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בפתח הקובץ
לאור הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהזדמנויות שונות להו"ל קובצי חידושי 
תורה, שמחים אנו להו"ל, בעזהשי"ת, קובץ חידו"ת, "פרי ביכורים" – קובץ "הערות וביאורים" 

גליון א', הכולל הערות, ביאורים, פלפולים וחידושים בכל מקצועות התורה.

קובץ זה יוצא לאור בקשר עם ב' אייר, תפארת שבתפארת, יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש 
נ"ע – ה'תש"פ.

בראש הקובץ הצבנו "דבר מלכות", חלק משיחת ט"ו בשבט ה'תשמ"ה אשר נדפסה בלקוטי 
שיחות חלק כ"ו שיחה א' לפרשת משפטים, העוסקת בדין 'ערב' ושייכת לסוגיות הנלמדות 
בפרק א' דמסכת קידושין. השיחה מובאת כאן בתרגום חופשי, ובתוספת פענוח והרחבת חלק 

ממראי המקומות, שנעשו ע"י חברי מערכת פענוחים, ותודתנו נתונה להם.

ובהמשך לזה, הערות, ביאורים ופלפולים אשר נחלקו לו' שערים:

ובפרט  שבתורה,  ומשיח  גאולה  בענייני  וביאורים  חידושים  ובו   – ומשיח  גאולה  שער  א. 
בתורתו של נשיא דורנו.

ב. שער תורתו של משיח – ובו ביאורים והערות בתורת כ"ק אד"ש מה"מ.

ג. שער נגלה – ובו פלפולים בחלק הנגלה שבתורה, רובם עוסקים בסוגיות ממסכת קידושין, 
הנלמדת בשנה זו בכל ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש ברחבי תבל.

ד. שער הלכה ומנהג – ובו שקו"ט ובירורי הלכה ומנהג למעשה בפועל, רובם בשו"ע רבינו 
הזקן ובמנהגי רבותינו נשיאינו.

ה. שער חסידות – ובו ביאורים בפנימיות התורה היא תורת החסידות.

ו. שער שונות.

כאן המקום להודות לרבני הישיבה בכלל, ובפרט להגה"ח הרב ישראל נחמן שיחי' לרנר – 
וכיוון רבות בכתיבת ועריכת החומר,  ונסיונו, והדריך  ראש ישיבתנו, שלא חסך מזמנו, מרצו 
והשקיע רבות אף בהגהתו והוצאתו לאור. וכן להרה"ח ר' מנחם מענדל שיחי' פרידמן – משפיע 
בישיבתנו, אשר לולא פעולותיו, עידודיו ודחיפותיו – הוצאת קובץ זה לאור הייתה מתארכת 

עוד זמן רב.

תודתנו מסורה גם למנהל הרוחני של ישיבתנו, הרה"ח ר' מנחם מענדל שיחי' טהאלער על 
הערותיו ועצותיו המועילות, ותמיכתו הרבה בהוצאת והפצת הקובץ. ויה"ר מהשי"ת, שימשיך 
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לנהל את הישיבה בהצלחה רבה ומופלגה, לשכללה להגדילה בכמות ובאיכות, כרצון ולנח"ר 
כ"ק אד"ש מה"מ, נשיא הישיבה.

תודה מיוחדת למנהל המסור של ישיבתנו, הרה"ח ר' שניאור זלמן שיחי' לידר, על מסירותו 
והשקעתו בניהול הישיבה והתפתחותה.

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

להגדיל תורה ולהאדירה.

כאן גם המקום להודות לכל הכותבים הנכבדים שהואילו לשלוח לנו את הערותיהם, כמו גם 
לכל העוזרים והמסייעים בהו"ל של הקובץ, ובפרט להת' מנחם מענדל שיחי' גולדשטיין, ויהי 

שכרם כפול מן השמים ויראו ברכה בכל מעשי ידיהם.

ובהזדמנות זו אנו פונים ומבקשים את ציבור התמימים ואנ"ש להוסיף ולשלוח עוד הערות 
ולא יאוחר מיום ד', כ"ו אייר - על מנת שיתפרסמו אי"ה בקובץ שי"ל לרגל חג  וביאורים - 
השבועות – "זמן מתן תורתנו" - ה'תש"פ, ואין מזרזין אלא למזורזין, כפי ההוראה בכמה וכמה 
שיחות קודש, ובמיוחד בהתוועדות חג השבועות ה'תנש"א: "לפרסם ולהדפיס חידושי תורה".

לעין  התגלותו  את  וימהרו  יזרזו  התורה  בלימוד  וההוספה  זה,  שקובץ  מהשי"ת  רצון  ויהי 
כל של מלכנו משיחנו, וישמיענו נפלאות מתורתו – תורתו של משיח - "תורה חדשה מאיתי 

תצא", בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

המערכת
ימות המשיח

ב' אייר הי' תהא שנת פדותנו
יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע

קי"ח שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ושבעים שנה לנשיאותו

בית שמש, ארץ הקודש תובב"א
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 ע רמב רד רוא

מבוא לשיחה

המלווה את חברו בשטר, למרות שאין כתוב במפורש שישעבד הלווה את קרקעותיו למלווה 
)“אחריות נכסים"( באם לא יהיה לו כסף להחזיר ההלוואה, גובה מנכסים משועבדים דהיינו 
נכסים שמכרם הלווה לאחר חתימת השטר, מפני שההלכה היא ש"אחריות נכסים טעות סופר 
היא" דהיינו שאם לא נכתב אחריות בשטר מעמידים שטעות סופר הוא, הלכך דינו כאילו נכתב 

בו אחריות.

אך באם ההלוואה הייתה רק בפני עדים, גובה מנכסים בני חורין, וכן אם הוציא עליו הלווה 
“כתב ידו של הלווה" )דהיינו שטר בלי עדים(, גובה מנכסים בני חורין.

]הטעם לדבר הוא מפני שבהלוואה שנעשית ע"י שטר ועדים יוצא קול להלוואה, וכאשר 
מכר הלווה את הקרקע המשועבדת יכלו הקונים בבירור קצת לדעת שהקרקע משועבדת. אך 

כשאין אחד מהתנאים הללו )שטר ועדים( כגון המקרים דלעיל, גובה מנכסים בני חורין[.

ממשיכה המשנה לעוד דין שגובים מנכסים בני חורין:

ערב  פלוני  בן  פלוני  אני  כתב:  העדים  חתימת  לאחר  דהיינו  שטרות  חיתום  שלאחר  ערב 
על-פה  כערבות  ודינה  הערבות  על  העדים  ולא חתמו  הואיל  חורין  בני  מנכסים  גובה  ללווה, 

)מהטעם דלעיל(.

ממשיכה המשנה:

מעשה ובא מקרה כזה לפני רבי ישמעאל ופסק שהמלווה גובה מנכסים בני חורין.

אמר לו בן ננס: אין המלווה יכול לגבות אפי’ מנכסים בני חורין!

שאלו רבי ישמעאל: מדוע? ענה לו בן ננס: מקרה זה דינו כמצא את חברו )הלווה( חנוק בידי 
המלווה ובא ‘האדם השלישי’ ואמר למלווה: הנח לו ואני אשלם לך, פטור. מפני שאין ההלוואה 

נעשתה ע"י הערב, אזי אין הערב משתעבד למלווה.

וכן בערב ה"יוצא אחר חיתום שטרות", מפני שאין ההלוואה נעשתה על-ידו )שהרי העדים 
כבר חתמו על ההלוואה( אין הערב משתעבד למלווה.

ומסיימת המשנה בדברי שבח של רבי ישמעאל על דברי בן ננס:  “אמר רבי ישמעאל, הרוצה 
שיחכים, יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה גדול מהן, שהן כמעין הנובע. והרוצה 

שיעסוק בדיני ממונות, ישמש את שמעון בן ננס".

הגמרא הן בבבלי והן בירושלמי דנה במחלוקת המוזכרת במשנה בין רבי ישמעאל ובין בן 
ננס ובהלכה אך במספר שינויים, ‘הנפקא מינה’ שבשינויים אלו ויסוד מחלוקתם תבואר בשיחה 

שלפנינו.

מראי המקומות פוענחו בידי חברי 'מערכת פענוחים'.
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א. 
דברי המשנה

במשנה  בתרא,  בבא  מסכת  בסיום 
חיתום  לאחר  היוצא  ערב  נאמר:  האחרונה1, 
שטרות גובה מנכסים בני חורין. מעשה ובא 
לפני רבי ישמעאל, ואמר: גובה מנכסים בני 
חורין. אמר לו בן ננס: אינו גובה לא מנכסים 
לו:  בני חורין. אמר  ולא מנכסים  משועבדים 
בשוק,  אחד  את  החונק  הרי  לו:  אמר  למה? 
ומצאו חברו ואמר לו: הנח לו ]ואני אתן לך2[ 
– פטור, שלא על אמונתו הלוהו, אלא איזהו 
ערב שהוא חייב? הלוהו ואני אתן לך – חייב, 

שכן על אמונתו הלוהו.

ישמעאל:  רבי  ואמר  המשנה:  ומסיימת 
הרוצה שיחכים, יעסוק בדיני ממונות, שאין 
כמעיין  והן  מהן3,  גדול  בתורה  מקצוע  לך 
ממונות,  בדיני  שיעסוק  והרוצה  הנובע. 

ישמש את שמעון בן ננס.
דברי הגמרא בבבלי

בגמרא4:  נאמר  במשנה,  זו  מחלוקת  על 
אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: אע"פ 
הלכה   – ננס  בן  את  ישמעאל  רבי  שקילס 

כמותו )כרבי ישמעאל(.

ואומרת:  הגמרא  ממשיכה  מכן  לאחר 
איבעיא להו בחנוק מה לי אמר רבי ישמעאל 
]=התעוררה אצלם הבעיה מהי דעתו של רבי 
ממון  לחברו  המבטיח  של  במקרה  ישמעאל 

1( קעה, ב.
2( כ"ה במשנה שבבלי, שנתוסף בחצאי־ריבוע. וליתא במשנה שבמשניות. וראה שינויי נוסחאות למשניות. 

וש"נ.
3( כ"ה גירסת הב"ח. וכ"ה במשנה שבמשניות ובירושלמי. ובמשנה שבבלי – בתורה יותר מהן.

4( קעו, סע"א.
5( ומסיים „ערב דבית דין לא בעי קנין דבההיא הנאה דמהימן לי' גמר ומשעבד לי'". וראה רשב"ם, תוד"ה 
והלכתא )בסוף המס'( ופיהמ"ש להרמב"ם )ובהוצאת קאפח – בהערה( – בשתי הגירסאות בסיום המסכת. 

וראה חי' הצ"צ על הש"ס כאן סוף המס'. ואכ"מ. 

כדי שהלה יפסיק לחנוק אדם אחר[. )ומבאר 
רשב"ם: דלמא משום צערא דחבריה שנחנק 
נמי גמר ומקנה, או דלמא מתכוין הוא להצילו 
מידי  ולאו  עביד  דקא  הוא  ומצוה  מחניקה 
חסריה ולא הוי ערב. כלומר: שמא משום צער 
החבר הנחנק אכן החליט המציל לשלם ממון 
רק  היא  כוונתו  שמא  או  לשלמו,  וחייב  זה, 
להצילו מן החנק, ועושה בכך מצוה, והחונק 
אינו מפסיד בכך דבר, ולכן המציל אינו נחשב 
כערב(. תא שמע דאמר רבי יעקב, אמר רבי 
בחנוק.  אף  ישמעאל  רבי  היה  חלוק  יוחנן: 
)שואלת הגמרא:( הלכה כמותו )במקרה של 
דכי  שמע  תא  כמותו?  הלכה  אין  או  חנוק( 
רבי  היה  חלוק  יוחנן:  רבי  אמר  רבין,  אתא 
ישמעאל אף בחנוק, והלכה כמותו אף בחנוק.

ואומרת: „אמר  מסיימת  הגמרא  אך 
 – מידו  וקנו  חנוק  שמואל:  אמר  יהודה,  רבי 
משתעבד, מכלל דערב בעלמא לא בעי קנין 
]=מכך נלמד שערב רגיל, דהיינו על הלואה, 
אינו צריך קנין כדי לתת תוקף לערבותו[ . . 
והלכתא ערב בשעת מתן מעות לא בעי קנין, 
כלומר, במקרה  קנין"5.  בעי  אחר מתן מעות 
נעשה  הנח"  ש„אמר  האדם  הרי  חנוק  של 
משועבד לדבריו רק אם נעשה קנין. עד כאן 

דברי הגמרא בתלמוד הבבלי.

ב.
דברי הגמרא בירושלמי והשינוי מהבבלי 

יסא  רבי  שם:  נאמר  הירושלמי  בתלמוד 
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הערה 5:

רשב"ם:

הכי גרסינן והלכתא ערב בשעת מתן מעות לא בעי קנין. ואם כתב בתוך השטר לאחר חיתום 
שטרות גובה מנכסים משועבדים: שלא בשעת מתן מעות בעי קנין. ואפי' חתום בתוך השטר 
ואי חתום לאחר חיתום בעי קנין וגובה מבני חורין: ערב דבית דין לא בעי קנין. ולא גרסינן הנך 

כולהו בעי קנין:

תוס':

והלכה כמותו אף בחנוק. קשה לר''י על ההיא דהנושא )כתובות דף קא: ושם קב. ד''ה אליבא( 
דאמר ר' יוחנן באומר לחבירו חייב אני לך מנה בשטר דאלימא מילתא דשטרא וכמאן דאמר להו 
אתם עדי דמי ומוקי נפשיה כר' ישמעאל. דלא פליג עליה ר' ישמעאל אלא משום דסבר דערב 
לאחר מתן מעות משתעבד כדאמר דהלכה כמותו אף בחנוק ורבי יוחנן גופיה ]אפשר דס''ל[ 
כשאמר לו בשוק הנח לו ואתן לך פטור דליכא אלימות' דשטר כלל ומנלן דסבר אלימא מילתא 
ומשעבד  גמר  דשטרא  מילתא  דאלימא  טעמא  בשטר  דהכא  נמי  דחנוק  לרבי  ונראה  דשטרא 

נפשיה.

ופי' בקונטרס דלא גרסינן בתר הכי הנך כולהו בעו קנין וכן נראה כי כבר פירש דין כולם.

ובפירוש רבינו חננאל הוא משמע לפרשו כך בין בחנוק בין בלא חנוק בין בשטר ובין בעל פה 
בעי קנין ויש ספרים שאין כתוב בהן כלל ונחת לזה מזה:

פירוש המשניות לרמב"ם:

ההלכה שכל ערב צריך קנין איזה דרך שיהיה אלא ערב דבית דין או ערב בשעת מתן מעות 
ובאיזה צד שיהיה זולתי שני הפנים האלה לא יתכן  בלא קנין. והלכה כר' ישמעאל.

חידושי הצ"צ על הש"ס:

כתב רשב"ם: "ולא גרסי' הנך כולהו בעי קנין". ובמגיד ]משנה[ רפכ"ו ]בהלכות מלוה ולוה[ 
גריס ליה, ומפרש: דקאי ג"כ אערב לאחר חיתום שטרות. וכ"כ בעה"ת – של"ה ח"א ס"י גירסא 
זו, ומפרש: דקאי אחנוק ואערב לאחר חיתום שטר, וכתב: איכא דלא גריס ליה. ורי"ף ורא"ש 

גרסי ליה, וכ"פ בהג"א ]הגהות אושרי[ מא"ז ]מאור זרוע[. ועתוס' ופסקי תוס' ד"ה והלכה.

]מגיד משנה: המלוה את חבירו בשטר וכו' אף על פי שקנו מידו וכו'. מתוך לשון זה נראה 
שדעת רבינו הוא שערב היוצא לאחר חיתום שטרות צריך קנין והוא מפרש כן בכולהו בעי קנין 
שאמרו סוף גט פשוט שאף זה בכלל אבל הרמב''ן ז''ל העלה מסוגיא שבפרק הנושא בכתובות 

שערב היוצא לאחר חיתום שטרות אינו צריך קנין ולדבריו הסכים הרשב''א ז''ל.

נראה לי דערב דלאחר חיתום שטרות לא בעי קנין מדגרסינן בפרק הנושא  לשון הרמב"ן: 

פיענוח המראי מקומות
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רבי  שקילסו  אע"פ  אמר,  יוחנן  רבי  בשם 
ישמעאל את בן ננס – על מדרשו קילסו. אבל 
בשם  ווה  בר  שמעון  ננס.  כבן  )הלכה(  אינה 
רבי יוחנן: אף בחנוק הלכה כרבי )ישמעאל6(. 
אך בתלמוד הירושלמי אין מובאים דבריו של 
שמואל, שדוקא במקרה של חנוק וקנו מידו – 
וכן אין מובא שם המשך הדברים  משתעבד, 
עד „והלכתא ערב בשעת מתן מעות... אחר 
נאמר  זאת  ובמקום  קנין...",  מתן מעות בעי 
אמר  ירושלמי:  בתלמוד  הדברים  בסיום 
יוסי ואת שמע מינה, בר נש דהוה צייד  רבי 
לחברי' בשוקא ]= סתם אדם שהיה תופס את 
ומר  חד  אתא  להורגו[,  בכוונה  בשוק,  חברו 
שבקיה ונא יהב ]=ובא אדם אחר ואמר „הנח 
לא  אהן  ומן  גביי  אהן  מן  אשלם"[,  ואני  לו 
גובה  זה, אשר הבטיח לשלם,  גביי ]=מאדם 

המלוה, ומן הלווה אינו גובה[.
והחילוק  הירושלמי  דברי  בסיום  מחלוקת 

שבניהם 

ומסביר בעל „פני משה", שדברי רבי יוסי 
הם „כתמיה": אם סוברים ש"אף בחנוק הלכה 
אדם  שכאשר  מכך,  יוצא  ישמעאל",  כרבי 
לקחת  צודה  )מלשון7  בשוק  לחברי'  „צייד 
יהב  ואנא  ואדם אחר אומר „שבקיה  נפשו(" 
מן  לא  הממון  את  לגבות  המלוה  צריך  לך", 
המלוה, אלא מהאדם אשר „אמר שבקיה" – 
וכיצד ניתן לומר כך?! שהרי „במה נעשה בעל 

6( כצ"ל, כבדפוס קושטנדיא. וכ"ה בפני משה שם.
7( ע"פ ל' הכתוב – ש"א כד, יב.

8( לשון הפני משה שם.
9( כ"ה במראה פנים שם בירושלמי „ובהכי אזלא המסקנה דהכא כדהתם דאין הלכה בחנוק כמותו". וכנראה 
מפרש דלר' ישמעאל בחנוק אין צריך קנין. והוא כבשטמ"ק ב"ב בסופו. אבל מפיהמ"ש להרמב"ם כאן, נמוקי 
יוסף, מאירי )במשנה( ועוד* משמע, דלר"י דמתני’ בחנוק בעי קנין דליגבי’ מבני חורין, ולבן ננס לא מהני 

אפילו בקנין. וראה גם ריטב"א )בלוי, תשי"ד. ירושלים, תשל"ו( בסיום ב"ב. חי’ הצ"צ כאן במשנה. ועוד.
10( בבלי קעג, סע"א ואילך ובירושלמי ה"ח.

את  להציל  אלא  מתכוון  היה  דלא  שלו,  חוב 
זה, וקסבר מצוה קעביד"8.

בתלמוד  שהמסקנה  יוצא,  פירושו  לפי 
הירושלמי בענין זה היא כמו המסקנה בתלמוד 
הבבלי, כדברי בעל „מראה פנים" שם, שלגבי 
האומר,  ישמעאל,  כרבי  איננה  ההלכה  חנוק 

שמשתעבד ללא קנין9.

אך דחוק ביותר לפרש באופן זה את דברי 
נאמר  אם  אף  ירושלמי:  בתלמוד  יוסי  רבי 
שאמר  והאדם  כמותו",  הלכה  בחנוק  ש„אף 
לנו  מנין  אך  לשלם,  משתעבד  „שבקיה" 
כך  כדי  עד  משתעבד  שהוא  היא  שהכוונה 
שהוא הופך להיות „בעל החוב", שגובים את 
שמפרש  כפי  הלווה,  מן  ולא  ממנו  ההלואה 
ולא  יוסי,  רבי  תמיהת  את  משה"  „פני  בעל 
משתעבד  שהוא  הסוגיא,  מן  שמובן  כפי 
כערב, כלומר, שהחוב מוטל גם לאחר מכן על 

הלווה, והמלוה צריך לתבוע את החוב בראש 
שמפורטים  כפי  הלווה,  מידי  ובראשונה 

במשנה10 פרטי הדינים בנדון.

זאת ועוד: לפי הסברו של בעל „פני משה", 
הנימוק,  על  מבוססת  יוסי  רבי  תמיהת  הרי 
ש„לא היה מתכוין אלא להציל את זה", וזהו 
„הרי  במשנה:  ננס  בן  שמביא  הנימוק  בדיוק 
אפוא,  ובמה,   – בשוק..."  אחד  את  החונק 

חידושו?

*( וכן משמע ברע"ב במשנה. וראה תוי"ט שם.
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יוחנן וריש לקיש בחייב אני לך מנה בשטר  את האשה ]כתובות קא ע"ב[ גבי פלוגתא דרבי 
דאמר  ר"י  כתנאי  ע"א[  ]קד  ואמרינן עלה שם  לקיש אמר פטור  וריש  חייב  יוחנן אמר  דרבי 
כר' ישמעאל ור"ל דאמר כבן ננס ומהדרינן אליבא דבן ננס כו"ע לא פליגי כי פליגי אליבא דר' 
חיתום שטרות מחמת  לאחר  היוצא  דערב  וממילא שמעינן  יוחנן  כר'  קיימל"ן  ואנן  ישמעאל 
חיתומו חייב דהיינו חייב אני לך מנה בשטר וקיימא לן דחייב כר' יוחנן ואע"ג דגריס רבינו הגדול 
ז"ל והנך כולהו בעו קנין פירושו כל ערב לאחר מתן מעות וערב דכתובה אבל לא ערב דאחר 

חיתום שטרות כדמוכח התם ודברים פשוטים הם למבין.

רי"ף: והנך כולהו  בעי קנין. רא"ש: ואידך כולהו בעי קנין. הגהות אושרי מאור זרוע: ואפי' 
חתום בתוך השטר לאחר חתום שטרות בעי קנין וגובה מבני חרי. מא"ז.

ופסקי תוס' ד"ה והלכה: ערב בין חנוק בין בלא חניקה בין בעל פה בין בשטר בעו קנין[.

הערה 9:

א. בחנוק אין  בסברת רבי ישמעאל )האומר שערבות בעל פה תופסת( ישנם ב' אפשיות: 
צריך קנין. ב. בחנוק צריך קנין.

הסוברים שרבי ישמעאל אינו מצריך קנין להשתעבדות הערב: 

המראה פנים סובר כמו הפני משה שדברי רבי יוסי מתפרשים כתמיה. וכותב שאין הלכה 
כרבי ישמעאל הן בירושלמי והן בבבלי. וכמו שבירושלמי סובר שאין צריך קנין )ששאל הרי 

במה ישתעבד( כך גם בבבלי יסבור שסברת רבי ישמעאל שאין צריך קנין.

בהסברת המחלוקת בין שמואל לרבי יוחנן בבלי: שמואל שאמר "דכל  וכך כתב השטמ"ק 
לאחר מתן מעות בעי קנין", סובר כבן ננס שהערב לא משתעבד כלל. וחלוק על רבי יוחנן "דרבי 
יוחנן סבירא ליה דלא בעו קנין לבני חורין, ואי קנו מיניה גבי מיניה אפילו משעבדי. מכלל דערב 

בעלמא שאינו חנוק לא בעי קנין לבני חרי, והיינו כרבי ישמעאל".

הסוברים שרבי ישמעאל מצריך קנין להשתעבדות הערב:

בי"ד אבל  וכן ערב  קנין  בעי  פסק: להלכה, ערב בשעת מתן מעות לא  הרמב"ם בפהמ"ש 
בחנוק בעי קנין. וסיים דבריו: "והלכה כרבי ישמעאל". וכן כתב המאירי במשנה.

כתב בעל הנימוקי יוסף: "הלכה כר' ישמעאל. דערב לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני 
חורין. והוא דקנו מיניה, כדפסקינן בסמוך, דהא ערב דבשלא בשעת מתן מעות הוא, משמע כר' 
ישמעאל דמתני' בקנין. ומדאמרינן דחנוק וקנו מידו משתעבד, אתיא דלא כבן ננס ]שמעינן[, 
]כ[דפסקינן בהא.  הוא  ]הכי[  נמי  ישמעאל.  כר'  מיירי, כדאמרן הלכה  נמי  בקנין  דהא מתני' 
והכי אמרינן בגמ': א"ר יעקב א"ר יוחנן חלוק היה ר' ישמעאל אף בחנוק, והלכתא כוותיה אף 
בחנוק". וממשיך שפסק הגמ' למסקנא הוא כשיטת רבי ישמעאל: "וכדפסקינן בסמוך, דלא 

בשעת מתן מעות בעי קנין, ולאחר חיתום שטרות וחנוק שלא בשעת מתן מעות הוא". 

פיענוח המראי מקומות
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יוסי  רבי  שדברי  לומר,  יותר  סביר  ולכן 
לנאמר  כהמשך  באים  הירושלמי  בתלמוד 
לפני כן, ש„אף בחנוק הלכה כרבי ישמעאל"11,

גם  מדוע  להסביר  מתכוון  ישמעאל  רבי 
קנין,  בלי  הבטיח  משתעבד  „חנוק"  בענין 
כדלהלן. כלומר, בתלמוד הירושלמי המסקנה 
היא, שלא כבתלמוד הבבלי – שבענין „חנוק" 
ללא  גם  משתעבד  שבקיה"  ש„אמר  מי  הרי 

קנין.

ויש לומר, שהמחלוקת בין התלמוד הבבלי 
לבין התלמוד הירושלמי, אם ערב צריך קנין 
במחלוקת  כרוכה  מעות,  מתן  לאחר  לאחר 
של  והנימוק  ההגדרה  עצם  לגבי  כללית 

שעבודו של הערב.

ג.
הטעמים בסיבת השתעבדות הערב

בענין ערב בשעת מתן מעות אומר רש"י12 
„בההוא הנאה דקא מהימן ליה גמר ומשתעבד 
נפשיה" )=הערב משתעבד מפני הנאתו מכך 
שהמלוה מאמין לו(, ובפשטות הכוונה היא, 
כפי שמובן מדברי מספר פוסקים13, שההנאה 
של הערב מעובדת היוהו מהימן מספיקה כדי 

לגרום לו ל„משתעבד נפשיה"14.

11( ראה גם מהר"א פולדא ושדה יהושע לירושלמי כאן.
12( קעג, ב.

13( ראה ריטב"א קידושין ז, רע"א. וראה גם ריטב"א ב"ב שם.
14( וכמו ב„מתנה שומר שכר להיות כשואל", דאין צריך קנין ד„בההיא הנאה דקא נפיק לי’ קלא דאיניש 

ממהימנא הוא גמיר ומשעבד נפשי’" )ב"מ צד, א(.
15( לדף קעד, א ד"ה אמר רב הונא.

16( שם.
לא  דאסמכתא  יום  בכל  מעשים  „הא  לתרץ  באו  אשי  רב  דדברי  ב(  קעג,  )שם  המ’  המשך  17( וכפשטות 
קניא" )ועד"ז הוא בטור חו"מ ר"ס קכט(. וראה לשון הרשב"ם )שם בסופו( ד"ה גמר „בלב שלם" )וממשיך: 

ושליחותא דערב קא עביד מלוה כאילו הוא עצמו הלוה(. וראה מחנה אפרים הל’ ערב ס"א.
18( וראה עוד הסברות בגדר ערב – בראשונים )ומפרשים( קידושין ז, רע"א. שם ח, ב. וראה ר"ן )קידושין 
שם )ח, ב( ד"ה וכתב הרמב"ן( בקידושין מדין ערב וכיו"ב – אם הוא דוקא „בהוציא ממון מרשותו לרשות 
אחר בן דעת לפי שבזכותו של זה מתחייב זה מדין ערב" או שמספיק גם ההיא הנאה שהוציא ממון על פיו 

– גם כשזרקו לים.

בסיום  אומר  יוסף"  „נימוקי  בעל  אך 
שזה  מעות,  מתן  בשעת  ערב  לגבי  המסכת, 
„כיון  היא  קנין"  בלא  „משתעבד  שהערב 
וביתר  ידו".  מתחת  מעותיו  הוציא  פיו  דעל 
קודמת15:  בסוגיא  זאת  מסביר  הוא  הרחבה 
„ואע"פ שאין שם קנין אלא באמירה בעלמא, 
אם  המלוה  לו  אמר  דמצי  ליה,  משתעבד 
כלל".  אותו  מלוה  הייתי  לא  היית אתה,  לא 
בסוף  גרשום  רבינו  מסביר  לכך  ובדומה 
המסכת: „דמצי אמר ליה אי לאו את לא נפיק 
זוזי ]=לולא אתה לא היה יוצא הכסף[ מתחת 
ידי". ולגבי דברי רב אשי ש„בהאי הנאה דקא 
מהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה" אומר בעל 
„נימוקי יוסף"16, שזהו הסבר לכך ש"לא הוי 

אסמכתא"17.

ולפי זה יוצא, שניתן להסביר בשני אופנים 
את הנימוק לכך שהערב משתעבד בלי קנין18:

א( הערב אינו משתעבד מפני שהוא מקבל 
פיו  ש„על  מפני  בעיקר  אלא  וכדומה,  הנאה 
הוציא מעותיו", ובכך גרם הערב לחסרון ממון 
של המלוה. וכפי שמובן מן הגמרא בפשטות, 
שחובת הערב אינה נובעת מגרימת נזק כספי 
על ידו וכדומה )וכאילו עצם גרימתו לנתינת 
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ואי לא, לא משתעבד  קנין  בעי  וערב לאחר מתן מעות  ]וכן משמע ברע"ב: "הלכה כר"י 
ושלפני מתן מעות לא בעי קנין". התוס' יו"ט: מצטט דברי הרע"ב ומוסיף "ורבי ישמעאל בקנין 

דוקא מיירי ואפי' הכי אינו גובה אלא מבני חורין"[.

בחנוק,  ישמעאל אף  כרבי  יוחנן: ההלכה  רבי  בבבלי:  מסביר את דעת שמואל   הריטב"א 
דהיינו גם קודם חיתום וגם לאחר חיתום שטרות הלכה כרבי ישמעאל. שמואל: רק חנוק וקנו 
וקנו מידו משתעבד  מידו משתעבד. מסביר הריטב"א את דבריו: ברור שסובר שמואל חנוק 
משתעבדי  דלא  שטרות  חתום  לאחר  למעט  שמואל  ובא  ישמעאל,  לרבי  יודה  ננס  בן  ואפי' 

ומשום דסבר ]כ[בן ננס.

שואל הריטב"א: שיאמר שמואל בפי' הלכה כבן ננס ויחלוק להדיא על פסק רבי יוחנן? אלא 
ברור שערב מתן מעות שאין הלוה חנוק משתעבד בלא קנין, )ודבריו אינם כסתירה לדברי רבי 
יוחנן( אלא חולק על רב נחמן, שאמר: ערב לאחר מתן מעות בעי קנן. והנה להדיא העמיד 
הריטב"א את מחלוקת שמואל הסובר כבן ננס, ורבי נחמן הסובר כרבי ישמעאל, האם הקנין 

ישעבד את הערב )ר"י( או לא )ב"נ(.

אדמו"ר הצ"צ בחידושיו על משנתינו מביא הוכחה שלשיטת רבי ישמעאל אין צריך קנין, 
ואלו הם עיקר הדברים: הגמ' בגיטין )כא, א( מביאה דין תורה שגופו של גט עליו להיות של 

הבעל )דהיינו הקלף והכתב(, ואם הגט שייך לאישה אינה מתגרשת בו.

רמי בר חמא הסתפק בדין זה במקרה שאם כתב הבעל גט על טבלה )לוח עץ( וידוע ששייך 
לאישה, והוציא בפני בי"ד הבעל את הטבלה, האם מניחים שמסרה האישה לבעל את טבלה 
זו וגמרה בדעתה להקנות לו )דהיינו שיודעת הדין שהגט צריך להיות של הבעל, ועל דעת זה 

מסרה לו(, או שהאישה לא הקנתה לו את הטבלה )מפני שאינה יודעת דין זה(? 

פושט רבא את הספק ממשנתנו: ערב שחתם לאחר חתימת העדים, גובה מנכסים בני חורין 
)רבי ישמעאל(. והרי מוכח ממשנתנו שאע"פ שהשטר ניתן מידו של הלוה לידו של המלוה, 
מ"מ הערב משתעבד ע"י שטר זה. והרי לכאורה צריך הוא להיות של הערב! ומכך שהמשנה לא 
חילקה אם ידע הערב הדין שצריך השטר להיות שלו או לא, יש לנו ללמוד מכאן  שסתם אדם 

יודע את הדין, ויש בדעתו להקנות את השטר למתחייב בו במתנה גמורה.

עפ"ז אומר הצ"צ: אם היינו מעמידים שרבי ישמעאל סובר כדעת האומרים שצריך 
קנין מהי הוכחת רבא שהרי ישתעבד הערב ע"י הקנין!

הערה 11: 

יוסי נקראים בניחותא )דהיינו שההלכה אף בחנוק תהיה כרבי  שניהם סבורים שדברי רבי 
ישמעאל( והגמ' באה לשלול שרבי ישמעאל יודה לבן ננס בחנוק, מפני שאינו משתעבד בשום 
דרך לחונק, ומה שהשתעבד הי' רק בכדי להציל לחברו. על דברים אלו מכוונים דברי הגמ' שאף 

בחנוק תהי' ההלכה כרבי ישמעאל.

פיענוח המראי מקומות
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זוהי  אלא,  החוב19(,  את  עליו  מטילה  הממון 
הסיבה המביא להשתעבדותו של הערב: עצם 
סמך  על  ממונו  את  נתן  שהמלוה  העובדה 
דברי הערב, דבר המוכיח שהמלוה סומך על 
אדם זה, היא הגורמת לכך שהערב משתעבד.

הנאה  „בההיא  מפני  משתעבד  הערב  ב( 
דקא מהימן ליה", מפני שהערב מקבל הנאה 
כקנין20, אשר  נחשבת  זו עצמה  וקבלה  מכך, 

בגללו „גמר ומשעבד נפשיה".
ההשלכה לענין חנוק

לגבי  אלו  הסברים  משני  הנובע  ההבדל 
הלכה למעשה הוא בענין „חנוק": אם הגורם 
יוצא,  הממון,  נתינת  עצם  הוא  לשעבוד 
שכאשר „אמר שבקיה" במקרה של „חנוק", 
הרי „לאו מידי חסריה" ]=לא הזיק לו כלום[, 
שהרי המלוה לא נתן את הממון ללווה עקב 
הסתמכות  כך  כל  כאן  אין  ולכן  הערב,  דברי 
„גמר  איננו  הוא  ולכן  הערב,  על  המלוה  של 
ומשעבד נפשיה", ובמקרה כזה הוא משתעבד 

רק ע"י קנין.

הנאה,  קבלת  עקב  נגרם  השעבוד  אם  אך 
יש לומר, שגם במקרה של „חנוק" הרי האדם 
אשר „אמר שבקיה" משתעבד, כאמור, כי גם 
חבירו שנחנק21  למניעת סבל  עצם השפעתו 
הוא  ולפיכך  הנאה,  קבלת  עבורו  מהווה 

משתעבד22.

19( כדמשמע לכאורה מפשטות הלשון בנימוקי יוסף שם. וע"ד מראה דינר לשולחני דחייב )שו"ע חו"מ 
סי’ שו ס"ו )וראה ש"ך שם סקי"ב((. וראה שם סי’ קכט בש"ך סק"ז. אבל ראה סמ"ע שם סק"ו. נתיה"מ שם 

סק"ב. ביאור הגר"א שם סקל"א ס"י. ועוד.
20( ראה ריטב"א קידושין ז, רע"א. מחנה אפרים שם ד"ה אבל ובהל’ ריבית סי"א.

21( או בההיא הנאה דקא מהימן לי’ ושבקי’ מלחנק.
22( ראה רשב"ם )קעו סע"א – הובא לעיל ס"א( ונמוק"י סוף ב"ב.

23( משא"כ ב„ערב דבית דין" דבההיא הנאה דהב"ד מהימן לי’, הוי הנאה חשובה יותר מזה דמהימן לי’ 
המלוה. ולהעיר מרמב"ם הל’ מלוה ולוה פכ"ה ה"ב שכתב בההיא הנאה כו’ רק לגבי ערב דב"ד ולא לגבי 

ערב בשעת מתן מעות.

ד.
ע"פ  לירושלמי  הבבלי  בין  המחלוקת  יסוד 

המבואר לעיל

לפי זה יש לומר, שעל כך מתבסס ההבדל 
בעי  ש„חנוק  הבבלי,  בתלמוד  המסקנה  בין 
הירושלמי,  בתלמוד  המסקנה  לבין  קנין", 

שאין צורך בקנין:

שיטת התלמוד הבבלי היא, כפירוש רבינו 
גרשום ובעל „נימוקי יוסף", ש„בההיא הנאה 
לכך  מספיק  נימוק  אינו  ליה"  מהימן  דקא 
להיחשב  יכול  הוא  אלא  ישתעבד,  שהערב 
כאסמכתא בלבד, כי הנאה כזו, שהערב נחשב 
של  לשעבודו  לגרום  יפה  כוחה  אין  מהימן, 
הערב23. והגורם לשעבוד הוא הוצאת הממון 
וגרימתו  הערב,  דברי  על-פי  המלוה  של 
של  במקרה  ולכן,  כספי.  להפסד  בפועל 
„חנוק", כאשר „לאו מידי חסריה", אין קיים 

הגורם לשעבוד, ולכן יש צורך בקנין.

הירושלמי  התלמוד  שיטת  זאת,  לעומת 
מתן  בשעת  הערב  לשעבוד  שהגורם  היא, 
מעות אינו ההפסד הכספי של המלוה, אלא 
קבלת ההנאה של הערב, „דקא מהימן ליה", 

והנאה מעין זו קיימת אצל הערב גם במקרה 
של „חנוק" לאחר מתן מעות.

יוסי  רבי  מסביר  זה  שאת  לומר,  ויש 
בתלמוד הירושלמי בדבריו: ואת שמע מיניה 
בר נש דהוה צייד לחבריה בשוקא, אתא חד 
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גביי:  לא  אהן  ומן  חורין,  מבני  כלו'  גבי:  אהן  "מן  יוסי  רבי  בדברי  מפרש  יהושע  ]השדה 
ממשועבדין"[. 

הערה 13

ליה  מטי  דלא  למימרא  לאו  פי'  ]גמ'[  משתעבד  לידיה  הנאה  מטי  דלא  אע"ג  לאו  "ערב 
]לערב[ שום הנאה דא"כ במאי משתעבד, אע"ג דלא מטי לידיה הנאת מעות שהוציא המלוה 
משתעבד בהנאה דמטי ליה במה  ולא הגיע לידו של ערב לא כסף ולא שוה כסף. אפ"ה 

שהלוה לזה על אמונתו, דהנאה בכל דוכתא חשיבא ככסף".

על גמרתינו )בבא בתרא( כתב: "וכבר ביררנו דכל שפטרו המלוה על פיו משתעבד ]כערב[ 
דהיינו  מידי".  לא  ותו  אמונתו,  על  הלוהו  כאילו  הוא  הרי  אמונתו  על  דכיון שפטרו  בעלמא, 
ישתעבד כיון שפטרו )החונק( על אמונתו ובהנאה זו משתעבד כמו במלוה שישתעבד הערב 

של אמונתו הלוהו.

הערה 14:

המשנה דיברה על תנאים שהשומר מתנה ִלפחֹות מן החיובים הכתובים בתורה. הגמ' מביאה 
ברייתא המלמדת שכמו כן אפשר להתנות עמו שיוסיף על האחריות הכתובה בתורה. תנא: יכול 
שומר שכר )שמדין תורה חייב רק בגניבה ואבדה( להתנות שדיניו יהיו כשואל )שיהי' חייב גם 
באונס(. שואלת הגמ': ובמה יתחייב השומר באותה האחריות בדברים שאמר? ]שהרי אין תוקף 
להתחייבות שאינה מין התורה עד שיעשה קנין )ריטב"א שם([, אמר שמואל: הברייתא מדברת 
יוחנן אמר: מדובר גם שלא עשה קנין,  שעשה השומר קנין )ע"י סודר( על ההתחייבות. רבי 

ויתחייב השומר מפני שיש לו הנאה שיוצא עליו קול שהוא אדם מהימן ולכן משעבד נפשו.

הערה 17:

גמרא:

הגמרא דנה בחלות שעבודו של הערב ובטעמה: אמימר תולה זאת במחלוקת תנאים בין רבי 
יוסי הסובר: אסמכתא ]סמיכות דעת שאם תחול ההתחייבות אזי התנאי קיים ובאים לא, לא 
תחול ההתחייבות[ "קניא", וכן הערב ישתעבד בע"פ. ואילו רבי יהודה אמר: "לא קניא" וערב 
אינו משתעבד אלא ע"י קנין. אמר לו רב אשי כיצד מדמה אתה אסמכתא לערב, הרי אנו מורים 
שאסמכתא לא קונה )מסקנת הגמ' שפוסקים כרבי יהודה(, ומורים שהערב כן ישתעבד. מוכח 
שאין מדמים את האסמכתא לערבות! אלא הערב משתעבד מפני ש"בבהוא הנאה דקא מהימן 

ליה גמר ומשעבד נפשיה בלב שלם".

דברים  קנין. במה  בלא  מן התורה אפילו  הערב לחברו משתעבד  וכן משמע מדברי הטור: 
אמורים, שערבו בשעת מתן מעות, אף על גב דמשעבד נפשיה בלשון אסמכתא אם לא 

פיענוח המראי מקומות
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ומר שבקיה ונא יהב, מן אהן גביי ומן אהן לא 
גביי:

לא  אהן  ומן  גביי  אהן  „מן  יוסי  רבי  דברי 
תובע  שהמלוה  מסקנה,  קביעת  אינם  גביי" 
גובה  ואינו  שבקיה"  ש„אמר  ממי  החוב  את 
ונימוק  הסבר  זהו  אלא25,  הלווה24,  מן  כלל 

24( דלפ"ז אי"ז בגדר ערב – ראה מאירי ב"ב כאן ד"ה חכמי נרבונא שאם „אמר הערב שלא בשעת מתן 
מעות פטור את הלוה . . שאינו צריך קנין, ואין זה צריך לפנים שהרי זה אינו נכנס בכלל תורת ערבות אלא 
חוב הגמור". אבל ראה חידושי תלמיד הרשב"א קידושין שם )„דכיון דהשתא הוא דחסר שמעון ממונא ע"פ 
ראובן בשעת מתן מעות מיקרי . . וכן דנו דין חכמי נרבונא"(. ריטב"א במשנה ד"ה ואמר לו ובסוף המסכת. 

רמ"א חו"מ סקכ"ט ס"ג )ממרדכי פרק איזהו נשך* ותוספתא(. וראה שו"ת הצ"צ חו"מ ס"כ. ובהערה הבאה.
25( וראה נועם ירושלמי לירושלמי כאן ובס"פ איזהו נשך.

ולהעיר מרא"ש ב"מ פ"ט סמ"ג בפי’ הירושלמי )גבי חנוני על פנקסו( ובפלפולא חריפתא שם. תומים סי’ 
קכו סק"ה. ועוד. ואכ"מ.

ונא  „שבקיה  שבדבריו  כיון  הערב:  לשעבוד 
יהב" הוא גורם לכך שהמלוה לא ידרוש ויציק 
החוב  את  יתבע  הוא  זאת  ובמקום  ללווה, 
אצל הערב, לפחות באותה שעה, הרי בעצם 
ו„בההיא  הנאה,  מכך  מקבל  הוא  זו  אמירה 

הנאה" הוא משתעבד.

*( ובמרדכי שם )סי' שלד( ממשיך: ועוד לאו מטעם ערבות הוא דלא שייך אלא במקום שאין הלוה נפטר לגמרי אבל 
הכא שמסתלק כו' הרי הן חייבין גמורין ולא מטעם ערבות.
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יפרע לך פלוני אני אפרע לך, חייב דבההיא הנאה דקא מהימן ליה, גמר ומשעבד נפשיה.

דהיינו למרות שערב משתעבד בלשון אסמכתא בלבד עם זאת בההיא הנאה דקא מהימן ליה 
משתעבד )ולא זו סיבת השתעבדותו של הערב(. 

רשב"ם ג"כ סבר כך ורואים זאת בדיוק לשונו הק': "בלב שלם" דהיינו שאנמנם הלשון היא 
שלם.  בלב  משתעבד  כ"א  בלבד  אסמכתא  זה  אין  לו  שיש  ההנאה  בגלל  מ"מ  אך  כאסמכתא 
וממשיך: "ושליחותא דערב קא עביד מלוה כאילו הוא עצמו הלוה". והטעם האמיתי שישתעבד 

הערב מפני שדווקא ע"י נעשית ההלואה נחשב הערב כלוה.

וכן כתב המחנה אפרים: נראה דמה שאמרו גבי ערב דמשתעבד בההיא הנאה דקא מהימן 
ליה היינו להוציא מידי אסמכתא, דכל ערבות הוי אסמכתא והוה ס"ד לומר דלא גמר נפשיה 
לשעבודי דסבור היה שיפרענו הלוה, ולהכי איצטריכו לומר דבההיא הנאה דקא מהימן ליה גמר 
ושעבד נפשיה, וקצת משמע כן מדאמרו שם בפרק גט פשוט ולמ"ד אסמכתא לא קניא ערב 
אמאי קא משתעבד, ומשני בההיא הנאה וכו' גמר ושעבד נפשיה, משמע דלא איצטריכו 

להאי טעמא אלא לאפוקי מדין אסמכתא.

במאי  כשואל  להיות  שכר[  ]שומר  ש"ח  מתנה  גבי  השוכר  בפרק  דאמרינן  הא  זה  ולפי 
בדברים, ומשני בההיא הנאה דקא נפיק עליה קלא דאיניש מהימנא הוא גמר ומשעבד נפשיה 
וכו', דמשמע דבדברים לחוד אינו יכול להתחייב, ולא גמר לשעבד נפשיה ולזה קאמר דבההיא 
הנאה גמר ומשעבד נפשיה. ואתי שפיר לפ"ז לישנ' דגמרא דלכאורה היה נראה דהוה סגי 
האי  נקיט  אסמכתא  מדין  לאפוקי  כדי  אבל  נפשיה,  משעבד  הנאה  בההיא  באומרו 

לישנא דגמר נפשיה.

הערה 18:

לבד מב' ההסברות בהשתעבדות הערב הנ"ל, נביא עוד ב' טעמים המצויים בכתבי הראשונים 
והמפרשים:

א( רש"י: גזירת הכתוב שמשתעבד )לחוב ממון, וכן להתקדש( באמירה בלא קניין.

הערב  את  לשעבד  מועיל  הלווה  את  שמשעבד  שהקניין  הכתוב  גזירת  רא"ש:  ב( 
)להרחבת ב' שיטות אלו ראה קונטרסי שיעורים קידושין ח-א, ח-ג(.

דווקא  ולכן  קבלה,  שיש  דווקא  יחולו  אשה  בקידושי  ערב  דין  האם  מחלוקת  מביא  הר"ן 
כש"בהוציא ממון מרשותו לרשות אחר בן דעת לפי שבזכותו של זה מתחייב זה מדין ערב", 
או שאין צריך קבלה מצד האשה ואפי' כשאמרה לו לזרוק לים, למרות שלא היה קבלה מצידה 

יחולו הקידושין. 

פיענוח המראי מקומות





שער
גאולה ומשיח
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נסתיימה עבודת הבירורים
הרה"ח ר' הוד דוד שיחי' אריה
משפיע בישיבה

א.
בשיחת ש"פ ויצא תשנ"ב1 כותב כ"ק אד"ש מה"מ ]תרגום חפשי[: “וכמדובר כמה פעמים 
לאחר  ובפרט  הדורות,  כל  במשך  ועבודתינו  מעשינו  של  המופלג  הריבוי  שלאחר  לאחרונה, 
עבודתם של רבותינו נשיאינו . . ומאז כבר עברו כמה דורות ושנים, עד לעבודתו של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר נשיא דורנו - כבר סיימו את כל הבירורים". 

וממשיך: “הרי מובן, שעתה נמצאים כבר במצב בו הגוף הגשמי ואפילו גשמיות העולם כבר 
נתבררו ונזדככו לגמרי, והרי הם “כלי" מוכן לכל האורות והענינים הרוחניים, כולל ובעיקר - 
אורו של משיח צדקנו, אור הגאולה האמיתית והשלימה . . והדבר היחיד שחסר הוא - שיהודי 

יפקח את עיניו כדבעי, ויראה איך הכל כבר מוכן לגאולה!"

וידועה התמי’ בזה, כיצד ייתכן לומר שנסתיימה עבודת הבירורים, והעולם התברר והזדכך 
בשלימות? הרי, עינינו רואות בגלוי שעדיין יש מציאות של רע בעולם, וכמובן שיש לשלול 

אותו ולהילחם כנגדו!

ויתירה מזו, ע"פ המבואר בתניא2: “תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים 
הגלות".  משך  זמן  כל  ועבודתנו  במעשינו  תלוי  הגשמי  בעוה"ז  ב"ה  א"ס  אור  גילוי  שהוא 
הגשמיים  הדברים  מתעלים  הגשמיים  בדברים  המצוות  קיום  ע"י  איך  באריכות  שם  ומבואר 
המקבלים חיותם מק"נ לקדושה, וע"י שכללות נשמות ישראל ישלימו את עבודתם בתרי"ג 
מצוות התורה, תעלה כללות קליפת נוגה שהיא כללות החיות של עוה"ז, וכך3: “וראו כל בשר 

יחדיו" וממילא יתבטלו גם ג’ קליפות הטמאות, כמבואר שם בארוכה.

גילוי  יהי’  ממילא  נש"י,  על  המוטלת  הבירורים  עבודת  שבגמר  נראה  בפשטות  ולכאורה 
המשיח בפועל ממש ובגלוי, ואם אכן נסתיימה עבודת הבירורים - הייתה צריכה לבוא הגאולה 

בפועל ממש בגילוי.

את  לפקוח  הוא  שנשאר  היחיד  שהדבר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אומר  השיחה  בהמשך  אמנם 
“פקיחת  נוספת של  עבודה  מזה שנדרשת  מובן  אך  לגאולה,  מוכן  הכל  איך  ולראות  העיניים 
העיניים" כדי לראות איך הכל מוכן לגאולה והדבר מצד עצמו עדיין אינו בגלוי ממש, וצריך 

להבין העניין בזה.

וכבר עמדו ע"כ רבים, ואוסיף כאן מה שנראה לענ"ד בזה.

1(  ספה"ש תשנ"ב עמ’ 151-2, יח.
2(  לז בתחילתו.
3(  ישעי' מ, ה.
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ב.
בלקוטי שיחות4 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ עה"פ: “ויסע משה את ישראל מים סוף" שכדרשת 
רז"ל הסיען בעל כרחם, והטעם על כך שהי’ צריך להסיע את בנ"י בע"כ הוא מכיוון שישראל 
שקועים  היו  ולפיכך  מצרים",  את  “ונצלתם  הקב"ה5:  ציווי  ע"פ  מצרים  בביזת  שקועים  היו 
כ"כ בקיום ציווי ה’ ולא רצו להתנתק מכך. ובפרט ע"פ פנימיות העניינים שעניינו של הציווי: 
“ונצלתם את מצרים" הוא כדי לברר את ניצוצות הקדושה הנמצאות במצרים, ומכיוון שבנ"י 
ידעו את גודל העניין שנפעל עי"ז, עשו זאת בחיות גדולה, עד כדי כך, שהי’ צריך להסיען בע"כ.

ומבאר עפ"ז שמשה הסיען בע"כ )אין הכוונה שלא רצו לציית להוראתו של משה – אלא(, 
כאשר  וממילא  הבירורים,  בעבודת  לגמרי  שקועים  היו  בתורה  והבנתם  שכלם  שמצד  מכיוון 
ללכת  ה’  ציווה  שעכשיו  שידעו  מכיוון  ומוסיף,  בקב"ע,  זה  הי’  רבינו  משה  דברי  את  קיימו 
למ"ת - א"כ נסתיימה המצווה ד"וניצלתם את מצרים", וממילא לא נפעל יותר שום עילוי ע"י 

העבודה של ביזת הים. 

ומביא דוגמא מאכילת מצה שאמנם נקראת “מיכלא דמהימנותא" שמחזקת את האמונה, 
אך בכוחה לחזק את האמונה רק כאשר נאכלת בימי הפסח, שרק בזמן זה ציווה ה’ לאכול מצה, 
אך כשאוכל מצה בזמן אחר אין זה פועל כלום. ועד"ז בענייננו: דווקא כשיש ציווי של “ונצלתם 

את מצרים" - ביזת הים פועלת מעלה רוחנית, אך כשאין ציווי מלמעלה - אי"ז פועל כלום.

כלל, שסו"ס  לנדו"ד  דומה  אינו  “אף שלכאורה  וזלה"ק6:  כ"ק אד"ש מה"מ,  ומקשה ע"כ 
הביזה עוברת מרשות המצרי לבנ"י".

היינו, דלכאורה ההשוואה בין ביזת הים לאכילת מצה - אינה מובנת, כיוון שאכילת מצה אינה 
פועלת כלום מצ"ע, וכל כוחה לפעול היא מצד ציווי ה’ )כבכל מ"ע שהזמ"ג(, וא"כ כשאוכל 
בזמן שאין עליו ציווי מלמעלה - אי"ז פועל כלום, משא"כ כשיהודי לוקח בפועל חפץ מהמצרי, 
דהיינו שהוציא אותו מרשות הטומאה ומכניסו לרשות של יהודי )שיכול לנצלו לקדושה(. א"כ 

כיצד ייתכן לומר שלא נפעל בביזה שום מעלה, אף לאחר הוראת הקב"ה?

המוכרחים לקיומם )עד  וע"כ מתרץ, וזלה"ק: “ואולי הביאור - שאלו הם ניצוצי הקדושה 
הזמן שיעביר את רוח הטומאה מן הארץ - זכרי’ י"ג, ב(".

ע"פ  המותר  )באופן  לקדושה  הגשמיים  הדברים  את  מנצל  יהודי  כאשר  בכללות  כלומר, 
זה, ישנם  ניצוצות הקדושה שבהם, אך עם כל  תורה(, הוא מעלה אותם לקדושה ומברר את 
ניצוצות שהכרחיים לקיומה של הקליפה, שהם לא נמסרו לבירור ע"י עבודת האדם, ואף אם 
ינצל היהודי את החפץ לקדושה לא יפעל בו בירור כלל. ובענייננו, אף שבפועל יהודי ייקח את 

החפץ מרשות המצרי וינצלו לקדושה - לא יפעל בו בירור כלל.

4(  חכ"א, עמ' 77 ואילך.
5(  שמות ג, כב.

6(  שם, הערה 44.
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והחידוש הוא, שאף דברים המותרים שחיותם מקליפת נוגה ויש לבררם )שבפשטות בביזת 
הים אין מדובר בעניינים כאלו שחיותם מגקה"ט(, עם כל זה ישנם ניצוצות שלא נמסרו לבירור 

ע"י עבודת האדם, כל עוד לא הגיע הזמן שאת רוח הטומאה יעביר )הקב"ה( מן הארץ.

ג.
במעשינו  תלויים  המשיח  ימות  של  שהגילויים  בתניא,  המבואר  שלמרות  מובן  זה  מכל 
ישנם  הבירורים  עבודת  שנסתיימה  לאחר  גם  זה,  כל  עם  הבירורים,  עבודת  והיינו  ועבודתנו 
ניצוצות שעדיין הכרחיים לקיום הקליפה, כל עוד לא יגיע הזמן שהקב"ה יחליט ש"את רוח 

הטומאה אעביר מן הארץ".

ועפי"ז יש לבאר לשונו הק’: “נמצאים כבר במצב בו הגוף הגשמי ואפילו גשמיות העולם 
והכוונה  והענינים הרוחניים".  “כלי" מוכן לכל האורות  והרי הם  ונזדככו לגמרי,  כבר נתבררו 
היא שמצד העבודה המוטלת על נש"י בעבודת הבירורים – כבר סיימו לברר את כל הניצוצות 
שיכולים לברר, ולפיכך העולם כלי לקבל את כל הגילויים מלמעלה שתלויים בקב"ה בגאולה 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

ביאור ע"כ שנסתיימה עבודת הבירורים, אך כמובן שישנם אופני  הנ"ל הוא  ]כמובן שכל 
עבודה נוספים המוטלים עלינו, וכפי שמבאר בהמשך השיחה, שיש לפקוח את העיניים ע"י 
לימוד פנימיות התורה ועניני גאולה ומשיח, באופן של ראי’ וכו’, וכמו שיתבאר בע"ה במק"א[.
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העדר הצורך במעלת המיתה בגאולה
הת' חיים הלוי שיחי' לוי
שליח בישיבה קטנה בבית שמש

א.
בתורה אור לפרשת בראשית1 מבאר אדמו"ר הזקן את סיבת המיתה בעולם ומקדים שאלה 
בפסוקי הפרשה: דלכאורה, מצד אחד ניכר שהקב"ה מעוניין באריכות חייו של האדם, כמ"ש: 
“ויצו ה’ אלקים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל: ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו 

כי ביום אכלך ממנו מות תמות2".

כמ"ש:  האדם,  של  חייו  מהמשכיות  חושש  שהקב"ה  ניכר  הדעת  עץ  חטא  לאחר  אולם, 
“ויאמר ה’ אלקים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ 

החיים ואכל וחי לעולם3"?

על כך מבאר אדה"ז שקודם חטא עץ הדעת הטוב והרע היו מפורדים ומובדלים זה מזה, אך 
לאחר חטא עץ הדעת, הטוב והרע התערבבו עד ש"אין טוב בלא רע ורע בלא טוב".

צווה לאדם הראשון שלא לאכול  ועפ"ז הוא מסביר את הקושיא בפסוקים: מה שהקב"ה 
מעץ הדעת בשביל שלא ימות ויחי’ לעולם, זה משום שעוד לא הי’ חטא עץ הדעת )ועבודת 

הבירורים הייתה יכולה להיות בדרך ממילא ע"י שיאיר אור כמבואר שם(.

הרע  גם  לעולם  האדם  יחי’  אם  הרע,  עם  הטוב  שמעורבב  הדעת  עץ  חטא  לאחר  אולם 
שהתערבב בו יהי’ קיים לעולם - היפך הכוונה. כמ"ש: “ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ4" 

ולכן הקב"ה חשש שאדם הראשון יאכל מעץ החיים וכך יחי’ לעולם.

ועפ"ז מובן כמו שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ במאמר ד"ה “בלע המוות לנצח"5 שהיות שלעתיד 
לבוא כתיב “ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", היינו שלא יהי’ מציאות של רע שצריך לבטלו 

ע"י עניין המיתה, לכן ממילא יהיו חיים נצחיים.

ולסיכום: סיבת המיתה בעולם היא משום שצריך לבער את הרע שבבן אדם שהתערבבה בו 
בעקבות חטא אדם הראשון.

ב.
והנה, בליקוטי שיחות חלק כ"ד6 מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי ההספד שאמר האריז"ל 

1(  ה, ג.
2(  בראשית ב, טז-יז.

3(  בראשית ג, כב.
4(  זכרי’ יג, ב.

5(  ספר המאמרים מלוקט ב, רעז.
6(  עמ’ 132 ואילך.
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על מורו ורבו הרמ"ק, וכדלהלן:

“וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית אתו על עץ"7, ומפרש האריז"ל: “וכי יהיה 
באיש חטא" מלשון חסרון, היינו שמחמת היותו צדיק, נחסר אצלו עניין המיתה, שזה הפירוש 
“משפט מות", ובכל זאת מתקיים בו “והומת", אזי “ותלית אותו על העץ", עליך לתלות את 
סיבת מותו בעקבות חטא עץ הדעת שנעשה ע"י אדם הראשון. )וע"פ דברי אדה"ז מובן כנ"ל, 

שהתערבב רע בכל בני האדם וצריך לבטלו ע"י המיתה(.

ובהמשך השיחה מבאר את החילוק שבין דברי האריז"ל על מורו ורבו הרמ"ק, לבין הכתוב 
בשבת8 ש"ארבעה מתו בעטיו של נחש", שם הפירוש בגמרא הוא שאין שום סיבה למיתתם 
מצד מעשיהם, והסיבה היחידה היא חטא עץ הדעת ע"י אדם הראשון. וזה הפירוש “עטיו של 
נחש", בעקבות עצתו של הנחש לחוה נשתלשלו העניינים וזוהי הסיבה היחידה למיתתם של 

אותם ארבעה. שלכאורה נראים ביאורים דומים.

הרע  המעשה  על  הוא  הדגש  נחש",  של  “עטיו  בלשון  משתמשים  כאשר  הוא:  שהחילוק 
ניכר המעשה הרע  וחוה(, וממילא  ידי אדם  שעשו הברואים )עצתו של הנחש, והתוצאה על 
שגרם לתערובת הרע בכל הבריאה ובכל יהודי, ולכן אפילו צדיקים שמצד המעשים שלהם אין 

סיבה שיקבלו מיתה, מתים.

)לא  “ותלית אותו על עץ", כלומר שהסיבה לחטא היא  ואילו בדברי האריז"ל הדגש הוא 
עצתו של הנחש והמעשה הרע שהגיע לאחריו, אלא היא( העץ שהי’ נמצא בגן עדן ונתן לאדם 

וחוה את האפשרות לחטא.

ובמילים אחרות, מודגש שהקב"ה הי’ חפץ כביכול בעניין המיתה ולכן נטע את העץ וציווה 
שלא יאכלו ממנו ובכך יעברו על דבריו, ממילא יתערבב הרע באדם ויצטרכו לעניין המיתה.

וע"פ חילוק זה מסביר שיש שני סוגים צדיקים: יש צדיקים שמצד מעשיהם אין להם שום 
רע, ועליהם הגמרא מדברת. רק שכתוצאה מחטא עץ הדעת התערבב גם בהם רע, שלכן יש 

בהם את עניין המיתה לבטל את הרע הזה.

לעומת זאת ישנם צדיקים שגם את הרע שמחטא עץ הדעת אין להם, כמו שאמר האריז"ל 
על הרמ"ק )וומהשיחה משמע שהעניין חל גם על האריז"ל(, וכלל אין סיבה לחייבם מיתה9, 
שהרי אין בהם שום רע שיהי’ צורך לבטלו, אלא שבכ"ז מתים משום שכך רצה הקב"ה, שיהי’ 

את עניין המיתה.

ובסגנון אחר )כפי שמובא בהערה בשיחה(: יש צדיקים )כמו אותם ארבעה הכתובים בגמרא( 

7(  כי תצא כא, כב.
8(  נה, ב.

את  המגלה  התורה,  פנימיות  בלימוד  ימיהם  כל  שעסקו  משום  היינו  כזאת,  למדרגה  שהגיעו  והסיבה    )9
פנימיות הנשמה, ומצד פנימיות הנשמה אין שום רע, וכידוע פירוש הזוהר שהכתוב “נפש כי תחטא" הוא 

בלשון תמיה, שהרי אין אפשרות ל’נפש’ )העוסקים בפנימיות התורה( לחטוא. וכמבואר בשיחה.
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אצלם  מתפרשת  המיתה   – מיתה  לחייבם  טעם  ואין  חטאו  שלא  צדיקים  היותם  שלמרות 
כעניין שלילי והוא ביטול הרע. ויש צדיקים )כהרמ"ק והאריז"ל( שאצלם כל העניין של מיתה 
למה  גם  מובן  ובכך  כתוצאה מהמיתה  הנשמה  העילוי שמקבלת  והוא  חיובי  הוא  מלכתחילה 

הקב"ה חפץ בעניין זה.

מצינו א"כ ב’ אופנים במיתתם של צדיקים: א. ביטול הרע שהתערב בהם )אע"פ שהם עצמם 
לא חטאו(. ב. לפי שכך קבע הקב"ה, שלמרות שאין בהם רע ימותו בשביל העילוי שתקבל 

הנשמה.

ע"פ כל הנ"ל נשאלת השאלה: כיצד תתבטל המיתה לעתיד לבוא? אמנם לבטל את הרע לא 
יצטרכו בגאולה, אך מ"מ העניין של עילוי הנשמה שקיים כעת רק לאחר המיתה, כיצד נפסיד 

בגאולה?

ג.
עבודת  ביתרון  יהונתן"10  לו  “ויאמר  ד"ה  במאמר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביאור  ע"פ  זה  ויובן 
הנשמה כאשר היא מלובשת בגוף ובעולם הזה הגשמי, לעומת הנשמה כפי שהייתה למעלה 

קודם שירדה לעולם.

האדם  נשמת  שבין  שהקשר  היינו  אלוקיכם",  לה’  אתם  “בנים  נאמר11  ישראל  נשמות  על 
לקב"ה הוא כמו הקשר שיש בין אב לבנו. שכמו שהבן תופס מקום אצל אביו, כך כביכול נשמות 
ישראל קשורות עם הקב"ה באופן שהם תופסות אצלו מקום. מזה מוכח שהתקשרות נשמות 
ישראל לקב"ה אינה לעצמותו ומהותו יתברך, שהרי לגבי עצמות אין שום דבר שתופס מקום.

לעומת זאת, גופו של היהודי קשור עם עצמותו יתברך. כמובן מהכתוב12: “אשר בחר בנו 
כשנעשית  היא  לאמיתתה  בחירה  והרי  היהודי13,  של  בגופו  היא  זו  שבחירה  העמים",  מכל 
למעלה מטעם ודעת, ואכן בחירת הקב"ה בגופי ישראל ולא בגופי אומות העולם היא למעלה 

מטעם ודעת, שהרי )בחיצוניות( הם דומים, ובחירה שייכת דווקא מצד עצמות14.

ועפ"ז מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שע"י שהנשמה נמצאת בגוף ועובדת איתו, מקבלת הנשמה 
שייכות לבחירת העצמות )מה שכנ"ל אין לה בזכות עצמה אילולי הגוף(, אלא שעניין זה יתגלה 
לנשמה רק לעתיד לבוא, בתחיית המתים, משום שעיקר הגילוי הזה שייך לגוף )ויתגלה בגוף 

10(  מלוקט ה רמט, אות ז ואילך.
11(  דברים יד, א.
12(  ברכות יא, ב.

13(  תניא פרק מט.
14(  להבנת הדברים: מבואר במאמר ד"ה “על כן קראו לימים האלה פורים" ה’תשי"ג, שכמו שבנפש האדם 
כשנתקל בשני דברים שלכל אחד יש לו מעלה משלו והאדם אינו יודע במה לבחור, דווקא באופן זה הוא עניין 
של בחירה, שהכוח לבחור מגיע מעצם הנפש, שם שום דבר לא תופס מקום, ולכן הוא לא מוכרח משום מעלה, 
ואז יכול האדם לבחור רק באחד מהם, ובבחירה חופשית. ועד"ז למעלה שיש דרגה באלוקות ששם מעלת 
הנבראים תופסת מקום, משא"כ בעצמות, שם שום דבר לא תופס מקום. שמצד עצמות הקב"ה בחר בגוף 

היהודי )הדומה בחומריותו לגופי אומות העולם( ולא מצד מעלה כל שהיא אלא בבחירה חופשית ועצמית.
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)בתחיית  בו  מלובשת  תהי’  כשהנשמה  רק  ולכן  שלום15(  בתורת  כמבואר  לבוא,  לעתיד  רק 
המתים( היא תזכה לגילוי זה.

היינו שהיא תקבל  ניזונה מהגוף"  ועפ"ז מפרש מה שכתוב “שהנשמה לעתיד לבוא תהי’ 
שייכות לעצמותו ית’ בזכות הגוף.

ד.
עפ"ז יש לתרץ את היכולת של המיתה להתבטל לע"ל גם מצד העניין החיובי שבה: שאמנם 
לנשמה ישנו עילוי ע"י יציאתה מן הגוף ועלייתה למעלה, אך ביחס לעילוי שיהי’ בגאולה, אז 
הנשמה תתקשר בעצמותו ומהותו יתברך, אין לך עילוי נעלה מזה. ויה"ר שכל הנ"ל יתקיים 

במהרה בימינו, ולא עיכבן אפילו כהרף עין, תיכף ומיד ממש.

15(  שיחת שמח"ת תרס"ט אות ג’.
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עולם כמנהגו נוהג
הת' שמחה אלכסנדר שיחי' פרענד
שליח בישיבה

בלקוטי שיחות חכ"ז1 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את שיטת הרמב"ם שלעתיד לבוא לא יהי’ 
שינוי במנהגו של עולם, אלא “עולם כמנהגו נוהג".

ומביא את דברי ה"עבודת הקודש", שמבאר את כוונת שמואל בגמרא2 “אין בין עולם הזה 
לטבעו  יחזור  שהעולם  היא  שמואל  כוונת  כך:  בלבד"  מלכויות  שיעבוד  אלא  המשיח  לימות 

הראשון וכמו שהי’ קודם חטא עץ הדעת.

בהמשך השיחה מבאר ומוכיח בכמה ראיות שדברי עבוה"ק אינם עולים בקנה אחד עם דברי 
הרמב"ם.

ויש להביא ראי’ נוספת לדבריו מכך שלשיטת העבוה"ק יהיו בגאולה חיים נצחיים, ומה שיש 
בכך שינוי ממנהגו של עולם, לא קשה, לפי שאף אדם הראשון קודם החטא הי’ ראוי לחיות 
חיים נצחיים, ובלשונו של העבוה"ק: “גם כיוון בו שיחי’ חיים נצחיים . . וחטאו גרם לו שישתנה 

טבעו של עולם עליו ועל כל הבאים אחריו, וסוף האדם למות".

תכלית  הרמב"ם  שלשיטת  ידוע,  דהנה  הרמב"ם.  משיטת  חלוקה  ששיטתו  מצינו  כן,  אם 
השכר הינו לנשמות בלא גופים, וא"כ סובר העבוה"ק כשיטת הרמב"ן.

וגם מתחילת דבריו נראה שבא לבאר לא את דברי הרמב"ם אלא את שיטת שמואל, ובלשונו: 
“כי כוונת שמואל שלא יחדש הקב"ה דבר חוץ מן הטבע".

1(  שיחה א’ לפרשת בחוקותי.
2(  שבת סג, א.





שער
תורתו של משיח
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ביאור בניסיון תיקון נח ע"פ שיטת הרמב"ם
הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' באשה
תלמיד בישיבה

א.
מבואר  שרה"  חיי  שני  שנים  ושבע  שנה  ועשרים  שנה  מאה  שרה  חיי  “ויהיו  הפסוק1:  על 
ושנותי’  ימי’  את  )שכתבה  הנשים  משאר  יותר  בשרה  האריכה  שהתורה  לכך  הטעם  בזוהר2 
בפרטות, ובפרשה בפני עצמה(, שזה מכיוון שחוה נדבקה בנחש שהטיל בה זוהמא, ושרה ירדה 
למצרים ועלתה משם ולא נדבקה בה זוהמא. וכן נח שתה מן היין “וישכר ויתגל" ואברהם ושרה 

לא דבקו בו, ולכן האריכה בה התורה יותר מבשאר הנשים.

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ3 את חטאם של חוה ונח בפנימיות העניינים, שעפ"ז תובן מעלת 
שרה ותיקונה:

“והנה סדר העבודה כמו שהוא מצד הבריאה, דעולם על מלואו נברא, הוא העבודה בשמחה, 
כמ"ש עבדו את הוי’ בשמחה, וזה שייך לכולם, להיות שענין השמחה אין זה ענין של הידור 

והדומה כי אם מעיקרי העבודה כנ"ל, דלכן זה שייך לכולם,

אבל אחר חטא עץ הדעת שנעשה אז ענין ההרגש, דזהו ענין חטא עץ הדעת, כמ"ש ותרא 
ונחמד העץ להשכיל, שזהו ענין ההרגש, דאף  גו’  וכי תאוה הוא  כי טוב העץ למאכל  האשה 
שאדם הראשון כמו שהי’ בגן עדן לא הי’ שייך כי אם להשכלות רוחניות, אך מ"מ להיות שזה 

הי’ במורגש שרצה להשכיל, הי’ זה סיבה לחטא עץ הדעת".

וממשיך, שלכן: “הנה לאחר חטא עץ הדעת, ענין ההרגש, א"א להיות אצל כל אחד העבודה 
בשמחה, להיות שע"י ההרגש אפשר להיות מהשמחה יניקת החיצונים כנ"ל . . כי אם בצדיקים 
להיות  כולם הנה השמחה צריכה  להיות העבודה בשמחה, אבל אצל  צריך  דוקא אשר אצלם 
רק בפנימיות כמ"ש וגילו ברעדה, שהשמחה צ"ל רק בפנימיות, ובהתגלות צריך להיות קבלת 

עול".

דויטע  נח רצה לתקן את החטא ע"י העבודה  “והנה  ביאור עניין השגת השלילה:  ומקדים 
כרם, דיין הוא בינה היינו השגה, ובהשגה יש ב’ אופנים, השגת החיוב והשגת השלילה, השגת 
החיוב הוא שמשיג את עצם הדבר, והיינו ש. .מקיף ותופס בשכלו את המושכל . .אבל ענין 
השגת השלילה הוא שאינו יודע כלל את הדבר, וידיעתו בהדבר היא רק שהענין מופלא, אבל 
אינו יודע כלל את גוף הדבר . . דבזה הרי יוצא מהשגתו, שהו"ע הביטול של ההשגה, דחכמה 

וכן פנימי’ בינה שהו"ע השגת השלילה הוא ביטול".

1(  בראשית כג, א.
2(  ח"א קכא, ב ואילך.

3(  סה"מ תשי"א-תשי"ב-תשי"ג, עמ’ 126 ואילך )ד"ה “ויהיו חיי שרה" ה’תשי"ב(.
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עפ"ז מבאר: “ובזה רצה נח לתקן את חטא עץ הדעת, ע"י העבודה דויטע כרם, שהוא הביטול 
דהשגה אמנם מצד הענינים שהיו אז לא הי’ יכול לתקן ואדרבה התבלבל, דזהו וישכר, ששיכור 

הוא מבולבל ויצא מזה כל הענינים שהיו אז".

משא"כ שרה, שמצד אחד הייתה מציאות )שם ב"ן, יראה תתאה( ומצד שני הייתה מחוברת 
לאברהם )שם מ"ה, יראה עילאה( שהוא עניין הקבלת עול, הצליחה לתקן את החטא בשלימות, 

ע"י שהחדירה את הקב"ע )ביטול( בתוך העולם )מציאות(.

ולכאורה צריך להבין, כיצד חשב נח לתקן את עניין הרגש המציאות ע"י השגת השלילה, 
והרי מ"מ הוא נותן בזה מקום להשגה כל שהיא, שאמנם מכריחה שהשכל אינו יכול להבין, אבל 

עדיין נשארת כאן עניין של הרגשה?

ב.
אפשר לומר הביאור בזה, ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ4 במה שנחלקו הרמב"ם והראב"ד 

בעניין מצוות ידיעת ה’, ובלה"ק:

לכל  “רשות  היסוד של בחירה חופשית,  “דהנה בהלכות תשובה מבאר הרמב"ם באריכות 
אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ואם רצה להטות עצמו 
ובסוף הפרק מקשה:  והכרח הדבר,  ומאריך בהסברת  בידו",  ולהיות רשע הרשות  לדרך רעה 
“שמא תאמר והלא הקב"ה יודע שזה יהי’ צדיק או רשע או לא ידע, אם ידע שהוא יהי’ צדיק אי 
אפשר שלא יהי’ צדיק ואם תאמר שידע שיהי’ צדיק ואפשר שיהי’ רשע הרי לא ידע הדבר על 
בוריו, דע שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים וכמה עיקרים גדולים והררים 
רמים תלויים בה אבל צריך אתה לידע ולהבין בדבר זה שאני אומר, כבר בארנו . . שהקב"ה 
אינו יודע מדיעה שהיא חוץ ממנו כבני אדם שהם ודעתם שנים, אלא הוא יתעלה שמו ודעתו 
אחד ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו וכשם שאין כח באדם להשיג ולמצוא 
אמיתת הבורא שנאמר כי לא יראני האדם וחי כך אין כח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא 
הוא שהנביא אמר כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי, וכיון שכן הוא אין בנו כח 
לידי היאך ידע הקב"ה כל הברואים והמעשים אבל נדע בלא ספק שמעשה האדם ביד האדם 
ואין הקב"ה מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך, ולא מפני קבלת הדת בלבד נודע דבר זה אלא 

בראיות בררות מדברי החכמה".

ובהשגת הראב"ד שם “לא נהג זה המחבר מנהג החכמים שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע 
להשלימו והוא החל בשאלות קושיות והניח הדבר בקושיא והחזירו לאמונה, וטוב הי’ לו להניח 
קצת  לו  לסמוך  הוא  טוב  זה  על  ניצחת  תשובה  שאין  ואע"פ   .  . התמימים  בתמימות  הדבר 
תשובה ואומר אם היו צדקת האדם ורשעתו תלוים בצדקת הבורא ית’ היינו אומרים שידיעתו 
היא גזירתו והיתה לנו השאלה קשה מאוד, ועכשיו שהבורא הסיר זו הממשלה מידו ומסרה ביד 
האדם עצמו אין ידיעתו גזירה אבל היא כידיעת האצטגנינים שיודעים מכח אחר מה יהיו דרכיו 

4(  לקוטי שיחות חל"ד עמ’ 175 ואילך.
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של זה כו’"".

רק  אינו  שכלית,  חקירה  שצ"ל  מה  שלדעתו  הרמב"ם,  בדעת  “ונ"ל  במחלוקתם:  ומבאר 
בדברים שיש כח בשכל להשיגם על בורים, אלא גם בענינים “שאין בנו כח לידע", יש חיוב 

להתייגע ולהשיג זה גופא שענין זה למעלה מהשגתו.

וזוהי הפלוגתא בין הרמב"ם והראב"ד: גם הראב"ד כ’ שם “טוב הוא לסמוך לו קצת תשובה", 
אלא שע"פ הראב"ד “תמימות התמימים" והשגה הם שני ענינים, ואין לערבם יחד, שהאמונה 
היא דבר שמעל לשכל האדם, מצד טבע איש ישראל, ואילו שכל הוא דבר הקשור עם מציאות 
ושכל האדם, שלכן ה"קצת תשובה" שסמך הראב"ד היא דבר המתיישב בשכל האדם – ובדברים 

שבהם צ"ל ענין האמונה, אין לערב ענין השכל;

אבל לדעת הרמב"ם חובת הידיעה להכיר ולידע ולהשיג אינה רק בדברים שהאדם מסוגל 
לקלוט בשכלו, אלא גם בענינים שהם למעלה מהשגת שכלו וטעם ודעת פשוט, וגם דברים 
אלו צריך שיונחו ויוקלטו בשכלו, ולכן כתב הרמב"ם שגם אופן ידיעת הקב"ה ש"אין כח באדם 
להשיג ולמצוא דעתו של בורא . . אין בנו כח לידע היאך ידע הקב"ה כו’" – צריך האדם “לידע 
ולהבין בדבר זה", ועי"ז יבין ויכיר שידיעתו של הקב"ה אינה בסתירה לבחירת האדם". עכלה"ק.

היינו, שמחלוקתם היא - האם זו מצווה שנעשית ע"י חקירת השכל והכרחו, או שהיא ע"י 
אמונה פשוטה בקיום מציאות הבורא.

לשיטת הרמב"ם – עיקר מצוות ידיעת ה’ היא ע"י הכרת והבנת שכל האדם, ומה שצריך 
חקירה שכלית, אינו רק בדברים שיש לאדם כח להשיגם, אלא גם בדברים שהשגתם על בוריים 
היא למעלה משכל האדם, מ"מ צריך הוא להתייגע עד ששכלו יבין שאותו הדבר הוא למעלה 

ממנו.

ולשיטת הראב"ד – מצוות ידיעת ה’ היא ע"י אמונה פשוטה. היינו שרק דבר שהוא שכלי יש 
להבינו, אמנם מה שהוא למעלה מהשכל, אין צורך להתייגע ולהבין שאי אפשר להבינו, ולגביו 

די באמונה.

ע"פ שיטת הרמב"ם אתי שפיר כוונתו של נח, שחשב שע"י שיבין בשכלו שעניין זה הוא 
נח,  בניסיון התיקון של  הי’ חסרון  לביטול ההרגש. אמנם באמת  זה  ייחשב  למעלה מהשכל, 

כנ"ל.

אמנם לשיטת הראב"ד הדרא קושיא לדוכתא, כיצד חשב נח לתקן את עניין הרגש המציאות 
באופן של השגת השלילה, שהרי עדיין נשאר כאן עניין של הרגשה?

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.
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שדכן - שליח שאינו כמותו
הת' לוי יצחק שיחי' טייכמן
תלמיד בישיבה

א.
בדבר מלכות חיי שרה ה’תשנ"ב1 אומר כ"ק אד"ש מה"מ אשר: “יש מקום לחקור מה הי’ 
הגדר והדין )של שליחות( אליעזר בקיום דברי אברהם אליו “ולקחת אשה לבני ליצחק"". ומביא 
בזה שני אופנים, האופן הא’ הוא ש"אליעזר שליח הי’" לקידושין, והאופן הב’ הוא שהי’ שדכן.

באופן הא’, מביא - בסוגריים מרובעות – שבגדר שליחות בכלל ישנם כמה דרגות, ומפרט 
ארבע דרגות בזה ]האותיות המובאות לקמן בסוגריים מרובעות הינם הוספת כותב השורות על 
מנת להבהיר העניין[, ובלה"ק: “]א[ מעשה השליח הוא כמעשה המשלח; יתירה מזה, ]ב[ גם 
כח העשי’ של השליח הוא כמותו דהמשלח; ועוד יותר – ]ג[ כל כולו של השליח הוא כמותו 

דהמשלח; עד ]ד[ “כמותו )דהמשלח( ממש"".

בפשטות החילוק שבין הדרגה השלישית לרביעית הוא האם כל כוחות השליח הם )רק( כמו 
ממש  הוא  שהשליח  או  השלישית,  הדרגה  שזוהי  אליו2,  בטלים  שהם  היינו  המשלח,  כוחות 

כהמשלח, שזוהי הדרגה הרביעית.

ב.
יש לעיין, ממה שבשיחת ש"פ חיי שרה ה’תש"נ3 אומר כ"ק אד"ש מה"מ, ובתרגום חופשי: 
“ידוע מה דאיתא באחרונים שבשליחות ישנם כמה אופנים ומדרגות, ומלמטה למעלה: א( גם 
בשעת עשיית השליחות - השליח הוא מציאות בפני עצמו, ומעשה השליחות מתייחס אליו 
)לשליח(, אלא שבעשי’ שלו הוא מוציא י"ח את המשלח. ב( מדריגה נעלית מזו: המעשה ועשי’ 
גופא )של השליח( מתייחס למשלח. כלומר, ש)לא השליח עושה זאת, אלא( המשלח עושה 
זאת על ידו )אבל השליח עצמו – בכל עניניו האחרים הוא מציאות בפ"ע(. ג( מדריגה עוד יותר 
נעלית מזו: לא רק שעשיית השליח וכח המעשה, אלא גם השליח גופא – כל מציאותו – היא 
מציאות המשלח, ובלשון הידוע – שלוחו של אדם כמותו ממש, כמותו דהמשלח ממש". ע"כ.

והוא שאפילו  שבדרגה הראשונה מביא אופן שבפשטות לא מוזכר בשיחת הדבר מלכות, 
מעשה השליח אינו נזקף למשלח, אלא רק שהשליח מוציא את המשלח י"ח.

ובדרגה השני’ מכליל את שתי הדרגות הראשונות שבדבר מלכות, שהמעשה של השליח 
הוא כמעשה המשלח, ואף כח העשי’ של השליח הוא דהמשלח, באופן אחד.

1(  ספה"ש תשנ"ב עמ’ 99 ואילך.
2(  וכן בשיחת ש"פ חיי שרה תש"נ המובאת לקמן בפנים.

3(  ספה"ש תש"נ ח"א עמ’ 133.
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הוא  שהשליח  מלכות,  בדבר  המובאת  הרביעית4  הדרגה  את  מביא  השלישית,  ובדרגה 
כהמשלח ממש.

)להעיר משיחת ש"פ תולדות תנש"א5 בה מחלק את הדרגות הג’ והד’ שבדבר מלכות לשלוש 
דרגות, וז"ל בתרגום חופשי: “ . . )ג( כל מציאותו – כל הכוחות שלו, החפץ רצון שכל ומדות 

– בטלים לגמרי להמשלח, עד )ד( שהוא “כמותו דהמשלח" ועוד יותר )ה( “ממש"". ע"כ.(

וצריך להבין הטעם לכך שבדבר מלכות לכאורה מתעלם מהדרגה הראשונה שקיימת בגדר 
שליחות, מה שמביא בשיחת חיי שרה תש"נ?

ג.
ויש לומר הביאור בזה, ובהקדים קושיא נוספת, שבתירוצה ניתן יהי’ לתרץ גם קושייתנו זו:

אודות האפשרות שישלח אדם את חבירו על מנת שיקדש לו אשה, כתב הטור6: “אפילו לא 
מינוהו שליח בהדיא, אלא שגילה דעתו שהוא חפץ באשה פלונית ואמר לו לשדכה לו, והלך 

וקדשה בלא מינוי שליחות, שהיא מקודשת לו".

וכתב הרא"ש7 שהוא מדין “זכין לאדם שלא בפניו", שדין זה הוא מדין שליחות, כדמוכח גם 
מהמשך דברי הטור: “אבל אם לא אמר לשדכה לו . . לא חיישינן שמא עשאו שליח". וכן היא 

דעת ראשונים רבים8 שזכין הוא מדין שליחות.

מצינו א"כ, אשר גדר שדכן גופא הוא מצד היותו שליח, וכיצד א"כ חוקר כ"ק אד"ש מה"מ 
האם אליעזר הי’ שליח או שדכן בשעה שדין שדכן עצמו הוא מדין שליחות?

ד.
נמצאנו למדים, אשר וודאי שגם בשדכן יש גדר של שליחות, אלא שהחילוק שבינו לבין מה 
שמוגדר בפועל שליח הוא זה ששליח רגיל הוא זה שבטל ו"כמותו דהמשלח". משא"כ שדכן, 

שאמנם הוא מדין שליחות, אך מ"מ אינו בטל למשלח, ואינו כמותו כלל9.

אחרי הבנת גדר השדכן וחילוקו משליח, מובן, שמה שחוקר בדבר מלכות הוא האם אליעזר 
הי’ בגדר של שליח שהוא כמותו דהמשלח, או כשדכן, שאינו כשליח זה, אלא הוא מציאות בפני 

עצמו גם בשעת קיום השליחות.

זוהי דרגת השליחות הראשונה שמביא כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ חיי שרה  ובאמת, 
תש"נ: שהשליח כלל אינו כהמשלח, כלומר שאין בו גדר של שליח שהוא כמותו דהמשלח, רק 

4(  ואפשר גם לדייק בלשונו הק’ שמביא גם את הדרגה השלישית שבדבר מלכות.
5(  ספה"ש תנש"א ח"א עמ’ 152.

6(  אבן העזר לה, ד וכ"ה בשו"ע. ובדבר מלכות מצויין לזה.
7(  קידושין פ"ב, ד, עיי"ש.

8(  ראה המצויין בזה באינציקלופדיה תלמודית בערכו.
9(  חילוק זה נתבאר כבר בלקו"ש חל"ג עמ’ 113 ואילך, שמחלק בין מעשה השליחות לחלות שם שליח, 

עיי"ש. וע"פ חילוק זה נראה לבאר דברי הלקח טוב להר"י ענגל כלל א בארוכה, ועוד חזון למועד.
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שבשליחתו הוא יכול לפעול בשביל המשלח, ועד שיכול להוציאו ידי חובה בעניינים מסויימים, 
אך אין זה נחשב כאילו המשלח עצמו עשה זאת! וכמו שכותב10: “עפ"ז מובן בפשיטות הטעם 
שבמצוה שבגופו אא"פ למנות שליח, כי גם בעת השליחות השליח הוא מציאות בפ"ע )והמעשה 

מתייחס אל השליח(, ולכן אין בכחו להוציא אדם שני במצוה שבגופו". שזהו גדרו של שדכן!

הראשונה  השליחות  מדרגת  מלכות  בדבר  מתעלם  אינו  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  א"כ,  מוכח 
שבחיי שרה תש"נ, אלא שחוקר בתוך גדר שליחות הכללי האם שליחות אליעזר הייתה בגדר 

שליח שהוא כמותו דהמשלח, או שהייתה באופן שהי’ שדכן.

וזהו מה שממשיך בדבר מלכות: “)ב( אליעזר הי’ בגדר שדכן, למצוא אשה ליצחק )לא בתור 
שליח לקידושין(, או אפילו שדכן לקדשה – שאע"פ שגם שדכן בכוחו לקדש, אבל אין זה אותו 
כח כמו שליח, שהוא “כמותו" דהמשלח, מה שאין כן בנוגע לשדכן אין אומרים שדכן של אדם 
)כפי  לשני  טובה  אחר שעושה  כאדם  אלא  כמותו,  לא  בפירוש  הוא  – שדכן  ואדרבה  כמותו, 

שרואים במנהג העולם(".

ה.
ויש להוכיח כן גם מלשונו הק’, דהנה בסעיף ג’ )ההדגשות שבמקור אינם, וההדגשות שכאן 
השליחות ששלח   .  . אינם במקור(: “ויובן זה בהקדים הביאור בכללות גדר השליחות בתורה 
אברהם את אליעזר למצוא ולעשות שידוך עבור יצחק בנו, והאופן שאליעזר ביצע אח"כ בפועל 
את שליחותו – בשידוך יצחק ורבקה . ." שמגדיר את שליחות אליעזר כשליחות, אלא ש"יש 
“כמותו  שהוא  שליח  הי’  האם   ".  . אליעזר  שליחות(  )של  והדין  הגדר  הי’  מה  לחקור  מקום 
דהמשלח" או ש"אליעזר הי’ בגדר שדכן . . )לא בתור שליח לקידושין( או אפילו שדכן לקדשה 
– שאע"פ שגם שדכן בכוחו לקדש, אבל אין זה אותו כח כמו שליח, שהוא “כמותו" דהמשלח 
כמותו, אלא  .", וכן בהמשך: “יש סברא לומר, שאליעזר לא הי’ כשליח של אברהם שהוא   .

כמציאות נפרדת )כשדכן(".

ומה שכתוב: “אבל לאידך גיסא . . מסתבר לומר שהוא הי’ שליח )של אדם כמותו(" שמזה 
אפשר להבין שבאפשרות השני’ אינו שליח, אינו, דהא בסוגריים מסביר איזה שליחות ייתכן 

לומר שלא הייתה באליעזר - שליח שהוא כמותו.

וכן כתוב בהמשך: “מזה מוכח, שאליעזר הי’ מסור לגמרי לאברהם )בהיותו עבדו(, ולכן גם 
)לא כשדכן, שהוא מציאות לעצמו,  שלחו לעשות את השידוך עבור יצחק – הוא הי’  כאשר 

אלא( כשליח, שכל מציאותו היא מציאות המשלח".

במ"א  ויבואר  השיחה,  מהמשך  גם  רבות  כן  להוכיח  ויש  בלבד,  ג’  מסעיף  הוא  זה  וכל 
בעזהשי"ת. 

10(  ספה"ש תש"נ שם בהערה 23.
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קיום האבות מצוות שמציאותם התחדשה 
במ"ת 

הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן
תלמיד בישיבה

א.
בלקוטי שיחות חלק ה'1 מברר כ"ק אד"ש מה"מ כיצד לשיטת רש"י על התורה נשא יעקב 
שם,  ובהערה  ניתנה3"?  שלא  עד  התורה  כל  את  קיימו  "האבות  והרי  אחיות2,  ארבעה  אבינו 
הביא אפשרות לתירוץ, וזלה"ק: "לכאורה הי' אפשר לתרץ, שד' האמהות היו אחיות רק מן 
האב ולא מן האם, ובמילא לא היו אחיות כלל עפ"י דין, כי "אין אבות לב"נ" )רש"י וירא כ, יב(, 
ולכן אי"ז שייך ל"תרי"ג מצות שמרתי", כי מה שקיימו האבות כל התורה עד שלא ניתנה הוא 
דוקא בנוגע לציוויים )שמציאות כזו שלאחרי מ"ת היתה אסורה, נמנעו מזה האבות אף שלא 
נצטוו(, משא"כ בנדו"ד, שכל המציאות דאחיות מן האב נתחדשה לאחרי מ"ת ומקודם מ"ת לא 

היו אחיות כלל )במציאות תורנית(, לא הוצרך יעקב להחמיר ע"ע בזה".

ודוחה בשלושה אופנים, ובאופן הג': "החילוק הנ"ל )האם נתחדש במ"ת רק הציווי, או – גם 
המציאות )תורנית( והשייכות( אינו פשוט כ"כ עד שבן ה' למקרא יבינו מעצמו מבלי כל רמז 

ע"ז בפרש"י".

ל'4 מוכיח כ"ק אד"ש מה"מ שלמרות ש"מצינו אמנם שיצחק5 קידש  והנה, בלקו"ש חלק 
את רבקה6" הרי מכיוון ש"כ"ז לא הובא כלל בפרש"י עה"ת" ולא מצינו בשום מקום בפשוטו 
של מקרא שהאבות קידשו נשותיהם, צריך לומר בפשטות, שלשיטת רש"י האבות לא עשו 

קידושין.

והטעם לזה, מבאר: "בנוגע לאופן הנישואין לפני מ"ת כתב הרמב"ם בריש הל' אישות "קודם 
מ"ת הי' אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא . . מכניסה לתוך ביתו ובועלה בינו לבין עצמו 
ותהי' לו לאשה", וממשיך: כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה 

1(  עמ’ 141 ואילך.
2(  ראה פרש"י ויצא לא, נ, שבלהה וזלפה גם היו בנותיו של לבן.

3(  במשנה קידושין סב, א; יומא כח, ב. והוא גם ע"פ פשוטו של מקרא כמפורש ברש"י )וישלח לב, ה( בנוגע 
ליעקב )וראה ברש"י תולדות כו, ה בנוגע לאברהם(.

4(  עמ’ 243 ואילך.
5(  וכן בחדא"ג מהרש"א סנהדרין )יט, ב( מבואר שיעקב קידש את רחל ולאה.

6(  אם ע"י כלי הכסף וכלי הזהב שנתן אליעזר לרבקה )ראה מדרש לקח טוב חיי שרה כד, נג. וראה מדרש 
הגדול ומדרש אגדה שם כד, ב. חזקוני שם כד, נג. וראה כלה בתחילתה; כלה רבתי פ"א “ברכת חתנים". 
תוד"ה “שנאמר" בכתובות ז, ב. ועוד. – אבל בפרש"י )ח"ש כד, נז( מפורש שגם לאח"ז הייתה פנוי’. וראה 
לקו"ש חט"ו ע’ 168 הערה 33( או כשבאה לביתו )פענח רזא שם כד, סז. וראה מאמרי אדמו"ר האמצעי ח"ש 

ע’ ריט ואילך, רכז ואילך(.
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אותה תחלה בפני עדים ואחר כך תהי' לו לאשה שנאמר7 כי יקח איש אשה . . וליקוחין אלו הן 
הנקראין קידושין או אירוסין בכל מקום . . וכיון שנקנית האשה ונעשית מקודשת אע"פ שלא 

נבעלה ולא נכנסה לבית בעלה הרי היא אשת איש והבא עלי' חוץ מבעלה חייב מיתת ב"ד.

ויש לומר, שזה שלפני מ"ת לא היו קיימים "ליקוחין אלו . . הנקראין קידושין או אירוסין" 
אינו )רק( מפני שעדיין לא נצטוו ע"ז, אלא משום שלפני הדיבור אין כל ענין "ליקוחין" הללו. 
שהרי ענין "אשת איש" )בפשטות( אינו שהאשה קנוי' לבעל כחפץ הנקנה לאדם, אלא שהאיש 
ואשה חיים ביחד, ע"ד לשון הכתוב8 "ודבק באשתו". ולכן, לולא ציווי ותוקף התורה, אין מקום 
לומר שיש "ליקוחין" שבכחם לפעול קשר שיחול על האשה שם "אשת איש" כאשר עדיין "לא 
"אותה  קונה  חידוש התורה, שהאדם  זה אלא  ואין  בעלה".  לבית  )אפילו(  נכנסה  ולא  נבעלה 
צריך  החיוב, שהאדם  . ואחר כך תהי' לו לאשה", היינו שהתורה חידשה לא רק את   . תחלה 
לקדש את האשה תחלה, אלא גם עצם האפשריות לקנות אשה )לפני נישואי' בפועל(, שרק 

ציווי התורה הוא הוא המהווה מציאות )"ליקוחין"( כזו9.

ויש לומר, שגם ע"פ פשוטו של מקרא כן הוא – דאף שענין זה לא הובא בפירוש רש"י על 
התורה10 )היינו – בלימוד ע"ד הפשט(, וכבר נת' כמ"פ שאין פירושי רש"י על התורה מוכרחים 
להתאים עם המבואר בחלק ההלכה שבתורה, כי רש"י לא בא פירושו אלא לפרש פשוטו של 
מקרא11 – הרי ענין זה )בנוגע לגדר אירוסין( הוא מילתא שבסברא )גם בדרך הלימוד ע"ד הפשט 

. .

וזהו הטעם שלא מצינו שהאבות )והשבטים( קידשו את נשותיהם לפני הנישואין – כי זה 
שקיימו האבות את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, היינו במצות כאלו שגם לפני מתן תורה 
יתכן קיומן באופן ע"ד לאחר מ"ת, אלא שעדיין לא נצטוו על עשייתן; משא"כ מצות שכל גדר 
קיומן נתהווה רק על ידי הציווי – אין מתאים לומר שקיימו אותן לפני מ"ת. והוא הדבר בנדון 
קידושי אשה, מכיוון שכל גדר הקידושין נתחדש ע"י ציווי התורה, לא שייך שקיימו זה לפני 

מ"ת". עכלה"ק.

וצריך להבין דלכאורה ביאורים אלו סותרים, שהרי בחלק ל' מבאר שהחילוק שבין מצווה 
שהציווי לה נתחדש אחרי מ"ת )שאותה קיימו האבות(, לבין מצווה, שעצם מציאותה נתחדש 
אחרי מ"ת )שמצווה כגון דא לא קיימו האבות(, הוא מובן בסברא גם על פי פשש"מ12. ואילו 

בחלק ה' מבאר שחילוק זה אינו מובן ע"פ פשש"מ?

7(  תצא כד, א.
8(  בראשית ב, כד.

9(  ראה רש"י סנהדרין נז ב, ד"בעולת בעל יש להם דכתיב )וירא כ, ג( והיא בעולת בעל ולא כתיב והיא אשת 
איש אלמא הנך מת משום בעילתו של בעל ולא מפני קידושין וחופתו".

10(  וראה רש"י קדושים כ, י: “למדנו שאין קידושין לעו"כ".
11(  רש"י בפירושו כמ"פ )בראשית ג, ח. שם כד. ועוד(.

12(  ואדרבה, סברא זו מובנת בעיקר ע"פ פשש"מ, שהרי לדרשת רז"ל הנ"ל, האבות )יצחק( עשו קידושין, 
למרות שכל מציאות מצווה זו נתחדשה לאחר מ"ת.
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ב.
ויש לבאר החילוק בפשטות:

בחלק ה', מדובר אודות אחיות מן האב, שזו מציאות גשמית שהייתה קיימת עוד קודם מ"ת, 
רק שיש לברר כיצד מגדירה התורה את מציאות זו. ובמילא, לחלק ולומר שלפני מ"ת התורה 
אינה מגדירה את מציאות זו כאחיות ולאחר מ"ת כן, אינו מובן מעצמו על פי פשש"מ. לכן, אין 

לפרש כן ברש"י ללא רמז עכ"פ על זה בדבריו.

אמנם מציאות הקידושין כלל לא הייתה קודם שניתנה תורה, שהרי במציאות העולם לא 
קיימת מציאות של קניית אישה לנישואין. דבר זה, מובן גם ע"פ פשש"מ, שמאחר וכל גדר 

הקידושין ומציאותם התחדשו במ"ת, לכן לא קידשו האבות נשותיהם.

המבואר  ובהקדים  ה',  בחלק  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דחיית  בעצם  מובן  לא  עדיין  לכאורה  אך 
בשום  נרמז  לא  הכתובים  פשטות  "לפי  חופשי:  בתרגום  וז"ל  ג'(,  )אות  שם  השיחה  בהמשך 
מקום שלפני מ"ת הי' ליהודים דין אחר מאשר בני נח . . היות שזה שהאבות שמרו תרי"ג מצוות 

זה רק חומרה שהם בעצמם קיבלו עליהם".

והנה, אם להאבות הי' גדר של בני נח הרי לכאורה פשוט שלא רק שלא נצטוו באיסור אחיות 
מן  אחיות  מגדירה  אינה  התורה  נח  וודאי שלבני  מציאותו, שהרי  הי'  לא  שגם  אלא  האב  מן 
האב כמציאות של אחיות, וזה שלאחר מ"ת התורה מגדירה לבני ישראל את האחיות מן האב 
נתחדשה מציאותו של עם  זו התחדשה לאחר מ"ת כאשר  תורנית  כאחיות פשוט שמציאות 
ישראל. א"כ, וודאי שאצל האבות לא הי' מציאות תורנית של אחיות, וא"כ לא מובן מדוע כ"ק 
אד"ש מה"מ אומר שהחילוק שבין חידוש המציאות לחידוש הציווי אינו מובן בפשטות ע"פ 

פשש"מ?

ואולי יש לומר הביאור בזה:

ע"פ פשש"מ מכיוון שמצינו שלאחר מ"ת אסרה התורה לבני ישראל לישא אחיות מן האב, 
מוכרחים לומר שתמיד התורה הגדירה זאת כאחיות, גם קודם מ"ת. וזה שהתירה התורה לישא 
תורנית  מציאות  הגדרת  ואינו  התירה  שהתורה  מיוחד  היתר  שזהו  ר"ל  האב,  מן  אחיותיהם 
המציאות  הגדרת  לעניין  ולא  הדינים  לעניין  שהכוונה  לדחוק  יש  לב"נ"  אבות  "אין  )ובלשון 

התורנית. ועדיין צ"ע(.

ועפ"ז מובן וגם פשוט שאין שום שייכות בין קידושין לאחיות; דקידושין זהו באמת מציאות 
משא"כ  הייתה,  לא  המציאות  אף  כן  שלפני  בפשטות  מובן  ובמילא  מ"ת  לאחר  שהתחדשה 

אחיות שאף לפני מ"ת הייתה להם מציאות של אחיות ע"פ פשש"מ.

ג.
ואולי יש לומר ביאור נוסף בכוונת כ"ק אד"ש מה"מ, שבאמת גם ע"פ פשש"מ כל מציאות 
איסור האחיות מן האב נתחדש לאחר מ"ת, כיוון שרק אז נתחדשה מציאותו של עם ישראל 
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כדלעיל. וכוונתו היא שהחילוק "האם נתחדש במ"ת רק הציווי", שאז קיימו האבות, "או גם 
המציאות התורנית" שאז לא קיימו אינו פשוט כ"כ, כלומר שברור שהמציאות נתחדשה לאחר 

מ"ת, אלא שע"פ פשש"מ גם באופן זה קיימו האבות את התורה.

בנוגע  אבל  אופן,  בכל  אותם  שמרו  שבפשטות  לאיסורים,  בנוגע  הוא  זה  שכל  י"ל  אמנם 
למצוות שכל עניינם לפעול פעולה חיובית, הרי מכיוון שלא מפורש בתורה שהאבות קידשו 
נשותיהם, ואדרבה ע"פ פשט הכתובים משמע שהאבות לא קידשו נשותיהם, הרי מסתבר לומר 
ע"פ פשש"מ שלא עשו זאת, שהרי לא פעלו כלום )ובפרט ע"פ הביאור בפנימיות העניינים13 

שעניין הקידושין הוא המשכת קדושה נעלית שהאבות לא יכלו להמשיכה(.

ד.
והנה הובאו לעיל דברי כ"ק אד"ש מה"מ מחלק ל', ש"בדרשת רז"ל מצינו שיצחק קידש 
את רבקה", ומציין שם מהמהרש"א: "רחל נתקדשה מן הדין . . לאה נתקדשה בביאה", כלומר 
שע"ד ההלכה14 יש מקום לומר שהאבות קידשו נשותיהם. וטעון הסבר: מכיוון שכל מציאות 

הקידושין זה מציאות שחידשה התורה, מדוע האבות קידשו נשותיהם?

כן( שתירוץ  יותר לומר  והנה, מלשונו בחלק ה' משמע קצת )אף שלא מוכרח, אך מחוור 
זה שמציאות איסור האחיות נתחדש רק לאחר מ"ת ולכך האבות לא קיימו – אמנם לא ניתן 
לומר  יש  לכאורה  וא"כ  הפשט,  ע"ד  שאינו  בלימוד  לאומרו  ניתן  אך  פשש"מ,  ע"פ  לאומרו 
שגם לפי דברי הגמרא והמהרש"א דלעיל שהאבות קידשו נשותיהם, אעפ"כ לא נזהרו באיסור 

אחיות מן האב.

וי"ל הביאור בזה:

מ"ת  אחר  מציאותם התחדשה  המצוות שכל  את  גם  לקיים  לומר שהאבות השתדלו  ניתן 
ולכן הם עשו קידושין. אמנם במצוות מסוג זה י"ל שגם אם לא היו מקיימים אותם לא הי' בזה 
חיסרון ב"קיימו האבות את התורה עד שלא ניתנה". ולכן יעקב נשא ד' אחיות מכיוון שאז הי' 

בזה צורך ולא הי' בזה שום חיסרון בתרי"ג מצות שמרתי.

ויומתק זה ע"פ הביאור בפנימיות העניינים:

מבואר בחסידות15 בעניין איסורי עריות, שמצד שורשם הם ייחודים עליונים הנעשים בעולם 
האצילות, אלא שמפני גודל ועוצם מעלת ייחודים אלו, אסור שיתגלו למטה בעולמות בי"ע, 
מכיוון שהם יכולים להזיק. לכן התורה שפועלת בעולמות בי"ע – אסרתם. אך לפני מ"ת כאשר 
התורה עדיין לא ניתנה למטה בעולמות בי"ע, ועבודת האבות והשבטים הייתה רק באצילות, 
הרי אדרבה הייתה מעלה גדולה בנישואין עם עריות16 ולכן נשא יעקב ד' אחיות כי בזה פעל 

13(  בלקו"ש ח"ל הנ"ל.
14(  כן הוא לשון כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לדברי המהרש"א.

15(  סדור קב, ב-ג. קה, ד ואילך. דרמ"צ כט, ב ואילך. לקו"ש ח"ה עמ’ 273.
16(  אלא שלאחר שניתנה תורה יש בזה חיסרון גם להאבות כמבואר בגמרא )פסחים קיט, ב(.
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ייחוד גבוה ביותר.

ועפ"ז י"ל שבנוגע לקידושין שעניינם )ע"פ פנימיות העניינים( המשכת קדושה העליונה, 
בשלימות  להמשיכה  יכלו  שלא  אף  מ"ת  לפני  האפשרית  במדה  להמשיכה  האבות  השתדלו 
)ע"ד מה שמבאר בחלק ל' הנ"ל ע"פ פשש"מ בנוגע ליוסף שכתב שטר לראי' על שידוכיו מעין 
הקידושין לאחר מ"ת(, אך בנוגע לעריות הרי היכן שהי' זה בגדר של "קיימו . . עד שלא ניתנה" 
שמרו זאת האבות, אך במקרה של אחיות מן האב שלא הי' בזה גדר של "קיימו . . עד שלא 
ניתנה" אדרבה נשתדל יעקב לישא דווקא כך כדי לפעול את הייחוד העליון ולא הי' בזה שום 

פגם אלא רק מעלה. 

והנה בלקו"ש17 כותב: "בסידור ובדרמ"צ שמטעם זה נשא יעקב שתי אחיות . . אבל ע"פ 
דרך הפשט שמר יעקב כל התרי"ג מצוות גם האיסור דאחיות . . אף שבוודאי היה יכול לקבל 
לקיום המצוות שלאחרי  הכח  נתנו את  לפי שהאבות  ואוי"ל,  )ובמכ"ש מהשבטים(.  האורות 

מ"ת . . ולכן הוצרכו לשמור כל התרי"ג מצוות".

וע"פ הנ"ל י"ל שכוונתו היא שגם ע"פ פנימיות העניינים הוצרכו האבות לשמור כל התרי"ג 
מצוות, אלא שע"פ פנימיות העניינים אפשר לומר שנשיאת אחיות מן האב אינה בכלל זה מפני 
שבה יש חידוש מיוחד שמציאותה נתחדשה אחרי מ"ת כנ"ל, משא"כ ע"פ פשט גם נשיאת 
אחיות מן האב היא זה )כי אין לחלק בין חידוש המציאות לחידוש הציווי במ"ת כנ"ל בארוכה(.

וכל זה הוא לפענ"ד ובדרך אפשר, ועוד צ"ע בכל הנ"ל, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

17(  ח"ה עמ’ 274 הערה 51.
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בירורים במנהגנו בסעודה שלישית
הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן
תלמיד בישיבה

א.
בלקו"ש חכ"א1 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את הטעם הפנימי לכך שרבותינו נשיאינו לא נהגו 
כנגד  היא  “סעודה שלישית של שבת  ]תרגום חפשי[:  וז"ל  לסעודה שלישית,  ידיהם  ליטול 
השבת דלעתיד לבוא )כמו שכתוב גם בב"ח2(, עלי’ נאמר3 “עולם הבא אין בו לא אכילה ולא 
זו אינה  ולכן גם סעודה  “, וההמשכה אז תהי’ מבחי’ “אין" )כמו שכתוב בבחיי4( –  כו’  שתי’ 
סעודה רגילה, ומודגש בה ה"לא )תמצאוהו(5" – לא אוכלים פת, ויוצאים י"ח בטעימה כלשהי".

ובהמשך השיחה מבאר ההסבר לכך ע"פ ההלכה:

כל מהותם של סעודות השבת הינם עונג6, ולכן כשהאדם מצטער מהאכילה אינו צריך לאכול 
פת אינו צריך לאכול פת,  כן מי שמצטער מאכילת  וכמו  לו צד חיוב לא לאכול(,  )ועד שיש 

ואדרבא אם יאכל יפעל ההיפך מכוונת סעודת שבת שהיא עונג ולא צער.

ועפ"ז כשיהודי יודע וחש את מעלת הגילוי שמאיר בסעודה שלישית – “בחי’ אין", מעין 
הגילוי דיום הכיפורים ומעין עולם הבא, הרי אכילת פת גורמת לו צער ולכן אצלו ההידור עפ"י 

הלכה הוא לא לצער את עצמו באכילת פת ועליו להסתפק באכילה כלשהי.

רבותינו  של  והחסידים  שלישית.  לסעודה  ידיהם  נטלו  לא  נשיאינו  שרבותינו  הטעם  וזהו 
ובמילא  בדרכיהם",  והולכים  לעשות(  )ע"מ  תורתם  לומדים  להם,  “מקושרים  הם  נשיאינו 

אכילת פת בסעודה שלישית גורמת צער גם לחסידים. עד כאן תורף הביאור בשיחה.

ב.
“מעין  דרעוין",  )“רעוא  שלישית  דסעודה  שהגילוי  מובן  בחסידות7  מקומות  מכמה  והנה 

עוה"ב"( מאיר בזמן דמנחת שבת בכלל ולא רק בשעת אכילת הסעודה שלישית:

באוה"ת8: “יש בחינה העליונה משתי השבתות והוא ענין זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו 
שהמשפיע והמקבל הם בהשוואה אחת לגבי בחי’ זו . . ומבחי’ זו זהו ענין מנחה דשבת וסעודה 

1(  עמ’ 84 ואילך.
2(  רצא, ה.

3(  ברכות יז, א.
4(  בשלח טז, כה. הובא גם בפס"ד לצ"צ שנז, סע"ב.

5(  לעיל בשיחה הביא כ"ק אד"ש מה"מ את מאמר חז"ל )שבת קיז, ב( שסעודה שלישית נלמדת מהמילים 
“היום לא תמצאוהו" )בשלח טז, כה( שנאמרו בנוגע למן.

6(  שו"ע אדה"ז או"ח רפח, ב. ועד"ז כתב לגבי סעודה שלישית – רצא, א. וראה גם קסז, כג.
7(  ראה בעניין זה גם: מאה שערים מד, א. אוה"ת בשלח עמ’ תרכא, ועמ’ תרלא. המשך תער"ב ח"ב א’קכז 

ואילך.
8(  נח )בראשית ח"א(, דף סא, א. וראה גם עד"ז בסה"מ מלוקט ח"ה עמ’ מט שמביא מאמר זה.
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ג’".

בהמשך תרס"ו9: “ואחר כך בסעודה הג’, נמשך מדריגה עליונה, והוא בחי’ עצמות התענוג 
ממש, שאין לו אחיזה בשום דבר כו’, והיינו בחי’ עצמות אין סוף שלמעלה גם מבחי’ סובב כל 
עלמין כו’, וכידוע דבמנחה דשבת הוא עת רצון, והיינו זמן התגלות בחי’ רעדכ"ר ]=רעוא דכל 
רעוין[ שזהו בחי’ פנימיות הרצון ופנימיות התענוג, שהוא בחי’ התענוג העצמי והפשוט לגמרי 

כו’".

שלמעלה  דאוא"ס  הגילוי  הוא  בכלל  שבשבת  לזה  “דנוסף  מלוקט10:  המאמרים  בספר 
משייכות לעולמות, הנה בשבת גופא עיקר גילוי זה הוא במנחת שבת, רעוא דרעוין, וכידוע 
בענין ג’ הסעודות דשבת, דזה שבסעודה הג’ כתיב היום לא הוא לפי שאז הוא המשכת תענוג 
וכן הוא בזוהר11 שהגילוי דרעווא דרעוין  העצמי הבלתי מורגש )שלמעלה מאכילה ושתי’(". 

מאיר במנחת שבת.

ונמצא ע"פ כהנ"ל שהגילוי שמאיר בהסעודה שלישית הוא עניין אחד )עכ"פ בכללות( עם 
הגילוי דהזמן דמנחת שבת.

ולכאורה ע"פ הנ"ל כשם שנטילת ידים לסעודה שלישית גורמת לרבותינו נשיאינו וחסידי 
לכאורה  צריכה  הייתה  שני’  לסעודה  ואפילו  בכלל  שבת  דמנחת  בהזמן  נט"י  כך  צער,  חב"ד 

לגרום צער. 

7 בשיחה הנ"ל מביא כ"ק אד"ש מה"מ את  אך ברור להדיא שאין הדבר כן שהרי בהערה 
סיפור אדמו"ר הריי"צ12: “שמנהג כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע בשבתות החורף הי’ לקדש אחרי 
תפילת שחרית, להתפלל מנחה, ולפני שקיעת החמה ליטול ידיו לסעודה. ויש לומר שיצא י"ח 

סעודה שלישית באכילת מזונות שאחרי הקידוש שהרי הי’ קידוש במקום סעודה".

נמצא שכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נטל ידיו )לסעודה שניה( מעט לפני שקיעת החמה ולא הי’ 
לו צער בזה אף שהי’ זה בזמן המנחה )וכן רואים במנהג חסידים שפעמים רבות סעודתם השני’ 
נעשית לאחר זמן המנחה )מפני אריכות התפילה וכו’( ולא מצינו שישנה הקפדה שלא ליטול 
פת  לאכול  שלא  נזהרים  שחסידים  לכך  הטעם  בשיחה  שמוסבר  מזה  ואדרבה  לסעודה,  ידים 
בסעודה שלישית, מובן שבסעודה שני’ אין הקפדה זו(. וצריך להבין מדוע באמת אין להקפיד 

כן?

תפילת  את  בפועל  שמתפללים  היא שבזמן  הכוונה  הנ"ל  לתרץ שבמקומות  אין  בפשטות 
המנחה מאיר הגילוי דרעוא דרעוין, אך לא בכל זמן המנחה )דהיינו: מחצי שעה אחר חצות ועד 
צאת שבת( שהרי במאמרים אלו בא ביאור זה של הגילוי דמנחת שבת בהמשך לביאור אודות 
הגילוי שמאיר בליל שבת )וסעודה הא’( ויום שבת )וסעודה הב’(, ואם כן גם כאן לכאורה הכוונה 

9(  עמ’ תקמה.
10(  ד, ע.

11(  ח"ב פח, ב.
12(  בסה"ש תש"ב עמ’ 29.
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לתפילת  בנוגע  אינו  הביאור  שלעיל  )כפי  בפועל  שמתפללים  לזמן  רק  ולא  המנחה  זמן  לכל 
ערבית ותפילת שחרית(. וצ"ע.

ג.
זכיתי להבין: הובאו לעיל דברי כ"ק אד"ש מה"מ שהיות שקיים כ"ק אדמו"ר  כמו"כ לא 
מוהרש"ב את החיוב של קידוש במקום סעודה מוכח שאכל מזונות לאחר הקידוש, וא"כ יש 
לומר שבכך יצא ידי חובת סעודה שלישית. ובעניי לא זכיתי להבין הוכחה זו דשמא קיים קידוש 
במקום סעודה בשתיית עוד רביעית יין שהרי מפורש בהלכה13: “שתה רביעית יין מלבד כוס 
הקידוש יוצא בזה ידי קידוש במקום סעודה". וא"כ מניין שאכל כ"ק אדנ"ע סעודה ג’ במזונות?

ואוי"ל שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ לומר שוודאי שכ"ק אדנ"ע אכל סעודה ג’ ופשיטא שלא 
נטל ידיו ומכיוון שכ"ק אדמו"ר הריי"צ אינו מזכיר שאכל במהלך היום מוכרחים לומר שהי’ 
זה בקידוש וא"כ ברור שאכל מזונות כקידוש במקום סעודה. אך ביאור זה דחוק מעט בלשון 

השיחה.

ד.
עוד צריך להבין: דהנה בשיחה הנ"ל מבאר שאכילת פת גורמת לרבותינו נשיאינו ולחסידים 
צער, אך לא כותב שיש צער באכילת כזית מזונות, וא"כ מובן בפשטות שאין זה גורם צער. וכן 

מוכח להדיא מכך שאדמו"ר הרש"ב אכל כזית מזונות לסעודה שלישית.

והנה בשו"ע14 מובאת מחלוקת הפוסקים בחיוב אכילה בסעודה שלישית: “יש דעות שגם 
בסעודה שלישית צריכה להיות אכילת פת: יש מקילין . . שיכול לקיים סעודה ג’ בכל מאכל 
עוד  מקילין  ויש  מזון,  נק’  שהוא  מזונות  מיני  בורא  עליו  שמברכים  המינים  מחמשת  העשוי 
שיכול לקיימה גם כן בדברים שדרך ללפת בהן את הפת כגון בשר ודגים וכיוצא בהם . . ויש 

מקילין עוד שאפילו בפירות יכול לקיימה15". 

והנה, ע"פ הנ"ל, לכאורה הי’ צריך להיות חיוב לאכול סעודה שלישית בכזית מזונות כדי 
ידים  ליטול  לא  שמנהגינו  לומר  דאין  מסביר  בשיחה16  אך  עכ"פ,  מהדעות  חלק  י"ח  לצאת 
. . שיוצאים כל הג’  לסעודה שלישית, הוא ע"פ: “הגהה )למהרי"ל( לשו"ע אדה"ז סי’ קפח 
שמספיק  הק’  מדבריו  ונמצא  דבר".  “איזה  יום17:  בהיום  שהלשון  מכיוון  במזונות",  סעודות 
לטעום לסעודה שלישית כל שהוא, ולא צריך כזית מזונות דווקא. וצריך להבין מדוע אכן אין 

חיוב כזה.

וצ"ע בכל הנ"ל ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

13(  שועה"ר רעג, ז.
14(  או"ח רצא, ה )באדה"ז - ז(. והובא ג"כ בשיחה הנ"ל.

15(  לשון אדה"ז שם.
16(  הערה 14 בשיחה שם.

17(  כב אדר א.
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מחלוקת הראשונים בגדר נתינת הבעל 
והמסתעף – ב'דין ערב' 'דין ע"כ' ו'אדם 

חשוב'
הגה"ח הרב ישראל נחמן שיחי' לרנר
ראש הישיבה

א.
איתא בגמרא1 “אמר רבא תן מנה לפלוני ואקדש לך מקודשת מדין ערב. ערב לאו אף ע"ג 
לידה קא  נמי אע"ג דלא מטי הנאה  נפשיה האי איתתא  לידיה קא משעביד  דלא מטי הנאה 

משעבדא ומקניא נפשה".

ונודע הדבר אשר נחלקו הראשונים בביאור טעם הדין והגדרתו, ונחלקו לכמה שיטות2. 

ויש לבאר את יסוד הדין והגדרתו, וממוצא דבר יתבארו דברים בשיטות הראשונים בסוגיין. 
אשר לפום ריהטא, צריך יישוב הרבה, מאי טעמא יועיל דין זה בקידושין אשר אמרה תורה “כי 
יקח" וקיבלו חז"ל אשר קיחה זו בכסף היא. וא"כ מדוע זה תועיל השתעבדות גרידא, כבדיני 
הלוואה. דהניחא גבי ערב סתם שפיר סגי בהשתעבדותו, ומסתברא מילתא. אך בדיני קידושין 

שגזרה תורה שיהיה בכסף, אמאי תועיל ההשתעבדות להיות ככסף קידושין. 

ובאמת, כן כתב רש"י הכא אשר “ממה שמצינו בתורה שהערב משתעבד למלוה אנו יכולין 
ללמוד". ומבואר מדבריו שדין זה ד’ערב’ הוא חידוש שחידשה תורה, וחידוש זה חל גם בדיני 
לרבא  ליה  מסתברא  אשר  שבסברא,  דמיון  הוא  זה  הוא  שדימוי  בפשטות  ונראה  קידושין. 
לדמות מילתא למילתא, אשר כשם שדין ערב מועיל בהשתעבדות על הלוואה, כן יועיל הדבר 

בהשתעבדות לשם קידושין.

ב.
ויש להקדים הא דנחלקו הראשונים3 בדין מדיני קידושין, אשר יסודו דומה לדין ערב הנ"ל. 
והוא: איתא בגמרא4 “התקדשי לי במנה נטלתו וזרקתו לים או לאור או לכל דבר האבד אינה 
מקודשת". וטעם הדבר מאחר ובזה שזרקה את המנה לים, הרי היא כמי שאמרה שאינה רוצה 

בקידושין.

ונחלקו הראשונים במקרה ש"אמרה לו זרוק מנה לים ואתקדש אני לך". והרי זה דומה ל’דין 

1(  קידושין ו, א.
2(  ובכמה ספרים חילקו את שיטות הראשונים לכמה חלוקות שונות באופנים שונים. ראה קונטרסי שיעורים, 

שיעור ח’ )עמ’ 103 ואילך(, קובץ רשימות שיעורים סימן כד )עמ’ קי ואילך(.
3(  ח, א.
4(  שם.
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ערב’ הנ"ל, שאמרה לו תן מנה לפלוני ואקדש אני לך.

וכתב הרשב"א: “ומסתברא דלעולם אינה מקודשת, אלא בשפשטה ידה וקבלתו, או שאמרה 
ליתנו לבן דעת שהיא מתקדשת מדין ערב כאלו קבלתו היא . . אבל אמרה . . השלך מנה לים 
ואתקדש אני לך אינה מקודשת, לפי שלא קבלה ממנו היא כדי שתתקדש מחמת הנאה דמטי 
לה מיניה, ולא מדין ערבות, דאין דין ערבות אלא במי שנותן לבר זכיה על דבורה, לפי שהערב 
אינו מתחייב אלא מפני זכיית הלוה, דמשאמרה תן מנה לפלוני אני לך, אע"פ שהמקבל אינו 
באותה הנאה  מתחייב עליו בכלום דהא מתנה הוא דקא שקיל, מכל מקום היא מתקדשת בו 
הבאה לאותו בן זכיה בדבורה, אבל כשהמקבל אינו בר זכיה, אין כאן דין ערבות". ע"כ. הרי 
לנו שדעתו בדין זה, שאינה מקודשת. מאחר ו’דין ערב’ יסודתו הוא שהאשה מתקדשת בזכיית 

המלווה.

זרוק  והוא הטעם באומר לחברו  “וה"ה  וז"ל:  דבריו.  ובשיטת הריטב"א מצינו שנחלק על 
מנה שלך לים או לדבר האבד ואתחייב אני לך שהוא חייב, דמידי הוי טעמא אלא מפני שהוציא 
ממונו מרשותו על פיו, נשתעבד לו באותה הנאה, ומה לי נתנו לאחרים על פיו במתנה גמורה 
או זרקו לים או למקום האבד". ע"כ. וככל הדברים האלו והמחלוקת הנ"ל הובאה בר"ן בסוגיא 

ד’דין ערב’.

העולה ממחלוקת זו וסברותיה, שנחלקו הראשונים בסברת דין ערב. לשיטת הרשב"א, הערב 
מתחייב מפני זכיית הלווה. ואילו הריטב"א סובר, שהערב נשתעבד בכך שהוציא המלווה ממון 
על פיו, ועל כן גם אם הכסף הגיע למאן דהו שאינו בר זכיה, הרי הוא מתחייב מחמת הנאה זו.

ג.
וידוע להקשות אשר נראה שהראשונים הנ"ל סתרו דבריהם, ואחליפו שיטותייהו מן הקצה 

אל הקצה.

דכתב הרשב"א5, על דברי הגמרא “תן מנה לפלוני ואתקדש אני לך, מקודשת מדין ערב". 
ביאר, וז"ל: “כלומר וחוזר הוא ואומר לה התקדשי לי בהנאה זו שאני נותן מתנה זו לזה בדבורך, 
דערב נמי בההיא הנאה דקא מהימן ליה משתעבד ולא מחמת גוף הממון ממש שאינו מקבלו".

והרי זה ממש היפוך דבריו, שכתב אשר הערב משתעבד בזכיית הלווה, וכאן כתב שהאשה 
מתקדשת בהנאה שנעשה דיבורה, הרי זה ממש כדברי הריטב"א. ועוד קשה, שלפי זה מדוע 

ב"זרוק מנה לים" לא תהיה מקודשת הרי נעשה רצונה ויש לה הנאה בכך.

הגמרא  דברי  בביאור  ערב6  דין  גדר  גבי  וכתב  דבריו.  מצינו שהיפך  גם  הריטב"א  ובשיטת 
“בההיא הנאה דקא מהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה", וז"ל: “פי’ משעבד נפשיה, כאילו קבל 
המעות ממש לטובתו". הרי שיסוד דין ערב לדידיה הוא מצד קבלת הלווה, ואיל בסוגיין פסק 

שעצם ההנאה כבר מחייב חלות ‘דין ערב’. וצריך ביאור בכהנ"ל.

5(  ז, א.
6(  בבא בתרא קעג, ב.
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ויש להוסיף: דהנה בלקו"ש7 מבואר באריכות גדר דין ערב, ומחלוקת בבלי וירושלמי בזה. 
וכך מבואר שם: “שיטת התלמוד בבלי היא, כפירוש ריבנו גרשום וה’נימוקי יוסף’ ש"בההיא 
להיחשב  יכול  הוא  אלא  ישתעבד,  שהערב  לכך  מספיק  טעם  אינו  ליה"  מהימן  דקא  הנאה 
כאסמכתא בלבד, כי הנאה כזו, שהערב נחשב מהימן, אין כוחה יפה לגרום לשעבודו של הערב. 
והגורם לשעבוד הוא הוצאת ממון של המלווה על פי דברי הערב, וגרימתו בפועל להפסד כספי 
. . לעומת זאת, שיטת התלמוד ירושלמי היא, שהגורם לשיעבוד הערב בשעת מתן מעות אינו 

ההפסד הכספי של המלווה, אלא קבלת ההנאה של הערב, “דקא מהימן ליה"". ע"כ.

העולה משם, ששיטת הבבלי אינה יכולה להיתפרש כדברי הריטב"א. שהרי לשיטתו טעם 
חיוב הערב הוא משום קבלת ההנאה של הערב, וזו הרי דעת הירושלמי כדחזינן הכא. וצ"ל כיצד 

יתיישב המבואר כאן בדעת הריטב"א עם דעת התלמוד בבלי המבואר בשיחה כאן?

ד.
והביאור בזה:

‘דין ערב’ ע"פ שיטת הבבלי, אין חולק בדבר שהוא מושתת ועומד על כך שהערב  ביסוד 
משתעבד ב’הנאה’ שהמלווה הוציא ממון על פיו. כמבואר באר היטב בשיחה הנ"ל. וכאמור, 

הנאה זו מוכרחת להיות בכדי שיחול בכלל שיעבוד כלשהו, ולא יהיה נחשב לאסמכתא. 

במעות,  הוא  זוכה  כאילו  נחשב  שהערב  מצד  אם  כי  החיוב,  חל  זו  הנאה  מצד  לא  אמנם, 
כמבואר ומפורש בדברי הרשב"א והריטב"א. ובמילים אחרות: כדי להתחייב מדין ערב צריך 
להיות שני שלבים. השלב הראשון, הסכמה אמיתית להשתעבד שאיננה אסמכתא, והיא נעשית 
ההשתעבדות  הוא  השני,  השלב  פיו.  על  ממון  מוציא  שהמלווה  בכך  הערב  של  ההנאה  ע"י 

הממונית בפועל, והיא נעשית בכך שהלווה זכה וקיבל את הכסף.

וא"כ ב’דין ערב’ לא נחלקו הרשב"א והריטב"א האם ישנה השתעבדות בגלל זכיית הלווה, 
כן, לא נחלקו  וכמו  זכה בכסף.  וכולהו מודים שאכן ההשתעבדות נעשית מחמת כך שהלווה 
שכדי שתהיה השתעבדת אמיתית חייבת להיות הנאה כלשהי, וכך אין זה אסמכתא. וכמבואר 
בשיחה, ההנאה היא בכך שהמלווה הוציא ממון על פיו. וכמו שבאמת נתפרש כן בדברי הרשב"א 

והריטב"א, שדין ערב מושתת ומיוסד על הנאה שנהנה הערב בכך שהמלווה קיים דברו.

אלא שנחלקו גבי ההגדרה של קידושין מדין ערב. האם בקידושין הרי זה מחמת השלב השני 
שבערב – שהוא קבלת הלווה וזכייתו, אשר נחשב כאילו הערב זכה בכסף. או שמא, כבר השלב 

הראשון שקיים בערב די לו בשביל גרימת חלות הקידושין.

דלשיטת הרשב"א, אף שמוכרחים לומר שיש הנאה לאשה בכך שהבעל מקיים את דברה, 
אין זה מספיק בשביל להתקדש בהנאה זו – אלא מוכרח להיות לאחר מכן נתינה בפועל ל’בן 
דעת’ ובנתינה זו וקבלת ה’בן דעת’ הרי היא מתקדשת. אלא, שכאמור, מוכרחת להיות קודם 

הנאה בכדי שלא תהיה אמירתה בגדר ‘אסמכתא’.

7(  בשיחה הנדפסת בראש קובץ זה.
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אך בשיטת הריטב"א ניתן לבאר, אשר בקידושין די לנו בעצם ההנאה שהוציא הבעל ממון 
על פיה והרי זה מועיל שיחולו הקידושין בכך. ואף שבערב אין די בזה, אלא כל חיוב הממון חל 
בכך שחשבינן אשר כאילו הערב קיבל את הכסף, אך בקידושין שאשה מתקדשת ב’שוה פרוטה’ 

כבר ההנאה שנעשה דיבורה מספיקה לנו בכדי להחשיבה כנתינה לשם קידושין.

תמצית הדברים: בדיני ערב לא נחלקו הרשב"א והריטב"א שאיכא גם הנאה וגם השתעבדו 
או  לבדה,  ההנאה  האם   – הקידושין  גורם  מה  נחלקו  שבקידושין  אלא  הלווה.  זכיית  מחמת 
שקיבל  דעת’  ה’בן  קבלת  עקב  בפועל  חלים  הקידושין  אך  העניין  התחלת  רק  היא  שההנאה 

מהבעל במצוות האשה.

ה.
ובזה  כנעני"  עבד  מדין  מקודשת  לפלוני  והתקדשי  מנה  “הילך  איתא:  הגמרא  ובהמשך 
המשיכו לחלוק הרשב"א והריטב"א. ומחלוקתם היא, האם על המקדש בפועל יש חיוב אמירת 

“הרי את מקודשת לי בכסף שנתן לך פלוני"8.

וז"ל: “והרמב"ם )שם הכ"ב( פירשה לזו כגון שחזר מי שנתקדשה לו  הנה כתב הרשב"א, 
ואמר לה הרי את מקודשת לי בהנאה זו הבא לך בגללי ואיני יודע מי דחקו על זה. שהרי אין 
זה כדין עבד כנעני ממש, אלא בשנתן ראובן ואמר ראובן שתהא מקודשת לשמעון כפירושן 
של ראשונים ז"ל, וכן כתב הוא ז"ל )שם הכ"א( בתן מנה לפלוני ואתקדש אני לו בשאמר מי 

שנתקדשה לו הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שקבלתי ברצונך. גם זה איני יודע למה".

ואילו הריטב"א כתב, וז"ל: “פירוש הא מיירי בשאין הנותן שלוחו של מקדש אלא שניתן 
כסף משלו כדי שתתקדש בו לזה והיינו דאתי עלה מדין עבד כנעני וכיון דכן צריך שאותו פלוני 
יאמר לה הרי את מקודשת לי בכסף שנתן לך פלוני שתתקדש לי ולא אמרינן הכא אלא דנתינת 

אחר בשבילו חשיבא כנתינתו".

ויש להבין יסוד מחלוקתם בזה.

ו.
ונראה שהדברים עולים בקנה אחד עם מחלוקתם בדין ערב. והיסוד אחד הוא, דנחלקו במהות 
קידושין  כללי במסכת  יסוד  יתבאר  דבר  וממוצא  קידושי אשה.  להיות לשם  הצריכה  ההנאה 

להבהיר את מהותו של הקניין וההנאה הבאה מהאיש להאשה.

ויש להקדים ביאור סוגיא נוספת בדיני קנין אשה בהנאה:

איתא בגמרא9: “תנו רבנן: כיצד בכסף? נתן לה כסף או שוה כסף ואמר לה “הרי את מקודשת 
לי", “הרי את מאורסת לי", “הרי את לי לאינתו" - הרי זו מקודשת. אבל היא שנתנה ואמרה 
היא “הריני מקודשת לך", “הריני מאורסת לך" “הריני לך לאינתו" - אינה מקודשת. מתקיף 

8(  ובזה איכא גם מחלוקת בין דברי הרמב"ם והטור, ואכ"מ.
9(  ה, ב.
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לה רב פפא, טעמא דנתן הוא ואמר הוא, הא נתן הוא ואמרה היא - אינה מקודשת. אימא סיפא 
אבל היא שנתנה לו ואמרה היא - לא הוו קידושין, טעמא דנתנה היא ואמרה היא, הא נתן הוא 

ואמרה היא - הוו קידושין?".

והעירו על כך בתוס’10: “מה שלא הזכיר כלל נתנה היא ואמר הוא משום דלא פסיקא ליה 
דפעמים מקודשת באדם חשוב כדאמר לקמן )דף ז.(". היינו, שלשיטת תוס’ אכן במקרה ד’אדם 

חשוב’ קרי לי’ “נתנה היא ואמר הוא" אלא שלמרות כל זאת, הוי מקודשת.

אולם בדברי הרשב"א חלק על דבריהם, וז"ל: “ואם תאמר ולידוק מינה כמי נתנה היא ואמר 
גמורה  ליה, דאיכא אדם חשוב דהויא מקודשת  ז"ל מההיא לא פסיקא  ותירץ הראב"ד  הוא. 
כדאיתא לקמן, וכן בתוס’ רבותינו הצרפתים )תוס’ ד"ה הא נתן(. אבל רבינו אלפסי והרמב"ם 
דהא  דבריהם,  ונראין  מיחוש.  בית  כאן  אין  הוא  ואמר  היא  דנתנה  כתבו  ה"ב(  פ"ג  )אישות 
דאמרינן לקמן דבאדם חשוב מקודשת, היינו דוקא בשחזר הוא ואמר לה התקדשי לי בהנאה זו 
שאני מקבל ממך מתנה זו, וכן פירש שם ר"ח ז"ל, ואם כן הוה ליה כנתן הוא ואמר הוא, אבל 
נתנה היא ממש ואמר הוא אינה מקודשת, והדין נותן שאם נתנה היא במה קנאה, אדרבה דמי 
והלכך נתנה היא אע"פ שאמר הוא אמירה דידיה בלא נתינה לית בה  לכי תקח אשה לאיש, 

מששא ואינה מקודשת".

וצריך להבין טעם מחלוקתם. דלתוס’, כאשר נתנה לאדם חשוב, הרי זה באמת חשיב ש"נתנה 
היא" אלא שבכל אופן מקודשת מאחר שקיבלה ממנו הנאה בכך שנהנית שקיבל ממנה מתנה, 

ואילו להרשב"א הרי זה חשוב ש"נתן הוא".

ז.
ויש לבאר שיטת התוס’ ע"פ שיחת חיי שרה ה’תשי"ט, וז"ל: “אודות מערת המכפלה, שבה 
הי’ המשך העלי’ של שרה – מסופר בהמשך הפרשה אודות המשא ומתן שניהל אברהם עם 

עפרון ובני חת, לקנותה מהם “בכסף מלא", כיון שלא רצה לקבלה במתנה.

ומבואר בטעם הדבר, שאברהם לא רצה שמקום זה יהי’ שייך אליהם, ואפילו לא לקבל מהם 
במתנה, שגם אז יש להם איזו שייכות להמקום.

ולכאורה צריך להבין:

באדם  כסף לאשה, מ"מ,  ליתן  צריך  כסף, שאע"פ שהאיש  לקידושי  בנוגע  בגמרא  מצינו 
ומקניא  גמרה  מינה  מתנה  מקבל  דקא  הנאה  “דבההיא  מקודשת,  היא,  נתנה  אם  גם  חשוב, 
לי’ נפשה", והיינו, שההנאה של האשה שהאיש חשוב קיבל מתנה ממנה – הנאה שהיא שוה 
פרוטה, ולדעת ב"ש שוה דינר – חשובה כמו נתינת כסף מהאיש להאשה )ולכמה דעות אין צורך 

אפילו באדם חשוב(.

ומסקנת הגמרא שענין זה הוא לא רק בקידושין, ששם יש עוד טעמים צדדיים, אלא “וכן 

10(  ד"ה “הא נתן הוא ואמרה היא".
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לענין ממונא", וכן נפסק להלכה בשו"ע.

ועפ"ז צריך להבין: כיון שאברהם הי’ אדם חשוב, וכפי שאמרו לו בני חת: “נשיא אלקים 
אתה בתוכנו" – הי’ יכול אברהם לקבל מבני חת את מערת המכפלה במתנה, וההנאה שלהם 
מזה שאברהם קיבל מהם מתנה היתה חשובה כמו כסף, וא"כ, מדוע התעקש אברהם לקנות 
בכסף דוקא, וכי מאי נפק"מ באיזה אופן נעשה תשלום הכסף, כסף ממש, או הנאה ששוה כסף?

והביאור בזה:

לגבי קנין מערת המכפלה, שתצא מרשותם לגמרי ותהי’ שלו – אין אמנם נפק"מ אם הדבר 
נעשה ע"י כסף ממש או ע"י הנאה שחשובה ככסף; אבל הנפק"מ היא לגבי אברהם – שאם 
הי’ מקבל מהם במתנה, הרי אף שההנאה שלהם מזה שאברהם קיבל מהם מתנה היתה נחשבת 
אצלם כמו כסף, מ"מ, לא היתה לו שום הוצאה על זה )“אים ווָאלט עס גָארניט געקָאסט"(, 

ואברהם רצה לשלם עבור זה.

וכידוע שכל עניני העבודה צריכים להיות באופן של השתדלות דוקא". עד כאן.

נמצינו למדים מהדברים, שקידושי אשה יכולים להיחשב כקידושין למרות שאין כלל הוצאה 
ונתינה חיובית מצידו של הבעל, אלא רק בכך שהאשה מקבלת ממנו. 

על פי האמור לעיל, מבואר מדוע תוס’ סוברים שא"א להגדיר קידושין ד"נתינה לאדם חשוב" 
כ"נתן הוא" מאחר ואין הוא נותן, שהרי אין לו הוצאה. ומאחר שכך, סברו התוס’ שנשתמטה 
מקודשת  תהיה  שאכן  מקרה  שיש  מאחר  הוא"  ואמר  היא  ד"נתנה  במקרה  מלעסוק  הגמרא 

בציור כזה.

לעומת זאת, הרשב"א סבר שיש להגדיר גם מקרה זה כ"נתן הוא" מאחר ולדעתו כל מציאות 
הקידושין יכולה לחול אך ורק כאשר יש איזו שהיא נתינה מהבעל אל האשה. ובאדם חשוב, 

עצם ההסכמה שלו לקבל ממנה את המתנה, הוי כ’נתינה’ שלו, ובכך היא מקודשת.

ח.
עפ"י כהנ"ל ניתן לחזור לעיקר דברינו, ולחדד את יסוד שיטת הרשב"א אשר היא שזורה גם 
בסוגיית ‘דין ערב’ ובדין ‘עבד כנעני’. לשיטתו, כל עיקר הקידושין נעשים על ידי ‘נתינה’ ברורה 
ומוגדרת מן הבעל לאשה, ובאם לא – אין זה קידושין כלל. על כן, בדין ערב היא איננה מקודשת 
מההנאה שנעשו דבריה, מאחר ואין זה נתינה ככל הנתינת שבעולם. על כן, לשיטתו צריך לומר 
שהיא מקודשת כאילו היא קיבלה את הכסף ממש. וכן על זה הדרך בקידושין מדין עבד כנעני, 
שחשבינן כאילו הבעל ממש נתן לה את הכסף, ומאחר שכך אין צורך שהבעל יחזור ויאמר “הרי 
את מקודשת לי בהנאה זו הבא לך בגללי". וכמו כן, בנתינה לאדם חשוב הוי כאילו קיבלה הנאה 

ממש וחשיב כ"נתן הוא".

ואילו לשיטת הריטב"א והתוס’, אין הדבר כן. כי אם בקידושין עיקר הקידושין הוא בקבלת 
האשה, ואף שהבעל לא נתן נתינה מעליא. ועל כן, ב’דין ערב’ די לנו לקדשה בהנאה שנעשה 
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הדבר על פיה שהרי היא קיבלה כאן הנאה מהבעל. ולאידך בקידושין ב’עבד כנעני’ מאחר וישנן 
אמירה  כאן  שתהיה  הדבר  מוכרח  מקבלת,  רק  האשה  אלא  נותן  הבעל  שאין  כאלו  קידושים 
ברורה ומודגשת שזוהי נתינה מהבעל ולא ממישהו אחר. על כן סובר הריטב"א שצריך הבעל 

לומר “הרי את מקודשת לי בהנאה זו הבא לך בגללי". 

במעשה  לאשה  מהבעל  שעוברת  ההנאה  בגדר  כלליות  גישות  לנכון  ראינו  זה,  ובמהלך 
הקידושין, וממוצא דבר מתבארים כמה סוגיות, כאמור לעיל.
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בדיני עדות בקידושין
הגה"ח הרב מיכאל שלמה שיחי' אבישיד
מד"א דק"ק חב"ד רמת בית שמש א'
מרבני מכון הלכה חב"ד

א.
קידושין בעד אחד

רב  אמר   .  . לקידושיו  חוששין  אין  אחד  בעד  המקדש  יהודה  רב  “אמר  בקידושין1:  איתא 
נחמן אמר שמואל המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו ואפילו שניהם מודים" )המקדש 

והמקודשת(. וכך נאמר2 גם בשם רב.

ונחלקו  בגמרא,  ברורה  מסקנא  ואין  ופירוקים,  בקושיות  זה  בעניין  באריכות  דנה  והגמרא 
האמרואים, דרב כהנא אמר אין חוששין ורב פפא אמר חוששין.

וטעמם משום  כלל,  ואין לחשוש  קידושין בעד אחד  ורוב הפוסקים הסכימו להלכה שאין 
דהגמרא יותר דנה בכל הסוגיא אליבא דמ"ד דאין חוששים, וטורחת לתרץ הקושיות שהוקשו 
על סברא זו, ועוד שאחרי שהביאה מחלוקת רב כהנא ורב פפא, דנה הגמרא בשקו"ט אליבא 

דרב כהנא.

ויש  הראשונים9.  ורוב  הרשב"א8  המהר"ם7,  הרא"ש6,  הרמב"ם5,  הרי"ף4,  בה"ג3,  פסקו  כך 
שכתבו כן גם בשם רב האי גאון ורבנו גרשום מאור הגולה10. וכן פסקו המהרי"ל11, והריב"ש12.

כמי  לא פסקה  בעד אחד משום שהגמרא  להחמיר  כתב בשם הרא"ם שיש  הסמ"ג13  אבל 
הלכה14. וכן פסק המרדכי15.

1(  סה, א.
2(  שם, ב.

3(  מ.
4(  כח, ב.

5(  הלכות אישות ד, ו.
6(  יג.

7(  הובא במרדכי תקלד.
8(  גיטין פא, א, ובתשובתו שהובאה בתשב"ץ ח"א, קל.

9(  ועיין באוצה"פ ס"ק יח שהביאו רשימה של כעשרים ושמונה ראשונים שפסקו כך להלכה בנוסף לרי"ף, 
רמב"ם והרא"ש.

10(  שו"ת מהר"ם אלשקר צט ד"ה “וכן נראה".
11(  שו"ת עד.

12(  רסו.
13(  עשין מח.

14(  ועיין באוצה"פ ס"ק כא, ב, אי הוי חשש דאורייתא או דרבנן, דעות כאן ולכאן.
15(  שם.
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הרשב"א16 כתב לאחד התלמידים שרצה להחמיר כסמ"ג בזה הלשון: “מי סני בה"ג,  אבל 
והרי"ף והרמב"ם וכל הגאונים וכל האחרונים שאתה מחמיר על עצמך יותר מכל אלו". עכ"ל.

דעת המהרי"ק17 נראה שאם המעשה נראה רציני מאוד, בקידושין גמורים חוששין אף בעד 
אחד )ורק בקידושי סבלונות אין להחמיר(. כ"כ הפנ"י18 בדעת המהרי"ק.

וכתב בשו"ת זכרון יהודה19 שכל רבותינו הצרפתים ואשכנזים נהגו להחמיר כסמ"ג.

וגם דברי התרוה"ד20 נוטים להחמיר, אבל הב"י כתב עליו דלא נראה לי’ להחמיר. והדרכ"מ21 
הביא דברי המרדכי שהביא דעת המהר"ם להקל, ושהמרדכי בעצמו החמיר.

כתב שיש להחמיר כששניהם מודים לעד,  והרמ"א  בשו"ע22 פסק כרוב הראשונים להקל, 
אבל אם אחד מכחיש לעד אין חוששים, וכן במקום עיגון יש לסמוך על המקילים.

ומשום  חששו,  לא  הפוסקים  ושכל  הרמ"א  לחומרת  חוששים  שלא  הגר"א23  כתב  אולם, 
דכולהו אמוראי ס"ל כך לבד מרב פפא, וגם רב אשי קיבל דברי רב כהנא24. וכ"פ בספר בנימין 

זאב25 שכל הפוסקים לא הודו לחומרת הרא"ם, ואין לחוש אפילו שניהם מודים. 

שחושש  מי  הגולה  תפוצות  בכל  שמענו  ולא  ראינו  שלא  אלשקר26  מהר"ם  בשו"ת  וכ"כ 
לקידושי עד אחד.

המבי"ט29,  וכ"כ  אחד28.  בעד  קידושין  שאין  הלכה  שנתפשטה  המהרשד"ם27  כתב  וכן 
המהרלב"ח30, והרדב"ז31.

ב.
אבל ישנם הרבה פוסקים שהחמירו לגמרי וחששו לקידושין בעד אחד, בעיקר כששניהם 
מודים, משום ספק וחומרא דאשת איש ומפני שכך פסק הרמ"א ואין לנו לחלוק עליו, אף שרוב 

16(  הובא בתשבץ שם.
17(  ש’ קא.

18(  בספר שני המאורות הגדולים א, הובא באוצה"פ ס"ק כא, א.
19(  אחיו של הטור, פב.

20(  ריב.
21(  ס"ק א.
22(  מב, ב.
23(  ס"ק ט.

24(  עיי"ש ס"ק ח.
25(  לה.
26(  צט.

27(  סימנים: יא; יט; כ; לו; רכ.
28(  ועיין באוצה"פ ס"ק כא, ג, שהביאו רשימה של יותר מחמישים פוסקים אחרונים שפסקו כך להלכה 

להקל, עיי"ש.
29(  ח"א יד, וח"ג פו.

30(  סוף תשובה אחרונה.
31(  ח"ו ב’שלא.
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הפוסקים לא פסקו כמותו, ועוד שהרי הסמ"ג ראה דעת הגאונים והראשונים שהקילו ומ"מ 
חשש לדברי הרא"ם ופסק להחמיר ולהצריך גט לחומרא. 

כ"פ32 הרש"ל בים של שלמה33, ובשו"ת מהרש"ך34, ובשו"ת מהר"א מזרחי35, כרם שלמה36, 
עבודת הגרשוני37, מהר"ם לובלין38, עצי ארזים39 שהביא ראי’ מהגמרא, שב יעקב40, חת"ס41, 
ישכיל  כנה"ג47,  רעק"א46,  שו"ת  יעקב45,  שבות  מינץ44,  מהר"י  הלל43,  בית  מרדכי42,  לבושי 

עבדי48.

דברי  ע"פ  עמם  וטעמם  לעיל(  מהם  כמה  צוטט  )וכבר  כן  לפסוק  כתבו  ספרד  פוסקי  וגם 
מהרי"ט אלגאזי דבאיסור ערוה חיישינן לכל הסברות ותופסים כל החומרות של כל הפוסקים, 
השו"ע  מרן  הוראות  נגד  אפילו  נהגו  כך  מ"מ  להקל  שפסק  השו"ע  פסק  נגד  זה  כאשר  ואף 
להחמיר באיסור ערוה. כ"פ רבי חיים פלאג’י49, הזבחי צדק50, הרב פעלים51, פני יצחק52, ועוד53.

אלא שיש פוסקי ספרד שחלקו על זה וכתבו לקבל הוראות מרן אף בזה, וכמו בשו"ת כרך של 
רומי54 שאסף דברי כל הפוסקים האוסרים והמתירים, והוא מנה פ"ה פוסקים שמתירים האשה 
בלי גט, לעומת כ"ה מחמירים55. והעלה בכחא דהיתרא, כי קבלת דעת מרן היא בין להקל בין 
להחמיר ואף בערוה החמורה. ע"ש. ועוד הרבה כתבו כך לקבל דעת מרן אף בזה, שו"ת חקרי 

32(  ועיין באוצה"פ שם שהביאו כחמישים פוסקים שפסקו כך להחמיר, ע"ש.
33(  קידושין יח.

34(  ח"ב קכח.
35(  סז.
36(  כה.
37(  מו.

38(  תורת חסד סד.
39(  ס"ק ח.

40(  ח"ב כא.
41(  ח"א סוס"י פד.

42(  קפט.
43(  סעיף ג.

44(  יא.
45(  ח"ג קיט.

46(  תניינא נח.
47(  הגב"י אות יא, ובשו"ת עדות ביעקב יז.

48(  ח"ג ז.
49(  חיים ושלום ח"א כב, גנזי חיים מע’ ק’ אות ז, רוח חיים כח ס"ק ה.

50(  ח"ב אהע"ז ג.
51(  ח"א י.
52(  ח"ה ט.

53(  עיין אוצה"פ ס"ק כא אות ג בסופו.
54(  כד.

55(  ראה לעיל מאוצה"פ שבאמת נמצאו יותר.
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לב56, שו"ת כסא שלמה57, שו"ת חיים ושלום58, ועוד. ועיין באריכות בשו"ת יבי"א59 שהביא 
את כל הדעות לכאן ולכאן.

ג.
ועוד מצינו הרבה פוסקים שכתבו להתיר בצירוף ספק אחר, מטעם דזו החומרא היא עצמה 
בשו"ת רעק"א60 והביא ראיי’ מהפמ"ג ע"ש,  ספק, ובצירוף עוד ספק הוי ספק ספיקא. כ"פ 

תורת חסד מלובלין61, אחיעזר62, אבני צדק63, פני יצחק64, שו"ת מהר"ש ענגל65 ועוד66.

החומרא  שהוא  הראשון  דהספק  משום  בלבד,  אחד  ספק  עוד  מספיק  אם  שהסתפקו  ויש 
דקידושין בעד אחד הוא ספק של מחלוקת הפוסקים, ובזה לא כל הדעות שוות אם זהו נקרא 
בשו"ת אבני  ספק לעניין ספק ספיקא, ולכן הסכימו שעכ"פ ע"י ג’ ספיקות יש להתיר. כ"כ 
נזר67, וכ"כ הרב פעלים68 בשם רבני בגדאד )ולבסוף נטה להחמיר ע"פ המהרי"ט אלגאזי והר"ח 
פלאג’י שלא מהני אף ג’ ספקות, אלא במקום עיגון שלא יתרצה לתת לה גט, ע"ש(, ובקרני 
ראם69. )והפוסקים הנ"ל שפסקו דסגי בעוד ספק אחד נקטו לפי הנידון שם דספק כזה, ספק 
אחד בפלוגתא דרבוותא וספק אחד במעשה, מוסכם דהוי ס"ס מעליא, עיין בשו"ת רעק"א 

שם(.

וכן פסק בשו"ת יבי"א70 אחר שכתב בשם גאוני ירושלים שאנו נוהגים להחמיר בדיני ערוה 
החמורה אפילו כנגד דעת רוב הפוסקים ונגד דעת מרן, כתב באריכות להוכיח שנקטינן להלכה 
להתיר בג’ ספקות אפילו אם הם כולם רק מחלוקות הפוסקים, ובמקום הצורך יש להתיר בשתי 

ספקות בלבד היינו ס"ס, ורק לרווחא דמילתא אנו מצריכים ג’ ספקות להקל.

חזי  הראשונים  מחלוקת  מידי  הדבר  יצא  לא  שעכ"פ  “ומכיון  בנידונו:  במש"כ  שם  וז"ל 
לאצטרופי האי ספקא לספקות הנ"ל. שמא הלכה כרוה"פ ומרן שהמקדש בעד א’ אין חוששין 
לקידושיו, ואת"ל שהלכה כד’ הרא"מ והסמ"ג, שמא כשיש שם קרוב או פסול עדותן בטלה. 
לשם  ולא  נתכוונתי  לשחוק  אומרת  כשהאשה  שמא  לקידושיו,  חיישי’  בכה"ג  דאף  ואת"ל 

56(  פד.
57(  ז.

58(  כב.
59(  ח"ד אהע"ז ה, אות ד, ח"ו אהע"ז ו, אות ב; ג.

60(  שם, נה.
61(  ח אות ג.

62(  כה.
63(  לג; לד.
64(  ח"ה ז.

65(  ח"ד סוס"י ה, וח"ה צו.
66(  עיין אוצה"פ שם אות ד.

67(  אהע"ז קיט אות סד.
68(  ח"א י.

69(  ז.
70(  ח"ד שם, ובעיקר ח"ו שם אות ג; ז, ועיין שם בתוכן העניינים שבסוף הספר.
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כהרשב"א  הלכה  שמא  לקידושין  חיישי’  בכה"ג  שאף  ואת"ל  לקידושין.  לחוש  אין  קידושין, 
וסיעתו שהמקדש בטבעת שאולה אינה מקודשת כלל. ומכיון שיש לנו שלשה וארבעה ספקות 

ודאי דאזלינן לקולא". עכ"ל, עיי"ש באריכות.

ד.
ויש שכתבו שמ"מ מכיוון שגם לדעת המחמירים אינו אלא חומרא מספק, לכן באם יש עוד 
צד להקל, דהיינו כגון שיש כמה גמגומים ודברים רעועים וסברות לפסול קידושין אלו, הגם 
שאין זה חזק כ"כ, ואפילו שאינו ספק, מקילין גם ע"י צירוף טעם זה דקידש בעד אחד, ואין 
צריך לספק ספיקא. כך פסקו התשב"ץ71, המהרש"ם72, שו"ת מהרש"ך73, הנוד"ב74 שכתב שגם 
הסמ"ג הי’ מודה לזה, וכ"פ החת"ס75, והכתב סופר76 שכתב שגם המחמירים לא חשו רק דרבנן, 

ועוד77.

ע"ז  סמך  ולא  אחד  בעד  קידושין  בחשש  דן  תשובות  שבכמה  צדק  הצמח  של  דעתו  וכן 
בלבד כדי להתיר, אלא בכל התשובות צירף עוד צירופים וצדדים להתיר, או שאחרי שנסתפק 
בצדדים אחרים צירף בנוסף את הצד של עד אחד והתיר ע"י כל הצירופים, וכתב שאין לתפוס 
כל החומרות בעד אחד שרוב הפוסקים מקילים בזה לגמרי בלא"ה. והיינו דלא הצריך דווקא 

ספק ספיקא, אלא סגי בצירוף צדדים נוספים שנוטים גם הם להקל מצד הדין78.

ה.
ייחוד עדים

מבואר במשנה במסכת מכות79 דמהא דנאמר ‘על פי שנים עדים או על פי שלושה’ משמע 
שהעדים המעידים ביחד נחשבים ביחד עדות אחת, ואם אחד נמצא פסול הרי כל העדות נפסלת 

ואף שהעדים הנוספים כשרים. 

ונחלקו הראשונים מתי מצטרפים ונפסלת העדות. ונ"מ בנדו"ד שהרי בכל מעמד של חופה 
והשאלה  עבירה ח"ו(,  )משום  עדות  פסולי  גם  ואולי  קרובים,  ובינהם  רב,  קהל  נמצאים שם 
נשאלת האם נחשוש שמא הם מצטרפים לעדות ופוסלים את כל העדות על הקידושין, שהיא 

כאמור מקיימת את הקידושין, ובלי עדות אין קידושין.

71(  ח"א קל.
72(  ח"ג נ.

73(  ח"ב קכח.
74(  עה.

75(  סוס"י קא.
76(  לד.

77(  עיין באוצה"פ שם אות ד שהביאו כ-17 פוסקים נוספים שפסקו כך.
78(  עיין בתשובותיו אהע"ז קכ, קכא אות ה, קכב.

79(  ה, ב.
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הנה, בסוגיא הנ"ל דעדים המצטרפים, לדעת רש"י80, רמב"ם81, רשב"ם82 והרמ"ה83, שואלים 
אותם אם כדי להעיד באו לראות את המעשה או רק כדי לראות. דהיינו ששואלים אותם אם 
נתכוונו לעדות בעת ראיית המעשה, והעדות נפסלת רק באם העדים נתכוונו להעיד, אבל אם 
לא נתכוונו הפסולים להעיד אלא לראות בלבד אין העדות בטילה. ולכן בנידו"ד י"ל שלדעתם 
אולי יש לסמוך על זה שרוב האנשים לא מתכוונים להעיד בעת החופה אלא לראות בלבד. )אבל 

עכ"פ אם יאמר אחד שהתכוון להעיד שפיר מצטרף ויפסול את העדות הוא מפסולי עדות(.

אבל התוס’84 והרא"ש85 לא קיבלו סברא זו מכיוון שיש לחשוש שמא אחד הנוכחים הפסולים 
יתכוון להעיד ויפסול את העדות של הכשרים, וכתבו דאם נאמר כן הרי אין לך קידושין כשרים 
מצטרפים  שהעדים  סבורים  ולכן  להעיד.  התכוונו  שמא  קרובים  בפני  כשנותנים  כשר  וגט 
אין הם מצטרפים  לבי"ד  הגיעו  ולא  עוד  כל  הבי"ד, אבל  בפני  ביחד  באים להעיד  רק כשהם 
הרשב"א והר"ן86.  וכן נראה דעת  ואין הפסולים פוסלים את עדות הכשרים, והעדות קיימת. 
)ולדעתם אף אם יאמר שהתכוון להעיד מ"מ אינו מצטרף כלל, אם לא בפני הבית דין, ולכן 

העדות קיימת(.

ו.
ובשו"ע חו"מ87 פסק כרש"י ורמב"ם בסתם וכתוס’ והרא"ש בי"א. והלכה כסתם, וכך פסק 

הש"ך88.

ועוד כתב הרא"ש89 שאם הזמין התובע עדים כשרים ועמדו שם קרובים או פסולים אפילו 
אם כיוונו להעיד ואפילו אם העידו בבי"ד, לא נתבטלה עדותן של הכשרים דכיוון שהזמין עדיו 

והוציא כל האחרים מן העדות אינן יכולים לפסול העדות. והביא דבריו הטור90.

וכן פסק השו"ע91, ובב"י הביא שרבינו ירוחם כתב דאפילו בערבוביא מהני דאין כוונתו אלא 
יעידו על מעשה  ‘שנים מכם  דווקא כשאמר  דהיינו  ירוחם  רבינו  ופירש שדעת  על הכשרים, 
זה’. ועוד ביאר, דהרא"ש והטור לא דיברו אלא במפרט השם של שניהם, אבל ר’ ירוחם הוסיף 
להוציא  שמתכוון  הסתם  דמן  משום  מכם,  שנים  שאמר  רק  אלא  השם  שפירט  בלא  דאפילו 

הפסולים.

80(  מכות שם.
81(  עדות ה, ד; ה.

82(  בבא בתרא קיג, ב.
83(  יד רמ"ה סנהדרין ט, א ד"ה “אמר ר"י". בבא בתרא קסב, ב. לד.

84(  ב"ב קיד, א ד"ה “אבל". ובמכות ו, א ד"ה “שמואל".
85(  מכות פ"א יא.

86(  כ"כ הש"ך בסמוך.
87(  לו, א.

88(  שם ס"ק ח עיי"ש.
89(  שם.
90(  שם.
91(  שם.
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והדרכ"מ92 חלק על פירוש זה בדברי ר’ ירוחם וכתב דכוונתו לומר שאף אם אמר סתם ‘אני 
מי  ‘כל  אומר  רק  ואפילו אם  כוונתו אלא לכשרים שבהם,  אין  הכי  מייחד מכם עדים’ אפילו 
שיודע עדות יבוא ויעיד’. אבל לא כתב כלום על דברי השו"ע, ושמא חזר בו. והסמ"ע93 והש"ך94 

פסקו כפירוש הב"י שיאמר ‘שניים מכם’. 

ועכ"פ משמע מדברי השו"ע דאף דלהלכה חוששין לדעת המחמירים שבטלה העדות בשעת 
ראיי’ אם כיוונו להעיד, מ"מ מהני יחוד זה שכתב אח"כ, דזה לכו"ע.

ז.
ויש מחלוקת גדולה בפוסקים אם דין זה דביטול עדות ע"י קרוב או פסול שייך גם לעניין 
ודיני נפשות, ואם צריכים להקפיד לייחד עדים במעמד  וגיטין או רק לדיני ממונות  קידושין 

הקידושין או הגיטין95. 

ולכן כתבו כמה פוסקים דלעניין מעמד הקידושין צריך לייחד את העדים ולהפריש אותם 
שכאן  משום  שבקהל,  הפסולים  ע"י  ייפסלו  ולא  נפרדת  עדות  כת  שיהיו  כדי  הקהל  משאר 
בבי"ד, מ"מ  אפילו לדעת המקילים בעדות ממונות שאין העדות בטלה אלא כשבאו להעיד 
כאן שעדות הקידושין מקיימת הקידושין ואינה רק בירור הדבר, א"כ הרי ששעת המעשה היא 
היא שעת עדותן, ודלא כדיני ממונות ששעת עדותן אינה אלא בבי"ד משום בירור הדבר, אבל 
כאן בשעת הקידושין כבר באו לכלל עדות משום שהיא מקיימת הקידושין, וא"כ אף לדעת 
המקילים בטלה העדות בשעת מעשה הקידושין. ולכן יש להחמיר לייחד עדים מתוך הקהל. כ"כ 
הריטב"א96, ורבינו פרץ97, והרדב"ז98, וכ"כ בשו"ת זכרון יהודה99 שכן נהגו במקומות החכמים 
וכן ראוי לעשות, והביאו בשו"ת מהרש"ם100, וכ"כ בשו"ת מהר"י ברונא101, וכ"כ הבית מאיר102 
לפני  ליחד העדים  נוהג  הי’  כך  החת"ס  בשו"ת מהר"ם שיק104 העיד שרבו  וכן  והקצוה"ח103, 
מעשה הקידושין וכן הוא נוהג בעצמו. והערוך השלחן105 כתב שכן נכון לעשות. וגם הש"ך106 

כתב שנוהגים לייחד העדים והוסיף שאולי כך הי’ נהוג כבר בזמן הש"ס. 

92(  ס"ק ג.
93(  ס"ק ט.

94(  ס"ק טז.
95(  עיין באוצה"פ מב ס"ק כה אריכות גדולה בסידור כל דעות הפוסקים.

96(  קידושין מג, א.
97(  בהגהות הסמ"ק.

98(  ח"ב תשז.
99(  לר’ יהודה בן הרא"ש, פא וצא.

100(  ח"ג כז; נ; נא.
101(  צד.

102(  מב, ד.
103(  חו"מ לו, ס"ק א.

104(  חו"מ נז.
105(  מב ס"ק לא.

106(  חו"מ לו, ס"ק ח.
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הש"ך107 טעם לזה שכיוון שמייחדים עדים בוודאי שאין שאר הקהל מתכוונים  ועוד כתב 
להעיד מכיוון שהם רואים שיש עדים מיוחדים לזה, וכן כתבו הבית מאיר108 והקצוה"ח109 שע"י 
שבקידושין  משום  כן  לנהוג  ראוי  ולכן  העדות,  את  פוסלים  הקהל  כל  אין  אותם  שמייחדים 

חוששים לכל השיטות לכתחילה. וכ"כ שוב באבנ"מ110.

הם  וכלה  לחתן  מקום  בקירוב  שנמצא  שמי  שכיוון  והערוה"ש112  הקצוה"ח111  כתבו  ועוד 
בדרך כלל כולם קרובי משפחה, ולפעמים אף מסדר הקידושין הינו קרוב, לכן יש חשש שמא 
אלה שהם כשרים להעיד יעמדו רחוק ולא יראו את מעשה הקידושין. ועוד משום שאף אלו 
הכשרים לעדות העומדים בקירוב לחתן וכלה, בדרך כלל הרי הם טרודים בסידור ענייני החופה 
ובשמחת החו"כ, ולכן אינם נותנים ליבם לראות ולהביט במעשה הקידושין. ולכן ע"י יחוד עדים 

המיוחדים לעניין זה שיראו מעשה הקידושין ויעידו עליו, מונעים כל החששות הנ"ל.

ח.
ובעניין מי מייחד את העדים, כתב היעב"ץ113 שהמסדר מברר שני עדים ואומר לחתן ולכלה 
שרק הם יהיו העדים. וכ"כ בשו"ת מהר"ם מינץ114, וכ"כ בקצוה"ח115 ובאב"מ116 שהמסדר מיחד 
ובערוה"ש117 כתב  )הנ"ל(.  החת"ס, כפי שהעיד עליו תלמידו המהר"ם שיק  נהג  וכן  העדים, 
נכון שהמסדר  ולכן  ייחד העדים אלא שמפני הבושה אי אפשר להעמיס עליו  שנכון שהחתן 

קידושין ייחד את העדים.

והגרי"ז מבריסק119 אף  ייחד בעצמו את העדים,  והגר"ח מבריסק118 הקפיד מאוד שהחתן 
הקפיד שמלבד שהחתן מייחד את העדים גם יאמר שהוא מבטל כל עדות מפסולים או קרובים 
שלא יוכלו להעיד עוד. והטעם משום שחשש לפוסקים הסוברים שייחוד לבד לא מהני כל שלא 

פסל את השאר.

והמנהג הפשוט היום הוא שהמסדר קידושין מייחד את העדים על ידי שקורא להם להתקרב 
ואומר להם שיראו היטב כל המעשה וישמעו היטב כל הנאמר, ואין צריך להקפיד שדווקא החתן 

ייחד אותם.

וכמה מראשי ישיבות ליטא בדור האחרון נהגו להקפיד שהחתן יאמר בעצמו בנוסח זה “אתם 

107(  שם. 
108(  שם.
109(  שם.

110(  כאן ס"ק ו.
111(  שם.
112(  שם.

113(  בסידורו סדר ברכת אירוסין ונשואין.
114(  קט.
115(  שם.
116(  שם.

117(  מב, ס"ק לא.
118(  ראה שו"ת תשובות והנהגות ח"ג שצז.

119(  ראה שם.
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עדי ורק אתם עדי"120. ואין מנהגינו כן אלא כנ"ל. 

בדעת  פוסקים שדנו  ואף שיש  זה,  דין  הביאו  לא  והרמ"א  להעיר שהשו"ע  יש  אבל מ"מ 
הרמ"א להבין שיטתו בזה מתוך מה שכתב כאן, מ"מ עדיין אין הדבר מוכרע, ולכן עדיין י"ל 
שאין זה חובה מן הדין, ואינו מעכב, ולא יהי’ לנו לפסול קידושין בדיעבד אם לא ייחדו העדים, 
ולא כתבו  וכן יש לנהוג,  וכן מורה הלשון של כל הפוסקים הנ"ל שכתבו בלשון שנכון הדבר 

שהוא מעכב מן הדין. )ועוד ראה להלן באות הבאה(.

ט.
אנן סהדי – חידוש החת"ס

באבני מילואים121 וכן בקצוה"ח122 כתב דמכיוון דבקידושין ובגיטין צריך עדים לקיום הדבר, 
א"כ אפילו בסתמא הרי המקדש והמתקדשת נותנים דעתם על העדים, וא"כ וודאי שנותנים 
דעתם רק על העדים הכשרים, ואין פוסלים קרובים ופסולים מהקהל, והוא כאילו אומר בפירוש 
שכל מי שיכול להעיד יהי’ עד דודאי דכוונתו לכשרים בלבד. אלא שכתב שמ"מ למעשה ראוי 
ונכון לכל מסדר קידושין לייחד עדים בשעת הקידושין שלא יהי’ שום גמגום בשורש קדושת 
ישראל123. ומשמע מדבריו למעיין שם, שלא כתב סברתו הנ"ל אלא ליישב קושיית הראשונים 

ועל דרך הלימוד בלבד, ולא סמך על זה למעשה, אלא שייחדו עדים בפירוש, עיי"ש124.

טעות  וטעה  קידושין  שסידר  אחד  ברב  שהי’  למעשה  בנוגע  גדול  חידוש  כתב  והחת"ס125 
חמורה שלקח שני עדים שאחד מהם הי’ קרוב, ושאל הרב הזה מה לעשות. וענהו החת"ס שאין 
צריך לחזור שנית על מעשה הקידושין משום שהיו שם עוד אנשים ורבנים ומברכים, ואנן סהדי 
דהיא מקודשת ויצאה משם בחזקת מקודשת, וכל מקום שאנן סהדי לא אמרינן שהעדות בטלה 
מקצתה בטלה כולה. וכתב שאמת הדבר מש"כ באבנ"מ ובקצוה"ח שדבר הצריך לעדות וודאי 
שכיוון לעדים הכשרים. אלא שכתב שבלאו הכי כל עדות שהיא על ידי אנן סהדי אין צריך דין 

עדות ולא פוסל ע"י קרוב או פסול, דהרי בכל אנן סהדי מצורפים פסולים וכשרים126.

120(  עיין קובץ מבקשי תורה לג-לד, תשס"ג, עמ’ כג-כד, וכן קובץ כז, תשס"ב, עמ’ יא.
121(  ס"ק ו.

122(  שם ס"ק ו.
123(  אבני מילואים שם, וקצוה"ח שם ס"ק א.

לולי  ליישב  נלע"ד  וכו’  הראשונים  שהקשו  הקושיא  “ובעיקר  הלשון  בזה  שם  באבנ"מ  כתב  דכן    )124
דבריהם", וכן בקצוה"ח שם אחר שהאריך בנידון דשם כתב בזה הלשון “בחידושי לאה"ע )אבנ"מ( שם כתבנו 
ליישב קושית הראשונים שהקשו וכו’", ולכן משמע דסייג דבריו שיהיו בדרך לימוד בלבד ולא למעשה, ולכן 
אף שבשני המקומות הנ"ל כתב אחר סברא זו “וזה ברור" “והוא נכון", מ"מ באבנ"מ חזר וכתב שלמעשה 
הדין הוא כמו שכתב בקצוה"ח שם ס"ק א שראוי ונכון לייחד עדים וכנ"ל, והיינו שלא רצה לסמוך רק על 

סברתו הנ"ל.
125(  ק, הובא בפת"ש ס"ק יא.

126(  והיינו ההבדל ביניהם, שלאבנ"מ עכ"פ צריכים העדים לראות את מעשה הקידושין, שהרי דעתו על 
עדים כשרים שראו את המעשה ויכולים להעיד. אבל להחת"ס מתחדש שאפילו לא ראו מעשה הקידושין 
עצמו מהני, וכמש"כ בגוף השאלה שחוץ מהעדים שאר האנשים לא השגיחו על מעשה הקידושין, מ"מ מהני 

משום דאנן סהדי, שכולם יודעים ורואים שיצאה מהחופה בחזקת מקודשת.
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יו"ד.
ולמעשה, במקרה שהעדים היו פסולים, חוזרין ומקדשין שנית מן הדין, אם לא היו בקהל 
שאם  משמע  פוסקים  ושאר  הרמ"א  שמדברי  משום  כשרים127.  עדים  להיות  ראויים  אנשים 
אחד העדים הי’ פסול או קרוב אינן קידושין, ולית להו החידוש דאנן סהדי. ומברכים שוב את 
והסברא היא סברא קלושה שלא סמכו  היו כאן קידושין כלל,  ברכות הנישואין, משום שלא 
עלי’ הפוסקים )ולכן אין לחוש משום ספק ברכות להקל(, על אף שמצרפים אותה לעת הצורך. 

אבל אם היו שם אנשים הראויים להיות עדים כשרים וראו את מעשה הקידושין, סומכים 
כנ"ל על דעת רוב הפוסקים שאין צריך לייחד עדים, ולכן הקידושין מתקיימים בעדות שאר 

העדים שבקהל.

וגם באופן שלא ייחדו כלל עדים, כגון ששכחו או שנהגו כהפוסקים המקילים דלעיל )ראה 
באות הקודמת(, הרי שבזה כבר כתבנו לעיל דאין לפסול קידושין בשביל זה, שהרי אינו מן הדין 

שצריך לייחד עדים, וכנ"ל.

רגילים שתמיד  והוא שכיוון שהעולם  הנ"ל128,  והנה, מצינו סברא בפוסקים שסותרת את 
שהרי  להעיד,  כיוונו  לא  שם  העומדים  ממילא  לכן  החופה,  במעמד  מיוחדים  עדים  מזמינים 
וייחדו אותם כנהוג תמיד. ולפי זה יוצא שאם נמצא אחד מהם פסול  סבורים שהזמינו עדים 
או שלא ייחדו עדים בפועל, אין במה לקיים את הקידושין משום שבזה לא יהי’ לנו לסמוך על 

עדות הכשרים שבקהל הקהל. 

יודעים  כולם  דבאמת  לן  לימא  דמאן  משום  זו,  סברא  על  כ"כ  לסמוך  אין  שלענ"ד  אלא 
שמייחדים עדים, ושבאמת כולם חשבו שלא להעיד, ואולי יימצאו שניים בקהל שלפי תומם 
כיוונו להעיד, ואפילו מיראי שמים יכול שאינם מודעים בכך שמטרת הזמנת העדים היא להוציא 
שאר עדות מהקהל ולכן לא הוציאו עצמם מכלל עדות, דאין כולם ת"ח לדעת פרטים אלה. ואם 
איתא הרי נתת דבריך לשיעורים. ועוד שנסתרה סברא זו, שהרי רואים בחוש שאנשים מתוך 
הקהל מתכוונים להעיד129, או שעכ"פ לא מכוונים כלום, אלא בסתם לראות את המעשה ולא 
יהי’  הנ"ל  הפוסקים  לרוב  ולכן  בקהל.  כשרים  יימצאו  ואולי  מהעדות,  עצמם  להוציא  כיוונו 

אפשר לקיים את הקידושין ע"י סברתם הנ"ל שסמך דעתו על הכשרים שיעידו.

ולכן יש לומר שבמקרה שלא היו שם עדים כלל, הרי היא מקודשת, דאף אם נאמר שהכשרים 

מצויים  לא  בחופה  הנוכחים  שבכל  לע"ע,  תו"מ  שומרי  שאינם  במשפחות  פעם  מידי  שמצוי  וכמו    )127
שני יראי שמים השומרים תו"מ וראויים להעיד, ובפרט אם עורכים את מעמד החופה בציבור מצומצם שרק 
הקרובים ממש נוכחים שם ויש פחות סיכוי שיימצא שם אחד ירא שמים, וכמו שהיה מצוי פעם בדור הקודם 

הרבה מצבים כאלה.
128(  ראה אוצה"פ ס"ק כה אות ז בסופה, בשם הבגדי כהונה, עיי"ש.

129(   וכך מעשה שהיה שפעם אחת הייתי נוכח בחופה ולידי עמדו אב ובנו ושמעתי שאמר לבנו ‘תסתכל 
טוב כי אנחנו עדים למעשה הקידושין האלו’. ואף שבמעשה הזה נפסלה עדותם מכיון שהתכוונו להעיד ביחד 
והרי הם קרובים זה לזה, מ"מ נפקינן מינה עכ"פ שמצוי שאנשים בתוך הקהל מכוונים להעיד, או עכ"פ שלא 
מתכוונים להוציא עצמם מהעדות. ועוד דספק הלכה כמ"ד דרק כשהעידו בבי"ד יחד נפסלו, ולפני זה לא 

נפסלו, וכדעת התוס’ והרא"ש כנ"ל.
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לא כיוונו להעיד, מ"מ עצם הראיי’ שלהם מקיימת הקידושין, והא דלא כיוונו להעיד רק מועיל 
לזה שלא יצטרפו עם הפסולים בעדותם. והרי מעיקר הדין כך הוא שאין צריך לייחד עדים, 

שהעדות נעשית ממילא בראיית הנוכחים130. 

וכן כאשר הי’ שם עדים פסולים שייחדו אותם, כבר ביארנו לעיל שגם בזה תלוי הדבר אם 
היו עדים כשרים בקהל או לא, שאם כן והם ראו מעשה הקידושין, נתקיימה העדות על ידם 

והקידושין כשרים.

יא.
ראיית מעשה הקידושין ע"י העדים

בדרכ"מ131 הביא דעת המרדכי בשם הרא"ם דהיכא דאחד העדים לא ראה הנתינה ממש, אין 
לבטל בכך הקידושין, דאם עד רואה דבר מוכיח יוכל להעיד כאילו ראה גוף המעשה. ואח"כ 
הביא דעת הרשב"א דאע"ג דאיכא הרבה אומדנות המוכיחות אין כאן כלום, עד שיראו הנתינה 

ממש. וכן דעת המהר"ם.

ובהג"ה132 פסק הרמ"א כדעת הרשב"א ולא הביא כלל דעת המרדכי בשם הרא"ם.

דעתו  מבואר  וכן  להמרדכי,  לחוש  שלא  הכריע  דהרמ"א  דנראה  רעק"א133  בשו"ת  וכתב 
להדיא בשו"ת הרמ"א134 דאחר שהביא פלוגתא הנ"ל, מסיק דראוי לסמוך על הרשב"א ומהר"ם 

החולקים על המרדכי.

וכן פסק היש"ש135 שהביא דעת הרשב"א בסתמא בלי שום חולק. עיי"ש.

הפני  כ"פ  כלום,  כאן  שאין  והרמ"א  הרשב"א  דעת  על  לסמוך  אחרונים  הרבה  פסקו  וכן 
משה136, הקצוה"ח137, האבני נזר138, והצפנת פענח139, ועוד140.

יב.
בכה"ג  גם  לקידושין  לחוש  המרדכי  כדעת  להחמיר  פסקו  אחרים  אחרונים  הרבה  אולם 
שהעדים לא ראו את מעשה הקידושין עצמו, ולא מטעם אחד כתבו כן אלא כל אחד מהפסוקים 

130(  ורק כמה פוסקים סוברים שאם לא כיוונו להעיד נפסלו לעדות, עיין באוצה"פ שם, ודלא כמסקנת 
הבגדי כהונה שם שהחמיר לחוש לדעות אלו ולדעת הריטב"א ולחזור שנית לעשות קידושין, וכן העירו שם 

באוצה"פ דכן נראה מסתימת כל הפוסקים דס"ל דבדיעבד אין לחוש לזה.
131(  אות ד.

132(  סעיף ד.
133(  מהדו"ת נה.

134(  ל.
135(  קידושין פ"ג כ.

136(  ח"א כט.

137(  צ ס"ק ז.
138(  קלג.

139(  פב, שנת ת"ש.
140(  עיין באוצה"פ ס"ק לב אות א.
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ההם נתן טעמו בזה. 

לדיני  קידושין  דיני  שמדמין  משום  כן  והרמ"ה  הרמב"ם  דעת  שגם  שכתב  הב"ש141  וכ"פ 
על הרמ"א  הבית הלל142 שהקשה  וכ"פ  עיי"ש.  ראי’,  בלא  העדים  ידיעת  מהני  ושם  ממונות 
שהרי הוא חשש לקידושין בעד אחד ולכן גם כאן הי’ לו לחוש לקידושין להצריכה גט, עיי"ש. 
פוסקים  כמה  בשם  יעקב144  במשכנות  וכ"כ  עיי"ש.  אחר  טעם  ונתן  ותומים143  האורים  וכ"כ 
וראיותיהם דידיעה בלי ראי’ מהני בקידושין. וכ"פ בערוה"ש145 שהסיק דלמעשה קשה להקל 

באומדנות רבתי בקידושין וצריכה גט. וכ"כ באמרי יושר146 דיש להחמיר בזה.

יג.
אמנם הרבה אחרונים כתבו להתיר כשיש הוכחה ודאית שנתקדשה, וכגון שידעו שנתרצו 
הנתינה  את  ראו  שלא  אלא  וכו’  את  הרי  לה  ושמעו שאומר  טבעת  עם  אותו  וראו  לקידושין 
שהיא  ספק  שום  בלי  בודאי  מוכח  דזה  האצבע,  על  הטבעת  עם  אותה  ראו  ואח"כ  בעצמה, 
מקודשת לכל הדעות, ולא נחלקו בזה הרשב"א והמרדכי, אלא רק באופן שאפשר לפרש שהגיע 
לידה בעניין אחר כגון מתנה וכדומה. ולכן כתבו חלק מהפוסקים שאם קרה כזה דבר במעמד 
החופה שנערך ברוב עם בפני קהל, ברור שלדעתם הרי היא מקודשת, משום שבחופה ברור 
שמעשה הנתינה הי’ לשם קידושין ונתרצתה בכך, וא"כ אפשר לסמוך על האומדנא בדיעבד 
אם העדים לא ראו את המעשה. כך כתבו המקנה147, החוות יאיר148, רעק"א149, והחת"ס150, עין 
יצחק151, ובטיב קידושין152, ובשו"ת רב פעלים153. וכן דעת העצי ארזים שכתב שבאופן מסויים 

ברור לכל הדעות שהיא מקודשת אף שהעדים לא ראו154. 

אולם יש פוסקים שלא הסכימו עם הדברים הנ"ל וחלקו ע"ז וכתבו דלא מהני, ולכן החמירו 
אפילו באופנים הנ"ל, כ"כ באמרי דוד155, ובשו"ת המהר"ם שיק156. 

141(  ס"ק י"ב.
142(  כאן.

143(  צ, ס"ק יד.
144(  טו.
145(  לד.

146(  ח"ב קצא.
147(  ס"ק י. הובא בפת"ש ס"ק יב.

148(  יט, הובא בפת"ש שם.
149(  שו"ת מהדו"ת נה.

150(  ק; קא.
151(  ח"א סב.
152(  ס"ק יב.
153(  ח"א יא.

154(  ס"ק יג, שכתב מטעם אחר להשוות דעת הרשב"א והמרדכי, היינו דתלוי אם הכלה ידעה שהעדים 
יכולים לראות או לא, וכן הביאו וצירפו החת"ס הנ"ל בסוף דבריו אחרי מש"כ להשוות הרשב"א והמרדכי 

מהטעם הראשון הנ"ל כתב “וגם בעצ"א כתב להשוותם רק מטעם אחר".
155(  כד.

156(  חו"מ נז, בלי להזכיר דברי רבו החת"ס.
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יד.
ולכן למעשה נראה דאין להקל כלל בזה אלא יש לנקוט לחומרא משני הצדדים, שאם קרה 
דבר זה במעמד החופה יש לחזור על מעשה הקידושין שנית ולהקפיד שיראו העדים, דלכתחילה 
אין סומכים על הכשרים שבקהל157. ואם זה קרה שלא במעמד החופה יש להחמיר להצריכה גט. 

ובמקרים שיש עוד ספקות לצרף יש מהאחרונים שכתבו להתיר, אלא שרבו בזה האופנים 
והדעות, והאריכו מאוד בזה הפוסקים האחרונים, עיין באריכות עצומה באוצה"פ158.

ולכן יש להימנע ככל האפשר מלהיכנס לדין זה ולספקות אלו.

ומובן שבודאי צריך המסדר קידושין מאוד להיזהר בזה, ויקפיד להזהיר היטב את העדים 
ומה  החתן,  מפי  מילה  כל  וישמעו  סופו,  ועד  מתחילתו  הקידושין  מעשה  את  היטב  שיראו 
טוב שיראו גם כמה רגעים אחרי הנתינה שהטבעת עדיין ענודה על אצבעה. והוא כדי להציל 

מלהיכנס לספקות ולמחלוקת הפוסקים כנ"ל. 

ולכן אם קרה ספק כל שהוא במעמד החופה, כגון שאחד העדים או שניהם לא ראו היטב את 
הנתינה עצמה, לכתחילה יחזרו על מעשה הקידושין פעם שניי’ בהקפדה שהעדים אכן יראו את 

מעשה הקידושין, כדי לצאת מכל נידנוד ספק לכתחילה159. 

וגם אם כבר אינם נמצאים תחת החופה יש לחזור על מעשה הקידושין בצינעא עכ"פ. 

ורק אם הי’ מקרה כזה, והם כבר נשואים הרבה זמן ויש להם ילדים, אז יש לשאול לרב מורה 
הוראה מומחה בדינים אלו, שידון לפי המקרה המדוייק שלהם והפרטים של אותו מקרה, ויורה 

להם מה לעשות למעשה.

157(  ואף כשסומכים על זה כנ"ל אין זה אלא כאשר העדים הכשרים אשר בקהל ראו את מעשה הנתינה 
ממש, ולא כאשר לא ראו, דבזה הם כמו העדים המיוחדים שלא ראו, ואף שיש אומדנא חזקה שהיא מקודשת 
מ"מ אי אפשר לסמוך ע"ז אלא בתורת אנן סהדי הנ"ל, שאין סומכין על זה לכתחילה. ומ"מ יש לומר שזה 
שלא סומכים לכתחילה ומחמירים לחזור הוא כאשר עלו על זה בסמוך ממש לחתונה, אבל אם עברו כמה 
שנים וכגון שיש להם כבר ילדים וכו’ לא נהרהר על כשרות הקידושין למפרע ונסמוך בדיעבד על שאר העדים 
הכשרים אשר בקהל ועל אנן סהדי, מכיון שיש הרבה מגדולי האחרונים אחרונים שכתבו שגם הרשב"א מודה 

בכי האי גוונא כנ"ל. 
158(  ס"ק לב אות א-לב.

159(  וזה מצוי כשיש לחץ ודוחק גדול תחת החופה מפאת רוב העם העומדים שם, ואפשר שאחד עמד למשך 
רגע אחד בין העדים לחתן וכלה, וברגע זה לא ראו את הנתינה. וגם מצוי שהצלם עומד ביניהם כי הוא רוצה 
והיו  רגע.  יסנוור את העדים באותו  היוצא מהמצלמה  אור ההבזק  וגם אפשר שאפילו  לצלם את המעשה. 

מקרים מעולם. ולכן המסדר קידושין אחראי לדאוג שהכל ייערך באופן המושלם ביותר.
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ביאור שיטת הר"ן בסדר קנייני המשנה
הת' יוסף יצחק שיחי' מרגליות
תלמיד בישיבה

איתא בריש קידושין: “האשה נקנית בשלש דרכים . . בכסף, בשטר ובביאה".

וצריך להבין הטעם לסדר הקניינים שבמשנה “בכסף בשטר ובביאה"?

הרשב"א ביאר: “אע"פ שהביאה מפורשת בתורה כדכתיב ובעלה, דמינה ילפינן לה בגמרא, 
אפילו הכי אקדמיה לכסף משום דאקדמיה קרא, דכתיב כי יקח דהיינו כסף דגמרינן קיחה קיחה 

משדה עפרון, ותנא שטר אחר כסף, משום דקנינו מרובה ככסף".

היינו, למרות שישנה סברא להקדים ביאה לכסף, מפני שכתובה במפורש בפסוק, דכתיב 
אשה  איש  יקח  “כי  ]כתיב:  בפסוק  תחילה  שנכתב  לפי  קודם  מובא  כסף  אעפ"כ,  “ובעלה", 
ובעלה". מהמילים “כי יקח" ילפינן קניין כסף, ומהמילה “ובעלה" לומדים את קניין ביאה[, 

ושטר נכתב אחריו לפי שדומה לו “דקניינו מרובה ככסף".

שטר  בתריה  ונקט  בכסף,  הם  הקניינים  שרוב  לפי  לשטר  כסף  דהקדים  “והא  כתב:  והר"ן 
הקניינים  שרוב  לפי  הראשון  הוא  שכסף  כלומר,  מרובה".  קנינו  הוא  שאף  ליה,  דדמי  משום 

בכסף, והשטר שני לפי שהוא דומה לכסף, בזה שקניינו מרובה.

והנה, לשיטת הרשב"א מובן מדוע הדגיש ששטר דומה לכסף, מכיוון שאכן הסיבה לכתיבת 
השטר שני היא דמיונו לכסף.

דמיונו  ביאור מדוע מדגיש הוא שכתיבת הכסף שני היא מפני  אמנם, לשיטת הר"ן צריך 
היא  ביאורו  נקודת  אלא  לכסף,  השטר  דמיון  על  אינו  הדגש  לשיטתו  בפשטות  והרי  לכסף, 
סיבה  הוא  מרובה  קניינו  ששטר  זה  מזו,  ויתירה  שכיחותם.  לפי  הקניינים  את  סידר  שהתנא 

לכאורה למה שמקדימו ל"ביאה", ולא לסיבת היותו אחר הכסף?

ועל כרחך צריך לומר שאכן כוונת הר"ן היא להדגיש את דמיון השטר לכסף וזה אכן נקודת 
ביאורו, וכדלקמן.

וביאור העניין:

ולכן  ככל שאר הקניינים הממוניים.  הינו  כוונת התנא להדגיש שקניין אשה  לשיטת הר"ן 
כתב את “כסף" ראשון מפני ש"קניינו מרובה", כלומר שקניינים ממוניים רבים נעשים בכסף, 

ובמילא מובן שקניין אשה הוא דומה במהותו לכל הקניינים הממוניים.

אמנם, בנוגע לשטר, למרות שקניינו מרובה, מכל מקום מאחר ורוב הקניינים אינם נעשים 
ע"י שטר )אלא ע"י כסף(, היינו יכולים לחשוב שקניין שטר באשה אינו דומה במהותו לשאר 

הקניינים הממוניים.
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וזה שהר"ן מדגיש בכותבו “משום דדמי לי’", ללמדנו שאף שטר מלמדנו שקניין האשה הינו 
ככל הקניינים הממוניים מאחר שקניינו מרובה גם כן – והרי הוא דומה לכסף שרוב הקניינים 

נעשים על ידו ולכן הוא מלמדנו כנ"ל.
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שיטות התוס' והריטב"א בביאור לשון 
המשנה

הת' יוסף יצחק שיחי' טריאסטר
תלמיד בישיבה

א.
איתא במשנה ריש קידושין: "האשה נקנית בשלש דרכים . . נקנית בכסף בשטר ובביאה". 
ובנוגע לקניין כסף ממשיכה המשנה: "בית שמאי אומרים בדינר ובשוה דינר ובית הלל אומרים 

בפרוטה ובשוה פרוטה".

לכתוב  לו  הי'  והרי  פרוטה"  ובשוה  "פרוטה  כתב  במשנה  התנא  מדוע  הראשונים1  והקשו 
"שוה פרוטה" בלבד, וכן הקשו בתוס'2, וז"ל: "תימה דלא הוה ליה למיתני אלא בשוה פרוטה 

כדתנן בהזהב חמשה פרוטות הן ההודאה בשוה פרוטה והאשה מתקדשת בשוה פרוטה".

ופירוש דבריהם: מדוע הביאה המשנה לשון "פרוטה ובשוה פרוטה" והרי הי' מספיק לכתוב 
בפרק  מפורשת  במשנה  שמצינו  כמו  שכן,  בכל  "פרוטה"  את  למדים  והיינו  פרוטה"  "בשוה 

הזהב3 "האשה מתקדשת בשוה פרוטה".

נאמר:  התם  מהמשנה  התוס'  שציטטו  המשפט  בתחילת  הרי  בקושייתם:  להבין  וצריך 
"חמישה פרוטות הן ההודאה בשוה פרוטה" והרי מפורש שם כמשנתנו שנכתב קודם כל פרוטה 

ולאחר מכן שוה פרוטה ומהי השאלה מדברי המשנה התם?

ב.
וביאור העניין יובן ע"פ מהלך דברי המשנה שם:

המשנה פותחת "ההונאה ארבעה כסף והטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה". והרי לך 
שאפשר לכתוב "שוה פרוטה" ללא הקדמת ה"פרוטה".

וז"ל:  פרוטה"(  )ד"שוה  זה  דין  בהם  שקיים  מקומות  חמישה  המשנה  מפרטת  מכן  לאחר 
"חמש פרוטות הן ההודאה שוה פרוטה והאשה מתקדשת בשוה פרוטה".

נכתב  המשנה  בתחילת  שהרי  יחדיו  והקידושין  ההודאה  את  כרכה  המשנה  לנו:  היוצא 
"וההודאה בשוה פרוטה", ואח"כ כתב התנא חמש פרוטות, שהיא חלק מ"חמש פרוטות" וכלל 

את הקידושין בכלל זה.

"שוה  נכתב  בפירוש  ששם  המשנה  תחילת  את  רק  ציטטו  לא  התוס'  מדוע  להבין:  וצריך 

1(  רמב"ן, רשב"א, ועוד.
2(  ד"ה “בפרוטה".

3(  בבא מציעא נה, א.
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פרוטה" ללא הקדמת "פרוטה"?

שהדין  להראות  היא  התם  המשנה  בהבאת  התוס'  של  שמטרתם  מובן  לעיל  האמור  וע"פ 
בהודאה ובאשה הוא אותו הדין כפי שהמשנה מפרטת "הודאה . . האשה".

ג.
הריטב"א בחידושיו על הש"ס בריש מסכתין הציג שאלה זו אך בשינויי לשונות, וז"ל:

"מתני' בכסף ב"ש אומרים בדינר ובשוה דינר וב"ה אומרים בפרוטה ובש"פ וז"ל ובדין הוא 
דלא הוי להו לב"ה למתני בפרוטה דהא בקרא כתיב כסף וס"ל לב"ה דלאו כסף ממש הוא אלא 
היינו שוה פרוטה עצמה  נחושת  דכן פרוטה עצמה שהיא של  וכיון  ממון דהיינו שוה פרוטה 
ולאו כסף הוא, אלא איידי דקתני ב"ש בשוה דינר דלא סגי בלא"ה כיון דתני כסף תני נמי לב"ה 
לא קתני אלא האשה מתקדשת  הן  פרוטות  דתני חמש  הזהב  פ'  ובש"פ, אבל התם  בפרוטה 

בש"פ". עכ"ל. 

ומהשינויים מדברי התוס':

השמיט בציטוטו מהמשנה את המילים "ההודאה בשוה פרוטה".

והוסיף בהסברת השאלה שבכלל השוה פרוטה – פרוטה, התוס' הסתפקו בציטוט המשנה 
ממסכת ב"מ, ואילו הריטב"א הוסיף והסביר מה הטעם שהאשה מתקדשת בשוה פרוטה, משום 

שהפרוטה נכללת בשוה פרוטה. וצריך להבין החילוק ביניהם.

וכן גם על דברי הריטב"א יוקשה שאלתינו לעיל: מהי ההוכחה מהמשנה לכך שאפשר לכתוב 
"שוה פרוטה" ללא "פרוטה" הרי כתוב במשנה לפני כן פרוטה.

והנה, תירוצינו שלעיל על דברי התוס', לא יעלה עם דברי הריטב"א שהרי לא ציטט את 
המילים "ההודאה בשוה פרוטה" מהמשנה.

ד.
בין הריטב"א לשאר  כללית  דברי האבני מילואים4 שמציג מחלוקת  דבריו ע"פ  ויש לבאר 

הראשונים בגדר הכסף האמור בתורה.

בשיטת הריטב"א ציטט האבני מילואים את דבריו שלעיל, וכתב: "ומשמע דכסף דקרא אינו 
מתכת כסף אלא שם ממון וכל מידי דחשוב היינו ממון וליכא פרוטה כלל אלא שוה פרוטה וא"כ 
אין לשער כלל במשקל החצי שעורה אלא במידי דחשיב ממון ואם פחות מחצי שעורה הוא שוה 

טובא מדברים אחרים נמי ראוי להיות קידושין".

הוא  קידושין  דשיעור  שכתבו  והרמב"ם  הרי"ף  "ומדברי  כתב:  הראשונים  שאר  ובשיטת 
במשקל חצי שעורה משמע דכסף דקרא הוא מתכת כסף וכן משמע מדברי הרמ"ה וכמ"ש, ואלו 

לדברי הריטב"א אין ענין כסף לשיעור אלא שיעורא דממון הוא לקידושין וש"פ הוא ממון".

4(  כז, ס"ק א.
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היוצא לנו: הריטב"א סבר שהכסף האמור בתורה אינו כסף ממש )דהיינו מתכת( אלא שוויות 
הכסף. ושאר הראשונים )ובתוכם התוס' כדלקמן( סברו שהכסף האמור בתורה הינו כסף ממש.

עפ"ז יש לבאר את ההפרש בין התוס' לריטב"א בשינויי הלשנות וכן מדוע ציטט הריטב"א 
רק את דברי המשנה הללו למרות שכתוב לפנ"כ פרוטה:

התוס' סוברים שהכסף האמור בתורה הינו כסף ממש, אזי טעמם שלא צריך לכתוב פרוטה 
אלא רק שוה פרוטה, מכ"ש שמביאים מהמשנה בפרק הזהב וכמו ששם במשנה הי' מספיק 

לכתוב שוה כסף )"ההודאה בשוה פרוטה"( כך גם בקידושין.

ואילו הריטב"א הסבור שהכסף האמור בתורה אינו כסף ממש אלא שוויות הכסף, סברת 
השאלה היא כסף ושוה כסף היינו הך, ולכן בשביל להביא ראי' מהמשנה מספיק לצטט "חמישה 
פרוטות הן והאשה מתקדשת בשוה פרוטה" שהמשנה כוללת אותם יחדיו, ומשווה אותם זה 

לזה.
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הלשון קניין – בקיחה או בכסף
הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן
תלמיד בישיבה

איתא בריש קידושין: "האשה נקנית בשלש דרכים . . בכסף בשטר ובביאה". ומקשה הגמרא 
שם  שני,  פרק  בתחילת  שמצינו  כפי  "מתקדשת"  ולא  "נקנית"  לשון  המשנה  נוקטת  מדוע 

המשנה נוקטת "האיש מקדש".

ומתרצת הגמרא: "משום דקא בעי למתני כסף, וכסף מנ"ל? גמר קיחה קיחה משדה עפרון, 
כתיב הכא כי יקח איש אשה, וכתיב התם נתתי כסף השדה קח ממני. וקיחה איקרי קנין דכתיב 

השדה אשר קנה אברהם, אי נמי שדות בכסף יקנו".

ובנוגע לכסף מצינו לשון  כלומר, מכיוון שאחת הדרכים בהם האשה מתקדשת הוא כסף, 
כלל  לגבי  כאן  לכתוב  מתאים  לכך  בכסף(,  שהייתה  מעפרון,  המכפלה  מערת  )בקניית  קניין 

הדרכים את הלשון קניין.

ומקשים התוס'1: "ומה צריך לכל זה, לא הי' צריך לומר אלא: כסף איקרי קנין דכתיב נתתי 
כסף השדה קח ממני, וכתיב השדה אשר קנה אברהם, אי נמי, שדות בכסף יקנו". היינו, שאם 
אנו רוצים ללמוד שלקיחה בכסף נקראת קניין מספיק להביא את הפסוק של עפרון, ולמה נוגע 

להביא את הלימוד שקניין כסף בקידושין נלמד מעפרון?

לזה עונים התוס' אשר: "בהכי לא סגי, דנהי דכסף השדה איקרי קנין, כסף דאשה לא איקרי 
קנין. לכך צריך להביא ראי' דאותו כסף דגמרינן אשה מיני' איקרי קנין". כלומר, שהיינו יכולים 
לחשוב שדווקא לקיחת שדה בכסף נקראת קניין, אבל לקיחת אשה אינה נקראת קניין, לפיכך 
צריכים להראות שהלקיחה של אשה נלמדת מהלקיחה של עפרון, שזה מראה ששניהם אותו 

סוג של לקיחה.

לעומתם רש"י פירש2: "והכא האי מתרץ קאמר לה לכולא מילתא, משום דקא בעי למיתני 
כסף, וכסף מנלן ילפינן לי' לקמן3 מקיחה, וקיחה לשון קנין הוא, הילכך תני האשה נקנית".

ויש לומר, ששיטת רש"י בלימוד הסוגיא היא אחרת משיטת התוס', וכדלהלן:

לשיטת רש"י קניין כסף נלמד מהמילה "קיחה", עלי' מתאים לכתוב לשון קניין. והיינו, אין 
זה מפני שבנוגע לכסף מתאים לכתוב לשון קניין, אלא מאחר ובנוגע ל"קיחה" שכאן הכוונה 

לקניין כסף, מתאים לכתוב לשון קניין.

משא"כ לשיטת התוס' לא נוגע מאיזה מילה נלמד קניין כסף של אשה, כי אם מה שנוגע הוא 

1(  ד"ה “וכסף".
2(  ד"ה “וכסף מנלן".

3(  ד, ב.
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שקניין כסף של אשה נלמד מקניין כסף של עפרון, שבו מצינו לשון קניין.

לחידוד החילוק: באם נמצא לשון "קיחה" בתורה לא בנוגע לקניין כסף, יוצא שלפי שיטת 
רש"י נגדיר גם אותה כלשון קניין, משא"כ לשיטת התוס'. לעומת זאת באם נמצא לקיחה בכסף 
שלא נאמר בה לשון קניין, בזה לפי שיטת התוס' גם בה ייפול לשון קניין, משא"כ לשיטת רש"י.

וכל זה הוא פשוט ולא באתי אלא להאיר.
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בתירוץ רבינו נתנאל בפירוש התוס'
הת' מנחם מענדל שיחי' גולדשטיין
שליח בישיבה

בעניין הלימוד של קידושי אשה בכסף, מביאה הגמרא1 ברייתא: “דתניא כי יקח איש אשה 
ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה וגו’, אין קיחה אלא בכסף, וכן הוא אומר נתתי 

כסף השדה קח ממני".

וממשיכה הברייתא, שיש לנו ללמוד את קידושי אשה בכסף בקל וחומר מאמה העבריה: 
“והלא דין הוא: ומה אמה העבריה שאינה נקנית בביאה, נקנית בכסף. זו שנקנית בביאה, אינו 

דין שתקנה בכסף".

ודוחה זאת הברייתא: “יבמה תוכיח, שנקנית בביאה, ואינה נקנית בכסף". א"כ אין ללמוד 
גם  גם בכסף, בק"ו מאמה העבריה, שהרי מצינו שיבמה  נקנית בביאה, שתקנה  מזה שאשה 
נקנית בביאה, ואינה נקנית בכסף. ומוכח שדין קניין ע"י ביאה אינו יכול להוות לנו עילה לרבות 

קניין בכסף.

ומשיבה הברייתא לדחי’ זו: “מה ליבמה שכן אין נקנית בשטר, תאמר בזו שנקנית בשטר", 
כלומר, זה שיבמה לא נקנית בכסף למרות שנקנית בביאה, הוא לפי שאינה נקנית בשטר, אבל 

אשה, שנקנית בשטר, אנו יכולים ללמוד שתקנה בכסף, בק"ו מאמה העבריה.

ומסיימת הברייתא: “ת"ל כי יקח איש". היינו שאנו לומדים את קידושי אשה בכסף מהפסוק 
“כי יקח".

הגמרא מיד שואלת: “הא למה לי קרא, הא אתיא לה"? כלומר, מדוע נזקקים אנו ללימוד 
מהפסוק, הרי יש לנו ק"ו לזה?

ומשיב רב אשי: “משום דאיכא למימר, מעיקרא דדינא פירכא. מהיכא קא מייתית לה, מאמה 
העבריה. מה לאמה העבריה שכן יוצאה בכסף, תאמר בזו שאינה יוצאה בכסף, ת"ל כי יקח". 
היינו שאין לנו ללמוד את אשה בק"ו מאמה, לפי שבאמה מצינו דין מיוחד, שהיא גם יוצאת 

ע"י כסף. אבל אשה, שאינה יוצאת בכסף, אין אנו יכולים ללמוד שתיקנה ע"י כסף, מאמה.

התוס’2 מדייקים: “הוא הדין דמצי למינקט שכן יוצאת בשש ויובל וסימנין, אלא ניחא ליה 
למפרך פירכא דשייכא אף בשפחה כנענית, דהוה מצי למיעבד ק"ו משפחה כנענית, דלא שייכי 

פירכא דסימנים ושש ויובל".

כלומר, שמה שנקטה הגמרא ביתרונה של אמה על אשה רגילה את זה שהיא יוצאת בכסף, 
ולא עוד חילוקים שיש ביניהם, כגון שהיא יוצאת בשש ויובל וסימנים, היינו מאחר ולטעמים 

1(  קידושין ד, ב.
2(  ד"ה “מעיקרא".
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אלו נקשה מדוע לא נלמד אשה בק"ו משפחה כנענית, בהם אין את דין זה. שלכן נקטה הגמרא 
בדין ששייך גם בשפחה כנענית, ושולל ק"ו ממנה.

ומקשים בתוס’: “הקשה ה"ר יעקב מאורליינ"ש: אכתי למה לי כי יקח, נהי דלא מצי יליף 
הכתוב  הקישה  לו,  יקח  אחרת  מואם  העבריה  לאמה  שהקישה  מהיקישא,  נילף  מ"מ  מק"ו, 
לאחרת כדאיתא לקמן, ואמה העבריה נפקא לן לקמן שנקנית בכסף מוהפדה, ומה אמה נקנית 

בכסף אף אשה נקנית בכסף, דאין משיבין על ההיקש".

היינו, דמאחר ומצינו3 שהקיש הכתוב אמה עברי’ לאשה, מדוע לא נלמד מאמה עברי’ בדרך 
של היקש לקידושי כסף באשה, ולזה אין להקשות ממה שיש בהם דינים שונים, מאחר ו"אין 

משיבין על ההיקש"?

ועונים התוס’ בב’ אופנים:

באמה  כדבעינן  פרוטות,  ב’  שיהא  עד  בפרוטה  סגי  דלא  ה"א  לחוד  מהיקש  דאי  “וי"ל  א. 
העבריה, כדמוכח לקמן". היינו שאם אכן היינו לומדים את קידושי כסף באשה בהיקש מאמה 
העבריה, הי’ זה דווקא ע"י ב’ פרוטות, ולא היינו יודעים שאפשר גם בפרוטה א’, לפי שדין זה 

נלמד דווקא מהפסוק “כי יקח".

ב. “ורבינו נתנאל תירץ: כיון דלא ידענו דאמה העבריה נקנית בכסף, אלא מוהפדה, דהואיל 
ויוצאה בכסף נקנית בכסף, לא ילפי’ מיניה קנין של אשה, לפי שביציאתה אינה יוצאה בכסף 

כמו אמה העבריה".

של  הראשון  חלקו  על  גם  בעקיפין  מתרץ  נתנאל  רבינו  של  שפירושו  לומר,  נראה  והנה, 
התוס’, כדלקמן:

סברת רבינו נתנאל שלא ניתן ללמוד את אשה מאמה העבריה, קיימת דווקא כאשר הפרט 
משתמשת  הייתה  הגמרא  אם  אך  בכסף",  “יוצאה  היותה  הוא  באמה  מתייחסים  אנחנו  אליו 
הי’ בולט החילוק  יוצאת בסימנים", ללומד הישר לא  כגון: “מה לאמה עבריה שכן  בפירכות 

שקשור לכניסתה ויציאתה של האמה העבריה.

ותשובה זו היא לכאורה יותר מסתדרת בסוגייתנו, שהרי לא עסקנו כלל בשפחה כנענית4.

אבל לפי ביאור רבינו נתנאל, הגמרא רצתה להימנע מקושי שיעלה מתוך סוגייתנו ממש. 
ובכך קושיית התוס’ מתורצת ביתר ביאור.

3(  טז, א.
4(  אמת שבצורה צדדית יכלה הגמרא להוסיף קושיא, שנלמד זאת משפחה כנענית, ולכן ניתן לומר שנקטה 

דווקא בפירכת “יוצאה בכסף", אבל בכל זאת, זה לא נתח מרכזי בסוגייתנו.
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ביאור שיטת רש"י ותוס' בצריכות הפסוק 
"כי יקח"

הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' באשה
תלמיד בישיבה

א.
איתא בריש קידושין: “האשה נקנית בשלש דרכים . . בכסף". ובגמרא1 לומדים זאת משני 
נהג בה  כי באם אדונה לא  נאמר לגבי אמה עבריי’ )שמכרה אבי’ בעודה קטנה(  א.  פסוקים: 

כהוראת התורה, אזי “ויצאה חנם אין כסף2". ב. “כי יקח איש אשה3".

“כי  הי’ רק את הפסוק  ומסבירה הגמרא הטעם לכך שצריך את שני הפסוקים, לפי שאם 
יקח", היינו חושבים שכסף הקידושין שנותן האיש לאשה נותר ברשותה גם במקרה שהאבא 

מקדש את בתו בעודה קטנה, שבמקרה כזה הדין הוא שהכסף הולך לאבא.

אין כסף", ממנו למדה  “ויצאה חנם  גם את הפסוק  זה, כתבה התורה  דין  כדי ללמדנו את 
הגמרא לעיל4: “אין כסף לאדון זה )המעביד(, אבל יש כסף לאדון אחר )האבא(", שכאשר הבת 

יוצאת מאבי’ הוא מקבל את כסף יציאתה, בשונה מיציאתה מאדונה.

עניין  שעיקר  חושבים  היינו  חנם",  “ויצאה  את  רק  כותבת  התורה  הייתה  אילו  ולאידך, 
הקידושין הוא פעולת נתינת כסף, וגם אם האשה היא הנותנת, חלים הקידושין, ובלשון הגמרא: 

“הוה אמינא, היכא דיהבה איהי לדידיה וקידשתו, הוו קידושי".

על מנת שנדע את הדין, שפעולת הנתינה צריכה להיות דווקא ע"י האיש, ובמקרה שהאשה 
מקדשת את האיש, לא יחולו הקידושין, כתבה התורה גם את “כי יקח".

ב.
ליה  דאמרה  וקידשתו,  “כסף.  רש"י:  ביאר  לדידיה"  איהי  דיהבה  “היכא  הגמרא  דברי  את 

התקדש לי". כלומר, שגם האמירה וגם נתינת הכסף נעשו ע"י האשה.

והתוס’5 הקשו, וז"ל: “וקשה, שהרי באיש אינו נופל לשון קידושין, שאין נאסר בכך לשאר 
ייתכן לפרש  נשים", היינו, דמאחר וכל לשון קידושין אוסר את המקודש על כל העולם, לא 

שהאשה מקדשת את האיש, שהרי ביכולתו לשאת נשים נוספות, ואינו נאסר על כל העולם6?

1(  ד, ב.
2(  שמות כא, יא.
3(  דברים כד, א.

4(  ג, ב - ד, א עיי"ש.
5(  ד"ה “היכא דיהבה לדידיה וקידשתו".

6(  ראה מרומי שדה שביאר ברש"י שאמנם האיש לא נאסר מהתורה לישא עוד נשים, אבל נאסר מצד שעבוד, 
שקידש את עצמו אליה, ויש קפידה מצידה.
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לכן תירצו התוס’: “ויש לפרש, שאומרת הרי אני מקודשת לך". היינו שהאשה קידשה את 
עצמה לאיש, ולא כפרש"י שקידשה אותו אליה.

הקידושין,  מקבל  אביה  שהרי  דוקא,  לאו  לדידיה  דיהבה  לומר  “וצריך  התוס’:  ומוסיפים 
לאיש  הכסף  מביאה  שהאשה  מפרש  כיצד  קשה,  שלרש"י  היינו,  ואמרה".  לומר  רוצה  אלא 
)דבפשטות משמע שהכסף נשאר ברשותו(, והרי מהפסוק “ויצאה חנם" למדנו בגמרא שהכסף 

הוא לאבא7? לכן אומרים התוס’ שהאשה רק אמרה לבעל, ולא שגם נתנה לו את הכסף.

יוצא אם כן, שלרש"י הפסוק בא ללמד שהאיש הוא הקונה, והוא מביא הכסף. ואילו לתוס’ 
הפסוק מלמדנו רק שהאיש הוא האומר את נוסח הקידושין, ולא האשה.

ויש צורך לבאר את שיטת רש"י כנגד קושיות התוס’.

ג.
והנה בביאור סוגיית הגמרא כתב הריטב"א8: “איכא למימר דאנן דרשינן אבל יש כסף לאדון 
אחר, ומנו בעל, דכי יהיב איהו כסף לדידה, דרשינן אדון לאביה. וכי יהבא איהי כספא לדידיה, 

דרשינן אדון בעלה".

דווקא  הוא  חנם"  ב"ויצאה  האמור  שכל  חושבים  היינו  יקח",  “כי  הפסוק  שלולא  כלומר, 
שייך  יהי’  הקידושין  כסף  המקדשת,  היא  שהאשה  במקרה  אבל  בתו,  את  המקדש  כשהאבא 

לאיש. וכשכתבה התורה את “כי יקח", למדנו שהאיש הוא הלוקח, ונותן הכסף.

אך תירוץ זה מבאר בדברי רש"י רק את הקושי השני שבדבריו, אותו מביאים התוס’ לאחר 
לאיש,  האשה  בקידושי  קידושין  לשון  שייך  כיצד  התוס’  קושיית  את  אמנם  פירושם,  הבאת 

עדיין יש לבאר.

ד.
וי"ל הביאור בזה, ובהקדים קושיית הפני יהושע9 על רש"י, שמקשה מדוע צריך פסוק כדי 
לשלול מקרה שהאשה מקדשת את האיש, הרי מסברא מובן שקידושין אלו לא יתפסו, דהא “לא 
אשכחן כה"ג בכל הקנינים, אלא דוקא הקונה נותן להמקנה, והא האשה היא המקנית עצמה, 

והאיש הוא הקונה . . א"כ אמאי איצטריך הכא קרא למעוטי היכא דיהבה איהי לדידיה10"?

ולפי"ז, מדוע שהיא תשלם  וכדברי התוס’,  שמניח בפשטות שהאשה היא הנקנית לאיש, 
ומדוע  לאיש,  עצמה  את  מקנה  האשה  וכאן,  למוכר,  המשלם  הוא  הקונה  בקניין  הרי  לאיש, 

שתשלם לו? ואת סברא זו כלל אין להוכיח דווקא ע"י הפסוק, שהרי היא מובנת מעצמה.

אמנם פשוט שאי"ז מתרץ הקושיא, שהרי הגמרא מדברת על הצורך שהוצרכה התורה לכתוב שני פסוקים!
7(  המאירי בשם גדולי המפרשים פירשו בזה שהיה סלקא דעתך לומר שאחר שהאיש מקבל הכסף מהאשה 
הוא נותנו לאביה, ושבאופן כזה יחולו הקידושין. אמנם קשה להכניס כל זה בדברי רש"י בשעה שלא מזכיר 

כלל אודות זה.
8(  קידושין ד, ב ד"ה “ואיצטריך למכתב".

9(  ד"ה “ואיצטריך למכתב".
10(  ותירץ בעניין אחר, שהפסוק בא לשלול גבי ייעוד שהאשה תידרש להביא כסף, עיי"ש.
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ומתרץ זאת המקנה, שבאמת אם לא הי’ כתוב “כי יקח", כלל לא היינו יודעים שדווקא האיש 
הוא הקונה, והיינו חושבים ששניהם שווים. וממילא לא יפלא הדבר שלאשה תהי’ אפשרות 
לקנות את האיש, לפי שלא מצינו הבדל בין האיש לאשה, וכל אחד יכול לקנות את רעהו. רק 

לאחר שכתבה התורה את “כי יקח" ברור לנו שדווקא האיש הוא הקונה, ולא האשה.

ה.
בכך תתורץ לרש"י ההו"א שהאשה יכולה להשתמש בלשון “הרי אתה מקודש לי". מאחר 
ולולא הפסוק “כי יקח" לשון הקידושין שבנוסח “הרי את מקודשת לי" אינו לאסור את האשה 
על כל העולם, אלא לקנות אותה בלבד11, וממילא גם באם האשה תאמר “הרי אתה מקודש לי" 

היא תקנה את האיש, וקניין זה יועיל.

ולזה מובן גם מה שמלשון רש"י משמע שהכסף נשאר אצל האיש, מאחר ואם מדובר בקניין 
רגיל ככל הקנינים, פשוט שהכסף ישאר אצל הנקנה, שבמקרה זה הוא האיש, ואין סיבה שהכסף 

יהי’ לאבא, וכדברי הריטב"א.

בלשונו:  הוסיף  הגמרא  דברי  במה שאחרי שהביא את  הזקן12  ר"י  רמז  לומר שלכך  ונראה 
וכעת  הלוקח,  הוא  האיש  שדווקא  ידענו  לא  עכשיו  שעד  היינו  כסף",  ונותן  לוקח  “שהאיש 

התחדש לנו שדווקא הוא הלוקח, ולא האשה.

ויומתק, שנראה לומר ששורש מחלוקתם של רש"י ותוס’ נרמזת בציטוט הד"ה13, שרש"י 
ציטט: “היכא דיהבא איהי לדידיה", ואילו התוס’ כתבו: “היכא דיהבא לדידיה", והשמיטו את 
המילה “איהי". שמאחר שדווקא לרש"י שייך שהיא תביא לאיש יכול הי’ לכתוב את המילה 
“איהי", משא"כ לתוס’ שסוברים שכל חלק האשה בעניין הוא אמירתה בלבד )וגם היא כאמור: 

“הרי אני מקודשת לך"(.

11(  וי"ל שבזה חולקים התוס’ על סברת רש"י, שסוברים, כמוכח, שגם לולא הפסוק “כי יקח" הייינו יודעים 
את עצם דין קניין הקידושין, ושהם בכסף, ורק שלומדים מפסוק זה שהלוקח הוא דווקא האיש.

12(  על הדף, ד"ה “ויצאה חינם".
13(  אע"פ שידוע שאין מדייקים בד"ה.
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ידיים שאין מוכיחות
הת' זושא שניאור זלמן הכהן שיחי' ריבק
הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' באשה
תלמידים בישיבה

א.
ובגמרא1:  ובביאה".  בשטר  בכסף   .  . דרכים  בשלש  נקנית  “האשה  קידושין:  בריש  איתא 
“ת"ר כיצד בכסף נתן לה כסף או שוה כסף ואמר לה: הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת 
לי, הרי את לי לאינתו, הרי זו מקודשת. אבל היא שנתנה ואמרה היא: הריני מקודשת לך, הריני 
מאורסת לך, הריני לך לאינתו, אינה מקודשת". היינו, שבשביל שקידושין יחולו צריך ששתי 

הפעולות של אמירת הקידושין, ונתינת הכסף, יבואו מצד הבעל.

לה  נתן  בקידושין,  שמואל:  “אמר  שמואל:  דברי  את  הגמרא  מביאה  זו  לברייתא  בהמשך 
כסף ושוה כסף, ואמר לה: הרי את מקודשת, הרי את מאורסת, הרי את )לי2( לאינתו, הרי זו 
מקודשת", אבל בגירושין אם אומר “הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את מותרת לכל 
אדם הרי זו מגורשת", ואם אמר “איני אישך, איני בעלך, איני ארוסך" אין לחשוש בזה לגירושין 

כלל.

מהדיוק בדברי שמואל, שלא גורסים את המילה ‘לי’, כמו שמדגיש זאת רש"י, משמע שסובר 
שידיים שאין מוכיחות הויין ידיים, כלומר, שלמרות שהוא אומר בצורה בה לא ברור האם הוא 
מקדש את האשה לעצמו או לחבירו )שהרי אדם יכול לקדש אשה לחבירו3(, הדין הוא, לדעת 
שמואל, שהאשה מקודשת לו, מכיוון שבדרך כלל אנשים מקדשים לעצמם ולא למישהו אחר.

ושואלת על כך הגמרא: “אמר ליה רב פפא לאביי: למימרא דסבר שמואל ידים שאין מוכיחות 
הויין ידים? והתנן האומר: אהא, הרי זה נזיר. והוינן בה, ודילמא אהא בתענית קאמר? ואמר 

שמואל: והוא שיהיה נזיר עובר לפניו. טעמא דנזיר עובר לפניו, הא לאו הכי, לא".

שם5:  שואלת  והגמרא  נזיר.  שהוא  דינו  אהי’,  שאומר  שאדם  בנזיר4  מצינו  שהרי  כלומר, 
אולי הוא בכלל התכוון להגיד שיישב בתענית? כלומר מהיכן מצינו שהאומר “אני יהי’", בלי 
לפרש דבריו, הדין הוא שיהי’ נזיר? אולי הוא התכוון לומר שיהי’ בתענית? ומסביר שם שמואל 
שמדובר שנזיר עובר לפניו, אז הדין הוא שהוא נזיר, מכיוון שמוכח שהתכוון לומר “אהי’ נזיר". 
ידיים שמוכיחות, הדין הוא שיהי’  ומדייקת הגמרא, שדווקא בשעה שנזיר עובר לפניו, שזה 
נזיר, אבל באם אין נזיר לפניו, לא יהי’ נזיר, לפי שזה ידיים שאין מוכיחות. כלומר שידיים שאין 

1(  ה, ב.
2(  כן הוא בגמרא שם, שתיבת לי מופיעה בסוגריים.

3(  מא, א.
4(  ב, א.
5(  ב, ב.
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מוכיחות לא הויין ידיים, היפך דבריו בקידושין מהם משמע שידיים שאין מוכיחות הויין ידיים?

בתראי  לישני  הני  קמ"ל?  מאי  הכי,  אי  לי.  דאמר  עסקינן?  במאי  “הכא  הגמרא:  מתרצת 
קמ"ל, הכא כתיב כי יקח, ולא שיקח, והכא כתיב ושלחה, ולא שישלח את עצמו".

היינו שבאמת המקדש צריך לומר “הרי את מקודשת לי". והיינו שידיים שאין מוכיחות לא 
הויין ידיים. אלא שעל כך תמהה הגמרא מהו החידוש א"כ בדברי שמואל על דברי הברייתא? 
ומסבירה, שהחידוש בדבריו הוא שאם אומר “הריני אישך", וכן אם אומר “איני אישך", הדין 
הוא שאינה מקודשת )ומגורשת( כלל, ואין כאן אפילו ספק קידושין )או גירושין(, מכיוון שכתוב 
בפסוק6: “כי יקח" ולא שיקח את עצמו, וכן בגירושין כתוב7: “ושילחה" ולא שישלח את עצמו.

לסיכום א"כ, בקידושין מצינו ששמואל סובר שידיים שאין מוכיחות לא הויין ידיים.

ב.
והנה, במשנה בנדרים8: “האומר לחברו מודרני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, שאני 
אוכל לך, שאני טועם לך, אסור". ובגמרא9 מסביר שמואל שאם אמר רק “מודרני ממך" ולא 
אמר “לך" אינו מודר הנאה מחבירו לגמרי, שאפשר לפרש דבריו רק לגבי הנאה ממנו עצמו, 

אבל לגבי הנאה מנכסיו, ייתכן ולא רצה לידור.

שמצינו  ידים"?  הויין  לא  מוכיחות  שאין  ידים  שמואל  קסבר  “לימא  הגמרא10:  ושואלת 
שאין  שידיים  היינו  לבד,  שנבין  סומך  ולא  נודר,  הוא  ממה  במפורש  שיגיד  מצריך  ששמואל 

מוכיחות לא הויין ידיים.

ומתרצת: “אין, שמואל מוקים לה למתני’ כר’ יהודה, דאמר ידים שאין מוכיחות לא הויין 
ידים". היינו, ששמואל סובר כדעתו של ר’ יהודה, שידיים שאין מוכיחות לא הויין ידיים.

אם כן, גם בנדרים מצינו ששמואל סובר שידיים שאין מוכיחות לא הויין ידיים.

ג.
ידים".  הוי  מוכיחות  שאין  ש"ידים  סובר  ששמואל  אומרת  בנזיר11  הגמרא  שהרי  וקשה, 
ששאלה הגמרא: “לימא קסבר שמואל ידים שאינן מוכיחות לא הויין ידים?" ומסביר רש"י, 
את  “הרי  לומר  צריך  שאין  היא  הגמרא  מסקנת  שבקידושין  מה  ע"פ  היא  הגמרא  ששאלת 

מקודשת לי", ו"ידיים שאין מוכיחות הויין ידיים"?

ומתרצת הגמרא שבאמת אי אפשר לומר ששמואל סובר שידיים שאין מוכיחות לא הויין 
ידיים, ומה שבנזיר רק כאשר נזיר עובר לפניו אז הוא נזיר, אין זה משום שידיים שאין מוכיחות 

6(  דברים כד, א.
7(  שם.

8(  ב, א.

9(  ד, ב.
10(  ב, ב.
11(  שם.
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לא הויין ידיים, אלא מכיוון שכאשר אין נזיר עובר לפניו, אין זה נקרא ידיים12 כלל. היינו שזה 
לא נחשב אפילו מספק, מכיוון שאפשר לומר שהוא התכוון לומר שיישב בתענית, אבל כאשר 
נזיר עובר לפניו זה נחשב ידיים, אלא שאינם מוכיחות, מכיוון שאפשר לומר שהתכוון לומר 

שיהי’ במקומו - לפוטרו מן הקרבנות13.

ומחדש שמואל שבאמת לא צריך שיאמר במפורש ‘הרי אני נזיר’, אלא מספיק שיוכח שהוא 
מתכוון לכך, ויוציא זאת בשפתיו ולו באמירת ‘אהא’.

יוצא אם כן, שידיים שאינם מוכיחות הויין ידיים!

בנזיר, שהרי  לדברי’  ובנדרים  בקידושין  דברי הגמרא  בין  יוצא שיש סתירה  לשיטת רש"י 
בקידושין ובנדרים מסבירה הגמרא ששמואל סובר שידיים שאין מוכיחות לא הויין ידיים, ואילו 

בנזיר יוצא ששמואל סובר שידיים שאין מוכיחות הויין ידיים?

וביותר אינו מובן, מה שרש"י כותב בנזיר14 שלגבי קידושין לא צריך לומר “הרי את מקודשת 
לי", ומספיק לומר “הרי את מקודשת", הלא בקידושין מפורש שצריך לומר “לי"! ואי אפשר 
לתרץ שדברי הגמרא בנזיר הם רק הו"א, והגמרא בקידושין היא המסקנא15, מכיוון שמפשטות 

לשון רש"י משמע שסובר שדברי הגמרא בנזיר נשארים למסקנא.

ד.
לכאורה אפשר לומר הביאור בזה, ובהקדים:

הריטב"א16 מבאר טעם שאלת הגמרא בקידושין האם אפשר לומר ששמואל סובר שידיים 
שאין מוכיחות – הויין ידיים? והרי ראינו בנזיר כו’, ולעומת זאת בנזיר שואלים בדיוק הפוך 
האם אפשר לומר ששמואל סובר שלא הויין ידיים? שמסביר הריטב"א אשר “זו מן הסוגיות 
המתחלפות שיש בתלמוד". היינו שמכל מקום שננסה להוכיח מהי דעת שמואל, תוכיח לנו 

הגמרא שאי אפשר להוכיח דעתו.

מדברי  להוכיח  מבקשת  הגמרא  שבקידושין  רש"י.  בדעת  גם  להסביר  אפשר  כן  לכאורה 
שמואל שלא הויין ידיים, לכן מוכרחים לגרוס “הרי את מקודשת לי", וכן גם בנדרים17.

ואילו בנזיר, בה הגמרא מחפשת להוכיח שדעת שמואל היא שידיים שאין מוכיחות הויין 
ידיים, גורס רש"י לגבי קידושין “הרי את מקודשת לי", משום שאם לא כן, הגמרא לא תוכל 

להוכיח שהוי קידושין.

12(  גירסא השניה בתוס’ ד"ה “ה"ג אמרי אין", שבגירסא זו סוברים כרש"י.
13(  רש"י שם.

14(  ד"ה “לימא קסבר שמואל", וד"ה “אמרי".
15(  כפי שדוחים התוס’ לגירסתם השניה שהיא כדעת רש"י, כפי שיובא להלן.

16(  ד"ה “והאי".
17(  כן אפשר להסביר גם במה שכותבים התוס’ בקידושין )ה, ב( ד"ה “הכא" ששמואל סובר כרבנן בגיטין 

)פה, א( גבי גט, שדעת רבנן היא שידיים שאין מוכיחות לא הויין ידיים.
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)התוס’ לעומת זאת, לא סברו כריטב"א, משום שהעדיפו שלא להעמיד את הסוגיות חלוקות 
זו מזו, לפיכך העדיפו להעמיד את הדינים בחילוקים דקים של: לא הויין ידיים כלל18, ידיים 

שאין מוכיחות כלל19, ידיים שאין מוכיחות )קצת(20, ידיים שמוכיחות21(.

18(  כגון: אהי’ )בנזיר( בשעה שאין נזיר עובר לפניו, שניתן להעמידו שאמר שיישב בתענית, ואין זה ידיים 
כלל. כפירוש התוס’ שם )נזיר ב, ב( לגירסתו השניה.

19(  כגון: אהי’ )בנזיר( בשעה שאין נזיר עובר לפניו, שניתן להעמידו שאמר שיישב בתענית, ואין זה ידיים 
כלל. כפירוש התוס’ שם לגירסתו הראשונה.

20(  כגון: אהי’ )בנזיר( בשעה שנזיר עובר לפניו, שניתן להעמידו שהתכוון לקרבנות, שנחשב ידיים שאין 
מוכיחות קצת, כפירוש רש"י שם ד"ה “דילמא" ועד לד"ה “קמ"ל".

21(  כגון: בנדרים שאומר מודרני ממך, ואומר על זה שמואל שצריך להגיד לך, שנחשב ידיים מוכיחות, 
כנ"ל, כפירוש התוס’ בקידושין )ה, ב( ד"ה “הכא".
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בסברת רבא בחילוק דין נתינת תרומה 
משאר דינים

הת' מנחם מענדל שיחי' גולדשטיין
שליח בישיבה

איתא בקידושין1: “אמר רבא הילך מנה על מנת שתחזירהו לי, במכר לא קנה, באשה אינה 
מקודשת, בפדיון הבן אין בנו פדוי, בתרומה יצא ידי נתינה ואסור לעשות כן מפני שנראה ככהן 
להוציא  מתנה,  קרוי’  אינה  להחזיר  מנת  על  שנתינה  דבריו:  תמצית  הגרנות".  בבית  המסייע 

נתינת תרומה לכהן שיצא ידי חובת נתינת תרומה.

ומקשה הגמרא: “מאי קסבר רבא, אי קסבר מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, אפילו כולהו 
נמי. ואי קסבר לא שמה מתנה, אפילו תרומה נמי לא"? דהיינו מה ראה רבא לחלק את תרומה 
משאר הדברים שהרי אם מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה – גם בשאר דברים המתנה תחשב, 

ואם לא שמה מתנה – גם תרומה לא תחשב מופרשת.

נקנית  אשה  שאין  לפי  מאשה.  לבר  קני,  בכולהו  אשי:  רב  אמר  “אלא  הגמרא:  ומתרצת 
אלא  הדינים,  בכל  חלה  ולכן  מתנה  שמה  להחזיר  מנת  על  מתנה  שבאמת  היינו  בחליפין". 
שבקידושי אשה ישנה סיבה צדדית לכך שהאשה אינה מקודשת, והיא מפני שזה נחשב קניין 

חליפין.

לכאורה דעת רבא בהו"א טעונה ביאור נוסף. שהרי מה ראה רבא לחלק דווקא את תרומה 
משאר הדינים. אמנם בראי’ שטחית ניתן לחשוב שזה הרי מה שהגמרא הקשתה ומכורח קושי 
זה היא הכריעה שהדין בכולם הוא אחיד, אבל בכל זאת צריך ביאור מהי סברתו בהו"א לחלק 
תרומה משאר הדינים. ולכשנעמוד על כך, נצטרך לבאר מדוע סברא זו אכן לא הספיקה לחלק 

את תרומה משאר הדינים באופן מוחלט.

ולכאורה בכללות בכל נתינה ישנם שני שלבים: א. יציאת החפץ מרשות הנותן. ב. קבלתו 
של החפץ אצל המקבל. ולכאורה אף שהחילוק ביניהם נראה כלא משמעותי – בכל זאת אם 
נראה דין שחובתו הוא רק אחד מהשלבים – הרי שגם אם השלב השני לא יתקיים, הדין יחול 

בלאו הכי.

ולעניינינו נראה לומר שבשלושת הדינים הראשונים שהביא רבא חובת הדין הוא שיתקיימו 
שני השלבים, ובלי שיתקיימו שניהם לא חל הדין כלל וכלל. כי במכר וודאי הדבר שהמכר לא 
חל כל עוד לא קיבל המוכר את התשלום ואם ישנה בעייתיות בקבלת התשלום אזי המכר אינו 

חל.

1(  ו, ב.
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 וכן באשה, כל עוד היא לא קיבלה את הקידושין הם לא חלים. כמו שמצינו לקמן2: “התקדשי 
שהאשה  דהיינו  מקודשת".  אינה  האבד,  דבר  לכל  או  לאור  או  לים  וזרקתו  נטלתו  במנה,  לי 

צריכה לקבל את הקידושין.

)ולכאורה הי’ אולי ניתן להקשות ממה שהובא בהמשך הגמרא: “תן מנה לפלוני ואקדש לך 
מקודשת, מדין ערב; ערב, לאו אף ע"ג דלא מטי הנאה לידיה, קא משעביד נפשיה. האי איתתא 

נמי, אע"ג דלא מטי הנאה לידה, קא משעבדא ומקניא נפשה".

דהיינו שיש מקרים שהאשה אינה מקבלת ובכל זאת מתקדשת, הביאור בכך הוא שבאמת כן 
חל שם השלב של הקבלה, רק שישנו דין מיוחד שמאפשר להעביר את חובת הקבלה מהאשה 

לאדם שחפצה שאצלו הקידושין יתקבלו, אבל קבלה חייבת להיות3.(

אבל בתרומה רואים אנו שעיקר דין תרומה הוא חובת ההפרשה – שהרי המפריש תרומה 
ולא נתנה עדיין לכהן תרומתו תרומה – ועוד יותר בימינו אנו, שאין כהנים שיאכלו את התרומה 

בטהרה, מפרישים את התרומה ושורפים אותה.

ולכן יש לומר שדעת רבא בהו"א הייתה שמתנה מלכתחילה מחולקת לשני שלבים. והפגם 
במתנה על מנת להחזיר פוגם רק בקבלת המתנה אצל המקבל אבל מצד הנותן - המתנה ניתנה, 

אמנם היא תחזור אליו בהמשך אבל מצידו היא ניתנה למקבל.

ועל כן באמת ברוב הדינים שצריכים את שני הפרטים )ובעיקר את קבלת החפץ( הרי הצורך 
של המקבל להחזיר פוגם בקבלתה של המתנה. ולכן לא יחולו דינים אלו. אבל בתרומה שעיקר 

עניינה היא ההפרשה הי’ ניתן לחשוב שלא יהי’ שום פגם במתנה על מנת להחזיר.

ועל זה מגיעה הגמרא ומבהירה – מתנה על שני שלבי’ הרי הם דין אחד, ואם לא מתקיים 
אחד מהם אז נפגם כל מהות המתנה ולכן גם בתרומה, למרות שלא נדרש שם עניין הקבלה, 

אם המתנה נעשתה באופן של על מנת להחזיר – הנתינה לא הייתה כראוי בדיוק כמו הקבלה.

ומכורח כך מקשה הגמרא: “אי קסבר מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, אפילו כולהו נמי. 
ואי קסבר לא שמה מתנה, אפילו תרומה נמי לא" – אם יש פגם במתנה על מנת להחזיר – 

פוגמת היא בכל מעשה הנתינה, ואם לאו – לא תפגום גם בקבלת המתנה.

ועל זה מתרצת הגמרא, שבאמת מתנה על מנת להחזיר - נקראת מתנה, והסיבה שאשה לא 
נקנית בזה, היינו משום ש"אין אשה נקנית בחליפין", ולא מצד דין מתנה על מנת להחזיר, ולכן 

אין הבדל במסקנתנו בין תרומה לשאר הדינים.

2(  ח, ב.
3(  וגם אם יוקשה לנו מדעת הריטב"א שסובר שאם אמרה לו שישליך לים ובזה תהי’ מקודשת מדין ערב - 
תהי’ מקודשת, נראה לומר שכוונתו היא שהנחת רוח מכך שעשה דברי’ – הרי היא נחשבת קבלת הקידושין 

מצידה.
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בדין אפר חמץ
הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן
תלמיד בישיבה

א.
מביא דברי הגמרא בדין הנשרפין והנקברין

איתא בתמורה1: “כל הנקברין לא ישרפו וכל הנשרפין לא יקברו". כלומר: באיסורי הנאה 
ישנם ב’ סוגים: אלו שהתורה ציוותה לשורפם, ואלו שהתורה לא ציוותה לשורפם, וחכמים 
וכותבת המשנה שכשם שהנשרפין מצוותם  יבואו לידי תקלה2.  גזרו שיש לקוברם כדי שלא 

בשריפה דווקא ואין לקוברם, כך הנקברין דינם בקבורה דווקא ואסור לשורפם.

כלומר  מותר"  אפרן  ונשרפין  אסור  אפרן  דנקברין  “משום  הגמרא:  הדבר מסבירה  ובטעם 
מכיוון שהנשרפין אפרם מותר, הרי אם נשרוף את הנקברין, יחשבו שהאפר שלהם מותר כפי 
דינם של כל הנשרפין, ולא ידעו שדינם שונה מכיוון שאין דינם בשריפה, הלכך אין לשרוף את 

הנקברין אלא לקוברם3.

ובטעם הדבר שהנשרפין אפרם מותר משא"כ הנקברין מבארים תוס’4: “נשרפין כיון שצוה 
הכתוב לשורפן, אחר שעשה כאילו נעשית מצותו ואין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו ה"נ 
כיון שנעשית מצותו הלך אסורי’. . אבל הנקברין דלא הטעין הכתוב לשורפן משוך איסורייהו 

לעולם".

ב.
מביא קושיית האחרונים כיצד מותר לשרוף את החמץ

והנה המשנה בפסחים5 מביאה מחלוקת בנוגע לחמץ: “ר’ יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא 
שריפה וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים". ומובן שלפי שיטת ר’ יהודה דין 

החמץ הוא כנשרפין6, משא"כ לשיטת חכמים דינו כנקברין, שהרי אין דינו בשריפה דווקא7.

1(  לד, א במשנה.
2(  שו"ת פנ"י או"ח סימן יב, מקו"ח פתיחה לסימן תלא, כרתי ופלתי סימן פז. וראה פיהמ"ש לרמב"ם שם: 
“קבלה בידינו שטעונין קבורה", ולכאורה משמע קצת מדבריו שאין זה מצד חשש תקלה )וכן ראיתי שמסביר 

בשו"ת שרידי אש סימן לא(.
3(  כך לכאורה מובן מדברי רש"י: “ואתו למישרייא".

4(  ד"ה “הנשרפין" - תמורה שם.
5(  כא, א.

רבי  כדעת  מהנשרפין  הוא  בפסח  שחמץ  שאמרה  המשנה  את  שמעמידה  בתמורה  מהגמרא  כמוכח    )6
יהודה.

7(  כן מבואר בתוס’ ד"ה “בהדי דקשריף" )פסחים כא, ב(, רא"ש פ"ב סו"ס ב, טור דלהלן. )בפנ"י פסחים 
כט, א על תוד"ה “אין פודין" כתב שייתכן שלשיטת תוס’ שם אף לשיטת רבנן אין דינו כהנקברין, וראיתי 
)בא’ ההוצאות של המקו"ח בסימן תלא( שהקשו עליו מהתוס’ בדף כא שבו מבואר להדיא שדינו כהנקברין(. 
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יהודה שהוא  לרבי  ורבנן  יהודה  רבי  בפלוגתא  תלוי  זה  באפרו  “להנות  בטור8:  כתב  ועפ"ז 
בשריפה מותר דקיימא לן כל הנשרפין אפרם מותר ולרבנן אסור דכל הנקברין אפרם אסור".

ולאו  דבר  בכל  החמץ  שהשבתת  כחכמים10  לן  דקיימא  לדידן  השאלה9:  נשאלת  ולכאורה 
דווקא בשריפה, כיצד ניתן לשרוף את החמץ11? הרי כל הנקברין לא ישרפו?

שאלה זו ביותר קשה על הרמב"ם12 שכתב13: “כיצד ביעור חמץ שורפו או פורר וזורה לרוח 
או זורק לים . . אם שרפו משעה שישית ולמעלה הפחמין שלו אסורין בהני’ הואיל ושרפו אחר 
שנאסר בהניה", ולפי מה שכתב שפחמיו אסורים בהני’ מובן שפסק שדינן כהנקברין, ועם זאת 
פסק שמותר לשורפם למרות שהוא עצמו פסק בהלכות פסולי המוקדשין14 ש"כל הנקברין לא 

ישרפו"15!

ג.
מביא תירוץ המג"א ומקשה עליו

המג"א16 מתרץ את הקושיא הנ"ל, וז"ל: “ואפשר דהכי קאמר לא ישרוף להיות בו דין נשרפין 
להיות נהנה באפרן, אבל אם רצה לשרופו שלא להנות באפרו שרי ולא גזרינן שמא יהנה באפרו. 
וכן כתב מהרי"ל )הלכות ערב פסח ע’ מט-נ( שורפו וקובר הפחמין". כלומר שאמת שאפשר 
לשרוף הנקברין ומה שהגמרא אמרה: “לא ישרפו" שאין לנהוג בהם דין שריפה להתיר אפרן 

אלא באיסורן עומד.

ויש לדון בדבריו האם המג"א סובר כמהרי"ל שיש חובה לקבור הפחמין, או שלדעתו אין 
חובה רק שהביא ראי’ מדבריו לכך שמותר לשורפם אם אינו נוהג בהם דין נשרפין אלא נקברין. 
ולכאורה מפשטות לשונו שכותב: “ולא גזרינן שמא יהנה מאפרו", משמע שלא סובר שטעונים 

8(  סימן תמה.
9(  כפי שהקשו המג"א )או"ח סימן תמה, א(, הקדושת לוי )הובא בחידושי קדושת לוי )ב"ב תשמ"ח( סימן ה. 

ובתוס’ חדשים על המשניות פסחים פ"ב, א(, הבית הלל )יו"ד סימן רצד(, הח"י )או"ח שם(, ועוד.
10(  ראה שו"ע תמה, א. שו"ע אדה"ז תמה, ד. ועוד.

11(  יש שכתבו שאכן לשיטת חכמים אסור לשרוף את החמץ. דהנה ישנם ב’ גירסאות בשיטת חכמים: גירסת 
מפרר וזורה לרוח", אך הרי"ף והרא"ש גרסו בדברי רבנן: “מפרר וזורה לרוח"  “אף  הגמרא שלפנינו היא: 
ללא המילה אף. ויש שכתבו )כן משמע מהמג"א לעיל ועוד( שלשיטתם לדעת חכמים אין לשרוף את החמץ 
כי דינם ככל הנקברין. אמנם יש שכתבו )ראה ח"י סימן תמה, ס"ק א. אבני מילואים בתשובה סימן יט( שאף 

לגירסת הרי"ף והרא"ש מותר לשרוף את החמץ. 
12(  במג"א שבהערה הבאה מקשה כן על הרמב"ם. אך כותב שמהטור משמע שאסור לשורפו שהרי כתב 
שדינו ככל הנקברין. ואמנם לא עיינתי כדרוש בדבריו אך בחפזי לא הצלחתי להבין דבריו שהרי הטור כתב 
במפורש באותו סימן כיצד לשרוף את החמץ ולא כתב שזה נתון במחלוקת ר"י וחכמים, וא"כ מה שהקשה 

על הרמב"ם קשה על הטור ג"כ.
13(  הלכות חמץ ומצה ג, יא.

14(  יט, יד.
15(  ביאורים לקושיא זו )מלבד הבא לקמן( ראה: חוק יעקב או"ח סימן תמה, ס"ק א. שו"ת שרידי אש או"ח 
סימן לא )בהוצאת מוסד הרב קוק. ובהוצאת הועד להוצאת כתבי הגאון ר’ יחיאל יעקב וינברג )תשע"ב(: או"ח 

סימן מ"ב( ועד"ז בחידו"ב שרידי אש )- שרידי אש ח"ג( עמ’ שצח )בהוצאת מוסד הרב קוק(.
16(  שבהערה 9.
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קבורה כמהרי"ל.

שהרי  צ"ע,  ביאורו  לדידי  הרי  קבורה,  שטעונים  כמהרי"ל  סובר  שאינו  נאמר  אם  אמנם, 
בגמרא וברמב"ם מובא דין הנקברין עם דין הנשרפין בהעלם אחד, ולכאורה בהנשרפין ודאי לא 
שייך לומר שמותר לקוברם אלא שאין דנים בהם דין קבורה, שהרי פשוט שיש לשורפם שכך 
הוא ציווי התורה17, וא"כ לא יקברו הוא כפשוטו, וא"כ בפשטות אף לא ישרפו או כפשוטו ואין 

לחלק.

שם  בתמורה  הגמרא  דהנה  )אלפנדרי(18:  המשנה  במרכבת  המג"א  דברי  על  הקשה  ועוד 
ערלה19  במסכת  מהמשנה  מהנקברין  הם  נזיר  ושער  חמור  שפטר  המשנה  דברי  על  מקשה 
ידלק  ופטר חמור בשק  הנזיר  ידלק הבגד משער  בכור  שכותבת ש"האורג מלא הסיט מצמר 
השק". ולפי דברי המג"א דכוונת הגמרא בלא ישרפו היא שלא לדון בזה דין שריפה, אין קושיא 
המשנה  וכוונת  מהנקברין.  הם  נזיר  ושער  חמור  פטר  שבאמת  לומר  אפשר  שהרי  מובנת.  זו 

באומרה “ידלק" היא שמותר לו להדליק אע"פ שהוא מהנקברין.

ד.
מביא תירוץ הקדושת לוי ודן בדבריו

יש  האיסורים  לשאר  בנוגע  האיסורים:  לשאר  חמץ  בין  לחלק  שיש  תירץ  לוי20  הקדושת 
 – קצר  לזמן  שאיסורו  חמץ  אך  עולם,  איסור  שאיסורם  מכיוון  תקלה,  לידי  שיבואו  לחשוש 

שבעה ימים בלבד אין לחשוש כן. 

בחמץ  שאדרבה  מצינו  דברים  וכמה  בכמה  שהרי  בתשובתו,  מעט  ביאור  דרוש  ולכאורה 
חייבו22  )לדוגמא: אחד הטעמים21 שחכמים  או לאוכלו  יבואו להנות ממנו  יותר שלא  נזהרים 
לבדוק את החמץ הוא שמא יבוא לאוכלו, וכן ישנה דעה23 שכל איסור בל יראה ובל ימצא בפסח 

הוא סייג מהתורה שמא יבוא לאוכלו ועוד(.

ואולי יש לבאר ע"פ דברי שו"ת מחנה חיים24 שכתב שכל איסורי אפר )חמץ ערלה ושור 
הנסקל וכו’( יש להם שם אחד: “אפר של איסורי הנאה", כלומר שאיסור אפר אינו המשך של 
איסור החמץ אלא איסור חדש בפ"ע, והוא אינו בדין חמץ, אלא בדין כל “איסורי אפר הנאה". 

17(  אמנם, להעיר מלשון רש"י )תמורה שם( בטעם שהנשרפין לא יקברו: “דלמא אתי איניש ואשכח להו 
ואכיל להו", ולא כתב בפשטות שזהו מפני שהתורה ציוותה לשורפם. ולפום ריהטא משמע שלשיטתו זה 
שהתורה ציוותה לשורפם הוא מטעם זה ולכן לא יקברו. אך בכל אופן ודאי שלא שייך לומר שפירוש “לא 

יקברו" הוא לא ידונו בדין קבורה. 
18(  על רמב"ם הלכות חו"מ שם.

19(  פ"ג, ג.
20(  שם, בתירוצו הא’.

21(  ראה תוס’ ריש פסחים ד"ה “אור לארבעה עשר", שו"ע סימן תלא, ד. ועוד.
22(  במקרה שמבטל את החמץ, או שמבער את החמץ הידוע לו לדעת הפוסקים שחמץ שאינו ידוע אינו עובר 

עליו מדאורייתא בב"י וב"י.
23(  פרמ"ג פתיחה להלכות פסח ח"א, פ"א, אות ט. לקו"ש חט"ז עמ’ 90 הערה 19.

24(  ח"ג, סימן כ.
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ועפ"ז מה שמצינו חומרה בחמץ שמא יבואו לאוכלו או להנות ממנו אינו עניין לעניין אפר חמץ. 
ומכיוון שאיסור אפר החמץ לזמן קצר, לא החמירו בו.

אמנם, ראה להלן באות יב ששיטת התוס’ ועוד, אינה כן, אלא שאפר החמץ הינו המשך של 
האיסור הקודם, ולפי שיטתם דרוש ביאור עדיין בתירוץ הקדושת לוי.

ה.
מביא קושיית האחרונים מדוע לחכמים אין אומרים בחמץ נעשית מצוותו

יהי’  החמץ  דין  רבנן  לדעת  שגם  פשוט  לכאורה  עצומה:  קושיא  האחרונים25  הקשו  והנה 
כהנשרפין שאפרם מותר, שהרי הטעם לכך שהנשרפין אפרם מותר הוא מפני שנעשית מצוותו 
קוברים  שאנו  ומה  קבורה  מצוות  עליהם  שאין  הנקברין  בכל  אמנם  כן  ואם  מהתוס’(,  )כנ"ל 
לחמץ  בנוגע  אך  מצוותן.  שנעשית  לומר  שייך  לא  וממילא  תקלה  חשש  מצד  רק  זהו  אותם 
כאשר משביתו מקיים בזה מצוות תשביתו וא"כ בכל אופן שישבית - הן בפירור וזרי’ לרוח 
והן בשריפה, הרי לאחר שהשביתו יהי’ לזה דין “נעשית מצוותו", וא"כ דין האפר צריך להיות 
מותר? ואין מובן כיצד סתמו הפוסקים שדינו כהנקברין26? ומדוע פסקו הטור והשו"ע שאפרו 

אסור27?

ו.
מביא דברי רעק"א ודן בכוונתו

כהנקברין  הוא  רעק"א28 מקשה על המג"א שהביא את הטור שכתב שדין החמץ לחכמים 
וכתב שלפיו אין לשרוף את החמץ, וז"ל: “קשה לי לפי מה שכתבו תוספות בטעמא דנשרפין 
י"ל דדווקא בנקברין דעלמא דאין מעשה הקבורה מצוה אלא  אפרם מותר, דנעשית מצוותו 
משום חשש תקלה ראוי לקוברו זהו לא מקרי נעשית מצותו, אבל חמץ לרבנן דמצות השבתה 
תמיד עליו, ועל ידי זה מקיים מצות השבתה, א"כ גם זה מקרי נעשה מצותו, ומה לי השבתה 

על ידי שריפה לרבי יהודה או השבתה על ידי נקברין לרבנן, ומיושב דברי הרמב"ם".

25(  מקו"ח )לר’ יעקב מליסא בעל נתיבות המשפט וחוות דעת( שם, רעק"א שם, ועוד. ובקדושת לוי )שם, 
בתירוצו הב’( הביא זאת כיישוב לגירסא בגמרא דילן שניתן לשרוף את החמץ לשיטת חכמים אע"ג דכל 
הנקברין לא ישרפו. ועד"ז ביארו ג"כ במגן האלף סימן תמה ס"ק א, ישועות יעקב סימן תלא, ס"ק א. רש"ש 

סוף תמורה לד, א ד"ה “עולת העוף". שו"ת תורת חסד סימן כא, אות ו. 
26(  ראה לעיל הערה 7.

27(  ביאורים לקושיא זו – מלבד הבא לקמן בפנים: ראה מנחת ברוך סימן סז. פרי יצחק סימן יט )והוא 
דומה מעט לביאורו של ר"ח מבריסק דלקמן(. חידושי החתם סופר על הלכות פסח הנדפס בסוף חידושיו על 
מסכת פסחים )וראה מה שהשיב עליו ר’ אלחנן וסרמן במאסף אהל תורה ברנוביץ חוברת א, עמ’ מג, ונדפס 
גם בקובץ שיעורים ח"ב, סימן כא(. תורת אליעזר על שו"ע סימן תלא ס"ק א. הערות החלקת יואב שו"ע 
שם, ועד"ז בשו"ת חלקת יואב ח"א, סימן כ. בקהלות יעקב סימן יב. שע"ת חב"ד טבריה - הערת הת’ שמעון 
בנציון אורנשטיין. שערי ישיבה ח"ו עמ’ 45 ואילך - הערת הגה"ח הרב חיים יצחק אייזיק לנדא, שם חי"ג 
עמ’ 39 ואילך - הערת הגה"ח הרב יי"צ ווילשאנסקי. הערות התמימים ואנ"ש 770 גיליון א )הערות בלקו"ש( 

עמ’ 53 ואילך. ועוד.
28(  שבהערה 25.
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ולכאורה קושייתו היא כפי שכתבנו בפנים29, אמנם עפ"ז אינו מובן מה שכתב שעפ"ז מיושב 
דברי הרמב"ם. שהרי לכאורה לפי זה אדרבא דברי הרמב"ם תמוהים: מדוע כתב שפחמי חמץ 
אסורים? הרי נעשית מצוותו? בפשטות כוונתו לבאר את טעם הרמב"ם שפסק שאפר החמץ 
ששרפו לפני זמנו מותר בהנאה אף לאחר זמנו, ומסביר שזהו משום שלדעתו דינו כ"הנשרפין" 
שאפרם מותר, אך אי"ז מובן כי אם דינו כהנשרפין הרי גם כששרפו לאחר זמנו הפחמין אמורים 
בהנאה אף  זמנו הפחמין מותרין  לפני  כרחך מה שכששרפו  על  בהנאה, אלא  להיות מותרים 
זמנו לא חל עליהם  זהו מפני שלא חל עליהם שם איסור עדיין, וא"כ גם לאחר  זמנו,  לאחר 
איסור כי אין הם ראויים לאכילת כלב. וא"כ לא מובן מה שכתב רעק"א שלדעת הרמב"ם יהי’ 

דין החמץ כהנקברין שאפרם מותר?

בדוחק הי’ ניתן להמציא ולחדש שכוונת קושיית רעק"א היא שונה, וכדלהלן: בנוגע לנקברין 
שיבואו  מחשש  לשורפם  שאין  חכמים  גזרו  בהנאה  אסורים  והם  מצוותן  נעשה  שלא  מכיוון 
לאכלם, ולכן אם לחמץ הי’ דין הנקברין שפיר הי’ אסור לשורפו, אך האמת היא שבחמץ יש דין 
נעשית מצוותו וא"כ מצד דיני הנקברין והנשרפין אפרו מותר ולכן מותר לשורפו. אמנם לפועל 
אפרו אסור אע"פ שנעשית מצוותו מצד טעם צדדי ששייך דווקא בחמץ אך מפני טעם זה לא 
גזרו שלא ישרפוהו שמא יבואו לאכלו )אם מצד זה שאין כ"כ חשש שיבואו לאוכלו כי זהו לזמן 

קצר אם מצד טעם אחר(30, ואמנם ביאור זה הוא דחוק וחידוש גדול, ולא נראה לאומרו.

ז.
מבאר דברי רעק"א ע"פ שיטת רבינו מנוח

ויש לבאר זה ע"פ דברי רבינו מנוח:

דהנה רבינו מנוח31 כתב בנוגע לדברי הרמב"ם שפחמי החמץ אסורים בהנאה: “ואע"ג דאמרינן 
בתמורה כל הנשרפין אפרן מותר ומנייהו חמץ בפסח אפילו הכי כיון דאכתי איתי’ בעיני’ לאו 
ביעור חמץ אלא שריפה מודה דהפחמין שלו  לי’ שאין  יהודה דסבירא  רבי  ואפילו  אפר הוא 

אסורין בהנאה".

כלומר לשיטתו יש לחלק בין אפר חמץ לפחמי חמץ, שבאמת אפר חמץ מותר גם כששרפו 
אחר זמנו כדין כל הנשרפין, ודברי הרמב"ם הם דווקא על פחמים שהם אסורים בהנאה כששרפו 

לאחר זמנו. 

ועפ"ז יש לבאר: רעק"א דייק מכך שכתב הרמב"ם שהפחמין אסורים בהנאה לאחר זמנם, 
שדווקא פחמין אבל אפר מותר. ואם מדייקים כך נשאלת השאלה: הרי כל הנקברין אפרם מותר 

29(  ואכן בכל הספרים שמבארים קושייתו )ראה להלן כדוגמא בדברי ר"ח מבריסק(, ראיתי שכך מבארים 
אותה.

30(  ועפ"ז יובן גם מדוע הקשה זאת דווקא על דברי המג"א והטור, ולא על השו"ע עצמו שפסק שאפרו 
אסור. מכיוון שעל פי ביאור הנ"ל אף לרעק"א אפרם אסור, אלא שקושייתו היא על הטור והמג"א שלמדו 

שזהו מפני שדינו כהנקברין.
31(  לרמב"ם הלכות חו"מ שם. ועד"ז כתבו התוס’ בפסחים כו, ב.



  95  

 ע ר ו י

ולשיטת חכמים דינם אמור להיות כהנקברין? ועל זה מבאר שכל דין הנקברין הוא מפני שלא 
נעשית מצוותו אך כאן נעשית מצוותו כנ"ל.

מותר  אפרו  דחמץ  נראה  “ולענ"ד  שכתב32:  בפירוש.  כנ"ל  למד  שהאבנ"מ  ראיתי  שוב 
להרמב"ם, דבתוס’ סוף תמורה )לג, ב ד"ה הנשרפין( כתבו הטעם דנשרפין אפרם מותר משום 
דכבר נתקיים בהן מצות שריפה ואין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו אבל נקברין במילתייהו 
וזורה  וכיון דגירסת הרמב"ם בדברי חכמים אף מפרר  קיימו באיסורייהו ואפי’ באפרן עיי"ש 
לרוח וא"כ פשיטא דנתקיים מצותו בשריפה וכיון דנעשית מצותו שוב אין מועלין בו . . וכיון 
דלא הזכיר הרמב"ם דין אפרן שיהי’ אסור לכן נראה כמ"ש דס"ל דאפרן מותר בהנאה . . וכמ"ש 

תוס’ . . יש לחלק בין גחלים לאפרן", עיי"ש באריכות בדבריו.

ונראה שכ"ה גם דעת השד"ח, שכתב33: “ומדברי הרמב"ם מתבאר שסובר שמותר בהנאה 
מדכתב דביעור חמץ הוא בשריפה ואם הי’ סובר דאסור בהנאה לא הי’ מתיר לשורפו כמו שכתב 
בסוף הלכות פסולי המוקדשין דכל הנקברין לא ישרפו", ואיך יכל לכתוב כן והלא הרמב"ם פסק 

במפורש שגחלי חמץ אסורים בהנאה? אלא ע"כ חילק בין גחלים לאפר.

משא"כ המג"א34 למד בקושייתו שאין הבדל בין אפר לגחלים.

ח.
מביא תירוץ ר"ח מבריסק על קושיית האחרונים

ר"ח מבריסק35 תירץ קושיית האחרונים, וז"ל: “הנה הגרע"א הקשה על הטור שכתב דלר’ 
יהודה דחמץ מצותו בשריפה אפרו מותר כדין כל הנשרפין דאפרן מותר, ולרבנן דהשבתתו בכל 
דבר אפרו אסור כדין הנקברין, והקשה על זה הגרע"א דלפי מה שכתבו התוס’ דהא דנשרפין 
ונקברין אפרן אסור הוא משום דנשרפין איכא מצוה בשריפתן וע"כ הוי נעשית  אפרן מותר 
מצותן, משא"כ נקברין דליכא שום מצוה בקבורתן ורק משום תקלה ולא הוי נעשית מצותן, 
וא"כ בחמץ דגם אם השבתתו בכל דבר הלא איכא מצוה דתשביתו א"כ הא צריך להיות לכו"ע 

אפרן מותר.

ונראה דלא דמי המצוה של תשביתו דהשבתתו בכל דבר למצוות שריפה, דמצות תשביתו 
בשארי השבתות הוי עיקר המצוה שלא יהא להבעלים חמץ, משא"כ אם מצותו בשריפה הוי 
מצוה שחייל בהחפצא של החמץ דחלה בו דין שריפה, ולענין היתר דנעשית מצותו בעינן דווקא 
שיהא נעשית מצותו בהחפצא אז ניתר החפץ, ולא כשהבעלים קיימו מצוה דרמיא עלייהו יהא 

32(  בשו"ת סימן יט.
33(  באסיפת דינים מערכת חמץ ומצה, סימן יד, ס"ק טו.

34(  וכן גם שיטת במשנ"ב )סימן תמה( ועוד אחרונים רבים שאין לחלק בין אפר לגחלים. וראה גם בשו"ת 
וחידו"ב שרידי אש שם שלמד שאפר ופחמין דין אחד להם, ועפ"ז תמה על האבנ"מ מה שתמהנו בפנים על 
אפר  בין  במפורש  חילק  דבריו  בהמשך  האבנ"מ  קושייתו שהרי  להבין  זכיתי  ולא  בדבריו.  עיי"ש  רעק"א, 
לגחלים והרי זאת שיטת רבינו מנוח ותוס’! ומאי קושיא? וראה שם תמיהות נוספות שתמה על האבנ"מ, ועד 

שכתב: “וברור שאיזה תלמיד טועה הכניס דבריו לתוך דברי הגאון בעל אב"מ ז"ל".
35(  בחידושיו להרמב"ם שם.
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ניתר בזה החפצא, וע"כ שפיר מחלק הטור בין השבתתו בכל דבר ובין שריפה, דאם השבתתו 
בכל דבר רק הבעלים קיימו מצוה שאין להם חמץ, וע"כ לא הותר האפר, משא"כ אם מצותו 

בשריפה דנעשה המצוה בהחפצא והוי נעשית מצותו ע"כ הותר האפר".

כלומר: לדעת חכמים שהשבתתו בכל דבר, גדר מצות תשביתו היא שלהאדם לא יהי’ חמץ, 
ואין זה משנה באיזה אופן יפעל זאת, מאחר שאין דין ביעור בהחפצא דהחמץ, שנאמר שיש 
להשביתו באופן מסוים, אלא מה שנוגע זה התוצאה שלהאדם לא יהי’ חמץ. אמנם לשיטת רבי 
יהודה שיש להשבית את החמץ דווקא באופן מסוים – שריפה, מובן שחל דין ביעור על החפצא 

דהחמץ שדינו בשריפה.

ועפ"ז מבאר הגר"ח, שדין נעשית מצוותו נאמר כאשר יש דין ביעור בחפץ, שאז אומרים 
שמכיוון שנעשית המצווה שצריכה להיעשות בחפץ, החפץ מותר. אך כאשר על החפץ לא חלה 
מצווה של ביעור, וכל המצווה מוטלת על האדם, חפץ האיסור לא ניתר על ידי שהאדם עשה 
מצוותו. ועפ"ז מובן שלשיטת רבי יהודה שיש דין ביעור בגוף החמץ, לאחר ששרף את החמץ 
אפרו יהי’ מותר, אך לשיטת חכמים שאין דין ביעור בגוף החמץ גם אחרי ששרף האפר יהי’ 

אסור. ומסולקת קושיית רעק"א.

ט.
מבאר שע"פ המבואר בלקו"ש קשה לומר כתירוצו

אמנם בלקו"ש36 כותב כ"ק אד"ש מה"מ )תרגום חופשי(:

“במצוות ביעור חמץ ישנה פלוגתא בין רבי יהודה לחכמים: רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ 
אלא שריפה, וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים.

הרגצ’ובער37 מסביר הטעם לפלוגתא: לפי רבי יהודה צריכים להשבית את עצם המציאות של 
החמץ, ולכן יש לשרפו, כי כאשר רק “מפרר וזורה לרוח כו’", עדיין נשארת עצם מציאותו של 
החמץ, משא"כ חכמים אוחזים, שדי בביטול והשבתת התואר של החמץ - ביטול האפשריות 

שהאדם יוכל לאכול או להנות מהחמץ - וזה נפעל גם כאשר הוא “מפרר וזורה לרוח כו’".

האיסור:  לדבר  חדר  החמץ  איסור  כמה  תלוי  ההשבתה,  של  ה"שיעור"  גופא,  שזה  ומובן 
שעצם  כך  כדי  עד  להיות  צריכה  ההשבתה  החמץ  של  מציאותו  לעצם  עד  מגיע  האיסור  אם 
מציאותו של החמץ יתבטל, ואם האיסור מגיע רק לתואר והצורה - די להשבית )את הצורה -( 

האפשריות לאכילה והנאה, ולא את העצם לפי שאין בו שום איסור38". ע"כ.

על  הוא  האיסור  יהודה,  רבי  לשיטת  והן  חכמים  לשיטת  שהן  קצת  מזה  משמע  ולכאורה 
החפצא )וכך הוא בכל איסורי הנאה(, אלא שהמחלוקת עד כמה האיסור חדר בהחמץ. ובמילא 
כמה הוא השיעור לביעור שאזי החמץ יהי’ מבוער )מצד עצמו – ולא רק ביחס לאדם(. וא"כ לפי 

36(  חט"ז עמ’ 96 ואילך.
37(  צפנת פענח עה"ת בחוקותי כו, ו. מפענח צפונות פ"א, ט, וש"נ.

38(  וראה מפצ"פ שם שזוהי גם הפלוגתא )פסחים כח, סע"א ואילך( בין ר"י לר"ש בחמץ שעבר עליו הפסח.
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ביאור כ"ק אד"ש מה"מ, בפשטות, לא ניתן לבאר את ביאור ר"ח39.

יו"ד.
מביא את ביאור הרוגוצ’ובי

הגאון הרוגוצ’ובי40 תירץ, וז"ל: “באם הטעם משום מצות שריפה אז קיים, ואם הטעם כדי 
לבער הדבר אז גם בשריפה לא קיים, דאין המצוה הנפעל, רק הפעולה שתבער . . ולכן לדידן 

דלא יליף מנותר ל"ה41 זה מצוה רק צריך לשית עצה שהדבר יתבער גם אפר אסור".

כלומר: לשיטת חכמים אין חיוב מיוחד לשרוף, או חיוב מיוחד לפרר או לזרות לרוח או חיוב 
מיוחד להשליך לים. אלא הציווי הוא שהחמץ יתבער – בכל דרך שהיא. כלומר החיוב אינו על 
הפעולה כי אם על הנפעל42. משא"כ לרבי יהודה יש חיוב מיוחד דווקא לשרוף – הנלמד מנותר 
על  רק  ולא  הפעולה  על  הוא  הציווי  לשיטתו  ובמילא  השריפה.  על  שמצוה  פסוק  יש  ששם 
הנפעל. עפ"ז מבאר הרגוצ’ובי את הסיבה שלר"י אפר חמץ מותר ולרבנן אסור. במקרה שישנו 
חיוב לשרוף את הדבר, אז נעשית מצותו. אך במקרה שהחיוב הוא שהדבר יהי’ מבוער, לא שייך 

לומר נעשית מצותו43.

יא.
מביא ביאור השרידי אש ומקשה עליו

השרידי אש44 תירץ, וז"ל: “אמרתי זה רבות בשנים שמחלוקת ר"י וחכמים היא על עצם דין 
ביעור חמץ: ר"י סובר שטעם הביעור הוא משום איסור הנאה שבו ודמי לנותר ובעי שריפה, 
וחכמים סוברים שטעם הביעור להשביתו מן העולם שלא יעבור על בל יראה ולא מצד איסור 
ב"י  מצד  דתשביתו  דין  גם  שיש  מודה  ר"י  גם  אבל   .  . לרוח  וזרי’  בפירוד  סגי  ולהכי  הנאה 
כדי שלא יעבור על ב"י. ולהכי אמר בפסחים45 אימתי שלא בשעת ביעורו אבל בשעת ביעורו 

השבתתו בכל דבר כפירוש רש"י ושפיר יליף ר"י מנותר.

. . והנה לר"י בודאי אפרו מותר משום דנעשה מצותו דכיון שדין ביעורו הוא משום איסור 

39(  וראה גם דברי אדה"ז בסימן תמה, יב, שנוהגים לשרוף הערבה בשריפת חמץ מכיוון שדבר שנעשה בו 
מצווה עושים בו עוד מצווה, ולכאורה משמע קצת מדבריו שיש מצווה בהחפצא. ולהעיר משיחות אחש"פ 

ולאחמ"כ תשל"ו ואכ"מ. 
40(  שו"ת צפע"נ ורשא סימן קמב.

41(  אולי צ"ל ‘ל"ח’ – לא חשיב.
42(  חילוק זה בין ציווי על הפעולה לציווי הנפעל הוא חילוק יסודי ועיקרי בהרבה עניינים במשנת הגאון 
הרוגוצ’ובי וכ"ק אד"ש מה"מ מביא חקירה זו מתבטא: “ובלשון הרוגוצ’ובי" )ראה גיליון התמים אדר-ניסן 

תשס"ב – בדרכי הרוגוצ’בי )הרב יהושוע נוהויזר(.
בשריפת  ואופנים  גדרים  ג’  )לפ"ע(  באריכות  שמבאר  המאור(  )הוצאת  קידושין  על  בצפע"נ  וראיתי    )43
איסורי הנאה, ובהערות שם נסמנו עוד מקומות שדיבר הרגוצ’ובי בזה, ואינו תח"י כעת, ויש להשוות את כל 

המקומות.
44(  שו"ת שרידי אש או"ח סימן לא )בהוצאת מוסד הרב קוק. ובהוצאת הועד להוצאת כתבי הגאון ר’ יחיאל 
יעקב וינברג )תשע"ב(: או"ח סימן מ"ב(. ועד"ז בחידו"ב שרידי אש )- שרידי אש ח"ג( עמ’ שצח )בהוצאת 

מוסד הרב קוק(. ובאופן דומה ביאר ג"כ ר’ שלמה היימן.
45(  יב, ב.



  98  

קובץריע וארובהתו הםר-רת

הנאה שבו או דין דשחיטת הפסח כמש"ל משא"כ לחכמים אין זה שייכות לנעשה מצותו כיון 
שהביעור הוא רק שלא יעבור על בל יראה ואין לו שום שייכות לאיסור הנאה שבו, א"כ ליכא 
למימר בו נעשה מצותו דאין המצוה גומרת זמן איסורו ופשוט ובזה סרה קושיית האחרונים 

שגם לחכמים יהי’ אפרו מותר דהא נעשה מצותו".

והנה, במה שכתב שגם לר"י ישנה השבתה על מנת שלא יעבור על ב"י וב"י, ולכן גם לר"י 
בהגיע זמן האיסור מהתורה )בחצות(, ההשבתה היא בכל דבר. הנה זהו )כפי שציין( לפי פירוש 
חצות,  אחר  הוא  ביעורו"  בשעת  ד"שלא  להיפך,  הוא  ועוד,  ר"ת47  פירוש  לפי  אבל  רש"י46, 
ו"בשעת ביעורו" הוא לפני חצות ואז השבתתו בכל דבר. וא"כ דווקא בזמן שמתחיל החיוב של 

ב"י וב"י, דוקא אז מתחיל החיוב בשריפה דוקא לשיטת ר"י.

ולכאורה צריך להבין לפי שיטתו מדוע ההשבתה היא דוקא בשריפה, הרי לפי דברי ה"שרידי 
אש", על מנת להינצל מב"י וב"י אין צורך לשרוף דוקא. וא"כ במקרה שאין לו עצים עכ"פ יפרר 

או יזרה לרוח כדי שלא יעבור על ב"י וב"י?

ובפשטות אי אפשר לומר שגם לפי שיטת ר"ת בשיטת רבי יהודה במקרה שאין לו עצים 
ישבית בכל דבר כדי שעכ"פ לא יעבור על האיסור של ב"י וב"י, אלא שכוונתו שלאחר חצות 
ישנו חיוב לבער דווקא בשריפה48 משום האיסור הנאה, משא"כ קודם חצות. דא"כ אינו מובן 
מה שהקשו עליו חכמים49: “לא מצא עצים לשורפו יהא יושב ובטל והתורה אמרה50 תשביתו 
יש  יהודה  לרבי  גם  הנ"ל  ביאור  לפי  והרי  להשביתו".  יכול  שאתה  דבר  בכל  מבתיכם  שאור 
להשבית בכל דבר כדי שעכ"פ לא יעבור על ב"י וב"י, ועד"ז נאמר שלר"י יש לבער בכל דבר 

כדי שעכ"פ לא יעבור על תשביתו ומהי קושיית חכמים?

כמו כן לפי ביאורו קשה גם לשיטת רש"י: מדוע החיוב לבער מצד האיסור הנאה הוא לפני 
חצות – בזמן שהחמץ עדיין אינו אסור בהנאה, ולא לאחר חצות בזמן בו אסור בהנאה51?

אלא צריך לומר שלשיטת רבי יהודה כאשר אינו מבער את החמץ בשריפה, אינו יוצא ידי 
“תשביתו" ו"ב"י וב"י", מכיוון שזה נחשב שיש לו חמץ ברשותו מאחר שלפי שיטתו כל עוד 
קיים העצם של החמץ נחשב זה שיש לו חמץ, ואינו קיים את כוונת התורה באומרה “תשביתו" 

כביאור כ"ק אד"ש מה"מ במחלוקת ר"י וחכמים52. 

וא"כ אין מניין ללמוד שלר"י הביעור הוא מצד עצם איסור ההנאה, ולרבנן הוא על מנת שלא 
לעבור על ב"י וב"י, שהרי מחלוקתם תלוי’ בדבר אחר – האם הביעור צ"ל בעצם או בתואר. 

46(  שם.
47(  שם. 

48(  וכאן נכסנו לשאלה האם בביעור קודם שעה שישית מקיימים תשביתו ואכ"מ.
49(  שם.

50(  שמות יב, טו.
51(  ובפשטות לפי שיטת רש"י בשיטת רבי יהודה – לאחר חצות אין שום עניין לבער בשריפה דוקא ודלא 

כהמאירי שם.
52(  לעיל ס"ט, וראה להלן סט"ז.
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ועפ"ז הדרא קושייא לדוכתא: מדוע לר"י נעשית מצוותו משא"כ לרבנן?

יב.
מביא ביאור נוסף ומקשה עליו

ידי  על  בביעור  חומר  וישנו  ידי שריפה,  על  בביעור חמץ  חומר  יש שביאר53 שישנו  והנה, 
פירור וזרי’ לרוח: החומר בביעור על ידי שריפה הוא שעל ידה החפץ יותר מתבער, שהרי על 
וזרי’ לרוח או השלכה לים שעל ידי זה החמץ  ידה מתבער העצם. אך ישנו גם חומר בפירור 
מבוער יותר מהאדם, שהרי אינו לפניו כלל, משא"כ בשריפה שהאפר עדיין במציאות. וא"כ 
לשיטת רבנן שהשבתתו בכל דבר - אף פירור וזרי’ לרוח או השלכה לים, א"כ צריך לומר שגם 

בשריפה התורה רוצה שהשריפה תהי’ באופן שלא יהי’ לאדם שייכות יותר עם החמץ.

אמנם, לכאורה ביאור זה אינו ‘חלק’ לחלוטין, מכיוון שלפי זה הי’ צריך לומר שיהי’ חיוב על 
האדם להוציא את האפר מרשותו שהרי כל עוד הוא ברשותו עדיין יש לו שייכות אליו, וכמו 
בפירור וזרי’ לרוח שהחמץ יוצא מרשותו. ואם נאסור עליו להשתמש באפר – במה יהי’ זה דומה 
לפירור וזרי’ לרוח הלא שם אין להאדם אפשרות להשתמש בשאריות החמץ משא"כ בשריפה. 

והנה הביא שם54 את שיטת החזו"א55 שאם דינו כהנקברין הרי אם שורפו בפסח עליו לפררו 
ולזרותו לרוח לאחמ"כ. וכתב שדברי החזו"א מוכרחים, והקשה על דברי אדה"ז שכתב56 ששרפו 
לאחר זמנו עד שנעשה פחמין יכול להשהותן, למרות שבנוגע לחמץ שנפסל מאכילת כלב בתוך 

הפסח כתב57 שחובה לבערו מן התורה מכיון שלא פקע עליו חיוב תשביתו.

אמנם, דבריו תמוהין. שהרי אם תאמר שדין חמץ הוא כדין כל הנקברין לגמרי - הרי אסור 
לשורפו גם כן, והרי לדידן לרבנן אפשר לקיים תשביתו גם בשריפה. ואם תאמר שלמד כהמג"א 
לעיל שגם את כל הנקברין מותר לשרוף, ולמד גם כשיטת המהרי"ל שיש לקבור הפחמין - הרי 
מכל מקום השו"ע58 כתב שמותר לשרוף את הפחמין בתוך זמן איסורו, ולא כתב שצריך לקבור 
הפחמין, וא"כ בפשטות לא סבירא לי’ הכי, וא"כ ע"כ צריך לומר שאע"ג שחמץ הינו כהנקברין, 
התירו לשורפו ואין צריך לקוברו לאחמ"כ, ולא חוששין שיבוא ליהנות מזה, וביארו זאת כבר 

האחרונים כפי שהבאנו לעיל מהקדושת לוי ועוד.

הוא פשוט, שתשביתו  כלב  לאכילת  ראוי  בין חמץ שנעשה פחמין לחמץ שאינו  והחילוק 
ראוי  שאינו  בחמץ  משא"כ  לרוח(,  וזרי’  פירור  )או  שריפה  ע"י  מתקיים  עכ"פ(  הזמן  )לאחר 
לאכילת כלב, אין מקיימים בזה תשביתו, אלא שאם נעשה אינו ראוי לאכילת כלב לפני זמנו, 
שוב לא חל עליו שם חמץ. אך בשעה שחל עליו שם חמץ שוב אינו פוקע ממנו עד שיקיים 

53(  תפארת למשה ספר זיכרון )לזכרון ר’ משה שמעון מירניק( הערת הגר"י עדס – בגדר עניין תשביתו – 
עמ’ ק"ה.

54(  בעמ’ ק.
55(  או"ח סקט"ז סק"א.

56(  או"ח סימן תמ"ה ס"ד.
57(  או"ח סימן תמ"ב סכ"א.
58(  או"ח סימן תמ"ה ס"ב.
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ה"תשביתו" כתיקונו ומה לי שריפה ומה לי פירור וזרי’ לרוח וגם בשריפה מקיים ה"תשביתו" 
כראוי. וא"כ שיטת אדה"ז ברורה ונהירה, ושיטת החזו"א צריכה עיון.

יג.
מביא תירוץ נוסף ודן בו

והנה מלקו"ש הנ"ל, רצה לתרץ הרב א.ל.ק.59 שדין נעשית מצוותו הוא דווקא כאשר מצוות 
נעשית מצוותו,  דין  כאן  היא בעצם שייך  ולכן לר"י שההשבתה  היא בעצם הדבר,  ההשבתה 

משא"כ לחכמים שההשבתה היא רק בהתואר. 

אך לכאורה צריך להבין תירוצו שהרי לפני כן בשיחה הנ"ל, מבאר שחמץ בכלל עניינו הוא 
השבתת העצם משא"כ שאר איסורי הנאה שעניינם השבתת הצורה. ומשמע שזה לכו"ע אלא 
כפי  העצם  השבתת  רק  או  לגמרי,  העצם  השבתת  להיות  צריכה  האם  נחלקו  גופא  שבחמץ 
ששייך לצורה. כלומר שבכל איסורי הנאה צריך רק לא להנות מהם – כלומר השבתת הצורה. 
משא"כ בחמץ צריך לבער את עצמיותו, אלא שהשאלה היא האם לבער את עצמיותו עד הסוף, 

או לבער עצמיותו באופן שלא יהי’ אפשר להנות ממנו60.

ועפ"ז לא מובן תירוצו שהרי בחמץ דין ביעור חל על העצם, עוד יותר משאר איסורי הנאה, 
וזה אפילו לשיטת רבנן. וא"כ אי אפשר לחלק כפי שרצה לומר הרב הנ"ל שבכל הנשרפין דין 
שריפתם הוא בעצמיותם ולכן יש בהם דין “נעשה מצוותם", משא"כ בחמץ. דהוא להיפך כנ"ל.

שוב ראיתי שבהמשך להסבר מחלוקת ר"י וחכמים - האם ההשבתה צריכה להיות בעצם או 
בתואר כותב כ"ק אד"ש מה"מ61: “להעיר מחיוב שריפת קדשים )האם תלוי בהנ"ל או שהוא דין 
נוסף(". ומדבריו הק’ אלו משמע לכאורה שניתן לומר בקדשים שדינם בשריפה האיסור חדר 
עד העצם כחמץ ולכן טעונים שריפה62. כפי שביאר הרב הנ"ל. וניתן לומר שאין זה מפני שחדר 
עד העצם, אלא זהו חיוב נוסף מלבד עצם איסור ההנאה כפי שנבאר לקמן ושבעים פנים לתורה.

יד.
מביא דברי כ"ק אד"ש מה"מ ועפ"ז מבאר ב’ גדרים בהשבתה

וי"ל הביאור בזה, ובהקדים: בלקו"ש הנ"ל דן כ"ק אד"ש מה"מ בעניין האכלת איסורי הנאה 
לכלבי הפקר דיש בזה מחלוקת בירושלמי, ובהערה שם63 מביא מחלוקת באחרונים האם לדעה 

האוסרת, האיסור הוא בכל איסורי הנאה או רק בחמץ, וזלה"ק: 

“ראה מקור חיים או"ח שם סק"י דאיסור זה הוא רק בחמץ ולא בשאר איסורי הנאה )וראה 
גם ביאורי הגר"א או"ח שם פרמ"ג הנ"ל(. 

59(  בקובץ יגדיל תורה שנה ב’, גיליון כא, סימן קמו.
60(  ראה מה שביאר בזה בטוב טעם ודעת הגה"ח הרב יי"צ וילשאנסקי בקובץ שערי ישיבה חי"ג ע’ 42 

ואילך.
61(  לקו"ש חט"ז עמ’ 135, הערה 41.

62(  ועדיין צריך ביאור בזה, דא"כ הי’ צריך להיות בהם איסור ב"י וב"י.
63(  הערה 17.
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אבל רוב הפוסקים ס"ל דאיסור זה הוא גם בשאר איסורי הנאה )ראה שד"ח כללים מערכת 
אל"ף כלל רכג. פאת השדה כללים שם כלל לח. וש"נ. וכ"ה בשו"ע אדה"ז שם סתמ"ז קו"א 
סק"ב( ולהעיר שלדעת כמה הטעם הוא רק משום דבעי קבורה ולא מצד עצם איסור הנאה ראה 

שד"ח שם".

בכל איסורי  דין האכלת כלבי הפקר  ונמצא64 מדבריו הק’ שלדעת כמה מהאחרונים חלוק 
הנאה לדין האכלת כלבי הפקר בחמץ: בכל איסורי הנאה מצד איסור ההנאה עצמו אין שום בעי’ 
להאכיל לכלבי הפקר את האיסור ואין מחשיבים זאת להנאה, אלא שזה שאסור להאכיל את 
האיסור לכלבי ההפקר הוא מצד חיוב נוסף שחכמים הטילו על האדם לקבור את איסורי ההנאה. 
משא"כ חמץ האכלתו לכלבי הפקר היא בעייתית מצד עצמה, מכיוון שמצד איסורו העצמי אין 

להאכילו לכלבי הפקר, ואם יאכילו לא יקיים מצוות “תשביתו" כראוי.

והטעם לחילוק בין איסורי הנאה לחמץ מבאר בשיחה שם שהוא מפני שבחמץ האיסור חודר 
הנאה  איסורי  כמה( מאשר בשאר  עד  ורבנן  ר"י  נחלקו  גופא  )אלא שבזה  לעצם החמץ  יותר 

שהאיסור שייך יותר לתוארו וציורו.

נוסף, מלבד עצם איסור ההנאה,  ב’ סוגים: השבתה שהינה חיוב  כלומר שבהשבתה ישנם 
שזהו חיוב קבורה בכל האיסורים. והשבתה שהיא חלק בלתי נפרד מעצם האיסור.

טו.
חוקר בב’ אופנים באיסור אפר ועפ"ז מבאר מדוע לשיטת חכמים אין שייך בחמץ דין נעשית 

מצוותו

והנה בגדר איסור אפר איסורי הנאה ניתן לומר בב’ אופנים65: 

מיוחד של  יש פטור  זהו המשך של האיסור הקודם. אלא שבמקרה שנעשית מצוותו,  א. 
זהו66  ב.  לאסור.  אין  עליו  המוטל  והאדם עשה  על השריפה,  ציוותה  התורה, שמכיוון שהיא 

איסור חדש לגמרי, והאיסור הקודם אינו קיים כי “פנים67 חדשות באו לכאן"68.

והנה מלשון תוס’ בתמורה הנ"ל: “משוך איסוריהו לעולם", משמע שסובר שזהו המשך של 
איסור ההנאה שהי’ לפני כן.

ועפ"ז י"ל שישנו חילוק בין כל הנשרפין שנעשית מצוותו לאיסור חמץ:

64(  ההסבר הבא לקמן בדברי כ"ק אד"ש מה"מ הוא ע"פ מה שביארו בגיליון החייל )13( במדור אוצרות, 
הערה 11.

65(  בהבא לקמן ראה גם שערי ישיבה חי"ג שם.
66(  ראה בשו"ת מחנה חיים )שבהערה 24( שכתב שכל איסורי אפר )חמץ ערלה ושור הנסקל וכו’( יש להם 
שם אחד: “אפר של איסורי הנאה", ומשמע מדבריו שם שזהו איסור חדש לחלוטין ולא שייך לאיסור הקודם 

עיי"ש. וראה תוס’ ד"ה “אין" )פסחים כט, א(. חידושי הרשב"א )קידושין נו, ב(.
67(  ראה בתוס’ שבהערה הקודמת, ועוד.

68(  כו"כ הקשו )ראה הערות התמימים ואנ"ש 770 שם( – לפי שיטה זו שהאפר הינו מציאות חדשה, מדוע 
נקטנו בפשיטות שהתורה הטילה  ובפנים  ומדוע צריך להגיע לפטור של נעשית מצוותו?  הוא אכן אסור? 

איסור חדש וכהמחנה חיים )שם( ועדיין צ"ע.
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בנוגע לכל הנשרפין יש לומר שחיוב שריפה בהם הוא דין נוסף על האיסור, כלומר שנוסף על 
כך שהתורה אסרתו בהנאה, התורה הטילה חיוב נוסף על האדם לשורפו )וע"ד המבואר לעיל 
בסעיף הקודם בעניין הנקברין(. ובמילא כאשר נעשית המצווה שהתורה ציוותה, התירה התורה 

את איסור ההנאה.

משא"כ חמץ חיוב השבתתו אינו דבר נוסף על איסורו העצמי, ובמילא לא שייך לומר בזה 
נעשית מצוותו, כי מהות המצווה אינה רק פעולה טכנית של השבתת החמץ, אלא היא נגזרת 
מעצם האיסור, ובמילא כוונת התורה בציווי “תשביתו", היא שלא תהי’ יותר לאדם שום שייכות 
עם החמץ, ומכיוון שאפר החמץ הוא המשך של איסור החמץ, הרי אם ישתמש באפר החמץ, 
הרי זה כאילו השתמש בחמץ, והוא עושה היפך כוונת התורה ב"תשביתו", ובמילא לא שייך 
בזה נעשית מצוותו, שכל המצווה היא שלא ישתמש בחמץ ולא יהי’ לו שום שייכות עם החמץ.

אמנם, כהנ"ל הוא רק לשיטת חכמים. אך לשיטת רבי יהודה מוכרחים לומר, שאיסור אפר 
החמץ אינו המשך של האיסור הקודם, ולכן שפיר שייך בזה נעשית מצוותו כדלהלן.

טז.
מביא ביאור כ"ק אד"ש מה"מ שרבי יהודה וחכמים נחלקו בכוונת התורה באומרה תשביתו

דהנה בלקו"ש ח"ז69 כותב כ"ק אד"ש מה"מ )בתרגום חופשי70(:

לרבי  יהודה  רבי  בין  כהנים פלוגתא  מן הארץ71", מביא התורת  חי’ רעה  “והשבתי  “עה"פ 
שמעון: “ר"י אומר מעבירן מן העולם. ר"ש אומר משביתן שלא יזיקו" . . בנוגע לטעמו של 
ר"י שמפרש ש"והשבתי חי’ רעה" היינו “מעבירם מן העולם", מבאר הרגצ’ובער72 שר"י אזיל 

לשיטתי’ בדין ביעור חמץ:

בנוגע לאופן ביעור חמץ יש מחלוקת ר"י וחכמים: “ר"י אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה 
וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים".

מהו יסוד הפלוגתא?

כאשר משליכים את החמץ לים )ואפילו ב"זורה לרוח", מתבטל רק חלקיו וכו’ אבל( מציאות 
סובר  מבתיכם",  שעור  תשביתו  כתיב73  לחמץ  שבנוגע  ומאחר  שהיתה.  כפי  נשארת  החמץ 
וזריתו לרוח או ע"י השלכתו לים אין מקיימים את מצות  יהודה שע"י פירורו של החמץ  ר’ 
“תשביתו". כיון דלדעת ר"י הפירוש ד"שביתה" הוא – ביטול המציאות. ולכן הוא סובר “אין 
ביעור חמץ אלא שריפה" – כיון שדוקא ע"י שריפת החמץ מתבטלת מציאותו )ולמרות שגם 
לאחר השריפה נשאר ממנו אפר – אבל האפר הוא מציאות חדשה. והמציאות הקודמת איננה(.

69(  עמ’ 189.
70(  התרגום הוא ע"פ לקו"ש גאומ"ש ויקרא עמ’ 278.

71(  בחוקותי כו, ו.
72(  צפע"נ הנ"ל.

73(  בא יב, טו.
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צורה  אבל חכמים )ובכללם ר"ש( סוברים שגם ביטול הצורה והאיכות – במובן הרחב של 
ואיכות, הכולל גם את אפשרות האכילה )וההנאה בכלל(, הגדר של “יראה לך74" וכיו"ב – נקרא 
וזורה לרוח או מטיל לים" מקיימים את מצות  סוברים שגם ע"י “מפרר  הם  ולכן  “שביתה", 

תשביתו.

וזהו, אומר הרגוצ’ובער, גם טעם הפלוגתא של ר"י ור"ש בנוגע לפירוש של “והשבתי חי’ 
מציאותה  אולם  שלה,  הצורה  רק  מתבטלת  להזיק,  חודלת  רעה  חי’  כאשר  הארץ":  מן  רעה 
לומר  מוכרח  המציאות,  ביטול  היינו  ש"שביתה"  שסובר  יהודה,  ר’  לכן  כמקודם,  נשארת 
ש"והשבתי חי’ רעה גו’" היינו מעבירם מן העולם. אבל ר"ש, שלדעתו גם ביטול הצורה נקרא 

“שביתה", סובר “משביתן שלא יזיקו" כיון שגם זה נקרא “והשבתי"". ע"כ. 

והנה בפשטות ביאור זה במחלוקת ר"י וחכמים שונה מעט מהביאור שהובא לעיל באות ט, 
שהרי שם מבואר שמחלוקתם עד כמה האיסור חדר לחמץ, ופה משמע שמחלוקתם היא מהי 

כוונת התורה בכל מקום75 באומרה “תשביתו". 

“תשביתו".  באומרה  התורה  כוונת  מה  היא  מחלוקתם  דבאמת  הוא,  התיווך  ]ובפשטות 
אמנם, מזה שהתורה נקטה בדברים מסויימים לשון זו, מובן שיש טעם פנימי ומהותי לכך. ולכן, 
לשיטת חכמים שפירוש המילה “תשביתו" הוא השבתת הצורה והתואר, זהו מפני שלשיטתם 
משא"כ  להתואר76.  רק  חדר  האיסור  השבתה(  לשון  כלפיהם  נקטה  )שהתורה  אלו  בדברים 
לשיטת ר"י, שפירוש המילה “תשביתו" הוא השבתת העצם, זהו מפני שבדברים אלו )שהתורה 

נקטה כלפיהם לשון השבתה( האיסור חדר גם להעצם.

וכן משמע מדברי כ"ק אד"ש מה"מ77: “בשו"ת צפע"נ ווארשה סי’ נ מבאר המחלוקת בפי’ 
תיבת תשביתו. אבל מובן שזה שייך לשאלה במהות האיסור".[

יז.
מבאר עפ"ז מדוע לשיטת ר"י נעשית מצוותו

)כפי  לחלוטין78  העצם  השבתת  פירושו  “השבתה"  כולה  התורה  בכל  שלר"י  מכיוון  והנה, 
להיות  שצריכה  שבת,  במלאכות  וכן  כלל,  מהחי’  מציאות  שאין   – חיות  בהשבתת  שרואים 
שביתה מכל עצמיותה של המלאכה וכו’(, א"כ מוכרחים לומר שגם כאן ב"תשביתו" הכוונה 

74(  ראה ירושלמי פסחים )פ"ב, ה"א בסופה(: “תשביתו . . בל יראה" )אלא ששם הוא אליבא דר"י – השבתת 
ה’יראה’ לגמרי(.

75(  ראה בשיחה הנ"ל )ח"ז( שמביא כו"כ דוגמאות למחלוקות בין ר"י לחכמים, ששורש מחלוקתם בכל אלו 
היא מהי כוונת התורה באומרה “תשביתו". 

76(  גם בנוגע לחיות רעות – שאינם טמאות בעצם מציאותם כי אם בפעולתם, ובד’ היסודות שלהם, אך לא 
בכח ההיולי שלהם. כמבואר בשיחה בחט"ז שם בנוגע למכות, עיי"ש.

77(  לקו"ש חט"ז עמ’ 135, הערה 40.
78(  משא"כ אם לא נאמר שלשיטתו מוכרחים לומר שבכל מקום שהתורה אמרה “תשביתו" הכוונה להשבתת 
העצם, לא מוכרחים לומר שזה שאמר שצריך לשרוף את החמץ הכוונה להשבתת העצם. אמנם כך הרגצ’ובי 
מסביר, אך אי"ז הכרח כל כך כדי שנאמר שהטור הבין שמוכרחים לומר שר"י סבר שאפר חמץ הינו מציאות 

חדשה. ואפשר לומר גם שאינו מציאות חדשה לחלוטין אלא שלר"י צריך להשבית יותר בעצם.
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השבתת העצם לחלוטין. ואם נאמר שהאפר אינו מציאות חדשה לחלוטין, יוצא שגם כאשר 
שורפים אי"ז השבתת העצם לגמרי, וא"כ יוצא שא"א לקיים את ציווי התורה “תשביתו", וזה 
לא ייתכן. לכך רבי יהודה למד שבאפר החמץ לא נשאר כלום מהמציאות הקודמת, ולכן כאשר 

שורפים את החמץ נעשית השבתת העצם לגמרי, וזה כוונת התורה בתשביתו.

ועפ"ז שאפר החמץ הינו מציאות חדשה לחלוטין מובן שהאיסור הקודם אינו ממשיך. ואם 
איסור האפר הקודם אינו ממשיך, פשיטא שעל ידי ששרף את החמץ “נעשית מצוותו". שהרי 
וודאי שקיים בשריפתו את כוונת התורה בתשביתו שהרי מעתה אין לו שום שייכות כלל עם 
החמץ, ואף אם ישתמש באפר החמץ, אין זה שייכות עם החמץ ואינו נוגע כלל ל"תשביתו" 

מאחר והוא מציאות חדשה. 

ועפ"ז יובנו היטב דברי הטור, שכתב: “להנות באפרו אחר ששרפו זה תלוי בפלוגתא רבי 
יהודה ורבנן לרבי יהודה שהוא בשריפה מותר דקיימא לן כל הנשרפין אפרן מותר ולרבנן אפרם 
אסור דכל הנקברין אפרם אסור". דהטור למד לשיטת רבנן שאפר החמץ הוא המשך של האיסור 
הקודם ומתבסס בכך על דברי תוס’ שמדבריו משמע שהאפר הוא המשך של האיסור הקודם 
כנ"ל79, ומכיוון שהוא המשך של האיסור הקודם לא אומרים בזה נעשית מצוותו מכיוון שציווי 
התורה אינה על פעולה טכנית כפי שהוסבר לעיל באריכות. אך לשיטת רבי יהודה מוכרח שהוא 
מציאות חדשה לגמרי, ובמילא נאמר שגם אם הנקברין אפרם אסור, הרי כאן נעשית מצוותו 

ומותר.

לשורפו  רצה  ש"אם  וסובר  ישרפו"  לא  הנקברין  ש"כל  הדין  על  חולק  יהודה80  רבי  והנה 
רשאי". וכתב במגן האלף81 שלשיטת המג"א ש"לא ישרפו" פירושו לא ידונו בו דין שריפה, 
מוכרחים לומר שלשיטת ר"י אפר הנקברין מותר. דאי לא תימא הכי אין שום חילוק בין שיטת 

ר"י לרבנן שהרי גם לשיטת רבנן מותר לשורפו )לשיטתי’ דהמג"א(. 

יומתקו דברי המגן האלף, שזה שאפרן מותר זהו מפני שאזיל לשיטתייהו  וע"פ ביאורינו 
שהאפר הינו מציאות חדשה ולשיטתו )דר"י לפי המג"א( אין איסור חדש באפר החמץ. 

יח.
מקשה על הביאור דלעיל ומתרץ בב’ אופנים

אמנם עדיין צריך להבין לשיטת חכמים:

ביארנו לעיל שלשיטת חכמים אפר החמץ הינו המשך של האיסור הקודם. ולכאורה אינו 
מובן: הרי בחמץ ודאי לא נשאר צורת ותואר החמץ, ואם האיסור חדר רק בצורת ותואר החמץ 
הרי כששרף את החמץ לא נשאר כלום מהאיסור הקודם שהרי נתבטלה צורתו וכיצד ניתן לומר 

79(  ומכיוון שברבי יהודה אין לומר כדברי התוס’ כדלהלן בפנים, למד שדברי התוס’ אמורים רק לשיטת 
חכמים )דכן הלכתא(.

80(  תמורה שם.
81(  שבהערה 25.
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שהוא המשך של האיסור הקודם.

ואוי"ל בב’ אופנים:

א. אמנם איסור החמץ חודר רק לצורת ותואר החמץ, שלכן כאשר מפרר וזורה לרוח קיים 
מצוות תשביתו, וכ"ש שכאשר שורף את החמץ הרי השבית את החמץ. אמנם מכל מקום כאשר 
משתמש באפר החמץ, הרי מראה בעצמו שהוא עדיין יכול להשתמש בחמץ, ועדיין לא ניתק 
עצמו מהאפשרות להשתמש בחמץ, ובמילא ה"ה כביכול “אחשבי’" להחמץ, ובמקרה זה אין זה 

נחשב אפילו לביטול תואר החמץ. 

ב. יש לחלק בין עיקר האיסור, לבין משהו מן האיסור. דהיינו שעיקר האיסור חדר רק בהצורה 
של החמץ, אך נשאר משהו מהאיסור גם בהאפר. או במילים אחרות: באפר כבר התבטל ‘עצם 

האיסור’ אך נשאר סוכ"ס עדיין שם איסור שהרי זהו אפר שמגיע מאיסור חמץ. 

ולכן לשיטתם מספיק לפרר ולזרות לרוח, שהרי עיקר האיסור מתבטל כאן. ואע"פ ש’שם 
גם  גם שריפה, מכיוון ש’שם האיסור’ ממשיך  לא תועיל  לזה  הרי  כאן,  האיסור’ לא מתבטל 
לאפר, שהרי לשיטתם האפר הינו המשך של האיסור הקודם, ובמילא לשיטתם אין חילוק בין 
“מפרר וזורה לרוח" לבין “שורפו". ולכן התורה ציוותה כאן בלשון “תשביתו" שלשיטתם מורה 
על השבתת התואר, מכיוון שאין מה לעשות יותר מזה. אמנם מכיוון שנשאר משהו מהאיסור, 

הרי אפר החמץ אסור בהנאה והוא המשך של האיסור הקודם.

אך ביאורים אלו מופשטים מדי וזקוקים להגדרה, ועדיין צ"ע.

יט.
סיכום הדברים

לשיטת חכמים שהשבתת החמץ הינה בכל דבר - דינו ככל הנקברין שאפרם אסור, ואעפ"כ 
הוא  מותר  הנשרפין  שאפר  לכך  שהטעם  ולמרות  ביאורים.  כמה  בזה  ונאמרו  לשורפו  מותר 
מפני שנעשה מצוותן, הרי בחמץ לשיטת חכמים הדין הוא שונה, מכיוון שהציווי להשבית אינו 
ציווי לעשות פעולה טכנית ככל שאר הנשרפין, אלא הוא חלק מאיסור ההנאה של החמץ – 
שהתורה לא רוצה שתהי’ להאדם שייכות עם החמץ, ומכיוון שאפר החמץ אינו מציאות חדשה 
נעשית  ואי"ז  תשביתו  קיים  ולא  החמץ  עם  שייכות  לו  יש  בו  ישתמש  כאשר  לכן  לחלוטין, 
מצוותו. ולמרות שלשיטתם האיסור חדר רק בתואר, ובאפר אין את תואר החמץ, מכל מקום 
כאשר ישתמש באפר נחשב זה כאילו השתמש בחמץ מאחר והוא מחשיב בזה את האפר, או 
מפני שמכל מקום יש באפר עכ"פ ‘שם חמץ’ )ועדיין צ"ע(. אך לשיטת רבי יהודה מוכרח לומר 

)מהטעם שהובא בפנים( שהאפר הינו מציאות חדשה לחלוטין, ולכן נעשית מצוותו.
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וכ"ז הוא לפענ"ד. ועדיין יש לבאר בכהנ"ל82 ועוד חזון למועד בעז"ה. 

82(  לדוגמא: ע"פ הנ"ל יוצא שלשיטת חכמים – וכן ההלכה, האפר אינו מציאות חדשה לחלוטין. אך מכמה 
מקומות משמע כעניין מוסכם שהוא כן מציאות חדשה לחלוטין )ראה בהנסמן בהערה 45. וראה לקו"ש חכ"ה 
עמ’ 133, שכותב שמוכח גם להלכה בפועל שאפר חמץ זהו מציאות חדשה, ואף שהדוגמא שנותן לכך היא 
לשיטת רבי יהודה, הרי זהו מפני שלרבנן אין צורך להזדקק לכך שאפר זהו מציאות חדשה מכיוון שלשיטתם 
אין צורך להגיע לכך, לפי שלשיטתם אין צורך במציאות חדשה לחלוטין, ולכן די לפרר ולזרות לרוח או 
)לפרר ו(להשליך לים. אך גם לשיטתם בפשטות אפר חמץ הינו מציאות חדשה(. וכן יש להתאים כ"ז עם 

המבואר באגה"ק סימן טו. ועוד.
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פסוקי קריאת התורה
הת' שניאור זלמן שיחי' גורליק
תלמיד בישיבה

א.
שיש  שבת  ומנחת  חמישי  בשני,  הקריאה  אודות  ללימוד  )בהמשך  מגילה1  במסכת  איתא 
לקרוא ג’ עליות ולא פחות מי’ פסוקים(: “אמר רבא: ראשון שקרא ד’ – משובח. שני שקרא ד’ 
– משובח. שלישי שקרא ד’ – משובח. ראשון שקרא ד’ משובח: דתנן – בשלש קופות של שלש 
סאין שבהן תורמין את הלשכה, והיה כתוב עליהן אב"ג לידע איזו מהן נתרמה ראשון להקריב 
ממנה ראשון – שמצוה בראשון. אמצעי שקרא ארבעה משובח: דתניא – “אל מול פני המנורה 
יאירו" מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי ]אמצעי[, ונר מערבי כלפי שכינה, ואמר רבי יוחנן: 

מכאן שאמצעי משובח. ואחרון שקרא ארבעה משובח: משום מעלין בקדש ולא מורידין".

מפרש רש"י: “ראשון – מן שלשה שקרא ארבעה פסוקים – משובח. וכן שני וכן שלישי אם 
לא עשה הראשון ועשה השני, או אם לא קראו לא הראשון ולא השני ארבעה פסוקים וקרא 

אותן השלישי – משובח".

ומוסיף2: “ואם יש להן ריוח בפרשה וקראו כל אחד ארבעה פסוקים – כולן משובחין".

היינו, במקרה של צמצום – שיש בקריאה עשרה פסוקים בלבד )והרי אסור לפחות משלשה 
קרואים, ומשלושה פסוקים לכל אחד( – יוצא שאחד צריך לקרוא ד’ פסוקים, והשניים האחרים 
ג’ פסוקים. רבא אומר שאם הראשון קרא ד’ פסוקים – משובח, וכן אם השני לקח את הזכות – 
משובח, וכן השלישי. אך כאשר הקריאה מרווחת )יותר מי"ב פסוקים( – גם אם כל אחד קרא 

ד’ פסוקים – כולם משובחים.

ב.
ותמה הטורי אבן3: מנא ליה לרש"י דכאשר כל ג’ הקרואים קראו ד’ פסוקים – כולן משובחי, 

שהרי בפשטות כל השבח הוא דכאשר האחד שקרא ד’ פסוקים השלים למניין י’ פסוקים4?

ד’ משובח,  ונקודת תירוצו: שרש"י למד זאת מהא דאמרינן דשלישי שקרא  והאריך בזה, 
משום דמעלין בקודש ואין מורידין. ולכאורה למה הובאה סיבה זו, הרי פשיטא דכאשר הראשון 
והשני קראו ג’ פסוקים הרי הוא מחוייב לקרוא ד’, כדי להשלים י’ פסוקים של הקריאה? וכיוון 
שבכל זאת רבא הסביר מה שבח יש בו, משמע שיש שבח לשלישי לקרוא ד’ פסוקים ללא קשר 

1(  כא, ב.
2(  בפשטות נראה שכך הכוונה – רש"י ממשיך את דבריו. ואמנם הקשו ע"ז ודחקו תירוץ באיזה קבצים, 
ונראה שזהו מכיוון שלא כיוונו אל הפשט הפשוט הזה בדברי רש"י )וסברו שהם לישנא קמא ולישנא בתרא(. 

3(  על הגמרא מגילה שם, ד"ה “ראשון שקרא ארבעה וכו’".
4(  שאל"כ מדוע רבא הדגיש שדווקא ד’ פסוקים משובחים, ולא אמר ה’ או ו’, משמע שהשבח הוא דווקא 

כשמשלים לי’ פסוקים – טורי אבן שם.
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לכמות הפסוקים שקראו קודמיו.

על כן, כיוון שבכל אחד יש שבח כאשר קורא ד’ פסוקים, כך גם כאשר כולם קראו ד’ פסוקים 
)אע"פ שזה יותר על מנין הפסוקים של חובה( – הרי הן משובחין )כיון דכל אחד מהן יש לו 
מורידין"(5.  ואין  בקודש  “מעלין  משום  ואחרון  וממנורה,  מקופות,  דילפינן  שבח,  של  מעלה 
]ולפ"ז טעמא לאו משום דמעלין בקודש, שהרי אינו מוסיף יותר משלפניו, אלא משום דאין 

מורידין6.[ עיי"ש. 

ג.
לאחר שמבאר את דברי רש"י, מוסיף הטורי אבן: 

מכל מקום, מקום נראה לי לפרש דאם קרא ראשון ד’ פסוקים – תו ליכא שבח בקורין אחריו 
ד’ ד’. וכן אם לא קרא הראשון אלא ג’ פסוקים, וקרא השני ד’ פסוקים, שוב אין שבח לשלישי 
אם יקרא ד’ פסוקים, ואין כאן מטעמא משום מעלין בקודש אלא אם כן קורא ד’ פסוקים של 

חובה, אבל במוסיף על קריאה של חובה – לא". 

אינם   – פסוקים  ד’  קראו  כולם  שכאשר  וסובר  רש"י7,  דעת  מקבל  שאינו  משמע  מדבריו 
משובחים )אלא הראשון לבד(, כיון שהשבח הוא כאשר משלימים לי’ פסוקים בלבד, כנ"ל.

ומחדש עוד:

“אפילו בקרא הראשון ד’ פסוקים, אם השני יקרא נמי ד’ פסוקים – אין כאן שבח, דהשלישי 
שיקרא אחריו בעל כרחך צריך לקרות ג’ פסוקים, דהא אין פוחתין מג’ פסוקים, נמצא, שהפסוק 

הד’ שקרא הוא – אינו עולה לכלום".

פסוקים,  ג’  רק  לקרוא  צריך  השלישי  כרחך  על   – פסוקים  ד’  קרא  הראשון  כאשר  היינו, 
וכאשר השני קורא ד’ פסוקים אינו משובח, שהרי כאשר קרא ג’ פסוקים – השלים לי’ פסוקים, 

א"כ יוצא שקרא פסוק לחינם.

וממשיך ושואל על חידושו:

“וכי תימא, אם כן הא דקאמר שלישי שקרא ד’ פסוקים משובח מטעמא דמעלין בקודש – 
כיון דאינו משובח אלא אם כן לא קרא שום אחד משלפניו ד’ פסוקים – למה לי משום מעלין 

בקודש תיפוק ליה דבעל כרחך צריך לקרות ד’ פסוקים, להשלים י’ פסוקים של חובה"?

כלומר: לאחרי שביארנו ששלישי שקרא ד’ פסוקים משובח – זהו רק כאשר אלו שלפניו 
קראו ג’ פסוקים – מדוע אומר שהסיבה היא מעלין בקודש? נוכל לומר שבעל כרחך הוא צריך 

5(  אבל לקרות יותר מד’ פסוקים אין בזה שבח דכיוון דלא מצינו כיוצא בו בקריאה של חובה שאחד ממנין 
הקרואים צריך לקרות יותר מד’ פסוקים – טורי אבן שם.

6(  שמצינו בכ"מ שלומדים מ"מעלין בקודש" לחוד ומ"אין מורידין" לחוד )והמשמעות של “מעלין בקודש 
ואין מורידין היא – שבקדושה כדאי ורצוי להעלות, אך כשאין זה מתאפשר לכל הפחות אין מורידין(. כמו"כ 

לומדים את דינים אלו משני פסוקים שונים.
7(  או שי"ל שגם רש"י אינו סובר כך ורק מסביר מה דמשמע מדברי רבא. וק"ק.
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לקרות ד’ פסוקים, בכדי להשלים לי’ פסוקים?

ומשיב באופן מעט תמוה לכאורה:

“לא קשיא מידי, דהאי משובח לאו על אותו שקרא ד’ פסוקים קאי, אלא אעיקר קריאה 
קאי, דקריאת התורה זו נעשתה כהוגן ובשבח כתקנת חכמים בכל דקדוקי קריאה, כיון דכל אחד 
מהני ג’ אית ביה מעלה – כל אחד מהן ראוי לקריאת ד’ פסוקים, ואיזה מהן שקרא אותה קריאה 

משובחת היא בלא חיסרון".

ובסגנון אחר:

הכוונה ‘משובח’ היא שקריאת התורה הזו נעשתה בשבח, כתקנת חכמים ובכל הדקדוקים, 
וכיון שלכל אחד מהקרואים יש מעלה – כל אחד מהן ראוי לקריאת ד’ פסוקים וכך זוהי קריאה 

משובחת ללא חיסרון.

‘בעל  וקצת קשה: א. מה נשתנה מהשאלה? כלומר, מה שבח יש בקריאה כתיקנה כאשר 
כרחך’ יש לו להשלים לי’ פסוקים? ב. הרי רבא אמר בפירוש שמשובח משום מעלין בקודש 
)וכן לשאר הקרואים ישנה מעלה מקופות וממנורה(, כיצד אם כן ‘שינה’ כביכול את דברי רבא 

ואמר שמשובח הכוונה היא שהקריאה כולה משובחת8? וצריך עיון.

8(  ודוחק לומר שכשם שאינו מקבל דעת רש"י )וראה הערה קודמת( – כך אינו מקבל דעת רבא האמורא.





שער
הלכה ומנהג
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בעניין ברכת המצוות בעמידה
הגה"ח הרב מיכאל שיחי' אלטמן
מאנ"ש בית שמש

א.
עטיפת טלית בעמידה

כתב הטור1: “יתעטף בציצית מעומד". ובשולחן ערוך כתב2: “יתעטף בציצית ויברך מעומד". 
ופירש המגן אברהם3, “הברכה והעטיפה שתיהן יהיו בעמידה".

וכתב בברכי יוסף4, שהמקור לדין זה איתא כבר בפסיקתא5, שם למדו מהכתוב גבי ספירת 
העומר6 “מהחל חרמש בקמה": “כלומר בקומה, וממנו אנו למדין על כל מצוה שנאמר בה לכם 
והביא שכן הוא  וזה הלכה".  וזה מדרש  זקופה,  . שכולם מצותם בקומה   . וציצית  כגון מילה 

בפסיקתא כ"י פרשת לך לך וכלשון הזה.

והנה, דין זה הובא בהרבה מן הראשונים, אבל מכל מקום, משינויי לשונם אפשר לדייק כמה 
וכמה דיוקים, ולכן אביא קצת מלשונם, ועי"ז נבין מה שדייקו האחרונים מדבריהם, וכדלהלן.

ב.
לשונות הראשונים בדין ברכת המצוות בעמידה

כתב בהגהות סמ"ק7, וז"ל: “דגמרינן לכם לכם מספירת העומר, והתם כתיב8 בקמה, פירוש 
בקומה, ומהאי טעמא מברכין אציצית מעומד, דכתיב לכם, והיה לכם לציצית9".

צריך  לכם,  בה  שנאמר  מצוה  שכל  אמר,  ז"ל  “הרמב"ם  הסמ"ק10:  בהגהות  עוד  כתב  וכן 
שתהיה בעמידה, ואב לכולם ספירת העומר, שנאמר בה וספרתם לכם, פי’ וכתיב ביה מהחל 
חרמש בקמה, דמשמע כי היכי דקאי קמה. א"נ בקומה, וסימנך עמצ"ל, ע’ומר, מ’ילה, שנאמר 

. . צ’יצית דכתיב11 והיה לכם".

וכן הוא באבודרהם12: “שחייב לברך עליו מעומד, ושש מצות הן שברכתן מעומד, סימן להם 

1(  או"ח סימן ח.
2(  שם א.
3(  ס"ק ב.

4(  ס"ק ב ד"ה “ואנכי".
5(  אמור כט, עג.
6(  דברים טז, ט.

7(  סימן צב בהג"ה אות ב.
8(  דברים שם.

9(  במדבר טו, לט.
10( סימן קמב אות ב. 

11(  במדבר שם.
12(  שחרית של חול ד"ה “כשמתעטף".
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. ואנו למדין חמשתן בגזירה שוה מלכם הכתוב גבי עומר, וספירת   . . . צ’יצית  על"ץ של"ם 
מעומד  בירך  לא  ואם  מעומד,  עליהן  אחרות שמברכין  מצות  ויש   .  . העומר מעומד שנאמר 
אין לחוש, כגון הלל ומקרא מגילה וסוכה. ויש אומרים כלל לזה, כי כל מצוה שאין בה הנאה, 

מברכים עליה מעומד".

ובארחות חיים13, גם כן כתב וזה לשונו: “ירושלמי, כל הברכות מעומד, ועל ברכת המצות 
וכן נמי מצינו  ויברך,  ויעמוד שלמה  קאמר ולא על ברכת הנהנין, ומצאתי סמך לדבר דכתיב 
בלוים, דכתיב לעמוד לשרת, מכאן אמרו שאין שירות אלא מעומד, והשירות שלנו בעשותינו 
המצות, אם כן מברך מעומד. ויש אומרים שאלו הברכות לבד ראוי המברך לברכן מעומד, ברכת 

העומר, וציצית . . וכולהו נפקא מגזירה שוה מספירת העומר . .".

וכן כתוב בכל בו14, שהביא שם דברי הירושלמי: “כל הברכות מעומד, ועל ברכת מצוה קאמר 
. . ברכות שראוי המברך לברכם מעומד, ברכת העומר, ברכת ציצית . . וכולהו נפקא להו מגזרה 

שוה מספירת העומר".

וכן כתב בספר היראה לרבינו יונה15: “וצריך להתעטף מעומד".

וכן כתב בספר האשכול16: “כתב הגאון בתשובה, על ששאלתם אם מצינו אסמכתא שכל 
שמענו  כך  ישראל,  קהל  כל  את  ויברך  ויעמד  דכתיב  הוא,  כך  ודאי  מעומד,  מברך  הברכות 
. ומדכתיב בעומר   . . ואיכא מרבואתא דאמרי, שש מצות ברכתן מעומד, עומר   . מקדמונינו 

וספרתם לכם ילפינן הני מצות דכתיב בהון לכם. ציצית והיה לכם לציצית".

וכן כתב בעל העיטור17: “וכתב רבי טובי’ ]הוא הפסיקתא הנ"ל שחיברו ר’ טובי’, כמבואר 
דכתיב  לכם  לכם  דיליף  לציצית,  לכם  והיה  דכתיב  מעומד,  לברך  שצריך  שם[  יוסף  בברכי 

וספרתם לכם, והספירה מעומד, אף עטיפה נמי מעומד . .".

ג.
מהלך האחרונים שהירושלמי חולק על הבבלי במקור דין זה

והנה בטעם דברי הירושלמי שכתב שכל הברכות מעומד, פירש הב"ח18: “דכיון שאמר וצונו, 
צריך לברך להקב"ה מעומד על מה שציונו וקרבנו לעבודתו, דעבודה בעי עמידה". והוא כעין 
דברי הארחות חיים הנ"ל. ובמור וקציעה19 הביא הטעם: “מפני כבוד קדושת השם שבברכה, 

כדיליף בירושלמי מהכתוב ויאמר דבר ה’ לי אליך ויקם וגו’".

אך הקשה הב"ח, דלפי דברי הירושלמי, למה צריכים גם לגזירה שוה מספירת העומר, תיפוק 

13(  הלכות ציצית סימן כז-כח.
14(  סימן כב ד"ה “המתעטף".

15(  סימן ז.
16(  הלכות ברכות הודאה סימן כג.

17(  הלכות ציצית שער ג חלק ב.
18(  או"ח ח, ב.

19(  כאן ד"ה “יתעטף".
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לי’ דהוה ברכת המצות. ומקודם רצה לתרץ, דברכת ציצית הוה ברכת הנהנין, אבל שוב הקשה 
מהא דבעינן הגזירה שוה למילה ושופר.

ותירץ בדרך הדחק, שבאמת הסמ"ק שהביא רק הגזירה שוה לא ידע מדברי הירושלמי. אי 
נמי הוה סבירא לי’ כיון דליתי’ בתלמוד שלנו לא בעינן מעומד אלא בהנך דאית בהו גזירה שוה 

דלכם לכם. ע"כ.

וכן כתב בפרישה20 שהירושלמי חולק על תלמוד שלנו. וכן כתב הברכי יוסף21 בשם הדרכי 
נעם22.

וראה גם בספר אור לי23 מה שהביא שם בשם חלקו של ידיד, ומשמע שגם הוא סבירא לי’ 
כהב"ח.

וכן משמע מדברי הלקח טוב24 שהובאו בשדי חמד25.

ד.
שיטת אדה"ז ושאר אחרונים לחלק בין הברכה להמצוה

אבל העולת תמיד26 תמה על דברי הב"ח, וכתב: “לא דק, דהברכות אינן אלא מדרבנן. ועוד 
דגזירה שוה בעינן לעטיפה שיהא בעמידה גם אם כבר בירך . ." פירוש, דהוא הבין שאין כאן 
סתירה כלל, כי הירושלמי מיירי לעניין הברכה, והגזירה שוה בעינן לעניין עצם קיום המצוה, 
ועל כרחך צריך לומר כן, דהלא הברכות אינן אלא מדרבנן ואיך אפשר לומר שלומדים מגזירה 

שוה שצריך שתהא בעמידה.

וגם בפרי מגדים27 הוכיח כן מדברי המגן אברהם28, שמבואר שם לעניין ברכת מגילה שתהא 
בעמידה כמבואר בסי’ ח’, אבל קריאת המגילה עצמה אפשר להיות גם בישיבה, אם לא מטעם 
כבוד ציבור. ולפי דברי העולת תמיד מובן הדבר, כי רק בשעת הברכה צריך לעמוד כמו שמבואר 
בירושלמי, אבל לעניין עצם קריאת המגילה אין לנו גזירה שוה, ולכן אין צריך לעמוד בשעת 

קריאתה.

שנקטו  משמע  הפוסקים  שמכל  וכתב,  אברהם,  המגן  מדברי  חיים29  בתורת  גם  הוכיח  וכן 
כפירוש זה לעיקר. וכן הוא בדגול מרבבה30.

20(  ס"ק א.

21(  ס"ק ב.
22(  ס"ק ג.

23(  מהגאון בעל השדי חמד, סימן ב ד"ה “והנה".
24(  ח"ב סימן רטו.

25(  פאת השדה כללים מערכת הבי"ת סימן כט ד"ה “ועל מה שתירץ".
26(  ס"ק א.

27(  א"א ס"ק ב.
28(  תרצ, ס"ק א.

29(  ס"ק ג.
30(  כאן.
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וכן משמע משו"ע אדמו"ר הזקן31, שכתב: “כל ברכות המצות צריך להיות מעומד . . אבל 
עשיית המצות עצמן יש מהן שאין צריכין להיות מעומד, ויש מהן שצריכין, כאשר יתבאר כל 
. נאמר כאן   . אחד ואחד במקומו, העטיפה בציצית אמרו חז"ל שצריך להיות דווקא מעומד 
בציצית והיה לכם, ונאמר בעומר וספרתם לכם, מה לכם האמור בעומר צריך להיות מעומד אף 

כאן מעומד".

. והברכה,   . גזירה שוה  וילפינן  ‘לכם’,  וכן כתב במשנה ברורה32: “העטיפה מעומד דכתיב 
משום דכל ברכת המצות צריך להיות בעמידה . .".

ה.
סברת האחרונים שדחו חילוק הנ"ל

אבל באלי’ רבה33 הביא דברי העולת תמיד, ודחה את דבריו שתמה על הב"ח, כי הב"ח סבר 
לעמוד בשעת  הדין שצריך  הוא  הברכה,  לעמוד בשעת  צריך  ואם  הברכה,  כדין  המצוה  שדין 
כי  הוא,  בעמידה  להיות  צריכים  שהברכות  שהטעם  רבה,  האלי’  דברי  לפרש  ונראה  המצוה. 
בשעת עבודה צריך לעמוד, כמו שכתב הב"ח, אם כן כל שכן שצריך לעמוד בשעת קיום המצוה 

עצמו.

ואם כן הדרא קושיא לדוכתא, למה צריכים לגזירה שוה אחר שיש לנו דברי הירושלמי.

וגם בשדי חמד34 כתב, שאף שבספרו אור לי35 דחה פירוש זה ולא רצה לפרש כן בדברי הב"ח, 
מכל מקום הוא חוזר שם מדבריו, דהלא הב"ח קאי על דברי הטור, ובטור לא נזכר כלל מעניין 

הברכה אלא מעניין העטיפה, אם כן על כרחך צריך לומר שהב"ח מיירי מעצם המצוה.

וכן כתב גם בשו"ת חקל יצחק36: “כוונת הירושלמי היא אף על הברכות, אף על פי שהם רק 
מדרבנן, וכל שכן על עשיית המצות עצמן שהם מדאורייתא בודאי בעו עמידה, דעשיית המצות 
הם דוגמת העבודה שבמקדש". ועוד כתב שם בשו"ת חקל יצחק, שגם המגן אברהם מודה לזה.

וכן  רבה,  האלי’  דברי  פי  על  אברהם  המגן  דברי  37שפירש  כאן  במחצית השקל  וכן משמע 
משמע מדברי המגן אברהם בסי’ כ"ה38, שכתב: “הברכה והקשירה של תפילין יהיו בעמידה, 
עשיית  גוף  דהוא  דהקשירה  הרי  בעמידה,  המצות  ברכות  דכל  בב"י  כמ"ש  בישיבה,  וההנחה 
על  התפלה  הנחת  היינו  מיושב,  תהא  דההנחה  ומ"ש  הירושלמי,  מטעם  עמידה  בעי  המצות 
היד קודם הקשירה . . ואולי יש לומר דגם הכריכות הם בכלל הנחה . . דהא הכריכות אינן גוף 

המצוה, דגוף המצוה הוא רק הקשירה . . ע"כ לא בעי עמידה . .".

31(  או"ח ח, ג-ד.
32(  ח, ס"ק ב.

33(  ס"ק ב.
34(  פאת השדה כללים מערכת הבי"ת כט ד"ה “והנה".

35(  סימן ב ד"ה “וסבור".
36(  ג, ס"ק א.

37(  ס"ק ב.
38(  ס"ק נ.



  116  

קובץריע וארובהתו הםר-רת

ואע"פ שלכאורה הבאתי לעיל בשם הפרי מגדים והתורת חיים שהביאו ראי’ מדברי המגן 
ולומר,  יצחק שם, ש: “אפשר לדחות  אברהם בסי’ תר"ץ שסובר כהעולת תמיד, כתב בחקל 
יקרא  יושב, אבל לכתחילה לא  . דרק בדיעבד קורא   . שהמגן אברהם סובר כדעת הטור שם 
. ואם כן דווקא גוף הקריאה   . יושב, ואם כן צריך לומר דהא דהקילו בדיעבד, משום הטורח 
שצריכה משך זמן, מפני הטורח הקילו לקרות מיושב, מה שאין כן הברכות שאין צריכות משך 
זמן, לא הקילו בהן, ודינן כשאר הברכות בעמידה". ועוד כתב שם39: “שיש לומר שהברכות וגוף 
המצות צריכין עמידה, משום שיש לכל אחד מעלה, הברכה משום הזכרת השם, וגוף המצות 
שהם מדאורייתא, ודוגמת העבודה, אבל מקרא מגילה דהיא רק דרבנן, ורק קריאה ולא עשיה, 

נקראת בישיבה".

ובמאמר מרדכי40 דחה דברי העולת תמיד מטעם אחר, שהרי לשון הסמ"ק הנ"ל הוא על 
הברכה ולא על העטיפה, וכן הוא לשון שאר הפוסקים חוץ מן הטור.

וכן תמה על הדגול מרבבה בשו"ת להורות נתן41, אבל ראה להלן מה שהבאתי בשמו ליישב 
דעת העולת תמיד.

וכן בשמן המאור42 כתב, שמדברי הרא"ש43, והבדק הבית44 בשם הרמב"ם45, והטור46, מוכח 
שדין הברכה כדין המצוה, שהביאו שם הגזירה שוה לעניין הברכה, ואם כן מוכח דלא כהעולת 

תמיד.

ו.
יישוב מהמנחת אלעזר לקושיות הנ"ל

כתב  כך  ואחר  פסחים,  בסוף  הרא"ש  דברי  שם  שהביא  אלעזר47  מנחת  בשו"ת  ראה  אבל 
בסוגריים: “ופשוט דעל כרחך כוונתו דלאו דווקא ברכה, כל שכן הספירה בעצמה, כמו שלמד 
מקמה מעומד, אך גם הברכה של ספירת העומר כתב הרא"ש שצריך להיות מעומד כמו המצוה, 
וזה פשוט". ואחר כך כתב עוד שם48 לתרץ קושיית הב"ח, כמו שכתב העולת תמיד, שהירושלמי 
אלא  תמיד,  כהעולת  שהבין  מדבריו  ונראה  גופא.  המצוה  לעניין  ולא  הברכה,  לעניין  מיירי 
שהוסיף, שמכל מקום אלו המצות שלומדים מגזירה שוה שצריכים להיות בעמידה, הוא הדין 

לברכתן, וכמבואר מלשון הרא"ש, ולפי זה מיושב קושיית המאמר מרדכי ושמן המאור.

39(  ס"ק ג ד"ה “אמנם".
40(  ס"ק א.

41(  חי"ב א, ס"ק א.
42(  ד"ה “באותו סעיף ויברך".

43(  סוף פסחים.
44(  יו"ד רסה.

45(  פ"ז דתמידין.
46(  יו"ד רסה.
47(  ח"א מח.

48(  ד"ה “ומה".
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ז.
שיטת האחרונים שלאו דווקא שש מצוות אלו אלא כל המצוות צריכות להיות מעומד

והצדיק קושיית הב"ח, מכל מקום אליבא  והנה אף שהאלי’ רבה דחה דברי העולת תמיד 
וז"ל: “ויתעטף מעומד, דילפינן לכם לכם מספירת  דאמת תירץ, על פי מה שכתב בלבוש49, 
יהיו מעומד", ע"כ. ומפרש האלי’ רבה  . ולמדו מכאן דהוא הדין כל ברכות המצות   . העומר 
כוונתו, שהירושלמי שאמר שכל ברכות המצות צריכים להיות בעמידה, למד כן מהא דחייבה 
המצות.  לכל  הירושלמי  למד  אלו  שממצות  לכם,  בהם  שכתיב  המצות  באלו  לעמוד  התורה 
והוסיף האלי’ רבה, שכן משמע גם מדברי הכל בו והאבודרהם הנ"ל, שהביאו דברי הירושלמי 

והגזירה שוה כאחד.

וגם המחצית השקל50 פירש כן דברי הירושלמי והגזירה שוה, וציין לעיין באלי’ רבה.

ובתורת חיים51 כתב, שאף שהפרי מגדים כאן52 הוכיח מדברי המגן אברהם53 כדברי העולת 
תמיד ונראה שכן הוא סובר, אבל בסימן תל"ב54 חזר בו וסובר שם כדברי האלי’ רבה, עיין שם.

וכן הוא בשו"ת חקל יצחק55 כהאלי’ רבה, שהירושלמי סובר: “שכיון שגילתה התורה בעומר 
דבעינן מעומד . . וילפינן בגזירה שוה לכם לכם לכמה מצות דבעי עמידה, ולולא הגזירה שוה 
הייתי אומר שאני עומר שהוא עבודה שבמקדש, ועבודה בעינן מעומד, וע"כ גם הספירה של 
העומר בעינן מעומד, אבל בשאר המצות שאין עבודה שבמקדש לא בעינן מעומד, ע"כ באה 
הגזירה שוה בכמה מצות לכם לכם דבעינן מעומד, וא"כ חזינן דכל המצות הם דוגמת העבודה 
. . ע"כ סובר הירושלמי דמינייהו ילפינן לכל המצות במה מצינו דבעי עמידה . . והסמ"ק הוא 

רק מפרש לימוד הירושלמי דילפינן מעומר דהוא עבודה, והוא הדין לכל המצות וברכותיהן".

וראה שם עוד56 שהביא דברי הרמ"ע בתשובה סי’ ק"ב, שכתב: “חבילות גדולות של מצות 
ורבות   .  . ונשואין, פדיון הבן, קביעות מזוזה  שנהגו העם לברך עליהן מעומד, כגון אירוסין, 
כאלה, ומנהגן של ישראל תורה היא, וגם רבינו ]האריז"ל[ בשער הכונות בויברך ה’ כתב, צריך 
זה  כל  ומנ"ל  מעומד,  המצות  לעשות  וראוי  עשה,  מצות  שהצדקה  לפי  מעומד,  צדקה  ליתן 
לעשות המצות הנ"ל מעומד, הא אנן לא שמעינן רק במצות דכתיב בהו לכם, אלא ע"כ היינו 
המצות  כל  גוף  ראי’ שגם  אין  לדייק, שמהרמ"ע  ]ויש  המצות".  לכל  מעומר  דילפינן  מטעם 
מעומד, אלא ברכתן, מה שאין כן מדברי האר"י ז"ל שכתב על מצות צדקה לעשותה מעומד, 

משמע שגם גוף המצות מעומד, וכמו שכתבתי לעיל בשם האלי’ רבה והחקל יצחק[.

49(  ס"א.
50(  ס"ק ב.
51(  ס"ק ג.

52(  א"א ס"ק ב.

53(  תרצ ס"ק א.
54(  משב"ז ס"ק ג.

55(  ג.
56(  ס"ק ב.
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וראה עוד בשו"ת באר משה57 שגם כן סובר כהאלי’ רבה.

ח.
חיזוק לשיטת האחרונים שהבבלי והירושלמי חולקים בעניין זה

אבל ראה בברכי יוסף58 שדחה דברי האלי’ רבה, והחזיק בדעת הב"ח, שיש כאן מחלוקת בין 
הירושלמי לתלמודא דידן. והוכיח כן מדברי הארחות חיים הנ"ל שמפורש להדיא בדבריו שיש 
כאן מחלוקת. וגם מדברי הכל בו אין להביא ראיה, כי ידוע דעיקרו מהארחות חיים, ובארחות 

חיים מוכח שהם חולקים.

וגם בשמן המאור59 הביא עיקר דברי הברכי יוסף והסכים לדבריו.

וגם במאמר מרדכי60 הוכיח מהארחות חיים שהם חולקים, וגם הוא כתב שאין להביא ראי’ 
מדברי הכל בו, כי אין שם שום הבנה לדבריו, ומסתמא יש שם חיסרון בדבריו, וצריך לומר כמו 
מדבריו61,  שמשמע  יוסף  שהבית  וכתב,  מכוונים.  דבריהם  הרוב  על  כי  חיים,  בארחות  שהוא 
דהירושלמי שהביא הארחות חיים, והילפותא דלכם לכם שכתבו סמ"ק והאבודרהם, הם דברים 

מוסכמים יחד, דקיצר במקום שהי’ להאריך, וסמך על המעיין במקור הדברים.

וכן הוא במחזיק ברכה62, בהגה מבן המחבר, שהירושלמי פליג על תלמודא דידן.

אלא שבברכי יוסף שם כתב, שמדברי האבודרהם משמע שאין כאן מחלוקת בין הירושלמי 
זה  וכעין  לחיוב.  שוה  והגזירה  קאמר,  המובחר  מן  למצוה  שהירושלמי  אלא  דידן,  לתלמודא 
כתב גם בפרי מגדים63, שהי’ נראה לו לחלק דהסמ"ק סובר דהנך דיעבד נמי פסול, אם עשה 
זה מדברי  מיושב צריך לחזור לעשות מעומד, ושאר המצות רק לכתחילה. אלא ששוב דחה 
לחזור  צריך  מיושב  עשה  אם  לכם  בהן  שכתיב  המצות  שבאלו  שכתב  ]ומה  וכנ"ל.  המג"א64 

לעשות מעומד, כבר הקשו האחרונים עליו ואין כאן מקומו[.

ט.
ביאור בדברי העולת תמיד

אבל ראה בשו"ת להורות נתן65, שמבאר כל עניין זה בטוב טעם ודעת, ומיישב היטב דעת 
העולת תמיד, דהנה מדברי הגהות הסמ"ק בסימן צב66, ובסימן קמה67, מוכח להדיא שמהגזירה 

57(  ח"ה יז, ס"ק ה.
58(  ס"ק ב.

59(  ד"ה “באותו סעיף ויברך".
60(  ס"ק א.

61(  ח.
62(  כאן.

63(  א"א ס"ק ב.
64(  תרצ, ס"ק א.

65(  חי"ב א.
66(  ס"ק ה.
67(  אות ב.
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שוה למד גם לעניין גוף המצוה שתהא בעמידה, וגם לעניין הברכה.

וכן מוכח מעוד כמה ראשונים ואחרונים שהביאו הגזירה שוה לעניין הברכה, וצריך להבין 
תמה  שכבר  וכמו  מדרבנן,  רק  היא  הברכה  הלא  הברכה,  לעניין  שוה  מהגזירה  לומדים  איך 
בעולת תמיד, אלא הביאור בזה הוא, כי כיוון שהמצווה היא בעמידה, גם הברכה צריכה להיות 
בעמידה, כדי שלא יהא הפסק בין הברכה להמצווה, אי נמי כי כדין המצווה כך דין הברכה, ולכן 
באלו המצות שכתיב בהן לכם, אנו יודעים מהגזירה שוה גם לעניין המצוה וגם לעניין הברכה 
שצריכים להיות בעמידה, והירושלמי מוסיף לכל ברכות המצוה שצריכות להיות בעמידה, וכמו 

שכתב העולת תמיד.

והנה, בדעת הירושלמי שכל ברכות המצות בעמידה, מצינו שני טעמים בראשונים על זה, 
ושניהם הובאו גם בארחות חיים הנ"ל:

שלנו  והשירות  מעומד,  אלא  שירות  שאין  אמרו  מכאן  לשרת,  לעמוד  דכתיב  משום  א. 
בעשותינו המצות, ולפי זה כל שכן שבשעת המצוה עצמה צריך לעמוד, וכעין טעם זה כתב 
גם בב"ח, ואם כן צדקו דברי הב"ח, ובעל כרחך צריך לומר שיש כאן מחלוקת בין הירושלמי 

לתלמוד דידן, וכמו שכתב בברכי יוסף שם, וכמו שמוכח בדברי הארחות חיים שם וכנ"ל.

ב. אבל בארחות חיים שם הובא עוד טעם, וכן בספר האשכול68 הובא טעם זה, שלומדים כן 
מהא דכתיב ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל, ולפי זה לא היו צריכים לעמוד רק בשעת הברכה, 
]אלא מטעם שלא יהא הפסק בין הברכה למצוה, נראה שגם בשעת המצוה יעמוד על כל פנים 

בתחילת המצוה[.

ולפי זה מיושבים דברי העולת תמיד, כי הוא סבר שטעם הירושלמי הוא כמו שכתב האשכול, 
ואם כן ודאי צריכים גם לדברי הירושלמי וגם להגזירה שוה.

והנפקא מינה היא באלו המצות שכתיב בהן לכם, וכבר בירך )מעומד( ]מיושב, כצ"ל שם, 
כי אם לא אין הבנה לדבריו שם[, אם צריך לעמוד, דאי מטעם הירושלמי בלבד פטור, ]ואדרבה 
העמידה היא הפסק בין הברכה להמצוה[, מה שאין כן לפי הגזירה שוה, צריך לעמוד גם אחר 
הברכה, ואין העמידה הפסק בדיעבד כה"ג, כיון שאין זה אלא שיעור מועט, ועוד דהעמידה היא 

צורך המצוה כמו טול ברוך.

יו"ד.
שיטת היעב"ץ

והנה במור וקציעה69 כתב ביאור אחר בעניין זה, שכל הדברים הנעשים בעמידה, ברכתן כמו 
כן היא בעמידה, דכה"ג אית בי’ משום כבוד הזכרת השם, אבל הדברים הנעשים בישיבה, אין 
נאה לברך עליהן מעומד, שלא כדרך עשיית העסק שעליו היא הברכה, ומה שכתוב בירושלמי 
חיים  הארחות  כתב  שכבר  וכמו  בעמידה,  מצותן  דידהו  דרובא  משום  מעומד,  הברכות  שכל 

68(  ברכת הודאה כג.
69(  כאן ד"ה “ונראה".
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שהיינו דווקא ברכת המצות ולא ברכת הנהנין, ולדוגמא בלבד נקט ברכת הנהנין, לפי שדרך 
בהן,  לעמוד  צריכין  שאין  המצות  לברכת  הדין  והוא  סכנתא,  ואיפכא  בישיבה,  ושתי’  אכילה 
כי דווקא בעומר ושופר ומילה ודכוותייהו צריכים לעמוד, אבל כל מצוה שאין לה רמז בקרא 
שצריכה עמידה, אף ברכתה כמותה בישיבה, ובזה מיישב קושיית המגן אברהם70 שהקשה מהא 

דברכת הפרשת חלה בישיבה.

וראה גם בפני יהושע71 שהביא דברי הבית יוסף כאן ודברי הירושלמי שכל ברכות המצות 
בעמידה, וכתב: “דלא בעינן מעומד אלא בהנך שעיקר מצותן מעומד, כגון שופר וציצית דילפינן 
.", וגם הוא מיישב בזה דברי המגן אברהם72. ונראה מדבריו שגם הוא סובר כהמור   . מעומר 
וקציעה שהירושלמי מיירי רק לעניין אלו המצות שכתיב בהן לכם, ונמצא שאין כאן סתירה כלל 

מדברי הירושלמי על הגזירה שוה.

אבל ראה בשו"ת עמודי אש73 שדחה דבריהם דמהארחות חיים משמע להדיא שהירושלמי 
על כל הברכות המצות קאמר ולא רק על אלו המצות שכתיב בהו לכם.

וכן בשו"ת באר משה74 הקשה על דבריהם מדברי הירושלמי שסובר שכל הברכות מעומד, כי 
כנראה נראה לו זה לדוחק לומר שכוונת הירושלמי רק על המצות שכתיב בהן לכם.

וראה גם בהגהת חכמת שלמה75 שכתב, שאין צריך לעמוד בשעת הברכה אלא באלו המצות 
שצריך לעמוד בהן, אבל לא הזכיר כלום מדברי הירושלמי.

וגם בכסא אליהו76 כתב שרק האלו המצות שכתיב בהו לכם צריך לעמוד ולא בשאר מצות.

וגם בשו"ת עמודי אש77 הביא כן בשם ספר הלכה ברורה.

וגם בשו"ת שערי צדק78 כתב, שמהגזירה שוה לומדים לעניין המצוה גופא שתהא בעמידה, 
ולעניין הברכה קיימא לן להפוסקים דהברכה צריכה להיות כמעשה המצוה.

ובאות חיים ושלום79 הביא דברי השערי צדק, ותמה על דבריו מדעת כמה אחרונים שסוברים 
נמצא שלאו כללא הוא  כן  ולא עצם הקשירה, אם  לעניין הנחת תפילין שרק הברכה מעומד 

שכהמצוה כן הברכה.

אבל נראה לומר שהני אחרונים סוברים או כהמור וקציעה ופני יהושע שהירושלמי מיירי רק 

70(  ס"ק ב.
71(  מגילה כא, א.

72(  שם.
73(  ב, ס"ק לו.

74(  ח"ה יז, ס"ק ב; ד.
75(  כאן.
76(  ח, א.
77(  שם.

78(  יו"ד קעד.
79(  ס"ק ו.
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מאלו המצות שכתיב בהו לכם, וכן כתב גם בבאר משה80 על דברי הגהת חכמת שלמה, או אפשר 
לומר שהני אחרונים סוברים כהברכי יוסף הנ"ל שהירושלמי פליג על תלמודא דידן וסוברים 

הני אחרונים שהלכה כתלמוד דידן.

וראה בארצות החיים81 שגם כן כתב שהא דצריך לעמוד הוא משום המצוה שצריך לעמוד בה 
ולכן גם בשעת ברכתן צריך לעמוד, אלא שמשמע מדבריו שם שסובר שכל המצות דאורייתא 
צריכות להיות בעמידה, מה שאין כן מצות דרבנן אין צריכות להיות בעמידה, ולכן גם בשעת 
ברכתן אין צריך לעמוד, ואולי הוא סובר כהאלי’ רבה בשם הלבוש שמאלו המצות לומדים לכל 

המצות, אבל רק למצות דאורייתא ולא לדרבנן. 

ברכות  כמה  כמו  מעומד,  ויברך  מעומד,  בציצית  “יתעטף  שכתב:  השלחן82,  בערוך  וראה 
. ולכן גם העטיפה מעומד, דהברכה   . שסמכו רבנן ללמוד מספירת העומר שמברכין מעומד 
צריכה להיות סמוך להעטיפה, והיינו ברגע קודם הלבישה, וכן עיקר לדינא". ודבריו הם חידוש 
גדול, שמשמע מדבריו שהא דצריך לעמוד בשעת עטיפת הטלית היא רק משום הברכה, הא 
לאו הכי לא, ומדברי כל האחרונים הנ"ל לא משמע הכי, אלא אדרבה, הא דצריך לעמוד בשעת 

הברכה היא משום העטיפה, או מפני דברי הירושלמי.

ויש לעיין עוד לעניין לבישת טלית קטן אם צריך להיות בעמידה וראה מ"ש במנחת שלמה83 
ואין כאן מקומו.

80(  שם ס"ק ב.
81(  הלכות ציצית ח, ארץ יהודה ס"ק א.

82(  כאן ג.
83(  ד, ס"ק ו.
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שיטת אדמו"ר הזקן בדין שלושים יום 
קודם החג

הגה"ח הרב שלמה שיחי' הלפרן
רב דק"ק חב"ד בתל אביב
מרבני מכון הלכה חב"ד

ואופן  מטרת  את  ולהבין,  לזכור  עלינו  הזקן,  אדמו"ר  של  שו"ע  ללימוד  ניגשים  כאשר 
חיבורו, שאין בו רק הלכות פסוקות, אלא “הלכות בטעמיהן ופסקי דינים העולים אחר הפלפול 
דעת  פי  על  מיוסד  כל אדם  בפי  להיות שגורה  ונקי  זך  בלשון  וטעמיהן  ואחרונים  בראשונים 
דברי  בכל  הנזכרים  ההלכות  טעמי  ופנימיות  “תמצית   . ואחרונים".  ראשונים  הפוסקים  כל 
ופסק  ותערובות  בילבול  בלי  אופניו  על  דבר  כל  זקוקים שבעתיים  יד  והאחרונים  הראשונים 

ההלכה המתברר ויוצא מדברי כל הפוסקים עד חכמי זמנינו". .

מפרשי’  בגמרא,  להתבונן  שעלינו  הרי  ושיטתו,  הק’  דבריו  את  להבין  שנרצה  ככל  לכן, 
והפוסקים, וכפי שקובע אדמו"ר האמצעי: “ללמוד המסכת עם התוס’ אשר לדינא . . הרא"ש 
בפנים, הטור בלא ב"י . . ואח"כ ללמוד הב"י . . פסקי הש"ע ורמ"א שבכל סימן . . ואחר כך 
לימוד השו"ע של אאמו"ר . . עד שיהי’ בקי ושגור בפיו מקור מוצא כל טעם דין והלכה הפסוקה 
בו על פי המראי מקומות וגם אשר נברר בו מפסקי הלכות המחודשים מן האחרונים כהט"ז 

ומ"א והאחרונים".

כך נוכל לנסות לדייק ב"לשונו הזהב ואמרותיו יזהירו אור נערב בדבור אחד קולע אל השערה 
עד  וגמרא  המשנה  מן  והאחרונים  הראשונים  גדולי  בפוסקים  הקדושים  רבותינו  שערו  אשר 
האחרון שבאחרונים כל אשר קדמו לפניו ממש" ולראות כיצד כל ביטוי, מילה והגדרה מכוונים 

ומלמדים אותנו עוד מעומק ההלכה. 

המאמר שלפנינו, מתייחס לסעיפים הראשונים שבהלכות פסח, שהיו מההלכות הראשונות 
שכתב אדה"ז. התייחסנו בהרחבה למראי המקומות שעל השו"ע, אלו שבדפוסים הראשונים 
והמדויקים יותר, אשר נכתבו )רובן ככולם( ע"י אדה"ז עצמו )וחלקן ע"י אחיו מהרי"ל(. ובפרט 

בהלכות פסח.

אלו,  מקומות  מראי  לציון  מה"מ,  אד"ש  מכ"ק  התייחסויות  מקומות  בכו"כ  מוצאים  אנו 
כאשר הוא מדייק הן במקור שצוין, והן בסיבה שלא צוינו מקורות מסוימים1. לדוגמא2: “מזה 
פשוט שכדרכו יציין המקור לחידושו . . בהקדים: 1( שבציון זה דווקא הוסיף אדה"ז ודו"ק . . 

1(  ולהעיר, שבמהדורה המחודשת ערבבו יחדיו את מראי המקומות האלו, עם מראי מקומות וציונים שהוסיפו 
רבני וחכמי אנ"ש בדורנו, וכן של המערכת עצמה, ואף שמנסים להבדיל ביניהם באופן ההדגשה וכו’, הרי 

שעצם ההגשה שלהם בחדא מחתא, יכולה לפגום בדיוק הנדרש, ולא כל אחד קורא את ההקדמה וכו’.
2(  לקו"ש חט"ז עמ’ 527-528.
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כן מובן מה שהוזקק אדה"ז לכל המקורות . . ובציונו לשו"ע ולא לש"ס - שולל הפי’ הראשון 
דבתוד"ה דלא שם".

ובכל  ולהעמיק, כמעט בכל מילה  וודאי שיש עוד הרבה מה לחדש  זו,  ניסינו ללכת בדרך 
פוסקים  של  ולשיטות  לסוגיות  וביאורים  תשובות  למצוא  ניתן  הק’,  בדבריו  מקום,  מראה 
ומפרשים ראשונים ואחרונים, בנושא הנידון ובנושאים אחרים, כפי שכבר נכתב ונדפס וכפי 

שעוד ייכתב ויילמד בעז"ה.

א.
הצעת הסוגיא

הפסח  קודם  פסח  בהלכות  “שואלים  הוא:  ערוך  בשולחן  פסח  בהלכות  הראשון  הסעיף 
שלושים יום" - ונחלקו הפוסקים, האם דין זה חל רק בפסח או גם בחגים אחרים, וכן בהגדרת 

החיוב לדרוש בהלכות החג.

המקור לדין זה הוא בברייתא, המובאת בגמרא בכמה וכמה מקומות3: “תניא שואלין ודורשין 
בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום, ר’ שמעון בן גמליאל אומר שתי שבתות".

ב.
מקור א – הסוגיא בפסחים

המקום העיקרי בו דנה הגמרא בעניין, והוא המקור המובא ונידון בכל הפוסקים והמפרשים 
בעניין, הוא סוגיית הגמרא במסכת פסחים4 בנוגע למי שלא יהי’ בביתו בליל בדיקת חמץ, ו/

או בפסח:

“אמר רב יהודה אמר רב המפרש והיוצא בשיירא קודם שלושים יום אין צריך לבער, תוך 
שלושים יום צריך לבער". . “הני שלשים יום מאי עבידתייהו? כדתניא שואלין ודורשין בהלכות 
הפסח קודם הפסח שלשים יום, ר’ שמעון בן גמליאל אומר שתי שבתות. מאי טעמא דתנא 
בני ישראל את  ומזהיר על הפסח שני שנאמר “ויעשו  קמא, שהרי משה עומד בפסח ראשון 

הפסח במועדו" וכתיב “ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם"".

בקשר לסוגיא זו, נחלקו הראשונים בהגדרת הדין, שואלים ודורשים קודם החג, למעשה. 

הר"ן5 סובר, כי אין מכאן חיוב או תקנה לדרוש וללמד את הלכות החג לפניו, אלא להשמיענו, 
כי בימים אלו, שאלה בהלכות החג, מחייבת התייחסות מיוחדת: “דחשבינן לי’ שואל כעניין. 
וקיימא לן בעלמא בשני תלמידים ששואלים אחד כעניין, ואחד שלא כעניין, שנזקקין לשואל 

כעניין". 

לא  שמשה  מכך  הוא  שני,  פסח  בהלכות  שדרש  ממשה  בברייתא,  שהלימוד  מסביר  הוא 

3(  מגילה כט, ב; סנהדרין יב, ב; ע"ז ה, ב; ר"ה ז, א; בכורות נח, א – חלק מהנ"ל יובאו לקמן.
4(  ו, א.

5(  כאן ד"ה “הני", ובמגילה ב, א סוף ד"ה “משה תקן".
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הסתפק בתשובה למעשה, בנוגע ליום בו נשאלה השאלה )פסח ראשון(, דהיינו, שאינם רשאים 
להקריב היום, ויקריבו במועד אחר, אלא לימד את כל הלכות פסח שני, ו: “אם לא היו שואלים 

כעניין לא הי’ לו להאריך כל כך ולפרש כל דיני פסח שני". 

אחרים,  ובמקורות  זו  בסוגיא  ותוס’  רש"י  לדעת  בניגוד  היא  הר"ן,  של  זו  דעתו  אמנם, 
וכדלקמן:

רש"י מפרש שהלימוד של הברייתא הוא מכך ש"עומד בפסח ראשון - ודורש להן בהלכות 
פסח השני דהיינו שלשים יום שהוא בארבעה עשר באייר". ובתוס’ מבארים: “אע"ג שעל ידי 
שאילתו הוזקק לומר להן, מכל מקום לא הי’ צריך להאריך, אלא אל תעשו פסח ותו לא". – כך 
שהלימוד הוא לא רק שיש לענות למי ששואל, אלא לדרוש וללמד את דיני החג, שלושים יום 

לפניו. 

כמעט כל הראשונים והאחרונים6 פוסקים כדעת רש"י ותוס’, וחולקים על הר"ן )והרשב"א7(, 
ומביאים כמה וכמה ראיות מהש"ס, שחלקן יובאו כאן בהמשך, ומסכם זאת ב"ביאור הלכה": 

“נמצא דעת הר"ן והרשב"א יחידאין הם נגד כל הראשונים הנ"ל".

ג.
מקור ב – שואלים ודורשים בעניינו של יום

סוגיא נוספת המהווה מקור להלכה ולדיון בפוסקים היא במסכת מגילה8: “"וידבר משה את 
מועדי ה’ אל בני ישראל" - מצוותן שיהיו קורין אותן כל אחד ואחד בזמנו. תנו רבנן משה תיקן 
להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום, הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת 

הלכות חג בחג". 

את  סותר  עצמו,  לחג  מתייחסת  החג  בהלכות  לדרוש  זו, שהתקנה  בברייתא  האמור  האם 
הברייתא לפי’ התקנה היא לדרוש שלושים יום קודם? הר"ן, קובע לשיטתו, שאין כאן סתירה: 
ההוא  יום,  שלושים  הפסח  קודם  הפסח  בהלכות  ודורשים  שואלים  בעלמא,  דאמרינן  “והא 
לומר  אלא  הפסח,  בהלכות  לדרוש  זימנא  דמייחבין מהאי  למימר  דלאו  הוא,  אחרינא  עניינא 
זמן מיקרי שואל כעניין". לשיטתו כאמור, אין כל חיוב  שהשואל בהם בבית המדרש באותו 
לדרוש בהלכות קודם החג, אלא רק התייחסות לשואל, כך שהתקנה לדרוש בענייני החג, היא 

תקנה אחרת ושונה לחלוטין, והיא מתייחסת לחג עצמו.

החג,  קודם  ההלכה  לימוד  שבין  ההבדלים  את  יסבירו  והמפרשים,  הפוסקים  שאר  אמנם, 
לדרשה שבחג עצמו, ביאורים אלו, הם מיסודות שיטות הפוסקים שיתבארו לקמן.

6(  בביאור הלכה תכט, א מונה מלבד רש"י ותוס’ גם את הרוקח, העיטור, אור זרוע, ב"ח, פר"ח ועוד. 
7(  סוף מסכת מגילה.

8(  ד, א; לב, א.
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ד.
האם דין זה הוא רק בפסח או גם בשאר המועדים

במועדים  גם  שכך  או  לפסח,  מיוחד  דין  זהו  האם  היא  בפוסקים  הנידונה  מרכזית  שאלה 
נוספים?

הטור )ובעקבותיו השו"ע(, מביא דין זה בתחילת הלכות פסח, ולמעשה הוא מביא בקיצור 
את העולה מהגמרא במסכת פסחים: “תניא: שואלין ודורשין בהלכות פסח קודם הפסח שלשים 

יום, הלכך שלושים יום קודם הפסח חל עליו חובת ביעור כאשר אבאר".

בשו"ע פוסק המחבר: “שואלים בהלכות הפסח, קודם הפסח שלושים יום", הכפילות של 
המילה פסח, מכוונת לשיטתו ודבריו ב"בית יוסף" על הטור כאן9:

הוא מתייחס לסתירה שבין הברייתא בפסחים, לזו שבמגילה, ומיישב אותה בכמה אופנים. 
הראשון הוא כדעת הר"ן דלעיל, אולם בביאור נוסף, הוא מחלק בין חג הפסח לשאר המועדים:

“יש לומר דדיני פסח עכ"פ, צריך להודיעם לעם קודם לפסח ל’ יום, כדי שיהי’ להם שהות 
רב להתעסק בטחינת החטים ואפיית מצה והגעלת כלים וביעור חמץ, דאילו בפסח לית להו 
ליכא  כן בשאר מועדים, דבעצרת  תקנתא אי לא עבדו להו כהלכתייהו מקמי הכי, מה שאין 
ולולב א"צ ללמוד בהם כל כך  ובסוכות, אע"ג דאיכא מצות סוכה  יו"ט,  יותר מבשאר  דינים 
דינים . . ודיין להתעסק בהם בערב החג ומשום הכי לא בעי לשאול ולדרוש בהלכותיו כל כך זמן 

קודם.. אלא שואלין ודורשין בהם קודם לפסח ל’ יום ובסוכות יום או יומיים".

לשיטתו, חכמים קבעו שיש לדרוש בהלכות שלושים יום קודם, רק בחג הפסח, שהלכותיו 
בדרשה  די  מורכבות  כה  אינן  שהלכותיהן  המועדים,  בשאר  אולם  מרובות,  הן  אליו  וההכנות 
שבחג עצמו, או לכל היותר )סוכות, שיש בו הלכות מיוחדות, אך לא מסובכות( בלימוד ימים 

בודדים לפניו10.

לעומתם, ישנם הפוסקים שהדין חל גם בשאר המועדים:

הב"ח מביא את דעת הרוקח: “בסימן רמ"ד ויראה מדבריו דבחג ועצרת נמי דורשין ל’ יום 
בשבתא  לי’  מכתפי  הוו  כי  חסדא  זוטרא  מר  דקאמר  דסנהדרין  פ"ק  יראה מרש"י  וכן  קודם, 
דריגלא פירש"י שבת ששואלין בו בהלכות הרגל והיינו ל’ יום קודם הרגל עכ"ל וכן פירש"י 

להדיא בפ"ק דסוכה בהא דתנן סוכה ישנה ב"ש פוסלין וכו’".

מגן אברהם: “והוא הדין בשאר ימים טובים דורשין קודם לכן ל’ יום )ב"ח( וכ"כ )מה(רש"א 
בסוכה דף ט’ וכ"ה בבכורות פ"ט".

9(  תכט, א ד"ה “תניא".
10(  חילוק נוסף שמביא הבית יוסף בין פסח לשאר המועדים, יובא בהמשך.
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ה.
דברי אדמו"ר הזקן

סעיף א: “חכמים הראשונים תקנו, בזמן שבית המקדש היה קיים, שיתחילו הדרשנים לדרוש 
פסח,  הלכות  ואילך ידרשו  שמפורים  דהיינו,  הרגל.  לפני  יום  שלשים  הרגל  ברבים הלכות 
ומחמשה באייר ואילך ידרשו הלכות עצרת, ומי"ד באלול ואילך ידרשו הלכות החג. לפי שכל 
אחד ואחד הדר בארץ ישראל, חייב להביא ברגל ג’ קרבנות; עולת ראייה, ושלמי חגיגה ושלמי 
שמחה. וכל קרבן צריך להיות נקי מכל מום, ומשאר דברים הפוסלים את הקרבן, לפיכך תקנו 
חכמים לדרוש הלכות הרגל שלשים יום לפניו, כדי להזכיר העם את הרגל, שלא ישכחו להכין 

בהמות הכשרים לקרבן, ויהיה להם שהות כל שלשים יום".

מובן איפה כי אדמו"ר הזקן, פוסק כדעת החולקים על השו"ע - בית יוסף, אולם, כאשר 
נתבונן במראי המקומות שבשו"ע אדמו"ר הזקן, נראה, שהוא אינו מביא כמקור לדבריו את 

דברי הפוסקים האלו, ואף לא את המקורות מהם מוכיחים את דבריהם, אלא מקורות אחרים.

המקור הראשון והכללי לדבריו, הוא מציין את הסוגיא במסכת פסחים, ויש לדקדק, שהרי 
סוגיא זו מדברת רק על פסח, וכך דייק הבית יוסף, דהתקנה היא רק על פסח, ואף אם נאמר 
שאדה"ז יישב את הסוגיא כפי שעושים שאר הפוסקים החולקים על הבית יוסף, עדיין צריך 

להבין מהי ההוכחה מסוגיא זו דהוא הדין בשאר החגים?

וכן להבין, מדוע כאמור, אדמו"ר הזקן אינו מביא את דברי הב"ח והמג"א כמקור לדעתו, 
ובוחר מקורות אחרים, שלא הובאו כלל על ידם. 

ו.
הדיוק בציון מראי המקומות בסעיף א

וכאן נוכל להתחיל לדייק בלשונו הזהב, ובמראי המקומות שבחר להביא, ונוכל לראות כיצד 
הוא בונה את שיטתו, ומגיש את ההלכה בטעמיה, בלשון צחה וברורה.

כמראה מקום לדבריו כי התקנה נקבעה “בזמן שבית המקדש היה קיים", הוא מציין: תוספות 
עבודה זרה ה, ב ד"ה והתנן. הגמרא שם עוסקת בדיני מכירת בהמה לנכרי, שאסורה ג’ ימים 
כך מקשה, מדוע החשש הוא רק שלשה  ועל  זרה,  לפני אידיהם, מחשש שיקריבנה לעבודה 
ודיני  יום קודם החג?", ומתרצת כי מאחר  ימים, “והא תנן שואלים בהלכות הפסח שלושים 
מומין אצל עם ישראל חמורים יותר מאשר אצל עכו"ם, יש צורך בשלושים יום, ולנכרים די 

בשלשה. - זהו מקור מפורש לדברי אדה"ז, שהתקנה היא בכל הרגלים,

אלא שהוא מדייק עוד יותר, ואינו מציין לגמרא, אלא לתוספות, “והתנן שואלין בהלכות 
עיקר  יום, מכל מקום  ל’  קודם  ואע"פ שגם עתה שאין קרבן שואלין בהלכות הפסח  הפסח. 
התקנה על הקרבן נתקנה, כדאמר טעמא בפ"ק דפסחים )דף ו:( שהרי נביא עומד בפסח ראשון 
ומזהיר על פסח שני", דווקא מדברי תוספות, נלמד שגם הדין כיום, הוא המשך לתקנה שהייתה 
בזמן ביהמ"ק, ובכך יובן מדוע מתחיל אדה"ז בביאור התקנה שהייתה בזמן ביהמ"ק, שכן היא 
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נוגעת לדין כיום, ומדבריהם גם נלמד מהי ההוכחה מהסוגיא במסכת פסחים, שהרי בסוגייתנו 
מדובר על פסח שני, שבו אין פרטי דינים כמו בחג הפסח, אלא רק דיני הקרבת הקרבן, ומכאן 
שאין הבדל בין פסח שבו יש דינים רבים נוספים – כפי שכותב הבית יוסף, לבין שאר הרגלים!

ונמשיך לדייק בלשונו הזהב, ונראה “שיתחילו הדרשנים לדרוש ברבים" הוא מציין לרש"י 
במסכת ר"ה ז, ב ד"ה אתי. הגמרא שם נותנת טעם מדוע אין לעבר את השנה אחרי פורים: “כיון 
דאמר מר שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום אתי לזלזולי בחמץ" - אתי לזלזולי 
הוזקקו  הפסח  בהלכות  ברבים  לדרוש  הדרשנים  התחילו  ואילך  הפורים  מן  שכבר  בחמץ - 

השומעים לעשות פסח לסוף ל’ יום.

במראה מקום זה, מדייק אדה"ז במהות התקנה, שהיא לדרוש ברבים, ולא רק לשואלים או 
לתלמידים, ואלו הם דבריו של רש"י. ובכך הוא הולך כשיטת רש"י ותוס’ בסוגיא דלעיל, ולא 

כר"ן.

לקראת סוף הסעיף, “תקנו חכמים לדרוש הלכות הרגל ל’ יום לפניו כדי להזכיר העם את 
הרגל שלא ישכחו להכין בהמות הכשרים לקרבן", מציין אדמו"ר הזקן לבית יוסף דווקא, המביא 
בדבריו הסבר נוסף: “דבפ"ק דע"ז )ה:( אמרינן דטעמא דבעינן קודם לפסח ל’ יום מפני הקרבן 
כדי לבודקו ממומין כלומר שכל ישראל חיובין להקריב קרבן לחג זה, צריכין ל’ יום לדרוש להם 
בהלכות הפסח כדי שיהא שהות לכולם ליקח להם קרבנות בדוקים ממומין. ואע"ג דהשתא 
בעונותינו אין לנו קרבן כיון דבזמן שהיה קרבן התקינו שיהו דורשין ל’ יום קודם, תקנה לא זזה 

ממקומה".

ולכן אף שהב"י עצמו פוסק  זה מתאים לכל שלשת הרגלים, כפי שהסביר אדה"ז,  הסבר 
שהדין דשואלים ודורשים ל’ יום הוא בפסח בלבד, הטעם שמביא מתאים לשיטת אדה"ז כנ"ל. 

וכעת נוכל גם לדייק ולהסביר מדוע אדה"ז אינו מביא כמראה מקום לשיטתו את הב"ח והמגן 
הפרטים,  בכל  הקוראים  את  נלאה  לא  דבריהם,  הוכיחו  המקומות מהם  את  לא  ואף  אברהם, 
ונסתפק בדוגמא: הב"ח עצמו כותב: “ונראה ודאי דאין זה מעיקר התקנה, דאין זמן ל’ יום אלא 
בפסח כדנפקא לן מקרא, אלא שהיו נוהגין כן גם בשאר מועדים שלא לחלק אבל מעיקר הדין 
אין צריך ל’ יום אלא בפסח". ומובן שזו אינה דעת אדה"ז, גם המג"א מביא ראי’ מהמרש"א 
למסכת סוכה, שמפרש את דברי רש"י )שהביא הב"ח(, ומדייק שגם בסוכות חל הדין ששואלים 
ודורשין קודם החג, אולם הוא מדייק זאת דווקא לגבי פסח וסוכות, ולא לגבי שבועות, עיי"ש, 

כך שאינו יכול להוות מקור לדברי אדה"ז שזהו הדין בכל הרגלים. 

ז.
הדיוק בציון מראי המקומות בסעיף ב

וכעת נמשיך ונדייק בדברי אדה"ז בנוגע לימינו:

היה  חכם  שכל  המקדש,  בית  שחרב  לאחר  אף  מישראל  נתבטלה  לא  זו  “ותקנה  ב:  סעיף 
שונה לתלמידיו הלכות הרגל שלשים יום לפניו, כדי שיהיו בקיאים בהלכותיו, וידעו המעשה 
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אשר יעשון. ולהמון עם, היו דורשים הלכות הרגל בשבת שלפניו, שבשבת זו היו מתקבצין כל 
העם מכל הכפרים לשמוע הלכות הרגל מפי החכם".

כמראה מקום לכך שתקנה זו נמשכת כיום, ע"י ש"כל חכם שונה לתלמידיו" מציין אדה"ז 
בבא מציעא צז, א. שם טענו תלמידיו של רבא כי הוא נחשב כ"מושאל" להם, מאחר ותפקידו 
הרגל  לפני  כשדורשין   - דכלה"  “ביומא  צודקים  הם  הגמרא  ולמסקנת  הלכה,  אותם  ללמד 
בהלכות הרגל – שאז הוא מחוייב ללמד אותם את דיני הרגל, אם הם חפצים בכך, ואינו יכול 

להחליף נושא. 

וכן מציין לירושלמי פ"ק: “שואלין בהלכות הפסח בפסח והלכות עצרת בעצרת והלכות חג 
בחג, בבית הועד קודם שלשים יום" – שני מקורות אלו, מתייחסים לכך שגם אחרי שחרב בית 

המקדש, החכם לימד את תלמידיו את הלכות החג שלושים יום קודם.

בהמשך דבריו ביחס “להמון עם", שדורשים בשבת שלפני הרגל, מביא מראה מקום מרש"י 
בכורות ס, א ד"ה בריגלא - בשבת שלפני הרגל שבו דורשים הלכות הרגל: ושוב, אינו מציין את 

הגמרא בלבד, שכן ניתן לפרש זאת גם ברגל עצמו, או בשלשים הימים שלפניו.

הם  אלו  שכן  אברהם,  והמגן  הב"ח  את  מקום  כמראה  הפעם  מביא  הסעיף,  בסוף  בדבריו 
הדברים:

בב"ח: “ואפשר לתת טעם למנהגינו דלאחר שגרם העון שנתפזרנו פיזור רב ודרים בכפרים 
ועיירות ובשבת הגדול באים אל קהילה במקום שיש רב דורש וגרים שם עד אחר המועד ע"כ 
לא נהגו לדרוש עד יתאספו בני הכפרים בשבת הגדול לזה נקרא שבת הגדול לחד טעמא לפי 

שמתקבצות קהילות גדולות לשמוע הלכות גדולות . .".

ובמגן אברהם: “עכשיו נוהגין לדרוש בשבת הגדול ובשבת שובה והעיקר להורות לעם ה’ 
דרכי ה’ ללמד המעשה אשר יעשון . .".

ואלו הם דבריו של אדה"ז:

ערב  אינו  אם  הלכות פסח בשבת שלפניו  דורש  האחרונים, שהחכם  בדורות  נהגו  “לפיכך 
פסח, והלכות החג דורש בשבת שובה. אבל עצרת אין בו הלכות מיוחדות, שכל איסור והיתר 

הנוהגין בו נוהגין גם כן בפסח וסוכות.

והעיקר, לדרוש ולהורות להם דרכי ה’, וללמד להם המעשה אשר יעשון, ולא כמו שנוהגין 
עכשיו".

ח.
הביאור לאי הציון בסעיף ג

ובנוגע למעשה כיום – פוסק אדה"ז:

סעיף ג: "ובדורות הללו שאין החכם שונה לתלמידיו הלכות )לפי שהכל כתוב בספר(, מצוה 
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על כל אחד ואחד שילמוד הלכות הרגל קודם הרגל, עד שיהיה בקי בהם וידע המעשה אשר 
יעשה".

בסעיף זה הוא אינו מציין מראה מקום, אמנם כתב הב"ח ועוד פוסקים: “בשם המחזורים. 
בזה  וכיוצא   . הפסח.  לפני  יום  ל’  כל  הפסח  בהלכות  לעסוק  אחד  לכל  מצוה  מקום  ומכל   .
במהרי"ל", דברים אלו שייכים לפסח דווקא, ואילו אדה"ז מדבר על כל רגל, וברור שיש הבדל 
בין הזמן הנדרש ללימוד הלכות פסח, לשאר הרגלים. ואף לגבי פסח, לא הגדיר זאת אדה"ז 
כהנהגה לשלשים הימים דווקא, אף שמציין הנהגות רצויות, כגון בסימן תלו סעיף כג - “כל 

שלשים יום לפני הפסח טוב ליזהר ולעיין בכל דבר שעושה שלא ישאר דבוק בו חמץ. .".

לסיכום:

דעת אדמו"ר הזקן היא כי תקנת חכמים לדרוש בהלכות החג שלשים יום קודם החג, נתקנה 
בכל שלשת הרגלים, בזמן שביהמ"ק הי’ קיים, והיא נמשכת גם אחרי החורבן, כאשר כל רב 
לימד את תלמידיו את הלכות החג שלשים יום לפניו. כיום המנהג הוא לדרוש בהלכות החג 
בשבת שלפני פסח ולפני סוכות, ואלו שלומדים מתוך הספרים, אינם מוגבלים בזמן מסוים, 

אלא בידיעה של כל הלכות החג.

בטעמי ההלכה, מראי המקומות וההכרעה, הוא אינו פוסק כשיטה אחת, אלא מקבץ מכו"כ 
מהראשונים והאחרונים, יחד עם הדרך שהוא סולל בהבנה.

בסעיפים הבא דן אדה"ז בחיוב לדרוש ברגל עצמו, הקשור גם לדינים שבסעיפים א-ג, ותן 
לחכם ויחכם עוד.
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בגדר איסור הנחת תפילין בלילה
הגה"ח הרב שאול שיחי' סילם1
רב דק"ק חב"ד גילה ירושלים
מרבני מכון הלכה חב"ד

א. מה נקרא לילה לעניין איסור הנחת תפילין?

ב. האם קיים היתר למי שנאנס ולא הניח תפילין ביום, להניחם בלילה? וכן ב"מבצעים", 
להניחם לחבירו בלילה, וכגון בכדי להצילו ממעמד “קרקפתא דלא מנח תפילין"?

א.
סוף זמן הנחת תפילין בערב

במנחות2 מובאת ברייתא, בה נחלקו התנאים לגבי סוף זמן הנחת תפילין בערב: “עד מתי 
מניחן? עד שתשקע החמה. רבי יעקב אומר: עד שתכלה רגל מן השוק )והיינו לילה(. וחכמים 

אומרים: עד זמן השינה".

ליכנס  או  לבית הכסא  לצאת  חלצן  יעקב, שאם  לר’  “ומודים חכמים  הברייתא:  וממשיכה 
לבית המרחץ ושקעה חמה, שוב אינו חוזר ומניחן". והיינו, שרבי יעקב וחכמים מודים לת"ק 
שכל הני מילי, כשהתפילין כבר עליו, אך אם שקעה החמה, לכו"ע כבר לא יוכל להניחם, )אך 

לא מבואר שם אם האיסור מן התורה או מדברי סופרים(.

בפירוש  עקיבא  ורבי  הגלילי  יוסי  רבי  נחלקו  בה  ברייתא3,  עוד  מובאת  הסוגיא  בהמשך 
הפסוק4 “ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה": “דתניא: ושמרת את החוקה הזאת 
למועדה מימים ימימה, ימים - ולא לילות, מימים - ולא כל ימים, פרט לשבתות וימים טובים, 

דברי רבי יוסי הגלילי. ר"ע אומר: לא נאמר חוקה זו אלא לפסח בלבד".

שלדעת רבי יוסי הגלילי הפסוק קאי על תפילין, ומתיבת “מימים" אנו לומדים אשר אין 
להניח תפילין בלילה, דהא כתיב “ימים", וכן שאין להניחם בשבתות וימים טובים, ד"מימים" 

משמע שלא מניחים תפילין בכל הימים, רק בחלקם.

משנה  פסח  עשה  קאמר,  “והכי  ופרש"י:  בלבד,  פסח  על  קאי  הפסוק  עקיבא  רבי  ולדעת 

1(  נערך ע"פ שיעור שנמסר לקהילה.
2(  לו, א.

3(  שם, ב.
4(  שמות יג, י.
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לשנה5". ו"לילה זמן תפילין הוא"6.

וממשיכה הגמרא, שלגבי איסור הנחת תפילין בשבת, שרבי יוסי הגלילי למדו מ"מימים", 
אומר רבי עקיבא: “יכול יניח אדם תפילין בשבתות ובימים טובים? ת"ל: והיה לאות על ידך 
ולטוטפת בין עיניך, מי שצריכין אות, יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אות". כדכתיב7: “כי 

אות היא . ."8.

מחלוקתם של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא מובאת בגמרא כדי ליישב איך מחד, “רב חסדא 
ורבה בר רב הונא מצלו בהו )בתפילין( באורתא9", ומאידך, “אמר רבה בר רב הונא: ספק חשיכה 
ספק לא חשיכה, לא חולץ ולא מניח", שמדייקים מכאן: “הא ודאי חשיכה, חולץ". שהתירוץ 
הוא ע"פ הנ"ל: רבה בר רב הונא סובר כרבי עקיבא, וזה שהתפלל בתפילין בלילה היה ביום חול. 
אמנם מה שבוודאי חשיכה, חולץ תפילין, היינו בערב שבת )והרי לרבי עקיבא, קיים חילוק בין 

שבת לימי החול בעניין הנחת תפילין(.

ובשיטת רבי יוסי הגלילי, אומרת הגמרא: “אמר ר’ אלעזר: כל המניח תפילין אחר שקיעת 
החמה - עובר בעשה, ור’ יוחנן אמר: עובר בלאו . . הכא בהא קא מיפלגי, מר סבר השמר - דלאו 
- לאו, והשמר דעשה - עשה, ומר סבר: השמר דעשה נמי לאו". היינו, שנחלקו האם המניח 

תפילין בלילה עובר על לא תעשה או על עשה )“ושמרת"(.

)בגירסה  תפילין  והניח  וחשך,  אשי  דרב  קמיה  יתיבנא  הוה  רבינא:  “אמר  הסוגיא:  ובסוף 
שבשיטה מקובצת, בשולי הדף, איתא: וחשך והוה מניח תפילי, ולא סליק תפילי(, ואמרי ליה: 
לשמרן קא בעי להו מר? ואמר לי: אין, וחזיתיה לדעתיה דלאו לשמרן הוא בעי. קסבר: הלכה 

ואין מורין כן".

כלומר, שלדעת רב אשי ההלכה היא ש"לילה זמן תפילין הוא10", וזה שאמר )לשואלים אותו 
כיצד מניח בלילה תפילין( שלשמרן הוא מניח, שזה מותר, היינו לפי שסבר שאין להורות כן 

לרבים, וזאת מאחר שחוששים “שמא ישכחם וישן בהן11".

סיכום הסוגיא בדרך אפשר:

5(  ובביאור כוונתו של רש"י יש לומר, ש"ימים" כאן, פירושו הוא כמו שבפרשת בהר )ויקרא כה, כט( נאמר: 
“ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו", ופרש"י: “ימי 
שנה שלימה קרויים ימים )וכוונת הפסוק: שאיש המוכר בית שבתוך עיר המוקפת חומה, יכול לגאול את הבית 
“ימים", והיינו במשך שנה שלמה, ותו לא )והוא שונה בתכלית ממוכר שדה, שיכול לגאול אותו אך ורק לאחר 
שתי שנים((, וכן )בראשית כד, נה( תשב הנערה אתנו ימים". וכמו )שמואל א א, ג(: “ועלה האיש ההוא מעירו 
מימים ימימה להשתחות ולזבח לה’ צבאות בשלה . .", שם אחד הפירושים של “מימים ימימה" הוא: “משנה 

לשנה" )עיין רד"ק, רלב"ג ועוד מפרשים(.
6(  רש"י ד"ה "נפקא ליה".

7(  שמות לא, יג.
8(  רש"י.

9(  שם, א.
10(  רש"י ד"ה “קסבר הלכה".

11(  רש"י ד"ה “ואין מורין כן".
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א. קיימת מחלוקת תנאים לגבי הנחת תפילין בלילה מדאורייתא, שלדעת רבי יוסי הגלילי, 
עקיבא,  רבי  ולדעת  ימימה".  ד"מימים  הדרשה  מן  נלמד  והדבר  הוא,  תפילין  זמן  לאו  לילה, 

לילה, זמן תפילין הוא.

ב. בשיטת רבי יוסי הגלילי, נחלקו אם המניח תפילין בלילה עובר על לא תעשה או על עשה 
)“ושמרת"(.

“ודאי  ומה שלשיטתו  כרבי עקיבא,  בלילה(  )שהתפלל בתפילין  הונא  רב  בר  רבה  דעת  ג. 
חשיכה - חולץ", היינו בערב שבת, דשבת, לאו זמן תפילין הוא.

ד. לדעת רב אשי )וזו נראית מסקנת הסוגיא(, לילה, זמן תפילין הוא, אך זוהי “הלכה ואין 
מורין כן", שמא ישכחן וישן בהם.

ה. עפ"ז ניתן להבין את תחילת הסוגיא לפיה אם שקעה החמה, לכו"ע כבר לא יוכל להניחם, 
שזה מדרבנן, שמא ישן בהם.

ב.
שיטת הרמב"ם

כתב הרמב"ם12: “זמן הנחת התפילין, ביום ולא בלילה, שנאמר: מימים ימימה, חוקה זו היא 
וימים  וימים טובים אינן זמן תפילין, שנאמר והיה לאות ושבתות  וכן שבתות  מצות תפילין, 
טובים הן עצמן אות, ומאימתי זמן הנחתן משיראה את חבירו ברחוק ארבע אמות ויכירהו, עד 

שתשקע החמה".

וממשיך: “מי שהניח תפילין קודם שתשקע החמה וחשכה עליו, אפילו הן עליו כל הלילה, 
מותר, ואין מורין דבר זה לרבים, אלא מלמדין את הכל שלא יניחו תפילין עליהן בלילה, אלא 
יחלצו אותן משתשקע החמה, וכל המניח תפילין לכתחלה אחר שתשקע החמה עובר בלאו, 

שנאמר ושמרת את החקה הזאת וגו’ מימים ימימה".

וכתב הבית יוסף13 שלשיטת הרמב"ם לילה אינו זמן תפילין )וכמובן מפשטות לשונו(.

אמנם, עיין בשו"ת הרדב"ז14 וכן בשו"ת הרמ"ע מפאנו15 שהבינו שגם להרמב"ם, לילה הוא 
ומדרבנן.  הוא,  בעלמא  אסמכתא  לילות",  ולא  ד"ימים  והלימוד  מדאורייתא,  תפילין  זמן  כן 
וכתב בשו"ת הרדב"ז16 שמסיבה זו לא מנה הרמב"ם את האיסור להניח תפילין בלילה במניין 
המצוות. ולגבי מסקנת הסוגיא בעובדא דרב אשי כתב, שאין זה קשה על האיסור דרבנן להניח 
תפילין בלילה, כי העובדא דרב אשי קאי כשהוא הניח תפילין עוד קודם שקיעת החמה, והמשיך 

12(  הלכות תפילין ד, י-יא.
13(  סימן כט.

14(  ה, אלף תרצג.
15(  סימן קח.

16(  שם.
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ללובשם, שבכגון דא באה הסוגיא לאשמועינן שזוהי הלכה, אלא שאין מורין כן17.

ג.
דעת שאר הפוסקים

כתב הטור18: “ולא יברך אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמור חוקיו כשמסירן, שאין הלכה כבני 
מערבא שהיו מברכין לשמור חוקיו בשעת הסרתן19, מפני שסוברין: לילה, לאו זמן תפילין הוא, 
ודורשים אותו מושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, שדורשין: ימים ולא לילות. 

ואנן, קיימא לן: לילה, זמן תפילין הוא, הילכך אין לברך אפילו כשיסירם בלילה".

ובבית יוסף20 מביא את דברי הרא"ש21: “היה אומר ר"ת שהיו מברכים כשהיו מסלקים אותן 
סמוך לשקיעת החמה משום דיש מצוה בסילוקן, כדדרשינן הכא “ושמרת את החוקה": ימים 
ולא לילות. ואמרינן: המניח תפילין אחר שקיעת החמה עובר בעשה . . אבל . . מסקינן דלילה, 

זמן תפילין הוא, אלא שאין מורין כן22".

מצינו א"כ, שדעת הרא"ש והטור23 היא, כמ"ד ד"לילה זמן תפילין הוא", אלא ש"אין מורין 
כן".

ויישן בהם. אם הניחם קודם  ובשולחן ערוך24: “אסור להניח תפילין בלילה, שמא ישכחם 
חלץ  לא  אם  כן.  מורין  ואין  מותר,  הלילה,  כל  עליו  הם  אפילו  עליו,  וחשכה  שתשקע החמה 
תפילין מששקעה חמה מפני שלא היה לו מקום לשמרן, ונמצאו עליו כדי לשמרן, מותר, ומורין 

כן".

והיינו, שפסק כמו שפסקו רוב הראשונים – כשיטת רבי עקיבא, שלילה, זמן תפילין הוא 
מן התורה. אלא שאסרו להניחם בלילה )מזמן השקיעה ואילך( מחשש שמא יישן בהם. והוא 
כדברי הגמרא בתחילת הסוגיא, שלכו"ע, לא יניחם אחר השקיעה. ואם הניחם לפני השקיעה, 
אפילו הם עליו כל הלילה, מותר, וכדברי חכמים בריש הסוגיא, וכעובדא דרב אשי, אלא שלא 

מורין כן, וכמסקנת הסוגיא.

שבת  לגבי  עקיבא  רבי  דרשת  את  הביא  הוא  י  שבהלכה  מכך  הרמב"ם  נו"כ  של  מקושייתם  ולהעיר    )17
וימים טובים לכך שפטורים בהם מלהניח תפילין, מהפסוק "והיה לאות . .", ומאידך הביא את דרשת רבי 
יוסי הגלילי לגבי ימים ולא לילות. ועיין בתורה תמימה )שמות יג, אות נ( שתירץ שפסק הרמב"ם כרבי יוסי 
הגלילי, אלא שבכדי לאסור הנחת תפילין בשבת, היה צריך רבי יוסי הגלילי גם את דרשת רבי עקיבא, שאם 

לא כן - היה אמנם פוטר מחובת הנחת תפילין בשבת, אך לא היה אוסר להניחם.
18(  סימן כט.

19(  כדאיתא בברכות )מד, ב( ובנדה )נא, ב( בהקשר למה דאיתא במשנה בנדה שם ש"יש שטעון ברכה לפניו 
ואין טעון ברכה לאחריו".

20(  שם.
21(  בהלכות תפילין סימן טז, ועיין בדומה בתוספות בנדה שם, ד"ה "בני מערבא", וכן בברכות שם, וכפי 

שציין הבית יוסף.
22(  וכדברי הטור, וצויין בבית יוסף.

23(  וכן התוס’ בברכות ובנדה.
24(  אורח חיים ל, ב. 
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ד.
שיטת אדמו"ר הזקן

גם אדמו"ר הזקן פסק כבית יוסף, ובלשונו הזהב25:

מימים  למועדה  הזאת  החקה  את  ושמרת  שנאמר  שזה  התורה  מן  הוא  תפילין  זמן  “לילה 
אין הכתוב מדבר בחוקת התפילין אלא בחוקת הפסח26,  לילות,  ולא  ימים  ימימה, שמשמעו 
שנאמר למעלה ועבדת את העבודה הזאת וגו’. אבל חכמים אסרו להניח תפילין בלילה מפני 
שהוא זמן שינה, וגזירה שמא ישכח וישן בהם, ואסור לישן בתפילין מטעם שיתבאר בסי’ מ"ד 

.". .

ובסעיף ב: “אם הניחן קודם צאת הכוכבים27 וחשכה עליו, אפילו הן עליו כל הלילה, מותר 
ואין מורין כן הלכה למעשה, שמא יבאו להניחן לכתחילה בלילה, ולכן לא יעשה כן אלא בינו 
שמא יטעו לומר שמותר להניחן לכתחילה בלילה, אלא א"כ הוא  לבין עצמו אבל לא ברבים 

בבית המדרש, שביושבי בית המדרש אין לחוש שיטעו.

ואם לא חלץ תפיליו כשהגיע צאת הכוכבים מפני שלא היה לו מקום לשמרן, ונמצאו עליו 
כדי לשומרן, מותר ומורין כן )וצריך שיאמר לרואים שעושה כדי לשומרן(. אבל אסור להניחן 
עליו לכתחלה בלילה כדי לשומרן )ואם מניחן עליו מבעוד יום בשביל שיהיו עליו בלילה כדי 

לשומרן מותר ואין מורין כן להניחן לכתחילה בשביל כך(".

ובסעיף ד: “היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו חמה דהיינו צאת הכוכבים28 ואינו 
רוצה לחולצן ולישא אותן בידו שמא יפלו מידו, מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו מפני הרואים 

שלא יטעו לומר מותר להניח תפילין לכתחילה בלילה.

וכן היושב בבית המדרש ותפילין בראשו וקידש עליו בערב שבת ויום טוב שאין זמן תפילין 
ידו  ולהניחן שם בבית המדרש שבשדה מפני שאינו מקום המשתמר מניח  יכול לחלוץ  ואינו 

עליהן עד שיבא לביתו שמשום בזיון התפילין התירו להכניסן דרך מלבוש לעיר.

בין  יותר בעיר  ילך בהן  ולא  ומניחן שם  יש בית קרוב לחומה שמשתמרין שם חולצן  ואם 
בלילי שבתות ויום טוב בין בלילי החול". ע"כ.

היוצא לנו מדבריו )והוא מהמגן אברהם, בשם המרדכי(: שמן הדין, מותר להניח תפילין עד 

25(  ריש סימן ל, עיי"ש.
26(  להעיר, שדורש אדה"ז הפסוק "מימים ימימה" ביום ולא בלילה - גם לשיטת רבי עקיבא, אך לגבי חקת 

הפסח!
27(  עיין להלן סעיף ד שמבין אדה"ז שהשקיעה שבסוגייתנו היא סוף השקיעה, והיינו צאת הכוכבים. והוא 
ז, ד  בסידור אדה"ז בתורה אור  יוסף(. אך עיין  מדברי המגן אברהם )ס"ק ב(, בשם המרדכי )הביאו הבית 
שכתב: "אין להניח תפילין אחר תחילת השקיעה, ואם היו עליו מקודם, אסור לחלצן". וביאר הגרא"ח נאה 
בפסקי הסידור )אות נג, בהערה(: "ע' לעיל אות מ"ב בהערה שהאריז"ל )באות מ"ב שם הוא ע"פ האריז"ל 
בשער הכוונות( היה חולץ תיכף עם שקיעת החמה, ומכל מקום נראה דעיקר הקפידה היה על הטלית, וחלץ 

גם התפילין, שלא היה לובש תפילין בלי טלית, כמ"ש שם הטעם דלילה לאו זמן ציצית".
28(  עיין בהערה קודמת.
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צאת הכוכבים29.

לילות,  ולא  ימים  וכדממעטי’   )1( לילה,  ר"ל  לעיל  דנקט  החמה  “ושקעה  המרדכי30:  וז"ל 
משמע לילה גמורה. )2( וכן משמע מדדייק לעיל: הא ודאי חשיכה, חולץ. )3( והכי אשכחן פרק 

במה מדליקין, דשקיעת החמה, ר"ל לילה". עכ"ל.

שהביא שלוש ראיות לכך שהשקיעה כאן, היינו צאת הכוכבים, והרי הני מילי אפילו למי 
שלומד: ימים ולא לילות, והיינו )לכאורה( רבי יוסי הגלילי הסובר שלילה אינו זמן תפילין.

ה.
ועיין עוד בדברי המלבי"ם בארצות החיים31, שכתב ששקיעת החמה כאן היינו צאת הכוכבים, 
כמ"ש המגן אברהם בשם המרדכי: “כיון שהוא רק גזירה שמא ישן בהם, וקודם צאת הכוכבים 

אין זמן שינה".

ועיין אהלי שם – חקרי הלכה ומנהג32, שם מדייק הרה"ג הרל"י שיחי’ רסקין מלשון אדה"ז 
תפילין אחר תחילת השקיעה" ולא “אסור להניח", כלומר, שאין  בסידור, שכתב “אין להניח 

בזה איסור גמור גם לשיטת אדה"ז בסידור.

ועיין בשו"ת אגרות משה33, שנשאל “בדבר מי שהולך כל היום לעבודה ואי אפשר לו שם 
קודם עמוד השחר", וכתב: “הנכון  להניח תפילין בכל היום, אם יש להתיר לו להניח תפילין 
לע"ד שצריך להניח, כיון שליכא כבר חשש שינה . . דלהגירסא במנחות דף ל"ו שהוא גירסת 
רוב הראשונים: וחשש והניח תפילין, ליכא כלל גזירה שלא להניח בלילה, אלא שאין מורין כן".

וראיתי עוד בספר שערי אהרן34 שכתב: “וצ"ע איך אתי רבנן ועוקרים מה דכתיב באורייתא 
.", ותירץ דנראה לו לומר “שהגזירה רק למי   . ולעבור במצות עשה משום גזירה שמא יפיח 
שהניח תפילין ביום, אך אם על ידי סיבה, לא הניח תפילין כל היום, יניח בלילה ולא יעבור יום 
בלא הנחת תפילין". אך הוסיף ד"חלילה לפסוק כן הלכה למעשה ולחלוק על כל הפוסקים שלא 

הזכירו דבר זה".

ובכלל צריך עיון בדבר זה האם הדבר יועיל להיחשב כאילו הניח ביום הקודם35. 

ע"פ כ"ז נראה להתיר להניח תפילין )לפחות( עד צאת הכוכבים, למי שלא הספיק להניחם. 
ועיין סידור תורה אור – סדר הכנסת שבת, מהו זמן צאת הכוכבים לשיטת אדה"ז, ושלשיטתו 

29(  ומה שכותב בסידור עד השקיעה, היינו לחוש לדברי האריז"ל, עיין מה שהבאנו בהערה לעיל בשם 
הגרא"ח נאה.

30(  במרדכי - הלכות קטנות, המודפס בסוף מסכת מנחות יג, א לקראת הסוף בדפי המרדכי.
31(  סימן ל ב"המאיר לארץ", ס"ק ד.

32(  חלק ז עמוד רלט, הערה 67.
33(  אורח חיים חלק א, סימן י.

34(  להרה"ג הרב אהרן ישעי’ רוטר, סימן ל, ב"שער העין".
35(  ועיין עוד שקו"ט בזה בהערות שבספרו של הרה"ג הרלוי"צ שיחי’ רסקין “נתיבים בשדה השליחות" 

)ח"ב עמוד 28, הערות 11 ו-13(, לגבי הנחת תפילין בלילה אחר צה"כ.
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השקיעה האמיתית היא 4 דקות אחרי השקיעה הנראית.

ועיין עוד בספר תפלה למשה1, שכתב שהביא הראשית חכמה2 בשם תנא דבי אליהו, שיעקב 
אבינו ניצח את מלאכו של עשיו כי היה מזויין בתפילין בראשו ובזרועו ובציצית בבגדו, והרי 

נאבק יעקב אבינו עם המלאך בלילה )עיי"ש באריכות(.

ו.
השלמה – תחילת זמן הנחת תפילין בבוקר

במשנה בברכות3: “מאימתי קורין את שמע בשחרית, משיכיר בין תכלת ללבן, רבי אליעזר 
אומר: בין תכלת לכרתי". ובברייתא שם: “תניא, רבי מאיר אומר: משיכיר בין זאב לכלב, רבי 
עקיבא אומר: בין חמור לערוד, ואחרים אומרים: משיראה את חברו רחוק ד’ אמות ויכירנו". 

ושם: “אמר רב הונא: הלכה כאחרים. אמר אביי: לתפלין כאחרים, לק"ש כותיקין".

ובמנחות4: “ת"ר: תפילין )רש"י: שהניחן קודם עמוד השחר(, מאימתי מברך עליהן? משעת 
הנחתן )רש"י: משעת זמן הנחתן, דאמר בפרק קמא דברכות )ט, ב(: . . משיראה חבירו מרחוק 

ד’ אמות("5. 

1(  אוצר הלכות הנחת תפילין וציצית להרה"ג הרב משה קרויזר, עמוד כג.
2(  שער הקדושה פרק ו, אות סד.

3(  ט, ב.
4(  לא, א.

5(  ועיין אגרות משה אורח חיים חלק א, סימן י )הובא לעיל(, וחלק ד סימן ז.
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איסור הנאה ממעשה שבת במתעסק
הרה"ח ר' מנחם מענדל שיחי' פרידמן
משפיע בישיבה
רב דק"ק הדר מנחם חב"ד פ"ת
מרבני מכון הלכה חב"ד

א.
בנוגע לאיסור ההנאה ממעשה איסור הנעשה בשבת פוסק אדמו"ר הזקן6 שאפילו באם עשה 
נפוצים  בזמננו  הלכות שנדפסו  ]ולהעיר, שבספרי  בשבת  ולאחרים  לו  נאסר המעשה  בשוגג 
קולות מסויימות שמקורם הוא בשיטת הגר"א )מובא במשנה ברורה( החולק על השו"ע ופוסק 
כדעת הראשונים שפסקו כר’ מאיר שזה מותר גם בשבת וצריך לידע שפסק השו"ע ואדה"ז 

הוא כנ"ל[.

תורה  של  איסור  שעשה  שכיון  לאחרים  גם  ביום  בו  אסור  שוגג  היה  אם  “וכן  כותב  ובזה 
ויאמר שוגג  יבשל במזיד  גזרה שמא  גם לאחרים  ביום כמו במזיד שאסור  בו  החמירו לקנוס 
הייתי". שאפילו עשה בשוגג, כיון שעשה מלאכה של תורה, לכן קונסים לאחר המלאכה, שמא 

יעשה ויאמר שוגג הייתי.

והיינו, שטעם החומרא בשגגה היא מחשש שיעשה במזיד ויציל עצמו מקנס בטענה שוגג 
הייתי, ולכן הצריכו לאסור גם השוגג.

ב.
וראיתי בספר מנחת ברוך שמפלפל לומר שאדם שעשה מלאכה בשבת באופן של “מתעסק", 
היינו בלא כוונה למלאכה כלל, מ"מ ייאסר המעשה שבת, מחמת הסברא שמא יעשה במזיד 

ויאמר מתעסק הייתי.

אמנם בדברי אדה"ז לפני כתבו הנ"ל מקדים לומר כיון שעשה איסור של תורה אפילו בשוגג 
ומזה חזינן דרק אחרי שיש חומרא זו “שעשה איסור של תורה" בזה הוא ששייך הגזירה אך אין 

די בעצם החשש שמא יעשה במזיד וכו’ כדי לחדש את עצם הגזירה.

וא"כ לכאורה במתעסק שאין זה עשיית “איסור של תורה" שוב אין שייך לגזור.

וראה מה שכתב אדה"ז7: “לא יצא אדם לרשות הרבים סמוך לחשכה וחפץ בידו גזירה שמא 
ישכח להסיר החפץ מידו להצניעו עד לאחר שחשכה ואז יזכור שהחפץ בידו וישכח שהוא שבת 
ויצא ג"כ עם החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים או יעבירנו ד’ אמות ברשות הרבים או יכניסנו 
מרשות הרבים לרשות היחיד אבל אם לא היה נזכר מהחפץ משחשכה לא היה עובר על איסור 
של תורה שלא אסרה תורה אלא מלאכת מחשבת דהיינו שהוא מחשב ומתכוין לעשיית מלאכה 

6(  שיח.
7(  רנב, יז.
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ושגגתו שמביא עליה חטאת היא שאינו יודע שהיום שבת או שאינו יודע שמלאכה זו אסורה".

ג.
ואולי יש ללמוד מכאן גם לנידון בשו"ת רעק"א ס"ח בנוגע למתעסק שרעק"א ס"ל שתחשב 
מלאכת איסור אלא שהתורה פטרתו מחטאת )וע"ש חילוקים בזה(. ולכאורה נפק"מ לעניין 
החיוב לאפרושי מאיסורא במתעסק. )אף שבפשטות אלו הם מושגים שונים, מ"מ אולי אפשר 

ללמוד מאחד על השני(.

ואילו מאדה"ז משמע שאינו כלל איסור של תורה.

הריי"צ  אדמו"ר  הנהגת2  בביאור  קודש1  באגרות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שענה  מה  יובן  ובזה 
מוהרש"ב  אדמו"ר  אביו  כ"ק  בחדר  הטלפון  להגבי’  עץ  הניח  טובים  וימים  שבתות  שבערבי 
נ"ע, בכדי שישמע התפלות מהחדר האחר: “בענין הטליפון שכותבו – אינו דומה כלל לענין 
)ואדרבא היפך רצונו( שישמעו  ניחא לי’  יודע כלל עד"ז. ב( לא  המיקרופון: א( המדבר אינו 
בחדר אחר. ג( אינו פסיק רישא כלל, כיון שרק הדבור בקול רם ובסמיכות מקום להטלפון – 

פועל על הטליפון. ועוד. וק"ל".

שא"א ללמוד ממעשה אדמו"ר הריי"צ לעניין ההיתר במתעסק, מכיוון שרק כאשר הי’ את 
כל שלושת ההיתרים נהג אדמו"ר הריי"צ כן, ואין כל הוכחה שהי’ נוהג כן גם עם היתר אחד 

בלבד.

1(  כב, ח’תרנד.
2(  לקו"ש ח"ב עמ’ 506.
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טחינת מאכלים שיש בהם איסור
הגה"ח הרב משה שיחי' קורנוויץ3
ר"מ בישיבה
רב דק"ק חב"ד מיוחד נוף הגליל
מרבני מכון הלכה חב"ד

א.
היתר טחינת חיטים מחומצות ולעומתו היתר טחינת חיטים מתולעות

והרמ"א  ס’",  בו  יש  . אסור אא"כ   . יורה של חלב  לתוך  “כזית בשר שנפל  כתב בשו"ע4: 
מאכל  באכילה,  המותר  מאכל  דבר  לתוך  נופל  שכאשר  היינו  ענין".  בכל  ס’  “בענין  בהג"ה: 

האסור אפילו בהנאה, הוא ישאר בהיתרו רק באם יש בו שישים כנגד האסור.

ובנוגע לדין חמץ שנפל קודם הפסח למאכל כשר לפסח, פוסק אדמו"ר הזקן בשו"ע שלו5, 
שדינו הוא: “אסור . . ואע"פ שכבר נתבטל האיסור ברוב קודם הפסח, כיון שאין גוף האיסור 
נבלל בגוף ההיתר, אלא הוא עומד בפני עצמו בתוך התערובת, לפיכך כשמגיע הפסח הרי הוא 
חוזר וניעור ואוסר את כל התערובת, כאלו נתערב עכשיו בפסח". וזהו כאשר המאכל החמץ 

הוא יבש, ואף ההיתר יבש.

“אבל חמץ שנתערב בהיתר לח בלח שהן נבללין, ונתבטל קודם הפסח בס’ . . מותר לאכלו 
בתוך הפסח. דכיון שגוף האיסור בלול בגוף ההיתר ונתבטל בתוכו, הרי הוא כמי שאינו בעולם 

כלל ואינו חוזר וניעור בפסח".

עפ"ז כותב אדה"ז6: “חטים שאכלו מהם עכברים ונשארו בתוכן הרבה חטים נשוכין מאכילת 
העכבר שיש לחוש בהן שמא נתחמצו מחמת הרוק שבפי העכבר שהרוק מחמיץ כמו מים כמו 
שיתבאר בסי’ תס"ו, אף על פי כן אין צריך לברור ולהסיר החטים הנשוכים מהחטים השלמים 
אלא טוחן הכל ביחד ועל ידי כן מתערב קמח הנשוכים בקמח השלמים ונתבטל בתוכו בס’ קודם 
הפסח ושוב אינו חוזר וניער אף אם יאפה ממנה מצות בתוך הפסח כמו שנתבאר בסי’ תמ"ז, 
ואין זה כמבטל איסור בידים כיון שאין כוונתו לטחון כדי לבטל אלא טוחן כדי לאכול ומאליו 

הוא מתבטל".

וכתב המג"א בסימן תמז7 שהביא דלדעת הב"ח במקרה כזה אף מותר להוסיף עליהם עד 
ששים ולטחנן ולהשהותן, וסברת הב"ח היא “דהא עדיין היתר הוא ולא מיקרי איסור" ולכן אין 

3(  מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נערך ע"י חברי המערכת.
4(  יו"ד צב, א.

)הי"ב( ]כפי  5(  או"ח תמז, כב. כהכרעת הרמ"א תמז, ד כשיטת הרא"ש, ודלא כדעת הרמב"ם בפרק ד’ 
שהבין הב"י תמב[ שחוזר וניעור, וכן כתב רבינו ירוחם )נ"ה ח"ה מו, ב( בשם הגאונים והרשב"א ז"ל )שו"ת 

ח"א תפה(.
6(  שם תנג, ח.

7(  ס"ק מה.
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זה מבטל איסור בידיים.

אך למעשה מכריעים כדברי הרשב"א8 דהוי כן כמבטל “איסור" ולכן לא הותר אלא לטחון 
את החיטים כאשר כבר יש ס’ “שכתב כיון שאינו טוחן כדי לבטלם לא הוי מבטל איסור". וע"פ 
יסוד זה כותב המג"א שיהי’ מותר לערב מעט חלב ביין לבן כדי לחזק את מראהו אף שאח"כ 
יערבו את היין בבשר כיון שמטרת הערבוב זה לא למטרת ביטול איסור. והביא ראי’ ש"כ"כ 
בי"ד סי’ פ"ד גבי דבש שנפלו לתוכו נמלים", שם הותר לבשל את הדבש עם רגלי הדבורים 

ואח"כ לסנן את הבעין ולא חששו למה שמבטל את טעם האיסור.

ולכאורה צריך ביאור, דהנה בשו"ע9: “חיטים מתולעים מותר לטחנן. והוא שירקד הקמח 
לאור היום )וכל תולעת שיראה שם, יזרקנו, והשאר מותר(".

ב.
הצגת ביאורי הש"ך, ודחי’ מהעמדתם בדעת אדה"ז

לדין החיטים המחומצות של  דין החיטים המתולעות  דימה תרומת הדשן10 את  כבר  והנה 
פסח, ודבריו הובאו בש"ך שם11, שביאר בשני אופנים את טעם ההיתר לטחון חיטים מתולעות:

א. “שאין דרך כלל שיטחנו התולעים, כי כששופכים החטים בתוך האפרכסת כל נקב שיש 
לפניהם שיכולין לצאת רוחשים ובורחים לחוץ דרך דופני האפרכסת מפני קול ונדנוד הרחיים 

עכ"ל תרומת הדשן, ולפ"ז ברחיים שאין בהם אפרכסת כגון רחיים דידא היה אסור".

היינו שיש לנו וודאות שבשעת הטחינה לא יטחנו גם התולעים, מאחר והם נבהלים מקול 
הרחיים ונדנודם, ובורחים מנקבים שיש ברחיים. אך באם אין נקבים במטחנה, שבוודאי יטחנו 

גם התולעים, אין לטחון בו למרות שאינו מתכוון.

ב. “אלא שאח"כ כתב שם להתיר מטעם אחר, שאף אם יטחנו התולעים בטלים בס’ בתוך 
וגם אינו  כיון דספק הוא אם יתערב שום איסור כלל  ואין זה מבטל איסור לכתחילה  הקמח, 

מכוון לבטל עכ"ל, ולפ"ז בכל רחיים מותר".

היינו שגם במצב שבוודאי יטחנו התולעים, כגון ברחיים בהם אין נקבים, מ"מ מאחר ובשעה 
שיטחנם הם יתבטלו בשישים, מותר לטחון החיטים. ואין זה ביטול איסור בידיים, ובשנים: א( 
בסה"כ זהו ספק12 האם יש בקמח זה איסור. ב( אינו מתכוון לבטלם וכשם שבפסח הותר במקרה 

כזה לבטל חיטים מחומצות כך גם כאן הותר לבטל את התולעים.

והנה לפי זה גם בפסח לא הי’ לנו להתיר אלא כאשר יש ספק חיטים מחומצות בתערובת 

8(  שו"ת ח"א תפה.
9(  יו"ד פד, יד.

10(  קעא.
11(  ס"ק מ.

12(  כפי שביאר התרה"ד שם שאף שמוצאים תולעים בתוך החיטים עדיין זה ספק, לפי שייתכן ותולעים אלו 
אינם התולעים האסורים באכילה, דשמא לא יצאו ולא פרשו מתוך החיטה.
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כבמקרה ש’אכלו מהם עכברים’ ולא כאשר יש וודאי חיטים חמץ בתערובת. 

ואינו  שמאחר  גמור,  חמץ  שהם  חיטים  אפילו  לטחון  אדה"ז  מתיר  ט  בסעיף  אצלנו  והנה 
מתכוון לבטלם לכן מותר לטוחנם, וז"ל: “חטים שצמחו )שקורין אוי"ס גיוואקסין( והן חמץ 
גמור, והרי הן מעורבין בתוך חטים כשרים, אם יש בהכשרים ס’ כנגדן מותר לטחון הכל ביחד 

ולאפות מהם מצות אפילו בתוך הפסח".

ואם כן פסק אדה"ז לא עולה עם דברי הש"ך שמקורם מתרה"ד, שהוא מקור הדין בשו"ע 
יו"ד שם. דלביאור הראשון שבש"ך כלל אין לטחון אף לא במקרה של ספק, אא"כ ודאי שיצא 
האיסור. ואף לביאור השני, ההיתר הינו דווקא כשמסתפק האם יש איסור, ולא נתכוון לבטלו, 

ואילו אדה"ז מתיר כשלא נתכוון גם בוודאי איסור!

ג.
הצגת תשובות הר"ן ורע"א החלוקות מדעת אדה"ז

והנה על גוף ההיתר לטחון את החיטים בערב פסח, שמקורו בטור, מצאנו שיש בראשונים 
שחלקו על עיקר ההיתר.

שכן הר"ן כתב בתשובה13 והובא בדרכי משה הקצר14: “דאסור לטחנן דהוי כמבטל איסור 
לכתחלה ומותר למכרן לגוים דלא חיישינן שמא יחזור וימכרם לישראל הואיל ואיסורן ניכר 
ומבטל איסור לכתחילה, אך מתיר  ונתפרסם בעירכם". שאסור לטחון החיטים הללו, מאחר 
הר"ן למוכרם לגוי. ובתוך דבריו כותב הר"ן שאף באם נאמר שטחינת החיטים לפני פסח נקראת 
“ומ"מ  היתרו  בשעת  שמבטלו  כיון  להקל  אחרת  סברא  יש  אעפ"כ  לכתחילה,  איסור  מבטל 
אפילו לדבריו במבטלו בעודו היתר לא שמענו שיהא אסור כל שנתבטל בזמן התירו", אלא 

שלמעשה לא רצה לסמוך על זה להיתרא, עיי"ש.

וע"פ עיקרון זה כתב רבי עקיבא איגר15 לתרץ שלא תהי’ סתירה בין דברי התרה"ד הנ"ל לדין 
שמותר לטחון את את החיטים המחומצות בער"פ, כי כשם שבתולעים בצרוף הספק, הותר 
לטחון מצד הסברא שאין כוונתו לבטל איסור לכתחילה, כך גם בנוגע לחיטים מחומצות יש 
עוד סברת היתר “י"ל התם איכא סניף דקודם פסח הכל היתר, ולא מקרי ביטול איסור", לכן זה 

מצטרף למה שאינו מתכוון לבטל האיסור ולכן מותר.

אך אין דברים אלו מתאימים לדברי אדה"ז, שכתב שכל ההיתר הוא רק מצד הסברא, שכיון 
שאין כוונתו לטחון כדי לבטל ומאליו הוא מתבטל לא הוי כמבטל איסור לכתחילה, ועוד שמצד 

הסברא שהוי היתרא הי’ לנו להתיר אף להוסיף כדי שיהי’ ס’ וזה לא התיר אדה"ז.

ועוד שכפי שמעיר הגאון רעק"א דגם לדבריו לא מתורץ מדוע בפסח לא צריך לברור ולרקד?

13(  סוס"י נז, נט.
14(  או"ח תנג, ג.

15(  שו"ת מהדורא קמא עז.
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ד.
ניסיון להעמידו כדעת הט"ז ע"פ הסבר הפרי חדש, ודחייתו

והנה מדברי הט"ז ביו"ד שם, משמע שמתיר לגמרי לטחון את החיטים המתולעות ולא התנה 
בזה כל תנאי להיתר, שכתב שמה שיש לרקד היינו אחרי הטחינה כדי להוציא את התולעים 

שבעין שלא נטחנו.

אך הפרי חדש16 הביא את שיטת הט"ז17, לגבי הדורך ענבים בגת של נכרי, דבעת הדריכה לא 
נאסר היין כיון שיש ס’ נגד קליפת הגת, אך בעת שיוצא היין דרך הנקב שבגת הוא נאסר ואף 
שאח"כ כשהורק היין נתחבר היתר אל היתר ומבטלין קליפת הנקב בס’ של היין, אעפ"כ אוסר 
השו"ע לעשות זאת לכתחילה וטעמו הוא, וכמבואר בב"י, מפני שהוי כמבטל איסור לכתחילה.

אך הב"ח שם כתב שהדבר מותר: “דאין כאן מבטל איסור לכתחלה שאין כוונתו אלא להוציא 
היין ולא לבטל האיסור שבנקב, ע"כ מותר אפילו לכתחלה" שזהו כעין סברת ההיתר אצלנו. 
והט"ז שם מצדד בשיטת הב"י שאע"ג שמצינו סברא זו דכאשר אין הכוונה לבטל האיסור הדבר 
מותר: “שאני התם דא"א בענין אחר משא"כ כאן דאפשר לעשות נקב חדש או להוציא דרך פיו 

למעלה כל שמוציאו בדרך שיש בו חשש איסור מקרי לכתחלה ואסור לעשות כן".

ולכאורה עפ"ז קשה להבין את ההיתר כאן בחיטים מחומצות, דבשלמא שם בתולעים אין 
אפשרות למצוא את כל החיטים המתולעות, וכן יתכן שהחיטים שאכלום העכברים לא ניתן 
ולברור,  להבדיל  ושניתן  חמץ,  שהם  שצמחו,  בחיטים  אף  להיתר  פוסק  אדה"ז  אך  לזהותם, 

וכמפורש בדבריו18. וא"כ, דבריו לכאורה לא מתאימים לשיטת הט"ז.

ה.
דחיית ניסיון בהעמדתו כאופן שני בהט"ז, מסעיף ט

בשו"ת האלף לך שלמה כתב19 לבאר מדוע “נהגו היתר בזאפרין", היינו תבלין שמזלפין עליו 
יין ובשר לא כשר, “דאף דאין בזאפרין גופו ס’ או רוב נגד האיסור מ"מ כיון דזאפרין אינו נאכל 
בעינא רק בתוך מאכל ומעט ממנו נותנין למאכל א"כ בהמאכל ודאי הוי ס’ הן נגד הבשר יבש 

הן נגד היין שמזלפין עליו".

אלא שלכאורה ההיתר הזה תמוה, דהרי זה “מבטל איסור לכתחלה"? על זה כותב הרש"ק 
שם: “ואין זה בכלל כי אין כוונתו לבטל האיסור רק על הזאפרין והם עצמן היתר ואף דדעת 
הטו"ז דגם באין דעתו לבטל האיסור נמי אינו מותר רק בא"א בע"א וכאן הוי כא"א בע"א כיון 
דא"א להשתמש בזאפרין רק ליתנו למאכל וגם הטו"ז מיירי ביש בו ודאי איסור ובזאפרין הוי 
רק ספק וכמ"ש הש"ך ודאי מותר באין כוונתו לבטל לכך נראה דמותר לאכול ממנו בלי חשש 

16(  או"ח שם.
17(  יו"ד קלז, ב, ס"ק ד עיי"ש.

18(  סעיף יא, וראה תרומת הדשן קיד.
19(  יו"ד קפו עיי"ש.
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ופקפוק והנח לישראל אם אינן נביאים הם בני נביאים".

אבל כנ"ל אדה"ז פוסק כן גם על וודאי חמץ, ומוכח שאינו סובר כט"ז גם באופן בו העמידו 
בשו"ת האלף לך שלמה. ואם כן, דברי אדה"ז אינם לא כש"ך ולא כט"ז?

ו.
טעם נוסף בדברי בפרי חדש, דחיקת העמדתו בזה

נחשבת  אינה  מחומצות  וחיטים  תולעים  שטחינת  לכך  טעם  עוד  הביא  חדש  בפרי  והנה, 
כמבטל איסור בידיים, לפי שכאשר אין הכוונה בטחינה אלא להסיר את האיסור, לא קיימת 

הבעי’ שמצד מבטל איסור:

“ומיהו מה שכתב רמ"א ביו"ד בסוף סימן קט"ו שחמאה של גויים מותר לבשלה לכתחילה 
כדי שילכו צחצוחי חלב, וביארו בב"י ותורת חטאת שאין כאן מבטל איסור לפי שאין כוונתו 
לבטל רק שילכו לה צחצוחי חלב, וכן מה שכתב המחבר שם בסימן פ"ד סעיף י"ג דבש שנפלו 
בו נמלים יחממנו עד שיהא ניתך ויסננו, וביאר בב"י הטעם לפי שאין כונתינו אלא לתקן הדבש, 
פשיטא לי שמהר"ם ולא שום אדם יחלוק בדבר, שמאחר שאינו נהנה מן האיסור כלל אלא רוצה 

להפריד האיסור מן ההיתר כדי לאכול ההיתר הרי אין כאן מבטל איסור".

פסק  טמאה,  בהמה  חלב  צחצוחי  בה  ויש  שיתכן  גויים  של  לחמאה  בנוגע  דבריו:  ביאור 
חמאה  בידינו  ותישאר  הטמאה  חלב  צחצוחי  שילכו  כדי  לכתחילה  לבשלה  שמותר  הרמ"א20 
המותרת באכילה. וביארו הבית יוסף21 ותורת חטאת22 שאין זה מבטל איסור בידיים לפי שאין 
כוונתו לבטל אלא רק שילכו לה צחצוחי חלב. וכן מה שכתב השו"ע23: “דבש שנפלו בו נמלים 
ויסננו", וביאר בב"י24 שהטעם הוא לפי שאין כוונתנו לבער הנמלים  ניתך  יחממנו עד שיהא 

אלא לתקן הדבש.

ובזה אומר הפרי חדש שברור לו שאין שום אדם שיחלוק בזה, מאחר ואינו נהנה מן האיסור 
כלל אלא רוצה להפריד האיסור מן ההיתר כדי לאכול ההיתר, א"כ אינו נחשב מבטל איסור 

בידיים.

כמו  לומר  כרחך  על  להגעיל, אלא  היאך התירה התורה  הכי  לא תימא  “דאי  זאת:  ומוכיח 
שכתבתי . . שכיון שמתכוין להכשיר הכלי ואינו נהנה מן האיסור שרי, והכי נמי דכוותה". שאם 
נאמר שהפרדת איסור מהיתר כדי להינות מההיתר אסורה, היאך התירה התורה להגעיל כלים 

בכלי כשר, הרי יש במים שישים כדי לבטל פליטת הכלי, ומבטלים בזה את איסורם?!

ואם כן גם כאן י"ל שכוונתו להסיר האיסור ולא לבטלו, ולכאורה זה ביאור דחוק, דהיכן מצא 

20(  יו"ד קטו, ג.
21(  שם ד"ה ומ"ש “שאם נתערבו".

22(  כלל עח, דין א.
23(  יו"ד פד, יג.

24(  שם קלה, א ד"ה “כתב הרשב"א בתשובה".
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כאן שמטרת הדברים היא להסיר את החמץ ולא לבטלו?

ז.
דחיית העמדתו כביאור על הרמ"א

חיטים  טחינת  של  ההיתר  את  לבאר  דומה  בסגנון  מתנבאים  נביאים  ב’  עוד  מצאנו  והנה 
מחומצות שלא יהא סותר למה שלא התיר התרה"ד כשיש ספק איסור. דדייקו ממה שכתב 
הרמ"א25: “מיהו צריך לראות שאין בו כל כך שלא יהא ששים כנגדו מן ההיתר", היינו שיש כאן 
פעולה חיובית המוכיחה שאין כוונתו לבטל את האיסור היינו שלא רק מביט אלא ממש מסיר 

מעט ובזה מגלה שאין בדעתו לבטל את האיסור אלא להסירו.

ור"ל דהא עכ"פ מבררים  כונתו לבטל  יותר מוכחת שאין  “והברירה  וכלשון ה’בית מאיר’: 
מתוכן קצת מהן אך שלא בדיוק. וא"כ אפשר אף לשון הרמ"א במ"ש צריך לראות היינו נמי 
שיברר מהן באופן שהנשארים ודאי בטלים בס’. ואפשר נמי דהעיון שרואה שיש ס’ נגדם נמי 
חשוב לי’ מעשה מוכיח שאין כונתו לבטל וכל שאחר העיון רואה שיש ס’ נגדם אף בלא ברירה 

קצת מהם נמי די וק"ל".

וכעין זה כתב ה’בית הלל’26: “ולי נראה ליישב, דדין זה כתב בתרומת הדשן ]ח"א[ בהלכות 
פסח גם כן בסימן קי"ד, וז"ל בסוף סימן זה, מכל מקום צריך לברר בעיונא בעלמא כדי לראות 
שאין בתוך הכלי כל כך הרבה יותר מאחד )מששים( ]בששים[ שיתבטל, וגם הברירה מוכחת 

שאין מתכוין לבטלה, ולא הוי כמבטל איסור לכתחלה".

ואם כן יתכן שזוהי גם כוונת הפר"ח, שלא הותר לטחון אלא כאשר בורר מעט מן החיטים 
החמוצות דאז מוכח שאין כוונתו לבטל אלא להסיר.

בטעם  בלשונו  נוקט  לא  שהרי  כאן27,  ההיתר  טעם  זהו  שלא  משמע  אדה"ז  מדברי  אמנם 
ההיתר שזה כיוון שמסיר האיסור, אלא כותב ש"כוונתו אינה אלא לאכול ומאליו הוא מתבטל", 

וגם לא כתב שיש להסיר מעט חיטים מחומצות לפני הטחינה28.

ח.
דברי הצמח צדק

והנה, הצ"צ29 הביא את דברי שיירי כנסת הגדולה הגהות הבית יוסף30, שביאר מדוע אסור 
להוסיף שיהי’ ס’ בחיטים אף שמותר לטחון: “דהעירוב הזה הוי כמבטל איסור לכתחלה, שהרי 

25(  או"ח תנג, ג הג"ה.
26(  שו"ע יו"ד פד, יד.

27(  וראה חקרי הלכות, שדייק מלשון אדה"ז ממש להיפך מסברת הבית הלל והבית מאיר, שדייק ממה 
שאדה"ז הביא את אפשרות הברירה רק בס"ח גבי נשוכים דהוי ספק, ולא בס"ט גבי מחומצות ודאי, דהוא 

מאחר וכשמתחיל לברור ולא מסיים נראה ומראה שחפץ בשאר, עיי"ש.
28(  וראה גם בחידושי הצ"צ תרומות פ"ה כה, ד שהשיג על עיקר דברי הפר"ח, עיי"ש.

29(  שם ג.
30(  או"ח תנג.
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אין כונתו בעירוב הזה אלא לבטלן דלא הוי כטחינה, דאין כונתו לבטלם כיון דא"א בלאו הכי 
דאדם חטים כוסס, אבל בעירוב כיון דאפשר בלא עירוב".

וטחנן  למאה  שנפלה  תרומה  “סאה  במשנה:  דשנינו  הירושלמי31,  ע"פ  דבריו  את  וביאר 
ופחתו כשם שפיחתו החולין כך פחתה תרומה ומותר סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה וטחנן 
יפות  חולין  ידוע שחיטין של  ואסור אם  כך הותירה התרומה  והותירו כשם שהותירו החולין 

משל תרומה מותר".

ואמרו על זה בירושלמי: “תני אף טוחן הוא בתחילה ומתיר מתני’ דרבי יוסי דר"י אומר אף 
מתכווין וילקוט ויעלה באחד ומאתים א"ר זעירא שכן דרך כהנים להיות טוחנין מדומע בבתיהן 
מה נפיק מביניהון כלאי הכרם על דעתיה דרבי יוסי טוחן ומתיר על דעתיהון דרבנן אינו טוחן 
ומתיר", היינו שרבי יוסי מתיר למעט את האיסור בתערובת, ולכן לשיטתו מותר לטחון כדי 
שתתמעט התרומה, ואילו לרבנן מבאר רבי זעירא שטעם ההיתר הוא מפני שכך היא דרכם של 

הכהנים לטחון את התערובת.

מדומע  יהי’  דאפילו  משום  בתרומה  רק  לרבנן  שרי  “ולא  כך:  הדברים  את  הצ"צ  ומבאר 
לטחינה עומד שכן דרך הכהנים לטחון מדומע בבתיהן . . דטוחן לכתחלה ומתיר והיינו משום 
שכן דרך כהנים להיות טוחנין מדומע בבתיהן ור"ל שאפילו יהי’ ע"ז דין מדומע הרי לטחינה 
עומד לכהנים וא"כ אין טחינה זו כביטול איסור ועי"ז הותר ממילא כיון שהחטים של חולין היו 
יפות ונעשי’ מאה סאה קמח נגד הסאה תרומה שלא היו יפות . . רק לטחון שרי אף שמתבטל 
האיסור עי"ז דטחינה לא הוי כמבטל איסור כשהוא בענין שי"ל שטוחן בשביל הכהנים לאפוקי 

בכלאי הכרם אפי’ טוחן הוי כמבטל איסור דהא לא לטחינה עומד דהא אסור בהנאה כנ"ל". 

ה’איסור’  חלק  את  גם  בעצם  מכך,  ויתרה  טוחנים,  היינו  האיסור  אלמלא  שגם  היינו, 
הכהנים,  עושים  שהיו  מה  זה  שהרי  האיסור,  אלמלא  גם  טוחנים  היו  ה’תרומה’  שבתערובת 
מעשה  ולאכלם,  לטוחנם  מעוניין  הי’  לא  אחד  שאף  הנאה  איסור  שהם  הכרם  כלאי  משא"כ 

הטחינה הוא מעשה מובהק של ביטול איסור ולכן הדבר אסור.

ומעתה, מבאר הצ"צ, מובן גם “גבי דגן חמץ שנתערב בשאר דגן קודה"פ הרי כיון דשעת 
כיון שע"י הטחינה מתבטל  לכן  נראה כלל כמבטל איסור  א"כ הטחינה אינה  הוא  היתר חמץ 
נק’ מבטל איסור לדעת האומרים דחמץ שנתבטל  זה  אין  לכן שפיר  יש ששים בהיתר  שהרי 

קודה"פ בס’ אינו חוזר וניעור".

ט.
ביאור דעת עצמו של אדה"ז

ומעתה י"ל בדא"פ בביאור דברי אדה"ז, דשפיר ס"ל כש"ך וכתרה"ד שכל היתר התולעים 
הוא רק בספק, ואעפ"כ התיר בודאי חיטים מחומצות.

31(  תרומות פ"ה בסופו.
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דיש לומר שיש חילוק מהותי בין טחינת החיטים המחומצות לטחינת החיטים המתולעות, 
לולא  גם  המקרים  שבב’  דאף  עצמו,  לאיסור  הטחינה  פעולת  של  ביחס  הינה  ההבדל  ומהות 

האיסור היו טוחנים את החיטים, אעפ"כ ביחס לאיסור הנטחן יש הבדל גדול מאוד.

דהנה החיטים שאינן כשרות לפסח, אף אלמלא איסור אכילת חמץ היו נטחנות ונאכלות. 
ואילו התולעים, לולא איסור אכילת תולעים לא היו נטחנות ונאכלות. ואם כן כאשר אנו טוחנים 
את החיטים כדי לעשות מהם קמח, אין כאן כל פעולה מיוחדת ביחס לחיטים המחומצות אלא 

רק פעולת תיקון מאכל, אלא שיש בהם איסור ואחרי הטחינה האיסור שבהם חלף עבר.

אותם  שמתקנת  פעולה  הינה  בהם  הטחינה  שפעולת  לומר  אפשר  אי  התולעים  ואילו 
לאכילה, אלא זה פעולה מובהקת שמבטלת אותם, היינו שאף לאחר שהטחינה והביטול אין 

אנו מעוניינים בהם אלא רק מעוניינים לבטלם. ובמילא זה פעולה מובהקת של ביטול איסור.

אי  ולכן  טחינה,  הינה  התערובת  לכלל  ביחס  הטבעית  הפעולה  בחיטים  אחרות,  ובמילים 
אפשר ליחס לפעולה זו מעשה של ביטול איסור, שהרי זו פעולה רגילה של תיקון מאכל הן 
ביחס לחיטים הכשרות והן ביחס לחיטים המחומצות. לפיכך גם כשיש ודאי איסור הדבר מותר, 
לפי שזו פעולה של תיקון מאכל ולא פעולה של ביטול איסור. )משא"כ לרבות לס’ כשאין ס’, 

שזו פעולה מובהקת של ביטול ולכן הדבר אסור(.

מה שאין כן בתולעים שבחיטים, בהם פעולת הטחינה אינה פעולה טבעית, וניכר שזו פעולה 
יש רק ספק איסור שוב אין  ולכן אין להתירה אלא בספק איסור, דכאשר  של ביטול איסור. 

הוכחה בפעולה שבאה לבטל איסור, והיא פעולת תיקון מאכל ותו לא מידי.

וזה שכותב אדה"ז: “אין כוונתו לטחון כדי לבטל, אלא טוחן כדי לאכול ומאליו הוא מתבטל", 
היינו שאין כוונתו בטחינת החיטים הפסולות כדי לבטלם אלא כדי לאכלם ובדרך ממילא מתבטל 
האיסור, ולכן אין מקום כלל לומר שבטחינה כוונתו היא לבטל האיסור, אלא רק להכין הקמח 

לאכילה. ובזה לא נחשב למבטל איסור בידיים.

יו"ד.
נ"מ לדינא בתותים מתולעים

ומעתה יש נ"מ גדולה בכל זה בשאלה המצוי’ של החפץ לאכול תותים שמוחזק שיש על 
גביהם מיני ‘תולעים’ קטנים שנדבקים בהם. האם שרי לטוחנם ולאוכלם טחונים או דזה אסור 
מדין אין מבטלים איסור לכתחילה. דהרבה מפוסקי הזמן כתבו שאין לטחון אותם אלא לאחר 
נקיון דאז הוי רק ספק תולעים ורק בזה התירו תרה"ד והש"ך. ויש שרצו לומר שע"פ שיטת 

אדה"ז בחיטים מחומצות אף בודאי איסור תולעים יהי’ מותר לטחון.

אך ע"פ מה שביארנו לעיל אכן אין היתר בדבר אלא לאחר נקיון, שהרי התולעים שעל גבי 
התותים אינם דומים לחיטים העומדים לטחינה ככל המבואר לעיל. )ולהעיר שדין התותים גריע 
מדין החיטים דשם יש ספק שמא לא פירשו וכאן התולעים נמצאים על התות ובאו מן עלמא 

ודו"ק וקצרנו(.
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תיווך בלשון אדה"ז בהלכות פסח
הת' שמואל שיחי' גלפמן
תלמיד בישיבה

א.
כתב אדמו"ר הזקן בהלכות פסח סימן תנח סעיף ה: “נוהגין . . שהג’ מצות של מצוה הן נעשין 

מעשרון א’ כעין לחמי תודה שהיו ג’ חלות נעשות מעשרון א’".

ובסעיף יג כתב: “ויש נוהגין לאפות עוד ג’ מצות מעישרון א’ וקורין אותן מצות ספיקות כל’ 
שנעשו בשביל ספק שמא תחמיץ או תאבד אחת מג’ הראשונות אזי יקח ג’ מצות הללו". וכן 
כתב: “אם נשברה אחת מהן )- מן המצות הראשונות( אפילו נשברה הג’ ואם יתן אותה באמצע 
והאמצעית למטה הרי זה כמוריד’ מקדושת’ אע"פ כן מוטב להוריד’ מקדושת’ מלדחות מצות 

הללו לגמרי וליקח את הספיקות".

א’ אופין  א’ אלא מעישרון  ג’ ספיקות מעישרון  נוהגין שאין אופין  “ויש  יד כתב:  ובסעיף 
ד’ מצות דהיינו ג’ מצות מצוה וספיקא אחת . . ולפיכך אם נשברה השלישית של מצת מצוה 
לגמרי את  דוחין  יורידנה מקדושתה אלא  והאמצעית למטה שלא  עושין אותה אמצעית  אין 

השלישית השבורה".

ולכאורה צריך להבין החילוק בין הסעיפים יג ויד: דבסעיף יג כתב, שעדיף להוריד את המצה 
האמצעית מקדושתה מאשר לקחת מהמצות ה’ספיקות’, ואילו בסעיף יד כתב, שעדיף לקחת 

ממצת ה’ספיקא’ מאשר להוריד את המצה )האמצעית( מקדושתה?

ב.
ויש לבאר זה בכמה אופנים:

א. בסעיף יג, ג' המצות הנוספות נעשות מאותו עישרון, משא"כ בסעיף יד המצה הרביעית 
נעשית מעשרון אחד עם המצות של מצוה1. ולכן בסעיף יג כתב שעדיף להוריד מקדושתה )של 
המצה האמצעית(, מאשר לקחת ממצות הספיקות2, משום שאינם מאותו עישרון של המצות 
מצוה. משא"כ בסעיף י"ד, שהמצה הרביעית היא חלק מהעשרון של ג' המצות, כתב שעדיף 

לקחת את המצה הרביעית, כדי שלא להוריד מקדושתה של המצה האמצעית.

ב. בסעיף יג כתב: אם אבדה או החמיצה אחת משלושת המצות, דוחה כל המצות, ולוקח את 
מצות ה'ספיקות' במקומן, ולכן כותב שעדיף להוריד מקדושת המצה האמצעית מאשר לדחות 
כל המצות. משא"כ בסעיף יד כתב, שרק המצה השלישית נדחית ולא כל השלוש, ולפיכך כותב 

בסעיף זה שיכול לקחת מהמצה הרביעית אע"פ שמוריד מקדושתה של המצה האמצעית.

1(  ומה שאומר שמצה ד' היא ספק הכוונה שבפועל משתמשים בה רק אם אבד או החמיץ אבל היא חלק 
מעישרון אחד של מצות מצווה.

2(  מכיוון שזה עישרון אחר ולא של מצות המצווה.
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מהקדושה  להוריד  עדיף  מורידין"  ואין  בקודש  "מעלין  קנד:  סימן  באו"ח  הט"ז  כתב  ג. 
תורה  ספר  של  לבימה  מפה  ממנה  עושין  שנפסלה  בפרוכת  שרואים  כפי  לגמרי  לדחות  ולא 
וכדומה ומכאן רואים שעדיין יש בה קדושה ואע"פ שירדה מקדושתה בכל אופן עדיף להוריד 
ולא לדחות לגמרי3 וכך גם כאן בסעיף יג שמסופק לנו האם להוריד המצה או לדחות לגמרי 
כתב אדה"ז שיוריד מקדושתה ובלבד שלא ידחה לגמרי. משא"כ בסעיף יד שהשאלה במצה 
האמצעית היא: אם להוריד או להשאיר אותה כותב אדה"ז שיכול להשאירה ומצה ג' יסלק ויקח 

מצה הד' של הספק.

3(  ומה שרואים שכהן שהחליף כהן גדול בעבודתו, ואח"כ לא עובד יותר שמשמע שמוריד בקודש הכוונה 
שעדין נשאר בקדושתו אלא שלא עובד במקדש.



שער
חסידות
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הסתעפות הריבוי מן האחדות – באורות, 
ובכלים

הת' מנחם מענדל שיחי' גולדשטיין
שליח בישיבה

זה  שעניין  ופשוט  כמובן  בהרחבה.  האחדות"  מן  הריבוי  “הסתעפות  קושיית  יבואר  להלן 
מבואר בהרחבה גדולה בתורת החסידות, ואין בביאור זה אלא ליקוט עיקרי הדברים וסידורם 
ואי"ה  הכתובים.  מתוך  במפורש  ומובהרים  מבוארים  שאינם  פרטים  יודגשו  מסודר.  באופן 

נעמוד עליהם מעל גבי במה זו

א.
ידוע ומפורסם ההסבר במשמעות מצוות אמונת ה’, והוא שלא ייתכן לומר שהמצווה היא 
והחיוב  הראשון,  עיקר  שהוא  מכיוון  א.  טעמים:  משני  וזהו  הקב"ה.  של  במציאותו  להאמין 
במצוות הוא מכורח אמונתנו בעיקר זה - הנה לכן לא שייך לצוות אמונה על כך. כי לולי האמונה 

בעיקר זה לא יצטווה המצווה בעיקר זה. ולכן על עיקר זה הראשון לא יפול לשון מצווה.

למנות את  וטענו שלא שייך  מוני המצוות  ישראל  כמה מגדולי  נחלקו  זה  ואדרבה מטעם 
וכן כתב הר"י אברבנאל1 בשם הרב חסדאי: “שטעה טעות  ה’ כחלק ממניין המצוות.  אמונת 
גמורה מי שמנה אנכי ה’ אלקיך מצוה לפי שהמצוה היא מן המצטרף ולא תצוייר בזולת אלוה 
מצוה ידוע ולזה כאשר נניח אמונת מציאות האל מצוה כבר נניח אמונת מציאות האל קודמת 
לאמונת מציאות האל וכו’", אלא שהרמב"ם ושיטתו הסבירו מצוות האמונה בעניין אחר. אבל 

מובן וברור שעל מציאותו יתברך לא נופלת לשון אמונה אלא המצווה היא ידיעת ה’.

יתבונן האדם בדברים  וכאשר  ב. מכיוון שמציאותו של הקב"ה הרי היא מחוייבת ההיגיון 
הנכונים הרי ישר יבין ויכיר במציאותו של הקב"ה. ובלשונו של אדמו"ר הצ"צ2: “אלא כמ"ש 
ומבשרי אחזה אלוה )איוב י"ט כ"ו( אחזה ממש, והוא תרגום של ראי’ והגם שאינו רואה בראיה 
גשמיות ממש דעיני בשר מ"מ ה"ז כאילו רואה ממש ענין זה שהקב"ה מחי’ את כל העולמות 
כי ראיית השכל בדבר שנתאמת אצלו ענינו ה"ז כראיה בעיני בשר . . וא"כ לא שייך על ענין זה 
ציווי להאמין שהאמונה לא יתכן אלא על דבר שאינו רואה בעיניו ומאחר שענין זה נראה לעין 
הרואה מה נצרך לאמונה ע"ז אלא ע"ז נאמר דע את אלקי אביך )דה"א כ"ח ט’( שדבר זה נתפס 

בדעת ולא באמונה לבד . .".

והנה לכאורה גם מצוות יחוד ה’ הרי היא מחוייבת ההיגיון ולא ניתן להגדירה כמצווה. כי 
יבין  כאשר יתבונן האדם בכך שישנה מציאות שהיא מחיי’ וממלאת את כל העולם הזה הרי 

1(  ראש אמנה פ"ד.
2(  דרך מצוותיך, מצוות האמנת אלוקות פ"א.
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שהיא מציאות אחת. כי אם נניח ח"ו שהרי הם שני מציאויות נצטרך להבין שיש מרחב אחד 
)גם אם הנו רוחני( שבו הם קיימות, ואותו מרחב הרי הוא מעליהם. וכאשר יעמיק בדבר יחוייב 

בכך שישנה מציאות עמוקה יותר שהיא מעליהם והיא אחת.

הרי לנו שגם מצוות אחדות ה’ הינה מחוייבת השכל וההיגיון. ובלשון אדמו"ר הצ"צ3: “שגם 
על היחוד אינו נצרך לציווי כלל כי ממילא מושג וכמו שהוא דעת הר’ חסדאי שלא למנותו ג"כ 

בכלל הציווים הובא שם פ"ד . .".

והנה אחד זה הפשוט לנו שהוא קיים, הרי הוא פשוט ואינו מורכב מכוחות נפרדים, ובלשונו: 
בתכלית  פשוט  אלא  ח"ו  כחניות  משום  מורכב  שאינו  היינו   - האמת  אחד  ענין  “בביאור 
הפשיטות". אלא שנצטרך להבין מדוע כינו התורה את הקב"ה בשמות שונים והרי לכאורה הוא 

לא מוגדר בהם. ועוד יותר כיצד יצאו ריבויי הבריאה מן האחדות הפשוטה הזו.

הרמב"ם הסביר שעניין אחדות זו הפשוטה שנעלית מכל גדר היא שאמנם הקב"ה מוגדר 
בגדר החכמה, אלא שהוא מתעצם איתה ממש ולכן אין גדריו נפרדים ממנו - ובעניין החכמה 
כותב הרמב"ם4: “הקב"ה מכיר אמתו ויודע אותה כמו שהיא. ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו 
כמו שאנו יודעין. שאין אנו ודעתנו אחד אבל הבורא יתברך הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל 
פינה ובכל דרך ייחוד. שאלמלי היה חי בחיים ויודע בדעה חוץ ממנו היו שם אלוהות הרבה הוא 
וחייו ודעתו, ואין הדבר כן אלא אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד. נמצאת אתה אומר הוא 
היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה הכל אחד. ודבר זה אין כח בפה לאומרו ולא באוזן לשמעו 
ולא בלב האדם להכירו על בוריו". דהיינו שאמנם ניתן להגדיר את הקב"ה בגדר הידיעה, אבל 

מכיוון שההיא מאוחדת איתו ממש, אינה נחשבת כדבר נפרד ממנו ית’.

והמהר"ל נחלק על הרמב"ם מכל וכל, וכתב שלא שייך להגדיר את הקב"ה בגדר כל שהוא 
ואפילו בגדר הנעלה שהינו ידיעה )שכל(, כי סוף כל סוף כל עניין גדר הוא שהוא מוגדר בהגבלה 
מסויימת דווקא. ואם הוא היודע והוא המדע והוא הידוע הרי תורפו של רעיון זה הינו שהקב"ה 

מוגדר בעניין השכל וזה לא ניתן ח"ו לומר.

ובלשונו5: “זהו כי השכל הוא מיוחד בדבר כמו שאתה אומר כי ענין השכל הוא ידיעת הדבר 
כמו שהוא ואין אל השם יתברך גדר כלל שיוגדר, ואם אתה אומר שעצמותו שכל הרי בזה אתה 

נותן לו גדר . .".

והנה ע"פ חכמי הקבלה וגם לפי קבלת האריז"ל שיטת הרמב"ם אכן קיימת )אבל רק( בכלים 
דאצילות אבל לפני זה ברור שאין לומר שהקב"ה מוגדר ח"ו בגדר כל שהוא - כשיטת המהר"ל6.

3(  שם.
4(  הלכות יסודי התורה פ"ב, ה"י.

5(  הקדמתו לספרו גבורת ה’.
6(  ראה לקוטי אמרים פרק ב בהגהה שם.
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ב.
לאחר הביאור וההבנה שהבריאה כולה על כל פרטי’ וכל השינויים בה, מגיעים מן האחדות 
ולא שייכים בה שום גדרים נשאלת השאלה המתבקשת, כיצד נתרבו כל  הפשוטה שאין בה 
שהוא  דבר  מן  אדרבה,  והרי  ועצומים  גדולים  בשינויים  ולהתרבות  להבראות  הבריאה  פרטי 

אחדות פשוטה לא יוכל להיווצר - רק אחדות פשוטה אחרת.

ולו רק בכדי לקרב הקושיא אל השכל נביא דוגמא קלה לעניין זה, שהרי מסברא שכלית לא 
וזה מכיוון שבסברא השכלית לא שייך שום עניין גשמי. כי  יוכל לבוא לעולם מעשה גשמי. 
לגבי המהות הרוחנית של הסברא, גשמיות המעשה הינו פרט שלא קיים שם, ועל כן לא יוכל 
ל’התרבות’ משם עניין גשמי. וכן לעניינינו, אם האחדות היא פשוטה ואינה מורכבת מגדרים, 

על כן הגדרים לא יוכלו להתרבות משם, כי אינם קיימים שם כלל. 

לא  הוי’  “אני  שכתוב7  והיא  להסיר.  החקירה  גדולי  עמדו  אותה  דומה  קושיא  ישנה  והנה 
הרמב"ם  עמדו  הקושיא  זו  ולתרץ  בקב"ה,  שינוי  פעלה  לא  העולם  שבריאת  דהיינו  שניתי", 
שכל  דהיינו  הנבראים,  כל  יודע  עצמו  בידיעת  שהקב"ה  תירץ8  הרמב"ם  לתרצה.  והמהר"ל 
ריבויי הידיעות הרי הם באמת ידיעה אחת. ולאמיתו של דבר אין שם ריבויים. דהיינו שגם כל 

ההשתלשלות והבריאה אינה באמת ריבויים בהקב"ה אלא אותה הווי’ אחת ממש.

אלא שלשיטת המהר"ל קושיא זו מלכתחילה לא מתעוררת, מכיוון שהוא אומר שעצמותו 
נעלית מכל גדר, וכל הבריאה היא בגדר מעשה כלפיו, ובלשונו9: “אבל הוא ית’ לא תוכל לומר 
דבר מיוחד אבל אנו אומרים שעצמותו הויה פשוטה לא יוגדר במה . .", כלומר שהקב"ה נעלה 
לגמרי למכל הגדרים האלה שהתרבו, והרי הם בגדר פעולותיו וכמו שפעולה אינה פועלת שינוי 

בפועל עצמו, כך התרבות גדרים למעלה אינם מצביעות על שינויים באחדות הפשוטה.

אבל באמת הקושיא הראשונה שרירא וקיימת הן לשיטת המהר"ל והן לשיטת הרמב"ם, כי 
הרי גם לשיטת המהר"ל אמנם בפעולות עצמם לא נשתנה הפועל, אבל בכל זאת לא יובן כיצד 
הסתעפו ריבויים מן האחד הפשוט. שהרי אמנם לא נתרבה בו ח"ו בריאות, מכיוון שהוא נעלה 

למעלה מכל גדר. אבל הא גופא קשיא - כיצד יצאו מן האחד הפשוט הזה ריבויי הברואים.

ג.
והנה קושיא זו מתרץ אדמו"ר הצ"צ בכך שבאמת כל פעולת הבריאה היא ע"י ההתלבשות 
האורות בהגבלת הכלים. דהיינו שהאור מצד עצמו לא משתנה גם לאחר הבריאה. וכל יצירת 
לכלים  שמתחלקים  מים  דרך  ועל  בכלים.  מהשינויים  רק  היא  השונים  הברואים  והתרבות 
בצבעים שונים, הרי שהמים לא משתנים במהותם התלבשותם בכלים, ונראותם בצבע שונה 

ממה שהיו לפני, זהו רק מכיון שהכלים צבועים בצבעים שונים. 

7(  מלאכי ג, ו.
8(  ביאור הצ"צ )שם פ"ד( בדברי הרמב"ם להסיר קושיות התויו"ט.

9(  ביאור הצ"צ שם בדבריו.
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ובלשונו הק’10: “התירוץ האמיתי לזה הוא מ"ש המשורר מה רבו מעשיך ה’ כולם בחכמה 
הי’ פליא’ לכאורה מה רבו מעשיך איך נמשך הרבוי מאחדות הפשוט,  עשית, כלומר באמת 
נמשכו ממנו הפעולות ע"י שהי’ מאיר עליהם  אילו  כלומר  כולם בחכמה עשית,  וע"ז השיב 
כחו ואורו כמו שהוא, הי’ קושי’, אבל באמת בחכמה עשית שעשה אותם באמצעות החכמה 
שנתלבש בבחי’ זו הנק’ חכמה ובה ועל ידה האיר והשפיע בנבראי’, ומן החכמה כבר יכול להיות 
התחלקות לפי שאינה בערך עצמותו כנ"ל וא"כ מאחר שהוא משפיע על ידה לא ימנע שאע"פ 
שהוא א’ פשוט יהי’ משפיע דברי’ חלוקי’ מאחר שמשפיע בכחו הגדול השפעה הראוי’ להיות 

ע"י כלי זה הנק’ חכמה".

דהיינו שהשינויים הפועלים בברואים בריבוי מופלג, אין מקורם באור. כי אם היו מקורם 
באור הי’ קשה לנו כיצד מסתעפים ממנו שינויים והוא אחדות פשוטה. אלא שינויים אלו הם 
האור  את  מחלקים  והם  להגדרות,  מחולקים  דהיינו  במהותם  מורכבים  והם  מהכלים  מקורם 

לברואים לאין מספר.

יכולים להיפעל  יסוד אחד פשוט,  נאה לדבר, שמהבערת אש, שהוא  דוגמא  ומביא הצ"צ 
הלאה.  וכן  לדלוק,  העץ-  להתקשות,   - הבשר  להתאדות,   - המים  בתכלית.  שונות  פעולות 
ושם ברור שהשינויים הם רק מטבעי המשתנים. והיינו שריבויי ושינויי פעולות לא מוכרחים 

להיפעל מהפועל, אלא גם מהמקבלים.

ד.
אלא שכאן נחדד עניין נוסף שצריך לתת עליו את הדעת וההעמקה. כי ביאור זה מסביר אך 
ורק את התחלקות הברואים שנוצרו על ידי הכלים הנ"ל, שעליהם ניתן לומר שהסתעפו מן 
הכלים ולא מן העצמות, ולכן בהם לא יוקשה כיצד הסתעף הריבוי כי - כאמור - הסתעפו הם 

מן הכלים. 

קושיא  והדרא  הפשוטה,  האחדות  מן  עצמם  הכלים  נוצרו  כיצד  קשה  עדיין  לכאורה  אבל 
לדוכתא. שהרי כל נקודת ההסבר האמורה היא שישנם גדרים בנפעלים שהם משנים את ההווי’ 
הכלים  שמקור  שברור  לעניינינו  אבל  שונים.  באופנים  בהם  להאיר  בהם  המאירה  הפשוטה 

)הגדרים( הוא גם מעצמותו יתברך, כיצד הם גופא “נסתעפו מן האחד הפשוט".

מן האחדות",  אלא שהצ"צ בהמשך הביאור, עומד על שורש קושיית “הסתעפות הריבוי 
ומבהיר שלאמיתו של דבר קושיא זו לא שייכת מלכתחילה לגבי אחדותו ית’.

ומסביר הצ"צ ששאלה זו מתעוררת אך ורק ב’אחדים’ שהם מורכבים ממהות אחת בלבד. 
ז"א שנקראים אחד מכיוון שהם מורכבים מגדר אחד בלבד, ובהם אכן לא ייתכן ריבוי מתוכם, 
כי אם מהטבעים של הפרטים שמקבלים מהם. ובלשונו הק’: “שהא’ לא יפעל רק א’ . . זהו לפי 

שהיותו א’ מוגדר בגדר מיוחד ונבדל ממנו זולתו . .".

אבל ‘האחד האמת’ דהיינו הבורא יתברך, אין הכוונה שהוא מוגדר בגדר אחד ומוגבל שהיא 

10(  שם.
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הוא  מוגדר אלא שעניינו  מכיוון שאינו  נקרא בשם אחד  גדרים, אלא  בה  הווי’ פשוטה שאין 
שהכל נמצא בו11. רק שהוא לא מוגדר באף אחד מהגדרים שנמצאים בו ולכן נקרא ‘אחד’.

וע"פ הסבר זה יובן שבאמת גם על ההתהוות הכלים לא שייכת קושיית “הסתעפות הריבוי 
מן האחדות", כי כאמור קושיא זו לא שייכת ב’אחדות’ במובנה האמיתי. במילים אחרות: האחד 
הפשוט, )עצמות( לא מוגדר בשום גדר והגבלה. כולל גדר של אחדות או של ריבוי’ אך מצד 
שני אי אפשר לומר גם שהוא מוגבל באי ריבוי. אלא הוא הגבול והבלי גבול, הריבוי והאחדות, 

קיימים בו באותה השוואה.

אלא שעדיין נותר להבין מדוע נצרך התירוץ הראשון, שבבסיסו נמצאת כל הווית הספירות 
יכולים  היו  האחרון  זה  הסבר  לפי  שהרי  בבריאה.  הקיימת  וההדרגה  והסדר  וההשתלשלות 

להתהוות מן האחדות הפשוטה הברואים בדרך שירצה ללא הספירות המחלקות בינתיים.

ועל כך מסביר הצ"צ שבאמת אם הנבראים היו מתהווים מכוחו הגדול באופן ישיר, וללא 
הגבלת הספירות בינתיים, היו הברואים גם כן בלי גבול ומידה, ואם כן היו מתהווים ברואים 

לאין קץ ממש. ולכן כל בריאת הנבראים היא דווקא דרך הגבלת הכלים.

ה.
והנה לכאורה מכיוון שבריאת הכלים היא דווקא מכח כך שאחדותו הפשוטה מכילה )בבחינת 
יכולת12( את כל הגדרים )והתירוץ הראשון דלעיל לא שייך בהם(. הרי לכאורה מכיוון שהכלים 
עצמם שרשם מהבל"ג. בהם לא תהי’ שייכת הגבלה. כי כל יצירת הגבול בהאור הוא דווקא 

מכיוון שהכלי מגביל אותו, אבל הכלים עצמם - מניין תבוא הגבלתם?

הגבלה.  כל  אין  בעצמם  שלכלים  והוא   - בחסידות  נפלא  דבר  ורואים  מוצאים  אכן  והנה 
כי אמנם הכלים מוגדרים בהיותם כלים, כל אחד במהות מוגדרת בפני עצמו, כי זוהי מהותו 
יכולים להיות ריבוי כלים שונים ללא  והגדרתו של כלי. אבל מחמת ההתכללות שלהם, הרי 

הגבלה.

ועניין זה מתבאר עה"פ “היש מספר לגדודיו13" ומבאר הצ"צ שזה קאי על הכלים, דהיינו 
על מקור המידות באצי’. כי אמנם הברואים הם בעלי גבול ותכלית כי את חיותם הם מקבלים 
מהמידות לאחרי שהם פועלות בהם גבול. אבל המידות עצמם כמו שהן באצילות, להם באמת 

11(  והסברת עניין זה שהכל נמצא בו ועדיין נקרא אחד הפשוט, הנה אין כאן המקום להאריך בזה ובקצרה 
נבאר, שכל הגדרים נמצאים בעצמותו לא באופן של מציאות ח"ו )וגם לא בצורה של מציאות בהעלם - מקור( 
אלא בעניין של יכולת. דהיינו שאין הכוונה שזה קיים בהעלם רק שאינו במציאות, אלא שהוא רק בעניין 

של יכולת.

ודוגמא לדבר מעניין קריאת שמות, שגם לפני קריאת שם לאדם ישנה בנפש האפשריות לכך שיקראו לו שם, 
ולשם יהיה שייכות אליו עד שהוא ייקרא אך ורק בשם זה. ולמרות זאת לפני שקראו לו בשמו, לא היה שם זה 
במציאות, גם לא בבחינת מקור למציאות, אלא רק בבחינת יכולת )מאמר ד"ה "בשעה שעלה משה למרום" 

ה'תשכ"ה, ספר המאמרים מלוקט ה עמ' רפא ואילך(.
12(  כמבואר בהערת השוליים הקודמת.

13(  איוב כה, ג.
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יכול להיות תמיד עוד מזיגה באופן שונה  כי  יכולים להתמזג לאין סוף חלקים.  כי  אין גבול, 
מחברתה. וע"י המזיגה נולדת מידה חדשה. 

המדות  בחי’  דהיינו  שלהם  היניקה  למקור  פי’  מספר  אין  לגדודיו  “אבל  הק’14:  ובלשונו 
שבאצילות עצמן אין להם מספר כלל לפי שיכול להיות כמה וכמה מזיגות בהמדות חסד שבחסד 
שבגבורה וחסד שבחסד שבת"ת כו’ וכל מדה הנעשית מהתכללות המדות זו בזו כגון בחי’ מדת 
החסד שבגבורה הנעשה מהתכללות ומזיגת מדת החסד עם מדת הגבורה שע"י התכללות זו 
מקור  שהיא  ית’  ממדותיו  מדה  היא  הרי  שבגבורה  חסד  בחי’  והיא  חדשה  ומזיגה  מדה  נולד 

השפע לנבראים ונק’ גדוד כנ"ל וכעד"ז מדת החסד שבחסד שבגבורה . .".

המוסבר  השני  באופן  הפשוטה  האחדות  מן  נתהוו  שהם  מכיוון  הכלים,  שבהתהוות  הרי 
דלעיל, הרי נפעל בהם בהגדרתם, עניין זה שהם יכולים להיות להגדרות אין מספר.

ובלשונו הק’: “ע"ז אמרו ולגדודיו אין מספר משום דאיהו וגרמוהי חד שאפי’ הכלים הנק’ 
גרמוהי הם מיוחדות במאצילן ב"ה וכמו שהוא ית’ אין לו סוף ותכלית כך מדותיו ית’ החסד 
והגבורה כו’ שהוא מתייחד בהן הם ג"כ בלי גבול ותכלית וע"כ גם בחי’ ההתכללות ומזיגה שבהן 

הם ג"כ לאין סוף ממש".

14(  דרך מצוותיך, שרש מצוות התפילה פ"כ.





שער
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דין תורה – פרעון הלוואה
הגה"ח הרב שי שמעון הכהן שיחי' כהן
רב דק"ק חב"ד תל ציון
מרבני מכון הלכה חב"ד

א.
טענות הצדדים

הצדדים בתיק זה הם שני גיסים, הנשואים לשתי אחיות. הצדדים הצהירו כי יש להם אמון 
מלא זה בזה, ודווקא לכן הם אינם מעוניינים בפשרה, אותה יוכלו לעשות בכוחות עצמם, מחוץ 
לכותלי בית הדין. מטרת הדיון היא, לדעת מה דין תורה. גם כתב התביעה נוסח בהסכמת שני 

הצדדים, והוא מתאר את השתלשלות האירועים:

50000 ₪, לצורך רכישת דירה מקבלן.  אחת האחיות )ח.ס.( ביקשה מאימה, הלוואה של 
האם השיבה לה, שהיא הלוותה סכום גדול לאחותה )ר.ה.(, והגיע מועד הפרעון. האם תאמר 

לבת )ר.ה.(, להעביר לאחותה )ח.ס.( את הכסף.

לבקשת האם, בעלה של ר.ה. משך את הכסף מהבנק, ורצה לתיתו לבעלה של ח.ס., אך הלז 
ביקש ממנו שיותיר את הכסף בביתו, כי אין לו היכן לשמור סכום כזה. ואכן, הנ"ל שמר את 

הכסף בארון הבגדים, בו הוא מניח גם את נשקו האישי.

לאחר מספר ימים, היה בעלה של ח.ס. זקוק ל20000 ₪, כדי לשלם לקבלן. הוא התקשר 
לר.ה., והיא ביקשה שיקחו את הכסף מביתה, כי אינה מוכנה לשמור ולשאת באחריות. על כך 

אמרו לה )בני הזוג ס.( שאין עליה שום אחריות.

לאחר עוד כמה ימים, נזקק בעלה של ח.ס. לעוד 15000 ₪, וח.ס. אמרה לאחותה, שהיא 
)ח.ס.( תשלח לה את ביתה הקטנה, עם עוד ילדה בת 10, עם תיק חדש, ור.ה. תשים להם את 
הסכום הנ"ל, בלי שיידעו שזה כסף. ואכן, ח.ס. קיבלה את הכסף ארוז בשתי עטיפות, לא ספרה 
את הכסף, אלא ישירות הכניסה אותו לתיקה, והעבירה לבעלה שנתן לקבלן. גם הבעל לא ספר 

מיד את הכסף, אך כשנתן לקבלן, ספרו שניהם שאכן מדובר ב15000 ₪. 

לאחר עוד כמה ימים, ביקשו בני הזוג ס. את שאר הכסף, והתברר שנותרו רק 5000 ₪ )אף 
שעל פי החשבון, היו צריכים להשאר 15000 ₪(.

שני הצדדים הבהירו, כי ברצונם לסגור את העניין ביניהם, ואינם מעוניינים לערב את האם. 
שאלתם היא רק, מי ידרש לשלם לאם את ה10000 ₪ האבודים. הלווה הראשון )משפחת ה.(, 

או הלווה השני )משפחת ס.(.

בעניין זה, נחלקו תחילה הדיעות בבית הדין, ונציג כאן כל דיעה עם נימוקיה:
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ב.
דיעה ראשונה

שאלות לדיון:

1. האם ניתן לשלוח כסף עם ילד קטן, בהסכמת הצדדים?

2. האם יש דין שמירה, כשסוכם שזה ‘בלי אחריות’?

3. מה דין תביעה מסופקת, כשאין ידוע האם ניתן הכסף?

תשובות:

1. בדרך כלל, פשוט שאין לשלוח כסף באמצעות ילדים קטנים. עם זאת, בנדון דידן שליחת 
ס..  הזוג  בני  בהוראת  נעשתה  כי  לפשיעה,  נחשבת  אינה  הקטנות,  הילדות  באמצעות  כסף 
וכמפורש בשולחן ערוך1: “מי שאינם בני דעת, והם: חרש שוטה וקטן, אינם נעשים שלוחים 
זה  הרי  לי עם הקטן,  ואמר: שלח  ואם פרש   .  . ואחד הקטנה  ולא עושים שליח, אחד הקטן 

פטור".

ממילא, בנידון דידן אין שום תביעה כנגד בני הזוג ה. על ששלחו כסף על ידי ילדים קטנים, 
היות ועשו זאת בהוראתם המפורשת של בני הזוג ס.

סיכום: שליחת הכסף על ידי ילדים, אינה פשיעה בנידון דידן.

נידון בהרחבה בסימן רצ"ו. שם מביא הפתחי  זה  2. לגבי שמירת כסף בלי אחריות, עניין 
תשובה2 את דעת ההגהת אשר"י, ששומר חינם אינו יכול להתנות שיהיה פטור אפילו אם פשע, 

ואת דעת ר’ יונתן והמרדכי, שיכול להתנות זאת. 

על כל פנים בנידון דידן, נראה שאין להגדיר את השמירה כפשיעה. כי אמנם מעיקר הדין, 
“כספים אין להם שמירה אלא בקרקע3", אך כבר פסק הסמ"ע4 שעכשיו, כיוון שהבתים אינם 

רעועים, אין צורך לשמור בקרקע דווקא.

על כך יש להוסיף, שבנידון דידן ידעו בני הזוג ס. בדיוק היכן שומרים בני הזוג ה. את הכסף, 
ופשיטא שכאשר הכל נעשה בשקיפות ובתיאום, אין מקום לטענת פשיעה. כי המפקיד ידע 

בדיוק כיצד נשמר כספו, והביע את הסכמתו לזה.

באופן כללי, שומר חייב להשבע שבועת השומרים, על ששמר כדין. אך בנידון דידן, הרי הם 
מאמינים זה לזה, וממילא אין צורך בשבועה.

סיכום: אופן השמירה אינו נחשב לפשיעה בנידון דידן, וגם אם היה נחשב לפשיעה, יתכן 

1(  קפח, ב.
2(  ס"ק ה.

3(  בבא מציעא מב, א.
4(  רצא, ס"ק כד. הובא גם בנתיבות המשפט ס"ק כה.



  160  

קובץריע וארובהתו הםר-רת

שהיו נפטרים השומרים, כי סיכמו שלא תהיה עליהם שום אחריות. 

3. השאלה החשובה ביותר היא, האם הכסף שנעלם היה בבעלות משפחת ס. )ומחוייבות 
משפחת ה. היא מדין שמירה לכל היותר(, או שהכסף עדיין בבעלות משפחת ה. כי לא העבירוהו 
עדיין לידי משפחת ס.. לכן הם ישאו באחריות לכל מה שיקרה לו, בדיוק כמו כל אדם שאובד 
לו רכוש )כל דרישותיהם ממשפחת ס. יוכלו להתבסס אך ורק על טענתם המסופקת, שיתכן 

והעבירו את הכסף למשפחת ס.(. 

אין חולק על כך, שבתחילה היה הכסף שייך למשפחת ה. אמנם הכסף נתקבל במתנה מהאם, 
אך “מלווה להוצאה ניתנה5", ואפילו כספי ההלוואה עצמם נחשבים לרכוש הלווה6. על אחת 
כמה וכמה, כשאין מדובר בכספי ההלוואה עצמם, אלא בכסף שנלקח מהבנק לצורך הפרעון, 

ולא הועבר )באמצעות איזו פעולת קניין(, לבעלות משפחת ס.

בפני האם עמדה אפשרות עקרונית להעביר את החוב לבעלות משפחת ס. באמצעות “מעמד 
שלשתן7", אך הדבר לא נעשה, כי העברת ההלוואה נעשתה בטלפון, ולא בנוכחות שלשתם. 
וכבר נפסק להלכה8 שאין די בהוראה בכתב מהמלווה, אלא נדרשת נוכחותו האישית. כי מעמד 
שלשתן הוא “מילתא בלא טעמא", ו"הבו דלא לוסיף עליה". אם כן, גם הוראה טלפונית לא 

תעזור.

אין ספק שהיא  ס.,  לבעלות משפחת  לא העבירה את ההלוואה  ולמרות שהאם  זאת,  עם 
ממילא,  זאת.  לעשות  להם  הורתה  ואפילו  הכסף,  את  להם  להעביר  ה.  למשפחת  הרשתה 
מבחינתם,  שלהם9.  הכסף  כאילו  ס.  למשפחת  ולהתייחס  זאת,  לעשות  רשאים  ה.  משפחת 

כביכול משפחת ס. הם המלווה.

וכבר פסק השולחן ערוך10, שכשלווה מבקש לפרוע את חובו, והמלווה מסרב לקחת, נפטר 
הלווה מאחריות על המעות, וחייב רק אם פשע. והרמ"א עוד פוטר אפילו אם פשע.

כך הבינו בדעת הרמ"א, הסמ"ע והגר"א, וכן פסקו להלכה הרש"ל והש"ך ונתיבות המשפט. 
לעומת זאת, הגר"א עצמו פוסק להלכה, שהלווה חייב כל זמן שלא נתן את הכסף למלווה, וכן 
דעת הב"ח והט"ז. וטעמם, כי הלווה רשאי עדיין להשתמש בכסף. אך בנידון דידן, נראה שאף 

אחד לא העלה על דעתו שהשומר ישתמש בכסף, שנותר בעטיפות שבהם נלקח מהבנק11.

לכך יש להוסיף, ששני הצדדים בדיון זה, משתייכים לקהילות שקיבלו עליהם את דעת מרן 
– השו"ע, והרי דעת השו"ע ברורה לפטור את הלווה – ובנידון דידן את משפחת ה.

5(  קידושין מז, א.
6(  רש"י שם.

7(  קכו, א.
8(  שם, כא.

9(  כמפורש בשו"ע קכו, ב.
10(  קכ, ב.

11(  וכעין מה שכתב הש"ך קכ, ס"ק ג.
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לסיכום: משפחת ה. פטורה מכל התשלום לאם, ומשפחת ס. תצטרך לשלם לאם 50000 ₪.

ג.
דיעה שניה

כל המקורות שהובאו לעיל, כוחם יפה לפטור את הלווה, כיוון שרצה לשלם. אך מנין לנו 
לחייב אדם, רק בגלל שרצו לשלם לו?

לטענה זו, חיוב הלווה הראשון )משפחת ה.( הוא ברור, שכן אין חולק שקיבל את ההלוואה 
מהאם. לעומת זאת, הטענה הפוטרתו היא מסופקת, כי אינו בטוח שהעביר את הכסף ללווה 
השני )משפחת ס.(. ממילא, הרי זה בגדר “איני יודע אם פרעתיך", שעל פי דין חייב לשלם, כי 

“ברי ושמא ברי עדיף12".

לעומת זאת, חיוב הלווה השני )משפחת ס.( הוא רק מסופק, כי יתכן שהכסף לא הועבר 
לידו, והרי זה כ"איני יודע אם נתחייבתי" שפטור מלשלם, כי “המוציא מחבירו עליו הראיה13".

ד.
בירור

נקודת הויכוח בין שתי השיטות בבית הדין היא, האם ניתן לחייב אדם )ובנידון דידן – את 
משפחת ס.(, על כסף שאולי לא הגיע לידו, רק מכיוון שהיה זה על פי דעתו ורצונו, והוא לא 
רצה שהכסף יגיע אליו. או אולי, כיוון שסוף סוף )יתכן ש(לא קיבל את הכסף, לא ניתן לחייבו.

לאחר העיון, נראה להכריע בשאלה זו, על פי ההלכה בדיני שואל14: “שלחה לו המשאיל ביד 
עבדו הכנעני, אף על פי שאמר לה השואל: שלח, ומתה, פטור, שידו כיד רבו ועדין לא יצאה 

מרשות המשאיל".

כששואל מבקש מהמשאיל להעביר אליו פרה שאולה, באמצעות בנו של המשאיל )למשל(, 
והפרה מתה, חייב השואל לשלם, למרות שכמובן אין באפשרותו לשמור על פרה שעדיין לא 
הגיעה לידו. והטעם, כי בנו של המשאיל נחשב לשלוחו ונציגו. אך אם השואל ביקש שהפרה 
תועבר אליו על ידי עבדו הכנעני של המשאיל, פטור מלשלם אם מתה, כיון שלא יצאה מידי 

בעליה, כי העבד הכנעני נחשב כידו הארוכה של המשאיל.

נמצאנו למדים, שאף שהמשאיל ביצע במדויק את הוראות השואל, אין בכך כדי לחייב את 
השואל על הפרה, כל זמן שלא הגיעה לידיו. ומכאן גם לעניננו, אין מקום לחייב את הלווה השני 

)משפחת ס.( כל זמן שאין וודאות שכספי ההלוואה הגיעו לידו.

וקיימת  הלוואה,  לדיני  במדויק  זהים  אינם  שומרים  שדיני  הדין,  בית  מעיני  נעלם  לא 

12(  עה, ט.
13(  שם.

14(  שמ, ו.
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מחלוקת15, אם השומר צריך בכלל לבצע קנין בחפץ הנשמר, או שדי בעצם הסכמתו לשמור. 

אך הרי השואל בוודאי לא קיבל אחריות לשמור, כי אינו יכול לשמור פרה שלא הגיעה לידו. 
ברשות  נותר  וכשהחפץ  ורשותו,  לאחריותו  הגיע  שהחפץ  מכיוון  רק  היא  לשלם,  מחוייבותו 

המשאיל )או עבדו הכנעני( – פטור. 

בדומה לזה, גם הלווה אינו מתחייב על ההלוואה, בגלל שקיבל על עצמו לשמור. הוא חייב 
בכל נזק שיקרה לכספי ההלוואה, ואפילו באונס, בדומה לשואל, כיוון שהכסף הגיע לאחריותו. 

ממילא, כשהכסף נותר בידי המלווה )ובנידון דידן – משפחת ה.(, נראה לפוטרו.

ה.  40000 ₪ בלבד. משפחת  ויתחייבו לשלם לאם  זכאים בדין,  יצאו  סיכום: משפחת ס. 
ישלמו לאם את ה10000 ₪ הנותרים.

בית הדין מזכיר לצדדים כי הביעו נכונות להתפשר ביניהם לאחר מתן פסק הדין, וממליץ 
להם שאכן יעשו זאת.

ה.
ערעור

לאחר מתן פסק הדין, והעברתו בפועל לידי הצדדים, נתקבלה תגובת משפחת ה. בו נטען, 
שהמציאות הייתה שונה מכפי שהבין בית הדין. הם העבירו בפועל את הכסף כולו לידי בעלה 
ר.ה.  של  מבעלה  ביקש  הוא  כך,  אחר  רק  כשעה.  במשך  הכסף  את  אצלו  שהחזיק  ח.ס.  של 

שישמור אצלו את הכסף.

התגובה הועברה לידי משפחת ס., והם השיבו שאינם זוכרים פרט זה, האם הכסף ניתן לידי 
בעלה של ח.ס. או שהכסף רק הונח על השולחן )שאינו שייך לאחד הצדדים, וממילא אין כאן 

קניין חצר(, ומעיקרא הוא ביקש שמשפחת ה. ישמרו את הכסף.

בית הדין זימן את הצדדים לדיון נוסף, בו התברר שמשפחת ה. נותנים אימון בדברי משפחת 
ס., אשר טוענים כי יתכן שהכסף ניתן לידי בעלה של ח.ס. אך גם יתכן שלא. בנסיבות אלו, אין 

בית הדין רואה מקום לשינוי פסק הדין, והוא נותר בתוקפו.

סיכום: פסק הדין נותר בתוקפו.

15(  שו"ע רצא, ה.
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שאלות ברש"י ד"ה "אולי ימצאון שם 
עשרה"

הת' שניאור זלמן שיחי' גורליק
תלמיד בישיבה

א.
בפרשת וירא1 מובא שאברהם התפלל להציל את סדום מהפיכתה וחיפש צדיקים שיצילו 
בזכויותיהם את העיר, אברהם המשיך ושאל על פחות צדיקים ופחות עד שלבסוף ביקש על 
עשרה צדיקים. ועל כך מפרש רש"י2: “על פחות לא ביקש. אמר: דור המבול היו ח’ - נח ובניו 

ונשיהם - ולא הצילו על דורם, ועל ט’ על ידי צירוף - כבר בקש ולא מצא".

ידי אברהם לבין הצלת דור  בין הצלת אנשי סדום על  לכאורה צריך להבין מהי ההשוואה 
המבול על ידי נח, וכדלהלן: 

ומן הסתם לשם כך יש צורך בפחות אנשים  א. אברהם נדרש להציל רק את אנשי סדום, 
מאשר הצלת כל העולם ודור שלם )כלשון רש"י: “דור המבול . . ולא הצילו על דורם"( שהייתה 

על ידי נח.

מבית  עצמו  מוציא  חבוש  ש"אין  מכיוון  דורו  את  להציל  הצליח  לא  שנח  אוי"ל  גם  ב. 
האסורין3" )והקב"ה הציל אותו ואת משפחתו בגלל צדקתו(, וקשה לומר שבתפילתו יציל את 

דורו )כשהוא בכללם(. משא"כ אברהם – שלא גר בסדום – יכול הי’ לכאורה להציל את העיר.

ג. מובא בלקו"ש4, שהמבול הי’ כביכול חרטה על בריאת העולם ולכן הקב"ה לא הבדיל בין 
צדיקים לרשעים )ונח וב"ב נשארו לקיום העולם(, ולעומ"ז הפיכת סדום הייתה עונש. לפיכך 

למרות שאת דור המבול לא יכלו להציל, יתכן שאת סדום כן ניתן להציל. 

ד. בזוהר5 מובאת מעלתו של אברהם על נח שכאשר הקב"ה אומר לו על דבר המבול – לא 
ביקש רחמים, בשונה מאברהם שמיד כשהקב"ה הודיעו על דבר הפכת סדום – ביקש רחמים, 
רואים א"כ שעצם זה שאברהם ביקש רחמים, מראה שהוא לא השווה עצמו לנח ולדור המבול.

ה. ניכר בכמה מקומות שאברהם נעלה מנח:

ישנו מ"ד בגמרא6 ורש"י מביאו בפירושו עה"ת7 הסובר שנח הי’ צדיק רק בדורו, אך בדורו 

1(  בראשית יח, כג-לג.
2(  שם לב, ד"ה “אולי ימצאון שם עשרה".

3(  סנהדרין צה, א.
4(  חל"ה עמ’ 35-36.

5(  וירא קו.
6(  שם קח, א וברש"י על אתר.

7(  בראשית ו, ט ד"ה “בדורותיו".
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של אברהם “לא היה נחשב לכלום".

ואף למ"ד האחר הדורש את המילה “לדורותיו" לשבחו של נח, ש"כל שכן שאילו היה בדור 
צדיקים – היה צדיק יותר8" – עדיין יוקשה, שהרי בפשטות אין הכוונה שהי’ צדיק יותר מהם, 
אלא שאילו הי’ בדור צדיקים – הי’ צדיק יותר מכמו שהוא כעת בדור עם רשעים וללא צדיקים, 

וגם מ"ד זה מודה שנח לגבי אברהם אינו נחשב לכלום9.

כמו"כ משמע מכ"מ שרש"י סובר שאברהם הי’ נעלה יותר מנח:

דהנה, רש"י בד"ה “את האלהים התהלך נח" מפרש: “ובאברהם הוא אומר אשר התהלכתי 
ושוב   – ומהלך בצדקו מאליו"  נח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק  לפניו10, 
ניכרת מעלת אברהם על פני נח, שלא הי’ זקוק לתמיכה מלמעלה בשביל להיות צדיק )ואף 
בדור שכולם רשעים, שהרי נקרא11 “אברהם העברי . . שכל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר 

אחד", ועוד שפעל בחרן וכו’(.

וכן, מצינו שרש"י בד"ה “מפני מי המבול"12 מפרש: “אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו 
מאמין שיבא המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים"13 – יוצא שרש"י עצמו כותב שנח 

הי’ מקטני אמנה ולא האמין באופן מוחלט בדבר ה’ על דבר המבול.

גם מצינו, שמיד כצאת נח את התיבה14: “וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה" וכו’.

היה  “אחד  עליו16:  ונאמר  גויים15",  המון  ו"אב  כנ"ל,  “עברי"  נק’  אבינו  אברהם  ולעומ"ז, 
כבר  נתנסה  לקב"ה  תפילתו  בשעת  ]ועכ"פ  בהם17,  ועמד  נסיונות  בעשרה  ונתנסה  אברהם", 
בשבעה נסיונות18[, ואיתא בגמרא19 עה"פ20 “ויקרא שם בשם ה’ אל עולם": “אל תיקרי ויקרא 
הן  הן  “האבות  וכן22:  ושב21",  עובר  כל  בפה  הקב"ה  של  לשמו   .  . שהקריא   .  . ויקריא  אלא 

המרכבה", ועוד.

וודאי שלא בדרגתו של אברהם  ולכו"ע  הי’ צדיק כ"כ,  יוצא א"כ שיש הסוברים שנח לא 

8(  רש"י שם.
9(  גור אריה על הפסוק.

10(  בראשית כד, מ.
11(  בראשית רבה סוף פרשה מב.

12(  שם ז, ז.
13(  כן משמע גם בגור אריה שם.

14(  בראשית ט, כא.
15(  שם יז, ה.

16(  יחזקאל לג, כד.
17(  אבות ה, ג.

18(  ע"פ פירוש רבי עובדיה מברטנורה שם.
19(  סוטה י, א ואילך.
20(  בראשית כא, לג.

21(  בשונה מנח שרק הוכיחם לקראת המבול, ע"פ ציווי הקב"ה )ורק למי ששאל והתעניין(.
22(  בראשית רבה פרשה מז. וראה גם תניא )יח, כג, לד, לט( שהאבות היו בטלים לרצון העליון.
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אבינו.

ו. אברהם מנה את נח, בניו ונשותיהם, כצדיקים, ועל כן לא התפלל על ח’ צדיקים, וקשה על 
כך שצירף אותם לח’ צדיקים:

א( אמנם מצינו בכמה מקומות ששם בן נח הי’ צדיק, ולדוגמא בד"ה23 “את שם את חם ואת 
יפת" שואל רש"י על סדר שמותם: “והלא יפת הגדול הוא? אלא בתחלה אתה דורש את שהוא 
היו  וחם  דידן שיפת  מניין לרש"י  אך  וכו’",  יצא ממנו  ושאברהם  ונולד כשהוא מהול,  צדיק, 

צדיקים? אדרבא, מד"ה זה משמע שרק שם הי’ צדיק.

ב( רש"י עצמו בד"ה “בן חמש מאות שנה"24 מפרש: “אמר רבי יודן, מה טעם כל הדורות 
הולידו למאה שנה וזה ]נח[ לחמש מאות? אמר הקב"ה: אם רשעים הם – יאבדו במים ורע 
לצדיק זה, ואם צדיקים הם – אטריח עליו לעשות תיבות הרבה. כבש את מעינו ולא הוליד עד 

חמש מאות שנה, כדי שלא יהא יפת הגדול שבבניו ראוי לעונשין לפני המבול".

ג( היינו שבזמן המבול בני נח היו מתחת לגיל עונשים, ולא נצלו בזכות עצמם כי אם בצדקת 
נח )שהרי אם ימותו יוצא שנח נענש במיתת ילדיו(25. ותמוה: אם לא נצלו אפילו בזכות עצמם, 

כיצד חשב אברהם שיצילו אחרים?

ד( מצינו שחם הי’ רשע26, שהרי לאחר שיצאו מן התיבה ונח השתכר27, רש"י מפרש28 שחם 
סרסו או רבעו )וכמו"כ מובן בפשטות הכתוב שלא עזר לאחיו לכסות את אביהם(.

זאת:  בכל  אך  המבול  בזמן  מטותיהם  לשמש  בתיבה  השוהים  על  שנאסר  בגמרא29  איתא 
“שלשה שמשו בתיבה, וכולם לקו: כלב ועורב וחם". נמצא שחם ואשתו עבר על ציווי מפורש 

של הקב"ה!

יוצא א"כ שבדור המבול לא היו ח’ צדיקים כלל.

ב.
כמו"כ יש להקשות קושיות נוספות על המשך דברי רש"י: “ועל ט’ על ידי צירוף כבר בקש 
בבקשתו  אברהם  שכוונת  לכן30  קודם  מפרש  שרש"י  כמו  היא  הכוונה  ובפשטות  מצא".  ולא 
שארבעים וחמישה יצילו, היא: האם יש תשעה צדיקים לכל כרך, ושהקב"ה יצטרף לכל כרך 
וישלים לעשרה, ולא מצא - היינו שהקב"ה אמר לאברהם שע"י צירוף הוא לא ישחית לגמרי 
אך יתן עליהם יסורין, וא"כ למד אברהם שתשעה ע"י צירוף אין זה דבר מושלם - וממילא לא 

23(  שם ה, לב.
24(  שם.

25(  כן משמע גם ברמב"ן ובאור החיים, בראשית ז, א. ועוד. 
26(  כן נקט הספורנו בראשית ט, יט; כב. 

27(  בראשית ט, כא-כד.
28(  שם, כב ד"ה “וירא את ערות אביו". 

29(  סנהדרין קח, ב.
30(  בראשית יח, כח.
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ראה צורך לבקש31.

ונשאלת השאלה: מדוע בפירושו כאן לא הסתפק בהסבר ש"ט’ על ידי צירוף כבר ביקש ולא 
מצא", וכך לא הי’ צורך להביא את ההשוואה בין אברהם לנח שגם ח’ אינם מצילים? 

ועוד יש להקשות, ובהקדים פירוש הדעת זקנים והשפ"ח32 על כך שרש"י הוכרח לפרש33 
וכן  כרך(,  לכל  )עשרה  הוא התכוון להציל חמישה ערים  ביקש על חמישים  שכאשר אברהם 
הלאה – מדיוק בשינוי לשון הכתוב: כאשר אברהם מבקש שארבעים וחמישה יצילו ע"י צירוף 
הקב"ה, כתיב: "לא אשחית", וכאשר מבקש על ארבעים ושלושים, כתיב: "לא אעשה", וכאשר 
מבקש על עשרים ועשרה, שוב כתוב: "לא אשחית", ומבארים שרש"י סובר ש"לא אשחית" 
הכוונה שייסורים כן יביא עליהם, ולעומ"ז "לא אעשה" הכוונה שלא יעשה כלל הפיכה )כיוון 

שארבעים וחמישה זהו ע"י צירוף, ועשרים ועשרה הם מיעוט ערים עם צדיקים(. 

ותמוה: אמנם אברהם לא מצא שט' צדיקים יצילו לגמרי, אך גם הצלה 'חלקית' )יסורים(, 
עדיפה מאשר השחתה לגמרי וא"כ מדוע אברהם לא שאל על פחות מעשרה?

ולאידך אם לא חפץ בהצלה באופן של ייסורים, מדוע לאחר ששמע שבעשרים ההצלה תהי’ 
על ידי ייסורים )כיוון שהם מיעוט כרכים(, המשיך לבקש עבור עשרה?

וחמישה,  צירוף מועיל מארבעים  ובסגנון אחר קצת: מדוע על תשעה אברהם למד שאין 
ולעומ"ז עשרה לא למד מעשרים שכיוון שהם מיעוט יביא ייסורין?

ולאידך אם ממילא עשרים ועשרה מביאים עכ"פ ייסורים, מדוע לא המשיך אברהם ושאל 
על תשעה שגם מביאים ייסורים?

ע"פ כל הנ"ל קשה: מדוע אברהם לא ביקש על פחות מעשרה? וצע"ג, ואשמח לשמוע דעת 
הקוראים בזה.

31(  דעת זקנים בראשית יח, לב. שפתי חכמים שם.
32(  שם.

33(  בפסוקים כד, כח-כט.

















לזכות
התמימים המייסדים

תלמידי ישיבתנו הק', שיעור א' ה'תש"פ:

הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' באשה
הת' ירחמיאל משה שיחי' ברגר

הת' שמואל שיחי' גלפמן
הת' שניאור זלמן שיחי' גורליק

הת' משה שיחי' דרחי
הת' יוסף יצחק שיחי' הלפרן
הת' ישראל שיחי' חמילבסקי
הת' לוי יצחק שיחי' טייכמן

הת' יוסף יצחק שיחי' טראיסטר
הת' יוסף יצחק שיחי' מרגליות

הת' יעקב שיחי' פישר
הת' שלמה אברהם שיחי' קויפמן

הת' ישראל שיחי' קומער
הת' משה אהרון הכהן שיחי' רויטמן

הת' זושא שניאור זלמן הכהן שיחי' ריבק
הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן

הת' יוסף יצחק שיחי' שובל
הת' שלום דובער שיחי' שניאורסאהן

 לזכות
 התלמידים השלוחים

שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לישיבתנו הק':

 הת' שמואל שיחי' אסולין
 הת' מנחם מענדל שיחי' גולדשטיין

 הת' יוסף יצחק שיחי' וובר
 הת' נתנאל הכהן שיחי' סוחייק

 הת' לוי שיחי' פארסט
 הת' שמחה אלכסנדר שיחי' פרענד

להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות



 לזכות
רבני ישיבתנו הק':

 הרה"ח ר' הוד דוד שיחי' אריה
 הרה"ח ר' חיים דוד שיחי' וילהלם

 הרה"ח ר' מנחם מענדל שיחי' טהאלער
 הגה"ח הרב ישראל נחמן שיחי' לרנר
 הרה"ח ר' מנחם מענדל שיחי' פרידמן

הגה"ח הרב משה שיחי' קורנוויץ

להצלחה רבה ומופלגה בעבוה"ק

 לעילוי נשמת
המרא דאתרא וחבר הבד"ץ דשכונת המלך קראון הייטס

"אביר שבאבירים"
הגאון הגדול החסיד

מוה"ר אהרן יעקב במוה"ר מרדכי אליהו ע"ה שווי
נלב"ע ביום ו' ערש"ק פ' תזריע-מצורע

ל' ניסן - אדר"ח אייר ה'תש"פ
ת.נ.צ.ב.ה



 לזכות
 הוד כבוד קדושת

 אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
להתגלותו המיידית תיכף ומיד






