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פתח דבר
עפ"י הוראת הרבי בהזדמנויות שונות להו"ל קובצי חידושי תורה, שמחים אנו 
להו"ל בעזהשי"ת את קובץ "ויטע אשל" גליון א', הכולל הערות וחידושי תורה 
מאת תלמידי ישיבתנו, ישיבה גדולה תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש בבאר 

שבע.

לקהל  לראשונה  הרבי  יצא  בו  יום  כסלו,  ר"ח  לקראת  לאור  יוצא  הקובץ 
קודש  ושבת  ה'תשל"ח,  עצרת  בשמיני  האירוע  לאחר  וחצי  כחודש  החסידים, 

כינוס השלוחים העולמי.

במדור "דבר מלכות" הבאנו את שיחת הרבי על פרשת תצא שנדפסה בלקוטי 
שיחות חל"ט, בה מבואר גדר הקידושין, המסכת הנלמדת שנה זו בישיבה.

ולומדיה,  התורה  שוחרי  קהל  אצל  בחביבות  יתקבל  זה  קובץ  כי  תקווה  אנו 
ויעלה על שולחנם של מלכים - מאן מלכי רבנן )גיטין סב, א(, ויגרום נח"ר לרבינו 
ובחסידות,  בנגלה  התורה,  בלימוד  חיות  התמימים  לתלמידי  ויוסיף  נשיאינו, 
וע"י הגברת ההתמדה והשקידה יתוספו עוד חידושי תורה, ונזכה להו"ל קובצי 

חידושי תורה נוספים, להגדיל תורה ולהאדירה.

זה, אשר  והמסייעים בהו"ל של קובץ  גם המקום להודות לכל העוזרים  כאן 
בכל  ברכה  ויראו  השמים  מן  כפול  שכרם  ויהי  לפורטם,  אפשר  ואי  הם  רבים 

מעשי ידיהם. 

ביחידות האחרונה לתמימים, בדר"ח מרחשון ה'תשנ"ב, אמר הרבי:

כל  בלימוד  יתווסף  הישיבות  מתלמידי  ואחד  אחד  כל  שאצל  רצון...  "ויהי 
התורה כולה... ומתוך הוספה יתירה בהתמדה... עד כדי כך, שהמחשבה הראשונה 

שתיפול במוחו ברגע שיתעורר משנתו תהיה בענייני התורה...

מציאותו  את  לראות  צריכים  אמיתי,  ישיבה  בחור  על  מסתכלים  כאשר 
האמיתית – שכל מציאותו, כל עולמו וכל חייו, הוא ענין התורה...
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בנוסף לכך, צריך התלמיד להשפיע גם על חבריו, ובפרט על החברים שלומד 
התורה  לימוד  ענין  יהיה  אצלם  שגם  יעשו,  וכן  יראו  שממנו  בחברותא  עמהם 

באופן האמור".

ביאת  וימהרו  יזרזו  וההוספה בלימוד התורה  זה,  רצון מהשי"ת שקובץ  ויהי 
משיח צדקנו, וייהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, ונזכה לקיום 
היעוד: "תורה חדשה מאיתי תצא", בגאולה האמיתית והשלימה במהרה בימינו 

ממש.

המערכת
ר"ח כסלו ה'תש"פ

עש"ק פרשת חיי שרה
כינוס השלוחים ה'תש"פ

באר-שבע, ארץ הקודש תובב"א
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ביאור מילות התוס' 'דהא גבי יבמה 
קתני היבמה'

על פי דברי המהרש"ל בריש קידושין

הרב ניצן חלק
מנהל הישיבה

א.

עצמה  את  וקונה  דרכים  בשלש  נקנית  "האשה  א(:  )ב,  קידושין  בריש  איתא 
בשתי דרכים". 

וכתבו התוס' וז"ל: "הכא תני בה''א וכן בכמה דוכתין גבי איש ואשה קתני בה''א 
)יבמות דף קיד:( האשה שהלך בעלה )שם דף פז:( האשה  כמו האשה שהלכה 
שנתארמלה )כתובות דף טו:( האיש מקדש )לקמן דף מא.(, וקשה, דבההיא דתנן 
בתולה נשאת )כתובות דף ב.( אמאי לא תני הבתולה נשאת, וי''ל דהכא אקרא 
קאי כלומר האשה המבוררת בפסוק. דאשכחנא אשה מבוררת בקרא גבי נשואין 
דכתיב כי יקח איש אשה. אבל בתולה לא קאי אקרא דלא אשכחנא בשום דוכתא 

בתולה בקרא מפורש גבי נשואין. 

אבל קשה לקמן )דף יד:( דתנן עבד עברי עבד כנעני )דף כב:( אמה עבריה )דף 
יד:( אמאי לא תני בהם ה' דהא מבוררין בפסוק נינהו. ושמא בהני עבד ואמה אין 
כ''כ לפי שהוצרך לפרש בהן בהי מינייהו אי  נופל בהן לשון ה' שאין מבוררין 

בעברי אי בכנעני או בעבריה או בכנענית. דהא גבי יבמה קתני היבמה".

ב.

והנה יש להבין בסוף דברי התוס' "דהא גבי יבמה קתני היבמה", דהוספה זאת 
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לכאורה אינה מובנת כלל, דאם באה כעוד דוגמא לכך שבכמה דוכתין גבי איש 
ואשה קתני בה' מדוע מביאים זאת בסוף דבריהם ולא בראשית דבריהם יחד עם 

שאר הדוגמאות שמביאים, אלא משמע שמכוונים בזה לענין אחר.

בה"א  קתני  הכי  דמשום  שאמר  למה  ראיה  הוא  "נ"ב  בזה:  המהרש"ל  וביאר 
היכא דקאי אקרא, דאל"כ אמאי תנא היבמה בה"א ובתולה בלא ה"א. דאף אם 
תאמר דמהכא אין ראיה דדרך לשנות איש ואשה בכל דוכתין בה"א, אלא יבמה 

קשה אם לא משום דיבמה קאי אקרא".

והיינו דסובר שענין זה הגיע בתור ראיה להכריח תירוץ התוס' דהכא אקרא 
קאי אבל בתולה לא קאי אקרא, דאין לומר דדרך לשנות רק לשון איש ואשה 
בכל דוכתין בה"א ולכן בתולה הינה בלא ה"א, משום דהא גבי יבמה קתני היבמה 

וא"כ הדרך לשנות בה"א אינו רק באיש ואשה אלא כל היכא דקאי אקרא.

אך עדיין אינו מיושב כל צורכו דאכתי לא ביאר לשם מה הביאו התוס' ראיה 
זאת בסוף דבריהם לאחר קושייתם השניה, דלדבריו עדיין היה להתוס' להביא 

את הראיה מ'היבמה' בתחילה, לפני קושייתם מעבד ואמה. 

אין  לפי"ז  "אבל  וז"ל:  המהרש"ל  על  כן  שמקשה  במהרש"א  אנו  מוצאים  וכן 
לו מקום כאן אלא בעיקר קושייתם לעיל ה"ל לומר כן דאין לחלק בכך וכמ"ש 

התוס' בריש כתובות דאכתי תקשי מיבמה".

ומבאר המהרש"א באופן אחר: "אבל הנ"ל דהכא לא אסקי התוס' אדעתייהו 
כלל לחלק בהכי. והאי תירוצא שכתבו לעיל דאשה מבוררת בקרא ובתולה אינה 
מבוררת בקרא ודאי דקאי. אלא אמה שנדחקו הכא לומר ושמא בהני עבד ואמה 
לא נופל בהו לשון ה' כו' אמרו דאין לומר בהך דעבד ואמה דלא תקשי מנייהו 
כלל דהיינו דלא תנא בהו בה' משום דלא הוה ריש הפרק כמו כל הנהו האשה 
דנקטו דהוו ריש הפרק. דא"כ תקשי לך היבמה דלא הוה ריש הפרק וא"כ ע"כ 

איצטריך לן לדחוק כדלעיל דבהני עבד ואמה אין נופל כו' ". עכ"ל.

היא  היבמה"  כתיב  יבמה  גבי  ב"דהא  התוס'  כוונת  המהרש"א:  דברי  ]ביאור 
להקשות דשמא מה שחילקו לעיל בין עבד ואמה לשאר מקומות אינו נכון, דיתכן 
שטעם שהתנא לא פתח בה' אצל עבד ואמה הוא משום שלא נכתבו בתחילת 
פרק. ועל כך תירצו דלא יתכן לחלק כך, דהא יבמה לא כתובה בתחילת פרק 
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ואעפ"כ קתני בה ה', וע"כ שהחילוק שכתבו בין עבד ואמה לשאר מקומות הוא 
משום דעבד ואמה אינם מבוררים דיים[. 

ג.

בהשקפה ראשונה נראה דאפשר לתרץ קושיית המהרש"א על דברי המהרש"ל 
יבמה  גבי  "דהא  ע"פ המבואר במהר"ם, דגם המהר"ם מבאר את מילות התוס' 

קתני היבמה" וז"ל:

ר"ל  אשה  דלשון  לפרש  דוחקן  מאי  פירוש   – היבמה  קתני  יבמה  גבי  "דהא 
האשה המבוררת בקרא ונצטרך לחלק בעבד עברי שאין נופל בהן לשון ה' אע"פ 
שהן מבוררות בפסוק, ולמה לא פירשנו דגבי לשון איש ואשה דרך התנא לשנות 
לשון ה' כמו שפירשו התוס' בדיבור הראשון בריש כתובות ונראה שהטעם הוא 
דר"ל האשה המפורסמת שכל איש הוא צריך לאשה, וע"ז אמר שא"א לפרש כן 

דהא גבי יבמה קתני היבמה א"כ ש"מ דהכל תלוי במבוררת בקרא ודו"ק".

בכמה  דבריהם  בתחילת  התחילו  "התוס'  וז"ל:  יוסף  בעצמות  גם  מובא  וכן 
האי  התנא  נקט  ואשה  באיש  דדוקא  ונראה  בה',  קתני  ואשה  איש  גבי  דוכתין 
שתירצו,  מה  ותירצו  עברי  ומעבד  נשאת  מבתולה  הקשו  התוס'  ובעלי  לישנא 
והוקשה להם דלמה להם להקשות ולתרץ מעבד עברי ומבתולה שאינו לא איש 
ז"ל דתירוצם שכתבו הוא מוכרח ולא תירוץ איש ואשה  ולא אשה, לכך כתבו 
שכתבתי. והטעם הוא דהא גבי יבמה כתיב היבמה דגבי יבמה שאינו לא איש 

ולא אשה קתני בה'. על כרחך אית לן למימר דמשום דקאי אקרא קתני בה' ".

יבמה  גבי  "דהא  התוס'  אומרים  שכאשר  אמת  דהן  דבריהם,  מתוך  והיוצא 
להביא  מוכרחים  אינם  אעפ"כ  אמנם  קושייתם,  לעיקר  זה  שייך  היבמה"  קתני 
זו בריש דבריהם ושם יכולים הם להסתפק בראיות הראשונות שהביאו  ראיה 
ע"מ להקשות קושייתם, ורק לאחר שהביאו קושיא על תירוצם ותירצוה, יכולה 
להתעורר שאלה מדוע נכנסים הם לתירוץ מסוג כזה )דלשון ה' נופל על המבורר 
בקרא( שעליו תקשה קושיא )עבד עברי אמאי לא תני בהם ה'( ונצטרך לתירוץ 
דחוק )ושמא בהני עבד ואמה אין נופל בהם לשון ה'(, בשעה שאפשר להם להביא 
תירוץ חזק ופשוט דגבי לשון איש ואשה דרך התנא לשנות בה' וכמו שפירשו 
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התוס' בריש כתובות. 

וע"ז עונים הם "דהא גבי יבמה קתני היבמה", וא"כ קושייתם דלעיל אינה רק 
על לשון איש ואשה )שבזה נוכל לתרץ דדרך התנא לשנות בה'( אלא גבי כל לשון 
הנכתב בה' לפניו כמו יבמה הנכתבת בה', וא"כ ע"כ אית לן לאוקמי בתירוצם 

דלעיל אע"פ שהינו דחוק דהא גם גבי יבמה כתיב בלשון ה' היבמה.

ואמנם גם את דברי המהרש"ל נבאר כעת באופן כזה, דכוונתו שדברי התוס' 
דהא גבי יבמה וכו' הוא ראיה למה שאמרו התוס' בתחילת דבריהם, דאף א"ת 
דמהכא אין ראיה דדרך לשנות איש ואשה בכל דוכתין בה"א וכמו שאמרו התוס' 

בכתובות יהיה קשה מ'היבמה'. 

וקושיית המהרש"א גם אינה, וזאת משום שכל ההסבר הנ"ל יהיה צריך לבוא 
רק לאחר הקושיא על תירוצו הראשון כהמהר"ם הנ"ל. 

ד.

אמנם באם נדייק היטב בקושיית המהרש"א יראה לומר ביאור אחר בדבריו, 
ועפ"ז ייצא דהביאור שהבאנו לעיל בדברי המהרש"ל לא יתרץ כלל על קושייתו.

דהנה לאחר שמביא המהרש"א את קושייתו "אבל לפי"ז אין לו מקום כאן אלא 
התוס'  "וכמ"ש  מוסיף  בכך",  לחלק  דאין  כן  לומר  ה"ל  לעיל  קושייתם  בעיקר 
בריש כתובות דאכתי תקשי מיבמה", ונ"ל דבהוספה זו רוצה המהרש"א להקשות 

קושיא יותר חזקה מהקושיא שהבאנו בתחילה, על דברי המהרש"ל.

דבתחילה אמרנו שקושיית המהרש"א היא כזו, דלפי דברי המהרש"ל אין מובן 
לשם מה הביאו התוס' ראיה זאת בסוף דבריהם לאחר קושייתם השניה, דלדבריו 
היה להתוס' להביא את הראיה מ'היבמה' בתחילה לפני קושייתם מעבד ואמה, 
כתובות  בריש  התוס'  "וכמ"ש  בדבריו  המהרש"א  שהוסיף  ההוספה  ע"פ  אמנם 

דאכתי תקשי מיבמה" נראה לומר שקושייתו היא באופן אחר.

לדבריהם  מ'היבמה'  ראיה  דבריהם  בריש  בפירוש  הביאו  בכתובות  דהתוס' 
נקנית  האשה  כדתני  הבתולה  קתני  דלא  )"הא  בה'  הכתובים  מקומות  שישנם 
עברי  מעבד  הקושיא  לאחר  רק  זאת  להביא  הסתפקו  ולא  ניקנית"(  היבמה 
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)שמביאים הם ג"כ לאחר מכן(. ולכאורה מדוע לא הסתפקו להביא זאת רק לאחר 
הקושיא מעבד עברי כמו שמצינו בתוס' בקידושין.

ולזה מכוון המהרש"א, שכאשר כותבים התוס' "דהא גבי יבמה קתני היבמה" 
אינו עוד ראיה לדבריהם שבכמה מקומות כתב בה', דא"כ מדוע בתוס' בכתובות 

הוצרכו לכתוב בריש דבריהם ראיה לכך שבכמה מקומות כתוב בה' מ'היבמה'.

בסוף  מ'היבמה'  הראיה  שהביאו  שזה  כנ"ל  בקידושין  התוס'  את  נבאר  דאם 
דבריהם היא כי לאחר שהקשו ותירצו יוקשה אמאי הוצרכו לתי' דחוק זה וע"ז 
הביאו  כתובות  בריש  התוס'  מדוע  דא"כ  יוקשה  לפ"ז   - מהיבמה  ראיה  הביאו 
כאשר  רק  אלא  בכך  צורך  אין  ולכאורה  דבריהם,  בריש  מ'היבמה'  הראיה  את 
ישנה פירכא לדברים )כמו הפירכא מעבד עברי שהביאו לאחר מכן גם התוס' 

בכתובות(.

המהרש"א,  לדברי  קשים  יהיו  עדיין  יוסף  והעצמות  המהר"ם  תירוצי  ולכך 
דכאשר הקשה על דברי המהרש"ל הקשה בפשטות גם על דבריהם. וא"כ נצטרך 

ליישב קושיית המהרש"א על דברי המהרש"ל באופן אחר.

ה.

וי"ל הביאור הנראה בזה, וראשית נביא לשון התוס' הנ"ל בכתובות, דעל דברי 
דלא  "הא  וז"ל:  אתר  על  התוס'  ליום הרביעי" מבארים  נשאת  "בתולה  הגמרא 
קתני הבתולה כדתני האשה נקנית היבמה ניקנית )קדושין דף ב.( משום דהתם 
אקרא קאי כי יקח איש אשה )דברים כב( האשה הכתובה וכן היבמה אבל הכא 

לא קאי אקרא" )שזהו התירוץ שמתרצים ג"כ התוס' דידן(. 

וממשיך שם ומקשה: "והא דלא תנן בפ''ק דקידושין )דף יד:( העבד עברי אף 
ה''ל למתני  על פי דכתיב בקרא )שמות כא( כי תקנה עבד עברי. משום דא''כ 

העבד העברי שאינו דבוק ואין דרך הש''ס לדבר כן".

וכאן מביאים תירוץ נוסף: "ומיהו גבי איש ואשה רגילים בכל מקום לשנות בה' 
אע''ג דלא קאי אקרא כמו האשה שהלכה )ביבמות דף קיד:( האשה שנתארמלה 

)לקמן דף טו:( האיש מדיר את בנו בנזיר )נזיר ד' כח:(". ע"כ לשון התוס'.
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הנה, חזינן שמחולק התוס' דידן מהתוס' בכתובות, דשם נותנים מקום לתירוץ 
נוסף גבי אשה )איש ואשה רגילים בכל מקום לשנות בה'( משא"כ התוס' דידן 

שאינם מתייחסים לזה כלל.

וי"ל שזהו החילוק ביניהם גם לגבי מקום הראיה מ'היבמה', דהתוס' בקידושין 
)דא"כ היו צריכים לכותבו,  אינם למדים כלל את התירוץ שמביאים בכתובות 
והרי בקידושין - מקום שהסוגיא עצמה נוקטת בלשון אשה - "האשה נקנית" - 
היה מתאים ביותר להביא את התירוץ שאיש ואשה רגילים לשנותם בה'(, ומש"ה 
מקומות  שישנם  לכך  הראיות  מקצת  רק  הדיבור  בתחילת  להביא  הם  יכולים 
ורק לאחר שמתעוררת קושיא על  זה כלל מפריע לתירוץ.  ואין  הכתובים בה' 
בפשטות  מתרצים  ולא  וכו'",  "ושמא  דחוק  לתירוץ  נצרכים  מדוע   - תירוצם 
שאינו  ממק"א  ראיה  להביא  צריכים   - בה'  והאשה  האיש  לשנות  התנא  דדרך 
מדבר במילים 'איש' ו'אשה' ובכל אופן נכתב ה' בתחילתו )'היבמה'(, כדי להוכיח 

שמוכרחים לתרץ כתירוצם בפנים.

אמנם התוס' בכתובות צריכים להביא את הראיה מ'היבמה' בתחילה, משום 
שנותנים הם מקום לעוד תירוץ שמתאים רק לגבי איש ואשה, ועל כן מוכרחים 
הם לבוא ולומר שהתירוץ הראשון הוא התירוץ הפשוט והמתאים לכל, ומתרץ 
גם לגבי היבמה הכתובה בקרא. ורק לאחר מכן מביאים הם את התירוץ השני 

שזהו "גבי איש ואשה" בלבד שרגילים לשנותם בה'.

במילים אחרות: התוס' בקידושין כביכול אינם מתייחסים כלל להתירוץ השני 
היחיד.  לתירוצם  ראיה  עוד  להביא  צריכים  אינם  גם  ולכן  בכתובות,  המופיע 
אמנם התוס' בכתובות שמביאים עוד תירוץ, מוכרחים להביא ראיה מ'היבמה' 
ובכך לומר שהתירוץ הראשון הוא המתאים לכל, והתירוץ השני בא בתור הוספה 

ומתאים רק לגבי כמה מהמילים הנכתבות בה' בתחילה.

ו.

תירוץ נוסף המבאר היטב את דברי המהרש"ל, והוא ע"פ חילוק נוסף שמצינו 
בין התוס' דידן להתוס' בכתובות: 

מקומות  שישנם  לכך  הקדמה  דבריהם  בתחילת  מביאים  דידן  דבהתוס' 
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שהמילים 'איש' ו'אשה' נכתבו בה' – "הכא תני בה''א וכן בכמה דוכתין גבי איש 
ואשה קתני בה''א כמו האשה שהלכה, האשה שהלך בעלה, האשה שנתארמלה, 
האיש מקדש", ולאחר מכן מקשים "וקשה דבההיא דתנן בתולה נשאת )כתובות 
דף ב.( אמאי לא תני הבתולה נשאת". משא"כ התוס' בכתובות מקשים כך "הא 

דלא קתני הבתולה כדתני האשה נקנית היבמה ניקנית".

וכמה  ביניהם, דבקידושין הביאו התוס' כמה  והנה רואים כאן חילוק מהותי 
)האשה שהלכה האיש מקדש  ו'אשה'  'איש'  וכולם רק בהקשר למילים  ראיות 
וכו'(, משא"כ בהתוס' בכתובות הביאו רק ראיה אחת ממילה 'האשה' ועוד ראיה 

מהמילה 'היבמה'.

ונראה לומר שהטעם לכך הוא כי שתי התוס' מקשים שתי קושיות שונות על 
המילה  על  כלל  מדברים  אינם  בכתובות  דבהתוס'  והיינו,  שונים.  נושאים  שני 
)דהיינו  בה'  כתובה  'בתולה'  המילה  אין  מדוע  לבאר  הוא  העיקר  אלא  אשה, 
לבאר דברי המשנה "בתולה נישאת"(. ולכן מביאים ראיה ממקומות שונים ששם 
נכתבו מילים המדברות בנושא נישואי אשה )האשה והיבמה( שנכתבו בה', ולא 
היו צריכים כלל להביא עוד ראיות שהמילה 'אשה' נכתבת בה' כי כבר מצינו 

זאת פעם אחת, וממילא קשה מדוע לא נכתבה גם המילה 'בתולה' בה' לפניה.

אמנם בקידושין התוס' מדברים על המילה 'אשה' הכתובה בה', ומביאים ראיה 
שכך כתוב גם בכל מקום במילים 'איש' ו'אשה', ולכן נכתב גם כאן "האשה נקנית" 
בתוספת ה'. ולאחר מכן מקשים מדוע בכלל הוצרך להוסיף על אשה את האות 

ה' דהרי מצינו מקומות הכתובים ללא ה' )"בתולה נישאת"(.

המכוון  כי  בה',  כתובה  שאשה  המקומות  את  רק  בשאלתם  מביאים  וע"כ 
בדבריהם אינו להוכיח שישנם מקומות הכתובים בה' כמו התוס' בכתובות, אלא 

שבכל הפעמים שבהן נכתבו המילים 'איש' או 'אשה', נכתבו הן בתוספת ה'.

במילים אחרות: בתוס' בקידושין הקושיא היא על המילה 'אשה' הכתובה בריש 
המסכתא, ולכן אין מקום בתחילה להביא את ראיית 'היבמה', משא"כ בהתוס' 
כבשאר  בה'  כתובה  אינה  מדוע   - בתולה  המילה  על  היא  שהשאלה  בכתובות 
המקומות - וודאי שמעדיפים שלא להביא מילה אחת בלבד החוזרת על עצמה 

בכמה מקומות ולכן מביאים שתי מילים השונות בתוכנן )'האשה', 'היבמה'(.
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בגדר מצות קידושין ונישואין

הרב יוסף יצחק מרנץ
ראש הישיבה

בכמה מקומות בתורה מצינו שישנו חילוק בין "קידושין" ל"נישואין", ומהם: 
א. בריש פרשת מטות בדיני נדרים, שישנו הפרש בין נדרה בהיותה במצב של 
"היו תהיה לאיש" )ארוסה(, לבין "ואם בית אשה נדרה" )נשואה(. כמבואר בגמרא 
נדרים )ומובא ברש"י על התורה(. כמו"כ מובא בפרשת כי תצא )כב, כ(, שישנו 
חילוק בין ארוסה שזינתה )שדינה בסקילה(, לבין נשואה שזינתה )שדינה בחנק(. 

ומדוקדק בגמרא בנוגע לב' עניינים אלו, שהם ב' שלבים ממצוה אחת וקנין 
אחד.

דלא   - לארס  מיבעיא  "לא  ב(,  )יח,  קטן  במועד  בגמרא  מובא  למצוה:  בנוגע 
הכוונה  אין  שודאי  מצוה".  עביד  דקא  נמי,  לישא  אפילו  אלא  מצוה,  קעביד 
שהקידושין אינן מצוה, שהרי לקדש אשה הוא ציווי תורה, אלא הכוונה שכל עוד 
לא היו נישואין, אין הקידושין מצד עצמם )גמר( מצוה. ורק בנישואין "קעביד 

מצוה" - שעשה וגמר המצוה בשלימות.

בנוגע לקניין: מובא בגמרא לקמן )ה, ב( ש"חופה גומרת .. ע"י קידושין"1. כלומר, 
קידושין אין זה עדיין גמר קניין האשה, ורק בנישואין נגמר ונשלם הקניין.

וכן מדוייק בלשון הרמב"ם שהן ב' פרטיים המשלימים זה את זה במצוה ובקניין 
)שהקידושין הם ההתחלה, וגמר הדבר נעשה בנישואין(: 

בנוגע למצוה כתב )בהקדמה להלכות אישות(: "יש בכללן ארבע מצות, שתי 
מצות עשה, ושתי מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: )א( לישא אשה ... בקידושין".

1.  וראה בדף ה, א. שרבא פרך בכך את ק"ו שעשה רב הונא שחופה פועלת קניין קידושין, מאחר וכל 
יכול לחסרו בק"ו  ואין  הקידושין )שהתחילו כל מהות הקשר(,  וגמר  עניינו של החופה הוא שלימות 
זה. כלומר, כל מה שחופה גומרת, אינו אלא שגומרת את מה שהחל בקידושין, ואינו יכול לפעול זאת 

בעצמו, )וכפי שיתבאר להלן בהרחבה(.
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וכן בנוגע לקניין כתב )אישות י, ב(: שעניין הנישואין הוא "שיביא אותה לתוך 
ביתו ויתיחד עמה ויפרישנה לו, וייחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה והוא הנקרא 
נישואין בכל מקום". וממשיך )בהלכה ב'(, "כיון שנכנסה הארוסה לחופה.. הרי 

היא אשתו גמורה לכל דבר".

*

אולם זה עצמו טעון ביאור, מהי הכוונה בזה שהם חלק מקניין אחד, והנישואין 
גומרים את הקניין. וכי הקידושין מצד עצמם פועלים רק 'חצי קניין' )והרי מבואר 

במשנה שבמעשה הקידושין "האשה נקנית"(?

ויש לבאר, שההפרש בין אירוסין לנישואין, הוא כמו ההפרש בין 'כח' ל'פועל', 
וזהו הן בקניין והן במצוה. 

בקניין: באירוסין נעשה עצם קשר האישות, שנתפסת ונקשרת לו ונאסרת לכל 
העולם )והיא אשת איש שהבא עליה חייב מיתה(. אמנם כל זה הוא 'בכח', שהרי 
אין כאן ביטוי של קשר האישות בפועל, רק עצם הקשר ביניהם. משא"כ בנישואין 
שמייחדה ומפרישה לביתו, בזה מתחיל להתבטא קשר האישות "בפועל", והרי 
זה גמר ושלימות הקניין בפועל2, )הן בנוגע לקניין הזכויות והחובות, והן בחלק 

האיסור(.

וכן נראה גם מלשון הרמב"ם, שבנוגע לקשר האישות עצמו כתב )אישות א, ג(: 
"כיון שנקנית האשה ונעשית מקודשת אף על פי שלא נבעלה ולא נכנסה לבית 
בעלה הרי היא אשת איש והבא עליה חוץ מבעלה חייב מיתת בית דין, ואם רצה 
לגרש צריכה גט". כי עצם הקשר והתפיסה נעשה כבר בקניין הקידושין באופן 
מוחלט, רק שמ"מ זהו רק "בכח", ולגבי זה נקראים הנישואין גמר ושלימות קניין 
וכפי שממשיך הרמב"ם  זה,  הקידושין, מאחר שמביא לידי ביטוי בפועל קשר 
בהמשך הפרקים שם )י, א(: "הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים כל זמן שהיא 

2.  ראה בחידושי הרא"ה )ב, א ד"ה לעיל( שמדקדק כן ברש"י שפירש במשנה "האשה נקנית – לבעלה", 
וכתב על כך: "ואפשר שפירש כן לומר שקנין זה אינו לכל דבר, דהא חופה גומרת, אלא לבעלה - כלומר 
להצריכה גט". ומובן מדיוק דבריו שקניין הקידושין פועל רק את עצם קשר האישות )שנקנית לבעלה 
בכח. ולנתק קשר זה צריך גט(, אך הבאתו לידי פועל באופן גמור ושלם בגילוי - הוא בחופה )נישואין( 

שגומרת הקניין בזה.
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בבית אביה.. עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתיחד עמה ויפרישנה לו".. )ובהלכה 
ב(: כיון שנכנסה הארוסה לחופה הרי זו מותרת לו לבא עליה .. ומשתכנס לחופה 

נקראת נשואה3. 

כשנושא אדם  יב, א(:  וכן בנוגע לזכויות וחובות שמצד הקניין  כתב)אישות 
אשה .. יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים. )ובהלכה ב( "והעשרה 
שלשה מהן מן התורה .. והשבעה מדברי סופרים" )עיי"ש(.. מאחר שבנישואין 
החובות  בפועל  ביטוי  לידי  בא  וממילא  האישות,  קשר  בפועל  גילוי  לידי  בא 

והזכויות הקשורים לכך.

נמצא, שעניין הנישואין הוא גמר ושלימות קניין קשר האישות, בזה שמביא 
את הקניין לידי ביטוי בפועל4.

הרי  שלכאורה  נקנית",  "היבמה   – ליבמה  בנוגע  המשנה  לשון  יומתק  ]בזה 
הוא אינו קונה אותה, רק הקנו לו אותה מן השמים והוא רק ממשיך את קידושי 
)שהרי אין היא מותרת לכל העולם במיתת בעלה, וממשיכה להיות  הראשון5, 

3.  אף שהרמב"ם פסק ש"אף על פי שלא נבעלה" נקראת "נשואה" )בעצם הייחוד וההפרשה לבית(, 
מ"מ נחשב הדבר שקשר האישות בא לידי "פועל", מאחר וישנו הכשרות לביאת הדבר לידי פועל וכפי 
שממשיך, שההפרשה לבית מייצרת נישואין רק בתנאי "שתהיה ראויה לבעילה, אבל אם היתה נדה, אף 

על פי שנכנסה לחופה ונתיחד עמה לא גמרו הנישואין, והרי היא כארוסה עדיין".
]וזאת בשונה מלפני מ"ת כמבואר ברמב"ם )שם א, א(: קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם 
רצה הוא והיא לישא אותה, מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאשה". ויש לעיין החילוק 
הן עדי  הן  יחוד,  הן עדי  "הן  ולהעיר מלשון הגמ'  ואכ"מ.  בראויה לביאה,  בזה, מדוע לאחר מ"ת סגי 

ביאה"[. 

4.  למרות שבקניני ממון אין צריך ביטוי בפועל שיגמור וישלים את הקניין, אלא עצם קניית החפץ גם 
ללא שימוש בפועל מהווה גמר קניין. מ"מ קניין אשה שונה בזה כאמור, ויש לבאר סיבת הדבר: א. מאחר 
ואינו קונה גופה, אלא רק את )קשר( חיי האישות )שהוא רוחני יותר, כמבואר בשיעור הבא(, ובקניין 
מסוג זה, כל עוד אין לזה ביטוי בפועל חסר בגמר ושלימות הקניין. ב. )והוא העיקר. )ואפשר שמסתעף 
מעניין הא'((, בשונה מחפץ דומם שעובר לרשותו בעצם מעשה הקניין שנעשה שלו בכל מקום שהוא, 
אשה שהיא מציאות נפשית לעצמה, הנה כל עוד אינה מופרשת ומיוחדת לו במקום מיוחד, חסר בגמר 

ושלימות הקניין, שכל עניינו קשר חיי האישות.

5.  שלכן מובן הלשון "וקונה את עצמה", שלכאורה היבם לא עשה עדיין כל קניין, ומהו עניין שקונה 
את עצמה בגט ובמיתת היבם? אלא שהיבמה קנויה ליבם מן השמים כהמשך לקידושי הראשון )הנקרא 
בלשון המשנה "זיקה"(, ואינו צריך לפעול את עצם קשר האישות )ראה 'חתם סופר' )ב"ב מז, ב. ד"ה 
"וברפ"ד מאישות"(: דביבמה "היא אינה מקנה, דאשה הקנו לו מן השמים"(, רק את גמר ושלימות קשר 
האישות בפועל. ולכן על תחילת הקניין הנפעל מן השמים שייך הלשון וקונה את עצמו, שבאם אינו 

רוצה בקשר זה, יכול לנתקו ע"י חליצה, ובזה קונה היא את עצמה.



24

ר"ח כסלו ה'תש"פ

'היבמה  לכתוב  מתאים  היה  וא"כ  היבם(,  מן  חוץ   - כמקודם  הכל  על  אסורה 
נשאת'? 

אלא שע"פ האמור שעניין הנישואין )קשר האישות בפועל( הוא גמר הקניין, 
הרי שביבמה אמנם פרק ההקנאה )תחילת הקניין – עצם קשר האישות( קיים 
ושלימות  גמר  שהוא  בפועל(  האישות  )קשר  הנישואין  אמנם  עצמו,  מצד  כבר 
הקניין נפעל ע"י היבם )בביאה(, ולכן כתיב "היבמה נקנית בביאה", מאחר וגמר 

הקניין נעשה ע"י היבם בהבאתו לידי פועל את קשר מעשה האישות6[. 

דוקא  שבנישואין  הכוונה  מהי  שלכאורה  למצווה:  בנוגע  לבאר  יש  כן  כמו 
"קעביד מצוה", וכי בקידושין אינו מקיים מצוה, או עושה רק 'חצי' מצוה?

אך ע"פ האמור יש לבאר הדבר, שאמנם בקידושין נפעל עצם קשר האישות, 
אך זהו בכח בלבד מאחר ואין בזה כל ביטוי מעשי בפועל, ושלימות וגמר קשר 
חיי האישות בפועל נעשה בנישואין. ולכן וודאי שישנו מצוה בעשייתו את ציווי 
התורה לקדש אשה, אך כל עוד אינו מביא זאת לידי פועל חסר בעצם העניין, 

שאין הקידושין תכלית ומטרה מצד עצמו7. 

ליתר ביאור יסוד האמור8, יובן הדבר ע"פ מש"כ הרמב"ם בריש הלכות אישות, 
ואינו מזכיר כלל את עניין הנישואין כחלק  שעניין המצוה הוא לקנות האשה, 

מפרט המצווה?

אלא שזה אינו צריך ביאור, מאחר וגם לפני מ"ת היה את עניין הנישואין )חיי 
אישות בפועל( וזה לא נתחדש במ"ת. החידוש בציווי במ"ת היה שאיש הרוצה 
לחיות חיי אישות בפועל - יתחיל זאת בפעולת קניין היוצרת ביניהם קודם כל 

קשר בכח, ולאחר מכן יכולים לבוא לתכלית – לחיות חיי אישות בפועל. 

6.  ולפי"ז שונה תוכן הלשון "היבמה נקנית" ממש"כ בריש המשנה "האשה נקנית", כי שם הכוונה לעצם 
קשר האישות )תחילת הקניין(, משא"כ ביבמה הוא על גמר ושלימות הקניין )חיי האישות בפועל(.

7.  ועל דרך אחד שירצה לקיים את מצות הקידושין בלבד, אך אין ברצונו לבוא מכך לידי נישואין בפועל, 
זוהי כוונתו מתחילה, אין מקיים כל מצוה בפעולת הקידושין מצד עצמה. וכמדוקדק  שאפשר שאם 
בלשון הרמב"ם בהקדמה להלכות אישות  "הלכות אישות. יש בכללן ארבע מצות, שתי מצות עשה, 
ושתי מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: )א( לישא אשה ב..קידושין". )ושם הלכה א'( "כיון שנתנה תורה 

נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה, יקנה אותה תחלה בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאשה".

8.  בהבא להלן ראה בהרחבה בלקו"ש חלק לט - שיחה לפרשת כי תצא.
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ולפי זה, ברור שענין הנישואין הוא עיקר תוכן גמר המצוה, כי אין הקידושין 
)יתחילו(  יבואו  תמיד,  שהיו  הנישואין  שחיי  המצוה  רק  עצמו9,  מצד  עניין 

באמצעות קשר קניין בין האיש לאשה. 

לידי  ובעלה", שהרוצה לבוא   - יקח איש אשה  "כי  וזהו תוכן פירוש הפסוק 
נישואין )חיי אישות בפועל – "ובעלה"(, צריך להתחיל ולהתפיס זאת במעשה 

קשר קניין בכח )"כי יקח"(10. 

*

'מצוה קיומית'. אמנם מצד  'מצוה חיובית' מצד עצמה, רק  זו  ]ולהעיר שאין 
לו  אין  אם  וכגון  לקדש,  האדם  על  חיוב  שיתהווה  אפשר  אחרת  חיובית  מצוה 
ילדים )שלא קיים עדיין מצוות פו"ר(, וכמו"כ להינצל מאיסור )שיצרו מתגבר 

עליו להכשילו(. 

וכמבואר ברמב"ם הלכות אישות )טו, ב(: "האיש מצווה על פריה ורביה אבל 
שעברו  וכיון  עשרה,  שבע  מבן  זו  במצוה  נתחייב  האיש  ומאימתי  האשה,  לא 
עוסק  היה  ואם  עשה.  מצות  ומבטל  עובר  זה  הרי  אשה  נשא  ולא  שנה  עשרים 
ויבטל  במזונות  יטרח  שלא  כדי  אשה  מלישא  מתירא  והיה  בה  וטרוד  בתורה 
וכל שכן  זה מותר להתאחר, שהעוסק במצוה פטור מן המצוה  מן התורה הרי 
בתלמוד תורה". )ובהלכה ג(: "מי שחשקה נפשו בתורה תמיד ושגה בה כבן עזאי 
ונדבק בה כל ימיו ולא נשא אשה אין בידו עון והוא שלא יהיה יצרו מתגבר עליו, 
אבל אם היה יצרו מתגבר עליו, חייב לישא אשה ואפילו היו לו בנים שמא יבוא 

לידי הרהור". 

9.  שהרי ללא הנישואין מה קנה האדם, שהרי בשונה מקניית חפץ שקונה גופו בכל מקום שהוא )ולא 
אכפת האם משתמש בכך בפועל או לא(, ומובן שאין ההשתמשות בפועל גומרת הקניין, הנה בקשר 
האישות אין לקניין קשר האישות כל מציאות מצד עצמו, ללא גמר ותכלית הדבר שהיא "צורך ביאה 

נינהו" ) גמ' ב, ב(.

10.  וכן מדוייק לשון הרמב"ם שם : "כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה 
אותה תחלה בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאשה - שנאמר כי יקח איש אשה ובא אליה". כלומר שהבין 
)"ובעלה"(, רק שהציווי להתחיל חיי אישות אלו בפעולת  וודאי הוא עניין הנישואין  הפסוק שתוכנו 

קשר קניין )"כי יקח"( ודו"ק.
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אך ללא חיוב של פו"ר או שאין יצרו מתגבר עליו, אין זו מצוה חיובית מצד 
עצמה. וכן מדוייק מלשון הרמב"ם בהגדרת המצווה עצמה בריש הלכות אישות 
אותה  יקנה  אשה  לישא  האיש  ירצה  שאם  ישראל  נצטוו  תורה  שנתנה  "כיון 

תחלה", וכלשון הפסוק "כי יקח" )'כאשר יקח'([.

בגדר קניין האשה ומעשה הקידושין

לאחר שנתבאר בשיעור הקודם את גדרם של ב' השלבים "אירוסין" )קידושין( 
ונישואין" )יחוד חופה(, יש לבאר בשלב האירוסין עצמו, את ב' גדריו הנפעלים 
בו, - "קניין" ו"קידושין". כמו כן יש לבאר במה מתבטא שהאיש "קונה" את אשתו.

*

הנה הבעל "קונה" את אשתו בקניין, וכפשטות לשון המשנה "האשה נקנית". 
וכמו"כ האשה "מקנה" את עצמה לבעלה11, כמבואר בגמרא בעמוד ב', שמה שכתב 
התנא בלשון "האשה נקנית" )ולא 'האיש קונה'(, הוא בכדי להדגיש שהקידושין 
דעת  "דבעינן  משום  רש"י,  פירש  הדבר  וטעם  האשה',  'מדעת  להיות  צריכים 
מקנה"12, וכפי שהוא בכל קניין, שבכדי לקנות חפץ צריך הדבר להיעשות מדעת 

11.  רק בשונה מקניין רגיל, בו בעל החפץ )המקנה( והחפץ הנקנה הם ב' דברים נפרדים, הנה בקידושי 
אשה המקנה והנקנה הם חד, שהאשה מקנה את עצמה.

)ובדף מד, א(: "קידושין  )ט,ב(: "אף כאן דעת מקנה - דהיינו האשה שנקנית לבעל".  12.  ראה רש"י 
דמדעתה - דבעינן דעת המקנה".

]להעיר, שהרשב"א מקשה מהי ההו"א שיועיל קידושין בעל כורחה של האשה? ומתרץ ע"פ המבואר 
במסכת ב"ב )מז(, שבאם אדם כפה אשה להתקדש לו, הרי היא מקודשת מהתורה, מאחר ובאמצעות 
הכפיה וכסף הקידושין הרי היא מתרצה, ונמצא שמעשה הקידושין חלו מדעתה ורצונה. )רק שרצון 
ודעת זה נוצרו על ידי כפייה - "אגב זוזי ואונסא גמר ומקני"( והו"א שיועיל. קמ"ל כרב אשי, הסובר 
נקנית",  "האשה  התנא  לשון  דקדוק  וזהו  כהוגן".  שלא  "ועשה  מאחר  הקידושין  את  ביטלו  שמדרבנן 
שדוקא אם הקידושין נוצרו מתחילה - מדעתה הרי הן חלים, ולא כאשר דעתה ורצונה נוצרו באמצעות 

כפיה ואונס – בעל כורחה.
אמנם בלשון רש"י לא משמע כן, כי פירש )בדף ט' ומד( הטעם שאינה מקודשת בעל כורחה, מאחר 
וצריך דעת מקנה, ואין כאן דעת מקנה. ולפי תירוץ הרשב"א ישנו בסופו של דבר דעת מקנה, רק שנוצר 
ע"י כפייה. ומשמע שרש"י הבין את פשטות לשון הגמרא שמדובר בבעל כורחה ממש, שאי"ז ברצונה 
להדגיש,  )יש  שיועיל?  ההו"א  מהי  לרש"י  הרשב"א  קושיית  קשה  וא"כ  בסוף(,  לא  )גם  כלל  ודעתה 
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בעליו.

אמנם ישנו חילוק מהותי בין קניין רגיל לבין קנין קידושין13: 

בקנין רגיל האדם קונה את החפץ מהבעלים, אולם אין הוא פועל שינוי מהותי 
בגוף החפץ הנקנה )ב"חפצא"(, רק שינוי חיצוני )יחסית( – של העברת בעלות 

החפץ מאדם זה לאדם זה )שינוי ב"גברא"(.

אמנם בקנין האשה, הנה על ידי קניית האדם אין זה רק שנפעל העברת בעלות 
טכנית, אלא נפעל שינוי מהותי בגוף החפצא הנקנית )האשה(, שנעשית אסורה 

על כל העולם )והבא עליה מתחייב מיתה(.

ללא  העולם  כל  על  בשימוש  הוא  אסור  חפץ,  קונה  אדם  כאשר  גם  כלומר, 
רשות )והמשתמש בזה עובר על איסור גניבה או גזל(, אמנם אין זה נובע מצד 
החפצא עצמה, רק מצד שייכות החפץ לאדם מסויים )גברא(. ולכן באם יסכים 
בעליו לאדם אחר להשתמש בחפץ, מותר הדבר ואין בכך כל איסור. לעומת זאת 
בקניית האשה אין רק איסור שימוש לאחר באופן טכני, מחמת שמשתייכת לבעל 
)גברא(, רק אסורה במהותה על כל אדם )חפצא( ואין אפשרות לבעל להתיר את 

השימוש בה )לחיי אישות( לאדם אחר, )והבא עליה חייב מיתה(.

וזהו הדגשת חכמים בקוראם לקניין האשה בשם 'קידושין', )למרות שבתורה 
לא מוזכר לשון זו בנוגע לקניין האשה, רק נכתב "כי יקח" שהוא לשון מקביל 
פועל  האשה  קניין  שמעשה  להדגיש  בכדי  יקנה"(,  "כי  כתוב  וכביכול  ל'קניין', 
שינוי מהותי בחפץ הנקנה, שעד עתה היתה מותרת לכל, ובקניין זה "אסר לה 
אכולי עלמא כהקדש"14. כלומר, כשם שבהקדשת חפץ, נוצר שינוי מהותי בגוף 

)כפי  כורחה  בעל  שיועיל  לטעות  מקום  אין  באמת  אך  בלבד,  "לשון"  של  עניין  רק  אינה  זו  ששאלה 
שביאר בפנ"י(, שהרי בתוס' )ד"ה אי תנא( משמע שיש מקום לטעות, ואי"ז רק עניין של משמעות לשון 

בלבד(. 
ואולי אפשר לומר בפשטות, שההו"א היא, שאמנם עשה האדם שלא כהוגן בזה שכפאה בעל כורחה, 
אך מ"מ נתפס בה איסור האישות על כל העולם מדין תורה, כי אין זה ממש כקניין ממון, רק פעולה 
בחפצא היוצר בה איסור. ועל דרך המטמא טהרותיו של חבירו או המטמא חבירו, שלמרות שעשה 

שלא כהוגן, מ"מ סוף כל סוף חבירו נטמא בהכרח במעשה זה[.

13.  בחילוק זה ישנם כמה פרטים, כפי שנבאר ונעמוד על כך להלן ובהמשך השיעורים, כעת נתעכב 
על אחד מהן.

14.  כלומר, תיאורטית יכל להיות קניין האשה באופן שאינה אסורה לכל, שיכולה להתחתן עם עוד בני 
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יכולת  ואין  הקדוש,  החפץ  בגוף  מעילה  של  מיוחדים  חיובים  )שישנם  החפץ 
היתר שימוש בדבר חוץ מלהקדש(, שלא כמו בשאר קניית חפצים שרק עברו 
'בעלות', אך אינם אסורים 'כהקדש' – באופן של 'הבדלה', אלא רק איסור מניעת 

השתמשות כללי בדבר שאינו שייך לי. 

על פי חילוק האמור יתבאר סתירה תמוהה בדברי רש"י. 

במעשה  האשה  דעת  את  שצריך  הטעם  את  רש"י  פירש  קידושין  במסכת 
הקידושין "מסברא", מאחר וזהו ככל קניין שנפעל באמצעות דעת הקונה ודעת 
המקנה, משא"כ במסכת יבמות )יט, ב( פירש רש"י שהטעם הוא מגה"כ, שכתוב 
בפסוק "והלכה והיתה לאיש אחר", ולשון 'והיתה' "מדעתה משמע"15. ולפי טעם 
זה מובן, שבאם לא היה גזירת הכתוב, היו מועילים הקידושין מסברא - גם בעל 
כורחה. וזה תמוה, מדוע זה שונה מכל קניין שצריך דעת מקנה )וכפי שבאמת 

פירש במסכתינו(16?

ומבארים בזה, שישנו הפרש בין הסוגיות, שביבמות מדובר על לימוד בנוגע 
לקידושי יבמה )'מאמר'( שחיובו רק מדרבנן, מאחר ומהתורה יבמה נקנית בעל 
כורחה לבעלה )כמבואר שם בדף ח, ב(. ואם כן אין צריך מהתורה דעת מקנה כמו 
בכל קניין, ועל כן יש מקום לומר שגם קידושי מאמר מדרבנן )שתיקנוהו כעין 

דאורייתא( יועיל לקנותה בעל כורחה )ללא דעת מקנה(.

לכן רש"י אינו יכול להביא ביבמות את הטעם הקשור לדיני קניין רגיל )שצריך 
'דעת מקנה'(, כי קניין יבמה חורג מדיני קניין רגיל, ואינו זקוק לכך בכדי לפעול 
כך  על  המורה  אחר"  לאיש  "והיתה  מהפסוק  הטעם  את  מביא  לכן  הקניין.  את 
הקידושין  מעשה  עצם  מצד  אלא  קניין,  דיני  מצד  לא  האשה  דעת  את  שצריך 
כשלעצמם, שללא דעת האשה אין פעולה זו נחשבת בגדר מעשה קידושין כלל. 
)ולא שנחשב בגדר מעשה קידושין, רק שאינם יכולים לחול מחמת בעיה צדדית 

אדם, שאזי היה קיים רק הפרט הראשון )שמתקשרת בחיי אישות לכל אדם שנקנתה לו(.

"והיתה  פי' רש"י, שלשון הפסוק  "וברפ"ד מאישות"( בהסבר  ב. ד"ה  )ב"ב מז,  'חתם סופר'  15.  ראה 
לאיש אחר, משמע מרצונה בהליכת דעתה ורצונה".

למסכת,  ממסכת  רש"י  בדברי  סתירה  להקשות  שאין  מובא,  מלאכי'(  'יד  )שבספר  רש"י  בכללי    .16
מאחר ורש"י עשה את פירושו מהדורות מהדורות, ואפשר שחזר בו במהדורה מאוחרת יותר. אמנם 
מובן שזהו באופן כללי, וכשאין תירוץ המוכיח את חילוק פירושו. לא כן בנידון דידן, וכפי שיתבאר 

להלן.
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של חוסר בדעת מקנה(. ואם כן הוא הדין קידושי יבמה מדרבנן )שתיקנוהו כעין 
דאורייתא(, שבכדי שיחולו הקידושין חייבים את דעת האשה17.

'דעת  צריך  אין  קניין  דיני  שמצד  לומר  ניתן  כיצד  ביאור,  צריך  עדיין  אמנם 
 -( מקנה  דעת  צריך   – קניין(  כן  גם  )שעניינו  הקידושין  מעשה  ומצד  מקנה', 

האשה(? 

שבמעשה  נתבאר  הנה  כי  זה.  חילוק  להגדיר  ניתן  לעיל  האמור  פי  על  אך 
בלשון  יותר  המודגש  בקניין,  האשה  קניית  א.  עניינים18;  ב'  נפעלים  הלקיחה 
תורה – "נקנית" )גמרא ב, א( שהוא שייכות האשה לבעל )גברא(. ב. בנוסף לכך 
נפעל בקניין זה עצמו גם פעולה באשה עצמה )חפצא( שנאסרת על כל העולם 

באופן מוחלט המודגש יותר בלשון חכמים – "קידושין" )גמרא ב, ב(.

 – קניין  כל  כמו  זה  הרי  שבלקיחה,  קניין  דיני  מצד  כך;  לבאר  ניתן  זה  ולפי 
שצריך דעת מקנה, ואין צריכים ללימוד מפסוק בכדי לחייב ולהצריך זאת. אמנם 
גם במקום שאין צריך דעת מקנה מצד דיני קניין שבלקיחה )וכמו בקניין יבמה 
המועיל בעל כורחה(, מ"מ מצד דין הקידושין עצמו שבלקיחה )- האיסור על כל 
העולם( אין זה נפעל ללא דעת האשה. כלומר, שאפילו אם היה מציאות שקונה 
את האשה ללא דעתה, זהו דין רק כלפיו, אך ליצור חיוב ואיסור של הבדלה על 

כל העולם )קידושין(, זה אינו אפשרי ללא דעתה. 

וזוהי הדגשת הכתוב "ויצאה והיתה לאיש אחר", שלאחר היציאה וההיתר לכל 
העולם )ע"י קבלת הגט מבעלה הראשון(, הנה מכאן ואילך בכדי ליצור איסור 
)קידושין( על כל העולם זהו רק על ידי "והיתה לאיש אחר" – מדעתה ומרצונה, 

וללא זה אין נפעל האיסור19.

17.  ראה חתם סופר )שם(: "דביבמות לא הוי מצי לפרש משום דדעת מקנה בעי... דהא מאמר ביבמה 
בע"כ, דהיא אינה מקנה דאשה הקנו לו מן השמים. משום הכי פירש"י דכיון דלשון הקרא דכתיב גבי 
קידושין מורה כן, א"כ מסתמא תיקנו 'מאמר' דומיא דקידושין דקרא". ובשיעורי ר' שמואל )אות כג( 
מחדד הדבר יותר: "שבקידושין יש דין נוסף של דעת מצד עצם מעשה הקידושין, וזה מחייב דעתה גם 

במאמר יבמים שתקנוהו רבנן בגדר של קידושין דאורייתא". 

18.  ראה בלקו"ש חי"ט )כי תצא ג' בהערה 13(, שבכמה מקומות בצפנת פענח )מקור חקירה זו( מבואר, 
שב' הדברים נפעלים יחד. כלומר, שפעולת קניין הקידושין יוצרת בבת אחת ב' עניינים: קניין וקידושין.

19.  ואף שהיבמה כבר אסורה לכל העולם מצד קידושי בעלה הראשון )שהרי מהתורה היבם ממשיך 
כביכול את קידושי הראשון ואינו יוצר קידושין חדשים, ורק מדרבנן תיקנו לו מעשה קידושין(? מ"מ 
מאחר ורבנן תיקנו כעין קידושין דאורייתא, לכן גם קידושי מאמר ביבמה מדרבנן, אינם נפעלים ללא 



30

ר"ח כסלו ה'תש"פ

בזה מתבאר גם כפילות לשון רש"י במשנה שכתב בפירוש "וקונה את עצמה", 
שעניינו הוא "להיות ברשותה להנשא לאחר". ובפשטות היה קשה לרש"י מהו 
לשון "וקונה את עצמה", מה שייך בזה 'קניין'. אמנם קשה קצת כפילות לשונו, 
להינשא  שיכולה  ברור  וממילא  ברשותה"  "להיות  לכתוב  היה  מספיק  שהרי 
לאחר? וכמו"כ אם היה כותב "להינשא לאחר" ברור הדבר שהיא ברשות עצמה?

אך על פי האמור מובן דקדוק הלשון: "להיות ברשותה" הוא חלק השייכות 
והקניין לבעל )קשר חיי האישות( שחוזר לרשותה, ו"להינשא לאחר" הוא חלק 

הקידושין והאיסור לעולם, שמעתה מותרת היא מאיסור זה.

העולה מן האמור, שקניין הקידושין מחולק מקניין רגיל באופן מהותי; לא רק 
במה "שקונה" )שבקניין רגיל קונה את גוף הדבר, ובקניין אשה קונה את קשר 
חיי האישות ולא את גופה וכדלהלן(, אלא גם מה נפעל בדבר "הנקנה", שבקניית 
חפץ נוצר רק העברת בעלות, ובקניין האשה נוצר )בנוסף לקניין הבעל( גם איסור 

מהותי בה עצמה - כהקדש.

*

אמנם עדיין יש לבאר מהו מהות עניין קניין האדם באשתו, שהרי אין האשה 
קניין ממון של הבעל, וכמו כן אינו קונה את גופה כעבד, כמפורש בגמרא להלן 
)ו, ב( "עבד כנעני קני ליה גופיה.. אשה לא קני ליה גופה". ואם כן מה נקנה בקניין 

האיש?

יוצר  הקניין  כלומר,  האישות",  "חיי  את  הקידושין  בקניין  שקונה  לומר  ויש 
קשר ושיעבוד של חיי אישות בינו לבינה. 

וכן מדוקדק בפירוש רש"י במשנה שכתב בפירוש התיבות "האשה נקנית" – 
"לבעלה". שלכאורה מה בא לומר בזה? אלא פירוש כוונתו לבאר כאמור, שקניין 

האיש אינו שקונה גופה כממון או כשפחה, רק "לבעלה" – לחיי אישות20. 

דעת האשה. ובנוסף, שבקידושי מאמר זה נפעל איסור על שאר האחים )שפוסלה עליהם. ראה רש"י 
על המשנה ד"ה בביאה(.

20.  ראה חידושי הרא"ה )ב, א( על פירוש רש"י זה: ואפשר שרש"י ז"ל הרגיש דלא צריך קנין אלא בדבר 
שקונה אותה הגוף, והכא לא שייך .. ופרש"י ז"ל דקנין דהכא היינו לענין בעלה, כלומר לענין אשות.
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וזהו ג"כ דקדוק לשון רש"י בד"ה "וקונה את עצמה" שפירש – "להיות ברשותה", 
שמשמע שלפני כן "אינה ברשותה" אלא ברשות בעלה. כי למרות שכאמור אין 
היא קניין ממונו, ואף אינו קונה גופה )ואפילו בנוגע לקשר חיי האישות עצמו 
כתב הרמב"ם שאם אמרה סיבה שאינה יכולה להיבעל לו שומעין לו וכופין אותו 
להוציא, מאחר "ואין היא כשבויה" בידו21(. מ"מ באופן הרגיל הרי היא ברשות 
)חיי האישות( - שאין היא ברשות עצמה, מאחר  בעלה בנוגע לקשר האישות 
חיי  בקשר  להיות  כלל  אפשרות  לה  ואין  בלבד,  לבעלה  ותפוסה  לכל  ואסורה 
אישות עם אדם נוסף )ללא גט מבעלה(. משא"כ האיש הרי הוא ברשות עצמו, 
שלמרות שיעבודו, אין הוא תפוס וקשור בחיי האישות – לאשה זו דוקא, שהרי 

יכול להתקשר בחיי אישות לנשים נוספות.

במעשה  הנפעלים  הפרטים  בב'  לעיל  המבואר  ע"פ  לומר  ניתן  יותר,  בעומק 
הקידושין, שעיקר החידוש בקשר זה אינו בנוגע לפרט קניין חיי האישות, שהרי 
זה קיים במקום מסויים גם מצד האשה. שהרי בגמר הקניין  )ב'נישואין', כמבואר 
)'שארה'  בממון  הן  לה  ומשתעבד  לאשה  הבעל  מתחייב   – הקודם(  בשיעור 
'וכסותה'(, והן בקשר האישות עצמו )'עונתה'. ועד שאם גורע עונתה כדי לצערה 
מבעלה?  זכויות  'קונה'  האשה  גם  כביכול  כן  ואם  דאורייתא22(.  בלאו  עובר 
אלא שעיקר החידוש בפעולת לקיחת האשה הוא בנוגע לפרט איסורה לעולם 
)קידושין(, וכפי שמדוקדק ברש"י על המשנה כאמור, שבזה אין הוא ברשותה 

רק היא ברשותו. 

ויש לומר שזהו טעם הכתוב שהאיש הוא דוקא זה שקונה )"כי יקח"(23, מאחר 
ובקניין זה נפעל ממילא גם הקידושין של האשה )איסורה לעולם(, והרי שעיקר 
כי החיוב והשיעבוד מצד האיש כלפי האשה  הקנייה בחיי האישות הוא שלו, 
הוא טכני בלבד )חיצוני( של סיפוק צרכיה, לעומת זאת הקשר והשיעבוד הנפעל 

21.  הלכות אישות פי"ד ה"ח.

22.  רמב"ם שם ה"ז.

23.  כמבואר בגמ' להלן )ב, ב( "מפני מה אמרה תורה כי יקח איש אשה, ולא כתב כי תלקח אשה לאיש 
)שאת פעולת הקניין צריך לפעול דוקא האיש, ו"האשה נקנית"(? מפני שדרכו של איש לחזר על אשה, 
ואין דרכה של אשה לחזר על איש". )ועיין בדף ד, ב. שאופן הקניין מצד האיש - מעכב בקידושין: "ואי 
כתב רחמנא ויצאה חנם, הוה אמינא היכא דיהבה ליה איהי לדידיה וקידשתו - הוו קידושי, כתב רחמנא 

כי יקח - ולא כי תקח". וראה גם בדף ו'(.
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בזה מצד האשה הוא מהותי )פנימי(, שנאסרת על כל העולם24.

24.  ולהעיר מהמבואר בדף ל' ע"ב בנוגע לחיוב כיבוד אב "מה ת"ל איש? איש סיפק בידו לעשות, אשה 
אין סיפק בידה לעשות, מפני שרשות אחרים עליה". ופירש רש"י "רשות אחרים – בעלה". ולכן פטורה 
מכיבוד אב. ולכאורה הא ניחא אם רשות האיש היה שקונה גופא מובן שבקנייתו פטורה מכיבוד אב. 
אך כיצד קשר ושיעבוד האישות פוטרה מכיבוד אב מהתורה? ומבואר בראשונים שאין זה באמת פטור 
מהותי, רק פטור טכני. ובלשון התוספות )ד"ה "שיש רשות אחרים עליה"(: "ואף על גב דמעשה ידיה 
וזהו דיוק לשון הגמרא "אין  אינה מצויה אצל אביה אלא אצל בעלה".  לבעלה מדרבנן בעלמא, מ"מ 

סיפק בידה". וכן משמע מרש"י - "סיפק - יכול שאין מוחה בידו".
]ויש מפרשים שזהו אה"נ מצד שיעבוד חיי האישות – שמאחר ומופרשת ומיוחדת לו בביתו )בנישואין(, 
ממילא אינה מצויה אצל אביה. ראה בהקדמת הטור לאבן העזר "אעשה לו עזר ממנו כנגדו. כלומר 
אבראנו בענין שיהיה לו עזר ממנו. ושתהיה מיוחדת לו. וזהו כנגדו. כלומר שתעמוד אצלו יום ולילה"[.
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כמה חידושים בענין הקידושין 
והנישואין כפי שיתקיימו לעתיד לבוא

הרב מנחם כהן
ר"מ בישיבה

אלמנה שנישאת בשנית – למי תחזור בתחיית המתים?

תחזור  היא  בעל  לאיזה  נפטרו,  הבעלים  ושני  פעמיים,  שהתחתנה  אישה   
בתחיית המתים?

 בספר "מצב הישר" מביא מעשה באשה שהייתה נשואה לבעל מופלג בתורה 
לא  היא  שמא  בשנית  להינשא  פחדה  היא  נפטר  שהוא  ולאחר  שמים,  וביראת 
תזכה לחזור לבעלה הראשון בתחיית המתים, ושאלו את דעתו על זה. מסקנת 
המחבר בעניין זה היא שאישה זו יכולה להתחתן ללא חשש, ובכל אופן היא תחזור 
)בתרגום  שכותב  הזוהר  מדברי  מביא  הוא  לכך  ההוכחה  את  הראשון.  לבעלה 

מארמית( ש"אשה שנישאת לשניים בעולם הזה, תחזור )לעתיד( לראשון".

 כאן מתעוררת שאלה הלכתית - כיצד יישא הבעל הראשון את אשתו, בשעה 
שהתורה אוסרת להתחתן עם גרושתו לאחר שהיא נישאה למישהו אחר? על כך 
הוא מתרץ, כי באמת מצווה זו לא תתקיים לעתיד לבוא, )הסבר זה קשה בגלל 

הכלל הידוע שהתורה לא תשתנה(.

ומתרץ,  זו,  שאלה  מביא  פעלים"  "רב  בספרו  מבגדד,  חיים  יוסף  רבי  הגאון   
שבזמן תחיית המתים יתבטל הקשר הגופני שהיה לפני התחייה, מכיוון שהגופים 
שיקומו יהיו גופים חדשים לאחר שהגוף הראשון יירקב ויש כאן "פנים חדשות" 
ולכן כל קשר גופני שהיה לאישה עם בעליה הקודמים יתבטל לאחר התחייה 
גם לאחר  נשאר  נפשי  יהיה איסור לחזור לבעל הראשון. אבל, קשר  ושוב לא 
התחייה ואף כשהנשמה נמצאת ללא גוף, ולכן האישה תחזור לבעלה הראשון 
כיוון שאליו היא קשורה בקשר נפשי-עצמי, כדברי חז"ל: "אין האישה כורתת 
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ברית אלא למי שעשאה כלי".

 אמנם, את דבריו הוא מסייג בכך שכל זה אמור רק לגבי אישה שנתאלמנה 
מבעלה הראשון, אך אישה שהתגרשה תחזור בזמן התחייה לבעלה השני, מכיוון 

שהגט מפקיע את הקשר הנפשי.

 )ולכאורה יש לתרץ השאלה הנ"ל גם באופן אחר, והוא שהאיסור לחזור לבעל 
הראשון מלכתחילה לא נאמר אלא במצב של גירושין מהראשון כנאמר "לא יוכל 

בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה" משא"כ במצב של אלמנות(.

בשנית  ונישאה  שנתאלמנה  אישה  כי  ואומר  חולק  הניצחון"  ב"ספר  אמנם,   
השני, מכיוון שבכל מקרה אסור לאשה לחזור לבעלה הראשון  תחזור לבעלה 

לאחר שנישאת למישהו אחר1. 

הנישואין בתקופת הגאולה

האם תהיינה חתונות בגאולה השלמה? 

מעיון במקורות עולה, כי בשלב הראשון של הגאולה יחול הכלל "עולם כמנהגו 
נוהג" גם על תחום הנישואין. וכדברי הנביא: "עוד ישמע בערי יהודה... קול חתן 
תחיית  לאחר  בגאולה,  יותר  מתקדם  בשלב  אך  י-יא(.  לג,  )ירמיה  כלה"  וקול 

המתים, יתכן שיחול שינוי:

 במסכת ברכות נאמר "העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתי' ולא פרי' ורבי' 
רוב  לדעת  השכינה".  מזיו  ונהנים  בראשיהן  ועטרותיהן  יושבים  צדיקים  אלא 
המפרשים )הראב"ד הרמב"ן ועוד( ה'עולם הבא' המדובר כאן הוא לאחר תחיית 

המתים שאז לא יהי' פרי' ורבי', ואם כן נראה שלא יהי' צורך יותר בנישואין. 

 אך דעת הרמב"ם היא שהכוונה בדברי הגמרא הוא לגן עדן, ששם אין אכילה 
וכו' אבל לאחר תחיית המתים "יחזרו ויזדווגו יחד איש ואשתו כמקדם". 

1. ראה: עץ חיים שער ל"ט פרק ז. זוהר בראשית כא, ב. מפתחות הזוהר בעניין זיווג וחיבור חלק א'. 
ענף יוסף )בעין יעקב( על סנהדרין צ, א. לקו"ש חי"ח פרשת חוקת ב. שו"ת יביע אומר ח"ז יו"ד סי' מ. 
שו"ת מצב הישר סי' ז )וילנא תרמ"א(. שו"ת רב פעלים ח"ב סוד ישרים סי' ב. ספר הניצחון על פרשת 

וארא.
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 על פי דעה זו, יש לדון, האם אלו שהיו נשואים ונפטרו )שניהם או אחד מהם( 
וקמו בתחיית המתים )והשני עוד לא התחתן פעם שניה(, האם יצטרכו להינשא 
או  ולהתקדש מחדש, שהרי הפטירה התירה כבר את האישה להינשא לאחר, 

שהקידושין שהיו לפני תחיית המתים ימשיכו גם אחרי התחייה?

 החיד"א דן במקרה דומה, באדם שנפטר למשך זמן קצר ולאחר מכן החיה אותו 
נביא או צדיק )כפי שמופיע בתנ"ך אודות בן השונמית שהחיה יהושע, ובגמרא 
כי המיתה  לו מחדש  זירא שהחיה רבא( אם אשתו צריכה להתקדש  ר'  אודות 
התירה את אשתו לאחרים, או שהתברר למפרע שהפטירה הזו לא התירה אותה, 
ולכן האישה עדיין מקודשת לו. מסקנת דבריו היא שפטירה כזו אינה פטירה 

רגילה ולכן האישה עדיין מקודשת לבעלה. 

ודאי  והאישה מותרת להינשא,   מדבריו מובן שברגע שישנה פטירה רגילה 
צריך  המתים  תחיית  ולאחר  גט  כמו  הראשונים  הקידושין  את  מבטלת  שהיא 

קידושין חדשים אם ירצו להינשא.

 אולם ישנם חולקים וסוברים כי בשונה מגירושין, אין פטירה נחשבת לפעולה 
לאשתו  מותר  הזוג  בן  קיים  לא  עוד  שכל  נתון,  מצב  אלא  קידושין,  שמנתקת 
 – חזר  ובעלה  האישה,  נישאה  לא  עוד  כל  לפיכך,  אחר.  מישהו  עם  להתחתן 
לאחר תחיית המתים – הקידושין הראשונים תקפים ואין צורך לערוך קידושין 

מחודשים2. 

2. ראה: רמב"ם הל' מלכים פי"ב ה"א, הל' תשובה פ"ח ה"ב, אגרת תחיית המתים פ"ד. גמרא ברכות יז, 
א. קידושין ב, א. יג, ב ובמאירי שם.אג"ק ח"ב עמ' ע"ו ואילך ובהערה 23 שם. ברכי יוסף אה"ע ריש סי' 

י"ז וראה פת"ש ובאה"ט שם. 
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"רב כהנא שקיל סודרא מבי פדיון הבן" 
האם רב כהנא היה כהן?

הנ"ל

'רב  שמו  לא.  או  כהן  היה  כהנא  רב  האם  בשאלה  מתחבטים  רבים  מפרשים 
כהנא' מוכיח עליו לכאורה שהוא היה כהן. כך גם עולה מכמה מקומות בש"ס 
ולדוגמא: במסכת קידושין1 מסופר שהוא ערך 'פדיון הבן' וקיבל חמישה סלעים, 

בגמרא אחרת נאמר שרבו הורה לו שלא יאמר לאנשים 'כהן אני'.

מאידך, ממקומות אחרים בש"ס עולה שרב כהנא לא היה כהן: במסכת חולין 
מופיע שאשתו הייתה כוהנת ו)רק( בזכותה הותר לו לאכול קדשים הנאכלים רק 
לכוהנים. במקום אחר רב כהנא אומר שהוא נענש על כך שהוא נשא בת כהן, כיון 
שלעיתים נישואין של ישראלי עם בת כהן יכול לגרום נזק. אם כן רב כהנא היה 

כהן או ישראל?

בספר  אך  ועוד(,  כהנא,  רב  בשני  )שהמדובר  כך  על  נאמרו  תירוצים  מספר 
'מגדים חדשים' מציע, על פי דבריו של הגאון האדר"ת, תירוץ מעניין ליישב את 
הסתירה: הגמרא במסכת בבא קמא מספרת שכאשר הגיע רב כהנא לארץ ישראל, 
הוא ישב בבית מדרשו של רבי יוחנן ובמהלך שמיעת השיעור הוא הקשה מספר 
קושיות מפליאות בעומקם. רבי יוחנן שלא ראה היטב ביקש מתלמידיו שיעזרו 
לו לראות את החכם העצום שהגיע לישיבתו, רב כהנא ששפתו נקרעה מחמת 
לראשונה  אותו  שראה  יוחנן  רבי  אך  מחייך,  הוא  כאילו  תמיד  נראה  היה  מכה 
חשב שהוא מחייך ולועג לו! מחמת הקפדתו של רבי יוחנן נפטר רב כהנא, ורק 
למחרת, כשהעמידו תלמידי רבי יוחנן אותו על טעותו, שרב כהנא לא לעג לו 

חלילה, ביקש רבי יוחנן רחמים על רב כהנא, והקימו לתחייה.

לפי מעשה זה מתורצות הגמרות הסותרות: אותם מקומות בהם נאמר שרב 
כהנא היה כהן, היה זה לפני המעשה הזה, ואילו המעשים שמהם מובן שרב כהנא 

1. ח, א.
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לא היה כהן, היו לאחר הפטירה של רב כהנא שאז פרחה ממנו הכהונה, ולאחר 
קימתו לתחייה על ידי תפילתו של רבי יוחנן, היה זה כבר כמו גוף חדש שאין בו 

קדושת כהונה.

על פי זה יוצא, לכאורה, חידוש גדול בנוגע לזמן הגאולה, כל הכוהנים שחיים 
בדור הגאולה ימשיכו להיות כוהנים גם אחר כך, אך אותם כוהנים שחיו ונפטרו, 
כאשר הם יקומו בתחיית המתים, הם כבר לא יחזרו להיות כהנים מכיוון שגופם 
ייחשב כבר לגוף חדש, ואם כן, לא יהיה להם גדר של כהנים אלא כישראלים 

לכל דבר!

אמנם באמת אי אפשר לומר כך כלל וכלל, שכן,

ולכאורה קורבתו של  לבן,  בירושה מאב  כל הכהונה באה  – הרי  א. מסברא 
הכוהן כבן של אביו בוודאי נשארת גם לאחר הקימה לתחייה, ואם כן גם כהונתו 

חייבת להישאר!

ב. המדרש מדייק מן הפסוק "זאת משחת אהרן" שגם לעתיד לבוא, לא יצטרכו 
אהרן ובניו משיחה חדשה לכהונה, אלא הם יישארו בכהונתם גם אז! יתירה מזו, 
התרומה  את  יתנו  הגאולה  שבזמן  במפורש,  אומרת  סנהדרין  במסכת  הגמרא 
לאהרן הכהן, כציווי התורה "ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן", ובלשון 
לו  שנותנים  ישראל,  לארץ  נכנס  לא  והלוא  קיים?  לעולם  אהרן  "וכי  הגמרא: 
תרומה? אלא מלמד שעתיד לחיות וישראל נותנים לו תרומה!" אם כן מפורש 

בגמרא שתישאר קדושת הכהונה גם לאחר התחייה!

כיום,  מוכרחים אנו לומר, כי ישנו הבדל מהותי בין תחיית המתים שנעשית 
לבין  בתנ"ך(,  רבים  ועוד  כהנא  )כרב  וכדומה  צדיק  תפילת  ידי  על  נס  בדרך 
תחיית המתים שתהיה בזמן הגאולה: כאשר הנשמה יוצאת מהגוף, אין בגוף עוד 
'פוטנציאל' לקום מחדש, בזמן הזה, ולכן ניתן לומר שיש לגוף שקם בדרך נס, 
הגדרה חדשה שאיננה כוללת את הקדושה שהייתה בגוף הקודם )ניתן לדמות 
זאת לדברי הרד"ק בספר מלכים, שכותב שהשמן שנשפך בדרך נס על ידי ברכתו 
של אלישע, היה פטור מכל דיני תרומות ומעשרות, מכיון שהוא נוצר בדרך של 

נס, ולא על פי הטבע(.

לעומת זאת תחיית המתים שתהיה בזמן הגאולה, היא קיימת בפוטנציאל בטבע 
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הגוף שבעולם הזה. כפי שכותב רש"י בחומש בראשית )ב, ז( שהקדוש ברוך הוא 
ולכן  המתים.  לתחיית  ואחת  הזה,  לעולם  אחת  יצירות,  שתי  האדם  בגוף  טבע 
בתחייה זו יקום הגוף על כל תכונותיו שהיו בו בזמן הזה, כולל קדושת הכהונה 

לכל מי שהיה כהן2. 

2. ראה: פסחים דף מט, א. קיג,א. ב"ק קיז, א. חולין קלב, א. סנהדרין צ, ב. תו"כ פרשת צו פי"ח. במדב"ר 
פרשת נשא פי"ח. רד"ק מלכים ב' ד, ז. ספר מגדים חדשים על ברכות, קונטרס 'עובר אורח' לאדר"ת 
ב. שיחות הרבי מלך המשיח קונטרס הלכות של תורה שבע"פ" תשנ"ב,  צ,  סי' קס"ז. סנהדרין  או"ח 
ש"פ תשא תשמ"ז סי"ד. לקו"ש חי"ח עמוד 88. כלי חמדה פרשת בראשית עמ' 12, הגר"ח ברלין בספר 

הזיכרון לה'פחד יצחק' עמ' תרס, שערי טהר ח"ח סימן ק"י. 
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ביאור הטעמים למנהגי אמירת הלל 
והאם עדיף לומר הלל בציבור לפני התפילה 

הרב מנחם מענדל הכהן אלורו
משגיח בישיבה

שאלה:

ראובן הגיע לבית הכנסת באמצע תפילת שחרית של חול המועד, והוא יודע 
שכעת לא יספיק לסיים את תפילת שמונה עשרה לפני שיגיעו הציבור להלל, 
האם טוב יותר שיאמר הלל לפני התפילה או טוב יותר שיאמר הלל לפי הסדר 

ביחיד?

א.

בהלכות פסח סימן תפח כותב אדה"ז: ומצווה מן המובחר לקרות את ההלל עם 
הציבור מיד אחר תפילת שחרית ]ולא במשך כל היום - משום זריזין מקדימין 

למצוות[ כדי שיענה עמהם הודו ואנא אחר הש"ץ.

ואם בא לבית הכנסת אחר שהתפללו הציבור שחרית ועומדים לקרות ההלל 
עם  הלל  תחילה  שיקרא  לו  שטוב   .  . שאומר  מי  יש  שחרית  התפלל  לא  והוא 

הציבור ואחר כך יתפלל.

ומוסיף אדה"ז שם: "אף באותן הימים שגם היחיד אומר בהם את ההלל"1.

1. אגב הרמ"א בסימן תכ"ב בדיני הלל כותב "ויש אומרים דכשיחיד קורא, אומר לשניים שיאמרו עמו 
ראשי פרקים דאז הוי כרבים". 

ואף שסימן זה בשו"ע אדה"ז לא הגיע לידינו מ"מ בנוגע לקריאת הלל בליל הסדר כותב אדמו"ר הזקן 
בסימן תע"ט: "מצווה לחזור אחר זימון לאמירת הלל כדי לומר הודו בשלושה דהיינו שהאחד יאמר 

לשניים שעמו הודו לה' וגו' והם יענו אחריו הודו לה' וגו' וכן באנא ה' וגו'".
ועפ"ז גם מי שאינו אומר הלל בציבור, ישנה עדיפות לומר הלל בשלושה שאחד אומר פסוק ושניים 

חוזרים אחריו, ומצווה לפרסם.
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והמקור להלכה שיש לומר הלל בציבור דווקא, נכתבה בטור הלכות פסח סימן 
תע"ט בשם מדרש תהילים שוחר טוב, והרמ"א בסימן תכב )הלכות ראש חודש( 
הדרישה,  כתב  וכן  הכלבו  בשם  זאת  הביא  משה  ובדרכי  להלכה,  זאת  מביא 

ומבואר זאת באריכות בספרי הפוסקים.

כמה טעמים נאמרו להלכה זאת, ומהם2:

א. המג"א בסימן תכב כותב אשר כיון שכל ענין ההלל הוא דרך שירה צריך 
שיענו אחריו אחרים, וכמו שמצינו בשירת הים, שישנה מחלוקת במסכת סוטה 
וכולם  פסוק  אומר  שהוא  עניין  היה  לכו"ע  אך  הים  בשירת  הסדר  היה  היאך 

חוזרים אחריו.

ב. טעם אחר שמביא המג"א שם הוא, שכשאומר בהלל 'הודו לה'' בלשון רבים 
צריך שיהיו כמה נוספים שיודו יחד איתו. 

ב.

טעם נוסף להלכה זאת הוא דישנו עניין גדול לומר הלל באותו הסדר שקבעו 
גדולי ישראל, ובאם יאמר הלל יחידי הרי יתבטל הסדר הזה3:

מנת  על  בציבור,  יחד  לומר  הנביאים  שתקנו  תקנה  היא  הלל  תקנת  דהנה, 
להודות לקב"ה על הניסים.

את  לקרוא  ידעו  שלא  ישראל  בעם  עם  פשוטי  שהיו  כיון  התקנה,  בתחילת 
ההלל, תקנו שהחזן מקריא את ההלל ואחרי כל פסוק עונים הקהל הללוי-ה.

בסוכה )ל"ח ע"ב( מספרת הגמרא שבזמן רבא שינו תקנה זאת, כיון שכל העם 
כבר ידעו לקרוא היטב את ההלל, אך על מנת שלא ישתכחו הלכות הלל תיקנו 

חכמים כמה תקנות אחרות והם:

)וזוהי הלכה שכתבו אותה כבר  2. בסימן תע"ט כותב אדה"ז ההלכה שצריך לומר הלל דווקא רבים 
הראשונים כהכלבו וכ"ה באגור(, ומפנה לאריכות הביאור בסימן תכב אך סימן זה לא הגיע לידנו ויתכן 

ששם נתן אדה"ז את הטעם לכך לפי דעתו.

3. כן משמע מהמג"א בשם המרדכי.
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א. כשהחזן היה מתחיל לומר הללוי-ה היו חוזרים הקהל אחריו הללוי-ה - על 
מנת לזכור שמצווה לענות הללוי-ה בתחילת ההלל גם לבקיאין באמירת ההלל4.

ב. החזן היה אומר 'הללו עבדי ה'' וכולם היו אומרים הללוי-ה - ע"מ לזכור 
שבאם אינו בקיא יכול לצאת ידי חובתו כך, בזה שיאמר אחר כל פסקה הללוי-ה 

)לפרש"י, אך לתוס' פירוש אחר וראה בהערה(5.

היה  המנהג  לה''  'הודו  במילים  המתחיל  קי"ח  פרק  לראש  מגיעים  כשהיו  ג. 
משתנה והחזן היה אומר 'הודו לה'' וכל הקהל היה עונה 'הודו לה'' וכו' - וזהו 
ראש  בכל  מ"מ  פסקה,  כל  אחר  וחוזר הללוי-ה  בקיא  שמי שאינו  להזכיר  כדי 
פרק צריך לחזור פסוק ראשון אחרי החזן ולא סגי בהללוי-ה בלבד )לפרש"י, אך 

לתוס' פי' אחר וראה בהערה(6. 

4. ויש לעיין מדוע כיום איננו נוהגים כן, ואף שזו אינה התקנה היחידה שאיננו נוהגים, אך לגבי כל שאר 
התקנות כיון שזהו רק מנהג שענינו 'להזכיר' הלכות הלל למי שאינו בקיא מובן שאין חובה לקיימו, 
וכמו שכתב התוס' שם ד"ה 'הלכתא' "ומה שאין אנו נוהגים עכשיו לעשות כן משום שמנהגא קרי ליה 
והיכא דנהוג נהוג והיכא דלא נהוג לא נהוג", אך תקנה זו אין לה שייכות למי שאינו בקיא ושייכת אפי' 
לבקיאין וכמו שכתב רש"י שם "מכאן שמצווה לענות בללוי-ה בפתיחתו ואפילו לבקיאין", ומדוע אין 

אנו נוהגים לקיים מצווה זו? וצ"ע.

5. כפשט המשנה בל"ח ע"א, וכן פי' רש"י )והרמב"ם בהלכות חנוכה פ"ג הל' י"ב(, אמנם התוס' )שם ע"ב, 
ד"ה מכאן שמצווה( הקשו ע"כ מסוטה ל' ע"ב, שם משמע שמי שאינו בקיא צריך לענות בכל פסקה את 
ראש הפרק ]ולדוגמא - בפרק בצאת ישראל אחר כל פסקה צריך לענות בצאת ישראל ממצרים[, ולא 
הללוי-ה. ותרצו ע"כ שיתכן לומר שמראש ההלל ועד ל'הודו לה'' נחשב כפרק אחד ולכן אחר כל פסקה 
צריך לענות 'הללוי-ה' למי שאינו בקיא, אך מהודו לה' ואילך אחר כל פסקא צריך לענות 'הודו לה' כי 

טוב וכו'' דזהו פרק נוסף.
ויש לציין שמפשט הגמרא והמשנה משמע כרש"י ולא כתוס', ולכאורה אזלי לשיטתיה: דרש"י מתמקד 

יותר על הפשט ותוס' על הסברא כידוע ומפורסם. 
כמו"כ יש להקשות על דעת התוס' מירושלמי שבת פט"ז ה"א )וכ"ה ברמב"ם שם(: "מאה ועשרים וג' 
פעמים שישראל עונין הללוי-ה, כנגד שנותיו של אהרון", ולפי התוס' באם יענה הללוי-ה רק עד הודו 

לא יגיע המספר ל123". 

6. אך א"כ מדוע תקנו זאת רק ב'הודו לה'' )ובתחילת הלל( ולא בשאר ראשי הפרקים? 
ההסבר המתקבל על הדעת הוא מה שמביא המג"א בסימן תכב שזהו כיון ש'הודו' הוא בלשון רבים - 
היינו שכולם צריכים להודות, ולכן תקנו שהחזן יאמר לקהל 'הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו' והם יענו 

אחריו.
הסבר נוסף הוא מדברי הר"ן שהובאו בב"י סי' תכב שזהו כיון שפסוק 'הודו' הינו פסוק חשוב של שבח 

והודאה.
כ"ז הוא לפירש"י, אך לתוס' )ל"ח ע"ב ד"ה מכאן( הענין פשוט וברור, דכיון שמתחילת ההלל ועד הודו 
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ד. לאחר מכן שהיו מגיעים ל'אנא ה' הושיעה נא' היו חוזרים אחר החזן פעם 
קטן  שכאשר  ההלכה  את  להזכיר  מנת  על   - נא',  הצליחה  ה'  ב'אנא  וכן  אחת, 
מקריא את ההלל לא מספיק שיאמרו הללוי-ה אלא צריך לומר את כל הפסוק 

יחד איתו, כיון שאינו יכול להוציא ידי חובתו7.

כיום השתבשו המנהגים ורבו הנוסחאות באמירת הלל8 וכפי שכותב הרמב"ם 
בהלכות חנוכה )פרק ג' הל' י"ב(: "זהו ]המנהג שהובא בגמרא[ המנהג הראשון 
ובו ראוי לילך, אבל בזמנים אלו ראיתי בכל המקומות מנהגות משונות בקריאתו 

ובענית העם ואין אחד מהם דומה לאחר"9. 

ובכל אופן ננסה לעלות בדא"פ על מקור ושורש מנהגי קריאת ההלל הנהוגים 
כיום לכה"פ ע"פ מנהג חב"ד10:

א. הקהל קוראים עם החזן יחד את כל ההלל, למעט הודו לה' שהחזן אומר 
וכולם חוזרים אחריו "הודו לה'" - על פי המנהג הקדמון המוזכר בגמרא.

בראשונים  מופיע  אך  בש"ס  נזכר  )שאינו  נוסף  נוהג  התווסף  זה  מנהג  על  ב. 
כהרי"ף לסוכה לח. תוס' לח ע"א ד"ה 'מכאן' והרא"ש שם(, שהחזן ממשיך לומר 
את שלושת הפסוקים 'יאמר נא ישראל' 'יאמרו נא בית אהרון' 'יאמרו נא יראי ה'' 

וכולם חוזרים אחריו שוב 'הודו לה'' וכו' וכך בכל ארבעת הפסקאות.

והטעם לזה כתב הר"ן )הובא בב"י או"ח תכ"ב ד"ה 'ומ"ש רבינו שקורא'( שכאשר 
אין הקהל בקיא באמירת הלל, צריך מי שאינו בקיא לומר אחר כל פסקה את 
ראש הפרק ולא סגי ב'הללוי-ה' - וזהו ע"פ דעת תוס' בסוכה שם ודלא כפירש"י 
והרמב"ם )ראה כ"ז באריכות בהערות לעיל(, וכדי להזכיר הלכה זאת תקנו לומר 

נחשב כפרק אחד שאחריו צריך מי שאינו בקיא לענות אחר כל פסקה 'הללוי-ה', ומהודו ואילך יש 
בתחילה  לומר  להנהיג  חכמים  בחרו  לכן  נוסף,  כפרק  שנחשב  כיון  לה''  'הודו  פסקה  כל  אחר  לענות 
ולומר הודו אחר הפסקה הראשונה של הפרק  הללוי-ה אחר הפסקה הראשונה של הפרק הראשון, 

השני )וכן מפורש בתוס' הרא"ש(. 

7. ועיי' עוד בילקוט שיר השירים רמז תקפ"ו "השמיעני את קולך - בהלל, בהודו לה' - כי קולך ערב, 
באנא ה' הושיעה נא וכו' - ומראך נאווה".

ליה  כן משום שמנהגא קרי  נוהגים עכשיו לעשות  אנו  ""ומה שאין  'הלכתא':  ד"ה  וראה תוס' שם   .8
והיכא דנהוג נהוג והיכא דלא נהוג לא נהוג".

9. וכן נוהגים התימנים עד היום הזה כהרמב"ם. 

10. ראה בכ"ז בספר המנהגים חב"ד עמ' 36, ובסידור תהילת ה' הישן והחדש ובעוד ריבוי מקומות.
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כך בארבעת הפסוקים הראשונים של פרק 'הודו לה''11. 

ג. כמו"כ המנהג הוא שהקהל אומר את הפסוקים 'יאמר נא' וכו' קודם אמירת 
הש"ץ פסוקים אלו. 

והטעם לזה כתב במשנה ברורה )סי' תכב ס"ק כ, והוא ממג"א או"ח תכב סק"ה 
ידי  להוציא  שיכון  הש"ץ  על  לסמוך  שקשה  שכיון  שם(,  השולחן  בערוך  וכ"ה 
לכן  כעונה,  שומע  מדין  י"ח  יצאו  שהקהל  וכן  אלו,  בפסוקים  הקהל  את  חובה 

חשוב לומר פסוקים אלו לבדו, קודם אמירת הש"ץ.

ועד לסיום אמירת  כי עניתני'  ה'  נוהגים לכפול את כל הפסוקים מ'אודך  ד. 
ההלל והמקור לכך הוא על פי המשנה בסוכה )ל"ח ע"א( שאומרת 'מקום שנהגו 

לכפול יכפול' ואנו נוהגים לכפול מפסוקים אלו ועד לסוף ההלל. 

נאמר  ההלל  שכל  כיון  הוא  ה''  'אודך  מהמילים  דווקא  כופלים  שאנו  הטעם 
בכפולות, כגון: הפסוק הודו לה' נכפל לבסוף, הפסוק 'יאמר נא' נכפל בשתיים, 
וכן הפסוק 'יאמרו נא', מן המיצר קראתי - ענני במרחב, ה' לי - לאחר מכן שוב 
פעם ה' לי, טוב לחסות בה' ולאחר מכן שוב טוב לחסות, פתחו לי שערי צדק - 
זה השער לה' וכו', אך מהמילים אודך ה' אין כפולות, ולכן נוהגים לכופלם. )רש"י 

שם, עיין בכ"ז בטור סימן תע"ט(.

ה. הש"ץ קורא 'אנא ה' הושיעה נא' וכו' והקהל חוזרים אחריו - והוא על פי 
המנהג הקדמון המוזכר בגמרא.

11. והיינו - דעל מנת להדגיש את דעת התוס' שמי שאינו בקיא צריך לחזור אחר כל פסקה את ראשי 
בהערות  באריכות  )וראה  בלבד  'הללוי-ה'  על  לחזור  שיש  והרמב"ם  רש"י  מדעת  ולהוציא  הפרקים, 
ובחרו  הללוי-ה,  ולא  לה'  'הודו  יחזרו  הבאות  הפסקאות  שבארבעת  כך  המנהג  לקבוע  בחרו  לעיל(, 
לעשות זאת דווקא בהודו לה' כיון שעד 'הודו' זהו הרי פרק אחד ובפרק זה יש לחזור אחר כל פסקה 
'הללוי-ה' כיון שזהו ראש הפרק ובזה אין הבדל בין רש"י והתוס', וכן אחר הפסוק הודו לה' גם אין 
הבדל בין רש"י לתוס' כי גם לרש"י יש לחזור אחר כל ראש פרק את ראש הפרק, ורק לאחר הפסקה 
'יאמר נא ישראל' מתחיל החילוק בין רש"י לתוס' וע"כ קבעו המנהג לומר שוב 'הודו לה'' כדי להדגיש 

שהלכה כתוס'. כן נ"ל.
שבח  של  פסוק  שהוא  משום  זאת  הלכה  להדגיש  ב'הודו'  דווקא  שבחרו  כתב  לעיל  המובא  הר"ן  אך 

והודאה. 
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ג.

טעם הד' שייך רק כשקורין חצי הלל ולא הלל שלם וכדלקמן: 

הנה, ישנו דיון בפוסקים האם יש לברך על אמירת חצי הלל. 

אמר  יברך.  לברך  יכפול,  לכפול  שנהגו  "מקום  שם:  בסוכה  במשנה  דמצינו 
אביי ל"ש אלא לאחריו אבל לפניו מצוה לברך דאמר רב יהודה אמר שמואל כל 

המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן".

אך המשנה שנכתבה בארץ ישראל מדברת רק על הלל השלם, כיון שבארץ 
ישראל לא היה נהוג כלל לקרוא חצי הלל. 

וכפי שמבואר בגמרא בתענית כ"ח ע"ב: "אמר רבא, זאת אומרת הלילא דבריש 
בן יהוצדק: אשמונה  יוחנן משום רבי שמעון  ירחא לאו דאורייתא. דאמר רבי 
עשר יום בשנה יחיד גומר בהן את הלל ואלו הן - שמונת ימי החג ושמונת ימי 
חנוכה ויום טוב הראשון של פסח ויום טוב )ראשון( של עצרת. ובגולה עשרים 
ואחד יום ואלו הן - תשעת ימי החג ושמונת ימי חנוכה ושני ימים הראשונים של 
פסח ווב' ימים טובים של עצרת. רב איקלע לבבל חזינהו דקא קרו הלילא בריש 
מינה מנהג  שמע  אמר  דלוגי  מדלגי  דקא  דחזא  כיון  לאפסוקינהו  סבר  ירחא, 

אבותיהם בידיהם"12. 

בסיומה של גמרא זו, מובאת הפסקא: "תנא, יחיד לא יתחיל ואם התחיל גומר".

מהגמרא מוכח שאמירת חצי הלל בראש חודש מנהג הוא, ובזה פותחת הגמרא 
דיון האם אפשרי לברך על הלל שכזה.

התוס' על אתר דן בעניין ומביא צדדים לכאן ולכאן:

לולב  בפרק  בסוכה  משמע  וכן  מהכא,  מברכינן  לא  דאמנהג  מפרשים,  "יש 
כן מאי  . אבל רבינו תם פסק דמברכינן דאי איתא דלא מברכינן אם   . וערבה 

12. וראייה נוספת, דהירושלמי בסוכה מביא רק: "תני שמונה עשר יום ולילה אחד קורין בהן את ההלל 
בכל שנה - שמונת ימי החג ושמונת ימי החנוכה וי"ט של עצרת וי"ט הראשון של פסח ולילו", ומכאן 
מוכח שבארץ ישראל כלל לא היה נהוג לקרות חצי הלל, דהירושלמי - הנכתב בארץ ישראל - לא 

מביא את הלל של ראש חודש.
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קאמר בגמרא כיון דשמעינהו דמדלגי ואזלי שמע מינה מנהג אבותיהם בידיהם, 
וכי לא היה לו להכיר אי משום מנהג קרו ליה לא מברכי אי איתא דאמנהג לא 
מברכינן ואי מברכי לא מנהג הוא?! וכי תימא דלא בא בתחילת קריאת הלל, הא 
לא מצי אמרת, דהא 'רב איקלע לבבל' קאמר, דאי איתא דבאמצע תפלה בא הוה 
ליה למימר איקלע לבי כנישתא, ומדלא אמר 'מדלא ברכי מנהג הוא' שמע מינה 

דאמנהגא נמי מברכינן . ." 

לעומת זאת פוסק הרמב"ם הל' ברכות פי"א הל' ט"ז: "כל דבר שהוא מנהג, 
אף על פי שמנהג נביאים הוא כגון נטילת ערבה בשביעי של חג, ואין צריך לומר 
מנהג חכמים כגון קריאת הלל בראשי חדשים ובחולו של מועד של פסח, אין 

מברכין עליו".

י"א ע"ב וראה בר"ן שם  )במה מדליקין כ"ד ע"ב, ובדפי הרי"ף  לרי"ף בשבת 
ובב"י סימן תכ"ב ד"ה ורבו בו הדעות( ישנה שיטת ביניים והיא - שהיחיד האומר 

הלל אינו מברך, אך הציבור כשאומרים חצי הלל ברבים מברכים.

ובשו"ע ורמ"א )או"ח סי' תכב ס"ב( הובאו שלושת הדעות:

א( דעת הרי"ף, שהיחיד בראש-חודש לא יברך, ומשמע שבאמירתו בציבור, 
כן מברכין עליו.

ב( דעת הרמב"ם, שאף בציבור אין מברכים, והיחיד לא יקרא כלל את ההלל.

ג( דעת רבינו-תם בתוספות, שאף היחיד רשאי לברך.

גומרים את ההלל,  "...ובימים שאין  בסידור אדמו"ר הזקן, לפני הלל, פוסק: 
יש לנהוג שהש"ץ לבדו יברך בתחילה ובסוף, והקהל יענו אמן ויצאו בברכתו", 

והיינו שאזיל כשיטת הרי"ף.

אך ב'היום יום' לא' טבת פוסק הרבי כרבינו תם: "נוהגים אשר היחיד מברך – 
בהלל – תחילה וסוף גם בימים שאין גומרים בהם את ההלל"13. 

ובאגרות קודש מבאר הרבי את הסתירה בין היום יום לסידור:

13. בפשטות הכוונה בהיום יום הוא שיש לנהוג כשיטת רבינו תם ולברך אף ביחיד המתפלל בפני-
עצמו, אך היו שביארו שהכוונה היא כפסקי הסידור והמילה 'יחיד' היא לציבור שאינם ש"ץ ודוחק. 
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ידוע  הנה  בסידור,  מאשר  אחרת  נדפס  יום'  שב'היום  הלל,  לברכת  "בהנוגע 
בעת  שהרי  ופשוט,  זה  ומובן  אחרון.  כנוסח  שנוהגים  דא,  כגון  בענינים  הכלל 
בפועל  אשר  לתמוה  ואין  בסידור.  בהכתוב  והתבוננו  ידעו  יום',  'היום  עריכת 
נוהגים אחרת, כי בכמה ענינים ישנם כגון דא, ומכמה טעמים ודאי ישנם שינויים 
כאלו, וכבר הודיעונו גם רז"ל על-דבר שינויים כאלו )ב"ב קס"ו ע"ב( שצריכה 
להיות במעשה דווקא, עיין שם. ובנוגע להנ"ל בפרט – יעויין בשער הכולל ובס' 

פסקי הסידור – להרב נאה – בתחילתו"14.

]בלתי- שיחה  בסיום  הרבי  שאמר  בברכה  מצינו  לעניין  נוספת  התייחסות 
מוגהת[ משנת תשמ"א )שיחו"ק תשמ"א ח"ד עמ' 322 סל"ז(, והזכיר בנוגע להלל 
אריין  מ'כאפט  אז  בציבור[  ]-המתפללים  חסידים  "מנהג  אשר  חודש  בראש 

)חוטפים( די ברכה בחשאי"15.

והיוצא למסקנה הוא שמנהג חב"ד שהיחיד מברך גם על אמירת חצי הלל, ואף 
בציבור אומרו בחשאי, וע"כ עניין הברכה בימים שבהם אומרים חצי הלל אין 

זוהי סיבה מספקת להקפיד על אמירת הלל בציבור אליבא דמנהג חב"ד.

משא"כ למנהג הרווח לברך על חצי הלל רק בציבור, וודאי שישנו טעם נוסף 
לומר )חצי( הלל בציבור דווקא. 

ה.

סיפק  אין  כאשר  והיא:  הראשונה,  לשאלתנו  נחזור  הנ"ל,  הדברים  לאחר 

בסידורי  המופיע  על  נסובה  אינה  השואל  דשאלת  גנזבורג  הגרי"ש  טען   806 גליון  14.  בהתקשרות 
הדפוסים שלנו, כיון ששם מדובר על אמירת הלל בציבור, וע"כ אין ז דוחה כלל את הדברים בהיום יום 
הנסובים למתפלל ביחיד ללא ציבור. אלא לפסקא זו: "והיחיד אינו מברך לא בתחילה ולא בסוף, כך 

שמעתי מפיו הקדוש", המופיע בכמה סידורים ישנים בסוף הקטע ההלכתי שלפני ההלל. עיי"ש.

15. בהתקשרות שם מביא דעות נוספות שהיו נוהגות בחב"ד בימי קדם: ממהרי"ל אחי אדה"ז נמסר 
ש"היחיד אינו מברך". מכ"ק אדמו"ר הצמח צדק נמסר "שיכולים לעשות כמו שרוצים", ועם זאת הוא 
בעצמו היה ירא מלברך, אך בנו אדמו"ר מהר"ש היה מברך. ואילו כ"ק אדמו"ר מהורש"ב "תמיד אמר 
הלל בברכה". ורק "על אמרו הלל בברכה גם בהתפללו בציבור בימים שאין גומרים את ההלל, ולא 
יצא בברכת הש"ץ, אמר גם-כן: "נאשא בראטיא אינאצע". וצוה לי ]=לאדמו"ר מהוריי"צ[ שלא לספר 
על-דבר-זה. שאילתיו: מפני מה לא יתפלל בעצמו לפני התיבה, ויהיה טוב לדברי הכל? ויענה: 'מה לי 

לקחת הכל אפן וואגען'
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ביד האדם לומר הלל עם השליח ציבור כיון שנמצא הוא לפני התפילה והחזן 
כבר הגיע להלל, האם יש לומר הלל בציבור לפני התפילה או ביחיד אך בסדר 

התפילה?

אכן, שאלה זו הועלתה מכבר על שולחן מלכים וקיבלה את התייחסות הרבי 
במענה קודש, אך את תשובתו של הרבי אפשר להבין בכמה פנים.

וזהו לה"ק )אגרות קודש חי"ז ע' ס"ז, הובא בשולחן מנחם או"ח ח"ב עמ' רמט(: 
"במה שכתב אודות אמירת הלל לפני התפילה, הוראה בפירוש לא שמעתי בזה, 
אבל מסופר בפי חסידים, שאף שרבותינו נשיאנו בתפילת שבת היו מאריכים 
בתפילה אפילו כמה שעות לאחר גמר הציבור את תפילתם, הנה ביום טוב היו 

מסתדרים באופן לגמור תפילת השחר עם הציבור ולאמר הלל עמהם".

מענה זה כנ"ל אפשר לפרשו בשני פנים:

א. יתכן שהשואל שאל מה יעשה אדם שמאחר לבית הכנסת ולא יוכל לומר 
הלל בציבור - האם יתחיל התפילה, וע"כ ענה הרבי שלא שמע בפירוש הוראה 
בזה, אך מבאר לשואל עד כמה חשוב אמירת הלל בציבור, שלכן רבותינו נשיאנו 
אין  שבאם  מובן  ומזה  בציבור,  הלל  לומר  העיקר  באריכות  תפילה  על  וויתרו 

אפשרות אחרת יאמר הלל לפני התפילה.

לומר  זה  ובשביל  באריכות,  להתפלל  רצה  כי  זאת  שאל  שהשואל  יתכן  ב. 
הלל קודם התפילה, ועל כך ענה הרבי שהדבר הטוב ביותר הוא לעשות כמנהג 

רבותינו נשיאנו ולא להתפלל באריכות ביום טוב. 

והסברות לכאן ולכאן:

א. הסברא דאין לשנות הסדר:

שלא  דברים  לומר  נוחה  האריז"ל  דעת  שאין  כותב:  תכב  בסימן  החיים  כף 
כסדרן, 

וזהו על פי הידוע ומובא גם במכתב של הרבי )ראה שולחן מנחם או"ח ח"א 
עמ' ריז( שלא לדלג בפסוקי דזמרא, ואחד הטעמים הוא שמבואר בספרי קבלה 
שיש להתפלל על הסדר, ובאם לא הרי הוא מהפך הצינורות, וכן מובא שכך אמר 
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המגיד לב"י וכו', ולכן גם אנו מקפדים מאד להתפלל על הסדר16.

ב. הסברא לומר הלל קודם התפילה בציבור:

כך פוסק בשולחן ערוך כנ"ל, ואם תאמר שהבעיה היא שבזה תהיה אמירת הלל 
שלא כפי הסדר, הרי יש לחלק בין סדר התפילה שעל זה מפורש שיש להתפלל 
לבין מצוות שאינם קשורות לתפילה אך באות אחר  וכו'  ולא לדלג  על הסדר 

התפילה מיד מטעם ד'זריזין מקדימין למצות', כגון:

א. קריאת התורה, שאף שהסדר הוא לקרותה אחר שמונה עשרה, מ"מ מנהג 
הרבי  נהג  וכן  התפילה  לפני  כסדר  שלא  התורה  קריאת  לשמוע  ידוע  חסידים 

במשך שנים ארוכות.

וקריאת התורה של  ב. תקיעת שופר, שאף שזמנה הוא אחר תפילת שמו"ע 
ראש השנה, מ"מ ישנו הסיפור הידוע על אדמו"ר הזקן והמגיד מקוזניץ, שאדמו"ר 
הזקן תקע בשופר לפני התפילה ע"מ למנוע את הצלחתו של נפוליון קיסר צרפת.

וכראייה לחלק בין קטעי התפילה עצמם למצוות הבאות אחר התפילה כ'הלל', 
בסיום  לבין הלל  בין תחנון  הזקן עצמו המחלק  את דברי אדמו"ר  יש להמליץ 

הלכות נפילת אפיים )או"ח ח"א(, וזלה"ק שם:

"נהגו שלא ליפול על פניהם בבית החתן או האבל . . ואף לאחר שיצאו מבית 
החתן והאבל ובאו לבתיהם אין צריך לומר תחנון לפי שמקומו הוא מיד אחר 
תפילת י"ח וכיון שנדחה ממקום קביעתו נדחה לגמרי והוא הדין לוהוא רחום 

וכו'..

אבל בראש חודש שנוהגים שאין אומרים הלל בבית האבל יש לכל אחד לומר 
הלל אחר כך כשבא לביתו שמצוות הלל היא כל היום ואין מקומו קבוע מיד אחר 
תפילת י"ח שאפילו קודם התפילה צריך לקרותו לפעמים ואין צריך לומר אחר 
משום  אלא  שחרית  תפילת  אחר  אותו  אומרים  ואין  היום  כל  שזמנה  התפילה 

זריזין מקדימין למצוות"

16. כמו כן בשם הריל"ג הובא סיפור שהרבי סיפר על הרבי הרש"ב, ששאל אותו הרבי הריי"ץ האם 
לומר הלל לפני התפילה וענה שאם יאמר הלל לפני התפילה יהיה זה כמו 'לחמניות אפויות'.
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ו. 

ראיתי בפסקי תשובות שמפנה לספר משמרת שלום בו כותב המחבר שכאשר 
נתקל האדם בבעיה הנ"ל ואינו יודע האם יאמר הלל בציבור לפני התפילה או 
ביחיד אך כסדר התפילה, הפתרון לכך הוא שיאמר הלל יחד עם הציבור בברכה 

קודם התפילה ולאחר שמו"ע יאמר שוב הלל ללא ברכה17. 

אך אפשרות שכזאת עומדת בסתירה למימרא במסכת שבת )קי"ח ע"א(: "כל 
הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף".

ונאמרו מספר טעמים על כך:

א. תלמידי רבינו יונה כתבו שזהו מטעם שאומר בכל יום 'עצביהם כסף וזהב 
וכו'' וזה מראה כאילו הקב"ה אינו יכול לבטלם.

ב. המאירי כתב הטעם שמחמת שיגרא דלישנא יום אחד לא יפסיק בין המילים 
ה' עשה, עצביהם כסף וזהב ויאמר רח"ל "ה' עשה עצביהם".

ה'  היום עשה  זה  כגון מחמת שאומר  עוד טעמים שכתבו הפוסקים  ישנם  ג. 
נגילה ונשמחה בו ביום שהקב"ה לא עשה ניסים, או מחמת שאם יאמר זאת בכל 

יום לא יהיה חידוש בימים המיוחדים שבהם נעשו ניסים גדולים לישראל.

וכל הטעמים אלו אין בכוחם להוריד הרעיון שהביא בפסקי תשובות לומר שני 
פעמים את ההלל בתחילה ובסוף.

אך ישנו את טעמו של רש"י בגמרא שם שהסיבה שאין לקרוא הלל בכל יום 
היא משום שהקוראה תמיד בלא עיתה אינו אלא כמזמר שיר ומתלוצץ.

ועל פי זה פסק המג"א בסימן תכב שאחד שכבר יצא ידי חובה בקריאת הלל 
לא יכול להוציא את חברו בקריאת הלל, במקרה שחברו איננו יודע לקרוא )והרי 

הלל צריך להאמר בלשון הקודש(.

וכן בספר ערך לחם כתב שזהו טעמו של הרמב"ם המחמיר מאד ואומר שבאם 

17. וכמו לדוגמא בקריאת שמע שאנו נוהגים לקרותה קודם התפילה, ולאחר מכן חוזרים עליה בסדר 
התפילה )ראה שולחן מנחם ח"א עמ' קסז ועוד(
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יש ספק לאי חיוב לקרוא הלל לא יקרא ולכן יחיד בראש חודש לא יקרא הלל 
אפי' בלי ברכה.

ועל פי טעם זה מובן ופשוט שאין מקום לאפשרות זו שהביא בפסקי תשובות 
לומר הלל פעמיים בתחילה וכסדר התפילה.

לסיכום:

אחר הדברים והאמת הנ"ל, יש לומר ולהמליץ על הנידון דידן "דעביד כמר 
עביד ודעביד כמר עביד" כיון שאין וודאות ברורה כיצד יש לנהוג במקרה שכזה 

בו אפשר לומר הלל בציבור רק שלא כסדר התפילה. 
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ביאור החילוק בין 'רשות הרבים' 
ל'מדבר' ברוחניות 

הת' יואל ברבי
תלמיד בישיבה

א

במשל 'המלך בשדה' המובא בלקוטי תורה פ' ראה מבואר הענין דבחי' 'מדבר' 
וזלה"ק של רבינו הזקן שם:

"מדבר היא ארץ לא זרועה שהם המעשים הדיבורים והמחשבות אשר לא לה' 
וכו'"  המה, אין צ"ל אם פגם במחשבה דיבור ומעשה, אלא אפי' בענייני היתר 

עיי"ש.

ה"מדבר"  ענין  את  אדמו"ר  כ"ק  מביא  תשנ"א  בחוקותי  בהר  ש"פ  ובשיחת 
ברוחניות, ועפ"ז מקשה דלכאורה נתינת התורה הייתה צ"ל ברה"ר ולא במדבר, 

וזלה"ק בשיחה שם:

"מדבר סיני" – כדרשת רז"ל "ניתנה תורה במדבר . . במקום הפקר, כל הרוצה 
לקבל יבוא ויקבל". . 

"מדבר" - "מקום הפקר" - הוא מקום שאין עליו בעלות, לא בעלות של יחיד, 
הרבים(,  בבעלות  שהיא  רשות  הרבים",  "רשות  )כמו  רבים  של  בעלות  לא  וגם 
ובגלל שאין עליו בעלות יכול כל מי שרוצה לבוא ולזכות בו, "כל הרוצה לקבל 

יבוא ויקבל".

 לכאורה, נתינת התורה לבנ"י היא )לא באופן שהקב"ה הסיר בעלותו מן התורה 
)"תורתו"( והפקירה לכל, היינו, שנעשית כדבר שאין עליו בעלות שכל אחד יכול 
לבוא ולזכות בו )ע"י פעולה של קנין(, אלא( באופן ש"נתן לנו את תורתו", היינו, 
שהתורה היא בבעלותם של כל בנ"י )ללא צורך בפעולה של קנין(, כל אחד ואחת 
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זה עתה, שמצד שייכותו ל"קהלת  ועד קטן, עד לקטן שנולד  מישראל, מגדול 
מורשה  משה  לנו  צוה  כמ"ש "תורה  כולה,  התורה  כל  הכל,  יורש  ה"ה  יעקב", 

קהלת יעקב".

 ועפ"ז צריך להבין הטעם ששייכותה של התורה לכל ישראל שנעשית בר"ח 
סיון )"הרי השעה שאתן להם את תורתי"( מודגשת בכך ש"ביום הזה באו מדבר 
סיני" - מקום הפקר, ולא מקום שבבעלותם של כל בנ"י )ברשות הרבים וכיו"ב(, 

כמו שהתורה ניתנה לבעלותם של כל בנ"י? עכ"ל.

ב

יש להבין דברי כ"ק אדמו"ר בשיחתו שם: 

דאמת אמנם שישנו הבדל גדול בין 'רשות הרבים' ל'מדבר'. דקרקע ה'במדבר' 
יכול  שלו  פרטית  לקרקע  ולהופכה  לבוא  הרוצה  אחד  וכל  לכל,  הפקר  הינה 
לעשות זאת, מכיון שאינה בבעלות אדם. לעומת זאת קרקע 'רשות הרבים' אינה 
רשות  לעשותה  יכול  אדם  אין  וע"כ  הרבים,  ובבעלות  לרבים,  שייכת  אלא  כן, 

שלו.

אמנם במקרה דנן המדובר הוא על התורה עצמה, שהינה חפץ הנמצא בתוך 
רשות, ולא קרקע הרשות עצמה, וא"כ בחפץ אין הבדל היכן הוא נמצא, האם 
במדבר או ברה"ר, דבכל מקום, כאשר החפץ הוא הפקר אזי אינו שייך לשום 
נמצא ברשות היחיד, אזי  יכול לקנותו. רק כאשר חפץ מסוים  וכל אדם  אדם, 

'רשותו של אדם קונה לו', והינו שייך לאדם היחיד ללא שום קנין וכו'.

שבה.  ההפקר  ענין  וזהו  במדבר,  הנמצא  חפץ  הייתה  הרי  התורה  א"כ,  והנה 
וכן גם כאשר תהיה ברשות הרבים עדיין תחשב לחפצא של הפקר, ואינו מובן 
הקושיה בשיחה, דמה ההבדל בדין החפץ בין רה"ר למדבר, והרי בשניהם החפץ 

הינו דבר שאין עליו בעלות?
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ג

אמנם, היה אפשר לבאר, דהרבי בשיחתו שם מדבר על ההבדל הכללי שבין 
רשות הרבים למדבר, המתבטא בקרקע שניהם. ולכן, מצד הבדל כללי זה בין 
קרקע רשות הרבים לקרקע המדבר אין מובן מדוע מודגש1 במתן תורה )ביום 
מקום  ולא  הפקר  מקום  הינה  שקרקעו  המדבר  דווקא  סיני(  מדבר  באו  הזה 

שבבעלותם של בנ"י.

אך הסבר זה אינו מניח את הדעת כל צורכו , מכיון שבמדרש 'ילקוט שמעוני' 
עצמו - ממנו יונק הרבי את הביאור לענין נתינת התורה דווקא במדבר, וממילא 
 – הפקר  במקום  שהינו  לחפץ  התורה  נמשלת   - מכך  המתעוררת  השאלה  גם 
במדבר, וכל אדם יכול להפוך אותה לרשותו וחפצו, אך לא לקרקע המדבר עצמו.

וז"ל ה'ילקוט שמעוני' שם )רמז רעה(:

"ויחנו במדבר, שאלו נתנה תורה בארץ ישראל היו אומרים לאומות העולם 
אין לכם חלק בה, אלא ניתנה במדבר דימוס פרהסיא במקום הפקר, כל הרוצה 

לקבל יבוא ויקבל".

וא"כ אינו מובן האיך מחלק הרבי בין קרקע רה"ר למדבר, בה בשעה שדברי 
הילקוט עצמם אינם מדברים על הקרקע עצמה אלא על חפץ הנמצא על הקרקע 

של המדבר, ובזה אין חילוק בין רה"ר למדבר אלא בין שניהם לרה"י.

וביותר אינו מובן, דמלשון השיחה שם נראה, דהרבי לומד ב'ילקוט' שמבאר 
מעלת הקרקע של המדבר שהינה מקום הפקר, בה בשעה שעל פי פשוטם של 

דברים אינו כן:

דמבאר שם הרבי: ""מדבר" - "מקום הפקר" - הוא מקום שאין עליו בעלות, 
ובגלל שאין עליו בעלות יכול כל מי שרוצה לבוא ולזכות בו, "כל הרוצה לקבל 

יבוא ויקבל"".

על  הולכים  ויקבל"  יבוא  לקבל  הרוצה  "כל  המדרש  דמילות  מכאן  והיוצא   
קרקע המדבר, אותה כל הרוצה לקנות יכול לקנות.

"שהרוחב  דנן  בשיחה   19 מהערה  מוכח  וכן  לרה"ר,  הפכהו  הרי  במדבר  בנ"י  חנו  דכאשר  ולהעיר   .1
דרה"ר נלמד מרוחב הדרך במחנה לוים שבמדבר".
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אך פשט דברי הילקוט שמעוני "כל הרוצה לקבל יבוא ויקבל" אינם הולכים 
על קרקע המדבר עצמו, אלא על החפץ – התורה הנמצאת במדבר, שכל הרוצה 

חפץ הזה יבוא ויקבל.

ד

הענין יובן ע"פ קושי בדברי הילקוט שמעוני עצמו, דאומר שם "שאם היתה 
לכם  אין  העולם  לאומות  טוענים  ישראל  בני  היו  ישראל  בארץ  התורה  ניתנת 
ישראל אך  ניתנת התורה בארץ  הייתה  גם אם  אינו מובן, דהרי  וזה  בה".  חלק 
במקום שהינו רשות הרבים, הרי לא הייתה נקנית ישירות לבנ"י ללא קנין, אף 

שהם הרבים עצמם, אלא לכל הרוצה לקבל, אף שאינו יהודי ואינו דר בארץ.

וזוהי ההלכה בכל דיני הפקר וכו' דהמוצא ברה"ר, אף שאינו מבני רשות הרבים 
יכול לזכות בחפץ שהינו הפקר, מכיון שקרקע רשות הרבים אינה קונה ישירות 

לאותם הרבים שהקרקע בבעלותם.

וי"ל הביאור בדברי ה'ילקוט', שהוא עצמו איננו מתכון להסבר אמיתי ע"פ דיני 
תורה, אלא לעמתלא שיכולה להטען ע"י בני ישראל, אף שאינה אמת. דיאמרו 
בנ"י לאומות העולם, שמכיון שהתורה נתנה בארץ יש לה יותר שייכות אל העם 

היהודי מאשר לאומות העולם.

עפ"ז יש לומר, שהיוצא מדברי ה'ילקוט' הוא, שכל הסיבה שלכן ניתנה התורה 
דווקא במדבר, הוא לא מצד החפץ עצמו שיוכל להקנות לכל הרוצה, אלא מצד 
הסימליות שבדבר שזהו מקום 'הפקר' שאינו שייך לשום אדם וממילא הוא הכי 
שגם  אף  ויקבל".  יבוא  לקבל  הרוצה  "כל  שבו  החפצים  שכל  להגדרה  מתאים 
בארץ ישראל "כל הרוצה לקנות יבוא ויקנה", אמנם שם אין זה מודגש דיו, אף 

שזוהי האמת.

ומוכח זה טוען הרבי, דאע"פ שהאמת היא שגם כאשר תנתן התורה ברשות 
הרבים עדיין כל הרוצה לקבל יבוא ויקבל, מ"מ מצד הסמליות שבדבר, רשות 
הרבים שייכת יותר לנתינת התורה, דהוא מקום לרבים ואינו מופקר, ולכן חפצים 

שבו, אף שהם הפקר, מ"מ יראו יותר שייכים לרבים שהם הבעלים על המקום.
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ה

עפ"ז יש לבאר דברי כ"ק אדמו"ר, מהא דהקשנו לעיל - האיך תופס הרבי לשון 
ויקבל",  יבוא  "כל הרוצה לקבל  ה'ילקוט' המדבר בענין החפץ הנמצא במדבר 

ומשליך זאת על קרקע המדבר עצמו.

וי"ל בזה, דה'ילקוט עצמו' כשהביא דבריו לגבי חפץ ש"כל הרוצה לקבל יבוא 
ויקבל", השליך זאת דווקא על קרקע המדבר. דאף שגם חפץ הנמצא בקרקע 
ברה"ר כל הרוצה לקבל יבוא ויקבל, מ"מ במדבר שקרקע שלו אינה שייכת לכל 
אדם וכל הרוצה לבוא ולזכות בו יכול, מודגש ביותר הא ד"כל הרוצה לקבל יבוא 

ויקבל".

וע"כ מבאר הרבי: ""מדבר" - "מקום הפקר" - הוא מקום שאין עליו בעלות, 
מודגש  ושם   - בו"  ולזכות  לבוא  שרוצה  מי  כל  יכול  בעלות  עליו  שאין  ובגלל 

ביותר הענין של - "כל הרוצה לקבל יבוא ויקבל".
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מאיזו יד יש להתחיל לגזוז צפרנים, 
מימין או משמאל?

ע"פ דיוק בדברי אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו

הת' צביקי הרשטיק
תלמיד בישיבה

א. 

 .  . כתב רבינו בשו"ע ח"ב סימן ר"ס ס"ג: "ומתחילין ליטול בשמאל בקמיצה 
ובימין באצבע . . ונמצא הסימן לסידרן בדאג"ה בימין ובשמאל דבהג"א".

'ומתחילין  נראה סתירה מהרישא לסיפא. דברישא כתב  רבינו  והנה, מלשון 
ליטול בשמאל בקמיצה' ולאחמ"כ כתב 'ובימין באצבע', ומשמע להתחיל הגזיזה 
בשמאל ולאחמ"כ בימין. אך בסיפא כתב הסדר להפך ממש: 'ונמצא הסימן לסדרן 
ולאחמ"כ  בימין  קודם  להתחיל  דיש  ומשמע  דבהג"א'  ובשמאל  בימין  בדאג"ה 

בשמאל. 

ובקבצי הערות וביאורים )אהלי תורה( דנו בשאלה זו ג' פעמים, והעלו בידם 
תשובות שעל פניו אינם ברורות דיים:

בגיליון תתלד הסיק הרב אברהם אלאשווילי שס"ל לאדה"ז שיכולים להתחיל 
עם איזה יד שירצה, "ולכן תחילה כתב אדה"ז "ומתחילין ליטול בשמאל כו'", כדי 
שלא נחשוב שיש ענין להקדים דוקא יד ימין, אך כדי שלא נטעה לומר שיש ענין 
להתחיל דוקא ביד שמאל, לכן שינה בסוף דבריו וכתב בסימנים יד ימין תחילה." 
ועל פניו נראים דברים אלו תמוהים במקצת, שהרי העיקר חסר מן הספר, ותיווך 
רבינו לכאורה לכתובו  צריך  היה  )השרוי במחלוקת הפוסקים כדלקמן(  שכזה 

בפירוש ולא רק 'לרמוז' זאת בדבריו.
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ובגליון תשעט )ותשפ( הקשה הרב מ"מ פלר גם הוא קושיה זו אך לא הסיק שם 
תשובה ברורה ונשאר בצ"ע.

ב.

ונראה לי לבאר התירוץ ע"כ, בכדי שיתיישב עם לשונו הזהב של רבינו בדיוק 
רב:

הביננו  פסקת  ברכות  הלכות  באבודרהם  דהוא  זה,  לדין  המקור  ובהקדים 
ואעתיק דבריו כלשונם: "הנוטל ציפרניו צריך ליטול אותם על זה הסדר, יד ימין 
אגהב"ד, יד שמאל דבהג"א. ומצאתי כתוב בעניין זה סימן אחר והוא קשי"א . . 
פירוש: ק'מיצה ש'מאל. י'מין א'צבע . . וסימן זה רומז כי נטילתם על זה הסדר 

קשיא, ואין לשאול טעם למה, כי אין בו תירוץ. 

דבהג"א(  )בדאג"ה,  הראשון  ובסימן  סימנים,  ב'  הוא  דמביא  נראה  פניו  ועל 
הסדר הוא דיד ימין תחילה ובסימן השני )קשי"א( הסדר הוא דיד שמאל תחילה.

לא  צפרניו  "וכשנוטל  וז"ל:  מחתא,  בחדא  אלו  שיטות  ב'  הביא  הרמ"א  אך 
יטול אותן כסידרן, ויתחיל בשמאל בקמיצה ובימין באצבע וסימן לזה דבהג"א 

בשמאל ובדאג"ה בימין". 

ומוכח שלומד דברי אבודרהם בצורה אחרת, שאין כאן ב' שיטות אלא שיטה 
אחת שיש להתחיל מהשמאל, אך לשיטה זאת יש ב' סימנים: א' - הסימן קשי"א, 
)דבהג"א  וע"כ הופך הסדר של הסימן הראשון  - הסימן בדאג"ה, דבהג"א.  וב' 
דבהג"א  בימין,  )בדאג"ה  אבודרהם  שכתב  מהסדר  בימין(  בדאג"ה  בשמאל, 

בשמאל(.

ומפורש יוצא מתוך דבריו של הרמ"א להלכה, שיש להתחיל גזיזת הצפרניים 
דווקא מהשמאל ולא מהימין.

וכך הבין גם בפמ"ג )א"א(: "בא"ר בשם כל בו . . דיטול תחילה יד שמאל ואח"כ 
יד ימין".

ובספר שפתי כהן )מגורי האריז"ל( עה"ת פ' נשא כותב הטעם וז"ל "הצפרניים 
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שהם מצד הטומאה שנדבקו באדם אחר שחטא, ויש להם בו אחיזה, שעל ידם 
באים נגעי בני אדם ולילית . . וכשזורקין אותם אין להם כח ונתפרדו מן הגוף . . 
ובאים עליהם )= על המזיקין( בעקיפין, שקוצצין אותם בדילוג, ויד שמאל קודם, 

ובאים עליהם בעלילה כדי שלא יתגברו וישלטו עלינו". 

והיינו, דהסיבה ע"פ השפתי כהן שיש להתחיל הגזיזה ביד שמאל ולא בימין, 
היא מאותו הטעם אשר לדעתו יש לגזוז הצפרניים בדילוג - דהוא ע"מ לבלבל 
הצפרניים  חיות  הגזיזה  ע"י  שהרי  הצפרניים,  לגזיזת  יפריעו  שלא  המזיקים 

נפרדת מן הקליפות. 

אך לטעם הפשוט המובא בשו"ע רבינו דבנטילה כסידרן יש בו משום סכנה 
לשכחה לקבור בנים ולעניות וכו' - י"ל בדא"פ הטעם שצריך לגזוז בצפרנים ביד 

שמאל תחילה:

דבשו"ע )או"ח, סימן ב'( כתב "לעולם יקדים ימינו על שמאלו בכל דבר לפי 
שהימין היא חשובה בכל התורה כולה וכו'", והוא מדינא דגמרא )שבת ס"א, א(. 
אך לעומת זאת, בנוגע לחליצה פוסק לחלוץ של שמאל תחילה ואחמ"כ של ימין 
כיון "שזהו כבודה של ימין", והביאור הוא: דכאשר הגוף אינו מכוסה הרי זהו 

בזיון לגוף, ולכן כבודה של ימין הוא שתישאר מכוסה באחרונה. 

עפ"ז י"ל גם בנוגע לגזיזת צפרניים, שכיון שיש בזה עניין של ביזיון - 

כמוכח מהא דיש ליטול הידים לאחר הגזיזה )שו"ע רבינו ס' ד סי"ח( 

- ע"כ יש להתחיל לגזוז תחילה ביד שמאל ואח"כ בימין, ככל ענין של בזיון 
מנת  על  בימין  ואח"כ  בשמאל  שמתחילים  וכו'  בגדים  פשיטת  או  חליצה  כגון 

לתת כבוד לימין.

לעומת זאת, ישנם פוסקים הסבורים שגם בגזיזת צפרניים יש להקדים יד ימין 
על יד שמאל, וכדעה א' באבודרהם ע"פ ההבנה הפשוטה כנ"ל.

וכמו שכתב בערוך השולחן )שם(: "ויקוץ מקודם הצפרנים של יד ימין ואחר 
כך של שמאל, ובשם הכלבו הביאו להיפך, ליטול תחלה של שמאל, )א"ר סק"ו( 

ולא ידעתי טעמו".
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ד.

והנה בנוגע לפסק רבינו בשו"ע שלו י"ל: 

 - ובהקדים אשר דרכו של רבינו היא להיצמד ללשון הפוסקים אותם מביא 
להלכה אף שלפעמים הפסקה נעשית פחות ברורה, וכן מצינו בריבוי מקומות, 
לכך  בנוגע  הבוקר  השכמת  הלכות  ספרו  בתחילת  השולחן  קצות  שכתב  וכמו 
שאדמו"ר הזקן כתב את כל המימרא של יהודא בן תימא אך פירש רק את קל 
כנשר וגיבור כארי: "ואדמו"ר ז"ל לא פירש כ"א עז כנמר וגיבור כארי, אפשר 

מפני שבשו"ע הוזכרו רק אלו במחבר ורמ"א". וכ"ז פשוט הוא.

הגזיזה  להתחיל  להורות  דכוונתו  מוכח  רבינו  של  הלשון  שמשינוי  י"ל  עפ"ז 
הנ"ל.  א' באבודרהם  ודלא כרמ"א, אלא כדעה  ביד שמאל,  ולאחמ"כ  ימין  ביד 
וע"כ שינה הסדר בפסקה המורה הלכה למעשה את סדר הגזיזה "בדאג"ה בימין 

ובשמאל דבהג"א".

וזה שבלישנא קמא כתב בסדר הפוך הוא כיון ששם נצמד ללשונו של הרמ"א 
כל עוד אין בלשון זה הוראה למעשה )דאין כתיב 'ומתחילין ליטול בשמאל! .. 
בקמיצה... אלא ומתחילין ליטול: בשמאל בקמיצה ובימין כו'( כי כך דרכו של 

רבינו כנ"ל.

ולאחמ"כ  בימין  תחילה  הצפרניים  ליטול  יש  רבינו  של  דעתו  ע"פ  לסיכום: 
בשמאל. 
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אימתי יש לעובר את קו התאריך ללמוד 
את שיעורי החת"ת של יום הדילוג

הת' שמואל ינקוביץ
תלמיד בישיבה

שאלה: העובר את קו התאריך והפסיד יום שלם, אימתי יש לו ללמוד שיעורי 
החת"ת של היום שהפסיד, האם ביום שלפני יום ההפסד או ביום שלאחריו?

א.

בשאלה זו, אימתי יש ללמוד שיעורי החת"ת של היום החסר כאשר עובר את 
קו התאריך, האם ביום שלפני או ביום שלאחריו, ישנם פנים לכאן ולכאן. 

דבאג"ק חכ"א ע' רצא, במענה לשאלה אימתי יש ללמוד השיעורים כאשר אינו 
יכול ללומדם ביום כותב כ"ק אדמו"ר: "לשאלתו בשיעורי חת"ת (חומש תהלים 
ותניא( שלפעמים לומדם בלילה, באיזה לילה ימלא החסר ביום. כפי ששמענו 
יום  בזה  עוד  וראה  שלאחריו",  הלילה  הוא  ישראל,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק 

שמחת תורה תשי"ג – שיחו"ק סי"ב. 

האם   - שלפניו  בלילה  פלוני  דיום  חת"ת  אמרו  "ואם  השאלה:  על  ובמענה 
נחשב"? ענה הרבי: "לא שמעתי בזה", )'היכל מנחם' ח"ב ע' לח(.

ביום  להשלימו  יש  מסוים,  שיעור  על  לדלג  מוכרח  אשר  שמי  א"כ  ומבואר 
שלמחרת, ומכך אפשר להסיק שאת שיעורי החת"ת של יום הדילוג לעובר את 

קו התאריך יש ללמוד ביום המחרת. 

ב.

אך עכ"ז, לא נראה בעיני לומר כך, וזאת מכמה ראיות: 
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בנוגע לשיעור החומש: כאשר שמחת תורה יוצא באמצעו של השבוע, הורה 
הרבי ללמוד שיעורי החת"ת של תחילת בראשית - שאין תאריך בו אפשר לאמרם 
- ביום שמחת תורה שהוא היום הקודם לזמן החלות של השיעורים המדולגים 
)תו"מ התועדויות תשמ"ו ח"א עמ' 451 "באתי בהצעה שילמדו את השיעורים 
ולא  עצמו"(.  שמח"ת  ביום  שמח"ת(  ליום  הם  שייכים  )שבעצם,  בראשית  דפ' 
ביום שאחריהם שהוא איסרו חג ]היינו: כאשר שמחת תורה יוצא ביום שלישי 
ואיסרו חג ברביעי, אזי יש ללמוד שיעורי בראשית - ראשון, שני ושלישי ביום 
חג  ובאיסרו  מתאריך,  המיותמים  השיעורים  שלפני  היום  שהוא  תורה  שמחת 
יש להתחיל מרביעי[ ועפ"ז יש לומר גם בנוגע לעובר את קו התאריך, שכאשר 
ישנם שיעורים שאין יום בו יכול לאמרם, עליו לומר את שיעורי היום הזה ביום 

שלפניו. 

ואף שכאשר החסיר שיעורי יום האחד עליו להשלימם ביום שאחרי, מ"מ זהו 
רק בדיעבד, אך לכתחילה יש לומר זאת ביום שלפני. 

בנוגע לשיעור התהילים: בחודש חסר קוראים התהילים היומי של יום ל' ביום 
כ"ט ולא ביום א'. ספר המנהגים ע' 20.

בנוגע לשיעור התניא: בשנים חסרות או כסדרן - כאשר חסר יום ל' מחודשים 
כסלו או חשוון, נכתב במורה שיעור שביום כ"ט בחודש יש ללמוד גם השיעור 

של יום ל', ופשוט.

ג. 

אמנם יש לעיין בהנ"ל, שהרי בנוגע לשיעור הרמב"ם בתשעה באב נכתב במורה 
שיעור )שהוגה על ידי הרבי, אך ראה ספר 'הרמב"ם השלם' הוצאת חזק עמ' 36 
הע' 143 בסופה המערער על קביעה זו, ואכ"מ( בפירוש, לאמרו בלילה שלאחרי 
ת"ב. ולכאורה מהא יוצא, שכאשר ישנו יום בו אי אפשר ללמוד השיעור היומי, 

יש לדחות השיעור ליום שלאחריו ולא ליום שלפניו.

ומ"מ נ"ל לחלק בהנ"ל ומב' טעמים:

מטעם השוני במהות השיעור: יש לחלק בין שיעורי החת"ת לשיעור הרמב"ם. 
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דיסוד התקנה דשיעורי החת"ת ה"ה שיעורים השייכים ליום זה דווקא, והוא 
מצד הסדר ד'קביעות עיתים' בכל יום1 וכמבואר בשו"ע אדה"ז סי' ק"ה.

משא"כ לשיעורי הרמב"ם הרי אין שייכות ליום עצמו, ולא נתקנו כלל מצד גדר 
'קביעות עיתים' אלא מדין אחר בהלכות ת"ת, וכפי שמבאר הרבי בלקו"ש חכ"ז 
עמ' 229 )ובריבוי שיחות משנות התקנה(, דבלימוד ספר משנה תורה לרמב"ם 
ישנו הגדר והמעלה במצוות ת"ת של לימוד כל הלכות שבתורה ואף ההלכות 

שאינן נצרכות. 

וא"כ  לימים,  זאת  לחלק  יש  שנה  בכל  הרמב"ם  ספר  את  לסיים  שע"מ  אלא 
שלא  בצורה  ת"ב  למוצאי  הרמב"ם  שיעור  את  לדחות  אפשרות  ישנה  כאשר 

תפגום בקביעות, יש לעשות זאת.

ולא  ביומו  יום  מידי  ללמוד  חובה  ישנה  הרמב"ם  שיעורי  את  גם  מ"מ,  אכן 
לדחותם לימים שלאחר מכן, אך הוא מטעם הב' דהתקנה )לקו"ש חכ"ז שם( דעל 
ידי לימוד הרמב"ם באופן קבוע מתוסף באחדות ישראל, וענין זה הרי איננו נפגם 

כלל באם כלל ישראל לומדים יחדיו את שיעור הרמב"ם דת"ב במוצאי היום. 

תשמ"ט  התוועדויות  מנחם  תורת  וראה  עיתים,  דקביעות  לסדר  שייכים  החת"ת  ששיעורי  פשוט   .1
ח"ג עמ' 296: "וכן לזרז אודות ההוספה בקביעות עיתים לתורה, הן בשיעורים הפרטים דכל חד לפום 
שיעורא דילי' והן השיעורים השייכים לכל כמו שיעור החת"ת . .", ושם ח"א עמ' 130: "ובפרט שנוסף 

על העסק בצרכי ציבור באמונה יש לו גם קביעת עיתים לתורה החל משיעורי החת"ת". 
ואכן, להוראות בלימוד שיעורי החת"ת יש דימיון ברור לדיני קביעות עיתים לתורה המבוארים בשו"ע 
סימן קנה, וראה לקו"ש ח"ח עמ' 199 )בתרגום ללה"ק(: "שמירת השיעורים דחת"ת . . לא לדחות זאת 
מיום אחד לשני – מכיון ששיעור של אותו היום שייך ליום זה", וכמו"כ ההוראה ללומדם לאחר שחרית 
)מאג"ק חי"ז ע' קמו(, ובשעת הדחק להתחיל לפחות פ"א והשאר להשלים במשך היום )לקו"ש חח"י 

עמ' 435(.
ואף שבכ"מ מצינו, שהורה הרבי שאין להסתפק בשיעורי החת"ת ע"מ לצאת ידי חובה ב'קביעות עיתים 
לתורה' )וראה תורת מנחם ח' כח עמ' 137, ובכ"מ(, הרי אין זה משום שגדר שיעורי החת"ת אינו מצד 
'קביעות עיתים', ואדרבה מלשון "ואין להסתפק" מובן שנוסף ל'קביעות עיתים' שמצד שיעורי החת"ת, 
שהם שיעורים הכללים שבהם יוצאים י"ח בקביעות עיתים, יש להוסיף ב'קביעות עיתים' כל חד לפום 

שיעורא דילי'.
ואכן בכ"מ מצינו שהורה הרבי להפך, דלא להסתפק ב'קביעות עיתים' שיש לכל אחד, אלא להוסיף גם 
את שיעורי החת"ת ללימוד זה )ראה תו"מ ח' מח )תשכ"ז א'( עמ' 216: "נוסף על קביעות עיתים לתורה 
שצ"ל אצל כל אחד כפי יכולתו . . הנה כאן המקום להזכיר . . שמלבד שיעורים הקבועים לכל אחד בכל 

חלקי התורה צריך להיות גם הלימוד בשיעורי החת"ת"(.
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וזוהי הסיבה שבשיעורי החת"ת, כאשר אי אפשר ללמוד השיעור ביום השייך 
אליו יש ללמוד השיעור ביום שלפניו ע"מ להגיע ליום החסר כאשר השיעורים 
לזה  יהיה  כבר  החסר  היום  שאחר  ביום  השיעורים  ילמדו  ובאם  נלמדו,  כבר 
דין תשלומים שזהו בדוחק ובדיעבד )וראה אג"ק חי"ג ע' תכה: "ואפילו את"ל 
דשייך בזה תשלומין מיום אחד להקודם, אבל ככל עניני התשלומין ה"ז בדיעבד 

ובדוחק, וגם אז בכמה ענינים אין התשלומין כמו העיקר"(.

משא"כ בשיעור הרמב"ם שבו אין הבדל בין לימוד השיעור ביום שלפני או 
ביום שאחרי שהרי אין לו שייכות ל'סדר היום', אין טעם ללמוד השיעור ביום 

שלפני דווקא, ואפשר גם בלילה שאחריו. 

מטעם השוני במהות יום הדילוג: יש לחלק בין הימים החסרים בוודאות, כיום 
בוודאות כאשר  יום שידולג  )או אף  וחשוון בשנים חסרות,  ל' בחודשים כסלו 
יעבור את קו התאריך(, לבין יום תשעה באב, שאנו מתפללים בכל יום שיהפך 
לששון ולשמחה וממילא ליום שתותר בו תורה - דפיקודי ה' ישרים משמחי לב. 
ומהאי טעמא מופרך לקבוע ללמוד את שיעור הרמב"ם היומי ביום שלפני יום 
ת"ב, כאשר אנו מקווים ובטוחים שאת ת"ב עצמו נחגוג בששון ובשמחה ועי"ז 

נוכל ללמוד השיעור היומי ביום ת"ב גופא. 

ד. 

במענה מכ"ג כסלו תשמ"ט )הובא בספר 'היכל מנחם' ח"ב עמ' לח-ט( לשאלה 
אודות מי שנולד בל' כסלו, מתי ינהג מנהגי יום הולדת בשנה שראש חודש כסלו 
חסר, השיב הרבי: "שני הימים", אך נראה פשוט, שמענה זה זהו ענין השייך ליום 
הולדת בלבד ואין להשליך מהתם גם לענינים אחרים כאשר אחד מהימים נחסר. 
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אמאי אין איסור דלפני עור לא תתן 
מכשול באישה המתקדשת לבעל שלא 

ראה אותה

הת' דוד ליפש
תלמיד בישיבה

א.

במשנה ריש פרק האיש מקדש איתא 'האיש מקדש בו ובשלוחו', ובגמ' הקשו 
'השתא בשלוחו מקדש, בו מיבעיא'? ותירצו 'מצווה בו יותר מבשלוחו'.

לקדש  יכול  ]אם  ביה  אית  נמי  איסורא  בהא  דאמרי  "איכא  הגמ':  ובהמשך 
בעצמו וקידש על ידי שליח[, כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב 
'אסור לאדם שיקדש אישה עד שיראנה שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו 

ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוך'".

'ואהבת  מצד  שיראנה  עד  האישה  את  לקדש  הבעל  על  איסור  שישנו  היינו, 
שאמר  יוסף  רב  דברי  ולכן  ויגרשנה,  האישה  עליו  תתגנה  שמא  כמוך',  לרעך 
שישנו מצווה 'בשלוחו' )אע"פ שבו יש מצווה יותר( אינם יכולים להסתדר עם 

דברי הרישא שהבעל מקדש אישה על ידי שליח אע"פ שלא ראה אותה.

ואת דברי רב יוסף משליכה הגמרא על הסיפא של המשנה: "וכי איתמר דרב 
יוסף ]דאמר מצוה הוא דאיכא ולאו איסורא[ אסיפא איתמר: 'האישה מתקדשת 
בה ובשלוחה' השתא בשלוחה מקדש בה מיבעיא? אמר רב יוסף 'מצווה בה יותר 
מבשלוחה' אבל בהא ]אף על פי שלא ראתהו[, איסורא לית בה ]ליכא איסורא 
לומר שמא תראה בו דבר מגונה[, כדריש לקיש - דאמר ריש לקיש 'טב למיתב 
טן דו מלמיתב ארמלו' ]משל הוא . . טוב לשבת עם שני גופים משבת אלמנה[".

היינו, שלאישה אין איסור להתקדש לבעל אע"פ שלא ראתה אותו, כיון שגם 
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אם ימצא מגונה לטעמה, מ"מ תסכים להישאר עמו, כיון שטוב לאישה לשבת עם 
בעל מגונה מאשר להיות אלמנה, ולכן דברי רב יוסף שישנה מצווה להתקדש 
על ידי שליח )אע"פ שבה יש מצווה יותר( נסובים על הסיפא שבמשנה שהאישה 

יכולה להתקדש על ידי שליח.

והקשה רש"י: "ואי קשיא הכי נמי גבי דדיה איכא איסורא, כי יהיב קידושין 
לשלוחה ולא חזי לה". היינו, שאף אם נאמר שהאישה אינה עוברת על איסור 
'ואהבת לרעך כמוך' כאשר מתקדשת אע"פ שלא ראתה את הבעל, מ"מ כאשר 
על  עובר  עדיין  והוא  אותה,  רואה  אינו  הבעל  הרי  שליחה,  ידי  על  מתקדשת 

האיסור לעיל שיכול לגרשה אע"פ שהיא אינה עוברת.

ותירץ: "אין הכי נמי, מיהו מתניתין בדידה קאמר, דהיא מיקדשא בה ובשלוחה, 
הלכך הא דתנא בה מצווה אשמועינן, אבל איסורא גבי דידה ליכא, אבל רישא 

דאיירי בדידה תנא בו מישום איסורא". 

והיינו, שאע"פ שהוא עובר על האיסור של 'ואהבת לרעך כמוך' בזה שמקדש 
את האישה אע"פ שלא ראה אותה, מ"מ הסיפא במשנה עוסקת באישה, ובנוגע 
לאישה אין כל איסור בזה שמתקדשת אע"פ שלא ראתה את הבעל ורק מצווה יש 
כאן1, ולכן בנוגע לסיפא מתאימים דברי רב יוסף שמצווה )בה יותר מ(בשלוחה2. 

ב. 

ועל דברי רש"י יש להקשות:

שלא  אע"פ  לאיש  מתקדשת  שהאישה  בזה  ליכא  שאיסורא  נאמר  אם  דאף 

1. ובנוגע למצווה שיש לאישה בזה שמתקדשת לאיש, אע"פ שאינה מחויבת במצוות פרו ורבו, כבר דנו 
בזה המפרשים באריכות, ראה ר"ן במסכתין ריש פרק האיש מקדש, דיש לה מצווה מפני שהיא מסייעת 

לבעל לקיים מצוותו וראה עוד בזה בלקו"ש חי"ד ע' 37 ואילך. 

2. הרטב"א מתרץ תירוץ שונה מרש"י והוא: דהסיפא באה לאשמועינן, דבאם הוא מכירה והיא אינה 
מכירתו אזי אין כלל איסור ולהפך ישנו מצווה. ויש לעיין דמדבריו יוצא שישנו הבדל בין מקרה הרישא 
לסיפא, שהמקרה ברישא הוא ששניהם לא ראו אחד את השני והמקרה בסיפא הוא שהבעל רואה אותה 
והיא אינה רואה אותו, ולא משמע מהגמרא כלל שישנו הבדל גם במקרה בין הרישא לסיפא, אלא רק 
שישנו הבדל בדין. עוד יש לעיין )ע"ד הצחות עכ"פ( שהרי דרך העולם ע"פ הרוב שהנשים מכירות 

הגברים )כיון שעומדות בעזרת הנשים( והגברים אינם מכירים הנשים ולא להפך. 
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התראו פנים אל פנים - כיון שטב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו, ורק הבעל עובר 
על איסור בזה, מ"מ הרי האישה מסייעת לבעל לעבור על איסור, כיון ששולחת 
ובזה  אותה,  ראה  שלא  אע"פ  לו  ומתקדשת  הקידושין  את  שיקבל  שליחה  את 
עוברת היא על איסור הסיוע לדבר עבירה של 'לפני עוור לא תיתן מכשול' )ראה 
עבודה זרה ו' ע"ב, בבא מציעא ע"ה ע"ב, רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פי"ב 

י"ד(. 

והנה, היה אפשר לבאר שכיון שהאיסור לא נעשה בשעה שהאישה מתקדשת 
לבעל, אלא רק לאחר שמגרשה, ואז עובר על ואהבת לרעך כמוך, לכן מותרת 

האישה להתקדש על ידי שליח ואינה עוברת על לפני עוור3. 

זה כתב הרטב"א במסכתין דף מ"ב ע"ב בנוגע לשליח שקידש גרושה  וכעין 
לכהן באם עבר בלפני עוור, וכתב הרטב"א שאינו עובר כיון שהעבירה תלויה 
אם יעשה אחר כך ביאה, דהרי כהן שקידש גרושה אינו עובר בקידושין לבדם 

אלא רק בשעה שבא עליה. 

כמוך'  לרעך  'ואהבת  של  שהעבירה  שכיון  הכא,  אף  לומר  אפשר  היה  ועפ"ז 
תלויה באם יגרשה הבעל, לכן אין האישה עוברת בפועלת הקידושין עצמם על 

'לפני עוור'.

אך קשה לומר כן, כיון שא"כ כל אדם שמגרש את אשתו יעבור באיסור של 
ואהבת לרעך כמוך, וזה וודאי אינו, דהרי להלכה נפסק שבאם הבעל אינו רוצה 
את אשתו אע"פ שלא מצא בה ערוות דבר יכול לגרשה )כדעת ב"ה קידושין צ' 
ע"א(4, וחלות האיסור של 'ואהבת לרעך כמוך' בקידושי אישה שלא ראה אותה 

3. וכעין זה ביאר המבי"ט על אתר.

4. והנה פסק הרמב"ם בגירושין פ"י הלכה כ"א ולא יגרש אדם אשתו ראשונה אלא א"כ מצא בה ערוות 
דבר, אבל שניה אם שנאה ישלחנה.

ועפ"ז אולי היה אפשר לומר שגם בשעת הגירושין ישנו איסור, כיון שלא מצא בה ערוות דבר ומגרשה 
רק משום שמגונה היא. אך אין לומר זאת א. כיון שנפסקה ההלכה כב"ה שמותר לגרשה באם מצא בה 
אפי' דבר, קשה לומר שהמדובר בדברי רב יוסף שישנו איסור לשאת אישה כשאינו רואה אותה רק 

באשתו ראשונה.
וודאי שאינו סובר כך,  וגם אם נאמר שלפי הרמב"ם באשתו הראשונה יש איסור לגרשה, הרי רש"י 

דפירושו על התורה בכי תצא כ"ד א' הביא דברי ב"ה כפשוטם )ועיי' בגור אריה שם(
היה אולי אפ"ל ע"פ הרמב"ם בהלכות אישות פרק ג' הלכה י"ט הכותב ש"לא יקדש אישה עד שיראנה 
ומזה  שונאה".  והוא  עמה  שוכב  או  מגרשה  ונמצא  בעיניו  חן  תמצא  לא  שמא  בעיניו  כשירה  ותהיה 
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הוא בוודאי ברגע שמתקדשת, והיינו: שזהו היפך אהבת ישראל לקדש אישה 
שאינו יודע האם ישנא אותה או לא, ואהבת ישראל אמיתית היא לקדש אישה 
שבוודאות יוכל לחיות איתה )ובאם קידשה כאשר ראה אותה והוסכם בדעתו 
שבוודאות יוכל לחיות איתה, ולאחר מכן התברר לו שאינו יכול לחיות איתה 

ורוצה לגרשה, בוודאי אינו עובר על שום איסור של אהבת ישראל(. 

וזהו כעין הנושא אישה ובדעתו לגרשה )רמב"ם גירושין פרק י' כ"א( שעובר 
על האיסור לא ברגע הגירושין אלא בשעת הקידושין, ובגירושין עצמם אין כל 

איסור. 

ועל כן י"ל שלא דמי כלל לכהן המקדש גרושה, ששם רגע הביאה הוא האיסור 
ולא עצם הנישואין.

על  מפורשות  חולקים  'דאמר'  ד"ה  ע"ב  י'  דף  מציעא  בבבא  התוס'  וכמו"כ, 
דברי הריטב"א, ולפי דבריהם גם המקדש אישה גרושה לכהן עובר בלפני עוור 
לא תיתן מכשול, אף שחלות האיסור זהו רק בביאה5 וא"כ גם אם נאמר כדעת 
הרטב"א לחלק בין הקידושין לאיסור שלאחר מכן, עדיין לשיטת התוס' יוקשה, 

אמאי אין האישה עוברת באיסור של לפני עור במקרה דנן. 

ג. 

והנה ביבמות פ"ד ע"ב דנה הגמרא מהיכן נלמד האיסור לחללה להתחתן עם 
שלא  מוזהרת  שהיא  יימר  מי  אך  עליה,  לבוא  שלא  שמוזהר  וודאי  )דכהן  כהן 
לשכב עמו(, ומקשים הראשונים, דמה הצורך לחפש לאו לחללה, והרי איסורה 

שהרמב"ם מוסיף שני אפשרויות לתוצאת הקידושין הללו א. מגרשה. ב. שוכב עמה והוא שונאה, היה 
אפשר לבאר שהניחא במגרשה אך כאשר שוכב עמה ושונאה ודאי עובר בלאו. אך גם זאת יש לדחות 
כיון שהרמב"ן הביא מגרשה ושוכב עמה בחדא מחתא, וא"כ באם מהות העבירה הייתה ברגע ששוכב 
וזה אינו, כיון שאין כל איסור לגרש אישה כאשר  עמה ושונאה היה צריך להיות גם ברגע הגירושין 

שונאה וכנ"ל. 
לכן החובה לומר שהאיסור הוא בשעת הקידושין, כאשר מקדש אישה לפני שרואה אותה ובכך עובר 

על מצוות אהבת ישראל.

5. וראה עוד בפרי יצחק בקידושין מ"ב, המבאר שגם לריטב"א עדיין עובר השליח על לפני עוור, אך 
רק לאחר הביאה ולא ברגע הקידושין
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הוא משום לפני עוור שהרי הוא מוזהר שלא לבוא עליה והיא מסייעת לו. 

והרמב"ן6 )על אתר ד"ה גמרא( ביאר דלאו שלפני עוור לא נאמר אלא במקום 
ששניהם מוזהרים על כך, אך במקום שרק עובר העבירה מוזהר עליה, והמסייע 
אינו מוזהר, אין למסייע את הלאו של לפני עוור. וא"כ בחללה לכהן, כיון שישנו 
'לפני  איסור לכהן בלבד שלא לשכב עם חללה, לכן אין לחללה את הלאו של 
עוור' אף שמסייעת לו לעבור עבירה, כיון שהיא אינה מוזהרת לשכב עם הכהן. 
)אולם המאירי7 חולק על הרמב"ן וכתב שאין סברא לומר שבלאו של לפני עוור 

יהיה המסייע מחויב להיות מוזהר על העבירה(8.

שהאישה  כיון  הכא,  שגם  לומר  אפשר  היה  אלו,  הרמב"ן  דברי  פי  על  והנה, 
יכולה להתחתן מבלי לראות את בעלה ואינה שייכת לאיסור של שמא תתגנה 
עליו כי 'טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו' לכן גם אין לה שייכות לאיסור של 
לפני עוור לא תתן מכשול, אף שמסייעת לבעל לעבור על 'ואהבת לרעך כמוך'.

6. וראה עוד בזה בספר אמונת שמואל שו"ת סי' י"ד. 

7. וכ"ה בחתם סופר, אולם במאירי ע"ז ו' ע"ב ד"ה כל שהוא משמע קצת כדברי הרמב"ן, שאין איסור 
ד'לפני עור' אלא כאשר המסייע מוזהר על כך, ואכ"מ.

8. ובסברת מחלוקתם אפשי לומר שחלוקים הם בצדדי החקירה הידועה המובאת בשיחותיו של הרבי 
על  פענח  מצפנת  והוא   184 עמ'  וחל"ט   149 עמ'  חי"ד  לקו"ש  )ראה  מכשול'  תתן  לא  עוור  'לפני  גבי 
הרמב"ם הל' איסורי ביאה פ"א ה"ח(: האם האיסור של לפני עוור הוא איסור כללי או שהוא פרט בכל 

איסור בפני עצמו.
והיינו שבכל  בפני עצמו,  הוא פרט בכל איסור  עוור  לפני  היא שגדר איסור של  וי"ל דדעת הרמב"ן 
איסור ואיסור ישנו פרט שגם אסור לסייע לאיסור. ולכן כאשר אין חלות של האיסור 'האב' על האדם 

המסייע לאיסור, הרי אין יכול לחול עליו האיסור של לפני עוור שהוא פרט באיסור ה'אב'.
משא"כ למאירי, האיסור של לפני עוור הוא איסור בפני עצמו, ואינו שייך כלל לאיסורים הפרטיים, 
וזהו איסור לסייע 'לכל עבירה שהיא', ולכן אין הבדל כלל בין אם האדם המסייע מחויב באיסור ובין 

אם לאו, כיון שכל אדם מחויב בלאו של 'לפני עוור'. 
כמו"כ יש לומר שצדדי מחלוקתם של הרמב"ן והמאירי נובעים גם ממחלוקת הריטב"א והתוס' לעיל 

ס"ב:
 שהרי דעת התוס' שהשליח המקדש כהן לגרושה עובר בלאו של לפני עוור אף שאינו מצווה על שמירת 
הכהונה, וזהו כדברי המאירי, דלרמב"ן הרי באם אינו מצווה גם אינו עובר בלאו של לפני עוור, וא"כ 

החובה לומר שחולק הוא על התוס' בזה.
 משא"כ הרטב"א לעיל סובר שהשליח אינו עובר על לפני עוור והוא כעין דברי הרמב"ן, אף שסברתו 

היא אחרת - כיון שאין האיסור בקידושין אלא רק בביאה עצמה וכנ"ל. 
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הרמב"ן  דברי  בין  גדול  הבדל  שישנו  כיון  הסף,  על  זה  ביאור  לדחות  יש  אך 
ביבמות למקרה הכא:

דבמקרה שעליו דן הרמב"ן אכן אין שייכות כלל לאישה החללה באיסור של 
הכהן, כיון שאינה מוזהרת על שמירת הכהונה ורק הבעל הכהן מוזהר על כך, 
משא"כ הכא אף שאין האישה מוזהרת להתחתן עם הבעל לפני שראתה אותו, 
ואין לה שייכות לעצם המקרה של שמא תתגנה עליו שעליו חל האיסור, מ"מ 
לשורש וגדר האיסור של שמא תתגנה שהוא - ואהבת לרעך כמוך יש לה בוודאי 
כאשר  ולכן  האדם,  כאחד  ישראל  אהבת  במצוות  היא  ומצווה  גדולה,  שייכות 
מסייעת לבעל לעבור על איסור אהבת ישראל הרי עוברת על הלאו של 'לפני 

עוור לא תתן מכשול'. 

ד. 

עוד היה אפשר לתרץ ע"פ הגמרא במס' עבודה זרה דף ו' ע"ב, שדנה בסוגיא 
האם אפשר לשאת ולתת עם גוים לפני יום אידם מצד איסור של לפני עור לא 
)כגון שקונה בהמה  דווקא מיהודי  אינו מחויב לקנות  הגוי  תתן מכשול כאשר 

מיהודי ויש לו בבית בהמה אחרת(? 

ומבארת הגמרא שם שאף שאיתא בבריתא: "מנין שלא יושיט אדם כוס של יין 
לנזיר ואבר מן החי לבן נח? תלמוד לומר 'ולפני עור לא תתן מכשול'". מ"מ התם 
הוא דקאי בתרי עברי דנהרא - והיינו דהאיסור של לפני עור הוא רק שהישראל 
והחתיכת איסור עומדים בעבר השני של הנהר והנכרי עומד בעברו השני ואין 
לו אפשרות אחרת לעבור על האיסור ללא סיוע היהודי המושיט לו עבר מן החי, 
אך באם יש לנכרי אפשרות אחרת לעבור על האיסור וכגון כשיש לנכרי בהמה 

אחרת גם לולי הישראל, אינו בדין של לפני עור לא תיתן מכשול.

עפ"ז היה אפשר לתרץ אף הכא, דכיון שהבעל יכול להתחתן עם אישה אחרת 
זו, יש כאן מעין קאי בתרי  שלא ראה אותה, ואינו מחויב לשאת דווקא אישה 
לעבור  לבעל  אף שמסייעת  עוור'  ב'לפני  אסורה  האישה  אין  ולכן  נהרא  עברי 

עבירה.

וכן ביאר הערוך לנר גבי הגמרא ביבמות לעיל דחללה לכהן אינה עוברת משום 
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'לפני עור' )אלא מסברא אחרת(, והוא כיון דישנו הדין ד'תרי עברי נהרא' שהרי 
יכול הכהן למצוא גרושה אחרת ובכך לעבור על איסור שמירת הכהונה.

אמנם, יש לדחות ביאור זה מכמה פנים:

לכל לראש מדברי הערוך לנר עצמו, שדחה פירושו זה, כיון שעדיין יש כאן 
אם  וגם  אחרת,  גרושה  הוא  שימצא  יימר  שמי  כיון  נהרא'  עברי  'תרי  של  גדר 
ימצא, מי יימר שתסכים להינשא אליו, וגם אם תסכים, יתכן שרוצה הוא דווקא 
בראשונה ובשניה לא יתרצה, ולכן, אף שישנה אפשרות לכהן זה להתחתן עם 
גרושה אחרת, מ"מ כיון שזוהי אפשרות רחוקה עד מאד הוי ליה מקרה זה ד'תרי 

עברי נהרא' מושלם. 

הרי  אותה,  ראה  שלא  אישה  הבעל  שמצא  דכיון  דידן:  במקרה  גם  הוא  וכן 
שישנה  ואף  וכו'  לו  להנשא  שתסכים  יימר  ומי  אחרת,  אישה  שימצא  יימר  מי 

אפשרות שכזאת מ"מ רחוקה היא במאד, והוי עדיין כתרי עברי נהרא. 

ועוד, דאף אם נאמר שמקרה דנן אינו בגדר של 'תרי עברי נהרא', מ"מ הרי כל 
המסייע לעבירה אף דאין במקרה זה הגדר ד'תרי עברי נהרא' חייב על פי רוב 

הראשונים באיסור מסייע לעוברי עבירה מדרבנן9. 

ובמקרה דנן, הרי מדברי הגמרא דלעיל מפורש יוצא שאין כלל איסור לאישה 
להתחתן עם הבעל אף שלא רואה אותו ועוד יש בזה מצווה וכנ"ל, ולכן אף נאמר 
דאין במקרה זה גדר של 'תרי עברי נהרא' עדיין יוקשה, שהרי עוברת האישה על 

איסור דרבנן של מסייע. 

ועדיין נשארת הקושיה תלויה ועומדת.

ה.

'לפני עור' כאשר  וי"ל הביאור בזה, ובהקדים יש לדון האם ישנו איסור של 
ישנו ספק באם ה'עור' יכשל באיסור.

9. ראה רא"ש שבת פ"א סי' א', הר"ן על הרי"ף שבת ב' ע"א וכן דעת הרמב"ם כלאים פ"י הכ"ט וכו' 
)והרמב"ם לא הביא כלל הדין של תרי עברי נהרא בספרו, וע"פ נושאי כליו של הרמב"ם, סובר הוא 

שהדין של 'תרי עברי נהרא' אינו להלכה(. 
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חרושה  שדה  גבי  וב"ה  ב"ש  מחלוקת  הובאה  ע"ב(  )ט"ו  בע"ז  בגמרא  דהנה 
בשמיטה האם אסור למכרה בשביעית מדין של 'לפני עור', דב"ש אוסרים כיון 
דחיישינן שמא יזרענה בשביעית, וב"ה מתירים כיון שיתכן שלא יחרוש השדה 
בשנה זו של שמיטה, )ואותה המחלוקת מובאת גם גבי פרה העומדת לחרישה(, 
ומסיקה שם הגמרא דבדין של 'לפני עור' מקלינן לומר שבמקום שאפשר לתלות 

להיתר תולים להיתר.

ובשו"ת פני יהושוע )יו"ד סי' ג'( ביאר שדין של לפני עוור קל משאר איסורי 
תורה, ולכן, אף שבאיסורי תורה אמרינן שספק דאוריתא לחומרא, מ"מ באיסור 
ופרה  שדה  למכור  ב"ה  מתירים  ולכן  לכולא,  דספיקא  אמרינן  עוור  דלפני 
בשמיטה )אף לחשוד בשמיטה - ראה רש"י שם(, כיון שישנו ספק האם יעשה 

בה איסור או שמא לאו10.

יין לנזיר ואבר מן החי  ו' ע"ב מובא הדין דלעיל שאסור להושיט  והנה בע"ז 
לבן נח, וזהו אף שאיננו יודעים מה מתכוון הנזיר או הבן נח לעשות עם האיסור, 
ומ"מ אסור ואין אומרים דספיקא לקולא. וביארו התוס'11 שהברייתא נקטה את 
שני האופנים האלו בדווקא, כיון שכשבן נח מבקש איסור ישנה חזקה שיאכל 
את האיסור וחזקה זו מוציאה מידי ספק לידי וודאי, וכן הוא בנזיר - כיון שתלינן 
שבא הוא לשתות בוודאות כדרך רגילותו, דשכח שהוא נזיר, שהרי אין הוא רגיל 

לפרוש מן האיסור12יוצא המקרה מידי ספק ועובר לידי וודאי13.

ופסק התוס' שם: "אבל ישראל שאמר הושיט לי נבילה או חזיר או שום איסור 
אין לחושדו מלהושיט לו", כיון שבכל ספק איסור של 'לפני עור' תלינן לקולא 

'לפני עור' רק  10. והטעם שאין זה ככל איסורי תורה דספיקא לחומרא, כיון שהתורה עצמה אסרה 
באיסור וודאי ודלא כשאר איסורים. ובלאו הכי רוב האיסורים של 'לפני עור' הם איסורי דרבנן של 
מסייע וכו' וכפי שהתבאר במקצת ענין זה לעיל בדין של קאי בתרי עברי נהרא, וספיקא דרבנן לקולא. 

ואכ"מ להאריך בזה.

11. ובאור זרוע גרס בדברי רש"י בסוגיא שם 'אם בא לשתותו' ודייק מרש"י שהאיסור בנזיר הוא רק 
במפרש, היינו שבוודאות רוצה הנזיר לשתות הכוס.

12. וכידוע גודל החומרא בנזיר וכמאמר רז"ל "לך לך אמרינן לנזירא וכו'" ע"ז נ"ט ע"א וזהו כיון שאין 
הוא רגיל לפרוש מן האיסור, וככל מודר הנאה - ועיין עוד בזה בש"ך יו"ד סי' פ"ח ד"ה 'אסור'.

שישנם  שבמקרה  וכו'  חולדה  גררה  שמא  חוששין  דאין  בסוגיא  וע"ב  ע"א  ט'  דף  בפסחים  וראה   .13
סיכויים רבים לעניין מסוים )כגון במקרה שם שכנראה גררה חולדה האוכל אך אין ישנו ספק אם אכלה 

אותו עיי"ש( הרי מקרה זה יוצא מידי ספק ועובר למקרה וודאי, וכן הוא בעוד מקומות.
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וכדעיל.

ומ"מ היוצא מתוס' שרק בספק השקול תלינן לקולא באיסור של 'לפני עור', 
אך בחזקה שיבוא לאיסור אין להתיר נתינת מכשול. 

ו

ע"פ הדברים והאמת האלה יש לבאר מדוע במקרה דנן של אישה המתקדשת 
וזהו כיון שיש כאן ספק האם יתהווה כאן  ע"י שליח אין איסור של לפני עור, 

איסור, ובשנים:

א. ספק האם בעלה לבסוף ישנא אותה או שלא, שהרי יתכן מאד שכאשר בעלה 
יראה אותה אחרי הנישואין תהיה היא מרוצה וחביבה לו ותמצא חן בעיניו, ולא 

ירצה כלל לשלחה, ובכך לא יעבור על איסור של 'ואהבת לרעך כמוך'14. 

ב. ספק האם בעלה ראה אותה או לא, דהרטב"א בסוגיין ביאר שכאשר הבעל 
רואה את האישה והאישה אינה רואה אותו אין שום איסור לבעל לקדשה, אלא 
מצווה גמורה. והנה, כאשר האישה שולחת את השליח לקדשה, מנא לה לדעת 
האם בעלה ראה אותה אי פעם במשך ימי חייהם או שלא. )דזה שהיא אינה ראתה 
אותו זה היא יודעת בוודאות, אך זה גם אינו הופך את מעשה הקידושין לאיסור 
כיון שמצידה אין זה משנה כלל אם ראתה אותו או שלא דטב למיתב תן דו וכו', 
וע"כ  כלל(  לדעת  יכולה  אינה  היא  זה   - לעולם  אותה  ראה  אינה  שהוא  זה  אך 

נמצאת היא בספק, ובספק אין דין של לפני עוור.

מאידך, במקרה דלעיל גבי גרושה הנישאת לכהן שעוברת על לפני עור בשעת 
הקידושין, אף שהאיסור הוא רק בביאה ע"פ התוס', בזה אין ספק האם יבואו 
לאחר מכן לאיסור ביאה או שלא, כיון שכאשר התקדשו הכהן והגרושה ישנה 
'חזקה' שיעברו על איסור ביאה, וזו היא הסיבה שבשלה התקדשו - בדומה לאדם 

14. ואף שלעיל ביארנו שהבעל עובר על האיסור של 'ואהבת לרעך כמוך' לא בשעה שאינה מוצאת חן 
בעיניו אלא בשעת הקידושין, מ"מ י"ל שאף שחלות האיסור הוא בשעת הקידושין שקידשה ולא ראה 
אותה, אך זה תלוי באם רוצה לגרשה אחר הקידושין או לא, דבאם מוצאת חן בעיניו הרי מלכתחילה 
לא עבר על שום איסור, גם לא בשעת הקידושין. ובאם אינה מוצאת חן בעיניו הרי עבר על איסור של 

'ואהבת' בשעת הקידושין כיון שהיה צריך לראותה. 



73

ויטע אשל - גליון א

המבקש חפץ של איסור על מנת לעבור בו עבירה, שבזה אין ספק האם יעבור 
העבירה  שיעבור  וודאי  לידי  ספק  מידי  המוציאה  גמורה  'חזקה'  אלא  עבירה, 
בחפץ, ובדין של ודאי כזה לכו"ע קיים הדין של 'לפני עור', וע"כ אינו דמי כלל 

למקרה דנן של אישה המתקדשת ע"י שליח, שבזה הספק הוא ספק שקול.
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'נח איש צדיק תמים היה בדורותיו'
צדקותו של נח - על פי רבותינו שדרשוהו לשבח

הת' נחמן מימוני
תלמיד בישיבה

א

בבראשית פרק ו' פסוק ט': "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, 
את האלוקים התהלך נח".

שכן  כל   – לשבח  אותו  דורשים  מרבותינו  "יש  פי':  'בדורותיו'  ד"ה  וברש"י 
שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי – לפי דורו 

היה צדיק ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום".

והנה יש להקשות לשיטת אלו מרבותינו הדורשים לשבח, דהרי מצינו כמו"כ 
מקומות בהם מוזכר שצדקותו של נח לא הייתה מושלמת ומהם:

פי' רש"י )בראשית ז, ז( על הפסוק ויבוא נח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל 
מאמין  היה,  אמנה  מקטני  נח  אף   – המבול  מי  "מפני  המבול":  מי  מפני  התיבה 

ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים".

בראשית רבה פל"ב ו: "א"ר יוחנן נח מחוסר אמנה היה, אלולי שהגיעו המים 
עד קרסוליו לא נכנס לתיבה".

פי' רש"י )בראשית ו, ט( על הפסוק "את האלוקים התהלך נח": "ובאברהם הוא 
אומר אשר התהלכתי לפניו, נח היה צריך סעד לתומכו אבל אברהם היה מתחזק 

והולך בצדקו מאליו". 

הוא  ברוך  הקדוש  שהיה  נח,  התהלך  האלוקים  "את  ה':  נח  פרשת  תנחומא 
הולך  והיה  בן,  לו  דור המבול, משל למלך שהיה  ישתקע במעשה  סומכו שלא 
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ישקע  והיה המלך סומכו שלא  והיה לפניו דרך משוקע בטיט  בשליחות אביו, 
בטיט, אבל אברהם כתיב בו התהלך לפני, ובאבות כתיב האלוקים אשר התהלכו 
אבותי לפניו, שהיו מרווחין )ס"א מדיחין( לשכינה והיו מקדימין והולכין לפניו 

לעשות רצונו".

לו  שהיו  לשר  משל  אמר  ר"י  נחמיה:  ור'  יהודה  "ר'  י:  ל  פרק  רבה  בראשית 
שני בנים, א' גדול וא' קטן אמר לקטן הלך עמי, ואמר לגדול בא והלך לפני, כך 
אברהם שהיה כחו יפה - "התהלך לפני והיה תמים", אבל נח שהיה כחו רע - 

"את האלוקים התהלך נח". 

ר' נחמיה אמר, משל לאוהבו של מלך שהיה משתקע בטיט עבה, הציץ המלך 
וראה אותו, אמר ליה עד שאתה משתקע בטיט הלך עמי, הדא הוא דכתיב "את 
האלוקים התהלך נח". ולמה אברהם דומה, לאוהבו של מלך שראה את המלך 
הציץ  החלון,  דרך  עליו  מאיר  והתחיל  אוהבו  הציץ  האפלים  במבואות  מהלך 
המלך וראה אותו, אמר לו עד שאתה מאיר לי דרך חלון בא והאיר לפני, כך אמר 
בא  ומחברותיה  לי מאספוטמיא  מאיר  שתהא  עד  הוא לאברהם,  ברוך  הקדוש 

והאיר לפני בארץ ישראל".

מושלמת,  היתה  לא  נח  של  צדקותו  דלכו"ע  לעיל,  המקורות  מתוך  והיוצא 
דעת  עם  זה  מתיישב  והאיך  מונים,  בעשרת  עליו  עלתה  אברהם  של  וצדקותו 
הדורשים  שרבותינו  לומר  ודוחק  לשבח,  נח  של  צדקותו  את  שדרשו  רבותינו 
ברש"י  הובאו  אלו  פירושים  שהרי  ועיקר,  ועוד  הנ"ל,  כל  על  פלגינן  לשבח 
פסוקים  את  לשבח  הדורשים  רבותינו  יבארו  היאך  וא"כ  מקרא',  של  ב'פשוטו 

אלו.

ב

והנה מצינו ב'עיקר שפתי חכמים' )ע"פ רש"ל( דביאר מחלוקת רבותינו שהביא 
רש"י, דפליגי בהמשך הפסוק "את האלוקים התהלך נח". דרש"י פירש בד"ה זה: 

"נח היה צריך סעד לתומכו", ומכאן דעת רבותינו שדרשוהו לגנאי.

אמנם אותם הדורשים לשבח ס"ל, דזה שכתוב "את האלוקים התהלך נח" והיה 
צריך סעד לתומכו, הוא משום שלא היה לו עסק עם בני דורו להחזירם למוטב, 
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נחשב  היה  ומ"מ  ועבודתו,  אלוקים  עם  היה  עסקו  וכל  גמורים,  רשעים  שהיו 
דרשו  ולכן  אברהם,  כדרגת  צדיק  לא  אך  יותר,  מאוחרים  בדורות  גם  לצדיק 

'בדורתיו' לשבח.

והמזרחי מפרש זאת על דברי רש"י עצמו "נח היה צריך סעד לתומכו – פירוש 
שהיה מתיירא להתחבר עם אנשי דורו, שלא ילמד ממעשיהם, מפני שלא היה 
חזק באמונתו, והיה מתבודד במקומות התבודדות הנקראים מקומות השם. אבל 
ילמד  שמא  מתיירא  היה  לא  באמונתו,  חזק  שהיה  השלום  עליו  אבינו  אברהם 

ממעשה אנשי דורו, והיה מתחבר עמהם ומוכיחם להכניסם לאמונתו".

ג

את  הדורשים  מרבותינו  אלו  אותם  דגם  לעיל,  מהמבואר  בפשטות  והיוצא 
הפסוק "צדיק . . בדורותיו" לשבח, סבורים שאף שהיה צדיק בדורו של אברהם, 
מ"מ ישנה בעייתיות במעשיו של נח, שלכן אין הוא הגיע לדרגתו של אברהם, 
וכביאור ה'עיקר שפתי חכמים' דנח היה מתיירא להתחבר עם אנשי דורו ומשא"כ 

אברהם וכו'. 

וא"כ יש לומר, דכל הפירושים שנאמרו לעיל בדבר צדקותו של נח שלא הייתה 
מושלמת, אין הם סותרים דברי רבותינו הדורשים לשבח, דגם לדעתם ייתכנו 
פירושים המורידים בערך צדקותו של נח, ואעפ"כ אם היה בדורו של אברהם 

היה עדיין נחשב לצדיק אף שלא צדיק כאברהם. 

נראה מדברי התנחומא,  אינו  ו'המזרחי'  ה'עיקר שפתי חכמים'  ]אף דפירוש 
דהלשון המופיע שם הוא "שהיה הקדוש ברוך הוא סומכו שלא ישתקע במעשה 
יידע שיתכן שאם יתערב  ו'המזרחי' נח עצמו  דור המבול", ולפי דעת ה'עיקר' 
באנשי דור המבול יוכל ללמוד ממעשיהם ולכן הלך להתבודד, וכאשר התבודד 
כבר לא היה צריך לסעד מהקב"ה, אלא דהסעד התבטא באופן כללי, שאמונתו 
האדם  בני  בחברת  להמצא  יכל  שלא  היא  לכך  וההוכחה  סעד,  צריכה  הייתה 

כאברהם, והלך להתבודד. 

אעפ"כ, אותם מרבותנו הדורשים לשבח, אפשר דסבירא ליה גם כהתנחומא. 
דאף שיכל להשתקע במעשה דור המבול ולא ברח מחברת העם ולכן היה צריך 
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צדיק  לא  אך  לצדיק,  נחשב  היה  אברהם  של  בדורו  גם  אעפ"כ,  לתומכו,  סעד 
כאברהם[

ד

עוד יש להעיר, דבפרק ז' פסוק א' אומר הקב"ה לנח: "כי אותך ראיתי צדיק 
לפני בדור הזה".

וי"ל, דגם בפסוק זה פליגי רבותינו הנ"ל: דרבותינו הדורשים לשבח יאמרו על 
המילים "בדור הזה" – דאם בדור הזה הינו צדיק, כל שכן שאילו היה בדור של 
צדיקים היה צדיק יותר. ולעומת זאת הדורשים אותו לגנאי יאמרו – לפי דורו 

היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. 
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ביאור בתוס' 'וכמה היא פרוטה' 

הת' אליעזר מימוני
תלמיד בישיבה

א.

דברי המשנה בריש מסכת קידושין והתוס' על אתר

וקונה את עצמה בשתי  נקנית בשלש דרכים,  "האשה  בריש קידושין:  איתא 
דרכים. נקנית בכסף, בשטר, ובביאה. בכסף, בית שמאי אומרים בדינר ובשוה 
דינר, ובית הלל אומרים בפרוטה ובשוה פרוטה. וכמה היא פרוטה אחד משמנה 

באיסר האיטלקי".

היו  דדינר  משום  דינר,  הוא  כמה  מפרש  דלא  "הא  וז"ל:  כ'  אתר  על  ובתוס' 
יודעין כמה היה שהוא אחד מכ"ד בדינר של זהב כדאמרינן בריש הזהב1, אבל 
פרוטה איכא פלוגתא בגמרא לקמן2 זימנין דזיילי וזימנין דייקרי, ועוד דדברי 

ב"ה דקי"ל כוותיה איבעי ליה לפרושי טפי". 

היינו: דשאלת התוס' היא מדוע התנא דמשנתינו אינו מבקש לדעת מהו דינר 
כמו שמברר כמה היא פרוטה. וע"כ מתרץ התוס', דדינר ידעי אינשי כמה הוא 
שווה וכמפורש בפרק "ריש הזהב", שדינר הוא אחד מכ"ד בדינר של זהב. אמנם 
מששה  אחד  היא  פרוטה  האם  הגמ';  בהמשך  מחלוקת  ישנה  לפרוטה,  בנוגע 
באיסר האיטלקי, או אחד משמונה באיסר האיטלקי, והמסקנא שם היא, ששתי 
הדעות אינן חולקות, אלא דהסכום המדויק של הפרוטה ניתן לתנודות ומחירו 
נע לפי מחיר האיסר כעת, והיינו דלפעמים האיסר יקר ואז הפרוטה היא שמונה 

באיסר ולפעמים זול וע"כ מחיר הפרוטה הוא שישה באיסר. 

1. ב"מ ד' מד:

2. דף י"ב.
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עוד מתרץ התוס' שגם אם נאמר דידוע לנו שווי הפרוטה במדויק כמו בדינר 
עדיין יובן מדוע בפרוטה המשנה מפרטת את שווי הפרוטה זאת משום שההלכה 
נפסקה כבית הלל, וע"כ ישנו צורך להסביר את ההלכה היטב אך לסברת בית 

שמאי שאין הלכה כמותם לא ראה התנא צורך לפרט כמה ששויו של דינר. 

ב.

קושיה על דברי התוס'

והנה על דברי התוס' מתעוררת לכאורה תמיהה גדולה:

לפרש  המשנה  בחרה  שלכן  שהסיבה  התוס'  הסביר  הראשון  בתירוצו  דהנה 
דווקא שוויה של הפרוטה הוא משום דאיכא פלוגתא בדבר שוויה. ולאחר מכן 
מוסיף התוס' את המשפט "זימנין דזיילי וזימנין דייקרי", ואינו מובן, דהרי בדף 
י"ב משפט זה מופיע בתור הסבר 'אמאי לא פליגי', דהרי שם העמדנו זאת שרב 
דימי ורב סמאי )האמוראים שנחלקו כמה היא שוויה של פרוטה( לא פליגי אלא 
התייקר  האיסר  כאשר  דהיינו:  זולים,  או  יקרים  האיסרים  כאשר  מדברים  הם 
הוא אחד מששה, וכאשר הוא הוזל הוא נהיה אחד משמונה. וכפי שהביא התוס' 

בהמשך דבריו 'זימנין דזיילי וזימנין דייקרי'.

וא"כ התוס' לכאורה סותר עצמו מהכא להתם דהרי בתחילה אמר דהסיבה 
שע"כ הוצרכה המשנה להביא בפירוש כמה היא שוויה של הפרוטה הוא משום 
דישנה פלוגתא בדבר, ולאחר מכן מביא מילות הגמרא דפלוגתא זו אינה פלוגתא 
משום דהצד האחד )פרוטה אחד מששה באיסר( הביא דבריו בזמן שהאיסרים 
מתייקרים וע"כ הפרוטה שווה פחות איסרים והצד הב' )דפרוטה אחד משמונה 
איסרים  יותר  הפרוטה  שווה  וע"כ  מתזיילין  שהאיסרים  במקרה  דיבר  באיסר( 
אך לכו"ע שווי הפרוטה יעמוד תמיד על כנו. וא"כ אין כל פלוגתא בדבר שווי 

הפרוטה כמו בדינר? 

והתמיהה מתחזקת יותר ע"פ מה שכותב התוס' בד"ה שלאחרי זה3 על מילות 

3. בגמ' דידן, ד"ה אחד מח'.



80

ר"ח כסלו ה'תש"פ

המשנה 'אחד משמונה באיסר' אומר תוס' שכל זה הוא – "כשהאיסרים כדינם, 
ההפך  שזה  בגמרא4"  כדאמרינן  מששה  אחד  הם  מתזיילין  כשהאיסרים  אבל 

הגמור ממה שביאר קודם דישנה פלוגתא בדבר.

ג.

ביאור ה'עצמות יוסף'.

ובביאור דברי התוס' תירץ ה'עצמות יוסף' וזה לשונו5: "ונראה דפלוגתא דאמרו 
שמעון  ורבן  קמא  תנא  והיינו  בגמרא6  דמייתי  דתנאי  פלוגתא  היינו  התוספות 
בן גמליאל והני תנאי פליגי בחדא מילתא בזמן הזול וכן בזמן היוקר שלעולם 
השיעור הוא שווה דלמר ח' פרוטות ולמר ו' בזמן היוקר או לערך זה בזמן הזול 

ומה שכתבנו בזמן הזול וכו' הכוונה שבזמן עצמו פליגי ובזמן היוקר עצמו.

ומה שכתבו התוספות בסמוך אחד מח' וכו' דווקא כשהאיסרים כדינם היינו 
שיעור  לפרוטה  נתן  ומתניתין  במקרה  יהיה  יתייקר  ואם  הזמנים  ברוב  כנהוג 

מוגבל וק"ל, עכ"ל התוס', 

ובתוס' הרא"ש וזה לשונו: "הא דלא מפרש כמה הוא הדינר משום שהדינר היה 
ידוע להם כמה הוא כדאמרינן בריש הזהב שהוא אחד מכ"ד בדינר של זהב אבל 
כאן  עד  דייקרי  וזימניין  איסרי  דזיילי  דזימנין  בגמרא  פלוגתא  איכא  בפרוטה 

לשונו." עכ"ל הנימוקי יוסף.

להבנת תירוץ ה'עצמות יוסף' יש להקדים תחילה מהלך הגמרא בדף י"ב:

על שוויה של הפרוטה נחלקים רב דמי ורבין 'כי אתא רב דימי אמר שיער רבי 
סימאי בדורו כמה היא פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי וכי אתא רבין אמר 
רבי דוסתאי ורבי ינאי ורבי אושעיא שיערו כמה הוי פרוטה אחד מששה באיסר 

האיטלקי'

4. שם - לקמן דף י"ב ע"א.

5. עצמות יוסף על מסכת קידושין עמ' יט.

6. דהיינו בדף י"ב, כאשר רצינו להעמיד את מחלוקת האמוראים 'כתנאי'.
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ורבין בפלוגתא דהני תנאי קא  נימא את  "אמר ליה אביי לרב דימי  ומקשה: 
מיפלגיתו, דתניא, פרוטה שאמרו חכמים אחד משמנה באיסר האיטלקי, שש 
מעה כסף דינר, מעה שני פונדיונין, פונדיון שני איסרין, איסר שני מוסמיסים, 
משמנה  אחת  פרוטה  נמצא  פרוטות,  שתי  קונטרנק  קונטרונקין,  שני  מסמס 
באיסר האיטלקי. רבן שמעון בן גמליאל אומר שלשה הדרסין למעה, שני הנצין 
להדריס, שני שמנין להנץ, ב' פרוטות לשמין, נמצא פרוטה אחת מששה באיסר 

האיטלקי"

בין  א''ל  כרשב''ג  דאמר  ורבין  כת''ק  אמר  דמר  "לימא  דימי:  רב  עונה  וע"כ 
דידי ובין רבין אליבא דת''ק ולא קשיא הא דאיקור איסורי הא דזול איסורי הא 

דאיקור איסורי קום עשרים וארבע בזוזא הא דזול קום תלתין ותרין בזוזא".

והיינו דתשובת רב דמי לשאלת אביי היא דגם אני וגם רבין אזלינן אליבא דתנא 
קמא דאומר דפרוטה שאמרו חכמים היא אחד משמונה באיסר האיטלקי, אמנם 
אין להקשות מכך על רבין שאמר שפרוטה היא 'אחת מששה באיסר האיטלקי', 
השער  וממילא  זולים  האיסרים  היו  כאשר  דבריו  את  אמר  שהוא  משום  זאת 
האיסרים  כאשר  דיברתי  אני  אמנם  פרוטות,  משישה  ליותר  הגיע  לא  שלהם 

כדינם - יקרים, דאז הכן תהיה שווה הפרוטה אחד משמונה באיסר האיטלקי.

ומסיים רב דמי את דבריו: כאשר האיסרים יקרים )כדינם(, עומדים האיסרים 
יקרים  האיסרים  וכאשר  )דינרים(,  לזוז  איסרים  וארבע  עשרים  של  סכום  על 

עומד האיסר על שלושים ושניים איסרים לזוז.

א"כ יוצא מדברי הגמרא לעיל שע"פ דעת רב דימי ורבין הפרוטה ערכה קבוע 
והיינו דשוויה מאה תשעים ושניים פרוטות בדינר, אמנם האיסרים ערכם ניתן 
לתנודות, וע"כ כאשר הם עשרים וארבע בדינר ערכה של הפרוטה יהיה לכו"ע 
- שמינית האיסר. אך כאשר יהיה האיסר שווה שלושים ושניים דינרים יהיה 

הפרוטה שווה שישית האיסר.

ואם כל זאת ישנה עדיין פלוגתת תנאים מהו ערכה של הפרוטה, והיינו דלדעת 
)וכאשר מתזיילים האיסרים  תנא קמא ערכה של הפרוטה הוא שמונה באיסר 
שש באיסר(, אך ישנה עוד דעה - דעת רשב"ג, האומר ששויה של הפרוטה הוא 
אחד משישה באיסר האיטלקי, וזאת גם כאשר האיסרים כדינם, ורבין ורב דמי 
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שניהם אינם מסכימים איתו ושניהם באותה הדיעה, דעת תנא קמא.

וזהו תירוצו של ה'עצמות יוסף' והיינו דמבאר דברי התוס' "אבל פרוטה איכא 
פלוגתא בגמרא לקמן2" דהפלוגתא האמורה בתוס' הינה פלוגתת רשב"ג ותנא 
קמא, ומשום שרשב"ג סובר שפרוטה היא אחת מששה באיסר האיטלקי. מש"ה 
ולאפוקי  באיסר  משמונה  אחד  הוא  שוויה  דפרוטה  לכתוב  המשנה  הוצרכה 

מרשב"ג.

אמנם על דינר אין עוררים לגבי שווי ולכו"ע שוויו הוא עשרים וארבע בדינר 
של זהב וע"כ לא הוצרכה המשנה להביא את שוויו של הדינר.

ועל דברי התוס' 'זימנין דזיילי וזמינין דייקרי' מבאר ה'עצמות יוסף' דכוונת 
התוס' היא שנחלקו רבן שמעון בן גמליאל ותנא קמא בין בזמן היוקר ובין בזמן 

הזול שלעולם השיעור הוא שווה. 

אחד  היא  דפרוטה  אמר  שאחד  ורבין  דמי  רב  דברי  ביאור  דאמנם  והיינו 
ואחד אמר בשישה באיסר הוא דאחד דיבר בזמן שהאיסרים  משמונה באיסר 

כדינם והשני דיבר בזמן שהאיסרים מתזיילים, וע"כ אינם חולקים. 

אמנם תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל דגם בהם אחד אמר שהפרוטה היא 
אחד משמונה באיסר והשני אמר דפרוטה היא אחד מששה באיסר - חולקים הם 

ביניהם גם בזמן שהאיסרים יקרים וגם בזמן שהאיסרים זולים.

ד.

יקשה על דברי ה'עצמות יוסף'. 

והנה צ"ע בדברי העצמות יוסף. דהנה ע"פ דברי ה'עצמות יוסף' יוצא שמילות 
התוס' 'זימנין דזיילי וזימנין דייקרי' לכאורה מיותרים. משום שע"פ דבריו כאשר 
אומר התוס' בתירוצו 'אבל בפרוטה איכא פלוגתא' מתכוון הוא לפלוגתת רבן 
שמעון בן גמליאל וחכמים בדין פרוטה כמה שוויותה, וכפשוט אין זה משתנה 
כמה  בדין  האמוראי  מהפלוגתת  בשונה  הרי  כי  היוקר,  זמן  ובין  הזול  זמן  בין 
פרוטה שווה, ששם העמידה הגמרא - דלרב דימי כוונתו לזמן היוקר, ולרבין 
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כוונתו לזמן הזול, הרי בפלוגתת התנאים - כפשוט, וכמובן מדברי הגמרא תהיה 
מחלוקת הן בזמן היוקר והן בזמן הזול. 

וא"כ מה עוזר להבנת תירוץ התוס' - דהסיבה שלכן הביאה המשנה כמה שוויה 
של הפרוטה הוא מטעם זה שיש בשוויה מחלוקת, - הרי המחלוקת היא בין בזמן 

הזול ובין בזמן היוקר, וזהו כנ"ל דבר כה פשוט הנלמד מדברי הגמרא.

וע"פ תירוץ ה'עצמות יוסף' היה צריך התוס' לומר בפשטות: 'אבל פרוטה איכא 
פלוגתא בגמרא לקמן', מבלי ההוספה המתמיהה 'זימניין דזיילי וזימנין דייקרי'.

ועוד דגם מדברי התוס' כפשוטם דחוק לומר כדברי העצמות יוסף. דבפשטות, 
מחיר  שבהם  זמנים  דישנם  לומר  בא  דייקרי'  וזימנין  דזיילי  'זימנין  המשפט 
ה'עצמות  דברי  וע"פ  יקר7,  הפרוטה  מחיר  שבהם  זמנים  וישנם  זול  הפרוטה 
בזה  דהכוונה  דייקרי',  וזימנין  דזיילי  'זימניין  במשפט  חדש  הסבר  יוצא  יוסף' 
היא דהמחלוקת בין רבן שמעון בן גמליאל וחכמים היא בין בזמן הזול ובין בזמן 

היוקר.

ולכאורה ביאור הזה שרוצה התוס' לומר ע"פ דברי ה'עצמות יוסף' אינו צריך 
אבל  ולדוגמא:  אחרת  בלשון  אלא  דייקרי'  וזימנין  דזיילי  'זימנין  בלשון  לבוא 

בפרוטה איכא פלוגתא 'גם כאשר זיילי האיסרים' בגמרא לקמן וכד'. 

ה.

יביא הגהת הרש"ש, ועפ"ז יסביר הסבר חדש בתוס'

והנה הרש"ש מביא הסבר חדש בהתוס' דידן והוא ע"פ הגהה בדברי התוס', 
וז"ל הרש"ש8: "נראה וצריך לומר 'וזימנין' דהוא טעם נוסף. וכמו"כ כתב התוס' 
הרא"ש, ונראה לומר דזוהי גם סברת התוס' וז"ל: 'הא דלא מפרש כמה הוא הדינר 
משום שהדינר היה ידוע להם כמה הוא כדאמרינן בריש הזהב שהוא אחד מכ"ד 
בדינר של זהב אבל בפרוטה איכא פלוגתא בגמרא וזימנין דזיילי איסרי וזימניין 

7. וכהסבר דברי הגמרא בדף י"ב.

8. רש"ש על אתר, ד"ה אבל פרוטה.
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דייקריה" עכ"ל.

וביאור דברי הרש"ש: ע"י הגהתו לדברי התוס', הביא הרש"ש הבנה חדשה 
את  הפך  וממילא  החיבור  ו'  את  'זימנין'  למילה  דהוסיף  התוס'  בדברי  לגמרי 
מהתירוץ  ושונה  נוסף  לתירוץ  דייקרי'  וזימנין  דזיילי  'זימניין  בתוס'  המשפט 

הראשון 'אבל בפרוטה איכא פלוגתא בגמרא לקמן'.

איכא  דבפרוטה  הוא  בתוס'  הראשון  התרוץ  הרש"ש,  הגהת  שע"פ  דהיינו 
פלוגתא בגמרא לקמן, וזאת נסביר בפשטות ע"פ דברי ה'עצמות יוסף' בתחילה 
תווכה  שעליה  דימי  ורב  רבין  האמוראים  לפלוגתת  אינה  היא  שהכוונה  והוא 
וחכמים  רשב"ג  התנאים  פלוגתת  אלא  דייקרי'  וזימנין  דזיילי  ד'זימנין  הגמרא 
היא שמונה  היוקר דלפי חכמים הפרוטה  בזמן  וגם  הזול  בזמן  גם  - שחולקים 

באיסר ולפי רשב"ג הפרוטה היא שישה באיסר והמשנה פוסקת כחכמים.

והתירוץ השני הוא: 'זימנין דזיילי וזימנין דייקרי', והביאור בזה הוא, דהתוס' 
אומר שסיבת המשנה שלכן הביאה את שוויה של הפרוטה היא משום דהפרוטה 
שוויה מתנדנד ע"פ שוויו של האיסר וזימניין דזיילי האיסר וזימניין דייקרי, וע"כ 

הוצרך להביא שווי מדויק של הפרוטה כך שנדע בבירור כמה היא שווה. 

והרש"ש מקשה על דבריו מיד: "אבל קשה דהא איסרין נמי זיילי כדאמרינן 
בגמרא והביאו התוס' בדיבור הסמוך וא"כ הוי ליה לתנא לשערא בדינר וליתני 

אחד קצ"ב בו וכן הקשו התוס' בב"מ9 ותירוצם דשם אינו עולה לכאן".

והיינו דהביאור הנ"ל הוא אינו ביאור, דהרי אם הסיבה שלכן המשנה ביארה את 
שויות הפרוטה הוא מטעם שהפרוטה מתנדנדת בהתאם למצב האיסר וזימניין 
דזיילי האיסר והפרוטה תעמוד על מספר פחות, א"כ בוודאי לא הייתה צריכה 
המשנה להביא את השוויות של הפרוטה "אחד משמונה באיסר האיטלקי" דזוהי 
הבעיה בפרוטה שמכיון שאינה תמיד 'אחד משמונה באיסר' דהרי זימניין דזיילי 

וזימניין דייקרי, ולכן צריך ללמד שיש לפרוטה סכום מדויק.

מקצ"ב  אחד  היא  שהפרוטה  זאת  את  המשנה  להביא  צריכה  הייתה  ואמנם 
)כי הרי כל  לזוז כלל  יכול  בדינר שזהו באמת שווי מדויק של הפרוטה שאינו 
זה שאיננו יודעים את שווי המדויק של הפרוטה אינו משום דשוויות הפרוטה 

9. דף מ"ד ע"ב
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עצמה מתנדנד אלא משום שווי האיסר מתנדנד דזימניין דזיילי וזימניין דייקרי( 
דהדינר הינו מטבע חזק שאינו זז משוויותו. 

נתיבות  לס'  במהדורות  שכתבתי  מה  ולפי  דחוק:  בתירוץ  הרש"ש  ומסיים 
ובתשלומו  העניין  ראש  אלא  מזכרת  אינה  מקומות  בהרבה  דהמשנה  עולם10 

סמכה על הגרסא המקובלת בע"פ, אתי שפיר.

והיינו דאומר שהמשנה רק התחילה השוויות של הפרוטה אך לא סיימה, כי 
זהו דרכה בכמה מקומות להתחיל העניין ולא לסיימו, אך כאשר תסיים השוויות 

שהוא קצ"ב בדינר נוכל לדעת בבירור שוויות הפרוטה.

דזיילי  'זימנין  התוס'  בדברי  דהכוונה  מבואר  הרש"ש  הגהת  דע"פ  יוצא  א"כ 
וזימניין דייקרי' היא 'דזימניין דזיילי הפרוטות וזימיניין דייקרי'.

'זימניין דזיילי' וכו' המדברת  לשון הגמרא בדף י"ב  והיינו דלוקח התוס' את 
ולהסביר  לבוא  בכך  ומשתמש  דייקרי'  וזימניין  האיסרים  דזיילי  שזימנין  ע"כ 
המשנה  צריכה  וע"כ  מתייקרים,  או  לפעמים  שמתזיליים  דינם  הפרוטות  שגם 
נדע להעריך בדיוק את שווים  בזמן הרגיל דעי"ז  ולומר כמה הם שווים  לבוא 

בזמן, אע"פ שלפעמים הפרוטות יהיו זולים, ואז שווים יהיה אחר11.

ו.

מביא ישוב בשיטת הרש"ש בדברי התוס' 

והנה ראיתי שרבים12 ניסו להסביר הקושייה המתעוררת על דברי התוס' ע"פ 
הגהת הרש"ש )דהיינו שמשווה פרוטה לפי איסר אע"פ שהאיסר עצמו אינו שער 

10. ביאור לי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם להרב צבי הירש קנצלבויגן, )ווילנא תרי"ט(, דף קי"א. 

11. ויש לציין אשר זהו דלא כהתוס' הרא"ש )תוס' רא"ש על אתר, ד"ה , דאומר שם במפורש, שהתירוץ 
השני מדוע ביארה המשנה את שוויות הפרוטה בשונה מדינר הוא משום ד'זימנין דזיילי איסרי וזימניין 
דיקרי  דהזימניין  הפשוטות  הגמרא  מילות  על  דווקא  הוא  דתירוצו  בפירושו  מדבריו  ונראה  דייקרי' 
ודזיילי הא דווקא באיסרים וכהביאור הנ"ל דהעצמות יוסף, אך ראה דיש הלומדים )אסיפת שיעורים, 

ועוד( בתוס' הרא"ש דסבירא ליה כן כהרש"ש, ואכמל"ב.

12. ראה בית לחם יהודה קידושין דף ב, סימן י"ח. וכן עוד רבים שכתבו על דרך זה.
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יציב( ותורף דבריהם שישנו הבדל בין 'זימניין דזיילי וזימיניין דייקרי' בפרוטות 
לגבי 'זימיניין דזיילי וזימיניין דייקרי' באיסרים. 

והיינו דאע"פ שהאיסר 'זימניין דזיילי וזימניין דייקרי' ושוויו הוא איננו יציב 
אם כל זאת עדיין יש מקום לומר דשוויו הוא יותר יציב מאשר שווי הפרוטה. 
דהפרוטה, מתנדנד שוויה הרבה יותר מאשר איסר וע"כ האיסר יכול להוות שער 

יציג כלפי הפרוטה. 

דייקרי',  וזימניין   – הפרוטות   – דזיילי  'זימניין  התוס'  בדברי  הביאור  וזהו 
והכוונה בזה בפשטות דהפרוטות תנודותיהם הרבה יותר שכיחים מאשר איסר 
וע"כ הוצרכה המשנה להביא את השער היציג שבהם אע"פ שהשער היציג גם 
הוא  ויכול  הפרוטות  של  תנודותיהם  כמו  אינו  מ"מ  בגמרא  כמבואר  מתנדנד 

לשמש כשער יציג לגבם.

ועי"ז יפורשו דברי התוס' כך:

 'משום דדינר היו יודעים כמה היה' – היינו דדינר האמיתי שבו אפשר לקדש 
אשה לפי דעת ב"ש כו"ע יודעים כמה הוא שווה – 'שהוא כ"ד בדינר של זהב'.

של  שוויה  מהי  לדעת  אפשר  אי  שבגללם  בעיות  שני  ישנם  בפרוטה  אמנם 
הפרוטה האמיתית.

שמונה  היא  הפרוטה  האם  לר"ג  ת"ק  בין  לקמן'  בגמרא  פלוגתא  'איכא  א. 
באיסר האיטלקי או שישה באיסר האיטלקי, וע"כ חובה על המשנה לומר כמה 
שמונה  פרוטה  היא  'וכמה  המשנה  כותבת  וע"כ  הפרוטה  של  שוויה  למסקנה 

באיסר האיטלקי'.

ב. 'זימנין דזיילי וזימינין דייקרי' – דבשונה מדינר שאינו מתנדנד ושוויו תמיד 
יותר  ולפעמים תהיה שווה  זהב' הפרוטה שוויה מתנדנד  'כ"ד בדינר של  יהיה 
ולפעמים פחות, וא"כ אין אנו יודעים כמה היא שוויה של הפרוטה ע"פ שוויה 
כיום ולכן צריכה המשנה לבוא ולומר שוויה של הפרוטה שהוא 'אחד משמונה 
באיסר, מכיוון שבשונה מפרוטה שעשויה מנחושת )וע"כ השווי זז הרבה( האיסר 

עשוי מכסף )וע"כ שוויה יציג פחות או יותר(. 



87

ויטע אשל - גליון א

ז.

יקשה עכהנ"ל מדינרים.

אמנם עדיין מ"מ קשה דהנה אע"פ שאנו אומרים שאיסרים הינם חזקים דיים, 
מ"מ הרי מוכח מהגמרא )שם( וכן כמובן בסברא דהדינרים הם הרי הרבה יותר 

חזקים מאיסרים. 

וא"כ מדוע בחרה המשנה להביא דווקא את שווי הפרוטה לגבי איסר.

הינם חזקים  והיינו דהאיסרים  גם לאחר שהסבירו דבריהם  דהרי בכל אופן 
דיים ע"מ להיות כשער יציג לפרוטות מ"מ לכו"ע האיסרים הינם הרבה פחות 
יציגים משער הדינר וזאת הגמרא בדף י"ב לימדנו מפורש, דהאיסרים 'זימניין 

דזיילי וזימניין דייקרי' משא"כ הדינר.

וא"כ היה להמשנה להביא את שער הדינר שהפרוטה היא קצ"ב בדינר והיה זה 
הרבה יותר טוב מאשר להביא את שער האיסר שגם אם אינו מתנדנד כמו שער 
מתנדנד  הוא  וגם  דייקרי'  וזימניין  דזיילי  'זימניין  נאמר  עליו  גם  מ"מ  הפרוטה 

שוויו. 

לגבי  לנקוט את האיסר  וא"כ הדרא קושיא לדוכתא, מדוע העדיפה הגמרא 
פרוטה ולא דינר.

ח.

יביא תירוץ אחר בדברי הרש"ש

והנה מצאתי תירוץ אחר13 במשמעות דברי התוס', ותורף דבריו הוא כהגהת 
הרש"ש דדברי התוס' 'זימניין דזיילי וזימניין דייקרי' הוא תירוץ נוסף על התירוץ 

הראשון, אך באופן אחר קצת.

13. נחלת משה, קידושין דף י"ב ע"א, ד"ה את ורבין. 
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'אבל  בתוס'  דהכוונה  כפשוט  הוא  מסביר  התוס'  שמביא  הראשון  בתירוץ 
בפרוטה איכא פלוגתא בגמרא לקמן' היא על מחלוקת התנאים דרשב"ג ורבנן.

היא  בזה  דהכוונה  מבאר  הרש"ש(  הגהת  )ע"פ  התוס'  שמביא  השני  ובתירוץ 
'דזימניין דזיילי הפרוטות וזימיניין דייקרי'.

נחושת,  של  פרוטה  שהיא  משום  מדינר,  בשונה  דהפרוטה  הינו:  ותירוצו 
שוויותה וזילותא עולים ויורדים תמיד. ולפעמים תהיה בשוויות גבוהה מהרגיל 

ולפעמים בשוויות נמוכה מהרגיל.

לא כן איסרים דהם מטבעות של מתכת הכסף, וע"כ אין השוויות שלהם קופצת 
ויורדת בתדירות אלא רק לעיתים רחוקות מאד, וכמו הדינר, שגם הוא במתכת 

הכסף, וע"כ שוויו לא משתנה אלא לעיתים נדירות מאד.

אמנם הגמרא במפורש אמרה דהאיסר 'זימניין דזיילי וזימניין דייקרי' ומשמע 
אפשר  והיאך  גבוהה  בתדירות  ויורד  מתפס  האיסר  דשווי  בפירוש  מדבריה 

להסביר דבר זה דהאיסרים אינם משתנים ההיפך מדברי הגמרא.

וע"כ הוא מסביר דהכוונה בדברי הגמרא ד'זימנין דזיילי וזימניין דייקרי' אינה 
לבוא ולומר שמתכת האיסר עולה ויורדת בתדירות גבוהה אלא דאת האיסר היו 
מייצרים בצורות שונות וישנם צורות שיש בהם יותר ממתכת הכסף ע"כ שווים 
זימנין   – הגמרא  כוונת  וזוהי  באיסר  שמונה  הפרוטה  שווה  תהיה  ובהם  יותר 

דייקרי.

וישנם מטבעות המיוצרות בפחות מתכת כסף ושווים יהיה נמוך מהרגיל וע"כ 
זימניין   – בכוונתה  הגמרא  דברי  ואלו  שישית,  רק  בהם  שווה  הפרוטה  תיהיה 

דזיילי.

ולכן  כסף  מתכת  פחות  עם  איסר  את  מייצרים  היו  בהם  זמנים  דהיו  והיינו: 
שוויו היה נמוך ועומד על ל"ב בדינר. אמנם בזמנים הרגלים היה משקל רגיל של 

מתכת הכסף וע"כ שוויו של האיסר היה עומד על כ"ד בדינר. 

שעורים  ד'  משקל  והוא  הראשון  האיסר  הינו  הרגיל  האיסר  אופן  בכל  והנה 
כסף רצוף כדאמרינן בגמרא דף י"ב. ושוויו של הפרוטה יהיה בו שמונה באיסר 

ואיסר זה אינו משתנה אלא לעיתים נדירות.
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ע"כ אומרת המשנה דשוויה של הפרוטה הוא אחד מח' באיסר זאת ע"מ לבוא 
ולומר את שוויה המדויק של הפרוטה האומרה בדברי חכמים אף שמתנדנדת 
היא תמיד ע"י עליות וירידות שווי מתכת הנחושת, ובכל אופן נדע תמיד שהיא 
וזאת  רצוף,  ד' שעורים כסף  כנ"ל משקל  הוא  אחד מח' באיסר הרגיל ששוויו 

תהיה כוונת התוס' באומרו 'זימניין דזיילי וזימניין דייקרי'.

והביאור דמוסיף תירוץ זה על הא דביארנו לעיל הוא: דיסוד הקושיה שהקשנו 
על התירוץ הנ"ל היא דלכו"ע האיסרים הינם הרבה פחות יציגים משער הדינר 
וזאת הגמרא בדף י"ב לימדנו מפורש, דהאיסרים 'זימניין דזיילי וזימניין דייקרי' 

משא"כ הדינר.

וא"כ היה להמשנה להביא את שער הדינר שהפרוטה היא קצ"ב בדינר והיה זה 
הרבה יותר טוב מאשר להביא את שער האיסר שגם אם אינו מתנדנד כמו שער 

הפרוטה מ"מ גם עליו נאמר 'זימניין דזיילי וזימניין דייקרי' וגם הוא מתנדנד. 

וכעת מובן, דשער האיסר אינו מתזייל ומתייקר יותר מאשר שער הדינר, אלא 
דישנם זמנים מועטים שבהם מפחיתים מכמות הכסף שישנה בו ולכן שוויו יורד. 
ובכל אופן 'האיסר הרגיל' היינו האיסר שבו יש את הכמות הרגילה של מתכת 

הכסף יישאר תמיד על אותו הסכום.

תמיד.  השווי  אותו  הם  דשניהם  איסר,  על  מדינר  רבותא  כ"כ  אין  כבר  וא"כ 
היינו דשניהם הם משקל של מתכת הכסף, המתנדנד הרבה פחות מאשר הפרוטה 
לפרוטה  יציג  שער  בתור  האיסר  את  להביא  המשנה  ובחרה  נחושת.  שחומרה 

ששויה מתנדנד בתדירות גבוהה. 

ט.

יקשה על התירוץ הנ"ל

והנה לפענ"ד צ"ע על תירוץ זה, מכמה סיבות:

 דהנה אע"פ שאין הבדל בין השער דדינר לשער האיסר מפני ששניהם שווים 
באיסר  מטבעות  ויש  מטבעות  סוגי  כמה  יש  באיסר  הרי  מ"מ  כסף,  במתכת 
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שהפרוטה שווה בהם אחד משמונה וישנם איסרים דהפרוטה שווה בהם אחד 
משישה )כנ"ל(. 

וא"כ היה להמשנה עדיין להביא את שער הדינר שהפרוטה היא קצ"ב בדינר 
והיה זה הרבה יותר טוב מאשר להביא את שער האיסר שגם אם אינו מתנדנד 

כמו שער הפרוטה מ"מ גם עליו נאמר במפורש 'זימניין דזיילי וזימניין דייקרי'.

שוויו  מכדי  פחות  הוא  האיסר  מטבע  שבהם  זמנים  ישנם  באיסר  גם  דהרי 
הרגיל, ואע"פ שאין שוויו יורד אלא שהמתכת בו יורדת, מ"מ בדינר אין אפי' 
זאת, דדינר משקלו יהיה תמיד אותו משקל, וע"כ כאשר המשנה רוצה לומר את 
בו  שוויה האמיתי של הפרוטה, היה לה להביא דווקא את מטבע הדינר שאין 

אפי' הפחתת משקל לעיתים כמו באיסר. 

ועוד, דגם אם מ"מ בחרה המשנה להביא את שווי הפרוטה באיסר ולא בדינר, 
מ"מ היה למשנה לכתוב עכ"פ שהאיסרים שאנו מדברים עליהם כאן הם האיסרים 
של משקל ד' שעורים כסף רצוף )או לפחות 'איסרים רגילים' או 'יקרים' וכו'( 

וכפשוט, והרי לא מצינו שתאמר זאת המשנה. 

זה  דבביאור  דידן,  בתוס'  חדש  ביאור  לבאר  בדא"פ  לפענ"ד  נראה  כן  ועל 
יתיישבו הקושיות שהקשנו לעיל על הסוברים דדברי התוס' "אבל פרוטה איכא 
תירוצים  ב'  הם  דייקרי"  וזימנין  דזיילי  זימנין  יב.(  )דף  לקמן  בגמרא  פלוגתא 

וכדלקמן. 

י.

יקדים ויבאר את דברי הגמ' הנ"ל

וי"ל הביאור בזה, ובהקדים דברי הגמרא לקמן14: "סבר רב יוסף למימר פרוטה 
כל דהו, א''ל אביי והא עלה קתני כמה היא פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי, 
כי אתא  והא  וכ''ת הני מילי בדורו של משה אבל הכא כדחשבה להו לאינשי, 
באיסר  משמנה  אחד  פרוטה  היא  כמה  בדורו  סימאי  רבי  שיער  אמר  דימי  רב 

14. דף י"ב ע"א. 
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האיטלקי" עכ"ל הגמ' שם.

ועל דברי רב יוסף 'פרוטה כל דהוא' מבאר רש"י: 'כל כמה שהדורות משנים 
את המטבע פעמים שפוחתין פעמים שמוספין על משקלם'.

וביאור דבריו: דכוונת רב יוסף היא, דלכאורה, אין שיעור קבוע לתורת ממון 
במטבע  אלא  מילתא  תליא  רבינו  משה  מימות  שהייתה  פרוטה  במטבע  ולאו 
פרוטה היוצאת באותו זמן ובאותו מקום שזהו המטבע אותה אנשים מחשיבים 
בתור ממון, ובכל שינוי של מטבע הפרוטה גם כאשר נפחת מערכה או מתווסף 

בערכה תמיד יהיה אפשר לקדש בה15. 

באיסר  משמונה  אחד  פרוטה  היא  כמה  קתני  עלה  'והא  אביי  לו  עונה  וע"כ 
האיטלקי' - והיינו דעונה אביי לדברי רב יוסף דאין לומר ש'פרוטה' שנאמרה 
במשנה הכוונה היא לפרוטה השווה באותו הזמן כיוון שבמשנה עצמה מבואר 
במשנה כמה היא פרוטה לבית הלל ומבואר שאשה יכולה להתקדש רק בפרוטה 
השווה שמונה באיסר האיטלקי ולא פחות, וכאשר ישנה פרוטה השווה פחות 

מכך אין מתקדשת בו האשה.

וכן מצינו בדברי המאירי16 על תשובת אביי לרב יוסף: "ממה שכתבנו למדת 
באיסר  משמונה  אחד  והוא  שהוזכר  שיעור  בה  אין  אם  בפרוטה  שקידש  שכל 
אומרים  שאין  מקום  באותו  היוצאת  פרוטה  שהיא  אע"פ  כלום  אינו  האיטלקי 
פרוטה כל דהוא כל אחד בפרוטה של מקומו אלא דווקא שיהא בה אחד משמונה 

באיסר האיטלקי. עכ"ל. 

הכא  אבל  משה  של  בדורו  מילי  הני  תימא  'וכי  הגמרא  מקשה  כך  על  אמנם 
כדחשבה להו לאינשי' – והיינו דאולי נאמר דדברי המשנה שאמרה כמה הוא 
שיעור פרוטה התכוונה רק לפרוטה שהייתה אז בדורו של משה אבל בדורות 
הבאים נחשב ערכה של הפרוטה כמו שבני האדם רגילים לחשבה אף אם שווה 

פחות מהשיעור של פרוטה שהייתה שווה בזמנו של משה רבינו.

דווקא  מקדשים  שהיו  האמוראים  מגדולי  ראייה  ומביאה  הגמ'  וממשיכה 
בפרוטה השווה 'שמונה באיסר האיטלקי' ואע"פ שבדורם היתה שווה הפרוטה 

15. כן ביארו גם הרטב"א )ד"ה סבר ד"ה וכי( המאירי )ד"ה ממה( ועוד.

16. שבהערה הקודמת
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פחות. וא"כ חוזרת ההבנה הראשונה במשנה, דהכוונה במשנה 'וכמה היא פרוטה 
אחד משמונה באיסר האיטלקי' היא: דזוהי שוויה של הפרוטה שאיתה אפשר 

לקדש בכל זמן לא פחות ולא יותר. 

דייקרי  'זימניין  דידן  התוס'  תשובת  להסביר  אפשר  יהיה  זאת  גמרא  וע"פ 
וזמיניין דזיילי' וכלקמן.

יא.

לפי כהנ"ל יבאר ביאור חדש בתוס'

צריכה  היתה  שלכן  נוסף  ענין  להסביר  רוצה  דהתוס'  היא:  הביאור  ונקודת 
המשנה לבוא ולומר 'וכמה היא פרוטה אחד משמונה באיסר האיטלקי'. 

והיינו דהפרוטה היא 'זימנין דזיילי וזימנין דייקרי' הרבה יותר מאיסר דמכיון 
שחוֹמרה הוא נחושת, העולה ויורד בתדירות יותר גבוהה מזו של חומר הכסף, 

שוויה מתנדנד גם כן, וכדאמרינן לעיל. 

וממילא בשונה מדינר ששוויו עומד תדיר על כ"ד בדינר של זהב, הכא יוקשה 
כיצד צריך לראות שוויה של הפרוטה במקומות שבהם הפרוטה התזיילה מכפי 
שהיא  אע"פ  כעת  השווה  כהפרוטה  האם  דמשה,  בהזמן  הפרוטה  של  שוויה 
'אחד  רבינו  משה  של  בזמנו  שהייתה  לפרוטה  בהתאם  התייקרה  או  התזיילה 
משמונה באיסר האיטלקי', או דשוויה של הפרוטה בכל מקום הוא באותה שוויה 
רב  "דסבר  בהו"א  כותבת  שהגמרא  מה  וע"ד  רבינו  דמשה  בהזמן  של הפרוטה 
המטבע  את  משנים  שהדורות  כמה  'כל  ופרש"י:  דהו"  כל  פרוטה  למימר  יוסף 

פעמים שפוחתין פעמים שמוספין על משקלם'.

'אחד  שוויה  את  לומר  בלא  'פרוטה'  רק  כותבת  המשנה  הייתה  אם  וממילא 
ערך  לפי  היא  לקדש  אפשר  שבה  דהפרוטה  הו"א  האיטלקי'  באיסר  משמונה 
הפרוטה כעת ואף על פי ששווי הפרוטה ירד ונהפך להיות פחות מסכום הנ"ל 

אפ"ה נקדש בכך משום שכעת נחשב זה פרוטה.

וע"כ אמרה המשנה בפירוש 'וכמה היא פרוטה אחד משמונה באיסר האיטלקי' 
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דהיינו שבזה המשנה הבהירה מפורשות שפרוטה שבה יהיה אפשר לקדש אשה 
לדעת בית הלל, הוא רק בפרוטה ששויה הוא 'אחד משמונה באיסר'.

כעת יבוארו דברי התוס' 'זימניין דזיילי וזימנין דייקרי' היטב: 

דשואל התוס' 'הא דלא מפרש כמה הוא דינר' דהיינו שבדינר אינו מפרש כמה 
הוא שווה, בשונה מפרוטה שבה נוקטת המשנה שוויה.

דע"כ עונה: 'משום דדינר היו יודעים כמה היה שווה שהוא כ"ד בדינר של זהב' 
וע"כ ידעו כולם כמה הוא שוויו האמיתי שבכך אפשר לקדש בו אשה מצד זה 
שאין מחלוקת לגבי שוויו האמיתי, כבפרוטה. וכן מצד זה שאף פעם לא התנדנד 
וכל הזמן עמד על אותו השווי ולכן אין אנו שואלים האם נלך לפי הדינר שהיה 

שוווה בזמן דמשה רבינו או בדינר בין זמננו משום שזהו תמיד אותו השווי. 

משא"כ בפרוטה א. 'איכא פלוגתא בגמרא לקמן' בין ת"ק לר"ג האם הפרוטה 
היא שמונה באיסר האיטלקי או שישה באיסר האיטלקי, וע"כ חובה על המשנה 
לומר כמה למסקנה שוויה של הפרוטה וע"כ כותבת המשנה 'וכמה היא פרוטה 

שמונה באיסר האיטלקי'.

ב. בפרוטה 'זימינין זיילי וזימיניין דייקרי' והיינו דשוי הפרוטה בשונה מדינר 
מתנדנד תמיד ולפעמים יהיה שוויו פחות משמונה באיסר ולפעמים ביותר משוי 

זה.

אחד  הוא  שוויה  במשנה  שנאמרה  הפרוטה  האם  שאלה,  מתעוררת  וכאן 
יותר.  ולא  משמונה באיסר האיטלקי כפי שהיה בהזמן דמשה רבינו לא פחות 
או דפרוטה שבה לפי בית הלל מותר לקדש אשה היא על פי ערך שווי הפרוטה 

כעת והיינו או פחות משווי של שמונה באיסר או יותר משווי זה. 

וע"כ נוקטת המשנה דפרוטה היא 'אחד משמונה באיסר' – דבכך קבעה המשנה 
שוויו המדויק של הפרוטה ואע"פ שהפרוטה 'זימניין דזיילי וזימניין דייקרי' מ"מ 

רק במשקל 'שמונה באיסר האיטלקי' יהיה אפשר לקדש אשה.

היה  יודעים תמיד כמה  היה  זו משום שבדינר  לא תווצר בעיה  בדינר  אמנם 
והסכום שבו )קצ"ד בדינר של זהב( לא היה ניתן לשינוים וע"כ לא הביאה המשנה 

את שוויו של הדינר.
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וזימיניין דייקרי' דמסביר  'זימינין דזיילי  וא"כ כעת תובן היטב כוונת התוס' 
מדוע היתה צריכה המשנה להביא דווקא בפרוטה שוויה, משום שרק בפרוטה 
דיש בה 'זימיניין דזיילי וזימינין דייקרי' ישנו הו"א לומר דבפרוטה כל שהוא יהי' 
ניתן לקדש אשה )כהו"א בדברי רב יוסף( וע"כ כתבה המשנה בפירוש דפרוטה 
וכך לא נטעה לקדש כהפרוטה כאשר  'אחד משמונה באיסר האיטלקי'  שוויה 

היא 'זימניין דזיילי'. 

יב.

עפ"ז מתרץ את השאלה על התרוצים הקודמים

כעת תסור ממילא הקושיה שהקשנו על ההסברים דלעיל.

'זימנין דזיילי וזימינין  דהרי הקשנו לעיל דאם נאמר שהכוונה בדברי התוס' 
שוויה  צריך להדגיש  לכן  ומתייקרת  דמשום שהפרוטה מתזיילת  היא  דייקרי' 
האמיתי כנ"ל א"כ יוקשה מדוע הבאנו דווקא שוויה של הפרוטה באיסר שבעצמו 
מתזייל ומתייקר כמובא בגמרא שם17 ולכאורה היתה צריכה המשנה להביא ערך 

הפרוטה בדינר. 

אמנם לפי הביאור כעת יובן היטב מדוע אין בעייה בכך שהביאה המשנה את 
זה אין מקום להבדל בין איסר לדינר  שוויה של הפרוטה באיסר, דלפי ביאור 

וע"כ אין בעייה בכך שהביאה המשנה שוויה של הפרוטה באיסר.

וההסבר בזה הוא דהרי הסיבה לקושיה על ההסברים דלעיל היא משום דהם 
בחרה  שלכך  סיבה  בתור  דיקרי'  וזימניין  דזיילי  'זימניין  התוס'  דברי  העמידו 
דלפי  שוויה  הוא  כמה  שנדע  מנת  על  הפרוטה  של  שוויה  את  להביא  המשנה 
הסברם הפרוטה היא מתזיילת ומתייקרת וע"כ חובה לדעת את שוויה המדויק. 
היינו   - הפרוטה  של  מדויק  שווי  להביא  המשנה  צריכה  שהיתה  בוודאי  וא"כ 
בדינר, כי כאשר יתזייל האיסר תחזור אותה הבעייה שלכן כתבה המשנה את 

שוויה של הפרוטה ושוב מה הועילו חכמים בתקנתם. 

17. בדף י"ב הנ"ל
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שהפרוטה  הוא  ללמדנו  המשנה  שבאה  מה  כל  הרי  דידן  הביאור  ע"פ  אמנם 
אינה לפי הערך הקצוב בשוק אלא הערך שאותו נקבע בזמן משה רבינו הוא ערך 

הפרוטה בכל זמן, אע"פ שעכשיו אין זה המחיר בשוק. 

ולומר בדוקא את ערך הפרוטה בדינר, ומספיק כאשר  וע"כ אין צורך לבוא 
שבשוק.  השער  לפי  ומתייקר  מתזייל  שאינו  קבוע  שווי  יש  שלפרוטה  נאמר 
שבשוק  הערך  לפי  הולך  שלא  מסוים  שווי  יש  לפרוטה  שכאשר  יובן  וממילא 
אנו  אין  בשוק.  הפרוטה  מתייקרת  או  מתזיילת  שכאשר  בפשטות  יובן  ממילא 
הולכים לפי הערך הקצוב בשוק אלא לפי ערך קבוע מראש שהוא 'שמונה באיסר 

האיטלקי'.

 וממילא תתורץ בנקל הקושיה על דברי התוס' העולה מהביאורים דלעיל. 

יג.

ידייק מדוע הביאה המשנה שווית הפרוטה דווקא באיסר

יש להבין מדוע בחרה המשנה להביא דווקא את שווי הפרוטה  אמנם עדיין 
לגבי איסר ולא לגבי דינר, דמהו הרבותא באיסר על גבי דינר.

יתירה מזו כאשר רוצים אנו להביא את שוויה של הפרוטה וודאי דעדיף יותר 
וכפשוט דדינר שוויו  להביא את שוויה המדויק תמיד, מאשר שווי המתנדנד. 
נאמר  לעיל דמדברי הגמרא מוכח דאף אם  איסר כדאמרינן  חזק מאשר  יותר 
דדינר ואיסר שניהם מטבע של מתכת הכסף מ"מ אלו שני סוגי מטבעות ממתכת 

כסף. 

ומתוך דברי המשנה נראה דבחרה להביא דווקא את שווי הפרוטה באיסר – 
'אחד משמונה באיסר האיטלקי, אע"פ שיכלה להביא את שוויה של הפרוטה 

בדינר.

ואמנם לא יהיה זה כהקושיה שהקשנו על ההסברים דלעיל, דלהסברים דלעיל 
זה שהביאה המשנה שוויה של הפרוטה הוא משום דעי"ז אנו נדע שוויה המדויק 
של הפרוטה. וא"כ הייתה צריכה להביא המשנה שווי מדויק והיינו כמה פרוטה 
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בדינר ולא שווי שעלול להתנדנד כמו שוויו של האיסר.

אמנם לביאור דידן, דמשמעות המשנה היא שלהפרוטה יש ערך קצוב מזמנו 
של משה רבינו ולא ע"פ ערך הפרוטה השווה באותו הזמן. זאת נוכל ללמוד בנקל 
גם כאשר הביאה המשנה רק את שווי הפרוטה באיסר, דמכאן נלמד דאם הפרוטה 
שבה אפשר היה לקדש אשה היא הפרוטה השווה באותו הזמן לא הייתה המשנה 
כותבת שום דבר. ומכך שכתבה שווי לפרוטה משמע שיש לפרוטה שווי מסוים 

בכל זמן. 

ובכל אופן יש לבאר מהו הרבותא דווקא בשוויה של הפרוטה באיסר, שע"כ 
הביאה המשנה דווקא את שווי זה ולא שוויה באיסר.

והביאור בזה ובהקדים: דהנה מפשטות לשון תוס' נראה שהתירוץ של 'זימנין 
נוסף להסיבה שהביאה המשנה  תירוץ  מגיע בתור  אינו  דייקרי'  וזימנין  דזיילי 

שוויה של הפרוטה ולא את שווי הדינר.

כי א"כ היה התוס' היה צריך לומר כך 'אבל בפרוטה איכא פלוגתא בגמרא לקמן 
או דזימניין דזיילי וזימניין דייקרי' היינו בהוספת המילה 'או' בין שני התירוצים. 
או שהיה התוס' אומר 'אבל בפרוטה איכא פלוגתא בגמרא לקמן ועוד דזימניין 
דזיילי וזימניין דייקרי' והיינו בהוספת המילה 'ועוד'. וכמו שכתב התוס' בתירוצו 

השלישי 'ועוד דדברי ב"ה דקי"ל כוותיה איבעי ליה לפרושי טפי'.

ומזה שכותב את 'זימניין דזיילי וזימנין דייקרי' בו' החיבור נראה לבאר כך:

דהתירוץ הראשון בתוס' הוא משום 'דאיכא פלוגתא בגמרא' ובפשטות פלוגתת 
רשב"ג ורבנן כמה היא פרוטה 'שמונה באיסר או 'שישה באיסר'. וזוהי הסיבה 

שלכן כותבת המשנה דהפרוטה שוויה היא 'אחד משמונה באיסר האיטלקי'.

אמנם על ידי זה אנו מרוויחים לימוד נוסף – והיינו דבכך יודעים אנו את השער 
היציג )פחות או יותר( של הפרוטה, וכאשר אומרת המשנה דהפרוטה היא אחד 

משמונה באיסר האיטלקי נדע גם שוויה של הפרוטה. 

ועי"ז נוכל ללמוד דהפרוטה היא דווקא אחד משמונה באיסר )פחות או יותר, 
כאשר מתזיילת או מתייקרת, וכו'(. 



97

ויטע אשל - גליון א

אך אם נאמר כמו שהסברנו בתחילה דהיה א"כ יותר טוב לומר שוויות הפרוטה 
מחלוקת  לגבי  התירוץ  את  ולהסביר  לבוא  נוכל  לא  בדינר,  קצ"ב  דהיא  בדינר 
רשב"ג ורבנן דההלכה כרבנן והפרוטה היא אחד משמונה באיסר האיטלקי, ולכך 
דרצינו  משום  באיסר',  מח'  'אחד  שוויה  דפרוטה  ההוספה  את  המשנה  מביאה 
וע"כ הוצרך להביא דווקא את זאת  לומר שההלכה היא כרבנן ודלא כרשב"ג. 

שהפרוטה שווה שמונה באיסר ולא את שוויות הפרוטה בדינר. 

ע"כ לא כתבה המשנה את שוויות הפרוטה בדינר וכך הרווחנו שני דברים:

 א. ההלכה שהפרוטה היא אחד משמונה באיסר ולא אחד משישה באיסר.

ב. שוויות הפרוטה פחות או יותר, והוא באיסר, דהפרוטה הינה שמינית מאיסר.

'אבל בפרוטה איכא פלוגתא  ועתה יבואר התוס' היטב דכוונתו בזה שאומר 
בגמרא וזימנין דזיילי וזימניין דייקרי', היא משום דהסיבה שלכך הביאה המשנה 
את מילותיה 'וכמה היא פרוטה אחד משמונה באיסר האיטלקי' משום שרצתה 

להכריע במחלוקת רשב"ג ורבנן. וע"כ הביאה דעת רבנן. 

וגם דעי"ז אנו יודעים כמה היא שוויה של הפרוטה. ובכך מלמדת אותנו המשנה 
ששויה של הפרוטה הוא דווקא אחד משמונה באיסר האיטלקי ולא לפי שוויה 

של הפרוטה כעת כאשר התזייל או התייקר שווי הנחושת. 

אמנם בכל אופן לא יכלה המשנה להביא את השער יציג ממש בפרוטה כדינר 
שהפרוטה היא קצ"ב בדינר וכנ"ל דהסיבה העיקרית שלכך הביאה את מילותיה 

דהפרוטה היא 'אחד משמונה באיסר' משום הפלוגתא דרשב"ג ודרבנן.

ובוודאי שלגבי הפרוטה המתזיילת ומתייקרת בתדירות גבוהה יותר מזו של 
האיסר - דפרוטה היא נחושת, ואיסר הוא של כסף – יכול להוות האיסר שער 
יציג על מנת ללמדנו דזהו שווי הפרוטה אף כאשר תתזייל או תתייקר, וע"כ אין 

מוכרח כ"כ להביא דווקא את השער של הפרוטה לגבי הדינר.

והמורם מכל האמור: עיקר הסיבה שהמשנה הביאה את השווי של הפרוטה 
זה שהמשנה גם ביארה  וכל  באיסר הוא כדי להכריע במחלוקת רבנן ורשב"ג, 
רק  דמספיק  כנ"ל,  נצרך  זה  שאין  )אע"פ  הפרוטה  של  היציג  שווי  את  מכאן 
לומר שזה לא כמו השער בשוק( הוא כבדרך אגב, וע"כ הוזקקה המשנה לכתוב 
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את השער היציג של פרוטה בדינר, כדי להרוויח את הטעם העיקרי )להכריע 
)הגדרת  הצדדי  בעניין  חסר  קצת  יהיה  שע"י  אע"פ  ורבנן(  רשב"ג  במחלוקת 

השווי המדויק של פרוטה(.
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דיוק בסדר העבודה דאהבה ויראה 
ע"פ המבואר במאמר 'יהודה אתה יודוך אחיך'

הת' לוי שי' פיזם
תלמיד בישיבה

א.

במאמר ד"ה יהודה אתה יודוך אחיך וגו' מביא הרבי את דברי אדמו"ר הזקן 
ובכדי  הודאה,  בחי'   - הוי'  את  אודה  הפעם  שם  על  הוא  שיהודה  אור  בתורה 
אחיך  קדימת  ע"י  דווקא  הוא  בתכלית[  ]ביטול  בהתגלות  תהיה  זו  שהודאה 

]"יודוך אחיך"[ ראובן ]אהבה[, שמעון ]יראה[, ולוי ]תורה[, ומבאר שם: 

והיינו  שמע,  קריאת  של  ראשונה  פרשה  אהבה,  בחי'  זה  ]ראיה[  "-ראובן 
גדולה, ]בדוגמת אדם שרואה  שההתאמתות שלו באלוקות היא בוודאות הכי 
איזה דבר שאין שייך שיהיה אצלו שום ספק בזה מכיוון שהוא עצמו ראה את 
הדבר[ ועד"ז הוא בעבודת ה' שההתבוננות שלו ]בפרט בענין השגחה פרטית 
במוחש[ היא באופן ]דהסתכלות[ שהענין מתאמת אצלו  כיון שענין זה רואים 
כאילו הוא רואה בראיה חושית ממש, ומראיה זו הוא בא לבחי' אהבת ה', כמ"ש 
]גבי קריאת שם ראובן[ "כי ראה גו' כי עתה יאהבני" והוא ענין פרשה ראשונה 

של קריאת שמע "ואהבת את הוי אלוקיך וגו'".

-שמעון ]שמיעה[ זה בחי' יראה, פרשה שניה של קריאת שמע, והיינו שעבודה 
שלו היא בבחי' שמיעה והשגה לבד ולא בבחי' ראיה, ומכיון שאז הוא עדיין בבח' 
ריחוק ]בדוגמת אדם השומע איזה דבר שמספרים לו אבל הוא עצמו לא ראה[ 
ענין פרשה שניה של קריאת שמע,  והוא  היראה,  בקו  היא  לכן אצלו העבודה 
דמכיון שענין האלוקות אצלו הוא רק בבחי' שמיעה "והיה אם שמוע תשמעו" 

לכן צריכה להיות עבודתו בקו היראה "הישמרו לכם".

-ובחי' לוי "ילוה אישי אלי" הוא קו התורה, כי ע"י התורה נעשה חיבור עם 
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'אישי' ]הקב"ה[ עד שישראל וקודש ובריך הוא כולא חד, והוא בחי' "אמת ויציב 
הדבר הזה ]תורה[ עלינו"".

וממאמר זה יוצא שתחילת העבודה מתחילה בקו אהבה ]ולאחמ"כ יראה ואז 
ענין התורה, ורק אז מגיע הביטול בתכלית דתפילת שמו"ע[.

ולכאורה נשאלת השאלה, דבפרק מ"א בתניא כותב האדמו"ר הזקן: "ולפחות 
למרוד  שלא  ישראל  כל  בלב  המסותרת  הטבעית  היראה  תחילה  לעורר  צריך 

במלך מלכי המלכים הקב"ה כנ"ל" עכ"ל. 

ולא  יוצא שתחילת העבודה היא בקו היראה  וקשה לפי דברי אדמו"ר הזקן 
כמו שלומדים בפסוק "יהודה אתה יודוך אחיך וגו" שמתחילים בקו האהבה?

יכול  הוא  יהודה שדווקא  הוא כלפי  זה המדובר  ואי אפשר לתרץ שבמאמר 
מלשון  תורה  הרי  כי  היראה,  ענין  את  תחילה  צריך  ולא  האהבה  בקו  שיתחיל 
הוראה וזהו הוראה לכל אחד מישראל, ועוד, שגם סידרו זאת לפי סדר הפרשיות 

בתפילה, קודם כל 'ואהבת' ורק אז 'והיה אם שמוע' כך שזה שייך לכל אחד, 

ואם כן הדרא קושיא לדוכתה?

ב.

והנה הרבי בהמשך המאמר מוסיף שג' הבחי' הנ"ל ]ראובן שמעון ולוי[ הם ג' 
הקווים שעליהם העולם ]הרבי מסביר שמדובר פה לא רק על העולם 'הגדול' 
אלא גם על העולם 'הקטן' זה האדם "דאתם קרואים אדם"[ עומד: ראובן ]אהבה[ 

–גמילות חסדים, שמעון ]יראה[ –עבודה ]תפילה[, לוי – תורה.

ואולי יש לתרץ את השאלה דלעיל, שהיות ו'ראובן' ]אהבה[ הכוונה פה זה על 
יהודי אחר ]גמילות חסדים[, לכן אומר שראובן קודם לשמעון, משום שכשאתה 
וכו',  יראה  אז  ורק  אז קודם כל מתחילים באהבה  אחר  יהודי  בא להשפיע על 
משא"כ בתניא ]פרק מ"א[ שם מדובר על האדם עצמו ולכן שם אומר האדמו"ר 

הזקן שהיסוד להכל זה קודם כל יראה ]שלא למרוד במלכותו[.

אבל קשה לתרץ כך, משם שהמאמר מדבר בעיקר על עבודת האדם עצמו ולא 
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בנוגע להשפעה על יהודי אחר, שכדי שיהודי יכול להגיע לתכלית הביטול זה 
ע"י אהבה ואז יראה וכו'

בזה, שמה שמבאר הרבי במאמר שצריך קודם כל אהבה  לומר הביאור  ויש 
זה  היינו  בהידור,  קיום מצוות  על  הוא  פה  מפני שהמדובר  הוא  יראה,  אז  ורק 
אינו  אלו  מידות  שע"י  ה',  בעבודת  פנימית  חיות  שמחדירים  ויראה'  'אהבה 
זה  אלא  במלכותו"[,  למרוד  ]"שלא  בפועל  המצוות  של  שטחי  בקיום  מסתפק 
אהבה ויראה נעלים יותר – שמוסיפים חיות פנימית יותר, משא"כ בתניא ]פרק 
מ"א[ שם האדמו"ר הזקן מדבר על יראה הכרחית בשביל לא למרוד במלכותו 

]קיום מצוות בפועל[. 
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בעניין ההבדל בין קידושין, תרומה 
וקדשים בשייכות לשליחות

על פי החילוק בין מצווה חיובית ומצווה קיומית 

הת' מנחם מענדל פיזם 
תלמיד בישיבה

א.

איתא במשנה )דף ב' ע"א(: "האישה נקנית בג' דרכים, בכסף . . בית הלל אומרים 
בפרוטה ובשווה פרוטה..".

ובתוס' ד"ה 'בפרוטה' מדייק "מנא לן דשווה כסף ככסף"? ומביא מספר מקרים 
שמהם מוכח שקונים גם בשווה כסף והם: עבד עברי, פדיון הבן, נזיקין, ערכין 
ומפרט מהיכן לומדים בכל מקרה שבו שווה כסף  ובהמשך מסביר  והקדשות. 

ככסף.

ובפדיון הבן מבאר התוס' שדין זה מצריך פסוק לעצמו )כלל ופרט וכלל( וא"א 
ללומדו מדין עבד עברי ונזיקין מפני "שבא למעט קרקעות ושטרות שאין פודין 

בהם בכור אדם והקדשות".

והיינו שמלכתחילה היה אפשי ללמוד פדיון הבן והקדשות שאפשר לפדותם 
עברי  שבעבד  כיון   - צדדית  מסיבה  ורק  ונזיקין,  עברי  עבד  מדין  כסף  בשווה 
הבן  בפדיון  ומשא"כ  כסף  שווה  להוות  גם  יכולים  ושטרות  קרקעות  ונזיקין 
והקדשות - בחרה התורה להביא לפדיון הבן והקדשות פסוק מיוחד )כלל ופרט 

וכלל(. 

אדם  של  'שלוחו  בדין  ע"ב(  מ"א  )דף  שני  בפרק  מצינו  הרי  תמוה,  ולכאורה 
כמותו', דמנסה הגמ' שם ללמוד הדין ד'שלוחו של אדם כמותו' בתרומה, מהא 



103

ויטע אשל - גליון א

דבגטין כתבה התורה בפירוש 'ושלחה' דשלוחו של אדם כמותו, ומשם אפשר 
להקיש אף לתרומה. ופורכת הגמרא לימוד זה היות וגיטין זה 'חול' ותרומה זה 
קדשים  ללמוד  הגמ'  מנסה  בקדשים  וכן  מאידך.  חד  ללמוד  א"א  וע"כ  'קודש' 
מהפסוק 'גם אתם' בתרומה המלמד ששלוחו של אדם כמותו, ופורכת זאת כיון 
שתרומה לגבי קדשים זה 'חול', ומצריכה הגמרא שם לימוד מפסוק מיוחד לכל 

דין.

ולפי זה תמוה, מדוע תוס' דידן אינו מתרץ שהסיבה שלא לומדים את פדיון 
הבן 'מעבד עברי' 'ונזיקין' היא מפני שלא לומדים קודש מחול? 

ואין נכון לחלק ולומר שהמדובר הוא בשני דינים, דבפרק שני עסקינן במקרה 
שהאדם לוקח דבר חולין והופך אותו להקדש )תרומה או קדשים( ולכן שם א"א 
להפוך  ההקדש,  את  לפדות  רק  רוצה  האדם  הכא  אבל  מ'חול',  'קודש'  ללמוד 
אותו מ'קודש' ל'חול', או להוציא את הבן מרשות הקודש לרשות חול, וע"ז אפשי 

ללמוד פדיון הבן מע"ע ונזיקין ולומר שמספיק קנין רגיל של שווה כסף.

זה אי אפשי לומר, כיון שישנו הגיון גדול יותר לומר שיהיה קשה לפדות קודש 
ולהפכו לחול, מאשר להפוך חול לקודש - שאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט 
יותר מהעברת בעלות של חולין. ובאם אצל הפיכת חול לקודש  וכו' וקל הוא 
כבתרומה וקדשים בפרק שני איננו לומדים קודש מחול, כ"ש וק"ו שאיננו יכולים 
ללמוד הפיכת קודש לחול )פדיון הבן והקדשות( מדבר שהוא חול )עבד עברי 

ונזיקין(.

וכן להפך - באם אפשי ללמוד הפיכת קודש לחול מדבר שהוא חול כדמצינן 
וקדשים(  )תרומה  לקודש  חול  הפיכת  ללמוד  אפשי  שיהיה  כ"ש  דידן,  בתוס' 

מדבר שהוא חול )גיטין וכו'(.

וע"כ החובה להסיק, שמסוגיית 'שלוחו של אדם כמותו' מפורש יוצא, שבכל 
היקש שהוא אין להקיש דבר חול לדבר קודש, וללא הבדל באם הקודש נהפך 

לחול או החול לקודש, והדרא קושייא לדוכתא. 
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ב.

והנה, היה אפשר לומר, שאמנם יכל התוס' לדחות ההיקש מעבד עברי ונזיקין 
לפדיון הבן והקדשות ע"י האוקימתא מפרק שני שאין לומדים קודש מחול, אך 
כיון שהיה לו דחייה אחרת והיא - דבעבד עברי ונזיקין שווה כסף הוא גם קרקעות 
ושטרות ומשא"כ בפדיון הבן והקדשות, בחר התוס' דוקא על ידה לפרוך ההיקש 
מעבד עברי ונזיקין לפדיון הבן והקדשות ועי"ז לבאר מדוע הביאה התורה פסוק 

מיוחד לפדיון הבן והקדשות1.

אך גם אם נאמר כך, יהיה אפשר להקשות על תוס' מדין אחר שמביא שם:

דאע"פ שבנוגע להקדשות ופדיון הבן אין התוס' מקישם לבסוף לע"ע ונזיקין 
)כיון שלומדם מכלל ופרט וכלל(, מ"מ בנוגע לדין 'ערכין' שגם שם שווה כסף 
ככסף,  כסף  שווה  שבערכין  לומד  ומשם  עברי  לעבד  התוס'  מקישם  ככסף, 
ובלשונו "אבל גבי קידושין וערכין מנלן דשוה כסף ככסף? וי"ל דילפינן מע"ע!". 

)ובלשון  לביהמ"ק  ערכו  את  דתורם  לקודש,  השייך  ענין  גם  זהו  ערכין  והרי 
הרמב"ם הלכות ערכין וחרמין פ"א ה"א: "הערכים הם נדר מכלל נדרי הקדש"(, 

ואיך יכול התוס' ללומדם מדין עבד עברי ולהקיש קודש לחול?

ומהא גופא חזינן, דאין התוס' חושש כלל להקיש מקודש לחול, וכמו שהקיש 
בפשטות מע"ע לערכין, וע"כ י"ל שגם בפדיון הבן והקדשות, זה שבחר התוס' 
לדחות ההיקש שלהם לע"ע מטעם שבע"ע בא למעט קרקעות משא"כ בפדיון 

הבן והקדשות, זהו כיון שהוא הטעם היחיד למניעת ההיקש. 

ג.

אולי היה אפשר לבוא ולתרץ שישנו הבדל בין תרומה וקדשים, לפדיון הבן, 

1. וכראייה לכך שהאוקימתא שאין לומדים מקודש על חול הינה אוקימתא חלשה, יש להמליץ מתוס' 
ההיקש  לפרוך  הגמרא  בחרה  מדוע  התוס'  מקשה  שם  חול',  ישנן  שכן  לקידושין  'מה  ד"ה  ע"ב  מ"א 
ומכך  כורחה.  בעל  ישנן  מכך שגירושין  ולא  תרומה  לגבי  חול  הינן  מכך שגרושין  מגירושין לתרומה 
שהתוס' הקשה קושיה זו יש ללמוד שהפרכה של היקש גירושין ותרומה מזה שזה קודש וזה חול, אינה 
פרכה טובה מספיק, ויותר טוב היה באם הגמרא הייתה פורכת מה לגירושין שישנה בע"כ, אלא שלא 

יכלה לעשות זאת מסיבה אחרת עיי"ש. 
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ערכין והקדשות.

דתרומה וקדשים שייכים יותר לצד הקודש כיון שברגע הקידוש ה"ה נהפכים 
של  בכספו  שימוש  נעשה  לא  עוד  כל  בערכין  משא"כ  וכו'  קדושה  למציאות 
התורם עדיין לא חלה על התרומה קדושה מיוחדת, ובפדיון הבן והקדשות הרי 
זהו להפך בדיוק - דפוקעת הקדושה מהם. ולכן בתרומה וקדשים קשה להקיש 
חול לקודש, משא"כ בערכין וכו' יהיה קל יותר להקיש קודש לחול כיון שהכסף 

או שוויו עדיין נמצא בתחום ה'חולין'. 

אך לענ"ד תירוץ זה דחוק עד מאד, כיון שמפרק שני משמע בפשטות שאין 
אין  ולכן  לקודש  נהפכים  הקורבנות  או  הפירות  שמציאות  העניין  כלל  נוגע 
להקישם לחול, אלא שאי אפשר להקיש דבר לדבר כאשר שני הדברים אינם 

שייכים לאותה רמת קדושה.

- גם  'תרומה' ל'קדשים', אף ששניהם  ומהאי טעמא לא הקישה הגמרא שם 
כיון  השליח,  פעולת  אחר  קודש  של  למציאות  נהפכים   - קדשים  וגם  תרומה 
שקדשים הם ברמת קדושה אחת יותר מתרומה )וכפירש"י שם: קדשים - אפי' 

תרומה חול היא אצלו(. 

יותר  אחת  קדושה  לרמת  שייכים  וערכין  הקדשות  הבן,  פדיון  לכו"ע  והרי 
מאשר ע"ע ונזיקין, ואעפ"כ לא חשש התוס' להשוותם, וא"כ מהאי שנא?

ד.

שקידושין  יוצא  דמהגמרא  והוא,  בסוגיין,  שצ"ע  נוסף  דבר  להבין  יש  כמו"כ 
וגירושין הינם חול לגבי תרומה וקדשים - "מה לגירושין שכן ישנן חול", וצריך 
להבין, מהי המעלה בתרומה שהינה קודש יותר מאשר קידושין וגירושין, והרי 

גם קידושין וגירושין הינם מצווה מדאורייתא כמו בתרומה )"כי יקח וכו'"(?

והן אמת שהפירות אותם תורמים, נהפכים לקודש על ידי הפרשת התרומה 
וגירושין  בקידושין  ומשא"כ  בקדשים(,  )וכן  וכו'  בטהרה  רק  לאכלם  ואפשר 
לשליחות  בנוגע  בגמרא  האמור  בנידון  אך  לקודש,  שנהפכת  מציאות  כאן  אין 
ד'שלוחו של אדם כמותו' - הרי אין שום שייכות לפירות עצמם כי אם לפעולת 
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וקדשים  כגון תרומה  והיינו: באם האדם המצווה על פעולת המצווה  המצווה, 
שלוחו.  שיהיה  אחר  לאדם  מחויב  הוא  בה  המצווה  פעולת  את  להעביר  יכול 
בין מצוות תרומה למצוות  כלל  אין הבדל  ובנוגע לפעולת החיוב של המצווה 

קידושין וגירושין, דכולם הם אותו הגדר של מצוות דאורייתא.

וא"כ מאי שנא בין 'תרומה וקדשים' ל'קידושין וגירושין' שהם חול והם קודש?

ה. 

וי"ל הביאור בזה ובהקדים חידוש נפלא בעניין 'שלוחו של אדם כמותו' המופיע 
בין השיטין באחד משחותיו הקד' של רבינו.

חיובית'  'מצווה  המושגים  הגדרת  את  ולבאר  להקדים  יש  הדברים  ולהבנת 
ו'מצווה קיומית':

מצווה חיובית - היא מצווה שחובה לקיים אותה, ומי שלא קיימה נחשב למבטל 
מצוות עשה. בקבוצת מצוות זו אפשר לכלול מצוות כמו הנחת תפילין, אכילת 

מצה, לולב, שופר ובעצם רוב רובם של המצוות. 

מצווה קיומית - היא מצווה שאין חובה לקיים אותה, אלא בתנאים מסוימים. 
שאשת  אדם  ידי  על  רק  שנעשית  כיון  קיומית  מצווה  היא  ייבום  מצוות  כגון: 
אחיו נתאלמנה ולאחיו אין ילדים. דוגמא נוספת היא מצוות ציצית שאותה חייב 

לקיים רק מי שלובש בגד של ד' כנפות וכו'.

ובאם נראה לחלק את שני המושגים הנ"ל בהגדרה תלמודית, יהיה זה החילוק 
ומצווה  ה'גברא',  על  המוטלת  חובה  היא  חיובית  דמצווה  לחפצא',  'גברא'  בין 

קיומית היא מצווה המוטלת על ה'חפצא'. 

נבוא לחידושו של הרבי השופך אור על הקושי  אחר הדברים והאמת הנ"ל, 
בסוגייתנו:

הנה, בלקו"ש ח"ט ואתחנן א' )עמ' 40 בלה"ק( מבאר הרבי את פירש"י )ואתחנן 
ו, ז( על "'ושננתם לבניך' - אלו התלמידים", ומקשה מנין לו לרש"י שבניך אלו 
שברכם  שמעון  בשבט  שמצינו  דכיון  ומתרץ  כפשוטו,  הבנים  ולא  התלמידים 



107

ויטע אשל - גליון א

יעקב שיהיו מלמדי תינוקות, והיאך יקחו המצווה מהאבות, וע"כ הכרחי לומר 
שהמשמעות של 'ושננתם לבניך' אינה כפשוטה. 

ועל כך שבדרך הפשט מוכרח שמצוות 'ושננתם לבניך' היא שכל אב ילמד את 
בנו דווקא בלא אמצעות שליח )ורק משום הברכה לשבט שמעון לומד רש"י את 

הפסוק 'ושננתם' היפך מדרך הפשט(, כותב הרבי בהערה 27 בזה"ל:

"כי במצווה חיובית, אינה מועלת שליחות בדרך הפשט, ושאני שחיטת קרבן 
פסח, שבה - שלוחו של אדם כמותו, כי שם המדובר שיש לו זכות וכו' )דאין כל 
חיוב - ע"ד הפשט - על כאו"א, ואדרבא. וע"ד קיחתו, שאיש אחד לכל משפחה.

עשיית  ידי  על  דושננתם  מהחיוב  עצמו  לפטור  להאב  אפשר  אי  ובמילא 
שליח, כמו שאינו יכול לפטור עצמו על ידי עשיית שליח מהחיוב ד'ודברת בם', 

'וקשרתם', 'וכתבתם', ועוד הסמוכים ל'ושננתם'". 

היוצא א"כ מדברי רבינו, שב'מצוה חיובית' - על דרך הפשט - אין הגיון להתיר 
עשיית המצווה על ידי השליח ולא על ידי מצווה המצווה, שהרי מי שנצטווה 
בקיום המצווה הינו האדם עצמו )הגברא( ולא שלוחו2. ובאם ישנו חידוש שכזה 
שבמצווה חיובית אפשר לצאת י"ח גם על ידי שליח צריכה התורה ללמדנו זאת 
בפירוש, ובוודאי שאי אפשר ללמוד זאת ממקומות אחרים בהם התירה התורה 

שליחות.

עצמו  שהמעשה   - ה'חפצא'  הוא  היחיד  שעניינה   - קיומית'  'מצווה  משא"כ 
יקויים, כאן ישנה סברא גדולה הרבה יותר שאין צורך שמצווה המצווה עצמו 
שהמצווה  ובלבד  זאת  יבצע  שלוחו  שגם  ואפשר  המצווה,  מעשה  את  יבצע 

)'החפצא'( תקוים.

2. ויש להביא ראייה על כך ששליח במצווה הינו חידוש גדול, מהא דבסוגיא הקודמת הביאה הגמרא 
הדין ד'מצוה בו יותר מבשלוחו', ואכן דין זה יכול להוות הוכחה של ממש לדברים הנ"ל, דמהא רואים 
עד כמה חשוב שאת המצוה יעשה האדם שנצטווה עליה יותר מאשר שליחו, ומשא"כ דברי הרשות, 
שבהם אין כל נפק"מ באם ביצע את הפעולה הוא או שליחו. ומובן א"כ ששליחות במצוה הינה חידוש 
גדול, עד שגם לאחר שחידשה זאת התורה נשאר עדיין הענין של 'מצוה בו יותר מבשלוחו' וחידוש 
התורה הוי כעין היתר לשעת הדחק ולא כלכתחילה. ]ועיי' בהמקנה ד"ה בגמרא מצווה, ובמג"א או"ח 
ולא רק בקידושין  זה שייך בכל המצוות  סי' ל"ה סק"ב הפוסקים שדין  סי' ר"נ סק"ב והפת"ש אה"ע 

ובשבת אך עיי' יד המלך הל' שבת פ"ל ה"ו[. 
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ו. 

עפ"ז י"ל, שזהו הפשט בגמרא שגירושין )וכן קידושין( הינם חול לגבי תרומה 
וקדשים. 

ובהקדים שבאם נשווה את 'מצוה קיומית' מול 'מצוה חיובית' יהיה זה חול וזה 
קודש.

דכתב הרמב"ם בהל' ברכות )פי"א ה"ב(: "יש מצות עשה שאדם חייב להשתדל 
הנקראין  הן  ואלו  ושופר,  ולולב  וסוכה  כגון תפילין  עד שיעשה אותה  ולרדוף 
חובה, לפי שאדם חייב על כל פנים לעשות, ויש מצוות שאינן חובה אלא דומין 
כדי  במזוזה  החייב  בבית  לשכון  חייב  אדם  שאין  ומעקה  מזוזה  כגון  לרשות 

שיעשה מזוזה . . וכן אינו חייב לבנות בית כדי לעשות מעקה"3.

ומתוך דבריו של הרמב"ם למדנו ב' דרגות במצוות - מצוות חיוביות )החלים 
על הגברא( שאדם מצווה לרדפם ואותם הגדיר הרמב"ם 'חובה', ומצוות קיומיות 
)החלים על החפצא( ואין האדם מצווה לרודפם ואותם הגדיר הרמב"ם 'מצוות 

הדומים לרשות' )אך לא רשות ממש(.

דכתב  ומזה  לרשות',  כ'דומין  קיומיות  מצוות  הרמב"ם  שהגדיר  מכך  והנה, 
שאין מצווה לרדוף אחריהן, מובן מדוע עומדים הם בדרגא פחותה יותר והינם 
'חול' לעומת מצוות השייכים לצד ה'חובה' ו'מצווה לרדוף אחריהם', שלהם יש 

שייכות יותר לצד ה'קודש'4. 

ועפ"ז, כיון שגירושין וקידושין הם 'מצווה קיומית' ואינם 'מצוה חיובית', הרי 
הם 'חול' לגבי תרומה וקדשים5. ולכן צריך לימוד מיוחד מהתורה לגבי תרומה 
הרבי  מדברי  ודכנ"ל  וגירושין,  מקידושין  הראיה  כלל  מספיקה  ואין  וקדשים, 
ידי  על  בעשייתה  להסתפק  שאפשר  הדבר  פשוט  קיומית'  ד'במצוה  בהערה, 
שליח, משא"כ 'מצוה חיובית' שע"פ הפשט אין הגיון לומר שאפשר לצאת בה 

3. מקור דבריו של הרמב"ם הוא ממדרש תנחומא חקת בי' נא, עיי"ש.

4. ראה הערה 2, ועיי' במנחת אשר בראשית סי' כ"ג אות י' המחלק בין מצוות שעיקרן המטרה כמו 
שחיטה ומעקה )חפצא, מצוות קיומיות( שבהם אין מצוה בו יותר מבשלוחו, לבין מצוות שעיקרן הוא 

הפעולה )גברא, מצוות חיוביות( שבהם מצוה בו יותר מבשלוחו. 

5. לגבי תרומה עיין לקמן.
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ידי חובה על ידי שליח. 

ז.

והנה, אף שפשוט וברור שקידושין וגירושין הם 'מצווה קיומית', כיון שחלה 
רק "באם ירצה האיש לישא אישה" אז "יקנה אותה תחילה בפני עדים ואח"כ 
תיהיה לו לאישה" כלשון הרמב"ם ריש הלכות אישות, וכן בגירושין רק "באם 

מצא בה ערוות דבר" ורוצה לשלחה מביתו אזי חייב לגרשה בגט. 

וכן פשוט וברור שקדשים )כקרבן פסח( הם 'מצווה חיובית' ולכן צריך פסוק 
מפורש להתיר קיום המצווה ע"י שליח, ואין להסתפק בפסוק המתיר שליחות 

בקידושין וגירושין.

אך מי יימר שתרומה הינה 'מצווה חיובית'? והרי ישנו היגיון גדול בכך שתרומה 
שייכת לקבוצת המצוות הקיומיות? 

פירותיו  חייב האדם לעשר  ובכללות תלוי העניין במחלוקת הפוסקים האם 
אע"פ שלא אוכלם, או שאין אדם חייב לעשר פרותיו אלא א"כ אוכלם או מוכרם, 
אבל אם ירצה להניח פירותיו טבולים כל הימים ולאכול מפרות אחרים הרשות 

בידו ואינו כמבטל מצווה.

דהנה, לשיטת רש"י בגיטין מ"ז ע"ב ד"ה מדאורייתא6, ולשיטת הרמב"ם בשבת 
פכ"ד ה"י ע"פ בנו רבי אברהם בברכת אברהם סי' י"ד אין חיוב על הגברא להפריש 
פירותיו ורשאי הוא להשאירם טבולים אא"כ אוכלם, והוא משום דתרומה אינה 

מצווה חיובית כי אם קיומית7.

6. בגיטין שם דנה הגמרא בהנוגע למצות ביכורים, וע"ז כתב רש"י לחלק בין תרומה לביכורים, דמצות 
ביכורים רמיא עלי' חובה אף כשאינו רוצה לאכול הפירות, אבל הפרשת תרו"מ לא רמיא עלי' חובה 

אלא כל הענין ההפרשה היא להתיר הפירות, עיי"ש. 

7. ונ"ל ממשמעות דברי הרבי בשיחה הנ"ל, שאזיל כשיטת הסוברים שתרומה היא מצוה קיומית ולא 
מצוה חיובית, מזה שכאשר חידש שבמצוות חיובית ע"ד הפשט לא יועיל שליח, ביאר רק מדוע קדשים 
הם יוצא מן הכלל אך לא ביאר מדוע תרומה הינה יוצא מן הכלל, וזהו בפשטות כיון שלדעתי' תרומה 

היא מצווה קיומית. 
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אמנם דעת הט"ז ביו"ד סי' א' סקי"ז8 והבאר משה יו"ד סי' א' ועוד פוסקים9 
שמצוות הפרשת תרומות ומעשרות מחויבת מצד הגברא אפי' אם אינו רוצה 

לאכול התבואה )ועיי' אמרי בינה דיני תרומות ומעשרות סי' ג'(. 

אך נ"ל לומר שגם אם ניזיל כשיטת הסוברים שתרומה היא מצווה קיומית, וגם 
אם ניזיל כשיטת הסוברים שתרומה היא מצווה חיובית מ"מ עדיין לא תשווה 
התרומה לגדר מצווה חיובית כקדשים, ומאידך לא תשווה לגדר מצווה קיומית 

כקידושין וגירושין, וה"ה כעין ממוצע בין קדשים לקידושין וגירושין.

זה יבואר גם מהלך הגמרא כולו - שבהשוואה הראשונה בין  ידי ביאור  ועל 
תרומה,  לגבי  חול  הוי  שגירושין  הגמרא  חילקה  לתרומה  וגירושין  קידושין 
ובהשוואה השנייה בין תרומה לקדשים חילקה שתרומה הוי חול לגבי קדשים 
)וכפרש"י גבי קדשים "אפי' תרומה חול היא אצלו"( ולכן אין ללמוד אף מתרומה 

על קדשים.

וגם  קיומית  מצווה  היא  שתרומה  הסוברות  לשיטות  גם  יתאים  זה  וביאור 
לשיטות הסוברות שתרומה היא מצווה חיובית, וכדלקמן.

ח.

ההבדל בין תרומה לקדשים:

דבשניהם  ביניהם,  מובהק  דמיון  שישנו  מצוות  הינם  וקדשים  שתרומה  אף 
ישנה חובת הפרשה ונתניה לגבוה, זה למזבח וזה לכהן, מ"מ מצינו בינהם חילוק 

יסודי בין מתיר לדין.

8. ורע"א בהגהותיו שם תמה על הט"ז והעיר דלפי פשוטו אין מצוות הפרשה אלא כשרוצה לאכול את 
הפירות.

המצוות  בספר  הכותב  הרמב"ם  וכמו  הט"ז,  כדעת  להוכיח  אפשי  פוסקים  כמה  ממשמעות  אכן   .9
ש"מצוות עשה להפריש תרומה גדולה שנאמר ראשית דגנך תתן לו", וממשמעות לשונו אפ"ל שסובר 

שתרומה הינה מצווה חיובית.
חיובית, מהא דלא העיר על דברי הרמב"ם  היא מצוה  גם מהראב"ד אפשי להוכיח שסובר דתרומה 
שמנה הפרשת תרומות ומעשרות כמצווה, אף שבנוגע לשחיטה במצוות עשה קמ"ו העיר דאין טעם 

למנותה כמצוה, והבית יוסף בהגהותיו שם ביאר דסבירא ליה לראב"ד דמצוות קיומיות אין למנותם. 
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רוצים  וכאשר  טבל  הינם  שהפירות  והיינו  לאיסור,  מתיר  ענינה  דתרומה 
למצווה  יותר  התרומה  דומה  ובזה  לכהן,  תרומה  ידי  על  להתירם  יש  לאכלם 
הוא  הקיומית  המצות  כל  בין  המקשר  דהחוט  חיובית,  למצווה  מאשר  קיומית 
שהינם מתיר לאיסור וכגון שחיטה המתירה איסור אבר מן החי ואיסור נבילה, 
וכן מעשה הקידושין מתיר לבעל להינשא  וציצית מתירה את הבגד ללבישה, 

לאשתו וגירושין מתיר את האישה לכו"ע וכו'.

הרי מחויבים להפריש  חיובית,  היא מצווה  ואף שלאותם השיטות שתרומה 
התרומה אע"פ שאינו רוצה להתירה, ולא אכפת לי' שתישאר באיסורה, אך מ"מ 
כאשר מפריש התרומה הרי הוא גורם לה שתהא מותרת, וזה יקרה בין אם ירצה 
ובין אם לא ירצה, ובעצם פעולת ההיתר אין כל נפק"מ האם תרומה היא מצוה 

חיובית או מצווה קיומית.

משא"כ קדשים הרי הם ככל המצוות החיובית שהינם דין ולא מתיר, ובנידון 
דידן - קרבן פסח שלכל יהודי יש החיוב להקריבו מצד הדין, ולא שייך פה כלל 

ענין של מתיר כבמצווה חיובית.

ואף שבחלק מן הקדשים יש שייכות למתיר כגון קרבן העומר וכו' אך מ"מ אין 
זה עיקר ענין הקרבת הקרבן, אלא ענין צדדי שנמשך מן הדין.

לה  יש  מ"מ  חיובית,  מצווה  היא  שתרומה  נאמר  אם  שגם  יוצא,  זה  ומחילוק 
שייכות יותר ל'מכנה המשותף' של מצוות קיומית. ומש"ה הרי היא חול לעומת 
נ"ל  שיותר  כיון  כקדשים,  חיובית  מצווה  היא  דתרומה  להסוברים  אף  קדשים 
שלא תועיל שליחות בדין שהוא ציווי, מאשר במתיר שענינו התרת האיסור ומה 

אכפת לי' מי יתיר זאת, הוא או שליחו.

ההבדל בין קידושין וגירושין לתרומה:

גם לאותם הסוברים שתרומה היא מצווה קיומית כקידושין, מ"מ הרי חזינן 
בבירור בהבדל בין קידושין לתרומה שמתבטא בכך שעל תרומה מברכים 'אשר 

קידשנו במצותיו וציונו', ומשא"כ בקידושין וגירושין.

ז' ע"ב הביאה הגמ' ברכת אירוסין מ"מ הרא"ש )סי' י"ב(  ואף שבכתובות דף 
סבירא לי' שאין ברכה זו שייכת לברכת המצוות אלא לברכת השבח, וגם הרמב"ן 
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מגדולי  ובעוד  בר"ן  בריטב"א,  ברשב"א,  וכ"ה  דהרא"ש,  כשיטתיה  אזיל  שם 
הפוסקים. ובגירושין לכו"ע לא נתקנה ברכה.

וא' הטעמים שנאמרו בכך הוא )ראה רשב"א ח"א סי' יח, ובתומים סי' צ"ז10( 
דכיון שקידושין וגירושין הם מצוות התלויות באחר11, לכן אין מברכים עליהם, 
וכמו בכל המצוות התלויות באחר כגון מצוות צדקה וכו' )שחיישינן שמא יתחרט 

האחר והוי ברכה לבטלה(12.

והנה במצות התלויות באחר יש יותר טעם שיתאפשר לקיים המצוה על ידי 
התלויות  דבמצות  הוא:  והעניין  באחר,  תלויות  שאינם  במצוות  מאשר  שליח 
באחר נראה לומר שכל גדר המצוה הוא שה'חפצא' יקויים ולא ש'הגברא' יקיים 
המצוה, וכמו בצדקה שענינה הוא שהעני יקבל המעות ולא שהאיש יושיט ידו 
תתקדש  שהאישה  היא  המצוה  שגדר  בקידושין  י"ל  וכמו"כ  מעות,  לעני  לתת 
ולא שהאיש יבצע את פעולת הקידושין, ובגירושין - שהאישה תקבל הגט ולא 

שהבעל יושיט הגט לאישה.

ומטעם זה נראה לומר, דמתקבל יותר על הדעת שבמצוות אלו, כיון שהעיקר 

10. ואף שהרא"ש, הר"ן, הרמב"ן וכו' הביאו טעמים אחרים לכך, מ"מ אין נראה לומר שסותרים טעם זה 
שהוא מוכח ופשוט, אלא שמצאו טעמים אחרים חזקים יותר וכו'.

גם הרמב"ם החולק על הרא"ש ודאזלינן עימי', וסבירא ליה בהלכות אישות פ"ג הלכה כ"ג דברכה זו 
דאירוסין הינה ככל ברכת המצוות, הרי אינו חולק על עצם ההגדרה שמצוות קידושין וגירושין הינם 

מצוות התלויות באחר.
ובמצות  המצוות  ברכת  מברכים  אין  צדקה  במצוות  מדוע  כדבריו,  דאם  ברמב"ם,  לעיין  יש  ובכלל 
קידושין מברכים, וכן מהו ההבדל בין מצות קידושין שעליה תקנו חכמים ברכה למצות גירושין שגם 

אליבא דהרמב"ם לא נתקנה ברכה על זה, ואכ"מ.

לגרש  יכול הבעל  היא מצוה התלויה באחר, שהרי  נראה שגירושין  אין  11. אף שבהשקפה ראשונה 
האישה אף בעל כורחה, מ"מ נראה לומר דעדיין יש למצוה זו שייכות לאחר, דהרי כל גדר מצות גירושין 
הוא רק באם מצא בה ערות דבר )ראה רמב"ם בגירושין פ"י הלכה כ"א(, ובאם אחר שכתב הגט התברר 

שחזרה בתשובה הרי כבר אין מצוה לגרשה והוי לי' ברכה לבטלה.

12. יש להעיר שהראב"ד השיג על הרמב"ם בהלכות אישות פ"ג הלכה כ"ג, על הא דכתב הרמב"ם שכל 
המקדש אישה צריך לברך ואח"כ לקדש וכתב ע"ז הראב"ד דמקדש ואח"כ מברך מפני שהדבר תלוי 
בדעת אחרים, עכ"ד, אך אינו מובן, דא"כ מדוע שבצדקה לא יברכו אחר גמר המצווה? ואכן בשו"ת 
הר צבי קונטרס מילי דברכות סי' ג' אות י"ז הבחין בזה ותירץ שהראב"ד ס"ל שברכת האירוסין הינה 
ברכת השבח ולא ברכת המצוות ולכן יאמר לאחר הקידושין, דרק בברכות המצוות )ובברכות הנהנין( 

יש להקפיד שיהיה 'עובר לעשייתן' )פסחים ז' ע"ב(. 
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משא"כ  המצווה13.  לקיים  יכול  שליח  גם  לכן  האחר,  של  הקבלה  מעשה  הוא 
מצוות שעניינם הוא פעולת האדם מקיים המצווה כבתרומה14, שבזה יש פחות 

הגיון לומר שיועיל בהם שליח15.

וא"כ, אף לאותם האומרים שתרומה היא מצווה קיומית כקידושין וגירושין, 
מ"מ עדיין חזינן בהבדל הברור ביניהם, והבדל זה מהווה את החילוק בין תרומה 

לקידושין וגירושין המופיע בגמרא דידן.

13. ואף שגם המקבל יכול לעשות שליח לקבלה כמו בצדקה שיכול העני למנות גבאי צדקה, ובקידושין 
וגירושין גם האישה יכולה למנות שליח לקבלה, מ"מ זה פשיטא שיכולים למנות שליח, כיון שאינם 
מקיימים מצווה )ואף שבאישה ישנה גם מצווה, מ"מ וודאי שאינה מצווה כהבעל(, והחידוש הוא שגם 
מקיים המצוה עצמו יכול למנות שליח אף שהוא הצטווה על כך ולא אחר, וזאת כין שבמצוות אלו עיקר 

עניינם הוא קבלת המקבל ולא פעולת הנותן כנ"ל.

14. ואף שגם בתרומה ישנו מקבל שהוא הכהן, מ"מ בסוגיא דידן איננו דנים במצוות נתינת התרומה 
לכהן אלא במצוות הפרשת התרומה מהטבל, שזוהי מצוה המוטלת על האיש המצווה על כך בלבד ללא 

אמצעות אחר.

15. ואגב יש להעיר מנהג צדיקים קדושי עליון שהיו נוהגים למנות דווקא שליח שייתן את תרומתם 
לעני.
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ביאור דברי הצמח צדק לנכדו 'כשיהודי 
צדיק מחליט למול את עצמו' 

מהסיפור הידוע על בכיו של הרבי הרש"ב בגיל ד' או ה' שנים

הת' דוד חיים רוזן
תלמיד בישיבה

א.

בלוח היום יום ליום ט' בחשון1 מביא הרבי בקצרה2 את הסיפור הידוע3 אשר 
סיפר כ"ק אדמו"ר הריי"ץ4 אודות אביו הרבי הרש"ב, אשר בשבת קודש פרשת 
וירא5, בהיותו בן ד' או ה' שנים6, הכניסתהו אמו, הרבנית רבקה, אל סבו, כ"ק 

1. מקורו של סיפור זה הוא מרשימת היומן עמ' רע"ו, ולשם מפנה הרבי במקורות שכתב להיום יום, 
ובהיום יום הועתק בקצרה יותר וראה הערה הבאה. ובשיחות רבות מבאר הרבי סיפור זה, ראה לדוגמא: 
תו"מ ח"ז עמ' 153 ואילך, לקו"ש ח"ה עמ' 86 ואילך, עמ' 321 ואילך, לקו"ש חט"ו עמ' 129 ואילך, לקו"ש 

ח"כ עמ' 61 ואילך, התוועדחיות תש"נ, תשנ"א ותשנ"ב בשיחות לש"פ וירא, ובריבוי מקומות.

2. לשונו של הרבי בלקו"ש ח"ה שיחת כ' מרחשון הערה 2, ושם מביא הרבי באריכות סיפור זה, ומשם 
הועתק הסיפור לבפנים.

3. לשונו של הרבי בכ"מ, ראה שיחות ש"פ וירא תש"נ ותשנ"ב, ובשיחת ש"פ וירא תשנ"א 'ידוע הסיפור'.

4. בש"פ וירא כ' מרחשון תרצ"ג, ראה תו"מ רשימות היומן ע' רעו

5. ברשימת היומן עמ' רעו מציין הרבי שששבת זו הייתה יום לפני או יום אחרי יום הולדתו כ' מרחשון, 
ובשולי הגליון ציינו העורכים התמיהה שהרי בשנת תרכ"ה חלה הקביעות דכ' מר חשון בשבת קודש, 
ובשנת תרכ"ו חלה הקביעות ביום ה', ושנים אלו הם השנים בהם התרחש הסיפור – ראה הערה הבאה. 
כן,  שלפני  בשבת  או  הולדתו  ביום  הסיפור  שהיה  הרבי  כותב  מרחשון  לכ'  שיחה  ח"ה  בלקו"ש  אכן, 

ובהערה מציין את הקביעות בשנים תרכ"ה ותרכ"ו הנ"ל.
יש לציין שבאגרות קודש ח"ה עמ' יט כותב הרבי שסיפור זה התרחש ביום ההולדת כ' מר חשון, וזה 
זו לרשימת  זה בשנת תרכ"ו לכאורה ישנה סתירה בין אגרת  מתאים רק לשנת תרכ"ה אך באם היה 

היומן ששם מדגיש הרבי שסיפור זה התרחש בשבת. 

6. היינו בשנת תרכ"ה או תרכ"ו, לשונו של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ ובלקו"ש חט"ו מבאר מדוע הדגיש כ"ק 
אדמו"ר הריי"ץ אשר סיפור זה היה בהיות הרבי הרש"ב בן ד' או ה' שנים כיון שבסיפור זה יש הוראות 
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ליום ההולדת. בהיכנסו אל הצמח  אדמו"ר הצמח צדק, כדי לקבל את ברכתו 
צדק פרץ הילד בבכי, כששאלו אדמו"ר הצמח צדק מדוע הוא בוכה, השיב הילד 
שהוא למד ב'חדר' שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו, והוא בוכה על כך 

שהקב"ה לא נגלה אליו.

השיב לו אדמו"ר הצמח צדק: כאשר יהודי )צדיק7(, בגיל תשעים ותשע שנים 
מחליט8 שעליו למול את עצמו, הרי הוא ראוי להתגלות הקדוש ברוך הוא אליו. 

ב.

והנה, בדבריו של הרבי הצמח צדק לנכדו "כשיהודי . . מחליט למול את עצמו" 
אליו  ציווי הקב"ה  ידי  על  היה  את עצמו  מל  זה שאברהם  יש להקשות, שהרי 
המופיע בפרשת לך לך )י"ז י' ואילך( "זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם )אותם 
של עכשיו, רש"י( . . המול לכם כל זכר, ונמלתם את בשר ערלתכם . . המול ימול 

יליד ביתך ומקנת כספך וכו'". 

וא"כ היאך עונה הרבי הצמח צדק לנכדו בלשון שיהודי בין תשעים ותשע שנה 
'מחליט' שעליו למול את עצמו, בה בשעה שעניין זה כלל לא היה נתון להחלטתו 

של אברהם אבינו אלא בציווי הקב"ה בלבד9?

בעבודת ה' דווקא לילדים קטנים עיי"ש.
בלקו"ש ח"ה שיחה לכ' מרחשון מוכיח הרבי שסיפור זה היה בהיותו בן ד' או ה' שנים, שהרי בשנת 
לאחר  היה  זה  שסיפור  לומר  והחובה  צדק,  הצמח  הסתלק  תרכ"ו  ובשנת  הרש"ב  הרבי  נולד  תרכ"א 

היכנסו לחדר שהיה כבר בגיל 4 עיי"ש.

7. כ"ה הוא בהיום יום, ואכן ישנם ב' נוסחאות היאך היו דבריו של הצמח צדק לנכדו הרבי הרש"ב, הרבי 
הריי"ץ מבאר הסיבה לשתי הנוסחאות, כיון שהרבי הרש"ב עצמו היה אז ילד קטן, ולא זכר סיפור זה, 
והמספרים סיפרו זאת בשתי נוסחאות, אך אעפ"כ מבאר הרבי באריכות ב' נוסחאות אלו ראה שיחת 

ש"פ וירא תשכ"ה ובלקו"ש ח"ה עמ' 321. 

8. באג"ק ח"ה עמ' י"ט נוקט הרבי בתשובת הצמח צדק בזה הלשון "אז א איד א צדיק גמור, צו 99 יאר, 
וייס אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט אז דער אויבערשטער זאל זיך צו עם באווייזן" )כשיהודי 
צדיק גמור בן 99 שנה יודע שהוא צריך למול, הוא ראוי שהקב"ה יתגלה אליו(. ושינוי הלשון מהסיפור 
המובא בהיום יום וברשימות הוא בשניים: א. 'צדיק גמור' ולא 'צדיק' או 'יהודי' סתם. ב. 'יודע שהוא 

צריך למול' ולא 'מחליט שצריך למול את עצמו'. וראה הערה הבאה.

9. הנה, באגרות קודש ח"ה עמ' י"ט נוקט הרבי בתשובת אדמו"ר הצ"צ הלשון 'יודע שהוא צריך למול' 
ולא 'מחליט שהוא צריך למול', ולשון זה תתיישב יותר מאשר הלשון 'מחליט', אך עדיין הלשון 'מחליט' 
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יפר  שבזה  ואע"פ  זה,  לציווי  לסרב  יכול  היה  אבינו  שאברהם  אמנם  מובנם 
את ציווי ה' יתברך ויעבור עבירה, מ"מ עדיין ענין זה היה תלוי בהחלטתו הוא 
ובבחירתו החופשית כבכל המצוות. אך עדיין הלשון קשה, שנראה מדברי הרבי 
הצמח צדק שאברהם אבינו עצמו 'החליט' זאת, ולשון זו המראה כאילו עמדו 
בפני אברהם אבינו ב' אפשרויות, קשה לאמרה על ציווי מה' יתברך, שזהו ההפך 
הגמור מעניין הקבלת עול השייך במצוות ה', וכמו שאין לומר שיהודי 'מחליט' 
להניח תפילין או לשמור שבת וכו', ובפרט שהקב"ה לא אמר לאברהם אבינו את 

מצוות מילה בדרך של בקשה אלא בדרך של ציווי.

יתירה מזו, הרי מבואר בריבוי מקומות ובפרט בתורת החסידות10 מעלת ברית 
המילה של אברהם אבינו שהייתה דרך ציווי הקב"ה, ולא בהחלטתו האישית של 
אברהם אבינו כמו שקיימו האבות את התורה כולה עד שלא ניתנה, שהיה זה 

בבחינת הידור מצווה11 ונתון להחלטתם.

ובחינה זו של ציווי מהקב"ה, זוהי מעלה גדולה ביותר, משום שנברא להיותו 
בעל שינוי, אינו יכול לפעול בכוח עצמו ענין הקיים לעולם – ברית עולם, ודבר 
זה יכול להפעל רק בכח הבורא, וכן שעל ידי זה הגיע אברהם למעלת המצוות 

שאחר מתן תורה החודרים בגשמיות העולם וכו' וכו'.

ועוד מבואר, שזוהי גם הסיבה שאברהם חיכה עד גיל תשעים ותשע ולא מל 
את עצמו, אף שקיים את כל התורה כולה12, ומזה רואים בבירור שהחלטתו של 
אברהם אבינו הייתה להפך שלא למול את עצמו עד שהקב"ה יתגלה אליו ויהפוך 

את מצוות המילה ללא נתונה להחלטתו האישית אלא בתורת ציווי13.

זו הלשון שפרסם הרבי בהיום יום ובכל שיחותיו הקד' העוסקים בנושא זה. ועוד, שגם הלשון 'יודע' 
עדיין איננה חלקה כל כך לאמר בנוגע לציווי הקב"ה.

10. ראה בארוכה בד"ה בעצם היום הזה תו"א ותו"ח ס"פ לך לך, לקו"ש ח"א שיחת ש"פ וירא, לקו"ש 
לכך  אחרים  ביאורים  מביא  ב'  וירא  חכמים  שפתי  ובעיקר  ועוד.  ג',  וירא  לפרשת  שיחה  כ"ה  חלק 

ממקורות שונים עיי"ש.

11. ראה לקו"ש ח"ה שיחת לפרשת ויצא ב' סעיף ד' "קבלת האבות על עצמם לשמור את כל התורה 
לפני שניתנה הייתה, כאמור לעיל חומרה והוספה בצדקותם והיא נחשבת לזכות מיוחדת", ובהמשך 

הדברים "זהו הטעם הפשוט לכך שאברהם לא קיים את מצוות מילה לפניח שנצטווה".

12. לפירוש הפשוט מדוע אברהם חיכה לציווי ה' ראה לקו"ש ח"ה שיחה לפרשת ויצא ב ס"ד, ועיי"ש 
בהערות שמביא מספר תירוצים נוספים עיי"ש.

13. ובעיקר שפתי חכמים וירא ג' מביא ביאורים אחרים לכך ממקורות שונים עיי"ש.



117

ויטע אשל - גליון א

וא"כ היאך נקט הרבי הצמח צדק הלשון 'החליט' למול את עצמו14?

ג.

ג' בסופה מבאר הרבי אשר בעבודת מצות  וירא  בלקו"ש חכ"ה שיחה לש"פ 
הייתה  מילה  מצות  עצם  שגם  עד  אברהם,  של  העבודה  מעורבת  הייתה  מילה 

כרוכה בהחלטתו, 'שהוא צריך למול את עצמו'.

ובהערה 28 מוסיף "היינו שקיום המצות מילה דאברהם היה לא רק בקבלת 
ומצד  עצמו,  את  למול  שצריך  'החליט'  הוא,  שכלו  מצד  שגם  כ"א  בלבד,  עול 

החלטתו זו זכה ל'וירא אליו ה''".

ובלקו"ש ח"י שיחה לש"פ וירא א' בסופה מבאר ענין ה'החלטה' אצל אברהם 
כמו  אשר  או"א  לכל  הוראה  ישנה  אבינו  שמאברהם  שם  דמבאר  אחר,  באופן 
כך צריך  שאברהם עדיין לא הגיע לשלמות העבודה עד שקיים מצוות מילה, 

כאו"א לידע שאין להסתפק בעבודתו, אלא צריך לעלות תמיד מעלה מעלה.

ועל המילים "צריך כל אחד ואחד 'לידע'" מציין בהערה 34 שזהו כמו שאברהם 
'ידע' שעדיין לא הגיע לשלימות העבודה ולכן קיים מצות מילה, ומוכיח זאת 
הרבי בהערה מדברי הצמח צדק שיהודי וכו' 'מחליט' היינו שהיה זה בהחלטתו 

כיון שידע שעדיין לא הגיע לשלימות העבודה, עיי"ש.

באמירתו  צדק  הצמח  אדמו"ר  הדגיש  מדוע  היטב  יובן  האלה  הדברים  אחר 
לנכדו שאברהם 'החליט' למול את עצמו, אך עדיין אינו מובן מהיכן המקור לכך 

שאברהם החליט לקיים המילה, ללא ציווי מהקב"ה?

14. בשיחת ש"פ וירא כ"ף מרחשון התשי"ג, )תו"מ עמ' 156( מבאר הרבי את תשובתו של כ"ק אדמו"ר 
הצמח צדק ויותר מקשר זאת לעניין 'הידיעה' שצריך למול את עצמו ולא ל'החלטה', אך אף אם נאמר 
שהכוונה בתשובתו של הצמח צדק לנכדו הייתה שאברהם 'ידע' שעליו למול את עצמו )וכן משמע גם 
בלקו"ש ח"י עמ' 54(, עדיין הלשון 'החלטה' נראה תמוה, ולהעיר שבאגרות קודש ח"ה עמ' עמ' י"ט נוקט 
הרבי בתשובת הצמח צדק בזה הלשון "אז א איד א צדיק גמור, צו 99 יאר, וייס אז ער דארף זיך מל 
זיין, איז ער ווערט אז דער אויבערשטער זאל זיך צו עם באווייזן" )כשיהודי צדיק גמור בן 99 שנה יודע 

שהוא צריך למול, הוא ראוי שהקב"ה יתגלה אליו( - היינו 'ידיעה' ולא 'החלטה'. 
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ובלקו"ש חכ"ה לעיל מודגש שקיום מצוות מילה הייתה אצל אברהם לא בדרך 
קבלת עול אלא באופן של החלטה, ומהיכן המקור לכך, בה בשעה שהפסוקים 
ציווי  מצד  ורק  אך  הציווי  אברהם  שקיים  לכאורה  מוכח  לך  לך  פרשת  בסוף 

הקב"ה, ואחר שהקב"ה ציווהו על כך?

ד.

והנה, על המילים "וירא כו' באלוני ממרא" המופיעות בתחילת פרשת וירא, 
כיון  זאת  'ממרא',  באלוני  היה  זה  שסיפור  התורה  הדגישה  מדוע  רש"י  מבאר 

ש"הוא )ממרא( נתן לו העצה לכך".

ובבראשית רבה )מב, ח( מופיע העניין ביתר פירוט ובזה"ל15:

ענר,  לו  אמר  אוהביו,  בג'  ונמלך  הלך  למול,  לאברהם  הקב"ה  שאמר  "בשעה 
כבר בן ק' שנה אתה ואתה הולך ומצער את עצמך, אמר לו אשכול מה את הולך 
ומסיים את עצמך בין שונאך, אמר לו ממרא א-לוהיך שעמד לך בכבשן האש 

ובמלכים וברעבון והדבר הזה שאמר לך למול אין אתה שומע לו? 

אמר לו הקב"ה אתה נתת לו עצה למול, חייך שאני נגלה עליו לא בפלטין של 
ענר ולא בפלטין של אשכול אלא בפלטין שלך, הדא הוא דכתיב "וירא אליו ה' 

אלוני ממרא". עכה"ל שם.

ועפ"ז רואים אכן, שאברהם לא קיים הציווי של הקב"ה למול עצמו בדרך של 
קבלת עול, אלא התייעץ על כך עם חברו ממרא, ורק לאחר שקיבל את עצתו 
'החליט' למול את עצמו,. וזהו א"כ המקור לדברי הרבי הצ"צ לנכדו שאברהם 

'החליט' למול את עצמו.

אמנם, בעיקר שפתי חכמים )על אתר( מקשה על רש"י זה קושייה פשוטה וז"ל: 

"אך קשה, דהיאך יתכן לומר דאברהם אבינו יטול עצה אם לקיים מצוות בוראו 
אם לאו, והא צדיק גדול היה ועמד בעשרה ניסיונות?16

15. במדרש תנחומא וירא אות ג' ובאגדת בראשית פ' י"ט מופיע העניין בשינוי קצת, אך באותו התוכן.

16. גם דעת זקנים מקשה זאת.
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והרא"ם מפרש17, דודאי גם בלאו הכי נמי היה מקיים מצוות מילה שהיא רצון 
ברית  בעלי  היו  וממרא  ענר  שאשכול  לפי  עצה  נטל  זה  דבשביל  אלא  בוראו, 
אברהם, ובפה היו נראים לו כאילו הם אוהבים אותו, ואברהם היה רוצה לשקול 
דעתם אם אינם אחת בפה ואחת בלב עמו, ואם היו אומרים לו שימול ודאי בלב 
נמי אוהבים אותו, וסוף דבר אשכול וענר נתנו לו עצה שלא ימול אלא ממרא 

לבד נתן עצה שימול ובזה היה מכיר אברהם בהם. 

לפי  בפרהסיא,  או  בצנעה  עצמו  את  ימול  אם  עצה  דנטל  לומר18  יש  ועוד 
שאברהם אמר שמא לא יניחהו מלמול, והוא אמר מול בפהרסיא שלא יהיה בהם 

כוח לעכב את הדבר, כדכתיב לעיל בפרשת לך לך "בעצם היום הזה". . 

ועוד יש מדרש אגדה19 שמל את אשכול וענר ומתו, אמר לו ממרא: לא יתקיימו 
אותם שתמול עד שתמול את עצמך, שנאמר 'המול ימול' והוא חסר וא"ו, לומר, 

המל עצמו ימול אחרים, בא אברהם והתחיל למול את עצמו וכו'20."

עכ"ל העיקר שפתי חכמים.

ומדבריו יוצא, שאברהם כלל לא התלבט אם למול או לא, והיה לו הדבר ברור 
שאכן ימול עצמו, וביקש עצה מממרא לעניינים אחרים, כמו לראות מי אוהבו, 

או האם למול בפהרסיא, או מדוע מתו אשכול וענר וכו'.

וא"כ הדרא קושיה לדוכתא21.

17. וכן הוא לשון המדרש המובא בספר זיכרון ובפירוש מהרז"ו.

18. פי' זה מובא גם בדעת זקנים

19. ופי' זה אינו מתיישב עם לשון המדרש. ובדעת זקנים הביא עוד ב' פירושים שאינם מתיישבים עם 
לשון המדרש. א. ששאל לו עצה מאיזה מקום ימול, ב. ששאל איך ישכנע את אנשי ביתו למול וממרא 

נתן לו עצה שימול את ישמעאל בנו תחילה.

20. ואולי אפשר לומר בדוחק גדול ובדא"פ, מתוכן דברי המדרש, שהלשון של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק 
זה היה בציווי הקב"ה, אלא החליט למול  'החליט למול את עצמו' אין הכוונה שהחליט למול, שהרי 
עצמו תחילה )ובזה יתיישב מדוע הוסיף הצ"צ המילים 'את עצמו' ולא הסתפק ב'החליט למול'( ואח"כ 

למול אחרים, אך פירוש זה דחוק הוא עד מאד. 

21. פירוש נוסף המובא בבאר מים חיים שממרא נתן לו עצה על הרפואה למילה, שהיה ממרא רופא 
אומן, וגם תשובה זאת מחזירה הקושיה לעיל למקומה.
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ה.

אמנם, מצאתי בספר משכיל לדוד המבאר רש"י זה בדרך שונה מהפירושים 
לעיל, וע"פ דרכו אכן יתיישב הלשון שנקט אדמו"ר הצמח צדק 'שיהודי מחליט 

למול עצמו' בנקל, וז"ל שם:

"ומה שהלך אברהם ליטול עצה על המילה, שזה דבר זר ותמוה, נראה לפרש, 
לפי שידוע שכל עוד שהאדם כופה את יצרו לעשות איזו מצוה יגדל יותר שכרו, 
ואברהם אבינו עליו השלום, היה ליבו חלל בקרבו, שבטל ממנו יצר הרע, לכן 
שאל להם, כדי שיעשו הם אומנתו של היצר הרע להסיתו שלא יעשה, כדי שיגדל 

שכרו.

ויש לומר שהם הבינו כוונתו, ולכן היו מייעצים אותו שלא ימול, שהרי גם הם 
כיון שהיו "בעלי ברית אברהם" לא היו רשעים חס ושלום, אבל ממרא לא רצה 
לתפוס אומנתו של היצר הרע, אף על פי שכונתם הייתה לטובה הוא לא רצה, 
שהרי אין אומרים לאדם שיעשה חטא בשביל שיזכה חבירו, ולפיכך זכה ממרא".

והנה, על פי פירוש זה הנפלא, יובן בדיוק רב תשובתו של הרבי הצמח צדק 
לנכדו, וכן ביאורו של הרבי על כך:

דהנה, אברהם וודאי שהיה מקיים את ציווי הקב"ה בקבלת עול, להיותו ללא 
יצר הרע. אך כיון שרצה שמצות המילה תהיה לא רק בדרך קבלת עול כי אם 
עליו22,  בהחלטתו ועל ידי עבודתו על מנת להגיע לשלימות העבודה המוטלת 
)ולא כמילת יצחק שהייתה לשמונה ימים ולא נתונה להחלטתו(, כמבואר בשיחה 
מלקו"ש חכ"ה לעיל, ע"כ הלך לשאול בעצת ענר, אשכול וממרא, על מנת שיהיו 
אלו היצר הרע שלו, וכך יהיה הדבר נתון להחלטתו לבחירתו החופשית, ובזאת 

יקיים עבודתו המוטלת עליו מצד בחינתו בשלימות הראויה. 

22. בלקו"ש חכ"ה שם משמע שישנה מעלה גדולה יותר במילה בדרך הקב"ע כמ ביצחק שנימול לשמונה 
ימים. אך בכל אופן מהשיחה מבואר שעבודת דמילת אברהם הייתה עבודה באופן שכלי, ולכן ניתנה לו 
המצוה בגיל 99 ולא בגיל שמונה ימים, ומכיון שכך, י"ל שהבין אברהם שעליו מוטל העניין לקיים את 
עבודת המילה שלו בשלימות, ובאם הקב"ה רוצה שעבודת המילה שלו תהיה בדרך של החלטה אישית 
ולא בדרך הקבלת עול )שלכן נתן לו מצות המילה רק בגיל 99(, יש ללכת לענר אשכול וממרא שיהיו 

היצר הרע שלו, ובכך יוכל הוא לקיים מצוות מילה בהחלטה אישית ולא בקבלת עול. 
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ובזה יובן היטב לשון כ"ק אדמו"ר הצמח צדק "שיהודי )צדיק( בגיל תשעים 
ותשע שנים 'מחליט' שצריך הוא למול את עצמו", והכל יבוא על מקומו בשלום.







לזכות 
הרה"ח ר' ניצן שיחי' חלק

מנהל
הרה"ח ר' יוסף יצחק שיחי' מרנץ

ראש הישיבה
הרה"ח ר' מנחם מענדל הכהן שיחי' אלורו

משגיח
הרה"ח ר' מנחם מענדל הכהן שיחי' כהן

ר"מ
הרה"ח ר' יוסף אליהו שיחי' דייטש

משפיע



לזכות 

 התלמידים השלוחים
שלוחי הרבי לישיבתנו הק'

הת' יעקב שיחי' בורשטיין

הת' שילה יחזקאל שיחי' בצלאל

הת' מאיר נחמיה שיחי' גולדינג

הת' שמואל שיחי' דמיחובסקי

הת' ברוך מרדכי שיחי' לפקיבקר

להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות



לזכות 

 תלמידי ישיבה גדולה תומכי תמימים
ליובאוויטש באר שבע

שיצליחו בשליחותם העיקרית - לימוד התורה 
מתוך דחילו ורחימו מתוך התקשרות אמיתית 

לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו



לע"נ

הרה"ג הרה"ח ר' יגאל ב"ר שמעון יהודה ע"ה 
פיזם

השליח הראשון בקריות

ראש ישיבת תומכי תמימים בקריות

ורב קהילת חב"ד בקרית שמואל

נלב"ע י' ניסן ה'תשע"ט

ומרת חנה ב"ר יוסף ישראל הכהן ע"ה פיזם

נלב"ע ג' אלול ה'תשס"ג



לע"נ
הרה"ח ר' אברהם ב"ר תנחום ע"ה דונין

שליח הרבי במושב מיטב
עסק רבות בחינוך בני ובנות ישראל

נלב"ע כ"ב טבת ה'תשע"א


