק  מעמידה לפסיעההפסיעה הראשונה היא 
 בסוף זה מצב פסיעה,

, וע"כ, גם בהתחלה לפני שפסע )שהרי כבר מפסיעה לפסיעההפסיעה השני' היא 
 –שכבר פסע  -, וגם בסוף 'גודל בצד עקב'באופן ש עמידתו היאסע פסיעה ראשונה( פ

במצב זה )כי גם בסוף הוא נמצא במצב של פסיעה לקראת הפסיעה  עמידתו היא
 השלישית(,

קיים  'גודל בצד עקבהשיעור ', פסיעה לעמידהאך הפסיעה השלישית שהיא ממצב 
 .)ולא כשעומד( התחלה לפני שפסערק ב
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 בדין "טוען מפטור לפטור" ובגדר הודאת בעל דין

 
 פרידמןשי' אברהם הכהן הת' 

 תלמיד בישיבה

 א.
 יביא מח' הראשונים במקרה של "טוען מפטור לפטור ואח"כ באו עדים"

: " טוען וחוזר וטוען או אין טוען וחוזר וטוען, עולא אמר טוען וחוזר 1ב"באיתא ב
 וען וחוזר וטוען".וטוען. נהרדעי אמרי אינו ט

את דבריו הראשונים.  קצתומבואר בגמ' שמחלוקתם היא רק במקרה שהוא סותר 
כגון, שאמר בתחילה קרקע זו של אבותי הייתה )והיה מוחזק בה(, והעידו עדים 
שהייתה של אבותיו של בעל הדין השני, ואח"כ הוא מתקן את דבריו ואומר, נכון הדבר 

אלא שקניתיה מהם, "והאי דאמרי דאבהתי דסמיך לי שקרקע זו של אבותיך הייתה 
 עלה כדאבהתי".

אבל אם סותר את דבריו הראשונים לגמרי, כגון שאמר בתחילה "של אבותי ולא 
של אבותיך", מודה עולא דאינו חוזר וטוען. ואם הוא רק מפרש את דבריו הראשונים 

" ואח"כ הוא מפרש )באופן שלא יסתור אפי' במעט(, כגון שאמר בתחילה "של אבותי
 את דבריו ואומר "של אבותי שלקחוה מאבותיך", מודו נהרדעי דחוזר וטוען.

ומעידים נגד טענתו  ואיתא בפוסקים, שכל זה הוא דווקא לאחר שבאו עדים לחבירו
, וטען הוא בהלוואה , אך אם חזר בו קודם שבאו עדים, כגון, שתבעו אדםהראשונה

 2ויתי ופרעתי", ואח"כ באו עדים שפרע פסק הרמב"ם"לא לוויתי" וחזר בו וטען "לו
ש"יכול לטעון טענה אחרת להכחיש הטענה הראשונה וסומכין על טענתו האחרונה . . 
ואע"פ שיצא מבי"ד וחזר יש לחזור ולטעון ולהיפך כל הטענות שירצה עד שיבואו 

יים מצי וכן כתב הנימו"י בשם הר"י מיגאש: "אבל היכא דלא אתו עדים בינת] עדים"
 .[3לאפוכי טענתיה"

                                                             
 . לא, א.1
 . הל' טוען ונטען פ"ז, ה"ח. וכן כתב ה'מרדכי' בסוגיין.2
 . כן נפסק גם בשו"ע סי' פ, ס"א.3
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ומבואר בראשונים, דאף שבאו עדים אח"כ מ"מ יהיה נאמן בטענתו האחרונה 
 )שטען אותה עוד לפני שבאו העדים(.

"מחזי  "הכיצד ניתן להאמין לו בחזרתו, והרי כאשר אדם חוזר בו ה ,ולכאורה
 –ונה" כשיקרא"? אלא טעמם הוא משום שיש לו מיגו "דאי בעי עמד בטענתו הראש

(, ולכן הוא יהיה וודאי פטורכי אם היה שקרן היה נשאר בטענתו הראשונה )שבה הוא 
, יהי' נאמן אף אם באו עדים לאחר שכבר חזר בוועפ"ז נאמן אף בטענתו העכשווית, 

 אין זה נוגע כלל כיון שיש לו כבר מיגו.ד

תו הראשונה חולק על כך וכותב שהוא נאמן לחזור בו ולשנות מטענ 4אך ה"יד רמה"
"אבל היכא דאתו סהדי בתר הכי ואכחשוה וז"ל דווקא אם לא באו עדים אח"כ, 

דטענתא קמייתא מיחייב ולא משגחינן בטענתיה בתרייתא". דהיינו, מכיון שכל 
התוקף שיש לו בטענתו העכשווית הוא רק משום "טענת המיגו" )שיכול לטעון "לא 

 , בדרך ממילא בטלה גם טענתו העכשווית.לוויתי"(, א"כ ברגע ש"טענת המיגו" בטלה

 וצריך להבין במה נחלקו.

 

 ב.
 יא את קושיות קצוה"ח על הראשוניםיב

 וביאורו במחלוקתם עם ה"יד רמה", יצריך ביאור בדברי קצוה"ח

 שאפי' אם בטלה "טענת המיגו" –הקשה על שיטת הראשונים  5והנה ב"קצות החושן"
ממספר  – מ"מ המיגו עדיין קיים דאי הי' פטור(,טענתו הראשונה שלולא העדים וו -)

 סוגיות אשר מהם מוכח, שכאשר "טענת המיגו" מתבטלת, המיגו מתבטל ממילא:

"האשה שאמרה אשת איש אני ונתגרשתי נאמנת . . ואם יש עדים אינה  6שנינו א.
שכבר אמרה  לאחרנאמנת", ומשמע, שהיא אינה נאמנת אפי' אם באו העדים 

 "ונתגרשתי".

שהוא אכן כתבו, נאמן לומר "פרעתי"  הלוואההדין הוא שאדם המודה בשטר  ב.
נאמן.  לא יהי'שאם באו עדים  7במיגו שיכול היה לומר "מזוייף". וכותבת הגמ'

 ", שוב אינו נאמן בטענה זו.פרעתיומשמע, שאפי' אם באו לאחר שכבר טען "

                                                             
 . על אתר.4
 . סי' פ, ס"ק ג.5
 . כתובות דף כב, ע"א.6
 . שם דף יט.7
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זמן ש"טענת המיגו"  משני הסוגיות האלו מוכח, שתוקפו של המיגו הוא רק כל
קיימת, אך ברגע ש"טענת המיגו" מתבטלת, מיד בטלה גם הטענה העכשווית. וא"כ 

 כיצד כתבו הראשונים שאנו מאמינים לו במיגו, בשעה ש"טענת המיגו" כבר בטלה?

]בנוסף לקושיית קצוה"ח יש להקשות עוד כיצד מועיל המיגו שנאמין לו בטענת 
ד הודאת בע"ד של "לא לוויתי" )כי "האומר לא לוויתי "פרעתי", הרי לכאורה הוא כנג

כאומר לא פרעתי"(, ו"הודאת בע"ד כמאה עדים", ואם המיגו הוא אכן כנגד עדים 
 ?[8)הודאת בע"ד( צריך להבין כיצד הוא מועיל והרי "מיגו במקום עדים לא אמרינן"

צד מיגו לכן מבאר קצוה"ח שטעם הראשונים לכך שאנו מאמינים לטענתו, אינו מ
אלא מטעם שונה, וז"ל: "ולכן נראה דהא דחוזר מפטור לפטור הוי טענה מחמת עצמה 

 כיון דעדיין לא נתחייב לא שייך הודאת בע"ד וכמי שלא נחקרה עדותו דמי".

אינו משום שיש לו מיגו, אלא משום שטענתו  ,דהיינו: הא דנאמן לשנות את טענתו
שהיה פטור בטענה הראשונה וכן גם בטענה הראשונה אינה נחשבת כלל. ז. א. כיון 

ולכן, אינה  וכאליו לא נאמרה לא היה בה כל צורך טענה הראשונהבהשניה, נמצא, ש
 נחשבת להודאת בע"ד, והוא יכול לחזור ממנה.

והטעם לכך הוא: דין "הודאת בע"ד כמאה עדים" הוא דווקא אם המודה מתחייב 
, הנה מנהיין לא חייבה אותו והוא חוזר בו מ. אך במקרה שבו ההודאה עדתו זוע"י הודא

במקרה כזה ההודאה אינה נחשבת להודאה כלל, כיון שאין בי"ד מדייקים את ההודאה 
 )שהיא 'כמאה עדים'( הודאה זוממילא שבדבריו כל עוד אין עדים המכחישים אותה, ו

 .9נחשבת "כמי שלא נחקרה עדותן בבי"ד"

                                                             
מעדים  -. בקוב"ש )עה"מ בב"ב( ביאר )בהקשר אחר( שבהודאת בע"ד ישנו דין מיוחד בשונה 8
 שהאדם יכול לחזור בו מטענתו הראשונה. וא"כ ל"ק. -

ובהשקפה ראשונה נראה לתרץ על שאלה זו באופן אחר, שאולי ניתן לומר שאכן בזה נחלקו 
מצינו בתוס' לקמן )דף לג, ע"א ד"ה  הראשונים האם "מיגו בקום עדים" אמרינן או לא, דהנה

 "הכי גרסינן"( לומד שאכן בעניין זה נחלקו האמוראים, וא"כ ל"ק מידי.
אך באמת אין לומר כן כי מלבד תוס' לא מצינו מי שיבאר כך את דברי הגמ', ובפשטות מחלוקת 

" וכן הגמ' אינה בעצם הדין ד"מיגו במקום עדים ל"א", אלא לכו"ע "מיגו במקום עדים ל"א
 מפורש בראשונים עה"מ שיי"ש.

 ומובן א"כ שזהו דוחק גדול לבאר ששיטת רוב הראשונים היא כך, וחוזרת השאלה למקומה.
"לאו  –מבאר קצוה"ח  –"והא דנקטו הפוסקים לישנא דאי בעי עמד בטענתו הראשונה" . 9

דאי בעי עמד בתורת מיגו קאמרי דליהוי מה לי לשקר, אלא ]הכוונה בלשונם זה הוא[ כיון 
 בטענתו הראשונה ועדיין לא נתחייב בה לא שייך בה הודאת בעל דין כמאה עדים"

והיינו שכוונת לשונם של הפוסקים כזו היא: כיון "דאי בעי עמד בטענתו הראשונה", לכן היא 
אינה נחשבת להודאת בע"ד. ומשום הכי יכול הוא לחזור ממנה, כי אין זה חזרה מטענתו, אלא 

 וא לא טען כלל את טענתו הראשונה.שכאילו ה
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האם טענה )כמו "לא לוויתי"(  –הראשונים שמחלוקת  ,נמצא לפי ביאור הקצוה"ח
שבעצם היא טענת פטור, אלא שבמקרה מסוים )אם יבואו עדים ש"לווה ופרע"( היא 

חשיבא טענה המחייבת )והיא בגדר "הודאת בעל דין"(  ,עלולה להפוך להודאה ולחייב
 היא: –או לא 

, פטור בה( )שהרי הי' דכיון שלכתחילה לא הייתה כאן הודאה ,הראשונים סוברים
אפי' כשיבואו עדים לא תהיה הודאת א"כ לכן יכול לחזור ממנה. וש היא נמחקת לגמרי

בע"ד, כי טענה כזאת שבתחילה הייתה רק ספק הודאה, אינה בגדר הודאת בע"ד כלל, 
 לכן יכול לחזור ממנה.

ה"יד רמה" סובר דכיון שטענה זו יכולה להפוך להודאה, לכן הוי טענה שהיא לעו"ז 
ק הודאה. ולכן, מיד כאשר באים עדים, נעשית הטענה להודאה מעיקרא )דהיינו ספ

שמתברר למפרע שטענה זו הודאה הייתה(. וזהו הטעם לכך ש"לא משגחינן בטענתיה 
בתרייתא", כי היא כנגד טענתו הראשונה, שהיא )טענתו הראשונה( בגדר "הודאת 

 בע"ד כמאה עדים".

 קתם.וצריך להבין מהו שרש וטעם מחלו

ועוד, דבגוף ביאורו של הקצוה"ח צריך להבין, שלכאורה אין מובן, מדוע כל עוד אין 
עדים המכחישים את דבריו, בי"ד אינם מדייקים את ההודאה שבדבריו )כלומר: אם 

 בטענתו קיימת הודאה, מדוע אין בי"ד מדייקים אותה מיד כשטוען אותה(?

ה ופרע" על טענת "לא לוויתי", במילים אחרות: מה פועלת עדות העדים ש"לוו
שמפני זה ברגע שהם מעידים, בי"ד מדייקים בטענת "לא לוויתי" ומוצאים בה צד 
חיוב, דממ"נ אם זה טענת חיוב, שידייקו זאת תמיד. ואם לאו כיצד יכולים לדייק 

 ?10זאת?

                                                             
באופן שונה ממ"ש למעלה נראה דאפשר לבאר זאת באופן שונה. ובכדי לבאר עניין זה, יש . 10

 להקדים ולבאר את מהות וגדר טענת "לא לוויתי" שלכאורה ניתן ללמוד זאת בשני אופנים:
רו על הלוואה )בלי טענת "לא לוויתי" היא 'טענת פטור'. דהיינו כאשר אדם תובע את חבי א(

שום ראיה(, כל זמן שהלה לא טוען "לא לוויתי", אנו רואים אותו כלווה, וברגע שהוא טוען "לא 
 לוויתי" הוא מוציא את עצמו מגדר של לווה.

אך ניתן ללמוד באופן שונה והוא: טענת "לא לוויתי" היא איננה 'טענת פטור' ואינה פועלת  ב(
את טענת התובע, אלא שהיא אינה נותנת לה תוקף(. דהיינו  כלום )כלומר: היא אינה שוללת

כאשר אדם תובע את חבירו )בלי להציג ראיה כלשהי( על הלוואה, אין אנו מתייחסים לכך כלל 
דכיון שאין לו כל ראיה להתבסס עליה, הרי זו תביעה באוויר )בלי כל בסיס(. ורק כאשר הנתבע 

נותן ראיה לדברי התובע )כי הודאת בעל דין כמאה  מודה ואומר "לוויתי", שבמילים אלו הוא
עדים( בי"ד מתחילים לדון בדבריהם. אך אם הנתבע אינו מודה בתביעה, אלא טוען "לא לוויתי" 

 נשארת התביעה בלא כל ראיה, ובי"ד אינם דנים בעניינה כלל.
 עפ"י זה נראה דיש לומר שכוונת קצוה"ח כזאת היא:
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 ג.
 יביא פלוגתת קצוה"ח ומהריב"ל בגדר הודאת בע"ד ואת קושיות קצוה"ח על מהריב"ל

ד"הודאת בעל דין כמאה עדים",  11בכדי להבין כל זה יש להקדים הא דמצינו
האם תוקף הודאה זו היא מצד הנאמנות, או  –שבגדרו של דין זה נחלקו האחרונים 

 שהודאה זו הינה בגדר של התחייבות חדשה:

נסתפק אם נוטל שכר  13וז"ל: "בתשובות מוהר"י ן' לב 12וכך כתב ב'קצות החושן'
ל מדרבנן או מן התורה. והביאו לספק הזה הספק האחר שנסתפק שם, נוגע להעיד פסו

דפסול אם הוא משום דחשדינן ליה למשקר בשביל הנאתו, א"כ נוטל שכר להעיד נמי 
פסול מן התורה, משום דחשדינן לשקר. ואי נימא פסול נוגע הוא משום דאדם קרוב 

להעיד כשר מן התורה . .  הוא אצל עצמו, אבל לא חיישינן למשקר, א"כ נוטל שכר
ולענ"ד נראה כלשונו האחרון דנוטל שכר להעיד כשר מן התורה . . כיון דנוטל שכר 
כשר מן התורה ולא חשדינן למשקר בשביל הנאת ממון יעיד שקר, מעתה צריך ביאור 
בטעמא דנוגע פסול מה"ת, כיון דלא חיישינן למשקר שבשביל הנאת ממון יעיד שקר. 

במהר"י ן' לב: דאם נוגע פסול משום קרוב, א"כ לחוב אמאי נאמן  ז"ל התשובה שם
דהא קרוב פסול בין לזכות בין לחוב. והעלה שם דהא דכשר לחוב היינו משום דאתינן 

                                                             
דאה שבדבריו, בכל טענה ולא נוגע איזו טענה היא. ומחלוקת ה"יד לכו"ע בי"ד מדייקים את ההו

רמה" עם שאר הראשונים היא, האם בי"ד בכלל שומעים את טענתו הראשונה )"לא לוויתי"( או 
 שהם רואים אותה כאילו לא נאמרה:

ה"יד רמה" סובר שטענת "לא לוויתי" היא טענה מסוימת )טענת פטור(, לכן כאשר הוא טוען 
וויתי" בי"ד מדייקים בדבריו, ומוצאים שאם יבואו עדים ויעידו ש"לווה ופרע", תהפוך "לא ל

טענתו לטענת חיוב. לכן כאשר הוא חוזר בו מטענתו הראשונה, בי"ד רואים את טענתו השניה 
כספק, שמא היא כנגד עדים )"הודאת בע"ד כמאה עדים"( וממילא כאשר באים עדים, הם 

היא טענת חיוב. וזהו הטעם לכך שה"יד רמה" סובר שאם באו  מגלים שאכן טענתו השניה
לא משגחינן בטענתיה בתרייתא", כיון שהיא כנגד טענתו עדים אפי' לאחר שכבר חזר בו, אנו "

 הראשונה החשובה כהודאה בע"ד.
אה"ר סוברים שטענת "לא לוויתי" אינה בגדר טענה כלל, אלא היא כאילו לא נאמרה, כי אך ש

ראיות לתובע, בי"ד אינם מתחילים לדון בעניין כלל. לכן כאשר הוא טוען "לא  כל עוד אין
לוויתי", הם אינם מדייקים בדבריו )כי כאמור, הם רואים זאת כאילו אין כאן תביעה כלל(, ורק 
כאשר באים עדים, מתחילים בי"ד לדון בעניין. לכן אם חזר בו לפני שבאו עדים, נמצא שטענתו 

 א נאמרה כלל. וק"ל.הראשונה כאילו ל
 אמנם בפשטות הכוונה היא כפי המבואר למעלה. ולפי"ז אכן צ"ב מה שהקשינו.

 . תוספתא מס' ב"מ פ"א, הל' ו.11
 . סימן ל"ד, ס"ק ד.12
 . ח"א סי' יט.13
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עלה מתורת חיוב ומתורת מתנה, כיון דיכול אדם לחייב עצמו כשאינו חייב, וזה 
 יב עצמו". שמודה שחייב הוי כאילו אמר חייב אני לך מנה ויכול לחי

והיינו; שיטתו של מהריב"ל היא שהודאת בעל דין, היא התחייבות ומתנה חדשה, 
 .14ולא נאמנות על החוב הישן

אך בקצוה"ח שם חולק על שיטת מהריב"ל, וכותב בזה"ל: "ולכן נראה דהא דאדם 
נאמן על עצמו אעפ"י שהוא קרוב אל עצמו היינו משום כן גזירת הכתוב שיהא אדם 

עצמו בכל הפסולין שיש בו . . וא"כ כי היכא דהאמין התורה שני עדים על נאמן על 
אחרים, כן האמין התורה לכל אדם על עצמו, אע"ג דהוא קרוב לעצמו, דקרוב לא 

 פסלה התורה אלא על אחרים, אבל על עצמו נאמן".

 .15והיינו; שהודאת בעל דין, היא נאמנות על העבר, ע"ד נאמנותם של שני עדים

את קצוה"ח לחלוק על מהריב"ל, מה שהקשה עליו כו"כ קושיות, וז"ל: והביא 
דהא באומר להד"ם ואחר כך באו עדים  "אלא דגם בטעמא דמוהר"י ן' לב קשה לי טובא

דאינו נאמן לומר פרעתי אע"ג דעדים מעידים שפרע משום דהוא נאמן על עצמו ויתר 
א למימר דהוא בתורת חיוב וכל האומר לא לוויתי כאילו אומר לא פרעתי והתם ליכ

ועוד דאמרינן בריש פרק חדש דהא אדרבא הוא בא לפטור עצמו בטענת פרעתי . . 
קמא ד]בבא[ מציעא לא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים, ומה פיו שאינו מחייב 

והא הודאת בעל דין כמאה עדים, אלא  16ממון מחייבו שבועה, ופריך אינו מחייבו ממון
מחייבו קנס, ופריך מה לפיו שאינו בהכחשה ובהזמה, תאמר בעדים  מה לפיו שאינו

שישנו בהכחשה ובהזמה. ואי נימא דטעמא דפיו משום מתנה וחיוב, א"כ איך שייך ביה 
הכחשה והזמה, והא ודאי במתנה מצי יהיב ומאי אולמיה דפיו יותר מעדים והא לענין 

רע הוא הדבר מדין מודה במקצת נאמנות אדרבה עדים נאמנים יותר מפיו . . ועוד מוכ
דחייבה התורה שבועה, ואילו היה כופר בכל בפני בית דין אלא שאומר אעפ"כ אני 
מחייב עצמי בפניכם בחמישים זוז, ודאי אין בזה חיוב שבועה, ועיקר חיוב שבועה 
במודה במקצת משום דהודה במקצת התביעה, ומשום הכי הטילה התורה השבועה על 

א דאינו נאמן כלל אלא מתורת חיוב אין בזה דין מודה במקצת וזה שאר אבל אי נימ
 ברור", עכ"ל.

                                                             
. ועפ"י זה צ"ל לומר, ש"הודאת בע"ד כמאה עדים ]דמי[" הכוונה לתוקף ההודאה )שהוא 14

 –דאה )כיון שעצם ההודאה היא התחייבות, ולא כעדים כמאה עדים(, אך לא לעצם ההו
 נאמנות(.

. ועיין בברכת אברהם )על אתר( שהביא כו"כ נפק"מ בין השיטות דמהריב"ל וה"קצות" )וצ"ע 15
 בהנפק"מ שהביא שם בענין הודאה נגד הודאה עיי"ש, ואיכ"מ ל"ב כלל(.

 בן לב מפירכה זו.. ולהעיר מ"מנחת אליהו" )עמ' פ"ט( שמקשה על שיטת מהר"י 16
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 ביאור קושיותיו:

האומר "לא לוויתי" ובאו עדים שלווה ופרע, אינו נאמן לחזור ולומר "פרעתי.  א(
דכיון שהודה שלא פרע )כי "האומר לא לוויתי כאומר לא פרעתי"(, שוב אינו נאמן 

 ת בע"ד שהיא כמאה עדים.לחזור ולטעון כנגד הודא

ולשיטת מהריב"ל שהודאת בע"ד היא בגדר מתנה וחיוב חדש, צ"ל כיצד שייך לומר 
שהאומר "לא לוויתי כאומר לא פרעתי" ולכן אם יבואו עדים שלווה ופרע יתחייב, 
והלא כאשר הוא טוען "לא לוויתי", ברור שהוא אינו מתכוון לחייב את עצמו, אלא 

לפטור את עצמו בטענה זו, וכיצד שייך לומר בזה דין "הודאת בעל אדרבה הוא מתכוון 
 דין כמאה עדים"? 

שכאשר שני עדים מעידים על חצי מהממון, יהיה  –מנסה ללמוד  17הגמ' בב"מ ב(
הנתבע חייב שבועה על החצי השני )כפי שכאשר הוא עצמו מודה, הוא חייב שבועה 

ממון, מ"מ הוא מחייב שבועה, עדים  בק"ו. ומה פה שאינו מחייב –על החצי השני( 
שמחייבים ממון הלא כ"ש שיחייבו שבועה )ומסבירה הגמ' שאין הכוונה בזה לחיוב 

(. ודוחה זאת הגמ' שהטעם לכך שב'פיו' דווקא ישנו העניין 18ממון, אלא לחיוב קנס
דמוב"מ )שהודאתו מחייבת אתו שבועה על החצי השני( משא"כ בעדים, הוא מצד זה 

ות שב'הודאת פיו' יש יותר תוקף מלעדות העדים. והא ראיה, שעדים ניתן שלנאמנ
להכחיש ולהזים )"ישנם בהכחשה והזמה"(, משא"כ 'הודאת פיו' ש"אינה בהכחשה 

 והזמה".

והנה אם נלמד שהודאת בע"ד היא בגדר מתנה וחיוב חדש, אין מובן מהי המעלה 
אינו נאמן כלל על המציאות. וזה  של 'הודאת פיו' "שאינו בהכחשה והזמה", והרי הוא

ש'הודאת פיו' "אינו בהכחשה והזמה", זה רק מפני שהעדים )המכחישים או מזימים( 
אינם יכולים למנוע אותו מלחייב את עצמו, אך לא מצד שיש בהודאתו יותר תוקף 

 מעדים. וא"כ כיצד צ"ל כיצד הגמ' פורכת את הק"ו?

ודה בחצי התביעה, הרי הוא חייב שבועה דינו של מודה במקצת הוא, שכיון שה ג(
על החצי השני. והנה דין זה מובן אילו אנו אומרים שחיובו של המוב"מ הוא מצד שיש 

 לו בהודאתו נאמנות על העבר.

                                                             
 . דף ג, ע"א וע"ב.17
. וראה צפע"נ )הל' נערה בתולה פ"א, ה"א(. שם מבואר שהשקו"ט שבגמ' היא דיון בעצם 18

הגדר דהודאת בע"ד, האם הוא מצד נאמנות )כשיטת קצוה"ח(, או שזהו חיוב חדש )וכשיטת 
 מהריב"ל(, ואיכמל"ב.
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אך אם נאמר שדין הודאת בע"ד הוא מתנה וחיוב חדש, אין מובן מדוע יתחייב 
לא שהיה אומר כך "איני חייב שבועה על החצי שכופר בו, והרי אילו היה כופר בכל, א

לו דבר ואעפ"י כן אני מתחייב לתת לו במתנה חצי מהסכום שהוא תובע", במקרה כזה 
ברור שהוא לא יהיה חייב שבועה )על חצי התביעה( שהרי הוא "כופר הכל", ואי נימא 
שהודאת בעל דין היא בגדר מתנה וחיוב חדש, א"כ גם מוב"מ צריך להיחשב כ"כופר 

 הכל"?

מובן שגדר הודאת בע"ד הוא נאמנות על העבר, ולא  –אומר קצוה"ח  –ל הנ"ל מכ
 מתנה וחיוב חדש )כמהריב"ל(.

 

 ד.
 יביא ביאור שונה בשיטת מהריב"ל ודחיית קצוה"ח לביאור זה
 יבאר בדוחק דמהריב"ל סבירא ליה כתוס' ועפ"י זה יתרץ דבריו

הודאת בעל דין היא ואולי אפשר לומר ביאור שונה בשיטת מהר"י בן לב, ש
כיון שיכול היה להתחייב ממון חדש שאז ודאי  –". כלומר 19"נאמנות מיגו דהתחייבות

יהיה חייב לשלם, לכן גם עתה כאשר מודה על העבר נאמן במיגו ויהיה חייב לשלם את 
 .20הממון שמודה בו

כיון שהוא באמת נאמנות  וא"כ אין קשה כלל קושיית קצוה"ח מדין מודה במקצת
 יגו דהתחייבות(. )מ

אמנם קצוה"ח לא למד כן בשיטת מהר"י בן לב, והביא סברא זו )כביאור שונה  
שהרי הודאת בע"ד )לחוב( נאמן אפילו כנגד עדים,  –משיטת מהריב"ל( והקשה עליה 

ואם הודאת בע"ד הינה "מיגו" כיצד יכולה היא להועיל כאשר מחייב עצמו כנגד עדים, 
 לא אמרינן"? והלא "מיגו במקום עדים

ולכאורה אפשר לומר, שמהריב"ל סבירא ליה כתוס' בעניין "מיגו במקום עדים". 
לומד שישנה מחלוקת אמוראים האם כאשר המיגו עומד  21דהנה התוס' בבבא בתרא

 כנגד עדים הוא מועיל או שהוא אינו מועיל.

                                                             
ד"ה "ועכשיו בטעם הראשון", )ועי' ב"ש סי'  ראה תשב"ץ ח"א סי' עו ד"ה "ומעתה", וסי' פג .19

 לח סקל"א(. 
וניתן להבין כך )אמנם בדוחק( בלשון מהר"י בן לב: "דאתינן עלה מתורת חיוב ומתורת מתנה  .20

 ...]לכן יהיה נאמן במיגו[" דכיון דיכול אדם לחייב עצמו כשאינו חייב]דהיינו:[, 
 דף לג, ע"א. ד"ה ה"ג. .21
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ובר שגדר ואי נימא שמהריב"ל סבירא ליה כתוס' בעניין זה, ניתן לומר שהוא אכן ס
"הודאת בעל דין" זה "נאמנות מיגו דהתחייבות", ומה שאנו מאמינים להודאתו כנגד 

 עדים הוא כשיטת הסוברים ש"אמרינן מיגו במקום עדים".

אמנם דוחק גדול לפרש את דברי מהריב"ל ש"אמרינן מיגו במקום עדים", כי מלבד 
יגו במקום עדים", תוס' לא מצינו שיש מי שסובר שישנה דעה בגמ' ש"אמרינן מ

ובפשטות לומדים בזה דלכו"ע "מיגו במקום עדים ל"א" )והמחלוקת בגמ' היא אינה 
על עצם הדין של "מיגו במקום עדים לא אמרינן"(. וקשה לומר שמהריב"ל סבירא ליה 

 הכי. וא"כ חוזרות שאלותיו של הקצוה"ח למקומם?

 

 ה.
 ו התוס' והרא"שיחקור בעניין מודה במקצת ויבאר שבעניין זה נחלק

 עפ"י זה יתרץ את קושיית קצוה"ח על מהריב"ל מדין מודה במקצת

והנה בכדי לתרץ את קושיית קצוה"ח מדין מוב"מ, יש להקדים ולבאר שבתהליך 
חיוב  ב(הודאתו של הנתבע )במקצת(.  א(החיוב של המודה במקצת ישנם שני שלבים: 

 הממון )שהודה בו( הנגרם ע"י ההודאה.

ר האם חיוב השבועה של המודה במקצת, חל בשלב הראשון, דהיינו ויש לחקו
שעצם הודאתו במקצת מחייבתו שבועה. או שחיוב הממון חל רק בשלב השני, דהיינו 

 שחיוב הממון הוא המחייבו שבועה.

ונראה לומר שנחלקו בזה התוס' והרא"ש. דהנה בטעם לכך שמודה במקצת חייב 
שכאשר הנתבע מודה במקצת התביעה, הוא נותן שהוא משום  22שבועה מבואר בתוס'

תוקף לתביעה. והיינו, שע"י הודאתו מוכח שהתובע לא שיקר בחצי מהתביעה עכ"פ, 
ולכן נראה להאמין לו אף בחצי השני. וכיון שכך בכדי שנאמין לכפירתו של הנתבע 

 בחצי השני, צריך הוא להישבע.

דברי התוס', וביאורו הוא כתב לבאר זאת באופן שונה מ 23אמנם בתוס' הרא"ש
שהטעם לכך שע"י ההודאה מתחייב הנתבע שבועה, הוא משום שהוא חייב לשלם את 
הממון שהודה עליו, וכיון שיש עליו חיוב ממון מגלגלים עליו ג"כ חיוב שבועה 

                                                             
 ע"א. ד"ה "הצד השווה". . בבא מציעא דף ד,22
 . שם דף ג, ע"א. ד"ה "מפני".23
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: "תאמר בעדים דממון קא מחייבי" כלומר: 24)ולהעיר דמשמע כן מלשון הגמ' בב"מ
 ע"י חיוב הממון מגלגלים גם חיוב שבועה, עיי"ש(.שעדים מחייבים ממון, ו

לכאורה אפשר לומר הם נחלקו בחקירה דלעיל: דתוס' סבירא ליה שחיוב השבועה 
דמודה במקצת חל בשלב הראשון )דהיינו, שעצם הודאתו היא המחייבת אותו 
שבועה(. לכן הוא מבאר שהטעם לכך שמודה במקצת חייב שבועה, הוא משום שבעצם 

 )דהיינו, השלב הראשון( נראה דמשקר, ולכך חייב שבועה. הודאתו

אמנם תוס' הרא"ש סובר שחיוב המודה במקצת חל בשלב השני )דהיינו, שעצם 
הודאתו מחייבת אותו רק ממון, וחיוב הממון הוא הגורם לכך שמגלגלים עליו חיוב 

הרא"ש  כי –שזה משום שהוא "נראה דמשקר"  –שבועה(. לכן הוא אינו מבאר כתוס' 
סובר שחיוב השבועה אינו חל כלל בעצם הודאתו )השלב הראשון(, אלא הוא נגרם ע"י 
חיוב הממון )בשלב השני(, ומשום כך מבאר הרא"ש באופן שונה, שהטעם לכך 

ון שע"י חיוב הממ שהמודה במקצת חייב שבועה הוא מפני שיש בזה דין גלגול שבועה,
 אנו מגלגלים עליו חיוב שבועה.

 

 ו.
 ה זו ועפ"י זה תתורץ הקושיה מדיןאר דקצוה"ח ומהריב"ל חולקים אף הם בחקיריב

 מודה במקצת

ונראה לומר שבחקירה זו )באיזה שלב חל חיוב השבועה של המודה במקצת( נחלקו 
 קצוה"ח ומהריב"ל, ובזה תתורץ קושיית הקצות מדין מוב"מ:

לב הראשון )דהיינו, מהר"י בן לב סבירא ליה שחיוב השבועה דמודה במקצת חל בש
שעצם הודאתו מחייבתו שבועה( וכיון שכך, הוא חייב שבועה אפי' שחיוב הממון שלו 

 אינו מצד נאמנות אלא מצד התחייבות. 

והיינו משום שחיוב השבועה אינו קשור כלל לחיוב הממון, אלא הוא חיוב נפרד 
ברי התובע בפני עצמו הנגרם מעצם ההודאה )כי מההודאה נראה לנו להאמין לד

 ולפיכך הנתבע חייב שבועה וכשיטת תוס', וכדלעיל(.

אמנם קצוה"ח סובר שחיוב השבועה דמוב"מ חל רק בשלב השני )דהיינו, שההודאה 
מחייבת אות המודה רק בחיוב ממון, וחיוב הממון הוא הגורם לחיוב השבועה(, לפיכך 

הרי חיוב  – של הקצוה"ח –שפיר הקשה על שיטת המהריב"ל, דכיון שלשיטתו 
השבועה נגרם כתוצאה מחיוב הממון )ולא מעצם ההודאה(, א"כ לא שייך לחייבו 

                                                             
 . דף ד, ע"א.24
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שבועה, אלא אם יש עליו חיוב ממון. אך אם אין עליו חיוב ממון, לא שייך כלל לחייבו 
 בשבועה )כי חיוב הממון שכן ישנו, הוא רק חיוב חדש ולא נאמנות על העבר(.

 

 ז.
 פן שונה מכפי שביאר את שיטתו בקצוה"חיבאר את שיטת מהריב"ל באו

 עפ"י זה יתרץ את הקושיות ממוב"מ ומהגמ' בב"מ

אמנם ביאור זה אינו חלק כל צורכו, כי עדיין קשה על שיטת מהריב"ל קושיותיו 
 הנוספות דקצוה"ח.

ונראה דיש לומר ביאור שונה בשיטת מהריב"ל בעומק יותר )שאין כוונתו 
 ת בלבד, כפי שלמד בשיטתו הקצוה"ח(:שבהודאת בע"ד ישנה התחייבו

דהנה מכך שלשיטת מהריב"ל יש בכוחה של הודאתו לחייב שבועה, מוכח שאף 
לשיטתו יש בהודאת המוב"מ נאמנות, אלא שנאמנות זו אינה מספיק בתוקף בכדי 

 .25לחייב ע"י ממון, ולכן חיוב הממון אינו נגרם ע"י נאמנות זו אלא בתורת חיוב חדש

שהרי אם נאמר שאין בהודאתו נאמנות בכלל, יוצא שאילו יביא  26ומוכח הדבר
התובע ראיה על החוב, לאחר שהנתבע כבר הודה ושילם, יצטרך הנתבע לשלם פעם 

 .27נוספת, וזה ודאי אינו כן

                                                             
 -באופן שונה  -( )אינו מבאר באופן זה, אך הוא מנסה 96. והנה ב"מגדל דוד" )ח"ז, עמ' 25

נאמנות, ואח"כ( מקשה על כך וז"ל: "דנהי נמי  –גם לשיטת מהריב"ל  –ללמוד שיש בהודאה 
א גבי חיוב ממון הוי כמתנה וחיוב חדש, ואין מקצת הנאמנות שיש לו איזה נאמנות בהודאתו ה

 מועילה לחייבו ממון א"כ מהיכי תיתי לן לחייבו שבועה מטעם הנאמנות הלזו?"
ובפשטות קושייתו אינה קושיה כלל, כי ניתן לומר שכיון שבהודאה יש רק מעט נאמנות לכן 

 " דיה בכדי לחייב ממון )החמור(.הודאתו "חזקה" לחייב שבועה )הקלה(, אך מ"מ אינה "חזקה
 וכן מצינו לגבי עדותו של עד אחד, שנאמן לחייב שבועה אעפ"י שאינו נאמן לחייב ממון. 

הרי שסמך על מקצת הודאתו"  –]וראה רש"י בקידושין )סה, ע"ב(: "אשר יאמר כי הוא זה 
האמינה תורה ומבאר בזה קצוה"ח )הנ"ל( "כי היכא דהאמינה תורה שני עדים על אחרים כן 

 לכל אדם על עצמו..."
ולשיטת מהריב"ל ניתן לבאר את דברי רש"י כך: כשם שנתנה תורה כח לשני עדים לחייב ממון 
ע"י עדותם, כך נתנה התורה כח לכל אדם שיהיה נאמן על עצמו גבי חיוב שבועה )אמנם גבי 

 דש(.[חיוב ממון אינו נאמן על עצמו, ומה שמתחייב זהו בתורת מתנה וחיוב ח
 וראה לקמן אות י"ג.

. מלבד מה שמוכרע הדבר מצד ההלכה, שאם נאמר שהודאתו היא רק חיוב חדש, אין מובן 26
כיצד ההודאה מועילה והלא פסק הרמב"ם )הל' זכיה ומתנה, פ"ג ה"א(: "אבל בדברים לא קנה 

 המקבל"?
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אלא צריך לומר שגם לשיטת מהריב"ל יש נאמנות, רק שהיא אינה בתוקף כ"כ, 
 .28וכנ"ל

 ביאור הדברים:

ן לב יש נאמנות ב"הודאת בעל דין", וזהו גם הטעם לכך אף לשיטת מהר"י ב
במודה במקצת, ותואמים הדברים עם הביאור  -שהודאתו מחייבת אותו שבועה )

בעניין שני השלבים שבמוב"מ. כי בשלב הראשון נמצאת הנאמנות(. אלא  29דלעיל
 שבכדי לחייב ממון אין הנאמנות שבדבריו מספיקה.

כך שיכול אדם לחייב א"ע בממון, הוא משום ולכן מבאר מהריב"ל שהטעם ל
שכאשר הוא מודה על ממון, אנו רואים זאת כאילו שהוא מחייב א"ע בממון בחיוב 

 .30חדש

                                                             
ין 'אודיתא', ולכן אמנם ראיה זו אינה מוכרחת, כי ניתן לומר שהודאת בע"ד מועילה מצד קני

אין זה נחשב ל"אבל בדברים", אלא זה נחשב ל"אחד מן הדרכים שהקונה זוכה בהן" )שם(, ויש 
 (.11להאריך בכל זה ואיכ"מ )וראה לקמן הערה 

שאפשר לומר שבאמת חייב המודה רק משום  –. וראה במג"ד )שם( שדוחה ראיה זו 27
ייב לשלם פעם נוספת, כיון שאמנם התחייבות. והטעם לכך שכאשר יבואו עדים לא יתח

 הודאתו הינה מתנה וחיוב חדש אך י"ל שהוא מתנה על תנאי.
אך בזה צריך להבין והלא "דברים שבלב אינם דברים" )קידושין מט, ע"ב(, וכיצד א"כ מועיל 

 התנאי שבלב?
עת ואין לומר, שהטעם לכך שמועיל לו התנאי הוא מישום שיש כאן "אנן סהדי" שאינו משלם כ

 אלא ע"מ שכאשר יביא התובע ראיה יפטר.
דהא איתא בתוס' בכתובות )דף נו, ע"א. ד"ה "הרי זו"( "דאי לא ילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן 
ה"א דשום תנאי אינו מבטל את המעשה. ואפילו לא יתקיים בסוף, המעשה קיים" עכ"ל. ולכן 

י בני גד ובני ראובן. וא"כ כיצד אפשר מסייג שם תוס' שדיני תנאי צריכים להיות בדומה לתנא
 לומר שנקרא מתנה על תנאי אם לא התנה במפורש )שזהו בדומה לתנאי בני גד ובני ראובן(?!

ובפרט עפ"י מה דאיתא בקידושין )סא, ע"א וע"ב( שצריך תנאי כפול וכו' וא"כ כאשר לא התנה 
יל התנאי גם כאשר אינו במפורש כיצד אפשר להחשיב לו לתנאי, והלא אפי' אם נאמר שמוע

מתנה במפורש, הרי זה רק אם ברור שהוא תנאי כפול, וכאשר אין אפשרות לדעת זאת ודאי 
 שאין מועיל תנאו! וא"כ כיצד שייך לומר שהודאתו היא מתנה על תנאי?!

. ומה שהקשינו שאם יביא התובע ראיה ויתבעו שוב, שלכאורה יצטרך לשלם? אינו קשה 28
ם בתורת חיוב חדש, מ"מ כיון שהוא משלם משום התביעה, ברי לנו דאפי' אם הוא משל

שהתובע מחל על החוב ולא קיבל את התשלום כמתנה אלא כפרעון החוב )וראה לקמן )הערה 
 ( ביאור שונה, שאינו מטעם מחילה אלא שכן פוסקים בי"ד, עיי"ש(.11

ר נאמנות מ"מ הוא ( מובן שאפי' שהודאתו אינה בגד11ובפרט לפי המבואר לקמן )הערה 
משלם משום שהודה, והתשלום הינו על ההודאה, לכן ברור שלא יצטרך לשלם פעם נוספת, 

 עיי"ש.
 . אות ה'.29
 . ביאור הדברים:30

דהנה הטעם לכך שמהריב"ל נקט בהודאת  –וכן לבאר שאלה נוספת המתעוררת לפי ביאור זה 
ל"כ אין מובן מדוע נאמינו בע"ד שהיא מתורת מתנה וחיוב חדש בפשטות, הוא משום שא



 הערות וביאורים •מגדל דוד 
 

209 
 

ובזה תתורץ קושיית קצוה"ח מדין מוב"מ. דהטעם לכך שחייב שבועה הוא אכן מצד 
 נאמנות, וממילא מובן שאין זה כמו כופר הכל, שם אין אפי' מעט נאמנות.

 "י זה ניתן לכאורה לתרץ אף את קושיית קצוה"ח מהגמ' בב"מ.ועפ

דהנה קושיית קצוה"ח הייתה שבאם דין הודאת בע"ד הוא בגדר מתנה וחיוב חדש, 
א"כ הא ד'הודאת פיו' "אינו בהכחשה והזמה" הוא משום שהעדים אינם יכולים למנוע 

 אותו מהתחייבותו בחיוב חדש. 

"אינו בהכחשה והזמה" )שמכך מנסה הגמ' וא"כ אין מובן מהי המעלה בכך ש
 להוכיח שבפיו יש נאמנות יתרה(?

אך לפי מה דאמרן, שאף לשיטת מהריב"ל יש בהודאת בע"ד נאמנות )והיא 
המועילה לחייב את המוב"מ שבועה(, אלא שבכדי לחייב ממון היא אינה מספיקה ניתן 

 לבאר את דברי הגמ' כך:

המדובר הוא לגבי חיוב שבועה שנגרם ע"י  – "מה לפיו שכן אינו בהכחשה והזמה"
 חיוב השבועה( מצד הנאמנות שבהודאתו.  -הודאתו, שזהו )

ומכך מנסה הגמ' להוכיח שב'הודאת פיו' הנאמנות )גבי חיוב שבועה עכ"פ( היא 
יותר מנאמנותם של עדים, כי נאמנותם של העדים ניתנת להכחשה והזמה, משא"כ 

 כ"פ גבי חיוב שבועה( אינה ניתנת להכחשה או הזמה.נאמנותה של 'הודאת פיו' )ע

                                                             
לחוב )"אם נוגע פסול משום קרוב, א"כ לחוב אמאי נאמן דהא קרוב פסןל בין לזכות בין לחוב"(, 
ולכאורה לפי מה דאמרן שאף לשיטת מהריב"ל יש נאמנות )עכ"פ לגבי שבועה(, א"כ שוב קשה 

 כות בין לחוב"?לגבי שבועה מדוע נקבל את הודאתו[ הא קרוב פסול בין לז –]"אמאי נאמן 
והנראה לומר בזה בפשטות הוא: מ"ש מהריב"ל שגדר הודאת בעל דין, הוא משום התחייבות, 
זהו רק לגבי דין חיוב ממון. אמנם לגבי חיוב שבועה )כגון שבועת מוב"מ(, הנובע מהודאת 
בע"ד, סובר המהריב"ל שהוא גזיה"כ שמאמינים לו )וכפי שהסיק קצוה"ח בגדר הודאת בע"ד 

 בממון(. אף
ומ"ש אצלנו על הודאת בע"ד, ש"הא דכשר לחוב" זה משום שגדר ההודאה הוא התחייבות 
)ולא נאמנות(, זהו משום שהוא מדבר רק בעניין חיוב ממון )וכפי שמובן בפשטות מהלך דבריו(, 
אך לגבי חיוב שבועה אף מהריב"ל מודה שזהו דין "נאמנות" )משום גזיה"כ שהודאת בע"ד 

 ים(.שקולה כעד
ומוכרחים לומר כן בדברי מהריב"ל )שמה שהוא כותב על הודאת בע"ד, כוונתו היא רק לגבי 
חיוב ממון, אך לא לגבי חיוב שבועה(, כיון דהא ניחא לגבי ממון מובן כיצד ניתן לומר שהנתבע 
מחייב א"ע, כפי שכתב מהריב"ל עצמו: "כיוון דיכול אדם לחייב עצמו כשאינו חייב", אמנם 

שבועה לא שייך טעם זה כלל, כי א"א לומר שהטעם לכך שאנו מקבלים את הודאתו הוא  לגבי
 משום חיוב חדש, שהרי אין אדם יכול לחייב א עצמו בשבועה כשאינו חייב?!

לכן נדצ"ל באמת שלגבי חיוב שבועה סובר מהריב"ל שהוא מדין נאמנות, ומ"ש אינו אלא 
 -"הא דכשר לחוב"  -ת". וכן משמע מדבריו לעניין חיוב ממוני, שהוא בגדר "התחייבו

 שבפשטות הכוונה לחיוב ממוני, וק"ל.
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  ובעניין קושיית קצוה"ח מדין "האומר לא לוויתי כו'", יבואר לקמן.

 

 

 ח.
 יבאר דמח' הראשונים עם ה"יד רמה" תלויה במח' קצוה"ח ומהריב"ל

ולכאורה אפשר לבאר שמח' קצוה"ח ומהריב"ל בעניין גדרה של הודאת בעל דין, 
לוקת שאה"ר וה"יד רמה" )שהובאה בתחילת דברינו( כפי שנתבארה היא היסוד למח

 בקצוה"ח:

לומד שהודאת בע"ד זה נאמנות על העבר )כשיטת קצוה"ח(. ולכן הוא  "יד רמה"ה
סובר שמיד כאשר הנתבע הודה לא פרע )כי "האומר לא לוויתי כאומר לא פרעתי"(, 

רעתי", כי הודאתו היא נאמנות על כבר אינו יכול לחזור בו מהודאתו ולטעון "לוויתי ופ
 העבר.

סוברים שהודאת בע"ד היא בגדר מתנה וחיוב חדש )כשיטת מהריב"ל.  שאה"ראך 
אמנם גם לשיטתם יש בהודאתו נאמנות לגבי שבועה, כנ"ל(. לכן הם סוברים שכל זמן 
שהנתבע לא נתחייב בגלל הודאה זו, לא שייך לקרא להודאה זו "הודאת בעל דין". כי 

יטתם הודאת בע"ד היא בגדר חיוב חדש, ואם בהודאתו אין כל חיוב, א"כ אין שייך לש
 בזה דין הודאת בע"ד.

אמנם כאשר באים עדים, ממילא יוצא שבהודאתו ישנה התחייבות )כי ברגע שמובן 
הביאור בזה  31מהודאתו שהוא חייב, הרי הוא מתחייב בזה בחיוב חדש, וראה לקמן

לא באו עדים, אין אנו רואים את הודאתו ל"הודאת בע"ד", באריכות(. לכן כל זמן ש
ורשאי הוא לחזור בו ממנה בכל עת שירצה. אך כאשר באים עדים, אנו רואים בדבריו 
התחייבות, וממילא הודאתו הופכת להיות בגדר של "הודאת בעל דין", ולכן הוא כבר 

 לא יכול לחזור בו.

 ביאור הדברים:

"ד היא נאמנות על העבר. לכן כאשר באים עדים הם סובר שהודאת בע "יד רמה"ה
מגלים שההודאה הייתה מלכתחילה "הודאת בעל דין", ולכן אפי' אם חזר ממנה עוד 
קודם שבאו העדים אין זה מועיל, כי ברגע שבאים העדים מתברר למפרע שכבר אז, 

                                                             
 . אות ט'.31
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ודאת כשאר חזר בו היה זה כנגד הודאתו הראשונה שהיא )כך מתברר למפרע( בגדר "ה
 בע"ד".

סוברים שהודאת בע"ד היא חיוב חדש. לכן כל עוד לא באו עדים, שאה"ר משא"כ 
הוא לא התחייב לשלם, ורק כאשר באים העדים הוא מתחייב )דהיינו שהודאתו גורמת 
לנו לראות זאת כאילו התחייב בחיוב חדש, רק כאשר באו העדים(. לכן אם חזר בו 

תו, כי בשעה שחזר בו לא הייתה טענתו הראשונה קודם שבאו העדים יהיה נאמן בחזר
  נחשבת להודאת בע"ד, וממילא יכול היה לחזור ממנה.

 

 ט.
 עפ"י זה יתרץ את קושיית קצוה"ח מדין "האומר לא לוויתי ובאו עדים שלווה ופרע"

 ועפ"י זה ניתן לכאורה לתרץ את קושיית קצוה"ח מדין "האומר לא לוויתי כו'".

"ח היא שלשיטת מהריב"ל, הודאת בע"ד היא בגדר מתנה וחיוב דהנה קושיית קצוה
חדש. וא"כ אין מובן, כיצד שייך לומר שהאומר "לא לוויתי כאומר לא פרעתי" ואם 
יבואו עדים שלווה ופרע יתחייב, והלא כאשר הוא טוען "לא לוויתי", הוא אינו מתכוון 

זו, וכיצד שייך לומר בזה  לחייב א"ע, אלא אדרבה הוא מתכוון לפטור את עצמו בטענה
 דין "הודאת בעל דין כמאה עדים"?

אמנם קצוה"ח הקשה כן, משום הוא למד בשיטת מהריב"ל, שהודאת בע"ד הינה 
 –התחייבות גרידא. אך לפי מה דאמרן בשיטת )הראשונים שהיא כשיטת( מהריב"ל 

ן "לא א"כ יוצא שכאשר הוא טוע –שכאשר באים עדים הרי בי"ד מדייקים בדבריו 
 לוויתי", מונח בתוך דבריו התחייבות )שאם יבואו עדים הוא יהיה חייב(.

בכדי להבין את זה צריך להוסיף ולבאר בשיטת מהריב"ל, שאין כוונתו לומר בדין 
הודאת בע"ד שעניינו הוא שרק מה שיתחייב המודה במפורש, יהיה חייב עליו. אלא 

, נחשב לחלק מה"חיוב חדש". צ"ל בשיטת מהריב"ל שכל חיוב היוצא מהודאתו
כלומר: כאשר אדם מודה, הרי הוא מתחייב ע"י הודאה זו בחיוב חדש באופן כזה אשר 

 .3233כל ממון היוצא מהודאתו, הוא יהיה חייב עליו

                                                             
. וזה שהוא חייב לשלם ממון זה אפי' ש"בדברים לא קנה המקבל" )רמב"ם הל' זכיה ומתנה 32

 , שניתן לומר שהוא משום קניין אודיתא.15פ"ג ה"א(, כבר נתבאר לעיל הערה 
יתא מצינו כו"כ טעמים, אחד מהם מביא השיטה מקובצת )ב"ב קמט, דהנה בגדרו של קניין אוד

ד"ה "ונפק"( בשם תוס' הרא"ש, וכותב שקניין אודיתא הינו קניין דרבנן, ולפי"ז לא שייך לומר 
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ולכן כאשר הוא אומר "לא לוויתי" מונח בתוך דבריו, שאם יבואו עדים הוא יהיה 
"ד מדייקים בדבריו ואינם רואים את חייב. וממילא כל זמן שלא באו עדים אין בי

ההודאה שבהם )שזהו הטעם לכך שיכול לחזור בו כנ"ל(. אך כאשר באים עדים ש"לווה 
 ופרע", בי"ד מדייקים בדבריו ורואים את ההתחייבות שבהם, ולכן הוא יהיה חייב.

 

 י.
 יחקור במהות תפקידם של ביה"ד

סודה בחקירה שונה במהות ולכאורה מחלוקת הראשונים בעניין הודאת בע"ד, י
 תפקיד ביה"ד שלכאורה ניתן ללמוד זאת בשני אופנים:

התורה קבעה שבכדי לפסוק דין צריכים ביה"ד לברר את המציאות, וע"י שידעו א( 
 מה הייתה המציאות יוכלו לפסוק דין.

כללי פסיקת הדין ההלכתיים( ועפ"י כללים  -התורה קבעה כללים מסויימים )ב( 
 ביה"ד לפסוק דין. אלו צריכים

האם יכול להיות מקרה שבו ביה"ד  -החילוק )והנפק"מ( בין שני האופנים הוא 
יפסוק דין אפי' שהמציאות אינה מבוררת כל צרכה: לפי האופן הראשון, לא שייך כזה 
דבר כי אין בי"ד יכולים לפסוק דין אלא ע"י בירור המציאות. אך לפי האופן השני, יתכן 

 דבר כזה.

                                                             
שהודאת בע"ד הינה מטעם אודיתא )שהרי הודאת בע"ד הינה דאורייתא ודאי(, אמנם מצינו 

 ד"ה "והנה", ועוד(. שחולקים עליו )קצוה"ח בשם תוס' בב"ק
ובקוב"ש )ב"ב תקל"ז( מבאר שזה שאודיתא מועיל הוא משום גמירות דעת שיש למקנה 
)ומבאר שם שהוא מן הדברים הנקנים באמירה(, ועד"ז ניתן לומר כאן, דכיון שהודה הרי גמר 

 בדעתו להתחייב, אלא שאופן התחייבותו הוא בתורת חיוב חדש )אודיתא( ולא מדין נאמנות.
בזה יבואר היטב הטעם לכך שאף אם יביא התובע ראיה, לא יצטרך הנתבע לשלם פעם נוספת, ו

 עיי"ש.
. אמנם עדיין קשה )ראה לעיל ז'( שלכאורה אם בממון אין נאמנות כלל, יוצא שאם יביא 33

התובע ראיה על החוב, לאחר שהנתבע כבר הודה ושילם, יצטרך הנתבע לשלם פעם נוספת, 
 ן?וזה ודאי אינו כ

והביאור בזה בפשטות הוא, דכאשר בי"ד מוציאים ממנו ממון ע"י הודאתו, א"כ אעפ"י ש)לגבי 
הממון( אין בהודאתו נאמנות על העבר, מ"מ כיון שבי"ד פסקו שהנתבע חייב לתובע על תביעה 
מסויימת, לכן כאשר יבוא התובע שוב עם אותה התביעה, אין מקבלים אותו, כי הנתבע כבר 

 תביעה זו עפ"י פסק הבי"ד )ובפרט לפי הביאור שהודאתו אינה רק התחייבות(. שילם לו על
( מובן דכיון שומדה לתובע, ומשום הודאתו הוא משלם את 11ובפרט לפי המבואר לעיל )הערה 

התביעה, לכן לא יצטרך לשלם שוב. ואינו דומה כלל לנותן מתנה סתם, שיצטרך לשלם שוב, 
 עיי"ש.



 הערות וביאורים •מגדל דוד 
 

213 
 

ות נראה לומר שזהו היסוד לכל מחלוקות המפרשים במקרים רבים, אם הן ובפשט
פסיקת דין של "ודאי" או שהם דין "ספק". דאי נימא שתפקיד בי"ד הוא לפסוק את 
הדין עפ"י כללי התורה, א"כ יתכן שהמציאות אינה ברורה לנו, ואעפ"כ בי"ד פוסקים 

 כך. ה קבעה שבמקרה כזה הדין יהיהאת הדין, כיון שהתור

אמנם אי נימא שתפקיד בי"ד הוא לברר את המציאות ולפיי בירור זה לפסוק את 
הדין, א"כ לא שייך לפסוק דין 'ספק', כי בכדי לפסוק דין חייבים בי"ד לברר את 
המציאות, ומכך שפוסקים בזה דין, מוכרח להיות שהמציאות מבוררת וזהו דין "ודאי", 

 שאל"כ לא היו פוסקים כך את הדין.

 

 יא.
 יבאר שבחקירה זו תלויה מח' הראשונים )שהיא מח' קצוה"ח ומהריב"ל(

מהריב"ל(. –קצוה"ח( ושאה"ר )  –)ולכאורה י"ל שבחקירה זו חולקים ה"יד רמה" 
 והיינו שחקירה זו הינה השורש אף לחקירה בגדר הודאת בע"ד:

ד הינה תפקיד ביה"ד הוא לפסוק דין ע"י בירור המציאות. וכיון שהודאת בע" א(
 בירור ונאמנות על העבר, לכן בי"ד יכולים לפסוק את הדין ע"י הודאתו.

תפקיד בי"ד הוא לפסוק דין עפ"י כללי התורה )כללי הפסיקה ההלכתיים(. וכיון  ב(
שהתורה קבעה שבכוחה של הודאת בע"ד לחייב את המודה בממון, לכן יכולים ביה"ד 

ו אינה מבררת את המציאות, כי הם אינם להכריע ע"י הודאתו את הדין )אפי' שהודאת
 צריכים לברר את המציאות(.

נמצא א"כ, שבזה חלוקים ה"יד רמה" )ששיטתו היא כשיטת קצוה"ח(, ושאר 
 הראשונים )ששיטתם היא כשיטת מהריב"ל(:

ה"יד רמה" )והקצוה"ח(: תפקיד ביה"ד הוא לברר את המציאות, ועפ"י ידיעת 
 הדין.המציאות הם יכולים לפסוק את 

שאה"ר )ומהריב"ל(: תפקיד ביה"ד הוא לפסוק דין עפ"י כללי פסיקת הדין שקבעה 
 התורה.
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 יב.
 יביא את החקירה בגדר ע"א ויבאר שתלויה בחקירה הנ"ל

מדוע הוא נאמן לגבי סוטה ועגלה ערופה,  34הנה בדין עד אחד חוקר הרוגוצ'ובי
 בשני אופנים: אעפ"י שלגבי ממון הוא אינו נאמן, שניתן לבאר זאת

לעדות של ע"א יש את אותו גדר )ותוקף ה(בירור כמו לשני עדים, אלא שאינה א. 
בתוקף כ"כ כיון שחסר בכמות העדים, ולכן בדיני ממונות ונפשות, שבהם אמרה תורה 
שיש צורך בבירור גמור, אין מספיק בירור זה. אבל לגבי סוטה ועגלה ערופה, מספיק 

 ר ד"עד אין בה", "לא נודע מי הכהו".בירור זה בכדי לצאת מגד

העדות של עד אחד היא סוג עדות בפ"ע, בשונה משני עדים שעדותם הינה בירור ב. 
גמור )שלכן סומכים על עדותם בדיני ממונות ונפשות(, עד אחד, עדותו היא בירור 
חלש, שאין לסמוך עליו. אלא, שבסוטה ועגלה ערופה, אמרה תורה שמספיק בירור זה 

 י שלא תשתה את מי המרים ותיערף העגלה.בכד

 :35ומבאר בזה כ"ק אדמו"ר נשי"ד

בירור שע"י עד אחד הוא בירור המחייב ממון, אך כיון שחיוב זה אינו  – צד א'שלפי 
בתוקף כ"כ )כי יש רק חצי מכמות העדים שצריך בכדי לחייב ממון(, לכן יכול הנתבע 

 להיפטר מחיוב ממון זה ע"י שבועה.

אין בכוחו לחייב ממון כלל, אלא  –הבירור שנפעל ע"י עד אחד  – צד ב'י אמנם לפ
 "לא יקום גו'" אבל "קם הוא לשבועה". –רק לגרום לחיוב שבועה בלבד 

ששני הצדדים חולקים האם החיוב הנפעל  –ובפשטות ביאורו של כ"ק אדמו"ר הוא 
ך שניתן להיפטר ע"י ע"א הוא באותו מהות לחיוב הנפעל ע"י שני עדים, והטעם לכ

של העדים )צד א'(. או שעד אחד הוא סוג חיוב  כמותמחיוב זה ע"י הוא משום שחסר ב
שאינו אותו מהות של שני עדים, אלא הוא מהות חיוב שונה "קם  –אחר "לא יקום..." 

הוא לשבועה" בלבד )צד ב'(. ולפי צד זה, החיסרון שישנו בע"א הוא לא רק בכמות 
 העדות. איכותרון מהותי בהעדים, אלא הוא חיס

 ונראה ששורש חקירה זו היא החקירה דלעיל, בענין תפקיד בי"ד:

תפקיד בי"ד הוא לברר את המציאות )כשיטת קצוה"ח(. לכן, כיון שעד אחד  א(
מברר את המציאות, בכוחו לחייב ממון, אלא שכיון שחיוב זה אינו בתוקף גדול, אפשר 

 להיפטר ממנו ע"י שבועה.

                                                             
 מ"צ, ערך עד אחד, סל"ח.. צפענ"ח כללי התוה34
 .124. תורת מנחם "התוועדוית" ה'תשמ"ז ח"ב, עמ' 35
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ביה"ד הוא לפסוק את הדין עפ"י כללי התורה )כשיטת מהריב"ל(. לכן  תפקיד ב(
אין עד אחד אינו יכול כלל לחייב ממון, כי התורה אמרה "לא יקום גו'" אלא ש"קם הוא 

 לשבועה", וזהו הטעם לכך שעד אחד מחייב שבועה.

 

 יג.
 לה זאת במחלוקת תוס' ותוס' הרא"שיחקור בגדר חיוב השבועה דמוב"מ וית

 אר שחקירה זו תלויה אף היא בחקירה במהות תפקיד בי"דיב

ואולי אפ"ל שבדומה ל)ביאור כ"ק אדמו"ר נשי"ד, ב(חקירה הנ"ל בעניין עד אחד, 
 יש לחקור לגבי "הודאת בעל דין".

דהנה לפי הביאור דלעיל יוצא שגדר חיוב השבועה דמודה במקצת הוא ע"ד חיוב 
בועה אך אינם מחייבים ממון(, וכן משמע השבועה דע"א )ששניהם נאמנים לחייב ש

תוס' משווה  –"דכשמודה במקצת או עד אחד מכחישו נראה דמשקר", כלומר  36בתוס'
בין חיוב השבועה דמדה במקצת לחיוב השבועה דעד אחד, ומכך מובן שלשניהם יש 
את אותו תוקף בחיוב השבועה. ולכן נ"ל דאף את גדרו של מודה במקצת ניתן ללמוד 

 אופנים:בשני 

הנאמנות הנגרמת ע"י הודאת המוב"מ על החצי השני, בכוחה לחייב ממון, )כיון  א.
שהודאתו נותנת "רגליים לדבר"(. אך כיון שראיה זו )שהוא מודה בחצי התביעה( אינה 

 חזקה כ"כ, לכן ניתן להיפטר מחיוב זה ע"י ממון.

ולה לחייב את הנתבע הודאת המוב"מ, אינה בכוחה לחייב ממון כלל, אלא היא יכ ב.
 בשבועה )והיינו שאינה ראיה חזקה כ"כ, והיא שונה משני עדים באיכותה(.

 ונראה לתלות זאת במח' ראשונים.

דהנה בטעם הדין שמוב"מ חייב שבועה הבאנו לעיל מה שכותב התוס' לבאר שזה 
משום שכאשר הוא מודה במקצת זה נותן תוקף לטענת התובע )כי ע"י הודאת הנתבע 

צא שהתובע לא שיקר ולכן נראה יותר להאמין לו אף על החצי השני(, והנתבע נראה יו
 כמשקר ולכן חייב שבועה.

                                                             
 . ב"מ דף ה, ע"א ד"ה "הצד השווה".36
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שהטעם שבגללו חייב שבועה הוא מפני שכאשר הוא  37אך בתוס' הרא"ש כתב
מודה על החצי הוא חייב לשלם ממון, וכיון שהוא משלם ממון מגלגלים עליו חיוב 

 שבועה על החצי השני.

רה מחלוקתם תלויה בחקירה הנ"ל: דאי נימא דחיוב השבועה דמוב"מ הוא ולכאו
א"כ מובן בפשטות שחיוב המוב"מ הוא  –כשיטת התוס'  –משום ש"נראה דמשקר" 

 חיוב ממוני, אלא שהוא יכול לפטור א"ע מחיוב זה ע"י שבועה.

כשיטת  –אמנם אי נימא דחיוב השבועה דמוב"מ הוא ע"ד דין "גלגול שבועה" 
א"כ מובן שאין בהודאתו כל חיוב ממוני, אלא שזהו חיוב שבועה בלבד  –א"ש הר

 הנגרם ע"י גלגול.

 ונראה לומר שאף חקירה זו תלויה בחקירה בעניין תפקיד ביה"ד:

תפקיד בי"ד הוא לפסוק את הדין ע"י בירור המציאות, לכן הטעם לכך שבי"ד  א.
ר מודה במקצת . . נראה מחייבים את המודה במקצת שבועה, הוא משום ש"כאש

דמשקר", וכיון שכך אין אנו יכולים להאמין לו בהכחשתו עד שישבע. וכאשר הוא 
נשבע הרי הוא מברר בזה את המציאות )שאם לא שיקר הרי מובן שהמציאות הייתה 
כפי שהוא אכן טען(. אמנם אילו הוא לא ישבע, בפשטות הוא יצטרך לשלם, כיון 

 תו.שהוא "נראה דמשקר" בהכחש

תפקיד ביה"ד הוא לפסוק את הדין עפ"י כללי התורה )כללי פסיקת הדין  ב.
ההלכתיים(. לכן הטעם לכך שאנו מחייבים שבועה הוא משום דין מיוחד שקבעה 

גלגול חיוב השבועה דמוב"מ. אמנם אילו הוא לא ישבע, הוא לא יצטרך  –התורה 
 [.38לשלם, כיון שכל חיובו אינו ממון אלא שבועה

של המוב"מ,  ממוןעפ"י יסוד זה )שמחלוקת קצוה"ח ומהריב"ל היא בגדר חיוב ה והנה
ובעומק יותר(  -ושזוהי מחלוקת הראשונים ב'טוען מפטור לפטור, ואח"כ באו עדים' 

שמח' הראשונים יסודה בחקירה בעניין בי"ד, ניתן להסביר כו"כ ביאורים נוספים 
יות נוספות. אמנם אין כאן המקום והזמן בסוגיין )הקוב"ש, הצ"צ ועוד( וכן כו"כ סוג

 לכך, ועוד חזון למועד בעזהי"ת.

  

                                                             
 ב"מ דף ג. ד"ה מפני.  .37
אלא שבזה צריך לומר, שהטעם לכך שאנו מגלגלים עליו חיוב שבועה, הוא ממשום  .38

 הנאמנות שבהודאתו, ודו"ק.
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 ורבא מאחר בי מחלוקת רמב

 צירקוסשי'  שמואלהת' 
 תלמיד בישיבה

 א.
 מציע הסוגיא ומקשה לב' השיטות

"העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו  איתא במסכתין )דף יח, ב(
ינו הרי אלו נאמנים, ואם יש עדים שהוא כתב ידם או שהי' קטנים היינו פסולי עדות הי

כתב ידם יוצא ממקום אחר אינן נאמנין" ז"א, עדים שרוצים לפסול חתימתם שבשטר 
ע"י אמירתם שבאותה שעה היו פסולים לעדות, הדין הוא שאם השטר אינו מקוים 

ם ניכר אלא על אמירתם זו, נאמנים, וכפי שמסביר רש"י ד"כיון דאין כתב יד "יאלא ע
פא שהשטר כבר מקוים ע"י דבר פיהם, הפה שאסר הוא הפה שהתיר", משא"כ בסי

 .הם לא הפה שאסראחר, אינם נאמנים, כיון שלא על פיהם קיים השטר וממילא 

ובגמרא: "אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת ממון אבל 
לדעת רמב"ח )ללישנא . זאת אומרת, שאנוסים היינו מחמת נפשות הרי אלו נאמנים"

לומר אנוסים היינו,  -כאשר השטר מקוים  -כל מה שלא נאמנים העדים בסיפא קמא( 
'מחמת ממון', שאינם נאמנים מחמת  -זה דווקא כאשר אמרו 'אנוסים היינו' 

שמשימים עצמם רשעים בכך, אבל אם אמרו שהיו אנוסים 'מחמת נפשות', נאמנים 
השטר כבר מקוים(, וכמו"כ אפילו כשטוענים 'מחמת ממון' נאמנים אפילו בסיפא )ש

 במקרה של הרישא,

ממשיכה הגמ' ושואלת ע"כ: "אמר ליה רבא כל כמיניה כיון שהגיד שוב אינו חוזר 
ומגיד וכי תימא הני מילי על פה אבל בשטר לא והא אמר ריש לקיש עדים החתומים 

א כי אתמר ארישא אתמר הרי אלו על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב''ד אל
נאמנין אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסין היינו מחמת נפשות אבל אמרו 
אנוסין היינו מחמת ממון אין נאמנין מאי טעמא אין אדם משים עצמו רשע". ז"א רבא 
מקשה על רמב"ח, איך אפשר לומר שאנוסים 'מחמת נפשות' נאמנים במקרה של 

, הרי יש דין שאומר שעדים שהעידו פעם שטר כבר היה מקויםלמרות שה הסיפא
 אחת, שוב לא יכולים לחזור ולשנות את עדותם,

כי בסיפא , ולכן חולק רבא ולומד שאנוסים 'מחמת נפשות' נאמנים רק ברישא
)כנ"ל( בשום אופן לא יהיו נאמנים כיון שאינם יכולים לחזור ולהגיד )והטעם 
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ת נפשות אע"פ שחוזרים ומגידים כיון שסובר שהגדה נאמנים בסיפא מחמרמב"ח של
שבשטר לא חשיב הגדה וחולק על דברי ר"ל שעדים החתומים בשטר נעשה כמי 
שנחקרה עדותן בב''ד( ואנוסים 'מחמת ממון' בשום מקרה לא יהיו נאמנים, והטעם 

 ע"כ הוא כי אין אדם נאמן להשים עצמו רשע.

תי מקרים, א. באנוסים מחמת נפשות חולקים בש יוצא לסיכום שרבא ורמב"ח
נאמנים ולרבא אינם נאמנים. ב. אנוסים מחמת ממון ברישא,  רמב"חבסיפא, של

 נאמנים ולרבא אינם נאמנים. רמב"חשל

איך נאמנים במקרה של הרישא לומר אנוסים היינו  רמב"חוצריך להבין לשיטת 
שע" ומדוע מחמת ממון, הרי משימים עצמם רשעים ו"אין אדם משים עצמו ר

 נאמנים?

ואם אכן יש בזה סברה, מדוע רבא לא קיבל זאת, דבשלמא בסיפא, מובן מדוע 
חולק, מדין 'כיון שהגיד' דהרי בסיפא זה שתי הגדות שונות )עכ"פ לפי דעתו, 
 שחולקים בדברי ר"ל כנ"ל(, אבל ברישא א"א לומר שלומד שגם שם עדותן נחשבת

הדין 'כיון שהגיד'  נפשות כן נאמנים שהרי לפי כשתי הגדות שונות, דא"כ מדוע מחמת
ואם  העדות בכל מקרה, וא"כ מהי סברת רבא ברישא שלכן חולק? אתאסור לשנות 

"כל כמיניה כיון שהגיד שוב אינו חוזר איך זה נכנס בקושייתו  אכן יש לו בזה סברה
 "?ומגיד

 

 ב.
 מתרץ ודוחה תירוצו

ן אדם שמשים עצמו לרשע פסול , שאכרמב"חבפשטות הי' אפשר לתרץ לשיטת 
עדות אלא מדין מיגו, ובזה אין  , אך הנאמנות של העדים ברישא היא אינה מדיןלעדות

 .את הבעי' של 'אין אדם משים עצמו רשע'

אך קשה ללמוד כך: א. בפשטות זה מחלוקת רש"י ותוס' האם נאמנות העדים 
ות היא מדין עדות )שלכן במשנה היא מדין עדות, או מדין מיגו, דרש"י למד שהנאמנ

לא קשה לו את שאלת ה'תוספות' שזה מיגו במקום עדים( ואם כן יוקשה לשיטתו. ב. 
הסבר זה טוב רק אם נלמד ש'אין אדם משים עצמו רשע' זה פסול רק בדיני עדות, אך 
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לא סוברים כך אלא לומדים שאין אדם משים עצמו רשע כלל,  2והרעק"א 1הצ"צ
 ואפילו במיגו!

 

 ג.
 סביר שמחלוקת רמב"ח ורבא היא בגדר 'הפה שאסר'מ

קדים דיוק בדברי רש"י )ד"ה "אלא שאמרו" בסופו( הוי"ל הביאור בכל זה, ב
העדים ברישא לומר אנוסים היינו מחמת ממון וז"ל:  נאמנים חשמסביר מדוע לרמב"

"ורישא טעמא משום הפה שאסר הוא הפה שהתיר", ונראה בדברי שרש"י שלא 
הפה  הואוב "הפה שאסר הפה שהתיר" אלא הוסיף "הפה שאסר הסתפק לכת

שהתיר". ויותר מפורש זה ברש"י במשנה שכותב שם שהנאמנות במשנה היא "הפה 
 .שאסר הוא הפה שהתיר", ומוסיף: "כי היכי דמהימנת להו אהא הימניניהו אהא"

ה , והוא, שהפדין 'הפה שאסר' לשיטת רמב"חב גדר חדש מכאן נראה שרש"י למד
לא נותן רק נאמנות, אלא מחדש, שכיון ש'הפה שהתיר' זה אותו פה שאסר,  שאסר

ע"כ כיון שמקבלים את הפה שאסר חייבים לקבל ג"כ את הפה שהתיר, ולעו"ז אם הדין 
לא נותן לי לקבל את הפה שהתיר, לא מקבלים גם את הפה שאסר, וא"א לקבל רק 

ן שני דיבורים שונים א' שאוסר ואחד חצי, כי הכל זה דבר אחד, כלומר, אמנם יש כא
'הפה שאסר' מחבר אותם ועושה אותם כדבר אחד ללא אפשרות  דיןשמתיר, אך 

 )או הכל או כלום(.לניתוק.

שנאמנים לומר אנוסים היינו מחמת ממון, אע"פ  זהו טעמו של רמב"ח ברישאו
את  הפה שאסר דהרי הם קיימו כיון שהםד, שמשימים עצמם רשעים ואין נאמנים

מדין  את ההיתר ולומר שלא יהיו נאמנים להתיר אלא רק לאסור,א"א להפריד  השטר,
"הפה שאסר", על כן בשעה שאומרים אנוסים היינו 'מחמת ממון' שעדות זו הופכת 

(, דאין אדם משים עצמו רשע) צמםעל ים והרי אינם יכולים להעיד זאת עאותם לרשע
קיום השטר, כך  -ים 'כתב ידינו הוא זה' דבריהם הראשונ אתגם  מקבלים ןהרי שאי

                                                             
 . צמח צדק על הש"ס בסוגיא זו.1
. רעק"א בסוגיא זו וז"ל: "מזה מוכח דכללא דאין אדם משים עצמו רשע לאו בדוקא שאין דנין 2

 אותם לפסולי עדות אלא דהב"ד אין שומעים לדבריהם שעשו כך וכך מעשה רשע".
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שיוצא שנאמנו דבריהם שהשטר לא אמין )אמנם לא פסלוהו לגמרי, אך הם נאמנים 
 (.3וזה הפירוש במשנה הרי אלו נאמנים על פיהםבכך שא"א להשתמש בשטר 

ש'הפה שאסר' זו סברה  והוא ,'הפה שאסר' גדר אחר בדיןסובר ו חולק ולעו"ז רבא
קרה שיכל בנאמנותו לא לאסור עצמו כלל, ומ"מ בא ואסר עצמו ואח"כ שבמ הגיונית,

הפה 'דין מצד עצמה, נותן לו ה נאמנותבא והתיר עצמו רק שלטענת ההיתר אין לו 
 'שקרן הוא לא הי 'שאם הי ' נאמנות גם על ההיתר, שמוכיח שהוא דובר אמתשאסר

' דיןצד 'מ אם אך אותו,, א"כ נאמין לו גם על הטענה שמתירה אוסר את עצמו לחינם
בי"ד לא יכולים להאמין לטענתו השני', אין סברה הגיוניות של 'מה לי לשקר' יכולה 

 .לא יכולה לעמוד כנגד הדיןשבאה מסברה זו, נאמנות כיון ש להפוך טענה זו לנאמנת
ממילא גם לצד השני, זה שא"א לקבל את חלק אחד מהעדות שלהם, זה לא אומר ו

 '(אלא דאמרי'ד"ה בדברי רבא ) זה מדויק ברש"יוכן ג"כ )א נקבל שאת החלק השני ל
קודם בדברי  מו שכתבהפה שהתיר כ 'הוא' כתב " ולאוהפה שאסר התירשכותב: "

 .רמב"ח(

דין הפה לרמב"ח אלא ש) דיבורים שונים שנישכיוון שכאן זה  ,ועפ"ז מקשה רבא
 אהאדמהימנת להו י במשנה "כי היכי "שאסר מחייב אותי לקבלם כמו שכתב רש

ן שהגיד כיו'דין של  ישנו ורבא הרי לא מסכים ללמוד כך הפה שאסר(, "אהאהימניניהו 
 לחזור אינם יכולים שוב ,שעדים שאמרו עדות פעם אחת ',שוב אינו חוזר ומגיד

בין מחמת ממון ובין מחמת ב'אנוסים היינו' לשנות עדותם ואם כן איך נאמנים במשנה ו
ודין  ,חוזרים ומגידים הם 'אנוסים היינו'דהא כשטוענים  ,ובין בסיפארישא בבין  נפשות

ולכן חולק רבא , מדיןכל עוד אני לא יכול להאמין להם  לא יעזור לרבא 'הפה שאסר'
 'מחמת נפשות'וכמו"כ  ,בין ברישא ובין בסיפא אין נאמנים 'מחמת ממון'וסובר ש

 .'כיון שהגיד'מדין  הוא והטעם ,בסיפא אין נאמנים

שהרי הם  נאמניםיהיו ברישא  'מחמת נפשות'אלא שלפ"ז לא מובן לרבא מדוע 
"בשלמא רישא : '(כיון שהגיד'בד"ה  )בדברי רבא על זה כותב רש"יחוזרים ומגידים, 

היא דהא באותו  חדא הגדהכשאין כתב ידן יוצא ממקום אחר ועלייהו סמכינן כולה 
 הוא כאן טעמו של רבא ,היינו" כלומרדבור ]בכדי[ שאילת שלום קאמרי אבל אנוסים 

                                                             
. ואע"פ שמלשון המשנה "הרי אלו נאמנים" מובן בפשטות שנאמנים באמירתם ולא רק 3

ב"ן לומד כך את הדין 'הרי אלו נאמנים' וז"ל: "אבל כי אין שבטלה כל עדותם, מצינו שגם הרמ
כתב ידן יוצא ממקום אחר אי אמרת לא מהמני במאי דקא אמרי אנוסין היינו במאי דקא אמרי 
נמי כתב ידינו הוא זה לא מהמני דלית ליה פלגינן דיבורא" אלא שלומד אחרת שזה דיבור אחד 

לרש"י בעצם זה שני דיבורים שונים, אלא שדין 'הפה מלכתחילה וא"א לחלקו מדין פלגינן, אבל 
 שאסר' מחברם.
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 -'כתב ידינו הוא זה'  -גם עדותן על קיום השטר  'כולה חדא הגדה'נאמנים כיון שש
שתי אמירות שונות כדי שנאמר  וגם עדותן שהיו אנוסים, הכל זה אותו אמירה ולא

ד )קיום השטר( ומיי ' וזאת כיון שהכל נאמר תוך כדי דיבור 'כתב ידינו'כיון שהגיד'
 כיון ',כולה חדא הגדה'לא אומרים  ,בסיפאלעו"ז ו .אח"כ 'אבל אנוסים היינו'

קיום  שעת -" כתב ידם יוצא ממקום אחרה ש"בשעכבר  שם מסתיימת שאמירתם
י תולה את "חדא הגדה" בדין "ועוד שרשעדותם עכשיו, זה נעשה הרבה לפני ו ,השטר

ת כלומר שלא חזר בו אחרי הפה שאסר כיון שזה מוכיח שבאמת נתכון לאמירה אח
האמירה הראשונה ואמר אמירה אחרת אלא שכבר באמירתו הראשונה נתכון לזה ורק 

שכבר נתקיים השטר שלא על פיהם  'הפה שאסר'אין להם ש ובסיפא מפרש את דבריו
אין אדם משים 'כיון שכנ"ל,  ,ברישא אפילוומחמת ממון אינם נאמנים אין נאמנים 

 .'עצמו רשע

 

  ד.
 ר מחלוקתם באופן אחרמבא

 :()לא כ"כ בשיטת רש"י אחר באופןוהנה יש לבאר מחלוקתם בגדר 'הפה שאסר' 

את האיסור  אני אמרתיבשעה שש הוא,"הפה שאסר" גדר רמי בר חמא סובר ש
שהתוצאה של כולו  משפט אחד הואכיוון שהכל ש ,היתר רקוההיתר ביחד, אמרתי 

ממילא מקבלים את זה ו ,4סור אלא היתרלא אמרתי איכלל , יוצא שיחד, זה היתר
 ,הוא לא סברא שכלית כמו מיגו חזק וכדומה 'הפה שאסר'ש ,התרתי, דהיינו רקכאילו 

שערי 'ב בוארכמשאומר שא"א להפריד את האיסור להיות בפני עצמו, )אלא דין 
 (.גיטין סימן י' 'יהודה

כיון  ,את האיסור רקא"א לקבל  ,שאם הדין לא נותן לקבל את ההיתר ,יוצא לפ"זו
אלא רק היתר, כיון שזו התוצאה, ולכן סבר רמב"ח  לא אמרתי איסורשאף פעם 

שברישא דמשנתינו תמיד נאמנים ואפי' מחמת ממון, כיון שיש 'הפה שאסר' שממנו 
נמצא שאמרתי שאין שטר )כיון שזו התוצאה כנ"ל(, ובסיפא יהיו נאמנים ל'מחמת 

 שהגדה שסובר כיון) לנו את הדין 'חוזר ומגיד'נפשות', כי לשיטתו אין במקרה ש

                                                             
. וכן מסביר ר' חיים על הרמב"ם )הלכות גירושין פרק יב הלכה ג'( את תשובת התוס' מדוע לא 4

הוי מיגו במקום עדים, אלא שלומד זאת שזהו לא בדין הפה שאסר וז"ל: "דהכא לאו מדין מגו 
כיוון דאמרי דאין זה שטר כלל ורק מעשה כתיבה בעלמא אתינן עלה ורק דקיומם לא מהני 

וממילא לא שייך הכא מה דהוי נגד עדים דמ"מ עדותן אינה מתקיימת רק כמו שהם אומרים 
 ".ואמירתן הא הויא דאין זה שטר כלל
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 כמי נעשה בשטר החתומים שעדים ל"ר דברי על וחולק הגדה חשיב לא שבשטר
 (.ד''בב עדותן שנחקרה

ן כעי) שכלית הוכחה וז 'הפה שאסר'ש ,5'אחרונים'אך לעומתו סובר רבא כשיטת ה
אם הייתי שקרן, כיון ש יש לי הוכחה חזקה שאני דובר אמתאומרת, שש (מיגו חזק

הייתי שותק ולא הייתי נאסר, ולכן כשאני אומר 'איסור' ולאחריו מיד 'היתר', זה נחשב 
כשתי אמירות שונות, שאמנם יש סברה להאמין לו גם על ההיתר )כנ"ל(, אך עדיין הן 

 נשארות שתי אמירות שונות.

אני  ,ולםרו כל הוכחות שבעלא יעז על ההיתר, אם מן הדין אני לא נאמן ,לפ"זו
אפשר לקבל את  ,גם אם לא מקבלים את ההיתר ,אידך גיסאולנאמן, לא אשאר 

, ולכן סובר ש'מחמת ממון' לא נאמנים כיוון שאלה שתי אמירות שונות ,האיסור לחוד
ברישא, כיון שאין אדם משים עצמו רשע, והפה שאסר לא יעזור כנ"ל, משא"כ מחמת 

אמנים ברישא שאין שם חוזר ומגיד, )כנ"ל נפשות שאין בעיה של משים עצמו רשע נ
בהסבר הראשון דכולא חדא הגדה( אבל בסיפא תמיד לא נאמנים כיון שחוזרים 

 ומגידים, דהרי לרבא יש דין חוזר ומגיד בשטר.

 

   

                                                             
 .. ועוד. ראה במחנה אפרים הלכות איס"ב פי"ח הל' א' ד"ה 'ברם' וד"ה 'לכאורה' שחוקר בזה5
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 רש"י"ויירא משה ויאמר אכן נדע הדבר" פירוש 

 קסלמןשי'  מנחם מענדלהת' 
 תלמיד בישיבה

 

ואילך( מצטט רבינו את הפסוק )שמות ב, יד(  1' שמות )עמ' בלקו"ש חל"ו ש"א לפ
 "ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר", ומביא את פירושו של רש"י על אתר, וז"ל: 

"כפשוטו, ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין אמר מעתה ששמא 
 אינם ראויין להגאל".

 ומקשה הרבי, וזלה"ק:

)שירא לנפשו "כפשוטו" הסתפק רש"י בפירוש הכתוב "ויש לעיין, מאי טעמא לא 
ש"דאג כו' שמא המדרש  כיון שנודע הדבר שהרג את המצרי( והביא גם את פירוש

אינם ראויים להגאל", שאין לו רמז בקרא"? )וראה בפנים הוספה וחיזוק לקושיא זו 
  עיי"ש(.

 ומתרץ זאת הרבי, וזלה"ק:

 –ת רש"י ליישב קושי כללי בכתוב זה בפשטות: כוונ –"ויש לומר הביאור בזה 
למאי נפק"מ פרט זה דהסיפור ש"ויירא משה ויאמר אכן נדע הדבר"? הרי יראה זו לא 
גרמה לשום מעשה, שהרי לא ברח משה אל מדין אלא אחרי ששמע פרעה על כך 
וביקש להורגו ] . . [ ולכן מביא רש"י פירוש המדרש, שיראתו זו של משה ה"ה דאגה 

 ישראל ראויין להגאל". שמא אין 

 ע"כ ביאורו של רבינו )בשיחה זו( אודות הקושיא האמורה.

 לכאורה עדיין יש להקשות:

לפירוש הפשוט, הוא )רק( מפני שיש בנוסף הצורך של רש"י להביא פירוש המדרש 
למאי נפק"מ שמשה  –חסרון בפירוש הפשוט, והוא, שאינו מיישב קושי כללי בפסוק 

 לכך כל השלכה מעשית. היה ירא, הרי אין

לכאורה, גם לפי פירוש המדרש אין כל השלכה מעשית מזה שמשה "דאג . . על 
שראה בישראל רשעים דלטורין אמר מעתה ששמא אינם ראויין להגאל", ושוב ניתן 

 מדוע התורה מספרת לנו את רגשותיו של משה, הרי למאי נפק"מ?! -להקשות 
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בשיחה, נראה לומר שהביאור הוא כ"כ פשוט  ובכך שאין רבינו נחת לבאר ענין זה
 שאין צורך להסבירו.

 ואולי נראה לומר א' הביאורים בכך: 

השכל עד כמה חמורה ענין ההלשנה, -ע"י פירוש המדרש נמצאנו למדים מוסר
 מזה שמשה חשש שעם ישראל לא יהיו ראויים להגאל בגלל ההלשנה. -וההוכחה לכך 

ספרת לחינם את רגשותיו של משה, כ"א מלמדת ונמצא שע"י המדרש אין התורה מ
 אותנו חומרתה של ענין ההלשנה; וק"ל.

 

   
 

  



 הערות וביאורים •מגדל דוד 
 

225 
 

 י"ג מדות דר' ישמעאלסדר ביאור 

 קעניגשי'  שלום דובערהת' 
 תלמיד בישיבה

 .א
 יבאר עניין המידות ויציע לקשר בין הי"ג מידות לשבע מידות של הלל

ל וחומר", דהיינו שכאשר רב צריך ללמד , "קל וחומר וגזירה שווה נזקקין לק1איתא
עניין מסוים ויש לו אפשרות ללמדו בקל וחומר ויש לו אפשרות ללמדו מגזירה שווה, 

 .2גזירה שווהמ חזקעל הרב לדרוש מקל וחומר ולא מגזירה שווה, כי הוא יותר 

בקשר לעניין זה הביא התנא שם, שיש בדרשות התורה שבע מידות זו למטה מזו. 
ון הברייתא: "אלו שבע מידות שדרש הלל, לפני זקני בתירה: קל וחומר, וגזירה וזה לש

שווה, ובניין אב, ושני כתובים, וכלל ופרט, וכיוצא בו ממקום אחר, ודבר למד מעניינו" 
מ'גזירה שווה', כך עדיפה 'גזירה שווה' על 'בניין אב', עדיף 'קל וחומר' ש כשם כלומר,

 וכן הלאה בסדר הדרגות.

דורות לאחר הלל, דרש ר' ישמעאל את שלוש עשרה המידות הידועות, ובהם  כמה
 פירש והרחיב את שבע המידות של הלל.

במידות שדרש הלל, ומה  כלולותלקמן נבאר כיצד כל המידות שדרש ר' ישמעאל 
 הטעם שר' ישמעאל הרחיב יותר מהלל.

 

 .ב
 יבאר בפרטות השתלשלות כל הי"ג מידות משבע מידות הנ"ל

מידות הראשונות של הלל, לא שונו אצל ר' ישמעאל, והובאו כלשונם: 'קל ה
 וחומר' 'גזירה שווה' ו'בניין אב'.

במידה הבאה 'שני כתובים', הסביר ר' ישמעאל שהכוונה היא ל'בניין אב משני 
 . 3כתובים'

                                                             
 .ל סנהדרין סוף פרק ז'תוספתא ע .1
שקל וחומר עדיף כי הוא נכון לכל מקום שנראה כקל וחומר בפסחים )ס"ו, א( ומפורש  .2

 .משא"כ גזירה שווה שגם אם נראה להשוות בין הפסוקים עדיין צריך מסורת
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סדר על פי שונים המידה הבאה 'כלל ופרט', ר' ישמעאל פירט ארבע סוגי לימודים 
 אותם לפי חוזק הסברא שבהם. דירגהפרט והכלל ו

האופן הראשון, 'כלל ופרט', שכאשר התורה אומרת דבר בכללות, ואחר כך אומרת 
מקרה מסוים, מוכח שהכוונה בלשון הכללית הייתה רק לשמש פתיח לדבר עצמו, 

 . 5, ולכן במקרה כזה 'אין בכלל אלא מה שבפרט'4שהוא הפרט

וד של 'פרט וכלל', שכאשר התורה מדברת על מקרה אופן שני במידה זו, הוא הלימ
פרטי ואחר כך אומרת את אותו הדין בלי לציין את הפרט, אזי מוכח שהכוונה היא 

 .6לכלול גם מקרים שלא נאמרו והפרט הובא רק כדוגמא

אופן שלישי במידה זו 'כלל ופרט וכלל' שבו יהי' הדין מעורב משני הכללים 
פרט אחרי שאמרה את הכלל, נלמד שכוונתה היא  הקודמים, מזה שהתורה אמרה

ל'פרט', ומזה שהתורה אומרת לאחר הפרט שוב 'כלל', נלמד שהפרט הוא דוגמא, ויש 
 לצרף אליו מקרים נוספים שהם דומים לו )דהיינו '...אתה דן...כעיין הפרט'(.

 אופן רביעי והמחודש ביותר במידת 'כלל ופרט', הוא 'כלל שהוא צריך לפרט' או
, 'פרט שהוא צריך לכלל', הדוגמה המובאת במפרשים לפסוק שהכלל שבו צריך לפרט

הוא הלימוד בפסוקים של 'כיסוי הדם' שנאמר בו "וכיסהו בעפר" שלכאורה היינו 
פרט, ואם כן צריך הכיסוי  -כלל, ו'בעפר'  –צריכים ללמוד כאן 'כלל ופרט', 'וכיסהו' 

שהפרט מסביר את מהות אומרים חז"ל, שכיון  להיות דווקא בעפר כדין כלל ופרט, אך
כיסוי מרחוק כמו ע"י אפילו  מספיקהייתי חושב ש כי אם לא הי' כתוב 'עפר',הכלל 

כלל אינו יוצא שהומילת עפר באה ללמד שהכיסוי צריך להיות מהודק כעפר לכן כלי 

                                                             
 –מידה זו נכתבה אחרי בניין אב סתם כי כאשר הדבר נלמד רק ע"י שני בנייני אב שונים  .3

ובים', זהו לימוד שהוא פחות מסתבר מלימוד של בניין אב אחד ולכן עדיף ללמוד 'משני כת
 מכתוב אחד מאשר משניים.

על פי זה אי אפשר לצרף את בניין אב מכתוב אחד ובניין אב משני כתובים למידה אחת שהרי 
אפי' הלל שהוא המקור של ר' ישמעאל חילק אותם לשני מידות )ועיין לקמן במידת דבר למד 

 מעניינו(.
המפרשים שואלים: א"כ, מדוע בכל זאת הקדימה התורה כלל הרי יכלה לכתוב מיד פרט?  .4

ומסבירים, אם התורה הייתה כותבת רק את הפרט, הייתי חושב שיש כאן קיצור לשון ולא דיוק 
ל'פרט' זה דווקא, אך כאשר התורה כותבת כלל וממעטת ממנו, היא מוכיחה בזה שהמיעוט 

 .הוא מדויק
 מבוא התלמוד לר' שמואל הנגיד )בסוף ברכות(. .5
, ועפ"י זה יובן גם מדוע מידת 'פרט וכלל' היא יותר מחודשת ממידת 'כלל 4עיין בהערה  .6

 ופרט', כי ההסבר דלעיל אינו שייך כ"כ כאן.
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א ד כלל ופרט. )במקרה של 'פרט שהוולמנוכל לולכן במקרה זה לא  שלם ללא הפרט
 .7צריך לכלל' תשמש מידה זו להיפך(

במידותיו של ר' ישמעאל מתחילות המידות הבאות במילים 'כל דבר שהיה בכלל 
ויצא' את מידות אלו למד ר' ישמעאל מהמידה של הלל 'כיוצא בו ממקום אחר', דהיינו 

 'מקום אחרולכן נקרא 'מ יצאאבל  ולכן נקרא 'כיוצא בו', פרט שהוא דומה אל הכלל
 .8ומר נכתב בנפרד()כל

הראשון הוא, שכאשר הדבר יצא )הפרט( רק בכך שנאמר לגביו הסברים  אופןה
)ובלשון ר' ישמעאל  שב'כלל' לא הי' משמע לגביהם לא לחיוב ולא לשלילה ,וטעמים

'(, אזי ההסבר שנאמר אצלו נכון גם על שאר הפרטים שבכלל )לא ללמד על ללמד'
 לו יצא(.עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כו

 שלושת המידות הבאות מדברות כאשר הפרט יצא כדי ללמד בו תנאי או הלכה
ובלשון ר' ישמעאל בשתי המידות  שב'כלל' כן הי' משמע לגביהם )לחיוב או לשלילה(

', במקרה כזה נחשיב את הפרט כעניין בפני עצמו ולא כחלק מהכלל, כי לטעוןהבאות '
, ולכן רק כבר אומר שהוא אינו חלק מהכללזה  ,זה שהתורה אמרה עליו דינים מיוחדים

התנאים שהוזכרו אצלו נוגעים אליו והתנאים שנכתבו בקומות שהם דומים לו אינם 
 נוגעים לו.

דהיינו ' כעניינו' כאשר הטענה שנאמרה בו היא :על פי זה יצא שתי נפקא מינות
הי' דינו קל יותר שיש בכלל ואין אצלו י הלכותה, אז כלפי שאר 'כלל'ב הלכות שישנם

בכלל, דהיינו  הנאמראצלו לא  הטענה שנאמרהה'יצא להקל ולא להחמיר'. אך אם 
, אך בכללאת התנאים שיש אין בו ', אז הוא יהי' יותר קל מהכלל כי שלא כעניינו אחר'

הוא גם יותר חמור כי יש בו תנאים שאין בכלל בלשון ר' ישמעאל 'יצא להקל 
 .9ולהחמיר'

                                                             
, שהרי המשמעות הפשוטה של מידות כלל שהוא צריך ופרט שהוא צריך הם יותר מחודשות .7

 פרט ועל פי מידה זו נחשיב את הפרט כהסבר על הכלל ולא כפרט.)למשל( יא המילים ה
המקרים של 'יצא מן הכלל' שונים מהמקרים של 'כלל ופרט' את מידת 'כל דבר שהי' בכלל ויצא'  .8

כשיש הפסק של עניין אחר בין הכלל לפרט, ואת מידת 'כלל ופרט' דורשים כשהכלל והפרט  דורשים
 .(בבא קמא פ"ה א', תוס' ד"ה כלל ופרטה )רא סמוכים זה לזה

הדוחק שבמידה זו ביחס למידת טען כעניינו הוא, כי בשלמא שם כשהתורה חזרה בפרט  .9
עניין שנאמר בכלל, ניכר שהיא מפרידה אותו מהכלל, אך כאן יש אפשרות לחשוב שהתנאים 

 שנוספו יהיו נכונים גם על הכלל ולכן מידה זו נכתבת אחרי'.
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שלעיל כבר למדנו שלא נשליך על הפרט תנאים שנאמרו בכלל,  10בשתי המידות
שהרי יצא ממנו, אך עדיין אפשר לחשוב שבנוגע לדינים שלו )כגון אופן הקרבת הקרבן 
שלו וכו'( דינו יהי' שווה לדיני הכלל שהי' בו, על זה בא ר' ישמעאל ומוסיף את מידת 

שיחזירנו הכתוב לכללו  "יצא לדון בדבר חדש אי אתה יכול להחזירו לכללו עד
בפירוש", שבמקרים אלו, אין ללמוד מהכלל, גם לא בנושאים אחרים, אלא אם כן 

 .11ייכתב עליו בפירוש הדין שבכלל

אחרונה 'דבר למד מעניינו' במידה הוכאן מגיעה המידה שהלל מחשיב אותה למידה 
רבי . כשאין אפשרות ללמוד באופן אחרזו כלולים הלימודים שבהם משתמשים 

 על פי מה -א'( 'דבר למד מעניינו'  :אפשרויות ישמעאל פירט בתוך רמה זו שלוש
מסוים כנראה  נושאבב'( 'דבר הלמד מסופו' שאם הסיום מדבר  שמדובר באותו אזור

'שני כתובים המכחישים זה את זה'  12. ג'(נושאשגם מה שקודם לו מדבר באותו 
אלא אם כן הפסוק בעצמו יבוא  13הםשעלינו למצוא הכרע מדעתנו כיצד לפשר ביני

)הלשון שאז נבטל ההכרעה שבסברה מפני ההכרע שבפסוק השלישי ויכריע ביניהם 
משמש כאן באותה משמעות כמו לעיל 'אי אתה יכול להחזירו לכללו עד  -'עד ש..' 

 ש...' ואינו חלק מהמידה עצמה(.

 

 .ג
 רבי יוסי הגלילייציע ביאור מעין זה גם במידות של רבי אליעזר בנו של 

אחרי שדרש רבי ישמעאל את הי"ג מידות, דרש רבי אליעזר שלושים ושתים 
מידות שגם הם פירוש של שבע מידות של הלל, אבל ר' אליעזר חלק על ר' ישמעאל 

ארבע מידות שהם יותר חזקות אפי' עוד הוסיף לפניהם  בפירוש המילים של הלל. וגם
שהם יותר גרועות אפי' מדבר  ד שבע עשרה מידותלאחריהם עומקל וחומר, וכן הוסיף 

 למד מעניינו.

                                                             
זו לא מדברת על מקרה שונה מהמידות שלפני', אלא רק מדגישה פרט נוסף בלימוד  מידה .10

שלהם, אך בכל זאת חולקה למידה בפני עצמה, כי פרט זה פחות מובן מהפרט הקודם ועדיף 
 שלא להשתמש בו.

עיין בזבחים )מ"ט ב(, והיוצא משם, שגם לאחר שהחזירו הכתוב לכללו בפרט מסוים, אם  .11
 פרטיו, עדיין אינו ככללו, אלא רק במה שהחזירו הכתוב. כלבלא החזירו 

לקמן אצל ר' אליעזר משמע שמידת 'דבר הלמד מענינו' ומידת 'שני כתובים' הם באותה  .12
שני כתובים' שאין זו מדריגה נוספת, אלא וכן המדרגה. וכך משמע גם מהביטוי של ר' ישמעאל '

ה( ולכן יש לומר )אי לאו דמסתפינא( שכבר בסופ 1חלק מאותה מדרגה ועיין לעיל )הערה 
 במידת 'דבר הלמד מענינו' מתחילה המידה הי"ג.

 על פי פירוש עזרת כהנים על מידה זו בתורת כהנים. .13
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 וזה לשון הברייתא דר' אליעזר )מהמידה החמישית עד המידה הט"ו(:

בק"ו  ה'"ר"א בנו של ריה"ג אומר בשלושים ושתים מידות התורה נדרשת וכו' ... 
מדבר שהוא  י'בדרך קצרה.  ט'בבניין אב.  ח'בגזירה שווה.  ז'בק"ו סתום.  ו'מפורש. 

מכלל שאחריו מעשה  י"גמדבר שבא ללמד ונמצא למד.  י"במסדור שנחלק.  י"אשנוי. 
מדבר גדול שהוא נתלה בקטן ממנו להשמיע האוזן בדרך  י"דוהוא פרטו של ראשון. 

משני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבא הכתוב השלישי  ט"ושהיא שומעת. 
 ויכריע ביניהם ..."

דות שאותם אמר ר' אליעזר על המידות של הלל, )שבהם הוא הבאנו רק את המי
 חולק על ר' ישמעאל(. 

במידה הראשונה של הלל 'קל וחומר', פירט ר' אליעזר שתי מדרגות של קל וחומר. 
הקל וחומר היותר ברור הוא קל וחומר שהתורה בעצמה אומרת אותו, וק"ו נמוך ממנו 

 הוא ק"ו על פי הסברא בלבד.

 גזירה שווה, גם ר' אליעזר לא שינה מהלל.במידה הבאה 

במידת בניין אב הוסיף ר' אליעזר גם את מידת 'בדרך קצרה'. )הדוגמא המובאת על 
היא, שמזה שנאמר אצל משה בסנה, 'משה משה  14עניין במפרשים על מדת בניין אב

 ' לומדים, שכך הי' בכל פעם שדיבר ה' עם משה, והדבר לא נכתב בפירוש15ויאמר הנני
אלא בלשון קצרה, 'וידבר ה' אל משה' ולכן קישר ר' אליעזר בין מידת בניין אב למידת 

 .16בדרך קצרה(

המידה הרביעית במידותיו של הלל היא, מדת 'שני כתובים' מידה זו היא הראשונה 
שבה ניכרת מחלוקת ממשית בין ר' אליעזר לר' ישמעאל, שבמקום מה שאמר ר' 

בים' )כנ"ל במקומו( אמר ר' אליעזר שלוש מידות של ישמעאל 'בניין אב משני כתו
 לימוד הפשט, ע"י שני פסוקים. 

האופן הראשון הוא דבר שהוא שנוי כלומר כתוב פעמיים במקרה כזה הפשט הרי 
 מובן מיד בפעם הראשונה ורק שמפני איזה לימוד אחר הוא נכתב בכפילות.

                                                             
 פירוש המידות כאן הוא ע"פ מבוא התלמוד לרבי שמואל הנגיד. .14
 שמות ג' ד'. .15
ב עכ"פ פעם אחת בפירוש ואילו לשון ובכ"ז זוהי מידה פחותה מבניין אב, כי בניין אב כתו .16

 קצרה, היא רק ע"פ ההכרח.
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' דהיינו כאשר 17ר אלא שנחלק'סדור שנחלק' 'ראוי הי' להיות סדו האופן השני הוא
הפשט נכתב חלקו בפסוק אחד וחלקו בפסוק שני, וכדי להבין למה כוונת הפסוקים 

 עליינו לבנותם מחדש כפסוק אחד.

מחודש ביותר של לימוד הפשט ע"י שני כתובים, הוא כשבאף שלישי וההאופן ה
חז"ל,  בנוגע לחטא עץ הדעת למדו -אחד משניהם לא כתוב הפשט עצמו. לדוגמה 

' הלך קול צעקתו מסוף העולם ועד קצהו. 18שמתי שאמר הקב"ה לנחש 'על גחונך תלך
  .'19מפסוק שאמר הנביא על מצריים 'קולה כנחש ילך ?מניין נלמד דבר זה

ולכאורה לא מובן הרי לא מצינו שהנחש צעק? אלא מפרשים חז"ל, שמכאן משמע 
ית(, שצריך ללמוד בו על הפסוק שנאמר על הנחש במקום אחר )בפרשת בראש
המחודשת ביותר שהיא שהנחש צעק. וזוהי המידה של דבר שבא ללמד ונמצא למד, 

 במידת שני כתובים.

המידה הבאה במידותיו של הלל היא, מדת 'כלל ופרט' גם במידה זו חלק ר' אליעזר 
על ר' ישמעאל, ר' אליעזר הבין אותה ככלל באגדה שבתורה, שלפעמים התורה כותבת 

רה, את מה שאחר כך היא מפרטת. ומלמדנו כלל זה, שלא מדובר בשני סיפורים בקצ
 שונים, אלא זהו אותו סיפור פעם נוספת, ביתר פירוט.

המידה הבאה היא, מדת 'כיוצא בו ממקום אחר', את מידה זו מפרש ר' אליעזר 
 להשמיע האוזן בדרך שהיא שומעת.' - במילים 'דבר גדול שהוא נתלה בקטן ממנו

היינו שהתורה נותנת דוגמה לדבר רוחני, מדבר גשמי. ומפרש את המילים של ד
, אבל 'ממקום אחר' דהיינו דומה לו בתכונות מסוימותדבר ש -הלל כך 'כיוצא בו' 

, שהתורה עושה זאת כדי לסבר את ומבאר במוסגים אחרים. וע"ז מוסיף ר' אליעזר
 האוזן. 

ר' אליעזר לגמרי עם ר' ישמעאל. רק במידה השביעית דבר למד מעניינו, הסכים 
שבמקום לומר את כל שלושת הדוגמאות שאמר ר' ישמעאל, אמר את הדוגמה 

 הדחוקה ביותר, ובה נכללים במכל שכן שתי הדוגמאות שלפני כן )מענינו ומסופו(.

 

 

 

                                                             
 לשון הפירוש שם. .17
 בראשית ג' י"ד. .18
 ירמיה מ"ו כ"ב. .19
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 .ד
 ע מדות דהלל בסיכום פירושי ש

 דעת ר' ישמעאל

 'קל וחומר'. 
 'וגזירה שווה'.

 . 'ובניין אב'
 מ'שני כתובים'.  -ובניין אב 

ופרט וכלל. כלל ופרט וכלל. מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא  – 'כלל ופרט'
 צריך לכלל. 

ללמד / לטעון  -כל דבר שהי' בכלל ויצא  –פירוש  -'כיוצא בו ממקום אחר' 
 כעניינו / לטעון שלא כעניינו / לדון בדבר חדש.

 שני כתובים מכחישים. -מסופו.  -'דבר למד מעניינו'  
 

 
 
 

 דעת ר' אליעזר
 מפורש. / סתום. -'קל וחומר' 

 'גזירה שווה'. 
 'בניין אב'. /בדרך קצרה. 

דבר שהוא שנוי. / סדור שנחלק. / דבר שבא ללמד ונמצא  –פירוש  –'שני כתובים' 
 למד.

 'כלל ופרט' כלל שאחריו מעשה.
 'כיוצא בו ממקום אחר'. דבר גדול שנתלה בקטן.

 דבר למד מעניינו'. שני כתובים מכחישים.'
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 דבר ה' במציאותו ובתכונותיו הפרטיות של הנברא

 ראובןשי'  מאיר שלוםהת' 
 תלמיד בישיבה

 א.
 יקדים את דברי אדה"ז בריש שעהיוה"א ויבאר דבריו 

 איתא בספר התניא ב'שער היחוד והאמונה' פ"א, וזלה"ק:

כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת היום והשבות אל לבבך  וידעת"
אין עוד. וצריך להבין וכי תעלה על דעתך שיש אלהים נשרה במים מתחת לארץ 

 ".שצריך להזהיר כ"כ והשבות אל לבבך

פירוש קושייתו: הפירוש הפשוט של פסוק זה הוא: לדעת שה' הוא האלוקה היחיד, 
ארץ מתחת )היינו במים מתחת לארץ( ואין עוד אלוקה מלבדו, לא בשמים ממעל ולא ב

ועל כך מקשה אדה"ז, מדוע יש צורך לשלול סברא תמוהה כזו שמלבד הקב"ה ישנו 
 ח"ו עוד אלוקה נשרה במעמקי הים מתחת לאדמה?

והשאלה מתחזקת עוד יותר, מזה שהתורה מוסיפה אזהרה מיוחדת "והשבת אל 
בוננות עד כדי שתגיע ללבו ", כלומר התורה דורשת מהאדם מאמץ מיוחד של התלבבך

שאין אלוקה קיים מתחת לארץ, בעוד שדבר זה הוא פשוט ולא יעלה על דעת האדם 
 מחשבה זו?

 בשביל ליישב קושיא זו מקדים אדה"ז:

הנה כתיב לעולם ה' דברך נצב בשמים ופי' הבעש"ט ז"ל כי דברך שאמרת יהי "
ומדות לעולם בתוך רקיע רקיע בתוך המים וגו' תיבות ואותיות אלו הן נצבות וע

 ".השמים ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם

כלומר, הבעש"ט מפרש שתיבת "דברך" שבפסוק "לעולם ה' דברך נצב בשמים" 
מתייחסת לדיבור האלוקי "יהי רקיע בתוך המים", שבדיבור זה מצוי הכוח האלוקי 

 מוגבל שממנו נבראו שמים וארץ. -הבלתי

" שפירושו: האותיות של הדיבור האלוקי נמצאות לעולםומדגיש הכתוב "
ומלובשות תמיד בתוך השמים להחיותם, כלומר: פעולת המאמר "יהי רקיע" אינו חד 
פעמי כדי לברוא את העולם בששת ימי בראשית ומאז השמים קיימים מעצמם, אלא 

צב פעולת התהוות הרקיעים היא פעולה נמשכת תמיד. "לעולם" הדיבור האלוקי "נ
 בשמים" להוותם בכל רגע מחדש.
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אלא שעל כך מתעוררת השאלה: כיצד ייתכן שהמאמר שנאמר לפני אלפי שנים,  
בששת ימי בראשית יהיה נצב "לעולם" גם כעת, בתוך הרקיע כדי להוותו? וע"ז מוסיף 

 אדה"ז ב' ראיות שדיבורו של הקב"ה נצחי הוא:

 ".דבר אלהינו יקום לעולםופסוק המובא בנביאים ספר 'ישעיה' )מ, ח(: " (א

לשון המופיעה בנוסח ברכות קריאת שמע 'אמת ויציב': "ודבריו חיים וקיימים  (ב
 לעד כו'". 

 

 ב.
 יביא את הידוע לכל בדיוקו של ספר התניא ולפי"ז יצריך ביאור

)אפי' על ואו' יתירה וכו'(,  1ידוע לכל, אשר דקדק אדה"ז בספר התניא עד למאוד 
 ים אינם לחינם.וגם ראיותיו מפסוק

וא"כ, יש לבאר מה ראה אדה"ז להביא ב' ראיות שדיבורו של הקב"ה הוא נצחי, ולא 
הסתפק בראייתו הראשונה "ודבר אלוהינו יקום לעולם" המורה שדבר ה' קיים באופן 

 נצחי, אלא עוד הוסיף "ודבריו חיים וקיימים לעד"?

 

 ג.
 כ"ק אדמו"ר ויבארה  יקדים קושיא על דברי אדה"ז ויציע את תירוצו של

 בשביל לתרץ קושיא זו, נראה שיש להקדים תחילה קושיא אחרת על דברי אדה"ז:

                                                             
ראה למשל מכתב, כ"א אד"ר תרח"ץ מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ )נדפס בקיצורים והערות  .1

 לך( ושם:קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ד עמ' רנט ואי-לספר התניא עמ' קיח ואילך. אגרות
"ספר התניא הוא ספר התורה שבכתב בתורת החסידות חב"ד, אשר לא לבד שכל פתגם ופתגם 

 הוא מדויק ומכוון, אלא אף כל מלה ומלה היא מדויקת בחסר וביתיר".
 ושם )קיצורים והערות עמ' קכא( איתא:

עד אשר "עשרים שנה כתב רבינו את ספרו לקוטי אמרים הוסיף וגרע ודייק בכל תיבה ותיבה 
]בשנת תקנ"ה[ צרפו וזקקו בחסר ויתיר . . ובאגרתו הקדושה להמדפיס דסלאוויטא התחנן 

 אשר ידייק מאד בהגהה בחסר ויתיר ולא ישחית הכוונה הפנימית שעלתה לו ביגיעה עצומה".
 וראה ג"כ מכתב מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מכ"ח תמוז תרצ"ב.

ו ומעלתו הייחודית של ספר התניא הנגזר מדיוקו ואילך את חשיבות 271ועיין לקו"ש ח"כ עמ' 
  של אדה"ז.
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פירושו של הפסוק "לעולם ה' דברך נצב בשמים" שדבר ה' עומד לעולם בתוך  
השמים להוותם, מביא אדה"ז בשם הבעש"ט בעוד שלכאורה זהו מפורש במדרש 

 דרש:תהילים על פסוק זה )קיט, לו( וז"ל המ

"איזה דבר הנצב בשמים, אלא אמר הקב"ה על מה השמים עומדים על אותו דבר 
שאמרתי על אותו דבר שאמרתי יהי רקיע בתוך המים וגו' . . ובאותו הדבר שברא 

 אותן בו הם עומדים לעולם, לכך נאמר לעולם ה' דברך נצב בשמים".

 ?2עש"טועל פי זה צריך להבין מדוע הביא אדה"ז את הדברים בשם הב

ואילך( וזהו ביאורו  200)סוף עמ'  3על קושיא זו עומד כ"ק אדמו"ר בלקו"ש חכ"ה
 (:ם)תוכן הענייני

 בדברי הבעש"ט המבוארים ב'שער היחוד והאמונה', יש שני יסודות: 

א( ענין ההתהוות התמידית. מה שדבר ה' מהווה את מציאות הנבראים מאין ליש 
 תמיד, בכל רגע ורגע מחדש. 

כל נברא  מחיהנוסף להתהוות, שהיא עצם קיומו של הנברא, הרי שדבר ה' גם ב( ב
 לפי מהותו כל רגע ורגע מחדש.

 ביאור העניין:

בכל נברא יש שני עניינים: א( עצם היותו קיים במציאות. זהו הצד השווה בכל 
כולם קיימים במציאות. מצד זה שהם יש ולא אין. ב( תוכנו  -הנבראים שבעולם 

הפרטית של כל נברא. תכונותיו המיוחדות לו, בהם הוא נבדל משאר הנבראים ומהותו 
 זולתו.

העניינים לשני ומדגיש הבעש"ט, שהקשר של כל נברא עם אלוקות הוא בנוגע 
 הנ"ל: 

הנברא היא מצד דבר ה' המצווה ואמר "יהי" ומהווה את הנברא עצם מציאות גם 
עניין אלוקי, המשתלשל מעשר של כל נברא הם התוכן ומהות מאין ליש; וגם 

 הספירות העליונות, עד שהוא מתלבש בתוך הנברא ונעשה מהותו הפנימית.

והפרט השני )שגם התוכן והמהות של הנברא מתהווה כל רגע ורגע מחדש, ויש לו 
 קשר פרטי עם הדבר ה'( זהו חידושו של הבעש"ט על פני המדרש:

                                                             
; אג"ק חי"ח עמ' קפה; היום יום כ"ו תשרי; 245ראה בספר השיחות תש"ג הערת הרבי עמ'  .2

 , ועוד. 578התוועדויות תשמ"ו ח"א עמ' 
 ואילך. 19ראה גם חכ"ט סוף עמ'  .3
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אותו דבר שאמרתי יהי רקיע". על  –על מה השמים עומדים לשון המדרש הוא "
והיינו שקיום השמים הוא על ידי דבר ה', אבל עדיין איננו יודעים אם דבר ה' מלובש 

להם; ועל זה שמחוץ בתוכם ונעשה חיות פנימית להם או שהשמים עומדים על דבר 
מוסיף אדה"ז וכותב, שלפי פירוש הבעש"ט תיבות ואותיות דבר ה' נצבות ועומדות 

", היינו שהמאמר "יהי להחיותם כל הרקיעיםומלובשות בתוך השמים  רקיעבתוך "
 רקיע" מלובש בתוך הרקיע עצמו. 

לפי"ז, מבאר כ"ק אדמו"ר קושי נוסף העולה בהמשך הפרק, דהנה בהמשך הפרק 
מביא אדה"ז את דברי האר"י ז"ל בתור הוכחה שגם חפץ דומם הקב"ה מהווה אותו כל 

 רגע ורגע מאין ליש, וז"ל: 

היו כל השמים אין  ,וחוזרות למקורן ,ח"ו ,כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע" 
וכן בכל הברואים  ,וכמו קודם מאמר יהי רקיע כו' ממש ,והיו כלא היו כלל ,ואפס ממש

אילו  ,שבכל העולמות עליונים ותחתונים ואפי' ארץ הלזו הגשמית ובחי' דומם ממש
ת מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיו

וז"ש  ,היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש ,ימי בראשית
 ,יש בחי' נפש וחיות רוחנית ,שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים ,האר"י ז"ל

דהיינו בחי' התלבשות אותיות הדבור מעשרה מאמרו' המחיות ומהוות את הדומם 
 ".מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית להיות יש

 הלשון המובאת בשם האריז"ל צריכה ביאור:

את הדומם, אלא הוא אומר שיש בדומם המהווה האריז"ל אינו מדבר אודות הכוח 
מדבר על נפשיות וחיוניות, ולא על עצם הקיום. וא"כ  -רוחנית" נפש וחיות "בחינת 

ט העוסקים לכאורה בהתהוות עצם כיצד ניתן לבאר את דבריו על פי דברי הבעש"
 הנברא?

אך לפי מה שביארנו בחידושו של הבעש"ט, אתי שפיר, שכוונת האריז"ל היא לומר 
רוחנית", היא )לא רק לכוח המהווה את הדומם, אלא( נפש חיות שגם בדומם יש "

ל"נפש" של הדומם, לחיות הפנימית שהיא מהותו ומקור תכונותיו של כל חפץ ועצם 
 עולם.הקיים ב
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 ד.
יסכם את העולה במסקנת הדברים, ולפי האמור יבאר היטב את אשר הקשה בריש 

 דבריו 

המורם מכל הנ"ל שאדה"ז עוסק כאן בשני דברים שבנברא: )א( עצם מציאותו, )ב( 
 תכונותיו וחיותו הפרטית.

ידוע לכל עד כמה  –לפי האמור לעיל, אולי יש ליישב מה שהקשינו בריש דברינו 
אדה"ז בספר התניא, וכן הראיות שהביא אינם לחינם, מדוע איפוא לא הסתפק דייק 

בראיה אחת )"ודבר אלוקינו יקום לעולם"( אלא הקפיד להוסיף ראיה שניה )"ודבריו 
 והביאור בזה: –חיים וקיימים לעד"( 

לכאורה, מוכרחים לומר שכאשר אדה"ז מביא את הראיות לכך שדבר ה' תמיד קיים 
על מנת לענות על הקושיא: כיצד  –את הדבר הגשמי כל רגע מאין ליש  כדי להוות -

ייתכן שהמאמר שנאמר לפני אלפי שנים, בששת ימי בראשית יהיה נצב "לעולם" גם 
כעת, בתוך הרקיע כדי להוותו? אין די להסתפק בראיה שמבטאה שדבר ה' המהווה את 

ו עוסק רק בדבר ה' המהווה עצם מציאות הנברא קיים באופן נצחי, מכיון שאדה"ז אינ
את עצם מציאותו של היש, כ"א דבר ה' שמחיה את התוכנה הפרטית של היש, שגם 

מתהווה כל רגע ורגע מאין ליש לפי תכונתו הפרטית של הנברא, אע"פ שדבר זה  הוא
 נאמר לפני אלפי שנים, ששת ימי בראשית?!

ה' כפי שמתבטא בנברא, ולכן הביא אדה"ז ב' ראיות, דהרי הפסוקים עוסקים בדבר 
וע"י צירופם של ב' הוכחות הללו, הוכח שדבר ה' הנמצא בנברא הוא נצחי הן לענין 

 עצם קיומו והן לענין חיותו הפרטית:

", מביא הוכחה לכך שדבר ה' נצחי הוא, ביחס ינו יקום לעולםקודבר אלהוכחה א': "
 ".יקום לעולםלעצם מציאותו של הנברא "

חיים וקיימים לעד כו'", מביא הוכחה שדבר ה' נצחי הוא, ביחס  הוכחה ב': "ודבריו
 ".ודבריו חיים וקיימיםלחיותו הפרטית של כל נברא "

נמצאנו למדים שוב, עד כמה וכמה כל פרט בספר התניא, מדויק עד להפליא, ולא 
 לחינם ולתוספת מליצה נכתב.
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ת בין תפילין ש"י לתפילין ש"ר לגבי זמן עשייהחילוק 
 המצוה

 א' התמימים
 תלמיד בישיבה

 א.
  יציע את שיטת הרגטשובי ודברי כ"ק אדמו"ר בעניין החילוק בין תש"י לתש"ר

 - החילוק בין קיום מצות תפילין של יד לבין קיום מצוות תפילין של ראשאודות 
 :1', וז"לפענח-הצפנת'מבאר 

. אבל בשל ראש  "דגבי תפילין של יד המצוה היא ]מעשה[ ההנחה או הקשירה .
 המצוה שיהיה מונח".

 ואחד הנפק"מ בזה למעשה: 

"כשיגיע זמנן ממשמש בהן ומברך  - דאם הניחם קודם אור הבוקר 2לגבי הא דאמרו
עליהן", ד"זה רק אשל יד . . דשם הנחה הוא מצוה )ולכן צריך למשמש בהן( משא"כ 

 בשל ראש דהמצוה שיהיה מונח".

שלכן  ,שקיום מצוותן הוא רק בשעת המעשה ,של יד יסוד הזה לחלק בין תפיליןוה
, לתפילין של ראש ,ליו למשמש בהן תחילה ורק אז לברךאם הניחן קודם אור היום ע

ולכן אפילו אם הניחן קודם אור  ,דהיינו כל רגע ורגע ,שקיום מצוותן הוא שיהיה מונח
"ט לפ' ו"ש )חלביאר כ"ק אדמו"ר בלק –היום אין צריך למשמש בהו כדי לברך עליהן 

 :לוז" ,ואילך( 24ואתחנן עמ' 

לאות על וקשרתם בלשון הכתוב עצמו, "פענח'[ -]ד'הצפנת"ויש לומר, שיסודו 
לטוטפות בין עיניך", דגבי של יד נקט הכתוב מעשה הקשירה, ואילו בתפילין והיו ידיך 

ן על תפילילהיות " –של ראש נאמר "והיו". וכן מדייק הרמב"ם במנין המצות )..( 
 .3על היד"לקשרם הראש . . 

                                                             
ה גם גליוני הש"ס )להר"י ענגל לירושלמי ורא –. להל' תפילין פ"ד ה"ד. מהד"ת )ע, ד. פט, א(. 1

 זרעים כרך א אות מד )בדעת הירושלמי(.
 . הגהות טורי אבן לרמב"ם כאן.2
. ראה שם בהמשך הדברים שלפי יסוד זה מבואר מדוע ראה הרמב"ם לחלק בין מצוות ציצית 3

ילין )שחישב את הלבן והתכלת למצוה אחת אע"פ שאינן מעכבות זו את זו( לבין מצוות תפ
 )שחישב של ראש ושל יד לב' מצות(?
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רבינו טפי מהו החילוק בין תפילין של יד לתפילין של  הרחיב ,ובהמשך הדברים
 וז"ל: ,ראש

"והנה החילוק הנ"ל בין תש"י ותש"ר הוא לא רק בתוכן המצוה )אם הוא הפועל או 
הנפעל(, אלא גם בזמן המצוה, דכיון שבשל יד המצוה היא הקשירה או ההנחה נמצא 

קיום המצוה הוא רק ברגע של מעשה הקשירה או ההנחה. משא"כ בתפילין של ראש ש
על ראשו, נמצא, "דכל רגע ורגע שהוא לבוש מקיים שיהיו מונחים שהמצוה היא 

 מצוה". עכ"ל בנוגע לעניינינו.

 

 ב.
 יביא תירוצו של כ"ק אדמו"ר על הטעם שהקדים הרמב"ם תש"ר לתש"י

מדוע הקדים הרמב"ם במניין המצות שבריש הל'  לפי הנ"ל, נחית רבינו לבאר,
תפילין, תפילין של ראש לתפילין של יד )וכן בספר המצות שלו שמנה תפילין של 

 שהרי זה היפך: –ראש לפני תפילין של יד( 

"וקשרתם לאות על ידך ]והדר[ והיו לטוטפות בין  4א[ סדרא דקרא, דפסוק מפורש 
 עיניך"?

רמב"ם )הל' תפילין פ"ד ה"ה(: "שהוא מניח מניח יש יד ב[ סדר הנחתן, דהרי פסק ה
 ואח"כ מניח של ראש דכתיב וקשרתם לאות על ידך והדר והיו לטוטפות בין עיניך"?

 וא"כ מדוע איפוא, הקדים הרמב"ם תפילין של ראש לתפילין של יד?!

 אודות החילוק בין תפילן של יד לתפילין של ראש )ע"פ היסוד -וע"פ הביאור הנ"ל 
 מבאר רבינו את הקושיא האמורה וז"ל:  -פענח'( -של 'צפנת

"עפ"י הנ"ל יש לבאר הטעם שהרמב"ם הקדים בעל פעם תפילין של ראש לשל יד 
( "המצות 5דקדימה זו היא בהתאם לתוכנו של כללות ספר האבה )בלשון הרמב"ם –

רי העיקר הזה . ובענין "תמידשנצטוינו בהם כדי לאהוב המקום ולזכרו תדירות שהם 
הוא המצוה דתפילין של ראש שהיא מצוה תמידית, שבכל רגע שהוא לבוש בהם 
מקיים מצוה )משא"כ בשל יד שמצותן היא רק מעשה הקשירה, וזה שצ"ל מונחין עליו 

 כנ"ל". )וראה בהמשך הדברים הרחבת הביאור(.תש"ר תמיד הוא פרט במצות 

 ע"כ דברי רבינו בנוגע לעניינינו. 

                                                             
 ואתחנן ו, ח. וכן הוא סדרם בשאר הפרשיות )בא יג, ט. שם טז. עקב יא, יח(.. 4
 במנין המצות על סדר ההלכות שבריש ס' היד.. 5
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 ג.
פסק הרמב"ם לגבי החילוק בין מצוה שעדיין עשייתה קיימת למצוה שאין  יציג את

 עשייתה קיימת ויצריך עיון

( אינו מתחוור 6לפי הנ"ל )שתפילין של יד קיום מצוותן הוא אך רק בשעת הקשירה
 וז"ל: ,מה שכתב הרמב"ם לקמן )הל' ברכות פי"א ה"ה(

מברך אחר עשיה; ואם  –"העושה מצוה ולא ברך: אם מצוה שעדין עשיתה קימת 
 אינו מברך". –דבר שעבר הוא 

 והביא הרמב"ם כמה דוגמאות להנ"ל וז"ל:

"כיצד: הרי שנתעטף בציצית, או שלבש תפילין, או שישב בסוכה ולא ברך תחילה 
חוזר ומברך אחר שנתעטף: אשר קדשנו במצוותיו וצונו להתעטף בציצית. וכן מברך  –

כיוצא -לישב בסוכה וכן כל –ילין; ואחר שישב להניח תפ –אחר שלבש ]תפילין[ 
 באלו".

 ולכאורה יש להקשות:

בשלמא מצות ציצית )שכל זמן שציצית עליו הרי הוא מקיים מצוה( ומצות סוכה 
לאחר המצוה א"ש מדוע רשאי לברך  - )שכל זמן שכונס לתוך סוכתו מקיים מצוה(

 מת";מפני "שעדין עשיתה קי

פי שנתבאר לעיל )שקיום מצוותן הוא אך ורק במעשה כ ,אבל מצות תפילין של יד
חשיב "מצוה שעדין עשיתה קימת" שלכן פסק הרמב"ם  מדוע ,הקשירה ותו לא(

 שיכול לברך?!

 

 

 ד.
 ינסה לתרץ אך ידחה מדיוק

בהשקפה ראשונה היה ניתן לעשות אוקימתא בדברי הרמב"ם, ולומר שקאי הכא רק 
רגע ורגע, כפי שבואר לעיל בארוכה( ולא על  על מצות תפילין של ראש )שמצוותן כל

                                                             
" שמזה לכאורה מוכח שאין המצוה רק כל היום. ומ"ש הרמב"ם )פ"ד הכ"ו(: "שמצותן ללבשן 6

ראה בהמשך השיחה  –שעליו ונמצא זה סותר למה שנתבאר  בשעת הקשירה כ"א כל רגע
 היאך יישב כ"ק אדמו"ר עניין זה. 
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של יד, ולכן החשיב מצוה זו "שעדין עשיתה קימת" ולפיכך פסק "וכן מברך אחר 
 שלבש..".

אך בדיוק קצת בדבריו, מוכח שאין לבאר כן כלל, מהא דכתב: "וכן מברך אחר 
  –שזהו ברכה על תפילין של יד  –תפילין" להניח  –שלבש 

 בהדיא בהלכות תפילין )פ"ד ה"ד( וז"ל:כפי שכתב הרמב"ם 

אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין;  -"וכיצד מברכין, על של ראש מברך 
 תפילין". להניח אשר קדשנו במצותיו וצונו  –ועל של יד מברך 

תפילין" מוכח שקאי הכא )רק( על על מצוות  –ולא כתב "וכן מברך אחר שלבש  - 
 של ראש(! עלתפילין של יד )ולא 

וא"כ, הדרא קושיא לדוכתא, מודע מגדיר הרמב"ם את מצות תפילין של יד "שעדין 
 ?! 7להניח תפילין" –עשיתה קימת" שלכן פסק "מברך אחר שלבש 

 ואשמח לשמוע דעת המעיינים באמור.

 

    

                                                             
. ואין שייך כלל לומר שכוונת הרמב"ם שיברך "להניח תפילין" לאחר שימשמש בהן, מפני 7

שא"כ נמצא שרק ע"י המשמוש מקיים את המצוה, ונמצא שחשיב מצוה שכבר עברה )ורק ע"י 
 צוה(; וק"ל.המשמוש בהן מקיים מ
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 לזכות

 בת בלה תחי' חנה זוגתו מרת 'שי הלוי בן רבקה נחום דובערהרה"ח 

 בת חנה תחי' חיה מושקאבתם 

 הלוי בן חנה שיחי' מרדכיובנם 

 קפלן

 שיזכו להצלחה רבה בגו"ר

 

   

 

 לזכות

 הכהן שיחי' אליהו נחמיההחתן הרה"ת 

 תחי' חיה מושקאוהכלה 

 הענדל

 בקשר ליום חתונתם ה' שבט ה'תשע"ז

 שיזכו לבניין עדי עד על יסודי התורה והמצוה

 אדמו"ר נשיא דורנו ומתוך התקשרות איתנה לכ"ק

 

 הכהן שיחי' ישראל יוסףהוקדש ע"י הוריהם הרה"ח 

 תחי' טויבא פרידאוזוגתו מרת 

הענדל
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 לזכות

 תחי' יפה יעלוזוגתו  'שי עזראהרה"ח 

 

 שמח 'שי יצחק לויתחי' ובעלה הר'  חנהבתו 

 שיחי' מאיר חיים

 תחי' מושקא חיה

 שיחי' זלמן שניאור

 שיחי' דובער שלום

 שיחי' שלמה משה

 

 יצחק חייםתחי' ובעלה הר'  מוסיאבתו חיה 
 שוורץ 'שי

 שיחי' מענדל מנחם

 תחי' לאה יוכבד

 שיחי' דובער שלום

 שיחי' זלמן שניאור

 

 תחי' חנהוזוגתו  'שי מענדל מנחםבנו הר' 

 שיחי' יצחק לוי

 תחי' מושקא חיה

 תחי' רבקה יוכבד

 תחי' רחל מנוחה

 שיחי' שמואל אברהם

 

 'שי דותןתחי' ובעלה הר'  דינה הנחמבתו 
 פסטר

 שיחי' מענדל מנחם

 שיחי' דובער שלום

 שיחי' הירש צבי

 שיחי' יצחק לוי

 

 לירוןוזוגתו  'שי מרדכי זלמן שניאורבנו הר' 
 תחי'

 שיחי' מענדל מנחם

 שיחי' יצחק לוי

 שיחי' לייב יהודה שלמה

 

 'שי שמואלתחי' ובעלה הר'  רחל מנוחהבתו 
 זלץ

 שיחי' למענד מנחם

 תחי' מושקא חיה

 

 שיחי' מאיר חייםבנו הת' 

 שיחי' יצחק יוסףבנו הת' 

 תחי' ברכה מלכהבתו 

 שיחי' שמואלבנו הת' 

 )שליח הרבי בתיאלנד( 'שי ישראלבנו הת' 

 'שי לויבנו הת' 

 ערדלמשפחת 

 שיזכו להצלחה רבה בגשמיות וברוחניות
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 ע"נל

 ע"ה צפרירהרה"ח 

 בן יבדלחט"א

 טר שמואל שיחי'ר' אל

 ולנר

 נלב"ע כ"א כסלו ה'תשנ"ג

 ת.נ.צ.ב.ה.

 ויהי רצון מאת ה' ית' אשר במהרה בימינו יקויים הייעוד

 'הקיצו ורננו שוכני עפר'

 והוא בתוכם

 בגאולה האמיתית והשלימה ומלכנו נשיאנו בראשנו

 תיכף ומיד ממש
 

*** 

 הוקדש ע"י ולזכות

 ולנר שיחיואלטר שמואל משפחת ר' 
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 לזכות

 מנכ"ל מוסדות חב"ד מגדל העמק איש רב הפעלים

 מסור ונתון ללא לאות, ועושה לילות כימים

 לאחזקת ושגשוג המוסדות, תמך וסייע רבות להוצאת קובץ זה

 שיחי' לויהרה"ח ר' 

 לרגל יום הולדתו

 יהא רעווא מן שמיא שיזכה להוסיף מחיל אל חיל,

 ויזכה להוסיף לראות הצלחה רבה ומופלגה

 בטוב הנראה והנגלה,

 בענייניו הפרטיים ובכל הקשור למוסדות חב"ד במגדל העמק,

 כברכותיו הקדושות ולנחת רוחו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

 

 תחי' גיסאשיינא וכן לזכות זוגתו מרת 

 ויוצאי חלציו:

 שיחי'שניאור זלמן 

 שיחי' זושאחיים 

 

 ווילימובסקי
 

 כל ענייניהםשיזכו אף הם להצלחה רבה ומופלגה ב

 בגשמיות וברוחניות ובטוב הנראה והנגלה.
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 נ"על

 ר"ב אברהם יצחקג ר' "הרה

 ל"זנתן ג "הרה

 ב"ו בשבט ה'תשע"ע ט"נלב

 ת.נ.צ.ב.ה.

 ויהי רצון מאת ה' ית' אשר במהרה בימינו יקויים הייעוד

 'הקיצו ורננו שוכני עפר'

 והוא בתוכם

 בגאולה האמיתית והשלימה ומלכנו נשיאנו בראשנו

 תיכף ומיד ממש
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 לזכות

 המשפיע בישיבתנו הק'

 העכט 'שי שניאור זלמןהרה"ת 

 שיזכה לרוות נחת רוח חסידי מ'בניך אלו התלמידים'
 ויזכה להתראות עם כ"ק אדמו"ר נשי"ד תומ"י בגאולה האמיתית והשלימה

 

   

 

 לזכות

 רבינוביץי' ש אברהם מאירמשפחת הרה"ח 

 להצלחה בגשמיות וברוחניות
 

   

 

 לזכות

 רכת 'מגדל דוד' שיחיו'חברי המע

 בן שושנה רייזל הת' יצחק שמחה 

 בן ברכה הת' יוסף יצחק שלמה 

 בן וורדה רייזאהת' יקותיאל יהודה 

 הת' משה קלמן הכהן בן דינה מינצע 

 זה וביניהםוכן לשאר המסיעים בהכנתו והוצאתו לאור העולם של קובץ 

 הת' יוסף חיים בן אסתר

 בן חמוטלהת' מנחם מענדל 

 בן ורדההת' ארי' יונתן 

 מנחם אליאב בן שפרה הת'
  

לשבת  שיזכו לגרום נחת רוח לכ"ק אדמו"ר נשי"ד מתוך רחבות הדעת לקיים ענינם העיקרי
 כרצונו הק' וללמוד תורה בשקידה והתמדה


