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 רפתח דב

ל־ֵעינַ  ךָ  ֹותְ֗פָלא֝נִ  יָטה ְ֑וַאּבִ  יּ֥גַ  ִמּתֹוָרֶתֽ
 תהילים קיט, יח

שמחים אנו להעלות על  ,ר"ק אדמו"כהוא  ורדנשיא האת  דתלוה-םיו, י"א ניסןהבהיר עמדנו ביום ב
מגדל  של ספר הפלפולים " כרך החמשה עשרשולחן מלכים, מתוך שבח והודי' להשם יתברך, את ה

תומכי תמימים ליובאוויטש  ישיבתדושי תורה מאת ראשי ותלמידי ישיבתנו הק', ", ביאורים וחידוד
 , בתורת הנגלה ובתורת החסידות.במגדל העמק

' בשליחותו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, ארבעים ושתיים שנים חלפו מיום היווסדה של ישיבתנו הק
עז זו תורה, בעסק התורה בשקידה והתמדה מתוך יראת -ומאז ועד הלום, קמה וגם ניצבה כמגדל

שיבת , מייסדי ירבותינו נשיאינושמים חסידותית המקרין ומאיר על כל סביבותיו, כפי כוונתם הק' של  
הראשונה שנשלחה ליסוד הישיבה (אדר"ח  תמימים. ב'יחידות' מיוחדת לקבוצת התלמידים תומכי

), בירך אותם רבינו: "השי"ת יברך ויצליח כאו"א ממכם 337-338אייר תשל"ח, לקו"ש חי"ד עמ' 
וכולכם ביחד במילוי השליחות להגדיל את הישיבה במגדל העמק (סניף של תומכי תמימים) באופן 

 . . קודש זו תצליח "לגאול-כי עבודת הגדיל תורה ולהאדירה בכמות ובאיכות", והביע את תקוותול
  כל דארץ ישראל ולהעמידו למעלה ממיצרים וגבולים, ושזו תהי' התחלה טובה להוציא את  זהחלק 

ארץ ישראל ממיצרים וגבולים (ראה זח"א קיט, א: יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל. וראה רמב"ם 
 ובה לגאולה האמיתית והשלימה".זה הכנה קר-ל' סנה' פי"ד הי"ב וברדב"ז שם), ושיהי' כלה

רצונו הק' של כ"ק אדמו"ר נשי"ד אותו הביע ב'יחידות' זו, הולך ומתגשם לנגד עינינו, בפריחת 
ושגשוג הישיבה באופן שלמעלה מן המשוער זה למעלה מארבעים שנה, בכמות ובאיכות, כאשר 

לה. עבודה גדולה זו, עלי' לארעא דגליל ולארץ ישראל כו –ה מגדל של אורה זו תורה הישיבה מהוו
ראשי הישיבה שליט"א, נעשית כולה בכח שליחותו של כ"ק  –מנצחים שלוחי הרבי לארץ הקודש 

. בזכות נוספת זכתה 1אדמו"ר נשיא דורנו ומכח ברכותיו הק' אותם השפיע על הישיבה ותלמידי'

 
ל'מגדל דוד' כרך ט'. וראה גם בקונטרס 'מגדל העמק' (בהוצאת איגוד . מקצתם נלקטו ונדפסו כהוספה 1

 שס"א).השלוחים לארץ הקודש, מנחם אב ת
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ים בישיבתנו הק' תנש"א שהתקיה'ש בשנת במכתבו לכינוס השלוחים לארץ הקוד ישיבתנו, כאשר
 ), ביאר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו את שמה של הישיבה, וזלה"ק:287(נדפס בלקו"ש חל"ט עמ' 

 ".אלקיך 'עם הוי 'תמים תהי"פ מה שנאמר "ע — בישיבת תומכי תמימים 

התורה   היינו שהעבודה דהפצת  ,נה ההיא)ת המדיבשפ  —  "ליובַא "ש ענין האהבה ("ע  —  ליובַאוויטש
 , באהבת ישראל ואחדות ישראל והיהדות חדורה  

שושנת  ,דוד  מגדלומזכיר ומעורר וממשיך מתואר כנסת ישראל ועם ישראל (  — מגדל העמק 
 .צווארך 'כמגדל גו 'ז בכל אחד ואחת מהם שיהי") ועיהעמקים

 '. מגדל דוד' – קודש זו נקרא גם שמו של ספרנו-על יסוד אגרת

 

דעם היות שזה שאנחנו בדור  ,דכל השביעין חביבין ,א מאתנו דור השביעי"ווהנה זה תובעים מכא"
מ הנה כל  "מ  ,ובכמה ענינים אפשר שלא כפי רצוננו  ,י עבודתנו"י בחירתנו ולא ע"השביעי הוא לא עפ

לגמור המשכת   –ודה  והעב   ,בסיומא דעקבתא  ,שנמצאים אנחנו בעיקבתא דמשיחא  ,השביעין חביבין
 .(ד"ה באתי לגני תשי"א) "ובתחתונים דוקא ,א עיקר שכינה"ולא רק שכינה כ ,השכינה

ביום בו קיבל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו את נשיאות עדת חסידי חב"ד, ביום י' בשבט תשי"א (יום 
בו   גני',אתי לההילולא הראשון של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע), פתח הרבי ואמר את מאמר ד"ה 'ב

הוא אשר הוטלה עליו  –הוא דורנו, דור השביעי לאדמו"ר הזקן  –קהל החסידים, אשר דורו ללה יג
ידי השגחה העליונה, התפקיד והשליחות להשלים את משימת בני ישראל בכל הדורות כולם, -על

י, הגשמ 'להוריד את השכינה למטה בארץ', להשלים את עשיית הדירה לו ית' בתחתונים, בעוה"ז
 בגאולה האמיתית והשלימה. –גלות אלוקותו ית' לעין כל ול

עבודתו של משה היא אף שבעיקרה  –ובשיחות שלאחר אמירת המאמר הכריז הרבי, כי עבודה זו 
מוטלת היא על שכמו של כל אחד ואחד  – הורידה למטה בארץ' . . רבינו שבדור, 'משה הוא השביעי

כיון שהכל בידי שמים  ,אבל ,לסייע כפי היכולת ,ו מלסייע"צמי חאינני מסלק את ע" :מאנשי הדור
מנגנים ניגונים  ",כתבים"מה יועיל זה שנותנים  ,העבודה לבד 'אם לא תהי ,הרי ,חוץ מיראת שמים

 "...ואומרים לחיים

 ' הי  – בנוגע לבית המקדש    ז"ועד  ,יכול לעשות משה לבדו  'הי  –בנוגע להמשכן  והוסיף לבאר, אשר "
ר כתב "ח אדמו"ק מו" וכמו כן כאשר כ .י"לזכות את כל בנ 'אלא שרצונם הי ,ת דוד לבדו יכול לעשו

אלא רצונו  ,שאינו רוצה לעשות זאת לבדו ,אמר ,את הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו
 . כדי לזכות בדבר את כלל ישראל ,בהשתתפותם של כל ישראל 

כל אחד צריך  .י"וכל בנ ,תתף כולנוצריכים להש –בתחתונים  'דירה לו יתופשיטא שבעשיית ה
אזי יקויים היעוד  ,וכשיסיימו אותם ,נשארו רק פכים קטנים .למלא את שליחותו ,לעשות בעצמו
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תתעלה   , כללות העולם  ,וקליפת נוגה  ,קליפות הטמאות ידחו ויבטלו  'שג  ,היינו   '",ועלו מושיעים וגו"
 ".בתחתונים 'דירה לו ית 'שתהי –תכלית הבריאה ותושלם   ,לקדושה

 

, ובימים 2לנשיאותו של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו, בי' בשבט תש"פ  שבעים שנהמלאות  לאחר  ובעמדנו  
אלו, כאשר עומדים אנו על סף הגאולה האמיתית והשלימה, מתבוננים אנו בפעולה הנפלאה של 

אולה ץ, אשר הולכת ונשלמת לקראת הגנשיא הדור השביעי, להוריד את השכינה למטה באר
, פעולה שאין לה אח ורע, בכל השטחים ובכל התחומים. לא לאנשים כערכינו לבוא אחר 3הקרובה

המלך ולהגדיר את פעולתו אשר פעל בה. אך כדי לקרב את הדבר אל המח והלב, נמנה כדוגמאות 
 בעלמא, בעולם, בשנה ובנפש:

ישראל' נפוצה בארבע כנפות  רבינו על כס הנשיאות, הייתה 'שה פזורהבשעה שעלה כ"ק  –בעולם 
ה על פני השדה, ללא משען ומשענה. מאות אלפי ילדים יהודים גדלו ללא חינוך יהודי הארץ, פזור

ראוי, קהילות רבות בפינות נידחות הלכו והדלדלו מבחינה רוחנית, ובניהם נטמעו (רח"ל) בקרב 
פשטו גם בקרב קהל יראי ה'.  לם', הרצון והצורך ללכת בדרך כל הארץ,אומות העולם. 'הנחות העו

רבים מהם נפלו -חרב, פליטי השואה האיומה, התגולל כשהוא מיוסר בנפש ובגוף, ורביםעם שרידי 
רוחני. היישוב היהודי באה"ק, שהיה אז בראשית -כחללים בצידי הדרך, רחוקים מכל מרכז יהודי

סחפו אליהם גם את אלפי העולים ים הרחוקים מ'תורת חיים' והוראותי', שייסודו, ניהל אז ברובו חי
שנהרו לארץ, וקהילות יהודיות שהעתיקו מקומם מארצות הגולה לחונן את עפר הארץ החדשים 

. היהדות החרדית כולה עסקה אז ב'מלחמת מגן', הנוגד לתומ"צ  מצאו עצמם מתבוללים בשטף החיים
 הלוך וחסור ח"ו.ישראל כולה נראה היה כהולך -י של כנסתלשמר את הנותר, ומצבה הרוחנ

עם עלות רבינו על כס הנשיאות, במאמר הראשון, ד"ה באתי לגני, הציב את אברהם אבינו, ה'ראשון',  
ל עולם', 'מלמד שהקריא -כמורה דרך לעבודת הדור השביעי. זהו אברהם, ש'ויקרא שם בשם ה' א

ש "העבודה הוא כמ   אברהם ידע שעיקרא בפי כל עובר ושב': "אברהם אבינו שמו של הקדוש ברוך הו

 
. וראה בשיחת ב' ניסן תשמ"ח, בנוגע ליום תחילת נשיאותו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע (אשר בשנה זו 2

ענין , ויום מיוחד בחיי הנשיאום מיוחד ב(תש"פ) הוא יובל 'מאה שנה' לנשיאותו), "אשר יום זה (ב' ניסן) הוא י
משך הנשיאות עד ביאת גואל צדק. ועפ"ז התחלת הנשיאות של נשיא דורנו, הכוללת את כל ה – הנשיאות

 מובן, שבבוא יום ב' ניסן בכל שנה ושנה, ניתוסף עילוי גדול יותר בענין הנשיאות". 

(ברכות כח, א וש"נ). ולהעיר מהמבואר באגה"ק שם: כציווי והוראת חז"ל "מעלין בקודש"  10בהערה ז"ל ו
דבנ"י), ש"בכל שנה ושנה יורד ראש נשיא ישראל, ה –(סי"ד) בנוגע לראש השנה (ראש בזמן, ודוגמתו בנפש 

 עכ"ל. מאיר.. אור חדש עליון יותר שלא הי' מאיר עדיין ימי עולם אור עליון כזה".

ואילך), אשר במלאות 'ארבעים שנה  183ח"ב עמ' . וראה שיחת ש"פ וארא תש"נ (התוועדויות תש"נ 3
 שית שלימות העבודה וכו', עיי"ש באריכות.להנשיאות דכ"ק מו"ח אדמו"ר כנשיא הדור התשיעי', נע
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(=שהשני אף הוא   ַאז יענער זָאל אויך שרייען  ,ת ויקרא אלא ויקריא"א   ,אל עולם   'ויקרא שם בשם הוי
 יקרא ויכריז)".

, היא עבודת 4ובעבודת הקודש של רבינו, אותה הטיל על שכמנו, שכם אנ"ש ושכם הדור כולו
את כל ענייניו על הצד, ולהיות 'נר  הבלתי מתפשרת אל כל אחד ואחד, להניח השליחות; בתביעתו

השתנה מצבו של העולם  –האיר', להאיר את בני ישראל בכל מקום שהם ב'נר מצווה ותורה אור' ל
 כולו, מן הקצה אל הקצה:

, עומד בכל נקודה ונקודה בעולם, רחוקה ככל שתהיה, רחוקה במקום גשמי או רחוקה מבחינה רוחנית
מוקדש להגיע אל כל  5לעת' שלו-ת, וכל ה'מעתא האיש שעל הבי. שליח הרבי הוד"בית חבוניצב 

יהודי, בכל מצב בו הוא נמצא ולהעמידו בקרן אורה, בגשמיות וברוחניות. שלוחי הרבי נמצאים בכל 
 קצוות תבל ופינותיו, ומאירים את העולם כולו ב'אורה זו תורה'.

באורו הגדול של נשיא דורנו. 'עשרת  שראל, בכל מעמד ומצב שבו יהיה, הוארכל אחד ואחד מבני י
המבצעים', מבצעי המצוות, הביאו מליוני של יהודים לקיום בפועל ממש של מצוות מעשיות, ורבים 

יומית מלאה על פי שולחן ערוך. שיחות ואגרות הקודש של -מהם הגיעו בסופה של דרך להנהגה יום
, לקרב 6ל'מלחמת תנופה' –לחמת מגן' הדות הנאמנה כולה לשינוי הנהגה: מ'מהרבי, הביאו את הי

 ולהאיר את חייהם של בני ישראל כולם.

ל עולם,  -בראש המערכה, הוא רבינו נשיא דורנו, העומד ומאיר, מורה ומחנך, כי הקב"ה הוא א  הניצבו
יים טובים ומאושרים בעולם הזה. בורא העולם ומנהיגו, וכי קיום רצונו ית' הוא הדרך היחידה לחיות ח

רבות של שיחות,  -רך לחיים אמיתיים. נשיא דורנו, במאותהתורה היא תורת חיים, והיא מורת הדכי 
אגרות ויחידויות, מורה ומתווה את הדרך, כיצד כל יהודי, בכל מקום ובכל מצב, גם בפינה הכי נידחת 

חיים   הוא, מקור-ברוך-ם הקשורים עם הקדושבעולם, יכול לחיות חיים אמיתיים, ראויים לשמם, חיי
 חיים!-וחיי

(=העולם כבר מוכן, לגמרי!), הכריז נשיא דורנו בהתוועדות   "!פארטיק  ,די וועלט איז שוין צוגעגרייט"
': אין פינה בעולם אליה לא הגיע שליח הרבי. אין מקום בעולם ש"פ קרח תנש"א. ואף אנן נעני אבתרי

רבי, ואין יהודי בעולם שלא הועמד מכח פעולותיו של ה –בו לא ניתן לחיות חיים יהודיים כהלכתם 

 
אדמו"ר נשיא דורנו מינה כל אחד  שכ"ק מו"ח . . . ראה גם שיחת ש"פ חיי שרה תשנ"ב: "בדורנו זה במיוחד4

ואחד מהדור להיות השליח שלו בהפצת התורה והיהדות ובהפצת המעינות חוצה, עד להבאת הגאולה 
 האמיתית והשלימה".

ישראל גופא הם נבחרו להיות - בנוגע לאלה אשר זכו, שמתוך עם  –"תוספת מיוחדת בזה  . ראה בשיחה הנ"ל:  5
לעת כולו מוקדשת למילוי שליחותם בהפצת התורה - דתם בכל המעתשלוחים של נשיא דורנו, וכל עבו

 והיהדות והפצת המעינות חוצה, ובהבאת הגאולה".

 . ראה בארוכה בהתוועדות שמחת בית השואבה תשי"ז.6



VII 

 על ידי שלוחי הרבי. אכן, העולם כבר מוכן! –בקרן אורה 

 

נראה לעין כל: ירידת הדורות. מדור לדור יסוד מושרש הוא בספריהם של גדולי ישראל, וגם    –בשנה  
אמים משתנים ומות  –, ודרגתם של בני ישראל יורדת, וממילא  7הולכים ומתמעטים המוחין והלבבות

והיותה מכתיבה את אופי ואופן העבודה, מצינו גם התביעה מהם ואופי עבודתם. הדים לעובדה זו, 
"ועכשיו בדור יתום הזה, שאין הכל יכולין  בכתבי דא"ח משחר התגלות החסידות. ראה אגה"ת פ"י:

הלבבות להפוך לבם כרגע מן הקצה". ובלקו"ת מצינו (מטות פד, ד): "אך דור אחר דור כי נתמעטו 
השלימות בעבודת ה' באהבה עזה ברשפי אש ונכוינו באש זרה באהבות ותאוות גופניות". וכהנה בכל 

ות', והרועה אשר בכל דור ודור מנחה ומורה דרך יא כי 'נתמעטו הלבבדור ודור, ההנחה היסודית ה
 .8לעבודת ה' לפי כליו המצומצמים של הדור

וזר ונשנה היסוד הגדול, נות ביחס ל'ירידת הדורות'. ראשית, חבתורתו של נשיא דורנו מצינו פנים שו
ירידת כי לגילוי החסידות וכל ענייניה דווקא בדורותינו אלו האחרונים, שני טעמים כלליים: א) 

הדורות והתגברות החושך, אשר נצחונו דורש את גילוי אורה של החסידות ב) דווקא משום קרבתנו 
. ובכמה מקומות 9טעום' מגילוייה של הגאולה האמיתית והשלימהלימות המשיח, מתחילים כבר 'ל

מכיוון , ו10הוסיף והדגיש, אשר בפנימיות העניין, הולך ומתקדם העולם כל העת לביאת משיח צדקנו
שכך, גם העניינים שבחיצוניות נראים כירידה וכ'חושך', תוכנם הפנימי הוא אך ורק כדי שבני ישראל 

 !11לגילוי אור אלוקי נעלה יותריגיעו ויהיו 'כלים' 

 והדברים משליכים גם על עבודתם של בני ישראל בפועל:

 
א), "אם ראשונים   ורת רבינו הוזכרו בהקשר זה מאחז"ל: "בכל יום ויום מרובה כו' משל חבירו" (סוטה מט,. בת7

 ב ובפרש"י). ב), ו"אכשור דרי" (בתמי') (יבמות לט, נו כו'" (שבת קיב,כמלאכים א

 "מסתמא דרי גרוע מגרעי עד ביאת ב"ן דו"ד". :וראה שו"ת מהרש"ל סוס"י לו

זה ממה  אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לקונטרס התפילה: "אמרתי לפרש שיחתי קצת בענין. ראה בפתיחת כ"ק 8
שנמצא בכתובים מכ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נ"ע אשר דבריהם דבר ה' אלוקינו יקום לעולם וחיים 

גם להעדפה באיזה וקיימים כמאז כן עתה. ולא נצרכה אלא להזכרה בלבד ולעורר את לבב אנ"ש עליהם. ו
 .". עיי"ש עוד'עניינים לפי העת והזמן דעכשיו אשר נתמעטו הלבבות כו

ואילך. וראה בארוכה מ"ש בביאור  170ואילך. ח"ל עמ'  171. בנוגע לשני טעמים אלו, ראה לקו"ש ח"כ עמ' 9
 .ש"עייואילך,  459שיחה זו, ב'מגדל דוד' כרך י"ג עמ' 

. וראה ג"כ לקו"ש 19ונט' אחש"פ תשמ"ט) ובהערה . ראה ד"ה כימי צאתך תשל"ט (סה"מ מלוקט ח"ג, ק10
 . 19הע'  977ח"ג עמ' 

ראה שיעורים  –. דוגמאות לדבר מתורת רבינו: "בדורותינו אלו אסור לו להרבות בתעניות" (אגה"ת פ"ג 11
ואילך). קריאת ההפטרה במקום הפרשה (ד"ה ויגש תשמ"ו). אכילה קודם  1163בספר התניא על אגה"ת עמ' 

  75ובלקו"ש ח"ט עמ'  –ם ). ועוד. וראה לקמן בפני65תו"מ ח"ח עמ'  –שיחת ש"פ ויקה"פ תשי"ג התפילה (
 .30הע' 



VIII 

האחרונים נעשית 'בלא לב  , אשר, אף שעבודתנו בדורות12נתבאר בכמה וכמה מקומות בתורת רבינו
נו לאלוקות (וכפי שא אמיתיולב', כאשר מוחנו וליבנו בל עמנו, ואין ביכולתנו להיות בביטול פנימי 

'אין אנו יכולים לעלות ולהשתחוות', שהשתחוואה מורה על ביטול שלם, כאשר הראש  13אומרים
ביהמ"ק הוא מן הנמנע בזמן והרגל נמצאים לפני ה' בהשוואה אחת, שדבר זה שהי' העבודה בזמן 

ת עול, "בדרך נצחון" ועקשנו-וכיוון שכן, הרי עבודת בנ"י נעשית בעיקרה מצד קבלת ),14הגלות
דבר זה מהווה חסרון (הקשורה עם מידת הנצח), שהוא ביטול 'חיצוני' לגבי ביטול פנימי במוח ולב, ו

הנשמה -בדרך נצחון' זו היא בעצםעול '-גדול בשלמות העבודה. מכל מקום, כיוון ששורשה של קבלת
וליבו אינם פי טעם ודעת, אין סיבה וטעם ל'עקשנות' זו, ובפרט ביהודי שמוחו -של יהודי (שהרי על

חדורים כדבעי בביטול לאלוקות), הרי מתגלה בנשמתו של יהודי ההתקשרות העצמית לאלוקות,  
בדורנו זה לפעול כמה וכמה עניינים   '. וכתוצאה מגילוי זה, יכולים דוקא האנשים'למעלה מטעם ודעת

מטעם ודעת שלא נפעלו בדורות קודמים (כמו עמידה במס"נ וכו'), כיוון שדווקא עבודה שלמעלה 
 יכולה לפעול עניינים מופלאים אלו.

[ובכ"מ מודגש, אשר לא זו בלבד שבגלל שהעבודה אינה ע"פ טעם ודעת (חסרון) לכן נפיק עילוי 
עצמית ונפעלים עניינים עליונים יותר -ר הטעם והדעת מתגלה ההתקשרותמיני', שסו"ס בגלל העד

ת הראש, בגלל שיש בו פחות כוחות פנימיים שקל יותר להכניס הרגל במים חמים מלהכניס א כמו(
ושים עדינים), אלא יתירה מכך: דווקא ה'פשטות' וה'ביטול' שישנם בדורותינו, כאשר יש חסרון וח

אין זה מצד  במילים אחרות:'כלי' מתאים לגילוי ההתקשרות עצמית. בכוחות גלויים, מהווים 
ים כלים לגילוי עצם הנשמה בצורה 'טהורה' 'החסרון', כי אם מעלה: מעלת 'אנשים פשוטים', המהוו

 לקלתנו זו תקנתנו']. יותר. נמצא שגם בזה 'ק

תיד לבוא "תלוי ועבודה זו דדורנו קשורה בקשר הדוק להבאת משיח צדקנו: כיוון שהגילוי דלע
", הרי כל העניינים דביאת משיח צריכים להמשיכם על ידי 15במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות

ידי -משיח', לא נמשך בעולם עלדתנו בזמן הגלות. והגילוי האלוקי העצמי והנעלה של 'ימות העבו
על ידי עבודה  קאדוואלא  –כיוון שהיא מדודה ומוגבלת בגדרי השכל  –עבודה שע"פ טעם ודעת 

עבודה שאינה מדודה ומוגבלת, וממילא, ממשיכה גם אור אלוקי   –מתוך ביטול, קב"ע ומסירות נפש  
 .16מוגבל בלתי

ובאותיות פשוטות: לא רק שמעמדם ומצבם של אנשי הדור, ומיעוט ערכם במוחין ובמידות, מהווה 

 
. ראה באריכות וברהחבה: ד"ה ונחה תשכ"ה, ד"ה והי' עקב תשכ"ז (קונט' אחש"פ תשמ"ז וקונט' כ' מנ"א 12

 ואילך. 96ואילך. חי"ז, עמ'  71סה"מ מלוקט ח"ב). לקו"ש ח"ט עמ'  –תשמ"ז 

 . נוסח תפילת מוסף לג' רגלים.13

 ב. . לקו"ת ברכה, צח,14

 ו, עיי"ש באריכות.. תניא פל"15

 . ראה באריכות בד"ה ונחה תשכ"ה הנ"ל.16



IX 

מחייב אותם, להיות כלים  – דווקא הוא שמאפשר להם, וממילא –פגם וחסרון ח"ו, אלא אדרבא 
ה והשגה, לעבודה נעלית יותר, עבודה הדורשת הנחת מציאותו על הצד, גם 'מציאות רוחנית' של הבנ

 .17והתמסרות מוחלטת לרצונו ית' 

 בגדרי הזמן וביחס הנכון אל שינוייו! –והרי זו מהפיכה אמיתית בעולם ה'שנה' 

יא דורנו, אשר בפנימיות ליכא כלל לירידת הדורות, והדבר עולה בקנה אחד עם גישתו הכללית של נש
שנה ושנה נמשך אור חדש שלא הי' , לאור דברי רבינו הזקן (אגה"ק סי"ד) אשר "בכל 18ואדרבא

ו, השפעה רבה לה על פניו של הדור עצמו, אשר עמל ומתייגע לעבוד את ה' לפי מעולם". וגישה ז
 בארוכה.ה'פנימיות' הנעלית שלו, כנ"ל 

 

), ביאר רבינו את דברי אדמו"ר הזקן באגה"ת 231בהתוועדות ש"פ משפטים תש"ל (תו"מ חנ"ט עמ'  
 :19ור יתום אין הכל יכולין להפוך ליבם מן הקצה" וכו', ובין הדברים הקשהפ"י, אשר "בדורנו ד

איז דאך געווען  ,ן'בדורו פון אלטן רבי איז דאך געווען'ס – . . איז א דור יתום?!'ווי זאגט ער אז ס"
איז ווי   ,בעל ההילולא והשמחה ,ר"ח אדמו"ק מו"ביז כ , און דערנאך ממלאי מקומו ,דער אלטער רבי 

מדובר כאן הרי על דורו   . .  !(=איך אפשר לומר שזהו דור יתום?"  דאס איז א דור יתום?!יך זאגן אז  שי
מו, ולאחריו ממלאי מקומו, עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר בעל של אדמו"ר הזקן, בו הי' אדמו"ר הזקן עצ

 .20הילולא, כיצד שייך לומר שזהו דור יתום?!)

יתירה מכך, בעצם היותו  למדנו, שאין דורנו דור יתום. ואולי מתורתו של הרבי –ואנן נעני' אבתרי' 

 
 . ונקודה זו חוזרת ונשנית פעמים אין ספור בתורת רבינו.17

דרת אבל להעיר, שכמובן, שלימות עבודה זו של התמסרות של למעלה ממדוה"ג, היא דווקא כאשר היא חו
דורים בתוכן זה, וגם הם 'מסכימים' ומצטרפים ומחי' גם את הכוחות הגלויים, והיינו, שגם המח והלב 'חיים' וח

לביטול המוחלט והמס"נ. וע"ד המבואר בד"ה ונחה הנ"ל, שגם הגילויים שיגלה משיח בתור 'רב', גילויים 
נצח' בזמן הגלות. וראה ג"כ בארוכה ד"ה פנימיים הקשורים עם הבנה והשגה, נפעלים ע"י העבודה באופן של '

 ורים קטן תשנ"ב, סה"מ מלוקט ח"ו).ואתה תצווה תשמ"א (קונט' פ

 ואילך). 112. ראה התוועדות שבת חוה"מ סוכות תשכ"ז (תו"מ חמ"ח עמ' 18

) נכתב: "בשיחות רבות מאד עסק הרבי בביאור "אגרת 9, אלול תשע"ט, עמ' 10. בגליון 'תחיינו' (מס' 19
לשמוע את השיחות מהרבי בעצמו בה", וגם מי שנכח בבית חיינו בשנים בהן ביאר הרבי את האגרת וזכה  התשו

לזכור את כל הביאורים הנפלאים. אולם אחת מהשיחות היותר  –מטבע הדברים  –ועדות, מתקשה ומידי הת
אור עניין בפרק י' מיוחדות, שנחקקה היטב בזכרון רבים, היא זו שנאמרה בש"פ משפטים תש"ל, העוסקת בבי

 באגרת התשובה….".

יתום משמעו על העדר המוחין, חו"ב הנקראות אם ואם, וכיוון שעיקר העבודה . נקודת הביאור: הלשון דור  20
בדורנו אינה בעניין המוחין, ולכן ג"כ 'נתמעטו המוחות', לכן נקרא 'יתום', "כי אבי ואמי עזבוני", ולכן "אין הכל 

 .237הקצה". ראה תו"מ שם עמ' יכולים להפוך לבם מן 



X 

 ! 22תוםאין דורנו דור י –" 21של נשיא דורנו בקרבנו, "סימן לגילוי אלוקות באופן נצחי

 

"נשיא", מלשון נשיאות, דהיינו  –כמודגש בשמו  –"כללות עניינו של נשיא בישראל הוא  – בנפש
שנאמר למשה רבינו, הנשיא הראשון, "נשא את   –ר, ובלשון הכתוב  להעלות ולנשא את כל אנשי הדו

יביאם", היינו ומלך הוא "אשר יוציאם ואשר  ראש בני ישראל". כלומר, לא זו בלבד שעניינו של נשיא  
שלמרות היותו "מורם מעם", "משכמו ומעלה גבוה מכל העם", נמצא הוא ביחד עם העם, "העם אשר 

אותם לדרגתו   ומנשאהנה עוד זאת, הרי הוא מעלה    –…  פנימיובתם באופן  ", ומתעניין בטבקרבואנכי  
ים ביותר, התעניינות הוא, "נשא את ראש בני ישראל". ומובן, שהנהגה כזו דורשת כחות מיוחדים ונעל
). פעולתו העיקרית 23מיוחדת וכו', ועד לאופן של מסירות נפש וכו'" (מהתוועדות י"ג תשרי תשד"מ

ולהעלות את צאן מרעיתו, הם חסידיו וההולכים ל, רועה נאמן לעדתו, היא לרומם של נשיא ישרא
ם ומצבם בעבודתם, . ודווקא דרכם, באמצעותם ובאמצעות מעמד24בדרכיו, ולנשאם למקומו הוא

 משתקפת ונגלית פעולתו של הנשיא.

מד דעת את העם הן הדברים בנוגע לנשיא דורנו, אשר פעולתו אשר עבד בה כל ימי חייו, לל-והן
ו ילדיו מעשה ידיו בקרבו יקדישו ולהורות להם נתיבות היושר, ניכרת ונרגשת כהיום הזה, "בראות

ההולכים "בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו  שמו יתברך אשר יתגדל ויתקדש",
כותיו הק' היא ", ופעולתו בקרבם: בקרב אלפי ורבבות מבני ישראל, אשר תורת רבינו והדר25נס"ו

; בקרב אלפי השלוחים, אשר במסירות נפש של ממש 'מפקירים עצמם' 26יומי-להם למורה דרך יום
ת וברוחניות, כדי להגשים את הכוונה העליונה; בקרב אנ"ש מידי יום ביומו בארץ לא זרועה בגשמיו

קומו ובשליחותו, , אשר עבודת ה' שלהם, איש במ27ותלמידי התמימים, מחונכיו של נשיא דורנו
 חיות פנימית, אותה יונקים ושואבים מתורת רבינו.מלאת חיים ו

 
 . 148אה לקוטי שיחות חלק ל"א, פרשת תרומה, עמ' . לשון הרב בשיחת שופטים תנש"א. ור21

), וכן בשיחת 238. ראה חגיגה ג: "אין דור יתום שראב"ע שרוי בתוכו". וראה בשיחה הנ"ל (תו"מ שם עמ' 22
 מנשיא דורנו.מוצש"ק מטו"מ תשל"ט, שאת הכח להחזיק ב'דור יתום' מקבלים 

 .ואילך 146ראה התוועדויות תשד"מ ח"א עמ'  –. בתחילתה 23

, מדברי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בי"ט כסלו תרנ"ז: "כל 1330ח"ה עמ'  –המתורגם  –. ראה לקו"ד 24
המעלות הטובות הללו, ועוד עניינים, פעל הרבי בחסידים על ידי עבודת מסירות הנפש שלו. אברהם אבינו על  

 עשה חסידים". –עשה יהודים, והרבי על ידי מסירות הנפש שלו  –פש שלו בודת מסירות הנידי ע

 אגה"ק סי' כז. –. ל' אדה"ז 25

. ראה הלשון בשיחת שבת ז' דחנוכה תשמ"ט: "ועד שיקויים היעוד 'ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות 26
דיין רבי און דיין מורה דרך יך, כמי מדובר במוראת מוריך', היינו שיהי' הגילוי של מוריך בלי שום לבוש, 

 ". עיי"ש.בחיים

 רשימות היומן עמ' תמה.- . עיין תו"מ27
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מתורתו ומהוראותיו. ובהם : בני ישראל כולם, השואבים חיים וחיות מנשיא דורנו, 28ונוסף על כך
נכללים כל הסוגים שבבני ישראל: תלמידי חכמים ואנשים פשוטים; בעלי מוחין ובעלי מידות; הולכים 

כולם מוצאים אור  –נשמות דחב"ד, חג"ת ונה"י  ;ו'חקרנים'; אנשי מעשה ואנשי מחשבה בתמים
לכל סוג  –כל אבר ואבר וחיות לנפשם מתורתו של ראש בני ישראל, אשר כשמו כן הוא, משפיע ל

כי "היה מונע הגדולים מפני  29חיות לפי ערכו ומהותו. וכדוד מלך ישראל, עליו דרשו חז"ל –וסוג 
רעו עשב הרך ואחר כך מוציא הזקנים כדי שירעו עשב ם והיה מוציא הקטנים לרעות כדי שיהקטני

כך הביאו הקב"ה מאחר עלות ובשל    –הבינונית ואחר כך מוציא הבחורים שיהיו אוכלין עשב הקשה"  
כך  –" 30לרעות ביעקב עמו, כי היה "בוחר להם לכל אחד ואחד מזון ומרעה לפי ערכו כפי הדרוש לו

ל שבדורנו, שדווקא בשל היותו 'נשמה כללית', הפשוטה מכל ציור, מחיה נפש כל חי לפי ועה ישראר
 דרכה ותכונתה המתאימה לה.

רים, אף שכמובן, 'תורה ציוה לנו משה', ובה הוראות והארות דרך של הדב  תוכנםאיננה רק מ  ווחיות ז
ת באמצעות תורת הנשיא, המהווה בכל תחום ועניין, אלא גם מצד החיות האלוקית המתגלית ונמשכ

 'טל של תחייה' המעורר את נפשות בני ישראל לתורת ה' ולעבודתו.

כיצד ניתן לבאר ליהודי פשוט את  ), על השאלה,31וכביאורו של הרבי (בהתוועדות ז' אדר תשמ"ה
 "לגבי משה –ישראל מה הוי' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה" וגו'  דברי הגמרא עה"פ ועתה

וטרתי משפיע על מעמדו מילתא זוטרתי היא", כיצד העובדה שלגבי משה מהווה הדבר מילתא ז
 ומצבו שלו? ומבאר:

יודע הוא  – "אחד 'אלוקינו ה 'שמע ישראל ה"כאשר יהודי פשוט שבפשוטים אומר את הפסוק "
כ מבין "מווכ ".תורה ציווה לנו משה"ז ש"ופסוק זה הגיע לידיעתו עי ",תורת משה"שזהו בפסוק ב

ענין יקר ונוגע ביותר וביותר עד שבזה הייתה  "שמע ישראל"הפסוק  'בפשטות שאצל משה רבינו הי
נוגע לנשמתו! וכשמדובר   ,שדבר שעוסק בו בחיות ובלהט   –וזאת יודע ומרגיש מעצמו    .  .  יותו!כל ח

 ".ממעל ממש  'חלק אלוק" ,הרי זה נוגע לנקודת היהדות שבנשמתו –בדבר של יהדות  

נתן לו משה   –  "שמע ישראל"הרי מבין בפשטות שכאשר משה רבינו נתן לו את הפסוק    ,ומכיוון שכן
אין הדבר  ,ובמילא ,ביחד עם הנשמה שלו (נשמתו של משה רבינו) ,רבינו את כל החיות והלהט

 מבין בפשטות  ,ולכן  כשאומרים לו שיש בליבו פנימה ניצוץ מנשמתו של משה רבינו!  'חידוש'בבחינת  
 "להיות בעל הבית"ויתירה מזו:    ",לחוות דעה"  ח ויאפשר לניצוץ דמשה רבינו שבקרבוישכאשר רק ינ

 
ואילך). וראה בהרחבה בספר 'בדרכי החסידים' (מאת   35. ראה התוועדות י' שבט תשכ"ד (תו"מ חל"ט עמ'  28

 ואילך.  26הרב יואל שי' כהן) עמ' 

 .היהודים תרפ"ז בביאור עניינו של 'רעיא מהימנא'ובא בד"ה וקבל . שמו"ר פ"ב עה"פ 'ומשה היה רועה'. ה29

 . כ"ה הלשון בד"ה וקבל היהודים הנ"ל.30

 ואילך. 1293. התוועדויות תשמ"ה ח"ב עמ' 31
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 "!"מלתא זוטרתי"שכל עניני תורה ומצוות יהיו אצלו באופן של  ודאיהרי ב –

הן הדברים, בפועל ממש: החיות והלהט שהעניק 'משה שבדור' לתלמידיו, חסידיו, ההולכים -והן
לכת ונעשית 'בעל הבית' ו'דעה זאגער' על כל ענייניהם, כמידת שראל כולם, הוובני י –בדרכיו 

התקשרותם אליו פנים בפנים, וכך נשלמת פעולת נשיא דורנו בהכנת בני ישראל כולם לקבלת פני 
 משיח צדקנו, הבא בקרוב ממש.

 

 אמר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: 32בשיחת חמשה עשר בשבט תשמ"ח

תש"י עמ'   סה"מ  ,51'  מושיחותיו (ראה לדוגמא סה"מ תש"ט ער בכמה ממאמריו  "בעל ההילולא מבא
ועוד), אשר מלמד, מחנך ומורה דרך אמיתי הוא, שפועל שחושי התלמיד נעשים כחושי הרב,  13

ועאכו"כ שמעשיו והנהגותיו של התלמיד הם כמעשיו והנהגותיו של הרב. ועד"ז בנוגע לבעל 
המעיינות חוצה במשך חיים חיותו בעלמא דין, ולאחרי בהפצת  פעולתו שלאחרי ההילולא עצמו

נתן ("בעין יפה") לכאו"א מתלמידיו וההולכים באורחותיו כו' את  –הסתלקותו "יתיר מבחיוהי" 
הכוחות הדרושים ללכת בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, עד לדרגא זו שחושי 

ניתן הכח והוטלה החובה על כאו"א להתייגע  אר, אשרמשיך לבהתלמיד נעשים כחושי הרב". וה
 מנת לזכות ולכוון לרצונו ולמצוא עצות ומרגוע לנפשו.-בתורת נשיא דורנו על

הוסיף רבינו, אשר התביעה מכאו"א היא להיות בבחינת 'קאי איניש אדעתי'   33ובשיחת ש"פ בא תש"נ
על גבי יסוד חדש: קאי איניש ומדת שע – דרבי'', "שכעת צריכים להעשות מציאות חדשה לגמרי

הן בנוגע ללימוד התורה (ובפרט תורתו של בעל ההילולא), שזה צריך להיות (לא  . . אדעתי' דרבי'
מיוסד על דרך הלימוד ופנימיות  –רק בתוספת הבנה והשגה, אלא בעיקר) עם מעמד חדש ויסוד 

 הכוונה דרבי'". עיי"ש.

ע"י הוצאה לאור של קובצי  –ורה יעשו מוסד חדש י שבת"כדא וכהמשך לזה הוסיף והציע, אשר
חידושי תורה בנגלה ובחסידות, ובפרט בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו". ואולי כוונת הדברים, 
אשר שלימות ה'חינוך' של נשיא דורנו, ועד ל'קאי איניש אדעתי' דרבי'', היא כאשר תלמידיו וחסידיו 

וד ופנימיות הכוונה דרבי'"), יש כאן שלימות פעולתו של נשיא הלימ  ל דרךבתורה ("מיוסד ע  מחדשים
, מוסיפים ומחדשים בתורה (ובתורתו), מכחו ומכח 34דורנו, כאשר תלמידיו כ'שלהבת עולה מאליה'

 תורתו, "בדרכיו אשר הורנו".

 
ואילך. וראה ג"כ התועדות  341וילך. עמ'  30ואילך. וראה גם שם עמ'  325. התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמ' 32

 זכור תשמ"א.- ש"פ ויקרא

 (בשינויים). 203נ ח"ב עמ' התועדויות תש" .33

). וראה ג"כ בד"ה ואתה תצווה תשמ"א 334. ראה שיחת ש"פ בהעלותך תנש"א (התוועדויות ח"ג עמ' 34
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יות לה  יכהלך תשנ"ב, בנוגע להעבודה ד'והעמידו תלמידים הרבה', אשר צר-וכמבואר בשיחת ש"פ לך
דווקא, "לך לך": "להוסיף באיכות הלימוד, ביותר הבנה והשגה ויותר עומק, ועד  חידושבאופן של 

הרי גם זה לא חידוש,  –לימוד בדרך חדשה, ולפעול שהתלמיד יהי' "תלמיד ותיק" לחדש בתורה 
של כאשר החידוש  –שהרי על כל אחד מוטל החיוב ד"לאפשא לה" כנ"ל; והליכה אמיתית היא 

 מיד הוא מכוחותיו הנעלמים, כוחות שעד רגע זה לא ידע שהם קיימים בו"!התל

, להוציא לאור 35ר"ק אדמו"עים שנה לנשיאותו של כשבואם כן, הרי אין מתאים ממועד זה, מלאות 
כ'פעולה נמשכת' מפעולתו של נשיא   –ספר זה, ובו חידושים וביאורים מתלמידיו, תלמידי התמימים  

ר בשיחות הקודש, אשר העניין של 'חושי התלמיד נעשים כחושי הרב' ביחס של אודורנו. וכמב
 , בעילוי לאין שיעור.36חסידים לרבם, שייך במיוחד אצל תלמידי התמימים

. בערב יום רבותינו נשיאינותלמידי התמימים, 'זרע אהוביו', זכו וזוכים לקירוב פנימי ועצמי מ
ו לקרוא אליו את תלמידי התמימים כולם, ולברכם ב'ברכת נהכיפורים, מידי שנה בשנה, נהג רבי

. בשיחות 37אין לה גבול ומידה –הם מהבנים' כשהוא עטוף בטלית. אהבתו ודאגתו לכל אחד ואחד 
שקועים ו'מונחים' בעסק שיהיו  ספור הביע רבינו את רצונו ותביעתו מתלמידי התמימים,  -רבות לאין

נחת רוחו מהוצאה לאור של ספרים וקבצים הכוללים מחידושי ונו ו, ואת גודל שביעות רצ38התורה
תורה, ברגשי אהבה -של-. ספר זה מוגש אף הוא כ'שי למורא' וכתשורה39התלמידיםשל  התורה

'כמים הפנים לפנים' אל אבינו רוענו, בגעגועים לשוב ולהתראות עמו פנים בפנים ולשמוע מפיו 
  והשלימה.אמיתית 'תורה חדשה' בקרוב ממש, בגאולה ה

 

 
 (קונט' פורים קטן תשנ"ב. סה"מ מלוקט ח"ו).

ראה בשיחת ש"פ שמות תשנ"ב  –. אודות מעלת מספר 'שבעים' ובשייכות לשלימות עניין הנשיאות 35
 ואילך). 94וועדויות תשנ"ב ח"ב עמ' (הת

 .46תו"מ ח"ג עמ'  –. ראה התועדות אחש"פ תשי"א 36

 )335), י' שבט תשי"ג (ח"ז עמ' 40. ראה התוועדות ב' אייר תש"י (תו"מ ח"א עמ' 37

ביחידות האחרונה לע"ע לתלמידי התמימים, ב' חשוון תשנ"ב (התועדויות תשנ"ב ח"א עמ'  . ובלשונו הק'38
יתירה מזה, שלימוד התורה יהי' למעלה משיעור ולמעלה ממדידה והגבלה, כך, שהמחשבה הראשונה ): "ו211

לם שנופלת במוחו ברגע שניעור משנתו היא בעניני תורה, ולא עוד אלא שאפילו באמצע השינה ה"ה חו
צריכים  ישיבה אמיתי,- ("ס'חלום'ט זיך") אודות עניני תורה ופלפול בתורה!... כאשר מסתכלים על בחור

וראה עוד בהתוועדות  –שכל מציאותו, כל עולמו וכל חייו, הו"ע התורה".  –לראות את מציאותו האמיתית 
גם כ'מתנה' ליום ההולדת פורים תשל"ב (תו"מ חלק ס"ז), אודות הנח"ר הנגרמת מהוספה בלימוד התורה, 

 בי"א ניסן.

נו וממענות קודש, נדפסה לאחרונה בסוף . סקירה מקיפה בנושא זה, הכוללת ליקוט מקיף משיחות רבי39
 י"א שבט תש"פ.-), ח"ה, י'770 –הספר 'מבית חיינו' (תלמידי תות"ל המרכזית 
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עמלם של תלמידי הישיבה בשנה האחרונה (תשע"ט). כיוון שכך, הוקדש חלק -ספר זה, עיקרו מפרי
הארי שלו לחידושים וביאורים במסכת פסחים, שנלמדה בשנה זו בישיבות תומכי תמימים 

סכת ליובאוויטש ברחבי העולם. בסופו מופיע מדור מיוחד, הכולל ביאורים והערות קצרות במ
ינו הזקן הלכות פסח ובלקוטי שיחות, מתוך גליון 'מגדל דוד' היוצא לאור בישיבתנו פסחים, בשו"ע רב

 מידי שבוע.

בשער מיוחד באו חידושים וביאורים בדא"ח, ועליהם נלוו ביאורים בנושאים אחרים: בשאר סוגיות 
לפי הוראת  –גאולה ובפשוטו של מקרא ובענייני משיח  ,בענייני הלכה ומנהגהש"ס, ברמב"ם, 

שער אשר לימוד זה הוא 'הדרך הישרה' לזרז ולמהר ביאת משיח צדקנו. ברכה לעצמו קובע  40בינור
בשער חסידות או  שלא נכללו ובו חידושים וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו תורת רבינו

 . כל אלו נסמנו במפתח העניינים שבתחילת הספר.משיח וגאולה

ף הספר ביאורים והערות בשני המאמרים הראשונים מהמשך מאמרי כ"ק באו בסו – בתור הוספה
אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע מחג השבועות תער"ב, שנלמדו בישיבתנו בחורף תש"פ. ביאורים והערות אלו 

ע "ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מאה שנה להסתלקות כ –ניסן  'יום ההילולא בנדפסים כאן בקשר עם 
 ).(בשנת תר"פ

תורתו של כ"ק מרבנן', באה בתחילת הספר  –תחין בדבר מלכות', ו'מאן מלכי כלל 'פופי ה-על
: א) מאמר ד"ה 'מרגלא בפומי' דרבא' תש"מ (קונטרס י"ד כסלו תנש"א), 41אדמו"ר נשיא דורנו

המבאר (בין היתר) את האופן הרצוי בלימוד התורה, המשלב בין הבנה והשגה שלימה עם ביטול 
ב) 'הדרן על הרמב"ם', שנאמר בי"א בניסן תשמ"ה, עם סיום המחזור תורה'.  'עולה שלוקבלת 

הראשון בלימוד הרמב"ם לפי תקנת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, העוסק בלימוד התורה באופן הנעלה 
ביותר, כפי שיהיה לעתיד לבוא: "לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד", 'תורה לשמה', 

ת ה' באופן אחר. ל'הדרן' זה משמעות מיוחדת לימינו אלו, לפי דברי עם עבוד  ה הקשורהגם לא למטר
רבינו בכ"מ, אשר על סף הגאולה צריכה להיות עבודתינו בבחינת 'מעין' ו'טעימה' מענייני הגאולה. 

הסיבה (וד' כוסות),  מצות ג) שיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו (מלקו"ש חי"א, פרשת וארא) בגדר 
 אשר בה עוסק חלק הארי דספר זה.פסחים,  ות למסכתבשייכ

 

חובה וזכות היא לנו להודות לאנשי המעלה, הנוטים שכמם לסבול בעול משא ניהול והחזקת ישיבתנו 
מנהל  ,אביסרור שי'ברוך הרה"ח ר' , ואשר סייעו בהוצאת ספר זה לאור עולם הק' זה עשרות בשנים

, מנכ"ל מוסדות חב"ד במגדל העמק. ישלם מובסקילי וישי' לוי הרה"ח ר' , ועמו של ישיבתנו גשמיה

 
 ואילך). 153. שיחת ש"פ תזו"מ תנש"א (התוועדויות ח"ג עמ' 40

הוראתו "שמוכרח שיודפס בכל חוברת איזה מאמר חסידות ושיחה (מאלו המאמרים והשיחות . ע"פ 41
 ).תר לבני ישיבות)" (אגרות־קודש ח"ז ע' שלההשייכים יו
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להם ה' שכר פעולתם בכרמו של נשיא דורנו, בבריאות איתנה ובהרחבה אמיתית בבני חיי ומזוני 
ובכולהו רויחא, ובהצלחה רבה בהמשך עבודת הקודש אשר עליהם, לאורך ימים ושנים  –רויחא 
 טובות.

ישראל  הת'    ,ויכניןו שי'  חיים דוד נטע    'ספר לאור: התיעו בהוצאת היאשר ס  התודה והברכה לתמימים
כל התמימים התודה לוכן    .אלבויםשי'  משה  מאיר    והת'  ליפשיץשי'  מנחם מענדל  , הת'  ינטראוביושי'  

 תהי משכורתם שלימה מעם ה'.ההגהה, ואין כאן המקום לפורטם,  מלאכתשנטלו חלק ב

ואין לך   –על משמר לימוד תורתם בבית המדרש    כאן מקום אתנו לבקש מרבנן ותלמידיהון, היושבים
תנובת תורתם, למען נוכל לפרסמם מעל גבי הכרכים -ת המדרש ללא חידוש, לשגר אלינו מפריבי

 הבאים של 'מגדל דוד', להגדיל תורה ולהאדירה.

 

י' שבט, יובל השבעים לנשיאותו, ולאחר  ,בינושל כ"ק ר י"א ניסן, קי"ח שנה להולדתובעמדנו ב
ל יום שיבוא היא ביתר שאת וביתר עז, ועד שנראה במוחש תקופה זו, "שהתקוה והאני מאמין בכוב

 ",42הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו

ומאידך, נמצאים אנו במצב של עת סער ובהלה, כאשר חיל ורעדה אחזה כל באי עולם, פשטה המגיפה 
י ארץ' גם ברוחניות, כאשר שבתו בתי כנסיות ובתגם עלתה בבתי בני ישראל רח"ל, ו'החושך יכסה ו

 מדרשות, "וישראל מתרעשים ומתבהלים, ואומרים להיכן נבוא ונלך",

עומדים לנגד עינינו דברי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, ב'תורה אור' המאירה את דרכם של בני ישראל 
 ):43"ב(התוועדות זאת חנוכה תשמ

 ",זע ומזדעזע ומתפורר"ועד שהעולם כולו  ",ל לאומיםהחושך יכסה ארץ וערפ"כאשר רואים ש"
הוא כתוצאה מהעדר ענין  "ארץ יראה"צריכים בני ישראל לידע שקיום העולם תלוי בהם: המצב ד

וקבלת התורה; כאשר בני ישראל מקבלים על עצמם (ובאופן דהקדמת נעשה לנשמע) לימוד התורה 
 ".!"שקטה"מיד נפעל קיום העולם באופן ד –יום המצוות וק

.   קדשו, מתחזקים אנו בבטחוננו בה' יתברך, אשר 'עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ-ובאורם של דברי
',  45', 'וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי44הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל  .

ומתוך שמחה אמיתית ורה ומצוות, בכל הפרטים ופרטי פרטים, ועל ידי עבודתנו בקבלת עול ת

 
 . הוספה בכתי"ק על שיחת נר א' דחנוכה תשנ"ב.42

 .650. התוועדויות תשמ"ב ח"ב עמ' 43

בביאור פסוקים אלו בשייכות עם מה  –חשוון תשמ"א -כ' מר וראה באריכות התועדותתהלים קכא, ב. . 44
 .'העולם מזדעזע'. עיי"ש

  . מלכים ב, לד יט.45
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במהרה בימינו לתשועה והצלה כללית, "ולכל בני ישראל הי' אור במושבותם", נזכה  –ובטחון בה' 
ולכל העולם כולו, וכפס"ד הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ג ה"ד), אשר "עשה מצוה אחת, הרי הכריע 

 –ת וגרם לו ולהם תשועה והצלה" את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכו

ידי משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו -ההצלה בשלימותה, בגאולה האמיתית והשלימה, עלשועה וועד לת
ונזכה "תיכף ומיד ממש, 'בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל', ובלשון הרב (סד"ה באתי לגני תשי"א):  

 ."ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנוא למטה אין ַא גוף זעהן זיך מיט'ן רבי'ן ָד 

 המערכת 

 תש"פ ה', ר י"א ניסןהבהייום 

 ו שבעים שנה לנשיאותנשי"ד וכ"ק אדמו"ר  שנה להולדתח קי"

ו מגדל העמק, ארעא דגליל, אה"ק ת"
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 עניניםהתוכן 

 שער ראשון 
 דבר מלכות

 

 33 ...................................................................... מאמר ד"ה מרגלא בפומיה דרבא תש"מ 
הכוונה לקיום המצוות שלאחר הקדמת רעותא דלבא (כי גם ע"י  –"נתפס איהו ברעותא דלבא" 

 ענין, וא"א לתפוס אותו אלא ע"י רעותא דלבא א"א לתפוס בהעצמות ממש, להיותו מובדל מכל
הרצון שלו עצמו, שהוא בקיום המצוות). ומה שצריך לרעותא דלבא (הביטול דקבלת־עול) הוא  

 כדי שמציאות האדם לא תהי' בסתירה לגילוי העצמות.
י' בן, שמציאותו היא  העבודה דבח  –וזהו תוכן ג' הענינים דחכמה, תשובה ומעשים טובים: חכמה  

קיום המצוות,   –העבודה דבחי' עבד, ביטול וקבלת־עול; מעשים טובים    –מציאות האב; תשובה  
 .שע"י הקדמת התשובה הם טובים ומאירים

ומ"מ גם בלימוד התורה צ"ל הביטול דעבד, כי בשרש הנשמה ב' הענינים דבן ועבד חד הם. וזהו 
ים טובים" (שלכאורה הם הפכים, כי בלימוד התורה מודגשת כלית חכמה תשובה ומעש "ת

מציאות האדם, ובתשובה ומעשים טובים מודגש הביטול דהאדם), דעיקרה של תורה הוא שגם  
בה עצמה יהי' הביטול דתשובה ומעשים טובים. וכיון שלימוד התורה דרבא הי' באופן ד"בשרא 

 אמר זה, להורות שצ"ל גם ביטול. ן הי' מרגלא בפומי' משמינא" (מציאות האדם), לכ
השייכות למארז"ל עה"פ "פדה בשלום נפשי", "כל העוסק בתורה ובגמ"ח ומתפלל עם הציבור 

שג'  –כו'", וכן להפסוק "קטונתי מכל החסדים (ב' הקוין דגמ"ח ותפלה) ומכל האמת (תורה)" 
ובה ומעשים טובים. וזהו שמקידם "העוסק בתורה", כי זה  ג' הענינים דחכמה, תש קוין אלו הם 

שהתורה (בן) היא באופן ד"עוסק" (עבד) הוא ע"י גילוי עצם הנשמה, שעי"ז הוא אמיתית הענין 
 ד"פדה בשלום נפשי".
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 43 .................... עם התורה התאחדות מוחלטת – החידוש שבלימוד התורה לעתיד־לבוא
 ם ה'תשמ"ההדרן על הרמב"

(יהי' עסק  ולא(א) " –מה הם שתי שלילות ששולל הרמב"ם בלשונו בהלכה האחרונה שבספרו 
"  כח האדם עת בוראם כפי  וש ש"וישיגו ד"? / מהו החידבלבד (ב) (לדעת את ה׳)    אלאכל העולם)  

מאי קמ"ל? / מהו הפירוש להיות "מוכתר בכתרה של תורה", ומדוע דווקא עי"ז נעשה קיום  –
 ) כראוי–מצוות תלמוד תורה –"מצווה זו (

 56 ........................................................... סיבה וביאור ענינם של הד' כוסותבגדר מצות ה
 לקוטי שיחות חלק יא, וארא א

ל גאולה או כנגד ארבע לשונות ש  -נפקא מינה להלכה בין הטעמים השונים למצות ארבע כוסות 
כנגד ארבע כוסות של פרעה ושאר הטעמים שבירושלמי / הקשר של ד' כוסות ל'גאולה וחירות' 

כמצוה בפני  -כנו הפרטי של כל כוס / שני דינים בחיוב הסיבה הן בתוכנם הכללי, והן בתו  –הוא 
לה גאו אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות / ביאור סדר ארבע לשונות של עצמה, וכתנאי במצות
 שלא כסדרן בכתוב  -בשו"ע אדמו"ר הזקן 

 שנישער 
 פסחים 

 

 69 ..... (ט, ב) פסח בטעם החילוק בין דין ט' צבורין לדין ב' צבורין 'בשו"ע אדה"ז הלור ביא
 ראש הישיבה ,גאלדבערגשי'  יצחקהגה"ח הרב 

ת שיטת הרמב"ם וקושיית הראב"ד עליו / מחלוקת רש"י ותוס' בסוגיא דט' ציבורין / מביא א
תירוץ המגיד משנה ומצריך ביאור בדבריו מהסוגיא דב' ציבורין / חילוק הלח"מ בין הספיקות /  
תוספת ביאור בהנ"ל ע"פ דברי אדה"ז בכ"מ / מקשה על הנ"ל מדין ט' ציבורין ומבאר ע"פ דברי 

ק  א מדברי אדה"ז חילוק בין ספק קבוע לספאדה"ז בזה / ולפ"ז מצריך ביאור בדין ב' ציבורין / מבי
רגיל / ולפי כל הנ"ל מתורצות קושיות התוס' על רש"י / קושי על המהלך הנ"ל וביאור האחרונים 
בזה ולכאורה משמע ג"כ מדברי אדה"ז / קושי בביאור האחרונים הנ"ל ומדיוק דברי אדה"ז לא  

דבריו / ועפ"ז ישוב הדיוקים דלעיל  משמע כהנ"ל / ביאור דברי אדה"ז באופן אחר ע"פ דיוק ב 
ריו / קושי לכאורה על הנ"ל מדיוק דברי אדה"ז / תירוץ הקושי ע"פ ביאור עניין הקולא בבית בדב

 בדוק / ועפ"ז יבואר עוד דיוק בדברי אדה"ז 

 79 ............................ (ח, א. י, ב) ביאור שיטת התוס' בבדיקת חמץ בממוניה על פי אדה"ז
 ר"מ בישיבה ,סגלשי' שלמה הלוי   הרב

יקדים שיטת התוס' דמחלק בין ספק חמץ לוודאי חמץ לעניין הוצאת ממון / יביא קושיית הפר"ח 
יטת התוס'  חש / ע"פ דברי אדה"ז יבאר דש שנפל עליו מפולת לככר בפי נ דאין חילוק בין חמץ
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בדף ח' היא שהדין נקבע לפי המצב בהווה / יוכיח את הביאור הנ"ל מדברי תוס' בב"מ / יבאר 
דתוס' בדף י' חולק על הנ"ל וסבירא ליה כתירוץ הא' בתוס' בב"מ / ביאור הב' של אדה"ז בשיטת  

 ' בזה יין השכרת פועלים ושיטת התוסנים בדין מפולת / הנפק"מ לענתוס' בהקדים שיטות הראשו

 85 ....... כה, ב) - (כד, א  פ והמסתעף"סור הנאה בבשר וחלב לדברי תוס' וריבעניין לימוד א
 נו"נ בישיבה ,פעווזנער שי' שניאור זלמן הרב 

  נגד  ו"בק הנאה איסור נלמד איך' התוס קושיית/  וחלב בבשר והנאה אכילה באיסור' הגמ סוגיית
  ו "מהק הנאה איסור גם שנלמד פרץ רבינו קושיית/  בזה פרץ ורבינו' תוס ותירוצי שווה הגזירה
' התוס  דברי/    דלעיל  הםבביאורי  תליית הנ"ל/    בחולין'  הגמ  לקושיית  קושייתו  בין  החילוק  ביאור
 לא  פרץ ורבינו וחלב בבשר והנאה אכילה איסור ללמוד אפשר" מצינו במה "ד  לימוד י"שע לקמן
ביאור בקושיית רבינו פרץ שנלמד מהק"ו /  דלעיל  בביאוריהם תליית הנ"ל/  זו אפשרות הביא

איסור הנאה שלא  סוגיית הגמ' לקמן ב  /איסור כרת וקישור לדברי התוס' ורבינו פרץ דלעיל ס"א  
 היכל של בצילו דנהנה קישור לסוגייא  /ך מבשר וחלב, קושי' לדברי התוס' והביאור כדר

 92 .......................... (ט, א)  לענין טומאה ברה"י ובדיקת חמץ –ספק ספיקא וספק הרגיל 
 ר"מ בישיבה ,קעניגשי'  למן ור ז שניא הרב 

צ"ב בחילוק בין ספק ספיקא לספק הרגיל / ביאור לדעת הסוברים דספק ספיקא לחומרא מדרבנן 
חיזוק הקושיא לפי המבואר ברשב"א דספק ספיקא הוא מדין רוב / תירוץ הקושיא ע"פ החילוק    /

רה"י טמא / צ"ע ע"פ הנ"ל מדוע ספק א לדין ספק טומאה בבגדר דין ספיקא דאורייתא לחומר
הרגיל מצטרף עם ספק סתם / חילוק בין גדר הרוב דספק הרגיל לבין גדר הרוב דספק ספיקא /  
עפ"ז מיושבת שפיר הקושיא / ביאור דברי הריב"ש הנ"ל / דברי הצ"צ בענין הנ"ל וההסברה  

 מיושב שפיר דספק ספיקא ועפי"ז בדבריו / ביאור נוסף בחילוק בין רוב ממש לרוב

 100 ......................................................... (ד, ב) שיטות רש"י ותוס' בקיום מצות תשביתו
 ם לישיבהמהתלמידים השלוחי ,אופנר  שי'מנחם מענדל הת' 
וקת רש"י והתוס' בביטול חמץ / יביא ביאור הרבי במחלוקתם ויקשה / יבאר ע"פ דיוק  מחל  יביא

בדברי כ"ק אדמו"ר / יביא מחלוקת רש"י ותוס' בקיום מצוות תשביתו / יבאר את מחלוקתם ע"פ  
את המחלוקת ע"פ המבואר בלקו"ש בעניין דברי רבינו פרץ ועפ"ז יתרץ הקושיות, וידחה / יבאר 

 המצוות חיוב קיום

 106 ................................................... (ד, ב) מחלוקת רש"י ותוספות בגדר מצות תשביתו
 תלמיד בישיבה ,בירנהאקשי'   מרדכיהת' 

 תשביתו" / מקשה על דבריהם / מבאר שהמכווןמציע המחלוקת בין רש"י לתוס' בגדר מצות "
  במצות תשביתו זה התוצאה / מבאר ע"פ זה את נקודת המחלוקת / מקדים שעניין חיוב התורה 

 הוא רק בתחילת זמן החיוב / מישב שיטת רש"י ע"פ הנ"ל 



XX 

 115 .......................................................... (י, א) שיטת הרמב"ם בבאו להישאל בבת אחת
 תלמיד בישיבה ,גלפרין שי'  בעריש  דבהת' 

מציע את הסוגיא לשיטת רש"י תוס' והרמב"ם / מביא תירוצים בשיטת הרמב"ם והקושיות בהם 
 הביאור בשיטת הרמב"ם  /

 119 ...................................................................... (ו, א) בדיקת חמץ לשיטת רש"י נתתק
 תלמידים בישיבה ,מנדלסוןשי'  יצחק  יוסףוהת'  וישצקישי'  נחום  בנימיןהת' 

רה דה"ז דלכתחילה יפרר ויזטת רש"י / ביאור דברי אהצעת הסוגיא ד"כופה עליו את הכלי" לשי
לים ורק כשאי אפשר ישרוף / צ"ב בדברי רש"י לפי ביאור אדה"ז בתקנת בדיקת חמץ / ביאור 
תקנת חכמים לדעת אדה"ז / ביאור על פי שיטת הרשב"א באיסור שימוש בגוף המוקצה ודחי' / 

ר"ן שעצים הם ה / ביאור על פי שיטת הדחיית דברי הבית הלוי בדעת רש"י בדין שימוש במוקצ
י' / ביאור על פי דברי השאגת ארי' דצורך דרבנן לא חשיב צורך ודחי' / ביאור שדעת מוקצה ודח

רש"י בגדר התקנה הוא שלא יועיל הביטול / ביאור הקושיות בדברי רש"י על פי זה / ביאור שזה  
בסוגיית הגמ' עפ"ז ביאור כמה דיוקים  גופא הוא חידושו של רב יהודה אמר רב (לשיטת רש"י) / 

 "יובדברי רש 

 134 .................................... (ג, ב) ביאור ב' הגרסאות והמח' ביניהם בסוגיית "הבוצר לגת"
 תלמיד בישיבה ,כפרשי' הירש הכהן   צביהת' 

א / יביא ב' הגרסאות בגמ' גבי סחיטה ויבאר החילוק ביניהם / יציע הסוגיא בב"מ הסוגייציע 
ויקשה על אחת הגרסאות / יבאר ברייתא ומתני' במכשירין ויתרץ הגירסא עפ"ז / יתרץ באופן  

 מדוקדק יותר ע"פ שיטת הנחל"ד 

 138 ...................................................... (ד, ב) יםביאור עניין ביטול חמץ בשיטות הראשונ
 תלמיד בישיבה ,צקימקובי שי'  מענדל מנחם הת' 

מציע את השיטות בביטול חמץ / מבאר מחלוקת רש"י והרמב"ן ומסביר שיטתם / מקשה בשיטת  
ית / מתרץ שיטת הר"ן / מצריך ביאור בשיטת התוס' / מסביר הר"ן / מסביר את עניין שעה שש

 עוד אופן בשעה ששית / מתרץ שיטת התוס' 

 הוספה 
 149 ................................................................................................ הערות ועיונים קצרים

' | בדברי הצל"ח על פירש"י ש'תכשיטי נשים' שיטת רש"י בדין 'האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג
רוש התמיה מץ נוקשה הוא | האמנם רק ר"א שמעת ליה דדריש "כל"?! | בעניין ראויות לכתשן | פיח

"חיובא לדרדקי"?! | זמן חיוב בדיקת חמץ לשיטת אדה"ז | טעם החילוק בדין בין 'נפל עליו גל' 
 ר | השייכות דפסח שני ופסח מצריםל'מפרש ויוצא בשיירה' | ביאור הנ"ל באופן אח



XXI 

 שלישישער 
 חסידות

 

 163 ................................................ ות וביאורים בדא"פ במאמר ד"ה באתי לגני תש"כהער
 ישיבהיע במשפ , דאברוסקין שי'דב מנחם  הרב 

תוכן המאמר הוא ביאור מעלת  ז דווקא:"מעלתו של יהודי בעוה –הנקודה התיכונה במאמר 
 ודתו בעוה"ז / ביאור מהלך המאמר עפ"ז והקשר בין הביאורים שבוהיהודי ועב

העניינים בקיום העולם ויקשה על מארז"ל שהעולם   א ג'יבי  :'אמן יהא שמה רבא דאגדתא'בענין  
"ר קיים אאיש"ר דאגדתא / יבאר הנ"ל ע"פ דברי הב"י על זמן הגלות / יביא ג' העניינים באיש 

דאגדתא ומעלותיהם / גילוי אמתית מציאות הנבראים ע"י לימוד האגדתא (פנימיות התורה) /  
קיום העולם ע"י איש"ר דאגדתא / גילוי 'איהו  / מציאות העולם מצד עניינו של אמן יש"ר שינוי

 וגרמוהי חד' בבי"ע ע"י איש"ר דאגדתא 
ישאל כיצד שייך איחוד אלוקות ונבראים   :'ע בתכלית היחוד כמו באצי"ס בבי "בענין המשכת אוא

 – ת מציאות הנבראים יבאר ע"פ מ"ש שיתגלה לע"ל אמיתית מציאות הנבראים / גילוי אמית /
 בפשטות העניינים / יבאר הטעם שישראל נקראים בשם צבאות 

 178 ......................................................... הערות וביאורים במאמר ד"ה באתי לגני תשי"ט
 בישיבהמשפיע ונו"נ  ,העכטשי'  שניאור זלמן צבי הירשהרב 

הקדמת הכתוב במאמר שהמצוות נקראות בשם עמודים / הביאור במאמר לחילוק בין עמודים 
למצוות / הקושיא והביאור במאמר בשייכותו של יש האמיתי ליש הנברא, וקושיות על זה / ביאור 

ולמות / תוספת ית בריאת העהקושיא במאמר ע"פ המבואר בד"ה באתי לגני תשי"א בעניין תכל
ביאור בכוונת השאלה במאמר וביאור התשובה במאמר / ע"פ הנ"ל יבוארו כמה דיוקים בביאור  
שבמאמר / הטעם לכך שעל המצוות נאמר נצבים למעלה / הוספת ביאור בהנ"ל ע"פ דיוק במשל 

 העמודים שבתניא / הצורך בקיום המצוות בגשמיות ובעבודה רוחנית

 186 ............................................................ התאחדות האדם עם הקב"ה בעת לימוד תורה
 מהתלמידים השלוחים לישיבה ,גולדשמידשי'  אברהםהת' 

א  המצוות עפ"י דברי אדה"ז בתני יבאר הבדל ההתאחדות שנפעל באדם בעת לימוד התורה וקיום  
יותר את ההתאחדות בעת לימוד התורה על פני קיום המצוות עפ"י מאמר ד"ה   יבאר בעומק /

'ארבעה ראשי שנים' של כ"ק אדמו"ר / יבאר את ההבדל המהותי בין 'כוח החכמה' לכוח הבינה'  
יבאר  / התורה עפ"י מאמר ד"ה 'ברוך שעשה ניסים' ולפי"ז יבאר את ההתאחדות בעת לימוד

עפ"י מאמר ד"ה 'מרגלא   דרגת ה'בן' ת בלימוד התורה מגלה אצל האדם אתשאופן ההתאחדו 
 בפומיה דרבא' 
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 209 ................................................................................. גדרו ופעולותיו –לבוש הדיבור 
 תלמיד בישיבה  ,וב' וורצשי' מנחם מענדל הת' 

יקדים המבואר בד"ה 'וכל העם' תרס"ה בעניין הדיבור / יקשה על הנ"ל מהמבואר בד"ה 'יו"ט של  
ר"ה' רנ"ט / יקדים המבואר בכ"מ בדא"ח בעניין הדיבור / יבאר הגדרתו של הדיבור ועפ"ז יתרץ 

 וכל העם'הקושיא / ע"פ הנ"ל יבאר דיוק במאמר ד"ה '

 214 ................................................. הביטוי ל'ביטול עצמי' בדברים שבהם התורה עוסקת
 תלמיד בישיבה ,מורישי'  שמואלהת' 

בדברים בהם  מבאר מהו הביטוי לביטול עצמי  /מקדים דברי הרבי שהתורה פועלת ביטול עצמי 
ד  בדברים גשמיים וטענות שקר / מבאר מהו הביטוי לביטול עצמי באדם הלומ  – התורה עוסקת 

 באופן כללי ובאופן פרטי

 218 .................................................................. ביאור ההבדל בין כח ליכולת בנפש האדם
 תלמיד בישיבה ,מעטוף שי'   מלך אוריהת' 

/ מקדים לבאר עניינם של כח ויכולת /   בנפש האדם  מביא המבואר בעניין ההפרש בין כח ליכולת
משל / לפי כל הנ"ל מבאר הכוונה במאמר / מבאר לפ"ז עוד הבדל בין כח  יפל "ל עמבאר הנ

 כולת לי

 222 ..................................................................... שיטת הרמב"ם באחדות ה' ע"פ חסידות
 תלמיד בישיבה ,בסקי ' קניאזשי' יוסף יצחק  הת' 

דא"ח בשיטת הרמב"ם / המבואר בד"ה שיטת הרמב"ם בעניין מציאות העולמות / הביאורים ב
יטת הרמב"ם וקושיות על כך / הביאור ובהקדים עניין 'שרש ומקור' / ביאור האמנם תרמ"ג בש 

הקושיות הנ"ל ובהקדים עניינם של עולמות בי"ע / גדר מציאות הנבראים לפי הנ"ל / אופן הב'  
ע"פ הנ"ל מבאר " / זולתךמקדים לבאר הביטול של "אין /  הרמב"ם ושאלות ע"ז בביאור שיטת

 את האופן הב' בשיטת הרמב"ם 

 232 ....................................................... פירת החכמה 'ו' קצוות' בס - בעניין תפיסת מקום 
 תלמיד בישיבה ,שמח שי'   חיים מאירהת' 

ויצריך ביאור בזה / יבאר הנ"ל עפ"י מאמר מאמר "ויקח ה' אלוקים את האדם" ב  קדים המבוארי
ד"ה "והאבן הזאת" / יעיר ששני הביאורים  ד"ה "כי מראש צורים" / יוסיף ביאור על פי מאמר

 הנ"ל תואמים זה את זה 
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 רביעישער 
 תלמוד

 

 241 ... (כתובות רפ"ה) כתובה ככתובה דמי בדברי המפרשיםסיכום י"ד הנפק"מ בדין תנאי 
 תלמיד בישיבה ,אדם שי'  מנחם   אברהםהת' 

ברי בדין 'תנאי כתובה ככתובה דמי' ע"פ ד יבאר כל אחד מארבע עשרה הנפק"מ שישנם
המפרשים, בג' שלבים: יציע מקור הדין והטעם / יביא הפס"ד להלכה / יבאר חידוש הדין ד'תנאי  

 כתובה ככתובה דמי' בראשונים ובהלכה 

 264 ........................................................................ )בבא קמא ד, ב. ו, א( תרי גווני אדם""
 תלמיד בישיבה ,מקוביצקישי'  מנחם מענדלהת' 

מציע הסוגיא בדף ו' והתוס' / מביא קושיית הרשב"א / מביא הגמ' בדף ד' והמהר"ם שם ומקשה 
גר"ח מחלוקת ורש"י מביא את חילוק הגר"ח / מבאר על פיו בכמה מקומות / מבאר שחילוק ה /

 מחליף השיטות ותוס' / מתרץ הקושיא / דוחה התירוץ בהוכחה שאין זו סברת התוס' / 

 276 ......................................... ) בבא קמא ט, ב( ביאור בדברי תוד"ה "ודרכו לילך ולהזיק"
 בישיבה תלמיד ,רוזן שי'  למנחם מענד  הת'

הצעת הסוגיא / מביא מחלוקת הראב"ד והרשב"א ומקשה על שיטת הרשב"א / מקשה גם בשיטת 
רש"י בסוגיא / מתרץ שיטת התוס' והרשב"א ע"פ דברי המהר"ם / דן בדבריו לשיטת התוס' /  

אבן האזל בגדר המזיק קרן / בות נזיקין ודברי מבאר דברי הראשונים ע"פ יסודו של הראב"ד בא 
 סיכום

 284 ............................... (ריש מסכת עבודה זרה)  בענין משא ומתן עם עכו"ם בימי אידיהן
 בהמהתלמידים השלוחים לישי , קפלון  שי'  מנחם מענדל הכהןהת' 

ג' אופנים בביאור ההיתר לשאת ולתת עם העכו"ם / מה שהקשו באופן הראשון / קושיות באופן 
ור שיטתם ע"פ הירושלמי / השלישי / שיטת ר"ת ומה שצריך להבין בשיטת רש"י ותוס' / ביא

ומה שצ"ב בדבריו /  ביאור כוונת התוס' במ"ש "מפני שהוא כמחניף" / שיטת ספר התרומה
 הסברת דברי הירושלמי בשני אופנים / ביאור כוונת ספר התרומה 
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 חמישישער 
 הלכה ומנהג

 

 רמב"ם
 293 ................................................................... בעניין החילוק בין חזקה לנאמנות דעדים

 ר"מ בישיבה ,מושקוביץ  שי' אהרןהרב 
יקשה לשיטת הרמב"ם מדוע אשה שמת בעלה ונשאת ע"פ עדים ואח"כ בא בעלה צריכה קרבן /  
יביא תירוץ הרב השואל בנודע ביהודה ויבאר דקאי לשיטת הראב"ד ולא לשי' הרמב"ם / יקשה  

יאור דברי הרמב"ם שקאי כשבדקה / יביא תירוץ הנוב"י עצמו על דברי על דברי הרה"ש בב
יו / יביא המשך דברי הנוב"י ויקשה עליו / יקשה על תירוץ הרב השואל הנ"ל  הרמב"ם ויקשה על

מדברי הרמב"ם בהוזה עליו מים פסולין / יחלק בין חזקת ההיתר דיבמה להנשא לחזקה דאשה  
הנ"ל לנאמנות דעדים / יתרץ עפ"ז את הקושיא בדברי  שלא בעת וסתה / יחלק בין החזקות

 מב"ם בהוזה עליו מים פסוליןהרמב"ם / יבאר עפ"ז גם דברי הר 

 304 ............................. בענין דין הנלמד בי"ג מדות שכתב הרמב"ם שהוא 'מדברי סופרים'
 ת אורחותיך למדני" בעל שוהרב 

יביא את דברי הרמב"ם דקידושי כסף "מדברי סופרים" / יבאר דאין כוונתו לומר שהם מד"ס ממש 
מפורשים בתורה / יביא את ביאור התשב"ץ בטעם שניסח הרמב"ם שהם מדברי אלא שאינם 

אע"פ שהם מה"ת ממש, אלא שכתב כן לעניין מנין  - סופרים (כשכוונתו רק שאינם מפורשים)
יבאר באופן אחר, דכשכתב  / המצוות / יביא את דעת החולקים והקושיות על דברי התשב"ץ 

ר הנלמד בי"ג מדות, כוונתו שדין זה נמסר לחכמים / יביא הרמב"ם "מד"ס" גבי הלכה למ"מ או דב
יפות ויבאר ע"פ הנ"ל באו"א / יבאר ביאור הפר"ח בטעם שהקל הרמב"ם בכמה מהספיקות בטר

קומות שלומדים  ע"פ הנ"ל עוד כמה הלכות ברמב"ם / יבאר הטעם שלא כתב כן הרמב"ם בכל המ
 מי"ג מידות

 ־ערוךשלחן 

 313 ....................................................................................................... כיסוי ראש הכלה
 חב"ד מגדל העמק, חבר בי"ד רבני חב"דדק"ק  מד"א , הענדלשי'  סף הכהןל יו ישרא הגה"ח 

 ומשגיח ראשי בישיבה
יקדים הדעה להלכה מתי תחילת חיוב הכלה לכסות ראשה ודברי החולקים / אין זו הדרך להכריע 

שאז היא בחזקת בעולה / יבאר פס"ד / יוכיח שחיוב הכלה לכסות ראשה הוא רק למחרת החופה 
 אודות מנהג בית הרב מדוע אין קושיא מדברי השו"ע שחזקת בעולה מהחופה / המנהג בפועל / 



XXV 

 321 ...................................................... הערות בשו"ע אדה"ז בעניין הפסק בברכת התורה
 שפיע ונו"נ בישיבהמ ,העכטשי' ן צבי הירש ר זלמשניאו הרב 

סיכום השיטות בהסמכת ברכות התורה ללימוד   ביאור בעניין הסמכת לימוד תורה לברכות התורה:
מביא הפסק בהנ"ל ומקשה / מביא את שני תרוצי הבית יוסף / מבאר החילוק בין התרוצים  /

 ת הברכה ללימודר החילוק הנ"ל למחלוקת בהסמכבדעת אדה"ז / מקש 
מביא מחלוקת המג"א והט"ז באין דעתו ללמוד, ומקשה לדעת   דין היסח הדעת בברכות התורה:

 המג"א / מבאר בהקדים דין הניעור כל הלילה / מביא דעת אדה"ז בניעור כל הלילה

 329 ..................................................................................... דין אורח בנר שבת ונר חנוכה
 תלמיד בישיבה , גלפרין שי'דב בעריש  הת' 

יציע הסוגיא ויביא את פסק המשנ"ב / יביא את פסק רבינו הזקן שנראה שלא סבר כהמשנ"ב / 
 שאף לאדה"ז שאני נר חנוכה מנר שבתר שבת לנר חנוכה / על פי זה יבאר שייתכן יחלק בין נ

 334 ............................... אמירת המשניות 'כל ישראל' ו'רבי חנניא' בפרקי אבות מחוברים
 מיד בישיבהלת , דוידסאהןשי'  מנחם מענדלהת' 

יביא מה שכתוב ב'סידור עם הנהגות' בנוגע לאמירת פרקי אבות מחוברים ויקשה על כך / יביא 
לאחר תשמ"ז?  האמנם יש מקור סותר  –דברי לוח השבוע בגליון 'התקשרות' / יקשה על דבריו 

 ידחה המסקנה הנ"ל / עצה כיצד יש לנהוג בפועל /

 ששיר שע
 תורת רבינו

 

 343 .................................................................................................. גדר מצות חינוך קטן 
 תלמיד בישיבה ,הורוביץ שי'  הלוי  מענדל מנחם הת' 

חיוב החינוך / מקשר הנ"ל למחלוקת הראשונים בגדר החינוך /  אחרונים בגדרמביא חקירת ה
יא שיטת הרמב"ם ע"פ הצ"צ ומקשה מהמבואר בלקו"ש / מביא שיטת התוס' ומבאר עפ"ז מב

 שי' הרמב"ם / ע"פ הנ"ל מסביר שינוי הלשונות בשיחה

 347 ............................................................... יום כולובענין אמירת 'לשם יחוד' כנגד כל ה
 תלמיד בישיבה ,היילפרין שי' מנחם מענדל הת' 

מביא ביאור הרבי בטעם אמירת לשם יחוד פעם אחת ביום ומקשה / מתרץ הקושיא בדא"פ / 
לדבריו / ע"פ הנ"ל מבאר בדא"פ / עוד ביאור עפ"י טעם  מביא המבואר ב'אור התפילה' ונותן

 דיוק בלשון כ"ק אדמו"ר / לפ"ז מבאר עוד עניין בדברי כ"ק אדמו"ר 
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 356 .................................................................. בעניין שכר הקב"ה לרחל אמנו והמסתעף 
 תלמיד בישיבה ,העכט שי'  לויהת' 

יביא ביאור כ"ק אדמו"ר מהי פעולת רחל שעל זה מקבלת שכר / יקשה דבקשת רחל גופא היא  
י ביאור בגדר 'שכר' / יקשה מדוע ברכת אפרים ומנשה אינה מוזכרת כחלק 'פעולתה' ויבאר עפ"

ז דברכת אפרים ומנשה היא גופא חלק מהשכר של רחל / יקדים המבואר במק"א ויתרץ עפ"
 מהשכר

 360 ...................................................................... טעם אכילת מאכלי חלב בחג השבועות
 תלמיד בישיבה , חיל  שי'שמואל הת' 

, וקושיות כ"ק אדמו"ר בזה / יקשה על אל' בטעם אכילת מאכלי חלביביא את דברי ה'גאולת ישר
אופנים את השאלה הא' / יתרץ שאלה הב' ע"פ ביאור טעם טבילת כלים / יתרץ  הנ"ל / יתרץ בג'  

 שאלה הג' ע"פ ביאור עניין קיום התורה ע"י האבות קודם מתן תורה / יתרץ שאלה הד' 

 367 ....................................................... גדרים שבמצות מילה ובמצות תשביתוג' ה ביאור
 תלמיד בישיבה ,כפרשי' הכהן  צבי הירשהת' 

ת יקדים הגמ' בקידושין מדוע נשים פטורות ממילה וביאור התוס' / יביא תירוץ הרבי על קושיי
דים ביאור החילוק בין התירוצים ע"י ביאור ג' הגדרים ברוגצ'ובי / יביא מח' הברית התוס' / יק

אברהם ודבר אברהם בחיוב האב ויבאר ע"פ הגר"ח ופמ"ג / יבאר שני הגדרים במילה / גדר פעולה 
הוא חיוב חד פעמי / גדר תוצאה נמשך תמיד / יקשר ביאור המנ"ח במח' הראשונים לסברות 

מכהנ"ל נראה שתירוץ הרבי הוא לשיטת הרמב"ם / יקשר המח' הנ"ל לחקירת   רונים הנ"ל /האח
המנ"ח במח' רש"י ותוס' בחיוב תשביתו / הגר"ח סובר כמו הדבר אברהם במצות תשביתו שהוא  

 חיוב שב ואל תעשה / שיטת החת"ס בגדר מילה וכן לעניין תשביתו שהוא רק על הפעולה 

 375 ...................................................................... ענין הבנת המשפטים קודם מתן תורה ב
 מהתלמידים השלוחים לישיבה ,קפלוןשי'   הכהן  מענדל מנחם הת' 

זה / הסברת מאמר רז"ל פירוש מאמר רז"ל "מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני" ומה שצ"ב ב 
תוספת ביאור במארז"ל הנ"ל ויישוב דברי רבינו  /אלמלי לא ניתנה כו' בהתאם למבואר בשיחה 

כוונת רז"ל היא למצב  –בשיחה / ביאור העניין באופן אחר / דחיית ב' האופנים וביאור חדש 
על זה וביאור חיבור נותן התורה עם המשפטים / קושיות  –'תיאורטי' / החידוש שנפעל במ"ת 

 ההבדל ברמת התוקף וההחלטיות של ההבנה / האם ההבנה היא כדבר נוסף על –באופן אחר 
כום מציאותו או חלק ממנה / החידוש שבפורים על מ"ת / טעם החילוק שבין האדם לבע"ח / סי

 הוספה שלאחר זמן /

 398 .................................... במצות שילוח הקן ביאור ההבדל בין דרך הפשט לדרך ההלכה
 למיד בישיבהת , שפיגלשי'   יהודההת' 

/ דברי הרבי בהבדל בין דרך  יוקושיית הרבי עלויקדים לשון רש"י בנוגע למצוות שילוח הקן 
כ דע"פ הלכה אם חוזרת האם צריך לשלח שוב, משא"  –ח תשלח"  הפשט לדרך ההלכה בחיוב "של
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הרי זה קן חדש / יקשה דלכאורה לפי ע"פ פשט /יביא דברי הרבי שאם נטל הבנים והחזירם לקן 
ביאור הרבי אין נפק"מ לפועל בין הפשט להלכה / ינסה לתרץ שאיננה בעודה על בניה פירושו 

ך במשמעות הפשט, ועוד שאסור במצב כזה ליטול האם  גדר 'תורני' ולא גשמי / ידחה שאינו שיי
נפק"מ בין הפשט להלכה  יקדים הטעם למצוות שילוח הקן בדברי הראשונים / יבאר עפ"ז ה /

במקרה של 'מעופפת ואינה נוגעת' / יביא ראיות לביאורו ע"פ חקירה בדין "שלח תשלח" / יביא 
יאור בפירושי גדר 'מזומן' / יבאר דע"פ  את הרא"ם על פירש"י דמוכח מדבריו כנ"ל / יקדים הב

בדרך הפשט גם פשט משמע שמזומן תלוי בדעת האדם / יבאר ע"פ הנ"ל מדוע ישנו דין מזומן 
 אם לא נטל הבנים, משא"כ בדרך ההלכה / ימתיק הנ"ל בדברי הרבי

 שביעישער 
 משיח וגאולה

 

 415 ............................................... הספק בביאת משיח בימי ספירת העומרקו"ט בענין ש
 תלמיד בישיבה ,הורוביץ שי'  מענדל הלוי מנחם הת' 

הספק  וה אחת / יביא יקדים שיטות הראשונים בגדר ספירת העומר בזמן הזה ואם הספירה מצו
אם משיח יבוא באמצע הספירה שהוא לשי' הבה"ג / ישווה הספק הנ"ל לדין קטן שהגדיל בימי 
הספירה / יביא שיטות האחרונים בדין קטן שהגדיל ויבאר הדין בספק הנ"ל עפ"ז / יביא שיטת  

 הרבי בגדר ספה"ע ויבאר עפ"ז הדין בספירה לע"ל 

 422 ...................... שלע"ל יחזרו להדליק נרות חנוכה "על פתח ביתו מבחוץ"ביאור הטעם 
 תלמיד בישיבה ,היילפרין שי'  מענדל מנחם הת' 
"ל / יקשה מה הטעם בפנימיות דברי כ"ק אדמו"ר בהנהגה דהדלקת נרות חנוכה בחוץ לע יביא

ע"ל / יקשה ביותר מהמבואר דהבירור של נרות חנוכה הוא ע"ד הבירור העניינים להדליק בחוץ ל
דלע"ל / ע"פ ביאור הרבי בנוגע לב' תקופות דלע"ל יתרץ בנוגע לתקופה הא' ויקשה מה יהיה 

יסא / יקשה איך זה באר דהדלקת הנרות לע"ל יהיו לשם הלל ושבח ופרסומי נבתקופה הב' / י
ל הלכה כמותו / יקדים המבואר שלע"ל בתקופה הא'  עולה בקנה אחד עם הטעם דב"ש שלע"

הלכה כב"ש ובתקופה הב' הלכה כב"ש וב"ה יחדיו / יבאר עפ"ז באופן אחר דהבירור באוה"ע נפעל  
 הנמנעות גם בתקופה הב' ע"י גילוי נמנע
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 שמינישער 
 פשוטו של מקרא

 

 435 ................................................... בעניין הגדי שהקריב יעקב לפסח לפני שיצחק ברכו
 תלמידים בישיבה ,חפץשי'   דוב בער  שלוםוהת'  וויכניןשי'  מענדל מנחם הת' 

פסחו / צ"ב מדוע דאגה דברי רש"י שאחד מהגדיי עיזים שהכינה רבקה כמטעמים ליצחק הי' ל
רבקה עכשיו להכין את הקרבן פסח ליצחק / צ"ב מדוע מצין רש"י את המקור לפירושו / צ"ב 
מדוע לא דאג יצחק בעצמו שיקריבו לו קרבן פסח / ביאורו של המשכיל לדוד ומה שצ"ע בזה / 

לא של ור בגדר קיום המצוות ע"י האבות / ביאור שהפסח שהוקרב הי' של יעקב ו תוספת ביא
יצחק / עפ"ז ביאור חלק מהשאלות / ביאור מדוע רש"י ציין מה הוקשה לו בפס' / דחי' לבאר כן  
בכוונת רש"י וביאור באופן אחר / הביאור בפשטות מדוע שלחה רבקה את יעקב / דחיית יסוד 

יעקב) / ביאור שהגדי לפסח נעשה (נוסף ליעקב) גם ליצחק / עפ"ז הביאור (שהפסח נעשה ל
 ר מדוע ציין רש"י לפרקי דר"א וכן מדוע הציון הוא בסוף הדיבורהביאו

 451 ............................................ יישוב הסתירה בענין השבת הראשונה שבנ"י (לא) שמרו
 תלמיד בישיבה ,שפיגלשי'   יהודההת' 

יחזק השאלה  יציע קושיית המפרשים על דברי רש"י עה"ת מהגמ' בשבת ויקשה על תירוצם / 
 יקדים הגמ' בשבת וקושיות התוס'/    פרי וקושיא נוספת ע"פ פירוש המלבי"םהנ"ל ע"פ מש"כ בס

/ יקשה על תירוץ הפנ"י ויבאר הפשט   על קושיית התוס' "ל מפראג והפנ"ייביא תירוץ המהר /
יישוב החילוק עפ"ז גם לדעת שמואל / יקשה /    יבאר החילוק בין המקושש למלקט עפ"זבדבריו /  

אופן אחר בהקדים דיוק המפרשים בפירש"י / יקשה על ביאור הנחלת על הביאור הנ"ל / יבאר ב
דים הביאור בלקו"ש בהדיוק הנ"ל ברש"י בענין הציווי דשבת במרה  יעקב בעניין שבת דמרה / יק

ות ותוכן המשותף של המן ושבת / יבאר ע"פ כהנ"ל החילוק שבין יקדים גם ביאור הרבי במה /
 "ל ימתיק עוד שני עניינים בספרימעשה דמקושש לליקוט המן / ע"פ הנ

 הוספה 

 

 ביאורים והערות בהמשך תער"ב

 473 ...................................................................................................................... הקדמה 

 478 .............................................................. הגדרת מדריגת 'כתר' כ'רצון' / מהות הרצון |פרק א 
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 483 ...................................... פנימי הגדרת הרצון כמקיף / התלבשות הכחות באיברים באופן |פרק ב  

 486 ................................................... הכד המאמר ע מהלך סיכום/  התכללות הכחות בנפש |פרק ג 

 489 ..................................... גם בתומ"צקיים  –ביאור הענין מה שהכחות הם פנימיים בעצם  |פרק ד 

 493 ......................................................................... הגדרת עולם האצילות כ'ממוצע' |ו  ־פרק ה

 495 ................................. 'מוגבלים בעצם' הדרגות השונות באין־ערוך / הקושי בזה שהאורות |פרק ז  

 499 ...... סיכום –המורכבות והשיטות בהגדרת הגבול בכלים דאצילות / הגדרת "עולם האצילות"  |פרק ח  



 

  



 

 
 
 
 
 

 שער ראשון

דבר מלכות



 

  



 33 מאמר ד"ה מרגלא בפומיה דרבא תש"מ •   דבר מלכות

 

 תש"מ מאמר ד"ה מרגלא בפומיה דרבא

  לאור בקונטרס י"ד כסלו תנש"איצא 

א דלבת שלאחר הקדמת רעותא וקיום המצולהכוונה  –תא דלבא" וו ברעה"נתפס אי
לבא א"א לתפוס בהעצמות ממש, להיותו מובדל מכל ענין, וא"א דעותא  רע"י    (כי גם

 תא ולרע ךירשצ מהו). ותוהמצ םובקי אהוש, עצמו ושל הרצון י"ע אלא לתפוס אותו
 לגילוי בסתירה' תהי לא האדם שמציאות כדי אהו) לוע־דקבלת הביטול( דלבא

 ת.העצמו

,  בן' בחיד העבודה – חכמה: טובים ומעשים תשובה, חכמהד יםנינהע' ג תוכן ווזה
; לוע־קבלתו ביטול ,עבד' בחיד העבודה – הובתש; האב מציאות היא שמציאותו

 .ומאירים טובים הם התשובה הקדמת י"שע, ותוהמצ םוקי – טובים מעשים

 ועבד  בן ד יםנינהע' ב הנשמה בשרש כי , עבדד ביטולומ"מ גם בלימוד התורה צ"ל ה
 בלימוד  כי,  הפכים  הם  שלכאורה" (טובים  ומעשים  תשובה  חכמה  תכלית". וזהו  הם  דח

),  האדםד הביטול מודגש טובים ומעשים ובתשובה, האדם מציאות מודגשת התורה
 ןכיוו. טובים ומעשים הדתשוב הביטול' יהי עצמה בה שגם הוא רהות של עיקרהד

 מרגלא ' יה לכן), האדם מציאות" (אנשמיד"בשרא  באופן' יה דרבא התורה שלימוד
 ל.ביטו גם ל"שצ להורות, זה מאמר' מיובפ

  ומתפלל  ח"בגמו הורבת העוסק כל"", שינפ בשלום פדה" פ"עה ל"למארז השייכות
 ומכל) ותפלה ח"דגמ יןוהק ב'( םיהחסד מכל תיונקט" קולהפס כןו, כו'" הציבור עם

 וזהו . טובים ומעשים תשובה, חכמהד  יםנהעני' ג הם אלו יןוק' שג –)" הורת( האמת
 י "ע הוא) עבד" (עוסק"ד באופן היא) בן( שהתורה זה כי", בתורה העוסק" שמקידם

  "."ינפש בשלום פדה"ד הענין אמיתית הוא ז"שעי, הנשמה עצם גילוי
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 ∗מ"תש'י כסלו ה"ח  ,פ וישלח "ש . ד"בס

ראשית חכמה  1בפומי' דרבא תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים כו' שנאמר
. ומביא כ"ק 2לא נאמר אלא לעושיהם   טוב לכל עושיהם, ללומדיהם  יראת הוי' שכל

(נדפס בקונטרס דרושי חתונה  3מו"ח אדמו"ר במאמרו ד"ה זה שאמר בש"פ וישלח תרפ"ט 
) פירוש רש"י, דחכמה היא תורה, ותכלית חכמה, עיקרה של תורה, הוא שיהא עמה 4תרפ"ט 

נה והשגה, שיבין וישיג יקרה של תורה הוא הב. ומדייק בהמאמר, דעתשובה ומעשים טובים
], 5מה שלומד [ובפרט בתורה שבע"פ, דכשאינו מבין מה שלומד אין זה נחשב לימוד כלל 

ובמאמר רז"ל זה אומר שעיקרה של תורה הוא תשובה ומעשים טובים. ויש לומר, דהטעם  
וב המקומות הוא הפירוש דתכלית בר שמביא בהמאמר פירוש רש"י בתכלית חכמה, הוא, כי

לית הכוונה, וכיו"ב. ועפ"ז, פירוש תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים הוא, שתכלית תכ
. ולכן מביא בהמאמר 6הכוונה בלימוד התורה (חכמה) הוא שתביא לתשובה ומעשים טובים 

תורה היא דלימוד ה שהכוונה. דנוסף לזה 7של תורה עיקרהפירוש רש"י דתכלית חכמה הוא 
ים טובים, גם ענין התורה עצמה [ואדרבה עיקר ענינה] הוא תשובה א לתשובה ומעששתבי

 ומעשים טובים. ולכן מדייק, דחכמה (תורה) ותשובה ומעשים טובים הם לכאורה שני ענינים
 שונים.

(תורה) ותשובה ומעשים טובים, נוסף לזה שהם ענינים   יש להוסיף, דחכמה  ב)

 
"בקשר עם יום הבהיר י"ד כסלו, יום נישואי כ"ק אדמו"ר   תנש"א,  –קונטרס י"ד כסלו  צא לאור ב) י∗

. א""ו, שנת ה'תנשטו כסלשליט"א עם הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע (בשנת תרפ"ט) . . 
"המאמר מיוסד על ד"ה זה שאמר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בש"פ וישלח תרפ"ט בסעודת שבע 

 ות, שנדפס בקונטרס דרושי חתונה תרפ"ט".ברכ
 ) תהלים קיא, י. 1
 ) ברכות יז, א. 2
 ) "בסעודת שבע ברכות".3
 ואילך. 104"ט ע' נדפס בסה"מ קונטרסים ח"א כח, סע"ב ואילך. סה"מ תרפ –) קונטרס ב 4
 ) מג"א או"ח ס"נ סק"ב. שו"ע אדה"ז שם ס"ב. הל' ת"ת לאדה"ז פ"ב סי"ג.5
 מהרש"א לברכות שם. הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ס"ֿגד.) להעיר מחדא"ג 6
 , הוא, כי ענין זה למידיןעיקר) ואולי יש לומר, דמקורו של רש"י שפירוש "תכלית" כאן הוא 7

החכמה.  ראשיתחכמה יראת ה'", דיראת ה' היא  ראשיתבברכות שם מהכתוב (תהלים קיא, י) "
החכמה.   לאחריהיראה היא    –ומעשים טובים  לתשובה    שתביאולהפירוש שהתכלית דלימוד התורה הוא  

. ויומתק יותר ע"פ המבואר ∗של תורה, עיקרה וראשיתה עיקרהולכן מפרש ש"תכלית חכמה" הוא 
 דעיקרה של תורה הוא עיקר ושרש התורה כמו שהיא בהעצמות. לקמן ס"ח

פעם ראש ופעם סוף". להעיר מפירוש הראב"ע עה"פ לכל תכלה ראיתי קץ (תהלים קיט, צו) "קץ בלשוננו  )  ∗
ומזה מובן, שעד"ז הוא בנוגע   תחילה. ובהמשך תרס"ו ע' כ, דלפירוש הראב"ע פירוש תכלה (בתהלים שם) הוא  

 תחלה וראש. ן תכלה), שלפעמים פירושו הוא ל"תכלית" (מלשו
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ימוד התורה מודגשת מציאותו של האדם העוסק בתורה, שונים, הם גם כמו הפכים. דבל
ישיג (הענין שלומד) בהשכל שלו. ועד שגם בנוגע לפסק דמצות לימוד התורה היא שיבין ו

במתיבתא דרקיעא כו' הקב"ה קא מיפלגי  8דין צריך לפסוק כפי הבנתו דוקא. וכמו שארז"ל
זה שמתיבתא דרקיעא פסקו הדין אומר כו' וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי כו', דהטעם על 

ם הם לפסוק הדין כפי הבנתם. דענין  באופן אחר מהקב"ה, הוא, כי ע"פ כללי התורה צריכי
זה הוא אפילו בלימוד התורה שבמתיבתא דרקיעא. ומכש"כ בלימוד התורה דהאדם למטה, 

שים טובים . ובתשובה ומע9וקוב"ה קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני  9דתורה לא בשמים היא
גש הביטול דהאדם. דענין התשובה הוא שהאדם יוצא ומתבטל ממציאותו, אסורה מוד

, וכ"ה בנוגע למצוות (מעשים טובים), דנוסף לזה שקיום המצוות צ"ל (לא מצד 10מכאן
ע"י קיום המצוות הוא שאברי  שנעשית, הנה גם הפעולה 11השכל, אלא) בדרך עבודת עבד

, דמרכבה הו"ע הביטול. 12המצוה נעשים מרכבה לרצון העליון גוף האדם המקיים את 
 ואעפ"כ, עיקרה של תורה (תכלית חכמה) (מציאות) הוא תשובה ומעשים טובים (ביטול). 

מחשבה תפיסא בך  לית 14) ע"פ מה דאיתא בזהר13הביאור בזה (בהמאמר  ג)
החכמה כלל, אבל נתפס איהו ברעותא דלבא. דמחשבה [השגה דבינה וגם 

] תופסת רק בגילויים ולא בעצמות, וע"י  15שלמעלה מהשגה דבינה, כולל גם ראי' דחכמה
רעו"ד תופסים בהעצמות. והענין הוא, דבאהבה ב' מדריגות בכללות. אהבה שע"פ טעם 

נשמה שמקושרת עם העצמות. ע"ד אהבת בן לאביו שהיא ודעת, ואהבה עצמית שמצד עצם ה
עצם האב. ואהבה זו נקראת בשם רעותא דלבא. וזהו נתפס איהו אהבה עצמית שמעצם הבן ל

כמו שהבן מעורר את עצמות האב, דכשהבן צועק אבא ניזוז האב בכל ברעותא דלבא, ד
בהעצמות. וזהו מהותו, כמו"כ הוא בהנמשל, שהאהבה עצמית שמצד עצם הנשמה תופסת 

בגילויים (כנ"ל), תופסת רק    , כי החכמה16שתכלית ועיקר החכמה הוא תשובה ומעשים טובים 

 
 ) ב"מ פו, א.8
 ) שם נט, ב. 9

 בודת התשובה.) דקאי על ע47) ל' רש"י עה"פ שמות ג, ג. וראה סה"ש ה'תש"ב (ע' 10
עטרת ראש דרוש לעשי"ת נז, א. שם נט, ב.  –) תניא רפמ"א. וראה לקו"ת שלח מ, א. ובארוכה 11

 וראה לקמן ס"ד.
 כח, ב). ) תניא פכ"ג (12
ואילך). וראה בהבא לקמן  105) ס"ב ואילך (סה"מ קונטרסים שם כט, סע"א ואילך. תרפ"ט ע' 13

 ע' קעה.גם המשך תרס"ו ס"ע נז ואילך. סה"מ תרפ"ז 
בדא"ח. וראה זח"ג רפט, ב (באד"ז): דלא   ובכ"מ  ) כן הובא בשם הזהר בהמצויין בהערה שלפנ"ז14

דלבא. ובתקו"ז בהקדמה ("פתח אליהו") יז, א: לית מחשבה אתידע ולא אשתמודע כו' אלא ברעותא  
 תפיסא בך כלל.

דמחשבה הוא אותיות ),  108) ראה בהמאמר שם ריש ס"ד (סה"מ קונטרסים שם ל, ב. תרפ"ט ע'  15
חש"ב מ"ה. חש"ב הוא ההנחה שכלית, ומ"ה הוא ראי' דחכמה, ולית מחשבה תפיסא בי', שגם המ"ה 

 אינו תופס בהעצמות.
בא בהמשך לזה שנתפס   דתשובה ומעשים טובים  שהמעלה  –יאור בהמשך הענינים שבהמאמר  ) הב16
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 ובכדי לתפוס בהעצמות הוא ע"י תשובה ומעשים טובים. 

להבין, דענין זה (דחכמה תופסת בגילויים, ובכדי לתפוס בהעצמות הוא ע"י תשובה 
ובה ומעשים טובים לגבי חכמה. דהגם ומעשים טובים) מבאר רק המעלה שבתש
ה יותר מתשובה ומעשים טובים, דלימוד שבדרגת הכחות דנפש האדם לימוד התורה הוא נעל

הם במדות שבלב ובכח המעשה [תשובה  התורה הוא בהשכל שבו, ותשובה ומעשים טובים
המעשה], מ"מ, מעלה בתשובה ומעשים טובים שעל   , ומעשים טובים בכח17במדות שבלב

וא ידם דוקא תופסים בהעצמות. אבל ביאור זה הוא לכאורה רק להפירוש שתכלית חכמה ה
תכלית העילוי דחכמה. דכיון שע"י התשובה ומעשים טובים תופסים בהעצמות, לכן, ע"י  

דול תלמוד שמביא ה עילוי גם בחכמה [וע"ד גשהחכמה מביאה לתשובה ומעשים טובים, נעש
, דע"י שהלימוד מביא לידי מעשה הוא גדול יותר מכמו שהוא מצד עצמו]. 18לידי מעשה 

משמע, דענין זה (שחכמה תופסת בגילויים, ובכדי לתפוס  ומהמשך הענינים שבהמאמר
של תורה הוא  שעיקרההוא גם ביאור על זה בהעצמות הוא ע"י תשובה ומעשים טובים) 

 ם. תשובה ומעשים טובי

שע"י   ברעותא דלבאבהקדים, דמ"ש בהמאמר בהמשך להענין דנתפס איהו  ד) 
שקיום  ,  19המבואר בכ"מ  תופסים בהעצמות, יש לומר ע"פ   תשובה ומעשים טובים

שלאחרי רעו"ד הוא במדריגה נעלית יותר (כדלקמן). ועפ"ז יש לומר, דמ"ש בזהר  התומ"צ
בזה. שנתפס בהרעותא דלבא עצמה, וזה שהרעותא   שנתפס איהו ברעותא דלבא, שני ענינים

דלבא היא הקדמה לקיום התומ"צ שבהם נתפס העצמות ממש. והיינו, שבכדי לתפוס 
, אלא שזה שע"י מעשה המצוות תופסים  20ממש הוא (בעיקר) ע"י קיום התומ"צ בהעצמות

מביאה בהעצמות הוא כשהעשי' היא בביטול, והביטול שבעשיית המצוות הוא כשהאהבה ה
 21לקיום המצוות היא אהבה עצמית שלמעלה מטעם ודעת, רעותא דלבא. דכשהאהבה

ת [שבמשך כל היום] הוא בכדי להמשיך  [שבעת התפלה] היא ע"פ טעם ודעת, קיום המצוו
קות. וגם כשהאהבה היא ע"י ההתבוננות בההפלאה דאוא"ס, שעי"ז בא לאהבה רבה גילוי אל

, יש מבוקש בקיום המצוות שלו 23כל הגילויים ורק בהעצמותלי בשמים, שאינו רוצה ב  22דמי

 
 ראה לקמן ס"ד. – ברעותא דלבאאיהו 
 ו, ב) "עיקר התשובה בלב".) להעיר מתניא פכ"ט (ל17
 ) קידושין מ, ב. וש"נ.18
 תרפ"ז ע' קפא. וראה גם המשך תער"ב ח"א פקצ"ה (ע' שצו). ) המשך תרס"ו ע' סא. סה"מ19
) להעיר מתניא ספ"ד (ט, א) "הקב"ה בכבודו ובעצמו לית מחשבה תפיסא בי' כלל כי אם כאשר  20

כו' בתורה ומצוותי'" משמע שכל שאר   כי אםתפיסא ומתלבשת בתורה ומצוותי'", דמפשטות הלשון "
 ראה לקמן בפנים] אינם תופסים בהעצמות. –ע הענינים [גם רעו"ד, וגם הביטול דקב"

 ) בהבא לקמן ראה המשך תרס"ו וסה"מ תרפ"ז שם. 21
 תהלים עג, כה. –) לשון הכתוב 22
קלח, סע"א). ) ראה לקו"ת תזריע כ, סע"א ואילך. שורש מצות התפלה להצ"צ פ"מ (דרמ"צ 23

 לקמן ח"ג ע' קלד ואילך.
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חרי התעוררות האהבה (שבמשך כל היום), להמשיך גילוי עצמות אוא"ס. וקיום המצוות שלא
ת אוא"ס] עצמית (רעותא דלבא) הוא בלי שום מבוקש [גם לא המבוקש דהמשכת גילוי עצמו

', בדרך קבלת עול. דהביטול שבקיום המצוות באופן זה הוא עוד יותר ורק לקיים רצונו ית
 , וע"י קיום המצוות באופן זה הוא המשכת העצמות.24מהביטול שברעו"ד

א דלבא אין תופסים בהעצמות ממש [ובכדי לתפוס  ה שגם ע"י רעותלומר, דהטעם לז
דכיון שהעצמות הוא  בהעצמות הוא דוקא ע"י קיום המצוות שלאחרי הרעו"ד], הוא,
(דהעצמות). וכיון    שלומובדל מכל ענין, אי אפשר לתפוס אותו ע"י שום ענין, אלא ע"י הרצון  

) היא אהבה ורצון דהאדם, אין נתפס שגם האהבה העצמית שמצד עצם הנשמה (רעותא דלבא
שבהעבודה דקבלת עול לגבי רעותא דלבא, דרעותא דלבא בזה העצמות ממש. וזהו היתרון 

וא רצון האדם, וגם כשהרצון שלו הוא בביטול, שאינו רוצה לעצמו כלל וכל רצונו הוא ה
. והעבודה 27ת, מציאו26, מ"מ, גם רצון זה הוא הרצון של האדם25(שיושלם) רצון הקב"ה

רצונו בדוגמת עבד, שעבד   כנגדדקבלת עול, שמקבל עליו לקיים ציווי השם גם כשהציווי הוא  
 מלכות שמים  עולן האדון, הוא לא מצד המציאות (רצון) שלו אלא מצד  לקיים רצו  מוכרח הוא  

. אלא שאעפ"כ, גם הביטול דקבלת עול אינו תופס בהעצמות ממש, ובכדי 28המוטל עליו 
, דכיון שכל הענינים הם באין ערוך וכלא 29תפוס בהעצמות הוא דוקא ע"י קיום התומ"צל

', הרי אין שייך שיהי' איזה ענין שעל ידו יכולים לתפוס בי' ית'. ובכדי לתפוס חשיב לגבי' ית
את העצמות הוא דוקא ע"י שהעצמות רוצה בזה. וזהו שע"י קיום התומ"צ תופסים בהעצמות, 

ם רצון העצמות. היינו, דזה שע"י התומ"צ תופסים בהעצמות הוא לא מצד כי המצוות ה
וא רצון העצמות. וזה שקיום המצוות צ"ל בביטול [אף מעלת התומ"צ עצמם, אלא לפי שה

שלגבי העצמות ביטול ומציאות הם בשוה ממש], הוא, בכדי שהמשכת העצמות שע"י קיום  

 
ה"מ תרפ"ז שם ס"ע קפב, דמעלתן של ישראל כמו ) כ"ה בהמשך תרס"ו וסה"מ תרפ"ז שם. ובס24

שהם בעצמותו ית' הוא (לא זה שהם בנים, רעו"ד, אלא) זה "שהם עבדים בהעבודה דקבעומ"ש דוקא". 
 וראה לקמן בפנים.

ה בסה"מ תר"פ ע' קמט ואילך, שגם באהבה העצמית ) ראה תניא פמ"א (נז, ב ואילך) ובארוכ25
צון "לדבקה בה' ולא ליפרד כו' בשום אופן אפילו במסירת נפש שמצד עצם הנשמה, שתי דרגות. הר

שיהי' גילוי אלקות   –ממש", דרצון זה הוא בחינת מציאות; וענין הביטול הוא שכל רצונו הוא רצון ה'  
 בעולם.

עבודתו של העבד (הפשוט) נקראת על שם אדונו, משא"כ זה ) וראה המשך תרס"ו ע' שסא, ד26
כן זה שעבד נאמן עובד עבור אדונו] אינה נחשבת כעבודת האב עצמו, ולכן שהבן עובד עבור אביו [ו

 אין בזה תענוג כ"כ.
) דהביטול שברצון זה הוא בה"צורה" שלו שאינו רוצה לעצמו ורק שיושלם רצון הקב"ה, אבל  27

 ר") הוא מציאות.עצם הרצון (ה"חומ
לה דעבד המבוארת כאן היא [לא ) ויש לומר, דענין זה שייך גם בצדיק שאין לו יצה"ר. כי המע28

לקיים   מוכרחשלו, שהוא  הביטול  זה שיש לו רצון אחר והוא כופה את עצמו, המעלה דאתכפיא, כי אם]  
אין זה גורע בהביטול,   –הציווי    הי' הציווי נגד רצונו. וזה שבפועל הוא רוצה לקיים  באםציווי האדון גם  

 וכרח בזה.מכיון שגם באם הציווי הי' כנגד רצונו, הוא מ
 . 20ראה לעיל הערה  )29
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 שהואם היא באופן שנרגשת המציאות שלו,  המצוות תהי' בגילוי. דכשעשיית המצוה של האד
ת. וכיון שכשהאדם מקיים  המקיים את המצוה, הרגש המציאות הוא כמו סותר לגילוי העצמו

את המצוות מצד הרצון שלו, גם כשהרצון שלו הוא להשלים רצון הקב"ה, נרגשת מציאותו, 
קיום המצוות הוא לכן, בכדי שהמשכת העצמות שע"י קיום המצוות תהי' בגילוי, הוא ע"י ש

 בדרך קבלת עול, לא מצד הרצון שלו אלא מצד עול מלכות שמים המוטל עליו. 

, דשני הענינים דבן ועבד הם בדרך כלל בלימוד התורה ובקיום המצוות. 30ידוע ) ה
להאדון,   בטלואולי יש לומר ביאור בזה, דהחילוק בין בן לעבד הוא, דהעבד הוא  

דמה שהוא רצון האב הוא גם  31. וכמבואר בהמשך תרס"והאב הוא שמציאותווענין בן הוא 
חייב שכל הבן. וענינים אלה (בן ועבד) שבכל אחד רצון הבן, וכמו שמחייב שכל האב כן מ

מישראל מתגלים ע"י לימוד התורה וקיום המצוות. דבקיום המצוות, שקיום המצוות הוא 
ובלימוד התורה שצריכה להיות  לקיים ציווי השם בדרך קבלת עול, מתגלה העבד שבו,

של הקב"ה,  בהבנה והשגה דוקא, שהשכל של האדם העוסק בתורה יהי' בהתאם לחכמתו
מתגלה הבן שבו. ויש להוסיף, דגם זה שהפס"ד דהאדם העוסק בתורה צריך להיות כפי 
הבנתו דהאדם, דתורה לא בשמים היא, הוא מצד ענין הבן שבישראל, וכמאמר רז"ל קוב"ה 

, כי שרש 32. והיינו בנינצחוני, דהטעם על זה שנצחוני הוא לפי שהם    בנייך ואמר נצחוני  קא חי
בעצמות האב שלמעלה מכחות הגלויים שלו, ועד"ז בישראל, בניו של הקב"ה, הבן הוא 

ששרשם הוא בעצמותו ית' למעלה מכמו שצמצם את עצמו בתואר קוב"ה, ולכן הם יודעים  
רשת בהעצמות שלמעלה מדרגת התורה כמו כמו שהיא מוש אמיתית התורה 33ומשיגים 

 שנמשכה בידיעת קוב"ה.

ינים דבן ועבד, יש עוד ענין בעבודת האדם, קיום המצוות. וכמו נוסף לשני הענ   ו)
שנת"ל (סעיף ד), דבקיום המצוות שני ענינים. הביטול דקב"ע שבקיום המצוה, 

רצון  –הוא ע"י קיום המצוה עצמה  וקיום המצוה עצמה. ועיקר הענין דהמשכת העצמות
וי הוא כשקיום המצוה העצמות, אלא שבכדי שהמשכת העצמות שבקיום המצוה תהי' בגיל

היא בדרך קבלת עול, עבד. והשלימות דענין זה (שקיום המצוות הוא בלי שום מבוקש ורק 
דלבא),   לקיים רצונו ית' בדרך קבלת עול) הוא ע"י קדימת התעוררות האהבה עצמית (רעותא

 בן.

תשובה ומעשים טובים. חכמה (תורה)  לומר, דג' ענינים אלה הם ג' הענינים דחכמה
הו"ע בן (כנ"ל סעיף ה), תשובה שענינה הוא שהאדם יוצא ומתבטל ממציאותו (כנ"ל  
 סעיף ב), הוא ע"ד הענין דקבלת עול, עבד, ומעשים טובים הם המצוות עצמם, רצון העצמות.

 
 המשך תרס"ו ע' שסד ואילך. ובכ"מ. )30
 ס"ע שח ואילך. )31
 בהבא לקמן ראה בפרטיות יותר לעיל ח"א ס"ע לא ואילך. )32
 המשך תער"ב ח"ב ע' תתק.  עד"זראה  )33
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תשובה ומעשים טובים, שעל ידי התשובה נעשים    בהלשון  34ש הידועלקשר זה עם פירו
, דהמשכת העצמות היא (בעיקר)  35המעשים (מעשה המצוות) מעשים טובים ומאירים 

בקיום המצוות (מעשים), ולא בהביטול דתשובה (ודקבלת עול). אלא שבכדי שהמעשים יהיו 
ל דתשובה גילוי, הוא ע"י הביטומעשים טובים ומאירים, שהמשכת העצמות שבהם תהי' ב

 וקבלת עול. 

של האדם (ההבנה וההשגה שלו) תהי'  שמציאותוהגם שענין עסק התורה הוא  ז)  
. 36של תורה  עולהבהתאם להתורה, מ"מ, גם בלימוד התורה צ"ל הביטול דעבד,  

  שאינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחד, לפי  37וזהו שארז"ל
 .39, שגם בתורה צ"ל הביטול דעבד38משנה טבעו ורגילותו שבפעם זו היתירה 

הביאור בזה, דזה שבן ועבד הם שני ענינים, הוא בהנשמה כמו שבאה בהמשכה, 
אבל בשרש הנשמה כמו שהיא מושרשת בהעצמות ממש, שני הענינים שבה הם 

ולכן, גם בלימוד   הם ענין אחד.חד. ועד"ז הוא בתורה ומצוות, דכמו שהם בהעצמות, שניהם  
התורה צריך להיות גם הביטול דעבד. דע"י לימוד התורה בבחינת בן בלבד, ההתקשרות 

היא בהדרגא דתורה כמו שבאה בהמשכה [שהתורה והמצוות נעשו שני    40דישראל באורייתא
ענינים], ובכדי שתהי' ההתקשרות בעצם התורה כמו שמושרשת בהעצמות [ששם התורה 

הוא ע"י שבלימוד התורה שלו מודגשים שני הענינים. דתורה לא בשמים מצוות הם חד], וה
היא אלא ניתנה לרשותו, שלכן הפסקי דינים שלו הם כפי הבנתו דוקא ואין משגיחין בבת 

תורה, שהתורה היא ה"אדון" שלו והוא   עולמציאות דבן, וביחד עם זה הוא מקבל עליו    –  9קול
 דון.טל עליו עול האבטל להתורה כעבד שמו

תשובה   עמהתכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, דעיקרה של תורה הוא שיהא   ח)  
לתשובה ומעשים טובים, התשובה  מביאהומעשים טובים. דנוסף לזה שהתורה 

ומעשים טובים צריכים להיות עמה, עם התורה עצמה, שבלימוד התורה יהי' גם הביטול  
מר, דזה שאומר שיהא עמה תשובה ומעשים טובים, הוא, דתשובה ומעשים טובים. [ויש לו

כן כי הביטול דתשובה (מה שהאדם יוצא ממציאותו, אסורה מכאן), הוא מצד ההרגש שלו, ול
גם בהביטול מעורב (בדקות) המציאות שלו, ואמיתית הביטול הוא הביטול דמעשים טובים,  

שלו אלא מצד עול מלכות  דזה שקיום המצוות הוא בדרך קבלת עול הוא לא מצד הרצון

 
 ואילך. 1053ושים לשמע"צ פה, א. שה"ש יז, ג. וראה לקו"ש ח"ד ע' לקו"ת דר )34
 ובים" הוא מאירים, כמ"ש (בראשית א, ד) "את האור כי טוב" (לקו"ת שה"ש שם).דפירוש "ט )35
ראה במדב"ר פי"ח, כא. תדא"ר רפ"ב. מדרש שמואל פכ"ט. וראה לקו"ת פ' ראה ד"ה וכל בניך   )36

 ס"ב (כט, ג ואילך).
 ט, ב.חגיגה  )37
 תניא פט"ו. )38
 לקו"ת שם. )39
 ראה זח"ג עג, א. )40
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שמים המוטל עליו (כנ"ל סוף סעיף ד). ובפרט להביאור דלעיל (סעיף ו) שהכוונה במעשים  
ים) עצמם, דלפי ביאור זה, הביטול דמעשים טובים הוא שאין טובים היא להמצוות (מעש

נרגש בו גם זה שהוא בטל להאדון, ומה שנרגש הוא רק רצון העליון. ותכלית חכמה הוא 
יהא עמה תשובה ומעשים טובים, שבלימוד התורה שלו יהי' הביטול דתשובה וגם הביטול  ש

"ז תופסים בעיקר ושרש התורה כמו דמעשים טובים]. וענין זה הוא עיקרה של תורה, כי עי
 שהיא מושרשת בהעצמות.

להוסיף, דהטעם על זה שמאמר זה (תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים) הי' מרגלא 
רבא דוקא, כי בלימוד התורה שני אופנים בכללות, אופן הלימוד דאביי ואופן בפומי' ד

]. והחילוק שבין  41ורבא נכללים כל הענינים דתושבע"פ   א [שלכן, בהויות דאבייהלימוד דרב
אדמגרמיתו גרמי בי אביי תו אכלי בשרא שמינא בי רבא.   42שני האופנים הוא כדאיתא בגמרא

), 43בא הי' באופן של בישרא שמינא (הלכות צהובות מרווחותוכיון שלימוד התורה דר
פרט שהנהגתו היתה שמקמי שבהלימוד באופן זה מודגשת המציאות של האדם הלומד, וב

, לכן הי' מרגלא בפומי' המאמר תכלית חכמה 44דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא
 שובה ודמעשים טובים.תשובה ומעשים טובים, שבלימוד התורה צ"ל גם הביטול דת

ידוע שכל הענינים שבדרושי רבותינו נשיאינו, כולל גם זמן אמירתם, הם  ט)  
. ועפ"ז יש לומר, דמהטעמים שדרוש זה אמרו כ"ק מו"ח אדמו"ר בתכלית הדיוק

פדה בשלום נפשי    45בש"פ וישלח, השבת שלפני י"ט כסלו, הוא, כי ענין הנ"ל מרומז בהפסוק
 47, ובהפסוק קטונתי מכל החסדים ומכל האמת גו' שבפרשת וישלח 46סלוגו' השייך לי"ט כ

דג' הענינים שבמארז"ל הנ"ל [חכמה, תשובה  . והענין הוא,48וגם שייך להגאולה די"ט כסלו
 –תורה, תשובה  –דתורה עבודה וגמ"ח. חכמה  49ומעשים טובים] שייכים לג' העמודים

 
 ראה סוכה כח, א. )41
 ב"ב כב, א.  )42
 פרש"י ב"ב שם ד"ה דאמר להו וד"ה תו. )43
 פסחים קיז, א.  )44

. אבל בתניא פ"ז (יא, ב) הביא גירסת רבינו חננאל שם (וכ"ה רבהבש"ס ועין יעקב פסחים שם: 
אה שיחת יו"ד שבט ה'תשכ"ד (נעתק בלקוטי ביאורים (להר"י שי' . וררבאביל"ש מלכים־ב רמז רכז): 

 ).קָארף) לתניא שם
 תהלים נה, יט.  )45
קודש שלו סי' לח. וש"נ) "כשקריתי בס' -כמ"ש אדה"ז בנוגע לגאולתו בי"ט כסלו (אגרות )46

 תהלים בפסוק פדה בשלום נפשי כו' יצאתי בשלום כו'".
 לב, יא.  )47
 "ה קטונתי שכתבה בעל הגאולה "אחר ביאתו מפ"ב".כמובן מאגה"ק (ס"ב) ד )48
 אבות פ"א מ"ב. )49
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, ומעשים 51טול, שהאדם המתפלל הוא כעבד בפני רבוע הבי) הו"50עבודה, כי תפלה (עבודה
 .52גמילות חסדים, דגמ"ח הוא כללות כל המצוות –טובים 

פדה בשלום נפשי גו', כל העוסק בתורה ובגמ"ח ומתפלל עם הצבור כו'  53"לדרז
כאילו פדאני לי ולבני מבין האומות, שהפדי' היא ע"י ג' הענינים דתורה גמ"ח ותפלה  
(בצבור). ועד"ז הוא בהפסוק קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, דחסדים לשון רבים הם ב' 

שתפלה היא בכלל גמ"ח. [ונאמר החסדים לשון רבים, כי   54דגמ"ח ותפלה. וכידוע הקוין
שתפלה היא בקו   55החסד דגמ"ח (מצוות) והחסד דתפלה, הם שני חסדים. ובפרט לפי הידוע 

אינו כהחסד שבגמ"ח]. ה למעלה. דמזה מובן, שהחסד שבתפלה הגבורה, העלאה מלמט
ואומר קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, דענין  . 56ואמת הוא תורה, אין אמת אלא תורה

הביטול (קטונתי) הוא לא רק מכל החסדים, הקוין דתפלה וגמ"ח (תשובה ומעשים טובים), 
ל עה"פ פדה בשלום נפשי, שהדיוק אלא גם מכל האמת, תורה (חכמה). ועד"ז הוא במארז"

ו שמבאר כ"ק מו"ח בתורה (ולא הלומד תורה). דענין עוסק בתורה הוא (כמ העוסקהוא כל 
), שנוסף על זה שהוא לומד לעצמו, הוא משתדל בכל מיני השתדלות להביא את 57אדמו"ר

יא את שאינו מסתפק בזה שהוא עצמו לומד ומשתדל להב הרבים לידי לימוד התורה. דזה
זה מזמנו שהי' יכול ללמוד לעצמו, הוא מצד הרבים ללימוד התורה, ובפרט כשנותן על 

 שלו לתורה. הביטול

נתבאר לעיל (סעיף ז), שהחיבור דשני הענינים דבן ועבד הוא ע"י גילוי עצם  י)  
נשמה שני הענינים דבן ועבד הם הנשמה כמו שמושרשת בהעצמות, דבעצם ה

עם   אר הסדר דמרז"ל הנ"ל (כל העוסק בתורה ובגמ"ח ומתפלל כולא חד. ועפ"ז יש לב
הצבור), שמקדים תורה לגמ"ח ותפלה, הגם שבסדר עבודת האדם בכלל לימוד התורה הוא 

יהיב פרוטה לעני והדר   59[שבאה לאחרי קדימת גמ"ח, כמרז"ל  58(בעיקר) לאחרי התפלה 
 

 , א. רמב"ם הל' תפלה בתחלתו. סהמ"צ להרמב"ם מ"ע ה. רבינו יונה לאבות שם.תענית ב )50
 שבת יו"ד, א. )51
 .33ראה תניא פל"ז (מח, ב). לעיל ח"א ע' רנח, ובהנסמן שם הערה  )52
 ברכות ח, א.  )53
, ריש  שבת קכז –ראה פרש"י ד"ה ה"ג  –י יא, יז) גומל נפשו איש חסד כמארז"ל עה"פ (משל )54

 ע"ב. לקו"ת ויקרא ה, א. אוה"ת משפטים ע' א'קנו. ובכ"מ.
אוה"ת (יהל אור) לתהלים עה"פ ס"ב  –דג' הענינים שעליהם העולם עומד הם בג' הקוין חג"ת  )55

 202"ח ע' צג ואילך. ה'תש"ז ע' (ע' רד). ד"ה פדה בשלום תרע"ח (תש"ז) פ"א ואילך (סה"מ תרע
 .ובכ"מואילך). 

 "ה פ"ג ה"ח. ועוד.ירושלמי ר )56
ד"ה הסכת ושמע ישראל תרצ"ג ס"ב ואילך (סה"מ קונטרסים ח"א רנט, א). וראה גם סד"ה  )57

 תרפ"ח (סה"מ תרפ"ח ע' קיב. שם ע' קכז). –אריב"ל דבר זה כתוב כו' וסד"ה אריב"ל בכל יום כו' 
ועוד. וראה גם  ' ברכות. טושו"ע (ודאדה"ז) או"ח ר"ס קנה. לקו"ת ברכה צו, ב. ראה סוף מס )58

 לקמן ע' קנב ואילך.
) ב"ב יו"ד, א. רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י הט"ו. טושו"ע (ודאדה"ז) או"ח סו"ס צב. טושו"ע 59
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. ועד"ז הוא בנוגע 60גילוי היחידה  י], כי אמיתית הענין דפדה בשלום נפשי הוא ע"ימצל
להענין דפדאני לי ולבני מבין האומות, דזה שענין זה יהי' בביאת המשיח דוקא הוא לפי  

. ויש לומר, דהכוונה כאן ביחידה היא (לא רק 61שמשיח הוא היחידה דכללות ההשתלשלות 
ח ותפלה, כי הגילוי  גם) לעצם הנשמה. ולכן מקדים תורה לגמ"  לדרגא הפרטית דיחידה, אלא 

העוסק בתורה [דזה שתורה (בן) היא באופן דעוסק (עבד) הוא מצד  דעצם הנשמה הוא ע"י
עצם הנשמה], ולכן, ענין זה הוא ההכנה העיקרית לביאת המשיח, היחידה דכללות 

 ההשתלשלות. 

לשלות שיהי' לעתיד לבוא, יתוסף עילוי  שע"י גילוי היחידה דכללות ההשת
ערוך. ים (חכמה, תשובה ומעשים טובים), ועד לעילוי שבאין בכל ג' הענינ

שהתורה דעכשיו היא הבל לגבי תורתו של משיח, ובנוגע  62דבנוגע לתורה (חכמה) ארז"ל
בתיובתא, שהתשובה דצדיקים נעלית יותר  צדיקייאשמשיח אתא לאתבא  63לתשובה ידוע

שבביאת המשיח יהי' קיום המצוות בתכלית   64ובה כפשוטה, ובנוגע למעשים טובים ידועמתש
השלימות. ויש לומר, שבהשלימות דמעשים טובים ומאירים שיהי' אז נכלל גם שכל הענינים  

, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י  65דעולם העשי' יהיו מאירים, ועד שגם לילה כיום יאיר 
 .66משיח צדקנו, ובאופן דמיד הן נגאלין 

 
 יו"ד סרמ"ט סי"ד.

ך. וראה בארוכה ד"ה ) ד"ה פדה בשלום בשערי תשובה ח"א (שער התפלה) ספ"ו (נב, ג) ואיל60
 זה ה'תשל"ט ס"ד ואילך.

 .55סד הערה ) נסמן לעיל ע' 61
 קה"ר פי"א, ח. ועיין ג"כ שם פ"ב, א.  )62
הובא בלקו"ת דרושים לשמע"צ צב, ב. שה"ש נ, סע"ב. ובהנסמן במאמרי אדמו"ר האמצעי  )63

 דברים ח"ג ע' א'קכט. וראה זח"ג קנג, ב. 
 .49תנש"א הערה  ראה בהנסמן בד"ה ויהיו חיי שרה )64
 תהלים קלט, יב.  )65
 פ"ז ה"ה.רמב"ם הל' תשובה  )66
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התאחדות  – לעתיד־לבוא תורה בלימוד ה שהחידוש 
 מוחלטת עם התורה

∗ם הדרן על הרמב"

בהלכה האחרונה של ספר היד כותב א. 
ובאותו הזמן לא יהי׳ שם לא "ל:  "ם, וז"הרמב

רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות 
וכל המעדנים שהטובה תהי׳ מושפעת הרבה  

ק כל העולם אלא  כעפר, ולא יהי׳ עס מצויין
 ."לדעת את ה׳ בלבד

ם מדויק הוא "והנה ידוע שלשון הרמב
  2ם עצמו". ובלשון ודברי הרמב1בתכלית 

(בהקדמתו לספר היד) שחיבורו זה נכתב 
. ומזה מובן, "בלשון ברורה ודרך קצרה"

שהטובה תהי׳ " —ם "שאריכות לשון הרמב
 "מצויין כעפר מושפעת הרבה וכל המעדנים

(ליופי המליצה  3היא לא כפל לשון  —
שיהיו באותו   ענינים  שניא מלמדנו  "ב), כ"וכיו

 הזמן.

 ובהקדם:  4ויש לומר הביאור בזה

 — הטובה תהי׳ כו׳" (לא ש"ם "ש הרמב"ממ
הטובה כו׳") מוכח שכוונתו נתינת טעם על  ו"

לא יה׳ שם לא רעב " שקודמו, דהסיבה לזה 

 
משיחות י"א ניסן ואחרון של פסח ) ∗

בחגיגת סיום מחזור הראשון של ה'תשמ"ה, 
לימוד ס׳ משנה תורה להרמב"ם כפי שנחלק  

(נדפס בלקו"ש חכ"ז ע'  ללמוד ג׳ פרקים ליום. 
הדרנים על הרמב"ם   –ואילך. ובתורת מנחם    237
 ס ע' פא ואילך).וש"
 ועוד.) יד מלאכי כללי הרמב"ם אות ג. 1
) וראה הל׳ דעות פ"ב ה"ד: בד"ת . . יהיו 2

דברי האדם מעטים ועניניהם מרובים . . אם היו 

 .'"שהטובה תהי׳ מושפעת כו" ניפמכו'" הוא 

(א)   —ויש לומר, שב׳ הענינים בהטעם 
שהטובה תהי׳ מושפעת הרבה, (ב) וכל 
המעדנים מצויין כעפר, הם כנגד ב׳ הענינים 

(א) לא יהי׳ שם לא רעב ולא    —   ז"שמונה לפנ
 מלחמה (ב) ולא קנאה ותחרות: 

שולל  "שהטובה תהי׳ מושפעת הרבה"זה 
כי אז הרי יש  —מה מציאות של רעב ומלח

ם טובה הרבה, ואין צורך במלחמה לכל אד
 לשלול שלל וכו' להוסיף ברכושו ונכסיו;

קנאה "אמנם עדיין אין זה שולל הרגש של  
חשבתו שאפשר יש כי ידמה במ — "ותחרות
ב, שזה "וכיו  שאין יודע אודותה  "טובה"לחברו  

(כיון שאינו יודע  "מלחמה"לא יביאו לידי 
קנאה "מו) אבל מרגיש הוא מה לשלול לעצ

 ."ותחרות

וכל המעדנים מצויין  "ם  "ולכן מוסיף הרמב
, שחשיבות של כל המעדנים תהי׳ "כעפר

ם בנוגע "ש הרמב", דהיינו (כמ"כעפר"

 הדברים מרובין והענין מועט, ה"ז סכלות.
כי "קנאה"  —) וכפל הלשון "קנאה ותחרות" 3

היא הרגש שבלב, המביא לידי "תחרות" 
 (בפועל).

) ראה ג"כ (ובכמה ענינים דלקמן) ב"הדרן 4
הדרנים  – תשל"ה" (תורת מנחם —"ם על הרמב

וכמה פרטים  –על הרמב"ם וש"ס ע׳ מג ואילך) 
 נתבארו שם באו"א.
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 ."כדבר שאין בו צורך כלל")  5ץלהשבתת חמ

כדבר "ומכיון שכל המעדנים הם אצלו 
לא שייך שום רגש  , שוב"שאין בו צורך כלל

 — 6(בקשר למעדנים  "קנאה ותחרות"של 
 .7גשמיים) ענינים

אמנם, עדיין צריך להבין האריכות  ב.
ולא יהי׳ עסק כל "ם "בהמשך לשון הרמב

 :"העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד

(ולא כתב  "אלא . .  לא" —יתור לשון זה 
יהי׳ לדעת את ה׳   בקיצור: עסק כל העולם 

(גם    נוספת  מורה, כידוע, על שלילה  —בלבד)  
 ). ולכאורה:8לעיכובא

לאחר כתבו שבאותו הזמן (לא רק  
א עוד ", כ"שהטובה תהי׳ מושפעת הרבה"

, "כעפרוכל המעדנים מצויין (חשובין)  "זאת)  
שלכן אין שייך    — "רך כללכדבר שאין בו צו"

, הרי ישנה רק  "קנאה ותחרות" שום רגש של 
האפשריות דעסק בענינים שאינם בסוג של 

ומהי השלילה הנוספת   — "המעדנים לכ"
יהי׳ עסק    לא"ם ביתור לשונו  "שמרמזה הרמב

 ?'"לדעת כו  אלאכל העולם 

ם באריכות "ויתירה מזו: לא הסתפק הרמב
(אלא לדעת את ה׳)  "לשונו זו, אלא מוסיף, 

. שמזה משמע, דגם לאחרי שידעינן  "בלבד
לא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת את "ש

 
 ) הל׳ חמץ ומצה פ"ב ה"ב. 5
) משא"כ ה"טובה" (סתם) אינה "כעפר" 6

כי גם בימות המשיח יהי׳  —) כלל(שאין בו צורך 
י שיהי׳ הגוף בריא דיים כצורך בדברים גשמ

הוא (רמב"ם הל׳  ושלם שמדרכי (עבודת) השם
 דעות רפ"ד. וכדלקמן בפנים סעיף ד).

) ועפ"ז מובן בפשטות זה שהרמב"ם לא הביא 7
שני ענינים אלו ("לא קנאה ותחרות", "וכל 
המעדנים מצויין כעפר") בהל׳ תשובה פ"ט ה"א 

ה מוסיף שלל הכל, ולז, עדיין לא נ"ה׳
 . "בלבד"ם עוד מיעוט "הרמב

ם בסיום וחותם ההלכה "וממשיך הרמבג. 
(וספר היד): ולפיכך יהיו ישראל חכמים 

ם ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת  גדולי
כי מלאה  9בוראם כפי כח האדם, שנאמר

 הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים.

 : ומהםוגם בזה כמה דיוקים, 

דברים "מה הם ה — "רים הסתומיםבד"א) 
ם לאיזה ", ולמה לא פירש הרמב"הסתומים

 הכוונה? "דברים"

ל? פשיטא  "מאי קמ — "כפי כח האדם"ב) 
כול להשיג רק כפי כחו ולא יותר, שהאדם י

 ?"דעת בוראם"ובפרט כשהמדובר אודות 

ם גם סיום הפסוק  "ג) מדוע מעתיק הרמב
. ובפרט שבהלכות "כמים לים מכסים"

ם איך "מתאר הרמב 10תשובה, שגם שם 
, "ובאותן הימים תרבה הדעה והחכמה כ"ש

 לא, "כי מלאה הארץ גו"ומביא אותו הפסוק 
 ."כמים לים מכסים"הביא סיום הכתוב 

 ל נקודת הביאור בכל זה:"וי ד.

לא יהי׳ עסק כל העולם אלא  "בלשונו 
ם (לא רק  "שולל הרמב "לדעת את ה׳ בלבד

א) ", כ11"ה"ודה למקום בבע"שאינו  "עסק"

ימות  שלפניכי בהל׳ תשובה מדובר בהזמן  —
המשיח, מציאות העולם עדיין אינה בשלימות, 

ולם במצב כזה ש"כל המעדנים מצויין ואין הע
 .(חשובין) כעפר", ובמילא שייך "קנאה ותחרות"

 מנחות פג, סע"ב.  —) ראה תוד"ה מתני׳ 8
 ) ישעי׳ יא, ט. 9

 ) פ"ט ה"ב. 10
) לשון הרמב"ם הל׳ דעות ספ"ג, כדלקמן 11

 בפנים. 
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) "אותו הזמן"גם עסק כזה שבזמן הזה (לפני  
עבודה "והוא ענין של    ע"פ תורהמחוייבים בו  

אבל מחמת השינוי שיהי׳  — "ה"ם בלמקו
, שוב לא יהי׳ צורך "באותו הזמן"בעולם 

לא יהי׳ עסק כל העולם "בעבודה זו, ובמילא  
ת  אחרת) אלא לדעת א  בעבודת ה׳(אפילו לא  

 ."ה׳ בלבד

 והביאור:

ם "ש הרמב"הלכה זו באה בהמשך למ
שבימות המשיח יהיו ישראל    ז"בהלכה שלפנ

 — 12, ובלשון ההלכה"פנויין בתורה וחכמתה"
 ."תורתם אומנתם"

והנה בזמן הזה, גם מי שתורתו אומנתו, 
כל המשים על לבו  "ד 13ם"פסק הרמב

שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס 
, וצריך כו'"ז חילל את השם "הצדקה, המן 

. 14"מלאכה בכל יום מעט כדי חייו"לעשות 
, "בעסק ממעטחכמים הוי  15צוו"וכמו ש

 כן צריך להיות.  —עסק  שמיעוטשמזה מובן 

אלא שכיון שהמדובר במי שתורתו 
אומנתו, הרי עסקו במשא ומתן הוא רק 

שיהא גופו שלם  ") בשביל 16ם"ש הרמב"(כמ
, "את ה׳ לדעתפשו ישרה חזק כדי שתהי׳ נו

 
 ל׳ תפלה פ"ו ה"ח.) שבת יא, א. רמב"ם ה12
ו"ט בזה ) הל׳ ת"ת פ"ג ה"י. וידועה השק13

 (ראה כס"מ שם. ועוד). ואכ"מ.
) רמב"ם שם ה"ט. ולהעיר מרדב"ז סוף הל׳ 14

 שמיטה ויובל.
 ) ל׳ הרמב"ם שם סה"ח.15
 עות ספ"ג.ד) הל׳ 16
להרמב"ם סנהדרין בהקדמתו   מ) ראה פיה"17

לפ׳ חלק (ד"ה ועתה אחל) "באותם הימים יהי׳ 
 שבעמל על בני האדם למצוא מחייתם עד    מאד  נקל

 .בו׳" מעט

עבודה "שלכן המשא ומתן גופא נעשה 
עובד את ה׳ תמיד אפילו ", הוא "ה"למקום ב

. כל מעשיך יהיו לשם   . בשעה שנושא ונותן
 .". בכל דרכיך דעהו שמים .

באותו "אמנם כל זה הוא בזמן הזה. אבל 
, "הטובה תהי׳ מושפעת הרבה", שאז "הזמן

(גם   17לו במיעוט עסק י׳ צורך אפיהרי לא יה 
עבודה "לא באופן שהמשא ומתן עצמו הוא 

לא יהי׳ עסק כל " —), ולכן "ה"למקום ב
 .18"העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד

ם "כ הוספת הרמב"ז יש לבאר ג"עפ ה.
 — בלבדאלא לדעת את ה׳  — "בלבד"תיבת 

גופא.  "'לדעת את ה"שהיא שלילה נוספת, ב
שום עסק אחר זו בלבד שלא יהי׳  כלומר: לא  

) מלבד "ה"עבודה למקום ב"(גם כשהוא 
, אלא עוד זאת, שהעסק "'לדעת את ה"העסק  

לדעת "עצמו יהי׳ באופן ד "'לדעת את ה"ב
. היינו: לא לדעת בשביל מטרה "בלבדאת ה׳ 
גם מטרה קדושה (כמו: לידע את  — אחרת

המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תיעשנה)  
לשם ידיעת והשגת התורה  ורק א אך"כ —

לשם התורה  —בלבד, לימוד התורה לשמה 
 .19עצמה

) ועפ"ז מובן השינוי: בהל׳ תשובה שם ה"א 18
הלשון "וישפיע לנו כל הטובות כו׳ כדי שלא 

 — בדברים שהגוף צריך להן כו'"  ימינו כלנעסוק 
ימינו", כי צ"ל מיעוט עסק (כנ"ל  כלדשולל רק "

א בפנים): משא"כ לעת"ל "לא יהי׳ עסק כו׳ אל
ו"עמל  " (וזה שתהי׳ אכו"שבלבדלדעת את ה׳ 

לא יהי׳ באופן של  —מעט" למצוא מחייתם 
 והשתדלות). יגיעה", בעסק"

 402) ראה בארוכה בזה לקו"ש חי"ז ע׳ 19
 ).9ואילך (וראה הנסמן שם הערה 
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בעבודת ה׳ לשמה  20ם"ד ביאור הרמב"[ע
שעושה האמת "שזהו רק כ —) 21(מאהבה

, ולא בשביל איזו תכלית "מפני שהוא אמת
שאזכה לחיי "גם לא דקדושה כמו אחרת, 

ם "פ ביאור הרמב", אף שע"העולם הבא
מתן שכרן  סוף"הרי עולם הבא הוא  22עצמו

, וזה שאנו עוסקים בתורה "של מצוות
שנזכה לחיי    23כדי"ובמצוות בעולם הזה הוא  

 ]."העולם הבא

  בתורה  פנויין"כי מאחר שבני ישראל יהיו 
אז  יקיימו  —תורתם אומנתם  — "וחכמתה
ת "; ושלימות הענין דתבשלימותהת  "מצות ת

לא בשביל איזו  היא כאשר הלימוד הוא
א בשביל ידיעת והשגת  "אחרת כתכלית 

 התורה עצמה,

[וזה גופא (זה שלומד תורה רק בשביל 
ידיעת והשגת התורה) מביאו לידי זה שאינו 
עוסק בשום ענין אחר חוץ מלימוד התורה, 

ז מתקשר ומתאחד עם התורה "כי דוקא עי
נקשרת בלבו של  . . : אין24ם"(בסגנון הרמב

 
) הל׳ תשובה פ"י ה"ב. וראה ג"כ פיה"מ 20

להרמב"ם סנה׳ שם ד"ה וכת חמישית (ושם: ולא 
ו תכלית לימוד החכמה אלא לדעת תהי׳ אצל

לבד. אלא שאח"כ ממשיך "וכן אין תכלית אותה ב
 יעתה לעשותה". ואכ"מ).דהאמת כו׳ ותכלית י

 ) ראה שם ה"ה.21
 ) שם פ"ט בארוכה. 22
) ל׳ הרמב"ם שם. וכ"ה בהל׳ מלכים כאן 23

סנה׳ שם (ד"ה "ועתה   מ(פי"ב סה"ד). וראה פיה"
"ב) הוא אחל" קרוב לסופו): ואם היותו (עוה

. שיהי׳ עובד  התכלית המבוקש אינו ראוי . 
וראה "הדרן" על מס׳   —להשיג העוה"ב כו'. ע"ש.  

אבות (נדפס בסו"ס "ביאורים לפרקי אבות") 
 ואילך. 87. לקו"ש חל"ג ע׳ 80הערה 

לענין  —) הל׳ תשובה ספ"י (ושם ה"ג) 24
 וראה רמב"ם סוף הל׳ איסורי ביאה. אהבה. 

סעיף ישגה בה תמיד), וכדלקמן אדם עד ש
 ט ואילך]. 

צוות (כי ואף שגם אז יהי׳ קיום המ —
) 25מצוות בטילות רק לתחיית המתים 

ובמילא צריכים ללמוד כדי לידע את 
הנה לזה מספיק   —המעשה אשר יעשון כו׳ 

שילמוד פעם אחת כל התורה כולה, היינו כל  
ז "ש אדה"(וכמ 26פ"ההלכות של תורה שבע

אפשר ללמוד כל התורה "ש 27ת"׳ תבהל
. כי באמת ההלכות הנגלות  פ כולה ."שבע

), "ו ולבנינו, יש להן קץ ותכלית ומספרלנ
(כי  28ושוב לא יצטרכו לעסוק בלימוד זה

רוח הטומאה אעביר "בימות המשיח, כאשר 
 ),30, אין שכחה29"מן הארץ

לא יהי׳ עסק כל העולם אלא  " —ובמילא 
  עומק ", היינו העיון ב"בלבדאת ה׳ לדעת 

, עד 31'"טעמי ההלכות והפלפול בטעמיהן כו
, 32"יגדיל תורה ויאדיר"אופן דהלימוד ב —
 .33"דרוש וקבל שכר"

 סע"א ואילך). ) אגה"ק סכ"ו (קמה,25
) ראה הרמב"ם בהקדמתו לס׳ היד שבספרו 26

זה "מקבץ לתורה שבעל־פה כולה". וראה הל׳ 
ת"ת לאדה"ז פ"א ס"ה. שם רפ"ג (אלא שלשיטת 

(הל׳  אדה"ז צ"ל גם עם הטעמים "בדרך קצרה"
 ב"םמהרת"ת פ"ב ס"א. פ"ג שם), משא"כ לשיטת  

ראה אדה"ז קו"א לרפ"ב שם). וראה השיחה   —
נדפס בלקו"ש חכ"ז ימוד ספר הרמב"ם (בר לדב

 ).230ע' 
 ) פ"א שם.27
 (ס"ז). 263) וראה לקו"ש חכ"ה ע׳ 28
 ) זכרי׳ יג, ב. 29
 ) ראה הל׳ ת"ת לאדה"ז פ"ב סוס"י.30
 הל׳ ת"ת פ"א שם. —) ל׳ אדה"ז 31
 ) ישעי׳ מב, כא. חולין סו, ב.32
 מד, א. וש"נ.) סוטה 33



 47 התאחדות מוחלטת עם התורה –החידוש שבלימוד התורה לעתיד־לבוא  •   דבר מלכות

 

כל    עסק"ם  "[ובזה יומתק דיוק לשון הרמב
 "עסק"כי הלשון  — '". לדעת כו העולם .

(בשייכות לתורה) מורה על הטורח 
משא ומתן של  "רה, בתוב 34והיגיעה 

בתורה, עד  שמחדש. ובפרט באופן 35" פלפול
יגדיל " —(והוספה) בתורה  "הגדלה"שפועל 

שענינו של עסק   36ל"וכמחז — "תורה ויאדיר
זבון וזבין תגרא איקרי  ", כי  מרויח הוא כאשר  

 ]. "(בתמי׳)

ם "ז יובנו גם דיוקי לשונות הרמב"עפ ו.
 הסדר:  בסיום ההלכה, ועל

  —  "גדוליםולפיכך יהיו ישראל חכמים " א)
א גדלות בחכמה, לימוד "לא סתם חכמים, כ

 ."תורה ויאדיר יגדיל"באופן ד

דברים  " — "הסתומים יודעים דברים "ב) 
ל)  "ז המשך (כנ"(שה שבתורה "הסתומים

  בתורה פנויין "לדבריו בהלכה הקודמת 
טעמי ההלכות  עומק"), שהם "וחכמתה

(שאין לזה קץ  "והפלפול בטעמיהן כו׳
 "דברים הסתומים"), והם 27ותכלית

) בערך לההלכות 37" לה׳ אלקינו הנסתרות"(
לנו   הנגלות"ז) "ל מאדה"עצמן שהם (כנ

 ."ולבנינו

ם סוג נעלה יותר "מפרט הרמב כ"ג) אח
וישיגו דעת  "  —שבתורה    "דברים הסתומים"ב

עד  38, ההשגה בעניני מעשה מרכבה"בוראם
 

 ) ב"ח לטאו"ח סמ"ז ד"ה ונוסחא. ט"ז או"ח34
 שם סק"א.

 ) ל׳ הט"ז שם.35
 ) ב"מ מ, ב.36
 נצבים כט, כח. —) ל׳ הכתוב 37
 117) ראה בארוכה בזה לקו"ש חכ"ו ע׳ 38

 ואילך.
 ואילך. ועוד. ) פ"א ה"ט39

, שהיא סתום מהנברא, "דעת בוראם"להשגת  
ם בהלכות יסודי "כמו שהאריך הרמב

שאי־אפשר לאדם להשיג אמתת  39התורה
 .40המצאו של הבורא. וכן בנוגע לדעתו 

יש לומר, שכוונת  —ד) כפי כח האדם 
שגת האדם ם היא [לא (רק) להגביל ה"הרמב

(כי,  "האדם חכפי כ"שהיא רק  בזמן ההוא
אלא להיפך]: דמכיון  —ל) "ל, מאי קמ"כנ
לא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ "ש

כפי כח ",  ותהמבשלי, לכן תהי׳ ההשגה  "בלבד
יכלתו של   ככל — 41כלומר: כדבעי — "האדם
 האדם.

ם ראי׳ מתורה "ולכל זה מביא הרמב
מלאה הארץ דעה את שנאמר כי " —שבכתב 

: מכיון שהארץ תהי׳ "ה׳ כמים לים מכסים
, הרי שוב אין מקום '"דעה את ה"ב מלאה

כ לא שייך לומר "לאיזה עסק וענין אחר (דאל
לא יהי׳ עסק כל  "ד —), ומזה "מלאה"ז "ע

 .") אלא לדעת את ה׳ בלבד42העולם (הארץ 

ם כאן "כ הוספת הרמב"ז מובנת ג"עפ ז.
 : "כמים לים מכסים"

לדעת את  "א  " עסק אחר כ  מאחר שאין שום
תהי׳ באופן  '"דעה את ה", והיינו ש"ה׳ בלבד

, לכן, נוסף על היחידיועסק  ,43עסק של 
 '"דעה את ה"שהאדם מלא מ

) ראה רמב"ם הל׳ יסוה"ת ספ"ב. הל׳ 40
הובאו בשער היחוה"א פ"ז (אלא   —  תשובה ספ"ה

ששם עיקר הכוונה לידיעת דברים ולא לשכל  
 א"כ בשער היחוה"א פ"ח).מש —והבנה 

 ) ראה כתובות סז, רע"א.41
 ) ראה לקמן סעיף יג־יד.42
 .וש"נ. 19) ראה לקו"ש שבהערה 43
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שזה אפשרי גם כשהם שני דברים: האדם   —
וכידוע הדוגמא:  — "דעה את ה׳" — שניוענין 

ז "דגים ומי הים, שהמים הם חיות הדגים, ובכ
דגים   —  44מים(ועד שלדעת חכהם שני דברים  

 —חוצצין) 

נעשית כל מציאותו, בפועל   "דעה"א שה"כ
 ובגלוי,

וסף על שהארץ נ,  "כמים לים מכסים"וזהו  
, עוד זאת שיהי׳ '"דעה את ה"תהי׳ מלאה ב

 ן. דכמו שאי"כמים לים מכסים"באופן ד
רואים קרקעית הים ולא כל הברואים שבים, 

כמו כן לא   —  סים על הכלא רק המים המכ"כ
א רק "יהי׳ נראה שום מציאות אחרת בארץ, כ

 .'"דעה את ה"הענין ד

כל ד 45ג"פ דעת רשב"ויומתק בפרט ע
שהוא מבריית המים אינו חוצץ, והיינו  

, הרי  46דמכיון שברואי הים נבראו מן המים 
אמיתית מציאותם היא המים, ולכן אינם  

 חוצצים בפני המים.

מכסים על  הים שמי זהדז נמצא, "ועפ
הברואים שבתוכו, הרי באמיתית הענין, אין 

 " גילוי"א אדרבא ", כהסתרזה כיסוי של 
כי המים הרי הם אמיתית  — "סתום"ה

 הים (המכוסים במים).  ברואיהמציאות של 

 
) ת"ק במשנה מקוואות וידים שבהערה 44

 הבאה (ראה מפרשים שם).
אלא  —ידים פ"ב מ"ב. ) מקוואות פ"ו מ"ז. 45

(נת׳ בד"ה וראיתי אני,   שאין הלכה כמותו
נן כוותי׳ בהא דזבחים אבל הרי פסקי —תרס"ב) 

(כב, א). וכבר שקו"ט בזה בתויו"ט מקוואות שם. 
והאריך בזה בס׳ גולות עליות שם. חיבור לטהרה  

בשנויא  "ד(לפענ הל׳ מקוואות כלל ב׳ בסופו
 , ואכ"מ.דדחיקא). ועו

לא יהי׳ עסק  "וככה הוא בנמשל, דמכיון ש
, הרי "כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד

ו האמיתית נעשית מציאות '"לדעת את ה"ה
 "יראה". ולכן, זה שלעתיד  47"כל העולם "של  

הוא לא ביטול  '"דעה את הוי"רק הענין ד
זהו   —א אדרבה  ", כ"כל העולם"מציאותו של  

כל  "מה שתתגלה אז מציאותו האמיתית ד
 .48'"דעה את ה" — "העולם

  

 "התורה וחכמתה"שלימות זו בעסק  ח.
המבוארים שתהי׳ בימות המשיח (בכל פרטי׳  

תובן  —ל בארוכה) "ם, כנ"בלשונות הרמב
ם בהל׳ תלמוד תורה "פ ביאור הרמב"יותר, ע

ת בשלימות, "שלו, אודות קיום מצות ת
שנשאו לבו  מי" — 49ם שם "ובלשון הרמב

ולהיות מוכתר בכתר  כראוילקיים מצוה זו 
(היינו, שקיום מצוה זו כראוי הוא  "ו'תורה כ

רה). שמזה מובן, כשהאדם מוכתר בכתר תו
ששלימות זו שתהי׳ בימות המשיח, ענינה 

 שבני ישראל יהיו מוכתרין בכתר תורה.

ם "ז יש לומר, שפרטי לשונות הרמב"ועפ
שבסיום וחותם הספר אודות אופן העסק 

הם בהתאם להפרטים   ,"'לדעת את ה"ב
ת) בביאור אופן "(הל׳ תם "המבוארים ברמב

תר בכתר מצוה זו כראוי ולהיות מוכ"קיום 
 ."תורה

 ולין כז, ב. ) ראה ח46
 ) ראה לקמן סעיף יד.47
 בתחילת) וזה גופא הטעם למ"ש הרמב"ם 48

. קנאה ותחרות   ותו הזמן לא יהי׳ . ההלכה ש"בא
 "כעפר(חשובין)    ן. (מפני ש)וכל המעדנים מצוי  . 

כי מכיון שתתגלה אז  —(כנ"ל סעיף א) 
שמציאותה האמתית של הארץ היא "דעה את 

 ת למעדנים.ה'", הרי מובן שאין שום חשיבו
 ) הל׳ ת"ת פ"ג ה"ו.49
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 ג:"ת רפ "ם בהלכות ת"ל הרמב"וז

בשלשה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה 
וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה 

. כתר  . כתר מלכות זכה בו דוד . בו אהרן .
.  תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל .

רצה יבא ויטול. שמא תאמר שאותם כל מי שי
ה, הרי הוא אומר הכתרים גדולים מכתר תור

 . הא למדת שכתר תורה גדול משניהם.  .

והנה בכסף משנה מציין המקור למס׳ 
שלשה ", אבל שם לא נאמר הלשון 50יומא

. כתר תורה וכתר כהונה וכתר  . כתרים
הן, של מזבח ושל   זיריםשלשה  "א  ", כ"מלכות

ארון ושל שולחן, של מזבח זכה אהרן ונטלו, 
ונטלו, של ארון עדיין  של שולחן זכה בו דוד  

מונח הוא, כל הרוצה ליקח יבוא ויקח. שמא 
 ."ל כו׳"תאמר פחות הוא, ת

ם לגבי ל׳  "עוד כמה שינויים ברמב —וכן 
 ס."הש

ד כדעת המפרשים  "ולכן נראה לפענ
ה) שמקור בארוכ 51א"ת במק"(כמשנ
, שבכללות הלשון שם  52ם הוא מספרי "הרמב

 ם."ללשון הרמב 53קרוב יותר

ם ב(לשון)  "ע: מדוע בחר הרמב"אלא שעצ
 ל?"הנ ס"הספרי ולא בהש

: ספר משנה 54ויש לומר נקודת הביאור
. שמזה 55"הלכות הלכות"תורה הוא ספר 

ל "ם בהביאו מחז"מובן, שכוונת הרמב
 

 ) עב, ב. 50
 ואילך. 104) לקו"ש חכ"ח ע׳ 51
 ועד"ז באבות פ"ד מי"ג.  —יט־כ.  ) קרח יח,52

 רפמ"א (צויין בהגהמי"י על אתר). נוראה אדר"
) אף שגם בזה שינויים (ראה בארוכה לקו"ש 53
 שם).

רק כדי להדגיש היא לא    "ו'שלשה כתרים כ"ד
המעלה והגדלות שבתורה (ואפילו גם לגבי 

 .להלכהא משום שזה נוגע  "ת), ככהונה ומלכו

ם בוחר "ז יש לבאר מה שהרמב"ועפ
, ולא ב(לשון "שלשה כתרים "ב(לשון) הספרי  

 להלכהמ "כי הנפק — "שלשה זירים"ס) "הש
מודגשת יותר בהלשון    "כתר תורה"מהענין ד

 (כדלקמן סעיף יא).  "תורהכתר ", "כתרים"

 "כתר תורה"בקשר להענין ד "הלכה"ה ט.
ם בהמשך הפרק, שבו "ברמב מבוארת היא

להיות  " מזכיר שלשה תנאים הנצרכים כדי 
 :"מוכתר בכתר תורה

לא יסיח דעתו לדברים אחרים, ולא  " (א) 
ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר 

שמא תאמר עד  ב). (56"והכבוד כאחת
ן אחזור ואקרא, עד שאקנה מה שאקבץ ממו

שאני צריך ואפנה מעסקי אחזור ואקרא, אם 
אין אתה זוכה  —עלה מחשבה זו על לבך ת

. (ג) מי שרצה 57לכתרה של תורה לעולם 
לזכות בכתר התורה, יזהר בכל לילותיו ולא  

 כו'יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה 
 .58אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה

ם עוד "ביאור: בפרק זה מונה הרמבוצריך 
 כ תנאים הנצרכים כדי שדברי תורה יהיו"כו
כמו: לא  —אצל האדם  "מצויים וקיימים"

; האדם צריך 59ו'בגסי הרוח היא מצוי׳ כ

 ש שם.ו"ראה גם לק – ) בכל הבא לקמן54
 הקדמתו לס׳ היד.) ל׳ הרמב"ם בסוף 55
 ) שם ה"ו.56
 ) שם ה"ז.57
 ) שם הי"ג.58
 ) שם ה"ח־ט.59
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; אין 60"התאוות ותענוגי הזמן מלבו"להסיר 
; 61ת מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן "ד

ובכל אלו לא הזכיר   —  61'כל המשמיע קולו כו
, "מוכתר בכתר תורה"וא שהם "הרמב
 ל. "בג׳ תנאים הנ כ"משא

מוכתר "ויש לומר הטעם בזה: העילוי ד
שהאדם שקוע כל   —הוא בזה  "בכתר תורה

תורה עד שזה נעשה כל כך בתלמוד 
מציאותו. כלומר: לא זו בלבד שלומד תורה, 

אבל  — "בידו מתקייםתלמודו "ועוד זאת ש
עדיין אפשר להפריד בין מציאות האדם 

לומד והדברי תורה שלמד, הוא מציאות ה
דברי  "קנה", "רכוש"ו שיש לו בפני עצמ

א "כ —) 62"תורה דילי׳ היא" תורה (עד ש
(ומסובב) בדברי תורה באופן שהוא מוכתר 

 .63שזה נעשה מציאותו ועצמותו

וכדי להגיע למעלה זו, מוכרחים לשלשה  
ל, שכל אחד מהם מורה ומוכיח "תנאים הנ

לבד שהוא לומד תורה, אלא שלא זו ב
ת כל מציאותו ואי־אפשר שהתורה נעשי

 להפריד בינו ובין התורה, כדלקמן.

דעתו לא יסיח  "  —התנאי הראשון הוא    יו"ד.
אינו   שבפועל. והיינו: לא רק  "לדברים אחרים

 דעתו עוסק בדברים אחרים, אלא שגם 
ומחשבתו מושקעת כל כולה בתורה, עד 

 מתורה. דעתו מסיח שאינו 

 
 ) שם ה"ט.60
 ) שם הי"ב.61
ומזה שלא הזכיר  —) קידושין לב, סע"א. 62

הרב דהרמב"ם (הל׳ ת"ת פ"ה הי"א) גבי הדין 
שמחל על כבודו כבודו מחול הפרט ד"כתר 
תורה", מוכח שענין זה (ד"תורה דילי׳ היא") 

 ה דכתר תורה. עדיין אינו המעל
ואילך  109) וראה בארוכה לקו"ש שם ע׳ 63

 בנוגע לכתר כהונה וכתר מלכות. 

שמא  "ם עוד תנאי: "כ מוסיף הרמב"אח
 '"תאמר, עד שאקבץ ממון אחזור ואקרא כו

לא יסיח דעתו "והחידוש בזה לגבי  —
ורה: מאחר שידעינן [דלכא "לדברים אחרים 

  — שאין לו להסיח דעתו לדברים אחרים 
(גם  כ שאם יתעסק בפועל בקיבוץ ממון"כש

 לפי שעה) אי־אפשר לו לזכות בכתר תורה]:

בה) לקבץ ממון כדי (המחש האמירה
שיוכל לחזור ולקרות, אינה היסח הדעת  

, שהרי אדרבא כל כוונתו "אחרים לדברים"
יוכל ללמוד ומטרתו בעסק זה היא רק כדי ש

ם "ד ביאור הרמב"כ) תורה במנוחה (וע"(אח
ה, "בנוגע למשא ומתן שהיא עבודה למקום ב

ל סעיף ד). אבל בכל זה, כדי להיות "כנ
תורה, אי אפשר שיעבור יום   בכתר מוכתר

שמלאכתו קבע (גם אם מטרתו בשביל שיוכל 
כ במנוחה), כי זה מורה שאפשר "ללמוד אח

פ לשעה "כלהפריד בינו ובין התורה (ע
ם "ל (כהמשך דברי הרמב"א צ"קלה), כ

תורתך קבע ומלאכתך (רק) "בהלכה זו) 
 ."עראי

ם "ויתירה מזו: מפשטות לשון הרמב
מחשבה זו, כבר ו אמירהמשמע שעצם 

כי  —פוסלת אותו מלזכות בכתר תורה 
מחשבה זו מורה שאין דעתו שקועה לגמרי  

 ת."בת

ה שם, שמטעם זה מביא הרמב"ם ורא —
 —הפסוקים (בנוגע לכתר כהונה וכתר מלכות) 

 "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם"
(פינחס כה, יג), "זרעו לעולם יהי׳ וכסאו כשמש 

כי בזה מודגש שענין  —  נגדי" (תהלים פט, לז)
הכהונה והמלכות נעשה מהותם ועצמותם, שלכן 

אין  ירושה, נצחיעשה ובמילא נ בירושהבא אצלם 
 ולזרעו אחריו. לולה הפסק, 
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יובן עוד  "כתר תורה"ל במעלת "פ הנ"וע[
שמא תאמר, עד "  —ם כאן  "דיוק בלשון הרמב

 כו'ואקרא, עד שאקנה  אחזורשאקבץ ממון 
שמלשון זה משמע,  — "ואקרא אחזור

ד, ומחשבתו שהמדובר במי שכבר קרא ולמ
(אחזור   הפעם עודהיא רק לדחות חזרתו 

 ."ו'עד שאקבץ ממון כ"ואקרא) 

ם "(שמביא הרמב  64ולכאורה: לשון המשנה
 65"לכשאפנה אשנה"בסיום ההלכה) הוא 

ם משנה בתחילת ההלכה "(סתם), והרמב
 אחזור"וכותב שהמדובר בזה האומר 

 ?"ואקרא

זה ם מדגיש ב"ל יש לומר, שהרמב"פ הנ"וע
 בכתרר כאן במי שרוצה לזכות שהמדוב

תורה. כלומר: אין המדובר במי שרוצה 
ח שמחוייב ללמוד "ללמוד תורה לצאת י

 — ) 66ת"פ כולה (כמבואר בהל׳ ת"תורה שבע
שבזה פשיטא שמקודם צריך לקיים מצות 

כי־אם  — ו'ת, ואין לדחותה עד שאקבץ כ"ת
פ "ח ו)למד תורה שבע"בזה שכבר (יצא י

י "רוצה לזכות בכתר תורה ע  זה  ולאחרי;  כולה
עיון עומק טעמי  "שישים כל מעיינו בתורה ב

 ]."ואקרא אחזור", "ו'ההלכות כ

יזהר בכל לילותיו ולא "   —והתנאי השלישי  
, כי הבחינה שהתורה "יאבד אפילו אחד מהן

 
 ) אבות פ"ב מ"ד. 64
לא  —) שדוחק הכי גדול לפרש "אשנה" 65

אלמוד משנה (בניגוד למקרא). אלא מלשון 
 ". '"שני
ס"ד־ה. רפ"ב ) ראה הל׳ ת"ת לאדה"ז פ"א 66

 ושם סי"א. רפ"ג. 
 ) רמב"ם שם. 67
ראה גם לקו"ש חל"ד ע'   –) בביאור הלכה זו  68

חדרה לעצם מציאותו היא בזה שאינו אובד 
בזה : כמובן, החיסרון אחדאפילו לילה 

לה אחד, אינו בזה שביטל זמן שהי׳  ובד לישא
צריך להקדיש ללימוד התורה (כי אפשר 

ביום). אלא, מכיון  —שישלים הזמן שהחסיר 
שהלילה הוא הזמן המיוחד ללימוד התורה 

.  (דאין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה .
), הרי מי  67אין רינה של תורה אלא בלילה 
לו  ראפש אישתורה נעשית כל מציאותו, 

שיאבד אפילו לילה אחד. כי שום דבר בעולם 
אינו יכול לדחות ענין ששייך ונוגע לעצם 

 .68מציאותו

ם "ז מובן הטעם שבחר הרמב"עפ יא.
 ס:"בלשון הספרי ולא בלשון הש

כתר כהונה  — (וכן  "כתר תורה"הלשון 
 וכתר מלכות) אפשר לפרש בשני אופנים: 

ב "יווכ  ) כתר מכסף1:  התורהא) הכתר של  
) חלק מיוחד  2, 69שמשימין על התורה
ש(דוקא) הלכות  70בתורה. וכמו שמצינו

 ."כתרה של תורה"התורה נקראות 

הלומדה.  האדםב) התורה נעשית כתר על 
אין המדובר בחלק (או ענין) מיוחד שבתורה, 

) מכתירה את 71א שהתורה (בכללותה "כ
 .האדם

 ואילך. 43
 ו, ב. רנ) זח"ג 69
, ב. ועיין אגה"ק סכ"ט. וראה ח) מגילה כ70

 שם.  45והערה  108לקו"ש שם ע׳ 
) כי קוראים למין הפרטי בשם המין הכולל 71

וכן בשם  — אותו (הקדמת פיהמ"ש בשם טהרות
 כוכב ועוד).
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בשלשה כתרים "ם מדייק "והנה ברמב
 73"כתר תורה" , היינו שמעלת  72" ישראל  נכתרו

היא (כאופן הב׳) בזה שהתורה מכתירה  כאן
 "הלכה"את לומד התורה, ובזה היא ה

ם כאן, ותלוי באופן ותנאי הלימוד, "שברמב
 ל בארוכה."כנ

ס  "ם לשון הש"ולכן לא הביא הרמב
הלשון   פשטותכי  — "שלשה זירים הן כו׳"
ל  זבח (כהונה) ושזירים הן, של משלשה "

ענינו,  "ארון (תורה) ושל שולחן (מלכות)
שהמדובר במעלה מיוחדת אשר בגוף 
(וחפצא) אשר בכהונה תורה ומלכות. וכמו 

, שהיו חלק (העליון) של המזבח  "הזירים"
. וכן בנמשל, שהיא עצמםהארון והשולחן 

מעלה הכי עליונה בגוף הכהונה ומלכות 
 ), וכן בתורה.ד דו, מלכות 74גדולה (כהונה 

, "כתריםשלשה "ולכן בחר בלשון 
הלבוש ותכשיט על    —הוא    "כתר"שבפשטות  

 . "ישראל נכתרובשלשה כתרים ", האדםראש 

ל יובן בתוספת ביאור  "פ כל הנ"וע יב.
עסק "ם בסיום ספרו אודות "תיאור הרמב

 בימות המשיח:  "העולם

ם היא להדגיש אשר בימות "כוונת הרמב
שראל להיות מוכתרין בכתר המשיח יזכו כל י
מונח ועומד "בזמן הזה הוא  תורה. דאף שגם  

, הרי אין כל אדם זוכה "ומוכן לכל ישראל
ל הדרושים  "לזה שיוכל לקיים התנאים הנ

 לזה.

 
) אף שלשון זה (נכתרו ישראל) ליתא 72

 (ובכמה מהמקומות שהובא ענין זה). בספרי
  נ. . וש"113וראה לקו"ש שם ע׳ 

) וכן כתר כהונה וכתר מלכות, כנ"ל הערה 73
63 . 

  בתורה  פנויין"אמנם באותו הזמן, שנהי׳ 
 '"הטובה תהי׳ מושפעת הרבה כו", ו"וחכמתה

לא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת "הרי  —
. כי לא יהי׳ צורך להסיח דעתו "ת ה׳ בלבדא
, ולא זו בלבד שאין חשש "לדברים אחרים"

, "עד שאקבץ ממון אחזור ואקרא"למחשבה 
אלא עוד זאת, שלא יהי׳ צורך אפילו 

 ; "מלאכה בכל יום מעט"ב

ומאחר שאז יהיו ישראל מוכתרין בכתר 
מוד בשביל לידע את  תורה, הרי אין הלי
ח "או כדי לצאת י ,כו'המעשה אשר יעשון 

א רק "פ כולה, כ"מצות ידיעת תורה שבע
, בשביל ידיעת והשגת  "בלבדלדעת את ה׳ "

 התורה.

כי מלאה הארץ דעה "נ  "ובמילא יקויים מש
י יהיו  "שבנ — "לים מכסים םאת ה׳ כמי

מוכתרין בכתר תורה, ולכן לא רק שיהיו 
א שתהי׳ התאחדות "רה, כמלאים מדברי תו

עד שלא תראה מציאותה גמורה עם התורה, 
ל "(כנ  '"דעה את ה"א רק הענין ד"של הארץ כ

 . "כמים לים מכסים"סעיף ז), 

  

ם בסיום וחותם  "עוד דיוק בלשון הרמב  יג.
אלא לדעת   העולם כלולא יהי׳ עסק "ספרו: 

. שבפשטות נכללו בזה גם "את ה׳ בלבד
ם בפרק "ש הרמב"(וכמאומות העולם 

 העולםיתקן את "שמלך המשיח  75ז "שלפנ
), '"גו עמים. אהפוך אל  לעבוד את ה׳. כולו

ם וכותב "ז משנה הרמב"ובפרט שתיכף לאח

: זכה אהרון ) אבל ראה ר"ח יומא שם74
כהונה,  כתר(ולא  הכהונהונטלה, כלומר לקח 

 כה"ג). 
 ) ספי"א.75
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, '"חכמים גדולים כו ישראלולפיכך יהיו "
 "כל העולם"ז "ש לפנ"שמזה מוכח, דמ

 כוונתו לכלול בזה גם בני נח.

, "את ה׳ בלבדלדעת "ל בפירוש "פ הנ"וע
ביל עסק התורה (לא בש —שהכוונה בזה 

א) ", ככו'לידע את המעשה אשר יעשון 
בשביל ידיעת והשגת התורה עצמה, כדי 

נמצא, שאפילו  —תורה  בכתרלהיות מוכתר 
 כ שייכת לבני נח."מעלה זו ג

ם הוא מספרי "ויש לומר, שמקורו דהרמב
כתר תורה ": ןל (סעיף ח), ששם הלשו"הנ

פה לבאי העולם  ןפתחון כדי שלא יתמונח, 
שלשון   —  "העולם  באי  לכלה מונח  כתר תור  כו'

, 77ע"גם אוה 76) כולל "כל באי העולם"זה (
 .78נ שייכים לכתר תורה"ונמצא שגם ב

ם "ת לא העתיק הרמב"[אלא שבהל׳ ת
כתר תורה הרי מונח כו׳ "פרט זה (וכתב 

 
) ראה ר"ה פ"א מ"ב, וברמב"ם הל׳ תשובה 76

"ז ברמב"ם שם פ"ו דפ"ג ה"ג "מבאי העולם". וע
ל׳ שמיטה ויובל. הל׳ מלכים פ"ח ה"י. ה"ג. סוף ה

וברמב"ם סוף הל׳ ס"ת, הל׳ סנהדרין פי"ב ה"ג: 
. וש"נ. 230לקו"ש חי"ג ע׳ כל באי עולם. וראה 

 ואכ"מ.
) וכן מפורש במדרש לקח טוב ר"פ חוקת: 77

 כדי שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם.
) אבל מובן ד"כתר תורה" השייך בב"נ אינו 78

שהרי גבי בנ"י כתר   —" דבנ"י  כמעלת "כתר תורה
מכתר כהונה (כהמשך דברי  למעלהתורה הוא 

הספרי שם, וכן ברמב"ם בהלכה זו, וכמו 
ם דשממשיך בהלכה שלאח"ז דממזר ת"ח קו

לכה"ג ע"ה), משא"כ נכרי שעוסק בתורה שהוא 
(תוס׳ ע"ז ג,  כהן גדול" ולא למעלה ממנוכרק "

 וד. . וע49הערה  12א). וראה לקו"ש ח"ה ע׳ 
נט, (סנהדרין  ומזה למדין —) ברכה לג, ד. 79

 נכרי שעסק בתורה חייב מיתה. דרע"א) 

תורה צוה לנו  79שנאמר ישראל לכלומוכן 
ר כי זה שיש כת  —)  "יעקב  קהלתורשה  משה מ

(בשבע  "כל באי העולם"תורה גם אצל 
,  "פתחון פה"מצוות דידהו כדלקמן) לסלק ה

ם רק "והרמב  ;80ישראל אינו נוגע להלכות של  
 באותו הזמן]. העולםמרמזו בתיאור מצב 

 —  81ואף שנכרי שלמד תורה חייב מיתה
רק בלימוד תורת מצוות דישראל, אבל  ז"ה

 —דרבה בלימוד שבע מצוות דידהו, הרי א
ועוסק בתורה  נכרישאפילו " 82ל"אמרו חז

ככהן "(שהוא  , שמעלה זו"שהוא ככהן גדול
עצמה,  התורה) שייכת למעלת "גדול

דנקט כהן גדול משום " 83׳סכדאיתא בתו
מכהן גדול   85. יקרה היא מפנינים   .  84דדרשינן

זה ד. שמזה מוכח, "כנס לפני ולפניםהנ
התורה בשבע מצוות שנכרי ישנו בלימוד 

ו, הוא לא רק הכשר לקיום מצוות דידה
א יש בזה מעלה וחשיבות של "דילהו, כ

 .86תורה

הכתרים, הקב"ה (ולא   לנותן) כי טענתם היא  80
 לבנ"י). 

 ) סנהדרין שם. רמב"ם הל׳ מלכים פ"י ה"ט. 81
 ) סנהדרין שם. וש"נ. 82
 ) ב"ק לח, א. וכן בע"ז ג, א. 83
 ) סוטה ד, ב. הוריות יג, א. 84
 משלי ג, טו. ) 85
 38) ראה בארוכה בזה לקו"ש חי"ד ע׳ 86

 ואילך.
וראה מאירי סנהדרין שם: "כל שהוא עוסק 
בעיקרי שבע מצוות ובפרטיהם ובמה שיוצא 

גופי תורה נכללין בהם, מכבדין   שרובמהם, אע"פ  
אותו אפילו ככהן גדול כו'". ומהמשך דבריו שם 

 קיוםלכוונת  לאמוכח שמותר לנכרי ללמוד "
" לידיעת לירדלא שלבו חפץ יקרי מצוותי׳ אע

גופי תורה נכללין   רובז׳ המצוות (עד ש" תורת
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נ "[ויתירה מזו: מזה שכתב בספרי שב
 —נ ישנם "תורה, משמע, שב לכתרשייכים 

ת (תורת שבע " ת במצות — הספרי  לשיטת
מצוות דידהו), היינו שיש בהם חיוב לעסוק 

(לא רק בשביל   ידהובהלכות שבע מצוות ד
  ת"ת א) חיוב של "כ ו'לידע את המעשה כ

(והא שלא נמנה בין המצוות שלהן,  87ע"בפ
ת ולא קום  "מצוות מונים רק מצוות ל ז'כי ב

 )].88ועשה

ם מביא הכתוב "כ מה שהרמב"ל שזהו ג"וי
לא רק בני  — '"דעה את ה הארץכי מלאה "

 כל לא יהי׳ עסק " — "הארץ"א "ישראל, כ
 .89"אלא לדעת את ה׳ בלבד העולם

ז יש לבאר הקשר והשייכות דסיום "עפ  יד.
 ספר היד להתחלתו: 

לא יהי׳ "ם ד"בחותם ספרו, מדגיש הרמב
 "עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד

, היינו שזה נעשה  "כמים לים מכסים"ד  ןבאופ
 

וע"ז נאמר ד"מכבדין אותו אפילו  — ∗בהם")
 ככה"ג".

וראה עד"ז בשו"ת מחנה חיים (ח"א סי׳ ז). 
בתורה",  ועוסקושם, דזהו דיוק לשון חז"ל "נכרי 

 —בתורה (כמ"ש הט"ז    ופלפולשמורה על הלימוד  
 וקא אז נחשב ככה"ג.ד), ש35יין לעיל הערה צו

ולהעיר מתשובת הרמב"ם (פאר הדור ס"נ. 
פריימאן סשס"ד), דמשמע שם שטעם האיסור 
ללמד תורה לנכרי הוא משום שיש בזה מכשול 

והרי זוהי שיטת המאירי שם,  —לישראל (ע"ש) 
שמתיר לנכרי ללמוד ז׳ מצוות גם באופן ש"רוב 

"אין כאן , כי באופן זה גופי תורה נכללין בהם"
 חשש לטעות אחריו כו'".

ודלא כמ"ש בחדא"ג מהרש"א חגיגה (יג, א ד"ה )  ∗
אין מוסרין) ד"אפי׳ בז׳ מצוות שלהם אין מוסרין להם 
סודן וטעמן". אבל להעיר שכתב זה בדברי ר׳ אמי 
(חגיגה שם), שלא הובאו בפוסקים (כידוע השקו"ט 

  בזה). ואכ"מ.

כל "א) ד"י, כ"(לא רק דבנ כל מציאותו
 . "העולם

ראל, עם קרובו י ישא בנמולכאורה: בשל
להם נשמה קדושה, חלק אלקה ממעל   ןשנית
דעה את ", מובן שכל מציאותם היא 90ממש

כל  ". אבל איך יתכן לומר כן בנוגע ל'"ה
 ?'"לדעת את ה", שכל מציאותו יהי׳ "העולם

 91" פין התחלה להשלמהמתכי"הנה לזה 
ולומדים תיכף בתחילת ספר היד: יסוד 

מות לידע שיש שם מצוי היסודות ועמוד החכ
הנמצאים  וכלנמצא  כלראשון והוא ממציא 

משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא 
 מאמיתת המצאו,

, "המציא"(לא  "כל נמצא ממציא"דהלשון 
 בהווהגם  "ממציא"ש — 92ל׳ עבר) פירושו

(בכל רגע ורגע) כל נמצא. שלכן, אמיתית 
ר "המציאות של כל נברא הוא (כביאור אדמו

דמהא  חגיגה (יג, א) ) ראה תוד"ה אין87
דאפילו נכרי ועוסק בתורה ה"ה ככה"ג, נפקא לן  

והרי הענין  —ללמדם (ז׳ מצוות שלהם)  מצוהד
, בפ"עד"ה"ה ככה"ג" מורה על חשיבות דתורה 

 כנ"ל בפנים (והערה הקודמת). 
 ) סנהדרין נח, סע"ב. 88
) ומה שהרמב"ם ממשיך "ולפיכך יהיו 89

עיקר כוונת  כי —ישראל חכמים גדולים כו'" 
מב"ם כאן היא לבאר הטעם (אמ"ש בהלכה הר

שלפנ"ז) ש"נתאוו החכמים כו׳ לימות המשיח כו׳ 
", שזהו מצד ובחכמתה בתורה פנוייןכדי שיהיו 

מצב העולם "באותו הזמן", "לא יהי׳ שם כו׳ ולא 
ולפיכך יהיו ישראל  —יהי׳ עסק כל העולם כו׳ 

 כו׳". 
 . ) תניא רפ"ב. וראה איוב לא, ב90
 ) ל׳ ה"רשות לחתן בראשית". 91
) ראה ה"פירוש" להל׳ יסוה"ת פ"א ה"ג. 92

 וראה שעהיוה"א פ"א. 
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. שבנפעל   כח הפועל .") רק 93הזקן בארוכה
 ."המהווה אותו תמיד

כי מלאה "  —וזהו מה שיתגלה לעתיד־לבוא  
, שאז "הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים

  ותו של כל הארץ,תתגלה אמיתית מציא

כל הנמצאים משמים וארץ כו׳ לא נמצאו "ש
, ובמילא לא תהי׳ "אלא מאמיתת המצאו

הארץ (כולל כל באי העולם)  נראית גשמיות 
, '"דעה את ה" —א רק "בפני עצמו, ככדבר 

."אמיתת המצאו"

  

 
 ) שם פ"ג. 93
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 ענינם של הד' כוסות ביאור בגדר מצות הסיבה ו

∗ביאור בשו"ע אדמוה"ז סי' תעב 

 כוסות  לארבעה  מנין : "1בירושלמי   איתאא.  
 בנייה' ר בשם יוחנן רבי) 2"התורה מן רמז("

 גאולה של לשונות(" גאולות ארבע כנגד
 גאולת על כשנתבשרו בפרשה שהוזכרו

  והצלתי' גו והוצאתי' גו אמור לכן )2"מצרים
 .3'" וג ולקחתי' גו וגאלתי' גו

  לוי   בן  יהושע  רבי : "שם  נאמרו  טעמים   ועוד
' ר'. וכו פרעה של כוסות ארבעה כנגד אמר
 אמרי ורבנן. מלכיות ארבעה כנגד אמר לוי

 עתיד  ה"שהקב פורענות של כוסות' ד כנגד
 עתיד וכנגדן. .  העולם אומות את להשקות

 כוסות ארבעה ישראל את להשקות ה"הקב
 '".וכו נחמות של

  האחרונים  הטעמים בין ההפרש בפשטות
: הוא" גאולות ארבע כנגד" הראשון להטעם

 זכר הכוסות בארבע אין ל" הנ להטעמים
  ישראל  בני לגאולת גלויה ושייכות

 ארבע כנגד" להטעם  כ"משא, 4) ממצרים(
 זכר הם הכוסות ארבע הרי" גאולות

 .גאולה)  של  לשונות(ל

 לארבע  בהרמז  ל"הנ  שפלוגתא  ל"י  זה  פ"וע
, להלכה גם נפקא־מינה הוא וסותכה

 
 .לקוטי שיחות חלק יא, וארא א) נדפס ב∗
) פסחים פ"י ה"א. וראה גם ב"ר פפ"ח. ה. אור 1

 (ע' קפה. ע' ב'תקצו). התורה וארא
 ) פני משה שם.2
 ) וארא ו, ו־ז.3
ים צט, ב: שענינם (של ד' ) במאירי פסח4

לגאולת מצרים.  סבהכוסות של פרעה) היה 

 :ובהקדם

 בדיני, 5בשולחנו הזקן ר"אדמו כתב
  אכילת  בשעת להסב צריך אימתי: "הסיבה

. .  הכריכה אכילת ובשעת. .  מצה. .  כזית
  לפי  – כוסות' ד ושתיית. .  אפיקומן אכילת

 ,ולחירות לגאולה זכר הם אלו דברים שכל
 לשונות' ד כנגד חכמים תקנו כוסות' שהד

 והוצאתי , וארא בפרשה  האמורים  גאולה  של
 הם לפיכך' כו והצלתי ולקחתי וגאלתי
 כל שאר אבל, חירות דרך הסיבה צריכין

  בלא ולשתות לאכול רצה אם הסעודה
  מקום מכל אבל' כו בידו הרשות הסיבה
 ועושה משובח זה הרי הסעודה בכל המיסב
 ".המובחר מן מצוה

 טעם לבאר שכוונתו מוכח לשונו מסגנון
, אלו דברים בארבעה הנצרכת ההסיבה

 –" חירותו לגאולה זכר הם"ש משום והיינו
 ".חירות דרך הסיבה צריכין הם לפיכך"

 : להבין וצריך

 ביאר כבר) 6קודם  בסעיף( זה בסימן א)
  חירות   דרך  בהסיבה  שישב: ". .  ההסיבה  טעם 

  להראות  אדם חייב ודור דור שבכל לפי ' כו

וראה גם כן בקה"ע ופ"מ לירושלמי שם. ומפרשי 
אבל מובן, שזה רק סבה  –המדרש בב"ר שם 

רחוקה לגאולה, משא"כ   ושייכותלסבה דסבה כו' 
" הרי זהו ענין ה"גאולה" גאולותנגד ד'  להטעם "כ

 עצמה.
 ) או"ח סתע"ב סי"ד.5
 ס"ז.) 6
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 משעבוד יוצא עתה או הוכאיל עצמו את
 מעשה כל לעשות צריך לפיכך' כו מצרים

 ".חירות דרך זה לילה

  טעם  לנתינת זקוקים אנו אין הרי זה לפי
', וכו הכזית אכילת בשעת להסב צריך למה

, ואדרבה;  זה  לפני  שכתב  ממה  מבואר  כבר  כי
 צריך אינו למה הטעם לבאר לו היה בעיקר

 כל שאר"ב להסב") בידו רשות"ה אלא(
  שזוהי  לשונו מסגנון משמע ולא" (הסעודה

 ?7)זה בביאורו כוונתו

 לשונות   שארבע  הזקן  ר"אדמו  כתב  למהב)  
 והלא –" וארא בפרשה אמורים" גאולה של
 הפסוקים   מקום  ע"השו  בפנים  לציין  דרכו  אין

 .שמביא

 אלו   לשונות  ארבע  נאמרו  וארא  בפרשתג)  
  , וגאלתי, והצלתי, והוצאתי: שונה בסדר

  ל "רז בדרשת הסדר הובא וכן [ ולקחתי
 הזקן ר"אדמו שינה ולמה]. ל"הנ) ירושלמי (

 
צ"ע גם ברמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ז  ועד"ז) 7

שבהל' ו־ז כתב: בכל דור ודור חייב אדם להראות 
' לפיכך כשסועד (סתם) אדם בלילה זה צריך כו

לאכול ולשתות (סתם) והוא מיסב דרך חירות. 
ואח"כ בסוף ה"ח: ואימתי צריכין הסיבה בשעת 
אכילת כזית מצה ושתיית ארבע כוסות האלו כו'. 

כאורה הוה ליה לקצר ולכתוב בתחילה דל
(בה"ז): לפיכך צריך אדם להסב בשעת כו' 

 וכיו"ב.
(פסחים צט, ב) שכתבם ג"כ  ) גם בפרשב"ם8

כסדר שבשו"ע אדמו"ר הזקן (וראה פרשב"ם ב"ב 
נח, ב) קשה כנ"ל. ואף שמשמע שכן היתה גרסתו 
בב"ר (שממנו העתיק דבריו, וכמו שכתב: ומצינו 

ו מובן למה בחר בהגירסא שבב"ר, בב"ר כו'), אינ
ולא בהגירסא שבירושלמי? ואם תמצי לומר 

בירושלמי, או שלא   (בדוחק עכ"פ) שכך גריס גם
 –היה לפניו הירושלמי (כידוע השקו"ט בזה) 

בב"ר  –כפי הגירסא שלו  –בכל אופן קשה כנ"ל 

 .8בסידרם

  כללי  בירור בהקדים ל"הנ כל ויובן ב.
 : אופנים  בשני ל"די – הסיבה דין בגדר

 הוא אלא, עצמו בפני  חיוב אינו  הסיבה) א
 ושתיית מצה דאכילת בהמצוה ותנאי פרט

 שישנם  םכש: והיינו'. וכו כוסות ארבע
 של ואיכותה לכמותה בנוגע ותנאים  פרטים
 יש כך, הכוסות ארבע ושתיית המצה אכילת

 שצריכה, והשתיה האכילה באופן  תנאי
 .הסיבה דרך להיות

 – עצמה בפני כללית מצוה היא הסיבה) ב
 דרך הנהגה פסח בליל להראות צריך האדם
 י "ע באכילה ,ההסיבה י"ע זה ומראה ,חירות
 ידי יוצא אינו –; הסיבה י "ע ובשתיה הסיבה
 מצה כזית באכילת אם כי הסיבה של חובתה
 שאכילה  ,אומרת  זאת  ';וכו  כוסות'  ד  ושתיית 
 .9ההסיבה במצות פרטים  הם  הרי זו ושתיה

  הכזית  את אכל באם :ביניהם והנפקותא

 ובירושלמי.
הסיבה תקנוהו   חיוב) אלא שגם ע"פ ביאור זה  9

ית מצה ושתיית ד' כוסות וכו'. רק באכילת כז
כי הסיבה ענינה הוא בכדי "להראות   –והטעם י"ל  

עתה יוצא משעבוד מצרים את עצמו כאילו הוא 
" (רמב"ם שם ה"ו. שו"ע אדמו"ר לחירות. . ויצאת  

דוקא ב"דברים אלו  חיובההזקן שם ס"ז). ולכן 
", (משא"כ שאר לגאולה ולחירות(ש)הם זכר 

וה מן המובחר"). וראה הסעודה היא רק ל"מצ
 .11לקמן הערה 

עצ"ע לפי הסברא דהסיבה  –אבל אחרי כל זה 
אפשר לאכו"ש (נמצא בבית   מצוה בפ"ע: באם אי

האסורים וכיו"ב) היש חיוב בהסיבה לחוד שהרי 
מהא דאינו מיסב בפני רבו משמע שהסיבה 
גרידא גם כן דרך חירות הוא. והא דלא הובא 

שכיחא כלל. ולהעיר י"ל מפני דלא  –בפוסקים 
מדין סוכה עד"ז (ראה ט"ז סתרל"ט סק"כ בסופו) 

 אף שיש לחלק. ואכ"מ.
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 אם, הסיבה בלא מצה) אכילת מצות לקיים(
 נאמר אם: לא או מצה אכילת מצות ידי יצא
 אכילת במצות לעיכובא תנאי היא בהסישה

  מצות  גם קיים  לא היסב לא אם הרי, המצה
 שההסיבה מכיון) 10מדרבנן( מצה אכילת

 היא  מצה  הכזית  אכילת  אם  אבל;  בה  מעכבת
 קיים   לא  בה  היסב  לא  באם  הרי,  בהסיבה  פרט

 של בקיומה חסרון אין אבל, הסיבה מצות
 .מצה אכילת מצות

 החיוב סברות שתי בין והנפקא־מינה
 את אכל באם: למעשה להלכה שבהסיבה

  ולאכול לחזור צריך שאז בלא הסיבה הכזית
 ולברך  לחזור הוא מחוייב האם, 11בהסיבה

  ולאכול   לחזור  החיוב  אם :  12"מצה  אכילת  על"
 אבל ( הסיבה מצות לקיים  בכדי רק הוא

 
דול לומר דבאכל בלא הסיבה ) דדוחק ג10

אפקוה רבנן (שציוו להסב) מגדר אכילת מצוה 
. וראה מן התורהולא קיים מצות אכילת מצה 

 סמךארחות חיים סדר ליל פסח ס"ב שיש "
 להסיבה מה"ת".

יש להעיר מהדעות האם הפקעת  ולחידודי  –
קנין מדרבנן מהני בדאורייתא (פסקי דינים 

  להצמח צדק או"ח סתמ"ח ס"ג). 
) שו"ע שם ס"ז. שו"ע אדמו"ר הזקן שם 11

פסחים קח, א,  –סט"ו. וראה בתוד"ה כולהו 
שנסתפקו לענין ד' כוסות. וראה פר"ח סתע"ב 
סק"ז בטעם הספק. וראה שו"ת בית הלוי ח"ג 

בדעת הר"ן. ובדו"ח רעק"א כתבים ע'   ס"א אות ט
176. 

לכאורה אפשר להוכיח מדין זה עצמו (שצריך 
בהסיבה) שהסיבה הוא תנאי  לחזור ולאכול 

באכילת מצה, כי באם היתה הסיבה חובה בפ"ע,  
קיים וכאשר אכל הכזית מצה שלא בהסיבה כבר 

מצה, מה מקום לחייבו לאכול עוה"פ את  מצות
 מצה,  מצותון שכבר קיים  מצה בהסיבה, כי  הכזית

כי עפ"ז שהסיבה הוא חיוב בפ"ע  –אבל אינו 
אכילת   צותמאין הפי' שחיובה חל כשמקיים 

מצה, כי אם שתקנוה באכילת מצה כו', לפי שהם 

  אין   –)  בשלימות  קיים  כבר  מצה  אכילת  מצות
 חיוב  אם  אבל";  מצה  לתאכי  על"  שנית  לברך

 מצה אכילת מצות לקיים הוא השניה אכילה
 צריך ),הסיבה בלא אכל כאשר קיימה שלא(

 ".מצה אכילת על" ולברך לחזור

  את  אכל אם: למעשה נפקא־מינה ל"י ועוד
 נשתנה כ"ואח, הסיבה בלא מצה הכזית
 –  בהסיבה מחוייב אינו ששוב באופן המצב

 צריך אם – ובר לפני הוא יושב שעכשיו כגון
  קיים  לא אם: בהסיבה שלא ולאכול  לחזור
 הסיבה בלא כשאכל מצה אכילת מצות

  מחוייב  הרי), מצה אכל לא כאילו  שדינו(
  שתהיה  אף( מצה אכילת במצות עכשיו הוא

 בהסיבה מחוייב שאינו מאחר, בהסיבה שלא
 אם אבל ;13עדיין  חובתה ידי יצא שלא )עתה

). וא"כ י"ל 9(כנ"ל הערה  וחירותזכר לגאולה 
חכמים  חייבוהושאף שכבר קיים מצות מצה 

 לאכול עוה"פ מצה זכר לגאולה וחירות,
 בהסיבה. 

ולפי זה צ"ל שמ"ש בירושלמי (פסחים שם) 
"אותו כזית שאדם יוצא בו בפסח צריך לאכלו 

" (וכן מ"ש בשו"ע אדמו"ר הזקן שם סי"ד מיסב
בתחילתו) הוא ע"ד הרגיל. אבל באם עברו ואכל 

 צריך לחזור ולאכול בהסיבה. –בלא הסיבה 
 .23וראה לקמן הערה 

"ע לפמ"ש הרמ"א (סתע"ב ס"ז. שו )12
ג' וד' אם לא  אדמו"ר הזקן שם סט"ו) דבכוס

שתה בהסיבה לא יחזור וישתה דכדאי הוא 
ראבי"ה לסמוך עליו דבזמן הזה אין צריך הסיבה 

 –במקום שיש חשש שנראה מוסיף על הכוסות 
י"ל דה"ה שלא יצטרך לחזור ולברך בזה"ז, 
במקום שיש חשש ברכה לבטלה, ולפי זה  

 הדין".המבואר בפנים הוא "מעיקר 
יצא י"ח מצה  אפשר לומר דכיון שלא )13

שאכלה שלא בהסיבה, לא חייבוהו  מפנימדרבנן 
חכמים לחזור ולאכול כיון שגם עתה יאכל שלא 
בהסיבה "ולא ירויח כלום". ולהעיר מהדעות 
בנוגע ליעלה ויבוא, באם לא הזכיר יעלה ויבוא 
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 אכילת ותמצ קיים כבר הראשונה בפעם
 – הסיבה חובת ידי יצא שלא אלא ,מצה

 שהוא זו בשעה פטור הוא הלא זו וממצוה
  כזית   ויאכל  שיחזור  מקום  אין,  רבו  לפני  יושב
 .14'וכו מצה

  הוא  תנאי ההסיבה שחובת להוכיח ויש ג.
  :15בגמרא דאמרינן מהא מצה באכילת

 מיסב כשהוא מצה כזית כשאכל השמש"
 משמע דמזה", לא מיסב לא אין מיסב, יצא

  חובת   ידי  יצא  לא  הסיבה  בלא  מצה  שכשאכל
 הגמרא שכוונת לומר גדול ודוחק; מצה

 לן משמע קא מאי כן דאם, הסיבה למצות
 פשיטא הרי –" לא מיסב לא  אין מיסב" בלשון

 .הסיבה חובת ידי יצא לא היסב דכשלא

  שנסתפק , 16שם ש"ברא הדבר ומפורש
 בהסיבה  שלא  עית רבי  או  שלישית  כוס  בשתה

 מכיון  בהסיבה  ולשתות   לחזור  לחייבו  יש  אם
 איכא ומיהו. הכוסות על כמוסיף נראה"ש

 הוברר כתיקונו שלא ששתה כיון למימר
 ששותה ומה היה הכוסות ממנין שלא הדבר

 
במנחה של ר"ח ובלילה אינו ר"ח האם צריך 

ל ערבית שתים, אף שלא יאמר בה  לחזור ולהתפל
יעלה ויבוא, דכיון שלא יצא במנחה הרי זה  
כאילו לא התפלל כלל (ראה שו"ע אדמו"ר הזקן 

 סק"ח סי"ז. וש"נ).
) ואף אם תמצי לומר שמכיון שכבר חל 14

עליו חיוב הסיבה קודם שבא לרבו, מחוייב הוא 
 –לחזור אחר הזדמנות לקיים מצות הסיבה 

אפשר לו עוד לקיים מצות  נפק"מ באופן שאי
, לילך מלפני רבו (כגון שרבו צריך לו הסיבה

 וכיו"ב).
 פסחים קח, א. )15
 סימן כ. )16
ודוחק גדול לומר שזה עצמו הוא ספיקו  )17

של הרא"ש כדמוכח בט"ז (סתע"ב סק"ה) וחק 

 להדיא כתב הרי". חובה של כוס הוא עתה
 אינו בהסיבה שלא שותה שהוא זה שכוס
 בכזית מצה יןדה והוא, 17הכוסות ממנין

 .18'וכו

 גם משמע דכן לומר אפשר היה לפלפולא
 בין שכיוון בין במצה יוצאין: "19בירושלמי 

 זאת ".  כיוון  חזקיה  שהיסב  מכיון. .    כיוון  שלא
 אם גם מצה אכילת מצות שיוצאים, אומרת
, מצוה לשם כיוון לא ממש האכילה בשעת
 שכיוון חזקה , שהיסב דמכיון, הוא והטעם

  הסיח האכילה בשעת כ"שאח אלא  – החלבת
 הוא ונגרר – 20זו כוונה ממנו ונשכחה דעתו
 נאמר ואם. 21הראשונה מחשבתו אחר

, הסיבה בלא גם מצה אכילת מצות שיוצאים
 '"כו  שהיסב  מכיון"  שאז  שהיסב  הודאות  מהי

 –ואדרבא ( אפשר, כיוון שלא כמו ריה –
 ". .למימר  ליה והוה, היסב לא שגם) מסתבר

 ועל. בזה וכיוצא ",היסב אם כיוון שלא בין
 בברייתא  לפרש  צורך  שאין  לומר  צריך  כרחך

  פשיטא הסיבה בלא שהרי ,בהיסב דמיירי
  כרחך  דעל ( מכיון"ו ,חובה ידי יוצא שאינו

 יעקב (שם סקי"ד).
דבד'  –ואין לחלק בין ד' כוסות ומצה  )18

עכבת בה הסיבה כוסות כיון שהוא מדרבנן מ
רו, משא"כ במצה שהוא מן דהם אמרו והם אמ

שהרי מקור דברי הרא"ש הוא  –התורה 
 –מהמבואר בגמרא "מיסב אין לא מיסב לא" 

, כדמוכח ברא"ש שם, ואם בנוגע למצהבנוגע 
למצה אין הסיבה מעכבת מנ"ל שמעכבת בד' 
כוסות. וכ"כ להדיא בראב"ן כאן: ואינו יוצא ידי 

 כלה בהסיבה. , אלא באומצה
וראה צפנת פענח על  פסחים פ"י ה"ג, )19

 הרמב"ם הל' חו"מ פ"ו ה"ג.
 קרבן העדה שם. )20
 ראה שו"ע אדמו"ר הזקן סתקפ"ט ס"ט. )21
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 .23" כיוון חזקיה  שהיסב) 22מיירי 

 דזה   –  "היסב  אם"  לפרש  צריך  דאין  ל"י  אבל
 ובפרט", שהיסב מכיון" מאמרו מובן

 .בלשונו לקצר רגיל שהירושלמי

  –  להיפך גם להוכיח  יש לכאורה אולםד. 
 מצה  ואכילת  עצמה  בפני  מצוה  היא  שהסיבה

 בכל  המיסב"ד  מהא  –  בהסיבה  היא  תנאי'  וכו
 מן מצוה ועושה משובח זה הרי הסעודה
  של  ענינה דכל נאמר דאם, 24"המובחר

  של  מצה אכילת באופן תנאי רק הוא הסיבה
 המובחר מן ומצוה השבח מהו', וכו מצוה
 שבהסיבה כיון – הסעודה בכל שמיסב במה
 תנאי  אלא ואינה ציווי אין עצמה מצד

 לומר  צריך כרחך ועל'. וכו המצה באכילת
 העיקרי  וחיובה – מצוה יש ההסיבה שבעצם

  הרי הסעודה ובכל' וכו מצה באכילת הוא
 .25"המובחר מן מצוה" רק היא

 
ראה בצפנת פענח שם: בירושלמי כאן  )22
 מיירי בהיסב.  דע"כאמר 
ולפי זה מובן היטב הא דמבואר בירושלמי   )23

ו כזית הסיבה הוא ב"אות ) דחיוב11(שבהערה 
שאדם יוצא בו בפסח", שהרי ע"פ משמעות 
הירושלמי כאן לא יצא י"ח מצה אם לא היסב. 

 וראה הערה הנ"ל.
וברמ"א כאן: ולכתחילה יסב כל הסעודה.  )24

וראה בט"ז סק"ו. אבל בפר"ח סק"ז כתב ד"ליתא 
דליכא אלא מצוה מן המובחר". ובשו"ע  –

ו ין בידינו להצריכאדמו"ר הזקן שם הוסיף: וא
 להסב. אבל מ"מ המיסב כו'.

וצ"ע בלשון הרמב"ם בזה (פ"ז, ה"ח): ואימתי 
צריכין הסיבה בשעת אכילת כזית מצה כו' ושאר 
אכילתו ושתייתו אם היסב ה"ז משובח ואם לאו 

מיותר.  –דלכאורה "ואם כו' צריך"  –אינו צריך 
ודוחק לומר דכוונתו להורות דרק "שאר  

כול, משא"כ כזית ן צריך לחזור ולאאכילתו" אי
 בסופה. 31מצה כו'. וראה לקמן הערה 

  טוב  ביום כי ,זו הוכחה תחולד שיש אלא
 שמצוה  כשם"ד,  היא  מצוה"  הסעודה  כל"  הרי

  טובים  ימים כל כך ולענגה השבת את לכבד
 26" יכלתו כפי ומגדנות ויין  בבשר וירבה. . 
  תנאי  שהיא הסיבה שיש דכשם ל"י כן ואם

 ישנה כך ,מצה אכילת במצות לעיכובא
" המובחר מן מצוה"ל תנאי שהיא הסיבה
 .27שבלילה זה ט"יו ושמחת נגעו במצות

 שהסיבה  מוכיח  להסיבה  החיוב  טעם  אמנם
ועל־ ( 28ם"הרמב כתב דהרי ,עצמו ענין בפני

  דור בכל" ): ל"כנ הזקן ר"אדמו לשון דרך־זה
 הוא  כאילו  עצמו  את  להראות  אדם  חייב  ודור

 29לפיכך. .    מצרים  משעבוד  עתה  יצא  בעצמו
 לכולא צריך הזה בלילה אדם כשסועד
 ומאחר ".חירות דרך מיסב והוא ולשתות

 הוא  '",כו  עצמו  את  להראות  חייב"ש  זה  שענין
 החיוב מסתעף וממנו, עצמו בפני חיוב ודאי

) ובפרט לפי מ"ש בפני משה בירושלמי 25
(שם, ה"א) דפליגי אמוראי שם אי צריך הסיבה 
בכל הסעודה או רק בכזית מצה וכו'. ומשמע 
דלמ"ד בכל הסעודה, חייב להסב בכל הסעודה 

 כמו בכזית מצה.
 .י' תקכט ס"א וס"ד) שו"ע אדמו"ר הזקן ס26
) וכן במ"ש במאירי (פסחים קח, א): ארבע 27

כוסות כולן צריכין הסיבה, הן שתייתם, הן 
הדברים שהם מסודרים עליהם, ר"ל קידוש 

 –וקריאת ההגדה וקריאת ההלל וברכת המזון 
אפשר לדחות שהסיבה הוא תנאי בדברים אלו, 
ואין להוכיח מזה דסבירא ליה דהסיבה הוא ענין 

 ע. בפ"
פ"ז הל' ו־ז. וראה ירושלמי שם: ) הל' חו"מ 28

 אוכלין מסובין להודיע שיצאו מעבדות לחירות. 
) וע"פ רוב אין דרכו של הרמב"ם ליתן טעם 29

לחובת   טעםלפסקיו ולכן משמע שכאן אין זה רק  
אדם   חייבש"  הלכה וחיובהסיבה אלא שהוא גם כן  

 ) כשסועד אדם כו'". לפיכךכו'", ומזה מסתעף ש"(
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 צריך  כרחך  על  הרי,  בהסיבה  ולשתות   לאכול
 .30עצמה  בפני  חובה  היא  ההסיבה  שגם  לומר

  הנראים  הענינים את לתווך בכדי והנה
  שני   בהסיבה  םשנ שי  ל"י,  זה  את  זה  כסותרים
 תנאי) ב. עצמה בפני מצוה) א: החיובים

 מצה  כזית  וכשאוכל  '.וכו  מצה  אכילת  במצות
 דאכילת המצוה הוא מקיים – בהסיבה' וכו

 בפני המיוחדת הסיבה ומצות כתיקונה מצה
  בפני שהיא כמו ההסיבה ובמצות; עצמה
 כזית  באכילת והוא המצוה עיקר יש – עצמה

 מן מצוה"ו ותהכוס ארבע ושתיית  מצה
 הידור  היינו, הסעודה כל בשאר –" המובחר
 .הסיבה של בהמצוה

 דברי  טעם בטוב מוסברים זה ולפי ה.
  שישב ): "הקודם בסעיף( הזקן ר"אדמו

 ודור דור שבכל לפי' כו חירות דרך בהסיבה
 צריך לפיכך) ל"הנ ם"הרמב כלשון' (וכו

", חירות דרך זה  לילה מעשה כל לעשות
 חירות  בדרך  להתנהג  כללי  ובי ח   שזהו  והיינו

 ההסיבה שמצות מובן ז"ועפ. הלילה בזה
 מצה  אכילת  במצות  פרט  אינה  ,מזה  הנמשכת

 .עצמו בפני ענין אלא' וכו

 ממשיך ) סעיפים כמה לאחר( כ"ואח

 
 25עמו של הפני משה שבהע' ) והרי זהו ט30

שכתב דלרב לוי בעי הסיבה בכל הסעודה, לפי 
 שמבאר הטעם, להודיע שיצאו מעבדות לחירות. 

) ועד"ז יש ליישב גם הקושיא בדברי 31
, שבתחילה כתב "צריך לאכול 7הרמב"ם שבהע' 

 –ולשתות (סתם) והוא מיסב דרך חירות" וכו' 
ב האדם משך למ"ש לפנ"ז: "בכל דור ודור חייבה

וכו'", להדגיש שהסיבה  לפיכךלהראות א"ע וכו' 
היא מצוה בפ"ע ואינה תלויה במצות מצה וכו', 
ואח"כ לאחרי שמבאר פרטי דיני הסיבה, ממשיך: 
"ואימתי צריכין הסיבה וכו'", שבזה בא לבאר 
(לא רק אימת צריך להסב מצד מצות הסיבה, 

סיבה היא תנאי במצות מצה וכו'. אלא גם) שה

  בטעם  כי .הסיבה הצריכים הדברים ומבאר
 מבוארת , זה לפני  שביאר ועניןההסיבה

 כוונתו  וכאן  .עצמה  בפני  הסיבהכחובה  מצות
 פרט   שהיא  כפי –  שבהסיבה'  הב  הענין  לבאר
 וכמו ',וכו מצה אכילת  במצות  ותנאי

 דרך הסיבה צריכין הם לפיכך" : שמסיים
" בהם להסב צריך  לפיכך" ולא" (חירות
 הטעם  שמחמת, אומרת זאת), בזה וכיוצא

  צריכים   –  אלו  מצוות  –"  הם"  הרי  כאן  המבואר
 .הסיבה

 זכר הם אלו דברים שכל לפי: " והטעם
,  הזה ענינם שתוכן היינו –" ולחירות לגאולה

 בהם המצריך הוא", לחירותו לגאולה זכר"
  בכדי , כתנאי) חירות דרך( הסיבה חיוב
 שלם  יהיה שלהן" ולחירות לגאולה זכר"שה

 .31הפרטים  בכל

  הטעם  בהדגשת להוכיח וממשיך
 כוסות' שהד" ):הכוסות לארבע בשייכות(

  גאולה  של ונותשל' ד כנגד חכמים תקנו
 זו שמצוה, ומזה". וארא בפרשת האמורים

 היא כרחך ושעל, וחירות גאולה ענינה
  טעמים  לפי כ"משא, כתנאי הסיבה צריכה

 כנגד: "הכוסות ארבע לתקנת האחרים

ן המתין בזה עד לאחרי שמפרט שאר דיני ולכ
הסיבה, ורק כשבא לבאר פרטי המצוות (בהמשך 
הפרק) הקדים: ואימת צריכין כו' שיש בזה ב' 

 הענינים כו'. 
ומה שלא כתב הרמב"ם שאם לא אכל הכזית  

אף שס"ל  –מצה בהסיבה צריך לחזור ולאכלו 
) לא 1מצה, י"ל:  במצותנאי שהסיבה היא (גם) ת

) מכללי 2ים שבמצות הם לעיכובא. כל התנא
הרמב"ם שאינו מביא דינים שלא הוזכרו בש"ס 
וכו' (יד מלאכי כללי הרמב"ם אות ב. שדי חמד 
כרך ט כללי הפוסקים ס"ג אות ה. ס"ה אות כג). 

רמזה בפ"ז סוף ה"ח (כדלעיל הערה   –) בדוחק  3
 בסופה).  24
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 ארבעה כנגד. .  פרעה של כוסות ארבעה
 פורענות  של כוסות' ד כנגד. .  מלכיות
.  העולם אומות את  להשקות עתיד ה"שהקב

  ישראל את להשקות ה"הקב עתיד  וכנגדן. 
  אלו  שלכל", נחמות של כוסות ארבעה

 לגאולה  זכר  אינן  הכוסות  ארבע  הרי  הטעמים
 מובן אינו ולפיהם – 32ישראל של וחירות
 במצות תנאי ההסיבה תהיה למה הטעם
 .הכוסות ארבע

 בפרשה האמורים" :ואומר שמדגיש וזהו
 ללשונות  המקור  את  לציין   כוונתו  אין":  וארא

 דרק[ ל "הנ דבריו ולפרש  לדייק אלא אלו
' ד כנגד חכמים תקנו כוסות' ד"ש זה פ"ע

 שחיוב לומר יתכן ", גאולה של לשונות
 כ"משא( הכוסות בארבע כתנאי הוא הסיבה

  פרעה  של כוסות ארבעה כנגד" להטעמים
 אמורים " אלו שלשונות משום'")] וכו

 אהו זו בפרשה שהמדובר", וארא בפרשה
 

קיז, ב: ארבע כסי תקנו רבנן  ) ראה פסחים 32
כל חד וחד נעביד ביה מצוה. ובר"ן  רותחידרך 

שם: דעיקר תקנתא משום חירות. ובשו"ע 
אדמו"ר הזקן סי' תעד ס"ב: ד' כוסות אלו תקנו 
חכמים לשתותם דרך חירות וכל אחד ואחד הוא 
חירות ומצוה בפ"ע. אבל ברשב"ם שם גריס: 

ל חד וחד כו'. ארבע כסי תקנו להו רבנן (סתם) וכ
ו גרסינן כמ"ש הרשב"ם. וא"כ י"ל דלטעמים אל

(ולהעיר מלשון שו"ע אדמו"ר הזקן ריש סי' 
 תעט).

וראה שם קח, ב: שתאן חי . . ידי יין יצא ידי 
חירות לא יצא. ובפרש"י ורשב"ם: כלומר אין זו 
מצוה שלימה. ובשו"ע אדמו"ר הזקן סי' תעב 

א קיים מצוה סי"ז: ידי חירות לא יצא כלומר של
פנים דלדעת אדמו"ר מן המובחר. ולהמבואר ב

הזקן עיקר מצות ד' כוסות הוא משום חירות 
(שאין הכוונה  כלומרמובן מה שהוצרכו לדייק: 

כפשוטו שלא יצא ידי חירות דא"כ לא היה יוצא 
והיינו  שלימהידי יין גם כן, אלא) שאין זו מצוה 

נם . אבל באם ד' כוסות איהמובחרשאינה מן 

 ,ממצרים ישראל בני של ויציאתם בגאולתם
  הגאולה  בליל כוסות ארבע תקנו וכנגדן

 שאין', וכו פרעה של כוסות בארבע כ"משא(
, אלו כוסות נזכרים בהן הפרשיות בתוכן

 ). 33מצרים  ליציאת שייכות

, צרכו כל מבואר הענין  אין אכתי אמנםו. 
. .  הסדר על כוסות' הד לשתות צריך" שהרי
  שלישי ובין לשני ראשון כוס שבין נודהיי

  ובין וההלל ההגדה באמירת יפסיק לרביעי
 וברכת מצה באכילת  יפסיק לשלישי שני

 דבר  על  תקנו  כוס  שכל"  לפי  והיינו,  34"המזון
 ארבע במצות שיש משמע דמזה, 35"מיוחד
  לגאולה  זכר שהם מזה חוץ ענין עוד כוסות

 שייך  כוס  שכל  לומר  צריך  כרחך  ועל.  וחירות
 פרטי כוס תקנו שבשבילו מיוחד לענין גם
 משום הכוסות ארבע תקנת דאין והרי, זה

 .36בלבד החירות ענין

יצא ידי  משום חירות מובן בפשטות שמה שלא
חירות אינו ענין לחיוב ד' כוסות, ולכן "ידי יין 

 יצא".
וראה בר"ן (פסחים שם) בטעמו של ר"י דס"ל 
דא"צ לחנך התינוקות בד' כוסות: דבכי הא לא  
שייך לחנכם במצות דכיון שאין נהנין ושמחין בו 

ס"ל אין להם דרך חירות. וי"ל דאזיל לשיטתו ד
"ל. וראה דעיקר התקנה הוא משום חירות כנ

 ברשב"ם שם שפי' בענין אחר. 
) אף אם תמצי לומר שגם לפי טעמים הנ"ל 33

ראה  –יש להכוסות שייכות לענין ה"גאולה" 
 . 4לעיל הערה 

 ) שו"ע אדמו"ר הזקן סי' תעב סט"ז. 34
אלא שהוא סובר  –) לשון הב"י סתפ"ד 35

פר"ח שם. שו"ע  שסדר זה אינו מעכב. אבל ראה
ס"א בחצאי עיגול ובהציון אדמו"ר הזקן סתע"ט 

 . 32(על הצד). וראה לעיל הערה 
, שהרי מ"מ הואיל קושיא) ואף שאי"ז 36

ועיקרם הוא ענין של חירות שייך שהסיבה תהיה 
מ"מ יומתק יותר באם נאמר שענינו  –תנאי בהם 



 63 בגדר מצות הסיבה וביאור ענינם של הד' כוסות •   דבר מלכות

 

 סדר את משנה הזקן ר"שאדמו הטעם וזהו
 ולקחתי  וגאלתי והוצאתי( הלשונות ארבע

 והוצאתי( בכתוב שנאמרו מכפי  )והצלתי
 סדר פ"ע אם כי –) ולקחתי  וגאלתי והצלתי

 ארבע  כי  –  כאן  מדבר  שבהם  –  וסותכה  ארבע
 אחד  לכל טעם הנותנין  הן הן הלשונות

 :עליהם   הנאמרים  ולהענינים   הכוסות  מארבע

, 37היום קידוש עליו אומר ראשון כוס
 שזהו" מצרים ליציאת זכר" אומר ובקידוש

 ת א עליו קורא שני כוס". "והוצאתי" כנגד
  יציאת  סיפור שבמצות והחידוש, 37"ההגדה
  יציאת  זכירת מצות על פסח שבליל  מצרים
  צריך פסח  שבליל הוא יום שבכל מצרים
 ,38ובביאור באריכות דברים סיפור להיות
 מתאר שלו שבהמשך", וגאלתי" כנגד שזהו

  דיציאת  והמופתים הנסים גודל את הכתוב
  נטויה  בזרוע  אתכם  וגאלתי"  :נ"וכמש  מצרים

 אשר" בברכה וחותמים", גדולים ובשפטים
' ה אתה ברוך' כו אבותינו את וגאל גאלנו

 ברכת  עליו מברך שלישי כוס". " ישראל גאל
  תורתך " על ההודיה נזכרת שבה, 37"המזון

 בברכת תורה הזכיר  לא ואם", שלמדתנו
 כנגד וזהו ,39חובתו ידי יצא לא המזון

"  לאלקים  לכם  והייתי  לעם  לי  אתכם   ולקחתי"
  נהיית   הזה  היום"  40ש"כמ  תורה  מתן  על  דקאי
  עליו  גומר רביעי כוס" .41"אלקיך' לה לעם 

 
ג"כ שייך לגאולה וחירות,  בפ"עדכל כוס 

  כדלקמן בפנים. 
 ) לשון הרמב"ם שם ה"י. 37
במקומות שצויינו בהגש"פ עם לקוטי ) ראה  38

 טעמים, מנהגים וביאורים ע' טו.
) ברכות מח, ב. מט, א. רמב"ם הל' ברכות  39

 פ"ב ה"ג. שו"ע אדמו"ר הזקן סי' קפז ס"ד. 
 ) תבוא כז, ט. 40
) מדרש הגדול וארא שם. רבינו בחיי שם. 41

רי פסחים צט, ב. ארחות חיים ליל פסח סי"ג. מאי

  שזה  37"השיר ברכת עליו ומברך ההלל את
 שלכן( העתידה להגאולה בעיקר  שייך 

  הגוים  על  חמתך שפוך" ואומר מקדים
 זו דבלשון –" והצלתי"ב מרומז והוא), 42'"כו
) סתם( אלא, בפרטיות הההצל נתבארה לא

 הוא כן כמו", מעבודתם אתכם והצלתי"
:  43ם"הרמב ש"וכמ העתידה לגאולה בנוגע

 יהיו איך אדם ידע לא. .  הדברים אלו וכל"
  אצל  הם סתומים שדברים, שיהיו עד

 ".הנביאים

 על שנאמרו הענינים  שגם זה לפי ונמצא
 גאולה  של  לשונות  לארבע  מתאימים  הכוסות

)  הזקן ר"אדמו ע"בשו – ןכא בהסדר(
  התקנה  שכל  הרי,  וחירות  גאולה  של  ולתוכנה

 בפרטיה  והן בכללה הן הכוסות ארבע של
 ". וחירות לגאולה זכר" הוא

 ארבע בסדר החילוקים של הביאורז. 
 : הענינים בפנימיות הלשונות

 ארבע שיש 44בלקוטי־תורה  מבואר
 45בכתוב והן מרומזות בתשובה מדריגות

": ורדפהו שלום בקש טוב ועשה ערמ סור"
  גשמיים  בעוונות יפגום שלא" –" מרע סור"

  לעשות  וצריך, ומעשה דיבור במחשבה
 את ולעקור העבר על להתחרט – תשובה

 מיחודו להפרד ירצה שלא' כו הרע מן רצונו

 ועוד. 
ר"פ ע"פ. בחיי וארא ו, ח.  ) ראה ר"ן42

אבודרהם, ובשמחה"ר להחיד"א בפיסקא שפוך 
 חמתך. 

 ) הל' מלכים פי"ב ה"ב. 43
) בלק עג, ב ואילך. וראה גם ביאורים 44

לאגרת התשובה פ"א (נדפס בלקוטי ביאורים 
ע' סב  לספר התניא (להר"י שי' קארף) ח"ב

 ואילך).
 ) תהלים לד, טו. 45
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  אלקות  גילוי שיהיה אלא" יתברך ואחדותו
 –" טוב ועשה. "עלמין כל ממלא בבחינת

 ועשה במצות ממעט ואהש" על התשובה
 כדי "ו" ותפלה בתורה עצמו את  לייגע טוב

 שחסר האור גם שיתמלא תשובה שיעשה
 תשובה לעשות צריך ז"ע ע"מ בביטול
 שהוא'  הוי  בשם  ולהדבק  להתקשר. .    עצומה

  בחינות   ושתי".  מקיף  ובחינת  עלמין   כל  סובב
 בקש. "תתאה  תשובה  בחינת  הם  אלו  תשובה

 י "ע שהוא עילאה תשובה בחינת הוא" שלום
 מעלה  של בפמליא שלום משים"ש התורה

 נועם דרכי דרכיה"ו 46"מטה של ובפמליא
  מגיע  זה י"שע ", שלום נתיבותיה  וכל

 כל מסובב שלמעלה סוף אין אור לעצמות"
  שתי  בזה ויש ".עלמין כל וממלא  עלמין

  ופנימיות דתורה נגלה כנגד, בחינות
 .47התורה

 שארבע, 47התורה באור מבואר והנה
 תשובה בחינות ארבע כנגד הם הכוסות

 כנגד הן הלשונות ארבע הרי זה ולפי. ל"הנ
  מתחת  אתכם והוצאתי: "אלו בחינות ארבע

) מצרים מטומאת היציאה" (מצרים סבלות
 מלשון הוא" והצלתי. "מרע סור ענין הוא

 כל  הסובב  אור  –  המקיף  בחינת  שהוא,  48"צל"
 זה  שעל, ל"כנ תהמצוו י "ע שנמשך  עלמין
" וגאלתי. "50'"גו כסיתיך ידי ובצל: "49נאמר

  בן  לך אין" :51ל"רז כמאמר התורה כנגד הוא

 
 ) סנהדרין צט, ב. 46
ור התורה וארא ע' קפה. ע' ב'תקצו. והם ) א47

 ב' הבחינות דפמליא שלמטה ופמליא שלמעלה. 
 ) אור התורה וארא ע' רלז. 48
 ) ישעיה נא, טז. 49
 ) לקוטי תורה במדבר ב, ד. 50
 ) אבות פ"ו מ"ב. 51
 ) ראה קונטרס עץ החיים פי"ג ואילך. 52

", תורה בתלמוד שעוסק מי אלא חורין
 כפשטות דתורה נגלה כנגד – ובפרטיות

  היינו ",  לעם  לי  אתכם  ולקחתי. "ל"חז  המאמר
 ענין והוא ה"ב אין־סוף באור האמיתי היחוד

"  לי" שנאמר מקום  כל"ד( 52התורה תמיופני
 בבחינה שזהו והיינו, 53"לעולם זז אינו

  וזוהי , ושינויים מהתחלקות שלמעלה
 ולא. .    קושיא  לא  תמן  דלית"  התורה  פנימיות
 בחינות ארבע שהן ולהיות ).54'"כו מחלוקת
 מלמטה הוא עבודתה שאופן ,בתשובה
  של   דרבס  הן  הלשונות  ארבע  גם   לכן   ,למעלה
 .למעלה מלמטה

 בעבודה הבחינות ארבע של סדרן ,אמנם
 דאם .ועשיה דלימוד בהחשיבות תלוי ל"הנ

" ולקחתי וגאלתי" הרי ממעשה חשוב לימוד
 שנמנין  הבחינות ארבע בסדר האחרונים הם

 אז,  מלימוד  חשוב  מעשה  ואם;  מלמטה למעלה
  למעלה  להיותו 55באחרונה בא" והצלתי"

 .מכולם

 ארבע  של הסידור טעם ריבוא ובזה
  ושינויו  הזקן ר"אדמו ע"בשו  הלשונות

 שבכתב  בתורה:  בתורה  כתובים  שהם  מהסדר
 חלק שאינו במקום שבעל־פה ובתורה(

"  וגאלתי" בחינת באה )שבה ההלכה
, ל"כנ התורה ענין שהוא", ולקחתי"

 מורגשת עצמה התורה מצד כי, באחרונה
 בשלחן־ערוך  אולם ;התורה מעלת ומודגשת

) ויק"ר ב, ב. וראה תנחומא (באבער) תצוה 53
 במדבר ט, ג.  ט. לקוטי תורה

) זהר ח"ג קכד, ב. הובא באגרת הקדש סי' 54
 כו. 

) ומ"מ בחינת "והוצאתי" שהוא ענין סור 55
מרע בא בתחילה כי באיזה סדר שיהיו צריך 
להיות סור מרע בתחילה (בסדר דמלמטה 
למעלה), "לאפרושי מאיסורא" ואח"ז תלוי סדר 

 הענינים דאי מעשה חשוב או תלמוד חשוב. 
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 והפסק  ההלכה  לחלק  ששייך ),  הזקן  ר"אדמו(
 היא ההכרעה הרי, שבתורה והמעשה דין

  ומעלת יתרון, העיקר הוא שהמעשה
"  והצלתי" באחרונה באה ולכן, המעשה

 .ל"כנ, המעשה ענין שהוא

 :אחר באופן בזה לבאר יש ועוד ח.

 הם  הכוסות  שארבע  56חיים   בפרי עץ  איתא
: הוא ורםסיד שאופן ",בנים ארבעה"ה כנגד
 ובסדר ;לשאול יודע ושאינו תם  ,רשע ,חכם

. 57ויצירה בריאה, עשיה, אצילות: העולמות
 של ' א כוס: "כוסות' הד סדר זה דרך ועל

 הגדה סיפור' ב כוס' כו אצילות  נגד קידוש
 זרה  עבודה  עובדי  היו  מתחלה  אומרים  שאנו

 בברכת' ג כוס' כו עשיה נגד רשע אמר לכן
 .57'"כו ביצירה' ד כוס' כו בבריאה המזון

 הלשונות   ארבע  של  דהסדר,  נמצא  זה  פ"וע
 ולקחתי   וגאלתי  והצלתי  והוצאתי  גאולה  של

 58עשיה  אצילות הוא )הכוסות כסדר שהם(
 .יצירה בריאה

 הרשע נסמך ההגדה שבסדר הטעם והנה
 סדר  לפי   זה  אין  שלכאורה  היות  עם  –  להחכם

  אהו  –  לבסוף  הרשע   להיות   שצריך  מדריגתם
 דוקא כי ,להחכם סמוך יהיה שהרשע בכדי

 ולהחזירו  עליו לפעול יכול החכם
, העולמות בסדר זה דרך ועל; 59מרשעתו
  אצילות  ולמה: " 57חיים עץ  בפרי כמבואר

 גדול אור צריכה שעשיה לפי  לעשיה סמוך
 ".אצילות מן מלמעלה לו המשיך לכן' כו

" לבנך  והגדת"  שענינה,  ההגדה  בסדר  ולכן
 הבן  על גם – הבנים ארבעת כל על  לעו לפ –

  תם, רשע, חכם: הסדר להיות צריך – רשע
 הכוסות בסדר וכנגדם ,לשאול יודע ושאינו

 אמנם. ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי
  מעלתם   לפי  אותם  מונה  הזקן  ר"אדמו  ע"בשו

 בארבעת( הסדר ,זה פ"וע, שלחן־ערוך פ"ע
 ,לשאול יודע שאינו, תם, חכם :הוא )הבנים

, וגאלתי, והוצאתי: הכוסות ובסדר. רשע
 .והצלתי, ולקחתי

 אראנו מצרים מארץ צאתך כימי" 60כתיב
" לבנך והגדת"ב עבודתנו י"וע –" נפלאות

 בבחינת  כולם שיהיו , הבנים ארבעת בכל
 ארבע לכל נזכה, 61"אלקיכם' לה אתם בנים"

  האמיתית  בגאולתנו – 62גאולה של הלשונות
 .ממש ברובק והשלימה

 (משיחת חג הפסח וש"פ שמיני תשכ"ט
 שיחות חלק יא, וארא א) לקוטי –

 
 , פ"ה ופ"ז. ) שער כא56
 ) פרי עץ חיים שם פ"ז. 57
) ראה פרי עץ חיים שם בפי' דברי הרשע 58
הזאת כו'": "פי' עבודה גי' אלקים  העבודה"מה 

ואין לי לבקש הרחמים, וכפר בעיקר השם 
' כו'". ועפ"ז מובנת השייכות ובשורש שהוא הוי

". (ראה פי' מעבודתםלמש"נ "והצלתי אתכם 
וארא ע' קפח): פי'  השל"ה (הובא באור התורה

והצלתי אתכם מעבודתם היינו מהשר של מצרים 
שהוא עבודתם של מצרים שהם עובדים אליו 

 כו').

 ואילך.  249) ראה לקוטי שיחות ח"א ס"ע 59
 ) מיכה ז, טו. 60
 א. ) ראה יד, 61
) ראה ריש ס"א (בפנים): וכנגדן עתיד 62

הקב"ה להשקות את ישראל ד' כוסות כו'. ובבחיי 
ו, ח): "ומצינו דוגמתן ארבע לשונות של  (שמות

גאולה לעתיד לבוא, והוא שאמר הנביא (יחזקאל 
לד, יג) והוצאתים מן העמים וקבצתים מן 
הארצות והביאותים אל אדמתם ורעיתים אל הרי 

 ישראל". 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

 שער שני
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בטעם החילוק בין דין ט'  פסח ור בשו"ע אדה"ז הלכות ביא
 ב' צבוריןצבורין לדין 

 * גאלדבערגשי'  יצחקהרב  גה"חה
 ראש הישיבה

 .א

בורין של מצה ואחד של חמץ, ואתא עכבר ושקל ולא ידעינן אי מצה שקל "תשע צי  מסכתין ט, ב:ב
לן אי חמץ שקל, היינו תשע חנויות. פירש, ואתא עכבר ושקל, היינו סיפא. דתנן תשע חנויות כו

נבלה ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח ספיקו בשר מוכרין בשר שחוטה ואחת מוכרת 
 .אסור, ובנמצא הלך אחר הרוב"

וברש"י מפרש שמדובר בבית בדוק, ובזה הדין שאם פירש הולכין אחר הרוב ואין צריך לבדוק שוב,  
 קול עליו לבדוק שוב. אבל אם נטל ממקום קבוע, שאין הולכין בו אחר הרוב והוי ספק ש

 הקשו:ובתוס' 

"ב' צבורים אחד של  :הרי בדיקת חמץ דרבנן וספיקא דרבנן לקולא, וכמבואר בהמשך הסוגיאא) 
מצה ואחד של חמץ, ולפניהם שני בתים אחד בדוק ואחד שאינו בדוק, ואתו שני עכברים אחד שקל 

היינו שתי קופות וכו' שאני אומר חולין   מצה ואחד שקל חמץ ולא ידעינן הי להאי עייל והי להאי עייל,
חמץ "דרבנן היא", ספיקא דרבנן לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה". והיינו היות ובדיקת 

 לקולא כמבואר בגמ' [ואינו דומה לט' חנויות שהוא ספק מן התורה]. 

ט' חנויות ששם אין הרי כאן יש חזקת בדוק וא"כ בספק צריך לילך אחרי חזקה, ואינו דומה ל ב)
 חזקה.

א דאו' ולכן פי' התוס' שהדיון הוא בנוגע להיתר אכילתו, שבקבוע נאסר באכילה מדין ספיק
 לחומרא.

 .ב

של מצה ואחד   פרק ב' הלכה י') "הניח ט' צבוריןהל' חו"מ  ברמב"ם (  ג"כוהנה, ע"ד פרש"י מבואר  
ס לבית בדוק, צריך לבדוק שכל הקבוע של חמץ ובא עכבר ונטל ולא ידענו אם חמץ אם מצה נטל ונכנ

 
 מתוך שיעור שנמסר בישיבה. *
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הוא לענין בדיקה. ובראב"ד הקשה עליו "לא מיחוורא הא מילתא כמחצה על מחצה" היינו שהדיון כאן  
 ' על רש"י.אלא לענין בטול, אבל לענין בדיקה ספיקא דרבנן הוא". היינו כקושיית התוס

ספיקא דרבנן היא, כיון שבדיקת "וכתב הרא"ה ז"ל שהטעם, דאע"ג דד  :ובמגיד משנה מתרץ על זה
תחילתה על הספק, החמירו בספקה יותר משאר ספיקות של דבריהם, וכן עיקר". היינו שעיקר  חמץ

 בדיקת חמץ על הספק נתקנה ולכן לא שייך בזה הדין שספיקא דרבנן לקולא.

יקת חמץ אמרינן בגמ' ספיקא דרבנן לקולא, והלא בד  ציבוריןלגבי ספק דב'  מדוע  ב  אלא שא"כ צ"
 ולא שייך בזה ספיקא דרבנן לקולא. נתקנהעל הספק 

לבין   קבועומבאר בזה הלח"מ (ע"פ המגיד משנה שם) לחלק בזה בין ספק דט' ציבורין שהוא ספק  
פיקא דרבנן לקולא. וכדיוק לשון הרמב"ם ב' ציבורין שאינו ספק קבוע. שבספק שאינו קבוע אמרינן ס

ך לבדוק בו שוב, ולא אמרינן בי' ציבורין שהוא ספק קבוע, צרי"שאין כאן קבוע". אבל בט'  :שם
 ספיקא דרבנן לקולא.

, וא"כ מדוע בספק שאינו קבוע אמרינן ספיקא דרבנן לקולא. נתקנהואף שבדיקת חמץ על הספק 
. לבין היכא נתקנהתקנה עצמה, "תקנת בדיקה" שהיא על הספק צריך לומר שישנו חילוק בין יסוד ה

 יב לבדוק שוב מפני הספק שנתעורר.תעורר ספק, שאז אינו חישבדק כבר, ונ

 .ג

 סי' תלט ס"א:ב ועד"ז מבואר בלשון אדה"ז

"שלא הקילו חכמים בספק אחד אם ביטל, ובב' ספיקות אם לא ביטל, אלא בבית שהוא עומד 
בדק, ין אותו בחזקתו ולא הטריחוהו לחזור ולבודקו פעם ב', אבל כל חדר שלא נבחזקת בדוק שמעמיד

וא עיקר תקנת הבדיקה לבדוק אע"פ שיש כמה ספיקות לפוטרו מן הבדיקה אין זה מועיל כלום, שכך ה
אפילו במקומות שאין בהם חמץ ברור אלא ספק וספק ספיקות". היינו שישנו חילוק בין יסוד תקנת 

 היכא שנבדק כבר, כנ"ל. הבדיקה, לבין

זור ולבדוק מה שבדק כבר, ספיקא, היינו לענין לח"ומה שהקילו שם בספק    ':ג קו"א ווכ"כ בסי' תל
אבל תחלת הבדיקה כיון שנתקנה על הספק, והיינו ספק שאין לחוש לו מן התורה אלא שחכמים 

 .חששו לו, אין חילוק בין ספק אחד לכמה ספיקות"

 .ד

ר הוא בט' ציבורין אמרינן שצריך לחזור ולבדוק, הרי גם כאן המדובמדוע  ן קשה  אמנם לפי זה עדיי
ולבדוק כדמוכח בשאר לא הטריחוהו לחזור בבית שבדק כבר, ולענין לחזור ולבדוק שוב. ובזה הרי 

 .הספיקות בגמ'
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"ובית זה, כיון שראינו שהכניס עכבר ככר לתוכו, הרי הוא  :שםא' ממשיך אדה"ז לבאר בסעי' ו
נכנס ככר   שבודאייון  עומד בחזקת שאינו בדוק, שאף שככר זה הוא ספק חמץ ספק מצה, מכל מקום כ

זה שהוא ספק חמץ לבית זה אחר בדיקתו, הרי נגרעה חזקת בדיקתו, והספק שהוא מצה והספק 
שאכלו העכבר אינם מועילים כלום שכך היא תקנת חכמים לבדוק בכל מקום שאינו בחזקת בדוק 

 בו כמה ספיקות להקל".אע"פ שיש 

הגם שבבית בדוק משאירין ו לחזור ולבדוק בט' ציבורין עליש לכךובפשטות מבואר כאן, שהטעם 
דכאן כיון שראינו ודאי כניסה של ספק חמץ, נגרעה חזקתו הוא,    –  אותו בחזקתו ואין צריך לבדוק שוב

 וחל עליו תקנת בדיקה שהיא על הספק.

ששם המדובר הוא בספק אם נכנס כלל, שבזה  ),יעויי"ש( 'בסי' תלח סעי' ג ואינו דומה להמבואר
  לבדוק שוב. אין צריך

  .ה

 ,שגם שם הי' ודאי כניסה של ספק חמץ(בב' ציבורין  מדוע מתעורר מיד צורך לבאר לפ"זאמנם 
א אמרינן ל  )–  "וא"כ הרי ידוע לנו שלכל בית נכנס כיכר ספק חמץ"  ' שם]: סעי' ד [וכלשון אדה"ז שם  

בדין ט'  'חמץה של ספק ודאי כניס'שנגרעה עי"ז חזקת בדוק לחייבו בבדיקה שוב. היינו מה שונה ה
 בב' ציבורין. 'ודאי כניסה של ספק חמץ'לבין ה ,ציבורין

"ולא נגרעה חזקת בדיקתו ע"י חמץ שנכנס לתוכו אלא אם כן נולד לו   ' שם:מבאר על זה בסעי' דו
שקבוע שם חמץ ודאי, שהספק הנולד במקום קביעת החמץ, כיון  הספק כשהיה הככר במקום

לילך בו אחר הרוב שאף שהרוב הוא מצה אף על פי כן נידון כמחצה על שהחמירה בו תורה שלא 
בו חכמים גם כן ואמרו שספק זה מגרע חזקת בדיקת הבית, אבל שאר ספיקות שלא מחצה, החמירו 

 מירו בהם חכמים כל כך שיוציא הבית מחזקת בדיקתו".נולדו במקום שקבוע שם חמץ ודאי, לא הח

אי כניסה של ספק חמץ אמרינן שנגרעה חזקתו ועליו לחזור דוובפשטות מבואר בדבריו שזה שב
הגם שיש ודאי  ,ב' ציבורין –ט' ציבורין. אבל בספק שאינו קבוע  –ולבדוק הוא רק בספק של קבוע 

 (וכנ"ל מהלח"מ). יו לבדוק שובעל כניסה של ספק חמץ לא נגרעה חזקתו ואין

כשם שהתורה מחמירה ולא  ,והיינו .קהיינו שזו חומרא דרבנן שספק קבוע יגרע החזקת בדו
מסתפקת בספק קבוע בהכרעה של רוב, כך גם חכמים לא מסתפקים בדין חזקת בדוק ומגרעים 

 החזקה.

בדיקה, אבל אחר הגם שהכלל של בדיקת חמץ על הספק נתקנה, נאמר רק על תחילת ה :כלומר
בית בדוק   הספיקות שנוצרו על  [ולכן בסוגיין בכל  בחזקת בדוק, משאירין אותו בחזקתושבדק ונעשה  

מ"מ שאני ספק קבוע, דהיות והחמירה תורה שלא לילך אחר הרוב,  ,אמרינן ספיקא דרבנן לקולא]
 ולבדוק שוב.ולכן עליו לחזור  – על ידי ספק זה החמירו בו גם חכמים לגרע חזקת הבדיקה,
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חזקת בדוק, וממילא גם ומיושבות ב' קושיות התוס', דע"י הספק קבוע נגרעה חזקתו, ואין כאן 
 ספיקא דרבנן לחומרא.

 .ו

 הנ"ל, דורש ביאור: "ד"מ, ובאריכות בשו"ע אדה"ז סובפשטות ביאורם של המ"מ, לח

סיבה שבספק קבוע לא נלך מה שהתורה חידשה בספק קבוע לא לילך אחר הרוב, הוא  איך ייתכן ש
כאן רוב, אלא שחידוש הוא ואדרבה ספק קבוע הוא ספק מחודש, דבאמת הרי יש  ?גם אחר חזקה

ונדונו כספק, אך מדוע נאמר שיהי' בו כח יותר מספק רגיל עד שיוכל לגרע שמ"מ לא נלך אחר הרוב  
 ?החזקה

 .ז

 הפמ"גזה תלוי במה שנסתפק  וראה ערוה"ש שם) שנידון ,והנה, יש מבארין בזה (דבר שמואל
מצדד שם לומר שלא מעמידים ש  .חזקה, אם בספק קבוע מעמידים על ה)יו"ד סי' קי סקי"ד(במשב"ז,  
רובא עדיף, א"כ בזה שחידשה תורה שאע"פ שהוא מיעוט ויש כנגדו   –שהרי רובא וחזקה    ,על החזקה

 כריעים ע"פ חזקה. רוב, מ"מ נידון כמחצה על מחצה ולא מכריעים כהרוב, כ"ש שאין מ

 מ"ג יש לדון בב' אופנים:, בצדדי הספק של הפוהנה

ם אפשר ללמוד בק"ו, שאם רוב אינו מכריע ספק קבוע, ק"ו שחזקה לא אה: (א) יש להסתפק
או שדין זה שקבוע הוי ספק גם במקום רוב, חידוש  (ב)תכריע הספק, שהרי רובא וחזקה רובא עדיף.  

 הוא, ורק היכא דגלי גלי, ואין ללמוד מכאן לדיני חזקה.

א גזה"כ מ"מ יש לדון בגדרו, מה , שזה יהי' תלוי בגדר דין קבוע, דאף שהובסברא יש להסתפקו
כיחידים, ואין כאן חידוש התורה הוא שקבוע אינו נידון כרוב אלא    : א)התורה, די"ל ב' אופנים  חידשה

שבספק   הגם שישנו רוב, מ"מ חידשה תורה  ב)  רוב. וא"כ אין ללמוד מכאן דגם בתר חזקה לא אזלינן.
חזקה שגם בתר חזקה ומר שיש ללמוד בק"ו על  לך אחר הרוב. וא"כ יש לשנולד במקום הקביעות לא נ

 ל חזקה).אך גם בזה יש לומר היכא דגלי גלי, ואז אין ללמוד מכאן ע( לא אזלינן

 .ח

דהיות וט' ציבורין הוי ספק קבוע,  .ולכאו' י"ל (ועיי"ש בדבר שמואל) שזהו גם הפי' בדברי אדה"ז
זקה בק"ו מרוב. ולכאו' יש לכוון זה בלשון הלכך אין הולכין בו אחר חזקה. כהצד בפמ"ג שיש ללמוד ח

הנולד במקום קביעת זקה הוא היות "שהספק  אדה"ז שכתב דהטעם להחמיר בספק קבוע גם במקום ח
הוא מצה אף על פי כן נידון  שאף שהרובהחמץ, כיון שהחמירה בו תורה שלא לילך בו אחר הרוב 
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בוע כמע"מ פירושו דאף שישנו רוב, כמחצה על מחצה". ומשמעות הלשון קצת היא דהדין דספק ק
ק"ו  לפ"ז, ואשר ן הב' באופן השני שנת' לעיל]מ"מ חידשה תורה שלא נלך אחר הרוב, [והיינו כאופ

 שלא נלך אחר החזקה (אם לא שנאמר היכא דגלי גלי, כנ"ל).

 .ט

ם אין זה ג, הרי דים בדין קבוע כצד אחד של הפמ"גאמנם לבד זאת שביאור זה הוא רק אם לומ
ב) שהטעם שאין הולכין אחר הרוב, הוא  עם עוד ביאור בדין קבוע עפ"י תוס' בזבחים (עג,מתאים 

  חשיבותו אינו בטל.מצד ש

 ,לא בטל חשיבותוב (ד"ה אלא) דמצד  ) "ראה תוס' זבחים עג,2הע'  172עיין לקו"ש (ח"ה ע' ו
ין גם רשימות (חוב' ב' ע' עיו .ושזהו הטעם דהדין (זבחים שם, ועוד) דכל קבוע כמחצה על מחצה"

 ) שכותב כן בפשטות בהטעם של קבוע.25

ברוב ולא לענין חזקה, ובמילא פשוט שאין ללמוד מהא  טולביובפשטות דין חשיבות שייך לדין 
 דאין הולכין אחר הרוב שגם אין הולכין אחר חזקה.

 .י

 :יוק לשון אדה"ז לא נראה כלל שכוונתו כביאור הנ"למדד ועוד,

"כיון שהחמירה בו תורה שלא לילך בו אחר הרוב שאף שהרוב הוא מצה אף על פי כן   :כותבשהרי 
גם כן ואמרו שספק זה מגרע חזקת בדיקת הבית" ולפי  החמירו בו חכמיםמחצה,  נידון כמחצה על

ביאור הנ"ל שהטעם שאין הולכין כאן אחר חזקה מפני שבספק קבוע אין דין חזקה מן התורה כמו 
הרי אין זה חומרא דרבנן אלא  החמירו בו חכמיםרוב מן התורה, כנ"ל. מה שייך כאן הלשון שאין דין 

 פק קבוע שאין בו דין חזקה מן התורה. של סדינו כך 

"אבל שאר ספיקות שלא נולדו במקום שקבוע שם חמץ ודאי, לא החמירו בהם  :ממשיך שםו
הוא שבספק של קבוע החידוש נ"ל הרי ולפי ביאור ה .חכמים כל כך שיוציא הבית מחזקת בדיקתו"

ע פשוט שמעמידין על חזקתו אין מועיל חזקה כי אין דין חזקה בספק קבוע. אבל בספק שאינו קבו
 כעיקר הדין. ומה הקס"ד לומר שגם בספק שאינו קבוע, ייצא הבית מחזקתו.

 ,קת הבית""ואמרו שספק זה מגרע חזקת בדי :לגבי ספק קבוע שהחמירו בו חכמים כותבועוד, ד
מה הכוונה שהספק "מגרע" החזקה. הרי אין זה משום שמגרע את החזקה, אלא משום שבספק קבוע 

 ין הולכין כלל בתר חזקה.א
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הרי אם ע"י הכניסה של   ,מהו הלשון "שהבית עומד בחזקת שאינו בדוק"צריך להבין  וכן לפי הנ"ל  
וכן לגבי ב' צבורין הלשון "שאינו עומד ספק חמץ, בטלה החזקה, א"כ הי' צ"ל נגרע חזקתו, ותו לא. 

 ה.בחזקת שאינו בדוק" הי' צ"ל שיש לבית חזק

עיף וביותר יוקשה דלפי ביאור הנ"ל יש כאן תמיהה גדולה בסדר הסעיפים והביאור בדיניהם: בס
ן ט' ציבורין שעליו לחזור ולבדוק, אינו מזכיר כלל שמדובר בספק קבוע, ושזה כאשר מבאר טעם די'  א

"כיון שבודאי נכנס ככר זה שהוא ספק  :שמחמירין בו, לא להעמיד על חזקה. אלא כותב סתם הטעם
חמץ לבית זה אחר בדיקתו הרי נגרע חזקת בדיקתו" ולכן עליו לבדוק שוב. ורק בסעי' ד' כשמבאר 

שבזה הדין שאינו צריך לבדוק שוב, הנה שם מבאר למה זה שונה מט' ציבורין וכותב  דין ב' ציבורין
 הטעם כי בט' ציבורין זה ספק קבוע.

והרי לפי ביאור הנ"ל זהו עיקר טעם הדין למה בט' ציבורין לא מעמידין בחזקתו, כי זה ספק של 
ך לחזור ולבדוק בט' ציבורין. קבוע. וא"כ הי' צריך לכתוב זה מיד בסעי' א' בביאור הטעם מדוע צרי

 לפי ביאור הנ"ל. ולא רק כי בודאי הי' כניסה, שזה כלל לא טעם הדין,

טעם ששייך לדין ט' ציבורין אינו כותבו במקומו   מדוע  :ובאמת שגם לא לפי ביאור הנ"ל צריך ביאור
 בסעי' א' אלא בסעי' ד' כדי לחלק בין ט' ציבורין לב' ציבורין.

 .יא

 אר דברי אדה"ז באופן אחר ובפשיטות יותר:ולכן נראה לב

חזקת בדוק לעיל שמביא את הדין שאחר שבדק והבית בובהקדים: הנה בסי' תלט סעי' א' המובא 
שוב אין צריך לחזור ולבדוק מספק, (כנפסק בסי' תלח סעי' ג') כותב הלשון "הקילו חכמים" וכן בסי' 

דלכאו' מדוע   ,נו לענין לחזור ולבדוק מה שבדק כבר"היי  .  .  שם  ומה שהקילותלג קו"א ו' ג"כ הלשון "
 ?' מעיקר הדין שמעמידין על החזקהבנן, הרי זה לכאוצריך לומר על זה שזה קולא דר

אלא שיש לדייק מזה שמעיקר דין תקנת בדיקת חמץ שעל הספק נתקנה, כל שנתעורר ספק חל 
תקנה עצמה מחייבת לבדוק במקום על זה תקנת חכמים לבדוק בספק. וחזקה לא יועיל בזה, שהרי ה

בזה עשו חכמים שאלה היא האם לבדוק שוב,  ספק ולא להעמיד על חזקה. אלא שבמקום שכבר בדק וה
היינו שמלשון לא  ,דקו פעם ב'"לחזור ולב הטריחוהו "ולא :בתקנתם וכלשונו בסעי' א' שםקולא 

בדוק, וכנ"ל שהרי על הספק הטריחוהו מבואר שבעצם מעיקר הדין של התקנה הי' עליו לחזור ול
 הטריחו.הקילו עליו שלא ללבדוק עוד פעם,  ארחיט ונתקנה, אלא היות שבדק כבר וז

ועל זה ממשיך בביאורו בסעי' א' שקולא זו אינה אלא כאשר הספק הוא אם הי' כניסה של חמץ 
בית שיש בו ספק אבל כשיש ודאי כניסה של ספק חמץ, חזר דינו כמו כל    . בכלל, ע"ד סי' תלח סעי' ג'

 חמץ, שדינו לבדוק כיסוד תקנת חכמים לבדוק על ספק חמץ.
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 .יב

קר דין תקנת כי כך הוא עי ,בט' ציבורין צריך לחזור ולבדוקש לכךנמצא שעיקר הטעם  לפ"זאשר 
"שכך היא תקנת חכמים לבדוק בכל מקום שאינו  :וכמו שמסיים בסעי' א' .חכמים לבדוק על הספק

(ועיי"ש לפני זה "כיון שראינו שהכניס עכבר ככר  .בחזקת בדוק אע"פ שיש בו כמה ספיקות להקל"
היינו שלכן הוא כמו כל בית שאינו בדוק, שחל עליו תקנת    ,הרי הוא עומד בחזקת שאינו בדוק"  לתוכו

 בדיקה).

 .יג

בט' ציבורין שזה ספק ש – ד' בהחילוק בין ט' ציבורין לב' ציבורין ועפי"ז י"ל שמה שמבאר בסעי'
הנה אינו בא  – כו'משא"כ בב' ציבורין שאינו ספק קבוע לא החמירו ו ,קבוע החמירו בו חכמים וכו'

לבאר עיקר הטעם שבט' ציבורין עליו לחזור ולבדוק, שהרי הטעם כנ"ל כי זה בית שיש בו ספק חמץ. 
טעם החילוק בין ט' ציבורין לב' ציבורין, שהרי בשניהם יש ודאי כניסה של ספק   אלא זה בא לבאר מה

 חמץ, וא"כ הרי בזה לא הקילו חכמים לא להטריחו לחזור ולבדוק.

זה מבאר, שהספק בט' ציבורין היות והוא ספק של קבוע הוא נחשב לחכמים יותר לבית של ל וע
ל הספק נתקנה, מאשר הספק חמץ שישנו בבית ספק חמץ בתוכו, וממילא חל עליו תקנת בדיקה שע

 בדין ב' ציבורין. 

ריחו ולכן גם בנוגע למקום שכבר בדק ונתעורר ספק הנה לענין מה שהקילו בו חכמים לא להט
לא הקילו   בל בט' צבוריןלבדוק שוב, הנה בב' צבורין גם כן נתנו קולא זו לא להטריחו לחזור ולבדוק, א

 בו ונשאר בו יסוד התקנה שבכל ספק חייב בדיקה.

חזקה שיש לבית זה.  דיןבב' צבורין אינו צריך לבדוק שוב, אינו מפני ש לכךבסגנון אחר: הטעם 
 לא להטריחו לבדוק שוב.הקילו אלא מפני קולת חכמים ש

לא  שבספיקולא בגלל חזקה, אשאין לו דין בט' צבורין עליו לבדוק שוב, אינו מפני כך שוהטעם ל
 נתנו קולא זו. והשאירו דינו כמו כל בית שאינו בדוק שצריך לבודקו מספק. 

 .יד

 חכמים גם החמירו בו. .  "שכיון שהחמירה בו תורה שלא לילך בו אחר הרוב :ומבאר הטעם על זה
 ."'כן וכו

וב, זה מלמד כיון שאנו רואים שהתורה החמירה בספק של קבוע לא לילך אחר ר :והביאור בזה
היינו שבכל מקום שהוא נמצא נשאר ספק. ויומתק יותר עפ"י המובא  חזקשספק קבוע הוא ספק 

ל" היינו לעיל מלקו"ש מתוס' זבחים, שהטעם שכל קבוע כמע"מ הוא מפני "שמצד חשיבותו לא בט
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דין שהוא ספק חזק שתמיד נשאר בספיקו. [אך פשוט שאינו סותר לומר בו דין חזקה, שהרי עיקר 
חזקה, אינו לפתור את הספק (עכ"פ ממש, ואכ"מ)]. ולכן מטעם זה "החמירו בו גם חכמים" היינו 

 לראותו כמצב של ספק ממש, שבמילא חל עליו תקנת הבדיקה שהיא על הספק.

 ל בספיקו ולומר שכל שכבר בדק, לא יטריחוהו לחזור ולבדוק.ורין אפשר להקמשא"כ בב' ציב

מעמידין על חזקה, ואין כוונתו כאן שפיר שר לומר שבכל ספק קבוע נמצא שלעולם אפ לפ"ז[ש
כלל לומר דין בחזקה במקום של ספק קבוע, רק דין מסוים בבדיקת חמץ שהיות שמיסוד התקנה הי' 

קה, רק שבספיקות רגילים הקילו חכמים שלא להטריחו לבדוק שוב, הנה צריך לבדוק גם במקום חז
התורה שגם כאשר יש טעמים לפטור את ספיקו, נשאר הוא בספיקו,   בספק קבוע שזה ספק חזק בדיני

כספק וממילא חל על זה תקנת חכמים לבדוק על  להשאירוהנה לזה החמירו בו גם חכמים בספק זה 
 הספק].

בט' ציבורין צריך לחזור ולבדוק אינו משום שהוי ספק קבוע, רק ש כךלנמצא דהטעם האמיתי 
על הספק נתקנה, וע"י שיש ודאי כניסה של ספק חמץ לבית זה חל   משום שמעיקר הדין בדיקת חמץ

עליו תקנת בדיקה שהיא על הספק. ומה שהוא ספק קבוע אינו אלא סיבה (להחמיר) שלא ליתן לו 
 בשאר ספיקות. הקולא המיוחדת שהקילו חכמים

 . טו

' א' כאשר מבאר את הטעם שהחמירו בט' צבורין אינו מזכיר מיושב שפיר מדוע בסעי לפ"זאשר 
הא דהוי ספק קבוע, כיון שהטעם מדוע צריך לחזור ולבדוק הוא משום דבדיקת חמץ על הספק נתקנה, 

הספק חמץ שנכנס.    ובאמת מצד עיקר התקנה הוא אפי' בבית בדוק, כיון שנגרעה חזקת הבית על ידי
ר שמביא בסעי' ד' דבב' צבורין הקילו חכמים כיון שכבר בדק ונעשה שוב בית של ספק. אלא שלאח

ולא החמירו לומר שהספק יוציא את הבית מחזקת בדיקתו, אזי מבאר את הטעם שבט' צבורין כן 
 החמירו ולא הקילו.

יקה הוא משום דזהו עצם גדר היינו שספק קבוע אינו טעם חיוב הבדיקה, אלא טעם חיוב הבד
הספק נתקנה, וספק קבוע אינו אלא נתינת טעם לחלק מדוע לא הקילו התקנה דבדיקת חמץ שעל 

 .ק"כאן לאחר בדיקה. ודו

 . טז

"וא"כ הרי ידוע  :שם סעי' ד' לגבי ב' צבוריןאדה"ז והנה לכאו' יש להעיר על ביאור הנ"ל, מלשון 
זקת עפ"כ אין הבית עומד בחזקת שאינו בדוק, ולא נגרע חלנו שלכל בית נכנס כיכר ספק חמץ, א

שלכאו' משמע כאן, שהטעם למה בב' צבורין אינו צריך  .בדיקתו על ידי ספק חמץ שנכנס לתוכו"
 שיש לבית זה שהוא בדוק. שזה מדין שבספק מעמידין על חזקה. מדין חזקהלבדוק שוב, הוא, 
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שעל נ"ל שדין חזקה אינו מוריד תקנת בדיקת חמץ אמנם נראה שאין הכוונה כאן מדין חזקה, [וכ
 ק נתקנה].הספ

היות ובדיקת חמץ על הספק  )אלא הכוונה שכל בית בדוק שנכנס בו ספק חמץ, יש לדון בו: א
נתקנה לכן צריך לבדוק בית זה, הגם שיש לו חזקת בדוק, [כיון שנתעורר שוב ספק עליו על ידי כניסה 

שוב, ולהבדילו דק והספק הוא אם נתקלקל, לא להטריחו לבדוק  וכבר בהיות    )ודאית של ספק חמץ]. ב
 מכל שאר ספיקות, הגם שמצד יסוד התקנה עצמה גם הוא צריך בדיקה. 

בסגנון אחר: השאלה היא לאיזה סוג בית להכניס בית זה, אם לכל הבתים שבספק הם עומדים, או 
 מטעם טירחא. מהם להבדילו

ומד שכבר נבדק ולא כבית שעהעמידו חכמים בית זה כבית  ועל זה מבאר שבספק סתם שקול
 בחזקת שאינו בדוק. אבל בספק קבוע שם העמידו חכמים בית זה ככל בית שבחזקת שאינו בדוק. 

 .יז

ויש להוסיף ביאור בזה, דהנה בזה שחכמים הקילו בבית בדוק, שהי' בו כניסה ודאית של ספק חמץ,  
ם להטריחו לכן כיון שאין רוצי  )לא להטריחו שוב. בבכדי  סתם קולא    יהושז  )יש להבינו בב' אופנים: א

 משאירים את הבית ומעמידים אותו בחזקתו שהי' בדוק.

ויש להוסיף בזה דלכאו' בפשטות מה הפי' שעל ידי כניסה של ספק נעשה הבית בחזקת שאינו 
ש כאן ספק חמץ בבית בדוק הרי הבית הזה בדוק, ועכשיו יש כאן ודאי כניסה של ספק חמץ, וא"כ י

 חזקת שאינו בדוק" ומהו גדר תואר זה.זה, ומה צריך לומר תואר חדש "

אך לפי הביאור הנ"ל הכוונה היא, שהכניסו בית זה בכלל כל בית שאינו בדוק. משא"כ בב' צבורין 
 הכניסו בית זה בכלל כל בית שבחזקת בדוק, וכאופן הב'.

 .יח

דאית של כותב על כניסה ור קצת. שבסעי' א' לגבי ט' צבורין  עפי"ז יש לבאר ג"כ, מה שדורש ביאו
ובסעי' ד' גבי ב' צבורין שגם   ,דנגרעה חזקת בדיקתו". .    ספק חמץ, שעי"ז "עומד בחזקת שאינו בדוק
"אין הבית עומד בחזקת שאינו בדוק ולא נגרע חזקת  :שם יש כניסה ודאית של ספק חמץ כותב

א"כ בספק חכמים החמירו בספק קבוע מש  הטעם לחילוק זה הוא כיוממשיך שם בסעי' ד' ש  ,בדיקתו"
 שאינו קבוע. 

של כניסה ודאית של ספק חמץ לבית. ואיך שייך לומר בזה  באותה מציאותדלכאו' הרי מדובר 
הכוונה תו ענין [ואם  פעם שזה לא מגרע החזקה, ופעם שזה כן מגרע החזקה, הרי זה אותה מציאות ואו

והטעם בט' צבורין הוא כי אין  ,ל שבעצם בספק צריך ללכת אחר חזקהאודבר שמבסעי' א' כביאור ה
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הרי פשוט שהי' צריך לומר זה ולא לכתוב סתם כי יש  .וזה הכוונה מגרע החזקה ,דין חזקה בקבוע
לבית זה, שנתעורר בו שוב ספק אם   להתייחסכניסה ודאית] אך לפי ביאור הנ"ל הכוונה כאן היא איך  

 ק."דוק ולא להטריחו שוב, או כדין בית שאינו בדוק. וכדין בית בדו
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 ביאור שיטת התוס' בבדיקת חמץ בממוניה על פי אדה"ז
 סגלשי' הלוי  שלמה הרב

 ישיבהר"מ ב

 .א
 ממון דמחלק בין ספק חמץ לוודאי חמץ לעניין הוצאת  'יקדים שיטת התוס

בגופיה אטרחוהו רבנן בממוניה   ,צריך חבר להוציא או אין צריך  ככר בפי נחש  איתא במסכתין (י, ב):
 ע"כ. .תיקו חוהו רבנן, או דילמא לא שנא,לא אטר

 פסקו לקולא (אם ביטל) כיון ש"תיקו דרבנן לקולא".  2והטור  1ובנוגע לדין בפועל מצינו שהרמב"ם

, וצכיוון דשמא יוציאנה או יאכלנה  –הדין כך  הכא  א  קודוד  ביאר,  )"ממוניהד"ה "ב( תוס' שם    והנה,
בנוגע לספק של  –(ד, ב.  כדלעילבל היכא דאיכא חמץ א שזה ספק חמץ, לכן זה תיקו והדין לקולא;

 ), אמרינןנו בדוק, האם הוא מקח טעות או לאהמשכיר בית לחבירו ע"מ שהוא בדוק, ומצאו שאי
 .3"יחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בממוניהי אגרא ובדקו, דנאפילו באתרא דיהב"ד

דן גם כן באותו עניין, דבגמ' שם איתא שכותל שנפל פטור  )א ד"ה "הכא" ,חלעיל ( והנה בתוס'
עקרב. והקשה תוס' מדוע במפולת ש"הכלב יכול לחפש, אינו כמבוער, וצריך  סכנתמלבודקו משום 

 קרב".ולא מיפטר מפני סכנת ע – לבערו

ותירץ שיש חילוק בין חמץ שנפלה עליו מפולת לכותל שנפל, וכלשונו: "שאני התם [חמץ שנפלה  
ליו מפולת] דודאי איכא חמץ, הטריחוהו חכמים להשכיר פועלים במרא וחצינא, אבל הכא [כותל ע

 שנפל] שאין החמץ ידוע לא הטריחוהו".

ממון, אבל כשיש ספק חמץ, לא חייבוהו   ומבואר מתוס' שאם ידוע שיש חמץ חייב לבדוק ולהוציא
 וזה כשיטת תוס' הנ"ל בדף י'.  להוציא ממון.

וס' היא שרבנן חילקו בין ספק חמץ לוודאי חמץ, לעניין הוצאת ממון, ובכותל ויוצא ששיטת ת
פטור, משא"כ במפולת או בבית שלא נבדק שוודאי ישנו  – שנפל או בככר בפי נחש שיש ספק חמץ

 להוציא ממון. חמץ ולכן חייב

 
 הל' חמץ ומצה פ"ב הי"ג. .1

 סי' תלח ס"ב. .2

וקי הגרי"ב שנחלקו בפירוש התוס', המהרש"ל פירש שתוס' מקשה מהגמ' בדף ד' ע"ב עיין במהרש"ל ונימ .3
דאיתא שם "ניחא ליה לאיניש" וכו', אבל הגרי"ב הקשה שבדף ד' לא מדובר בוודאי חמץ, ולכן פירש שתוס' 

 קשה מחיוב ממון במפולת פחות מג' טפחים שמוזכר בתוס' בדף ח' ע"א המובא להלן.מ
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 .ב
 ח דאין חילוק בין חמץ שנפל עליו מפולת לככר בפי נחש"קושיית הפריביא 

, הרי החמץ ודאיהקשה על תוס' בדף ח' הנ"ל, איך תוס' כתב שמפולת זה חמץ  4רי חדשאמנם הפ
מכוסה במפולת, וכל החיוב לבדוק הוא רק משום שמא הכלב יגלה את החמץ, וא"כ הרי כשהכלב 

חמץ אלא ספק אם הכלב יאכל, והרי זה דומה   ודאיאת החמץ הוא יכול גם לאוכלו, וא"כ אין כאן  יגלה  
שתוס' בדף י' כתב שזה נחשב ספק חמץ, שמא הנחש יאכלנו, ולכן פטור מלהוציא  – נחש לככר בפי

 .5וחייב להוציא ממון ודאיוא"כ גם בכלב צריך להיות פטור, ומדוע תוס' כותב שזה  – ממון

 [ולכן הפר"ח ביאר את הגמ' במפולת באופן אחר ודלא כביאור התוס']. 

 .ג
 היא שהדין נקבע לפי המצב בהווה   'בדף ח 'התוסז יבאר דשיטת "פ דברי אדה"ע

את שיטת התוס' באופן מחודש, והוא,   6הנה, נראה לומר שמחמת קושיא זו ביאר אדה"ז בשולחנו
' חולק על דעת הרמב"ם איסורא לחומרא". היינו שתוסאשר שיטת התוס' בדף ח' היא ש"תיקו ד

והטור שפסקו שתיקו בדרבנן לקולא, אלא שיטת תוס' שתיקו [בממונא לקולא, אבל] באיסורא תמיד 
, שבתיקו אפילו אם ביטל והוי דרבנן 8שהובאה ברא"ש 7לחומרא ואפילו בדרבנן, כשיטת הראבי"ה

שכל תיקו  9גהות מיימונין נתנאל אות א שכתב שזו גם שיטת האזלינן לחומרא. ועיין עוד שם בקרב
 דאיסורא לחומרא ואפילו בשל דברי סופרים.

ויוצא לפי דברי רבינו שמה שתוס' בדף ח' מוכיח ממפולת שחייב להוציא ממון זה לא משום 
נה שמפולת שונה מנחש שבדף י', אלא להיפך, המקרה דמפולת היא כמו נחש, ובנחש גופא המסק

 הסיבה שגם במפולת חייב להוציא ממון.היא תיקו וחייב להוציא ממון, וזו 

ואם כן מיושבת בפשטות קושיית הפר"ח הנ"ל איך תוס' מחלק בין מפולת לנחש: הרי במפולת 
החשש הוא בגלל שהכלב יחפש אחריו והרי אפשר שיאכלנו, ומדוע כלב שונה מנחש? אלא שלפי 

 
 סי' תלג ס"ח. .4

) קושיא זו קשה ביתר שאת על תוס' בדף י' שחילק בין מפולת לנחש, וכתב 3ולדברי הגרי"ב (שבהערה  .5
שיאכלוהו, ומדוע כאן , ונחש זה ספק, והלא במפולת מיירי בכלב, וכלב ונחש שווים שיחכן ודאישמפולת זה 

 וכאן זה ספק. ודאיזה 

 סי' תלג קו"א סק"י. .6

 תשמג. . פסחים סי' תצ. ביצה סי'7

 פסחים פ"ג סוף סי' ב. .8

 הלכות חמץ ומצה פ"ב. .9
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יאכלנו, ומכל מקום למסקנה   בין כלב לנחש, ובשניהם הספק הוא שמא  דברי רבינו באמת תוס' משווה
 חייב לבדוק כי תיקו לחומרא. 

ולפי זה יוצא ביאור חדש בחילוק של תוס' בדף ח' בין כותל למפולת (שכותל שנפל דינו ספק חמץ 
 –  מץ'חמץ): שכוונת תוס' היא למצב בהווה, דבכותל המצב עכשיו הוא 'ספק ח  ודאיאך מפולת דינה  

חמץ' כי המפולת נפלה על  ודאיא"כ במפולת המצב עכשיו הוא 'האם בכלל הטמינו חמץ בכותל, מש
 חמץ. 

וה"ה בנחש: אע"פ שישנו ספק שמא יאכלנו בעתיד, הרי המצב העכשווי הוא שיש ככר בפי נחש, 
ם המצב  חמץ', ותוס' מחלק שאם המצב בהווה זה ספק חמץ, פטור מלהוציא ממון, אבל א ודאיויש '

תכן שבעתיד יבוער החמץ), בזה נסתפקו בגמ', והמסקנה היא חמץ (אע"פ שיי ודאיבהווה שיש 
'תיקו', ולכן חייב להוציא ממון. וזהו דלא כתוס' בדף י' שקורא לנחש 'ספק חמץ' מצד שמא יאכלנו 

ואין חמץ,  ודאיופטור מלהוציא ממון, כי תוס' בדף ח' סבור שמה שקובע הוא המצב בהווה שיש 
 ד.תחשבים בשינוי שאולי יקרה בעתימ

 .ד
 מ "בב 'ל מדברי תוס"יוכיח את הביאור הנ

והנה לכאורה זהו ביאור מחודש בתוס' בדף ח' הנ"ל, שנחלק על תוס' בדף י' הנ"ל, אבל יש לזה 
סייעתא גדולה מתוס' בב"מ. דהנה תוס' בב"מ דף מב ע"א ד"ה "שאין" מקשה כמו תוס' בפסחים דף  

 , ובכותל שנפל פטור משום חשש עקרב.במפולת חייב לבדוק ואין חוששים לעקרבח' מדוע 

 : אופנים' בותירץ ב

 . 10"וי"ל דהכא יכול לפנות המפולת" דהיינו שיכול לבדוק בעצמו בלי חשש סכנת עקרב א)

"אי נמי במפולת שיש חמץ אינו פטור משום עקרב, דהא מבעיא לן בפסחים ככר בפי נחש צריך   ב)
 בר להוציאו או לא".ח

 חמץ חייב להוציא ממון ולכן במפולת חייב.  ודאיב' אם יש והיינו שלפי תירוץ ה

והנה (אם לא נבאר את שיטת התוס' כדברי אדה"ז, אלא נאמר שגם התוס' בב"מ סובר דתיקו דרבנן 
דרבנן  לקולא) אינו מובן למה מביא הראיה לתירוץ הב' מככר בפי נחש, שהרי שם זה ספק, ותיקו 

 ל מפולת שחייב, לככר בפי נחש.לקולא, ואיך תוס' מדמה את המקרה ש

 ודאיוהנה בנימוקי הגרי"ב בפסחים י' ע"ב פירש שכוונת התוס' בב"מ להוכיח שיש חילוק בין 
לספק, שהרי בככר בפי נחש זה ספק ונפסק תיקו ופטור, ומאידך במפולת חייב, ומזה מוכיח תוס'  

 
 כך תירץ גם הפר"ח הנ"ל. .10
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וחייב, אבל בככר בפי נחש או  ודאימץ פטור, ובמפולת זה וכשיש ספק חחמץ חייב,  ודאישכשיש 
 בכותל שנפל זה ספק ופטור. 

אין להוכיח משם לגבי   –  אבל ביאור הגרי"ב תמוה, כי לפי דבריו, דככר בפי נחש הוי ספק, ולקולא
ש שלו הוכחה לחידו, ואין מובן מדוע התוס' בב"מ מביא הספק דככר בפי נחש כודאימקרה של חמץ 

חמץ חייב להוציא ממון, ולכאורה היה יותר מתאים שתוס' יביא הוכחה מהגמ'  ודאיה של שבמקר
, כמו שמוכיח בפסחים דף  ודאיבדף ד' "ניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בממוניה" דשם "איכא חמץ" 

 י'.

  ולת לנחש מחלק בין מפעוד צריך ביאור על הגרי"ב, מה יתרץ על קושיית הפר"ח הנ"ל, איך תוס' 
חמץ ובנחש הוי ספק חמץ, הרי כמו שבנחש זה ספק שמא הנחש יאכלנו, כך גם  ודאישמפולת הוי  –

 במפולת שחוששים לכלב, יש ספק שמא הכלב יאכלנו, ואיך תוס' מחלק ביניהם.

יובן התוס' בב"מ בפשטות, דכוונת תוס'  – אבל לפי ביאור רבינו הנ"ל בתוס' בפסחים דף ח' 
חמץ, וס"ל לתוס'  ודאיחמץ, כי במצב ההווה יש בשניהם  ודאים יש לנחש שבשניהמפולת דומה ש

חמץ, ה"ה   ודאישתיקו לחומרא, ולכן תוס' מוכיח שכמו שבנחש הדין לחומרא והיינו משום שיש שם  
חמץ, ורק בכותל פטור כי גם בהווה יש ספק האם הטמינו   ודאיבמפולת שחייב לבדוק משום שיש שם  

ש וגם במפולת יש ספק שמא יהיה שינוי בעתיד והכלב או הנחש יאכלנו,  ע"פ שגם בנחץ בכותל. ואחמ
 חמץ. ודאיאין בכך כדי להקל עכשיו, כי כרגע יש 

 .ה
 מ "בב 'בתוס 'ל וסבירא ליה כתירוץ הא"חולק על הנ 'בדף י 'יבאר דתוס

ולכן   תיקו לקולא,ף ח' וס"ל ש אמנם, תוס' בפסחים דף י' חולק על תוס' בב"מ ועל תוס' בפסחים ד
הקשה מדוע בנחש לקולא ובדף ד' איתא "ניחא ליה בממוניה". ותירץ שבנחש זה ספק שמא יאכלנה 

 משא"כ בדף ד' "איכא חמץ".

בפי הנחש, מ"מ מכיון שיתכן שיאכלנו הקילו  ודאיוהיינו שמחדש שלמרות שיש עכשיו חמץ 
 .11לבלפוטרו, כי זה ספק הרגיל וקרוב שיאכלנו הכ

. ומה הכלב יאכלנו, גם צריך להקלחמץ, אבל יתכן ש ודאיזה ה"ה במפולת שיש עכשיו  פיול
יכול לפנות המפולת"   שמצינו שבמפולת חייב לפנות, צ"ל שס"ל כתירוץ הראשון בתוס' בב"מ "דהכא

שיש לו אפשרות לפנות בעצמו את המפולת ללא סכנת עקרב, ולכן חייב, אבל אם א"א בלי לשכור 
 .12היה פטור כמו בנחש, כי תיקו לקולאפועלים, י

 
 קו"א שם. .11

חמץ,   ודאי' בדף י' שהוא מקשה ממפולת, ומתרץ שמפולת נחשב  וזהו דלא כנימוקי הגרי"ב שפירש בתוס  .12
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ועל פי זה מבאר רבינו בקונטרס אחרון שם את שיטת הטור והשו"ע שלא כתבו שיש חיוב לפנות 
ון, כי אזלי לשיטתם שתיקו בדרבנן לקולא, וכמו שבנחש פטור כך מפולת ע"י פועלים בהוצאת ממ

 גם במפולת פטור.

  

 .ו
 בהקדים שיטות הראשונים בדין מפולת 'ז בשיטת תוס"של אדה 'ביאור הב

חמץ וחייב להוציא ממון.  ודאיבדרך נוספת מבאר רבינו את שיטת תוס' בדף ח' שבמפולת יש 
שבעצם שיטת תוס' היא כמו הטור והשו"ע שתיקו בדרבנן לקולא, וא"כ קשה קושיית הפר"ח מאי 

שינן שהכלב יגלנו ויש ספק שמא שנא מככר בפי נחש שיש ספק שמא יאכלנו ופטור, והרי גם כאן חיי
 הכלב יאכלנו ומדוע חייב.

חמץ שנפלה עליו מפולת (ויש בו ג' טפחים),   ומבאר רבינו בהקדים מחלוקת הראשונים בדין
דבמשנה בדף לא ע"ב איתא "חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער", ובגמ' איתא על זה "אמר 

 ים בגדר הביעור, וחיוב הביטול.רב חסדא וצריך שיבטל בלבו" ונחלקו הראשונ

פקח הגל במועד". והיינו רש"י פירש "הרי הוא כמבוער" מהתורה, ו"צריך שיבטל" מדרבנן "שמא י
 .13לפני שביטל, והמפולת עצמה נחשבת ביעור מהתורה – שלרש"י, המשנה מדברת בדין דאורייתא

שאין  הוא כמבוער" מדרבנןלאחר שביטל, ו"הרי  – אבל הסמ"ק פירש שהמשנה מדברת מדרבנן
ל מהתורה אינו צורך מדרבנן לבדוק ולבער בנוסף לביטול, כי לא חיישינן שמא יבוא לאוכלו, אב

 כמבוער, ו"צריך שיבטל" זהו מדין תורה.

 ומבאר רבינו שממחלוקת זו יוצאת עוד מחלוקת, האם חיישינן שמא יתפקח הגל מאליו:

ביותר מג' ל משום שחיישינן שיתפקח, והלא מדובר לפי שיטת רש"י והר"ן שרבנן חייבו לבט
 ו.טפחים שהכלב אינו מריח, על כרחך שחיישנן שיתפקח מאלי

משא"כ לשיטת הסמ"ק שחיוב הביטול הוא מעיקר הדין, שאינו כמבוער, לא מצינו שיש חשש 
 שיתפקח מאליו.

 
' ש"ניחא ליה", וזה נאמר כי זה תמוה וכקושיית הפר"ח. ופירוש הגרי"ב דחוק מאוד בלשון תוס' שהקשה מהגמ

בדף ד' ולא במפולת. ועוד, שבתוס' רבינו פרץ ובמהר"ם חלאווה מבואר בהדיא שהוקשה להם מדף ד' עיי"ש, 
 ב.ודלא כהגרי"

 וכמש"כ הר"ן שם. .13
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 .ז
 בזה 'מ לעניין השכרת פועלים ושיטת התוס"הנפק

או ספק חמץ. דהנה  ודאיהאם זה נחשב חמץ  מפולת פחות מג' טפחיםולפי זה יוצא נפק"מ ב
 חייב מדרבנן לפנות ולבער.במפולת פחות מג' טפחים אפילו כשביטל, 

ולפי שיטת הסמ"ק החשש מדרבנן הוא רק משום שהכלב יריח ויגלה את החמץ (דהרי לא חיישינן 
 ותו א"כ זה מוגדר כספק חמץ.שמא יתפקח מאליו), ומכיוון שיתכן שכשימצא את החמץ יאכל א

הגל יתפקח משא"כ לשיטת רש"י והר"ן שיש חשש מדרבנן שמא יתפקח מאליו, א"כ חיישינן ש
 חמץ. ודאיויהיה כאן 

 ונפק"מ לדינא האם יש חיוב לשכור פועלים בהוצאת ממון כדי לפנות את החמץ:

חש שזה ספק ותיקו לפי הסמ"ק שזה רק ספק חמץ שמא הכלב יאכלנו, א"כ זה כמו ככר בפי נ
 ודאיכשיש  חמץ כאשר יתפקח מאליו, א"כ חייב להוציא ממון    ודאילקולא, אבל לפי רש"י והר"ן שזה  

 חמץ. 

ולפי זה מבאר רבינו שתוס' בדף ח' ס"ל כשיטת רש"י והר"ן שהרי לא נחלק על רש"י בדף לא, ולכן 
"ח שדימה מפולת לנחש, אלא חמץ וחייב לשכור פועלים, דלא כהפר ודאיכתב בדף ח' שמפולת זה 

חיישינן שיתפקח ' שמפולת אינה דומה לנחש, כי בנחש זה ספק חמץ ופטור, משא"כ כאן ששיטת תוס
דבאמת כאן החשש אינו מטעם שמא ימצאנו   –חמץ (ובזה גם מתורצת שאלת הפר"ח    ודאימאליו וזה  

 הכלב).

טת הסמ"ק שהחשש רק מפני משא"כ הטור והשו"ע השמיטו החיוב לשכור פועלים כי סברו כשי
 הכלב יאכלנו, ומספק פטור מלהוציא ממון. שהכלב יגלנו, ולכן יש כאן ספק שמא

ולפי ביאור זה בתוס' דף ח', צ"ל ששיטת תוס' בב"מ שכן מדמה מפולת לנחש, היא כשיטת הסמ"ק 
 "לדסשבמפולת יש חשש רק לכלב, ומה שתוס' בב"מ ס"ל שבשניהם חייב נתבאר לעיל (אות ד') 

חמץ'  ודאיכלומר, שהמצב העכשווי הוא הקובע, ומכיון שכעת ישנו ' –הראשון של רבינו  כהביאור
 חייב להוציא ממון. –
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שר וחלב לדברי תוס' ורבינו  איסור הנאה בבבעניין לימוד 
 פרץ והמסתעף

 פעווזנערשי' שניאור זלמן הרב 
 נו"נ בישיבה

 .א
 בזהורבינו פרץ  'תירוצי תוסו 'קושיית התוס ,באיסור אכילה והנאה בבשר וחלב 'סוגיית הגמ

 –: מיתיבי, איסי בן יהודה אומר מנין לבשר בחלב שהוא אסור (באכילה ), בדן (כאיתא במסכתי
(ומסיים "לא תבשל גדי בחלב אמו") ונאמר "ואנשי קודש  1רש"י), נאמר כאן "כי עם קדוש אתה"

(וממשיך "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו") מה להלן אסור אף כאן  2תהיו לי"
אלא באכילה בהנאה מנין, אמרת ק"ו, ומה ערלה שלא נעבדה בה עבירה אסורה בהנאה   אסור. ואין לי

נו רש"י) אי –(בנטיעתה. רש"י), בשר בחלב שנעבדה בו עבירה (כשבישלו ועבר על לאו לא תבשל 
 יהא אסור בהנאה כו'. ע"כ.דין ש

 – ורה בעשי' לבד ביאור הדברים: באיסורי התורה בכלל, מצינו ג' סוגים: א. דברים שאסרתם הת
אבל למעשה אין שום השפעה על גוף החפצא (שייאסר באכילה או בהנאה), גם אם נעשה בו מעשה 

יתו. ישגוף המאכל אסור מתחילת ברהאיסור. ב. דברים שנאסרו באכילה; ובזה גופא בב' אופנים: א. 
ב' האופנים הנ"ל  ב. ע"י שנעשה בו מעשה אסור נאסרו באכילה. ג. דברים שנאסרו בהנאה; ואף בזה

 (אם שכן הוא מתחילת ברייתם, או שזהו ע"י שנעשה בהם מעשה אסור).

בחלב אמו" ) "לא תבשל גדי 3ובזה ביררה הגמ' מהו דין בשר וחלב שאסרה התורה (בג' מקומות 
איסור אכילה  האם מלבד איסור זה, האם נוסף ג"כ איסור אכילה והנאה. ועל כך הביאה דילפינן –

", ובבשר וחלב נאמר "כי עם קודשבגזירה שווה מאיסור אכילת נבילה (שבנבילה נאמר "אנשי 
דלעיל),  אף שלא נעבדה בה עבירה (האופן הא'    "). ואיסור הנאה בק"ו מערלה (שאסורה בהנאה,קדוש

 בירה, שייאסרו בהנאה).ק"ו לבשר וחלב שנעבדה בו ע

 
 דברים יד, כא. .1

 שמות כב, ל. .2

 משפטים כג, יט. תשא לד, כו. ראה יד, כא. .3
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 רקן בגזירה שווה מנבילה (בנוגע לאכילה), א"כ נילף שאסורה , דכיוון דילפינ4והקשו התוס'
שאיסורה  –. ותירצו, שבפס' זה יש ב' דינים: א. נבילה 5כבנבילה –באכילה (ותהא מותרת בהנאה) 

שאיסורו  –איסור אכילת קדשים שיצאו חוץ למחיצה  6ד"בשדה", למדנו(רק) באכילה. ב. מיתורא 
ווה (ד"קודש" "קדוש") למדנו דגמרינן מאחד מדינים אלו, וגלי לן ק"ו (גם) בהנאה; וא"כ, מהגזירה ש
 דגמרינן מקדשים ולא מנבילה.

אסורה ובתוס' רבינו פרץ תירץ, דכיוון שאף לאחר הק"ו מתקיים במקצת ההיקש (שלימדנו ש
סורה הן באכילה והן באכילה), כיוון שכן, בכח הק"ו לאפוקי ההקישא מלגבי היתר הנאה, ותהי' א

 בהנאה.

שהוא מדינא דקדשים   –והיינו דלשיטת התוס', פעולת הק"ו היא שמגלה את הכוונה בגזירה שווה  
דנו רק בנוגע חוץ למחיצה (ולא מדין נבילה). ולרבינו פרץ פעולת הק"ו היא שקובעת שההיקש ילמ

 לאיסור אכילה (אך הנאה תהי' אסורה);

שווה, וע"י הק"ו למדנו רק מהי הכוונה בגז"ש. ובמילים אחרות: לדברי התוס' המלמד הוא הגזירה  
משא"כ לדברי ר"פ מצד הגזירה שווה הי' צריך להיות רק איסור אכילה ולא איסור הנאה, והק"ו "גבר" 

 שתהא אסורה גם בהנאה. ) על הגזירה שווה ולימדנוכביכול(

 .ב
 'ו לקושיית הגמו וביאור החילוק בין קושיית"קושיית רבינו פרץ שנלמד גם איסור הנאה מהק 

 ורבינו פרץ דלעיל  'ובדברי התוס 'בחולין ותלי

אכילה, כיון דנפקינן דאסור  לאסורבסוף הדיבור הקשה ר"פ: וא"ת, למה לי גזירה שווה  ,והנה
איסור אכילה מגזירה שווה, לא הוה  דאי לאו דנפקינן דאסור באכילה. וי"ל,בהנאה מקל וחומר, כ"ש 

 מוקמינן הק"ו באיסור הנאה אלא באיסור אכילה. ע"כ.

והיינו, דכיוון שלמדנו איסור הנאה בק"ו מערלה, כמו"כ הי' לנו ללמוד ממנה איסור אכילה, ולמה 
ים לים ללמוד כן, אלא שבאם לא היינו למדהוצרכנו ללמוד מגזירה שווה. ותירץ, דהן אמת שהיינו יכו

גם הגזירה שווה, היינו למדים מהק"ו רק לעניין אכילה ולא לעניין הנאה, וע"י שלמדנו איסור אכילה 
 מהגזירה שווה, במילא הוצרכנו ללמוד מהק"ו את איסור ההנאה.

 
ראה אנציקלופדי' תלמודית   –בתוס' רבינו פרץ: "דאין גזירה שווה למחצה"  ד"ה "אמרת קל וחומר" (הא'). ו  .4

 ערך גז"ש (ח"ה) עמ' תקנט וש"נ.

בגמ' בחולין (קטז, א) איכא תנא דיליף הכי (דבשר וחלב אסורים רק  והביאו התוס' דיתירה מזו, באמת .5
 מטעם זה).  –באכילה 

 ם הל' מעשה הקרבנות פי"א ה"ו.זבחים פב, ב. חולין סח, א. מכות יח, א. רמב" .6
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) הקשתה הגמ' ולכאורה דבריו צ"ב, דהא קושי' זו עצמה (למה לא למדנו אף איסור אכילה מהק"ו
נילף נמי  ,כי היכי דיליף לאיסור הנאה מערלה ,לאיסור אכילה( גזירה שווה למה לי, ושם, "7בחולין

ומה ערלה שלא נעבדה בה עבירה אסורה בין  ,ו מערלה"ייתי כולה בקרש"י), ל – לאיסור אכילה
 ". ותירצהילה בין בהנאהאינו דין שאסור בין באכ ,בשר בחלב שנעבדה בו עבירה ,באכילה בין בהנאה

". ושרו  ,חורש בשור ובחמור וחוסם פי פרה ודש בה יוכיח שנעבדה בהם עבירה  ,מרמשום דאיכא למי"
 וצ"ב מה היא)? –וא"כ צ"ב מהי קושיית ר"פ (ומובן גם מכך שתירץ באו"א, שכוונת קושייתו אחרת 

' הקשתה שנלמד היא, דהגמ והנראה לומר בזה, דנקודת החילוק בין קושיית הגמ' לקושיית הר"פ
הן את איסור האכילה והן את איסור ההנאה מק"ו, ועל כך פרכה שפיר מחורש בכלאיים ומחסימה 
שיש בהם חומרה זו (שנעבדה בהם עבירה), ואעפ"כ אין הגידולים אסורים באכילה, ומשום כך אין 

 ללמוד מהם איסור אכילה;

כקושיית הגמ', אלא) שנלמד מק"ו   –כילה מק"ו  משא"כ קושיית ר"פ היא (לא שנלמד גם איסור א
מאיסור ההנאה (ולא מעצם   –רק איסור הנאה, ולאחר שלמדנו איסור הנאה (לחוד) מק"ו, נלמד ממנו  

 שתיאסר גם האכילה, ועל כך אין לפרוך מחורש בכלאיים ומחסימה. –הק"ו) 

 וההסברה בזה:

אכילה. ב. איסור הנאה.  : א. איסורכנ"ל, האיסורים בחפצא האסורה נחלקים בכללות לשניים
[ובפרטיות יותר את איסור האכילה עצמו יש לחלק לשניים: א. האכילה שבו ב. ההנאה (מהאכילה) 

חומר. ב. תכונות  – שבו]. והנה, החפצא עצמה מורכבת (ככל דבר) משניים: א. גוף עצם הדבר 
 צורה. –(התפשטות) הדבר 

עם ה"צורה" של הדבר, מה שעכשיו הוא עומד היא בר הנאכל השייכות של אכילה עם הד, 8והנה
 בציור גמור עד שהוא מוכשר לאכילה; משא"כ ההנאה קשורה יותר עם החומר ועצם הדבר.

וליתר ביאור: הן אכילה והן הנאה קשורים לדבר איך שהוא עומד בציור מסוים [בשונה מחמץ 
], אך בתוך זה גופא, 8מן לעיל הערה ראה בלקו"ש הנס –בפסח שהאיסור הוא קשור בעצם ממש 

 –האכילה היא קשר עם הדבר כפי שהוא עומד בציור מסוים (בציור הגמור שבה הוא אמור להיות 
דבר הנאכל), ומשום כך כתבנו שהוא קשור עם הצורה; בשונה מכך ההנאה היא בכל ציור שהדבר 

י שהוא מתבטא ר עם החומר כפנמצא, ומשום כך כתבנו שזה קשור (גם) עם החומר (אלא שהוא קשו
 בדבר). שימושבצורה כלשהי, שהרי הוא 

בכלאיים  השירועפ"ז, לכשנעיין בב' (ג') איסורים אלו: א. איסור בישול בשר בחלב. ב. איסור ח
, נמצא, שלגבי הראשון (בישול בשר בחלב) שייך יותר איסור הנאה (ששייך (גם) חסימהאיסור ו

 
 והר"פ עצמו הביא גמ' זו בתחילת דיבורו. –קטו, ב  .7

 .88ראה לקו"ש חט"ז עמ'  .8
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שהרי  –בכלאיים וחסימה) שייך יותר איסור אכילה (ששייך לצורה)לחומר), ולגבי השני (חרישה 
העבירה שע"י בישול בשר וחלב ("נעבדה בו עבירה"), נעשתה בגוף החפצא האסורה, משא"כ העבירה 

בכלאיים וחסימה ("נעבדה בהם עבירה"), אינה בגוף החפצא האסורה, ורק  שנעשתה ע"י חרישה
(ז"א בגרעיני התבואה עצמם שצמחו או שנידושו  ה עצמהבשאך לא  –עבירה  י"עשהאיסור נעשה 

 עי"ז) נעשה העבירה (ורק שצמחו או נעשו ראויים לאכילה ע"י מעשה איסור).

חרישה בכלאיים לחלק בין בישול בשר וחלב ל אין מקום –ועפ"ז י"ל, שבנוגע לאיסור אכילה 
באה ע"י עבירה. משא"כ בנוגע לאיסור (מצד עניין זה דנעבדה בהם עבירה), דסוף סוף צורה זו    וחסימה
(חומר), בבישול בשר בחלב שהעבירה קשורה יותר עם  הרי כיוון שאיסור זה קשור לעצם –ההנאה 

ש מקום לחלק שדווקא בשר וחלב ייאסר בהנאה כנ"ל, י –העצם מאשר בחרישה בכלאיים וחסימה 
 ולא חרישה בכלאיים וחסימה.

חרישה בכלאיים כה שפיר מוד איסור אכילה מהק"ו, ועל כך פרולפ"ז יובן הנ"ל: דהגמ' רצתה ללמ
שהרי הק"ו בא ללמד שדבר שנעבדה בו עבירה חמור מערלה ומשום כך תיאסר אכילתו,  – וחסימה

סור גם בהם, ומכך שאין בהם איסור זה, מוכח שאין ללמוד הק"ו הנ"ל (אך ולפ"ז הי' צריך להיות אי
 .)9ימוד הק"ו ואי"ז פירכה עליובנוגע לאיסור ההנאה נשאר עדיין ל

נלמד איסור אכילה, ועל כך ליכא למיפרך   וממנו משא"כ ר"פ הקשה דנילף רק איסור הנאה מק"ו,  
צרך לתרץ באו"א מהגמ', שבלא הגזירה שווה כפשנת"ל, ומשום כך הו – מחרישה בכלאיים וחסימה

 היינו מעמידים את הק"ו רק בנוגע לאכילה.

חמץ בפסח וכלאי הכרם שנעשית בהם עבירה, ואסורים באכילה (כה, א) הוכיחו מוהנה, לקמן בגמ'  
אם מחרישה בכלאיים וחסימה (שמותרים באכילה  –; וא"כ, עתה יש לנו ספק ממי ללמוד והנאה

 ;באכילה בהנאה)(שאסורים  מחמץ בפסח וכלאי הכרםבהנאה), או 

דלפי מה שכתב התוס', שהק"ו בכוחו רק   ועפ"ז אפש"ל, שזה יהי' תלוי בדברי התוס' ור"פ דלעיל:
רה שווה (שיהיה מאיסור קדשים ולא נבילה סתם), הרי כאן שנגד הק"ו יש יוכיח להוכיח על הגזי

, י"ל שאין בכוחו מחמץ בפסח וכלאי הכרםד שני מחרישה בכלאיים וחסימה, אע"פ שיש יוכיח מצ
 הק"ו בלא הגזירה שווה). ובמילא אין מקום לשאול את קושיית ר"פ (שנלמד  –להכריע 

משא"כ ר"פ שסבר בנוגע לק"ו, שיש בכוחו להוסיף על הגזירה שווה, א"כ כיון שמצד יוכיח 
, הק"ו יכול להכריע (כשמדברים ) אין הכרעהמחמץ בפסח וכלאי הכרם(מחרישה בכלאיים וחסימה או  

  .לבד, שאין הסברא שחורש וחוסם יאסר כלל הנאה, כפשנת"ל). ויל"ע הנאהעל 

 
ובזה מבוארים בפשטות דברי ר"פ כאן והתוס' בחולין, דבתר דילפינן הגזירה שווה מנבילה בנוגע לאיסור  .9

רי הגמ' בפשטות שהפירכא היא גם בנוגע דלפי הבנת דב –האכילה, שפיר מצינו למילף איסור הנאה מק"ו 
 ביאורנו מובן בפשטות. לאיסור הנאה, אינו מובן איך לאחר לימוד הגזירה שווה תסולק הפירכא; אמנם לפי
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 .ג
אפשר ללמוד איסור אכילה והנאה בבשר וחלב ורבינו  "במה מצינו"י לימוד ד"לקמן שע 'דברי התוס

 א"בביאוריהם דלעיל ס  'פרץ לא הביא אפשרות זו ותלי

א. ד"ה כלאי הכרם יוכיחו) כתבו: דהוה מצי למילף במה מצינו, מכלאי  והנה, התוס' לקמן (כה,
ן נעבדה בו עבירה ואסורה באכילה ובהנאה אף אני אביא בשר הכרם לחודייהו, דמה כלאי הכרם שכ

ו דאלים טפי. ע"כ. ור"פ כאן לא הביא אפשרות זו בחלב וכו', אלא ניחא ליה למילף מכל הני בק"
 (שנלמד מבמה מצינו).

י"ל דאזלי לשיטתם: דלשיטת התוס' שהק"ו מלמד רק שנלמד מאיסור קדשים, י"ל שזהו גם בכח ו
צינו" (להכריע הג"ש מנבילה); משא"כ לשיטת ר"פ שהק"ו מלמד שהג"ש מלמדת הלימוד ד"במה מ

בק"ו ולא בבנין אב, וכמו שבתוס' תירצו שק"ו   רק, ייתכן שכח זה יש  רק איסור אכילה ולא היתר הנאה
אלים טפי (אלא שלתוס' זה סיבה שצריך ק"ו ולרבינו פרץ אין אפילו קס"ד שנלמד מבנין אב),   הוא

 א הביא ר"פ אפשרות זו. ומשום הכי ל

[ומה שכתבו התוס' לקמן (ד"ה מה לכלאי הכרם) בנוגע לפירכת הגמ' על הלימוד מכלאי הכרם, 
כתבו: תימה לרשב"א, היא גופא ", שמה לכלאי הכרם שכן לוקין עליהן אפילו שלא כדרך הנאתןד"

"פ שלכאורה לשיטת נילף במה מצינו מכלאי הכרם שילקו על בשר בחלב שלא כדרך הנאה. ע"כ. ואע
גם הנאה התוס' שזה מגלה על הגזירה שווה דילפינן מקדשים שאסור בהנאה, א"כ איך אפשר להוסיף  

) בנוגע למעילה –שאני היכל" והרי בנוגע לקדשים כתבו התוס' לקמן (כו, א. ד"ה " –שלא כדרך 
מובנת   –גזירה שווה שאסורים רק בדרך הנאתן [ואילו היינו למדים כרבינו פרץ שהק"ו מוסיף על ה

 וה מקדשים].הקושיא, אבל לדעת התוס', הרי הק"ו רק מגלה שהגזירה שו

אמר ואולי כוונת התוס' שנלמד במה מצינו בתור לימוד בפני עצמו, וזה מגלה שהגזירה שוה נ 
מקדשים, וכמ"ש התוס' (שם), שזה שקדשים אסורים רק כדרך הנאתן לומדים בגזירה שווה מתרומה, 

לימוד בגזירה שווה לבשר וחלב רק מה שמפורש בקרא לקדשים, ואיסור שלא כדרך, לומדים וא"כ ה
 כי לא כתיב בקדשים –אף שבקדשים פטור  –ם (ואי"ז סתירה ללימוד בקדשים בנין אב מכלאי הכר

להדיא). ויל"ע. [אבל ר"פ כלל לא הביא שאלה זו כי הק"ו מוסיף על הגזירה שווה ומה מצינו אין 
 הוסיף כנ"ל]]. בכוחו ל

 .ד
 א"ורבינו פרץ דלעיל ס 'ו איסור כרת וקישור לדברי התוס"ביאור בקושיית רבינו פרץ שנלמד מהק

ק"ו. וי"ל דאין עונשין מן הדין. והנה כתב ר"פ (סוף ד"ה מה לחמץ) וז"ל: וא"ת, ולילף כרת מהאי 
יות ונלמד מערלה וחמץ ע"כ. ובפשטות כוונת קושייתו היא, שאיסור בשר בחלב יהא בעונש כרת, ה

 בפסח. 
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. דהניחא לשיטת התוס', שהק"ו כרת  ענושה  לא  שהיא  –  מערלה  אבל זה אינו מובן: שהרי הק"ו הוא
(אברא, דהא גופא צ"ע, אם יש כרת באכילת א"כ אולי  ,מקדשים שלומדים הגזירה שווהמגלה על 

 בן?נלמד חיוב כרת מגזירה שווה דקדשים; אבל לשיטת ר"פ אינו מו יוצא)

שהביא בתחילת הדיבור  – שור הנסקלושמא כוונת ר"פ היא (לא על בשר וחלב, אלא) על 
בק"ו מחמץ בפסח  (שהקשה, דשור הנסקל יוכיח שהייתה לו שעת הכושר כו'. עיי"ש), שאותו נלמד

חייב כרת,   –שיהיו בו כרת (וזאת הסיבה שלא יכול להוכיח) אם חמץ בפסח שהייתה לו שעת הכושר  
 ודאי שיהיה חייב כרת, ועל כך תירץ שאין עונשין מן הדין. –סקל שלא היה לו שעת הכושר שור הנ

), אך אינו מקדשים שלומדים(מגלה על הגזירה שווה רק שהק"ו ואילו התוס' לא הקשו כן, כיוון 
(כרת) יהי' חמור (ואיסור הנאה זה סברא, שדבר שלא היה שעת הכושר, היינו  שהעונשיכול ללמד 

 לת הוייתו היה אסור, שיהי' אסור גם בהנאה);שמתחי

שהרג אדם, והדין בו ד"גם בעליו   –ולר"פ (דסבר שהק"ו יכול ללמד) י"ל, שהעבירה דשור הנסקל  
ם כופר, א"כ הנהנה ממנו אפ"ל שחייב כרת, ועל זה תירץ אין עונשין מן שהבעלים חייבי –יומת" 

 הדין וכו'.

 ניהם:י הנראה ביויש לקשר בזה עוד שינו[

יוכיח, דמה לערלה ולשור הנסקל   התוס' כאן (ד"ה מה לחמץ) כתבו: ומשור הנסקל לא מצי למימר
קושיית   שלאחר,  שכן לא היה להם שעת הכושר לאכילה. ע"כ. ומלשון התוס' משמע שקושייתם היא

 – גמ' (לא כלאי הכרם יוכיחו) אלא שור הנסקל יוכיחה תוסיףכו', מה לחמץ ד הגמ'

אלא שור הנסקל יוכיח (ובמילא לא  ,שהגמ' לא תאמר חמץ בפסח יוכיח אין כוונתםה אבל לכאור
לו  יא תוס' למד ששור הנסקל נקרא כהי'כי היות שבקוש ;יוקשה מכרת כי שור הנסקל אינו בכרת)

 'כיוון שנעבדה בו עבירה יהי  ,לו שעת הכושר  יש סברא לומר שיוכיח שלמרות שהי'  שעת הכושר ולכן
אלא מצד  –למעשה הבעלים קשורה לא כ"כ  האבל היות שהעביר ;וה"ה בשר בחלב ,האסור בהנא

לכן אינו דומה לעבירה שעשה   ,כרת)הנסקל  ר  וא שחייב באכילת בש"שהשור נגח (ולכן לתוס' אין הו
 .שור הנסקל מועילולכן רק בתור יוכיח שהאיסור הנאה לא קשור לכרת  ,המבשל בשר וחלב

הנאה ואז לא מצי למפרך נסקל יוכיח שהיה לו שעת הכושר ואסור בשור ה  "לימא  :ר"פשון  מלאבל  
זו תהיה  שלמכתחילה היאשהקושיא  משמע, ,שכן ענוש כרת דהא שור הנסקל אינו ענוש כרת"

כיח למבשל וזה יו  ,כיוון שעבירה חמורה לבעלים גם שלא שמרו וכיו"ב  ,חמץ בפסח   ולאתשובת הגמ'  
 בשר וחלב].
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 .ה
 והביאור  'לדברי התוס ' קושי ,לקמן באיסור הנאה שלא כדרך מבשר וחלב 'סוגיית הגמ

והנה, בתחילת הסוגייא (כד, ב) אמר אביי, דהכל מודים (ז"א גם ללשון השני לעיל בעמוד, שהנהנה 
מאיסורי הנאה בכלל (כחמץ בפסח) פטור כשנהנה שלא כדרך הנאתן, יודה) בכלאי הכרם, שלוקין 

משום דלא ל על מכתו),  (כגון הניח חלב של שור הנסקשלא כדרך הנאתן    כשנהנה מהםאפילו  עליהם  
 .10כתיב בהו אכילה

הקשתה הגמ' על כך באריכות מהלימוד מבשר וחלב, ונקודת הדברים: שאם האמת כדברי אביי, 
וקין עליהן מה לכלאי הכרם שכן להי' לנו לפרוך על מה שלמדו בק"ו (ע"י 'יוכיח') מכלאי הכרם, ד"

דרך כ הנהנה ממנו שלאעליו  הלוקבבשר בחלב  דאה"נ, אף אביי", ותי' אתןלו שלא כדרך הנאפי
 .אטו בבשר בחלב אכילה כתיבה ביהד ,הנאתו

פטור הנהנה נבילה הרי כשם שב ,מנבילהגזירה שווה קא גמר  וביארה הגמ', דהמקשן סבר דכיוון 
דרך יהי' פטור הנהנה שלא כבחלב ר בש שהרי כתוב בה בלשון אכילה, כך גם ב –דרך הנאתה שלא כ
לוקין עליו אפי' שלא כדרך של איסור בשר וחלב,  אכילה בגופו    אבילא כתסבר, דכיוון דואביי    ;הנאתו
 .הנאתו

ולכאורה לדברי התוס' זה אינו מובן: שהרי לדברי ר"פ, שהק"ו עצמו מוסיף על הגזירה שווה איסור 
נם לדברי למד חיוב מלקות בנהנה שלא כדרך הנאתן; אמהנאה, והלימוד הוא מאיסור נבילה, א"ש שי

הרי כיוון שסברו התוס' (הובא  – מקדשים והלימוד הוא ,שהק"ו רק מגלה על הגזירה שווה התוס',
 לעיל ס"ג) דבקדשים חייב רק בדרך הנאתן, א"כ מהי"ת לחייב נהנה שלא כדרך באיסור בשר וחלב? 

, אלא שאיסור "לא כמותםשגם בבשר וחלב ייאסר והביאור פשוט: הלימוד מכלאי הכרם אינו 
הוא כולל איסור הנאה ושלא כדרך הנאתן באם בישל, ואין כאן איסור  גופאתבשל" שבבשר וחלב 

 "אכילה" בתורה גבי בשר וחלב בפ"ע (ובפשטות זהו גם לדברי הר"פ), ולפי"ז א"ש דברי התוס'.

מש"כ מהרש"א ובפרש"י והתוס' שם, וראה  ועיין לקמן כו, א. בסוגייא דנהנה בצילו של היכל[ 
דלאביי ההיתר לשבת בצילו  ולפי הנ"ל י"ל, דנחלקו אבי ורבא שם, שם בקשר לדברי אביי בסוגיין;

כי לאביי גם בנעילה אסור למרות   –של הכיל הוא מצד שלא אפשר, ולא ס"ל מצד שלא כדרך הנאתו  
הוא מצד שלא  ולרבא, ההיתר בבשר וחלב). שלומדים גזרה שווה, אבל האיסור כלולו במעילה (כמו

כדרך הנאתו שפטור ממעילה, כי לומדים ג"ש מתרומה דכתיבא בי' אכילה (ע"ד בבשר וחלב שנלמד 
מג"ש ולכן פטור בשלא כדרך הנאתו); ולפירוש מהר"ם חאלווה שם, שההיתר גם לרבא כי אין קדושה 

  דושה בצילו].כדרך, וכל ההיתר כי אין ק בצילו, י"ל לר"פ, שגם לרבא, מצד הג"ש לא פוטר בשלא

 
 וראה רבינו דוד וחידושי הר"ן כאן. .10
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לענין טומאה ברה"י ובדיקת  –ספק ספיקא וספק הרגיל 
 חמץ

 קעניגשי'  ר זלמןשניאוהרב 
 ר"מ בישיבה

 .א
  ב בחילוק בין ספק ספיקא לספק הרגיל"צ

בפסחים ט, א מקשה הגמ' על הדין היוצא מן המשנה דאם חזינן שחולדה הביאה חמץ לבית בדוק 
טמאים . . וכל מקום שחולדה וחזיר  צריך לבדוק, "ואמאי, נימא אכלתיה מי לא תנן מדורות העכו"ם

לא הוה, ואם תמצא דיקה . . אמר רבא האי מאי בשלמא התם אימור הוה אימור יכולין להלוך א"צ ב
לומר הוה אימור אכלתיה, אבל הכא דודאי דחזינא דשקל מי יימר דאכלתיה, הוי ספק וודאי ואין ספק 

 מוציא מידי ודאי".

כת ת והא מדורות העובדי כוכבים רשות היחיד הן ותנן במס"אה ואם תמצא לומר וכו': "ו"ובתוד
ד) "כל מקום שאתה יכול להרבות ספיקות וספיקי ספיקות ברשות היחיד טמא" . . "ו מ"טהרות (פ

נ אימר אכלתי' עדיף משאר ספיקות דספק הרגיל הוא וקרוב לודאי, ותדע דאפילו מידי ודאי בעי "א
 עוד ראשונים.למימר שיוצא זה הספק". וכן הוא ב

 רגיל מטהרין. הרגיל', דבספק ספיקא מטמאין, ובספק הב מהו החילוק בין 'ספק ספיקא' ל'ספק  "וצ

כ מנין שאפי' "י טמא הוא בסוטה (דף כח), והתם הוי ספק אחד, וא"דהנה המקור דספק טומאה ברה
 כ טמא, אולי חידוש התורה נאמר רק בנוגע לספק אחד."ספק ספיקא ג

ת היה ן הדין אפי' בספיקא אחל: ורבנן סברי כיון דמ"ה ספק ביאה, וז"לקמן (י, א) ד וכתבו התוס'
ה "ה טמא, הוא הדין אפילו בתרי ספיקי. עכ"ל (ויעויין בתוס' ד"לטהר דאוקמא אחזקת טהרה ואפ

 ב נה, ב).  "רבי אליעזר ב

מ מטמאין "שגם כאשר מעיקר הדין הי' לטהר, מ ובפשטות ההבנה בדברי התוס' היא דכיון דחזינן
כ "ה ג"כ ה"טמא. וא –ר, אלא אמרינן שלעולם בספק כ אין לחלק כלל מהו הטעם לטה"י, א"ברה

 ע."בספק הרגיל, ומאי שנא מספק ספיקא, וצ
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 .ב
 ביאור לדעת הסוברים דספק ספיקא לחומרא מדרבנן 

מ "דאמרינן שהגם שספיקא דאורייתא לחומרא, מ –והנה יש לעיין מהי הקולא של ספק ספיקא 
 .ס הוא ספק"הרי סוכ –בספק ספיקא אזלינן לקולא 

א (כתובות יב, "ס (כתובות ט) וברעק"ג (סי' ח) [וכן הוא בגליוני הש"ובספר גינת ורדים להפרמ
ם דספיקא דאורייתא לחומרא הוא רק מדרבנן. ונמצא דכאשר ישנו "פ דעת הרמב"ב)] כתב לבאר ע

י הספק הראשון נעשה האיסור 'איסור דרבנן', והספק "ממילא הוי ספק דרבנן, דע –פק ספיקא ס
 ני הוא כבר ספק דרבנן ו'ספיקא דרבנן לקולא'.הש

כ גם הספק השני "י, דהתם הא דבספיקא טמא הוא מדאורייתא, א"ז בספק טומאה ברה"אשר לפ
 כ הוי טמא מדאורייתא וכו'. "י, וג"הוא ספק טומאה ברה

ם וסיעתו הסוברים דספיקא דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן. אבל "ש לפי דעת הרמב"ז א"אך כ
ריך ביאור מהי הקולא של ך ראשונים הסוברים דספיקא דאורייתא לחומרא מדאורייתא, עדיין צלהנ

 ש ריש שמעתתא א')."א וסיעתם יעויין בש"ם והרשב"ספק ספיקא (במחלוקת הרמב

 .ג
 א דספק ספיקא הוא מדין רוב "מבואר ברשבחיזוק הקושיא לפי ה

כתב, דטעם ההיתר של ספק ספיקא  )ח"א פי"ש ש"א בתשובה (סי' תא) (הובא בש"והנה הרשב
כ ספק ספיקא הוא רוב. ובפשטות, כוונתו "הוא מדין רוב, וכמו דבאיסורין אזלינן בתר רובא, כמו

תר והאיסור שקולין, וכאשר מתווסף י הספק הראשון נעשים ההי"כ ע"דמכיון שישנם שני ספיקות, א
בין 'ספק ספיקא' ל'ספק מה החילוק  ז בודאי קשה"עוד ספק להיתר נעשה רוב לצד ההיתר. אשר לפ

 הרגיל', דלכאו' שניהם הם אותו גדר ממש, דבשניהם יסוד ההיתר הוא 'רוב'.

' הוא 'רוב', א ד'ספק ספיקא"א לכתובות (אות מו) דלפי דעת הרשב"י בקו"ז הקשה הפנ"והנה עד
ה צפרדעים כדאיתא בכתובות (טו, א) דתשע –י טהור "י טמא, ורוב ברה"מדוע ספק ספיקא ברה

קבוע כמחצה על מחצה' וממילא הוי ספק השקול.  ד מהן טמא משום ד'כלושרץ אחד, ונגע באח
ובתוספתא ( ומשמע דאי לאו משום קבוע כמחצה על מחצה הי' טהור משום דאזלינן בתר רובא

 דטהרות מפורש כן דב'נמצא' הלך אחר הרוב).

 .ד
 י טמא "יתא לחומרא לדין ספק טומאה ברהפ החילוק בגדר דין ספיקא דאורי"תירוץ הקושיא ע

בזה דישנו חילוק בין דין 'ספיקא דאורייתא לחומרא' [מדאורייתא], לבין דין 'ספק ונראה לבאר 
י טמא'. דהנה יש לחקור מה הפשט ב'ספיקא דאורייתא לחומרא': א) דהגם שהוא ספק "טומאה ברה
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אורייתא לחומרא הפשט הוא כאופן הא', מ צריך להחמיר. ב) דספק הוא כודאי. ונראה דבספיקא ד"מ
 פק איסור צריך להחמיר.דכאשר ישנו ס

 –ז כאשר ישנו ספק איסור דאורייתא, גדר האיסור שלו אינו כאיסור דאורייתא ודאי "אשר לפ
כ 'איסור "כ ספק איסור דאורייתא הוא ג"שנאמר שכמו שב'ודאי איסור' ישנו 'איסור עצמי', כמו

לים אחרות: ספק ין כלפי האדם הוא דאסור לו מספק. במספק, אלא שהד אלא הוא נשאר –עצמי' 
 איסור דאורייתא הוי 'איסור גברא', וודאי איסור דאורייתא הוי 'איסור חפצא'.

בזה התורה חידשה דספק טומאה הוי כודאי טומאה, והוא  –י "כ בנוגע לספק טומאה ברה"משא
 ח שבועות יט]."טמא מתורת ודאי. [הגר

לא אזלינן בתר חזקה, הוא משום שבשאר איסורים אזלינן בתר חזקה, ובטומאה  זה גופאונראה ד
שחזקה הוא דין בספיקות, ובשאר איסורים מכיון שהגדר הוא 'ספק' על כן אזלינן בתר חזקה. אבל 

 לא אזלינן בתר חזקה. –בטומאה שהגדר הוא 'ודאי' 

דגדר ספק ספיקא הוא רוב,  אפי' י טמא"ז אפשר לבאר היטב מדוע ספק ספיקא ברה"אשר לפ
 י:"בתר ספק הרגיל אזלינן גם ברהכ בתר רוב או "משא

דהרוב של ספק ספיקא הוא רוב 'המצטרף', היינו שכל ספק בפני עצמו הוא ספק שקול, אלא 
י הספק הראשון כבר נעשה 'ספק "שבצירוף ב' הספיקות ישנו רוב להיתר. ועל כן בשאר איסורים ע

דאזלינן בתר רובא.  –ן מותר , ולככאשר מצטרף הספק השני, נעשה 'רוב' לצד ההיתראיסור', על כן 
י הספק הראשון לא נשתנה גדר הטומאה ונחשב כודאי טומאה, אזי כאשר בא "אבל בטומאה שע
כ בא כנגד ודאי, וכל ספק וספק בא כנגד ודאי טומאה, ואין יכולת לצרפם לרוב. "הספק השני הוא ג
 שב כודאי.דכל אחד ואחד נח

אמיתי ואינו מצטרף הנה לגביו, לא נאמר החידוש  כ ברוב ממש או בספק הרגיל שהוא רוב"משא
דהספק כודאי, דאין לך בו אלא חידושו, דלגבי ספק השקול נאמר החידוש דספק כודאי, אבל לגבי 

 ספק הרגיל או רוב שפיר אזלינן, ודו"ק.

 .ה
 ק סתםל מדוע ספק הרגיל מצטרף עם ספ"פ הנ"ע ע"צ

זו דאין הספיקות מצטרפים כיון שהספק הראשון כבר  ע, דלפי סברא"אלא שלכאו' ביאור זה צ
כ מדוע ספק הרגיל "הוכרע כודאי טומאה, ועל כן הספק השני הוי כספק השקול כנגד ודאי, קשה א

הרי הא דמועיל ספק הרגיל הוא רק כאשר ישנו ספק נוסף [כמבואר בגמ' דכאשר הוא  –כן מועיל 
יא מידי ודאי, ורק כאשר ישנו ספק טומאה, אזי אמרינן ודאי טומאה אין ספק (ואפי' ספק הרגיל) מוצ

 דספק הרגיל מועיל]. ולכאו' הרי הספק הראשון הוכרע כודאי, ואין ספק הרגיל מוציא מידי ודאי.
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חדש ל דאין הפשט בזה שהספק הראשון כבר נהפך לודאי גמור, אלא הוא כמו דבר המת"כ צ"אלא ע
חשבינן לי' כודאי, משום ש'ספק השקול' הוא כודאי. ועל   י"דכל זמן שישנו ספק טומאה ברה  –תמיד  

כן כאשר ישנו ספק נוסף שהוא 'ספק הרגיל' שאינו שקול אזי אין את החידוש שנחשב כודאי, היינו 
 אי.שאינו נחשב למוציא מידי ודאי, כיון שלכתחילה אינו נהפך בשעה שיש 'ספק הרגיל' לוד

 דברפק ספיקא צריך להיות שיצטרפו, דמכיון שהוא 'כ גם בס"ז קשה לאידך גיסא, דא"אלא שלפ
י הרי הוא מוכרע כודאי, אזי אם ישנו ספק ספיקא הרי כבר "' דכאשר ישנו ספק השקול ברההמתחדש

ול',  כ נאמר שאינו מוכרע לצד הטומאה כיון שעכשיו אינו 'ספק השק"ישנו רוב לצד הטהרה, ואם כן ג
 ע."וצ

דגם בזה אמרינן שספק הרגיל מוציא מידי ספק אבל אינו מוציא ז יש להקשות בבדיקת חמץ,  "[ועד
ה "ה סי' תלג סכ"ז בהגה"ל. ויעויין בדברי אדמוה"מידי ודאי, וספק ספיקא אינו מועיל כלל, וקשיא כנ

 ה]. "י טמא יעויין שם בהגה"א אות ו' שהשווה לספק טומאה ברה"ובקונט

 .ו
 וב דספק ספיקאלוק בין גדר הרוב דספק הרגיל לבין גדר הריח

ה 'ואי בעית "ועל כן נראה לבאר בזה באופן אחר קצת, ובהקדים: כתבו התוס' בכתובות (ט, א) ד
ס: א) תחתיו או אין תחתיו. ב) ספק ברצון ספק באונס. ומקשים התוס' "פ דאיכא ס"אימא' דבטענת פ

א ספק אחד, דתחתיו כ הספק השני כמאן דליתא ואין כאן אל"נס, אדמכיון שרובן ברצון ומיעוט באו
ס "ס הוא במטעם רוב עדיין יש כאן ס"א דס"י דלכאו' לפי שיטת הרשב"או אין תחתיו. והקשה הפנ

כ עדיין יש כאן "דהספק הא' דאין תחתיו הוי מחצה, ובנוסף לזה ישנו מיעוט באונס והוי רוב וא –
 ס. "ס

ל: עוד ראיתי מה "בזה, וזח) כתב "א פי"ש ש"י' שעא) (הובא בש(סש "והנה בתשובת הריב
ר בסוגיית פתח פתוח כו', ומה שהקשיתי על התוס' דאדרבה אית לן "ר ניסים נ"שכתבתי למורנו ה

ל תחתיו ברצון מיעוטא איברא ודאי אפי' לרבנן  "למימר סמוך מיעוט דאונס למחצה דאינו תחתיו, והו
מה חוששת, מפרש בבכורות ה דהא האי דפ' בתרא דיבמות דיצאה שליאמרינן סמוך מיעוטא למחצ

ל זכרים מיעוטא, "(כ, ב) טעמא דר' יהושע משום דסמוך מיעוטא דמפילות למחצה דנקבות, והו
ולמיעוטא לא חיישינן, ומיהו היינו התם דמחצה זכרים ומחצה נקבות הוא ודאי ובהכרח כי כן יסד 

מיעוטא נינהו, שהרי מעט   כ הזכרים הנולדים מן המעוברת"כ ע"וא  המלך מלכו של עולם לקיום המין,
מפילות ואין להמלט מזה בשום פנים, אבל כאן אין אנו אומרים שהנבעלות בזנות מחצה תחת בעליהן 
ומחצה בלתי תחתיהם, כי היכי דנימא סמוך מיעוטא למחצה ונתירה דמנין לנו זה שיהיה מחצה על 

סמוך מיעוטא דאונס לאין  ר בספק שזה אפשר כמו זה, ואף אם נאמרמחצה, אבל אנו אומרים שהדב
תחתיו, אכתי לא הוי תחתיו ברצון מיעוטא בודאי, אבל עדיין נאמר שאפשר זה כמו זה ונראה לי שזה 
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ר אלא שהוא אומר דלית להו לרבנן סמוך בכי האי גוונא, ואני אומר דאף "קרוב לדברי הרב ר' ניסים נ
 עדיין הספק במקומו עומד. עכ"ל.אכתי לא הוי תחתיו ברצון מיעוטא אבל אם נאמר בזה סמוך 

ס הוי רוב, אין הפשט בזה דהוי רוב כמו 'רוב בטבע', שהרי אין "ומבואר בדבריו דכאשר אמרינן דס
ס הוא 'רוב צדדים', היינו שכאשר ישנם שני ספיקות לצד  "זה מוכרח כלל, אלא הגדר של רוב דס

אחוזים שהוא מותר, דיתכן שבפועל דים לומר שהוא מותר, אבל אין זה רוב ההיתר אזי יש רוב צד
 הרוב במציאות הוא להיפך מרוב הצדדים, ודו"ק.

ז לעולם אין מצטרפין ב' הספיקות להעשות לרוב אחד. אלא הם נשארים ב' ספיקות "ונראה דלפ
 ד נוסף להיתר.נפרדים והא גופא הוי רוב, כיון שישנם ב' צדדים להיתר, דכל ספק הוא צ

 .ז
 מיושבת שפיר הקושיא ז"עפ

ז יש לבאר החילוק בין ספק הרגיל ורוב לבין ספק ספיקא, דברוב ובספק הרגיל אפי' "אשר לפ
י אמרינן שכל ספק השקול מוכרע כודאי, על כן כל "י טהור, ובספק ספיקא טמא. דמכיון דברה"ברה

ון שכל ספק אין לו שום לל לומר ספק ספיקא, כיי הוא כודאי, ואין שייך כאן כ"ספק וספק שישנו ברה
י "כח מחמת עצמו, והרי הרוב של ספק ספיקא הוא קיבוץ כל הצדדים לטהר של הספיקות. אבל ברה

 אין בשום צד היתר השקול שום כח לטהר, ועל כן אין שייך כאן לומר ספק ספיקא.

נאמר מלכתחילה החידוש כ ספק הרגיל או רוב שהוא מלכתחילה אינו שקול אזי בו לא "משא
 י טמא', ועל כן אזלינן בתר רובא והוי טהור."'דספק טומאה ברה

ואין שייך להקשות שהספק הראשון הוי כבר כודאי וממילא הספק הרגיל אין בכוחו להוציא מודאי 
י אין לו יכולת להכריע כלל "דלא אמרינן שהוי כודאי שהוכרע כבר, אלא שבהיותו ספק שקול ברה –

כ דבר שאין בו כח להכריע, אבל כאשר יש "מו עוד ספק השקול הוי גכודאי, וגם כאשר יש ע ונחשב
י טמא כיון שהשתא "עמו ספק הרגיל או רוב, שפיר יכולים להכריע. ולא אמרינן בזה ספק טומאה ברה

 אין הספק שקול, ודו"ק.

שר יש ספק נוסף יש היינו שלפי הביאור דלעיל חייבים לומר שהספק הוא כודאי, דאל"כ הרי כא
רוב שהרי הם מצטרפים. אבל לפי הביאור בדברי הריב"ש נמצא שבספק ספיקא ב' הספיקות הם   כבר

בעצם לא מצטרפים, וא"כ אין צריך לומר שברה"י הוי ספק כודאי במציאות. לא מספיק לומר שכאשר 
 על כן נשאר דינו ודאי.הוא ספק דינו הוא כודאי טומאה, היינו שאין כח ביד ספק לשנות את הדין, ו

אבל במציאות יש כאן ספק, ושפיר כאשר ישנו ספק הרגיל או רוב, אזי יש בכחו להכריע את הספק, 
 ודו"ק.
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 .ח
 ' ל באות ו"ש הנ"ביאור דברי הריב

הרוב אינו   נ דכאשר"דאיה  ,ש שכתב לבאר את דברי התוס'"ביאור דברי הריב[ולהעיר דיש לעיין ב
ס גם ברוב "הוא להיפך וכו'. אבל סוכ  'הסתברות' אזי יתכן שבמציאות הרוב  רוב במציאות אלא רק רוב

דהרי יש כאן צד של 'מיעוט באונס' שיכול להצטרף ביחד   ,צדדים אפשר להקשות את אותה הקושיא
זי המיעוט הוא ונראה דמכיון שהרוב ברצון הוא רוב במציאות א( עם הצד השקול של 'אין תחתיו'

אבל רוב במציאות, ודו"ק.    וב אמיתי היינונחשב כלל צד להיתר, דהרי שם הוא ר  כמאן דליתא. ואין זה
לכאו' אינו כן שהרי מבואר בתוס' שרוב ברצון ומיעוט באונס אינו רוב אמיתי אלא רק מדרבנן. דאל"כ 

 . )נילך לפי רוב זה עצמו, ויש לעיין בזה

נו מתייחס כלל למציאות אלא איש כלומר, ,ב צדדים היינו 'הסתברות'ויעויין בהסבר לקמן דרו
למה שמסתבר שהי'. אם כן בנוגע לרוב בהסתברות אין כלל מקום לומר שנצרף אליו גם את המיעוט 

ובזה אין כלל מקום לילך בתר  ,שהוא 'אינו מסתבר' שהרי כל ענין הרוב הוא שהולכים לפי המסתבר
 ,ט במציאותציאות יש כנגדו מיעוהיינו שביחס לרוב במד  ,ש מן המסתברהמיעוט שהרי הוא היפך ממ

 .]אבל בנוגע לרוב המסתבר אין כנגדו מיעוט

 .ט
 ל וההסברה בדבריו "צ בענין הנ"דברי הצ

ס הוי "ח משום דס"ש הפר"ל: ומ"ז סי' מט אות ו'), וז"צ בתשובה (אבהע"ונראה דזוהי כוונת הצ
ס טמא "י אפי' ס"מאה ברהכאורה יש ראיה שאינו כן שהרי ס' טוכמו רובא יש מקום עיון בזה, דל

ה (דף נה, ב) ובפסחים (דף י, א. ודף ט, ב), ואילו היכא דאיכא רובא להתירא "ש התוס' פחז"לפמ
ה משום דהוא "פ) אם רוב צפרדעים כו', ואין לומר דשא"ת (ד"טהור לגמרי, כדאיתא בקדושין פב

ח "ם רפי"מבואר בל' הרמבס משמע דאפי' בג' או בד' ספיקות טמא כ"מ הא בס"רובא דאיתא קמן, מ
ב שם דרבנן מטמאו "כ בתוס' דב"מ, לשם מה לי חד ספיקא מה לי כמה ספיקי כו'. וכ"ט ובכ"מהאה

ד כל שאתה יכול להרבות ספיקות וספק "ו דטהרות מ"אפי' בכמה ספיקות והביאו ראי' מהמשנה פ
' כמה ספיקי . . ובודאי כ דלאו דוקא תרי ספיקי אלא אפי"משמע גי טמא ומראייתם זו  "ספיקות ברה

ל "' ספיקות רחוק חשש הטומאה יותר מכשיש ב' צפרדעים ושרץ א' (וגם בשני ספיקות יכשיש ג
כ התם טהורה העיסה והכא גבי ב' וג' ספיקות "דרחוק יותר דהא הוא כמו חלק רביעי לטמא) ואעפ

 ואפי' הרבה ספיקות טמאה.

כ אפי' יש ספיקות רבים כיון דכל "היות טמא אי הוא ענין שמבטל הספק ל"טעם משום דרהל ה"וצ
כ כשיש רובא להתירא "ספק מילתא באפי נפשיה הוא הרי הוא יכול לעמוד נגד כל א' לבטלו, משא

הרי הרוב הוא דבר א' ולא מקובץ משני ספיקות וכיון שהוא דבר א' וכחו גדול יותר מספק אין כח 
אפילו הן כמה ספיקות חושבים כל א' כאילו לו, וי לבט"בטלו, דדוקא כנגד ספק יש כח ברהי ל"ברה
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ג "כ ברוב שהוא ענין א' (וכה"י מבטל כל א', משא"הוא לבדו מאחר שהוא ענין נבדל מחבירו ורה
ל דגרירת חולדה וברדלס הוי ספק הרגיל", "ה ספק, שכתב "וי"מבואר בתוס' בפסחים (דף ט, ב) ד

כ מה מהני ספק הרגיל. "מה ספיקות טמאים אי' כי אפ"ה אין זה תירוץ מספיק, מאחר דברהדלכאור
ס לא מהני וכיוצא בזה "ג דכמה ס"ש דכיון שהוא דבר א' דעדיף מספק השקול מהני אע"ש א"ולפמ

ו "ס טמא כמשנה דטהרות פ"א דמטהר בס' ביאה מודה דבס"ב שם דר"ן בב"איתא בחידושי הרמב
ד סי' א' שנדחק "ט חי"הרגיל. ועי' במהרי  מ בודאי טומאה לא מהני ספק"ספק א', ומפ שהוא רק  "אע

 בדיבור תוספות הזה). עכ"ל.

י הוי כל "ס הוי רוב המתקבץ וברה"צ היא לסברא שנתבארה לעיל, דכתב דס"ונראה דכוונת הצ
שהוא  י טמא, דכתב"ספק השקול בטל. אלא שבדבריו אין מבואר מהו הגדר של ספק טומאה ברה

או דאפשר לומר שהפשט אפשר לומר שכוונתו היא דחשיב כודאי,    'מבטל הספק', ויש לעיין בזה האם
הוא שהספק אינו נחשב. אבל לא דמוכרע כודאי, אלא רק שאין מתייחסים אל הספק כל זמן שהוא 

 .1שקול, ויש לעיין היטב בזה

 .י
 ז מיושב שפיר"ביאור נוסף בחילוק בין רוב ממש לרוב דספק ספיקא ועפי

ל, דהרי כאשר ישנם ב' הספיקות יחד יש לנו "ס יש להקשות על הנ"דסוכ ל באופן אחר"ואולי י
 רוב הסתברות שטהור.

ל שהפשט הוא באופן אחר, דישנו חילוק בין רוב וספק הרגיל לבין רוב דספק ספיקא: רוב "ואולי י
, היינו שאין זה ספק כלל, דהרוב אומר שהמציאות היתה כמוהו. אבל המציאותאומר מה היתה    ממש

הוא אומר שמסתבר שטהור,  תוצאההפק ספיקא אין אומר כלל מה היתה המציאות אלא רק לגבי ס
י שהתורה חידשה שלא אזלינן בתר חזקה "אבל כל ספק כשלעצמו הוא ספק השקול ממש. ועל כן ברה

ס בעולם של ספיקות "כ רוב נחשב כודאי, לעומת זאת ספק ספיקא הוא סוכ"יך ודאי, אהיינו שצר
 .2י אינו מספיק"אה היא טהור, וברהרוף כל הספיקות מסתבר שהתוצאלא שבצי

 
 . יעויין בקובץ מבית חיינו ח"ג מכתב מהרב מענטליק.1

הנ"ל שהפשט בספק טומאה ברה"י טמא, הוא, שמכריעים את  . ובפרט אם נלמד כאופן הא' בחידושי הגר"ח2
יש כאן טומאה, ועל כן אין יכול לעזור לנו   הספק כודאי, היינו שההתייחסות שלנו למציאות היא כאילו שודאי

ספק ספיקא שאינו מדבר כלל על המציאות אלא על התוצאה, כיון שכל ספק וספק כיון שבמציאות הוא ספק 
 , משא"כ ברוב במציאות הרי הוא מכריע את הספק עצמו. חשבינן לי' כודאי

ן ודאי על כל ספק וספק. אבל בזה כבר דחוק ונראה דגם אם נלמד כאופן הב' שהוא דין ודאי, ג"כ י"ל שהוא די
הטומאה דהיינו 'התוצאה' יש לנו רוב לומר שאינו טמא שהרי בתוצאה גם הסתברות   דין קצת שהרי סוכ"ס על  

 . הוא רוב, ודו"ק
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ז יש לומר דלא שייך כלל להקשות על זה דהספק הראשון הוא כודאי, שהרי במציאות הוא "ועפי
 הוא שאינו מספיק דבעינן ודאי, ורוב חשיב כודאי. ספק אלא שההתייחסות ההלכתית לספק

ק טומאה טמא, אבל כאן ר ישנו רוב יש לנו ודאי, היינו שספהיינו שהכלל הוא שבעינן ודאי, וכאש
 .3כבר אינו בגדר ספק אלא בגדר ודאי

ז שכתב דספק קרוב לודאי מוציא מידי קרוב לודאי, היינו שבעולם "ע אדמוה"וכן נראה גם בשו
ינו נחשב דאי, אזי גם רוב אינו מוציא, אבל בעולם של ספק אזי הקרוב לודאי פושט את הספק, ואשל ו

 יותר לספק.

ש יותר בלשון התוס' שכיון שלא אזלינן בתר חזקה וכו', דחזקה הוא דין בספיקות, "ואולי דרך זו א
י, ובשלמא "לים ברהומזה שלא אזלינן בתר חזקה, חזינן דצריך ודאות, ודיני הכרעת ספק אינם מועי

הספק אלא מקטין את הסבירות רוב נחשב כאילו שמוציא מן הספק. אבל ספק ספיקא אינו מוציא מן  
  לומר שנטמא וכו'.

 
. ואולי י"ל שגם הגדר של 'ספק ספיקא' אינו גדר 'ודאי', דברוב במציאות הכלל הוא שאין מתייחסים למיעוט 3

ינו קיים. אבל בספק ספיקא לא אמרינן שהמיעוט הוא כמאן דליתא כיון שכל ספק וספק הוא קיים. והוי כא
 ולפ"ז א"ש דאין לנו ודאי. ויש לעיין בזה.



 רכרך חמשה עש  •  דודמגדל  100

 

 ות תשביתושיטות רש"י ותוס' בקיום מצ
 אופנר שי'מנחם מענדל הת' 

 ם לישיבהמהתלמידים השלוחי

 .א
 בביטול חמץ   'י והתוס"יביא מחלוקת רש

 .הכל נאמנים על ביעור חמץ אפי' נשים אפי' עבדים אפי' קטנים"" :תניתוה 1בפסחים  בגמ'
ולמסקנת הסוגיא הטעם לכך שנאמנים הוא, כיון דבדיקת חמץ היא מדרבנן דמדאורייתא ביטול 

 סגי הימנוהו רבנן בדרבנן. בעלמא

 ונחלקו רש"י ותוס' בביאור דברי הגמ' "דמדאורייתא ביטול בעלמא סגי":

יב תשביתו ולא כתיב תבערו והשבתה בלב היא השבתה", היינו מזה שכתוב וז"ל: "דכת  2רש"י כתב
שון בפסוק לשון השבתה זאת אומרת שעל האדם מוטל חיוב להשבית בליבו, דאם לא כן הול"ל ל

 הבערה.

דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי הוא הפקר (וקיום מצוות תשביתו הוא ע"י הבערה   ,והתוס' כתבו
 דווקא).

 .ב
 מחלוקתם ויקשההרבי בר יביא ביאו

מביא כ"ק אדמו"ר את ביאור הרוגוצ'ובי במחלוקתם של ר' יהודה וחכמים בעניין  3ובלקו"ש חט"ז
ביעור החמץ צריך להיות בעצם כיוון שסובר ד  ,עור חמץ אלא שריפהביעור חמץ. דלר"י הסובר דאין בי

 ושיטת חכמים היא דסגי אם הביעור הוא בתואר החמץ.  .החמץ

 :בביטול חמץ שם מבאר בזה את מחלוקת רש"י ותוס' 41ה ובהער

לרש"י סגי אם הביטול הוא בתואר, ולכך הביטול הוא בלבו ומחשבתו של אדם דבכך יוצא החמץ 
 דע"י הפקר יוצא עצם החמץ מרשותו. וזה בהפקר, . ולתוס' הביטול הוא בעצם החמץ חמץ מתורת

 
 דף ד, א. .1

 טול בעלמא.ד"ה בבי .2

 ).135שיחה לפרשת בא י' שבט (עמ'  .3
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דפסק כר"י דהביעור צ"ל בשריפה. וא"כ  ,רש"י הביא בשם 4, דהטורל כךולכאורה יש להקשות ע
ולאידך גיסא   ,דמחד גיסא משמע (מזה שמצריך ביעור) דסובר רש"י דהביעור הוא בעצם החמץ  קשה

  דסגי ביעור בתואר החמץ? דין ביטול) משמעק אדמו"ר בשיטת רש"י (במביאור כ"

 .ג
 ר"ק אדמו"פ דיוק בדברי כ"יבאר ע

תלוי  קדשים (האם שריפת"ולהעיר מחיוב  :ר בהמשך ההערה שםויש לבאר עפמש"כ כ"ק אדמו"
 בהנ"ל או שזהו דין נוסף)". 

ת נותר, ובזה יש לדון האם חיוב ביאור הדברים: מקור דברי ר"י דמצריך שריפה בחמץ הוא משריפ
, או דהוא דין נוסף וזה שצריך לבער הנותר הוא גם בקדשים צריך לבער את עצם הדברהשריפה הוא ש

  לא מדין דביעור (קדשים) הוא בעצם הדבר.

מצריך  בחמץזה ש, ולכך שריפה בקדשים הוא דין נוסףדין ובזה נחלקו רש"י ותוס': דרש"י סובר ד
אה"נ דמדיני ביעור חמץ (איך השבתתו, האם סגי בתואר  מדים משריפת נותר, אךשריפה הוא כי ל

 ר או שצריך ביעור בעצם הדבר) סגי בביעור תואר החמץ.הדב

א ס"ב) היא דביטול הוא בהערה שם דשיטתו (סי' תלאמנם בשיטת אדה"ז עדיין יוקשה, דהובא [
כמים דמפרר וזורה לרוח, היינו ק הלכה כחה ס"ד) פסובמק"א (סי' תמהפקר, היינו ביטול עצם החמץ.  

  .]5ביטל בתואר החמץ, וצ"ע

  

 
 ריש סי' תמה. .4

להאכיל חמצו את כלבי הפקר, דהדעה המתירה כיוון  מבאר הפלוגתא האם מותר 90והנה בלקו"ש שם עמ'  .5
דס"ל שהאיסור הוא בתואר, ולכך אכילת כלבי הפקר דהיא לא הנאה המביאה לידי אכילה (דהרי לא נהנה 

הפקר) שרי. והדעה האוסורת כיוון דס"ל שהאיסור הוא בעצם ולכך אסור החמץ בכל אופן באכילת כלבי 
 השתמשות (גם כשלא נהנה).

שם כתב דמ"מ יש לחלק בין החילוק בעצם ותואר בנדו"ד (הנאה) להחילוק בעצם ותואר בביעור  18ובהערה 
דך בסי' תמח ס"ו פסק דאסור  חמץ. ומביא גם דאדה"ז פסק בריש סי' תמה דהלכה כחכמים (תואר), ולאי

 להאכיל חמצו לבהמות הפקר (עצם).

בפנים א"א לומר דיש חילוק בין מחלוקת חכמים ור"י (ביעור חמץ) למחלוקת רש"י ותוס' (ביטול   אבל בקושיא
כי כללות איסור הנאה אינו בעצם הדבר כאיסור ב"י וב"י וביעור. משא"כ במחלוקת   בהנאהחמץ). דשם מחלק  

 ' דשם שייך לחלק בין עצם לתואר כביעור.רש"י ותוס
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 .ד
 בקיום מצוות תשביתו 'י ותוס"ביא מחלוקת רשי

ועוד דתשביתו אמרינן לקמן מאך חילק שהוא משש שעות ..." :6והנה הקשו התוס' בשיטת רש"י
כיצד אפשר לו   ,ד'תשביתו' הוא ביטולולמעלה ואחר איסורא לא מהני ביטול". היינו דלרש"י שסובר  

הרי אחר זמן איסורו לא מהני  ,לאחר זמן האיסור) – הוא משש ולמעלה לאדם להשבית (דתשביתו
 ביטול? 

 הוא הפקר (ולא קיום מצוות תשביתו).  "בעלמא סגי  בביטול   דמדאורייתא, "ר"י ומפרש  לכך חולק

' שתשביתו הבערה היא, יקשה איך טת התוס, דסו"ס גם לשי7ובביאור שיטת רש"י כתב הרמב"ן
ציווה הכתוב לבער אחר חצות, אלא על כרחך דגם אי נימא דתשביתו הבערה, ציווה הכתוב שיהא 

 מבוער בחצות. 

וא"כ צריך ביאור בשיטת התוס' דהרי כתבו דמצוות תשביתו (שהיא הבערה) זמן קיומה הוא 
 מחצות ואילך?

בזמני השעות של אכילת ומניעת   ל ר"מ ורבי יהודהלוקתם שובהמשך הסוגיא מביאה הגמ' את מח
חמץ בי"ד, "ר"מ אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחילת שש ר"י אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל 
חמש ושורפין בתחילת שש". האמור ממחלוקתם הוא דחמץ משש שעות ולמעלה אסור וע"כ שואלת 

 הגמ' מנלן.

"אך ביום  :וכתיב ,עת ימים שאור לא ימצא בבתיכם""שב :יבכת ,אמר אביי תרי קראי כתיבי
 הראשון תשביתו שאור מבתיכם" הא כיצד לרבות י"ד לביעור.

הסתירה בין הפסוקים, דמהפסוק "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם" משמע אפי'  8ופי' רש"י
ראה מבתיכם" נ שעה אחת בתוך השבעת ימים, ואילו מהפסוק "אך ביום הראשון תשביתו שאור

והרי שהה בו שעה אחת? וע"כ  ,דביום הראשון של חג הפסח מוטל על האדם החיוב לבער את החמץ
מתרצת הגמ' הא כיצד לרבות י"ד לביעור דע"כ האי הראשון ראשון קודם לכל שבעה קאמר דהיינו 

 ארבעה עשר".

להשבית  ציותה שהתורה הקשו על ביאורו של רש"י את הפסוק "אך ביום הראשון גו" 9ובתוס' 
בט"ו וממילא יוצא מכך שמקצו מותר, "ואין נראה לר"י דהא תשביתו הבערה היא ולא ציוה הכתוב 

  לשורפו אלא לאחר זמן איסורו".

 
 ד"ה מדאורייתא. .6

 ן ביטול חמץ.ד"ה עניי .7

 ד"ה שבעת ימים וד"ה וכתיב. .8

 ד"ה וכתיב. .9
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 אך צ"ב בדברי התוס': 

א) שאלת ר"י גופא הי' קשה לרש"י, דהיות "ולא ציוה הכתוב לשורפו אלא אחר זמן איסורו" משום 
מים במילואם? ולכן פי' (מההכרח בין הפסוקים) דע"כ "קודם לכל שיהי' שבעת י כך כיצד אפשרי

  שבעה קאמר" ומה ר"י משיג בזה על רש"י?

היא" הלא גם בלאו הכי "לא ציוה הכתוב להשביתו  הבערהמהו הדגש בדבריו "דהא תשביתו  ב)
 אלא אחר זמן איסורו"?

 .ה
 וידחה ,קושיותרץ התז י"עפונו פרץ ירבפ דברי "יבאר את מחלוקתם ע

ובתוס' רבינו פרץ הביא קושיית התוס' בנוסח אחר, "וקשה דא"כ כיון שמחזר עליו לבערו הרי הוא 
כמבוער . . דמסתמא רחמנא לא ציוה עשה דתשביתו כל זמן שהוא מותר אלא לאחר איסורו ציוה 

ערו הרי הוא השבתה וכשמבערו אי אפשר שלא ישהנו שעה אחת אלא ודאי כיון דמחזר עילו לב
 מבוער". כ

 ועל פי דבריו נראה שנחלקו רש"י ותוס' (ותוס' ר"פ) בגדר מצוות תשביתו: 

דלשיטת התוס' כשמגיע זמן איסורו אזי מוטל חיוב להתחיל להתעסק במצווה (וכל זמן שלא סיים 
י' אינו עובר על איסור), משא"כ לשיטת רש"י כשמגיע זמן קיום המצווה כבר צריך להיות שלא יה

 חמץ. 

ביום הראשון, ולשיטתם   –  יתורץ קושיא א' הנ"ל דמפני שזמן ההשבתה הוא לאחרי האיסור  ובזה
הרי כשעוסק במצוה אינו עובר על איסור לפיכך אין קושיא מהפסוק "שבעת ימים" כי אה"נ אינו 

ר אנו למדים ששבעת ימים לא יעבור על איסור חמץ, ולא שכב עובר בזה על איסור (ומפסוק זה
 מהרגע הראשון לא יהי' חמץ). 

"ולא ימתין עד תחילת שבע   10אמנם קשה לבאר דזוהי מחלוקתם בגדר תשביתו, מהא דכתב רש"י
שהוא אסור מן התורה לפי שאדם טועה בשעה". ועולה מדבריו שאילולי טעם זה אכן מן הדין היה 

איסורו כבר צריך להיות ללא בשעה שביעית וכיצד יתכן הדבר דהרי לשיטתו אחר זמן צריך לבטל 
 סורו רק אז יתחיל להשבית? חמץ ולא שכשמגיע זמן אי

 
 ד"ה ושורפין בתחילת שש. .10
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 .ו
  בעניין חיוב קיום המצוותש "בלקופ המבואר "יבאר את המחלוקת ע

 ונראה לומר ההסבר בזה, ובהקדים:

 מבאר כ"ק אדמו"ר וז"ל: 11בלקו"ש חל"ה

ן כשתוכל להתקיים בדך הטבע דלא ורה מחייבת באיזה מצווה פשוט שהחיוב חל רק באופ"כשהת
 כי השרת ואם קיומה דורש שהיית זמן אינו עובר על החיוב כל משך אותו הזמן.ניתנה תורה למלא

בביעורו עד שנתבער בפועל אינו עובר על מצות  שעוסקולדוגמא במצוות ביעור חמץ הרי כל זמן  
ם מתעסק בזה הרי הוא עוסק לעשות כל מה שביכולתו לבער החמץ וא – גדר המצוהתשביתו וזהו 

שנמצא חמץ ברשותו ואינו  צוה, ובלשון אדמו"ר הזקן "מתחילת שעה ז' . . כל רגע ורגעבקיום המ
לבערו הוא עובר על מצוות עשה של תורה". משא"כ כשמתעסק בביעורו הרי ההתעסקות  מתעסק

. ואין זה שייך לדין הביעור ולא רק העסק בעצם הביעור) והכנת התעסקותהיא חלק מקיום המצוה (
על מצוות השבתה אלא עובר טריה (שנאמר שמאותו רגע שמציאת החמץ הרי הוא אונס רחמנא פ

שכל הזמן הנדרש כדי לבערו נחשב כאנוס ואונס רחמנא פטריה) דזה שייך רק אם כבר חל החיוב ונאנס 
יוב מבלי שהיית יומו, אבל אם מעצם טבע הדברים אי אפשר לקיים החעל ידי דבר צדדי שמעכב ק

 .מהחיובחלק זמן או הכנה מוקדמת הרי זו 

והנה במצוות שקיומן בזמנים מיוחדים אם קיום המצווה דורש הכשרה והכנה כגון תקיעת שופר 
שצריך להתאמן ולהתרגל כדי שיוכל לתקוע, או אם צריך השתדלות מוקדמת בכדי להשיג צורכי 

שחיוב ההכנה מתחיל לפני זמן קיום המצווה כדי שבבוא המצווה כמו ד' מינים וכדומה, מובן לכאורה  
יוכל לקיימה כתקנה. ולהעיר שהחיוב לקיים כל בתורה כולה הוא חיוב תמידי וגם מצוות שזמן  זמנה

שיתקיימו בזמנן הוא תמידי ולכן מי שנתעצל להשיג ד'   החיובקיומן צריך להיות בזמן מסוים מ"מ 
  לקיים מצוות נטילתה בזמנה נחשב כמבטל מ"ע. עכלה"ק.מינים קודם החג ולכן לא הי' יכול 

דלא פליגי, דאכן סוגי המצוות נחלקים לשניים  פ"ז אפשר לבאר מחלותם של רש"י ותוס'ול 
שכבר סיים את ההתעסקות בדבר   לאחרדישנם מצוות המצריכים לבצע אותם במועד שהתורה ציותה  

לביצוע המצווה יהיו ההכנות וי הוא שכל אזי הציו ד' מינים ליטול(כנטילת ד' מינים שהתורה מצווה 
הכלים לביצוע המצווה) וישנם מצוות   קודם לכן בכדי שביום זה (שהתורה ציותה ליטול) יהיו תחת ידו

להתעסק (כביעור חמץ שהתורה מצווה  להתחילכאלו שכשמגיע החיוב אז מוטל עליו החיוב 
עשייתו בפועל ואינו עובר  אכן ן זה הציווי וזהלהשבית משום שכאלהתחיל , ז"א שאז עליו להשבית

 מתעסק בביצוע הציווי).כעת ה על איסור כיון שבז

 
 ואילך). 65שיחה ב לפרשת וירא (עמ'  .11
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אלא שנחלקו רש"י ותוס' בגדר מצות תשביתו. דלרש"י שלמד שתשביתו הוא ביטול, לכך למד 
אבל .  12דקיום מצוות תשביתו הוא ע"י שעושים לפני הזמן, היינו שבהגיע הזמן לא יהיה חמץ ברשותו

הוא שבהגיע זמן איסורו אז מוטל על האדם  חיוב המצווה לשיטת התוס' דתשביתו הבערה היא א"כ
  החיוב להתעסק בביצוע המצווה.

ולפ"ז ב' הקושיות דלעיל יתורצו זו בזו, דר"י לשיטתו שגדר תשביתו היא הבערה וא"כ קיום הציווי 
הכתוב לשורפו אלא לאחר זמן איסורו",  הוא מחצות ואילך כנ"ל. ולכך הקשה על רש"י "דלא ציווה

איסורו", ולכן הקשה על רש"י   תשביתו הבערה היא "ציווה הכתוב לשורפו לאחר זמןדאכן לשיטתו ש
דלא זהו הלימוד מהפסוקים (דלשיטתו אכן אין סתירה בין הפסוקים), ולכן הדגיש תוס' בדבריו 

 זמן. היא דמכך למד דקיום המצווה הוא לאחר ה הבערהדתשביתו 

 13א דזמן קיום המצווה הוא לפני זמן האיסורא"כ נמצ  ,משא"כ לשיטת רש"י דתשביתו הוא ביטול
ולא קשה מהא דלאחר זמן איסורו לא מצי מבטל דאכן מבטל לפני    ,(וא"כ ישנה סתירה בין הפסוקים)

  .14זמן האיסור

 תוס' כיוון שתשביתו הבערהולפ"ז תתורץ גם קושיית הרמב"ן על התוס' (ד"ה מדאורייתא): דלה
א"כ נמצא דזמן קיום מצוות תשביתו הוא לאחר זמן האיסור (ולא כמו שהקשה הרמב"ן איך  ,היא

 ציווה הכתוב לבער אחר חצות).

 
הזמן לא יהי' ברשותו חמץ כיון דאחר זמן איסורו לא מהני ביטול, משום כך מוטל עליו החיוב שבהגיע  .12

 כלל.

וזה הוא מדאורייתא כמו שפי' רש"י על דברי הגמ' לעיל שמדאורייתא תשביתו הוא ביטול. משא"כ בפירוש   .13
דברי המשנה "שורפין בתחילת שש" שזהו להלכה דצריך לשרוף החמץ, א"כ בזה גם רש"י יסבור דאפשר 

 עה בשעות).לשרוף החמץ לאחר זמן האיסור (לולא הטעם דאדם טו

 ית התוס' בד"ה מדאורייתא.ובזה תתורץ גם קושי .14
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 רש"י ותוספות בגדר מצות תשביתו מחלוקת
 בירנהאקשי'  מרדכיהת' 

 תלמיד בישיבה

 .א
 ומקשה על דבריהם  "תשביתו"בגדר מצות  'י לתוס"מציע המחלוקת בין רש

עבור על ילא  האדםש שבכדיביטול בעלמא סגי לי" דהיינו ביתא במסכתין (ד, ב): "מדאורייתא א
"כתיב תשביתו, ד 1וביאר רש"י הטעם לכך .שיבטל את החמץ'בל יראה' מספיק בפסח ד חמץ איסור

חיוב על פעולת האדם  הולא כתיב תבערו, והשבתה בלב היא השבתה". כלומר, מצות תשביתו אינ
שלא יהיה חמץ בזמן איסורו, ולכן  – לבטל ולבער את החמץ מן העולם, אלא התמקדות בתוצאה

 ממשי לצורך ביעור החמץ.מספיק שאדם יבטל בליבו את החמץ, ואין צורך שיעשה מעשה 

 חמץש שזהמלשון ר"ע בהמשך הסוגי' שלומד ח ב' קושיות: א. מכוחלק על רש"י  2תוס' אמנם
אסור לבער הוא מכיון ש של יום ארבעה עשר, ולא מיום חמשה עשר, אסור משש שעות ולמעלה

ל מיום ארבעה שאיסור חמץ מתחימוכרח לכן , אי אפשר לקיים מצות תשביתו ביו"ט וא"כביו"ט, 
ולכן ס"ל לתוס'  ( ר. הרי נמצא שמצות תשביתו היא ע"י פעולת הביעור ולא סגי בביטול בעלמאעש

התחלת זמן ב היאמץ מועיל מדין הפקר, אך לא חלק ממצות תשביתו). ב. מצות תשביתו שביטול ח
ל פשר לבט, ואי א3החמץ לא קיים ברשותו כללאחרי שעה ששית  הריהחיוב שהיא שעה ששית, ו

 ע"י ביטול. לעשות אי אפשר שאת מצות תשביתו  וממילא מובן חמץ שאינו שלו,

חר שעה ששית לא מהני ביטול שהרי אין זה ברשותו, והנה מזה שתוס' שואל על רש"י שלא
ומשמע דס"ל דלא מהני שיבטל החמץ קודם שעה שישית, ובשעה הששית קיים המצוה מצד זה שאין 

ולא חיוב חמץ, ולא  הוא חיוב על פעולת האדם לבער המצוה  הם  וקילא ס"ל שחמץ ברשותו בפועל. א
 בשעת החיוב. שלא יהיה חמץ בנוגע לתוצאה

אין לו חמץ ברשותו, האם צריך ש במקום הדין יהיה לומר נפק"מ בין רש"י ותוס', מה עפ"ז ניתןו
חמץ (תוס'); או יהיה  שלא    להתעסקלחזר אחר חמץ ולבערו בשביל לקיים המצוה, וגדר המצווה הוא  
 שגדר המצווה הוא שמספיק שלפועל אין לו חמץ בפסח (רש"י).

 
 . ד"ה בביטול בעלמא.1

 . ד"ה מדאורייתא בביטול בעלמא סגי לי.2

 . בגמ' דף ו, א.3
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 עשה  מצותשל  , צריך ביאור בעצם שיטתו: מהו גדר4התוס' על רש"י והנה נוסף לקושיות
ך אפשר יאבמילים אחרות בפועל מצד האדם,    ה, כאשר היא לא כרוכה בשום גדר של עשי)תשביתו(

 עשית פעולת לצורך הגשמת מטרה זו.האדם , אך לא לצוות על לצוות שלא יהיה חמץ

דים שאיסור חמץ הוא משעה ששית של יום ארבעה הגמ' שואלת, מהיכן לומ  הסוגיאועוד, בהמשך  
עשר, ולא רק מתחילת יום חמשה עשר? ומתרצת הגמ': "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם" 

שהרי [כלשון רש"י]   ולכאו' הוי סתירהתשביתו",    משמע שבע ימים שלמים, "וכתיב אך ביום הראשון
איסור חמץ ועד לביעור בפועל, ולכן אין   "שהה בו שעה אחת". כלומר שעובר שהות זמן מתחילת זמן

שבעת ץ הוא מיום ארבעה עשר, ולא בתוך לא מוכרח שזמן ביעור חמיזה שבעת ימים שלמים, וממ
 ימים עצמם; ה

שביעור חמץ הוא ע"י פעולת הביעור, נצרך שהות זמן לצורך   5' לשיטת התוס  אביאור, הניחוטעון  
שהחמץ יהיה מבוער לפועל, מדוע מצות   –  הביעור בפועל, אך, לשיטת רש"י שנצרך רק את התוצאה

האדם הוא שלא יהיה  שהרי החיוב המוטל עלגו', ותר את הפסוק שבעת ימים (שלמים) תשביתו ס
לבער את החמץ לפני השבעת ימים, וכאשר יגיע זמן האיסור מקיים ולכן הוא יכול   ,זמן איסורב  חמץ

בשביל  תחלת זמן איסורובחמץ ה את לבערצריך לא , ולו חמץ שאין כךב האדם את מצות תשביתו
 ?לקיים את המצוה

א ע"י מעשה האדם, מדוע תקנו יביאור: כיוון שמצות ביעור חמץ ה  השיטת התוס' טעונ  ואמנם גם
ות התורה לבער חמץ, ודם שהתחיל זמן איסור חמץ, שהרי ע"י כך עקרו את מצחכמים לבער חמץ ק

,  (שהרי בערו בזמן האיסור של דרבנן) חמץ אין ברשותומדאורייתא זמן האיסור  בתחילתכיון ש
 מהתורה? וממילא אין ביכולתו לקיים את מצות תשביתו

, שלא יבטל כל החמץ 6שולחנוובנוסף לכך, יש לבאר גדר מצות ביעור חמץ לאדמה"ז כמו שכותב ב
בליל ארבעה עשר, כדי שיוכל לקיים מצות ביעור (באש) ביום ארבעה עשר. כלומר, דס"ל שיש מצוה 
 במעשה הביעור עצמו (כתוס'). אך לאידך גיסא פוסק, שזמן הביעור בפועל הוא לפני תחילת זמן

ע"י כך שבזמן איסור חמץ  הוא יתוזמן הביעור מהתורה). כלומר, שמצות תשב דהיינו לפניהאיסור (
פועל חמץ, אך אין צורך לפעולת האדם לעשות את זה (כרש"י), ולפי זה מדוע שלא יבטל את באין לו  

 שבזמן איסורו לא קיים חמץ? – החמץ לפני ביעורו, והרי חשוב הוא רק תוצאת המעשה

 
ואף שמתורץ השאלה השניה כמוסבר בפנים. מכל מקום צריך להבין מדוע מקשה על רש"י קושיא זו, דהרי   .4

 פנים. לשיטתי' דרש"י אי"ז קשה כלל, כב

ט הגמ' באופן אחר, מכל מקום, הסברו של רש"י יותר מסתדר לשיטת התוס' . אע"פ שתוס' מסביר את פש5
 הנ"ל.

 ס' תלד סי"ד. .6
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 .ב
 מבאר שהמכוון במצות תשביתו זה התוצאה 

בהל' מצות, (כפי שמונה הרמב"ם  ישנם ב'באיסור חמץ בפסח  .יםקדהבו ,ביאור בזהויש לומר ה
) מצות עשה הנלמדת מהפסוק "אך ביום הראשון תשביתו" ומצות לא תעשה הנלמדת 7חמץ ומצה

רק את   אינו מקייםתו  ימצות תשבכשמקיים את  מדכתיב "שבעת ימים שאור לא ימצא", ומזה מובן ש
 באכל ענינה של מצוה זו וחיוב גברא לבער את החמץ,  עליו סףונאלא אף  מצות לא יראה לך חמץ,

הגברא (שחייב לא יהיה קיים בפסח), מתחייב גם  שחייבנו על החפצא של החמץ (ש  אותו חיובד  לומר
 מץ). גם מצדו לבער את הח

היה חמץ בפסח, והשניה שהאדם , אחת עצם זה שלא יכיון שבמצוה זו קיימים שני פרטים [אך
צא, יש מצוה על החפגם כשש  8וכן משמע בבית הלוי  , לכן נמנים הם כשני מצותהחמץ  את  בעריפעל ל

נמנים הם כשני וחיוב על הגברא, שהכהן יאכל את הקרבן,  גם מטיליםהנה  כגון שהקרבן יהי' נאכל,
 מורה שהם חלוקים בתוכנם.] דזה שהם נמנים כב' מצוות נפרדות אי"ז מצות נפרדות בפ"ע, 

הוא על תוצאות מעשיו, אשר לא יהיה חמץ   [תשביתו]  המכוון בפעולת הגברא  ן, שעיקרומזה מוב
, ולכן מצוה זו שונה משאר מצוות התורה, שהרי שאר המצות יש בהם ענין במעשיו כפי שהם 9בפועל

מצוה  הריולך חמץ,  מצוות לא יראההמעשה של א חלק מותשביתו ה תמצוהמעשה בלעצמם, אבל 
ית תוספת זו נמנ  ומשום. (אך לא גורמת ומחייבת עניין חדש) האדם פעולת חיוב על הפרק מוסי זו

 .10כמצוה בפ"ע היא

קשורים זה בזה, שכל התכלית והכוונה ות אכילת פסח, ש[דוגמא להנ"ל: מצות שחיטת פסח, ומצ
 , ולכן")"שלא בא מתחילתו אלא לאכילה  11(כלשון המשנה של שחיטת פסח הוא בכדי שיאכלו אותו

כשני מצות נפרדות, כלומר,  13ל וכו'; מ"מ, נמנים ברמב"םוכ, ורק לראויים לא12יוונשחט רק למנ
 שקיים מצות אשר תוכנם וכוונתם חד הוא, ובכ"ז נמנים בפ"ע.

 
 בפרק א, ה"ב מונה לאו, ובפרק ב, ה"א מונה עשה. .7

 בשוה"ג. 104הובא בלקו"ש חלק טז עמ'  .8

שה, והלאו א] שתשביתו לא נחשב כלאו הניתק לעאפי' לביאור בגר"ח על הרמב"ם הלכות חמץ ומצה [פרק    .9
והעשה שבביעור חמץ נחשבים כב' מצוות נפרדות, מ"מ ברור שכל התוכן שקיים במצות תשביתו הוא חיוב 

 וכפי שמבאר שם בהדיא באורך. –על הגברא לבער החמץ 

דובר על מעשה וכפי שכתוב בתחילת המסכת שביעור חמץ הוא מדין לא יראה וכו', כלומר שעל אף שמ .10
 סק בביעור חמץ), נכלל במצות לא תעשה.חיובי של האדם (להתע

 עו, ב. וכן פוסק הרמב"ם בהלכות קורבן פסח פרק ד', ה, ב.   .11

 סא, א. .12

 נו.- סה"מ הל' נה .13
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מצות אלו נמנים  , בטעם ששני14בלקו"ש חלק טז כ"ק אדמו"רויש להוסיף, ע"פ מה שמסביר 
עשר, ואכילתו בחמשה   שחיטתו בארבעה  –  חיוב של מצות אילו הם בזמנים שוניםבפ"ע, כיון שזמן ה

שני מצות   םיהם עם זמנם, באופן אשר זה מחשבשחיטת פסח ואכילתו קשורים שנ15: ""קהלזעשר; ו
הוא (בדוגמת  נפרדות" כלומר, שמצות שזמן חיובם אינו מתחיל באותו זמן, גם כאשר תוכנם חד

, אבל זה שנחשבים כמצוות בפ"ע אינו מכיון שיש בהם תוכן ת נפרדות זמ"זוב' מצונחשב כה"ז  הנ"ל),  
. ועפ"ז יש לומר גם בנידון דידן, שמצות "אך ביום הראשון שונה, אלא מפני טעם צדדי [שזמנם שונה]

שזמנה  לא ימצא"ארבעה עשר, ומצות "שבעת ימים שאר שזמנה בשעה ששית של יום  תשביתו"
בזמנים שונים אילו מאילו,   הוא, נחשבים כמצות נפרדות, כיון שזמן תחילת חיובם  16חמשה עשריום  ב

 ] אף שבתוכנם הם שווים כנ"ל. לכן נחשבים הם כשני מצות בפ"ע

בהגדירו את ההבדל בין שאר מצות התורה, לבין מצות תשביתו,  שכתב ,17תוס' ר"פמשמע מוכן 
 הרחקה ביום הראשון תשביתו, לא הוי אלא  שו לולב, אבל  , עשו סוכה, עעשו פסחוז"ל: "עיקר מצוה  

שביום  בכדידקעביד" כלומר זה שביום הראשון [דהיינו ארבעה עשר] מחויב האדם בתשביתו, הוא 
 חמשה עשר לא יהיה חמץ. 

 .ג
 'י לתוס"את נקודת המחלוקת בין רשל "פ הנ"ר עמבא

 , רש"יבאופן אחר  ת תשביתובגדר מצו  את המחלוקת בין רש"י לתוס'  להסביר  כל הנ"ל נראה  וע"פ
מצדו ידאג לכך שלא   שהאדםשכיון שעיקר המכוון של מצוה עשה זו היא התוצאה, לכן מספיק    סובר

 , וע"י כך מקיים מצות תשביתו, כיוןטל בליבו)(כגון שבי בידיםיהיה חמץ בפועל, גם לולי מעשה 
ן במצות תשביתו הוא לומד, שהמכוו. אמנם תוס' הגבראהמטרה של העדר החמץ התממש על ידי ש

תשביתו, לכן חלק מהמצוה   –  שלא יהיה חמץ בפועל, אך, מכיון שהתורה כתבה בלשון ציווי על האדם
ת תשביתו. אך שניהם מודים שכאשר האדם שיביא לידי ביטוי את מצו בפועל שהאדם יעשה מעשה

המצוה (ואפילו לא חלק יבער רק חלק מהחמץ הקיים ברשותו, ודאי שאינו נחשב כעושה את 
 מהמצוה) כיון שכוונת המצוה לא התממש כלל.

, 18אע"פ שלא יגיע זמן האיסור, חמץהודאי שרש"י לומד שיש מצות תשביתו כאשר מבער  וכן
כל שכן ממעשים שהם רק הכנה והכשרה למצות, כגון עשית סוכה ולולב וכיו"ב, שנעשה שהרי זה 

 
 . 107עמ'  .14

 תרגום חופשי. .15

 כפי שכותב אדה"ז בס' תלא ס"א. .16

 דף ה, א ד"ה 'בזכות שלושה ראשון'. .17

ס' תלו ס"ו שבמצות תשביתו "מן התורה אין חילוק בין תוך שלשים יום, לקודם  העיר מלשון האדה"זול .18
 שלושים".
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"כאשר התורה  (להלן בתרגום חפשי): 19חלק יז קו"שלאדמו"ר בבהם גדר של מצווה, ובלשון כ"ק 
צוותה לעשות מצוה מסוימת, אשר קיומה תלויה בפעולה לפניה (וכיו"ב), אזי גם הפעולה הקודמת 

היות אשר פעולה זו הכרחית (ובלעדיו א"א לעשות  – שיבות וגדר של המצוה עצמהמקבלת מעין ח
נה של יווי על המצוה צוותה התורה על פעולה זו". כלומר שעניאת המצווה), אזי כאילו יחד עם צ

ת שהם לצורך המצוה, ובפרט במצוה ושהדבר יתקיים ולכן כורכת בתוכה את כל הפעול הואמצוה ה
 הטילה מצוה על האדם לדאוג שהחמץ לא ימצא. כתבה במפורש ותורה זו של תשביתו, שה

, אלא, ע"ד 20ית סוכהילעיקר המצוה, כגון עש  לתוס' אין זה כשאר המצות שהם הכנה בלבד  אמנם
מצוות חינוך של קטן, שגדרו הוא שהקטן עצמו נחשב מקיים מצוה (מדרבנן), ולא שרק שהאב נחשב 

 ן זה רק כפרט שולי וכיו"ב במצוה אלא עיקר במצוה.מקיים מצוות חינוך, ומובן שאי

היוצרות את  פעולהשיבות קיים בכלומר, נקודת המחלוקת בין רש"י לתוס' היא, כמה דגש וח
וכיו"ב מספיק.   21העדר קיום החמץ בפסח, לשיטת רש"י אין חשיבות כ"כ, ולכן מעשה זוטא של ביטול

פת יאדם. אך שניהם לומדים שכאשר מתעסק בשריותר דגש על עשית ה  ישנומשא"כ לשיטת התוס'  
 .כנ"ל חמץ דוקא ע"י פעולה מקיים את מצות תשביתו

 .ד
 חיוב התורה הוא רק בתחילת זמן החיוב שענייןמקדים 

בנוגע למצוות חינוך  ההתמיה ידועה :עוד ענין יש להקדים את כל השאלות הנ"לוקודם שנבאר 
הרי לולי שילמד ויתנסה איך לקיים מצוות שהקטן, מדוע לא קיים מצוה וחיוב מן התורה על כך, 

וות? "ג מצוות התורה, לא יוכל לקיים את המצכאשר יגדל ויוטל עליו החיוב לקיים תריהרי בפועל, 
רת, ולכן כאשר קיום : דלא נתנה תורה למלאכי הש22על כך כ"ק אדמו"ר בלקו"ש חלק לה ומבאר

המצוה דורשת משך זמן של הכנה עד שיוכל לקיים את המצוה בפועל, הרי זה חלק מקיום המצווה, 
 מביעור חמץ, וז"ל:דוגמא ומביא  ,"עובר על החיוב כל משך אותו הזמן "אינוו

 
 . 235עמ'  .19

שאמנם קיים מצוה בעצם הבניה, וכמובן מהלשון בנוגע למוצאי יוה"כ שמתחילים בעשית הסוכה משום  .20
ברכים על בנית סוכה, (וגם לשיטת הבבלי ', ועד שלשיטת הירושלמי [ברכות פ"ט ה"ג] ממצוה הבא לידך וכו

 הוי מצוה רק דאינו מברך מטעם צדדי עיין לקו"ש שם), מ"מ נחשב רק כהכנה למצות ישיבה בסוכה.

 השבתה זו האמורה בתורה היא שיבטל החמץ מליבווכן משמע ברמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק שני. וז"ל    .21
חשוב הוא התוצאה, וכל המצות עשה של תשביתו, הוא  "ל, כלומר, שמצוה זו מיחדת בכך שמה שבעיקרעכ

להטיל חיוב על פעולת הגברא, ומספיק שיעשה ע"י השבתה בלב ולהעיר מתוס' בב"א [דף מג, ב.] שמחשבת 
 שדיבור הוא מעשה זוטרא.  דיבורפיגול וכו' הוא רק ע"י 

 ואילך. 65עמ'  .22
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 – בביעורו עד שנתבער בפועל אינו עובר על מצות תשביתו. דזהו גדר המצוה שעוסקכל זמן 
ות מה שביכולתו לבער חמץ, ואם מתעסק בזה ה"ה עוסק בקיום המצוה עכ"ל. וכפי שממשיך לעש

של מציאת החמץ לפרט "ואין זה שייך לדין אונס רחמנא פטרי' (שנאמר, שמאותו רגע  כ"ק אדמו"ר
על מצות השבתה, אלא שכל הזמן הנדרש כדי לבערו נחשב אונס, ורחמנא פטרי'), דזה  עוברה"ה 

כבר חל החיוב ונאנס ע"י דבר צדדי שמעכב קיומו, אבל אם מעצם טבע הדברים אי אפשר   שייך רק אם
תא ימר שמדאורימהחיוב". כלוחלק  לקיים החיוב מבלי שהיית זמן או הכנה והכשרה מוקדמת הרי זה  

א"א להטיל חיוב על האדם לקום ולעשות מעשה, כאשר עדין לא בא זמן החיוב, כיוון שיכול לעשותו 
 גיע זמנו בפועל.כאשר י

 .ה
 ל"פ הנ"י ע"מישב שיטת רש

ע"י העדר החמץ בלבד,  מתמתקיי הוע"פ כל הנ"ל מובן, שגם לשיטת רש"י מצות ביעור חמץ אינ
כורכת בתוכה את הפעולות המביאות  לא יהיה חמץ בפועל, אך המצוהואפילו שעיקר המצוה הוא ש

, מקיים בידים גם בלי מעשהלידי תוצאה זו, אך אם לפועל האדם יכול לדאוג לכך שלא יהיה חמץ 
, 23בתחילת הלכות שבתכלשון הרמב"ם    המצוה, וע"ד מצוות שביתה בשבת, שאין צורך במעשה וכו',

שביתה בשביעי ממלאכה מצות  . וז"לכאשר לא כרוך בעשי' ממשיתשאפשר לקיים מצות עשה גם 
עשה שנאמר וביום השביעי תשבות וכל העושה בו מלאכה ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה כו' 

מצות זכירת שבת (בלב) מעיקר הדין, מתבטא ע"י דיבור בלבד, (אלא, שחכמים תיקנו שיהיה   ןוכ  .ע"כ
מקיים שויתחשב  יו"בלבד וכבלב) ע"י דיבור בן אפשר לבטל חמץ (), כמ"כ מעיקר הדי24על הכוס

 מצוה, אלא שחכמים תקנו שמצות ביעור חמץ יעשו ע"י בדיקה, ולא ע"י ביטול בלבד. 

העשה "  " כותבביום השביעי תשבותשמסביר את מצות "  :25שבת  כותלב  וכן משמע בלשון הצפע"נ
לא בנפש האדם לומעשה חה שקשורה עם פעולה כלומר, שקיום מצות עשה הוא ע"י מנו "מנוחה

אלא מספיק   האדם  שלמעשה ממשי; וכן הוא במצות תשביתו שיכולה להתקיים גם ללא מעשה פיזי  
  26.27ביטול בלב 

 
 הל' א'. פרק א' .23

 ו'.רמב"ם הלכות שבת פרק כט' הל'  .24

 רפכ"א. .25

 ואילך, בארוכה. 71עמ'  עיין לקו"ש חלק כא .26

. שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא", שמשמע בודקיםוכן יש להסביר את רש"י בתחילת המס' שכתב, "  .27
בפשטות, שקיים כמה אופנים שהחיוב לבער במעשה את חמץ הוא מדאורייתא ולא רק תקנת חכמים, יש לבאר  

לקיים מצות ביעור חמץ, וחכמים תקנו שאופן קיום המצוה הוא ע"י בדיקה, ולא ע"י שאר מעיקר הדין איך 
 האופנים, כלומר לא ע"י ביטול בלבד.
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"שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם" בשאלת הגמ' רש"י  הסברו שלמובן ואם כן הם הדברים 
"שהה בו ש[כלשון רש"י]  שמשמע  ום הראשון תשביתו", משמע שבע ימים שלמים, "וכתיב אך ביש

לכן ומכיון שפעולות המביאות וכרוכות לביעור הוי חלק מהמצוה,  ואין שבע ימים שלמים    שעה אחת"
שהתורה תחייב את האדם לקום ולעשות מעשה לפני התחלת זמן חיובו, כיון שיכול  מוכרח לומר

  .30)29בשיטת רש"י 28, (תוס' שנץמימוש המצוה, אחרי התחלת זמן חיובולדאוג ל

ואין זה דומה ליוצא בשיירה לפני הפסח שחל עליו חיוב לבער חמץ גם קודם התחלת זמן החיוב 
של ביעור חמץ, ולחיוב של בנית סוכה וכי"ב, שמתחיל גם לפני זמן חיובו; כיוון שמצות אילו א"א 

, אך, במצות שאפשר סוכהביו"ט אסור לבנות  פסח לא יהיה בביתו, וכמ"כב שהרי לעשותן בזמנם,
 .המתחיל לפני זמנ ן חיובהלקיימם בזמן חיובו, אי

 ומכך גם מובן, שחכמים לא עקרו את מצות ביעור חמץ, מכיון שכולא עלמא מודה שעיקר המצוה
הוא, שלפועל לא יהיה חמץ כלל בזמן איסורו, אלא, שדין זה שהתורה אינה מטילה חיוב על ביעור 

מץ לפני התחלת זמן חיובו, אינו בגלל שלפני הזמן אין מצוה בביעור חמץ, ואדרבא עיקר המצוה הח
 ם יעשו פעולות לפני התחלת זמן איה קיום לחמץ בפועל, כלומר, שגם שבזמן איסורו לא יההוא 

 שו על ידן את המכוון של המצוה, שזה התוכן הקיים במעשה האדם (גם בתוך זמן החיוב)מהחיוב ימ
שלא יהיה חמץ בפועל, אלא, שקיים דבר צדדי המונע את הטלת החיוב על האדם, והוא שהתורה  –

לא מחייבת קום ועשה לפני התחלת זמן החיוב, ומזה מובן שגם כאשר עשה את פעולות הביעור לפני 
[ולכן אפי' שמהתורה החיוב הוא  רטי', ולא נעקרה כללמקיים את המצוה בכל פ התורהזמן חיובו מן 

 דם לכן מקיים מצוה]. ק לאחרי שעה ששית, מ"מ כשמבער קור

"גם פטור (פעולת מצוה אשר נעשה בשעת הפטור),    :צפע"נ (ה' תרומות פרק ב' ה' יב)[ולהעיר מ
בזמן שנתחייב", כלומר שפעולה שנעשתה לפני זמנו נחשב קיים נפטר אף    קיימתכיון דהפעולה שלו  

, כמה דוגמאות לזה, כגון: "המצוה של 31'ש חלק כובאר בלקו"וכפי שנת .גם בזמן חיובו כדבר מקוים
 . .התורה הרי הוא מתקיים עם אותם דברי תורה אשר נלמדים בקטנותו, מכיוון 'שע"י לימוד  ידיעת

 '"].  יהי' לו ידיעה בגדלות

עפ"ז מובן בפשטות שיטת אדמה"ז בשולחנו (שם), לא לבטל את החמץ כדי שיוכל לקיים כן ו
שורפו קודם זמנו, שאכן קיים מצוה לבער חמץ ע"י מעשה האדם, גם  זהשריפה, וביחד עם מצות 

  לפני התחלת זמן חיובו, כנ"ל.

 
 דף כט' ע"א. .28

 ].  4ועפ"ז תתורץ השאלה השניה של תוס' על שיטת רש"י [שלכאורה טעונה ביאור כנ"ל הערה  .29

 יתבאר לקמן.  –אם ביעור החמץ הוא חלק מהחיוב    –ים  עם מדוע לא מטילים עליו חיוב לפני שבעת ימהט  .30

 .73עמ'  .31
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ובהתחלת  צות ביעור חמץגדר מ למהותו של ביחס שרש"י ותוס' שווים יסוד הנ"להע"פ הנחת ו
לפעולות האדם, כמה חשיבות נותנת התורה  ומחלוקתם היא רקהגברא לבער את החמץ, זמן חיוב 

 די העדר המצאות החמץ בזמן האיסור, יש לבאר את המשך דברי הגמ':המביאות לי

, שמשמעותו שאפילו שהות זמן "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם"רש"י לומד אשר הפסוק 
, מבטא, שקיים זמן "אך ביום הראשון תשביתו"הו לא יהיה בתוך השבעת ימים, ומאידך הפסוק,  כל ד

נו שצריך מלמד אלא שזהסותרים זה לזה, וא"כ הפסוקים עדין החמץ לא מבוער, מים ששבעת יב
 לשרוף החמץ מחצות יום ארבעה עשר.

ו לאחר איסורו", כלומר, "תשביתו הבערה הוא ולא צווה הכתוב לשרפ א. מקשה על כך, 32ותוס'
ואם כך לכאורה הפסוק   הרי הכלל הוא שהתורה לא מטילה חיוב על האדם לפני התחלת זמן האיסור,

:"מסתמא 33שון תר"פשבעת ימים שאר לא ימצא, כולל בתוכו את הזמן הנדרש לצורך הביעור, (ובל
יים סתירה בין הפסוקים. רחמנא לא צווה עשה דתשביתו כל זמן שהוא מותר"), ומדוע רש"י לומד שק

 34אומרת הגמ'מה לומר, "אי ממשמעות דיום ראשון משמע מקצת מותר מה צורך באך חלק", כלב. 
דהיינו, "  אך חלק"ביום הראשון"    אךשלומדים משזמן האיסור מחצות של יום ארבעה עשר מדכתיב "

ארבעה עשר אסור בחמץ   וכל "אכין" ו"רקין" שבתורה מיעוטים הם, ובא הכתוב לומר שרק מקצת יום
ורק מחציו השני ואילך הוא  ומקצתו מותר. ולכן, יש לנו לחלק את יום ארבעה עשר, שחציו מותר,

אם רש"י רואה סתירה בין הפסוק של שבעת ימים לבין ביום הראשון תשביתו, ובעקבות והרי    .35אסור
 .36מה מוסיף המילה "אך"?זאת לומד שתחילת החיוב הוא מיום ארבעה עשר, 

ך לבער רק ל עצם היסוד שצרילומר שרש"י חולק ע, לא היא על רש"י ותייכוונת התוס' בקוש
לא מתחיל  רש"י הרי גם לשיטתש – "ל כן, אלא, שמקשהזמן הביעור, דודאי דגם רש"י ס מתחילת

וכמ"ש המגיני שלמה: "גם  בין הפסוקים. ישנה סתירההחיוב על הגברא לפני זמן החיוב, ולכן מדוע 
סגי בלאו  ממה שהתירה התורה להשביתו, ועל ידי זה שהה בו וכו', דלא לרש"י נאמר כן, דלעולם

וכפי שרואים שתוס'  החיוב על הגברא אינו קודם זמן החיוב.  א שיי ששיטת רש"י האכלומר, שודהכי",  
לפי הלישנא בתרא של רש"י, כלומר, שאינו חולק על יסוד שיטתו,  השאלהרח לתרץ את גופא ט

בדרך (וכמ"כ בתירוץ הב' של תוס', שסתירת הפסוקים הוא לפי מסקנת הגמ' שאך חלק, מובנת 
 ים).ממילא איך רש"י יכול ללמוד את סתירת הפסוק

 
 ד"ה וכתיב אך ביום הראשון תשביתו. .32

 ד"ה וכתיב. .33

 דף ה' ע"א. .34

כך כתב רש"י ד"ה אך חלק. והביא עוד אופן לפרש ש"אך" בפרושו "חץ בגימטריא דאח"ס בט"ע גי"ף דכ"ץ   .35
 ראה שסובר התוס' ואין כאן המקום.ותופס ח' תחת אל"ף וצד"י במקום כ'" וכן נ

אבל לפי האופן הב' של פרוש רש"י לא קשה שהרי המילה "אך" פרושה חצי כלומר חצי היום, משא"כ  .36
 ק אך ביום הראשון תשביתו משמע יום ארבעה עשר אבל לא משמע מתי. מהפסו
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וס' אותה משמעות, ובלשון תמבטאים את    א מתוך הנחת יסוד ששני הפסוקיםיאך קושית התוס' ה
מבט כזה אכן לא קיים משמעות תיו על רש"י), ומו: "תרי קרא למה לי", (וכן גם מתרץ את שאל37ר"פ

 ר המגיני שלמה: שהפסוק תשביתו מלמדינו שמותרי שמבאמד, כפומנם רש"י לסותרת בכתובים, א
מהפסוק "ביום להתעסק עם הביעור בתחילת זמן החיוב "ושהיה זו כדי להשביתה התירה תורה", אך,  

משמע שאינו בבית כלל בתחילת ז', ומובנת  , "לא ימצא", אי אפשר לפרש כן, מדכתיב "הראשון
שאפילו בבית", ומהפסוק שבעת ימים משמע הפסוק "תשביתו מבתיכם הרי נמצא מהסתירה ש

  המצאות לצורך הביעור אסור.

 
 שם. .37
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 שיטת הרמב"ם בבאו להישאל בבת אחת
 גלפרין שי' בעריש דבהת' 

 ישיבהתלמיד ב

 .א
 ם "והרמב 'י תוס"מציע את הסוגיא לשיטת רש

נן איתא במסכתין (י, א) "צבור אחד של חמץ, ולפניו ב' בתים בדוקין, ואתא עכבר ושקל, ולא ידעי
להאי על אי להאי על, היינו שני שבילין, דתנן: שני שבילין א' טמא וא' טהור, והלך באחד מהן אי 

ועשה טהרות, ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות, רבי יהודה אומר: אם נשאלו זה בפני עצמו וזה 
  בפני עצמו, טהורין, שניהן בבת אחת, טמאין. רבי יוסי אומר: בין כך ובין כך טמאין".

רבא ואיתימא רבי יוחנן: בבת אחת דברי הכל טמאין בזה אחר זה דברי הכל טהורין לא נחלקו   "אמר
 אלא בבא להשאל עליו ועל חבירו רבי יוסי מדמי ליה לבת אחת ורבי יהודה מדמי ליה לזה אחר זה".

לן בספק   כתב וז"ל: כל א' לחכם ספקו בפני עצמו טהור ואין ב"ד יכול לטמאו כדקיימא 1ורש"י
ר ספקו טהור ואם באו בבת אחת הואיל ובהוראה אחת יש לנו לומר טמאין או טהורין אי "טומאה ברה

 אפשר לנו לומר להם טהורים אתם שהרי האחד ודאי טמא.

ו לשאול זה לעצמו וזה בפני עצמו אמרינן ליה לכל וז"ל: . . וגבי בתים נמי אם בא 2ובהמשך כתב
דכיון דבדיקת חמץ דרבנן תלינן לקולא ואמרינן ספקו מותר ואי בבת אחת  חד אי אתה צריך לבדוק

 באו שניהן צריכין בדיקה. עכ"ל.

וז"ל: וכן שני בתים בדוקין וצבור אחד של חמץ ובא עכבר ונטל ואין ידוע   3והרמב"ם פוסק בדין זה
 זה בית נכנס. . אינו צריך לבדוק פעם שניה שאין כאן קבוע. עכ"ל.לאי 

ה הקשו על הרמב"ם שמהגמ' שלנו משמע שכ"ע מודים שבבת אחת טמאים, חמץ, וא"כ כן רבוה
 הוא לכאורה גם בבדיקת חמץ, ולמה הרמב"ם לא מחלק בין 'בבת אחת' ל'בזה אחר זה'?

 
 ד"ה אם נשאלו. .1

 ד"ה ורבי יהודה. .2

 בהל' חמץ ומצה פ"ב הי"א. .3
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 .ב
 ם והקושיות בהם"מביא תירוצים בשיטת הרמב

ן בכל חד לקולא, ולא דימו והנה המגיד משנה תירץ, "ואפשר שרבינו מפרש היינו ב' שבילין, דתלינ
לין משום דאי אפשר שלא יהא אחד מהם טמא אמרו אותם אלא לעניין חילוק שאלתם, דהתם בשבי

כשבא להישאל בבת אחת שהן טמאים, אבל כאן בביטול סגי ליה וצ"ע, עכ"ל. היינו שבטומאה 
כשיקרא, משא"כ טמא לפנינו ואם נטהר מחזי    ודאילהישאל בב"א א"א לטהר שניהם כי יש  כשבאים  

הסיבה שהעמידו  – יש ספק ובאו להישאל בב"א, מ"מ כיוון שכבר ביטל הקלו חכמיםבבדיקה אמנם 
, "ולי היינו טעמא דכיוון ששני שבילין כי באו 4דבריהם היא כיוון שביטל. כן רצה לתרץ הכס"מ

מאה ברה"ר טהור, בת אחת דטמאין היינו מדרבנן, דמדאורייתא טהורין נינהו, דספק טולהישאל ב
"ל. וא"כ מובן למה לא חילק הרמב"ם בין באו לגבי בדיקת חמץ העמידו דבריהם על דין תורה, עכ

 להישאל בב"א לבאו להישאל בזא"ז.

תמיה אני על דברי מרן והמשנה למלך שם דוחה את תירוצם וז"ל: "ומכל מקום בין הכי ובין הכי 
, ונראה מדבריו דבטומאה דרבנן אפי' באו לשאול [הכס"מ] שכתב דשאני בדיקת חמץ דהוי דרבנן

שני כיכרים אחד טמא ואחד טהור וכו' ר"י [מ"ו] ם, מהא דתנן בפ"ה דטהרות כאחד שניהם טהורי
זלינן לחומרא וכן פסק אומר בין כך ובין כך טמאים, שהרי אף בטומאה דרבנן כל שבאו לישאל כאחד א

 יי"ש, וקושיא זו עצומה היא בעיני".רבינו בהל' שאר אבות הטומאה (פ"ט ה"א) וע

ומתרץ המל"מ "ולעיקר הקושיא שתמהו על רבינו ז"ל לא ידעתי למה חרדו את החרדה הזאת 
ר ר' שדינו של רבינו ז"ל ברור הוא בגמ' פ"ב דכתובות (כז, א) עלה דההיא דעיר שכבשוה כרכום דאמ

זקת אלא אחת הוה בעי תלמודא יצחק אם יש מחבואה אחת מצלת על כל הכהנות, והיכא דאינה מח
הכי השתא התם ודאי איכא טומאה הכא מי יימר דאיטמא. אלמא   לדמויי לההיא דשני שבילין, ודחינן:

ק דכל דבר שאיסורו מחמת ספק אפי' בבת אחת מקילים, ה"נ דבדיקה זו אין חיובה אלא משום ספ
ם בחזקת בדוקים הם, וכולם תלינן חמץ, ואפי' ראה עכבר נכנס לבית אימור אכלתי', וכיון שכל הבתי

דתלינן להקל היכא דאיכא מחבואה אחת אף שאינה מחזקת אלא   להקל, דומיא דעיר שכבשוה נכרים
מיחזי כשקרא, כשבאו לישאל בבת אחת  ודאיאחת . . וטעמא דמילתא הוא משום דבשלמא בדבר ה

אמרי קים להו לרבנן שלא ם אנו מטהרים שניהם, אבל בדבר שהוא משום ספק לא מיחזי כשיקרא דא

 
כך הבין בדבריו המל"מ (שדברי המ"מ הם כדברי הכס"מ) וכתב "ולא יכולתי להלום פרוש אחר בדברי ה"ה,  .4

ה חילוק אחר ולא ידעתי מהו. אמנם חילוק דבריהם מובן מקושיית הפר"ח ומדברי מרן נראה שהבין בדברי ה"
שם זה שטמאים שבאו סי' תלט ס"ב, שהקשה על הכס"מ: למה בטומאה לא העמידו דבריהם, שהרי גם 

להישאל בב"א זה מדין דרבנן? ואח"כ הביא את תירוץ המ"מ, משמע שלפ"ד המ"מ ל"ק, כי לפי המ"מ זה לא 
ואז קשה גם קושיית המל"מ מהמשנה בטהרות, (ולפי שיטתו קשה גם על המ"מ)), אלא דין מצד דין בדרבנן (

 בן למה רק בבדיקה העמידו דבריהם.פרטי בבדיקת חמץ כיוון שביטל, ובביטול סגי ליה. וא"כ מו
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בשום אחת מהם ומשום הכי אוקמוה בהני דינא דאורייתא   נטמאת אחת מהן. וכן גבי בתים דליכא חמץ
 דאפילו באו לישאל כאחת שניהם טהורים" עכ"ל.

א "דכל דבר שאיסורו מחמת הספק תלינן היינו שהטעם שבבדיקה גם בב"א פטורים מבדיקה הו
בטהרות כי תלינן לקולא וזה כמו מחבואה אחת שתלינן לקולא אע"פ   לקולא, ולכן לא קשה מהמשנה

לכך תלינן לקולא  5שאינה מחזקת אלא אחת, ולכן גם בבדיקת חמץ כיוון שאינה אלא משום ספק
 . ודאיאפילו בב"א, ופטורים שניהם מבדיקה, משא"כ בדבר ה

כל המשך הגמ', אם הסיבה  והנה תירוצו של המל"מ תמוה לכאורה, דלפי דבריו אין מובן כלל
) מדוע לדברי ודאין ותלינן לקולא (מחמת שזה ספק ולא שפוטרים מבדיקה משום דקים להו לרבנ

ומחזי כשיקרא. הרי בדבריו הובא חילוק הגמ'  ודאיהגמ' יש לזה דמיון לב' שבילין ששם הוא דבר ה
ב"ם) למחבואה, א"כ לא מובן בות בין מחבואה לשני שבילין, והוא דימה שני בתים (לשיטת הרמבכתו

 בו בשעה שהגמ' בכתובות מחלקת?!  ההשוואה בגמ' בפסחים לשני שבילין

היינו ( מובן שלמרות שהדינים אינם שווים, בכ"ז המקרים דומיםדהתינח להמ"מ או להכס"מ [
ים למרות שהדין שונה, משום דע"י שיש לגמ' מקרה דומה ניתן דלפעמים הגמ' מביאה ממקרים דומ

ם קיימים בנידון דידן, ומשום זה רר סיבות ופרטי הדין, לדון בנידון דידן אם אותם סיבות ופרטילב
אפשר להיות שהמקרה דומה והדין בכלל שונה), ולכן להמ"מ והכס"מ מובן המשך הגמ' בדמיון לב'  

 א של המל"מ קיימת), אבל אם המקרים בכלל לא שוים (כמו שחילקהשבילין (רק שעם כל זה הקושי
א) כתירוץ המל"מ, מדוע הגמ' בכלל מביאה מקרה זה? ובפרט שהלשון  בניהם הגמ' בכתובות כז,

היינו שני שבילין מורה ג"כ שהמקרה שווה ולאו דווקא שהדין ג"כ שווה, דאם הדין ג"כ שווה הרי 
 להלן]. גתא דר' מאיר ור' יוסי", או עכ"פ להוסיף "ובפלוגתא וכו'" כדמתאים יותר הלשון: "היינו פלו

 עכ"פ חזינן שלכ"ע שיטת הרמב"ם שבב"א בחמץ פטור מבדיקה וטעמא בעי.

 .ג
 ם"הביאור בשיטת הרמב

 ודאיכיוון שיש  6וי"ל בשיטת הרמב"ם: הא דבאו להישאל בב"א שניהם טמאין הוא דין דרבנן
נו,  טומאה לפנינו, וא"כ הגם שבכל ספק מעמידים על חזקה, חכמים החמירו כשיש טומאה לפני

 
ש  הכוונה לזה שבדיקת חמץ תחילתה על הספק (כדברי המ"מ חו"מ פ"ב ה"י) ולכן תלינן לקולא, כי אם הפרו  .5

שהספק הוא מחמת שלא ברור לאיזה בית נכנס העכבר, מאי שנא מב' שבילין שיש ספק בכניסת האדם לשביל, 
"מ, "מי יימר דאיטמא שלכן החשש שמא נטמאו הוא מתחילתו על ולא דמי לדברי הגמ' בכתובות שהביא המל

"שדינו של רבינו ברור  הספק, ואם נאמר שהכוונה בדברי המל"מ היא לבדיקה שתחילתה על הספק מובן מ"ש  
 הוא בגמ'.

וכמו שכתב התוס' ד"ה בבת אחת. שהרי מהתורה מעמידים על החזקה או מטעם ספק טומאה ברשות הרבים   .6
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, היינו כיוון שבכך שביטלו 7ששניהם טמאין. וא"כ בחמץ כיוון שכבר ביטל העמידו חכמים דבריהם
 נפטרו מאיסור תורה, ולגבי הבדיקה שהיא דרבנן יש ספק והיה צריך להחמיר (כיוון שהחמירו חכמים

שלא נפטרו בב"א) בזה העמידו חכמים דבריהם על דין תורה (שגם בב"א פטורים). משא"כ בטומאה 
 . 8מהטומאה בשום דרך, בזה לא העמידו דבריהם, וכשבאו בב"א שניהם טמאין

מהסיבה  – ןוא"כ לדברי הרמב"ם היינו ב' שבילין הוא שהדין בבדיקה אפשר ללומדו מב' שבילי
שבב' שבילין שנשאלו בב"א טמאין, אפשר ללמוד שבחמץ פטורים מבדיקה.

 
 טהור.

), כיוון שבחמץ יש סיבה להעמיד על דין תורה 4ולפי ביאור זה לא יקשה קושיית הפר"ח (הנ"ל הערה  .7
 (שביטל).

שמדבריו משמע בפשטות שהעמידו דבריהם בבדיקה שהיא דרבנן, וע"ז הקשו   ולכאורה שונה מדברי הכס"מ  .8
בדיקה, גם לא נראה שזוהי כוונת המל"מ והפר"ח, משא"כ לפי ביאור זה הוא לא דין בדרבנן אלא דין פרטי ב

 המ"מ, שהרי לא הזכיר שסיבת החילוק היא שבחמץ העמידו דבריהם, אלא מצד שתלינן לקולא. 
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 לשיטת רש"י בדיקת חמץתקנת 
 וישצקישי'  נחום בנימיןהת' 
 מנדלסוןשי'  יצחק יוסףוהת' 

 בהיתלמידים ביש

 .א
 י "לשיטת רש "כופה עליו את הכלי"סוגיא ד

. ץ בביתו ביו"ט כופה עליו את הכליהמוצא חמ ,אמר רב יהודה אמר רב :איתא במסכתין (ו, א)
 ע"כ.

רשותו; תו לבערו משאין ביכולכיוון  ,ביו"ט אדם חמץ ברשותו אם מצא, שבפשטות וכוונתו
ובנוגע לאיסור שימוש במוקצה   ו מטלטלו, ומדין טלטול מוקצה שרישאינ  –  שלשרפו (אפילו במקומו

"דהא לא , ולהשליכו לנהר גם אינו יכול ;1כי יש איסור הבערה ביו"טיכול, אינו ד)  – ראה לקמן ס"ג
נו יכול לקיים (עתה) אי  ,א"כו  –  לכמים בטלטוואסרוהו ח  ,3מוקצה הואכיוון ש  ,2"חזי לטלטולי ואפוקי

שמא יבוא לאכלו אמר רב יהודה אמר רב שיכפה עליו כלי, ובמוצאי  שחוששיםוכיוון  ;חובת הביעור
 יבערו.היו"ט 

כיוון  –(שלאחר שביאר הטעם שרק כופה עליו את הכלי הכא  5, דמדברי רש"י4וכתב הבית יוסף
נראה, ומיהו בבל יראה לא עבר דהא בטלי' מליבי' מאתמול") דגיש "טרח לה –שאי אפשר לטלטלו 

 .כשלא ביטל את החמץ כיוון שעובר בב"י וב"י מן התורה צריך לבערוש

לפניו נהר יפררנו וישליכנו לנהר (שאסורים רק מדרבנן משום איסור  "וכיצד מבערו, אם יש
ן לפניו נהר ישרפנו  ל יו"ט, ואם איכדי למעט בחילו – מוקצה) ואל ישרפנו (שאסורה מדאורייתא)

 
 י' תצה ס"א וס"ד.. שו"ע אדה"ז ס1

 . רש"י ד"ה כופה עליו את הכלי.2

 ט.שו"ע אדה"ז סי' שח ס" –. שכיוון שאסור בהנאה אין בו שימוש כלל והוי מוקצה מחמת גופו 3

 . סי' תמו ד"ה המוצא. וכן בשו"ע אדה"ז סי' תמו ס"ה (ומציין שם אדה"ז/מהרי"ל בהערה לרש"י). אך הב"ח4
(שם ד"ה המוצא) פליג וסבירא לי' דאפילו בשלא ביטל (אף לשיטת רש"י) אסור לבערו ומותר רק להוציא 

ב"א (ח"א סי' עא, בביאור דבריו ולהשליך לנהר שהוא איסור דרבנן, עיין שם, וראה פר"ח שם. ובתשובות הרש
סור לשרוף, עיין שם, ראה משבצות זהב שם סק"ג "מריש הוי קשיא לי") כתב דלרש"י אף בשלא ביטל א

 ואכ"מ.

 .2. שבהערה 5
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מתוך שהותרה מלאכה ביו"ט לצורך אוכל  9דקיי"ל כבית הלל דאמרי 8כיוון 7יפררנו ויזרה לרוח" 6או
נפש הותרה נמי שלא לצורך, והיינו שגם אם המלאכה אינה נצרכת בשביל אוכל נפש (כגון הבערת 

 ן הבערת אש בשביל להתחמם בה) מותרת.אש תחת הסיר) אלא לצרכים אחרים (כגו

 10עור החמץ, שהריבבי כללאבל אם ביטל את החמץ אסור לו לשרוף, כיוון שבמצב כזה אין צורך 
מן התורה בביטול לחוד סגי, ומצד מה שהצריכוהו חכמים ביעור, הרי לא יפסיד את המצווה באם 

בב"י  בכל רגעשכל עוד לא יבער יעבור ידחה את הביעור למוצאי היו"ט (בשונה ממקרה שלא ביטל 
נן שיהי' עכ"פ צורך וב"י), והרי אף לדעת בית הלל שהותרה מלאכה ביו"ט שלא לצורך אוכל נפש, בעי

היינו שאם לא   –  11אסור, ומצווה נחשבת צורך רק אם היא מצווה עוברת  כללאבל אם אין צורך  קצת  
שיש צורך בשריפה בכדי שלא יעבור טל את החמץ  אבל כשלא בי  –  יעשנה עתה לא יוכל לקיימה עוד

 בב"י וב"י, יכול וצריך לשרוף.

 .ב
 12רה לים ורק כשאי אפשר ישרוףז דלכתחילה יפרר ויז"דברי אדה  ביאור

 [במאמר המוסגר: במה שהובא לעיל ש"אם יש לפניו נהר יפררנו וישליכנו לנהר ואל ישרפנו..
חילוק בין שני אופני פררנו ויזרה לרוח", אף שלכאורה אין ו(רק) אם אין לפניו נהר ישרפנו או י

 לצורך.הותרה , שהרי אם יבער בשריפה גם כן לא יעבור איסור, שהרי 13הביעור

בדברי בית הלל דמתוך שהותרה מלאכה לצורך  14כ"ק אדמו"ר שביארי"ל הביאור בזה על פי מה 

 
. משמע מדבריו שאין עדיפות בזרי' על שריפה, ולכאורה כוונתו היא שאיסור שניהם הוא מדאורייתא ולכן 6

אף שיש הסוברים שזרי' איסורה מדרבנן ואם כן עדיפה משריפה, וכפי שהביא   –יפה  אין מעלה בזרי' על גבי שר
כאן בביאור הדעה השני' בפשיטות שהאיסור הוא מדרבנן וכן בהגה"ה בסעיף  כן אדה"ז בעצמו בסוף הסעיף

, מה שכתבו לבאר בזה (תשע"ט)פרצת (ישיבת תות"ל ברינוא) חוברת נ"ו - הבא וצ"ע. (וראה בקובץ צרפת
 חי התמים מנחם מענדל שי' וישצקי, והתמים בנימין שי' וילהלם).א

 שם (ההוספות שבסוגריים לא במקור). . לשון שו"ע אדה"ז7

 . ר"ן (כאן ב, ב. (מדפי הרי"ף)) ד"ה המוצא.8

 . ביצה יב, ב.9

 . ראה לקמן ס"ג.10

 . שו"ע אדה"ז סי' תצה ס"ג, קו"א סק"ג ושם נסמן. וראה גם סי' תמו ס"ה.11

 סעיף זה אינו נוגע באופן ישיר למהלך העניינים, ולא נכתב אלא לשלמות העניין.  .12

אבל אין לומר שאדרבה עדיף לבערו ע"י שריפה ולא ע"י טלטולו לנהר שלכאורה אינו עובר באיסור כלל  .13
ו מפני הלא שנדחהביו"ט, מה שאין כן אם יוציאנו עובר באיסור טלטול מוקצה אלא  הותרה שהרי שריפה

 דאורייתא, שהרי גם בשריפתו עובר באיסור שימוש במוקצה, כדלקמן ס"ה.

 ואילך.  38"א ע' . לקו"ש חי14
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המלאכה  כלם היא שמתוך שראינו שהותרה אוכל נפש הותרה אף שלא לצורך אוכל נפש, שכוונת
המלאכה צריכה לזה (כגון שוחט בהמה לאכול ממנה כזית) והיינו  כללצורך אוכל נפש אף שאין 

שהותרה אף כשהצורך הוא "מקצת" בכמות, כמו כן הותרה כשהצורך הוא "מקצת" באיכות והיינו 
לשיטת רש"י שמה"ת הותרה א"כ , מש15כשהוא לצרכים אחרים (לשיטת התוס' וכמה מהראשונים

ראה לקמן ס"ו) שנחשבים עכ"פ כ"מקצת" לגבי צורך  –  לגמרי והא דבעינן צורך הוא רק מדרבנן
 דאוכל נפש שהצד השווה בכולן שהם צרכי האדם, עיי"ש.

, אוכל נפשועפ"ז אפשר לומר שמה שהותרה גם כשאין צורך בכולה (כבבהמה כנ"ל) הוא בצורך 
מקצת" באיכות, י"ל שלא נכלל בהם ההיתר דמקצת  יתרם הוא מצד שהם "אך בשאר צרכים שה

למדנו  שהותרההיתר מלאכה לצורך אוכל נפש, וכיוון  – ות, ובסגנון אחר, יסוד העניין הואבכמ
זאת אומרת   –  אחדהן בכמות והן באיכות, והיינו שהם היתר    –  שההיתר הוא גם כשיש "מקצת" צורך

יחה) וא"כ אין מקום להשליך דהיתר מלאכה לאוכל נפש (כפי שנתחדש בש  ב' פרטי דינים בדין הכללי
 היתר א' למשנהו.מ

ע"י השלכתו   –ולפי זה י"ל בנדון דידן, כיוון שמדאורייתא ישנה אפשרות נוספת לבער את החמץ 
הרי אין צורך גמור בשריפה, וכיוון שהצורך כאן הוא צורך מצווה שהוא "מקצת" באיכות  –לנהר 
לדבר זה  רקיך שבו לא הותרה השריפה ל"מקצת" בכמות היינו שאין בו היתר אלא כאשר צרכנ"ל, 

 –כאשר יכול לבצע את מטרת השריפה באופן אחר הרי אף שלא נאמר שזה אסור  ז"עדותו לא, הרי 
בכל  –שהרי סוף סוף אין זה דומה ממש ל"מקצת" בכמות שממש אינו צריך לחלק מגוף השריפה 

פה הוא חילול יו"ט" (לשון אדה"ז, הובא לעיל ס"א) כיוון שאין צריך ממש לשריזאת זה קצת כ"
 כ"מקצת" בכמות.

 ובאופן אחר י"ל על פי הדעה שלבד מאיסור טלטול המוקצה נאסר גם השימוש בו (וכן פסק אדה"ז
ראה לקמן ס"ה), ונראה שאיסור השימוש חמור מאיסור הטלטול, שכן בנוגע להיתר השתמשות  –

ו"ב) אך לא השימוש רק הטלטול (כגון שימוש בסכין מוקצה לחיתוך אוכל וכי  16ה ביו"ט הותרבמוקצ
ועפ"ז י"ל שעדיפה השלכתו לנהר שעובר רק באיסור הטלטול, על פני  בגופו (כגון אכילתו וכיו"ב),

 שריפתו שעובר באיסור השימוש. ועצ"ע]

 .ג
  חמץבדיקת ז בתקנת "ביאור אדה יפעל י "בדברי רש ב"צ

אלא "מפני  ,דמדאורייתא סגי בביטול לחוד ,17בחיוב ב"י וב"י כתב הר"ן בריש מסכתין ,והנה

 
 .17. ראה הנסמן בלקו"ש שם הערה 15

 . 33ראה גם לקמן הערה  –. שו"ע אדה"ז סי' תקט סט"ז (ושם נסמן), וצ"ע בטעם החילוק 16

 . ד"ה "בודקין את החמץ".17
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שביטול זה תלוי במחשבתן של בני אדם ואין דיעותיהן שוות ואפשר שיקלו בכך ולא יוציאוהו מליבן 
ששו שאם י שחמפנ 18או . . לגמרי ראו חכמים להחמיר שלא יספיק ביטול והצריכוהו בדיקה וביעור

לא יבטל מהטעמים  שהאדם – הוא דין בגברא", ובפשטות נראה ש19ישהנו בתוך ביתו יבא לאכלו
ביאר  20הנ"ל, אבל אם עבר וביטל לא יעבור בב"י וב"י, אלא שעדיין צריך לבדוק מדרבנן, אך אדה"ז

ראה  –דעת רש"י  איתרנלא יועיל ויעבור בב"י וב"י דרבנן (וכן שהביטול  –שהוא ע"ד דין בחפצא 
 ). ואכמ"ל .לדוגמא ב, א ד"ה "בודקין"

(דרבנן) כנ"ל הרי כשם שיש צורך וב"י בב"י  יעבור 21שכיוון שעד שלא יבער ,ה צריך ביאורולפי ז
בביעור כשלא ביטל בכדי שלא יעבור על ב"י וב"י (דאורייתא) כך כאן יש צורך בביעור בכדי שלא 

 ולהשליכו לנהר או לזרותו ברוח מובן 23הא דלא יוכל לטלטלו  22? דבשלמאיעבור בב"י וב"י (דרבנן)
אולמי' הך מצוה דרבנן לשרפו בביטלו מאיסור טלטול מוקצה מדרבנן ולדחות זה מפני זה,  24ד"מאי

 
שהם ב' טעמים נפרדים וכ"א בנפרד גם מספיק, אמנם אדה"ז מביא את שני  . כן כתב הר"ן (או), והיינו18

) שמביא ב' הטעמים וכותב "אדער" 131ד), וראה לקו"ש חט"ז (ע' - ותב "ועוד" (סי' תלא ס"גטעמים אלו וכ
 (=או) כהר"ן. ואכ"מ. 

טעם הראשון, כגון והיינו שטעם זה מחייב בביעור גם ללא ה –. וטעם זה (שמא יבוא לאכלו) הוא העיקר 19
וב"י וממילא אין מקום לחשש של "שמא חמץ שעבר עליו הפסח שמותר להשהותו והיינו שאין עליו איסור ב"י  

לא ביטלו יפה" (שהרי ביטולו לא משנה כלל), אעפ"כ מחויב לבערו מצד חשש זה (אלא שללא הטעם הראשון 
בשביל שלא יכשל ויבוא לאכלו)   –ו "חשש תקלה" לא יעבור עליו בב"י וב"י דרבנן, וחיוב הביעור הוא רק כמ

 אינו מחייב אפי' בביעור, ראה סי' תלג סי"ט וס"ל ובכמה מקומות.   משא"כ הטעם "שמא לא יבטלנו יפה" לבד

 ד. - . סי' תלא ס"ג20

. שהרי בפשטות ע"י כפיית הכלי עליו אינו נפטר מב"י וב"י ועדיין חייב בביעורו, ואף שאם יכפה עליו את 21
א לא יבטלנו כלי אין חשש שמא יבוא לאכלו והרי עיקר סיבת התקנה היא מצד חשש זה (שהחשש הא' דשמה

) אעפ"כ מכיוון ש: א) בפשטות הכלי רק מפחית את החשש 19ראה הערה  –יפה לחוד אינו מחייבו בביעור 
חיצה י' טפחים ולא אך אינו אינו פועל שלא יהי' חשש כלל (שלכן חמצו של נכרי הנמצא ברשותו עושה לו מ

ו ב"י כדי שיבערנו ויפטר ממנו לגמרי ), וא"כ מסתבר לומר שגם פה תקנ68כופה עליו כלי ראה לקמן הערה 
ב) מכיון שכבר חל עליו איסור ב"י וב"י וחיוב ביעור לפני שכפה עליו הכלי בפשטות אומרים "תו לא פקע" 

 ועדיין עובר בב"י וב"י עד שיבערו.

שגם טלטול מוקצה התירו חכמים לצורך אוכל נפש, אבל בפשטות דין  16דה"ז שבהערה . אך ראה שו"ע א22
 הוא דווקא לצורך אוכל נפש ולא לשאר צרכים, וצ"ע.זה 

. ולהעיר, שגם לפי התרוץ השני בתוס' כאן (ד"ה כופה עליו כלי), שביאר שבנדון דידן גם ר' יצחק דסבירא 23
(שבת מג, א.), יתיר לטלטל הכלי ולכפותו על החמץ ביו"ט, אף שהחמץ לי' ש"אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל"  

ר שאינו ניטל", שמשום החשש שמא יבוא לאכלו התירו, אין הכוונה שמשום חשש זה הותר "דב  –הוא מוקצה  
טלטול מוקצה, שא"כ הי' מטלטל את החמץ עצמו ומוציאו ולא רק את הכלי בשביל לכפותו. וק"ל. [איברא 

 ע שאם התירו מוקצה למה לא התירו הוצאת החמץ אלא כפיית הכלי, וצ"ע.]דהא גופא צ"

 מו ס"ב.. ב"ח סי' ת24
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ועוד דשב ואל תעשה עדיף", אבל בנוגע לשריפה שמותרת ביו"ט לצורך, כיוון דהכא יש צורך שלא 
 י וב"י (דרבנן) אמאי לא הותרה?יעבור בב"

ולכן אסור לו לשרוף שזה שעובר בב"י וב"י לא וליכא למימר דלרש"י צורך מצווה לא חשיב צורך,  
חשיב צורך, שהרי אי סבירא לי' הכי, היה מבאר את הגמ' אפילו במקרה שלא ביטל ועובר בב"י וב"י 

 25 ק"ל.כיוון שגם זה לא חשיב צורך ואסור לו לשרוף, ו דאורייתא

 .ד
 26ז" תקנת חכמים לדעת אדה ביאור

[במאמר המוסגר: במה שהובא לעיל חידושו של אדה"ז שעובר בב"י וב"י (דרבנן) אף שביטל,  
והיינו שחכמים תיקנו איסור ב"י וב"י בכל המקומות שרגיל להיות בהם חמץ אף שביטל דמה"ת אינו 

מחויב בבדיקה להפטר מב"י ממילא בטל, וא"כ עובר עליהם. הנה גם לדעתו שחכמים תקנו שלא י
חכמים בדיקה, דהא מה"ת "לא מחזקינן ריעותא" ולכן בחדרים שאין רגילים להכניס   תקנופ"כ  וב"י אע

 .28מצד חומרת החשש שמא יבוא לאכלו 27שם חמץ אין צריך בדיקה ורק חכמים חייבו לבדוק בהם

והיינו, שחכמים לא  –נה נפרדת ומחודשת שהיא תק הבדיקה) ונראה לומר בגדר תקנה זו (דחיוב
תקנו שחדרים אלו הם ג"כ בגדר "מקומות הרגילים" וא"כ כשלא בודק שם מחויב בב"י וב"י (דרבנן) 
אלא תקנה נפרדת שאע"פ שאינם כמקומות הרגילים מחויב לבדוק בהם, ועל תקנה זו לא חידשו ב"י 

שמא יבוא  -רק משום "חשש תקלה" מם הואינים שטעל שאר הדוב"י, וכמו שלא חידשו חיוב זה בכ
  .29לאכלו

חז"ל לכל ישראל שיבדקו אור  31בטעם שרק בבדיקת חמץ "תקנו 30ועפ"ז יש לבאר דברי אדה"ז
שמקדימין למצוות, שחייבו אותם לבדוק מיד בתחילת הזמן) מה שלא -לי"ד ועשו את כולם זריזים (

ולם יהיו זריזים", וביאר שהוא מכיוון שלכל המצוות יש זמן קבוע כעשו כן בכל המצוות שיתקנו ש

 
. וצ"ע בדעת הר"ן, דהכא כתב כרש"י דצורך מצווה חשיב צורך, ובכ"מ (ביצה דף ג, א. (מדפי הרי"ף) ד"ה 25

צורך וצ"ע. [ודוחק  ודאמרינן, וכן שבת דף נז, א. (מדפי הרי"ף)) כתב בשם הרמב"ן דצורך מצווה לא חשיב
, ובפרט שאדה"ז (סי' תמו קו"א ס"ק ג' בשם גדול לומר שדין זה הוא רק שיטת הרמב"ן ואין זו דעת הר"ן עצמו

 הפר"ח) הביא דין זה בשם "כמ"ש הר"ן", ואולי כוונתו רק שדין זה הביאו הר"ן].

 ת העניין.. סעיף זה אינו נוגע באופן ישיר למהלך העניינים, ולא נכתב אלא לשלמו26

 י"ג.–. שו"ע אדה"ז סי' תלג סי"ב27

 . שם סכ"ה בהגה"ה.28

 . 19 . ראה לעיל הערה29

 . סי' תלא ס"ה ובקו"א סק"א.30

 . לשון שו"ע אדה"ז שם (ההוספות שבסוגריים לא במקור).31
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של הבדיקה) שהרי עד -לסופן ולא אתו למיפשע, משא"כ בבדיקת חמץ "שא"א לקבוע זמן לסופה (
ה (ס"ב), לכך הוצרכו לתקן זמן קבוע לתחילתן" והדברים וף הפסח חייב לבדוק כמ"ש בסי' תלס

"זמן קבוע לסופה" שהרי אם לא יבדוק יעבור בב"י וב"י (אם לא  צריכים ביאור, דהא אף לבדיקה יש
יבדוק עד הלילה) ויבטל עשה ד"תשביתו" (מחצות י"ד ואילך), ומה שמחוייב לבדוק עד סוף המועד 

 הוא רק בדיעבד כשלא בדק בכדי שלא ימשיך לעבור בב"י וב"י, ואם כן אין זה זמנה? 

נת הבדיקה היא עניין בפני עצמו (שלא בשייכות קאבל לפי מה שנתבאר אתי שפיר שמכיון שת
לתקנה שלא יועיל הביטול) ואינו מחויב עליו בב"י וב"י אף מדרבנן, אז "אין לה סוף" שהרי גם אם 

יעבור על ב"י וב"י מחמת החדרים שחיוב כלל לא יבדוק אינו יעבור, ואף שאם לא יבדוק את ביתו 
ן ולחדרים אלו כן יש סוף, אעפ"כ עדיין הוצרכו לעשות נבדיקתם הוא מן התורה או (אם ביטל) מדרב

 .] 32זמן לתחילתה לצורך חדרים אלו שבהם אין ב"י וב"י, גם אם לא יבדוק וע"כ אין להם סוף

 .ה
 א באיסור שימוש בגוף המוקצה "הרשב שיטתעל פי  לבאר 'דחי

 34השתמש בגופוור גם לשלבד מהאיסור לטלטלו אס ,33והנה, בדין איסור מוקצה כתב הרשב"א
(אע"פ שאינו מטלטלו ולדוגמא הדלקת נר וכיו"ב), ועל פי זה הי' אפשר לבאר דברי רש"י דהא 
דכשביטל (ועובר בב"י וב"י רק מדרבנן) אסור לשרפו, אינו משום דלא הוי צורך, אלא מכיוון ששריפת  

מאיסור מוקצה   רבנן לשרפו בבטלו,אולמי' הך מצוה ד  35החמץ אסורה משום מוקצה וכנ"ל, וא"כ מאי
 דרבנן שידחה זה מפני זה, ועוד דשב ואל תעשה עדיף. 

א. אם כך הי' לרש"י לכתוב בפירוש הטעם שאסור  שכן: אמנם בדעת רש"י קשה לומר ביאור זה
מה וכשם שכתב בפרוש טעם הדין שאסור להוציאו? ובפרט לפי  – מכיוון שהוא מוקצה – לשרפו

 
חדרים אלו אינם טעונים ברכה שהרי כנ"ל הם רק כמו "חשש תקלה" שאינו מברך עליו.  . ולהעיר שעפ"ז32

ראה שו"ע אדה"ז סי' תלה ס"ד). וראה מש"כ בספר "רשימות שיעורים" (להגאון החסיד  –עופות דרוסים (כב
 סימן א' אות ט"ו ואילך.  –ר' יוסף יצחק שליט"א קלמנסון) בחקירה זו בגדר תקנת הבדיקה 

 . שבת כט, א. ד"ה כי.33

 . 41וראה לקמן הערה  ע"בפ. אין הכוונה שאסורה בהנאה אלא דין 34

עיר, דהוו (איסור טלטול מוקצה ואיסור שימוש במוקצה) ב' דינים שמחולקים זה מזה ונפק"מ לכמה דברים ולה
.  16שבהערה  א. ביו"ט טלטול מוקצה הותר לצורך אוכל נפש מה שאין כן שימוש במוקצה, ראה שו"ע אדה"ז

ו ס"ה) הוא רק לאיסור  ב. גם למ"ד שחכמים עשו חיזוק לדבריהם באיסור מוקצה (ראה שו"ע אדה"ז סי' תמ
 טלטול המוקצה ולא לאסור השימוש בו, וצ"ע בטעם החילוק.

 . 24. וע"ד דברי הב"ח דלעיל הערה 35
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) שעיקר מצוות ביעור החמץ הוא בשריפה, (משנה כא, בשרש"י פסק כדעת ר' יהודה    36שכתב הרא"ש
 . 37ואם כן יותר הי' צריך לפרש הטעם שאינו שורפו מאשר הטעם שאינו מוציאו

ושם נסמן) "מסיקין  .דהנה איתא בגמ' (ביצה לב, א נראה דרש"י פליג על הרשב"א,ב. ועיקר, 
שנשברו ביו"ט דהשתא לא חזי  – "שברי כלים 38"יים" וכתב רשין בשברי כלבכלים ואין מסיק

ולכן לא  39לטלטול, ואי משום דחזו להסקה אתמול לא להכי קיימי" והיינו ששברי כלים הוו מוקצה
 יכול לטלטלם ולהדליקם, 

ין ומשמע מדבריו דטעם האיסור דאין מסיקין בשברי כלים הוא רק מדין "טלטול מוקצה" אבל מד
במוקצה" שרי, דאם לא כן הוה לי' למימר בפשטות דאין מסיקין בשברי כלים משום דאין ימוש "ש

בדעת רש"י דפליג על הרשב"א וסבירא לי' דמותר  41, וכן כתב שער הציון40משתמשים במוקצה
 . 42להבעיר (היינו להשתמש ב) "מוקצה" בשבת וחכמים לא אסרוהו אלא בטלטול

כתב דבאמת סבירא לי' לרש"י כהרשב"א (וא"כ אפשר לבאר ברש"י כנ"ל)   43לויולהעיר, שהבית ה
שאסור להבעיר שברי כלים עצמם והיינו שיש איסור שימוש בגוף המוקצה, ואעפ"כ הוצרך לפרש 
דאסור דווקא מדין טלטול, כיוון שאם הי' מפרש שטעם האיסור הוא מצד איסור שימוש במוקצה, 

 
 . פרק "כל שעה" ס"ג. 36

ז גם לדעת ר' יהודה "השבתתו בכל דבר" (יב, ב. וברש"י . ואף שכאן מדובר אחר זמן איסור שהיית החמץ שא37
נ"י (רפ"ב, וראה מאירי דף יב שם ד"ה ביעור חמץ) שגם אז באם יש  ד"ה שלא בשעת ביעורו), הרי כתב הפ

 עצים לידו שאינו צריך לטרוח אחריהם יבער בשריפה.

 . בד"ה אין מסיקין.38

 שו"ע אדה"ז סי' שח ס"ח. –פו" . שהרי אין עליהם תורת כלי והוו "מוקצה מחמת גו39

אינו מוכרח שמדבר לפי אותה שיטה בכל  . ואף שאינה ראי' גמורה שזו היא שיטת רש"י גם כאן, שהרי40
),  196הערה    89נדפס בלה"ק בתורת מנחם חלק מ' עמוד    –מסכת (ראה שיחות קודש תשכ"ד עמ' ל"ז סעיף ל'  

ת שימוש בגוף המוקצה, אבל לכאורה אם אפשר לומר וא"כ לכאורה אפשר לומר דכאן מיירי בשיטה האוסר
 דלא פליגי עדיף טפי.

 . . סי' תקא ס"ק ל"א41

) דהא פסק להדיא (סי' תקט 4צוין לעיל הערה    –. אך אפשר לבאר כן בדעת אדה"ז (שהביא את דעת רש"י  42
 כדעת הרשב"א. –סט"ז)"כשם שאסור לאכול את המוקצה כך אסור להשתמש בו" 

דברים שם כתב "שההנאה שהוא נהנה במה שמשתמש במוקצה היא אסורה כאכילה" שמשמע ואף שבהמשך ה
תמשות נקרא איסור הנאה (אלא שהוא רק איסור הנאה בגוף החפץ) ולפי זה בשריפת חמץ מצד שאיסור ההש

לאיסור    שאין הכוונה  ודאיהרי    –דין זה צריך להיות מותר דהא "מצוות לאו להנות ניתנו" (ר"ה כח, א. ובכ"מ.)  
אין הכוונה לאיסור   הנאה ממש וכמובן בפשטות דא"כ מה מקום לחלק בין הנאה בגופו לשאר הנאות? אלא ע"כ

 הנאה, אלא רק שסוג הנאה זה נאסר ג"כ, אך לא מדיני איסור הנאה. 

 . שו"ת חלק א' סימן יב.43
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ט מרבה עצים מוכנין "ש"עצים שנשרו מן הדקל לתנור ביו 44י יש דיןלם, שהרהרי אין זה פתרון מוש
ומסיקן" והיינו שיש דין של ביטול "מוקצה" ברוב של התר, ואם כן גם כאן יכול לבטלו ברוב ולהדליקו, 

 ועל כן הוצרך רש"י לפרש שהאיסור הוא משום טלטולם לתנור. 

ה" מותר על ידי ביטול ברוב, ואם כן מה טול ה"מוקצאך דבריו צריכים ביאור שכן א. הרי גם טל
  45הועיל רש"י בזה שביאר שהאיסור הוא מצד טלטול "מוקצה" ולא שימוש ב"מוקצה"?

ב. עוד יש להקשות, דאם כוונתו של רש"י היא להביא את הפתרון היותר טוב, הי' עדיף שיביא את 
כשכותב שהאיסור הוא מצד טלטול רוב, שהרי  אף שמותר על ידי ביטול ב  –  איסור שימוש ב"מוקצה"

 46יבואו לטעות (לדבריו) ולדייק מזה שבמקומו מותר לגמרי?

) שדוקא אם נפלו עצי המוקצה על עצי 48הביא ד"איכא למאן דאמר" (וכן נפסק להלכה 47ג. הר"ן
תר אינם מתבטלים, ההיתר אז נתבטלו ברוב, אך אם היו מונחים בפני עצמם ורק הרבה עליהם עצי הי

"כ למאן דאמר זה בנדון דידן אסור להבעיר את השברי כלים אף שירבה ויבטלם מכיון שלא הי' וא
תחתיהם התר? (ולומר שגם פה אם הי' קודם היו"ט תחתיהם התר מותר להבעירם ולכן פירש רש"י 

 שאיסורם הוא מצד טלטול הוא דוחק גדול. וק"ל).

ש"י מותר להבעיר "מוקצה" וכמו שנתבאר לעיל, ואם כן הדרא עת רשלד 49ועל כרחך צריך לומר
 קושיא לדוכתא, כיוון דאיכא צורך שלא יעבור בב"י וב"י (דרבנן) למה לא יבער את החמץ בשריפה?

 
 . ביצה ד, ב. ושבת כט, א.44

דהכרחו של רש"י הוא בגלל דביאור זה (דטלטול מוקצה)  . ואולי יש ליישב דאין כוונת הבית הלוי לומר45
פירשו בגמ' בשבת והיינו מפני שבגמ' בשבת הוכרח דבברייתא עסקינן אלא מפני שכן    –כמ"ש בפנים    –עדיף  

במקרה שביטל המוקצה ברוב, ועל כן הוצרך לומר דהאיסור בשברי כלים אינו מפני שימוש במוקצה דזה 
טלטול. אך צ"ע אם אפשר לפרש כן ברש"י, היינו לומר שזה שהוכרח כן במס'  במקרה זה מותר, אלא מפני

 "י לפרש שהאיסור הוא מצד טלטול. שבת יכריח את רש

 . אבל ראה הערה קודמת.46

 . ביצה דף ב, א. (מדפי הרי"ף).47

 . שו"ע אדה"ז סי' תקז ס"ג. 48

רבה (סי' תקא ס"ק ט) שסבירא לי' דהא . ולכאורה הי' אפשר לומר הביאור בדברי רש"י על פי דעת האלי' 49
די טלטול" ואם כן יש לומר בביאור דברי רש"י דאסור להשתמש ב"מוקצה" הוא משום ש"חיישינן דאתא לי

דכוונתו במה שכתב "דהשתא לא חזו לטלטול" אין הכוונה לטלטלם למקום אחר אלא שלכן אסור לשורפם 
פי שבדברי רש"י אלו לכאורה יש לבאר כך, אך קשה על זה   משום דאסורים בטלטול וחיישינן כנ"ל, אך אף על

מסיקין) שביאר יותר האיסור בשברי כלים שכתב החידוש בזה ש"מסיקין ממה שכתב רש"י (שבת קכד, ב. ד"ה  
ט שהרי ראוין לטלטל ויטלטל ויתנם לתוך האור" וממילא מובן הכוונה באיסור הסקה בשברי כלים "בכלים ביו

 לתנור ודלא כהנ"ל. שהוא משום טלטולם
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 .ו
 שעצים הם מוקצה ן "הר שיטתעל פי  לבאר 'דחי

עצים אסורים בטלטול  שגם 50והנה, לכאורה הי' אפשר לבאר בדעת רש"י, על פי מה שכתב הר"ן
בשבת ויו"ט משום מוקצה, וא"כ כשם שנתבאר לעיל (סוף ס"ג) בנוגע לחמץ שאסור לטלטלו למקום 
השריפה אע"פ שעובר בב"י כיוון ששניהם דרבנן לא ידחה איסור אחד את השני וכפי שנתבאר שם, 

ן לא ידחה אחד את נבכך גם בנוגע לעצים כיוון שאיסור שניהם (ב"י וב"י וטלטול העצים) הוא מדר
 – השני ולא יוכלו לטלטלם למקום החמץ בכדי לבערו (ולפי זה במקרה שהחמץ נמצא על העצים

שאינו צריך לטלטלם ואינו עובר על איסור מוקצה (היינו לדעת רש"י דלעיל ס"ג), יהי' צריך להדליק 
 את העצים בכדי לבער את החמץ). 

כשם שכתב בנוגע לחמץ ד"לא חזי לטלטולי ואפוקי"  אמנם דוחק לבאר כן בדברי רש"י, שאם כן
כיוון שהוא מוקצה, כמו כן הי' לו לכתוב בנוגע לעצים (ובפרט באם כנים הדברים הנ"ל דלשיטה זו 

 כאשר החמץ על העצים צריך לבער בשריפה). 

 .ז
 דצורך דרבנן לא חשיב צורך  'על פי דברי השאגת ארי לבאר 'דחי

דכיוון דהא דבעינן שיהי' צורך הוא  51על פי מה שכתב השאגת ארי' רמובאופן אחר הי' אפשר לו
, הרי מצווה דרבנן לא חשיב צורך ולא נאמר בה מתוך שהותרה כו', ועפ"ז הי' אפשר לבאר 52מן התורה

 כאן שכיוון שעובר בב"י וב"י רק מדרבנן (שהרי ביטל) לא חשיב צורך ואתי שפיר דברי רש"י.

דלדברי בית הלל מן התורה הותרה  53אי אפשר לומר כן, דכתב בפירוש רש"י א. בשיטת :אמנם 
וא"כ פשיטא (לשיטתו)  54ורק חכמים גזרו שבלא צורך אסור להבעיר כלללגמרי ולא בעינן צורך 

 דצורך דרבנן חשיב צורך? 

ה עשית ב. ובעיקר דבריו צריך ביאור, ובהקדים, דבהשקפה ראשונה הי' אפשר לומר שמה שהותר
שזה מוסיף לו משהו, שאם לא   שמרגישה אף לשאר צרכי האדם (לדעת בית הלל) היינו משום  מלאכ

 
תורת כלי והרי הם כאבנים שדינם . ביצה דף י"ח, ב. (מדפי הרי"ף) ד"ה לפי, והיינו משום שאין עליהם 50

שאסורים בטלטול, ראה שו"ע אדה"ז סי' תקט סט"ז, (אבל התוס' (שם לג, א ד"ה הלכתא) והרא"ש (שם פ"ד 
רש"ל (ים של שלמה שם פ"ד סט"ז) והט"ז (סי' תקב סי' יב) חולקין על דין זה, וכן פסקו הטור (סי' תקב) ו

 א סק"ג). בכ"ז ראה שו"ע אדה"ז סי' תמו קו" –ס"ד) 

 . סי' קח.51

. כן היא שיטת רוב הראשונים (ראה "באור הלכה" בסי' תקיח בתחילתו שמביא שם הראשונים שסוברים 52
 . 35) הערה 14לעיל הערה  כך), ובדעת אדה"ז ראה לקו"ש חלק י"א (שצויין

 . ביצה יב, א. ד"ה אלא מדלא אפלוג.53

 . 40. אבל ראה לעיל הערה 54
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בשעת כתיבת שורות   –  , וא"כ הרי אי אפשר לומר על כל יהודי איזה שיהי' (לעת עתהצורךכן אין זה  
צווה, שיש לו צורך לעשות מ  מרגישלהתענג, כך  /להתחמם/ו) שבדיוק כשם שמרגיש צורך לאכולאל

ובמילא לאותם יהודים תהי' אסורה עשית מלאכה ביו"ט לצורך מצווה, אלא שאעפ"כ סברו כמה 
) שהותרה אף לצורך מצווה, והיינו, שגדר "צורך" הוא לאו דווקא 56להלכה(וכן נפסק  55מהראשונים

וא צורך מן הוא צורך, ולפי זה מה החילוק אם ה האמתירגיש בזה צורך אלא (גם) האם מצד  שהאדם
? וא"כ עדיין צריך ביאור בשיטת 57תורה או מדרבנן? הכל מצוות המלך הקדוש יחיד ומיוחד ב"הה

 רש"י.

 .ח
 י בגדר תקנת חכמים שלא יועיל הביטול  "דעת רש ביאור

והנה, בגוף דברי רש"י צריך ביאור דכתב דהסיבה ש"כופה עליו את הכלי" היא "דהא לא חזי 
ונתו, דהא פשיטא שאין הכוונה שע"י ההוצאה ייפטר מב"י וב"י ריך ביאור מה כולטלטולי ואפוקי" וצ

והכא רש"י מיירי במוצא  58(וכמבואר בשו"ע אדה"ז סי' תמ ס"א), שהרי דין זה הוא רק קודם שש
 . ט"ביוחמץ 

ואין לומר דרש"י פליג וסבירא לי' דההוצאה מרשותו מועלת שלא יעבור בב"י וב"י אף כשהוציאו 
 כתב את האפשרויות שיש להפטר מב"י וב"י ביו"ט (שלא ע"י שריפה) והביא  59לאחר שש, דהא לעיל

"יאכילנו לכלבים או ישליכנו לים", ואם הייתה מועלת ההוצאה מרשותו לחוד אף לאחר שש, לשם   –
 ? 60מה צריך לפרט את אופנים אלו? ובפרט "ישליכנו לים"

שכן כל עוד החמץ קיים   –  ("שמא יבוא לאוכלו"  61הוא רק מדרבנןשלשיטתו דין זה    ואפילו את"ל 
יכול הוא להוות מכשול (עכ"פ לאחרים) ולכן חייבוהו לאבדו לגמרי) אבל מן התורה נפטר ע"י הוצאה 

 
 . ר"י הלוי טור סי' תקכו. . רא"ש ביצה פ"ק ס"ה55

 . שו"ע סי' תקכו ס"א, מג"א שם ס"ק ד'. שו"ע אדה"ז תצ"ה ס"ג, תמ"ו ס"ה.56

. ושם 11, תניא עם ביאור "המאור שבתורה" שם הערה 45תש"ח ע'  . לשון אדה"ז תניא פ"ל, וראה סה"מ57
 נתבאר.

 . שו"ע אדה"ז תמ"ה ס"ג.58

 . ה, ב ד"ה שמע מינה.59

לטלטלו ולזורקו לים [אמנם ראה בב"ח כאן (תמ"ו) שלמד  –מר שזה גופא כוונת רש"י . ולענ"ד דוחק לו60
א איבוד החמץ ע"י השלכתו לנהר ולא ההוצאה כן], שא"כ העיקר חסר מן הספר, שהרי הפוטרו מב"י וב"י הו

אין כוונתו באם    –שאינה אלא פרט טכני, וא"כ הוה לי' למימר בפירוש "דלא חזי לטלטולי להשליכנו לנהר" (או  
"לא חזי לטלטולי"   –להתייחס לפתרון האפשרי אלא רק לשורש העניין (שאסור בטלטול משום שהוא מוקצה)  

 (בלי "ואפוקי")).

בנוגע לחיוב פירור החמץ שקודם זמנו "שמא תפגע בו ספינה ולאו אדעתיהו" (כח,  י"רשמה שכתב . וע"ד 61
בו יהודים אחרים, וראה שו"ע אדה"ז סי' תמה קו"א ס"ק  א ד"ה בעי פירור) והיינו שהחשש הוא שמא יכשלו
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ולהשליכו  מב"י ב"י, הרי אעפ"כ מצד החיוב דרבנן הי' צריך לכתוב "דהא לא חזי לטלטולי ואפוקי 
 לא יעבור, וא"כ עדיין צריך ביאור מה הי' מועיל על ידי שהי' מוציאו מרשותו?  מדרבנןשאז גם  "  לנהר

במהות תקנת חכמים שאף שביטל יצטרך   דהנה, לעיל (ס"ג) הובא ביאור אדה"ז  62,וי"ל הביאור בזה
ונראה מדברי אדה"ז שאף אם  ,לבדוק, שהתקנה היא שהביטול לא יועיל ויעבור בב"י וב"י (דרבנן)

ד"כשביטל כל חמץ שלא   63"י וב"י (דרבנן), שכתב החמץ אחר שבדק עדיין ממשיך לעבור בבביטל את  
 מן התורהלא יעבור עליה בבל יראה  מצאו בבדיקה, אף אם ימצא גלוסקא בפסח ולא יבערנה מיד

דהכא מיירי "בחמץ שנתחמץ קודם שביטל חמצו בי"ד שאינו   64אלא מדברי סופרים" וכן בסוגיין כתב
 " אבל עובר הוא מדברי סופרים, מן התורהבר עליו בב"י וב"י עו

לא  וי"ל ההסברה בזה (דלכאורה כיוון שמטרת התקנה היא בכדי שיבדוק, א"כ, כאשר בדק אמאי
קיימים החששות הנ"ל, נשארה תקנת  – לאחר שמצא חמץ אחר שש – מהני ביטולו) דכיוון שעתה

 .65רוף את החמץחכמים בתקפה שהביטול לא יועיל בכדי שיש

 
 ב'. 

לא נאמרה ביו"ט,  . יש שתירצו שתקנת חכמים שאע"פ שביטל יעבור בב"י וב"י עד שיבדוק, מלכתחילה62
 שהרי אז יצטרך לבערה, וההבערה שלא לצורך אסורה ביו"ט, ולפי"ז אין כאן צורך כלל בביעור זה וא"ש.

בן כלל שהרי אף אם יתקנו שיעבור בב"י ויצטרך להבעיר, הרי אינם דוחים בזה איסור  אך תירוץ זה אינו מו
שתיקנו להדליק נר לכבוד שבת ויו"ט אף כשצריך ב), וכשם  - תורה אלא מתירים (וכפי שנתבאר לעיל סעיפים א

 להדליקו ביו"ט ולא חשו לאיסור הבערה שלא לצורך.

 סי' תלד ס"ו. 63.

דאתינן להכא יש לדקדק בדברי אדה"ז הנ"ל, דצע"ק למה הביא דוגמא למקרים שעובר . סי' תמו ס"ה. ואיידי  64
ח, שהם מקרים מצויים פחות, ולא הביא בב"י וב"י ולהיפך: מבצק שהתחמץ לפני הביטול או שהתחמץ בפס

ראה לדוגמא סי'  –דוגמא ממקרים מצויים יותר: שביטל או לא ביטל? (ובפרט שהיא הדוגמא הרגילה לכך 
 ג ס"ל ואילך), תל

וי"ל דסבירא לי' לאדה"ז כהראב"ד (כתובות ז, א הובא בשטמ"ק שם, עיי"ש) שאם היה יכול לקיים המצווה 
בזה דין "מתוך", וכן משמע בדברי אדה"ז (סי' תצה קו"א ס"ק ג') שהביא את דברי הגמ' קודם יו"ט לא אמרינן  

ומרים "מתוך שהותרה חבורה לצורך יו"ט הותרה נמי בשבת (כד, ב) דמילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט ואין א
תוך" אלא במצווה  שלא לצורך" כיוון שאינה מצווה עוברת, שהרי בין כה וכה אין זמנה עכשיו, ואין אומרים "מ

עוברת, והוסיף "וסתמא קתני אפילו לא היה אפשר למולו קודם יו"ט מחמת חלישותו" ומשמע מדבריו שבאם 
ה מערב יו"ט ג"כ לא היינו אומרים דין זה ד"מתוך" כהראב"ד, ולפי זה אף בנדון דידן באם הי' יכול לקיים המצוו

מתוך", ולכן לא הביא דוגמא מביטול אלא ממקרה שהי' הי' יכול לבטל לפני הפסח ולא ביטל לא נאמר דין "
 נתחמץ ולא נתחמץ.  –בתוך הפסח 

ר כדינו לחמץ שאינו ידוע (תל"ב ס"א) גם מדרבנן . ולפי זה אתי שפיר מה שכתב אדה"ז שביטול נקרא ביעו65
י' צריך להיות (תמ"ה ס"ב), אף שתקנו שהביטול לא יועיל גם כשביטל אחר הבדיקה כנ"ל, ואם כן לכאורה כך ה

גם כאן (שהביטול לא יועיל להיקרא ביעור כדינו מדרבנן), אך לפי ביאור זה א"ש, שהרי הסיבה שאף לאחר 
עתם לביטול היא כיוון שקיימים החששות הנ"ל, וא"כ בחמץ שאינו ידוע שחששות הבדיקה השאירו את הפק

ת אותו החמץ שהי' אינו ידוע חוזרת אלו אינם קיימים לא השאירו את הפקעתם (אלא שכאשר האדם מוצא א
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וי"ל דרש"י סבר בזה שאף שהתקנה היא שלא יועיל הביטול ויעבור בב"י וב"י (דרבנן) עד שלא 
 .66שבדק יועיל הביטול ותו לא יעבור בב"י וב"י אף מדרבנן  יבדוק, וכמ"ש אדה"ז, הרי אם ביטל לאחר

 ,לא יבטלנו בלב שלם"  (ובדעתו י"ל שתקנת חכמים היא רק אם קיים ג"כ הטעם הראשון ד"שמא 
ואם חסר טעם זה, אף שעדיין יש לחשוש מצד הטעם של "שמא יבוא לאכלו" לא תקנו שהביטול לא 

 ], צד חשש תקלה וכדלקמןומה שצריך גם אז לבער הוא רק מ[יועיל 

וסבר רש"י דכיוון שהחשש בטעם הא' הוא שמא כוונתו לזכות בחמץ לאחר הפסח ולכן לא מבטלו 
כ כאשר בדק התבטל חשש זה, שהרי גילה דעתו שאין רצונו בחמץ ואדרבה אם הי' בלב שלם, א"

ת שאינו עובר ישראל שהפקיר חמצו והוציאו מרשותו לפני השעה השישי ד"וע ,מוצאו הי' מבערו
גזרו חכמים אלא שמה שהאדם מפקיר בפיו  67כיוון ש"לא ,בב"י וב"י אף מדרבנן אע"פ שלא ביערו

אבל כשהחמץ הוא הפקר מאליו כגון שהניחו ברשות הרבים או ברשות  ,עיל כלוםובלבו זה אין מו
 כמים").המיוחדת לנכרי בענין שהוא מופקר לנכרי זה בעל הרשות בהפקר גדול כזה לא גזרו ח

 .ט
 י"רש בדבריהקושיות   ביאור

שהרי אינו   –  ולפי זה יש ליישב את כל הנ"ל, דבאמת לשיטת רש"י אינו צריך לבער מצד ב"י וב"י 
יבוא לאוכלו" ואם כן את זה פותר ע"י שיוציאנו   עובר, והצורך בביעור כאן הוא רק מצד החשש ד"שמא

 .68מרשותו לחוד ואין צורך לזרוק לנהר וכיוצא בזה

 מצווה ומיושב בטוב ג"כ מה שאסור לשורפו ביו"ט (השאלה דלעיל ס"ג), שהרי אף מדרבנן אין  
שהמוצא אחר הפסח צריך להוציא מביתו ל שלא יבוא לאוכלו (וכשם לבער אלא רק סילוק המכשו

 
 למפרע ההפקעה). 

י סבר שכאשר . וכן נראה ממה שכתב "ומיהו בב"י לא עבר", דאם כנים דברינו (בפנים לעיל ס"ג) שרש"66
כדברי אדה"ז, הרי אם הי' סובר שכך הוא גם כשביטל אחר שבדק  –ביטל ולא בדק עובר בב"י וב"י (דרבנן) 

 "י וב"י דרבנן) הי' לו לכתוב דמן התורה לא עבר, אלא על כרחך כבפנים.(היינו שגם אז יעבור בב

 . שו"ע אדה"ז סי' תלו ס"כ.67

ה עשרה טפחים (ו, א) ולא סגי לי' בכפית כלי, כיוון שבאפשרותו . וכשם שבחמצו של נכרי עושה לו מחיצ68
גם כאן כיוון שיכול לבער  רש"י שם), וכך –שזה פתרון טוב יותר (שהרי כלי ניטל לצורך  –לבנות מחיצה 

 (בשונה מחמצו של נכרי שאינו שלו) יצטרך לבער.

שהרי  – ווקא אלא שיבערנו מרשותו ולפ"ז מה שכתב רש"י לקמן "ובלילה יבערנו" אין הכוונה לשריפה ד
בפשטות אין עדיפות בשריפה על הוצאה מרשותו (אלא אם כן נחוש שבאם יוציא לרה"ר יבוא ישראל אחר 

בדעת רש"י דס"ל שעיקר מצוות  36-37יל"ע בזה). ובאופן אחר י"ל על פי מה שנבאר לעיל הערה ויכשל, ו
 י כפשוטו דכוונתו לביעור בשריפה דווקא. הביעור הוא בשריפה, ועפ"ז אפשר לבאר בדברי רש"
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), ורק כשמוצאה מצווהולא  70התקלה  הסרת, שהוא 69אף שלכו"ע אינו עובר בב"י (כעופות דרוסים)
ישרוף, אבל ביו"ט, שאינו יכול לבער   –  71שהוא אופן טוב יותר  –בחול המועד שיכול לבער בשריפה  

 . 72מים שנתפרטו לעיל ס"א) יכפה עליו כליטעמה – (בשום אופן

פחות חשש שיעבור באיסור אין זה נחשב צורך, כפי שנתבאר לעיל  (ואע"פ שאם ישרוף יהי' לו 
מרגיש שיש לו צורך, אלא שכמה מהראשונים חידשו שאף מצווה   שהגבראס"ד שבפשטות צורך הוא  

צריך לזה, וא"כ כאן שגם אין עליו מצווה, וגם נקרא צורך ולפי זה ביארנו שגדר צורך הוא שבפועל 
 ).73זה צורך אינו מרגיש בזה צורך הרי אין

 .י
 י)"חידושו של רב יהודה אמר רב (לשיטת רשהוא שזה גופא  ביאור

' ב' מימרות בשם רב יהודה אמר ובהקדים, דהנה, בדיני הבדלה מחמץ הביאה הגמ  ,ויש להוסיף בזה
רבא אם של  ר רב המוצא חמץ בביתו ביום טוב כופה עליו את הכלי, אמררב וז"ל אמר רב יהודה אמ

הקדש הוא אינו צריך, מאי טעמא מיבדל בדילי מיניה. ואמר רב יהודה אמר רב חמצו של נכרי עושה 
ם של הקדש הוא אינו צריך מאי ), וא74לו מחיצה עשרה טפחים משום היכר (שלא ישכח ויאכלנו

 י מיניה ע"כ.טעמא מיבדל בדילי אינש

משום היכר שלא ישכח ויאכלנו,  – וצריך ביאור א. למה בדין הראשון לא מסביר את טעם החיוב
 "משום היכר"? – אף שבדין השני (חיוב עשיית מחיצה לחמצו של נכרי) כן מוסיף ומבאר את הטעם

 
 . שו"ע אדה"ז סי' תלה ס"ד.69

שם. ואין להקשות משיטת התוס' שהבודק מברך על  שו"ע אדה"ז –. שלכן אין מברכים על ביעור זה 70
הבדיקה (כדברי הגמ' ז, א. "הבודק צריך שיברך") אף שיסוד התקנה לשיטתו הוא החשש ד"שמא יבוא 

הברכה היא על קיום התקנת חכמים, ולשיטתו אכן זוהי התקנה, משא"כ לשיטת רש"י שטעם לאוכלו", כיוון ש
 ריך להוציאו מרשותו הוא רק משום "חשש תקלה" וכפי שנתבאר בפנים. זה לבדו אינו מחייב בדיקה, ומה שצ

 .  68. ראה לעיל הערה 71

 . 41ראה לעיל הערה  –. ובדעת אדה"ז 72

כלי הייתה אסורה (וראה תוס') אף את זה לא היינו מתירים לו, וכשם שאסור   . ובאמת לו יצוייר שאף כפיית73
 להרוג עופות דרוסים ביו"ט כמובן בפשטות. 

 . רש"י ד"ה עושה לו מחיצה.74
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ץ של ב. למה בדין השני (חיוב עשיית מחיצה לחמצו של נכרי) אמר רב יהודה בפירוש שבחמ 
יבר רב יהודה על הקדש אינו צריך לעשות מחיצה, ובדין הראשון (חיוב כפיית כלי על החמץ) לא ד

 ? 76אף שהסיבה בשניהם אחת היא ש"מיבדל בדילי אינשי מיני'" – 75הוסיף כןרבא הקדש כלל, ורק 

ה לא יועיל , שמה שנתבאר לעיל בדברי רש"י, שכשביטל לפני הבדיק77לומר הביאור בזה ויש
ר הבדיקה לא יעבור בב"י וב"י אף מדרבנן, זהו גופא חידושו ויעבור בב"י וב"י דרבנן אבל אם ביטל אח

 של רב יהודה אמר רב.

כביאור אדה"ז,  – נן)וליתר ביאור, חכמים תיקנו שאדם שיבטל לא יועיל ויעבור בב"י וב"י (דרב 
לזה הבהיר שכיוון שביטל  וכהמשך, 78יבטל"הבודק צריך ש ואמר וחידשולאחרי זה "בא רב יהודה 

לאחר   וביטלאחר הבדיקה אינו עובר בב"י וב"י ובלשונו "המוצא חמץ בביתו ביו"ט (היינו אחר שבדק  
וכה, ורק מטעם ד"שמא , אינו יכול לשרוף את החמץ, וכפי שנתבאר לעיל בארכתקנתו –הבדיקה 

 יבוא לאוכלו") כופה עליו את הכלי". 

רי רש"י דכתב "דהא לא חזי לטלטולי ואפוקי. ומיהו בבל יראה לא עבר דהא ק כן מדבויש לדיי
בטליה בליביה מאתמול כדאמרינן לקמן הבודק צריך שיבטל בלבו אלא משום שלא ישכח ויאכלנו 

הסיבה  –סדר דבריו, שמתחילה ביאר עניין צדדי לכאורה צריך כפיית כלי" שלכאורה צריך ביאור ב
אף שבפשטות ר בב"י וב"י, ורק אחרי זה מבאר את טעם הדין ש"כופה עליו את הכלי"  לכך שאינו עוב

הי' צריך לכתוב העיקר ורק אח"כ את הטפל? ועל פי המבואר לעיל י"ל שכוונתו לבאר, שאדרבה, 
 דרבנןעבר דהא בטלי' בליבי' מאתמול" וכוונתו אף לב"י וב"י    חידושו של רב יהודה הוא זה ש"בב"י לא

 "אלא משום שלא ישכח ויאכלנו צריך כפיית כלי". ודו"ק. – הדין הצדדי הואו כלי ופה עליומה שכ

ועפ"ז מיושבים אף הדיוקים הנ"ל בב' המימרות שאמר רב יהודה אמר רב, שמה שלא ביאר כאן 
שלא ישכח ויאכלנו", וכן מה שלא אמר רב יהודה בעצמו כהמשך שטעם כפיית הכלי הוא "משום היכר  

ל), שהרי אין כוונתו ין ההקדש (שאין צריך לכפות כלי כיוון שאין לחשוש שיבוא לאוכלו כנ"לכך את ד
כאן לעסוק בחשש ד"שמא יבוא לאכלו", אלא לחדש שכשבדק וביטל אינו עובר בב"י וב"י אף מדרבנן,  

 
. והרי בפשטות גם רב יהודה מסכים לדבריו, שהרי הטעם לחייבו אינו שייך בהקדש, וכמו שאמר רב יהודה 75

 עשיית מחיצה, ואם כן כך גם בכפיית כלי אינו מחויב.אמר רב בעצמו שאינו מחויב ב

וכיון שזכינו") שהקשו כן, ויש שחידשו . וראה באחרונים (צל"ח כאן, אור שמח הלכות חמץ ומצה פ"ג ה"ח "76
מכח קושיא זו שרב יהודה ורבא פליגי בדין חמץ של הקדש, האם הוא מחייב כפיית כלי, ושיטת רב יהודה היא 

 בעשיית מחיצה (כמו שאמר בדין השני) בכפיית כלי מחויב, עיין שם.  שאף שאינו מחויב

 קסז, "ולכאורה יש להעיר" ואילך. –מצווה קסו  . וכעין זה כתב הגרי"פ פערלא, ספר המצוות לרס"ג77

. אך ראה תוס' שם ד"ה "אור לארבעה עשר" שאין זה חידושו י"רש. לשון הר"ן ב, א. "ומשמע דתנא" בדברי  78
ודה אמר רב. (אך אין זה אלא להמתקה, שגם אם נאמר שאין זה חידושו אלא רק מימרא שהביא עדיין של רב יה

 את המימרא ש"הבודק צריך שיבטל"). הואיומתק שכהמשך לזה הביא 



 133 תקנת בדיקת חמץ לשיטת רש"י •   פסחים 

 

שגם בחמץ שאינו שייך לו כגון חמץ של גוי ושל הקדש חיישנן ל"שמא ורק בדין השני שבא לחדש 
  דש.וא לאכלו" כתב את הטעם לכפיית הכלי וכן המשיך בעצמו לבאר הדין בהקיב
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 גרסאות והמח' ביניהם בסוגיית "הבוצר לגת"ה ביאור ב' 
 כפר שי'ש הכהן היר צביהת' 

 תלמיד בישיבה

 .א
 איציע הסוגי

איתא במסכתין (ג, ב) "הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה הלל וחד מינייהו ר"י בן זכאי . . חד אמר: 
ואין מוסקין [בזיתים] בטהרה (אין צריך  מפני מה בוצרין [בענבים] בטהרה (בכלים טהורים, רש"י),

גמור אלא  למוסקן בטהרה כדאמר במסכת שבת . . דלא חשיב מוהל היוצא מהן להכשיר שאינו שמן
היוצא ע"י הבד אבל יין הזב על הענבים מכשירן דניחא ליה ביה, רש"י). וח"א: מפני מה בוצרין בטהרה 

 אה בישראל".טומאה. אמר מובטח אני בזה שמורה הורומוסקין ב

, דשמאי גזר 1הכוונה בשאלה זו היא (כמו שכתב רש"י) לגבי מחלוקת שמאי והלל במסכת שבת
ואילו הלל לא גזר כלל. וטעמו של שמאי שגזר   בטהרה, משא"כ במסיקה לא גזר.על בצירה שתעשה  

 בבצירה ולא במסיקה, הוא משום שביין היוצא מהענבים בשעת הבצירה, יש גדר משקה המכשיר
לקבל טומאה (ושייך בהכשרה גם רצון הבעלים כדלקמן), משא"כ במסיקת זיתים דהמוהל שיוצא 

 גמור (אלא רק השמן היוצא לאחר גמר עיבודו). בזמן המסיקה אינו נחשב כשמן

 .ב
 גבי סחיטה ויבאר החילוק ביניהם 'הגרסאות בגמ 'יביא ב

' בשבת (שם) מביאה ג' אופנים איך שיעשה היין כמכשיר לקבל טומאה לרצון הבעלים, והנה הגמ
טל אשכול והאופן הג' הוא ש"פעמים שאדם הולך לכרמו לידע אם הגיעו ענבים לבצירה או לא, ונו

ענבים לסחטו ומזלף על גבי ענבים, ובשעת בצירה עדיין משקה טופח עליהם". היינו שהמשקה נעשה 
טומאה, וחיישינן דאם יזלפו ע"ג הענבים הרי הענבים יהיו מוכשרים, וכשבוצרן אח"כ  מכשיר לקבל

 שלא בטהרה יעשו טמאים (גירסא זו הובאה בתוס' בשבת שם (ד"ה גוזרני)). 

שונה: "פעמים שאדם הולך לכרמו ורואה אשכול שביכרה סוחטו  הביא גירסא 2בסוגייןוהתוס' 
 ומזלפו ע"ג ענבים ובשעת בצירה עדיין משקה טופח עליהן".

 
 יז, א. .1

 ד"ה אין. .2
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ולכאו' נמצא שהחילוק בין ב' הגירסאות הוא אם מעשה הסחיטה צריך ג"כ להיות לרצון (דהא אי 
נעשה מכשיר לקבל טומאה, ולא ניחא ליה בזה ואינו לא הוי מוכן לבצירה לא הוי אלא מוהל בעלמא 

כמו בזיתים) דלהגירסא הא' למרות שהסוחט מסופק אם האשכול ראוי לסחיטה, והוי ספק אי הוי 
מ"מ כיון דניחא ליה די לו בזה. משא"כ להגירסא הב' צריך שאף המעשה יהיה לרצון   –משקין הראויין  

 כדי לעשותו למכשיר.

 .ג
 מ ויקשה על אחת הגרסאות"יציע הסוגיא בב

הביאה הגמ' ברייתא שאם אדם העלה פרותיו לגג וירד עליהם טל, וכשבא  3והנה במס' ב"מ
להורידם שמח בירידת הטל על הפירות, הדין הוא שאם נשאר עדיין טל בשעה שהוא נטל את הפירות 

הפירות לא נשאר אזי הטל לרצונו ונעשו הפרות מוכשרים לקבל טומאה, אך אם בשעה שנטל את 
ינם מוכשרים לקבל טומאה כיון שהבעלים לא ידע מהטל שירד על הפירות. והקשו מזה הטל עליהם א

על דעת רבא הסובר שייאוש שלא מדעת הוי ייאוש, שרואים מכאן שאע"פ ששמח על הטל שירד 
טל לאחר שנתנגב מ"מ אם לא נשאר כלל טל אי"ז ב"כי יותן", והשמחה אינה מבררת למפרע שה

 הטל) מכשיר לקבל טומאה. (וממילא הפירות שנגע בהם

ומבארת שם הגמ' למסקנא שברייתא זו היא כשיטת ר' פפא שדורש בטומאה גזירת הכתוב 
שהוא ללמד שיהא "יותן" דומיא ד"יתן"  –, (תיבת "יותן" חסר ו') 4מיוחדת, מ"כי יתן מים על זרע"

רור הדבר שהמים לא ב  –פירות הרי בזמן שנותן זאת    שכשם שכאשר אדם נותן בידיו ממש מים על  –
יבשו מעל הפירות היינו שהפירות רטובים מדעתו, כך גם כשנופלים מים על הפירות צריכים הבעלים 
לידע טרם יבשו המים מעל הפירות, ורק באופן זה הוו מכשירין לקבל טומאה (ולכן בעודהו עליהם 

 ב"כי יותן"). ושמח ה"ז ב"כי יותן, משא"כ שנגבו אינן

וברת שטרם הסחיטה צריך שהמשקה יהא לרצון (גירסת התוס' בסוגיין) א"כ וצלה"ב לשיטה הס
תיקשי דהא ר"פ קאמר דאין צריך שיהיה לרצון בשעת סחיטה ודי בזה שהוא לרצון רק לאחמ"כ כבר 

 משעה שמשקה טופח? 

 
 ב.- כב, א .3

 ויקרא יא, לח. .4
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 .ד
 ז "במכשירין ויתרץ הגירסא עפ 'יבאר ברייתא ומתני

איתא: "העלה פרותיו לגג . . וירד עליהם טל אם   5ןים: בתוספתא דמכשירילבאר ובהקדואולי אפ'  
שמח (ה"ז) בכי יותן, ר' יהודה אומר: אא"פ שלא לשמוח אלא עודהו הטל עליהם חושב עליהם ה"ז 

 בכי יותן . ."

כלומר שלשיטת ת"ק צריך שישמח בטל זה ע"מ שייעשה מכשיר לקבל טומאה, משא"כ לר"י 
דן הדעת אומר שהוא שמח והלכך די בזה שמסכים לזה ילו אם אינו מראה כל שמחה מ"מ אומאפ

 במחשבתו ונעשה מכשיר לקבל טומאה.

קתני: "היו זיתיו נתונין בגג וירדו עליהם גשמים אם שמח בכי יותן ר'  6משא"כ במתני' דמכשירין
 יהודה אומר אא"פ שלא לשמוח אלא אם פקק הצינור. .". 

לפקוק, שבכך מראה שניחא  –כל שהיא פעולה  מזה שלשיטת ר' יהודה צריך שיעשה עולהא"כ 
 ליה בגשם היורד על זיתיו וכה"ג, והמשנה הזאת סותרת את מה שלמדנו (בבריתא) לעיל שלר"י די

 לא? -ותו במחשבה

מנת שמשקה ייעשה למכשיר -כן מבאר הרמב"ם (בפי' המשניות שם): שיטת ר"י היא שעל-על
אם שמח בזה בלבד אזי צריך לפעולה נוספת כפקיקת ל טומאה צריך אחד מב' האפשרויות: א) לקב

צינור וכו', ב) שיחשוב על המשקין ובמחשבה זו בלבד עשאם למכשיר (שהמחשבה היא יותר משמחה 
 מנת שייעשה למכשיר לקבלת טומאה).-סתם ודי בה בלבד על

יטה שדעתו של סוחט הענבים תהיה קודם הסח וא"כ עפ"י הנ"ל תתורץ הגירסא שגורסת שצריך 
ע"מ שייעשו המשקין הנסחטין מכשירין, שסבר כר' יהודה שצריך פעולה (או מחשבה) להראות שהוא 
שמח, וכאן בלעדי הסכמתו הוודאית בשעת סחיטה שהמשקה הוא לרצון לא נחשבת לו הסחיטה 

דיעה ברורה ה ודאי לרצון וא"כ צריך י, והלכך צריך שהסחיטה תהי7לפעולה שמוכחת שרוצה במשקה
) –שודאי  –שקה הוא משקה ולא מוהל בעלמא, וידיעה זו תהיה רק באם "רואה אשכול (שהמ

 ביכרה".

סיכום הדברים: הגירסא הגורסת "פעמים שאדם הולך לכרמו לידע אם הגיעו ענבים לבצירה או 
שסוחט את הענבים נמצא שהוא בספק לא ונוטל אשכול ענבים וסוחטו ומזלפו ע"ג ענבים" היינו שכ

א"פ שייחשבו המשקין שבסחיטה זו למכשיר ע"י הסחיטה אלא בהכרח לומר שע"י שמחה בלבד וא

 
 פ"ג. .5

 . שם, משנה ו.  6

אם זה מוהל בעלמא אינה נחשבת לפעולה שמוכחת   –שקה ענבים  דודאי שפעולה שמסופק אם היא תביא מ  .7
 שהמשקה לרצון. 
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) שלאחריה נעשה מכשיר לקבלת טומאה שסוברים כרבנן שדי בשמחה ע"מ שייעשה 9(עיין הערה 
 מכשיר.

וחטו ומזלפו ע"ג ענבים והגירסא הגורסת "פעמים שאדם הולך לכרמו ורואה אשכול שביכרה ס
היינו שהסחיטה היא מתוך ידיעה גמורה שהמשקה הוא  –ן משקה טופח עליהן" ובשעת בצירה עדיי

סוברת כר' יהודה שלא די  –טוב והוא חפץ בו ואת רצונו במשקה זה הוא מוכיח ע"י פעולת הסחיטה 
אה שרוצה בזה בשמחה שלאחרי הסחיטה וצריך (או מחשבה או כמו במקרה שלנו) פעולה שתר

 ה המוכיחה היא סחיטת האשכול).למכשיר (ובמקרה שלנו הפעול

  .ה
 ד"פ שיטת הנחל"יתרץ באופן מדוקדק יותר ע

שסובר שברייתא דתוספתא הנ"ל  8והנה גירסא זו במסכתין תומתק יותר בשיטת הנחלת דוד
שהמשקה  שה בפועלעמהיא (ומביא לזה ג' טעמים עיי"ש) ולשיטת ר' יהודה צריך תמיד  משבשתא

ייעשה למכשיר לא רק אם שמח סתם אלא גם אם כיון ממש וע"כ גרס סחיטה דווקא (ולא שסחט 
 וראה שהוא משקה ענבים ולא מוהל בעלמא וחשב ע"ז וכו' וכו').

טוב ושיהיה לרצון הבעלים  ודאישקה והלכך גירסא הגורסת שצריך שבשעת סחיטה יהא המ
ה, אך סחיטה קאי בשיטת ר"י דבין במחשבה ובין בשמחה צריך מעשומוכיח את רצונו ע"י מעשה ה

קאי בשיטת רבנן   ,לא-לגירסא שא"צ שייחשב המשקה למכשיר אלא ע"י שישמח לאחר הסחיטה ותו
 .9דא"צ למעשה ודי בשמחה

 
 . ב"מ שם.8

. אמנם היה אפ"ל דכו"ע סברי לה כר' יהודה וחולקים רק אם גורסים כהנחל"ד אם לא, ולגירסא הגורסת 9
וא"צ   ולאחר שסחט חושב על המשקין ודי בזהשהסוחט מסופק אם הבשילו אשכולותיו סוברת שלא כהנחל"ד  

 לפעולה אחר המחשבה.

אך בלשון רש"י שגורס כפי גירסא זו (פסחים ג, ב בד"ה "אין מוסקין" וכן בע"ז ל"ט, ב בד"ה "הוכשר") נראה 
 שמדובר בשמחה ולא במחשבה ולב' הגירסאות צריך אז פעולה. 
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 הראשונים בשיטות  עניין ביטול חמץביאור 
 מקוביצקישי'  מענדל מנחםהת' 

 תלמיד בישיבה

 .א
 מציע את השיטות בביטול חמץ 

שלא לעבור על איסור   כדישב  ,דהיינו  מדאורייתא בביטול בעלמא סגי לי"דאיתא במסכתין (ד, ב): "
  .שיטות הארבעחמץ יש  ץ שלו. והנה במהות ביטולאדם יעשה ביטול על החמהש סגי 'בל יראה'

השבתה דלב היא ו" ,"1ש"מסיח דעתיה מיניה ומשוי ליה כעפרא הוא ע"יביטול  שיטת רש"י: א.
  ."2תשביתו ולא כתיב תבערו מ"דכתיב זאתולומדים  ."2ההשבת

בתורה  כתובשמשמעות ה'ביטול' הוא ההשבתה בלב. ולמדים זאת מכך ש וברכלומר, רש"י ס
ביטול מצד מחשבתו של  סגיש ,עותו של השבתה בלב היאכתוב 'תבערו', שמשמ 'תשביתו' ולא

 האדם, ולא פעולה בחמץ עצמו.

מ"שנאמר לא יראה לך שאור.   זאתולומדים    ."3"שביטול הוי הפקר ויצא מרשותו  ב. שיטת התוס':
 ."4שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים

. וביטול חמץ הוא ה"תשביתו" הוא מעשה הבערת החמץכלומר תוס' סובר שמשמעות תוכן 
 .)5ם בחמץ עצמו (ולא באדםהחמץ. ושניבפעולת הפקר 

. לוי דעתא בעלמא דלא ניחא ליה"י"בג  הוא" ומוסיף לכתוב ש6הפקר  ש"ביטול מדין  ג. שיטת הר"ן:
 . "דכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו או תשרפו"מין זה ימדים ענול

 
 רש"י דף ד, א. ד"ה 'חובת הדר'. .1

 ד, ב. ד"ה 'בביטול בעלמא'.רש"י דף  .2

 ף ד' ב. ד"ה 'מדאורייתא בביטול בעלמא סגי'.תוס' ד .3

 לשון הגמ' דף ה, ב.   .4

ונמצא הבדל משמעותי בין שיטת רש"י לשיטתו של תוס'. לשיטת רש"י אדם המבטל את החמץ בליבו,  .5
החמץ, הרי אם אדם הפקיר   מקיים מצוות 'תשביתו'. משא"כ, שיטת התוס' הלומד ש'תשביתו' הוא לשרוף את

בזה מצווה. אלא כתוצאה מכך שהפקיר אינו עובר על איסור 'בל יראה', (וראה במאירי, בפתיחת   את החמץ אין
 יסוד המתאים לשיטתו זו של התוס'. עיי"ש). –המסכת, שכתב שה'ביטול' משמש כעצה בלבד 

 ר"ן על הרי"ף בדף ב, א. ד"ה 'בדקין את החמץ'. .6
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ש"ביטול מועיל להוציאו מתורת חמץ ולהחשיבו כעפר שאינו ראוי לאכילה"  :7ןב"רמה שיטת ד.
 ."תשביתו"דכתיב ן הביטול מיולומד את עני

ות לבו של האדם בכוחם להפוך את מציאוהנה יש להסביר לשיטת רש"י וכן לרמב"ן איך מחשבתו ו
 העולם ולעשות מחמץ עפר?

 .ב
 ן"י והרמב"מבאר מחלוקת רש

לשיטת רש"י  .שיטת רש"י והרמב"ן בהקדים הסבר מחלוקתםהנ"ל ב הקושיאיר ויש להסב
מסיח "'ביטול' מתבצעת באמצעות כך שהאדם שמהותו של ה'ביטול' הוא 'השבתה בלב', פעולת ה

 של האדם. יטול' לשיטת רש"י מתבצע באמצעות מחשבתוכלומר, ה'ב ."דעתיה מיניה

וציאה מתורת חמץ ולהחשיבו כעפר שאינו מועיל לה אני אומר שהביטול" וז"ל: וכן כתב הרמב"ן
 –  . ונמצא, שגם לרמב"ן מחשבת האדם, יש בכוחה לשנות את מהותו של החמץ" עכ"לראוי לאכילה

 , וכדלהלן.מהמשך דברי הרמב"ן מסתבר לומר שיש בזה מחלוקתאבל,  להפכו מ'חמץ' ל'עפר'.

: והתר זה מדברי רבי ישמעאל מץ', וז"להרמב"ן, בהמשך דבריו, כתב איך התועלת של ה'ביטול ח
שלא  שני דברים אינן ברשותו של האדם ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו, לומר דכיון 8הוא. דאמר

הקפידה תורה אלא שלא יהא חמץ שלו ברשותו, ואיסור הנאה אינן ממון ולא קרינן ביה לך, בדין הוא 
ו הוא ברשותו לעבור עליו בשני לאוין מפני שלא יעבור עליו בכלום, אלא שהתורה עשאתו כאל

עובר  אינו. .  שדעתו עליו והוא רוצה בקיומו, לפיכך זה שהסכימה דעתו לדעת תורה ויצא לבטלו
 עליו עכ"ל.

 .שהחמץ איננו ברשותו של האדם  כיווןאלו, נמצא להדיא שה'ביטול' מועיל  הבדברי הרמב"ן  והנה  
"איסורי הנאה אינן ממון" (והוא כלל לא אמור לעבור על הוא וכל דבר ש ,שהרי הוא אסור בהנאה

ים על איסור 'בל  איסור 'בל יראה'), אלא ש"עשאן הכתוב כאילו הן ברשותו" והתורה גזרה שעובר
יראה'. אך במקום שהאדם עצמו סבור כפסק התורה (שחמץ אסור בפסח, והוא עפר בעיני האדם), 

 
) וז"ל: המחלוקת אם ביטול 41בהערה מס'  135עמוד ע שלא סובר כשיטת רש"י מלקו"ש חט"ז (וכן משמ .7

רמב"ן...) עכלה"ק. והנה מזה  וראהשיחשוב אותו כעפר כו' (ראה פרש"י... רמב"ם...  בלבענינו השבתה 
פן קצת רמב"ן" (ולא כמו שכותב "רמב"ם"), משמע שס"ל אותו עניין אבל באו וראהשכותב כ"ק אדמו"ר "

וא מחמת הפקר (תוס' שם. ר"ן ריש פסחים)" ולא כותב וראה ר"ן שהרי אחר. ומה שממשיך לכתוב "או שה 
לפי מ"ש בפנים הם חלוקים זה מזה? אולי יש לומר שמה שכ"ק אדמו"ר כותב הוא על האופן בו נפעל העניין, 

לוק בין רש"י לרמב"ן זה על האופן ולא על דרך הפעולה. שהרי על פי מה שיתבאר לקמן (אותיות ב' וה') החי
 נפעל העניין משא"כ החילוק בין תוס' והר"ן זה רק על דרך הפעולה.  בו 

 בדף ו, ב. .8
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ל יראה' (משא"כ רש"י לא כתב את כל על איסור 'ב אדם לא יעבורהרי שבאמת פסק התורה שאותו 
 ה"תועלת" הנ"ל).

 להלן.ו מחלוקת יסודית במשמעות ה'ביטול חמץ', וכדשלפנינונראה לומר, 

 הנה, בסברא, ניתן לפרש את תוכן ה'ביטול חמץ' בשני אופנים: 

כיוון ת. א) 'ביטול' הוא פעולה באדם. כלומר ה'ביטול' פועל באדם, ומרים אותו לרשות אחר
חמץ" כי מצידו אין לחמץ  לךפשטות הוא כמו שנאמר "לא יראה ב שהחמץ לא חשיב בעיניו א"כ

 מציאות כלל.

על על החמץ שהוא נעשה לעפר, וציאותו של החמץ עצמו. דהיינו, ה'ביטול' פב) 'ביטול' פועל במ
 '. חמץ וממילא אין כאן איסור של 'לא יראה לך

. 'ביטול' המושג 'ביטול' והמושג 'ביעור' שונים זה מזה לחלוטין הא': לפי האופן בסגנון אחר
, הן 'ביטול' והן 'ביעור' אופן הב'בחפצא. אמנם, לפי האופן  תולוע' פואילו 'ביעור ,בגברא תולועפ

 'ביעור' פיזי אוואין אלו אלא שתי דרכים של 'ביעור', ( פעולתם נעשה על החפצא של החמץ עצמו
זה הוא אמנם הדין לעשות את הביטול גם לאופן ה של האדם (בעל ידי המחש 'עור'ביאו  (כשמבערו)

 הוא מצד החפצא)).  פועלשהביטול  הדיןאבל  הגבראמצד 

(שה'ביטול' פועל בחמץ עצמו), ניתן לומר עפ"י יסודו של הרלב"ג, שהאדם   הב'ובסברא של האופן  
שבעת  דהיינו הם.בעליש את שמשליט על הקניין. וההסבר בזה, שהרי כל מציאות החפצים היא ל

. 9רצונוו' של כל דבר ודבר נעשה באמצעות  'גדר  ,מה רצונו ומבוקשו בכל חפץ וחפץ  החלטת הבעלים
שהרי חפץ זה כל מציאותו הוא לשמש את הבעלים  ,דעת העולם על חפץ זה ימה בזהואין לומר 
כאן שהאדם מחשיב את החפץ שלו ולכן כל מציאותו הוא לפי הבעלים הפרטי שלו, וכן  ,הפרטי שלו

  10תי של החפץ הוא כך!לעפר, הרי גדרו האמי

פעולה בלב שבכוחה ש'תשביתו' הוא    ס"לרש"י והרמב"ן. רש"י    ם שללפי זה, ניתן לתלות מחלוקת
'ביעור ונחשב ל שווה הביטול(ולכך  11מחמת שפעולת ה'תשביתו' מתבצעת בחפץ עצמו לפעול, וזה

 
וברור שאם הבעלים יחליט עד"מ שעפר יהא לחם, אין בכך כלום. שהרי צריך להחליט באופן שהוא אכן יוכל   .9

 להשתמש בחפץ כרצונו.

 ים, עיי"ש. חלוואה מ"ש בזה, ואולי זהו יסוד הדברוראה בדברי הריטב"א ובמהר"ם  .10

) שחקר שם האם איסור חמץ הוא לגבי 65ואין להקשות ממה שכתב הראגוצ'ובי בקונטרס השלמה (ע'  .11
ה"תואר" או שהאיסור חל על העצם" של החמץ (ע"ש), וכ"ק אדמו"ר כותב בלקו"ש (שם) ש"לכאורה י"ל 

קר (תוס')" ויוצא לפי זה (פרש"י) או שהוא מחמת הפ. .  בתה בלבשזהו גם המחלוקת אם ביטול ענינו הש
שרש"י סובר שאיסור חמץ הוא רק בתואר של החמץ ולא בעצם, ולכן מצריך רק ביטול בלב? שהרי אכתי 
להמבואר לעיל בשיטת רש"י עצם מציאות החמץ נשאר, אלא שמשנה את התואר שלו ממציאות של חמץ 

כא, א.) שאין ביעור אלא שריפה, טול העצם הוא כשיטת ר' יהודה הסובר (למציאות של עפר. (משא"כ בי
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"אינן ברשותו של האדם", הוא ש בכוחו לפעול הוא מחמת'תשביתו' ד שמב"ן שלומך הר). א12חמץ'
מכוח זו פעולה באדם, ולכך  שפעולת ה'תשביתו' אינה מתבצעת בחמץ עצמו, אלא ס"למשום ש

ומר שפועל מחמת "שני דברים אינן ברשותו של , ולפיכך צריך לפעולתו של האדם גרידא לא יפעל
 . 13כנ"ל אדם"

 
 דהיינו שעצם מציאות החפץ מתבטל מהעולם.).

 כמו שכתב הר"ן (דף ב, א) שלרש"י גם "ביעור" וגם "ביטול" לומדים מ"תשביתו". .12

ל'. בהמשך הגמ' (ו, ב.) ולפי כל הנ"ל יש לבאר עוד מחלוקת בין רש"י והרמב"ן גבי דין 'הבודק צריך שיבט  .13
דק לבטל כיון שאנו חוששים שמא "ימצא גלוסקא יפה ודעתיה עילויה". וכתב רש"י (בד"ה נאמר שעל הבו

'ודעתו') שהמשמעות של "דעתיה עילויה" הוא "שחשובה היא בעיניו וחס עליה לשורפה ומשהה אפילו רגע 
 ינו עובר דלא כתב אלא תשביתו". היינואחד ונמצא עובר עליה בבל יראה ובבל ימצא, אבל משבטלה א

שלשיטת רש"י, אם האדם ביטל את החמץ, אפילו שהאדם כעת 'מחשיב' את אותה גלוסקה ל'גלוסקא יפה', 
 אין זה פוגם בביטול שעשה מכבר, ולא יעבר ב'בל יראה' ו'בל ימצא'. 

קא', מחשבתו זו פוגמת אמנם, הרמב"ן, כתב במפורש לא כך. ולשיטתו בשעה שהאדם 'מחשיב' את ה'גלוס
וכתוצאה מכך האדם עובר על איסור 'בל יראה'. בסגנון אחר: מחשבתו של האדם כעת  ב'ביטול' שעשה,

(שמחשיב את ה'גלוסקא'), מבטלת את מחשבתו הקודמת (שהתייחס לחמץ כאל עפר). וממילא ה'ביטול' 
הנ"ל, תובן גם מחלוקת זו. לרש"י שעשה פגום (והרמב"ן מסביר את דברי הגמ' כתוס' עיי"ש). והנה ע"פ 

לת ה'ביטול' נעשית בתוך תוכו של החמץ, אזי "דעתיה עילויה" לא מבטלת את ה'ביטול', שכן ה'ביטול' שפעו
כבר נעשה בחמץ עצמו. אמנם, לשיטת הרמב"ן שפעולת ה'ביטול' היא רק במחשבתו של האדם, אזי עצם 

יטול' שנעשה מחשבה זו מסלקת מחשבתו הראשונה, וה'בהעובדה שכעת הוא חושב אחרת, "דעתיה עילויה",  
 נפגם. 

[הסבר שיטת רש"י בעומק יותר ובהקדים. הנה מפורסמת היא שיטת רש"י (ב, א. ד"ה בודקין, וראה מש"כ 
בזה הר"ן שם) שבדיקת חמץ מהני בכך שהאדם לא עובר על איסור 'בל יראה' ו'בל ימצא'. וידועה קושיית 

ך שיבטל' ו'מדאורייתא בביטול בעלמא סגי', לארבעה עשר), שהרי כיוון ש'הבודק צריהתוס' בזה (ד"ה אור 
 הרי שמטרת הבדיקה אינה בכדי שהאדם לא יעבור על איסור 'בל יראה' ו'בל ימצא'.

והנה הר"ע מברטנורא כתב על קושית התוס' (פ"א מ"א ד"ה בודקין את החמץ) דהמקום שבו עוסק רש"י, 
"שמא ימצא גלוסקא יפה, ויחזור מביטולו בור על איסור 'בל יראה', הוא במקרה ששהבדיקה מהני שלא יע

ויחשוב לאוכלו ויעבור בבל יראה". וממילא ה'בדיקה' מצלת את האדם מאיסור 'בל יראה'. ולכאורה, דברים 
אלו מצריכים ביאור רב. שהרי רש"י כאן (ו, ב.) כתב להדיא שבמקרה שהאדם ביטל את החמץ שלו וימצא 

 בל יראה' כי הביטול מועיל (ולא נצרך לבוא לבדיקה)?'גלוסקא יפה' הוא לא עובר על איסור '

אלא, שהתשובה לזה בפשטות היא: יש לחלק במציאות בין שני מקרים ואופנים שונים של "דעתיה עילויה": 
וכעת שמצא   א) יש שה"דעתיה עילויה" מחשיבה את הדבר לאכילה. לפני כן האדם לא רצה לאכול את החמץ,

הרי שברצונו לאכול את החמץ. ה"דעתיה עילויה" משמשת כאן בהפיכתו של  את החמץ "ודעתיה עילויה",
 החמץ ל'תורת אוכל'. 

ב) אבל יש "דעתיה עילויה", שאינה בשביל לאכול את החמץ, אלא רק גורמת לאדם חוסר פעולה בביעור 
א כתב ל הר"ע מברטנורא ורש"י. הר"ע מברטנורהחמץ. וניתן לראות שני מקרים אלו אף בלשונותיהם ש

", הרי שה"דעתיה עילויה" משמשת ויחשוב לאכלו"ויחזור בו מביטולו - שה"דעתיה עילויה" גורמת לאדם ש
כן שיעבור על איסור 'בל - כמניע לאדם לאכול את החמץ, ואזי הוא הופך את החמץ ל'תורת אוכל', וברור אם
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 בכוחםרמב"ן איך מחשבתו ולבו של האדם והן לשיטת הלשיטת רש"י הן  פי כל הנ"ל מוסברל וע
 בשני אופנים כל אחד לשיטתו הוא כנ"ל. ות העולם ולעשות מחמץ עפרוך את מציאלהפ

 .ג
 ומתרץ  ן"שיטת הרמקשה ב

ינן הבודק מוכח בגמ' גבי הא דאמר  ,"ומהו עניין בטול זהבהקדים מה שכתב  ובשיטת הר"ן    אך צ"ב
 הוא...". מדין הפקרביטול צריך שיבטל ד

חמץ ולא וף הגשזה דין ב(ולכאורה משמע מדברים אלו שלמד כשיטת התוס' ש'ביטול' הוא הפקר  
 .)באדם

תוס' וכתב: "...אלא היינו טעמא משום דנהי דמאי דהוי ה דברי אך בהמשך דבריו מוסיף על
חמץ שאני לפי שאינו ברשותו של אדם אלא  ,ונאיש לא מצי מפקר ליה כי האי גוברשותיה דאינ

י זכותא שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו ומשום הכי בגלויי דעתא בעלמא דלא ניחא ליה דליהו
 .הרמב"ן הנ"ל) (ע"ד בגויה כלל סגי"

, כיון שמדובר בנדו"ד בל. אנול להפקיר את הממוימוע ה'ביטול' לא הי יןיענ, בממון ממש כלומר
'ביטול'   ןייענהרי    –  ם", והאדם מחשיבו כ"עפרא דארעא"רו הרי "אינו ברשותו של אדבחמץ, שמעיק

 את החמץ. להפקירל ימוע

הפקר. וההפקר זה מועיל כאן (למרות שלא  הואאלו נמצא, ששיטת הר"ן ש'ביטול' ומכל דבריו 
ובר כיון שמד), .בפני ג' וכיו"בו בפה להועיל, כפי שכתב בגוף דבריו שהפקר צריך שהיה צריךהיה 

 של 'ממון קל'. במקום מיוחד

מתאים לאלו הלומדים  כל הנאמרלפי זה נמצא ששיטת הר"ן היא כשיטת הרמב"ן. שכן, והנה 
סתירה בדברי הר"ן! שהרי בתחילת דבריו משמע  ביתו' הוא ב'לב'. אך לכאורה נמצאשגדר ה'תש

כתב [כמו ש  ש'ביטול' הוא 'בלב'ש'ביטול' הוא הפקר (כשיטת התוס'), אך מסוף דבריו משמע שלמד  
 (כשיטת הרמב"ן)!  ]14"בגלויי דעתא בעלמא דלא ניחא ליהשביטול זה "

 
וחס עליה "חשובה היא בעיניו  עילויה" משמעותו שאצל האדם הגלוסקא    יראה'. אמנם, רש"י כתב שה"דעתיה

ומשהה אפילו רגע אחד", הרי כשהאדם אינו מעוניין באכילת החמץ, הוא לא הופך את החמץ ל'תורת   לשורפה
אוכל', אלא שיש חשיבות לדבר, ולכך מחשבה זו איננה גורמת לביטולה של המחשבה הראשונה (וראה בדברי 

 מש כתב כדברים הללו, עיי"ש)]. המאירי שמ

ן משמע בהמשך דברי הר"ן שחכמים תיקנו בדיקה, כיון שחששו שהאדם לא יבטל את החמץ לחלוטין וכ .14
שהאדם יוציא בפיו שהוא מבטל! [וכן משמע שמקשה [ומתרץ] ר' עקיבא  במחשבתו. והנה מהא דלא אמרינן

שוש להנ"ל? איגר בתשובה כ"ג] שהרי אף אם לא מבטל בלב שלם, כיון שאמר בפה ההפקר פועל כדבעי ולא נח
 הסחת דעתו של האדם. –משמע שעניין ה'ביטול' זהו ההתייחסות של האדם כלפי החמץ 
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(על  הפקר פועלשמצד אחד סובר שביטול  ,ש לומר שהר"ן הוא שיטה שבפני עצמה (כנ"ל)ולכן י
 איירי "דבנדוש כיווןבלב. כלומר,  נפעל ע"י פעולה הוא הפקר הזההומצד שני סובר ש .)תוס'דרך ה

ולא בפה אפילו שזה רק פעולה בלב    הפקרהביטול לעשות את החמץ למספיק    בבעלות חלקית (כנ"ל)
מגיע מכך שהאדם מבטל בלבו את החמץ שיהיה עפר.   ,ריהפקואופן מיוחד זה ל.  וכיו"ב)  (ולא בפני ג' 

בשיטת בפשטות מבחינתו אין לחמץ מציאות כלל (כנ"ל  מכיוון שהחמץ לא חשוב בעיניו א"כו
 .15יוצא מרשותו הרמב"ן) ולכך

 .ד
 .עניין שעה ששיתי הסבר "ן ע"מתרץ שיטת הר

 :אבל אחרי כל הנ"ל יש להבין

 והרמב"ן שלדעת הרמב"ן הביטול הנ"ל לא מביא להפקר משא"כ לשיטת הר"ן  הר"ן  נחלקו  מהבא.   
 שע"י הביטול החמץ מופקר?שסובר 

 16מבאר הר"ן  –  אחרי שעה ששית  הנין הביטול לא מיניע  כלש  : הטעם לכךובהקדים  ב. צריך להבין 
 . ע"כ. כלומר, אחרי שעה שישית החמץ לא ברשותו17וז"ל: בתר זמן איסורא הא לאו ברשותיה קאי

  שלו. ן ביכולתו להפקיר דבר שאינוולכן לא יכול להפקירו משום שאי [כיון שהוא אסור בהנאה]

 
לא ב'פה'. והילכך, אף אם יאמר האדם בפיו, כיון שבליבו מחשב אחרת, ו'ביטול' ולפיכך, ה'ביטול' הוא בלב, ו

ינו הזקן (סי' תל"ד ס"ח), עניינו ה'לב', לכן אמירתו מחוסרת משמעות, והיא כלל לא מועילה. [אך לשיטת רב
זה  הוא בלב שאם אינו מפקירו בליבו אע"פ שהוא אומר שמפקירו אין וההפקרשכתב: "שהרי עיקר הביטול 

שכל הפקר צריך להיות פיו וליבו שווים" שאף בהפקר (ולא רק ב'ביטול') צריך להיות "פיו וליבו  –כלום 
 ין הפקר לביטול].שווים" אין להקשות כלל שהרי אין חילוק בדבר זה ב

ואע"פ . .    ונעשה הפקר גמור. .    וכדברי רבינו הזקן (סי' תל"ד ס"ז): "ועיקר הביטול הוא בלב שישים בלבו  .15
שמי שרוצה להפקיר נכסיו ואמר הרי נכסי כעפר אין זה כלום מכל מקום כיון שזה החמץ בשעה שעובר עליו 

להפקירו בלשון הפקר גמור אלא כשהוא לפיכך אין צריך  . .    בבל יראה אינו שלו כלל ואין לו שום חלק וזכות בו
מסיח דעתו ומבטל בלבו ומחשבו כעפר דיו בכך להפקיע שמו מעליו שלא נראה שלו ולא יעבור עליו כלום" 
[אלא שאצל רבינו הזקן נ"ע אין הדבר כה פשוט, שכן הוא כתב ש'ההשבתה' של תורה זהו 'ביעור', ולא כתב 

הר"ן), ויש להאריך בזה ואכ"מ. וכן יש לעיין במה שכתב הגרש"ש ום מצוות 'תשביתו' (כשה'ביטול' הוא קי
(שערי ישר ש"ה פכ"ג) שחקר בדברי הר"ן האם שהאדם מבטל את החמץ הוא מפקיר אותו ויוצא מבעלותו 

, והחמץ נשאר איסור הנאה. את עצמו מקבלת החמץ  "מסלק"הוא  כשיטת התוס'. או שהאדם מבטל את החמץ  
ול לא מפקיר את החפץ אלא משאר אותו באיסור הנאה. והנה מדייק שם שאדה"ז יוצא שהר"ן סובר שביטו

(בסימן תל"ד סט"ו) סובר כאופן הב' ולא כמו שכתבנו. אבל בלקו"ש (שם) כותב כ"ק אדמו"ר שיש שסוברים 
 ריש פסחים)" ויש לעיין]. ן"ר(תוס' שם.  הפקרשעניין הביטול "שהוא מחמת 

 דאורייתא. ושיו דף ד, ב. ד"ה דמבחיד .16

 לשון הגמ' בדף ו, ב. .17
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הוא הדבר  הרי רק של "לעבור עליו בלאו", בעלותהפקר על  הואביטול ש לשיטת הר"ן ,לה"בוצ
, ולמה לא ניתן לבטל ולהפקיר את החמץ מדין (כשהוא איסור הנאה)  שיש גם אחרי שעה ששית  מהב

 מהניבעלות למה הביטול    בזה (בחמץ לאחר שש)אם אין  לאידך גיסא  גם אחרי שש שעות? ו  ובעלות ז
או שאינו ברשותו  ולא מועיל ביטול להפקיר כנ"ל, לגמרילפני שעה זו [שהרי או שהחמץ ברשותו 

 מה מיוחד בשעה ששית בדיוק)]? :(בלשון אחר קצתכלל 

רש"י על ב הא'פירוש על . 18בלקו"ש פ' בא כ"ק אדמו"ר כל הנ"ל ע"פ מה שכותב בארואולי יש ל
 ).שם ואכ"מ א "כחלק הלילה" (עייןהי "חצות הלילהכחצות הלילה", שהמשמעות של "כהמילים "

המחלקת את הלילה לשני חצאים,  נקודהכלומר ש"כחצות הלילה" מצביע על זמן מדויק. שהיא 
חציה  –זמן מסויים הניתן למדידה, שהרי אם ניתן למדוד אותה צריכה אף היא להתחלק  משךואינה 

 לחצי הלילה השני.  –לחצי הלילה הראשון, וחציה השני 

  .19הנ"ל כי הוא "יודע עתיו ורגעיו"  בנקודהשהקב"ה יוצא בדיוק  וזה החידוש של "כחצות הלילה"  

יש   ,וכן בעניין הביטול  שמתחלק לשני צדדים תהא נקודה שלא תתחלק לשום צד.  וכך זה בכל זמן
. ובמציאות זו יש לחקור האם יש לה את שני הצדדים נקודה בשעה הששית שהיא מציאות לעצמה

רים. כלומר האם לנקודה הזו יש מציאות שלישית של בעלות, שהיא יחד. או שאינה כלל בגדר של גד
גיסא בעלות חלקית יותר מאחר שעה ששית, ומאידך גיסא פחות מלפני שעה ששית. או  מחד

). אין גדר כלל כי הוא "יודע עתיו ורגעיו"שבנקודת זמן כזו שאין אדם שיכול לחשב אלא רק הקב"ה (
 .20של בעלות

 הרמב"ן.זה חולקים הר"ן וואולי יש לומר שב

חלקית יותר   בעלות  של בעלות, שהיא מחד גיסאהר"ן ס"ל שהנקודה הנ"ל היא מציאות שלישית  
מאחרי שעה ששית, ומאידך גיסא פחות מלפני שעה ששית. ולכן ס"ל שבמקום כגון דא מחד גיסא 

להפקיר את  ועילשיהפקר כמו ביטול, ב ומאידך גיסא, סגי, 21להפקיר מספקת בכדי בעלותישנה 

 
 ואילך.  55חכ"א ע'  .18

ויש אולי להביא טעם, למה מוכרח לומר שיש נקודה כזו בזמן (וכן גם בדינים שקשורים לזמן), כי אל"כ  .19
זה רק בשכל הרי צריך להיות חלל פנוי בזמן העולם, בדיוק בנקודת החילוק (שהרי גם שהחילוק הוא אין סוף 

 יכול להבין שיש מציאות שאין אפשרות לחלק אותה). וד"ל. האדם שלא 

שהרי עניין נקודה זו הוא לחבר את הבעלות שהיתה לפני כן, עם הבעלות שתהא אחמ"כ, ואת זאת אפשר   .20
). לעשות בשני אופנים, או להוריד את הבעלות בשלבים (ולכן נאמר שבזמן זה סוג הבעלות הוא אופן שלישי

 ן הבעלות ולהתחיל מחדש בעלות חדשה ולכן נאמר שבזמן זה אין בעלות). או להפסיק את עניי

כמובן שמדובר שביטל לפני זמן נקודה זו (דהיינו לפני שעה ששית). ואז ההפקר יחול בנקודה זו. שהרי  .21
 אין אדם ש"יודע עתיו ורגעיו" (ובזה מתורצת השאלה הב').
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יה קאי" וביטול לא מהני להפקיר אבל אחרי שעה ששית "הא לאו ברשות הבעלות החלשה הנ"ל.
 שהרי אדם אינו יכול להפקיר דבר שאינו שלו. 

והרמב"ן ס"ל כאופן הב' שבנקודה הנ"ל, דהיינו שאין כלל גדר של בעלות ולכן ס"ל שהביטול אין 
מספיק ולאחר שש שעות "לאו ברשותיה   זה  שש שעות אין הפקר  את החמץ (כי לפני  להפקירביכולתו  

 יך לסבור שעניין ה"ביטול" הוא פועל באדם כנ"ל.קאי") ולכן צר

 .ה
 'שיטת התוסמצריך ביאור ב

" "שביטול הוי הפקר ויצא מרשותואך אחרי כל הנ"ל אכתי צריך ביאור בשיטת התוס' שס"ל 
זו לשון ביטול, והרי עניינו כהפקר ששנו חכמים   בכל מסכתא  א. א"כ למה הזכירו כמה פעמים  22שהרי:

 בכל מקום?

ב. דין ביטול דבר פשוט הוא בגמ' בלא מחלוקת, והכל מודים שמדאורייתא בביטול בעלמא סגי.  
שלר' יוסי הפקר הוא כמתנה "מה מתנה עד דאתיא לרשות  23ואילו על הפקר נאמר במסכת נדרים

דאתי לרשות זוכה לא נפיק מרשות מפקיר", ולפי זה אדם   ן, אף הפקר עדמקבל לא נפקא מרשות נות
 שהפקיר חמצו כל זמן שלא זכו בו גוים עובר בלאו?

, משא"כ הפקר 24מבטלו בלבו אחד בשבת ואחד יום טוב". .    ג. הא דהתירו ביטול בשבת "כדתניא
ן מעריכין "אין מקדישין ואי 25נראה שאסור לאדם להפקיר נכסיו בשבת כעין ששנינו במסכת ביצה

 ואין מחרימין גזירה משום מקח וממכר"? 

המסביר לשיטת התוס' למה מועיל לשון ההפקר   26ואולי יש לתרץ כל הנ"ל בהקדים דברי הריטב"א
ליהוי בטל  שכתבו הגאונים (שלא מהני להפקר דעלמא) ["כל חמירא דאיכא ברשותי דלא ידענא ביה  

עשאו הכתוב כאילו  27ורת הדין אין חמצו ברשותו ועל כורחו: הכא שאני דשדארעא"] וז"ל כעפרא
 הוא ברשותו ובסילוק שמסתלק ממנו חשוב כהפקר, עכ"ל.

ואין לומר שכוונתו לפרש את שיטת התוס' כשיטת הר"ן, שהאדם מבטל את החמץ וע"י הביטול, 
ים עניין הביטול: הר"ן מהיכן לומדרים. כגון החמץ נהיה מופקר. דהנה אנו רואים שנחלקו בכמה דב

 
 .אלו קושיות הרמב"ן שם .22

 דף מג, א. .23

 ז, א. דף .24

 דף לו, ב. .25

 בדף ו, ב. .26

 ויש שכתבו "ועל כוונתו" כמו שכתב הרמב"ן הנ"ל. .27
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"שנאמר לא יראה לך מה  מ. משא"כ תוס' לומד  כתיב תשביתו ולא כתיב תבערו או תשרפו"ד"לומד מ
, ולכן הר"ן ס"ל שביטול הוא דרך הפעולה 28שאור. שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים"

" (והר"ן ההשבתה דלב היא השבת) "29"ילהפקר (כי מהא דכתיב "תשביתו" משמע (כמו שכתב רש
לא יראה בסוף דברו כותב "על דרך רש"י ז"ל")), משא"כ תוס' שלומד את עניין ההפקר מהפסוק "

 .30" משמע שגם דרך הפעולה היא הפקר לכל דברלך

 .ו
 .ל"ר עוד אופן בעניין שעה ששית הנהסבי "ע 'מתרץ שיטת התוס

נקודה של שעה טת התוס' ובהקדים עוד חקירה בעניין הולכן נראה לפרש את כוונת הריטב"א בשי
 ששית הנ"ל.

לפי מה שנתבאר לעיל, שיש שני צדדים בעניין הבעלות בזמן נקודת זמן זו, יש לחקור לפי האופן  
חשיבות של)  השני (שיטת הרמב"ן), שאין בנקודת זמן זו בעלות, האם יש גדר של בעלות אבל אין (

 של בעלות.  גדר בעלות בפועל. או שאין כלל

ונראה לומר לשיטת תוס' שבנקודה זו אין כלל גדר של בעלות. ולכן כשהאדם מסכים עם מציאות 
שלא יהיה גדר של בעלות על החמץ שלו, והוא רוצה שמציאות זו תמשיך תמיד הרי הוא מפקיר   –זו  

בעלות, הרי בל אחרי השעה ששית שיש מציאות של . א31את החמץ שלו והוא 'מבטלו מבעלות' 
 ות אבל לא לבעלותו. החפץ חוזר לגדר של בעל

ועפ"ז יש להסביר את הקושיות על שיטת התוס', ובהקדים סברת ר' יוסי האומר שהפקר הוא כמו 
מתנה, ולכאורה צ"ב: מה הטעם בכך שהאדם מפקיר ועדיין החפץ לא יוצא מרשותו. ויש להסביר זה 

ר להבינו בב' אופנים: א) שבעל הבית מסלק את הפקר שאפשבעניין ה 32י חקירת הראגוצ'וביעל פ

 
 ). 5ומזה יוצא גם החילוק האם שמבטל הוא מקיים מצוה או לא (לעיל הערה  .28

 בדף ד, ב. ד"ה 'בביטול בעלמא'. .29

ששית. [ויש לומר עוד חילוק, שאת התשובה ' עצמו לא כתב כלל על העניין של אחרי שעה ביחוד שתוס .30
על השאלה שביטול לא צריך בפני ג' והפקר צריך לעשות בפני ג'. הר"ן מתרץ בחידוש הנ"ל. משא"כ הריטב"א 

הריטב"א מתרץ כמו שכתב התוס' [בדף ה, ב] ש"התם מדרבנן, דמדארייתא אפילו בינו לבין עצמו" (לשון 
 שם)].

" על דרך וכו' עשאו הכתובכוונתו גרסת הריטב"א ש"אין חמצו ברשותו. ועל ועפ"ז יותר מסתדר לומר ב .31
שדעתו עליו והוא רוצה מה שכתב הרמב"ן "שהתורה עשאתו כאלו הוא ברשותו לעבור עליו בשני לאוין מפני  

 אינו עובר עליו".. .  " ולכן "לפיכך זה שהסכימה דעתו לדעת תורה ויצא לבטלובקיומו

 הי"ד (י, ד). הלכות מנחות עניים פ"ב (לא, ג) ופ"ד (נט, ג). הלכות נדרים פ"ב .32
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בעלותו מן החפץ המופקר, והחפץ אינו שייך לשום אדם. ב) שעל ידי ההפקר מקבלים כל העולם זכות 
 . 33וקנין בחפץ המופקר

ים זכות בחפץ. האופן השני האומר שכל העולם מקבל על דרךוהנה אפשר לומר שר' יוסי סובר 
[שהרי כל החפצים בעולם   34הוא עולם של בעלויות  הטעם לדבר הוא, שהעולם שלנושהרי בפשטות  

נבראו בשביל האדם], ולכן אין מציאות של חפץ שאין לו בעלות. ובגלל זה סוברים שבמקרה כמו 
יכולים  הפקר, אין החפץ יוצא מגדר של בעלות. אלא הוא נעשה בבעלות של כל העולם [בזה שהם

.) וזו היא 36אפילו שלא עשה קנין בכל העולם 35ראשוןן כל העולם היה של אדם הלזכות בו]. (ולכ
סברת ר' יוסי שלכן אין אדם יכול להוציא חפץ מרשותו ללא בעלים חילופים, אבל ר' יוסי ממשיך עם 

). אלא 37הסברא ואומר שאין דרך להפוך חפץ שיהיה של כל העולם (שהרי זה לא בעלות ממשית
 ול להוציאו עד שיהיה בעלות ממשית שתחליפו. המפקיר לא יכהאדם 

אבל בביטול חמץ אפילו ר' יוסי מסכים שהחפץ יוצא מרשותו לפני שאדם אחר זוכה בו, כיון שזה  
[בגלל השעה הששית הנ"ל]. וההפקר הוא רק  38יוצא לא רק מבעלותו אלא בכלל מגדר של בעלות

ית. אמנם אחרי שעה ששית שהגדר של לאחר שעה ששברשותו גם  ממשיך את זה שהחמץ לא

 
 . ועיין בראגוצ'ובי שם שאומר שזה מחלוקת אמוראים בכמה מקומות בש"ס ואין כאן המקום.33

) כ"ק 9חי"ב (ע'  . אבל בלקו"ש36כן מסביר ספר המקנה (ח"א כלל ב' פרט י') על הרש"י שהובא בהערה  .34
י "זהו חידוש גדול, והיה רש"י צריך לפרשו." ומסביר שכל העולם היה של אדם אדמו"ר שולל סברא זו שהר

הראשון מדין קנין של מלך שבבעלותו כל הנהרות הערים שהוא שולט עליהם. אבל אין זה קשה על מה שכתבנו 
שיטת תוס'. [ואולי יש לומר שזה היה עיקר שהרי: א. כ"ק אדמו"ר כותב זאת בשיטת רש"י. ואנו דנים ב

מחלוקת בין רש"י לתוס' בעניין הביטול. ויש לעיין] ב. אפשר להסביר גם על פי זה. דהיינו שהסברה של הצד ה
השני בחקירה של הראגוצ'ובי, היא שאין אפשרות לבטל בעלות ולכן אחרי שאדם זכה בדבר הוא לא יכול 

אדם הראשון זכה בכל ו בעלים אחרים שיחליפו את בעלותו [ואחרי שלהוציאו מרשותו עד שהוא יביא ל
 העולם, ממילא כל העולם נהיה עולם של בעלויות].

אבל לפני שנברא אדם הראשון לא היה כלל גדר של בעלות, [שהרי כל העניין הבעלות הוא שיש האדם  .35
 ברשותו. ששולט בדבר.] אבל שנברא האדם הרי נהיה גדר הבעלות וכל העולם נהיה

הפסוק "אדם כי יקריב מכם" (ויקרא פ"א פ"ב) וז"ל אדם: למה נאמר? ויש לומר שזה הפשט בפרש"י על  .36
, אף אתם לא תקריבו מן הגזל, ע"כ. משא"כ לשון שכל העולם היה שלומה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, 

ברשותו למתי שירצה להקריב הויק"ר שכתב "שהכל היה ברשותו" שהלשון "ברשותו" משמע לא שלו אלא 
ו, ולא יהיה גזל. אבל הלשון "שלו" משמע שלו גם שלא יעשה קנין. כן מסביר ספר המקנה ממנו ואז יזכה ב

 (שם).

כלומר: ברור שלשיטת ר' יוסי כן יש לבעלות זו מציאות שהרי זה הבעלות על כל 'הנהרות' בעולם. אלא  .37
ת בה) לבעלות עלות מבעלות ממשית (שאין כל אדם יכול לזכושר' יוסי סובר שאין אפשרות לשנות את הב

 שאינה ממשית. 

כמו שלא היתה בעלות לפני בריאת אדם הראשון (או כמו בעלות על דבר שאין לו מציאות. שהרי בנקודה  .38
 הנ"ל אין באמת חשיבות למציאות החפץ).
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הבעלות של החמץ חוזרת אל החפץ, אין כלל הבדל בין האדם המפקיר לכל אדם אחר (ולכן לחמץ 
 היה בעלות של כל האנשים בעולם). 

ועפ"ז אולי יש להסביר את הלשון "ליהוי בטל כעפרא דארעא" שפרושו הוא "ליהוי בטל" מגדר 
"כעפרא דארעא". כלומר דוקא בגלל ה"בטל" נהיה  39ששית יה אחרי שעהת באופן שיהשל בעלו

 (ועצ"ע). 40לחמץ בעלות "כעפרא דארעא"

וכן יש להסביר למה במסכת זו נאמר בגמ' לשון "ביטול" ולא הפקר, שהרי בכל מקום עניין ההפקר  
שתוס' כתב בלשון הפקר  להוציאו ולבטלו בכלל מגדר בעלות. וזה הוא להוציאו מבעלותו, וכאן הוא

אופנים א. להוציא משיטת רש"י (וכיו"ב) ב. כי בעצם הפטור על החמץ מחמת  יש להסביר בשני
ביטול, הוא אותו הפטור שמועיל בהפקר רגיל (אלא שהפקר רגיל לא מועיל לשיטת ר' יוסי) וכאן גם 

.41מועיל כלל מכר, שהרי בדרך כלל (לשון) הפקר זה לאאין חשש של גזירה משום מקח ומ

 
עפרא דארעא". (באם נחלק בין , יש לומר שבשעה הששית ממש יהיה "כ38ולפי האופן השני שהערה  .39

 בעלות של) "כעפרא דארעא" לנהרות.המציאות של (ה

 ועפ"ז יתורץ למה לא אומרים "ליהוי כעפרא דארעא". .40

) מובן למה תוס' לא כתב במפורש על עניין זה והר"ן כן כתב. כיון שלפי 20וכן לפי המוסבר לעיל (הערה  .41
להוריד את הבעלות עניין נקודה זו הוא לחבר את הבעלות שהיתה לפני, לבעלות שיהיה אחרי (דהיינו  הר"ן

בשלבים), ולכן חשוב איזה בעלות יש אחר שעה ששית, בשביל לדעת לחבר בין שניהם. אבל לתוס' שסובר  
היא להפסיק את עניין   )] בין שני סוגי הבעלות19(לפי כל הנ"ל) שהדרך לחבר [את הזמן (ע"פ המוסבר בהערה  

ות לפני ומה הבעלות אחרי, שהרי העיקר הבעלות ולהתחיל מחדש בעלות חדשה. ולכן לא חשוב מה הבעל
 הוא שבנקודה אין גדר בעלות (ומה שהרמב"ן כן כתב עיין מה שכתבנו לעיל אות ב').
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 הוספה

יםקצר ועיונים הערות

 שיטת רש"י בדין 'האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג' 
 פסחים לב, א

האוכל תרומת חמץ איתא במשנה דף לא, ב: "
בפסח בשוגג משלם קרן וחומש במזיד פטור 

". ובהמשך הסוגיא מתשלומין ומדמי עצים
, )ד"ה כרבי נחוניא בן הקנה (לב, אש"י מפר
  :וז"ל

 ,דאמר המתחייב כרת פטור מן התשלומין
והוא הדין למתחייב  ,ויליף טעמא מאסון אסון

וסיפא  .מיתת שמים כגון אוכל תרומה מזיד
ופטור משום   ,בהזיד בתרומה ולא בחמץ  דמתני'

ובדין הוא דלישמעי' במזיד דתרומה  ,מיתה
דעלמא דלאו חמץ בפסח דפטור מתשלומין 

מילתא בחמץ  ומשום רישא נקט ,משום מיתה
דאשמועינן דהיכא דשגג בשתיהם חייב  ,חבפס

ושוגג דרישא דשגג  ,דחמץ בר דמים הוא
 דאי שגג בחמץ והזיד בתרומה מאי ,בשתיהן

ואי שגג בתרומה והזיד בחמץ  ,חומש איכא

 
כשרובם של  ,היוצאים לאור מדי שבוע ההערות ועיונים דלקמן נתפרסמו במשך השנה בישיבה, בגליונות* 

כאן נלקטו מהעיונים המובחרים הקשורים  העיונים בפסחים עוסקים בסוגיות שנלמדו בישיבה ל'בקיאות'.
 ל'פסחים' שנדפסו אז, כהוספה על הפלפולים.

וסיפא  ,אמאי משלם הא איחייב ליה כרת
אשמועינן דהזיד בתרומה אפילו שגג בחמץ 

דאי הזיד  ,י כרתדמיתה בידי שמים כ ,פטור
 ,בחמץ והא דפטר ליה משום כרת הוא דפטר ליה

לשמעינן כולה מתני' בחמץ חולין של חבירו 
 . עכ"ל.משום כרת  וניתני שוגג חייב ומזיד פטור

בהוכחה שברישא מדובר ים דבריו: תמוהו
ששגג בשניהם רש"י כותב שאילו מדובר ששגג 

איכא",  חומשרק בחמץ והזיד בתרומה: "מאי 
שהמתחייב מיתה בידי שמיים  י לפי דבריווהר

היה צריך להיות פטור גם  –פטור מתשלומין 
איכא", תשלומין  מהקרן, והוה ליה למימר "מאי  

וכמו שכתב לפני כן: "במזיד דתרומה . . פטור 
משום מיתה". ואין מובן למה נתפס משתלומין 

 רק ל'חומש'.
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המהרש"א דכאן רצה רש"י לפרש לפי   ומבאר
ות הקיימות בדברי רבי נחוניא בן שתי הדע
) דאביי סובר ב-, איתא בכתובות (להקנה. דא

לגבי המתחייב גם  אמוריםשדברי רבי נחוניא 
מי שמתחייב ומיתה בידי שמים, לגבי כרת וגם 

באחד מאלו פטור מתשלומין, ורבא סובר שרק 
המתחייב אך פטור מתשלומין,  כרתהמתחייב 

 ולכן רש"ין. מיתה בידי שמים חייב בתשלומי
ומר אי אפשר לש , רבאלפי רצה להוכיח אפילו 

אפילו אם יהיה כיון ש שהזיד בתרומה, ברישא
  , מחומש יהיה פטור סוף  סוף ,חייב בתשלומין

 אין חומש במזיד!משום ש

את לבאר ויש לשאול, מדוע רצה רש"י 
מבאר הרישא כאביי ורבא, ואת הסיפא אינו 

על המשנה אים בפירושו אלא כאביי, כפי שרו
אפילו שגג   ,, וז"ל: "שהזיד בתרומה)ד"ה במזיד(

 רש"יב נראהוכ. פטור מן התשלומין" ,בחמץ
"וסיפא דמתניתין דהזיד בתרומה ולא  :דידן

דכוונתו היא "ופטור   ,בחמץ ופטור משום מיתה"
משום שהוא חייב מיתה", ועוד  מתשלומין

בא"ד: "וסיפא אשמעינן דהזיד בתרומה אפילו 
פטור דמיתה בידי שמים כי כרת  שגג בחמץ

רש"י  סיבתיש להבין מהי עכ"ל. וא"כ,  .וכו'"

בה בשעה  ,את הרישא גם לפי רבאלבאר 
 ?הסיפא רק לשי' אביישמבאר את 

 "השל רש"י על המשנה בדביאורו  וי"ל דאכן  
דהרי הוא  א,לשיטת רבכלל  אינו מתאיםזה 

. . מתחייב כרת פטור מן התשלומין "ה :כותב
למתחייב מיתת שמים כגון אוכל הדין והוא 

תרומה מזיד, וסיפא דמתני' בהזיד בתרומה ולא 
והרי רבא סובר  ,בחמץ ופטור משום מיתה"

לבאר  "פאכרת, ואמלמדין מיתת שמים  שאין
 א"כהזיד בחמץ, ד, דהיינו, שרבאכהסיפא  את

 ה,מה הצורך של המשנה לדבר כאן בתרומ
והא  ,חמץ"דאי הזיד ב :בסוף הדיבור ש"כוכמ

משום כרת הוא דפטר ליה, לשמעי'   –דפטר ליה  
כולה מתני' בחמץ חולין של חבירו וניתני שוגג 

אלא חייבים [ב ומזיד פטור משום כרת". חיי
דלפי רבא במשנה מדובר במשלם לפי לומר 

מידה ולא לפי דמים (עיין פני יהושע דתירץ 
 .]כך)

 )שמסביר בכללות כאביי( רש"יאלא שמ"מ 
להוכיח  צונו בזהעת רבא, דראן גם דמביא כ

בשתיהם, ולכן מדובר בשגג ע "לכודברישא 
מביא את כל הדעות השונות בהבנת המשנה כדי 

שהביאור במשנה הוא דווקא כפי דבריו להוכיח 
אי אפשר להגיד אחרת.ו

 

 ש'תכשיטי נשים' חמץ נוקשה הוא  פירש"י על בדברי הצל"ח
 פסחים מג, א

עוברין בפסח א): "ואלו  מסכתין (מב,תנן ב
[וחייבים בלאו] כותח הבבלי . . ועמילן של 

טבחים . . ר"א אומר אף תכשיטי נשים וכו'". 

בפשטות דברי המשנה, ר"א חולק על תנא קמא, 
וסובר שאף על תכשיטי נשים חייב. לעומת 

 זאת, תנא קמא סובר שפטור.
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  מאן תנא הגמ' בהמשך (מג, א) שואלת: "
י תערובת, ונוקשה בעיניה "עץ דגן גמור דחמ

[ולא בכרת]"? ופירש"י (ד"ה 'מאן תנא')  בלאו
שהפירוש 'תערובת' כאן, הוא, "כותח הבבלי 
ושכר המדי" שנזכרו במשנה, וחמץ נוקשה זהו 

 "תכשיטי נשים" המוזכר במשנה.

וצריך להבין מדוע רש"י נקט רק הדוגמא של 
טבחים" זה תכשיטי נשים, והרי גם "עמילן של 

גם נזכר במשנה לפני "תכשיטי מץ נוקשה, וח
נשים"? ועוד והוא העיקר: הדין של תכשיטי 
נשים תלוי במחלוקת ת"ק ור"א, ולפי ת"ק 

 פטור עליהם!

[ואין לומר ששאלת הגמ' "מאן תנא" אינה 
כמו התנא.  סוברשל המשנה, אלא מי  הת"ק מי

 – וכוונת הגמ' מי התנא שסובר כתנא ר"א? 
 :שהרי

 תנא". מאןכולא "מאן תנא" א) כתוב "

מאן ב) רש"י הנ"ל בתחילת דברו אומר "
 ".'דמתנ תנא:

ג) גם אם תכשיטי נשים נחשב חמץ נוקשה 
(ולא יותר או פחות מכך). עדיין קשה למה רש"י 
 כתב "תכשיטי נשים" ולא "עמילן של טבחים"?

(אבל על פי כל הנ"ל יומתק למה רש"י כתב 
ת אין טעם לומר "מאן תנא: דמתנ'" הרי בפשטו

אחרת? אלא רש"י רוצה שזה יהיה דבר ברור גם 
תב שחמץ "נוקשה" זה "תכשיטי אחרי שכו

 נשים").]

על בפירש"י הנ"ל כתב הצל"ח  השאלהוהנה 
והוסיף שלפי פירש"י בכלל אין מובן מה אתר, 

תנא . . נוקשה בעיניה בלאו",   שאלת הגמ' "מאן
טי והרי יש רק תנא אחד (ר"א) ששנה שתכשי

נשים בלאו! וגם אם תרצה לומר שרש"י בא 
תכשיטי נשים הם   אם  –להכריע את ספק התוס'  
עדיין קשה, שהרי אין  –'נוקשה' או 'תערובות' 

 זה שייך כאן.

מקדים את שאלת ולפני שמתרץ על כך 
הודה ור' נחמן בהמשך הגמ' רב י המהרש"א:

חולקים מה יותר חמור, חמץ נוקשה או 
חמן שחמץ נוקשה יותר ' נלר ,תערובת. והנה

סוגי את  מנתהחמור, צריך להבין למה המשנה 
ת תחילה, שהרי אם נוקשה יותר חמור והתערוב

 שנבין  וןאין צורך לכתוב אותו אחרי תערובת, כי
 שיהיה חייב? בק"ו 

א (רק) ולכן יש לומר שרש"י הנ"ל לא ב
אלא  ',תערובת'או  'נוקשה'לפרש לנו מה זה 

הוא  שסדר המשנהר, שמה לתרץ על הנ"ל ולומ
נשנה אחרי תערובת, זהו כדי  'נוקשהבאופן ש'

 –שיהיה סמוך לדברי ר"א שנאמרו גם בנוקשה 
 לפי דברי רש"י שתכשיטי נשים זהו נוקשה.

דכאן היה טעם  –וא"כ סרה קושיית המהרש"א 
ת המשנה באופן כזה, אע"פ שזהו מיוחד לסדר א

דברי מן הקל אל הכבד (לפי ר"נ). ע"כ תוכן 
 הצל"ח.

צורך לתרץ על זה שלפי הנ"ל אין    ,אבל צע"ק
מ"ד שנוקשה יותר חמור האלא בדברי  כאן

 ? )ר"נ(

לכאו' היה   אבל ע"פ הצל"ח אפשר לבאר זה:
 ,"מאן תנא" אפשר להקשות מה בכלל שאלת

, (בין לרב ולא ר"א ר"מ התנא הואהרי ברור ש
כי אם נאמר ר"א היא, יהיה  יהודה בין לר"נ)

ולכן מדוע נשנתה המשנה בסדר הפוך? קשה 
לבאר שתכשיטי נשים זהו צריך רש"י היה 

 'נוקשה' וכו', כנ"ל.
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 דסוף סוף, ע"פ הנ"ל נמצא אבל עדיין קשה,
של חמץ נוקשה לשיטת שרש"י לא הביא דוגמא  

 ?ת"ק

שנוקשה מה שרש"י כתב  ש  אבל אפשר לומר
מה שנחלקו לאין הכוונה  ,תכשיטי נשיםהיינו 

 ',קולן של סופרים' פירושואלא  ,ת"ק ור"א
כמו שתוס' שואל (שהרי זה גם תכשיטי נשים 

נקט רש"י לא  מדועאבל עדיין קשה ). על הגמ'
שהרי זה נאמר  ' זומן של צבעיםדוגמא של '

 הראשון במשנה?

חשיבות שבאמת אין אלא אפשר לומר 
גדולה להביא דוגמא לשיטת ת"ק. שהרי הגמ' 

מה זה כל פרט  רשפומסבירה בעמוד הקודם במ
פת  . .  "עמילן של טבחים אלדוגמ( במשנה

תבואה שלא הביאה שליש" וזה ממש חמץ 
 .נוקשה)

, בכלל על ביאור הצל"ח ין צ"עיאבל עד
 –שיא מסדר המשנה  שרש"י בא ליישב את הקו

שובה הנ"ל, למה רש"י לא כתב את השאלה והת
? בדרך רמזלפחות 

 

 כל"?!האמנם רק ר"א שמעת ליה דדריש "
 פסחים מג, ב

איתא במסכתין (מג, א) "מאן תנא דחמץ דגן 
בעיניה בלאו (ולא י תערובות, ונוקשה "גמור ע

בכרת)"? ובתשובות יש מחלוקת. רב יהודה 
אומר רבי מאיר היא שהרי יש ברייתא שבה 
רואים שר"מ מחייב על חמץ נוקשה לאו ולא 
כרת, ובמקור הלימוד של ר"מ כתב רש"י וז"ל: 

קא ליה מכל מחמצת לא תאכלו, כל רבויא "נפ
זו הסיק רב יהודה  ומברייתא הוא, כדלקמן".

שאם על חמץ נוקשה בעיניה חייב לאו, "כל שכן 
שיהיה חייב  –חמץ דגן גמור על ידי תערובת" 

כיון שלשיטתו תערובת יותר חמורה מחמץ 
 נוקשה.

יותר  בעיניהור' נחמן סבר שחמץ נוקשה 
ל שכן. ולכן מסתבר שהתנא חמור ואין אומרים כ

 י"הוא ר"א שאומר שעל חמץ דגן גמור ע
תערובת חייב לאו. ואת זה הוא לומד מהפסוק 

 הנ"ל (ולא כר"מ) וכל שכן חמץ נוקשה.

בהמשך הגמ' שואלים "ור"א עירובו בלאו 
מנא ליה"? ומתרצים דטעמו משום שלומד 

" ש'כל' בא תאכלו לא מחמצתכל מהפסוק "
 .לרבות גם תערובת

ועל זה מקשה הגמ' דאם כך גם בפסוק "כי 
" נלמד הרבוי הנ"ל? כל אכל מחמצת ונכרתה

ומתרצים ששם בא לרבות שגם נשים חייבות, 
ואחרי שקו"ט בעניין זה, מבארת הגמ' (מג, ב)  
שרבנן לא לומדים את הריבוי "כל" אבל כן 
לומדים "כי כל", ומריבוי זה רבנן דורשים לרבות 

 נשים לכרת.

מ' לשאול מדוע ר"א לא דרש כה הגוממשי
למד לרבות את באופן זה ג"כ, היינו שמ"כל" י

הנשים, ומ"כי כל" ילמד לרבות את עירובו גם 
לכרת (ולא ללאו)? ומוכיחה הגמ' שר"א דרש 
"כי כל", מברייתא שהתנא שלה דורש הן "כל", 
והן "כי כל", וא"כ: "מאן שמעת ליה דדריש 
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מ' גם "כי כל". והג, אז הוא הדורש א"ר – "כל"
 מסיימת "קשיא".

הקשתה זאת גם על ר"מ, וצ"ע למה הגמ' לא  
שהרי הוא גם "דריש כל"? והשאלה מתחזקת 
יותר, שהרי תוס' שואל למה לא הקשה על ר"ע 
וכן לרבנן במסכת ב"ק? ולא מזכיר דבר על ר"מ? 
(וכן קשה על ר"א דמתנ' שהרי גם חייב לדרוש 

 'כל'). 

 באמת הגמ' מתכוונתויש לומר בפשטות ש
"י (ד"ה גם לר"מ (וגם לר"א דמתנ') כמו שרש

 שיאור) כותב בשיטת ר"מ: 

", ואין עוד מקום חוץ כדלקמן"כל רבויא הוא  
 ממה שגמ' מסבירה את שיטת ר"א.

וממילא חייבים לומר שהפסוק ממנו לומדים 
והאופן בו לומדים הוא זהה, ולכן הגמ' הקשתה 

מ.בעצם גם על ר"  רק על ר"א, אבל השאלה היא

 

 'ראויות לכתשן'בעניין 
 פסחים מז, א

בנוגע לדין 'הואיל' מובא במסכתין (מז, א): 
"שלח ליה רב חסדא לרבה ביד רב אחא בר רב 

והא תנן יש חורש תלם   ?מי אמרינן הואיל  הונא,
ואי  . . ןימונה לאואחד וחייבין עליה משום ש

וחזי  אמרינן הואיל אחרישה לא ליחייב הואיל
 .לכיסוי דם ציפור"

כלומר, רב חסדא רצה להוכיח דאין אומרים 
דין 'הואיל', דהרי נאמר במשנה שהחורש ביו"ט 
חייב שמונה לאוין, אע"פ שאם יזדמנו לפניו 

להשתמש בעפר שחרש  יוכללשחוט עופות 
(ונעשה ראוי לכך ע"י החרישה) ע"מ לכסות 

חייב להת אם אמרינן הואיל אמורו הדם בעפר,
 ן ולא שמונה?יע לאורק שב

דלא ומתרצת הגמ': "באבנים מקורזלות" (
 :לווממשיכה הגמ' לשא ).רש"י ,חזו לכיסוי

בגלל שראוי לכתשן כלומר,  ,"ראויות לכתשן"
שוב צריך להיות פטור  לכיסוי דםויהיה ראוי 

"וכתישה ביום טוב מי  :ומתרצים מדין 'הואיל'.
 ?!שרי"

גמ' בשני הסביר את תשובת הלואולי יש 
 :דרכים

אין שוב  ,לל שאסור לכתוש ביו"טגב )א
 .ראויות לכתישה ולכן לא יהיה הואילהאבנים 

 םמשו םא – תמיד יהיה חייב שמונה ב)
משום איסור כתישה  אואיסור חרישה 

הוא מצד "יום טוב").ב (ובשניהם החיו
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 ?! פירוש התמיה "חיובא לדרדקי"
 פסחים קטז, א

(קטז, משנה  נשתנה' הנאמר בלגבי נוסח 'מה  
מטבילים פעם : "שבכל הלילות אין אנו א)

 ,אמר רבא הכי קתני" אחת", נאמר בגמרא:
לטבל אפילו פעם  חייביןשבכל הלילות אין אנו 

מתקיף לה רב  .הלילה הזה שתי פעמים ,אחת
 "!?חיובא לדרדקי ,ספרא

בפשטות שאלת רב ספרא היא כמו  ,והנה
: )לדרדקיבא חיושכותב הרשב"ם (ד"ה 

משום הכירא דתינוקות כדי  "בתמיה, הא
שמכיון שכל הסיבה  ,דהיינו ,אלו קעבדינן"שיש

לכך שצריך לטבול הוא בשביל לעשות היכר 
רק  כי אם ',חיוב'לתינוקות, א"כ אין לומר שזה 

(על דרך הגמ' בדף קיד, ב עיי"ש),   ,לעשות היכר

: " הואחיובא לדרדקיהפשט במילים "משמע שו
 בשבילחיוב על דבר שנעשה  יש האם

 התינוקות?

) י"ז, ש"פ קדושים שיחה דחבלקו"ש (אבל 
"כיצד ייתכן לחייב קטן אפילו  :כותב הרבי

מדרבנן, שהרי אין הוא בר דעת, כלשון הגמרא 
 :35, ובהערה מס' " (בתמיה)"חיובא לדרדקי "

רוש המילים י"פסחים קטז, א". ומזה משמע שפ
חיוב על  להחילין " הוא שאחיובא לדרדקי "

הקטן, בשונה מהמובן בפשטות מהרשב"ם, 
 ?כנ"ל

ויש לעיין בזה, ותן לחכם ויחכם.

 

 זמן חיוב בדיקת חמץ לשיטת אדה"ז
 שו"ע אדה"ז סי' תלא

זמן בדיקת חמץ ל  כותב בשלחנו בנוגע   ז"אדה
הוא מיד לאחר צאת הכוכבים דליל ארבעה ש

זמן  לפיכך איחרו: ז"ל (סי' תלא ס"ה)עשר, ו
עד זמן הבהקת הנר, דהיינו צאת  הבדיקה

הכוכבים [כשיש עדיין אור היום קצת]. ובאותו 
זמן שבין כנסית האדם לביתו ובין זמן הבדיקה, 

עור אותו זמן דהיינו צאת הכוכבים, ושי
שביניהם כמו חצי שעה, אסרו לו לאכול וכו'. 

 עכ"ל.

כתב שע"כ כן הוא דעת  ובקו"א (סי' א)
רא להו זמן בדיקה הוא כשיש הראב"ד "דסבי

ינו יהו"ום קצת", ובהגהה הוסיף וז"ל: אור הי

, כמשמעות הגמרא מיד אחר צאת הכוכבים
 ".וכו'

כלומר שרוצה להדגיש שזמן הבדיקה הוא 
צאת הכוכבים, ובאומרו שעדין מאיר  לאחר

מקצת אור היום, אין כוונתו שיבדוק מבעוד יום 
מוד אלא רצונו להדגיש שצריך שיבדוק צ

לתחילת הלילה, ולא שיתעכב עם הבדיקה 
 להמשך הלילה.

וכן מדייק הראב"ד מלשון המשנה (ריש 
ארבעה עשר ולא ליל ל אורמסיכתן), שכתוב 
גמרא כתבו מנם למסקנת הארבעה עשר, שא

אור כדי לדבר בלשון יפה גרידא אך מתכוונים 
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חרים לליל, מ"מ זה עצמו שישנם מקומות א
נו שקיים עוד ל, מלמדשלא כתבו אור אלא לי

סיבה להעדיף לכתוב דווקא אור (ולא ליל), 
והוא שהמשנה מלמדנו באיזה זמן בלילה צריך 

מיד בתחילת צאת הכוכבים כשעדין  – לבדוק
מקצת אור היום, (ועיין אחרונים על מאיר 
 אתר).

ז "שיטת אדה  הוצריך ביאור קצת, כיון שידוע
עה בהלכות שבת שזמן צאת הכוכבים הוא ארב

מן רב מיל אחרי השקיעה (שיטת ר"ת), שהוא ז
ז "אחרי שכבר שקעה אור היום, וכפי שאדה

עצמו מקשה על שיטה זו בסידורו (סדר כניסת 
שעדין לומד שצאת כן תמוה מכיון שבת), ול

היא (כנ"ל) ד' מיל אחרי השקיעה  הכוכבים
שהוא זמן רב אחרי ירידת אור היום, מדוע כותב 

 ר היום", יר מקצת או"שעדין מא בשולחנו

שהוא כפי שיטת הגאונים (המובאת בסידור) 
שצאת הכוכבים הוא ג' רבעי מיל אחרי השקיעה 
שעדין אור היום על הארץ וצריך לתנאי ראות 

ים וכו' בכדי להבחין שכבר נצנצו ג' כוכבים, טוב
שהרי לפי שיטתו בשולחנו כבר שקעה אור היום 

אים כלל זמן רב לפני צאת הכוכבים, ולא רו
אפילו מקצת מאור היום, ומדוע כותב שאחרי 

 צאת הכוכבים עדין מאיר מקצת אור?

ז חזר בו כאן בהלכות "וא"א לתרץ שאדה
שבת), וכפי פסח משיטת ר"ת (שנפסק בהלכות  

ז כותב (בסידור), שהמחבר חוזר משיטת "שאדה
ר"ת בסוף השו"ע (בהלכות מילה) ופוסק כפי 

לכות פסח כתב שיטת הגאונים, כיון שאת ה

ז לפני הלכות שבת, עוד בהיותו יושב "אדה
בחבר תחכמני (אצל המגיד), ולא מסתבר לומר 
שבתחילה (בהלכות פסח) פוסק כשיטת 

בו (בהלכות שבת) ופוסק  הגאונים, ואח"כ חוזר
כשיטת ר"ת, ואח"כ שוב חוזר בו (בסידורו) 

 ופסק כשיטת הגאונים.

בו כותז ב"ואולי י"ל הביאור בפשטות שאדה
כשעדין מאיר מקצת אור היום, אין כוונתו 
(ללמוד כפי שלמדנו בשיטת ראב"ד) שבזמן 
חובת הבדיקה (שהיא לאחר צאת הכוכבים) 

אלא שזמן הבדיקה   אור היום,  פועלעדין מאיר ל
 הוא סמוך לזמן שהאיר בו (לשון עבר) אור היום.

וכן אתי שפיר הטעם שממתינים עם הבדיקה 
קים את החמץ מיד בכניסת עד הלילה ולא בוד

ים, כיון האדם לביתו שהוא לפני צאת הכוכב
שבלילה אור הנר יפה לבדיקה, (ובלשון רש"י: 

בר שאור הנר מבהיק יותר), שזה דווקא בזמן שכ
חשוך, ולא כאשר עדין קיים (אפילו מקצת) אור 

 כו'.

ז שעדין "אלא שעדין טעון ביאור בלשון אדה
שלפועל קיים מאיר מקצת אור היום, משמע 

אור בכך, בד"א ע"פ אור בזמן הבדיקה, והבי
הידוע (הובא בכ"מ לבאר מדוע בעקבתא 

ר הגאולה קיים דמשיחא לפני התגלות או
התגברות חשכת הגלות), שסמוך לעלות השחר 
הוא הזמן הכי חשוך בלילה, כיון שבא לאחר 
חושך של לילה שלם, כמ"כ צאת הכוכבים בא 

אור, ולכן עדין קיים  לאחר יום שלם שבו האיר
בו (עכ"פ מקצת) אור היום. ועצ"ע.
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 ן בין 'נפל עליו גל' ל'מפרש ויוצא בשיירה'טעם החילוק בדי
 שו"ע אדה"ז סי' תלא, תלג , תלו

שמן כותב אדה"ז בנוגע לדין בדיקת חמץ 
התורה מועיל ביטול אך חכמים גזרו שלא יועיל 

בשו"ע ל ותיקנו לבדוק את החמץ בליל י"ד, וז"
: "אבל חכמים גזרו שאין ביטול ד-סי' תלא ס"ג

והפקר מועיל כלום לחמץ אף קודם שהגיע זמן 
איסור הנאתו . . ומפני ב' דברים נזקקו חכמים 
לכך . . הב' לפי שהאדם רגיל בכל השנה בחמץ, 

מחמת רגילותו קרוב הוא לשכחה שישכח את ו
איסורו ויאכל ממנו אם יהיה מונח בגבולו  

לפיכך הצריכו לחפש אחריו ולבדוק  בפסח,
ולהוציאו מכל גבולו קודם שיגיע זמן איסור 

 אכילתו".

לקמן סי' תלג ס"ל: "...שהרי עיקר  ואה וכן
גזירת חכמים שגזרו שאין ביטול והפקר מועיל 

כדי שלא ישכח ויבא לאכול לחמץ אינה אלא 
ממנו בפסח אם יבטלנו ולא יבערנו מן העולם 

נפלה עליו מפולת גבוה ג'  לגמרי, וחמץ זה ש
טפחים שאין הכלב יכול להוציאו משם ולהניחו 

לחוש בו שמא יבוא אדם  במקום מגולה אין
הפסח יהיה לאכול ממנו בפסח, כיון שכל ימי 

 ".טמון ומכוסה מן העין וכו'

גדר התקנה דבדיקת חמץ הוא שגזרו ומבואר  
חכמים שאין ביטול והפקר מועיל כלום עד 

ץ מביתו, ויסוד התקנה הוא שיבער כל החמ
דחששו שמא יבוא לאכול ממנו בפסח (מאחר 

ומשמע דבמקום דלא שייך דלא בדילי מיני'), 
הטעם דיבוא לאכול ממנו, כגון חמץ שנפלה 

ינו לא גזרו חכמים שהביטול א –עליו מפולת 
 מועיל כו'.

גבי היוצא  ולכאו' צ"ע דלקמן בסי' תלו ס"ו

ו לחזור לביתו עד  בשיירא קודם הפסח ואין דעת
"...וזה שיוצא מביתו  :לאחר הפסח כתב אדה"ז

ולא יחזור קודם הפסח, שכשיגיע חצות יום י"ד 
לא יוכל לבדוק ולבער החמץ שבביתו, הרי 
בשעה זו שהוא מפליג מביתו חל עליו מצוות 
תשביתו מן התורה, שמן התורה אין חילוק בין 

יו תוך שלשים יום לקודם שלשים, וכיון שחל על
מצות תשביתו חל עליו גזירת חכמים שגזרו 
שהשבתה זו אינה מתקיימת בביטול והפקר 

ד אלא עד שמוציא את החמץ מביתו ומכל בלב
 ".וכו' גבולו

ומשמע דאפי' שלא יחזור לביתו עד לאחר 
ש שמא יבוא לאכול ממנו, הפסח ואין חש

אעפ"כ חייב הוא לבדוק ולבער החמץ מביתו 
ם ל' יום), וגם כאן גזרו קודם יציאתו (אף קוד

חכמים דאין הביטול מועיל כלום עד שיבדוק כו' 
סק פו  ,אם יצא קודם ל' ולא בדק(אלא שבדיעבד  

לים אדה"ז דאפשר לסמוך על דעת המקי
הוא שסוברים שבמקרה כזה לא גזרו חכמים ש

ולכאו' זה סותר להמבואר  כמבוער מהעולם).
לעיל דבמקום שאין חשש שמא יבוא לאכול 

 לא גזרו חכמים. –מנו מ

דיש חילוק בין המפרש ואולי אפ"ל בדוחק, 
דאפשר  בשיירה וחמץ שנפלה עליו מפולת:

חיוב הבדיקה מד"ס הוא גם במקום דלא שייך ש
זהו אך  .חששא דשמא יבוא לאכול ממנו בפסח

ולמשל כאשר (בסתם חמץ שאין חשש זה  וקא  דו
אולם בחמץ  ),לא נמצא בבית בימי הפסח

ומכוסה מן יו מפולת שהוא טמון שנפלה על
כיון שאין אפשרות לאדם  ,לא גזור רבנן –העין 
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 מונח  אינולאכול ממנו, וא"כ נחשב כאילו החמץ  
 יבואאדם כדי שנחשוש שמא  השל    רשותוכלל ב

 דלא גזור רבנן.לאכול ממנו, ובזה אפ"ל 

[הערת המערכת: בהגהות על השו"ע (הל' 
וק בין חמץ פסח סי' תלג סט"ו) מביא עוד חיל

שנפל עליו מפולת לבין המפרש קודם ל' יום: 
שעיקר טעם גזירת חכמים  1לפי טעם הר"ן

שמא יערים ויכוון לזכות  – שביטול אינו מועיל

בחמץ לאחר הפסח, הרי שב'נפל עליו מפולת' 
לא שייך חשש זה, ולהכי סגי בביטול, משא"כ 
במכניס לאוצר [ולכאו' גם במפרש ויוצא 

יש חשש להערמה. אבל צ"ע שהרי  בשיירה]
הר"ן בעצמו דחה את דעת הירושלמי במפרש 

דם ל' ופסק להלכה דסגי בביטול בעלמא קו
כמפולת, ואדה"ז פסק כמותו רק בדיעבד (ראה 

קו"א ס"ק ו).] ועצ"ע.

  

 ביאור הנ"ל באופן אחר

 לכאורה כל זה שייךאך יש להקשות על זה, ד
, מצד החפצא רק אם נאמר שתקנת בדיקה הוא

כלומר שהחשש הוא שיהיה חמץ מגולה, אבל 
 ,הגבראבפשטות תקנת הבדיקה הוא מצד 

: "שלא ישכח בטעם הא' לבדיקה כדברי אדה"ז
שהוא חשש כלפי  –פסח" ויבא לאכול ממנו ב

 האדם עצמו.

וא"כ שוב אין הפרש בין המפרש בשיירה, 
 . כלומר:הגבראלגבי  לחמץ שנפל עליו מפולת

 ' קייםשמא יבוא לאכלו'חשש לדר הבשניהם הע
החילוק (לגבי הגברא), וזוב צריך להבין  בשווה

 בדין.

סי' תלג (  ין רק טעם הב' ועיקריוצ  לעיל  והנה,
לתקנת חכמים (שמא יבוא לאכלו),  )סי"ג ועוד

 :והוא ,שייך גם טעם הא' אמנם במקרים הנ"ל
שטעם זה  ע"פא('שמא לא יבטל בלב שלם', 

 ).נהתקל יעיקרהאינו 

 
. בקו"א ס"ק ו, אדה"ז מביא סמך למה שפסק 1

 – דשיטת הירושלמי הוא שאכן אין מועיל ביטול

"ז יש לבאר בפשטות שאכן מעיקר הדין ועפ
 ,צריך לחפש אחר החמץ כאשר אין טרחה בדבר

מצד חשש   –שמא יבוא לאכלו  גם כשאין חשש  
אך אם הדבר כרוך  .שמא לא יבטל בלב שלם

התקנה שעיקר משום  ,אין צריך בדיקה ,בטרחה
 וכאן אינו שייך. הוא שמא יבוא לאכלו,

ת למפרש: ולמפבן החילוק בין ולפ"ז מו
במפולת שיש טרחה לפקח הגל כדי לבער החמץ 

לא מחייבים אותו לבדוק מצד חשש 'שמא לא   –
לפני . משא"כ בלבד ומספיק ביטול ,יבטל'

יש לחוש פסק אדה"ז ש ,שמפרש ויוצא מביתו
 , והטעם בפשטות לסברא המחייבת בדיקה,

משום שאין בזה שום טרחה שהרי החמץ מגולה 
צא והפליג (קודם ל') פוסק יש  אחריאבל    .בביתו
 , וז"ל:אדה"ז

אבל בדיעבד כגון ששכח ויצא מביתו ולא 
לו לחזור וטורח ביער החמץ ממנו ונזכר בדרך 

 ן (ב, ב ד"ה וגרסינן).מדברי הר"
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ואין צריך לחזור לביתו לבער.  ולבער . .
 "ק.עכלה

וא"כ מבואר שאכן אין הבדל בין מפרש 
למפולת אף בדין, שיש לדמות המקרה של 

  –  יעבדדבלדין מפרש  לכתחילהמפולת 
שכתב ה  "ז מובן ג"כ מדבשניהם יש טרחה. [ועפ

בנוגע למפולת שאינו צריך לבדוק אם אינו רוצה 
שוט שאין לפקח את הגל, דהיינו שיש טרחה] ופ

 שום סתירה בדברי אדה"ז.

ושוב ראיתי שכך כותב אדה"ז בפירוש לגבי 
מקרה שאין שייך החשש דשמא יבוא לאכלו 

ין "כ אין מטריח, וז"ל: "אעפ) סי' תלג סי"ט(
אותו להוציאו משם אלא מבטלו ודיו שהרי 
עיקר התקנת בדיקת החמץ אחר שביטלו אינו 

בפסח, וזה  אלא משום גזרה דשמא יבוא לאכלו
" עיין שם, החמץ . . בודאי לא יאכלנו בפסח

ומשמע כביאורנו הנ"ל.

  

 פסח מצרים ושני  פסחד השייכות 
 שיחת ט"ו אייר תנש"א, לקו"ש חכ"ח

בשיחת ט"ו אייר ה'תנש"א (ס"ג בהנחת ועד 
) מבאר כ"ק אדמו"ר , בלתי מוגההנחות בלה"ק

שהטענה ד"למה נגרע" שייכת גם על הגלות,  
  ת ה"טמאים לנפש אדם" ובמכל שכן וק"ו מטענ

 ,"למה נגרע"דשבכתוב (בהעלותך ט, ז) 
  :שכמענה לטענתם ציוה הקב"ה על פסח שני

ם ובנוגע יתה של כמה אנשייששם (הטענה ה
אחד, ועוד ש)המדובר הי' ב"קרבן שאינו לקרבן 

שאר הקרבנות מצד שייכותו לפסח בשלימות ד
מצרים [ראה גם בלקו"ש (דלהלן) ס"ה שפסח 
מצרים לא הי' קרבן], שנוסף לכך שהי' לפני 

תורה . . לא הקריבוהו ולא היזו את דמו -מתן
ע"ג המזבח במקום המיוחד להקרבת הקרבנות 

, ולא עוד אלא ש"היו בארץ דש)"ומק המשכן(
כ מצרים תחת שליטתו של פרעה" (משא"

בהטענה "למה נגרע" בנוגע לזמן הגלות, 
 כמבואר בהמשך השיחה שם).

ולכאורה אינו מובן מהי השייכות דטענת  
הרי , שמצרים"למה נגרע" שבכתוב לפסח 

באה בהמשך להפסח שנעשה "בשנה טענה זו 
ט, א)  לצאתם מארץ מצרים" (שם השנית

 יום חמשיםיתה ימתן תורה (שה אחרשנעשה 
ובפשטות נעשתה  ,אחר צאתם מארץ מצרים)

כולל ההקרבה והזריקה ע"ג המזבח  במשכן
ה שלפסח זה הי' -(ראה בלקו"ש (דלהלן) ס"ד

ולא בארץ  מדבריתה בי), והקדשיםגדר של 
מצרים, שמכל זה מובן שהקרבן שהקריבו הי' 

מובן איך ין ובמילא מטעם זה א .בשלימות
דזמן לומר ק"ו לטענת "למה נגרע" אפשר 
 הגלות!

ע"פ המבואר בלקו"ש בזה  ומרואולי יש ל
לכאורה הטענה "למה  :חכ"ח (בהעלותך ב)

נגרע" אינה מובנת, שהרי ידעו שטמאים הם 
 ,אסורים להקריב קרבןולכן 
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ומבאר (ס"ה, ע"פ דברי רש"י (עה"פ)),  
ן קדשים ידלו  איןפסח קרבן תה שישטענתם הי

הי' פסח (שכן הפסח היחידי שהקריבו קודם לכן  
מצרים, ש(כנ"ל) לא הי' בגדר קרבן וגם טמאים 

 ,ובמילא גם להם מותר להקריבו ,הקריבוהו)
להם משה (כדברי  חידש(וע"ז  ?!"ו"למה נגרע
שפסח  – קרבים בטומאה" קדשיםרש"י) "אין 
 .1דין של קדשים)לו יש דורות אכן 

תה, שעליהם יע" הים "למה נגרהרי, שטענת
שהיו   ,של קרבן מצרים  באותו גדרלהקריב קרבן  

ואעפ"כ טענו "למה  – לו כו"כ חסרונות כנ"ל
 .נגרע"

 שייכותו לשון "מצד  הדיוק  ג"כ    מתקיו  עפ"זו
לפסח מצרים ולא  שייך, היינו שלפסח מצרים"

 יתהידרישתם "למה נגרע" השכן  כמותו ממש,

אבל יש לברר מה [ במצרים לאמ"ת ו אחר
 לשון בטייפ מהשיחה].ה

כל שכן פסח כזה טענו "למה נגרע", באם ו
שיש לטעון "למה נגרע" בנוגע להגלות, 
שהדרישה היא שיהיו (כלשון כ"ק אדמו"ר) 

. . ע"ג המזבח בביהמ"ק  שלימותם"קרבנות ב
היתכן שבמשך יותר מאלף שבארץ ישראל", ש"

יב הקרי ל"ותשע מאות שנים לא יכולים כל בנ
 ",ק?!"המקרבנות בבי

המענה לטענה זו היא (כמבואר בשיחת ט"ו ו
אייר הנ"ל ס"ד), שענין חסרון הקרבנות יתוקן 
ויושלם בביהמ"ק השלישי, ש"בנוי ומשוכלל 
יגלה ויבוא מן השמים" (רש"י ותוס' סוכה מא, 

 ומיד ממש. ףכיסע"א. ועוד), ות

 

 
משא"כ טענתם השני' "לבלתי הקריב את קרבן . 1

בפסח המדבר   הנוסףן ה'" גו' הייתה לגבי העניי
ה'"), כמבואר בהשיחה (ס"ו), להגירסא  קרבן("

 ",טהוריםברש"י "ויאכל הבשר ל

" טמאיםאבל לפי הגירסא "ויאכל הבשר ל
גם בטענתם זו רצו  –(המבוארת בהשיחה ס"ז) 

ה'" ובזה ראו   קרבןהקרבן (שהוא אמנם " לתאכיש
את עיקר ענינו (כמבואר בס"ח)), שלסברתם הוא 

פרד מעניין ההקרבה, תהי' ע"ד קרבן מצרים עניין נ
 ,(גם לטמאים, ובמילא לא בשלמות ענין הקרבנות)

 .עיי"ש



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 שער שלישי

חסידות
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 מאמר ד"ה באתי לגני תש"כ בוביאורים בדא"פ הערות 
 * דאברוסקין שי'דב מנחם הרב 

 בישיבהיע משפ

  – הנקודה התיכונה במאמר
 מעלתו של יהודי בעוה"ז דוקא 

 פתיחה

שאין קשר בין הביאורים שבמאמר, אלא באתי לגני תש"כ, נראה  בהסתכלות שטחית על מאמר
ים פרטיים בפרק יו"ד מהמשך באתי לגני ה'שי"ת. אמנם, כשמתבוננים יותר נמצא רק שמבאר דבר

 ביאור מעלת עוה"ז ומעלתו של יהודי, וכדלהלן. –שישנה נקודה משותפת לכל אורך המאמר 

 מהלך המאמר 

אר המאמרים של באתי לגני), שע"י הראשונים בקצרה (ע"ד שמסכם את תוכן הפרקים  אות א:
עבודת הצדיקים (ועמך כולם צדיקים) באתכפיא ואתהפכא ממשיכים את העצמות ("יקרא דקוב"ה") 
בכל העולמות, שזהו"ע ד"נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים". וכמו שדירה גשמית ענינה 

שמהותו ועצמותו  –ירה בתחתונים ו, כך הוא גם בעניין דבה נמצא בה בכל עצמות הוא שהאדם הדר
 ית' נמצא כאן בעוה"ז הגשמי.

 עצמות א"ס.  –מבאר את מעלת עוה"ז, שמקורו ממקום בו לא שייך עניין של קושיא כלל    אות ב: 

ת לאחמ"כ מביא את תורת הבעש"ט (בעניין ענווה שלא במקומה), בה מפליא את גודל מעל
ך שפע אל כל העולמות, וכן המלאכים ניזונין ע"י "י תפילתו ותורתו ממשיעבודתו של יהודי, שע

 – עבודתו, ועד שה'מלך גדול ונורא' (שהכוונה בזה היא למל' כפי שהיא מושרשת בעצמומ"ה
 שממשיך את העצמות) שומר ושוקד על פיו.

לכן יפה ע"י עבודה בעוה"ז הגשמי ממשיכים את העצמות (ש  שעפ"ז מובנת מעלת עוה"ז, שדוקא
 שעה אחת וכו').

מסכם את ב' הפירושים ב'היושבת בגנים': א. שקאי על הנשמות בג"ע שמקשיבים לקול  אות ג:
התורה והתפילה של הנשמות המלובשות בגוף בגלל העילוי שנעשה בהם. ב. שקאי על כנס"י הרועה 

 
 מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נכתב ע"י הת' שניאור זלמן שי' קוביטשעק. *



 רכרך חמשה עש  •  דודמגדל  164

 

כנסיות ובתי מדרשות,   של לעו"ז) ואעפ"כ עומדים בניסיון ויושבים בבתיבגנים של אחרים (עניינים 
 מקשיבים לקולך.  – שנקראים חברים – אזי המלאכים

שגם כאן רואים את מעלת עבודתו של יהודי בעולם, שע"י עבודתו של יהודי למטה (ולא משנה 
מצאים בדרגות היותר באיזה מצב הוא נמצא), הוא פועל עילוי בנשמות שלמעלה (ועד לנשמות שנ

 "ע 'השמיעיני'., שזהומלאכיםבנעלות שבג"ע), וכן 

לאחמ"כ מביא את תורת הרב המגיד על מארז"ל "בים נדמה להם כבחור ובסיני נדמה להם כזקן", 
שלכאו' איך שייך ציור בו ית' ועאכו"כ עניין של שינוי. ומבאר שזהו עד"מ האב ובנו קטן, שלפי אופן 

אם להיפך. ועד"ז הוא למע',   וא חקוק בעיני אביו, בין אם מתכשר במעשיו וביןהתנהגות הבן כך ה
שראל כך הם חקוקים בו ית' כבי'. וזה שבים נראה להם כבחור ובסיני כזקן, זהו שלפי אופן הנהגת י

בבחי' נוקב ועולה עד למעלה מעלה, שמל' שזה מצד החקיקה. ומדייק הרבי בדברי הרב המגיד 
 ,עצמות ומהותחקקים בהיא בדבר עצמו) משמע שהשינויים בהנהגה למטה נ 'חקיקה' (שחקיקה

 הוא חקוק בעצמות.ש וןבכל מצב שהיהודי נמצא מציאותו ועבודתו נחקקים למעלה כי ,כלומר

גודל השפעת עבודת ישראל למעלה, הן בכך שמעשיהם של בנ"י חקוקים עוד יותר ועפ"ז מובן 
למעלה ת ציון", את עצמו כביכול, והן בהמשכת אלוקות מעד ש"רחץ ה' את צואת בנו –בעצמות 

 למטה באותו אופן בו נמצאים בנ"י.

מביא את קושיית המאמר מדוע נקראו ישראל ביצי"מ בשם 'צבאות' והרי שם צבאות לא  אות ד:
, שענינו של שם צבאות 1נזכר בתורה. ומבאר השאלה בעומק יותר עפ"י המבואר במאמר של אדה"ז

(יבואר להלן ביתר הרחבה)], ולכן  ז"והמעלת עך שגם בבי"ע יהיה 'איהו וחיוהי חד' [הוא להמשי
אי"מ מדוע הוצרכו לגילוי שם  –בשעת יצי"מ, כאשר ישראל היו במדריגתו של משה (אצילות) 

צבאות שעניינו גילוי 'איהו וחיוהי חד' בבי"ע. ומבאר את הקושיא ביתר שאת ע"פ ביאור דברי 
 לשם הפעולה, שם התואר ושם העצם.אדהאמ"צ בנוגע 

מה שמתרץ במאמר שנקראים צבאות ע"ש שלשה דברים: חיל, זמן ויופי (ומוסיף   א אתמבי  אות ה:
 הרבי שהיופי הוא לא רק בכללות נשמות ישראל אלא בכל יהודי ויהודי בפ"ע (ע"י האחדות)).

רשם מיומין עילאין, וכן ומביא את תורת הצ"צ שמבאר את מעלת הימים הגשמיים: יום ולילה שש
יים, שע"י זה ממשיך מלמעלה יצ"ט ויצה"ר, בימים הגשמ –ום ולילה שבקרבו עבודתו של יהודי בי

מעלת עוה"ז ומעלת (עבודתו של)   –  מהשתלשלות לו' יומין עילאין. ושוב רואים כאן את ב' הפרטים
 היהודי.

ר' דעולם ל'קרש', ובשביל לבאר מביא מ"ש במאמר שביכולתו של יהודי להפוך את ה'שק אות ו:
של יהודי ממשיך משמו הגדול,  ר של הרבי מהר"ש, שמבאר שע"י איש"ר דאגדתא זאת מביא מאמ

 
 , א ואילך ד"ה בעצם היום הזה יצאו כל צבאות הוי'.תו"א בא ס .1
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ובאופן שזה משנה את מציאותו ומציאות העולם. ובזה ניכר ג"כ מעלתו של יהודי ומה שעבודתו 
 יכולה לפעול.

דוקא ע"י ההגבלה של עוה"ז ניכר דוקא, ומבאר ש מוגבלמדייק במאמר שצבא הוא זמן  אות ז:
ש מיש. וזוהי מעלת עבודתו של יהודי שאז אין מקום לטעות שההתהוות היא י –ערוך  העניין דאין

בזמן מוגבל ב'ימים יוצרו', שעי"ז ממשיך גילוי עצמות ומהות בזמן ובמקום המוגבל, ויותר מזה, 
הימנו, שבזה מתבטא מעלת עבודת  שעי"ז פועל ההכרה והידיעה ב'אין ערוך' גם בעולמות שלמע'

 ודה בעוה"ז.היהודי והעב

שע"י עבודתו של יהודי באופן של צבאות בכל ג' הפירושים, פועלים  –מסכם את העניין  אות ח:
שעולם הזה אפי' במקומות הנחותים ביותר עד לערוות הארץ יהיה טפל ובטל  –העניין דצבאות הוי' 

 ם האצי'.שנעשה העולם בדרגת עול –לשם הוי' 

הותו ית' למעלה יותר דירה לעצמותו ומ –יין דבאתי לגני ועי"ז בסופו של דבר פועלים את הענ
 גם מעולם האצי' שזה יושלם ויתגלה לע"ל בגאולה האמיתית והשלימה תומ"י ממש.
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 'דאגדתא הא שמה רבאי   אמן' בענין 

 .א
 ר דאגדתא"ל שהעולם קיים אאיש"עניינים בקיום העולם ושאלה על מארז 'ג

, הוא באופן שהמציאות במאמר (אות ו) מבאר שהפיכת השקר והקשר דעוה"ז לקרש דקדושה
דאגדתא  שמה רבא" יהא "אמןשע"י  2עצמה משתנית. ומביא ע"כ את מאמרו של אדמו"ר המהר"ש

זוהי המציאות   –  יכולה להיות תקומה בארץ, דהיינו, דזה שאין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירו
אור תורה מחיהו, שאור התורה   3בעולם, וע"י איש"ר דאגדתא משנים מציאות זו, וזה ע"ד מה שארז"ל

 כרת פעולתו למטה בגוף האדם.ינמשך ומאיר עד שנ

נראה לבאר  – ת; תורה ומצוות; אמן יש"ר דאגדתאנפעל ע"י עשרה מאמרויותר מה  והנה לבאר
הפעולה וההשפעה העולם. ג.    קיום  עצםלבריאת העולם. ב.    הסיבהשיש ג' עניינים בקיום העולם א.  

 .4בעולם האלוקית 

א לצוות "כל העולם לא נברא אל 5לבריאת העולם הוא שישראל יקיימו תומ"צ, וכמארז"ל הטעם
שסיבת בריאת העולם הוא בשביל קיום התרי"ג מצוות ע"י ישראל (דנתאווה הקב"ה לזה", והיינו 

 שזה נפעל ע"י קיום התומ"צ); 6להיות לו ית' דירה בתחתונים

קיום העולם מבואר בארוכה בשעיוה"א פ"א מיוסד על תורת הבעש"ט, שקיום וחיות כל  פןאו
 וי'ה  וי' דברך ניצב בשמים, ואם הדברשנמצא בהם, ע"ד מ"ש לעולם ההנבראים הוא מהדבור האלוקי  

היו חוזרים להיות אין ואפס כבתחילה מקודם שנבראו, הם    –  היה מסתלק לרגע אחד ח"ו מן הנבראים
והיינו שקיום העולם תלוי בעשרה מאמרות שמהוים אותו מאין ואפס ליש ומציאות דבר. וקיום 

"תנאי התנה הקב"ה  7לוי בעבודת ישראל בקיום התומ"צ כמארז"להעולם (ע"י העשרה מאמרות) ת

 
 .תורת שמואל המשך מצה זו תר"מ פ"ס ואילך .2

 כתובות קיא, ב. .3

ראה מפרשי המשנה (ברטנורא, מאירי ועוד) על מס' אבות פ"א מי"ח שמחלקים בין 'עומד' ו'קיים'. 'עומד'   .4
בני אדם, שלא תמלא הארץ חמס, שהחיים  ישובם של –סיבת מציאותו ועמידתו של העולם, ו'קיים'  –

ין הא' שסיבת בריאת העולם היא בשביל קיום תומ"צ, האנושיים יהיו כדבעי. ועד"ז י"ל גם פה, ש'עומד הוא עני
בעולם שזה עניין  האנושית'קיים', שכמו שיש את הפעולה  ד"עההשפעה האלוקית בעולם הוא  –ועניין הג' 

 בעולם. האלוקיתנפרד מעצם מציאותו וקיומו, כך יש את הפעולה וההשפעה 

 . ברכות ו, ב. 5

 ו"ט של ר"ה תרס"ו.ראה בארוכה במאמר הראשון של המשך י .6

 שבת פח, א. .7
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 8ואם לאו אחזיר את העולם לתוהו (ח"ו), וכמ"ש  עם מעשה בראשית, אם יקיימו ישראל תורתי מוטב,
 בראתי בגי' תרי"ג"; –אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי 

ש כי נר מצוה ותורה אור, כלומר, האלוקית בעולם היא ע"י קיום התומ"צ וכמ"  וההשפעה  הפעולה
ם כלי מבררים ומזככים את העולם, והאדם והעולם נעשי – ם המצוות בדברים גשמייםשע"י קיו

לגילוי אלוקות ועי"ז נפעלת עליה ותיקון בעולם. וכן נמשך ע"י התורה גילוי אור אלוקי לאדם הלומד 
שמהילוך אדם ותנועותיו יכולים להכיר   9וניכר זה עליו כמ"ש חכמת אדם תאיר פניו, וכמ"ש הרמב"ם

בעולם הזה בהיותו חי פנימיותו, שזהו גם מה שארז"ל אור תורה מחיהו, שהפי' מחיהו הוא (גם) בגוף  
 על פני האדמה. 

לסיכום: סיבת בריאת העולם היא שיקיימו ישראל תומ"צ; קיום העולם הוא ע"י עשרה מאמרות 
פעולה בו שיהיו חיים מאירים בגשמיות וכן שיהיה ניכר באדם ודוקא כשישראל מקיימים תומ"צ; וה

 נפעל ג"כ ע"י קיום התומ"צ. –האלוקות 

על השאלה   10אכן סיבת קיום העולם הוא ע"י קיום התומ"צ, מהי תשובת הגמ'  וא"כ לכאו' צ"ל, אם
"איהא שמיה רבא דאגדתא", מדוע איש"ר דאגדתא עדיפא משאר  – "עלמא אמאי קא מקיים"

 תומ"צ?

 .ב
 י על זמן הגלות"פ דברי הב"ל ע"ביאור הנ

שלאחר החורבן אין לנו עבודה (קרבנות) וגם אין אנו  11ואולי יש לבאר זה ע"פ מה שכתב הב"י
יכולים לעסוק בתורה ובגמ"ח כראוי מפני עול הגלות. ואולי עד"ז יש לבאר בעניינו, שהטעם ששואל 

מיום שחרב ביהמ"ק "בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו", "עלמא אמאי קא מקיים", הוא, כיון ש
חסרון בתומ"צ, א"כ עלמא אמאי קא מקיים? וע"ז  – ש הב"יע"ד מ" – והכוונה בזה בפשטות היא

 עונה הגמ' שקיים אאיש"ר דאגדתא.

אך הנה ידוע שכל ירידה היא צורך עליה. וממילא מובן גם לעניינו שקיים עלמא על איש"ר 
אי"ז רק בדיעבד אלא שלכתחילה איש"ר דאגדתא שייך יותר לעניין ההשפעה בעולם,   דאגדתא,

 
 ישעיה מה, יב. .8

 הל' דעות ריש פ"ה. .9

 סוטה מט, א. .10

 חו"מ בתחילתו. .11
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, שכשהקללה הולכת ומתרבה צריך עוד יותר שיושפע ויומשך במציאות העולם וזה וכמובן בפשטות
 נפעל ע"י איש"ר דאגדתא, וכדלקמן.

 .ג
 ר דאגדתא ומעלותיהם"העניינים באיש 'ג

שעונין  מפרש "וכן איש"ר 12רש"י על אתרהנה גדתא דוקא. ובהקדים לבאר את מעלת איש"ר דא
אחר ההגדה שהדרשן דורש ברבים . . ויש כאן תורה וקידוש ה'". והיינו שיש כאן ג' עניינים. א. אמן 

 . ג. לימוד תורה ברבים.13סודות ופנימיות התורה –יהא שמיה רבא. ב. אגדתא 

 :14גדולה ונפלאה ביותרוהנה בכל אחד מג' עניינים אלו יש מעלה 

הוא בחי' שמו הגדול וכו', כמבואר שם בארוכה המדריגות שבזה.  השמיה רב ר:"מעלת איש
וממשיך שם ואומר שבשעה שישראל עונין איש"ר "הקב"ה מנענע בראשו, פי' הקב"ה בחי' קדוש 

 בחי' שמו הגדול". וברוך והיינו פי' אוא"ס שהוא קדוש ומובדל, הנה הוא ברוך ונמשך ע"י שמזכירים

והמן כזרע גד הוא כאגדה שמושכת   15"ארז"ל ביומא דע"ה ע""פ  :מעלת האגדתא (פנימיות התורה)
היצ"ט והיצה"ר, שגם   –  לבו של אדם, והיינו שפועלת בעבודה עניין בחי' משכני להיות אחריך נרוצה
כל מי -נראה ונגלה לעין היצה"ר יחפוץ בדביקות אלוקים". ועוד עניין בזה שע"י לימוד האגדתא

את מי כיר מבנוגע ללימוד אגדה "שמתוך כך אתה  17. וכן בספרי16שאמר והיה עולם כמבואר שם
 שאמר והיה העולם".

"מה שאיש"ר עונין הצבור אחר שמיעת הדרשה בצבור שזהו"ע בחי'  מעלת לימוד התורה דרבים:
או שלשה, ורבים העוסקים בתורה הוא   לשנים  לימוד התורה דרבים, שאינו דומה אחד העוסק בתורה

באופן היותר נעלה וכמארז"ל במשנה בפ"ג דאבות משנה ו' עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה 
 .18שרויה כו'"

 
 דסדרא. . סוטה שם ד"ה אקדושה12

 שאגדתא קאי על פנימיות התורה.  –וכן הובא במאמר  –כמבואר בארוכה בהמשך מצה זו תר"מ  .13

 ו תר"מ פס"א ע' רנג ואילך.הבא לקמן מבואר בתורת שמואל, המשך מצה ז .14

 . במדבר יא, ז.15

אלקיכם . . ללמוד קלז בנוגע ללימוד עין יעקב, וזלה"ק: "תנו כבוד לה׳ -וראה תניא אגה"ק סכ"ג ס"ע קלו  .16
בעשרה פנימיות התורה שהיא אגדה שבס׳ עין יעקב שרוב סודות התורה גנוזין בה ומכפרת עונותיו של אדם 

 ר ממ"ש בספר רמ"ח אותיות בשם אדה"ז שעין יעקב זהו קבלה מעשית.כמבואר בכהארז"ל". ולהעי

 עקב יא, כב. .17

 ראה מאמרי ד"ה עשרה שיושבין תשמ"ב. .18
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מכל הנ"ל עולה מעלת האיש"ר דאגדתא, הן בדרגת האור האלוקי (מעלת האיש"ר), והן שניכר 
 הוא ברבים דוקא.לת עי"ז שבעולם (מעלת האגדתא), וכן המעלה שנפע

 .ד
 י לימוד האגדתא (פנימיות התורה)"גילוי אמתית מציאות הנבראים ע

יחפוץ בדביקות   פנימיות התורה פועל שגם היצה"ר  –  והנה לבאר את האמור לעיל שלימוד אגדתא
שמבאר ,  19באלוקות, וכן זה שגורם לגילוי אלוקות בעולם, יובן ע"פ המבואר בקונטרס חנוכה תשנ"ב

 שם ג' אופנים בעניין הבירורים: 

גילוי מלמעלה למטה. בירור זה אינו קשור למציאותו של  – א. הבירור שע"י הגילוי דאריך
 הסובב הרי הוא מתבטל ממציאותו. התחתון, אלא שע"י גילוי אור נעלה כ"כ של אור

התחתון, ע"ד הבירור גילוי מלמטה למעלה. בירור זה הוא מצד  – ב. הבירור שע"י הגילוי דעתיק
ניצוצות נמשכו אליו מעצמם (ע"ד מלכת שבא), אלא שאעפ"כ כיון שלגבי שהיה בימי שלמה שה

תחתון, הרי הגילוי של עתיק ישנו מציאות של השתלשלות ומצד סדה"ש התחתון מוגדר בהיותו 
 עתיק שנמשך בו וכן הבירור שנפעל ע"י הוא כמו דבר נוסף עליו.

גילוי מציאותו האמיתית  – עצמות אוא"ס) – (בכללותלוי דפנימיות עתיק ג. הבירור שע"י הגי
של התחתון. שכיון שלגבי עצמות אוא"ס אין שייך מציאות שחוץ ממנו, ואדרבה אמיתת המצאו ית' 

ות של כל הנמצאים, א"כ ע"י גילוי פנימיות עתיק נרגש בכל דבר שהמציאות שלו גופא היא המציא
 היא אלוקות.

פנימיות עתיק שלכן ע"י לימוד  – שתורת החסידות היא בבחי' השלישית(אות יא) ומבאר שם 
ש תורת החסידות הכחות הטבעיים נעשים כחות אלוקיים, כי ע"י המשכת גילוי פנימיות עתיק נרג

 תת המצאו היא המציאות שלו.שאמי

להיות העולה מכל הנ"ל שע"מ שהמציאות האלוקית תורגש ותחדור במציאות הנבראים צריך 
 אגדתא. – לימוד פנימיות התורה דוקא

 .ה
 ר"שינוי מציאות העולם מצד עניינו של אמן יש

שהפי' ב'שמיה   20, וכפי שמבאר הרביאות העולם) רואים גם באיש"ר מצ"עעניין זה (של שינוי מצי

 
 קט ח"ו עמ' ע, ד"ה להבין ענין נרות חנוכה אות ט.סה"מ מלו .19

 ואילך וראה שם בארוכה. 34התוועדות יום ב' דחגה"ש תשכ"ב, תו"מ חל"ד ע'  .20
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אמר ועד להדרגא שעליה נ  –  בחי' שמו הגדול  –  רבא מברך', הוא, ששם הוי' שהוא למע' מכל השמות
יהיה 'מברך' שימשך ויתגלה 'לעלם  – בלבד" ושמו הגדול"עד שלא נבה"ע היה הוא  21בפדר"א

 ולעלמי עלמיא', דהיינו בכל העולמות עד לעוה"ז.

"כל העונה אמן 'יהא שמיה רבא מברך'  22משנה את מציאות העולם רואים במחז"ל וזה שאיש"ר
ששבעים שנה מורה על כללות סדר השתלשלות,   – "בכל כחו קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה

שהרי כידוע יש ז' מדות וכן שבעה ימים בשבוע, וכמו"כ כללות הבריאה היא למשך שית אלפי שנין 
ע"י איש"ר משנים והופכים (קורעין) את סדה"ש, כיון ששמו הגדול הוא למע' ו –  23ואלף השביעי

עלמיא) עד לעוה"ז הגשמי והחומרי לשנות את מכל סדה"ש ונמשך למטה (מברך לעלם ולעלמי 
 .24רצויים יהפכו לטוב הנראה והנגלה-הגז"ד ולפעול שכל העניינים הבלתי

 .ו
 ר דאגדתא"י איש"קיום העולם ע

 הפעולה וההשפעה האלוקית בעולם.  –  הוא ביחס לעניין השלישי שהוזכר בהתחלה  והנה כל הנ"ל

 ד פנימיות התורההוזכר) נפעל ביתר שאת דוקא ע"י לימואמנם, גם קיום העולם (העניין השני ש
שלאחר המאמר: " . . ועי"ז פועלים שהעילוי  25איש"ר דאגדתא, וכדברי כ"ק אדמו"ר בהתוועדות –

י' קודש יומשך גם בעולם שנברא בעשרה מאמרות, וענין זה נעשה ע"י התורה . העצמי דהעשירי יה
 מאמרות שבהם נברא העולם, ובעיקר ע"י פנימיות התורה. שעשרת הדברות מקיימים את העשרה 

כמארז"ל "עלמא אמאי קאים . . איהא שמי' רבא דאגדתא", אגדתא דייקא, שהו"ע סודות ופנימיות   –
 התורה".

 .ז
 ר דאגדתא"י איש"ע ע"בבי 'איהו וגרמוהי חד'גילוי 

באצילות, היינו שבכל נברא ונראה לומר שזהו הפי' שגם בעולמות בי"ע יהיה איהו וחיוהי חד כמו 
וץ ממנו אין עוד שום מציאות, והיינו אחר שמבאר נרגש שאמיתת מציאותו הוא היש האמיתי וח

ך ויתלבש א"ס ב"ה בתכלית היחוד כמו (באות ד) שעניינו של שם צבאות הוא שגם בבי"ע יומש

 
 פרק ג. .21

 ת קיט, ב.שב .22

 ר"ה לא, א. .23

 וראה גם ד"ה ועתה יגדל נא תשי"ט. .24

 . 345תורת מנחם התוועדויות חכ"ז ע'  .25
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 א.שזהו ע"י איש"ר דאגדתא דוק ,מבאר איך עושים זאת – שנמשך ומתלבש באצילות

: "ובאופן כזה נעשה גם הענין דהוי' 26ולכשתמצי לומר, אלו הם ממש דברי הרב בהתוועדות הנ"ל
י חד איהו וגרמוהי חד,  צבאות שגילתה חנה שגם בעולמות בי"ע, צבא שלו, יהי' הענין דאיהו וחיוה

מר כמו בעולם האצילות (כמבואר בארוכה בדרושי אדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי) כנ"ל בהמא
(ס"ד), ובפשטות, שגם כאשר העולם הוא נפרד, פועלים בו שבעמדו במעמדו ומצבו לעין הרואים, 

, שזהו דירה לו ית' ) שהוא "חד" עם "איהו", היינוועד שנראה במאור פניו של אדםו (נראה ונרגש ב
 בתחתונים".

איש"ר, ומזה  והנה במאמר דידן (אות ו) מוזכר העניין של מאור פניו של אדם בנוגע לאמירת
שנראה  ועדוהי חד' בבי"ע, אומר "שבהתוועדות (בקטע הנ"ל) כשמדבר על גילוי האיחוד ד'איהו וחי

מגלים בבי"ע את  – החסידותלימוד  – במאור פניו של אדם", מוכח לכאו' שע"י איש"ר דאגדתא
 העניין של איהו וחיוהי חד.

  

 
 . 341שם ע'  .26
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 י'"ס בבי"ע בתכלית היחוד כמו באצ בענין המשכת אוא

 .א
 ונבראים?יחוד אלוקות כיצד שייך א

ע"פ המבואר   –  במאמר מבאר הרבי את הקושיא על טעם קריאת ישראל בשם צבאות הוי'  'באות ד
רות שלאח"ז, משא"כ ה נתחדש בדובתו"א ששם צבאות שעניינו הוא איחוד האורות עם הכלים דבריא

 ה למטה.יו בנ"י במעמדו ומצבו של משה רבינו שהיה נשמה דאצילות בהיותבזמן יצי"מ שה

הוא שבעולמות בי"ע יומשך ויתלבש   –  אות הוא בצבא שלו  –  והנה בעניין זה שהפי' בשם צבאות
ב"ה בתכלית היחוד כמו שנמשך ומתלבש באצילות דהיינו שמיוחדים בתכלית היחוד, צ"ל  אוא"ס

הביאור בזה, והרי לכאורה עולמות בי"ע הם מציאות לעצמם וא"כ איך שייך לומר עליהם שהם 
 וא"ס חד?וא

והנה, אולי היה אפשר לבאר זה ע"פ המבואר בשעיוה"א שעוה"ז הגשמי בטל אליו ית' כאור 
 ש ולכן שייך לומר 'איהו והבריאה חד'. השמש בשמ

מבואר שאין הפי' ב'איהו וחיוהי חד' שהדבר בטל בתכלית הביטול לאלוקות,  27אך הנה בלקו"ש
'איהו  – ת, ולכן לא שייך לומר על עוה"ז הגשמיאלא שהמציאות שלו גופא תהיה חד עם אלוקו

אויף נבראים  – הפועל זיינען אין ואפסוהבריאה חד', וכל' הרב: וויבאלד אז נבראים לגבי זייער כח 
צו זאגן אז איהו  28ח"ו מיט'ן אויבערשטן; עס איז ניט שייך מיוחדאיז ניט שייך צו זאגן אז זיי זיינען 

אפס לגבי דעם אויבערשטן. און אדרבה, מען זאגט אז נבראים זיינען אין ו והבריאה זיינען ח"ו חד,
עכע זאל זיין איז דאך ניטא קיין עניין וועל – אין ואפס ממש – לגבי אים ניטא וויבאלד זיי זיינען

 .לה"קמיוחד מיט אים. עכ

שייך לומר על נבראים לא    –  [תרגום חפשי: כיון שהנבראים לגבי כח הפועל שלהם הינם אין ואפס
ח"ו עם הקב"ה; לא שייך לומר ש'איהו והבריאה' הם ח"ו 'חד', אדרבה, אנו אומרים מיוחדים  שהם

אין דבר שיכול  – אין ואפס ממש – לגביואינם ים הם אין ואפס לגבי הקב"ה. וכיון שהם שהנברא
 להיות מאוחד איתו.]

וא בטל אינו כלל מציאות שנוכל והיינו, שהל' 'איחוד' אינו נופל על דבר שבטל, שהרי כיון שה
אין  ואשהיא מתאחדת עם דבר אחר, וכיון שעוה"ז הגשמי בטל לקב"ה בתכלית ועד שהלומר עליה 
 לא שייך לומר 'איהו והבריאה חד'.  – ואפס ממש

 
 86תו"מ התוועדויות חמ"ט שיחת ש"פ משפטים ע'  –בהוספות לפ' יתרו. השיחה בלה"ק  443ע'  חכ"א .27

 ואילך.

 בלקו"ש נדפס "שיין" ולכאו' הוי טעות הדפוס. .28
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יומשך ויתלבש אוא"ס ב"ה בתכלית היחוד וא"כ אין מובן כלל מה שאומר במאמר ש"גם בבי"ע 
 ים דאצילות"?כמו שנמשך ומתלבש בכל

 .ב
 תית מציאות הנבראיםיל אמ"ש שיתגלה לע"פ מ"ביאור ע

אך הנה ידוע שלע"ל תתגלה מעלת הגוף, שאמיתית מציאותו הוא היש האמיתי (ולכן לע"ל 
ציאותו מעצמותו ולא קדמה לו הנשמה תהיה ניזונת מן הגוף), והיינו, דזה שהיש הנברא מרגיש שמ

א ממהותו ועצמותו ית' שמציאותו מעצמותו שאינו עלול מאיזה עילה וסיבה, הוא מפני ששרשו הו
ילה וסיבה שקדמה לו ח"ו, שהמציאות האמתית של היש הנברא הוא היש האמיתי. כלומר, נכון ע

 אמנם שהעולם הוא מציאות, בכ"ז אמיתת עניינו הוא אלוקות.

ש"יסוד היסודות  29שבכללות כן הוא בנוגע לכל הבריאה כולה, שהרי כמ"ש הרמב"םוהנה, אף 
ועמוד החכמות . . כל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו", מכל מקום מציאות יש אמתית 

שבשבילם  – שייך לומר בעיקר בנוגע לגופם של ישראל כי שאר הנבראים טפלים ובטלים לישראל
  30.31נבראו

הנבראים ביחס ליש האמיתי, הוא, שיותר מזה, החילוק בין ישראל לשאר  32ומוסיף הרבי ואומר
שהוא המהווה אותם ובלעדיו אין שום  להתהוותםהעולמות לגבי יש האמיתי, הוא בנוגע  שיחס

  –   שהמציאות שלהם  ,למציאותם מציאות כלל. משא"כ ישראל היחס שלהם ליש האמיתי הוא בנוגע  
והוא המציאות שלהם' יהיה   . שלכן גם לע"ל כשיתגלה ש'הוא המהווה אותם33א העצמותהי  –  כביכול

 .34לאוה"ע חילוק בין ישראל

ויומתק שבאות ו' בו הרבי מבאר איך פועלים שהאלוקות תאחד עם הנבראים (ראה בארוכה 
אדם  של בהמבואר לעיל בעניין אמן יש"ר דאגדתא), אומר "שיומשך האור עד למטה . . מאור פניו 

ר עד למטה בגוף גם בעוה"ז", ש"אור תורתו ועבודתו מאיבעל תורה", וכן לפנ"ז "שפי' מחייהו היינו 
והיינו שלפעול את העניין של  ",פנימיותועד שמהילוך האדם ותנועותיו אפשר להכיר  בגוף האדם 

 
 יש הל' יסוה"ת.ר .29

 וכמאמר המדרש שלא נברא העולם אלא "בשביל ישראל ובשביל התורה" (ב"ר פ"א, ד). .30

 ן עניין כתיבת ס"ת תש"ל ע' צג.סה"מ מלוקט ח"א ד"ה להבי .31

 בשוה"ג. וש"נ. 30הע'  75לקוטי שיחות חי"ב ע'  .32

וה"ז ה"מלא קליפות וסט"א" כידוע שלישראל ישנו את כח העצמות שמתבטא בזה שבכחם להפוך את ע .33
 "התחדשות". –לקדושה 

 לעיל. 24כמובא בשוה"ג שבהע'  .34
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בגילוי   הוא  –  המשכת אלוקות למטה באופן שתתאחד כמו באצילות  –  אות הוא בצבא שלו  –  'צבאות'
 דוקא בגופו של יהודי.

שמחלק הרמב"ם בין הגילוי דלע"ל שיהיה אצל כל  35מב"םי בהדרנים על הרוכמו שמדייק הרב
העולם לבין הגילוי שיהיה אצל ישראל. שבנוגע לכל העולם, כותב "לא יהי' עסק כל העולם אלא 

, גם כאשר 'עסק'כי,    –  ים וכו'"לדעת את ה' בלבד", ובנוגע לישראל כותב ש"יהיו ישראל חכמים גדול
  אלא יהי' עסק כל העולם  לאדבר נוסף מלבד העסק (ציאותו, ועד שאין בעולמו מושקע בו בכל מ

), ה"ז דבר נוסף על מציאותו, ודוגמתו בהנמשל, שכל העולם הוא מציאות נברא; בלבדלדעת את ה' 
תם, כיון שאינם בגדר נברא כ"א כו'" (ולא עסק), שזוהי מציאו יהיומשא"כ בישראל נאמר הלשון "

 ממש וישראל וקוב"ה כולא חד.חלק אלוקה ממעל 

דהיינו  – לסיכום, מה שלע"ל יתגלה שהמציאות האמיתית של הנבראים הוא היש האמיתי
זהו הפי' במאמר שהעבודה של שם צבאות הוא שגם בנבראים   –  שיתאחדו עם העצמות (יש האמיתי)

 א באצילות.ע"ד כמו שהואיחוד יהיה אותו 

בשוה"ג, וז"ל: אי"ז סתירה למה שנתבאר במ"א שכותב  36[ולהעיר משיחת ש"פ חוקת תשמ"ח
מצד בחי'  – דח"ו לומר איהו והבריאה חד . . כי איהו וחיוהי חד כו' ולא איהו והבריאה חד ח"ו

 גם הבריאה (יש הנברא) כולא חד עם יש האמיתי. וצע"ג ואכ"מ.העצמות הגילויים; אבל מצד 
 עכלה"ק.

והבריאה חד' זהו רק מצד  יך לומר על נבראים 'איהווהיינו, שמה שאומר בלקו"ש שללא שי
יהיה איחוד   הגילויים שהרי מצדם הם לא מציאות ולא נופל עליהם ל' אחדות, אך מה שמבואר שלע"ל

 – יש האמיתי – הנבראים עם אלוקות זהו מצד העצמות כיון שמצד התהוות הנבראים מן העצמות
 הם בבחי' מציאות.

כלומר,  – בעניין מ"ת שלדברי רש"י בפ' ואתחנן "ראו שהיו יחיד" 37ויש לקשר זה עם המבואר
שלגבי עצמות א"ס  ,)אמיתיתשהוא ית' המציאות הבלעדית ממש (ולא רק שהעולם אינו מציאות 

 ראה שם בארוכה.] – של עצמות א"ס ב"הההתגלות מצד  – "אין שום מציאות כלל"

 .ג
 ייניםבפשטות הענ – גילוי אמיתת מציאות הנבראים

לבאר הפי' שבכל פרט ופרט מהבריאה ניכרת אמיתת מציאותו ית' בפשטות העניינים, מבאר הרבי 

 
 ראה לדוגמא הדרן על הרמב"ם תש"נ. .35

 ).565תו"מ התוועדויות תשמ"ח חלק שלישי ע'  –(בלה"ק  520השיחות תשמ"ח ע'  ספר .36

 לקו"ש חכ"ד שיחה ב לש"פ ואתחנן.  .37
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שע"י הגאולה נעשה "נודע  – תמוז, וזלה"ק: ובפשטות י"ג-(בשיחת ש"פ חוקת הנ"ל) בנוגע לי"ב
 נה", שגם העולםכל" שהעבודה בהרבצת תורה וחיזוק הדת "מותרת היא ע"פ חוקי המדי-גלוי לעין

קות ותורה. ועד"ז גם לאחרי הגאולה [די"ב י"ג תמוז] נפתחה דרך חדשה . . ודאלמכיר את האמת 
בכל קצוי תבל, כולל גם הפצת שבע מצוות בני נח,   בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה

 כהכנה להגאולה האמיתית והשלימה, שאז יהיה שלימות הגילוי בעולם ד"אין עוד מלבדו". עכלה"ק.

ליהודי לעשות עבודתו בעולם עוד בסוף  – ובשמחה – ובפשטות, זה שהעולם ואוה"ע מסייעין
 לגאולה, זהו תחילת הגילוי שעוה"ז עניינו אלוקות. זמן הגלות (וכנראה בחוש בכו"כ עניינים) כהכנה 

, שזה שהגעשמאק של יהודי הוא באלוקות, וכלה"ק: "שמהפך את 38ועד"ז מבאר הרבי הרש"ב
. . [ש]הזדונות נעשו לו  לאלקות בתורה ועבודה . . [שזה] תשובה עילאה – ענוג והגעשמאקהת

כזכויות ממש לפי שמהפך אותם לאלוקות. ועי"ז מתאחד באמיתית העצמות". ועוד שם "שירצה 
 39וכל' המאמר – אלוקות בטבעית כמו שרוצה בדבר גשמי . . וזהו עניין אמיתית האחדות באוא"ס".

 יים נעשים כחות אלוקיים".ת הטבע"שכחו

 .ד
 שם צבאותביאור הטעם שישראל נקראים ב

בזמן שבנ"י היו במצב נעלה    –  ע"פ כהנ"ל יובן יותר מה שמתרץ במאמר על השאלה מדוע ביצי"מ
נקראו   –  אופן העבודה דעולם האצי' ששם 'איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד'  –  ביותר, דורו של משה

 – שלו בצבאאות הוא  – בי שאר השמות", כיון שעניינות, ש"במה נחשב הוא לגישראל ע"ש צבאו
 וא"כ מה שייך שם צבאות בדורו של משה? ,בנבראיםהוא המשכת אלוקות 

ולאח"ז מביא במאמר כמה פירושים בשם צבאות. שבפשטות נראה שהחידוש על השאלה היא, 
שים נוספים: מל' חיל, זמן מוגבל שהטעם שנקראים בשם צבאות מפני שלשם צבאות ישנם פירו

 ויופי.

ותר נראה לומר שכוונת התירוץ במאמר שזה שישראל נקראים בשם צבאות, הוא, אמנם בעומק י
כי העבודה להמשיך ולגלות אלוקות בנבראים שיתגלה בהם שהם מאוחדים באלוקות כמו שהוא 

יתי וזה ניכר בהם ע"י עבודתם בעולם האצילות, ויתרה מזו, שיתגלה בהם שהיש הנברא הוא היש האמ
 ם האמיתי מדוע ישראל נקראים בשם צבאות.בג' הפי' דלעיל ה"ז הטע

אים לגלות ולהמשיך אלוקות בבי"ע שזהו שם צבאות כפשוטו; ר ישנה עבודת הנב בסגנון אחר:
ישנה דרגת שם הוי' שמגלים אלוקות באצי' וזהו דרגת משה לדורו; ויש דרגת ִצבאות הוי' שמגלים 

 
 .  186תורת שלום [מתורגם ללה"ק] ע'  .38

 סה"מ מלוקט ח"ו ע' עב ד"ה להבין עניין נרות חנוכה. .39
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העצמות ממש שזה יותר נעלה גם מבחי' עוה"ז את האחדות כפי שהיא בעולם האצילות ועד לגילוי  ב
 האחדות שבאצי'. 

ובביאור השייכות של שם צבאות למעלה הנ"ל של המשכת העצמות דוקא, מבאר במאמר באתי 
ח לגני תש"מ. שמביא מאביו ששם צבאות מורה על ספירות נצח והוד, וכמו שבגשמיות מדת הנצ

לה עצם הנפש), כך גם למעלה מדת נטועה ומושרשת בעצם הנפש (שבשביל נצחון המלחמה מתג
  –  הנצח וההוד מושרשים בעצמות וממשיכים ומגלים מעצמות אוא"ס ע"י נצחון המלחמה עם נה"ב

 התגלות עצם הנפש של יהודי. ועיי"ש בארוכה.

שייכות,  ת מצד עצמם איז דאס ניט: "אז אמת טאקע די צבאו40ואלו הם ממש דברי הרב במאמר
יד אז ער נעמט אט דאס וואס מצ"ע וואלט געקענט זיין א ענין פון צבאות אבער וואס טוט אויף א א

מבחיוהי וגרמוהי חד, און ניט ער טוט דאס אויף עולמות בי"ע, נאר ער מאכט פון דעם עולם אן עולם 
טפל ובטל לשם הוי', אז דאס  – ר צבאות הוי'האצילות וואס דאס איז דער דיוק ניט פון צבאות, נא

באות, נאר וואס דען די אידן ע"י עבודתם האבן אויפגעטאן אז מ'האט גענומען עולם ביז איז ניט ה' צ
גלות מצרים, און מ'האט עס  – אין ערוות הארץ וואס דאס איז געווען דער גלות היותר תחתון

יז דער פנימיות פון כל הז' שמות שאינם נמחקין דאס אוואס    –  געמאכט פאר הטפל ובטל ביז אין הוי'
וואס פאר אן עבודה? דורך די עבודה אין זמן מוגבל און ע"י האופן העבודה פון התכללות און  דורך

 האופן העבודה פון חיל. 

". . וואס דעמאלט טוט מען אויף אז דער באתי לגני למקום שהיה גנוני בתחילה נאך העכער פון 
נשמה וואס ווערט נתקשר אז מ'נעמט דעם דירה לו ית' פון עצמות ומהות דורך עצם ה עולם האצי'

 מיט דעם עצם שלמעלה".

 – [תרגום חפשי: אמת אמנם שלצבאות מצד עצמם [ליהודי] אין שייכות, אבל מה פועל יהודי
את  מבחיהוי וגרמוהי חד, ולא שהוא עושה – שהוא לוקח דבר שמצ"ע יכל להיות עניין של צבאות

אלא   –  לא 'ְצבאות'  –  צילות, שזהו הדיוקעולם הא  –  מעולם הזה  זה בעולמות בי"ע אלא שהוא עושה
טפל ובטל לשם הוי', שאי"ז שם 'צבאות' אלא שיהודים ע"י עבודתם פועלים לקחת  –  'ִצבאות הוי''

ובטל הופכים לטפל ואותו גלות מצרים  – את העולם עד לערוות הארץ שזהו הגלות היותר תחתון
ע"י איזו עבודה? ע"י העבודה בזמן  – חקיןוי' שזהו הפנימיות של כל ז' השמות שאינם נמ(עד) לה

. . שאז פועלים שה'באתי לגני למקום   מוגבל וע"י אופן העבודה של התכללות ואופן העבודה של חיל
ה לו ית' שהיה גנוני בתחילה' [יהיה] עוד למע' מעולם האצילות, שלוקחים [=ממשיכים] את הדיר

 למע'].מעצמות ומהות ע"י עצם הנשמה שמתקשרת עם העצם ש

   

 
 קלטה.במאמר שנדפס אין מודגש כ"כ העניין והבא לקמן הוא מתוך סרט הה .40
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 סיכום

כל יהודי ע"י עבודתו (ובציור הפרטי שלו) בעוה"ז דוקא (בהגבלות הזמן דיום ולילה כפשוטו), 
פנימיות התורה, ואמירת איש"ר  – ע"י לימוד האגדתא – ובמיוחד – ובזמן הגלות בפרט כולל

שבעולם בכלל וביהודי בפרט (ועד שנראה במאור פניו), שמרומם את לוקות את הא מגלהלאחריו, 
עולם העשי' שיהיה מאוחד עם אלוקות באותו אופן של עולם האצילות, ויתרה מזו, מגלה ומאחד את 

  היש הנברא עם יש האמיתי. וזהו הטעם שישראל נקראים צבאות הוי'.
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 הערות וביאורים במאמר ד"ה באתי לגני תשי"ט 

 ∗העכט שי'  שניאור זלמן צבי הירשהרב 
 משפיע ונו"נ בישיבה

 .א
 הקדמת הכתוב במאמר שהמצוות נקראות בשם עמודים 

חשוכא לנהורא' (ונעשתה   שכן היתה 'אתהפכאמבואר שעבודת המ  "תשיה'במאמר ד"ה באתי לגני  
 בעיקר ע"י עבודת הקרבנות). לכן כתיב: "ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים", 'עומדים'

ה להיות כאחד. כמו ו עמוד שמעמיד את הבנין בזה שמחבר את הגג עם הרצפע"ד עמודים, כמ –
א"ס עם העולמות, כמו"כ הקרשים הם עמודים, לפי שהם ממשיכים ומחברים או ותשהמצוות נקרא

 רים אוא"ס עם העולמות. מחב

במאמר ד"ה זה דשנת תשי"ט (בסעי' ב'), מבאר הרבי הטעם לזה שהמצות נקראים בשם עמודים, 
שהרצון העליון נקרא בשם כתר עליון ובו תר"ך עמודי אור. וכמו  ,1המבואר באגה"ק בתניא ע"פ

חובר לתקרה, כך המצות נצבים מרום המעלות הוא רצון העליון העמוד בבית חומה שניצב בארץ ומ
 שהמצות נתלבשו בגשמיות. – ונמשכים עד הארץ

אדם הגשמי שהוא בעל בחירה להטות ומוסיף, שגם המצות שלא נתלבשו בגשמיות, הרי ניתנו ל
 .2וא"כ גם מצות אלו נמשכו למטה לבבו לטוב,

 
 מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נכתב ע"י המערכת. ∗

 סימן כט (קמ"ט סע"ב ואילך). .1

מיים, כי הציווי שבהם הוא שיורגש הלבבות הם גש ויש להעיר שגם בסעיף ה' מביא שגם המצות דחובת .2
 בבשר הגשמי במוח ובלב. ולכאורה, מדוע מביא הסבר אחר לכך שגם המצוות הרוחניים נמשכים בגשמיות?

ויש לומר, שהביאור בסעיף ה' הוא מדוע דוקא המצות שקיומם בגשמיות ממשיכים את העצם, בשונה מעבודת 
אר שהמצות הם בגשמיות מוסיף שגם המצות של חובת , לכן בכדי לבהקרשים שהם עבודה רוחנית עדיין

הלבבות הם מצות גשמיות, כיון שנרגשים בבשר הגשמי. אבל בסעיף ב' לפני שמבאר החילוק בין המצות 
לקרשים, אלא רק בכללות שהמצות הם עמודים שמחברים הגג עם הרצפה, לכן מבאר שגם המצות שלא 

צוות ניתנו לבעל בחירה שהוא גשמי, וענין זה שייך גם בעבודה למטה כיון שהמנתלבשו בגשמיות הם נמשכים  
רוחנית שבנפש, וכשבא לבאר מהי מעלת המצות על עבודה רוחנית שבנפש, מביא בסעיף ה' שגם המצות של 
חובת הלבבות ענינים שיורגש בבשר הגשמי, ואינו מסתפק בזה שהם ניתנו לאדם הגשמי כי גם העבודה רוחנית 

 מי.יתנה לאדם הגשנ
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 .ב
 וות מצל עמודיםהביאור במאמר לחילוק בין 

 –(שם) שישנו חילוק בין הנאמר בנוגע למשל  והנה במאמר מדייק בדברי אדה"ז באגה"ק
המצוות. בקשר לעמודים אומר, שהם ניצבים בארץ וראשם  –העמודים, לבין הנאמר בנוגע לנמשל 

 מחובר לתקרה, ובנמשל שהוא המצות אומר, שהם ניצבים ברום ונמשכים עד הארץ. 

 – וחניות. בגשמיותיסוד בגשמיות ליסוד ברוא, כי יש הפרש בין הומבאר שההסבר להפרש ה
 היסוד הוא בתחתית ועליו נבנה הבנין, לעומת זאת ברוחניות, היסוד הוא למעלה מהבנין. 

לכן בענין העמודים אומר שהם ניצבים בארץ, ובענין המצות אומר שהם ניצבים ברום המעלות, כי 
וא למעלה, נעלה של הדבר. לכן ברוחניות היסוד והחוזק ההיסוד של הדבר הוא החלק העיקרי וה

 ומשם נמשך למטה. היינו שהמצות הם למעלה ומשם נמשכים למטה.

אמנם זה גופא צלה"ב, מפני מה היסוד למטה הוא באופן אחר מהיסוד " :ג) ףבסעיומקשה (
ו, א"כ מדוע נקבע מכיוון שהיסוד של כל דבר אמור להיות נעלה יותר מהבניין עצמ כלומר,למעלה". 

התחתון (היסוד) הוא למטה,  שהחלק העיקרי בעולם – למטה יותרמלמעלה שהיסוד בעולם הוא 
 ?  3לכאורה העיקר והיסוד של כל דבר מתאים יותר להימצא ברובד עליון יותר

בהרגשת הנברא אין מקור לנבראים,  :ה'יש הנברא', שמרגיש את מציאותו ומבאר את ענינו של
מעצמותו ית', ש'מציאותו מעצמותו' ואין לו ו הוא  ו עילה וסיבה שקדמה לו', כי שורש התהוות'אין ל

עילה וסיבה שקדמה לו ח"ו, וזה גורם לתחושת הישות שישנה אצל הנבראים, שכביכול הם קיימים 
מעצמם. אמנם הרגשה זו שקרית ונמוכה מאוד, אך דווקא זה מבטא את השייכות של הנברא למקור 

שיתגלה אמיתיות כ ,ולע"ל( הרגשה זועצמותו ית', כי זו הסיבה ונתינת המקום ל –עלה הכי נ
ופנימיות כל העניינים, אז יתגלה ב'יש הנברא' שורשו האמיתי, שהוא היש האמיתי, שאין לו עילה 

 וסיבה, ויורגש במציאות היש שהתהוותו הוא מהעצמות.)

 עליונים רוחניים, כי הוא מעצמותו ית'. ולפ"ז  אם כן, בעצם, שורש היש נעלה יותר מאשר עולמות
נעלה של היש התחתון מובן מדוע היסוד למטה הוא היש ("למטה היסוד הוא למטה"), כי שורשו 

כל שהדבר נחות יותר הוא מבטא יותר את הישות של העולם שהוא נובע מהיש כיותר, וכיוון ש
 יו נבנו העולמות העליונים יותר, היינומזה משתלשל שהיסוד הוא למטה יותר. ועללכן, האמיתי, 
הרוחניות היא תוספת והמשך למציאות היש. משא"כ העולמות העליונים ת היא העיקר, ושהגשמיו

ולכן מתייחסים לרובד  הוא יותר עיקרי) –בהארה, ככל שדבר נעלה יותר והם רק הארה מהעצמות, (
לה יותר, והוא נחשב יסוד לדרגא שלמטה הוא נע  –הרוחני של העולמות, הנה ככל שהדבר גבוה יותר  

הוא  –מכיון שהוא מבטא את השלמת הכוונה של בריאת העולם, לכן  –ל העולם הגשמי ממנו. אב

 
אמנם בגשמיות דבר זה מובן כי על היסוד נבנה הבניין, אלא שהשאלה היא בפנימיות העניינים, מדוע היסוד   .3

 של הדבר למטה הוא החלק התחתון שבו ולא החלק הרוחני שבו.
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וכל וכל העולמות העליונים הם המשך ושלימות לעולם הזה התחתון, ( נחשב ליסוד ועיקר ב'כוונה',
לכן למעלה העמודים הם  ),ת למטהעניינם של עולמות אלו, הוא בכדי שתושלם הכוונה הפנימי

 הדבר הוא למעלה ומשם נמשך למטה. עלות, לפי שיסוד וחוזקניצבים ברום המ

 .ג
 וקושיות על זה  ,הקושיא והביאור במאמר בשייכותו של יש האמיתי ליש הנברא

? "מפני מה היש האמיתי נמצא דווקא ביש הנברא, ואינו נמצא ברוחניות" :)(בסעי' ד ומקשה
הוא הסיבה להרגשת  ,צ"ב: מדוע מקשה זאת, הרי כבר ביאר בסעי' ג שהיש האמיתי המהווה' ולכאו

היש בנבראים, ולכן נמצא רק ביש הנברא. אם כן, מה חוזר ומקשה שוב מפני מה היש האמיתי אינו 
 נמצא ברוחניות?

ג' משלים:   4רהומבאר ענין זה ע"פ הידוע בענין כל הגבוה ביותר נופל מטה ביותר, ומביא משערי או
(א) אבוקה גדולה שאורה גדול ואורה מאיר גם למרחק מחמת גודל האור, היינו שדווקא במקום 
הרחוק שם נתגלה 'הגבוה' שבאבוקה. (ב) חבית מלאה מים על כל גדותיה דמצד זה נשפך מחוץ לחבית 

מזה בא למהות שמים, דדווקא בזה ניכר דהחבית מלאה על כל גדותיה. (ג) השפעת הטיפה בגשמיות  
 חדשה. 

קשור כלל להסברה מדוע היש  נואיכלל זה שכל הגבוה ביותר נופל למטה ביותר, וצ"ב: א) לכאו'  
למטה? של העליון  שייכותוולא הסברה על  ,האמיתי שייך יותר ליש הנברא, שהרי כלל זה הוא סדר

  ?'ב) מה נוגע כל הג' משלים לבאר ענין זה, ומדוע אינו מסתפק עם משל א

 .ד
 א בעניין תכלית בריאת העולמות"ה באתי לגני תשי"פ המבואר בד"ביאור הקושיא במאמר ע

במאמר ד"ה באתי לגני תשי"א סעי' ד', מבאר  אבוויש לבאר הכוונה בשאלה, בהקדים: ע"פ המ
שהתכלית היא עוה"ז, עפמש"כ באגרת הקודש כ' שהבריאה היא רק בכח  שם מש"כ בתניא פרק ל"ו

שר 'מהותו מעצמותו שמציאותו הוא מעצמותו ואין לו עילה קודמת ח"ו, הוא לבדו בכוחו אהעצמות,  
ויכולתו לברא יש מאין ואפס המוחלט'. היינו שההתהוות אינה מהגילויים כי אם מהעצמות. וא"כ 

שהרי עולם האצילות הוא גילוי  )א :התהוות היא בשביל עולמות עליוניםא"א לומר שתכלית ה
 ), וא"א לומר שהכוונה היא בשביל הירידה. בלגבי האור כמו שהוא בשורשו הו ירידהזההעלם וא"כ 

 ומר שהעצמות היא בשביל הגילויים.שכיון שזה רק גילויים, א"א ל

שהכוונה היא בשביל העולמות עליונים, שבאם היה כן (שהכוונה היא  ולכאו' צ"ב: א) מה ההו"א

 
 שער הפורים ד"ה יביאו לבוש מלכות פי"ב ואילך (נח, א ואילך). .4
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שמי להברא? ב) הרי קיום תומ"צ בגשמיות יכול להיות בעולמות עליונים) לא היה צריך העולם הג
 רך לשלול אפשרות אחרת?  רק בעולם הזה, וא"כ ברור שהכוונה היא בעולם, ומה הצו

לם וכנ"ל שלולא זאת העולם לא היה נברא. אלא שבעו  שהכוונה מתבצעת רק ע"י עוה"ז,  ודאיאלא  
כלומר   ,צעי לעולמות עליוניםהוא אמהעולם  היה אפשר לומר ש  .גופא, אפשר להסתפק מהי התכלית

 בעולמות עליונים.שע"י העבודה בעולם משלימים הכוונה ש

"כ יוצא שסו"ס ובעומק יותר: יתכן לומר שהכוונה בעולם הוא שיומשכו בו הגילויים העליונים. ובא
יורדים שהגלויים למעלה הכוונה היא בשביל עולמות עליונים שיתגלו בעולם הזה, היינו שע"י 

 זהו ביטוי לשלימותם של הגילוים העליונים. ,למטהאירים מו

מכיון שהעולמות עליונים הם גילויים וא"א לומר  )ועל כך מבאר במאמר שא"א לומר כן: א
, או להמשיך אורות עליונים בעוה"ז, כי זהו ירידה כלפי האור כמו עולמות עליוניםשהתכלית היא 

מצעי להשלמת הגילויים. נברא בכח העצמות יהיה אא"א לומר שהעולם הזה ש )שהוא בשורשו. ב
לכן מוכרח לומר שהכוונה היא בעולם התחתון עצמו, היינו שהגשמי עצמו שמרגיש את עצמו 

להפוך צריך זו ההרגשה האת הנה ות היא בכח העצמות, למציאות עצמאית, שזה נובע מכך שההתהו
היא בבחי' אתכפיא ואתהפכא, שבזה  ולגלות האמת שמציאותו מעצמותו ית', ולכן עיקר העבודה

 ים אותו ומגלים את שורשו האמיתי.ומהפכ ,שהוא ישעצמו מתעסקים עם העולם 

האמיתי בין עולמות עליונים ועפ"ז יש לבאר גם כאן, שהשאלה היא לא על הבדלים בשייכות היש  
עם כוונת העצמות. שהרי ברור שהכוונה היא בעולם הזה ולכן דווקא עוה"ז קשור  לעולם הזה התחתון,  

שזה   –  השייכות של היש האמיתי היא רק ברובד המעשי  ,מדוע בעולם הזה גופאהשאלה היא,  אלא,  
כלומר: מדוע היש  ?וחניתעבודה ר – העולם, ולא ברובד הרוחנישל יש ההתעסקות עם מצריך 

 םלא נמצא בעבודה הרוחנית של האדמתבטא דווקא במציאות המגושמת של העולם, והאמיתי 
 בעולם.

 .ה
 תוספת ביאור בכוונת השאלה במאמר וביאור התשובה במאמר

עיקר השייכות של יש הנברא ליש האמיתי, הוא מצד הרגשת מכיון שויש להוסיף בכוונת השאלה:  
בריאת  מעצםלכאו' הרגש זה אינו תוצאה טבעית הרי היש שבנברא, שהרגש זה נובע מהעצמות. 

רגיש שיש לו מקור, אלא א עולם שכן מרגיש את מקורו, או עכ"פ מהיש, כי היה ביכולת הקב"ה לברו
ו מקור, ומכיון שהרגש זה אינו שייך לנברא בעצם אלא שהקב"ה הטביע ביש הנברא הרגש זה שאין ל

אלא מצד   התחתוןהוא מצד הבורא. א"כ כשמדובר על תחתונים שהם דירה לו ית', הדירה אינה מצד 
ות שהרגש זה הנובע מהיש האמיתי יהיה גם בעצם תיתכן אפשרהטביע בנברא, ו ה"שהקבההרגש 

ה מה ששואל מפני מה היש הנברא דווקא הוא היש ולא רק בגשמיות עצמו, וז של העולם,ברוחניות 
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(תחתון שאין למטה ממנו) ולא ברבדים  בתחתוניםדווקא  קשורההאמיתי, וא"כ מדוע הדירה לו ית' 
 ?הרוחניים של העולם

תר גבוה ויותר רוחני הוא מציאות אמיתית יותר, א"כ מדוע הקב"ה כיון שמה שיו במילים אחרות:
עם הרגש היש שנמצא בתחתון ביותר, ולא ברובד הרוחני יותר? במה  דוקא קישר את היש האמיתי

 התחתון במדריגה, קשור יותר להרגש של מציאותו מעצמותו?

תר. היינו שמאריך לבאר שבכל מדריגה וע"ז מבאר את הענין של כל הגבוה ביותר נופל מטה ביו
וכן גם   ועולם.  הוא בכל עולם  עד"זאיך שו  ,עולםיורד למטה מטה ב  העליון שבכל עולם  , הריומדריגה

בכללות סדר ההשתלשלות: הגבוה שבעולם הכי נעלה יורד למטה בעולם הכי תחתון, ועד"ז הרוחניות 
א היש האמיתי. וא"כ הגם שיש מעלה והגשמיות של העולם, שדווקא ברובד הגשמי יותר מתבט

יותר שזה עצמותו ית' נמשך ברוחניות שבעולם, כי הוא נמשך מבחי' הגבוה יותר, אבל הגבוה גבוה ב
  ברובד התחתון ביותר. ,בעוה"ז גופאשדוקא למטה מטה בגשמיות, תחתון שאין למטה ממנו, היינו 

רק בכדי לומר שהגילוי העליון יותר  ולפ"ז מובן דמה שמביא מהכלל 'כל הגבוה ביותר' הוא לא
, )העליון ביותר למטה ביותרשע"ז נשאלה השאלה שזה סדר, ולא מצד שייכותו של  יורד למטה יותר (

 שייכותו של עצמותו ית' (העליון ביותר) לגשמי שבעוה"ז (התחתון תחתון ביותר). הגדיר אתאלא ל

 .ו
 ל יבוארו כמה דיוקים בביאור שבמאמר "פ הנ"ע

צריך ביאור: א) מה נוגע כל הג' משלים, לכאו' היה מספיק המשל הג' כיון שלכאורה  יןשעדיאלא 
מהשפעת הטיפה, אנו רואים שייכות של העצם למעלה, למציאות המטה? ב) מה  – רק במשל הג'

עולם גם בכל המדריגות של נוגע לבאר שהסדר של אור מים רקיע נמצא לא רק בעולמות בי"ע אלא 
 ו'?אצילות וכה

מבואר שבחי' רקיע  דשם 5ג) לכאורה המבואר כאן בענין רקיע הוא שונה לגמרי מהמבואר בכ"מ
נה הוא הגילוי ושלימות הציור של בחי' האור והמים, וכאן מבאר שענין הרקיע הוא ע"ד הטיפה שעניי

 להוות דבר חדש?

המשך ו, (וכמו שמבאר בהעולם לגשמיות של"ל יש לומר שמכיון שבא לחלק בין רוחניות  וע"פ הנ
הב' משלים הראשונים. כי לכאורה עצם   החילוק בין עבודת הקרשים לקיום המצות) לכן מביא גם את

ירידת האור לעוה"ז מוכיח שהוא אור נעלה ביותר, ולכן מבאר שבכל עולם ישנו הסדר של אור מים 
מגיע מאור עליון  ,ולםרקיע וגם בעולם הזה ישנו סדר זה, וא"כ הגם שבכללות, האור שמאיר בע

ר כאן הוא מדוע יש צורך ברובד המעשה ביותר, אבל זה עצמו אינו מספיק, כי עיקר מה שרוצה לבא

 
 ועוד.עודה, תשי"ט. ד"ה תורה צוה וד"ה צור ת .5
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ע"י כך דהגם שבעולם עצמו ישנם חילוקי מדריגות, וא"כ גם   מבוארשהוא התחתון ביותר שבעולם. ו
וא היש שבעולם, הוא מגיע בעולם התחתון יש חילוקי מדריגות באור, מ"מ, הרובד התחתון ביותר שה

 מהגבוה גבוה ביותר שהוא העצמות.

גם החילוקים שישנם בעולם עדיין אינם התחתון ביותר שבעולם, מבאר ע"י היינו בכדי לבאר ש
הראשונים שהם מורים על החילוקי מדריגות, אמנם כ"ז הוא עדיין ברובד הרוחני  6הבאת ב' משלים

הרובד המעשי שבעולם, זהו ע"י  – ביותר נמצא בתחתון ביותרשל העולם, ובכדי לבאר שהעליון 
עצמו"ה, מתגלה דווקא   –  מצא דווקא בגשמי, וא"כ מובן שהעליון ביותרשהעצם נ  –  המשל מהטיפה
 עולם.ות הגשמי – בתחתון ביותר

ובזה מדוייק מה שמוסיף בהמשך "אבל בכדי שיהיה הגילוי הגבוה גבוה ביותר שהוא העצמות הנה 
א תו הוא בהתחתון תחתון ביותר שהוא עולם העשי', ובעשי' גופא לא בעשי' הרוחנית אלהתגלו

בעשי' הגשמית". שמזה מובן שגם בעשי' הגשמית גופא צריך ג"כ תחתון תחתון ביותר, והיינו אשר 
 .7התגלות העצמות אינו בעבודה רוחנית שבעוה"ז, כ"א בעשי' גשמית דווקא

 .ז
 נאמר נצבים למעלה הטעם לכך שעל המצוות 

ומשם נמשכים למטה, הרי ועדיין צ"ב לכאורה, מדוע על המצות נאמר שהם ניצבים ברום המעלות  
מאריך לבאר במאמר שעיקר קיום המצות הוא בגשמיות דווקא, ובזה הוא שונה גם מהעבודה רוחנית 

ם הפועלים את דוקא המצות בגשמיות ה ,שבעוה"ז, ולכן עיקר ענינו (היסוד) הוא המטה, ואדרבא
 העמודים? ות שהם ניצבים למטה כמוחתונים, וא"כ היה צריך לומר בקשר למצהדירה בת

ויש לבאר זה ע"פ מה שמשמע בהמשך המאמר וכן מהמשך הענינים, שבמצות יש שני ענינים: יש 
הרוחניות של המצות היינו המצות כמו שהם למעלה (רצון העליון) והם נמשכים למטה, וכמו 

נמשכו בחסד עליון, וע"י קיום המצוות ת 'אשר קדשנו במצוותיו', שהמצות בברכת המצו שאומרים
 ויש עוד עניין, ע"י קיום המצות בפועל, שע"ז נאמר .8וא ממשיכם על עצמו ומחברם בעולמותה

 
וזה שלא מסתפק במשל הא', הוא, כי ע"י ב' המשלים המורים על סדר הירידה בהאור מובן שיש גם באור  .6

 עליון ותחתון. –חילוקי דרגות 

מדוייקים הם.   –  ואולי יש לומר שהלשונות במאמר של אדה"א (שערי אורה שם) "יורד ומתלבש ומתגלה"  .7
התגלות של מציאות חדשה. ואולי יש לומר שזהו ע"ד אור   – יפההתלבשות, ובט – באור שייך ירידה, במים

חיות וכח שמבואר בדרוש תקעו תרס"ד ובכ"מ, דהאור הוא התגלות המקור, החיות הוא התלבשות פנימית 
 שפועלת חיות, והכח ענינו לפעול מציאות נפרדת.

בעולמות. דלכאו' אינו מדבר עצמו ומחברם    צ"ב מה שאומר שהמצות נמשכו בחסד עליון והוא ממשיכם על  .8
על הקיום בפועל, שהרי זה אומר אח"כ שע"י קיום מצות בפועל שממשיך את העצמות, ומהי הכוונה שהוא 
ממשיכם על עצמו שמשמע שמדבר כבר על פעולת האדם? ואולי הכוונה בזה להכשרה של האדם שמאפשר 
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שהקב"ה מנענע בראשו שהכוונה היא להמשכת העצמות. ובנוגע לפרט השני העיקר הוא המטה, 
. יוניםכמו שהם בעולמות על ת ממשיכים את העצמות יותר ממה שמאיר במצותשהמצות בגשמיו

המצות ניצבים ברום המעלות הכוונה למצות כמו שהם ברוחניות, אבל לאמיתו וא"כ מה שאומר ש
 ות הם הממשיכים את העצמות בעולם.של דבר קיום המצות בגשמי

 .ח
 פ דיוק במשל העמודים שבתניא"ל ע"הוספת ביאור בהנ

הוסיף בזה בהוספת דיוק במשל בתניא "כמו העמוד בבית חומה שניצב בארץ ומחובר ש ל[וי
כך המצות נצבים מרום המעלות הוא רצון העליון ונמשכים עד הארץ, שהמצות נתלבשו  לתקרה,

בגשמיות". וצ"ב: מהי ההדגשה במשל שהם בחי' עמודים? (ויתירה מזו במשל כמו שמובא בתניא 
ומה זה נוגע בנמשל? והגם שרוצה לבאר בזה שהמצות הם גם לבושים  ,ליםמודגש שהעמודים חלו

שדרך עמודים אלו הנשמה עולה למעלה, אבל עדיין צריך ביאור בענין זה גם ביחס להמשכת   לנשמה
 ?) בעולםרצון העליון 

, כי העמוד חלול, ודרך העמוד מבאר ההדגשה בענין העמודים דוקא 9כתובים-במאמרי אדה"ז 
לסופו, כך המצות נקראים עמודים שבתוך המצות יכול  א חלול יכול להאיר אור אחר מראשושהו

להאיר עצמיות אלוקות שלמעלה מן הדעת. כלומר נוסף לזה שענין העמודים הוא להמשיך רצון 
שמוכרח  10"ד המבוארוע העליון למטה, הנה ע"י נמשך בחי' נעלית יותר גם משורש המצות, ע"כ.

הרי הוא מחבר את הגג עם הרצפה וא"כ הוא צריך להיות למעלה יה גבוה גם מהגג ששהעמוד יה
משניהם. היינו שיש ב' בחי' בעמוד: א) שממשיך רצון העליון למטה, ובפרט זה, היסוד הוא למעלה, 

עשה ע"י המצות,  ששם הרצון במצות הוא בגילוי, ומשם נמשך למטה בעולם. ב) המשכת העצמות שנ
טה הוא היסוד, כי הקיום המצוה הגשמית ממשיך החדש שנמשך ע"י העמוד, בזה המזהו כמו האור 

 ].לכך נקראו המצוות בשם עמודיםאת העצם. וזה בדומה לב' העניינים שישנם במצות, ו

 .ט
 הצורך בקיום המצוות בגשמיות ובעבודה רוחנית

דה הרוחנית למצות, שהקרשים מורה על העבו במאמר (אות ה') מבאר החילוק בין הקרשים

 
האדם והעולם. ובא"כ זה מתאים גם לכללות  צון העליון עםשרצון העליון יוכל להתקיים, שבזה מחבר את הר

המבואר במאמר שיש העבודה הרוחנית של האדם והמצוה הגשמית, וגם במצות עצמם יש ההכנה למצוה 
 שהיא ע"ד העבודה הרוחנית של האדם, והמצוה בפועל.

 עה"פ תפילה לעני כי יעטוף. .9

 . ועוד.16לקו"ש חח"י עמ'  .10
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עבודת הקרבנות בנפש האדם שמברר את פרטי נה"ב, שבערך העולם הזה, זהו שבאדם, וכמו למשל 
עבודה רוחנית ולא עבודה גשמית, ואין זה העשיה ממש. והמשכת העצמות היא ע"י עבודה שלמטה 

ת הוא ע"ד החילוק בין מעשה המצוקיום מצות בגשמיות. והנה לכאורה חילוק זה  – מטה ביותר
שהמצות עצמם ממשיכים את העצמות, והכוונה ממשיכה אור היינו בחי' גילויים,  וכוונת המצות,

 .ובבחי' המעשה עצמו אין חילוקים כי במעשה כולם שוים

וראה בכ"ז לקו"ש ח"ד שיחה   .ויש להאריך בעניין שייכותם של הגילוים להמשכת העצמות, ואכ"מ
  ויגש.רח ולקו"ש ח"ה שיחה ב' לפרשת לפרשת קו
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 בעת לימוד תורה הקב"ה עם התאחדות האדם 

 י כ"ק אדמו"ר רמיוסד על מאמ

 גולדשמיד שי'  אברהםהת' 
 ישיבהמהתלמידים השלוחים ל

 פתיחה

היסודיים ביותר של תורת החסידות, הוא בביאור ובהסברה השכלית בכך ש'לית  מחידושיה אחד
אתר פנוי מיניה', 'מלא כל הארץ כבודו' ו'אין עוד מלבדו'. בתורת החסידות מוסבר בהרחבה כיצד  

 להקב"ה, והוא כלל אינו עומד בסתירה ליסוד של 'אחדות ה''. העולם כולו בטל

תורה ומקיים מצוות, אזי הוא מביא לידי ביטוי  הודי לומד, שבשעה שהיואר באריכותכמו כן, מב
את אורו של הקב"ה בעולם. בנוסף לכך, מוסבר שבעת לימוד התורה וקיום המצוות האדם מתאחד 

  עם הקב"ה.

ם הקב"ה, בעת קיום המצוות ולימוד התורה, היא אחת מהסוגיות התאחדות זו של היהודי ע
 , ויש בזה רבדים על רבדים ועומק לפנים מעומק. העמוקות בתורת החסידות

במאמר זה נעשה ניסיון לבאר את אופן ההתאחדות של היהודי בהקב"ה בעת לימוד התורה, בצורה 
 מסודרת, מורחבת ומבוארת היטב. 

ד על מאמרו של כ"ק אדמו"ר זי"ע 'ארבעה ראשי שנים'. אלא שבכדי ביאור זה בעיקרו, מיוס
דברים בצורה מובנת ומוסברת, נוספו כאן ביאורים והרחבות מתוך מאמרי לעמוד על עומקם של 

  1אפשר.-בתוספת ביאורים, כמובן, בדרך חסידות נוספים

יהודי', ובנוסף לכך במהותו של 'המתוך הדברים מתקבלת הבנה חדשה ומעמיקה במהות ה'תורה' ו
 וצורת העבודה הנדרשת של היהודי. הבנה מעמיקה באופני ה'ביטול' של העולם והנבראים לאלוקות,  

המאמר התארך יתר על המידה, ומפאת אורכו וקוצר המסגרת, הובא כאן רק חלקו הראשון של 
 המאמר. החלקים הבאים יפורסמו בעז"ה בספרים הבאים. 

 
 להלן ביאר לי הגה"ח ר' יואל כהן שליט"א בכמה הזדמנויות, ותודתי נתונה לו.. חלק נרחב מתוכן הביאורים ד1
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 א
 ההתאחדות שנפעלת באדם בעת לימוד התורה וקיום המצוות יבאר הבדל 

 ז בתניא"י דברי אדה"עפ
יא, מבאר שלכל אדם מישראל יש רמ"ח איברים ושס"ה גידים. וכנגד "ע, בספר התנרבינו הזקן נ

איברים וגידים אלו מכוונים תרי"ג מצוות התורה. שכן, כל מצווה פרטית שייכת לאחד מאותם אברים 
האדם, ואותה המצווה נועדה להלביש ולהשכין באיבר זה את אור וקדושת המצווה, וזאת פרטיים של  

  .2ם מקיים את המצווה בפועלעל ידי שהאד

הדיבור שלו את אורו של הקב"ה.   כחהמחשבה שלו ו  כחבנוסף לכך, האדם יכול להלביש ולהשכין ב
שעה זו הוא משכין את האור תורה, הרי ב-תורה ומדבר בפיו בדברי-שהאדם חושב בדברי על ידי

 המחשבה שלו. כחהדיבור ו כחהאלוקי ב

 ): וכדברי רבינו הזקן (פרק ד'

"צמצם הקב"ה רצונו וחכמתו בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן, ובצרופי אותיות תנ"ך, 
 .ודרשותיהן שבאגדות ומדרשי חכמינו זכרונם לברכה"

וות, אזי הוא מקשר את נפשו ומדבקה כן שבשעה שהאדם לומד תורה ומקיים מצ-ונמצא, אם
 בהקב"ה, וכלשונו של רבינו הזקן (שם):

מעשיות, ובדבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות במעשה כל מצוות "שכשהאדם מקיים 
התורה, הרי כללות תרי"ג אברי  בפרד"סוהלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג 

 .ורה"נפשו מלבשים בתרי"ג מצוות הת

י ות שנפעלים בין נשמת האדם להקב"ה הוא משניקבהמשך הפרק מבאר רבינו הזקן שהקשר והדב
 (שם): צדדים, הן מצד האדם, והן מצדו של הקב"ה

ואור ה' ממש מקיפה ומלבישה מראשה . .    "הרי כולה [כל הנפש] צרורה בצרור החיים את ה' ממש
עשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש, ומקיפה אור כי על ידי כל המצוות שבדבור ומ. .    ועד רגלה

 .ה' מראשה ועד רגלה"

 ין הנפש של האדם להקב"ה נעשית משני צדדים:ו הזקן שהדביקות שבבפסקה זו מבאר רבינ

תורה, ומבצע את -באמצעות כך שהאדם חושב, מתבונן ומשיג במחשבתו בדברי  –  א) מצד האדם
ות עם הקב"ה, עד שהנפש כחרי שהוא מקשר את אותם המעשה שלו, ה כחהדיבור ו כחהמצוות ב

 "כולה צרורה בצרור החיים את ה' ממש".

כאשר האדם עוסק בתורה ובמצוות נמשך מלמעלה אור ה' בתוך נפשו של האדם   –  הקב"ה  מצדב)  

 
 . ראו באריכות ב'אגרת הקודש', סי' כט.2
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עד ש"אור ה' ממש, מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה". כלומר, אור ה' נעשה 'לבוש' לנפש האדם 
 ר מקיף וחודר את כל נפש האדם מראשה ועד רגלה.באופן שהאו

ל נו הזקן שיש חילוק באופן ומידת ההתלבשות שבפרק הבא של ספר התניא, בפרק ה', מבאר רבי
 מצוות.ד תורה לבין שעה שהאדם מקיים הקב"ה בשעה שהאדם לומ

רגלה" כאמור, בשעה שיהודי מקיים את המצוות אזי "אור ה' ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד  
הרבה  (וכפי שהתבאר לעיל, יש בזה שני צדדים). אך, בשעה שהיהודי לומד תורה הקשר הוא עמוק

 יותר, כאשר האדם לומד תורה אזי (פרק ה'):

"הוא יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות, להיות לאחדים ומיוחדים ממש 
 מכל צד ופנה"

בשעת לימוד תורה הוא איחוד עמוק יותר מהאיחוד שנעשה בשעה האיחוד בין האדם להקב"ה 
 שיהודי מקיים מצוות.

ומד עניין שכלי לאשורו ומבינו היטב על בוריו, הרי סברת שבשעה שהאדם ל ההסבר לכך הוא,
 השכל של האדם, ונעשית חלק מהשכל שלו. כחהשכל 'נכנסת' ו'נתפסת' לתוך 

של האדם מלובשים ומתעסקים בסברת השכל עצמה,  ות השכלכחבנוסף לכך, גם בשעת מעשה, 
המשכיל, עד כדי כך שבאותה שעה האדם  באופן כזה שדבר השכל תופס לגמרי את שכלו של האדם

 מסוגל לחשוב על עניינים אחרים. אינוכך מרוכז בדבר השכל, עד ש-כל

השכל משני התבוננות והשגה בדבר שכל, נוצר קשר בין שכלו של האדם לסברת  על ידינמצא ש
 צדדים:

נעשית א) מצד אחד, סברת השכל עצמה, המושכל, נתפסת ונמצאת בתוך שכלו של האדם, היא 
 כולם בסברת השכל בעצמה.-ות השכל של האדם, עסוקים ותפוסים כלכחחלק ממנו. ב) ומצד שני, 

 ובלשונו של רבינו הזקן (פרק ה'):

י השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, "הנה כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הר
גם השכל מלובש במושכל בשעה ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. ו ומוקף והמושכל נתפס

 ופס בשכלו"שמשיגו ות

וכמו שכך הוא בכל ענייני שכל, כך הוא גם בהשגת והבנת התורה. כאשר אדם מבין היטב הלכה 
 מתו של הקב"ה (פרק ה'):בתורה, הרי שהשכל שלו 'תופס' ו'תפוס' בחכ

לו תופס ומקיף "כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה, הרי שכ
 אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה" 
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של הקב"ה, היא לאמיתו של דבר, התאחדות בהקב"ה  ותפיסתו והתאחדותו של האדם בחכמת
תורה הוא הלימוד  על ידיונו וחכמתו', בכל זאת בעצמו, שכן למרות ש'לית תפיסא ביה, ולא ברצ

 כביכול תופס בהקב"ה בעצמו (פרק ד'):

היא חכמתו ורצונו  – דאורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד. פירוש דאוריתא 3בזהר "כמו שכתוב
 "4לא חדווהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כ – של הקדוש ברוך הוא

 נמצא אם כן (פרק ה'):

"כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה הערוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג 
הוא, דלית מחשבה תפיסא ביה ולא ברצונו -ברוך-בשכלו רצונו וחכמתו של הקדוש ותופס ומקיף

  תם בהלכות הערוכות לפנינו"וחכמתו, כי אם בהתלבשו

ת המצוות. שכן, בעת ביצוע המצווה, קיימת בשעה שאדם מקיים א אינההתאחדות עמוקה זו 
ש האדם, והאדם נעשה לבוש הקשר של נפש האדם עם הקב"ה הוא באופן שאור ה' רק 'מקיף' את נפ

 חדים יחד. לאורו של הקב"ה, אך אותו אור לא נמצא בתוך איבריו של האדם והם אינם מתא

ב"ה 'מקיפה' כמתו של הקדם לומד תורה, הרי נוסף על כך שחכן, בשעה שהא-שאין-מה
אחדת,  'ומלובשת' בנפשו של האדם (כמו בעת ביצוע וקיום המצוות), הנה גם חכמת ה' 'נתפסת' ומת

 בתוך ובקרב האדם עצמו. 

 וכדברי רבינו הזקן (פרק ה'):

ממש   ומיוחדים  "והוא יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים
 מכל צד ופנה" 

נמצא באף דבר גשמי. שכן, כאשר מתאחדים שני  אינוהשכל לדבר המושכל  כחשבין יחוד זה 
ם הם יישארו שני דברים זרים המנותקים זה מזה, אלא שהתערבבו היטב דברים שונים יחד, לעול

 נראים כדבר אחד. ו

השכל לדבר השכל, היא התאחדות מוחלטת, שכן סברת השכל   כחכן, ההתאחדות שבין  -שאין-מה
ות השכל עד שנהפכת לחלק ממשי מהשכל של האדם, ואין זה דבר נוסף עליו. כחבאמצעות  נקלטת

 שכל של האדם נהפכו לדבר אחד ממש.ה ותכחסברת השכל ו

תורה, בשעה שהאדם לומד  שכל, כך הוא גם בשעה שיהודי לומדוכמו שהוא בכל סברות וענייני 
 

 . חלק א' כד, א. 3

. ובמקום אחר כתב רבינו הזקן ('תורה אור', פרשת חיי שרה טז, א): "איך תוכל [הנשמה שהיא "יש ודבר 4
תורה ומצוות מעשיות ששרשם מרצון העליון וחכמתו יתברך . .  תו"] להשיג מהות ועצמות אלוקובפני עצמ

תוכל הנשמה שהיא בחינת נברא להשיג זיו . .  כשאדם עוסק בתורה ובמצוות. .  שהם מיוחדים בו יתברך
 השכינה עצמות אלוקות".
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תורה, אזי באותה השעה הוא מתאחד עם אלוקות, באופן כזה שחכמתו ושכלו של האדם נעשים לדבר 
 אחד ממש עם חכמתו של הקב"ה. 

על פני קיום המצוות,  התורה-ת שנעשית באמצעות לימודזו היא המעלה המיוחדת בהתאחדו
 וכדבריו של רבינו הזקן (פרק ה'):

ץ, אשר במצות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות "וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין ק
מעשה, הקב"ה מלביש את הנפש, ומקיפה אור ה' מראשה שבדבור ו  כי על ידי כל המצוות. .    מעשיות

 בקרבו" ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחכמת ה', הנה גם חכמת ה'ועד רגלה 

מקיף' את נפש האדם ונעשה 'לבוש' אל כאמור, על ידי כך שהיהודי מקיים מצוות אזי אור ה' רק '
סוף האור האלוקי לא נכנס לתוך איבריו וגופו של האדם, אין האור האלוקי -אורו של הקב"ה, אך סוף

 האדם. מתאחד לחלוטין עם 

ת התורה, תורה, אזי בנוסף לכך שבשעת העיסוק בהשגת והבנ  כן, על ידי שהיהודי לומד-שאין-מה
האדם עצמו, שכן   בתוך ובקרבנה עוד זאת, גם חכמת הקב"ה נתפסת  ה  ,שכלו מלובש בחכמת הקב"ה

 שכל האדם קולט את חכמת הקב"ה, באופן שסברות אלו נעשות לדעתו והשקפתו של האדם עצמו.

 ום:יכלס

הוא ה', מבאר את אופן ההתאחדות שיש ליהודי בשעה ש-רבינו הזקן נ"ע בספר התניא, בפרקים ד'
תורה. בשעת קיום המצוות נפשו של היהודי נעשית לבוש לאורו  דמקיים מצוות ובשעה שהוא לומ

של הקב"ה המקיף את הנפש. אך בשעת לימוד תורה יש התאחדות עמוקה יותר, שכן בנוסף לכך 
רו של הקב"ה מקיף את הנפש, הנה גם "חכמת ה' בקרבו". יש כאן התאחדות מוחלטת עם הקב"ה. שאו

 זו התאחדות עמוקה הרבה יותר.

 ב
 בעומק יותר את ההתאחדות בעת לימוד התורה על פני קיום המצוות  יבאר

 ר"ק אדמו"של כ 'ארבעה ראשי שנים'ה "י מאמר ד"עפ
 

תורה.  בעת שמבצע מצוות ובשעה שהוא לומדהאדם בפרק הקודם התבאר אופן ההתאחדות של 
תורה, הינה התאחדות עמוקה הרבה יותר  ר שאופן ההתאחדות בעת שהאדם לומדוהוסב

 ההתאחדות בשעה שהאדם מקיים מצוות.מ

 בעניין זה.  כ"ק אדמו"רפי ביאורו של -קה הרבה יותר, עלמובפרק זה יבוארו הדברים בצורה ע

תבאר שההתאחדות ד שבפרק הקודם העל פני הפרק הקודם, שבעונקודת החידוש שבפרק זה, 
שהתורה היא 'דבר שכל',   על פני קיום המצוות, היא מחמת העובדה  המיוחדת שיש בעת לימוד התורה

 - עמוקה מהתאחדות בעת ביצוע המצוותובהגדרה בכל ענייני שכל יש התאחדות הרבה יותר 
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התורה נובעת (לא רק מחמת -בעת לימוד הרי שבפרק זה יבואר שההתאחדות העמוקה שיש
ר ) מפני כך, שיש בתורה אור אלוקי הגבוה הרבה יותר מהאו, אלאדה שהתורה היא דבר שכלהעוב

האלוקי שיש במצוות, ואותו אור אלוקי הוא הגורם להתאחדות המוחלטת של האדם בעת לימוד 
 התורה. 

 :5באות ה' במאמר 'ארבעה ראשי שנים' מבאר הרבי

, שייך לומר שהכוונה בהם הוא בכדי לצרף בהם את הבריות, ..דבמצוות שהם ציוויים להאדם".
בשביל הבירור והזיכוך של הגוף ונפש הבהמית דהאדם שמקיים את המצוה ובשביל הבירור והזיכוך 

 של הדברים שבעולם שבהם מקיימים את המצוה. 

 ר שהיא אמצעי ח"ו בכדי לפעולכן התורה שהיא חכמתו של הקב"ה, אין שייך לומ-שאין-מה
 בהאדם ובהעולם" 

 ביאור הדברים: 

ם לאדם, שהאדם יבצע את המעשים האלו והאלו. הרי שבבסיס יהמושג 'מצוות', פירושו ציווי
סוב הציווי, ואחרי שיש נ הלצוות, שהאדם הוא מציאות עלי המצוות יש הנחה ראשונית שיש את מי
אותם יש לאדם  מסויימיםזי המצוות מצביעים על מעשים מציאות של אדם אותו ניתן לצוות, א

 לעשות. 

) המצוות הם אמצעי לאדם, הם נועדו בכדי לשרת את 6וכיון שכך, ניתן לומר ש(בדרגא מסוימת
האדם, לרומם או לזכך אותו. שכן המצוות הינן השלב השני, הם קומה נוספת על מציאותו של האדם. 

הראשונה, את האדם, לברר, לזכך צוות נועדו בכדי לשרת את הקומה ולכך, יש מקום לומר, שכל המ
  או לרומם אותו.

 א"אורייתא וקב"ה כול 7מאידך, התורה הרי היא חכמתו ורצונו של הקב"ה ממש, וכמאמר הזהר
. אדרבה, האלוקות 8מניחה שיש נבראים אינההאלוקית  המציאותחד", ובשונה מה'מצוות', הרי ש

 
 קעו.-מלוקט', חלק ה' עמ' קסט – המאמרים- . נדפס ב'ספר5

 קט', חלק ג' עמ' עא, ועוד.מלו –המאמרים - . וראו לדוגמא ב'ספר6

 .3. נסמן לעיל הע' 7

. על פניו, היה מקום להקשות שמהתורה עצמה נראה בבירור שהיא מכירה בישות ובמציאות שחוץ ממנה, 8
 !שהרי התורה מרבה לדבר ולעסוק במקרים מציאותיים, בדיני מזיק וניזק, בחיות בהמות וכיוצא באלו

המקרים ופרטי הדינים המובאים בתורה, אינם אלא צורת ביטוי של  אמנם, באמת אין מכך כל קושיא, כל
חכמתו של הקב"ה. כלומר, הנקודה הראשונית אינה האדם והמציאות שכלפיה עוסקת ודנה התורה, אלא בדיוק 

לא שמחשבתו ורצונו של להיפך, הנקודה הראשונית היא מחשבתו ורצונו של הקב"ה, זו מהותה של התורה, א
ת האדם ואת המציאות. כלומר, המציאות אינה יסוד עצמאי שקיים לצד הבורא, אלא היא הקב"ה יצרו א

 משקפת את רצונו וחכמתו של הבורא בלבד.
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. ומפני כך, לא ניתן לומר שהתורה היא 9קותאלו אינהש כל העניין של מציאות עצמאיתשוללת את 
 אמצעי כלשהו לעניין אחר, כשם שלא ניתן לומר, חלילה, שהקב"ה הוא אמצעי לעניין אחר. 

 ליתר ביאור:

ותו עניין, הוא אזי, משמעותו של דבר, שא ,דבר כלשהו הוא 'אמצעי' למשהו אחרכשאומרים ש
ל מטרתו הוא בכדי לשרת ולהביא לידי ביטוי עניין בו עצמו אין כל עניין, וכ .תכלית כשלעצמולא 

 אחר. 

ים, שכן, אילו נאמר כן, נמצא, ילומר שהקב"ה הוא אמצעי למשהו מסויתכן כן, שלא -נמצא, אם
יאותו שהקב"ה הוא לא נקודת המציאות, יש משהו גבוה ממנו, יש עניין כלשהוא שנצרך יותר, וכל מצ

יין, חלילה. דברים אלו הם ממש בגדר של 'עבודה זרה', שכן של הקב"ה הוא בכדי לשרת את אותו ענ
משמעות הדברים שהמציאות האמתית היא אותו תכלית מסוימת, והקב"ה אינו אלא כלי שרת לאותו 

 .10עניין, חלילה

בדיוק כך לא  ,יין אחרהוא אמצעי, חלילה, לענשהקב"ה על כשם שלא ניתן לומר  באותה מידהו
הקב"ה. וכשם  םיא אמצעי לדברים כלשהם. התורה מאוחדת לחלוטין עניתן לומר על התורה שה

 
בנוסף לכך, גם פרטי ההלכות ושאר הדברים הקיימים בעולם, אינם אלא השתלשלות מעניינים רוחניים, 

אופן וצורה גשמית. כך שגם המציאות שבתורה  שבעולם שלנו הם באים לידי ביטוי ב ועניינים אלוקיים, אלא
 אינה אלא מציאות אלוקית, ואף היא אין לה קיום עצמאי אלא כל כולה ביטוי למחשבתו של הקב"ה.

וזאת, בשונה מהמצוות, שבמהותן הם עוסקים בכך שהאדם יבצע מעשים מסויימים. ההנחה היא, שיש אדם, 
שהוא מציאות, אזי נכנסים המצוות, ומצווים את האדם. הרי כך, אחרי שכבר קיים אדם - אות, ואחרהוא מצי

 שהמצוות 'מכירות' ו'נותנת מקום' למציאותו של האדם.

. רעיון זה הוא אחד מיסודי היסודות של תורת החסידות, וביאורו דורש אריכות רבה. להרחבה בעניין זה ראו 9
 'שער היחוד והאמונה'. – בחלקו השני של ספר התניא

מעט שונה, ניתן לומר שבשעה שדבר כלשהוא הוא אמצעי למשהו אחר, הרי, כשמתבוננים  . בסגנון10
 ודאיומנתחים זאת, נמצא שה'אמצעי' מוכרח ל'תכלית', ולכך לא ניתן לומר שהקב"ה הוא 'אמצעי', שכן 

 רא, שהוא איננו מוכרח.שהקב"ה לא מוכרח במשהו. זה חלק מהותי, כביכול, מהגדר של בו

מצעות דוגמא: אדם רעב האוכל מאכל מסוים בכדי לחוש תחושת שובע. ניתן לומר, שהאוכל אבאר זאת בא
הוא 'אמצעי', בכדי להגיע לתכלית, לתחושת השובע. אם ננתח את המקרה, נמצא שהאדם, בבחירתו 

האמצעי נעשה 'הכרח' בכדי להשיג החופשית, שהחליט לחוש 'תחושת שובע', היה מוכרח לאכול את האוכל.  
 התכלית.את 

וכעת, אילו נאמר שהתורה והקב"ה הם אמצעים בכדי להשיג תכלית מסוימת (נניח זיכוך הנבראים), נעשה 
כן, שהקב"ה הינו 'מוכרח', כלומר, בכדי להגיע לתכלית מסוימת (לתוצאה של התורה, זיכוך הנבראים),  - אם

כרח בדבר כלשהוא. זהו אחד ר שלא ניתן לומר על 'בורא' שהוא מוהקב"ה היה מוכרח בדבר. והרי ברו
מהמאפיינים, כביכול, של בורא, היותו חופשי ובלתי מוכרח, ולכך לא ניתן לומר שהקב"ה או התורה הינן 

 אמצעים לעניין כלשהוא.
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גם התורה.  ךיח מציאויות שחוץ ממנו, בדיוק כשהקב"ה הוא תכלית כשלעצמו, הוא עצמו לא מנ
  מבחינתה אין כל מציאות שמחוץ ממנה, ואין היא אמצעי למשהו מסוים.

שיש אדם אותו ניתן לצוות, אזי  ' שמניחות שיש מציאות שקודמת להן,את, 'מצוותולאור כל ז
ניתן לומר שהן נועדו בכדי לשרת את אותו אדם שקדם להן. אך על ה'תורה' לא ניתן לומר זאת,  

 אמצעי, חלילה. אינההתורה היא דבר ה', התורה קדמה לעולם. היא 

הוא מתאחד בתורה הנעלית יותר ורה, בהמשך הפסקה מבאר הרבי שבשעה שהאדם לומד תו
 מהעולם, יורד אליו גילוי אלוקי שלמעלה מהעולם:

"והפעולה שנעשית על ידה בהאדם הלומדה, הוא, שע"י לימוד התורה שלו נמשכת בו חכמתו של 
 הקב"ה שלמעלה מעולם"

יא מכירה במציאות של העולם, היא קדמה לעולם, ה  אינהכפי שהתבאר בפסקה הקודמת, התורה  
ד עם התורה באמצעות לימודה (כפי שהתבאר בפרק הקודם, למעלה ממנו. ולפיכך, האדם שמתאח

 בפרקי ספר התניא), ממשיך עליו אור אלוקי שגבוה ולמעלה מהעולם.

עיגול מוסיף הרבי, שאופן ההמשכה של האור האלוקי באדם, הוא בהתאחדות מוחלטת עם בחצאי  
  האדם:

 מה)..."דה היא באופן שהוא מתאחד ע"(והמשכת התורה בהאדם הלומ

ממשמעות ומהלך סדר הדברים, נראה שבנוסף על האמור בספר התניא, באופן ההתאחדות בין 
האדם הלומד תורה להקב"ה, הרי שבפסקה זו טמון עומק נוסף בביאור ההתאחדות בין ה'אדם'  

 ל'תורה'.

בהמשך לנקודה שהתבארה   שכן, פרט זה (שהמשכת התורה היא באופן שהאדם מתאחד עמה), בא
שבנוגע למצוות ניתן לומר שהם אמצעי ה, באופן החילוק המהותי שבין תורה למצוות.  בתחילת הפסק

אפשר לומר כן. ופרט זה, שהתורה אינה -שנועדו לתכלית ומטרה מסוימת, בעוד שעל התורה אי
ן שני יש קשר בי. כלומר, מחמתו יש התאחדות מוחלטת בין האדם לבין התורהנראה ש'אמצעי', 

 פרטים אלו.

ההתאחדות שלו בהקב"ה היא באופן   תן לומר, שאכן הסיבה לכך שכאשר אדם הלומד תורהאולי ני
של "יחוד נפלא שאין יחוד כמהו", קשורה לביאור בתחילת הפסקה על ההבדל שבין 'תורה' ל'מצוות' 

 בייחס לעולם. 

 ביאור הדברים:

בבסיס המונח  .ותיח באופן ראשוני שיש את מי לצומנ' ותמצוכפי שהתבאר לעיל, עצם המושג '
'מצוות' יש הכרה קודמת בכך שיש מציאות של נבראים. בשונה מכך, התורה אינה מכירה בדבר 

 שמחוץ לאלוקות, היא שוללת זאת. 



 רכרך חמשה עש  •  דודמגדל  194

 

מצוות הכתוצאה מחילוק זה בהכרת המציאות, יש השלכה גם להתאחדות של האדם עם אלוקות.  
ההתאחדות בין המצוות לאדם, הוא בכך  אופן – אינן שוללות את קיומוו, אותכמצימכירות באדם 

  שלמרות שהוא קיים, הרי כדבריו רבינו הזקן "אור ה' ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה".

לאורו של הקב"ה.   הבטל  היאקיים, יש כאן מציאות, אלא ש  היא שהאדםכלומר, ההנחה הראשונית  
ן הרמה והאופן של ההתאחדות את ההנחה הראשונית שיש כאן מציאות, ולכ  המצוות לא יכולות לבטל

 סוף הוא קיים.-כל-בינם לבין האדם, הוא בכך שהאדם בטל לאלוקות, אך סוף

מכירה במציאות שאינה אלוקות, בבסיס התורה אין הכרה בכך שיש  אינהכן, התורה, -שאין-מה
מכירה במציאותו של האדם, אזי גם  אינה. כאשר אדם לומד תורה, כיון שהיא בעצמה נבראים

ההתאחדות שנפעלת באמצעות לימוד התורה, היא התאחדות השוללת לחלוטין את מציאותו. כך 
שכאשר האדם לומד תורה הוא הופך להיות, במובן מסוים, חלק ממשי מהתורה עצמה, זו התאחדות 

 מוחלטת.

 דוגמא לדבר: 

למלך, ע עניין כשלהו. אותו עבד, בטל לחלוטין נניח שיש מלך המצווה את אחד מעבדיו לבצ
ומבצע את רצונו. כעת נשאל עד כמה אותו עבד אכן בטל למלך? והתשובה תהיה, שהדבר תלוי ברמת 

יש עבד שביטל את הרובד  :ואיכות ביטולו של העבד כלפי למלך, עד כמה הוא ביטל את מציאותו
  השכלי וכיוצא באלו. לבד, יש עבד שביטל גם את הרובד הנפשי אוהמעשי ב

של העבד ביותר של ביטול העבד, לא ניתן לומר שמציאותו  הסוף, גם בדרגה הגבוה-כל-אך סוף
נמצאת. שכן, עצם העובדה שהמלך ציווה את העבד לבצע פעולה  אינהלחלוטין, והיא  בטלהעצמו 

למציאותו, אלא ' בו ב'נתינת מקוםמסוימת, אזי בעצם פנייתו של המלך אל העבד, הרי שהוא מכיר 
שעל העבד להשתדל עד כמה שבאפשרותו לבטל את מציאותו, ולא לתת לה ביטוי כלשהו, אך הנחת 

 להתבטל. מציאותו שרירה וקיימת, ואינה יכולה

 ו'נתינת מקום'וכך בדיוק המצוות, עצם הדרישה מהיהודי לבצע פעולות מסוימות, נותנות הכרה 
 ות לבטל את עצם מציאות הנבראים.ן של המצון באפשרותילמציאות הנברא. ולכך, א

כן, התורה, כיון שהיא מאוחדת עם הקב"ה, אזי כשם שהקב"ה שולל את עצם מציאותו -שאין-מה
כך גם התורה שוללת את הנבראים, ולכך יש באפשרות התורה לבטל לחלוטין את האדם. של הנברא,  

לומד תורה, האור האלוקי שלמעלה שעה שהאדם לומד תורה. בעת שהיהודי בו'ביטול' זה נעשה 
 ולם, חודר אליו, ועצם מציאותו מתבטלת, כך שהוא מאוחד לחלוטין עם התורה. מהע

י פרטים: א) עצם מציאותו של הנברא. ב) תכונותיו ומהותו במילים אחרות, בכל נברא יש שנ
שוללות את לפרט הראשון, למציאותו של הנברא, אך מקום נותנות מכירות והספציפית. המצוות 

ך, התורה, שוללת, לא רק את תכונותיו של הנברא, אלא אף את עצם תכונותיו ומהותו. בשונה מכ
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-ם התורה, האיחוד הוא תוצאה של איחד לחלוטין עמציאותו של הנברא, וזו הסיבה שהאדם מאו
 ההכרה של התורה בעצם מציאותו.

 וכדברי הרבי בהמשך המאמר:

ה שבהדרגא דמצוות יש להאדם תפיסת מקום), האדם (שזה מורם להאדם י"דבמצוות שהם ציווי
גם לא   ובתורה שהיא חכמתו של הקב"ה, אין שם נתינת מקום למציאות שחוץ ממנו,. .    הוא מציאות

 למציאות דעבד"

 לסיכום:

לפי מה שהתבאר במאמר זה נמצא עומק חדש (על פני מה שכתוב בתניא) בהתאחדות של היהודי 
את המציאות, מאחדת החלטית פני קיום המצוות. התורה מחמת שלילתה ה-עלבעת לימוד התורה 

 .עם הקב"ה את האדם הלומד בתכלית האיחוד

), אופן ההתאחדות שיש ליהודי בעת לימוד 58(בהע'  וןך המאמר, מובא בשולי הגיליבהמש
 התורה, על פני קיום המצוות:

יש לומר, שמצד חילוק זה יש מעלה "בהמשך תרס"ו שם, דחילוק זה הוא המעלה דעבד פשוט. ו
 שהתענוג באלוקות הוא גם מצד ענינו ומציאותו דהאדם" – , עסק התורהגם בבן (ועבד נאמן)

ן ההתאחדות שיש ליהודי בעת לימוד התורה, הוא באופן של 'בן'. והמעלה בפסקה זו מבואר שאופ
 (ולא כדבר הנוסף עליו).  בצורה זו שהתענוג באלוקות הוא מצד ענינו ומציאותו של האדם עצמו

אלא שלאור דברינו, הדבר מצריך מעט ביאור, מדוע אופן לימוד התורה נמשל לצורת עבודה של 
 'בן'?  

יוק להיפך, התורה הרי אינה מכירה במציאות של הנבראים, מבחינתה רק אלוקות והרי, על פניו, בד
פן לימוד התורה יתבצע שעה כן, צריך להיות שאו-קיימת, היא שוללת את הנבראים. היה, אם

  על פניו, שעה שהוא בטל לאלוקות! ולכאורה, –שמציאותו של האדם לא תבוא לידי ביטוי 
 –שמסמלת ביטול  – כן ה'תורה'-מדוע אםולידי ביטוי,  ם באהיא בכך שהאד המשמעות של 'בן'

   'בן'?ה ללמשו

' ועל צורת העבודה וההבדלים בכדי לבאר זאת היטב, עלינו לעמוד מעט על המונחים 'בן' ו'עבד
כן עלינו להתעכב מעט על מאמר נוסף של הרבי, בו הרבי מבאר את שבין שתי סוגי עבודות אלו. כמו  

 'ספירת החכמה' ל'ספירת הבינה'. אופן ההמשכה שבין

של היהודי עם הקב"ה ואחר שנתעכב על דברים אלו, נקבל הבנה עמוקה יותר באופן ההתאחדות 
 ה. תור דבעת שלומ
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 ג
 'ברוך שעשה ניסים'ה "י מאמר ד"עפ 'לכוח הבינה 'כוח החכמה'יבאר את ההבדל המהותי בין 

   יבאר את אופן ההתאחדות בעת לימוד התורה ז"ולפי

לעיל, בפרק הקודם, התבאר ביתר עמקות אופן ההתאחדות שבין היהודי הלומד תורה לבין הקב"ה. 
שכלי (שבמהותו חודר ומתאחד   שייך לרובדיא עניין שן שהתורה הרק כיו  אינהוהוסבר שההתאחדות  

 אלוקי של התורה.עמוק יותר עם האדם), אלא זהו עניין מהותי באור ה

בסופו של הפרק הקודם הובא שה'תורה' משולה ל'בן'. כשם שאצל ה'בן' מודגשת המציאות שלו, 
אות'), כך גם ב'תורה', אנו (ולא נרגש בו תנועה של 'ביטול' ו'יציאה ממצי תכונותיו ומהותו האישית

 שלו'.ש הוא על 'מציאותו' של האדם, על ההבנה שלו ועל ה'שכל מוצאים שעיקר הדג

ל ל'עבד'. שכן, והצרכנו בזה ביאור, שעל פניו, הסברא נותנת, בדיוק להיפך, שה'תורה' תומש
ר אלוקי יחוד שנעשה באמצעות לימוד התורה, הוא יחוד גמור, וזאת משום שה'תורה' היא אויה

מדוע   –  אותו של 'בן''שלמעלה מהעולם', התורה שוללת את המציאות של האדם, בדיוק הפוך ממצי
  ם כן משולה ה'תורה' (שסותרת את המציאות) ל'בן' (שמבטא את המציאות)?א

בפרק זה תבואר נקודה זו מזווית מעט שונה, בשייכות שבין 'ספירת החכמה' ל'ספירת הבינה'. 
השאלה, ויבוארו הדברים ביתר שאת. כמו כן, יוסבר ביתר עמקות אופן ההתאחדות  ולפי זה, תתורץ

 תורה.של היהודי בעת לימוד ה

, עומד הרבי ומבאר את המשמעות של 'ספירת החכמה' ו'ספירת 11במאמר 'ברוך שעשה ניסים'
י רבדים כללים . תורף הביאור הוא שישנם שנ12הבינה', ואת אופן ההמשכה שבין ה'חכמה' ל'בינה'

ה'חכמה' ל'בינה' . יש סוג של השפעה בין  13'חיצוניות' ו'פנימיות'  –  ה' וספירת ה'בינה'בספירת ה'חכמ
 בין שני הרביים הפנימיים, ויש אופן של השפעה בין שני הרבדים החיצוניים.

, הוא אחד ההבדלים המהותיים שבין השפעה חיצונית בין ה'חכמה' ל'בינה' לבין השפעה פנימית
 בכך:

 ובזיווג פנימי ההמשכה היא מפנימיות. .  "...דבזיווג חיצוני ההמשכה היא מחיצוניות החכמה
 החכמה. 

והמשכה זו היא בגילוי בהבינה, וכיון שלגבי פנימיות החכמה המקור לבינה ומכ"ש הבינה עצמה 
 "הם כלא חשיב, לכן, ע"י שבבינה מתגלית פנימיות החכמה, היא נכללת בחכמה...

 
 קכג.- מלוקט', חלק ה' עמ' קטו –המאמרים - . נדפס ב'ספר11

קום לכך. ביאור נרחב על חלקו רשים ביאור והרחבה רבה, שלא כאן המ. נושאים אלו עמוקים הם, והם דו12
 .  312-352הראשון של המאמר כתבתי בספר 'שערי תורה', ג', עמ' 

 . קצרה כאן היריעה לדון בפרטי החילוקים בין הרובד החיצוני לרובד הפנימי. וראה בנסמן בהערה הקודמת.13
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כלומר, ההבדל שבין האיחוד החיצוני או הפנימי, אינו רק הבדל באיכות ההתאחדות, האם האיחוד 
 ברובד החיצוני או שיש איחוד אף ברובד הפנימי, אלא אף על אופן הגילוי של ההתאחדות.   נעשה רק

ק באיחוד החיצוני, המשכת ה'חכמה' ב'בינה', נוסף על כך שאינה נעשית ברובד הפנימי (אלא ר
ימי ההמשכה בחיצוני), הנה עוד זאת, האיחוד עצמו אינו בא בגילוי בספירת הבינה, ואילו באיחוד פנ

ין ספירת 'חכמה' לספירת ה'בינה' נעשית ברבדים הפנימיים, ויתר על כן, האיחוד בא בגילוי שב
 בספירת ה'בינה'.

אזי,  ,'ספירת הבינה'חכמה' באה בגילוי לשעה ש'ספירת הבכמו כן, כתוצאה מהאיחוד הפנימי, 
 'ספירת הבינה' נכללת ב'ספירת החכמה' (דבר שלא מתרחש, באמצעות האיחוד החיצוני) . 

 אלא שלכאורה צריך בזה מעט ביאור: 

כך מה המשמעות בכך שב'זיווג פנימי' ההתאחדות שבין ספירת ה'חכמה' לספירת ה'בינה', היא ב
שבאמצעות ה'זיווג  משמעות בכךהכן, מה וכמו  בינה'?'ספירת השספירת ה'חכמה' נרגשת בגלוי ב

 הפנימי' אזי ספירת ה'בינה' נכללת בספירת ה'חכמה'?

במהותה היא שייכת וקשורה לענייני  יתר על כן, כיצד הדבר בכלל אפשרי? ספירת ה'בינה' הרי
ות בינה' יתכן ש'פנימיכן -, כיצד אם14מציאות ו'יש', בעוד שספירת ה'חכמה' במהותה משולה ל'אין'

 
 אר באריכות במאמר.ל'אין' וספירת ה'בינה' ל'יש', התב . גם עניין זה, ההקבלה שבין ספירת ה'חכמה'14

תורף הביאור הוא שבכחות השכל, 'כח החכמה' הינו הכח הראשוני. בשלב זה האדם תופס את הנקודה היסודית 
של הרעיון והסברא, אך הפרטים השונים והמלאים טרם התגבשו בצורה מסודרת. זהו שלב כה מופשט עד 

ד רוחני מופשט עד שמבחינתנו הוא 'אין', הוא וך תבניות שכליות מוגדרות, זהו רובשלא ניתן להגדיר אותו בת
מה', כלומר, זהו כח שטרם התגבש - לא מציאות ממשית. זו גם הסיבה שכח זה קרוי בשם 'חכמה' מלשון 'כח

ני זהר  להבנה מסודרת ומוגדרת, ולכן הוא נקרא 'מה' (וראו גם בספר 'מאורי אש', אות מ' ס"ק קכו, ובתיקו
 תיקון סט).

ה' הינו הכח שבאמצעותו ניתן לקלוט, להשיג ולפתח את פרטי הרעיון והסברא בצורה רחבה, מאידך, כח 'הבינ
תבניות מוגדרת וממשית. באמצעות כח זה ניתן להשיג ולתפוס ענייני שכל והיגיון. זוהי הסיבה   מפורטת בתוך

כח שבמהותו  יתן להצביע ולהגדיר את הדברים. זהוש'בינה' משולה ל'מציאות', שכן בחלק זה של השכל נ
 מוגדר כמו כל חלק מציאותי אחר.

בכדי להבין זאת יותר ניתן לצייר מקרה שאדם מתייגע ועמל לתרץ ולפתור קושי מסוים, ולפתע מבריק לו 
גל במוחו רעיון שבאמצעותו ניתן לפתור את אותו קושי. באותה שעה שמבריק הרעיון במוחו, האדם לא מסו

כך הוא חש בעומק נפשו, בראשו מנצנצים ניצני הסברה הנותנים את לבאר כיצד הקושיה הוסדרה, אלא ש
התחושה של ההקלה, אך הפתרון בשלמותו טרם הושג. הברקה זו הינה השלב הראשוני של השכל, זהו 'כח 

א, באמצעות 'כח החכמה' שהיא הנקודה הכללית של הפתרון, נקודה מופשטת ועדינה. לאחר מכן, בשלב הב
לפרק את אותה 'נקודת ברק', שגלומה ב'כח החכמה', להרחיבה ולהגדירה על בוריה בצורה  הבינה' האדם מסוגל  

 טובה ומובנת.

עניינים' (עמ' רלג): "חכמה נקרא אין ובינה נק' יש, דחכמה הוא כח היולי כח  – וראה ב'מאמרי אדמו"ר הזקן
ין שום השגה בפרטות לכן נקרא שיבין הפשט דרך משל ואינו מושג עדיהמשכיל דהיינו הברק שנופל לו בשכלו  
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ספירת ה'בינה' תיכלל בתוך ! וכמו כן, כיצד תיתכן האפשרות שורגש בה 'פנימיות חכמה'?חד ויתתא
 ספירת ה'חכמה'?!

 בכדי להבין זאת, עלינו לעמוד שוב על דברי הרבי הללו:

"וכיון שלגבי פנימיות החכמה המקור לבינה ומכ"ש הבינה עצמה הם כלא חשיב, לכן, ע"י שבבינה 
 .נכללת בחכמה" נימיות החכמה, היאמתגלית פ

. אך רםלהלן ננסה לעמוד על הדברים, ולבאכמדומני, שבפסקה זו טמון הביאור לקושיות הללו. 
 לשם כך עלינו להתעכב מעט על היחס ואופן ההמשכה שבין 'מקור' ל'תוצאה'. 

 באופן כללי ישנם שני אופנים באופן המשכה ויצירת מציאות:

 
בחי' אין רק שהוא כח שיבוא אח"כ להשגה בגילוי כשמתבונן ומרחיב אח"כ בכח בינתו אזי נעשה השכל מושכל 

 ומושג בגילוי".

ן שכח החכמה לאור זאת, ניתן להבין מדוע 'חכמה' משולה ל'אין' ו'בינה' ל'יש'. 'חכמה' מקבילה ל'אין' כיו
ר, הוא מופשט ועדין. מאידך, ה'בינה' משולה ל'יש', כיון שכחה בפיתוח והרחבת הדבר במהותו הוא איננו מוגד

לכלל מציאות מוגדרת וממשית. אמנם, לאמיתו של דבר, ההקבלה עמוקה יותר, ה'חכמה' משולה ל'אין' 
האדם   'כח החכמה' מאופיין במהותו בביטול  וה'בינה' ל'יש', לא רק מחמת עדינות וממשות הכחות. יתר על כן,

 ואי הבאת שכלו לכלל ביטוי, ואילו 'כח הבינה' מהותו זה שימוש בשכל ובכישרונותיו של האדם.

אבדה' (בבא מציעא כג, - בכדי לבאר את הדברים, נשתמש במושג ההלכתי 'טביעת עין' ו'סימנים' בדיני 'השבת
פץ: א) באמצעות סימנים שתי דרכים בהם הוא יכול לקבל את החב). אדם שאיבד חפץ כשלהו, יש באפשרותו  

 של החפץ. ב) באמצעות 'טביעת עין' בלתי אמצעית בחפץ עצמו.

 החילוק המהותי שבין שתי צורות אלו, הוא בחיבור שבין האדם לחפץ: 

שבאמצעות הסימנים באפשרות הראשונה, באמצעות הסימנים, החפץ נסתר מהאדם והוא אינו מכירו, אלא 
לו. כלומר, הדגש כאן איננו על החפץ, אלא על האדם. האדם באמצעות וההוכחות הוא מבין שהחפץ שייך 

שכלו הצליח להוכיח שהחפץ שייך לו, ההתקשרות והחיבור שבין האדם לחפץ נעשה על ידי שהאדם גילה את 
 החפץ.

דיוק הפוך. כאן הדגש הוא שהחפץ התגלה אל באפשרות השנייה, באמצעות ה'טביעת עין', החיבור מתבצע ב
א מדובר כאן שהאדם הצליח בכח שכלו ובהוכחות שונות לעמוד על מהותו של החפץ. אדרבה, אין לו האדם. ל

כל הוכחות בחפץ, אלא שהחפץ הוא שהתגלה אל האדם, והוא זה שיצר את החיבור. בסוג חיבור זה, האדם 
 יר אצלו.פסיבי לחלוטין. הוא מבוטל, והחפץ מא

ח הבינה' ל'אין' ו'יש'. ב'כח הבינה' הדגש הוא בכך שהאדם שתי צורות אלו מקבילות ל'כח החכמה' ו'כ
באמצעות שכלו וכישוריו מגיע למסקנות כלשהן. החיבור אל המסקנות נעשה באמצעות מציאותו של האדם, 

הדבר, על המסקנה, וכלל לא על ולכך דרך זו היא 'יש', זה 'מציאות'. מאידך, ב'כח החכמה' הדגש הוא על 
האדם נזקק לבטל את עצמו, לא להביא את עצמו לידי ביטוי, והמסקנה היא זו שמתגלית האדם. ב'כח החכמה'  

 לאדם. ולכך כח זה במהותו הוא 'אין', הוא דורש מהאדם להתבטל, לא להביא את עצמו לידי ביטוי מציאותי.

 ו.ל- . ובהיכל הבעש"ט גיליון יג, עמ' לד11יל בהערה ליתר ביאור בכל זה, ראו באריכות בנסמן לע
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 ה המציאות החדשה.תוהתהוו התוצאה ממנו נוצרכך שיש 'מקור', שכא) אופן ראשון הוא ב

ין המקור לתוצאה ('יש מאין', 'עילה יחס שבבסוג זה של המשכה והתחדשות, ישנם דרגות רבות ב
רבדים שונים ביחס שבין המקור לתוצאה (יחס חיובי   נם'מקור ממש' וכיוצא בזה), כמו כן, יש  ,ועלול'

לכל הדרגות והרבדים ו מושג'), אך המכנה המשותף י 'אין שאינס שלילאו יח ', של 'סיבה ומסובב
שיש 'מקור' שייצר את התוצאה. ועצם העובדה שמייחסים  על ידישהתוצאה נעשית  הללו הוא בכך

הוא  ןלתוצאה, שלכ על כך של'מקור' עצמו יש הכרה ויחס כלשהו האת התוצאה ל'מקור', מצביע
 .15'מקור' של התוצאה הספציפית הזו

 יצר אותה. אינה מתייחסת ל'מקור' שהתוצאה  שבו  ל המשכה, הוא אופן נעלה יותר,  ב) אופן שני ש

סוג זה של המשכה נעשה כיון שה'מקור' הוא מקור בעל תכונות בלתי גבוליות, בלתי מוגדרות 
דבר, לא לאמיתו של כי, לא נעשתה ונוצרה כאן ה'תוצאה'. ממיבדרך ובלתי סופיות, וכיון שכך, אזי 

 .16האציאות זו יש לה 'מקור' שעשומר שמיך לשי

לידי ביטוי בשיוך תכונות ה'תוצאה' אל ה'מקור'.   באאחד ההבדלים, שבין שני סוגי המשכות אלו,  
בכל 'תוצאה' ו'מציאות' ישנם שני עניינים: א) עצם הקיום של הדבר, החיות המהווה אותו למציאות 

 ו הפרטיות.ספציפית. ב) איכותו ותכונותי

המשכה הראשון, בה התוצאה מיוחסת למקור באופן ישיר, אזי, למרות שכל קיום התוצר הבסוג 
תלויה במקור שלו,   אינהסוף יש לו מהות פרטית משלו ש-כל-סוף  הריבזכות ובאמצעות המקור,    הוא

אן מציאות המקור רק מקיים אותו ונותן לו את זכות קיומו, אך אחרי הקיום שלו, ניתן לומר שיש כ
 המקור ממש. אינהנוספת, ש

אה שנוצרה מחמת דבר, גם התוצ-כן, בסוג ההמשכה השני, מלבד המקור אין שום-שאין-מה
באמת מציאות עצמאית הקיימת כמהות בפני עצמה. שכן בסוג המשכה שכזה, כל  אינההמקור, 

ה'תוצאה' לא  כן ואםמציאותה של התוצאה אינו אלא פרט שנמצא ב'בלי גבוליות' של ה'מקור'. 
עצם ממשית, והיא אינה אלא פרט בתוך תכונות ה'מקור', ולכך לבד מהעובדה ש 'נעשתה 'מציאות

אלא הבאה  םת של ה'תוצאה' אינוהקיום של ה'תוצאה' היא בזכות ה'מקור', גם התכונות הספציפי
 לידי ביטוי את התכונות הבלתי גבוליות של המקור.

 
. דוגמא לדבר, ניתן לראות בהתהוות העולם. בכדי לברוא את העולם היה על הכח האלוקי, ה'אין', להתעלם 15

כל סוף ה'אין' נותן איזשהו מקום והכרה לתוצאה. עצם זה שהכח האלוקי מסתיר - ולהסתתר מה'יש'. אך סוף
ין', היינו שהוא לא מושג על ידם),  אין' (הוא נקרא כך רק כיון שכלפי התוצאות הוא 'אאת עצמו, עד שנעשה '

 לתוצאה של ה'יש' (וראה בעניין זה, במאמר באות ג'). – 'המקור' – פרט זה עצמו הוא ההכרה של ה'אין'

 ה. . אחד היסודות שמבוארים ב'קונטרס עניינה של תורת החסידות' עומד על נקודה זו, ועל ביאור16
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', והמשכה שה'תוצאה' נעשית שיש יחס בין ה'מקור' ל'תוצאהשתי סוגי המשכות אלו (המשכה 
בדים בספירת החכמה, 'חיצוניות החכמה' ו'פנימיות ללא יחס מה'מקור'), באים לידי ביטוי בשני הר

 החכמה'.

 המשמעות של 'חיצוניות החכמה', הינה אותה דרגה המשמשת 'מקור' ממשי ל'ספירת הבינה'. 

בו השכל  כחהבינה' הינו אותו  כחן ש'יש', היא 'מציאות'. וזאת כיו'ספירת הבינה', במהותה היא '
מתגבש לתוצר סופי ומוגדר. באמצעות ה'בינה' הסברא מקבלת את הצורה המוגדרת והסופית שלה, 

נקודת   תה'חכמה' נמצא  כחולכך היא נחשבת ל'מציאות'. מאידך, 'חיצוניות החכמה', נחשבת ל'אין', ב
יא נחשבת ב'ספירת הבינה'), ולכך ה דרות התוחמות אותה (המצויות רקהסברא בתמצות, וללא ההג

 ל'אין'.

נמצא, אם כן, שאופן ההמשכה שבין 'חיצוניות החכמה' ל'חיצוניות הבינה', הוא אופן המשכה שבין 
- . וכפי שהתבאר לעיל, סוג המשכה כזה, למרות שה'אין' מתעלם מה'יש', הרי שסוף'יש'-ל 'אין'-ה

התעלמות הבעצם ן' יש חשיבות מסוימת ל'יש' (שהרי הוא עושה פעולה ממשית סוף, מצד ה'אי
ממנו). בסוג המשכה זו, התוצאה הנעשית מחמת ה'מקור', יש לה קיום ומהות פרטית משלה, ולמרות 

 שעצם קיום ה'תוצאה' הוא מחמת ה'מקור', הרי שיש ל'תוצאה' מהות מוגדרת משלה. 

פת ספירת הבינה', שאינה חופניתן לומר שלפנינו מציאות של ' ובנידון דידן, בסוג המשכה שכזה,
ל'חיצוניות החכמה', וזאת למרות שכל המקור של 'ספירת הבינה' נעשית בזכות 'חיצוניות החכמה', 

 סוף לפנינו מציאות שאינה זהה בתכונותיה למקור, ל'ספירת החכמה'.-סוף

ההמשכה השני, בה ה'תוצאה'  זהה לסוג ות בינה',יאמנם, ההמשכה בין 'פנימיות חכמה' ל'פנימ
אין היא אלא התפרטות מהתכונות הבלתי גבוליות של וות שונה מה'מקור', כלל לא נחשבת למציא

 ה'מקור'.

רובד כזה שאינו מכיר כלל את המציאות של 'ספירת הבינה'. זהו 'דעת עליון'   ו'פנימיות חכמה' זה
רק ה'חכמה' קיימת. ואשר   –  , 'למעלה יש'היאימת  ש'למעלה יש ולמטה אין', המציאות היחידה שקי

 יא חודרת לכל מקום ומקום, היא כלל לא מכירה בנבראים אחרים. על כן, ה

ולכך, כאשר היא נמשכת ל'בינה', הרי שהיא נמשכת ב'פנימיות בינה' (ולא רק ב'חיצוניות'), שכן, 
לגדרה ומהותה, שכן אין סתירה באה ב אינהמבחינת ה'פנימיות החכמה', אפילו 'פנימיות דבינה' 

נמצא בתוך הגדר של 'פנימיות דחכמה', ולכך היא חודרת אף לרובד זה. 'פנימיות דבינה' אלא פרט ש
וזאת בשונה מ'חיצוניות דחכמה', שכיון שהיא מכירה במציאות של 'בינה' (שלכן, היא מתעלמת 

 ן היא עומדת בסתירה לגדרה.יכולה להימשך בה בפנימיות, שכ אינהמספירת הבינה), לכך, היא 

של 'פנימיות חכמה' ל'פנימיות בינה' "ההמשכה היא בגלוי". שבהמשכה  ,וזו גם כוונת הרבי
והצרכנו בזה ביאור, שעל פניו, בדיוק להיפך, כיון ש'ספירת החכמה' עומדת בסתירה ל'ספירת הבינה',  

 כיצד ייתכן לומר שהמשכת החכמה היא ב'גילוי' בספירת הבינה? 
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חמת העובדה שספירת החכמה נם, לאור דברינו, הדברים מקבלים הבנה ומשמעות, דווקא ממא
מכירה בספירת הבינה. בדיוק מחמת זאת, ניתן לומר שספירת החכמה  אינההיא בלתי גבולית, ו

אלא פרט בספירת החכמה,   הכעת כל מהותה של ספירת הבינה איננמשכת בגלוי בספירת הבינה, שכן  
ה (וזאת בשונה מ'חיצוניות דבינה' שעומדת בגלוי שכל מציאותה ממוקמת בתוך החכמ  ולכך נרגש בה

כמציאות בפני עצמה, ואינה נכללת ב'חיצוניות דחכמה', שכן היא עצמה נותנת לה חשיבות וערך). זו 
 בגלוי ב'ספירת הבינה'.  המאיר המשמעות ש'ספירת החכמה'

בלתי גבולית,  מת העובדה שספירת החכמה היא  כל האמור, שבאופן פרדוקסלי, דווקא מחנמצא מ
היא הגורמת לכך שספירת הבינה תיכלל בתוך ספירת החכמה ובגלוי. ו'חיצוניות   תכונה זו עצמה, היא

החכמה' שנותנת חשיבות וערך ל'חיצוניות הבינה', דווקא לאור העובדה שהיא 'מכירה' ב'בינה', לכך 
 גדרה היא עומדת לה בסתירה.לא יכולה לחדור לפנימיותה, כיון שבה היא

בכדי, להמחיש את הדברים, ועל מנת לבאר זאת מעט יותר, ניתן להמשיל זאת לדוגמא הבאה 
 (למרות, שהמחשה זו לא זהה לחלוטין לכל פרטי הנמשל).

יאותו של הקב"ה. על שני אנשים החוקרים בשכלם ומתאמצים להביא הוכחות על מצ  ,ניתן לחשוב
 .במטרתם לערוך חקירה שכלית להגיע לאמתשני אנשים אלו זהים 

אלא שיש שוני במידת האמונה של שני האנשים במציאותו של הבורא. אצל אדם אחד האמונה 
מידת האמונה, וחוזק ברופפת וחלשה, ואילו אצל האדם השני קיימת אמונה חזקה ואיתנה. הבדל זה 

 פן החקירה שלהם.ישפיע גם על צורת ואו

בשכלו, שכן שה ורופפת, אזי הוא יפחד לחקור בבורא היא אמונה חל האדם הראשון שאמונתו
הוכחות על מציאותו של הבורא, אדרבה ייתכן והשכל יעורר פריכות וקושיות   וייתכן מצב ולא יהיו ל

אזי השכל על מציאות הבורא, וממילא במצב זה השכל סותר את האמונה, וכיון שאמונתו חלשה 
 יפגום עוד יותר באמונתו.

ה השכלית שלו, ריחזקה ויציבה, אין לו כל חשש בחק, האדם שאמונתו בבורא, היא אמונה גדמנ
כך קושיות ופריכות,  -שכן בין אם הוא יצליח להוכיח בשכלו את מציאות הבורא ובין אם יהיו לו על

 גם כך אמונתו תישאר חזקה וללא שינוי.

זי גם שהוא חוקר בשכל, השכל אשון, כיון שהוא מפחד לחקור בשכלו, אנמצא שאצל האדם הר
מפחד לחקור, אזי כאשר  אינוהאמונה הקיימת בו. מאידך אצל האדם השני, כיון שהוא  מתבטל אל

 פניות שונות. תחוקר בשכלו זו חקירה טהורה נטול הוא

 טל יותר? והנה, כעת יש מקום לשאול, אצל איזה מבין שני האנשים הללו השכל ב
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שמשתמש בשכל ללא פניות אזי מר, שאצל האדם השני, כיון בהשקפה ראשונה היה מקום לו
כיון שהשכל חוקר בהתאם לאמונה, אזי השכל   הראשוןהשכל מתפקד בכל מציאותו, מנגד אצל האדם  

 בטל יותר.

יאות' בעוד , לאמיתו של דבר, אין הדבר נכון. בחיצוניות אכן אצל האדם השני נראה השכל כ'מצאך
נמצא בדיוק  –יותר  מעמיקהאורה, שהשכל 'בטל'. ברם, בחשיבה אצל האדם הראשון נרגש, לכ

אלא בכדי להביא לידי ביטוי את היסוד  ההשני כל המטרה של חקירת שכלו אינאצל האדם  – להיפך
צל כן א-שאין-חדור בתובנה זו. מה אינושל 'אחדות ה' גם בשכל האנושי שלו, שלא יהיה פרט ש

שכלו ות שלו, כך שיש פרט בעולם (כחא חדר לחלוטין בכל ההאדם הראשון היסוד של 'אחדות ה' ל
 ) שעומד בסתירה ליסוד של 'אחדות ה''.הוא

ותיו בטלים לאלוקות וכל כחונמצא מכך, שדווקא אצל האדם השני, שמשתמש בשכלו, כל 
ומד כמציאות הסותרת את היסוד מציאותו חדורה ב'אחדות ה'. מאידך, אצל האדם הראשון השכל ע

 ל לאלוקות.ות ה', ולכן אצלו בשכל לא נרגש הביטושל 'אחד

 במילים אחרות ניתן להגדיר זאת כך:

אצל האדם הראשון כל הביטול שלו (שהשכל לא בא לידי ביטוי) זהו כתוצאה מה'ישות' (הפחד 
המציאות שלו (השימוש כן אצל האדם השני, כל -שאין-שלו ואמונתו הרופפת ב'אחדות ה'). מה

יא כתוצאה מהביטול הגדול שיש לו (אמונתו המוחלטת באלוקות וב'אחדות כל) הות השכחהמוחלט ב
 ה'). 

 ואותו הדבר הוא גם בהתאחדות שבין ספירת ה'חכמה' לספירת ה'בינה':

ספירת ה'חכמה', החלק שהוא מקור לספירת ה'בינה', מתאחד  ב'זיווג חיצוני', החלק הנמוך של
ה'חכמה', כיון  יך לומר שספירת ה'בינה' נכללת בספירתם ספירת ה'בינה'. בהתאחדות זו, לא שיע

של ספירת ה'בינה', הדרגה הנמוכה של ספירת ה'חכמה', מתייחסת ונותנת חשיבות לספירת שמקורה  
ה'בינה', כך שהיא מכירה במציאותה העצמאית, עצם הכרה זו, מפריעה לספירת החכמה לחדור 

  לבינה.

ועצם הכרתו זו, לא שחלילה, אין הוכחות שכליות לבורא,  בדיוק כמו אותו אדם שמכיר באפשרות  
 מאפשרת לכך שהשכל יתאחד לחלוטין עם התובנה של 'אחדות ה'.

ם ים הפנימיברובדידווקא ב'זיווג הפנימי' בין ספירת 'החכמה' לספירת ה'בינה', האיחוד הוא 
ל ספירת הבינה, ולכך חכמה, אין כלל הכרה במציאות הפרטית שביותר. שכן, בדרגה זו של ספירת ה

 איחוד גמור. ום בתוך ספירת החכמה. זהקוספירת הבינה, אינו אלא פרט שממ מציאותה של

בדיוק, כאותו אדם שמונח אצלו בפשיטות ובהתאמתות מוחלטת שיש בורא, אזי אצלו השכל כלל 
ורא. לא ניתן לא מנגד. שכן, כל השכל, אינו אלא כלי המביא לידי גילוי את מציאותו ואחדותו של הב
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לומר שהשכל הוא 'יש' ו'מציאות' העומדת בסתירה לאמונה. אדרבה, השכל הוא מכשיר הממוקם 
 מערכת האמונה שלו.  בתוך

הקב"ה. התאחדות זו נעשית עם זהו הפירוש שבשעה שיהודי לומד תורה הוא מתאחד לחלוטין 
 בהתייחסותסבר לכך הוא, שדווקא כאשר היהודי מביא לידי ביטוי את כשרונותיו ואת שכלו. הה

ך המציאות הסתכלות של התורה, השכל הינו פרט ב'אחדות ה'. ולכה, מנקודת  אל שכל האדם  התורה
 של האדם אינה נסתרת, ואדרבה, היא צריכה לבוא לידי ביטוי.

 ד
 'בן'יבאר שאופן ההתאחדות בלימוד התורה מגלה אצל האדם את דרגת ה

 ' באמרגלא בפומיה דר'ה "י מאמר ד"עפ
 

בשני הפרקים הקודמים התבאר מעלת האיחוד והדביקות שנעשים בין האדם הלומד תורה לבין 
הקב"ה. בפרק האחרון התבאר שה"איחוד נפלא שאין כמוהו" בלימוד התורה הוא כתוצאה משלילת 

 התורה בכל מציאות שאינה אלוקות.

המכירות במציאות), וות (בפרק זה יבואר שחילוק זה בין התורה (שאינה מכירה במציאות) למצ
 משליך גם על אופן ביצוע המצוות ואופן וצורת לימוד התורה.

נוסף על כך, בפרק זה יבואר ביתר עמקות אופן ההתאחדות של היהודי בעת 'לימוד התורה'. ולפי 
 ביאור הדברים כאן, יתבאר הפרק הקודם ביתר עמקות. 

 : 17באות ב' של מאמר 'מרגלא בפומיא דרבא' נכתב

 ים טובים , נוסף לזה שהם ענינים שונים, הם גם כמו הפכים.שה (תורה) ותשובה ומע"דחכמ
דבלימוד התורה מודגשת מציאותו של האדם העוסק בתורה, דמצוות לימוד תורה היא שיבין וישיג 

 . .  דין צריך לפסוק כפי הבנתו דוקא(העניין שלומד) בהשכל שלו. ועד שגם בנוגע לפסק 

וכן הוא בנוגע למצוות, דנוסף לזה שקיום . .  ובים מודגש הביטול דהאדםומעשים טובתשובה "
קיום   על ידיהמצוות צריך להיות (לא מצד השכל, אלא) בדרך עבודת עבד, הנה גם הפעולה שנעשית  

עליון, דמרכבה הוא עניין המצוות הוא שאברי גוף האדם המקיים את המצוה נעשים מרכבה לרצון ה
 .הביטול"

רבי עורך הקבלה בין ה'תורה' ל'מצוות'. בעוד שבלימוד התורה מודגשת מציאות האדם ה זו הסקבפ
 הרי שב'מצוות' יש הדגשה על שלילת המציאות.

 
 צד.-צג מלוקט', חלק ה' עמ' – המאמרים- . נדפס ב'ספר17



 רכרך חמשה עש  •  דודמגדל  204

 

בי ריעל ידי שימוש מראשית כל, בפשטות, לימוד התורה נעשה באמצעות השכל, התורה נקנית 
צירת התורה נעשה באמצעות שכלו יוהשכל. יתר על כן, תהליך פסיקת  – הייחודי של האדם כחב

, ואף כאשר הקב"ה בעצמו אומר את דעתו על 18של האדם. נאמר בגמ' ש'תורה לא בשמיים היא'
 . 19האדם להכריע כפי שנראה לו בשכלו שלו

כן, קיום וביצוע המצוות, הוא בדיוק להיפך, בעת קיום המצוות על האדם להיות בטל -שאין-מה
 א לידי ביטוי מציאותו.ת תבוולהשתדל שכמה שפחו

 :20, פרשת שלח מ, א)לקוטי תורהבאחד המאמרים של רבינו הזקן נכתב אודות המצוות (

ות המלך שאין לבקש שום טעם כלל רק קבלת עול כי מאחר שמצד עצם מרומם "וזהו נקראת מצ
. .  שמיםל מלכות קבלת עו על ידיאפשר להמשיכו זולת  כן ממילא מובן שאי ואם. .  הוא לבדו כו'

 .וה שמצות המלך היא"צריכות כוונה דהיינו קבלת עול מצוזהו מה שארז"ל מצוות 

 ת וישב כז, ב):ש, פרתורה אורובמאמר נוסף (

 ."...ואינו בבחינת עבד כי אם בעשיית המצות שהוא כעבד המקיים מצוות המלך ועושה דבריו"

 מה הייחודיות של עבודת העבד? 

ת שבעבודתו ואין לו כל חשק ותענוג בעבדותו למלך. כך גם והתועל את הצורךהעבד אינו מבין 
המצוות, כהגדרתן הן ציווים, על האדם לבצע את הציווי מתוך תנועה של ביטול והכנעה, למרות 

 שהוא אינו מבין. 

לידי ביטוי מהות המצוות, שכן כאשר האדם מבצע   האדרבה, דווקא כאשר האדם אינו מבין, אזי בא
למרות שאינו מבין את מהותן, מודגש שביצוע המצוות נעשה מתוך 'עול מלכות שמים' המצוות  את

  וביטול מוחלט לרצונו של הקב"ה הגלום במצוות.

לימוד התורה (הנעשה מתוך תנועה של מציאות) לביצוע המצוות (הנעשה חילוק זה בין האופן של  
 המצוות:התורה ו על ידימתוך תנועת ביטול) קשור גם לתכלית שנפעלת 

"אור ה' ממש מקיפה  – כאמור, כאשר אדם מקיים את המצוות אזי אבריו בטלים לאור האלוקי
 ומלבישה מראשה ועד רגלה". ובמקום אחר מוסיף רבינו הזקן (תניא, פרק כ"ג):

 ."מרכבה ממש לרצון העליון ברוך הואנעשו . .  הגם אברי גוף האדם המקיימים המצו "ועל כן

רבינו הזקן שבשעה שהאדם מקיים מצווה אברי גופו נעשים "מרכבה ממש לרצון ו מבאר  בפסקה ז

 
 . בבא מציעא נט, ב.18

 . וכמסופר בגמ' שם פו, א.19

 . וראה עוד בפרק מא בספר התניא.20
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העליון". המושג 'מרכבה' משמעותו ביטול מוחלט, כשם שהמרכבה הגשמית אין לה שום רצון משלה, 
 אלא כל עניינה הוא רק מילוי רצונו של הרוכב המנהיג ומוביל את המרכבה כרצונו, כך גם אברי האדם

 ווה הם בטלים בתכלית לרצון העליון.צוע המצבעת בי

מתבטלת ממציאותה (היא אינה הופכת  אינהאולם, יש לשים לב, שכשם שבמשל, המרכבה 
ל'אין'), אלא שאין לה רצון משלה. כך גם בעת קיום המצוות, המצוות אינן מבטלות לחלוטין את 

 האדם. 

שיורגש שאין באופן  כה להיות  וות צריאת המצ  כמו כן, גם תנועת הביטול של האדם בעת שמקיים
 כל סוף הוא ומציאותו קיימים.-כולו בטל לרצון העליון, אבל סוף כללו רצון משלו, אלא 

מאידך אדם הלומד תורה, כאמור, לא נדרש ממנו לבטל את עצמו לתוכן שלומד, אדרבה עליו 
 שכלו בעת הלימוד, ובכך מציאותו באה לשיא הביטוי.  כחלהשתמש ב

 ):21בפומיא דרבא' מבאר זאת כך (אות המר 'מרגלא במא הרבי

 יום המצוות.דשני העניינים דבן ועבד הם בדרך כלל בלימוד התורה ובק 22"והנה ידוע

ואולי יש לומר הביאור בזה, דהחילוק בין בן לעבד הוא, דהעבד הוא בטל להאדון, וענין בן הוא "
דמה שהוא רצון האב הוא גם רצון הבן, וכמו שמחייה  שמציאותו הוא האב. וכמבואר בהמשך תרס"ו

 שכל האב כן מחייב שכל הבן.

לימוד התורה וקיום המצוות.  על ידי ועניינים אלה (בן ועבד) שבכל אחד מישראל מתגלים"
שבקיום המצוות הוא לקיים ציווי השם בדרך קבלת עול, מתגלה העבד שבו, ובלימוד התורה שצריכה 

ה דווקא, שהשכל של האדם העוסק בתורה יהיה בהתאם לחכמתו של הקב"ה, להיות בהבנה והשג
 .מתגלה הבן שבו"

ם של 'עבודת עבד': 'עבד נאמן' ו'עבד  יני סוגשישנם ש מבאר אדמו"ר מוהרש"ב 23בהמשך תרס"ו
 מה ההבדל ביניהם?  – פשוט'

של אהבה, חשק  מהותו של ה'עבד פשוט' הוא שעובד ומבצע את הציוויים של האדון, ללא שמץ
מטלותיו של האדון נה מהעול שהטיל עליו האדון, וכל ביצוע י האדון. העבד לא נהיאו תענוג מציוו

 ים, אל מול רצונותיו של האדון.יביטל את עצמו והניח את רצונותיו האישנעשה אך ורק מתוך כך ש

התקשר אל מטלות ורצונות המלך מחמת העובדה שך, 'עבד נאמן' הוא עבד המבצע את מאיד

 
 צז.- . סה"מ מלוקט ח"ה ע' צו21

 . ראה המשך תרס"ו עמ' שסד.22

 . שם, עמ' שכה.23
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בטל אל המלך, משום שהגיע נשגבות של המלך. ה'עבד הנאמן' מתהמלך ויודע את מעלותיו ה
 ולכך הוא חפץ לבצע את רצונותיו של המלך. רגש של אהבה כלפי המלך,ושכלית למסקנה 

רוח -ההבדל המשמעותי שבין שני סוגי עבודות אלו, הוא בכך, שאצל ה'עבד הפשוט' אין כל נחת
. מאידך אצל ה'עבד נאמן' וג בעבדותו, שכן הוא מצד עצמו אין לו רגש אהבה כלפי המלךותחושת תענ

 ין להתבטל ולבצע את רצונותיו של המלך.ונחת בעבודתו, שכן הוא מצד עצמו מעוני גיש תענו

אלא שבהמשך המאמר, מבאר אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, שאף אצל ה'עבד הפשוט', יש נחת רוח 
 ותיו ורצונותיו של האדון:ותענוג בעת ביצוע מטל

ואנו רואין שימצא כן  . . "והנה במ"א מבואר שגם בעבד פשוט יש לו תענוג ונחת רוח בעבודתו
ותר ליפות הדבר שיהיה נאה וכו', אין זאת כי אם שיש גם בעול הזה ענין העונג בעבד שמשתדל בי

ו ליפות אותה כו'. הרי שמקבל העבד ממה שהיה לאדונו נחת רוח כו', ומשום זה משתדל בעבודת
  .שגם בעבד פשוט יש לו תענוג ונחת רוח מנחת רוח של האדון"

רוח בעבודתו. וזאת למרות, -ת תענוג ונחתבפסקה זו מבואר, שגם אצל ה'עבד פשוט' ניתן לראו
שאצל 'עבד פשוט' אין רגש והבנה במעלותיו של האדון, למרות זאת, ניתן לראות אצלו תענוג וחשק 

 מה משמעות הדברים? – "מנחת רוח של האדון"בעבודתו 

יסוד ההבדל שבין ה'עבד נאמן' ל'עבד פשוט' הוא שאצל ה'עבד נאמן' גם הרגשות האישיים שלו 
מנותבים לצורך עבודת האדון. אצל ה'עבד נאמן' עצם הרגשתו האישית ממולאת בחשק לבצע את 

ך אצל ה'עבד פשוט', רק הרובד של רצונותיו של האדון, ולכך יש לו חשק בעבודת האדון. מאיד
המעשה מנותב לציווי האדון, ולכך רק בחלק זה של המעשה, האדון בא לידי ביטוי. רבדים אחרים של 

תענוג, לא נרתמו לציווי האדון, ולכך אצל ה'עבד פשוט' אין חשק הרגש והרובד של מו ה, כהנפש
 ותענוג בעבודתו.

ה. סוג עבד פשוט' שאכן ביטל רק את הרובד של המעש  אמנם, במה דברים אמורים, בסוג של 'עבד
 ון.כזה, אכן, לא יחוש לעולם רגש ותענוג בעבודתו, שכן, חלקים אלו לא נרתמו עבור האד

רובד עמוק יותר של 'עבד פשוט'. כאן מדובר בסוג של   אך במאמר זה מבאר אדמו"ר מוהרש"ב
בד פשוט' ברמה הנמוכה שביטל רק את עבד שביטל את כל כולו עבור האדון. כלומר, בשונה מ'ע

כל השכבות של הרובד המעשי בלבד, הרי ש'עבד פשוט' בדרגתו הגבוה, הוא עבד שביטל את 
ביטל הוא אל מול רצונותיו של המלך. עבד כזה   אישיותו, עבד מהסוג הזה, גם את תענוגיו והרגשותיו

ך עבד זה יחוש גם בתענוג והנחת כל אישיותו ממולאת בתוכן, במשמעות ובתענוגיו של המלך, ולכ
גם את אותן שכבות  רוח של האדון, כיון, שנחת רוח זה חודר אל שכבותיו הרגשיות של העבד, שכן

 הוא ביטל אל האדון.

 שה סוגים של עבדים:נמצא אם כן, שיש לנו שלו
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רוח או תענוג בביצוע מטלותיו -סוג זה של עבד לא חש נחת – 'עבד פשוט' בדרגתו הנמוכה
מלך, אלא את החלק המעשי בלבד. שאר שכבות השל המלך. שכן, אין הוא ביטל אל  ורצונותיו

 בודתו. חש תענוג בע אינומלך, ולכך התענוגיו, אינם נרתמו והתבטלו אל אישיותו, כהרגשותיו ו

מן' רתם את ורגש כלפי המלך, וזאת משום שה'עבד הנא  געבד זה חש בעבדותו תענו  –  'עבד נאמן'
שהוא בעצמו מבין ומרגיש את מעלתו של המלך, ולכך הוא מתבטל כלפיו.   דכלפי המלך, ע רגשותיו

 האישיות שלו עצמו חשה בתענוג ורגש כלפי המלך.

צד אחד, דומה ל'עבד נאמן', שכן בדומה ל'עבד נאמן', עבד זה, מ – 'עבד פשוט בדרגתו הגבוהה'
עבד נאמן', הרי שלא מצד אישיותו העצמית גם עבד זה חש רגש ותענוג כלפי האדון. אלא שבשונה מ'

את אישיותו לכך תענוגותיו  רוח כלפי האדון, אלא בדיוק להיפך, מחמת כך שביטל-חש תענוג ונחת
תו. ההבדל היסודי בינו ל'עבד נאמן', שבסוג העבודה של 'עבד  ורגשותיו של האדון חדרו אצלו לאישיו

יש את מעלת האדון, ואילו בעבד זה הדגש שהוא נאמן' הדגש הוא על האישיות של העבד שהוא מרג
 ביטל את אישיותו עד שתענוג האדון חדר אליו.

משולה ל'עבד ) מבאר הרבי ש'תורה' אינה  ה  והנה, כאמור, במאמר זה ('מרגלא בפומיא דרבא', אות
כלפי אלוקות),    תהאדם מתבטלמציאותו של  של 'עבד פשוט', בה כל    הפשוט' (ואף לא לדרגה הגבוה

 מדוע?  – לא משולה ל'בן'א

, הוא בכך שכל אלו מבטלים את רצונותיהם כלפי 24המכנה המשותף של שלושת סוגי העבדים
לרבדי נפשם (אם ברובד החיצוני של האדון, ההבדל אינו אלא בכמות הביטול, ועד כמה הוא נוגע 

בד נאמן' הביטול נעשה ה'מעשה' או אף בשאר הרבדים). הבדל נוסף בין ה'עבדים' הוא בכך שאצל ה'ע
 דים).סוף גם הוא מבטל את אישיותו כלפי האדון (כמו שאר העב-כתוצאה מהבנה והרגשה, אך סוף

מציאות עצמה של ה'בן' אינה אלא בשונה מכך, 'בן', אינו מבטל את עצמו כלפי האדון, אלא ה
מצד מציאותו ביטוי למציאותו של האב, ורצונו של האב נעשה בדרך ממילא גם רצונו של הבן 

  הפרטית שלו. תפיסתו והבנתו של הבן, בדרך כלל, דומות לתפיסת והבנת האב. ודמיון זה שבן ה'בן' 
 נעשית מציאות של 'בן'. ל'אב' אינו מבטל את מציאותו של ה'בן', אלא אדרבה, היא עצמה 

תורה "לימוד ה מבואר שה'תורה' משולה ל'בן', כיון שבעת )(אות ה' וכו' 'מרגלאד"ה במאמר 
חכמתו של יכה להיות בהבנה והשגה דווקא, שהשכל של האדם העוסק בתורה יהיה בהתאם לשצר

 .הקב"ה, מתגלה הבן שבו"

 
. אלא, שאכן, 'עבד נאמן' דומה מעט למהות של 'תורה', בה יש תענוג מצד האדם עצמו (וראה במאמר 24

זאת ההשוואה של ה'תורה' ל'בן' הולמת יותר את הדברים, וכפי שיתבאר - ), ובכל58שי שנים', הע'  'ארבעה רא
 בגוף הדברים.
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לעיל באריכות,   כאמוראלא  ,יאותואת מצ מבטל אינוכלומר, 'לימוד תורה' נעשה שעה שהאדם 
די מימוש, ממש כ'בן'  בדיוק להיפך, בעת לימוד התורה האדם צריך להביא את כל ביטויי אישיותו לי

 מבטל את מציאותו, אלא בתוך מציאותו בא לידי ביטוי התורה והגילוי של הקב"ה.  אינוש

 זו גם משמעות הדברים, במאמר 'ארבעה ראשי שנים' (שהובא לעיל):

שהתענוג באלוקות הוא גם מצד ענינו ומציאותו  – "יש מעלה גם בבן (ועבד נאמן), עסק התורה
 .דהאדם"

 בעת לימוד התורה עם הקב"ה ביאור והעמקה בעניין זה של התאחדות האדם בך י המשד לון למוע ועוד חז
 ואסיים עתה מפני קוצר הגליון
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 ופעולותיו גדרו –יבור לבוש הד
 וב 'וורצשי' מנחם מענדל הת' 

 תלמיד בישיבה

 .א
 ה בעניין הדיבור"תרס  'וכל העם'ה "יקדים המבואר בד

כיצד ייתכן לומר [  לת המאמריתחשבבניסיון לתרץ את השאלה    ,1ס"התר"וכל העם רואים"  בד"ה  
" וכיוון לעולםינו יקום  ש"דבר אלוק  2שיש התחדשות בהעשרה מאמרות, והלא הוא בסתירה להנאמר

  ],"דבר אלוקינו יקום לעולם" מתבטל הרי הדיבור הקודם, איך אפ"ל שע"י ההתחדשות

מהכלל  היציאהמביא הרבי נ"ע אפשרות לבאר, שההתחדשות שיש בעשרה מאמרות היא ע"י 
מהם "שית יומין דאצילות" וכיצד מהם משתלשלים  ומבאר שם בארוכהדאצילות לפרטים דבי"ע. 

, ומצד חידוש "יקום לעולם"שמצד הכלל נאמר  ומתרץ עפ"ז "כ ה"שית אלפי שנין דהוי עלמא",אח
 הפרטים מהכלל יש חידוש בעשרה מאמרות. 

חדשות כ"א גילוי כיוון ש"כלל ופרט אינו הת ,דוחה את האפשרות הנ"ל בהמשך הדברים שםאך 
ש בהעשרה מאמרות זהו ההמשכה והיינו, שלא ניתן להסביר שהחידוש האמור שי ,ההעלם בלבד..."

כל הוא מההעלם אל הגילוי, שהרי כלל אל הפרט המשכה מהאופן באופן הנ"ל, כי מהכלל אל הפרט 
ואי"ז חידוש אמתי, והדרא רק נמשכים ומתגלים ממנו,  פרטיםכלולים בהכלל וההיו הפרטים כבר 

 וקינו יקום לעולם"?קושיא לדוכתא כיצד נופל לשון חידוש על עשרה מאמרות והרי "דבר אל

אל הפרט אין הוספה כלל, אלא גילוי ומביא הרבי נ"ע במאמר ג' דוגמאות לכך שבהמשכה מהכלל  
 ההעלם בלבד: 

הוספה לגבי ההבנה שהייתה   בכך שההבנה יוצאת מן המחשבה אל הדיבור, אין  –מחשבה ודיבור    א)
  ם).(הגם דלכאורה במחשבה חושב מה שבדיבור בא בריבוי פרטי במחשבה

ין הבנה ממשית מלבד כל ההתרחבות שנוספת ע"י הבינה (שכן בחכמה אין עדי –חכמה ובינה  ב) 
כלול כבר בחכמה באופן תמציתי ולאחמ"כ העניין מתבטא  כלה –נקודת העניין ו"וברק המבריק") 

של הנעלה    שרשהוזה שדווקא ע"י הבינה העניין מתרחב ומתבטא יותר, זהו מצד  (  ומתגלה ע"י הבינה
 רחיב ולפתח אותו).ה לקחת את העניין ולהכחשל החכמה, וע"כ ב שרשהשהוא גבוה יותר מ – בינה

 
 סה"מ תרס"ה עמ' רלט. .1

 ישעיה מ, ח. .2



 רכרך חמשה עש  •  דודמגדל  210

 

כל פרטי הדינים האמורים ומתבארים בתושבע"פ רמוזים (אלא שבאופן   –תושב"כ ותושבע"פ    ג) 
 "מי איכא מידי דלא רמיזא באורייתא".  3וכנאמר ,דק בלבד) בתושב"כ

 .ב
 ט"רנ 'ה"ט של ר"יו'ה  "אר בדל מהמבו"יקשה על הנ

יש  –אין לדיבור שום הוספה על המחשבה  הדברשביחס להבנת  ,אופן הא' הנ"לוהנה, במ"ש ב
כתוב בפירוש שיש לדיבור הוספה שלא קיימת  4והלא במאמר ד"ה "יו"ט של ר"ה" רנ"ט להקשות:
טאת ב"אורך, רוחב מצד שורשו הנעלה של הדיבור. והוספה ומעלה זו שבדיבור מתב – במחשבה

, ואילו כאן כותב הרבי נ"ע מפורשות את הנלמד בדיבורועומק" של האדם הלומד בשעה שהוא מוציא  
 שלדיבור אין שום הוספה על המחשבה (כנ"ל באורך)?

 .ג
 ח בעניין הדיבור"מ בדא"יקדים המבואר בכ

 מקומות בחסידות. דהנה מצינו מעין סתירה זו בכו"כ לתרץ את הסתירה הנ"ל יש להקדים: וכדי

בה: "...ואפילו בחינת דיבור ומעשה בתניא פ"ד כתוב בפירוש שלבוש הדיבור הוא נמוך מן המחש 
 :5במאמר ד"ה "היום הרת עולם" תשי"ג –ובפרטיות יותר  –ממדרגת מחשבה". וכן גם שלמטה 

ר הנפש דכאש הגילוי של כחהנפש היינו שהוא  כח"...מחשבה היא לא רק לבוש בלבד, אלא היא 
זה מתגלה במחשבה  כח"י הגילוי שע כחהמחשבה שהוא  כחצריך להיות גילויים מהנפש הוא ע"י 

ומעשה לא זו בלבד  דיבור ,שלמטה ממנה והיינו שלגבי העניינים. .  גם בדיבור ומעשהכ "ואח
הנפש היינו  כחשמחשבה אינה לבוש הנפרד כי אם לבוש המאוחד הנה עוד זאת שמחשבה היא 

 ."וכו' הגילוי של הנפש כחמחשבה היא ש

הגילוי שלה ו"לבוש  כחשל המחשבה (בכך שהיא קרובה לנפש, מעלתה  עולה רוממותמכהנ"ל 
 והוא "לבוש הנפרד" לעומת המחשבה.שהוא רחוק יותר מהנפש  –המאוחד") לעומת הדיבור 

ש ו, שדיבור הוא "לבווהיינ –הדבור..."  כחשהוא  לבוש האמצעי שלהבתניא פ"כ: "...ושהוא כן ו
אך  –תבטא בכך שהצורך בדיבור מתחיל מהזולת שזה מ 6וכפי שמוסבר בזה ,אמצעי" של הנפשה

 לנפש עצמה אין שום צורך בדיבור.

 
 תענית ט, א. .3

 מ תרנ"ט עמ' ד.סה" .4

 סה"מ תשי"ג עמ' ד. .5

 חסידות מבוארת שם. .6
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 אשר מכהנ"ל נראה ע"ד נמיכות הערך של הדיבור לגבי מחשבה.

נ"ט, וכן הוא ל מרלעי לאידך, מצינו בכו"כ מקומות בחסידות ע"ד המעלה שבדיבור: החל מהנזכר
ר מדבר בהענין יבוא לעומקו ולאמיתתו בור כאש"...ובד: 7תרע"ח במאמר ד"ה ועתה יגדל נא
וגם אנו רואין לפעמים שמתקשה באיזה ענין באיזה קושיות שאינו . .  ומתיישב אצלו העניין בטוב

ן כאן ה הענינים שאייכול לתרץ הענין לעצמו ולהשוות הענינים וכאשר מדבר בהם מתרץ בטוב ומשוו
 .שום קושי' וסתירה כלל כו'"

מיתוסף (אות ד'): "וזהו הטעם שע"י שמביא את השכל בדיבור  8תשי"טועד"ז ג"כ בד"ה הנ"ל 
 ך מבחינת החכמה שרש ומקור השכל".כי ע"י הדיבור נמש תחלה במחשבה 'יותר מכמו שהי בהשכל

, וע"י שמוציאים את העניין בהעניין  ה ועומקשמהנ"ל נראה בפירוש שע"י דיבור מתווספת הבנ  –
 ושיות שבמחשבה עוד לא הי' תירוץ עליהם.הנלמד בדיבור אזי אפשר לתרץ ק

 כח) מביא כ"ק אדמו"ר מעלה נוספת שיש בדיבור (תרגום חופשי): ב116ובלקו"ש ח"ו (עמ' 
 אינהאי הגבלה זו  הדיבור כיון שהאדם אינו מוגבל במציאותו שלו וביכולתו לדבר עם הזולת, שהרי

לדבר עם הזולת אינו נובע מכך שמציאותו שלו מחייבת  כחשל האדם, (דהרי הלמציאותו קשורה 
הדיבור הוא במקום כה נעלה בנפש שאין בו שום  כחלהתקשר לזולת, אלא משום ששורשו של 
ית של הדיבור הרוחניות האמית כח) ולכן מתבטאת ב,מגבלות אפילו לא ההפרדה בינו לבין זולתו

 הנפש. 

ראים היא לא רק שיש לו חוש נוסף שאין אצל שאר דמעלה זו של האדם על גבי שאר הנב והיינו
ומצד   9ישנה 'פשיטות'  היכולת לדבר בפועל, אלא טמון כאן עניין עמוק יותר: באדם  –סוגי הנבראים  

אדם לדבר מבטאת את זה יש לו היכולת לדבר, דהרי הדיבור מיועד לזולת, ועצם האפשרות שניתנה ל
מו ואינו מתגלה לזולת, אלא ביכולתו לדבר ולשתף את העובדה שהוא אינו 'מוגדר' והוא רק לעצ

שכן זה מבטא יותר מכל  –הזולת במחשבות ורגשות אישיים. וזוהי מעלתו של האדם בתור 'מדבר' 
 .10את הפשיטות שלו

האם הדבור הוא כח וצלה"ב בזה, ור. הדיבלבוש חשיבותו של ו ואשר מכל הנ"ל נראה ע"ד מעלת

 
 סה"מ תרע"ח עמ' שמו. .7

 עמ' קצד. סה"מ מלוקט ג'  .8

אדם הוא מלשון "אדמה לעליון", וכמו שהקב"ה אמר בשעת בריאת האדם "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"  .9
שהוא פשוט בתכלית  –תיו של הקב"ה זאת אומרת שלאדם יש במובן מסויים תכונות זהות כביכול לתכונו  –

יטוי לכך שהאדם לא מוגדר בגדר שזה ב –הפשיטות: ולכן מצינו שהאדם "עשוי מן העליונים ומן התחתונים" 
מסויים, וכן יש אצל האדם היתכנות של כל שבעת המידות, וזאת בשונה מבע"ח שמוגדרים במידה אחת (ולא 

 שייך אצלם המושג של התכללות המידות).

 ועש"ז נקרא האדם מדבר (ולא משכיל) כי בכך מתבטאת מעלתו (לקו"ש שם). .10
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ניא פ"ד, ד"ה היום הרת עולם וד"ה וכל העם הנ"ל], או שהוא כח נעלה נמוך [וכפי שהובא לעיל מת
 [כמבואר בד"ה יו"ט של ר"ה ובלקו"ש ח"ו דלעיל]? 

 .ד
 הקושיא ז יתרץ"יבאר הגדרתו של הדיבור ועפ

נפרד שבנפש, זה שהוא לבוש אמצעי ו ת ההגדרה של דיבור היאואמיתי ולכאורה י"ל, שבפשטות
לבוש הדיבור הוא העיקרי של שימושו  רו לעיל שקיימות בדיבור: שכן,ולא המעלות הגדולות שהוזכ

 בכדי להתגלות לזולתו ולא בכדי להגיע לכל המעלות אליהם ביכולתו לבוא ע"י הדיבור.

נמיכותו של הדיבור, אלא  וא"כ נראה לומר אשר גדרו של הדיבור הוא גילוי לזולת שבזה מתבטא
הדיבור מגעים למעלות נפלאות, אבל לא שהם גדר הדיבור, היינו לומר שישנו את הדיבור בכדי   י"שע

   הדיבור הוא בכדי להתגלות לזולת.שלהגיע למעלות נפלאות, אלא כנ"ל 

, כאשר הרבי נ"ע ד"ה וכל העם הנ"לדב – את הסתירה האמורה לעילובכך יש ליישב בפשטות 
שלדיבור אין שום הוספה על המחשבה, זהו משום ששם  ומסיק מחשבה ודיבורמיא את הדוגמא מב

שהוא לבוש שדרכו  כפימובא העניין של הדיבור כמו שמדברים בפשטות העניין, בהגדרתו הטבעית, 
מהם עולה מעלותיו  – משא"כ ברנ"ט ושאר המקומות שהובאו לעיל באה המחשבה לידי גילוי,

של הדיבור אלא על מעלות העצמית ות הגדרתו מכיוון ששם לא מדובר אוד –יבור העצמיות של הד
של  יינוענובזה אכן יש הוספה ע"י הדיבור אלא שכנ"ל הוספות אלו אינם מצד  ,שמתווספות עליו

 הדיבור. 

 .ה
 ' וכל העם'ה "ל יבאר דיוק במאמר ד"פ הנ"ע

שמביא הרבי נ"ע שהן בדוגמה הראשונה הביאור הנ"ל יוצא,  "פהנ"ל יומתק עניין נוסף: ע "פוע
ספה ביציאה מהכלל אל הפרט, אין הו –(חכמה ובינה)  חשבה ודיבור) והן בדוגמה השנייהבמאמר (מ

 .וכנ"ל

הרי  –הן במחשבה לגבי דיבור, והן בחכמה לגבי בינה  –עלה מסויימת ובאם בכל זאת תימצא מ
אלא  הפרט (דיבור, בינה) גדר היינו מצד כתוצאה של יציאה מהכלל אל הפרט הזו לא נגרמשמעלה 

 זהו עניין צדדי, או עניין שתלוי בשורש.

רח לא ט ר)(מחשבה ודיבו וא"כ, לכאורה צריך ביאור, מדוע בדוגמה הראשונה המובאת במאמר 
כן   ואילו בדוגמה השנייה  ,להגיע לביאור הנ"ל)  הוצרך(ולכן    מרנ"טהנ"ל  שאלה  את ההרבי נ"ע לבאר 

 כלול בחכמה?  כלבבינה הוספה יתירה על חכמה ובעצם ה מדוע אין רח להסבירט
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ימת בדיבור (באורך, רוחב ועומק השכל כנ"ל יבפשטות, דבנוגע להוספה שכן ק ועפ"י הנ"ל י"ל
לא נחית לבאר מדוע הוספה זו אינה קשורה   –) הנה זה לא זהו עיקר עניינו דהדיבור, כנ"ל, ולכן  מרנ"ט

בה ניתן לראות במוחש את ההוספה שקיימת ע"י   –משא"כ בחכמה ובינה    ליציאה מהכלל אל הפרט.
 המעבר מחכמה לבינה.

שכל נמשך -שהדברהיינו שבבינה לא כ"כ פשוט לומר שאין עניינה להוסיף ולחדש, דהרי זה ו 
לבינה הוא בכדי להרחיב את מה שישנו בחכמה (ולא כבדיבור שהוא רק לגלות את מה שישנו   מחכמה

להוסיף.  –ולת, אבל לא בכדי להוסיף), וא"כ היה מקום לומר שאכן בבינה זהו עניינה במחשבה לז
  בינה אלא מצד עניין צדדי, עיי"ש.באר במאמר שההוספה הוא לא מצד עניינה של הולזה מ
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 התורה עוסקת הביטוי ל'ביטול עצמי' בדברים שבהם
 מורישי'  שמואלהת' 

 תלמיד בישיבה

 .א
 ברי הרבי שהתורה פועלת ביטול עצמי ים דמקד

 ) את החילוק בין תורה לתפילה:די לי" תשי"ב מסביר הרבי (באות בלדודי ודובמאמר ד"ה "אני 
 עבודה מלמטה למעלה.  תפילה:] מלמעלה למטה. 1עבודה [בדרךתורה: 

ין החילוק והנה יש לבאר העניין שהתורה באה בדרך מלמעלה למטה: מובא בחסידות בארוכה ענ
מצוות עניינן צו אלוקי של מציאות נעלית, כמו מלך המצווה בין תורה למצוות, ונקודת הדברים היא:  

. לעומת זאת תורה היא חכמתו של 2לעם שלו, וכאשר העם יקיים את הציווי שלו אזי רצונו מושלם
ן ומעלה, משום שאין אם נדע עליה לא יתווסף בה עניי גם – הקב"ה שאינה קשורה לנבראים, כלומר

אם לא נדע עליה דבר, לא ייעשה  גםלהבינה כמיטב יכולותינו). ו ותת בה, (אלא רק לנסבכוחנו לשנו
 בה חסרון כלל! 

על דרך משל: כאשר אדם גדול (להבדיל) בחכמה מסויימת, יכתוב את חכמתו, הנה לא יחסר ולא 
נכון ואמיתי בין אם  והחכמהום שהעניין אם לאו, מש יתווסף בה כלל בין אם העולם ידע עליה ובין

ובין אם לא. זאת  נדעועוד שתים שווה ארבע בין אם  ין אם לאו, על דרך כמו ששתייםהיא ידועה וב
 . 3משמעות העניין "מלמעלה למטה" שבתורהזוהי ו

(שהתורה הינה באופן של "מלמעלה למטה") מבאר הרבי במאמר את ההשלכות של  לזהבהמשך 
שנתלבשה בדברים גשמים,  הנ"ל, וז"ל: לכן, גם כשהתורה נסעה וירדה כמה מדרגות עדהענין 

ובטענות של שקר, הנה בכל המדרגות שנתלבשה בהם התורה גם במדרגות היותר נמוכות פועלת 
 .ביטול עצמיבהם התורה בחי' ביטול, ולא רק בחינת ביטול היש אלא 

 
 "בדרך".  . עיין בד"ה זה תשי"ד מהו הלשון1

. ענין זה הינו בכללות בלבד, עיין כל זה בקונטרס "מצוות בטלות לעתיד לבוא" ספר השיחות תשנ"ב (וראה 2
 ). 12גם בהערה 

ארוכה שבני ישראל התכוננו לקראת מתן תורה על ידי עבודתם . לכאורה יש להבין, דהרי מובא בחסידות ב3
יציאת מצרים גופא הייתה חלק מן ההכנה למתן תורה עיין בבירור המידות שלהם (בתניא פרק לא, מובא זה ש

שם הביאור בזה), ואיך אפשר לומר שהתורה היא בבחי' "מלמעלה למטה"? אלא (מבאר הרבי) שעדיין אין זה 
ביטול הגזירה "דעליונים לא   –של "וירד הוי' על הר סיני" וכל החידוש שנתחדש במתן תורה    בערך כלל לגילוי
 ותחתונים לא יעלו לעליונים".ירדו לתחתונים 
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 .ב
 מיים וטענות שקרמבאר מהו הביטוי לביטול עצמי בדברים גש

על פי לשון (י" בדברים שבהם התורה עוסקת, ובפירוט  ל"ביטול העצמ  הביטויוהנה יש לבאר מהו  
ב) "בטענות של שקר" (ובעצם בכל אחד   .א) "בדברים גשמיים"  :איפה מתבטא הביטול  –  )הרבי הנ"ל

 :4מן העניינים המוזכרים בתורה)

", בת שלושה  6אבין "אקרא לאלוקים לאל גומר עליר רב : "אמ5מובא בירושלמי דברים גשמים:
אינם  – ואם לאו ,חוזרים"ד לעברו (את החודש או את השנה) בתוליה יויום אחד ונמלכו בשנים 

ומסכים   "גומר"למטה פסק דין מסוים, אזי הקב"ה    ים"ד פוסקישכאשר ב  שמעחוזרים". מן הפסוק מ
', הנה מכיוון ו בתוליה כיוון שהיא כבר בת ג' שנים ויום אעמהם. ואע"פ שבעצם בגשמיות כבר נאבד

שבי"ד האריכו את החודש או את השנה, ה"ה נעשית שוב פחות מבת ג' שנים, וממילא הגשמי שבטל 
ר במציאות . ולעניינו, כאשר התורה קובעת דבםמעצמ – בתוליה" "חוזרים ,חוזר(לתורה ולחוקיה) 

 ם את עצמו כפי קביעת התורה.ומתאי מתבטל מצד עצמוהעולם, הרי הגשמי 

נוכל למצוא ביאור לעניינו,  ריש פרק ה : אם נתעמק בדברים המובאים בתניאטענות של שקר
ובהקדים קטע מן הפרק: "והנה הלכה זו, היא חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו, 

ניהם כך וכך". ביאור הדברים: בכל וכך דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק בי  שכשיטעון ראובן כך
רה, ואפילו בדיני נזיקין (שמובנים בשכל האנושי, שלכן אפשר שפסיקתם ע"י אומות הלכות התו

 של חכמתו ורצונו  העולם תהיה תואמת לדין תורה), הרי הפסק נובע ומתחייב מפני שכך הוא מצד
זה מצד רצונו פסוק ע"פ שכלו, הרי  [ואף שהאדם מצווה ל  7כלו של האדם הלומדולא מצד ש  ,ה"הקב

 ]. 'כך עלה כואינו מצד הסברא השכלית אלא  עצם הדיןאך  –בשכל הנבראים  גםית' שהתלבש 

ולעניינו, כאשר אומרים שהתורה פועלת בטענות של שקר, ודאי שאין הכוונה שהתורה הופכת 
טענות כאלו וכאלו  שקר! אלא הכוונה היא שכאשר ישנו מצב שישאת הטענות הללו לאמת, שה"ה 

הרי זהו רצונו יתברך שבמצב   –  שקריות), ופסק הדין יהיה על פי מה שהתורה פוסקת  ודאי(וחלק מהן  
זה יהיה הפסק כך. ונמצא שכל תוכן המקרה (כולל הטענות של שקר) הוא אך ורק כי התורה נתנה לו 

של תורה שכל תוכנו הוא טענות), וכל המקרה מביא אותנו לפסק דין מקום (שטענות אלו נחשבות 
 אל התורה. 'ביטול עצמי' ב וכן הטענות מתבטלרצון ה' ונמצא שת

 
. ענין נוסף הדורש ביאור: מדוע הביטול שע"י תורה ה"ה פועל ביטול עצמי דווקא ולא ביטול היש? (ענין זה  4

 יבואר בסוף ההערה).

 . נדרים כג, ב.5

 . תהלים נז, ג.6

יני", ולולא " הוא "מס. ראה שיחת ש"פ משפטים תשנ"ב (אות ה): "שגם הסיבה להחיוב השכלי ד"משפטים7
בענין ואילך: ' 375נתינתם "מסיני" לא הי' שכל האדם מחייבם". וראה בהרחבה ביאור העניין בספר זה עמ' 

 '.קודם מתן תורה טיםהמשפהבנת 
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 .ג
 מבאר מהו הביטוי לביטול עצמי באדם הלומד 

 באדם הלומד: העצמי' שנפעל ע"י התורה,  ע"פ הביאור הנ"ל ניתן להבין מהו ה'ביטול

ן, אך מ"מ בשעת הפסיקה כאשר אדם לומד תורה ומגיע מצד הבנתו להכרה שכך הוא הדי  ,בכללות
 הרי נפעל בו ביטול עצמי שע"י תורה. – ש"כך עלה ברצונו" ה"ה מניח את שכלו בצד, ופוסק מצד

נפעל בו ולכן אע"פ ש ,ש"כך עלה ברצונו" יודע רקכשהאדם יש בזה שתי אופנים: א)  ובפרטיות
מבין בשכלו כפי   בפועל  זה מגיע מצד מציאותו. כלומר, אפי' אם הוא  מ"מע"י תורה,  ביטול העצמי ש

מ'דעת הפוך  הוא יכול להבין גם  )  -מראה ש  בפס"ד  בשכלוהרי (עצם זה שהוא דן    –הפס"ד של תורה  
 תורה', אלא שהוא מתבטל ופוסק כמו התורה משום שזהו רצון ה'.

הרי כל מעשיו הם ע"פ 'שולחן ערוך', משום שכל  את הביטול העצמיעצמו  בומרגיש ב) כשאדם 
 פ תורה, ולא שייך שיחשוב אחרת.ע" היאמהותו 

הממחיש את העניין: "לפני הרבה שנים התקיימה בווארשא  8ישנו סיפור המובא בספר השיחות
אסיפה מוקדמת בה נוכחו האדמורי"ם מגור, מראדזמין, ואבי [כ"ק אדמו"ר הרש"ב] נ"ע וזי"ע, 

שמע אבי את כל בני פולין. ועוד טרם , אשר הכריחו אז על ר9דנו אז השאלה ע"ד ה"צענז"  ושלשתם
 חלקי הכוונה לטוב העניין ומעלתה של ה"צענז", אמר מפורש בפיו הקדוש, כי הוא מנגד לזה. 

ואחרי ששאלו אותו לבאר טעמיו מדוע? למה? ומפני מה אין דעתו נוחה מזה? תשובתו הייתה 
האדמו"ר מגור בזה"ל: שאלו  . וע"ז]= כך זה מונח אצלי[עס ווילט זיך מיר ניט  ונו הזהב:בלש

 ? ]= האם על זה אתה מתבסס[טעלט איר ליובאוויטשער רבי, צי דען אויף דעם ש

על  = כן. אני מתבסס[ן משקל הראשון'דיקן "ניט וועלן" והשיב לו אבי: יע. איך שטעל אף מיי
את האסור   ומילדותי אני הרגלתי את גופי לא לרצות  , כי מקטנותי]שאיני רוצה  –ההנחה הראשונית  

כל איבר לקיים את המצווה השייכת לו. וברוב רגילותי הוטבע ונעשה  ע"פ תורה, וגם שיחפוץ וירצה
 . עכ"ל.10טבע, עד אשר הנני מאמין להגוף"

 
 . 91. ספר השיחות תרפ"ה עמ' 8

 ת השכלה לרבנים. . חובת תעוד9

. ויש עוד כמה וכמה סיפורים בהקשר לזה: לקו"ש חלק א פ' וירא, וזה הלשון שם: "וכפי הסיפור עם אדמו"ר 10
אונן על שמיעה לקויה באוזנו האחת. כשהחלו לחקור את הגורם לכך, נודע שבשבת, [מוהרש"ב] נ"ע: פעם הת

ריעה לו באמירת המאמר, וכיון שידע שעניינו בשעה שאמר מאמר חסידות, התנהלה בחדר הסמוך שיחה שהפ
הוא להשפיע דא"ח סילק את חוש השמיעה מאוזנו שפנתה לעבר החדר בו היה שרוי הגורם להפרעה בעניינו 

הרי זה   –רצון העליון  –. הנה שכאשר צדיק מרגיש שיש משהו שמונע ומעכב ממנו לעשות את עניינו זה"
 –את עצמו כפי הרצון, וממלא האוזן שהפריעה לקיים את הרצון  פועל על הגוף הגשמי "שיסדר" ויתאים

 הפסיקה לשמוע!  –אמירת דא"ח 
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מצד בגופו של הרבי הרי הגוף  נרגשלאלוקות היה  זו נקודה של ביטול עצמי, שכיוון שהביטול
 פועל כפי הנדרש ע"פ תורה!  עצמו

נובע    : ביטול הישולא ביטול היש כמו תפילהדווקא    עצמי  ז יבואר מדוע התורה פועלת ביטולפ"וע
התבוננות המביאה אותו לידי הכרה שהוא יצור שפל ונמוך באין ערוך לבורא וא"כ ה"ה   –מצד האדם  

ר. אך, ביטול זה הוא מוגבל: כמה שהאדם חכם יותר, וזך יותר, הרי הביטול הוא בעומק יותמתבטל. 
מתבטל  הוא עצמו אלא שואין מציאותו נרגשת כלל  – 11אינו נובע מהאדם ביטול עצמימשא"כ 

, משא"כ בשאר יותר : בצדיקים מורגשנרגש לגמרי. ובביטול זה אין חילוקים (אלא עד כמה הוא
  .האדםמגיע מצד  ין זה), שא12אנשים

 
 אור מתבטלת הנה"ב מלכתחילה "ביטול בעצם".. כמבואר במאמר ד"ה "פדה בשלום" תשכ"ב, שע"י גילוי  11

ם רצונו ית' . לע"ל יורגש בעולם הקשר העצמי של התורה עם הנבראים. שלכן אין הלכות בטלות לע"ל, שה12
לשון ציווי שייך על אדם שהוא מציאות בפ"ע, והמצוות נועדו  –שאין בו שינוי משא"כ מצוות מלשון ציווי 

הרי לע"ל יורגש [ללא צורך בדבר שיקשר] הקשר בינינו לקב"ה ולכן מצוות לקשר בינו לקב"ה דרך העולם. ו
 ). 2בטלות לע"ל (עיין כל זה בנסמן בהערה 
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 בנפש האדם יכולתביאור ההבדל בין כח ל
 ף מעטו שי' מלך אוריהת' 

 תלמיד בישיבה

 .א
 ביא המבואר בעניין ההפרש בין כח ליכולת מ

 כחותבין עניין ה'יכולת' לעניינם של  בהמשך תש"ג (אות י"ג) מבאר הרבי הריי"צ את ההפרש
 , וז"ל: הנפש

וכמו כח החכ׳ הוא פרטי ופועל להתחכם ואופן  ,י מה שהואכח הוא פרטי ופועל פעולתו הוא לפ
יינו דמפני אבל יכולת אינה כח פרטי בבעל היכולת, כ"א הוא מצד העצם . . וה  ,פעולתו הוא בהשכלה

שהעצם הוא כך וכך לכן הנה יש ביכלתו כך וכך, ועם היות דגם הכחות הם מצד העצם, והיינו דמצד  
 להיות בו כחות, בכל זה ה״ה כחות הנפש לא מצד העצמות דנפש.   שלימות העצמות הנה משו״ז צריך

התאחדות משא״כ יכולת היא מצד העצמות. וממילא מובן דיכולת מתאחד עם העצם הרבה יותר מ
הכחות עם העצם דמאחר שהיכולת הוא מצד העצם ה״ה מתאחד ממש עם העצם, משא״כ הכחות עם 

 תאחדות ממש. עכ"ל.היותם מיוחדים עם העצם מ״מ הנה אין זה בה

 משלימותהנפש, משא"כ הכחות באים רק    מעצמותהוא שהיכולת נובעת  בשרשם  כלומר, ההבדל  
 בזה.  החילוקחדת בעצם משא"כ הפרטים (כוחות). ויש לבאר  (עצמות) הנפש, שלכן היכולת יותר מאו

 .ב
 קדים לבאר עניינם של כח ויכולתמ

הנה בכל א' מכוחות הנפש יש   :1וק שבין כח ליכולתוהנה להבין זה יש להקדים ולבאר תחילה החיל
 ב' פרטים: עצם עניינו (עניינו באיכות), ושלימותו (עד כמה בכוחו לפעול (כמות)). 

מכח הזריקה באדם הזורק, דיש בזה ב' פרטים: הכיוון אליו הוא זורק (ו' קצוות), והמרחק ובמשל 
,  כמות) –במרחק אליו יכול האדם לזרוק (ן אנשים הוא זורק. והנה בזריקה ישנם הבדלים ביאליו ש

שכל אחד יכול לזרוק לאיזה כיוון  כולם שווים –איכות)  –ביחס לכיוונים אליהם ניתן לזרוק (אך 

 
 ב שמואל ליפשיץ שליט"א על העזרה בהסברת העניין וניסוחו.תודה מיוחדת לר ∗

 . ראה בסה"מ קונטרסים א' עמ' צ"ז ואילך.1
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למרחק גדול יותר,  לזרוקשמעון ביכלתו של למרחק מסויים, ו ביכלתו לזרוקכלומר ראובן  ,שירצה
 אך שניהם יכולים לזרוק לכל הו' קצוות.

ולכן שניהם   ',יכולת'עניין הזריקה: עניין ה  מעצםכי פרט האיכות (כיוון הזריקה) נובע    והסיבה לזה:
ולכן  ',כח'על הזריקה: עניין ה נוסףפרט הכמות (המרחק) זהו דבר  לזרוק לכל הו"ק. משא"כיכולים 

 שיש לכל אחד.הכח זה משתנה לפי 

גון שלאדם יש כח לזרוק לארבע שר למדודו כהזריקה, אפ  בכחשהוא תלוי    –  היינו שמרחק הזריקה
ח, כיותר אמות הנה מצד הכח יש הבדל בין כל אמה דהיינו שבכדי לזרוק למרחק חמש אמות צריך 

  כלול א"כ נמצא שיש התחלקות בכח, שהרי בכדי לזרוק לעוד אמה נדרש יותר כח, וא"כ גודל המרחק  
המרחק אלא על עצם האפשרות (היכולת  . משא"כ ביכולת הזריקה שהמדובר הוא לא על2בכח

) לזרוק שזה מתבטא בזריקה לכיוון מסוים ובזה לא שייך חילוק בין יכולת הזריקה למזרח או שישנה
מערב וכו' אלא ישנה היכולת לזרוק לכל הו' קצוות בשווה, וא"כ זה מורה שהקצוות לא כלולים ל

 ביכולת (שאם היו כלולים היה מקום לחלק).

 .ג
 פ משל "ל ע"באר הנמ

שם העצם, שם התואר ושם  – 3והיינו שהיכולת מתארת את העצם. והמשל לזה מג' סוגי שמות
אך בפועל למד הרבה דפי גמרא (באופן 'טכני'), ייקרא חכם   ,שאינו בעל כשרוןהמושאל: למשל אדם  

  "בשם המושאל", אך לא בשם התואר, שהרי לאו דווקא שהוא גם יצליח ללמוד משהו אחר.

ללימוד), נקרא חכם בשם "התואר" אך לא משתמש בו  ללמוד (אף שהוא לא    כשרוןואדם שיש לו  
יש לו  – ללמוד כחבשום דבר. אבל מעלתו היא שיש לו את ה כוחותיוכי הוא לא יישם את  ,בפועל

 את הכלים לזה. 

אצל שניהם   כיוון שהיכולת קיימת  שניהם נקראים חכמים,(שהוא עניין היכולת)    העצםאמנם מצד  
שלל מאיזה הוא מו  היינו שמצד עניין היכולת הרי  –משום שזה מצד העצם שלהם    ,ק ביניהםואין חילו

ולכן גם האדם שאינו בעל כשרון ייקרא חכם (בשם העצם) כי כשמדובר על היכולת ,  'תואר' של הדבר
  ההשכלה.  בפעולתלהשכיל ולא    ביכולתזה לא משנה האם יבוא לידי פועל (של השכלה) שהרי מדובר  

א, שההבדל בין האש שבאה מצד צור החלמיש לאש הבאה מהגחלת הו – צור החלמיש 4וע"ד
שהאש מהגחלת כבר נמצאת בגחלת בהעלם (העלם שישנו במציאות) וצריך רק לגלותה, משא"כ 

 
 ול (נמצא במציאות) ולכן את מה שנמצא שייך לחלק. . כי הא גופא שאנו מחלקים זה בגלל שהכח כל2

 . ראה ד"ה באתי לגני תש"כ ס"ד. וש"נ.3

סו"ס בא לידי גילוי כח גלוי, משא"כ היכולת היא מושללת לגמרי . אמנם אינו דומה לגמרי שהרי מההיולי 4
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לי האש שבצור החלמיש היא לא נמצאת (העלם שאינו במציאות) אלא יש באבן היולי לאש, ובכח ההיו
 אש. ממציאות שיש באבן לאש אף שהוא כח היולי לאש הרי הוא מושלל 

 .ד
 הכוונה במאמרבאר ל מ"לפי כל הנ

ציור מסוים אלא כיוון שזה לא תלוי ב   העצםומכ"ז מובן שהיכולת היא יותר מאוחדת ומיוחדת עם  
 העצם שלהם.ללמוד כי זה מצד    יכולים  ששניהם  –  משם ה'חכם'במשל    וכנ"ל  ,לגמרי מצד העצם  היא

צד מ היאוהיכולת  הנפש שלימות הם מצדשהכוחות  (שם) הכוונה במה שאומר הרביולכאורה זו 
ובמילים אחרות "מצויר בכל  ,קרא מי שיש בו את כל המעלותיהנפש, כי "אדם מושלם" י עצמות

מגיעה   תזוהי "שלימות הנפש". משא"כ היכולוולכן הוא מושלם כי יש בו את כל הכוחות.    ,הציורים"
שלימות מ להכי הוא למע ,ייך לומר שלימותמצד העצם בלא סיבה כלשהי, ובעצם הנפש לא ש

  ולכן היכולת היא מ"עצמות הנפש". ),פרטים(

 .ה
 ז עוד הבדל בין כח ליכולת "מבאר לפ

מכמו עניין הכוחות..."   ויותרוהנה ממשיך (שם) "והגם דהעצם מרומם ומנושא גם מעניין היכולת  
 עיי"ש  העצם מרומם מעניין היכולת יותר מכך שהוא מושלל מעניין הכוחות.  לאידךבאר שהיינו שמת

 ).5ביאור "שימני כחותם"ב ה(ועיין בהרחב

שזה תלוי אם מדברים בהתאחדות של מלמעלה למטה או מלמטה ) 3(שםהיינו כמו שמבאר ו
 למעלה.

רק כי הוא  וחד עם העצם,הוא פחות מא 'כח'הרי ש – הדבר – "מטהדהיינו שמצד הגדרת ה"
שהרי יכולת הוא מציאות שמתארת עצם. אבל מצד  ,שלימות הנפש. משא"כ יכולת הרי נעלה יותר

אם כן דווקא מתוך כך שבאנו לתאר  )כביכולת(אם מתארים את העצם  – איפכא הוא" הרי מעלהה"
יכולת יש  ש  –  במאמרכמו שמבאר    –  הרי העצם מושלל יותר מכל עניין של פרטים, וכיוון  ,את העצם

) מושלל לגלות ולהעלים הרי העצם (שאותו אנו מתארים בעניין היכולת ,לגלות ויש יכולת להעלים
 יותר מהפרטים מכמו שהכוחות לגבי שלימות הנפש. 

הרי הוא מושלל מה"בכן". ונ"ל שזו הכוונה  – וע"ד שככל שנדבר יותר בעצם וכמו בעצם השכל
והעצם מושלל מהפרטים וגם היכולת  ,כי היא מגיעה מהעצם ,רלגמרי מהדב שהיכולת מושללת

 
 כנ"ל.

 . סה"מ קונטרסים שם. 5
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מהמעשה.  –גם במשל מחכמה, שאדם משכיל הוא מושלל מפרטים  זאתמושללת. ואפשר לראות 
מעשה   –כי ככל אדם חכם, כל רצונו וחפצו זה לעסוק במושכלות, ואם יתחילו לדבר איתו על פרטים  

שהוא ז"א    ,וא אוהב לדבר רק על ההשכלה שבדבריינו כי הואין זה מענשאין זה רצונו  יאמר   – בפועל  
  מושלל לגמרי מעניין הפרטים.
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 ע"פ חסידות אחדות ה'בשיטת הרמב"ם 
 בסקי'קניאזשי' יוסף יצחק הת' 

 תלמיד בישיבה

 .א
 העולמות ם בעניין מציאות"שיטת הרמב

הוא לבדו אמת ואין לאחר  – וה' אלוקים אמת 2אומר : "הוא שהנביא1כתב הרמב"ם בהל' יסוה"ת
 אין עוד מלבדו, כלומר אין שם מצוי מלבדו כמותו", ע"כ. 3אמת כאמיתתו, והוא שהתורה אומרת

עוד  שאין –היינו שפירש הענין דאין עוד מלבדו לא כפרוש הפשוט של הפסוק אין עוד מלבדו 
דוע לא ל נבראים אך אינה אמיתית. ולכאורה צלה"ב משום מציאות, אלא פירש שישנה מציאות ש

 הסביר הרמב"ם כפירוש הפשוט בפסוק? 

: דאם נפרש הפסוק כפשוטו, שאין שום מציאות, א"כ נמצא 4ובביאור עניין זה כתב הר"י אברבנאל
"בראשית ברא אלוקים את  5הכתוב שאין מציאות לעולם וזאת א"א לומר דהרי מקרא מלא דיבר

 . 6יבות בעשיית המצוותים ואת הארץ" ועוד, שאין חשהשמ

 , אלא את אמיתת מציאותו.7כלומר שכוונת הרמב"ם היא לא לשלול את מציאות העולם

 
 פ"א ה"ד. .1

 ירמיה י, י. .2

 דברים ד, לה.  .3

 בספרו ראש אמנה פ"כ ד"ה אמנם מה שהביא, הובא משמו בכ"מ בדא"ח.  .4

 בראשית א, א. .5

חב"ד אחדות - א"ח עוד טעמים. וראה בכ"ז ספר הערכיםבשלילת עניין זה (דאין מציאות לעולם) נאמרו בד .6
 ה' (ג) סק"א ובמילואים שם.

) 227ור", הנה מבואר זה בסה"מ תרצ"ז (ע'  ואע"פ דבתו"א ד"ה זה יתנו (פו, ג) איתא שהעולם הוא "שקר גמ  .7
גם שהעולם דכוונת רבינו דה ודאי"דאי אפשר לומר אשר כוונת רבינו היא שאין העולם מציאות כלל . . אלא 

 נברא והוא מציאות מ"מ הוא שקר גמור". שהכוונה בזה היא שהוא לא מציאות אמיתית אלא כוזבת (כבפנים). 

ל ההו"א שהעולם הוא לא במציאות כלל היא דמיון. ולכאורה צלה"ב מה פי' ומצינו בכ"מ בדא"ח שההגדרה ש
ום מציאות (ולפ"ז הפסוק "בראשית אין ש –הדבר, דהרי אם מפרשים את הפסוק אין עוד מלבדו כפשוטו 

 ברא" אינו מובן), א"כ מהיכן קיימת מציאות של דמיון שהרי היא לא אלוקות? 

דמבואר שיש אופן להסביר דמיון שישנה מציאות אך לגבי  9ים להערה חב"ד שם מילוא–ועיין בספר הערכים
"ז ניתן להסביר מה דבלקו"ש חכ"ד אמיתית המציאות היא רק דמיון ואינה נחשבת למציאות כלל. שלכאורה לפ

וכן בהמשך שם "ניט קיין ". כמותומלבדו אמת מביא כ"ק אדמו"ר את דברי הרמב"ם "אין שם מצוי  43עמ' 
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 .ב
 ם"ח בשיטת הרמב" הביאורים בדא

. דאינה מציאות אמיתית). מצינו בדא"ח 2. דישנה מציאות לעולם. 1ובביאור שיטת הרמב"ם (
 ם:כמה ביאורים ומה

  .8שרשם ומקורם של הנבראים גילויא) מצד 

  .9מצד תלות תמידית של מציאותם בכח המהוום ב)

 . 10ג) מצד תכונת האינו מצוי שבנבראים

מבואר בשיטת הרמב"ם כהאופן הא' בלבד, ובהדרנים על  ויש לציין דברוב המקומות בדא"ח
ואולי י"ל בדרך אפשר הכוונה בזה, דהיות  ב' ו ג'.כותב כ"ק אדמו"ר גם את הביאורים ה 11הרמב"ם

ובמקומות בדא"ח בהם מבואר כאופן הב' וג', משמע דלא זהו שיטת הרמב"ם (ולא שישנה ואינה 
ם לפי אופנים אלו עדיין ישנה איזו שהיא מציאות לבאר דג אמיתית), כוונת כ"ק אדמו"ר בזה

 לעולמות. וכדלקמן.

 .ג
 ם וקושיות על כך"יטת הרמבבשג "ה האמנם תרמ"המבואר בד

שרשם ומקורם של הנבראים, הנבראים יתבטלו. נראה לבאר,  גילוי מצד  –הביאור באופן הא' 
ניין שהעולם הוא מציאות אך : מבאר שם (סוף אות ו') הע12ובהקדים המבואר בד"ה האומנם תרמ"ג

כסא הכבוד, האור מהיכן   לא אמיתית. ומביא מה דאיתא בפרד"א "הארץ מהיכן נבראת, משלג שתחת

 
כ"ק אדמו"ר שמציאות העולם אינה מציאות "כמותו" אף פילו ניט כמותו" שבזה לכאורה מדגיש מציאות וא

 מ קשה הפסוק בראשית ברא).שישנה מציאות אלא שאינה בגדר נברא. (ולכן מ"

אך עיין בספר הערכים שם שלכאורה לא בכל מקום אפשר לפרש זאת (וחד מהם הוא סה"מ תרמ"ג שם). 
ע (אע"פ שמשווה שם את הדמיון לאחיזת עיניים) שגם אם נפרש שהעולם אינו ולכאורה בתרמ"ג שם משמ

ית', ומזה משמע שישנה מציאות שבטלה. במציאות כלל, עדיין יהא זה כתוצאה מכך שהעולמות בטלים נגדו 
 ועצ"ע.

 .15צו, סה"מ תשי"א עמ'  –סה"מ תרמ"ג עמ' צה  .8

ינה מציאות אמיתית להיות דמציאותו אינו מצ"ע, המשך תרס"ו עמ' תלב שם כתב דמציאות העולם א .9
 דמציין בעניין זה לרמב"ם. הדרן על הרמב"ם תשמ"ו ס"ו. 8ומציין לרמב"ם וכן בסה"מ עמ' 

 הדרן על הרמב"ם תשל"ה סי"ב. .10

 תשל"ה תשמ"ו שם. .11

 סה"מ תרמ"ג שם. .12
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נברא הלא הבריאה היא בדרך יש מאין, וא"כ לא שייך  מהיכןנברא . ." וע"כ שואל מה שייך לומר 
 מהיכן נבראת?  –להצביע על מקור 

יש שורש ומקור למעלה, וזוהי כוונת הפדר"א מהיכן נבראת, פי' וע"כ מתרץ (באות ז') דלכל נברא  
 שורשו ומקורו, וע"ז אומר שהארץ היא מהשלג שתחת כסה"כ. מאיזה בחי' הוא נמשך, היינו מהו

ולכאורה התשובה אינה מובנת, דהרי הקשה דהבריאה היא בדרך יש מאין וא"כ מה שייך לומר 
על השרש ומקור (דע"ז אפ"ל מהיכן). אבל לאידך גיסא מהיכן נבראת, ובתשובה כתב שמהיכן הוא 

שו ומקורו שזהו בדרך בריאה (נבראת משלג שתחת איך שייך לומר על היחס של הנברא לגבי שור
 בהקשר לבריאה, דהרי הבריאה היא בדרך יש מאין?כסה"כ), וא"כ סו"ס עדיין קשה מהו הלשון מהיכן  

הנברא אלא על  גוףבתשובה היא לומר דכוונת הפרד"א היא לא על  לכאורה היה אפ"ל דהכוונה
הארץ  גוףשל הארץ, ואכן  לתכונותיהה מהו המקור . ובזה שייך לשאול מהיכן נברא, דהכוונתכונותיו

בא בדרך בריאה יש מאין. ולפ"ז מובן שממשיך שכ"ה בשאר הנבראים, ומביא לזה בהמשך דוגמא 
 חסד, שמתיקות התפוח היא תכונת התפוח ולא גוף התפוח.ממתיקות התפוח שנמשכה מבחי' 

, אלא על השתלשלות התכונה אבל קשה לבאר כן, דלפ"ז נמצא שהפרד"א לא מדבר על בריאה
אמר משמע שכן מדבר על בריאה: שמדבר לגבי השמש וכן לגבי משורשה ומקורה. ומהלשונות במ

(השמש או האריה שלמטה) דלשון  ווהונתההאריה אומר, שע"י השתלשלות רבבות מדריגות נמשך 
העלם והסתר הבורא זה מורה לכאורה על בריאה. ובהמשך מביא בעניין זה דידוע דהבריאה היא בדרך  

מהנברא שלכן נעשה מציאות יש, דכאן מודגש שמתייחס לזה כבריאה. היינו שהיחס של הנברא 
 ורשו הוא כיחס נברא לבורא. לש

ושם הלשון בנוגע לעניין זה הוא: "ותחילה משתלשל מן מקורו   13וכן ממה שמציין לד"ה מי כמוכה
יש מאין היינו שבחי' המהווה מסתתר מן הדבר בדרך השתלשלות המדריגות, ואח"כ בדרך בריאה 

 המתהווה". 

ולכאורה עדיין ניתן לומר שמדבר על תכונות הנברא, ולהסביר זאת ע"פ המבואר בד"ה אמר ר' 
 ן שאינם אמיתיים והיינו שהיש אינו יש אמיתי והאין אינו אין אמיתי.שיש יש מאי 14אבהו העת"ר

מהיחס של מתיקות הערך בניהם, ואכן מביא שם הדוגמא ומה שנקרא יש מאין הוא מצד ריחוק 
 התפוח לגבי המתיקות במזל הרוחני.

ולפ"ז לכאורה ניתן לפרש הלשון התהוות. דמצד ריחוק הערך עד שצריך העלם המקור, נקרא 
 תהוות. ה

 
 סה"מ תרכ"ט עמ' קנה ואילך. .13

 המשך תער"ב פרק שטז. .14
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אבל עדיין יקשה כנ"ל מה שמביא בד"ה האומנם שהבריאה היא בדרך העלם והסתר הבורא 
 ?15על השורש ומקור לשון בורא מהנברא, דאומר

ועוד דכותב דאם היה מתגלה שרשו ומקורו על הנברא היה נעשה אין ואפס, ויתירה מזו בד"ה 
כלל כי אם אין ואפס ממש והיה כלא  כותב "שלא היה נשאר מציאות היש 16תקעו תרצ"ד (תשי"א)

 ". בראשית ממש ני ימיכמו לפ היה כלל, וכמאמר רבינו נ"ע היתה חוזרת לאין ואפס ממש 

איך  –וא"כ לפי כל הנ"ל משמע שמדבר על בריאה של גוף הנברא, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא 
 אין?תרוצה השאלה על הנאמר בפרד"א מהיכן נבראת והלא הבריאה היא בדרך יש מ

 .ד
 'שרש ומקור'הביאור ובהקדים עניין 

 מאין. : בדרך עו"ע ובדרך יש דישנם ב' אופני השפעה 17ויובן כ"ז בהקדים המבואר

 דהחילוק בניהם הוא: 

ההשפעה היא בסדר והדרגה וזה מצד קירוב המשפיע והמקבל, היינו דמצד  – עילה ועלול
דר והדרגה ולא נצרך שינוי בהשפעה, אלא שהמשפיע והמקבל הם בערך זל"ז לכן ההשפעה היא בס

 יכולה להתקבל כמו שהיא אצל המשפיע בכלי המקבל. 

שיכול להיות דלא צריך שינוי כלל אלא אותו הדבר ממש שהיה אצל המשפיע מגיע כדי ועד 
למקבל. וכמו בהשפעת צדקה מעשיר לעני דאותו הממון שנמצא אצל העשיר בא לעני ע"י ההשפעה, 
וכן בהשפעת שכל מאחד לזולתו והשניים הם בערך זל"ז דלא נצרך שינוי בגוף ההשפעה בכדי שתוכל 

וזה מצד שהם בערך זל"ז לכך ביכולת המקבל לקבל ההשפעה כמו שהיא אצל   קבל,ל המלהתקבל אצ
 המשפיע. 

ההשפעה באה בדילוג מן המשפיע אל המקבל. היינו שהדבר הנשפע משתנה, דכיוון  – מאין ליש
א"כ בכדי להשפיע למקבל שהוא באין ערוך  שמדובר במשפיע ומקבל שהם באין ערוך זמ"ז,

הדבר ממש כמו שנמצא אצל המשפיע (מצד שהוא באין ערוך  אותופיע מהמשפיע, א"א להש
מהמקבל, לא יתקבל אצלו ההשפעה) אלא צריך שתבוא ההשפעה בצמצום. וכך תוכל להתקבל בכלי 

 המקבל. 

 
יש מאין גמור (ולפ"ז משפט זה אינו מן העניין) והובא רק  –לומר שבזה מדבר על בריאה כפשוטה ואין  .15

ה למתהווה, דבפשטות הובא זה כהמשך לעניין "וכ"ש שארי כדוגמא על כך שמצד הריחוק יש העלם בין המהוו
 הנבראים (וע"ז מביא) וכידוע שהבריאה וכו'". 

 . 15סה"מ תשי"א עמ'  .16

 ו ד"ה קדושים תהיו (עמ' רז ואילך).המשך תרס" .17
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גם כשהוצרך להיות התהוות נבראים בע"ג דהם באין ערוך לבורא הבלתי בע"ג. א"א להיות   וכן הוא
יוון שזה אין ערוך, וצריך לבוא דווקא בדרך יש מאין. היינו דבכדי ול כועל  ע"י ההשפעה באופן דעילה

להוות נברא שהוא בע"ג הוצרך להיות צמצום באור האלוקי לגמרי, ורק כך יוכל להתהוות נברא שהוא 
 בע"ג.

וע"פ הנ"ל מובן דנברא מחד גיסא היא מהות חדשה שלא הייתה לפנ"ז כלל (דלכך הוצרך להיות 
א יש לנברא מקור שהוא אלוקות, דסו"ס הנברא נתהווה ע"י צמצום האור גיס אידךצמצום). ול

 האלוקי. 

וע"ד משל העץ הצומח מהגרעין, דמחד גיסא הוא חידוש לגבי הגרעין הנזרע בארץ, ולאידך גיסא  
 השרש שממנו בא העץ הוא הגרעין (ולכך צומח בדוגמת הגרעין).

ו הוא יש ש) מכלום (מאין), אלא דהנברא בהרגשתהפירוש יש מאין אינו מציאות דבר (י ולפ"ז
  .18אין –כיוון שלא משיג את מקורו אינו יודע איך לקוראו, ולכך הרגשתו היא דהמקור לא קיים 

ולפ"ז יובן הביאור במאמר בדברי הפרד"א: דבתחילה הובן בדברי הפרד"א דמהיכן נבראת הוא 
לומר הלשון רך בריאה יש מאין וא"כ איך שייך ות, וע"כ הקשה במאמר והלא הכל בדבדרך השתלשל

מהיכן דמורה שבא בדרך השתלשלות. ותירץ במאמר דאין הכוונה דהארץ באה בדרך השתלשלות 
הארץ. וכפי שמביא בד"ה מי כמוכה (עמ' קס) דהשלג הוא  שרש ומקורמהשלג, כי אם השלג הוא 

לשלות ואח"כ מתהווה בדרך בריאה רש הארץ, וצ"ל רבבות מדריגות השתבינה ז"א ומלכות דהוא ש
 ש מאין הארץ הגשמית. י

היינו דישנו שרש הארץ, וממנו בא אח"כ בדרך בריאה יש מאין הארץ הגשמית. וזה ע"ד המשל 
הנ"ל מצמיחה, דיש שרש לעץ והוא הגרעין אלא שצמיחת העץ בפועל הוא בדרך בריאה יש מאין 

 יצמח).הגרעין, ומהגרעין עצמו לא  רקבון(דווקא ע"י 

אך עדיין קשה, דבמאמר שם כותב דגם לארי' הגשמי יש שרש והוא ארי' שבמרכבה רק שזהו בדרך 
שבירה, ועכ"ז (שהתהוות הארי' הגשמי מהארי' שבמרכבה היא בדרך שבירה). הארי' שבמרכבה הוא 

 שרש הארי' שלמטה.

שני נבראים (ארי'  לם הבריאה, וא"כ הרי היחס ביןדהמרכבה היא בעו 19וצלה"ב דהרי ידוע
רי' שבעשיה) הוא בערך זל"ז, ולפי ביאור הנ"ל עניין השרש המדובר במאמר שייך רק שבמרכבה וא

ואף דמבואר שם דהנברא ושרשו הם באי"ע (גם על ארי'), אך הא גופא  בב' עניינים שהם באי"ע?
 צריך ביאור.

 
 ראה סה"מ תרנ"ט עמ' מה (ובהנסמן שם בהוצאה בחדשה). .18

 סדור עם דא"ח ה, א (בהוצאה החדשה ו, ג). .19
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 .ה
 ע"עניינם של עולמות בי ל ובהקדים"ביאור הקושיות הנ

  ן זה בדא"פ, יש להקדים תוכנם של עולמות בי"ע.עניי ולבאר

 דג' העולמות הם ג' שלבים בהתהוות היש.  20מבואר בזה

הוא התהוות החומר הפשוט ועדיין אין לו ציור, א"כ אינו במציאות ממש אלא  – עולם הבריאה
ינו בציור א"כ מה, ולהיות דהחומר הפשוט אהמציאות. דמציאות הוא דבר מוגדר בגדר  אפשרותרק 

 ת ממש אלא רק אפשריות המציאות. אינו במציאו

שאין מקום למציאות,  –וזה שנקרא בכ"ז יש, הוא לפי שאינו אין, דהמעבר בין העדר המציאות 
לאפשרות המציאות הוא שנברא יש. והחומר הפשוט, הרי הוא עצם מציאות הנברא אך עדיין פשוט 

  ות.הוא החומר הפשוט מהד' יסודאינו מצוייר באיזה ציור. ודעדיין  –

כבר יש ציור וא"כ ישנה מציאות כי ישנה איזו שהיא הגדרה. וזה החומר הפשוט  – עולם היצירה
שבא לכלל ד' יסודות. דבזה כבר יש ציור, אך גם הציור כאן אינו לגמרי, דהרי גם הד' יסודות הם 

 ציור. א שמ"מ בא לכלל איזה שהוא מה לאש שלנו בהגדרותיו. אלפשוטים. כמו יסוד האש דאינו דו

 גמר ותיקון המציאות, דהדבר כבר נעשה למציאות ממש.  –עולם העשיה 

דצ"ל ג' שלבים בהתהוות היש עד שנעשה  – ומבואר שם ההכרח להתהוות באופן זה דווקא
ר האלוקי מהווה את למציאות ממש, ובתחילת הוייתו אינו מציאות ממש. והוא דכיוון שהאו

הכח הפועל את הפעולה. ומצד שהפועל מתגלה, התגלות  שיהא    , היינו שפועל פעולה, צריךהנבראים
יש לו איזה קירוב ליש שמהווה. ולכן בתחילת הפעולה היינו בעולם הבריאה, יש התגלות האין 

ע"י העלם האור המהווה ולא יכול להתהוות מציאות יש ממש, אלא רק אפשרות המציאות. ולאחמ"כ  
ת יש, אך לא מציאות ממש. ולאחמ"כ ע"י העלם יותר, לשלות המדריגות, יכול להיוהאלוקי בהתש

  יכול להיות נברא במציאות ממש.

אך סדר הנ"ל בהתהוות המציאות הוא בבי"ע הרוחניים, ובכדי להוות את עולם העשיה הגשמי לא 
ן והיינו שיהא לא צריך להיות בדרך יש מאימספיק העלם האור בדרך השתלשלות המדריגות בלבד. א

 מהנברא לגמרי, וזה רק בכח העצמות.העלם הבורא 

ולפי כ"ז יובן דאם יתגלה על הנברא הגשמי שרשו ומקורו כמו שהוא, ולדוגמא השרש כמו שהוא 
א"כ  דשם מאיר האור האלוקי בגילוי ולא כבעוה"ז דיש הסתר מוחלט על האור האלוקי. – בבי"ע

 
ד"ה ציון במשפט תרס"ב (סה"מ תרס"ב עמ' שנו ואילך) וד"ה שובה ישראל תרפ"ו (סה"מ תרפ"ו עמ' כז  .20

 ואילך). 
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בכדי להוותו צ"ל הרי העלם להיותו באי"ע לגבי שרשו, דציאותו של הנברא כלא היה. תתבטל מ
  והסתר לגמרי.

ולפי הנ"ל בסדר התהוות העולמות יובן הלשון במאמר (ד"ה האומנם הנ"ל) לגבי הנבראים 
הגשמיים שהם בדרך התהוות יש מאין, ולכן אם יתגלה שרשו ומקורו של הנברא הגשמי, יתבטל 

  מרי של האור האלוקי.הסתר לג –שמי הוא בא בדרך יש מאין ויהיה אין ואפס ממש. דהרי הנברא הג

ומה שמדמה לעניין "אין לך עשב" ומתיקות התפוח, דזה קאי לכאורה על תכונות הנברא כנ"ל, 
אבל לא שמדובר על  הוא בכדי לבאר דגם בהתגלות המקור שלאחרי השתלשלות עולמות בי"ע

 רא. תכונות הנב

לו בנוגע למתיקות התפוח לא אומר במאמר הלשון נתהווה ואי ויומתק זה, דבנוגע לשמש וארי'
אומר הלשון נתהווה אלא רק הלשון נמשך, כי אכן תכונות הנברא היא לא התהוות אלא רק נמשכת 

 בדרך השתלשלות עו"ע. 

ניין ביטול העולמות. מש"כ בהדרן על הרמב"ם תשל"ה אות י"ב מבאר כ"ק אדמו"ר ע ולפ"ז יובן 
 האין של יש הנברא כפי שמבואר שם – ראשוןכותב דגם מצד גילוי של בחי' המצוי שם  48ובהערה 

יתבטלו הנבראים ממציאותם. ולכן אופן ההתהוות ממצוי ראשון הוא דווקא ע"י העלם והסתר  –
ה בנבראים שלמטה הבורא מהנברא, ומציין שם בסוגריים לד"ה האומנם וד"ה תקעו, דבאם היה מתגל

  מציאות. דמשמע מההערה הנ"ל:שרשם הרוחני בבי"ע) היו מתבטלים מ שרשם ומקורם (אפי'

הביטול של התגלות האין של יש הנברא (מצוי ראשון), באותו האופן הוא ביטול מצד  א) דאופן
 גילוי שרשם הרוחני בבי"ע. 

ב) דזהו החידוש המבואר במאמרים שמצויין אליהם (דהנבראים יתבטלו גם מצד גילוי שרשם 
  בבי"ע).הרוחני 

 ולפ"ז נמצא דבמאמר מבואר ב' עניינים: 

ב) ביטול הנבראים הגשמיים  הבריאה לגבי שרשם בעולם האצילות.א) ביטול הנבראים בעולם 
 לגבי שרשם בעולמות בי"ע.

 .ו
 ל "גדר מציאות הנבראים לפי הנ

ם נראים וא"כ יובן לפי כל הנ"ל דהעולמות גם לאחר שנתהוו אינם מציאות אמיתית, כי זה שה
רם, לא תהיה להם למציאות הוא מצד העלם והסתר שרשם ומקורם, אבל כשיתגלה שרשם ומקו

 תפיסת מקום כלל אלא יתבטלו ממציאותם. 
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ולכן מציאות העולם נקראת כזב, כמו נהרות המכזבים דכיוון שאחת לז' שנה הם מתייבשים אע"פ 
בטלו, מורה שגם כשהם קיימים ויש דזה רק אחת לז' שנה, מ"מ זה גופא שיש האפשרות שהם ית

ם אינם מים חיים וכנ"ל כיוון שיש אפשרות לביטול בהם לכאורה מים חיים, לאמיתו של דבר המי
מצד גילוי שרשם,  –המים. וכן הוא לגבי מציאות העולמות, דכיוון שישנה האפשרות שהם יתבטלו 

 א"כ גם בשעה שנראים למציאות, מציאותם אינה אמיתית.

קו"ש דבאמת העולמות יתבטלו ד"שית אלפי שנין וחד חרוב". ולפי המבואר בלבמאמר, ומוסיף 
יובן הכוונה בהוספה זו, דבכך מחליש את מציאותם גם בשעה שהעולמות כן קיימים. כי  93ח"ו עמ' 

ולכן בסופו של דבר נפסק. וכן בעניינו  –דבר הנפסק, מורה דגם בשעת קיומו מציאותו היא חלשה 
 העולמות יתבטלו מגלה דגם בשעת קיומם ע"י העשרה מאמרות הם נפסדים. שהידיעה ש

 .ז
 ז"ם ושאלות ע"בביאור שיטת הרמב 'ן הבאופ

אופן הב' לבאר שיטת הרמב"ם המובא בדא"ח הוא, דמצד תלות תמידית של הנבראים בכח 
ן המהווהם. דהרי אם יסתלק מהנבראים הכח המהוום יתבטלו ממציאותם, א"כ גם בשעת קיומ

 מציאותם אינה אמיתית. 

 21ת הנבראים לא היו כלל וכהלשון בתניאולכאורה צלה"ב: הרי מבלעדי הכח האלוקי המהווה א
"כאין ואפס מש כמו לני ששת ימי בראשית ממש". נמצא א"כ דגם בשעת קיומן שה שישנו הוא הדבר 

לא היה גשמיות . .  הוי' שמהווה אותם, וכמובא בתניא שם בהמשך "אילו נתנה רשות לעין לראות
 22במציאות ממש". וכמובא גם בכ"מ בדא"חוחומריות וממשות הנברא נראה כלל לעיננו כי הוא בטל  

 שמבואר דרגת ביטול זה הלשון לגבי הנברא הוא "הוא הוא הדבר הוי'". 

וא"כ צלה"ב איך עניין זה (ביטול הנבראים מצד התחדשותם) הוא ביאור בשיטת הרמב"ם, הרי 
ו, דחייב ות א) התבאר הכרחו של הרמב"ם לבאר את הכתוב "אין עוד מלבדו" דלא כפשוטלעיל (א
מציאות לעולמות. ולפי ביאור עניין ההתחדשות של הנבראים נמצא שאין מציאות  שישלהיות 

 לעולמות? 

ועוד צלה"ב בעניין זה, הובא לעיל הלשון מדא"ח "הוא הוא הדבר ה'", מה פירוש הכתוב "בראשית 
 דמלשון ברא משמע שנברא משהו חדש. ברא"

 
מצד  –אף שבהמשך פרק זה מבואר דרגא נעלית יותר בביטול העולמות שער היחוד והאמונה פ"ג. ו .21

בעניין התחדשות הנבראים מביא את המבואר בתניא (פ"ג)    160התכללותם במקורם. הנה בסה"מ תשי"א עמ'  
וכותב "ועוד זאת" ומביא עניין התכללות הנבראים במקורם. דמשמע מכך שבתחילת הפרק מדובר עדיין 

 החידוש. בדרגת הביטול שמצד

 סה"מ תרמ"ג עמ' צז. סה"מ תרנ"ב עמ' ח. סה"מ תרנ"ד עמ' לח. .22
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יטת הרמב"ם הוא לומר דגם בדרגת הביטול שמצד וי"ל דהא גופא שמבואר מעניין זה בש 
 ההתחדשות, עדיין יש מציאות לעולמות. וכפי שיתבאר לקמן (אות ט). 

 .ח
 "אין זולתך"מקדים לבאר הביטול של 

 זולתך מלכנו לחיי העוה"ב. יןא 24על מה שאומרים 23ויש לבאר זאת בהקדים המבואר בדא"ח

זו (אין זולתך) של ביטול העולמות היא כדוגמת היחס שבין זיו השמש לגוף כדור השמש,  דדרגא
דקיום הזיו הוא דווקא כאשר הוא דבוק במקורו. דכשיש הפסק בין הזיו לגוף השמש מציאותו של 

אינה נראית, וכן בשקיעת השמש הזיו בטילה, כגון: שיש ענן המכסה על גוף השמש מציאותו של הזיו  
 תו של הזיו אינה נראית.מציאו

וכך הוא בעולמות דהיות ומציאותם חייבת תמיד להתחדש, לכן אם יפסיקו להתחדש ממקורם 
 יתבטלו ממציאותם. 

אלא דהגם שהזיו דבוק בגוף שזה מורה על עוצם ביטולו, מ"מ יש לו מציאות, וביטוי מציאותו הוא 
וא גם בעולמות הגם שהתחדשותם מורה תפשטות של מקורו. ולפ"ז נמצא דכן הבכך שהוא גילוי וה

 על עוצם ביטולם, מ"מ יש להם מציאות והיא שהם גילוי כוחו של הקב"ה. 

(שהנברא הוא התפשטות הכח האלוקי) יובן ע"פ מה שאומרים בהמשך שם, דאין   25וביאור העניין
 עולם הבריאה. –תך הוא בעוה"ב זולתך לחיי העוה"ב, היינו שהביטול של אין זול

ולם הבריאה כיוון שהאין האלוקי הוא בקירוב לנבראים, אין שם מציאות בפועל אלא שם הוא דבע
 רק אפשרות המציאות.

ובזה ג"כ יש להקשות כנ"ל (אות ז), אם אין שם מציאות בפועל במה מתבטאת הבריאה שעש"ז 
 נקרא עולם הבריאה?

, ובעולם הבריאה התדש 27ידוש דבר שלא היה קודםורה על חבריאה מ : דלשון26ומבואר בזה
האפשרות למציאות, דהרי בעולם האצילות היה מושלל עניין המציאות, וא"כ האפשרות למציאות 
שישנה בעולם הבריאה היא חידוש. ולכן ההגדרה של הנבראים בעולם הבריאה היא 'חומר הפשוט' 

 
 המשך תער"ב ח"ב עמ' א'קנח. .23

 נוסח תפילת שחרית דשבת. .24

 "מ תרנ"ב שם. סה"מ תרנ"ד שם.סה .25

 . 20ראה הנסמן לעיל הע'  .26

 רמב"ן עה"ת בתחילתו. .27
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 –שמציאות הנבראים שם היא פשוטה ת". היינו דיקע פשיטו"ישות' 28וכההגדרה של כ"ק אדמו"ר
 לא ציור, כיוון שהם רק התפשטות המקור.

וא"כ מובן דגם בדרגת הביטול של 'אין זולתך' (עולם הבריאה) לא נשללת המציאות, אלא שגדר 
 .29המציאות הוא התפשטות המקור

ברא ה גשמיות הנלראות לא היולפ"ז יובן הלשון שהובא לעיל מתניא: "אילו נתנה רשות לעין 
וחומריותו וממשו נראה לעיננו כלל". כי אילו נתנה רשות לעין לראות היה נראה מציאות הנברא כמו 

מאותיות החקוקים על אבן  30שהוא בעולם הבריאה ששם הוא חומר פשוט. וכהמשל המובא לכך
הנבראים  ציאותם). וכךהמאירה שלא ניכרת מציאותם (ורק שחותמים עם האבן על שעווה ניכרת מ

גילוי הכח האלוקי "לא היה גשמיות הנברא נראה לעיננו". ובזה יובן גם הלשון שהובא לעיל  מצד
 שהכח האלוקי הוא מציאותו של הנברא.  –מדא"ח "הוא הוא הדבר ה'" 

 .ט
 ם"בשיטת הרמב 'ל מבאר את האופן הב"פ הנ"ע

לחיי העולם  ם 'אין זולתךה שלכן אומריהנבראים של עולם הבריא בהרגשתוהנה כל הנ"ל הוא 
),  31אף שעניין זה נכון גם בעוה"ז (וגם נדרשת עבודה באופן זה(  הבא', ששם מתבטאת דרגת ביטול זה

 אך זה לא גלוי ונרגש בו).

והיות והרמב"ם מדבר מצד הרגשת הנבראים שמרגישים עצמם לישות, לכן גם בשיטתו יש לבאר 
 לא אמיתית.  הם מציאות, אךאף שבהרגשתם) שהיות ותלוים במקורם לכן (

ולכן מחד גיסא אינו בסתירה כלל למה שמבואר בד"כ שמצד התחדשות הנבראים הם (לא רק שלא 
גיסא מודגש שגם מצד דרגת ביטול  מציאות אמיתית, אלא שגם) לא מציאות לעצמם. אך לאידך

 זאת, ישנה מציאות לעולמות.

 
 . 117לקו"ש ח"ו עמ'  .28

יאה הוא מעדאת"כ, היינו שמציאותם נראה באופן שהם מכוסים במקורם וזה מתקשר להידוע שעולם הבר  .29
וה חציצה מהמים. ולכן גם שנרגש בהם שקיומם הוא מצד מקורם. וכמו הדגים בים, שלכן הדג אינו מהו –

מבואר שעולם הבריאה נקרא עולם המחשבה, כי מציאות אותיות המחשבה היא שהם לא דבר בפ"ע אלא 
 מאוחדים עם הנפש.

 .20מאמרים שנסמנו לעיל הע'  .30

דמצד ההנחה אצל יהודי שכל מציאות בעולם היא רק הארה של  932דזהו מה שמבואר בלקו"ש ח"ג עמ'  .31
שמים היינו גם דברים שאינם  לשםוקי, והיא טפילה לגביו ית'. לכן הוא צריך לעשות מעשים של הכח האל

 קדושים לשייכם לקב"ה.
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 'ו' קצוות' בספירת החכמה -  מקוםבעניין תפיסת 
 שמח שי' חיים מאירהת' 

 בהיתלמיד ביש

 .א
 בזה  ויצריך ביאור "אלוקים את האדם 'ויקח ה"יביא מאמר 

מוסבר שכללות סדר השתלשלות מחולק  ה'תשי"ב,ד"ה "ויקח ה' אלוקים את האדם"  1במאמר
(לא רק בגשמיות, והו' קצוות ישנם    ,ונפש. ומסביר שבחי' עולם זהו ו' קצוות  לג' חלקים: עולם, שנה

עלה מגשמיות,  אלא גם ברוחניות שלמולא רק ברוחניות השייכת לגשמיות, , ברוחניות אלא גם)
 : 2וזלה"ק

וכמו"כ יש גם בחי' מקום ברוחניות הקשורה עם גשמיות, דמאחר שזוהי הרוחניות שנתפסת 
ה והשגה בגשמיות, הרי מובן שגם בבחינה זו ישנו הענין סבחי' רוחניות שיש לה תפיבגשמיות, היינו  

והנה גם בחי' הרוחניות שאינה מתלבשת בגשמיות יש בה ג"כ בחי' ו"ק. וכמו בענין . .  דו' קצוות
ששם העיקר הוא אור השכל,   4, שהרי הנקודה השכלית3ו"ק  השכל, הנה אף ששכל הוא למעלה מבחי'

פרטי ההשגה שהם הקצוות שבה,  והו"ע,  יש בה קצוות  5כשהיא נמשכת בהשגה  ,מ"מ  ,וותאין בה קצ
 .. עכלה"קת הם במספר ו'וובפרטיות הם ו' קצוות, שהרי פרטי ההשגה הם המדות שבשכל, והמד

משום שיש לרוחניות   –  שייכת לגשמיות, והטעםהוהנה בפשטות מובן שיש בחי' עולם ברוחניות  
בחי' עולם והחידוש הוא ש. ו' קצוות – 'גה בגשמיות ולכן יש בה גם בחי' 'עולםסוף סוף תפיסה והש

 דמכיון שהרוח' נמשכת בהשגה – שייכת לגשמיות, והטעם לכך הואשאינה אף ברוחניות  קיימת
 יש בה קצוות. (חכמה הנמשכת בבינה עד"מ)

ששם העיקר  – ת"שהרי הנקודה השכלי ,בחי' עולם לכאו' לא שייכת לשכל ובמילים פשוטות:
עצמה (שזהו הפי' ב'נקודה שכלית')  ל במאמר), ז"א שבחכמה (כנ" "קצוותאין בה  – הוא אור השכל

 
 י"ב, וכן תו"מ התוועדויות, ח"ד.- תשי"א סה"מ .1

 שם סע' ב'. .2

ולמרות שגם בשכל רואים ששייך ו' קצוות. וראה המשך תער"ב מאמר ש"פ בלק ה'תרע"ג ד"ה כי מראש  .3
הו"ע שכל המטה כלפי חסד ושכל המטה כלפי דין, שכ"ז הוא מהות . .  ם סוף פרק קנ"א: "אמנם במוחיןצורי

שזהו בחי' פרצוף המוחין". . .    א בבחי' הטי' והתגלות לחו"ג, ה"ז בחי' מדות שבשכל כו'שכל עדיין, רק מה שהו
 דברי בפיך" פרק ל"ו בסופו. וראה בארוכה יותר המשך תער"ב יום ב' דחג השבועות ה'תרע"ג ד"ה "ואשים

 שזוהי ספירת החכמה. ראה תניא פרק ג' ועוד. .4

 שזוהי ספירת הבינה. ראה תניא שם. .5
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שייך בשכל בחי' ו"ק, כיון שברגע שהשכל יורד מחכמה כן אומרים שאבל למרות זאת  ,אין קצוות
 אזי שייך השכל לו"ק. ע"כ ביאור המאמר בפשטות. ,לבינה והשגה

בחי' ו"ק") שייך בחי' בנקודה השכלית ("ששכל הוא למעלה מנאמר במאמר שאף  ולכאו' צ"ל את ה
, כאשר השכל יורד להשגה, אך 6ו"ק. דהרי לפי התשובה של הרבי יוצא שו"ק שייכים אך ורק בבינה

ששם "נקודה השכלית  :עיקרו של השכל הוא בחכמה , שהרי7לא כשהשכל נמצא לעצמו בחכמה
, אלא רק שכלעיקר הב, שאין בחי' ו"ק "זבחי' זו. ויוצא לפאין ששם  ,"וכו' 8העיקר הוא אור השכל
 ?!9שבשכל שהיא הבינה בבחינה הפחות חשובה

 
 הרי השגה זוהי ספירת הבינה כנ"ל הערה קודמת.ש .6

 . 3שהרי "הנקודה השכלית ששם העיקר הוא אור השכל" זוהי ספירת החכמה, כנ"ל הערה  .7

וא עיקר השכל כיוון שבו התחדש דבר שכל שלא היה קיים לפני כן וכל השאר והרי אור השכל בפשטות ה .8
על ספי' החכמה ואור זה נמצא בחכמה. וראה באריכות ובעומק יותר במאמר "ברוך   בהמשך ותוספתמגיע 

 שעשה ניסים" (ספר המאמרים מלוקט ח"ה). 

 מר) מחולק לד' חלקים:הבא לקמן (המצוטט מהמא וביתר חידוד וביאור השאלה: בפשטות הקטע .9

 "והנה גם בחי' הרוחניות שאינה מתלבשת בגשמיות יש בה ג"כ בחי' ו"ק", (א)

 (ב) "וכמו בענין השכל", 

(ג) "הנה אף ששכל הוא למעלה מבחי' ו"ק, שהרי הנקודה השכלית ששם העיקר הוא אור השכל, אין בה  
 קצוות", 

 השגה יש בה קצוות". (ד) "מ"מ, כשהיא נמשכת ב

ת אומרת שבחלק הא' מסביר ומחדש שגם ברוחני שלא מתלבש בגשמי שייך בחי' ו"ק. בחלק השני מביא זא
דוגמא למצב כזה שהרוחני לא מתלבש בגשמי ובכ"ז יש בו ו"ק (שכל). בחלק השלישי מקשה על דוגמא זו 

נה שייך לומר ה לא שייך ו"ק, הרי בבי(שהרי בחכמה לא שייך ו"ק). ובחלק הרביעי עונה ע"כ שאף שבחכמ
 שיש בה בחי' ו"ק.

  –ד בשני אופנים כך שלפי א' מהאופנים הקושיא הנ"ל [שהרי תמוה  - ובפשטות אפשר להסביר את חלקים ג ו
איך התירוץ עונה על הקושיא, שבתחילה אומר שו"ק שייך בשכל ואח"כ אומר שבחי' זו שייכת רק  – כנ"ל

 וכדלקמן:], לא נשאלת מלכתחילה, בבינה ולא בחכמה, כנ"ל

 – אופן א': לאחר שהסביר שבשכל שייך ובפועל ג"כ קיים בחי' ו"ק (ובפשטות הכוונה בשכל זה ג' המוחין
שלכאורה כיון שבחכמה לא שייך בחי' ו"ק ועיקר השכל הוא החכמה שהרי שם  שואלחכמה בינה ודעת), 

בחי' ו' קצוות? ולאחמ"כ גדיר שבשכל שייך וישנו שכל שלא היה לפנ"ז, א"כ איך אפשר לה- התחדש דבר
 יש ו"ק. שגם בחכמהשאמנם בחכמה אין שייך בחי' מקום אך בבינה ישנו בחי' מקום ולכן צ"ל  מתרץ

אופן ב': לאחר שהסביר ששייך בשכל בחי' ו"ק (ובפשטות היינו חושבים שהכוונה כאן בשכל זה ג' הספירות 
וקא בספי' הבינה אך בספי' החכמה לא שייך שמה שאמר שבשכל ישנו ו"ק זה דו מסבירחכמה בינה ודעת), 

הרבי אומר שבחי' ו"ק לא שייך בספירת החכמה אלא רק  שמלכתחילהבחי' ו"ק כיוון שזהו אור השכל (ז.א. 
 בינה ודעת). – בשאר הספי' שבשכל

כללות השכל שייך ו"ק. אך אם וא"כ יוצא לפ"ז, שדווקא לפי ההסבר הא' נשאלת השאלה הנ"ל איך איך ב
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ושינוי זה אינו רק בהלשון אלא גם בהתוכן, דלפי זה יוצא שהדוגמא שנתן משכל לעניין הו"ק אינה 
ת, הרי עכ"פ יש לה מתאימה. דהרי הוא רוצה להוכיח כיצד למרות שבבחינה עצמה אין ו"ק קצוו

) שלמרות שבה "הנקודה השכלית ששם העיקר הוא אור השכל". והביא דוגמא מחכמה (שייכות לזה
שהחכמה  נאמר    בבינהעצמה אין ו"ק, הרי כשיורדת לבינה יש בה ו"ק, ולכאורה איך מצד הו"ק שישנם  

 שייכת לו"ק?! 

 .ב
 "כי מראש צורים"המאמר  פ"ל ע"הניבאר 

ד"ה "כי מראש צורים", שמסביר שם   10של הרבי הרש"ב במאמרקדים את ביאורו  ולהבין זה יש לה
עלול   .ב.  11עלול כזה שנבדל מעילתו ואינו אותו מהות של העילה  .אשיש שני אופנים בעילה ועלול:  

 שהוא התפשטות העילה אך אינו מהות אחרת. 

מהעץ,  צאווישנמשך  חדשהענף הוא דבר והמשל לאופן הב' הוא מענף היוצא מעץ: שמצד אחד 
העץ ואינו דבר נפרד, אלא שיש כאן המשכה   ממהות  חלקאך לאידך הענף הוא סוג כזה של עלול שהוא  

 מאותה מהות. – עצמוחדשה מהעץ 

לכך משל נוסף מרב ותלמיד: כאשר הרב משפיע משכלו לתלמיד, הוא קודם כל תופס את  ומביא
. ויוצא שהעלול, דהיינו שכל-יע לו את הדברכלו של התלמיד משפשכלו של התלמיד ולפי ערך ש

 השכל שהרב משפיע לתלמיד, מצטמצם אמנם לפי ערך שכלו של התלמיד, אך אינו משתנה.

היא באופן כזה שהעלול הוא  12לבינהמחכמה  ושם מסביר שההשתלשלות שבשכל גופא
סוג עלול  ת הבינה מהחכמה היאהתפשטות העילה ואינו מהות אחר ממנה, ז.א. שאופן השתלשלו

"...בפרטי' המדרי', הרי בינה הוא בבחי'  :ט מהעילה אך נשאר אותו מהות. ובל' המאמרשרק מתפש
 "וזהו בחי' עו"ע שבשכל גופא, שהעלול הוא כמהות העילה כו'". 13ואומר ע"כ ,התפעלות..."

 
 אתי שפיר, כיוון שלפירוש זה אכן בחי' מקום שייכת רק בבינה ולא בכללות השכל. – ר כפי ההסבר השנינאמ

אך יש לדחות פי' זה שהרי הוא לא נכנס במילים של המאמר, שהרי כתוב: "והנה גם בחי' הרוחניות שאינה 
יך בחי' ו"ק שזה כולל גם  שיבכלל ענין השכל", ז.א. שבשכל מתלבשת בגשמיות יש בה ג"כ בחי' ו"ק. וכמו ב

וא"כ הדרא קושיא לדוכתא מהיכי תיתי לומר שגם בחכמה יש ו"ק. ואם כוונתו היתה  ,החכמהכן את ספי' 
 לבינה היה כותב זאת בפירוש.

 המשך תער"ב ש"פ בלק תער"ג. .10

 וההשתוות ביניהם היא רק מצד ששניהם מציאות רוחנית. .11

 א וכן יתבאר לקמן.וכן בחכמה גופא עיין שם אות קנ" .12

הערת המערכת: בפנים המאמר הובא הציטוט הב' לפני ציטוט הא' וכאן הובא בסדר הפכי בשביל הסברת   .13
 הדברים באופן ברור יותר.  
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אפשר להסביר את הפשט במאמר הנ"ל (שזה שיש בבינה ו"ק, הרי זה נחשב שגם בחכמה  ולפ"ז
רת ממנה, יש ו"ק), שכיוון שהשגה (בינה) היא ע"ד עלול שהוא התפשטות העילה ואינו מהות אח

לכן, אע"פ שחכמה מצד עצמה אינה שייכת לתפיסת מקום, הנה ברגע שהיא יורדת להשגה (בינה) 
יש בחי'  – גם בחכמה –(רק שהתפשט יותר), ולכן שייך לומר שבכללות השכל  אותו דבר שכלזהו 

 ה דבר נפרד מהחכמה, לכן שייך לומר שגם בחכמה עצמה יש בחי' ו' קצוות.יוון שההשגה אינו"ק. דכ

 .ג
 ה והאבן הזאת "ד יוסיף ביאור על פי מאמר

דמו"ר הרש"ב, שמחלק ד"ה והאבן הזאת של א 14ולכאורה יש להוסיף בזה ביאור ממ"ש במאמר
לבושים  .בעל האדם הלובשם. לבושים שמעלימים ומסתירים  .אשם את ה"לבושים" לשני סוגים: 

 .15שאינם מסתירים על האדם, ע"ד תכשיטים

"...כי יש שני מיני לבושים, הא', לבוש הנפרד שמעלים ומסתיר על האדם, והב', ובל' המאמר: 
  לבוש המיוחד, שאינו מעלים עליו, אדרבה מגלה אותו כו'".

וכמו עד"מ הלבושי' ם אומר: "ונותן ע"כ דוגמאות (מלבושים גשמיים): בנוגע ללבושים שמכסי
נם הוא להתכסות בהם ולהסתיר עצמו מן הזולת כו', וכאשר האדם ישהאדם מתלבש בהם, הרי כל עני

 ". .כ"א לגבי הזולת צריך לכסות א"ע .  הוא בפ"ע, א"צ ללבוש,

"והתכשיטין, עם היותם  ובנוגע ללבושים שאינם מכסים אלא מגלים, מביא דוגמא מתכשיטים:
הם מתאחדים עם האדם,  ה שהאדם מתקשט בהם, והיינו ש, אינם דומים לשאר לבושי', בזלבושי'

 שמתפעל מהם ומתייפה על ידן כו'".

 ומכאן רואים שישנו סוג לבוש שאינו מסתיר על הדבר, אלא אדרבה מגלה אותו. 

ולפי זה אפשר ג"כ לתרץ ולהסביר את הפשט בד"ה ויקח ה"א את האדם הנ"ל, שנוסף למה 
ייך לבוש המגלה את האדם סבר לעיל שבינה היא אותה מהות של החכמה, פה אנו מוצאים שששהו

ומתאחד איתו, וא"כ נוכל לומר עד"ז גם בבינה, שבנוסף לכך שהיא ממהות החכמה, היא אף מגלה 

 
 שם ש"פ ויצא תער"ג. .14

 וראה טעם ע"כ אות קד וכן יתבאר לקמן. .15
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. וא"כ כעת הרבה יותר מובן כיצד למד במאמר 'ויקח אלוקים' שכיון שיש בבינה ו"ק הרי זה 16אותה
 .17ה אותהגם בחכמה זה כך, כי בינה היא אותה מהות של החכמה ואף מגלמוכיח ש

 .ד
 ל תואמים זה את זה  "יעיר ששני הביאורים הנ

ולכאורה ניתן להלביש את הביאור שמביא במאמר "והאבן הזאת" בנוגע ללבוש המגלה את האדם, 
 על מ"ש במאמר "כי מראש צורים" בענין עילה שהיא ממהות העלול.

  ול מרב ותלמיד,מביא דוגמא לעילה שהיא ממהות העל), מראש צורים ר שם (כיהרי במאמש
ולכאורה אפשר לומר שלא רק ששכל   .הוא עלול שהוא אותו מהות של העילה  שמצטמצםששכל הרב  

 הרב המצומצם הוא אותה מהות של העילה אלא גם הגילוי שלה.

 18במקרה של רב ותלמיד. דבמאמר שםאך לכאורה ביאור זה תלוי כיצד נסביר את הפירוש ב'עלול'  
כפי שהצטמצם (אך כפי שהוא עדיין במוח הרב), או  שכל הרב זהל, האם מסביר שתי אופנים בעלו

 שהבין את שכל הרב.שכל התלמיד 

וא"כ, לפי הפירוש שעלול זה שכל הרב המצומצם, יהיה אפשר להלביש גם בל' מאמר זה, שהעלול 
של גילוי. אך  פעולהלשכל התלמיד, וא"כ ישנה  מגלהשכל הרב,  – הוא גילוי העילה, כיוון שהעלול

הוא גם גילוי, כיוון  – שכל התלמיד –א"א להסביר שהעלול  התלמידאם נאמר שעלול זהו שכל 
ששכל התלמיד, לא מגלה ומשפיע למציאות אחרת. אמנם התגלה בו משהו חדש, אבל הוא עצמו לא 

 מגלה.

 
של החכמה) אינו מפורש במאמר. דהרי ון, ביאור זה (שבינה היא גילוי יש לציין שבשונה מהביאור הראש .16

במאמר ("והאבן הזאת") לא ניתנה דוגמא מפורשת מבינה ל'לבוש המגלה', בשונה מהמאמר הראשון ("כי 
מראש צורים") בו נכתב במפורש שבינה היא אותה מהות של החכמה (ולכאורה זה שלא הביא במאמר "והאבן 

ת לבוש אלא עלול, וכפי שכתב במאמר "כי מראש צורים", בינה, כי בפשטות בינה אינה נקראהזאת" דוגמא מ
 וא"כ הדוגמא מבינה ל'לבוש המגלה' היא רק לעניין הגילוי אך לא לכך שבינה נקראת לבוש).

אמנם ביאור זה לבד (שבינה היא ע"ד לבוש המגלה) אינו מספיק. כי גם לבוש המגלה הוא סוכ"ס לבוש,  .17
ם נאמר שבינה היא רק לבוש לחכמה, אף שהיא מגלה אותה ומתאחדת הוא דבר חיצוני לאדם. וא"כ אף אש

 –עמה, הרי זהו איחוד חיצוני בלבד (ע"ד תכשיטין שודאי שאינם מאותה מהות של האדם, דהאדם הוא מדבר  
כך הוא גם בחכמה, בחיר הנבראים והתכשיטין הם דומם), ולא יהיה לנו הוכחה שהו"ק של בינה מוכיחים ש

 הוא בנוסף לביאור הקודם שבינה היא אותה מהות של החכמה. אלא שביאור זה

 ד"ה והאבן הזאת. .18
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(שכל התלמיד) בזה שזהו עלול שמתפשט  אמר מוגדר העלולה יוצא שכאשר במולפי פירוש ז
, אלא רק שהוא לא 19את העילהמגלה מהעילה ואותו מהות שלה, לא נוכל להסביר שהעלול הוא גם 

  על העילה. מעלים ומסתיר

 
אמנם נכון שהעילה גילתה את השכל שלה לשכל התלמיד (שאז אפשר להקשות שישנו כאן גילוי), אבל  .19

לעלול (שכל התלמיד), אך מצד שהעילה (בענייננו שכל הרב) משפיעה ומגלה  – העילהזהו גילוי רק מצד 
ול הרי הוא אינו משפיע כלל למציאות חדשה. משא"כ לפי הפרוש הראשון שהעלול הוא שכל הרב כפי העל

שהצטמצם לשכל התלמיד, יוצא שהעלול משפיע לדבר אחר (ששכל הרב כפי שהצטמצם משפיע לשכל 
 התלמיד).

ם לפי גדרי שהעלול הוא שכל הרב כפי שהצטמצ או בפרטיות ובבהירות יותר, החילוק בין הפירוש הראשון
 המקבל, לבין הפירוש השני שהעלול הוא שכל התלמיד, הוא:

 שבפירוש הראשון יש כאן שלוש דרגות ושתי ירידות:

': שכל ג שכל הרב שהצטמצם לפי גדרי המקבל. –העלול דרגה ב: שכל הרב לכשעצמו.  –העילה  דרגה א:
הרב כשלעצמו לבחי' הנמצאת בשכל  הירידה משכל א)תלשלות הענינים: התלמיד. וישנם שתי ירידות בהש

 ) העברת ההשכלה משכל הרב לשכל לתלמיד.בהרב גופא כפי שהוא כבר מצומצם. 

 השתלשלות אחת:–ובפירוש השני הוא מדבר על שתי דרגות וירידה

 לשכל התלמיד.משכל הרב  – : שכל התלמיד. וירידה אחתדרגה בשכל הרב.  – העלול א: דרגה



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

 שער רביעי

 תלמוד
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בדברי  תנאי כתובה ככתובה דמיבדין  כום י"ד הנפק"מסי
 המפרשים

 , א נה – , בנדכתובות 

 אדםשי'  מנחם אברהםהת' 
 תלמיד בישיבה

 ∗הקדמה 

"אף על פי  :משנהוכך פותחת הפי" עוסקת בנושא הכתובה ותנאיה, ריש פרק "אף על ה במשנה
מדייקת הגמ'  .ואפילו מאה מנה יוסיף" שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה, אם רצה להוסיף

שהתוספת נחשבת משמע "אם רצה להוסיף" ולא "אם רצה לכתוב" שבמה שנכתב מדברי המשנה 
כשטר בפני עצמו כגון שטר חוב או  ינואו ,מהכתובה חלקמהווה וכהוספה על בסיס השטר הקיים 

כתובה ים הקיימים בעיקר האשר על כן כל הדינ .וכלשון הגמ' "תנאי כתובה ככתובה דמי" ,מתנה
 חלים הם גם על התוספת.

תוספת 'נפקא מינה באם  למאי – ראשונה משונה במקצת וחסר משמעות הדיוק נראה בהשקפה
אך למעשה כותבת הגמ' שדיוק זה  ?או כשטר בפני עצמו –נחשבת כחלק ממבנה הכתובה  'כתובהה

  וכפי שיבוארו הדברים לקמן. ,מביא לידי ארבעה עשר נפק"מ להלכה בנוגע לתוספת הכתובה

 .א
 מוכרת

דבר פשוט וברור שכשם שכל בע"ח יכול למכור שטרי חובותיו לכל מאן דהו כך גם  מקור וטעם:
 .1ה למכור כתובתה (שהיא לכל לראש נחשבת כשטר חוב בעלמא) לכל מי שרק תרצהיכול האישה

 
שמופיע שם של מפרש ללא מראה מקום הכוונה היא על אתר (המ״מ האחרון  הערה כללית: כל מקום ∗

 תנאי כתובה ככתובה דמי. –שהופיע). וכן כל מקום שמופיעים הראשי תיבות תככ"ד, פירושם 

ולכן רוב הדיונים בסוגיות העוסקות במכירת הכתובות לא עוסקות בעצם מכירת השטר כ״א בהשלכות  .1
, וכגון הסוגיא בכתובות (נג, א) העוסקת בשאלה האם אשה המוכרת (או מוחלת) הנגרמות ממכירת הכתובות

שטר הכתובה).   כתובתה זכאית בכתובת בנין דכרין או מזונות (או כל חיוב אחר שהבעל מתחייב לאשה דרך
 שאלות אלו אינם נוגעות לגוף ענייננו ולא נעסוק בהם כלל.
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והה עם בעלה בלא כתובה כתובתה לאחרים הרי נמצא שהיא ש האישהואין לחוש שבאם תמכור 
קלה בעיניו להוציאה ונמצאת בעילתו בעילת זנות, משום דאינה קלה בעיניו כלל להוציאה   ולכן תהא

יצטרך מ"מ לשלם ללוקחי הכתובה (כ"כ הר"ן במפורש וכ"כ הפוסקים מכיון שבכדי לגרשה, 
 וכדלקמן).

חלת כתובתה דאז באמת [החשש המוזכר כאן מתעורר רק ביחס למוכרת כתובתה לבעלה או למו
 ]".מוחלת" – אות ב'חלה הבעיה המוזכרת לעיל וליישב זאת ראה 

"ע אה"ע הלכות וכן הובא בטוש 2פסק הרמב"ם בהלכות אישות ההלכה לעניין אליבא דהלכתא:
בה חדשה משום דאשה מוכרת כתובתה לאחרים בטובת הנאה ואין בעלה חייב לכתוב לה כתו  3כתובות

שה המוכרת כתובה לבעלה דאז יש לחוש יקלה בעיניו להוציאה (משא"כ אא תהשמא דאין לחוש 
 "מוחלת"). –וראה אות ב' 

שם הלוקח משום בכתובה האת  כתובאשה המוכרת לאחרים לא ת" :4מחוקקכתב החלקת [ומ"מ 
אין לחוש שלמרות    ,דנראה כאילו אין לה כתובה רשומה בשמה ונחשב כמשהה את אשתו בלא כתובה

 והוסיף הט"ז דנ"ל דהיא חומרא יתירא]. ,5דרכי משהה כתב ןוכ ".קלה בעיניו כו' משום תהא

מוכרת כתובתה   האישהחידוש הדין הוא שאם  ד  6רש"יפי  :'מידכתובה  כתובה  כנאי  ת'חידוש הדין ד
לאחרים, המכירה כוללת גם את "תוספת כתובה" משום שהתוספת היא חלק משטר הכתובה ולכן 

 (להוציא מקרים שהדבר הותנה מראש). בעסקהגם התוספת   נכללת לאמימ ,כשהכתובה נמכרת

מכרה כתובתה . . אינה יכולה לומר עיקר כתובה מכרתי  ?וז"ל: "למוכרת כיצד ,7וכן כתב הרי"ף
 ותוספת לא מכרתי אלא אף התוספת מכרה".

המוכרת ל כ וז"ל: "דין התוספת כתובה כדין העיקר לפיכך . . ,8וכן פסק הרמב"ם בהלכות אישות
הלכה בשו"ע אה"ע הלכות הובא ל  ןוכ  .". . מכרה התוספת עם העיקר ששניהם כתובה שמם בכל מקום

 ".סתם מכרה ומחלה התוספת עם העיקר וז"ל: "וכל המוכרת או מוחלת ,9כתובות

 
 פ״י ה״י. .2

 סי' סו ס״ה. .3

 שם סק״כ. .4

 שם סק״ו בשם הנמוקי יוסף פרק החובל (ב״ק לב, א). .5

 כתובות נד ע״ב. .6

 . מסכתין נד, ב.  7

 פי״ח הכ״ח. .8

 . סי' צג ס"י.9
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 .ב
 מוחלת 

ולכן נראה בהשקפה  ,אשה כשטר חובגבי הכבר בארנו למעלה שהכתובה נחשבת ל מקור וטעם: 
ברצונה  ,ברצונה שומרת –יש דין מחילה, הוא הדין גם בכתובה רגיל  שבכל שטר חוב דכמו ראשונה

 .מוכרת וברצונה מוחלת

ה ייע"י מחילת הכתובה נוצרת בעיה חמורה של איסור שהש  כיוןמ  ,כןהדין    ןאלא שאליבא דאמת אי
התנאים במסכת ואכן נחלקו בזה    .תהא קלה בעיניו להוציאהמא  שמשום חשש    ,אשה ללא כתובהעם  
ה את אסור לאדם שישהשמשום  ,ר"מ סבר דאסור :אם מותר לאשה למחול כתובתה לבעלהה 10ב"ק

שמא תהא קלה בעיניו להוציאה ונמצא בעילתו בעילת זנות, אולם דעת אשתו ללא כתובה שעה אחת  
 משום דכתובה מתנאי  ,חכמים היא דמשהה אדם את אשתו שתים שלש שנים בלא כתובה ואין לחוש

 מת אף ללא שטר.ב"ד היא וחלה וקיי

אחותו של רמי בר חמא (נ"א פפא)  :מ' ע"פ מעשה שקרהפוסקת הג 11פרק אף על פי  ,ובמסכתין
באו לפני רב יוסף ואמר להם דלמרות שר"מ אומר שאסור  ,הייתה נשואה לרב אויא ואיבדה כתובתה

 משהה אדםשם וסוברים מ"מ חולקים עליו חכמי ,לאדם שישהה את אשתו בלא כתובה שעה אחת
מר לו אביי והלוא אמר רב נחמן אמר שמואל א .ואין לחוש ,את אשתו שתים שלש שנים בלא כתובה

וכך  .12ענה לו רב יוסף א"כ לך תכתוב להם כתובה חדשה ,הלכה כר"מ בגזרותיו (במה שהוא מחמיר)
 נפסק להלכה וכדלקמן.

 
 פט, א. .10

 נז, א. .11

הקשו כל הראשונים על הגמ' במסכתין (נג, א), שם הגמ' דנה (כדלעיל) במקרה ואשה מוחלת  . ועפ"ז12
וכי יכולה אשה למחול כתובתה? והא  –דכרין ומזונות וכו', והקשו  כתובתה לבעלה האם יש לה כתובת בנין

ו', קיימא לן כר"מ דאסור לאדם שישהה את אשתו בלא כתובה שעה אחת משום חשש דשמא תהא קלה וכ
 וא"כ היאך מוחלת כתובתה? ויש בזה בכללות ד' תירוצים: 

ת מה הדין במקרה שאשה כבר מחלה הגמ' לא דנה האם מותר או אסור למחול כתובה, אלא הגמ' שואל .א
האם יהיה גם לה כתובת בנין דיכרין או לא (הובא ברא"ש [פ"ד סי' כד] "אע"ג דקי"ל דאסור . .  –כתובתה 

 ן כתב הר"ן).מחילתה מחילה", וכ

מדובר שמחלה לו סמוך למיתתו או שמחלה ליורשיו לאחר מותו דאז אין לחוש משום חשש הנ"ל (הרי"ף  .ב
[על דפי הרי"ף], וכן כתב הרא"ה [הובא בשיטה ד״ה עוד הקשו,   [ח״א סי' מ״ב] והובאו דבריו בר"ןבשו"ת שלו  

 ב"א בחידושיו).ועיין מה שהובא שם מבעל העיטור], וכן הובא ברא"ש וכן ברש

מדובר שלא מחלה לו על עיקר הכתובה אלא על שאר תנאי הכתובה, ולכן אין לחוש שתהא קלה כו', (כן  .ג
 ברי"ף וכן כתב הרשב"א בשם הראב"ד וכך כתב המאירי). הובא גם

מדובר שמחלה לו על הכל, אלא דמ"מ אין לחוש לכלום משום דבעלה חייב לכתוב לה כתובה חדשה, (כן  .ד
תב הפנ"י שראה כך בלשון הרא"ש, וכן כתב הריטב"א ועוד ראשונים וכן נקטו בטעם כל הפוסקים וכדלקמן כ
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דאשה המוחלת כתובתה לבעלה  13שותלענין ההלכה פסק הרמב"ם בהלכות אי אליבא דהלכתא:
חייב בעלה לכתוב לה כתובה חדשה (כדעת ר"מ) וכן הובא (וה"ה לאשה המוכרת כתובתה לבעלה), 

 .14בטוש"ע אה"ע הלכות כתובות

, וכן הבאר היטב ועוד), שכותב לה 17, נחלת צבי 16מחוקק ת, חלק15והעירו הנושאי כלים (פרישה[
וכתב "ונראה דאין כותב לה אלא מנה   18הבית שמואלעליהם  וחלק    .כתובה מנה מאתיים ללא תוספת

 ]דהא השתא בעולה היא", וראה הדין דנאבדה כתובתה דכותב לה כתובה כהראשונה עיי"ש.

חידוש הדין הוא שאם האשה מוחלת לבעלה על הכתובה, המחילה שרש"י  פי  ד:"חידוש הדין דתככ
ן כשהאשה מוחלת לכו ,משטר הכתובה כוללת גם את "תוספת כתובה" מכיון שהתוספת היא חלק

שאמרה במפורש שאינה מוחלת לבעלה על הכתובה המחילה חלה גם התוספת (להוציא מקרים 
 ). התוספת

 וז"ל: "למוחלת, שאם מחלה כתובתה מחלה אף התוספת". ,19וכן כתב הרי"ף

ו וכרת אוכל המ. וז"ל: "דין התוספת כתובה כדין העיקר .  ,20פסק הרמב"ם בהלכות אישות ןוכ
וכן הובא להלכה  ,בכל מקום" שמםתם מכרה ומחלה התוספת עם העיקר ששניהם כתובה מוחלת ס

  .21בשו"ע אה"ע

 שמואל בית עיין ,והפוסקים הראשונים בזה דנו במחילה או מכירהב נכללת האם לנדוניא בנוגע[
 ]א."סקכ צגי' ס ע"אה

 
 בפנים).

 פ״י ה״י. .13

 סי' סו ס״ג. .14

 סק״ג. .15

 סקי״ד. .16

 סק״ו. .17

 סק״י. .18

 . מסכתין נד, ב.  19

 פי״ח הכ״ח. .20

 סי' צג ס״י. .21
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 .ג
 מורדת

 23פוחתין לה מכתובתה שבעה בעלהת על מורד: "ה22רקיןדין זה מקורו במשנה בפ מקור וטעם:
  .24וכו'" שבתבדינרין 

רב הונא סבר מורדת מתשמיש המטה דהיינו שמונעת  ,ובגמ׳ נחלקו האמוראים מהי "מורדת"
 25ורבי יוסי ברבי חנינא סבר מורדת ממלאכות שמחויבת לעשות לבעלה, והן ,מבעלה לשמש מיטתו

 .ומניקה את בנה ומציעה את המיטה ועושה בצמר טוחנת ואופה מבשלת ומכבסתשבע מלאכות: 
 אשה מורדת זו פוחתין מכתובתה על כל מרידה ומרידה.

כתב הרמב"ם  וכך .נפסק להלכה כדברי רב הונא דמורדת היינו מתשמיש המיטה אליבא דהלכתא: 
: "האשה שמנעה בעלה מתשמיש המיטה היא הנקראת מורדת . ." וכן נפסק גם 26בהלכות אישות

 .27אה"ע הלכות כתובות בשו"ע

לל כל הכתובה כו פחות כנגדחידוש הדין הוא, שזכות הבעל לש 28רש"יפי ד:"חידוש הדין דתככ
עד אף נו התוספת היא חלק מהכתובה ממש ולכן פוחת והולך התוספת, משום שלפי חידוש משנת

 שם,  ובותהלכות כת  "ע אה"עוכן הובא בטוש  שם,  רמב"םמדברי הוכן משמע   .29הכתובה  תוספתסוף  
 : "מורדת ועוברת על דת אבדו כתובתן והתוספת".30וכן כתב הרי"ף

 
 סג, א. .22

דשבעה דינרין אלו, הם כנגד שבעת המלאכות שהאשה מחויבת ובירושלמי (כתובות פ״ה ה״ח) דייק  .23
 לעשות לבעלה.

ר דפוחת עד כי לא ישאר בכתובה דבר ואילו רבי . ונחלקו התנאים עד כמה פוחתין לה מכתובתה, ת"ק סב24
 יוסי סבר דפוחת והולך עד אשר אפילו אם תיפול לידה ירושה ממקום אחר, גובה אף ממנה עד תומה.

כך פירשו רש״י והרמב״ם (הלכות אישות פי״ד הי״ג). אולם הר״ן מעיר בשם ׳יש שפירשו׳, שאף לת״ק גובה 
לק עליו רבי יוסי דגובה אף מירושה הנופלת ממקום אחר לאחר זמן הבעל מנכסי מלוג שלה אלא שהוסיף וח

 הנישואין.

 משנה נט, ב. .25

 ט.- פי״ד הלכה ח .26

 ג.- סי' עז ס׳ ב .27

' (ד"ה למורדת) מציין דחידוש דין זה הינו רק לשיטת רבנן. דאילו לשיטת רבי יוסי אינו נצרך להגיע תוס .28
לשיטתו גובה אף מירושות שיפלו לה לאחר זמן, וא״כ כ״ש  לחידוש דתככ״ד בכדי לגבות מהתוספת, שהרי

 שגובה מהתוספת שהיא באה עם שטר הכתובה גם אם נאמר שאינה ככתובה ממש.

  –אשר יפחות וילך עד סוף הכתובה כולל התוספת, אינו יכול יותר לשהות עמה ללא כתובה אבל כ .29
 ויוציאנה, או יכתוב לה כתובה חדשה.

 . נד, ב.  30
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 .ד
 פוגמת

ה פגמששאשה שם מבואר ו, 31בפרק הכותב במשנהמקור דין זה הוא במסכתין  מקור וטעם:
ובטעם שבועת האשה [למרות שהיא  חלק מהכתובה לא תפרע את השאר אלא בשבועה. (גבתה)

 גמ' ב' טעמים:בע] מביאה העלה הוא הנתהמוחזקת על השטר וב

מכיון שהאשה מודה שחלק  ,כדין מודה במקצת הטענה חמא אמר דהוי שבועה מדין תורהרמי בר 
ואם   ,א"כ הורע כח השטר ויש לחשוש מדבריה ולכך אינה מוחזקת ממש  ,מהשטר כבר סולק (שולם)

(פורע  "דפרע ים היא משוםוחלק עליו רבא ואמר שהשבועה מתקנת חכמ .תשבע – תרצה להוציא
 32אשה) לא דייק ורמו רבנן שבועה עלה כי היכי דתידוק".הפרע (ידמ ,דייק האיש) –החוב 

וכן הובא בטוש"ע אה"ע הלכות  33פסק הרמב"ם בהלכות אישות לענין ההלכה אליבא דהלכתא:
 דפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה. 34כתובות

גובה השאר אלא בכתובה אינו    מתדכשם שהפוגי חידוש הדין הוא  לדעת רש"  ד:"חידוש הדין דתככ
 בתוספת אינו גובה השאר אלא בשבועה משום דהוי כדבר אחד ממש. מתבשבועה כך גם הפוג

ריטב"א, תלמידי רבינו יונה) דלכאורה גם , 36רא"ש, תוס' ישנים, 35תוס'והקשו עליו הראשונים (
בעלמא הפוגם בשטר   חובאף בשטר  רי  שה  ,בה דמי" היינו יודעים זאתכתוכלולא הדין ד"תנאי כתובה  

וא"כ לפי רש"י מאי חידוש איכא שהתוספת נחשבת כמו הכתובה בדין ,  א בשבועהאינו גובה השאר כ"
 זה והלוא בשטר אחד הם כתובים.

וזהו חידוש  ,שמדובר שהתוספת היא בשטר אחר (נפרד) מהכתובה ראשונים הנ"לותירצו ה
גובה השאר  הבכל ואינ מתכתובה כפוגעיקר הב מתהפוג –אע"פ שהתוספת בנפרד ד –תינו סוגיי

 . בתוספת מתפוגל הוא הדיןו .כ"א בשבועהוהתוספת 

 
 א ואילך. פז, .31

שבועה דאורייתא לא מהפכינן על הצד שכנגד, משא"כ שבועה דרבנן  א)ונפקא מינה לענין שני דברים:  .32
בשבועה מה"ת "שהיא בשם או  ב)ועה דאורייתא ומקורו משבועות מא, א). (כמ״ש רש״י שם ע״ב ד״ה שב

אוד אבל שבועה דרבנן קללה בעלמא בכינוי ואוחז ספר (תורה) בידו כדאמרינן בשבועות (לח, ב) וחמורה היא מ
 כעין שלנו" (רש"י פח, א ד"ה לידי שבועה דאורייתא).

 פט״ז הי״ד. .33

 סי' צו ס״ז. .34

 וגמת.נד, ב, ד״ה ולפ .35

 פ״ה סי' א. וכן כל ציון לשי' הרא"ש המוזכר במסגרת הסעיף "חידוש הדין דתככ"ד", מקורו בציון הנ"ל. .36
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 :37הפני יהושע , ביארתוס')  עכ"פ שיטתשאר הראשונים (ו רש"י תקומחלביסוד ו

רש"י סבר ד ,שטרו בדין בע"ח שפגם במחלוקתםתוס' ורש"י דמשיטתייהו יסוד המחלוקת נובע 
 .וחייבו שבועה על השאר וחלקו עליו התוס' ,שבועה על שאר החובר חוב מחייבת אין פגימה בשטד

בת שבועה על שבד"כ פגימה בשטר אינה מחיי דאע"פי בסוגייתינו שפיר, ולפ"ז יובנו דברי רש"
ומכיון שלפי חידוש סוגייתינו   ,ועההפגימה כן מחייבת שבד  –בכתובה    שונה הדיןשאר השטר (החוב),  

אר ש פרע  תבתוספת לא    מתשאף הפוג  )לפי רש"י(ך אומרת הגמ'  לכ  ,חלק מהכתובההתוספת מהווה  
 כ"א בשבועה. כתובהה

אין כל חידוש  –א כבר מחייבת שבועה על שאר השטר אולם לדעת התוס' שפגימת שט"ח בעלמ
 אם התוספת נמצאת בשטר נפרד הוא שאפילו רים התוס' שהחידוש בכתובהבאמ ןלכו ,יבדברי רש"

מכיון שהתוספת    )בע"ח רגיל אין פגימת האחד מחייבת שבועה על השני, אבל כאן  דא בשטרשבכגון  (
מהווה חלק מהכתובה לפי חידוש הגמ' בדין תככ"ד, לכך הפוגם בכתובה פוגם גם בתוספת ולא יפרע 

 .פךיוכן לה ,מן השאר כ"א בשבועה

 .ה
 תובעת

שאחד מתנאי  מבואר 38משנה. שבפרק נערה שנתפתתהב ין התובעת הואמקור ד מקור וטעם:
הכתובה הוא, שהבעל מתחייב לאשתו שגם לאחרי מותו היא תשב בביתו ויורשיו יזונו אותה, וכלשון 

 הכתובה "את תהא יתבא בביתי ומתזנא מנכסי כל ימי מיגר ארמלותיך".

ונמנעת מלהתחתן  אליו 'קשורה'ם כל זמן שאשתו עדיין קייאמנם תנאי זה ש 39ומבארת הגמ'
שזהו דיוק לשון הכתובה "כל ימי מיגר ארמולתיך", אך ברגע שתבעוה  בעלה הנפטר, כבודמשום 

להינשא והיא התפייסה, אף שלפועל זה לא קרה מצד סיבות צדדיות (כגון שאותן אנשים לא היו 
מנכסיו, משום שגילתה דעתה שאינה חוששת לקבל מזונות האשה מספיק הגונים לה) מפסיקה 

 לכבודו.

שמפסדת מזונותיה שהייתה אמורה לקבל   –  40שה התובעת כתובתה בבית דיןם הדין באכך יהיה ג
 'לסיים את הענין'דעתה שרצונה  היא מגלהשברגע שהיא תובעת כתובתה  מיורשי בעלה, משום

 תובה כנ"ל.לכך בטל תנאי הכ .ואינה חוששת לכבודו ,ולהתחתן מחדש

 
 מסכתין נד, ב .  .37

 נב, ב.מסכתין  .38

 . דף נד, א. 39

 ודוקא בבית דין ולא בחוץ, משום שתביעה בבית דין יש לה תוקף יתר ואינה מתחרטת. .40



 רכרך חמשה עש  •  דודמגדל  248

 

אה"ע הלכות  טוש"עוכן בהנ"ל,  הגמ' כדברי 41פסק הרמב"ם בהלכות אישות אליבא דהלכתא:
 .42כתובות

, וקרבן 43האם מפסדת כתובתה משעת התביעה (תלמידי רבינו יונה  ,הנה בדין זה נחלקו הראשוניםו
 46הלכות כתובות נפסק בשו"ע אה"ע), ו45בדעת הרא"ש) או משעת הגבייה (בית שמואל 44נתנאל 

א גבתה כלל, אבל אם תובעת כתובתה כדעת הסוברים דמפסדת מזונותיה משעת התביעה ואפילו ל
 אינם זנים אותה כדבעי, אינה מפסדת מזונותיה (הרא"ש).משום דוחקא דיתמי ש

לדעת רש"י חידוש הדין הוא, שאפילו אם תבעה (בבית דין) רק את התוספת   ד:"חידוש הדין דתככ
ן דינה כמו א מפסדת כבר מזונותיה, משום שהתוספת הינה חלק בלתי נפרד מהכתובה ולכהרי הי

וז"ל: "תובעת, לא שנא תובעת כתובתה בב"ד ולא שנא תובעת  47הכתובה עצמה, וכן פסק הרי"ף
 תוספת אין לה מזונות".

והרא"ש, דמדברי רש"י כאן משמע דתובעת מקצת כתובה מפסדת מזונותיה  48והקשו התוס'
ולכאורה הדברים  (שהרי התוספת הינה רק מקצת מהכתובה ובכ"ז מפסדת מזונותיה ע"י התביעה),

דאשה גובה מקצת כתובה ועדיין מוכרת מזונותיה לאחרים,   ), ב צז(סותרים לדברי רבנן במשנה לקמן  
 לא. – הוהיינו שרק תביעת או גביית כל הכתובה היא זו לגורם שלה להפסיד מזונותיה, אך מקצת

בנן אפילו תבעה ועל כן חלקו התוס' על רש"י וביארו את משמעות המשפט באופן אחר, דלדעת ר
משום דאיכא תוספת שהיא חלק מהכתובה כנ"ל ולכך אין   ,כל המאתיים עדיין אינה מפסדת מזונותיה

 .50וכן משמע מדברי הרמב"ם בהלכות אישות 49זה נחשב כתביעת כל הכתובה

אפשר לומר גם באופן אחר וז"ל: "א"נ אם תבעה כתובתה בסתם וכן פירש הרא"ש והוסיף ש
רק התוספת או רק  הדה מזונותיה", ושינה מדברי רש"י הסובר שגם אם תבעהתוספת בכלל ואב

 העיקר כבר איבדה מזונותיה.

 
 פי״ח ה״א. .41

 ס״ה.סי' צג  .42

 שיטה מקובצת על דף נד, א. ד״ה כתב הרא״ה. .43

 פ״ד ה״ל סק״ט. .44

 אה״ע שם, ס״ק יג. .45

 שם, ס"ה. .46

ציון לשי' הרי"ף המוזכר במסגרת הסעיף "חידוש הדין דתככ"ד", על מסכתין דף נה, א. מכאן והלאה כל  .47
 מקורו בציון הנ"ל.

 . ד"ה ולתובעת. 48

 ברי התוס' והסיק דפירושם אינו מתיישב עם הפשט (בשונה מרש״י), עיי״ש.ועיין בדברי הר״ן שהביא את ד  .49

 פי״ח הכ״ח. .50
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מדובר דתובעת שלא בפני בית דין   , במשום דבדף צז  ,וכתב הר"ן ליישב את דברי רש"י דיש לחלק
ת  פסדת כתובתה אך בנדו"ד דתבעה כתובתה בפני בית דין ואפילו אם תבעה רק מקצולכן אינה מ

 .51הכתובה, מכיון שהעיזה פנים מפסדת מזונותיה

 ,והוא ,את דברי הרי"ף 52עוד אופן לבאר החידוש דתככ"ד בסוגייתינו כפי שפירש הרמב"ןישנו 
החידוש הוא שכשם שתביעת עיקר כתובה מפסדת מזונותיה אע"פ שלא גבתה עדיין, הוא   דמשמעות

 ונות. הדין לענין תוספת שתביעתה כגבייתה לענין הפסד מז

 .ו
 עוברת על דת (משה ויהודית)

וז"ל: "ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על  ,53דין זה מופיע במשנה בפרק המדירמקור וטעם: 
ואיזו היא דת משה, מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נדה . . . ואיזוהי דת יהודית, דת משה ויהודית,  

 ."ו'וכטווה בשוק ומדברת עם כל אדם יוצאה וראשה פרוע ו

 .דת יהודית הוי מנהגי צניעות שנהגו בנות ישראל אף דאינם כתובים בתורה להדיאש 54רש"יופי
ות שנהגו לאחר תקופת הגמרא שמוגדרים כדת דהכוונה גם למנהגי צניע  55והחת"ס כתב בשו"ת שלו

באותם המקומות מוגדרים   –וכן כתב הרמב"ם דאף מנהגים הנהוגים רק במקומות מסוימים   .יהודית
 .56דת יהודיתכהם 

הוא בה וא משום שכל הטעם שתיקנו חכמים כתישסיבת שלילת הכתובה ה 57הרמב"ם אף מסביר
שתהא קלה בעיניו ניחא להו לחכמים  – ת על דתא דעובראבל הכ ,משום "שלא תהא כו' לעיל

 וציאה ולכך לא חשו".לה

קתי אי הטעם במהות סיבת שלילת הכתובה וז"ל: "נ"ב נסתפ  58ונסתפק בעל החכמת שלמה
לעשות לו צורכי הבית לטחון ולאפות,    בלא כתובה משום דמחויבתדמאכילתו שאינו מעושר שיוצאת  

כיון דהשתא אינו יכול לסמוך עליה ע"כ יוצאת בלא כתובה (משום דהוי מחמתה) . . . או נימא דהטעם 

 
 . ולכאורה צ"ע מאי העזת פנים איכא.51

 ד״ה נפקא. .52

 א. עב, .53

 ד"ה עוברת על דת. .54

 או"ח סי' לו. .55

 הלכות אישות פי"ג הי"א ופכ"ד הי"ב. .56

 שם פכ"ד, הט"ז. .57

 אה"ע סי' קטו, ס"א.על גיליון השו"ע,  .58
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כתובה ולא מהני הכשילתו ע"כ קנסו אותה חכמים שצריך ליתן לה  דכברדיוצאת בלא כתובה משום 
 אינה ניזונת כו'".

ועיין בדבריו דהביא נפק"מ   , 60וראה עוד מש"כ בקובץ שיעורים  .59ההפלאהבעל    תבשכה  מעיין בו
 לדבריהם.

 62אה"ע הלכות כתובות טוש"עוכן הובא ב 61פסק הרמב"ם בהלכות אישות אליבא דהלכתא:
 .דעוברת על דת יהודית מפסדת כתובתה

, 63א תוספת ג"כדחידוש הדין הוא דיוצאת שלא בכתובה היינו לל  רש"י  פירש  ד:"חידוש הדין דתככ
 וכן כתב הרי"ף: "מורדת ועוברת על דת אבדו כתובתן והתוספת". 

וז"ל: "ולא המזנה בלבד אלא אף העוברת על דת משה או יהודית . . אין לה  64וכן פסק הרמב"ם
ב הרא"ש וז"ל: "מורדת ועוברת על כתובה לא עקר ולא תוספת ולא תנאי מתנאי הכתובה", וכן כת

 ואיבדו התוספת". דת איבדו כתובתן

 .ז
 בחש

דיני ירושת הבכור שנוטל פי שנים על אחיו ל בנוגע ,65דין זה מופיע במסכת בכורות מקור וטעם:
מיתה (ראוי), הולא נכסים שנפלו או השביחו לאחר  ותושאביהם היה מוחזק בהם לפני מ רק בנכסים

בנוגע לדין ירושה "ולו משפט הבכורה . . בכל אשר ימצא  66בתורה תובשכה א ממומקור הדברים הו
 לו" והיינו כל אשר נמצא כעת תחת יד האב (מוחזק דווקא ולא ראוי).

דאינה גובה לכתובתה כ"א מנכסים שהיו או  – ומוסיפה הגמ' דכן הוא הדין בכתובת אשה
 השביחו לפני הגבייהאם פני מיתתו, ואפילו דהיינו שהיה מוחזק בהם ל ,שהשביחו לפני מיתת בעלה

 אינה גובה מהם. – בעללאחר מיתת האך  –

 
 בד"ה אך נראה. .59

 סי' רלב. .60

 פכ"ד ה"י. .61

 סי' קטו ס"א. .62

 איילונית.ועיין מש"כ התוס' ד"ה עוברת על דת לחלק בממאנת שניה (מדרבנן) וב .63

 . 57ראה הערה  .64

 נא, ב ואילך. .65

 יז.- דברים כא .66
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הוא משום דהיא  ,בע"ח גובה אף מן השבח)אומרת הגמ' (למרות שאמר שמואל ש וטעם הדבר
ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה אחת "מקולי כתובה" שהקילו חכמים על האשה משום ד"יותר  

 ל'נעילת  ח דיש לחושמיני דברים, משא"כ אצל הבע"  כמים להקל עליה בכלנשא" ולכן לא חששו חהל
 לכן גובה אף מן השבח.ש 'דלת בפני לווין

עיקר כתובה גובה רק מנכסים שהיו והשביחו לפני י דכשם שפירש רש" ד:"חידוש הדין דתככ
השבח כמו וכן פירשו התוס' דלולא דין תככ"ד הו"א דתוספת גובה מן  .ה"ה לתוספת ,מיתת בעלה
 גיל והשתא אינה גובה לתוספת אלא כעין מה שגובה עבור עיקר הכתובה.שטר חוב ר

 .67כן נפסק להלכה בשו"ע אה"ע הלכות כתובות אליבא דהלכתא: 

 .ח
 שבועה

וז"ל: "הפוגמת כתובתה לא תפרע  68פרק הכותבבדין זה מופיע במסכתין במשנה  מקור וטעם:
בדים ומנכסי שועעה לא תפרע אלא בשבועה, מנכסים מאלא בשבועה, עד אחד מעידה שהיא פרו

 יתומים והנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה".

מקרה   צורך העניןננקוט ל  ,בכאו"א  האריךל  מ"משלו ואכמשמעות והשלכות  לו  מקרה יש    כלש  כיון
 מחלוקת:סיבת הדבר הביאה הגמ' , וב"לא תפרע אלא בשבועה פרועהיא שה עד אחד מעידּה ל "ש

ולכל  ןוָׄע לא יקום עד אחד באיש לכל " :69כמ"ש ,שבועה זו יסודה מה"תסבר דרמי בר חמא 
, וכל מקום אבל הוא קם (לחייב) לשבועה ,ולמדו מכאן חז"ל דלעוון ולחטאת אינו קם ,חטאת"

כדי "ששבועה זו מדברי סופרים היא וטעמה    סבררבא  אך    ממון אחד מחייבו שבועה.  ששניים מחייבין
מן התורה הנתבע הוא הנשבע בכל מקום, אך א) ", ונקט כן מכח שני טעמים: לדעתו של בעלהפיס 

 ועוד שאין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות.ב) כאן התובעת היא הנשבעת. 

 עיי"ש.עד"ז בשאר המקרים, ו

בכל המקרים הנ"ל צריכה שבועה על פירש רש"י דחידוש הדין הוא דכשם ש  ד:"חידוש הדין דתככ
 התוספת, וכן אם באה לפרוע התוספתעל  אם עד אחד מעידּה כך מתחייבת בשבועה ג"כ  ,רעיקה

וכן כתב הרי"ף וז"ל: "לשבועה, כשם שאין נפרעת כתובתה אלא בשבועה כך  ,70וכו' מנכסי יתומים
 רעת תוספת אלא בשבועה".אינה נפ

 
 סי' ק' ס"ב. .67

 פז, א ואילך. .68

 דברים יט, טו. .69

. והנה הקשה רש"י על פירושו, דהשתא דאתינא להכי, שפוגמת התוספת חייבת בשבועה, מה הצורך לשנות 70



 רכרך חמשה עש  •  דודמגדל  252

 

תוספת במקרים הנ"ל, דלכאורה גם לולא הדין דתככ"ד היה לה להישבע על ה  71והקשו עליו התוס' 
וא"כ לפי השיטה המשוה שטרי   ,ם או מן המשועבדים המצריך שבועהכדין כל בע"ח הנפרע מן היתומי

נמצא שלפי אופן ביאורו של רש"י ליכא שום חידוש בכתובה על פני  (לעניין שבועה) 72חוב לכתובה
 ר קצת).א"ש באופן אח(וכן הקשה הר  73, שגם בשט"ח רגיל צריך להשבע במצב כזהשטרי חוב רגילים

אי לכך מסיימים התוס' דפירש ר"י (והרא"ש מביאו בשם ר"ת) דחידוש סוגייתינו (תככ"ד) הוא 
עם הנ"ל אינה צריכה לחזור ולהישבע עבור גביית התוספת דהוי שאם נשבעת על עיקר הכתובה מט

 חד ממש וכן הדין להיפך.

והוסיפו שלמרות שדברי רש"י  ,תוס')על דברי רש"י (קושיית ה 75והריטב"א 74ןוכן הקשו הר"
 , קשו אף עליהםתוס' וההוהביאו שם את דברי  .עם דברי הרי"ף (הנ"ל) מ"מ קשה בקנה אחד עולים

וז"ל הריטב"א שם: "דכשם דהרשות ביד  ,כמה אופנים שניתן ללמוד את חידוש הסוגיאומסיימים ב
א"כ בחוב בעלמא שגובה בשבועה" היורשים להשביעה או להדירה על כתובתה כן הדין בתוספת, מש

 ].77וכן מש"כ ה"ר מאיר הלוי ז"ל 76מאיריי, ראה ראשונים המיישבים את שיטת רש"ו[ עכ"ל.

 .78אה"ע הלכות כתובות טוש"עוכן הובא ב ,הרי"ף כדברי רש"י פסק אליבא דהלכתא: 

 
ינו חושבים שרק אם פגמה בעיקר 'פוגמת' כנפק"מ בפני עצמה? ותירץ רש"י דלולא החידוש דפוגמת הי

כה להישבע הכתובה צריכה להישבע כדי לגבות מהשאר אבל אם היא הייתה פוגמת בתוספת לא הייתה צרי
כדי להיפרע מן העיקר, לכך נכתב דין פוגמת להודיעך דאין הבדל באם פגמה בעיקר או בתוספת (עיין בדברי 

 הראשונים שנתחבטו להבין כוונת דבריו).

 ולשבועה. . ד"ה 71

 דף פח, א "אמר רבא אמר ר"נ". .72

נן שטרי חוב לכתובת אשה וי"ל בפשטות דהקשה עליו התוס' ממ"ד הנ"ל משום דכן היא ההלכה דמשוי .73
[ראה רמב"ם הלכות מלוה ולוה פי"ג ה"א. וכן פסק השו"ע, חו"מ הלכות גביית מלוה סי' ק"ו ס"א (לעניין 

 שלא יפרע אלא בשבועה, דה"ה בכתובת אשה, כנ"ל)]. –מלווה שבא להפרע שלא בפני הלווה 

 . נז, א. 74

 שיטה מקובצת נה, א ד"ה וז"ל הריטב"א. .75

 ד"ה ולשבועה.נה, א,  .76

 הובא ברא"ש פ"ה, סי' א. .77

 סי' צו ס"א. .78
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 .ט
 שביעית

יתר ישנו פרט ן הבי והלכות. ה כמה וכמה פרטים'שנת השמיטה' נושאת בתוכ דין  מקור וטעם:
 :חשוב ומרכזי והוא דין שמיטת כספים

"וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו . . ואת  :שנאמר 79דין שמיטת כספים מקורו בתורה
וזהו חיוב להשמיט (למחול) על כל החובות שיש בין אדם לחברו בעת הכנס אחיך תשמט ידיך וגו'", 

  .השנה השביעית, ולא לתבוע החוב יותר

. וממשיכה המשנה למנות הלוואהשדין זה הוא רק בחוב של  80שביעית מבארת המשנה סכתובמ
 ם ישנו חיוב שאינו משמט (להלן חלקם):אופנים בה

 חוב של קנייה בהקפה (כיון שאינו דרך מלוה [רע"ב]), ורבי יהודה סובר שמשמט. )א

כן היא מלאכה  שכר שחייב לשלם לשכירו (שאינו מלווה), ורבי יוסי סובר שמשמט אלא אם )ב
 שאינה פוסקת בשביעית.

שלפני עמידה בדין יכול להודות  קנס של אונס ומפתה (כיון שאינם כשאר חובות, או משום )ג
 ולפטור עצמו ש"מודה בקנס פטור").

מעשה בי"ד, דהיינו "ממון שכתבו עליו פסק: חייב אתה ליתן לו" (והטעם: "שכיון שפסקו  )ד
 הגיע לידו") [רע"ב]. בי"ד על הממון, כגבוי דמי וכאילו

"מאימתי כתובה  :הגמ' שואלתשם  ,81מופיע במקורו בגיטיןשמיטת כספים בנוגע לכתובה דין 
(תעמיד את   ותזקוף  חלק מהחוב)  : "רב אמר משתפגום (משתתבעהאמוראים  בזהונחלקו  משמטת"?  

כלומר,  , ושמואל אמר פגמה אע"פ שלא זקפה, [או] זקפה אע"פ שלא פגמה".מלוה)להחוב  שאר
השביעית תשמט כדי שבאחד משניהם שמספיק ושמואל סבר  ,רב סבר דצריך הן פגימה והן זקיפה

 את חוב הכתובה. 

משום דהוי מעשה בי"ד, ורק אם פגמה  82והנה בטעם הדבר שאין הכתובה משמטת כתב רש"י
 משמטת, כיון שאז דינו כהלוואה רגילה.  83וזקפה

 
 דברים טו, ב. .79

 ב. - . פ"י, א80

 יח, א ואילך. .81

 . גיטין שם, ד"ה ותזקוף. 82

מדברי רש"י (מסכתין שם, ד"ה ולשביעית) שנקט רק כשיטת   שביעית) דמשמע. הקשה רעק"א (לתד"ה ול83
 רב, והרי הלכה כשמואל.
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ה וז 85מוכן הובא בשו"ע חו" ,כדברי שמואל 84שמיטהפסק הרמב"ם בהלכות אליבא דהלכתא: 
 . זקפתה" או : "פגמתהשונםל

דכשם שאין עיקר הכתובה נשמטת בשביעית (כיון דהוי מעשה בי"ד) רש"י  פי  ד:"חידוש הדין דתככ
 ה"ה לתוספת שאינה נשמטת.

ווה, , ר"ן ורמב"ן), דתיפוק ליה מכך שאין הכתובה והתוספת מל86תוס'והקשו עליו הראשונים (
  87) ומה החידוש דתככ"ד לפי רש"י?שנה לעילוהרי כל דבר שאינו מלווה אינו משמט (כשיטת ת"ק במ

 ותירצו התוס' בשני אופנים:

אפשר שהגמרא בכתובות אתיא כר' יוסי שאינו סובר שכל דבר שאינו מלווה אינו משמט  )א
דוחק ולכן תירצו (שהרי שכר שכיר אינו מלווה ומ"מ סבר ר' יוסי דמשמט). אך כתבו דזה 

 בעוד אופן:

כאילו פגמה ו/או זקפה גם התוספת  –ה העיקר חידוש הדין הוא דאם פגמה ו/או זקפ )ב
 .88ומשמטת ג"כ. וכן פירשו שאר הראשונים

 
 פ"ט הי"ג. וכן לענין נזקפין עיין שם הי"ב. .84

 . הלכות הלואה סי' סז, סי"ז.85

 . שם. ובגיטין שם, ד"ה מאימתי כתובה משמטת.86

ר שכל הדברים המנויים במשנה דבאמת טעם הדב. יש מן האחרונים בני דורנו שרצו ליישב את שיטת רש"י,  87
הנ"ל אינם משמטים אינו מפני שאינם הלווואה, אלא לכל מקרה טעם לגופו מדוע אינו משמט. וא"כ איצטריך 

משום שהוי תנאי בי"ד, דמטעם זה שאינו הלוואה בלבד לא הייתי   –למימר הטעם דאין תנאי כתובה נשמטים  
 למוד עמ"ס גיטין, שם, וש"נ.אוצר מפרשי התאומר שאינו משמט, כנ"ל. וראה ב

. אבל ראה בטור (אה"ע סי' קא) שכתב וז"ל: ואפילו עברה עליה שמיטה אינה נשמטת מפני שהוא מעשה 88
ב"ד. עכ"ל. והסיק מכך הב"י (ד"ה ומ"ש ואפילו עברה עליה שמיטה וכו') שהטור סבר כרש"י ולא כתוס', מפני 

 י"ד. ם שהוא מעשה במשו –שהזכיר הטעם שאינה נשמטת 

אך השיג עליו הב"ח (שם) שוודאי לכ"ע כתובה הוי מעשה בי"ד, וכל מחלוקתם הוא מה הפירוש "נפק"מ 
לשביעית", ובזה לא גילה הטור כמו מי סובר. וראה שם בארוכה, וכן בבית שמואל (על גליון השו"ע אה"ע סי' 

 קא, ס"ק ד') שכתב כנ"ל.
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 .י
 כותב נכסיו לבניו

הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו  90: "תנן התם89דין זה מקורו מופיע בגמ' ב"ב  מקור וטעם:
וז"ל: "לא אבדה אבדה ממש, שאם יקנה (בעלה)  ,91ב"םופירש רש ה כתובתה",ל שהוא אבדקרקע כ

כדלקמן שכתב לה (בכתובה) "דקנאי ודעתיד אנא למיקני" אלא אבדה   ,נכסים אח"כ תגבה מהן המותר
כתובתה מהני נכסים שאם לא יקנה בעל נכסים אחרים הרי הפסידה, שמאלו שנתן לבניו לא תגבה 

 .הוא . ."הואיל ונתן לה קרקע כל ש עוד שנתרצית להם במתנה

בג'   וזשאלה ומיישבת  ?!ושואלת הגמ' וכי מאחר שקיבלה האשה קרקע כל שהוא אבדה כתובתה
 אופנים:

דמוכחא מילתא שהתרצתה  ,רב אמר שנתנה לו סודר שלה כדי להקנות את הקרקעות לבניוא) 
כתובה מבטלים את שיעבוד ה  ם יחדושניה  –ויחד עם זה הרי קיבלה גם קרקע כל שהוא    ,להקנות להם

 ואם לא יהיו לבעל נכסים אחרים אבדה כתובתה. .על נכסים אלו

אלא מדובר במחלק לפניה ושותקת ומאחר ששתקה וגם   ,שמואל אמר לא צריך שתתן סודר כו'ב)  
אין  ,אבל אם לא קיבלה קרקע דמיא.ושתיקתה כהודאה  ,קיבלה קרקע כל שהוא משמע שהתרצתה

 אך לא מחלה על שיעבוד הנכסים.  ,א לעשות נחת רוח לבעלהזה אינו אלכיחה כלום שכל  שתיקתה מו

רבי יוסי ברבי חנינא אמר דאפילו אינה נוכחת בשעת החלוקה אלא שאמר לה לאחר מכן טלי ג) 
קרקע זה (כל שהוא) בכתובתיך ולא ערערה, ה"ז ודאי דמחלה על שיעבוד הכתובה, ואחרון אחרון 

 מיקל.

אמרינן דמחלה על  – דאפילו אם האשה לא מחלה במפורש, 92בה" שנוקולי כתווכולם "מ
ולולא זאת  ",הריני מוחל"משא"כ בע"ח רגיל לעולם אין שום מחילה עד שיאמר בהדיא  .השיעבוד

 .93אבל בכתובת אשה הקילו חכמים מטעם הנ"ל שיבטל החוב, שום דבראין 

ובר שאף אם לא כתב לה שחולק על ת"ק, וס אך ממשיכה הגמ' ומביאה את דעת רבי יוסי במשנה
מספיק. ועפ"ז דוחים את שלשת הפירושים הנ"ל כיון שאין הם  –ורק קיבלה על עצמה למחול 

מסתדרים בפשט של ת"ק, כיון שלשיטתו צריך גם כתיבה וגם קבלה (ממשמעות דברי ר"י החולק) 
 ולפי פירושיהם מספיק רק כתיבה, ואין צריך קבלה במפורש.

 
 ב. - . קלב, א89

 .פאה פ"ג מ"ז .90

 כתובתה. ד"ה אבדה .91

 ראה רשב"ם ד"ה ומקולי כתובה שנו כאן. .92

 שבח. –ראה אות ז  .93
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שאני אומר כיון שעשאה "ור ששאלו את ר' נחמן כמו מי סובר, וענה: הגמ' מובא סיפ משךובה
 ".שותף בין הבנים אבדה כתובתה

פירש   95, ונביא בקיצור גדול השיטות בכללות: הרשב"ם94והנה בפירוש דברי ר"נ נחלקו הראשונים
בניו תה בשטר יחד עם שר"נ סבר כרבי יוסי, ומיקל יותר מכל האמוראים הנ"ל, ומספיק עצם כתיב

כיון שלר"י מספיק קבלה או כתיבה לחוד). ועוד הביא את פירוש רש"י שר"נ (כדי שתאבד כתובתה 
סבר גם כשמואל רבו (בשיטת ר"י כנ"ל), שמדובר גם שנכחה בשעת החלוקה ושתקה, ובא לפרש 

 .96דבריו שיתאימו גם לר"י

יטת ת"ק, ואין צורך בשותקת אך בש פירש ג"כ שר"נ סבר שמדובר 97הרמב"ם בפירוש המשניות
שאינה צריכה להיות   98בהלכות זכייה ומתנהשתהיה נוכחת בשעת חלוקה, וכן משמע מדברי הרמב"ם  

 בשעת מעשה, ומספיק שתיקתה לאחר מכן. 

הרי"ף והרא"ש פירשו שר"נ סבר כר"י אך חלקו על רש"י, וסברו שר"נ אינו כשמואל, דאפילו אם 
. וראה עוד שיטת בעל המאור ור"ח שדווקא אם קיבלה חלק קה אח"כ מחלהלא נכחה במקום אלא שת

 לא. –מחלה, כיון שעשה לה כבוד, אבל קרקע כלשהו  –כמו הבנים 

וזה לשון הטור: "המחלק נכסיו  כשיטת הרי"ף והרא"ש, הטור ושו"ע 99פסקו אליבא דהלכתא:
א או שכיב מרע ואפילו אם לא לבניו וחלק לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה בין אם הוא ברי
. ור"ח פירש הבנים ודאי מחלה חילק בפניה רק ששתקה כנודע לה, דאמרינן כיון שחלק לה כבוד עם

כתב הב"ח: "ורבינו נמשך אחר דברי וכן    ".. . ורב אלפס כתב כסברא הא' ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל
 .הרא"ש". וכן משמע מלשון השו"ע, ועיין שם לאריכות העניין

אבדה אשתו כתובתה  ,פירש רש"י שחידוש הדין הוא שהכותב נכסיו לבניו ד:"חידוש הדין דתככ
וכן כתב הרי"ף: "לכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא, אבדה בין  ,ובכללה התוספת

 וכן פסק השו"ע. כתובה בין התוספת" וכן פסק הרא"ש.ה

 
 . ראה בעניין זה ב"י סי' קו. בית שמואל (על השו"ע) שם, ס"ק ד'. 94

 . ד"ה שותף בין הבנים. 95

 . שהרי גם לפי רבי יוסי יש לשאול אותה השאלה "וכי משום שכתב לה קרקע כל שהו אבדה כתובתה"?!96
 בכך שמדובר שגם שתקה (אפילו שלא קיבלה במפורש על עצמה למחול).ועל זה מתרץ 

 . פאה שם. 97

 פ"ו ה"ט. .98

 . אה"ע סי' קו ס"א. 99
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 .יא
 לגבות מן הקרקע

 ,שם נחלקו רבי מאיר ורבנן בדין זה ,100"האשה שנפלו"פרק  סכתיןמקורו במדין זה  מקור וטעם:
 ,דרבנן סוברים שרק קרקעות הבעל משועבדים לכתובת האשה ואילו המטלטלין אינם משועבדים

 . חל גם על המטלטליןורבי מאיר סובר שהשיעבוד 

: "מעשה 101נדריםב במשנהוכגון  ,זו מחלוקתתלו ביסוד ס נ[הרבה דינים וענינים בסוגיות הש"
באחד שנדר מאשתו הנאה והייתה כתובתה ת' דינרים, ובא לפני ר"ע וחייבו ליתן לה כתובתה . . אמר 

י ר"נ בר' יצחק שם הסיק לפי דברו אתה נותן לה כתובתה וכו'".שער ראשך  לו ר"ע אפי' אתה מוכר
שועבדים לכתובת את דברי המשנה כדעת רבי מאיר האומר שגם המטלטלין מ הר"ן שהוא מעמיד

במקרה שהגיעו שני אנשים ואשה וחבילה ממדינת הים, זה אומר זו  102וכן הוא בקידושין .האשה
ומעמידה  (מטלטלין), תגבה כתובתה מן החבילה האשהאשתי וזה עבדי וזה חבילתי וכו', דאמרינן ש

לצורך תשלום שם מובא דחייבו למכור עבדו    ,103יבמותבוכן הוא    .עת רבי מאירדאת דבריה להגמרא  
 ].ומעמידה זאת הגמ' לדעת רבי מאיר ,חשיב יןטלטלהכתובה ועבד כמ

א מטלטלי נפסקה ההלכה כדברי חכמים: "דאמר רבא הלכתא ממקרקעי ול 104במסכתין ,למעשה
 וכפי שיבואר לקמן. 105וכך נפסק להלכה .בין לכתובה בין למזוני בין לפרנסה"

וז"ל: וטעמא משום   ,106טלטלין) כתב הר"ן בנדריםוטעם הדבר שאשה גובה מן הקרקע (ולא מן המ
דאין זמן כתובה ידוע ושמא לא תגבה לעולם וכשהיא גובה אינה גובה אלא ע"י המיתה וגירושין הלכך 

וסברא היא דלא לחינם קרקעות נקראו נכסים שיש להם אחריות ( לא סמכה דעתה אלא על הקרקע"
 והוא משום שם דאי אפשר להבריחם וק"ל).

ויש לו ברשותו כסף וקרקע כיצד  ,חוב וכתובה לשלםעליו  אדם שישבנוגע ל107לת הגמ'ואש וכן
בד"ה ופירש רש"י  ."האי כי דיניה והאי כי דיניה" ,הכסף לבע"ח והקרקע לאשהשעונה הגמ'ו ?יעשה

דזו (האשה) סמכה על הקרקע ולא הוציאה מעות כמו המלוה ולכן דין הוא שתגבה "האי כי דיניה", 

 
 פא, ב. .100

 סה, ב.  .101

 . סה, ב.  102

 צט, ב. .103

 נא, א. סט, ב. .104

(כתובות נה, א), . עד כדי כך שבגמ' שבועות (לב, ב) עדי כתובה נקראים 'עדי קרקע', כפי שכתב הריטב"א  105
 וזהו משום שנפסקה ההלכה כדברי חכמים שאשה אינה גובה אלא מן הקרקע.

 סה, ב ד"ה ומדאמרינן. .106

 מסכתין פו, א. .107
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ונמצא שלענין גרושה אין  ף ומעוניין בכספו בחזרה.כס כ המלוה שהוציאמשא" ,עאת הקרק
המטלטלין של הבעל משועבדים לכתובה כלל אפילו אם אין לו קרקע, כיון שהאשה סמכה דעתה רק 

 על קרקע. 

 חשהרי אף בע"  ,דבר פשוט הוא שאינה יכולה  ,ולענין אלמנה הרוצה לגבות מטלטלין מן היתומים
משום דאינם משתעבדים לבע"ח לאחר   ,אינו יכול לגבות מטלטלין מיתומים  –  משלהכוחו  אלים  ד  –

אם הם בעין בשעת הגבייה, גובה אף   –אך אם ייחד לה מטלטלין לגבות מהם הכתובה    .108מיתת האב
 .109ללא שבועה (כיון שאין חשש שמא 'צררי אתפסה')

(לא שאר תנאי עצמה  ה  שהכתוב  ,למדינא דגמ' נפסקה ההלכה כדעת חכמים כנ"  אליבא דהלכתא: 
וז"ל: "והתקינו שלא תגבה  ,110וכן כתב הרמב"ם בהלכות אישות .הכתובה) נגבית רק מן הקרקע

: "שמדינא דגמרא 112אה"ע הלכות כתובות  טוש"עבוכן כתב    .כתובתה אלא מן הקרקע . ."  111האלמנה
 אין הכתובה נגבית אלא מן הקרקע".

שה גובה אף מן המטלטלין כדרך שתיקנו לבע"ח. תהא האקנו הגאונים שיאלא שבהמשך הזמן ת
: "ונראה לי דבדורות הללו מטלטלי הן כקרקעי לכל זה"לכתב בש  113ומקור הדברים הם מדברי הרא"ש

 .114מילי שיעבוד מדינא דגמרא אף ללא תקנה . ." וכן פסק הרמב"ם בהלכות אישות

וכן כתב  י כמו מקרקעי".לטל"שבדורות הללו מט 115וטעם לדבריהם כתב החלקת מחוקק באה"ע
 שבדורותינו ישנם הרבה אנשים שעסקם הוא במטלטלין בלבד.  116המגיד משנה

פירש רש"י דחידוש הדין הוא דכשם שאין הכתובה נגבית אלא מן הקרקע  ד:"חידוש הדין דתככ
אן לא מן הקרקע (ובנוגע לשאר תנאי כתובה כגון מזונות וכדומה אין כאכך גם התוספת אינה נגבית 

 
 תפיסה מחיים. ראה כתובות פד, א ואילך לענין .108

 כתובות נה, א. .109

 פט"ז ה"ה. .110

נה בזה שדוקא אלמנה אינה גובה מן  . יש להעיר שכתב הרמב"ם "אלמנה" ולא הזכיר מגורשת. ואולי הכוו111
וכגון  –המטלטלין משום שאין מטלטלי היתומים משתעבדים למאן דהו, אבל כאשר מדובר עליו בעצמו 

ו מן המטלטלין באם אין קרקעות. ומדברי הר"ן בנדרים לא משמע כן, שגירשּה, אולי י"ל שתוכל לגבות ממנ
וסיף דלכן הרשב"א גרס אחרת בדברי הרמב"ם "שלא תגבה ראה לעיל. ושוב מצאתי דיוק זה במגיד משנה, וה

 האשה" והיינו אף הגרושה.

 סי' ק' ס"א. .112

 ב"ק פ"א הי"ט. .113

 פט"ז ה"ז. .114

 שם סק"ג. .115

 ם. . שם, ד"ה תקנו הגאוני116
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וז"ל: "לגבות מן הקרקע כשם שאין אשה גובה עיקר כתובה אלא מן הקרקע   ,וכן פסק הרי"ף  .מקומו)
 כך אינה גובה תוספת אל מן הקרקע".

יתומים שהרי ה מטלטלין מנכסי וכתב הר"ן לבאר דברי הרי"ף דודאי אין כוונתו לומר שאינה גוב
שהחידוש הוא אלא ודאי כוונתו בזה  ,כנ"ל ,אינו יכול לעשות זאת –אלים כוחו ממנה ד – חבע"גם 

 אינה יכולה לגבות מהמטלטלין כ"א מן הקרקע. )כגון שגירשה( אפילו מיניה דידיהד

 .יב
 לגבות מן הזיבורית

תגבה אלא מן  לא ,: "הואיל ותקנת חכמים הוא (כתובה)117איתא במסכתין מקור וטעם:
ן שמין להן בעידית ובעל חוב "הניזקיוז"ל:  , 119" ומקור הדברים הם במשנה בגיטין118הזיבורית

ובגמ': "מפני מה אמרו  ."וכו'מ אומר אף כתובת אשה בבינונית ר" ,בבינונית וכתובת אשה בזיבורית
רו שדה ה אדם לחבדאורייתא) כדי שלא ירא מאחר והוא דין ,בע"ח גובה בבינונית (ולא מן העידית

אלא מעתה  .ח בבינוניתלפיכך אמרו בע" ,וביויאמר אקפוץ ואלונו כדי שאגבנו בח ,דירה נאה ,נאה
 .יהא בזיבורית, אם כן נעלת דלת בפני לווין"

אומר מפני  ר"מ אומר בבינונית, ור"ש .דברי רבי יהודה ,"כתובת אשה בזיבורית: ממשיכה הגמ'ו
 .נשא"יממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה ל מה אמרו כתובת אשה בזיבורית (ולא חששו) שיותר

לכך ראו חכמים לנכון להקל בכמה וכמה דברים מטעם  ,דברי סופרים היאהכתובה מומכיון ש
ולשיטת הסוברים שהכתובה  ."120והיא אחת "מקולי כתובה ,המוזכר לעיל (יותר ממה שהאיש כו')

שמא תקניטנו, ע"ד מה  – חכמים התקינו שתהא אשה גובה מזיבוריתד 121שם  תוס'כתב ה"ת מה
 .אגבנו בחובי)ד אחד את שדה חבירו, ויאמר אקפוץ ואלוונו כדי ששתיקנו כן בבע"ח (שמא יחמו

 
 י', א. .117

,  העיר הריטב"א דמדברי הגמ' משמע דאילו הייתה הכתובה מה"ת היתה גובה מעידית, כדין אונס ומפתה  .118
 דמהתם ילפינן "כסף ישקול", והואיל והכתובה מדברי סופרים היא, אינה גובה אלא מן הזיבורית.

 מח, ב. .119

 רשב"ם ב"ב (קל"ב, ב) ד"ה מקולי כתובה שנו כאן. .120

 ב ד"ה כתובת אשה בזיבורית. מח, .121
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וז"ל: "וכן התקינו שאם היו לבעל שדות טובות   ,122הלכות אישותבפסק הרמב"ם    אליבא דהלכתא: 
רעות ובינוניות ובאה האשה לגבות כתובתה ממנו, שלא תגבה אלא מן הרעה שבנכסיו והיא הנקראת 

 .124אה"ע הלכות כתובות ע"כן בטושו 123שהרא"ו ו הרי"ףזיבורית", וכן פסק

בה כתובתה אלא מן פירש רש"י דחידוש הדין הוא דכשם שאשה אינה גו ד:"חידוש הדין דתככ
וז"ל: "לגבות מן הזיבורית בין  ,כתב הרי"ף ןוכ .הזיבורית כך אינה גובה התוספת אל מן הזיבורית

 הכתובה בין התוספת".

 .יג
 כל זמן שהיא בבית אביה

וז"ל: "כל זמן שהיא בבית אביה גובה   ,125פרק הנושאבבמשנה    ,דין זה מקורו במסכתין  ם:מקור וטע
כתובתה לעולם, כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה עד עשרים וחמש שנים, שיש בכ"ה שנים 

וחכמים אומרים כל זמן שהיא  .דברי רבי מאיר שאמר משם רשב"ג ,שתעשה טובה כנגד כתובתה
תובתה עד עשרים וחמש שנים תובתה עד עולם, כל זמן שהיא בבית אביה גובה כבבית בעלה גובה כ

". .. 

ולא תבעה  126הוא משום דאשה הנמצאת בבית אביה עשרים וחמש שנים חכמים טעם דברי
משא"כ בהיותה בבית בעלה, ויתומי בעלה דואגים לה למזונות   ,כתובתה שיערו חכמים שמחלה החוב

מרגישה בנוח א  לם וחמש שנים נחשבת למחילה משום שלמשך עשרי  אין השתיקה  –  ומכבדים אותה
אז אין השתיקה  אף –וכן אם היתומים מכבדים אותה כשהיא בבית אביה  .מהם לתבוע כתובתה

 .על חמותו של רבי חייא אריכא  127בהמשך הסוגיא  ספרתוכפי שהגמ' מ  ,טעם הנ"להמשום   ,מוכיחה

 לראשבמשך הכ"ה שנים הרי היא כבתחילה וחוזר עוד מציינת הגמ' שאם האשה תבעה כתובתה 
 המנין עשרים וחמש שנים.

 
 . פט"ז ה"ג. 122

 . גיטין מח, ב. 123

 סי' ק ס"ב. .124

 קד, א. .125

שלאחר עשרים  –את רב יוסף לפי דעת רבנן  ה שנים, מספרת הגמ' ששאל אביי. בנוגע לשיעור זה דכ"126
וחמש שנים הוי מחילה, האם כשהגיעה לפני שקיעת החמה גובה כתובתה וכשהגיעה לאחר שקיעת החמה 
מחלה כתובתה? וענה לו רב יוסף שכן, כיון שכל שיעור של חכמים כך הוא, שכן הוא לענין מקוה ששיערו 

 ים סאה ולא ארבעים סאה חסר קורטוב.ור הנצרך לטבילת אדם הוא ארבעחכמים שהשיע

 שם ע"ב. .127
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(והיא בבית  חידוש הדין הוא דכשם שאם שתקה כ"ה שניםש: פירש רש"י ד"חידוש הדין דתככ
 וכן פסקו הרי"ף והרא"ש. .הוא הדין לתוספת – מחלה על חוב הכתובה אביה, כדברי חכמים)

 .יד
 כתובת בנין דכרין

ילדי הראשונה יורשים   –  ולאחר מכן מת  ,מי שהיה נשוי לשתי נשים ומתו שניהן בחייו  מקור וטעם:
ושאר נכסי האב חולקים בשוה   ,וילדי השניה יורשים את כתובת ונדוניית אמם  ,כתובת ונדוניית אמם

 כדין נחלה מה"ת.

די כ ן,: "מפני מה התקינו כתובת בנין דכרי128טעם התקנה איתא במסכתין בפרק נערה שנתפתתה
: "שאלמלי לא תיקנו כתובת בנין דכרין 129ופירש רש"י .שיקפוץ אדם ויכתוב (נ"א ויתן) לבתו כבנו"

ותהא ירושתי  ,וירשנה ,היה כל אחד דן בעצמו ואומר אני לא אתן לבתי נכסי שמא תמות בחיי בעלה
ה יועברו ובהכתו אתיקנו כתובת בנין דכרין שהנדוני לכך .נופלת ביד אחרים (ילדי האשה השניה)"

 יפה לבתו. א, ובכך לא ימנע האב מלתת נדוניאלצאצאיו של נותן הנדוני

ביארנו מדוע תיקנו חכמים להוריש אותה לילדי האשה   אהנדוני  תינח  ,בהמשך הסוגיא מקשה הגמ'
והרי בדרך כלל אשה שמתה לפני  ?מדוע צריכים גם להוריש את הכתובהאבל  ,ההיא (מטעם הנ"ל)

ומתרצת הגמ' שאם הבעל ימנע מלהוריש לבני האשה ההיא   .לשלם לה כתובתהל מהבעבעלה, נפטר  
ולכך תיקנו חכמים שאף הכתובה בכלל   ,יפה  אנדוני(עבור הבעל)  לתת לבתו  מאת הכתובה ימנע האב  

 "כתובת בנין דכרין".

 ירים את המושג כתובת בנין דכרין:יש להעיר כמה פרטים המגדוהנה 

עד עשירית שה (אביי ורבא)  עונו  בתו לנדוניתה,ק האב לתת לכמה זקו  בהמשך עד  ואלתהגמ' ש  א)
 מנכסיו.

 עוברת בירושה רק לזכרים.  – כשמה כן היא –כתובת בנין דכרין  ב)

נכסים  מנגבית  ולכן אינה ,כתובת בנין דכרין נחשבת כירושה ולא כחוב (ככתובה רגילה) ג)
 משועבדים.

 
 נב, ב.  .128

 מהדו"ק, הובא בשיטה שם. .129
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האחרים נכסים בשווי של דינר ילדי האב ל ישארילא ין, בנין דכראחר חלוקת כתובת במקרה ו ד)
תקנת שמשום  ,בטלה תקנת כתובת בנין דכרין – לקיים בו דין נחלה (ירושה) מה"ת ')מותר דינר('

 .130יכולה לעקור דין נחלה מה"תאינה חכמים 

 131"שהביא הראדהנה  .הגאוניםנו שנוי במחלוקת בין ידין כתובת בנין דכרין בימ אליבא דהלכתא: 
מכיון  ,רבי מתתיה גאון ז"ל שכיום אין דנין דין כתובת בנין דכרין משום דבטלה הסיבהאת דעת 
 .ולכך אין לנהוג דין כתובת בנין דכריןבכל מקרה, יפה  אהאב נותן לבתו נדונינהגו ששבימינו 

עוד , ונוסף שם  כן כתב בעל העיטור בתשובה ששלח לרבי חנינא ברבי יהודה ז"לעוד הביא שם שו
ב האי גאון בטלה התקנה, משום שצריך לדקדק מאוד בהרבה דינים (ראה שם), אלא שר טעם למה

 . משום דאין לעקור תקנת חכמי המשנה ,דכתובת בנין דכרין נוהגת האידנאסבר וחלק ע"ז, ז"ל 

הסכימו ש לה"ר מאיר הלוי וה"ר יונה ז" ,הריצב"א ,רבינו מאיר ז"לת ועוד הביא הרא"ש את דע
 וכך פסק הרא"ש עצמו דכן עיקר.רב האי גאון,  לדעתם כול

[על סמך פסק הדין של רב האי גאון ז"ל התפתח דיון נוסף, האם ניתן לגבות עבור כתובת בנין  
 .132דכרין מן המטלטלין כדרך שגובים עבור הכתובה עצמה

י גביא שכתובה גובה מטלטלין, כתובת בנין דכרין נמ םהגאוני : "והשתא שתקנו133תבוהתוס' כ
  . וכן דעת הריצב"א.ממטלטלי דהא ככתובה שויוה רבנן"

 שייךורבינו יונה וסברי שמכיון שטעם התקנה אינו וה"ר מאיר הלוי אולם חלקו עליהם הריטב"א 
לכך די לנו לקיים את התקנה כפי  – מבטלים התקנה איןתקנת חכמי המשנה ו שזה רק כיוןבימינו 

 ].מן הקרקעות ותו לאדהיינו שגובה רק  ,שהיא מיסודה

פירש רש"י דחידוש הדין הוא דכשם שבכתובת בנין דכרין נכלל גם הכתובה  ד:"חידוש הדין דתככ
לכתובת בנין וכן כתב הרי"ף: "ו והכל ניתן לילדי האשה. כך נכלל בה גם התוספת,  –א בנוסף לנדוני

 ליג.דפן אמ כא, ולידכרין שיורשין בין הכתובה בין התוספת", וכן פסק הרא"ש

 
 ראה כתובות צ, א ואילך. .130

 כתובות פרק ד', סי' כד. .131

 לגבות מן הקרקע. –ראה אות יא  .132

 נב, ב ד"ה ותגבה. .133



 263 בדברי המפרשים סיכום י"ד הנפק"מ בדין תנאי כתובה ככתובה דמי  •   תלמוד

 

וזה לשון   ,135"ע אה"ע הלכות כתובותוכן הובא בטוש  ,134וכן נפסק להלכה ברמב"ם הלכות אישות
השו"ע: "מתנאי הכתובה שיהיו הבנים הזכרים יורשים כתובת אמם ונדוניתה שהכניסה בתורת נכסי 

  אף התוספת בכלל . .". 136רזל ויש אומריםצאן וב

 
 פי"ט ה"א. .134

 סי' קיא ס"א. .135

הנושאי כלים שהרי לית מאן דפליג בדבר, וזה לשון החלקת מחוקק: "לא ידעתי למה כתב  ותמהו עליו . 136
בשם יש אומרים, הא גמרא ערוכה היא ריש פרק אע"פ (דף נה, א) דחשיב כמה דברים שתוספת כתובה ככתובה 

ותימה, אינה בכלל, וחד מנייהו כתובת בנין דכרין" וכן השיג הבית שמואל: "משמע שלדעה קמייתא תוספת 
 דהא איתא בש"ס ריש פרק אע"פ כו'", וכן תמהו ע"ז הגר"א בביאוריו והבאר היטב וכולם נשארו בצ"ע.
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 "תרי גווני אדם" 

 בבא קמא ד, ב. ו, א 

 מקוביצקישי'  מנחם מענדלהת' 
 תלמיד בישיבה

 .א
 מציע את סוגית חיוב האדם 

, ולשמואל הבור והמבעה ('אדם' לדעת רב"ארבעה אבות נזיקין השור ו איתא בריש מסכת ב"ק
 הצד השוה שבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך...".. .  ) וההבער1'שן'

ושואלת על כך הגמ' (ו, א) שלכאורה המשפט 'הצד השוה שבהן' משמעו שבא להוסיף מזיק שלא 
סף (בלשון פורשים), וא"כ מהו המזיק הנוכתוב בפירוש (הנוסף רק מ'הצד השווה' שבין המזיקים המ

הן לאתויי מאי?'), ומתרץ ע"כ רבא "לאתויי בור המתגלגל ברגלי אדם..." הגמ' 'הצד השוה שב
שלא שכיון    ,(כלומר: אדם הניח חפץ ברשות הרבים ואדם אחר (או שור) גלגל את החפץ למקום אחר)

רם שיזיק (מצד אחד הוא שור ולא בור שהרי אין מעשה הבעלים ג דומה לגמרי לאחד מאבות הנזיקין
שור כיון שמזיק לבור ולא  ל  דמי  ם לא הניחו. ומצד שניכי היכן שנמצא כעת (לאחר שגלגלוהו) הבעלי

צריך להביא את הצד השוה ע"מ ללמד שגם  ולכך בעודו במקומו (ולא כדרך השור שהולך ומזיק)),
 (והבעלים שלו יהי' חייב (וכן מסקנת הגמ')).  ,'בור המתגלגל' נחשב למזיק

"היכי דמי,  בדחיית הגמ'האם יש להוסיף  3ותוס'  2בירור דברי רבא, חולקים רש"יהגמ' בבמהלך 
" שפירושו, אם נאמר שרבא דיבר במקרה ש'הבור המתגלגל' !אי בהדי דקא אזלי קמזקי, כחו הוא

 אדםיתחייב על ההיזק, מדין ' שהמגלגל ודאיכ הזיק בעודו מתגלגל, הרי זה כוחו של המגלגל וא"
בור המתגלגל), ואדם המזיק מובא בפירוש במשנה (לפי רב במשנה הראשונה ולפי ולא בעל ההמזיק' (

), וא"כ אין לנו מזיק שלא כתוב בפירוש במשנה שנצטרך ללומדו מ'הצד 4ב , שמואל במשנה בדף ט 
 שהבור הזיק לאחרי שעצר).השוה שבהן' (וע"כ עוברת הגמ' להסביר שמדובר 

 
 . ראה מסכתין ג, ב.1

 . ד"ה 'בורו המתגלגל'.2

 . ד"ה 'לאתויי בור המתגלגל'.3

 . ראה ד, א ובתוס' שם ד"ה 'כשהזיק חב המזיק כו'.4
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, 5שזהו מפני ש'אין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים'בזה, ס' ותהוהסביר  ,רש"י לא גורס זאת
כלומר, דין 'אדם המזיק' לא חל על נזק שנגרם כתוצאה מגלגול חפץ ע"י הליכת האדם ובלא כוונה 

וא"כ, למרות שהאדם המגלגל  תחילה, כיון שאין דרך בני אדם להתבונן על הדרך שבה הם הולכים.
 עליו, וא"כ איך הגמ' אומרת שהוא חייב מדין אדם המזיק. פטורהוא גרם את הנזק ('כוחו הוא'), 

הכלל 'אין דרכן של בני אדם  בזהגירסה זו, כי לא שייך  וממשיך תוס' וכותב, שלדעתו אין למחוק
נזק, ותנופה כזו שתגרום נזק, אפשר  להתבונן בדרכים', כיון שבנדו"ד מדובר שע"י גלגול הבור נגרם

 יב ע"כ (האדם המגלגל). "כ יהי' חיבכוונה וא רקלעשות 

 .ב
 א"מביא דברי התוספות וקושיית הרשב

המגלגל ולא  רקזה ('בהדי דקא אזלי קמזקי') הוא החייב במקרה בהמשך הדברים מבהיר תוס' ש
וא"כ הוא האחראי הבלעדי על הנזק (כמו במקרה שאדם   6(גם) בעל התקלה, כי המגלגל "בר דעה הוא"

 שרף בה טלית" של אדם שלישי ש"אין סברא שיתחייב בעל האש")."הדליק אש ובא אחר ו

המדברת במקרה של היזק הנעשה בשותפות של מזיקים שונים   – ומקשה תוס' מהגמ' בדף נג, ב.  
משמע שאפילו בעל הבור חייב, למרות שגם חייבין", ו כולן"שור ואדם שדחפו לבור, לענין נזיקין  –

המגלגל חייב (למרות שאדם אחר הניח שם את הבור) כי  רק"ל שוע"פ הנ ., שהוא בן דעת, דחףאדם
 !ות הדין שהאדם יתחייב במקום הבורשדחפו", צריך להי אדםהוא "בר דעה", גם כאן, ב"שור ו

ל הבור כיון "דמיירי אדם בלא ומתרץ תוס' שבמקרה זה האדם חייב בשווה לבעל הבהמה ולבע
כלל הינו 'בר דעת' (שע"כ הוא מתחייב באחריות כוונה", כלומר, למרות שמדובר באדם שבדרך 

לא בכוונה, יחשב האדם שאינו בן שאך כיון שבמקרה זה מדובר שהזיק  מעשיו יותר משאר מזיקים),
ל הבור כן לא נחייב את את בע משחייבבעל הבהמה יותר  מחוייבדעת בשווה לבהמה, וכמו שלא 

 האדם יותר מהם.

אדם חייב" (ושור ובור . .  שם שאומרת ש"לענין ד' דבריםומוסיף תוס' להקשות מהמשך הגמ' 
והדין בבושת  ,7ובושתפטורים), שבהשקפה ראשונה הכוונה בד' דברים אלו היא לצער ריפוי שבת 

 ו"ד שהאדם הזיק שלא בכוונה?, וא"כ צריך להיות פטור גם בנד8ןהוא שחייב רק כשמתכוו

 
 . שם כז, ב.5

מתכוון' הוא לא נחשב שעשה את זה בדעת, עיי"ש. וראה במפרשים שם ביאור שגם כשהוא '. בשונה מבע"ח  6
 וסברת דין זה (המאירי, ברכת שמואל ועוד).

 . דמשמע שזה כולל בושת וחוץ מנזק (כמו ד' דברים שבדף ה, ב. ודף ד, ב). 7

 . ראה שם פו, א.8
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'ולא הוי כארבעה דברים  9בושת במקום נזקומתרץ תוס', שבמקרה זה הד' דברים כוללים את 
 .10דלעיל'

  כולן חייבים (כלשון הגמ' 'לענין נזקין כולם, כיון שבתשלום נזק 11על תירוץ זה מקשה הרשב"א
ושור גם את נזק, כדברי תוס') "אדם חייב חייבין'), איך אומרת הגמ' על 'ד' דברים' אלו (שכוללים 

 (פטורין. הגו"צ)"? ובור פטור

 .ג
 ומקשה בה ם שם  "בדף ד והמהר  'מא הגמבי

מהכתוב במשנה,  אבות נזיקיןיותר  מונהו אבות הנזיקיןבגמ' בדף ד' ע"ב שונה רב אושעיא את 
נזק צער וריפוי שבת ובושת וארבעה דמתני'..." . .  "תני רב אושעיא, שלושה עשר אבות נזיקין

זקי ממון קמיירי בנזקי גופו שמואל בנבשלמא ל  ת)ומתרצ(ומקשה הגמ' "ותנא דידן מ"ט לא תני הני?  
לא קמיירי" כיון שלשמואל 'מבעה זה השן', יוצא שאין במשנה נזקי גופו, ולכן אפשר להסביר 

 מר' אושעיא.בשונה  – שהמשנה לא רצתה לכלול את נזקי אדם

שסובר ש'מבעה זה אדם', יוצא שהמשנה כוללת גם נזקי גופו של אדם, וא"כ למה  – משא"כ לרב
אדם'  א שלנו לא כתב את נזקי האדם כר' אושעיא? מתרצת הגמ' שלדעת רב כשהמשנה שונה 'התנ

א"כ רב מבעה) הכוונה ל'כל מילי דאדם' ללא חלוק בין נזקיו השונים, ולכן אין צורך לפרטם, מש-(
אושעיא, ראה לנכון לפרט ולחלק בן נזקי אדם [בלשון הגמ' "תרי גווני אדם"]. ובזה ששנה 'ארבעה 

מבעה, אין כוונתו ל'כל מילי דאדם' (כמו הפשט במשנה), אלא   –  ן' שכולל את האדם המזיקניתיתמד
ת הגדרה רק ל'אדם דאזיק שור' שמשלם רק נזק, ולכן הוא ממשיך ומפרט נזקים נוספים שהם תח

 'אדם דאזיק אדם'. – אחרת

זק  נילת דבריו, 'פעם אחת בתח  :מביאור זה יוצא שר' אושעיא הזכיר פעמיים את התשלום נזק
ופעם שני' ב'ארבעה דמניתין' שהכוונה במבעה שם, היא 'אדם דאזיק שור' כנ"ל,   ,'וכו' צער וריפוי

 !נזק –שם חייב האדם באותו תשלום  שגם

תרי גווני אדם לשיטת   שלאחר תירוץ הגמ', שמפרש  אתרעל    12המהר"ם  דברי  ועוד יש להסביר את
רוץ הגמ' "תנא אדם וכל מילי דאדם", אלא גם התנא של ר' אושעיא, (גם התנא) לא צריך את ת

 
 ואין כאן המקום.ץ תרוץ אחר . ראה בתוס' בדף נג, ב ד"ה 'שור ואדם שדחפו לבור' שמתר9

 .7. בהנסמן לעיל הע' 10

. ד"ה 'לאתויי בור המתגלגל'. וכן מקשה תוס' רבינו פרץ (נג, ב) ד"ה 'שור ואדם שדחפו לבור', ולכן חולק 11
 .9על תוס' ומתרץ כתוס' שבהע' 

 . ד"ה 'תנא אדם'. וכן מפרש התורת חיים.12
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מע "כל מילי דאדם", ולמה שנא רק אדם שהזיק שור. וצריך הסבר בזה שהרי סתם אדם מש המשנה
  צריך לומר שגם התנא סובר כן?

 .ד
 מתרץ הקושיות

'נזק'  בין תשלום 'נזק' על נזקי ממון, לבין תשלום 13ויש לומר הביאור בזה ע"פ מה שחילק הגר"ח
 על נזקי אדם.

הסיבה לתשלום נזק על ממון היא, כיון שהמזיק גרם להפסד ממון חבירו, צריך להביא לו ממון 
שחיוב התשלום הוא  היינואחר כ'תחליף' לממון ההוא (שעל ידו הוא משלים את הממון שחיסר), 

 תוצאה מהחיסרון הממוני של הניזק.

קשר לערך שחיסר  ללא עצם מעשה הנזקוא על משא"כ בתשלום על נזקי אדם, החיוב לשלם ה
על המעשה שעשה לחבירו), רק שאת ערך התשלום קבעה התורה כערך ההיזק. ע"ד  14(כעין כופר

שהרי לא נחסר מהאדם כלום מזה שהצטער  –החיוב ב'צער' ו'בושת' שאינו מגיע על חיסרון ממוני 
אשר זהו רק גזירת בהו נזק ממון כלל,  אלא כתשלום נפרד, ובלשונו "והרי צער ובושת לית –וכדו' 

חלוק דין חבלות  נזק, ולפי זה נראה, דגם באף בלא נזק ממוןהכתוב בחבלות, שיתחייב בתשלומין 
 ".דחיוב התשלומין הוא התחלת חיובו . . משאר נזקי ממון

 – פעמים, כי האדם המזיק שכתוב במשנהב' ר' אושעיא נזק שנה והנה לפי זה יש לבאר למה 
מזיק שור שהתשלום נזק שלו הוא על חסרון ממוני, ואילו המזיק אדם מדובר באדם ש – ה"בע"מ

 ששנה ר"א בנפרד, מדובר על אדם שמזיק אדם שהתשלום הוא לא על חסרון ממוני אלא ככופר.

וכן יש להסביר את דברי המהר"ם הנ"ל. שאחרי שאנו מתרצים ומחלקים בין הנ"ל, שתי הנזקים 
כלול אותם ב"אדם" אחד, לכן חייבים לומר שגם התנא של זה לזה, ולא אפשרי לההם לא קשורים 

 המשנה מדבר רק בנזק של "אדם" אחד.

 .ה
 על הסוגיא  'והתוס 'המשך הגמ מבארל "פ הנ"ע

כל  מהניוהנה יש שהסבירו שהסיבה שהתשלום נזק על נזקי אדם הוא כעין כופר, הוא כיון שלא 

 
 ונטען.. חידושים על הרמב"ם הל' טוען 13

. לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר אבל אתה לוקח  . ' (פג, ב) "לא תקחו כופר לנפש רוצח. וכן משמע בגמ14
", סימן שהיזק אדם נקרא כופר. ואפילו ר' אשי מסביר בדעת רבי אליעזר (פד, שאין חוזרין  לראשי אבריםכופר  

 ממש כמו כופר.בניזק א) ששמין אותו 
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 :ר זה ניתן לבאר את המשך הסוגיאסבע"פ הו באדם עצמו.כסף שבעולם לתקן הנזק שנגרם 

חילוק נזקי האדם (כנ"ל), מקשה הגמ' על ר' אושעיא, למה לא בהשאלה  עלהגמ'  תירוץלאחרי 
ומתרצת, שבשור אין הבדל בין שני  .ושור דאזיק אדם) ,שנה גם שני סוגי שור (שור דאזיק שור

א"כ באדם), בלשון הגמ' "בשלמא אדם דאזיק שור, השוורים כיוון ששניהם משלמים אותו דבר (מש
, משלם ארבעה דברים; אלא שור, מה לי שור דאזיק שור, מה לי נזק הוא דמשלם, אדם דאזיק אדם

 שור דאזיק אדם, אידי ואידי נזק הוא דמשלם".

 שיש הבדל בתשלומים בין אדם לשור?  ודאיההו"א של המקשן, הרי  התולכאורה מה הי

בין 'תרי גווני אדם', י"ל, שהמקשן המשיך בסברא זו לחלק גם בין  הנ"ל בחילוק אך לפי ההסבר
כל כסף שבעולם לתקן הנזק  מהנישור שהזיק שור לשור שהזיק אדם, שהרי גם בהיזק השור לא 

 שהזיק באדם?

זו, אלא החילוק ביניהם הוא אך ורק  אבין 'תרי גווני אדם' הוא לא בסברוק ומתרצת הגמ', שהחיל
רואים מכך שלאדם יש ארבעה תשלומים נוספים שחלקם (צער ובושת)   וזאת זהו גזירת הכתוב,כי 

 אינם תשלום על נזק ממוני, אלא גזירת הכתוב. משא"כ בשור, ששם יש רק את תשלום הנזק.

שהזיק אדם לבין שור שהזיק אדם, שהתשלום 'נזק' מגיע מטעם  עפ"ז נמצא, שההבדל בין אדם
 הו מצד גזירת הכתוב ושור הוא מדיני ממונות.שונה לגמרי, אדם ז

לפי זה אתי שפיר תרוצו של תוס' (שם) ד"ה 'תרי גווני אדם', שהקשה "וא"ת כיון דתני תרי גווני 
ר' אושעיא חילק אדם שהזיק אדם  אדם ליתני נמי ג' אבות בשור, הקרן והשן והרגל?" כלומר אם

למה לא חילק גם במילה "שור" לנזקי קרן, שן ורגל?    (מאדם שהזיק שור ובזה גופא חילק) לד' דברים,
לול כולם בשור כמו תנא דמתני'" ואין מובן הרי גם באדם התנא של המשנה ומתרץ "וי"ל דניחא לי' לכ

 כמו התנא ואדם לא? מנותיותר "ניחא" ל למה שור "כלא חילק ("תנא אדם וכל מילי דאדם"). א

שלמסקנה   ,זו כוללת את סברת המהר"ם  אשסבר  –  ח כנ"לשאנו מעמידים את תוס' כגר"אך לפי זה  
 ץרוית – גם התנא של המשנה שכתב "אדם" אין הכוונה "כל מילי דאדם" אלא רק לאדם שהזיק שור

כמו שכלל התנא, ובמילה "אדם" שהתנא , שבמילה "שור" כולל הכל (קרן שן ורגל)  אתי שפירתוס'  ה
 .15ק אדם, ובזה גופא חילק לד' דבריםלא כלל, ר' אושעיא פירט והוסיף אדם שהזי

 
הקושיא הנ"ל על תירוצו של תוס', ומבאר אחרת מכמו   תרי גווני אדם' מקשה את. המהר"ם על תוס' ד"ה: '15

?). אבל בסוף תרוצו כתב כל מילי דאדם"שכתבנו (ומשמע שהבין שתוס' סובר שהתנא לא חוזר מהתירוץ "
אתי "ולמה שכתבתי בגמרא דהשתא דמשני תרי גווני אדם לא איצטריך לתרוצי דתנא אדם וכל מילי דאדם 

דבר באדם וק"ל" (עיין בהגהות והערות שגרס באדם ולא בשור). את דבריו תנא דמתני' לא כלל שום ד שפיר
" בא לומר ששאלת התוס' לא מתחילה לפי פירושו (ותוס' באמת חולק אתי שפיר"  יש לפרש בשתי דרכים: א.

ראשון (של המהר"ם) לומר ש(אם תוס' סובר כן) אנחנו לא נצטרך את הסברו ה  בא "אתי שפירעל דבריו). ב. "
באמת אפשר להסביר את תשובת התוס' בעוד דרך (אפילו אם הוא לא סובר כמהר"ם ולפי הנ"ל נסביר [אך 
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 .ו
 נוסף 'ל מבאר תוס"פ הנ"ע

  .על פי החילוק הנ"ל (בין תשלומי אדם המזיק) יש לבאר תוס' נוסף

מצינו (פג, ב) שעל התשלום 'שבת' אין לשלם את מלוא הסכום של המלאכה שממנה התבטל   דהנה
פה, ב)  שואין". ומקשה ע"כ הברייתא (הניזק כתוצאה מהנזק, אלא "רואין אותו כאילו הוא שומר קי

דכי מיתפח האי גברא לאו אגרא דשומר   –  מסבירה הגמ' את השאלהו  –"ואם תאמר לקתה מדת הדין  
 הוא שקיל אלא דלי דוולא ושקיל אגרא, אי נמי אזיל בשליח ושקיל אגרא?".קישואים 

 בהסבר השאלה מצינו שתי דעות:

מחולי זה שנקטע א מתרפא] האי גבר-כי מתפח [ ש"לא שלם לו כל צרכו, דהא 16:דעת רש"י
שכל ימי חליו  , לא אגרא דשומר קישואין שקיל, אלא דויל דוולא ושקיל אגרא יתירא, ונמצא (רגלו)

". דהיינו, בתשלום לניזק רק 'כשומר קישואין' לא מכסה המזיק את כל הנזק שנגרם אבד את זאת
יד או הרגל) יוכל הניזק לעבוד בעבודה מרוויחה בלי ה(גם    כאשר יתרפא מהנזקלניזק בימי מחלתו, כי  

 יותר, וא"כ הנזק הוא יותר גדול.

", שפירושו, בתשלום לניזק רק בריא 'בתחילה כשהיר "דכי מתפח האי גברא. כלומ 17: ודעת תוס'
יכל  בריא 'הי 'כשומר קישואין' לא מכסה המזיק את כל הנזק שנגרם לניזק בימי מחלתו, כי כאשר

 מרוויחה יותר, וא"כ הנזק הוא יותר גדול.עבוד בעבודה הניזק ל

דמי   שכבר נתן לו. .    ולכאורה מהי סברתו של תוס' הרי נאמר במשנה במפורש "שבת רואין אותו כ
 ידו ורגלו" כלומר מה שחסר בעבודתו בגלל הנזק ביד או ברגל נכלל בתשלום הנזק?

תשלום  – שהמזיק "נתן לו דמי ידו ורגלו" אך לפי החילוק הנ"ל יבוארו דברי תוס', כלומר, מה
ה בעבודה ההיזק (כנ"ל), אך אולי התשלום על הפגיע  עצם מעשההוא רק מצד דין תשלום על    –  הנזק

 שחיסר בהיזקו וא"כ יצטרך לתת ע"כ תשלום נוסף?  חיסרון הממוניקשורה עם ה

 נם", כלומר, למרות שישמתרצת הגמ' "מדת הדין לא לקתה שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלוע"כ  ו
שני חיובים שונים, אין צורך שישלם פעמים על אותו היזק כיון שסוף סוף נתן לו את דמי ידו ורגלו 

 צם מעשה ההיזק, ושני החיובים נכללים בתשלום אחד.על ע

 
 כפרוש הב')].

 . ד"ה 'לקתה מדת הדין'.16

 . ד"ה 'דכי מתפח האי גברא'.17
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  .ז
 'י ותוס"ח מחלוקת ורש"יסוד הגר

 ב של תשלום מצד דין חובלברמב"ם, וסובר שאין חיו  משא"כ רש"י חולק על כל היסוד של הגר"ח
אלא יש חיוב פשוט, מצד דין מזיק שחסר ממון, והפרוש "תרי גווני אדם" הוא רק חילוק של 

שיטת ר' אושעיא). להתשלומים (ולכן התנא יתרץ "תנא אדם וכל מילי דאדם", וכל הפירוט הוא רק 
 ל יותר גם בלי יד או רגלשהוא חולה היה יכול לקב  ולכן גם הסביר את שאלת הגמ' (בדף פה, ב) שגם

שכבר נתן . .    כנ"ל. שהרי לא יכול להסביר כמו תוס' (כיון שנאמר במשנה במפורש "שבת רואין אותו
 לו דמי ידו ורגלו" כנ"ל).

זה שאם היה   והפסידו ממון, שכתב למה מזיק חייב "שהרי הזיקו  18החובל  ברישוכן משמע מרש"י  
שהרי חובל חייב אפילו שלא מפסידו ממון  ,דין חובל צדמ ולאכר עצמו בעבד עברי" נצרך היה מו

 .כנ"ל

לומר שר'  צתהעשרים וארבעה אבות, והגמ' ר תנידהנה ר' חייא  19וכן משמע ברש"י (בדף ה, א)  
מקשה הגמ' ש"אי סבר ליה כר"ע  כךועל  .סובר כר"ע (ולכן לא שנא עדים זוממים עיי"ש) אושעיא

ר"ע אומר אף תם שחבל  20אדם דתנן  אזיק שור וליתני שור דאזיקתרי גווני שור ליתני שור דליתני 
 יש חילוק באדם משלם במותר נזק שלם" ולא חצי נזק כמו שור שנגח שור. ומסביר רש"י "דהא לר"ע  

שור דאזיק אדם". משמע  לתשלומישל שור דאזיק שור דלא משלם אלא חצי נזק  תשלומיןבין 
שואלת הגמ' שיחלק בנזקי שור בשור לנזקי שור באדם   ולכן  וא בתשלום, ולא בדין החיוב,שהחילוק ה

לחלק (תשלום  אסבר הזקי אדם בשור. ומשמע שזה מצד אותכמו החלוקה של נזקי אדם באדם מנ
 .אחר) ולא מצד דין מיוחד של חובל

אדם דאזיק אדם' אפשר לומר ששיטת ר"ע לחלק בין ' ,משא"כ תוס', שלא פירש את סברת הגמ'
 מהנימצד שהסיבה שהתשלום נזק על נזקי אדם הוא כעין כופר, כיון שלא    יאאזיק שור' הלבין 'אדם ד

כל כסף שבעולם לתקן הנזק שנגרם באדם עצמו. וכן אותו החילוק יש גם בין "שור דאזיק שור" לבין 
במותר נזק שלם, ולא   "שור דאזיק אדם". ולכן יוצא שכל סיבת החיוב [שאף תם שחבל באדם משלם

 .21היא לא אותו דבר ]ק כמו שור שנגח שורחצי נז

 
 . דף פג, ב ד"ה 'וכמה הוא יפה'.18

 . ד"ה 'אי ר"ע ליתני תרי גווני שור'.19

 . דף לג, א.20

יסביר את שיטת ר"ע באופן אחר קצת. שכל החילוק הוא מהחיוב של הפסוקים . ואולי יש לומר שתוס' 21
ומכיון שר"ע לומד מפסוק ("כמשפט הזה יעשה לו") את החילוק בדין בין "שור דאזיק שור" לבין "שור דאזיק 

 אדם". לכן יוצא שכל סיבת החיוב לא מאותו דין. 
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 .ח
 ל"א ודוחה זאת מהנ"הרשב קושייתמתרץ 

בין אדם שהזיק אדם לבין שור שהזיק אדם, הי' אפשר  (אות ה') והנה לכאורה ע"פ החילוק הנ"ל
לתרץ את קושיית הרשב"א על התוס' (שהארבעה דברים הכוונה גם לנזק וא"כ למה אומרת הגמ' על 

חייבים', זה על התשלום הרגיל של ההיזק, ומה  כולן'). דברי הגמ' 'נזקין פטוריןובור ארבעתם 'שור 
 , זה על התשלום מגזרת הכתוב הנ"ל.'פטוריןשכתוב 'אדם חייב ושור ובור 

שהאדם המזיק יתחייב לשלם שני תשלומי נזק, אחד על עצם  נמצא אך ביאור זה צ"ע, כי לפי זה
חייבים' משמע שגם האדם חייב אותו חיוב של כולם), ושני,   כולןזקין  החסרון הממוני שגרם לניזק ('נ

' מדין חובל), ולפי מה שביארנו פטוריןובור ככופר על שהזיק לאדם מגזירת הכתוב ('אדם חייב ושור 
לעיל (אות ו') בדברי התוס' (בדף פה, ב), שתירוץ הגמ' "מדת הדין לא לקתה שכבר נתן לו דמי ידו 

 .22כולל את שני החיובים יחדשהתשלום על עצם המעשה  ודמי רגלו" הוא

 .ט
 'מתרץ את הדחי

"החובל בבת   :יזק לבת שעודנה תחת אבי' וז"ל, בנוגע לתשלומי ה23מצינו ברמב"ם הל' חובל ומזיק
 נזק שאינו פוחתה מכספהאבל    . .  קטנה של אחרים, אם נזק הפוחת אותה מכספה הוא הרי הוא של אב

'שאינו פוחתה -י אין חיוב תשלום נזק מצד הפסד ממון (ר, למרות שבמקרה השנהרי הוא שלה", כלומ
 נוסף שמחויב המזיק לשלם לבת עצמה. 24לום נזקמכספה') שלכן פטור המזיק לשלם לאב, ישנו תש

אינו אפילו חסרו כשערה מעור בשרו חייב בחמשה דברים שהעור " :וז"ל ,וכן משמע מפ"ב ה"ו[
ה לא מפחית מכספו של הניזק כאשר ירצה למכור עצמו לעבד (עיין שנזק כזוברור    ",אלא צלקת  חוזר

 ]של חובל לא קשור להפסד ממוני). בבגר"ח הנ"ל שמביא את ההלכות הנ"ל להסביר שחיו

על  יאחייבים', ה כולןלתרץ בדרך אפשר, שדברי הגמ' 'נזקין אפשר והנה לכאורה ע"פ זה הי' 
', זה על פטוריןובור לם חייבים, ומה שכתוב 'אדם חייב ושור התשלום הרגיל על הפסד ממון שבו כו

 
של המזיקים, החיובים הדיון בגמ' פה הוא על שאלה עצמה היא התשובה: : אך לכאורה ההערת המערכת. 22

 ".שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלואך לגבי התשלומים, ישלם האדם שהזיק רק פעם אחת, "מדת הדין לא לקתה  

 . פ"ד, ה"ד.23

ועיין בחידושי ר' שמואל כמה חייב, שהרי אין דרך לשום דבר זה (שהרי הרמב"ם כותב (שם פ"ב, ה"ב)  .24
ם קטע יד חבירו או רגלו רואין אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק כמה היה יפה [אז] וכמה הוא "נזק כיצד, שא

שאינו נראה כגון שהכה על יפה עתה", רואים שלמדוד נזק מודדים בשווי! ושם (פ"ב, ה"ב.) "הכהו במקום 
 . וצע"ק).ברכיו או בגבו משלם שנים צער ורפוי" ולכאורה זה כיון שאינו נראה וא"כ אין לזה שווי
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מקרה שבנוסף לנזק המפחית מערכו של הניזק, הוא ניזוק באופן שלא מורידו מערכו, וע"ז רק אדם 
 .25חייב ולא השור והבור, וממילא יוצא שאמנם משלם שני תשלומים, אך על דברים אחרים

 .י
 וספותדוחה כל הביאור מהוכחה שלא כן דעת ת

 של הגר"ח. וחילוק כפיבנזקים  אך מצינו בתוס' שלא סובר לחלק

שור של  לגבי ,דהנה איתא בגמ' (ז, א) שבדין התשלום על היזק שור, ר"ע סובר כר"ש בן מנסיא
ה ממקרה שהשור הדיוט שנגח שור של הקדש משלם נזק שלם בין אם הי' תם ובין אם הי' מועד, בשונ

 ם למועד (ח"נ או נ"ש).יוט', ולא של הקדש), שאז יש הבדל בין תנגח שור של אדם אחר ('הד

הקשה ע"כ, דהנה בנוגע לברייתא של ר' אושעיא (הנ"ל) אומרת הגמ' שהוא שנה אותה  26ובתוס' 
לפרט את  לפי דעת ר"ע (שלכן לא שנה עדים זוממים. עיי"ש), וא"כ, כיון שר' אושעיא ראה לנכון

שכאן, שור שנגח שור ' לו לחלק גם את החילוק בין שני המקרים המזיקים יותר מהכתוב במשנה, הי
של הקדש ושור שנגח שור רגיל (ומתרץ שר' אושעיא לא כלל בברייתא זו דינים השייכים להקדש. 

 עיי"ש).

דם", היא לא בגלל מתוס' זה נראה שדעתו של ר"ע לחלק בין "שור דאזיק שור" לבין "שור דאזיק א
כל כסף   מהני'שלא  אר של הקדש, לא שייך הסברן של שור שנגח שוהנ"ל, [שהרי בדי אהסבר

ולכן נראה שלשיטת תוס' ר' אושעיא לא צריך למצוא חילוק מהותי בהגדרת  ,שבעולם...']
 , או ח"נ במקרה שלבכל מקרההתשלומים ע"מ לחלקם, אלא מספיק שיהי' הבדל כמותי בלבד (נ"ש 

 ?27ם את החילוק של הגר"חו תואמי) שדברי(אות ה נתבאר לעילתם) ולא כמו ש

סבר כמהר"ם הנ"ל, האומר שאחרי שהגמ' מתרצת "תרי גווני אדם"   28ועוד צ"ב שהרי התורת חיים
לא צריך את תירוץ הגמ' "תנא אדם וכל מילי דאדם", אלא גם התנא של המשנה שנא רק אדם שהזיק 

 ,בזה  איך הסבר מה הסברלא כן צר(כי אם    ,הסברנו את דבריו של המהר"ם כגר"חשור. ועל פי הנ"ל ש
הרי סתם אדם משמע כל מילי דאדם?) צע"ק שהרי התורת חיים מביא ראיה לסברתו מרש"י (בדף ד,  

ארבעה דמתני' מדובר באדם שמזיק שור ולא אדם שמזיק שבשרש"י מסביר את דברי ר' אושעיא    ,)29ב

 
 . אבל הרשב"א שלא תירץ כן אולי חולק על סברת הגר"ח.25

 . ד"ה 'ור"ע סבר לה'.26

לעיל, י"ל שתוס' כן סובר את חילוק הגר"ח, ומה שמקשה משור של  20. אבל לפי מה שכתבנו בהערה 27
תוס' דף לח, א. הקדש, כיון שגם לזה יש פסוק מיוחד. (עיין בגמ' דף לז, ב. שתי פרושים ברש"י (ד"ה דא"כ). ו

 בעלי תוס')](ד"ה דא"כ)) [ועוד יש לומר שבתוס' לא לומדים 'לשיטתייהו' (שהרי היה כמה 

 . ד"ה 'תרי גווני אדם'.28

 . ד"ה 'תנא אדם דאזיק שור'.29
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לא מיירי בנזקי אדם דרחמנא פטריה כלומר נזקי ממון דהא מבעה דומיא דבור קתני ובור "  :אדם וז"ל
ומהסבר זה חייבים לומר שלמסקנה גם כשהתנא אמר אדם לא התכוון לומר "תנא אדם וכל   ,"30לגמרי

 31חולק על יסוד הגר"ח  מיא דבור" ולפי הנ"ל שיוצא שרש"ימילי דאדם" שהרי התנא אמר "מבעה דו
 ? 32(שזה כולל גם את סברת המהר"ם כנ"ל) וקשה

 .יא
 'תוס טות והסברחילופי שי

ובאמת נראה לומר שתוס' חולק על סברת הגר"ח ברמב"ם ואומר שהחילוק "תרי גווני אדם" הוא 
 קושיית הרשב"א לדוכתא.א"כ הדרא וחילוק של תשלומים ולא חילוק של סיבת חיוב. 

אדם  . . והנה הרשב"א שם מתרץ את תוס' ומסביר שהכוונה בדברי הגמ' "לענין ארבעה דברים
פטור", היא לאו דווקא שהשור והבור פטורים בכל הד' דברים, אלא רק על ג' מתוכם ושור ובור חייב 

 .33(לא כולל נזק)

 :34שאלות שנתבארו בדברינומהעפ"ז חוזרות עוד כמה  א"כ

על דברי התוס' ד"ה 'תרי גווני אדם' (ד, ב), במה ראה לחלק שור 'דניחא  )אות ה(א. מה ששאלנו 
 . 35 כמו תנא דמתני" משא"כ באדם שלא ניחא לי'. ראה מהר"ם שם ליה לכלול כולם בשור

 
 . כדתניא לקמן (דף נג:) שור ולא אדם חמור ולא כלים.30

הסברא "נזקי ממון דהא מבעה דומיא דבור". . ואין לומר שרש"י (חולק על הגר"ח ו)אומר את הנ"ל רק בגלל  31
בגלל החידוש של "תרי גווני אדם" אנחנו נזכרים שיש  שהרי א"כ למה רק אחרי שר' אושעיא מחלק בין הנ"ל

סברא לחלק גם לשיטת התנא? ולכן נראה לומר שמה שהתנא מחלק זה מצד שתי הסברות ביחד (דהיינו, 
 והסברא "מבעה דומיא דבור" אומרת מה כתב בתנא). ויש לעיין.  הסברא של "תרי גווני אדם" אומרת לחלק,

בדף ד, ב, זה רק לדעת רב אבל כל המקומות שראינו שרש"י חולק על הגר"ח   . ואין לתרץ שמה שרש"י כתב32
שהרי הראיה שמביא מהמשנה מחייבת את כולם לסבור שבמשנה  –(הסובר כמו התוס') זה לסברת שמואל 

ור וממילא חייבים לומר שיש חילוק בין אדם שמזיק שור לבין אדם שמזיק אדם (כנ"ל מדובר באדם המזיק ש
 ר"ם) ועוד שהלכה כשמואל בממונות, והרמב"ם סובר כפי החילוק הנ"ל להלכה (כנ"ל).בסברת המה

. אומנם דחוק לומר כן בדברי התוס', כי בהסבר זה, יכל התוס' לענות על שאלתו בנוגע לבושת, שכיון שלא 33
"לענין ד'  שלמים על בושת 'שלא בכוונה', גם כאן האדם יהיה פטור על הבושת, ולומר שהכוונה בדברי הגמ'מ

אדם חייב", הוא לאו דווקא כל הד' דברים אלא חוץ מבושת, ולא הי' צריך להעמיד שהד' דברים  . . דברים
 כוללים נזק במקום בושת (עיין בדברינו אות ב' באריכות).

חלק בין ה'לאו דוקא' של הרשב"א (שבאמת יש ד', אבל לא רק האדם חייב), למה שהי' אפשר אך לכאורה יש ל
 בתוס' (שזה בכלל לא ד' אלא ג'). ויש לעיין. לתרץ

. עפ"ז חוזרת השאלה שנתבארה בדברינו, מה ששאלנו באות ג' שלגבי ר' אושעיא שע"פ תוס' ד"ה 'לאתויי 34
 פעמיים. עיי"ש. בור המתגלגל' (ו, א) יוצא ששונה 'נזק'

כתבתי בגמרא דהשתא דמשני ויש לומר שמה שהמהר"ם (ד"ה 'תרי גווני אדם') כתב בסוף תרוצו "ולמה ש  .35
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האי גברא' (פה, ב), שמה היא סברתו במה שכתב   על תוס' ד"ה 'דכי מתפח  )אות ו(ב. מה ששאלנו  
שכבר נתן לו . .  שקושיית הגמ' היא ממה שבעבר הי' בריא, הרי מפורש במשנה "שבת רואין אותו כ

בתשלום הנזק? ואולי יש  חסר בעבודתו בגלל הנזק ביד או ברגל נכללדמי ידו ורגלו", כלומר מה ש
 המשנה גרידא.לומר שתוס' סובר שהברייתא באה לבאר דברי 

 .משא"כ רש"י סובר שהברייתא באה לחזור על המשנה (ואין מחלוקת זו קשורה לכל הנ"ל)

 .יב
 ח"י כמו הגר"שיטת רש

שנה אומר שיש "תרי גווני אדם" ומחלק את והנה יש לומר מה שרש"י מסביר שגם התנא של המ
 של הגר"ח. וחילוקכפי הוא מפני שרש"י סובר  ,נ"ל (ולא אומר כל "כל מילי דאדם")כל ה

זה   והפסידו ממוןמזיק חייב "שהרי הזיקו כך ש עלשכתב  36החובל ברישוכן יש להסביר את רש"י 
ם המזיק חייב י שאנו אומרים שאדשכוונת רש"י שאחר  .שאם היה נצרך היה מוכר עצמו בעבד עברי"

וכמה הוא יפה" והרי המשנה "שמין כמה היה יפה    נאמרמצד דין חובל (ולא מצד שחיסרו ממון), למה  
בגלל ההפסד הממוני שמזיק אותו אלא מצד גזירת הכתוב א"כ למה שמין בדרך זו? (אמנם   אינו  החיוב

י יחייבו לשלם כמה שאדם רוצה לשלם בשביל נכון שאין דרך לשום נזק כזה שאין בו חיסרון. אבל אול
"הזיקו  סו"סשחיסר? כי אומר רש"י למה שמין את מה  כךשלא יהיה לו "צלקת" וכדומה?) ועל 

והפסידו ממון זה שאם היה נצרך היה מוכר עצמו בעבד עברי" (ויש למזיק קשר להפסד זה) ולא חייב 
 .(ויש לעיין)ם בדרך זו למה משלמי אבגלל שהפסידו ממון אלא זה רק סברלשלם 

שור דלא משלם   של שור דאזיק  תשלומיןבין    יש חילוק) "דהא לר"ע  37ומה שכתב רש"י (בדף ה, א 
ולכן שור דאזיק אדם", שמשמע שהחילוק הוא בתשלום ולא בדין החיוב,  לתשלומיאלא חצי נזק 
מנזקי  אדם באדםשל נזקי שהתנא יחלק בנזקי שור בשור לנזקי שור באדם כהחלוקה שואלת הגמ' 

 – אדם בשור

שמזיק אדם חייב.  אולי יש לומר שזה שר"ע סובר ששור שמזיק אדם חייב, זה מאותו דין שאדם 
אין  אומצד הסבר ,ם לתקן הנזק שעשה באדםכל כסף שבעול מהניכלומר גם שור שמזיק אדם לא 

 
דתנא דמתני' לא כלל שום דבר באדם   אתי שפירתרי גווני אדם לא איצטריך לתרוצי דתנא אדם וכל מילי דאדם  

(שאם תוס' סובר כן) שאנחנו   )אתי שפיר(  לא. ו") ששאלת התוס' לא מתחילהאתי שפירוק"ל" [(רצה לומר (ב"
 לא נצטרך את הסברו הראשון (של המהר"ם)].

 דף פג, ב ד"ה 'וכמה הוא יפה'. .36

 ד"ה 'אי ר"ע ליתני תרי גווני שור'.  .37
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או בן יגח או בת יגח " 39קואומר (על הפס ,38מסביר את לימודו מהפסוקיםשר"ע  :ומז הלחלק. ויתר
ועד שנגח אדם שמדברים על שור מ  ,ל-כמשפט הזה יעשה לו") "כמשפט הזה כתחתון" (כפסוקים כט

מה שור מועד   :שור תם שמזיק אדם לשור מועד שמזיק אדםבין  התורה משווה  ש  דהיינו  ,וחייב כופר)
שאדם שמזיק אדם  אק אדם חייב נזק שלם. ואם כל הסברחייב נזק שלם (כופר), גם שור תם שמזי

אבל אתה לוקח לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר . .  היא שזה כמו כופר ("לא תקחו כופר לנפש רוצח
יש כאן גזרת הכתוב מפורשת ששור תם שמזיק אדם חייב כופר  ,כופר לראשי אברים שאין חוזרין")

 כמו אדם המזיק.

בין שור שמזיק שור, לבין שור   ק גםלחל  צריך  שאלת הגמ' שאם ר' אושעיא סובר כר"ע, הוא  יהווז
  40ולא רק בין אדם שמזיק שור לבין אדם שמזיק אדם? ,שמזיק אדם

דהא לר"ע יש חילוק "  :ומה שכתב רש"י החילוק בתשלומים יש להסביר בהקדים כל מה שכתב וז"ל
בפ'    בין תשלומין של שור דאזיק שור דלא משלם אלא חצי נזק, לתשלומי שור דאזיק אדם דתנן לקמן

עכ"ל. והנה מזה שרש"י לא כתב כמה שור שהזיק אדם חייב, אלא כתב   "ח את הכד ר"ע אומר כו'יהמנ
"ר"ע אומר כו'" נראה לומר שכוונתו לא למה שכתוב (גם) בגמ' על המקום "ר"ע אומר אף תם שחבל 
 באדם משלם במותר נזק שלם" אלא למה שנאמר (רק שם) "ר"ע אומר כמשפט הזה כתחתון" שזה

 לחילוק (כנ"ל). אהסבר

שאנו יודעים, דהיינו מה שכתוב במפורש בגמ' (ועוד   יןד  וא, משמע שה'כושרש"י כותב  [אבל מזה  
שמזה שרש"י כותב כו' ולא וכו' סימן שמה שכתוב בהמשך הדיבור לא ממש קשור לנאמר, או שאין 

  .זה כלשון הגמ'] זה החידוש, ויש לעיין). ולכן נראה לומר שזה שרש"י כתב לשון תשלומים

 
 בדף לג, א. .38

 שמות כא, לא. .39

ן שור שהרג אדם, שהרי , יחלוקו בין שור שהרג שור, לביואין להקשות שגם אם ר' אושעיא לא סובר כר"ע  .40
שהרי לא מדובר במיתה (עיין תוס' ד"ה 'למעוטי מוסר'). ואין  –לפי הנ"ל יוצא שיש חילוק בדין התשלום 

להקשות שדיברנו על מפגל וזה מיתת השור? שהרי לגבי שור אין באמת חילוק בין מיתה לנזק, שהרי הכל ערך 
 השור מת הוא פשוט שווה פחות.כספי וממילא גם ש
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 דרכו לילך ולהזיק"ו"דברי תוד"ה ביאור ב

 ט, ב  קמאבבא 

 רוזן 'שי מענדל מנחם הת'
 תלמיד בישיבה

 .א
 הצעת הסוגיא

 מסכת בבא קמא (ט, ב):א באית

ר חומר בשור מבבור, חומר בבור מבשור. חומר בשור מבור, שהשור משלם את הכופר וחייב ""ת
בשלשים של עבד, נגמר דינו אסור בהנאה ודרכו לילך ולהזיק, מה שאין כן בבור. חומר בבור מבשור, 

 כן בשור". שהבור תחילת עשייתו לנזק ומועד מתחילתו מה שאין

ב) חייב . מצא שישנם ארבע חומרות הנמצאים בשור ואינם בבור: א) משלם כופרהגמ' נמדברי 
 ד) דרכו לילך ולהזיק. . ג) נגמר דינו אסור בהנאה .בשלושים של עבד

שהוא בעלי חיים מה  הא דלא חשיב"התוס' על אתר (ד"ה "דרכו לילך ולהזיק") שואלים וז"ל: 
  ".ילך ולהזיק כלל ודרכו למשום דהוי ב – ומתרצים – שאין כן בבור

ביאור הדברים: כדלעיל, מדברי הגמ' עולה שישנם ארבע חומרות הקיימים בשור ואינם נמצאים 
חיים (וחומרתו -בבור. ועל כך תוס' מקשים שהרי יש עוד חומרא בשור על בור, שכן השור הוא בעל

מדוע הגמ' לא הביאה זאת  ) וזאת בשונה מבור שאינו בעל חיים. וא"כ,1שיש בו רוח חייםהוא בכך 
 ?  2בורכחומרא בשור על 

דרכו "חיים, נכלל בחומרתו זו של שור ש-ומתרצים התוס' שחומרתו זו של שור, בכך שהוא בעל
  לכן לא הביאה הגמ' חומרא זו.ומיותר למנותו בפני עצמו  אזי  ומכיון דהוי בכלל חבירו    3"לילך ולהזיק

 
דהיינו שיש בהם רוח חיים ומכיוון שכך יכולים להזיק בכל עת שרוצים (רבינו יהונתן בשטמ"ק ב"ק ב, א).  .1

לביאור בהרחבה בחומרתו של רוח חיים עיין במפרשי המשנה (ב, א) "ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי 
 האש שאין בו רוח חיים". 

אירי (שם ד"ה שמא) להקשות מדוע לא נקט החומרות כדרך  שב"א (ב"ק י, א ד"ה ולענין) והמוהוסיפו הר .2
שנזכר לעיל (ב, א) במשנה: "ולא זה וזה שיש בהם רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים". עיי"ש. וראה להלן 

 ס"ב.

ן לילך ולהזיק" לשיטת בשיטה מקובצת (על תוס' הכא) מבואר כיצד חומרת בע"ח נכללת בחומרא של "דרכ  .3
"דרכן לילך ולהזיק", הכוונה היא בלי כח אחר. וזהו בדיוק כבעל חיים ש"דרכו  בסוגיא דידןפירוש התוס'. שה
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להזיק   וכוונתו"קיימת בשור על בור, וז"ל: הספת א נוחומרהבאת בהמשך דברי התוס', שוללים 
 ".םלא שייך למתני גבי בור שאין בעלי חיי

כלומר, היה מקום לשאול מדוע לא שנו חומרא נוספת שקיימת בשור על בור, שבשור יש חומרא 
 ?שכוונתו להזיק, וזאת בשונה מבור שאין כוונתו להזיק

ין שייך זו לא נאמרה גבי בור, כיון שבמציאות א וכוונת דבריהם בפשטות הוא דהטעם שחומרא
אצל הבור מושג של אי כוונה להזיק מפני שאינו בעל חיים כלל, לכן לא שייך למנות כוונתו להזיק 

 בתור חומרא בשור על בור.

מדוע  –, הרי שני החומרות בע"ח וכוונתו להזיק קיימים בשור ואינם בבור, א"כ והקשה המהר"ם
במפורש בברייתא משום שנכלל ב"דרכן  ושלא שנ מאטעדגבי חומרת בע"ח שא לברי ים תוס'אומר

לילך ולהזיק" ואילו בסיפא לגבי "כוונתו להזיק" אומרים ד"לא שייך למיתני גבי בור שאין בעל חיים"; 
כגון בע"ח ומתי אומרים גבי בור ך להבין החילוק ביניהם מתי מביאים חומרא דלא שייך צריממילא ו

 כפי שמצינו כלפי "כוונתו להזיק". מתני כלל"ך ל"אינו שיי

 .ב
 א"על שיטת הרשב מקשהו א"ד והרשב"ביא מחלוקת הראבמ

החומרות שנשנו במתני'    הכא אותםולהוסיף, שחלקו הראשונים מפני מה לא שנו חכמים בברייתא  
 :4דריש מסכתין

זיקין, שבאב זה מתחייב אליבא דהראב"ד לא שנו כאן כי אם חומרות וחילוק הלכות שבין אבות הנ
קין") לא שנו תכונות ההזיקים ("כחות ומדות הנזימשא"כ בזה, אבל חומרות שאינן אלא חילוקים ב

(ונדחק לבאר הטעם ששנו בברייתא החומרות ד"דרכו לילך ולהזיק" (בשור על בור) ו"תחילת עשייתו 
 לנזק" (בבור לגבי שאר האבות));

(שאינן דינים) ות ההזיקים יתא שנו גם חומרות שהן תכונהרשב"א חלק עליו וסבר שבברימנם א
מרת השור שיש בו רוח חיים (שהובאה במתני')  (ומתרץ (כתוס') דחו שראוי כל אחד להתחייב עליו

מפני שכבר נכללים נכלל בחומרא שדרכו לילך ולהזיק), אלא שיש מהן שלא נשנו בפירוש בברייתא 

 
ידי כח אחר. וממילא לא תיקשי מאש דג"כ הוי בכלל "דרכן לילך ולהזיק" -לילך ולהזיק" הוא מעצמו, ולא על

זיק" של שור. ב"דרכן לילך ולהזיק" של אש ל"דרכן לילך ולה כיון דיש חילוק יסודי אצלנו בין "דרכן לילך
ידי ובאמצעות כח אחר שמעורב בו, ואילו ה"דרכן לילך ולהזיק" שבשור, זה מכח - ולהזיק" של אש זה על

 עצמו, מכך שהוא בעל חיים. ולכך רק בשור ה'בעל חיים' נכלל ב"דרכן לילך ולהזיק".

 חומר בשור.הובאו דבריהם בשטמ"ק (ט, ב) ד"ה  .4
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תני') שנכלל בחומרא דדרכו לילך בו רוח חיים (שהובאה במ(כגון חומרת השור שיש    באלו שנשנו שם
 ולהזיק, כתוס').

בברייתא שהשור הוא בע"ח ושכוונתו להזיק (ולא תירצו כהראב"ד לא שנו    מדועומקושיות התוס'  
מובן בפשטות דסבירא להו כהרשב"א ששנו בברייתא  –) , לכן לא הביאםדהיינו מפני שתכונות הם

 ולא דינים. גם חומרות שהן תכונות

וצ"ל גם בשיטת הרשב"א, דמאחר דס"ל ששנו בברייתא גם חומרות שהן תכונות (כחומרות השור 
לא שנו שם את החומרא דשור כוונתו   מפני מה  –  דינים  םואינ  הזיק)לש בו רוח חיים ושדרכו לילך ושי

 להזיק?

לבד, וצריך בכונות  ומכ"ז נראה דאליבא דתוס' והרשב"א לא שנו בברייתא את כל החומרות שהן ת
 להבין החילוק בין החומרות ששנו להחומרות שלא שנו.

 .ג
 י בסוגיא"גם בשיטת רש מקשה

בהמשך הגמ' (י, א) מקשים, מפני מה לא הובא בברייתא חומרא נוספת בשור על בור שהשור חייב 
 נים:) משא"כ בבור שפטור על הכלים, ומתרצים בב' אופ5על היזק כלים (ע"י נגיחה או בעיטה

שייר" מתרץ   דתנא ושייר ולא נחית למנות את כל החומרות, ועל קושיית הגמ' "מאי שייר דהאיא)  
 דשייר גם טמון, דשור ובור שהזיקו כלים טמונים חייבים משא"כ באש דפטור על כלים טמונים;

ן דהברייתא בשיטת רבי יהודה דמחייב על נזקי כלים בבור (וכן מחייב בטמו –איבעית אימא ב) 
"כ באש), ואף דבסיפא כתב דחומר באש מבבור שהאש מועד לאכול גם דבר שאינו ראוי לה משא

אין הכונה לכלים (שבהם אף בבור חייב לרבי יהודה) כי אם "לאתויי ליחכה נירו וסכסכה  –בבור 
שעפ"ז שייר שור פסולי המוקדשין  שוםאך תירוץ זה נדחה מ. בוראבניו", שבזה חייב באש ופטור ב

בשור ר נוסף; ואע"פ ששייר גם דש בנירו (שגם בזה חייב חייב בשור ופטור בבור) ולא שייר דב(ש
 אי"ז שיור כיון שכלול ב"דרכו לילך ולהזיק".  –ופטור בבור) 

, ד"דש בנירו" היינו "שאם דש השור בנירו ונתכוון לכך, שהרי השוורין מלומדין 6ופירש רש"י
להזיק, וחייב לשלם דמי נירו שקילקל; משא"כ בבור דלא שייך תולדה דקרן היא שכוונתה  –בדישה 

 ביה היזק קרקע". 

 
אי"ז בכלל החומרא דדרכו לילך ולהזיק (משא"כ דש בנירו, כמבואר להלן  –מטעם זה רש"י ד"ה חייב (ו .5

 (לחם אבירים מהדורא ג ד"ה וליתני)). הליכהבגמ'), הכוללת רק נזקים שע"י 

 ד"ה דש בנירו. .6
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לגבי בור דלא שייך ביה היזק  שור בשיטת רש"י, שכשם שדש בנירו הוי חומרא 7תוס' ופירשו
לא שייך כך סובר בנוגע ל"ליחכה נירו" משא"כ בבור דלא שייך ביה היזק ניר ואבנים כיון ד –קרקע 

 .8הבו הילוך ושריפ

שאינו יכול לזוז ממקומו אינו יכול להזיק   על פירושו: אם הקולא של בור היא בכך דמשוםמקשים  ו
כמה הזיקות שהאש עושה כגון שורף את ביתו וכיוצא בזה משא"כ  9הקרקע היה התנא יכול להזכיר

  בור.

ה שתזיק ולכן חלקו על רש"י וכתבו שהחומרא דליחכה נירו הוא, שחייב באש אע"פ שאין רגילות
בבור דפחות מי' טפחים כיון דהזיק באופן שאינו ניר ואבנים כלל, משא"כ בבור דפטור באם המית 

 רגיל להזיק.

 בהיזקדסבירא ליה דשני אף חומרות שאינם שייכים    אם כן מדוע לרש"י  10שואל השיטה מקובצת
ק אפי' שלא שייך בבור לא אמרו ששור כוונתו להזיק ובור אין כוונתו להזי (דש בנירו גבי בור)הקל 
 ?11זו כוונה

, נמצא מביאם אינהמביאם ויש ש הברייתא"י יש חילוקים בחומרות, שיש שבשיטת רש אףהרי ש
 .גם לשיטתו צריך ביאור בחילוק החומרות השונות

 .ד
 'בדבריו לשיטת התוסדן ו ם"פ דברי המהר"א ע"והרשב 'התוסמתרץ שיטת 

 דשור בעל חיים הוא (הכלולה ונתו להזיק נכלל בחומרא, דכוונת תוס' היא, דכוותירץ המהר"ם
בחומרא דדרכו לילך ולהזיק), ו"לא שייך למתני תו לומר שהבור שאינו בע"ח אין כוונתו להזיק, 

 דפשיטא הוא".

, אלא שאין להביא 12אליבא דתוס' הברייתא נקטא גם חומרות דלא שייכא בדבר הקלש דהיינו,
לה בחומרא באם החומרא דכוונתו להזיק לא הייתה כלואכן  תובה (רות הכלולות בחומרא שכבר כחומ

 הייתה כתובה בברייתא אע"ג דלא שייכא בבור). –דבע"ח 

 
 ד"ה ליחכה נירו. .7

 ו).ש"י (שכלל לא דיבר על ליחכה נירעיין במהרש"א שכתב הטעם לזה שתוס' הבינו כך בר .8

וקושייתם אע"פ שאין דרך התנא להיות כרוכלא לתני וליזיל. וראה מה שכתב בלחם אבירים (י, א ד"ה  .9
 אלא).

 ט, ב ד"ה ודרכו, וכן המהר"ם שיף על אתר. .10

 ועיי"ש תירוציו. וראה להלן ס"ה. .11

א שייכא בדבר וטו, שלא שנו בברייתא חומרות דלמשא"כ לשטמ"ק (הנ"ל) נראה, דפי' דברי התוס' כפש .12
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לא תיקשי לשיטתו   –למד כהמהר"ם    דס"ל דמונין גם חומרות שהם תכונות  ובאם נאמר שהרשב"א
גמ' ו בלכן לא שנו שאלת התוס', כיון ד"כוונתו להזיק" נכלל כבר במה שכתבנו בע"ח ודרכו לילך

 חומרא זו.

 בדבריו:אך צריך ביאור 

" או צריכא" (ולא "לא ח"שאין בעלמתני גבי בור  שייךמדיוק לשון התוס' ד"כוונתו להזיק לא א) 
חומרא זו לבור חוסר שייכות משמע בפשטות שהוא מצד  –") תו(כלשון המהר"ם) "לא שייך למתני 

 אחרת! (שאינו בע"ח), ולא מצד שכלולה בחומרא

כלולה החומרא דכוונתו להזיק,   ה ב"דרכו לילך ולהזיק")(הכלול  מדבריו נמצא שבחומרא דבע"חב)  
; אבל בהדיא לכן אי"צ לשנותו בפ"ע נזק ע"י בעל חי ואין כוונתו להזיק לא שייךמפני ש –ובפשטות 

נתו להזיק נמצאת מצינו נזק ע"י בע"ח (שן ורגל) שאין כוונתו להזיק, ומזה מוכח שאין החומרא דכוו
 בחומרא זו? ולמה שתכלל –בכל נזקי בע"ח 

וכמו  לומר דאה"נ שחומרא יכולה להכלל בחומרא אחרת אע"פ שאינה מוכרחת שתהי' בה, ואין
 בה שנכלל' בתוס אמרו כ"ואעפ, ח"בע שאינו 13אש גם בתוכו כולל" ולהזיק לילך דרכו" שחומרת
(אע"פ שכלולה בה  ח"שבבע ל"אפ וכן לך ולהזיק,שגם בע"ח דרכו לי –והיינו  ,ח"דבע החומרא

 ,להזיק כוונתן שאין ורגל שן גם החומרא דכוונתו להזיק) נכלל

שהרי בפשטות, מ"ש תוס' שמפני שהחומרא דבע"ח כלולה בחומרא ד"דרכו לילך ולהזיק" לא שנו 
ולהזיק", ה ששנה החומרא ד"דרכו לילך החומרא דבע"ח ממ מוכרח שנדעהיינו ש –אותה בברייתא 

מדוע מטעם זה לא ישנו אותה בברייתא, שבין כך אא"פ לידע אותה מחומרא  –שבאם אי"ז מוכרח 
 !14זו

, כי אם שמפני כוונתו להזיק נכלל בחומרת בע"חאינה שאכן לגבי הקושיא הב' י"ל דכוונת המהר"ם  
א ידעינן דשור שייך בו כוונתו להזיק, ובמילבמילא פשוט שכלל לא  –שכבר אמר שבור אינו בע"ח 

 .15פרט זה ולא איצטריך למכתבחמור על בור ב

 
 הקל (ראה לקמן ס"ה). וכן משמע מהמהר"ם שיף.

 כנ"ל במתני' ר"פ. .13

) לדחוק שאליבא דתוס' לא נכלל ב"דרכו לילך ולהזיק" דהברייתא אלא 3ולכן הוצרך השטמ"ק (הנ"ל הע'  .14
לילך   אחר (ושלא כ"דרכו לילך ולהזיק" שבכל מקום), בשביל שלא יכלל בה אש שדרכו  מה שלא מעורב בו כח

 ולהזיק ואינו בע"ח.

) פליג על המהר"ם בביאור דברי התוס', שביאר את דבריהם 3לכאורה עפ"ז הו"א דהשטמ"ק (הנ"ל הע'  .15
לילך ולהזיק ואין בו רוח  שהחומרא דבע"ח נכלל בהחומרא ד"דרכו לילך ולהזיק" (דלכאורה אש יוכיח, שדרכו

קא שלא ע"י כח אחר, ולא ביאר כבפנים דכוונת התוס' היא חיים) ש"דרכו לילך ולהזיק" שבברייתא היינו דוו
שבאם אמר "דרכו לילך ולהזיק" כבר אינו נצרך לומר תו שאינו בע"ח, שמזה משמע דלא ס"ל שאפשר לבאר 
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 .ה
 ד באבות נזיקין ודברי אבן האזל בגדר המזיק קרן"יסודו של הראב פ"ע דברי הראשונים מבאר

, ומטעם זה אלא חומרות הנמצאות בכל האבות דשור הברייתא שלא הביא ,16והנה הראב"ד תירץ
 . לא שנו כוונתו להזיק

 הסברת הדברים:

לחיוב שישנו באב  בין האבות, שבפשטות הוא בכדי לבאר הטעם התכונותעם להבאת חילוקי טה
החילוקים בין   מהותדע  בין האבות שמהם נ  יסודייםצריך להביא חילוקים    –; וא"כ  וזה יותר מבמשנה

לכן יש טעם לחייב אחד מהם יותר, ולא חילוקים טפלים שלא מוסיפים בחומרת האב ולא האבות ש
 .17כלום

, המבאר את מהות החילוק בין שור יסודיהוא חילוק  –החילוק דשור על בור שהשור הוא בע"ח 
 ץולמה לא הביאוהו בברייתא (ותיר  לבור, שלכן יש טעם להחמיר ולחייב בנזקי שור יותר מבנזקי בור,

 שנכלל ב"דרכו לילך ולהזיק" ובמילא אין טעם לשנותו שוב).

וחומרא עושה חילוק  אינו שהחומרא דשור כוונתו להזיקא, הו החילוק בין שור לבוראך גבי 
בשן ורגל אין כוונה (ובפרט שעי"ז יבואו לידי טעות   לגבי בור שיחייבו בו דווקא, שהריבשור    יסודיים

שיש לו כוונה (לא להזיק אלא) לדבר אחר), ומטעם זה לא שנו חומרא זו בברייתא; משא"כ החומרא 
 מזיק, ושייך גם בשן ורגל.דבע"ח, שהוא חומרא במהות ה

 ומתרצים  –  הא דלא חשיב שהוא בעלי חיים מה שאין כן בבור"התוס' דידן    והסבר זה נכנס במילות
 ".גבי בור שאין בעלי חיים וכוונתו להזיק לא שייך למתני .דהוי בכלל ודרכו לילך ולהזיק משום –

ר של שור (בעצם המושג הכולל דבנוגע לבע"ח כיון שהוא חומרא יסודית המאפיינת את מהות הגד
) הי' מקום לומר שנמנה זאת בברייתא והסיבה שלא שנו כיון דנכלל בדרכו לילך בתוכו קרן, שן ורגל

 ולהזיק אולם כוונתו להזיק כיון שאינו מבטא את החילוק לא שייך למיתני כלל. 

במזיק הקל),  רש"י, שאין מזכירים אלא חילוקים וחומרות יסודיים (ואע"ג דלא שייכאוכן ב
המזיק, באם יכול להזיק קרקע או אינו יכול להזיק קרקע,  הותמוהחומרא ד"דש בנירו" הוא חילוק ב

 
 כן בדברי התוס';

נוגע לעניין זה כתבו (שלא הביא בברייתא החומרא שהשור בע"ח) "משום דהוי אכן יש לדייק בלשון התוס', שב
בתוכו שהוא בע"ח, משא"כ  כוללודרכו לילך ולהזיק", שמלשון זה יש להוכיח שכל שדרכו לילך ולהזיק  כללב

 למתני גבי בור שאין בע"ח", שבלשון זה אפשר לבאר כבפנים. לא שייךבנוגע לענייננו כתבו ד"כוונתו להזיק 

  . בחידושיו (לונדון ת"ש) ט, ב.16

פ"ט על ה"אומר על איזו חכמה רמה ועמוקה שאי אפשר למששה וכמ"ש בתניא שער היחוד והאמונה  .17
אבל אי"ז   –בידיים מפני עומק המושג, שכל השומע יצחק לו", שאף שהאמת הוא כן (שאא"פ למששה בידים)  

 מראה את מהות החכמה שהיא באין ערוך ממישוש בידים.
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(ולכן לפועל לא  ח"בעמפני היותו  הולךשהטעם לזה (שיכול להזיק דבר דלא ניידי) הוא מפני שהוא 
ני שאין ביכולתו להזיק שנוהו, מפני שנכלל ב"דרכו לילך ולהזיק" (כמסקנת הגמ')), ושלא כבור שמפ

, אלא רק אינה חומרא יסודית במהות המזיק –חומרא ד"כוונתו להזיק" קרקע, דאינו בע"ח; אבל ה
 .פרט במזיק שכוונתו להזיק

יסוד זה, שמחלק בין החומרות ד"דש בנירו" בהשטמ"ק (הנ"ל סס"ג) אי אפשר לומר [אבל 
, שחומרא כזו לא שנו באם לא שייכא גוף המזיקו"כוונתו להזיק" מצד ש"כוונתו להזיק" הוא חומרא ב

 , שחומרא כזו שנו אע"פ דלא שייכא במזיק הקל,ניזקיק הקל; אבל "דש בנירו" הוי חומרא בדבר הבמז

 שייכא בדבר הקל.]כ"ז דאינן בגוף המזיק או ד  נים בברייתא אף חומרות לא יסודיותהרי דס"ל ששו

ד"ה לשיטת התוס' (תנא שור לכל מילי דשור אבל  אולם הסבר זה אתי שפיר לשיטתו דהראב"ד ש
, ה"חומר בשור מבבור" קאי על קרן ובזה 18מר בשור) וכן לרש"י (ד"ה ובין שאינו ראוי) ולהרשב"אחו

 כוונתו להזיק הוא המהות של המזיק קרן הגורם לחייבו יותר מבור.

מב"ם "לא הזכיר כלל בגדר קרן, שהקשה, מפני מה הר  19האזלויש לבאר זה ע"פ היסוד שכתב אבן  
ב קרן הא דקרן כוונתו להזיק", וביאר, ד"כוונתו להזיק אינו כלל מגדרי קרן, כיון דעיקר בגדרי חיו

החיוב הוא במועד", וחייב מצד דאורחי' הוא ("דרכו לילך ולהזיק", ומאותו טעם מחייב בשן ורגל),  
ן כוונתו להזיק אכל אימרא, שאע"פ דאי, ומביא ראי' מכלבא ד20סף בקרןוכוונתו להזיק הוא רק עניין נו

חייב מדין קרן, דמוכח מכך שעפ"י גדרי ההלכה, כוונתו להזיק אינו המהות של המזיק קרן (ובהמשך   –
 דבריו דן במחלוקת פלגא נזקא ממונא או קנסא לפי גדר זה) עיי"ש.

פי היסוד תא באה לבאר חומרות מהותיות (כובזה יובן שיטת התוס' והרשב"א, דמאחר שהבריי
בע"ח ודש בנירו הרי הם חומרא במהות המזיק, שלכן יש לחייבם יותר  –) 21שמצינו בדברי הראב"ד

אי"ז חומרא במהות   –מאחרים; משא"כ כוונה להזיק, דאינו טעם המחייב קרן (דשן ורגל ג"כ חייבים)  
 .22המזיק, ובמילא אין לשנותו

. .  : "שאם דש השור בנירו ונתכוון לכך23סבירא ליה לרש"י, כדמוכח מדבריו ומ"מ יסוד זה לא

 
 הובא בשטמ"ק ט, ב.  .18

 הל' נזקי ממון פ"א ה"ב. .19

 גמ' (ד, א) "לא ראי קרן שכונתו להזיק" (דמשמע להיפך) עפ"י יסוד זה.ומבאר דברי ה .20

 שן ורגל). וחולקים האם "חומר בשור מבבור" זהו קרן או המושג שור (הכולל בתוכו קרן, .21

אך אכתי צ"ב דלפ"ז היה לו לתוס' לנקוט בלשונו "לא שייך למיתני" ותו לא, כיון דאינו ביטוי למזיק קרן  .22
ההוספה "גבי בור" שבפשטות רצונם לומר שכלפי בור אין לשנותו אך אילו היו מביאים כאן רק את כנ"ל וללא  

  המזיק קרן אכן היינו כותבים כוונתו להזיק.

 ש בנירו.ד"ה ד .23
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לשיטתו ה"כוונה להזיק" הוא המהות של המזיק קרן (ולא  – "24תולדה דקרן היא שכוונתה להזיק
 משום דאורחי' הוא כנ"ל). וממילא תיקשי לשיטתו שאלת השיטה מקובצת הנ"ל.

 סיכום

 היוצא מכל הנ"ל:

 ).דפליג שנשנו חומרות אלו (כנ"ל ס"ב לית מאן –ם הקיימים בזה ואינם בזה חומרות בדיני

למהר"ם (אליבא דתוס') נשנו (כנ"ל ס"ד), אא"כ חומרא זו אינה נכללת   –חומרות מתכונות 
בחומרא אחרת (כבע"ח) וכן שלא מיותר לכותבה (כוונתו להזיק כלפי בע"ח); והשטמ"ק מוסיף תנאי 

, אא"כ הוי חומרא בהניזק (ולא "ל דבר השייך בדבר הקל (ופטור ע"ז)(כנ"ל ס"ה), שהחומרא צ
יק). ואילו רש"י לא מצריך תנאי זה ולשיטתו שנו גם חומרות שאינם שייכים בהיזק הקל (דש בהמז

 בנירו גבי בור).

, אכן 25בפשטות יש לשנות אותה בפ"ע  –חומרא הכלולה בחומרא אחרת אלא שאינה מוכרחת בה  
 כנ"ל ס"ד).ן במהר"ם שלא שנו חומרא כזו, וצ"ע (אולי יש להבי

 שנו כלל חומרות שהם בתכונות ולא בדינים (כנ"ל ס"ב). לאאבל לשיטת הראב"ד בתירוצו הא' 

ובתירוצו הב' מבאר (כנ"ל ס"ה) שלא שנו כי אם חומרות יסודיות במהות תכונות המזיקים, ולא 
חומרות בפרטיהם, ואפשר לבאר כן בשיטת תוס' והרשב"א. ואילו לשיטתם של רש"י, שטמ"ק 

  המהר"ם משמע ששנו אף חומרות כאלו.ו

 

 
ודבריו צ"ב מהא דהקשה בתוספות תלמיד ר"ת "היכי הוה דש בנירו תולדה דקרן, והא דרך הילוכה קא  .24

להזיק ודמי תולדה דרגל" ואא"ל כדפרש"י שהרי השוורים מלומדים לדוש בשדה בור  עבדה וגם אין כוונתה 
 שהיא לתקן ולא בשדה ניר שהיא קילקול. 

 ).15' וכן ס"ל להשטמ"ק (כנ"ל הע .25
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 בענין משא ומתן עם עכו"ם בימי אידיהן

 ב, אע"ז 

 וןפלק שי' מנחם מענדל הכהןהת' 
 מהתלמידים השלוחים לישיבה

 .א
 ראשוןבאופן ה הקשוומה ש ם"בביאור ההיתר לשאת ולתת עם עכו ' תוסאופנים ב 'ג

של עובדי כוכבים שלשה ימים אסור לשאת ולתת  במשנה בריש מסכת ע"ז תנן "לפני אידיהן
הן (רבי יהודה אומר נפרעין מהן אילן ולשאול מהן להלוותן וללוות מהן לפורען ולפרוע מעמהם להש

 מפני שמיצר הוא לו אמרו לו אע"פ שמיצר הוא עכשיו שמח הוא לאחר זמן)".

". ולהלן (בדף ו, א בד"ה משום ופירש רש"י "וכולהו משום דאזיל ומודה לעבודת כוכבים ביום אידו
 .1ו מצד האיסור (שמות כג, יג) "לא ישמע על פיך"הרווחה) מבאר יותר שזה

"וקשה על מה סמכו העולם לשאת ולתת ביום איד העובדי כוכבים   :והנה בתוד"ה אסור הקשו וז"ל
 עמהם".

 ולתרץ זה כ' כמה תירוצים: 

 א. משום איבה. 

 . 2בגוייהו דלא פלחו לעבודת כוכביםב. עכו"ם שבינינו קים לן 

ה דברים אמורים [שאסור לשאת ולתת וכו' ירושלמי על המשנה "במג. יש לסמוך על מ"ש ב
עמהם] בעכו"ם שאינו מכירו אבל בעכו"ם שמכירו מותר מפני שהוא כמחניף ותניא הנכנס לעיר 

 ומצאן שמחים שמח עמהם שאינו אלא כמחניף להם".

בי להלוותם קשים התוס' שאם זהו סיבת ההיתר צריך הי' לנהוג היתר רק לגעל התירוץ הראשון מ
ן בזה הסבר מדוע נהגו להתיר גם משא ומתן, ולהשאילם ולפרעם (כשהעכו"ם תובע חובו), אבל אי

 , 3(לגבות מהם חוב)   כלומר לקנות מהם ולמכור להם, וכמו"כ אי"מ מדוע הותר לשאול וללוות ולפרוע

 
. ויש להעיר כי הגמ' שם מביאה שני אופנים לבאר מפני מה אסור והיא איבעיא שלא נפשטה. ובפשטות 1

 ן הא', עיי"ש.מש"כ כאן רש"י הוא כהאופ

 . פי' דאין דרכן דאזיל ומודה לעבודת כוכבים בשביל איזה הנאת משא ומתן וכיוצא (מהר"ם).2

ר לשאול ללוות ולפרוע) הוא לא לכו"ע, דהנה בגמ' להלן (ו, ב)  . לכאורה חלק זה בשאלה (שאי"מ מדוע הות3
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מאי איבה נמנע מפעולות אלו לא נעשית שום איבה עי"ז, ובלשון התוס': "שהרי באם הישראל 
ולקנות וכן לשאול ללוות ולפרוע מה ידע העובד   איכא וכי לא יוכל ישראל לומר איני צריך עתה למכור

 כוכבים שמניח משום אידו".

 .4האחריםומחמת קושיא זו הביאו תוס' את שני התירוצים 

 .ב
 ' האופן הגקושיות בביאור  

הישראל עושה זה בכדי שהעכו"ם והנה בהבנת התירוץ השלישי צריך ביאור, דאם הפירוש הוא ש
לשאת ולתת עמו בשלום ולכן התירו, יש להקשות ע"ז מה שהקשה  לא יכעס ועי"ז יוכל להמשיך

וות התוס' על התירוץ הא', "וכי לא יוכל ישראל לומר איני צריך עתה למכור ולקנות וכן לשאול לל
 ולפרוע מה ידע העובד כוכבים שמניח משום אידו",

ות הנ"ל (למכור ולקנות וכן לשאול ללוות ולפרוע) לא גורמת הימנעות מהפעולכלומר, מכיון ש
לשום נזק מתמשך וזאת מכיון שהעכו"ם לא יידע שמניחו משום אידו, ולאידך, ע"י פעולות אלו עלול 

מהישראל, ראוי הי' לאסור זאת, דמה בכך שהוא כמחניף העכו"ם להודות ביום אידו על מה שקיבל 
 נה זה לגבי החשש שהעכו"ם ילך ויודה.לעכו"ם, ומה מש

וכמו"כ ישל"ע בכלל מה הפירוש בזה "שאינו אלא כמחניף", דאם הפירוש הוא שהישראל עושה 
ש ע"ד בכדי שהעכו"ם לא יכעס (ויוכל להמשיך לשאת ולתת עמו בשלום ולכן התירו), זהו ממ אתז

 .5התירוץ הראשון, שהתירו משום איבה

 
גזירה אטו להשאילן להלוותם ולפורען   נחלקו אביי ורבא בסיבת האיסור לשאול ללוות ולפרוע מהם, לאביי הוא

[וראה בתוד"ה אמר אביי כיצד מתיישב זה עם הטעם שכ' במשנה "אמרו לו אע"פ שמיצר הוא עכשיו שמח 
 "] ולרבא הוא משום דאזיל ומודה (ופרש"י "שהעובד כוכבים ישמח כשישראל צריך לו"),הוא לאחר זמן

א אליבא דרבא, דבשלמא לאביי שסובר שהאיסור הוא רק ועפ"ז נראה כי חלק זה בקושיית התוס' הוא דווק
יר גם  אטו להשאילן להלוותם ולפורען, יש מקום לומר שכיון שאת עיקר האיסור התירו (משום איבה) יש להת

את הגזירות שנוספו עליו; משא"כ לפי רבא שהאיסור לשאול ללוות ולפרוע הוא דין מצ"ע (משום דאזיל 
 קושיית התוס', דכיון שבפעולות אלו אין שום איבה, אי"מ מפני מה התירו.  ומודה) אכן יש להקשות את 

משא ומתן (כלומר לקנות אמנם גם לאביי יש להקשות את החלק הראשון בקושיית התוס', מפני מה התירו 
 מהם ולמכור להם).

 . ובהמשך מביאים תוס' את שיטת ר"ת המוזכרת להלן.4

משום איבה" הכוונה היא רק שהעכו"ם לא יכעס, ואילו "מפני שהוא . אמנם ניתן לומר שישנו חילוק, ד"5
רוץ הג' מבואר, בשונה כמחניף" הכוונה היא שעי"ז ימצא חן בעיניו. אבל אין די בחילוק זה להסביר כיצד בתי

מהתירוץ הא', מפני מה התירו מו"מ (וכן לשאול ללוות ולפרוע), דלכאורה גם לולא פעולות אלו יוכל בעתיד 
 שיך לנהל מו"מ עם העכו"ם. וראה להלן.להמ
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(א) מדוע מה שהקשו התוס' בתירוץ הראשון לא יוקשה  וץ השלישיקיצור: יש לשאול על התיר
שהתירו משום ((ב) ובעיקר, מהי כוונת התירוץ ובמה נשתנה תירוץ זה מהתירוץ הראשון    ;בתירוץ זה

 .)איבה

 .ג
 'וסי ות"ת ומה שיש להקשות בשיטת רש"שיטת ר

יא. דמה שפירשנו למעלה ובכדי לבאר זה יש להקדים את שיטת ר"ת בדברי המשנה ובביאור הסוג
, וכמו שכ' בתוס' ש"מתוך לשונו [של 6ע"פ פרש"יש"לשאת ולתת עמהם" היינו מקח וממכר הוא 

 :ר"ת למד באופן אחר . אמנם7ל אף ממקח וממכר""פירוש הקונטרס] משמע שר

 .8פירושו "לשאת מהן המעות ולתת להם מידי דתקרובת חליפי המעות"לפי ר"ת "לשאת ולתת"  
הוא רק במכירת דברים כאלו שראויים להיות תקרובת לעכו"ם, שבזה יש חשש  האיסור פירוש,

כלומר, החשש הוא שכאשר העכו"ם ילך להודות ביום אידו, יקח עמו את אותם .  שהעכו"ם ילך ויודה
. משא"כ בדברים שאינם ראויים 9קריב אותם עצמם לע"ז דברים הראויים לתקרובת עמ"נ לה

 .10ור לשאת ולתת עמהםלתקרובת אין שום איס

והנה, הטעם לפי ר"ת שלא חיישינן בשאר דברים שילך העכו"ם להודות על מה שקיבל מהישראל, 
שילם על הדברים שקיבל, שלכן אינו רואה כלל צורך להודות, ובלשון התוס':  הוא מפני שהעכו"ם

 .11"דלא שייכא אזיל ומודה במקח וממכר כיון שנותן המעות תחת החפץ והוא לוקח"

 
. יש להעיר כי מדברי רש"י להלן (בדף יב, ב ד"ה שאין מעוטרות מותרות) מבואר כי אפילו ביום אידם מותר 6

ות מן העכו"ם דבר המתקיים "דסתם מוכר עצב הוא". וא"כ כל שכן שבימים שקודם ליום אידם מותר לקנ
שם (ד"ה עיר) כ' שרש"י חזר בו משיטתו בריש מסכתין. וראה  לקנות מהם דבר המתקיים. ובאמת התוס'

, שמכירה במהרש"א שאין צריך לומר שרש"י חזר בו, דבאמת בין בקנייה ובין במכירה יש לפעמים איסור
 אסורה בדבר המתקיים ומותרת בדבר שאינו מתקיים, וקנייה להיפך.

 . וראה במהרש"א ומהר"ם היכן משמע זה בפרש"י.7

 התוס'.. לשון 8

. וגם במקרה בו יש לעכו"ם מצ"ע מה להקריב עדיין קיים החשש "שמתוך שיהי' לו הרבה בהמות יקריב מן 9
ה באיבעיא בגמ' אי משום הרווחה או דילמא משום ולפני עיור  המובחר", כמ"ש בתוס' (ומבאר שזו הכוונ

 עיי"ש).

 '.. אבל אסור להשאילן וכו' ולהלוותן וכו' כמבואר להדיא בדף ו10

ולפ"ז אמנם מה שנהגו היתר לשאת ולתת עמהם אתי שפיר ע"פ שיטת ר"ת (כמ"ש בתוס'), אבל גם לשיטתו 
 '. וראה מהרש"א ומהר"ם.צ"ב מה שנהגו היתר להשאילן וכו' ולהלוותן וכו

 כ שירויח בסחורה".". ומוסיפים התוס' הסבר נוסף: "וגם אינו בטוח כ11
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 – יסור לשאת ולתת עמהם הוא בכל דברועפ"ז צריך ביאור בשיטת רש"י ותוס' הסוברים כי הא
 יודה למרות ששילם על כל מה שקיבל.יש לחשוש שהעכו"ם ילך ו מדוע לדעתם

 .ד
 פ דברי הירושלמי"ע 'י ותוס"ביאור שיטת רש

היתר לשאת ולתת ונראה שהביאור בזה יובן ע"פ מ"ש בירושלמי שהביאו התוס' לבאר מהו ה
 כירו, משא"כ בעכו"ם המכירו מותר. עמהם, דבירושלמי כ' שהאיסור הוא רק בעכו"ם שאינו מ

שמא  שחששו ווקא בעכו"ם שאינו מכירו, נראה כי סיבת האיסור היאמכיון שמה שאסור הוא ד
 תתישראל התרצה לשאת ולאותו זדמן לו העסק עם הישראל ועל כך שהעכו"ם ילך ויודה על כך שנ

שישנו כזה חשש לכן אסור לשאת  בגלל זה את זה. ו שאינם מכירים משתלם אע"פועמו ובאופן הגון 
 . ולתת עמהם. כך למדו רש"י ותוס'

משא"כ כאשר העכו"ם מכירו הנה אז לא שייך החשש שילך ויודה, שהרי לא נתחדש בעסק זה 
כתוצאה ובהמשך להיכרות שכבר   שום דבר שלא הי' קודם לכן, דזה שנזדמן לו העסק עם הישראל הוא

זהו רק  גם לעכו"ם לשאת ולתת עמו ובאופן המשתלם ביניהם, וכמו"כ זה שהישראל מסכים קיימת
 המשיך ולקיים את הקשר שביניהם, בו גם הישראל מעוניין.עמ"נ ל

 במילים פשוטות:

ראו הי' הישראל הי' יכול שלא לפגוש את העכו"ם, וגם לאחר שהת הם אינם מכירים אזיבאם 
הם, דמכל מקום לם לו, גם באם העכו"ם לא יסכים  ביביכולתו לעמוד על שלו ולדרוש תנאים היותר טו

ים שאולי כן ירצו במו"מ באופן זה, וכיון שכן, כשהמו"מ נעשה לשביעות ישנם הרי עוד הרבה אנש
 רצונו של העכו"ם אי"ז דבר של מה בכך וקיים החשש שילך ויודה;

והיא  )מלבד הצלחת המו"מ שכרגע(ראל יש מטרה נוספת ירו, הנה בזה לישמשא"כ בעכו"ם המכ
הם בעבר ובכדי לשמר את הקשר ביניכתמורה לעסקים שהיו ביניהם  – לרצות את אותו עכו"ם

באם הישראל מסכים למו"מ באופן המשתלם לעכו"ם אי"ז חידוש  ,עבור מו"מ וכיו"ב, ולכןבעתיד, 
 לך ויודה על זה.ומשום כך אין לחשוש שהעכו"ם י

 .ה
 'בתוס 'תירוץ הגהסברת 

לתת עמהם, ונראה שלזה התכוונו התוס' בדבריהם בתירוץ השלישי הנ"ל בביאור ההיתר לשאת ו
פירושו שהמו"מ שהצליח לא נראה בעיני העכו"ם   ,דמ"ש התוס' בשם הירושלמי שאינו אלא כמחניף
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הישראל שעשה עמו את המו"מ אותו    ם"העכושבעיניו של  מכיון  יוצא דופן שראוי להודות ע"ז,  כדבר  
 .12אינו אלא כמחניף

, )שימור הקשר שביניהם  –הוא  (והנוסף שיש לישראל במו"מ עמו    כלומר, העכו"ם מודע לאינטרס
 וכיון שכן, העכו"ם אינו מחשיב את הצלחת המו"מ הנוכחי במידה יתירה. 

ו בעבר וכן עבור מו"מ שניהלההיכרות והעסק זה נעשה בעקבות ויש לומר שאדרבה, מכיון ש
כדבר טבעי המגיע לו בתמורה לכל את המו"מ שכעת בעתיד, העכו"ם רואה ביניהם שיקיימו  עסקים

 .הז

(ע"ז פ"ג ה"ה) בקשר לדין "לא תחנם" (דברים ז, ב) לא תתן להם מתנת   13[ועד"ז שנו בתוספתא
עובר ממקום למקום, אבל אם היה חנם (ע"ז כ, א): "במה דברים אמורים בגוי שאינו מכירו או שהיה 

 ". ודוק]. שאינו אלא כמוכרו לואוהבו או שכינו הרי זה מותר, 

שהתירו משום איבה, דלפי  ,ה תירוץ זה מהאופן הראשון שכ' התוס'ועפ"ז מובן היטב במה נשתנ
החשש  לא שייךהנ"ל נמצא שכוונת התוס' בדבריהם "שאינו אלא כמחניף" היא שבעכו"ם המכירו 

 ה. "ם ילך ויודשהעכו

כלומר, בשונה מהתירוץ הראשון בו נאמר שלמרות החשש שהעכו"ם ילך ויודה בכ"ז התירו משום 
הישראל נתפס בעיני העכו"ם כיון שדו קיים,  ץ זה החשש שהעכו"ם ילך ויודה אינתירו  איבה, הנה ע"פ

 שוב לא ילך להודות על מה שקיבל. כמחניף

 .ו
 יו ב בדבר"שיטת ספר התרומה ומה שצ

והנה כל זה הוא לבאר את שיטת התוס', דמה שאינו אלא כמחניף הוא טעם להיתר לשאת ולתת 
אין בו כדי להתיר לשאת   )שאינו אלא כמחניף(טעם זה  אומר כי  בראשונים מי ש. אמנם נמצא  14עמהם

 , שכ"כ בספר התרומה: 15ולתת עמהם

בגויה דלא אזיל ומודה [כתירוץ   "יש להתיר משום איבה [כתירוץ הא' שבתוס'] או משום דקים ליה
אין להתיר רק להשאילן   ומהני טעמי דאיבה ומחניףו [כתירוץ הג'] וכו'  הב'] או משום שהוא כמחניף ל

דיכול  , לא ,דהיינו מקח וממכר ,אבל לשאת ולתת עמהם ,ם תובע חובו "ולהלוותן ולפורען כשהעכו

 
 . וכ"ה במהר"ם.12

 . כמובא ברמב"ן.13

 . ולהעיר שזו גם שיטת רש"י, כמ"ש בעל התרומות בשם רש"י והובא ברשב"א.14

 . וכמו"כ לשאול ולפרוע מהם (כמצוטט להלן בפנים). וצע"ק מפני מה לא ציין ג"כ ללוות מהם.15
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אול מהם ולפרוע מהם, מה יודע העכו"ם הישראל לומר אין לנו לקנות שום דבר ולא למכור וכן לש
 יר הכל".מטעם דקים לן בגויהו דלא אזלי ומודי יש להת שמניחו בשביל אידו, אבל

וצ"ב מפני מה ס"ל ספר התרומה שאין די במה שנראה כמחניף, דלכאורה ע"פ המבואר למעלה 
 ש לאסור.שכאשר נראה כמחניף אין שייך בזה החשש שהעכו"ם ילך ויודה, אי"מ מפני מה י

והיינו,  .את התירוץ הג' "שהוא כמחניף לו" וכנראה צריך לומר שספר התרומה פירש באופן אחר
שבתחילת דבריו מביא הוא את שלושת התירוצים, בדומה לדברי תוס', מ"מ כוונתו בתירוץ דאע"פ 

 הג' היא לענין אחר ממה שהתכוונו התוס'. 

במ"ש שההיתר הוא "משום שהוא כמחניף לו",  וצריך להבין א"כ מהי כוונתו של ספר התרומה
 אין די בהסבר זה להתיר לשאת ולתת עמהם. לדעתוומפני מה 

 .ז
 ש בירושלמי וביאור כוונת ספר התרומה"אופנים בהסברת מ שני

ובאמת ביסוד הדברים בירושלמי נמצא ע"ז ב' פירושים, דהנה על דברי הירושלמי הנ"ל נאמרו 
 ירושים וז"ל: ב'פני משה' על אתר שני פ

 "מפני שהוא כמחניף להן: (א) דלא מיחזו מה דנושא ונותן עמו אלא כמו טובה וחנופה מפני שהוא
מכירו (ב) ועוד אם לא ישא ויתן עם עכו"ם המכירו יעזוב אותו וילך לישא וליתן עם אחר והוה כמחניף 

 .16לו שישא ויתן עמו תמיד"

 פירוש: 

המגיעה כמו טובה וחנופה  (דלא מיחזו") בעיני העכו"ם אלא    א. יש להתיר מפני שהמו"מ לא נראה
 מפני שהוא מכירו ותו לא. לו 

שאם נאסור את המו"מ, יבוא הישראל לידי הפסד, שהעכו"ם יפסיק לשאת  ב. יש להתיר משום
 ולתת עמו.

 
. בירושלמי הוצאת מכון המאור הקשו על הפירוש הא' שאי"ז טעם להתיר מו"מ שאסור (לא מצד שמחזי 16

ס לעיר א) משום שילך ויודה, ולכן כתבו שטעם זה יש לומר על הברייתא שבהמשך "הנכנכמשתתף בע"ז אל
 ומצאן שמחים שמח עמהם", ורק הטעם שבפירוש הב' מיישב מפני מה מותר מו"מ בעכו"ם המכירו. ע"כ. 

ומובן שלא יתכן לומר שזו כוונת ה'פני משה', דמלבד הדוחק שמצד שינוי הסדר (שאם נאמר כך נמצא 
פורש בדבריו בפירוש ירוש הא' מתייחס לברייתא שבהמשך ובפירוש הב' חוזר לבאר מ"ש קודם), הנה משהפ
("מה דנושא ונותן עמו"). ואמנם לפי המתבאר בפנים מובן היטב איך שפירוש הא' שייך שפיר גבי  מ"מוהא' 

 מו"מ.
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שכיון שבעיניו הצלחת  .היא איך נראה הדבר בעיני העכו"ם הנקודה ,כלומר, לפי הפירוש הראשון
אה בעקבות ההיכרות שביניהם, לכן לא ילך להודות על כך (כמבואר המו"מ נראית כחנופה שב

 כמחניף להן. נראהלמעלה). וא"כ במ"ש "מפני שהוא כמחניף להן" הכוונה היא מפני שהוא 

שבעכו"ם המכירו , שכיון 17משא"כ לפי הפירוש השני הטעם הוא שחסו על ממונו של הישראל
"ז הכוונה בהיתר זה "מפני שהוא כמחניף" היא . ולפ18ראו לנכון שלא לאסור זה  ההפסד הוא גדול, לכן

 .19באמת ע"ד התירוץ הראשון, שהתירו משום איבה

הא', ועפ"ז יש לבאר במה נחלקו התוס' וספר התרומה, דיש לומר שהתוס' למדו כפי הפירוש 
  משא"כ ספר התרומה התכוון בדבריו לפירוש הב'.

 
ת דלא אסרו חכמים אלא  . להעיר ממ"ש שם בפני משה "עבר ונשא ונתן עמו מותר. ליהנות באותן מעו17

מ"ש רש"י (הובא לעיל בפנים) שהוא משום "לא לכתחילה", דמשמע שהוא איסור דרבנן. ואי"ז בסתירה ל
ישמע על פיך", די"ל שכיון שהוא רק ספק שילך ויודה, לכן זהו רק איסור חכמים לשאת ולתת וכו', שמא 

 העכו"ם ילך ויודה. 

הכוונה היא לתאר איך שע"י המו"מ יימנע הפסד ממון, שבזה  . וא"כ במ"ש "מפני שהוא כמחניף להן"18
 הוא כמחניף לעכו"ם ועי"ז ימשיך לעשות עמו מו"מ בעתיד.שעושה את המו"מ 

. ולהעיר כי ברמב"ן הובאו שני הביטויים (איבה ומחניף) 5. אלא שמ"מ אפ"ל חילוק ביניהם, ראה הערה 19
 לגמרי כתירוץ אחד, עיי"ש.



 

 

 
 
 
 
 

 שער חמישי 

הלכה ומנהג 
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 רמב"ם

 בעניין החילוק בין חזקה לנאמנות דעדים
 מושקוביץ שי' אהרן בהר

 ר"מ בישיבה

 .א
 כ בא בעלה צריכה קרבן"פ עדים ואח"ם מדוע אשה שמת בעלה ונשאת ע"מקשה לשיטת הרמב

וז"ל: "האישה שהלך בעלה למדינת הים, ושמעה שמת או פסק הרמב"ם בהל' שגגות (פ"ה ה"ה) 
 יים, חייבת קרבן אחד".באו עדים שמת, ונישאת בין על פי עצמה בין על פי בית דין, ונודע שבעלה ק

ביבמות (צב, א) החולק על המשנה שם (פח, א) הפוטרת אותה  והנה מקור דין זה הוא דעת זעירי
מקרבן משום שהיא כאנוסה, ואומר ש"יקוב הדין את ההר ותביא חטאת שמינה", דאף על פי שנשאת 

ר שבעלה חי הרי היא ע"פ שני עדים והתורה אמרה "ע"פ שנים עדים יקום דבר", מ"מ כיוון שהתבר
 חייבת להביא חטאת.

רש"י שם משום "דהוה לה לאימתוני", דהיינו, למרות שהעדים התירוה אין  ובטעם הדבר כותב
 היא אנוסה כיוון שהיה לה להמתין ולכך חייבת חטאת.

 ,בשעת וסתה וראתה דם בשעת התשמיש  ובהלכה ו' שם כתב הרמב"ם וז"ל: "הבא על אשתו שלא
יה לו לבדוק ולדקדק ואילו את מפני שזה כאנוס הוא ולא שוגג. שהשוגג הרין מקרבן חטהרי אלו פטו

בדק יפה יפה ודקדק בשאלות לא היה בא לידי שגגה ולפי שלא טרח בדרישה ובחקירה ואחר כך יעשה 
צריך כפרה. אבל זה מה לו לעשות הרי טהורה היתה ושלא בשעת וסתה בעל אין זה אלא אונס. ולפיכך 

 נמצא דם על עד שלה בין שנמצא על עד שלו פטורין".בין ש

צריך להבין מה החילוק בין דין זה לדין דלעיל, שהרי כמו שלגבי אשה אינו צריך לחשוש  ועפ"ז
שלא בשעת וסתה דהוי אונס, כמו"כ בדין דלעיל גבי שני עדים שהעידוה שמת בעלה, כיוון שאין שום 

יה פטורה מקרבן ומדוע פסק הרמב"ם שחייבת בקרבן נאמר שתה –צורך הלכתי לחשוש שבעלה חי 
 א הא מהא?ומאי שנ
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ובשלמא לתנא של המשנה (ביבמות שם) שמחלק בין מקרה שהתירוה להינשא ע"פ עד אחד, שאז 
 .אתי שפיר –שהדין אז הוא שפטורה  אם בא בעלה חייבת בקרבן, למקרה שהתירוה ע"פ שני עדים

ע שהיא לא דייקה דייקא ומינסבא וכיוון שבא בעלה משמשבעד אחד כל ההיתר נבנה על חזקה ד
עי ולכן צריכה קרבן. אך בנישאת ע"פ שני עדים אה"נ שפטורה מקרבן דעשתה ע"פ דין ולא היה כדב

 פטורים מקרבן. –ע"ד בא עליה שלא בשעת וסתה שכיון שלא היה לה לבדוק  –לה לבדוק 

בין נשאת ע"פ ע"א לנישאת ע"פ שני עדים   אבל לזעירי ולכל הפוסקים שפסקו כמותו ולא חילקו
כל עניין, קשה, דהרי בשני עדים לא הווה לה לאסוקי אדעתא דסהדי שקרי נינהו חטאת ב והצריכו

 ומאי שנא מכל התורה כולה שגומרים הדין על פיהם ללא חשש כלל?

 .ב
 ם"הרמב  'ד ולא לשי"מביא תירוץ הרב השואל בנודע ביהודה ומבאר דקאי לשיטת הראב

תרץ דלא דמי, שבאשה שבאו עדים שמת והרב השואל בנודע ביהודה (מהדו"ת יו"ד סי' צו) כתב ל
בעלה אף שהתירוה להינשא מ"מ לא חייבוה להינשא ולכן שייך לומר הווה לה לאימתוני, אבל בבא 
עליה שלא בשעת וסתה, הנה לא זו בלבד שלא הצריכוה לבדוק קודם תשמיש אלא מחו בידה, 

שבת אנוסה דלא שייך לומר בנדה שלא תבדוק כדי שלא יהיה לבו נוקפו ופורש ולכן נח כדאמרינן
 שהיה להם לבדוק שהרי חכמים אסרו עליה לבדוק.

אמנם כל זה לא שייך לשיטת הרמב"ם שפסק בלכות איסורי ביאה שצנועות בודקות לפני תשמיש 
י עדים ע"ש. אך הראב"ד שם אף אם יש להם ווסת קבוע ולאחר תשמיש חייבים כולם לבדוק בשנ

שאין צריך בדיקה לא לפני תשמיש ולא אח"ת ואדרבה אסור השיגו מהגמרא בנדה שם שמשמע 
לבדוק (וכן כתבו בהג"מ שם וכן נפסק בשו"ע). מ"מ עיין בכס"מ שם שביאר המקור לדברי הרמב"ם 

ה הבדיקה שהוא סובר שהיא מחלוקת הסוגיות ופסק שאשה שיש לה וסת קבוע שלא בשעת וסת
 לאח"ת היא חובה. ק"ת היא בגדר של צניעות וחומרה, ואילו הבדיקה

ויתרה מזו, הרי   –וסתה כיוון שמה"ד מותר לה לבדוק  שבאשה שלא בשעת  יוצא לשיטת הרמב"ם  
א"כ אינה נחשבת אנוסה ותי' הרב השואל ליתא בדעת הרמב"ם. שכמו גבי א"א בגלל  –זה צניעות 

סה. ואכן הכס"מ שבת אנוסה, גם כאן כיוון שהיה לה לבדוק אינה נקראת אנודהוה לה לאימתוני לא נח
כאן כתב בפירוש שלדעת רבינו המצריך באשה שאין לה ווסת קבוע בדיקה קודם תשמיש, הנה אם 
לא בדקה לא תהיה אנוסה. ויתרה מזו אפילו אשה שיש לה וסת קבוע שמדינא אינה צריכה לבדוק, 

שאם לא בדקה   סור לבדוק, ואדרבה, משום צניעות יש לה לבדוק, הנה אפשרמ"מ, כיוון שאין עליה אי
ק"ת אינה נחשבת לאנוסה אלא לשוגגת. ובהסבר דברי הרמב"ם מדוע אומר דהוי אנוסה ופטורה 

 מקרבן אע"פ שלשיטתי' הו"ל לבדוק, מעמיד דכאן איירי כשבדקה.

וקה בטהרות אבל בשאר נשים אך לשיטת הראב"ד ושאר ראשונים שלא הצריכו בדיקה אלא בעס
לבו נוקפו (וכן לדידן דקיימא לן כוותיהו), א"ש מה שכתב שם הרב  הורו שלא תבדוק כדי שלא יהיה
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השואל והסכים עמו הגאון נודע ביהודה שאפילו אם לא בדקה יהיו פטורים, דכיוון שלא אמרינן דהוה 
 ה מקרבן.היא אנוסה ופטור –לה לבדוק שהרי חכמים מיחו בידה מלבדוק 

 .ג
 אי כשבדקהם שק"ש בביאור דברי הרמב"מקשה על דברי הרה

אך הנה, גם אם נאמר שסיבת הפטור לדעת הרמב"ם היא כשבדקה לפני"ז ולכן היא נחשבת אנוסה,  
 עדיין צ"ע.

ובהקדים, דהנה ג' אופנים יש בראיית דם בשעת תשמיש: א. נמצא דם על עד שלה. ב. נמצא דם 
 ה.על עד שלו. ג. הרגש

עבר ובא עליה סמוך לוסת ודימה  דהנה, בהמשך הלכה ו הנ"ל כותב הרמב"ם וז"ל: "אבל אם
חייבין בקרבן. שזו היא שגגה. לפיכך  –שיבעול ויפרוש קודם שתראה דם וראתה בשעת התשמיש 

אם נמצא דם על עד שלו שניהם טמאים וחייבין בקרבן. נמצא על עד שלה, אם קנחה עצמה מיד 
ושיט ידה לתחת הכר ולא שהתה שניהם טמאים וחייבין בקרבן. ואם שהתה כדי שת כשפירש הבעל

או לתחת הכסת ותטול עד לבדוק בו ואחר כך קנחה עצמה שניהן טמאים בספק ופטורין מקרבן. ואם 
 בעלה טהור". – שהתה כדי שתרד מן המטה ותדיח את פניה ואח"כ קנחה עצמה ונמצא דם

ביאתו לראיית הדם והרגישה  על סמוך לוסת על דעת שתקדוםובהלכה ז' כתב: "מי שעבר וב
הרי זה לא יפרוש כשהוא מתקשה כמו שביארנו   ,אתיהאשה שנטמאת בשעת תשמיש ואמרה לו נטמ

בהלכות איסורי ביאה. ואם לא ידע שאסור לפרוש מיד ופירש כשהוא מתקשה חייב שתי חטאות. 
 יציאתו הנאה לו כביאתו".אחת על כניסתו שהרי בעל נדה ואחת על יציאתו ש

לא היתה הרגשה דהרי כל סיבת הפטור בנמצא על שלה לאחר והנה בהכרח שבהלכה ו' מדובר ש
זמן הוא מצד החזקת טהרה שיש לה וכל עוד שלא נמצא אחרת אוקמה אחזקתה ולכן אנו מעמידים 

בהרגשה  היא ודאי טמאה, דחזקת הדם לבוא –. אך אם היה זה בהרגשה 1שנטמאה לאחר תשמיש
את ה'חזקת טהורה' אלא ודאי ששימשה בטומאה  כבר אין לה –וא"כ אפי' אם ימצא הדם לאחר זמן 

 וזאת כיוון שאז אין שום אפשרות לתלות שהטומאה באה לאחר התשמיש.

ולפי זה (שסיבת הפטור הוא מצד חזקת טהורה), יש לומר דגם בנמצא דם על עד שלו, אין אנו 
ת על תחילת התשמיש כיוון שהיא אז עדיין בחזקת טהורה וכל החיוב הוא יכולים לחייב אותו חטא

 
ר נמצא כאש  –היינו שמחזיקים אותה בוודאות כטמאה בשע"ת    –שבו מחייבים אותם חטאת  והאופן היחידי    .1

על עד שלה, הוא רק אם בדקה מיד ובלשון חז"ל (נדה יב, א. יד, ב) "משל לשמש ועד שעומדין בצד המשקוף 
 ביציאת שמש נכנס עד".
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יותר משיעור אותיום שהוא פחות מכדי שתושיט  על סוף התשמיש שאין בינו ובין סוף התשמיש
 הכר כדי ליטול עד וכו'. ידיה תחת

הוא ועל פי זה מוכרח לומר שכל החיוב בנמצא על עד שלו או בנמצא על שלה מיד (בלא הרגשה) 
ה (כנ"ל) דווקא אם פירש בקשוי, אבל אם פירש באבר מת יהיה פטור כי הכניסה היתה בחזקת טהר

 . 2ואילו הפרישה היתה באבר מת שנתבאר בהלכה ז' שלא שייך לחייב ע"ז

פטורים מן הקרבן, דאנו תולים שהראיה הייתה לאחר  –וכמו שבנמצא על שלה לאחר זמן 
יש לנו לתלות ולומר שהראיה הייתה אחרי שמת האבר (דיש לה הפרישה, כמו"כ בפירש באבר מת 

לו או על שלה ובדקה מיד, הוא רק על חזקת טהרה). א"כ מוכרחים אנו לומר שהחיוב בנמצא על ש
שפירש באבר חי, ולכן אם זה היה בשעת וסתה הוא חייב על הפרישה שהיא הייתה הפרישה ואיירי 

 ר בגלל שהיא בחזקת טהורה).ודאי באיסור (אבל על הכניסה הוא פטו

בבא עליה שלא בשעת וסתה שכתב   –והנה כל זה הוא בבא עליה בשעת וסתה, ובמקרה דידן 
ה הוא על הפרישה, דעל הכניסה פטור הרמב"ם שפטור משום אונס, בהכרח לומר שחידוש הפטור פ

 בלא"ה אפי' בשעת וסתה דהרי יש לה חזקת טהרה.

בדקה תהיה חייבת דהיה לה  הפטור הוא בגלל שבדקה ואם לא ולפי כל זה אי אפשר לומר שטעם
לבדוק, כי אפילו אם היא הייתה בודקת לא הייתה מוצאת כלום, שהרי אף אם לא בדקה היינו תולים 

 היתה טהורה ונטמאה רק ברגע שלפני הפרישה אלא ע"כ היא תמיד תהיה אנוסה.  שבשעת הכניסה

וא"כ יוקשה מדוע היא נקראת  3ואף כשפירש באבר חיועכצ"ל דהפטור פה הוא אף על הפרישה 
 אנוסה, הרי היה לו לפרוש באבר מת?!

היה לה לבדוק וכאן לא נוכל לתרץ ע"ד מה שתירץ הרב השואל הנ"ל בעניין הבדיקה שלא אומרים  
כיוון שחכמים מיחו בידה מלבדוק, שהרי כאן לא מצינו שמיחו חכמים בידו מלפרוש באבר מת ובמילא 

ן למימר שפיר שאינו אנוס ויש לו האפשרות לפרוש באבר מת ולהנצל מן האיסור. וכמו שלגבי מצינ
חוייבת בזה מ"מ לה אנו אומרים שהיה לה להמתין, דאף שודאי אינה מהאשה שהעידו עדים שמת בע

איננה אנוסה כיוון שיש לה האפשרות לעשות זאת, כמו"כ כאן מצינו לומר שהם אינם אנוסים כיון 
 לפרוש באבר מת והדרא קושיא לדוכתא. שיכל

 
 ובפרט להלכה שהמשמש מת בעריות פטור. .2

 במקרה זה גם בשעת וסתה תהא פטורה.דאי כשפירש באבר מת, הרי  .3
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 .ד
 ם ומקשה עליו"י עצמו על דברי הרמב"מביא תירוץ הנוב

"והנלע"ד לחלק דשאני ניסת ע"פ עדים אף שמותרת  עצמו תירץ שם באופן אחר וז"ל: והנוב"י
להנשא על פיהם מ"מ אונס זה ע"פ טעות הוא שהרי באמת העדים העידו בשקר והעדים הטעו אותה 

לכן מיחשב הדבר טעות ושגגה ולא אונס משא"כ שימשה שלא בשעת וסתה שהיא מותרת בשקר 
ע"פ דין תורה היא מותרת לשמש, אפילו פירסה נדה באמצע הביאה אנוס לשמש ואין כאן טעות רק 

 הוא אכניסה שהרי אין כאן שום טעות".

פרע שההיתר ובפשטות כוונתו היא שהעדים שהתירו את האשת איש היו שקרנים ומתברר למ
יתר שע"ת הרי הכניסה עדיין היתה בההיה מוטעה ולכן הוא נקרא 'אונס ע"פ טעות', משא"כ ברואה ב

 ."אין כאן טעות"ולכן 

ולפי מה שביארנו לעיל גם זה אי אפשר לומר כיוון שעל הכניסה בלאו הכי אין אנו מחייבים אותו 
א רק על הפרישה שלכתחילה היה יכול כיוון שאנו מעמידים שהייתה אז טהורה וכל הדיון פה הו

שהפרישה הייתה באיסור עכשיו כשהתברר למפרע    ,לסמוך על חזקת טהרתה ולפרוש באבר חי, מ"מ
למה יפטרו מחטאת? ומאי שנא מאשת איש שנשאת ע"פ עדים שאע"פ שודאי היתה מותרת להנשא, 

 !מ"מ כשהתברר למפרע שבשעת מעשה הייתה אסורה הרי היא חייבת בקרבן?

אמנם בלאו הכי א"א לפרש שזוהי כוונת הנוב"י כמובן מדבריו הוא עצמו. דהנה בתחלת דבריו כתב 
 זו (שכתב הרב השואל הנ"ל) קשה גם על התוס' ביבמות וז"ל: שקושיא

"והוא ביבמות ריש פ' החולץ בתוס' ד"ה ונמצאת מעוברת בחולץ תוך ג' חדשים מיירי דומיא דכונס 
כיון דרוב נשים עוברן ניכר  ,דאי לאחר ג' חדשים אמאי חייב קרבן .חדשיםיבמתו דאיירי תוך ג' 

כר עוברה מאי ה"ל למיעבד וכה"ג אמרו בשבועות פרט לאנוס גבי שלא לשליש ימים וזו הואיל ולא הו
 בשעת וסתה עכ"ל התוס'.

ה והנה בזה אף שאחר ג' חדשים מותר לייבם מ"מ אם היה רוצ :וכן כתב הרמב"ן בחידושיו שם
ם ומדוע נחשב בזה אנוס יותר מבניסת ע"פ להמתין היה יכול והרי זה דומה ממש לניסת ע"פ שני עדי

עדים. ודוחק לומר משום זריזים מקדימין למצות משום הכי מיחשב אנוס ובפרט שהתוס' לא שני 
 עכ"ל. הזכירו כלל טעם זריזין".

קשה גם על התוס' שפסקו המורם מדבריו שהקושיא שהקשינו מא"א שבאו עדים שמת בעלה 
לה ולד, פטור, צאת מעוברת ונמצא דבאיסור נתייבמה דהרי יש  שאם כנס יבמתו לאחר ג' חדשים ונמ

 דמאי הוה ליה למעבד (ותירוץ הרב השואל דלעיל לא יועיל כי הרי כאן היו יכולים להמתין).

 תתורץ גם קושיא זו וז"ל: ,וממשיך הנוב"י וכותב שע"פ תירוצו הוא
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שנתייבמה אחר ג' חדשים אפילו נמצאת אח"כ מעוברת הרי ע"פ דין היה מותר לייבמה   אשה  "וכן
ניכר לשליש ימים והרי התורה אמרה אחרי רבים להטות ומן התורה אזלינן בתר  שרוב נשים עוברן

 .רובא נמצא שהאונס של הייבום הזה לא היה ע"פ טעות"

חילוק בין א"א שהתברר למפרע שבשעת והנה אם לפי ההבנה הפשוטה בתירוצו שהזכרנו שה
הרי גם ביבמה התברר אסורה לבין מי שראתה דם בשע"ת שהכניסה הייתה בהיתר,  מעשה הייתה

למפרע שבשעת הייבום היא הייתה מעוברת והייתה אשת אח שלא במקום מצוה. ואף אם היא הייתה 
ה למה יהיה זה עדיף מעדים מותרת לו בשעת מעשה כיוון שרוב נשים עיבורן ניכר לג' חדשים, הנ

חייבים בקרבן   –ר  שודאי הם נאמנים כ"ז שלא הוכחשו ואעפ"כ כיוון שהתברר למפרע שנבעלה באיסו
 ומאי שנא?

 .ה
 י ומקשה עליו "מביא המשך דברי הנוב

עוד כתב הנוב"י שם לבאר ע"פ תירוצו למה יחיד שעשה ע"פ בי"ד חייב וז"ל: "ובזה ניחא ג"כ 
 ,מ"מ ,שהרי כתיב ע"פ התורה אשר יורוך ,ת בי"ד חייב קרבן אף שהוא אונסשיחיד שעשה בהורא

אלא שאם עשו כל ישראל על פיהם   .אונס זה ע"פ טעות בא שהבי"ד טעו בהוראה לכך מיחשב שגגה
, ד חייבים קרבן לכך העושים פטוריםהעושים פטורים מן הקרבן לא מטעם אונס אלא כיון שהבי"

 קרבן חייב היחיד קרבן". הם שאז אין הבי"ד חייביםמשא"כ כשעשה היחיד על פי

בין מקרה זה לבין רוב שהרי אותה תורה שצותה ללכת אחרי הרוב היא זו  וגם זה צ"ל מה ההבדל
שצוותה ללכת אחרי הדיינים ומדוע כאשר הרוב התברר כטעות (במקרה שייבמה לאחר ג' חודשים 

 הדיינים טועים צריך היחיד להביא חטאת?אשר אך כ ,אנו אומרים שיהיה פטור ,ונמצאה מעוברת)

 .ו
 ם בהוזה עליו מים פסולין" ל מדברי הרמב"ל הנמקשה על תירוץ הרב השוא

והנה הרמב"ם בהלכות פרה אדומה פט"ו ה"ח כתב וז"ל: "המזה מחלון שמזין ממנו על הרבים, 
קת המים שמזין מהן על הרי זה פטור, שחז  –והוזה עליו ונכנס למקדש ואחר כך נמצאו המים פסולין  

יו מחלון של יחיד ונכנס למקדש ונמצאו המים הרבים שהן כשרין והרי זה כאנוס. אבל אם הוזה על
 פסולין חייב בקרבן עולה ויורד מפני שהיה לו לבדוק על המים ואח"כ יכנס למקדש".

דש עד שאף שמי שהזה מחלון של יחיד ונמצא פסול אסור לו להיכנס למק ,והנה צריך להקדים
הוא צריך לחשוש שמא המים  מקדש ואיןשיביא קרבן עולה ויורד, הרי לכתחילה מותר לו להיכנס ל

 האלו היו פסולים וכמ"ש הרמב"ם שם בפי"ג הי"ב:
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"הכל נאמנין על טהרת החטאת ואפילו עמי הארץ מפני חומרתה, ומעלות אלו שעשו בה הכל 
שראל למשמרת כל ישראל ראויין לשמירה, לפיכך נזהרין בה, והרי נאמר בתורה והיתה לעדת בני י

אפילו כלי חרס ואמר כלי זה טהור לחטאת הרי זה טהור ומקדשין בו עם הארץ שהביא כלי מביתו 
ומזין ממנו, ואע"פ שאותו כלי טמא לקודש ולתרומה, וכן עם הארץ שאמר טהור אני לחטאת, או 

 מישראל מזלזל בה".  שהיו מי חטאת אצלו ואמר טהורין הן נאמן, שאין אדם

לא יועיל לו   –שנכנס למקדש בטומאה    ואעפ"כ כאשר נמצא שהמים היו פסולים והתברר למפרע
מה שסמך על נאמנות היחיד שהזה עליו ועשה כדין, אלא כיוון שהתברר שמה שסמך על היחיד היה 

 נקרא שוגג וחייב חטאת. –טעות 

שעשתה כדין וסמכה על נאמנותם של  ודומה ממש למקרה של אשת איש שמת בעלה, שאע"פ 
חטאת (וכמו ששם יש את הסברא דהוה לה לאימתוני  מ"מ חייבת –האמינה תורה העדים שאותם 

 גם כאן אפשר לומר היה לו לבדוק).

ומ"מ הנה מי שהוזה עליו מחלון של רבים ונכנס למקדש ואח"כ נמצאו המים פסולים יהיה פטור 
הרבים שהן כשרין והרי זה כאנוס", ולכאורה צריך להבין הטעם  כיוון "שחזקת המים שמזין מהן על

פ שלכתחילה ודאי יכל לסמוך על חזקה זו, מ"מ עכשיו שהתברר למפרע שנכנס למקדש דאע" ,בזה
 בטומאה מצינן שפיר למימר ד"אין זה אונס אלא טעות".

כול לבדוק שהמים ואי אפשר לומר ע"ז מאי הוה ליה למעבד, שהרי גם בחלון של רבים הוא היה י
'הוה לה לאימתוני' אף שמן הדין ודאי  הם כשרים וכמו בא"א שאף אם הגיעו עדים נאמנים אמרינן

 אינה מחוייבת בזה?

מי שראתה דם בשע"ת שפטורה נוגע לדלעיל ב .וכאן ודאי שלא יועיל תירוצו של הרב השואל
שמנעו את האדם מלבדוק אחרי שהטעם לכך הוא שחכמים מנעו אותה מלבדוק, דהרי כאן לא מצינו 

 רו אותו.המים אם הם כשרים ואעפ"כ בחלון של רבים פט

וכן לא יועיל התירוץ שכתב הנוב"י עצמו (לפי ההבנה בדבריו שהוזכרה לעיל) שחילק בין אונס 
ע"פ טעות לאונס שלא ע"פ טעות, כי הרי כאן מתברר למפרע שבשעת הכניסה למקדש הוא היה 

 ים היו כשרים וטיהרוהו היה "טעות ושוגג".טמא ומה שחשבנו שהמ

 .ז
 לחזקה דאשה שלא בעת וסתה ,מה להנשאמחלק בין חזקת ההיתר דיב

יש לעיין ולמצוא בכל אחד מהדינים שהזכרנו עד עתה (שבהם היה היתר  ,והנה כדי לישב כל זה
ם יש חיוב ע"פ דין לעשות דבר מסוים ואח"כ התברר למפרע שהוא אכן היה אסור ומצינו שבמקצת

מלכתחילה הדבר היה טעם שולחקור בכל אחד מהם מה היה ה ,חטאת ובמקצתם אין חיוב חטאת)
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נכונה גורם לחיוב -עפ"ז נוכל להבין מדוע בחלק מהמקרים זה שהחזקה התבררה כלאמוחזק להיתר ו
 חטאת ובחלק מהמקרים לא.

זה ה לה חזקת טהרה. ו, הנה קודם לכן היוסתהדבמקרה של אשה שראתה דם בשע"ת שלא בשעת  
 מורכב משתי חזקות:

רא. שכל זמן שלא נטמאה מעמידים אותה בחזקת טהרה כמו כל דין חזקה דמעיק  –א. חזקת הגוף  
שנוסף לזה שיש לה חזקת הגוף שהיא טהורה (שזה ישנו גם אצל מי  ,ב. חזקת 'אורח בזמנו הוא בא'

 איננה רואה עד זמן הוסת.שאין לה וסת קבוע), מצטרפת לזה ג"כ חזקת ג' פעמים ש

הבנתו   ע"פחכמים בדיקה קודם תשמיש (  האשה שאין לה וסת קבוע הצריכו  ,"םוהנה לדעת הרמב
הרי כל החשש ש ,בדברי ר' חנינא בן אנטיגנוס בנדה דף יב ע"א). ואף שלכאורה מה תועיל בדיקה זו

שם דסבירא ליה  שזהו טעמו של ר"מ[באשה שאין לה וסת קבוע הוא שמא תראה בשעת תשמיש 
שה שאין לה וסת אסורה לשמש וכו' וע"ז אומר ר' חנינא בן אנטיגנוס משמשת בשני עדים הן א

ה ולכאורה מה תיקנה הבדיקה שקודם התשמיש הרי עדיין יכול להיות שתרא ],עיוותיה והן תיקוניה
 בשעת תשמיש?

ככל חזקת הגוף ואין יש לומר בפשטות שגם לאשה שאין לה וסת קבוע מ"מ יש לה חזקת טהרה 
של אורח בזמנו הוא בא, הצריכוה חכמים לברר   לחשוש שתראה בשע"ת, רק שכיוון שאין לה החזקה

טהורה חזקתה ע"י הבדיקה שבה היא מבררת בזמן הכי קרוב שאפשר לפני התשמיש שבאותו רגע היא  
 ובמילא מוקמינן לה בחזקתה שלא תראה בשע"ת. 

לשה היא צריכה לחזק אותה ע"י בוע שכיוון שהחזקה שלה היא חוכ"ז הוא באשה שאין לה וסת ק
מצד   הןמצד חזקת הגוף ו הן ,חזקת הטהרה שלה היא כפולה ,אבל אשה שיש לה וסת קבוע .בדיקה

 ע"י בדיקה. החזקה של אורח בזמנו הוא בא ואין צורך לחזקה 

חזקת הגוף  –ות אשה שיש לה וס"ק היא בחזקת טהרה גמורה מצד שני חזקש ,המורם מכל זה
 לה חזקה אחת והיא מתחזקת (לדעת הרמב"ם) ע"י בדיקה. ואורח בזמנו, ואשה שאין לה וס"ק יש

לעומת זאת ההיתר של יבמה שעברו ג' חדשים ממיתת בעלה ולא הוכר עוברה שמעמידים דאין 
 ,ההוכר עוברוזאת לא    ,לד ומותרת להתייבם הוא מדין רוב. שכיוון שרוב נשים עיבורן ניכר לג"חלה ו

 אינה מעוברת ומותר ליבמה. מחזקינן שאזלינן בתר רובא ו

 .ח
 ל לנאמנות דעדים"מחלק בין החזקות הנ

חר והנה הצד השוה בין סיבת ההיתר של אשה שלא בשעת וסתה (חזקת אורח בזמנו) ושל יבמה לא
 ג' חדשים (רוב), הוא שההיתר שלהם מגיע מצד הטבע שלהם.
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עצמו (באיזה אופן של חזקה אם בחזקה הדבר המוחזק גיע מצד טבעו של דהנה חזקה היא דין המ
דמעיקרא בלבד או בחזקת ג' פעמים), שהתורה חידשה שכיוון שדבר הוחזק במצב מסוים לא צריך 

 לחשוש שהשתנה.

שאע"פ שאיני   ,העולםתר רובא (עכ"פ ברובא דליתא קמן) הוא מצד טבע  לעומת זאת הא דאזלינן ב
מצד טבע רוב העולם אני מניח שגם דבר זה הוא באותו של הדבר עליו אני דן, מ"מ  יודע מהו מצבו
 אופן כמו הרוב.

כיוון שהוא  –והצד השווה שבשניהם הוא שההיתר הוא מצד עצם מציאות הדבר הניתר: בחזקה 
 כיוון שרוב הדברים שכיוצא בו בעולם הוחזקו להיתר. –היתר. וברוב עצמו הוחזק ל

לה למדה"י ובאו ואמרו לה מת בעלך הנה מצד הטבע שלו עצמו ת איש שהלך בעמשא"כ בדין אש
הרי הוא בחזקת חיים וגם מצד טבע העולם אין שום סברא לומר שמת אלא שבעדים התורה החילה 

 ם כשרים אני אאמין למוצא פיהם.נאמנות מיוחדת שכאשר באים שתי עדי

לא היתה שום סברא להתיר והנאמנות ולכן כאשר התברר שהעדים הם שקרנים נודע למפרע ש
ונקראים עדי שקר וא"כ בשעת מעשה היא היתה אשת איש  למפרעתורה בטילה שהחילה עליהם 

 גמורה מצד המציאות האמיתית.

ש אין זה משנה את המציאות הקודמת משא"כ כשהתברר למפרע שהיא היתה טמאה בשעת תשמי
 יה ג"פ שלא ראתה).של חזקת טהרה (דהרי ה

ן יבמה כאשר התברר שהיבמה היתה מעוברת לאחר ג"ח מ"מ בשעת היבום היתה כ בדיוכמו"
 .4מוחזקת מצד דין רוב שהיא אינה מעוברת

יותר מזה שדין רוב וחזקה הוא אינו רק בירור על מצבו של הדבר שהתורה אמרה העמד  ואולי י"ל
אינם מבררים בוודאות שהדבר   דבר על חזקתו כמו שנצטווינו להאמין לשני עדים כיוון שהרוב והחזקה

הוא אכן בחזקתו או שהוא כמו הרוב, אלא זה גם דין שהתורה הורתה לנהוג ולהעמיד את הדבר שהוא 
תו או שהוא כמו הרוב ולא לחשוש לכך שהחזקה השתנתה או לומר שדבר זה השתנה מרובא בחזק

 דעלמא.

את כי אף שכשנתברר שבשעת "ז אתי שפיר עוד יותר מה שרואה בשע"ת ויבמה פטורים מחטולפ
 הייתה טמאה, מ"מ בשעת מעשה היה זה ע"פ דין מצד החזקה. תשמיש (או עכ"פ בשעת הפרישה) 

 
מבוססת על עובדות בשטח אלא שהתורה האמינתם שכל עניינה  ובמילים אחרות: בעדים הנאמנות אינה .4

של נאמנות זו שהם דוברים אמת, א"כ כאשר התברר שעדים אלו אינם דוברים אמת מתבטלת למפרע 
וב"י). לעומת זאת ההיתר בחזקה של רוב מבוסס על הנאמנות, דנאמנות זו ניתנה להם ב"טעות ושגגה" (כל' הנ

ונתון זה לא השתנה גם לאחר שהתברר שמקרה זה אינו כמו הרוב. ועד"ז בחזקת כך שכן הוא ברוב המקרים, 
 המציאות שהיתה בעבר ומציאות זו לא השתנתה גם לאחר שראתה בשע"ת. \ג"פ ההיתר הוא ע"פ ההנהגה
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שכיוון ששהתה ג"ח אזלינן בתר רובא ויש לה דין היתר ליבמה ואף שאח"כ נתברר   ,וכמו"כ ביבמה
 שהייתה מעוברת באותה שעה, מ"מ בשעת מעשה הייתה מותרת.

 .ט
 ם"קושיא בדברי הרמבת הז א"מתרץ עפ

אבל בא"א שבאו עדים שמת בעלה כבר ביארנו לעיל שמצד עצם מציאותה אין לה כל דבר שמתיר 
די שעליו סמכנו לברר היתירה הם העדים האלו שהתבררו כשקרנים ומתברר אותה והדבר היחי

 למפרע שלא היה לה שום היתר.

מעידים וכל עניינם הוא רק לברר לנו את  וי"ל שעדים אינם פועלים שינוי בדין הדבר שעליו הם
 כשהתבררו כשקרנים לא נותר מעדותם מאומה גם למפרע. הדבר ולכן

רוב הם דינים ולכן העושה על פיהם יהיה פטור מחטאת, משא"כ עדים המורם מכל הנ"ל: חזקה ו
בין א"א הם רק בירור ולכן העושה ע"פ ונמצאו שקרנים יהיה חייב. ומכאן החילוק בדברי הרמב"ם 

 שבא בעלה, לראתה דם בשעת תשמיש.

דבר ועד"ז י"ל גם ביחיד שעשה ע"פ בי"ד שדעת הרמב"ם שחייב כיון שהבי"ד אינם פועלים על ה
שיהיה מותר אלא הם רק מבררים את ההלכה למי שאינו יודע אותה. ולכן כשהתברר שטעו בדבריהם 

 אסור בשעת עשייתו.יהיה העושה ע"פ חייב כי התברר למפרע שהדבר שעשה היה 

יסברו שזה שצריך לעשות ע"פ בי"ד  ,פטור – [וי"ל שהסוברים שיחיד שעשה ע"פ הוראת בי"ד
כמו שהאמינה התורה שני עדים להעיד על המציאות, כך עד"ז האמינה התורה ש  –הוא לא רק נאמנות  

שהדין בכל   ,ןאלא גם די  –את בי"ד הגדול להעיד איך ההלכה בכל מקום ש"יפלא ממך דבר למשפט"  
ענייני התורה הוא כפסק הבי"ד ולכן יחיד שעשה על פיהם יהיה פטור אף שכשנודע שטעו משתנה 

 ].5מעשה באמת הוא היה מותר באותו דבר שחכמים הורו בו היתרבשעת  ,מ"מ ,הדין למפרע

ון כיו ,וי"ל שזוהי כוונת הנוב"י שם לחלק בין יחיד שעשה ע"פ בי"ד וא"א ליבמה ורואה בשע"ת
 והראשונים לא היה להם היתר בעצם. ,האחרונים היתרם מצד רוב וחזקה שהוא היתר בעצםש

 .י
 ם בהוזה עליו מים פסולין"גם דברי הרמב ז"מבאר עפ

ועד"ז י"ל גם בנוגע למי חטאת שמי שהוזה עליו מחלון של יחיד, הנה אף שכל ישראל נאמנים על 
דבר שבגללו נדון בהם ם מציאותם אין בהם שום המים האלו עצמם מצד עצ ,טהרת מי חטאת, מ"מ

ומר שהם כשרים. ואף שהוא נאמן לכך שהם כשרים ואנו צריכים לנאמנותו של היחיד המזה מהם שא

 
 שמקודש. –את החודש בטעות ואוי"ל שזהו ע"ד בי"ד שקידשו  .5
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מ"מ אם יימצאו שקרנים או טועים  –מ"מ אינו עדיף משני עדים שאף שנאמנים בכל התורה כולה 
כנ"ל, כמו"כ גם כאן אם יימצא שהמים התבטלה עדותם למפרע וכל העושה על פיהם יהיה חייב 

 פסולים והוא נכנס למקדש יהיה חייב חטאת.

אבל במזה מחלון של רבים אין אנו צריכים לנאמנותו של האדם המעיד ואומר שהם כשרים אלא 
ישנה חזקה במים מצד עצמם "שחזקת המים שמזים מהם על הרבים שהם כשרים", ולכן גם אם אח"כ 

כיוון שהמים אז  ,כשנכנס למקדש נכנס בהיתר בשעת מעשה ,מ"מ ,פסולים שאכן היו המיםהתברר 
 היו בחזקת כשרים.



 כרך חמשה עשר  •  דודמגדל  304

 

ברי  מב"ם שהוא 'מדמדות שכתב הר בענין דין הנלמד בי"ג
 סופרים'

 ת אורחותיך למדני"בעל שוהרב 

 .א
 שאינם מפורשים בתורה הוא רק כוונתו ויבאר ד "מדברי סופרים"ם דקידושי כסף "יביא דברי הרמב 

וליקוחין אלו מצות עשה של תורה הם. ובאחד משלשה דברים אלו " :1בהל' אישות ם"הרמב כתב
. ולכאו' "מדברי סופריםובכסף  ,בביאה ובשטר מהתורה .או בביאה ,או בשטר ,בכסף :האשה נקנית

ידושי כסף נלמדו בגזירה שוה צריך ביאור מדוע קרא הרמב"ם לקידושי כסף "מדברי סופרים", והרי ק
 .3"וכל הלמד מגזירה שוה כמו שכתוב מפורש הוא לכל דבר, "2שדה עפרון""קיחה קיחה מ

לגבי שלו  4תב"ם בשו"כתב הרמא כמו שהו, הוא מדברי סופרים 'קנין כסףשכתב ש'הטעם אלא 
שאין כל דבר שלמדין אותו בהקש או בקל וחומר או בגזרה שוה "  :ל", וזשרש שניש בספר המצות  "מ

תורה נדרשת בהן הוא דין תורה עד שיאמרו חכמים בפירוש שהוא או במדה משלש עשרה מדות שה
והבאתי על זה ראיות ושם ביארתי שאפילו דבר שהוא הלכה למשה מסיני מדברי סופרים   ,מן התורה
שהוא מפורש בתורה כגון שעטנז וכלאים ושבת ועריות או  ואין שם מן התורה אלא דבר ,קרינן ליה

 ש."יי. ע"וכו' דבר שאמרו חכמים שהוא מן התורה

שכל השיעורים הלכה למשה מסיני לפי שכל מה שלא ". .  , וז"ל:5כתב בפירוש המשניות וכן
שמאמר הן הלכה למשה מסיני, לפי פ שהדברים "התבאר בלשון התורה יקרא מדברי סופרים, ואע

מן יכלול שיהיה הדבר דעת סופרים כמו הפירושים וההלכות המקובלות מן משה  'מדברי סופרים'
 תקון סופרים כמו התקנות והגזרות". ע"כ. אוסיני 

שהוא מן התורה אלא שהוא אינו מפורש בתורה  –, אחד שיש שני פירושים ל'דברי סופרים'הרי 
 .6שהוא ממש מדרבנן –כה למשה מסיני, והשני דות או שהוא הלג מ"אלא רק ילפינן אותו מי

 
 ב."א ה"פ .1

 . קידושין ב, א.2

 ג, א. ד"ה שוויוה רבנן לבעילתו.רש"י, כתובות  .3

 סי' שנה (במהדורת בלאו. סי' קמד במהדורת פאר הדור). .4

 מס' כלים פי"ז משנה י"ב. .5

רבי מאיר כן פירש לם שהפירוש של 'מדברי סופרים' הוא ממש מדרבנן. ו"מצינו הרבה מקומות ברמב וכן .6
א מהל' אישות ""וכן בחבורו (פש (הלכות אישות שם), שכתב: ך) בתבואת שמ"ל (בן נכד של הש"ז מגזע צבי
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"ש רבינו שהכסף הוא מדברי סופרים הוא מן מו" , וז"ל:זה כתב הרב המגיד בהל' אישות שם ולפי
השרש השני שהניח הרב בספר המצות שאין הדברים הנדרשים בגזירה שוה או באחת מי"ג מדות 

 עכ"ל. ."ביאור שהם מן התורהאא"כ יאמרו בהם ב ,נקראים דבר תורה אלא דברי סופרים

 שאינו  אלא  דאורייתא  שהוא  לדבר  קרא  סופרים  דדברי  כ"ע  כ"וא". .    :, וז"לוכתב הכסף משנה שם
 היינו לא פירושו סופרים שקבלו שאילולא דבר כלומר סופרים דברי ליה וקרינן, בתורה מפורש

ולא מידי דהא דבר הנלמד בג"ש דבר תורה ממש  ולדרך רבינו ל"ק"ובסוף דבריו:  ."כך אותו יניםבמ
ולא קרי להו דרבנן אלא  ,בתורההוא וסוקלין על ידו ומביאין קרבן על שגגתו ככל דברים המפורשים 

 עכ"ל. ."וכו' לומר שאלמלא שהם קבלוהו כן מסיני לא היינו מפרשים אותו כך

, הוא כהפירוש הראשון שהוא כתב במשנה "מדברי סופרים"ל  "ם בהל' אישות הנ"ש הרמב"הרי מ
 דהיינו שקידושי כסף הם מן התורה.ל, "כלים הנבמס' 

שמעתי כל רבותי מפרשים דקדיש בכספא :"7יו בכתובותרבות  י בשם"רשש  "ם כמ"דעת הרמב  ואין
חדא דגזירה שוה היא קיחה קיחה משדה עפרון (קידושין  ,ואי אפשר לומר כן ,דקידושי דרבנן נינהו

ומרבותי "  :8י בגיטין"וכן כתב רשוכו'".    וכל הלמד מגזירה שוה כמו שכתוב מפורש הוא לכל דבר  א)  ב,
דקדושי כסף דרבנן דלא כתיב בהדיא אלא גמרינן קיחה  ,נן מקדשקבלתי כל דמקדש אדעתא דרב

 . עיי"ש."וכו' קיחה

 כמבואר לעיל.י, אלא לדעתו קידושי כסף הם מן התורה "ם לא סבר כרבותיו של רש"והרמב

א מהל' אישות שקדושי כסף הם דרבנן "ל בפ"ם ז"הרמבל:". . ", וז9ץ"ת התשב"ראיתי בשו וכן
ל שכתבתי, "י ז"ורייתא, וכבר חשבו רבים שהוא אמר כן על פי רבותיו של רשוקדושי שטר וביאה מדא

 יי"ש.ע ."וכו' ל למה אמר כן"ואינו כן, שכבר מצינו תשובה לרבינו ז

 
עח, ובקדושין (דף  נ"ד). והמתבאר בפ' כיצד (דף "ופט"ז מהל' אסורי ביאה) כתב החלוצה מדברי סופרים ,ז"ה
יש דברים שאין חייבים עליהם מדברי תורה אבל אסור   :ו) כתב וז"ל") שהוא מדרבנן. ובפ"א מהל' מעילה (הא

 :"מ שם שהוא מדרבנן ממש. ובהקדמת רבינו לסדר טהרות כתב וז"לסוכתב הכ .מדברי סופרים להנות בהם
ואלו אבות שקדם מספרם הן מן התורה וכו' ועוד אבות הטומאה מדרבנן נקרא כל אב הטומאה מהם אב 

ב"ק שם ארץ העמים ובית הפרס ודם תבוסה. ואלו דם תבוסה מדרבנן ( וחשיב ,הטומאה מדברי סופרים וכו'
ו) כתב "דף ק"א) גזרו בארץ עמים (שבת י"ד) בית הפרס דרבנן (פסחים צ"ב). וכן בחבורו פ"א מהל' אישות (ה

א) כתב וז"ל טומאת עכו"ם מדברי "רבינו מדברי סופרים והוא דרבנן. וכן בחבורו פ"ו מהל' אבות הטומאה (ה
 וכו'". ע"כ. פרים ובמס' שבת (דף פ"ג) טומאת עכו"ם דרבנן היאסו

ם, או שהוא מן התורה אלא שאינו מפורש בתורה, או "הרי שב'דברי סופרים' יש שני פירושים בדברי הרמב
 מדברי רבנן ממש.

 .ג, א. ד"ה שוויוה רבנן לבעילתו .7

 לג, א. ד"ה בעילת זנות. .8

 ה ויש מי שנתפלפל."א ד"א ס"ח .9
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 ל."ם הנ"הרמב י, והוא כתשובת"דעת רבותיו של רשם כ"שאין דעת הרמבהרי 

 .ב
 ת ממש  "ם מהפ שה"אע  ,ס"ם שהם מד"ניסח הרמבשץ בטעם "יביא את ביאור התשב

, "שדין זה מדברי סופרים"ם  "זה יש לשאול, אם דינים אלו הם ממש מן התורה למה כתב הרמב  ולפי
ם) "ופירש (הרמב" :ץ שם". ולקושיא זו תירץ התשב"דין זה מן התורה"ולא כתב בלשון פשוט ש

ים עשה בספר המצות שחבר, ובאותם כלל מנין המצותבאותה תשובה לפי שהוא כלל כללים בעניני 
כ פירשו החכמים שהוא מן "ג מדות, אלא א"ג מצות לא ימנה בהם מה שילמד בי"כלל אחד כי תרי

ברי אלא שהוא אומר שאין קרויין דאורייתא לענין שאין נכללין בד  . .  ג מדות"פ שנלמד בי"אעהתורה  
ל "הרב ז ה בסיני, ואומר"ג מצות נאמרו למשה רבינו ע") תרירב שמלאי שאמר בסוף מכות (כג, ב

ה בסיני, אבל מה שנדרש "שמדקדוק זה הלשון משמע שאין למנות אלא מה שנאמר למשה רבינו ע
ג מצות, וכן מוכח מלשונו בספר המצות "נם נמנין לענין מנין תריפ שהוא מן התורה אי"אחר סיני אע

 . 10. עיי"ש"וכו' ל"וז

נו שאינו נמנה כמצווה נפרדת היינו שהטעם שכתב הרמב"ם שקידושי כסף הוא מד"ס, הוא להודיע
 במנין המצוות.

 "ם:הרמב  ל", וז11ל"ם בתשובה הנ"ש הרמב"למ  ונתוו, כ"ם) באותה תשובה"ופירש (הרמב" ש"ומ
ארבעה עשר   בוויש    ,והוא אצל מ' סעדיה ש"צ תלמידנו  ,מנין המצותיש לי חבור בלשון ערבי בענין "

ותם ואחר כך יתברר לו טעות כל מי ם לידע אצריך אד ,פרקים בכללות גדולות בעיקר מנין המצות
מבעל הלכות גדולות עד עכשיו. ובאותן הפרקים ביארתי שאין כל דבר ושמנה המצות חוץ ממני 

רה שוה או במדה משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת יקש או בקל וחומר או בגזישלמדין אותו בה
ם "הרי כל טעם שחילק הרמב . ע"כ."מן התורהבהן הוא דין תורה עד שיאמרו חכמים בפירוש שהוא 

בין אם המצוה היא מן התורה או בין אם היא מדברי סופרים (אף שבאמת שתיהן מן התורה), הוא רק 
 ג מצוות או לא."כדי לידע אם מצוה זו בכלל מנין תרי –לעניין מנין המצוות 

צות בספר המ ילת אסתרבמג ש. וכן הוא"יימב. עע סוף סי' "י אה"ץ הובאה בב"תשב ותשובת
ץ על מנין המצות האריך בזה "וגם בספר זוהר הרקיע שחבר תשב"  :שכתב,  12ך"וכן הוא בש  שרש שני.

ג מדות דינו דין תורה לכל דבר, "ם שקדושי כסף וכן כל דבר שנלמד באחד מי"והוכיח שדעת הרמב
חבר לת אסתר שן בספר מגכיון שאינו מפורש בתורה, וכמצות  ג"התרי מניןרק שאין להכניסו בכלל 

 
 ש. "א סי' קנא. עיי"ץ ח"וכן הוא בתשב. 10

 . 4ראה הערה  .11

 ק א."מ סי' לג ס"חו .12
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. "נכונים ומוכרחיםץ, ודבריהם "שבהמצות האריך בזה וכתב ככל דברי התר יצחק ליאון על מנין "מה
 .13ש. וכן כתבו עוד אחריםעיי"

 .ג
 ץ "יביא את דעת החולקים והקושיות על דברי התשב

ל בתמת "ז יחיא תם אבן ל. וכן הוא לרבי"ץ הנ"מצינו שיש חולקים על סברת התשבך הנה א
כ גבי קידושין שיש "ם) היה לענין מנין המצות בלבד, א"שאם כוונת הרב (הרמב" :שכתב, 14ישרים

מ שהיה אחד מאותם הדרכים מן התורה או מדברי סופרים, סוף סוף לא ימנו "בהם ג' דרכים מאי נ
א כך לכך ובין  ד מהם, ביןהדרכים מן התורה או אח אלא מצוה אחת, ומה יוסיף ומה יתן לנו אם ג'

 ש עוד קושיות."ייע ."דיף ולא יגרע מנין המצותיע

, ובכלל דבריו 16ץ בזהר הרקיע"כמה קושיות על דברי הרשב 15בספר המצותהקשה הלב שמח  וכן
 ג"ץ לומר כן בזה הספר הקצר דנחית ביה למנינא ולחלוק בא אם בה"שבאף אם יהיה מקום לר" :כתב

בורו הגדול שעיקר כוונתו שם אינו על המנין ענה בחמ מה י"שמנה מצות דרבנן עם מצות דאורייתא, מ
 ש."ייע "...  כי אם על הענין

ל בשם "י הנ"ש הב", שהוא הביא מ17סדר אליהו רבא וזוטאל, ב"ז אלפנדרי אליהווכן הוא לרבי 
 ש."ייע ,ל"ש בספר תמת ישרים הנ"ץ, ושוב הסכים עם מ"התשב

 .ד
כוונתו   ,ג מדות"מ או דבר הנלמד בי"למהלכה גבי  "ס"מד"ם "דכשכתב הרמב  ,יבאר באופן אחר 

 שדין זה נמסר לחכמים

, אף שאותו דין ממש "מדברי סופרים"ם לכתוב  "אחרת כדי לפרש למה דקדק הרמב  אל סבר"י  ולכן
מד"ס אע"פ שהוא הלכה בהקדים הביאור בכמה מקומות שכתב הרמב"ם שאיזה דין הוא ו ,מן התורה

 למשה מסיני:

 
 ם אות ז."עיין ביד מלאכי, כללי הרמב .13

 סוף ספ"ג. .14

 ה אמר הצעיר."שרש שני, ד .15

 שרש שני. .16

 אמנם ראיתי למרן.ה "ד, ד"שער ב, דף סח ע. 17
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פ "שעיקר טבילה מן התורה, וכל שעיקרו מן התורה אע: ". . 18קואותם בהל' מ"כתב הרמב
משמע שבמקרה הפוך, דהיינו, אם יש ספק בהלכה  הרי ששיעורו הלכה, ספק שיעורו להחמיר".

 ולא.לק ספיקו – למשה מסיני ואין 'עיקרו מן התורה'

בפירוש בתורה אלא פ שכולן הלכה למשה מסיני הן, הואיל ואין לך  "אע":  19הוכן נראה מהל' שחיט
שיסתפק בדרוסה אסור. ושאר שבעה מיני טרפות יש בהן ספקין דרוסה החמירו בה. וכל ספק 

 יקרו בתורה יש לאזיל בספק לקולא.ש. הרי אף מכאן נראה שאם אין ע"יי. ע"מותרים

ה מהל' שחיטה שיש "ם פ"שהוא הלכה למשה מסיני כתב הרמבאפילו בדבר  "  :20ם"כתב הרשד  וכן
מ "ל דתיקו דהלמ"פ שעלתה בתיקו מטעם דס"ט בספק גלודה כתב לקולא אע"ק לקולא, ובפבהן ספ

ח דמקואות כל שעיקרו מן התורה ספק שיעורו להחמיר, דון מינה "ש פ"לקולא, וכן יש לדקדק ממ
 ש."ייע ."וכו' מ ספקו להקל"שדבר שעיקרו הלמ

ת להיות "ספיקא אם הוא כד ם לעניןהוא מדברי קבלה. ואמנ, שכתב: ". . 21הוא בנודע ביהודה כןו
ד שספיקו לקולא דלא עדיף מדבר "ספיקו לחומרא או אם הוא כמו ספק דרבנן שהוא לקולא, נלע

ו ", ועיין במס' מקואות פאין ספיקו להחמיר הלכה למשה מסינידבר שעיקרו , והרי "משהוא הלמ
מ אמרינן בספיקו להחמיר, "ורו הלדדוקא דבר שעיקרו מן התורה ושע  ,ש"ם ובפי' הר"בפי' הרמב  ז,"מ

כ לא הייתי סומך על סברתי בזה עד שמצאתי הדבר "ו. ואעפ"ח ה"ם הל' מקואות פ"ועיין ברמב
משמע שדבר שעיקרו מן התורה יש  ש. הרי"ייע ן סי' רסג וכו'"."מפורש בתשו' המיוחסת להרמב

 בר שעיקרו הלכה למשה מסיני.כ בד"זיל בספק לחומרא, משאלי

שה מסיני , והוא הלכה למ"מדברי סופרים"ם דקדק לכתוב שאיזה דין "הרמבאשר ל שכש"י ולכן
בו והם יכולים לבחור אם לילך  ,ל"מסרה דין זה לחזכוונתו לומר שהתורה ואינו בפירוש בתורה, אזי 

זיל לקולא כגון כשיש ספק באותו דין, ל לי"קולא או לחומרא בפרטי הדין. לפיכך לפעמים בחרו חזל
חולו של מועד אף "  :22ט"ם בהל' יו"שכתב הרמב  דמצינומה  כעין  ו  ,ם הם בחרו ליזיל לחומראעמיולפ

 על פי שלא נאמר בו שבתון הואיל ונקרא מקרא קדש והרי הוא זמן חגיגה במקדש אסור בעשיית
מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בהן קדושה כלל. והעושה בו מלאכה האסורה מכין אותו 

  ."מדברי סופריםמרדות מפני שאיסורו מכת 

 
 ו."ח ה"פ .18

 ג."ה ה"פ .19

 ד סי' קלא."יו .20

 ה ואמנם."ד סי' קמו, ד"ת יו"מה .21

 א."ז ה"פ .22
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מקרבן מוסף ומצות עיקר בדאורייתא ואפשר שדעת רבינו שיש לו " :וכתב הרב המגיד שם
מ דבר "הוד נראה דאיסור מלאכה ח"ולענ": 23י"ש הב"ם כמ". ולפי זה יש לפרש דעת הרמב"שמחה

שיאסרו המלאכות  מיםמסרה לחכ), אלא שהתורה משמע בסוגיא שבפ' אין דורשין (יח, אתורה כד
כ בר מאכילה "הון בריש יומא גבי עינוי די"ש הר"שנראה להם, ויתירו מה שנראה להם, וכעין מ

 ש."ייע ."ושתיה

נא יואי לאו דמסתפ" :24בענין דברי סופרים, שכתבראיתי בדברי אמת בקונטרס שמיני (ט'),  וכן
סוגיא דפ' מי שהפך, שו עליו מ, ולא תיקמהשרש השנים "הוה אמינא דאף חולו של מועד להרמב

שכך נאמר למשה וכמו שאמרו שהכתוב   דאורייתאוקראוהו  . .    מ"הושאמרו שם פתח באבל וסיים בח
 ש. "ייע  ."מסרו לחכמים

לילך בו לקולא או  –בחרו שהם הכל לפי מה ונמצא שכאשר התורה מסרה דין מסוים לחז"ל, 
 לחומרא.

, אף שהוא מן "מדברי סופרים"שהוא יזה דין על אם "שהטעם שכתב הרמבועפ"ז יש סברא לומר 
ב וכת ינודין זה אשכדי לבאר שכיון  הרי זה –בין אם הוא הלמ"מ ובין שנלמד בי"ג מדות  – התורה

 כמו – ל לפרש אותו כדעתם, ואם הם רוצים להקל"מסרה התורה אותו דין לחז בפירוש בתורה,
גם אם הם אינם רוצים להקל שפיר דמי. ולכן דמי, ושפיר  –ל "מצינו לגבי שבעה מיני טריפות הנש

 ל."בדעת חז יםם לומר שהפרטים של דין זה תלוי"כוונת הרמב

 .ה
 א "באו ל"פ הנ"ם בכמה מהספיקות בטריפות ויבאר ע"ח בטעם שהקל הרמב"יביא ביאור הפר 

יש בהן ל ששאר ז' מיני טריפות "ואם תאמר ואיך כתב הרב ז" :ל"וז 25ח"שכתב הפר ראיתיהנה ו
ל שהרב אזיל לטעמיה שכתב בכמה מקומות "ל ספקא דאורייתא לחומרא, וי"ן מותרין, והא קייספק

' טומאת מת, שכל הספקות בין מטומאות בין ממאכלות אסורות בין לט מה"מחבורו ומכללם בפ
 ."צת ספיקות של שאר ז' מיני טריפותס, והם ראו להקל בק"מעריות ושבתות, אין אסורין אלא מד

מפני שספק דאורייתא  ות הנ"לל בספק"להעיר עליו, שאין הטעם שהקילו חזהנ"ל  ונראה ע"פ
 "שכולן הלכה למשה מסיני הן, הואיל ואין לך בפירוש בתורה"  לקולא הוא רק מדרבנן, אלא הוא מפני

התורה מסרה לחכמים שיאסרו (הדינים) שנראה להם, ויתירו מה "ל, ומטעם זה: "ם הנ"ש הרמב"מכ

 
 ח סי' תקל."או .23

 ה ובריש."דף קח ד .24

 ק א."ד סי' כט ס"יו .25
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שכתב  26ל. ושוב ראיתי בלחם יהודה"ל, וכדמשמע מהדברי אמת הנ"י הנ"ש הב", כמ"אה להםשנר
 . וזה כפי מה שביארתי."ומסרן הכתוב לחכמיםובהנך יש להקל בקצת ספקות " ל:"לגבי ז' טרפות הנ

אך באמת מצינו לענין כמה דברים "  :, שכתב27ל בדרך המלך"ז  דוב בעריש רפפורט  ראיתי לרבי  וכן
 עי' .מדבר המפורש בתורה קיל איסורואף שחשוב כדאורייתא ממש מ"מ  ג מידות"מי נלמד דדבר ה

דאם נשבע על חצי שיעור אף דח"ש אסור מן התורה   ,) ד"ה דמוקי לה כדברי הכלכג, בתוס' שבועות (
 .ועל דבר המפורש בתורה לא חייל שבועה  ,"ד סי' רלח בש"ך סק"וועי' בשו"ע יו  .מ"מ חלה השבועה

והוא הדין לענין נשים שאוכלות ושותות עד שחשיכה שכתב הר"ב  ס"ב,ע או"ח סי' תרח בשו" ועי'
ודוקא שאינו מפורש בתורה ואע"פ שהוא   ,בכל דבר איסור אמרינן מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין

י הוא מפנשש. ויש לפרש הטעם לקולות אלו  "ייע  ."אבל דבר המפורש בתורה מוחין בידם  ,דאורייתא
 ל."הדין בפירוש בתורה, אז מסרה התורה פרטי הדין לחזשאין 

 .ו
 ם"ל עוד שתי הלכות ברמב"הנפ "יבאר ע

אל יקשה בעיניך שהתירו חכמים "  :ם בסוף הל' גירושין, לגבי דין עגונה"שכתב הרמב  ראיתיהנה  ו
פי הכתב הערוה החמורה בעדות אשה או עבד או שפחה או עכו"ם המסיח לפי תומו ועד מפי עד ומ

ם ושאר משפטי העדות על העדת שני עדי תורהובלא דרישה וחקירה כמו שבארנו. שלא הקפידה 
 ש."ייע ."וכו' אלא בדבר שאין אתה יכול לעמוד על בוריו אלא מפי העדים ובעדות

בשני מקומות האמינה תורה עד אחד. בסוטה שלא תשתה מי מרים "כתב הרמב"ם:  28בהל' עדות
 ".בעדות אשה שיעיד לה שמת בעלה מדבריהןתערף כמו שביארנו. וכן  ובעגלה ערופה שלא

ואפשר דמה דנאמנות של עד אחד אינו מפורש בכתוב ואפילו מדרשה "  :29ש"ת מהרח"שוב  ופירש
וקים להו דכיון דעבידא לגלוי ודאי קושטא דמסהיד  שהכתוב מסרו לחכמיםלא אתיא, דאמרינן 

א מהל' אישות שכתב "ל בפ"ם ז"שהרי גדולה מזו מצינו להרמב, "מדבריהן"וכדאיירן להכי קרי להו 
ש. הרי אף שעדות מן התורה, "ייע ."וכו' שת גמורהדג שהיא מקו"שקידושי כסף מדברי סופרים אע

 לבחור מתי בעינן שני עדים או עד אחד. "הכתוב מסרו לחכמים"מ "מ

 
 ב."א הל"הל' אישות פ .26

 פירוש הקצר, הל' אישות שם. .27

 ב."ה ה"פ .28

 קונטרס עגונה ד"ה אך נפל מחלוקת וכו'" דף ב, א. .29
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עה לפי שנאמר כל הנוגע טומאת עצם אחד הלכה מפי השמו": 30ם"ש הרמב"זה יש לפרש מ ולפי
ולפי שטומאתו הלכה הרי הוא   ,כשעורה מטמא במגע ובמשא  למדו מפי השמועה אפילו עצם  ,בעצם

 ."דין תורה ולא מדברי סופרים

כלומר אפילו לפי שיטתו שסובר שכל הנלמד בי"ג מדות נקרא ד"ס זה " ופירש הכסף משנה שם:
 ."רעיםשהוא הל"מ נקרא דין תורה כמ"ש בהקדמתו לסדר ז

ילו דבר שהוא הלכה למשה מסיני מדברי שאפ"  :31ל"ם בתשובה הנ"ש הרמב"ויש לפרש זה לפי מ
ואין שם מן התורה אלא דבר שהוא מפורש בתורה כגון שעטנז וכלאים ושבת  ,סופרים קרינן ליה

 הואם לומר שאף שדין זה ". ולכן כוונת הרמב"וכו' דבר שאמרו חכמים שהוא מן התורהאו  ,ועריות
 ל להחמיר בדין זה כשל תורה."כאן בחרו חזמ "ל, מ"הלכה למשה מסיני, והתורה מסרה דין זה לחז

דכוונת " :ל"ש הכסף משנה הנ"שכתב לפרש מ  32ל, בזרע אברהם"יצחקי ז וכן ראיתי לרבי אברהם
ש. ויש לפרש שזה משום . עיי""נה לספקא דאזלינן בה לחומראת דנפקא מי"מרן רצויה שנקרא ד

 ל והם בחרו להחמיר."ה מסרה דין זה לחזשהתור

הרי הוא דין  ]ל" ותלוי בדעת חז[ ולפי שטומאתו הלכה" ל:"ם הנ"ש הרמב"לפרש מ ולכן כך יש
דהיינו לא מדרבנן [ ולא מדברי סופרים ]"שאמרו חכמים שהוא מן התורה" [שכך הם פירשו:תורה 

 ."בספק]אין להקל ל), ולכן "לים הנכבם במשנה "ממש (כפירוש השני שכתב הרמב

הוא כדי לומר שאין דין זה  "מדברי סופרים"ם "שהטעם שכתב הרמבל יש לפרש "לפי כל הנ ולכן
ל, והם בחרו להקל או "מ מסרה התורה פרטי הדין לחז"מפורש בתורה, ואף שעדיין הוא מן התורה, מ

 להחמיר.

 .ז
 ג מידות"ם בכל המקומות שלומדים מי"יבאר הטעם שלא כתב כן הרמב

מדברי "ם לא כתב בפירוש שהוא "ות, והרמבג מד"יש איזה מקום דילפינן איזה דין מי ואם
 ולהדגיש כן, אף שהוא עדיין האמת.ם לא רצה לדקדק "ל שזה מפני שבאותו דין הרמב", י"סופרים

אם נבלה  ,הדברים וקל וחומר. מפי השמועהטומאת משא " :ל"וז, 33ם"ש הרמב"נראה ממ וכן
 .לא כ"ש ,אה במשא שנאמר והנושא את נבלתם המתב ואינה מטמאה באהל מטמשהיא טומאת ער

אף המת שמגעו טומאת שבעה משאו טומאת  ,ומה נבלה שמגעה טומאת ערב משאה טומאת ערב

 
 י."ב ה"הל' טומאת מת פ .30

 . 4ראה הערה  .31

 ה והנה טרם."ד סי"ז, ד"יו .32

 ב."א ה"הל' טומאת מת פ .33
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הרי כאן הוא כתב דמה  וכו'". עכ"ל. אין טומאת משא במת מדברי סופרים אלא דין תורהשבעה. 
 .34רי סופרים אלא מן התורהמדב אינוהוא (ק"ו) ג מדות "דילפינן מי

וכפירוש שני שכתב (תקנת או גזרת חכמים),  הוא מדרבנן ממש    "דברי סופרים"כאן הפירוש  אלא ש
יכלול שיהיה הדבר דעת סופרים  "מדברי סופרים"לפי שמאמר " :ל"ל, וז"לים הנדכם במשנה "הרמב

 עכ"ל. ."כמו התקנות והגזרות םסופרי תקון או ה מן סיני כמו הפירושים וההלכות המקובלות מן מש
 ל."וזה להיפך מה דמצינו לגבי קידושי כסף בהל' אישות הנ

ממ"ש רבינו שם בפ"א "  :ל", וז35ל (מעיר קושטא) שתירץ לקושיא זו"ז  רבי שלמה קמחיוראיתי ל
ואם   ,לה מדין ק"ו וסיים עלה אין טומאת משא במת מד"ס אלא דין תורה  ה"ב גבי טומאת משא דיליף

סקי רבינו ז"ל גופיה אהדדי דהכא קרי לכסף קידושין דנלמד בגזירה שוה ד"ס והתם קשה ליה פכן ת
אבל קושטא דמילתא דלא הא ולא הא קשיא   ,וזה וזה מי"ג מידות הם  ,קרי לדבר הלמד בק"ו דין תורה

 ולכך מפרש בשתים  .וקרי להו ד"ס  ,תמצא לרבינו ז"ל רובי הלכות שהם מדרבנןדשם בהלכות טומאה  
למ"מ שאינם מד"ס כלומר מדרבנן ממש אלא דין תורה הם וכמ"ש הרה"מ דדינן הנה דבר הלמד וה

ם רוצה להדגיש הצד שהוא מדברי "הרי הכל לפי הענין ולפעמים הרמב . עכ"ל."כדין תורה ממש
מ הוא אינו מפורש בתורה, ולפעמים הוא רוצה להדגיש "הוא מן התורה מפ ש"סופרים כדי לומר שאע

  .ג מדות. ולכן הכל לפי הענין"וילפינן זה מי ,מן התורה אף שהוא אינו מפורש בתורהשהוא 

 
"דדוקא דבר הנלמד מג"ש   . להעיר ממה שכתב ביד מלאכי כללי הרמב"ם סי' ז בשם סדר אליהו רבא וזוטא:34

ת של י"ג מדות, שאע"פ שמן המקראות הם , משא"כ בשאר הדרשודחשיבא מפי השמועה דינה דין תורה
 נדרשים אין דינם דין תורה, רק מדרבנן גמור חשיבי רק דהם אסמכום אקרא. ע"ש".

 ב."א ה"בספרו ימי שלמה הל' אישות פ .35



 313 כיסוי ראש הכלה •   הלכה ומנהג

 

 שלחן־ערוך

 כיסוי ראש הכלה
 נדלעה שי' ראל יוסף הכהןשיהגה"ח 

 חב"ד מגדל העמק, חבר בי"ד רבני חב"ד רב קהילת
 בישיבהומשגיח ראשי 

 .א
 יקדים הדעה להלכה מתי תחילת חיוב הכלה לכסות ראשה ודברי החולקים 

 בכיסוי ראש הכלה, ישנם ב' דעות מתי הוא תחילת זמן החיוב שלה:

 ה וחדר יחוד.מיד אחרי החופ .א

 למחרת החופה, מכיון שרק אז היא בחזקת בעולה. .ב

והוכחתי ע"י הוכחות ברורות וכבר דנתי בזה בספר ממלכת כהנים שער שני סי' פא באריכות 
שהחיוב הינו רק ממחרת החופה, אבל מי שרוצה להחמיר יכול להחמיר לעצמו, אך אין להחמיר על 

 חשבון הזולת בלי הסכמתו.

ראיתי בקובץ הערות וביאורים (גליון ג' תמוז תשע"ז) שהרב מ.מ.ג. שליט"א העיר על   והנה הלום
מסיים שלכל הדעות צריכה הכלה לכסות את ראשה מיד זה, ולאחר שמקשה קושיות כמלוא רימון, 

 אחרי החופה מדאורייתא, וכל מי שמורה אחרת ה"ה טועה בדבר הלכה.

 .ב
 ד"אין זו הדרך להכריע פס

הדבר שלא זו הדרך בה ניתן לברר ולהכריע פסק דין להלכה, וכמ"ש כ"ק אדמו"ר אמנם ברור 
ע"י  –שנחלקו בו ראשונים ואחרונים  למעשה דין פסקוז"ל: לכאורה לא זו הדרך להכריע  1נשי"ד

 
 . הובא בהיכל הבעש"ט גליון כד עמ' עו.1
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ראיות מש"ס, ששני המד"א בודאי לא אשתמוט להו. עכ"ל. ועאכו"כ שאין זו הדרך להכריח את כולם 
 בוע שזה לכל הדעות ואיסורו מדאורייתא, ע"י:לנהוג כדעתו ולק

 שמקשה קושיות שהם בבחי' ויש להקשות בדוחק. .א

 ועוד יותר אינו מעוניין להבין מה שכתבתי בזה, ואינו נותן מקום לדעה אחרת. .ב

והאמת היא שלכל דעה ישנם מקורות בהלכה, והבירור צ"ל איך מנהגינו למעשה בפועל, ונהרא 
די להבהיר את כל זה, אביא בקצרה את המקורות באופן שבדרך ממילא יתורצו כל נהרא ופשטיה. וכ

 מה שהקשה הנ"ל.

 .ג
 יוכיח שחיוב הכלה לכסות ראשה הוא רק למחרת החופה שאז היא בחזקת בעולה 

בנוגע לאשה ארוסה יש מחלוקת האם היא צריכה לכסות את ראשה. אבל באשה נשואה כולם 
ת ראשה, רק ישנם חילוקי דעות בנוגע לזמן שבו היא צריכה להתחיל מודים שהיא צריכה לכסות א

 לכסות את הראש: 

יד אחרי החופה דינה כאשת איש לכל דבר, גם בנוגע לכיסוי ראשה. ויש סוברים יש סוברים שמ
שרק אשה נשואה שהיא בעולה צריכה לכסות את ראשה, ולכן רק ממחרת החופה היא צריכה לכסות 

 יא בחזקת בעולה כמנהגו של עולם.את ראשה שרק אז ה

 ודברים אלו מתבררים מהבא לקמן:

השבות יעקב: "אנוסה צריכה לכסות ראשה, וכל שלא נבעלה אף  הביא מ"ש 2הבאר היטב .א
שנתקדשה מותרת לילך בפריעת ראש כשאר הבתולות", וברור מדבריו שהעיקר הוא שרק בעולה 

 צריכה לכסות את ראשה.

בארוסה, אבל בנשואה אפי' אם לא נבעלה חייבת לכסות את ראשה, דהרי ואא"ל שסובר כן רק 
גו כמנהגינו שעושים את האירוסין ג"כ מתחת לחופה, וא"כ אין שיהוי זמן בזמן הבאר היטב כבר נה

 . ועכצ"ל שכן הוא הדין גם בנשואה.3בין האירוסין לנישואין וכמ"ש הרמ"א

אל בר נחמני א"ר יוחנן: מותר להסתכל בכלה כל , וז"ל: א"ר שמו4כתב הרא"ש במס' כתובות  .ב
ותיה. וי"א: דכל שבעה אסור, אבל יום הראשון שהוא שבעה כדי לחבבה על בעלה, ולית הילכתא כו

עיקר החיבוב אצל בעלה מותר, דאל"כ מי יעיד שיצאה בהינומא וראשה פרוע. וליתא, דאפי' שעה 

 
 . אבה"ע סי' כא סק"ה.2

 . סי' נה סעיף א.3

 ג. . ריש פ"ב סי'4
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ו ואומרים זו היא של כלה פלונית היינו עדות. אחת אסור להסתכל, אלא כיון שרואין ההינומא שעש
 עת ראש אין זו הסתכלות בפניה. עכ"ל.אי נמי ראיית ההינומא כשהיא עליה או פרי

ובקיצור פסקי הרא"ש כותב: אסור להסתכל בפני הכלה אפי' ביום הראשון, ומותר להסתכל 
סור לראות פריעת בפריעת ראשה. ואא"ל שמותר להסתכל רק עד החופה, ומיד אחרי החופה א

 ראשה, כי:

 חרי החופה.א) הרי הרא"ש מתיר ביום הראשון, והיום הראשון מתחיל רק לא

 ב) "לחבבה על בעלה" מתחיל רק אחרי החופה שהרי קודם החופה הוא לא בעלה.

ג) הרא"ש שלל את הדעה שמותר כל שבעה, ופסק שרק יום הראשון מותר, ואם תאמר שצריכה 
זאת אומרת שגם ביום הראשון אסור לראות. ומבואר שאין  –אחרי החופה לכסות את ראשה מיד 

 אשה מיד אחרי החופה.הכלה צריכה לכסות ר

נשאל האם ארוסה שנתקדשה ונתנו לה י"ב חודש עד החופה חייבת בכיסוי   5בשו"ת משאת משה  .ג
 ראש, כיון שהיא כבר א"א או שיכולה לגלות כדין הבתולות?

גילוי שער כמשפט הבנות בית אביהן, וחילי מהא דתנן בכתובות: "אם יש והשיב, וז"ל: מותרת ב
מא וראשה פרוע", וממאי דאתמר עלה דאיכא למ"ד בכל ז' ימים שרו לה כדי עדים שיצתה בהינו

לחבבה על בעלה. ואפי' לאלו דפליגי בהא דכל ז', אזיל ומודיה דיומא קמא מיהא שרי, אלמא אפי' 
מיד, כ"ש עודה בית אביה עד שלא נכנסה לחופה אכתי לא נאסרה לגלות אחרי חופה נמי לא נאסרה 

 שערותי' עד שתנשא.

(ומסיים:) תבנא לדינא דהארוסה המקודשת מותרת בגילוי שער כדין הבתולות עודה בית אביה 
 וכדהוכחנו מההיא דהינומא וראשה פרוע. עכ"ל.

 ראשה ביום הראשון.הרי שברור להדיא שפוסק כמו הרא"ש שאינה צריכה לכסות את 

עומדין להיקצץ וכקצוץ נשאל למה בכלה הטובלת אין שערותי' חציצה אעפ"י ש  6בשו"ת חת"ס  .ד
 דמי?

והשיב: שזה מכיון שאין קוצצין מיד אחרי החופה, אלא רק אחרי בעילת מצוה, כי המנהג הוא 
ין דינו שכקצוץ שמקפדת לבוא אל החתן עם שערות ארוכות, וא"כ זה תלוי בעוד מעשה, וממילא א

 ואינו חציצה. –דמי 

 
 . ח"ב סי' ז.5

 . יו"ד סי' קצה.6
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: "יצאת בהינומא 7ת ארוכות הוא ממ"שומבאר שהמקור למנהג שנהגו לבוא אל החתן עם שערו
 וראשה (שערה) פרוע".

וההסבר בזה הוא: יוצאת ושערותי' מגולות עד אחר בעילת מצוה, וזה הראי' למנהג זה, אבל אם 
איזה  – ה, ומיד אחר החופה צריכה לכסות את ראשההפי' של יוצאה וראשה פרוע הוא רק עד החופ

 זה? ולכן ע"כ צ"ל שאינה מכסה את ראשה לפני בעילת מצוה.ראי' ומקור אפשר להביא למנהג 

) כתב שלמחרת הנשואין 10, ובנטעי גבריאל נשואין9(הובא בענבי הגפן  8בספר טוב ירושלים .ה
נו הק', וקבעו סעודה מיוחדת לתגלחת מגלחת הכלה את שערות ראשה כפי המנהג המקובל לאבותי

צעיף] כי מיד אחרי התגלחת הייתה האשה מכסה את זו וקראו לה "שלייער וארמעס" [ארוחת ה
 ראשה כדת וכדין. 

ומובן שאא"ל שמיד אחרי החופה היא כבר מכסה את ראשה והיא רק מגלחת למחרת, כי אז הרי 
 א הצעיף היא כבר לבשה אתמול.היו צריכים לקרוא לסעודה זו "סעודת התגלחת" שהל

: "נהגו למחרת הנשואין לערוך בסעודת השבע 11וכן איתא גם בילקוט מנהגי יהדות אשכנז בא"י  .ו
 ברכות את "סעודת השביס" שאז האשה הצעירה מופיעה לראשונה בציבור עטופה בשביס". 

 ואם היא צריכה מיד אחרי החופה לכסות את ראשה אין מקום לסעודה זו.

שלמחרת החופה נערכה סעודת "שלייער וארמעס" (סעודת נהג זה הוא גם ממנהגי בית הרב מ .ז
 ). 12הצעיף) (ראה ספר המאמרים קונטרסים

גם הרב י"ל גרונער שליט"א שמע מאמו שהיא ממשפחת בית הרב, שכך נהגו בבית הרב, שרק  
 ממחרת החופה כיסו את הראש ואז עשו את "סעודת הצעיף". 

 הוא דוקא בבעולה: בזה מפני מה איסור פריעת ראש והנה יש לבאר

, שמבאר באריכות שאיסור פריעת ראש הוא דוקא בנשואה שהיא גם 13ע"פ מ"ש בישועות יעקב
בעולה, כי כך הי' המנהג הקדום. ולכן ציוותה התורה בסוטה "ופרע ראש האשה", מכיון שעד עכשיו 

 הוא לא הי' פרוע, והי' אסור לפרוע אותו.

 
 . כתובות טו, ב. 7

 . דף נה.8

 . פ"ט סי' קעה.9

 . ח"ב פנ"ח סק"ה.10

 .80. עמ' 11

 .50. ח"א עמ' 12

 . אבה"ע סי' כח, תשובת נכד המחבר.13
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איסור פריעת ראש) עניין של כיסוי ראש הוא דוקא בנשואה, וסה מותרת. ומצד דין זה (של  אבל אר
ובעצם גם גרושה או אלמנה אף שהיא בעולה מותרת בפריעת ראש, ורק מצד דין צניעות אסורה 
מכיון שבהיותה נשואה ראשה היה מכוסה קיבל שער ראשה דין של מקומות המכוסים שאסור 

 לגלותם.

חייבת בכיסוי ראשה. ומובן בפשטות שרק ממחרת ברור שרק נשואה שהיא בעולה  וא"כ לפי"ז
 החופה יש לה חזקת בעולה כמנהגו של עולם.

 .ד
 ע שחזקת בעולה מהחופה "יבאר מדוע אין קושיא מדברי השו

: 14והנה לכאורה יש להקשות ע"ז ממ"ש בנוגע לכתובת אלמנה מן הנשואין בשו"ע אבה"ע
לא מנה ואין עליה טענת בתולים אפי' אם יש לה היא בחזקת בעולה ואין לה א "...נכנסה לחופה הרי

 עדים שלא נסתרה עם הראשון".

ומשמע מזה לכאורה שמיד אחרי החופה יש לה חזקת בעולה אפי' נגד העדים וא"כ הרי היא חייבת 
 מיד בכיסוי ראשה?

 אלא שע"פ מפרשי השו"ע יש לבאר את זה בב' אופנים:

אדעתה דבעולה נשאת, ואע"ג דעדים מעידים שלא ד"ה שאני הכא, וז"ל: "ו 15'כמ"ש בתוס א)
 נבעלה אינו סומך ע"ז מאחר שהיו נשואין וסבר דלשבחה אומרים כן". עכ"ל.

דהיינו זה שכתובתה היא רק מנה אעפ"י שהעדים מעידים שהיא עדיין בתולה, אינו משום שיש 
ם ואינו מאמין משום שהוא לא סומך על העדילה חזקת בעולה שהיא חזקה יותר מהעדים, אלא 

לדבריהם, ולכן הוא הכניס אותה בחזקת בעולה, וממילא הוא התחייב רק מנה שהרי הוא סבור 
 שהעדים אומרים כן רק בכדי לשבחה ובאמת היא בעולה.

הרמב"ם שחכמים תקנו מאתיים רק לבתולה שנשאת לראשונה אבל אם היא נשאת   עפ"י מ"ש  ב)
 אם היא עדיין בתולה תקנו רק מנה כיון שבד"כ היא כבר בעולה. בשני' אפי'

ואפשר לבאר את זה יותר ע"פ מה שביארו כמה ראשונים דרק בנישואים ראשונים יש חיבת בתולה 
 אין לה חיבת בתולה כיון שכבר נשאת פעם. אבל בנישואים שניים אף שהיא עדיין בתולה

ובתה אם היא מנה או מאתיים, ואין לזה שום קשר מכל זה מובן שכל זה מדובר רק בנוגע לכת 
 לענייננו ואין להביא מזה שום ראי' אם יש לה חזקת בעולה או לא, לעניין כיסוי ראשה.

 
 . סי' סז סעיף ב'.14

 . כתובות יב, א.15
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ון לפני שנטהרה יש עלי' טענת  וכן פסק שם הבאר היטב שאם פירסה נדה לפני הנשואין ומת הראש
בחזקת בעולה אלא צ"ל שעת הכושר לזה   בתולים. הרי ברור להדיא שנשואים גרידה לא עושה אותה

 ולכן אם פירסה נדה אעפ"י שהיא נשואה אינה בחזקת בעולה.

ולכן רק ממחרת החופה לאחר שהי' לה שעת הכושר בפועל כמנהגו של עולם יש לה חזקת בעולה  
 סות את שערותי'.וצריכה לכ

 .ה
 המנהג בפועל 

 ובנוגע למנהגנו בפועל:

שמאז ומקדם מנהג אנ"ש בחצרות קדשינו   –החי יכול להכחיש את החי  הנה המציאות בפועל, ואין  
במשך שישים שנה בהוראת גדולי רבני חב"ד, שהכלה אינה צריכה לכסות את ראשה רק ממחרת 

 החתונה.

 דר חו"ק לא כיסו הכלות את ראשן רק ממחרת החופה.וברובם ככולם של החתונות שהרבי סי

 והרב המעיר הנ"ל טועה בכפליים:

. מוציא לעז על גדולי רבני חב"ד שטעו בדבר הלכה, וכן מוציא לעז על 2. מכחיש את המציאות.  1
נשים צדקניות, שהם היו הראשונות שבמס"נ לבשו פאות באמעריקא, והוא מוציא לעז עליהם 

 אורייתא, ושלא מיחו בהם מטעם ש'מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין'.שהקילו באיסור ד

ים צדקניות אלו, אם היו מורים להם שצריכים לכסות את ראשן מיד אחרי החופה האמת היא שנש
 היו עושות כך כי במה נחשב הוא בהשוואה ללבישת פאה כל החיים.

שאין זה מנהגינו לא הורו להם לעשות כך, וכן הורו הרבנים אלו גם בנוגע לבנותיהם.  אלא מכיון
 וזה ברור.

 .ו
 אודות מנהג בית הרב

 ועות ממשפחת ג. על מנהגי בית הרב:בנוגע לשמ

האמת היא שהגירסאות מהשמועות האלו השתנו כמה פעמים משך השנים, וכדי להעמיד את 
 לים פשוטות:הדברים על דיוקם אבהיר זאת במי

בשנת תשכ"ח כשהציעו שידוך לאחותי ז"ל עם בן הרז"ג ז"ל, אמר הרז"ג לאאמו"ר ז"ל שרוצה 
 ברורים כדי שלא יהיו אי הבנות בעתיד. וכדלהלן:להבהיר לו כמה דברים שיהיו 
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לפני החתונה הראשונה במשפחתו ביקש מהרבי שיורה לו מהן מנהגי בית הרב. הרבי הפנה אותו 
 , והיא אמרה לו ג' דברים:לרבנית נ"ע

 א) בבית הרב הקפידו שבגד הכלה לא יהי' לבן כי זה מנהג הגויים.

 ראשון כי זה מנהג הגויים.ב) גם הקפידו שהחתונה לא תהי' ביום 

 ג) השושבינין של הרבנית היו הורי' דהיינו הרבי הריי"צ והרבנית נחמה דינה.

פחה שמקפידים לכסות את ראש הכלה מיד אחרי ובנוסף למנהגים אלו, הוסיף שיש לו מנהג במש
כמה  החופה. ולכן הוא ביקש הסכמה מראש למנהגים אלו. כל זה שמעתי מאאמו"ר בזמן ההוא, וגם

 פעמים משך השנים. 

וכתוצאה מזה: על שני הדברים הראשונים הקפיד אאמו"ר גם בשאר החתונות במשפחה, אבל 
תונות מכיון שהרבי אמר מפורשות בשיחתו מי"ד כסלו בענין השושבינים הוא לא נהג כן בשאר הח

חתן והכלה כשדיבר על מנהגי חתונה בנוגע לשושבינין, וז"ל: השושבינין שמוליכים ה 16תשי"ד
], אבל בהחתונה של גיסתי, היו 17הנה בהחתונה שלי לא הי׳ אאמו״ר נוכח [ולכן אין ראיה  —להחופה  

מו״ח אדמו״ר (אבי הכלה), והרה״ח ר׳ משה הארענשטיין שושביני החתן אבי החתן ואבי הכלה, כ״ק 
חתן ואם הכלה. אם ה —אינני יודע, אבל כנראה שגם שם הי׳ עד״ז  —(אבי החתן). ושושביני הכלה 

 עכ"ל. ונראה שזהו המקור למ"ש בספר המנהגים.

ים משך כל השנ לרבים הורהגם בנוגע לכיסוי ראש הכלה לא הקפיד אאמו"ר בשאר החתונות וכן 
 שאין צורך לכסות את ראש הכלה רק ממחרת החתונה.

יד אחרי וברור שאם הרז"ג הי' אומר בשם הרבנית שמנהג בית הרב הוא לכסות את ראש הכלה מ
 החופה, בודאי שהי' מקפיד גם בזה.

דיבר על מנהגים האלו מראש עוד לפני שנפגשו, מכיון שבחתונה הקודמת  [הסיבה שהרז"ג
במשפחתו, צד הכלה לא הסכימו לכיסוי ראש הכלה מיד אחרי החופה. וכנראה שהסיבה שלא הסכימו 

) של אנ"ש בחצרות קדשינו מטעם לזה, מכיון שאמא של הכלה הייתה המדריכת כלות (בה"א הידיעה
יא מסרה את השיעורים בטהרת המשפחה לכלות, ואם היא תשנה את נשי חב"ד בהוראת הרבי, וה

המנהג הקיים לכסות ראש הכלה מיד אחרי החופה זה לא יהי' ענין פרטי אלא יהי' לזה השלכות לכלל 
 .]אנ"ש. אבל למעשה בסוף הסכימו לזה

"ל עוד שמועה חדשה, שבש"מ אדר תשכ"ד, שבת לפני החתונה ועכשיו פירסם הרב המעיר הנ
זאת, הרבי דיבר בהתוועדות על זה, ופסק שצריכים לכסות את ראש הכלה מיד אחרי החופה, אמנם ה

 
 .  199. התוועדויות ח"א עמ' 16

 . הערת המו"ל.17
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זה לא מופיע בהנחות, מכיון שאף אחד לא שמע ולא הבין במה מדובר חוץ מאלו שהיו קשורים לזה, 
 המחותנים.

ורק ממש מעשה ניסים, ועוד שמשך חמישים שנה זה הי' סוד כמוס אך דבר זה צע"ג שהרי זה 
 עכשיו זה התגלה. 

וזה דבר ברור שאם זה נכון, בודאי שהיו משנים את המנהג שהרי לא ברשיעי עסקינן והיינו יודעים 
 את זה.

ולמעשה המסקנא היא, וכלל הידוע שמי שרוצה להחמיר יכול להחמיר לעצמו אבל "אין להחמיר 
  .ון הזולת" אלא בהסכמתועל חשב



 321 הערות בשו"ע אדה"ז בעניין הפסק בברכת התורה •   הלכה ומנהג

 

 הערות בשו"ע אדה"ז בעניין הפסק בברכת התורה
 * העכט שי' שניאור זלמן צבי הירש הרב

 משפיע ונו"נ בישיבה

 בעניין הסמכת לימוד תורה לברכות התורה ביאור  

 .א
 סיכום השיטות בהסמכת ברכות התורה ללימוד 

: "אמר רב יהודה אמר שמואל, השכים לשנות, עד שלא קרא קריאת שמע 1איתא במסכת ברכות
 באהבה רבה".צריך לברך, משקרא קריאת שמע אין צריך לברך, שכבר נפטר 

ללמוד תורה ושכח לברך לפני זה ברכות התורה, סובר שמואל שאם הוא  דהיינו, אדם שהתחיל
ותו מלברך ברכת התורה, כי ברכת ה"ז פוטר א – שבברכות ק"ש – כבר בירך ברכת "אהבה רבה"

,  2והטעם לזה, מבואר ברש"י שם( להיות הברכה על תלמוד תורה –  בדיעבד – "אהבה רבה" יכולה
 ותן בלבנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות וכו'...") וז"ל: "שיש בה מעין ברכת התורה,

מעיר, וז"ל: "בירושלמי יש "הא דאמרינן שכבר נפטר באהבה רבה והוא ששנה על  3אך בתוס' שם
 אתר", פירוש לאלתר ששנה מיד באותו מקום".

היינו, תוס' מעיר, שהירושלמי סובר שזה שברכת "אהבה רבה" מועילה להיות הברכה על מצות ד
ת "אהבה רבה" ולא למד תורה, הרי זה אך ורק כאשר לומד מיד לאחריה, אבל אם בירך ברכ לימוד

 מיד לאחריה, לא נפטר מחיוב הברכה על ת"ת וצריך לחזור ולברך ברכות התורה.

נמצא א"כ, שיש מחלוקת בין הבבלי (שמואל) לירושלמי, הא דברכת "אהבה רבה" מועילה להיות 
 :יד לאחריה או גם כשאינו לומד מידהו רק כשלומד מברכה על לימוד תורה, האם ז

ועיל גם אם אינו לומד מיד לאחרי הברכה, ולפי הירושלמי צריך ללמוד מיד לאלתר, לפי הבבלי מ
 ואם לא למד לא יצא י"ח, וצריך לחזור ולברך ברכת התורה.

 
 המערכת.ישיבה, נכתב ע"י * מתוך שיעור שנמסר ב

 יא, ב. .1

 ד"ה "שכבר נפטר". .2

 ד"ה הנ"ל. .3
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ם מיד לאחר לאחר מכן ממשיך תוס' ושואל: "ונשאל להרב ר' יצחק, כגון אנו שאין אנו לומדי
אמצע היום או יותר, אמאי אין אנו מברכים  תפילת השחר, שאנו טרודים והולכים כך בלא לימוד עד

 ברכת התורה פעם אחרת כשאנו מתחילין ללמוד?"

 ומתרץ תוס' שני תירוצים:

א. "והשיב ר"י, דלא קיי"ל כאותו הירושלמי, הואיל וגמרא שלנו לא אמרו ואין צריך ללמוד מיד 
כבבלי, ע"כ להלכה אין  . כלומר, כיוון שהבבלי חולק על הירושלמי, כנ"ל, וקיי"ל שהלכהלאלתר"

 צריך ללמוד מיד לאחרי שמברך ברכת "אהבה רבה".

ב. "ועוד, אפילו לפי הירושלמי דווקא "אהבה רבה" דלא הוי עיקר ברכה לברכת התורה, דעיקר 
תורה אלא אם ילמד מיד וגם לא יעשה הסח "אהבה רבה" לק"ש נתקן, ובשביל זה אינו נפטר מברכת ה

חר בנו" וברכת "לעסוק בדברי תורה" שהם עיקר לברכת התורה פוטרות הדעת. אבל ברכת "אשר ב
וממשיך תוס': "וא"ת מאי שנא מסוכה שצריך לברך על כל סעודה וסעודה "לישב בסוכה"?   כל היום".

ב ללמוד דכתיב "והגית בו יומם ולילה", וי"ל דשאני תורה דאינו מייאש דעתו, דכל שעה אדם מחוי
שברכת התורה שונה משאר   –לתירוץ זה    –כלומר, תוס' סובר    ום ללא הפסק".והוי כאילו יושב כל הי

והוי כאילו יושב כל היום . .  אינו מייאש דעתומצוה שחיובה תמידי "דהברכות, כי מצוות ת"ת היא 
מיך את הברכה ללימוד. ובזה מסכים גם הירושלמי, ", וע"כ בברכות התורה אין חיוב להס4ללא הפסק

המחלוקת עם הבבלי היא רק בנוגע לברכת "אהבה רבה", שבזה סובר הירושלמי שכיון שברכה זו וכל  
 עיקרה אינו למצות ת"ת, ע"כ כדי שתוכל להועיל לחיוב הברכה על ת"ת, צריך ללמוד מיד לאחריה.

מפני . .  מר פסוקים וברכת כהנים ואלו דברים וכו'ומסיים תוס' את דבריו: "והצרפתים נהגו לו
 רושלמי דבעי שילמד על אתר. אבל אין צריך כמו שכתבתי".הי

 מכל הנ"ל יוצא, שיש ג' שיטות בדין זה:

אין צריך ללמוד לאלתר, הן בברכות התורה והן בברכת "אהבה רבה" (וכן פסיקת   –א. שיטת הבבלי  
 ).5תוס' 

ת "אהבה צריך ללמוד לאלתר, הן בברכות התורה והן בברכ – הא'ב. שיטת הירושלמי לתירוץ 
 רבה" (וכן נהגו הצרפתים). 

בברכת התורה אין צריך ללמוד לאלתר, בברכת "אהבה רבה"  –ג. שיטת הירושלמי לתירוץ הב' 
 צריך ללמוד לאלתר.

 
 ראה לקמן ביאור הטעם ביתר הרחבה. .4

להעיר מהב"ח ד"ה "ומ"ש ודווקא", שלמד שגם לדעת התוס' צריך ללמוד מיד בברכת התורה אלא שיוצא  .5
 שם קריאה).  לשם מצווה ולא ל  בפרשת התמיד (ולא כאהבה רבה ששם אם לא שנה על אתר י"ל שאת ק"ש קרא
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 .ב
 ל ומקשה "מביא הפסק בהנ

לאחר ק"ש וברכותיה, א"צ לברך מפני וז"ל: "ואם בא ללמוד מיד  6לעניין פסק ההלכה כתב הטור
יש בה מעין ברכות התורה ופוטרת אותו. ודווקא  –שהיא "אהבה רבה"  –ני ק"ש שברכה שניה שלפ

אם לומד מיד לאחריה, אבל אם הפסיק בינתיים אינה פוטרת. ואם לומד מיד לאחריה שאז היא פוטרת 
 , אינו צריך לברך כל היום".או שבירך ברכת התורה והתחיל ללמוד והפסיק אח"כ מלימודו

וז"ל: "מדברי רבינו נראה, שהוא תופס עיקר, דאין חילוק בין נפטר "באהבה   ,7וכותב ע"ז הב"י שם
או   –. שהרי כתב  8רבה" למברך ברכת התורה, לעולם בעינן שישנה על אתר. וכדברי האם תמצי לומר

וכן . .  צריך לברך אח"כ כל היום והפסיק אח"כ מלימודו, אינו והתחיל ללמוד שבירך ברכת התורה 
 .ינו הגדול מהר"י אבוהב"ביאר דבריו רב

עצמו חולק ע"ז, וס"ל שבברכות התורה לא צריך לשנות מיד לאחרי הברכה, והיא פוטרת   9אך הב"י
. וכן פסק 10אבל בברכת אהבה רבה צריך ללמוד לאלתר, כהשיטה הג' הנ"ל) ( לכל היום גם בלי זה

לומר פרשת ברכת כהנים סמוך   ם: "והנכון שלא להפסיק ביניהם כלל, וכן נהגו. אך מוסיף ש11בשו"ע
 לברכת התורה".

והנה לכאורה צ"ב בכללות העניין, מהו ההבדל בין ברכות התורה לשאר הברכות, דהרי אם אינו 
לומד מיד לאחר הברכה, אינו מסמיך את הברכה לדבר שעליו הוא מברך, ודבר זה נחשב כהפסק בכל 

ל לכך שזה לא יחשב כהפסק, וכי בגלל זה ברכות, וא"כ איך טעם זה ש"חיובה תמידי" מועישאר ה
 נחשב כאילו למד מיד לאחריה?

 .ג
 מביא את שני תרוצי הבית יוסף

 ג"כ התקשה בעניין זה, ותירץ זאת בשני תירוצים: 12והנה הב"י

ה עצמם, וכיון שאין א) בברכות שאר המצוות וברכות הנהנין, הברכה באה על העשייה או ההנא

 
 או"ח סימן מז. .6

 ד"ה "אבל מדברי רבנו". .7

 היינו השיטה הב' הנ"ל. .8

 ד"ה "ולי נראה". .9

 הב"י מעיר, דמה שכתב הטור דווקא באופן הנ"ל, ה"ז כדי לחדש חידוש אחר, עיי"ש באריכות. .10

 סי' מז ס"ט. .11

 ד"ה וקשה לי. .12
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חיובן תמידי, לכן כדי שיראה שהברכה שייכת לעשייה זו, מוכרח להסמיכה לעשייה או להנאה, דאל"כ 
לא נראה שהברכה באה על העשייה הזו. אבל בברכות התורה, כיון שהאדם מחויב כל הזמן בלימוד 

א ברכה, כי איכא ורה, לכן כשבא ללמוד כמה שעות לאחר שברך, לא מוכחא מילתא שלומד בלהת
 לימוד כל היום).  (שאז הברכה כוללת את למימר שכשהשכים בירך ושנה שם לאלתר

ב) בכל ברכות המצוות או ברכות הנהנין, עשיית המצווה או ההנאה הם דברים שהאדם לא מחויב 
יכול לדחותם לאחמ"כ, וע"כ כשמפסיק בין ברכה לעשיה נראה שאין  לעשותם כעת, אלא אם רוצה

ברכה חוזרת על אותה העשייה. אבל ת"ת שחייב לעסוק בה תמיד כשמפסיק בין ברכה ללימוד   אותה
 לא הוי הפסק מאחר שבאותו הזמן שהפסיק היה מחויב ללמוד.

 .ד
 ז"מבאר החילוק בין התרוצים בדעת אדה

מביא את שני הדעות בנוגע להסמכת ברכות התורה ללימוד (ופוסק שיש   13והנה רבינו הזקן בשו"ע
אך בטעם הדעה המקילה שא"צ להסמיך  .חוש לדעה שמחמירה ולומר פסוקים וכו' כמ"ש בשו"ע)ל

 את הלימוד לברכה, כותב רבינו הזקן רק את הטעם הא' שבב"י ולא את הטעם הב', 

הטעם הב' ולא את הא' הוא משום שהוא למד  ואולי אפ"ל, שהסיבה שרבינו הזקן מביא רק את
 :"ברכת התורה"עצם גדרה ותוכנה של לוק מהו שהחילוק בין הטעמים הוא חי

דלפי הטעם הא' אין הבדל מהותי בין ברכת במצוות וברכות הנהנין לברכת התורה, שהרי שניהם 
. אלא 14להסמיכםבאים על העשייה עצמה (על המצווה וההנאה או על הלימוד עצמו), ולכן צריך 

  .מהווה הפסק כי הכל נחשב כדבר אחד שכיוון שת"ת חיובה תמידי א"כ הזמן שעבר בלא לימוד לא

אזי אינו צריך לברך על כל אכילה ואכילה  ,(כמו לדוגמא עד"מ כאשר אדם מברך על ברכת הנהנין
חשב כאילו ברך שאוכל תוך כדי הסעודה, כי הכל נחשב כדבר אחד, וכשמברך על האכילה הראשונה נ

ה"ז כאילו כל הלימוד בכל היום הינו חטיבה על הכל. וכן גם בלימוד תורה, כיוון שחיובה תמידי א"כ 
 .)שא"צ לברך על כל פעם ופעם שלומד א', ומובן

לעומת זאת לפי הטעם הב', ישנו הבדל מהותי בין ברכת התורה לשאר הברכות, כל הברכות באות 
החיוב של  ת זאת ברכות התורה באות לא על הלימוד עצמו, אלא על על העשייה עצמה כנ"ל, לעומ

 
 סי' מז ס"ז. .13

סק"ד, שס"ל שמברכים גם על הרהור כיוון שגם בהרהור יש מצווה והברכה הרי  באורי הגר"א ולהעיר מ .14
 היא על המצווה.
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"ז מברכים. וא"כ כאשר מברך ולא לומד מיד, אין זה הפסק כלל, כי החיוב הינו תמידי, , שעת"ת
 .15והברכה היא על עצם החיוב

 .ה
 ל למחלוקת בהסמכת הברכה ללימוד  "מקשר החילוק הנ

הטעמים הללו זהו בעצם המחלוקת בין שני השיטות   והנה אפ"ל שאדמוה"ז למד שההבדל בין שני
הלימוד  השיטה שצריך ללמוד לאלתר, ס"ל שברכת התורה היא ברכה על בנוגע לברכות התורה, ד

(עשיה), ולכן צריך להסמיך את הברכה ללימוד (ואח"כ כאשר ילמד שוב, א"צ לברך עוד פעם  עצמו
שיטה שסוברת שא"צ ללמוד לאלתר, ס"ל כי חיובה תמידי כנ"ל, והכל חטיבה אחת). משא"כ ה

 .16וא"כ אין צורך כלל ללמוד סמוך לברכהללמוד תורה, החיוב שהברכה היא על 

ללמוד לאלתר, כי  ולפי זה מובן מדוע לא הביא רבינו הזקן את הטעם הא' בשיטה הסוברת שא"צ
דיצטרך ללמוד לאלתר, וזה הטעם לשיטה האומרת שצריך  – הרי בפשטות זהו הטעם לומר להיפך

כמו בשאר ..ל רבינו הזקן בסוף ".לשנות מיד לאחר הברכה (ואולי אפשר להמתיק עפ"ז את הלשון ש
 שלדעה הב' ס"ל שברכת התורה דומה במהותה לשאר המצוות). ,המצוות"

  

 
ולפ"ז יובן ברכת התורה דנשים, שאע"פ שאינם מצוות בלימוד תורה מ"מ מברכות, כיון שחייבות ללמוד  .15

  מצוות שלהן לידע היאך לעשותן (שוע"ר שם סעי' י), ומפאת חיוב זה מברכות.

) מדייק רבינו בלשון אדה"ז שכתב "אינם במצוות ת"ת" ולא כתב "פטורות", 31הע'  40ובלקו"ש חי"ד (עמ'  
משמע שיש להן שייכות ללימוד התורה, וזה כנ"ל מצד החיוב ללמוד מצוות שלהן. ולפי זה יומתק יותר הא 

 דנשים מברכות ברכות התורה.

יד, כי סו"ס אהבה רבה לא נתקנה על לימוד תורה, וא"כ ד מאלא שאעפ"כ כשנפטר באהבה רבה צריך ללמו  .16
 בכדי שהברכה תחול כברכת התורה, צריך להראות שזה אכן על לימוד ולכך צריך ללמוד בלי הפסק.



 כרך חמשה עשר  •  דודמגדל  326

 

 בברכות התורה  הדעתדין היסח 

 .א
 א"ומקשה לדעת המג ,ז באין דעתו ללמוד"א והט"מביא מחלוקת המג

"אם הפסיק מללמוד ונתעסק בצרכיו כיוון שדעתו לחזור וללמוד לא הוי  :17פסק המחבר בשו"ע
ללמוד, צריך משמע דמי שאין דעתו לחזור וללמוד ונמלך " :סק"ט) על כךבהפסק". והעיר המג"א (

אין צריך לחזור  (סק"ט) חלק עליו וכתב דגם מי שאין דעתו לחזור וללמוד, כשנמלך . והט"ז"לברך
ולברך. דחיוב הלימוד רובץ עליו תמיד אלא שבשעת עסקיו ארי דרביעא עליה, וא"כ כשחוזר ללמוד 

נו רגיל, ודייק חל עליו החיוב הראשון, ועוד דמסתמא דעתו ללמוד אם יזדמן לו אפילו בשעה שאי
ועיין לחזור.  שכן מורה לשון השו"ע, מדאמר כיוון שדעתו לחזור וללמוד, ולא אמר אם דעתו

אמנם  במחצה"ש (סק"י) שביאר שהמג"א והט"ז לא פליגי אלא שמדברים כל אחד במצב שונה.
ובן ) כתב שאדם הרגיל ללמוד אין צריך לחזור ולברך אף כשיצא לעסקיו, וא"כ מבשוע"ר (סעי' ז

  שאדם שאינו רגיל ללמוד ונמלך ללמוד צריך לחזור ולברך. היינו כהבנת המג"א בשו"ע.

שינת קבע ביום על מטתו הוי הפסק וי"א דלא הוי " :אמחבר בסעי' יולפ"ז צ"ב במה שפסק ה
. ולכאורה לפי המג"א דדעת השו"ע הוא כהרא"ש והטור, שהיסח הדעת הוי הפסק, "הפסק, וכן נהגו

ששינת קבע ביום הוי הפסק, ומדוע פסק  ודאיאין דעתו צריך לחזור ולברך אם נמלך, א"כ ולכן מי ש
בשלמא לדעת הט"ז בשו"ע, שהיסח הדעת לא הוי הפסק, שלכן מי שאינו   נת קבע לא הוי הפסק?ששי

 ., אבל לדעת המג"א צ"ב18לומד ונמלך אינו צריך לחזור ולברך, מובן שגם שינה לא הוי הפסק

 .ב
 דים דין הניעור כל הלילה מבאר בהק

לה הלילה הולך אחר היום ב: "אף אם למד בליזה בהקדים מה דפסק המחבר בסעי' יויש לבאר 
 שעבר ואינו צריך לחזור ולברך כל זמן שלא ישן". 

והעיר על כך המג"א שמשמע דאם ניעור כל הלילה אינו צריך לברך בבוקר. ולכאורה זהו בסתירה 
קבע ביום אינו צריך לחזור ולברך, היינו שס"ל להמחבר שלא השינה היא   ' יא שבשינתלהנפסק בסעי

וא"כ לפ"ז בניעור כל הלילה לדעת ר"ת שצריך לברך כיוון   ,זו שגורמת לברכה אלא היום (כדעת ר"ת)

 
 סי' מז ס"י. .17

ואגב יש להעיר שהט"ז בסק"ט כתב הטעם לדיעה דשינת קבע ביום הוי הפסק, הוא משום דנעשה לאחר  .18
, וצריך לברך כמו בשחרית. ותמה עליו הפמ"ג מדוע זקוק לטעם זה ולא מסתפק בטעם דשההשינה כבריאה ח

ששינת קבע הוי היסח הדעת? וי"ל כיוון שלט"ז היסח הדעת לא חשיב הפסק (שלכן זה שאין דעתו ללמוד 
 ונמלך אינו צריך לחזור ולברך), לכך מבאר שהטעם הוא משום דנעשה כבריאה חדשה. 
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שברכת התורה היא כברכות השחר, ובפועל בדין זה פסק שכשלא ישן אינו צריך לברך, (כדעת 
 הרא"ש)? 

דהא דפסק המחבר ששינת יום לא  ,ו על השו"ע) כתב ליישב את הסתירההגהותינה הרע"א (בוה
הוי הפסק, ולא צריך לחזור ולברך, הוא מצד חשש לשיטת ר"ת ששינת לילה לא הוי הפסק וא"כ כ"ש 
ששינת יום לא הוי הפסק, אבל כשישן ביום חוששין לברכה לבטלה ולא מצריכים לברך שוב, לכך 

 ה אכן לא מברך, דהעיקר דלא כר"ת. עור כל הלילבמקרה שני

אינו צריך לברך הוא משום חשש לשיטת ר"ת, אבל העיקר שינו דפסק השו"ע בישן ביום שנהגו  הי
 הוא כדעת הרא"ש, שלכן בניעור כל הלילה אינו צריך לחזור ולברך. 

 .ג
 ז בניעור כל הלילה " מביא דעת אדה

פסק, בב' הדעות האם שינת קבע ביום הוי ה  19להיעור כל הלינהדין ד) תולה  "ז בשו"ע (סעי' זואדה
וכן מי שאין דרכו ללמוד תמיד ואח"כ נמלך צריך   "אבל ישן שינת קבע על מטתו חשובה הפסק,  וז"ל:

לחזור ולברך. ויש אומרים שברכת התורה היא כברכות השחר שלא תקנו אותן אלא פעם אחת ביום, 
ואם היה ניעור סקיו והסיח דעתו א"צ לחזור ולברך.  ו או שיצא לעולכן אפילו ישן שינת קבע על מטת

כל הלילה לסברא ראשונה א"צ לברך כשיאור היום כל זמן שלא היסח דעתו, ולסברא אחרונה צריך 
 עכ"ל.  .כמו שאר ברכות השחר שנוהגין לברךלברך כשיאור היום, 

יעור כל הלילה , א"כ כשנ"ת)(כדעת ר באם אנו פוסקים ששינת קבע ביום לא הוי הפסקלומר כ
ם למה שכתב לפנ"ז שהדעה הסוברת , וזה בהתאכי החיוב לברך הוא בתחילת יום חדש יצטרך לברך

"צ לברך כשישן שינת קבע ביום הוא מצד שברכת התורה היא כברכות השחר, "שלא תיקנו אותם אש
ח דעתו אינו לעסקיו והיס  אלא פעם אחת ביום ולפיכך אפילו ישן שינת קבע ביום על מיטתו או שיצא

 ". 20צריך לברך וכן נהגו

, אזי כשניעור כל הלילה לא יצטרך (כדעת הרא"ש) למ"ד ששינת קבע ביום הוי הפסקמשא"כ 
ח דעתו מהלימוד גם כאשר עבר יסהיסח הדעת, אבל כאשר האדם לא ה לברך, כי הגורם לברכה הוא

ינו שסובר שלא ההיסח הדעת הוי הפסק, הי אבל למ"ד ששינת קבע ביום לא .צריך לברך הלילה לא
גורם לברכה, אלא היום החדש גורם, לכך גם ניעור כל הלילה יצטרך לברך כשיאור היום. אמנם בשו"ע 

הסיבה שאינו מברך בשינת יום אינה מצד שפוסק כדעת ר"ת, אלא זהו רק חשש לדעתו ואינו   המחבר

 
 ח' זב"ז הוא נלמד מקושיית המג"א בסתירת פסקי השו"ע.המ לכאורה תליית .19

 שם סעי' ז. .20
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. ולכן (כדעת הרא"ש) מברךכל הלילה לא  כשניעורש פסקולכך גם  מברך מצד ספק ברכות להקל
  הקשה המג"א סתירה בפסקיו.

היינו שלדעת אדה"ז הא דלאחר שינת קבע ביום אינו מברך אינו מצד חומרא, אלא משום שזוהי 
ת יום, ובניעור כל הלילה יברך. אלא ינהיא כברכת השחר, ולכן לא יברך בשדעת ר"ת שברכת התורה 

י ספק, ישמע הברכות מאחר ויתכוון לצאת ידי חובתו, שמוסיף שהניעור כל הלילה ורוצה לצאת יד
  ולכך גם מי שאין דעתו ללמוד לא צריך לברך. שפסק כר"ת. מצדואם לאו יברך בעצמו. 



 329 ין אורח בנר שבת ונר חנוכה ד •   הלכה ומנהג

 

 בנר שבת ונר חנוכה אורחדין 

 גלפרין שי'דב בעריש הת' 
 תלמיד בישיבה

 .א
 ב"ויביא את פסק המשניציע הסוגיא 

עליו בביתו צריך לתת פרוטה   "אכסנאי שאין מדליקין  (סי' תרעז, א):  בהלכות חנוכהמרן הב"י  כתב  
 .לבעל הבית להשתתף עמו בשמן של נר חנוכה"

"כותב בתשובת רש"ל שגם בחורים צריכים  (שם, בהקדמת הסימן): וכתב על זה המגן אברהם
קא כשאוכל בפני עצמו אבל אם סמוך על שולחנו הוא בכלל בני ביתו ומדינא להשתתף, ואפשר דוו

 ה להיות מהמהדרין". אינו צריך להדליק אלא אם רוצ

חייב אזי הוא  ,אם הוא אוכל משל עצמו ,שבחור המתארח אצל בעל הביתוכוונת דברי המג"א 
בעל הבית, הוא נחשב של    נושולחעל  הוא סומך  ך במידה וא  ,הבית-להשתתף בפרוטות בנרו של בעל 

הוא אם כן לא ולא צריך לתת לבעלים פרוטות להשתתף, א ,ביתו שנפטרים עמו בנרו-כחלק מבני
 מהמהדרין.

ה נעם בעל הבית, כתב המש נר החנוכה שאורח צריך להשתתף בפרוטות הב"י,על דברי  והנה,
חן בעל הבית לא אמרנן לפילו אם אוכל על שוא"היינו ש (שם, סק"ד): 1מגדים -ברורה בשם הפרי

עות יהוא ואינו סמוך על שולחן בעל הבית בקב  דדמי לבני ביתו, ומדינא די בנר אחד לכולם, כיון דאורח
 .צריך להשתתף עמו"

הוא נפטר בנר  , אזיסמוך על שלחן בעל הביתכאשר האורח ש 2וביאור דבריו, שדברי המג"א
בעל   אוכל אצלהאורח  ש  . והיינו,"בסמוך"  מדוברכאשר    דווקא  וזה  ),ולא צריך לתת פרוטות(הבעלים  

לא נחשב כאחד  , אזי האורחבאופן אקראיו ,ליום אחד בלבד  הוא חאורוה במידה , אךבקביעות הבית
 .להשתתף איתו בפרוטות האורח וחייב ,ביתה-בעלמבני 

 
. אשל אברהם (שם, ס"ק ג') וזה לשונו: "ודע דאכסנאי צריך להדליק דלא תימא כיון שאוכל על שולחן בעל 1

 הבית, הוא נחשב כבני הבית ומדינא די בנר אחד, קמ"ל דלא, כאן אורח הוא ולמחר ילך לביתו צריך להשתתף
 רוטה".בפ

 . והביאו המשנה ברורה, שם סק"א.2
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 .ב
 ב "המשניביא את פסק רבינו הזקן שנראה שלא סבר כ

  ודלא כהמשנ"ב. אחרת,בזה ובר שס נראה רבינו הזקןמדברי והנה, 

 ואין לו חדר מיוחד בבית מארחו ,יחד איתואיננה אורח שאשתו , פסק רבינו הזקן, ש3בהל' שבת
"אין האורח צריך להדליק שם כלל כיון שיש שלום בבית באותו בית שבו הוא נמצא, ואת מצות אזי 

צריך לקיים . .    מי שידליק בביתו  ם איןאכן מדליקים, אבל -נר שבת הוא מקיים בזה שבביתו שלו גם
נמצא כעת, ע"י שיתן פרוטה לבעל הבית, או שיקנה לו בעל חלק מהנר מצות נר שבת בבית שבו הוא  

ם משלו אם סמוך על שולחן בעל ש"א כשאוכל דבמתנה כמו שיתבאר בס' תרע"ז לענין חנוכה (ב
להשתתף עמו כלל כמו שיתבאר יך הבית נעשה כבן בית אצלו ויוצא בנרו של בעל הבית ואינו צר

  .")שם

שהרי  ,אינו סמוך על שולחן בעל הבית בקביעותנראה שהאורח  הזקן,רבינו  מסגנון דבריוהנה, 
 ).4אורחאצל בעל הבית אינו נקרא בשם  האוכל בקביעות(ופשוט שהוא מכנה אותו בשם אורח 

 ,רי הוא "נעשה כבני ביתו"אוכל אצל בעל הבית ההאורח כתב שמאחר ו , רבינו הזקןולמרות זאת
 ויוצא ידי חובה עמו בנרו. 

, שדין זה הוא מדיני חנוכה (כפי שכתב רבינו הזקן). נמצא שאף בנוגע לדיני חנוכה, אורח וכיון
ל הבית, ולא צריך לתת שאוכל אצל בעל הבית, אפילו שלא בקביעות, נחשב כ'בני ביתו' של בע

 הבית לצורך נרות חנוכה. פרוטות לבעל

אוכל בקביעות אצל בעל הבית,    העולה מכך, מחלוקת בין רבינו הזקן למשנ"ב, בנוגע לאורח שלאו
האם הוא נפטר בנר החנוכה של הבעלים או שהוא מחוייב להשתתף בנר של בעל הבית. לשיטת רבינו 
 הזקן, האורח נחשב כ'בני ביתו' של בעל הבית ואינו מחוייב להביא לו פרוטות בעבור הנר, ולשיטת

הבית, והוא מחוייב - ' של בעלהמשנ"ב אורח שלא אוכל בקביעות, אינו נחשב כחלק מ'בני ביתו
 הבית.-להשתתף בפרוטות בנר של בעל

אבל אם סמוך על שולחן ונמצא, מחלוקת בפירוש משמעות דברי המג"א שכתב (שם, סק"א) "
שאפילו הכוונה ב המג"א ", לשיטת רבינו הזקן משמעות ה'סמוך' שכתבעל הבית הוא בכלל בני ביתו

בנר בעל הבית ולא צריך לתת האורח ובמילא נפטר ( 'וךסממחשיבה את האורח כ'פעם אחת  אכילה
 הבית-בעל צלאהכוונה שאוכל  'סמוך'ש (שהביא המשנ"ב) הפרי מגדיםשיטת משא"כ  ),פרוטות

  .כנ"לו ,5וצריך לתת פרוטות ,בית-לבןאבל באקראי בעלמא לא נחשב  ,בקביעות

 
 . סי' רסג ס"ט. וראה באלי' רבה (ס' רס"ג ט"ז), שכתב שדינים אלו בשבת נלמדים מדיני חנוכה.3

 . וראה גם בדברי המשנ"ב, שם ב'.1. וכלשון הפרי מגדים שוהבא לעיל בהע' 4

סמוך על שולחנו של אביו ונחשב בכלל בני וא  . והנה הרמב"ם בהלכות טוען ונטען כתב וז"ל (יג, ח): "הבן שה5
 ביתו, אם אכל נכסי אביו שני חזקה וכן האב שאכל נכסי בן זה שהוא סמוך עליו שני חזקה אין אכילתם ראיה". 
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 .ג
 יחלק בין נר שבת לנר חנוכה

 אמנם, נראה לומר, שגם לשיטת רבינו הזקן יש לחלק בין שבת ונר חנוכה, וכדלהלן. 

הנה בדברי רבינו הזקן, בהלכות שבת, משמע שאפילו אורח לפעם אחת נחשב כבן בית, ונפטר 
יתכן לומר שאף בנרו של הבעלים, ייתכן לומר שדין זה הוא רק כלפי הל' שבת, אבל בדיני חנוכה י

 ר שדווקא אורח קבוע נחשב כבן בית, ואורח שאיננו קבוע איננו נחשב לבן בית.רבינו הזקן סוב

ובסברת החילוק בין הלכות שבת להלכות חנוכה, נראה לומר, שיש שינוי מהותי במהות נרות 
 חנוכה לנרות שבת, ושינוי זה גורם גם לשינוי בדינים אלו.

 (ס' תרע"ו, ס"א): חנוכה כתב הב"יהברכות על נר  והביאור בזה, דהנה בדיני

"המדליק בליל הראשון מברך שלוש ברכות, להדליק נר חנוכה, שעשה ניסים שהחיינו", ובמשנ"ב 
כתב (שם, סק"א): "בגמרא ובכל הפסוקים כתוב של חנוכה וכן כתב המהרש"ל, אף שכתב "שלחנוכה" 

 גין להקפיד בזה".הומחובר ולא כשתי מילים נפרדות, והעולם לא נ

, ולא כפי שכתב הב"י ('להדליק נר חנוכה'). 6ו, שמנהג העולם לומר 'נר של חנוכה'ועולה מדברי
 והנה רבינו הזקן פסק שאומרים 'נר חנוכה', וכדברי הב"י. 

אמנם, בברכת 'הדלקת נר שבת' פסק רבינו הזקן שהנוסח הוא להדליק "נר של שבת" ולא "נר 
 שבת" על דרך חנוכה. 

"דבשבת אומרים נר של שבת , וז"ל: 7לומר כמו שכתב ה"שערי תשובה"והביאור, בחילוק זה, יש 
לפי שנר חנוכה אסור שהשתמש לאורה, ולזה אמר "נר חנוכה" להורות כי הנר אינו כי אם למצות 

 עלתינו". וחנוכה משא"כ בנר שבת הכוונה לשימוש לת

 
ולכאורה, היה מקום להביא מכאן ראיה לשיטת הפרי מגדים (והמשנה ברורה), שבכדי להחשיב בכלל "בני 

 סמוך על שולחנו בקביעות.  יותביתו" של בעל הבית, צריך לה

אמנם, באמת, ניתן לומר בפשטות ששיטת רבינו הזקן שבכל מקום שנאמר דין 'סמוך', אזי מהותו משתנית 
כן, ברמב"ם הרי מדובר על ביטול חזקת ג' שנים, הנה בכדי להחשיב - לפי הענין והסברא שבאותו הדבר. ועל

כל זמן זה (שהרי מופרך לומר שאכילתו מידי פעם על  משךבית צריך הבן להיות סמוך על שולחן אביו ב- בן
שולחן אביו תבטל חזקת ג' שנים), אבל כאן שמדובר לענין השתתפות בפרוטות נר שבת וחנוכה שהוא מצות 

 "היום" די שיהיה סמוך על שולחן בעל הבית באותו היום כדי שיחשב מבני ביתו ויוצא עמו בנרו.  

בזה דרגות שונות, אבל בכל מקרה בשביל להחשיב "בן בית" עליו להיות  איןאבל הפרי מגדים כנראה סבר ש
 על דרך הבן.  –סמוך על שולחן בעל הבית בקביעות 

 . ראה פרי מגדים באשל אברהם שם בריש הסימן.6

 . שם ס"ק א.7
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הנות מהנר עצמו שהרי א רק קיום המצווה, ולא לנר חנוכה כל ענינו ומהותו הו :וביאור דבריו
למטרות אחרות  ואין לנו רשות להשתמש בהן", ונמצא שלנר חנוכה אין גדר "הנרות הללו קודש הם

שהגדר העצמי של הנר הוא שענינו להאיר לתועלת הרבים), אלא כל ענינו זה המצווה, ולכן לא כלל (
ן שהוא כמו כל "נר" רגיל, שענינו הוא להאיר, ורק מתאים לומר "נר של חנוכה", שמזה ניתן להבי

שהוא "שייך" (של) ל"חנוכה", אלא שמו 'נר חנוכה' בדווקא, להורות שכל ענינו זה "רק" החנוכה 
 והמצווה בדבר, ולא שום ענין אחר. 

משא"כ, נר שבת מכונה "נר של שבת", ונוסח זה הוא בדווקא, להורות בתוספת המילה "של", 
נה משאר כל הנרות שהוא וא ככל נר רגיל, שענינו הוא להאיר את הבית, ורק שהוא שושהנר הזה ה
 ד להאיר לתועלת הבית.אבל בעניינו ומהותו, הוא הרי כמו כל נר רגיל שנוע ,שייך לשבת

 .ד
 ז שאני נר חנוכה מנר שבת"על פי זה יבאר שייתכן שאף לאדה

ועלתינו", כתב רבינו הזקן שעיקר מצוותו לת ן זה של נר של שבת שמטרתו ש"שימושוהנה בעניי
 "שעיקר המצוה הן הנרות שעל השולחן שאוכלין לאורן".   הוא שיאיר בעת סעודת ליל שבת. ובלשונו:

פי זה, יש מקום לחלק ולומר שדווקא בנר שבת, רבינו הזקן סובר שאפילו אם אורח אוכל ואולי ל
 י הבית, ונפטר בנרו של בעל הבית.שם רק פעם אחת בליל שבת, הרי הוא נחשב כאחד מבנ

שמאחר שעיקר מצוותו וענינו של נר שבת, הוא שמאיר בסעודת ליל שבת,  א,וההסברה בזה הו
כל האורח בבית זה, על כן ביחס לנר זה נחשב האורח כאחד בני הבית לכל והרי את הסעודה הזו או

 דבר ועניין.

ולא לשם תועלת, והמצווה היא הרי כלשון  נר חנוכה בלבד, אבל, נר חנוכה, שענינו הוא מצוות
הנה בעניין   –  ית שגר בו יהודי, חייב בנר חנוכה"נר איש וביתו", והיינו שזה חובת הבית, שכל ב  8הגמ'

זה ייתכן לומר שאף רבינו הזקן סובר שדווקא מי שאוכל בקביעות נחשב כבן בית, אבל אם לא אוכל 
 .9ת, וחייב להשתתף בפרוטות, וכמו שכתב המשנ"בבקביעות אלא אורח אקראי לא נחשב כבן בי

אמנם, מאידך גיסא מזה, מכך שבדין נר שבת כתב רבינו הזקן "כמו שיתבאר בס' תרע"ז לענין נר 
ועל כן צריך  ,וכנ"ל ורח אקראי נפטר בנרו של בעל הביתוכה", משמע שגם בנר חנוכה, סובר שאחנ

 עיון בזה לדינא.

קן שגם אם אוכל זהבת משמע ברור שסבירא ליה לרבינו אבל לענין שאך כל זה לענין נר חנוכה, 
י בהלכות שבת שלא בקביעות, נחשב כבן בית. אבל מהמשנ"ב משמע שאינו סובר, שהרי על דברי הב"

 
 . שבת כא, א.8

 . ראה שמירת שבת כהלכתה ח"ב פרק מה סק"א.9
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(רסג, ז): "אורח שאין לו חדר מיוחד אין מדליקין עליו בביתו צריך להשתתף בפרוטה", כתב (שם, 
ע"ז הביא המגן אברהם בשם תשובת רש"ל דגם בחורים צריכים ס"ק ל"ג): "ובריש הסימן תר

בית,  להשתתף ומסיק שם דאפשר היינו דווקא כשאוכל בפני עצמו, אבל אם סמוך על שולחן בעל ה
 הרי הוא בכלל בני ביתו עיין שם".

ומאחר כפי שהתבאר לעיל, לומד המשנ"ב בדברי המג"א שכוונתו "סמוך על שולחן בעל הבית 
קביעות", א"כ מכך שהוא מציין כאן "עיין שם", משמע שגם כאן בנר שבת, הוא סובר כך, הכוונה "ב

אחד שחייב להשתתף, שאינו נחשב  שדווקא אוכל בקביעות נפטר בנר בעל הבית, משא"כ אורח יום
  כבן בית בגלל שאוכל שם פעם אחת.
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פרקי אבות ב 'חנניא רבי'ו 'כל ישראל'אמירת המשניות 
 מחוברים

 דוידסאהן שי'  מנחם מענדלהת' 
 תלמיד בישיבה

 .א
 על כך קשהוי בנוגע לאמירת פרקי אבות מחוברים 'סידור עם הנהגות'מה שכתוב ביביא 

חוברים הקיץ לאחר תפילת מנחה, כאשר אומרים שני פרקים מבנוגע ללימוד פרקי אבות בשבתות  
וכו'), ישנם חילוקי סברות בנוגע לאמירת משניות "כל ישראל" ו"רבי  ביחד(היינו פרקים א' וב' 

 חנניא" לפני ואחרי כל פרק. 

בסידור תהלת ה' 'עם הנהגות' מובא חילוק בין הפרקים ה' וו' לשאר הפרקים, וזהו דברם: 
 אחת רקים א' וב', וג' וד' ביחד, אומרים את המשניות "כל ישראל ו"רבי חנניא" פעם כשאומרים פ

 בלבד (היינו בתחילת הפרק הראשון ובסוף הפרק השני). 

: "ויומתק יותר ע"פ הסברא )104הע'  259עמ' (ח"ד  נ"תשב'תורת מנחם'  תמוגהומקורם בשיחה 
 2רביעי יחדיו" עיי"ש.פעם אחת כהקדמה לפרק שלישי ו 1שצ"ל משנת כל ישראל

 שניניות (ד"כל ישראל" ו"רבי חנניא") ואילו בין הפרקים ה' וו' כותבים שם שיש לומר את המש
 פעמים (לפני ואחרי כל פרק). 

(בלתי מוגה), ומבואר שם שיש לנהוג כן בשביל  400ח"ד עמ'  ז"תשמומקורם ב"תורת מנחם" 
דש אישה ע"מ שיודע משנה לדינא עבור מי שמקלהפריד בין משנה לברייתא (ויש לזה גם נפק"מ 

 כ צריך לדעת אם זהו משנה או ברייתא עיי"ש).ת עכ"פ ג' משניות, וע"עשצריך לד

 
 ת "רבי חנניא בן עקשיא".משנ. ובהערת שוליים שם מוסיף שעד"ז 1

. ובטעם הדבר י"ל כפי שמופיע בכו"כ מקומות, שהוא מצד הסיבה שאומרים משניות אלו ד"כל ישראל" 2
ו"רבי חנניא" (כמ"ש ב'כלבו' סו"ס מ), כפי שמבאר הרבי בשיחת נצו"י תשמ"ז (תו"מ התוועדויות ח"ד, עמ' 

שכתוב במשניות מ"מ לא יפול ברוחו שכן: "יש לו מה ואילך): שהם בשביל להורות שגם מי שלא מבין  397
דבר גדול יותר "חלק לעולם הבא", ולא עוד, אלא שהקב"ה מתפאר בו, "מעשה ידי להתפאר"!" ועד"ז ב"רבי 
חנניא" שרואים מזה שכשמקיימים עוד ענין בתורה ובפרט מ"מילי דחסידותא" זה מוסיף ב"לזכות את ישראל" 

כות "ויאדיר"". וממילא בשביל להדגיש עניינים אלו די באמירת משניות אלו פ"א באיהן בכמות "יגדיל", והן 
 בתחילת הב' פרקים ובסופם. 
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הראשון הוא מתש"נ ששם כתוב   ',סידור עם הנהגות'יש שני מקורות שעליהם מתבסס ה  :ולסיכום
תשמ"ז שם כתוב שיש והשני הוא מ ,"כל ישראל" ו"רבי חנניא") פ"אמר את המשניות (ושיש ל

 .לאומרם ב"פ

, שהרי שם נ"תשב' אינו מובן היאך מביאים מקור לדבריהם משיחת -' בנוגע לפרקים א'ולכאו
מדובר רק   ז"תשמ  ד', וע"כ י"ל שמקורם הוא דווקא מכך שבשיחת-על פרקים ג'  רקמדובר בפשטות  

 .3פרקים הדין שונההו', וממילא מובן שבשאר -על ה'

יף וז"ל [ההדגשות לא במקור]: ומזה בסוף הסע  ז"תשמיין במה שכתוב בשיחת  אלא שא"כ יש לע
כי, נוסף להטעם  – (אף ששניהם משנה ולא ברייתא)רביעי  ופרקשלישי  יש ללמוד גם בנוגע לפרק

, יש צורך להדגיש את החילוק שבין חמישי ושישי לשלישי ורביעי  דפרק  האמירה  באופןשאין לחלק  
 ע"ד הנ"ל. עכ"ל.  מ לדינא"קלשני פרקים יש נפ בחלוקה י, שהרי גםפרק שלישי לפרק רביע

. אלא י"ל בפשטות שבאמת אין סתירה, שיש לדייק שאין נ"תשוזה סותר לכאו' להמבואר בשיחת  
אלא [ההדגשות לא במקור]: "ויומתק יותר ע"פ  – מוזכר בשיחה דתש"נ שכך צריך לנהוג בפועל

 לכאן ולכאן. ודאי שיש וסבראפעם אחת כו'" עיי"ש. שצריך לומר משנת כל ישראל  הסברא

פרק גם  כליש לומר משניות "כל ישראל" ו"רבי חנניא" לפני  לעולםוממילא לענ"ד ע"פ כהנ"ל 
משמע יותר מהשיחה דתשמ"ז שיש לומר גם בין הפרקים ג' וד' (וא' למעשה  במחוברין, שבפשטות, 

 וב').  

 .ב
 'רותהתקש'דברי לוח השבוע בגליון יביא 

 –אולם לאחר כתיבת השורות הנ"ל הפנה אותי כאן א' השלוחים בישיבתנו למדור לוח השבוע 
) ושם מרחיב 17ה (הער בגליון 'התקשרות', חוברת תקכ"ח הלכות ומנהגי חב"ד של הרב גינזבורג

 בשלימותם: הדבריםמאוד, ונצטט 

ראיה ם הביא הרבי  א), שלראשונה מצאנו את הנושא בשיחת ש"פ תצא תשמ"א (הנחה בלה"ק סכ"
"מאחר שבשבת זו לומדים שני פרקים בהמשך אחד, ובאופן שאמירת משנת 'כל ישראל' מהנהוג בזה:  

(קודם הלימוד) ומשנת 'רבי חנניא בן עקשיא' (לאחרי הלימוד) היא רק פעם אחת, על שני הפרקים 
לאחרי סיום   –  שיא'בן עקקודם התחלת פרק ראשון, ומשנת 'רבי חנניא    –  כאחד [משנת 'כל ישראל'

 מובן, שישנו קשר ושייכות בין שני הפרקים, ועד שלומדים אותם בהמשך אחד". – פרק שני]

 
 , אלא רק להורות ההנהגה בפועל [שהרי אין סבראכהסברהוא לא  –. וזה שהביאו מקור לדבריהם מתש"נ 3

 לחלק בין ג' וד' לא' וב'] שאומרים פ"א.
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 ללא מסקנה סופיתלאחר מכן, במשך השנים, דן בזה הרבי פעמים רבות, ודרש לחקור ולברר זאת,  
ואילך).  352 עמ'(, 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ד )ואילך 2887עמ' (('התוועדויות' תשמ"ה ח"ה 

מחלק, שבכלל אין לומר את המשניות בין הפרקים כמו שאין  )444עמ' (ב'התוועדויות' תשמ"ו ח"ד 
ו כדי להפריד -מפסיקין בין שתי פרשיות מחוברות בקריאת התורה, וצריך לאומרן רק בין הפרקים ה

לשיחה זו, ואדרבה יינו  בין משנה וברייתא [וכאופן זה כתבו בסידורי 'תהילת ה'' החדשים, אם כי לא צ
בספ"ה ציינו לשיחת תשמ"ז שבקטע הבא, שלפיה יש לומר משניות אלה פעמיים גם בשאר הפרקים! 

 וזאת למודעי, שההלכות והמנהגים בסידורים אלה כפי שנדפסו עד הנה צריכים בדיקה ותיקון].

ה מקורבנות ושא ז, לאחר שמביא ראיה לנ)400עמ'  (  חר מכן, ב'התוועדויות' תשמ"ז ח"דאמנם לא
מוסף דסוכות ודוחה אותה, מסביר שמצד תוכן מרז"ל אלו והסיבה לאמירתם מספיק לאומרם פעם 

לפרק ו' שהוא ברייתא   ,שהוא משנה  מכך שצריך להפריד בין פרק ה'  אחת, ומאידך מביא ראיה להיפך
ות כן. " לעש(כמודגש בתחילתו "שנו חכמים בלשון המשנה"), ואמירה זו היא "העצה הכי פשוטה

כי,   –  ומסיים: "ומזה יש ללמוד גם בנוגע לפרק שלישי ופרק רביעי (אף ששניהם משנה ולא ברייתא)
נוסף להטעם שאין לחלק באופן האמירה דפרק חמישי ושישי לשלישי ורביעי, יש צורך להדגיש את 

א", עכ"ל לדינ  מינה-החילוק שבין פרק שלישי לפרק רביעי, שהרי גם בחלוקה לשני פרקים יש נפקא
 [וכך נקטנו בלוח זה עד גיליון תכב ועד בכלל]. 

מכן ב'התוועדויות' -מאידך, ברור שהרבי לא התייחס לשיחה זו כ"משנה אחרונה", שהרי לאחר
השיחות תש"נ (מוגה) -בספר – , ויתרה מזובשווההביא את שני הצדדים  )279מ' (עתשמ"ט ח"ד 

השיחות תנש"א (מוגה) ח"ב -לומר פ"א, וכן בספר סבראה את רקמביא  )104הערה  681עמ' (ח"ב 
זו, אך מוסיף "וצ"ע ובירור בזה", וכלל לא צויין בשיחות הללו  רק סבראמביא  )15הערה  797עמ' (

 להתוועדויות תשמ"ז הנ"ל.

מוגהות יש הכרעות לכאן ולכאן, צריך -בזה, ובבלתי  הכרעהולכאורה, כיוון שבשיחות המוגהות אין  
לומר זאת תמיד רק פעם אחת, ובפרט  – מצב המקורי שאותו תיאר הרבי בשנת תשמ"אלהישאר ב

 שכך נוטים הדברים מסה"ש תש"נ ותנש"א הנ"ל. וה' יצילנו משגיאות.

 .ג
 ז?"האמנם יש מקור סותר לאחר תשמ –יקשה על דבריו 

אחד עם יסקאות הראשונות בדבריו הנ"ל של הרב גינזבורג עולות בקנה לפי הנראה שלושת הפ
שמע שיש לנהוג מ ז"תשמ אחריהשיחות מש נראההרביעית  המבואר עד עתה, אולם מהפיסקא

וכלשונו של הרב גינזבורג: "ברור שהרבי לא התייחס לשיחה זו כמשנה   ,תשמ"זבאופן אחר מהנזכר ב
 שהביא ובפרט במקור מתנש"א שזה הרי המקור האחרון לע"ע.אחרונה", ויש לעיין במקורות אלו 

, כתוב (בנוגע לפרק א' ופרק ב'): "ואף שעבודה ושכר הם ענינים א"תנשד בגוף השיחה הוהנ
("פרקים") שונים ובזמנים שונים, וכמחז"ל "היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם", מ"מ, קורין 
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 ת אחת ובהמשך אחד (ללא הפסק בינתיים), ועדולומדים שניהם (הפרק דעבודה והפרק דשכר) בשב
 כפרק אחד." –

חלק זה עצמו ללא ההערה משמע לכאורה בצורה המפורשת ביותר שאין לומר את המשניות מ
ההיפך הגמור מתשמ"ז ש"יש צורך   –  ד"כל ישראל" ו"רבי חנניא" בין הפרקים "ללא הפסק בינתיים"

 עי"!להדגיש את החילוק שבין פרק שלישי לפרק רבי

ברא לומר (וצ"ע ובירור בזה) משנת והנה בהערה (על המילה האחרונה בפיסקא) כתוב: "ועד שס
"כל ישראל" לפני פרק ראשון ומשנת "רבי חנניא בן עקשיא" לאחרי פרק שני, ולא ב"פ (לפני ולאחרי 

 כל פרק בפ"ע), כיון שאמירתם בשבת זו היא כפרק אחד."

שיש לומר את משניות ה לפני ההערה הוא בהנחה פשוטה שכל מה שדובר בפסקא עצמ – כלומר
כפרק   –  דגש בקשר של ב' הפרקים ("ועד  מוסיףובהערה    ,בין הפרקים  גם  "רבי חנניא"ו  "אלכל ישר"

 "ע ובירור בזה"צ"(כנ"ל ס"א) וגם בה עצמה  "סברא"כדי כך שיש  "עד"אחד") שהדברים מגיעים 
מזה מוכח שיש לומר  אדרבהלומר את המשניות "כל ישראל" ו"רבי חנניא" פ"א, ולכאו' לענ"ד הרי 

 ב"פ.  לעולםניות הנ"ל את המש

כנ"ל שזהו המקור הראשון של "סידור 'תהלת ה'' עם הנהגות" וכבר נידון   נ"מתשהשיחה  וכן הוא ב
 בו בסעיף א'.

 כתוב, וז"ל:  4ט"תשממ שיחהוהנה ב

האם אומרים משניות אלו פעם   –  ולהעיר מהשקו"ט בנוגע לשבת זו (וכיו"ב) שלומדים שני פרקים
פני פרק ראשון, ומשנת רבי חנניא בן עקשיא לאחר פרק שני), או ב' פעמים אחת (משנת כל ישראל ל

 (לפני ואחרי כל פרק בפ"ע):

"אין עושין מצוות חבילות חבילות". ולאידך, יש סברא לומר ב' פעמים, על כל פרק בפ"ע, כיון ש
הפרקים  יש סברא לומר שאין זה דומה להא דאין עושין מצוות חבילות חבילות, כיון שלימוד שני

 בשבת זו נעשה לימוד וענין אחד, ולכן די באמירתם פעם אחת, לפני ואחרי הלימוד כולו. עכ"ל.

משקו"ט  להעירשה אלא כפשטות הלשון ובפשטות לא בא הרבי בשיחה זו להורות ההנהגה למע
י" זו, גבי העניין שמבואר בגוף השיחה (מה שאומרים משנת "כל ישראל" לפני "משה קיבל תורה מסינ

 וצע"ק. ,סבראהרי ישנו (אך לא פס"ד), כפי שקיים  ט "ושקועיי"ש), 

 ואשנה אותה לפי הענין: ולסיום עניין זה אצטט שוב את הפסקא האחרונה של הרב גינזבורג

 
 הוספות על השיחה המוגהת דש"פ תצא, ט' אלול ה'תשמ"ט).( 279. התוועדויות ח"ד עמ' 4
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מוגהות יש הכרעות לכאן ולכאן, -"ולכאורה, כיוון שבשיחות המוגהות אין הכרעה בזה, ובבלתי
, פעמייםלומר זאת תמיד  – ז"תשמ בשנת שאותו תיאר הרבי "משנה אחרונה"פ ה"להישאר עצריך 

 ובפרט שכך נוטים הדברים מסה"ש תש"נ ותנש"א הנ"ל. וה' יצילנו משגיאות."

 .ד
 ל"ידחה המסקנה הנ

אבל באמת הנה לאחר קצת עיון נראה לומר שאין מוכרחת מסקנה הנ"ל כלל וזאת מכורח השאלות 
 הבאות:

יא בשיחה ה'מוגה' כיצד יש לנהוג הרי יש להוכיח מזה שהרבי לא מעצם העניין שהרבי לא הב .א
כל פעם שהרבי מביא את א' אמנם לא מצינו שהרבי דן בשקו"ט זו כעניין בפני עצמו, ו( בזההכריע 

במוגה מדרך ההנהגה בפועל, אבל מזה   התעלםשהרבי    הוכחהמהסברות הוא כעניין צדדי וממילא אין  
 להכריע בעניין).לא רצה ה אולי יש ראיה שהרבי גופא שהרבי לא דן בזה במוג

שיחות" ) שאפילו מ"לקוטי 5הרי ידוע (והרבי בעצמו התייחס לזה – בנוגע ל"משנה אחרונה" .ב
[כלומר  6, פסיקת הלכהולא  פלפולבכלל, אין להביא הוכחה לפס"ד, כי מה שכתוב שם הוא בתור 

 לא היה בזה להביא פס"ד]. במוגהשאף אילו יצויר שכן היה הרבי דן בשקו"ט זו 

ובכלל בנוגע לפס"ד הרי ישנו מענה שהרבי כתב (ונדפס בכמה מקומות ומהם בשו"ת "מנחם  .ג
משיב נפשי" מכתב פ') לר' לוי ביסטריצקי ע"ה, שפס"ד מכריעים ע"פ ההלכה ולא ע"פ דיוקים 

מכיוון שיש  –לוק (אבל לכאו' אפשר לומר שיש חי 8בשיחותגם עד"ז ואולי אפשר לומר  7במכתבים
בין שיחות למכתבים שמכתבים נכתבו לכל אחד בפ"ע [ולכן אין ללמוד בזה מאחד לשני]   הפרש גדול

 משא"כ שיחות).

אין ראיה כי זהו רק "סברא" הרי גם בתשמ"ז כאשר הרבי דן   נ"מתשמה שבהמקור    ועוד ועיקר,  .ד
 ועד שבסידור למדו בזה הוראהשם איך צריך לנהוג הרי אע"פ שכתוב שם: "ומזה יש ללמוד" (

 
): "...ובריבוי מקומות גם פנים הלקו"ש כוונתו 238. ספר 'נלכה באורחותיו' שער מענות קודש, מענה נח (עמ'  5

 ולמסקנא סופית ומוחלטת".  להתחיל ולבאר צדדי ענין ולאו דווקא לפס"ד

"ב). וראה שם בנוגע ל'פסיקה' בספר חידושי הגר"ח: "והרי ראה אגרות קודש ח"ח, אגרת ב'תקפ"ח (עמ' של
 ספרו הנ"ל הוא פירוש ולא פסקי דינים והלכות".

 . וכן י"ל גם בנוגע לטענה שרוצים להוכיח על גזירת המשקה בפורים מ"משנה אחרונה", ואכ"מ.6

(לא מדוייק   –  וכהלשוןקרה כאן בפרקי אבות פשוט הדבר שאין בזה הכרעה מהרבי, שהרי הרבי ביקש  . בכל מ7
כלל) "לבדוק מה עושים בקהילות אחרות" ועוד רבות כיו"ב (בר מין דין שפשוט שההוראה היא לחפש ולדון 

 ולא לחכות להוראה וכמל"ש).

 . וכן כתוב בספר "על מנהגים ומקורותיהם" עמ' ע'.8
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" לכאן ולכאן וכפי שמתחיל (סעיף ל'): "בנוגע לפרק חמישי סבראזה בא כחלק מ" גם שםלמעשה) 
 ", עיי"ש.פ"בלומר משניות הנ"ל  וסבראיש טעם  – ופרק שישי

וממילא לכאורה ע"פ כל הנ"ל אין מוכח כלל שיש לומר המשניות ד"כל ישראל" ו"רבי חנניא" 
 ור.באופן האמ

 .ה
 ל עופעצה כיצד יש לנהוג ב

 אלא שעדיין (כפי שהרבי ביקש כו"כ פעמים) יש לברר איך לנהוג בזה בפועל.  

נאי) אלא צריך לברר את הספק והנה על פניו פשיטא שאין מצד הספק בזה לומר פעמיים (על ת
שהו ולטעון: : לכאורה, יכול לבוא מי, וזלה"ק)ואילך 2887עמ'  (תורת מנחם תשמ"ה ח"ה ב  וכמ"ש  –

מהיכי תיתי, הרי יכול לסיים במשנת "רבי חנני' בן עקשיא"  – לשם מה כל החקירה והשקו"ט בדבר
ובכן, מובן וגם פשוט . .  תנאי על – לאחרי פרק ראשון ולהקדים משנת "כל ישראל" לפרק שני
ן כך, הוא ענין והגים באופן כך או באופשמכיון ש"מנהג ישראל תורה היא" , הרי בירור המנהג, אם נ

 וחלק בתורה. עכ"ל. 

לפועל  – אבל באמת נראה לומר למסקנא, דכיון שכל הנידון בשיחות הוא רק שקו"ט, ולא פס"ד
לומר (על תנאי) המשניות פעמיים מצד הספק. ואף שבשיחה בתשמ"ה נראה שהרבי שולל בדיוק   יש

  – להסתפק באמירה ב"פ על תנאי)  יש לברר איך לנהוג (ולאש – פתרון זה, נראה לדייק בדברי הרבי
הגיעו  לאכאשר עדיין  בפועל. אך הרבי לא בא לשלול אמירה על תנאי חלק בתורהמצד זה שהוא 

 להכרעה. 

דאכן אין בשקו"ט להכריע פס"ד כי זה רק סברא, אמנם לפועל  – ואתי שפיר כל השאלות הנ"ל
(בדוגמת עירוב תבשילין ליו"ט שני  ספקאלא מצד  הדיןא מצד יש לומר המשניות על תנאי ב"פ, ול

  ועדיין יש לברר ההכרעה בזה. .של גליות)



 

 



 

 

 
 
 
 
 

 שער שישי 

 תורת רבינו
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 גדר מצות חינוך קטן
 הורוביץשי'  הלוי מענדל מנחם הת'

 תלמיד בישיבה

 .א
 מביא חקירת האחרונים בגדר חיוב החינוך

קטן חקרו האחרונים: האם מצוות חכמים היא מצווה בפ"ע, דהיינו שיש מצווה לחנך בגדר חינוך 
את הקטן, ולפ"ז יוצא שכשמקיים מצוות לולב זה מחמת מצוות החינוך, או שזה חלק מהמצווה, 

 טן חייב. דהיינו שבמצוות לולב חכמים חידשו שק

האם החינוך נגמר בהיותו בן י"ג, ויש לקשר זאת לעוד חקירה שישנה באחרונים בעניין חינוך קטן:  
 או שממשיך גם בגדלותו.  

חקירה זאת הביא הרבי בשיחת ו' תשרי תשל"ה והסביר את שני הצדדים: אפשר ללמוד שחינוך 
החינוך הוא עניין אחר, שהרי בשביל להרגיל את הקטן לקיים מצוות, ואפשר ללמוד ש  –עניינו הרגל  

גם כשמגדיל יש חינוך והוא בנוסף  פ"ז יש מקום לומרההרגל מספיק כמה חודשים לפני וכיו"ב, ול
. משא"כ אם נאמר יווי התורה, וזה בכלל מאתים מנה שגם אז ממשיכה מצות חינוך להתקייםלצ

 .  חיוב החינוך נגמר בגדלותו  דחינוך עניינו הרגל, ההרגל הוא לקיום המצוות בגדלותו ולפ"ז

להתרגל למצווה, ולצד    –שלצד שחינוך זה הרגל כי חינוך זה חלק מהמצווה    ולפי הנ"ל נראה לומר
 כי חינוך הוא מצווה בפ"ע., אלא עניין אחר זה לא מצד ההרגל דווקא שחינוך

 .ב
 ל למחלוקת הראשונים בגדר החינוך"מקשר הנ

שהחינוך הוא על   2בציווי החינוך: שיטת רש"י  1קת הראשוניםולכאורה יש לתלות את הנ"ל במחלו
גדול יד"ח (וגדול המחוייב   האב, כיון שכתב לגבי קטן שהגם שיש חיוב חינוך מדרבנן לא יכול להוציא

מדרבנן יכול להוציא את המחוייב דאורייתא כי מחוייב בדבר קרינן ביה) כי חיוב החינוך "עליה דאבוה 
שהחינוך הוא על הקטן, כיון שכתב על דבר רש"י הנ"ל ש"דוחק לומר שקטן  3רמיא". שיטת התוס' 

הקטן להוציא יד"ח: שלדעת רש"י כיוון  שהגיע לחינוך קרי אינו מחוייב מדרבנן". ונפק"מ האם יכול

 
 לל ס.  כאן הובאו רק חלק מן הדעות, לכללות הדעות ראה שד"ח כללים מערכת ח, כ .1

 ברכות מח ע"א ד"ה עד שיאכל. .2

 שם, ד"ה הנ"ל.  .3
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שהוא לא מחוייב במצוות לא יכול להוציא אחרים ולשיטת התוס' מכיוון שהוא מחוייב במצוות הוא 
 ם יד"ח. יכול להוציא אחרי

שזהו ענין בפ"ע לכן חל על הבן (ומצד שחל על הבן גם כשיגדל   שחינוך  כיוןלומד  התוס'  י"ל דוא"כ  
נשאר חיוב החינוך). ושיטת רש"י שחינוך עניינו הרגל ולכן החיוב הוא על האב שירגיל את בנו שהרי 

 . 4הבן יתרגל ע"י שהאב ירגילו (וכשיגדל נגמר דין חינוך)

הוא עניין בפ"ע או שהוא רק הרגל לוקתם תלוי בגדר מצוות חינוך: האם החינוך היינו שיסוד מח
 הקטן.

 .ג
 ש "צ ומקשה מהמבואר בלקו"פ הצ"ם ע"מביא שיטת הרמב

ש"קטן שלא למדו אביו חייב ללמד עצמו כשיכיר", ומזה שכתב   6כתב בפסק הרמב"ם  5והנה הצ"צ
ן בת"ת מה"ת. ומבאר זה עפמש"כ אדה"ז משמע שיש חיוב לקט כשיגדילולא  משיכירשמחיוב מיד 

ש הל' ת"ת, שיש חילוק בין חינוך שהוא מדרבנן לת"ת שהחיוב על האב הוא מדאורייתא. ועפ"ז ברי
ביאר הצ"צ את דברי הרמב"ם, שמכיוון שיש בת"ת חיוב דאורייתא "שמא גם על הקטן יש חיוב 

 מדאורייתא". 

 חיוב על הבן, ורק בת"ת אפ"ל שהחיוב הוא היינו שלדעת הרמב"ם בחינוך שהוא מדרבנן אין
מביא הרבי את שיטת הרמב"ם לגבי חינוך כדעת התוס' שיש חיוב   7מדאורייתא. וקשה שהרי בלקו"ש

בחינוך, וא"כ לפי המובא בלקו"ש בדעת הרמב"ם לא יובן חילוק הצ"צ בין חינוך (דרבנן) לת"ת   הבןעל  
 נוך שהוא דרבנן הבן מחוייב?(דאורייתא) שהרי מצינו בשיטת הרמב"ם שגם חי

ע"פ מה שנתבאר שם בדעת הצ"צ: הביאור שם בדברי הצ"צ הוא כמו שנתבאר בדברי   ונראה לבאר
שמצד חיוב האב בת"ת אפ"ל שישנו חיוב על הבן, אלא שחילוק הצ"צ בין דאורייתא (ת"ת)    –התוס'  

"ת לכן כשלא לימדו אביו, לדרבנן (חינוך לקיום מצוות), הוא שבת"ת מצד שהחיוב על האב הוא מה
משא"כ בחינוך אמנם גם הקטן  .מצד חיוב האב גם הוא מחויב כי כנ"למשיכיר בעצמו מחוייב ללמוד 

 
ולהעיר שבציונים לתורה כלל י"ב לומד שגם לרש"י יש חיוב חינוך בגדלותו וזה כמו שכתב שם דהסיבה  .4

שלא מחייבים את הקטן הוא כי לאו בר דעת הוא, ולפ"ז פי' דברי רש"י "עליה דאבוה רמיא" הוא מחמת שא"א 
כיוון דחינוך עניינו הרגל  לפי המתבאר בפנים נראה לבאר את לשון רש"י: "עליה דאבוה רמיא"לחייב הקטן. ו

 ירגיל את בנו. שהאבא"כ נמצא דחויב החינוך הוא על האב דהרי ההרגל הוא ע"י 

 פס"ד, חידושים על הרמב"ם הל' ת"ת.  .5

 הל' ת"ת פ"א ה"ג.  .6

 . 234חי"ז עמ'  .7



 345  גדר מצות חינוך קטן •   תורת רבינו

 

מצד חיוב האב כנ"ל אבל כשלא חינכו אביו מסתבר לומר (לפי המתבאר שם בדעת התוס'   מצווה
  .בחינוך) שלא חייב בעצמו

 ם דרבנן האם חל רק על הגברא או שחל עלמביא הרבי את השקו"ט בחיובי 8שםאך בהמשך 
החפצא. ומעיר שמדברי הצ"צ שחילק בין דאורייתא לדרבנן משמע שדרבנן חל על הגברא ולכן הבן 
לא מחוייב, משא"כ בת"ת שזה דאורייתא חל המצווה על החפצא ולכן הבן מחוייב. וא"כ הדרא קושיא 

חויב יב (אף אם לא חינכו אביו) מ"מ ודאי שמלדוכתא שאפילו אם נתרץ שהבן עד גיל מצוות אינו מחו
 כשיגדל. וא"כ לכאורה גם דרבנן חל על החפצא? 

 .ד
 ם"הרמב 'ז שי"ומבאר עפ 'מביא שיטת התוס

', שלכאורה קשה איך אפשר לומר שיש חיוב על הבן הרי הוא והנה מבאר הרבי שם בשיטת התוס
נתבאר שאמנם לא הטילו חכמים חיוב על בתמיה)? ו –"חיובא לדרדקי"  9לא בר דעת (ובלשון הגמ'

הבן א"כ נמצא שלמעשה הבן יש חשיבות (אף שלו   בפעולתהבן, אבל כיוון שגדר החיוב על האב הוא  
מצד החיוב  –וות), ולכן לשיטת התוס' הקטן חשיב מחויב בדבר מצ"ע בתור קטן אין חיוב לקיים מצ

 הבן, לפעולתו יש חשיבות ומקרי מחוייב.  פעולתעל 

ובלי  מצד האבעפ"ז מובן גם בשיטת הרמב"ם: כי בחינוך שהוא מדרבנן אמנם הבן חייב, אבל זה ו
החיוב של האב הוא האב לא יוטל חיוב על הקטן, היינו שחיובו של הבן תלוי באב, משא"כ בת"ת ש

 גם אם האב לא לימדו כיון שחייב  ואמה"ת לכן החיוב שחל על הקטן ללמוד (מצד חיוב האב ללמדו) ה
(כבחינוך, שעל מה שאביו מחנכו, בשעה שעושה יש חיוב אבל לא שמחוייב  10תלוי באב ולא-ע "מצ

 בעצם).  

חנכו) משא"כ חיוב ת"ת על הבן בסגנון אחר: חיוב הבן בחינוך הוא חיוב בפועל (רק בשעה שהאב מ
 . 11כשיכיר(מצד חיוב האב ללמדו) הוא חיוב בעצם, ולכן אם לא למדו אביו מחויב 

 
 .56הערה   238עמ'  .8

 ים קטז, א.פסח .9

, שהרבי מבאר את החילוק בין ת"ת 19"ג להערה להעיר שבתחילת ההערה שם מצוין ללקו"ש חי"א שוה .10
המילה, משא"כ ת"ת מציאות  מתקיימתלפדה"ב ומילה: שבפדה"ב ומילה מציאות הבן היא רק בכך שבגופו 

" (שו"ע אדה"ז). היינו שבת"ת הבן היא לכך שהוא עצמו ילמד ולא עוד אלא שהבן "ירגיל עצמו לקרות בתורה
שהוא מקיים  – באב"ירגיל עצמו ללמוד בתורה". משא"כ בפדה"ב יש עניין  – הבןיש חשיבות גם ללימוד 

מקיים המצוה, אלא שזה נעשה בגוף הבן. וא"כ מובן שיש חילוק  שהאבבגוף הבן. היינו המתקיימת המצוה, 
ולכך בחינוך שיש עניין בפעולת הבן, יש חיוב על הבן.  האם צריך לפעולת הבן עצמו או שבו עושים פעולה,

 א שבזה גופא יש חילוק האם העניין בפעולת הבן הוא מה"ת או מדרבנן, כנ"ל בפנים).(אל

אך לכאורה אפשר להקשות בשיטת התוס' מהמתבאר לעיל בשיטתו, אם אומרים שבחינוך כל החיוב שהבן   .11
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 .ה
 ל מסביר שינוי הלשונות בשיחה"פ הנ"ע

שבהכנת הקטן לגדלותו ע"י שמקיים את  12וע"פ הנ"ל נראה להסביר עוד עניין: בלקו"ש מובא
 ד"עהמצווה יש לזה גדר של "מכשירי מצווה", אך לגבי הכנתו ע"י לימוד ההלכות לזה יש גדר "

 מכשירי מצווה". 

" ו"ע"ד מכשירי": לימוד ההלכות יש לו גדר של וע"פ הנ"ל יובן ההבדל בין ב' הגדרים "מכשירי
של חינוך. ויובן עוד יותר עפ"ד הצ"צ הנ"ל בחילוק מאימתי וחינוך לקיום המצוות יש לו גדר  13ת"ת

שבת"ת הוא מה"ת ובחינוך הוא מדרבנן ונתבאר   –ומדוע ישנו חיוב על הבן לקיים בעצמו מצות חינוך  
על החפצא ודרבנן מוטל על הגברא. ומכך נובע חילוק בהערה כנ"ל שמצוות מדאורייתא מוטלים 

  הכשר). ד"עו שיש בו גם ענין נוסף (לא א-הכשר מצוה ותו –בעשיית הבן 

 
ב שהם נובעים אך ורק מצד חיוב האב, א"כ מדוע בגדלותו מתחיימחויב לפעול בקטנותו ולעשות פעולות כל

 בזה, הרי אחריות האב ירדה מעליו? 

וי"ל: אמנם עד שיגדל כל חיובו אינו אלא מן האב, אך מיד כשיגדל מתחייב מצד עצמו והחיוב יורד מן האב. 
וכנ"ל מתמיהת הגמ' "חיובי אפשר לחייבו בכל חיוב שהוא, מצד קטנותו (-ואפ' ליתן טעם בזה כיון שכקטן אי

שזה שאין חיוב על הקטן הוא   –  כלל י"ב, וכתב כן בפשטות אף בשיטת רש"י  לדרדקי?"). וכ"כ בציונים לתורה
כי א"א להטיל עליו חיובים, ולכן כשגודל יש עליו חיוב. אמנם לפי מה שנתבאר כאן שהיסוד של רש"י הוא 

 שיגדל, א"כ יוצא שלרש"י גם כשיגדיל אין עליו חיוב. שחינוך עניינו הרגל למצוות שיהא רגיל לזה כ

  .74 וכן בחלק כו עמוד 70י"ז עמוד ח .12

ולהעיר מדברי הרמב"ן עה"ת דברים ו, ז (עה"פ "ושננתם לבניך"), וז"ל: "הנה אנחנו מצווים שידעו בנינו  .13
 אורייתא ("ושננתם לבניך"). המצווה, ואיך ידעו אם לא נלמדם" היינו שלימוד הבן את ההלכות הוא מצווה מד
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 כנגד כל היום כולו  'לשם יחודאמירת 'בענין 
 היילפריןשי' מנחם מענדל הת' 

 תלמיד בישיבה

 .א
 מביא ביאור הרבי בטעם אמירת לשם יחוד פעם אחת ביום ומקשה

ו הרבי מנהג חב"ד לומר , בין הדברים מבאר ל1יקור הרה"ג מרדכי אליהו ביחידות אצל הרביבעת ב
 "לשם יחוד" רק פעם אחת ביום לפני ברוך שאמר, כיוון שהשפעתו היא על כל היום:

בהתחלת היום לפני אמירת   פעם אחתמנהג חב"ד שאומרים "לשם יחוד"    א:"ר שליט"ק אדמו"כ"
 "ברוך שאמר

בהתחלת היום מרים "לשם יחוד" לפני כל מצוה בפ"ע, כיון שאמירת ה"לשם יחוד" ש", ואין או
 –  , בנוגע לכל המצוות שמקיימים במשך היום2שנמשך ופועל על כל היום כולו  כ"בתוקף גדול כהיא  

שכל פרטי הענינים   –  "מלאים מצוות כרימון", תרי"ג מצוות, בדוגמת הרימון שיש בו תרי"ג גרעינים
הי' העולם", שכולל מצוות נכללים באמירת "לשם יחוד" בהתחלת היום, לפני "ברוך שאמר ודתרי"ג 

 כל עניני העולם כולו שבהם מקיימים תרי"ג מצוות.

שמברכים ברכת התורה פעם אחת בהתחלת היום (בברכות  – "כן הוא גם בנוגע ללימוד התורה
במשך כל היום, גם לאחרי שהפסיק והסיח דעתו מלימוד התורה, ועד להפסק   השחר), ומהני להלימוד

ע לעבודה במקדש צריך לחזור ולקדש ידיו ורגליו), כיון שהברכה (שבנוגשינה והיסח הדעת שע"י 
 .3שבהתחלת היום היא בתוקף גדול ביותר"

 – יחוד" רק פעם אחת ביוםוצריך ביאור: שהרי כל ההסבר הנ"ל מסביר רק מדוע אומרים "לשם 
אבל  שנמשך ופועל על כל היום כולו, כ"בתוקף גדול כשאמירת ה"לשם יחוד" שבהתחלת היום היא 

מדוע אומרים אותו רק לפני ברוך שאמר בתחילת התפילה, והרי ישנם מצוות  – עדיין צריך ביאור
 , שלא אומרים לפניהם "לשם יחוד"?4מאוד עיקריות כציצית ותפילין

 
 ון תשנ"ב.ליל ב' פ' לך לך, ו' מרחש .1

 ראה סה"מ ח"ב ע' פב, וש"נ. .2

 ליל ב' פ' לך לך, ו' מ"ח תשנ"ב. – ספר השיחות .3

שזה גופא הוא כיוון שלא יכול לומר "לשם יחוד" שהרי הוא לפני נט"י,   –וכן נט"י [אלא שבנוגע לנט"י י"ל    .4
 ילין], מצות ק"ש, צדקה, לימוד התורה.משא"כ בציצית ותפ
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ולא מיד   5סגנון אחר: מה הטעם לכך שאדמוה"ז תיקן את אמירת "לשם יחוד" רק בתוך התפילהוב
ובפרט שהם מצוות עיקריות שהרי הוקשה כל התורה כולה  6יוםעם קיום המצוה הראשונה ב

 "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' וגו'". –ו'ציצית'  7ל'תפילין' 

סמיכות למצוות אלה שהוקשה כל התורה אליהם, לכאורה היה יתרה מזו: אילו היה "לשם יחוד" ב
כל היום, [הרי בכלל כל המצוות זה מוסיף טעם מדוע מספיק לאמרה רק פעם אחת, וזה משפיע על 
'ציצית'  – , ובפרט מצוות אלו8כלולים בכל מצוה בהעלם, שלכן העוסק במצוה פטור מן המצוה

 ה אליהם וכלולים בתוכם] שיפעל על כל מצוות היום?שהוקשה כל התור –ו'תפילין' שזה בגילוי 

 .ב
 פ"מתרץ הקושיא בדא

יכים אמירת "לשם יחוד" לציצית ותפילין י"ל בקשר עם ההוספה ונתינת טעם אילו היינו מסמ
 :9בדא"פ

שהוקשה אליהם כל   –  אדרבה, להיפך, דווקא כיוון שמצוות אלו יש בהם מעלה גדולה מצד עצמם
דוע לא הסמיך אדמוה"ז את אמירת "לשם יחוד" אליהם, כיוון שהיה מקום לומר התורה, זה סיבה מ

ה מצד שסמוך למצווה שהוקשה אליה כל התורה, ז –שזה ש"לשם יחוד" פועל על כל היום כולו 
 כדלקמן. 

 "לשם יחוד""כיון שאמירת ה –הרי כל הטעם שאומרים "לשם יחוד" רק פעם אחת ביום הוא 
שנמשך ופועל על כל היום כולו, בנוגע לכל המצוות שמקיימים   כ"וקף גדול כבתשבהתחלת היום היא  

מצד  – לא מצד שהיא נאמרת לפני מצוה חשובהמצד עצם אמירת ה"לשם יחוד", ו –במשך היום" 
מעלתה שהוקשה אליה כל התורה כולה, [כנראה בפועל שאמירת "לשם יחוד" לא הוסמכה למצוות 

שנמשך ופועל על כל היום כולו"] וזה הטעם שאדמוה"ז  כ"תוקף גדול כבציצית ותפילין ועכ"ז "היא 
ית ותפילין שלא נטעה לומר ש"לשם יחוד" לא תיקן את אמירת "לשם יחוד" לפני קיום וברכת ציצ

פועל על כל היום כולו זה מצד מעלת המצוות שאליהם נסמכה. אלא, זה כתוצאה מאמירת "לשם 
 דול כ"כ שנמשך ופועל על כל היום כולו. שהוא בתוקף ג –יחוד" מצד עצמו 

 
 ד. ראה גם להלן אות .5

 כנ"ל שאמנם בנט"י אי אפשר לומר, אבל עכ"פ לפני ציצית ותפילין. .6

 קדושין לה, א. .7

 סה"מ תרנ"ה ע' לז. המשך תרס"ו ס"ע סח. ע' תקכ. סה"מ קונטרסים ח"ב דף תלה, ב. .8

יחוד", עיקריות ציצית ותפילין שלא נאמר לפניהם "לשם  מה עם המצוות ה  –  בקשר עם השאלה הראשונה  .9
 ראה לקמן אות ד.
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"לשם יחוד" היה מקום לומר שפעולת    –יתירה מזו: באם היה מסמיך אמירת "לשם יחוד" אליהם  
ציצית ותפילין, בעוד שעם כל  –זה בדומה לפעולת מצוות אלו שנסמכה אליהם  –על כל היום כולו 

יש בהם חיסרון   10אליהם, אבל לענייננו  בזה שהוקשה כל התורה  –מעלתם של מצוות ציצית ותפילין  
רת ה"לשם כיון שאמי –שהרי הטעם שאומרים "לשם יחוד" רק פעם אחת ביום הוא כנ"ל  –מהותי 

שנמשך ופועל על כל היום כולו, בנוגע לכל המצוות  כ"בתוקף גדול כיחוד" שבהתחלת היום היא 
ציצית  שמקיימים במשך היום, ובעניין זה אם נדמה את פעולת אמירת "לשם יחוד" לפעולתם של

 ותפילין לא רק שלא מסייעים אלא להיפך הם מורידים מתוקף וחוזק הדבר, כדלקמן.

 שבמצוות ציצית ותפילין ישנו דין 'היסח דעת':  ידוע הרי

"אם כשפשטו לא היה דעתו לחזור וללבוש עד לאחר - 11בנוגע למצות 'ציצית' מובא הדין בשו"ע
כף ומיד צריך לחזור ולברך עליו אפילו נשאר עליו כמה שעות אזי אפילו אם אח"כ נמלך ללבשו תי

 תיים וחוזר ולובשו באותו החדר שפושטו. טלית קטן ואפילו אם לא יצא מפתח ביתו כלל בינ

"וכן אפילו אם כשפשטו היה דעתו לחזור וללבשו מיד אלא שאח"כ שכח או נמלך מללבוש עד 
צא מפתח ביתו כלל בינתיים וחוזר ולובשו לאחר כמה שעות אזי צריך לחזור ולברך עליו אפילו לא י

 באותו החדר שפושטו".

"מי שחלץ את תפיליו והיה בדעתו שלא יחזור להניחן   –  12בשו"עבנוגע למצות 'תפילין' מובא הדין  
עד לאחר זמן מרובה כמו ב' או ג' שעות ואח"כ נמלך לחזור ולהניחן מיד צריך לחזור ולברך עליהם . 

לא עשה צרכיו בין חליצת התפילין להנחתן פעם ב' אבל אם עשה צרכיו . במה דברים אמורים ש
ה יכול להניח תפילין א"כ אינו מועיל כלום מה שהיה בדעתו לחזור בינתיים כיון שבעת ההיא לא הי

 .13ולהניחן מיד"

עכ"פ יוצא שבשתי מצוות אלו על אף מעלתם הגדולה, אבל בנוגע להמשכתם והשפעתם אפי' על  
יה, יש בזה הגבלה של 'היסח הדעת', וכ"ש שבנוגע למשך היום כולו, ולמצוות אחרות הלבישה השנ

 . 14תקפו חלש מאוד

שנמשך ופועל על  כ"בתוקף גדול כוהרי בנדו"ד שמדובר במעלת התוקף של "לשם יחוד" שהוא 
 כל היום כולו, בנוגע לכל המצוות שמקיימים במשך היום, מובן שלא רק שלא יועיל לנו סמיכות

 
 תוקף שימשך על כל היום כולו.  .10

 ד.- סי' ח, כג .11

 ל.- סי' כה, כט .12

הטעם שבתפילין פסק אדה"ז ששיעור היסח הדעת הוא "ב' או ג' שעות" (סי' כה, כט) ובציצית פסק שהוא   .13
 א.אר בארוכה כ"ק אדמו"ר באגרות קודש ח"ג ע' רי"בי – "לאחר כמה שעות" (סי' ח, כג)

 אם רוצה ללבוש טלית אחרת צריך לברך עליה. –שהרי אפי' באותה המצוה עצמה, כמו לדוגמא 'ציצית'  .14
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אמירת "לשם יחוד" למצוות אלו, אלא אדרבה, היה מקום לומר שאין תוקף והמשכת הענין לכל היום 
 כנ"ל.  כולו,

 –בטעם ש"לשם יחוד" נמשך ומשפיע על כל היום    15ובפרט [וי"ל שזה הטעם] שהרבי מוסיף שם
שמברכים ברכת התורה פעם אחת בהתחלת היום (בברכות  – "כן הוא גם בנוגע ללימוד התורה

השחר), ומהני להלימוד במשך כל היום, גם לאחרי שהפסיק והסיח דעתו מלימוד התורה, ועד להפסק 
חזור ולקדש ידיו ורגליו), כיון שהברכה (שבנוגע לעבודה במקדש צריך לשינה סח הדעת שע"י והי

שבהתחלת היום היא בתוקף גדול ביותר", שמשמעות הדבר היא שהתוקף של "לשם יחוד" הוא אפי' 
 '. שינה'בהיסח הדעת' ואפי' של '

ות אלו: א) שלא יבואו לכלל וא"כ אולי י"ל לפ"ז שזה הטעם שלא תיקנו את "לשם יחוד" לפני מצו
שכוללים כל התורה כולה. אלא, זה כתוצאה  –ל היום היא מצד מעלתם שפעולתו על כ – טעות

מאמירת "לשם יחוד" מצד עצמו. ב) ללמד שהתוקף שלו הוא גדול כ"כ, עד שאפי' כשיש היסח הדעת 
 של שינה נמשכת הפעולה של "לשם יחוד" על כל היום כולו. 

 .ג
 ונותן טעם לדבריו   'אור התפילה'אר ב מביא המבו

הייתכן שמצוות כ"כ עיקריות [שהוקשה כל התורה כולה לציצית ותפילין]   –השאלה  בנוגע לגוף  
 ? 16לא נאמר לפניהם "לשם יחוד"

 
 ביחידות עם הרה"ג מרדכי אליהו הנ"ל. .15

הי' צ"ל לשם ש"לכאורה  – בסופה) שואלים שאלה הנ"ל 16כבר בספר 'אור התפילה' (ח"ד ע' כב, הערה  .16
יחוד בהזדמנות הראשונה בהתחלת עבודת היום, ועכ"פ לפני קיום המצוה הראשונה שעושים, ולא לפני ברוך  

 שאמר שאז כבר קיים מצות נט"י, ציצית, תפילין ועוד"?

לה "אלא שבכללות שייך כוונה זו לתפלה, כמבואר . . שכוונה זו אינו שוה לכל נפש כ"א בשעת התפ  –ומבאר  
והי ההזדמנות היחידה שכ"א יכול לכוון ולומר זה ובאופן שיהי' פעולה נמשכת על כל היום". ומוסיף וא"כ ז

 ש"(לכאורה כולל גם המצות שיעשה מחר בבוקר לפני אמירה זו). המו"ל".

אינו ). ב) בנוגע לביאורו, 'שכוונה זו 3אבל להעיר: א) בנוגע לשאלתו, בנוגע לנט"י אין שאלה (כנ"ל הערה 
לכל נפש כ"א בשעת התפלה וא"כ זוהי ההזדמנות היחידה שכ"א יכול לכוון ולומר זה ובאופן שיהי' פעולה שוה  

נמשכת על כל היום', עצם העניין ודאי נכון ובפרט לפי הביאורים של הרבי שמביא שם בהשייכות של "לשם 
 יחוד" לתפילה ולברוך שאמר.

ז נראה לומר עוד, שס"ל לאדה"ז שצריך אדם לומר "לשם "ועפ"  –ב  וילך ה'תשנ"- לדוגמא המבואר בשיחת ר"ה
יחוד" עכ"פ פעם אחת בכל יום כדי לפעול "יחוד קוב"ה ושכינתי'" בקיום כל מצוה ומצוה במשך כל היום כולו. 
דאף שאינו דבר השווה לכל נפש לכוין "לשם יחוד כו'" בקיום כל מצוה ומצוה במשך כל היום כולו, מ"מ, בידו 

וין זה (עכ"פ כל חד וחד לפום שיעורא דילי') בשעת התפלה, ואמירה וכוונה זו בתחילת היום הוי כאו"א לכ  של
פעולה נמשכת לכל הדברים הנעשים במשך יום זה, כנ"ל. ולכן קבע לאומרו בתפילת הבוקר, ובזה גופא, 
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שיהי' פעולה נמשכת על כל  – שאמירת "לשם יחוד" בתוקף גדול –מבואר בספר 'אור התפילה' 
 המצות שיעשה מחר בבוקר לפני אמירה זו. שלכאורה כולל גם – היום. ומוסיף

 ובהקדים:  –שיועיל אמירת "לשם יחוד" עד ליום המחרת    –  יש להוסיף וליתן טעם בדבר  לכאורה

ציצית ותפילין בהם עצמם קיים העניין והתוכן של אמירת "לשם יחוד", שהרי  –שתי מצוות אלו 
רו רז"ל לעולם אל יוציא אדם עצמו מן "אך אמנם אמ 17ענין אמירת "לשם יחוד" היא כמבואר בתניא

 הכלל לכן יתכוין ליחד ולדבקה בו ית' מקור נפשו האלהית ומקור נפשות כל ישראל שהוא רוח פיו
ית' הנק' בשם שכינה על שם ששוכנת ומתלבשת תוך כל עלמין להחיותן ולקיימן והיא היא המשפעת 

עשות מצוה זו ויחוד זה הוא ע"י המשכת בו כח הדבור הזה שמדבר בדברי תורה או כח המעשה הזה ל
 אור א"ס ב"ה למטה ע"י עסק התורה והמצות שהוא מלובש בהן ויתכוין להמשיך אורו ית' על מקור

נפשו ונפשות כל ישראל לייחדן וכמ"ש לקמן פי' יחוד זה באריכות ע"ש. וזהו פי' לשם יחוד קוב"ה 
 ושכינתיה בשם כל ישראל".

 – שלא יוציא עצמו מן הכלל – "בשם כל ישראל"א)  – ירה זונמצא שישנם ב' פרטים באמ
חדותו' עם כלל ישראל 'א –ש"יתכוין להמשיך אורו ית' על מקור נפשו ונפשות כל ישראל לייחדן" 

"הוא  –לחבר את א"ס ב"ה עם מקור נשמות ישראל  – "ה ושכינתיה"יחוד קוב"בקיום המצווה. ב) 
סק התורה והמצות שהוא מלובש בהן [ב]מקור נפשות כל ע"י המשכת אור א"ס ב"ה למטה ע"י ע

להחיותן ישראל שהוא רוח פיו ית' הנק' בשם שכינה על שם ששוכנת ומתלבשת תוך כל עלמין 
ולקיימן והיא היא המשפעת בו כח הדבור הזה שמדבר בדברי תורה או כח המעשה הזה לעשות מצוה 

 זו".

 
 בתחילת התפלה, קודם ברוך שאמר".

ה לכל נפש לכוון מובן, אבל לכאורה עכ"פ בנוגע למצוות ' אינו שוא) זה שלפני קיום מצוות 'ציצית  –אבל צ"ב  
או שמניחם בבית הכנסת או   - 'תפילין', ודאי שאפשר לכל אחד לכוון כבתפילה, שהרי הם בסמיכות לתפילה (

בבית או בחדר ליד), בישוב הדעת וכו', ובפרט שאדה"ז תיקן כוונה להנחת תפילין "יכוון בהנחת תפילין שציוונו  
" (סידור רבינו. וראה שו"ע שלו כה, יא. והוא עפ"י הטור ושו"ע הב"י שם), וידוע שמהסיבה הנ"ל קב"ה וכו'ה

סידור אדה"ז נכתב באופן שיהיה שוה לכל נפש, וגם הכוונות המועטות שכתב הם ודאי שוה לכל נפש (וראה 
פשר לכל אחד לכוון, תפילין א ), ובמילא באותה מידה שהכוונה של מצוות114בארוכה לקו"ש חכ"ב אמור ע' 

באותה הזדמנות יוכל לכוון גם "לשם יחוד"? [אלא שלפי המבואר לעיל (אות ב') יובן מדוע בכל זאת לא הסמיך 
 אדמה"ז אליהם, אך עדיין קשה איך זה שאין לפניהם "לשם יחוד" כנ"ל].  

לא הבנתי טעמו, מצד רה זו", וש"לכאורה כולל גם המצות שיעשה מחר בבוקר לפני אמי –ב) כותב בתירוצו 
מה ימשיך הפעולה עד ליום המחרת, הרי זה שצריך לומר למחרת שוב כיוון שזה יום והמשכה חדשה אז גם 

שכוונה זו אינו שוה לכל נפש כ"א בשעת התפלה [וא"כ   –  בנוגע לציצית ותפילין זה המשכה חדשה? ורק בגלל
ן שיהי' פעולה נמשכת על כל היום], זה עדיין לא זה ובאופ זוהי ההזדמנות היחידה שכ"א יכול לכוון ולומר 

 מסביר איך הפעולה של יום זה תמשך ותפעל עד ליום הבא? 

 פמ"א. .17
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במצוות ציצית  בגילוי'בשם כל ישראל') ישנם ושתי פרטים אלה ('יחוד קוב"ה ושכינתיה' ו
 ותפילין:

 : 'ה ושכינתיה"יחוד קוב'א) 

הקדוש ברוך הוא לכתוב ארבע פרשיות אלו שיש "שצונו  -הכוונה בהנחתם היא    –  במצות 'תפילין'
ואשר לו   יחודוויציאת מצרים, כדי שנזכור נסים ונפלאות שעשה עמנו שהם מורים על    יחוד שמובהן  

משלה לעשות בעליונים ובתחתונים כרצונו, וצונו להניחן על הזרוע כנגד הלב ועל הראש הכח והמ
לעבודתו יתברך שעל ידי אוות ומחשבות לבנו כדי שנשעבד הנשמה שהיא במוח וגם תכנגד המוח 

 . 18הנחת תפלין יזכור את הבורא וימעיט הנאותיו"

יותיה ובפרט פרשת 'שמע', ושאותה היינו שהנקודה של תפילין היא אחדות ה' שכתובה בד' פרש
עד שגם תאוות ומחשבות לבנו  – אחדות ה' תשפיע על הנשמה שתהיה משועבדת אליו, ועל חייו

 '.ה ושכינתיה"יחוד קוב' של שבמצוות תפילין מורגש בגילוי העניין – בודתו יתברך, כלומריהיו לע

, שמדברי חז"ל ששקלו 19ציתמבואר בארוכה בדרושי החסידות על מצוות צי – במצות 'ציצית'
הייעוד   –את מצות ציצית כנגד המצוות כולן, ניתן להבין שתוכנה מבטא את כללות עניינן של המצוות  

בודת האדם הוא להמשיך ולגלות את האור ה"סובב כל עלמין" ואת האור ה"ממלא כל עלמין" של ע
התורה ששורשה ב"אור הממלא"   בבריאה, וזאת ע"י קיום המצוות ששרשן באור ה"סובב", וע"י לימוד

שני אורות אלו נרמזים בטלית המקיפה את האדם ('סובב'), ובחוטי הציצית הנמשכים ממנה  –
 '.ה ושכינתיה"יחוד קוב' שבמצוות ציצית מורגש בגילוי העניין של – , כלומר20('ממלא')

 המצוות. במצוות אלו מתבטא האחדות של ישראל באופן שונה מבכל  –  'בשם כל ישראל' ב)

 
 סידור רבינו.  .18

 טעמי המצות לאדמו"ר הצ"צ, בביאור מצות ציצית. –ראה 'דרך מצותיך'  .19

-יא שהם בבחינת "לימשמעותו השהשם "ישראל" הוא כינוי של הקב"ה לבנ"י ש – מבאר שם בארוכה .20
 ראש" (אותיות ישראל). ה"ראש" כולל את המוח הפנימי, ואת הגולגולת החופה אותו. 

גולגולת, ובתוכו טמון ה"טעם כמוס"  –משמעות הדברים הדברים ברוחניות: הרצון העליון הוא בחינת מקיף 
הרצון ואת התענוג הטמון  משיכים אתהמוח. וע"י קיום המצוות, בנ"י מ –והתענוג העצמי שברצון המצוות 

שם כוחם להמשיך את בחינת ה"ראש", האין סוף ה"סובב כל עלמין" הטמון -ראש" על- בו. לכן הם נקראים "לי
 במצוות. 

מתוך המוח צומחות שערות ע"י הפסק הגולגולת. דבר זה רומז להארה מצומצמת מה"טעם כמוס" הנמשכת 
 .בטעמי המצוות שנתפרשו בחכמת התורה

מובנת המשמעות המיוחדת של מצות ציצית השקולה כנגד כל המצוות: הטלית רומזת לאור ה"סובב לפי זה 
לבחינת ה"שערות", "ציצית  –מוגבל הנמשך ע"י המצוות, והציצית רומזת לאור פנימי - כל עלמין" הבלתי

 ראשי", המביאות את ההארה מה"טעם כמוס" לידי גילוי בפנימיות.
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להניחן על הזרוע כנגד   "וצונו  –  עניינם הוא כנ"ל, מלשון הכוונה בהנחת תפילין  –  במצות 'תפילין'
הלב ועל הראש כנגד המוח כדי שנשעבד הנשמה שהיא במוח וגם תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו 

' ו'שיעבוד' שווים 'ביטול – . ובעניין זה של21עניין ה'ביטול' ו'שיעבוד' של יהודי לה' –יתברך וכו'" 
 כל ישראל. 

 – ני, משא"כ בעניין של 'ביטול ושיעבוד'שהרי בעניין של הבנה והשגה יש חילוקים בין אחד לש
בתנועה של ביטול כולם  –אין הבדל מיהו העבד או מהי הפעולה שנתבקש לבצע  –בעבד לדוגמא 

מגיע מצד עצם הנשמה  שווים, וכפי שמבואר רבות בחסידות שביטול של יהודי שלמעלה מטו"ד
 מקור נשמות ישראל).-שמרגשת מקורה ששם כל בנ"י שווים (

לא בתפילין בשונה ממצוות אחרות שעניינם הוא 'שיעבוד וביטול' שבזה משתווים כל ישראל, ובמי
 כמודגש גם בכוונה הפרטית שבמצווה זו. 

 – 'מקיף' - 'סובב' –שה'טלית' מקיפה את האדם  –כנ"ל המבואר בחסידות  –במצות 'ציצית' 
) יכולים להיות בו זמנית "מחוטב שלגבי 'מקיף וסובב' משתווים כל בנ"י, לדוגמא בבית (מקיף הרחוק

עציך עד שואב מימיך" וכולם בהשוואה לגבי המקיף [וכן בכלל 'מקיף' עניינו שכולם בהשוואה אליו], 
ראל, מצד שורש ומקור נשמות בא בגילוי עניין של אחדות יש  –  שבציצית מצד המקיף שבה  –כלומר  

 ישראל שכולם מצד הנשמה בהשוואה.

 .ד
 פ"אל מבאר בד"פ הנ"ע

 ועפ"ז י"ל בדא"פ:

שיהי' פעולה  – "לשם יחוד" בתוקף גדול שאמירת –מבאר בספר 'אור התפילה' הטעם למה ש

 
) "אלא כיון שבתפילין נכתב "שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד" וכו', 110ה עמ'  וזה המבואר בתו"מ (חכ"  .21

הרי הוא משעבד את עצמו, מוחו ולבו, אל הנכתב בתפילין, כי כן צוה המלך. [כלומר: השעבוד הוא באופן שלא 
את  רצונו של הקב"ה שישעבדאיכפת לו כלל מהו הדבר שאליו צריך לשעבד את עצמו, אם הוא רק יודע ש

. לשעבד  . הרי הוא עושה זאת, מבלי לשאול היתכן שהוא צריך להיות למטה יותר מבהמה – עצמו לדבר זה
הנני". וע"ד דברי  – מוחו ולבו לתפילין שנעשו מעור בהמה! וע"ד מ"ש בדוד "אם כה יאמר ה' לא חפצתי

ומין בדעת ומשימין עצמן , "אלו בני אדם שהן ערהגמרא במסכת חולין על הפסוק "אדם ובהמה תושיע ה"'
כבהמה", היינו, שלגבי ציווי הקב"ה עושים את עצמם כמו שאין להם שכל והבנה והשגה כלל, ומקיימים ציווי 

 הקב"ה באופן דהקדמת נעשה לנשמע].

ובתניא), ) "והרי תוכנה של מצות תפילין הוא שעבוד הלב והמוח (כמבואר בשו"ע 16וכן בתו"מ (ח"ד עמ' 
עול. ולא עוד אלא שהתפילין עצמם עשויות מעור בהמה (כולל גם הפרשיות שבתפילין  שזהו"ע הקבלת

שכתובות על קלף שנעשה מעור בהמה), וקשירתם על היד והראש (כנגד הלב והמוח) היא ע"י רצועות 
 בהמה דוקא, שבזה מודגש ענין הביטול וקבלת עול". – שעשויות מעור בהמה
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 . שלכאורה כולל גם המצות שיעשה מחר בבוקר לפני אמירה זו – נמשכת על כל היום. ומוסיף שם

זה שפועל גם על המצוות שעושה למחרת עד אמירתו בפעם השניה מועיל מצד שבמצוות ציצית 
ותפילין בא בגילוי אותו העניין של "לשם יחוד" הן העניין 'יחוד קוב"ה ושכינתיה' והן העניין של 

ת , ומצד שעניינם ("לשם יחוד" וציצית ותפילין) אחד הוא, יכולה להימשך פעול22'בשם כל ישראל'
 יום האתמול עליהם כי הם המשך של אותו עניין.

 .ה
 ר "ק אדמו"י דיוק בלשון כ"עוד ביאור עפ

 ואולי י"ל עוד ביאור בפשטות:

כשכ"ק אדמו"ר מבאר את הטעם שאומרים "לשם יחוד" פעם אחת ופועל על כל היום, הרבי מאריך 
שנמשך  כ"בתוקף גדול כ ..כיון שאמירת ה"לשם יחוד" שבהתחלת היום היא.שם בהסבר, ומבאר: "

"מלאים מצוות כרימון",  – , בנוגע לכל המצוות שמקיימים במשך היום23ופועל על כל היום כולו
שכל פרטי הענינים דתרי"ג מצוות נכללים  – תרי"ג מצוות, בדוגמת הרימון שיש בו תרי"ג גרעינים

 ",.באמירת "לשם יחוד" בהתחלת היום..

""מלאים מצוות כרימון", תרי"ג מצוות, בדוגמת הרימון שיש בו   –  ולכאורה מהי ההוספה במילים
שכל פרטי הענינים דתרי"ג מצוות נכללים באמירת "לשם יחוד" בהתחלת היום"?  – תרי"ג גרעינים

"שכל המצוות נכללים בכוונתו   –  הרי בפשטות, בכדי לבאר שפועל על כל מצוות היום, מספיק לומר
 ", מה מוסיף בהשוואה העניין לרימון שיש בו תרי"ג גרעינים? .ם..באמירת "לשם יחוד" בהתחלת היו

אלא שבנוגע לשאלתנו מה עם המצוות שמקיים למחרת קודם אמירת "לשם יחוד", השוואת 
", .גרעינים..  ג"תרימצוות, בדוגמת הרימון שיש בו    ג"תרי""מלאים מצוות כרימון",    –  העניין לרימון

שהרי באמירתו "לשם  – ך פעולת אמירת "לשם יחוד" גם עליהםיכול אולי לתת ביאור כיצד ימש
של בוקר זה לפני אמירתו  24, ובמילא כיוון שמצוות אלו 'ציצית' 'תפילין'מצוות 'ג"תרי'יחוד" כולל 

מצוות, יוצא, שאיזה 'תפילין ג "תרילא נכללו בפעולת ה"לשם יחוד" ומצד שני הוא בכוונתו כלל 

 
שגם אותה מקיימים קודם "לשם יחוד" מודגש שתי ענינים אלו, ובפרט  ר שגם במצוות ה'צדקה',ולהעי .22

בעניין של אחדות ישראל שכולם שווים 'צדקה מלשון צדק' שעושה צדק עם העני שנותן לו כסף שמופקד 
אור הפסוק בבי  –  אגרת הקודש סי' ח'  –שמלכתחילה זה בעצם שייך לעני. וראה תניא    –באחריותו לתת לעני  

 אגה"ק סימן ד בסופו בביאור העניין דמעשה הצדקה נקרא שלום.  –מצמיח ישועות". וראה תניא    "זורע צדקות

כוחך וחיותך, ויש בו גם את עניין  – שהוי' יהיה אלוקינו – "שמע ישראל הוי' אלוקינו" – וכן מצוות ק"ש
 הביטול וקבלת עול שהתבאר לעיל.

 נ.ראה סה"מ ח"ב ע' פב וש" .23

 שמקיים לפני "לשם יחוד".וכן שאר המצוות  .24
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'תפילין וציצית' שלמחרת קודם  – באמירתו "לשם יחוד" שנכללו 'ג"יר'תוציצית' שהם הרי חלק מה
 אמירתו שוב "לשם יחוד". 

 .ו
 ר  "ק אדמו"ז מבאר עוד עניין בדברי כ"לפ

 "כן הוא גם בנוגע ללימוד התורה  –  ולפ"ז יש לומר טעם נוסף למה שכ"ק אדמו"ר מוסיף שם אח"כ
כות השחר), ומהני להלימוד במשך כל היום, שמברכים ברכת התורה פעם אחת בהתחלת היום (בבר  –

(שבנוגע שינה גם לאחרי שהפסיק והסיח דעתו מלימוד התורה, ועד להפסק והיסח הדעת שע"י 
לעבודה במקדש צריך לחזור ולקדש ידיו ורגליו), כיון שהברכה שבהתחלת היום היא בתוקף גדול 

 ביותר".

שמה שכ"ק אדמו"ר מדגיש  – אולי י"ל ,25עבר להוספה בקשר לעצם העניין של 'היסח דעת' שמ
" הוא בכדי לרמז על העניין הזה של הפעולה גם על מצוות שינהדווקא דוגמא של "היסח הדעת שע"י  

כיון שהברכה שבהתחלת היום היא .אלו שלמחרת קודם אמירה זו. וזה גם מה שמדייק לסיים "..
בין שינה   –  שאז היה אפשר לדייק ולחלקל ביותר". ולא ממשיך שפועל על כל היום כולו, [בתוקף גדו

שינה בלילה,] אלא, הוא אומר רק "שהברכה שבהתחלת היום היא בתוקף גדול  – במשך היום, לבין
', כמובן שינהביותר". ועוצר בזה, שמזה אולי יש רמז על המצוות שיעשה למחרת אחרי הפסק של '

מצוות כנגד  ג"תרים יחוד" הוא כולל "שבכוונתו באמירת "לש – צם הביאור שביארנו לעיללאחרי ע
 גרעינים". ג"תרי

 
ובפרט היסח הדעת של שינה שגם באותו יום זה היסח הדעת גמור, וכמו שהרבי ממשיך שם שלעניין אחר   .25

(בנוגע לעבודה במקדש צריך לחזור ולקדש ידיו ורגליו). עם כל זה כאן זה לא מבטל את ברכת התורה של אותו 
 יום. 
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 בעניין שכר הקב"ה לרחל אמנו והמסתעף

 העכטשי'  לויהת' 
 בהתלמיד בישי

 .א
 ר מהי פעולת רחל שעל זה מקבלת שכר"ק אדמו"יביא ביאור כ

: "ואני 2מביא כ"ק אדמו"ר את פירוש רש"י על הפסוק 1שיחה א' לפרשת ויחי בלקו"ש חלק ל
ואני בבואי מפדן בבואי מפדן מתה עלי רחל גו' בדרך גו' ואקברה שם בדרך אפרת גו'". ופירש"י, וז"ל:  

שהרי מתה סמוך  אני מטריח עליך להוליכני להקבר בארץ כנען ולא כך עשיתי לאמךואע"פ ש – 'וגו
אפילו לבית לחם להכניסה לארץ וידעתי שיש בלבך עלי,  הלא הולכתי – ואקברה שם. .  לבית לחם

אבל דע לך שע"פ הדיבור קברתי' שם שתהא לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך 
והקב"ה משיבה   ל קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים שנאמר "קול ברמה נשמע וגו'שם יצאת רחל ע

 יש שכר לפעולתך נאום ה' וגו' ושבו בנים לגבולם. עכ"ל.

ומקשה כ"ק אדמו"ר: מתשובת הקב"ה לרחל "כי יש שכר לפעולתך" משמע שרחל עשתה מעשה 
גיע לה השרחל עשתה שעל זה לא מוזכר שום פעולה בפסוק גיע לה שכר, ולכאורה המסוים שע"ז 

 גיע לה שכר?האיזה מעשה עשתה שע"ז ל "צ? וא"כ שכר, כ"א רק שביקשה רחמים על בניה

ה "י בהביאו את הכתוב "(והקב"ל (סס"ב): ויש לומר, שזוהי כוונת רש"וז ומתרץ כ"ק אדמו"ר
  לזה גופא כי כוונתו –ואינו מזכיר שום פעולה של רחל  –נאום ה'"  שכר לפעולתךמשיבה) יש 

ה ציווה את יעקב לעשות כן הוא משום "קב, דזה שה"שנקברה בדרך, שזהו כדי "שתהא עזרה לבניה
שזה הוא רצונה וחפצה של רחל. בסגנון אחר קצת: בקשת הרחמים של רחל דוקא יש בכוחה להביא 

ה במערת , בזכות "פעולה" זו, שהיא מוכנה לוותר על המעלה דקבור"את ההבטחה "ושבו בנים לגבולם
 ל.". עכ"המכפלה כדי "שתהא עזרה לבניה

וויתרה על קבורתה במערת המכפלה, והסכימה להקבר במקום רחל  פעולה זו גופא שבזכות  כלומר,  
על זה קיבלה את השכר   –  וזהו משום שרצונה וחפצה של רחל שתהיה עזרה לבניה  –  שלא לצד יעקב

מצד הקשר  ותר על קבורתה בשביל בניה, שזהודהיינו שמכיוון שהסכימה לו, של שבו בנים לגבולם
לכן זכתה למידה כנגד מידה שגם כאשר בניה יהיו במעמד ומצב שיחטאו ויגלו,   –  העצמי שבינה ובינם

 עם כל זאת ודאי שישובו בנים לגבולם.

 
 . ואילך 236. עמ' 1

 . ויחי מח, ז.2
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 .ב
  'שכר'י ביאור בגדר "ויבאר עפ 'פעולתה'יקשה דבקשת רחל גופא היא 

זה   –שרחל ביקשה רחמים על בניה    בפשטות, שעצם זהל  "הרי אפולכאורה דבר זה טעון ביאור ש
בקרא המעשה שעשתה שביקשה שפיר וא"כ מפורש  ,3גיע לה שכרההמעשה שעשתה שע"ז גופא 

ז "על מה כוונת השאלה שבפסוק לא מוזכר שום פעולה שרחל עשתה ש"ז צ"ולפי רחמים על בניה,
 א המעשה?בקשת הרחמים היא גופל ש"אפגיע לה שכר? והרי ה

פ שאם הכוונה הייתה למעשה שביקשה רחמים על בניה, א"כ תשובת הקב"ה לרחל ואולי י"ל בדא"
דהיינו, מכיוון שהיא ביקשה רחמים על  הייתה אמורה להיות בסגנון "כי שמעתי לבקשתך" וכדו',

 , א"כ בקשתה נענתה והו"ל למיכתב "כי שמעתי"שבו בנים לגבולם "ובניה והקב"ה הבטיח לה ש
שכר לפעולתך" משמע שהשכר   מכיוון שמהלשון "יש  –  יש שכר לפעולתך"  ולא "כי  ,לבקשתך" וכדו'

ואם הכוונה הייתה למילוי הבקשה עצמה  הוא תשלום חיצוני על הפעולה ולא מילוי הבקשה עצמה,
 ל למיכתב לשון שמבטא שבקשתה התקבלה ולא לכתוב בלשון שכר."הו

במהותם. דהרי כל עניין הבקשה הוא לבקש ה שונים לגמרי ובעומק יותר: גדר שכר וגדר בקש
, ואעפ"י שמצד הדין אין דבר זה מגיע לו, בכ"ז מבקש שיגמלו 4משהו שמצד העניין לא מגיע לו כלל

לו טובה וימלאו את בקשתו. דהיינו שעניין הבקשה הוא בגדר עשיית טובה ותו לא. משא"כ ענין 
ולה שהאדם עשה, שזה בגדר חובה, ואין זה על פע תשלוםו השכר שונה לגמרי במהותו, ששכר ענינ

כל ענין השכר הוא בגדר חובה ולא   –  שמצד העניין אינה מגיעה לו, אלא אדרבה  –  בגדר עשיית טובה
 עשיית טובה גרידא. 

ולפי"ז שפיר היטב מדוע א"א לומר שבקשת הרחמים הייתה המעשה שעשתה שע"ז הגיע לה 
לום על מה שרחל עשתה ולא משהו שהוא בגדר משמע שזהו תש "שכר"שכר, משום שמהלשון 

מוכח שזה היה פעולה שמחייבת שכר ולא בקשת רחמים שהיא  "שכר"עשיית טובה, וא"כ מהלשון 
  בגדר עשיית טובה לפנים משורת הדין.

 ,ה? משום שהדיוק הוא מהלשון 'שכר'איזה פעולה עשת –לפי"ז יובן שאלת כ"ק אדמו"ר ו 
, וא"כ מהי שכרגיע לה ה(ולא בקשה) בפסוק שרחל עשתה שע"ז ולה פעמוזכר שום  שלכאורה לא

דפעולתה   –  תשובת הקב"ה לרחל כי יש שכר לפעולתך וכי איזו פעולה עשתה? ועל זה באה התשובה
 הייתה מה שוויתרה על קבורתה עם יעקב לטובת בניה, כנ"ל.

 
 ד כל המתפלל על חבירו נענה תחילה (ב"ק צב, א), דמוכח מזה דעל בקשת רחמים מקבלים שכר.ע" 3

בגדר החילוק שבין בקשה (תפילה) לברכה שבקשה   38. עיין ד"ה פדה בשלום תשכ"ו וכן לקו"ש חלק י' עמוד  4
 פועלת משהו חדש שלא היה קודם לכן במקור.
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 .ג
 השכר של רחליקשה מדוע ברכת אפרים ומנשה אינה מוזכרת כחלק מ

בסעיף ג' מסביר כ"ק אדמו"ר את המשך הכתובים בפ' ויחי,   5ך עדיין צ"ע שהרי בהמשך השיחהא
 6שדיבור זה של יעקב נאמר ליוסף בעת שבירך את מנשה ואפרים. והקשו המפרשים על אתר

שלכאורה יעקב היה צריך להקדים דברי התנצלות אלו בשעה שהשביעו שיקבור אותו בא"י שע"ז 
עשה כך לרחל, ולא בשעה שמברך את מנשה ואפרים, שאין עניין לכאן כלל קבורתו   צל יעקב שלאהתנ

 של יעקב אבינו?

 –לסיבת ברכת אפרים ומנשה  כטעםומדייק מזה כ"ק אדמו"ר דהזכרת קבורתה של רחל כאן בא 
 :(סס"ג) "לי הם", וז"ל

, הוא מפני זכותה 7ני"חשבון שאר בזה שגם בנים שנולדו בארץ מצרים ("עד בואי אליך") נכנסים "ב
שלא ביחד עם יעקב) כדי "שתהא לעזרה לבני'", ( בדרךשל רחל, דכיון שהיא היתה מוכנת להקבר 

". הם לי  –ה שנולדו "בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה (לא בסמיכות ליעקב)  ילכן זכתה, שבני בנ
 עכ"ל.

הוא מפני  – חוקים מיעקבע"פ שהיו רכלומר, הסיבה שאפרים ומנשה זכו להיכלל בשבטים, א
 שרחל סבתם וויתרה על קירובה ליעקב, לטובת בניה.

וא"כ יוצא שנוסף לזה שרחל זכתה לברכה 'ושבו בנים לגבולם', זכתה גם לזה שבני בנה נחשבים 
כחלק מהבנים ונכללים במנין השבטים. ולכאורה צ"ע בזה שהרי אם זה חלק משכרה של רחל מדוע 

 ?"ושבו בנים לגבולם"כחלק משכרה, ונזכר רק העניין של רוש א נזכר בפיעניין זה ל

כפי שהקשו המפרשים   ,ובפרט שזה נוגע לפשט  ואין מסתבר לומר שרש"י הזכיר רק חלק מהשכר,
לעיל מדוע אמר זאת יעקב כאן בשעה שבירך את מנשה ואפרים ולא לעיל שהשביעו על קבורתו? 

 !בפירושהיה לו לרש"י להזכיר זאת  וא"כ

 .ד
 ז דברכת אפרים ומנשה היא גופא חלק מהשכר"עפיתרץ א ו"יקדים המבואר במק

מקשה כ"ק אדמו"ר מדוע יעקב  8לש"פ ויחי 'חלק טו שיחה ב לקו"שב :ובהקדים ,י י"ל בזהואול

 
 . 238. עמ' 5

 "א, דברי דוד, באר היטב, אמרי שפר (ועוד) על פירש"י כאן.ות שלמה (למהרש"ל), גו. יריע6

 וראה גם מושב זקנים, אלשיך, אוה"ח ועוד.

 . לשון רש"י שם. 7

 . 435. עמ' 8
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אבינו אומר "ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה לי הם אפרים ומנשה 
לשם מה נוגע הפירוט הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך  ,לכאורהד ,9מעון יהיו לי"כראובן וש

הו"ל למיכתב בקיצור ועתה שני בניך אפרים ומנשה לי הם כראובן והרי הכל בתורה מדויק, וא"כ 
 ושמעון יהיו לי ולשם מה כל אריכות הדברים הנ"ל? 

לזה שבני יוסף נכללו במנין השבטים ומתרץ שהפירוט הנ"ל הוא המהווה את הסיבה וההסבר 
נהגו כנכדי שמכיוון שהם נולדו ליוסף בארץ מצרים וגדלו בסביבה שבה יעקב לא נמצא ובכ"ז הת

שמכיוון שניכר בהם יעקב אבינו גם במצרים משום כך זכו להיכלל כחלק מהשבטים   יעקב, לכן לי הם,
 שבזה דווקא התבטאה מעלת יעקב שמיטתו שלימה. 

שזה שבני יוסף נכללו   נתבארלעיל  :  לעיל  להמבוארבמבט ראשוני נראה שהסבר זה סותר  ולכאורה  
מצד זה שבהיותם בארץ מצרים  הואש מבוארכאן אילו ו רחל,כחלק מהשבטים זה משום זכותה של 

 משום זכותה של רחל?   אין זהוא"כ  ,ניכר בהם שהם נכדי יעקב אבינו

 בארץ מצרים שהותםשגם (שהכח שהיה לבני יוסף  ענין,אותו  וזה ,אדרבאשאי"ז בסתירה, ווי"ל 
גופא הגיע מצד  , זה) והיה ניכר בהם שהם נכדי יעקב ,עליהם מאומה הלא פעל – הארץערוות  –

דהיינו שע"י זה שרחל וויתרה על קבורתה לצד יעקב אבינו שוויתרה על מעלת עצמה   זכותה של רחל,
כתה למידה כנגד מידה "ושבו בנים לגבולם" שגם בבניה עי"ז ז מצד הקשר העצמי שבינה לבין בניה,

 ישובו בנים לגבולם. יתגלה הקשר העצמי שבהם ועי"ז ודאי ש

זה גופא הגיע מרחל שגילתה בעצמה את הקשר  וא"כ זה שבבני יוסף ניכר העניין של יעקב אבינו,
ם בארץ מצרים היו העצמי שבה ועי"ז זכתה שגם בבניה בני יוסף ניכר בהם הקשר העצמי וגם בהיות

 יראים ושלימים.

שה בשבטים כחלק מהשכר שרחל זכיר את הכללת אפרים ומנהועפ"ז יש לתרץ מדוע רש"י לא 
שכפי שאמרנו לעיל שהשכר של ושבו בנים לגבולם הוא שיתגלה הקשר העצמי שבבנ"י  זכתה לו,

צד זכותה של רחל ולכן וזה היה בברכת מנשה ואפרים שבהם האיר גילוי העצם מ  ע"י זכותה של רחל,
 ם.זכו להיכלל במניין השבטים וא"כ זהו תוכן השכר של ושבו בנים לגבול

מובן היטב מדוע רש"י לא הזכיר את ברכת מנשה ואפרים כחלק מהשכר והזכיר רק את  ז"ועפ
מכיוון שברכת מנשה ואפרים נכללת בשכר של ושבו בנים לגבולם  השכר של ושבו בנים לגבולם,

 שבמנשה ואפרים ניכר הקשר העצמי שבהם שלכן זכו לברכת יעקב אבינו. ותה של רחל,שהגיע מזכ
  ין של ושבו בנים לגבולם שיתגלה הקשר העצמי בבניה של רחל.וזהו העני

 
 . ויחי מח, ה.9
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 טעם אכילת מאכלי חלב בחג השבועות
 חיל שי' שמואלהת'  

 תלמיד בישיבה

 .א
 ר בזה"ק אדמו"וקושיות כ  ,בטעם אכילת מאכלי חלב 'גאולת ישראל' ה דברי יביא את

בחג חלב מביא כ"ק אדמו"ר את אחד מהטעמים לאכילת מאכלי  1בשיחת יום ב' דחגה"ש תשי"ג
מב' טעמים. הטעם נכתב בספר גאולת ישראל דמה שנוהגים לאכול מאכלי חלב השבועות, ושוללו 

בחג השבועות הוא מפני שבמ"ת נצטוו בנ"י על השחיטה, ולא יכלו לשחוט מפני שלכו"ע תורה בשבת 
ב בחג בקהילות ישראל לאכול מאכלי חל  גו, לכך הוכרחו בנ"י לאכול מאכלי חלב. ולזכר כך נה2ניתנה

 השבועות. 

דכיוון שבמ"ת נצטוו על השחיטה א"כ מעתה יכולים לאכול רק בשר שחוטה, ולשחוט בשבת   היינו
 (יום מ"ת) לא יכלו, א"כ בהכרח שאכלו מאכלי חלב, ולזכר כך אנו אוכלים בשבועות מאכלי חלב. 

 הרבי שולל טעם זה מב' טעמים:

, נמצא, 3שר ויין"שהרי "אין שמחה אלא בבא. כיון שמצד חיוב שמחת יו"ט צריך לאכול בשר 
שבמ"ת שהוא 'יומא טבא' נתחייבו בנ"י לשמוח ע"י אכילת בשר, וא"כ לא יכול להיות שהקב"ה יתן 

 הם לא יוכלו לקיים את ציווי התורה בנוגע לשמחת יו"ט. את התורה לבנ"י באופן כזה שבעת מ"ת

שגם לפני מ"ת  "קיימו האבות את כל התורה כולה עד שלא ניתנה" ועפ"ז נמצא 4ב. אמרו חז"ל
 . 5היה להם בשר שחוטה, וא"כ היו יכולים לאכול בשר ביו"ט

 
 . 210תורת מנחם ח"ח עמ'  .1

 שבת פו, ב. .2

 פסחים קט, א. .3

 יומא כח, ב. קידושין פב, א. .4

וים בנ"י על השחיטה, (וא"כ הוי כשחיטה של נכרי שפסולה מטעם דאינו בר ומה דלפני מ"ת הי' לא היו מצו  .5
זביחה, כדכתבו התוס' (חולין ג, ב ד"ה קסבר), וגם בנ"י קודם הציווי אינם ברי זביחה), אי"ז פוגם באכילת בשר 

לאחר שחוטה, ובמילא גם  דיןבשר זה זה לאחר מ"ת, כיון דהיות ולפני מ"ת שחיטה זו היתה כשרה, חל על 
 מ"ת היו יכולים לאכול בשר זה.

וכמו שמצינו דוגמא לזה ממ"ש הצ"צ (שו"ת חו"מ סי' ו') לגבי מה שעדי גיטין וקידושין לא צריכים חקירה 
ודרישה כמו בדיני נפשות הגם שאח"כ יכול להסתעף מזה דיני נפשות, היות ואין כאן דיני נפשות זה לא נחשב 

 ר כפי מה שהוא עתה ולא לפי מה שיהא נמשך ממנו". ני נפשות, "לפי שאנו דנים בדבדי
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ב בחגה"ש אינו מכח דברים אלו דוחה כ"ק אדמו"ר טעם זה, ואומר שהמנהג לאכילת מאכלי חל
משום שלאחרי מ"ת לא יכלו לאכול בשר, אלא כשאר הטעמים שנאמרו במנהג זה, כמו הטעם 

 .7חלב תחת לשונך"דבש ו", כמ"ש 6שהתורה נמשלה לחלב

 .ב
 ל"יקשה על הנ

 ולכאורה הדברים דרושים ביאור:

  :לא יכלו לשחוטש וןלבנ"י לא היה בשר כשר לאכול כיש לא) בדברי הגאולת ישרא

כותב אדה"ז: "הדש הוא מאבות מלאכות, וכל המפרק אוכל או משקה ממקום  8בשו"עהרי 
ה"ז תולדת הדש, שהדש ג"כ מפרק התבואה שנתכסה בו, כגון החולב את הבהמה שמפרק החלב מהדד  

 ?9מהשיבולת". וא"כ נמצא שגם לאכול מאכלי חלב היה אסור להם, דהרי היה אסור לחלוב

כ"ק אדמו"ר היו צריכים כלים, וא"כ איך  פי דבריאת מאכלי החלב או הבשר ל ב) הרי בכדי לאכול
טריפה (דהרי לפני מ"ת לא  יוו הו להם מלפני מ"ת, הרי כלים אלהיה ביכולתם לאכול בכלים שנשאר

 היה איסור של בשר בחלב וא"כ לא הקפידו על הפרדת הכלים)?

היה להם לפני בשר  ד שלא נתנה וא"כג) בדברי כ"ק אדמו"ר דהאבות קיימו את כל התורה ע
 :שחוטה

 אמת דהאבות קיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, וגם לימדו את בניהם אחריהם (כדמצינו 
פרע להן בית השחיטה שלא "ומסביר שם רש"י,  10וסף בהיותו במצרים שאמר "וטבוח טבח והכן"בי

). אבל עדיין רוב בנ"י לא קיימו את התורה לפני שניתנה, וא"כ מהיכן "יאמרו בשר הנחירה אני אוכל
מילא האבות מובן שהיה להם בשר שחוטה, אבל מהיכן יהא לבנ"י   –  יהא להם בשר שחוטה לפני מ"ת

 בשר שחוטה, הרי הם לא קיימו את מצוות השחיטה לפני מ"ת?

לה בזה, שלא יכול להיות הגדו הלכאורה מה התמיה – ד) בדחיה הראשונה של כ"ק אדמו"ר
שהקב"ה יתן את התורה באופן שלא יוכלו לקיים את הציווי של שמחת יו"ט, הרי מצינו כו"כ מצוות 

 
 . כלבו סנ"ב.6

 שה"ש ד, יא.  .7

 סי' שה סכ"ח. .8

ואע"פ שחליבה היא רק תולדה דדש, מ"מ מצינו דהאבות קיימו לפני מ"ת גם תקנות דרבנן, כדאיתא במס'  .9
שילין (שזוהי תקנת חכמים) אברהם אבינו אפילו עירובי תב יומא כח, ב. "אמר רבא ואיתימא רב אשי, קיים

 שנאמר "תורתי" (לשון רבים) אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה".

 בראשית מג, טז. .10
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, נטילת לולב וכו'), ועם כל זה לא אומרים בהם שלא שהם יוצאות בשבת ונדחות (כגון תקיעת שופר
ה בשמחת יו"ט של מ"ת עניין זה יכול להיות שהקב"ה ציווה באופן כזה שא"א לקיים את הציווי, ולמ

 הוא תמוה? 

 .ג
 ' אופנים את השאלה הא 'יתרץ בג

 לתרץ בג' אופנים: ניתן 'את השאלה הא

 ו לחלוב באיסור בשביל אותו היום.ולכן לא הוצרכ 11נשאר להם חלב מהיום הקודם א)

 ום חפשי):(להלן בתרגגבי השבת שבה ניתנה התורה  מביא כ"ק אדמו"ר חידוש ל  12בלקו"ש ח"ח  ב)

ולכן אם יש רגע אחד במשך  לקים.הוא ענין אחד שלא נחלק לח – "היום השביעי" – יום השבת"
אף כאשר [  השביעי ברגע זה  בה את קדושת היוםאין    –   היממה שבו אינה קיימת מציאותה של השבת

יום השבת י  , הרי גם שאר שעות היום אינם יכולות להיקבע כיום השביעי, כ]רגע זה הוא באמצע היום
 ד שאינו מתחלק . . הוא יום אח

צריכה א"כ  ,  "וינח ביום השביעישאז היה "למעשה בראשית  : יום השבת הוא זכר  "בסגנון אחר קצת
 .]"שהי' יום שלם-[  שביעי כאותו יום השביעי של מעשה בראשיתלהיות גם עתה מציאות של יום ה

על פי הנ"ל נמצא שבאותו רגע שנצטוו על שבת בהר סיני היו השעות הקודמות של אותו היום 
 והיום כולו לא נקבע כיום השביעי.חולין לגבי המשך היום (לאחר הציווי) 

ציאות השבת רק על חלק מהיום, יוצא, יכולה לחול מ  לא היתה  ".  .  הפסוק "מחלליה  13וכיון שלפני
ומובן מזה שהשבת הראשונה כפי שהיא מצד מ"ת (  שגם השעות שלאחר מ"ת לא היו כלל בגדר שבת

 שבוע אחרי מ"ת). –שבת שלאחר מ"ת התקיימה רק ב

 נמצא לפ"ז שלא היתה בעיה בחליבת החלב ביום זה, שהרי לא הי' שייך שם תולדת הדש כיון שזה
וא"כ נדחה עפ"ז הטעם האמור בספר גאולת ישראל, כיון שהיו יכולים גם לשחוט  לא בגדר שבת.

 ביום זה ללא חשש כיון שהשבת לא חלה אז.

 
ולכאו' אין בזה בעיה של חלב נכרי, כמו שבשחיטה שלפני מתן תורה אין את הבעיה של שחיטת נכרי כנ"ל   .11

 .5הערה 

 ואילך. 49עמ'  .12

שמכך נדרש במכילתא דגם לאחר שחיללו חלק מן השבת עדיין את  – יינו בזמן מ"ת, דהרי "מחלליה"ה .13
 בפרשת כי תשא.  –נאמר לאחמ"כ  –החלק הנותר צריך לשמור 
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החליבה תהא מותרת, כמ"ש אדה"ז בהמשך הסעי' שם שה אפשרות לחלוב בשבת באופן תהי ג)
אוכלין פטור מפני  וך כלי שיש בווז"ל: "ואינו חייב אלא כשחולב לתוך כלי ריקן אבל אם חולב לת

שמשקה הבא לאוכל הרי הוא כאוכל ונמצא שאין שם משקה על חלב זה, אלא שם אוכל ודדי הבהמה 
 הם ג"כ אוכל והרי זה כמפריד אוכל מאוכל ואין בזה משום מפרק".

נמצא א"כ דאפשר לומר שבנ"י חלבו באותה בשבת (לאחר מ"ת) לתוך כלי עם אוכל שבזה לא 
 הדש. האיסור דתולדתשייך 

 .ד
 פ ביאור טעם טבילת כלים "ע 'יתרץ שאלה הב

איך הותר להם להשתמש בכלים אלו, הרי יש להם דין של כלי  ',אלא שעדיין צ"ב בשאלה הב
 טריפה?

ש"בהוציאך את העם הזה דעו מסביר כ"ק אדמו"ר שאפשר לומר שהיות ובנ"י י 14בלקו"ש חח"י
 בנ"י באיסור בשר בחלב והיו להם כלים נפרדים נזהרו ,האלוקים על ההר הזה"ממצרים תעבדון את 

למאכלי חלב (שלא נאסרו ע"י אכילת בשר). ומוסיף שגם יש כלים שעקב צורתם המיוחדת הם 
 . 15מתאימים רק למאכלי חלב, כך שאין לחשוש שהם הכניסו בשר בכלים אלו

או משום דהיה  דאכן נזהרו מעירוב בשר בחלב,היינו שישנם ב' סיבות להכשר הכלים, או משום 
 להם כלים מיוחדים למאכלי חלב ובהם השתמשו גם לאחמ"כ. 

אלא שעדיין אינו מובן, אמנם לא היו צריכים להגעיל את הכלים לפני מ"ת כיון שלא נכנס בהם 
הכלים איסור, אבל היות ובזמן מ"ת חל עליהם הענין של "קדושת ישראל" היו צריכים להטביל את 

ה זו). וא"כ עדיין קשה איך יכלו בנ"י להשתמש בכלי החלב שהיו להם שלהם (שלא נכללו בקדוש
 16מבלי להטביל אותם לפני זה? 

 
 ואילך.  363עמ'  .14

וצ"ב מדוע בגלל שידעו ש"בהוציאך .. תעבדון את האלוקים על ההר הזה", החליטו בנ"י לשמור ולהקפיד   .15
שם מעיר כ"ק אדמו"ר שאעפ"כ לא יכלו לאכול משחיטתם  28בהע'  על איסור בשר חלב? ועוד צ"ע, דווקא

דלפני מ"ת, מכיון שאז לא היו ברי זביחה, דהוא ההיפך הגמור ממה שמסביר בשיחת יום ב' דחגה"ש שם, שלא 
)?  4משנת"ל בהע' (וכ דין שחוטההי' להם בעיה לאכול מהבשר ששחטו לפני מ"ת, כיון שבשר זה כבר קיבל 

 לדחייה (הב') של כ"ק אדמו"ר על הגאולת ישראל! זה בעצם סותר

דקיימו גם מצוות דרבנן וא"כ לכ"ע (גם לדיעות שטבילת כלים היא דרבנן) הוצרכו לטבול    30וראה שם הע'    .16
 שם, ב' טעמים שא"א לומר שבנ"י הטבילו את כליהם ביום מ"ת עצמו.  32את כליהם. וראה הע' 
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את ההבדל שבין הגעלת כלים לטבילת כלים.  17בהמשך (שם) מדייק כ"ק אדמו"ר מדברי רש"י
בילת כלים אומר רש"י שהיא מן האיסור" ולגבי ט לטהרםלגבי הגעלת כלים אומר רש"י שהיא כדי "

 מן האיסור".  להכשירן"כדי 

דעניין טהרה שייך דווקא בדבר שיש בו טומאה או איסור, ולכן לגבי הגעלה שמטרתה היא ביטול 
מן האיסור", משא"כ מטרת הטבילה  האיסור שבלוע בכלי כותב רש"י שהיא כדי "לטהרם מציאות

. כאשר הכלי כשיר את הכלי לשימוש ע"י ישראלאינה לבטל את מציאות האיסור אלא להכין ולה
נמצא ברשות נכרי אע"פ שאותו נכרי לא השתמש בו לדבר איסור בכ"ז קיימת עדיין האפשרות 
שישתמש בו לדבר איסור, לכן כאשר הכלי עובר מרשות הנכרי לרשות ישראל, דהוא שימוש דאין בו 

 . הכלי כדי "להכשירן מן האיסור" אפילו אפשרות לשימוש בשביל דבר האסור צריך להטביל את

וזהו ההסבר לכך שבנ"י לא הוצרכו להטביל את כליהם, כיון שכאמור לעיל נזהרו בני ישראל כבר 
מלפני מ"ת מבשר בחלב, לכן למעשה כלי החלב שלהם לא בלעו איסור, ועוד יותר שאף לא היתה 

א ן האיסור", כיון שזה שייך דווקלהם האפשרות לכך, ולכן כלים אלו לא נזקקו לטבילה "להכשירן מ
בדבר שהיה ראוי לאיסור, וכיון שבנ"י נזהרו בזה כבר מלפני מ"ת, נמצא שכבר מאז כלים אלו לא היו 

 ראויים לאיסור. 

היינו שהגעלה לא הוצרכו מטעם דנשמרו מן האיסור ולכך בכלים אין איסור, ועוד דלא רק דבפועל 
כך לא הוצרכו גם בטבילה ה, דהרי נשמרו מן האיסור, ולתילא היה איסור אלא שגם האפשרות לא ה

 . 18כנ"ל, שישנה האפשרות לאיסורכ"להכשירן מן האיסור", דהוא רק 

 .ה
 י האבות קודם מתן תורה"פ ביאור עניין קיום התורה ע"ע 'יתרץ שאלה הג

 :שניתנה (לשיטת רש"י) קודםיובן בהקדם עניין קיום התורה  'בכדי לתרץ את השאלה הג

קיימו כל התורה כולה לפני שניתנה. ומה שמצינו שאברהם לא ש  19מפורש ברש"י  –  בנוגע לאבות
מל א"ע עד שנצטווה ויעקב נשא אחיות, הוא מפני שקיום התורה שלהם הי' רק בגדר של חומרא 

 
 יתחטא. במדבר לא, כג. ד"ה אך במי נדה .17

ואולי י"ל גם ע"פ האמור לעיל שיום השבת אינו נחלק לחצאין, וא"כ היות ואחרי מעמד הר סיני לא חלה  .18
מציאות השבת הי' מותר לבנ"י גם להטביל את כליהם, אלא שכ"ז א"ש לפי הסיבה שאאפ"ל דהטבילו כליהם 

ילו דלא אישתמיט בשום מקום, יסור. אבל לא לטעם שאאפ"ל שהטבבשבת מטעם איסור, וא"כ נמצא שאין א
 וצ"ע.

 וישלח לב, ה. –שם כז, ג. יעקב  –תולדות כו, ה. יצחק  –בנוגע ל: אברהם  .19
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והידור, הנדחה מפני ציווי מפורש כשפיכות דמים (מילה) או גדרים שקיבלו בני נח ע"ע כמו איסור 
 .20א, ביטולה זהו קיומהמי' (הפרת ההבטחה לרחל) ובכגון דר

למען אשר "לא נתפרש, אבל מסתבר לומר שנתחנכו לכך ע"י האבות (דמסתבר ד  –  בנוגע לשבטים
 .)21היה גם בבני יעקב "יצווה את בניו

יהודה את תמר כלתו הוא מפני שאיסור יבמה לשוק הוא בא כתוצאה מהציווי  ומה שמצינו דנשא
 זו שימותו בעליה" ולא יכול להתקיים יבמה יבוא עליה, "יבמה יבוא עליה" וכיוון "שמוחזקת היא

כי, רק גבי "ערוות אשת  – לא בטל איסור יבמה לשוק, וגם איסור אשת בנו (כלתו) ליכאימבדרך מ
יוחד "לרבות לאחר מיתה", ומזה מובן שבכל שאר עריות דוגמתה (ובכללם "אשת אביך" יש לימוד מ

 .22, כאשר נתארמלה תמר, בטל האיסור דאשת בנובנך"), בטל האיסור לאחרי מיתה. וא"כ

 .23ולכך לא היה איסור אחותו  ומה דנשא שמעון את דינה אחותו הוא מפני שכשנשבתה פקע יחוסה

שסובר ש"כל בנותיו" היינו "כלותיו, שאין אדם  24דעת ר' נחמי' אלא שכל הנ"ל אתי שפיר רק ל
 .25לכלתו בתו", וכנעניות היו . .נמנע מלקרוא 

שהשבטים לא  עכצ"לדעת ר' יהודה ש"אחיות תאומות נולדו עם כל שבט ושבט ונשאום", אבל ל
 החמירו ע"ע לקיים כל התורה עד שלא ניתנה, דהרי נשאו אחיותיהם.

וגע לזרעם אחריהם לכו"ע לא קיימו לפני שניתנה, כדמוכח מהא דנשא עמרם את ויתירה מזו: בנ
 .יוכבד דודתו

מזה הרי , שדורשת ביאור(לטעם שהובא בגאולת ישראל)  רמו"אלא שאכתי דחיית כ"ק אד
ש"קיימו האבות את כל התורה כולה עד שלא ניתנה" נמצא שגם לפני מ"ת הי' להם בשר שחוטה 

כול בשר ביו"ט, כיון שהוכח שהדורות שלאחר השבטים לא קיימו כלל את התורה וא"כ היו יכולים לא
 חוטה?לפני שניתנה, א"כ מהיכן שיהי' להם בשר ש

 
 וראה שם ביאור בנוגע לבלהה וזלפה שגם הם אחיות היו, ובכ"ז נשאם יעקב. 145-6לקו"ש ח"ה עמ'  .20

מצוות היו, אע"פ שלא נתנה תורה, ן בית השחיטה: בני יעקב שומרי חולין צא, א, ברש"י ד"ה ופרע לה .21
 מקובלים היו מאבותיהם.

 . 188לקו"ש ח"ה עמ'  .22

 . 237ראה הביאור בכ"ז לקו"ש שם עמ'  .23

 תנחומא וישב י. .24

ולא הי' בזה האיסור ד"לא תתחתן בם", כי, טעם האיסור הוא מפני ש"יסיר גו' ועבדו אלהים אחרים",  .25
ים לא הסירו כו', ליכא האיסור. וכן מוכרח ממ"ש "ואם לא תאבה ו"ד, שפשוט שהנשים שנישאו לשבטובנד

 האשה גו' ונקית משבועתי", "וקח לו אשה מבנות ענר אשכול וממרא", אף שאמוריים היו.
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ברמב"ם הל' עבודה זרה וחוקות הגויים פ"א ה"ב כתב: "ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי 
את בניו שלא יפסיקו מבני   רהם; וצוהומינהו בראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך ה', ולשמור מצות אב

ליהם, ונעשית נה, כדי שלא ישתכח הלימוד. והי' הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עלוי ממ
בעולם אומה שהיא יודעת את ה'. עד שארכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד 

ולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה. והעיקר עבודה זרה כמותן, חוץ משבט לוי, שעמד במצות אבות, ומע
 ששתל אברהם נעקר, וחוזרין בני יעקב לטעות העמים ותעיותן".

ה חלק בבנ"י (שבט לוי) ששמר על תומ"צ, ודאג לשמירת המאכלים שעד מ"ת הינמצא ע"פ הנ"ל  
זה לפני מ"ת ולשחיטה וכו'. כשהגיע מ"ת שנצטוו על השחיטה, והיו צריכים לשמוח בשמחת יו"ט ש

ע"י בשר ויין, ע"ז אומר כ"ק אדמו"ר שהביאו ממה שנשאר להם מלפני מ"ת. אלא, שלכאו' לא יכל 
א') להספיק לכל בנ"י? לזה דאג שבט לוי שיהיו שוחטים שידאגו לשחוט את בשר זה (שנשחט לשבט  

ת מחת יו"ט באכילת בשר ושתייש –  הבהמות של כלל בנ"י, כדי שיוכלו ג"כ לקיים את מצוות היום
 יין.

 .ו
 'יתרץ שאלה הד

י"ל: מה שאנו לא תמהים ע"ז שיש עוד מספר מצוות שחלות בשבת ובעקבות זאת  'בשאלה הד
עשו לזה סייג  שחכמיםיימים אותם, הוא מכיון שמצוות אלו ע"פ התורה חייבות בקיום, אלא לא מק

למכשול, אבל זה לא שהתורה שציוותה היא זו שאוסרת, דהיינו,  כיון שראו שאנשים מגיעים עי"ז
 שבשאר מצוות התורה ציוותה, ורבנן אסרו זאת בשוא"ת. 

ט ומצד אותה תורה אסור לשחוט בזמן שמחת משא"כ במ"ת מצד התורה יש חיוב של שמחת יו"
בשבת. ולכאו'  היו"ט, נמצא, שהתורה מחייבת לשמוח ע"י אכו"ש והתורה אוסרת את זה כשזה יוצא

 זוהי תמיהת כ"ק אדמו"ר.

אבל הא גופא קשיא, מהו הקושי שהתורה שציוותה לשמוח ביו"ט באכו"ש תגביל ותאמר שכאשר 
 סור? זה בא עם מלאכת שבת הדבר יהי' א

תיכף בסיום מעמד הר סיני  – ו את התורה התחייבו בתרי"ג מצוותבנ"י קבלאשר ואולי י"ל: כ
לא יתכן  :הגדולה הבו בה בנ"י הייתה שמחת יו"ט. וע"ז מגיעה התמיההמצווה הראשונה שהתחיי

עה לידם לא תוכל לבוא לידי שהקב"ה יתן לבנ"י את התורה בה בשעה שהמצווה הראשונה שהגי
  פועל!
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 ותשביתבמצות מילה ובמצות ביאור ג' הגדרים ש
 כפרשי' הכהן  צבי הירשהת' 

 תלמיד בישיבה

 .א
 ובי במילה 'פ שיטת הרוגצ"בקידושין ותירוץ הרבי ע 'התוס דברייקדים 

דורשת מדוע החיוב למול את הבן אינו חל על נשים, מהפסוק: "כאשר צוה אותו  1הגמ' בקידושין
 " אותו ולא אותה.2אלקים

שהרי החיוב של מילה הוא  עשה שהזמ"ג : לכאו' המצוה שישנה במילה היא מצות3והקשו התוס'
א"כ מדוע הגמ' דורשת לימוד מיוחד שנשים פטורות ממילת בניהם והרי ו,  מיום השמיני ולא קודםרק  

 כל מצות עשה שהזמ"ג נשים פטורות?

אין לו הפסק, והיינו שתלוי בזמן רק ממתי יותר  –ומת' התוס': בהחיוב שבמילה, כיון שהחל 
אך הקשה  הרי אינו נפסק ולכן אינו חשיב מצוה שהזמ"ג. – יובגע לסיום החמתחיל החיוב אך בנו

שאכתי הוי מצוה שהזמ"ג כיון שאין מילה אלא ביום, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא מדוע צריכה הגמ' 
שהחיוב הוא בין ביום ובין בלילה, ונמצא שמילה היא מ"ע  ומתרץ, שאתי כמ"ד למעט אשה ממילה?

בניהם, אלא שמצד לימוד  למול אתך היה להיות חיוב על הנשים צריצד הדין מהזמ"ג, וא"כ  שאין
 מהפסוק נשים פטורות.

שבמילה ישנם  5מת' תירוץ אחר ע"פ ביאור הרוגצ'ובי בגדרי מילה, שמבאר 4והנה רבינו בלקו"ש
 ג' גדרים:

 שמקיים מצווה פעם אחת ותו לא.  –חיוב שיעשה פעולה של מילה  א)

 ומרגע שנימול מקיים מצווה כל רגע.  –ל יהא נימו חיוב שהתינוק ב)

 כל רגע. איסורעובר  נימול שלאועד  –חיוב שהתינוק לא יהא ערל  ג)

 
 . כט, א.1

 . בראשית כא, ד.2

 . על אתר ד"ה "אותו".3

 ח"ג פ' לך לך. .4

 מילואים לקונטרס המציצה ס"ה.שדי חמד ח"ו  .5
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ועפ"ז חיוב מצות מילה הוא חיוב שבכל רגע, כיון שמאותו הרגע שנמול והלאה מקיים ממילא 
ריך להיות שים היה צמצות מילה בכל רגע שהוא מהול, וא"כ הוא מצות עשה שלא הזמ"ג, והדין בנ

 שיתחייבו, אלא מצד דרשת הפסוק פטורות ממילת בניהן.

 .ב
 ח והדבר אברהם גבי חיוב האב במילת בניו"הגר 'יביא מח

צריך המצווה נמשכת לעולם, ו   ,מרגע שמלהרי,  ש  :באר מדוע הרבי תירץ אחרת מהתוס'והנה יש ל
 בלילה?ם רק למ"ד שמילה היא גשזהו מדוע התוס' נדחק לפרש להבין 

 :האבובהקדים ביאור החיוב המוטל על 

ג' גדרים במילה, כפי ביאור הרוגצ'ובי, וכל המחלוקת היא רק מהו  6[יש להבהיר שלכ"ע ישנם
האם חייב מצד הפרט הראשון (פעולת המילה), או מצד הפרטים האחרים (שיהיה   –(עיקר) חיוב האב  
 מהול ולא ערל).]

מקרה של ב' תינוקות שלא נימולו וצריך למולם עתה ומילת נשאל: היה  7בשו"ת ברית אברהם
איזה מהם צריך האב למול קודם? ופסק שהתינוק שמילתו בזמנה  ,האחד בזמנה והב' שלא בזמנה

 ימול אותו קודם.

: הלא מילתו של התינוק שלא בזמנו קודמת, שהרי אביו עובר על 8והק' עליו בשו"ת דבר אברהם
אותו, משא"כ התינוק שבזמנו מצותו כל היום, וא"כ ימול קודם את  לאיסור בכל רגע באם לא מ

התינוק שלא בזמנו בכדי שלא יעבור על איסור בכל רגע? ולכן פסק הדבר אברהם שמילה שלא בזמנה 
 קודמת.

תירץ את שי' הברית אברהם וזה ביאורו, ובהקדים: ישנם במילה ב' גדרים כלליים:  9והנה הגר"ח
. גדר של תוצאה. היינו שהגדר של פעולת המילה (הגדר הא' בשי' הרוגצ'ובי ב א. גדר של פעולה.

הנ"ל) הוא גדר של פעולה ושל עשיה כלשהיא, משא"כ החיוב שהתינוק יהא נימול ושהתינוק לא יהא 
שצריך שלבסוף תהיה   –ערל (הגדרים הב' והג' של הרוגצ'ובי) הם חיובים ששייכים לגדר של תוצאה  

 מהול. ק תוצאה של תינו

 
 דה מסוימת, וכפי שיתבאר לקמן.עכ"פ במי .6

 או"ח סי' יד. .7

 ח"א סי' לג. .8

 בחידושיו על מסכתין דף ה, ב. וע"ע במגנזי הגר"ח ביאורו באריכות וכן עולה מדברי הרוגצ'ובי הנ"ל עיי"ש.  .9
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בסגנון אחר: האם המצוה היא בגברא (המבצע את פעולת המילה), או בחפצא (שנעשה מהול ויותר 
 ויש לחקור מהו הגדר החל על האב. אינו ערל).

 בשני אופנים:יכול להיות אלו דרים בין ב' ג  האב לגבי[והחילוק 

ר הב' בשיטת (גד מהולשבנו יהיה  –  החפצא: אם החיוב הוא חיוב שמצד באם קיים המצוה
(והוא החיוב שיהא   10הרוגצ'ובי) א"כ לאחר שנעשית המצוה ה"ז מקיים מצות עשה של מילה בכל רגע

 ).  מהול 

יעשה פעולת המילה (גדר הא' בשיטת   שהואהיינו חיוב    –  הגבראמשא"כ אם מחייבים אותו מצד  
 .הרוגצ'ובי), כיון שעשה את הפעולה הרי קיים את המצוה והלך לו

 לאשבנו    –חפצא  : אם החיוב (מצד מניעת איסור) המוטל על האב הוא חיוב  ים המצוהבאם לא קי
ר שבנו שאסו  –החפצא  (גדר הג' בשיטת הרוגצ'ובי), כך גם האיסור שעובר הוא איסור מצד    ערליהיה  

 הוא עובר כל רגע על איסור. –יהיה ערל, וממילא באם לא מנע 

בבנו, אינו חייב אלא  פעולת מילה לבצע שעליו – הגבראאך אם החיוב המוטל על האב הוא מצד 
 שתיעשה הפעולה בכל זמן שהוא, ואם לא קיים אינו עובר בכל רגע.]

אר את פסק הברית אברהם: מכיון , ועפ"ז מבגברא בלבדומבאר הגר"ח שחיוב האב הוא חיוב 
ר בכל רגע, שהאב מחויב רק בחיוב של פעולת המילה ולא בתוצאה שלה, כך שאינו עובר על איסו

א"כ אין הפרש בזה בין במילה בזמנה למילה שלא בזמנה, ורק אלא חייב רק שיעשה פעולת מילה, 
מהר ככל האפשר. וא"כ עדיף מצד זריזין מקדימין ראוי לו להחמיר לקיים את החיוב המוטל עליו 

הענין של להקדים מילה שבזמנה למילה שלא בזמנה, כיון שהיא מצוה מהודרת יותר ויקיים בה את 
 זריזין מקדימין למצוות. 

: שיטת הפמ"ג 11מגדים-ונראה לבאר דברי הדבר אברהם ע"פ הסבר המגד שמים בדברי הפרי
רבים, ואחד מהפרטים הוא חיוב על האב למול   שהחיוב שישנו במילה הוא חיוב שכרוכים עמו פרטים

 
ק בין זה לשאר מצוות הוא שמילה חודרת עד ובשו"ת אור זרוע (סי' יא ועיי"ע בלקו"ש שם) ביאר: החילו .10

לאיבר הגשמי דוקא. בשונה מתפילין וכה"ג שכיון שחלצם ה"ז הוריד מעצמו את קדושת מצות תפילין שהיתה 
 עליו בשעה שהניחם, משא"כ מילה היא חיוב שנותר בבשרו לעולמי עד כיון שחדרה המצוה בו עצמו.

הוספה על הקיים, ילין ונטילת לולב וכל כיו"ב ה"ז חיוב של ואולי אפ"ל שהטעם לזה הוא כיון שהנחת תפ
הסיר את כח  –כלומר: עד עתה הייתה כאן יד בלבד ועתה זוהי יד עם תפילין, וא"כ כיון שהסיר את התפילין 

הקדושה שהמשיך בהנחתן. ואילו במצות מילה הרי כל מצותה הוא ע"י הסרת בשר הערלה, א"כ הרי הסרה  
יוב של הסרת החמץ, אם המצוה שמקיים לעולם (וא"כ נמצא שגם מצות תשביתו שהוא חוהעדר זה קיימים 

הרי הוא מתמשך בכל רגע. ועפ"ז יובן השייכות ששייכו מצות מילה ותשביתו זל"ז,  –הוא מצד התוצאה 
 וכדלקמן).

יב סעי' י  יו"ד סי' כח ס"ק יד, בשפתי דעת ובפי' המגד שמים הערה י"ח. ועיי"ע בדברי יחזקאל סימן .11
 ור המגד שמים.שנראה כביא – ובהשמטה שלאחריה
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עצמו הוא חיוב של עצם מצות במצוה ולא חיוב כשלעצמו. היינו שהחיוב  פרטאת בנו, אך אינו אלא 
), ועל האב מוטל החובה לדאוג שבנו לגוף המצווהמילה (שלא יהיה ערל ושאר הפרטים הקשורים 

חיוב של תוצאה ולא  – שבחפצאלה הוא חיוב יהיה מהול. כלומר, החיוב שמוטל על האב במצות מי
שה פעולת מילה, אך כל שיע –חיוב של פעולה, רק שבתוך החיוב של התוצאה ישנו גם חיוב גברא 

 .12התוצאהזה אינו אלא פועל יוצא של חיוב 

ולכן האב שמתחייב במילה, מתחייב ממילא בכל רגע שלא קיים פעולת המילה. ולפ"ז חייב האב 
בנו שבזמנו (שאינו עובר עליו כל רגע, שרק  לפנישלא בזמנו (שעובר עליו בכל רגע)  למול את בנו

 קדימו ככל האפשר).מצד זריזין מקדימין ראוי לה

  .ג
 ל"הנ 'י צדדי המח"ם ויבאר זאת עפ"ורמב 'תוס 'ח במח"יביא חקירת המנ

, שחוקר האם החיוב שמחויב האב למול את בנו הוא חיוב רק 13ועוד יש להקדים חקירת המנ"ח
כשהבן עדיין קטן, אך כשגודל נפקע החיוב מהאב וחל רק על הבן. או שגם כשיגדל הבן ויתחייב הוא 

 מו במילה, ימשיך החיוב להיות מוטל גם על האב, יחד עם הבן.עצ

תמשך גם לאחר שיגדיל הבן. ומבאר שזוהי מח' בין התוס' לרמב"ם, שהתוס' סבר שזהו חיוב שמ
 משא"כ הרמב"ם סבר שזהו חיוב שמפסיק מיד לכשיגדיל הבן, והחיוב עתה הוא חיוב של הבן בלבד. 

 :14בין הגר"ח לדבר אברהםואולי אפ"ל שאלו סברות המח' הנ"ל ש

תואמת לשי' התוס' שהחיוב  –סברת הגר"ח שמצות מילה הוא חיוב של פעולה שאינו בכל רגע 
כלל הבדל בין  אחר שיגדיל הבן. שהלא החיוב הוא חיוב גברא שמוטל על האב, וא"כ איןנותר גם ל

ללא כל שייכות לחיובי אחר שהגדיל, כיון שהחיוב הוא חיוב שמוטל על האב בין לפני שהגדיל הבן ל
 הבן.

אברהם שמילה היא חובת תוצאה שקיימת בכל רגע, תואמת לשי' הרמב"ם שהחיוב -וסברת הדבר
בנו מפסיק לכשיגדיל הבן, כיון שהוא חיוב שתהא תוצאה בחפצא (היינו חיוב שלא יהא  של מילת

 
, כיון שחיוב האב הינו רק גויע"י  שיעשהעיין לקמן אות ה' בדברי החת"ס שלשי' הפמ"ג הדין הוא אכן  .12

שפרט זה אינו דוחה את הכלל כולו של עשיית המילה בהקדם (הפרט של חיוב  ודאיפרט אחד במצוות מילה, 
(עיין בפירוט במגד שמים הנ"ל  גוי איןשהתוצאה). ואמנם מה שכתב הרמב"ם שאינו נדחה הוא רק באופן 

 ). 11הערה 

 מצוה ב (מצות מילה). .13

זוהי  –ם' לסברות ה'אחרונים' יש להבהיר שבכל מקום בו נעשתה השוואה בין שיטות שונות של 'ראשוני .14
 רק השוואה בסברותיהם, ואינו בא לקבוע כלל באיזה שיטה ה'אחרון' נוקט.
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ועתה עבר חיוב  ערל, כצד הג' שבשיטת הרוגצ'ובי). א"כ החפצא היה עד עתה חיוב שביד האב,
 .16עד שלא ימול את עצמו 15שמעכשיו ואילך מתחייב הוא בכל רגע –החפצא להבן 

 
), אך בדבר רגעשעובר (ולא על כל  יוםה"ב) כתב שהחיוב הוא על כל  . אמנם הרמב"ם (הל' מילה פ"א15

שכל יום ויום הוא  ה) מפרש- אברהם שם ביאר שהכוונה היא לכל רגע. (ובספר מרחשת (סי' מג אותיות ד
 כפשוטו, אך אכ"מ.)

ב הוא , גבי מה שביאר במח' בבלי וירושלמי האם הא26- ו 19בהערות  44-46. עיין בלקו"ש חלק יא עמ' 16
מחויב בעצם במילה או שמחליף את בנו עד שיגדיל עיי"ש ואכ"מ. ומביא שם בשולי הגליון (הא', על הערה 

", ומבאר הצ"צ כשיכיר"מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו ) לשון הרמב"ם (הל' ת"ת פ"א ה"ג): 19
ה כוונתו לבאר למה נקט הלשון (בפסקי דינים בתחלת הביאורים על הרמב"ם) מהו הלשון "כשיכיר" [ולכאור

"כשיכיר" ולא כתב "כשיגדיל" כמו בכל מקום?]: ומפרש דכיון שיש חילוק בין מצוות ת"ת לשאר מצוות לעניין 
, מדאורייתאשחייב ללמד את בנו תורה  – דהרי אף חיוב האב במצוות ת"ת שונה משאר המצוות חיוב הבן,

שהרמב"ם רצה להשמיענו דגם בעודו קטן (לפני שהגדיל, אך)  ולא רק מדין חינוך כבשאר מצוות, א"כ ייתכן
 אחרי ש'הכיר' מחויב אף הוא בלימוד תורה מדאורייתא.

הבן מחויב בלימוד תורה גם בשעה שעל אביו מוטל החיוב ללמדו מדוע ומקשה רבינו דלכאורה אם אכן כך ש
ד קודם שיגדיל, שהרי גם פה חייב האב עו – הרמב"ם לא פסק כן גם במילה ופדיון הבן (שיתחייב הבן כשיכיר

 במילת ופדיון בנו מדאורייתא, כמו בת"ת, ומה החילוק)?

 עצמועם) בנו (היינו שהבן    וביחד(  עםא הוא שהאב ילמוד  ומתרץ רבינו ב' תירוצים, וז"ל: בת"ת החיוב דאוריית
 –   בתורה" (שו"ע אדה"ז שם  תורה) ולא עוד אלא שהלימוד הוא באופן שהבן "ירגיל עצמו לקרות  וילמודיכיר  

משא"כ בפדיון הבן ומילה שכל מעשה הפדיון והמילה הוא מצד האב ורק שהמצוה  – מהרמ"א סרמ"ה ס"ח)
 עכ"ל. ב(גוף) הבן.  מתקיימת

הוא שהבן עצמו ישתתף בלימוד, ועוד שתהיה לו תועלת מהלימוד, וא"כ (ייתכן ש)הבן האב היינו שגדר חיוב 
  .מעשיוטל חלק בקיום המצווה באופן ג"כ מחויב שהרי הוא נ

הבן, אך אין הבן  בגוףמשא"כ במילה ופדיון ברור שהמצווה מוטלת על האב בלבד, כיון שהמצווה נעשית רק 
 שאין סברא לחייבו במצווה. ודאיעושה כל פעולה שהיא, 

ובה ליו"ד סי' שה ועוד מתרץ הרבי, וז"ל: נוסף לזה י"ל ע"ד המבואר בתשובת זכרון יוסף (הובא בפתחי תש
 סקכ"ה) דבפדיון הבן ומילה אם יקיימנה עכשיו לא יוכל לקיימה כשיגדל, משא"כ בת"ת. עכ"ל.

גם אם הבן לומד תורה בקטנותו ודאי כשמגדיל לא פקעה ממנו חובת לימוד תורה כיון שחיובה  כלומר, בת"ת
בגדלותו. משא"כ במצות מילה, משום הוא בכל רגע, ולכן ישנה סברא לחייב את הבן ללמוד הן בקטנותו והן 

בפעולה  שאם עשאה פעם אחת שוב אינו מחויב עוד במילה וא"כ אין כל הו"א שהקטן בקטנותו יתחייב
 שכשיגדל (שאז ודאי המצוה ראויה יותר ליעשות) לא יוכל לקיימה. 

הוא לשי'  'האירוץ ונראה מכ"ז שכ"ק אדמו"ר הביא ב' תירוצים לב' צדדי המח' הנ"ל בתוס' ורמב"ם, דרק ת
הרמב"ם, שסבר שחיוב המילה הוא חיוב שמוטל על האב מצד החפצא, והוא חיוב שבכל רגע, וא"כ מצד זה 

כלשהיא כמו  בפעולההבן אך אין הבן מחויב   בגוףשההבדל בין ת"ת למילה הוא שאמנם מילה חיובה היא  צ"ל
 א מהול. בלימוד התורה וא"כ אינו אלא חיוב שמוטל על האב שהחפצא יה

המילה, היינו חיוב שמצד הגברא, פעולת הוא רק לשי' התוס' הסוברים שעל האב ישנו חיוב של  'הבוהתירוץ 
אפשר לומר שיש גם חיוב המוטל על הבן בקטנותו, כיון שאם יעשה מילה בקטנותו שוב לא -אי אישלכן וד

(ועיי"ע בספר "הערות ועיונים  דיללכשיגיוכל לקיימה בגדלותו, ולכן אם לא מלו אביו מתחייב הקטן רק 
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 .ד
 'ש על קושיית התוס"ר בלקו"אדמו ק"תירוץ כל "פ הנ"ע יבאר

והנה הראי' שממנה מסיק המנ"ח ששי' התוס' היא שחיוב ברית מילה המוטל על האב הוא נמשך 
בקידושין, שמבואר שהחיוב של פעולת המילה לא נפקע גם לאחר שיגדיל הבן הוא מהד"ה הנ"ל 

 , כמבואר לעיל).הגבראמהאב לעולם (כיון שהוא חיוב על 

ועפ"י כל הנ"ל יובן החילוק בין תי' התוס' לתי' הרבי: לשי' התוס' החיוב שבמילה הוא חיוב של 
 ת בלילה,שפעולת המילה אינה שייכ –המילה, ולפ"ז החיוב הוא חיוב שהזמ"ג  פעולתעשיית 

) שהחיוב הוא חיוב שבכל רגע, וכן המצוה ר אברהםשא"כ לפי שי' הרמב"ם (וסברת הדבמ
הרי ודאי שצריך לימוד מיוחד שנשים פטורות,    –ו כל רגע, משעה שהוא מהול ואילך  מתקיימת על יד

ה. כיון שהוא מצוה שמקיימה בכל רגע והוי מ"ע שלא הזמ"ג, ונשים היו צריכות להיות מחויבות בז
 וא"כ נמצא שרבינו תירץ ע"פ שי' הרמב"ם.

  

 .ה
 ר אברהם ח והדב"הגר 'בחיוב תשביתו ושי 'י ותוס"רש 'ח במח"יביא חקירת המנ

-ועשה או חיוב של שב ואל-חקר בגדר מצות תשביתו אם החיוב הוא חיוב של קום 17המנ"ח 
 וצאה זו, היינו:חמץ בבית, אך השאלה איך מגיע לתשלא יהיה עשה, שוודאי החיוב הוא ת

השבתה, שכאשר עושה פעולה שלא יהיה חמץ מעשה האם מחויב אדם לבדוק את ביתו, היינו 
יתבטל ע"י פעולה,  שהחפצאעל הגברא, אלא אינו מקיים מצוה. אך בשונה ממילה חיוב זה  –בבית 

ועשה). -םכלומר ביום י"ד צריך שיהיה לו חמץ שיישרף ע"י הבעלים או שלוחם (חיוב מניעה ע"י קו
, אך ברגע שנפעלה רגע  כלקיים הרי הוא עובר    והוא מקביל לחיוב שלא יהא ערל, בעניין זה שעד שלא

  השלילה. וזהו משום שהוא חיוב רק מצד לא ותונמצא שקיים את המצווה פעם אחת  –התוצאה 
 יותר לא –הפעולה ששללה את הערלה/חמץ  סיום אחרי(שלא יהיה ערל/חמץ), אך מאותו רגע 

 מקיים מצווה.

או שמא מחויב רק שבהגיעו לפסח לא יהא לו חמץ בביתו, ולא אכפת לן היאך זה נעשה. וכיון 
תעשה). ומקביל -(היינו חיוב מניעה ע"י שב ואל  כל רגעשאין לו חמץ ברשותו מקיים מצות תשביתו  

. רגע כלביתו מקיים ממילא מצות מילה/תש –ין לו חמץ דכיון שהוא מהול / א –לחיוב שיהא מהול 
 והביא כמה נפק"מ בדבר וכו' עיי"ש.

 
 במנחת חינוך" סימן א).

 מצוה ט (מצות תשביתו). .17
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 ולבסוף פושט שזוהי מח' הראשונים: 

תוס' סבר שהחיוב הוא בגדר קום ועשה, וכל רגע שאינו עוסק בהשבתת החמץ הרי זה עובר על 
 , וכמו במילה שלא יהא ערל.18עשה

על האב הוא חיוב של המנ"ח, ששם התבאר שתוס' סבר שהחיוב  [וזה אינו סותר לחקירה הקודמת  
, אך ברור שלגבי הבן קיים חיוב של האב שהרי שם דובר אודות חיובו של  –בפעולה, ולא בתוצאה 

 תוצאה, וכך גם במצוות תשביתו.]

תעשה, ומרגע שביער החמץ מקיים מצות -ואל-אך רש"י והרמב"ם סברו שהחיוב הוא בגדר שב
 ע הוא מקיים מצות מילה.דכיון שמל, כל רג –מו בחיוב שיהא מהול תשביתו. וכ

כל זמן שלא ביער חמצו. ונראה  –ביאר שהחיוב שישנו בתשביתו הוא חיוב שבכל רגע  19הגר"ח
שחיוב תשביתו הוא חיוב לבער החמץ מביתו. והוא לפי הגדר הג'  – 20שסבר כשי' תוס' בנדו"ד 

ואע"פ שהגר"ח  ,21, וכן כתוב בדב"א מפורש גם לגבי תשביתוברוגצ'ובי שיש חיוב שלא יהיה ערל
  ,האבהרי זה רק לגבי  – בתוצאה ולא  בפעולהחולק על הדב"א לעניין החיוב במילה, שחייב רק 

 מודה שיש חיוב של תוצאה. ודאיוכדלעיל, אך בתשביתו 

 .ו
 בזהס "טת החתיביא שי

 , דהקשו לפניו:22והנה מצינו עוד שיטה בעניין זה בשו"ת חת"ס

זמנה אינה דוחה שבת ויו"ט. ולכאו' היה אפשר לו לעשות פסק שאם ישנה מילה שלא ב  23הרמב"ם
 את המילה ע"י גוי ועי"ז לא יחלל את השבת או היו"ט ומ"מ יקיים מצות מילה?

 
פרט בחפצא.  –השבתה כשלעצמה, אלא מצד חיוב שלא יהא חמץ  ואינו מצד חיוב של עשיית פעולת .18

 ואולי אפ' להסתייע ממה שהביא המנ"ח את אחד הנפק"מ למעשה בין שי' התוס' לרמב"ם, וז"ל: וגם נפק"מ
וביערו. עכ"ל. היינו שעשה בזה קניין ונעשה שלו, וכיון   ממנו  וחטףאם אחד רוצה לבער חמצו בפסח ובא אחר  

מחויב עתה לשרוף את החמץ, ובעה"ב אינו יכול לשורפו שאין לו חמץ משלו שישרפנו.   הגנב  שנעשה שלו הרי
  צאה.יישרף, ולא משנה ע"י מי, היינו חיוב התו שלוומשמע שהחיוב הוא שחמץ 

 בחידושי הגר"ח במסכתין שם ובמגנזי הגר"ח שם. .19

 עיין בהערה הראשונה. .20

 ב.-אותיות א אברהם ח"ב-עיין דבר .21

 בשו"ת יו"ד תשובה שכא ובתשובה קלב, ועוד. .22

 ספר אהבה הל' מילה פ"ב. .23
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י וכן לגבי מצות תשביתו בידי גוי אזי את ותי' החת"ס: שכשאב מקיים מצות מילה ע"י ששולח גו
אין לו חמץ בביתו אך את המצוה שהוא בנו מהול ומצות מילה ותשביתו מקיים בזה שמכאן ואילך 

כאב צריך לעשות בעצמו את המילה ומחויב בה לא קיים וא"כ אסור לעשות כך כיון שמבטל עי"ז 
 מצוה זו שהאב צריך לעשות את הברית. 

ה נוספת (לא כדבר אברהם והפמ"ג שיש כאן חיוב של תוצאה שבתוכו כלול ג"כ ולכאו' זוהי שיט
[וי"ל שכך סבר הגר"ח גם בתשביתו, כנ"ל] אלא) שישנו בין במילה (על חיוב של פעולת ההשבתה 

רק מצד "בל יראה" ישנו גם חיוב של ו(הפעולה חיוב  –האב) ובין בתשביתו חיוב אחד בלבד, והוא 
 ).24חמץתוצאה, שלא ייראה 

כיון שהאב  –דלכן במקרה הנ"ל ברור מאוד למה יש לאחר את המילה, ולא למול ע"י גוי בשבת 
מצווה, ואף אינו עובר איסור (אלא שסו"ס אם נימול בשבת המילה מתקיימת שום אינו מקיים בזה 

 .25בצד הבן, אך לא קיים האב מצווה)

 
 שו"ת חת"ס או"ח סי' קי. .24

שבת הוא חיוב המילה עצמה ולא חיוב האב למול נ') הק': הרי החיוב שדוחה  - מרדכי (עמודים מ"ט- ובשיח  .25
הלא זה צריך לדחות? וע"כ תירץ באופן אחר. את בנו, וא"כ מהו התירוץ של החת"ס שלכך אינו דוחה שבת? ו

ולא הבנתי קושייתו דמניין ליה שהחיוב הוא מצד עצם המילה ולא מצד מצות האב, אדרבא הלא ע"ז כתב 
הוא חיוב האב למול את בנו (ביום השמיני) ולא חיוב של עצם המילה,  הרוגצ'ובי בפירוש שמה שדוחה שבת
וזה רק בזמנו ולכך דחי  אותו שימולו.והדחייה של שבת הוא הך חיוב שלכן דוחה שבת רק בזמנו! וז"ל: "..

 שבת" (ועיי"ע בספר זכר יצחק סי' מה).



 375  בענין הבנת המשפטים קודם מתן תורה •   נותורת רבי

 

 קודם מתן תורה המשפטיםנת בענין הב

 ∗קפלוןשי'  הכהן מענדל מנחםהת' 
 מהתלמידים השלוחים לישיבה

 פתיחה

מצוות התורה נחלקות בכללות לשני סוגים, אלו שאין מובן מהי התועלת שבעשייתן וממילא 
מן. המצוות שמהסוג קיומן הוא מחמת קבלת עול בלבד, ואלו שטעמן גלוי ומובן בשכל מדוע יש לקיי

 .1הראשון מכונות בשם 'חוקים' ואילו המצוות השייכות לסוג השני נקראות 'משפטים'

הלן ננסה לברר האם ועד כמה הבין האדם בזמן שקודם מתן תורה את ההיגיון והתועלת בדיון של
ק שבמצוות המשפטים. האם באמת ענייני המשפטים מתחייבים בשכל האדם מצד עצמו, או שמא זקו

 הוא למישהו שיסייע לו להבין אותם.

יחסים לעניין במהלך הדברים נשתדל שוב ושוב לפענח מהו הפירוש הנכון בדברי רז"ל המתי
  במפורש ומהי בדיוק כוונת רבינו בשיחה העוסקת בנושא זה.

 .א
 ב בזה "ומה שצ "אף אלו מסיני" ל"מארזביאור רבינו ב

"אלמלי לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל ידוע מאמר רבותינו ז"ל (עירובין ק, ב) 
י האדם מצד עצמם היו מבינים את ההכרח מנמלה", וכוונתם בפשטות היא כי גם קודם מתן תורה, בנ

 והחשיבות שבעניינים אלו, להקפיד על צניעות, הימנעות מגזל וכיו"ב.

פרשת משפטים במילה  מבאר רבינו מפני מה פותחת 2והנה, בשיחת ש"פ משפטים ה'תשנ"ב
ו אף אלו מסיני", שזהמה הראשונים מסיני על כך ש"כדברי רש"י,  ,מרמזתה )"אלה (המשפטיםו"

 
חם מענדל וויכנין; ישראל חלק מהדברים דלהלן שמעתי מכמה מהתלמידים שיחיו, ואלה שמותם: מנ ∗

 ויינטראוב; מנחם מענדל מקוביצקי; שניאור זלמן קעניג; יהודה שפיגל.

אלו  –. כפירוש רש"י עה"פ (אחרי יח, ד) "את משפטי תעשו ואת חקותי תשמרו": "את משפטי תעשו 1
ם שהם גזירת דברי  –דברים האמורים בתורה במשפט, שאילו לא נאמרו היו כדאי לאומרן. ואת חקותי תשמרו  

 המלך".

 ואילך. 362. ספר השיחות ה'תשנ"ב עמ' 2
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מפני שהשכל מחייבן אלא) ) 3(רק(לא  םלקיי ישמצוות המובנות בשכל האדם את הגם כי להורות 
 מצד ציווי הקב"ה.

אף אלו מסיני", וזלה"ק: "שגם ובהמשך השיחה (בסעיף ה') מבאר בעומק יותר מה הפירוש של "
כל האדם מחייבם הסיבה להחיוב השכלי ד"משפטים" הוא "מסיני", ולולא נתינתם "מסיני" לא הי' ש

ית' (בתורה)   בחכמתו. . שהחיוב השכלי הוא כתוצאה מזה שבציווים אלה נתלבש רצונו של הקב"ה גם  
נעשו דברים אלה מחוייבים בגדרי  ,4וכיון שהתורה היא "דיפתראות ופנקסאות" שבהם נברא העולם

 ".בשכל האדם העולם, ובמילא גם 

ל הקב"ה, שהוא למעלה מטעם. אך מכיון שרצונו ית' כלומר, מצוות התורה הן ראשית כל רצונו ש
. ובגלל שהתורה היא הדפתראות 5בתורה, לכן נעשו טעמים למצוות –התלבש בחכמתו ית' 

כל שׂ , וגם 6ופן כזה שמשפטי התורה יהיו בו מצד גדרוופנקסאות של העולם, לכן נעשה העולם בא
 . נםלהבימצד עצמו האדם יהי' נוטה 

שבטלה הגזירה וההפסק שבין עליונים   מתן תורהובסוף הדברים קובע רבינו כי "זהו תוכן החידוש ד
(תחתונים מצד עצמם)   דעתולתחתונים, שחכמתו של הקב"ה תומשך ותחדור גם בשכל האדם, שגם  

 כך". ע"כ.נוטה ל

היא תוצאה   וצריך להבין, כיצד תתיישב קביעה זו, לפיה העובדה ששכל האדם מבין את המשפטים
שמצד שהתורה היא דפתראות ופנקסאות של העולם עם הנאמר קודם, של מתן תורה, מהחידוש 

לפי זה לכאורה אשר באופן שמתחייב אצלו קיום המשפטים,  )ובכללו ׂשכל האדם(העולם גם נעשה 
 ?אז בריאת העולם היו המשפטים מובנים בשכל האדםמ

כיצד אין זה  המשפטים היא חידוש של מתן תורה), ועוד צריך ביאור בקשר לקביעה זו (שהבנת
 .ממנו מובן כי ענייני המשפטים היו מובנים מאז ומקדם ,מאמר רז"ל הנ"לבסתירה ל

 
ראה בסה"מ מלוקט אדר עמ' יח "דזה שמצוות אלו צריך לקיימם גם  . ראה שמונה פרקים להרמב"ם פ"א. ו3

מצד הטעם הוא מפני שכך הוא ציווי הקב"ה שקיום מצוות אלו יהי' גם מצד הטעם", ובהערה שם מבואר כי  
 נים, עיי"ש. בזה גופא שני עניי

 . ב"ר בתחילתו.4

יט, יט. ועוד) "החוקים הם גזירות . בקשר למצוות שמסוג החוקים נחלקו הדעות, לפי הרמב"ן (קדושים 5
המלך אשר יחוק במלכותו בלי שיגלה תועלתם . . אבל כולם בטעם נכון ותועלת שלימה", משא"כ רש"י פירש 

ינן אלא גזרת מלך בלא שום טעם", כלומר שגם בחכמתו ית' (בשלח טו, כו. ועוד) כי החוקים הם "דברים שא
 ואילך. ואכ"מ. 3סוף עמ' אין להם טעם. הובא ונתבאר בלקו"ש חל"ב 

בראשית ואמר אם מקבלין ישראל את התורה מוטב  מעשה עם ה"הקב התנה. להעיר מהידוע (ע"ז ה, א) "ש6
 ואילך) ביאור העניין באריכות.  86עמ' ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ובוהו". וראה בלקו"ש חלק ו' (
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ם לאדם, כמו שנראה ממאמר לסיכום, יש לברר (א) האם קודם מתן תורה היו המשפטים מובני
"ת, כפי שמשמע מ בשעתים רק רז"ל (וכן מתחילת הביאור שבשיחה), או שעניינים אלו נעשו מובנ

 מהו היישוב הנכון בשיחה. ובשיחה בסיפא; (ב) 

 .ב
 בהתאם למבואר בשיחה 'ל אלמלי לא ניתנה כו"הסבר מארז

כו') למבואר בשיחה שמתן תורה  והנה בקשר לסתירה שבין מאמר רז"ל (אלמלי לא ניתנה תורה
ן לתרץ אשר עניין זה אכן נפעל רק הוא שחידש שהמשפטים יהיו מובנים בשכל האדם, נראה כי נית

 על ידי מ"ת, 

וכוונת רז"ל היא שלאחר שניתנה התורה והמשפטים נעשו מובנים בשכל האדם, כעת מרוב 
לולא מתן תורה היו מובנים לנו  כי גםמה שנדמה הוא שהמשפטים מובנים ומחויבים בשכל האדם 

ון שבעניינים אלו לא היה מובן בשכל עניינים אלו. אבל האמת היא שבזמן שקודם מתן תורה ההיגי
 .7האדם

) דברי הרמב"ם (בשמונה פרקים שלו (פ"ו)) 42[ונראה שעל דרך זה מבוארים בשיחה (בהערה  
", שמה ילו לא נכתבו ראויין הם ליכתבשאאודות "הענינים המפורסמים אצל כל בנ"א שהם רעות . . 

שעניינים אלו מובנים בשכל האדם עד כדי כך שנדמה כי גם אילו לא נכתבו (בתורה) ראויים הם 
להיכתב, הנה האמת היא כי הבנה זו קיימת אצלו רק מפני שכך מחייבת חכמתו של הקב"ה, ואילו 

 .אותם ולא היו ראויים להיכתב] ביןעניינים אלו לא היו מופיעים בתורה אזי האדם לא הי' מ

והטעם שנקטו בלשון כזו, שהיינו למדין מבעלי החיים, אפשר לומר שזהו בכדי לתאר עד כמה 
הבנת עניינים אלו מוחלטת ופשוטה בעינינו כיום, שכיון שעניינים אלו כל כך מובנים לכן ניתן 

 ריך לנהוג כך. למוצאם אפילו אצל בעלי החיים ולהסיק בדרך קל וחומר שגם האדם צ

 .ג
 שבשיחה 'סתירה' ל ויישוב ה "במארז הוספת הבנה

מאז בריאת הייתה  האם הבנת המשפטים    –ויש לבאר זאת יותר ובזה גם לתרץ מהי הכוונה בשיחה  
 העולם או שהיא חידוש שנעשה רק בשעת מתן תורה.

פני דיש לומר שמה שהמשפטים מובנים בשכל האדם הוא באמת מצד גדר העולם גופא (מ
. גם קודם מתן תורה  –  מאז בריאתו סאות בהם הוא נברא) וממילא זהו  שהתורה היא הדפתראות ופנק

 
 . 19הערה  121רי הגה"ח ר' יואל כהן, עמ' . וראה בספר 'קונטרס עניינה של תורת החסידות' עם ביאו7
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ההבנה  גילויתחדש במ"ת הוא המה שו, קיימת רק בהעלם ו"בכח"אלא שקודם מ"ת הבנה זו הייתה 
 .החיוב השכלי שבעצם הי' גם לפני זהו

 מציאותו של העולם, אלא התגלה עלונוספה כלומר, במתן תורה הבנת המשפטים לא התחדשה 
 כל האדם, מצד גדרו, אמור להבין.שׂ שבאמת כך 

נדמה כעת  שרק  [ולפי זה יתווסף ביאור במאמר רז"ל אלמלי לא ניתנה כו', דלפי זה נמצא כי אי"ז  
נים עניינים אלו, כפי שנתבאר לעיל, אלא יש בזה ג"כ ענין יבמבכל זאת לולא מ"ת היו  אשר לאדם

 הי' מוכשר להבין את המשפטים].גדרו שלו   מצדמ"ת ׂשכל האדם קודם  שבאמת גםאמתי, משום 

ואם כך, תתיישב ה'סתירה' שבשיחה (מ"ש שהבנת המשפטים היא כתוצאה מזה שהתורה היא 
כוונת  שולאידך כ' שזהו חידוש של מתן תורה), דיש לומר  דפתראות ופנקסאות בהם נברא העולם

 כך: הדברים היא 

זמן בריאתו, ובפועל בני האדם החלו להבין את דרו מתאים ושייך למשפטים מאז העולם מצד ג
  .ענייני המשפטים רק מזמן מ"ת ואילך

אמנם עדיין זה דוחק קצת, שהרי גם לפי ביאור זה נמצא כי באמת לולא מתן תורה לא היו 
גזל מנמלה, ואילו היינו למדים צניעות מחתול ובפועל לא    בשכל האדם, וא"כ  בגלויהמשפטים מובנים  

רז"ל הנ"ל לפי פשוטו מובן כי גם לולא נתינת התורה "היינו למדין צניעות מחתול וגזל ממאמר 
 מנמלה".

 .ד
 ל למבואר בשיחה"אופן אחר בהתאמת מארז

והנה העירני חכם אחד שאולי יש לתרץ את הסתירה בין מאמר רז"ל הנ"ל למבואר בשיחה (שהבנת  
ים שלכאורה צריך ביאור, מפני מה נקטו תורה) באופן אחר, ובהקד המשפטים היא חידוש של מתן

 רז"ל בלשון "היינו למדין צניעות מחתול וכו'" ולא כתבו סתם שמצוות אלו מובנות בשכל? 

אלא שבאמת לולא מתן תורה לא היו המשפטים מובנים בשכל האדם (כמ"ש בשיחה), וזהו שרז"ל 
ה מחייב את קיום המשפטים, האדם מצד עצמו אכן לא הין ששכל ושכי –כתבו דווקא בלשון הנ"ל 

והיו למדים מבעלי החיים, חתול, נמלה, יונה וכו',    ,עניינים אלו  םשילמד  אחר  לכן היו זקוקים למישהו
 כמפורט במאמר רז"ל הנ"ל.

שגם לולא מתן תורה היינו מבינים ויודעים   שעניינים אלו כל כך מובנים עדכלומר, אין כוונת רז"ל  
תורה לא היינו מבינים את המשפטים בכוחות עצמנו ועל מתן  היא שלולא  ותם, אלא להיפך, כוונתם  א

 מדים אותם (רק) מבעלי החיים.וכן היינו ל
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ואם כן לא רק שאין סתירה, אלא המבואר בשיחה הוא גופא כוונת רז"ל במאמרם "אלמלי לא 
פטים לא היו ירוש בזה הוא שבגלל שהמשניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה", שהפ

 מובנים בשכל האדם מצד עצמו, לכן היינו נאלצים לרכוש עניינים אלו מחתול ונמלה וכו'. ודפח"ח.

[אמנם יש להוסיף כי ע"פ דבריו לכאורה דברי רז"ל צריכים ביאור לאידך גיסא, שהרי באם קודם 
יתן היה ללמוד מבעלי וגזל וכו', מדוע וכיצד נמתן תורה ׂשכל האדם מצד עצמו לא ִחייב כלל צניעות 

 החיים עניינים אלו? 

אך אם נצרף את דבריו עם מה שנתבאר למעלה, ששכל האדם מצד עצמו מוכשר להבין את 
המשפטים ורק שקודם מ"ת ההבנה הייתה בהעלם ו"בכח", העניין יובן, דיש לומר שכיון שהחיוב 

ולהבין בגלוי עניינים אלו  ו שלו, לכן יכולנו ללמודהשכלי בעצם כבר הי' קיים באדם מצד גדר
 באמצעות בעלי החיים].

 למדים וע"פ דבריו נמצא כי מאמר רז"ל מתפרש ממש כפשוטו, דגם לולא מתן תורה אכן היינו
צניעות מחתול וגזל מנמלה, דאמנם קודם מתן תורה ׂשכל האדם מצד עצמו לא הי' מבין  בפועל

 מדים ומבינים אותם. וע"י בעלי החיים היינו ל(בגלוי) את המשפטים, אך 

ולפי זה מה שנפעל במתן תורה הוא שׂשכל האדם מצד עצמו יבין את המשפטים, שלכן כעת 
 עניינים אלו מובנים לאדם מבלי להזדקק ללימוד מבעלי החיים.

 .ה
 קיצור שני האופנים

 רז"ל אלמלי לא ניתנה כו'על פי מה שנתבאר עד כה נמצא כי ניתן לפרש בשתי דרכים את מאמר 
 באופן שלא יסתור למבואר בשיחה: 

א) אמנם הבנת המשפטים היא חידוש של מתן תורה, אך כעת נדמה לאדם שעניינים אלו מובנים 
 .8אצלו מצד עצמם בשכל, גם "אלמלי לא ניתנה תורה"

ינים אלו לא ב) אכן הבנת המשפטים היא חידוש של מתן תורה, ולכן "אלמלי לא ניתנה תורה" עני
 מצד עצמם ורק באמצעות בעלי החיים היינו למדין צניעות וכו'. היו מובנים

המשותף לשני האופנים הללו הוא שלפי שניהם קודם מתן תורה ההיגיון שבמשפטים לא היה מובן 
 בגלוי בשכלו של האדם מצד עצמו. 

 
. אלא שהוסבר שבמה שנדמה יש ג"כ ענין אמתי, דכיון שהשכל בנוי ומוכשר מצד גדרו להבין את המשפטים, 8

 המשפטים גם קודם מ"ת.נמצא כי בהעלם ו"בכח" השכל הבין את 
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ן רז"ל מתארים את והחילוק שביניהם הוא כיצד יש לפרש את מאמר רז"ל, לפי האופן הראשו
מתן תורה, משא"כ על פי האופן השני מאמר רז"ל מתאר את הדרך באמצעותה היו שלאחר  ההבנה
 מתן תורה. שקודםאת המשפטים בזמן  מבינים

 .ו
 ל "ופירוש שלישי במארז ל"קושיא על הנ

הוא ו  ,והנה העירני עוד חכם אחד כי יש לבאר זה באופן אחר, ובהקדים מה שיש להקשות על הנ"ל
 ממה שמצאנו בהיסטוריה כי המשפטים היו מובנים לגמרי בשכל האדם, גם קודם מתן תורה. 

ם ֵהם  יֻרּמִ י ֵעֽ ְדעּו ּכִ ֵניֶהם ַוּיֵ ַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ּפָ ולדוגמא, מה שכתוב אצל אדם וחוה (בראשית ג, ז) "ַוּתִ
רּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ְתּפְ ֲעׂשּו ָלֶהם ֲחֹגֹרת". לכאו ַוּֽיִ המסקנה המתבקשת מהסיפור שם היא כי ההכרח  רהַוּיַ

  .9בעניין הצניעות הי' מובן ומושג אצלם היטב

[ועד"ז יש להקשות מתוכחת ה' את קין על הריגת הבל (בראשית ד, י), טענת יעקב ללבן "ולמה 
 רימיתני" (בראשית כט, כה) וכהנה רבות].

ר שם... שהרי זהו חידוש עצום ורב עב ואין לומר שהבינו זאת רק ע"י שהתבוננו בחתול שבדיוק
 .10ולא מצינו כן בשום מקום

הנ"ל, שלא כתבו את דבריהם במאמרם ולכן נראה לבאר באופן אחר ובהתאם לדיוק לשון רז"ל 
בלשון "קודם מתן תורה היינו למדין" וכיו"ב, אלא בחרו דווקא בסגנון תיאורטי המתאים לדבר 

 .שבפועל לא קרה, "אלמלי לא ניתנה"

 ביאור בזה: וה

גם קודם מתן תורה. רק באם  –כל האדם מאז ומעולם שהבנת המשפטים הייתה ברורה וגלויה ב
מ"ת לא הי' כלל מתרחש (ח"ו), וממילא משמעות הדבר הייתה כי העולם לא נברא על מנת שתינתן 

לא היו  האדםבו התורה, וממילא העולם הי' נברא באופן אחר, כמציאות ועניין לעצמו, הנה אז בני 

 
ו", דשאני התם "שלא היו . ואין להקשות ממה שקודם חטא עץ הדעת כתיב (בראשית ב, כה) "ולא יתבושש9

, עד לא נתן בו יצר הרעיודעים דרך צניעות להבחין בין טוב לרע, ואף על פי שנתנה בו דעה לקרות לו שמות, 
 לרע" (רש"י שם).אכלו מן העץ ונכנס בו יצר הרע, וידע מה בין טוב 

ל שם שייך ומתאים . אמנם יש להעיר כי אדם הראשון קרא שמות לכל בעלי החיים (בראשית ב, יט), וכ10
למציאות הנקראת בשם זה (כמובא ומבואר בשעהיוה"א בתחילתו), וא"כ מכך שקרא להם בשמות מובן שראה 

יתפרו עלי תאנה" היא רק מפני שלמדו אותם ושהכירם היטב; אבל לכאורה עדיין דוחק לומר שהסיבה לכך ש"ו
סטוריה מהם משתמע כי ההבנה והחיוב צניעות מחתול, וכמו"כ עדיין יש להקשות ממאורעות אחרים בהי

 השכלי של המשפטים הי' בגלוי.
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מבינים בשכלם את המשפטים; ומכל מקום גם במצב כזה היו למדים עניינים אלו על ידי התבוננות 
 בבעלי החיים חתול ונמלה וכו'.

וזוהי כוונת רז"ל בדבריהם "אלמלי לא ניתנה תורה", כלומר, לו יצויר שמתן תורה לא הי' אמור 
 .תם מ"לקרות והעולם הי' נברא בשביל מטרה אחרת, לא לש

אבל מכיון שניתנה תורה בעולם, כלומר, העולם מיועד ועשוי על מנת שתינתן בו התורה, הנה מצד 
זה נבנה העולם מלכתחילה באופן המתאים למשפטי התורה, ומשום כך ההבנה של המשפטים מובנת 

 וגלויה אצל בני האדם מצד עצמם.

 .ז
 הבנת השיחה באופן חדש

סתירה שיש בשיחה שהובאה לעיל, שעל פניו נראה כי הדברים וב לובזה ניתן לבאר ג"כ מהו הייש
שם סותרים מרישא לסיפא, שבתחילה כ' שהסיבה לכך שהבנת המשפטים ישנה בעולם היא העובדה 
שהתורה היא דפתראות ופנקסאות של העולם, שלכן "נעשו דברים אלה מחוייבים בגדרי העולם,  

 וכן החידוש דמ"ת"הו תובמילא גם בשכל האדם", ובהמשך קובע "שז

ובמ"ת  ,[ולעיל נתבאר בזה שקודם מתן תורה הבנת המשפטים הייתה קיימת רק בהעלם ו"בכח"
הבנה זו באה לידי גילוי, אך יש לעיין (נוסף לקושיה דלעיל שממאורעות ההיסטוריה לא משמע כך) 

 האם יתכן לומר שזו הכוונה בהשיחה ובפרט שאין לזה שום רמז שם]; 

בעולם קיימת  "ל אתי שפיר, דיש לומר שכוונת הדברים היא שההבנה של המשפטים  פ הנאמנם ע"
בגלוי מאז בריאתו, והטעם לזה הוא מפני שהתורה היא הסיבה והגורם ("דפתראות ופנקסאות") 

נתינת  –לבריאת העולם, כלומר, שהעולם אינו ענין לעצמו אלא הוא מיועד ומוכשר למילוי תכליתו 
 התורה בו. 

וונה במ"ש בשיחה "שזהו החידוש דמ"ת . . שחכמתו של הקב"ה תומשך ותחדור גם בשכל ו הכוז
 להיות בפועל בעולם רק בשעת מ"ת,  ההאדם", לא שההבנה החל

ן שהמשכת חכמתו ית' בשכל האדם (שזהו העניין של מתן תורה) היא ושמכיואלא הפירוש הוא 
ששכל   –ה נברא העולם באופן המתאים לזה  תחילמטרתו של העולם לשמה הוא נברא, כיון שכן, מלכ

 האדם מצד עצמו מבין ומחייב את קיום המשפטים של חכמתו ית'.
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 .ח
 "י"אנכ" –החידוש של מתן תורה ביאור 

נפעל חידוש כלשהו בקשר להבנת ענייני בשעת מתן תורה האם שנותר להבין הוא,  ולפי זה מה
 .אלו "מפני הציווי"), או שלא ענייניםהמשפטים (נוסף על החידוש שיש לקיים גם 

התורה.  נותןוהוא שיהי' חיבור העולם עם כללי שבשעת מ"ת נעשה חידוש  תשובה היאוה
אנא נפשי   –  מי של הראשי תיבות שבמילה "אנכי"והפירוש בזה יש לומר בפשטות ע"פ ההסבר הפני

בחובו את חכמתו   טה טומןכתבית יהבית, שהחידוש שנעשה במ"ת הוא ששכל התורה כפי שניתנה למ
 ,11"אנא נפשי" –ית' שלמעלה מעלה משכל הנבראים, ועד לעצם התורה 

שלכן מי שלומד תורה כיום לאחר מתן תורה מתאחד עי"ז לא רק עם השכל המוגבל אותו הוא 
מבין בגלוי, אלא עם הקב"ה נותן התורה, זאת מכיון שהקב"ה במ"ת הלביש את עצמו באותו דבר 

מעלת התקרבותו ודביקותו במלך בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד בין שהוא ין הפרש ב, ו"א12שכל
 .13לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם"

משפטי התורה (צניעות, גזל וכיו"ב) הי'  המחייב אתמשא"כ קודם מתן תורה שאז אמנם השכל 
 .14קיים בעולם, אך לא הי' מלובש בזה "נותן התורה"

, שלכן ענייני המשפטים היו חכמתו ית'  בדוגמת ומעיןׂשכל האדם הי' רק   קודם מתן תורה כלומר,
נמשכה חכמתו מ"ת  בשעת  , ומובנים לאדם (אבל חכמתו ית' עצמה נשארה למעלה מהשגת הנבראים)

 דבר אחד. נעשיםשכל האדם (הלומד) והתורה, ית' למטה, כך ש

 
. כידוע פתגם הבעש"ט שמביא נכדו בספר דגל מחנה אפרים (תשא לב, טז) בביאור מ"ש בזוהר (פ' אחרי 11

 וקודשא בריך הוא כולא חד, ש"כביכול נפשו של הקב"ה הוא ממש בתורה".עג, א) אורייתא 

ה'תשל"ב, שלאחר שמביא מ"ש בתניא (ספל"ז) "שע"י עסק התורה קורא  . להעיר משיחת ש"פ ויקרא 12
להקב"ה לבוא אליו . . וכבן קטן הקורא לאביו לבוא אליו", מתייחס למ"ש בתניא (פ"ה) שע"י לימוד התורה  

לא, ומבאר בזה ש"כיון שהתניא הוא ספר של חסידות חב"ד, לכן מדובר שם אודות היחוד של נעשה יחוד נפ
משכיל והמושכל, אבל זהו כמו כל הענינים שבחסידות חב"ד, שנמשכים אמנם בענין השכל, אבל השכל עם ה

 , שזהו ענין פנימיות אבא פנימיות עתיק", עיי"ש. העצםמה שנמצא בזה הוא 

 . תניא פ"ד.13

להעיר מהידוע (שו"ע חו"מ סי' כו ס"א) שהאיסור לדון בערכאות של עכו"ם הוא גם כאשר דנים לגמרי . ו14
 כדיני ישראל.
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 .ט
 קושיות על אופן זה

ר רז"ל אלמלי לא ניתנה תורה כו'. דהנה, אם אמנם לדחות ביאור זה במאמ אמנם נראה שיש
שהעולם לא הי' קשור כלל עם תורה אזי היינו  שאילו יצוירכדבריו, שכוונת רז"ל במאמרם היא רק 

 למדין צניעות מחתול וכו', 

שהרי   יש להקשות דאם כך, מדוע וכיצד היינו בכל זאת למדים מחתול ונמלה את קיום המשפטים?
שום שייכות לתורה, וׂשכל האדם מצד עצמו אינו מחייב עניינים אלו, איזו סיבה יש באם אין לעולם 

 15שבגללה נלמד זאת מבעלי החיים?

בקשר בשם ה"תורת חיים"    יש להקשות על כך מהמבואר באוה"ת (ויקרא (הוספות) עמ' רלח)  ועוד
"כדי שילמדו מהן  למאמר רז"ל זה, שמה שהקב"ה נתן טבע צניעות לחתול והרחקת הגזל לנמלה זהו 

בני אדם", שלפי זה ברור שכוונת רז"ל אינה למצב תיאורטי אלא הפירוש הוא כפי שמובן בפשטות,  
 .16שבפועל היינו למדין (עכ"פ עד מ"ת) צניעות מחתול וכו'

עיון הוא האופן בו מתבארים לפי זה דברי רבינו בהשיחה, שלפי ביאורו ועניין נוסף בדבריו שמצריך  
ובדה שהתורה היא הדפתראות ופנקסאות שבהם נברא העולם, שמצד זה משפטי התורה נמצא כי הע

 מובנים בשכל האדם, קשורה עם העובדה שמתן תורה הוא ייעודו ומטרתו של העולם, 

שהתורה היא דפתראות ופנקסאות שבהם נברא העולם, ויש לעיין בזה, האם שתי עובדות אלו (מה  
 אכן קשורות זו לזו, או שלא?  ומה שמטרת העולם היא מתן תורה)

ולכאורה יתכן לומר שאינן קשורות כלל, והעובדה שהעולם נברא על פי התורה היא רק בהתאם 
 של העולם. , שמצד זה התורה היא הדפתראות ופנקסאות  חכמתו של בורא העולם לכך שהתורה היא  

ן תורה, מכל מקום כלומר, גם באם מטרת העולם הייתה עניין אחר לגמרי שאינו קשור עם מת
 17מצד שהיא חכמתו ית'! –הייתה התורה הדפתראות ופנקסאות שעל פיהם נברא העולם 

 
. אמנם העירוני כי ניתן לתרץ קושיה זו, דגם באם העולם לא הי' נברא במטרה שתינתן בו התורה, מ"מ הי' 15

לות חכמה זו בעולם, הרי סוף סוף (התורה) אחד, ואע"פ שאין מטרה לג נברא ע"י הקב"ה שהוא וחכמתו
הנבראים ובכללם ׂשכל האדם היו נעשים לכאורה בהתאם ובשייכות כלשהי לחכמתו של הבורא, וממילא יתכן 
שעל ידי שהיו בבעלי החיים עניינים אלו שמחויבים מצד חכמתו ית', ניתן הי' ללמוד ולהבין בשכל צניעות 

ניינים אלו הם יותר בגלוי בבע"ח ואילו האדם זקוק (ע"פ מאמר וכו' [וראה מש"כ להלן לבאר מדוע עמחתול 
 רז"ל) ללמוד זאת מהם].

. ועד"ז משמע בסה"מ תרע"ח עמ' קסד ובכ"מ. וכמו"כ מפשטות לשון רז"ל לכאורה לא כ"כ משמע 16
שהייתה בפועל בעולמנו זה ללא  ניתנה תורה" נראה שהכוונה היא להבנה כפירושו, דמהלשון "אלמלי לא

ולא כדבריו שהכוונה היא להבנה שיכולה הייתה להיות אילו נברא העולם באופן אחר   –ורע של מתן תורה  המא
 מכפי שבפועל נברא. וי"ל.

. אך יש לדחות קושיא זו ולהביא סימוכין לדבריו מהמבואר בסה"מ תרס"ה (עמ' רכג) עה"פ (קהלת ב, כא) 17
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 .י
 ביאור החידוש של מתן תורה בהבנת המשפטים

אלא כפי  18נכון בשיחה הם שלא כדבריווכיון שכן, נראה לומר כי ביאור מאמר רז"ל והיישוב ה
העלם, ובשעת מתן תורה ב  ופטים הייתה קיימת בשנתבאר לפני זה, שמאז בריאת העולם הבנת המש

 באה הבנה זו לידי גילוי. 

בהעלם, רק  ואמנם צדקו דבריו במה שהקשה שלכאורה אי אפשר לומר שהבנת המשפטים הייתה 
ם היו בגלוי אצל בני האדם, ודוחק לומר שלמדו זאת רק שהרי מצינו בהיסטוריה שענייני המשפטי

 מבעלי החיים;

סיף ולבאר באופן שונה מעט את דברינו שההבנה והחיוב השכלי הי' קודם מתן תורה ועל כן יש להו
של הבנת שהתוקף  , דאין לומר שענייני המשפטים לא היו מובנים כלל בשכל האדם, אלא רק  בהעלם

 ם, וכפי שיתבאר להלן.ענייני המשפטים הי' בהעל

 
להקב"ה וכמ"ש (משלי ג, יט) "ה' בחכמה יסד ארץ",   בחכמה ובדעת", דפרש"י שהכוונה היא"יש אדם שעמלו  

ולכאורה אי"ז מובן שהלא לא בעמל וביגיעה ברא כו', ומבאר שם שאמנם בריאת העולם עצמה היא ללא עמל, 
ילה 'ובדעת' , ועד"ז במוזהו שעמלו בחכמההיא שיהי' גילוי בחי' חכמה למטה    תכלית הכוונה של הבריאהאבל  

י' ומלאה הארץ דעה כו', והיינו גילוי בחי' דעת עליון שגם למטה יהי' הביטול דכלא קמיה הכוונה היא לגילוי בח
 כלא חשיב. 

והיינו, שחיבור הנבראים שהם מציאות יש עם גילוי אלוקות, מכונה עמל [וע"ד שארז"ל (סנהדרין כב, א) קשה 
א חיבור עלמא דאתכסיא עם 'קשה' שזהו משום שקרי"ס עניינה הולזווגם כקריעת ים סוף, שנקרא קרי"ס 

 עלמא דאתגליא, עיי"ש].

לענייננו, נמצא כי מ"ש בפסוק "שעמלו בחכמה" המתייחס בפשטות לבריאת העולם (כפרש"י), הכוונה בזה 
ט מתן תורה שהוא תכלית הבריאה. ונראה שאין הכוונה שם לדחות את הפירוש הפשו –היא למטרת העולם 

מדוע באמת הבריאה נקראת עמל, שכיון שמטרת הבריאה היא שיהי' שקאי על בריאת העולם, אלא לבאר 
 גילוי אלוקות למטה ועניין זה נקרא עמל, לכן מובן שלברוא עולם כזה שזו מטרתו ג"כ נחשב לעמל, 

ורה היא וזה ממש בדומה לדרך שהציע ליישב את השיחה, שמ"ש שהבנת המשפטים היא כתוצאה מכך שהת
א העולם, ולאידך כ' שהבנת המשפטים היא חידוש של מתן תורה, הפירוש בזה דפתראות ופנקסאות בהם נבר

התורה היא דפתראות ופנקסאות לכן  הוא שכיון שמ"ת (המשכת חכמתו ית' בעולם) הוא מטרת בריאת העולם  
, אזי חכמת התורה, שהיא והעולם נברא באופן המתאים לתורה. ואילו הי' נברא העולם לשם מטרה אחרת

 ידה והגבלה, לא הייתה מעורבת בבריאה ולא הייתה ניכרת בשכל האדם. למעלה ממד

[ואף שנדרשת חכמה גם לעצם פעולת הבריאה (וכמ"ש בתהלים (קד, כד) "כלם בחכמה עשית" שהפירוש 
ז כולם בחכמה עשית, שהכינות לכל אחד את "הפשוט בזה הוא "שהגם שרבו מעשיך בבריות שונות, בכ

ח החלושים הכינות מעון ומשגב מפני החזקים" "ים ולא יבלע אחד את חבירו, ולבעהאמצעים שעל פיהם יתקי
) שהשכל שהאדם משקיע ומלביש במעשים 23ראה בסה"מ תרס"ב (הובא להלן בהערה  – (מלבי"ם שם)) 

 שעושה אינו בערך השכל עצמו.]

 . 43רה . אבל ראה הע18
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בזה שחכמתו ית' של נותן התורה דהנה, נראה לומר כי החידוש שהתרחש בשעת מתן תורה אינו רק  
 , 19התלבשה אז בשכל המוגבל שלמטה ושעל ידי התורה "אותי אתם לוקחים"

ודאי שזהו החידוש העיקרי שהתרחש במתן תורה, מכל מקום, יש לומר שכתוצאה ודאף על פי ש
 שכל שלמטה גופא. תפיסת השינוי מסוים ב –זה נעשה חידוש נוסף מעניין 

  . דקודםלפני כןכל האדם את המשפטים תורגש באופן אחר מכפי שנרגשה  שׂ והשינוי הוא שהבנת  
מתן תורה הבנת המשפטים הייתה כמו כל הבנה שכלית שבתחומים אחרים, כזו הניתנת לדיון, 

 , 20לשינויים ולהפרכה

לא רק כהבנה שכלית גרידא, אלא זוהי הבנה  נתפסיםואילו על ידי מתן תורה משפטי התורה 
 לשינוי. ןנית ובעלת תוקף שאינהיא ו מוטלת עוד בספק שנכונותה אינה

 : וההסברה בזה

נתפס כמציאות קיימת בעלת חשיבות כלשהי משל עצמה,   )ובכללו האדם(עד מתן תורה, העולם  
והבנת המשפטים נרגשה אצל האדם כהבנה שנוצרה על ידי שכלו, וממילא הייתה זו הבנה מוגבלת  

של האדם, שהרי גם קודם שחשב והסיק  על מציאותו נוספהרק  הניתנת לשינויים. וגם, הבנה זו 
 נהוג כך וכך, הי' הוא עצמו קיים במציאות.שראוי ל

נרגש איך שהעולם בטל לחלוטין    ,בעולם  הקב"ה וחכמתו ית' התגלור  שאכ  ,אבל בשעת מתן תורה
 הקב"ה והתורה שעל פיה נברא העולם,  –כלפי מקורו 

החכמה האמיתית מצידה ענייני , שהרי התגלתה שונהז באופן א ונתפס משפטיםהוכיון שכן, 
  .לחלוטיןהמשפטים מובנים ומחויבים 

 , שהאדם בחכמתוכל האדםשׂ כלומר, באותה שעה התברר כי הנהגות אלו אינן רק ביטוי ופיתוח של  
מתו (המוגבלת) בא לידי מסקנה ומבין שכך ראוי לנהוג, אלא אלו הנהגות המובנות ומחויבות ע"פ חכ

 של הבורא.

ואע"פ שכל הנבראים נבראו על ידי הקב"ה, ואם כן לכאורה מה נוגע האם הבנת המשפטים היא [
נת בשכל כתוצאה מזה שכך מובן ומתחייב בחכמתו ית', בתורה, או שזוהי סתם הבנה שכלית המוב

 שג"כ נברא ע"י הקב"ה! –האדם 

שהרי כל הנבראים נבראו בפועל על ידי  הנה האמת היא כי ישנו חילוק גדול אם נאמר כך או כך,
דיבורו של הקב"ה, "בעשרה מאמרות נברא העולם" (אבות פ"ה), והכוונה בזה היא לכוח אלוקי כזה 

 
 . מדרש רבה סדר אמור פרשה ל' ועוד.19

שכל (גם השכל דנה"א) הוא בדרך שקו"ט שנותן מקום גם לההיפך (תו"מ סה"מ מלוקט . "שכללות ענין ה20
 ). 27כסלו עמ' מא הערה 
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היא חכמתו ית' היא למעלה מהגבלות שכבר יש בו התחלקות וממילא גם הגבלה. ואילו התורה ש
 , שלמעלה מכל הגבלה והתחלקות, 22ומאוחדת עם הקב"ה 21העולם

, משא"כ כאשר 23וממילא, אם הבנת המשפטים הייתה בדומה לכל שאר הנבראים הי' בזה הגבלות 
, לשכל זהשהיא הסיבה והמקור האמתי היא בהתאם ובשייכות לתורה, הבנת האדם את המשפטים 

 ].24ומוחלטודאי בנה היא באופן הההנה אז 

 
ואילך,    198. וכמ"ש (ב"ר פ"ח ב. ועוד) "אלפיים שנה קדמה תורה לעולם", ומבואר בזה בסה"מ תש"ד (עמ'  21

מה בזמן אלא לקדימה במעלה, תו"מ סה"מ ה'תשי"א עמ' צא ואילך ובנסמן שם) שאין הכוונה לקדי וראה גם
 עיי"ש.

. "כמו שכתב בזהר דאורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד. פירוש, דאורייתא היא חכמתו ורצונו של הקב"ה, 22
לעיל בשם הרמב"ם", תניא פ"ד.   והקב"ה בכבודו ובעצמו כולא חד, כי הוא היודע והוא המדע וכו', כמו שהבאנו

 ף ברוך הוא מלובש ומיוחד בחכמה עילאה, והוא יתברך וחכמתו אחד". ועוד.וראה גם תניא פנ"ב "שאור אין סו

. וראה בסה"מ תרס"ד (עמ' ו' ואילך) שאע"פ "שהדבר ה' . . בהכרח שיהי' דבוק במקורו שזהו"ע מה 23
בחי' דביקות כל כך . . לפי שמ"מ הוא בחי' כח נבדל כי כללות שנתחדש תמיד ממקורו בלי הפסק", הנה "אינו ב

ין כח הפועל בנפעל הוא בחי' כח עשי' ונק' מעשה ידיך . . וידוע דכח העשי' הוא כח נבדל . . ולכן בא הכח ענ
הזה בהתלבשו' במהות אחר נבדל לגמרי מפני שהוא בחי' כח נבדל בעצמו . . ומכ"ש כמו שמלובש בהנבראים 

 ". ועד"ז איתא בכ"מ. בחי' נבדל . . הדבקות הוא באופן כזה רק מה שמתחדש תמיד ממקורושהוא ב

ובסה"מ תרס"ב (עמ' שיט) מבואר "שגם השכל המתלבש בכח המעשה אינו בערך השכל עצמו", ובהמשך שם 
 (עמ' שכב) "והוא כגשמי בערך לגבי שכל העיוני". 

שכ) "דבאמת הכח האלקי שבכל נברא ונברא הוא דבוק ומיוחד [ובביאור העניין, ראה עוד בסה"מ תרס"ב (עמ'  
, שהרי גם עצם הנברא אינו נבדל מאתו ית' ואינו בבחי' מהות אחר באמת דאין לך דבר חוץ ממנו כו', בו כו'

וכ"ש הכח האלקי שבו שאינו נבדל באמת, אלא שהוא בחי' כח נעלם שבא בבחי' ריחוק הערך מאד מן העצמות 
 נבדל ממנו"]. וכאלו הי' דבר

יאה היא (לא מדיבורו של הקב"ה אלא) מבחינת חפץ ואף לפי המבואר בתורה אור כי אמיתית מציאות הבר
ואילך) שמבאר  412ראה בתו"מ חכ"ז (עמ'  –ורצון העליון וכמ"ש "כל אשר חפץ הוי' עשה" (תהלים קלה, ו) 
א להיות מונח בעולם . . וא"כ, לא יצא עדיין כי מכל מקום, בעבודה שהיא (רק) מצד עניין זה "עדיין יכול הו

ההשתלשלות, ולכן אינו יכול להמשיך בעולם את האלוקות שלמעלה מהעולם, שיהי' מגדרי העולם וסדר 
הקב"ה ממלא את העולם"; משא"כ ע"י התורה שקדמה לעולם וזוהי חכמתו של הקב"ה, ממשיכים מבחי' 

 שהיא למעלה מסדר ההשתלשלות, עיי"ש. 

 עם הים. ) שם לגבי התנאי שהתנה הקב"ה 6דומה לזה מבואר בלקו"ש (שבהערה . וב24

וראה בהמשך שם, שלאחר כל הביאור כיצד על ידי התנאי (לא רק שנפעל שהנס של קרי"ס יהי' באופן שאינו 
שולל את מציאות הים, אלא) ניתוסף תוקף במציאותו של הים, מסיים שעניין זה נתגלה רק כאשר "וישב הים 

לא הי' בגלוי וניתן הי' לחשוב אחרת. פנות בוקר לאיתנו" (שמות יד, כז), משא"כ בזמן שלפני זה התוקף ל
ועד"ז הוא המבואר בפנים, שאמנם חכמתו ית' היא מאז ומקדם השורש של הבנת המשפטים בשכל, אבל מכל 

 שפטים בשכל.מקום, רק במתן תורה כאשר עניין זה התגלה אז ניתוסף (בגלוי) התוקף שבהבנת המ

בקשר לפסק הרמב"ם (הל' מלכים פ"ח הי"א) כי בן ויש להעיר עוד ממ"ש בספר "שבע מצות השם" (עמ' ד) 
נח נחשב לחסיד אומות העולם רק אם יקבל ויעשה את ז' המצוות "מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו 
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רק לכוח השכל, אלא הם  אינם שייכיםענייני המשפטים  יהתגלה והורגש כוגם: באותה שעה 
 .25) הקשור לעצם המציאותחכמתו של הקב"ה( משורש עליון יותרבאים ו יםמשתלשל

 .יא
 הכוונה בהשיחה ביאור

(שההבנה היא חידוש   למבואר בשיחהועפ"ז יש לבאר בפשטות את מאמר רז"ל באופן שלא יסתור  
אלו יש הבנה בשכל, שלכן גם , משום שרז"ל בדבריהם רק מציינים את העובדה כי למצוות של מ"ת)

ההבנה   לעוצמתמשיגים ויודעים עניינים אלו, אבל אין שום התייחסות בדבריהם  יו  קודם מתן תורה ה
תבאר בשיחה, שאמנם קודם מ"ת הייתה . ועניין זה נ26של קודם מ"ת, האם הבנה זו הייתה מוחלטת

 מ"ת. הבנה ו"היינו למדין", אבל תוקף ההבנה הוא חידוש שהתרחש בשעת 

תה היא, שלמרות שגם קודם מ"ת הייהכוונה בזה    "שזהו תוכן החידוש דמ"ת"מ"ש בשיחה    כלומר,
, )בהיסטוריה דוגמאות לזהוכפי שגם מצינו  (כפי שאמרו רז"ל    משפטיםה  בענייני  מסוימת  לאדם הבנה
 לא הי' זה באופן של הבנה מוחלטת כמו לאחר מ"ת. ,מכל מקום

ה, בתחילה מבואר שהבנת המשפטים היא כתוצאה מכך שהתורה וזהו היישוב לסתירה שבשיח
היא דיפתראות ופנקסאות בהם נברא העולם, שלכן הבנה זו הייתה קיימת בו כבר מזמן בריאתו, ואילו 

  השיחה מתייחס לידיעה המוחלטת, שהיא חידוש של מתן תורה. המבואר בהמשך

 
ההבדל שבין נבואה ואות, עליהם ניתן על ידי משה רבנו שבני נח מקודם נצטוו בהן", שמבאר בזה שזהו מצד 

שוף, לבין מתן תורה שהתרחש בפרהסיה בו אוזנינו שמעו ועינינו ראו איך ה' לערער ולטעון שזהו שקר וכי
אמר למשה את נבואתו ומסר לו את התורה, שלכן אם יבוא נביא אחריו להכחיש נבואתו נדע בוודאות שדברי 

דיש לומר שזהו הטעם לפסק הרמב"ם הנ"ל, דגם שבע מצוות  –"ח האחרון שקר גמור, כמ"ש בהל' יסוה"ת פ
קיומן האמתי יתכן רק משום שמשה ציָון, אבל ע"פ אדם הראשון ונח לבד, אין זו אמת מוחלטת שאין  ב"נ

אחריה הרהור. עכ"ד. ועד"ז הוא המבואר בפנים, שכאשר התגלה במתן תורה שהבנת המשפטים 'נשענת' על 
 וברת מד. ת מוחלטת, נעשתה הבנה זו יותר חזקה וודאית. וראה רשימות סוף חחכמת התורה שהיא אמ

"היינו לפנימיותם". וראה   –. ראה תורה אור משפטים (עה, ג) שמבאר עה"פ "ואלה המשפטים . . לפניהם"  25
מן לא רק כפי שלומדים שכל סתם,    –כי "אופן הלימוד צריך להיות "לפנימיותם" דווקא    384בתו"מ חכ"ז עמ'  

 ואילך. 899ח"ג עמ' השפה ולחוץ, אלא צריך ליגע בפנימיות הנפש". וראה גם לקו"ש 

. ואפשר לומר כי כוונת רז"ל היא לתאר איך נתפסה הבנה זו קודם מ"ת, שלכן נקטו בסגנון שהיינו למדין 26
ם, שמשום מבע"ח, בכדי להדגיש כי אופן ההבנה קודם מ"ת הי' כהבנה רגילה ככל ההבנות המוגבלות שבעול

מו ורק ע"י ההתבוננות בבע"ח ישיג עניינים אלו לא יבין את המשפטים מצד עצ לפעמיםזה יתכן הי' שהאדם 
) בהתייחסות למארז"ל הנידון: "האדם שהוא בעל שכל . . הלא 16(וכמ"ש בסה"מ תרע"ח (הנ"ל בהערה 

 מדעתא דנפשי' צריך להיות נזהר בזה, ועכ"פ ללמוד מהנבראים").
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 .יב
 ל"רז במאמררמזים 

בין ההבנה שקודם מתן תורה לזו שלאחר ( הבדל האמורז וסימן לכי ניתן למצוא רמויש להוסיף 
 היינו למדין צניעות מחתול וכו'".רז"ל הנ"ל "אלמלי לא ניתנה תורה  ןבלשו) מ"ת

למדים  והוא ללמדנו כי גם לולא מתן תורה היבמאמר זה לי של רז"ל אע"פ שהמכוון הכלכלומר, 
באופן ההבנה  החילוקבדיוק לשונם נרמז ג"כ כי מכל מקום, נראה  ויודעים את ענייני המשפטים,

 שנתבאר לעיל.

לאו דווקא לחתול לכאורה כוונת רז"ל בלשונם "היינו למדין . . מחתול . . מנמלה" היא דהנה 
 , אלא אין לומר שהלימוד הי' רק ע"י בעלי חיים אלו ולא בשום דרכים אחרות,ת בפשטוונמלה, ד

ל הבנה שאינה קשורה עם התורה, שזהו האופן בו הבינו את מהם המאפיינים שמודגש  הז סגנוןשב
  :מתן תורה המשפטים קודם

המוגבל, שהוא האדם    תכתוצאה ותולדה של מחשבאז  היו נתפסים  והחיוב השכלי  ההבנה  ראשית,  
זוהי משמעות הביטוי "היינו  –המושכלות אותן מבין האדם , ככל אלו מסקנותבכוח שכלו בא לידי 

 .למדין"

חלק נוסף עליו, ולא שרק דבר כאה מכך, ההבנה והחיוב השכלי היו נחשבים אצל האדם וכתוצ
הי' זה ככל  ,שכליתה ומעצם מציאותו, שכיון שההבנה הייתה נרגשת רק כמסקנה של התבוננות

הוא ישנו קודם ון באם המושכל נכו(גם עם מציאות האדם, שהרי בהכרח  מושכל אחר שאינו קשור
ועניין   –קודם שהבין בשכלו את המושכל  עוד  האדם הוא מציאות קיימת    מקום)ינו, מכל  שהאדם הב

ל והנמלה, זה נרמז בלשון "צניעות מחתול וגזל מנמלה", שהבנת עניינים אלו הייתה בדוגמת החתו
 שהם דברים הנפרדים ממציאותו של האדם.

קיומה הוא  התורה, ונרגש בכל המציאות שעצם –החכמה האמיתית  עולםאבל כאשר מתגלה ב
באופן שהיא לא ניתנת עוד לדיון, , הנה אז הבנת המשפטים מופיעה אצל האדם  בזכות ומצד חכמה זו
("היינו למדין") וחשב אודות חתול ונמלה, (על ידי ששוטט בדעתו  לאדםנוסף והיא לא דבר שרק 
 למד והבין שראוי לנהוג כך),  –אחרים  ענייניםאו על  – שממחשבתו עליהם

(א)  יאהושייכת אליה הרי ללא ספק משתלשלת מהתורה הי הבנה מוחלטת, שכיון שהיא זואלא 
 .בתכלית (ב) וקשורה בעצם המציאות של העולם והאדםנכונה 

, שבמהלך חייו נתקל נרכשתתורה חשבו שהבנת המשפטים בשכל היא הבנה לסיכום: קודם מתן 
י לנהוג כך, כמו הבנה שכלית שבתחומים ראומתוכם מבין הוא כי ומחשבות ו דבריםהאדם בכל מיני 
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אלא היא , להשיג את ההבנה של עניינים אלו מבחוץואילו בשעת מ"ת התגלה שאין צורך  אחרים;
 .27של (העולם ו)האדם קשורה ושייכת לעצם מציאותו

של המשפטים הם וב השכלי  החיההבנה ו, ש28מה חשבו והרגישו עד מתן תורה  נרמזרז"ל    ובמאמר
"היינו  – אותה מוכיח ומבין האדם רק על ידי שכלו' תגלית, מין 'כל האנושי ותו לאתוצאה של הש

 למדין". 

 .יג
 ת ביחס למשפטים"החידוש של מ ביאורסיום 

ויתירה מזה: גם לאחר מתן תורה, כל אומות העולם שאינם משתיתים את דיניהם ההגיוניים על 
שכלם המוגבל (שהיא אינה עצם מציאותם)   התורה, בעצם טוענים ומרגישים אותו הדבר, שרק הבנת

 היא המחייבת שראוי לנהוג כך; 

חשים או עכ"פ  ,'והמשפטים ברכת התורה וכמצוות משא"כ בני ישראל, שמברכים על לימוד 
הבנת עניינים אלו ש שוםמוזאת עם עצם מציאותם, שהבנת המשפטים קשורה  –את האמת  יודעים

 קיומו של העולם. היוצרת אתא הסיבה של חכמת התורה שהיא הי היא ביטוי

נמצא א"כ שמאמר רז"ל מתאר את היחס הטבעי של בני האדם כלפי הבנת המשפטים, ויחס זה 
 .29אם לא מתחשבים במה שהתגלה בשעת מתן תורהקיים גם כיום, ב

 
 ר מהמבואר בשיחת שמח"ת תרס"ט ס"ו ואילך.. להעי27

מתן שקודם לאופן השני שנתבאר, לפיו רז"ל מתארים את אופן ההבנה שהי' בזמן  . ופרט זה הוא בדומה28
 תורה.

. ומה שבכל זאת רז"ל נקטו בלשון 'תיאורטית' ("אלמלי לא ניתנה") ולא בחרו בלשון של תיאור מצב שהי', 29
ו היה משתמע למדין" וכיו"ב, אולי יש לבאר שזהו ג"כ בדיוק, משום שמלשון כז "קודם שניתנה התורה היינו

כאילו קודם מ"ת הבנת מצוות אלו באמת הייתה רק מצד שהיינו למדין, כלומר, שזוהי רק מסקנת שכלו של 
 האדם, שחושב ומסיק ("היינו למדין") שראוי לנהוג כך,

ואילו האמת היא כי מאז ומעולם ההבנה והחיוב השכלי שבמשפטים לא הי' (רק) מסקנת האדם אליה הגיע 
ים (בדוגמת חתול ונמלה), שהרי ההבנה של המשפטים מאז בריאת העולם משתלשלת מחכמתו בכל מיני דרכ

 ית',

, וטעו לומר שההבנה היא בסך ורק שבפועל קודם מ"ת עניין זה לא הי' בגלוי, ולכן לא חשבו כך ולא הרגישו כך
ציאות, כמו הכל מסקנת האדם, אבל בהעלם הבנה זו תמיד הייתה מוחלטת ובתוקף וקשורה עם עצם המ

 שנתבאר בפנים;

ואולי משום זה נקטו רז"ל בלשון תיאורטית, שבזה נרמז שאי"ז נכון לומר שהבנת המשפטים בזמן שקודם מ"ת 
האמת היא שהבנה זו תמיד הייתה כתוצאה מחכמתו ית', ובשעת מ"ת הייתה רק מפני ש"היינו למדין", אלא 

 אמת זו באה לידי גילוי.
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 .יד
 ביאור החידוש שבפורים לעומת מתן תורה

מתן תורה,   מבואר כי בזמן של  30תשי"אה'ולאחר כל הנ"ל יש להעיר: במאמר ד"ה וקיבל היהודים  
עליהם;  דבר נוסף) מציאות, לכן הגילוי דמ"ת הי' 31מכיון שהגוף והנפש הטבעית נותרו (מצד עניינם

קבלת התורה, שבזכות "שבפורים היו בתכלית הביטול גם מצד הגוף . שלימות  ורק בפורים נעשתה
 הן מצד הגוף".. לכן היו כלים להגילוי דמתן תורה הן מצד הנשמה ו

שבזכות המשכת חכמתו של הוסבר לעיל לכאורה אינו, שהרי שנתבאר לעיל  כי מהעפ"ז נמצא 
אינם כמו דבר נוסף,  הם באופן שמובנים (אצל בנ"י) משפטי התורה  נעשו הקב"ה בשעת מתן תורה

 .על הגוף והנפש הטבעית דבר נוסףהי' מ"ת  של ואילו במאמר כ' מפורש שהגילוי

אה כי הביאור בזה נמצא במאמר זה עצמו, בלשון בו מתייחס שם להעדר הביטול שהי' אמנם, נר
 . עניינם מצד אז, שכ' שהגוף והנפש הטבעית נשארו מציאות

והפירוש בפשטות הוא כך: בעת מתן תורה, כאשר האיר הגילוי, גם הגוף והנה"ב היו בביטול גמור 
כיוון שביטול זה לא נעשה (כ"כ) על ידי מציאות; אבל, מתחושת עד שלא נשאר שום שמץ של 

 ., כלומר באופן בלתי מורגשבהעלםעבודתם של ישראל, לכן נותרה עדיין 'מציאות' 

 אחרות: במילים 

הביטול של בני ישראל אז הי' מצד הגילוי ולא מצד עצמם, ולכן הגילוי לא יכול הי' לחדור למציאות 
הגילוי מלמעלה נגמר חזרה המציאות להיות  גופא אלא רק לכסות עליה. וכתוצאה מכך, כאשר

 מורגשת.

המציאות,  לק מעצםלעיל שבמתן תורה הופיעה ההבנה באופן מוחלט וכח מה שנתבארולפי זה, 
הידיעה   רק בתחוםנכונים  לגבי אותה השעה של מעמד הר סיני, משא"כ אחר כך נשארו הדברים    נכון

  .לא בהרגשה –

 
בלשון זה ("אלמלי לא ניתנה") מודגשת יותר העובדה שלאחר שניתנה התורה יש וגם יש לומר בפשטות, ש

 לקיים את המשפטים לא (רק) מצד השכל, אלא מפני הציווי.

 נד ואילך.. נדפס בתו"מ סה"מ מלוקט אדר עמ' 30

. כלומר, אע"פ שבשעת מתן תורה היו בביטול גמור, וכמבואר אודות גודל ומעלת הביטול הבא כתוצאה 31
ילוי מלמעלה, דאין זה "שהוא לעצמו איזה מציאות רק שהוא בטל", אלא "שאינו במציאות כלל", וכמשל מג

סט ואילך), ומבואר בלקו"ש (חל"ו איש פשוט המתבטל לפני חכם גדול (אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ חלק י' עמ' ש
ומצד התגלות ה' ולא מצד  ) שזהו חידוש שלא הי' קודם מ"ת, מכל מקום, מכיון שביטול זה נעשה ע"י98עמ' 

 נשארו מציאות נפרדת. ומצדם הגוף והנפש הטבעית, לכן גילוי זה לא לגמרי התאחד איתם, 

בחטא העגל אע"פ שהי' בסמיכות זמן (לפי ערך)  ולהעיר שעפ"ז קצת ניתן להבין כיצד יתכן שבנ"י נכשלו 
 "ז ד, ב. ואכ"מ.). וראה לאידך בע977למעמד הר סיני (וכ"ה להדיא בלקו"ש ח"ג עמ' 
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חכמת העולם בטל לחלוטין ביחס למקור האלוקי ומת, שבשעת מ"ת אכן התגלתה הא ,כלומר
שהיא (בדוגמת התורה  תפיסת ענייני המשפטים נעשתה אז    בהתאם לזה,ו(שהיא חכמתו ית'),  התורה  

לאחר מתן תורה, משהסתיים הגילוי מלמעלה, אבל    .בתוקף וקשורה עם עצם המציאות כנ"ל באורך)
) חזר אליהם, ואז התחושה כלפי התורה נהייתה רדתנפ(בתור מציאות  בני ישראל  של  רגש הטבעי  הה

  ,יהםנוסף עלרק הוא דבר שכמו אל 

בכל זאת ההרגשה חזרה להיות משפטים,  ענייני השהתורה היא המקור של    נודעשלמרות  ,  וממילא
 בכלל; תורההיחס כלפי ה, כמו כאילו אלו הנהגות שאינן שייכות לעצם מציאות הנבראים

בזיכרונם של בני ישראל הגילוי שהי' ואתו גם המסקנות אותן הרגישו אלא שמכל מקום, נשאר 
כי התורה והנהגות המשפטים שייכות לקב"ה  לדעתילוי המשיכו בני ישראל אז. כלומר, גם לאחר הג

 . 32וממילא קשורות עם עצם מציאותם

א כל התורה היירגישו איך , שגופאתתגלה ותורגש בהם האמת והפעולה בנפש הטבעית והגוף, ש
, שהיו 33וש"רק כאשר "הדור קבלוה בימי אחשוור(במידה מסוימת)  עניינם ומציאותם, עניין זה נפעל  

 אז בתכלית הביטול כנ"ל מהמאמר, עיי"ש.

ויש להוסיף כי בדומה לפעולה שהייתה בימי הפורים, שהמשכת התורה יותר חדרה והתאחדה 
ם לזמן בו "לא יהי' עסק כל העולם אלא במציאות האדם, עד"ז הוא ג"כ בעת הזו, שככל שמתקרבי

להקפיד   –נהוג כפי המובן ומתחייב בשכל הישר  , ניכרת יותר ויותר השאיפה ל34לדעת את ה' בלבד"
 על כל ענייני המשפטים (שכזכור ההבנה של עניינים אלו משתלשלת מחכמתו ית'),  

ת, מעין מה שנאמר ובזה להתחיל תקופה חדשה של קיום העולם ע"פ צדק ויושר, שלום ואחדו
יהם למזמרות לא ישא גוי אודות הזמן שלעתיד לבוא (ישעיה ב, ד) "וכתתו חרבותם לאתים וחניתות

 .35אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"

 
. ואמנם יתכן שכעבור זמן ממתן תורה, מצד ההעלם של הנפש הטבעית והגוף, נוצר מצב בו (לא רק שלא 32

ה באו הנהגות המשפטים) קשורה עם עצם מציאות הרגישו אלא גם) 'שכחו' ולא ידעו מכך שהתורה (שממנ
בשעת מתן תורה, כמבואר להדיא במאמר. העולם. אבל זה ודאי שעכ"פ מצד הנשמות כן היו כלים להגילוי כבר  

 וראה גם תו"מ סה"מ מלוקט סיון עמ' שס ואילך. וש"נ.

 . שבת פח, א.33

ות ימות המשיח "כי מלאה הארץ דעה את ה' . רמב"ם הל' מלכים ספי"ב. וכלשון נבואת ישעיה (יא, ט) אוד34
את ה'") תימשך ותחדור בשכל כמים לים מכסים", שהכוונה בזה היא שידיעת מעשה מרכבה וכיו"ב ("דעה 

 האדם, ותושלם המשכת חכמתו ית' בעולם.

שם  . כמבואר בארוכה בשיחת ש"פ משפטים הנ"ל בפנים. ולהעיר מהמבואר בהמשך המאמר (תו"מ סה"מ35
עמ' סג) "שבכדי לזכות להגמר והשלימות דקבלת התורה אין מספיק הביטול דהנשמה והגוף, אלא צריך שתהי' 

 הם, וכמו שהם בתכלית השלימות, ושהמציאות שלהם תהי' קשורה ומחוברת עם התורה". גם המציאות של
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 . טו
 טעם ההבדל שבין האדם לבעלי החיים

נהגות של משפטים קיימות העוד העירוני בקשר למאמר רז"ל הנ"ל, שלכאורה זהו דבר תמוה שה
המחייב ופן טבעי דווקא אצל יצורים שממין החי, ואילו האדם צריך קודם כל להבין את השכל בא

 עניינים אלו ורק אז מתנהג כפי הראוי. 

האדם 'ללמוד' עניינים אלו מהנהגת בעלי החיים? כיצד יתכן  צריךכלומר, מדוע ע"פ מאמר רז"ל 
משעה  ,בחיר הנבראים ,צל האדםעלי החיים, לא נמצאים גם אשעניינים אלו שקיימים בטבע ב

 שנולד?  

ששורש החי נעלה משורש הְמדבר, ובכלל ע"פ  36וביארו זאת על פי המבואר בכמה מקומות
שהדומם מצד שרשו נעלה  –ש"כל הגבוה יותר יורד למטה יותר", שלכן הסדר הוא דצח"מ  37הידוע

 יותר מהצומח וכן הלאה,

הקב"ה במובן מסוים יותר מאשר   מתגלה  וכיםר נמנבראים היותבתאם לזה, דווקא  דיש לומר שבה
 בנבראים אלו יותר נראה ונרגש מה שמחויב מצד חכמת התורה. ולכן , אצל בני האדם

, וכמ"ש בתניא 38ויש להעיר עוד בעניין זה מהידוע כי רק האדם נועד לעבוד את ה' מתוך בחירה
ית' שמרה רוחם", משא"כ האדם  . אינם משנים תפקידם ופקודתו (פכ"ד) כי "אפי' חיות רעות .

 ביכולתו לבחור שלא לקיים את רצון הקב"ה ממנו,

שהאדם יעבוד את ה' מתוך בחירה, כלומר, שיוכל לבחור ג"כ  –דאפשר לומר שלצורך עניין זה 
הנהגות ו א אצלבהיפך הטוב, הנה בשביל זה צריך הי' להעלים ממנו את ענייני המשפטים, ולכן דווק

 מעצם בריאתו. וק"ל.באופן טבעי וגלוי לא קיימות  אלו

 סיכום

ניתנה תורה היינו למדין כו' נשאלה השאלה שלכאורה זהו בסתירה לא  בקשר למאמר רז"ל אלמלי  
 למבואר בשיחה שהבנת המשפטים בשכל היא חידוש של מתן תורה. ועל זה הבאנו כמה דרכים ליישב:

 
 . לקו"ת אמור לט, ג. לקו"ש ח"ד פ' שופטים ועוד.36

 . וראה שערי אורה נח, א ואילך. סה, א ואילך. ובכ"מ.. לקו"ת צו יג, ב ואילך37

ק הרשות בידו. ואם רצה להטות . "רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדי38
עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה (בראשית ג, כב) "הן האדם היה כאחד ממנו 

ן זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין שיהא הוא מעצמו לדעת טוב ורע". כלומר הן מי
מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע"  בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל

 (רמב"ם הל' תשובה פ"ה ה"א). 
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כעת נדמה לאדם שעניינים אלו מובנים  ים היא חידוש של מתן תורה, אךא) אמנם הבנת המשפט
 .39מצד עצמם בשכל, גם "אלמלי לא ניתנה תורה"

ב) אכן הבנת המשפטים היא חידוש של מתן תורה, ולכן "אלמלי לא ניתנה תורה" עניינים אלו לא 
 .40'היו מובנים מצד עצמם ורק באמצעות בעלי החיים היינו למדין צניעות וכו

ו הבנת המשפטים ישנה מאז בריאת העולם. וכוונת רבינו בשיחה היא ג) הבאנו ביאור שהציעו לפי
שהבנת המשפטים בשכל היא בזכות שהעולם נברא על מנת שתינתן בו התורה. והפירוש במארז"ל 

מבינים את המשפטים רק באמצעות בעלי   והי  הוא שאילו יצויר שהעולם הי' נברא לשם מטרה אחרת
 .41חייםה

ם הייתה בגלוי מאז בריאת העולם, וכוונת רבינו בשיחה היא שהחידוש ד) הסקנו כי הבנת המשפטי
של מתן תורה הוא שעל ידי המשכת חכמתו ית' למטה ההבנה נעשתה באופן תקיף ומוחלט. ומארז"ל 

 .43. וראה בהערה42רק קובע כי המשפטים היו מובנים בׂשכל גם "אלמלי לא ניתנה תורה"

 
 . 8. ראה הערה 39

דם מתן תורה ההיגיון שבמשפטים לא היה מובן . המשותף לשתי דרכים אלו הוא שלפי שתיהן נמצא כי קו40
המשפטים כן הייתה קיימת בגלוי בשכלו של האדם מצד עצמו. וע"ז הקשו שלכאורה מצינו בהיסטוריה שהבנת  

 בגלוי אצל בני האדם מצ"ע, גם קודם מתן תורה. 

 ם מה שיש ליישב.הן על הפירוש במארז"ל והן על הביאור בשיחה. וראה בהערות ש  –. וגם על דרך זו קשה  41

 . 26. ראה הערה 42

הוא שהבנת   בשיחהנכון  . ונראה כי הדרך היותר נכונה בביאור העניין היא לשלב בין דרכים ג' וד', שהפירוש ה43
כפי שנתבאר בדרך ג' (שהרי אין שום   –המשפטים בשכל היא בזכות שהעולם נברא על מנת שתינתן בו התורה  

הפירוש הוא שקודם מתן ל  "ובמארזה היא לגילוי עוצמת ותוקף ההבנה);  רמז בשיחה למבואר בדרך ד' שהכוונ
שנתבאר בדרך ד' (משום שביאור זה פשוט יותר כפי  –תורה ענייני המשפטים היו מובנים בשכל בפועל 

 מהמבואר בדרך ג' שכוונת רז"ל היא לדבר תיאורטי, ובפרט שבאוה"ת (הנ"ל ס"ט) כ' להדיא לא כך). 

ור העניין ע"פ הידוע כי בתורה יש שני קצוות, מצד שרשה היא למעלה מכל מדידה והגבלה, ויש להוסיף בביא
מתייחסת למציאות העולם ובאה בהגבלה [אף שגם במדרגה זו בפנימיות אבל כפי שירדה והשתלשלה הרי היא  

ה, שלכן נשארת היא כפי שהייתה למעלה, ואדרבה, עצמיות התורה ("אנא נפשי") נמצאת דווקא בתורה שלמט
הלומד תורה בעוה"ז הגשמי דווקא הרי זה כמחבק את המלך וכו'], דאפשר לומר שמה שהתורה היא דפתראות 

הם נברא העולם, ומה שכתוצאה מזה המשפטים מובנים בשכל, יש בזה כמה עניינים, שמצד ופנקסאות שב
מו"כ נמשכה הבנת המשפטים התורה כפי שירדה והצטמצמה לגדרי העולם, נוצר על ידה כל עוה"ז המוגבל וכ

העולם, הבנה שכלית שבענייני העולם; ומצד התורה איך שהיא למעלה מ  ד"עבשכל האדם אך זו הבנה מוגבלת,  
מה שהיא דפתראות ופנקסאות של העולם הכוונה בזה היא שהעולם נברא באופן שיש בו הכשרה (בהעלם) 

מדריגה זו הבנת המשפטים (שהיא ג"כ תורה) היא   לקבל את הגילויים של מ"ת ושל הזמן שלעתיד לבוא, ומצד
 בתוקף שלמעלה מהגבלות העולם.

שרש"י פירש עה"פ "יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת" שהכוונה   ,17[ועד"ז יש לבאר במה שהובא לעיל בהערה  
על בריאת העולם (ע"פ הכתוב "ה' בחכמה יסד ארץ", וראה בסה"מ תרס"ב (עמ' שכב) שזה קאי על "הארת 
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חסר בהבנה שהייתה קודם מתן תורה, שנרגש כאילו זוהי   רמז מאמר רז"ל מבאר מה הי'הה) בדרך  
שרק נוסף על עצם מציאות מוגבל "היינו למדין", וממילא ההבנה נתפסה כדבר  –רק הבנה נרכשת 

 כמו החתול והנמלה הנפרדים מן האדם. –האדם 

י של מתן תורה התאחד בעיקר עם אח"כ הערנו שבמאמר מפורים ה'תשי"א מבואר כי הגילו
ת ואילו מצד הגוף והנפש הטבעית הגילוי נרגש רק כמו דבר נוסף עליהם. ובימי הפורים מצד הנשמו

 הן מצד הנשמה והן מצד הגוף.לגילוי הביטול שהי' אז, נעשו בני ישראל כלים 

יכרת יותר הוספנו כי ככל שמתקרבים לימות המשיח, שאז תושלם המשכת חכמתו ית' בעולם, נ
 ומתחייב בשכל האדם.השאיפה להתנהג כפי שמובן 

אצל האדם ולא משפטים נמצאות מצד הטבע בבעלי החיים העוד נתבאר מפני מה ההנהגות של 
דבר, וע"ז הוספנו שאפשר לומר שזהו ְמ הובא הסבר שזהו מצד ששורש מין החי נעלה משורש מין ה  –

שהנהגות אלו , שלכן נברא האדם דווקא באופן כזה 'ת הבחירה שצריך להיות בעבודבשביל עניין ה
 אינן נמצאות בו בטבעו.

  

 הוספה שלאחר זמן

שיחת ש"פ משפטים בקשר לשתי המובאות הנידונות לעיל באורך ( כם אחדשוב העירני ח
  –, ובעקבות כך הדיון עוד נמשך ואלו לע"ע המסקנות רז"ל "אלמלי לא ניתנה כו'")ה'תשנ"ב ומא

כוונה היא כך: הבנת המשפטים בשכל האדם א. בקשר ל'סתירה' שבשיחה, לכאורה יש לבאר שה
מתחילת הבריאה ועד עתה, וכמבואר שם הטעם לזה ששכל האדם מחייב את קיום המשפטים, קיימת  

ב"ה (שמצד עצמו הוא למעלה מהחכמה) שזהו כתוצאה מכך שבציווים אלו נתלבש רצונו של הק
פטים מכיוון שהתורה היא בחכמתו ית' (בתורה), שעי"ז נפעל שגם בעולם תהי' ההבנה של המש

 'דיפתראות ופינקסאות' שבהם נברא העולם, והרי טעם זה קיים מתחילת הבריאה, 

מובן שהבנת ומה שכתב רבינו אחר כך "שזהו תוכן החידוש דמ"ת", שלכאורה יש להקשות שמכאן  
 רק מזמן מתן תורה, הנה לאחר העיון יש לומר שכנראה אין זו דרך היאהמשפטים בשכל האדם 

הקריאה הנכונה ולא לזה הכוונה, אלא, במ"ש רבינו "שזהו תוכן החידוש דמ"ת" כוונתו לבאר מהו 
. מוסיף   "ואלה .  –החידוש הכללי של מתן תורה, שביחס לזה ישנו חידוש והוספה במצוות המשפטים  

 על הראשונים".

 
מה שנמשך בעשי' דבבריאת והתהוות העולמות יש בזה חכמה עמוקה"), ולאידך בסה"מ תרס"ה (עמ' החכ

 על הגילוי דמ"ת].  רכג) מבואר שכוונת הפסוק היא

 ויש להעיר עוד מהמבואר בד"ה החודש תשל"ט סעיפים ח' וט' (סה"מ מלוקט אדר עמ' קח) ואכמ"ל.
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 הבה נסתכל בשיחה: 

פני ציווי הקב"ה, ממשיך (בסעיף ה') לאחר שנתבאר (בסעיף ד') כי גם את המשפטים יש לקיים מ
לבאר בעומק יותר שהכוונה במ"ש "אף אלו מסיני" היא לכך שגם הסיבה לחיוב השכלי של המשפטים 

העולם) נעשו ענייני בתורה (שבה נברא שכתוצאה מהתלבשות רצונו של הקב"ה  –היא "מסיני" 
 יבים בגדרי העולם וממילא גם בשכל האדם, המשפטים למחו

 –מוסיף רבינו לבאר בזה"ל: "ועפ"ז י"ל גם הפירוש ד"ואלה . . מוסיף על הראשונים" וע"ז 
שההוספה על הראשונים ("מסיני") היא בכך שה"משפטים" שניתנו "מסיני" נמשכים גם בשכל 

, בטלה הגזירה וההפסק שבין עליונים לתחתוניםש )"מסיני"ת ("ו תוכן החידוש דמשזההאדם, 
ותחדור גם בשכל האדם (תחתונים), שגם דעתו (תחתונים  יונים) תומשךשחכמתו של הקב"ה (על

 מצד עצמם) נוטה לכך". עד כאן הציטוט הנוגע לענייננו [ההדגשה אינה במקור].

המשפטים בשכל האדם היא החידוש   נתהבשבמבט ראשון אמנם ניתן לחשוב כי כוונת הדברים היא  
רי לבאר מהי ההוספה שיש במשפטים רבינו היא ה של מתן תורה, אבל, אם נתבונן נראה כי כוונת

עניינו חיבור עליונים ותחתונים, וכיון שכן, במצוות  , והביאור הוא שמתן תורהביחס לשאר המצוות
שחכמתו ית' שהיא 'עליונים', חודרת לשכל הנבראים עד כדי כך  –המשפטים ישנו חידוש מיוחד 

 שגם לאדם מצד עצמו מובנים עניינים אלו. 

 המשפטים התחדשה בשעת מתן תורה.  בנתנאמר כאן שה לא

ובפשטות, ההבנה הייתה מאז ומעולם, אלא שקודם ביטול הגזירה לא נמשך בהבנה זו שום המשכה 
ורק בשעת הבנה שלמטה),  תמיד הייתה השורש ממנו השתלשלה המן העליונים (למרות שחכמתו ית'  

ם, שלכן הלומד ומבין עניינים וגבל שבמשפטימתן תורה חכמתו ית' נמשכה והתאחדה עם השכל המ
 ; )ס"ח עיל(וכפי שנתבאר לאלו "הרי זה כמחבק את המלך" 

ונמצא כי כעת, בזמן שלאחר מ"ת, ישנו חידוש מיוחד במצוות המשפטים (שאין בשאר המצוות), 
 וזו הכוונה בשיחה. ונים חודרת יותר במציאות התחתון.שבהן ההמשכה של העלי

מה שנתבאר בשיחה לפני כן, שסיבת החיוב השכלי של המשפטים היא   בן דווקא ע"פ[ועניין זה מו
התורה, מכיוון שללא ידיעה זו, ניתן הי' לטעון כי אין הבדל משמעותי בין סוגי המצוות, והעובדה 
שיש בכוחנו לתת טעם על חלק מהמצוות היא חסרת חשיבות מפני שאלו רק טעמים 'שלנו', הנבראים 

שסיבת הבנתנו את המשפטים היא התורה, ממילא מובן שבמצוות אלו  בל כאשר ידועהמוגבלים; א
 המשכת העליונים היא ביתר שאת]. 

 ואופן נוסף שהוצע:
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לעולם כוונת הדברים בשיחה היא לעצם ההבנה של האדם את המשפטים, ועל זה נאמר "שזהו 
בשעת מתן תורה,   אדם התחיל רקתוכן החידוש דמ"ת", אבל, אין פירוש הדבר שעניין זה של הבנת ה

 פעולתו של מ"ת קיימת כבר מזמן בריאת העולם. מובן מסוייםשבאלא להיפך, הכוונה היא 

כלומר, מכיוון שעניינו של מתן תורה הוא לחבר עליונים ותחתונים, ממילא כל מציאות של קשר 
בת לסימן ומוחלט, נחש ושייכות שיש בין עליונים לתחתונים, גם אם אין זו מציאות של חיבור שלם

 ו"התחלה" של מ"ת. 

וע"ז מבואר בשיחה כי אדרבה, בהבנת האדם את המשפטים יש ג"כ חידוש והוספה ביחס לכללות 
העניין של מתן תורה, שדווקא בעניינים אלו המובנים לאדם היטב בא לידי ביטוי כי המציאות עצמה 

 .44וטה לכך"(תחתונים מצד עצמם) נ דעתוגם קשורה לחכמתו ית', "ש

אלמלי לא  לת האדם הייתה קיימת גם לפני מתן תורה, וכלשון רז"כך או כך, עכ"פ זה ודאי שהבנ
 ניתנה תורה היינו למדין צניעות וכו'.

) מבואר 155ב. בקשר למאמר רז"ל אלמלי לא ניתנה תורה כו', יש להעיר כי בלקו"ש (ח"ה עמ' 
מצד   י נח ט, כג), ועד"ז מדוע נקרא לבן 'רשע'מדוע נענש חם על כך שלא כיבד את אביו (פרש"

 שרה כד, נ),  (פרש"י חיי ש"קפץ להשיב לפני אביו"

ביזוי בני נח, מכל מקום  שנצטווונקודת הביאור היא שלמרות שכיבוד אב אינו א' משבע המצוות 
לעג לאב ון ש"עין תוהאב אסור גם לבני נח, ומבאר שם כי המקור לאיסור הוא ע"פ מארז"ל הנ"ל, שכי

ללמוד מבעלי החיים להקפיד ולהישמר שלא לבזות חיוב  ל, יז), ישנו    גו' יקרוה עורבי נחל גו'" (משלי
 אב.

כיצד יש להתנהג   מבעלי החייםבפועל  מבואר להדיא שהפירוש במארז"ל הוא (א) כפשוטו, ללמוד  ו
כל (ואזכור בעלי החיים עניינים אלו מובנים בשהיא רק לכך ששכוונת רז"ל  לומר,  ולא כפי שהצענו    –

למצב תיאורטי; (ב) וגם נמצאנו למדים שכוונת רז"ל ת דבריהם רק אין כוונשובטח ), הוא לאו דווקא

 
דמ"ת" הוא בדיוק, שהרי ההבנה של ענייני המשפטים הייתה   . ולפי זה הלשון שבשיחה "שזהו תוכן החידוש44

א עצמה החידוש שהתחדש אז, אלא שמ"מ גם קודם ביטול הגזירה בשעת מתן תורה, וא"כ, לא יתכן לומר שהי
החידוש דמ"ת, כלומר, למטרה הפנימית של ביטול הגזירה (בשעת מ"ת), שהיא איחוד  לתוכןהבנה זו שייכת 

 יוון שעניין זה מתקיים במידה מסויימת בהבנת האדם את ענייני המשפטים.העולם עם הקב"ה, מכ

הו תוכן החידוש דמ"ת ("מסיני")", מוסיף מעין מאמר וא"כ אופן הקריאה הנכון הוא כך: לאחר שכותב "שז
של מ"ת בכלל "שבטלה הגזירה וההפסק שבין עליונים לתחתונים", ואח"כ חוזר  החידושהמוסגר לציין מהו 

החידוש של מ"ת, שבזה יש הוספה מיוחדת במצוות המשפטים מצד הבנת האדם, "שחכמתו  לתוכןחס להתיי
דור גם בשכל האדם (תחתונים), שגם דעתו (תחתונים מצד עצמם) נוטה של הקב"ה (עליונים) תומשך ותח

 לכך".

גם בשכל", נראה יותר שהכוונה היא כפי  תומשך ותחדוראמנם, מהלשון "שחכמתו של הקב"ה (עליונים) 
 שנתבאר באופן הראשון (ב'הוספה שלאחר זמן'). ודוק.
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ללמוד מבעלי החיים, שלכן   ובהשחאינה (רק) לתאר שעניינים אלו מובנים בשכל, אלא ללמדנו על כך  
 נוצר חיוב להקפיד על הנהגות אלו.

מכל מקום, על ידי זה  (בדרך כלל), הגות המובנות לאדם מצד עצמווהיינו, שלמרות שמדובר בהנ
  נעשה חיוב לאדם לנהוג בהן. –שמוצאים את אותן ההנהגות בקרב בעלי החיים נוסף עוד עניין 

ללמוד ואמנם צריך עיון, שהרי עפ"ז נמצא כי גם לולא מתן תורה ולולא מאמר רז"ל, חייבים היו 
; והשאלה 45םמצד עצמה לבני האדם ידועכלומר, חובה זו הייתה  כיצד יש להתנהג, מבעלי החיים

 ללמוד מבעלי החיים? מניין אמור האדם להבין שהוא מחויב  היא,

משמעות מאמר רז"ל היא שמכיוון שעניינים אלו מובנים בשכל, ובנוסף לזה רואים כי וכנראה 
ה מהאדם, ממילא האדם הנהגות אלו קיימות אפילו אצל בעלי החיים, שברמתם השכלית הם למט

 חיוב שכלי, אצל האדם ישנו פירוש .ללמוד זאת מהם בדרך של קל וחומר 'יבמחו') בעל שכל(בתור 
ים שכך ראוי לנהוג, וכיון שכן, אם משום מה נוהג האדם אחרת מכפי שצריך, ראוי ללמוד מבעלי החי

 .46תהוא להיענש על כך, וגם הוא מבין זא

 –שפטים הנ"ל (שם בסעיף ד') "תוכנה של פרשת משפטים הוא ולהעיר מהלשון בשיחת ש"פ מ
בתורה במשפט שאילו דינים שבין אדם לחבירו שחיובם מובן בשכל האדם, "דברים האמורים    –כשמה  

, שאלמלי לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל ועד כדי כךלא נאמרו היו כדאי לאומרן", 
 מנמלה" [ההדגשה אינה במקור].

  ותן לחכם ויחכם עוד.

 
מניין לו לדעת דברי רז"ל  –שביזה את אביו . דאל"כ שוב אינו מובן כיצד ניתן להעניש את חם על כך 45

זה גופא, שבזמן המחייבים ללמוד מבעלי החיים? ובכלל, ע"פ המבואר בלקו"ש שם זוהי הכוונה במאמר רז"ל 
 היו מחויבים ללמוד צניעות מחתול וכו'. ת"שקודם מ

ו מוכנים לפעול . ואופן נוסף שהוצע: בפשטות, המצופה מבעלי החיים הוא כי ידאגו רק לעצמם ושיהי46
ולהתאמץ אך ורק בכדי להשיג תועלת אישית, וממילא, הנהגות המשפטים הקיימות אצל בעלי החיים (שהן 

בות מסויימת באלו שסביבם) אינן מתאימות לטבע הכללי שלהם והימצאותן מעוררת הנהגות של התחש
בעלי שכל) שהקב"ה 'שתל' הנהגות תמיהה. ולכן, כאשר בני האדם מבחינים בהנהגות אלו, עליהם להבין (בתור  
 אלו בקרב בעלי החיים על מנת ללמד את בני האדם כיצד עליהם להתנהג.

ורה הנברא לא אמור ולא מסוגל לנחש (ע"פ סימנים) מה רצונו של הבורא אבל קשה לומר כך, משום שלכא
 שבאין ערוך אליו, ולכן נראה יותר כמו שנתבאר בפנים.
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ביאור ההבדל בין דרך הפשט לדרך ההלכה במצות שילוח 
 ןהק

 שפיגל'  שי יהודההת' 
 תלמיד בישיבה

 פתיחה

ָכל ֵעץ אֹו ַעל : 1ח הקן נאמר בפרשת כי תצאבנוגע למצוות שילו ֶרְך ּבְ ּדֶ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ּבַ י ִיּקָ ּכִ
ח ָהֵאם ַע  יִצים ֹלא ִתּקַ ִנים:ָהָאֶרץ ֶאְפֹרִחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת ַעל ָהֶאְפֹרִחים אֹו ַעל ַהּבֵ  .כי יקרא[  ל ַהּבָ

 רש"י]. .בעודה על בניה .לא תקח האםפרט למזומן: 

ח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים: ּקַ ִנים ּתִ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ אם   '.למען ייטב לך וגו[ ׁשַ
קל וחומר למתן שכרן של  מצוה קלה שאין בה חסרון כיס, אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים,

 רש"י].מצות חמורות. 

עפ"י רוב הפוסקים אין חיוב להשתדל לקיים מצווה זו, אך כאשר אדם נתקל בקן ציפור ומעוניין 
ם אדם פטור משילוח הקן, לקחת את הבנים עליו לשלח את ה'אם' קודם. אמנם ישנם כמה מצבים בה

ראי. ב) כאשר האם אינה רובצת על האפרוחים, ואיננו אק ברשותוהנמצא  –ביניהם: א) קן מזומן 
 וכגון שכבר עפה מהם או שמעופפת מעל הקן. 

 להלן יבוארו עניינים אלו בהרחבה, וההבדלים בין ההבנה בדרך הפשט לדין ההלכה בפועל. 

 .א
 "שלח תשלח"בחיוב דרך הפשט לדרך ההלכה  הרבי בהבדל בין הקדמת דברי

אמנם שם ,  3במשנהו  2בספרי  םמקורמען ייטב לך" (הובא לעיל)  והנה לכאורה דברי רש"י בד"ה "ל
שנה הנאמר בממ נותרש"י לשיכול ", ויש להבין כיצד כו'שהיא כאיסר : "אם מצוה קלה יבשינו אמרנ
  .(כלל) חסרון כיס איןשבמצות שילוח הקן  לכתובו

 
 ז.- . דברים כב, ו1

 אתר. . על2

 . חולין קמב, א.3
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שמניעת רווח הדעה בהלכה  ע"פאת ההבדל בין רש"י לספרי  4בלקו"ש ח"ט כ"ק אדמו"רומבאר 
נמנע ממנו אותו הרווח שיכל לקחתה לעצמו,  הֵאםדהנה בשעה שמשלח את  – נחשבת להפסד

 משנההלשון ש"י לוש ררהלשון בפיההפרש בין ) בסעיף ז'ועפ"ז מבאר הרבי (וממילא הוא מפסיד. 
  :(להלן בתרגום חפשי) 5וז"ל, הלכה ע"פ, והמשנה וספרי מבארים פשט ע"פשרש"י מבאר  –

הוא, שאף לאחר שליחתה מהבנים היא שבה אליהם שוב ושוב. ולכן יוצא,  הֵאםעה של טב"
 ."6לשוב הֵאםשל  טבעהשבמצות שילוח הקן אין אפי' מניעת ריוח, כי 

תשלח את האם" שלאחר שובה, צריך לשלחה שוב ושוב,  7חֵל ַש לפי ההלכה לומדים מן הלשון "
 מכאןהרי  – לאחר ששלח אותה פעם א' – אדרבה . ואילו בדרך הפשט,8וכך אפי' עד מאה פעמים

ורש"י הסביר זה עתה שבמקרה זה אין  – היא כבר: א) איננה "בעודה על בניה", ב) "מזומן" ולהבא
 שילוח. 

יא כאיסר" כי אסור לו לקבלה אף לאחר שובה מאוחר יותר, (לפני ולכן נאמר במשנה ובספרי "שה
יסר. ואילו בדרך הפשט כדלעיל חלה החובה "שלח תשלח את "שנטל את הבנים כו"') ולכן חסר לו כא

 האם" רק פעם אחת, ולכן אומר רש"י שאין בה חסרון כיס". עכלה"ק.

 בנוגע לדינים אלו: 9[וראוי להביא כאן את לשון השו"ע

 
 תצא שיחה א').- ואילך (כי 134. ע' 4

 . ההדגשות במקור.5

ר"ל משום שיכול ליטול את האם לאחר ששילחה  –ח" . ובפשטות הכוונה במ"ש ש"אין אפילו מניעת רוו6
 פעם א' ושבה לקן. 

א משום שטבע הֵאם ואולי יש להוסיף ולדייק במה שמציין שהטעם לכך שנחשב שאין מניעת רווח הוא דווק
דלכאו' מה נוגע לציין את טבע הֵאם לשוב, הרי יכול לצוד אותה לאחר ששלחה בלי לחכות   –שחוזרת אל הקן  

אלא שהא גופא מה שנצרך להעמיד מצודות או  –חולין קמא, ב)  –לקן (וכפי המסופר בנוגע לרבא שתחזור 
זה שצריך לקנות מצודות (הפסד ממש), או  לחפש אחריה בכדי לתפסה כרוך גם כן במניעת רווח, אם מצד

בי שטבע הֵאם שע"י שמתעסק בחיפוש וצידה נמנע ממנו לעבוד ולהרוויח ממון באותה שעה. ועל כן מציין הר
רווח שיכל להרוויח לולא  כלל שוםאל הקן ואין האדם צריך לטרוח לצוד אותה וע"י כך לא נמנע ממנו לחזור 

משא"כ לפי  ,הפשטאינו צריך לטרוח לצוד אותה). אך כל זה הוא לפי דרך ההתעסקות בצידת הֵאם (מכיון ש
הרי זה כרוך בהפסד  –אם צד אותה אח"כ ההלכה. ונמצא שאע"פ שישנו מצב לזכות ב'אם' גם ע"פ הלכה, 

 כנ"ל.

. אפשר לפרש הלימוד בב' אופנים: א) כפל הלשון מורה על ציווי תמידי. ב) הניקוד של המילה 'שלח', עם 7
צירה מתחת ללמ"ד, מורה על לשון 'מקור' ולא 'פועל'. כביכול כתוב שיהיה תמיד ב"מצב שליחה", הלוך ושלח. 

 ה: "השב תשיבם".ולדוגמא מאבידה שנאמר ב

 . חולין קמא, א.8

 ה. - . יו"ד סי' רצב ס"ב, ד9
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קן המזומן אצלו כגון יונים שדרכן ליגדל עם בני אדם בבתים, ואווזים ותרנגולים שקננו בבית . ב
בל יוני שובך ועלייה וצפרים שקננו בטפיחים (פירוש כלי חרס הבנוי בכתלים אשר שם צפרים פטור. א

ם כלל יקננו) ובבורות ואווזים ותרנגולים שקננו בפרדס חייב, והוא שלא הוגבהה האם מעל הביצי
לו חצירו והוה ליה מזומן משהטילם, אבל אם הוגבהה האם מעליהם אם המקומות הללו שלו זכתה 

 :ופטור

ואם רוצה לחתוך כנפיה קודם  .ד. צריך לשלח האם עד שתצא מתחת ידו ואח"כ יקח את הבנים
 ,לפרוח  י שתוכלדאלא ישלחנה מיד עם כנפיה כ  .אינו רשאי  ,ויקחנה  ,שישלחנה כדי שלא תוכל לפרוח

 ישהנה עד שיגדלו כנפיה וישלחנה: ואם חתכן ,ולאחר שתצא מידו יקחנה אם ירצה

שלחה וחזרה שלחה וחזרה אפילו כמה פעמים  .האם ולשלח הבנים אינו רשאי ה. אם רוצה ליקח
 ]אבל אם שלחה ונטל הבנים והחזירן לקן וחזרה האם עליהם פטור מלשלח: ,חייב לחזור ולשלחה

 , וז"ל:20בהערה שם הרבי  מבארו

הרי  –ואף שגם בדרך ההלכה לאחרי שנטל את הבנים והחזירן לקן פטור מלשלח (חולין קמא, א) 
יר הבנים . ואם אח"כ מחזהפרשה  וענין  המאורעכל    נגמר"  לךלאחר שקיים "שלח גו' ואת הבנים תקח  

כבמפרשי  –שאפשר ללמדו מדיני פרשתנו (ולכן זקוקים לטעם דהוי מזומן  חדשה"ז ענין  –לקן 
 עכלה"ק. 11שלא יחשב לחסרון כיס. –מה שאירע לפני זה  משנה), אבל אינו 10המשנה

 :ֵאםישנה אפשרות לזכות ב ההלכה ע"פם היינו שג

וות שילוח הקן עדיין מוגדרת כ'מצווה במקרה שנטל את הבנים והחזירן לקן. אלא שאעפ"כ מצ
באופן כזה שלא יוכל לזכות בה (אפי'   הֵאםשיש בה חסרון כיס', משום שבתחילה היה חייב לשלח את  

  כזה שפטור משילוח (דהוי מזומן).להשתנה  הקן גדראלא רק  ,השתנה לא זהמאה פעמים) ודין 

 
 . חולין פי"ב משנה ג'.10

ש"יוני שובך ..ואווזים ותרנגולים שקננו  ס"ב) . לכאורה בזה גם מתרץ מה שנפסק (שו"ע יו"ד סי' רצב11
בפרדס [היינו שהקן בחצירו, אבל אין זה קן מזומן שהוא בחצר שאינה משתמרת] חייב [לשלח], והוא שלא 

אם המקומות הללו שלו זכתה לו  אבל אם הוגבהה האם מעליהםהוגבהה האם מעל הביצים כלל משהטילם, 
מצא שאם הוגבהה הֵאם (מעצמה, או שהוא הגביהה כדי שתצא מתחת ה, דנ". וקשופטורחצירו והוה ליה מזומן  

ש"ך) שוב פטור משילוח, ונמצא שלא הפסיד כלום, והרי ע"פ דרך ההלכה היה צריך להיות הפסד כאיסר   –ידו  
(כנ"ל). אבל ע"פ המבואר בשיחה ניחא: שזהו 'קן חדשה' משום שזוכה בביצים מדין חצירו והוי ליה קן מזומן, 

 .בפניםכ
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 .ב
   ,מ לפועל בין הפשט להלכה"לפי ביאור הרבי אין נפק  יקשה דלכאורה

 ולא גשמי 'תורני'לתרץ שמדובר בגדר  וינסה

(דברי רש"י) הוא, שמותר לזכות   לפשטהנ"ל מוכרח שהחידוש בנוגע    20המבואר בהערה    ע"פוהנה  
 הלכה, כנ"ל. ע"פשנטל הבנים מותר לקחתה גם חר לאשהרי  .שנטל את הבנים לפניעוד  ֵאםב

 "ז צריך להבין:ולפ

מכאן  הרי – "לאחר ששלח אותה פעם א' צריך ביאור מה הפירוש בדברי הרבי שבדרך הפשט א)
 רימכאן ולהבא. וה ֵאםהיינו שמצד זה מותר לזכות ב –" איננה בעודה על בניה היא כבר: א) ולהבא

מותר לקחתה, וכפי שהגמרא מביאה מקרה   –אם', ויצאה מתחת ידו  לאחר ששילח את ה'  12הלכה   ע"פ
שרבא העמיד מצודות כדי לצוד את הציפור שנשלחה ע"י אדם אחר. ואם מדובר שאיננה "בעודה על 

 ההלכה מותר לזכות בה! ומה החידוש לפי דרך הפשט?   ע"פגם  –בניה" 

לפני חזרתה אל הקן. וא"כ פשוט אם' לאחר ששילחה, הלכה מותר לזכות ב' ע"פבמילים אחרות: 
לזכות  מותר –דבמצב שה'אם' אינה מעל הקן אין לחלק בין דרך הפשט להלכה, כי לפי שני הדרכים 

אל הקן   חזרהכבר    הפשט להלכה מתבטא רק במצב שהאם  בה. וא"כ מוכרחים לומר שכל החילוק בין
 בי "איננה בעודה על בניה"!יוקשה הלשון של הר"ז עפ, אך 20(ולא נטל עדיין הבנים) כבהערה 

אחר חזרת ה'אם' חל גדר 'מזומן', והרי אם הקן מזומן כיון שכבר לעוד יש להבין את דברי הרבי שב)  
 ואין מובן מה ההבדל בין דרך הפשט לדרך ההלכה. ההלכה מותר לזכות באם. פ"עגם  – זכה בו

וכך משמע  בו,זכה לו או ש שייךרק כאשר הקן  גדר 'מזומן' חל בפשטותובכלל יש להבין, ד ג)
וא"כ איך יכול  : "...אם המקומות הללו שלו זכתה לו חצירו והוה ליה מזומן ופטור".13מלשון השו"ע

 ?14לחול כאן גדר 'מזומן' אם לא נטל עדיין את הבנים

והנה אולי יש לבאר, ובהקדים: מוכרח לומר כנ"ל שהחידוש בנוגע לדרך הפשט הוא, שמותר לקחת 
החידוש  ודאיהפשט להלכה, אלא  ןי, דאל"כ הרי שוב אין הפרש בבניםעל השר חזרה כא הֵאםאת 

בדרך הפשט הוא שמיד כאשר שילח האם מתחת ידו פעם אחת, מכאן ולהבא מותר לקחתה כשחוזרת 
 .עוד לפני שנטל הבנים ,בפועל ממשבעודה על בניה  – אל הקן

 
 . חולין קמא, ב. שו"ע יו"ד סי' רצב ס"ד.12

 . שם ס"ב, וראה הלשון בשלימות באות א'. 13

שנחשב כמזומן  –) 11. ואת"ל שאפשר שהרבי מתכוון להלכה "אווזים שקננו בפרדס וכו'" (ראה הערה 14
ועוד . ב) לאחר ששלח את האם (משום שמתרוממת ג' טפחים מעל הקן), הרי: א) הוי מזומן גם ע"פ הלכה

 זהו רק במקרה אחד (שהקן נמצא בקרקע השייכת לו) ולא נוגע בכל מצב. –ועיקר 
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 ע"פא ,כלומר .לגדר ה'תורני' שבדבר וונתוכ'איננה בעודה על בניה' בדבריו ש "ז נראה לומרולפ
מהם משום שאין חיוב כבר  כמנותקתים, בכל זאת היא נחשבת האם רובצת על האפרוח שבפועל

שחייב לשלח אותה שוב ושוב, הרי היא נחשבת עדיין  –לשלחה (בדרך הפשט). משא"כ לפי ההלכה 
 כ"על בניה".

 .ג
 דחיית התירוץ מכמה טעמים 

 ש זה מכמה טעמים:אך יש לדחות פירו

וונה ב"איננה דוחק לומר שהכפשט  הדרך  של הכתובים, וב  הפשטמדובר כאן על פירוש    ,כאמורא)  
 שהיא נחשבת כמנותקת מהם משום שאין חיוב כבר לשלחה. – לגדר 'רוחני' הבעודה על בניה" הינ

", ה פעמיםשלח אפי' מא"במקרה כזה לזכות באם, (ולא מדין אסור מלבד זאת, הרי בפשטות  )ב
והרי זה כמו  – [ברשותו ואיננו אקראי] 15עוד לא זכה בביצים לא נעשה הקן מזומן ) משום דכלאלא

 כל קן רגיל שחייב בשילוח. 

, שהבין בדברי הב"ח שאם שילח כדין, וחזרה 17[על מה שכתב הש"ך 16כתב התפארת יעקב ןוכ
רה על הבנים, קיים מצוות שילוח וחזמילתא דפשיטא הוא דאי  לרבוץ על הבנים פטור מלשלח], וז"ל:  

שכאן מצוות שילוח מחדש ואי רוצה להניחם הולך לו, ואי רוצה ליקח נוטל האם ומשלחה ואח"כ נוטל 
טעם החיוב לשלח   ,עכ"ל. כלומר  הבנים. דהיכי ס"ד דבשביל שקיים פעם אחת המצווה נפטר לעולם?

 ע"פ(שהוא רק משום 'שלח אפי' ק"פ' שוב אם חזרה האם לרבוץ על הבנים (לפני שנטלם) איננו 
 18, ואין נצרך לזה לימוד מיוחד!כפשוטהתורה  הלכה), אלא שחייב מחדש במצוות שילוח מדין

וא"כ אף אם נאמר שנחשבת כ'איננה בעודה על בניה' במובן הרוחני משום שקיים המצווה ופטור 
 . 19חדשעדיין חייב לשלח כאילו זהו קן פשט  ע"פ גםמלשלח שוב, הרי 

מכך שאינה נחשבת תוצאה הטעם שבדרך הפשט אין חיוב לשלח עד ק"פ הוא ועוד ועיקר: ג) 
הרי  – לאחר ששלח אותה פעם א' – "בעודה על בניה", כדברי הרבי: "ואילו בדרך הפשט, אדרבה

 
 . חולין שם, א, רש"י (ד"ה נטל את הביצים וכו'): "דכיון דנטל את הבנים הוה ליה קן מזומן". 15

 בדף קמא, א). - . עמ"ס חולין ח"ג, ד"ה במשנה שלחה וחזרה וכו' (16

 . שו"ע שם ס"ה, סק"ט.17

ש ע"פ הלכה של 'שלח אפי' ק"פ' הוא שאנו מחשיבים אותו כאילו לא קיים מעיקרא את המצווה, . והחידו18
 ונפק"מ לכמה עניינים, וכפי שיבואר לקמן.

הרי זה מטעם דהוי 'מזומן', ולא משום ד'איננה   –. ואף את"ל שמדובר שנטל הבנים כבר ולכן פטור מלשלח  19
ח מספיק אחד משני המיעוטים, וגם 'איננה בעודה על בניה' טר משילובעודה על בניה'. ופשוט שבכדי להפ

 פוטרת אף אם לא הוי מזומן.



 403  ביאור ההבדל בין דרך הפשט לדרך ההלכה במצות שילוח הקן •   תורת רבינו

 

לומר שהטעם על מה  דמופרךהיא כבר: א) איננה "בעודה על בניה", כו'". ופשוט  ולהבא מכאן
יש  –. כי במובן הפשוט, אדרבה מכך שפטור מלשלחתוצאה הוא  ננה בעודה על בניה"שנחשבת "אי

 בכדיפשט זה  דחותללשלח אותה שוב אם תרבוץ על הבנים (כנ"ל מהתפארת יעקב), ואין סברא 
! ובלשון עמא דבר: מה הסיבה ומה מכח מה שפטור מלשלח (אחרי ששלח פעם א')  –  משילוחלפטור  

 המסובב?

רובצת  אינהשהאם  – ון הרבי ב"מכאן ולהבא איננה בעודה על בניה" הוא כפשוטולש ודאיאלא 
הלכה מותר לזכות   ע"פ לא נמצאת על הבנים גם    הֵאםשהרי אם    –  על האפרוחים או ביצים. ואין מובן

 ]".הֵאם: "הרי היא בפני עצמה ויכול ליקח מה שירצה [או הביצים או 20בה כנ"ל, וכדברי הש"ך

 מה החידוש בדרך הפשט.  הביןושוב יש ל

הפסד 'כאיסר', כי לא תמיד יוכל לזכות  ישתמיד דרך ההלכה (בפשטות)  ע"פבמילים אחרות: 
, משא"כ בדרך הפשט אין 21הוי מזומן, שזהו דין חדש), וגם א"כ זהו כרוך בהפסד וטרחה אא"כבאם (

באם ללא טרחה. אך בד"כ זכות יוכל סוף סוף לתמיד  צורך להפסיד 'כאיסר' בכדי לקיים המצווה כי
 ע"פבה גם  לזכותאסור  –הקן  עלאין חילוק בין דרך הפשט להלכה, כי כאשר האם נמצאת  בפועל

לזכות   מותר  –נמצאת ליד הקן, וכן כאשר הקן מזומן    אינה, כנ"ל ב'תפארת יעקב'. וכאשר האם  פשט
  .הלכה ע"פבה גם 

 ע"פיש הבדל בדין בין הפשט להלכה, שמדבר הרבי שיש לחקור מהו המצב אודותיו שוב וא"כ 
. ויש להבין למה ֵאםלזכות במותר הפסוקים יהיה  של  הפשטהבנת ע"פ , אך ֵאםלזכות ב אסורהלכה 

 ההלכה. ע"פהפשט האם אינה נחשבת 'על בניה' והוי 'מזומן', משא"כ  ע"פ

ך הפשט לדרך פק"מ בין דרנאף שבפשטות אין כוונת הרבי בשיחה לבאר היכן היא ה  :[יש להבהיר
אין הפסד (ע"פ היסוד שבדרך הפשט צריך לשלח אף פעם ההלכה, אלא כוונתו לומר שבדרך פשט 

ברצוננו רק לחקור היכן באמת  משא"כ לפי ההלכה. וכאן –וכלשונו בתחילת ס"ח  –רק פעם א') 
הרבי ך את כוונת אך אין הכרח לבאר כ .כנ"ל בארוכה –, כיון שעל פניו נראה שאין נפק"מ ישנה

 .]בשיחה

 .ד
מעופפת ואינה ' מ בין הפשט להלכה במקרה של"וביאור הנפק ,הקדמת הטעם למצוות שילוח הקן

 'נוגעת

 בכדי להבין החילוק בין הפשט להלכה יש להקדים ולבאר תחילה כמה עניינים בשילוח הקן.

 
 . על שו"ע שם.20

 .  6. ראה הערה 21
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ת "אותו מצוות שילוח הקן שהוא בדומה למצוו 24בטעם  23'יםבשם ה'מורה נבוכ 22ביאר הרמב"ן
הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי . . להזהיר שלא ואת בנו לא תשחטו ביום אחד", וז"ל: 

 עכ"ל בקיצור. .ישחוט הבן בעיני האם, כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה . . בעבור שלא נתאכזר

ה' מעל הקן מותר לו לצוד אותה, כאשר היא כבר לא 'בעודה על בני הֵאםוהנה לאחר ששלח את 
 "עד כמה משלחה? אמר רב יהודה כדי שתצא מתחת ידו".:  25(אלא עפה באוויר וכו'), שנאמר בגמרא

רשותו, ושיעור 'כדי שתצא  – מה שהובא לעיל בטעם המצווה, פירוש 'ידו' היינו ע"פובפשטות 
את  תראה שלאאלא ישלח את הציפור לגמרי מרשותו עד הגשמית  מידומתחת ידו' אינו רק שתצא 

, דאם יקח הבנים בעוד האם נמצאת בקרבת מקום ויכולה לראות את בניה לא הועיל מה ששלח הקן
 אותה.

"שלח את האם וחזר וצד אותה הרי זה מותר, לא אסרה תורה אלא : 26וכן נראה מלשון הרמב"ם
לצוד אותה והיא אינה יכולה לפרוח בשביל הבנים שהיא מרחפת עליהן שלא ילקחו . . אבל אם 

שבפשטות צריך לשלח את האם עד כדי כך שכבר לא תנסה   תחת ידו וחזר וצד אותה מותר".הוציאה מ
 .27ם. וכן כתב להדיא החזו"אמשום שלא תראה אות – לחפות על בניה

המשנה  ע"פועפ"ז יש לבאר את ההבדל בין הפשט להלכה, ובהקדים: לפי המבואר בשיחה הנ"ל 
שוב ושוב, לעולם לא ייתכן לשוב לקחתה אחרי  שישנו הפסד "שהיא כאיסר" משום שצריך לשלחה

 ודין חדש). הרי זה קן  – שהתחייב מלכתחילה לשלחה (ומה שישנם מקרים שמותר לזכות בה

 אין כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח",  . .  "הייתה מעופפת בזמן ש:  28והרי ישנו דין המובא במשנה
 ברא לומר שזהו קן חדש)!כאן אין סהלכה ייתכן לזכות ב'אם' (ו ע"פונמצא דגם 

 רואה קן שהאם אינה נוגעת בו;מלכתחילה ד'ְפטור' זה הוא רק כאשר  –אלא י"ל בפשטות 

 נקרא לפניו קן שהאם רובצת עליו ממש, והתחייב לשלח את האם, על זה נאמר "שלח אך כאשר
כנפיה נוגעות חוזרת לרחף מעל הקן (ורק רואה את בניה, אך אין  הֵאםאפי' מאה פעמים" ואף אם  –

בקן) עדיין צריך לשלחה, משום שמתברר שעדיין לא גמר את החיוב הראשון לשלח אותה. ורק כאשר 

 
 . עה"ת, דברים כב, ז.22

 . ח"ג פמ"ח.23

. ואע"פ ש"האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו וכו'" (ברכות לג, ב), הרי "כל מה שאתה יכול 24
 טעם" (רמב"ם סוף ספר קרבנות), וראה במה שביאר הרמב"ן שם באריכות. עם תן לולתן לו ט

 . חולין קמא, ב.25

 . הל' שחיטה פי"ג, ה"ז.26

 . יו"ד סי' קעה סק"ב.27

 . חולין קמ, ב.28
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 מותר לקחת הבנים, ובכך לסיים את המצווה.  –  כל לראות את הבנים (ולא ייגרם לה צער)לא תו  הֵאם

ממצות  נפטרפעם א',  הֵאם, לאחר ששלח את הפשטבדרך  אךאמנם כ"ז הוא חידוש לפי ההלכה, 
בעודה שילוח, ואם אח"כ תחזור אל הקן מותר כבר לקחת אותה כאשר עדיין מעופפת, ואין זה נחשב "

 –  ל עוד אינה רובצת עליהם ממש. וזו כוונת הרבי ש"מכאן ולהבא איננה בעודה על בניה"" כעל בניה
פיק לקחתה לפני שלאחר ששלח אותה מרשותו מותר לו לזכות בה, ואף אם תחזור אל הקן יכול להס

 . 29שרובצת על האפרוחים, כאשר היא עדיין מעופפת 

תשוב לרשותו באופן שיכולה לראות את   ההלכה, אם  ע"פש  –  ובזה יובן ההבדל בין הפשט להלכה
ילדיה שוב מתחייב בשילוח, אע"פ שאין כנפיה נוגעות בקן, וכל מה שנאמר במשנה "מעופפת, בזמן 

נפטר  ואינ", זהו רק מעיקרא, אבל משעה שהתחייב לשלחה שוב פטור – שאין כנפיה נוגעות בקן
 30מדין 'מעופפת ואינה נוגעת' אפי' שאיננה בעודה על בניה, משום "שלח, אפי' ק"פ".

 
יתחייב לשלח אותה שוב, ולא מדין 'שלח אפי' ק' פעמים' אלא שנוצר   –. אך ודאי באם תחזור לרבוץ עליהם  29

שאינו קן מזומן) כנ"ל בפנים בשם ה'תפארת  –חדש כביכול (כל עוד לא נטל את הבנים חדש וקן שוב חיוב 
 יעקב'.

בשיחה מבאר הרבי בנוגע ְלמה שמותר לקחת את הֵאם ע"ד הפשט משום שאין חיוב  19. אך הנה בהערה 30
ל בני'" "בעודה עהרי (עיקר) האכזריות  –לשלח, וז"ל: גם את"ל שע"ד הפשט טעם המצוה לשלול אכזריות 

 כמובן. (ולהעיר ממו"נ (ח"ג פמ"ח) הובא ברמב"ן כאן "שלא ישחוט הבן בעיני האם"). עכ"ל.

והנה מזה משמע שבמקרה המדובר כאן אין שום אכזריות של 'איננה בעודה על בניה', דהרי ע"פ פשט כל טעם 
ת אל הקן ורואה את ם כשחוזרדאפשר ליטול את הֵא  –המצוה לשלול אכזריות. וזה סותר להמבואר בפנים 

את הבנים כבר, וא"כ כאשר תחזור הֵאם אל הקן לא תהיה מצב של שנטל ואת"ל שמדובר  .פשטבניה גם ע"פ 
, שהרי בפשטות הפשט להלכהקשה, דא"כ שוב אין הפרש בין  –'בעודה על בניה' משום שכבר נטל את בניה 

 גם ע"פ הלכה מותר במצב כזה ליטול את הֵאם.

הבנים לקן, שהחזיר  הוא רק במקרה    –מה שאמרו שמותר לקחת הֵאם לאחר שנטל את הבנים  ת"ל שכל  [וגם א
במקרה אף דהלכה זו אמורה  –אינו נראה, דמשמע מלשון הש"ך בנוגע לחיוב לשלח אפי' מאה פעמים 

כמה   שלחה כן  שהחזירם לקן, וודאי גם אם לא החזירם, וז"ל (ס"ה ד"ה "שלחה וחזרה כו'"): …כיון שחזרה אפי'
וחזרה עליהן הרי "לא תקח   שלא נטל הבנים עדייןחייב לחזור ולשלחה דכיון    קודם שנטל הבנים פעמים וחזרה  

 האם על הבנים קרינן ביה". עכ"ל.

הֵאם ובניה, אלא איזה מהם שירצה. ולכן אם לקח את הבנים   –ואולי י"ל שע"פ הלכה אסור לקחת את שניהם  
וכלל לא חייב חדש  ם, (אבל אם החזיר את הבנים לקן הרי זה קן מזומן, ודין  לקחת הֵא אסור    –החזירם לקן  ולא  

בשילוח ומותר לקחת שניהם), משא"כ ע"פ פשט מותר לקחת את שניהם (באופן המותר), וכוונת הרבי שנטל 
 הפסד, משא"כ לפשט. יש הבנים ולא החזירם לקן, וא"כ לפי הלכה 

ה ולאחר שתצא מידו יקחנה), וז"ל: אע"פ שלא נטל הביצים עדיין, הש"ך (ד"ואולי אפשר קצת לדייק כן בדברי  
. עכ"ל. דמשמע קצת שיכול לבחור מה מה שירצהוכיון שיצאה מתחת ידו הרי היא בפני עצמה ויכול לקחת 

 משא"כ לפי דרך הפשט. .אבל לא שניהםהֵאם או בניה,  –לקחת 

פירש הרמב"ן (באותו פשט בטעם המצוה ע"פ דהרי  שניהם.ליטול את אסור אבל יותר מסתבר, דע"פ פשט 
ד"ה שהרבי מציין), עוד טעם חוץ משלילת האכזריות, וז"ל: או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה לעקור המין 
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 .ה
 י"על פירש ם"ודברי הרא 'שלח אפילו מאה פעמים 'חקירה בדין  פ"על "ראיות לביאור הנ

 והנה יש להביא כמה ראיות לביאורנו הנ"ל:

אם דין זה שחייב לשלח את האם : ה31דבר אברהםבספר    י יש לקשר זה עם חקירה שמובאתאול  א)
בפעם הראשונה קיים  הֵאםהִאם בשילוח  – . כלומרמתמשךאו חיוב  חדשאפי' ק' פעמים, הוא חיוב 

אל הקן מתברר שלא קיים  הֵאםאו שכאשר חוזרת  ,חדשאת המצווה, ואם תחזור נוצר חיוב 
 ?הראשוןהמצווה, וחייב לשלח אותה שוב מכח חיובו  מלכתחילה כראוי את

ויש שכתבו נפק"מ בזה: לפי אופן הא' (חיוב חדש), נצרכים כל התנאים המחייבים שילוח כמו 
על הבנים, ולא מספיק שתהיה מרחפת עליהם, בכדי להתחייב  תרבוץבתחילה. וא"כ נצרך שהאם 

 בשילוח.

 הֵאםרך קיום כל התנאים כבתחילה, ומיד כאשר חוזרת  אמנם לפי אופן הב' (חיוב מתמשך), אין נצ
כיון שמתברר  – לא נוגעתחייב לשלחה, ואפי' רק מרחפת מעל הקן ורואה את בניה אך  – על בניה

 שעדיין לא נתקיים שילוחו הראשון, וכדברינו הנ"ל.

ם נאמר . והוכחת דבריו: אמתמשךשהוא חיוב    –  השניובמסקנת דבריו כתב ה'דבר אברהם' כאופן  
, אם כן מה חידוש הוא שאם חדשנוצר חיוב    הֵאםכאופן הא' שנחשב כאילו קיים את המצווה ובחזרת  

הרי ודאי ישנו חיוב חדש מדין תורה כמו כל קן, ואין נצרך   –  לרבוץ על הבנים חייב לשלחה  הֵאםחזרה  
יוב הוא מתמשך, "דכיון ). אלא ודאי הח32יםלזה ריבוי מיוחד (ואין זה קן מזומן כי עדיין לא נטל הבנ

שלא נטל הבנים עדיין וחזרה עליהן הרי לא תקח האם על הבנים קרינן ביה (ש"ך)", אבל אם נטל כבר 
 את הבנים אינו חייב לשלח את האם גם אם תחזור אל הקן.

הקן משום מעל  לרחף  הלכה חייב לשלח את האם גם אם חוזרת רק    ע"פ"ז יש להוכיח לעניינו, דולפ
שאם חוזרת רק לרחף אין חייב לשלח   ודאימדין "שלח, אפי ק"פ". אך לפי הפשט  מתמשך    שהוא חיוב

 
אע"פ שהתיר השחיטה במין ההוא. והנה . . הלוקח אותם [שניהם] בהיות להם דרור לעוף כאילו יכרית המין 

 הטעם ע"פ הפשט, ואינו מזכיר טעם הנ"ל). ועצ"ע]. 19י בהערה ר שמציין הרבההוא. עכ"ל. (ולהעי

המצווה כדי להימנע מאכזריות, והראיה: שבאם אין האם נוגעת בקן אע"פ שיכולה   כלוהנה אולי יש לחלק דאין  
ראות מותר לקחת הבנים, אפי' שיש בזה אכזריות. וא"כ י"ל שכן הוא גם אם הֵאם חוזרת ל –לראות את בניה 

אין בזה עיקר האכזריות שהתורה מחשיבה. או שאכן יש יותר   –בניה ממש  על  , דמכיון שאין זו בעודה  את בניה
אכזריות כאשר האם רובצת על האפרוחים ממש. וא"כ אין צורך להדחק שמדובר שנטל הבנים. ופירוש מזומן 

 יבואר לקמן בפנים שהוא לגבי האם.

 ב"מ".. ח"ב סי' ח סק"ו ד"ה: "והנה ב31

(לאופן הא'), משום דהוי קן חדש אם נטל את הבנים ודאי שפטור, כיוון שלא יכול להיווצר חיוב  . אבל32
 מזומן.
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קיים המצווה בשלימות, ורק  מידדין של "שלח, אפי ק"פ", וא"כ בשילוח הראשון  איןפשט  ע"פכי 
 כמו בכל קן רגיל.חדש על הקן יווצר חיוב  ממשבאם תחזור לרבוץ 

לא תקח [האם] בעודה על על פירוש רש"י הנ"ל, וז"ל: רש ממה שכתב הרא"ם וכן נראה במפוב) 
...ותנן בפרק שלוח הקן (חולין): "הייתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעים בקן, חייב לשלח. אין  :בניה

ויהיה פירוש "לא תקח האם על הבנים", לא תקחנה בעודה רובצת . .  כנפיה נוגעים, פטור מלשלח"
 עכ"ל. .פיה נוגעות בקן, שהוא פטור מלשלחי מעופפת, כשאין כנעל בניה. לאפוק

מעל הקן תמיד פטור  מעופפתומשמע במפורש כדברינו הנ"ל, דבדרך הפשט אם ה'אם' רק 
משילוח. וזה הפירוש בדברי הרבי: "מכאן ולהבא היא כבר איננה: "בעודה על בניה"". דכל אימת שלא 

 33כה אף פעם לא יוכל לקחת את ה'אם'אך בדרך ההל  .הפשטאינה על בניה במובן    –חזרה לרבוץ ממש  
 חייב לשלח. – משום שגם אם תחזור לעופף מעל בניה בלבד 

המובא  ממקרה –  מעופפת מעל הקן פטור מלשלח מלכתחילהשאם הציפור  להוכיחעוד יש  ג)
 : 34בגמרא

שובכו לרב יהודה, אתא לקמיה דרב שמואל, אמר  )אפרוחים וביצים(לוי בר סימון אקני פירות "
 ?)הגבהה זו למה(דליתגבהו וקנינהו". למאי  )הקש בידך על הקן("זיל טרוף אקן  ה:לי

הו פירי חדתי הוו, דלוי בר סימון גופיה לא הוה קני להו, והכי קאמר ליה: הנ :]מתרצת הגמרא"[
 . ע"כ.""זיל וטריף אקן דליתגבהו, וניקנינהו לוי בר סימון והדר ליקנינהו ניהלך בסודר"

שהיה מדובר בביצים חדשות, שעוד לא עמדה מעליהם אמם מאז שנולדו, הרי שלא   כלומר, מכיון
ן חצר, משום שאסור לזכות בביצים (אפי' מזומן) כל זמן שהאם רובצת נקנו הביצים למוכר בקניי

עליהם. ולכן אמר לו שמואל שיקיש על הקן, ובכך יגרום שהאם תתרומם, ומיד יזכה בביצים לוי בר 
 להקנות לר"י שוב. ויוכל  –סימון 

 מוגבהת וזה מובן לפי מה שפירשנו לעיל, דאע"פ שאין האם יוצאת מתחת ידו (רשותו), אלא רק
שהתחייב אחרי  זה רק אם חזרה האם עליהם    ,מעט, הרי כל מה שאמרנו שצריך לשלח מרשותו לגמרי

עוד אינה  פשוט שכל – לשלח, אבל אם מעיקרא לא בא ליטול את הביצים עד שהאם התנתקה מהם
ומדויק בדברי הש"ך (ראה . כל עוד שלא נוגעת מעופפת בסמוך 'ואפירובצת עליהם אין צורך לשלח 

 
שתצא מתחת ידו . ואם תקשה דפירושו על הגמרא בדיון גדר המצווה "עד כמה משלחה", כתב רש"י, וז"ל:  33
אה מתחת ידו, כבר יכול לדעת רש"י אם יצההלכה ואם יכול לחזור ולתופשה מותר. עכ"ל. ומשמע שבדרך  –

רשותו. וכן כתב החזו"א (ראה הערה   –לזכות בה וכן כתב להדיא בשו"ע. דהרי כבר ביארנו דלשון 'ידו' היינו 
 ). 6חסרון כ'איסר' (ראה הערה  ). ובאמת אם יצאה ה'אם' מרשותו אין מונע מלזכות בה, אך עדיין זה נחשב27

 ם הם דברי רש"י.קמב, א. המובא בסוגריי –. שם דף קמא, ב 34
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נצרך שתצא מתחת ידו אבל אם הוגבהה מאליה: "כל שאינה  בעצמו) שרק כאשר מגביהה 11הערה 
 . "דומיא דמעופפתנוגעת סגי 

וגבה קצת, והרי ה'אם' עדיין רואה שמואל אמר לרב יהודה לגרום לאם שתמה  לולפ"ז פשוט הטעם  
ין הקן שלו, ולכמה מהאחרונים אף לא נתחייב הביצים, ומה מועיל לשילוח הקן? אלא משום שא

 לוי בר סימוןשהרי ע"י ההכאה בקן זכה הוגבהה ממילא בשילוח הקן (חתם סופר ועוד) הרי זה כמו 
לוי בר סימון מספיק שתתרומם לגובה  וא"כ לגבי ,סודר) (ורק אח"כ קנה ר"י ע"י קנין י"ולא רבקן 

כי מספיק שהאם תוגבה א התחייב בשילוח הקן, לכן של 'מעופפת ולא נוגעת'. ומכיון שמעיקרא ל
 לגביו זה נחשב כמו שהוגבהה מעצמה ואין צורך שתצא מתחת ידו באופן שלא תראה את בניה.

  

 .ו
  'מזומן'ור בגדר בהקדים הביא 'מזומן' ישנודברי הרבי שמכאן ולהבא  יבאר

 הלכה.  ע"פפשט נחשב כ'מזומן', משא"כ  ע"פעוד יש לבאר את דברי הרבי למה רק ו

), וכמו 35הביצים (ולא בעוף –ובהקדים שיטת רש"י בגדר מזומן, דנראה שסבר שהוא תלוי בקן 
ת . ובפשטו37. עכ"ל"הו"ל הקן מזומן דהקן הוא הביצים וכיון דהביצים שלו" :36בב"מ תבכשמצינו ש

 בין דרך ההלכה לדרך הפשט. אין בזה חילוק

 ועוד יש לבאר משמעות הגדר 'מזומן', דמצינו בזה ב' פירושים:

אם הקן נמצא ברשותו או בסמיכות אליו, וביכלתו לזכות בו כל רגע (לולא האיסור ד"לא תקח  א)
 .38ל בוהאם") אינו מזומן. ופירוש "פרט למזומן" היינו קן שנתקל בו באקראי, ואינו רגי

 
שקיים גם מזומן על  ודאי. שיטת המנחת חינוך, מצוה תקמה אות כ, שיש פטור מזומן גם בעוף בלבד (אך 35

 הביצים בלבד, כפסק השו"ע).

 . קב, א. ד"ה קרי כאן כי יקרא פרט למזומן.36

ניא (לקמן דף קלט, בס' שיח השדה ח"ג. אך בחולין עח, ב, פירש"י בד"ה לא עשה בה מזומן: "דת  . וכן הביא37
ב) כי יקרא פרט למזומן כלומר עוף שלו אינו חייב בשילוח". ומשמע שמזומן שייך גם לגבי העוף. ויש שביארו 

הרי שעיקר דין מזומן דאז נעשה מזומן ממילא, אך אם נגמר בהפקר  –דאפשר לומר שה"מ כשעוף שלו קינן 
 תלוי בקן. וצ"ע.

מרשות בעלים מיהא משמע דנפיק",   .  .  א פסק התוס', וכתב: "כיון דמרדו. וכתבו שכן הוא שיטת הר"ן, דהבי38
. וכתבו שכן נראה מלשון המשנה בחולין קלח, ב, שחילקה ברשותודמשמע שסובר שאינם מזומנים כיון שאינם  

בין דלא חשיב מזומן, ולא חילק    –דחשיב מזומן, לבין יוני שובך ועלייה    –בית  בין אווזים ותרנגולים הגדלים ב
 עופות שלו לשאינם שלו.
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, אלא צריך שיהיה שייך לו 'בכח'מדין קניין, היינו שאין מספיק מה שהקן תחת ידו, ושלו זהו  ב)
 .39ב'פועל'. ופירוש "פרט למזומן" היינו קן או עוף הפקר שאינו שלו

אין כבר דין  –שאם העופות מרדו (ברחו) וקננו במקום שאין משתמר  ודאיולפי שני הפירושים 
 נם תחת ידו.נם שלו וגם אימזומן, כיון שאי

, ויש שכתבו 41דמהשו"ע משמע כמו ב' הפירושים  40והנה נחלקו בזה אחרוני האחרונים: יש שכתבו
שמשמע רק כאופן אחד. ועוד כתבו דמשמע ששיטת רש"י היא ששני האופנים נחשבים מזומן, 

 וידין מזומן תלשריו מדבמבואר ". דאין קן מזומן לך ואין קנוי לך – שאין קנו בידך" בד"ה 42ממש"כ
 אינו מזומן. –ואם הקן קנוי או מצוי אצל האדם הקן תחת ידו.  במציאות  וגם בבעלותגם 

ד'מזומן' היינן 'מוכן', וכן  משמע יותר כאופן הב', דהרי הפירוש המילוליפשט אך מכל מקום ע"פ 
מכיר בקן זה או לא. , שהדבר תלוי אם רגיל ו43מלשון מקרה  –יקרא"    פטור מזומן נלמד מהמילים "כי

 . 44שלו על הקן בבעלותה"ז מזומן, ואינו תלוי  –לו מוכן היינו שאם בדעתו הקן 

 .ז
 כ בדרך ההלכה  "משא ,ל מדוע ישנו דין מזומן בדרך הפשט גם אם לא נטל הבנים"פ הנ"יבאר ע

. מובן למה בדרך הפשט אחרי שליחת האם חל מיד דין מזומן (מכאן ולהבא היא כבר .  ולפ"ז
פ פשט החיוב לשלח את הציפור הוא רק פעם א', ומיד אח"כ מותר לו לזכות בביצים "מזומן): כיון שע

הקן  שבדעתופשוט שחל גדר מזומן מיד בשלחו את האם, גם ללא שום פעולה מצד האדם, רק  –
דווקא   ומוכן ואפשר לו לזכות בו בכל רגע (וזהו לפי משנת"ל שלפי רש"י גדר מזומן שייך  מזומן אצלו,

 
. וכתבו שכן הוא שיטת התוס', ומוכח כן ממה שכתב בדף קלט, א, בד"ה "כיון דמרדו פקעה קדושתייהו: 39

ר והמחזיק בהן זכה דהא הכא שמעינן מהכא דאווזים ותרנגולין של חולין דמרדו בבעליהם והלכו להן הוו הפק
לוח", וכן משמע מקושיית המהרש"א על התוס', דחייב בשילוח היינו טעמא כיון דמרדו הוו הפקר וחייבין בשי

 .שאינו שלוכיון שאין העוף מזומן, היינו 

 . ספר שילוח הקן פ"ו. 40

מזומן אצלו" משמע . ראה שלימות לשון השו"ע (יו"ד סי' רצב ס"ב) באות א'. והנה ממה שכתב "קו ה41
עדיין. וכן משמע ממה שכתב שלו  קן, ואפי' אין הקן  כפירוש הא', שדין מזומן תלוי אם יש לו אפשרות לזכות ב

שאינו משתמר, דכיון שמרדו אין קינויו בידך, אבל אם משתמר פטור. עכ"ל.  .שקננו בפרדסהש"ך, וז"ל: 
 הוי מזומן. וממה שכתב "אם הוגבהה האם מעליהם  –עוד לא מרדו וקיננו במקום שאינו משתמר    דמשמע דכל

 הוי מזומן כיון שקנה הקן.זכתה לו חצירו" משמע ש. . 

 . קלט, ב. 42

. ראה מכלול הרד"ק שער דקדוק הפעלים, דאע"פ שנכתב באל"ף הוא מגזרת מקרה, וכן מצינו בכמה 43
 נקראתי", "וקראהו אסון".מקומות בתנ"ך, וכמו "נקרא 

 הרי זה בפי' על הגמרא, לפי ההלכה. –. ומה שהוכיחו שרש"י סבר גם כאופן הב' 44
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). ועפ"ז אף 45בביצים, "דהקן הוא הביצים", וא"כ שייך לחול גדר מזומן אע"פ שהעוף אינה מזומנת
בפעם הראשונה,   במלואהלא יחזור הקן לגדרו הקודם, כיון שקיים המצוה    –לאחר שתשוב אליו האם  

ע מהקן גדר ייתכן לחייבו שוב, אך כיון שהקן כבר מזומן אצלו אין נפק –רק מטעם שהוא קן חדש ו
 .46זה

 
דווקא (כשיטת המנחת חינוך, ראה   האםכיון שבשיחה משמע שגדר מזומן המדובר פה הוא לגבי  . אך צע"ק  45

. .  באידיש: איז זי שוין]כבר [ היאמכאן ולהבא  – פעם א אותה), וכלשון הרבי: "לאחר ששלח 35הערה 
 מנת.נטל הבנים, ובכל זאת כבר אין דין שילוח משום שה'אם' מזו שלאאכן מדובר  – מזומן", כלומר

בעוף  לאחוזואולי אפשר לבאר באופן אחר, כדלהלן: בפשטות, כאשר בא לקיים את מצוות שילוח הקן, צריך 
כך הוא אופן קיום פשט חולקים על זה הרי בדרך ולשלחה ביד, וכן ביאר החת"ס בדעת הרמב"ם, ואע"פ שיש 

שעובר על לאו ד"לא תקח" תפלות של חול, שער שלישי. ועוד)  –המצווה [ואף יש שסוברים (אבודרהם 
כאשר בא לקיים מצווה זו כיון שצריך לשלח ביד. אך כבר דחה זה הראב"ד, אמנם מ"מ גם מדבריו משמע 

 ]. שצריך לשלח ביד, רק שאינו עובר עבירה

לא יחול לחול כעת גדר מזומן, לפי ב' הפירושים: לפי  ודאיוהנה בדרך ההלכה שיש חיוב לשלח אפי' ק"פ, 
הרי כשאדם משלח את ה'אם' אין בדעתו שהיא תחזור אליו כדי שיוכל לזכות  –ומן היינו מוכן הפירוש שמז

רה. וודאי לפי השיטות שמזומן בה, כי הרי "שלח, אפי ק' פעמים", וא"כ מסיר דעתו ממנה לחלוטין ומפקי
 היינו 'ברשותו', אין יכול לחול גדר מזומן אם היא כבר עפה, שאינה ברשותו.

בעוף, רק שיש מונע מלקחת אותה, שהרי צריך לשלחה. זכה  שט י"ל דמשעה שאחז בה (כנ"ל) כבר  אך בדרך הפ
מיד כשתתרחק מהקן  –ומר , הרי נפטר מלשלח שוב, וא"כ מכאן ולהבא, כל'אאך כאשר שילחה כבר פעם 

 הרי היא מזומנת לגביו מכיון שכבר זכה בה, ומותר לו לקחת אותה כבר.   –ויוסר המונע מלקחתה 

ובדרך הפשט שישנו חיוב לשלח את ה'אם' רק פעם א', בפשטות, אדם יכול לכוון שרוצה לזכות בעוף כאשר 
נ"ל. וא"כ י"ל שכאשר חוזרת לרחף מעל אליו, שהרי כאשר תשוב לרחף מעל הקן כבר יכול לקחתה כ תשוב

 זור).הקן היא נקראת מזומנת בידו כבר שהרי כבר עשה בה קניין (ע"מ לזכות בה כאשר תח

כי מיד כאשר תתרחק כבר   –שאין לומר כן לפי ההלכה, דא"כ לא יחול אף פעם חיוב 'שלח אפי' ק"פ'    ודאיאך  
ה) היא כבר תיחשב ברשותו ומזומנת. וזה אין לומר, (כנ"ל בארוכ הלכהמהקן ויהיה מותר לקחתה גם עפ"י 

ב לשלח ה'אם' גם אם יש רק ביצה וכפי שהגמרא מביאה סיפור בנוגע לרבא: בא לפניו אדם לשאול אם חיי
העמיד רבא מצודות סביב הקן, ותפס   –אחת בקן, וחייב אותו רבא לשלח, ואחר ששלח אותו אחד את האם 

 ודאיהייתה מזומנת לאדם הראשון, נמצא שרבא עבר על איסור גזל?! אלא אותה. ואם נאמר שהציפור ההיא 
אחרי שנתחייב לשלח,  –כדי לעקור את הגדר הקודם  המעשאינו חל גדר מזומן ע"פ הלכה אלא כאשר עושה 

 ואינו מספיק מה שהקן מזומן 'בדעתו', משא"כ לפי הפשט.

ר משלח אותה בפעם הראשונה. ובפרט שאפשר אך מ"מ זהו דוחק לפרש שע"פ פשט כבר זכה בעוף מיד כאש
בעודה על בניה" ולא  לפרש שהלשון של הרבי "היא כבר וכו'" מתייחס בעיקר למה שנכתב בסמוך "איננה

להמשך "מזומן", (ובפרט שלא כתב "מזומנת"), ולכן נראה יותר לפרש כבפנים שהכוונה בלשון "מזומן" הוא 
 דווקא לגבי הקן והביצים.

קשות דא"כ מה הסיבה ומה המסובב? (כפי שהוקשה לעיל [אות ג]). משום שאינו דומה: לעיל . ואין לה46
(לשלח את  התורני(אם האם נחשבת על בניה או לא) נקבעת לפי החיוב היתה הו"א לומר שגדר המציאות 

תורני שאין סברא לומר שהמציאות בפועל משתנה לפי גדר החיוב, כיון שבכל מקום חיוב  ודאיהאם), ובזה 
(מזומן) משתנה לפי דעת  הגשמית. אך כאן רצוננו לומר שהמציאות הגשמיתנקבע ע"פ הקיים במציאות 
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גם כשתחזור ה'אם' יהיה אפשר  –לזכות בביצים וישנו דין מזומן על הקן  יכולולפ"ז מובן, דאם 
מנים) , וע"ד הדין "שלחה, ונטל הבנים (ונעשו מזוממשלזכות בה, אף אם תחזור לרבוץ על הקן 

 פטור מלשלח". –והחזירן לקן, וחזרה האם עליהם 

אין מספיק מה שהקן היה  –(ועוד לא נטל הבנים) וחזרה האם כיון ששלח  –אך בדרך ההלכה 
 כלוםברשותו כדי להחשיבו כמזומן, כיון שמתברר שלא קיים המצווה מלכתחילה, וא"כ לא נשתנה 

לזכות בו, וכיון שכך, הקן נשאר כמו שהיה   יכולשהיה    –אל הקן  ביחס האדם  אלא רק    ,עצמובגדר הקן  
 וחייב שוב בשילוח. –בתחילה 

פטור מלשלח  –חדש והפכו לקן  ,הקן עצמוופעל שינוי בגדר  ,קניןעשה  –רק אם נטל הבנים ו
נטלם בהיתר (בהיעדרות האם), הפך הקן "בעל  –שוב כאשר תחזור האם. דכיון שכאשר נטל הבנים 

 ).20כבי' למזומן, וגדר זה נשאר, כיון שנעשה קן חדש (כדברי הרבי בהערה  כרחו"

 בדרך הפשט נעשה הקן מזומן מיד לאחר הפעם הראשונה של שליחת האם.  ולפ"ז מובן למה רק

 היא כבר: א) איננה "בעודה על בניה", ב) "מזומן" מכאן ולהבאשכתב: ""ז יומתק בדברי הרבי פעו
שפטור 'מזומן' נלמד מהמילים בתחילת הפסוק  ,כסדר הכתוב – הפוךיך לכתוב ולכאו' היה צר .וכו'"

 !הפסוק בסוף "איננה בעודה על בניה' נלמד מהמילים "לא תקח האם על הבנים"כי יקרא", ופטור '
' נחשבת 'איננה בעודה על בניה' על הראשון, דבמה שה'אם מוסיףו (נובע מהראשון) שהאחרון אלא

 לרבוץ האם אפי' אם תחזור – כאשר הקן יחשב 'מזומן'רק אם עדיין מעופפת, אך  הלקחת מותר –
ן, ואם היה מקדים הפרט מזומאינו שייך דין שילוח כלל בקן שכבר  משוםתה על הקן מותר לקחת או

וכן מדויק מה  (ע"ד "לא זו אף זו").של מזומן לפני, אין צורך לכתוב גם ש"איננה בעודה על בניה" 
הרי מיד כשהאם מתרחקת מהקן חל גדר מזומן ש ,ולא "כאשר תחזור" וכיו"ב ,"מכאן ולהבא"שכתב 

 .ף מיד נחשבת כאיננה בעודה על בניהעל הקן, וגם העו

וכפי שנכתב  –[יש להבהיר, דלא תקשי למה כ"ז לא נכתב בשיחה, והרי "העיקר חסר מן הספר" 
בין דרך הפשט לדרך  מ"נפקוף אות ג') שבאמת הרבי בשיחה לא בא לבאר מתי בדיוק ישנו (ס לעיל

היסוד שבדרך הפשט צריך לשלח אין הפסד (ע"פ אף פעם ההלכה, אלא כוונתו לומר שבדרך הפשט 
 רק פעם א'), וכלשונו בתחילת ס"ח. משא"כ לפי ההלכה.

באם יקיים מצוות  – ואפי' כאיסר – נמצא מכהנ"ל שבדרך הפשט לעולם אין הפסד כללאכן ו
 .]הלכה שיש לשלח אותה אפי' מאה פעמיםע"פ  האם. משא"כ  את  כי תמיד אפשר לקחת    שילוח הקן,

 
אין זה משום שאינו נחשב   –נקבע גדר החיוב התורני (ואע"פ שבדרך ההלכה עדיין חייב לשלח    זההאדם, ולפי  

 אלא משום שהחיוב הראשוני עדיין נמשך, כנ"ל בארוכה). ופשוט ודו"ק.בדעת האדם מזומן 
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 הספק בביאת משיח בימי ספירת העומרבענין  שקו"ט
 הורוביץשי'  מענדל הלוי מנחםהת' 

 תלמיד בישיבה

 .א
 יקדים שיטות הראשונים בגדר ספירת העומר

האם  אם משיח יבוא באמצע ימי הספירה:ב מה יהיה הדין פקלהסתיש  לספירת העומרבנוגע 
 והדין בזה תלוי בשני מחלוקות: אפשר להמשיך לספור בברכה או לא.

 מדרבנן. אם הספירה בזמן הזה היא מה"ת או רק א) 

  אם כל יום מימי הספירה היא מצווה בפ"ע, או שהכל מצווה אחת.ב) 

אין שוני בין זה"ז ללע"ל ואפשר לספור   –  דאורייתאמשהספירה בזה"ז היא    1לשיטת הרמב"םוהנה  
בשיטה ו  ,שהעיקר כדעות אלו  2וכן פסק אדה"ז  ,בברכה. אלא שלרוב הדעות הספירה בזה"ז היא דרבנן

כי על היום שסופר   ,אפשר לכאורה לספור בברכה  ,ע"בפמצווה  היא  שיטות שכל יום  פי ה ל  – זו גופא  
לכן לא יגרע בזה שספר לפנ"ז רק מדרבנן (שהרי לשיטה זו גם   ,מצווה נפרדת משאר הימים  חללע"ל  

 אם החסיר יום ממשיך לספור בברכה).

מכיון  :לדון ובזה יש, 'תמימות'צריך ון שכי אחתשיטת הבה"ג שהכל מצווה וכל הספק הוא לפי 
(לאחר ביאת וכעת    , דרבנןרי הימים הקודמים היו מצד מצווה  הו  ,כל יום בא בהמשך לימים הקודמיםש

לכאורה על מצוות שקיים בזמן הפטור לא מועיל לפטור את זמן הרי , דאורייתאמ משיח) יש חיוב
לאכול מצה  כפאו שדם אש 3במס' ר"ה כמו שמצינוו. , וא"כ אי אפשר להמשיך לספור בברכההחיוב

 כשוטה שפטור וקיים את המצווה בזמן הפטור לכן לא יוצא י"ח.לא יצא ידי אכילת מצה כי הוא  –

 : להוציא חיוב מדאורייתא י"ח מהניחיוב מדרבנן שיטות בראשונים ש אך הנה מצינו

ביעה ל שיעור שכתב שאם אכל שיעור מדרבנן יכול להוציא בברהמ"ז את מי שאכ 4רש"י בברכות
 ששיעורו הוא מה"ת.

 
 . הל' תמידין ומוספין פ"ז הכ"ד.1

 . שו"ע או"ח סתפ"ט.2

 . כח, ב.3

 . מח, א.4
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הר"ט מווינא שסומא מוציא ב"ב בקידוש אע"פ שלשיטת ר' יהודה   הובאה שיטת  5מרדכי במגילהב
ספק כשיטת הבה"ג  –מס"ס  בברכהאפשר לספור הנ"ל הדין יהיה ש. ולפי 6הוא חייב רק מדרבנן

 .7וספק כשיטות הנ"ל

 .ב
 ת האחרוניםפ שיטו"ויבאר ע ,ל לדין קטן שהגדיל"ישווה הספק הנ

שהגדיל בימי הספירה, שהרי חיוב   לדיון דומה באחרונים לגבי קטןספק זה  ולכאורה אפשר לדמות  
(עפ"י שיטת  ג' דעות בכללותבעניין זה מצינו ומה"ת.  הוא חייב חינוך הקטן הוא מדרבנן וכשמגדיל

 : הבה"ג)

שמצב פטור  – בר"ה הנ"לשיטת הברכ"י ועוד שאינו יכול לספור בברכה, והוכיחו זאת מהגמ'  א)
 לגבי נדו"ד שאא"פ לספור בברכה. הוא . ולשיטה זו לכאורה כן לא מועיל לחיוב

אם  –לגבי אכילת כורך בזה"ז  כתבעל הרי"ף שהר"ן בערבי פסחים הציונים לתורה הביא את ב) 
דלא ואפשר דכשאמר הרב ז"ל כורך מצה ומרור מההיא    וז"ל:  אפשר לצאת י"ח במצה שאינה שמורה,

קאמר דכיוון דכריכה אינה אלא זכר למקדש בעלמא מסתייעא דעביד לה אפי' (לא שמורה) מינטרא 
כיון שבזה"ז כל החיוב לאכול כורך הוא ממצה דלא מינטרא. עכ"ל. והסביר בזה בציונים לתורה שמ

, כי הדבר   בגוףזה לא פסול  מכיון שצה דלא מינטרא  רק מדרבנן, זכר למקדש, אפשר לצאת י"ח גם במ
אך זה  ,צדדימצה' עצמה היא אותה מצה, ונמצא שיש זכר למקדש באכילתו, רק שיש חסרון הרי ה'

ספירה, חסרון בגוף ה הרי אין :טן שספר בקטנותובק. ועפ"ז כתב גם זכראינו מעכב בדבר שהוא רק 
היא אם שכח לספור, דיש פסול בגוף הדבר), ומכיון שהספירה בזה"ז  שהרי ספר מ"ט יום (משא"כ

לכן יכול לספור בברכה  –רק זכר, ובדבר שהוא רק זכר "פסול שאינו בגוף הדבר לא הוי פסול" 
  .כשיגדיל

(דכל ספק כבה"ג  – צד ספק ספיקאמולפ"ז כתב דלהלכה יש להתיר (בזה"ז) להמשיך בברכה: 
משיך להאפשר אי לע"ל נראה שפ"ז וע. (דאין פסול בגוף הדבר) כהר"ן וספקהספירה עניין אחד) 

 
 . סי' תשצח.5

צווה ה' סק"ב הביא שכך היא גם שיטת הרמב"ם בשני מקומות. א) מזה שפסק ( הל' שבת פכ"ט מ. המנ"ח 6
הי"א) שיכול לקדש בע"ש מפלג המנחה הגם שתוספת שבת דרבנן לר"ע ובכ"ז יוצא ידי קידוש דאורייתא 

סח פשיתחייב כשתחשך. ב) פסק בהלכות ק"פ (פ"ה ה"ז) שקטן שהגדיל בין שני הפסחים מתחייב להקריב 
שני ואם הקריבו עליו בראשון יצא יד"ח. וראיותיו לא מוכרחות, לעניין ההוכחה הראשונה עיין קוב"ש ח"ב 

) ואילך ביאור אחר (הובא לקמן 73סימן ל' אות א' שלמד אחרת. וכן להוכחתו השניה בלקו"ש חכ"ו (עמוד 
 בפנים בקיצור).

 . כן כתב ה'ציונים לתורה', וראה בהמשך בפנים.7
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לספור בברכה, כיון שלע"ל הספירה היא מדאורייתא, וא"כ גם פסול שאינו בגוף הדבר הוי פסול, ולא 
 .8מהני מה שספרו בזה"ז

 ריתסברות לההביאו כמה  ובשיטה ז .שיכול להמשיך לספור בברכה 9שיטת רוב האחרונים )ג
 :נעמוד על כמהלהלן ו פור בברכה,לס

. ולפ"ז יהיה שסומא מוציא את ב"ב י"ח בקידוש  ינא הנ"להביא את סברת הר"ט מוו  10המנ"ח .א
 ., כיון שלשיטתו חיוב דרבנן מהני לדאורייתא11אפשר להמשיך בברכה

להתיר: יש לחקור בעניין החינוך   בשם חכם אחד סברא  12בציונים לתורה להגר"י ענגעל הביא .ב
ד שממשיך . ולפי הצגם הלאה ממשיךהחינוך האם רק עד י"ג שנה או ש – עד מתי נמשך

 אך. 13החינוך גם בגדלותו יוכל הקטן להמשיך בברכה כי לא גרע מחיובו בקטנותו שבירך
 . 14עסקינן בגדולים מסתבר שאא"פ בברכה שהרי(מה לעשות כשיבוא משיח) בנדו"ד 

 
העיר שמצינו בשו"ת חת"ס (יו"ד סי' שיד) שהביא מכ"מ בר"ן שקניין דרבנן מהני לקניין דאורייתא. וא"כ . ול8

 גם קיום המצווה מדרבנן מהני לזמן שהקיום הוא דאורייתא (לע"ל), וכן יהיה אפשר להמשיך בברכה.

 . ראה פסקי תשובות חלק ה' סי' תפט סכ"ה, וש"נ.9

 . מצווה שו.10

גם עבד שנשתחרר בימי הספירה יכול להמשיך בברכה. והוכיח מהגמ' ביבמות סב שגר תב ש. עיי"ש שכ11
שהוליד בגיותו, ונתגייר, יצא י"ח מצוות פו"ר, כיוון דמ"מ יש לו בנים. וכן בעבד: אע"פ שספר בפטור מ"מ 

פע"נ בכ"מ ת הצ) הביא רבינו את סבר73החשבון קיים. ובזה לכאורה רבינו מסביר אחרת: בלקו"ש חכ"ו (עמוד  
(שיש לו בנים) אלא גם התוצאה שפעולתו קיימת, ולכאורה זה חידוש יותר גדול, כיון שזהו לא רק לעניין 

 .הפעולהלעניין 

שהרי הצפע"נ בהלכות מילה (פ"ג ה"ז) הביא שאם גוי מל עצמו לשם מצוה, אך לא לשם גרות, הנה כאשר 
ך לגבי פו"ר יש גם פעולה ולא רק תוצאה (כיון שתוצאה , וכמתגייר אין צריך להטיף דם, כי "פעולתו קיימת"

גם הפעולה קיימת (לקו"ש שם)). משא"כ לפי המנ"ח  –מכריחה שתהיה הפעולה, וא"כ אם התוצאה קיימת 
 שלומד שרק התוצאה קיימת.

א ואכן כתב לגבי שופר (וכן הוא בשאר מצוות) שלא יועיל מה ששמע תקיעת שופר לפני ר"ה כי התוצאה ל
ימת בר"ה (ועוד שמצוות תקיעת שופר ולולב וכו' היא פעולה ולא תוצאה) משא"כ בפו"ר המצווה היא קי

בתוצאה, והתוצאה (בנים) קיימת (אך לא פעולתו). ועוד יתבאר לקמן בפנים שההיתר לעבד שנשתחרר בימי 
 לפי המוסבר בלקו"ש, הוא שונה מהמנ"ח.  –הספירה להמשיך לספור בברכה 

 ד"ה והנה כדברי עם חכם אחד."ב, . כלל י12

כי לזה מספיק כמה   –. רבינו בשיחת ו' תשרי תשל"ה הביא את הצד הזה והסביר שחינוך עניינו לא רק הרגל  13
חודשים קודם, אלא שזה חיוב בפ"ע לחנך הקטן, ולפ"ז החינוך נשאר גם כשמתחייב מה"ת וזה בכלל מאתיים 

 מנה.

יך בברכה מצד החינוך שיש עליו, רק שמברך מצד דרבנן (חינוך) להמש. אך אפשר לומר שגם הגדול יכול 14
ולא מדאורייתא. אלא שבכלל על היתר זה יש להעיר מתוס' במגילה (י"ט, ב, ד"ה ור' יהודה מכשיר) שתרי 

חינוך וספירה בזה"ז, וא"כ אינו  –דרבנן לא מהני לחד דרבנן, והרי הקטן לפני שהגדיל חיובו הוא מתרי דרבנן 
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שנתגייר יכול לספור בברכה, וזהו תוכן גר , שלפיו גם  15עוד סברא להתיר הביא בציונים לתורהד)  
 : דבריו

בפחות  מתבטא 'תמימות'החובת ולכך אצלו  שלוחיוב ה הרי זהוחיוב מה"ת  הקטן יה עלנהשכ
עת מכך שכתוב בתורה "חג הסוכות תעשה לך שבדלמדים  16גמ' בסוכהשכתוב ב המוהוכיח מ .ימים

גר שכי צריך סוכה הראויה לשבעה ימים. ואעפ"כ הגמ' דורשת  ,שלא בונים סוכה בחוה"מ –ימים" 
לא היה כן מגיע חיוב לאדם שלפני אשר כש נמצאנו למדיםיכול לבנות סוכה, ומ בחוה"שנתגייר 

בר תלא מסהרי ש מוכרח לומר כן. ולפי התנאים שקיימים אצלומעתה הרי הוא מתחייב מחוייב בו, 
אחד לישראלי (שצריך סוכה  – , ולומר שיש שני מצוות שהתורה נתנהלחלק בין גר לישראל מלידה

זה אותו מצווה, רק שהתורה מלמדת שגר יכול לקיים מצווה זו  ודאילגר, אלא  של ז' ימים), ואחד
מות תמייש לו  ולכך גם הקטן שהגדיל באמצע ספה"ע  בתנאים שבהם התחייב כרגע (פחות מז' ימים).  

 ע"כ תוכן דבריו. . כהרבבספור ויכול למכאן והלאה,  –מכיון שסופר את כל החיוב שלו 

 .17אפשר לספור בברכה יהיה לכאורה אז,תחיל רק יב מה"ת שולפ"ז גם לע"ל כשיש חיו

 
). ועד"ז יש לדון בקטן 55ספור בברכה. וגם לגבי השיטה של רבינו משמע כך (עיין בלקו"ש ח"ח עמוד ול ליכ

(גם לשיטות שדרבנן מהני לדאורייתא יש לדון האם  לדאורייתאשהגדיל בשנה שבא משיח שזה תרי דרבנן 
 מהני), וצ"ע. תרי דרבנן

 . שם, ד"ה ודע.15

 . כז, ב.16

 נתגייר בימי הספירה יספור בברכה (וכך פסק בשו"ת להורות נתן ח"א סי' כו). גר ש. ולפי דבריו נמצא שגם  17

 אך לכאו' צריך להבין שיטתו, שבכלל נראה שיש חילוק בין סוכה לספה"ע: 

גם סוכתו צריכה  –בפשטות גדר 'ראויה' בסוכה, תלוי בחיוב של האדם היושב בה, אם הוא חייב בז' ימים 
גם סוכתו צריכה להיות ראויה רק לד' (דמהגמ'  –הוא ד' כיון שנתגייר באמצע  יובולהיות ראויה לז', ואם ח

שם משמע שהחיוב ד'ראויה' אינה דווקא בז', אלא שהסוכה תהיה ראויה לשבת בה בכל ימי החיוב. ומה 
 הרי אינו בדווקא, אלא שזה הכי מצוי). אך כיון שחל על סוכה זו גדר 'ראויה' –שהתורה כתבה "שבעת ימים" 

היא כשרה לכל ישראל לישב בה (וכלשון ה'ציונים לתורה' שא"א לומר שיש שתי מצוות, א' לישראלי וא' לגר. 
 וא"כ הראוי לגר ראוי גם לישראל).

והטעם לזה י"ל בדרך אפשר שבסוכה יש שני עניינים: א) סוכה הראויה. ב) מצוות הישיבה של האדם. היינו 
ם. כלומר, בכדי שישיבת האדם בסוכה תהא מצווה, הסוכה צ"ל ראויה האד עניין אחד מצד הסוכה והשני מצד

עדיין ראויה לז' ימים. היינו שגדר הסוכה מנותק מפעולת   הסוכה  –לז' ימים. אבל אם האדם לא ישב בה ז' ימים  
משום שלא נחסר בה כלום במה שלא ישב בה (רק  –האדם. וכיון שכך, מובן למה סוכת הגר נחשבת ראויה 

 שזה מצ"ע ולא מצד פעולת האדם.  ,ראויההיא), ולכאורה זה הדגש    וראויהתהיה ראויה לכל ימי חיובו,  יך שצר

אך פשוט שלא ניתן לומר ככה גם בגדר 'תמימות', משום שגם בספה"ע יש שני פרטים: א) מצווה לספור בכל 
שע"י חסרון באחד מן הימים את השני, היינו    יוצריום. ב) ע"י כל הימים יש תמימות, אך בספה"ע הפרט האחד  

מסוכה, אם אדם לא ספר, הרי נחסרו שני הדברים: היום הפרטי שלא נספר, וגם שלא יהא תמימות. ובשונה 
שה'תמימות' אינה תמימות (ובגדרי סוכה 'אינה ראויה'). ולפ"ז לא ניתן להשוות בין סוכה לספה"ע, כי בסוכה  
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 .ג
 ל"ז הדין בספירה לע"ע ויבאר עפ"בגדר ספה רבינויביא שיטת 

 :בכ"מ רבינוועתה נביא את שיטת 

שתי  בהקדיםאלא שמסביר אחרת  ,את דברי המנ"ח רבינומביא  )270-271עמ' (בלקו"ש ח"א  א)
 :ווה אחת)(שכל הימים הם מצ קושיות בשיטת הבה"ג

יכול להיות ברכה לבטלה אם יחסיר יום אחד ולמה לא  .בלמה לא מברכים רק ברכה אחת?  .א
 אחר:  את שיטת הבה"ג באופן רבינומברכים רק לבסוף? ולכן מסביר 

, ואם חסר יום אחד א"א יש לו מצווה בפ"ע אלא שע"י הארבעים ותשע ימים נוצר תמימותיום  כל  
כיון שאין 'שלישי' ללא 'שני' וכיו"ב, וא"כ החסרון בספירה הוא רק בימים לספור את היום שלמחרת,  

ספור את כל יום, ואפי' אם לא י כלשלאחרי זה, אבל בימים שלפני אכן יש תמימות (ולכן מברכים 
 . הימים)

תורה אמרה שמציאות זו היא ה(ו חשיבות בפ"עמציאות וולפ"ז יש לחקור האם לספירה יש 
דאם נאמר  שנשתחרר בימי הספירה, ונפק"מ לעבד .בגלל המצווה מציאות נובעתאו שכל ה מצווה),

 יכול לספור מכאן והלאה. –שיש מציאות לספירה בפ"ע 

ומביא את הספק של המנ"ח אם קטן שהגדיל יכול לספור בברכה, ופושט את הספק:   רבינווממשיך  
 –מציאות הספירה היא מהמצווה  גם לפי הצד שכל    –לספור בברכה, ע"פ הביאור בשיחה  ל  וכהקטן י

(אלא ון שספר עד עכשיו, הרי "גם במצוה דרבנן אמרינן דמצוותיה אחשביה להיות 'מציאות'." כי
שגם לע"ל   רבינו) ועפ"ז אומר  כלל לפני שנשתחרר  מצווה  לא היה לוכי  פור בברכה  לסשעבד לא יוכל  

 . 18אפשר לספור בברכהיהיה 

(ס"ו ואילך) ע"פ  רבינו ביאר " (מוגה),אימתי הן תמימות" בענין 19"א בשיחהשתנאחש"פ בב) 
", אך 20ביה, ע"ד "מצוותי' אחשמהמצווההאופן (המוזכר בשיחה הקודמת) שמציאות הספירה נובעת  

 
רה בגדר החפצא של הסוכה, משא"כ בספה"ע חסרון בפעולת חסרון בפעולת האדם (ישיבה בסוכה) אינה מחסי

 של 'תמימות' כיון שהרי התורה הקפידה על מ"ט יום שלימות!) היא גורעת מגדר החפצא  כל יוםהאדם (ספירת  

וא"כ לפי החילוק הנ"ל מובן שקטן שלא ספר בקטנותו וכן גר לא יוכלו לספור בברכה. ובגר זה שלא יוכל 
שהרי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי וא"כ גם מה שספר בגיותו לא יועיל לו בגירותו. (בשיחה לספור זה עוד יותר  

מוסבר למה יצא בפו"ר על מה שהוליד בגיותו). וא"כ לפי כל הנ"ל  50הן תמימות תשנ"א בהערה של אימתי 
 קשה לשיטתו איך גר יוכל לספור בברכה?

כתב המנ"ח, אלא מצד שיש מציאות של ספירה (מצד . וכאן זה לא מצד שדרבנן מהני לדאורייתא כמו ש18
 מצווה דרבנן).

 ואילך.  447ר השיחות ח"א עמ' ואילך. ספ  89. התוועדיות ח"ג עמ' 19

) מעיר רבינו שלא אמרינן תרי דרבנן לחד דרבנן. כלומר: קטן בזה"ז סופר מצד תרי דרבנן: 55. ובח"ח (עמ' 20
קטנותו אינה מועילה לו כשיגדיל, דבגדלותו סופר רק מצד חד א) חינוך. ב) ספירה בזה"ז. וא"כ ספירתו ב
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 :21בעומק יותר

כל מצוה מכריחה שתהיה מציאות בעולם, כדי לקיים בה את המצוה. ולדוגמא: מצוות אכילת מצה 
דווקא. בספירת העומר ישנו חידוש  22חשובה בעולם, ומציאות מחייבת שתהיה מציאות מצה 

את מציאות הספירה, כי הרי אין מציאות לספירה לכשעצמה. כלומר: אדם יכול   מייצרתשהתורה גם  
לספירה הזו לולי מה שהתורה מייחסת לו   מציאותהרי לספור סתם את הימים, אבל אין שום תוכן 

חיובא -א נתקיימה מצוה ע"י ספירה זו (כגון שמי שאינו ברגדר מצוה. ומציאות זו קיימת גם אם ל
ד'פעולת הספירה' נחשבת בהכרח למציאות, כדי שיוכל להתקיים  החפצאכיון ש יספור את הימים),

 בזה מצוה.

את הימים הקודמים, יכולים להמשיך  וספרוולפ"ז: קטן שהגדיל ועבד שנשתחרר בימי הספירה, 
החילה  התורהבכל זאת יש מציאות לימים שספרו, כי הרי  ,וב לפני כןלספור. ואע"פ שלא היו בני חי

בלי קשר לאדם שספר הימים, דהיינו גם אם מן התורה לא נתקיים  –לספירה זו  חשובה מציאות 
 מצוה בספירה זו (כיון שהחיוב הוא רק מדרבנן). ועפ"ז כן הוא הדין בנוגע לספירה לע"ל.

, ומה שנולדותו) אינו יכול להמשיך לספור, כיון שהוא כקטן אך גר שנתגייר (וספר גם לפני גיר
וכן מי ששכח לספור יום אחד לא יוכל להמשיך לספור, [  .אחר  אדםה"ז כאילו שספר    – שספר לפני כן  

שהרי החסיר יום בספירה, וא"א שיחול גדר המציאות על מה   –כיון שאין שום מציאות ספירה לגביו  
 .]23שהחסיר

 
 דלקמן.דרבנן. ולכן מבאר רבינו באופן שונה, כ

 . ובהקדים, דבהשיחה דלקו"ש ח"א הנ"ל מבואר, דהטעם שמי ששכח לספור ביום ב' אינו יכול לספור ביום21
יאות' בספירה. ועפ"ז נתבאר שקטן לספירתו, וישנו 'חסרון במצ השלישיג', הוא מכיון שלגביו אין זה היום 

מצד חינוך (דרבנן), ונמצא שיש מציאות   שהגדיל יכול להמשיך לספור, כיון שעד עכשיו היה עליו חיוב לספור
 לספירה זו.

אך לשיטות שחיוב דרבנן חל  ,חפצאאבל כ"ז שקטן יכול לספור הוא רק לשיטות שמצווה דרבנן היא גם חיוב 
קטן להמשיך לספור כאשר יגדיל ויחול חיוב גם על החפצא (מצד דאורייתא), כיון אי אפשר ל  –  הגברארק על  

 –(כי לא היה מצווה שיהיה ספירה). ועפ"ז ה"ה גם לע"ל  מציאותמים לפנ"ז אינו שהחפצא של הספירה די
 שהחיוב בזה"ז הוא רק דרבנן (גברא).

, ואפי' אם לא יקוים המצוה, ציווי התורה  ולכן מבאר רבינו גדר חדש ב"מצוותי' אחשבי'", שהוא מציאות מצד
 כמבואר בפנים. .החפצאמציאות מצד  –כלומר 

(הקב"ה), משא"כ לולי הציווי, אין  ְמֲצווהעולמו של התר: חפצא שנחשב ל"מציאות" גם ב. ובעומק יו22
 לשון רבינו שם ס"ז). -חשיבות למציאות הנבראים ביחס למציאות הבורא (

גם לולי ספירת האדם הפרטית. דא"כ אין צורך בעולם נת רבינו שישנו מציאות ספירה . שבפשטות אין כוו23
 כיון שהמציאות קיימת בעולם גם בלעדיו. םכל יו בכלל לספור 
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ע"פ ו , וזהת"מהשספירתו בקטנותו מועילה  רבינו מבאר )57הערה  76עמ' (חכ"ו לקו"ש ב ג)
 24ומביא דוגמאות לכך: מדברי הבה"ג ',פעולתו קיימת'שמקומות  הבכמ רוגצ'וביההגאון סברת 

משמע שקטן שהוליד בקטנותו יצא ידי חובת פרייה ורבייה כשמגדיל, וכן גוי שמל לשם מצוה אין 
 ז עדיין קיימת.דזהו משום שפעולתו דא –יל צריך להטיף דם ברית כשיגד

נותנת  התורה עצמה –ובנוסף לכך: כיון שיש צורך ב'תמימות' בכדי לקיים מצוות ספירת העומר 
 ., כיון שרק כך יוכל להיות תמימות כאשר יגדיל, ובדוגמת 'מכשירי מצוה'חשיבות לספירה בקטנותו

 ולכן יכול להמשיך ולברך גם אחר שיגדיל.

שאפשר להמשיך ולברך, דכיון שצריך מציאות ספירת הימים  – גם בגדול לע"להוא הדין פ"ז וע
 התורה נותנת חשיבות לספירתו. לפני שהתחייב, בשביל הזמן שיתחייב (לע"ל), א"כ

ווה אחת, ובזה"ז רק ויש לציין שכל הספק והדיון הוא בשיטת הבה"ג (שסובר שספה"ע היא מצ
ו שקטן שהוליד יצא י"ח מצות פו"ר כשיגדיל. וא"כ כ"ה לכאורה שמשמע משיטת – מדרבנן) הנ"ל 

  לגבי קטן בספה"ע שיכול לברך כשמגדיל, ויוצא לפ"ז שגם גדול לע"ל אפשר בברכה.

 
 . הלכות כתובות.24
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ביאור הטעם שלע"ל יחזרו להדליק נרות חנוכה "על פתח 
 ביתו מבחוץ" 

 היילפריןשי'  מענדל מנחםהת' 
 תלמיד בישיבה

 .א
 ל "ר בהנהגה דהדלקת נרות חנוכה בחוץ לע"אדמוק "יביא דברי כ

ר כ"ק אדמו"ר בנוגע לנרות חנוכה שאע"פ שבזמנינו אין נוהגים מבא 1ג"תשכ מקץ פ"בשיחת ש
 להדליק את הנרות בחוץ, מ"מ, עדיין נשאר העניין ברוחניות, וז"ל:

 אבל, הראשונים בדורות רק נוהג' הי 3"מבחוץ ביתו פתח על להניחה"ד שהסדר 2באחרונים איתא
 .בביתו מדליק הזה בזמן

 הענין עתה גם ישנו הענינים שברוחניות לומר בהכרח, 4"נצחית היא התורה"ש מכיון, אמנם
 הענין ונתבטל הדין עצם נשתנה הזה שבזמן באופן זה שאין, והיינו". מבחוץ ביתו פתח על להניחה"ד
 עדיין הוא בחוץ ההדלקה ענין אלא), 5"אמרו והם אמרו הם" ד"ע" (מבחוץ ביתו פתח על להניחה"ד

)  בגשמיות( עתה מדליקים, באחרונים המבוארים, שונים טעמים שמצד אלא, הזה בזמן גם בתקפו
 .הבית בתוך

 החילוק נתבאר לא –במאמרים שראיתי (הן בהנדפסים והן בכתובים)  – החסידות בתורת ולכן
 ביניהם אין דבר של לאמיתו כי, אלה לדורותינו הראשונים דורות בין חנוכה נרות בהדלקת בעבודה

 .ל"כנ, חילוק

' יהי – 6לעולם בטלין אין חנוכה נרות שהרי, חנוכה נרות ידליקו אז שגם – המשיח בביאת, ואכן
 עכ"ל. .""מבחוץ ביתו פתח על להניחה"ד הסדר שוב

 
 .339תו"מ ש"פ מקץ, זאת חנוכה, התשכ"ג, עמ'  .1

 בריאל הל' חנוכה פי"ד ס"א. וש"נ.ראה אנציק' תלמודית ערך חנוכה ס"ז (כרך טז ריש עמ’ רצז). נטעי ג .2

 . שבת כא, ב. 3

 תניא רפי"ז. ובכ"מ. .4

 מו"ק ה. ב. ועוד. –כתובות יו"ד, רע"א. כח, סע"א. תוד"ה מנפח  פרש"י .5

 ראה במדב"ר פט"ו, ו. רמב"ן ר"פ בהעלותך. .6
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 .ב
 ל"יקשה מה הטעם בפנימיות העניינים להדליק בחוץ לע

, הוא "מבחוץ ביתו פתח על להניחה"ד הסדר שוב' יהי המשיח בביאתבפשטות, הטעם לכך ש
 בתוך) בגשמיות( עתה מדליקיםשלכן  –(הנ"ל)  באחרונים המבוארים טעמיםה ומשום שאז יתבטל

חזרו להדליק נרות חנוכה כדינם המקורי . ובמילא בביאת משיח, כאשר יתבטלו טעמים אלו, יהבית
 ."מבחוץ ביתו פתח על להניחה" – בפועל

, שהרי הטעם 7ע"פ המבואר במאמרים ושיחות דחנוכה –אבל צריך ביאור בפנימיות העניינים 
 עד, "החוץ  את  גם  להאיר  היא  חנוכה  נרות  שתכלית, הוא,  "מבחוץ  ביתו  פתח  עלהפנימי שמדליקים "

 המרידה ענין כללות את שמבטלים עד דהיינו, 9' מורדת' אותיות 'תרמוד', 8"דתרמודאי ריגלא דכליא
  בביאת, 11"יאיר כיום לילה"ש שפועלים ועד", הארץ מן אעביר הטומאה רוח את" 10ש"כמ, באלקות

 .צדקנו משיח

 על להניחה" אז יחזרו וא"כ צ"ב בפנימיות העניינים: מה עניין נרות חנוכה לעתיד לבוא, שדווקא
 ?"יאיר כיום לילה"ש שפועלים ועד", הארץ מן אעביר הטומאה רוח את", באם "בחוץמ ביתו פתח

(משא"כ לעתיד לבוא  ,בביתוושאלה זו מודגשת יותר, כשרואים מהו הטעם שבזמן זה מדליק 
על זה קשורים עם הפרעות מצד  12) שכמה מהטעמים,חוץשיתבטלו טעמים אלו, וידליקו שוב ב

, 13" וכו'ומבטל  נוגש  להם  יהיה  לאאומות העולם. משא"כ לעתיד לבוא שיתבטלו טעמים אלו, שהרי: "
 כולם  ויחזרו.    .  ויםג  רשעי  עם  לבטח  יושבים  ישראל  שיהיו",  14"בעולם  שלום  לשום  אלא.    .  בא  ואינו"

 את ויתקןועד ש" 16"ישראל עם בנחת המותר דבר יאכלו אלא ,ישחיתו ולא 15יגזלו ולא האמת לדת

 
 .335ובשיחה הנ"ל גופא עמ'  .7

 שבת כא, ב. .8

 ). וש"נ. 327שב, ערב חנוכה (תו"מ חל"ב עמ’ קה"י בערכו. וראה גם שיחת ש"פ וי .9

 זכרי' יג, ב. .10

 תהלים קלט, יב. .11

 . 2ראה הערה  .12

 רמב"ם ספר שופטים הלכות מלכים פי"ב הלכה ד. .13

 רמב"ם שם, הלכה ב'. .14

שמצד טעם גזל וביטול המצווה ע"י גוי, בזמן הגלות מדליק בביתו. וזה לשון הנטעי גבריאל הנ"ל: עי'  .15
י' תרעא סק"ט ז הל' חנוכה סי' שכג אורחות חיים אות ג, רבינו ירוחם הובא בב"ח ד"ה ונראה, ד"מ סבאו"

וערוה"ש סכ"ד שנהגו להדליק בפנים משום דשכיחי גוים גנבים . . ועוד שמא יכבוהו גוים שאנו דרין ביניהם 
שלעתיד לבוא לא יהיה   –ים  ומסקנת רוב הראשונים שעתה בגלות לא התקינו להדליק בחוץ. עכ"ל. וכנ"ל בפנ

 טעמים אלו.

 רמב"ם שם, הלכה א'. .16
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' ה בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי: 17שנאמר, ביחד' ה את לעבוד כלו העולם
 .18"אחד שכם ולעבדו

 כיוון שמתבטלים ההפרעות. משא"כ בחוץ להדליקדהיינו שע"פ פשט, כל הנ"ל הוא סיבה לחזור 
 כיוון שאוה"ע התבררו בתכלית? בחוץלהדליק  ךצור יןאבפנימיות העניינים, מטעם זה גופא כבר 

 .ג
 ל "ד הבירור דלע"יקשה ביותר מהמבואר דהבירור של נרות חנוכה הוא ע

ים בירור והנה, היה אפשר לתרץ השאלה (הנ"ל) בפשטות, שאמנם ע"י נרות חנוכה בזמן הזה פועל
, כי אם שבכללות נרות חנוכה פועלים בירור, אבל בשלימותעדיין אין זה  בזמן הגלותהעולם, אבל 

(גם לעתיד  מבחוץ ביתו פתח עלדווקא, שלכן יצטרכו לחזור ולהניחה  ל"לעהבירור יהיה  שלימות
 .19לבוא)

ות שנרות חנוכה רואים מפורש )20תשכ"ו( להבין ענין נרות חנוכהד"ה  אבל ע"פ המבואר במאמר
 כדלהלן:פועלים בירור בתכלית השלימות,  בזמן הזה

דזה של נרות חנוכה (בזמן הזה), וז"ל (ס"ג):  בנוגע למקום עמידתם (בין היתר) במאמר מקשה
שמקום עמידתם הוא מבחוץ הוא בכדי שיאירו את החושך דרשות הרבים, דלכאורה, כיון שהאור 

לשלות, אור בלתי מוגבל, הרי גם באם היו בפנים, הי' ביכלתם שלמעלה מהשתדנרות חנוכה הוא אור  
 .21עכ"ל להאיר ברשות הרבים (כיון שהאור שלהם הוא אור בלתי מוגבל).

של חיצוניות הכתר (אריך), פנימיות הכתר   ובכדי לתרץ זה מקדים באריכות עניין ג' סוגי ההמשכות
ודת הבירורים: הגילוי של 'אריך' עניינו בירור (עתיק) ופנימיות עתיק, ואח"כ מבאר (ס"ט) עניינם בעב

המנגד ממציאותו, אבל לא נעשה בו שינוי. הגילוי מתבטל באופן מלמעלה למטה, שע"י גילוי אור 

 
 צפניה ג, ט. .17

ם, פי"א הלכה ד. שבפשטות כל הנ"ל יהיה אפי' בתקופה הא', שמביא זה בהגדרת משיח שהגדרה זו ש .18
 תהיה גם בתקופה הא'. כפשוט.

 למרות שגם לפי"ז עדיין צ"ב מה יהיה הטעם לאחרי שלימות הבירור לע"ל. .19

 ך.. יצא לאור בקונטרס חנוכה תשנ"ב, נדפס בסה"מ מלוקט ע"ס חדשי השנה עמ' קלא ואיל20

. ובמאמר שם מוסיף, וז"ל: ובפרט לפי מה שנתבאר . . בענין החילוק בין הבירור ע"י הגילוי שהאיר במשכן 21
ה . . והבירור ע"י היה (כמו) בדרך מלחמ להבירור ע"י הגילוי שהאיר בביהמ"ק, דהבירור שע"י הגילוי דמשכן

[הגילוי שהאיר ע"י שלמה ובפרט ע"י] הגילוי שהאיר בביהמ"ק הי' בדרך מנוחה, דשלמה הי' במקומו,  
 והנצוצות (גם הנצוצות שבמקומות הרחוקים) נמשכו אליו מעצמם.

ר בביהמ"ק, דזה שהוא ומזה מובן לכאורה במכש"כ בנוגע להאור דנרות חנוכה שהוא למעלה גם מהאור שהאי
מאיר את החושך דרשות הרבים הוא (לא ע"י שהוא יורד למקום החושך להאיר אותו, אלא) באופן דבדרך  

 ממילא. ועפ"ז צריך ביאור עוד יותר בזה שנר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. עכ"ל.
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י גם מצד התחתון, בדוגמת הבירור שהיה ע"י שלמה. אך של 'עתיק' עניינו בירור באופן שנעשה שינו
, והתחתון תופס מקום, לכן הגילוי הוא כמו 22תלשלותמכיון שגם לגבי עתיק ישנו מציאות דסדר הש

דבר נוסף על מציאות התחתון. לעומת זאת, הגילוי של 'פנימיות עתיק', שהוא עצמות אוא"ס, מאיר 
וע"י גילוי דרגה זו נרגש במתברר שהמציאות שלו גופא היא באופן כזה שאין שום מציאות מלבדו, 

 נימיות עתיק, גם הנצוצות שנחשכו יתעלו ויוכללו בקדושה.. ולכן לע"ל שאז יהי' הגילוי דפ23אלקות

ועפ"ז מתרץ שהבירור שנפעל ע"י נרות חנוכה הוא בדוגמת הגילוי דפנימיות עתיק, בשונה 
 מ"ק שהם רק גילוי דחיצוניות עתיק.מהבירור שהיה ע"י שלמה והגילוי דביה

 הוא  ,)בשוה  מקום  בכל  הואש(  מהשתלשלות  דלמעלה  הענין  עיקר, וז"ל: ו24וממשיך לבאר במאמר
 ישנו לא עתיק דפנימיות הגילוי שלגבי, מזה ויתירה. למטה גם נמצא עצמו שהוא, עתיק בפנימיות

 היא גופא שלו שהמציאות דבר בכל נרגש עתיק דפנימיות הגילוי י"ע כי, 25ומטה דמעלה החילוק
 .אלקות

 שהיו המקדש כנרות לא[ םהרבי לרשות, מבחוץ ביתו פתח על להניחה מצוה חנוכה שנר וזהו
 באופן הוא הרבים דרשות החושך את מאיר חנוכה דנרות שהאור זה כי], לחוץ האירו ומשם בפנים
 שהאור זה כי, החמה משתשקע הוא הדלקתם שזמן גם וזהו .הרבים ברשות) גם( נמצא עצמו שהוא
 ומאיר שנמשך אלא םביו הוא האור של שעיקרו באופן לא( הוא הלילה חושך את מאיר חנוכה דנרות

 במקום גם הוא ח"דנ שהאור י"דע, מזה ויתירה. עצמו האור ישנו החושך בזמן שגם) אלא, בלילה גם
 עכ"ל. .לאור נהפך עצמו החושך ,)ולילה הרבים רשות( החושך וזמן

 
 . דהרי עצם השם 'עתיק' מראה שנעתק ממשהו.22

ררו כל הניצוצות, אלא רק אלו שהיה בהם איזה עניין עם שבימי שלמה לא נתב. ומבאר במאמר עפ"ז הט23
יתבררו כל הניצוצות, וכלשונו (ס"י): "והבירור שע"י גילוי פנימיות עתיק הוא שע"י ל "לעשל אור, משא"כ 

הגלוי דפנימיות עתיק מתגלה בכל דבר שהמציאות שלו גופא היא אלקות, ולכן לע"ל שאז יהי' הגילוי 
 ות שנחשכו יתעלו ויוכללו בקדושה".ימיות עתיק, גם הנצוצדפנ

. ולפני זה מקשה, שמבואר שהמעלה דנ"ח לגבי נרות המקדש הוא, שהגילוי דנ"ח הוא למעלה מהשתלשלות 24
- (פנימיות עתיק), והרי גם הדרגות ד'אריך' ו'חיצוניות עתיק' הם למעלה מהשתלשלות? ומתרץ, וז"ל (סי"ב

 יג):

ת הוא שהוא בכל מקום (למעלה ולמטה) בשוה, וענין זה הוא בעיקר ענין דלמעלה מהשתלשלויש לומר, כי ה
בפנימיות עתיק. שהגילוי דחיצוניות עתיק הוא (בעיקר) למעלה, אלא שנמשך ופועל גם למטה. וכנ"ל בעניין 

ך ופעל גם הגילוי שהאיר ע"י שלמה (הגילוי דחיצוניות עתיק), שעיקר הגילוי הי' בירושלים, אלא שנמש
 משך דבריו הובאו בפנים].בשבא... [ה

וראה ספר המאמרים מלוקט ח"ד עמ' קעב. שאמיתית הענין דלמעלה מהשתלשלות הוא שאין בו ההגבלה   .25
 והחילוק דמעלה ומטה.
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 י"שע הבירור לגבי ח"דנ הגילוי י"שע הבירור של העילוי וזהוומוסיף בסוף המאמר, וז"ל (סט"ו): 
 ולא, אור של ענין איזה בהם' שהי הנצוצות רק נתבררו שלמה שבימי, שלמה בימי שהאיר ויהגיל

 ."]מורדת אותיות 28שבתרמוד הנצוצות אז נתבררו שלא 27ש"ומכ[ 26שנחשכו הנצוצות

[שאורם מגיע מפנימיות עתיק שנמצא בכל מקום  בזמן הזהומכל הנ"ל משמע שע"י נרות חנוכה 
השלימות, אפי' ניצוצות כאלו שנחשך אורם. וא"כ צ"ב מה הטעם  יתבשווה] פועלים בירור בתכל

 שלע"ל ידליקו נרות חנוכה "על פתח ביתו מבחוץ", באם יהיה שלימות הבירור.

ריך ביאור ע"פ מה שכתב במאמר (ס"י) שהבירור דלע"ל הוא ע"י גילוי של פנימיות עתיק, ובפרט צ
: א) מה מוסיף הבירור דלע"ל על הבירור דנ"ח לפ"ז והרי זה אותו גילוי ממש של נרות חנוכה, וקשה

 י כבר יאיר הגילוי מפנימיות עתיק!הר? ב) מה יפעל הגילוי דנ"ח לע"ל, שבזה"ז

ים דברי הרבי בסיום המאמר, שהגילוי של נרות חנוכה פועלים בירור וכליון ועוד צלה"ב, בהקד
 אז – מזה ויתירה 29הארץ מן אעביר הטומאה רוח ואת' יהי שאז, ל"לע' שיהי ד"עב'תרמודאי': "

שיהי' לע"ל,   ד"עוממה שכותב שהבירור של נרות חנוכה הוא    ."אחד  שכם  לעבדו'  גו  עמים  אל  אהפוך
 אעביר הטומאה רוח אתשאז דווקא " –מובן שעד שיבוא משיח עדיין לא מגיעים לשלימות הבירור 

משיכים להדליק נרות חנוכה, על כל שנה מ בזמן הזה", וכמו שמובן גם בפשטות, שמה שהארץ מן
גם בניצוצות שנחשך אורם, אלא שכל שנה מבררים עוד אף שבשנה שעברה פעלו ע"י נרות חנוכה 

ניצוצות שנחשך אורם שלא ביררו בשנה הקודמת, עד שסיימו את עבודת הבירורים, ואז בשלימות 
 ".הארץ מן אעביר הטומאה רוח אתש" –יבוא משיח  –העבודה 

ל, ומזה הגילוי שיהיה לע" ד"ערואים במאמר, שהמעלה של נרות חנוכה היא (רק)  אלא שעכ"פ
מובן שהגלוי שיהיה לע"ל, יהיה באופן נעלה מנרות חנוכה, ופשוט שהגילוי דלע"ל מוסיף על הגילוי 

יהיה באופן  מצד עצמו גאולהדנ"ח בזמן הזה, אבל לפ"ז קשה לאידך גיסא: מאחר שהגילוי שיהיה ב
ר כל הניצוצות בתכלית השלימות, ע"י הגילוי דפנימיות עתיק, כנ"ל, א"כ אין מובן מה נעלה שיבר

 יהיה תוכן ופעולת הדלקת נרות חנוכה "על פתח ביתו מבחוץ" לע"ל?

 
כיוון שעיקר הגילוי הוא למעלה אלא שנמשך גם למטה, שלכן אז פעולת המשכה זו למטה פועלת רק על  .26

שנמצא בהשוואה בכל   –ור, משא"כ נרות חנוכה שזה מפנימיות עתיק בהם איזה עניין של א הנצוצות שהי'
 בכוחו לפעול גם בנצוצות שבבחינת מורדת. –מקום גם למטה 

בהמשך תער"ב שם עמ' תשע, שבימי שלמה לא נתבררו הנצוצות שבג' קליפות הטמאות. והרי בגקה"ט  .27
 עמ’ תשסח ואילך). "ד (ל, א). אוה"ת נ"ךיש גם כאלה שאינם מורדים (ראה תניא פכ

ולא רק שלא נתבררו ע"י הגילוי דביהמ"ק, אלא שמרדו כו'. ולא עוד אלא שתרמוד היתה שותפת בחורבן  .28
 הבית (ירושלמי תענית פ"ד סוף ה"ה).

 זכרי' יג, ב. .29
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 .ד
 ' ויקשה מה יהיה בתקופה הב 'ל יתרץ בנוגע לתקופה הא"תקופות דלע 'פ ביאור הרבי בנוגע לב"ע

 ביאור הידוע של כ"ק אדמו"ר בעניין ב' התקופות של הגאולה:אפשר ליישב זה ע"פ ה והנה, אולי

ימות המשיח  ,הזה עולם :יא) שיש שלשה זמנים סימן וביאורים תשובותביאר הרבי (הובא בספר 
 המלחמה את ישראל בני כשישלימו(תקופה הא'),  המשיח בימותשם, וז"ל: ומבאר  .תחיית המתיםו

' שהי כמו האדם לשלמות הם יגיעו אז ,גלותא מן ויפקון במהטו הרע ויופרד הרע מן הטוב ויבררו
 אחרא  לסטרא  עדיין  ישנה  אבל.  ורע  דטוב  אילנא  שליטת  תחת  ישראל  יהיו  שלא,  הדעת  עץ  חטא  קודם

 עכ"ל. .30ישראל בני שלימותב גם חסרון יש ז"עי שממילא ומובן. רב בערב בעולם

שיהיה למרות הגילוי הנעלה  פשטות,בש ,'הא בתקופה להדלקת נ"ח אפשר ליישב בנוגע ועפ"ז
בתקופה הב'). וא"כ אפשר שהגילוי דנר חנוכה יפעל  בוא רקשי(הבירור  שלימותעדיין לא יהיה אז, 

 בירור שלא נעשה ע"י גילוי הגאולה מצד עצמו.

 את יעביר, וכדברי הרבי שם: "ש)עולם התחי'( 'בה בתקופה אבל עדיין קשה מה הטעם להדליק
 תכלית' יהי אז ,31הרע ליצר ישחט ה"הקב כי בעולם ומיתה חטא ואין הארץ מן ילכל הטומאה רוח

שם ראה ו( "בתחתונים דירה' ית לו להיות, מתחלתו נברא שלכך. הזה עולם בריאת ושלמות
 האיר  שלא  חדש  אור  גילוי'  יהי  שאז  הוא'  השני  דתקופה  ש"החידוש  ,32מבואר (במק"א)וכן    .באריכות)

 .33הראשונה" בתקופה גם' יהי הצמצום קודם שהאיר ס"דאוא ילויהג אבל,  הצמצום קודם

על פתח ביתו להניחם "ובפרט  ,34לע"ל מה תהיה התועלת והתוכן בנרות חנוכהצ"ב ובמילא 
ויהיה שלימות הבירור מצד הגילוי  ,הצמצום קודם האיר שלא חדש אור גילויאז ' יהיהרי ש ",מבחוץ

 !הנעלה של הגאולה מצ"ע

 
וזה שהתבאר לעיל שבתקופה הא' יהיה גילוי נעלה שקודם הצמצום, י"ל שבזכות זה יצליחו לפעול בירור  .30

עלה ש"יגיעו הם לשלמות האדם כמו שהי' קודם חטא עץ הדעת, שלא יהיו ישראל תחת שליטת אילנא דטוב נ
 ורע", מה שלא פעלו קודם תקופה הא'. אלא ששלימות הבירור יהיה רק בתקופה הב'.

 סוכה נב, א.  .31

השנה ח"ב  מאמר ד"ה פדה בשלום אור ליום ג' יו"ד כסלו התשמ"א (ספר המאמרים מלוקט ע"ס חדשי .32
עמ' מח). ושם מבאר מעלת וגודל הגילוי שיהיה לע"ל (מצד עצמו): [ש]"הבירור שיהי' בימות המשיח, כיון 

קום בשוה, לכן יהי' אז הבירור (לא באופן שאז יהי' הגילוי דאוא"ס הבל"ג שקודם הצמצום, דאור זה הוא בכל מ
שהאור כמו שהוא יאיר בכל מקום, שלכן  של המשכת וירידת האור למטה והעלאת המתברר למעלה, כי אם)

 אז אהפוך אל עמים (כמו שהם במציאותם ובמקומם) גו' כולם גו' לעבדו שכם אחד".

 "מ מלוקט ח"ד עמ’ קצג) סעיף ז.במאמר. ראה גם בארוכה ד"ה והי' עקב התשכ"ז (סה 36הערה  .33

יאיר אוא"ס שקודם הצמצום (ראה  ואפי' בתקופה הא' יש לעיין, שהרי במאמר הנ"ל כותב שבתקופה הא' .34
הגילוי  ד"ע). ובפשטות גילוי זה יהיה יותר נעלה מהגילוי דנרות חנוכה, שהרי נרות חנוכה זה רק 32הערה 

עכ"פ להניחם "על פתח ביתו מבחוץ" בשביל לפעול עניין זה.  שנ"ח צריכים –דלע"ל (כנ"ל), שי"ל בדא"פ 
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 .ה
 ל יהיו לשם הלל ושבח ופרסומי ניסא"קת הנרות לעיבאר דהדל

 –ידליקו נרות חנוכה, ו"על פתח ביתו מבחוץ"  'הב בתקופהלבאר בדא"פ הטעם שלע"ל  ויש
 ):35דב"רבפשטות העניינים, ובהקדים העניין "שנרות חנוכה אינם בטלים לעולם" (במ

והיה מצטער] אל תתירא, "אמר לו הקב"ה למשה לך אמור לו לאהרן [שלא הקריב עם הנשיאים 
לגדולה מזו אתה מתוקן. לכך נאמר דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות. הקרבנות כל זמן 

"רמזו  שבית המקדש קיים הם נוהגים, אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו". וברמב"ן שם:
ובניו. שהיא נוהגת אף לאחר לנרות של חנוכת חשמונאי שהיתה בבית שני ע"י הכהנים הם חשמונאי  

 .36חורבן בגלותנו"

נצרכת  נרות חנוכהוהמובן מכך בפשטות הוא, שביטוי נצחיות נרות המנורה ע"י שמדליקים 
במקדש  נרות המנורה, בפשטות, יחזור העניין להתבטא בל"לע. אבל גלותלכאורה רק בזמן ה

ור ע"י נרות חנוכה, כיון שכל הגילויים כבתחילה. ולפי זה נמצא, שבאמת לע"ל כבר לא יהיה צורך בביר
 מקום עיקר השכינה. –שיהיו לע"ל ימשכו לכל העולם ע"י נרות המקדש 

"על פתח ביתו מבחוץ", י"ל בדא"פ שבנרות  37ומה שימשיכו בכל זאת להדליק נרות חנוכה לע"ל
 נוכה ישנם שני עניינים:ח

תבטא גם בכך ש"מניחה על פתח ביתו שמ  בירור חושך העולם,  ועניינםא) כתחליף לנרות המקדש,  
 מבחוץ".

 .שבח ופרסום הנס ,הילולב) לשם 

, קייםהיה  המקדש שביתוהנה, בזמן הגלות שני עניינים אלו קיימים בהדלקת נ"ח. אבל בזמן 
לא היה צורך בנרות חנוכה כתחליף למנורה, ומובן שהדלקת  בפשטות –והמנורה עמדה על מקומה 

 
שהאור כמו שהוא, יהיה  –הבל"ג שקודם הצמצום פועל באופן משא"כ הגילוי שיהיה בביאת משיח דאוא"ס 
לא היה מקום פנוי לעמידת העולמות), שלכן אז אהפוך אל  –ויאיר בכל מקום (ע"ד שהיה קודם הצמצום 

 ם ובמקומם) גו' כולם גו' לעבדו שכם אחד.עמים (כמו שהם במציאות

 סדר בהעלותך פט"ו, ו. וברמב"ן על אתר. .35

שאומר שהקרבנות היו נוהגים רק משך הזמן שבית המקדש היה קיים, משא"כ הנרות "לעולם להעיר במה    .36
שהרי תפילות במקום  –קיימים לאחר חורבן בגלותנו  אל מול פני המנורה יאירו" וכו', שלכאורה גם הקרבנות

רות בזמננו גדולה קרבנות תקנום (ברכות כו, ב. טושו"ע (ודאדה"ז) או"ח סי' צח (ס"ד)). אלא שעדיין מעלת הנ
ממעלת ה'תפילות כנגד קרבנות', וראה שיחת זאת חנוכה תש"נ מבאר הרבי (ס"ז) דהמעלה דנ"ח שהם קשורים 

, בנוגע לדרגה 608-610על הגאולה. וראה גם תו"מ התוועדויות תשמ"ה ח"א עמ'  במספר שמונה המרמז
אר ע"ד מעלתם שגדלה אפי' מנרות הפחותה של תפילות לעומת הקרבנות. משא"כ בנרות חנוכה תמיד מבו

 המקדש, וראה גם לקו"ש ח"ג שיחת חנוכה.

 . כנ"ל אות א.37



 429 ביאור הטעם שלע"ל יחזרו להדליק נרות חנוכה "על פתח ביתו מבחוץ" •   משיח וגאולה

 

. וכמו שמצינו שבזמן הנס כשביהמ"ק והמנורה היו קיימים, הדליקו השני נ"ח היה רק לשם העניין
 .38נרות גם בחצרות המקדש כהלל ושבח לה', נוסף על נרות המנורה

 בשלימות, ויהיה מנורה , כשיהיה הבירור'הב בתקופהועד"ז י"ל בפשטות בענייננו, שלע"ל 
(לא מצד בירור החושך, שהרי "לילה הדלקת נרות חנוכה "על פתח ביתו מבחוץ", יהיה  –בביהמ"ק 

, שנעשה דווקא ע"י הדלקה "על פתח ביתו מבחוץ", שבח ופרסום הנס ,הילוללכיום יאיר", אלא) 
 כפשוט.

ואע"פ שהיה  –היה קיים, הדליקו נרות בחצרות קדשך להילול כנ"ל  וכמו שגם בזמן שביהמ"ק
  –רו אז 'שרגא בטיהרא מאי אהני' מנורה בביהמ"ק ש"משם אורה יוצאת לכל העולם", מ"מ לא אמ

עד"ז גם הגילוי העצום שיהיה לע"ל, לא יסתור לפעולת השמחה, הילול ושבח שנוצרת בהדלקת נרות 
 חנוכה "על פתח ביתו מבחוץ".

 .ו
 ל הלכה כמותו "ש שלע"יקשה איך זה עולה בקנה אחד עם הטעם דב

 אלא שלפ"ז עדיין קשה:

, כי יהיה הבירור בתכלית בירור החושךלצורך  יהיו לאנרות חנוכה  בתקופה הב'אם לע"ל 
 – להילול שבח ופרסום הנסיהיה  אלאהשלימות, 

ת נרות חנוכה פוחת והולך שבהדלק –הלכה כדעת ב"ש איך זה עולה בקנה אחד עם מה שלע"ל 
 40ולכן צריכים פחות כח כל יום יותר,מבררים את הרע ש –שפוחתים והולכים  39כנגד 'פרי החג'

בתקופה הב', עניינם של  נרות] מיום ליום לברר את אוה"ע. הרי לביאור הנ"ל לע"ל –ייננו [ובענ
 הנרות לא יהיה בירור אוה"ע כטעם דעת ב"ש, אלא להילול וכו'?

 ובעיקר קשה בעצם העניין:

 
אר דזהו הכוונה במה שאומרים ב'ועל הניסים' ש"הדליקו . ושם מבו236. לקו"ש חכ"ה שיחה ב' לחנוכה עמ'  38

שהדליקו  שאין זה מתייחס לנרות המנורה שבמקדש, אלא מדובר על נרות אחרים –נרות בחצרות קדשך" 
כהילול ושבח להקב"ה, ע"ד "באורים כבדו ה'" שמובא בהלכה לגבי נרות בית הכנסת, וכן מצינו במקדש 

מנורות של זהב' (סוכה נא, סע"א) בשביל השמחה הגדולה של שמחת בית שהדליקו '  –בשמחת בית השואבה  
 השואבה.

דב"ש שפוחת והולך הוא כנגד ימים , שלמ"ד שהטעם 19, הערה 209. וראה לקו"ש ח"כ שיחת חנוכה עמ’ 39
 עיקר טעמייהו כנגד פרי החג. –היוצאין, זהו רק לקבוע מספר הנרות, משא"כ בנוגע לתוכן ההידור 

 . 302בהערה שם וש"נ. ראה גם לקו"ש ח"ל עמ'  324ו"מ, חל"ה, עמ' . ראה ת40
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 רוח את" 41) בירור אוה"ע, הרי לע"ל–איך דווקא לע"ל הלכה תהיה כב"ש מטעם (פרי החג 
צ"ב איזה בירור וכו'", וא"כ  לווכ העולם את יתקןו" "יאיר כיום לילה"ו "הארץ מן אעביר הטומאה

 יפעלו באוה"ע?

 .ז
 ה יחדיו" ש וב"הלכה כב  'ש ובתקופה הב" הלכה כב 'ל בתקופה הא"יקדים המבואר שלע

 שאינן פה שבעל תורה של הלכות"ויש לבאר זה שהלכה כב"ש לע"ל, ע"פ המבואר בקונטרס 
 ז"ל:, ו42"לעולם בטלין

 התקופה על קאי, ש"כב הלכה' תהי המשיח בזמן שלעתיד ל"האריז ש"מואולי יש לומר, ש
 לעתיד  בטלות  ומצוות,  המתים  כשיחיו,  המשיח  דימות'  השני  בתקופה. אבל  המשיח  דימות  הראשונה

 . עכ"ל.יחד גם והלל כשמאי הלכה' שתהי", והלל שמאי מחלוקת" תתקיים אזי, לבוא

הלכה כב"ש, זהו רק בתקופה הא' (ימות המשיח), ואז י"ל שהדלקת  ע"לכלומר, כל הנאמר של
נרות חנוכה תהיה מטעם פרי החג (בירור אוה"ע) מתמעט מיום ליום, כיוון שלא יהיה אז עדיין 
שלימות הבירור (כנ"ל), ויהיה שייך להדליק מטעמו של ב"ש. ועפ"ז יתורץ גם מה שהוקשה (אות א) 

 בחוץ", שאז יהיה כפשוטו (אמנם בדקות יותר,) בירור אוה"ע.ו מבטעם ש"מניחה על פתח בית

, כפי שממשיך ומבאר שם יחד גם והלל כשמאיאבל בתקופה הב' (תחיית המתים), תהיה הלכה 
 רק ונשאר, להאדם הציווי גדר שבטל", לבוא לעתיד בטלות מצוות"ש', התחי בעולם(ס"ט), וז"ל: 

 ההלכה' תהי – "לעולם בטלין שאינן.  . תורה של כותהל", ה"הקב של רצונו שהם האמיתי עניינם
 .43'הנמנעות  נמנע' ',  ית  בעצמותו  שהוא  כמו  ה"הקב  של   רצונו  בעולם  שיתגלה  כיון,  יחדיו  ה"וב  ש"כב

 עכ"ל.

), באם ולכאורה עדיין אין מובן מה הצורך בתקופה הב' לע"ל להדליק לדעת ב"ש (בירור אוה"ע
 ולכאו' אין תועלת באופן הדלקה זה? יהיה הבירור בתכלית השלימות,

 .ח
 י גילוי נמנע הנמנעות"ע  'ע נפעל גם בתקופה הב"ז באופן אחר דהבירור באוה"יבאר עפ

 אלא שיש לבאר באופן אחר:

 
 בתקופה הב'. .41

 אות ח. 33ספר השיחות התשנ"ב עמ’  . משיחות יום ב' דר"ה, ליל שבת חוהמ"ס, ליל ויום שמת"ת,42

 . ראה שם הביאור בזה בארוכה.43
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ובהקדים: לפי הביאור בתוכן העניין של "מניחה על פתח ביתו מבחוץ לע"ל" שזהו לכבוד לשמחה 
ע"ד "והדליקו נרות בחצרות   –הנחתם "על פתח ביתו מבחוץ"  והילול ופרסום הנס שנעשה דווקא ע"י  

(יחד עם ש "בזה שהלכה כ היפך –קדשיך", נמצא שהדלקת נרות חנוכה לא תהיה מצד בירור אוה"ע 
 הלל) לע"ל בתקופה הב'!

 לכן נראה לפרש באופן אחר:

שלכן תהיה   ,ע"בירור אוהתהיה מטעם    אכן, שהדלקת נרות חנוכה בתקופה הב'  נראה לחדש בדא"פ
אלא  " דווקא.מבחוץפתח ביתו (כנגד פרי החג), ולכן גם לע"ל יחזרו להניחה "על  ש"כבהלכה גם 

 כדלקמן. באופן נעלה, אלא למטרת בירור חושךשאז לא יהיה זה למטרת בירור ה

 של  רצונו  בעולם  שיתגלה, זהו משום  יחדיוה כב"ש וב"ה  ובהקדים: מה שבתקופה הב' תהיה ההלכ
' (כנ"ל). ומזה מובן שבהדלקת נרות חנוכה לע"ל הנמנעות  נמנע'', ית בעצמותו שהוא מוכ ה"הקב

בתקופה הב', כביכול 'יראו' בהדלקת כל חנוכייה גילוי העצמות של נמנע הנמנעות ('הלכה כשמאי 
 והלל גם יחד').

יראו   "חוץבבענייננו: ע"י הנחת נרות חנוכה לע"ל בתקופה הב' "על פתח ביתו מ  ועפ"ז י"ל בדא"פ
בירור וזה יפעל עילוי ו –" שיהיה בנרות חנוכה נמנע הנמנעות"ב 'עצמות'את גילוי ה ע"אוהגם 

שהנרות  –שע"י שיראו בגלוי בעיני בשר שלהם את גילוי ה'עצמות' ע"י 'נמנע הנמנעות'  , ע"אוהב
ים לגילוי שיאיר יתעלו ממדרגתם ויתבררו, ועי"ז גם הם יהיו שייכ  –וגם כב"ה יחדיו    ידלקו גם כב"ש

 לע"ל בתקופה הב', ועכ"פ יתעלו ע"י זה ממדרגתם העכשווית.

. 44שמעליהדומם, צומח, חי ומדבר, תכליתו שיתעלה לדרגה  –אחד מהד' סוגים ע"ד שכל וזהו 
אוה"ע, שמצ"ע יש להם שייכות רק לגילוי של 'אור הממלא' כי  – ועד"ז י"ל בענייננו שה'מדבר' 

  – , עכ"ז 46, ואין להם שייכות לגילוי 'אור הסובב' ששייך רק אצל יהודי45ל'שורשם הוא ב'אור הגבו
יתעלו עכ"פ  ע"אוהו, גם 47'עצמותיתעלה ממדרגתו ויהיה שייך לגילוי ה' יהודילע"ל כאשר ה

'. ובירור זה נעשה ע"י שיראו את ההדלקה כיון ש"מניחה אור הסובב' –לשייכות ל'אור הבלי גבול' 
על פתח ביתו מבחוץ".

 
דבר הוא להגיע לשלמעלה  אגרות קודש אדמו"ר הרש"ב נ"ע עמ’ תשיח מביא מ"העיקרים, דתכלית כל .44

ממנו ותכלית הדומם שיהי' ממנו הצומח ותכלית הצומח הוא שנכלל בחי ותכלית החי הוא כשנכלל במדבר 
 הדבקות באלקות כו'". ותכלית המדבר הוא

 מאמר ד"ה כי תשא תשי"א, אות ד ובהנסמן שם. .45

 ראה מאמר הנ"ל. .46

חוקת עמ’   –. סה"ש תשמ"ח  31[ובשולי הגליון],    30הערות  , אות ו, וב74ראה לקו"ש חי"ב פ' תזריע עמ’    .47
 ובשולי הגליון. 42, ובהערה 520



 

 



 

 

 
 
 
 
 

 שער שמיני

 מקרא  של פשוטו



 

 



 435 בעניין הגדי שהקריב יעקב לפסח לפני שיצחק ברכו  •   פשוטו של מקרא

 

 בעניין הגדי שהקריב יעקב לפסח לפני שיצחק ברכו

 (תולדות כז, ט) ביאור בדברי רש"י ד"ה "שני גדיי עיזים" 

 כניןווישי'  מענדל מנחםהת' 
 חפץשי'  ערב  דוב שלוםהת' ו

 בישיבה יםתלמיד

 .א
 לפסחו   'הי יזים שהכינה רבקה כמטעמים ליצחקי שאחד מהגדיי ע"דברי רש

ויאמר הנה נא גו' ל וויקרא את עשו בנו הגד גו'ויהי כי זקן ש" 1בפרשת תולדות מספרת התורה

ועשה לי  .לי ציד הוצא השדה וצוד ,א כליך תליך וקשתךועתה שא נ .זקנתי לא ידעתי יום מותי

  ".נפשי בטרם אמות בעבור תברכך ,מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה

הנה  ,ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר גו'מעת בדבר יצחק אל עשו בנו וורבקה שש" 2וממשיכה

ואברככה לפני   ,הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה .שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר

לי משם שני גדיי וקח  ,לך נא אל הצאן. תךוועתה בני שמע בקלי לאשר אני מצוה א .לפני מותי ה'
בעבר אשר יברכך לפני  ,והבאת לאביך ואכל. תם מטעמים לאביך כאשר אהבוואעשה א ,ביםועזים ט

 ".מותו

שהיא מצוי' מוכח, שבקשתו הייתה שיביא לו חי' צודה לי ציד" צא השדה ומבקשת יצחק מעשו "
 –הם מצויים בבית ללם) ש, שלכן צריך לצאת לצוד אותה (לאפוקי בהמות וצאן (שגדיים בכ3בשדה

 
זדמנויות רבות בשיחותיו הקדושות בדרכו של רש"י * ההערה דלקמן מבוססת על הכללים שלימדנו רבינו בה

שוה"ג הא'   1  מושתת על דברי רש"י עצמו (נסמן בלקו"ש ח"ה ע'  – בפירושו על התורה, ויסודם בכללות הוא (
 ) ש"אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא"):2להערה 

של ילד בן חמש, שכפסק א. הבנת הפסוקים ב"פשוטו של מקרא" לא חסיר ולא יתיר, כפי הבנתו וידיעותיו 
 "בן חמש למקרא". –המשנה (אבות פ"ה משנה כ"ב) זהו זמן התחלת לימוד המקרא 

העניינים   –כל מילה ומילה שבו, והן ב'דיבור המתחיל', ואצ"ל בתוכנו  ב. דיוקו הנפלא של רש"י בפירושו (הן ב
 ירושים וכו').שמשמיט ולא מבארם, כינוי פירוש מסוים כ'דרש' או 'אגדה', הבאת מספר פ

ההפניות לקמן לספר זה, הם לפי  .כללים אלו נלקטו ונחלקו לפי נושאים בספר 'כללי רש"י' (הוצאת קה"ת)
 דורת תשע"ח).המהדורה השלישית (מה

 ד.-בראשית כז, א .1

 י.- שם ה .2

ר לעיל פס' (וראה גם בכלי יק  .מ"ובככ. ג, ט.  - ראה לדוגמא בראשית ב, יט  –וכמכונה בכתוב "חית השדה"    .3



 כרך חמשה עשר  •  דודמגדל  436

 

). ובפרט, שאם כוונתו הייתה לגדי, הי' עליו 4ממה שרואה בביתו ובסביבתו וכידוע לבן חמש למקרא
 , 5לשולחו לקחת מהמכלאה שבביתו שממנה לקחה רבקה את הגדיים

ובשל כך, עתה כשבאה רבקה ורוצה שיעקב יביא את המטעמים שביקש יצחק, צריכה היא להביא 
ועל כך מבהירה שהמטעמים יהיו "כאשר אהב" (שכן  עכ"פ דבר השווה בטעמו לחי'.או  –י' גם כן ח

ברשותה שאע"פ שיש    ;כיוון שזהו "אשר אהב")  – לצוד חי'    עשובפשטות זהו הטעם שביקש יצחק מ
שהרי היא צריכה  – 6שהרי אין בידה די זמן לצאת למכור את הגדיים ולקנות חי' ממש[רק גדיים 

, הרי עכ"פ יש לה דבר השווה בטעמו ]ולהביא את המטעמים לפניו עשום את שיעקב יספיק להקדי
 ."כי טעם הגדי כטעם הצבי" 7כפרש"י עה"פ –לטעם חי' 

עיזים היה מאכלו  "וכי שני גדיי 8אף שלכאורהם (גדיי שניובטעם הדבר למה שלחה רבקה להביא 
סחו והאחד עשה מטעמים, בפרקי אלא פסח הי', האחד הקריב לפ. . ז"ל: , ו9רש"יפי ),של יצחק"?

 דר"א. עכ"ל.

מפשטות הכתובים מוכח שאחד הגדיים לא הי' בשביל עשיית המטעמים, ש,  ובפשטות כוונת רש"י

 
 ג', ד"ה "וצודה לי צידה").

 וש"נ. 24'ידיעותיו', כלל  –ראה 'כללי רש"י' פ"ג, 'בן חמש למקרא'  .4

(כמ"ש רש"י כאן פס' ג), שמזה מובן שהמין שביקש ממנו אינו  ועד שמזהיר את עשו שלא לקחת מן הגזל .5
 קיים ברשותו.

ביאה רבקה גדיים, ולא הלכה למכור ולהחליף אותם (היינו למה ה ראה במשכיל לדוד שהקשה כן לפרש"י .6
 אמנם לענ"ד אינה קושי', וכמו שכתבתי בפנים. –למין חי') 

שהוא בכדי לשלול את החשש   –ד"ה "כאשר אהב". שבזה מבאר את הטעם שמדגישה רבקה "כאשר אהב"    .7
חי' (וכ"כ  –שהוא ביקש טעמו של הדבר גדי, ל –שיצחק יבחין בשינוי, בין טעם הדבר שיעקב הגיש אליו 

 הבאר בשדה כאן).

ואין להקשות כן על רבקה שקיבלה בכתובתה בכל יום שני גדיי עיזים (בראשית רבה סה, יד. ילקוט שמעוני   .8
שהרי אינה חייבת לאכול אותם דווקא, ויכולה להשתמש בהם לכל צרכי'  –הובא בפרש"י כאן)  –קי"ד ועוד 

אוד ויהי לו גו' ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים" (ויצא ל, מג) ופרש"י ץ האיש מאוד מ(וכיעקב ש"ויפרו
 "מוכר צאנו בדמים יקרים ולוקח לו כל אלה"). וכ"כ הנחלת יעקב.

לה כו' בכל יום", ורש"י שינה  מעלהובאופן אחר י"ל, ובהקדים, שבבראשית רבה (כאן) הלשון הוא "שהוא 
ר רבינו החילוק בין ב' לשונות אלו ('לקבל' ו'ליטול'), ש'לקבל' ) מבא46ט (ע' ". ובלקו"ש חכ"ליטולוכתב "

משמעו שהנותן עושה את כל הפעולה והאדם הוא רק 'מקבל' את הדבר, משא"כ 'לטול' משמעו שצריך המקבל 
 פעולת לקיחה. עיי"ש. לעשות

ים ולאכול, אלא ל יום את הגדילקחת בכ מוכרחתועפ"ז י"ל שרש"י מדגיש בשינוי לשון זה שרבקה לא הייתה 
הרי זה עניינה של רבקה,  –"ליטול" בכל יום שני גדיים (שאף ש"צדיק אוכל לשובע נפשו"  באפשרותהשהי' 

 משא"כ מצד יצחק). ודו"ק.

 ז.- כן נראה בפשטות שזהו מה שהוקשה לרש"י. וראה לקמן ס"ו –עה"פ, ד"ה שני גדיי עזים  .9
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 י שגדי אחד נעשה בשביל קרבן פסח. , ומשום כך ביאר רש"10"וכי שני גדיי עיזים כו'"הרי ש

 עשוכשקרא יצחק ל  11חילת הענייןשהרי בת  :ה מהכתובים שהי' זה בחג הפסחנרא  ולהוסיף, שעוד[
"ויאמר הנה נא  עשושילך להכין את המטעמים "בעבור תברכך נפשי בטרם אמות", אומר יצחק ל

זקנתי לא ידעתי יום מותי", ופי' רש"י: אם מגיע אדם לפרק אבותיו, ידאג חמש שנים לפניהן, וחמש 
יכות לו) הוא יום הולדתו ו עכ"פ בסמן קכ"ג כו'. ע"כ. שמשמע שבאותו היום (אלאחר כן, ויצחק היה ב

  ;של יצחק

כעת עה"פ "ויאמר שוב אשוב אליך כעת חי' והנה בן לשרה אשתך גו'" (לעיל יח, י) פרש"י:  והנה,  
יצחק אה שבקשתו של  וא"כ מכל זה נר. ע"כ.  12ח הבא נולד יצחקהזאת לשנה הבאה, ופסח היה, ולפס

 .]פסחמעשו הייתה ב

 .ב
 י את מקור פירושו"ומדוע מציין רש ,ליצחק סחפהקרבן להכין את עכשיו דאגה רבקה  מדוע ב"צ

 :13ולכאורה צ"ב בזה

אמנם מגוף הכתובים מוכרח רש"י ללמוד שכבש אחד נעשה לפסח (ש"וכי שני כו' הי' מאכלו של 
ריכים הם להזדרז שיעקב יספיק להקדים את : מכיוון שעכשיו צ, הא גופא טעמא בעייצחק"). אבל

צבי הכינו  ולא    ,14הצבי  טעםכרק    אשהו  בגדימטעם זה הסתפקו    שבפשטותול את הברכות [עשו וליט

 
ר שבתוך הגדי הי' חלקים מסוימים שהיו חביבים על יצחק, ן), שאפשר לומומה שכתב המשכיל לדוד (כא .10

לענ"ד קשה לומר כן, שהרי  –ובכדי שתהי' כמות מספיקה לעשות מטעמים הייתה צריכה לעשות שני גדיים 
שהרי  –מעשו לא ביקש אלא צבי אחד (ולכאורה אי אפשר לומר שרק חלקים מסוימים בגדי הם כטעם הצבי 

 הגדי הוא כטעם הצבי). כללל מובן, שבאופן כללי טעם לא חילק בזה כממה שרש"י 

 פס' ז. .11

 (שיצחק נולד בפסח). הביא ב' ראיות לזהשבשפתי חכמים שם, וראה  .12

שנת ה"א ס"ו (וראה בחומש הוצאת 'שי  בכללות דברי רש"י כאן יש לציין, שבכת"י הוספה לאחר זמן: .13
לא גורס הד"ה "שני גדיי עיזים", והם מחוברים לדיבור  למורא' בפתח דבר, שכת"י זה מיוחד מאוד בדיוקו)

"וקח לי". [ובכת"י ד"א תת"ק ובדפוס ראשון (וראה גם אודותיו בחומש הוצאת 'שי למורא' שם  –שקדמם 
 ת כל הדיבור].שהוא מיוחד בדיוקו), לא גורסים כלל א

'פתשגן  –'כללי רש"י' פ"כ  ראה –ויש צד לומר שזה יותר מדויק (בהבא לקמן, ולכללים נוספים בנושא 
הכתב'), שהרי לא מסתבר לומר שה'בחור הזעצער' השמיט בכוונה את הדיבור, ולאידך, סביר להניח שהוסיף 

  –   63יש לעיין בזה. [הגרסאות כאן, ובהערה  את הד"ה מחוסר הבנה. אמנם לא עלה בידי לעיין בכל זה כראוי, ו
 רה'].הובאו בחומש הוצאת 'שי למורא' עם 'כתר תו

 .7ראה לעיל הערה  .14
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 16עה"פ 15צודו. ולהעיר גם מדרשת רז"לקנותו או לכיוון שצריכים עתה ל – (או כל חי' אחרת) ממש
עשו הי' "זה יוצא וזה בא", והיינו שמה שהספיק יעקב להקדים את  –"ויהי אך יצא יצא יעקב גו'" 

ולכאורה הי' עליהם לדאוג פסח,  הקרבן  את    עכשיודווקא  נוגע כ"כ להכין  מדוע הי'    ],צר ביותרבזמן ק
 ? 17לכך רק אחר שייטול יעקב את הברכות בפועל

 עוד צ"ב בלשון רש"י:

מלבד כשיש לזה סיבה  –ת המקור לדבריו שרש"י לא נוהג לציין (בדרך כלל) א 18ידוע הכלל
). וא"כ יש לעיין בנדו"ד, מאיזה סיבה ציין 19יוסיף ביאור, ועוד מיוחדת (כגון במקרים שציון המקור

 רש"י כאן שמקור פירושו הוא מ'פרקי דר"א'? 

 .ג
  ע בזה"ומה שצהמשכיל לדוד   ביאורו של ,יצחק בעצמו שיקריבו לו קרבן פסח דאגמדוע לא  ב"צ

, וא"כ, 20שלא ניתנהוהנה, בגוף הדברים יש לעיין, דהנה ידוע שהאבות קיימו את התורה כולה עד  
 ;21מדוע יצחק לא ביקש מעצמו שיביאו לו קרבן פסח

 
 הובא בפרש"י עה"פ. –תנחומא הקדום אות יז. ב"ר סו, ה.  .15

 לקמן פס' ל. .16

ו) שיכינו (בפשטות הכוונה לבקשה מעש  ביקשבעצמו    שיצחקנכתב,    177ולהעיר שבתורת מנחם חכ"א ע'    .17
ר כן. ובאמת בהנחה שבשיחות אמנם זהו טעות דמוכח של העורך, ובפשטות רבינו לא אמ  –לו שני גדיי עיזים  

שני  היושני גדיי עיזים, אחד כנגד הפסח . ." (בתרגום ללה"ק: לכן  געוועןקודש נכתב רק ". . דערפאר איז 
הביא גדי לפסח   שיעקבית, שבפשטות הכוונה היא  "געוון" (=היו) בצורה סתמ  –גדיי עיזים, אחד כנגד הפסח)  

 ביקש. וק"ל. שיצחקסח), ולא  (וזה בא רק כהוכחה לכך שהברכות היו בפ

 ואילך) וש"נ. 148ראה 'כללי רש"י' פ"ח (ע'  .18

 ראה 'כללי רש"י' שם וש"נ. .19

כן בנוגע לשאר האבות בנוגע לאברהם. ומזה מובן גם    –ראה יומא כח, ב. קידושין פב, א. מתולדות כו, ה.    .20
יח, יט) "כי ידעתיו למען אשר יצוה את וכמובן בפשטות שהי' אברהם מלמדה לבניו ועל דרך שכתוב (וירא  –

פרש"י תולדות כו, יב. (בנוגע למעשרות) שם כז, ג.  –: בנוגע ליצחק י"ובפרשבניו גו'". וכן מצינו להדיא, 
גרתי" "ותרי"ג מצוות שמרתי" (וישלח לב, ה. וברש"י שם). "עם לבן  –(בנוגע לשחיטה) ועוד; בנוגע ליעקב 

 ואילך, ובהנסמן שם.  469וראה תורת מנחם חנ"א ע' 

 ואי אפשר לומר שבקשתו מעשו לצאת לצוד ציד היא לקרבן פסח, שהרי: .21

 שהוא לא מהמין של קרבן פסח; ובפרט, שהי' לו גדיים בביתו, כנ"ל –א. א"כ מדוע ביקש ממנו להביא צבי 
ה שכאשר יש  הרי לכאורה (מלבד ז –(ואף שכידוע התפילין שעשה יעקב היו ע"י הפצלות שפיצל במקלות 

גדיים ברשותו, הרי אף לסברא זו נראה שצריך לשלוח לקחת מהם ולא לצאת לצוד (אם כי יש לומר שאינו כן 
ד על כך)) בפשוטו של שהרי אם הי' עניין בזה שיעשו דווקא מאותו המין, הרי בפשטות הי' יעקב מקפי –

 מקרא (עכ"פ) אין מקום לומר כן.
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"קח   –, שהרי הדגישה ליעקב  ביקש מרבקה שתביא לו קרבן פסחש  י אפשר לומראלכאורה  שהרי  
אם יצחק ביקש ממנה קרבן פסח, הרי גדי זה אינו וגזל" (לשון רבים),  ואינם הם"משלי לי", ופרש"י 

בלשון   –גזל    שאינםומהדגשתה של רבקה   ;אלא מחלקו של יצחק  בקהצריך להלקח מכתובתה של ר
) מובן, שהוא לא לפסחלגדי הנעשה  גם רבים (ז"א שזה מתייחס (נוסף על הגדי שנעשה למטעמים)

 לא היא עשתה אותו מעצמה.נעשה בעקבות בקשתו של יצחק א

לאידך, אם הייתה לו . ו22מהו טעמו של יצחק שלא ביקש מעצמו שתביא לו קרבן פסח ,וזה תמוה
(גם באם נאמר שלא ידעה הסיבה שיצחק לא שלכאורה    –סיבה לכך, מדוע רבקה בכל זאת הביאה לו  

 הי' עלי' להבין שאם הוא אינו מבקש יש טעם בדבר? מבקש) 

(ובפשטות באר בזה, שיצחק סבר שכיוון שהוא עיוור הרי הוא פטור מלהקריב, מ המשכיל לדוד
וממשמעות דבריו נראה, שרבקה . )23סומא פטור מן המצוותש עת רב יהודהדכוונתו, שסבר יצחק כ

 , ואע"פ שהוא סומא הרי הוא חייב במצוות (כדעת רבנן החולקים על ר' יהודה).24סברה שיצחק טועה

וחק גדול לומר שרבקה חלקה על יצחק, ומצד זה תנהג אתו בצורה המנוגדת לענ"ד זהו ד אמנם
שאף לשיטת ר' יהודה חייב הוא  25ועוד, שכמה מהראשונים כתבו לדעתו, ותביא לו קרבן פסח.

ובפרט שאין הלכה כר' יהודה, אלא סומא ( 26מדרבנן, וא"כ עכ"פ מצד זה הי' ליצחק להקריב קרבן
 ). 27רבנןכדעת  –חייב במצוות 

 וא"כ הדרא קושייא לדוכתא: מדוע לא דאג יצחק בעצמו שיקריבו לו קרבן פסח?

 
קה; אלא על כרחך שבקשתו מעשו הייתה רק שיעשה לו מטעמים ("כאשר ב. ועיקר, למה לא ביקש זאת מרב

 טעם הצבי) כתכלית כשלעצמה. –אהב" 

שלו  ואף אם נאמר שרבקה ידעה מעצמה שצריך להביא לו (שהרי בפשטות היא דאגה לכל צרכי האכו"ש .22
י לפסח, שיודעת היא ובכללם הגד –וכו', שלכאורה נכלל בזה גם צרכי המצוות הקשורות עם אכילה וכיו"ב 

 –שבט"ו ניסן אוכל הוא קרבן פסח), עדיין יוקשה הנ"ל בפנים  –או עכ"פ משנים קודמות וכיו"ב  –מעצמה 
 מדוע הי' לה להביא לו מחלקה בכתובה.

 ב"ק פז, א. .23

נו שכתב: דמה שלא ציווה יצחק להקריב קרבן פסח שהוצרכה רבקה לצוות כן, משום  וכמשמעות לשו .24
טור הוה להיותו סומא. עכ"ל. ומשמע שטעותו של יצחק היא, מכיוון שלהלכה נפסק שסומא חייב דפ דסבר

 ).27במצוות (כנסמן לקמן הערה 

 תוס' ר"פ שם ועוד.תוס' מגילה כד, א. (ד"ה מי), תוס' ב"ק פז, א. (ד"ה וכן השני)) וב .25

 שם בקשר לשאר האבות). שאפילו על עירובי תבשילין הקפיד אברהם (וראה 20וכדלעיל הערה  .26

 ראה שו"ת הרא"ש כלל ד' סי' כא. שו"ע אדה"ז סי' נג, סי"ח וש"נ. .27
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 .ד
 י האבות "קיום המצוות ע ביאור בגדר תוספת

, מוכרחים לומר 28הנה, בהמשך דבריו כתב, שמכיוון שאי אפשר להקריב קרבן פסח בבמת יחידו
 זכר לפסח שיקריבו ישראל. שהפסח שהקריבה רבקה לא הי' בתורת קרבן פסח ממש, אלא רק 

גדיי עיזים כו' הלשון הוא: וכי שני שם ב'פרקי דרבי אליעזר' (מקור דברי רש"י), שוכן משמע גם 
, שאין זה משמעהפסח"  כנגדהפסח ואחד לעשות לו מטעמים כו'. ע"כ. ומהלשון " כנגדאלא אחד 

הוא  על דרך זהש ,בפירוש דברי המדרש), והביא ,רק זכר לו. וכן כתב הרד"ל (שם אלפסח ממש אל
בקה "ואעשה פסחא", והוסיף, שכן משמע ממה שעל שני הגדיים אמרה ר  לשוםבתרגום יונתן שכתב "

 אותם מטעמים", ולא נזכר בפס' שזה קשור לקרבן.

ו, שהרי אין זה ביכולת  –וא"כ, לפי זה הי' מקום לומר, שמטעם זה לא ביקש יצחק שיקריבו לו פסח  
 מכיוון שאין במת רבים, ועל במת יחיד אי אפשר להקריב את הפסח.

במת יחיד, הרי) הנחה זו  אמנם, הרי (גם אם נקבל את ההנחה שבמתם של האבות היא בגדר
מושתתת לכאורה על כך, שגדרה של במת רבים הוא, שזוהי במה המיועדת (לא להקרבתו של אדם 

אף  –ומכיוון שהם מניחים, שמה שהאבות מקריבים בה  פרטי, אלא) שכל בני ישראל יקריבו בה;
ישראל שאחר מתן  אין זה בגדר במת רבים (אם מצד שהם לא בגדר –שהם (כביכול) כל בני ישראל 

ולא של כללות בנ"י, ושבמה זו אינה מיוחדת ומיועדת לזה וכיו"ב.  –תורה, או שזה קרבנות פרטיים 
 להקריב בבמת רבים. אפשרותן לאבות ואכ"מ) אלא במת יחיד, במילא יוצא שאי

 וא"כ, לפי זה הרי מכיוון שמובן בפשטות שכל קיום התומ"צ ע"י האבות הי' כמה שהי' ביכלתם,
לאחר מתן תורה כמה שיכולים הם  זאת אומרת שהידורם הוא לקיים את רצון ה' שיתבצע ע"י בנ"י

לעשות עכ"פ בדומה לזה, א"כ מובן לכאורה גם בנוגע לפסח, שאף שמצד הדינים שלאחר קבלת 
התורה אינם יכולים להקריב את הפסח בבמה זו, הרי מכיוון שביכולתם להקריב רק בבמת יחיד, מובן 

 . 29טות לכאורה שיקריבו בה עכ"פבפש

קיום מצוות לפני מתן תורה הוא רק כ"כנגד" ו"לשום" המצוות  שנאמר, שבעצם כל ועל דרך(
שהרי כאן כל  –שלאחר מתן תורה (אף שמובן שבנדו"ד (ההקרבה בבמת יחיד) זה יותר מבכל פעם 

 )). 30המצב לא שייך לחיוב שלאחר מתן תורה

 
 מגילה ט, ב. ועוד. רמב"ם הלכות קרבן פסח פ"א ה"ג. .28

לא היו בגדר כהנים (ועכ"פ לא בגדר כהנים שלאחר  –לכאורה  –וכשם שמובן בפשטות שאף שהאבות  .29
לך יא, כ), אעפ"כ לא נמנעו והקריבו את - מצינו שהי' כהן (פרש"י לךשרק בנוגע לשם בן נח  –מתן תורה) 
 הקרבן פסח.

ולכאורה מטעם זה רש"י כתב בפשטות ש"הקריב לפסחו" סתם בלי להוסיף "כנגד" וכיו"ב, שאף  .30
הוא עם המובא בפנים, כוונתו בפשטות שהי' זה ככללות קיום המצוות שלהם (וראה מה   שבפשטות מסכים
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 שזהו מצבם של בנ"י –שחיטה כזו ששחטה מי שאינו בר זביחה , דאף שמשחיטהודוגמא לדבר 
 – , אעפ"כ לא נמנעו ושחטו גם לפני מתן תורה 31לפני מתן תורה, אסורה באכילה לאחר מתן תורה

וכפי שמצינו בנדו"ד שיצחק ציווה את עשו "שא נא את כליך" ופרש"י "לשון השחזה . . חדד סכינך 
יטה אלא שיש לחלק בין זה לנדו"ד, כיוון שלפני מתן תורה שח( 32שלא תאכילני נבילה" ושחוט יפה

 . ואכ"מ).33זו הייתה כשרה

ובאמת עניין זה מובן בפשטות מכך שרבקה כן הקפידה ודאגה שיקריבו את הקרבן פסח (ובפרט 
 לפי מה שיתבאר לקמן שיעקב הזדרז לעשות את זה על אף הדוחק בזמן. וכפי שיתבאר להלן).

 .ה
 אלות ביאור חלק מהש 

 וי"ל הביאור בכל זה:

כפי שנראה בהשקפה פסח שהוקרב, לא הי' בשביל יצחק (לשון רש"י מובן, שהקרבן  34פשטותמ
", ו, וזהו שכתב רש"י "האחד הקריב לפסחיעקב, וכפי שהבנו בפשטות עד כה) אלא בשביל  35ראשונה

 . 36יעקב –פסחו של מי שהלך להביא את הגדיים 

י עיזים; שהרי אם שניהם נעשו גד שנייעקב (על פי ציווי רבקה) וכן מוכח לכאורה מזה שעשה 
שיהי' גם לפסח וגם  אחדורק שאחד נעשה לפסחו, הרי בפשטות הי' עליו לעשות גדי  –ליצחק 

 שבאמת הוא לא נעשה ליצחק אלא ליעקב.אלא לכאורה מוכח  –למטעמים 

 
 בפירושו למדרש שם). שכתב הרד"ל

בהתוועדות יום ב' דחג השבועות תשי"ג ס"י מבואר, שלאחר מתן תורה היו בנ"י יכולים לאכול מבשר   .31
ן תורה) חל עליו דין בשר שחוטה. אמנם שנשחט על ידם לפני מתן תורה, מכיוון שאז (בזמן שחיטתו לפני מת

 כול משחיטתם היות שלא היו ברי זביחה. ואכ"מ.) כתב להדיא שלא יכלו לא28הערה   366בלקו"ש חח"י (ע' 

 מקץ מג, טז. ובפרש"י שם. –וכך גם בנוגע ליוסף  .32

 , ויש לעיין בזה. ואכ"מ.31כן הוא בהתוועדות דחג השבועות דלעיל הערה  .33

וש"נ) שרש"י כתב את פירושו בסגנון פשוט   3'בן חמש למקרא', כלל    –מהכלל ('כללי רש"י' פ"ג  ולהעיר    .34
ברור, כך שלא תהי' נתינת מקום לטעות בכוונת דבריו, וכיוון שכך, אין לפרש בדברי רש"י באופן שאינו מתאים ו

 להבנתו הראשונית.

 ראה לעיל הערה קודמת. –ל רש"י ש לשונוהכללי ולא מצד  התוכןבצורה שטחית, ז"א רק מצד  .35

רינו בפנים מזה משמע שהוא עשה מטעמים" (שלדב עשהואין להקשות ממה שכתב רש"י שם "והאחד  .36
אותם מטעמים   ואעשהאמרה "  שרבקהאת המטעמים, וכאו הרי רבקה עשתה את המטעמים, וכמפורש בקרא  

יעקב לעשיית   השתמשלא רק שעם הגדי השני  שלכאורה אין הכוונה לומר שהוא זה שהכינם בפועל, א  –גו'")  
 המטעמים.
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 37ועפ"ז יש לבאר בפשטות את הנ"ל:

שצריכים הם להזדרז להקדים קרבן הפסח, בשעה  להקריב אתתה א. מה שהקשינו מדוע נוגע ע
 : עשואת 

לא ייתן לזה לעבור  שעשו, מובן מאליו עשולקחת את הברכות מיעקב מכיוון שעתה הולך 
 ;) 38ש"ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי"  –בשתיקה (וכפי שאכן הי' בפועל  

שייקח את הברכות שיספיק להקריב בו את  יתר ליעקב זמן אחרוממילא, אי אפשר לדעת באם יוו
 .פסחו

בו גו'" (שבפשטות הי' זה תיכף לאחר עשו בלש"ויאמר    –(וכפי שאכן משמע מפשטות הפסוקים  
, וכפרש"י ש"ברוח 39שגילה שהפסיד את הברכות), ומיד "ויוגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדול"

ועתה  :ופרש"י 40שמע בקלי וקום ברח לך"ליעקב "ועתה בני הקודש הוגד לה", ובהמשך לזה אמרה 
שמכל זה נראה שאכן כך הי' באמת, שזמן קצר ביותר לאחר שיצא יעקב מיצחק כבר  .תיכף ומיד –

   .הי' צריך לברוח ללבן)

כשהכוונה היא לפסחו של  – פסחקרבן האת  את יעקב עכשיו להקריברבקה  שלחהומשום כך 
 .41אחר שייטול את הברכות לא יוותר לו זמן להקריב, וכנ"לשהרי ייתכן של –יעקב 

, שאם שלח הוא, מדוע צריך גם גדי זה ב. ומה שהקשינו מדוע לא שלח יצחק בעצמו שיקריבו לו
 להלקח כתובתה של רבקה:

רבקה היתה צריכה להכין לו (אם מצד שביקש ממנה; או שידעה מעצמה שצריך י"ל שבאמת 
ולא של יצחק,   יעקב), אך הקרבן פסח שמדובר עליו עתה הוא של  42ויותיוו בכלל כל הצטרכלהביא ל

 וממילא צריך להיות מרכושה של רבקה.

כמובן בפשטות, א"כ  –[ואף שלכאורה, הרי כשם שכל צרכי יעקב סופקו מרכושו של יצחק 
רים אמו  –רבן פסח זה  שבכללם ק  –לכאורה גם צרכים אלו שמצד הידורו לקיים את כל התורה כולה 
 להיות מסופקים מרכושו של יצחק (ולא מכתובתה של רבקה); 

 
 יתבאר בעז"ה לקמן ס"ח. –"בפרקי דר"א"  –פירושו מה שהקשינו בפרש"י למה מציין את מקור  .37

 שם כז, מא. .38

 שם מב. .39

 שם מג. .40

 ואדרבה: עתה זהו הזמן להוסיף בהידורי מצווה וכו', וכדלקמן ס"ו (במוסגר). .41

 .23הערה  כדלעיל .42
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שהרי הפסח נאכל ללילה   –דהנה, בפשטות הי' יעקב אמור לאכול את הקרבן פסח ביחד עם יצחק  
, וא"כ בכדי לוודא שכמה שיותר חלקים מהקרבן יאכלו, היו צריכים לעשות את 43אחד עד חצות 

יאכלוהו   – מסברא שכל בני המשפחה שאוכלים את הפסח    (וכמובן גם  44גדולהה'חבורה' כמה שיותר  
 יחד);

ובמילא, כאשר רוצה יעקב עכשיו להקדים את קרבן הפסח (מהחשש הנ"ל שיצטרך לברוח מעשו 
שהרי (כל עוד לא יידע   –ולא יספיק להקריב קרבן פסח), אסור לו להשתמש בגדי בלי לבקש מיצחק  

הרי יצטרך להסביר לו מהי הסיבה שרוצה להקדים. ומכיוון  –; ואם יבקש ממנו מכך) זהו היפך רצונו
 הביאה לו רבקה גדי ממה שכתב לה בכתובתה]. – 45שלא יכול להגיד לו

 .ו
 'י מה הדבר המוקשה לו בפס"ביאור מדוע ציין רש

 הי' מקום לבאר לפי זה עוד עניין בדברי רש"י:הנה, ו

, מובן, שכאשר פותח את 46ת הקשה לו בפס' אין דרכו של רש"י לציין אכיוון שבדרך כלל דהנה, מ
. וא"כ יש לעיין בנדו"ד, מהי השאלה 47אין שאלה זו הקושי העיקרי אותו בא ליישב  –פירושו בשאלה  

 שאותה בא רש"י לבאר בפירושו?

ביא ה'בן חמש למקרא' איך שרבקה קוראת ליעקב שי  לומדכאשר  וע"פ הנ"ל יש לבאר בפשטות:   
 על מנת לעשות מהם מטעמים ליצחק, מיד מתעוררת אצלו שאלה:  לה את שני גדיי העיזים,

וכפרש"י "אהלו של שם ואהלו של עבר", מבין הוא  48בידעו שיעקב הינו "איש תם יושב אוהלים"
 מעצמו, שבשעה זו שקראה לו רבקה הי' עסוק כנראה בלימוד התורה. 

 
אה בגמרא ר –והרי אפילו על עירוב תבשילין הקפידו  –זבחים נו, ב. רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ח הט"ו  .43

 .20יומא שבהערה 

וע"ד ההלכה (פסחים צא, א. וברש"י שם. רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ב ה"ד) ש"אין עושין חבורה כולה חולים   .44
הואיל ואכילתם מעוט, שמא ישאירו הפסח ויביאוהו לידי  –אכול או זקנים או אוננים, אף על פי שהן יכולין ל

ן שאכילתו מרובה למצב שיתמעט זמן אכילתן "שאין מביאין פיסול". ולהעיר גם ממה שאין מביאים קרב
 .ועודהל' פסולי המוקדשין פ"ו ה"ה.  – לדוגמאקדשים לבית הפסול", ראה 

 גם מפרש"י שם יט, שם כד.ואין צריך לשלול כלל שלא ישקר ח"ו. ולהעיר  .45

ראה  –) 24הערה  466' שהרי אין זו הדרך בפירוש 'פשוטו של מקרא' (ראה ספר השיחות תשמ"ט ח"ב ע .46
 ).80'כללי רש"י' תחילת פ"ב (ע' 

,  17הערה  218. (ובלקו"ש חכ"ד ע' 2'פירוט הקושי', כלל  –'כללי רש"י' פ"ב, 'דרכו של רש"י בפרשנות'  .47
 ממה שרש"י לעיתים מביא סתירה מפס' שטרם למדו התלמיד עיי"ש). מביא ראי' לזה

 לעיל כה, כז. .48
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ימוד התורה, אמו לא מפסיקה , שכאשר הוא עוסק בל49האישייםובמילא, כיוון שיודע הוא מחייו 
חשוב ככל שיהי' (לבד מצרכי גופו ובזמנים המוכרחים וכיו"ב), ואדרבה, דואגת   –אותו כלל לשום דבר  

, מבין הוא שכל שכן שכך הוא גם שילמד במנוחת הדעת, ודואגת להסיר ממנו את כל הטרדות וכו'
נר  'שכל זמן ששרה קיימת, הי"נעשית דוגמת שרה אמו. ועד ש צדקת הייתה,רבקה אימנו ש אצל

דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האהל, ומשמתה פסקו. וכשבאת 
 וכו' וכו'. 50רבקה חזרו"

ולא הלכה  –וא"כ מיד קשה ל'בן חמש למקרא': מדוע שלחה רבקה את יעקב להביא את הגדיים  
(ובפרט שעכשיו צריכים סייעתא  ללמוד , וכך תניח לו להמשיך)51ולשוחטם(בעצמה להביאם 

עד שתסיים להכין את  )עשוושיצחק יחשוב שהוא  ,עשודשמייא מיוחדת שיצליח להקדים את 
הביאם ליצחק ך ללשיהמטעמים, ואז תלביש אותו בעורות גדיי העיזים וכו' ותביא לו את המטעמים 

 את יעקב שיביאם? ומדוע שלחה ,קבל את הברכותוי

י ומיישב ש"פסח הי', האחד הקריב לפסחו והאחד עשה מטעמים", והיינו שאחד ועל כך בא רש"
 הגדיים לא הי' בשביל המטעמים אלא בשביל קרבן הפסח.

 והביאור בזה:

להקריב עתה קרבן  הואצריך  –מכיוון שעתה הוא חג הפסח, ויעקב שמר את כל התורה כולה 
(אף שאפשרי לעשות ע"י  52מצוות בעצמוהלעשות את  ומכיוון שיש ליהודי חביבות יתירה ;פסח

לכן שלחה רבקה את יעקב שילך לשחוט את פסחו,  ,שמובן לבן חמש למקרא בפשטות), וכפי שליח

 
(שיש דברים שיודע הבן חמש למקרא   24,  21'ידיעותיו', כללים    –פ"ג, 'בן חמש למקרא'  ראה 'כללי רש"י'    .49

 לא מלימודו, כי אם ע"י זה שגדל בבית יהודי, וכן מחינוכו ע"י הוריו וכו'. עיי"ש).

 לעיל כד, סז. י"פרש .50

"ד ס"א). אמנם ששחיטה כשירה באישה (משנה וגמ' ריש חולין. רמב"ם הל' שחיטה פ"ד ה"ד. טושו"ע יו .51
 ראה לקמן ס"ז.

אך לא זו הכוונה שבפנים, שהרי  –הכלל ד"מצווה בו יותר מבשלוחו"  ד"(וע . 49ראה בהנסמן לעיל הערה  .52
 –מצד החביבות למצווה  בפועלבפנים היא שכן היא המציאות הבן חמש למקרא לא יודע מכלל זה, והכוונה 

 ולא רק מצד שישנו כלל שמצווה בו כו').

עיר ממדרש לקח טוב לעיל כד, נג. שאליעזר קידש את רבקה ליצחק (ולפי זה יצחק קידש בשליח), וראה [ולה
כלה רבתי פ"א "ברכת מדרש הגדול ומדרש אגדה שם כד, כב. חזקוני שם כד, נג. וראה מס' כלה בתחלתה; 

אח"ז היתה פנוי', וא"כ, אבל בפרש"י לעיל כד, נז. מפורש שגם ל –חתנים". תוס' כתובות ז, ב. (ד"ה שנאמר) 
, שכתב ש"ברוב מאמרי רז"ל ומדרשי 33הערה  168בפשטות יצחק קידשה בעצמו. וראה בלקו"ש חט"ו ע' 

בכל  –הוספת המעתיק)"  –י שהגיע ליצחק התורה לא משמע כן (ז"א לא משמע שרבקה הייתה ארוסה לפנ
 ]. 31והערה  244הנסמן לעיל ראה לקו"ש ח"ל ע' 
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ורק יצחק שהוא עיוור ואינו יכול (  –  ואגב כך שישחט ויביא לה גם את הגדי השני שתעשה למטעמים
 .להקריב בעצמו, צריך לעשות זאת ע"י שליח)

 .ז
 וביאור באופן אחר  ,י"כן בכוונת רשלבאר  'דחי

עיזים" ולא ל רש"י הוא על המילים "שני גדיי אמנם, לפי ביאור זה יש להקשות: מדוע הד"ה ש
שבהם הוא עיקר הקושי. ודוחק לומר שרק כאשר יודע הבן  –" (גם) על המילים "לך נא אל הצאן

 אצלו השאלה. חמש למקרא למה שלחה אותו (להביא "שני גדיי עיזים"), מתעוררת

הוא מובן בפשטות:  לכן נראה לומר דלא כהנ"ל, שבאמת הסיבה שהקדים רש"י ופתח בקושיאו
הכתובים (שהרי  היפךשאי"ז  ודאיאך -( בפשטותשמכיוון שפירושו שהגדי השני נעשה לפסח נראה 

שהרי שזהו) בניגוד למפורש בתורה,    נראה"ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא"), ורק שבפשטות  
בפשטות גם הגדי השני נעשה למטעמים, משום כך מקדים רש"י ומסביר מהי הסיבה שמכריחה אותו 

לפי שוודאי שלא ייתכן לומר ששני הגדיים נעשו למאכלו של יצחק, שהרי "וכי שני  – 53לפרש כן
 גדיי עיזים הי' מאכלו של יצחק".

 העיזים: חה רבקה את יעקב להביא את גדייהנ"ל, למה שלבקשר לשאלה ו

שאפשר לומר, שאף ששחיטה   –אפשר לומר בפשטות, שהיא לא קשה (כל כך) לבן חמש למקרא  
ועד שיש שנהגו  –לא יתפלא אם לא תרצה לשחוט (ובפרט שהיא אישה , הרי 54מותרת באישה

ובמילא , 55ץ ישראל', כמ"ש ב'הלכות אר)ושמא יתעלפו(מפני שדעתן קלה  –שהנשים לא ישחטו 
 ניו אם תשלח רבקה את יצחק לשחוט);עיאין זה פלא ב

 
, וראה 'כללי רש"י' פ"ב, 'דרכו של רש"י 8הערה  92זה (בנוגע לעניין אחר) בלקו"ש ח"י ע'  וראה על דרך  .53

 , ד'.3'פירוט הקושי', כלל  –בפרשנות' 

 . 51כנ"ל הערה  .54

הובא בתוס' בריש חולין; אמנם התוס' עצמו סבר, שיש  – 28לאלדד הדני לקוטי הלכות אות א' ע'  ה"ש .55
לזה מזבחים לא, ב. דאפילו במוקדשין שוחטות לכתחילה. עיי"ש), וכן סברו שחיטה באישה (והביאו ראי' 

 נו ירוחם ועוד.) גם: רא"ש, רשב"א, ר"ן, מרדכי, סמ"ג, רבי51כנ"ל הערה  –(נוסף לרמב"ם, טור וב"י 

והאגור כתב שדעת הפוסקים להתיר כדעת התוס', אמנם המנהג בכל ישראל שלא ישחטו; והוסיף, שלא ראה 
נשים שוחטות, ולכך אין להניחם לשחוט [וראה מה שדחה הב"י ד'לא ראינו' אינה ראי', ומה שהשיב מעולם ש

ינו' ראי' (והביא שכן כתב רמ"א בהל' חו"מ הש"ך דסבר כדעת מהרי"ק (שורש קע"ב) דבמנהג וכה"ג הוי 'לא רא
ציין להם   –כב ד"ה "פתח")  ס"ס ל"ז סכ"ב. וראה מש"כ (הש"ך) שם לבאר בזה. וראה גם שו"ת רבינו הזקן סי'  

 רבינו הזקן בשולחנו ריש הל' שחיטה], וכן פסק רמ"א.

סף אות ד', ושם, ד"נהרא ובפר"ח כתב שהעיקר בזה כב"י, והעיד גם שראה נשים שוחטות. וראה גם ברכי יו
יב). ויש -נהרא ופשטי'". (וראה עוד עדויות בזה וכו' בספר 'מנהגי ישראל' (הוצאת מוסד הרב קוק) ח"ד ע' י
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ובפרט שי"ל שבפועל הנשים בסביבתו לא שחטו, ובמילא יכול להיות שזה הביא אותו למחשבה 
וכמו דינים רבים שדווקא איש צריך לעשותם ולא   –שזהו ע"פ דין, שרק איש יכול לשחוט ולא אישה  

  .תשחוט. ואכ"מ) לעיל יש שנהגו גם בשחיטה שאישה לא(לבד מכך שכמובא  56אישה

אמנם, אחר כל הנ"ל עדיין יש להקשות, דהן אמת הוכחנו שאין זו קושי' מדוע רבקה לא שחטה, 
 אבל, עדיין יש להקשות מדוע לא שלחה רבקה את אחד העבדים לשחוט?

 –בקה, וכך גם מובן וליתר ביאור: לפי דברינו לעיל יוצא, שהשוחט בביתו של יצחק לא הי' ר
שלא הי' זה יעקב, וא"כ צריך לומר שהי' אחד אחר בבית שהי' ממונה על  –לעיל מהטעם שנתבאר 

כך (וכפשוט שידע לשחוט כהלכה, כדי שיצחק ובני ביתו יוכלו לאכול משחיטתו), ומסתבר לומר, 
ולפי זה צ"ב  (ולא על עשו או אחד מבני המשפחה האחרים); 57שהטילו את זה על אחד מהעבדים

 ?58בד ע"י רבקה לשחוט את הגדייםמדוע לא נשלח אותו הע

 
להאריך בכ"ז, ואני לא באתי אלא כמלקט לקוטי בתר לקוטי לתועלת המעיין, אך לא עיינתי בכ"ז כראוי. 

 .מ"ואכ

מת שלחה אותו לשחוט. אלא שאף בזה אפשר לומר שנהגו כדעה אלא שלפי זה יוקשה קצת, למה לפי הא  .56
 שבפנים שאשה לא שוחטת.

ו להם לכל צרכיהם, וכמ"ש בפירוש בנוגע לאברהם "ויקח וכמובן בפשטות שהי' להם עבדים שישמש .57
וץ לך יז, כג) ועוד, וראה גם פרש"י וירא כב, ג). ובנוגע ליעקב "ויפר- אברהם גו' ואת כל מקנת כספו" (לך

 האיש גו' ויהי לו גו' ושפחות ועבדים" ובפרש"י "מוכר צאנו כו' ולוקח לו כל אלה" (ויצא ל, מג).

וטו של מקרא עכ"פ) שרק שחיטתם של משפחת יצחק, ז"א: רבקה, יעקב וכו' היא אך אין לומר (בפש .58
תכלות של הבן חמש שהרי הי' בגדר 'ישראל מומר' (קדושין יח, ריש ע"א), וגם בהס –ואפילו עשו ( כשרה

 )למקרא בפשטות הוא יהודי, ורק שהוא רח"ל פורק עול. ואכ"מ

עשו (שהרי שלחו שיעשה לו מטעמים, וכנ"ל), והרי (אפילו)  [ולהעיר, דאכן צ"ע איך סמך יצחק על שחיטת 
בד ועשו הי' עו  –שחיטת ישראל מומר לע"ז שחיטתו פסולה (חולין ה, ב. רמב"ם שם הי"ד. טושו"ע שם ס"ב)  

 "כיוון שנעשו בני שלוש עשרה שנה, זה פרש לבתי מדרשות וזה פרש לע"ז";  –לעיל (כה, כז)    י"רשע"ז כמ"ש  

עה"פ "ויהי עשו איש יודע ציד" (שם) "לצוד ולרמות את   י"וכפרשא י"ל שאביו לא ידע מזה,  בפשוטו של מקר
יו שהוא מדקדק במצוות". וכן בפס' אביו בפיו, ושואלו, אבא, היאך מעשרין את המלח ואת התבן. כסבור אב

של עשו, צ"ע שלאחריו: "שהי' צד אותו ומרמהו בדבריו"; אמנם לפי המבואר בכ"מ שיצחק הכיר את מהותו 
 איך סמך על שחיטתו];

מגדר בני נח, ז"א גם להקל, או    לגמרישהרי (עכ"פ) בפשוטו של מקרא (בנוגע לשקו"ט בדרך הנגלה (אם יצאו  
פרשת דרכים, דרך האתרים דרוש ראשון פ"ד. בית האוצר אות א'), כשם שיצחק ומשפחתו   ראה  –גם להחמיר)  

 –בד יהודי (ז"א בהסתכלות בפשוטו של מקרא של בן חמש למקרא הם יהודים, באותה מידה יכול להיות הע
חר מ"ת שבפשטות אין כל גדר של גר לפני מ"ת (במובן של שינוי המציאות כלא  ודאיכגר (ז"א    ד"ועכפשוט),  

); וכל הכוונה כאן היא רק לומר, שאותו הגדר שהי' ליצחק וכו' (בפשוטו 16הערה *  143ראה לקו"ש ח"ה ע'    –
לך יב, ה) "אברהם מגייר את האנשים ושרי מגיירת - (לך י"מפרשיכול להיות גם לעבד (ולהעיר  של מקרא)

 וראה בלקו"ש ח"ה שם בהערה הנ"ל)). –הנשים" 

להשוות כלל וכלל בין האבות שהן הן המרכבה וכו' וכו' ואכמ"ל, וכל הבא לעיל הוא בדרך    שאין  ודאי[ויודגש:  
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אמנם ייתכן שזו לא כל כך שאלה, שהרי מכיוון שרבקה הייתה צריכה לפעול בזריזות ובצורה 
מיידית (וכפי שנתבאר לעיל כמה פעמים), אפשר לומר בפשטות שעבד זה לא הי' באותו הזמן בקרבת 

שעל עבד זה הייתה מוטלת לאו ח"ו את עבדיהם בבית; וייתכן גם שהרי מובן שהם לא כ –מקום 
שהוא כבר ממונה  –עבודת הבית במקום אחר, וכגון: רעיית צאן (ואדרבה, ייתכן לומר שדווקא עליו 

על הצאן, הטילו גם את תפקיד השחיטה) וכדומה. ומשום כך לא נותרה ברירה אחרת והייתה צריכה 
 וק"ל.רבקה לשלוח את יעקב לשחוט. 

 .ח
 גם ליצחק )נוסף ליעקב(שהגדי לפסח נעשה  וביאור ,נעשה ליעקב)דחיית יסוד הביאור (שהפסח 

פסח נעשה יעקב), שהרי מפשטות הכתובים  אלא שלכאורה יש להקשות על ביאור זה (שהקרבן
אותם הגדיים אמרה רבקה ש"ואעשה  לשנימוכח לכאורה, שהפסח הי' של יצחק: שהרי בנוגע 

גם על הגדי השני שנעשה לפסח.  –הגדיים  גו'", ומשמע שזה מתייחס על שני לאביךמטעמים 
 ולדברינו יוקשה, שהרי רק גדי אחד נעשה ליצחק? 

שהגדי השני (שנעשה למטעמים)   ,ששם מבואר(מקור דברי רש"י):  פרקי דר"א  וכך משמע גם כן מ
פסח, ואחד לעשות לו אלא אחד לעשות כנגד ה. . הי' בכדי שהפסח יהי' נאכל על השובע, ובלשונו: 

לכאורה מוכח מכאן, ו. ע"כ. 59דתנינן (פסחים ע, א) הפסח אינו בא אלא על השובע ים לאכול.מטעמ
 ?60הי' בשביל יצחק פסחעשה לשנהשני שגם הגדי 

ולכן נראה לומר באופן אחר קצת: שבאמת הגדי השני שנעשה לפסח, נעשה גם ליעקב וגם 
ים ליצחק, אלא שאחד תביא לו הגדיים מטעמ שני; וזוהי כוונת רבקה, שתכין עכשיו את 61ליצחק

 
 סתכלות של בן חמש].פשוטו של מקרא, וכנ"ל, בה –הפשט 

וראה רד"ל (על פרקי דר"א) שפירש שזוהי גם כוונת רש"י (שהגדי הראשון שהובא למטעמים, הי' כנגד  .59
השובע)). אמנם, לענ"ד אם זוהי כוונת רש"י, הי' עליו לכתוב כן   יאכל עליהגדי שהובא לחגיגה (שהפסח 

 בפירוש.

חגיגה אינה באה אלא במרובה (פסחים סט, ב. רמב"ם הל'   ואולי רש"י סבר שפרט זה איננו לפי פשוטו, שהרי
וכמובן בפשטות,  –קרבן פסח פ"י הי"ב) משא"כ כאשר המנויים על הפסח הם מועטים אין מביאים חגיגה 

 וון שנאכלת לשני ימים ולילה אחד (רמב"ם שם הי"ג) הרי אין להביאה לבית הפסול.שכי

המעתיק)  –ילוי "שיהו נהנין באכילתן ותיחשב (מלשון חשיבות ובפרקי דר"א אולי י"ל, שכיוון שיש בזה ע
דים להן" (רש"י שם ע, א. ד"ה "על השובע"), י"ל, שהם הקפידו אף על זה, יחד עם הקפידה שלא להביא ק

 . ועצ"ע.)לבית הפסול (וראה גם רמב"ם שם פ"ח ה"ג

 ערה הבאה.שזה מופרך, וכדלקמן בה –ופשוט שאין לומר שליצחק נעשה פסח אחר  .60

אין לשאול מדוע זה   שהרי מכיוון שבלאו הכי יעקב מקריב קרבן פסח (ובמילא  –ובאמת כן מובן בפשטות    .61
כפי שהוקשה לעיל), מאיזה טעם יקריב רק לעצמו ולא יקריב  –נוגע עתה בשעה שצריך להקדים את עשו 

נראה שהיו צריכים לאכול  כבר את הפסח גם ליצחק (ובפרט ע"פ מה שנתבאר לעיל סוף ס"ז, שבפשטות
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ל יעקב, ועל מנת עכשיו להכניס ליצחק, ואת השני שהקריב לפסחו, (נוסף לכך שנעשה גם לפסחו ש 
ליצחק לזמן שיאכל  62שבאם יצטרך לברוח מעשו, ייקח ממנו בכדי לאכול בדרך) תכין כ"מטעמים"

 .63קרבן פסח

ו שא' נעשה לפסחו והשני ובאמת יש להביא לזה קצת ראי' מלשון רש"י והמדרש שכתב
למטעמים, שמזה נראה שבאמת רק אחד נעשה למטעמים שביקש יצחק, ורק הוא הובא ליצחק באותו 

אף שבדברי רבקה נכלל גם כן ב'מטעמים', וכדלעיל,   –הזמן, משא"כ הגדי השני שנעשה לפסח 
כים להיכנס לא נעשה בשביל המטעמים שצרי  –מטעמים" בלשון רבים    תםאושרבקה אמרה "ואעשה  

 עכשיו ליצחק, אלא לפסח, ורק אגב הגדי הראשון נקרא 'מטעמים'.

ואולי זהו גם הטעם שציין רש"י למדרש: שמכיוון שמפשטות הכתובים נראה, ששני הגדיים 
יים ייאכל רק אח"כ, ולא יובא משא"כ לפי' רש"י שא' הגד  –כמטעמים ליצחק    עכשיומיועדים להכנס  

ציין רש"י שהפי' הוא "בפרקי דר"א", ז"א שהמקור לכך הוא 'מדרשי' ואינו ליצחק עכשיו, משום כך מ
 ; 64לפי דרך הפשט ממש

אלא מכיוון שקושי זה מתעורר רק לאחר העיון בדברי רש"י (שהרי בפשטות נראה שיעקב הביא 
ליצחק את שני הגדיים (גם את הגדי שנעשה לפסח), ורק לאחר העיון, שהוקשה לנו מדוע הוצרכה 

להביא את הגדי מכתובתה וכו', הובן (כמובן בדא"פ) שיעקב הכניס אז רק את הגדי שנעשה  רבקה
, כיוון שהי' זה לפני זמן אכילת הפסח (בערב), וכפשנת"ל), ציין זה רש"י רק בסוף דבריו, למטעמים

 . 65שרק אז יש צורך להבהיר שמקור הפירוש הוא במדרש

י"ל, שמכיוון שדעתו של יצחק  –ובתה של רבקה ומה שהי' יעקב צריך להביא את הגדיים מכת
וי מזה צריך להסכמה של יצחק (ובפרט שבזה בפשטות הייתה שיאכלו את הפסח יחד, א"כ, כל שינ

 
 מאותו הפסח).

שהפסח יאכל על השובע, שמזה מוכח לכאורה שזמן ובפרט לפי הנ"ל מפרקי דר"א שהגדי השני נעשה בשביל  
 שמשום כך אכילת הגדי תועיל שיאכל על השובע. –אכילת הפסח הוא קרוב מאוד 

לוקין ומבושלין, לתת לתוכו תבלי חולין וכדתנן בזבחים (צ, ב) הכוהנים רשאים לשנותם לאכלן צלויין ש .62
חים מ, ב. רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ח ה"ז) מותר לטבלו כו'. עיי"ש). וגם בנוגע לפסח, אף שאסור בבישול (פס 

 וכו' (פסחים שם. רמב"ם שם ה"ח).

א ולהעיר מהלשון בכמה כת"י (שנת ה"א ס"ו, ושנת ה"א ע"ב, ושנת ה"א פ"ב, ושנת ה"א קמ"ה, ושנת ה" .63
 קנ"ט ובדפוס רומי) כאן: אלא (שהאחד) הקריב פסח בו ביום כו'. 

'פשוטו ומדרשו', בעניין המדרשים שמביא רש"י (בציינו שהם  –ואילך)  120' ראה 'כללי רש"י' פ"ה (ע .64
שהם רמה נמוכה יותר בפשט, עיי"ש ובנסמן   –מדרש), למרות הכלל ש"אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא"  

 שם.

כותב רש"י את  –(שכאשר רק לאחר העיון מתברר שהפירוש הוא מדרשי  21'כללי רש"י' פ"ח כלל  ראה .65
 ציון בסוף).ה
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הוא מפסיד מיצחק את קירוב הדעת וההנאה שיש לו מלשבת לאכול קרבן פסח עם בנו יעקב וכיו"ב).  
 . ועצ"ע בכ"ז.66ת הגדי לפסחומכיוון שכך, שלחה אותו רבקה לקחת מכתובתה גם א

 סיכום

" תם מטעמים לאביך כאשר אהבוא ואעשה ,ביםווקח לי משם שני גדיי עזים ט ,לך נא אל הצאן"
וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק, אלא פסח היה,  .שני גדיי עזים(תולדות כז, ט). ובפרש"י: 

 . ע"כ.רהאחד הקריב לפסחו, והאחד עשה מטעמים. בפרקי דרבי אליעז

הזדרז אע"פ שהיו צריכים ל  –וצ"ב (בפרש"י): א. מדוע דאגה עתה רבקה להקריב את קרבן הפסח  
להקדים את יעקב (ס"ב). ב. (א) מדוע רש"י מציין את מקור פירושו (ס"ב) ו(ב) מדוע הציון מופיע 

 בסוף פירושו (ס"ח).

ן פסח (שהרי אם הוא דאג לזה גם צ"ב בתוכן הדברים: מדוע לא דאג יצחק בעצמו שיקריבו לו קרב
 מדוע נלקח גדי זה מכתובתה של רבקה) (ס"ג). –מעצמו 

זה: הפסח הוקרב הן ליצחק (ז"א שאכן יצחק שאג לכך שיקריבו לו קרבן פסח) והן והביאור ב
ליעקב. והסיבה שדאגה לזה רבקה עכשיו היא בכדי שיעקב יוכל לקחת מהפסח לאכול ממנו בדרך 

מעשו. ומה שהגדי נלקח מכתובתה של רבקה, הוא מכיוון שזה נעשה בניגוד באם יצטרך להימלט 
 שבזה נפסד ממנו ההנאה וכו' שיש לו מאכילת הפסח יחד עם יצחק) (ס"ח).  לדעתו של יצחק (ובפרט

הגדיים נכנסו ליצחק ע"י ליעקב בשעת קבלת הברכות,  שנישומכיוון שמפשטות הכתובים נראה 
פי' זה הינו 'מדרשי' ואינו בדרך הפשט ממש. והטעם שהציון מופיע בסוף,  משום כך מציין רש"י שאכן  

מתעורר רק לאחר העיון בדברי רש"י, ולכן רק אז יש צורך להבהיר שמקור  היות וקושי זה –הוא 
 הפירוש הוא במדרש (ס"ח). ועצ"ע בכ"ז.

 [עניינים נוספים שנתבארו:

ד שבא לבאר קושי' אחרת (מדוע שלחה רבקה א. הטעם שרש"י מציין מהו הקושי בפס' (שאי"ז מצ
ריך לכלול את המילים "לך נא אל הצאן" שא"כ הד"ה ברש"י הי' צ –את יעקב להביא את הגדיים 

פירוש זה נראה היפך הכתובים (שא' הגדיים נעשה  שבפשטותמפני  –), אלא הטעם לכך הוא) )ס"ו(
 ס"ז).לפסח); ומשום כך הוצרך לפרש מה הכריח אותו לפרש כן (

 
ולהעיר ממה ש'ברכת הבית ברובה' (כתובות קג, א. בבא בתרא קמד, ב). והיינו שכאשר יש יותר אנשים  .66

רא' אין נראה לומר כן (בין אך בפרש"י 'פשוטו של מק –בבית שאוכלים יחד, הוצאות האכילה הם פחותות 
ש, ובין לשאר הפירושים (ר"ח בתוס', לפרש"י (כתובות שם) והרשב"ם (ב"ב שם) ד'מזל דרבים עדיף', עיי"

 מאירי ועוד) ואכ"מ).
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ב. הטעם ששלחה רבקה את יעקב להביא את הגדיים (אין מוכרחים לומר שהוא מצד שהגדי השני 
ישה, נעשה לפסח (ס"ו), אלא) אפש"ל שהוא מובן בפשטות שרבקה לא תרצה לשחוט, ובפרט בא

שזהו מה שלחלק מהדעות אישה אינה שוחטת (אף שמעיקר הדין יכולה), מפני שדעתן קלה (ושמא 
 (ס"ז). יתעלפו) 

לקיים את   שהידורם הי'  –  )ג. תוספת חידוד בקיום התומ"צ ע"י האבות (עכ"פ בפשוטו של מקרא
  עכ"פ בדומה לזה (ס"ד)]. –רצון ה' מבנ"י לאחר מ"ת, ככל שהי' ביכולתם לעשות 

 



 451 בנ"י (לא) שמרו יישוב הסתירה בענין השבת הראשונה ש •   פשוטו של מקרא

 

 (לא) שמרו יבנ"שראשונה ה שבת יישוב הסתירה בענין ה 

המפרשים  ביאור החילוק בין מלאכת לוקטי המן למקושש ע"פ דברי
 והרבי 

 שפיגלשי'   יהודההת' 
 תלמיד בישיבה

 .א
 על תירוצם וקושיא תבשב 'ת מהגמ"י עה"על דברי רש קושיית המפרשים

: "אמר רב יהודה אמר רב: אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן 1איתא במס' שבת
 ויבא עמלק". 3ט וכתיב בתריהויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקֹ  2אומה ולשון, שנאמר

בת",  בש: "ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום  4והנה רש"י בפירושו על הפס' 
בגנותן של ישראל דבר הכתוב, שלא שמרו אלא שבת  .ויהיו בני ישראל במדבר וימצאוכתב וז"ל: "

 ראשונה, ובשניה בא זה וחללה".

י משמע רש"דברי , דמ5ולכאורה צריך ביאור כיצד דברי רש"י עולים בקנה אחד עם הגמ' בשבת 
 אפילו, ואילו מהגמ' משמע שלה"וחל"בא זה    השבת הראשונה, ורק בשבת השניבנ"י אכן שמרו את  ש

 לא שמרו? את השבת הראשונה

את השבת אבל לא חללוהו  ונ"ל לתרץ, דהתם לא שמרו כתב לתרץ, וז"ל: 6הנה, הנחלת יעקבו
עכ"ל. כלומר,  .וכו' א, ד"יצאו ללקוט ולא מצאו" כתיב, א"כ לא עשו מעשה חילול בידיםדבידים, ח

שהרי לפועל (שבת  חיללוהיה בזה ש לא )שבת ראשונה(המן במעשה כל חסרונם של ישראל באמת 
על ציווי  שמרולא ש בזה כי אם בפועל) שבתולא חיללו  עשו שום מלאכה,וא"כ הם לא  ,לא ירד המן

שהוא חילל שבת בפועל (שהעביר   ,מקושש שהיה בשבת השניהלגבי הכ  משא"  .ה' בזה שיצאו ללקוט

 
 קיח, ב. .1

 שמות טז, כז. .2

 שם יז, ח. .3

 במדבר טו, לב. .4

בר: "אמרו רז"ל אלמלי שמרו ישראל . להעיר מפירוש דעת זקנים (במדבר שם) ד"ה ויהיו בני ישראל במד5
"וימצאו", דתכף   –בשבת שניה מדכתיב "ויהיו"  לא שלטה בהן כל אומה ולשון, ומנא להו שזה היה  שניה  שבת  

 להויה שנצטוו במצות שבת מצאו מקושש. עכ"ל. ונראה שגורס אחרת ממה שנמצא בגמרא שלנו.

 . על רש"י, במדבר שם. 6
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ועד"ז תירץ   .)7מעמר לדעות אחרות  ואמלאכת תולש  שעבר על  לדעת שמואל, או    –  ד' אמות ברה"ר
 .8גם הגו"א

 לא וגם  שמרו לאולכאו' צ"ע בפירושם, דזהו דוחק מאד גדול לפרש (ברש"י) ששבת ראשונה 
כיון שאין זה משמע כלל בפירש"י, ואם היה כדבריהם הוה ליה לרש"י לכתוב בסגנון: "בגנותן  חיללו

 הרי רש"י כותבבא זה וחללה" אך  ובשניה ,שבת ראשונה אלא ללמלח נמנעול . . שלא של ישרא
וזו המשמעות הפשוטה של "לא . .  .לא חיללוהולא רק ש , ומשמע ששמרו ממש"אלא שמרו"שלא 
 שבא להדגיש שעכ"פ שבת ראשונה כן שמרו. –אלא" 

בת: ועוד קשה, דלפי דבריהם מה שיצאו ללקוט אינו נקרא 'חילול', אבל הרי בפשטות כן חיללו ש
שיצאו   –  10במלאכת הוצאהאו    שיצאו חוץ למחנה ללקוט המן,  –  9ע"י שיצאו מחוץ לתחום שבת  םא

 11עם כליהם.

 .ב
 ם "פ פירוש המלבי"עכ בספרי וקושיא נוספת "פ מש"ל ע"חיזוק השאלה הנ

 – "ויהיו בני ישראל במדבר וז"ל: ,12מקורם בספרי ,"בשניה בא זה וחללה"די דברי רש" ,והנה
 אל הכתוב מדבר שלא שמרו אלא שבת ראשונה ושניה חללו".בגנות ישר

"ויהיו בני  וז"ל: ,13זה מדובר בשבת שניה  וקרש מהו ההכרח לומר שבפסיהמלבי"ם על אתר פ

 
 סנהדרין ה, א.ראה שבת צו, ב. ירושלמי  .7

"אלמלי שמרו שבת ראשונה" לא איירי שעברו וחללו את השבת,   . במדבר שם, וז"ל: נראה לומר דהא דקאמר8
דאם היו מחללין אותה היה משה רבינו ע"ה דן אותם בסקילה, אלא על כרחך פירושו שלא שמרו אותה, ולא 

אן) "בא זה וחללה" כדכתיב "מחלליה מות נקרא זה 'חלול' אלא כשיש כאן חיוב מיתה. ולפיכך אמר (רש"י כ
 אה שם בארוכה.יומת". עכ"ל, ור

ועוד תירצו באופן אחר הרא"ם והשפתי חכמים, דאפשר שבאמת (מה שנכתב בגמרא והמובא ברש"י) הם שני 
מדרשים חלוקים. ולפי"ז אין כאן שאלה כלל. אבל בפשטות אין צורך לומר שהם מדרשים חלוקים (כמו 

 שר לקיים שני המדרשים.ונחלת יעקב), ובפרט ע"פ מה שיתבאר לקמן בפנים יהיה אפ שפירשו הגו"א

ראה רש"י שמות ט"ז, כ"ט, ד"ה "אל יצא". וראה במפרשי רש"י בפרשת המן. או שעברו על איסור מיוחד  .9
"ש ראה באר יצחק (הורוויץ) על הרש"י ד"ה הנ"ל, לקו –שלא לצאת אפי' בתוך התחום גופא בשביל ללקוט 

 ואילך ובהנסמן שם, ואכ"מ. 38חכ"ז עמ' 

י שמות טז, כז. תוס' ד"ה "לאו שניתן וכו'" עירובין יז, ב. שו"ת אבנ"ז או"ח סי' ק"ל ד"ה אשר . ראה חזקונ10
 כתבתי.

 . באמת לפי רש"י זה אינו שאלה, וכפי שיבואר לקמן (אות ט' והלאה).11

 סי' נב. .12

 ') על רש"י הנ"ל.וראה ג"כ בר"ע ברטנורא ('עמר נקא .13
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ישראל במדבר, לשון זה סתום דפשיטא שהיו במדבר כל ארבעים שנה, ופי' חז"ל שלמד שמעשה זה 
הלכו ג' ימים במדבר שור וחנו במרה ובאילם  היה בתחלת חנייתם במדבר, שבעת שנסעו מים סוף

חנו במדבר סין ומאז היו ונשארו במדבר ושבו לים סוף, ואח"כ יצאו מן המדבר ומשם שבו למדבר ו
בקביעות. ובמרה נצטוו על השבת, ובט"ו לחדש אייר שבאו למדבר סין ויהיו ונשארו במדבר היו שבת 

ויהי ביום השביעי [והוא שבת שני'] יצאו מן העם  ראשונה ושמרו אותו, ובט"ז אייר ירד להם המן
פרי זוטא שמקושש היה ספרי בססתמא ד וכן אמר שמעון ללקוט, ואז היה גם מעשה דמקושש".

ועי' ברא"ם ובתוס' שבת (דף פז ע"ב ד"ה כאשר צוך),  .לחדש השני 14בשנה ראשונה באחד ועשרים
שבת ראשונה לא שלטה בם אומה ולשון, וי"ל מה שהק' עמ"ש בשבת דף קיח אלמלי שמרו ישראל 

"י שמשה נצטווה במרה לא החומש בפרשת המן שאעפ י'שמ"ד זה ס"ל כמ"ש רש"י ז"ל בפ שי"ל
 עכ"ל. הגיד לישראל עד אח"כ גבי המן.

ומבאר (  ,מקושש הי' בתחילת היותם במדברה  היינו דמהלשון "ויהיו בנ"י במדבר" משמע דמעשה
יתה יוט"ו אייר ה  ,, וחזרו למדבר15את מרה אשר שם נצטוו על השבת  דהיינו לאחר שעזבו  )םהמלבי"

ובשבת   ,הם שמרו, ולמחרת בט"ז אייר החל לרדת המןשבת  תה  ואו  לשהותם במדברהשבת הראשונה  
 כ"ב אייר חללו את השבת בלקיטת המן ומעשה דמקושש. – השני'

שהם  (ט"ו אייר) נהשבת הראשובצא שנמפ הנ"ל "ועפ"ז מתחזקת השאלה עוד יותר, דהלא ע
ששבת הראשונה הם  וא"כ על כרחך –ו ביום ראשון למחרת כ"א – המן תדיירהחל לא  ייןשמרו עד

 שמרו?

המעשה דלקיטת המן היו באותה מעשה דמקושש וד – דברי המלבי"םפ "עד ,וביותר צריך ביאור
"שבת שניה" ) (בפירש"י ובספרימפני מה לגבי המעשה דמקושש נקראת שבת זו  אין מובן – שבת

  ?"שבת ראשונה"(בגמרא) ואילו לעומת זאת לגבי המעשה דלקיטת המן נקראת שבת זו 

שמשה לא אמר לבנ"י על הציווי דשבת עד לפ' המן, וא"כ רק  –וגם אחרי תירוץ המלבי"ם על זה 
עדיין קשה, דממה נפשך: אם בפ' המן בנ"י התוודעו לראשונה  –לגבי המן הייתה זו שבת ראשונה 

 לציווי על שבת, א"כ גם לגבי המקושש הייתה זו שבת ראשונה. ואם בנ"י ידעו אודות מצוות שבת
כבר במרה, למה לגבי המן נקראת זו שבת ראשונה? כלומר, מה התווסף להם בפ' המן לגבי איסור 

השבתות החל מחדש? [ובפרט קשה לפי שיטת שמואל דהמקושש  חילול שבת, שלגבי זה מניין
הוה", דלכאו' זהו אותו מלאכה ממש שעשו לוקטי המן (כנ"ל), וכלל אין מובן   אמות ברה"ר"מעביר ד'  

 וק ביניהם].החיל

היו שבת ראשונה . .  באו למדבר סיןובט"ו לחדש אייר שבמה שכתב: " ועד"ז צריך ביאור ג"כ,

 
ט"ו אייר, ונמצא שבת המן בכ"א אייר. ומ"מ משמע  ראשון' זה לפי השיטה שנסעו מאילים ביום . לכאו14

 דהמקושש היה בשבת הראשונה לירידת המן.

 שבת פז, ב. .15
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ובכלל קשה מאילים למדבר סין, [נסעו  ", איך נקרא ששמרו שבת דט"ו אייר אם בו ביום  ושמרו אותו
עוד לא נצטוו ]? ואם תאמר ש16(לא רק על המלבי"ם), אם נצטוו על השבת, איך נסעו כל בנ"י בשבת

 ב) איך השבת דמקושש נקראת שבת שניה?  17אז על השבת, א"כ : א) במה מתבטא זה ששמרו שבת? 

 .ג
 'בשבת וקושיות התוס 'הגמ

כל לבאר גם הנ"ל באופן אחר, ובהקדים ' בשבת, וע"י ביאור דבריו נווהנה קושיא דומה הקשה התוס
 הסוגיא שם:

 ,ר בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל"תמביאה ברייתא מתי אירע מ"ת: " 18הגמ' בשבת 
". ומבאר רבא דלכו"ע בשבת ניתנה תורה, וכל מחלוקתם באיזה יום בשבוע רבי יוסי אומר בשבעה בו

ם ראשון. אחת ההוכחות שהגמ' מביאה לשיטת ר"י ק סבר ביום שני, ור"י סבר ביות" –חל ר"ח סיון 
", וקשיא על רבנן  ששי בחודש ששי בשבת ,ששי(שמ"ת אירע בז' סיון) היא מהברייתא הבאה: "

הגמ' שואלת  בשבוע, ומתרצים שהברייתא בשי' ר"י. ובהמשך  שביעי  שלשיטתם השישי בחודש היה  
 ?""ששי למאי א:מה הפירוש בדברי הבריית

, היינו, רבא אמר: לחנייתן, רב אחא בר יעקב אמר: למסען"" :, וז"לתי דעות בזהשהגמ' ומביאה 
אך רב  .יום השישי לחנייתן, דבר"ח סיון הם חנונקרא כך כיון שהוא הי' שאותו 'ששי' דשי' רבא היא 

שבאותו היום   –  י למסעןאלא גם היום השיש  אחא סבר שאותו היום הי' לא רק היום השישי לחנייתן
 רפידים ובאו למדבר סיני.יצאו מ

, "19כאשר צוך ה' אלהיך" :קמיפלגי בשבת דמרה, דכתיב"ו :, וז"לוהגמ' מבארת במה הם נחלקו
שנצטוו על שבת כבר במרה, ממה  למדיםהיינו ד[ במרה" – ואמר רב יהודה אמר רב: כאשר צוך

 ], לפנ"זהיינו שכבר הי' ע"ז ציווי  – ך"כאשר צו" ' ואתחנןברות שבפבעשרת הדשכתוב 

 ."מר סבר: אשבת איפקוד, אתחומין לא איפקוד. ומר סבר: אתחומין נמי איפקוד"  ממשיכה הגמ':ו
, אע"פ שר"ח סיון ולפיכך ,איסור תחומיןרק על שבת ולא על והיינו, דרבא ס"ל דבנ"י נצטוו במרה 

יום קודם שבנ"י יצאו מרפידים אפשר חל ביום ראשון (לשי' ר"י, שהברייתא היא בשיטתו כנ"ל) 
  אותו 'שישי' היה שישי לחנייתן (בר"ח) בלבד  ולכן ,איסור תחומין (שבת), כיון שלא נצטוו עדיין על

וא"כ מוכרח לומר שלא נסעו  ,יןעל איסור תחומגם אך רב אחא ס"ל דבנ"י נצטוו במרה  ולא למסען.

 
 . ראה במפרש רש"י שתירצו בכו"כ אופנים, ולקמן יבואר.16

 . 35. ראה הערה 17

 פו, ב.  .18

 . דברים ה, יב. 19
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ע"כ  .יה גם שישי למסעןנסעו וחנו באותו יום, ולכן ה'שישי' ה כ"ועביום לפני ר"ח כיון שהיה שבת, 
 תוכן דברי הגמרא.

 , וז"ל:20והקשה התוס'

וא"ת וכיון דבמרה איפקוד אשבת היכי אמרינן בפ' כל כתבי (לקמן קיח:) אלמלי שמרו ישראל 
טה בהן אומה ולשון שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט וגו' וכתיב שבת ראשונה לא של

 ,והא לא היתה שבת ראשונה  ,כיון דבמרה נצטוו  ,אי שבת ראשונהאמאי קרי לה  –  בתריה ויבא עמלק
 ."לעכ .דמעיקרא כתיב ויסעו מאילם ויבאו וגו' ואמרינן בסמוך דאותו היום שבת היה

 ] 21בהערה הפסוקים המדוברים לקמן מובאים בשלמותם[לתועלת המעיין, 

 ומבואר מדברי התוס' שסדר המאורעות הי' כך:

 
 ד"ה "כאשר צוך במרה" שם דף פז, ב. .20

ר ְולֹא שמות פרק טו:. 21 ְדּבָ ּמִ ת ָיִמים ּבַ לֹׁשֶ ְלכּו ׁשְ ר ׁשּור ַוּיֵ ְצאּו ֶאל ִמְדּבַ ם סּוף ַוּיֵ ָרֵאל ִמּיַ ה ֶאת ִיׂשְ ע ֹמׁשֶ ּסַ  (כב) ַוּיַ
ֹבאּו ָמָרָתה ְולֹ ִים: (כג)ָמְצאּו ָמ  ָמּה ָמָרה: ַוּיָ ן ָקָרא ׁשְ י ָמִרים ֵהם ַעל ּכֵ ָרה ּכִ ּתֹת ַמִים ִמּמָ ְצַעק ֶאל  (כה)א ָיְכלּו ִלׁשְ ַוּיִ

ְמ  ִים ַוּיִ ֵלְך ֶאל ַהּמַ ׁשְ הּו:  ְיָי ַוּיֹוֵרהּו ְיָי ֵעץ ַוּיַ ם ִנּסָ ט ְוׁשָ ּפָ ם לֹו ֹחק ּוִמׁשְ ם ׂשָ ִים ׁשָ קּו ַהּמָ ֹבאּו ֵאיִלָמ   (כז)ּתְ ים ַוּיָ ּתֵ ם ׁשְ ה ְוׁשָ
ֲחנּו  ָמִרים ַוּיַ ְבִעים ּתְ ֵרה ֵעיֹנת ַמִים ְוׁשִ ִים:ֶעׂשְ ם ַעל ַהּמָ  ׁשָ

ֹבאּו כָּ  (א):  שמות פרק טז ְסעּו ֵמֵאיִלם ַוּיָ ר ַוּיִ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ין ֵאיִלם ּוֵבין ִסיָני ּבַ ר ּבֵ ר ִסין ֲאׁשֶ ָרֵאל ֶאל ִמְדּבַ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ
ִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  ֵ לּ  (ב)יֹום ַלֹחֶדׁש ַהׁשּ ר: ַוּיִ ְדּבָ ּמִ ה ְוַעל ַאֲהֹרן ּבַ ָרֵאל ַעל ֹמׁשֶ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ  ַוּיֹאְמרוּ  (ג)ֹונּו ּכָ

ֶאֶרץ ִמְצַר  ן מּוֵתנּו ְבַיד ְיָי ּבְ ָרֵאל ִמי ִיּתֵ ֵני ִיׂשְ י הֹוֵצאֶתם ֲאֵלֶהם ּבְ ָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשַבע ּכִ ר ּבְ ׂשָ נּו ַעל ִסיר ַהּבָ ְבּתֵ ׁשִ ִים ּבְ
ָרָעב:  ה ּבָ ָהל ַהּזֶ ל ַהּקָ ה ְלָהִמית ֶאת ּכָ ר ַהּזֶ ְדּבָ ָמִים וַ  (ד)ֹאָתנּו ֶאל ַהּמִ ָ ה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ

תֹוָרִתי ִאם לֹא:   ּנּו ֲהֵיֵלְך ּבְ יֹומֹו ְלַמַען ֲאַנּסֶ ַבר יֹום ּבְ ר ָיִביאּו  (ה)ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ּדְ י ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאׁשֶ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ְוָהָיה ּבַ
ר ִיְלְקטּו יֹום יֹום: ֶנה ַעל ֲאׁשֶ  ְוָהָיה ִמׁשְ

ָרֵאל ַוּיֹאְמר (טו) ְראּו ְבֵני ִיׂשְ ר ָנַתן ַוּיִ ֶחם ֲאׁשֶ ה ֲאֵלֶהם הּוא ַהּלֶ י לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ּכִ
ה (טז)ְיָי ָלֶכם ְלָאְכָלה:   ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ר   ֶזה ַהּדָ ר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש ַלֲאׁשֶ ְלּגֶֹלת ִמְסּפַ ּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ֹעֶמר ַלּגֻ ְיָי ִלְקטּו ִמּמֶ
חּו:  ּקָ ָאֳהלֹו ּתִ ָרֵא  (יז)ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעׂשּו ֵכן ּבְ ְמִעיט: ַוּיַ ה ְוַהּמַ ְרּבֶ ְלְקטּו ַהּמַ יף ַהּמַ  (יח)ל ַוּיִ ֹמּדּו ָבֹעֶמר ְולֹא ֶהְעּדִ ה ַוּיָ ְרּבֶ

ְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו:   ּנּו ַעד ּבֶֹקר:   (יט)ְוַהּמַ ה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמּמֶ ְמעּו  (כ)ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ְולֹא ׁשָ
ה:  ְקֹצף ֲעֵלֶהם ֹמׁשֶ ְבַאׁש ַוּיִ ֻרם ּתֹוָלִעים ַוּיִ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ַוּיָ ים ִמּמֶ ה ַוּיֹוִתרּו ֲאָנׁשִ ּבֶֹק  (כא)ֶאל ֹמׁשֶ ְלְקטּו ֹאתֹו ּבַ ּבֶֹקר ַוּיִ ר ּבַ

ֶמׁש ְוָנָמס:  ֶ ִפי ָאְכלֹו ְוַחם ַהׁשּ ל ְנׂשִ  (כב)ִאיׁש ּכְ ֹבאּו ּכָ ֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד ַוּיָ ֶנה ׁשְ י ָלְקטּו ֶלֶחם ִמׁשְ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ יֵאי ַוְיִהי ּבַ
ה:  ידּו ְלֹמׁשֶ ּגִ ר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת  (כג)ָהֵעָדה ַוּיַ ת ֹקֶדׁש ַלְיָי ָמָחר ֵאת ֲאׁשֶ ּבַ תֹון ׁשַ ּבָ ר ְיָי ׁשַ ּבֶ ר ּדִ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאׁשֶ

ר יחּו ָלֶכם לְ  ֲאׁשֶ ל ָהֹעֵדף ַהּנִ לּו ְוֵאת ּכָ ֵ ׁשּ לּו ּבַ ְ ַבׁשּ ֶמֶרת ַעד ַהּבֶֹקר: ּתְ ה  (כד)ִמׁשְ ה ֹמׁשֶ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ יחּו ֹאתֹו ַעד ַהּבֶֹקר ּכַ ּנִ ַוּיַ
ה לֹא ָהְיָתה ּבֹו: ְולֹא ִהְבִא  ֶדה:  (כה)יׁש ְוִרּמָ ָ ׂשּ ת ַהּיֹום ַלְיָי ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ּבַ ּבָ י ׁשַ ה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ּכִ ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ

ת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו:  (כו) ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהׁשּ ת ָיִמים ּתִ ׁשֶ ִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט ְוֹלא וַ  (כז)ׁשֵ ְ ּיֹום ַהׁשּ ְיִהי ּבַ
ֹמר ִמְצֹוַתי ְותֹוֹרָתי:   (כח)ָצאּו:  ָמ  ם ִלׁשְ ה ַעד ָאָנה ֵמַאְנּתֶ ן הּוא  (כט)ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ת ַעל ּכֵ ּבָ ַ י ְיָי ָנַתן ָלֶכם ַהׁשּ ְראּו ּכִ

ּיֹום ַה  ֹקמֹו ּבַ יו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ְחּתָ בּו ִאיׁש ּתַ י ֶלֶחם יֹוָמִים ׁשְ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ִביִעי: ֹנֵתן ָלֶכם ּבַ ְ ּיֹום  (ל)ׁשּ תּו ָהָעם ּבַ ּבְ ַוִיׁשְ
ִבִעי: ְ  ַהׁשּ
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 23ובאו למרה 22שאירעה ביום רביעי כ"א ניסן הלכו שלשה ימים במדברלאחר קריעת ים סוף  א.
 .השבת צטוו עלבהיותם במרה נו (ושהו במרה לכל הפחות עד ח' אייר) כ"ד ניסן, בשבת

וזהו 'שבת ראשונה' , , ושבת הייתהלמדבר סיני איליםנסעו מאייר ט"ו בעו לאילים, וב. ממרה נס
 לאחר הציווי במרה.

, שאז כלתה יציאת ממצריםהחל לרדת המן (חודש מאז  ,יום ראשון ט"ז אייר – ביום שלמחרתג. 
 .)החררה שהביאו עמם

ומשה אמר להם שבשבת לא יצאו ללקוט  ,לקטו לחם משנה ,כ"א אייר – ביום שישי שלאחריוד. 
 הם יצאו ללקוט. – מאז שנצטוו השניההשבת  – ולא ירד מן, ורק בשבת זו

כשנסעו   ':ראשונה'  ם דמשמע מתוך הפסוקים ששתי שבתות היו קודם"ועוד מקשי  :ומוסיף התוס'
ניחו אותו עד מאילם, ואחר אותו שבת ירד להם המן וכתיב ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה וגו' וי

הבקר וגו' [ויאמר משה אכלוהו היום וגו' ששת ימים תלקטוהו וגו' ויהי ביום השביעי יצאו מן העם 
 24 עכ"ל. ת שלישית שאחר מרה היא",ללקוט וגו'] משמע שבשב

ורק "ביום  המן, אייר) הם לא ליקטו בהיינו, דמסדר הפסוקים משמע שגם בשבת השניה (כ"
שבת כ"ט ( שאחר כךבשבוע  , דהיינוהם ללקוטיצאו  –ת ימים תלקוטוהו" לציווי ה' "ששהשביעי" 

 25שבת.מצוות מהציווי על השלישית השבת  ), והיאאייר

(או  שנייה, שהרי מוכח מכהנ"ל דמעשה לקיטת המן היה רק בשבת 26אור בדברי רבצריך ביוא"כ 
למלי שמרו ישראל שבת א"מהו אומר שמביא התוס') וא"כ  'ועוד מקשים'לפי האפילו בשלישית 

 "?ראשונה

ע"י  המתרצים הקושיא באופנים שונים 27אחרונים ו"ככ אך ישנם, התוס' נשאר בקושייתוהנה, ו
יש חילוק בין מנין ג"כ מפני מה ננסה לתרץ פ דבריהם ", ועשל 'שבת ראשונה' ביאור מה 'פשט'

 :(שבת ב') מעשה דמקושש לגבי(שבת א'), לבין מנין השבתות מעשה ליקוט המן  השבתות לגבי

 
 ראה שמות טו, כב. .22

 ראה שם כג. .23

"כ מש"כ הרש"ש על ראה מהרש"ל ומהרש"א על תוס" ד"ה "כאשר צוך במרה" בהגהת התוס', וראה ג .24
 דברי המהרש"א, ואכ"מ.

. ראה נחלת יעקב שמות טו, כה, (ד"ה שבת ופרה אדומה ודינין) שהקשה דלפי"ז נמצא "ויבא עמלק" 25
בב' סיון, ואז כבר היו במדבר   –למחרתו בר"ח סיון, ומלחמת עמלק למחרתו ("מחר אנכי נצב על ראש הגבעה")  

 ק אירע ברפידים.סיני. וזה לא ייתכן שהרי מלחמת עמל

 במרה". –הוא המ"ד ש"כאשר צוך  שרבכן הוא אצלנו) . ובפרט לפי הגרסאות (ו26

ראה בנוסף לאחרונים המובאים לקמן גם ב'חפץ ה', 'לשון הזהב' ו'שבת של מי' שתירצו בעוד אופנים  .27
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 .ד
 'ל מפראג על קושיית התוס"המהר רוץתי

ין אפקידו לא אפילו למאן דאמר דאף אתחומ ,ואני אומר :, וז"לליישב 28המהר"ל מפראג כתב
נצטוו אכל מצוות שבת בעשה ולא תעשה, אלא בעשה בלחוד הוא דנצטוו, אבל אזהרותיו לא נצטוו 

ל), ולפיכך נקרא 'שבת ראשונה'. תדע למה הוצרך למכתב בפרשת  – המן (להלן טז, כג פרשתעד 
ו, שלא שהרי במרה אפקידו אשבת, אלא דכאן הזהיר עליהן בלא ,המן (שם שם כט) "אל יצא איש"

 '. עכ"ל.היה קודם בלאו, והוצרך למכתב הלאו, ולפיכך קרא אותו 'שבת ראשונה

 היא לשבת הראשונה הכתובה בתורה נההיינו, דמ"ש "אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה" הכוו
ועוד פירש בגו"א שמה שנצטוו במרה אין לו גדר ( שעלי' הזהיר בלאו, ואתי שפיר קושיית התוס'

מצוות שבת, ולכן המנין  לראשונה נכתבון שהציווי נאמר בע"פ, ורק בשבת דמן 'תורה שבכתב' כי
 .)דשבת ראשונה מתחיל מפרשת המן

אך   ,זה מתרץ רק על מה שהקשה התוס' בתחילה (לדעה שבשבת השני' הם ליקטו)  כלאך לכאורה  
ש בתורה "ועוד מקשים" שמביא התוס' אי"ז מתרץ מידי, דהא ישנה עוד שבת הכתובה במפורפי הל

 ) לפני השבת שבה ליקטו את המן.29("אכלוהו היום כי שבת היום לה"

נקראת 'שבת  אותה שבתי מעשה ליקוט המן מפני מה לגב אין מובןהסבר זה עדיין  פ"ע ,וכן
באותה  (ובפרט לפי הפירוש דשניהם היו    לגבי מעשה דמקושש היא נקראת 'שבת שניה'אך    ,ראשונה'

 30 .שבת)

 .ה
 קושיות על תירוצוו 'על קושיית התוס הושעי הפני רוץתי

נראה לי ליישב קושית התוס' דלא  וז"ל:באופן אחר, כתב ליישב קושיית התוס'  יהושע הפני
למימר דהא דאמר רב בפרק כל כתבי אלמלא שמרו ישראל לשבת ראשונה איכא  ,תיקשי דרב אדרב

ה דלקיטת המן גופא שאמר להם מה שהזהיר להם בשעת מעשה אהוצא  דהאי ראשונה היינו למילתיה
היינו לענין הוצאה  דבלא"ה נראה דעיקר שכר ועונש בשמירת שבת ומלאכה .ששת ימים תלקטוהו

כדאמרינן לעיל בפ"ק (דף יב ע"א) גבי חייב אדם למשמש בבגדיו ע"ש שצריך זהירות ושמירה יתירה  
 ע"כ.. וכו' ואמר רב יוסף הלכתא רבתא לשבתא

 
 , ואילך.בתוד"ה הנ"ל, וראה גם בריטב"א חדשים בד"ה הנ"ל, "וא"ת מ"מ היאך הביאו כליהם בשבת"

 יה שמות טו, כה. וראה גם בגו"א דברים ה, טז.חידושי מהר"ל על אתר, גור אר .28

 שמות טז, כה. .29

 ), וראה שם קושיא על תירוצו.8. אבל במק"א (במדבר טו, לב) תירץ על הנ"ל והובא לעיל אות א' (ובהערה  30
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 –מרה לא נצטוו על מלאכת הוצאה אלא רק בפרשת המן, וא"כ אתי שפיר כלומר, יש ליישב, שב
 . הוצאה מלאכת לענייןדזו שבת ראשונה 

דלגבי המקושש נחשב לשבת שניה, ולגבי   –החילוק בין המקושש למלקט  כ  ג"לכאו' מבואר  ועפ"ז  
צטוו כבר נ וזמלאכה על ש וןבאמת לא הי' זה 'שבת ראשונה' כי ,המקוששלגבי : המן שבת ראשונה

אך זה  .הוצאהל מאז שנצטוו ע'שבת ראשונה'  הרי שזומן מלאכה שבמעשה הבמרה, אך בנוגע ל
מתאים רק לדעות שהמקושש עבר על מלאכת מעמר או תולש, אמנם לדעת שמואל שהמקושש 

מנין השבתות  ןשוב אין מובן מה החילוק בי –"מעביר ד"א ברה"ר הוה" (שהוא תולדה של 'הוצאה') 
 מקושש ומנין השבתות לגבי המלקט.הלגבי 

שמעשה הלקיטה הי' בשבת  המימראשהוא בעל רב שמואל חולק על ד ומרלשר לכאו' אפוהנה 
 ;ראשונה

אך בכלל נראה לבאר הפנ"י באופן אחר, ועפ"ז יבואר החילוק בין המקושש למלקט גם לדעת 
 שמואל (ויתיישב יפה עם המימרא דרב), ובהקדים:

י בכלל צריכים ביאור, בהקדים שיטת התוס' בפירוש "אתחומין לא איפקוד", דברי הפנ"לכאורה 
ל דאתיא כר' עקיבא דאמר תחומין דאורייתא דהא משמע "אין צ  –  איפקוד  לא  אתחומין  :31וז"ל התוס'

ע דבסיני לכל הפחות איפקוד אתחומין דלאו דוקא נקט תחומין אלא כלומר הוצאה שהיו מוליכין "לכ
  . ע"כ.ומר סבר אהוצאה לא איפקוד ומר סבר איפקוד עמהן כל אשר להן

"שהיו מוליכין עמהן  ,הוצאהשלא נצטוו על איסור וד" הוא ב"אתחומין לא איפק [דהיינו, הפשט
י זה נתון ר, שה)32'תחום שבת' (כמו שפירש"י – כפשוטם 'תחומין' ין הפשטאו ,כל אשר להן"

 ].דאורייתא או דרבנן אם תחומין במחלוקת

 – עה ש"אתחומין לא איפקוד"להד רקאתי שפיר  הפנ"יתירוץ זה אין מובן: דבפשטות, ולפי 
שאפשר לומר באמת שבמרה לא נצטוו על הוצאה כ"א בפ' המן, והוה שבת ראשונה. אך לדעת רב 

 אינה , וא"כ השבת דמן  במרהכבר    הוצאההפירוש בזה שנצטוו על    –אחא ב"י שאתחומין נמי איפקוד  
 יווי על הוצאה)!שבת ראשונה (לצ

ג דבפרשת מן "ואע, וז"ל: לפי הדעה שכן איפקוד, מהמשך דברי התוס' גםועוד קשה על הפנ"י 
ק דעירובין (דף יז:) איכא למימר שאחר מתן "כתיב אל יצא איש ממקומו ודרשינן מיניה הוצאה בספ

דשייכי למילי   ה להניח צנצנת לפני העדות ומשום"תורה נאמר אחר שנעשה המשכן [כמו] שאמר הקב
 . עכ"ל.כדפרישיתפ שבמרה נאמר כתביה התם "דמן כתבינהו התם ולמאן דאמר איפקוד אע

 
 שבת שם, ד"ה "אתחומין לא איפקוד". .31

  רו [שלא] לילך יותר מאלפיים אמה".. בד"ה הנ"ל, "...שלא הוזה32
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בא ליישב קושיא שאמורה להתעורר אם נאמר שתחומין היינו הוצאה, והיא, תוס' : היינו[
נפקדו  ודאי, וא"כ 33המן בפ'  שבעירובין נאמר שהוצאה לומדים מהפסוק "אל יצא איש" שנכתב

 אפשר (לדעתד –מבאר התוס'  –לפני מ"ת, ואיך אמר רבא שלא איפקוד עד מ"ת? אלא  אתחומין
 ].אך כיון שהוא קשור למן הוא נכתב באותה הפרשה ,מ"ת זה נאמר לאחר פסוקרבא) ש

מדברי תוס'  מבואר אין מובן כלל, דממ"נ: לפי הדעה ש'לא איפקוד' הפנ"י תירוץולכאורה עפ"ז 
, במרה, ולדעה שכן 'איפקוד' הרי נצטוו כבר מ"ת אחריהוצאה אלא רק  בנ"י לא נצטוו עלאפשר שש

 וא"כ מהיכי תיתי לומר ששבת המן היא ראשונה לציווי?

 .ו
 ז "וביאור החילוק בין המקושש למלקט עפ ,ביאור תירוץ הפני יהושע באופן אחר

 לאכת הוצאהמציווי על לששבת המן היא ראשונה שבאמת אין כוונת הפנ"י  אלא ע"כ צריך לומר
המן בשבת, ודייקא נמי בלשון הפנ"י  לקוטלא ל – מיוחד פרטי איסורראשונה לציווי על , אלא כללב

ולזה  ,דווקא מןנוגע ללקיטת ההי' איסור מיוחד בשומשמע  ",גופא המן  דלקיטתשכתב "...אהוצאה 
רי זה תלוי במח' ה  –אותה שבת היא שבת ראשונה (אך בנוגע לזמן הציווי על מלאכת הוצאה בכללות  

 34  אם איפקוד במרה או בסיני, כבתוס' הנ"ל).

אך שוב יש לתמוה על פירוש הפנ"י: אם אכן כל מה שנאמר שבנ"י לא שמרו שבת ראשונה הוא 
(שגם אינו ציווי לדורות), איך רב אמר באופן כוללני כל כך ש"אלמלי שמרו  פרטירק לגבי ציווי 

רב היה צריך לכל הפחות לסייג את  ?!אה מזה "ויבא עמלק", ועד כדי שכתוצראשונה"ישראל שבת 
ולומר "...שבת ראשונה שנצטוו אהוצאת המן" וכדו', ובפרט שלפי פירוש הפנ"י בנ"י אכן שמרו   דבריו

 את השבת לפני מעשה המן!

נראה דעיקר שכר ועונש  כיה ודבלא" בהמשך דבריו:אלא נראה שהפנ"י עצמו תירץ קושיא זו 
 .ומלאכה היינו לענין הוצאה שצריך זהירות ושמירה יתירה"בשמירת שבת 

 
 ראה עירובין יז, ב. ובתוס' ד"ה "לאו שניתן להזהרת בי"ד". .33

דעיקר שכר ועונש בשמירת שבת "אך לכאורה דוחק לומר כן, דעפ"ז אינו מובן מ"ש הפנ"י בהמשך דבריו  .34
מיוחדת של לקיטת המן  דאם הכוונה להוצאה –ומלאכה היינו לענין הוצאה שצריך זהירות ושמירה יתירה" 

ך פה הוצאה הרגילה דשבת שעל זה יש עיקר שכר ועונש, שהרי כאן לא מדובר על הוצאה גופא, א"כ מה שיי
 רגילה אלא נקר' שבת ראשונה ע"ש האיסור ללקוט מן כנ"ל?!

מת ואולי י"ל דההשוואה בין ההוצאה הרגילה דשבת להוצאה דהמן היא: כמו שיותר קשה להימנע מהוצאה לעו
גבי חייב אדם . .  לטל בלא שימת לב, וכמ"ש הפנ"י: "כדאמרינןמלאכות אחרות כי הרבה פעמים יכול לט

למשמש בבגדיו ערב שבת", כך גם באיסור לקיטת המן הי' קושי מיוחד, כיון שהיו רגילים בכך וכו', ועד שפחדו 
ו גבי הוצאה, ולפ"ז מובן שהאיסור שלא יהי' להם מספיק וכיו"ב, ולכן ע"ז הי' עיקר שכר ועונש שלהם, כמ

 ת המן לא היה משום הוצאה אלא מצד הציווי "ששת ימים תלקטוהו, וביום השביעי לא יהי' בו".בלקיט
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לא נצטוו על הוצאת המן בציווי  שבנ"ינאמר  ילואפילו אד לבאר,כוונתו לבאר דבריו: נראה שויש 
,  בציווי הכללי של שמירת שבת (שכולל גם את איסור הוצאה)איסור לקיטת המן נכלל  אלא ,פרטי

העיקר   מתבטאדווקא במלאכת הוצאה  ש  ון'שבת ראשונה', כי  תאנקר  וזיתה שבת  עדיין הי  ,מכל מקום
השבת הראשונה שהיה להם   שבת המן היאוא"כ    ,כיון שצריך בזה שמירה יתירה וכו'  –  דשמירת שבת

שהיה זה  ואע"פיתה להם מנוחה, יולא ה מאילים, נסעו בנ"י לפניבשבת ש וןאפשרות לשמור, כי
מפני  35להם אפשרות לחלל אותהתה ילא היש וןכי – שבת  וששמרציווי ה', מכל מקום אי"ז נקרא ב

יתה להם הזדמנות ראשונה יה – ולפי זה רק בשבת שבה היה המעשה דלקיטת המן שנדחתה בציווי.
ב'שמירה'  וןבזה היה עיקר החסרש וןכי ,לשמור שבת, ודוקא בהוצאה הי' צריך להיות עיקר שמירתו

שמירה יתירה להשמר מהוצאה ועוד שצריך זהירות ו), שבת שלפני' (יחד עם היציאה מתחום שבתד
 שבת ראשונה.  "בלאו הכי" מובן שזו  על הוצאת המן  פרטי  ר שלא הי' ציוויפי' אם נאמ"כ אואבשבת.  

ע"פ כהנ"ל מובן היטב למ"ד "אתחומין איפקוד" מדוע יש חילוק במנין השבתות בין מעשה המן ו
, וא"כ הוצאהעל  מרה אף לדעת שמואל שעברומעשה דמקושש: מלאכת המקושש נאסרה כבר ב

איסור  נמצא שבשעה שחילל שבת הוה כבר שבת שניה מאז הציווי במרה, משא"כ גבי המן שנוסף
 כנ"ל."הוצאה דלקיטת המן גופא", שבת זו נמנית כשבת ראשונה לציווי,  ,מיוחד

 .ז
 ז גם בדעת שמואל "יישוב החילוק עפ

" משיטת שמואל (שהמקושש מעביר ד"א הוה), דהרי יפקודאך עדיין קשה למ"ד "אתחומין לא א
צריך להבין מפני מה התחייב המקושש לדעת שמואל, והרי לא  –לפי התוס' שתחומין היינו הוצאה 

 נצטוו אהוצאה עד אחרי מ"ת.

"וימצאו איש  וז"ל: ,בהמשך נכתבספרי בואכן  .לומר ששמואל חולק על הספריצריך אלא ע"כ 
לעניין מלאכת  הקרקע הי"' וא"כ חזינן בפירוש דהספרי לא ס"ל כשמואלש מן מקושש עצים, תול

הן   והספרי חלוקים בשני פרטים:  שמואלומר דלשר  , אלא כדעת ה"מתניתא תנא", וא"כ אפהמקושש
דשמואל ס"ל שהי' זה  – , והן בזמןתולש) –הוצאה, לספרי  –(לשמואל  סוג המלאכה דמקוששב

 ., משא"כ לספריוצאהעל ה לאחרי מ"ת, ואז כבר נצטוו

וא"כ אין קושי בכלל לדעת שמואל, כי מעשה המקושש הי' הרבה אחרי מעשה לקיטת המן ולדעתו 
 שבת שני'.אותה לאינו מחשב 

ע"פ  אמנם .ראשונהלקיטת המן נחשב לשבת  מעשה דועמ ,ין יש להבין לדעת שמואלעדיו
ראשונה לציווי למה שהזהירם ה יתההיו שבת זשדלפי דבריו  המבואר לעיל בתירוץ הפנ"י, מובן.

 
 הדין ד"דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהם י"ח במצה", (פסחים לה, א). ד"וע .35
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, ואין זה סותר להא (דאפשר) דבאמת שזהו איסור מיוחד שנוסף במן – אהוצאה דלקיטת המן גופא
   .לפי תוס' – לא נצטוו אהוצאה עד אחר מ"ת

. ולפי רש"י נמצא דאפשר תחום שבתד אלפיים אמההיינו  'תחומין'ובכך יתיישב גם לפירש"י ד
כבר במרה אך במן נוסף איסור אפשר שלכו"ע נצטוו גם אהוצאה    ק על הספרי, אלאששמואל אינו חול

 מיוחד.

 ),על אתר(  פ מש"כ השפת אמת בתוס' הנ"ל"ע  הטעם ששבת המן נקראת שבת ראשונה,  יש לחדדו
אם לא", א"כ עכשיו שהתחיל "וי"ל כלפי מה שכתוב בפרשת המן "למען אנסנו הילך בתורתי  וז"ל:

שהוא שבת ראשונה למבחן שרצה השי"ת לנסותם  ן אלמלי שמרו ישראל שבת זה,נסיון חדש, לכ
עוד י"ל כיון שע"פ ה' הלכו א"כ אינו בכלל מנין שבת .  לא שלטה בהן אומה ולשון  –  בנתינת המן כנ"ל

 ".י' ושפיר נקרא שבת הראשונהראשון כיון שעברו ונדחה השבת ברצון ה', לכן החשבון הוא משבת שנ
 ל.עכ"

ושמרו שבת אחת  ,כבר במרהבמלואה על שבת נצטוו אפשר ד"ז מובן לכל השיטות שבאמת ולפי
 – פ ציווי ה') ובשבת השני' 'בא זה וחללה""כשנסעו מאילים (שאינו נחשב לחילול שבת כי נסעו ע

המקושש היה אחרי  –ת שמואל (אך לפי התוס', למ"ד אתחומין לא איפקוד, לדע דהיינו המקושש
 מ"ת, כנ"ל).

כ"ב אייר, או בשבת הבאה  – ובאותה שבת (לדעות שמשה צוה כבר לפני שבת לא ללקוט המן)
 שיצאו ללקוט המןכ"ב אייר ולאחר שבוע) חללוה ע"י    –  (לדעות שמשה צוה לא ללקוט מן רק בשבת

: 36וכפירש"י  ולא עמדו בנסיון.  –  שה' ניסה אותם  הנסיוןבכ"ט אייר, וזה נחשב לשבת הראשונה של    –
 ".ותירו ממנו, ולא יצאו בשבת ללקוטשלא י  שמרו מצות התלויות בו,אם י  .ען אנסנו הילך בתורתילמ"

 .ח
 ל "כמה קושיות על הביאור הנ

 אמנם, עדיין יש להקשות כו"כ קושיות על הביאור הנ"ל:

) שהמקושש ומלקט היו באותה שבת, רק שלגבי א) ע"פ מה שבארנו (לפי פירוש המלבי"ם בספרי
ו שבת שנייה מהציווי במרה, ולגבי המלקט שבת זו נקראת שבת ראשונה (מטעם מיוחד),  המקושש זה

לכאו' יש להבין: לפי זה נמצא דמה שלגבי המקושש נאמר "שלא שמרו אלא שבת אחת" הכוונה 
תה השבת ולא מקרי שחיללוה, כנ"ל ע"פ נדח  –לשבת שנסעו מאילים, רק מפני שנסעו ע"פ ציווי ה'  

 ,כהלכתהאלא שבת א'" משמע ששבת ראשונה שמרו    שמרוסו"ס, מהלשון "שלא  השפת אמת. אבל  

 
 . שמות טז, ד. 36
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במלוא שמרו שבת ונהי דכשנסעו מאילים לא חיללו שבת, אך האם מפני זה אפשר להחשיבם כאילו 
 תקפה?!

כשם שלגבי מעשה המן נחשב שבת  ב) עוד יש להבין בתירוץ הב' של השפת אמת: לכאו', בדיוק
כך צריך להיות גם לגבי מעשה דמקושש, שהרי לעניין זה   –לפני כן נדחתה    זו ראשונה מפני שהשבת

ואעפ"כ נקראת שבת שנייה. ואי אפשר לומר דסבר שהמקושש לא היה באותה  –אין חילוק ביניהם 
 ודאישבת אחת" (לפני), וא"כ    כיון שכתוב בפירוש "שלא שמרו אלא  –אחרי  שבת דמלקט, כ"א שבת  

 היה לפני המקושש.אא"פ לומר ששבת דמלקט 

ג) למ"ד אתחומין איפקוד, בכלל אין מובן: הרי אם נצטוו על שבת כבר במרה מדוע נצרך לחזור 
? ואף אם תאמר דזה גופא חידושו של הפנ"י, 37ולצוות בפ' המן, הרי כבר נאסרו ללקוט המן בשבת

 הא גופא קשיא:

, ובמילים אחרות: במה ישנו על לקיטת המן גופא מיוחדסו"ס מדוע צריך להוסיף איסור  –ד) 
משום   –מאיסור הוצאה ולקיטה שקיימים בלאו הכי  יותר  תוקף לאיסור הפרטי של לקיטת המן בשבת  

 מצוות שמירת שבת (ועד כדי כך שמנין השבתות מתחיל מחדש בגלל שנוסף איסור זה)?

 ן אחר, כדלקמן.ולכן נראה לבאר באופ

 .ט
הנחלת יעקב בעניין שבת  י וקושיות על ביאור"ם בפירשביאור באופן אחר בהקדים דיוק המפרשי

 דמרה

 אפשר לבאר החילוק בין המקושש למלקט (עכ"פ לשיטת רש"י) ע"פ דיוק המפרשים בדבריו:

ם לו מרה] שׂ ם [ב: "...ׁש 38מה שהגמ' אומרת שבנ"י נצטוו על שבת כבר במרה נלמד (גם) מהפסוק
בהם, שבת וכו'".   שיתעסקומקצת פרשיות של תורה  חק ומשפט ושם נסהו", ופרש"י: במרה נתן להם  

בלשון רש"י, וז"ל: ולשון רש"י שאמר מקצת פרשיות שיתעסקו בהם, משמע  39ודייק הרמב"ן
ו שהודיעם החוקים ההם ולימד אותם עתיד הקב"ה לצוות אתכם בכך, על הדרך שלמד אברהם אבינ

 
יה רק הוצאה וס') דפשוט שהאיסור היחיד בלקיטת המן ה. זה אינו קשה למ"ד לא איפקוד (לפי שיטת הת37

(דכליהם), ולא עברו על מלאכת מלקט או מעמר, דהרי לא ירד המן בשבת (וגם לא נשאר מיום שישי, דהרי 
 "וחם השמש ונמס" (שמות טז, כא), ופירש"י "הנשאר בשדה נמוח וכו'").

 . שמות טו, כה.38

 . שם, ד"ה שם שם לו וכו'.  39
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בשמחה ובטוב לבב . . והודיעם שעוד  את התורה, והיה זה להרגילם במצוות ולדעת אם יקבלו אותם
 .40יצוום במצוות וכו'. עכ"ל. וכן פירש הרא"ם בסוף דיבורו

 חיללו שבת, כיון שעדיין לא נצטוו בפועל.לא ועפ"ז מובן דכאשר יצאו ללקוט המן 

 אבל לפי"ז עדיין צריך להבין: 

 שבת. קושש ("שבת שניה") התחייב מיתה, אם עוד לא נצטוו בפועל עלמדוע המ )א

איך זה עולה בקנה אחד עם מה שכתוב בגמרא שחיללו שבת ע"י לקיטת המן (ומביאים ראיה  )ב
 לזה מהפסוק בפרשת המן: "ויהי ביום השביעי יצאו מן הם ללקוט")?

יתן הרי זה משום ש"כאשר צוך איך זה עולה בקנה אחד עם הגמרא בשבת, שלמ"ד שישי לחני )ג
בזה בפועל ממש, ולא רק שניתן להם ללמוד אודות   שנאסרו, ומשמע  במרה . . אתחומין נמי איפקוד"

 מצווה זו.

והנה על שאלות אלו כבר תירץ הנחלת יעקב. על השאלה הראשונה ושנייה תירץ (הובא באות א', 
): באמת בנ"י (לא שמרו אך גם) לא חיללו בידים כיון שלא לקטו מן בפועל, 41ונחזור על זה בקצרה

 שאין הם מדרשים חלוקים). בידים (ומכך שתירץ באופן כזה משמע דסבר משא"כ המקושש חילל

דבאמת לא נפקדו בפועל במרה כ"א בפרשת המן בציווי "אל יצא איש".  42ועל השאלה הב' תירץ
במה חיללו לוקטי המן את השבת, ותירץ  –והקשה שם דלפי"ז קשה למ"ד אתחומין לא איפקוד 

 יהיה בו".ד"עברו על גזירת ה' יתברך שבת לא 

, 43הלן הוא עצמו פירש בדיוק הפוך על פירש"י דפסוק "אל יצא איש"ודבריו צריכים ביאור, דהרי ל
ולא אזהרה לדורות לא על תחומין ולא על הוצאה . . והואיל  :וז"ל, ועיקרו על לוקטי המן נאמרד"ה 

הוצאה שלא יוציאו . . אלא פי' לשון  אין לפרש על יציאת תחומיןדקרא אזהרה ללוקטי המן בלבד 
 גם ד"א ברה"ר וכ"כ התוס' פר"ע. עכ"ל. כליהם מרשות לרשות ו

תחום וצ"ע על פירושו בשניים: א. האם באמירת "אל יצא איש" נפקדו אתחומין (דלפירש"י היינו  
ב"אל יצא איש" לא  נצטוושני פירושיו סותרים לכאו' בעניין זה. ב. אם  –ולא הוצאה) או לא? שבת 

הרי הוציאו  – פ שלא מצאו"ואע –ללקוט  יהם, למה לא מקרי חילול שבת כאשר יצאולהוציא כל
שלקטו, כתב הנחלת יעקב במפורש, וז"ל: במן הוזהרו אחרי כליהם? ואם תאמר דהציווי הזה נאמר 

 
 נ"ל. . ד"ה ה40

, אבל נראה גם לתרץ באופן אחר ע"פ מה שיתבאר 8. וראה שם לעיל הקושי בפירושם. וראה גם הערה 41
ראה לקמן בפנים (אות לקמן בפנים בביאור הרבי. ועפ"ז יתיישב גם מדוע "לא שמרו אלא שבת ראשונה", ו

 יב).

 . שמות שם.42

 . שם טז, כט.43
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לכן, ואע"ג דלכאורה משמע דקרא . . נאמר אחר שיצאו מן העם ללקוט,  קודם ולא"אל יצא וכו'" 
 ומר כן דא"כ במה חטאו וכו'. עכ"ל.מ"מ אי אפשר ל

וסף ועדיין צריך להבין מדוע המקושש התחייב, והרי לא נצטוו על שבת, וגם הציווי "אל יצא ובנ
 44איש" נאמר רק על לוקטי המן.

 .י
 מרהבשבת הציווי דבענין י "ל ברש"בהדיוק הנש "לקוהקדמת הביאור ב

של כ"ק אדמו"ר נשי"ד וללמוד מתורתו  והנה, אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להיות חסידים
, וע"פ ביאור הרבי בעניין הקשר המהותי והתוכני בין המן שנגעה גם בענינים אלו הקדושה והרחבה

 יובן החילוק בין המקושש למלקטים: – למצוות שבת

ותחילה מוכיח שישנו קשר הדוק ביניהם  הקשר בן המן ושבת, מבאר הרבי 45לאלק בלקו"ש ח 
 (ס"ג, ההדגשות במקור): קוזלה" הנ"ל של הרמב"ן,ע"פ הדיוק 

"ויבואו כל נשיאי  –לקטו לחם משנה ואז  הששילאחרי שלקטו בנ"י המן כמה ימים, הרי ביום 
ד שאלוהו מה היום מיומים, ומכאן יש ללמו – , ומפרש רש"י: ויגידו למשה46העדה ויגידו למשה"

עד ששאלו   47להם "והי' ביום הששי והכינו גו'שעדיין לא הגיד להם משה פרשת שבת שנצטווה לומר  
 .כו' את זאת

ומה   –  במרהשפרשת שבת כבר ניתנה לישראל    48לעילוהדברים מתמיהים, שהרי מפורש בפרש"י  
", דהיינו שאין נשיאי העדה יודעים כלל אודות יחודו של יום הששי, מה היום מיומים מקום לשאלה "

שתמהו "מה היום מיומים" ומשה הוצרך להגיד להם ולחדש שבו חייבים להכין מאכלי שבת וכו', עד 
 ?  49"שבתון שבת קודש לה׳ מחר את אשר תאפו גו' ואת אשר תבשלו גו"'

שכתב שבמרה "נתן להם מקצת פרשיות   –  אלא ששאלה זו מתורצת בדיוק לשונו של רש"י עצמו
השבת כ"א רק ניתנה (לפרש"י) על  נצטוושבת כו'", כלומר, במרה לא  ,50שיתעסקו בהם של תורה 

 
  . ולכאו' הנחלת יעקב לא סבר שהם מדרשים חלוקים (מכך שלא תירץ באופן זה).44

 פ' בשלח שיחה ג'. .45

 . שמות טז, כב. 46

 . שם, ה.  47

 טו, כה. .48

 טז, כג. .49

םק בלשון הפסוק " ׁשם  ) נוסף שרש"י למד זאת מדיו355בהנחה (שיחות קודש תשכ"ח ח"א עמ'    .50 לו חק   ׂשָ
 , ומכך הסיק דלא נצטוו עדיין.ציווי ומשפט", דאינו בלשון
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(ורק   51הפרשה), שעדיין לא הי' ענין של שמירת שבת בפועל   לימוד(  בהלהם פרשת שבת שיתעסקו  
  .52ולכן שאלו "מה היום מיומים" – לימוד פרשת שבת בתורה)

ועפ"ז יש לתרץ עוד דבר בלתי מובן: בהמשך הענין מסופר דאף לאחרי שהודיע משה לבנ"י 
ולכאורה: היציאה .  54"יצאו מן העם ללקוט"  –  53ר", ו"(המן) לא יהי' בו"ד"שבתון שבת קודש לה' מח

על  לשדה ע"מ ללקוט המן היתה בודאי עם הכלים להביא בהם המן הביתה, ונמצא שעברו ביציאה זו
 סור הוצאה?אי

ותורותי, ראו כי ה' נתן   מאנתם לשמור מצותי"עד אנה    55שזוהי כוונת אמירת ה' למשה  ואין לתרץ
 שעברו בזה על "לשמור מצותי"  ת גו' שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביום השביעי",לכם השב

"שבו איש תחתיו   שיצאו ללקוט נצטוו  לאחרי  אזכי מפשוטו של מקרא (לשון הכתוב) משמע, שרק    –
דבפסוקים שלפנ"ז נאמר רק שהמן לא יהי' בו, אבל לא (  אל יצא איש", שלא יצאו ללקוט המן בשבת

 ונמצא שלא עברו על ציווי ה'.לצאת ללקוט), ור (במפורש) בא איס

עברו על ציווי ה', כ"א) רק שהיו מחוסרי  [וכוונת הדיבור "עד אנה מאנתם גו"' היא (לא שבנ"י
שביעי ששי באמרו הטעם בפירוש שביום ה, דמכיון שראו שהקב"ה נתן לחם לחם משנה ביום האמונה

 אין מקום לצאת לשדה למצוא מן].  ,56לא יהי' בו". .  תמצאוהו בשדה לא"

ללקוט המן מאחר שכבר אמר להם משה ד"שבת קודש לה' מחר", הרי נאסרו לצאת  – ותמוה
 בשבת מפני איסור הוצאה (ואף שלא מצאוהו בשדה, הרי הוציאו את הכלים כנ"ל)? 

שכאן , הציווי על שמירת שבת בשלימותה לא בא עד מ"ת, ומה הפשטוע"פ הנ"ל יש לומר: ע"ד 
אין זה ציווי על שמירת שבת בשלימותה, כ"א  – אצל המן נאמר להם "שבתון שבת קודש לה' מחר"

ולכן, מכיון שבתחילה נאמר לבנ"י רק  .והכנתוהשייכים ללקיטת המן  שמירתה בעניניםאך ורק על 
דין לצאת   , לא נאסרו (עדיין) בהוצאה מרשות לרשות וכו', והיו מותרים ע"פ57ע"ד איסור אפי' ובישול

 .יצא גו"' נאסרו בזה אלוכו', ורק כאשר ה' אמר בפירוש "שבו איש תחתיו 

בשבת (שהרי בעת תחילת  שבת הם שגרמו שהמן לא ירדסורי ירוש שאינמצינו למדין, שאין הפ
: תוכן ענין המן הוא שגרם שתנתן ךזו), אלא להיפ במלאכת שבת עדיין לא נאסרו ישראל ירידת המן

 
 ) נוסף שעפ"ז מתורץ גם שאלתו של תוס' הנ"ל.353. בהנחה הנ"ל (עמ' 51

, לא עלה בפועלמכיון שלא היו מצווים בשמירת שבת  –. ואף שידעו אודות יום השבת מלימוד הפרשיות 52
 שייך לשבת (מתוך השיחה). – בפועלנה על דעתם שהלחם מש

 שם, כו. .53

 ם, כז.ש .54

 . שם כח־כט. 55

 . שם כה־כו.  56

 .שם כג. 57
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 .עכלה"ק .ו)יכות ללקיטת המן והכנתיבמלאכות הש השבת (עכ״פצות מראל שלי

 .יא
 ושבתהרבי במהות ותוכן המשותף של המן ביאור 

בהמשך השיחה מבאר הרבי דתוכן ענין המן ושבת הם אחד: שביתה ומנוחה ותענוג. המן ירד באופן 
חד טעם מה . וכן היה בו עונג "בלתי מוגבל" שכל א58הממעט ככל האפשר את טרחת האדם בדבר

שרצה, וכן שבת עניינו הוא השביתה באופן של תענוג ומנוחה באופן ד"כל מלאכתך עשויה" ו"אז 
 תענג על ה'". ת

ולכן שלימות החיבה בנתינת המן היא בזה, "  –ובשניהם גם מודגש החיבה של הקב"ה לעם ישראל  
נתן לכם השבת", "ראו כי ה'  ראו, ובאופן ד"השבתשביחד עם נתינת המן, נתן הקב"ה לבנ"י את 

 – מיים"מזהיר אתכם על השבת שהרי נס נעשה בכל ע"ש לתת לכם לחם יו בכבודובעיניכם כי ה' 
היינו, שמזונם ניתן להם בשלימותו ביום הששי כדי שביום השבת תהי' להם מנוחה שלימה, ללא שום 

 " (לשון הרבי שם סס"ד). טורח ודאגה על מזונם של יום זה.

שהקב"ה יכול להזין את ישראל באופן "  –גם בימינו בעניין זה שתוכן המן ושבת הוא  ודבר זה נוגע  
" (לשון הרבי ם מלאכה ויוכלו לשמור (לעסוק) בתורה במנוחה גמורהשלא יצטרכו לעסוק בשו

 59.סס"ה)

מבאר הרבי את עניין הבטחון בתוכן המשותף של המן ושבת, וז"ל [בתרגום  60ובלקו"ש חלק טז
 םאין שום התערבות של פעולת האד (המן) בלחם מן השמיםת במקור] בס"ד: "חפשי, ההדגשו

הנסיון "אם ישמרו . ועפ"ז מובן שעל הקב"ה מוחלטתהסתמכות ולפיכך נגרמת אצלו הרגשה של 
כדי להביא   :וונה בירידת המן, 'לחם מן השמים'מצוות התלויות בו שלא יותירו ממנו" הוא הטעם והכ

בקב"ה, שכל לחמו וצרכיו באים רק מאת  מושלםאת היהודי לידי בטחון  ")(ובאמצעות זאת "לנסות
  בעצמו אסור שיהיה מקום לכך שאדם  .'אמצעי' של מלאכת האדםהקב"ה לבדו, ללא שום 'לבוש' ו

שברא יום בתנחומא "דבר יום ביומו, מי  ידאג ללחם בשביל מחר ("שלא יותירו ממנו") כפי שכתוב
אומר: כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר   אליעזר המודעי  פרנסתו, מכאן היה ר'  ברא

 הרי זה מחוסר אמונה".

בהמשך מבאר הרבי שהמן כן היה תלוי בעבודת המקבל (שלכן היה חילוק בין צדיקים, בינונים 
וכו') וזה מה שנתן את הכח להתנהג באופן כזה גם בבוא בנ"י אל ארץ נושבת ששם ההשפעה הוא 

 
. ובלקו"ש חט"ז מבאר דבפועל ירידת המן כן היתה קשורה במידה מסוימת לעבודת וטירחת האדם, ומובא 58

 לקמן בפנים.

 ועיי"ש המשך אריכות הביאור בזה. .59

 . פ' בשלח שיחה ג. 60
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 שתלוי בטירחת האדם הרבה יותר.  –ארץ" ן של "לחם מן הבאופ

אח"כ מבאר הרבי הקשר בין המן לשבת, וז"ל [בתרגום חפשי, ההדגשות במקור] בס"ט: "שלשת 
לוו עלי   61בקשר לצרכי שבת אומרים חז"להפרטים שהוסברו במן . . ישנם גם בתוכן הענין של שבת:  

במה לקנות צרכי שבת, ואפילו כאשר אין  –ח"ו  –שר אין . . והאמינו בי ואני פורע. כלומר, גם כא
גם אז יש להישען לגמרי על הקב"ה "לוו   –סיכוי לאפשרות של רווח מאוחר יותר, לפריעת ההלוואה  

 וכו'".  ללא עבודת המקבל –פורע", כי צרכי שבת באים בדומה ל"לחם מן השמים"  ואני . . עלי

קשורה לעבודת האדם (כמו במן) בעשיית צריכה להיות    וממשיך הרבי דגם מידת הבטחון שבשבת
, אע"פ שה' יפרע לו ההלוואה. והעילוי של יום 62ללוות רק עם יש לו חפצים למשכן –כלי בעולם 

השבת משפיע גם על ימות החול הבאים אח"כ, שיוכל להתנהג בבטחון מוחלט בהקב"ה, וירגיש שכל 
באר הרבי את דברי הזהר שהברכה על מן). ועפ"ז מפרנסתו מגיע ממנו, אפי' שעושה כלי (כמו ב

מכיון שתוכנו של המן הוא עניינו של יום  –השפעת המן הייתה בשבת, מכיון שלא הותירו ממנו 
השבת, לכן ברכתו נמשכה בשבת, כאשר יש מצב דומה לתוכן המן, ודווקא ע"י זה שבנ"י מבטאים 

ירד בשבת והשפעתו נשארה  ל זאת המן לאאת בטחונם בהקב"ה ולא מותירים מהמן. אמנם, אם כ
למעלה, כיון שבמהותו המן אינו קשור כלל לעבודת המקבל, ורק כאשר יורד ממדרגתו ונשפע למטה 

 נעשה תלוי גם בעבודת האדם. 

הוא אחת מן ה"מצוות התלויות בו"  "לפיכך הענין של "ולא יצאו בשבת ללקוטומסיים הרבי: "
י ביום השבת מאירה גם כאן למטה המהות של "מן" כ –רידת המן בי המבטאות את הטעם והכוונה

ד, שכאן לא תיתכן שום התערבות של האדם, חמו", ולכן צריך להיות ברור לכל אכפי שהוא "במקו
 "ולא יצאו בשבת ללקוט". –בלה" (ליקוט) כמו בששת ימי החול ואפילו לא פעולה של "ק

 .יב
 ל"כהנפ "ע ט המן החילוק שבין מעשה דמקושש לליקוביאור 

, עכ"פ לשיטת רש"י (מבלי שנצטרך לבאר החילוק בין לקיטת המן למקוששכהנ"ל נראה פ "וע
 :לדחוק דהגמ' והספרי "מדרשות חלוקים הם")

ע"פ הנ"ל מובן כנ"ל, אך  הדין מעיקרבמעשה של לקיטת המן באמת לא עשו בנ"י שום מלאכה 
ענין של ה שיצאו ללקוט הם ביטאו ע"י מ שהריהיטב מדוע אי אפשר לומר ששמרו שבת ראשונה, 

יכול   ואשה  הבטחון בה'  –  עניינו של יום השבת(כאמור)  שזהו    ,אמונה ובטחון בה'  מנוחה וחוסר  חוסר

 
 . ביצה טו, סע"ב. 61

 . שו"ע אדה"ז סי' רמב, ס"ג. 62
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ויוכלו לשמור שבת ולעסוק בתורה במנוחה  ,לזון את בנ"י באופן שלא יצטרכו לעסוק בשום מלאכה
 גמורה.

(ולכן חלק  יספק את הנצרך עבור כל יום ויוםלט בקב"ה שבטחון מוח – וזהו גם עניינו של המן
  .מ"למען אנסנו" שהיה בירידת המן הוא "שלא יותירו ממנו לבוקר" כדברי רש"י)

ועפ"ז מובן, שכאשר יצאו בנ"י ללקוט את המן, הם לא חיללו שבת בפועל (דהלא הם עדיין לא 
 –  שבת, ובעניינו של יום השבתת  מצוו לזול ב, אך הי' פה ענין של זולא ירד כלל מן  נצטוו על הוצאה)

 – "למען אנסנו הילך בתורתי אם לא" )כאמור( ע"י המן שהוא כל זה נעשההאמונה והבטחון בה', ו
, ונמצא שזלזלו במתנה שניתן להם ע"י ע"י זה שלא יותירו ממנו מיום ליוםהמתבטא הבטחון בה' 

בעונש כה לכן נענשו נראה לומר שו ה.מיניה ובי הקב"ה ("ראו כי ה' נתן לכם השבת"), בעניין שהוא
 63עניינו הקרירות והיפך הבטחון )כידוע( שעמלק ,מלחמת עמלק –' מדה כנגד מדהחמור, ובאופן ד'

שזלזלו בשבת  וכן מכיון ."ספק" וכו' טריאעמלק עולה בגימש 64כידוע, ו"אשר קרך בדרך" –בה' 
 ההיפך ממנוחה.שהוא גם ענין המנוחה ה"ה נענשו במלחמה שהוא 

תה השבת יהיכאמור, השבת דלקיטת המן  ":"אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה רושוזהו הפי
והפעם הראשונה שהי' להם אפשרות לנוח בשבת (ולא ללקוט, אלא לסמוך על   ,הראשונה שהמן ירד

חה ין המנופ ציווי ה' אך לא הי' להם את ענ"ו ולא נחו (אמנם הי' זה עהקב"ה), כי בשבת לפני הם נסע
, ועם כל זאת כאשר הגיעה ההזדמנות לנוח נדחתה), וכדברי השפת אמת ששבת זו  בשבת בשלימותה

, דייקא, אך לא חיללו במעשה בפועל שמרו ,על מנוחת השבת שמרולא  –ולבטוח בה' בשבת המן 
היה  בפועל. וסוף סוף מכיון שכבר ידעו ולמדו אודות עניין השבת,דהרי עוד לא נצטוו על מעשה 

מתבקש שעכ"פ יתנהגו באופן "שבת'דיק" ולא יזלזלו בה ע"י מעשה הסותר כ"כ לעניין של שבת. 
שבת ראשונה [ואולי זו כוונת הנחלת  ששמרוולכן, אע"פ שלא חיללו בפועל, שוב אי אפשר לומר 

 ו שבת במה שעברו על גזירת ה'].יעקב במה שכתב שלוקטי המן חילל

 קושש נחשב שבת שניה:וכעת יש לבאר מדוע לגבי המ

 באותהאא"פ לומר (לפי רש"י עכ"פ) שהמקושש והמלקט היו  ודאיבהקדים, דע"פ ביאור הרבי 
  שחיללשבת (כפירוש המלבי"ם), כיון שבשבת דמן לא נצטוו עדיין בפועל על שבת, ואיך אפשר לומר  

וו על שבת , שאז נצטת"אחרי מ (בשבת שנייה) שבת? אלא נראה בפשטות, דמעשה המקושש היה
 בשלימותה, ונקראת שבת שנייה למנין ציווי השבת בפועל ובשלימות.

 
 "זכור את אשר עשה לך עמלק" ה'תרצ"ד, ועוד.  ד"ה .63

 –סה"מ עטר"ת עמ' רצד, ועוד. התוועדות פורים ה'תשל"א, שיחה ו, ובכתר שם טוב הוספות סי' קיח  .64
, וראה גם פרש"י עה"פ "היש ה' בקרבנו אם אין" "עמלק וואס ווארפט אריין ספיקות אין אמונת ה' וכו"'

 (פרשתנו יז, ז). ובכ"מ.
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אמנם שמואל (דלשיטתו מקושש היינו הוצאה) יסבור בפשטות שהמקושש היה בשבת אחרי 
למניין  –כלומר של שבת ד'מן',  לאותו מניןשהמקושש הי' בשבת שני'  ,, דהיינו65מעשה המן

ולא רק  ,בפועלשהמקושש חילל שבת שבת. והחילוק הוא לשמור אפשרות השבתות שהיה לבנ"י 
שנצטוו אהוצאה מיד אחרי  שוםמזהו ו שלא שמר אותה ע"י זלזול בעניינה, כמו בשבת הראשונה.

 – "שבתון שבת קודש לה' מחר" ומה שכאן אצל המן נאמר להם, וכלשון הרבי: "66מעשה הלקיטה
ורק   . .   נאסרו (עדיין) בהוצאה מרשות לרשות וכו'  לא[ו]   . .  שבת בשלימותה  אין זה ציווי על שמירת

 67".יצא גו"' נאסרו בזה אלכאשר ה' אמר בפירוש "שבו איש תחתיו 

 :אל יצא איש, ד"ה , כלשונושיטת רש"י "אל יצא איש" מלמד על איסור תחומיןכאו' ללדואף [
ועיקרו של מקרא   אלו אלפים אמה של תחום שבת, ולא במפורש, שאין תחומין אלא מדברי סופרים,

לומדת בפירוש  69, כמו שהגמרא68על איסור הוצאה גםאפשר שמלמד  מ"מ, על לוקטי המן נאמר".
דאל"כ הוה ליה  ,עיקרוואפילו שעיקרו על לוקטי המן נאמר, הרי זה רק  .מפסוק זה איסור הוצאה

לא וכללי,    דיןלהגיד  שכוונתו ח  וכששינה הכתוב מה  שבכתוב. ומז  רטיםשאר הפכ  וכחנ  שוןבללכתוב  
 .]70ןמה לוקטירק ל

ואם תקשי לך שנאמר "שלא שמרו אלא שבת ראשונה" והרי בארנו ששבת ראשונה גם לא שמרו, 
זה פשוט, דבכל מקום לפי עניינו: כאשר מדובר אודות מצב כזה שבנ"י עוד לא מצווים על שמירה 

מתבטאת בשמירה על עניינה   'מן'ההוצאה דממלאכת הוצאה בפועל, הרי שכל ה'שמירת שבת' בעניין  
עשו מעשה שנוגד בתכלית את עניין השבת. אמנם  –והפנימי של שבת, וכאשר יצאו ללקוט הרוחני 

 
 יר ממש"כ "וישבתו העם ביום השביעי" מיד לאחר הציווי "אל יצא איש", ומשמע ששבתו ממלאכה. להע65

בשבת אחרי המן (וכן בדברים רבה ריש פרשה ג, כתב ששמרו שבת "תחילה כשנתנה להן באלוש שנאמר 
ם בל זה ודאי לא כמו הגמרא שלנו, דסברה ששבת ניתנה במרה. ובאמת היא מח' אמוראיוישבתו וכו'. א

, כמבואר בפנים, אא"כ לפי רש"י אא"פ לפרש את שיטת שמואל באופן אחר  ומ"מ.  בירושלמי ביצה פ"ב, ה"א)
 נאמר ששמואל חולק לגמרי על זה שמהקושש היה ב'שבת שנייה'. ויל"ע.

לעיל שלא נצטוו בשלימות על השבת עד למ"ת, כי אפ"ל שדווקא על הוצאה   ואין זה סותר למה שנתבאר  .66
מפשטי' דקרא, אך על שאר המלאכות באמת לא נצטוו עד  שמשמע ד לאחרי מעשה המלקט, וכמונצטוו מי

 .לאחר מ"ת

אינו מובן לפי שמואל על מה התחייב  ומוכרחים לפרש כך (שהמקושש הי' לאחרי המלקט), דאל"כ .67
בת, ורק המקושש אם עוד לא נצטוו על הוצאה, ואולי אפ"ל בדוחק שהמלקטים והמקושש כן ביו באותה ש

שקודם כל היו המלקטים, ולאחמ"כ משה אמר לבנ"י אודות הציווי ד"אל יצא איש ממקומו", ומיד העמיד 
נתפס". אך זהו דוחק גדול, כי עפ"ז אינו מובן כלל הלשון שומרים שלא יצאו עוד הפעם, ואז יצא המקושש ו"

ע"כ נראה שהרבי (בדעת רש"י) חולק שבת ראשונה ושבת שני', דמה החילוק ביניהם לעניין מניין השבתות? ו
 על המלבי"ם, שפי' שהיו באותה שבת.

 . 26. ראה אנצי' תלמודית ערך 'מוציא' הערה 68

 שניתן לאזהרת בי"ד. ראה עירובין יז, ב, תוס' ד"ה לאו .69

 .39בשוה"ג, וראה גם חכ"ז עמ'  6. לקו"ש חי"ג עמ' 70
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הרי שכעת,   –כאשר מדובר על השבת אחרי, אשר בה בנ"י כבר נצטוו בפועל להשמר ממלאכת הוצאה  
ן ביחס לשבת דמקושש מתבטא 'שמירת שבת'. וא"כ, כאשר בוחנים את התנהגות בנ"י בשבת המ  בזה

, שהרי נשמרו מהמלאכות האחרות שנצטוו עליהם (אפי' וכו', כנ"ל כהלכתה שבת  דשמרו נמצא  –
 ע"י מלאכה בפועל. בא זה וחיללה, –בשיחה), ורק בשבת שנייה 

, וכן כתב רש"י בפירושו בפ' במרה("איפקוד")  נצטווועדיין נותר להבין לפי"ז מדוע נאמר שבנ"י 
  .הקודם מתן תורה במר"כאשר צוך":  ד"ה 71ואתחנן

): ולשון 72אלא שגם זה כבר תירץ הרבי בשיחת ש"פ ואתחנן תשכ"ח, וז"ל (בתו"מ התוועדויות
הרי לשון ציווי כולל או לעשות או ללמוד. ובפרט שהנתינה שיתעסקו בהם  – צוךהכתוב . . כאשר 

חמש') שאין מצווים לעסוק בהלכות   היא ע"מ שיקיימום בבוא הזמן, שהרי פשוט (ואפילו לקודם 'בן
שלעולם לא יצטרכו לקיימם בפועל ממש! אלא שאומרים שעדיין לא בא הזמן, ומצווים אותו לקיימם 

מ "וע: זהו מודגש תכה"י בלימוד עם ה'בן חמש' וכו', שעתה עליו להתעסק ואדרבהכשיבואו. 
לאחר זמן יהיה חק ומשפט וכו'. ש – 73שיקיימם כשיגדל. ועפ"ז "כאשר צוך" במרה הוא ע"ד "ויצו"

בא יב, כח: "מכיון שקיבלו עליהם מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו". י "פרשעוד יותר ע"פ  ויומתק
 עכ"ל.

הרחבת הביאור בנוגע לפירש"י   –  שם המשך הביאור, וכן בשיחת ש"פ בשלח תשכ"חוראה בשיחה  
 הנ"ל "שם שם לו חק ומשפט".

 .יג
 עניינים בספרי שניל יומתקו עוד "פ הנ"ע

 בים בספרי:ועפ"ז יומתקו עוד שני עניינים הכתו

 ",חללו ושניה ישראל הכתוב מדבר שלא שמרו אלא שבת ראשונה בגנות" . מ"ש הספריא
לא  ראשונהשאפי' שבת  – יותר גנות לישראל "אלמלי וכו'" נמצאהגמ'  דווקא בדברי ,דלכאורה

פ הנ"ל יובן, דהא דשבת ראשונה הם לא "ע ךא .שמרו שבת ראשונה שכןמשא"כ להספרי  שמרו,
כ"כ גנות, כבשבת שני', כיון שבשבת הראשונה הם לא עברו על שום איסור, ודוקא בשבת   שמרו אי"ז

 השמרו, ובחילול דשבת שנישבת ראשונה  ש  רא, וביחס למעשה דמקושש נקוחללהשני' בא המקושש  
 יש הרבה יותר גנות.

 
 . ה, יב.  71

 "פ בשלח). (הובא בהתוועדות דש 10. כרך נב עמ' 72

 . מ"ובכ. ויחי מט, כט. 73
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 מגיד שמינה משה שומרים ומצאו אותו – יש מקושש עציםבהמשך כתב הספרי: "וימצאו א .ב
 מקושש".

 מדוע  , אין מובןשמעשה המקושש הי' באותה שבת של מעשה הלקיטה  המלבי"ם  פי'  פ"לכאורה עו
  לא שבת דמקוששש  –  פ הנ"ל"ע  ךא  ?זו היתה השבת הראשונה  , שהרימשה חשש שהם יחללו שבת

מובן מפני מה משה חשש, ועל מה העמיד  – יול מעשה הלקיטה, אלא שבוע לאחרשבת שבהיתה 
שזלזלו בכבוד השבת, א"כ הי' לו ממה לחשוש גם  –  לאחר שראה מה הי' בשבת שלפני' ש .שומרים

 בשבת זו. 

ועכ"פ נמצא דהחילוק בין מעשה דמקושש להמלקטים, דהליקוט לא הי' באמת חילול שבת, אלא 
לול שבת בפועל, ולגביו המעשה דלקיטה אינו זלזול בכבוד השבת, ומשא"כ המעשה דמקושש הי' חי

 ול שבת, ולכן זה נק' ששמרו (לגביו) שבת ראשונה.נק' כחיל

 "אמר רבי יוחנן משום רשב"י אלמלי משמרין ישראל  :בסמוך  אומרתבשבת  ומסיימין בטוב, הגמ'  
בתרי' כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי, וכתיב    מרשתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים שנא

כהלכתה נזכה ל"יום שכולו שבת ומנוחה  שבת, ויה"ר שע"י שמירת "והביאותים אל הר קדשי וגו'
 מה בקרוב ממש.בגאולה האמיתית והשל – לחיי עולמים"
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 475 ביאורים והערות בהמשך תער"ב •   הוספה

 

 ביאורים והערות בהמשך תער"ב

 הקדמה 

איתא בזוהר "ובשית מאה שנין לשתיתתא יתפתחון תרעי דחכמתא לעילא ומבועי דחכמתא 
לתתא ויתתקן עלמא לאעלא בשביעאה כו'", וכוונת הזוה"ק בפשטות היא, שבזמן ההוא (שש מאות 

ושערי חכמת התורה (חכמתא  לף השישי) יפתחו שערי החכמה בכלל (חכמתא לתתא),שנים לא
 לעילא) בעיקר ובפרט;

. וכן גם בחכמת בתורה, זכינו באותם 1וכפי שאכן ראינו במוחש, באותו הזמן בנוגע לחכמות בכלל
בתחילה על ידי  – 2חלק התורה שהי' כמוס וסתום עד אז –הימים להתגלות פנימיות התורה 

 , 3ה'ת"ק (שש מאות לאלף השישי)בעש"ט, שהתגלותו הייתה בסביבות שנת ה

לאחר התגלותה של חסידות חב"ד על ידי כ"ק אדמו"ר הזקן, שאז נתלבשה פנימיות  4ובפרט
התורה בלבושי הבנה והשגה של שכל האנושי, ומיני אז הולכת ומתפשטת באופן ד"הולך ומוסיף 

 באור".

ת דוד עד בחינת רגליים דווקא הדורות האחרונים ש"נפלה סוכוידועה השאלה: כיצד ייתכן ש
, דור יתום שבו החושך כפול ומכופל, דווקא הדורות הללו יזכו לגילויים נעלים כאלו שלא 5ועקביים"

 זכו להם הדורות הקודמים, דורתיהם המפוארים של התנאים והאמוראים, הגאונים והראשונים וכו'? 

 
הביאור מדוע גם פרט זה (ההתפתחות בחכמות העולם) מהווה הכנה "לאעלא בשביעאה", היינו לימות  .1

 ואילך. 42ה בלקו"ש חט"ו עמ' ראה בארוכ –המשיח 

ודש סי' בהצנע לכת ולא ברבים" (אגרת הק –שהרי בתחילה הייתה ידועה רק "ליחידי סגולה. ואף גם זאת  .2
כ"ו). וגם מתקופת האריז"ל, שאז התחילה התגלותה, וכפי שאמר "דדוקא בדורות אלו האחרונים מותר ומצווה 

 באופן ד"יתפרנסון".  –ידי גילוי והתפשטות בהרחבה לגלות זאת החכמה", אמנם גם אז טרם באה ל

 בשנת ה'תצ"ד (לקוטי דיבורים (כרך א) לא, א. ועוד). .3

בקשר לספר הזוהר):  –של אליהו הנביא מבשר הגאולה לרשב"י (תיקוני זוהר, ת"ו בסופו  וכדיוק לשונו .4
וקראתם דרור בארץ גו'", ודווקא על ידי שנתלבשה  "כמה ב"נ לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך . . ובגינא

שה "דם מזון, המתאחד בצורה פנימית עם האדם ועד שנע –בלבושי ההבנה והשגה, מתבצע ה"יתפרנסון" 
 עיי"ש).  –ובשר כבשרו" (לשון אדה"ז בתניא פ"ה 

וב'כסא מלך' (לתיקוני וראה גם בהקדמת 'מקדש מלך' לזוהר: יתפרנסון . . כשיפורש להם אמיתות מאמריו כו'.  
זוהר שם): בדרא בתראה דווקא קרוב לימות במשיח . . (אף אשר) זה כמה מאות שנים שנתגלה . . (כי הלימוד 

דווקא באופן של) יתפרנסון . . יפורשו מאמריו העמוקים . . שיבינו . . הלומד גירסא בעלמא הגם    צריך להיות
ני' וקראתם דרור, הוא כשיתפרנסון וילמדו פירושי המאמרים שיש לו שכר טוב כו' עם כל זה, הסגולה דבגי

 ראה גם בהקדמת הרח"ו לשער ההקדמות. –כו'. 

 אגרת הקודש סי' ט. .5
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, שכל דבר עשה הקב"ה 7ה בעיתו", על פי הכתוב "את הכל עשה יפ6תומבאר בזה רבינו בא' המקומו
באותו הזמן שהוא ה"עת" היפה, המתאימה והזקוקה לזה, שעד אותו הזמן לא היו זקוקים לעניין זה, 

 ומשום כך הוא לא התגלה.

 וכך גם בנוגע לתורת החסידות:

ת המשיח, תלויים הם , אשר כל הגילויים שיתגלו לעתיד לבוא, בביא8מבואר בספר התניא
ועבודתינו עתה כל זמן משך הגלות"; ומכיוון שאנו גומרים ומסיימים את עניינם ותכליתם "במעשינו  

שהרי "אין  –, נמצא שעבודתינו פועלת עילוי גם בשלושת הגאולות הקודמות 9של כל הגלויות
 .10המצווה נקראת אלא על שם גומרה"

דולה יותר, ונדרשת תא דמשיחא', מוטלת אחריות גומזה מובן, שעל דורותינו אלה של 'עקב
התחזקות והתגברות יותר מאשר בדורות הקודמים, שהרי עבודתינו עתה היא ההכנה האחרונה 

 .11להפוך את החושך כפול ומכופל לאור כפול ומכופל –לגאולה השלימה 

ת שנתנו לו,  , ומבקש מכל אחד רק כפי הכוחו12ומכיוון ש"אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו"
ורות אלו, מתגלים חלקי התורה הנעלמים (עד עתה) והפנימיים, ובהם ועל ידם נשפעים לכן דווקא בד

, היא הנותנת כח 13שהרי התורה היא "עוז ותושי'" –מלמעלה כוחות מיוחדים לעבודה נעלית זו 
 לעשות חיל בעבודה.

לתכליתה, מתגברת יותר הקליפה   ויתירה מזו, מכיוון שככל שהעבודה מוכרחת יותר וקריבה יותר
 –, ובשל כך התנגדותו של היצר הרע לעבודתם של הדורות האחרונים  14והיצר הרע לנגד ולמנוע וכו'

היא ביתר תוקף ועוז מבדורות שקדמו להם;  –שעבודתם נוגעת ממש לגמר והשלמת כל הבירורים 

 
 ואילך. ועוד. 155ואילך. וראה עוד בעניין זה בלקו"ש ח"ל עמ'  207ז עמ' לקו"ש ח" .6

 קהלת ג, יא. ובקהלת רבה שם. .7

 פרק לז. .8

ראה מכילתא עה"פ "אז ישיר" (הובאה בתוד"ה  –זו תהי' גאולה שאין לאחרי' גלות  שהרי הגאולה מגלות .9
 ערכין יג, ב. ד"ה בנבל).ונאמר פסחים קטז, ב). ועד"ז שמו"ר פכ"ג יא. (וראה רש"י 

 סוטה יג, ב. הובא בתנחומא ובפרש"י עקב ח, א. .10

 ראה תניא פרק לו, אגרת התשובה סוף פ"ט. .11

 א.עבודה זרה ג,  .12

ויקרא רבה פל"א, ה. ילקוט שמעוני בשלח רמז רמד. ועיין גם בזבחים קטז, סע"א. וראה תורה אור ריש  .13
 פרשת יתרו (סז, א).

 ראה לקו"ש ח"ג בתחילתו. –פרק כח. עיין תניא  .14
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של הקב"ה "שנתאווה להיות לו  שום כך מוכרחים לכוחות מיוחדים, כדי שנוכל להשלים את רצונוומ
 .15ית' דירה בתחתונים"

ועל פי הנ"ל מובן שכשם שכן הוא בכללות הדורות, כך גם ככל שמתקרבים יותר לביאת המשיח, 
עניינים הנעלים על ידי התגלות ה –, כך גם הסיוע שניתן לכך 16כשם שהאחריות הולכת וגדילה

שאנו רואים בפנימיות התורה, שמדור לדור  וכפי שבתורה, הולך ורבה לגבי הדורות הקודמים,
 מתגלית יותר על ידי רבותינו נשיאינו, ויורדת ומתלבשת יותר בלבושי ההבנה וההשגה ו'תפיסא'.

של כ"ק אדמו"ר וממשיך רבינו ומבאר, אשר "גילוי בתוספת רבה כזו, ניכר ובולט במיוחד במאמריו  
ביאור יותר רחב ובהבנה והשגה שכלית יותר, , אשר בהם באים עניני החסידות ב17(מוהרש"ב) נ"ע

 גם לאנשים כערכינו) במאמרי רבותינו נשיאינו שקדמו". –מכמו שהם (בגלוי 

הינו "הרמב"ם של תורת  , אשר כ"ק אדמו"ר הרש"ב18וממשיך ומביא את פתגמו של הרשב"ץ
רגת ובמשלים החסידות", כיוון "שענייני תורת החסידות באו במאמריו בסדר מסודר, בהסברה מוד

 .19המבררים וכו'

שהתחיל לומר   'המשךה'ידועה חביבותו המיוחדת של  מבין מאמריו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב גופא,  
בו נתבארו עיקרי ש לפי .תינו נשיאינורבובזה , וכפי שהעידו המכונה 'המשך תער"ב" ר"בתעבשנת 

סידות. וכל הענינים ועם אמירתו התחילה תקופה חדשה בהתרחבות תורת הח , 20תורת החסידות
יש בו "גדולות , ועד ש21מבוארים בו בהרחבה "כדברים מוחשיים רגילים" העמוקים שבחסידות

  כ"ף כסלו תשל"ז).(ראה בארוכה שיחת  .22ונפלאות" אף בערך להנפלאות שבשאר ההמשכים

  
 

 ראה תניא פרק לו. –תנחומא נשא טז. עד"ז במדבר רבה פ"י, ו.  .15

 שם.  32ובהערה , 1226ראה לקו"ש ח"ד עמ'  .16

ובהערה שם מבאר את הקשר בין דברי הצמח צדק בקשר לתאריך לידתו, וכן בין היום שנימול, לבין הגאולה   .17
 השלימה.

 כרך ב) עמ' רצו.לקוטי דיבורים ( .18

 ובלקו"ש ח"ז שם, ממשיך לדבר בקשר ל'המשך' הידוע המכונה 'המשך תרס"ו'. .19

מן בסוף הקטע הבא), אשר בהמשך תער"ב, ישנם 'גדולות ונפלאות' וראה בשיחת כ' כסלו תשל"ז (נסמנה לק
אומרים אפי' לגבי הנפלאות שישנן בהמשך תרס"ו (ובשאר ההמשכים). וממשיך, שזהו "בדוגמת מה ש

שבגאולה העתידה יהי' "אראנו נפלאות" (מיכה ז, טו), ומפרש הזוהר (ח"ג קעו, א) שאפילו בערך לנפלאות 
 נס ופלא בערך לפלא"! –מצרים, הם יהיו גם כן נפלאות  שהיו בימי צאתך מארץ

 ראה הקדמה לקונטרס 'חנוך לנער'. .20

"ק אדמו"ר הרש"ב מי"ט כסלו עטר"ת (נדפסה ראה לקוטי דיבורים (כרך ב) שה, א. ולהעיר מרשימת כ .21
 בסה"מ עטר"ת עמ' תרעג).

 . 19וראה גם לעיל הערה  .22
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  הק',   במהלך השנה האחרונה (ה'תש"פ) נלמדו שני המאמרים הראשונים של 'המשך' זה בישיבתנו
אחריותו  לע םהו םימימהת 'א ע"י ובתוך כך עלו הביאורים והערות דלקמן. הביאורים נלקטו ונערכו

 בלבד. 

מאה שנה להסתלקות כ"ק אדמו"ר  – ביאורים אלו באים כאן בקשר עם יום ההילולא ב' ניסן 
 הרש"ב (בשנת תר"פ).

ונות המאמר המצוטטים לש .יםבהנחה שהמעיין למד את המאמר רכהצורת כתיבת הביאורים נע
 ים עצמם., וכן נחלקו לנושאים בתוך הפרק'המשך'. הביאורים נסדרו לפי הפרקים של הכזהגופן  ב  ובא

נמהר ונזרז קיום ההבטחה "אתי מר דא  –ויה"ר שע"י ההוספה בהענין ד"יפוצו מעיינותיך חוצה" 
"ויתתקן את כל העם,  )תיקהקשורה עם פנימיות ע פנימיות התורה(ד תורה ֵמ לַ יְ מלכא משיחא", ֶש 

בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, ומתוך שמחה וטוב לבב.עלמא לאעלא בשביעאה", 



 479 ביאורים והערות בהמשך תער"ב •   הוספה

 

 פרק א

הגדרת מדריגת 'כתר' כ'רצון'

נ"ע את , מביא הרבי 'המשך'בתחילת ה
ו ישראל נעשה "בשעה שהקדימ 1מאמר רז"ל

לנשמע, ירדו מלאכי השרת וקשרו להם שני 
כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע", 

שאלות בעניינם של הכתרים  מספרואל וש
 –(למה לא קיבלו כתר כנגד ההקדמה עצמה 

שהקדימו נעשה לנשמע, מדוע הנתינה הייתה 
 על ידי המלאכים ועוד).

מקדים שצריכים להבין  2עניןה להבנת
מביא את דברי לשם כך  '.כתר'מהו הלה תחי

 הפרד"ס, שישנם ג' פירושים במילת כתר:

שפירושו  – 3א. מלשון "כתר לי זעיר"
 .מלשון עטרה –ב. כמשמעו  .שתיקהו המתנה

שפירושו  – 4ג. מלשון "מכתיר את הצדיק"
 סיבוב.

פירושים והנה, ג' הפירושים אלו הינם 
פירוש  . שהריומורים על תכנים שונים ,שונים

מסמל דבר הנבדל )  שתיקהו  מלשון המתנה(  הא'
העלם. ולאידך,  – מגילוי מהבנה, שלמעלה

ויותר מכך פירוש  )ללבושים ראש( פירוש הב'
אין ההדגשה   )מלשון סובב על מה שמתגלה(הג'  

על  – אם להיפךוהריחוק, כי  הבדלהעל ה

 
 . שבת פח, א. בשינוי לשון.1

יחסות מפורשת לשאלות הנ"ל אינה נמצאת התי .2
 בפירוש במהלך ההמשך.

איוב לו, ב. וראה תרגום יונתן בן עוזיאל עה"פ  .3
 ועוד.

 השייכות לגילוי.

 שפירושים יתכן, כיצד ריך ביאורצלפי הנ"ל 
יהיו זה מזה  ואף הופכי שתוכנם אינו זהה

לומר,  ואפילו אם תמצי ?ייכים למילה אחתש
 ךצרי ההי –שכל פירוש מדגיש נקודה אחרת 

כל מילה תבטא וושג כתר,  להיות כמה מילים למ
מוכרחים לומר, שלשלושת  . אלאתוכן אחר

 .'השווה־צד' נוהפירושים יש

עפ"ז מובן, שהגדרת כתר כרצון שמופיעה 
המשך הפרק, מובאת בכדי להסביר כיצד ב

לשלושת הפירושים השונים שבכתר ישנו מכנה 
משותף, ע"י שמביא ברצון ג"כ ג' פרטים 

 בהתאם להנ"ל:

א. כולל בתוכו כל מה שרוצה. ב. לאחר 
הרצון סובב ומקיף על זה. ג.   –שהתמלא הרצון  

וכפי שיתבאר  .5ממוצע בין הרוצה לדבר הנרצה
 לקמן.

כבר בתוך דברי הפרד"ס  ,בנוסף לכך
, הרבי נ"ע מוסיף מספר סוגריים פההמצוטטים  

מנת להקטין את הניגודיות ־עם הבהרות, על
 שבפירושים: מיד לאחר פירוש הא', מוסיף

תקווה לגילוי, ישנה גם המתנה בהרבי נ"ע ש

 חבקוק א, ד. .4

ה' שבשלושת הפירושים בכתר, יבואר ה'צד־השוו  .5
 במקומו להלן בד"ה "ולא יכול יוסף" פרק קכו.
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. וכמו כן בפירוש 6והשתיקה היא בשביל לקבל
ות נעלמים כחמדובר על "וכ"ס הג' מודגש שס

השופעים אור הנעלם".

  

ן מהות הרצו

 א

פרט את המביא הרבי נ"ע  בתחילת המאמר
) ומסביר הנרצהממוצע בין הרוצה לדבר הג' (

"שע"י התעוררות , אוהו שהמשמעות של
הרצון כבי', נעשים בבחי' שייכות אל הדבר 

, שנתעורר בו כו'. וכמו עד"מ באדם למטה
,  םמסויי דקודם שנתעורר באיזה רצון לדבר

כלל    ואין לו שייכותה"ה מובדל ממנו לגמרי,  
ע"ז, ה"ה בבחי'  וכאשר נתעורר ברצוןלזה, 

, בהקשר המאמר המשךוב כו'". שייכות
"וכאשר עלה ברצונו ית', לבריאת העולמות: 

אל כללות  המשכה וגילויה"ז בחי' 
 ". שלותההשתל

 : עניןביאור ה

רצון מכריח שהאדם הרוצה יתקרב אל הדבר 
הדבר הנרצה יכול גם לקוות  יואז – הנרצה

שהרוצה יגיע אליו. אבל באם הרוצה לא 
דבר במאומה לעבר ה מתקרב אינומתקרב, ו

 
בעומק יותר: נאמר "סייג לחכמה שתיקה".  .6

 –ומדובר בשתיקה שהיא על־מנת לקבל חכמה 
"סייג לחכמה" (וכן הוא מהנאמר בגולם "מדבר בפני 
מי שגדול ממנו", ומובן שהחכם הוא אחד ששותק 

גדול בחכמה). וי"ל, שאין  –נו בפני מי שגדול ממ
השתיקה נובעת מביטול, כי אם מישות, מהרצון 

יותר, אלא שכדי להחכים על החכם לשתוק. להחכים  
אם כן השתיקה מצביעה על תחילת גילוי. ובנדו"ד: 
אם ישנה שתיקה עם תקווה, זה אומר שמדובר על 

ר הנרצה  אזי אין זה רצון, ואין לדב – הנרצה
גודל הרצון יתבטא . 1לקוות שהרוצה יגיע אליו

 בגודל ההתקרבות לעבר הדבר הנרצה. 

דבר זה נובע מכך שהאדם מצד עצמו לא 
רוצה שאדם  כמו עד"מאל הדבר הנרצה.  שייך

לא  – לפני שעלה ברצונו כך רילבנות בית. ה
הייתה לו שייכות לבית מצד עצמו, אלא שישנם 
סיבות שונות שמעוררות את האדם לרצות את 

 הבית (כל רצון הוא לדבר שחוץ לאדם).

ופעמים שבעקבות רצון זה, האדם יתאמץ 
למלא את   על־מנתיותר ויזדקק לדברים נוספים  

הרצון שלו. לכן הרצון משמש 'ממוצע' בין 
 האדם לדבר הנרצה.

כל הנ"ל, שהמדד לגודל הרצון של היוצא מ
הרצון בפועל,  ותתממשה גודלא האדם, הוא ל

 הנרצה. 2האדם אל הדבר ותהתקרב גודלאלא 

 שתיקה שבסופה יהיה גילוי.

כול להתקרב אל . ולמרות זאת, האדם הרוצה לא י1
הדבר הנרצה באופן מוחלט. שהרי אז יתבטלו 

 הגדרים של רוצה ונרצה.

ועד"מ באדם הרוצה לבנות בית, אלא שהוא אסור   .2
בבית כלא. יתכן שהוא התקרב אל הדבר הנרצה, ומה  

הוא בגלל שיש דבר   –שאינו עושה זאת בפועל 
 חיצוני שמונע ממנו (חומות בית הכלא).
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כמו מהגדרה זו נגזרות הבחנות שונות, [
את בניית הבית בלב צה  ורלא  אם האדם  ש  עד"מ

הוא לא התחבר (התקרב) ם, זה מראה ששל
יבנה הוא  ולכן, לגמרילמציאות של בניית בית 

לא מושלם, בדיוק כפי מידת  שהוא גם כןבית 
 ]הרצון.

 ב

כולל בתוכו כל מה  –עפ"ז נחזור לפרט הא' 
 שרוצה:

האדם   לפי כל הנ"ל, שהדבר הנרצה קשור אל
 אכי לול מובן ,אך ורק מפני שהוא רצה בדבר

 3אין לדבר כל משמעות בשביל האדם –הרצון 
 . 4הרוצה

נבראה  יכולכבוהיינו, ברגע שעלה הרצון, 
 )כלפי האדם הרוצה(מציאות של הדבר הנרצה  ה

 כוונהה אתז. עבור האדם וקיבלה משמעות
 –שהרצון כולל בתוכו כל מה שעלה ברצון 

יצר את המציאות של הדבר כביכול הרצון 
 הנרצה!

 ג

ר שנתמלא הרצון, לאח –ביאור פרט הב' 
 הרצון סובב ומקיף עליו:

רוצה  אחדכל שתחרות לימוד,  עד"מניקח 
שמניע לפתוח ספר הוא זה רצון וה .בה להצליח

 התלהבותוד. ברם, בשעת הלימוד עצמו, וללמ
יכולה להפריע לריכוז.   בתחרות)  להצליח(הרצון  

 
 ובר על צורך, בו יתכן שאדם צריךשהרי אין המד 3.

ולא רוצה. (כי צורך הוא ע"פ טעם ודעת, משא"כ 
 ן הוא למעלה מטעם ודעת).רצו

רצון, שלא יהיה לכן יש צורך להשתיק את ה
 . ביצועובגילוי בשעת 

לאידך, מוכרח שגם בשעת הלימוד הרצון 
משך זמן האדם ילמד ש מההרי קיים, שיהיה 

, שהרצון מוכח מכךנובע מגודל הרצון ללמוד. 
קיים (בהעלם) גם בשעת הלימוד, והוא זה 

ברגע  באם לא,שמניע את המשך הלימוד. 
 יסגור את הספר. אדםה – סק הרצוןשיפ

גדיר את ההבדל כך: ברצון לה אפשר
, ומציאות הדבר הנרצה בגילויוני, הרצון הראש
. לעומת זאת בשעת מילוי הרצון, םבהעלכלולה  
 .בגילויומציאות הדבר הנרצה  ,בהעלםהרצון 

 ד

נתבארו ג' הפרטים המאפיינים את  העד כ
. כעת נבחין בהבדל בנפש האדםהמושג רצון 

של  'רצון'ה –הקיים בין רצון זה לבין הנמשל 
 הקב"ה:

 וא מציאות שכל מהותה גבולהיות והאדם ה
אזי כל פרט בעולם הוא נוסף עליו, ונחשב  –

, כאשר לאדם עולה נדו"דכמציאות נוספת. וב
שלושה  נם, יוצא שישמסויםרצון אל דבר 

דברים שונים: מציאות האדם הרוצה, מציאות 
לשון הרמב"ם: בו( הרצון, ומציאות הדבר הנרצה

ים שני הפרט הגדרת. היודע, המדע והידוע)
לדבר הנרצה שע מכך  נוב  האחרונים כשני פרטים

מציאות מצד עצמו (למרות שבעיני  הישנ
האדם, כל עוד הוא לא רצה בו לא הייתה לו 

ולכן אדם שרוצה לעשות דברים חסרי־תוכן,  .4
הדבר מקבל משמעות עבורו רק מכיוון שהוא רצה 

 בכך. למרות שאין בזה שום ערך אמיתי.
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 חשיבות לא־כי מציאות ואי –חשיבות 
 סותרים). 

מהמשמעות הפשוטה  מעטדבר זה מוריד 
שהסברנו במהות הרצון. כי  'כולל' הגדרתשל 

, שהרי יש ' ממשכוללאינו 'כעת יוצא שהרצון 
 עצמו. בפנירצה מציאות לדבר הנ

אומרים שרצון שבעולמות העליונים כ ,ברם
כולל בתוכו כל מה שעלה ברצון, הדבר מקבל 

שאוא"ס רצה  מתיכי  .יותר משמעות חזקה
נוצר סדר מיד  בבריאת סדר ההשתלשלות,

 ון כולל אותוהרצו .תלשלות מאין לישההש
לא  –היה רוצה  הרי אילולאבאופן מושלם, ש

ר ההשתלשלות כלל, גם לא בעיני היה נברא סד
 עצמו.

מדובר על עולמות רוחניים, ומאחר  שהרי
מהותם הרי אין לעולמות ישות עצמאית. כל 

לא  הרצוןשמתי היא השלמת הרצון ותו לא. ו
 .5עלה, לא היה להם קיום כלל

 ה

ם הפרט שהרצון , יובן גהנ"לע"פ ההבדל 
 כפי שהוא בעולמות סובב ומקיף מלמעלה

 :בעומק יותר ,העליונים

ביחס לדברים גשמיים  'מקיף' גדרתה
מתבטא בכך שהוא למעלה משייכות פנימית אל 
הדבר הגשמי. ברם, בתניא פמ"ח מביא 

 
ן למעלה, את ההבדל בין הרצון בנפש האדם והרצו  .5

ניתן לבחון ע"פ המאמר הידוע "אין דבר העומד בפני  
הנבראים, אין זה נכון ממש. שהרי רק  הרצון", שאצל  

דבר שכבר קיים מצד עצמו, ניתן לרצות אותו (או 
 –לרצות ליצור ממנו דבר חדש). אבל אצל הקב"ה 

משמעות שבנוגע לדברים רוחניים, ה אדמוה"ז
העלם.  –כדבר שלמעלה מגילוי  מוגדר 'מקיף'

הדבר המקיף ש  רק להיותו דבר רוחני, אין מניעה
 קר הדבר וכל תוכו ופנימיותו.יהיה עי

ובנדו"ד, גם בשעה שנברא סדר 
 שזה מראה – א הרצוןההשתלשלות ונתמל

 בתוך סדר ההשתלשלותשהרצון נמצא 
 כנ"ל. עדיין הרצון סובב ומקיף .(בהעלם)

כל העולמות יתבטלו ויחזרו להיות  שלולא כך,
 אין ואפס. 

ת הרצון צורך להעלים אשישנו  טעם לכךה
(שהרי אין זה כמו בנפש  הואלמות בבריאת העו

 ),במילוי הרצון התמקדותמפריע לש – האדם
אוא"ס,  –רק הרצון  אזכן, היה נרגש  לאשאם 

והיות ולא עולמות רוחניים בדרגות שונות. 
מות שונות עם ר( והרצון הוא שיהיו עולמות

צורך להעלים את   נויש),  וספירות חלוקות זו מזו
ה ולתת לכל עולם וספיר  ,הכולל את כולםהרצון  

לה (לכן אצילות ש המסוימתאת המהות  בטאל
 ).'שברצוןאצילות 'ולא  'אצילות'נקרא 

לא ניתן להסתפק בעולמות   ובמילים אחרות:
הרי הם כבר נבראו ש, כפי שהם כלולים ברצון

 נמצאים ברצוןהם ש מכיוון .ונכללו ברצון
ילוי עם כל בהעלם, והתכלית היא שהם יהיו בג

.6התוכן שלהם

משפט זה נכון במלואו. שהרי כשעלה ברצונו, אזי 
 רי הקב"ה 'כל־יכול')הקב"ה הוא עושה זאת (שה

 ואת ענין הגילוי, הרצון לא יכול לכלול.  .6
 כולת שלו לכלול את העולמות, כי כל הי

 הוא מצד ביטולם והיותם בהעלם כלפיו.
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 פרק ב

 גדרת הרצון כמקיף ה

"והנה, כותב בתחילת פ"ב וז"ל:  הרבי נ"ע
ידוע דרצון הוא בחי' מקיף, שנאמר "כצינה 

 רצון תעטרנו"". 

שכביכול זו הפעם  ,משמע המאמר לשוןמ
בקשר   'מקיף'של    הגדרהה  מוזכרתה בה  הראשונ

(ועוד מביא לזה פסוק כראיה), ולכאורה  לרצון
ינו בבחי' הרי כבר בפרק הקודם הוזכר שהרצון ה

 .וי הרצוןמקיף בשעת מיל

שהשייכות  לבאר באאלא שבפ"א הרבי נ"ע 
 ע"י נפעל ראשונית בין האדם לדבר הנרצהה

  :שלבים שני הגדירלזה  הקשרהרצון. וב
בו הרצון מקיף מצב    ב.בו הרצון בגילוי,    צבא. מ
בא  לעומת זאת, בפ"ב). 'העלם'של  ובן(במ

של הרצון בגוף,  ההתלבשות אופןלבאר את 
 ותהכחבשאר  משא"כ(שהיא באופן של מקיף 

).באופן פנימישההתלבשות היא 

  

 ות באיברים באופן פנימי הכחהתלבשות  

 א

 ותהקשורהגדרות לאורך פ"ב מובאים הרבה 
אבל ברים באופן פנימי. בהתלבשות הכחות בא

המאפיינים הכלליים לאופן התלבשות הכחות 
באברים (אשר מהם מסתעפים כל שאר 

  :ההגדרות) הם שהכח

מתאחד  (ג)מתגלה בו ו  (ב)מתלבש ו  )(א"
 ."בו 

, כאשר מביא את וכפי שרואים לאחר מכן
"לפי , הוא מטעים את זה  'הגשמה'המאפיין של  

התלבשות ים בבחי' שהכחות בא
כאשר מביא את בהמשך ו ". והתאחדות

 
הביאור דלקמן הוא בעיקר על ב' המאפיינים  .1

 'מתלבש' ו'מתגלה'.

ות הוא הכחשל ביטול האברים אל  מאפייןה
 "לפי שהכחות הן בבחי' :מטעים את זה

בהאברים, ע"כ הם מנהיגים את   התגלות
"ע"כ  :חוזר שוב עניןובסיום ה האברים". 

 ופועלים בהם כו'".  מתגלים הכחות

 .1וכפי שיתבאר לקמן

 ב

קודם, במאפיינים שהוזכרו  לאחר שמעיינים
 יםפועל יםהאבר ,חד גיסאמתעוררת שאלה: מ

וכמו הדוגמא שמביא על כך, ( ותכחהגשמה ב
דברים רוחניים רק ל להשכי שייךששהשכל 

שכיל דברים מו מתגשם, )ואפילו אלוקיים(
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האברים בטלים אל  ,אידך גיסאמ. ו)גשמיים
הם ששולטים על האברים.  ותהכחות, והכח

"שהכחות יש להם שליטה   ובלשונו:
 וממשלה על האברים ומנהיגים אותם כו'".

: הרבי נ"ע מדגיש שאין מדובר יוקשהוביותר  
את  שמכריחכמו הרצון  –ות ששולטים כחעל 

ל כחות שמתלבשים, וע"כ זה האברים, אלא ע
 מוסיףאחריו  משפטבו. 'התגלות'נקרא 

"כמו מה שהמוח  הם ות הפנימיים הכחש
ש(גם "מוח  שוב ומדגיש על הלב".  שליט

. ולכאורה הכרחשליט על הלב") אין זה בדרך 
ות הכח לשרצון ולא ה לש זה ענינו'שליטה' 
 ? 2הפנימיים

 ג

 הביאור בכל זה:

על מדובר כהנחה ראשונית, צריכים להבין ש
לא  נינםעהתאמה והתלבשות בין דברים שמצד 

. אלא מאד ואפילו רחוקים זה מזה שייכים
יתכנו  ביניהם, אזי כן מסוים יש ערךשהואיל ו

 .3הנ"להחיבורים וההתלבשויות 

החיונית והגוף.  נפששל חיבור כמו עד"מ ה
ערך. שהרי שניהם יונקים  ביניהם מעטואכן יש 

 וע"כמציאות, ל שייכיםמקליפת נוגה, ושניהם 
. ולאידך, 4בגוף  נפש החיוניתשייכת התלבשות 

 
 וכפי שמצינו בחסידות שישנם ב' דרגות: .2

"צדיקים לבם א. "מוח שליט על הלב". ב. 
ברשותם". והיינו, ש"מוח שליט", מבטא שהלב לא 

וח, אלא הוא רק כנוע תחתיו. בהתאמה מלאה למ
לעומת זאת "צדיקים לבם ברשותם" מבטא התאמה 
מלאה בין הלב והמוח. ובנדו"ד: היה ראוי יותר לייחס 
את המושג "מוח שליט" לרצון ולא לכחות 

 הפנימיים?

עומת עולם רוחני ל  –ריחוק ביניהם  שישנו    ברור
 צורך בהתלבשות וע"כ ישעולם גשמי, 
 .מורכבת. ואכ"מ

הוא לאפוקי שני דוגמאות  [הנידון דלעיל
 קיצוניות: 

חיבור של נפה"א עם נפה"ב (שחיבור זה  .א
מפני  זה –הוא קיים שוזה  .כלל לא מובן בשכל

יגיעה תמידית ו"מעשינו ועבודתנו", כיון שזה 
מר) (מובא במא .בריחוק של באין ערוך). 

בהמה, הנשמה בגלגול של נשמת אדם בגוף של  
את ה'אדם' שבה,  לא מצליחה כלל לבטא

 .]כדלעיל שזה ריחוק של באין ערוך

ההגדרות  שני שאתע"פ הנ"ל יובנו ביתר 
 :ו'התלבשות''התגלות' 

של הכח  'התגלות'המטרה היא שתהיה 
, )העין  –(עד"מ  ח ייתן לאבר  , שהכדהיינו  .באבר

 מגושם  ד עצמו מורכב מבשרשלמרות שהוא מצ
(עד"מ דלעיל יכולת  ו  "מ הוא ייתן וישפיע למ  –
 .)ראיה –

צורך  נו, ישהנ"לאת הגילוי  אבל כדי שיהיה
הכח ש ומכיוון .ברבא הכחשל  'התלבשות'ב
אחד שהכח יכול  רק אבר נויש וגבל ומוגדר,מ

 . להתלבש בו כראוי

 יות אפשרות שאם־לא־כן, לא תוכל לה .3
 של התלבשות בין דברים הפכיים זה מזה.

"ע מזכיר במאמר את וזו הסיבה (שהרבי נ .4
הנקודה) שאף אצל יהודי, שהכול לכאורה מגיע 

החיונית –מהנפה"א, הנה בפועל זה עובר דרך הנפש
אחרת, ריחוק הערך בין הדבר האלוקי למציאות  –

 גשמית לא ניתן לחיבור בשום אופן.
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הכח מגיע להתלבש בפועל  והנה, כאשר 
ביותר בייחס שהאבר מגושם לט קו באבר, הוא

. כי 'התגשמותב'צורך  נויש ומכיוון שכך,אליו, 
) כחהמטרה היא שהשפע יעבור מהמשפיע (

 יקבלשהמקבל שהרי לא יתכן  למקבל (אבר),
 .השפע לא מותאם אליומשפיע אם מה

פועל את ההתגשמות אינו האבר ובפרטיות: 
ראה פועל זאת בעצמו לאחר ש הכח, אלא כחב

הריחוק בינו ולפי  מות,ת הצורך בהתגשאת מיד
 הוא מתגשם. – לבין המקבל

 ד

  –דלעיל  עניניםשני ה יובנו על פי הנ"ל
ביטול האברים  .בות. הכח התגשמות .א

 ת):והכח(ושליטת 

 
אבר הגשמי מותאם מלכתחילה לכח ומה שה .5

 זה פועל שהכח לא ישלוט –הרוחני שיתלבש בו 

תגשמות בכחות הה ,כפי שהוסבר לעיל
הכרחית כדי לפעול את ההתגלות באברים. 

ול צורך בביט נולאידך, גם מצד האבר ישאולם 
ל תרגלא ילעולם    הבשר הגס  כי  .הכחתמידי אל  

ומצד מציאותו הוא הכח. שלו ע"י  שתבחותהל
הרוחני הנעלה  הכחשל  דרגאב אינובשר גס ש

  ' שולט 'נחשב ל הכחממנו. לכן הוא בטל, ו
 .5על האבר 'מושל'ו

עד"מ  .רצון פועל בדרך הכרחה לעומת זאת,
 בשר העין מתקשה –כאשר האדם עייף 

לא  כח הראיה הרוחני ואפילופקד. להמשיך לת
ולתפקד    יצליח לשלוט על הבשר להישאר פתוח

יכול לדרוש מהבשר  ,רצוןמשא"כ  הלאה.
.בדרך הכרח פקוח את עיניולהמשיך ל

בדרך 'הכרח' (כמו ברצון) אלא יתגלה באבר. אבל 
 עם זאת, האבר זקוק לביטול מצידו.
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 פרק ג

שות בנפהכחהתכללות 

 א

כשלומדים את הפרקים ב־ג, מתעוררת 
אלו הם רצף אחד של  תמיהה: לכאורה פרקים

מחולקים לשני אותו נושא, אם כן מדוע הם 
 פרקים?

וכשמתבוננים במהלך הפרקים מבחינים עד 
כמה חלוקת הפרקים באה לכאורה שלא 

 במקומה: 

"שכל כח  בפ"ב מבסס הרבי נ"ע את הענין 
יש לו כלי מיוחדת לפי מזגו ותכונתו . . ה"ה 

 (עם כל מתלבש ומתגלה בו ומתאחד בו כו'"
ההשלכות שבעקבות כך). וכן בסוף הפרק: 

לפי אופן חומר האברים כן הוא "ולכן, 
"והגם לאחר מכן שואל:  התגלות הכחות". 

שהכחות והאברים אינם בערך כלל זל"ז, 
שהכחות רוחנים המה, והאברים גשמים  

"מכל מקום, מאחר –ומתרץ, ש כו'"?
שמתלבשים בהם . . בהכרח לומר שיש  

ם מעין ודוגמא טבע בהגשמת טבעי האברי
 מהות אור הרוחני דנפש". 

"אמנם עיקר  "ג מוסיף תשובה נוספת: ובפ
הענין בזה הוא לפי שהכחות הם פנימיים 

ובענין זה הרבי נ"ע מאריך עד , בעצם..."
והוא חוזר  "להיות נתפס בהם כו'". המילים 

 
ביאור מהלך המאמר יתבאר לקמן תחת הכותרת  .1

 אולם  "סיכום מהלך המאמר עד כה".
 בכל־זאת אי"ז מיושב כל־צרכו.

למה שדיבר בתחילת פ"ב, שכתוצאה 
מההגשמה הנפעלת בכחות ישנה התחלקות 

 ו'.וכ

 ולכאורה אינו מובן: 

ה מגיעה בפרק מדוע התשובה השניי .א
ובכללות, מדוע השאלה והתשובות  .בחדש? 

נמצאות בשלב זה במאמר, ולא בשלב מוקדם או 
 ? 1מאוחר יותר

 ב

 הדברים יובנו בהקדים:

דבר פשוט הוא, שבמציאות מסוימת לא 
יכולה להיות מציאות אחרת זרה. אולם, אפשרי 

בין מציאויות שונות, ובב'   שיהיה שייכות
ב. שייכות  שייכות ואחדות פנימית.א.  אופנים:

חיצונית (ע"ד השייכות בין בגד אל האדם 
 הלובש). 

לפי־זה, יש להבין מהו אופן השייכות בין 
הכחות אל האדם. דהנה, בתניא פ"ג מביא 
אדמוה"ז ש"כל בחי' ומדרגה משלש אלו נפש 

ד עשר רוח ונשמה כלולה מעשר בחי' כנג
ש לכל נפש ספירות . ." ובפ"ד מוסיף "ועוד י

אלקית שלשה לבושים . .", ומבאר אדמוה"ז 
שהנאמר בפ"ג שם שהכחות הם  2בלקו"ת

הנפש, אין זה מדויק, והרי זה רק בייחס 

 ולא תשבית מלח וגו'" (ויקרא ד, ב ואילך.) ד"ה "  .2 
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ללבושים שבפ"ד. ומובן שהיחס בין הכחות 
 לנפש הינו מורכב, וכדלקמן.

 ג

ת נקודת הביאור בכל זה: הנפש זקוקה לעשר
שהרי הכחות, מכיון שהם משלימים את הנפש. 

הכחות כוללים את כל סוגי השלימויות הקיימים 
בסדר השתלשלות (באופן ישיר, או ע"י 

 התכללותם האחד בשני).  

וזה גופא שהנפש צריכה להיות מושלמת, 
הוא ע"פ רצונו ית' ש"נעשה אדם בצלמנו 

שנפש האדם תהיה כדמותו של  –כדמותנו" 
 מושלם. הקב"ה שהוא

הם דבר  לפי הנ"ל לכאורה מובן, שהכחות
מאוחד עם הנפש וחלק בלתי נפרד ממנה. שהרי 
שלימותו של הקב"ה לא נובעת מדבר חיצוני 

 ממנו ח"ו, אלא הוא מושלם בעצם. 

אולם, אי אפשר לומר כך. שהרי ברור שישנו 
הבדל בין השלימות של נפש האדם, לבין 

 שלימותו של הקב"ה.

מעלות ושלמויות באדם כשמדובר על 
לא מתארות את האדם  למטה, הרי המעלות

עצמו, אלא רק למה הוא מסוגל, מה הוא יכול 
לעשות, כיצד הוא יכול להתבטא וכו'. וכאשר 
לא תהיה משמעות לביטוי שלהם, הם לא 
יחשבו כלל למעלה. עד"מ, לו יצויר שיום אחד 
השמש והאש יפסיקו להאיר, ולא תהיה תאורה 

אזי כח הראיה לא יחשב למעלה  –חשמלית 
 , מאחר ואין לזה ביטוי.וחשיבות

משא"כ אצל הקב"ה, שלימותו לא נובעת  
מדברים שהם חוץ ממנו ח"ו, ולכן גם כשלא 
תהיה לשלימויותיו התבטאות (כגון קודם 

בריאת סדר ההשתלשלות) הרי הם שלימויות 
 שישנם אצלו בעצם. 

וסף  ע"פ הבחנה זו מובן, שהכחות הם דבר נ
ם כשלא על הנפש ולא חלק ממנה (ומשום־כך ג

 יהיה לכח ביטוי, הנפש תישאר נפש). 

 ד

לפי הנ"ל (שישנו הבדל בין היחס של הכחות 
להקב"ה ליחס שלהם לאדם) צריך־לומר 
שהענין של "בצלמנו כדמותנו" (שהכחות 
משלימים את הנפש) נעשה ע"י ביטול הכחות 

שדבר  אל הנפש. שהרי כשישנו ביטול, אפשרי
ר עם גדר עם גדר אחד ישתנה ואף יתכלל בדב

 אחר.

והנה, כאשר מדובר על 'ביטול', הדבר  
הראשון נשאר במציאותו, אלא שמתבטל אל  
השני (ובזה גופא כמה דרגות). אבל כאשר 
מדובר על 'התכללות', הרי הראשון (במובן 

 מסוים) השתנה ונהיה השני.

 על־דרך־משל:

שהביא את  כשצדיק בא לעיר, הנה הנהג
ב ברכבו צדיק, הצדיק לעיר, אע"פ שידע שיוש

ובעקבות כך הוא התייחס אליו בכבוד הראוי, 
ונסע יותר לאט וכיוצ"ב. למרות זאת, מציאותו 
נשארה בגלוי, ואינו מתבטל לגמרי כלפי 

 הצדיק.

העוזר שהופקד על מילוי כל צרכי  משא"כ
הצדיק בעת שהותו בעיר, הרי העוזר מתבטל 

חי' 'התכללות' בצדיק. וכאשר נשאל כליל בב
את העוזר בכל מעמד ומצב מה הוא עושה, הוא 
יאמר שאינו מציאות לעצמו, אלא הצדיק הוא 
הקובע והוא המחליט, וסביבו הכול מתנהל. 
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לשרת ולעזור והוא (העוזר) כל מציאותו היא רק  
 בעת הצורך.

אבל לאידך, גם אותו עוזר, לפני ואחרי 
עיר, יש לו את החיים שלו ביקורו של הצדיק ב

וכו'. ויתירה מזו: גם בשעת היותו עוזר, אם הוא 
לא יהיה מציאות של נהג, ושל טבח וכו', הרי לא 

 יהיה בו צורך.

ובנמשל, אמנם מחד גיסא הכחות מתכללים 
. ושם אינה נרגשת בנפש בצורה מוחלטת

מציאותם ככחות בפני עצמן, אלא ככחות כפי 
 שהם כלולים בנפש. 

ל לאידך גיסא, גם בהיותם כלולים בנפש, אב
מציאותם נשארת. וכשהם לא יהיו כלולים 
בנפש, תהיה להם מציאות מוגדרת עם ביטוי 

חכמה  –מסוים באופן מסוים ולא באופן אחר 
 הלאה.  אינה בינה, ובינה אינה חכמה וכן

 ה

לפי הנ"ל יובן ביתר שאת לשון המאמר 
 בפ"ג:

פי "אמנם עיקר הענין בזה הוא ל
שהכחות הם פנימיים בעצם, היינו שבאים  

היות והכחות מצד  – בהגבלה מן הנפש..."
עצמם יש להם הגדרה ומציאות משלהם, 

כש"יבואו מן  – וכשהם לא מתבטלים לנפש 
הנפש", תתגלה ה'הגדרה' שבהם, ויוכלו 
להתלבש בכלים (אבל עדיין ישנו צורך להוסיף 
את המוסגר בסוגריים שם, שרק הגשמי 

 רוחני מתלבש ברוחני שבגשמי, עיין שם).שב

ואם כן,  ,"והגם דהנפש הוא בלתי מוגבל"
כיצד הכחות נחשבים למוגבלים, הרי הנפש 

–, אין זה סתירה: ש"מ"מ" –אינה מגבלת? 

ן כחות "הרי הכחות הם בבחי' גבול, שהרי ה
ולעומת זאת הנפש היא בלתי  – פרטים..."

א הנפש מוגבלת. ובמילים אחרות: כחות זה ל
"נמצאים כלולים בנפש,  רק  "הן" עצמה, אלא

שהן הארה והתפשטות מהנפש עצמו  לא 
היו בלתי מוגבלים,  הכחות –(שאם כך  כו'..."

"כ"א מה שהנפש   –בדיוק כמו הנפש עצמה) 
עם היותו בלתי מוגבל בעצם, ה"ה כולל 
בעצמו כחות שהן בבחי' כחות מוגבלים 

 בעצם כו'".

מו נושא את "(ומ"מ, גם הנפש בעצ
"הם ישנה דרגה בנפש בה הכחות    –  הכחות..."

 בבחי' אחדות ממש וכמ"ש במ"א)".

 ו

 וממשיך במאמר:

ם, הכחות כמו שהן כלולים בנפש,  "אמנ
ה"ה ג"כ בבחי' בלי־גבול, ואינם במציאות 

היינו, שלא רק שהכחות  כחות כלל".
כשנמצאים בנפש הם בטלים, אלא יתירה מזו, 

שנעשים בלתי־ –שתנה גם ההגדרה שלהם מ
 מוגבלים.

 ביאור הענין:

בהמשך תרס"ו, ישנו מאמר "וספרתם לכם", 
ע לענין הנ"ל שם מובא שקו"ט ארוך בנוג

שהכחות כשהם כלולים בנפש הינם בלתי 
 מוגבלים. ומביא שם משל (בנוגע לנדו"ד):

כל ציור מורכב מהרבה קווים וצבעים 
פרטיים־מוגבלים, שדווקא בהיותם במקום 

 נוצר התוכן של הציור. –לוני, ובגוון פלוני פ

ברם, לאחר שהציור הושלם, התכלית היא 
טים, אלא את שלא יראו את הגבול של הפר
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הנפש של הציור, את התוכן. וזה נעשה דווקא 
לאחר הקפדה שכל הפרטים המוגבלים יהיו 
כדבעי. וטעם הדבר, כי כאשר מביטים בציור, 

לראות את מחפשים לראות את התוכן, ולא 
 הפרטים שמרכיבים את התוכן.

, הכחות מבינים שהיות והם באים 3ובנמשל
לתת לנפש  להתבטל ולהתכלל בנפש (על־מנת 

את השלימות שלה), צריך להיות מופרך אצלם 

 בשלב זה ענין הגבול והפרט של כל אחד מהם.

משום־כך הכח הפרטי נהיה בלתי מוגבל: 
כאשר אמנם בתור כח פרטי הוא מוגבל. אבל 

הוא לא  –הוא כלול בנפש ונהיה חלק ממנה 
ה כח פרטי בלתי מוגבל. ולאידך, אם הוא יהי

הוא יהיה מוגבל (בתור כח  – בגילוימוגבל 
פרטי).

  

סיכום מהלך המאמר עד כה 

ב, הרבי נ"ע מבאר פרטים לאורך פ"
בהתלבשות הכחות באברים. מ"מ שום פרט לא 
נוגד את התוכן המקובל של המושג כחות 

אין זה  –(אפילו הפרט שהאבר מגשם את הכח 
 ענינו של הכח).  היפך

"לפי –אבל כאשר מוסיף בהמשך הפרק ש
אופן חומר האברים כן הוא התגלות 

האברים , מובן שישנה קרבה בין הכחות"
"לפי אופן טוב המזג במוח הכחות ואפילו ו

הגשמי, כך יהי' השראת אור השכל במזג  
דבר זה מערער על עצם ההנחה כי  טוב כו'". 

כחות הם רוחניים ודבר נבדל בעצם הגדרתם 

 
בגישת מוח האדם . אין זה כבמשל, שזה תלוי 3

  .המביט

תשובה זו דורשת הסבר. שהרי הכח הוא רוחני,   .1
ולא נוגע לו גודל זכותו ועילויו של הדבר הגשמי. כל 

 אין לכח הרוחני שייכות אליו? –עוד הוא גשמי 

משל מטיפש   את נקודת הביאור אפשר להסביר ע"פ
וחכם. לכאורה ההבדל ביניהם מתבטא רק בתחום 

ום הגשמי (כדרכי האכילה ושתיה השכלי, אבל בתח
וכדו') אין הבדל ביניהם. אך אין זה כך, וכפי שכותב  
הרמב"ם שה"תלמיד חכם ניכר (גם) באכילתו 

מאברים גשמיים מוגבלים. ומשום־כך 
"והגם שהכחות והאברים   –מתעוררת שאלה  

 אינם בערך זל"ז כו'".

ך, דוחק הרבי נ"ע ונה על־ככתשובה ראש
 . 1"מ"מ, מאחר שמתלבשים בהם כו'"

ברם, גם לאחר תשובה זו מונח שהכחות 
רוחניים ובלתי מוגבלים בעצם. בפ"ג לעומת  
זאת, הרבי נ"ע עונה תשובה שניה, שבה הוא 

"שהכחות משנה את ההנחה, ומתחיל להסביר 
(וכהמשך לכך חוזר  הם פנימיים בעצם כו'"

ושתייתו". ובנמשל: למרות שהכחות הם רוחניים, 
גשמיים, וכמו   מ"מ, הם יכולים להשפיע גם לדברים

כן, נוגע לכח זכותו ועדינותו של האבר הגשמי. ודי 
 שביל הכח הרוחני.בזה ב

עפ"ז אפ"ל שהתשובה השניה באה כהמשך 
וכהעמקה של התשובה הראשונה: התשובה השניה 
כביכול מנתחת את העובדה שלכח הרוחני נוגע מצבו 
של האבר הגשמי, ויוצא מכך ששורש הדבר הוא 

אבר הגשמי ע"י התלבשות באופן שהכח שייך אל ה
 פנימי.
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 –ע"פ ההנחה החדשה ט המוכרח לומר עוד פר
 שישנה התחלקות בכחות).

ומוסיף בפ"ד, שאפילו הכחות כשלעצמם, 

הינם  –גם לפני התקרבות כל שהיא לאברים 
"וזהו ההגבלה בעצם מוגבלים. ובלשונו: 

מציאותו כו' . . דכל שכל אמיתי יש בו 
 הגבלה כמה יכול להתפשט כו'". 
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 פרק ד

 בתומ"צגם  –צם פנימיים בע הם  ותכחמה שה ענין הביאור  

 א

ות, כחבפ"ד, הרבי נ"ע משווה את התורה ל
ואת מצוות (מצד הרצון העליון שבהם) לרצון. 

ות נתבאר שהם "באים כחוי"ל, שכמו שב
נמצא בהגבלה מן הנפש", כמו כן, גם בתורה 

 זה.  ענין

 : 1בזה בלקו"ש מבוארו

איד לערנט תורה און  "בשעת ַא 
וערט ער רשטייט חכמתו ית' בשכלו, ו פַא 

"יחוד נפלא . .", דער  מיוחד מיט תורה ַא 
 מציאות האדם ווערט תורה.

טש דורך קיום א מצות, כָא משא"כ ַב 
 המצות ווערט דער מקיים המצווה ַא 

בער צום רצון העליון, ער ווערט ָא  "מרכבה"
 מיט דער מצוה (ווי מיט תורה)". ניט מיוחד

בתרגום חפשי: בשעה שיהודי לומד תורה (
את חכמתו ית' בשכלו, נעשה הוא מיוחד  ומבין

עם התורה "יחוד נפלא . .", מציאות האדם 
 נעשית תורה. משא"כ במצוות, אע"פ שע"י

 "מרכבה"קיום המצוות נעשה מקיים המצווה 

 
 .436. חט"ז עמ' 1

בשיחה הנ"ל, שאפילו בתורה  23וראה הערה  .2
זהו  –שבכתב, ה"ייחוד נפלא ועצום" המובא בתניא 

 דווקא ע"י הבנה.

 מכות כג, ב. .3

מיוחד עם לרצון העליון, אבל הוא לא נעשה 
 המצווה (כמו בתורה)).

 'חכמה'יינו, כי מהותה של התורה בהיותה  וה
בש בפנימיות. שזהו גדרה של בחי' היא להתל

 להבין אתשישנו צורך . כמ"ש בכ"מ 'חכמה'
 .2בכלי המוח הגשמי התורה

 המאמר נתבאר כי גם במצוות ישנברם, ב
 באופן פנימי.  תשמתלבשבחינה 

. להנקודה הנ" וי"ל שגם בזה רואים את
 ובהקדים: 

"רצה הקב"ה לזכות את  :3ידוע לשון המשנה
להם תורה ומצוות כו'".  ישראל, לפיכך הרבה

מה היתה ההו"א לגבי מספר המצוות ,  יש להביןו
 ?ומהי המסקנא שמחדש רבי חנניה בן עקשיא

מדוע בהקדים: ו ,4הביאור בזה ע"פ חסידות
צריך מצוות שונות, כשכל מצווה היא עם תוכן 
משלה. וכהלשון בחסידות, שאילו נצטווינו 

 זה לחטוב עצים היינו חוטבים עצים ועל ידי
היינו מתחברים לקב"ה. וא"כ, מדוע צריך תוכן 

 מיוחד ושונה לכל מצווה?

ישנו ביאור ע"פ פשט: כוונת המשנה, שהיתה  .4
אפשרות שהקב"ה יתן מצוות כלליות, שמהם 

ריבוי פרטים. ברם אז היה יוצא שכדי ישתלשלו 
את כל אותם  לקיים מצווה אחת, יהיה צורך לקיים

ריבוי פרטים. לכן הקב"ה עשה שכל הפרטים יהיו  
 מצוות בפ"ע.
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אלא היות והקב"ה רצה שלא רק נהיה 
יל משועבדים אליו ע"י קיום רצונו, אלא גם בשב

לזכך את כל סוגי  –"לזכות את ישראל" 
הנפשות הבהמיות של כל ישראל, לכן "הרבה" 

שכל   סוגי רצונות שונים עם תכנים נפרדים, כדי
מצווה תהיה מותאמת לנפש בהמית אחרת (ובה 

 גופא, לזכך את כל סוגי התאוות של הנפש).

מצוות לפי ומביאור זה עולה, שחלוקת ה
(לא   דרכי הנפש הבהמית נוצרה כבר ע"י הקב"ה,

ם הגשמי לוכהכרח כאשר המצוות באו לע
זהו  אלא הבדלי הנפשות יהיו שינויים, שמצד
".ה"הקב צה"ר – )אצל הקב"ה מטרה
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 ו־פרק ה

 'ממוצע'עולם האצילות כהגדרת 

 א

הם הנמשל של ' ו'־[מהלך המאמר: פרקים ה
פ"ב שבמאמר הקודם. פרק ז' הוא הנמשל של 

 פ"ג שבמאמר הקודם]

האם  1ידועה בקבלהמחלוקת  נהוהנה, יש
או הרקנטי)  (שיטתרק אורות  נםבאצילות יש

, או שיש באצילות (שיטת ה'מערכת') רק כלים
שיטת האריז"ל, וכהפסיקה (  ליםגם אורות וגם כ

). והיינו, שלמרות שמדובר על בזה של חסידות
 , מכל מקוםתשהגדרתם שונה מהותי  דבריםשני  

ל ע' ודוקא אצילות'דוקא שניהם יחדו נקראים 
 ות'.ספיר'נוצרים  דםי

מחדד את ההגדרה של  זה הרבי נ"עובמאמר 
  ., כדלקמןחיבור זה

' הוא ממוצע בין "וזהו דאצי: אומר בפ"ו
אוא"ס המאציל אל הנבראים . . דכשם 
שאמצעית האצי' הוא להיות התהוות 

ם עולשל  והיות דהיינו, – המציאות דבי"ע"
בין ו )בורא( האצילות ממוצע בין אוא"ס

מוגבל  מתבטא בכך שהוא )נבראים( המקבלים
 למציאות של נבראים. שייךות) (יחסי

צילות כולל מדוע עולם הא  לפי־זה אינו מובן,
שעולם  כמושהרי  .בתוכו שני הפכים כנ"ל

 
. עיין בכל זה בארוכה ב'ספר הערכים־חב"ד' ערך 1

 פשיטותם וציורם' ס"ג ואילך. –'אורות דספירות 

כלים, הם האם כשהאורות מתלבשים ב  –ונפק"מ    .2
אינם מעידים על מקורם (אוא"ס), ומעלימים על 

האצילות הוא ממוצע ע"י שמורכב משני 
וכלים ) אוא"ס( מעין המקור –(אורות  בחינות

 ,נברא נחות יותר כדי להוות )הנבראיםמעין  –
אה ג"כ כמו כן גם עולם האצילות ועולם הברי

מורכבים משני חלקים ע"ד הנ"ל, ובכל זאת אין 
 .אחד'עולם' ם בשם מכנים אות

"כמו"כ הרבי נ"ע:  שמדגיש ל פי מהן עויוב
תכלית הכוונה הפנימית דאצי' להיות עי"ז 

עולם  דהיינו, .גילוי אלקות בבי"ע כו'"
 מתאפשר דויל שע כדי (גם) האצילות ממוצע

, ולא סית)(מוגבל יח אוא"ס לקבללנבראים 
ועולם האצילות גורם יתבטלו ממציאותם (

שאוא"ס יהיה מוגבל מצד המעלה ולא רק מצד 
 המטה).

מובן מדוע עולם האצילות כולל  על־פי־זה
ע"י בתוכו גם בחי' אורות וגם בחי' כלים, כיון ש

לנבראים האפשרות שאוא"ס  ניתןשניהם 
 יתגלה אצלם (באופן מגושם עכ"פ). 

־עלמתלבשים בכלים בנם  איכלומר, האורות  
אינם צריכים הם ש קשה,שמצד זה ( כרחם

שענינם להיכלל בהגדרה אחת עם הכלים (
 רוצים אורותהבמטה)), אלא  להתלבש

 . 2בהתלבשות בכלים

שלהם (חוץ ממה שמשאירים מעט  רוב ענין הגילוי
מה'ציור' הראשון של האורות). או שהם מעידים על 

 מקורם ומשאירים חלק מהגילוי על ידם.
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 ב

בהתלבשות בכלים  רוציםאורות הענין זה (ש
דבר שלכאורה הפוך ממהותם) מגיע מהמשל   –

 שבמאמר הקודם:

אבל כאשר  נפש מצד עצמה לא מוגבלת,
ם שכל פרטי הנפש אמנ־ף, הןנצטוותה לרדת לגו

 אין זה לכאורהמכל מקום,  .מתלבשים בגוף
 ).'יוי ווו'מה הטבעי (ועד שצועקת מקו

 על־דרך־משל:

מקלט, הנה למרות ־אדם שהוגלה לעיר
שהוא יכול לחיות את החיים שלו עם כל 
רצונותיו הגשמיים והרוחניים (עד ש"מגלים 

שבעצם    בגלל ), מ"מ זהו גלות,  "בויוצו עמו"  רב
שייך לשם. ולכן כל החיים שלו  אינומצד עצמו 

 יהיו שם באופן חיצוני.

האדם כפוף לכללים סוכ"ס ובעומק יותר: 
 אין זהכן מקלט, ול־(אפילו קלושים) של העיר

, כלל הגבלה יוהאדם עצמו. משא"כ כשאין על
 את עצמו לא לפי כללי המקום והוא יכול לבטא

 
ישנם אופנים בהם הלבוש שולט על המתלבש, אך   .3

 אין זה בנדו"ד.

 ה באופן פנימי.התגלות מלא יהוז –ן והזמ

ומשפיע   מקלט־ברם, כאשר גולה חסיד לעיר
 –כ"כ , הוא מתגלה שם בפנימיות שם חסידות

הוא  ,עד כדי כך שגם כאשר הוא יגאל משם
להמשיך את הפצת כדי ור לשם ירצה לחז

ינות לא היה כי העיסוק בהפצת המע .המעינות
ה באין תעסוקה אחרת, אלא זה הי –בהכרח 

 של מציאותו האמיתית!גילוי פנימי ושלם 

התלבשות הנפש בגוף היא   לכאורהוהנמשל:  
פי שלמדנו במאמר הקודם כבהכרח, גלות. אבל 

ולא   שולט  הכחות. והכחהרי האברים בטלים אל  
הפוך: הגוף הוא זה שנגרר אחר זה  האבר. וא"כ

 . 3הנפש ולא להיפך

שירידת  –אתה חי"  רחךולכן כתוב, "על כ
 פש להתלבש בגוף היא בכפיה.הנ

ומ"מ, לאחר הירידה וההתלבשות הנפש 
נהנית ומוצאת ענין בהתלבשות הזו, עד כדי כך 
שכאשר הנפש מסיימת את תפקידה בגוף,  

המצב הוא "על כרחך אתה מת"!
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 פרק ז

 אין־ערוך השונות בהדרגות 

 א

 העניןאת  מסבירהרבי נ"ע המאמר  בהמשך
 אין־ערוךהיותו ב –באצילות שישנו הנוסף 

פי שנאמר על ספירת כלפי אוא"ס ב"ה. וכ
מאין "חכמה  )תחילת עולם האצילות( החכמה

 .'ןמאי־יש'והיינו ע"ד התחדשות  תמצא",

המדובר הוא  אין־ערוך, שהוממשיך ומבאר
יש (ובזה  'נברא ובורא'של אין־ערוך אמיתי 
אין־ערוך של עוה"ז כלפי ע"י ההבחנה יותר קלה  

 אוא"ס).

 : תחילה נקדים הערה צדדית

במאמר מקשה על הקביעה שגם עולם 
 'נבראים'האצילות וגם עוה"ז נמצאים בצד של 

"ואף שהעולם היותר . ובלשונו: 'מקבלים־
עליון משפיע בעולמות התחתונים, ולולא 

לם העליון היו מתבטלים ההשפעה מהעו 
"הנה מה שהעולם העליון  ומתרץ:" . ח"ו

משפיע בעולמות התחתונים, אינו מצד  
עצמו, כ"א מחיותו מה שמקבל מבוראו, 
ולולא ההשפעה מעולם העליון היו 

חתונים מתבטלים, אבל מ"מ  העולמות הת
לא היו מתבטלים לגמרי להיות כלא היו,  

 כו'".

 פרטים: פה שניולכאורה מביא 

שההשפעה מעולם האצילות אין מקורה  .א
את   שמעבירמשם, אלא היא נחשבת רק לצינור  

הביטול שהיה  .ב. (גילוי־ההעלם) ההשפעה

 נגרם לעוה"ז לא היה ביטול לגמרי.

שזה כהמשך  משמעולכאורה מהלשון 
פרטים שדי  שני ישנםותשובה אחת. ולאידך 

 בכל אחד מהם כדי לענות על השאלה?

כהמשך  אכן מגיעפרט הב'  בזה:הביאור ו
המסקנה העולה מפרט הא' היא שהרי    לפרט הא'

לבורא אמיתי. פרט שאצילות לא באמת נחשב 
עולם האצילות נחשב מוכיח זאת: אילו  הב'

להתבטל באופן היה צריך העולם כבורא, 
מוחלט. ואם בפועל כאשר עולם האצילות 
יפסיק להעביר את השפע עוה"ז לא יתבטל 

יישאר כמציאות הכלולה באצילות כליל, אלא 
יאות, אלא שתהיה באופן (היינו, שתישאר מצ

מוכח, שעולם האצילות משמש רק  .כלול)
להוות את כדי    את החיותכצינור שנועד להגשים  

 שמי.עוה"ז הג

 ב

 ולגופו של ענין:

, שעוה"ז ביחס הרבי נ"ע משווהבמאמר 
"א' לגבי לעולם האצילות הוא ע"ד היחס של 

. והיינו שהוא חלק ממנו, רק שהוא   אלפים . 
כלומר, יש ערך ע"י השתלשלות   . חלק קטן כו'"

עילה ועלול בין עוה"ז ועולם האצילות. 
ד"ה פתח תו"א מ( ולכאורה, בתחילת הדברים

בין עוה"ז לעולם היחס משמע ש )אליהו
"דיותר , ובלשונו: אין־ערוךהוא האצילות 

מושג  והרי משאין ערוך ברי' לגבי אצי' כו'". 
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לא נכון בדוגמא של אחד ביחס  אין־ערוךשל 
 "? אין־ערוךלאלפים, שאין זה "

 וי"ל ההסברה בזה:

  נביא לכך משל: מטבע ביחס לבלי־גבול 
לא נחשב. כיון שהבלי־גבול לא נוצר   –מטבעות  

גבול ע"י ריבוי מטבעות, אלא בגלל שהוא בלי־
מילא מטבע נוסף לא יוסיף לבעל מבעצם. ו

 גבול מאומה.מטבעות בלי־

 יוצעיותר, כאשר  גדול אין־ערוך נויש ,והנה
הוא לא ירצה אותו , עפר הנ"ל המטבעותלבעל 

־באין  זה העפר. ובערך בעיניו  עפרכי אין ל  כלל.
,  בלי־גבול שיש לו לא (רק) בגלל  כלפיו ערוך

היות   אין ערך בעיניו,  עפראלא (גם) מצד זה של
 .מטבעותוהוא מונח ב

 למטבעות שגם  – ניהםהשוה בש־הצדברם, 
למדידה בשווי וערך ישנה שייכות  לעפרוגם 

ערכי הוא  המטבעלומר ש שייך , שלכןדברה
 ערך.חסר־הוא  העפרו

בעניין  הדברים הנ"לכאשר נעמיד את  אבל
כלל  ומדדילא הם  ,וכדו' של חיים ומוות

 בחשיבותם ובערכם. 

אין־ערוך מובן, כי יש דרגות גם ב לפי־זה
 גופא. 

כותב בנוגע ליחס של דידן, למאמר  בחזרה
"עולם העליון . .  –עוה"ז ועולם האצילות ש

חשוב ממנו . . במעלה ומדר' הרוחני' והרחק 
ולכאורה יחס זה, דומה למשל יהם". רב בינ

, מטבעות בלי־גבולביחס ל עפרהנ"ל של 
 הרימסוים, מ"מ,  אין־ערוךשלמרות שישנו 

אפשר למכור ולהרוויח כמה עפר הרבה 
 מטבעותוכמו כן אפשר להחליף את ה  טבעות.מ

 .עפרולקנות בהם 

מעולם האצילות מה שוכמו כן למעלה, 
 הוא מכיון אפשר שישתלשל עוה"ז הגשמי

ישנה  שניהםלביניהם, שוה ש־הצד נוישש
(ע"ד שבמשל הצד  'ישו' 'נברא'הגדרה של 
הוא ששניהם  המטבעות והעפרהשווה בין 

בא בהמשך מציאות גשמית). ובלשונו (המו
מ"מ   "אבללציטוט שבפסקה הקודמת): 

 שניהם בבחי' א', שהם נבראים ומקבלים". 

בין  , שלמרות את המרחקלפי כל הנ"ל מובן
כפי (אין־ערוך כמוגדר עוה"ז לעולם האצילות 

 ועולם ,בזהת מ"מ, ישנם דרגו ר לעיל).שנתבא
 לאוא"ס שלא בערך אין־ערוךב הינוהאצילות 

 .1מאשר עוה"ז יותר

  

  

 
 (שישנו ערך בין עוה"ז . ולהבהיר, שהענין הנ"ל1

הגשמי לעולם האצילות) שייך רק בצד שמדובר 
שהוא באין־ערוך כלפי  –כעת בעולם האצילות 

 אוא"ס. שבזה שייך לומר שהוא בערך לעוה"ז.



 497 ביאורים והערות בהמשך תער"ב •   הוספה

 

 'מוגבלים בעצם' הקושי בזה שהאורות

 א

בפ"ז ובפרקים שאחריו הרבי נ"ע מאריך 
לבאר את מה שהאורות הם כמו כחות הנפש 

 (גם) בזה שהם 'פנימיים בעצם'. 

הצורך בביאור כה רחב ועמוק בנידון, כי אור 
אלוקי בעצם אינו מוגבל. כל הגבלתו נובעת  

 ).(כפי שיתבאר להלן 1מהתלבשותו בכלי

האם  –ישנם בזה כמה שיטות ש 2מבוארו
האריז"ל,   הכריעהאורות פשוטים או מצוירים. ו

 ורות הם פשוטים ביחס לכלים. ברם,שהא
 את אופןאופנים ללמוד  כמה בדבריו גופא יש

 הפשיטות של האורות, כדלקמן.

 ב

ות הכחש לומר והנה, במשל היה פשוט
שטות, כי גם מוגבלים בעצם. והסיבה לכך בפ

, וחלק מהגדרת 'נברא'עצמה היא בגדר פש הנ
  ־ שהנפש בלתי מההיא היותו מוגבל (ו 'נברא'

חידוש). גופא  זה –מוגבלת במובן מסוים 
הרי הם  ,משא"כ כשמדובר על אורות אלוקיים

 בעצם בלתי מוגבלים.

 :עניןביאור ה

מדוע היה צורך שהגילוי הראשון  לכאורה
והלא  .לגבמוית' יהיה גילוי אוא"ס בלתי  ממנו

 
. בסוף יסיק הרבי נ"ע שאכן ישנה הגבלה באורות  1

 עצמם, עוד לפני ההתלבשות בכלים.

וראה  . ראה דרך מצוותיך, מצוות האמנת אלקות,2
 שם. ספר הערכים־חב"ד

יוצא שלמעלה יש ב' ענינים סותרים לכאורה: א.  .3
הקב"ה ברא הכול 'ברצון', ומצד זה היה יכול לגלות 

לעשות  ברצונוהיה יכול והקב"ה אינו מוכרח, 
 שיהיה האור מלכתחילה מוגבל.

למרות שאצל הקב"ה שרים בזה, אחד הביאו
בע הקב"ה ל ברצון ולא בהכרח, מ"מ, קהכ

 .'וראור ומא'שאופן הגילוי יהיה ע"ד 

, הרי ההגדרה 'אור'והנה, כאשר מדובר על 
 של המאור ולא תמוחלט השתקפותשלו היא 

מציאותו (ומצד זה יתכן ופעמים והאור יגלה 
)  נדו"דכמה פרטים ביחד). וכמו כן (בנוגע ל

האור מגלה את כל המאור גם באופן הכי גבוה 
בלי־גבול (בלי לעשות חילוקים אופן של    –שלו  
 .3)מצידוים יושינו

 ג

שההתגלות של הקב"ה היא לאחר שנתבאר 
אורות  ישנםזאת ־ובכל, 'אור'באופן של 

 ומררח למוכ –) חכמה, בינה וכו'( בליםמוג
 זו.' שגרמו לתוצאה וכמה צמצומים וכ ישנםש

"דהנה וכפי שכותב במאמר בתחילת פ"ז: 
מאוא"ס  גילוי־ההעלםידוע דאצי' הוא 

המאציל, שז"ע אצי', מל' ואצלתי מן הרוח 
לשלול שעולם  וכוונתו לא רק אשר עליך". 

, 'יש־מאין'פן של האצילות אינו המשכה באו
קשר בין עולם שישנו  ומראלא גם (ובעיקר) ל

האצילות לאוא"ס שלמעלה מאצילות, ומה 

מלכתחילה אור מוגבל המותאם לבריאת העולמות. 
ב. הקב"ה טבע את צורת הגילוי ע"י 'אור' שמוגדר 

רק גילוי המאור (כולל עוצמת   –ביכולת הגילוי שלו  
כ"פ כך הקב"ה קבע, אור מוגבל). אבל ע –ר האו

 ואכ"מ.
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גם בהעלם  מוכרח שהיה –באצילות נמצא ש
נה מציאות בפני עצמה באוא"ס. כי אצילות אי

('יש־מאין'), אלא היא רק מגלה את מה שהיה 
 .בהעלם ('גילוי־ההעלם')

"וזהו שאצילות הוא וממשיך במאמר: 
, שהדרך להיות גילוי כלומר מש". אלקות מ

"הוא בחי' ממש, היא דווקא כאשר  אלקות
בשונה מהמלאכים   התפשטות מעצם אלוק'". 

כיון שהם כבר לא ביטוי מ .שאינם אלקות ממש
ס, אלא ביטוי של של התגלויות האוא"

 מציאותם האישית.

הוא "גילוי ואם נאמר על עולם האצילות ש
אצילות הוא שוב שעולם ה  ממש", מוכח  אלקות

  גילוי המאור באופן מלא. – 'אור'ע"ד 

הרי  –וכמו כן בנוגע לאור החכמה דאצילות 
אין זה ביטוי של מציאות החכמה כשלעצמה, 

 אלא ביטוי של הקב"ה בעצמו!

מובן מדוע קשה לומר שהאורות  זה־פי־על
שגם  וצאיכי אז  –דאצילות מוגבלים בעצם 

 הקב"ה מוגבל ח"ו.

ים דאצילות' קשה לומר כך. ואפילו על ה'כל
הינו  (ואפילו הכלים שבו) צילותעולם האשהרי 

של   שום ישותמאציל. אין בו    –  אלקות מוחלטת
יצא שמגבילים אמר כזה דבר, ייכאשר ו .'נברא'

 .את הקב"ה ח"ו

מאריך במאמר לבאר את העניין  ומשום־כך
'פנימיים בעצם' באופן שלא יסתור את הנ"ל.
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 פרק ח

 בכלים דאצילות  הגבולהמורכבות בהגדרת 

 א

שני הצדדים שנתבארו בפ"ז מקשה, ש בפ"ח
 .זה את זהסותרים 

עולם ד, שלכן הרבי נ"ע מניח הנחת יסו
. מאחר שני דברים הפכייםאצילות מורכב מה

 ך"נתאווה . . דירה בתחתונים", לכ  נה תכליתויש
גילוי והעלם, אורות  נצרכת ההרכבה הזו של

 על עניןו נבראים תחתונים. ברואל כדי –וכלים 
 פרקים הבאים.בהנידון  ייסוב הז

נתמקד תחילה בהבנת המושג 'כלים 
 דאצילות':

ב'כלים  פרטים שניכותב במאמר הרבי נ"ע 
חי' חכ' וחסד בגדר ומהות ב" א. :דאצילות'

 "וגם יש הגבלה בהתפשטות שלהן".   ב.  כו'". 
(פרט  "וי"ל דשיעור והגבלה זאת ומוסיף:

. . אבל באצי'  הוא כמו שהוא בבי"ע הב')
אינם בבחי' שיעור ומדה עדיין בהתפשטותן 
כו'. . וזהו מ"ש בס"י מדתן עשר שאין להם  

ט "מדתן עשר" מבטא את הפר כלומר, סוף". 
"שאין להם ו ,, חכ' חסד כו')הא' (עשר ספירות

שכפי שמבאר  ,ב'סוף" מבטא את פרט ה
ת הגבלה זו, ולכן בעולם  לא ניכר  בעולם האצי'ש

 ן להם סוף"."אי האצי'

 שני והנה, לכאורה מסקנת הדברים ע"פ 
הפרטים מובילה לכך שהכלים מוגבלים. ברם, 
מהפרט הב' הוא חוזר בו (ומבאר שההגבלה היא 

: עניןגם משמע מסיום ה רק כלפי בי"ע). וכך
"אבל מ"מ, גם כמו שהן באצי' הן בבחי' 

משמע שבא  – מציאות מדות וכחות כו'"
 חר שחזר בו מפרט הב'.לא  –לחזק את פרט הא'  

אם ה צריך להבין מהי מסקנת הדברים,לפי־זה 
 ?אינם מוגבלים'כלים' מוגבלים או ה

 ב

מביא בתחילת הפרק את הרבי נ"ע והנה, 
הקודש' שהכלים הם בבחי' גבול. דברי ה'עבודת  

נתבונן נראה שאכן דבריו מדויקים כשאך 
להפליא, עבוה"ק אינו כותב שהקב"ה מוגבל 

". כלומר, יש לו כח־בגבוללו שיש "ח"ו, אלא 
 יכולת לברוא גבול, אך אינו מוגבל בעצמו.

  ענין ב נדו"דמתיישב היטב גם ב דיוק זה
,  שאין הכוונה שהם מוגבלים בעצם  – 'כלים'

אלא הגבלתם היא כלפי חוץ (כפי שכותב 
 על פרט הב').  ותמפורש

המובא בכ"מ בחסידות: על הנ"ל משל  נויש
ההגבלה שבכתיבה (היינו, חלוקת ה'קו הפשוט' 

) אינה צורך עצמי דו'וכ ת אותיות, מיליםלצור
מנת ־על –הכתיבה, אלא לצורך הקורא  כחשל 

 פשוטן את התוכן שבכתיבה (שהרי  שיוכל להבי
הכתיבה שייכות כלפי אל"ף יותר  כחשאין ל

 מאשר לבי"ת וכדו').  

במאמר, שהרי  כ"כאך הבנה זו לא ברורה 
–מדברי עבוה"ק) ש ישירהכותב (כמסקנה 

 . "הכוונה על הכלים דאצי', שהן בבחי' גבול"
ומיד מפרט את פרט הא' הנ"ל, שהכלים הם 

 ולכאורה: .וכו' בגדר ומהות בחי' חכ'
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ם את דברי עבוה"ק שהקב"ה כאשר אומרי  .א
מחויב השלימות, ניתן להסתפק בהבנה, 

 צריך־לומר. אולם מדוע כח־בגבולשלכלים יש 
מהיכן לוקחים  .במוגבלים?  עצמםשהכלים 

כיצד ובעיקר:  .גהבנה כזו מתוך דברי עבוה"ק? 
 אפשרי בכלל לומר דבר כזה?

שישנו שעבוה"ק בא לחדש לאידך, מוכרח ו
דאצילות, שהרי אם הכוונה גבול בפועל בכלים 

דבר   –גבול מחוץ לאצילות  שישנו  היא רק לומר  
 הרי ישנו, שאלא עובדה מוכחתחידוש  זה אינו

 עולם מוגבל!

 ג

 :משל , ובהקדיםויש לומר הביאור בזה

ישנו דיבור מורכב ו עקה פשוטהצישנה 
האם יהם? היחס בינ וממילים ומשפטים. מה

ם עקה שתהיה מורכבת ממיליצאפשרית 
 עקה? צ חשבומשפטים, או שזה כבר לא נ

ולאחר מכן נרגע,  ועקצאדם כשוי"ל, 

הוא אין זה ש  –  מתיישב בדעתו ומתחיל להסביר
ם, אלא זה כבר מאבד מהעוצמה עם מיליצועק 
עקה היא ללא שהרי צעקה ה'אילמת'. צשל ה
מוק יותר נוגעת במקום ע שהיא מכיון מילים

 בשת היא מתל כך, כאשרש מכיוןבנפש, ו
 כבר משהו חיצוני יותר.היא  –במילים 

יחס בין פשיטות ב דנים בחסידות באריכות
 הכחהאם ההתחלקות נובעת מו והתחלקות

נוסף על העצמות  כח שהינוהפשוט עצמו, או 
, שהיכולת דברה ראולם ברווכו'.  הפשוטה

ממקום   ההתחלקות מגיעהלהתייחס וליצור את  
 ,ותפשיטות שלמעלה מהתחלק ש(לא נרגשת

 .1כבר גבולנרגש ממקום ש) אלא

"יש לו כח־ש גם בדברי עבוה"ק לפי הנ"ל
מוכרח לומר שזה נובע כבר ממקום  בגבול"

מהי מידת  והדרא קושיא לדוכתא,מוגבל. 
לומר מוכרח  כ"סשהרי סווכמות הגבול. 

וכפי שיתבאר  הגבלה זו,מ למעלהשהקב"ה 
לקמן.

   

  

 
ראה ספה"מ תרס"ט ע' לב: "הע"ס הן רק כח   .1

הגבול והיינו רק כח המגביל להיות בחי' הגבול חוץ 
לאצי', אבל באצי' גופא אינו בבחי' גבול כו', היינו 
לא בבחינת הגבלה דחכ' וחסד כו' (וצ"ל שזהו ע"ד 

 שית"ל בענין שכל מופלא כו')".

מופלא הוא למעלה מבחי'  ושם ע' לה: "ופי' שכל
שכל הנעלם, כי פי' העלם שייך בו שיבוא לפעמים 
לידי גילוי . . אבל ענין מופלא הוא שבבחי' הפלאה 
והבדלה שהדבר נבדל לגמרי . . ועכ"פ מובן שגם 

 שכל מופלא ה"ה שכל".
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 ות השיטות בהגדרת הגבול בכלים דאציל

 א

דומה כאמור לעיל, מצד אחד עולם האצילות  
ומצד שני  .מתבטא באורותשזה  וף,ס־יןלא

 מתבטא בכלים. , שזהלנבראים דומה

רו לעיל): (שנתבא נתמצת את דברי עבוה"ק
לקב"ה יש שכותב חידוש גדול שהוא מחדש 

ותיו'. כחענין בגבול, וזה מוכרח מצד 'שלימות 
רק  יש לכליםך, הוא נזהר לכתוב שאולם לאיד

, היינו שהכלים עצמם אינם מוגבלים 'כח־בגבול'
ענינים י נשל ש חיבורה לקמן יתבאר( ממש

 .)אלו הפכיים

 ב

יחס לאורות שהכלים ב ,ההנחה היאנקודת 
ישנו כלים לוהיינו ש .1מאין'־הם בריאה 'יש

א הם מנגדים מהאורות, וממילשורש אחר 
 ומעלימים על האורות.

 ם: ובזה ישנם ג' אופני

רות דאצילות הם גילוי של וכמו שהא .א
הקב"ה בתוך אצילות, כמו כן גם הכלים הם גבול 

 .2גלוי המורגש בתוך אצילות

 
ישנה את שיטת ה'מערכת' שהכלים הם 'גילוי־  .1

לומר, הם פר הערכים־חב"ד שם), כההעלם' (עיין בס
גדר כבר בתוך האורות עצמם (שהרי הם גילוי־  
האורות). לפי זה, לא ניתן לומר כלל על הכלים שהם 
גבול. ואכ"מ לבאר שיטה זו. הביאור בפנים אינו לפי  
שיטה זו, אלא לפי השיטה דהכלים הם בריאה 'יש־ 

 מאין' כבפנים.

על מאמר הנ"ל אגה"ק ס"כ. וראה דרמ"צ קע, א: ".  2
יש לסמוך יותר, כי הוא מגוף כי"ק דמו"ר   (דאגה"ק)

ה'ציור'  עניןק להגבול באצילות הוא ר .ב
הגבול (גם  .ג. 3דידן כמבואר במאמר –שבהם 

 .4בפרט של ה'ציור') הוא רק מחוץ לאצילות

 ג

 הביאור בשיטות:נקודת 

 .קות ממש, אצילות זה אלשיטותלפי כל ה
 ,לא ניתן לומר גבול ממש באצילות ומשום־כך

 . 'כח־בגבול'רק  שיש כל השיטות סוברות ולכן

נובע כי הגבול עבוה"ק  מדבריעולה והנה, 
מדוע הוא קשה ולכאורה  .מהשלימות של א"ס

־ביטוי של הבלירק הוא בשעה ש 'גבולנקרא '
 גבול של א"ס?

הוא בעצם א"ס, והוא   שהגבול הזהמובן  אלא  
 הגבלה מוחלט.־מגיע ממקום של חוסר

יש להבין  לפי שני השיטות הראשונות ברם,
שהרי אם  .ול־גבולי נרגש בגבכיצד הביטוי העל

נחסרת שלימותו של הקב"ה,  –  לא נותר גבול
הרי גבול זה נובע  ,ולאידך .כח־בגבולשאין לו 

 והסיבה צריכה להיות כפי המסובב  ,מבלי־גבול
־, הגבול אינו אלא ביטוי של הבליזה־נ"ל. לפיכ

 גבול!

נ"ע אשר כ' בימים שלפני הסתלקותו בכפר פייענא" 
עיי"ש. וגם במאמר דידן כותב מיד בהתחלת הענין 
"דהנה, כלים דאצי' הן בבחי' גבול" לפני שנכנס 

 נראה שזו ההנחה היסודית. –לפרטים 

א כמו במאמר דידן וכן לקמן ב'המשך' ע' כו, מוב .3
ול בכלים באצילות הוא רק בציור שלהם, שהגב

 עיי"ש.

 ד"ה 'ושאבתם' תרס"ט ועוד. .4
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גבול,  (שישנו השלישיתשיטה ה אולם לפי
מגלים הכלים  )אולם אך ורק מחוץ לאצילות

ההגבלה בהתפשטות (  כל הביטויים של הגבולש
בשורשם הם ביטוי של א"ס  )וכן ההגבלה בציור

. ורק מחוץ לאצילות יהיה כנ"ל ופשוט אחד
איך שכל פרט שונה  ,א"סטוי להגבלה של יב

וע"ד מה שנתבאר לעיל ממשל הכתיבה   מחברו.
ורק חוץ ממנו   ן הגבלה כללכח הכתיבה אישב  –

 .ישנה הגבלה

 פרטים: שני בשיטה זו ישנםכלומר, 

  א. ההגבלה הינה רק מחוץ לאצילות.

תלויה  אינה) שההגבלה ב. (והוא העיקר
כהלשון ( כלים דאצילות, אלא זהבעצם ענין ה

 .שלא שייכת 'הגבלה רצונית') סידותבח

בין עולמות  אמיתי שאין קשר לפי"ז יוצא
אין  שהרי .רות בעולם האצילותפיבי"ע לס

כי אין באמת ( סדר השתלשלות ישירביניהם 
. וא"כ מעשה חסד )באצילותחסד וגבורה וכו' 

שלנו לא יעורר בהכרח את חסדו של הקב"ה, 
 .ברצונואלא רק 

 שישנו שונה סוברתהשיטה הרא ומשום־כך
גבול באצילות, שאז יהיה יותר קשר בין הקב"ה 

 למעשיהם וגדריהם של הנבראים.

זהו גבול הרי  ש  –חסרון    נואך לפי אופן זה יש
 ממש אצל הקב"ה? 

. שהגבול באצילות אינו גבול אמיתי  אלא י"ל
גבולי,  ־הבלתי הכחגופא נובע מ שהרי זה

בול, שהקב"ה יכול להכניס את עצמו אפילו בג
 על שמו שלו!ייקרא גבול שהונו ולהחליט ברצ

 וסוברת  בדרך המיצועמגיעה   שניהשיטה הה
של בלי־גבול בהיותם המשך  ביטוייש לכלים ש

את  בטאולאידך, הינם יכולים ל .לאורות
 הגבלה שהם פועלים בסדר השתלשלות.ה

כלומר, הגבול מתבטא לכאורה בהגבלת 
שמי. עצם הציור הגיותר מאשר בההתפשטות 
כבר באצילות לגלות את הגבול  וא"כ אפשר

 זהו גבול בכלים עצמם ש א"א לומר הריעצמו. ו
 םבעצם ציורבכלים ש כנ"ל, לכך צריך־לומר

דבר המוכיח על כל מהותם,  –אינם מוגבלים 
5שאינם מוגבלים בעצם.

  

 סיכום  – ' עולם האצילות'הגדרת 

 א

של הגדרת מהותו  הנ"ל ב  מחלוקתישנה את ה
ההכרעה של תורת החסידות והאצילות,  לםעו

כשיטת האריז"ל שעולם האצילות בזה היא 
 מורכב מאורות וכלים. 

 
 . יש עוד להאריך בשיטות וביאורם ואכ"מ.5

 .של עולם האצילות תוהגדראת ברם, צ"ל 
לאחריו ו  הדרגות שלפניו  שארעל    וואת יחודיות

 .)הנ"ל מחלוקתהזו נוצרה הגדרה  ולפי(

ובמילים אחרות: אמנם אצילות כולל שני 
 וצדמתבטא באורות שרא הבו , צדפרטים
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מתבטא בכלים. אך צ"ל, מדוע א"כ שהנבראים 
והלא   ',אצילות'  –אלו שם אחד    צדדיםיש לשני  

 צדדיםנה משותף בין שני הכמ לכאורה אין
 הנ"ל?

 ב

 הדברים יובנו בהקדים:

מספר יצירה שני ביא מבפ"ה הרבי נ"ע 
"נק' ג"כ ע"ס בלי  .אעולם האצילות: ב פרטים

 מדתן עשר שאין להם סוף"." .במה כו'". 

, כי מובןהמתבאר שם וכן בהמשך בפ"ח  לפי  ו
האורות, ו"מדתן עשר שאין  הם"ע"ס בלי מה" 

הכלים. והיינו, שהחידוש של  הם להם סוף"
מנו מעולם האצילות ביחס לדרגות שלמעלה 

מתבטא באורות דאצילות שהם במספר כבר 
(ובכלים זה מקבל ביטוי גדול יותר בכך  עשר

של  וייחודיותלקמן). ואילו דכ 1עשר" דתןמש"
עולם האצילות ביחס לעולמות שמתחתיו 

 אין להם סוף ש ')כלים'אפילו ב(מתבטא בכך 
 הפשיטות יותר גדולהאצלם באורות שכש"כ ו(

 ).2" מה בלי" –

כלומר, ההגדרה של עולם האצילות היא 
 אפילו  עשרה גדריםהכרה במציאות של    נהישש

  אלקות עדיין עולם של  . ולאידך זהו3באורות
 מוחלטת שלכן אין מדובר על גבול.

 ג

 :4בהקדים משלו הדברים יובנו ביתר שאת

 
ועל־זה נאמר הלשון שאצילות זהו "יש־מאין"  .1

 שהרי "חכמה מאין תמצא" וכו'. 

ועל־זה נאמר ש'אצילות' מלשון "ואצלתי מן  .2
תחדשות דבר א הפרשה והארה ואינו השהו  –הרוח"  

 וכו'.

הדיין , מגיעים לדין תורה תובע שקרן ונתבע
נושא־ לתביעה,  דן בסוגיא ההלכתית הנוגעת

 דיןאת כל הצדדים ההלכתיים הנוגעים לונותן 
 לאחר מכן מציג את הפסק הסופי.ו

נ"ל נמצא שישנם כשנבחן את המקרה ה
 :(בנוגע לנדו"ד) תארבע הסתכלויו

שישנה לכך  מודע כלל אינו ,פשוט ישא
 ים לתביעה.הנוגעוכו' סוגיא עם סברות 

מטרתו ללמוד ולהתייגע , תלמיד חכם
כלל  ין אותויענמלא ו ,בעמלה של תורה

 סוגיא ההלכתית.העצם  אלא הפסיקה הסופית

 מעבר לכך שהוא לומד את הסוגיא ,הדיין
הוא  – ההלכתית עם כל הטעמים והסברות

ברור.  ־דיןפסק מחשב איך להוציא ממנה
, הפסיקה קשורה בהכרח לאופן הלימוד לאידךו

ישנה  –שם וכאשר תשתנה ההבנה  .בסוגיא
 הדיין את דעתו ויפסוק אחרת.

הוא לא   –־דין  לפסקמצפה  , למרות שהתובע
 ־הדיןגם כאשר פסק  ,יחזור בו מטענתו השקרית

. כלומר, היות וטענתו נובעת  לרעתו יהיה
 ומה מצידו משנהלא  –וממציאותו  מישותו

הוא ו ,הסוגיא ההלכתית) כ"ש( ן־הדיפסק
 ימשיך לעמוד על שלו.

ם להתייחס ארבעה אופנייוצא  לפי הנ"ל
 ־הדיןולפסק ־הדין)סקהמשליכות לפ(לסברות 

 .)כפי שהוא נובע מהסברות(

למרות שגם לפני אצילות היו 'עשר ספירות  .3
הרי אין מדובר על הכרה באותם עשרה  –הגנוזות' 

 גדרים, ואכ"מ.

 ואילך.  122ראה עד"ז בלקוטי שיחות ח"ו ע'  .4
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 ד

 :נ"ללפי המשל דלעיל יובנו הדרגות ה

על־דרך  םה שלמעלה מאצילותדרגות ה
שבהם נרגש רק פשיטות  – יש הפשוטהא

גדרים למעלה מהכרה בו אלוקית מופשטת
 . )5(הסוגיא במשל דלעיל

תלמיד־ה הם על־דרך 'אורות דאצילותה'
שנרגש בהם פשיטות  עם היותש – חכם

, בכל זאת מגדריםלמעלה ו אלוקית מופשטת
בלי  פירותסעשר " –בגדרים  הכרה להםיש 
 ."מה

עם ש –הדיין הם על־דרך ' כלים דאצילותה'
של בעשרה גילויים , הם מכירים אלקותהיותם 

שונים וציורים כפי שמוגדרים בגדרים הקב"ה 
  עשר  מדתן" – (פסק־הדין במשל דלעיל) 

 ".(שאין להם סוף)

 –התובע  על־דרךהם  ע"עולמות בי
המנגדת  וישותמציאות אצלם מעורבת ש
 אלות יולא משנה לישו משום־כך, ואלקותל

הפשיטות האלוקית והגדרים קיומם של 
משתנים ואף מעלימים על  הם לא –האלוקיים 

 .אלוקות

 ובסגנון אחר:

זו אמת מוחלטת, אך גם בזה ישנם  אלקות
דרגות. ישנה דרגה בה האמת הגלויה היא האמת 
 השורשית עצמה, וישנה דרגה בה האמת הגלויה

 אמת השורשית.היא גילוי הנובע מה

 
אלא שבמשל חוסר ההכרה נובע מבורות, ואילו  5.

 בנמשל זה נובע מרוממות ומפשיטות. 

 פרשת שמות. ראה פיתוחי חותם על .6

השורשית  והיינו, אם מדובר על האמת
לעולם לא יהיה בזה שינויים. משא"כ  –עצמה 

יתכן  –בגילויים הנובעים מהאמת השורשית 
האמת השורשית תתגלה (שויהיו שינויים 

 אחר)באופן  לפעמים, וזהבאופן כלפעמים 
(ובכל זאת זו אמת, רק שבאה באופני גילוי 

 . 6שונים)

ת דאצילות מאירה האמת וא"כ, באורו
מצורות ביטוי שונות. השורשית שלמעלה 

משא"כ בכלים דאצילות מאירים הגילויים 
ם יהנובעים מהאמת השורשית, ובזה שייכ

אך בעולמות ( צורות ואופנים שונים של גילוי
אבל מהסיבה  ,בי"ע יתכן שלא יהיה שינוי

שבעולמות אלו מעורבת  – המובאת בפנים
מהאמת האלוקית ישות שלא משתנית 

 הצרופה).

בין האורות והכלים בעולם  נ"לההבחנה ה[
 – במאמר גם בסוף פ"ח מובאת שובהאצילות, 

 בדוגמא מפנימיות התורה וחיצוניות התורה:

 "אין לה מדה וגבול כלל  – פנימיות התורה
 – חיצוניות התורה". 7. . שאין לה סיקוס

"באה בהגבלה, וכמו אלו טריפות ואלו 
 יש מדה ושיעור לכל דבר".כשרות, ש

השלכה   נהיש  עניןנגלה דתורה לכל  בכלומר,  
מעשית (אפילו אם מדובר על ענין ש"לא היה 

השלכה  ענין", מ"מ, יש ל8ולא יהיה לעולמים
כמו מעשית, אלא שלא תבוא לידי פועל). והיינו  

 = מידה וגבול (ראה ב"ר רפ"י). .7

 . לשון אדמוה"ז בתניא פ"ה.8
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עשרה גדרים שונים נין של  ה'כלים' שמכירים בע
 .של אלקות

רה ישנו ענין בלימוד ימיות התופנבמשא"כ 

כמו . והיינו  9גם כאשר אין לו כל השלכה מעשית
עשרה גדרים ירים בענין של  מכ  אינםה'אורות' ש

שונים של אלקות כנ"ל].

 
 ראה תו"מ התוועדויות תשנ"ב ח"א ע'  .9

 , ועוד.250־ 249
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