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בפתח הקובץ
חידושי  להו"ל קבצי  בהזדמנויות שונות  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  הוראת  לאור 
ג, הכולל הערות,  תורה, שמחים אנו להו"ל, קובץ חידו"ת – קובץ "הערות וביאורים" גיליון 

ביאורים, פלפולים וחידושים בכל מקצועות התורה.

קובץ זה יוצא לאור בקשר עם חג הגאולה - י"ב־י"ג תמוז - ה'תש"פ.

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מאת  הרמב"ם  על  הדרן  מלכות",  "דבר  הצבנו  הקובץ  בראש 
המ'  מחזור  ותחילת  הל"ט  מחזור  סיום  עם  בקשר  כאן  לאור  היוצא  שליט"א משנת תשמ"ו, 

בלימוד הרמב"ם היומי, שחל בימים אלו.

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

ולסיום, הבאנו המאמר ד"ה "זה היום עשה ה' גו'", שאמר כ"ק אד"ש מה"מ, בהתוועדות 
די"ב תמוז ה'תשל"ח, ויצא לאור לקראת חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז ה'תשמ"ט. המאמר מופיע 
כאן בתוספת פענוח והרחבת מראי המקומות, שנעשה ע"י חברי מערכת פענוחים, ונתנו לנו 

הרשות לפרסם המאמר מע"ג במה זו, ותודתנו נתונה להם.

אמרו חז"ל )זח"ב קסא, רע"ב( "קוב"ה אסתכל באורייתא וברא עלמא בר נש אסתכל בה 
באורייתא ומקיים עלמא". משום כך, בימים אלו בהם העולם כולו עסוק בהתמודדות עם נגיף 
אנו  שעוסקים  בכך  העולם'  את  'מקיימים  התמימים,  תלמידי  אנו,   – והשלכותיו  ה'קורונה' 
וודאי ופשוט  ובאים בעקבות האירועים העולמיים הללו – אשר  בענייני התורה המתחדשים 

שהינם חלק מהכנת העולם לקראת קבלת פני משיח צדקנו.

אשר על כן, הקובץ הבא אשר יצא לאור בעז"ה, יעסוק בעניינים התורניים אשר עלו ובאו 
בעקבות האירועים הללו. החל מדיוני ההלכה הרבים שמעסיקים את עמך בית ישראל בימים 
אלו, ובהמשך לכך – בנושאים אשר תלמידי התמימים חיבה יתירה להם, והם: יחס רבותינו 
בימים  הראוייה  בההנהגה החסידית  רבותינו  ליקוט מתורתם של  דא,  כגון  לאירועים  נשיאנו 
אשר כל אחד ספון בביתו וממעט ביציאה לרה"ר, ועוד. והחשוב מכל, כיצד ניתן לקשר את כל 
התקופה הזו, בעיניים של תורה וגאולה, לעבודה העיקרית העומדת לפנינו "קבלת פני משיח 

צדקנו". 

בהזדמנות זו אנו פונים ומבקשים את קהל הקוראים, לשלוח הערותיהם וחידושיהם בעניינים 
אלו, הן אלו שפורסמו כבר מע"ג אי אלו במות, והן אלו שטרם פורסמו לרבים, זאת על מנת 
לבמה   - זה  מנגיף  והעניינים המסתעפים  חב"ד,  רבני  ופסקי  כלל תשובות  ולקבץ את  לאחד 

אחת, מה שבוודאי יגרום נח"ר רב למלכנו נשיאנו.
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הערות ותשובות לקובץ זה יתקבלו עד ליום א', י"ב מנחם־אב - על מנת שיתפרסמו אי"ה 
כו'  והרה"ח  יום הסתלקות־הילולא של הרה"ג  בקובץ שיצא לאור בקשר עם כ"ף מנחם־אב, 
המקובל מוהר"ר לוי יצחק ז"ל שניאורסאהן, אביו של - יבלח"ט - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א.

תודתנו נתונה בזאת לצוות הישיבה, ובפרט להגה"ח הרב ישראל נחמן שיחי' לרנר – ראש 
עזרתם  על  טהאלער,  מנחם מענדל שיחי'  ר'  הרה"ח  ישיבתנו,  הרוחני של  ולמנהל  ישיבתנו, 

הרבה בהכנת והוצאת קובץ זה לאור.

ויהי  כאן גם המקום להודות לכל הכותבים הנכבדים שהואילו לשלוח לנו את הערותיהם, 
שכרם כפול מן השמים ויראו ברכה בכל מעשי ידיהם.

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

תורה ולהאדירה.

לעין  וימהרו את התגלותו  יזרזו  בלימוד התורה  וההוספה  זה,  רצון מהשי"ת, שקובץ  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

ערב חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז - הי' תהא שנת פדותנו
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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קובץג"ערו־גוב'אור'םג-ג 
לקוטי שיחות24 כותרת השיחה

3( רפי"א. וראה בארוכה לקו"ש חי"ח ע' 277 
ואילך.

4( הל' תשובה פ"ט ה"ב. וראה גם הל' מלכים 
פי"ב ה"ד.

5( יחזקאל לו, כו. ועד"ז שם יא, יט.
6( הל' תשובה שם.

הוא  המשיח  דביאת  הגדר  והנה  ב. 
בתכלית  אז  יהי'  המצוות  שקיום   –
בפרק  הרמב"ם  וכלשון  השלימות. 
בימיו  כל המשפטים  "וחוזרין   

שלפנ"ז3
כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין 
האמורה  מצותה  ככל  ויובלות  שמיטין 

בתורה כו'".

]נוסף על מה שאפילו בנוגע המצוות 
שנהוגות גם בזמן הזה הרי דוקא בימות 
המשיח תהי' האפשרות לעסוק בתומ"צ 

כהוגן4[.

שתהי'  שהשלימות  בפשטות,  ומובן 
נעלית  שלימות  היא  המשיח  בימות 
שהיתה  השלימות  מאותה  גם  יותר 
גם  כולל  קיים,  הי'  שביהמ"ק  בזמן 
אותם הזמנים שלא היו מלכיות שהצירו 
לעסוק  לישראל  הניחו  ושלא  לישראל 
שלמה(  בימי  )כמו  כהוגן  בתומ"צ 

יהי'  המשיח  בימות  שדוקא  מכיון   –
"והסירותי5 את לב האבן מבשרכם"6.

יהי'  המשיח  שבימות   – זה  ]וענין 
השלימות  בתכלית  המצוות  קיום 
ראשונה  בהמצוה  בעיקר  מודגש   –
שהיא  מכיון  במעלה,  גם  )ראשונה 
 – המצוות(  דכל  וה"עמוד"  ה"יסוד" 

משיחת ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר שני 

ה'תשמ"ו. נדפס בלקו"ש חכ"ז ע' 249 ואילך.

המשיח.  בימות  שיהי'  העולם  מצב  1( בנוגע 
בנוגע משיח  הוא  )פי"א(  הפרק שלפנ"ז  משא"כ 

עצמו.
ספורות.  במילים  רק  שבא  ענין  2( אפילו 
ועאכו"כ בנידון דידן – שהתיאור דימות המשיח 

הוא פרק שלם.

א. בסיום ספר "משנה תורה", מבאר 
מצב  את  גדולה  באריכות  הרמב"ם 
לזה1  ומקדיש  המשיח,  בימות  העולם 

פרק שלם.

וצריך להבין: הרי כל הענינים שבספר 
)כמ"ש  הלכות  הם  תורה"2  "משנה 
הרמב"ם בהקדמתו(, שענינם הוא פס"ד 
בנוגע למעשה. וא"מ, היאך שייך לומר 
על ענין הנ"ל )תיאור המצב שיהי' בימות 
הנפקותא  מהי  הלכה,  שזהו  המשיח( 

בנוגע לפועל מביאור מצב זה?

בביאת  להאמין  שהחיוב  לומר,  ויש 
גם  כולל  לביאתו  ולחכות  המשיח 
מובן,  ועפי"ז  אז.  שיהיו  המעלות  כל 
הוא  המשיח  דימות  המצב  שתיאור 
הלכה,  אלא(  דברים,  סיפור  רק  )לא 
הנוגע למעשה בפועל – שיש  דין  פסק 
לכללות  רק  )לא  ולחכות  להאמין  חיוב 
ביאתו של משיח אלא גם( למצב זה בכל 

הפרטים המנויים ברמב"ם.

מדוע   – בעי  טעמא  גופא  הא  אמנם 
אינו מספיק להאמין ולחכות לביאתו של 
להאמין  גם  ומחוייבים  )בכלל(,  משיח 

ולחכות לכל הפרטים?

הדרן על הרמב"ם - תשמ"ו
אמונה, ירידה לשכל )פרטים( ולמעלה מהשכל - במצות ידיעת ה' ובאמונה בביאת המשיח

הדרן על הרמב"ם - תשמ"ו
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7( ישעי' יא, ט.
וראה  ה"ה.  שם  מלכים  הל'  הרמב"ם  8( לשון 

לקמן סעיף ג.
9( הל' מלכים שם ה"ד. וראה גם הל' תשובה 

שם.
10( כמובן ממה שכתב הרמב"ם ענין זה בספר 
צריך  למה  ופס"ד,  הלכה  זה  כי   – שלו  הלכות 

לחכות ולהתאוות.

התיאור דמצב העולם שיהי' אז )שהוא 
וגדר  פרט  הוא  צדדי(  ענין  רק  לכאורה 

בחיוב האמונה בביאת המשיח?

ג. והנה בענין העילוי דישראל שיהי' 
ספרו,  וחותם  בסיום  הרמב"ם  כתב  אז 
גדולים  חכמים  ישראל  "יהיו  וז"ל: 
דעת  וישיגו  הסתומים  דברים  ויודעים 
בוראם כפי כח האדם שנאמר7 כי מלאה 

הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

"יודעים   – הרמב"ם  מלשון  והנה 
דברים הסתומים", "וישיגו דעת בוראם" 
"וישיגו"  הוה,  בלשון  "יודעים"   –
בלשון עתיד – משמע שמדובר כאן על 

ב' ענינים:

הוא  הסתומים"  דברים  "יודעים  א( 
ובא  גופא,  דישראל  בהעילוי  פרט 
בהמשך ל"חכמים גדולים", היינו שהוא 
ב(  עצמם;  דישראל  העילוי  את  מתאר 
משא"כ "וישיגו דעת בוראם כו'" הכוונה 
השם  דידיעת  המצוה  קיום  לאופן  היא 
שיהי' אז. שקיום מצוה זו תהי' בתכלית 
השלימות – שישיגו דעת בוראם כל מה 

שיש בכח האדם להבין ולהשיג.

וצריך להבין:

בהעילוי  הענינים  שני  הם  מה  א( 
דישראל עצמם: )1( "חכמים גדולים"; 

)2( "יודעים דברים הסתומים".

קמ"ל?  מאי   – האדם"  כח  "כפי  ב( 
פשיטא שהאדם יכול להשיג רק כפי כחו 

אודות  כשהמדובר  ובפרט  יותר,  ולא 
"דעת בוראם"?

סיום  גם  הרמב"ם  מעתיק  מדוע  ג( 
ובפרט  מכסים".  לים  "כמים  הפסוק 
מתאר  שם  שגם  תשובה6,  שבהלכות 

דוקא  שאז  דמכיון  השם,  ידיעת  מצות 
כי  שנאמר7  והחכמה  כו'  הדעת  "תרבה 
מלאה הארץ דעה את ה'"6 – הרי כל זמן 
שיהי'  אפשר  אי  בריבוי  אינה  שהדיעה 
בשאר  )משא"כ  בשלימות  השם  ידיעת 
הוא  בהם  השלימות  שהעדר  המצוות, 

רק מצד דברים המונעים([.

ועפ"ז הי' אפשר לבאר מה שבחיוב 
האמונה בביאת המשיח נכלל גם התיאור 
זה  כי תיאור  דמצב העולם שיהי' אז – 
דקיום  השלימות  על  וטעם  ביאור  הוא 
השלימות  ]כולל  אז  שיהי'  התומ"צ 
דעת  "וישיגו   – השם  ידיעת  דמצות 
דביאת  הגדר  הוא  זה  שענין  בוראם"8[, 

המשיח.

מספיק,  אינו   – זה  ביאור  אמנם, 
דלפי הנ"ל, הגדר דביאת המשיח הוא – 
שלימוד התורה וקיום המצוות דישראל 
]וכמ"ש  השלימות  בתכלית  אז  יהי' 
: "לא נתאוו החכמים והנביאים 

הרמב"ם9
ימות המשיח כו' אלא כדי שיהיו פנויין 
בתורה וחכמתה", היינו, שהעילוי דימות 
המשיח )שלזה צריכים לחכות ולצפות10( 
מצב  משא"כ  דתומ"צ[,  השלימות  הוא 
העולם שיהי' ב"אותו הזמן", מה שלא 
וכו'",  מלחמה  ולא  רעב  "לא  בו  יהי' 
לישראל  שמאפשר  צדדי  ענין  רק  הוא 
לעסוק בתומ"צ בשלימות – וא"כ, מדוע 
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א(.  )מה,  שם  להצ"צ  בספהמ"צ  12( הובא 
הערה  כדלקמן  באו"א,  מבאר  שם   ובספהמ"צ 

.17
שם  האברבנאל  לשון  שמפשטות  13( ואף 
)וכן מלשון הצ"צ שם( משמע להיפך, שהאמונה 
שעלי' בא הציווי היא נעלית יותר מהאמונה שלפני 
הציווי – יש לומר, שזהו בענין הגילויים. דמכיון 
כללית  ידיעה  רק  היא  הציווי  שלפני  שהאמונה 
הרי   – פרטים(  לשום  להכנס  )מבלי  אלוקה  שיש 
דאלקות.  וההפלאה  העילוי  נרגש  אין  זו  בידיעה 
והפלאה  דעילוי  הגדר  שכל  מכיון  אעפ"כ,  אבל 
הוא רק בבחינת הגילויים, משא"כ בעצמותו ית' – 
הרי אדרבה, הידיעה הכללית שיש אלוקה )אלוקה 
סתם, בלי שום תיאור של עילוי והפלאה(, ידיעה זו 

דוקא היא בעצמותו ית'. ועיין בתו"א וירא יד, ב.

11( בספר ראש אמנה פ"ד – הובא בספהמ"צ 
ב(.  )מד,  בתחלתה  אלקות  האמנת  מצות  להצ"צ 
להרמב"ם  לספהמ"צ  הרמב"ן  השגות  גם  וראה 

מ"ע א' – הובא בספהמ"צ להצ"צ שם.

הראשונה  "והמצוה  וז"ל:  האברבנאל12 
שכבר  ב"ה  שהאלוקה  שנאמין  היא 
ידענו שהוא נמצא, מציאותו היא היותר 
ראשון והיותר שלם אשר בכל המציאות 
. . כי הוא אינו צריך במציאותו לזולתו 
אליו  במציאותו  צריך  שזולתו  מה  וכל 

כו'".

דזהו מ"ש הרמב"ם שהמצוה "לידע" 
היא )לא רק שיש אלוקה בכלל, כי אם( 
כל  והוא ממציא  שיש שם מצוי ראשון 
לא  כו'  הנמצאים  וכל  ומוסיף:  נמצא, 
די"ל  המצאו,  מאמיתת  אלא  נמצאו 
שכוונתו בהוספה זו היא להדגיש ש"כל 

מה שזולתו צריך במציאותו אליו".

ה. והנה יש לומר, שידיעת מציאותו 
ית' שלפני הציווי )"שכבר ידענו שהוא 
להידיעה  הסיבה  שהיא  מכיון  נמצא"(, 
)שהרי  כו'  היותר שלם  היא  שמציאותו 
מסובב  הוא  זו  ידיעה  דמצות  הקיום 
מהאמונה בהאלוקה, מצ-וה המצוה( – 
שמציאותו  מהידיעה  יותר  נעלית  היא 

היא היותר שלם כו'13.

תרבה  הימים  ש"באותן  איך  הרמב"ם 

הדעה והחכמה כו'" ומביא אותו הפסוק 
סיום  הביא  לא  גו'",  הארץ  מלאה  "כי 

הכתוב "כמים לים מכסים".

לים  ד"כמים  הענין  מזו:  יתירה  ד( 
הענין  היפך  לכאורה  הוא  מכסים" 
"ישיגו   – כי  בוראם",  דעת  ד"ישיגו 
דעת בוראם" מורה על השגה באופן של 
תפיסא, בדוגמת דבר הנמצא בהישג ידו, 

ואילו "כמים לים מכסים" מורה על ענין 
שלמעלה מתפיסת האדם, שלכן, המשל 
מציאות  את  שמכסים  ממים  הוא  לזה 
 – בנמשל  הוא  וכן  בו,  אשר  וכל  הים 
למעלה  נשאר  ה'"  את  ד"דעה  שהענין 
ממציאותו והשגתו, וא"כ, מדוע מסיים 
מכסים"  לים  ד"כמים  בענין  הרמב"ם 
דהשגת  העילוי  לביאור  בהמשך   –
דעת  ש"ישיגו  לבוא,  לעתיד   אלקות 

בוראם"?

ד. ויובן כל זה בהקדים הידוע שהגדר 
לידיעה  לא  הוא  השם  ידיעת  דמצות 
הגדר  שכל  דמכיון   – נמצא  ית'  שהוא 
דמצוה זו שייך רק לאחרי הידיעה שיש 
ידיעה  על  הרי  המצוה(,  )מַצוה  אלוקה 
מצוה.  שהיא  לומר  יתכן  לא  גופא  זו 
נניח  "כאשר   :

האברבנאל11 ובלשון 
נניח  כבר  מצוה  הא-ל  מציאות  אמונת 
לאמונת  קודמת  הא-ל  מציאות  אמונת 

מציאות הא-ל".

ראשונה  שמצוה  הרמב"ם  ומ"ש 
מבאר   – אלוקה"  שיש  "לידע  היא 



  13  

'"בת'" ג־מו ג"י־ב"י 27לקוטי שיחות כותרת השיחה

מדבר  אלמושנינו  שהר"ם  לומר,  יש  ועפ"ז 
בענין הידיעה שלאחרי הצמצום, משא"כ הרמב"ם 
שלפני  הידיעה  בענין  מדבר  שם(  תשובה  )בהל' 

הצמצום.
15( סתי"ח – הובאה בס' החקירה להצ"צ לד, 

ב. ובכ"מ.
וע"פ מ"ש לקמן בפנים, יש לומר דמ"ש בכמה 
שם(  החקירה  בספר  )הובאו  ישראל  חוקרי  ספרי 
כוונתם   – הבורא  בחיק  קיים  טבע  לנמנעות  דיש 
היא להבורא ית' כפי שצמצם עצמו בגדרי השכל.

16( ונוסף לזה: מצד בחינת האלקות שלמעלה 
מגדרי השכל – אינו מוכרח גם שיהי' שלימות זו 
)נוסף על מה שאין זה ענין של שלימות לגבי'( דכל 
מה שזולתו צריך במציאותו אליו, כי מצד בחינה 
זו ביכלתו ית' להוות דבר שלא יצטרך במציאותו 

אליו, כדלקמן ס"ו.
להצ"צ  בספהמ"צ  מ"ש  לפי  גם  17( ולכן, 
שם, דענין שלימות מציאותו )שעל זה היא מצות 
המציאות"  ד"מחוייב  הענין  )לא  הוא  האמונה( 
כמ"ש האברבנאל, כי אם( "שהוא ית' רם ונשגב 
האמונה   – החכמה"  ממדריגת  מעלה  למעלה 
שמצד הציווי היא למטה מהאמונה שלפני הציווי. 
כי גם הענין ד"רם ונשגב למעלה מעלה ממדריגת 
בחי'  )והוא  "שלימות"  של  תואר  הוא  החכמה" 
כל עלמין, כמ"ש בספהמ"צ שם(, משא"כ  סובב 

)הל'  הרמב"ם  מ"ש  לבאר  יש  14( ועפ"ז 
תשובה ספ"ה( בענין השאלה ד"ידיעה ובחירה", 
כו'"  מדה  מארץ  ארוכה  זו  שאלה  ש"תשובת 
כל  הקב"ה  ידע  היאך  לידע  כח  בנו  וש"אין 
הברואים והמעשים" )וראה בהשגת הראב"ד שם(
בפשטות,  מובן  הרי  תמוה,  דלכאורה   –
שבידיעת איזה דבר – אין הידיעה סיבה להדבר, 
ואותו  מהדבר.  מסובבת  הידיעה  להיפך,  אלא 
דמה  הקב"ה,  ידיעת  בענין  )לכאורה(  הוא  הדבר 
ית'  שלגבי'  מפני  הוא  להיות,  העתיד  גם  שיודע 
קדימה  אין  ית'  ש"לפניו  מכיון  הדבר,  כבר  ישנו 
ה"קושיא"  ועפ"ז,  הזמן".  בחוק  שאינו  ואיחור 
)מדוע הידיעה אינה מכרחת את הבחירה( מעיקרא 
)מקודם(  יודע  ית'  שהוא  שמה  דמכיון  ליכא, 
היתה  ית'  שלגבי'  מפני  הוא  האדם  יבחור  היאך 
כבר הבחירה – הרי זה ממש כמו הידיעה הבאה 
במדרש  בארוכה  זה  כל  וכמבואר  הבחירה.  אחר 
הר"ם  בשם  מכ"א  פ"ג  אבות  מס'  על  שמואל 
כתב  ולמה  שם(.  בתויו"ט  )הובא  אלמושנינו 
הרמב"ם ש"תשובת שאלה זו ארוכה מארץ מדה 
ישנה  באם  ולאידך,  כו'"?  לידע  כח  בנו  אין  כו' 
שהיא  )ועכצ"ל  הנ"ל  תירוץ  את  השוללת  סברא 
סברא פשוטה, שלכן לא הוזקק הרמב"ם להוסיף 
לא  היאך   – ובחירה(  דידיעה  בהקושיא  "הסבר" 

עמד הר"ם אלמושנינו על סברא זו?
שידיעה  הנ"ל  כלל  בזה:  הביאור  לומר  ויש 
מסובבת מהדבר שיודע – הוא ע"פ גדרי השכל. 
ומכיון שהוא ית' אינו מוגדר בגדרי השכל – הרי 
אם,  כי  שיודע,  הדבר  מצד  לא  היא  ית'  ידיעתו 
עצמו  שצמצם  לאחרי  ורק  עצמו.  מצד  שיודע 
)שלאחרי  זו  ידיעה  הנה   – השכל  בגדרי  כביכול 
גם  שמ"מ  )אלא  מהדבר  מסובבת  היא  הצמצום( 
בבחינה זו הוא יודע את העתיד להיות, כי "לפניו 
ית' אין קדימה ואיחור", כנ"ל(. ועיין בתו"א וירא 
)טו, א( בענין דעת עליון ודעת תחתון, די"ל שהם 

ב' הבחינות דלעיל.

ממנו  נבראו  השכל  גדרי  כל  ]כי 
ית'  ית', הרי מזה מובן בפשטות שהוא 
שברא את הגדרים אינו מוגדר בהם ח"ו, 

וכתשובת הרשב"א15 הידועה שהוא ית' 
"נמנע הנמנעות", שלפניו ית' אין שייך 

ח"ו שום דבר נמנע[ –

הרי הידיעה דשלימות זו היא רק כמו 

שהקב"ה צמצם את עצמו כביכול להיות 
פשוט  אבל  השכל,  בגדרי  גם  "שלם" 
שאינה מבטאה כלל וכלל אמיתית ענין 
השכל16,  מגדרי  שלמעלה  השלימות 
ידיעה כלל בעצמותו  זו  ועאכו"כ שאין 
ית', שאינו מוגדר כלל בהתואר דשלימות 

)גם לא בשלימות נעלית ביותר17(.

והביאור בזה: שלימות זו דמציאותו 
וכל  לזולתו,  צריך  אינו  שהוא  )מה  ית' 
מה שזולתו צריך מציאותו אליו( – הוא 
שהקב"ה  ומכיון  שכל.  שע"פ  שלימות 
אינו מוגדר בשום גדר ח"ו, גם לא באותם 

הגדרים שע"פ שכל הם מחוייבים14
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)קה"ת,  הרמב"ם  על  "הדרן"  גם  21( ראה 
ברוקלין, י"א ניסן תשמ"ה( ס"ט )לעיל ע' ???(, 
דפירוש "יעלה על הדעת" הוא עלי' בדעת. אלא 

שהביאור שם הוא באופן אחר, כבהערה הבאה.
22( ראה ב"פירוש" על הרמב"ם כאן ה"ג.

"יעלה על הדעת  ב"הדרן" הנ"ל שם, דפירוש 

 )13 הערה  )כנ"ל  היא  הציווי  שלפני  האמונה 
בעצמותו ית'.

18( ירמי' י, י.
19( ואתחנן ד, לה.

20( ח"ב פ"ב. וראה בארוכה ד"ה נ"ח תרמ"ג. 
ובכ"מ.

ית' הוא "נמנע הנמנעות", הרי ההוכחות 
דשכל אינם שום ראיות כלל באיזה אופן 

היתה הבריאה;

שהנביא  הוא  הרמב"ם  מוסיף  ולכן 
 – כו'  אומרת  שהתורה  והוא   .  . אומר 
וע"י  נביאיו  ע"י  הודיענו  שהקב"ה 
כזה  באופן  היתה  שהבריאה  תורתו 

ש"כל הנמצאים צריכים לו".

ז. ויש להוסיף, שמ"ש הרמב"ם "הוא 
כו'" – היא לא רק ראי'  שהנביא אומר 
והוכחה על מ"ש לפנ"ז, אלא שזה )גם( 
גופא – שבאופן  זה  דענין  והוא  הלכה. 
דבר  שום  להכריח  א"א  הקב"ה  פעולת 
צריך  ופרט  פרט  כל  ועל  השכל,  מצד 
להביא ראי' מהתורה – הוא פרט דמצות 
ידיעת  שבמצות  היינו,  השם,  ידיעת 
השם נכללת גם הידיעה שהוא ית' הוא 

למעלה מגדרי השכל.

זו מרמז הרמב"ם  לומר דהלכה  ויש 
"ואם  בהלשון  ב'(  )בהל'  מקודם  גם 
מצוי":  אינו  שהוא  הדעת  על  יעלה 

בה"א כותב "והוא ממציא כל הנמצא", 
"ממציא" לשון הוה, שתמיד )גם לאחר 
שי"ב( הוא ממציא כל נמצא מאין ליש, 
ועל זה ממשיך )בה"ב( "יעלה על הדעת 
שהוא אינו מצוי" – שצריך להיות עלי' 
בדעת21, ידיעה נעלית יותר, שמצדו ית' 
באופן  גם  ההתהוות  להיות  אפשר  הי' 
שאינו מצוי בהנמצאים22 ]ורק שכן עלה 

ית'  במציאותו  שהאמונה  מה  וזהו 
והסיבה  השורש  היא  הציווי  שלפני 
שם  "שיש  לידע(  )שנצטוינו  להידיעה 
למעלה  היא  )דסיבה  כו'"  ראשון  מצוי 
במציאותו  האמונה  כי   – ממסובב( 
היא  אלוקה(  שיש  כללית  )ידיעה  ית' 

בעצמותו ית'.

)שם  הרמב"ם  מ"ש  יובן  עפ"ז  ו. 
ה"ד( "הוא שהנביא אומר18 וה' אלוקים 
אמת  לאחר  ואין  אמת  לבדו  הוא  אמת, 
אין  אומרת19  שהתורה  והוא  כאמיתתו, 
עוד מלבדו כו'" – דלכאורה אינו מובן: 
כבר  הסביר  ית'  דאמיתתו  הענין  הרי 
דמכיון "שכל  ע"פ שכל,  )ה"ג(  מקודם 
אינו  ב"ה  והוא  לו  צריכים  הנמצאים 
אין  לפיכך  ולא לאחד מהם,  צריך להם 
וא"כ   – מהם"  אחד  כאמיתת  אמיתתו 
כוונתו בזה שמוסיף "הוא שהנביא  מה 

אומר כו' שהתורה אומרת"?!

והביאור בזה: מכיון שהוא ית' אינו 
ביכלתו  הרי   – ח"ו  גדר  בשום  מוגדר 
כזה  באופן  הנמצאים  את  להמציא 
שלאחרי שנמצאו לא יהיו צריכים אליו.

להיות  מוכרחת  שכל  שע"פ  דאף 
שיהיו  באופן  הנמצאים  כל  התהוות 
בתניא20  )וכמבואר  אליו  צריכים  תמיד 
שכח  מחייב  מאין  יש  בריאת  דענין 
בהנפעל  תמיד  להיות  צריך  הפועל 
להוותו מאין ליש( – הרי, מכיון שהוא 



  15  

'"בת'" ג־מו ג"י־ב"י
29לקוטי שיחות כותרת השיחה

24( ראה בחינות עולם ח"ז פ"ב. עיקרים מ"ב 
ספ"ל. של"ה קצא, ב.

25( ראה תו"א וירא יד, ב: המאור הוא בהתגלות 
ולכן אפילו תינוקות יודעים כו'.

שהוא אינו מצוי" הוא העלי' בדעת שהוא ית' הוא 
למעלה מבחי' "מצוי", "אינו )בגדר( מצוי". ויש 
כי מה שהי' אפשר להיות  לקשר שני הפירושים, 
ההתהוות באופן שאינו מצוי בהנמצאים )כהפירוש 
שבפנים, וכדמשמע בה"פירוש"( – הוא )בעיקר( 

מצד הבחינה ד"אינו מצוי".
בספהמ"צ  מ"ש  יובן  בפנים  מ"ש  23( ע"פ 
להצ"צ שם )נעתק לעיל הערה 17( דמצות האמונה 
היא "שהוא ית' רם ונשגב למעלה מעלה ממדריגת 
החכמה", ומהמשך הענין שם משמע שמפרש כן 
בדעת הרמב"ם* – דלכאורה יוקשה, הרי הרמב"ם 

כותב שהמצוה היא "לידע שיש שם מצוי ראשון 
והוא ממציא כל נמצא כו'", והיאך אפשר לפרש 
"רם  שהוא  היא  האמונה  שמצות  הרמב"ם  בדעת 

שפיר,  אתי   – בפנים  מ"ש  וע"פ  כו'"?  ונשגב 
ונשגב כו'"( כתב  דפרט זה בהמצוה )שהוא "רם 

הרמב"ם בה"ב ובה"ד.
"לידע  הרמב"ם  כותב  הענין  שבהתחלת  ומה 
מצות  שעיקר  אף   – כו'"  ראשון  מצוי  שם  שיש 
האמונה )לפי ביאור הצ"צ( שהוא רם ונשגב כו' – 
יש לומר, כי המצוה היא שגם הענין ד"רם ונשגב" 
)כדלקמן  שכלית  ידיעה  ד"לידע",  באופן  יהי' 
שיש  ד"לידע  הענין  הרמב"ם  מקדים  ולכן  ס"ח(, 
ידיעה  לאחרי  דוקא  כי   – כו'"  ראשון  מצוי  שם 
)"יעלה  יותר**  נעלית  לידיעה  להגיע  אפשר  זו 
מגדרי  למעלה  הוא  ית'  שהוא  הדעת"(   על 

השכל.

ידיעה  הציווי(,  )שלפני  האמונה  א( 
כללית שיש אלוקה )מבלי להכנס לשום 

פרטים(.

שם  שיש  הציווי(  )מצד  הידיעה  ב( 
מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכו', 

הידיעה בשלימותו ית' )שע"פ שכל(.

ג( ידיעה נעלית יותר )שגם היא בכלל 
בגדר  מוגדר  אינו  ית'  שהוא  המצוה( 
ידיעה  של  באופן  זה  ענין  וגם  השכל; 
ידע  גופא  שהשכל   – )"לידע"(  שכלית 
ושהקב"ה  מהקב"ה,  נברא  שהוא  ויבין 
אינו מוגדר בו ח"ו, ובלשון החקירה24: 

תכלית הידיעה שלא נדעך.

היא  זו  ידיעה  גם  שאעפ"כ,  אלא 
שונה מהידיעה הכללית )האמונה( שיש 
קיום  לפני  עוד  באדם  שישנה  אלוקה, 

המצוה.

הדעת  על  ד"יעלה  הנ"ל  ידיעה  כי 
שהוא אינו מצוי", היא באה מצד ידיעת 
גופא  )ורק שבשכל האדם  ושכל האדם 
היא באופן של ידיעת השלילה(; משא"כ 
האמונה והידיעה הכללית שיש אלוקה, 
הרי ידיעה זו שבאדם היא לא מצד גדרי 
שהוא  כמו  לא  )גם  האדם  ושכל  ידיעת 
אם,  כי  השלילה(,  ידיעת  של  באופן 
בכל  בגילוי  נמצא  ית'  שהוא  זה   מצד 

מקום25.

ידיעת  במצות  שהוא  כמו  והנה  ט. 
גם  ראשונה  ראשונה,  מצוה   – השם 
הוא  עד"ז   – ס"ב(  )כנ"ל  המעלה 

ברצונו ית' שההתהוות תהי' באופן כזה 
אחר  דבר  "אין  הפועל  כח  שבהסתלק 

יכול להמצאות"[23.

שבאמונת  הנ"ל  מכל  המורם  ח. 
וידיעת השם – ג' ענינים:

*( וכ"ה להדיא בספהמ"צ מצות אחדות ה' )ס, 

סע"א ואילך(

לאחרי  דוקא  באה  השלילה  ידיעת  כי   )**

ידיעת החיוב )וכל מה שה"חיוב" הוא נעלה יותר, 

נעלית  הפלאה  היא  זה  חיוב  דשלילת  ההפלאה 

יותר( - ראה לקו"ת פקודי ג, ד. ושם ו, ג - ממו"נ 

)להרמב"ם( ח"א פנ"ז ואילך.
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29( אגה"ק סכ"ט.
30( ברכות יג, א.

סע"א  פח,  שבת  וראה  ז.  כד,  31( משפטים 
ואילך.

32( קידושין מ, ב. וש"נ. רמב"ם הל' ת"ת פ"א 
ה"ג. פ"ג ה"א.

33( ראה בארוכה "הדרן" הנ"ל ס"ה )לעיל ע' 
???( ואילך.

26( ועד"ז הוא בכללות הבריאה: הרצון לברוא 
את העולם )מצד עצמו( – הוא באופן ד"נתאוה", 
תאוה שלמעלה מהטעם )המשך תרס"ו בתחלתו(: 
"בגין  הרצון,  על  טעמים  גם  נעשה   – לאח"ז 

כחותיו"  שלימות  וש"יתגלו  לי'"  דישתמודעון 
אמנם  וע"ח(;  מזהר  שם  הנ"ל  בהמשך  )כמובא 
הכוונה בטעמים אלו היא בכדי שעל ידם תושלם 
דירה  בתחתונים",  ד"דירה  הכוונה  )אח"כ( 

לעצמותו )ראה לקו"ש ח"ו ע' 21 הערה 96 (.

הבנה  הוא  תושב"כ(  )משא"כ  27( שעיקרה 
כלל"  לימוד  נחשב  "אינו  מבין  וכשאינו  והשגה, 
לקו"ת  וראה  וש"נ(.  ספ"ב.  לאדה"ז  ת"ת  )הל' 

ויקרא ה, ב.
28( מגילה כח, ב.

עד"ז  עצמן,  בהמצוות  שהוא  וכמו 
הוא גם בקיום המצוות של האדם, שגם 

בזה יש דוגמת ג' ענינים הנ"ל:

לפני  עוד  שצ"ל  הראשונה  הנקודה 
מלכות  עול  קבלת  היא  המצוות,  קיום 
]בדוגמת  מצוות30  עול  וקבלת  שמים 
לפני  שהיתה  ונשמע"31  "נעשה  אמירת 
והידיעה  האמונה  בדוגמת   – מ"ת[ 
הכללית שיש אלוקה, שלפני קיום מצות 

ידיעת השם;

ולאחרי הקדמה זו, הנה בכדי לדעת 
תחלה  צ"ל  יעשון  אשר  המעשה  את 
דוגמת   – ושכל   בחכמה  התורה  לימוד 

הידיעה בשלימותו ית' שע"פ שכל;

ולאחרי זה "גדול תלמוד שמביא לידי 

מעשה"32, קיום רצונו ית' – דוגמת ענין 
"יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי".

לפעול  הוא  המצוות  ענין  והנה  י. 
בכחות ואברי האדם ובהדברים שבעולם 
כפי  שיהיו  המצוה(  מקיימים  )שבהם 
שהמצוות  והיינו  התורה33.  הוראת 
בציור  שיהיו  ובעולם  בהאדם  פועלים 
המתאים בכל פרטיהם כפי שהם צריכים 

להיות ע"פ הלכות ודיני התורה.

תהי'  השלימות  בתכלית  זו  ופעולה 
בימות המשיח, שאז יהי' העולם בציור 

בכללות המצוות, שיש בהם )דוגמת( ג' 
ענינים אלו26:

הוא  במצוות  העיקרית  הנקודה 
ית'  רצונו  הקב"ה,  של  רצונו  שהם   –

שלמעלה גם מחכמתו;

רצה הקב"ה שהרצון  אלא שאעפ"כ 
טעמי   – בשכל  גם  יומשך   – דמצוות 
המצוות. ויתירה מזו: גם המצוות גופא 
ניתנו בתורה שהיא חכמתו ית', ולא עוד 
המצוות  דיני  של  ככולם  שרובם  אלא 
דברים   – ומהן  בתושבע"פ27,  נתפרשו 
הנלמדים ע"פ שלש עשרה מדות, שאופן 
)ועד  וכו'  שקו"ט  ע"פ  הוא  הלימוד 

ששייך בזה פלוגתא( – חכמה ושכל;

ולאחרי השקו"ט שבכל סוגיא – באה 
צריך  איך  והפס"ד  ההלכה  המסקנא, 
רצונו  גילוי  שהוא  המצוה,  את  לקיים 
נקראים  ]שלכן  מחכמתו.  שלמעלה  ית' 
תורה"28,  של  "כתרה  בשם  הלכות 
שלמעלה  ית'  רצונו  גילוי  להיותם 
מחכמתו, בדוגמת כתר ועטרה שלמעלה 

מהראש28[.
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34( ראה שו"ת חת"ס יו"ד סשנ"ו.
ימות  כו'  שנתאוו  מה  שאעפ"כ,  35( אלא 
 – כהוגן  בתומ"צ  לעסוק  בכדי  רק  הוא  המשיח 
להשלימות  הוא  להתאוות  צריך  שיהודי  מה  כי 
המאפשר  דאז,  העולם  מצב  משא"כ  דתומ"צ. 
נכלל  שהוא  לומר  יש   – דתומ"צ  השלימות  את 
ולא  המשיח,  בביאת  האמונה  בחיוב  )בעיקר( 

בהחיוב לחכות לביאתו.

 במצוה זו, מצוה ראשונה, ראשונה )גם( 
במעלה.

יש  השם"  "ידיעת  שבמצות  ומכיון 
שני ענינים: )א( "שיש שם מצוי ראשון 
)הידיעה  כו'"  נמצא  כל  ממציא  והוא 
בשלימותו ית' שע"פ שכל(; )ב( "יעלה 
)הידיעה  מצוי"  אינו  שהוא  הדעת  על 
שהוא ית' נעלה מגדרי השכל, וגם ענין 

זה צריך להיות באופן ד"לידע"( –

 – בוראם"  דעת  ב"וישיגו  גם  לכן, 
קיום מצות ידיעת השם בימוה"מ, שאז 
תהי' קיומה בשלימות – כותב הרמב"ם 
שני ענינים: א( "כפי כח האדם", היינו 
שישיגו דעת בוראם כפי שצמצם עצמו 
לפי "כח האדם", גדרי השכל. ב( "כמים 
לים מכסים", שישיגו גם בחינת האלקות 
שלמעלה מגדרי השכל – בדוגמת המים 
המכסים את קרקעית הים, להיות למעלה 

ממנו.

אמנם, כמו שהמים אינם מבטלים את 
היינו,  אותם,  ממלאים  אלא  הים  מקום 
מהמים  מתמלא  גופא  מקום  שאותו 
)ופעולת המים בו הוא רק שלא יתראה 
מכוסה  ויהי'  עצמו  בפני  למציאות 
בהמים( – אותו הדבר הוא גם ב"מלאה 
גופא  שהשכל  ה'",  את  דעה  הארץ 
דבחינת  בהידיעה  וממולא  חדור  יהי' 
האלקות שלמעלה מגדרי השכל )וכנ"ל 

של  באופן  להיות  צריך  זה  ענין   שגם 
"לידע"(.

דימות  הענין  שמעיקרי  ומכיון 
המשיח הוא שגם העולם )והאדם( יהי' 
במצב שיאפשר קיום התומ"צ בשלימות 
– לכן כותב הרמב"ם )לפני "וישיגו דעת 
גדולים  חכמים  ישראל  "יהיו  בוראם"( 

שום  יהי'  שלא  רק  דלא  וכו',  המתאים 
התומ"צ,  לקיום  העולם  מצד  מניעות 
אלא אדרבה – שהעולם גופא יהי' באופן 
ד"מלאה הארץ דעה את ה'" בכדי שיהי' 
ידיעת  "מצות  לקיים  להאדם  אפשר 
המצוות(  דכל  והעמוד  )היסוד  השם" 

בשלימות.

על  מהטעמים  גם  שזהו  לומר,  ויש 
מה שהאמונה בביאת המשיח הוא עיקר 
בדת34 – כי בזה מודגש הענין דשלימות 
יפעלו  סוף  שסוף  ומצוותי',  התורה 
במצב  שיהי'  בהעולם  ומצוותי'  התורה 
כזה שיתאים לקיום התומ"צ בשלימות.

מאריך  שהרמב"ם  מה  יובן  ועפ"ז 
בביאת  שיהי'  העולם  מצב  בתיאור 
העולם  דמצב  שהתיאור  אף   – המשיח 
הוא לכאורה רק תנאי )ענין צדדי( שעי"ז 
יהי' אפשר קיום התומ"צ בשלימותן – כי 
בזה שהעולם יהי' במצב כזה – מתבטא 
)כנ"ל( השלימות דתומ"צ שפועלים גם 
אלו  פרטים  גם  נכללים  ולכן  בעולם, 

בהחיוב דאמונה בביאת המשיח35.

וחותם  שהסיום  מה  גם  וזהו  יא. 
השם  ידיעת  בענין  הוא  משיח  דהלכות 
שיהי'  דתומ"צ  השלימות  ענין  כי   –
גדר  הוא  זה  )שענין  המשיח  בימות 
בעיקר  הוא  המשיח(  דביאת  העיקרי 
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)רמב"ם שם פ"א ה"ז(, אלא( הגדר  דוד לעולם" 
דמשיח.

שם  תער"ב  )המשך  הידוע  ע"פ  זה  לבאר  ויש 
שהמלוכה  )א(  אופנים:  שני   – שבמלך  פקכ"ב( 
העם,  "מן  )בעיקר(  באה  שלו  וההתנשאות 
שמנשאין אותו עליהם ועושין אותו למלך", ועל 
צריך  ש"אינו  )ב(  עם".  בלא  מלך  "אין  אמרו  זה 
להסכמה מזולתו כלל וכלל, להיותו מלך בעצם .. 
גם בלא עם".  יכולה להיות(  זו דמלכות  )ובחינה 
ויש לומר, דמה שדוד זכה בכתר מלכות )רמב"ם 
 – הוא  ה"ח(  )שם  לדוד"  המלכות  ו"עיקר  שם(, 
שלמלכי בית דוד יש )גם( הענין ד"מלך בעצם"*, 
ועפ"ז יובן מה שהתואר דמשיח הוא "מלך מבית 
דוד" – כי משיח הוא ענין בפני עצמו )שלמעלה 
בעצם"**  "מלך  בחינת  העולם(,  תיקון  מענין 

שאינו תלוי בהעם.
38( שם פי"א ה"ד. וע"פ מ"ש בפנים יובן מה 
ורק  בודאי",  "משיח  הרמב"ם  כתב  שבתחילה 

לאח"ז "ויתקן את העולם כולו".
ח"א  תער"ב  )המשך  מהידוע  36( להעיר 
ובכ"מ( שמשיח   .107 ע'  רפקכ"ג. סה"מ תרצ"ט 
הוא  יחידה  שענין  ומכיון  יחידה,  לבחינת  יזכה 
"שמקבלת מיחיד, כי היא רק תשוקתה ליחידו של 
לכן, משיח   – א(  כה,  ראה  )לקו"ת  בלבד"  עולם 
יחידו  יחידה( הו"ע בפני עצמו – דוגמת  )בחינת 

של עולם.
לשון  ומפשטות  ה"ד.  פי"א  מלכים  37( הל' 
הרמב"ם משמע שענין זה )"מלך מבית דוד"( הוא 
)לא רק מצד ההבטחה ש"לא תכרת המלוכה מזרע 

)בעולם( – שזה יהי' לאחרי "בנה מקדש 

נדחי ישראל", שאז הוא  במקומו וקבץ 
שיומשך  הוא,   – בודאי"38  "משיח 
)שהוא  המשיח  מלך  בעולם  ויתגלה 
אלא  העולם(,  תיקון  מענין  למעלה 
העולם  את  )גם(  "יתקן  מזה  שכתוצאה 
עד  יהי' בשלימות,  העולם  כולו", שגם 
כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "מלאה  אשר 

לים מכסים".

הענינים  שכל  הידוע  ע"פ  והנה  יג. 
ועבודתינו  במעשינו  תלויים  דלע"ל 

ויודעים דברים הסתומים", שגם בהאדם 
ההכנה  יהי'  המצוה(  שמקיים  )לפני 

השם:  ידיעת  מצות  לקיום  המתאימה 
ל"וישיגו  הכנה   – גדולים"  "חכמים 
כו'" "כפי כח האדם"; "ויודעים דברים 
במצב  יהי'  האדם  ששכל   – הסתומים" 
הכנה   – סתומים  דברים  גם  שיודע  כזה 

ל"כמים לים מכסים".

שבידיעת  דכמו  להוסיף,  ויש  יב. 
השם הנקודה הראשונה והעיקרית שהיא 
הסיבה והשרש למצות ידיעת השם היא 
האמונה הכללית שיש אלוקה, שידיעה 
ושכל  ידיעת  מצד  )לא  היא  באדם  זו 
דידיעת השלילה,  גם לא באופן  האדם, 
כי אם( מצד זה שהוא ית' נמצא בגילוי 

בכל מקום )כנ"ל ס"ח( –

דמה  ימוה"מ,  בענין  הוא  עד"ז 
במצב  העולם  יהי'  הזמן"  ש"באותו 
המצוות  כל  לקיים  שיוכלו  המתאים 
בשני  השם  ידיעת  מצות  גם  )כולל 
 – השלימות  בתכלית  דלעיל(  הפרטים 
הנה כ"ז הוא רק תוצאה ומסובב מעצם 

הענין דביאת המשיח.

כלומר, ענינו של משיח הוא )לא בכדי 
 – בפ"ע36  ענין  אלא(  העולם,  את  לתקן 
"מלך מבית דוד"37. וענין ביאת המשיח 

ואילך.   109 ע'  חכ"ח  לקו"ש  עד"ז  ראה   )*

זו  ולהעיר מהמבואר בהמשך תער"ב שם שבחינה 

הענין  והרי   – הולמתו"  שהכתר  "הו"ע  דמלוכה 

מדת  )ע"ז  דוד"  לבית  הוא  "עדות  הולמתו,  דכתר 

סע"א(.

**( ראה גם המשך תער"ב שם רפקכ"ג, דענינו 

של משיח )מה שיזכה לבחינת יחידה( הוא דוגמת 

בחינת "מלך בעצם".
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44( הל' יסוה"ת פ"א ה"ז.
45( שער היחוד והאמונה פ"ח – ע"פ רמב"ם 

שם פ"ב ה"י.
מן  במקצת  תופס  "כשאתה  שהעצם  46( ואף 
העצם אתה תופס בכולו" )מאמר הבעש"ט – הובא 
בהמשך תרס"ו ע' תקכב, בהמשך תער"ב פ' ערב 
ובכ"מ( – הרי זהו "כמו שהעצם בא בהתעלמות" 

)המשך תער"ב שם(.
47( תהלים קיט, ו.

39( תניא רפל"ז.
40( וגדולה מזו מצינו, שאפילו לימוד התורה 
שלימוד  מכיון  תורה,  תלמוד  מצות  לקיים  בכדי 
התורה הוא "אמצעי" בכדי לקיים המצוה, אין זה 
אמיתית הענין ד"לשמה" – ראה בארוכה לקו"ש 

ח"ב ע' 304. ובכ"מ.
זהר  וראה  רפכ"ג.  פ"ד,  בתניא  הובא  41( זהר 
ח"א כד, א. ח"ב ס, א. תקו"ז ת"ו )כא, ב( תכ"ב 

)סד, א(. ועוד.
42( לשון הרמב"ם בהקדמתו.

43( ראה לעיל ס"ט.

התורה כולה – יש לומר, שבזה מתבטא 
הענין דלימוד התורה לשמה.

את  כביכול  "לתפוס"  בכדי  כלומר, 
הקב"ה ע"י ידיעת התורה )שזהו"ע עסק 
הוא   – ובשלימות  כו'(  לשמה  התורה 
דוקא ע"י ידיעת הלכות כל התורה כולה, 
דמכיון ש"אלוקה זה אחד הוא"44 – הרי 

ורצונו  )שהוא  ית'  רצונו  שגם  מובן, 
מצוות,  התרי"ג  דכל  ממש"45(  "אחד 
שחסר  זמן  כל  ולכן,  אחד.  רצון  הוא 
הלימוד והידיעה דהלכות מצוה אחת – 
שבשאר  בהרצון  בה"תפיסא"  גם  חסר 
כל  וידיעת  לימוד  ע"י  ורק  המצוות46. 
רצונו  "תופסים"  דוקא  עי"ז   – המצוות 

ית' בשלימות.

טו. עפ"ז יש לבאר גם מה שהרמב"ם 
 "אז לא אבוש 

פותח הקדמתו בהפסוק47
שהשייכות  מצוותיך",  כל  אל  בהביטי 
משנה  להספר  זה  דפסוק  )בפשטות( 
המצוות(  דכל  ההלכות  )שכולל  תורה 
הוא – שע"י ההבטה "אל כל מצוותיך" 

– אז )דוקא( "לא אבוש".

אבוש" –   ויש לומר, שבהלשון "לא 
שבידיעת  סי"ד(  )דלעיל  העילוי  מרומז 
כל  אל  "בהביטי  המצוות,   כל 

מצוותיך".

דעכשיו39 – יש לומר, שגם הענין דביאת 
המשיח גופא )שלמעלה מתיקון העולם( 
ביאת  ענין  ]שהרי  בעולם  שיומשך 
בעולם,  יתגלה  שמשיח  הוא  המשיח 
שידעו שהוא "משיח בודאי"[, נפעל ע"י 

מעשינו ועבודתינו עכשיו.

ומכיון שמשיח הוא )לא רק "אמצעי" 
בכדי לתקן את העולם, אלא( ענין לעצמו 
ידה  שעל  העבודה  שגם  מזה,  מובן   –
הוא  המשיח,  דביאת  הענין  עצם  נפעל 
עסק התורה לשמה, לא בתור "אמצעי" 
בכדי  לא  גם  אחר,  ענין  איזה  בשביל 
לידע את המעשה אשר יעשון40, כי אם, 
לשם התורה עצמה, מצד זה ש"אורייתא 

וקוב"ה כולא חד"41.

"משנה  הספר  עם  זה  לקשר  ויש  יד. 
מקבץ  זה  ש"חיבור  להרמב"ם,  תורה" 
לומד  וכשאדם  כולה"42,  לתורה שבע"פ 
כל הספר, הוא "יודע ממנו תורה שבעל 
פה כולה"42 – כל הלכות ודיני התורה, גם 
אותם ההלכות שאינם נוהגים בזמן הזה:

את  לידע  בכדי  התורה  בלימוד 
אלו  הלכות  לימוד  רק  נוגע   – המעשה 
לימוד  משא"כ  הזה;  בזמן  שנוהגות 
כל  של  ית'43(  )רצונו  ההלכות  וידיעת 
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54( ישעי' מט, ג.
ענין  שקר,  עדות  והפכו   – דקדה"ש  55( ענין 
א.  )יומא שם,  מהכל  דחה"ש, שכפרתו שחמורה 
אסור  כשאינו  אפילו  ספ"א(  תשובה  הל'  רמב"ם 
מצד עצמו – וכמו בעדות שקר, ש"אסור לעמוד 
ויפחד  הלוה  שיראה  )"כדי  עד  שהוא  ולהראות 
כו'"( אע"פ שאינו מעיד" )רמב"ם הל' עדות פט"ז 

ה"ו(.
56( ולכן חלוקים בזה – לפי המבייש והמתבייש 

)רמב"ם הל' חובל ומזיק רפ"ג(.
57( או בהרגש גופו )צער( – ולכן שווה בכל.

58( להעיר גם ממה ש"הבזויין פסולין לעדות" 
)רמב"ם הל' עדות פי"א ה"ה(.

48( פי"ז ה"ב.
49( וגם ההכרזה דעדים זוממים היא אפילו על 
עונש מלקות או ממון – "כותבין ושולחין בכל עיר 
ועיר פלוני ופלוני העידו בכך וכך והוזמו . . לקו 
בפנינו או ענשנו אותן כך וכך דיניהן" )רמב"ם שם 
ומורה  פי"ח ה"ז(, משא"כ בזקן ממרא, בן סורר 
ומסית – הכרזתן כשיש מיתה )רמב"ם הל' ממרים 

ספ"ג. ספ"ז(.
סנה'  ראה   – בעוה"ז  הבושת   50( בנוגע 

כט, א.
א:  פו,  ח"ג  ובזהר  יב.  שם,  י.  מג,  51( ישעי' 
לקו"ש  וראה  ישראל".  אינון  אלין   – עדי  "אתם 

חי"ט ע' 190 ובהנסמן שם.
52( יומא פו, ב. וראה גם רמב"ם הל' יסוה"ת 

ספ"ה.
53( ואתחנן ו, ה.

מתוקנים  כמה  דרכיו  נאים  כמה  ראו 
. . עבדי54 אתה ישראל אשר בך  מעשיו 

אתפאר"55[.

שקר  בעדי  שדוקא  מה  מובן  ועפ"ז 
יש ענין ה"בושת . . בעולם הזה ובעולם 
אפילו  איסורים,  בשאר  שאינו   – הבא" 
כל  כי   – בי"ד  מיתות  ד'  באיסורי  לא 
משא"כ  פרטים,  ענינים  הם  האיסורים 
נעשה  שעי"ז  שקר,  עדות  כשמעיד 
ההיפך דכללות ענינו )עדות על הקב"ה( 

– הרי זה ענין של בושת.

חסרון   – הוא  ד"בושת"  הגדר  כי 
שבגופו  אף  כלומר,  נפשי56.  בענין 
כנזק  )ודלא  מאומה  חסר  לא  ובממונו 
בגופו57  חסרון  שהם  ושבת,  ריפוי  צער 
או בממונו(, אבל לאידך, בנוגע לנפש – 

הרי אדם בזוי מאבד כל תוכנו.

דעם  שקר58,  עדי  בנוגע  הוא  וכן 
וענשו  האיסור  לחומר  שבנוגע  היות 
הרי  אעפ"כ,   – לאו  איסור  רק  הוא 
איסורים(  בשאר  )משא"כ  דוקא  עי"ז 
כל  ומאבד  ענינו  דכללות   נעשה ההיפך 

תוכנו.

מ"ש  בהקדים  בזה,  הביאור  ונקודת 
"וכיצד  וז"ל:  עדות48,  בהל'  הרמב"ם 
כח  אותם  מודיעין   .  . עליהם  מאיימין 
בעולם  בה  המעיד  ובושת  שקר  עדות 
הזה ובעולם הבא". ולכאורה א"מ: בכל 
האיסורים שבתורה, כולל גם איסורי ד' 
מהאיסור  יותר  )שחמורים  בי"ד  מיתות 
לאו49(,  איסור  רק  שהוא  שקר,  דעדות 
בושת  להם  שיהי'  שיודיעום  מצינו  לא 
בעוה"ז ובעוה"ב – ומהו הקשר המיוחד 
הבושת  ענין  עם  דוקא  שקר  דעדות 

)בעולם הבא50(?

ויש לומר הביאור בזה:

מציאותו של יהודי הוא – עדות על 
היינו,  עדי".  "אתם   

כמ"ש51 הקב"ה, 
הוא   – והישרה  הטובה  הנהגתו  שע"י 
מעיד על ה"טוב" וה"יושר" של הקב"ה 

 :
בגמרא52 דאיתא  ע"ד  ]והוא  כביכול. 

שם  שיהא   – אלקיך53  ה'  את  "ואהבת 
הבריות  מה   .  . ידך  על  מתאהב  שמים 

תורה  שלמד  פלוני   .  . עליו  אומרות 
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אל  מתייחסות  המצוות  שכל  60( כידוע 
העצמות )סה"ש תו"ש ס"ע 190 ואילך(. ולהעיר 
שם מסה"מ ה'ש"ת ע' 52: וענין העדות הוא על 
א"ס,  ועצמי'  פנימי'  בחי'   .  . לגמרי  הנעלם  דבר 

שלמעלה גם מבחי' סובב.
61( וי"ל שזה מרומז גם במה שהענין דימוה"מ 
הוא הסיום והחותם דכל ספר משנה תורה – שע"י 
התורה,  הלכות  כל  נקבצו  שבו  זה,  ספר  לימוד 

באים לימוה"מ.
62( קידושין ל, ב. 59( ספר יצירה פ"א מ"ז.

העצמי60 שלמעלה משייכות לעולמות – 
הנה עי"ז נפעל הענין דביאת המשיח61, 
שלמעלה  המשיח  דביאת  הענין  עצם 

מתיקון העולם.

יז. ויש להוסיף, שענין "בהביטי אל 
)לא רק עם כללות  כל מצוותיך" קשור 
הלכות משיח שבסיום הספר, אלא( גם 
עם ההלכה האחרונה דסיום וחותם הספר 
ממש "ובאותו הזמן לא יהי' שם לא רעב 

ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות".

נקודת הביאור בזה:

בתור  התורה  דלימוד  בהדרגא 
 אמצעי לאיזה ענין אחר – כמה אופנים. 

ומהם:

יעשון,  אשר  המעשה  את  לידע  א( 
הסרת  כעין  הוא  זה  לימוד  של  שענינו 
יכשל  שלא  )בכדי  רצוי  בלתי  דבר 
את  יקיים  שלא  במ"ע,  ועד"ז  באיסור, 
המצוה שלא כתיקונה(. ונמצא שלימוד 
זה קשור עם ענין של "מלחמה". כלומר, 
עמו  ללחום  וצריך  המנגד,  דבר  שישנו 

ולנצחו.

"בראתי   
משארז"ל62 גם  הוא  ועד"ז 

יצה"ר בראתי לו תורה תבלין" – לימוד 
היצר  מלחמת  את  לנצח  בכדי  התורה 

לענינינו  בנוגע  גם  יובן  ועפ"ז 
מצוותיך"  כל  אל  ד"בהביטי  שהעילוי 

הוא "לא אבוש":

שיהודי  )מה  עדי"  ד"אתם  הענין 
הוא  בשלימות,  הקב"ה(  על  עדות  הוא 
– ידיעת ההלכות דכל המצוות. דמכיון 
ורצונו  שהוא  ית',  רצונו  הם  שהמצוות 
אחד – הרי ע"י שרצונו ית' )דכל התרי"ג 
נמצא  כנ"ל(  אחד,  רצון  שהוא  מצוות, 
עי"ז  הנה  בידיעתו של האדם –  בגילוי 

הוא מעיד בשלימות על הקב"ה.

כל  וזהו מה שהעילוי ד"בהביטי אל 
גם  דוקא:  אבוש"  "לא  הוא  מצוותיך" 
שנוהגים  ההלכות  אותם  רק  כשיודע 
בזמן הזה – לא יחסר מאומה )אין שום 
אלא  שלו,  התומ"צ  בקיום  כו'(  נזק 
זה  מצד  להתבושש,  לו  יש  שאעפי"כ, 
שחסר אצלו בעיקר ענינו, הענין ד"אתם 
עדי"; ודוקא "אז לא אבוש" – "בהביטי 

אל כל מצוותיך".

טז. על פי כל הנ"ל יומתק גם שהקשר 
התחלתו  עם  תורה  משנה  ספר  דסיום 
)"נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן"59( 
של  הראשונה  ההלכה  עם  רק  לא  הוא 
הראשונה  בהלכה  ]שבשניהם,  הספר 
ובהלכה האחרונה, מדובר בענין ידיעת 
"אז  הפסוק  עם  גם  אלא  כנ"ל[,  השם, 
מצוותיך"  כל  אל  בהביטי  אבוש  לא 

שבהתחלת הספר ממש.

כי ע"י אופן זה בלימוד התורה שענינו 
הוא )לא שהתורה מלמדת את האדם מה 
שהאדם  אדרבה(  אלא  לעשות,  שעליו 
נעשה "עד" על רצון הקב"ה, על רצונו 
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לקוטי שיחות36 כותרת השיחה

66( דפירוש "לדעת את ה' בלבד" הוא – שענין 
כוונה  ערבוב  )בלי  בטהרתו  הוא  ה'"  את  "לדעת 

נוספת(, "בלבד".

63( דזהו ענינו של "תבלין", שאינו מבטל את 
המאכל, אלא אדרבה, מתבל אותו ונותן בו טעם.

64( רמב"ם סוף הל' חנוכה.
65( ראה ב"ר פי"א, ו ובפרש"י.

שבעולם;  החסרון  נשלם  התורה  שע"י 
אופן הא' – עם "מלחמה"; ואופן הב' – 

עם "קנאה ותחרות" )מחלוקת(.

אמנם לימוד התורה לשמה – הלימוד 
באופן ד"הביטי אל כל מצוותיך", ענינו 
בעולם  תפעל  שהתורה  בכדי  )לא  הוא 

יהי'  שהאדם  אדרבא(  אלא  ובאדם, 

דוגמת  הוא   – הקב"ה  רצון  על  "עד" 
רעב  לא  שם  יהי'  ש"לא  הזמן",  "אותו 
ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות", ו"לא 
יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' 

בלבד"66.

)נצחון בשלימות, שמתבלין את היצה"ר 
גופא ומהפכים אותו לקדושה63(.

בעולם  שלום  לעשות  בכדי  ב( 
)שלילת מחלוקת(, "שכל התורה ניתנה 

לעשות שלום בעולם"64.

ג( "שלום" הוא גם מלשון שלימות. 
חסר65,  הוא  מצ"ע  שהוא  כמו  דהעולם 

וע"י התורה נעשה בו שלימות.

בתור  התורה  שלימוד  ונמצא 
ענינים  א' משלשה  עם  "אמצעי" קשור 
)חסרון(,  "רעב"  עם   – הג'  אופן  אלו: 



שער
גאולה ומשיח
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ספירת העומר בימות המשיח
הרה"ח ר' מנחם מענדל שיחי' פרידמן1
משפיע בישיבה
רב דק"ק חב"ד הדר גנים פ"ת
מרבני מכון הלכה חב"ד

א.
ידועה השקו"ט בנוגע להמשך ספירת העומר כשמשיח מגיע באמצע ימי הספירה, דמאחר 
ובזה"ז ספירת העומר מדרבנן לשיטת רוב הפוסקים, )אמנם לשיטת הרמב"ם מדאורייתא גם 
בזמן הזה(, ואז תהיה הספירה מדאורייתא, שהרי יבנה בית המקדש, ייתכן שהספירה שספרו 

עד עתה שהיא רק מדרבנן כלל לא תחשב, וכיצד יוכלו להמשיך ולספור?

שהרי רבנן ציוו ציווי איך להתנהג, אך לא הפכו הדבר עצמו2, כמו חלב עכו"ם וסתם יינם 
לאכול  האדם  על  אוסרים  שהם  אלא  אסור  נעשה  עצמו  הדבר  שאין  מדרבנן,  איסורים  שהם 
אותו. א"כ כאשר יבוא משיח וספירת העומר תהיה דאורייתא, יהיה כאילו לא ספרו ספירת 

העומר עד אותו היום. וכיצד נוכל לומר הספירה בשעה שלא היה את ימי הספירה הקודמים?

הספירה  תהי'  הספירה  ימי  בעצם  המשיח  שבביאת  ההנחה  עצם  על  דיון  ישנו  ואמנם 
מדאורייתא.

הנה בשיחת אחרון של פסח ה'תנש"א3 אמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "כשיבוא 
משיח צדקנו )ש"אחכה לו בכל יום שיבוא"( באמצע ימי הספירה, ויבנה ביהמ"ק ונקיים מצות 
יוכל להיות ההמשך דספה"ע )בברכה( מן התורה  ספירת העומר כתיקונה, מן התורה, ]האם 

בהמשך למציאות דספירת הימים מצד החיוב מדרבנן בזמן הזה[".

ובהע' 47: "ראה גם השקו"ט בזה בתשובה שבסו"ס נמוקי או"ח )להרה"צ כו' ממונקאטש(, 
להיות  תהפוך  שהספירה  מדוע  שהרי  דאורייתא".  תהי'  שהספירה  מסיק  ושם   – וש"נ. 
ובזמן הגלות הרי לא  "מיום הביאכם את עומר התנופה4",  אין לספור אלא  מדאורייתא, הרי 
ימי הספירה(, לא  זה, לכאורה כשיבוא משיח )באמצע  והביאו את עומר התנופה, לפי  קצרו 

יספרו, דהא אין כאן החיוב מדאורייתא?

בהמשך  מובא  וטעמו  מדאורייתא,  תהיה  כן  שהספירה  ממונקאטש  כו'  הרה"צ  מסיק  לזה 
ההע': "]ואף שבשנה זו לא הקריבו העומר בט"ז בניסן – משמע מדבריו, שספה"ע תלוי' גם 

1(  נכתב מתוך כינוס תורה שנערך בישיבה באיסרו חג דחג הפסח.
2(  יש בזה חקירה רבה, וראה בקונטרס "מאה סברות" שהתפלפל בו הרבי.

3(  שנאמרה "בתור השתתפות בכינוס תורה שמתקיים באסרו-חג". ספה"ש תנש"א ח"א ע' 453.
4(  ויקרא כא, טו.
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בהקרבת שתי הלחם בשבועות )וכמפורש בס' שנסמנו לעיל הערה 295. וראה גם ס' המכריע סי' 
יח. ועוד(, וכיון שנבנה המקדש צ"ל ספירה לפני הקרבת שתי הלחם בחג השבועות".

היינו שמכיוון שהספירה היא גם הכנה להקרבת שתי הלחם בחג השבועות, שאת קרבן זה 
יקריבו בבוא משיח, לכן הופכת הספירה להיות מדאורייתא אף שלא התחילה בהקרבת העומר.

ומוסיף כ"ק אד"ש: "ואולי י"ל, שלאחרי שיבנה ביהמ"ק יחשב ההמשך ספה"ע גם "מיום 
הקריבו  שלא  כמו  דחשיב   – העומר(  הקריבו  לא  שבפועל  )אף  התנופה"  עומר  את  הביאכם 
מצות  מקיימים  בודאי  אז  שגם  קיים,  שביהמ"ק  בזמן  שתהי'(  סיבה  )מאיזה  בפועל  העומר 
ספירת העומר "מיום הביאכם את עומר התנופה" )מזמן ההבאה, ולא מההבאה בפועל(, כיון 
שישנו ביהמ"ק שבו יכולים להביא העומר, ועד"ז בנדו"ד, שלאחרי שנבנה ביהמ"ק חשיב )מכאן 

ולהבא( "מיום הביאכם את עומר התנופה". ועצ"ע ואכ"מ[".

ב.
ר' ועלועל מבריסק מביא בשם אביו ר' חיים, בביאור שיטת הרמב"ם שגם בזמן הזה היא 
וממילא,  בנוי.  בית  שאין  אע"פ  הקרבנות  שמקריבים  כותב  והרמב"ם  דמאחר  מדאורייתא, 
מכיוון שאפשר להקריב גם כיום, לכן זה שלא הקריבו הרי זה רק תקלה, ולא מבטל הספירה, 

והיא מדאורייתא.

ובזה יש לתרץ קושיית המקשים לשיטת הרמב"ם שספה"ע בזה"ז מדאורייתא, מהא שכתב 
הלכות ספירת העומר בתוך הלכות תמידין ומוספין, דמשמע שבזה"ז אין הספירה מדאורייתא, 
שהרי אין קרבנות. והתירוץ הוא שלשיטת הרמב"ם אפשר הרי להקריב הקרבנות גם כשאין 

הבית קיים, רק שמאחר וכל גדר הספירה זה מדין הקרבנות לכן הביא זאת שם.

גם  מדאורייתא  הספירה  מה  מבארים  שדבריו  חיים,  ר'  מחידוש  שונה  הרבי  חידוש  אמנם 
וייחשב  יהפך המצב  וכשיבוא משיח  כן מדרבנן,  זה  והרבי מחדש שכיום  ביאת משיח,  קודם 
רק  הוא  זה  וכל  כנ"ל תקלה טכנית.  הוא  וזה שלא קצרו העומר  שהיה מדאורייתא מתחילה, 

"מכאן ולהבא" לאחרי שנבנה ביהמ"ק, כמודגש בלשון כ"ק אד"ש.

וצריך ביאור כיצד אנו אומרים שמעכשיו ההסתכלות על ט"ז ניסן הוא שהיה מדאורייתא, 
הרי אז לא היה בית המקדש וכיצד אנו אומרים שלא היה אפשרות להקריב טכנית, ולא שבעצם 

לא היה חיוב?

ג.
אפשר לומר קצת הסברה, אם לא לחידוש כ"ק אד"ש, אז לכה"פ לדברי הרה"צ ממונקאטש, 

ובהקדים:

5(  שם: "ראה שו"ת הרדב"ז )סי' אלף שכז(, בטעם שאין מברכין שהחיינו בספה"ע, כי ספירה היא הכנה 
לעצרת. ועד"ז באבודרהם סדר תפלות חול )שער ג'(. מהרי"ל סדר ברכת העומר. ועוד. – ויש דעות שאם 

לא ספרו ספה"ע אין מקריבין שתי הלחם )ראה שו"ת בית יצחק יו"ד ח"ב סקי"ט. ועוד(". ומפנה להע' 47.
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בדין המוצא חמץ אחרי ששרף החמץ, פוסק אדה"ז בהל' פסח6, שצריך לבערו ובברכה, לפי 
ש"כבר נגמרה מצות הבדיקה שבירך עליה".

וממשיך7: "במה דברים אמורים כשמבערו לאחר שהגיעה שעה ששית, אבל כשמבערו קודם 
שעה ששית אין צריך לברך עליו אף על פי שכבר גמר לבער כל החמץ שהיה ידוע לו בשעת 
הבדיקה, לפי שכל זמן שלא הגיעה שעה ששית עדיין לא נגמרה מצות הבדיקה שהרי אינו בודק 
אלא כדי לבערו מן העולם וכל זמן שלא הגיעה שעה ששית אין צריך לבערו, נמצא שלא עשה 
כלל מצוה בבדיקתו ובביעורו, עד שהגיע שעה ששית ואין חמץ נמצא ברשותו אזי למפרע עשה 

מצוה בבדיקתו ובביעורו".

היינו שהזמן בו חל על מעשה הבדיקה והביעור שם מצווה, הוא רק בשעה שישית, אז חלה 
שעה  קודם  החמץ  שרף  אם  גם  לכן,  השישית.  לשעה  שקדמו  המעשים  על  המצווה  למפרע 
שישית, שכביכול סיים את מצוות הביעור עליה בירך בלילה הקודם, ורק לאחר מכן מצא עוד 

חמץ, לא יתחייב לברך שוב מאחר ומתברר שעדיין לא הסתיימה המצווה לה בירך בלילה.

ומוסיף אדה"ז: "ואפשר, שאף כשמבער משעה ששית ואילך עד הלילה אין צריך לברך עליו, 
אלא אם כן מבערו בתוך הפסח, דכל שלא הגיע הפסח עדיין לא נגמרה מצות הבדיקה והביעור, 
שהרי אינו עובר עליו בבל יראה ובבל ימצא עד הלילה, ולא צותה תורה לבער החמץ בערב פסח 
מחצות היום ולמעלה אלא כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא בתוך הפסח כמו שנתבאר 
את  וביער  שבדק  במה  התורה  מן  מצוה  למפרע  נגמרה  הפסח  דכשמגיע  ונמצא  תל"ב,  בסי' 

החמץ מרשותו, וספק ברכות להקל".

כלומר, שהברכה תופסת גם אם ישרוף אחרי שעה שישית ועד הלילה, לפי שאמנם כבר חייב 
ב"תשביתו", אך כל מה שציוותה התורה "תשביתו" הרי זה רק משום "בל יראה ובל ימצא" 

שחל רק בלילה. וא"כ עדיין לא בטלה הברכה והסתיימה.

בחידוש הזה אפשר אולי להמתיק מה שכותב שלא מברכים שהחיינו על בדיקת חמץ, לפי 
שזה נפטר בשהחיינו שמברכים ברגל, הנה בליקוט האחרון שיצא לפסח )תנש"א(, מביא כ"ק 

אד"ש שיש מקומות בהם הלשון היא שהברכה עולה, ויש מקומות שנפטרים בברכה.

שאפשר להמתיק זאת ע"פ הביאור שמוסיף אדה"ז, שלכן לא מברך שהחיינו על הבדיקה 
מאחר והברכה צריכה להיות "עובר לעשייתן", ומאחר והמצווה חלה רק בחצות או אפילו רק 
בלילה, שהרי הבדיקה ללא הביעור חסרת משמעות, לכן הוא נפטר במה שמברך בליל החג, 

ואינו יכול לברך קודם לפי שטרם הגענו לזמן אליו "קידשנו במצוותיו וציוונו".

ד.
סברה כזו, שאדם עושה כעת מעשה שנכון לרגע זה אין בו משמעות של מצווה, ואני עושה 

6(  סי' תמו, ס' א.
7(  ס' ב.
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אותו בשביל תוצאה מאוחרת יותר, וכאשר תגיע אותה התוצאה תחול המצווה גם על המעשה 
הראשוני. יכולה להסביר החידוש בשיחה. אמנם כאן זה לא דומה לפי שיש בזה "תשביתו" גם 

בפני עצמו. אך חקירת כ"ק אד"ש היא גם בזמן שאין כלל חיוב האם חל אז החיוב המאוחר.

זה קשור גם לחקירה הידועה האם מצוות "ולקחתם לכם ביום הראשון" מחייבת את האדם 
לדאוג קודם החג ד' מינים כדי שיהיה לו מה שיטול ביום הראשון, או שמחוייב רק ביום להתחיל 
לדאוג שיהיה לו ד' מינים. שיש לזה הרבה צדדים. וכן בנוגע לחינוך, שהוא מד"ס, הרי אם לא 
יחנכו הילד קודם הבר מצווה, לא ידע להניח תפילין. וכן בנוגע לקטן שהגדיל אחרי פסח ראשון, 

שהוא פטור מהשני לפי שיצא בראשון.

גבי אם מתענה תענית בכורות נער החוגג בר מצווה ביום השבת שבה חל ערב פסח,  וכן 
עוד  חובת התענית שלו  שמשלים את  וייצא  ליום חמישי.  שבאותה שנה מקדימים התענית 

קודם שחל עליו החיוב?

חיוב  פועל  כשיגדל  שיחול  החיוב  א.  בכללות:  ביאורים  שני  אד"ש  כ"ק  אצל  בזה  ישנם 
להתכונן לזה מקודם )אלא שזה רק הכשר מצוה להמצוה עצמה, ולכן אין מצוות חינוך מה"ת 
ורק מד"ס(8. ב. רק בזמן חלות המצווה אז מתחייב בה, ואינו זקוק להתכונן מקודם, ואי העשיה 

שנגרם בעקבות התכוננותו אינו עבירה מאחר והתעסקות בעניין9. 

עפ"ז אפשר אולי להבין הרה"צ ממונקאטש, שכשיבוא משיח, אמנם בתחילת הספירה לא 
מגיע משיח באמצע  כאשר  אך  הלחם.  הכנה לשתי  היה  לא  לספור, שהרי  לנו אפשרות  היה 
הספירה, הרי כל הספירה היא בשביל שתי הלחם ויום החמישים גורם למפרע שכל הספירות 
ולכן גם באמצע הספירה כשמגיע משיח, מתברר שגם מה שהיה  הקודמות הם מדאורייתא, 

לפני כן היה מדאורייתא.

ולביאור כ"ק אד"ש הספירה שכבר ספרו בזה"ז היא מדרבנן גם אחרי שהגיע משיח, ורק 
הספירה  המשך  יהי'  היאך  שיחות  בכו"כ  השקו"ט  מובן  שבזה  מדאורייתא.  זה  ביאתו  אחרי 

מדאורייתא )אחרי ביאת המשיח( אחרי שחלק מהספירה הי' )ונשאר( רק מדרבנן.

8(  ראה לקו"ש חל"ה פרשת וירא. חל"ד פרשת אמור ובהערות.
9(  ראה שיחת אחש"פ תשמ"ז והתוועדויות שלאח"ז.





שער
תורתו של משיח
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ביאור ע"ד הפשט והפנימיות בעניין 
שילוח המרגלים

הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' באשה
הת' שלמה אברהם שיחי' קויפמן
תלמידים בישיבה

א.
על הפסוק1: "אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן 
נון יהושע", מפרש רש"י: "ויקרא משה להושע וגו'. התפלל עליו, י-ה יושיעך מעצת מרגלים". 
הארץ  את  לתור  שולח  אותם  שהמרגלים  הרגיש  עכ"פ  או  ידע  רבינו  ומשה  שמאחר  היינו, 

עומדים לחטוא, התפלל על יהושע שינצל מעדה זו אלו.

ובהמשך הפרשה, על הפסוק2: "ויעלו בנגב ויבא עד חברון", מפרש רש"י: "כלב לבדו הלך 
שם ונשתטח על קברי אבות". שכלב פרש מן המרגלים בשעה שהגיעו לחברון, והלך להתפלל 

על קברי אבות.

ונראה כי משה רבינו ידע שהמרגלים עומדים לחטוא, שלכן התפלל על יהושע שלא יחטא 
עם אנשים אלו, וכן כלב הרגיש בזה שלכן הלך והשתטח על קברי צדיקים שיצליח לא להצטרף 

לעדתם.

ב.
והנה יש להבין מספר תמיהות המתעוררות בפשט פסוקים אלו, והן:

א. מדוע משה רבינו התפלל על יהושע דווקא שלא ילך בעצת המרגלים, ולא התפלל על 
כולם?

ב. מדוע לא התפלל משה גם על כלב, אלא היה צריך להשתטח על קברי צדיקים3?

ג. מדוע משה היה צריך להוסיף אות בשמו של יהושע במקום הושע יהושע, ולא הסתפק רק 
בתפילה עליו? וכפי שמצינו במספר מקומות )כגון חטא העגל, ועוד4( שמשה רק התפלל ולא 

הוסיף שם למי שעליו התפלל5?

1(  שלח יג, טז.
2(  יג, כב.

3(  ולכאורה השאלה מתחזקת, שהרי ממה נפשך; אם צריך את עבודת התחתון, שהוא התפלל ע"מ להינצל 
מעצת המרגלים, מדוע יהושע לא התפלל על עצמו )כמו כלב( ומשה התפלל עליו, ואם יש עניין בהמשכה 

מלמעלה דווקא, מדוע משה לא התפלל גם על כלב?
4(  וכגון כאשר משה התפלל על מרים לא מצינו שהוסיף אות בשמה.

5(  ואין להקשות מדוע בכלל שלח משה את המרגלים אם ידע שעומדים לחטוא, מכיוון שכל השליחות שלהם 
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ג.
ביאור ע"פ פשטני התורה

והנה, על תמיהות אלו התעכבו מספר פשטני התורה וביארו במספר אופנים שונים, והנה 
על השאלה הראשונה כתב באמרות טהורות6 שבאמת משה רבינו התפלל על כולם, אך לפי 

שיהושע היה תלמידו בלב ונפש פעלה תפילת משה עליו דווקא.

ובקרן אורה תירץ על דברי האריז"ל, שהשבטים עצמם היינו ראובן, שמעון וכו' הלכו עם 
המרגלים כדי לסייע להם, ויוסף הלך עם שבט מנשה כמו שכתוב: "למטה יוסף למטה מנשה", 
ושבט אפרים נשאר בלי עזר, לכן התפלל משה רבינו על יהושע, שהיה משבט אפרים, ומכיוון 
שאנשים אלו שהיו בארץ ישראל היו חזקים, לכן גבר שמם של אנשים אלו ונסתלק כח השבטים 

מהם, ולכן דווקא הוסיף משה את האות י' בשמו של יהושע וכך ניצל. 

בתורת הקנאות כתב, שידוע שיש כלל "כיוון שבא להיטמא פותחין לו" ואין שייך ע"ז כ"כ 
תפילה, ומה שהתפלל משה על יהושע דווקא ולא על שאר השבטים, זהו מפני שיהושע היה 
עניו, וחשש משה שמא יימשך לדעה הרעה, אבל על שאר השבטים לא חשש להם משה שמא 

ימשכו לכן, ולא התפלל עליהם. 

ובנוגע לשאלה השניה כתב השפתי חיים7: מכיוון שיהושע היה תלמידו של משה רבינו, לכן 
גנאי הוא לו שיראו שהתלמיד של משה רבינו יהושוע חוטא, ויאמרו )ח"ו( שלמד זאת מרבו. 
לכן הרבה משה להתפלל על יהושע. ומכך מובן: א. מדוע משה התפלל על יהושע דווקא ולא 
על כלב. ב. מדוע יהושע לא התפלל בעד עצמו כמו כלב, מכיוון שזהו דבר הנוגע למשה רבינו 

עצמו שלא יחשדו בתלמידו שלו ח"ו, לכן התפלל דווקא על יהושע.

והנה על השאלה השלישית מסביר האור החיים, שמה שמשה רבינו לא הסתפק בתפילה על 
יהושע אלא גם שינה את שמו, הוא מכמה סיבות:

א. ע"י ששינה את שמו בהוספת האות י' נתן לו הכח להתגבר על עשרת המרגלים, וכפי 
הידוע ששמו של האדם מבטא את מהותו ועצמותו, ושהאדם מקבל כח וחיות לנפשו מצירופי 
השמות שלו, ולכן לא היה מספיק שמשה רבינו יתפלל עליו, אלא גם שיהיה זה חלק משמו 

וטבעו של האדם.

)עפ"ז אולי אפשר גם לתרץ מדוע דווקא כלב היה צריך לעשות פעולה מעצמו ויהושע לא 

הייתה מכיוון שעם ישראל רצה לשלוח אנשים כדי לדעת מה יש בארץ ישראל, ואפילו שכבר הקב"ה אמר 
להם שארץ ישראל היא ארץ טובה בכל אופן עם ישראל רצה לראות זאת. וכידוע המוסבר במספר מקומות 
בחסידות שאינה דומה שמיעה לראיה, ולכן משה רבינו בתור רועה נאמן מסכים לשלוח מרגלים כדי שנציגי 

עם ישראל יראו איך שארץ ישראל היא ארץ טובה.
6(  להשר שלום מבעלז.

7(  וכן כתב הכלי יקר, והביא עוד טעם מכיוון שיהושע היה משבט יוסף, שהביא דיבת אחיו, לכן היה ירא 
שלא ילך בדרך זקנו.
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היה צריך אלא היה רק המשכה מלמעלה, מכיוון שכאשר משה רבינו שינה את שמו של יהושע 
חדרה  מלמעלה  ההמשכה  דהיינו:  עצמו,  התחתון  מצד  גם  יהושע  של  מטבעו  חלק  נהיה  זה 
בתחתון עצמו, ונותנת לו הכח לפעול זאת בעצמו וא"כ גם יהושע היה כמו כלב, אלא שיהושע 
רק  מספיק  שהיה  כלב  משא"כ  דלתתא,  האתערותא  שתעורר  דלעילא  אתערותא  צריך  היה 

אתעורתא דלתתא(.

ב. כדי שיטול את הזכות ואת החלק הטוב של כל העשרה, כמאמר רז"ל: "זכה נוטל חלקו 
וחלק חבירו", כלומר: אם משה רק היה מתפלל אמנם היה עוזר שיינצל מעצת המרגלים, אבל 
ברגע שגם שינה את שמו ובמיוחד שהוסיף לו את האות י' א"כ יהושע יכל ליטול את חלקם של 

כל עשרת המרגלים, ולכן הוסיף לו גם אות האות י'.

ד.
ביאור ע"פ פנימיות

מאוד  גבוהה  בדרגא  היו  שהמרגלים  אדה"ז  מבאר  שלח  לפרשת  תורה  בליקוטי  והנה, 
באלקות, ומה שלא רצו להיכנס לארץ, היה לפי שלא רצו להתעסק בדברים גשמיים8, וכך כותב 
שהוא  מעשיות  למצוות  א"ע  להשפיל  רצו  ולא  מאוד  גבוה  במדרגה  היו  "והמרגלים  אדה"ז: 
בחינת המשכת אור א"ס ב"ה למטה". כלומר, שלא רצו להמשיך את אור א"ס בתוך העולם, רק 

רצו להשאירו למעלה, ולא להתעסק בדברים גשמיים.

וכן מובא בליקוטי שיחות9 שם שואל כ"ק אד"ש מה"מ ע"פ המובא בסוטה10 שמשה רבינו 
כשרים  אנשים  היו  שהמרגלים  מכיוון  ולכאורה  מרגלים,  מעצת  שינצל  יהושע  בעד  התפלל 
באותה שעה, שלכן הסכים משה הרי לשלוח אותם, מדוע א"כ התפלל על יהושע, ואם חשש 

משה שיארע משהו לא טוב, מדוע התפלל דווקא על יהושע ולא על כולם? 

ומבאר11 ע"פ מה שמובא בזהר על שלוש צדיקים שכל אחד מהם חי בדור שלא הגון בו: 
נח, אברהם ומשה. נח - בזמן שהקב"ה רצה להביא מבול לעולם עקב כך שהדור עברו עבירות 
רבות. באותו זמן התפלל נח רק על עצמו, וכלל לא דיבר עם אנשים אחרים לעוררם לשוב אל 
ה', ורק מי ששאל אותו מדועו בונה תיבה, ענה שהקב"ה רוצה להביא מבול לעולם, שלכן הוא 

בונה תיבה ע"מ שיחי' כשיבוא המבול.

8(  וכן כותב כ"ק אד"ש מה"מ במאמר ד"ה "שלח לך אנשים" תשל"ח, מביא בשם אדמו"ר האמצעי שהמרר
גלים פחדו שהמעשה אינו יכול להתברר, ובלשונם "כי חזק הוא ממנו", וכמאמר רז"ל: "דאפילו בעה"ב אינו 
יכול להוציא כליו משם", היינו שמצד סדר השתלשלות הקב"ה סידר באופן כזה שהוא לא יכול להוציא כליו 
מצד האורות התקיפים דתוהו, אבל מכיוון שישנה הבטחה ונתינת כח ממקום שלמעלה מתוהו ותיקון יחד 
לכן אפשר להפוך אורות אלו, וזהו גם העניין של ירידה צורך עליה וכפי שמוסבר בהרחבה במספר מקומות 

בחסידות ואין כאן המקום.
9(  ח"ב, שיחה א לפרשת שלח.

10(  לד, ב.
11(  אות ד ואילך.
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אברהם - בשונה מנח, אברהם אבינו פרסם אלקות בעולם, ולא חיכה שיפנו אליו אלא היה 
"ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם12". אך גם בעבודת  פונה לאחרים ומחזירם בתשובה. כמ"ש: 
סדום  בסיפור  שרואים  כפי  הצדיקים,  על  בעיקר  מתפלל  שהיה  מכיוון  חסר,  היה  אברהם 
לא  גם עבודת אברהם  א"כ,  ימצאו שם עשרה13",  "אולי  ככתוב:  על הצדיקים,  רק  שהתפלל 

הייתה מושלמת.

לכל ישראל, כפי שרואים בסיפור חטא  – הוא הרי "רעיא מהימנא" הדואג  משא"כ משה 
רק  היינו שלא  כתבת14".  נא מספרך אשר  מחני  אין  "ואם  לקב"ה:  רבינו אמר  העגל, שמשה 

שהתפלל על כל הדור )אנשים, נשים וטף(, אלא שהיה מוכן גם למסור נפשו עבורם.

עפי"ז מובן מדוע משה רבינו התפלל דווקא על יהושע ולא על כלב ושאר המרגלים, שהרי 
עבודת המרגלים הייתה באופן נעלה מאוד, היינו לפרוש מענייני העולם ולהתעלות בקדושה, 
שלכן לא רצו להיכנס לארץ. ובאמת יכול להיות שסוג עבודה זאת היא טובה מאוד, אבל עבור 
רועה נאמן של הדור לא זו התכלית, כי הכוונה העליונה היא אדרבה, להתלבש בעולם ולבררו 
ולזככו ולהתמסר לכל אחד עד כדי מסירות נפש )כמו משה רבינו(, ומכיוון שיהושע היה ממשיך 

דרכו של משה, לכן התפלל משה רבינו דווקא עליו.

לפי זה מובן מדוע לא התפלל משה על כלב, שהוא מטעם שלא כלב היה ממשיך דרכו של 
משה, ולא עוד, אלא שלכלב היה ביטול ותוקף עצמי, שלכן לא היה צריך משה להתפלל עליו15. 
א"כ מובן גם מדוע לא התפלל משה על שאר מרגלים, לפי שמשה עובד באופן של התלבשות 

בעולם ולא כעבודתם – התעלות בלבד.

ואולי עפ"ז תתורץ גם השאלה מדוע היה צריך משה להוסיף אות בשמו של יהושע, ולא 
הסתפק בתפילה, שמכיוון שמשה רצה להחדיר ולהטביע ביהושע את סוג העבודה המיוחדת 
יהושע,  וצריך שינוי בעצם שמו של  רק תפילה,  זה  נעלה  לדבר  לא מספיק  הדור,  נשיא  של 

שכנ"ל השם קשור למהותו ועצמותו של האדם. 

לסוג  צריך  והיה  דרכו,  ממשיך  שהיה  מכיוון  יהושע  על  דווקא  התפלל  משה  א.  לסיכום: 
שונה,  עבודה  סוג  היה  שלהם  לפי  מרגלים  שאר  על  משה  התפלל  לא  לכן  מיוחדת.  עבודה 
שהתאים להם. ב. וכן מובן מדוע לא התפלל על כלב, מכיוון שלא היה ממשיך דרכו של משה, 

וכן היה בביטול עצמי. ג. הוסיף אות בשמו של יהושע כדי להחדיר בו את עניינו כנשיא הדור.

12(  בראשית כא, לג.
13(  שם יח, לב.

14(  שמות לב, לב.
15(  ומה שהלך להתפלל על קברי צדיקים, אולי אפשר לומר שזהו כדי לעורר ביטול זה, וכך לא היגרר אחר 

עצת מרגלים.
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ה.
חיבור שני הפירושים )פשט ופנימיות( יחד

ע"פ הנ"ל אולי אפשר לחבר את שני הפירושים )פשט, ופנימיות( יחד, וכפי שכותב כ"ק 
אד"ש מה"מ במספר מקומות, שכל פרד"ס התורה קשורים אחד לשני.

לזה  ולא על שאר המרגלים,  יהושע  דווקא על  על השאלה הראשונה מדוע התפלל משה 
כתב באמרות טהורות שבאמת משה התפלל על כולם, אלא שמכיוון שיהושע היה תלמידו בלב 
ונפש לכן התפילה עזרה דווקא ליהושע. והנה, ע"פ הביאור של כ"ק אד"ש הרי מובן בעומק 
יותר, שמה שיהושע היה תלמידו בלב ונפש זהו מכיוון שהיה ממשיך דרכו של משה והיה לו 
סוד מיוחד של עבודה השייך רק לרועה נאמן, לכן התפילה של משה עזרה דווקא ליהושע ולא 

לשאר המרגלים, להם היה סוג שונה של עבודה, כנ"ל. 

ועל השאלה מדוע התפלל משה על יהושוע ולא על כלב, שכתב השפתי חיים שזה מכיוון 
כ"ק  ביאור  יהושע חוטא, ע"פ  הוא למשה שיראו את  וגנאי  היה תלמידו של משה  שיהושע 
אד"ש הרי מובן, שמכיוון שכלב לא היה תלמידו של משה ולא היה ממשיך דרכו, אין גנאי )כ"כ( 
למשה אם כלב יחטא, כי יכול להיות ששייך לסוג עבודה השונה מסוג העבודה של נשיא דור16.

ובנוגע לשאלה מדוע הוסיף משה אות בשמו של יהושע ולא הסתפק בתפילה עליו, כתב 
האור החיים שע"י שהוסיף אות בשמו ניתן ליהושע כח להתגבר על עצת מרגלים, וע"פ ביאור 
כ"ק אד"ש נהיר יותר, שמכיוון שיהושע ממשיך דרכו של משה רבינו, אין מספיק להתפלל עליו 
אלא גם להוסיף בשמו, כך יהיה לו כח להתגבר על עצת מרגלים, כנ"ל ששמו של אדם קשור 

למהותו ועצמותו של האדם.

  

16(  ומה שבפועל לא חטא, כי כנ"ל ע"י שהתפלל בקברי צדיקים עורר בו את הביטול עצמי למשה רבינו.
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אמירת אדה"ז דבר שלא בשם אומרו – זהו 
לאו?

הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן
תלמיד בישיבה

א.
להלן  )מובא  נטעל'ע ארסער  ר'  בספר1 חוטים המשולשים2 מסופר על פגישת אדה"ז עם 

בקצרה הנוגע לעניינינו(:

ר' נטעל'ע ביקש מאדה"ז שיתרץ לו מדרשים סותרים:

כשם  מידך  מבקש  אני  למשה  הוא  ברוך  "הקדוש  נאמר:  תשא3  כי  בפרשת  רבה  במדרש 
שבקשתי מסדום עשרה העמיד לי מהם עשרה צדיקים ואיני מכלה אותם אמר רבון העולם אני 
מעמיד לך, הרי אני ואהרן ואלעזר ואיתמר ופנחס ויהושע וכלב, אמר לו הא-להים הרי ז' והיכן 
הג', לא היה יודע מה לעשות אמר לו משה רבון העולם חיים הם המתים אמר לו הן, אמר אם 

חיים הם המתים זכור לאברהם ליצחק ולישראל הרי עשרה, לכך הזכיר ג' אבות".

לעומת זאת במדרש רבה בפרשת עקב4 נאמר: "אמר לפניו משה חשוב אותם כסדום מה 
אמרת לאברהם ויאמר5 ה' אם אמצא בסדום חמשים צדיקים בתוך העיר ונשאתי לכל המקום 
בעבורם וויתרת לו עד עשרה מנין שנאמר ויאמר אל נא יחר לאדוני ואדברה אך הפעם אולי 
ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה, ואני מעמיד לך מאלו שמונים צדיקים 
לי  ה' אל משה אספה  ויאמר  דכתיב6  הזקנים  הרי שבעים  לפניו רבש"ע  לו העמד אמר  אמר 
שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושטריו ולקחת אותם אל אהל מועד 
והתיצבו שם עמך וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו 
וכלב הרי  ואיתמר פנחס  ואביהוא אלעזר  נדב  ולא תשא אתה לבדך, אהרן  אתך במשא העם 
שבעים ושבעה א"ל הקדוש ברוך הוא הא משה היכן עוד ג' צדיקים ולא היה מוצא אמר לפניו 
רבש"ע אם הללו בחיים ואינם יכולין לעמוד להם בפירצה הזו יעמדו המתים אמר לפניו עשה 
זכות  כיון שהזכיר משה  ולישראל עבדיך  ליצחק  זכור לאברהם  והרי שמונים  ג' אבות  בזכות 
אבות מיד א"ל סלחתי כדברך, כיון שעמד שלמה וראה שהזכיר משה שבעים ושבעה צדיקים 

1(  בהבא לקמן נעזרתי בפיענוח לאגרת הקודש שבהערה 9 שנעשה בקובץ הערות והתמימים ואנ"ש צפת 
גיליון קלח ע' 148.

2(  לר' אברהם שטרן. סיפור מס' 19.
3(  פרשה מד.

4(  פרשה ג, סי' טו )במהדורת וילנא(.
5(  בראשית יח.

6(  במדבר יא, טז-יז.
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חיים ולא הועיל כלום אילולי שהזכיר זכות שלשת האבות שהיו מתים התחיל אומר7 ושבח אני 
את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה וטוב משניהן את אשר עדן לא היה אשר 

לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש".

והקשה ר' נטעל'ע לאדה"ז על ב' השינויים שמצינו בין המדרש בפרשת כי תשא למדרש 
בפרשת עקב: א. מדוע בפרשת כי תשא מסתפק בעשרה צדיקים, ובפרשת עקב נזקק לשמונים 
צדיקים. ב. מדוע דווקא בפרשת עקב מחשיב את המתים יותר מהחיים )"כיוון שעמד שלמה . . 

התחיל אומר ושבח אני את המתים . . מן החיים"( – במה נחשבים הם יותר מן החיים?

דכל  ר"מ  דדעת  לר"י.  ר"מ  בין  ישנה מחלוקת  הוריות8  במסכת  אדה"ז: במשנה  לו  והשיב 
ישראל נחשבים לקהל אחד – וזו דעת המדרש בפרשת כי תשא, ולכן מספיקים עשרה צדיקים 

לכל ישראל.

לעומת זאת ר"י סובר, וכן היא דעת המדרש בפרשת עקב, שכל שבט הוא קהל בפ"ע, וא"כ 
ושבעה  לוי לא חטאו(, שהם שבעים  )דשבט  ישראל  צדיקים לאחד עשר שבטי  צריך שבעה 
צדיקים. ואת האבות העמיד משה עבור כל שבט ושבט בנפרד. ולכן דווקא במדרש זה רואים 
מעלת הצדיקים המתים-האבות שהם נמנו אחד עשר פעמים, בשונה מהצדיקים החיים שנמנו 

פעם אחת בלבד.

פנחס  ר'  שאל  כן  לפני  רבות  ששנים  מוסיפים,  ליובאוויטש  דחסידי  המחבר,  שם  ומסיים 
מקוריץ את אדה"ז שאלה הנ"ל, וענה לו ר' פנחס תירוץ הנ"ל, ואמר לאדה"ז שיזכור זאת היטב, 

מאחר שהדבר יבוא אצלו לידי שימוש.

ב.
כל  קנו:  סו"ס  או"ח  במג"א  הפס"ד  "ע"פ  הספר:  למחבר  אד"ש  כ"ק  כותב  באג"ק9  והנה, 
שאינו אומר דבר בשם אומרו עובר בלאו – מובן שאין סיום הסיפור אמת, ותמיהני על כת"ר 

שידפיס כזאת על רבינו הזקן, אף שבטח כונתו רצוי'".

והיינו, שאם אכן ר' פנחס מקוריץ הוא זה שאמר את תירוץ זה לאדה"ז, כיצד יתכן שאדה"ז 
לאו של  זה  הרי  ר' פנחס מקוריץ10,   – ציון מקור התירוץ  ללא  נטעל'ע את התירוץ  לר'  אמר 

אמירת דבר שלא בשם אומרו?

ולכאורה צריך להבין:

דהנה, בכו"כ מקומות11 מבאר כ"ק אד"ש שכאשר מישהו שמע דבר מאחר ולאחר מכן התייגע 

7(  קהלת ד, ב.
8(  ד, ב.

9(  ח"ח ע' ריב אגרת ב'תנה.
10(  וראה בקובץ הערות הנ"ל גיליון קלט ע' 117 שאכן במ"א מובאת גירסה שאדה"ז ציין לו מקור הסיפור.

11(  ראה לקו"ש ח"ד ע' 1178. סה"מ מלוקט ח"ב ע' רו הערה 99. ושם הוא בנוגע לאדה"ז. וראה ביאור נוסף 
שם. וראה בלקו"ש שבהערה הבאה בארוכה. ובכ"מ. 



  37  

בערג־ור־וגבלגמב'ש

והתעמק בדברים והבינם בשכלו עד שהתעצם עמם, אינו מחויב לומר הדבר בשם אומרו, לפי 
שאי"ז נקרא חזרה על דברי מי ששמע ממנו אלא זה נחשב תורה "שלו". ובלקו"ש חל"ו12 מבאר 
שכאשר זה התעצם בשכלו אינו עובר בלאו, אך מצד מידת חסידות עדיין יש עניין לומר בשם 

אומרו משום: "כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם".

ולכאורה עפ"ז לא מובן מדוע מכריע כ"ק אד"ש שאין סיום הסיפור אמיתי מאחר ש"האומר 
דבר בשם אומרו עובר בלאו", שהרי ניתן לומר שלאחרי שר' פנחס מקוריץ אמר את התירוץ 

לאדה"ז התעצם התירוץ בשכלו של אדה"ז ובמילא בלאו עכ"פ לא עובר?

וצ"ע.

12(  ע' 182.





שער
נגלה
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פשטה קדושה בכולה
הגה"ח הרב אברהם מענדל שיחי' פרידלנד
ר"מ בישי"ג קריית גת

א.
המקור בגמרא ופרש"י

במסכת קידושין1: "אמר רבא: התקדשי לי לחציי - מקודשת, חצייך מקודשת לי - אינה 
אמר  אשה  מקודשת?  דאינה  לי  מקודשת  חצייך  שנא  מאי  לרבא:  אביי  ליה  אמר  מקודשת. 
רחמנא - ולא חצי אשה, ה"נ איש אמר רחמנא - ולא חצי איש! א"ל: הכי השתא, התם איתתא 
לבי תרי לא חזיא, אלא גברא מי לא חזי לבי תרי? וה"ק לה, דאי בעינא למינסב אחריתי נסיבנא2.

אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא: וניפשטו לה קידושי בכולה! מי לא תניא: האומר 
זו עולה - תהא כולה עולה? ואפי' למ"ד אין כולה עולה, ה"מ היכא דמקדיש דבר  רגלה של 
דמי?  מי  עולה!  כולה  הויא   - בו  דבר שהנשמה תלויה  בו, אבל מקדיש  שאין הנשמה תלויה 
התם בהמה, הכא דעת אחרת! הא לא דמיא אלא להא דאמר רבי יוחנן: בהמה של שני שותפין, 
הקדיש חציה וחזר ולקחה והקדישה - קדושה ואינה קריבה, ועושה תמורה, ותמורתה כיוצא 

בה . . ".

ב.
ביאור החילוק בין המיעוט דחצי אשה להמיעוט דחצי איש

הביאור בתשובת רבא שמחלק בין חצי אשה דלא הוי מקודשת לחצי איש דהוי מקודשת: 
ד"לבי  וא"כ באשה  לומר שמקדש באופן שמשאיר מקום לאחרים לקדש,  שבשניהם התכוון 
תרי לא חזיא" אינה מקודשת, משא"כ באיש "אי בעינא למינסב אחריתי נסיבנא", וא"כ אף אם 

התכוון להשאיר מקום בעצמו לקדש אשה אחרת מקודשת.

וכן משמע מפרש"י, שמפרש: "איתתא לבי תרי. להנשא להם אי אפשר הלכך האי לא קדוש 
בחצייך  הכוונה  גופא  שזה  משמע  לזה".  מקודשת  אינה  א"כ  לאחר  נשאר  וחציה  פלגא  אלא 
מקודשת לי, שבעלות על חצייך )באיכות( יהיה שלי, ובעלות על חצייך השני )באיכות( יהיה 

עבור איש אחר, ובזה אמר רבא דאינה מקודשת.

1(  ז, א.
2(  עיין בחידושי הרשב"א שמעיין מה ממעטים בתיבת "איש", ומביא הראב"ד שממעט בזה מי שחציו עבד 
וחציו בן חורין. והרשב"א עצמו ממעט חצי איש ממש. ולהעיר שהרשב"א והראב"ד דורשים במפורש את 
תיבת "איש" בלבד, ולא את תיבת "אשה". ולפי הראב"ד ניחא, די"ל שממעטים באשה חצייך מקודשת לי 
)דהיינו למעט האפשרות קידושין לאיש אחר(, אבל לפי הרשב"א דס"ל דחצייך מקודשת לי )באופן הנ"ל( 
נובע מסברא דשיורא משייר בקנינו, צריך ביאור מה ממעט מהתיבה "אשה", ויתכן שדורש הרשב"א למסקנא 

אף חצי אשה ממש, אולם אין זה מפורש בדבריו.
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וז"ל: "האומר לאשה התקדשי לחציי  וכן משמע מהרמב"ם )שפירש כנ"ל( בהל' אישות3, 
הרי זו מקודשת, הא למה זה דומה לאומר לה תהיי אשתי את ואחרת שנמצא שאין לה אלא 
חצי איש, אבל אם אמר לה חצייך מקודש4 לי אינה מקודשת שאין אשה אחת ראויה לשנים, 
לחצייך  דוגמא שדומה  דייק שהוסיף  אינה מקודשת".  ולזה  לי  הרי את מקודשת  וכן האומר 
מקודשת לי, וכתב "האומר הרי את מקודשת לי ולזה", משמע שכן הכוונה "בחצייך מקודשת 

לי".

וכן פירש בתוס' ר"י הזקן, שכתב: "אשה. כי יקח איש אשה לא חזיא ]חצי' לו וחצי' לאחר[ 
דאשת איש אסורה לאחר והוה ליה כמאן דאמר התקדשי לי ולאחר אבל אמר לחציי ונתרצת 
הואיל  לומר  רצה  אלא  החצי  אלא  לה  שאין  לומר  רצה  לא  מקודשת  שטר  או  כסף  לה  ונתן 

והרשות בידי ליקח אשה אחרת אקחנה ותהיה אשתי את ואחרת".

ג.
עיון בקושיית הגמרא ונפשטו לה קדושה בכולה

ע"פ ביאור הנ"ל )בביאור הפשט הגמרא( צריכים לעיין בקושיית הגמרא, שבהמשך דבריהם: 
"אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא: וניפשטו לה קידושי בכולה! מי לא תניא: האומר 
רגלה של זו עולה - תהא כולה עולה? ואפי' למ"ד אין כולה עולה, ה"מ היכא דמקדיש דבר שאין 

הנשמה תלויה בו, אבל מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו - הויא כולה עולה!5".

עולה".  זו  של  רגלה  ל"האומר  לי"  מקודשת  ד"חצייך  הדיון  בין  גדול  חילוק  יש  דלכאורה 
שברגלה של זו עולה חל הקדושה על חלק מסויים של הבהמה, וקדושה זו פשטה בכל הבהמה. 
משא"כ בחצייך מקודשת לי חל הקדושה על חצי איכות של כל האשה )באופן שמתירה להקדש 
לאחר(, האם ניתן להשוות הדברים. אולם לפי הפשט אכן השוו הגמרא ב' סוגי קדושה בחלקה 
של האשה לעניין "ניפשטו לה קידושי בכולה", וצריכים להבין הביאור בזה )וטעון בירור אם 

עמדו המפרשים בביאור העניין(, וראה לקמן הביאור בזה.

ובעצם יש לפרש דברי רבא באופן אחר, שכאשר חילק הגמרא בין חצי דאיש לחצייך דאשה 
)דאשה לבי תרי לא חזיא, ואילו איש חזי לבי תרי(, שוב פירשו בגמרא חצייך מקודשת לי, 
והיינו כפשוטו - חצי6 האשה ממש, שהרי א"א שתהיה הכוונה שהאשה תהיה חצי מקודשת לי 
וחצי מקודשת לאחר, שמסברא א"א לומר כן, דאשה לבי תרי לא חזי והווי שיור בקניינו )כמ"ש 
אשה  לחצי  הוא  )דהמיעוט  זו  מסקנא  ועל  ממש,  אשה  חצי  הוא  שהפירוש  וע"כ  הרשב"א(, 

ממש( מקשה הגמרא "וניפשטו לה קידושי בכולה".

3(  פ"ג, הל' ט.
4(  דייק שבגמרא הלשון הוא חצייך מקודשת לי ואילו הרמב"ם שינה וכתב חצייך מקודש לי וטעון ביאור 

בטעם השינוי.
5(  ומתרץ "מי דמי התם בהמה הכא דעת אחרת", ולקמן בעזה"י נעיין ונבאר את התירוץ.

6(  ולפי ביאור זה אף באיש ממעטים חצי איש מהתיבה "איש" אולם כאשר אומר התקדשי לי לחציי מפרשים 
כוונתו אי בעינא למינסב אחריתי נסיבנא.
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אולם )כפי שכתבנו( לכאורה רש"י, הרמב"ם ור"י הזקן לא פירשו כן, ולא מצינו פירוש זה 
מפורש בראשונים.

ד.
קושיית המקנה

עוד יש להקשות על פשט הסוגיא, קושיית המקנה: "קשה דמאי קושיא ]וניפשטה קדושה 
בכולה בחצייך מקודשת לי, מחמת ההוכחת מרגלה של זו עולה[ דילמא התם שאני דכשמקדש 
חצי בהמה עכ"פ אותו החצי קדוש דאפילו ברגלה של זו עולה ]למ"ד דאין כולה עולה, קדיש 
רגלה[ ותמכר לצורכי עולה ולכך אמרינן דפשטה קדושה בכולה משא"כ באשה שאינה מקודשת 
דאין  נימא  בכולה אדרבה  הקידושין  דנתפשטו  דנימא  חזית  ומאי  קדושה  כלל בשום  לחצאין 

בדבריו כלום".

ובמפרשים7 תירצו דהא דאין קידושין לחצי אשה זה נלמד מהתיבה "אשה" אולם אם היה 
הדין דפשטה קידושה בכולה שוב היינו מפרשים "אשה" שבא לומר8 שאף המקדש חציה הוי 
מקודשת כולה והוי בכלל "אשה". דייק היטב בהמשך דברי המקנה דתירוץ זה כלול בדבריו. 

וראה לקמן בביאורנו תירוץ נוסף לקושיא זו ע"פ יסוד בגדר דפשטה קידושין בכולה.

ה.
עיון בביאור רש"י ותוס' בכללות הסוגיא

ברש"י9 מפרש: "ניפשטו קידושי בכולה. כי אמר חצייך מקודשת לי, דהא מקודשת בלשון 
הקדש קאמר לה". דייק ברש"י שתולה הקושיא בלשון מקודשת )מלשון המקדש(, ולכאורה 

מחלק רש"י בין חצייך מקודשת לי לחצייך מאורסת לי )חידוש(.

"ונראה שלכך  וכן ס"ל לתוס' שהקשו ממסכת תמורה )כמובא בהמשך ביאורנו(, ותירצו: 
לה  פירקין דאסר  בריש  וכדאמר  לה  ופירש דהא מקודשת בלשון הקודש קאמר  דקדק רש"י 
וכדאמר בריש פירקין דאסר לה אכ"ע כהקדש שאדם עושה אותה כהקדש, ולפיכך יש להיות 
דינה כהקדש אבל אם היה אומר מאורסת או חד מהנהו לישני דלעיל על זה לא היה מקשה 

וניפשטו קידושי בכולה לפירוש זה10".

דייק היטב דרש"י ותוס' שתולים קושיית הגמרא דניפשטו קידושי בכולה בהלשון שמקדש 
בה, שבאופן שאומר חצייך מקודשת לי יש להקשות נימא ניפשטו קידושי בכולה, אבל אם אמר 

חצייך מאורסת בזה אין להקשות ניפשטו קידושי בכולה. 

7(  ויש להבהיר שתירוץ זה ותירוצנו המובא בהמשך מתלבשים זב"ז ואינם ב' תירוצים שונים כפי שנראה 
במבט ראשון, עיין בזה.

8(  ויש לפרש עד"ז )בפשטות יותר( שמחמת פשטה א"א למעט המקדש חציה ומעיקרא אינה בכלל המיעוט 
דאשה ולא חצי אשה.

9(  ד"ה "ניפשטו".
10(  דייק בדבריהם שהוסיפו התיבות 'לפירוש זה' לרמז שיש בזה פירושים נוספים.
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ובקובץ שיעורים מקשה: "דמאי נ"מ באיזה לשון קידשה הא מ"מ אסר לה אכו"ע כהקדש 
ואטו יש שני מיני איסורי אשת איש בתורה". ועיין בפני יהושע שחולק11 על )הנראה מ(רש"י 
ותוס', וס"ל שאין12 לחלק בין לשון קידושין לשאר לשונות ומפרש: "והטעם כיון דעיקר עניין 
ונדרים  כהקדש13  הו"ל  ממילא  לאסרה  רשות  לו  נתנה  והתורה  אכו"ע  דאסר  ]הוא[  קידושין 

דפשיט איסורא בכולה" )ואין לחלק בין הלשונות שמשתמש בהן לקדש(.

סיכום הקושיות

לסיכום הצבנו ג' קושיות על הסוגיא.

איכות של האשה  בחצי  קידושין  את  דפשטה(  )בדינא  להשוות  הגמרא  מוכרחת  מדוע  א. 
לקידושין בחצי כמות של האשה.

ב. וקשה, הרי מחולק חצייך מקודשת לי, שלא חל על החצי שום קידושין מחמת הדרשה 
ד"אשה" - ולא חציה, ולא שייך בזה פשטה, מדין מקדיש אבר אחד של בהמה, שהקדושה חלה 

על האבר, ושייך פשטה.

ג. מ"ט ומה ההיגיון לחלק לעניין דין דפשטה בין מקדש בלשון 'קידושין' למקדש בלשון 
אחר כגון 'אירוסין'.

ו.
חקירה בדין ניפשטו קידושי בכולה

ונראה בדא"פ לתרץ ג' קושיות הנ"ל, ובהקדים הא דיש לחקור בגדר פשטה קידושי בכולה. 
דהנה בשיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו14 חוקר הרבי בגדר "וניפשטה קדושה בכולה":

"יש לבאר בב' אופנים:

כל  זה תלויה חיות  כיוון שבאבר  זה, אלא  א. חלות הקדושה מצד המקדיש אינה על אבר 
הגוף, מתפשטת הקדושה )בדרך ממילא( בכל הגוף, ולכאורה כן משמע לשון הגמרא "תפשוט 

קדושה בכולה".

ב. כיוון שבאבר זה תלויה חיות כל הגוף ה"ז כמו שמקדיש מלכתחילה את כל הגוף )ובש"ס 

11(  אולם נזהר להוסיף )במסקנת דבריו( "כן נראה לי נכון לולי שהתוס' לא כתבו כן" והיינו דעדיין צריכים 
לעיין ולהגיע להבנת דברי התוס'. ויש להבהיר דכאשר הגאון הפני יהושע כותב "לולי שהתוס' כתבו כן" 

התכווין לזה באמת ולא נאמר מתוך עניוות בעלמא.
12(  ע"ש שמשווה דין פשטה קדושה לידות נדרים שכמו שגבי ידות חל הקידושין משום שדינה כהקדש כך 
בפשטה דינה כהקדש ונתפשט הקידושין ואין חילוק בב' הדינים )ידות ופשטה( באיזה לשון נקט )מקודשת 

או מאורסת(.
13(  ע"ש שמוסיף "ואף על גב דאשה משמע ולא חצי אשה מ"מ על כרחך בכה"ג לאו חצי אשה מיקרי כיון 

דפשיט בכולה כדאשכחן בהקדש".
14(  י"ב תמוז ה'שי"ת – בלתי מוגה.
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שהקדיש   .  . כמו  ה"ז  בלבד  זה  אבר  שמקדיש  בפירוש  שאומר  ואף  דדיניה(  טעמיה  מפרש 
מלכתחילה את כל הגוף, ושוב אינו יכול להפקיע הקדושה משאר האברים חוץ15 מאבר זה". ע"כ.

עיי"ש שמוסיף ביאור באופן הב': "הרי זה כמו האומר הריני נזיר על מנת שלא אקריב ג' 
קרבנות שבאמירת "הריני נזיר" חל עליו החיוב דקרבנות נזיר, ואינו יכול להתנות אח"כ שיהיה 
יכול  אינו  ושוב  הגוף  כל  כמו שהקדיש מלכתחילה את  בנדו"ד שנעשה  ועד"ז  ]מהם[,  פטור 

להפקיע הקדושה ]אף[ משאר ]אברים[ חוץ מאבר זה".

ובברכת שמואל בשם הגר"ח16 עומד בחקירה הנ"ל, ומפרש שיש שני דינים17: א. דין פשטה 
למד  הקידושין  בגוף  פשטה  שדין  ונקט  הקידושין  במעשה  פשטה  דין  ב.  הקידושין.  בגוף 
הגמרא מגוף דיני קידושין ד"גמירי קידושין"18 וא"צ לזה ללימוד מהקדש )ועפי"ז מתרץ מספר 
קושיות(. ודיון הש"ס אם פשטה קידושין בכולה בסוגיין הוי לעניין מעשה הקידושין וזה נלמד 
מהקדש, דכמו בהקדש אמרינן דנדר של חציי' הוי דין נדר בכל הבהמה, כמו"כ בקידושין הוי 
המקדש חצי אשה כמקדש כולה והוי מעשה קידושין בכולה )אבל הא דגוף הקידושין מתפשט 

זה נלמד מגוף דיני קידושין כנ"ל(.

ז.
עיון בדברי רבי יוחנן לעניין בהמה של שני שותפין

יוחנן המובאים בהמשך הסוגיא.  ופירוש דברי רבי  ויתכן לחבר חקירה למחלוקת בגירסת 
ולקחה  וחזר  חציה  הקדיש  שותפין  שני  של  "בהמה  יוחנן  רבי  קאמר  הסוגיא  בהמשך  דהנה 
והקדישה, קדושה ואינה קריבה". וקשה מדוע אחרי שלקח חציה השני צריך לחזור ולהקדישה, 
בכולה.  קידושי  ניפשטו  לא  ומדוע  דעת אחרת מעכבת  ליכא  הבהמה שלו  עכשיו שכל  והרי 
ובמקנה19 כותב כיוון שאין הקדושה יכולה להתפשט בשעת ההקדש לא אמרינן פשטה לאחר 

מכן.

דין במעשה ההקדש  בכולה  לכאורה ע"פ הצד של החקירה דפשטה קדושה  הוא  והביאור 
וא"כ כיוון שלא חל הפשטה בעת ההקדש שוב לא חל הפשטה. אולם, עיין במאירי שכותב: 
"ויש שאין גורסין והקדישה אלא מכיוון שלקח חצי האחר ואע"פ שלא הקדיש עדיין אותו חצי 

15(  היינו שאינו יכול להפקיע הקדושה בשאר האברים שחוץ מאבר שהתווסף להם קדושה ע"י פשטה.
16(  קידושין ז, או"ק א.

17(  בספר דבר יעקב )בסוגיין אות כ( מביא בשם ארזי דבי רב יפה בין ב' הסברות דלפי שיטת הרמב"ן )ב"ב 
עט, א( שס"ל דליכא מעילה היכא דלא הוי "קדושת פה" א"כ לפי הגדר בפשטה דהוי דין בגוף ההקדש ופשטה 
מצד החפצא אין כאן מעילה משא"כ לפי הגדר דפשטה הוי מצד מעשה ההקדש והוי כהוקדש כולו ע"י דיבורו 

יש דין מעילה בזה.
18(  כדאיתא בגיטין מג, ב.

19(  ד"ה "אלא להא".
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שלקח קדושה היא שמאחר שכבר הקדיש חציה שלקח חציה האחרת ופשטה הקדושה בכולה". 
ברור שראשונים20 אלו נקטו כהאופן דפשטה תיכף קדושה בכולה הוי דין בחפצת ההקדש.

ח.
תירוץ לקושיות הנ"ל

ע"פ הצד של החקירה שעיקר גדר דפשטה הוי פשטה מעשה ההקדש וקידושין )ובפרט לפי 
מה שכותב הברכת שמואל בשם הגר"ח שפשטה בגוף הקידושין נלמד מגוף דיני קידושין וא"צ 

לזה לימוד מהקדש( ניתן לתרץ קושיות הנ"ל.

דהנה מה שהקשינו דלא שייך פשטה כאן כיוון שאינו על חלקי גוף האשה אלא על איכות 
הקידושין שפשטה קידושין בכולה ותהיה אסורה לכל העולם )מלבד הבעל(, וכן מה שהקשה 
המקנה דשאני קידושין שמעיקרא לא חל על שום חלק של גופה )וממעטים חלות הקדושה 
המסויים  האבר  על  חל  שכן  בהקדש  משא"כ  פשטה  לומר  שייך  ולא  אשה(  חצי  ולא  מאשה 
שייך לומר פשטה. י"ל דלגבי החפצא דפשטה ברור לגמרא21 בלי דין פשטה שבסוגיין ד"גמירי 
קידושין" ועיקר הדיון כאן הוי אם גוף מעשה הקידושין הוי בכולה וע"ז אמרינן שיש לימוד 
מהקדש שמעשה קידושין שבמקצת )לא22 שנא מקצת בכמות ול"ש מקצת באיכות23( פשטה 

בכל האשה. 

'קידושין' אמרינן פשטה קידושין  עפי"ז יהיה ג"כ מובן שיטת רש"י ותוס' דדווקא בלשון 
בכולה, משום שעיקר הדיון בסוגיין הוי לעניין מעשה24 הקידושין שתלוי בלשון אמירתו לכך 

תלוי הפשטה באמירת "חצייך מקודשת לי".

ט.
ביאור כללי לשיטת רש"י ותוס' בסוגיין

הרבה מפרשים עמלו ויגעו להבין דברי התוס' שמחלקים בין לשונות קידושין בדין פשטה 

20(  אולם ע"ש במאירי שמסיק "אלא שבספרים מוגהים מצאנוה כנוסח ראשון ]דהיינו גירסא ראשונה המור
באת כאן[ וכן כתבוה גדולי המחברים".

21(  יש לומר בדא"פ בביאור כללות העניין וכן בביאור דברי הברכת שמואל הנ"ל שיש לומר שפשטה בהקדש 
והפשטה של חפצת ההקדש חלים בבת אחת, דכיוון שחפצת ההקדש מתפשט א"כ הוי כמעיקרא מקדיש את 

כולה, עיין היטב.
22(  ולהעיר שאף לעניין פשטה בגוף הקידושין דהיינו "גמירי קידושין" נאמר )במסכת גיטין מג, ב( לעניין 
איכות הקידושין ולא לעניין כמות הקידושין )דהיינו קידושין בכל אבריה( שמקורו במסכת גיטין לעניין חצי 
שפחה וחצי בת חורין שהשתחררה דאמרינן בה גמרי קידושין דהוי השלמת איכות הקידושין ולא השלמת 

כמות הקידושין באבריה.
23(  דכיוון שא"א לחול קידושין באופן שתוכל להתקדש לאחריה הוי כאומר הרי נזיר על מנת שלא אקריב 

ג' קרבנות והוי קידושין בכולה כיוון שא"א הא בלי הא וע"ד מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו – דייק היטב.
24(  ולא לעניין התפשטות גוף הקדושה שע"ז אמרינן גמרה קידושין בלאו הכי, וכנ"ל.
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ביאור  בעיקר  מובא  זו  ו(באות  בזה  לומר  יש  שבדא"פ  מה  את  ביארנו  )לעיל  בכולה  קדושה 
הקובץ שיעורים בעניין )והמשך הביאור יהיה ע"פ ביאורנו(.

וז"ל: "וי"ל דבקידושין יש קניין ואיסור והא דקידושין דומה להקדש הוא רק האיסור ולא 
הקניין, אלא שאפשר לומר שמקדש עושה קניין והאסור הוא בתולדה מכח הקניין או להיפוך 
ונ"מ לעניין פשטה בכולה דלא שייך רק בהאיסור  והקניין נמשך מהאיסור.  שעושה האיסור 
ולא בהקניין מהאיסור. וזהו טעם חילוקם ]של הלשונות[ דכשמקדש בלשון קידושין הא עושה 
האיסור ובזה שייך פשטה בכולה וממילא נעשה הקניין אבל אם מקדש בלשון 'את אשתי' הוא 

עושה הקניין והאיסור הוא מכח הקניין ובקניין לא שייך פשטה ואינה מקודשת כלל".

עיי"ש שמקשה על הדין דהאומר לה היום את אשתי )ואף לא אמר בלשון קידושין( שדינו 
כהקדש ולא פקעה בכדי, מדוע לא מחלקים שם בין לשון קידושין ללשון הרי את אשתי. ומתרץ 
דכיוון שכבר קידש באיזה לשון שהוא ושוב נמשך האיסור לא פקעה בכדי שכבר25 חל עליה שני 

הדברים דקניין ואיסור וכיוון שחל האיסור )ההקדש( שעה אחת ותו לא פקע.

מציאות  שגוף  לומר  קשה  מ"מ  היטב  דבריו  ביאר  שיעורים  שהקובץ  היות  שעם  ונראה 
הקידושין משתנה ע"י הלשון שמשתמש בה לקדשה, דלכאורה דוחק לומר שאם קידשה בלשון 
קידושין חל האיסור קודם26 וקניין ממון מסתעף ממנו ואם קידשה בלשון אירוסין או אישות חל 

הקניין קודם והאיסור מסתעף ממנו.

יו"ד.
תירוץ הגמרא ועיון בתוס' ד"ה "חצייך"

בתירוץ הקושיא "וניפשטו לה קידושי בכולה! מי לא תניא: האומר רגלה של זו עולה - תהא 
כולה עולה?". מתרצת הגמרא "מי דמי? התם בהמה, הכא דעת אחרת! הא לא דמיא אלא להא 
דאמר רבי יוחנן: בהמה של שני שותפין, הקדיש חציה וחזר ולקחה והקדישה - קדושה ואינה 

קריבה".

פרש"י27: "מסקנא דתירוצא הוא אין דבר זה דומה אלא לבהמה של שני שותפין דאיכא דעת 
אחרת המעכבת בה והתם לא אמרינן דתקדש כולה על פי האחד".

הקשו הראשונים מהמשך הגמרא28: "בעי רבא חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה מהו כיון דאמר 
והקשו התוס'  והולך הוא".  דיומיה מונה  כל  דילמא  או  ופרוטה פסקה למילתיה  לה בפרוטה 

25(  משא"כ לעניין פשטה שחל בעת פעולת ההקדש לא שייך לומר פשטה אם קידש בשאר לשונות שאינן 
לשון הקדש.

26(  מובן שהמושגים ד'קודם' ו'אחר כך' בקידושין אינם תלויים בזמן של השעון אלא בזמן דקדימה ואיחור 
ואעפ"כ הערנו ביאור של הקובץ שיעורים על שקשה לומר שסדר הדברים  ומיד ממש,  זא"ז תיכף  שחלין 

משתנה לפי הלשון שנוקט כאשר הוא קונה אותה לאשה )לשון מקודשת או לשון את אשתי(.
27(  ד"ה "הא לא דמיא".

28(  ז, ב.
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שם29 )ועד"ז ראשונים נוספים, וכדלקמן(: "ואם תאמר אמאי לא יועיל והא לא אמר לעיל דלא 
פשטו קידושין בכולה אלא משום דאיכא דעת אחרת ואינה מתרצה אלא למה ששומעת אבל 

אם היינו יודעים שמתרצה בכולה פשטו קידושין בכולה והכא גלי דעתה שמתרצה בכולה".

בלשון  לה  דאמר  מיירי  הוי  דאי  "וי"ל  א(:  בעמוד  שכתבו  היסוד  )ע"פ  התוס'  ומתרצים 
קידושין אין ה"נ דהוו פשטו קידושין בכולה אבל הכא איירי דאמר לה הרי את מאורסת לי או 

בחד מהני לישני30 דלעיל".

מודגש בתוס' גם כאן שיש חילוק בלשון שקידש, שאם קידש בלשון "מקודשת" אמרינן 
פשטה, ואם קידש בלשון "מאורסת" )וכדומה( לא אמרינן פשטה. ועפי"ז מתרצים הקושיא על 
הסוגיא דחצייך בפרוטה כו' )אולם לקמן מובאת שיטת הרמב"ם החולק עליהם, ואינו מחלק בין 

הלשונות. ולדידיה יוקשה הסוגיא דחצייך בפרוטה כו'(.

יא.
הטעם31 דלא אמרינן פשטה באשה מחמת דעת אחרת – לפרש"י

"התם  לעיל(:  )כמובא  פרש"י  אחרת"  דעת  הכא  בהמה  התם  דמי  "מי  הגמרא  בדברי  הנה 
והכא דעת  יש כח במאמרו לפשוט  בידו מלהתקדש לפיכך  ואין מעכב  ושלו היא  בהמה היא 
אחרת יש חשובה כמותו המעכבת בדבר שאם אין אשה רוצה אינם קידושין וזו לא נתרצה אלא 

לחציה לפיכך אין דיבורו תפיס בה".

והיינו שא"א שחלק שלו יתפשט כאן משום שהאשה לא הסכימה רק לחציה.

וכן מובן מתוס' הנ"ל, שכתבו: "הא לא אמר לעיל דלא פשטו קידושין בכולה אלא משום 
דאיכא דעת אחרת ואינה מתרצה אלא למה ששומעת אבל אם היינו יודעים שמתרצה בכולה 
פשטו קידושין בכולה". ומה"ט הקשו התוס' על הסוגיא חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה כמובא 

לעיל.

עיין ברשב"א שמביא ר"ח שפירש ע"ד הנ"ל, וכותב: "כיון דשמעה ליה דאמר לה חצייך לא 
גמרה ומקניא נפשה כלל", הדברים ברורים בלשונו. עולה מהנ"ל דרש"י, תוס' ור"ח פירשו הכא 

דעת אחרת היינו דעת האשה שלא הסכימה שתתקדש רק לחציה.

יב.
ביאור התוס' רי"ד

אולם בתוס' רי"ד מפרש הכא דעת אחרת באופן אחר מראשונים הנ"ל, וז"ל: "פירש ואף על 
פי שהאשה נתרצית לקדש חצי גופה ונימא דתיפשוט בכל גופה, ומכל מקום בלא דעת האיש 

29(  ד"ה "חצייך".
30(  כגון הרי את אשתי הרי את שלי עיי"ש )ו, א( ליתר פרטים.

31(  באות זו חזרנו על מקצת הדברים המובאים לעיל אולם עיקר תוכן האות הוא לפרש דברי הגמרא התם 
בהמה שלא מוסבר כ"כ לעיל ובהמשך לאות זו מובא שיטת תוס' רי"ד ורשב"א בעניין.
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אינה יכולה להתקדש. וכיון שהדבר תלוי בשתי דעות, לא פשטה קידושיה אלא במה שפירשו. 
אבל בהמה שאין שם דעת אחרת, פשטה קדושה בכולה".

דייק בדברי התוס' רי"ד שמציב כלל חדש בפשטה קדושה בכולה, והוא שכאשר אין כאן ב' 
דעות אמרינן פשטה קדושה בכולה אבל כאשר הדבר תלוי בב' דעות לא אמרינן פשטה קדושה 
בכולה. ולכן כאשר הקדושה חל על הבהמה שאין כאן ב' דעות אמרינן פשטה קדושה בכולה 
משא"כ בקידושין שחל על האשה יש ב' דעות, האשה והאיש, לא אמרינן פשטה קדושה בכולה.

ולפי דבריו א"צ לפרש דעת אחרת כרש"י וכו' שהאשה אינה מסכימה רק לחצי, אלא אפילו 
אינה מנגדת לקידושין בכולה לא אמרינן פשטה קידושין בכולה כיוון שהדבר תלוי בב' דעות.

ע"פ הנ"ל עולה חילוק בין רש"י וכו' להתוס' רי"ד בפירוש הסוגיא. דלרש"י ודעימי' עיקר 
בחציה  הקידושין  לא פשטה  ולכן  יותר מחציה  לקידושין  אינה מסכימה  הוא שהאשה  הדיוק 

השני, ואילו לתוס' רי"ד לא אמרינן פשטה בדבר ששייך לב' דעות וכפי שביארנו.

יג.
תוספת ביאור בדברי התוס' רי"ד

ונראה להוסיף ביאור בדברי התוס' רי"ד ולפרש עומק דבריו, דס"ל שהאיש והאשה הסכימו 
להתבצע  שיוכל  שכדי  מכיוון  אולם  לפשטה,  מפורש  באופן  התנגדו  ולא  לחצאין  לקידושין 
הפשטה צריך פשטה מצד האשה ומצד האיש גם יחד, וכל אחד זקוק לפשטה של השני, ומצד 
עצמו )בלי השני( אין דין פשטה, שוב לא אמרינן פשטה כלל, משום דהוי קידושין של חצי 

אשה, ו"אשה" אמר רחמנא ולא חצי אשה.

הביאור מקבל טעם מיוחד לפי מה שביארנו לעיל שצריך פשטה מצד חפצת האשה ופשטה 
מצד קידושי האיש, והם ב' עניינים שתלויים זב"ז. וכיוון שהדבר תלוי בב' דעות לא32 פשטא 

קדושה אלא במה שפירשו.

יד.
ביאורי הרשב"א ומהרי"ט

וז"ל:  אחרת",  דעת  איכא  הכא  בהמה  "התם  הגמרא  תירוץ  לעומק  שנכנס  ברשב"א  עיין 
"תמיהא לי הכא נמי כבהמה היא דהא כיון דאיהי מקבלת קדושי דעתה שיפשטו קדושין בכולה 

ומי מעכב".

דייק היטב בדברי הרשב"א דמשמע שחולק על רש"י )דס"ל דאיירינן באופן שהאשה "אינה 
רוצה קידושין בכולה  וס"ל להרשב"א שמפרש דאיירינן באופן שהאשה  רוצה אלא לחציה"( 

ולכך מקשה דנימא שיתפשט הקידושין בכולה.

32(  דהיינו לא פשטה גוף הקידושין דשייך לאשה בלי פשטה מעשה הקידושין דשייך לאיש ולא פשטה 
מעשה הקידושין אם א"א לפשטה בגוף הקידושין של האשה.
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והיינו33 שבמה שאומר האיש חצייך מקודשת לי זהו מצד האיש, אבל האשה אינה מעכבת 
קידושין גמורים ואדרבה רוצה היא בקידושין גמורים ומדוע לא יתפשט הקידושין בכולה.

ומתרץ: "וניחא לי דכיון דאלו בעיא איהי לעכובי מעכבא אינה מקודשת מכח דבריו בלבד 
השתא דבעיא דלפישטו בכולה הו"ל כמקחת את עצמה".

עיין במהרי"ט34, וז"ל: "דכיון שעל פי דיבורו לא מתפשטין הקידושין, אלא מחמתה, והוי 
קידושין מחמתה ולא מחמתו, ולפי זה אפילו אמרה דרצונה להתקדש לא הוי קידושין". דומים 
א"כ ביאור הרשב"א והמהרי"ט, רק שהרשב"א מדגיש הפגיעה בפסוק "כי יקח איש" - ולא 
מקחת את עצמה, ואילו המהרי"ט מדגיש דהוי קידושין מחמתה ולא מחמתו, ולכאורה זהים 

הפירושים רק שנכתבו בסגנון אחר )ועדיין טעון מחשבה בזה(.

טו.
קושיית האבני מילואים ותירוץ בדא"פ

נמי  הקידושין  כל  דהא  דבריו  אתברר  "ולא  המהרי"ט35:  על  הנ"ל מקשה  מילואים  ובאבני 
להתקדש  נתרצית  מכי  אלא  בע"כ  לקדש  יכול  אינו  להתקדש  רצונה  אין  באה  היא  מחמתה 
ומשווי נפשה כדבר של הפקר לגבי בעל שיהיה הוא מקדש אותה וכמ"ש בשם הר"ן36 וא"כ 
ה"נ כיון דהיא נתרצית לכולה מכי אמר הבעל חצייך מקודשת ה"ל כאומר כולך מקודשת כיון 

דפשטה בכולה היכא דליכא דעת אחרת המעכב".

ובדא"פ יש לפרש דברי הרשב"א ומהרי"ט שחלוק דיננו דפשטה קדושה בכולה מקידושין 
רגילים לעניין "כי יקח איש אשה", שבקידושין רגילים האשה מבטלת דעתה להאיש והאיש 
כל  כי תקח אשה לאיש, שהרי  ולא  יקח איש אשה"  זה ל"כי  כולה, א"כ נחשב  מקדש אותה 
פעולת הקידושין נעשה על ידו. משא"כ בחצייך מקודשת לי הרי האיש מקדש רק חציה ומחמת 

ביטול דעתה מתפשטת מקצת קידושיה בכולה, נמצא דרצונה גורם פשטה קדושה בכולה.

ויש להוסיף שהיא פעלה ע"י רצונה שאף במעשה קידושין שלו תהיה בכולה, ולכן נחשב 
הדבר לכי תקח אשה לאיש )בלשון הרשב"א( וקידושין מחמתה )בלשון המהרי"ט(. ויש להוציא 
החידוש לאור דלפי הרשב"א איירינן באופן שהוא קידש חציה והיא חפצה בכולה נמצא שעיקר 
זה לתקח  הסיבה להפוך מעשה שלו לפשטה בכולה הוי חפצה שחפצה בכולה ושפיר נחשב 
אשה לאיש. ויש להוסיף תבלין לסברא זו שהרי בסדר הדברים דקדימה ואיחור )אע"פ שהכל 
נעשה ברגע אחד כנ"ל( רצונה להתקדש בכולה חלה קודם הפשטה שלו, נמצא דמעשה קידושין 

שלו תלוי ברצונה והוי כי תקח אשה לאיש, והדברים עמוקים.

33(  כן נראה לפרש דברי הרשב"א ועדיין צריך מחשבה בזה.
34(  מובא באבני מילואים )סי' לא, ס"ק יח( שדן בהרחבה בסוגיין.

35(  כנראה שלא היה לפניו דברי רשב"א זו )בעת כתיבת הביאור בסוגיין( דלא מסתבר שיאריך בסוגיא ויביא 
דברי המהרי"ט שדומים לדברי הרשב"א מבלי להביא את הרשב"א עצמו.

36(  לשון הר"ן בשלימות מובא בהמשך הביאור.
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שוב ראיתי בספר אורח אפרים )להרב הגאון ר' זרח אפרים זלזניק ז"ל שהשקיע כל כולו 
שהדברים  גם  ומה  דמילתא,  חביבותא  ומחמת  הנ"ל,  ע"ד  הדברים  שביאר  התורה(  ללימוד 

עמוקים נביא כאן דבריו בביאור בדברי הרשב"א:

"לכאורה כוונתו ]של הרשב"א[ דכיון דאי מעכבא הוי חסרון בעצם מעשה הקידושין ואין 
זה רק חסרון דעתה ובמעשה שלו קדושי חציה היא, א"כ37 ע"י הסכמתה נעשה בדיבורו פשטה 

הו"ל דעתה כחלק בגוף מעשה הקידושין דע"י דעתה יש כאן מעשה קידושין בכולה".

מובן שביאור הרשב"א שונה מאד מביאור התוס' רי"ד, לפי הרשב"א אין כאן דין כלל בפשטה 
אלא אינה מקודשת משום דהוי מקחת את עצמה, ואילו לפי התוס' רי"ד לא אמרינן פשטה )לא 
מחמת מקחה, אלא( מחמת שתלוי בפשטה של האיש, ובכה"ג לא אמרינן פשטה, דלא אמרינן 

פשטה בב' דעות.

עוד יש חילוק בפשט של המקרה. לפי הרשב"א רצונה של האשה הוא להתקדש בכולה, ואילו 
לפי התוס' רי"ד אין האשה רוצה קידושין בכולה, ורק מסכימה לחצי. וכדי שיחול הקידושין 

צריך לדין פשטה, וע"ז38 אמרינן דכיוון דתלוי בב' דעות לא אמרינן פשטה, עיין.

טז.
ביאור האבני מילואים

באבני מילואים הנ"ל מקשה כקושיית הראשונים מדוע לא נימא שהקידושין שחלו על חציה 
של האשה תתפשט בכולה. ולאחר הבאת דברי הראשונים בעניין מביא היסוד המפורסם בגדר 

קידושין מהר"ן בנדרים39 ועפ"ז מתרץ הקושיא.

המקדיש40  דומיא  דהוי  ה"נ  לאיש  עצמה  לקדש  מצי אשה  דאי  לי  "וניחא  הר"ן שם:  וז"ל 
נטיעות ממש אלא כיון שהתורה אמרה כי יקח איש אשה ולא אמר כי תלקח אשה לאיש לא 
כל הימנה שתכניס עצמה לרשות הבעל, מש"ה אמרינן בפ"ק דקידושין דאי אמרה היא הריני 
מאורסת לך אין בדבריה ממש אלא כיון שהיא מסכמת לקידושי האיש מבטלת דעתה ורצונה 
ומשווי נפשה אצל הבעל כדבר של הפקר והבעל מכניסה לרשותו הלכך אין אנו דנין בקידושין 

מצד האשה אלא מצד הבעל".

ע"פ דברי הר"ן מתרץ הא"מ קושיא הנ"ל, וז"ל: "וכיון דאין אשה מתקדשת עצמה כלל אלא 
משווי רצונה כדבר הפקר לגבי בעל והבעל מקדש אותה אבל מצד האשה ליכא תורת קידושין 
אלא רצון בלבד שאין האשה נקנית בע"כ וכיון דמצד האשה ליכא אלא רצון ]ולא קידושין[ א"כ 

לא שייך פשטו קידושין בכולה דרצונה לא היה אלא לחצייה וברצון לא שייך פשטו בכולה". 

37(  בתיבות אלו של הביאור שינינו לשונו שלא מובנים כ"כ או שנדפס בטה"ד.
38(  לכאורה במקרה שהאשה חפצה בכל הקידושין והאיש קידש חציה לא שייך סברת התוס' רי"ד ויסבור 

דהוי קידושין או לאידך גיסא יודה להרשב"א שזה נחשב כי תקח אשה לאיש, עיין היטב.
39(  ל, א.

40(  עיי"ש בסוגיא דנדרים ובר"ן שם בפירוש הדברים, ואכ"מ.
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עיי"ש שממשיך האבני מילואים לפרש דבריו בפרטיות, וכתב: "דעד כאן לא אמרו פשטו 
קידושי בכולה אלא משום דקידושי אשה לשון הקדש הוא לפירוש רש"י ותוס', ואפילו לדעת 
הרמב"ם דאינו מחלק בכך כמו שיתבאר לפנינו מ"מ קידושי אשה הו"ל קדושת הגוף . . אבל 
רצון דאשה דאין בזו משום קידושי לא אמרינן בזו פשטה בכולה ומשום הכי היא המעכבת דאין 

רצונה אלא לחצי, וזה נכון". 

עיין בדברים העמוקים של האבני מילואים שחלק האשה במעשה קידושין הוי בגדר רצון, 
ולא קידושין, וברצון אין דין פשטה. ומובן שהתוס' רי"ד )ומשמעות ראשונים נוספים( חולקים 
זה  ויש לחקור האם  וס"ל שבעצם שייך פשטה אף בחלק דקידושין של האשה.  זה  יסוד  על 
בשביל שחולקים על יסוד הר"ן שעיקר חלק האשה בקידושין הוי 'רצון והסכמה' להתקדש ולא 

מעשה קידושין, או דלמא ס"ל דאף ברצון והסכמה להתקדש שייך פשטה. 

יז.
שיטת הרמב"ם

הנה דיוק לשון הגמרא היא: "בעי רבא חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה מהו כיון דאמר לה 
בפרוטה ופרוטה פסקה למילתיה או דילמא כל דיומיה מונה והולך הוא". וברמב"ם הל' אישות41 
מציב הלשון בשינוי לשון: "אמר לה חצייך מקודש לי בפרוטה וחצייך בפרוטה או שאמר לה הרי 
חצייך מקודש לי בחצי פרוטה וחצייך האחר בחצי פרוטה, הרי זו מקודשת". ודייקו המפרשים 
שהרמב"ם מדייק להציב את הדין בלשון 'קידושין' )חצייך מקודש לי בפרוטה( ואילו בגמרא 

מובא הדין בלשון חצייך בפרוטה )בלי התיבה מקודש(.

עיין בתוס' בסוגיין שחילקו בין לשון קידושין שבכה"ג אמרינן פשטה קדושה בכולה כיוון 
חצייך  בלשון  משא"כ  לרבא,  זה(  )בדין  שאלה  הייתה  לא  מעיקרא  ובזה  בכולה,  שנתרצית 
לשון  דיוק  ע"פ  אולם  שאלתו.  רבא  שאל  התוס'(  )לשיטת  פשטה  אמרינן  דלא  לי  מאורסת 
הרמב"ם עולה שלפי הרמב"ם שמביא דין זה בלשון 'מקודשת לי' )ולא 'מאורסת לי' וכדומה( 
אין חילוק בין לשון אירוסין ובין לשון מקודשת דלא אמרינן פשטה ומה"ט לשיטתו מסתפקת 

הגמרא אף בלשון קידושין. 

נמצא שהרמב"ם חולק על התוס' בפירוש הסוגיא, דלפי התוס' הלכה זו של רבא נאמרה רק 
כאשר נקט לשון אירוסין, אבל כאשר נקט לשון קידושין אמרינן פשטה קידושין בכולה, ואין 
כאן ספק מעיקרא לרבא בדין זה. משא"כ לפי הרמב"ם ספקו של רבא נאמר בכל אופן ובב' 
הלשונות )איסורין וקידושין( לא אמר פשטה, ומה"ט שאל רבא את שאלתו אם חצייך מקודשת 

לי וחצייך מקודשת לי.

בדין  אמרינן  לא  מדוע  למקומה  הראשונים  קושיית  חוזרת  הרמב"ם42  לשיטת  עפ"ז  אולם 

41(  פ"ג, הל' י.
42(  שהרי לשיטת הרמב"ם אין חילוק בין לשון קידושין ללשון אירוסין כנ"ל.
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חצייך מקודש לי בפרוטה כו' פשטה קדושה בכולה וכקושיית התוס', ובעזה"י בהמשך נביא 
תירוצים לשיטת הרמב"ם. 

ויש להבהיר: שאף שהרמב"ם להלכה פוסק שבמקרה דחצייך מקודשת לי וחצייך מקודשת 
לי הוי קידושין, וודאי אין זה מחמת פשטה קדושה בכולה אלא מחמת הסברא שבגמרא ד"כל 
ביומיה מונה והולך הוא", ופסק43 הגמרא והרמב"ם ד"הרי זו מקודשת" אין44 לו קשר כלל לדין 

פשטה.

יח.
תירוצים לשיטת הרמב"ם

ויסוד התירוצים הוא סברא לומר  בבית שמואל45 מביא מספר תירוצים לשיטת הרמב,"ם 
שבקידושין )עכ"פ במקרה דחצייך בפרוטה כו'( לא שייך לומר פשטה קדושה בכולה ואין לחלק 

בהלשונות שמשתמש בהן לקדשה.

הבית יוסף כותב הטעם דלא מתפשט הקידושין בכולה: "משום די"ל בשעה שאמר התקדשי 
חצייך לא היה רצונה להתקדש כולה אלא אח"כ התרצתה", ומדייק הבית שמואל: "לפי זה אם 

אמרה מיד דרצונה להתקדש הרי היא מקודשת".

תירוצו של הבית יוסף והנפקא מינה לדינא של הבית שמואל )ועד"ז תירוץ המהרי"ט המובא 
בהמשך( מתקשרים לדיוננו דלעיל דכאשר הגמרא אומרת הכא דעת אחרת האם הכוונה שלא 
כשיטת  בקידושין  אחרת  דעת  שיש  הדבר  גוף  או  וכו'  מרש"י  כדמשמע  לחצי  רק  הסכימה 

הרשב"א )עיין שם וקיצרנו כאן(.

שוב מביא תירוצו של המהרי"ט: "כיון ]ש[ע"פ דיבורו לא מתפשטין הקידושין אלא מחמתה 
הוי קידושין מחמתה ולא מחמתו". ומדייק בבית שמואל "לפי זה אם אמרה ברצונה להתקדש 

לא הוי קידושין".

אמרינן  דלא  דס"ל  הנ"ל  רי"ד  התוס'  בשיטת  אזיל  שהרמב"ם  מפרש  מילואים  ובאבני 
בקידושין פשטה קידושין בכולה משום דתלוי בב' דעות ולשיטתו אין חילוק בין אמר חצייך 

מקודשת לאמר חצייך מאורסת לי. וכפי שביארנו לעיל.

בלחם משנה ג"כ עומד על הדיוק ברמב"ם דמשמע דס"ל דלא אמרינן פשטה קידושין בכולה 

43(  שבהמשך הגמרא איתא את"ל כל דיומיה מונה והולך הוא ומפורסם שיטת הרמב"ם דפסקינן כאת"ל כפי 
שכותב שם המגיד משנה.

)כמובא במגיד משנה( והראב"ד על אתר דס"ל להלכה שבחצייך  יותר לשיטת הרשב"א  44(  ההכרח חזק 
בפרוטה וחצייך בפרוטה הוי ספק קידושין ואי נימא פשטה קידושי בכולה הו"ל להיות ההלכה דהוי קידושין 
ודאי ובעצם יש להוכיח כן מגוף דברי הרמב"ם בהמשך דבריו שפוסק אמר לה חצייך מקודש לי בפרוטה היום 
וחצייך בפרוטה למחר . . בכל אלו מקודשת בספק ומדוע לא אמרינן פשטה קידושי בכולה, ותהיה קידושין 

ודאי ולא אמרינן כאן פשטה, כמוסבר לעיל.
45(  אה"ע סי' לא, ס"ק טו.
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יוסף הנ"ל אולם מקשה עליו: "וקשה  'קידושין' )דלא כתוס'( ומביא תירוץ הבית  אף בלשון 
דא"כ מה יתרץ ל'שני חצייך בפרוטה' דהוי הריצוי בבת אחת".

ומתרץ הלחם משנה מדיליה, דכאשר קידש את האשה לחצאין לא רצתה האשה לערב החצי 
בחצי האחר ולא שייך לומר פשטה. עיי"ש דאפילו כאשר אמר שני חצייך בפרוטה לא אמרינן 

פשטה קדושה בכולה משום שלא רצה לערב ב' החצאים.

ולהעיר שהבית יוסף, המהרי"ט והלחם משנה לא עלו בליבם לתרץ דברי הרמב"ם כתירוץ 
התוס' רי"ד. ולכאורה מכאן יש לדייק שחולקים על היסוד של התוס' רי"ד וס"ל שאף בב' דעות 

אומרים פשטה.
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ק"ו של מקומות בכסף ובביאה
הת' יוסף יצחק שיחי' שובל
תלמיד בישיבה

א.
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  בק"ו מאמה העבריה, שהרי מצינו שיבמה  בכסף,  גם  בביאה, שתקנה  נקנית  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?

לה,  מייתית  קא  מהיכא  פירכא2.  דדינא  מעיקרא  למימר,  דאיכא  "משום  אשי:  רב  ומשיב 
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 
יכולים ללמוד שתיקנה ע"י כסף,  אנו  אין  יוצאת בכסף,  יוצאת ע"י כסף. אבל אשה, שאינה 

מאמה. ולכן צריך את הפסוק "כי יקח" ללמדנו שאשה נקנית בכסף. 

רש"י  לשיטת  פירכא",  דדינא  "מעיקרא  הגמרא  פירכת  בפירוש  ותוס'  רש"י  נחלקו  והנה 

1(  קידושין ד, ב.
2(  וכותב רש"י בד"ה "מעיקרא דדינא" שפירכא זו היא פירכא על עיקר הק"ו, דהיינו שהתשובה על הק"ו 
מדין אמה, שהוא עיקר הק"ו שהרי ממנו אנו באים ללמוד דין אשה, אבל פירכת הגמרא "יבמה תוכיח" אינה 

קושיא על עיקר הק"ו, אלא הוכחה ממקום אחר, מיבמה שאין ללמוד ק"ו זה.
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פירכת הגמרא מכך שהאמה פודה את עצמה בכסף אם היא תרצה בתוך שש שנים, משמע 
שכסף דבר חשוב הוא בה, ולכך גם נקנית בכסף, משא"כ אשה שאינה יוצאת בכסף, אלא בגט, 

אינה נקנית בכסף.

לשיטת התוס' )יובא לקמן( פירכת הגמרא מכך שיש לאמה קנין נוסף שבו יוצאת, שהוא ע"י 
שש ויובל, מועיל להועיל בה גם שתצא בכסף, ונקנית בכסף. משא"כ אשה שאין לה קנין נוסף, 

לכן כשם שאין יוצאת בכסף, כך אין נקנית בכסף מלימוד זה.

כלומר, לרש"י הפירכא היא מכך שיוצאת בכסף, שלכן נקנית בכסף. ולתוס' הפירכא מכך 
שיש לה קנין נוסף )ולאו דווקא כסף(, לכן דווקא היא נקנית ויוצאת בכסף3.

ב.
והנה בהמשך הסוגיא הקשו התוס'4: "וא"ת נילף כסף מביאה, ומה ביאה שאין קונה באמה 
העברייה, קונה באשה, כסף שקונה באמה העברייה אינו דין שיקנה באשה"? כלומר, אמנם אין 
ללמוד אשה מאמה, אך כסף מביאה כן נוכל ללמוד מקל וחומר: ומה ביאה שהיא קלה אינה 
קונה באמה העברייה אך באשה קונה, כסף שהוא חמור שקונה באמה בוודאי שיקנה גם באשה.

בכסף".  נקנית  ואינה  בביאה  שנקנית  תוכיח  יבמה  למפרך,  דאיכא  כ"ש  "וי"ל,  ומתרצים: 
היינו, שאת הקל וחומר של כסף מאמה אפשר לפרוך מיבמה, שיבמה נקנית בביאה ואינה נקנית 
בכסף כך גם נאמר באשה שאע"פ שנקנית בביאה בכל אופן לא תיקנה בכסף. ומשמע מדבריו 
שזה שאמה העברייה נקנית בכסף זהו קולא מסויימת שיש בה ולכן אי אפשר ללמוד ממנה 

לאשה שתיקנה בכסף ולכן ממשיך ושואל שנלמד ק"ו כסף מביאה.

ונראה בפשטות, אשר כל עיקרם של דברי תוס' הללו קיימים אך ורק לשיטתו אך לשיטת 
רש"י אינם קיימים כלל. והוא: מטרת דברי התוס', היא בכדי למצוא אפשרות לקיים את הק"ו. 
והנה לסברתו הראשונה של התוס', באם נאמר את הק"ו הזה תתבטל הפירכא האחרונה בגמרא 
"מה לאמה העבריה שכן יוצאה בכסף", דלק"ו זה, אדרבה, קניין כסף הוא אכן קניין חזק וזה רק 

מסייע ללימוד שלו. 

אך כל זה לשיטת התוס' אולם לשיטת רש"י מלכתחילה לא עלה קס"ד שיועיל ק"ו באופן 
כזה. שהרי הפירכא תישאר כמות שהיא. דהיינו שאין ללמוד קניין כסף מאמה העברייה. מאחר 

ו"כסף חשוב בה לפדותה" וכנ"ל.

ג.
ע"פ הנ"ל תבואר בפשטות שיטת התוס' בהמשך סוגיין. דהנה, בסוגיא הבאה הגמרא דנה 
במקור קידושי אשה ע"י ביאה: דהנה, ממה שכתוב: "כי יקח איש אשה ובעלה" למדנו שאשה 
נקנית בביאה. לזה שואלת הברייתא: "הלא דין הוא, ומה יבמה שאין נקנית בכסף נקנית בביאה, 

3(  ולהעיר, אשר ק"ו זה מכונה בספרי הכללים 'ק"ו של מקומות'.
4(  ד"ה "מה לאמה".
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זו שנקנית בכסף אינו דין שנקנית בביאה". כלומר, מדוע צריך ללמוד קידושי ביאה מ"ובעלה" 
והרי אפשר ללמוד זאת מקל וחומר מיבמה, שאינה נקנית בכסף ונקנית בביאה, שק"ו שאשה, 

שנקנית בכסף תיקנה בביאה?

כלומר,  בביאה".  נקנית  ואין  בכסף  שנקנית  תוכיח,  העברייה  "אמה  הברייתא:  ופורכת 
שאפשר לפרוך את הק"ו מאמה שנקנית בכסף ואינה נקנית בביאה, כך גם אשה למרות שנקנית 

בכסף לא תיקנה בביאה.

ודוחה הברייתא פירכא זו: "מה לאמה העברייה שאין קנינה לשום אישות תאמר בזו שקניינה 
לשום אישות, תלמוד לומר ובעלה". היינו, מה שאמה העברייה אינה נקנית לאדונה בביאה זהו 
משום שנקנית לשם שפחות ולא לאישות, משא"כ אשה שנקנית לשם אישות ההינו אומרים 

שתיקנה בביאה, לכן צריך את הפסוק: "ובעלה" ללמדנו שנקנית בביאה.

ומקשה הגמרא: "ולמה לי קרא, הא אתיא לה". כלומר, מדוע סיימה הברייתא שצריך את 
הפסוק "ובעלה" ללמדנו שאשה נקנית בביאה, והרי דחינו פירכא זו, וכן אפשר ללמוד מק"ו 

מיבמה שנקנית בכסף?

ומתרצת: "אמר רב אשי משום דאיכא למימר מעיקרא דדינא פירכא מהיכא קא מייתית לה 
מיבמה, מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת תאמר בזו שאין זקוקה ועומדת, תלמוד תורה ובעלה". 
כלומר, הטעם שהברייתא לא למדה קנין ביאה באשה בק"ו מיבמה הוא משום שאפשר לפרוך 
יכולה  הביאה  ולכן  שמת  אחיו  קידושי  מחמת  ליבם  מתקדשת  יבמה  שהרי  מיסודו,  זה  ק"ו 
לגמור את הקידושין, משא"כ אשה צריכה לקנין חדש ולכן נאמר שביאה לא מספיקה, לכן צריך 

הפסוק: "ובעלה". 

ולכאורה קשה מדוע לא שואלים התוס' גם כאן שנלמד בק"ו של מקומות: מה כסף שאינו 
קונה ביבמה קונה אשה, ביאה שקונה ביבמה אינו דין שיקנה באשה שהיא כן נקנית בכסף?

זקוקה  שכן  ליבמה  "מה  היא  בגמרא,  הסופית  הפירכא  זו  בסוגיא  בפשטות:  יובן  והביאור 
ועומדת". והנה, פירכא זו יכולה גם היא לפרוך את הק"ו של מקומות )ביאה מכסף(, כלומר, 
מכיוון שהיא זקוקה ועומדת והביאה אינה אלא על מנת להשלים את הקשר שביניהם לכן מובן 
מדוע אין כסף מועיל ביבמה ומספיק רק ביאה, ולכן לא שייך להקשות מה כסף שאינו קונה 
"זקוקה  יבמה היא  גם באשה מכיוון שכנ"ל  ביבמה קונה באשה, ביאה שקונה ביבמה תיקנה 
השניה  בסוגיא  גם  מקשים  אינם  התוס'  מדוע  מובן  ועפ"ז  ביאה,  רק  מספיק  ולכן  ועומדת", 

שנלמד ק"ו של מקומות, ביאה מכסף.
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מאי שנא מאמר
הת' זושא שניאור זלמן הכהן שיחי' ריבק
הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' באשה
תלמידים בישיבה
הת' מרדכי דוד שיחי' וילישאנסקי
תלמיד בישי"ק צפת

א.
איתא בקידושין1: "נערה המאורסה היא ואביה מקבלין את גיטה. אמר רבי יהודה: אין שתי 
ידים זוכות כאחד, אלא אביה מקבל את גיטה", ונחלקו רבי יוחנן וריש לקיש האם חלקו רבי 
יהודה וחכמים רק בגירושין או גם בקידושין: "אמר ר"ל: כמחלוקת לגירושין - כך מחלוקת 

לקידושין. ורבי יוחנן אמר: מחלוקת לגירושין, אבל לקידושין דברי הכל אביה ולא היא".

היינו שלדעת ריש לקיש כשם שבגירושין אמרו רבנן שנערה יכולה להתגרש על ידי עצמה, 
כך גם בקידושין תוכל הנערה להתקדש על ידי עצמה. ואילו רבי יוחנן סובר שבגירושין אמנם 
היא יכולה להתגרש על ידי עצמה, אבל בקידושין גם חכמים יודו לשיטת רבי יהודה – שרק 

אביה יוכל לקדשה.

ומבארת הגמרא טעמו של רבי יוחנן: "ואמר ר' יוסי בר' חנינא: מאי טעמיה דר' יוחנן אליבא 
דרבנן? גירושין דמכנסת עצמה לרשות אביה - בין היא ובין אביה. קידושין דמפקעת עצמה 
מרשות אביה - אביה ולא היא". דמכיוון שבגירושין היא מכניסה עצמה לרשותו של אביה – 
גם היא יכולה לקבל, ואילו בקידושין שהיא מוציאה עצמה מרשותו של אביה - רק אביה יכול 

לקבל, ולא היא.

בה מאמר, אלא מדעת  עושים  אין  האירוסין  מן  "קטנה  הגמרא מברייתא:  כך  על  שואלת 
אביה. והנערה בין מדעת עצמה בין מדעת אביה". מכך רואים שלמרות שבמאמר היא יוצאת 
מרשותו של אביה – בכל זאת ניתן לעשות זאת גם מדעתה ולא רק מדעת אביה, ואם כן קשה 

על רבי יוחנן – שאומר שאי אפשר מדעתה, ורק מדעת אביה.

לכן מסבירה הגמרא טעם חדש בדברי רבי יוחנן: "אלא אי איתמר, הכי איתמר: אמר רבי יוסי 
בר' חנינא: מאי טעמיה דר' יוחנן אליבא דרבנן? קידושין דמדעתה - אביה ולא היא, גירושין 
דבעל כרחה - בין היא בין אביה". שהיות שקידושין צריכים להיות מדעתה )וצריך בהם דעת 
 – כרחה  בעל  שהינם  בגירושין  ואילו  לקדשה,  יכול  )המקנה(  אביה  רק  לכן  רש"י(   – המקנה 

מתגרשת גם על ידי עצמה.

עצמה.  ע"י  מתקדשת  ובכ"ז  מקנה,  דעת  מצריך  מאמר  גם  שהרי  הגמרא  שואלת  כך  ועל 

1(  מג, ב ואילך.
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ומתרצת הגמרא שברייתא זו היא כדעת רבי שסובר שניתן לעשות מאמר בע"כ, ולא צריך דעת 
מקנה.

שאנו  בקידושין",  כן  שאין  "מה  הברייתא:  מסיום  לקיש  ריש  על  הגמרא  שואלת  בהמשך 
רואים שכל הדין הזה הוא רק במאמר, בו היא יכולה לקבל על ידי עצמה, אבל בקידושין רגילים 
)לא ביבם( רק אביה יכול לקבל, ולא היא. ומתרצת הגמרא: "הא מני רבי יהודה היא". כלומר, 
ריש לקיש סובר שברייתא זו היא כדעת רבי יהודה שסובר ש"אין שתי ידיים זוכות כאחד", ולכן 

רק האב יכול לקבל את הקידושין.

שואלת על זה הגמרא: "אי רבי יהודה, מה שאין כן בקידושין? מה שאין כן בגירושין מיבעי 
ליה". כלומר, למה כתוב בסוף הברייתא שדין זה אינו תקף בקידושין, הרי רבי יהודה מחדש 
חידוש הרבה יותר גדול, שדין זה אינו תקף בגירושין )שישנם גם בע"כ(, ובכ"ז נעשים רק על 

ידי האב, וא"כ מדוע נקט קידושין שאין בהם חידוש כ"כ.

ומתרצת הגמרא שאמנם חידוש גדול יותר להגיד בגירושין, אך מכיוון שהברייתא עוסקת 
במאמר, שדומה לקידושין, לכן נוקטת את הדין הדומה יותר )למרות שאין זה חידוש כ"כ(.

שואלת הגמרא: "ורבי יהודה מאי שנא מאמר". כלומר, למה רק במאמר מאפשר רבי יהודה 
ישנה  שכבר  שמכיוון  כלומר  ועומדת",  וזקוקה  "הואיל  ומתרצת:  כאחד",  זוכות  ידיים  "שתי 
זיקה והתחיל הקניין באשה, ופעולת המאמר היא רק לגמור את הקניין )מדרבנן(, לכן כל קניין 
שהוא פועל את גמר הקניין, יקנה. אבל ע"מ להתחיל קניין מחודש – "אין שתי ידיים זוכות 

כאחד2".

ואומרת הגמרא: "השתא דאתית להכי, ר' יוחנן נמי לא תיקשי לך מעיקרא, שאני מאמר 
לתרץ  ניתן  ועומדת",  "זקוקה  של  זו  סברא  ידועה  שכאשר  היינו  ועומדת".  וזקוקה  הואיל 
באמצעותה גם את ההסברה הראשונה בדברי ר' יוחנן, כיוון שכאשר הנערה "זקוקה ועומדת", 

יכולה לסיים את ההפקעה מרשות אביה גם ע"י עצמה.

ב.
על שאלת הגמרא "מאי שנא מאמר", כותב רש"י3: "כיון דבגירושין פליג דאייתניהו בעל 
 – מאמר  שנא  מאי  הגמרא  ששאלת  מסביר  רש"י  כלומר,  בה".  דמודה  מאמר  ומ"ש  כרחה 
מקידושין, כלומר למה בקידושין רבי יהודה לא נותן אפשרות שהיא גם תוכל לקדש את עצמה, 

ואילו במאמר רבי יהודה כן נותן אפשרות שהיא גם תוכל לקבל את הכסף של המאמר,

ואם יבוא מישהו וינסה לתרץ שיש הבדל גדול בין קידושין למאמר, שבמאמר ניתן לעשות 
גם בעל כרחה של האשה, ואילו בקידושין חייב שתהיה דעת מקנה, ולכן דווקא במאמר נותן 
רבי יהודה אפשרות שגם היא וגם אביה יוכלו לקבל את כסף המאמר, מסביר רש"י שגירושין 

2(  עפ"י רש"י ד, ב ד"ה "שכן זקוקה ועומדת".
3(  בד"ה זה.
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יוכיחו, כלומר גם גירושין הינם בעל כרחה של האשה, ובכ"ז גם שם לא נותן רבי יהודה אפשרות 
ששניהם – היא ואביה יוכלו לקבל את הגט, אלא רק אביה, ואם כן, למה במאמר נותן רבי יהודה 

שהיא ואביה יוכלו לקבל?

)ובלשונו של רש"י: "כיון דבגירושין . . ". כלומר שעיקר השאלה הינה מקידושין כנ"ל, ואילו 
גירושין מהווים הוכחה שזה שמאמר )בעל כרחה( לא זו הסיבה שבגללה גם היא יכולה לקבל(.

לעומתו זאת התוס' כתבו שהשאלה היא מגירושין, ובכלל לא מזכירים קידושין, וז"ל: "מאי 
בע"כ  נמי  גירושין  בע"כ  דמאמר  משום  אי  מגירושין  מאמר  מחלק  אמאי  פירו'  מאמר.  שנא 
נינהו". כלומר, שהם מסבירים את השאלה למה בגירושין רבי יהודה לא נותן אפשרות שגם היא 
תוכל לקבל, ואילו במאמר הוא כן נותן, אם הסיבה היא שמאמר ניתן לעשות בע"כ – גם גירושין 

ניתן לעשות בע"כ, ואם כן אמאי מחלק מאמר.

ג.
בספר 'אמרי בינה'4 הובא מהלך הגמרא הנ"ל עם דברי רש"י ותוס', וז"ל: "מאי שנא מאמר. 
פי' רש"י ז"ל כיון דבגירושין פליג וכו', נראה דהוקשה ליה ז"ל וכי נעלם ממנו דשאני ושאני 
מאמר דהוי בע"כ, ותירץ דהכי פריך כיון דבגירושין פליג אם כן ע"כ לאו היינו טעמא, וזהו נמי 
מה שהוקשה לתוספו' וכתבו מאי שנא מאמר פי' אמאי מחלק מאמר מגירושין אלא שהתוספו' 
ורש"י ז"ל עושה עיקר הקושיא ממאמר  עקרוה לקושיא לגמרי מקידושין ושדיוה אגירושין 

לקידושין אלא שמכריח הקושיא מגירושין וכן עיקר דוק".

הוכחה לקושיא,  רק  הינם  וגירושין  היא מקידושין,  כלומר, שרש"י סובר שעיקר הקושיא 
ואלו התוס' כותבים שאין שאלה מקידושין, והשאלה היא רק מגירושין )כנ"ל בארוכה(5. 

ד.
מעיון בהנ"ל עולים כמה קושיות:

א. לשיטת התוס' - מפני מה נדחקו להסביר שלא כהפשט, הרי הגמרא עצמה אומרת לפני כן 
שאם מדברים על קידושין, למרות שחידוש יותר גדול לכתוב גירושין, נכתוב קידושין, ובלשון 

הגמרא: "אי רבי יהודה, מה שאין כן בקידושין? מה שאין כן בגירושין מיבעי ליה".

כן  נכתב מה שאין  יהודה, מדוע  זו הינה דעת רבי  כלומר אם כדברך ריש לקיש שברייתא 
יכולים לזכות גם היא וגם אביה, אלא רק אביה, לכאורה חידוש  בקידושין – שבקידושין לא 
כרחה של  בעל  גירושין שהינם  אפילו  בגירושין, שהרי  כן  מה שאין  לכתוב  גדול  יותר  הרבה 
האשה, בכל זאת לא מאפשר רבי יהודה שהיא גם תוכל לקבל, ואם כך – אם אכן זוהי דעת רבי 

יהודה, למה לא נכתב מה שאין כן בגירושין.

4(  לר' שמואל מגרמיזאן. מהדו"ב מד, א ד"ה "מאי שנא מאמר".
5(  ועיין עוד במהדו"ק שם, "ורבי יהודה מאי שנא מאמר כיון דבגירושין פליג וכו' ". שמכריח שם שרש"י 

ותוס' לא סוברים אותו הדבר, אם כי שמסביר דבריהם שם באופן אחר. ואכ"מ.
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כן  זה עונה הגמרא: "אין ה"נ, איידי דתנא מאמר דדמי לקידושין, תנא נמי מה שאין  ועל 
יותר  חידוש הרבה  וזה  בגירושין,  כן  לכתוב מה שאין  צריך  היה  כלומר, שבאמת  בקידושין". 
גדול, אך מכיוון שהברייתא דיברה על מאמר שהוא דומה לקידושין, לכן שנינו קידושין בסיום 
הברייתא. ומיד אחרי זה שואלת הגמרא את השאלה הנ"ל – "ורבי יהודה מאי שנא מאמר", ואם 
כן לפי התוס', מדוע תשאל הגמרא "מאי שנא מגירושין" בשעה שכל המהלך שלפני מדבר על 

קידושין, עד שלא נכתב חידוש יותר גדול?

ב. לפי מסקנת הגמרא אפשר להבין שחוזרת בה הגמרא מהסברתה השניה בדברי ר' יוחנן 
)שמחלק בין קידושין לגירושין בדעת רבנן – שגירושין בין היא ובין אביה, מפני שהם בע"כ, 
ואילו קידושין רק אביה, מפני שצריך דעת המקנה – אביה, והברייתא של מאמר שנויה כדעת 
רבי שניתן לעשותו בע"כ(, ומחזיקה יותר בסברה הראשונה )בקידושין שיוצאת מרשותו רק 
אביה, ובגירושין שנכנסת לרשותו גם היא יכולה(. ויש לדייק ולהבין מדוע לא מסבירים התוס' 
שאלתם גם לפי המסקנא )שהרי ידוע כי פעמים שהתוס' כותבים לפי מסקנת כל מהלך הסוגיא, 

)משא"כ רש"י((?

ג. ועיקר, גם בדעת רש"י וגם בדעת התוס' לא מובן מדוע מכניסים את המילים בע"כ, הרי 
שאלת הגמרא היא רק לפי ר"ל כמו שהעמיד שזה דברי רבי יהודה )ולא העמיד שזה דעת רבי(, 
ובלשון הגמרא "ורבי יהודה מאי שנא מאמר", ורבי יהודה וריש לקיש כלל לא דיברו על בע"כ 

במאמר, ואם כן, מדוע מכניסים רש"י ותוס' את המילים בע"כ?

ה.
שאלה נוספת שמתעוררת לכאורה בגמרא: על שאלת הגמרא "מאי שנא מאמר", היא עונה: 
"הואיל וזקוקה ועומדת". כלומר, שמכיוון שיש לה זיקה אליו, לכן מאפשר רבי יהודה ששתי 

ידיים יוכלו לתפוס ולקבל את הכסף, ובלשונו של רש"י6: "לפיכך תופס בה בכל דהו".

אפשר   – מסכים  לא  אביה  אם  וגם  מסכימה,  לא  כשהיא  גם  אביה  מדעת  אפשר  כלומר, 
מדעתה. ולכאורה קשה, הרי אם רבי יהודה סובר ש"אין שתי ידיים זוכות בדבר אחד", כיצד כאן 

מאפשר הוא דבר זה? הרי לא מצינו בזה יוצא מן הכלל?

ובאמת התשובה היא שגם במאמר לא נותן רבי יהודה שיזכו שתי ידיים כאחד, שהרי סברה 
התחלת  לא  זה  היא7 שמכיוון שמאמר  הגמרא  כזו אפשרות. תשובת  אין  לפיה  אמר  פשוטה 
קניין, אלא סיום וגמר הקניין, לכן גם רבי יהודה יסכים שגם היא יכולה לקבל, כי אין זה שתי 

ידיים, אלא רק לסיים הקניין באיזו שהיא אחיזה.

בקשר  בעיקר  מדברת  מאמר"  שנא  מאי  יהודה  "ורבי  הגמרא  ששאלת  יוצא  הנ"ל  ולפי 
למאמר, ולא לקידושין או לגירושין. היינו מאי שנא מאמר משאר המקומות, שבכל המקומות 
רבי יהודה אומר ש"אין שתי ידיים זוכות כאחד", ואילו במאמר מצינו ששתי ידיים יזכו כאחד, 

6(  ד"ה "הואיל וזקוקה ועומדת".
7(  בהבא לקמן ראה רש"י דף ד, ב ד"ה "שכן זקוקה ועומדת".
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שעל זה עונה הגמרא התירוץ הנ"ל, ואם כן מתחזקת השאלה על רש"י ותוס' למה מכניסים את 
בע"כ, שמראה שעיקר השאלה היא לקידושין או לגירושין ולא למאמר עצמו?

ו.
הביאור בכל זה נראה לומר, בהקדים שאלה נוספת בסוגייתנו:

כאשר הגמרא אומרת "הכא נמי מסתברא . . אלא נימא תיהוי תיובתא דר"ל? אמר לך ר"ל: 
הא מני רבי יהודה היא דאמר . . ", רש"י מצטט את המילים "ההיא רבי יהודה היא" )בפשטות 
לרש"י היתה גירסא מעט שונה מזו שלפנינו(, ומפרש: "וא"ת במאמר מ"ט מודה ומ"ש מאמר 
מגירושין הרי שניהם על כרחה, לקמיה פריך לה, ומשני שכן זקוקה ועומדת". כלומר, רש"י 
שואל את השאלה שבהמשך הגמרא )אם אכן ברייתא זו הינה דעת רבי יהודה – מדוע נותן הוא 

אפשרות שיהיה שתי ידיים( ועונה את התשובה )שזהו רק סיום קניין כנ"ל(.

מכן  לאחר  שורות  ושלוש  ובארוכה,  השאלה,  כל  את  מבאר  רש"י  מדוע  א.  להבין:  וצריך 
)בד"ה "מ"ש מאמר"( חוזר שנית על השאלה? לא היה לו להסתפק במקום אחד ובו בלבד יבהיר 

את השאלה?

מאמר  )"ומ"ש  מגירושין  אלא  מקידושין,  לא  היא  שהשאלה  בפירוש  כותב  רש"י  שם  ב. 
מגירושין"(. אם כן, מהי דעתו של רש"י?

ג. גם אם חשוב לרש"י מאיזו שהיא סיבה להביא כאן את השאלה, מדוע מביא הוא גם את 
התשובה של הגמרא?

לכאורה ניתן היה לתרץ שבד"ה הראשון8 בא רש"י להשקיט את השאלה המזדעקת ביותר, 
שאם זוהי אכן דעתו של רבי יהודה שבמאמר יש שתי ידיים שזוכות כאחד, למה בגירושין אין 
אפשרות כזאת? ואם ינסו לתרץ שמכיוון שמאמר הינו גם בע"כ – הרי גם גירושין הינם בע"כ?

לזה רש"י מדגיש שהשאלה היא מגירושין ולא מקידושין, כי אכן זו שאלה הרבה יותר חזקה, 
ולאחרי שהגמרא מסבירה שעדיף לשנות קידושין בברייתא למרות שזה פחות חידוש, מכיוון 
שזה מה שהברייתא דיברה, מסביר לנו רש"י9 שהשאלה היא מקידושין, ולא מגירושין, ואילו 
גירושין רק מוכיחים את השאלה – שהסיבה היא לא בע"כ – שהרי גם גירושין הינם בע"כ, אך 
עצם השאלה הינה מקידושין, היות שזהו המהלך הפשוט בגמרא – שמדברים על קידושין, ולכן 

נשאל על קידושין.

ולכן רש"י גם מכניס את המילים "בע"כ" בד"ה הראשון, מכיוון שהשאלה היא מגירושין – 
אם כך אין בעיה לומר בע"כ שהרי גם רבנן )שאותם מנסה ריש לקיש להעמיד שחולקים על 
רבי יהודה( מודים שגירושין הינם בע"כ של האשה, ועל זה שואלת הגמרא )בפירוש הראשון 
של רש"י( מאי שנא מאמר שהשאלה היא על מאמר ולא על גירושין, הרי אפילו בגירושין שהם 

8(  ד"ה "ההיא רבי יהודה היא".
9(  בד"ה "מ"ש מאמר".
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בע"כ לא מסכים רבי יהודה שתי ידיים, ואם כן למה דווקא במאמר מודה רבי יהודה שאפשר 
שתי ידיים.

שני  אכן  שהם  משום  ובארוכה,  פעמיים,  עצמו  על  חוזר  רש"י  מדוע  מובן  הנ"ל  כל  לפי 
פירושים שונים, בהוו"א של הגמרא, ולמסקנא, וכן מובן מהי דעתו רש"י, ואין זה שסותר עצמו 
ח"ו. כמו כן מובן מדוע רש"י מכניס את המילים בע"כ. אך עדיין צריך להבין למה מביא רש"י 
את התשובה של הגמרא – בפירושו הראשון, הרי שם זה לא נוגע לכאורה, וכן מה טעם ראה 

להכניס המילה "גירושין", אף ששאלת הגמרא נסובה על "מאמר"?

ז.
נתבאר לעיל, כי הסיבה שרש"י מצטט את השאלה מיד בתחילת המהלך, היא לפי ששאלה 
זו היא הראשונה שאמורה לעלות ללומדים, ולפי שרש"י רוצה להשקיט שאלה זו, מציין אותה 
בתחילה. אמנם לפי זה צריך להבין מדוע הגמרא לא שאלה את שאלה זו מיד, ורק בסוף המהלך, 
דלכאורה הסדר בגמרא צריך היה להיות כך: א. "מסתברא כדקא מתרץ רבי יוחנן . . אלא ריש 
לקיש . . אמר לך ריש לקיש הא מני רבי יהודה היא . . ". ועל זה תבוא שאלת הגמרא, "אי רבי 
יהודה היא – מאי שנא מאמר"? ב. הסבר תשובת הגמרא שמכיוון שהיא זקוקה ועומדת. ג. 
שאלת הגמרא מה שאין כן בקידושין? בגירושין היה צריך להיות כתוב? ד. הסבר דברי הגמרא 
נוקטת  הברייתא  גם  לקידושין,  שדומה  מאמר  על  בברייתא  שדיברנו  מכיוון  ורק  כך,  שאכן 
בסופה קידושין – שדומה למאמר, כנ"ל בארוכה. ומדוע קודם שואלים את השאלה ה'פחות 

חזקה' לכאורה?

וההסברה בזה, שאם אכן היינו מביאים קודם את שאלת הגמרא "מאי שנא מאמר", ולבסוף 
שבתחילה  יצא  )בברייתא(,  קידושין  שכותבים  אלא  גירושין  לכתוב  שאמורים  השאלה  את 
הגמרא מדברת על קידושין )"ה"נ מסתברא כדקא מתרץ רבי יוחנן, מדקתני סיפא מה שאין כן 
בקידושין, אלא . . "(, ומיד שואלת מאי שנא מאמר מגירושין )מאי שנא מאמר, שהרי אנחנו 
יודעים שעדיף לכתוב בברייתא קידושין, למרות שזה חידוש פחות, ואם כן פשוט  עדיין לא 
שאנחנו נשאל מגירושין – שזה שאלה הרבה יותר חזקה כאמור שהרי הינם בע"כ(, ואז תשאל 
נכתוב  ותסביר שבאמת מכיוון שדיברנו על קידושין  היא תחזור  ואז  גירושין,  שעדיף לכתוב 
קידושין למרות שזה חידוש פחות, וכן היינו צריכים לעבור מיד לרבי יוחנן – "השתא דאתית 
להכי", ולאחר מכן לחזור לדברי ר"ל, ולשאול עליו "אי רבי יהודה – מה שאין כן . . ", ויצא 
שהגמרא תהיה פחות מסודרת, ואין זה דרכה של הגמרא בכלל, ובפרט שכאן אומרים לנו שלא 

עושים כזה מהלך )לא מסודר(, ואפילו במקום שיש חידוש יותר גדול – כותבים לפי הסדר.

לפיכך כתב רש"י כבר בפירושו הראשון "ומשני שכן זקוקה ועומדת", לומר לך שאכן היינו 
צריכים להביא את השאלה ואת התשובה בהתחלה, אלא מדגיש לך רש"י שאם אכן יביאו את 

התשובה בהתחלה – יצא הסדר הנ"ל, ולכן מדגיש רש"י את התשובה, ועדיין צריך ביאור.

ח.
אך עדיין קשה על פירוש רש"י השני )ד"ה "מאי שנא מאמר"( – מדוע שם מכניס רש"י את 
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המילים בע"כ, הרי לכאורה מדובר בשיטת ר"ל, שהעמיד כדברי רבי יהודה, ואם כן, לא שייך 
לכאורה המילים בע"כ.

משאר  מאמר  שנא  מאי  היא  בשאלה  שהכוונה  לעיל  שהוסבר  מה  לתרץ  ניתן  לא  וכאן 
רק  וגירושין  מקידושין,  דווקא  היא  שהשאלה  כאן  מדגיש  שרש"י  הסברנו  שהרי  המקומות, 
מקידושין,  – מאי שנא מאמר  היא  כן שהשאלה  מוכח אם  בינה'.  ה'אמרי  הבין  וכן  מוכיחים, 

וקידושין הרי אינם בע"כ?

לענ"ד נראה לבאר ששיטת רש"י בשני המקומות היא שיטה אחת, שהשאלה היא מגירושין, 
יובן היטב הטעם שמכניס רש"י את  זה  לפי  בינה'.  ה'אמרי  ודלא כמו שהבין  ולא מקידושין, 

המילים בע"כ, שהרי השאלה היא כאמור מגירושין על מאמר – וגירושין אכן ישנם בע"כ.

ואל יקשה בעיני הקורא זה שפירש רש"י פירושו פעמיים, ובסמיכות זל"ז, משום שרש"י 
רוצה להדגיש ולשלול המחשבה שבתחילה שאלת הגמרא הינה מגירושין ורק לבסוף מקידושין 
)כמו שרצה ה'אמרי בינה' להבין ברש"י, וכפי מה שהסברנו בהוו"א(, לכן מפרש רש"י וחוזר על 
דבריו, )בפעם הראשונה משום שהשאלה מזדעקת, כנ"ל, ובפעם השניה שלא תטעה לחשוב 

שחוזר בו מדבריו(.

התשובה  מכניס  מדוע  מובן  כן  וכמו  פעמיים,  דבריו  את  רש"י  כותב  מדוע  מובן  כן  ואם 
ניתן לומר שמכניס כאן התשובה לרמוז  כבר בפירושו הראשון, דבנוסף למה שהוסבר לעיל, 

שנשארת גם למסקנא.

ט.
משנה  מדוע  רש"י.  דברי  על  גם  תוס',  על  שהקשנו  הנ"ל  השאלות  יוקשו  זה  כל  לפי  אך 
מפשט הגמרא, והרי הגמרא אומרת שאם הברייתא דיברה על דין מסויים – היא ממשיכה איתו 
מגירושין,  היא  שהשאלה  כותב  )והתוס'(  רש"י  למה  כן  ואם  חידוש,  פחות  יהיה  שזה  אפילו 

למרות שהגמרא דיברה לפני כן על קידושין.

אך על פי מה שנתבאר לעיל – שרש"י מדגיש השאלה בהתחלה, אך הגמרא לא כתבתה, 
אז שוב  הינה מגירושין כאמור,  נאמר שהשאלה  יוצא שאם  לפי הסדר,  זה  יהיה  משום שלא 
גמרתינו מסודרת, שמדברים על קידושין, ורק לאחר שסיימנו עם קידושין, שואלת הגמרא מאי 
שנא מאמר – מגירושין, ואין בזה שום קושי. ולאחרי שמסיימים עם ריש לקיש אומרת הגמרא 

שאפשר לומר זאת גם לדברי רבי יוחנן.

יו"ד.
לסיכום, הטעם לכך שהתוס' משנים מהפשט הוא שבאמת אינם משנים אלא זוהי שאלת 
הגמרא – ואדרבא דווקא בסיומה, למרות שאמורה להיות הרבה לפני כן, אלא מכיוון שאין זה 

סדר לא שאלה זאת לפנ"ז.

התכוונו  לא  בכלל  הם  א.  י"ל:  נשאר למסקנה.  – שאינו  בתירוץ השני  רק  והא שנשארים 
לתירוץ השני של רבי יוחנן, אלא לגירושין, שם שייך תמיד העניין של בע"כ. ב. לתוס' יש לומר 
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שגם הם אמרו זאת רק בהסבר דברי הגמרא – בלי להכנס להמשך הסוגיא, כדמוכח מדבריו – 
"פירוש" – כלומר שהוא בא לפרש את השאלה. ג. ראה שיטה לא נודע למי10 שסובר ששתי 
שהיה   – הראשון  בלשון  גם  להשתמש  שאפשר  הגמרא  וכוונת  למסקנא,  נשארים  הלשונות 

אפשר לחשוב שנדחה.

לבע"כ  כוונתם  אין  כאמור,  הרי  לקיש.  ריש  בשיטת  שמדובר  אף  "בע"כ",  הוספת  טעם 
במאמר, אלא לבע"כ דגירושין.

ונשמח לשמוע דעת המעיינים בזה.

 

10(  מד, א ד"ה "לר' יוחנן נמי לא תיקשי לך מעיקרא".
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בטעם התקנה שמעות אינם קונות
הרה"ח אסף שיחי' אנגלמן
רב דק"ק חב"ד רמת בית שמש ב

א.
 - ומפני מה אמרו משיכה קונה  יוחנן: דבר תורה מעות קונות,  רבי  איתא בגמרא1: "אמר 
גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה. - סוף סוף, מאן דשדא דליקה בעי שלומי! - אלא, 
גזירה שמא תפול דליקה באונס. אי מוקמת להו ברשותיה מסר נפשיה, טרח ומציל, ואי לא - 

לא מסר נפשיה טרח ומציל. ריש לקיש אמר: משיכה מפורשת מן התורה".

והיינו דלדעת רבי יוחנן, בשעה שהקונה משלם הוא קונה את החפץ הנקנה אף אם לא הגיע 
לידיו. אלא שחכמים תיקנו שעל מנת שיקנה את החפץ עליו למשוך את החפץ ממקום למקום2. 
הסיבה לתקנת חכמים היא החשש שמא יארע שיניח המוכר את הדבר הנקנה )כחיטים וכיו"ב( 
כבר  שייכים  והם  הואיל  החיטים  בהצלת  ויתרשל  המוכר  לאונסו של  ותפרוץ שריפה  בעלי', 
ונפסקה  ואפילו מדין תורה.  קונות מטלטלין  היא שאין מעות  ר"ל  זאת דעת  לעומת  לקונה. 

הלכה כרבי יוחנן3.

ובהגהות מרדכי4 כתב בשם העיטור: "מסתברא דוקא עלייה דשכיח ביה דליקה אבל מכר 
לו חטין שבבית דלא שכיחא בה דליקה מעות קונות . . וכן הלכתא בכל מלתא דלא שכיחא". 

והביאו הרמ"א לפסק הלכה5.

ואין  לשיעורים8,  דבריהם  חכמים  נתנו  שלא  כן  הדבר  דאין  כתבו  והש"ך7  הב"י6  אמנם, 
חילוק בין בית לעלי'. וכתב בפתחי תשובה9 שלפי הש"ך גם במקרה שיש ביטוח על הסחורה, 
בזה )שאין  נוסף, דיש  ועוד כתב שם טעם  יקנו.  יפסיד עדיין מעות לא  שאין חשש שהקונה 

המעות קונות( תקנה אף לביטוח גופא.

1(  בבא מציעא מז, ב.
2(  ובדבר שדרכו בהגבהה יש להגביה את החפץ, ובדברים מסויימים )כספינה וכדומה( אף במסירת החפץ 

לידי הלוקח )ראה שו"ע חו"מ סי' קצח(.
3(  רמב"ם הל' מכירה פ"ג, א. חו"מ שם.

4(  בבא מציעא רמז תמט )בהגהות נוספות לפרק הזהב(.
5(  שו"ע שם, ס' ה.

6(  חו"מ שם, ס"ק א.

7(  חו"מ שם, ס"ק ט.
8(  ראה שבת לה, ב.

9(  ס"ק ו.
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ב.
קונות,  שמעות  בנימוק"י10  כתב  בכסף,  עבורו  ושילם  חפץ  שכר  שהאדם  במקרה  והנה, 
שבמקרה זה אין לחשוש שמא יאמר לו המשכיר: "נשרפו חטיך בעלי'", שהרי החפץ המושכר 

שייך למשכיר, ובמילא המשכיר מתאמץ להצילו. וכן הביא להלכה בשו"ע11.

אמנם, הפת"ש12 הביא שרעק"א תמה ע"ז והביא שהנימוק"י עצמו13 הביא מהרשב"א שגם 
בשכירות מעות אינם קונות. והביא את דברי המראות הצובאות14 שכתב שעכ"פ יהי' זה ספיקא 

דדינא והמוציא מחבירו עליו הראי'.

ג.
אחד  ואין  קיים  מכרן  במעות  קנייתם  שתגמר  התנו  שאם  לי  "ונראה  הב"י15:  כתב  והנה, 
כלומר,  בעינא בכספא אקנה קנה".  אי  דאי אמר  גבי קרקע  וכדאמרינן16  בו  לחזור  יכול  מהם 
לדעת הב"י כאשר האדם יתנה שיקנה בכסף תנאו מועיל, וראייתו מדין מי שקנה שדה בכסף, 
שהגמרא אומרת שלמרות שבמקום שנוהגים לכתוב שטר אינו קונה עד שיכתוב שטר, מכל 

מקום כשהתנה בפירוש שיקנה בתשלום המעות - קונה. וכן פסק הרמ"א17. 

אמנם הש"ך השיג שאינו דומה, דבקרקע מעיקר הדין מעות קונות, אלא שבמקום שנוהגים 
לכתוב שטר לא סמכה דעתו על הקניין עד שיכתוב שטר, אך כשהתנה בפירוש שיקנה, סמכה 

דעתו. משא"כ במטלטלין ה"ז תקנת חכמים גמורה שמעות לא קונות ולא פלוג.

ובקצות החושן18 כתב שאפשר להתנות שהקניין יחול בכל סוג קניין שקיים, אף אם אינו 
קיים באותו הדבר שהתנו עליו. והוכיח זאת מדברי הגמרא19 שכאשר יהודי קנה מגוי, והתנו 
שקניינם יתבצע כדין קנייני ישראל, הרי גם לשיטות שבקני' מגוי קונים על ידי מעות ולא על 
ידי משיכה, הרי כאן יקנה היהודי רק במשיכה וזאת מאחר שכך התנו. ובנתיבות המשפט20 הביא 
את הסבר הב"ח21: "דשאני הכא כיון שלא עקרו חכמים קנין המעות רק משום טובת הלוקח, 

יכול להתנות ולומר, לא ניחא לי בתקנתא דרבנן22 שהוא לטובתי".

10(  ריש הזהב.
11(  שם ס' ו בשם יש אומרים.

12(  שם.
13(  ב"מ נז, א בדפי הרי"ף.

14(  בסוף הליקוטים.
15(  ס"ק א שם.

16(  קידושין כו, א.
17(  ס' ה שם.

18(  שם, ס"ק ג.
19(  בכורות יג, ב.

20(  חידושים שם ס"ק יז.
21(  ס"ק טז.

22(  ראה כתובות פג, א. גיטין עז, ב. בבא קמא ח, ב. בבא בתרא מט, ב. ובלשון זה ראה טור חו"מ סי' קיט. 
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ד.
ונראה לחדש דהרמ"א והש"ך נחלקו ביסוד דין התקנה שמעות אינם קונות, ואזלי' לשיטתיהו 

)במחלוקתם הנ"ל באות א, ובאות ג(:

להרמ"א התקנה היא לטובת הלוקח שמא ישרפו חיטיו, ולכן במקרה שאי"ז טובתו זה מועיל. 
אמנם, לשיטת הש"ך זהו כתקנת השוק לעקור לחלוטין את דין קניין מעות )במטלטלין(, דמאחר 
שיש מצב שהמוכר יכול לומר "נשרפו חיטיך בעלי'", ואז זהו עוול מסחרי, תיקנו חכמים שלא 

יקנו המעות כלל.

ולכן: לדעת הרמ"א, במקרה שאין לחשוש לדליקה, הרי כאן אי"ז טובת הלוקח שהמעות לא 
יקנו, וכן במקרה שהתנה הקונה שהמעות יקנו, הרי זה כאומר לא ניחא לי בתקנת חכמים23, ולכן 

הואיל וכל התקנה לטובת הלוקח הרי במקרים אלו המעות יקנו.

ובמילא  במטלטלין,  מעות  קניין  דין  כל  את  בתקנתם  חכמים  עקרו  הרי  הש"ך,  לדעת  אך 
לא שייך כאן אמירת לא ניחא לי בתקנת חכמים, ואין חילוק אם מדובר במקרה שיש לחשוש 

לשריפה או לא.

ניתן להסביר לפי  ג( האם שכירות מטלטלין נקנית בכסף,  אף את המחלוקת )הנ"ל באות 
סברות המחלוקת שבין הרמ"א והש"ך: אם נאמר שזוהי תקנה לצורך הלוקח, הרי בשכירות זה 
לא שייך, לפי שהמשכיר טורח בהצלת החפץ, הואיל וגוף החפץ שלו. אך אם נאמר שחכמים 

עקרו לחלוטין את קניין המעות, הרי גם בשכירות מעות אינם קונות24.

שיטמ"ק ב"ק ז, ב ד"ה "וכתב הרא"ש".
23(  כהסבר הנתיבות לעיל. וראה בנתה"מ סי' קפג, ס"ק ד ד"ה "וי"ל דאזיל לשיטתייהו", ושם כותב במפורש: 
"היכא דל"ש טעם דנשרפו . . באמת מעות קונות". ועיין באמרי בינה קונטרס הקניינים סי' ה, שהקשה עליו 
מהדין )רמב"ם שם( שמשיכה לא מועלת במקום דנהגו בהגבהה, דלכאורה במקום שמשך לא שייך החשש של 

"נשרפו חטיך" ולמה לא מועיל, ונקט שם שחכמים עקרו לחלוטין דין קניין מעות וכשיטת הש"ך שבפנים. 
24(  הערת המערכת: אמנם, הב"י כתב מצד אחד שאין חילוק בין בית לעלי', ומצד שני כתב שתנאי מועיל. 
ורואים שלא תלה המחלוקות זב"ז. ובפשטות י"ל דלחלק עד כדי כך שזהו תלוי היכן המוכר שם את החיטים 
הרי בזה לא פלוג רבנן, וקבעו שלא יועילו מעות )וזאת אפ"ל אפילו אם זוהי תקנה לטובת הלוקח(. אך במקרה 
שהתנו הרי מכיוון שסוכ"ס התקנה היא לטובת הלוקח, מועיל התנאי. ולשיטת הקצוה"ח שתנאי מועיל בכל 
מידי דשייכי בהו קניין בשום מקום, הרי אפ"ל דגם אם התקנה היא לא לטובת הלוקח מ"מ בתנאי זה יועיל. 
וגם את השיטה שהביא בשו"ע שבשכירות מעות קונות, הרי לפי השיטה שזהו לטובת הלוקח, הסבר דין זה 
הוא פשוט כבפנים, אך אפ"ל ג"כ לשיטה שזהו כתקנת השוק, דכל התקנה הייתה במכר ולא בשכירות. ויש 
לקשר זה לדיון אם שכירות כמכר לכל דבר או רק לעניין אונאה )ראה תוס' ד"ה "והאי ביומי'" )בבא מציעא 
נו, ב(. ד"ה "והשתא" )ע"ז טו, א(. שו"ת הרשב"א חלק א, א'כח. רא"ש ע"ז סי' כ"ב. שו"ת מהר"ם חלאווה סי' 
מט. ש"ך חו"מ סי' שיג. שם, סי' שלד, ס"ק ב. דרישה חושן משפט סי' קעה ד"ה "ואדוני אבי". קצוה"ח סי' 
שיא, ס"ק א. ערוך השולחן או"ח סי' רמו, ס' ט. שם יו"ד סי' קכ, ס' מב. שו"ת שואל ומשיב מהדו"ק ח"ב סי' 

י ד"ה "ומה שהאריך". שו"ת משנה הלכות חלק ד סי' רמא. ועוד(.
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שער הנוגע במת
הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן
תלמיד בישיבה

א.
נאמר במשנה1: "כל שבמת טמא, חוץ מן השינים והשער והצפורן, ובשעת חבורו הכל טמא". 
ובגמרא2 מובא ספק: "בעי חזקיה: שערו העומד לגלח, צפורן העומד ליגזז, מאי? מי אמרינן כל 
העומד ליגזז כגזוז דמי, או דלמא השתא מיהא הא מחוברין". כלומר: הגמרא מסתפקת במקרה 
אז  גם  להיגזז מפני שהכבידו, האם  היו אמורים  וציפורניו  של האדם, שערו  לפני מיתתו3  בו 
השער והציפורניים יהיו טמאים, או שמכיוון שהיו אמורים להיגזז דנים אותם כגזוזים גם לאחר 

מיתתו, ואינם מטמאים.

וכן הביא הרמב"ם להלכה4: "כל שבמת טמא חוץ מן השינים והשיער והצפורן הואיל וגזען 
בבית  כל אשר  נטמא  הבית  בתוך  ושערו  בחוץ  כיצד המת  הכל טמא.  חבורן  ובשעת  מחליף, 
וצפרניו  להגזז  העומד  שערו  נטמא,  מחוברין  כשהן  בצפרניו  או  בשיניו  או  בשערו  הנוגע  וכן 
העומדים להנטל, הואיל והם עומדים להנטל יש בהם ספק לפיכך הנוגע בהם הרי הוא ספק 

טמא". 

והנה בהלכה אחרת5 כתב הרמב"ם: "וכן נראה לי שאם נגע בצפרניו או בשיניו נטמא כיון 
שהם מחוברים לגוף הרי הם כגוף". וכתב הכס"מ שמקורו הוא במשנה הנ"ל במסכת אהלות, 
שלדעתו אין לחלק בין חי שנגע בציפורניו ושיניו של מת, לבין חי שציפורניו ושיניו נגעו במת.

ובמעשה רוקח הקשה מדוע הרמב"ם השמיט את דינו של החי ששערו נגע במת, שלכאורה 
דינו אמור להיות כפי דין שיניו וציפורניו, וכפי שכתב בדין חי שנגע בשיניו וציפורניו ושערו של 

מת. ובמנ"ח6 כתב אכן שאין דינם חלוק.

ובשו"ת זרע אברהם7 כתב לחלק, דשער החי אם עומד להיגזז דינו כגזוז, ולכן כששערו נגע 
במת אינו נטמא, אך שער המת אינו עומד להיגזז, ולכן הנוגע בשער המת טמא. אלא שבמקרה 
שהכביד שערו לפני שנפטר, דנה הגמרא האם אחרי שנפטר אגלאי מילתא למפרע דמלכתחילה 

לא הי' עומד להיגזז, או שלא אומרים כן. אך כשעומד להיגזז באדם חי פשיטא שדינו כגזוז.

1(  אהלות פ"ג, מ"ג.
2(  נזיר נא, א.

3(  ראה רש"י נזיר שם.
4(  הל' טומאת מת פ"ג, הל' יג. 

5(  שם פ"א, הל' ג.
6(  מצווה רסג.

7(  סי' יא, ס"ק כו.
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ומה שמצינו מחלוקת תנאים8 האם שער העומד להיגזז כגזוז דמי – הרי שם מדובר בנוגע 
לדין ערכין שזה תלוי בדעת המקדיש האם לגביו השער נחשב כגזוז או לא. עכת"ד.

שלא  בשערו  במת  שנגע  אדם  דין  הרמב"ם  כתב  לא  מדוע  דבריו,  לפי  לעיין  יש  ולכאורה 
הכביד ובמילא לא עומד לגזיזה דבזה אמור להיות דינו שווה לציפורניים ולשיניים. וקשה לומר 
דהרמב"ם לא נחית לזה, דלכאורה שער סתם הוא שער שלא עומד להיגזז, ושער העומד להיגזז 
הוא דין מיוחד9, וא"כ הוו"ל לרמב"ם לכתוב שהנוגע בשערו טמא שהרי זה דין הרגיל, מלבד 
שער העומד להיגזז. ולא מסתבר כלל לומר דכוונתו דבאדם חי כל שער דינו כעומד להיגזז, 

כפשוט. 

זכיתי להבין בביאורו, דאם הטעם לכך שלא כתב שער הוא מפני שבשער כאשר  וגם לא 
עומד להיגזז דינו כגזוז ולא מטמא, הרי א"כ גם בציפורניים לא הי' צריך לכתוב דטמא, דגם 

ציפורניים עומדים לפעמים לגזיזה, ואז "כל העומד להגזז כגזוז דמי".

ב.
ואולי י"ל, דלדעת הרמב"ם יש חילוק מהותי בין שער לציפורניים ושינים.

מותר  שהוא  משערו  חוץ  כולו  בהנאה  אסור  "המת  הרמב"ם:  כתב  אבל10,  בהלכות  דהנה 
בהנאה מפני שאינו גופו". ונמצאנו למדים, דיש חידוש מיוחד בשערו שאינו נחשב גופו, מה 

שלא מצינו כן בציפורניים ושיניים.

י"ל דמה שהנוגע בשער המת טמא, הוא מפני ששער המת מחובר למת וע"כ הוא  ועפ"ז 
מטמא כפי שגוף המת מטמא אבל איננו מחשיבים את השער כגופו של המת.

אך בנוגע לחי שנוגע במת, הרי בזה צריך שהחי עצמו יגע בגופו במת, כפי שכותב הרמב"ם: 
ולכן כששערו שרק מחובר  בבשרו".  . הוא שנגע האדם   . "טומאת מגע האמורה בכל מקום 
אליו )אך אינו נחשב כגופו( נוגע במת, טהור. אך כשציפורניו ושיניו נוגעים במת – הרי בשעה 

שמחוברים לגופו דינם כגופו, וטמא.

8(  סנהדרין טו, א. גיטין לט, א.
9(  וכפי שמצינו בלשון הרמב"ם בפ"ג שם.

10(  פי"ד, הל' כא.
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הכחשה תחילת הזמה
הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן
תלמיד בישיבה

א.
איתא בכתובות1: "שנים חתומין על השטר ומתו, ובאו שנים מן השוק ואמרו ידענו שכתב 
ידם הוא, אבל אנוסים היו, קטנים היו, פסולי עדות היו . . אם יש עדים שכתב ידם הוא זה, או 

שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד - אין אלו נאמנין".

כלומר: מדין תורה "עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין2" ושטר 
שבא לפנינו גובים בו. אמנם, חכמים תיקנו שאין גובים בשטר עד שיעשו לו "קיום", ויתברר 
בהחלט שאלו חתימת העדים. קיום זה ניתן לבצע )בין השאר3( על ידי שיבואו עדים שיעידו 
על כתב ידי העדים החתומים בשטר, שזהו אכן כתב ידם, או על ידי השוואת חתימתם לחתימה 
שטר  ישנו  שכאשר  הגמרא  אומרת  כך  על  דין.  בבית  כבר  שנתקיים  בשטר  המופיעה  אחרת 

מקוים, אין מאמינים לעדים הבאים לפוסלו.

ומקשה הגמרא: "ומגבינן בי' כבשטרא מעליא? ואמאי? תרי ותרי נינהו!" – כלומר: הלא יש 
כאן עדות מוכחשת – העדים הבאים לפסול השטר מכחישים העדים החתומים בו4, ובמקרה של 
עדות מוכחשת מעמידים הדבר בחזקתו ואין סומכים על אף אחת מהעדויות5, ומדוע במקרה 

שלנו סומכים לחלוטין על עדי השטר לגבות על פיהם, ולא מתייחסים כלל לעדים הפוסלים?

מביאה הגמרא את תירוץ רב ששת: "זאת אומרת: הכחשה תחלת הזמה היא, וכשם שאין 
מזימים את העדים אלא בפניהם, כך אין מכחישין את העדים אלא בפניהם". כלומר: רב ששת 
לומד שדיני הכחשה דומים לדיני ההזמה6, וכשם שיש דין בהזמת העדים שאי אפשר להזימם 

1(  יט, ב.
2(  שם יח, ב.

3(  ראה גם רמב"ם הל' עדות פ"ו, הל' ב.
4(  ראה ריטב"א ד"ה "הכחשה". פנ"י יח, ב. אך ראה באו"א ברא"ש כאן.

5(  או שמבטלים את שתי העדויות ומחשיבים את שניהם כלא קיימים כלל )מל"מ הל' טוען ונטען פ"א, הל' 
יא. ש"ך חו"מ סי' פז, ס"ק א(, או שמתייחסים לדבר כמוטל בספק )ראה קונטרס הספקות כלל ז, אות י. ועוד(.
6(  הכחשה: מגיעים עדים ומכחישים את המעשה שהעדים הראשונים מעידים עליו, על ידי העדתם שהר

מקרה לא אירע, או לא אירע כפי אופן עדות הראשונים. הזמה: מגיעים עדים ומעידים שהעדים המעידים 
על העדות משקרים, על ידי שמעידים שבזמן שהעדים הראשונים מעידים עליו הם היו איתם "במקום פלוני" 

ולא יכלו להעיד. 

הדין הוא שבהזמה העדים השניים נאמנים, משא"כ בהכחשה שמחשיבים את הדבר כשקול.
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אלא בפניהם7, כך הוא הדין גם בהכחשה. ולכן בנדו"ד העדים הבאים לפסול את השטר אינם 
יכולים לפוסלו שלא בנוכחות עדי השטר8.

על דברי רב ששת שהכחשה תחילת הזמה, מקשים התוס'9, וז"ל: "וא"ת תקשי לרב ששת 
ברייתא מי שמת10 דקתני אם אמר שטר אמנה הוא, אם יש עדים, פירוש, דשטר אמנה הוא, 
הלך אחר עדים. ואם לאו, הלך אחר השטר. אלמא אע"ג דאין השטר צריך קיום, כדאמר הלך 
אחר השטר, שמודה הלוה שכתבו כדאיתא התם, ואפילו הכי אם יש עדים הלך אחר עדים, ולא 

אמרינן הכחשה תחלת הזמה".

והיינו  קיום,  צריך  שאין  בשטר  שגם  למדים  בתרא  בבא  במסכת  הברייתא  מדברי  כלומר: 
במקרה שהלווה מודה שכתב את השטר )כמבואר בגמרא שם(. למרות זאת, במקרה בו עדים 
מגיעים ומעידים שהשטר הוא שטר אמנה – והיינו שטר שנכתב ללא ביצוע הלוואה, על מנת 
שיהי' אפשר להשתמש בו במידה ותתבצע הלוואה – מאמינים לעדים שטוענים זאת. ולדברי 

רב ששת אין מובן מדוע מאמינים להם, הרי הם מכחישים את עדי השטר שלא בפניהם?

ומתרצים התוס': "וי"ל דזאת אומרת קאמר, אבל ההיא פליג". כלומר דאין הכי נמי, ברייתא 
זו אינה כדברי רב ששת, ולרב ששת יש ברייתות חלוקות בדבר.

ב.
והנה, המהרש"א11 הקשה על קושיית התוס', וז"ל: "לאו קושיא היא לרב ששת, דהא דקאמר 
הכא רב ששת דתחלת הזמתן היא, היינו משום כיון דנתקיים חתימתן בב"ד אילו הוזמו אח"כ 
היו חייבין עונש ממון, ואין מזימין העדים אלא בפניהם. אבל התם דלא נתקיימה חתימתן אלא 
ע"פ הלוה שמודה שכתבו, והעדים לא קאמרי אלא דאמנה הוא, לא שייך למימר בהו דה"ל 
תחלת הזמתן שהרי יוכלו לומר דלאו חתימתן הוא, ולהכי קאמר שפיר דהלך אחר עדים לבטל 

השטר משום אמנה, ודו"ק".

כלומר: המהרש"א לומד שדין הכחשה תחילת הזמה הוא דווקא במקרה שיכולה להיות הזמה 
לאחר מכן, ובמקרה בו השטר מקויים רק על ידי הודאת הלווה, אי אפשר להזים את העדים 
החתומים בשטר. זאת מאחר שהודאת הלווה שכתב את השטר, כוחה יפה לחייב את עצמו אך 

אינה יכולה לחייב את העדים, ובאפשרותם לומר שאין הם אלו שחתמו על השטר.

7(  מפני שהעדים המזימים רוצים לחייבם ממון, והתורה אמרה: "והועד בבעליו" – כלומר שבמקרה שער
דים רוצים לחייב אדם ממון הם צריכים לעשות זאת בפניו דווקא )רש"י כאן ע"פ דברי הגמרא בבבא קמא 

קיב, ב(.
8(  ומה שבהזמה שלא בפניהם – עכ"פ נאמנים לסתור העדות, ופה סומכים על דברי הראשונים לגמרי ללא 

התחשבות כלל בעדים השניים – ראה במאירי כתובות שם.
9(  שם, ד"ה "אמר רב ששת".

10(  בבא בתרא קנד, ב.
11(  ד"ה "בד"ה אמר רב ששת" – על אתר. 
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ג.
וז"ל: "מ"מ ה"נ בשמעתין הא שנים חתומים על  המהר"ם שיף12 כתב לבאר דברי התוס', 
השטר ומתו קתני דודאי לא יבואו לידי הזמה שישלמו". כלומר: סברת המהרש"א שרב ששת 
דיבר רק במקרה שתוכל להיות הזמה לאחר מכן, אינה מבוארת. שהרי גם במקרה שרב ששת 
דיבר עליו, אין אפשרות שתתקיים הזמה לאחמ"כ שהרי העדים החתומים על השטר כבר מתו, 

וא"כ מוכרח שרב ששת דיבר גם במקרה שיכול להיות שלא תבוא הזמה לאחמ"כ.

ובנימוקי הגרי"ב13 כתב לבאר באופן שונה כיצד גם במקרה של רב ששת לא יכולה להיות 
הזמה לאחמ"כ, וז"ל: "גם בכאן לא משכחת לה שיזומו כי המה יאמרו באמת שאין זה כת"י 
יהיו  אחרים  שהשנים  אף  הזמה  ולא  הכחשה  הוה  כ"י  שזה  יכחישום  אחרים  ואם  היו,  ועמם 
נאמנים כדאיתא בירושלמי הובא בש"ך ס' מ"ו מ"מ הזמה לא הוה. וא"כ הקשו התוס' שפיר. 

והבן. מיהו לשיטת בהע"מ דבשטר לא שייך הזמה בל"ז ניחא קושיית התוס'".

כלומר: הגרי"ב לומד דכל עוד העדים עצמם לא מעידים על כתב ידם א"א להזימם, ועל כן 
אין חילוק בין מקרה שמודה הלווה שכתבו לבין מקרה שעדים אחרים מעידים על כתב יד עדי 
השטר ובכל אופן אי אפשר להזימם. ביאור נוסף שלא שייך כאן הזמה, מבאר הגרי"ב על פי 
שיטת בעל המאור שכל עדות בשטר אי אפשר להזימה, ובמילא ברור שלא שייך כאן הזמה, 

ובכל זאת אומרים הכחשה תחילת הזמה.

ונמצא, דהן להמהר"ם שיף והן להגרי"ב דין הכחשה תחילת הזמה הוא גם במקרה שלא תוכל 
ואכן בשני המקרים לא תוכל להיות הזמה לאחמ"כ. משא"כ לשיטת  להיות הזמה לאחמ"כ, 

המהרש"א אין דין הכחשה תחילת הזמה אלא בשעה שתוכל להיות הזמה לאחמ"כ.

ד.
ואף לנימוקי הגרי"ב  והנה, דברי המהר"ם שיף הם לכאורה קושיא אלימתא להמהרש"א. 
קשה זה ביותר, דלמה לו לבאר )בתירוצו הא'( כיצד במקרה דנן יוכלו העדים לומר שאין זה 
כתב ידם ובכך לא יוכלו להזימם, דלכאורה מי מכניס אותנו בכל זה, הרי מדובר במקרה שמתו 

ובלאו הכי אין אפשרות להזימם.

ששייך  כזה  קיום  בסוג  קויים  השטר  שכאשר  היא  המהרש"א  סברת  בזה:  הביאור  ואוי"ל 
לעשות על ידו הזמה לעדים המעידים, הרי גם אם מדובר במקרה ספציפי שבו מפני טעמים 
טכניים לא יהי' ניתן לעשות הזמה, עדיין אומרים "הכחשה תחילת הזמה" ואי אפשר להכחיש 

עדות השטר ללא נוכחות עדי השטר.

וזהו החילוק בין המקרה בכתובות )שהשטר קויים על ידי עדים או שטר אחר, ובאו עדים 
והכחישו עדי השטר( למקרה בבבא בתרא )שהלווה הודה(:

12(  כתובות שם.
13(  על המהרש"א כתובות שם.



  73  

בערג  ל"

על  ומעידים  עדים  מגיעים  שכאשר  להזימה,  שניתן  עדות  בסוג  מדובר  בכתובות  במקרה 
כתב ידי עדים אחרים ומקיימים את חתימתם, או לחילופין במקרה בו מקיימים את חתימת 
ידי העדים משטר אחר, הרי על ידי עדות זו ניתן להזים את העדים החתומים על השטר )לפי 
המהרש"א, וכדלהלן(, אלא שכאן מדובר במקרה ספציפי שהעדים האחרים מתו, ובמילא אי 
אפשר להזימם, אבל דבר זה לא קשור לגוף הקיום, ולכן "לא פלוג רבנן" וגם במקרה זה אומרים 

"הכחשה תחלת הזמה" אף שבאופן טכני לא ניתן לעשות הזמה לאחמ"כ.

הזמה  להיות  תוכל  לא  יהי'  שלא  אופן  בכל  הרי  שכתבו,  הלווה  שמודה  במקרה  אמנם, 
לאחמ"כ, דאין הודאת הלווה יכולה לחייב את עדי השטר. ולכן, במקרה זה לשיטת המהרש"א, 

אין אומרים "הכחשה תחלת הזמה", הואיל ולא שייך הזמה בשטר זה כלל.

דגם  מוכיח  אלא  מתו,  העדים  בכתובות  שבמקרה  בכך  מסתפק  אינו  הגרי"ב  נימוקי  ולכן 
במקרה שהם לא מתו לא שייך הזמה. ועדיין צ"ע.

ה.
ואולי יש לתרץ ג"כ קושיית נימוקי הגרי"ב )הא'( – דהמהרש"א ס"ל לחלק בין מודה בשטר 
שכתבו – שאינו מחייב העדים בהודאת פיו, לבין מקרה שעדים אחרים מעידים על כתב ידי 

העדים – שמחייבים אותם:

כאשר עדים אחרים מעידים – הם מעידים על כתב ידי העדים. ועל כן י"ל שכאשר חכמים 
ידי העדים, שוב אין עדי  תיקנו קיום שטרות, תיקנו שכאשר עדים אחרים מעידים על כתב 
השטר יכולים להכחיש עדותם וע"ד שמדין תורה אין יכולים עדי השטר לומר שלא חתמו עליו.

הוא  מודה  רק  אלא  כלל,  העדים  חתימת  על  מעיד  הוא  אין   – מודה שכתבו  כשהלווה  אך 
שכתב את השטר, ובמילא אין עדותו מחייבת את העדים כלל. ועצ"ע.

ו.
והנה, בפירוש הכחשה תחילת הזמה נחלקו במפרשים:

הריטב"א14 כתב: "פירוש לאו דוקא תחלת הזמה ממש דהא אין הזמה באה אחר הכחשה 
ולא דמי אהדדי כלל, אלא לומר קצת הזמה שאומרים על הראשונים שלא העידו כדין, ולפיכך 
כשם שאין מזימין את העדים אלא בפניהם שהרי באין לעונשם והתורה אמרה והועד בבעליו 
יבוא בעל השור ויעמוד על שורו, כך אין מכחישין את העדים אלא בפניהם דמכל מקום עדות 
הכחשה על גופם הוא שהעידו שקר ולפי דבריהם של אלו הראשונים פסולי עדות הם, ואף על 
גב דבהא דשמעתין אינן מעידים שהעידו שקר אלא שהיו קרובים או אנוסים מחמת נפשות, 
מכל מקום כיון שלפי השטר הרי אנו חושבין שהעדים מעידים שחתמו כראוי וכי השטר קיים 
ויציב ואלו מעידים שאין העדות קיימת שם הכחשה יש כאן ואין להכחישם אלא בפניהם, כך יש 

14(  כתובות שם.
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לפרש לפי שיטתנו". כלומר: לדעת הריטב"א, הכוונה ב"הכחשה תחילת הזמה" היא שהכחשה 
דומה להזמה ולכן דיני' דומים15.

אמנם רעק"א16 כתב: "פי' דמוכח כמ"ד בב"ק דהכחשה תחלת הזמה היינו דאם מזימים אותם 
ולא אמרינן דהעדות כבר נתבטל בהכחשה אלא דהכחשה  אחר שהוכחשו יש להם דין הזמה 

תחלת ההזמה, מש"ה צריך לפניהם כמו בהזמה".

הוזמו  ולבסוף  שהוכחשו  עדים  רבא  "אמר  כותבת:  קמא17  בבבא  הגמרא  הדברים:  ביאור 
נהרגין דהכחשה תחילת הזמה היא אלא שלא נגמרה". כלומר: במקרה בו באים עדים ומעידים 
על ראובן שהרג את הנפש לדוגמא, ובאו עדים והכחישום ולאחמ"כ באו עדים והזימום, פוסק 
רבא שהורגים את העדים המזימים. ואין אומרים שכאשר הכחישו את עדות העדים המזימים 
התבטלה כבר עדותם לגמרי, ובמילא אין להזמה תוקף )שהזימו עדות שלא קיימת כבר(, אלא 
אומרים "הכחשה תחילת הזמה". כלומר, עדות ההכחשה ועדות ההזמה נחשבות כהזמה אחת 
ארוכה18, וההכחשה היא תחילתה של פעולת ההזמה, ולכן ניתן לעשות הזמה לאחר ההכחשה 

ואין אומרים שנתבטלה העדות.

בהמשך, מביאה שם הגמרא את דברי אביי החולק ואומר שהכחשה לאו תחילת הזמה היא, 
ובמילא אי אפשר להזים לאחר ההכחשה.

ההזמה,  תהליך  תחילת  היא  שההכחשה  מאחר  ששת:  רב  בדברי  גם  רעק"א  מסביר  עפ"ז 
הזמה  של  ארוך  אחד  כתהליך  הכל  את  מחשיבים  אנו  הזמה,  תהי'  הכחשה  שלאחר  ובמקרה 
ג"כ הדין הוא שההכחשה צריכה להיות בפניהם, שהרי היא חלק מתהליך  לכן  )כדעת רבא(, 

ההזמה שיכולה לבוא אח"כ – שהיא צריכה להיות בפניהם דווקא.

להזמה,  דומה  שהכחשה  הוא  הזמה"  תחילת  ב"הכחשה  הפירוש  הריטב"א  דלפי  ונמצא 
 – כפשוטו  הכוונה  רעק"א  לפי  משא"כ  קמא.  בבא  במסכת  מהפירוש  שונה  כאן  והפירוש 

שההכחשה מתחילה את תהליך ההזמה, והפירוש הוא כבמסכת בבא קמא.

ז.
ובפשטות י"ל שבמחלוקת זו )ריטב"א ורעק"א( נחלקו המהרש"א והמהר"ם שיף:

לפי שיטת הריטב"א19 שהפירוש בהכחשה תחילת הזמה זהו שההכחשה דומה להזמה, ולכן 
דיניהם שווים, הרי דין זה לכאורה הוא גם כאשר ההכחשה לא יכולה להביא אחרי' הזמה, שהרי 
ונימוקי הגרי"ב שהכחשה תחילת  וזוהי שיטת המהר"ם שיף  דומה להזמה.  סוכ"ס ההכחשה 

הזמה זהו אף שלא יוכל להיות הזמה לאחמ"כ.

15(  וכן הוא במאירי. אלא שבמאירי ביאר שכאן מדובר בסוג מסויים של הכחשה שדומה להזמה.
16(  כתובות שם.

17(  עג, ב.
18(  מאירי בבא קמא שם. וראה גם חידושי ר' נחום שם ריח, דברות משה נ, ב.

19(  ועד"ז לשיטת המאירי שבהערה 15.
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תוכל  במקרה שלא  הרי  ההזמה,  את תהליך  רעק"א שההכחשה מתחילה  לשיטת  משא"כ 
להיות לאחר מכן הזמה, אין ההכחשה מתחלת את תהליך ההזמה, וניתן להכחיש את העדים אף 
שלא בפניהם. וזוהי שיטת המהרש"א שאין אומרים "הכחשה תחלת הזמה" כשלא יוכל להיות 

הזמה לאחמ"כ.

ועפ"ז מובנים המשך דברי רעק"א שם: "וקשה לי התינח דאם אפשר לבא לידי הזמה דעתה 
הכחשה הוי התחלה להזמה, אבל הכא דמתו ולא אפשר לבא לידי ההזמה איך שייך לדונה בדרך 
הזמה" – דשאלה זו היא דווקא לשיטתו שההכחשה מתחלת תהליך ההזמה, ולכן כשלא תוכל 
להיות אח"כ הזמה אין אומרים "הכחשה תחילת הזמה". אלא שביארנו לעיל )אות ה( בדרך 
אפשר שגם לשיטה זו יש לחלק בין מקרה שמדובר בקיום כזה שלא יכולה לבוא לאחריו הזמה, 

לבין מקרה שבאופן טכני לא יכול להיות לאחר מכן הזמה שאז "לא פלוג רבנן".

ח.
ואוי"ל ביאור נוסף לדברי התוס', שבאמת גם במקרה שמודה הלווה שכתבו ניתן להזים את 

עדי השטר לאחמ"כ:

דהנה, התוס' לעיל20 מבארים את טעם הדין ש"מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו", וז"ל: 
"פירש הקונטרס במקום אחר דטעמא משום דדבר תורה אין צריך קיום דעדים החתומים על 
השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין ורבנן הוא דאצרכוהו קיום כי טעין מזויף הוא אבל 

בשאר טענות כגון פרוע הוא לא הצריכוהו קיום וכן נראה לר"י".

היא  הפירוש שהודאתו  אין  מודה שכתב את השטר,  הלווה  כלומר: לשיטת התוס' כאשר 
קיום השטר, אלא שבמקרה זה לא תיקנו חכמים קיום לכתחילה. שכל תקנת קיום שטרות היא 
כשהלווה טוען שהשטר מזוייף, אך כשמודה שכתב אותו, אין צריך קיום )אף כשטוען שפרע 

את השטר וכדומה(.

לדין  הדין  חוזר  קיום,  חכמים  תיקנו  לא  הלווה שכתב את השטר, שאז  מודה  כאשר  וא"כ 
התורה ש"עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין", וא"כ מובן בפשטות 
שלאחר שהודה הלוה שכתב את השטר, שוב אין עדי השטר יכולים לומר שאין זה כתב ידם 

שהרי "נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין", וא"כ התוס' אזיל לשיטתי', ודו"ק.

ויתירה מזו, דאף אם נאמר דכאשר מודה הלווה בשטר שכתבו, הודאתו היא כקיום, אפשר 
לומר שברגע שנעשה קיום בכל דרך שהיא, הרי מחזירים הדבר לדין תורה ש"עדים החתומים 

על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין".

וראי' לדבר זה יש להביא מלשון הרמב"ם21: "עדים החתומים על השטר הרי הם כמי שנחקרה 
עדותן בבית דין ואין יכולין לחזור בהן. במה דברים אמורים כשאפשר לקיים השטר שלא מפיהן 

20(  כתובות יט, א ד"ה "מודה בשטר שכתבו".
21(  הל' עדות פ"ג, הל' ו.



  76  

קובץג"ערו־גוב'אור'םג-ג 

אי אפשר  יוצא ממקום אחר. אבל אם  ידן  ידן או שהיה כתב  כגון שהיו שם עדים שזה כתב 
לקיים את השטר אלא מפיהן ואמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו קרובים 
היינו מוטעים היינו הרי אלו נאמנים ויבטל השטר". דמלשון הרמב"ם יש לדקדק שבכל מקרה 
. כמי שנחקרה   . רק "מפיהן", הדין הוא ש"עדים החתומין  ש"אפשר לקיים את השטר" לא 

עדותן בבית דין" ובמילא אינם יכולים להכחיש יותר שזהו כתב ידם.

ומה שהמהרש"א מקשה על התוס' )אף שלשיטת התוס' כשמודה הלווה שכתבו חוזר הדין 
לדינא דאורייתא(, אוי"ל בדוחק דסובר דגם מדין תורה, אין הודאת הלווה מחייבת את העדים 
החתומים על השטר, ומה ש"עדים החתומין על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין", 
הוא רק לעניין עדותם שאינם יכולים הם עוד להכחישם, אבל לעניין חיוב העדים, אין אפשרות 

להזימם אלא אם כן הודו שזהו חתימתם, או שעדים אחרים העידו שזהו חתימתם. ודוחק.

וכ"ז הוא לפענ"ד בדא"פ.



שער
הלכה ומנהג
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בדין דבר שיש לו מתירין
הגה"ח הרב מיכאל שיחי' אלטמן
מאנ"ש בית שמש

א.
המקור שדבר שיש לו מתירין לא בטיל

איתא במסכת ביצה1: "אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביום טוב, אין מטלטלין 
אותה . . וספיקא אסורה. ואם נתערבה באלף, כולן אסורות". ומבואר בגמרא שם שהטעם שאם 
נתערבה באלף כולן אסורות, הוא משום דהוי דבר שיש לו מתירין. ובהמשך הגמרא שם2 פירש 
רב אשי שגם מה שאמרו שספיקא אסורה הוא ג"כ מטעם זה, דכיוון שיש לו מתירין, אף אם יש 

ספק אם נולד ביו"ט או בערב יו"ט, אסורה.
הטעם לפי רש"י למה דבר שיש לו מתירין לא בטיל

ופרש"י3, דאף על גב דמדאורייתא חד בתרי בטיל, דכתיב4 "אחרי רבים להטות", וא"כ היה 
לא  זמן,  לאחר  לו מתירין  ויש  דהואיל  רבנן,  מכל מקום אחמור  באלף,  בנתערבה  להתיר  לנו 
יאכלנו באיסור על ידי ביטול. וכן מה שפירש רב אשי שספק אם נולד ביו"ט אסורה משום דבר 
שיש לו מתירין הוא מטעם זה, דכי היכי דבבטולה מחמרינן מהאי טעמא, בספקה נמי מחמרינן 

מהאי טעמא. וראה להלן בשם הר"ן טעם אחר לדין זה שדבר שיש לו מתירין לא בטיל.

ב.
ספק נולד ביו"ט ונתערבה באחרות

והביא המגיד משנה5 מחלוקת הראשונים אם הא דאמרו 'ואם נתערבה באלף כולן אסורות' 
קאי על מה שאמרו קודם לכן 'וספיקא אסורה' או לא, כי יש שפירשו שעל ביצה כזו שיש עליה 
ספק אם נולדה ביו"ט עליה אמרו שאם נתערבה אפילו באלף כולן אסורות. נמצא שגם בספק 
ספיקא החמירו שלא יתבטל דבר שיש לו מתירין. אבל יש שפירשו שהוא ענין בפני עצמה, 
ויש כאן שתי הלכות: א. שביצה שספק אם נולדה ביו"ט אסורה. ב. שאם ודאי נולדה ביו"ט 

ונתערבה אפילו באלף כולן אסורות.

וז"ל  הרשב"א6,  הסכים  וכן  המקילין.  כדעת  נראה  הרמב"ם  שמדברי  משנה  המגיד  וכתב 
הרשב"א: "ספיקה שנתערבה באחרות, יש מי שהורה שכולן מותרות לפי שהוא ספק ספיקה, 

1(  ג, ב.
2(  ד, א.

3(  ג, ב ד"ה "אפילו באלף". ד, א ד"ה "אפילו בדרבנן".
4(  שמות כג, ב.

5(  הלכות יו"ט פ"א, ה"כ.
6(  עבודת הקודש בית מועד שער ה סי' ד.
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אפילו בספק של תורה הולכין בספק ספיקה להקל ואפילו יש לו מתירין. ויש מי שאוסר גם 
בזו, שאין הולכין בספק ספיקה להקל אלא בספקי התערובות בלבד. והראשון יראה לי עיקר".

אבל הטור7 והשו"ע8 פסקו כהמחמירים.

ג.
דבר שיש לו מתירין במין במינו ובשאינו מינו

בירושלמי9 מבואר שמה שדבר שיש לו מתירין לא בטיל הוא רק אם נתערב מין במינו, אבל 
לו  דבר שיש  הוי  ג"כ  בירושלמי שם, שנדרים  מבואר  ועוד  מינו.  מין בשאינו  נתערב  אם  לא 
מתירין כיוון שאפשר להתיר את הנדר אצל חכם10. ועל פי זה פירשו בירושלמי פסק המשנה 
בנדרים11: "שהנודר מן הדבר ונתערב באחר, אם יש בו נותן טעם, אסור". ומשמע דאם אינו נותן 
טעם, מותר. ופירשו שהמשנה מדברת שנתערב במין בשאינו מינו, ולכן אף שהוא דבר שיש לו 

מתירין בטל אם אינו נותן טעם.

וכן הוכיח הר"ן12 מדברי הגמרא בעבודה זרה13 שמבואר שם שטבל שנתערב במין שאינו מינו 
בטל אם אינו נותן טעם. הרי שאע"פ שטבל דבר שיש לו מתירין הוא14, בטל אם נתערב בשאינו 

מינו. וכן הוכיח עוד מדברי רבי שמעון בסוגיית הגמרא בנדרים15, עיי"ש. וכן כתבו התוס'16.

ש"האשה  טוב17,  ביום  תחומין  לענין  מבואר  ששם  בביצה,  סתירה  לזה  יש  לכאורה  אבל 
ששאלה מים ומלח לעיסתה הרי היא כרגלי שתיהן"18. ופרכינן19, "ואמאי, ליבטל מים ומלח 
לגבי עיסה". ופרקה רב אשי20: "משום דהוה ליה דבר שיש לו מתירין ואפילו באלף לא בטיל. 
והא מים ומלח לגבי עיסה מין בשאינו מינו הוא ואפילו הכי יהיב טעמא משום דהוה ליה דבר 

שיש לו מתירין, אלמא אפילו שלא במינו לא בטיל".

7(  או"ח סי' תקיג. יו"ד סי' קב.
8(  יו"ד סי' קב.

9(  נדרים פ"ו, ה"ד.
10(  וכן הוא בנדרים )נט, א(, ושם מבואר שמצוה נמי איכא להתיר את הנדר. והביאה הר"ן בנדרים נב, א 

ד"ה "וקשיא להו".
11(  נב, א.

12(  עבודה זרה לו, ב ד"ה "חוץ מטבל".
13(  עג, ב. וכן הוא במסכת חלה פ"ג מ"י. והובא בר"ן נדרים שם. 

14(  כמבואר בנדרים נח, א ועוד.
15(  נח, א.

16(  ביצה לח, א ד"ה "ולבטיל".
17(  שאפילו חפציו של אדם אסור להוציאם מחוץ לתחומו של בעליהם. כמבואר במשנה בביצה לז, א.

18(  "ואין מוליכות אותם אלא למקום ששתיהן יכולות לילך, דכיון דביום טוב שאלה, קנו התבלין או המים 
והמלח שביתה אצל בעליהן" - רש"י שם ד"ה "כרגלי".

19(  שם לח, א.

20(  שם לט, א.
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ותירצו התוס'21: "גבי תחומין שאני דחמירי כאילו הוי מין במינו בעלמא כיון דממונא הוא". 
עוד תירצו התוס' והראשונים22: "דכיון דהעיסה אינה נלושה אלא ע"י המים והקדרה נתקנה 

בשביל התבלין אם כן כשערב זה בזה הוי כאילו מין אחד".

אבל הרי"ף כתב23 בענין פת שאפאה עם הצלי בתנור דמאי דאמרינן דאסור לאכלה בכותח 
אף על גב דקי"ל דריחא לאו מילתא היא, היינו טעמא משום דהוי דבר שיש לו מתירין דהא מצי 
למיכלה בהדי בישרא, ומשום הכי אפילו באלף לא בטיל. ומוכח מזה שסובר שגם במין שאינו 
מינו לא בטל, דהא ריח הבשר הצלוי בפת הוא מין בשאינו מינו ועם כל זה כתב שלא בטיל כיון 

שיש לו מתירים לאכלו עם בשר.

לא  במינו  מין  שרק  והבבלי  מהירושלמי  הוכח  לעיל  דהלא  הראשונים24,  עליו  תמהו  וכבר 
בטיל אבל שלא במינו בטיל, וא"כ גם ריח זה של הבשר הצלוי צריך להתבטל בפת, דהוי מין 

בשאינו מינו.

אבל הרשב"א25 כתב, שראיית הרי"ף היתה מהא דהובא לעיל בשם רב אשי26 שמים ומלח לא 
בטלי בעיסה כיון דהוי דבר שיש לו מתירין, הרי, דאע"פ שהוא מין בשאינו מינו לא בטיל. ולא 

סבירא ליה להרי"ף הני תירוצי הראשונים שהובאו לעיל.

אבל עדיין צריך לברר מה יתרץ הרי"ף על הראיות שהובאו לעיל מהירושלמי והבבלי. והנה 
מהירושלמי לא קשה על הרי"ף, כי אפשר לומר שכיוון שרב אשי סובר להיפך נקטינן להלכה 
בטלים  שנדרים  המשנה  שפסקה  מה  פירש  שהירושלמי  מה  וגם  כהירושלמי.  ולא  אשי  כרב 
במין שאינו מינו שנדרים הוי דבר שיש לן מתירים, כתב הכסף משנה27: "דאינו מוכרח במשנה, 
דאפשר לומר דמה ששנינו במשנה שהנודר מן הדבר ונתערב באחר אינו אוסר אלא בנ"ט מין 
בשאינו מינו היינו משום דחשיב לנדרים דבר שאין לו מתירין, אבל דבר שיש לו מתירין אפילו 
בשאינו מינו לא בטיל, ואף על פי ששם אמרו שאם הזקן עוקר הנדר מעיקרו הוו נדרים דבר 
לו  דבר שיש  נדרים  ליה  הוה  הנדר מעיקרו  קי"ל שהזקן עוקר  דאנן  ומאחר  לו מתירין,  שיש 
מתירין, וקתני דמין בשאינו מינו בנותן טעם, יש לדחות ולומר דלא מיקרי דבר שיש לו מתירין 
אלא כשההיתר בא ממילא ולא כשהוא בא ע"י טורח וכו', ונדרים כיון שאין ההיתר בא אלא על 

ידי שאלת חכם לא חשיב דבר שיש לו מתירין". עכ"ל הכסף משנה.

21(  ביצה לט, א ד"ה "משום".
22(  הובא בר"ן נדרים )נב, א( ד"ה "וקשיא להו". ובר"ן עבודה זרה שם. שו"ת הרשב"א חלק א סי' תק. שו"ת 

הרשב"א המיוחסות להרמב"ן סי' קנא. ועוד.
23(  חולין לב, א.

24(  הובא בר"ן שם. וברשב"א תורת הבית הארוך בית ד שער א טו, ב.
25(  שו"ת הרשב"א חלק א סי' תק. שו"ת הרשב"א המיוחסות להרמב"ן סי' קנא.

26(  בביצה לט, א.
27(  מאכלות אסורות פט"ו הי"ב.
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אלא שעדיין צריך לברר מה יתרץ על ראיית הר"ן מדברי רבי שמעון בנדרים28.

אבל הר"ן29 כתב לבאר הטעם שדבר שיש לו מתירין לא בטיל מין במינו דלא כרש"י שהובא 
לעיל, וכן ביאר הטעם שבמין שאינו מינו כן בטיל, וכן יישב דברי רב אשי ממים ומלח שנתערבו 
יהיו  יתיישב היטב דברי הרי"ף שלא  זה  כל  פי  ועל  בעיסה באופן אחר ממה שנתבאר לעיל, 

סותרין לסוגיות שהובאו לעיל.

ונביא כאן את דברי הר"ן כלשונו, וז"ל: "ולי נראין דברי הרב אלפסי ז"ל, דכי תנן הכא דדבר 
שיש לו מתירין בשאינו מינו בטיל, הני מילי כל שאסור עכשיו ועתיד להיות ניתר אחר זמן 
כנדרים, משום דקא מיבעיא לי כיון דלרבנן בכולהו איסורי מין במינו בטיל כמו בשאינו מינו, 

מה ראו חכמים לחלק בדבר שיש לו מתירין בין מינו לשאינו מינו, ומאיזה טעם.

וכך נראה לי בטעמו של דבר, דחזינא לרבנן ולר' יהודה דאיפלגו במין במינו אי בטיל או לא, 
ואמרינן בפ' הקומץ רבה30 דשניהם מקרא אחד דרשו, דכתיב31 ולקח מדם הפר ומדם השעיר, 
שאע"פ שדמו של פר מרובה, קרי ליה דם השעיר, אלמא לא בטיל. וקסבר ר' יהודה דהיינו 
טעמא משום דמין במינו לא בטיל, לפי שכל דבר שהוא דומה לחבירו אינו מחלישו ומבטלו 
אלא מעמידו ומחזקו, ומשום הכי סבירא ליה לר' יהודה בכולהו איסורי דמין במינו לא בטיל. 
כיון דחד  לזה  זה  דומין  אין  והיתר  במינו דאיסור  מין  הכי, דמכל מקום  להו  ורבנן לא משמע 
אסור וחד שרי, שאין ראוי לילך אחר דמיונן בעצם אלא אחר חילוקן באיסור והיתר, אלא היינו 
טעמא דדם הפר אינו מבטל דם השעיר, משום דכיון דשניהן עולין, כלומר שכשרים לזריקה, 
אין מבטלין זה את זה, דכי היכי דר' יהודה אזיל אחר דמיון העצם אזלו רבנן אחר דמיון ההיתר, 
ולפיכך כל שחלוקין באיסור והיתר, אפילו מין במינו בטיל, דהוה ליה כמין בשאינו מינו. ומשום 
הכי אמרינן דבדבר שיש לו מתירין נטו רבנן משום חומרא לדרבי יהודה, דכיון שאין דבר זה 
חלוק מן ההיתר לגמרי באיסור והיתר, שהרי אף הוא סופו להיות ניתר כמוהו, אמרינן שאינו 
בטל במינו, דאי הכי הוה דמו טובא, חדא שהן שוין במין, ועוד שאינן חלוקים לגמרי באיסור 
והיתר, ומשום הכי לא בטיל אלא בשאינו מינו כדי שאותו חילוק שיש בין מינו לשאינו מינו 
ישלים אותו שווי שניתוסף כאן משום דבר שיש לו מתירין, לפי שהחילוק שבין המינין סיבת 
הביטול והשווי נותן שלא יהו בטלין, הלכך כל שהוא אסור עכשיו ואינו חסר מן איסורו אלא 
שעתיד להיות ניתר לאחר זמן, אותו חסרון של איסור כיון שהוא מועט ראוי הוא שישלימנו 
כי ההיא דפרק משילין  לו עכשיו היתר  בין מינו לשאינו מינו, אבל כשיש  אותו חילוק שיש 
היתר של  הרבה  נתקרב  הרי  בה,  שוין  מותרין עכשיו במקום שרגלי שתיהן  ומלח  מים  שאף 
עיסה למים ומלח, שאף עכשיו שניהן מותרין, וכיון שהיתרן קרוב אי אפשר לחילוק שיש בין 
מינו לשאינו מינו שישלימנו, דהא הש"ס לרבנן חילוק דהיתר ואיסור עדיף להו מחילוק דמינו 

28(  נח, א.
29(  נדרים שם.

30(  מנחות כב, א-ב.
31(  ויקרא טז, יח.
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ושאינו מינו דבה הוא דפליגי עליה דר' יהודה, הלכך דבר שהוא ניתר עכשיו כמים ומלח ראוי 
יותר שלא יתבטל לגבי עיסה אף על גב דהוי מין בשאינו מינו ממה שראוי שלא יתבטל דבר 
שהוא אסור עכשיו ועתיד להיות ניתר אחר זמן לגבי מין במינו, ומש"ה נהי דמסקינן דדבר שיש 
לו מתירין בשאינו מינו בטל מפני שהוא אסור עכשיו, אסיק רב אשי התם דמים ומלח שהן 
ניתרין עכשיו אינן בטלין לגבי עיסה אף על פי שהוא מין בשאינו מינו וכו'. ופת שאפאה עם 
הצלי בתנור להא דמיא, שאף עכשיו יש לה היתר לאכלה שלא בכותח הלכך בדין הוא דאפילו 

בשאינו מינו לא בטיל.

ועוד דאפילו לא בעית למידק כולי האי זיל בתר טעמא, הרי אתה רואה שכל שהוא מוסיף 
היתר החמירו בבטולו שמפני שעתיד להיות ניתר אמרו שלא יתבטל במינו וכיון שכן כל שהוא 
מוסיף עוד היתר שאף עכשיו יש לו שעת הכושר ראוי להחמיר בבטולו שלא יתבטל אפילו 
לו מתירין בטל בשאינו  ומש"ה לא קשיא מסקנא דהכא דמסקינן דבר ]שיש[  מינו,  בשאינו 
מינו אמסקנא דפרק משילין דאסיק רב אשי דאפילו בשאינו מינו לא בטיל ולא צריכינן לתרוצי 
לדחוקי כלל. וההיא דפת שאפאה עם הצלי בתנור לההיא דפרק משילין דמיא, ולא עוד אלא 
לא  במינו  מתירין  לו  שיש  אדבר  לאחמורי  מצינן  דכי  למימר  דאיכא  משום  מינה,  דעדיפא 
מחמרינן עליה בשאינו מינו, אבל בההיא דפת שאפאה עם הצלי בתנור דליכא לאחמורי עליה 
במינו דלא שייך כלל אי לא מחמרינן עליה בשאינו מינו נמצא שלא החמיר בו כלל. ועלו דברי 

הרב אלפסי ז"ל נכונים בטעמם".

והנה זהו פירוש הר"ן, אבל לעיל הובאו דברי רש"י בביצה32 שפירש הטעם שדבר שיש לו 
מתירין לא בטיל, דכיון שיהיה אפשר לאוכלו בהיתר לא הקילו חז"ל שיתבטל, וצריך להבין 
לפי זה מהו הטעם שהחמירו רק אם נתערב מין במינו ולא אם נתערב במין בשאינו מינו. ופירש 
וכל שנתערב  רצו חכמים שיתבטל,  לא  כך,  היתר אחר  לו  בתורת חטאת33, ש"מאחר שיהיה 
שלא במינו אין ההיתר נקרא על דבר האסור אלא על שם הדבר שנתערב בו והוי כמי שאין לו 

מתירין"34.

ולמעשה גם הרמב"ם35 פסק שדבר שיש לו מתירין בטל במין בשאינו מינו, וז"ל: "יראה לי 

32(  ג, ב ד"ה "אפילו באלף". ד, א ד"ה "אפילו בדרבנן".
33(  כלל מ, אות ו.

34(  וכן משמע גם כן מלשונו של רבינו תם והטור. דהנה רבינו תם כתב בספר הישר שלו חלק החידושים סי' 
תש, וז"ל: "ונ"ל דבתערובת )שלא מיחו( ]שנימוחו[ כגון שהאיסור אין בו ממש אפי' יש לו מתירין בטל וכו'. 
ואמרינן בשילהי ביצה גבי האשה ששאלה מים ומלח לעיסתה וקרי ליה דבר שיש לו מתירין משום דידיע 
ממשו. ומוקי לה במלח איסתרוקני. ומים נמי כמו ממש בעיסה אית להו". עכ"ל. ומשמע מלשונו שהעיקר 

תלוי אם האיסור נחשב כאילו הוא בעין או לא, דאם יש בו רק טעמו, בטל, ואם יש בו גם כן ממשו, אסור.

וכן בטור או"ח סי' תקיג כתב שלפי ר"ת: "הא דאמרינן דבר שיש לו מתירין לא בטיל הוא דוקא כשהוא בעין 
אבל טעמו בטל בס'". וביו"ד סי' קב כתב: "דהא דדבר שיש לו מתירין אינו בטל דוקא כשנתערב במינו אבל 

נתערב בשאינו מינו טעמו בטל בס'". א"כ משמע שזה שבטל באינו מינו הוא משום שאינו בעין.
35(  מאכלות אסורות פט"ו, הי"ב.
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שאפילו דבר שיש לו מתירין אם נתערב בשאינו מינו ולא נתן טעם מותר, לא יהיה זה שיש לו 
מתירין חמור מטבל שהרי אפשר לתקנו ואף על פי כן שלא במינו בנותן טעם כמו שביארנו". 
מדברי  כן  הוכח  לעיל  הלא  בסברתו,  הדבר  הרמב"ם  תלה  מדוע  שנשאל  ברשב"א36,  וראה 
הירושלמי והבבלי. ופירש הרשב"א, דכיון שראה הרמב"ם שהרי"ף פסק שגם במין בשאינו לא 
בטיל, וכמו שהובא לעיל בשמו בענין פת שאפאה עם הצלי, וגם יש ראיה להרי"ף מדברי רב 
אשי בענין מים ומלח שבעיסה, וכמו שהבאתי לעיל, לא ראה שיהא ההיא דהירושלמי ראיה 
מוכרחת, ולכן כשראה הוא להכריח, תלה אותה בהכרעת הדעת. והוסיף, שהרמב"ם עצמו יתרץ 
וכמו שהובא  נחשב כמין במינו  ולכן  ומלח שמתקנים את העיסה  הא דרב אשי, ששאני מים 

לעיל.

וראה גם בהשגות הראב"ד37 שגם כן תמה על הרמב"ם ש"משנה שלימה היא" ולמה תלה 
הדבר בסברתו. ופירש הכסף משנה38, שכוונתו למשנה במסכת ביצה שאמרה שאשה ששואלת 
מים ומלח לעיסתה הרי היא כרגלי שתיהן, וכפירוש רב אשי שכיון שיש לו מתירין לא בטיל 
יכול לתרץ כמו שתירצו  כי הוא  זו קושיא על הרמב"ם  וכנ"ל. אבל הכסף משנה תירץ שאין 
הראשונים ששאני מים ומלח שמתקנים את העיסה וכנ"ל. ועוד כתב לפרש שכוונת הראב"ד 
לומר למשנה במסכת נדרים שנדרים בטלים אם אינו נותן טעם וכמו שהובא לעיל, אבל גם על 
זה תירץ הכסף משנה שאפשר לדחות ולפרש שנדרים לא הוי דבר שיש לו מתירין כיון שההיתר 

לא בא ממילא וכנ"ל.

ד.
דבר שיש לו מתירין שנתערב בתבשיל ונותן חזותא וטעמא בתבשיל

והנה הראשונים דנו לענין ביצה שנולדה ביו"ט או שיש עליה ספק אם נולדה ביו"ט, שנתנוה 
בתבשיל כדי ללבן התבשיל וליתן בו טעם, ומקודם נביא את דבריהם כפי שהם ואח"כ ננסה 

לדון ולברר את דבריהם.

דלא  המרק,  את  טוב  ביום  שנולד  בביצה  לבנו  שאם  מרבותי  "וקבלתי  הראבי"ה39:  כתב 
משערינן ליה בשישים, חדא דלחזותא ולטעמא היא דעביד ולא בטיל. ותו דבר שיש לו מתירין 
הוא ואפילו באלף לא בטיל. וכן כל ירק העשוי להטעים. ואם ספק אסור, דמסקנא דהילכתא 

כרב אשי דאמר ספק יום טוב ספק חול הוי ליה דבר שיש לו מתירין ואפילו בדרבנן לא בטל".

וז"ל הטור באו"ח40: "ביצה שנולדה בשבת וי"ט אסור ליגע בה וכל שכן שלא לאוכלה, ואפילו 
ספק נולדה בי"ט או בחול אסורה, ואפילו נתערב באלף כולן אסורות. ואבי העזרי אסר אפילו 

36(  שו"ת הרשב"א חלק א סי' תק. שו"ת הרשב"א המיוחסות להרמב"ן סי' קנא. והובא בכסף משנה על 
הרמב"ם שם.

37(  בהשגות על הרמב"ם שם.
38(  שם.

39(  חלק ג הלכות יו"ט סי' תשטו.
40(  סי' תקיג.
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התבשיל שנעשה בספק ביצה שנולדה בי"ט. וכ"כ הר"ם מרוטנבורק. ולפי מה שפירש ר"ת41 
דהא דאמרינן דבר שיש לו מתירין לא בטיל דוקא כשהוא בעין אבל טעמו בטל בס', היה נראה 

שהתבשיל מותר כיון שלא נתכוין לבטלה".

וביו"ד42 כתב הטור: "כל דבר שיש לו מתירין כגון ביצה שנולדה ביום טוב שראויה למחר אם 
נתערבה באחרות, בין שלימה בין טרופה אינה בטלה אפילו באלף, ואפילו ספק אם נולדה בי"ט 
אם לאו ונתערבה באחרות אסורות, ואפילו עשה ממנה תבשיל כתב אבי העזרי שהוא אסור. 
דוקא כשנתערב במינו אבל  אינו בטל  לו מתירין  ר"ת דהא דדבר שיש  אבל לפי מה שפירש 

נתערב בשאינו מינו טעמו בטל בס', א"כ התבשיל מותר אם יש בו ס' כיון שלא כיון לבטלה".

ודברי הראבי"ה הובאו גם במרדכי43 ובשערי דורא44.

והנה הב"י45 כתב על דברי הטור שכתב שלפי ר"ת נראה שמותר, וז"ל: "נראה דאין זה מוכרח, 
דאיכא למימר דלר"ת נמי אסור, משום דלחזותא וטעמא עביד, וכל מידי שנעשה לתת טעם 
לא בטיל. וכן כתב המרדכי דמטעם זה גם כן היה אומר אבי העזרי דלא בטיל46. ונראה שמטעם 
זה כתב הרא"ש בתשובה47 הרוטב שנתקן ביום טוב בביצה בת יומא אסור דדבר שיש לו מתירין 

הוא ולא בטיל".

הב"י48 הביא בשם הגהות שערי דורא וז"ל: "ובהגהות שערי דורא49 מצאתי כתוב בשם מה"ר 
איסרל, אם ליבנו בו מאכל או מילאו בו תרנגולת אסור, והכי נהוג אף על גב דלכאורה הרמב"ם50 
והרא"ש פליגי, דהא ביצה במאכל ובתרנגולת מין בשאינו מינו הוא, נוכל לומר דסבירא ליה 
כשינויא דכתבו בתוספות51 דהיכא דהקדירה מיתקנת בכך חשיב מין במינו, ובליבון הביצה מתקן 

41(  ספר הישר לר"ת חלק החידושים סי' תש. וז"ל: "ונ"ל דבתערובת )שלא מיחו( ]שנימוחו[ כגון שהאיסור 
אין בו ממש אפי' יש לו מתירין בטל וכו'. ואמרינן בשילהי ביצה גבי האשה ששאלה מים ומלח לעיסתה 
וקרי ליה דבר שיש לו מתירין משום דידיע ממשו. ומוקי לה במלח איסתרוקני. ומים נמי כמו ממש בעיסה 

אית להו".
42(  סי' קב.

43(  ביצה רמז תרמ.
44(  סי' עד.

45(  או"ח סי' תקיג.
46(  ז"ל המרדכי: "ביצה שנולדה ביום טוב כתב רבינו אבי העזרי קבלתי מרבותי שאם לבנו מאכל בביצה 
שנולדה ביום טוב בו ביום אסור ולא משערים בס' חדא דלחזותא ולטעמא עבידא ותו דדבר שיש לו מתירין 

אפי' באלף לא בטיל".
47(  כלל כג סי' ז.

48(  או"ח סי' תקיג.
49(  סי' עד, ס"ק ג.

50(  מאכלות אסורות פט"ו הי"ב. הובא לעיל.
51(  ביצה לט, א ד"ה "משום".
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התרנגולת והתבשיל דעושין כן כדי לבשם התרנגולת. ויראה מה שהוצרך ראבי"ה טעם אחר 
לאסרו משום חזותא ולא רצה לומר משום דהוי מין במינו, דסבר כשינויא קמא שכתבו". עכ"ל.

ה.
שיטת הראבי"ה

והנה בלשונו של הראבי"ה מבואר שני טעמים לאסור: א. משום חזותא וטעמא. ב. משום 
דבר שיש לו מתירין. והנה מה שכתב שאסור משום חזותא וטעמא, לכאורה אינו מובן, דאם הוא 
נותן טעמא מדוע צריך שיתן גם חזותא, הלא הכלל הוא שאם הוא נותן טעם אסור ואין צריך 
שיתן גם חזותא. אבל בשו"ע אדה"ז52 כתב: "שמה שדנו כאן הראשונים בענין ביצה שנותנת 
על  במינו,  כמין  נחשב  הקדירה  שמתקן  כיון  מתבטלת  שאינה  לומר  בתבשיל  וטעמא  חזותא 
כרחך צריך לומר שאין הכוונה שיש בה בביצה בלבד כדי לתקן, דא"כ בלא זה שהוא דבר שיש 
לו מתירין נמי לא בטיל כיון שמתקן את התבשיל דהיינו שמבש]ם[ וכו', ולא גרע ממתבל שיש 

בו כדי לתבל וכו', אלא על כרחך מיירי עם הצטרפות מינים של היתר".

עכ"פ הנה לכאורה משמע שלפי הטעם הראשון שכתב הראבי"ה, זה שאינו בטל הוא לא 
משום שהוא דבר שיש לו מתירין, אלא משום חזותא וטעמא בלבד. וצ"ע דאם אין זה משום 
דבר שיש לו מתירין, מדוע הוא לא בטל כשנותן חזותא וטעמא, כי הלא לעיל נתבאר שאין 
מדובר שביצה זו לבדה נותנת טעם, וא"כ מדוע לא יתבטל אם נותן חזותא וטעמא. ואם חזותא 
בלבד היא סיבה שלא יתבטל, למה צריך שיתן גם כן טעם. אבל במגן אברהם53 ]ומחצית השקל[ 
משמע שגם לפי הטעם הראשון של הראבי"ה מה שאינו בטל הוא משום שהוא דבר שיש לו 
מתירין, אלא שבטעם הראשון סבר שהיכי שמתקן הקדירה בלבד ע"י נתינת טעם או חזותא 

אינו נחשב עדיין כמין במינו, אבל כשנותן טעמא וחזותא ביחד אינו בטל54.

ונראה שסברתו היא כי הנה הטעם שבמין במינו לא בטל ובמין בשאינו מינו בטל, הוא כמו 
שהובא לעיל בשם התורת חטאת ורבינו תם והטור, שבמין במינו נחשב כאילו האיסור הוא בעין 
כאן אלא שאתה רוצה לבטלו ברוב, ובזה החמירו חז"ל היכי שיש לו מתירין, אבל במין בשאינו 
מינו נחשב כאילו אין כאן האיסור בעין אלא טעמו בלבד, ואין ההיתר נקרא על דבר האסור אלא 
על שם הדבר שנתערב בו ולכן לא החמירו חז"ל שלא יתבטל אע"פ שהוא דבר שיש לו מתירין. 
וסבר הראבי"ה שגם היכי שמתקן התבשיל נחשב כאילו אין כאן אלא טעמו בלבד, אבל כשיש 
כאן גם חזותא, אז נחשב כאילו הוא בעצמו הוא כאן, וההיתר נקרא על דבר האסור, ולכן לא 

בטל.

של  הראשון  כתירוץ  סבר  הראשון  בתירוץ  שהראבי"ה  דורא,  השערי  הגהות  שכתב  וזהו 

52(  סי' תקיג, ס' ז, ובקוט"א שם ס"ק ד.
53(  סי' תקיג, ס"ק ז.

54(  כן משמע מהמגן אברהם, כי כתב שגם מדברי השו"ע באו"ח סי' תקיג וביו"ד סי' קב משמע שצריך להיות 
גם חזותא וגם טעמא, ושם ביו"ד משמע שמה שאסור כשנותן חזותא וטעמא הוא משום שאז מתקן הקדירה 

]ונחשב כמין במינו[ ולא משום עצם זה שנותן חזותא וטעמא.
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התוס', שרק בתחומין החמירו חז"ל שלא יתבטל אפילו במין בשאינו מינו, אבל בשאר איסורים 
בטל אפילו אם הוא מתקן התבשיל, ולכן הוצרך הראבי"ה לומר שכאן יש גם חזותא וגם טעמא, 

ובאופן זה כן נחשב כמין במינו.

ולפי כל זה צריך לומר, שבתירוץ השני שכתב הראבי"ה שאינו בטל משום שהוא דבר שיש 
לו מתירין, כוונתו לומר שאינו סובר כלל כשיטות הראשונים שבמין בשאינו בטל, והוא סובר 
כשיטת הרי"ף הנ"ל55 שבכל אופן הוא בטל, ולכן כתב הטור על זה, שלפי ר"ת נראה דמותר, 
כי ר"ת כן סובר שבמין בשאינו בטל. והב"י כתב שגם לפי ר"ת אסור משום שהוא נותן חזותא 

וטעמא.

ו.
שיטת הראבי"ה בעניין ספק ספיקא בדבר שיש לו מתירין

עוד יש לברר בשיטת הראבי"ה, דהנה מלשונו של הטור משמע שהראבי"ה מדבר על ביצה 
שספק אם נולדה ביו"ט או לא, ועל זה כתב הראבי"ה שאינה בטלה בתבשיל, ולפי זה נמצא 
שהראבי"ה סובר כדעת המחמירים בספק ספיקא, וכמו שהובא לעיל מחלוקת הראשונים בזה. 
אבל לכאורה מלשון הראבי"ה56 עצמו לא מוכח כלל שמדבר על ספק נולדה ביו"ט אלא על ביצה 
שודאי נולדה ביו"ט. וכן במרדכי57 הביא דברי הראבי"ה על ביצה שנולדה ביו"ט ולא על ספק 

ביצה. וצ"ע. אבל בשערי דורא58 כן כתב כן על ספק ביצה.

55(  כפי הבנת רוב הראשונים ולא כפי הבנת הר"ן.
56(  חלק ג הלכות יום טוב סי' תשטו.

57(  ביצה רמז תרמ.
58(  סי' עד.



  87  

בערג"לה"גומ " 

ברכת בשמים בהבדלה
הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' באשה
תלמיד בישיבה

א.
איתא בברכות1: "אלו דברים שבין בית שמאי ובין בית הלל בסעודה . . בית שמאי אומרים: 
בית  היינו שנחלקו  והבדלה".  מזון  ובשמים  נר  אומרים:  הלל  ובית  והבדלה,  ומזון בשמים  נר 
שמאי ובית הלל מה יהיה סדר הברכות במקרה שיש לאדם רק כוס אחת של יין במוצאי שבת, 
הנר  על  קודם  ב"ש מברך  הבדלה, שלפי שיטת  לברכת  וגם  המזון3  לברכת  גם  זו  כוס2  וצריך 
ולאחריו מברך ברכת המזון, ואז על הבשמים ולאחריו ברכת ההבדלה. ולפי שיטת ב"ה מברך 

קודם על הנר ולאחריו על הבשמים ולאחריו ברכת המזון ולאחריו ברכת ההבדלה. 

אבשמים  דבריך  לרבא  חזייה  רבא,  לבי  איקלע  יהודה  בר  הונא  "רב  בהמשך4:  מובא  וכן 
ברישא. אמר ליה: מכדי בית שמאי ובית הלל אמאור לא פליגי; דתניא, בית שמאי אומרים: נר 
ומזון בשמים והבדלה. ובית הלל אומרים: נר ובשמים מזון והבדלה! - עני רבא בתריה: זו דברי 
רבי מאיר, אבל רבי יהודה אומר: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המזון שהוא בתחלה ועל 
הבדלה שהיא בסוף. על מה נחלקו - על המאור ועל הבשמים, שבית שמאי אומרים: על המאור 

ואחר כך בשמים, ובית הלל אומרים בשמים ואחר כך מאור5". 

היינו שישנה מחלוקת בין ר"מ לר"י במה נחלקו ב"ש וב"ה, דעת ר"מ היא שב"ש סוברים 
שמזון קודם לברכת הבשמים וב"ה סוברים שבשמים קודמים לברכת המזון, והראיה היא מכך 
שרב הונא הזדמן לביתו של רבא במוצאי שבת וראה שרבא מברך קודם על הבשמים ולאחר מכן 
על הנר. אמר לו רב הונא והרי גם לשיטת ב"ש וגם לשיטת ב"ה הנר קודם לבשמים )ונחלקו 
כנ"ל האם מזון קודם לבשמים או בשמים למזון( וא"כ מדוע בירכת על הבשמים לפני ברכת 
הנר? ענה לו רבא, שבאמת לשיטת ר"מ כולם מודים שנר קודם לברכת הבשמים, אך לשיטת 

1(  נא, ב.
2(  וכפי שהגמרא בהמשך )נב, א( דנה בעניין זה.

3(  ובעניין האם צריך כוס לברכת המזון איתא בברכות נא, ב שצריך כוס לברכת המזון, וכן בפסחים קה, ב. 
ובעירובין מ, א. אך מסקנת הגמרא בפסחים )קיז, ב( שלא צריך כוס לברכת המזון. ולהלכה נחלקו הראשונים 
האם צריך כוס או לא, הטור וכן בשו"ע הבית יוסף כתב שצריך כוס לברכת המזון )רק שישנם מספר דעות 
האם כל אחד שאוכל צריך כוס לברכת המזון או רק בשלושה, )שלפי הכל בו כל אחד צריך כוס לברכת המזון, 
ולפי מדרש רות הנעלם מברכים רק בשלושה(( אך לשיטת הרי"ף והרמב"ם בהל' ברכות )פ"ז, הל' טו( אין 

צורך בכוס של יין בשעת ברכת המזון. 
4(  נב, ב.

5(  ומבאר הריטב"א בד"ה "לא נחלקו" שמחלוקתם של ב"ש וב"ה היא בסברא, שלפי ב"ש ברכת הנר קודמת 
לברכת הבשמים מכיוון שנהנה מאורה מיד, אך לפי ב"ה ברכת הבשמים קודמת לברכת הנר כיוון שבברכת 

הבשמים יש כבוד השבת, שע"י הבשמים משיב את הנפש מהסתלקות הנשמה היתירה שהייתה בשבת.



  88  

קובץג"ערו־גוב'אור'םג-ג 

ר"י בזה גופא נחלקו ב"ש וב"ה, שלשיטת ב"ש ברכת הנר קודמת לברכת הבשמים, ולשיטת 
ב"ה ברכת הבשמים קודמת לברכת הנר.

ומסיימת הגמרא: "ואמר רבי יוחנן: נהגו העם כבית הלל אליבא דרבי יהודה".

ב.
בדברי  טעמים  כמה  מצינו  שבת6  במוצאי  בהבדלה  הבשמים  על  לברך  חז"ל  תקנת  בטעם 

הראשונים.

הרמב"ם כתב7 שמאחר ונפש האדם דואבת מיציאת השבת, תיקנו להריח הבשמים לשמח 
ולהשיב הנפש. וז"ל: "למה מברכים על הבשמים במוצאי שבת, מפני שהנפש דואבת ליציאת 

השבת". וכן כתבו עוד כמה ראשונים8. וכן משמע גם מדברי הטור9.

אך עיין בשיבולי הלקט, שכתב10 שטעם לקיחת בשמים להבדלה היא מפני שבשבת ישנם 
לאדם שתי נשמות, ובמוצאי שבת ניטלת מהאדם נשמה אחת, ואז נחלש האדם, וכדי לחזקו, 
תיקנו להריח בשמים, לפי ריח טוב מחזק האדם. וז"ל: "ומה טעם מברכין על הבשמים במוצאי 
שבת, לימדונו רבותינו ז"ל שבשבת יש באדם שתי נשמות11 ובמוצאי שבת ניטלת ממנו נשמה 

אחת ונשאר חלוש, על כן צריך להריח בבשמים ובריח טוב כדי להתחזק".

בטעם הדבר כתב הרשב"א12: "כשנגמרת מלאכת הבריאה עומד העולם על שלמותו, ובריאתו 
בשבת, ולאחר שבת חוזרין ימי השבת חלילה להיותם נפעלים כתחילתם, והראשון חלוש מכלן, 

שממנו ההתחלה", והאדם חלוש בו, "לפיכך, צריך ריחני להשיב נפש ולחזק".

לקיחת  לדעתו  שגם  חל"א13,  שיחות  בלקוטי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  הרמב"ם  בדעת 
להדגיש  רצה  שבספרו  אלא  היתירה,  הנשמה  מהאדם  שניטלת  מפני  היא  בהבדלה  הבשמים 

שלקיחת הבשמים בהבדלה זהו עניין עיקרי בהבדלה, וזלה"ק:

"ויש לומר שכוונתו בזה היא להגדיר השייכות דברכת בשמים להבדלה שאינה ענין צדדי 
זה שמברכים על הבשמים במוצאי שבת בעת  ענין ההבדלה, כלומר  אלא שהיא מעצם תוכן 

6(  לעניין בשמים במוצאי שבת שחל בו יו"ט נחלקו הראשונים האם יש צורך בלקיחת בשמים או לא, לפי 
הרשב"ם וכן לדעת הר"ן )בפסחים קב, ב( יש צורך בלקיחת בשמים, ואילו לדעת התוס' שם אין צורך בלקיחת 
בשמים, וכן הוא דעת אדה"ז בשולחנו )או"ח סי' תעג, ס' ו(, וז"ל: "א"צ לבשמים שתענוג יו"ט ושמחתו משיב 

את הנפש". ועיין בלקוטי שיחות חלק לא שיחה ב לפרשת תשא בביאור מחלוקתם.
7(  הל' שבת פכ"ט, הל' כט.

8(  רשב"ם בפסחים קב, א ד"ה "ושמואל". ועוד.
9(  או"ח סי' רצז.

10(  עניין שבת סי' קל.
לחזק האדם אלא  אינו  נשמות, טעם הבשמים  11(  משא"כ לדעת הרמב"ם שאין משמע שיש לאדם שתי 

להשיב הנפש עצמה.
12(  ח"ג סי' רצ.

13(  שיחה ב לפרשת תשא.
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הבדלה".  חיוב  לעצם  שייך  זה  אלא  מדאבונה,  הנפש  וליישב  כדי לשמח  רק  לא  הוא  הבדלה 
זכירת  "זכרהו  היא:  השבת  יום  של  קידוש  שמצוות  כתב14  הפרק  בתחילת  הרמב"ם  ומבאר: 
שבח וקידוש וצריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו כו' וביציאתו בהבדלה". היינו שגם עניינה של 
ההבדלה היא חלק מקיום מצוות "זכור את יום השבת לקדשו", ומטרת זיכרון זה במוצאי שבת 

הוא כדי להמשיך את זיכרון השבת גם בימי החול שלאחריו.

וזהו ג"כ השייכות של ברכת בשמים להבדלה, לפי שבכדי לזכרו גם במוצאי שבת ובימים 
שלאחריו זקוקים לעניין של שמחה, וכמובן שאין מקום לשמחה כאשר הנפש דואבת, וע"פ 
הנ"ל מובן טעמו של הרמב"ם שלא הביא הטעם של "הנשמה היתירה" אלא כתב "מפני שהנפש 
היינו  להבדלה,  ברכת הבשמים  שייכות  את  יותר  מדגיש  זה  ליציאת השבת", שטעם  דואבת 
)גם(  אלא  דואבת"(,  )"שהנפש  שבת  במוצאי  עניין  לתקן  כדי  רק  לא  היא  הבשמים  שברכת 

להמשיך את פעולת וזיכרון השבת לימים שלאחרי'.

שברכת  להדגיש  רוצה  שבספרו  רק  הנ"ל,  הראשונים  על  חולק  לא  שהרמב"ם  א"כ,  יוצא 
בשמים אינה עניין צדדי, אלא שייכת לעצם חיוב ההבדלה15. 

ג.
שהוסיף  מה  נביא  השבת,  מוצאי  לבין  הנפש,  לחיזוק  בשמים  הרחת  שבין  הקשר  בביאור 
הרשב"א טעם נוסף להרחת הבשמים, בשם "יש מפרשים", וז"ל: "וי"מ: נשמה יתירה דהיינו: 
בימי  ונכנס  ממנו  וכשעובר  יתירה,  נשמה  היא  כאלו  בשבת  מוצאה  שהנפש  והעונג  המנוחה 
הטורח והענוי, כאלו אבדה ממנו נשמה יתירה, והוא נחלש". היינו דמאחר ובשבת אין האדם 
עוסק במלאכה כלל )אפילו לא במלאכת אוכל נפש כביו"ט(, הרי כשמגיע יום ראשון ונדרש 

הוא להתחיל לעבוד בטורח ועינוי16, נחלש. והריח עוזר לחזקו.

והוא: "ריש  ומביא לשון הגמרא בתענית17 בטעם שאנשי מעמד אינם צמים ביום ראשון, 
לקיש אמר: מפני נשמה יתירה. דאמר ריש לקיש: נשמה יתירה ניתנה בו באדם בערב שבת, 
היינו  נפש".  אבדה  וי  ששבת  כיון   - וינפש  שבת  שנאמר  ממנו,  אותה  נוטלין  שבת  במוצאי 

שכאשר יוצאת השבת כואב ודואב האדם על יציאת הנפש היתירה שהיתה בו בשבת.

ד.
להבנת העניין שע"י הרחת הבשמים מתיישבת הנפש הכואבת, ישנם כמה ביאורים, ומהם:

14(  שם, הל' א.
15(  וראה מה שמדייק המעשה רוקח )ד"ה "ולמה"( בדברי הרמב"ם, שהנשמה שמחיה את הגוף היא הדואבת 

מיציאת השבת, ואותה מנחמים ע"י הרחת הבשמים במוצאי שבת, ודלא כביאור כ"ק אד"ש מה"מ.
וכן משמע מתוס' הרא"ש ברכות נב ב ד"ה  )ד"ה "ומברך"(,  וכן מובא באבודרהם בסדר מוצאי שבת    )16

"ב"ש".
17(  כז, ב.
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ברכות  בתוך  הבשמים  ברכת  את  שתיקנו  שהטעם  כתב  מרש"י18  הפרדס  ליקוטי  בספר 
ההבדלה דווקא, הוא לפי שהשבת נותנת לאדם נשמה יתירה, וע"י שאוכל ומענג את השבת 
הוא שומרה, וכשהוא מבדיל על היין הוא מבדיל גם את המנוחה והעונג שהיה לו בשבת ומעתה 
יוצא לימי עמל וטורח, וממילא נפשו אינה שמחה, לכן תיקנו שבשעת ההבדלה המבדיל יריח 
את הבשמים וישמח את הנשמה הנותרת. שורש עניין זה הוא כדי שיהיה זיכרון השבת בליבו 

ויהיה שמח גם ביציאת השבת.

ובמחזור ויטרי19 כתב שהטעם שתיקנו את ברכת הבשמים בתוך ברכות ההבדלה הוא מפני 
שבכל שבת אור הגיהנום שובת וכשיוצאת השבת חוזר אור הגיהנום לשרוף, ומשריפה זו עולה 

סירחון גדול, וע"י הרחת הבשמים מפיגים ריח רע זה20.

את  זוכר  שעי"ז  אם  שבת,  במוצאי  הבשמים  להרחת  היתירה  הנשמה  שייכות  א"כ  הבנו 
השבת, ואם שמעביר בזה ריח רע היורד לעולם.

ה.
בשאלה האם צריך לחזר ולחפש אחר בשמים כדי לברך עליהם מביא הרשב"א21 את דעת 
הראב"ד שאומר שאפילו שבגמרא לא מוזכר שאין צריכים לחזר אחר בשמים להבדלה, בכל 
וחומר  קל  נלמד  הבדלה,  לברכת  נר  אחר  לחזר  צריכים  שאין  בגמרא  שמבואר  מכיוון  אופן 
גדול שהוא מברך על  עניין  בו  נר שיש  לחזר אחר בשמים להבדלה. משום שאם  צריך  שאין 
מעשה בראשית היינו שהאש נבראה במוצאי שבת ולכן מברכים עליה בברכת ההבדלה, ובלשון 
הגמרא22: "דתניא רבי יוסי אומר, שני דברים עלו במחשבה ליבראות בערב שבת, ולא נבראו עד 
מוצאי שבת, ובמוצאי שבת נתן הקב"ה דעה באדם הראשון מעין דוגמא של מעלה והביא שני 

אבנים וטחן זו בזו ויצא מהן אור".

כלומר, האש נבראה בפועל במוצאי שבת, ולכן ברכת הנר בהבדלה הוא על מעשה בראשית 
ולא על הנאת האדם מהאש שהדליק עצמה, ובכל אופן אין צורך לחזר אחריו. אזי בשמים שהם 
להנאת עצמו, ברור שאין צורך לחזר אחריהם23. וכן למד המגיד משנה בדברי הרמב"ם24, וז"ל 
הרמב"ם: "אין מחזרים אחר נר לברכה" ולא כתב שאין מחזרים אחר בשמים לברכה, ומסביר 

18(  עניין מוצאי שבת.
19(  סי' קנא'.

20(  ובאור זרוע )ח"ב סי' צב( כתב שאין הכוונה כפשוטו שיורד ריח רע לעולם וע"י הרחת הבשמים מפיגים 
ריח זה, אלא הכוונה למציאות רוחנית שאינה שייכת לאדם בעולם התחתון, והרחת הבשמים הוא כביכול 

להראות שאין ריח רע בעולם.
21(  ד"ה "אומר ר"י".

22(  פסחים נד, א.
23(  וכעין זה הביא הפרי מגדים בסי' רצז את דברי הראש בברכות נג, ב.

24(  הל' שבת פכ"ט הל' כו.
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שזהו  להבדלה,  בשמים  אחר  לחזר  שצריך  כתב  שלא  הרמב"ם  של  טעמו  את  משנה  המגיד 
מפשטות הדין, הנלמד בק"ו מנר, כנ"ל.

וכן פסק בשו"ע בית יוסף25 שאין צריך לחזר אחר בשמים להבדלה, וז"ל: "מברך על הבשמים 
דברים  "במה  בשולחנו26:  אדה"ז  פסק  וכן  אחריהם".  לחזור  צריך  אין  לו  אין  ואם  לו,  יש  אם 
אמורים )שצריך לחזר אחר בשמים להבדלה( כשיש לו בשמים אזי הוא צריך להריח בהם, אבל 
אם אין לו אין צריך לחזר אחריהם כדרך שמחזרים אחר המצוות27 הואיל ואינם אלא בשביל 

להשיב את הנפש".

ואולי אפשר לומר שזה שאין חיוב לחזר אחר בשמים להבדלה זה להטעם שלקיחת בשמים 
היא בשביל הנשמה הניטלת במוצאי שבת, וכדי להשיב נפש האדם ולחזקו יש להריח בשמים, 
ומכיוון שזהו רק בשביל להשיב את הנפש אז אין חובה לחזר אחר הבשמים. אך ע"פ הביאור 
הנ"ל מכ"ק אד"ש מה"מ, שלקיחת הבשמים אינה רק בשביל "נטילת הנפש" אלא שייכת בעצם 
השלמה  נעשה  זה  ידי  ועל  שלאחרי,  בימים  השבת  וזיכרון  פעולת  המשכת  ובעניין  ההבדלה 
שיהיה  לכתחילה  וצריך  שטוב  חשוב  עניין  הוא  בהבדלה  הבשמים  עניין  אזי  השבת,  בזכירת 

בשמים לברכת הבדלה במוצאי שבת.

25(  סי' רצז, ס' א.

26(  סי' רצז, ס' א.
27(  ובאריכות לשונו בא לשלול הסברא להצריך לחזר אחר בשמים להבדלה כשם שצריך לחזר אחר מצוות 

שופר ולולב וכדומה, והוא מכיוון שבאים רק להשיב את הנפש, כנ"ל.
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תשובה בעניין כשרות כבד אווז
הגה"ח הרב יעקב שיחי' חביב

דיין ומו"צ ומח"ס שו"ת ריח השדה 
חבר בד"ץ איחוד הרבנים צרפת
חבר מכון הלכה חב"ד

לכבוד ידידי היקר והנעלה
הגאון הרב . . שליט"א

אחדשכ"ת כמשפט לאוהבי שמו, 

על דבר מה ששאלתם ממני על אודות מפעל שמייצר כבד אווז הנמצא בהונגריה בבעלות 
יהודים יראים ושלמים, מקהילת חב"ד המקומית.

אשר  ושלמים  יראים  אנשים  יהודים,  הם  הנהלה  אנשי  כל  כי  ביותר  יחודי  הוא  זה  מפעל 
ההלכה היא נר לרגליהם. דבר זה כמעט לא מצוי בחו"ל כי בדרך כלל גם במשחטות שבאים 
לשחוט כמה שבועות, הרי בעלות המקום היא של גויים מקומיים אשר בשאר הימים שוחטים 
נבלות וטרפות וזה דורש הכשרה ושמירה קפדנית, בשונה למפעל שנמצא בידי אנשים חרדים 
מקהלת חסידי חב"ד, כאשר מלבד זאת שהמפעל סגור בשבתות וחגים המפעל שוחט שם רק 
כשר, כאשר הכל מנוהל בכללי הכשרות ובהקפדה שזה כולל אי כניסה של אוכל לא כשר גם 
עבור העובדים הגויים, כי יש שם מטבח גדול כשר עם שני משגיחים האחראים על הבישול 
שיהיה הכל בישול ישראל לדעת מרן, כמובן בית כנסת מרווח ובית המדרש, כאשר בזמן הפנוי 

אנשי הצוות לומדים בחברותות כמו בכולל מן השורה.

יש לציין שנתבקשנו ע"י ספק מצרפת אשר ביקש מהבד"ץ שלנו לנסוע למפעל בהונגריה 
ולבדוק האם ניתן לייצר כבד אווז למהדרין כי יש ביקוש גדול באירופה והרבה נמנעים מלאכול 

אותו היות כי עד עכשיו הוא בנמצא רק בכשר.

ואכן, נסעתי להונגריה לבקר המפעל ולראות כל שלבי ההליך שזה מתחיל מהליך הגידול 
והפיטום, השחיטה, הבדיקות כולל בדיקת וושטות, ההכשרה, עד האריזה. כמובן כל ההליך של 

הכשרת הכבד שזה מלאכה בפני עצמה.

יש לציין שבעבר הלא רחוק, ביקרתי בכמה מפעלים של ייצור כבד אווז כשר, גם בצרפת 
גם בבלגיה וגם בישראל, אבל אין להשוות כלל ממה שראיתי במפעל בהונגריה. באשר הצוות 
רבני  פיקוח  והעיקר  מתקדמת,  הכי  הטכנולגיה  ע"פ  שעובד  משוכלל  המפעל  וכן  המומחים, 
מיוחד, והמפעל הזה בהונגריה עובד רק בכללי הכשר הוי אומר כל האווזים נשחטים בשחיטה 
במפעל  כשרים  לא  מוצרים  למצוא  ושניתן  הזמנות  ע"פ  הכשר  בשביל  ולא שעובדים  כשרה 

עצמו.

באותה שחיטה הציגו לי אנשי הצוות שאיתם דברתי וגם בדקתי את הסכינים וראיתי את 
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עבודתם וב"ה אמרתי "ברקאי" גם מומחים וגם יראים, עובדים בנחת כאשר בממוצע שוחטים 
מידי יום קרוב ל2000 אווזים. התרשמתי מהשחיטה שנעשית באופן ידני ולא ע"י ליין מנועי 
והשחיטה היא מאד איטית כאשר בודקים את הסכין בתדירות גדולה ועומד שם כל הזמן הרב 

הבודק הסכינים וגם מבדיקת הוושט ומהליין האיטי שנותן כל הזמן לבדוק בלי שום לחץ.

כפי שכתבתי בהתחלה נשלחתי ע"פ בקשת ספק מאירופה לבדוק האם ניתן לייצר כבד אווז 
למהדרין, וכפי שכתבתי המפעל עומד תחת השגחת הרבנות הראשית לישראל. כמו כן בית דין 
פאריז מייצר שם את הכבד אווז מוכשר עבור המסעדות והקייטרינג הנמצאים תחת הכשרות 
שלהם, וגם מייצרים שם הכנות מיוחדות של כבד אווז בצנצנת ובקופסה שאותם ניתן למצוא 

בחנויות בצרפת.

לפני התחלת הביקור ישבתי עם המנכ"ל . . שהקדים את השיחה בהצגה של החברה כאשר 
והיא  מישראל,  ושותפים  לֶאִמי"ך  המשתייכת  בת  חברת  ע"י  הוקמה  המשחטה  כי  הדגיש 
בהשגחת הרבנות הראשית לישראל. בחודש תמוז תשע"ז זכה שהרב הראשי לישראל הגאון 
וקיבל סקירה ע"י המשגיח הראשי במשך שעה ארוכה  ביקר במפעל  הרב דוד לאו שליט"א 
ועמד על סידורי הכשרות במקום ובחן אותם בתשומת לב. ולאחר מכן התקיים טקס הפתיחה 
החוץ,  שר  סגן  ההונגרי,  החקלאות  שר  ובהשתתפות  בהשתתפותו  המשחטה  של  הרשמית 

מנכ"ל 'אקזים בנק' שמימן את הפרוייקט ושגריר ישראל בהונגריה.

אחרי הצגת הנתונים, הנ"ל הוציא לי דוחות של מגדלי האווזים שאיתם הוא עובד, ואכן כל 
אותם מגדלים עובדים ע"פ ההנחיות שקבלו מהרבנים, על אופן וצורת הפיטום, ומעבר לכל 
להוציא אחוזים של אווזים שלא ימצאו אצלם בעיות בוושט ובטרפות. הוא הראה לי שמות של 
עשרות אם לא מאות מגדלים שעובדים עם המשחטה, והוא עובר על הרשימה מידי יום, ואם 
מתברר שהאווזים המגיעים ממגדל פלוני האחוז של הטרפות גדול, אז הוא מודיע לאותו מגדל 
שקרוב לוודאי שלא עמד על הדרישות ועל דרך האכילת האווזים ועל סוג האוכל ועוד פרטים 
והיות  מהרשימה.  אותו  מוריד  הוא  ומיד  וכיו"ב,  פטריות  או  בוושט  לחבלה  לגרום  שיכולים 
כי אותם מגדלים מקבלים אחוזים כספיים יותר גדולים מאשר בתחום של הלא כשר, אותם 

מגדלים רק רוצים לעבוד עם תחום הכשר.

ולכך לכולם יש אינטרס לעבוד בדרך גידול ופיטום האווזים שלא יגרמו לטרפות גם בשיטה 
ובהגנייה  בריאים  אותם  לשמור  בגידולם  וגם  האוכל(  הכנסת  ודרך  האוכל  )סוג  האכילה  של 

מקובלת. 

המנכ"ל הראה לי מסמכים ודוחות על אופן ההלעטה והשינוי המשמעותי שעשו. הראה לי 
דוגמה של צינור שמכניסים כיום בגרון של האווז שעשוי הוא מחומר סיליקון רך מאד וקצר 
ודק מאד שאינו גורם שום פציעה. וגם הסביר לי והראה לי וידאו על אופן ההלעטה שנעשתה 
ע"כ  וגם  אכילתן  אופן  על  מפורט  וידאו  לי  הראה  וכן  שניות.  כמה  של  בזמן  אוויר  לחץ  ע"י 
שהיום נותנים להם לאכול דייסה של תירס רכה מאד שלא נשאר תירס קשה כלל, ודבר זה מונע 

לפציעת הוושט.
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מעבר לזה ראיתי דו"ח וגם וידאו מניסוי שעשו וטרינרים, אשר הפרידו כמה אווזים לאחר 
שעברו פיטום של כמה שבועות ומשם העבירו אותם ללול נפרד ובמשך כמה ימים לא אכלו 
ואחרי זה נתנו להם לאכול ואחרי זמן חזרו לאכול כרגיל ונשחטו וכשבדקו את הכבד שלהם 
אחרי השחיטה היה מראהו וגודלו ככבד שלפני פיטום היינו כבד קטן. גם עשו ניסיון ואחרי זמן 

אף יכלה להוליד דבר שהוא סימן מובהק בהלכה שאכן היא בריאה.

א.
הנה ידוע אשר פיטום האווזים נעשה במטרה עיקרית לקבל כבד גדול ושמן ככל שניתן, ובכך 
ככל שפיטום האווז נעשה מהר יותר ההשמנה היחסית של הכבד גדולה יותר. לעומת זאת ככל 
שהפיטום איטי יותר פיזור השומן בגוף באופן יחסי גדול יותר. לכך החישובים שנערכו מראים 
לנו שבכדי שהאווז יוסיף ק"ג אחד משקל, עליו לקבל ששה ק"ג של תירס יבש שהוא חומר 

הפיטום היעיל והמקובל.

הלעטת האווז נעשית במשך של עד חמשה שבועות ותוספת המשקל הרצוייה היא בין 3.4 
עד 3.8 ק"ג ובכך מטרתו העיקרית של המפטם היא להלעיט את האווז ב22 ק"ג תירס תוך 33 
ימים. אמנם בעל החיים אינו מסוגל לאכול כמות כזו ברצונו העצמי. לכן יש צורך בהמראה 
זו נעשית ישירות לתוך הוושט. החל מהתחלת  )הלעטה למקום שאינו יכול לפלוט( הלעטה 
ההמראה אין האווז אוכל באופן חופשי. הוא שותה מים בהתאם לצורך בין הארוחות, ודבר זה 
מוכיח שהוא מסוגל לאכול אלא שאינו אוכל כיוון שאינו זקוק לכך. אווז מפוטם מסוגל לחיות 

כשמפסיקים לפטמו וחוזר במשך הזמן לאכילה רגילה.

התרחבות  ישנה  בדרכו  הקורקבן.  אל  הבליעה  מבית  הוושט  נמשך  זפק,  אין  ולאווז  היות 
שהיא מעין שריד של הוושט, אורך הוושט הוא כ40 ס"מ וקטרו הפנימי של וושט מכווץ וריק 
באווז מפוטם הוא 2.0-2.5 ס"מ במקום ההתרחבות הקוטר הפנימי מגיע לכדי 50-60 ס"מ. 
תוך כדי פעולת הפיטום הוושט ונפחו מתרחבים. בעוד שקיבול הוושט בתחילת הפיטום הוא 
כ400-500 סמ"ק הרי שכעבור ג' שבועות של פיטום נפחו 800-1000 סמ"ק וכמות מגיעה לכדי 
שניתן להכניס בפיטום אחד 900 סמ"ק כמות השווה ל600 גרם תירס מבושל או 380 גרם יבש.

ראשונית  להרחבת  הגורם  דבר  ירק,  של  גדולה  כמות  האווזים  מקבלים  לפיטום  כהכנה 
של הוושט. בשלבים הראשונים של הפיטום מוכנסת כמות קטנה של תירס מבושל רך מאד 
המוחלפת בהדרגה בכמות גדולה והולכת של תירס מבושל פחות, המגיע בשלב סופי עד כדי 
שככל  בעובדה  נעוץ  בבישול  לירידה  הגורם  אדם.  למאכל  המקובלת  תירס  של  בישול  דרגת 
היות  מים.  של  והולכת  גדולה  כמות  לתוכו  נכנסת  יותר  התירס  את  ומרכך  נמשך  שהבישול 
ונפח הוושט מוגבל הרי שרצוי שיהיו בתוך התירס פחות מים. את המים הנחוצים לאווז הוא 
מקבל בשתיה. מאידך בישול מינימלי חיוני נוכח העובדות שאין לאווז זפק וכמות המזון בוושט 

גדולה, ובישול מהווה הקלה לעיכול.

הנה בשיטות הפיטום מה שהיה מקובל בעבר הוא בעיקר שתי שיטות, הראשונה: האכלה 
ביד שאז מוחזק האווז ומואכל בכוח והוא בולע באופן עצמי. כמות המזון הניתנת לפיטום בדרך 
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זו קטנה יחסית. השיטה השניה היא: האכלה ביד ודחיסה במקל, שאז במקרה זה מוחזק האווז 
והמזון מוכנס פנימה בכוח. כדי לאפשר מילוי הוושט דוחפים לתוך הוושט מקל הדוחס את 

המזון בהתאם למקום המילוי ולשפשוף המקל נגרמת פציעות שונות של הוושט.

המכשיר עשוי  מתחילת שנות השבעים הכניסו שיטות אחרות, הראשונה הוא מכשיר יד, 
ממשפך בקיבול ליטר בערך, בתחתיתו נמצא צינור פח בקוטר של 2 ס"מ ובאורך של 17 ס"מ. 
צינור זה מוכנס לפי האווז וקצהו התחתון נבלע ע"י האווז ופותח בדרך זו את הוושט שלו. אורך 
מקור האווז כשבעה ס"מ ועד לתחילת הוושט -11 13 ס"מ, הצינור המוכנס לפי האווז מגיע 
כדי 1-3 ס"מ לתוך הוושט. התירס נשפך לוושט דרך הצינור. בכדי שהצינור לא ייסתם ותוכנו 
יישפך לתוך הוושט נמצא בתוכו סליל המחובר לידית מערבלת. סבוב הידית המערבלת גורם 
לערבוב הגרעינים והורדתם לאורך הצינור. אם ישנה התנגדות בוושט נעצרים הגרעינים באופן 

חלקי.

השיטה השניה הוא מכשיר חשמלי, והשיטה היא זהה לשיטת הפיטום במכשיר ידני אלא 
מסובבת  החשמלי  המנוע  במקום.  קבוע  והמכשיר  חשמלי  מנוע  באמצעות  נעשה  שהערבוב 
רצועה, ורצועה זו מסובבת ישירות או בעקיפין את ציר מערבל משפך הפיטום. האווז אינו בא 
במגע עם מכשיר המופעל ישירות ע"י חשמל או עם זרם חשמלי כלשהו. ברגע שוושט האווז 

מגיע למילוי מסויים או שישנה הפרעה עקב התנגדות בוושט מיד מופסקת פעולה המכונה.

הוצאת  ויסות  מאפשר  החשמל  שמכשיר  הם  בביצוע  ההבדלים  האלו,  השיטות  שתי  בין 
גרעיני התירס. קיימת אפשרות לכוונו לפחות לשתי מהירויות שונות. יציאת הגרעינים היא 
בסדר גודל שווה בשני המכשירים. באשר מכשיר היד מעסיק את ידי העובד, ביד אחת הוא 
מחזיק באווז ובשניה הוא מערבל. במכשיר החשמלי היד השניה פנויה לבדיקת מלוי הוושט 
ולהורדה קלה לאורך הוושט, והוא צד חשוב מצד ההלכה בכללי ההלעטה המובאים בספר מנחת 
הזבח ע"פ הדרכי תשובה1. באשר מכשיר הידני כל גופו של העובד בתנועה ולכן קיימת מתיחה 

והרפיה של הוושט ע"י תנועת הראש, תנועה זו אינה קיימת במכשיר החשמלי.

המשפך  ע"י  פציעה  ע"י  וזאת  בוושט  הממשיות  הפגיעה  סכנת  הם  שהתעוררו  הבעיות 
בשעת הכנסתו. וכן צנורות המשפכים העשויים מפח מסתיימים בחתך ישר או משופע. הסיום 
המשופע מקל על הבליעה של האווז. פציעה כתוצאה מנזק כזה תגרום לעיקור הוושט ממקורו 

או פציעה בשלושה הס"מ העליונים של הוושט.

כמו כן פגיעה ע"י חספוס הצנור המשפך כשהוא חלוד או מקומט. פגיעה מסוג זה נגרמת 
דווקא  ע"י הקריעה  נגרם  הנזק  רוב  פי  ועל  הצנור  לצדו החיצוני של  הוושט  ע"י הדבקה של 

בשעת הוצאת הצינור. פגיעה מסוג זה מופיעה רק בשלושה הס"מ העליונים של הוושט.

עוד חשש והוא ע"י הפיטום עצמו שעלול לגרום לפציעות בוושט ע"י התירס ולכך יש לבשל 
עיקור  ע"י  הוושט  בודקים  אלו  פגיעות  נוכח  פוצע.  יהיה  כדי שיהיה במצב שלא  עד  התירס 

1(  יו"ד סי' לג, ס"ק קלו. עיי"ש.
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הוושט ביציאתו מהפה וכן בדיקת שלוש ס"מ העליונים של הוושט למעלה ממקום השחיטה 
וכן בדיקת הוושט, ובניפוח הוושט.

באמצע שנות השמונים עשו תיקונים להמעטת בעיה בטריפות באווזים וזאת ע"י החלפת 
צינורות הפח שבמשפכים בצינורות נירוסטה או פלסטיק. וזאת במגמה ליצור צינורות שלא 
הכנסת  בשעת  הפציעה  גם  מונע  זה  דבר  החיצונית.  בשכבה  חלקים  ויהיו  בקצה  דקים  יהיו 

המשפכים וגם את הקריעה בשעת הוצאתם. 

בתחילת שנות התשעים עמדו חזק על פיקוח אופן הפיטום ע"י המפטמים שלא להוסיף על 
צער בעלי חיים ובכך היה פיתוח בנושא הצינורות על גודלם ועל העובי שלהם וזה עזר מאד בצד 

ההלכתי וכן על סוג הבישול להפוך אותו ליותר נוזלי.

לפני חמש עשרה שנה עשו שיפור חשוב בהלעטת האווזים, כאשר החלו להאכילם דברים 
ומאכילים אותם רק ע"י מכונה  דייסה,  וזאת ע"י טחינת התירס המבושל עד שנעשה  רכים, 
והפסיקו את הידני, וביטלו את הצינור הארוך והניחו צינור קטן שמכניסים לפה והדייסה נכנסת 

לוושט ע"י לחץ אויר. 

אווזים  הלעטת  סדרי  והחליפו  מיוחד,  מהפך  עשו  בהונגריה  הזה  המיוחד  במפעל  היום 
למעליותא, כאשר בין היתר הצינור נעשה מסיליקון רך מאד קצר דק וחלק שאין שום חשש 
שינקב הוושט. ועוד עשו שהלעטה נעשית ע"י לחיצת אויר לחיצה של כמה שניות דבר שמונע 
ממנו צער לאווזים, וזה דבר שפעם היה באמת קשה לצפייה כאשר היו מכניסים ודוחפים אוכל 
במשך כמה דקות. וכן עשו תיקונים ושינויים בדייסה של התירס שנותנים להם לאכול לפיטום, 
וזאת שלא נשארו תירס שלמים כלל דבר שהיה יכול לפצוע הוושט. ובכך היות כי המאכל הוא 
נוזלי מאד ונעשה בצינור כזה מסיליקון רך ודק כאשר פיו שלו עגול ולא חד, זה מוריד כל חשש 
של חולי פטריות בוושט. ועוד כאשר עומדים שם צוות של ארבעה בודקי וושט שבודקים כל 
וושט בהקפדה ובאטיות גדולה, וזאת מראש הוושט עד סופו, ורואים שאכן אין שום נקב או 
חשש נקב או כל פטריה שמטריפה ועוד שנעזרים ע"י מכונת ניפוח מיוחדת לנפח הוושט הרי 

ברור שבמצב כזה יורדים כל החששות וניתן להוציא שחיטה מהדרין.

ב.
והנה לא נעלם מעינינו דברי הפוסקים ראשונים ואחרונים בדין האווזים המפוטמים שיש 
ויש שהוסיפו שיהיה גם בדיקת  ויש שהתירו אותם ע"י בדיקת העור הפנימי  שאסרו אותם, 
העור החיצוני, ויש שהתירו אותם לכתחילה בלי שום בדיקת הוושט. אשר על כן נכתוב כאן את 
עיקרי הדת בנושא, ועל מה דנו גדולי הראשונים והשו"ע ונו"כ, ובאשר גדולי האחרונים אשר 

דנו בנושא נביא רק את חלקם כי רבים הם וא"א לפורטם:

ולהקדים מובא בגמרא חולין2: "תנן ואלו טרפות בבהמה נקובת הושט". ובגמרא שם3: "אמר 

2(  מב, א.
3(  מג, א.
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רבא שני עורות יש לו לושט, חיצון אדום ופנימי לבן, ניקב זה בלא זה כשר, למה לי למימר 
מהו,  זה  כנגד  שלא  זה  שניהם  ניקבו  להו  איבעיא  טרפה.  חליף  דאי  לבן,  ופנימי  אדום  חיצון 
אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא בושט כשר בקורקבן פסול, מתקיף לה רב אשי אדרבה ושט 
דאכלה ביה ופעיא ביה". ופרש״י4: "צועקת או נושמת, ואע״פ שהקנה הוא המוציא קול הושט 
מתפשט עמו". וממשיכה הגמרא: "רווח גמדא ליה ופשטא ליה, זימנין דמהנדזין בהדי הדדי, 
היינו שמזדמנין ומתכונין, קורקבן דמינח נייח כדקאי קאי, א״ל רב אחא כריה דרב יוסף לרב 

אשי אמרינן משמיה דרב פפא כותיך".

ניקבו שניהם  כשר.  זה,  בלא  זה  ניקב  ואם  זה,  על  זה  לושט  יש  עורות  "שני  וכתב הטור5: 
אפילו זה שלא כנגד זה, טרפה. הילכך בכל מקום שניקב, טריפה. אם נקבו ועלה בו קרום ונסתם, 
טרפה, דלא חשיב סתימה. וקרומין אלו, החיצון אדום ופנימי לבן. ואם נתחלפו, שהחיצון לבן 
ופנימי אדום, טרפה. ואם שניהם אדומים או לבנים, כתב בעל העיטור דכשרה, שאחד מהן לקה 
וחבירו מגין עליו והוי ליה כניקב זה בלא זה, ואיכא מ"ד טרפה. וכתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל: 
וכן נ"ל דלא דמי לנקב קטן דחבריה מגין עליו, אבל הכא שכולו לקוי אינו מתקיים ע"י השני".

וכתב הב"י6: "ושני עורות יש לושט זה ע"ז ואם ניקב זה בלא זה כשר ניקבו שניהם אפילו 
זה שלא כנגד זה טריפה מתבאר בגמרא בחולין ומפרש התם טעמא דניקבו זה שלא כנגד זה 
פסולה משום דכיון דאכלה ביה ופעיא ביה רווח גמדא ליה ופשטא ליה זמנין דמתרמי שהנקבים 
דאיפשר  אחת  מרוח  שניהם  כשניקבו  דוקא  הדברים  נראין  הריטב"א  בשם  ומ"כ  מתכוונים, 
דמתרמו אבל כשהן מב' רוחות א"א בשום פנים דאתרמו אהדדי וכשירה ואין להסתפק בזה כלל 
עכ"ל. ומ"ש רבינו הטור, הילכך כ"מ שניקב טריפה אין לו טעם דהיינו מ"ש בסמוך ניקב זה 
שלא כנגד זה טריפה. והנה כתבו התוספות במסכת חולין שלדברי רש"י, שוושט אין לו בדיקה 
מבחוץ לענין נקב לא משכחת לה ניקב פנימי ולא חיצון אלא בניכר שהוא ע"י חולי ובחיצון 
אין ניכר שום חולי, הא לאו הכי חיישינן שמא ניקב אף חיצון ואין לו בדיקה וכ"כ הרא"ש. ומה 
שכתב וקרומין אלו החיצון אדום ופנימי לבן ואם נתחלפו טריפה שם אמר רבה שני עורות יש 
לושט חיצון אדום ופנימי לבן ניקב זה בלא זה כשר למה ליה למימר חיצון אדום ופנימי לבן דאי 

חליף טריפה".

וכתב הר"ן: "פרש"י דאי חליף הפנימי באדמימות טריפה דאמרינן דרוסה היא וליכא למימר 
ואחרים כתבו שדוקא חליף לגמרי  יהיה לבן  וזה ללובן שא"א שהאדום  זה לאודם  דאי חליף 
שהפנימי אדום והחיצון לבן אבל שניהם אדומים או שניהם לבנים חד מינייהו הוא דלקי והו"ל 
כניקב זה בלא זה וכשרה". ובהג"א כתב: "פרש"י דאי חליף טריפה דהוי כל חד כנטול ממקומו. 
ויש פירושים שכתוב בהם עוד פי' אחר שאם נתחלף הפנימי לאדמימות אבל אם שניהם לבנים 

כשרה כ"מ בתוס' רבינו יהודה שירליאון שפירש לפני ר"י". עכ"ל.

4(  שם.
5(  יו"ד סי' לג, ס' ד-ה.

6(  שם.
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ועוד כתב הב"י שלדברי הרשב"א, דאי חליף טריפה, כלומר כיון שנתחלפו בודאי הוא מחמת 
קלקול שנתקלקלו ועתידים הם לינקב, "ומסתברא שדוקא שנתחלפו שניהם, אבל אם נתחלף 
אחד מהם כגון שנעשו שניהם אדומים או לבנים כשרה שהרי לא נתחלף אלא האחד ואפילו אתה 
רואה אותו כנקוב ניקב זה בלא זה כשר. וכן נראה מדברי רש"י שכתב חליף דשני קרומים דושט 
שניהם נטולים ממקום שראויין להיות שם ואין לך נקובה גדולה מזו. אבל ראיתי לרבותינו בעלי 
התוספות שנסתפקו בדבר זה וראוי לחוש לדבריהם. ולכך לענין הלכה כיון שהרשב"א והרא"ש 

חוששין לה לאיסור, הכי נקטינן".

שניהם,  ניקבו  כשרה,  מהם,  אחד  ניקב  לוושט,  יש  עורות  "שני  וז"ל:  בשו"ע7,  נפסק  וכן 
והוא שניקבו  זה, אסורה,  כנגד  זה שלא  ניקבו  ואפילו  ונסתם.  קרום  בו  ואפילו עלה  אסורה. 
שניהם מרוח אחד דאפשר דמתרמי אהדדי" )פירוש שמזדמנים להתכוון יחד(. והוסיף הרמ"א8: 
"וכל זה לא מיירי אלא בניכר שהנקב בא מחמת חולי, אבל אם יש לחוש שניקב ע"י קוץ, אפי' 
לא ניקב רק הפנימי, טריפה דחיישינן שמא ניקב גם החיצון. וושט אין לו בדיקה מבחוץ", עכ"ל.

ואם  לבן.  והפנימי  אדום  החיצון  אלו,  "עורות  בזה"ל:  השו"ע  מרן  פסק  שאחריו  ובסעיף 
נתחלפו, שהחיצון לבן ופנימי אדום, טריפה. וכן אם שניהם אדומים או לבנים, טריפה. והוסיף 

הרמ"א: "וכל שכן אם יש לו שני וושטים או שני קנים דטריפה".

לבנים  שניהם  או  אדומים  בשניהם  אוסר  דהרא"ש  הא  להמהרש"ל,  "הנה  הש"ך9:  וכתב 
פירוש בכולו אדום או בכולו לבן אבל במקצת לית לן בה, ואם נתחלפו ברובה צ"ע. ומלשון 
כולו אבל לא  ודאי משמע דוקא  הרא"ש שכתב אבל כאן דכולו לקוי אין מתקיים ע"י השני 

מקצתו, מיהו ברובו הוי ליה ככולו כמו בכל התורה". 

והנה בהמשך הדינים אלו בהלכות טריפות כתב הטור שם: "ופרש"י שהוא הדין נמי לענין 
נקב שאין בדיקה מבחוץ, וא"א הרא"ש ז"ל כתב, שנקב ניכר בו מבחוץ אע"פ שהוא אדום. ויש 
מחלקין כשהנקב במקום ידוע יכול לבודקו, אבל כשאינו במקום ידוע אינו יכול לבודקו, וכיון 
שאינו יכול לבודקו, אם הוא בהמה אין לו תקנה שאי אפשר לשוחטה ולהופכו אח"כ ולבדקו, 

דשמא שחט במקום נקב, ואם עוף הוא, שוחט הקנה ויהפך הושט ויבדקנו".

ועל דברי הטור פסק מרן הב"י10 שהוא הדין לענין נקב אין בדיקה מבחוץ, והובא בגמרא גבי 
עובדא דההוא בר אווזא ורש"י שם כתב שהיה צריך לבודקו שמא ניקב הושט אבל לא משום 
ספק דרוסה דתלינן לקולא. הרי מבואר שנקב נמי אין לו בדיקה מבחוץ. והתוספות כתבו בשם 
ריב"א, שההוא עובדא משום ספק דרוסה הוצרכו לבודקו, כגון שראו חתול רודף אחריו ואין 
שם כלב, ולפיכך לא היה לו בדיקה מבחוץ, אבל אילו היה ספק נקובה יש לושט בדיקה, אף 

7(  שם, ס' ד.
8(  שם.

9(  שם, ס"ק ט.
10(  שם.
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מבחוץ, וכן דעת סמ"ג וכ"כ הגה"מ. ועוד זאת שלשיטת הרא"ש שהביאו הטור, אשר נקב ניכר 
בו מבחוץ, הנה אף שלא הכריע בין שתי הסברות, משמע לרבינו הטור מדהביא סברת ריב"א 
לבסוף דהכי סבירא ליה. וכן גבי ישב לו קוץ בושט וכו' ולמאי דפרישית דדוקא אדמומית הארס 

אינו ניכר עליו אבל נקב מינכר ביה.

ועוד כתב מרן הב"י, שלדברי הטור שיש מחלקים כשהנקב במקום ידוע, הנה הרשב"א הביא 
בקניא,  תלינן  שונרא  ספק  קניא  ספק  גבי  חולין  ובגמרא  הכריע,  ולא  רש"י  וסברת  זו  סברא 
כתב בחידושיו, שדברי רש"י הם עיקר שאפילו במקום נקב אין לו בדיקה מבחוץ. והר"ן גם כן 
הזכיר סברא זו שיש מחלקים כשהנקב במקום ידוע והסכים לדברי רש"י. וכתב רבינו ירוחם, 
שהגאונים מסכימים לדברי רש"י, וכן עיקר, וכ"פ הרמב"ן. ולענין הלכה מאחר דכל הני רבוותא 

מסכימים לדעת רש"י הכי נקטינן.

ג.
הבריא".  שמא  חוששין  אין  בוושט  קוץ  לה  יש  עולא  "אמר  בחולין11:  בגמרא  מצינו  והנה 
ופרש"י: "שאכלה קוץ ונתחב לה בתוך הושט ואין נראה נקיבתו מבחוץ ואין קורט דם מבפנים, 
אין חוששין שמא ניקב והבריא". עוד פירש "והבריא, מלשון "וברא אותהן בחרבותם" המובא 

בנביא יחזקאל".

הגמרא פסק הטור12: "אמר עולא ישב לה קוץ בושט אין חוששין שמא הבריא,  ועל דברי 
ניקב, מלשון   - ופרש"י הבריא  ורוב הפוסקים פסקו דלא כותיה אלא חוששין שמא הבריא. 
"וברא אתהן בחרבותיהן", וצריך בדיקה למ"ד ושט יש לו בדיקה אצל נקב. ויש מפרשים הבריא 
מלשון בריא, שמא ניקב ונתרפא והוה ליה קרום שעלה מחמת מכה בושט ואינו קרום, וכ"כ 
הרמב"ם: הרי זו ספק נבלה, דשמא ניקב הושט ועלה קרום במקום הנקב ואינו נראה. ודוקא 
שנמצא הקוץ תחוב בושט, אבל אם נמצא לארכו או לרוחבו ואינו תחוב כשרה. וכתב הרשב"א: 
בד"א שיש קורט דם בושט או סביב הקוץ, אבל לא נמצא עליו קורט דם בידוע שהוא לאחר 
שחיטה וכשרה, ומקצת המורים אסרו בין כך ובין כך ולזה דעתי נוטה. והראב"ן פסק כעולא 
דאין חוששין אפילו בקוץ התחוב ובכל ענין כשר, ולזה הסכים אדוני אבי הרא"ש ז"ל. ואפילו 

לדבריו, אם יש עליו קורט דם בחוץ בודאי טריפה, דודאי ניקב כולו".

ומרן הב"י כתב13: שמה שכתב הטור אשר רוב הפוסקים פסקו שלא כוותיה, טעמא מדמקשי 
בגמרא ולעולא מ"ש מספק דרוסה, ומשני קסבר עולא אין חוששין לספק דרוסה, ומדאיצטרכינן 
למימר קסבר עולא אין חוששין, ואנן קי"ל דחוששין לספק דרוסה ש"מ דליתא לדעולא. וכתב 
הר"ן: ומיהו דוקא ע"י קוץ הוא דחיישינן שמא הבריא אבל ניקב פנימי ע"י חולי לא חיישינן 
שמא ניקב חיצון, דא"כ ניקב זה בלא זה דאמרינן לעיל דמשמע אפילו פנימי בלא חיצון היכי 
משכחת לה. וכתב רבינו ירוחם דלמפרשים הבריא שמא ניקב ונתרפא אין לו תקנה בבדיקה, 

11(  שם.

12(  שם.

13(  שם.
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ולפירש"י וכן להרי"ף שפירשו דהבריא מלשון ברא כלומר יצא לחוץ, אע"ג דפסקו דחוששין 
אם עוף הוא יש לו תקנה שקורע העור שלמעלה ושוחט הקנה לבדו והופך הוושט ובודק אם 
נמצא בו קורט דם. ויש מפרשים שבבהמה נמי סגי בבדיקה שיכול לבודקו מבחוץ כיון שהספק 
יכול לבודקו מבחוץ  די בבדיקה אבל בבהמה שאין  ויש מפרשים שדוקא בעוף  ידוע,  במקום 
אין לו בדיקה, וטריפה, וכן נראה עיקר, שכאן אין הספק במקום ידוע שמא הקוץ נקוב למעלה 
והאוכלים והמשקים הורידוהו למטה, והנה לך דשמא הנקב אינו במקום שהקוץ עתה עומד שם.

וכתב הר"ן, שלפרש"י דעולא בשאין לו קורט דם קאמר, ובכי הא הוא דשרינן, הילכך לדידן 
דלא קי"ל כעולא אפילו בשאין בו קורט דם אסור. וכן דעת הרשב"א, והביא ראיה לדבר, ואע"ג 
שמתוך  שאני  וושט  דם,  קורט  דאיכא  עד  אסרינן  לא  הכוסות  בית  בעובי  שנמצאת  דבמחט 
הכוסות,  בבית  אבל  הדם,  את  העבירו  הם  תדיר  שם  ועוברים  שוטפים  ומשקים  שאוכלים 
דאוכלים ומשקים מינח נייחי התם, אם איתא דמחיים הוה קורט דם הוה משתכחת ביה, אבל 
לדברי התוס' כי חיישינן בישב דווקא, כגון שנמצא בו קורט דם, דומיא דמחט שנמצאת בעובי 

בית הכוסות, ולא נהירא.

הרשב"א הנה מדובר כשיש קורט דם בוושט או סביב הקוץ,  ועוד מה שהביא הטור בשם 
ומקצת המורים אסרו בין כך ובין כך, כתב הב"י: "לזה דעתי נוטה ארישא דמילתא קאי, דאמר 
דלית הלכתא כעולא, אלא דישב לה קוץ בושט חוששין לה, ואהא קאמר הרשב"א במה דברים 
אמורים, דחוששין לה בשיש שם קורט דם, הנה כבר נתבאר שזהו דעת התוס' ושדעת מקצת 
ראב"ן הוא כדברי עולא,  ודעתו של  המורים הוא דעת רש"י ושהר"ן ג"כ הסכים לסברא זו". 
והביא ראיה ממחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד א' כשירה, ולא חיישינן שמא הבריא, והא 
דחיישינן לספק דרוסה משום שיש רגלים לדבר, וגם שכיח, ותלמודא דקאמר דקסבר עולא 
אין חוששין לספק דרוסה, משום שיש רגלים לדבר, וגם שכיח, ותלמודא דקאמר דקסבר עולא 
אין חוששין לספק דרוסה לא חש להאריך ולחלק כמו שחלקתי. אבל לענין פסק הלכה יש לנו 
לחלק דלא תיקשה לן ממחט שנמצא בבית הכוסות, ואפשר שהרי"ף היה מחלק משום דעובי 
בית הכוסות הוא עב לא חיישינן שמא הבריא, ומסתברא כדברי ה"ר אליעזר, דמשום עובי כל 
דהו אין לחלק. וכן דעתו של ספר התרומה אשר פסק כעולא ושכן משמע מהתוס'. ועוד כתב 
הב"י שלדברי הטור, שאם יש עליו קורט דם בחוץ בודאי טריפה, היינו לדברי התוס' שחלקו על 
רש"י, וכתבו דאין לחוש אם יש קורט דם מבפנים אם אין מבחוץ, אבל רש"י כתב דכי מכשר 
עולא דוקא באין קורט דם מבפנים, אבל יש עליו קורט דם אפילו מבפנים מודה עולא דפסול. 
אשר על כן העלה הב"י שלענין הלכה כיון שהרי"ף והרמב"ם והרשב"א מסכימים לומר דלית 

הלכתא כעולא, הכי נקיטינן.

ד.
ואנכי הרואה לרבנו הב"ח14 אשר אחרי שהביא דברי הטור והב"י כתב בזה"ל: "ולענין הלכה 
פסק ב"י כדברי כולם להחמיר באיסורא דאורייתא, דהיינו דחוששין שמא הבריא דלא כעולא 

14(  שם.
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וכהך פירושא דמפרש שמא ניקב מעבר לעבר וחזר ונתרפא שעלה עליו קרום, ולפיכך לא מהני 
ליה בדיקה וטרפה, אפילו כי ליכא קורט דם אפילו מבפנים". כפרש"י וההולכים בשיטתו. אבל 
הרב בהגהת שו"ע כתב, וז"ל: "ויש מכשירין אם אין קורט מבחוץ דלא חיישינן שמא הבריא 
וכן נוהגים להקל בעירנו באותן אווזות שמלעיטין לעשות מהן שומן שיש תקנה בעיר לבדוק 
אחר נקיבת הוושט משום דשכיח יותר מסרכות הריאה, ונהגו להקל בישב לו קוץ בוושט אם 
אינו נקוב מב' צדדין או שאין קורט דם מבחוץ, ויש לדקדק בזה הרבה כי הוא איסור דאורייתא, 
ויותר היה טוב שלא לבדוק כלל ולסמוך ארובא מלבדוק ולהקל במקום דאיכא ריעותא". עכ"ל.

ונהגו  כתב  דכאן  אדידיה,  מדידיה  להקשות  איכא  "ותחלה  הב"ח:  כתב  הרמ"א  דברי  ועל 
להקל בישב לו קוץ בוושט אם אינו נקוב מב' צדדין, וקודם לזה כתב דאין אנו בקיאין לבדוק 
בנקב כל שהוא שע"י קוץ ולכן אם יש לחוש שניקב ע"י קוץ טריפה אפילו לא ניקב רק עור אחד 
חצון או פנימי". ויש ליישב תחלה, הוא לפי דעת רוב פוסקים דחוששין שמא הבריא, וכאן כתב 
לפי מנהג עירו שנהגו להקל כהראב"ן והרא"ש, דאין חוששין לשמא הבריא ואין צורך בדיקה 
כלל, דלפי זה אם אינו ניקב לפנינו משני צדדין וגם אין בו טיפת דם מבחוץ מכשרינן לה בלא 
בדיקה ואין ספק דמ"ש ונהגו להקל, אם אינו נקוב מב' צדדין או שאין קורט דם מבחוץ ט"ס 
הוא וצ"ל אם אינו נקוב מב' צדדין וגם אין קורט דם מבחוץ דתרתי בעינן כדי להקל. וכך ראיתי 

שכתב בספר דרכי משה שלו.

עוד נראה לומר והוא העיקר דאף למאן דפסק כעולא להקל בישב לו קוץ הבו דלא להוסיף 
אין  הילכך  ניכר  היה  לעבר  מעבר  דניקב  איתא  אי  למימר  דאיכא  קוץ,  לו  בישב  דדוקא  עלה 
חוששין וכדאמרינן גבי המסס וב"ה בלא ישב לו קוץ אלא מצא נקב בפנים ויש לחוש שניקב 
ע"י קוץ תלינן. דאי הוה הקוץ תחוב לפנינו היה ניקב לחוץ וחילוק זה כתב הרא"ש גופיה גבי 
הא דעולא. והשתא ההג"ה שכתב בתחילה לאיסור אתי שפיר אף למאן דפסק כעולא ומכשיר 
בישב לו קוץ דכאן מדבר בדלא ישב לו קוץ ומשום הכי נקטינן לאיסור. ואע"ג דהרא"ש פוסק 
שפוסקים  גדולים  שאר  מ"מ  בפנים,  וכ"ש  מבחוץ,  אפילו  בדיקה  לו  יש  דנקב  וס"ל  כראב"ן 
כעולא לא ס"ל בהא כהרא"ש, אלא ס"ל כהגהת אשיר"י, שאין אנו בקיאין בבדיקה, והכי נהוג. 
ולפיכך אף על פי שנהגו להקל בישב לו קוץ כיון דאין חוששין וא"צ בדיקה, מ"מ כשמוצאין 
נקב בלא קוץ יש לחוש שמא ניקב מעבר לעבר וצריך בדיקה, וכיון דאין לו בדיקה בדורות הללו 

אסורה.

אמנם ממשיך הב"ח ושואל על דברי הרמ"א, בענין ההלעטה של האווזות שנהגו להקל, הנה 
עוד קשיא במה שכתב הרב שנהגו להקל בעירו באותן אווזות שמלעיטין דשכיח בהו נקובת קוץ 
יותר מסרכת הריאה וכאשר הוא האמת דצריך לבדוק בוושט אם יש שם ריעותא דנקובת הקוץ, 
וכתב שנהגו להקל כהראב"ן אם אינו נקוב מב' צדדין וגם אין קורט דם מבחוץ. וקשה א"כ היאך 
כתב אח"כ ויותר היה טוב שלא לבדוק כלל ולסמוך ארובא, דכיון דשכיחא הך ריעותא יותר 
מסרכות הריאה, א"כ אין לסמוך ארובא ואסורה לאכול בלא בדיקה כי היכי דהבהמה אסורה 
לאכול אם לא בדקו הריאה ולא סמכינן ארובא, וכדעת בה"ג וראב"ן ור"י הלוי. ואם באנו להקל 
כגדולים  בדיקה  להצריך  שלא  ארובא  לסמוך  כן  גם  ולהקל  קוץ  לו  בישב  להכשיר  כהראב"ן 
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הראב"ן, היכא דלא בדקו הריאה, וכדלקמן בתחילת סי' ל"ט, הוי ליה תרי קולי  שנחלקו על 
דקא סתרן אהדדי. ועוד נראה לפע"ד דאף הראב"ן ודעימיה דפסקו כעולא אינו אלא בישב לו 
קוץ בוושט דרך אכילה וה"ה למחט שבלעה דרך אכילתה דלא נתחב בכח וכדמוכח מפרש"י, 
אבל הני אווזות דמלעיטין אותן בשבולת שועל או בקיטנית, כגון היר"ז קודם שהסירו הקליפה 
וטטרק"א, דנוקב ונתחב בוושט בפנים בכח, פשיטא שאפילו לעולא חוששין שמא הבריא ולא 
מהני ליה בדיקה לדידן דלא בקיאין בבדיקה. ותו דאף מדברי הרב נראה דלא ישר בעיניו המנהג 

להקל בזה שהרי כתב ויש לדקדק בזה הרבה כי הוא איסור דאורייתא.

לפסוק  עכשיו  נהגו  בקראקא  ואף  כלל,  להקל  דאין  נראה  "ע"כ  הב"ח:  סיים  זאת  לאור 
דחוששין שמא הבריא בישב לו שבולת שועל וכיוצא בו מה שנוקב דטרפה, וכל שכן לאותן 
שמלעיטין האווזות בלחם שעורים יבש בתנור ועגולות כענבה דשכיח הוא שער הפנימי של 
וושט נתקלקל ונעשה בו כמין חטטין ע"י שדוחקין הלחמין העגולים היבשים זה אחר זה ונוקב, 
דאיכא למימר אילו היו הלחמין הללו תחובים לפנינו בוושט היה ניכר שניקב משני צדדין, כי 
היכי דאמרי' בניכר שהנקב בא ע"י קוץ ולא ישב לו קוץ בפנינו שאפילו לעולא חוששין שמא 
הבריא וטרפה. והמורה כדיישר חיליה לבטל הלעטה זו מקרב בני ישראל ולהחרים על זה שלא 
ילעטו האווזות, ולא יבאו להקל באיסור דאורייתא תע"ב, כי רבים מקילין עצמן, ולא יבואו 
מדברי  הבורה.  יפילו  רבים  וחללים  תורה,  באיסור  ונכשלים  המורה.  לפני  הריעותא  להראות 
הב"ח למדנו שאסר הלעטה של אווזות, כי רבים הם המכשולים באיסורים חמורים שהם איסורי 

תורה".

ה.
והנה פסק מרן השו"ע15: "נמצא קוץ בוושט לארכו או לרחבו ואינו תחוב בו, כשרה ,אם אין 
עליו קורט דם מבחוץ, אבל אם הוא תחוב בו, אסורה אפילו אין שם קורט דם, דחיישינן שמא 

ניקב הושט והבריא ונתרפא ואינו ניכר".

ופסק הרמ"א16: "ויש מכשירין אם אין קורט דם מבחוץ דלא חיישינן שמא הבריא" וכדברי 
אווזות  באותן  בעירנו  להקל  נהגו  "כן  הרמ"א:  והוסיף  סה"ת.  בשם  והג"א  והרא"ש  הראב"ן 
שמלעיטין לעשות מהן שומן, שיש תקנה בעיר לבדוק אחר נקיבת הוושט משום דשכיח יותר 
מסרכות הריאה. ונהגו להקל בישב לו קוץ בושט אם אינו נקוב משני צדדים או שאין קורט דם 
מבחוץ. ויש לדקדק בזה הרבה כי הוא איסור דאורייתא, ויותר היה טוב שלא לבדוק כלל ולסמוך 

ארובא מלבדוק ולהקל במקום דאיכא ריעותא".

וחזי הוית לרבנו הש"ך17 שכתב על דברי הרמ"א, שיש מכשירין אם אין קורט דם מבחוץ, 
הנה הכוונה היא שאע"ג דיש קורט דם מבפנים, דקורט דם בפנים לא מעלה ולא מוריד. אבל 

15(  שם, ס' ט.
16(  שם.

17(  שם, ס"ק כא.
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קשה דהרי כתב הר"ב18 דאם יש לחוש שניקב רק הפנימי ע"י קוץ טרפה, שחיישינן שמא ניקב 
גם החיצון וושט אין לו בדיקה מבחוץ. וי"ל דהתם כתב לדעת המחבר דחוששין שמא הבריא, 
וכ"ד הר"ב עצמו19 ולא כתב דעת היש מכשירין אלא להורות דעליהם סמכו הנוהגין להלעיט 
האווזות. מיהו קשה למה נתן לעיל טעם דחיישינן שמא ניקב וושט אין לו בדיקה מבחוץ הלא 
וי"ל דס"ל להר"ב  וכמ"ש המחבר כאן.  נתרפא,  הוי חיישינן שמא  ליה בדיקה  אפילו אי הוה 
דהאי חששא דשמא נתרפא חששא רחוקה היא ולא חיישינן לה אלא בניקב פנימי, דכיון דאיכא 
למימר שניקב גם החיצון דאין לושט בדיקה מבחוץ הלכך אפילו ליכא קורט דם מבפנים מהני 
לן טעמא דשמא נתרפא, דטרפה לדעת המחבר וכמ"ש בס"ק הקודם, אבל אי הוה בדיקה לושט 
מבחוץ לא הוי חיישינן לשמא נתרפא כיון שהוא אינו נקוב לפנינו, והלכך כתב לעיל טעמא 
דאין לושט בדיקה מבחוץ, דנ"מ דאם ניקב החיצון לבד ע"י קוץ או מחט במקום ידוע דכשר 
ע"י בדיקה מבפנים וכמ"ש בס"ק ז' דלא חיישינן שמא נתרפא, כיון שיש בדיקה לפנים שעור 
הפנימי הוא לבן ונקב משהו ניכר בו ודוק. ועוד יש לתרץ קושיא הראשונה שדוקא הכא שנמצא 
קוץ תחוב בושט הוא דיש מכשירין, אם אין ק"ד מבחוץ דאם איתא דניקב גם החיצון היה ניכר 
הלכך לא חיישינן שמא ניקב, אבל כשנמצא נקב ואין שם קוץ, אלא דיש לחוש שניקב ע"י קוץ 
גרע טפי דחיישינן אלו היה הקוץ לפנינו היה ניקב לחוץ. וע"כ צריך אתה לחלק בכה"ג שהרי 
בס"ס כ"ג, וכן בסי' זה סס"ח, ובסי' ל"ד סס"ד, חייש הר"ב דשמא ניקב הושט מצד חוץ לפנים 
ולא מהני בדיקה מבפנים, וכאן מהני בדיקה אפילו מבחוץ, אף על גב דקיי"ל אין לושט בדיקה 
מבחוץ שאין נקב ניכר בו כיון שהוא אדום, אלא ודאי הכא כיון שנמצא קוץ תחוב עדיף טפי 
דאלו היה ניקב היה ניכר מבחוץ, ומן הדין היה ראוי להיות מותר בלא בדיקה דלא חיישינן שמא 
ניקב כיון דהקוץ תחוב בושט לפנינו אלא להחמיר הוא דמצריך בדיקה. ודמי לדלעיל ס"ס כ"ד 
בידו דכשר ע"י בדיקה דא"א לשמוטה  ולא תפס הסימנים  נמצא הסימן השחוט שמוט  דאם 
כפי שהזכרנו למעלה  והנה  אינה אלא חומרא.  כ"פ דהבדיקה  וכה"ג מצינו  שתעשה שחוטה, 
פסק מרן בשו"ע20: "נמצא קוץ בושט לארכו או לרחבו ואינו תחוב בו, כשרה ,אם אין עליו קורט 
דם מבחוץ, אבל אם הוא תחוב בו, אסורה אפילו אין שם קורט דם, דחיישינן שמא ניקב הושט 

והבריא ונתרפא ואינו ניכר". עכ"ל הש"ך.

אשר על כן חזינן שהרמ״א דכתב שעדיף שהיו סומכים על הרוב ולא יבדקו משיבדקו ויקילו, 
היינו כשנמצא נקב בעור הפנימי, דבזה לפי דעת רוב הפוסקים ומרן השו״ע, אסורה אפילו אין 
קורט דם, דחיישינן שמא ניקב והבריא, אבל אם יבדקו הושט מבפנים ויראו שגם הפנימי שלם 
ואין בו שום קוץ ולא נקב כלל, בזה נראה דבודאי כשר גם לדעת מרן השו"ע ויודה בזה גם הרמ״א, 
ובזה יובן לשונו היטב שמתחילה כתב דיש תקנה בעיר לבדוק אחר נקיבת הושט, משום דשכיח 
יותר מסרכות הריאה, ומשמע דר״ל שהיא תקנה טובה. וכן מפורש בלשונו בדרכי משה21, וז״ל: 

18(  סס"ד.
19(  וכמ"ש בס"ק כג.

20(  שם, ס"ק ט.
21(  שם, אות ד.
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"ודע דבעירנו התקינו לבדוק בושט האווזות שמלעיטין וממרין אותן לעשות שומן מהן, ותקנה 
טובה היא כי הטרפות שכיח, והמנהג להכשיר בישב לו קוץ בושט אם לא ניקבו שניהם וגם אין 
כי  הרבה  בדבר  ולדקדק  להתישב  וצריך  כעולא,  הפוסקים  וסומכים אדברי  דם מבחוץ,  קורט 
הוא איסור דאורייתא". עכ״ל. הנה לפנינו שמתחילה השביח מנהג הבדיקה, ורק על מה שנהגו 
להכשיר בישב לו קוץ ולא ניקבו שניהם. בזה הוא דצריך להתישב, וכן הוא בהג״ה. שרק על מה 
שמקילים להכשיר בנמצא קוץ רק שלא ניקבו שניהם בזה הוא במפקפק טובא וכתב דיותר היה 
טוב שלא לבדוק כלל, אבל לעולם י״ל דאם היו בודקים ומטריפים אפילו בניקב רק אחד. בודאי 

דאין בזה פקפוק והוא בכלל השבח שהשביח את התקנה שהתקינו לבדוק.

ולפ"ז גם הב״ח שהרבה לתמוה על הרמ״א, והעלה דאין להקל כלל וכנ״ל, גם הוא לא החמיר 
וסמכו על היש מכשירין שהוא דעת  ואין קורט דם,  נקוב  אלא במה שהקילו בנמצא הפנימי 
ראב״ן והרא״ש, בזה הוא שכתב דאין להקל כלל, וזה שכתב שם, וגם בקראקא נהגנו עכשיו 
לפסוק דחוששין שמא הבריא, בישב לו שבולת שועל וכיו״ב, מה שניקב דטריפה וכ״ש לאותן 
רוב  וכדעת  לבדו  הפנימי  בניקב  להטריף  מקפידים  היו  אם  אבל  שעורים,  בלחם  שמלעיטין 
הב״ח, ומ״ש אחרי זה, והמורה דאיישר חיליה  הפוסקים ומרן השו״ע, בזה לא היה אוסר גם 
לבטל הלעטה זו מקרב בני ישראל ולהחרים ע״ז שלא ילעיטו האווזות. אין הכוונה שיבטלו את 
זה בכל גוונא, אלא שם יש לו טעם טוב שהיה כל אחד מלעיט ושוחט אצל השוחט, אך כל אחד 
בדק לעצמו וכמו שסיים בה, וז״ל: "כי רבים מקילין לעצמם ולא יבואו להראות הריעותא לפני 
המורה ונכשלים באיסור תורה". עכ״ל. הרי טעמו מבואר להדיא דמקילין ולא מראים למורה, 
אבל לפי מה שהנהיגו לשחוט האווזים במפעלים ע״י שוחטים יר״ש ויש שם בודקים מומחים 
שהתמחו בבדיקת הושטות במיוחד, וכשיש נקב או אפילו חשש של נקב בפנימי מטריפין ולא 
סומכים כלל על שיטת הראב״ן ודעימיה, בזה נראה דפשוט וברור שגם להרמ״א וגם להב״ח 

שפיר דמי, ואין בו חשש.

ו.
הב״ח, כתב: "ולפי שכל המקומות נוהגין בהלעטה, נלע״ד  הט״ז22 אחר שהביא דעת  והנה 
לימוד זכות עליהם והוא מותר אליבא דכו״ע, דלכאורה יש להקשות על בדיקה זאת, דהא קי״ל 
שהקשו23  והרא״ש  התוספות  ע״פ  דהוא  נראה  אלא  נקב,  לענין  גם  בחוץ  לושט  בדיקה  דאין 
לרש״י דאין בדיקה לושט גם לנקב היכי משכחת ליה ניקב זה בלא זה, ותירצו דכשהנקב בא 
אווזים  בהנהו  א״כ  וע"ש.  הרמ״א24  פסק  וכן  כשר,  חולי  שום  ניכר  לא  ובחיצון  חולי  מחמת 
שהלעיטו רואים שכל הנקבים שבפנימי הוא מחמת חולי לקות ההלעטה, וכיוון שאנו רואים 
שלא שלטה הלקותא בעור החיצון, הוא מותר לכו״ע. דלא נחלקו בניקב הפנימי אלא בניקב 
בלא לקותא, משא״כ כשרואים לקותא בפנימי ולא שלטה בחיצון, אין לחוש שמא ניקב והבריא 

22(  שם, ס"ק יח.

23(  ר"פ השוחט.
24(  ס' ד.
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כיון שהפנימי לא הבריא, ע״כ ודאי היתר גמור יש כאן לכו״ע שלא שלטה לקותא בחיצון". עוד 
כתב לחדש: "שאפילו שלטה הלקותא בחיצון במקצתו, נמי לא נאסר, דזיל בתר טעמא, דכמו 
ששלטה בפנימי ולא בחיצון כשר דבמאי דלא שלטה לא שלטה, וה״נ בחלק שלא שלטה לא 
שלטה, והמקצת נשאר בריא ולא ניקב, וכשר". ועיי״ש שמפרש כן גם בדעת התוס׳ והרא״ש 
שהזכרנו למעלה, ואפילו נשאר רק מיעוט שלא לקה כשר, דלא אמרינן בזה רובו ככולו וכדאיתא 
גבי קורקבן בסימן מ״ט, דקי״ל לה נשאר מעט מעור החיצון, הכי נמי גבי ושט יש להתיר אפילו 
נשאר רק מיעוט ממנו, לפי ראות עיני המורה, שבאותו מיעוט לא שלט חולי כלל, ויש ידים 
ורגלים למנהגן של ישראל, ומ״מ כל יר״ש יזהיר לבני ביתו שילעיטו האווזים בנחת ובדברים 

קטנים שלא יבואו לשום ספק. 

אמנם ראה בנקודות הכסף25 אשר השיג עליו, וכתב שאין מדברי התוס' והרא״ש ראיה לכאן. 
שהם דיברו שבא ע״י חולי מעצמו, משא״כ כאן שהוא בא על ידי הדברים הקשים שמלעיטים 
אותם, והוי כנוקב תמיד ע״י קוץ או מחט, ומה לי נוקב נקב בפעם אחת ומה לי נוקב מעט מעט.

ואוסר, היינו דווקא בנמצא נקב בפנימי,  וצריך לציין שגם לדעת הש״ך שחולק על הט״ז 
בזה ס״ל להש״ך שהוי כנוקב כקוץ, ולא מחמת חולי כמ״ש הט״ז. וע״כ כתב שאין אנו בקיאים 

בחיצון וטריפה. אבל אם נמצא הפנימי חלק נראה לומר שגם להש״ך הוא כשר לחלוטין.

נקב בפנימי,  "והיינו ביש  הנקודות הכסף:  בחידושי הגאון רעק״א26 שכתב על דברי  וראה 
לזה  והסכים  בת״ח  כ״כ  כשר.  בחיצון,  ריעותא  ואין  בשחין  לקוי  רק  נקב  נמצא  לא  אם  אבל 
בת״ש. הרי הדברים הם בק״ו היכא שנמצא הפנימי נקי שבודאי שכשר הוא לכו״ע, ואה״נ שגם 
כלל  לא מסתבר  דבזה  מותר,  כן  דגם  כלום  בו  אין  ובחיצון  בפנימי  וכיו״ב  כעין שחין  בנמצא 
לחלק בין חולי הבא מאליו לבוא מחמת מעשה ההלעטה, סו״ס ניכר בו אם יש בו חולי או לא. 
ורק בניקב הפנימי הוא דחשבינן למעשה ההלעטה של דברים קשים כמעשה של נוקב כקוץ", 

כלומר דיצא מכלל חולי והו״ל כניקב ע״י קוץ, שבזה אין בדיקה לעור החיצון.

וראה עוד בגליון מהרש׳׳א27 הביא שגם הפרי חדש כתב כהט״ז שבזה יש לו בדיקה מבחוץ, 
הנקב  הפנימי שאין  בעור  נמצא  ואם  העורות  להפריד  כתב  חוט השני28  כתב שבתשובת  עוד 
בכולו שרי כיון שרק חיישינן שמא ניקב ע״י קוץ השעורים וכדומה. וכן הביא עוד מתשובת 
האמונת שמואל29 שמתיר רק אם הפריד העור ולא נמצא בעור החיצון שום חולי. וכתב  של 

שהמיקל בהפסד מרובה כהט״ז אין מוחין בידו, וגם בתשובת באר עשק, מיקל בזה.

וראה בשו"ת אמונת שמואל30 אשר נשאל הוא על אודות האווזות המלעיטים וניקב קרום 

25(  שם.

26(  שם.
27(  שם, ד"ה "ט"ז סקי"ח".

28(  סי' סח.
29(  ס' לד.

30(  סי' לד.
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הפנימי וקצת ניכר מבפנים במקום החיצון, ופסק הוא שמלשון התוס' מבואר גם מהב"י שאף 
דנעשה מחמת חולי בעינן לראות בודאי שבחיצון אין ניכר שום חולי, דאלו רואין מיחוש חולי 
בעור החיצון ג"כ יש לחוש ומטריפין וחוששין גם כן לדעת שמא הבריא או דלא בקיאין בנקב 
מבחוץ, כיון שאנו רואין ריעותא, אבל כשאנו מפרידין העורות בין הדביקים ולא נמצא ריעותא 
בחיצון בזו לא מחמרינן כלל ומכשרינן לדעת מור"ם וכעולא, והוי כמו בחולי לדעת התו' כשאין 
ניכר שום חולי בחיצון. והוסיף בתשובתו: "וכן ראיתי מרבותי ז"ל שפסקו כן למעשה להכשיר 
כשאין בו ריעותא בחיצון וכן נוהגין פה ק"ק פראנקפורט דמיין כל בעלי ההוראה יצ"ו ומי שאין 
לבו נוקפו לסמוך אהפסד מרובה אדברי ט"ז בכח דהתירא הרשות בידו. ואין בידינו למחות על 
ידו מאחר שכבר הורה זקן אני המחבר איני רוצה לסמוך עליו ולסתור קבלת רבותי זצ"ל שכל 
דבריהם הם דברי קבלה מרבותיהם וביותר שהב"ח שהי' בעל הוראה וזקן יושב בישיבה הפליג 

להחמיר מאד לא אשי' כלל להקל כשיש ריעותא בחיצון".

בעלי  כל  נהגו  וכתב שכן  הנזכר  האמונת שמואל  דברי  בפתחי תשובה31 שהביא  עוד  ועיין 
הוראה, שאם הפריד ולא נמצא ריעותא כלל בחיצון אין להחמיר, אבל לא כהט״ז שהקיל אפילו 
יש לקותא בחיצון, שחכם א׳ פקפק על הט״ז, וכתב שגם מהר״ש מפראג היה מחמיר מאד בזה, 
והוסיף וכתב, אכן אם שלט הלקותא גם בקצת העור החיצון, מי שאין לבו נוקפו לסמוך בהפסד 
מרובה על דברי הט״ז הרשות בידו ואין למחות. וכן הביאו בשם הפנים מאירות32 שלהט״ז ה״ה 
אם נמצא קורט דם בין שני קרומים של הושט שכשר, דלא גרע מאם שלטה המכה גם בחיצון. 
וכתב דלפ״ז מה שנהגו להפריד העורות הוא טרחא בכדי, אבל לפי דעת הגאונים, בתשובת חוט 
השני, שהחמירו מאד, והסכימו להכשיר היכא שניקב עור אחד, ולא שלט החולי בעור הב׳ כלל, 
ואם שלט בחיצון מטריפים, לכך מקלפין. אבל לפי מה שנוהגין בכל גלילותינו כדעת הט״ז, א״כ 

למה לנו לקלף, אם רואים שהעור החיצון שלם, ואין ק״ד מבחוץ די בכך.

דלקות  כהט״ז,  שהעיקר  שפסק  סופר33  ההחתם  להגאון  מצאנו  שכן  שם  הפת"ש  ומוסיף 
והעיקר  עליו,  פליג  בעלמא  בסברא  עליו,  פליג  שבנה״כ  אע״ג  חולי,  כמחמת  הוא  ההלעטה 
כהט״ז. וכ״פ הפלתי. עוד כתב שהוא רגיל להזהיר למלעיטין בחיטין הנקראים חיטי התוגרמ״א 
המלעיטים  ואותם  החיטה,  שבשורש  הקוץ  יתרכך  הבישול  שע״י  כדי  תחלה,  אותם  לבשל 
בעיגולים העשויים מעיסה בלולה, אני מזהיר להניפם בנפה וכברה להסיר ממנו המח שדרכו 
באווזי  להתיר  נ״ל  כן,  נעשה  לא  אם  בדיעבד  ומ״מ  הט״ז.  על  לסמוך  יש  ואז  בושט,  לתחוב 
ההלעטה בנמצא נקב בפנימי, ולא ניכר אי מחמת קוץ או חולי. עוד כתב שם שאם נמצא קוץ 
בחיצון  ולא שלט  והפריד העורות,  ח״ו אפילו שקילף  כל מורה מלהתיר  יזהר  בפנימי,  תחוב 

שבפנימי, מ״מ חלילה להקל נגד הפוסקים והכרעת כל האחרונים.

עוד הוסיף הפת"ש שראה לגאון התפארת למשה שמקיל בזה, ושכן ראה נוהגין בעלי הוראה 

31(  ס"ק י.
32(  ח"ב סי' יג.

33(  סי' כה.
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דמפרידים העורות ואם לא ניקב הפנימי מעבר לעבר מכשירים, אבל אם הפנימי ניקב אוסרים, 
ועיין בס׳ בית יהודה מ״ש בזה.

ז.
וחזי הוית להגאון המהר"ם שיק34 בדין אווזים שמשליכין לתוך פיהם מיני קטניות או תבואה 
אם צריך לבדוק את הושט, ואם מותר לאכלם אלו הנוהגין שלא לאכול אווזות הפטומות. והשיב 
ע"כ שצריכין לבדוק את הוושט, שהרי עיקר הדבר דצריכין לבדוק הוא מבואר ברמ"א35 שכך 
תיקנו בעירו, ונתפשט משם המנהג לכל קהילות ישראל. וגם הרי הרמ"א מדמה דין זה דבדיקת 
הוושט לבדיקות הסירכות, ובסירכא הא קיימא לן ביורה דעה36 שאפילו בחיות וגדיים וטלאים 
דלא שכיחי שם סירכות אפילו הכי צריכין לבדוק, ועל כרחך דלא פלוג רבנן בתקנתייהו. וא"כ 
הוא הדין בבדיקת הוושטין שתיקנו שצריך לבדוק כמו בסירכות, גם כן לא חילקו בין המראה 
להלעטה, אפילו שבהלעטה לא שכיחי ריעותות, אפילו הכי לא פלוג. ובלאו הכי ההלעטה עצמה 
תלויה באנשים שמלעיטין, ואם שפחות וכיוצא בהם מלעיטין, אינם משגיחים להלעיט בנחת 
לענין החומרא שהחמירו  לענין הבדיקה, אבל  זה  וכל  ריעותות.  בהו  ואפשר דשכיח  ובמתון, 
מקצת אנשים שלא לאכול מאווזות שנתפטמו על ידי המראה, נראה מדברי הב"ח עצמו שכתב 
דדווקא אם תוחבין המאכל בדוחק כדרך המראה, בכהאי גונא כתב דאין לאכול מאותן האווזות, 
אבל הלעטה שהוא מה שמשליכין לתוך הפה, דבכהאי גונא לא שכיח ריעותא כולי האי, ובכהאי 

גונא לא אמר הב"ח כלל דאין לאכול מהם. 

והנה בדין של ספק אם נזרקו ראשי האווזים ולא בדקו את הוושטין מה יהיה דינם האם ניתן 
הגאון מהר"ם מלובלין37: "הנה במה שנוהגים בארץ אשכנז לפתוח ולבדוק  להכשירם, העלה 
ראשי אווזות הפטומות על ידי הלעטה מחמת חשש שמא ימצא בהן נקב שאירע בהן מחמת 
הלעטה. ומעשה שהיה באחד ששחט י"ז אווזות פטומות והמשרתת בביתו השליכה הראשים 
לבדן בלא הוושטין ולא בדקה אותן הראשין וקצת אומרים שעשתה בידיעת ורצון בעל הבית 
ונפל מחלוקת בין בעלי ההוראה כי קצת חכמים בעלי הוראה אסרו כל אותן האווזות והשומן 

הנעשה מהן.

הנה משמע מדברי השאלה שהוושטין בעצמן היו בעין והיו יכולים עדיין לבדוק אותן רק 
שהראשים השליכה המשרתת בלא בדיקה שאין כאן חשש כל כך לכו"ע ואפילו להצריך לבדוק 
לכתחלה דאין מצוי כאן כלל שינקב או יעקר הוושט למעלה ממקום השחיטה על ידי ההלעטה, 
אינו  הוא  כשהמיעוט  ודווקא  רובו,  כשנעקר  אלא  טרפה  דאינו  ק"ל  הא  נעקר  דאפילו  ועוד 
במקום אחד כההיא דפרק א"ט אמר רב נחמן אמר שמואל תורבץ הוושט שניטל כולו מלחי 

כשר וכדמוקי לה התם לא תימא כולו אלא רובו.

34(  או"ח סי' רעו.
35(  יו"ד סי' לג, ס' ט.

36(  סי' לט, ס' ב.
37(  סי' כא.
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ופריך והאמר שמואל תורבץ הוושט ברובו ומשני הא דאקפולי איקפל והא דאפרוק איפרוקי 
דלא  בדיקה למעלה ממקום שחיטה  צריך  אין  נראה דאפילו לכתחלה  הלכך  רש"י.  וכדפירש 
ממקום  למעלה  הוושטין  לבדוק  במדינותינו  שמענו  לא  מעולם  וכן  איסורא  בהו  מחזקינן 
יש  ועל כל פנים אין להחזיק בהן איסור כל כך כמו בריאה של בהמות הגסות רק  השחיטה, 
לדמותו כריאה של גדיים וטלאים דלא שייך בהו טרפות כולי האי שאנו נוהגין כספר התרומה 
להכשיר אם נאבדה קודם בדיקה. ובאם שבאו אותן בעלי הוראה האוסרים לאסור הנדון הנשאל 
מכח מנהג ארצם ותקנתם רחוק הוא שנאמר שהתקנה היתה לאסור אפילו בדיעבד כגון אם 
נאבדה או הושלכה בשגגה עד שלא בדקו אותם למעלה ממקום שחיטה. הואיל וכן הוא כמו 
שהוכחנו למעלה שמצד הדין אין כאן חשש איסור כלל ובודאי לא היתה התקנה כי אם להצריך 
לבדוק לכתחלה או לאסור להעובר בפשיעה אבל בענין אחר אינו אסור בדיעבד. ואפילו באם כן 
הוא שלשון תקנת אותה קהלה קדושה דמדינת אשכנז מפורש ומבואר ונתייסד בפי' שהחמירו 
על עצמם שכל מי שלא יבדוק הראשים של אווזות הפטומות אזי יהיו אסורים באכילה אפילו 
בדיעבד הן העובר במזיד הן בשוגג מכל מקום אין להם כח לאסור כן על שאר קהילות. אם כן 
באם כן הוא שהמעשה הנזכר נעשה חוץ לתחום מדינתם אין בכחם לאסור בשום פנים בעולם, 
ומפני שהדבר פשוט האריכות בו בראיות דברי מותר. ועוד כאשר כבר שמעתי שהרבה מגדולי 
המורים קדמוני להתיר הנדון שנשאלנו עליו רק שהמורה האוסר עודנו מחזיק בדבריו לאסור 
וליקריה  דאורייתא  ליקריה  יחוש  המורה.  שאותו  אומר  אני  כן  על  ותורה.  הדין  לפי  המותר 

דמרא".

אמנם כפי שכתבנו בתחילת דברינו אשר כבר משנים עברו אף שהיו רבים שהתירו, מ"מ 
היו מגדולי הפוסקים שאסרו, וראה להגאון הנודע ביהודה בספרו דרושי צל"ח38 שמבטיח שכל 
שערי  בשו"ת  וראה  שומנייהו".  מרוב  גדפייהו  דשמטין  אווזות  להני  "יזכה  מהלעטה  הנמנע 
צדק39 שעל אף צידודיו ליישב דברי הנוהגים להקל כותב ש"אשרי מי שלא אוכלם כי אפילו 
בעל המקדש  אין בהם שום שאלה אין לאכלם וכאשר נוהגין ברוב מקומות בזה"ז". וכן פסק 
ע"ז".  קונים מהחשוד  ואין  זרעם שלא להלעיט  ועל  נפשם  על  אלו קבלו  ש"במדינות  מעט40 
וראה בחכמ"א41 שכותב ש"יש למנוע המנהג שנהגו בקצת מקומות שמלעיטין אווזות לעשות 
מהן שומן". וראה שהגאון החיד"א בספרו מחזיק ברכה42 מעתיק דברי הפנים מאירות ד"ראוי 
להחרים לבטל מנהג זה של הלעטה דכמה רעות וספקי טרפיות מתהוים מזה". וראה בספר זבחי 
נוהגין להלעיט האווזות כלל. וראה להמנהג שלא  צדק43 אשר מעיד שבעירו עיר בגדאד אין 
הגרצ"פ פרנק זצ"ל בספרו שו"ת הר  לאכול אווזות פטומות בכל אה"ק, וכפי שהעיד על זה 

38(  דרוש ד לשבת תשובה, אות טו.
39(  יו"ד סי' מג. 

40(  ס"ק מא.
41(  כלל טז, ס' ו.

42(  יו"ד סי' לג, אות י.
43(  אות מח.
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צבי44 שבאה"ק לא נהגו לפטם עופות, ואם יש בידו לבטל הפיטום הזה דבר גדול יעשה. וראה 
בשו"ת ציץ אליעזר45 ועיי"ש. 

ועיין עוד בשו"ת יגל יעקב46 שנשאל מהרב דמאנאד, בדין של אחד שדר שם ג' שנים והיה 
נוהג שלא לאכול מאווזות פטומות, ושם במחנו קשה מאד להתנהג כן ויש לחוש שיכשילו אותו 
אפילו בלי בדיקת וושט, אם יש מקום להתיר לו לאכול פטומות ע"פ התרת נדרים, ובדוחק 
צידד בדברי תשובתו להתיר לו באופן שלא יאכל רק מוושט שלא יהיה בו שום ריעותא של 
לקות ההלעטה שקורין גלאט, ובהיות דאכתי איכא דעת הגה"ק מהרש"א שפירא זצ"ל, בספרו 
אגרא דכלה שאוסר מטעם נימוק הכבד ומטעם כל שאין כמוהו ח"י, ע"ז ויהי כמשיב דמ"מ רוב 
זו, לכן כה"ג יש  העולם אינם יודעים מזה ומסתמא א"צ לחוש שאבותיו נהגו כן מכח סברא 

מקום להתיר בשעת הדחק.

וראה עוד לכ"ק אדמו"ר הצ"צ47 אשר נשאל הוא על אודות: "אשה אחת שהלעיטה אווזים 
בעיסות קמח שנתייבשו בתנור ואחר שנתייבשו בתנור קודם הלעטה היתה מטיחה אותה במים 
ונתבשלו,  השחיטה,  אחר  הוושטים  בדקו  ולא  האווזים  אותן  ושחטו  ע"כ,  יחנקו  שלא  בכדי 
ונתערבו כלים של כמה שכנים עם כלים שלה, והרי מעיקר הדין לפי השו"ע מותרים הם אפילו 
באכילה, כי דעת רוב אחרונים להתיר, רק דעת הב"ח לאיסור. אך בהיות כי שמעתי ממהר"י 
מבאבראייסק, אשר הביא בשם הרב אדמו"ר הגאון מוהר"ר שניאור זלמן נ"ע, שהיתה שאלה 
לפניו בנידון האווזים המלעיטי', וציוה לשרוף כל הכלים שנשתמשו בהן, הנה כאשר שמעתי 
ממוהר"י הנ"ל נבהלה נפשי מאד. וצויתי לא לאכול הבשר והשומן מהאווזים הנ"ל ולא  זאת 
להשתמש בכלים עד שאשאל ממעכת"ר. ורצוני לשלוח תומ"י תשובה מחמת שהאשה הנ"ל 

היא עניה ולגבי דידה הוא הפסד מרובה וגם כלים הרבה נתערבו".

הגה"ק הצ"צ את כל צדדי ההיתר פסק כי: "לכתחילה אין להלעיט48 אא"כ  אחרי שהעלה 
ומורסן  סובין  ופי'  שלו  ומורסן  סובין  ממנו  ניטל  שהקמח  פי'49  קוצים  בו  שאין  בצק  עושים 
מבואר ברש"י בגמרא שבת50 ועושין ממנו עגולים קטנים51 שיהי' ערך קוטר העיגול חצי אגודל 
עד ב' שלישי אגודל. ואם אין אופין אותן שרי בודאי. אך אפילו אופין אותן ומתייבשין שרי 
בת"ש דמ"מ צריך לבדוק  ויטיחו אותן במים בשעת הלעטה וילעיטו בנחת א' א' לבד. וכתב 
הוושט אח"כ. ואפשר להקל בזה וצע"ג. והנזהר מלהלעיט לגמרי תע"ב. וכל שהלעיטו בדרך 
אחר צריך לבדוק הוושט כ"ה בש"ך ושאר אחרונים דלא כתב הרמ"א שלא לבדוק אלא כשפסקו 

44(  יו"ד סי' כו.
45(  חלק יא סי' מט.

46(  יו"ד סי' ט.
47(  יו"ד סי' כה.

48(  ת"ש סס"י לג.
49(  פמ"א סי' א, ד"ד.

50(  עו, ב.
51(  עיין כו"פ סס"י, ל"ג. ועיין רבינו ז"ל רס"י, קץ, בעניין הגריס.
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כעולא משא"כ עכשיו דפוסקי' דחוששין שמא הבריא למה לא יבדקו. ודיעבד שלא בדקו. פסק 
הת"ש דאם הלעיטו בעיסה שלא ניטל סובין ומורסן והרי הם חדים כקוצים או שהלעיטו בש"ש 
ושעורין אסור אפילו דיעבד. ואני הוכחתי דמהרמ"ל52 והצ"צ53 ושבו"י54 לא ס"ל כוותי' ומ"מ 
להדיא לא נתפרש כן בדבריהם, עיין תה"ד55 הלכך קשה לשבר דבריו. שוב מצאתי בתשובת' 
מוהרמ"ז56 החמיר יותר. אבל הכלים אין לאסור אחר מעל"ע. ואם הלעיטו בעיסה שנטל סובין 
ומורסן שלה אפי' בעיגולי' גדולים יש להקל ובקמח דגן יש להקל אפי' לא ניטל מורסנן רק 
שניטל סובין, וכן נ"ל לדון בהלעיטו בקאניפלעש ובדוחן שקורין הירז, אף דהכו"פ57 מחמיר ביש 
להן חוד. מ"מ לענין דיעבד אין להחמיר, במקום הפסד. וכל זה בלא בדקו בשוגג אבל אם הזידו 
ולא בדקו מדברי הת"ש58 יש ללמוד להחמיר. ומדברי הפ"ת והבית אפרים59 יש ללמוד להקל. 
והכל לפי ראות  כנ"ל.  ניטל סובין  נראה הכרעה להחמיר בהזידו בהלעיטו בעיסה שלא  והיה 
עיני המורה ובכל ענין ראוי לקונסו איזה קנס. ואומר מותר שוגג הוא ראה הט"ז60 ועיין בלבושי 
שרד61 ויש לפקפק ע"ז מש"ס דמכות62 דאומר מותר קרוב למזיד. ועיין בגמרא הוריות בענין 
ומ"מ בזה אין להחמיר כיון שיש  טעה בדבר שהצדוקים מודים, ושם במשנה ישב לו בביתו. 

מקילין אפילו במזיד גמור א"כ אין להחמיר בקרוב למזיד דהיינו באומר מותר", עכ"ל הצ"צ.

ובאמת אף שהצ"צ הביא את דעות המקילים וזאת כאשר נשאלה שאלה של בדיעבד והפסד 
מרובה ובאשה עניה, וסידר למקילין סדרים אך יתנהגו, הנה הרואה בפסקי דינים של הצ"צ63 
פסק שם, שיש לבטל ההלעטה מקרב ישראל, וז"ל שם: "ויש לבטל הלעטה זו מקרב ישראל 
ולגעור ע"ז שלא ילעיטו. כי מעיקר הדין במקומות שמלעיטים צריך לבדוק אחר נקיבת הוושט 
דשכיח יותר מסירכות הריאה. ויש להחמיר באם נמצא נקב או שחין ככל מה שנתן. ולפי שרבים 
מקילין לעצמן ולא יבואו להראות הריעותא לפני המורה, ונכשלים באיסור תורה. ולכן יש לבטל 
הלעטה זו. ולענין דיעבד אם הלעיטו ולא בדקו הוושט יש מקילים. ויש מחמירים אם הולעטה 
בעיסה בלוסה שיש בה קוצים או בתבואות חדודים. אבל אם הלעיטו בעיגולים שעושין מבצק 

דק ואין בהם קוצים יש להתיר דיעבד". עכ"ל הצ"צ בפסקי דינים. 

52(  סי' כא.
53(  סי' קטו.

54(  ח"א סי' מט.
55(  סס"י רסא.

56(  סי' יד.
57(  סס"ק כד.

58(  סי' לט, ס"ק ה.

59(  סי' לט, ס"ק ד.
60(  סי' צט.

61(  רס"י לט.
62(  דף ט.

63(  יו"ד סי' לג, ס' ט, ס"ק ד.
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ח.
והנה לפני יותר מארבעים שנה נשאלה השאלה למו"ר הראשל"צ הגאון הרב עובדיה יוסף 
דבר  על  והוא  זצ"ל  נאהורי  רחמים  הרב  הגאון  פאריז  ראב"ד  ש"ב  ע"י  הופנתה  והיא  זצ"ל 
המסעדות הכשרות בעיר פאריז אשר תחת פיקוחו, שרוצים להגיש כבד אווז לאכילה, לפני 

אחינו הספרדים. אותו כבד נעשה באה"ק.

ענה ע"כ מו"ר פאה"ד היבי"א זצ"ל: "הנה בספר זבחי צדק64 כתב, שראוי לגזור במקומותינו 
ולפטמם,  האווזות  להלעיט  הבאים מארץ מרחק, שנוהגים שם  האווזים  לאכול משומן  שלא 
כי המכשלה רבה מאד בשומן הזה. והב"ח65 כתב, שאף במקומות שנהגו להלעיט האווזות, אי 
ילעיטו  זה שלא  ולהחרים על  בני ישראל,  זו מקרב  יבטל הלעטה  איישר חיליה דהמורה שם 
תורה  באיסור  ונכשלים  לעצמם  מקילים  רבים  כי  דאורייתא,  באיסורא  יקילו  ולא  האווזות 
וחללים רבים הפילו. ע"כ. ובשו"ת שערי צדק66 כתב, שאפילו אם אין שום ריעותא באווזות 
עצמם, יש חששות רבות בהם, ואין לאוכלם, ובדרכי תשובה67 כתב בשם הגאון מהר"א ברוידא 
באשל אברהם68 שיש להחמיר שלא לאכול משומן האווזות שמלעיטים אותם, שאם מפסיקים 
להלעיטם, אינם יכולים לאכול עוד מעצמם, ואי אפשר להם לחיות י"ב חודש. והויא טרפה. 
ושכ"כ גם הגר"מ טייטלבוים זצ"ל, שכיון שעינינו הרואות שאחר הפיטום אינם יכולים לאכול 
עוד מעצמם, ואם יניחם כך ימותו, הוי בכלל מה שאמרו כל שאינה חיה טריפה. ובחכמת אדם69 
מנהג  היה  לא  מעולם  הקדושה  ובארצנו  העופות.  הלעטת  של  המנהג  למנוע  שיש  ג"כ  כתב 
הגרצ"פ פראנק בשו"ת הר צבי70 שבארץ ישראל לא נהגו לפטם  הלעטת האווזות כלל, וכ"כ 
עופות כלל. והנה גם באשכנז שנהגו להקל בהם, היראים והחרדים לדברי ה' היו נזהרים שלא 
ובשו"ת  איסור.  בהם  נוהגים  ורומניה  שברוסיא  העיד  שלום71  שאילת  ובשו"ת  מהם.  לאכול 
דברי חיים72 השיב לקהל שנהגו בהם איסור מימי הגאון בעל ישמח משה, ובא שם רב אחד ורצה 
להתיר להם, וכתב שחלילה לשמוע לו. אשר ע"כ מעלת כת"ר כגבור יצא למנוע את המסעדות 
את  לעודד  ושלא  בארץ,  אותם  הלעיטו  אשר  האווזות  מן  בשר  מוצרי  לקבל  בפריז  הכשרות 
בגמרא שבת73 שאיסור  וקי"ל  אלה המתנהגים באכזריות כלפי בעלי חיים, למען בצוע בצע. 
צער בעלי חיים מדאורייתא. שהתורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ושכרו כפול מן 

השמים". עכ"ל מו"ר היבי"א זצ"ל.

64(  סי' לג, ס"ק מח.
65(  סי' לג.

66(  חיו"ד סי' מג.
67(  שם, ס"ק קלא.

68(  סי' יט.
69(  כלל טז, אות י.

70(  חיו"ד סי' כו.
71(  תנינא ס"ס קנד.

72(  ח"ב חיו"ד סי' לב.
73(  קכח, ב.
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והנה תשובה זו נכתבה בשנת תשל"ו, אבל התפרסמה רק בשנת תשס"ב, בספר יביע אומר 
חלק ט'74 וכפי שידוע אשר מרן זצ"ל היה עובר על כל תשובה לפני פרסומה, ובמקום שראה 
להוסיף הוסיף, ובכך בתוספת לתשובה שכתב לראב"ד פאריז דאז, הוסיף מרן זצ"ל, בזה"ל: 
"והן אמת ששמעתי שנעשה שיפור בהלעטת האווזים, שהתחילו מקרוב להלעיטם מאכלים 
ע"י  האווזים  את  ומלעיטים  דייסא,  כמו  שנעשה  עד  המבושל  התירס  את  שטוחנים  רכים, 
מכונה, ובמקום שהיו נותנים צנור ארוך בתוך הושט, נותנים צנור קטן, וע"י לחץ אויר נכנסת 
בושט  רואים  לא  בהלעטתם,  ידי השינוי שחל  אומרים שעל  מומחים  ורבנים  לושט.  הדייסא 
קרעים ונקבים גדולים, כמו שהיה בזמן שהיו מלעיטים אותם בצנור הארוך. ומ"מ מחמת חולי 
של פטריות שמצויים בהם יש בהם נקבים בושט. אלא דאכתי לא איפרק מחולשא, שעדיין 
לא יצאנו ידי כל הספקות שבדבר, וכמ"ש באורך ידידי הגר"ש עמאר, בשו"ת שמע שלמה75 
עיי"ש". הרי בפשטות מרן היבי"א זצ"ל היה מודע על התפתחות נושא הפיטום ובכל זאת ראה 

להחמיר.

גם ראיתי את מכתבו של הגאון הרב אברהם יוסף שליט"א )מתאריך ח"י טבת תש"פ( לכבוד 
ראש אגף הכשרות של הרבנות הראשית לישראל . . שליט"א, על אודות פיטום אווזים, והעלה 
במכתבו, אשר בזמן שהעלו הצעת חוק בכנסת למנוע פיטום אווזים בישראל, )לפני קרוב לחמש 
עשרה שנה(, ניסו חברי ועדת הרבנים לעניני שחיטה ברבנות הראשית דאז, לנסות להעביר את 
הגאונים הרב אברהם יוסף, הרב ורנר, והרב ב"צ נשר( ובכך פנו לג'  הגזרה )חברי הועדה היו 
עמודי ההוראה, תחילה פנו לגר"ש וואזנר זצ"ל ואחריו לגרי"ש אלישיב זצ"ל, ולבסוף לגאון 
מו"ר הגר"ע יוסף זצ"ל, הסכמת הרב וואזנר והרב אלישיב היתה שיש להתנגד לחוק, ובאשר 
החשש של צער בעלי חיים הנה בדבר המיועד למאכל לא שייך כלל חשש של צער בעלי חיים, 
הורה לתמוך  ולכן  לצער בעלי חיים,  שיש לחוש  היתה  זצ"ל  הגאון היבי"א  אמנם דעתו של 
בחוק. וממשיך עוד במכתבו הגר"א יוסף שליט"א שנפגש שוב עם אביו זצ"ל והראה לו תמונת 

מהתירס שמעורבל וגם צינור הסיליקון הקצר ובכל זאת לא ראה להתיר בשופי.

וכמה  וכמה שמתירים בדיעבד,  ניתן לומר שנכון שיש כמה פוסקים האוסרים  והנה עדיין 
וגם אלו שהתירו אחרי בדיקה של הוושט  שמתירים אף לכתחילה, אבל עדיין רובם שאסרו 
הוא בגלל שחששו משום נקיבת הושט ע"י אופן ההלעטה וגם המאכל שנותנים להם העשוי 
מגרגרי תירס שהם גורמים לפציעות בוושט וכן לפטריות. והרי עם ההנחיות שקבלו במפעל 
כלל  חשש  אין  היום  של  ובשיטה  בראשית",  "מעשה  שם  שינו  ב"ה  הרי  בהונגריה,  שבקרתי 
לבעיות שהזכרנו, ועוד בנוסף על ההתחדשות בענין בדיקת הוושט, א"כ ברור שמאז תשל"ו 
באופן  המתקדם  והפיתוח  הקצה,  אל  מקצה  שינוים  כבר  עברו  תשס"ה  ומאז  תשס"ב  ומאז 
הפיטום שעושים במפעל הנ"ל בהונגריה הגיע לשיאו לפני שנה, ובכך היום במצב הקיים ניתן 

אכן להגדיר אותו כמוצר למהדרין גם לדעת האוסרים. 

74(  חיו"ד סי' ג.
75(  ח"ד, חיו"ד סי' ד.
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וגם על החשש שע"י שמרגילים האווזים בפיטום זה גורם לכך שאינם יכולים לאכול בעצמם 
יכולה  שאינה  טריפה  של  לדין  וחוששים  ימותו,  כך  יניחום  שאם  וחוששים  הארץ,  כל  כדרך 
ראינו  וזאת  וטרינר מפורסם  מנסיון שעשה  הרי  כפי שכתבנו למעלה  הנה  חודש,  י"ב  לחיות 
גם בדו"ח וגם בוידאו שצילם הניסיון, הרי כאשר הפסיקו הפיטום אחרי כמה זמן חזר האווז 
לקדמותו, ועוד גם הצליח האווז הנקבה להוליד והמשיכה לחיות כאשר גם הכבד חזר לקדמותו 

ולמראהו הטבעי. 

גדול  שינוי  ובאמת  דרך  מצאו  זה  על  גם  הנה  חיים  בעלי  צער  של  השלישי  החשש  ועל 
ומשמעותי כאשר הלעטה נעשית ע"י צנור רך ודק וקצר, והיא נעשית בלחיצה אוויר של כמה 
שניות, ובכך גם לדעות שיש חשש לצער בעלי חיים בדבר המיועד למאכל הנה באופן הזה לא 

חוששים כלל.

ט.
של  בדעתם  שהזכרנו  וכפי  למאכל,  המיועד  בדבר  חיים  בעלי  צער  איסור  של  בדין  והנה 
היתה שונה, הנה מצאנו  ואשר דעתו של הגר"ע יוסף זצ"ל  הגר"ש וואזנר והגרי"ש אלישיב, 
לבעל התרומת הדשן76 אשר קובע להלכה שמותר למרוט את נוצותיו של האווז בעודו חי כדי 
להשתמש בנוצות לכתיבה, ואין בכך עבירה על איסור צער בעלי חיים וזאת כי לא נבראו כל 
הבריות אלא לשמש את האדם, ומביא לכך ראיות מן התורה שכן ממצוות פריקה וטעינה עולה 
שמותר להעמיס סחורה על גבי בהמה, אף שללא ספק הבהמה סובלת תחת המשא הכבד, ומן 
הגמרא שבת77 שכן מתירים לסרס תרנגולים ומגמרא חגיגה78 שמתירים לסרס כלבים, וזאת אף 

שתהליך הסירוס גורם להם סבל.

כרוכה  היא  אם  אף  מותרת  ולתשמישיו"  "לצרכיו  האדם  שעושה  שפעולה  אפוא,  נמצא 
בגרימת סבל לבעלי חיים. בכך הוא כולל לא רק דברים הנחוצים לקיומו או לבריאותו של האדם 
אלא גם דברים התורמים לרווחתו הכלכלית או לאיכות חייו )כמו בדוגמה של מריטת הנוצות 
לכתיבה. אמנם בכל זאת כל ההיתר אינו חלה כאשר התועלת אינה חד משמעית וברורה, שאז 
בגמרא חולין79 על  נחשבת הפעולה למיותרת והיא אסורה. דוגמא לתועלת מסופקת כמובא 
אודות רבי פנחס בן יאיר שאסר על רבי יהודה הנשיא לעקר את פרדותיו מחשש שמא יזיקו. 
והסיבה לכך הייתה שהחשש מפני נזק הפרדות היה חשש רחוק שלא הצדיק פגיעה בהן. ועוד 
זאת שההיתר שהוא נותן למרוט את נוצות האווז אינו אמור אלא על פי שורת הדין, אבל מידת 

חסידות היא להימנע מכך:

נזהרים  שהעולם  אלא  גוונא,  בכהאי  איסור  דליכא  קצת  נראה  הוה  ראיות  הלין  "ומתוך 
נגד הבריות, שיראים  ונמנעים, ואפשר הטעם לפי שאינו רוצה העולם לנהוג מדות אכזריות 

76(  ח"ב, סי' קה.
77(  קי, ב.
78(  יד, ב.
79(  ז, ב.
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דילמא יקבלו עונש על ככה. כדאשכחן בפרק הפועלים80 גבי רבינו הקדוש בההוא עגלא דתלא 
לרישה בכנפיה, דרבי אמר זיל לכך נוצרת. ואף על גב דהיתר גמור הוא לשחוט העגל לאכילתו, 
אפילו הכי נענש וקבל יסורין על ככה". בסיום דבר מציין התרומת הדשן שכך פסקו לפניו כבר 

בעלי התוספות81, וז"ל: "צער בעלי חיים, אין איסור אלא כשמצערה בלי ריוח". 

ובאמת כך פסק הרמ"א82: "כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים, לית ביה משום איסור 
צער בעלי חיים. ולכן מותר למרוט נוצות מאווזות חיות, וליכא למיחש משום צער בעלי חיים, 

ומ"מ העולם נמנעים דהוי אכזריות".

הלכה זו הובאה גם בספר הלבוש83, וז"ל: "כל דבר שהוא לרפואה או לשאר דברים, אין בו 
משום איסור צער בעלי חיים, ולכן מותר למרוט נוצות האווזות חיות ואין חוששין לצער בעלי 

חיים, שהרי משום טובתן עושין, שטובות יותר".

יש פוסקים שרצו ללמוד מדבריו, שלפי הלבוש תנאי להיתר הוא שהפעולה תועיל גם לבעל 
אוצר  החיים עצמו, כגון שכתוצאה מן המריטה האווזים משמינים ונהיים בריאים יותר, ראה 
הפוסקים84 ועיי"ש. אלא נראה שלא כך יש להבין את דברי הלבוש כי כל הנושא של "טובות 
טובת  אלא  האווזות  של  טובתן  אינו  עושין"  טובתן  ו"משום  הנוצות,  אלא  האווזות  אינו  הן" 
הבריות. ככל הנראה נוצות שנמרטו מאווז חי איכותיות יותר לכתיבה, מנוצות שנמרטו מאווז 
מת, ומאחר שהבריות עושות כן "לטובתן" הדבר מותר. בהתאם לעיקרון שקבע "כל דבר שהוא 

לרפואה או לשאר דברים, אין בו משום איסור צער בעלי חיים".

וראה עוד להגאון ר' אברהם דוד וואהרמן זצ"ל אב"ד בוטאטש, בספרו עזר מקודש85 אשר 
מעיד על המנהג למרוט עופות חיים, מתוך הנחה שכתוצאה מכך ישמינו מהר יותר. הוא מעיר, 
שאף על פי ששיטת פיטום זו מפוקפקת מבחינה מדעית, הרי הפסת דעתן של הנשים, הנוטות 

להאמין ביעילותה של שיטה זו, הוא אינטרס חשוב דיו להצדיק את מריטת העופות.

השבות יעקב86 אשר נשאל האם מותר לנסות תרופה על כלב או חתול  להגאון  וחזי הוית 
והעלה אשר: "כל שיש בו שום צורך, או לרפואת הגוף, או שום הנאת ממון - אין בו שום חשש 
איסור בל תשחית או צער בעלי חיים, ואפילו ספק רפואה מותר, כל שיש בו צורך בני אדם, 
דבל תשחית דגופו עדיף". כראיה לכך הוא מביא את דברי המשנה במסכת עבודה זרה87: "אלו 
דברים אסורים למכור לעכו"ם ]שמא ישתמש בהם לע"ז[ תרנגול הלבן, רבי יהודה אומר קוטע 

80(  בבא מציעא פה, א.
81(  פסקי התוספות, ע"ז פ"א אות יא.

82(  אבה"ע סי' ה, ס' יד.
83(  שם.

84(  אבה"ע סי' ה, אות פז, ד"ה "ובלבוש".
85(  אבה"ע סי' ה, ס' יד.

86(  סי' ה, ס' יד.
87(  פ"א, משנה ה.
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זו אף שבעיקרון אסור  זרה". למשנה  ומוכרו לו לפי שאין מקריבין חסר לעבודה  את אצבעו 
ליהודי למכור תרנגול לבן לגוי מפני החשש שמא יוקרב לעבודה זרה, יש לו עצה והיא לקטוע 

את אצבעו של התרנגול, שאחר שהפך לבעל מום אין עוד חשש שיוקרב לעבודה זרה.

מום  לעשות  לגוי  לומר  מסוימים  בתנאים  מתיר  אשר  ביהודה88  הנודע  שהגאון  מצינו  וכן 
בבכור בהמה )כגון חתך באוזנו( כדי להפקיעו מקדושתו ולהתירו בהנאה, מדבריו למדנו כי ניתן 
להתיר צער בעלי חיים לצורך רווח ממון. ובעקבותיו פסק החת"ס89 בעניין בכור בהמה, שכל 

שהוא לצורך האדם וכבודו וממונו, ליכא משום צער בע"ח.

להרעיב תרנגולות בנות ט"ו חודש למשך עשרה  והגאון המנחת יצחק90 נשאל האם מותר 
והעלה להלכה,  ימים, מה שגורם להארכת תקופת הטלת הביצים בחמישה חודשים לפחות. 
שאין להימנע מכך אפילו לא מ"מדת חסידות", וזאת מכמה סיבות: כי מדובר ב"שב ואל תעשה" 
וגם שהצער אינו גדול שכן אין מונעים מהן שתייה, ועוד שהתרנגולות עצמן "מרוויחות" מכך, 
שהרי יוצאו לשחיטה מאוחר יותר. אמנם, בסוף דבריו הוא מסתייג בכל זאת מן המעשה: "וכל 
זה מעיקרא דדינא, אבל עדיין יש בזה ענין מוסרי, שהרי חזינן כמה קפדו רבותינו זכרונם לברכה 

בענין צער בעלי חיים כמבואר הרבה בספר חסידים".

וככל  ממון,  רווח  למטרות  חיים  בעלי  צער  לגרום  שמותר  למדנו  הנ"ל  הפוסקים  מדברי 
שהאינטרס האנושי מוצדק יותר, כך מתרחב ההיתר: לכן הנאה מועטת )כגון חיתוך עור הבהמה 
הוא  הרווח  כלל. אמנם כאשר  חיים  בעלי  צער  לצורך המצדיק  נחשבת  אינה  לפני השחיטה( 
רווחי )כגון מריטת נוצות האווז(, נחשב לצורך שהדין אינו מחייב להינזר ממנו בשל צער בעלי 
חיים שהוא כרוך בו. עם זאת ממידת חסידות יש להימנע מכך. וכמובן כאשר מדובר בשמירת 
חיים,  לבעלי  צער  גרימת  המצדיק  הכרחי  לצורך  נחשב  תרופה(  פיתוח  )כגון  האדם  בריאות 

ואפילו ממידת חסידות אין להימנע מכך. 

כמובן ידועים הם הדעות שבפוסקים כשיטת הבנין ציון91 אשר התנאי המצדיק גרימת צער 
חייבת להיות "לתועלת מוחלטת", דהיינו תועלת סבירה ומקובלת, וגם כאשר הצער שנגרם 
לבעל החיים אינו "צער גדול", אבל אם נגרם לבעל החיים "צער גדול" אין להתיר את הפעולה 
אף כשהיא באה לתועלת. וראה להגאון היד הלוי92 שאין להתיר צער בעלי חיים אלא לצורכי 

רפואה.

אמנם דעתם של רוב פוסקי ההלכה הוא שמתירים צער בעלי חיים לשם רווח, רק ממידת 
חסידות יש להימנע מזה במידת האפשר. ובאמת המעיין בדברי הרמ"א וכן נו"כ של השו"ע על 
אודות פיטום אווזים הרי כל הדיון ההלכתי וההיתר אינה נוגעת לשאלת צער בעלי חיים כלל, 

88(  מהדו"ת יו"ד סי' קצב.
89(  יו"ד סי' שיב.
90(  ח"ו סי' קמה.

91(  סי' קח.
92(  יו"ד סי' קצו.
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אלא לשאלת כשרות האווז. ואמנם שאלת פיטום אווזים הרעישה את פוסקי ההלכה, כשרבים 
מהם אוסרים את הדבר, אולם, כאמור, הנימוק שלהם אינו קשור לצער בעלי חיים כי אם לדיני 

כשרות, כאשר לדעתם, הליך ההלעטה גורם פצעים בוושט המטריפה את האווז. 

בשיטה  זצ"ל,  אומר  היביע  מו"ר  שחושש  וכפי  המחמירים  של  לדעתם  גם  כן,  כל  אשר 
של היום אין כאן משום צער בעלי חיים, וכפי שפרטתי למעלה, והכל עולה בקנה אחד ולפי 

הדרישות לצאת לדעת כל הפוסקים ולהיות למהדרין.

יו"ד.
והנה לקראת הסיום נביא את נקודות המחקר שכתב פרופ' ארי זיבוטפסקי, מאוניברסיטה 
בר אילן, בעיר רמת גן, והוא מחקר רציני מאד, על אודות "כבד אווז – רקע מדעי וחידושים 
כותב  דבריו  תחילת  והנה  תש"פ,  אדר  בחודש  לנו  ונמסרו  נכתבו  המחקר  נתוני   – מהשטח" 
פיטום,  של  והשפעות  הפיזיולוגיה  וכן  אווזים,  פיטום  של  ההיסטוריה  הליך  אודות  על  הוא 
חופשיים לשוטט  "אווזים שלא הוזנו מעולם בכוח, אלא היו  ובכך מגיע הוא לנקודה, אשר: 
והיתה להם גישה חופשית למזון, ובכך הם אכלו יתר על המידה, עד כדי מצב של סטטוזיס 
STEATOSIS בכבד, נכון שהכבד שלהם לא היה בגודל של אלו המפוטמים, אמנם עדיין היו 
גדולים פי כמה מכבדי אווזים רגילים. בנוסף שומן הבטן שלהם היה גדול יותר מהעופות שגדלו 
יכולה להוביל למחלות כבד  באופן קונבנציונאלי. הנה אצל בני אדם הצטברות כזו של שומן 
שומניות לא אלכוהוליות. הסיבה שההצטברות השומנית אינה בעייתית באווזים, היא שבבני 
אדם ושאר יונקים, כאשר יש צורך באנרגיה המקור הראשון הוא מפחמימות זמינות, אחר כך 
מהתמוטטות שרירים, ורק אז ממאגרי שומן. אמנם באווזים המקור הראשון לאנרגיה מידית 

הוא מפירוק מאגרי השומן, כך שהכבד הופך למאגר אנרגיה הראשון".

חיים  בעלי  "רווחת  של  הנושא  אודות  על  זיבוטפסקי  הפרופ'  העלה  הדו"ח  בהמשך 
היה  דאז  תהליך  אשר  הישנות  השיטות  שהעלה  אחרי  ושם  הפיטום"  בשיטות  והתקדמות 
יכול לארוך מספר דקות לכל האכלה לכל אווז. הנה כיום בשיטה החדשה משתמשים בצינור 
שונה  זו  3-6 שניות. שיטה  לו לאכול  לוקח  אווז  כל  פנאומטית, כאשר  סיליקון עם משאבה 
מבחינה איכותית מהשיטות הקודמות, מבחינת פגיעה אפשרית בוושט, או אי נוחות לציפור, 
הכניסו שינויים באוכל  ויעילות, כל ההיבטים החשובים לרווחת בעלי חיים. בנוסף לאחרונה 
שבו משתמשים עבור הפיטום. היום עם השיטות של טחינת ובישול התירס ושאר האוכל זה 

כמעט נוזלי, ובגלל ההשריה במים אפילו אם נשארו חתיכות הרי שכמעט אין פינות חדות.

וממשיך עוד הפרופ' והעלה בדו"ח, כי השאלה האם האווזים מפוטמים לא יאכלו, לאחר 
תהליך האבסה, בשל העובדה כי נפח המזון שעובר בשיטת האבסה הוא יותר ממה שהם היו 
אוכלים מרצון, ולכן הם צרכו יותר מהצריכה הנדרשת, הנה, עם הפסקת האכלה בכוח הם לרוב 
מנת  על  כרגיל.  לאכול  חוזרים  הם  ואחרי הצום הקצר  ימים,  עד שלושה  צמים לתקופה של 
הופרדו ותויגו עשרים אווזים והונחו  ערכנו ניסוי קטן ובו לאחר תהליך האבסה,  לאמת זאת, 
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אז התחילו  בשטח גדור עם גישה חופשית למזון. והם לא נגעו במזון במשך מספר ימים אך 
לאכול כרגיל והמשיכו לאכול ולחיות חודש עד שנשחטו. 

וכן על הנקודה של ההשפעה של סטטוזיס קיצוני בכבד, כתב הפרופ', שאם הפסקת ההאבסה 
הסטטוזה הפיכה במלואה. ובכך על מנת לאמת טענה זו שנמצאת בספרות שהמצב הפיך, אווזי 
הניסוי שלנו נשחטו לאחר חודש של גישה חופשית למזון, וכבדיהם התגלו להיות דומים לכבדי 
אווזים שאינם מוזנים בכוח. כמו כן מחקרים שהתבצעו לאחרונה בדקו את העובדה שלמרות 
הגידול העצום בגודל הכבד עם האבסה, בשלב בו בדרך כלל הופסקה ההאבסה, האווזים אינם 
מראים סימני מחלה הניכרים בכבד שומני פתולוגי, בבני אדם ויונקים אחרים. כי באווזים תהליך 
זה הוא פיזיולוגי לא פתולוגי, ומוצע כי לאווזים יש מנגנון ייחודי הפועל בניגוד למנגנון העומד 
לגן ספציפי  אף התייחס  זה  מנגנון  יונקים אחרים.  או  בבני אדם  כבד שומני פתולוגי  בבסיס 

התורם לוויסות ההומאוסטזים לאנאגיה וגידול תאים. 

האווז  אצל  לחץ  על  להצביע  שיכול  מחקר  שום  אין  שכתב,  בדו"ח  הפרופ'  הוסיף  כן  כמו 
ההאבסה,  את  המבצע  מהמטפל  סלידה  מפתחות  אינן  שהעופות  נראה  ההאבסה.  מתהליך 
יותר כאשר התמודד האווז מול  גדול  מחקרים הראו את ההפך. מרחק "טיסת הבריחה" היה 
לפיכך הליך ההאבסה אינו מייצר מדדים פיזיולוגיים או תגובות  אלמוני מאשר מול המטפל. 

התנהגותיות המעידות על לחץ.

לסיום המחקר והדו"ח שכתב, העלה הפרופ' "כי שיטות הפיטום של היום להפתעתי הנעימה 
התהליך שראיתי שכנע אותי שהשינויים בשנים האחרונות הם שינויים איכותיים של ממש, 
תומס  ד"ר  נשלח  ועוד  לוושט.  פוטנציאל  נזק  או  מחלות  ולמניעת  האווזים  רווחת  לטובת 
היו במצוקה.  נראה שהעופות  ודיווח שלא  בחווה בארה"ב,   HODמונשאואר מטעם ארגון ה
"לאחר  סיכם  ולכך  לבשר.  תרנגולות  מגדלים  שבהם  המקומות  מרוב  יותר  טוב  הוא  והמתקן 
שהייתי במקום עמדתי השתנתה באופן דרמטי והאבסה דרך הצינורות החדשים פחות מציקה 
מאשר נטילת טמפרטורת פי הטבעת של חתול, ולא ראה כאב או בהלה בפיטום האווזים כאשר 
העופות שתפו פעולה בצורה אגבית להחדרת צינור בגודל 15 אינץ לגרון". ובכך מסיים פרופ' 

ארי זיבוטפסקי הדו"ח שכתב על נושא פיטום האווזים בשיטה החדשה של היום.

יא.
והנה יש להוסיף שכל ההכשרה שראינו שם במפעל בהונגריה נעשתה באופן הכי מהודר, 
וראינו גם הכשרת הכבד אווז שהיא מלאכה ואומנות בפני עצמה, ולדעתי יש בעיה רצינית למי 
שקונה כבד אווז לא מוכשר ובא להכשירו לבד בביתו, כי דבר זה של ההכשרה צריך לעשותו עם 

ידיעה ותנור מיוחד, ואם לאו יכול להרוס הכבד, או יותר חמור יכול לא להכשירו כדין.

הנה מלבד המורכבות של כבד אווז וזאת ע"י הוצאת נימי הדם שבכבד ובחתך הכבד שדורש 
מומחיות. הנה ממה שראיתי במפעל בהונגריה, הכבד מגיע עם נימי דם והסימפונות שאותם 
וכן חותך אותו ומניחו היטב על רשתות ברזל, כאשר יש ברשתות חורים די  המשגיח מוריד 
כדי שיזוב הדם. המשגיח מכניס אותם בתנור פירוליד מיוחד, שהחום שלו מסתובב  גדולים 
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ונשאר אותו חום בכל התנור, הרשתות מונחות באופן שלא נוגעות אחת את השניה, ושיש חלל 
די גדול כדי שהדם שיזוב לא יפול על שאר החתיכות.

התנור נמצא בחום של 207 מעלות ויורד ל180 מעלות ונשאר בחום הזה כאשר הכבד נמצא 
בתנור במשך של תשע דקות )היה בזמנו שבע דקות, וע"פ ההנחיות של הרה"ר החמירו והעלו 
ומוציא  ועל הרשתות  זרם מים על הכבד  לתשע דקות(. אחרי התשע דקות המשגיח מעביר 
אותם בחוץ, ומכניס אותם בתוך מים וקרח לכמה שניות, ואז הוא מניח אותם על השולחן ומשם 
מעבירים אותם בחדר ששם עוטפים אותם. הרמה של "מהדרין" מחייבת להכשירו ולא למכור 
אותו בלי הכשרה כי כפי שכתבתי היות כי זה הליך שדורש מומחיות אם יעשו אותו לבד יש 

חשש שלא יכשירו אותו כנדרש.

180 מעלות, הנה כפי  9 דקות בחום של  במשך  והנה אחרי שהכבד אווז היה בתנור וצלה 
שראינו וכפי שמסר לנו רב המשחטה הכבד מגיע ליותר מחצי בישולו, והרי הדבר פשוט שכבד 
או בשר שנצלו חצי צלייתן, או פחות, מותר לאוכלם כך, ואפילו לכתחילה אין צריך לצלותו 
ומה שיוצא מהכבד,  ומותר,  הוי דם האיברים שלא פירש,  כי הדם שנשאר בתוכו  כל צורכו, 
ואין לחוש לדם האיברים שבתוך החתיכה שפירש ממקום למקום, שגם  מוהל בעלמא הוא. 
דם שפירש ממקום למקום, באותה חתיכה, הוי דם האיברים שלא פירש, ומותר, כשם שמותר 
לאכול בשר חי בלא מליחה באופן שרוחצו מהדם שעל פניו ורק בדם האיברים שפירש ממקום 
למקום, בחיים חיותה של הבהמה, חשוב כדם שפירש שאסור, כמו בשובר מפרקתה של בהמה. 
ורבים מן הפוסקים מתירים לבשל את הכבד לאחר חצי צלייתו. כמו כן כשצולה כבד מעיקר 
הדין אין צריך שיתן עליו מלח כלל, וראה בשו"ת יביע אומר93 וכן בספר הליכות עולם94, ועיי"ש.

אשר על כן כל הליך ההכשרה של הכבד אווז שנעשתה במפעל . . בהונגריה, היא בתכלית 
ההידור ע"פ כל כללי ההלכה.

יב.
ולא נוכל לברך על המוגמר אם לא נעלה עוד נקודה הלכתית חשובה, והרי ממה שבררתי הרי 
המפעל שם בהונגריה עובד במשך כל חודשי השנה, וזאת כולל חודשי טבת ושבט, והרי מצינו 
בצוואת ר"י החסיד95 שכתוב שם בזה"ל: "לא ישחט אדם אווזים בשבט ויש משפחה שמונעים 

זה בטבת, והעיקר הוא בשבט, כי יש בדבר חשש סכנה לשוחט".

וכן הובא בדרכי משה להרמ"א96 והביא דבריו והוסיף מהתשב"ץ, שלכן נזהרים שלא לאכול 
והוסיף שראה שנוהגים השוחטים לקחת  שום אווזא בחודש טבת שבט, שמא יבוא לשחוט, 
מהלב באמרם שזה מציל מהסכנה. וכן פסק בשו"ע97: "מקצת שוחטין נזהרין שלא לשחוט שום 

93(  ח"ח סי' ט.
94(  ח"ו ע' קצז-ח.

95(  צוואה מא.
96(  יו"ד סי' יא.

97(  שם, ס' ד.
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אווז בחודש טבת ושבט, אם לא שאוכלים מליבה. ויש שנהגו לתת הכבד או הרגליים, או אפילו 
אחד מהאברים האחרים. ועיין בש"ך98 וראה עוד בספר שמלה חדשה ועיי"ש. ויש שכתבו יותר 
שסגי שיקבל השוחט כסף תמורת הרגליים. ראה שם בדע"ק99 ועיי"ש. ועיין בשו"ת חת"ס100 
ובשו"ת כת"ס101 ובזבחי צדק102 ובספר שבעים תמרים103 שחששו לדברי הרמ"א שלא לשחוט 

אווזים בחודשי טבת ושבט. 

אמנם מצאנו לדעת כמה מגדולי הפוסקים, שפסקו אשר בימינו אין חשש לדברי הצוואה של 
רי"ח, כי הרי גם לגבי התאריכים יש חוסר בהירות, שיש מסויימים בחודשים הנ"ל שאומרים 
רק טבת וי"א שבט. ומשום הכי העלה להלכה הגאון היד אפרים, שבימינו לא חיישינן כלל, וכן 
העיד שהעולם לא נזהרין בזה, ובכו"פ כתב שבזמננו לא שייך הסכנה, ואי"צ להקפיד ע"ז דיש 

בזה משום דרכי האמורי, וכ"כ בערוה"ש104 ועיי"ש.

כל  שאכן  ונמצא  היטב,  וחקרנו  ובדקנו  שראינו  אחרי  הנה  האמור:  מכל  העולה  ע"כ  אשר 
ההליך שנעשה במפעל . . בהונגריה, וזאת מתחיל מההלעטה, וכן גידולו של האווז אופן וצורת 
הפיטום, השחיטה הבדיקה וההכשרה, הנה לדעתי ניתן אכן להגדירו ככשר למהדרין ללא שום 

חשש, כי אכן הכל נעשה בהקפדה ובדקדוק רב.

ומה שחששו כמה רבנים שניתן להגדיר מוצר כ"למהדרין" רק אם הוא מקובל לכל הקהילות 
בישראל, הנה הגדרה זאת לדעתי לא כ"כ מדוייקת, כי האם מאכל שהוא נעשה בתכלית ההידור 
ברכיבים כשרים למהדרין ועוד ע"י בישול ישראל כשיטת מרן הב"י, אבל הוא עשוי מקטניות 
זאת  האם  לספרדי,  בשופי  מותר  אבל  בפסח  לאשכנזי  לאכילה  אסור  יהיה  הזה  המוצר  אשר 
תהיה המניע לכתוב עליו "למהדרין" אם אכן הוא כן, כי הוא לא מקובל לכל הקהילות בישראל.

וכן האם מוצר חלבי שרוצים להכניס בו דגים אשר לספרדי אסור לו לאכלו משום חמירא 
נוכל  לא  האם  הרמ"א,  כשיטת  לו  מותר  יהיה  ולאשכנזי  הב"י,  מרן  וכדעת  מאיסורא  סכנתא 
לכתוב עליו "למהדרין" )באה"ק נכון הדבר שע"פ התקנות של הרה"ר לישראל, לא מכניסים 
אותו מוצר אם לא יהיה כתוב עליו "שהוא מותר רק לנוהגים כדברי הרמ"א", וכפי שפסק בזמנו 
מו"ר הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל, הובא בספרי שו"ת חם השמש על הלכות כשרות105, מ"מ 
בחו"ל יגדירו אותו כמוצר למהדרין גם אם לא יכתבו עליו שזה רק לנוהגים כהרמ"א. יש לציין 

98(  שם, ס"ק ז.
99(  ס"ק ג.

100(  יו"ד סי' כז.

101(  יו"ד סי' יב.
102(  שם.

103(  סי' מח.
104(  ס' טו.

105(  ע' 145.
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שאצלנו בבד"ץ שלנו לא מייצרים שום מוצר שעשוי מדגים וחלב גם לא לקהילות האשכנזים, 
אבל הרבה בד"צים בחו"ל מגדירים "למהדרין" פיצה שיש עליה גבינה וטונה(.

ובכך אף במוצר שאינו נאכל בכל הקהילות בישראל, ובנד"ד "כבד אווז" אף שיש קהילות 
שקבלו בידם שלא לאכול כבד אווז וזאת אף שאין שום חשש עליו של כשרות, הרי א"א עבור 
זה שיש קהילות כאלה או מקומות כאלה שלא אוכלים כי קבלה בידם או שמנהג בידם שלא 
לאכול, להוריד ההגדרה של "למהדרין" על המוצר, כאשר הכל נעשה בהקפדה ובהידור. ובכך 
העצה היעוצה הנלענ"ד ובכך יוצאים מכל חשש, שיכתבו "כשר למהדרין לנוהגים אכילת אווז 

מפוטם", כי אמת ונכון הדבר.
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טבילת כלי פלסטיק
הגה"ח הרב מנחם מענדל שיחי' ללום
דיין בוועד רבני ליובאוויטש צרפת
מרבני מכון הלכה חב"ד

בפרשה".  אמורין  מתכות  כלי  יוחנן:  "רבי  בשם  זרה1  בעבודה  נאמר  כלים  טבילת  לעניין 
ופרש"י2: "לענין טבילה בכלי עובדי כוכבים דכתיב3 אך את הזהב וגו'". כלומר שמן התורה יש 

לטבול כלי מתכות הנקנין מעכו"ם קודם השימוש בהם, ואז ניתן להשתמש בהם.

וממשיכה הגמרא: "אמר רב אשי: הני כלי זכוכית, הואיל וכי נשתברו יש להן תקנה - ככלי 
מתכות דמו", ופרש"י: "זכוכית. שנשתבר ראוי להתיכו ולעשותו כלי: ה''ג הואיל ונשתברו יש 
להן תקנה ככלי מתכות דמו. הואיל וכי מתבר חזו לתקנינהו ע''י התכה ככלי מתכות דמו ובעו 
טבילה". היינו שמאחר ויש לכלי זכוכית תקנה גם אם נשברו, דומים הם לכלי מתכות, וצריך 

להטבילם.

וכן נפסק בטור4 ובבית יוסף5.

לפי זה יפלא כיצד גבי כלי פלסטיק שדומה לכלי מתכות כמו שכלי זכוכית דומים למתכות 
)שניתן לתקנם גם אם נשברו(, השכל הפשוט של רוב הפוסקים הגיע למסקנה הפוכה בדיוק, 
לפטור כלי פלסטיק מטבילה מעיקר הדין, ובלשון החלקת יעקב6: ״ואין לטובלן אף בלי ברכה, 
ורק מי שירצה להחמיר לטובלן אין מזניחין אותו״. ובלשון היביע אומר: ״אין בידינו לחייבן 
בטבילה אפילו בלא ברכה"7. וכן התבטא בשו״ת באר משה על מי שהשווה כלי פלסטיק לכלי 
זכוכית: ״אי אפשר לאומרו״. וכן הקל בשו״ת מלמד להועיל, והאגרות משה. וכן הציץ אליעזר 
והחזון איש ושו"ת דברי חכמים8 בשם הגרי"ש אלישיב והגרח"פ שיינברג, ובשו"ת תשובות 
והנהגות לגר"מ שטרנבוך, והגר"מ אליהו ז״ל, והיא הדעה של מחבר ספר טבילת כלים כהלכתה, 

ורוב המלקטים! ואיך לא השכילו סברא כה פשוטה, וכי כל אחד קטיל קני באגמא?!

והסיבה היא כי מן התורה9 כל סוגי הכלים פטורים מטבילה חוץ מכלי מתכות. ובאו חכמים 
וחידשו להצריך טבילת כלי  זכוכית מדמיונם לכלי מתכות. וגם אם יש סברות דומות לחייב 

1(  עה, ב.
2(  ד"ה "כלי מתכות אמורין".

3(  במדבר לא, כב.
4(  יו"ד סי' קכ.

5(  יו"ד סי' קכ, ס' א.
6(  ח"ב.

7(  ועיין דוקא בחלק י והיא המשנה אחרונה שלו שמשמע שם שאפילו חומרא אין, דלא כשאר מקומות, וד״ל.
8(  ע' קפט.

9(  שו"ע סי' שכג.
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כלי פלסטיק )אפשרות התכתן( הרי זה ע״ד שאלת החת״ס בדין גודל מאכולת היום שקטנה 
ועוד לטמא  גריס  ונשאר  זאת לא מקטינים שיעור הכתם  ובכל  )דם כ6 מ״מ(  מתקופת חז״ל 
כדבריו, וכן השבט הלוי דחה דברי הלחם ושמלה. וכדברי המג״א ומחצית השקל בהלכות שבת10 
שכיוון שבימיהם לא היתה גזירה משום הכי אף האידנא דשייך לגזור לא נגזור בעצמנו. ובלשון 
אדה״ז11: ״מעולם לא נאסר במנין חכמים״. וכן לעניינינו, חכמים גזרו בכלי זכוכית ותו לא, לכן 

כלל אין להשוות כלים נוספים לכלי מתכות ולחייבם טבילה.

ובפרט שיש טעם לחלק, כפי שביאר הציץ אליעזר, וכן מטעם חשיבות כוס הזכוכית יתכן 
שתיקנו12, משא״כ כלי פלסטיק. והרבה טעמים היו לחכמים13.

ולכן כלי פלסטיק פטורים מעיקר הדין מטבילה, והרוצה להחמיר תבוא עליו ברכה. ומי שאין 
לו מקווה לידו ויש לו צורך להשתמש, יכול להקל בשופי עד שיתאפשר לטובלם. ואין צורך 
לעשות נתינה לגוי והשאלה. וכן שמעתי מבן הרב ואזנר בשם אביו הדגול ז״ל שרק אם לא קשה 

יש לטבול, ובלא ברכה.

10(  סו"ס שא, ס"ק נח.
11(  שם, ס' ס.

12(  עיין חולין כה, ב.
13(  ערובין כא, ב "על כל דבר ודבר של סופרים חמשה ואלף טעמים".
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הוצאת כתב סירוב
הגה"ח הרב יהודה ליב שיחי' נחמנסון
דומ"צ בבית הוראה ברחובות
מח"ס לב השבת, צהר המשפט, דיני איטר ועוד

שאלה:

אחד מבני הקהילה נמצא עמי במחלוקת כספית. ניגשתי אל רב הקהילה והרב הזמין אותו 
לדין תורה. בעל דיני לא הופיע לדיון במועד שנקבע, ואף לא טרח לנמק את אי הופעתו. האם 

ניתן להפעיל נגדו אמצעי כפייה על מנת שיבוא לדין תורה?

תשובה:

א.
כתב סירוב והתנאים להוצאתו

בעל  מזמינים  "כיצד  דין:  בבית  לדיון  זימון  לבצע  יש  כיצד  המחבר  פסק  דיינים1  בהלכות 
ליום המזומן לדין. לא בא, מזמינים אותו פעם  דין שלוחם שיבוא  לו בית  דין לדין, שולחים 
שנית. לא בא, מזמינים אותו פעם שלישית. לא בא, ממתינים לו כל היום. לא בא, מנדין אותו 
למחרתו. במה דברים אמורים, במי שהיה בכפרים ויוצא ונכנס, אבל מי שהוא מצוי בעיר אין 
קובעים לו זמן אלא פעם אחת ואם לא בא כל אותו יום מנדין אותו למחרתו. הגה: הלך הבית 
דין למקום אחר צריך לילך אחריהם, ואם לא הלך מנדין אותו". כלומר, אדם שהוזמן על ידי 
בית דין לדיון והלה נמנע מלהופיע לדיון – אפשר לנדותו למחרת. אם הוא מצוי בעיר בקביעות 

מנדים אותו אחרי פעם אחת, ואם הוא מרבה לצאת מהעיר מנדים אותו אחרי שלוש פעמים.

תלמידו של הרשב"א, רבי חיים ב"ר שמואל, בספרו צרור הכסף2, כתב בשם רבו, שאין חובה 
מוטלת על הדיינים לנדות את המסרב להופיע בפניהם, והדבר נתון לשיקול דעתם, "ואם לא 

רצו הדיינים לנדות למורד לבוא לדין, הרשות בידם". 

בנתיבות המשפט3 כתב: "והאידנא נהיגי עלמא דאפילו לאנשי אותה העיר אין מנדין אותו 
עד אחר שלש הזמנות". כלומר, אף שמעיקר הדין מי שמצוי בעיר רשאים הדיינים לנדותו אחרי 

הזמנה אחת, נהגו בתי הדין להמתין ולא לנדותו אלא לאחר ג' הזמנות.

מכך  לצאת  שעלול  כיון  נידוי,  מהטלת  להימנע  הדין  בתי  משתדלים  האחרונים  בדורות 
מי  כל  מנדין  אין  מקולקלין  שהנדויין  הזה  "דבזמן  מהר"ם:  בשם  הט"ז4  שכתב  וכמו  מכשול, 

1(  חו"מ סי' יא, ס' א.
2(  דרך א, שער א, סוף אות א.

3(  שם ס"ק ג, בשם התומים ס"ק ד.
4(  יו"ד סי' שלד, ס"ק כג.
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שראוי לנדות אף בעבירות גדולות, דאפילו בשורת הדין לא החמירו חכמים פן ימנענו מלעשות 
מושל  האדם  אין  ולפעמים  ככה  על  האדם  את  מביישים  שנבלים  שבדורינו  שכן  כל  תשובה, 

ברוחו ויבא לידי שפיכות דמים".

בדורנו קיים טעם נוסף למניעה מהטלת נידוי, כי בדרך כלל הדבר נוגד את חוקי המדינה. כך 
כתב בשו"ת אגרות משה5: "בהזמנות דבתי דין שבמדינתנו שלא משמתין לא למי שלא בא לדין 
ולא למי שלא ציית לפסק הדין משום שכנראה אסור זה מדיני המדינה". וראה גם ספר הליכות 

חנוך6: "בזמנינו אין להוציא נידוי וחרם משום דינא דמלכותא".

ג'  אחר  בא  שאינו  מי  כלל  "דבדרך  הסרבן7:  את  מלנדות  להימנע  נימוק  עוד  שכתבו  יש 
אזהרות מסתמא לא יועיל גם נידוי ]בעו"ה[".

אמנם, אף שלמעשה כיום אין מנדים את מי שמסרב להופיע בבית הדין, מכל מקום "כותבין 
כתב סירוב ומוסרין ליד הבעל דין והרשות בידו לפרסם שפלוני אינו ציית דינא לפי הצורך ]על 

פי גדרי לשון הרע לתועלת["8.

המשמעות של 'כתב סירוב' היא: "שפלוני חייב נידוי ובית דין הקלו עליו ולא גזרו נידוי, אבל 
מפרסמים לציבור שידעו לנהוג ממנו הרחקה, כאילו הוא באמת מנודה ומוחרם"9.

מטרת פרסום כתב הסירוב נגד הנתבע הסרבן היא "כדי לבזותו"10 ובכך להפעיל עליו לחץ-
חברתי על מנת שיגיע אל בית הדין.

אלא  ידם,  על  הניתן  הדין  פסק  קיום  את  לאכוף  "שיניים"  הדין  לבתי  אין  כידוע,  בזמננו, 
אם כן בעלי הדין חותמים מראש על "שטר בוררות". משום כך, "אם אדם מסרב לחתום על 
שטר בוררין, זה מהווה כעין סירוב להתדיין, וכבר כתבו הפוסקים שאי הסכמה לחתום כמוה 

כסירוב", ורשאים הדיינים להוציא כנגדו "כתב סירוב"11

כמו כן נתבע המסרב להיענות להזמנת בית הדין בטענה שהוא "אינו בעל דין בתביעה זו ויש 
להפנות את התובע לנתבע אחר", הנה כיוון "שגם ההתדיינות בשאלת הגדרת בעל הדין צריכה 
נראה  כן "אם להחלטת בית הדין  גופא", על  דין צריך לדון בזה  ולכן בית  דין  להעשות בבית 

שהנתבע אכן נחשב בעל דין והלה מסרב לירד לדין – יש לדונו כסרבן"12.

5(  יו"ד ח"ג סי' קמב, אות ב ד"ה "וכל".
6(  פדווא, פ"ד, ס"ח.

7(  משפט צדק על חו"מ סי' יא. ספטימוס, סי' א. ציון המשפט, ס"ק טו, בשם הגר"נ קרליץ.
8(  משפט צדק, שם.

9(  דרכי חושן, סילמן, ח"ג ע' יב.
10(  ראה שו"ת ויען דוד, ח"ה אה"ע סי' מז, אות י.

11(  שו"ת מאמר מרדכי, אליהו, ח"א חו"מ סי' א, ע' רפז.
12(  חוקי חיים, פרידמן, דיינים ע' שס.
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ב.
הסמכות להוציא כתב סירוב

מדברי השולחן ערוך הנ"ל13 "שולחים לו בית דין שלוחם כו' ואם לא בא כל אותו יום מנדין 
אותו למחרתו" עולה לכאורה כי רק נתבע המסרב להזמנת "בית דין" של שלושה דיינים ניתן 

לנדותו, ובזמננו – להוציא עליו "כתב סירוב".

אכן בשו"ת ארץ צבי14 כתב: "שנוהגין עתה בכל תפוצות ישראל ליתן כתב פתיחא על מי 
שמסרב לירד לדין אפילו כשמזמנין לרב העיר הדין ]הדן[ ביחודי ]ביחיד[ בלא בית דין, אף על 
גב דקיימא לן בסנהדרין ד"ח ע"א דאין זימון אלא בג' והכי אפסיק הלכתא בחושן משפט סימן 
י"א ה"ט, דכיון שקיבלוהו הציבור את הרב לדון בעירם כבית דין, הוה ליה בדין המחום רבים 
עליהם ויכולין הציבור לתקן שיהיה כבית דין של ג' לדון בעל כרחם וממילא על ידי קבלה זו 
יכול להזמין לבוא לפניו לדין ואי לא בא כותבין עליו פתיחא". כלומר, גם רב מקומי יכול להזמין 
אדם לדיון, ואי היענות הנתבע להופיע בפניו תיחשב סרבנות שניתן בגינה להוציא כנגדו כתב 

סירוב. 

כך פסק גם בשו"ת בית יצחק15: "לפי מה שכתבו הפוסקים דכל רב שבעיר הוא כבית דין 
יכולים  דין  "דהבית  והוסיף:  בעשה",  עובר  הוא  בא,  ולא  לדין  הרב  הזמינו  אם  כן  על  הגדול 

לנדותו".

וכך עולה גם מדברי שו"ת מהרש"ם16 שכתב וז"ל: "כיון דמבואר בתשובת ב"ח סי' קכ"א 
דבמדינתינו שמקבלין הרב לזמן קצוב הוה ליה כקבלוהו בפירוש לדין ביחיד ומבואר בתשובת 
רדב"ז דאם קבלוהו הציבור גם ההודאה לפניו הוי הודאה כו', ואם כן הכי נמי לענין נתינת רשות 
לילך בערכאות". וראה הליכות חנוך17: "דפשיטא דמי שכתבו עליו בית דין שכיון שלא שמע 
כתבו  הגם שלא  כמסרב ממש,  דדינו  בערכאות  להוציא ממנו  להתובע  דמותר  דין  בית  לקול 
הבית דין לשון מסרב בהכתב שנתנו בו רשות לתבעו בערכאות". מבואר שגם סירוב להופיע 

בפני רב יחידי שקיבלוהו הציבור עליהם, מצדיק הוצאת כתב סירוב כנגד הסרבן.

ג.
כתב סירוב על ידי רב כלשהו

כאן  לי  ידועים  שאין  הקודם,  במכתבי  גם  "כתבתי  כותב:  תשכ"ד18  משנת  במכתב  הרבי 
הפרטים של העובדה עצמה שכתבו לי, ושגם הוא מזכיר במכתבו, ואין ענין להתערב בכגון זה 

13(  אות א.
14(  תאומים, חו"מ סי' ד, ע' פא.

15(  שמעלקיש, יו"ד ח"א סי' נ, אות א-ב.
16(  ח"ד סי' קה השני בסופו.

17(  פ"ד אות ט.
18(  אגרות קודש, אגרת ח'תשלז, חכ"ג ע' סט.
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בריחוק מקום, ובפרט בירושלים עיה"ק שכמה רבנים נמצאים בה, וכל נקודת המכתב היתה, 
אשר אין ענין כלל וכלל להביא תלונות למי שהוא – קודם שיזמין את המדובר לרב )או לבית 
דין( אשר בארץ הקודש ת"ו ומה טוב בירושלים עיה"ק עצמה, ויציע שם כל הטענות וכו' והם 
יורוהו דעת תורה בזה, באם הצד השני יסרב מלהופיע בפני רב וכו' - הרי )כנהוג בישראל( יקבל 

מהרב כתב סירוב על פלוני וכן הוראה, האם מותר לו להביא טענותיו במקום אחר".

מהמכתב עולה שבעלי הדין היו בירושלים, והרבי מורה לתובע "שיזמין את המדובר לרב 
)או לבית דין( אשר בארץ הקודש ת"ו ומה טוב בירושלים עיה"ק עצמה", ובאם הנתבע יסרב 
להופיע יוכל התובע לקבל מהרב כתב סירוב נגדו. מהדברים משמע לכאורה כי גם רב מעיר 
אחרת שהצדדים לא קיבלוהו עליהם כלל – יכול להוציא כתב סירוב על הנתבע המסרב להופיע 

בפניו.

אמנם על פי המבואר לעיל, דווקא סירוב להזמנת בית דין או רב שהציבור קיבלוהו עליהם 
מצדיק הוצאת כתב סירוב, מה שאין כן סירוב לרב שלא קיבלוהו עליהם – אינו סיבה לכתב 

סירוב.

והנראה לבאר בפשטות בכוונת הרבי, שאף כי על פי הלכה אין הנתבע חייב לבוא לדיון אצל 
רב שלא קיבל אותו עליו לרב, עליו על כל פנים להשיב להזמנתו כי אינו מעוניין לדון אצלו 
אינו  ואם  במקום אחר(,  לדיון  פונה  אכן  הוא  כי  להוכיח  )ואף  דין אחר  בית  או  רב  אלא אצל 
עושה כן, ובהנהגתו מוכיח שאינו מעוניין לבוא לדון אצל אף רב ואף בית דין, אזי רשאי כל רב 
מורה הוראה להוציא כנגדו "כתב סירוב". והדברים מדויקים בלשון הרבי "באם הצד השני יסרב 
מלהופיע בפני רב וכו'", כלומר, סירובו להופיע אינו "בפני הרב" המסוים שהזמינו בלבד, אלא 

"בפני רב וכו'", כלומר בפני רב כלשהו ובפני בית דין כלשהו.

"כתב  לערכאות:  ללכת  דין  מבית  היתר  קבלת  בענין  הלוי19  בשו"ת שבט  מצאנו  זה  וכעין 
בכנסת הגדולה סימן י"ד וכו' דדעת הרא"ש ורב פלטאי גאון נוטה דמסרב לא בעינן רשות בית 
דין כלל ויכול להזמינו לערכאות, דלא כסתימת השו"ע סימן כ"ו. ונהי דאי אפשר לחלוק על 
המפורש בשו"ע דבעינן רשות בית דין והוא לשון הרמב"ם, מכל מקום מצאתי בשו"ת טוב טעם 
ודעת מהדורא ג' סוסי' רס"א דהמנהג עכשיו שלא להקפיד על רשות בית דין אם מסרב ללכת 
לדינא, ונהי דקשה לסמוך על זה לבד, אבל הכא דרוצה להוציא עצמו מכל דין, וגם נראה לרב 
מובהק יושב על מדין להזמינו כדת, אם יסרב גם לזה בודאי מכל הנ"ל יראה שיצאנו גם לידי 
חובת רשות בית דין, הגם שכבוד מחותני הרב הגאון הצדיק יראה לו דמה שכתב מהרש"ם ח"ד 
סוס"י ק"ה הוא דוקא ברב שנתקבל מקהלתו דאז גם יחיד נחשב כמו בית דין, מכל מקום לעניות 
דעתי יראה כנ"ל דהמעיין בים של שלמה בבא קמא שם יראה דדעת רוב הפוסקים דבית דין 
לאו דוקא – דהוא הדין טובי ומנהיגי קהל – ועל כל פנים לא גרע מורה הוראה ומובהק מטובי 

19(  שו"ת ח"ד, סי' קפג.
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הקהלה, וכיון שבעיניו יראה שיש כאן דין מסרב וכוונתו לשמים יצאנו בזה גם נגד דין רשות 
בית דין".

מבואר מדבריו שנתבע שהנהגתו מוכיחה עליו שרוצה להשתמט מדיון בפני כל בית דין וכל 
רב, רשאי כל רב מורה הוראה – אפילו שלא קיבל אותו הנתבע עליו – להתיר לתובע לפנות 
נגדו לערכאות. וכבר הובא לעיל )מספר הליכות חנוך( שנתינת היתר לפנות לערכאות כמוהו 

כהוצאת כתב סירוב. והוא כדברי הרבי הנ"ל.

ד.
כתב סירוב וערכאות

יש שטועים לחשוב שהוצאת כתב סירוב על ידי בית הדין כנגד הנתבע, כמוה כהיתר לתבוע 
אותו בערכאות.

אך באמת אלו שני דברים שונים. כתב הסירוב בא כתחליף לנידוי שחייב בו מי שמסרב לבוא 
לבית הדין, ומטרתו לאלץ את המסרב להופיע בבית הדין. ואילו היתר לפנות לערכאות ניתן על 

ידי בית הדין כאשר נראה להם שאין תקוה שהנתבע יופיע אצלם ויציית לפסק הדין.

וכך עולה מדברי הרבי במכתב הנ"ל: "באם הצד השני יסרב מלהופיע בפני רב וכו' - הרי 
וכן הוראה האם מותר לו להביא טענותיו  )כנהוג בישראל( יקבל מהרב כתב סירוב על פלוני 

במקום אחר".

כלומר, קבלת כתב הסירוב כשלעצמו אינו מהווה היתר לפנות לערכאות, אלא לשם היתר 
זה דרושה הוראת היתר מפורשת.

וכך כתב בספר עמק המשפט20: "ישנם שני דינים, האחד, שאדם שמסרב לבא לבית דין אז יש 
לו דין מסרב, והדין השני הוא, שאדם שיש עליו דין מסרב צריך התובע ממנו לקבל היתר ורשות 

מבית דין לתבעו בערכאות, ובית דין מתירין זאת למי שהנתבע שלו מסרב דין".

ה.
לשון נקייה

כמו כן ראוי לשים לב לדיוק לשון הרבי בסיום המכתב, שהתובע יקבל מהרב "הוראה האם 
אלא  במפורש,  "ערכאות"  מזכיר  אינו  הרבי  כלומר,  אחר".  במקום  טענותיו  להביא  לו  מותר 

כותב זאת ברמז ובלשון נקייה – "במקום אחר".

כעין זה מצאנו גם בשו"ת תשובות והנהגות21 שכתב: "מנהגנו לא לציין בכתב שמותר ללכת 
לערכאות, שהלשון מגונה, רק 'יכול ללכת לכל מקום'".

20(  ח"ב הלכות ערבות ע' קלב.
21(  ח"ג חו"מ, סי' תמא.
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ו.
סיכום

)א( בזמננו אין מנדים את המסרב לבוא לבית הדין, אך מוציאים נגדו כתב סירוב.

או  המקום  שבני  הוראה  מורה  רב  גם  אלא  סירוב,  כתב  להוציא  יכול  דין  בית  רק  לא  )ב( 
הקהילה קיבלוהו עליהם לרב ודיין יכול לעשות כן.

)ג( נתבע שהוכח שמשתמט מעצם הדיון ואינו רוצה להופיע בפני אף בית דין או רב, יכול כל 
רב מורה הוראה להוציא נגדו כתב סירוב.

)ד( הוצאת כתב סירוב כשלעצמה אינה מתירה לתובע לפנות לערכאות, אלא עליו לקבל 
היתר מפורש לעניין זה.

)ה( כשנותנים לתובע כתב היתר לפנות לערכאות, ראוי לכתוב זאת בלשון נקיה כגון 'התובע 
רשאי לפנות לכל מקום'.
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אמירת תחנון בנוכחות כלה
הרה"ת מנחם מענדל שיחי' תמרין
מאנ"ש צפת עיה"ק

האם אומרים תחנון כשרק הכלה מתפללת במנין?

ולא  ולא בבית החתן  "נהגו שלא ליפול על פניהם לא בבית האבל  וה(שו"ע1:  כתב ה)טור 
בבית הכנסת ביום מילה ולא כשיש שם חתן".

וכן כותב אדה"ז בשולחנו "נהגו שלא ליפול על פניהם בבית החתן ביום כניסתו לחופה, מפני 
שיום טוב שלו הוא . . ולא כשיש שם חתן בבית הכנסת".

ומקורו )לכך שיום זה נקרא מועד, הוא( במרדכי2:

"והמוסיף לא יוסיף על שלשה שאירע ג' חופות ביום ד' אחד והיה אחד מהן כהן וב' ישראלים 
והשיב  שלשה  יוסיף  לא  והמוסיף  ששנינו  ואע"פ  בתורה  לקרות  יכולין  היו  ה'  שביום  והורה 
נראה בעיני דהוי כמו מועד דקורין ארבעה כדקאמרינן בפ"ק דכתובות דמדמה חתן למועד וימי 
המועד שלו חשיב ליה לדידיה רגל, וכי היכי דאמרי' במועד אע"פ שאמרו אין אבילות במועד 

אבל דברים שבצנעה נוהג הכי נמי אמרינן בחתן דאינו נוהג בו אבילות.

וא"ת א"כ אפי' כשאין שם אלא חתן אחד יהיו קורין ארבעה, נראה לומר דאין חשיב מועד 
אלא לגבי חתנים גופייהו, אבל לגבי אחרים לא, דהכי אמרי' פירקא קמא דמועד קטן חתן הנולד 
בו נגע נותנים לו שבעת ימי המשתה לו ולאיצטליתו ולכסותו וכן ברגל נותנין לו כל ימי הרגל 
הלכך גבי דידהו קרינן ליה מועד אבל כשהאחרים יקראו בתורה בעדו יותר משלשה לא, שהרי 
שנינו לא יוסיף משלשה אבל אותם ארבעה שאירעו באותו יום חמישי כולם היו חתנים והיה 

להם מועד לכן הכהן קורא פעמים ואחריו שנים הישראלים, הרי ד'".

עד לכאן ראינו שבמקרה וחתן מתפלל בבית כנסת או שמתפללים בבית החתן אין אומרים 
תחנון וסיבת הפטור הוא עקב שמחתו של החתן, ויותר מכך לדעת המרדכי במקרה ויש ארבעה 

חתנים יצטרכו ביום קריאה לעלות כמו ביו"ט – ארבעה קרואים.

אך נשאלת השאלה, האם במקרה שהכלה מתפללת במנין ללא החתן. האם גם אז לא אומרים 
תחנון?

בשו"ת ישכיל עבדי3 הכריע שאין לבטל אמירת תחנון מכיוון שהאישה אינה מצטרפת עם 
הציבור; א. משום שאינה מצטרפת למניין. ב. משום שבשל הימצאותה בעזרת נשים אין היא 

1(  סי' קלא, ס' ד.
2(  מגילה, סי' תתח.

3(  ח"ז השמטות לאו"ח סי' ג, ס"ק א.
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נחשבת לחלק מן הציבור לעניין זה. לדעתו רק ב"בית חתנים" מבטלים תחנון אף אם רק הכלה 
שם.

וכן בשו"ת שבט הלוי4 כתב שאם יש כלה בעזרת נשים פשוט שאינה פוטרת מנפילת אפים 
כיוון שאינה בצירוף אתם ועוד טעמים, עיי"ש5.

אך לכאורה למעשה: חסידי חב"ד שכיום6 נוהגים בפועל שלא לומר תחנון אף שהחתן אינו 
מתפלל במנין וא"כ מה שכתב בשו"ת ישכיל עבדי אינו שייך אלינו.

וכן בקשר לסיבה השני' שהימצאות הכלה בעזרת נשים אינה נחשבת לחלק מן הציבור הרי 
עכ"פ צריך לפטור את הנשים המתפללים בעזרת נשים שכן נמצאים יחד עם הכלה.

ובקשר לגברים המתפללים בעזרת גברים הרי זה ישתנה בין בית כנסת לבית כנסת בצורת 
הבני' של עזרת הנשים )האם זה רק מחיצה או בקומה מעל הבית כנסת, וראה בכל זה בתפילה 
כהלכתה7, פסקי תשובות8 וכן ראה באריכות במכתבים שהתפרסמו לאחרונה ע"י רבני חב"ד 

שבכל אתר ואתר(.

מורה  רב  לשאול  יש  ולמעשה  בנושא,  להעיר  רק  אלא  להלכה  להורות  בא  שאיני  וכמובן 
הוראה.

 

4(  ח"ה סו"ס יב.
5(  ראה גם שם בחלק ח )סי' כד, ענף ב( שהעירו לו ממה שכתבו בהגהות תפארת יעקב על המשניות ברכות 
)פרק ב( ובספרו טהרת שולחן )סי' קלא( להסתפק בזה אם מתפללים בבית הכלה אם אומרים נפילת אפים, 
וכן ממה שכתב בספר מאורי אור )דף קסא( לגבי נפילת אפים אצל חתן דמסתברא דהכי נמי כלה. הרי מפורש 
דגם כלה פוטרת מנפילת אפים. והשיב: שהפוסקים הנ"ל דיברו באופן שהולכים להתפלל בבית הכלה, דהיא 
נעשית עיקרית, דעל פי רוב באים לכבודה להתפלל שם, אבל בית הכנסת שמתפללים כהרגלם ואין חתן 

במנין שלהם, אלא שנמצא כלה בעזרת נשים, אין בזה סבה לפטור מנפילת אפים, עיי"ש.
6(  ראה התקשרות גליון תקכא ועוד וכן ראה מה שהעירו על כך בגליון תרלג.

7(  פרק ח' ס' נד ואילך.
8(  סי' קלא, ס' יז.



שער
חסידות
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נר"נ ח"י – נ"ר נח"י
הת' יוסף יצחק שיחי' טריאסטר
תלמיד בישיבה

על נשמת האדם נאמר1: "ה' שמות נקראו לה: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה". בספרי הקבלה 
מופיעים שני אופנים לציון שמות הנשמה בראשי תיבות. האופן המוכר במאמרי חסידות הוא 
נר"נ ח"י, השני אמנם כמעט ואינו מצוי בתורת החסידות2 אך מוזכר רבות בכתבי הקבלה, והוא 

נ"ר נח"י. ננסה לדרוש החילוק בין שני ר"ת אלו.

תחילה יש להקדים ביאור מהות דרגות אלו שבשמות הנשמה:

ישנם  אלו  אופנים  אופנים.  חמישה  ישנם  אליו,  דבר,  ומהווה  בורא  בין  חיות  בהשפעת 
בבריאת הקב"ה להעולמות בכלל, וכן בקיום וחיות גוף האדם, עליו נאמר כי הוא "עולם קטן", 
ע"י נשמתו, בפרט. בכל אחד מאופנים אלו מלובש אופן נעלה ממנו, הנותן לו חיותו וקיומו. 

בהבא לקמן נבאר את ג' אופני החיות הנצרכים להבנת העניין3:

א.
נפש:

האופן הנמוך ביותר בהווית כל דבר, הוא כוח המעשה הנמוך של המהווה, בכוח זה לא ניכר 
כלל כי יש בו חיות ורגש רוחניים. אופן זה מקביל לדרגת הנפש. ובשם הוי', שכשמו כן הוא 
– מהווה ומחיה את העולמות, מקביל אופן זה לאות ה' האחרונה, המורה על ספירת המלכות, 
מספירת  הנמשכת  החיות  גם  העשיה.  בעולם  ומתלבשת  ליש,  מאין  העולמות  את  המהווה 

המלכות אינה נרגשת במקבל החיות.

וזהו שעל כוח המעשה נאמר "אף עשיתיו", שמופסק מהכוחות שלפניו )"בראתיו, יצרתיו 
. ."(, לפי שאכן כוח המעשה הוא דבר נפרד בפ"ע. כן היא ספירת המלכות, וכן עולם העשיה. 

אלא שבאופנים שונים.

בעולם הזה התחתון מתלבש אופן הוויה זה בעיקר בסוג הדומם שבבריאה, אשר בו יש חיות 
רוחנית, אך ללא שום תנועה חיונית. כפי שמדייק אדה"ז בשער היחוד והאמונה4: "וז"ש האר"י 
שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחי' התלבשות אותיות הדיבור מעשרה מאמרו' 
המחיות ומהוות את הדומם להיות יש מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית", דהיינו שבדומם 

אף שאין בו חיות ורגש רוחני כלל, עכ"ז קיימת בו תמיד החיות הרוחני המהווה אותו.

1(  ראה ילקו"ש קהלת, רמז תתקסט. ועוד.
קסד  ע'  קונטרסים  האמצעי  אדמו"ר  ובמאמרי  א.  קסא,  דא"ח  עם  בסידור  בחסידות  מובאים  אלו  ר"ת    )2

במהדו"ק שם.
3(  הביאור הוא ע"פ לקוטי שיחות חלק ו פר' יתרו שיחה ב.

4(  פרק א.
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וכך בנשמת האדם:

הנפש – אותיות, בחי' הדומם שבנפש5 המורות על גילוי. דהיינו שאינם האדם עצמו )כגון 
שהמידות הם כלי ביטוי לרגש האדם( אלא רק כלים שבאמצעותן מתגלים כוחותיו, אך אין הם 
נוגעות לאדם עצמו שהרי אינם אלא רק כלי להמשכה וגילוי, והן כמציאות המנותקת מהנפש. 
ומפני שהאותיות הן עניין חיצוני מהאדם, לפיכך אור הנפש מלובש בהן באופן מצומצם ביותר, 
ובהעלם עצום, עד אשר אין מורגשת בהן כלל חיות, ואפילו לא חיות של צמיחה. לפיכך נקראות 

הן דומם. דרגא זו מתלבשת גם בכוח המעשה של האדם, שכוח זה נטול כל חיות ורגש גלוי.

קיימת  כל אחד  והרי אצל  ליחידה(",  ומשיח   .  .( לנפש  זכה  כוונת האריז"ל6 "שדוד  ]וזהו 
בחינת הנפש, ומהו החידוש בדוד? אלא הכוונה שכאשר תיקן דוד את לבוש המעשה הנמשך 
)דוגמת  ובגלוי.  המעשה,  בלבוש  להאיר  הנפש  אור  יכל  אזי  בגלוי(  לא  )אך  הנפש  מבחינת 
אבא  פרצוף  נקרא  זו  ספירה  נתקן  כאשר  אך  פרטית  היא  החכמה  ספירת  למשל  הפרצופים, 
מפני שנמשך אליו אור נעלה יותר(. וכך גם בתיקון העולם, כאשר יתוקן ויזדכך הגשמי, יאיר 

בו שורשו הרוחני[.

ב.
רוח:

דרגא זו מורה על דרגת חיות ורגש רוחני גלוי, המתלבש בכל נברא, ומוציאתו ומגלה אותו 
כלפי זולתו:

חסד  והן:  הקב"ה,  של  מידותיו  ששת  את  המסמלת  ו',  לאות  זו  דרגא  מקבילה  הוי'  בשם 
גבורה תפארת נצח הוד יסוד. המידות הם כלי ביטוי להאור האלוקי המלובש במוחין דאצילות 
)חב"ד(. המוחין עצמם הם נעלים ממש, עד כדי כך שאינם יכולים לבוא לידי גילוי, אלא רק ע"י 

התלבשותם במידות.

עולם  הוא  אשר  היצירה,  עולם  והתהוות  התלבשות  על  מורה  העולמות  בבריאת  זה  אופן 
לצאת  שרוצים  דהיינו  גלוי,  אלוקי  ורגש  התלהבות  בחיות,  הוא  עבודתם  שכל  המלאכים, 

מעצמם אל האלקות.

]וזהו "והחיות רצוא ושוב", לפי שעניינם 'לצמוח' ולהתגדל ולצאת מעצמם, ולהתכלל בדבר 
הנעלה יותר[.

ולכן נדמו המלאכים לבהמות, ועל שמם נקראו7, דהוא מפני שאצלם האהבה אינה אהבה 
מצינו  שבבהמות  וכמו  טעם  שום  ללא  ועצמית  טבעית  אהבה  אלא  התבוננות  לאחרי  שבאה 

5(  תו"א ד, א ואילך. לקו"ת חוקת נח, א. ובכ"מ.
6(  שער וספר הגלגולים בתחילתו.

7(  תניא רפל"ט.



  134  

קובץג"ערו־גוב'אור'םג-ג 

שהבהמה מרחמת על הולד בלא שכל )הטעם שכך הוא אהבת המלאכים, היינו משום שמקור 
המלאכים והחיות הוא מעולם התוהו(8.

ניכרת החיות שבו. אך חיותו אינה משפיעה  בו  זה מתלבש בסוג הצומח שבבריאה,  אופן 
וגורמת לשינוי במהות גוף הדבר כמו המידות, והחיות אצלו היא חיות גופנית וגשמית.

וצמיחתו של הצומח  )בין היתר( מתבטא בכך שחיותו  ההבדל שבין כוח הצומח לבין החי 
תלויה בהיותו שתול במקום מסויים, וכאשר עוקרים אותו ממקומו הוא מאבד את היותו צומח, 
ואילו חיותו של החי אינה מוגבלת בגדילה במקום מסויים וחיבור אליו. הסיבה לכך היא: דבר 
גשמי, מוגבל למקום, וכיוון שחיותו של הצומח היא כנ"ל חיות גופנית, לכן הוא מוגבל למקום 
מסויים. לעומת זאת, כיון שחיותו של החי היא רוחנית, וכדלקמן, לפיכך אין הוא מוגבל כל כך 

במקום.

וכן בנפש האדם:

המידות – הרגש וההתפעלות, כלי ביטוי לנפש האדם. ולכן אינן דומם כאותיות, ואדרבה: 
רואים בבירור שבמידות יש חיות והתלהבות רבה.

האדם  על  משפיעות  שהמידות  פעולה(,  )מלשון  ו"התפעלות"  התלהבות  הם  המידות 
הן  אין  מחשבותיו  יהיו  שרבות  שככל  מהשכל,  בשונה  וממצבו,  ממעמדו  אותו  ומוציאות 
מוציאות אותו ממצבו הנינוח, אשר עובדה זו מוכיחה, כי המידות אינן נוגעות במקום שהנפש 
היא רק לעצמה, אלא במקום שהנפש קשורה לזולת. ובכך היא ההתפעלות שמעוררות המידות: 
מעלותיו של הזולת, או ההיפך מכך, משפיעות על האדם כך, שהוא נמשך אל הזולת במשיכה 

של אהבה, או שהוא מתרחק ממנו בתחושת יראה.

וכן כשם שהמידות הם כלי ביטויו של האדם לזולת, כך דיבורו של האדם הוא כלי לביטוי 
מידותיו )וכן הדיבור אינו משפיע באדם עצמו, כדלעיל במידות(.

ועוד, שבדיבורו של האדם, הרי ככל שיתרגש יותר כך הדיבור ישתנה, כן הוא כאשר האדם 
כועס או אוהב, ועכ"כ אם יתלהב כ"כ, אז לא יהיה בכוחו לדבר כלל.

ג.
נשמה:

כוח החיות שבו מתלבש כוח החיות העצמי )מהקב"ה וכן מהנפש, כדלקמן(:

בספירות מקביל אופן זה למוחין, ובשם הוי' מורה על האותיות י' וה', אשר הם חכמה ובינה. 
בחכמה  מתלבש  הא"ס  החיות של  שכח  המגיד(,  מהרב  )שקיבל  אדה"ז  שכותב  כפי  בחכמה, 
וטעם למ"ש  פי'  "וכאשר שמעתי ממורי ע"ה  ובלשונו של אדה"ז9:  זו,  ביטול ספירה  מחמת 

8(  אור התורה דרושים לשבועות קפה-ו.
9(  בהגהה לפרק לה.
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בע"ח שאור א"ס ב"ה אינו מתייחד אפי' בעולם האצילות אלא ע"י התלבשותו תחלה בספי' 
וזו היא מדרגת  זולתו  ואין  והיינו משום שא"ס ב"ה הוא אחד האמת שהוא לבדו הוא  חכמה 

החכמה וכו'".

הגדרת ספירת החכמה היא: אמנם החכמה הינה גילוי האלקות המופשטת, ובלשון החסידות 
גילוי המקיף והמשכתו לפנימי, אזי אין לה שום מציאות מעצמה, שהרי היא כמו כוח מעבר 
המביא לגילוי העליון. אך לאידך גיסא, היא כבר חלק מעשרת הספירות, וזהו שבחסידות מצינו 
הגדרה מיוחדת על החכמה, אשר היא "מציאות של ביטול10" דהיינו שהיא מציאות )ולא ביטול 

גמור(, המאוחדת בא"ס.

"חומר  הוא  אך  עצמו,  בפני  מציאות  הוא  זה  עולם  שאמנם  הבריאה,  בעולם  גם  הוא  כך 
הוא  ובעשייה  כללית,  צורה  הוא  ועשיה, שביצירה החומר  יצירה  )בשונה מעולמות  הפשוט" 
צורה פרטית ומגושמת(. אך מכל מקום שייך עולם הבריאה לעולם שמעליו – עולם האצילות, 
יותר מאשר ליצירה, וכפי שאומר אדמו"ר הריי"צ בנוגע לניגון ד' בבות11 שהטעם שהבבא הג' 
יותר עם עולם  נמשכת לא לבבא הד' אלא לבבא הב' הוא לפי שעולם הבריאה שייך וקשור 

האצילות משייכותו לעולם היצירה.

וכן בסוג החי שבבריאה: מפני שהחיות בחי היא נפשית )כמו שבמוחין מתלבש עצמות האור 
הרוחני(, מפני זה יש לבעל חיים כוח רצון, שבו מתבטאת הנפש, וכן אף בגופו של החי מתבטא 

ממילא רצון הנפש, אשר הוא מאוחד עמו, עד שבמהותו איננו כוח חומרי, אלא נפשי.

הגוף, אלא  וגורמת לשינוי במהות  אינה משפיעה  החי  כנ"ל שחיותו של  ובשונה מצומח, 
החיות אצלו היא חיות רוחנית ואין החי מוגדר במקום אחד, ואינו מוגבל בהגבלה של גדילה 
במקום מסויים. מפני שדבר גשמי מוגבל למקום, וכיוון שחיותו של הצומח היא, כאמור לעיל, 
חיות גופנית, לכן הוא מוגבל למקום מסויים. לעומת זאת, כיוון שחיותו של החי היא רוחנית, 

לפיכך אין הוא מוגבל כל כך במקום.

וכן באדם: במוחין של האדם שורה אור הנפש הטהור ופשוט לגמרי וכוח החכמה מעביר את 
אור הנשמה העצמי לתוך מערכת תודעת ומציאות האדם, ובלשון זמננו הינו כוח המעבר בין 

התת מודע למודע.

וכן בלבושי המחשבה שבאדם שהינו לבוש המאוחד עם הנפש אך מ"מ אינו במהות הנפש 
כלל.

ד.
הפרקטית  לחיות  הרוחני"  הרגש  "חיות  יותר  קרובים  אלו,  דרגות  בין  כללית  בהשוואה 

המהווה את העולמות והאדם מאשר ל"חיות העצמית": 

10(  ראה לקוטי שיחות חל"ט ע' 147.
11(  נדפס בהתמים ח"ה ע' סא.
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"קרוב יותר הצומח לדומם מאשר לחי ולמדבר, עד שכאשר מחלקים את ארבע הדרגות – 
דומם, צומח, חי ומדבר, לשתי ההבחנות הכלליות של "גוף" ו"נפש", נחשב הצומח בסוג של 
"גוף" ביחד עם ה"דומם", ולא בסוג של "נפש" שאליו משתייכים החי והמדבר. כפי שמבטא 
השם עצמו, ש"צומח" איננו "חי", עד כדי כך שעד לאחר המבול היה חובה לאכול מן הצומח, 

ואסור לאכול מן החי.

ההסבר לכך הוא: בסוג של "חי" הרי )א( החיות היא נפשית, אשר משום כך יש לבעל חיים 
כוח רצון, שבו מתבטאת ה"נפש", וכן )ב( אף בגופו של החי מתבטא ממילא רצון הנפש, אשר 

מאוחד עמו, עד שהוא במהותו )איננו חומריות, אלא( נפש.

לעומת זאת, ב"צומח", לא זו בלבד שחיותו אינה משפיעה וגורמת לשינוי במהות הגוף, אלא 
החיות אצלו היא חיות גופנית – כי כל מהותה היא, שהיא מצמיחה ומגדילה את הגוף". 

וכן בשאר סוגי ההוויות ניתן לשייך את דרגת הרוח לנפש, ואת נשמה לחי' יחידה:

עולם  הרי  ובעולמות  למעלה.  כמבואר  המידות  מאשר  באוא"ס  יותר  מאוחדים  המוחין 
הבריאה שייך יותר לאצילות, כנ"ל.

וכן בנפש האדם:

ד' משלים על הדרגות הקשורות  נח"י מביא  נ"ר  בסידור עם דא"ח12 לאחר שמביא הר"ת 
בנפש )ולא מסביר שייכותם לכל דרגא, ואולי יש לומר כך(:

א( שמועה טובה או רעה שהאדם שומע, הרי יוכל להסיט מחשבתו לדברים אחרים כאילו לא 
שמע כלל, מפני שהם עניינים זרים וחיצוניים שאינם בעצמותו כלל.

ב( ויש התפעלות יותר מכך כמו עסקיו של אדם שנוגעים לו יותר ולא יטה לבבו להתהפך 
בדבר, שחושב איך יהיה בדקדוק רב )ולא כמו הדברים שלגמרי חוץ ממנו שלא יהיה לו נטייה 

כלל( אך מ"מ רואים שגם מהם יוכל להסיט מחשבתו שהרי יוכל להפנות מנכסיו לגמרי.

ב' עניינים אלו מסמלים את הנפש והרוח החיצוניים ביותר מהדרגות.

עם  נפשו  התקשרות  כמו  ממנה  נטייה  לו  יהיה  שלא  עד  מזו  גדולה  התפעלות  ישנה  ג( 
משפחתו הקרובה אליו, שזהו הדבר החיצוני מהאדם שנוגע לו הכי קרוב בעצמיותו. 

ולכן  לנשמה,  קרובה  הכי  היא  אך  מהנשמה  החיצונית  הדרגא  שהיא  הנשמה  דרגת  וכן 
המשתלשל ממנה היא המחשבה הלבוש החיצוני המאוחד עם האדם.

ד( חיי נפשו, למשל המועמד לדיני נפשות אין לו שום פנאי לעסוק בדברים אחרים מפני 
שהעניין נוגע לו בעצם חיי נפשו והיא דרגת היחידה.

יותר עם חי' יחידה,  זו של דרגות הנפש הסדר המובא הוא שנשמה קשורה  ולכן בחלוקה 

12(  שם.
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מפני שאם מונים הדרגות מבחינת קירובם לנפש, הרי דרגת הנשמה נמנית יחד עם הדרגות 
הפנימיות יותר שבנפש, שהם חי' יחידה, באופן זה ראשי התיבות נכתבים נ"ר נח"י.

אך בחלוקה הרגילה, בה מחלקים הדרגות למהות הנפש, וללבושי', הרי דרגת הנשמה נמנית 
הנחשבות  ויחידה  מחי'  בשונה  כמוהם,  הנפש  ללבוש  נחשבת  לפי שהיא  ורוח,  נפש  עם  יחד 
לפנימיות יותר. לכן נוקטים בדרך כלל באופן חלוקה זה, ומטעם זה מצוי יותר הביטוי נר"נ ח"י.





שער
שונות
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הערות לערך הר הבית באנציקלופדיה 
תלמודית

הרב יהודה ליב שיחי' ויסגלס1
מאנ"ש כפר חב"ד

לכבוד מערכת האנציקלופדיה התלמודית

בית המקדש,  בנושא  על כמה ערכים  ובביקורת  בעיון  לעבור  לי  יצא  בשנתיים האחרונות 
וראיתי מקרוב את היקף העבודה וההשקעה הרבה באנציקלופדיה שבהוצאתכם.

עם זאת ראיתי שאף על פי כן יש מה להעיר על כמה מהערכים, וציינתי זאת לפני.

וכעת אני שולח זאת לכבוד מעלתכם, על מנת שבמידה ויצדקו בעינכם דברי, תוכלו לתקן 
זאת במהדורות הבאות לכשיגיע הזמן לכך.

הערותי על הערכים: 1. הר הבית. 2. לשכות. 3. בית המטבחיים.

.1
הר הבית )כרך י(

א.
מקורו של השם הר הבית - בפרק הראשון מקומו ומידתו. ]טור תקעו[

בערך נכתב: 

"הר הבית נקרא כך על שם הכתוב נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים )ישעיה ב ב. רא"ש 
מידות פ"ב מ"א(, וכן כתוב )ירמיה כו יח ומיכה ג יב(: והר הבית לבמות יער".

לשון הרא"ש היא "נקרא הר על שם נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים". ובפשטות דיוקו של 
הרא"ש הוא רק מדוע נקרא הר הבית, ולא "חצר הבית" או "סביב הבית". שהרי לא כתב "נקרא 

הר הבית", אלא "נקרא הר" ותו לא מידי. 

ועוד, דאי לא תימא הכי הרי היה מתאים לומר "הר בית ה'" ולא "הר הבית", אלא על כרחך 
עיקר דיוקו הוא לגבי המילה "הר".

אלא, מבאר הרא"ש, שהבחירה בביטוי הר הבית, ולא "חצר הבית" או "סביב הבית", היא על 
שם המעלה הנזכרת שתהיה בהר הבית לעתיד לבוא "שנכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים", ועל 

שם מעלה זו העתידית של ההר לגבי הרים האחרים הדגישו חכמי ישראל שנקרא הר.

]אמנם לכאורה ביאור השם הר הבית פשוט הוא, ואין צורך לביאורו של הרא"ש, כי עד שלא 

1(  מתוך מכתב שנשלח למערכת האנציקלופדיה התלמודית.
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נבנה בו בית המקדש מתאים השם הר המוריה, ומכאן ואילך משנבנה הבית הרי הוא הר הבית2. 
ואינו צריך לביאור.

ולכן נראה לבאר שהקושי בביטוי הר הבית, הוא מדוע בחרו חכמי המשנה בביטוי "הר הבית", 
שהמקום היחיד שמצאנו ביטוי זה הוא בנבואות החורבן, ופשוט הדבר שלא ניתן לומר שזהו 

המקור ללשון חכמים, ובוודאי שאינו טעם לבחירת שם זה דווקא משאר השמות של המקום.

ולכן מבאר הרא"ש שנקרא הר על שם מעלתו העתידית של הר שיהיה גבוה מכל ההרים, 
ולא על שם נבואת החורבן.

שהרי  המשכן,  חצר  הבית  הר  נקרא  לא  מדוע  להסביר  רוצה  שהרא"ש  לבאר,  אפשר  עוד 
מהבחינה ההלכתית המלמדת על קדושת הר הבית, מתאים יותר לומר "חצר הבית" ע"ד חצר 

המשכן. ולכן ביאר שרצו להדגיש מעלתו של ההר לעתיד לבוא[.

לפי זה יש מקום לתקן את הנכתב בערך:

הר הבית הוא הר המוריה, כמו שכתוב: ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלם בהר המוריה, 
ונקרא הר הבית בלשון חכמים על שם מעלתו לעתיד לבוא, ככתוב: נכון יהיה הר בית ה' בראש 
ההרים. השם "הר הבית" מופיעה גם בפסוק )ירמיה כו יח ומיכה ג יב אלא ששם הוא בנבואות 

החורבן(: "והר הבית לבמות יער".

ב.
פירוש המושג הר הבית – שם.

בערך נכתב:

"פירוש הר הבית הוא ההר שעליו הבית בנוי, וכולל כל בניני בית המקדש עם כל העזרה 
חלק  לאותו  רק  הבית  הר  שקוראים  יש  המצומצם  במובן  והרחבות.  והלשכות  הבתים  ושאר 
ופחותה מקדושת המקומות הפנימיים של  ירושלים  יתרה על קדושת  מהר הבית שקדושתו 
ההר, היינו מהחיל והעזרות עד קודש הקדשים, כאותה ששנינו: הר הבית מקודש ממנו - ממה 
שלפנים מחומת ירושלים - וכו' החיל מקודש ממנו וכו' עזרת נשים מקודשת ממנו וכו'. ויש 
שקראו בשם הר הבית גם לחיל ועזרת נשים עד שער העזרה, שמשם ואילך מתחילה קדושת 

המקדש".

ויש להוסיף לזה ביאור רביעי שמקורו בדברי רש"י במגילה )כו, א(:

2(  ולהעיר אשר הביטוי המצוי יותר בדברי הנביאים על הר הבית הוא "הר ציון" )אמנם בזוהר )ויגש, רו, ב( 
נאמר "ציון דא ירושלים", וכן משמע בפסיקתא זוטרתא ))לקח טוב( שה"ש ח, יד( "אל הרי בשמים הם הר 
ציון והר בית הבחירה הוא הר המוריה", ומפורש בכתוב )ש"ב ה, ז( "מצודת ציון היא עיר דוד". אך בילקוט 
שמעוני )תורה רמז לח( ועוד "אין שדה אלא בית המקדש כד"א ציון שדה תחרש", ומכאן שגם בית המקדש 
"הר  נקרא  וכן  ה"ב((.  פ"ב,  תענית  )ירושלמי  כבודך"  ציון משכן  "ועל  בנוסח התפלה  הוא  וכן  ציון,  נקרא 

הקדש" כמה פעמים.
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הר הבית - בכניסתו מצד המזרח, כל מה שיש שם פנוי קרוי הר הבית, שאין לה שם אחר.

דבגמרא שם "מה היה בחלקו של יהודה הר הבית הלשכות והעזרות, ומה היה בחלקו של 
בנימין אולם והיכל". ומכיוון שכך פשוט שחלקו המערבי של הר הבית היה שייך לבנימין, ואינו 

נכלל בביטוי הר הבית אלא מה שפירש רש"י לעיל.

ולפי זה יש להוסיף בערך:

"ולפעמים קראו בשם הר הבית רק לחלק הפנוי יותר של הר הבית מן המזרח שאין לו שם 
אחר". ולציין לרש"י במגילה שם.

ג.
המקדש והעיר ירושלים – שם.

בערך נכתב:

"הר הבית היה לצפון ירושלים, וכן נאמר בבנין שלעתיד: ויניחני אל הר גבה מאד - הוא הר 
הבית - ועליו כמבנה עיר מנגב, בדרומו של הר, שהעיר ירושלים סמוכה לו מנגב".

כותב הערך נצמד לפירושו של הרד"ק על הפסוק )וכן היא משמעות רש"י והמצו"ד(.

אמנם למעיין בפירוש המלבי"ם בנבואת יחזקאל על אתר, יראה שכתב "הנה יתבאר )לקמן 
סי' מ"ה וסי' מ"ח( כי העיר לעתיד תהיה בדרום המקדש רחוקה ממנו מ"ה מיל, לכן ראה כמבנה 
עיר כי העיר רחוקה מאד, ומכוונת נגדו מצד נגב ואינה עומדת במקום שעמדה בראשונה סמוך 

למקדש".

ולפי זה לדעת המלבי"ם, בבנין העתיד תהיה העיר ירושלים רחוקה מאוד מהר הבית מכנגדו 
בדרום.

ולפי זה אולי יש להוסיף לערך את דעת המלבי"ם:

אמנם יש שכתבו, שהר הבית דלעתיד יהיה צפונית לירושלים מרוחק מ"ה מיל.

ד.
פירוש הרא"ש לשם שער קיפונוס – בפרק השלישי שעריו ]טור תקעט[.

בערך נכתב:

"השער שבמערב אף הוא משמש כניסה ויציאה, ונקרא שער קיפונוס, לפי שקפי הוא ראש 
יון, ולפי שהשכינה במערב היה השער הזה ראש לכל השערים )פירוש הרא"ש שם(;  בלשון 
ויש מפרשים שענינו בלשון יון עבודת הגן, ואפשר שהיה שם גן של ורדים מחוץ להר הבית. 
ויש מפרשים קיפונוס שהוא נוטריקון שמקיף כלפי מקום הנס, היינו אחורי בית הכפורת ששם 
האיש  שם  על  כך  שנקרא  מפרשים  ויש  הכפורת.  גבי  על  שורה  שהשכינה  הנס  מקום  עיקר 

שהתנדב לבנותו. וקטן היה השער הזה )פי' הרא"ש שם(".
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לכל  ראש  הזה  השער  היה  במערב  שהשכינה  לפי  השער,  היה  "קטן  היא  הרא"ש  לשון 
השערים. קפי הוא ראש בלשון יון" עכ"ל.

בארמית  ננס  מלשון  "נוס"  קיפונוס,  השער  שם  את  לבאר  היא  הרא"ש  דברי  משמעות 
שפירושו קטן, ולפי שהשכינה במערב היה הוא ראש לכל השערים וזה הפירוש "קיפו" כי קיפ 
כן כתב בעזרת כהנים )פ"א  והיינו שהשער קיפונוס היינו "ראש קטן".  יון הוא ראש.  בלשון 

מ"ג(.

אבל בערך, דברי הרא"ש חולקו לשנים, באופן כזה שפירושו של הרא"ש אינו מבאר אלא 
חצי משם השער, ואילו מה שהשער קטן צוין כעובדה בסוף המקטע.

ולכן כדאי לכאורה לשנות ולכתוב:

השער שבמערב אף הוא משמש כניסה ויציאה, וקטן היה השער הזה. ונקרא שער קיפונוס, 
לכל השערים  ראש  הזה  היה השער  ולפי שהשכינה במערב  יון,  בלשון  ראש  הוא  לפי שקפי 

)פירוש הרא"ש שם(, ונוס הוא מלשון ננס וקטן )עזרת כהנים בביאור דעת הרא"ש(.

ה.
הציווי של מלכי פרס על ציור צורת העיר שושן לדעת הרע"ב  – שם ]טור תקפ[.

בערך נכתב:

"שער המזרח עליו שושן הבירה צורה, מצויירת בחדר שעליו. בטעם הדבר נחלקו אמוראים, 
יש סוברים כדי שידעו מהיכן באו, שכן ציוו מלכי פרס )הערה 86א: רע"ב פ"א(, וכדי שיתנו 
הודאה למלכות שהוציאתם משם, או לומר בעוונותיכם גליתם לשם ועתה עליתם משם וכל 
זוכרים הגלות. ויש סוברים כדי שתהא אימת מלכות עליהם, ולא  זמן שרואים אותה הצורה 

ימרדו בהם".

כלומר, שבגמרא ישנם שתי דעות מה טעם צוירה שושן על השער: א. כדי שידעו מהיכן באו. 
ב. כדי שתהא אימת מלכות עליהם.

ובערך מבארים הטעם הראשון בכמה אופנים. א. לפי הרע"ב – כך ציוו מלכי פרס לצייר כדי 
שידעו מהיכן באו. ב. לפי רש"י ציירו את שושן כדי שיזכרו את מלכות פרס שנתנה להם רשות 

לצאת משם ויתנו תודה. ג. לפי ר"ח כדי להזכיר שגלו בעוונות.

ואילו הטעם השני הביאו ביאור אחד ע"פ רש"י במנחות ופיה"מ במידות – שציור השער 
נועד כדי שלא ימרדו בהם. 

ופשוט בתכלית הפשיטות שלפי הטעם השני ודאי שהטלת האימה שלא ימרדו ע"י ציור 
שושן היתה על פי ציווי מלכי פרס.

ובאמת שפירוש הרע"ב שכן ציווי מלכי פרס לא קאי על הטעם הראשון, אלא על הטעם 
השני וזה לשונו )מדות א, ג(: 
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"עליו שושן הבירה צורה - כשעלו מן הגולה צוו להם מלכי פרס לצייר צורת שושן הבירה 
על שערי הבית, כדי שיהיה להם מורא מלכות, וציירוהו בשער המזרח".

וא"כ טעות דמוכח הוא מה שציינו כמקור לביאור זה את דעת הרע"ב.

אמנם אפשר לציין מקור אחר לכך, והוא פירוש הרמב"ם שם:

"כאשר עלו משושן הבירה לבנות את בית המקדש כמו שנתבאר בעזרא צוה אותם המלך 
לצייר צורת עיר שושן במקדש כדי שיהא מורא המלך עליהם ויזכרו ימי ישיבתם בה ולא ימרדו 

במלך".

אלא שהרמב"ם כאן )וכן במסכת כלים(, מחבר את שני הפירושים למקשה אחת.

לפי זה יש לתקן הציון בהערה 86א, ובמקום לציין לרע"ב לכתוב: פירוש המשניות לרמב"ם 
פ"א.

ו.
פירושים נוספים לטעם ציור שושן על השער – שם.

כאמור לעיל הובאו רק פירוש הרע"ב )בצורה מעוותת קצת( רש"י ור"ח בפסחים.

אמנם מלבד אלו ישנם ביאורים נוספים:

א. רבינו גרשום במנחות שם פירש את שני הטעמים באופן אחר:

"כדי שידעו מהיכן באו. שיכירו בניסין שעשה להן הקדוש ברוך הוא שמשם עלו כשנתן להן 
כורש רשות לעלות ולבנות הבית:

שתהא אימת מלכות. שיזכרו שהן משועבדין".

והפירוש של אימת מלכות, הנה על אף מה שכתבתי מקודם שבפשטות היה זה ע"פ ציווי. 
זהו ע"פ הרע"ב ורש"י, אמנם לר"ג, וכן לרבינו חננאל בפסחים ]וז"ל "כדי שתהא אימת מלכות 
עליהן כלומר אף על פי שאנו כאן תחת מלכות פרס אנו"[, אפשר שעשו זאת חכמי ישראל 
מעצמם כדי להזכיר מוראה של מלכות, וכפי שקצת משמע מהמשך הגמרא "א"ר ינאי: לעולם 

תהא אימת מלכות עליך".

ב. בדומה קצת לדברי הר"ח בפסחים לגבי "שידעו מהיכן באו" כתב המהרש"א במנחות:

"ועי"ל כדי שיזכור האדם בעת גדולתו את שפלותו שכבר היה, כענין זכר ליציאת מצרים".

ג. פירוש מעניין נוסף מובא בספר היוחסין )מאמר ראשון אות נון ערך נקנור(:

"גם בהר הבית היה שער המזרח שמצוייר עליה שושן הבירה לדעת הרמב"ם שיהיה עליהם 
פחד ממלך פרס, אבל זה זמן מועט היה כמו ל"ד שנים מלכות שושן ופרס ואיך היה שם כל זמן 
הבית? ויש מפרשים שזה עשו בני הגולה כדי שיזכרו הנס של פורים שנעשה בשושן והוא פי' 

טוב".
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ותמה עליו בעזרת כהנים )ע' קצ במהדורה החדשה(, איך חלק על הגמרא ומדוע לא נקט 
כפירוש השני בגמרא "שידעו מהיכן באו". אמנם יש לבאר שזוהי בדיוק כוונת היוחסין שכן 

פירש מהו "שידעו מהיכן באו", והיינו שבאו משושן שנעשה בה נס פורים.

ד. פירוש התפא"י:

"כשעלו בני הגולה ציירו ממעל לשער זה את שושן הבירה, מדהיתה המטריפולין של מלך 
הבאים  לרוב  לפרסם  כדי  או  שייכים,  ההוא  שלמלכות  לומר  המלכות,  לכבוד  כן  ועשו  פרס, 
למקדש גם דרך שם להשתחוות נגד ההיכל, שמלך פרס בנה הבית, ולהיות לו זכר נגד שער 

ההיכל שמכוון נגד שער זה".

והיינו שמפרש אימת המלכות כבוד המלכות, ולידע מהיכן באו מפרש שהוא לזכר מה שמלך 
פרס בנה הבית.

ולפי זה כדאי להוסיף לערך את הדעות הנ"ל, ואפשר באופן הבא )המוסגר הוא הציונים שיש 
להוסיף(:

"שער המזרח עליו שושן הבירה צורה, מצויירת בחדר שעליו. בטעם הדבר נחלקו אמוראים, 
יש סוברים כדי שידעו מהיכן באו, שכן ציוו מלכי פרס )פיה"מ(, וכדי שיתנו הודאה למלכות 
שהוציאתם משם, או כדי שיזכרו שמלך פרס בנה הבית )תפא"י(, או שיזכרו ניסי ה' שעלו משם 
ברשות כורש ובנו הבית )ר"ג(, או לומר בעוונותיכם גליתם לשם ועתה עליתם משם וכל זמן 
שרואים אותה צורה זוכרים הגלות, או כדי שיזכרו בעת גדלותן את שפלותם )מהרש"א(, או 
כדי להזכיר נס פורים שאירע בשושן )יוחסין, וראה מה שתמה עליו בעזרת כהנים(. ויש סוברים 
שציוו מלכי פרס לעשות כן, כדי שתהא אימת מלכות עליהם, ולא ימרדו בהם )רע"ב ופיה"מ(, 
משועבדין  שהם  שיזכרו  כדי  או  )תפא"י(,  המלכות  לכבוד  מעצמם  הגולה  בני  כן  שעשו  או 

למלכות )ר"ג(, ושאף שאנו כאן אנו תחת מלכות פרס )ר"ח בפסחים(".

ז.
טעות דפוס - שם.

בהערה 90 בערך נכתב:

"רש"י שם, ועי' פהמ"ש מידות שם. ועי' כפתור ופרח פ"ו שער היום ניכר שער שושן בהר 
הבית". 

ובפשטות טעות הוא וצ"ל "שעד היום".
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.2
לשכות )כרך לז(

א.
מקומה של לשכת הכלים לדעת השלטי גיבורים והעזרת כהנים- בפרק ו לשכות נוספות 

ובהערה 547 ]טור תשצט-תת[

בערך נכתב:

"לשכת הכלים, היתה לצורך כלי השרת, שהיו מונחים בה כלי-המקדש המשמשים לעבודה, 
ובכל יום היו הכהנים נכנסים אליה ומוציאים אותם להשתמש בהם . . ועוד שנינו שלשכה היתה 
לנדבת הכלים, שכל מי שהתנדב כלי למקדש, זורקו לתוכה . . ונחלקו ראשונים ואחרונים: יש 
סוברים שלשכה אחת הן )ראב"ד, דרך הקודש(. ויש סוברים ששתי לשכות שונות הן )שלטי 

הגיבורים, עזרת כהנים(.

מקומה של לשכת הכלים, יש מצדדים לומר שהוא סמוך להיכל )ראב"ד(, או בחומת ההיכל 
)ראב"ד תפא"י(, באחד מהתאים שהיו בחומה. ויש מצדדים לומר שלשכת הכלים היתה בחומת 

העזרה )דרך הקודש(. 

ויש שכתבו - לשיטתם ששתי לשכות כלים היו - שהלשכה ששמשה לכלי השרת היתה 
בעזרה, סמוך לבית-המוקד, והלשכה ששמשה לנדבת הכלים היתה בהר הבית547.

)הערה 547: עי' שלטי הגבורים פכ"ה )כא ב(. וצ"ב ששם )כב ב( כ' שלשכת כלי השרת היתה 
בהר הבית. ועי' ר"מ קזיס . . ועזר"כ מדות פ"ה מ"ג )מהד' ירושלים תשס"ב ח"ב עמ' שעה(".

משמע, שישנם ארבע דעות על מקומה של לשכת הכלים בעזרה )נניח לרגע את לשכת נדבת 
הכלים שלכל המכירים בקיומה הרי היא היתה בהר הבית(:

א. סמוך להיכל )ראב"ד(.

ב. אולי בתוך חומת ההיכל בתאים )ראב"ד ותפא"י(.

ג. בחומת העזרה )דרך הקודש(.

ד. בתוך העזרה סמוך לבית המוקד )לדעת השלטי גיבורים(.

)ולפי הנכתב בערך אין מי שסובר שאף היא היתה בהר הבית )וטעות הוא כדלקמן((.

בהערה 547 מציינים כמקור השיטה שלשכת הכלים היתה בהר בעזרה, ולשכת נדבת הכלים 
בהר הבית, אל דברי השלטי גיבורים, ומקשים עליו, שבמקום אחר בספרו כתב שגם הלשכה 

של כלי השרת היתה בהר הבית. וסתירה היא לכאורה בדבריו.

וקושייתם תמוהה, שהרי אין צריך ביאור לדבר, שכן אין זו דעתו. אלא לדעתו מכיוון שלא 
לשיטתו  ומאידך  הבית,  בהר  א"כ שהיתה  הכלים, פשוט  בעזרה לשכת  נזכר במשנה שהיתה 
שלכל דבר וענין היה בבית המקדש חדר מיוחד, הרי שלחדר שבו מנדבים כלים היה חדר מיוחד 
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ונפרד בפני עצמו בהר הבית. וא"כ שתי לשכת הכלים היו בהר הבית, ולא כמו שכתבו בגוף 
הערך.

ומה שכתב שהיתה סמוך לבית המוקד – כוונתו כפשוט מבחוץ בהר הבית ולא בעזרה כפי 
שכתבו בגוף הערך.

וז"ל שם )כא, ב( )לאחר שמזכיר הלשכות של בית המוקד, ומונה קודם השתים שבקודש 
ואחרי כן השתים שבחול(: "והנה ראוי היה שאצל הלשכות האלה תהיה לשכת הכלים שהיו 

מוציאים ממנה בכל בקר שלשה ותשעים כלי כסף וכלי זהב לבקור הקרבן תמיד".

ולא למדנו מדבריו עדיין אלא שראוי היה שיהיה מקום הלשכה בסמוך ללשכות בית המוקד, 
או  מבפנים  כתב  )ולא  מומים  הקרבנות  את  מבקרים  היו  שבה  הטלאים  לשכת  היתה  ששם 

מבחוץ(.

אמנם אחר כך בעמוד הבא )כב, א ]ולא כב, ב כפי שנכתב בטעות בערך[(, כאשר ממשיך 
)הלשכה  הכלים  נדבת  לשכת  את  ביניהם  מונה  הבית  בהר  להימצא  הראויות  הלשכות  ומונה 

השישית( ולשכת הכלים )הלשכה השמינית(.

ומכאן ברור שלדעתו לא היתה לשכת הכלים בעזרה אלא בהר הבית, רק שלדעתו ראוי לומר 
שהיתה בסמיכות ללשכות בית המוקד ששם לשכת הטלאים, וזאת מפני שהיו מוציאים ממנה 

הכלים בכל יום לעבודת התמיד וביקורו. אבל הכוונה כמובן שהיתה אצל בית המוקד מבחוץ.

ואמנם, דעה זו שהביאו )שלשכת הכלים בתוך העזרה, ונדבת הכלים בהר הבית( היא סברת 
רצו אגב צטטו את שלטי  ע'  כותב בח"א  והוא עצמו  כהנים שציינו אליה בערך שם,  העזרת 
הגיבורים "הח' היא לשכת הכלים המוציאים משם בכל בוקר צ"ג כלי כסף וכלי זהב ]עיין מ"ש 
לקמן פ"ה מ"ג גם כן כדבריו הנ"ל דתרי לשכות הכלים הוו וכמו שכתב השלטי גבורים אמנם 

בהא פליגנא שם עליו, דלשכת צ"ג כלים היתה בעזרה ע"ש[".

אלא שלשיטת ה"עזרת כהנים", לשכת הכלים היתה בתוך חומת העזרה מערבית למזבח.

וא"כ צריך לציין בדעה זו לעזרת כהנים שם, ולהוסיף את דעת שלטי הגיבורים.

וצריך לתקן את הערך כך:

ויש שכתבו - לשיטתם ששתי לשכות כלים היו - שהלשכה ששמשה לכלי השרת היתה 
בתוך חומת העזרה מערבית למזבח, והלשכה ששמשה לנדבת הכלים היתה בהר הבית547. ויש 
שכתבו לשיטה זו שגם הלשכה ששמשה לכלי שרת היתה בהר הבית אצל בית בית המוקד547*.

הערה 547: עזר"כ מדות פ"ה מ"ג )מהד' ירושלים תשס"ב ח"ב עמ' שעה(. ועי' ר"מ קזיס . ..

הערה 547*: שלטי הגבורים פכ"ה )כא ב. כב, א(.
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ב.
שימושם של עצי לשכת העצים. פרק חמישי הלשכות שבעזרת נשים ]טור תשצה[.

בערך נכתב:

המזבח- גבי  שעל  המערכות  להסקת  שעומדים  לעצים  משמשת  היתה  העצים  "לשכת 
החיצון, להתלעתם - כלומר לבדיקה אם יש בהם תולעים . . ויש מפרשים שאף היתה משמשת 
לאוצר לעצים )פיה"מ רע"ב ושלטי הגיבורים(, ויש שכתבו שלא שמשה לשכה זו אלא להתלעת 
העצים ולא לאוצר להם )בית דוד(. ויש מן הראשונים שנראה מדבריהם שהיתה אף משמשת 

להשלכת עצמות הקדשים )ראב"ד(..."

ויש להעיר לדעת רש"י בביצה )כב, ב(:

"עצים יבשים - מחמשה עשר באב היו פוסקין מלכרות עצים למערכה, במסכת תענית )לא, 
א( ומעצי לשכת העצים היו אופין ומבשלים כל צרכי מקדש".

ופלא הוא בעיני. לאחר שהביאו דעות מגוונות כל כך, מדוע לא הביאו את דעת רש"י שמעצי 
לשכת העצים לא השתמשו רק למערכות אלא אף היו אופין ומבשלים כל צרכי המקדש???

ויש להוסיף זאת לערך, לדעתי כדאי באופן הזה:

לשכת העצים היתה משמשת לעצים שעומדים להסקת המערכות שעל גבי המזבח-החיצון, 
להתלעתם – כלומר לבדיקה אם יש בהם תולעים . . ויש שכתבו מעצי הלשכה אף היו אופין 
ומבשלים כל צרכי המקדש )הערה 483*: רש"י ביצה כב, ב(. ויש מפרשים שאף היתה משמשת 

לאוצר לעצים...

.3
בית המטבחיים )כרך ג(

מה הפירוש אונקליות – פרק העמודים ]עמוד ריז טור 1[

בערך נכתב:

"אונקליות – מזלגות29, או מסמרות שראשיהם כפופים למעלה30 - של ברזל".

הערה 29: פהמ"ש להרמב"ם. הערה 30: רש"י פסחים סד, א.

והיינו ששתי פירושים בדבר: לדעת הרמב"ם בפירוש המשניות אונקליות הם מזלגות של 
ברזל, ולדעת רש"י אלו הם מסמרות של ברזל שראשם כפוף כלפי מעלה.

ובאמת מופיע במהדורות הנפוצות של פירוש המשניות לרמב"ם שאונקליות הם מזלגות, 
אבל לפי נוסחת הרב קאפח המדוייקת יותר, נכתב בפירוש המשניות "ואנקליות של ברזל, ווים 

של ברזל" )תמיד ג, ה(, "ואנקליות, ווים" )מדות ג, ה(.
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ולכן מתאים יותר לכתוב ווים ולא מזלגות. 

ואף שאפשר לומר שהמזלגות המדוברות כאן הם כעין ווים וכפי שכתב הברטנורא בתמיד 
"אונקליות - כעין ווים. אינציני"ש בלע"ז", ובמידות כתב "ואונקליות - כעין מזלגות אנציני"ש 
בלע"ז". ומשמע שלדעתו היינו הך. כי האונקליות הם גם כעין מזלגות וגם כעין ווין ושניהם 

בלע"ז אנציני"ש. 

אבל, מלבד הנראה שכתב כן על פי השיבוש בנוסח פירוש הרמב"ם, הרי שגם לדעת הרע"ב 
מזלגות היינו ווים. וכן מצאנו לעוד ראשונים: 

ר' יוסף בכור שור מבעלי התוס' מפרש על המילה "וויהם" )שמות כז, יז( "מזלגות עשויים 
כעין אות וא"ו".

וכן כתב גם בבית הבחירה למאירי )פסחים סד, א( "אנקלאות ידוע והוא ברזל עקום שתולין 
כן  גם  ידוע  וחלקים  דקים  מקלות  )דקים(  מזלגות  מזלג  עברי  ובלשון  להפשיטה  הבהמה  בו 

כלומר משופין". והיינו, ווים.

ואם-כן לכל הדעות והנוסחאות אונקליות הם ווים. ואילו המילה מזלגות, עשויה להטעות 
שהכוונה כעין מזלגות של מזבח שלכמה דעות יש להם כמה שיניים, וכפי שהשימוש בעברית 

מדוברת במילה "מזלג".

מלבד זאת, ע"פ הנ"ל, אין גם מחלוקת בין הרמב"ם לרש"י, שהרי גם המסמרים שראשם 
קורק"ש,  נקראים  אלו  מסמרים  שבלע"ז  בפסחים  שם  רש"י  שהביא  וכפי  ווים,  היינו  כפוף 

וביארו ע"ז בלעזי רש"י – שפירוש המילה בלע"ז היא ווים. 

של  רש"י  פירוש  את  מעתיק  בפסחים  שם  המשנה  על  וווים,  מזלגות  שכתב  הרע"ב  וגם 
המסמרים, ועל כרחך הכל אחד לדעתו.

ובפרט שגם רש"י על התורה מפרש על "ווי העמודים" – "הם האונקליות". ויתירה מכך: 
אונקליות  כמין   - ומזלגתיו   - ג(  כז,  )שמות  מזלגותיו של המזבח מפרש רש"י  גם רש"י על 
כפופים, ומכה בהם בבשר ונתחבים בו ומהפך בהן על גחל המערכה שיהא ממהר שריפתן ובלעז 

קרוצינ"ש ]אנקולים[ ובלשון חכמים צינוריות.

ואם כן, הרי שאין מחלוקת בדבר כלל, ולרש"י ולרמב"ם ולרע"ב ולמאירי אונקליות הם ווים, 
וגם מזלגות הם מעין אונקליות. 

ולפי זה צריך לתקן את הערך כך:

"אונקליות – ווים29, שהם מסמרות של ברזל שראשיהם כפופים למעלה30".

הערה 29: פירוש המשניות לרמב"ם לפי תרגומו של הרב קאפח. אבל בתרגום המצוי הלשון 
היא 'אונקלויות – מזלגות' והיינו הך )רע"ב תמיד שם, ומידות שם, מאירי פסחים סד, א(. הערה 

30: רש"י פסחים שם. רע"ב שם.
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בס"ד. י"ב תמוז ה'תשל"ח

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו1, ומביא כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל הגאולה במאמרו ד"ה זה 
]שאמרו בחגיגת י"ב תמוז הראשונה )בסעודת הודאה(, בשנת תרפ"ח2[, דאיתא במדרש3, 
אמר ר' אבין אין אנו יודעים במה לשמוח אם ביום או בהקב"ה, בא שלמה ופירש4 נגילה ונשמחה 
בך בהקב"ה, בך ביראתך, בך בתורתך, בך בישועתך5. אמר ר' יצחק בך בעשרים ושתים אותיות 
שכתבת לנו בתורה, ב' תרין כ' עשרין, הרי בך. ומדייק בהמאמר, מהו אומרו אין אנו יודעים במה 
לשמוח אם ביום או בהקב"ה, דמכיון שזה היום עשה ה' ]היינו, דגם מעלתו של היום הוא לא מצד 
עצמו אלא שזה היום עשה ה'[, הרי מובן לכאורה שהשמחה צריכה להיות בהקב"ה, ומהו אומרו 
אין אנו יודעים במה לשמוח אם ביום או בהקב"ה. וגם מה הם ג' הענינים דיראה תורה וישועה. וגם 
צ"ל המאמר דר' יצחק בך בעשרים ושתים אותיות כו', הרי בך בפשטות הוא בך בהקב"ה, ולמה 

מפרש בך בעשרים ושתים אותיות.

ב( והנה ביאור מעלת היום )ועד שיש קס"ד לשמוח בהיום( הוא6, כי היום שבו נעשה נס7 הוא 
יום נעלה. ושני ענינים בזה. דהיום שבו נעשה נס הוא יום זכאי מצד עצמו )גם מקודם(, 
שלכן נעשה בו נס, כי מגלגלין זכות ליום זכאי8. ועוד דע"י הנס שהי' בו, נעשה יום זכאי ויום 

1(  תהלים קיח, כד.
2(  ולאחרי עשרים שנה – בשנת תש"ח – ציוה בעל הגאולה להדפיס את המאמר )בהוספת קיצורים 
גם  נדפס  ולאח"ז  ואילך(.   239 ע'  ה'תש"ח  )סה"מ  ה'תש"ח  תמוז  י"ב־י"ג  הגאולה  חג  בקונטרס  וכו'( 

בסה"מ ה'תרפ"ח ע' קנג ואילך.
3(  שהש"ר פ"א, ד )קרוב לסופו(.

4(  שה"ש א, ד.
5(  כ"ה בהמאמר דבעל הגאולה. ולגירסתנו במדרש הסדר הוא: בישועתך בתורתך ביראתך. ואולי 
גם בהמאמר הכוונה להסדר מסופו לראשו. וראה בסוף המאמר דבעל הגאולה]א[. וראה גם לקמן סעיף 

ט.

]א[ בך בהקב"ה בך ביראתך כו' בישועתך, דמי שהוא ירא שמים הנה היראת שמים נותנת לו כח ועוז למסור 
נפשו על התורה ותורה מגינא ומצלא.

6(  ראה עד"ז פירוש מהרז"ו לשהש"ר שם.
זה היום עשה. ועי' ב"ר פ' ו' סי' ב' ושם מבואר וכמ"ש למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים וכמ"ש והימים 

האלה נזכרים ונעשים.
7(  להעיר, דפסוק זה היום גו' בא בהמשך למ"ש לפני זה היא נפלאת בעינינו. ובמצודת דוד שם 

„שלא יורה עליו הטבע".

8(  תענית כט, א]א[. ולהעיר, שכ"ה בנוגע לי"ב תמוז – שגם מקודם הי' יום זכאי, ובקשר לבעל 

הגאולה יום ההולדת שלו.

]א[ ובשניה מנלן, דתניא מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב, אמרו כשחרב בית המקדש בראשונה אותו 
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סגולה וכו' )עוד יותר מכמו שהי' לפני זה(. ולא עוד אלא שביום זה עצמו עיקר העילוי הוא 
בהזמן הפרטי )יום או לילה( שבו נעשה הנס. כדאיתא במדרש9 בשעה שאתה עושה לנו נסים 
ביום אנו אומרים לפניך שירה ביום )ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום וגו'(10, ובשעה שאתה 

עושה לנו נסים בלילה אנו אומרים לפניך שירה בלילה )השיר יהי' לכם כליל התקדש חג11(.

ויש לומר, דהחילוק בהזמן שבו נעשה הנס, יום או לילה, הוא בהתאם לדרגת ואופן הנס, אם הנס 
באופן של אור וגילוי )יום( או שהוא באופן דהעלם )לילה(. ועפ"ז יומתק גם זה שהנס הוא 

באופן של יום, אור וגילוי12.

ג( וביאור הענין )השייכות דהזמן שבו נעשה הנס להנס( יובן בהקדים הידוע דנס הוא מלשון הרמה13. 

היום ערב תשעה באב היה ומוצאי שבת היה ומוצאי שביעית היתה ומשמרתה של יהויריב היתה והלוים היו 
אומרי' שירה ועומדין על דוכנם, ומה שירה היו אומרים, וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם, ולא הספיקו 

לומר יצמיתם ה' אלקינו עד שבאו נכרים וכבשום, וכן בשניה.

9(  ב"ר פ"ו, ב – הובא גם בפירוש מהרז"ו לשהש"ר שם.
היום ברשותך אף הלילה ברשותך, בשעה  ולך הלילה מקלס, מה  היום מקלס  לך  לילה,  לך  יום אף  לך  ]א[ 
שאתה עושה לנו נסים ביום, לך יום, ובשעה שאתה עושה לנו נסים בלילה, אף לך לילה. בשעה שאתה עושה 
לנו נסים ביום, אנו אומרים לפניך שירה ביום ובשעה שאתה עושה לנו נסים בלילה אנו אומרים לפניך שירה 
בלילה, עשית לנו נסים ביום ואמרנו לפניך שירה ביום ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום וגו', עשית לנו נסים 
בלילה ואמרנו לפניך שירה בלילה השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, לך נאה לומר שירה ביום לך נאה לומר 
שירה בלילה, למה שאתה הכינות מאור ושמש, ואתה עשית את שני המאורות שנאמר ויעש אלקים את שני 

המאורות הגדולים וגו'.
10(  שופטים ה, א.

11(  ישעי' ל, כט.

12(  ראה מגילה כ, ב]א[ דזה היום עשה ה' קאי )לא רק על המעל"ע, אלא גם( על יום )בניגוד ללילה(. 

וראה בהמאמר דבעל הגאולה בתחלתו]ב[ )בענין זה היום עשה ה'( דיום הוא אור וגילוי.

]א[ כל היום כשר לקריאת המגילה . . מנלן דאמר קרא והימים האלה נזכרים ונעשים. 

]ב[ זה היום עשה ה' . . והנה יום הוא אור וגילוי וכמ"ש ויקרא אלקים לאור יום, דכל אור וגילוי הוא נק' בשם 
יום וכדאי' במד"ר ויאמר אלקים יהי אור אלו מעשיהם של צדיקים, דמעשיהם של צדיקים הם תומ"צ ובהם 
ועל ידם מאיר גילוי אלקות בעולם ובשביל זה נקרא בשם יום. ובזהר איתא ויהי אור דא חכמה, דהנה חכמה 
הוא ראשית הגילוי כנודע, לכן נק' אור, וכל אור וגילוי נק' יום. והא דאמרז"ל )פסחים ב' ע"א( קרי' רחמנא 
לנהורא ופקדי' אמצותא דיממא, משמע דאור אינו יום, הענין בזה הוא דהנה כשם דאור וחושך הם ב' נבראים 
נבדלים זמ"ז, והיינו דהחשך הוא ג"כ בריאה ואינו רק מניעת האור בלבד, הנה כמו"כ יום ואור הם ג"כ ב' נבראים 
נבדלים והם חלוקים בענינם ותחומם. וכדאי' בירושלמי )ברכות פ"ח, ו( לאור אמר היום יהי תחומך. ובזה יובן 
מה שהיום והלילה שבהם הוא תחומי האור והחשך נקראים )חגיגה י"ב ע"א( בשם מדת יום ומדת לילה, והיינו 
דהאור והחשך הם נבראים נבדלים מהיום והלילה ואינו אלא רק מה שהם נמדדים במדת יום ולילה בלבד. א"כ 

מובן דיום הוא אור וגילוי.
13(  פרש"י יתרו כ, יז.

ספר המאמרים מלוקט - עם פענוחים ד
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דע"י הנס נעשה הרמה ועלי' בהטבע14. דזהו מה שאומרים ברוך שעשה לי נס במקום הזה15, 

נסות. לשון  נגלה עליכם.  נסות אתכם. לגדל אתכם בעולם, שיצא לכם שם באומות שהוא בכבודו  לבעבור 
הרמה וגדולה, כמו הרימו נס, ארים נסי, וכנס על הגבעה, שהוא זקוף.

ע'  בשלח  אוה"ת  פקל"ט.  האמצעי  לאדמו"ר  המלות  פירוש  סע"ב]א[.  מד,  דא"ח  עם  סידור    )14

תרסה]ב[.

]א[ ד' צריכין להודות יורדי הים כו', מפני הנס שאירע להם. ולכאורה אינו מובן טעם בחי' ההודאה דווקא על 
הנס. אך הענין הוא דבחי' אלקים בגי' הטבע לפי ששם זה בחי' כח אלקי ממש אשר מלובש בנבראים כח הפועל 
בנפעל, ולכך נקרא אלקים מלשון כח, כמו יש לאל וכו' ואת אילי הארץ כו' כידוע, והוא שרש בחי' הטבע. ושם 
אלקים זה מנהיג כח הטבע בכל פרטיה. ואמנם הנס הוא בא מבחינת אור אלקי שלמעלה משם אלקים והוא 
להיותו בא מלמעלה מכח הטבע כידוע בכל נס. וא"כ הרי אנו רואים שלפעמים יתגלה אור שם הוי"ה שלמעלה 
משם אלקים גימט' הטבע גם בעולם הטבע למטה כמו לפעול גילוי הנס ממש בטבעיות כמו להפוך ים ליבשה 
כו'. והרי מזה יובן שעולם הטבע כולו מתנהג דווקא מלמעלה מן הטבע, אע"פ שאין גילוי שם הוי"ה למטה 
בהנהגת הטבע, מ"מ מוסתר הוא ונעלם גם בכל הנהגת הפרטיות. אך בפועל הנס הוא בא לידי גילוי העלם 
בלבד, ולכך נק' נס לשון הרמת נס, להיות כי אור הטבע מתבטלת ועולה וננללת להתנהג ע"פ האור האלקי 

שלמעלה מן הטבע וזהו עליה גדולה לבחינת הטבע, והיינו ענין עליי' שם אלקים בשם הוי"ה. 

דרכי  בכל  זה  ומקור לשם אלקים  הוא  הוי"ה  בחי' הטבע,  פי' האלקים  הוא האלקים  הוי"ה  כי  דעו  וזהו 
הנהגו' הטבע אלא ששם הוי"ה מוסתר ונעלם בשם אלקים זה, כי הנהגת הטבע אינו אלא בחי' לבוש בעלמא 
להלביש ולהעלים שם הוי' שלמעלה מן הטבע. כמו עד"מ הלבוש באדם שטפל ובטל לגבי האדם, הוא גופו 
של אדם בשכלו ומדותיו. ובלבושיו הוא שנגלה לזולתו בלבד כו', כך כתיב כי שמש ומגן הוי"ה אלקים, ששם 
אלקים הוא כמו מגן ונרתק לשמש, דהיינו כמו לבוש להלביש לשם הוי"ה משום דהטבע בטל וטפל לגבי שם 
הוי' שהוא היה והוה ויהיה כו', גם בכל דרכי הנהגות הטבע כי אלקים אינו מתנהג רק עפ"י שם הוי"ה שמוסתר 
בתוכו. ואמנם הנה שם הוי' זה אינו מושג ונראה לנבראים כי אין משיגים רק בלבושים בלבד והוא שם אלקים 
המצמצם להיות בבחי' כח הפועל בנפעל כפי ההטבעה כו'. ע"כ אמר דעו כי הוי"ה הוא האלקים שבשם אלקים 
אין העיקר אלא שם הוי"ה, וידיעה זו א"א להיות בנבראים בבחי' השגה ממש, שהרי הוא כמו דעה העליונה 
שמלמעלה למטה כנ"ל שאין הנבראים משיגים אותה, אך בבחי' הודאה שלמעלה מן ההשגה יוכל להגיע אליו 
כנ"ל. וזהו ענין ההודאה על הנס דוקא להיותו למעלה מן הטבע דהיינו בשם הוי"ה שלא יוכלו להשיגו בהשגה 

אלא רק בהודאה בלבד.

]ב[ ]כ"ז ראה מילואים[.

פ"י ה"ט. טושו"ע או"ח סרי"ח]א[. סדר ברכת הנהנין לאדה"ז  א. רמב"ם הל' ברכות  נד,  ברכות    )15

רפי"ג. וראה שערי תשובה ח"א )שער התשובה( פכ"ג )יד, ג ואילך(. שער האמונה פט"ו* )כט, ב]ב[(.

]א[ ]ראה מילואים[.

]ב[ הנסים ונפלאות שנעשו למטה בהיפוך הטבע כמו רחב"ד שאמר מי שא' לשמן וידליק הוא יאמר לחומץ 
וידליק, הרי צירוף האותיות האלקי' דטבע השמן, נמשך בחומץ, וכאשר נהפך הצירוף בשרשו בי' מאמרות 
ודאי כך עלה עד רום המעלות בשרש דשרש האותיות הראשון והוא גם בבחי' אין דחכמה שהמשיך ממקור 
האין דחכמה המשכה חדשה, והיינו ממהו"ע המאציל והרי ירד ביריד' והמשכ' למטה בפ"מ, כתחיית המתים 
בפ"מ, וכהפיכת ים ליבשה בפ"מ וכן כחומץ שהדליק וכה"ג. א"כ הרי בא האור הזה שממהו"ע ממש בדרך 
התלבשות וירידה בדבר גשמי, באות ומופת שבו נעשה היפוך הטבע בצירופים דדיבור, וע"כ הרואה מקום שבו 

נעשה הנס מברך ברוך אתה לנוכח מפני שזהו הבא למטה במקום זה ממהו"ע ממש כו'.

הקונטרס חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז ה'תשמ"ט
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דגם המקום שהוא גבול וטבע מתעלה בהבל"ג דהנס שלמעלה מהטבע. ומזה מובן שעד"ז הוא 
בנוגע לזמן שנעשה בו הנס, וכמו שאומרים בברכת הנסים )דחנוכה ודפורים( שעשה נסים 

לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

ד( וביאור הענין בפרטיות יותר, הנה ידוע16 דבנסים יש )בכללות( שני סוגים. נסים שלמעלה 
מהטבע ]כהנסים שהיו ביציאת מצרים, הפיכת מים לדם וכו' ועד להנס דקריעת ים 
סוף שנהפך ים ליבשה[, ונסים המלובשים בדרכי הטבע. ובהם גופא ישנם שני אופנים. שלבושי 
הטבע הם באופן שניכר בהם שהם רק לבוש להנס שמתלבש בהם. כהנסים דחנוכה ופורים 
)ועד"ז הנסים של הגאולה די"ט כסלו17 ודי"ב תמוז(, דעם היותם מלובשים בדרכי הטבע, מ"מ 
הי' ניכר בגילוי )ועד שראו כל אפסי ארץ18( הנס שבהם19. ושלבושי הטבע מעלימים ומסתירים 

)נוסחא שני'(. ביאוה"ז להצ"צ ח"א ע' שטז ואילך]א[.  ראה סה"מ תקס"ח ח"א ע' שע ואילך    )16

ובארוכה – שער האמונה שם פט"ו ואילך]ב[. ובכ"מ.

]א[ העמק שאלה דא אות ה' בתראה דשמא קדישא, היינו שישעי' הנביא נתן הברירה לאחז שיברור לו מאיזה 
מקור  דאצילות  מל'  הוי' שהיא  דשם  אחרונה  ה'  מאות  אם  ארם,  מלך  רצין  נגד  והישועה  הנס  לו  יהי'  אופן 
דעולמות בי"ע שיורדת ומתלבשת בבי"ע . . או הגבה למעלה דא אות יו"ד רישא דבשמא קדישא, שזהו בחי' 

ח"ע שנק' הגבה למעלה פי' שאינה מתלבשת בבי"ע.

בדרך  מתלבש  יהי'  הוי'  דשם  אחרונה  ה'  אות  מבחי'  הנס  יומשך  שאם  הוא  האופנים  שני  בין  וההפרש 
הטבע ולא יהי' יוצא לגמרי מהטבע כנס דקי"ס וכיוצא, אלא כמו נס דפורים שאחשורוש עצמו ביטל האיגרות 
הראשונות כו' וע"י אסתר, והיינו לפי שנמשך מבחי' מל' דאצי' כשמתלבשת בבי"ע ומסתתרת בהשרים, וכמו 
שהי' בעת גלות בבל ומדי כו' רגליה יורדות כו' בחי' נה"י המלובשות בעשי' ע"כ מוכרח להיות הנס מתלבש 
בלבושי הטבע . . אכן אם יומשך הנס מבחי' יו"ד רישא דשמא קדישא שהוא בחי' שלמעלה מההתלבשות בי"ע 
בחי' סוכ"ע יהי' הנס למעלה מהטבע לגמרי וכענין הנס דקי"ס שנאמר בו ונטה את ידך על הים, ידך הוא בחי' 
יו"ד שלך כי משה הוא מבחי' ח"ע . . ואחז לא רצה כלל שיתקדשו שם שמים ע"כ לא רצה כלל לשאול אות 

ולא בחר בשום אופן משני האופנים הנ"ל.

]ב[ ]ראה לעיל פענוח להערה 15 ב[.

לאבותינו  נסים  שעשה  „ברוך  תק"ס:  כסלו  י"ט  הגאולה  בחג  אדה"ז  שאמר  ממה  להעיר    )17

הבעש"ט ורבינו הרב המגיד, בימים ההם פורים וחנוכה, בזמן הזה י"ט כסלו" )לקו"ד כרך א כא, א. 
הוספות לאוה"ת חנוכה כרך ה תתריד, א(.

כפי המקובל התאספו בחג הגאולה י"ט כסלו תק"ס בליאזנא ריכוז גדול של אנ"ש, והתרבו חסידים מבין אלה 
שהיו תחילה מן המנגדים ואמר אז הדרוש „ברוך שעשה נסים לאבותינו" )ויש נוסחא מדוייקת אשר בתחילת 
אמירתו אמר בלשון זו: „ברוך שעשה נסים לאבותינו, הבעש"ט ורבנו הרב המגיד, בימים ההם פורים וחנוכה, 

בזמן הזה י"ט כסלו"(.

18(  ולהעיר ממ"ש אדמו"ר הזקן בנוגע לגאולת י"ט כסלו: „הפלה ה' והגדיל לעשות בארץ כו' אשר 

נתגדל ונתקדש ברבים ובפרט בעיני כל השרים וכל העמים כו' אשר גם בעיניהם יפלא הדבר הפלא 
ופלא כו'" )אגרות־קודש שלו ח"א סי' לח. וש"נ(.

19(  ראה תו"א מג"א ק, א]א[. אוה"ת אחרי ע' תקסד]ב[. ביאוה"ז שם ע' שיז]ג[. ובכ"מ.

ספר המאמרים מלוקט - עם פענוחים ו

*( בשער האמונה שם: )טז(. והוא ט"ס.
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על הנס שמלובש בהם. ועד שלפעמים הם מעלימים ומסתירים לגמרי, שאין ניכר כלל שהוא 
נס, אין בעל הנס מכיר בנסו20.

ה( והנה ידוע21, דשרש הטבע הוא משם אלקים )אלקים בגימטריא הטבע22(, דבכללות הוא 

קדושה  השראת  מפני  היינו  במלאכה  אסור  שיו''ט  מה  הנה  כי  לפורים  יו''ט  קדושת  שבין  הפרש  ענין  ]א[ 
עליונה למטה שבששת ימי המעשה נמשך האור והחיות ע''י ההתלבשות בעשייה משא''כ ביו''ט נמשך מעולם 
הבריאה כו'. וכמ''ש בפע''ח שער מקראי קדש פ''ג וזהו בחי' השבתון מהמלאכה והעשייה. וא''כ בפורים שלא 
נאסר בעשיית מלאכה היינו מפני שאין למטה הגילוי מעולם הבריאה כמו ביו''ט אלא ע''י התלבשות ומ''ש 
גם כן גבי ר''ח דמותר בעשיית מלאכה. וא''כ מצד זה יש מעלה יתירה ביום טוב שבא האור בהתגלות משא''כ 
בפורים הוא בהתלבשות והוא דוגמת מעלת הנס שבהתגלו' על הניסים שבהתלבשות. ולכן נק' יו''ט מקרא 
קדש משא''כ פורים. אמנם מצד עצם האור שבהלבוש הרי מבואר שבפורים הוא המשכת אוא''ס ב''ה ממש 
ע''י המס''נ העצום שלמעל' מעלה מהאור שביו''ט. וגם זה ההתלבשות אינו העלם גמור רק כמו דוגמת הנס 
דפורים שאע''פ שלא היה דבר נראה לעין שהוא למעלה מהטבע רק ע''י אהבת אסתר מ''מ נראה בחוש שכל 

הסיבות היו רק למעלה מהטבע רק שנשתלשל ובא להתלבש בדרך הטבע.

]ב[ ]ראה מילואים[.

]ג[ ]ראה לעיל הערה 16]ב[[.

20(  נדה לא, א. 

אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני, במה הכתוב מדבר, בשני בני אדם שיצאו לסחורה, ישב לו קוץ לאחד 
מהן, התחיל מחרף ומגדף. לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים, התחיל מודה ומשבח, לכך נאמר ישוב 
אפך ותנחמני. והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב עושה נפלאות )גדולות( לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, 

אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו.

21(  ראה סידור ופיה"מ שם. סד"ה החודש תרס"ו]א[. סה"מ תרע"ח ע' פט]ב[.

]א[ ]ראה מילואים[.

]ב[ פי' טבע היא האור וחיות האלקי המחי' את העולם, דהתהוות העולם הוא בדרך בריאה יש מאין כנ"ל, וטבע 
הוא החיות האלקי המנהיג את העולם כו'. וי"ל דל' טבע הוא מל' טביעה וכמו טובעו בים סוף, מפני שהחיות 
האלקי בא בבחי' התלבשות ותפיסא בעולמות בבחי' התלבשות שמכוסה ונעלם . . שזהו מש' אלקים שבגימ' 

הטבע.

. ואמת הוי' לעולם גילוי שם הוי' שזהו בחי' אמת וכמו שפרש"י ע"פ ושמי הוי' לא נודעתי להם לא   .
ניכרתי במדת אמיתית שלי, והלא גם שם שדי ואלקים הם אמת, רק דש' הוי' הוא אמת לאמיתו להיותו שם 

העצם בחי' גילוי העצמות והוא בחי' יחו"ע כו' כנ"ל, וז"ע ואמת הוי' לעולם שיהי' גילוי בחי' אמת בעולם.

וזהו ג"כ ענין הניסים דהנה נס הוא ל' רוממות וכמו ושים אותו על הנס, וכמו ארים ניסי, והיינו גילוי בחי' 
רוממות הא"ס שלמעלה מהטבע והוא גילוי ש' הוי', ולכן בהנס מתבטל הטבע מפני שהגילוי הוא מאוא"ס 
שלמעלה מהעולמות שאין העולם יכול לקבל, ע"כ מתבטל הטבע בזה, אך מה שמתבטל הוא רק באותו הדבר 
שבו הוא הנס, אבל כללות העולם הוא בקיומו, א"כ ה"ז שבעולם מאיר גילוי אוא"ס שלמעלה מהעולם והוא 

גילוי ש' הוי' כו', וכן הוא בניסים שבטבע שזהו ג"כ גילוי ש' הוי'.

22(  פרדס שער יב )שער הנתיבות( פ"ב]א[. ר"ח שער התשובה פ"ו ד"ה והמרגיל )קכא, ב(. וראה 

שם שער האהבה ספ"א ד"ה וכדי להבין )נב, ד(. של"ה פט, א )דאיתא בזהר(; קפט, א )ומרומז בזהר(; 
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אור הממלא שמתלבש בעולמות לפי ערכם, ושרש הנסים הוא משם הוי', דבכללות הוא אור 
הסובב שלמעלה מעולמות. ומזה מובן, דהנסים שאינם מלובשים בטבע, שרש המשכתם הוא 
שרש  בטבע  המלובשים  והנסים  אלקים,  בשם  מהתלבשות  שלמעלה  עצמו,  דהוי'  מהגילוי 

המשכתם הוא23 מהגילוי דשם הוי' כמו שמתלבש בשם אלקים24.

ויובן זה עד"מ בכח הרצון שבאדם )דרצון הוא משל על אור הסובב(, שיש בו ב' מדריגות. רצון 
שני  בטעם(  המלובש  )ברצון  גופא  ובזה  בטעם.  שמתלבש  ורצון  מטעם,  שלמעלה 

שח, ב. שו"ת חכם צבי סי"ח]ב[. שער היחוד והאמונה רפ"ו.

ל"ב פעמים שם אלקים,  נזכר  זה בבריאת עולם  ומטעם  ומטה,  כל הנמצאות מעלה  כלל  נתיבות  ]א[ הל"ב 
להורות כי כל אחד מל"ב נתיבות היה מגלה מה שהי' מצויר בו מענין הבריאה . . והטעם שנכתב בשם אלקים 
באותיותיו ולא בשם בן ד' בנקוד אלקים . . לרמוז אל תוקף דין הגבור' כי היא עולם הטבע. וכן עולה שם אלקים 

במנין הטב"ע שהוא בו.

]ב[ ]כ"ז ראה מילואים[.

]ג[ שם אלקים הוא שם מדת הגבורה והצמצום ולכן הוא גם כן בגימטריא הטבע לפי שמסתיר האור שלמעלה 
המהוה ומחיה העולם ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע.

23(  ראה פיה"מ שם פק"מ )צד, ד(.

כי אל דעות הוי' כו', ב' דעות דמשפיע ומקבל, והוא מיש אמיתי לאין, ומאין ליש כו'. ומבואר למעלה דהוא 
היינו המחבר הוי' ואלקים כו', ולהיות ידוע דאלקים הוא שרש בחי' יש מאין הבאה בבחי' הגבול, ונק' כח הפועל 
בנפעל שהוא שרש הטבע כו'. והוי' הוא בחי' יש האמיתי . . שהוא למעלה מן הטבע לגמרי. אך הנה מה ששם 
הוי' מוסתר לגמרי בטבע בבחי' אלקים, הרי שם אלקים מלביש בבחי' לבוש יש גמור לאור הוי', ונק' זה השפע 
שבהעלם במקבל מאין ליש כנ"ל, וזהו דעה דמקבל שלמטה בחי' יש כו' כנ"ל, ודעה זו שמלמעלה למטה מיש 
האמיתי דהוי' לאין הוא למעלה מדעת המקבלים, ואינו בא להם רק בבחי' הודאה שלמעלה מן השגה, כמו 
בהודאה שעל הנס וכה"ג כנ"ל. אבל מ"ש דעו כי הוי' כו' שיוכלו המקבלים ג"כ לידע בשם הוי', אין זה בשם הוי' 

כמו שהוא במקומו אלא כמו שהוא בא ומאיר בשם אלקים אעפ"י שהוא מוסתר ונעלם שם לגמרי.

וזהו בחי' בינה שלמעלה מן החכ' בשרשה, כי החכ' נק' אין והבינה נק' יש, ולכך ההודאה בחכ' ולא   .  .
בבינה כמשי"ת. והדעת וההשגה הוא בבינה, כמ"ש דעו כי הוי' הוא האלקים שהוא בבחי' בינה שנק' אלקים 
גבוהים בשרשם  וכה"ג,  דאחשורוש  כנס  הטבע  בדרכי  המלובשים  דהניסים  מזה  מובן  ונמצא  כידוע.  עילאה 
מנסים שלמעלה מן הטבע שצריכים הודאה לשם הוי' כנ"ל. וכמ"ש במ"א בענין שאל לך אות כו' העמק שאלה 
שהוא עוצם הירידה בדרכי הטבע או הגבה למעלה מן הטבע כו', והשיב לא אשאל ולא אנסה כו' ע"כ א' לו הנה 
העלמה הרה כו', שהן אותיות הטבע דאלקים בלתי מקבלים שפע מעלמא דדכורא כלל, והן עצמן יהי' היפך 
הטבע דהיינו ע"פ אותיות הטבע עצמן יהי' אותו הנס שצ"ל שלא ע"פ הטבע כנס דאחשורוש וכה"ג, וזה יותר 

נעלה בשרשו מנסי' ונפלאו' דגילוי הוי' באלקי' הנ"ל מטעם הנ"ל.

24(  והגם דגם התהוות הנבראים )כפי טבעם( הוא לא משם אלקים עצמו אלא מהארת שם הוי' 

שבשם אלקים – יש לומר, דבנסים המלובשים בטבע, גם כשלבושי הטבע מסתירים לגמרי, הגילוי 
דשם הוי' הוא באופן נעלה יותר. שלכן הם נסים )אלא שאין מכירים בהם(. וראה לקמן בפנים שהוא 
דוגמת שהרצון מטה את השכל באופן שנרגש בו שהוא סובר כן מצד עצמו – אף שבאמת אין לזה 

מקום בשכל, והוא רק מצד הרצון.

ספר המאמרים מלוקט - עם פענוחים ח
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אופנים25. דעם היותו מלובש בטעם, ניכר בו בגילוי שבעיקרו הוא רצון )שלמעלה מטעם(. 
ושהרצון מטה את השכל באופן שהשכל עצמו נעשה כפי הרצון, ונרגש בו דזה שהוא סובר כן 
הוא )לא מצד הטיית הרצון אלא( מצד השכל26. ועד"ז הוא בנמשל, בגילוי אור הסובב, שיש בו 
דוגמת ג' דרגות הנ"ל, שהם שרש ג' הסוגים בנסים, נס שלמעלה מהטבע לגמרי, נס המלובש 

בטבע באופן שניכר הנס שבו, ונס המלובש בטבע באופן שהטבע מסתיר הנס שבו.

ו( והנה זה שנס הוא מלשון הרמה, שע"י הנס נעשה הרמה ועלי' בהטבע, הוא בעיקר בהנסים 
המלובשים בטבע27. שבהנסים שלמעלה מהטבע, הגילוי דשם הוי' שלמעלה מהטבע 
הוא באופן שהטבע )הנמשך משם אלקים( בטל ע"י הגילוי, שידוד מערכות הטבע, וענין נס 
מלשון הרמה שהגילוי דשם הוי' הוא באופן שהטבע )שנמשך משם אלקים( מתעלה בהאור 
דשם הוי', הוא )בעיקר( בהנסים המלובשים בטבע. אלא שאעפ"כ, מזה שגם הנסים שאינם 
מלובשים בטבע נקראים בשם נס מלשון הרמה, מובן, שגם ע"י נסים אלו נעשה הרמה ועלי' 
]כהנס  הדבר  בכללות  ולא  אחד  בפרט  רק  הוא  הנס  שע"י  הטבע  ששידוד  דכיון28  בהטבע. 

25(  ראה עד"ז לקו"ש ח"ח ע' 5.

בגילוי נקודת היהדות ובהשפעתה על ישראל יש, באופן כללי, שלושה אופנים:

א( שגם לאחר שמתגלית אצלו נקודת היהדות – עד כדי כך שהיא מעוררת אצלו נכונות למסירות נפש 
בפועל ממש, בכל זאת נשארים עדיין כוחותיו הפנימיים, השכל וכדומה, כפי שהיו.

ובכל זאת הוא נקרא “קל  לדוגמא, כמוסבר בספר התניא, שגם קל שבקלים מוסר נפשו על קידוש ה', 
שבקלים" גם כאשר הוא מוכן למסור נפשו ממש, כי על עבירות אחרות הוא עלול לעבור.

ב( שנקודת היהדות משפיעה על כוחותיו הפנימיים: תפיסתו השכלית וכדומה הם בהתאם לנקודת היהדות. 
אך בכל זאת ניכר, שתפיסתו זו במוח וכו' אינה נובעת מהשכל עצמו, אלא מכוח אחר שהשפיע על הבנתו.

ג( שנקודת היהדות חודרת ומשפיעה על כל מהותו והיא כל מציאותו כך שהשכל כשלעצמו מבין בהתאם 
לנקודת היהדות.

26(  וע"ד שוחד, דהגם שזה שסובר כן הוא מפני שהרצון מטה את השכל )ולא מצד השכל עצמו(, 

נרגש אצלו שהשכל מצד עצמו מחייב כן )כדמוכח מזה שהשוחד יעוור(.

27(  ולכאורה יש לומר, דהרמת הטבע הוא גם בהנסים דאין בעל הנס מכיר בנסו. ואדרבא, כיון 

דזה שנסים אלו הם מוסתרים הוא מפני שהטבע עצמו נעשה כן )כנ"ל סוף סעיף ה( – הרי הרמת הטבע 
שבהם הוא עוד יותר.

28(  ראה בארוכה ד"ה נתת ליראיך ה'תשי"ב]א[. וראה עד"ז סה"מ תרע"ח ע' פט]ב[. בפיה"מ פקל"ט 

דגם ביטול הטבע הו"ע של הרמת ועליית הטבע. אבל בסה"מ תרע"ח שם מבואר כבפנים.

]א[ ]ראה מילואים[.

]ב[ נס הוא ל' רוממות וכמו ושים אותו על הנס, וכמו ארים ניסי, והיינו גילוי בחי' רוממות הא"ס שלמעלה 
מהטבע והוא גילוי ש' הוי', ולכן בהנס מתבטל הטבע מפני שהגילוי הוא מאוא"ס שלמעלה מהעולמות שאין 
העולם יכול לקבל, ע"כ מתבטל הטבע בזה, אך מה שמתבטל הוא רק באותו הדבר שבו הוא הנס, אבל כללות 
העולם הוא בקיומו, א"כ ה"ז שבעולם מאיר גילוי אוא"ס שלמעלה מהעולם והוא גילוי ש' הוי' כו', וכן הוא 
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דקריעת ים סוף, שהשינוי )שידוד הטבע( הי' רק בזה שהמים נצבו כמו נד וכחומה29, אבל עצם 
הוא  הוי'  דשם  הגילוי  אלה,  בנסים  שגם  נמצא,  מקודם30[,  שהי'  כמו  נשאר  המים  חומר 

בהתלבשות בהטבע של כללות הדבר שנעשה בו הנס, ועי"ז נעשה בו הרמה ועלי'31.

ז( וזהו אומרו אין אנו יודעים במה לשמוח אם ביום או בהקב"ה, דבכל נס יש שני הענינים דיום 
וג'( דע"י הנס נעשה  ב'  וכנ"ל )סעיף  יום.  ודהקב"ה. דהרמת הטבע שע"י הנס הוא 
הרמה ועלי' בהזמן )היום( שבו נעשה הנס. והנס עצמו, שענינו הוא למעלה מהטבע, שרש 
המשכתו הוא מאוא"ס שלמעלה מעולמות )אור הסובב( כמו שמאיר ומתגלה בעולם32 באופן 

בניסים שבטבע שזהו ג"כ גילוי ש' הוי' ועוד למעלה מש' הוי'.

29(  לשון אדמו"ר הזקן בשער היחוד והאמונה פ"ב]א[. וראה לקו"ש ח"ו ע' 90 הערה 27]ב[.

]א[ כאשר יצא לצורף כלי שוב אין הכלי צריך לידי הצורף כי אף שידיו מסולקות הימנו והולך לו בשוק הכלי 
קיים בתבניתו וצלמו ממש כאשר יצא מידי הצורף כך מדמין הסכלים האלו מעשה שמים וארץ. אך טח מראות 
יש מיש רק שמשנה הצורה והתמונה מתמונת  עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו שהוא 
חתיכת כסף לתמונת כלי למעשה שמים וארץ שהוא יש מאין והוא פלא גדול יותר מקריעת ים סוף עד"מ 
שהוליך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה ויבקעו המים ונצבו כמו נד וכחומה ואילו הפסיק ה' את הרוח 
כרגע היו המים חוזרים וניגרים במורד כדרכם וטבעם ולא קמו כחומה בלי ספק אף שהטבע הזה במים גם כן 
נברא ומחודש יש מאין שהרי חומת אבנים נצבת מעצמה בלי רוח רק שטבע המים אינו כן וכ"ש וק"ו בבריאת 
יש מאין שהיא למעלה מהטבע והפלא ופלא יותר מקריעת ים סוף עאכ"ו שבהסתלקו' כח הבורא מן הנברא 

ח"ו ישוב הנברא לאין ואפס ממש. 

נד, כחומה", ועפ"ז: א( יתור  ]ב[ לכאורה קשה דבתרגום, פרש"י ועוד עה"פ )פרשתנו טו, ח( פירשו „כמו 
בלשון הוא לגמר „כמו נד וכחומה", ב( וא"ו ד„וכחומה" - מאי מוסיף, ג( תיכף לאח"ז אומר „ולא קמו כחומה" 

ואינו מזכיר „נד".

ויל"פ דכוונת אדה"ז להדגיש )בפי' הכתובים( שזהו ב' ענינים, בתחילה נצבו „כמו נד" )ציבור וכינוס – ראה 
פרש"י – רק בזה הי' השינוי, אבל היו „נוזלים", ע"ד מים בכלי( ואח"כ – גם כחומה שאין זקוקה לכלי(. ועפ"ז 
בטל  שהי'  ופשיטא  נוזלים".  ד„נד  )ביטול  ונגרים  חוזרים  המים  היו  כו'  ואילו  בשהיחוה"א:  ההמשך  יומתק 

השינוי שלאח"ז( ולא קמו כחומה )שינוי גדול יותר ולכן זה הוא( בלי ספק.
30(  שגם הנס דקריעת ים סוף הוא יש מיש ולא יש מאין )ראה שעהיוה"א שם(.

]לעיל פענוח להערה 29 א[.

31(  להעיר מפרש"י עה"פ חוקת כא, ח „ולפי שהוא גבוה . . קוראו נס". היינו, דב„נס" שני ענינים: 

שהוא עצמו גבוה ומרומם, ונס מלשון הרמה, שעל ידו נעשה הרמה בענין שני. ועפ"ז יש לומר, דזה 
שהנסים שאינם מלובשים בטבע נקראים בשם נס הוא )בעיקר( מפני שהם עצמם הם גבוהים )אלא 
שיש בהם גם הענין ד)נס מלשון( הרמה, הרמת הטבע(. וראה סה"מ תרע"ח ע' פט „נס הוא ל' רוממות 
. . גילוי בחי' רוממות הא"ס שלמעלה מהטבע . . ולכן בהנס מתבטל הטבע", ולאח"ז מוסיף עוד ענין 

„נס שהוא ל' רוממות היינו רוממות הטבע".
32(  דמאור הסובב עצמו, כמו שהוא למעלה מהתגלות בעולם אפילו לא באופן דמקיף )„קדוש" 

שלמעלה מ„ברוך"( אין שייך גם הענין דשידוד וביטול הטבע.
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דסובב ומקיף, הקדוש ברוך הוא. וכמבואר בכ"מ33 דזה שקוראים אותו ית' בשם הקדוש ברוך 
הוא, קאי על עצמות אוא"ס שקדוש ומובדל מעולמות כמו שהוא נמשך )ברוך מלשון המשכה( 
בעולמות באופן דסובב ומקיף. ואין אנו יודעים במה לשמוח אם ביום או בהקב"ה, כי בכל אחד 
)הענין דשידוד הטבע( הוא נעלה  יש מעלה שאינה בהשני. דבדרגת האור, הנס עצמו  מהם 
יותר מהרמת הטבע שע"י הנס. דהנס עצמו )שידוד הטבע( הוא הגילוי דאור הסובב  הרבה 
שלמעלה מעולמות, משא"כ הרמת הטבע שע"י הנס הוא הגילוי דאור הסובב כמו שמתלבש 
דאור  הגילוי  עצמו,  דבהנס  יותר.  נעלה  הוא  הטבע  דהרמת  הענין  בהגילוי,  אבל  בעולמות. 
הסובב, אין לאדם השגה בזה. שלכן נק' הנסים בשם נפלאות, דפלא הוא שאינו מושג בשכל. 
ולא עוד, אלא שכשאדם רואה דבר פלא הוא משתומם על זה, דהשתוממות הו"ע הביטול34. 
וכמבואר בכ"מ35 בענין ארבעה שצריכים להודות36, דהודאה )על הנס( הו"ע הביטול. דכמו 
שבעולם, ענין הנס הוא שהטבע מתבטל ]דכיון שהנס בא מהגילוי דעצמות אוא"ס שלמעלה 
בנוגע  הוא  עד"ז  דעולם[,  ביטול הטבע  עי"ז  נעשה  לקבלו,  יכול  אינו  מהעולמות, שהעולם 

33(  לקו"ת תזריע כב, ג. וראה שם כד, א דזה שהמתיבתא דרקיעא זכו להגילוי דקוב"ה אמר טהור 

הוא שהשיגו „רק גילוי הרצון" כי הגילוי דקוב"ה הוא בחי' מקיף וסובב. ומזה מובן, שגם ההמשכה 
)ענין „ברוך"( דהקב"ה הוא שנמשך באופן דמקיף, כמו שהוא קדוש ומובדל.

34(  המשך תער"ב ח"ב ע' תתצד. ובכ"מ.

המייגע באיזה ענין הרי שיודע הענין הנה העדר ההשגה הוא בחי' חשך, ואח''כ מתחיל להאיר במוחו אף שאינו 
משיג עדיין . . ויותר מזה הוא שנרגש במוחו הבנת הענין קודם שמבין הענין . . ויותר מזה הוא בחי' ניצוצי 
אור שמאירים במוח קודם שבא ההשכלה בגילוי ממש כו' וכמ''ש במ''א. וכמו''כ בחי' כתר דחכ' בכלל הוא 
בחי' גילוי אור שמאיר בחכ' בבחי' העלם ובבחי' מקיף כו' . .  והו''ע ההשתוממות וכמו אשתומם כשעה אחד 
דלהיות שהענין למעלה מערך חכמתו וצריך להמשיך אור חדש ממקור השכל כו', ע''כ אשתומם שזהו העלאת 

וביטול כלי שכלו למקור לקבלו גילוי אור חדש ממקור השכל כו'. 

וכמו המייגע א''ע בענין עמוק שלא יוכל להשיגו מפני עומקו כו', ומעמיק א''ע בהשגה זו איך ומה הוא 
כו', הנה לאחר ההעמקה משתומם לגמרי, שזהו כמו הפסק השכל לגמרי, דכאשר מעמיק א''ע ומייגע בהענין 
הרי נמצא אור שכל במוחו, וכאשר משתומם הוא הפסק האור שלא יש כלל אור שכל במוחו כו' והוא ביטול 
ההשגה שלו לגמרי, והשתוממות זאת היא ממוצע שעי''ז בא על ההשגה הנפלאה כו', וכנראה בחוש שאחר 
ההשתוממות נופל בדעתו השכלה והמצאה חדשה שהענין הוא באופן כך וכך והוא בא על עומק הענין כו', 
ובאמת ההשתוממות הוא מפני שמאיר ממקור השכל כו', דבתחלה כאשר מעמיק ומעיין בהענין שאז יש אור 
שכל במוחו הוא שהענין הזה הוא רחוק עדיין ממנו, וכאשר האור שכל נמשך ממקור השכל )קודם שבא לידי 
גילוי ממש( זהו סבת ההשתוממות שמשתומם לגמרי והוא ביטול ההשגה שלו, ועי''ז דוקא נעשה כלי שמאיר 
האור ממקור השכל כו', וכמו''כ הוא בחכ' בחי' ביטול החכ' ועי''ז נעשה בבחי' כלי לקבל האור מבחי' ח''ס כו'. 

והענין הוא דבכדי לקבל גילוי אור עליון צ''ל ביטול הכלי דוקא כו'.
35(  סידור )עם דא"ח( מד, ד. פיה"מ ס"פ קלט.

]ראה לעיל פענוח להערה 14[.
36(  ברכות נד, ב )במשנה(. רמב"ם הל' ברכות פ"י ה"ח. טושו"ע או"ח ר"ס ריט. סדר ברכת הנהנין 

לאדה"ז פי"ג ס"ב.

יא קונטרס חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז ה'תשמ"ט
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להאדם, דע"י הנס הוא בא להודאה וביטול. משא"כ הענין דהרמת הטבע, שהגילוי דשם הוי' 
שלמעלה מהטבע נתלבש בהטבע גופא, על זה כתיב37 דעו כי הוי' הוא אלקים, ידיעה והשגה. 
וכיון ששמחה היא בבינה דוקא, משא"כ בחכמה שלמעלה מהשגה אין שייך שמחה38 ]אף שגם 
בנוגע  ואינה בהתיישבות. דמזה מובן במכ"ש  נקודה כללית  החכמה היא שכל, אלא שהיא 
וגילוי  אור  הוא  דיום  להוסיף,  ויש  ביום.  לשמוח  קס"ד  יש  לכן  מהשכל[,  שלמעלה  לפלא 
)כמבואר בארוכה בהמאמר דבעל הגאולה בתחלתו(. וזהו לשמוח ביום, דהטעם על הקס"ד 
לשמוח בהיום שנעשה בו הנס )הענין דהרמת הטבע( הוא, כי ענין זה הוא יום, אור וגילוי )שבא 

בידיעה והשגה(.

בהקב"ה  בך  דפירוש  כו',  ביראתך  בך  בהקב"ה  בך  ונשמחה  נגילה  ופירש  ובא שלמה  ח( 
)שפירש שלמה( הוא בהקב"ה עצמו שלמעלה גם מסובב. וכמבואר בכ"מ39 דפירוש 
הוא  הנסים  דשרש  הוא  אדם40(  מכל  )החכם  שלמה  של  דהחידוש  בעצמותך.  בך  הוא  בך 

37(  תהלים ק, ג. וראה פיה"מ שם פק"מ )צב, ד(]א[.

]א[ ]ראה לעיל פענוח להערה 23[.

38(  לקו"ת צו יא, ג ואילך]א[. פיה"מ פקמ"ח )צח, סע"א ואילך(. ובארוכה – ד"ה שמח תשמח תרנ"ז 

בתחלתו]ב[.

]א[ ושמחת בחגך שאז הוא זמן גילוי מוחין דאימא . . והנה בשבת הוא גילוי מוחין דאבא והם יותר עליונים 
ואין שם בחינת גילוי שמחה כביו''ט. 

אך הענין כי הנה ביאור מהות מוחין דאימא יובן במה שנודע שיש ב' בחי' בגילוי אור א''ס ב''ה, הא' בחי' 
ההשתלשלות וסדר המדרגות שהם בחי' ההמשכות מעילה לעילה כו' הארה והארה דהארה כו', כמשל שכל 
במדות ומדות במחשבה כו', שכל בחי' ההשתלשלות דרך כלל נק' יש מיש. והב' למעלה מן ההשתלשלות יש 
מאין ממש מאין המוחלט כו'. והנה בהשתלשלות עלה ועלול כשהעלול מתקרב לעילתו ממטה למעלה הנה 
הוא משיג את עילתו, ולכן הוא שש ושמח בו ותהי השמחה גדולה כמשל בן המלך שיצא מן השביה ובא וראה 
את פני אביו, כך תהיה שמחת העלול בהגלות נגלות עליו אור העלה שלמעלה תחת אשר ירד בהשתלשלות 
ונעשה מרחק רב בינו ובין עילתו ורחק מאור פניו בסתר המדרגות, והכל הוא מפני שעתה בגילוי זה יש לו 

השגה איך שיצא מאפילה לאור גדול ומאבל ליו''ט ומשעבוד לגאולה כו', וזהו ענין יו''ט. 

. . וכ''ז הוא מבחי' מוחין דאימא, בינה, עוה''ב ג''ע עליון, גילוי תענוג הנשמות לפי השגתם. אבל מוחין 
דאבא, החכמה מאין תמצא, אין נק' מה שאינו מושג למעלה מעלה מבחי' בינה והשגה, דהיינו שמתגלה בחי' 
אור א''ס ב''ה מה דלית מחשבה תפיסא כו', ולא ניתן ליהנות בו מאחר שאין שם שום תפיסא והשגה. וענין 
והגילוי הזה הוא  כו',  ב''ה דלית מחשבה  א''ס  וביטול הנשמות במציאות באור  ביטול ההשגה  זה הוא  גילוי 
. ובגילוי זה לא שייך שמחה ותענוג שאין השמחה והתענוג נראה ונרגש אלא במה שיש   . שמתגלה בשבת 

תפיסא והשגה איך שיצא מאפילה לאור גדול והיינו מאחר שנרגש בחי' אור גדול שהוא בבחי' מעלה מעלה. 

]ב[ ]כ"ז ראה מילואים[.
39(  ראה בהמאמר דבעל הגאולה בסופו. אוה"ת דרושים לסוכות ע' א'תשס. סה"מ ה'תש"א ע' 94. 

בהנסמן להלן הערה 54.
40(  ראה מלכים־א ה, יא.
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מהעצמות. דזה שהגילוי דשם הוי' שלמעלה מהטבע נתלבש בשם אלקים בגימטריא הטבע )דענין 
זה הוא בכל הנסים, גם בהנסים שלמעלה מהטבע, כנ"ל סעיף ו(, וגם לאחרי התלבשותו בטבע 
ניכר בגילוי )גם בהנסים המלובשים בטבע, כהנסים דחנוכה ופורים( שהוא נס )הגילוי דשם 

הוי'( שלמעלה מהטבע, הוא בכח העצמות שמחבר ומאחד שני הפכים.

וזהו הקשר דשני הפירושים בנגילה ונשמחה בך, בך בהקב"ה )כפירוש המדרש( ובך בעצמותך, 
כי החיבור והיחוד דקדוש וברוך )סובב וממלא( הוא בכח העצמות. וכיון שהפסוק נגילה 
לשמוח  אם  בהנסים(,  השמחה  )בענין  הסברות  לשתי  בהמשך  במדרש  מובא  בך  ונשמחה 
בהקב"ה )בהנס עצמו שנמשך מאור הסובב( או לשמוח בהיום )מהתלבשות הסובב בממלא, 
בעצמותך  בך  להיות  צריכה  שהשמחה  הוא  דשלמה  והחידוש  בטבע(,  הנס  מתלבש  שעי"ז 
שמחבר שני הענינים, לכן אומר בך בהקדוש ברוך הוא )ולא בך בעצמותך(, כי כח העצמות 

שמתגלה בנסים הוא בזה שמאחד ב' הבחינות דקדוש וברוך.

ט( וממשיך במדרש בך ביראתך בך בתורתך בך בישועתך, דהמשכת העצמות היא ע"י היראה. 
מציאות  שהיא  כיון  האהבה,  דע"י  ליראה,  אהבה  בין  החילוק  בכ"מ41  וכמבואר 
ועד  ביטול,  שהיא  היראה  ע"י  ודוקא  )התפשטות(,  דאוא"ס  בהגילויים  מגיעים  והתפשטות, 
ביטול שמצד עצם הנשמה, מגיעים בהעצמות. אבל, זה שע"י היראה מגיעים בהעצמות, הוא 
בהעלם, ובכדי שיהי' גילוי העצמות הוא ע"י התורה, תורה אור42. דהגם שהביטול דיראה הוא 
)גם  מצד עצם הנשמה, דשרש הנשמות הוא למעלה משרש התורה43, הרי הגילוי דכל ענין 

דשרש הנשמות כמו שהם מושרשים בהעצמות( הוא ע"י התורה.

ע"י  הם  שבעולם  ההמשכות  כל  עלמא44,  וברא  באורייתא  שאסתכל  דמכיון  ויש להוסיף, 
נמשכים משני  )גבול( שבעולם,  ודטבע  )בל"ג(  ושני הענינים דלמעלה מהטבע  התורה. 

41(  קונטרס העבודה פ"ג )ע' 18(.

באהוי"ר הנה בכל המדרי' שבהם היראה היא למעלה מהאהבה, דאהבה היא בבחי' אורות וגילוים דאוא"ס ב"ה. 
שכן הוא גם במדריגות היותר גבוהות ונעלות שבאהבה וכמ"ש במ"א והיראה גם בחי' יר"ת היא בבחי' עצמות 
ויש בזה גופא הפרש בין קבלת עול  כו'.  ויר"ת בבחי' העלם  גילוי העצמות  אוא"ס ב"ה )רק שיר"ע היא בבחי' 
מלכות שמים ליר"ח ויר"א שהן בהתגלות יותר היינו יותר בבחי' הרגש האלקי וכמשנת"ל פ"ב. וז"ש בסש"ב פמ"ב 

שכדי שתבוא כו' צריך לגלותה כו'(.
42(  משלי ו, כג.

ראה ד"ה אז ישיר תרס"ה )סה"מ תרס"ה ע' קיט ואילך(. עטר"ת )סה"מ עטר"ת ע' רח ואילך(.    )43

ה'ש"ת פ"ג )סה"מ ה'ש"ת ע' 61 ואילך(]א[. ובכ"מ.

]א[ ]ראה מילואים[.
44(  זח"ב קסא, א־ב.

]ראה מילואים[.
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הענינים דבל"ג וגבול שבתורה. וכמבואר בכ"מ45 עה"פ46 עוטה אור כשלמה, שגליא דתורה 
)השלמה דתורה( היא במדידה והגבלה, ופנימיות התורה )האור דתורה( הוא בלי גבול. וע"י 
היחוד דשני הענינים בתורה, שהגליא והפנימיות הם תורה אחת, ובפרט ע"י עסק התורה באופן 
שבלימוד הנגלה נרגש אצלו בגילוי הפנימיות דתורה )הנפלאות שבתורה(, עי"ז נמשך בעולם 
החיבור דלמעלה מהטבע עם הטבע, ובאופן שגם בהטבע יהי' נרגש בגילוי הנפלאות שלמעלה 

מהטבע.

את  ממשיכים  שעי"ז  ביראתך  צ"ל  שבתחילה  בישועתך,  בך  בתורתך  בך  ביראתך  וזהו בך 
העצמות, ולאח"ז בתורתך )תורה אור( שעי"ז נעשה גילוי העצמות, ומזה נמשך להיות 
בך בישועתך, דהגם שהיו במצב שהוזקקו לישועה, וגם לאח"ז )כיון שנמצאים עדיין בגלות(, 
הישועה היא בלבושי הטבע, מ"מ ניכר בה בגילוי, ובאופן דראו כל אפסי ארץ, שהוא נס גלוי 

שלמעלה מהטבע.

וממשיך במדרש, אמר ר' יצחק47 בך בעשרים ושתים אותיות שכתבת לנו בתורה, דזה שע"י 
התורה נמשכת הישועה באופן הנ"ל הוא בעיקר באותיות התורה. ושני ענינים בזה. 
כי החיבור דלמעלה מהטבע עם הטבע הוא בכח העצמות )כנ"ל(, ואותיות התורה הם כלים 
להמשכת העצמות )כמבואר בהמאמר דבעל הגאולה(. והחיות של כאו"א מישראל הוא ע"י 

45(  המשך תער"ב ח"א ספ"ח]א[. סה"מ ה'ש"ת ע' 67]ב[. ועוד.

והנה ידוע דהתורה היא ג''כ ממוצע בין האוא''ס אל העולמות וכמא' אסתכל באורייתא וברא עלמא כו' התורה 
אומרת אני הייתי כלי אומנתו כו', דקיום כל הדברים הגשמיים והתהוותן מאין ליש הוא ע''י התורה דעשי' 
שכל הדברים הגשמיים הכתובים בתורה הם הם חיותם וקיומם ויש מהם שנא' ברמז כו'. וזהו שאמרז''ל דברו 
חכמים בהווה היינו בהתהוות כו', ויש תורה בכל עולם ועולם שעי''ז הוא המשכת והתחברות אוא''ס בעולם 
ההוא כו', והממוצע דתורה אינו כמו הממוצע שבעולמות שאינו נמשך בחי' העצמות כ''א הארה לבד, ובתורה 

אין הממוצע מפסיק ונמשך בחי' העצמית כו' וכמ''ש במ''א, ומ''מ הוא ע''י ממוצע דוקא. 

באה  ה''ה  התורה  חיצוניות  דהנה  התורה,  וחיצוניות  התורה  פנימית  והו''ע  המדרי'  מב'  כלול  והממוצע 
בהגבלה וכמו אלו טריפות ואלו כשרות שיש מדה ושיעור לכל דבר שזהו מצד העולמות שהן בבחי' גבול כו', 
אבל פנימיות התורה אין לה מדה וגבול כלל, וכדאי' לכל יש סיקוס חוץ מהתורה שאין לה סיקוס והיינו פנימיות 
התורה כו', שזהו בחי' אוא''ס שבתורה שבבחי' בלי גבול כו'. וזהו מ''ש עוטה אור כשלמה שהן ב' מדרי' אור 
הוא בחי' הפנימיות בחי' האוא''ס שבתורה, ושלמה הוא חיצוניות התורה שהוא בחי' לבוש המעלים את האור 
שיוכלו העולמות לקבל . . ולעתיד יהי' גילוי בחי' עצמות אוא''ס ב''ה ע''י בחי' פנימיות התורה . . וזהו עוטה 

אור כשלמה שהן ב' המדרי' שבממוצע דתורה שעי''ז יוכל להיות התחברות דאוא''ס ועולמות כו'.

]ב[ ]ראה מילואים[.
46(  תהלים קד, ב.

47(  ולהעיר דיצחק הוא שמו )השני( של בעל הגאולה.
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שיש לו אות בתורה48, ולכן, בכדי שיהי' נגילה ונשמחה בך )דענין השמחה היא גילוי החיות 
עד לגילוי פנימיות החיות49(, הוא ע"י אותיות התורה, שמהם נמשך חיות לכ"א מישראל.

י( והנה ידוע50 ששמחה פורצת גדר. ומובן, שהגדרים שנפרצים ע"י השמחה הם רק הגדרים 
מצד  היא  בהנסים  השמחה  כאשר  ולכן,  השמחה.  היא  שבה  הבחינה  אותה  של 
הגילויים דממלא וסובב )יום והקב"ה(, שהם בגדר ידיעה )אין אנו יודעים(, נשארים עדיין 
בך  ונשמחה  דנגילה  השמחה  ע"י  משא"כ  מידיעה.  שלמעלה  בהבחינות  שישנם  הגדרים 
דלמעלה  בהחיבור  יותר  עוד  מיתוסף  ועי"ז  הגדרים.  כל  פריצת  פורץ,  נעשה  בעצמותך, 

מהטבע עם הטבע שנעשה ע"י גילוי העצמות.

וזהו זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, דע"י השמחה בזה היום )באופן דנגילה ונשמחה 
יותר מכמו שהיתה בפעם  יותר בהגאולה, שהיא באופן נעלה עוד  בך(, מיתוסף עוד 
נגאלו  תמוז  די"ב  שבהגאולה  וכיון  השמחה(.  לפני  מלמעלה,  שנמשכה  )כפי  הראשונה 
כאו"א מישראל, גם אלו אשר בשם ישראל )רק( יכונה51, לכן, גם ההוספה בהגאולה בכל 
שנה, שנעשית ע"י שמחת הגאולה, היא נמשכת לכאו"א מישראל, להגאל מכל הענינים 
גאולה  כולם  כי  זל"ז  שייכות  הגאולות  שכל  הידוע  וע"פ  לתומ"צ.  ומעכבים  המונעים 

48(  ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ג ע' תשעט. וש"נ.

ענין הקשרים הללו שישראל מתקשראן באורייתא היינו שבחי' ראש ומקור דכנ"י כמו שהן למעלה הן דבוקים 
הן  התורה  אותי'  דס"ר  כידוע  דתורה  האותי'  בחי'  והן  בתורה,  המדריגה  סוף  בבחי'  דהיינו  בתורה  וקשורים 
מקורים לס"ר נש"י עד שכל אחד מישראל יש לו אות מיוחד בתורה להיותו שרש חיות נשמתו, וז"ש כי אמרתך 

חייתני ממש וכתי' כי היא חייך ממש.

49(  ראה לקו"ת שלח מא, א.

שמחה הוא בחי' גילוי ההעלם שע"י היין או ביום חתונתו ושמחת לבבו יוצא העלם ומצפוני לבבו מן ההעלם 
בחי' קבלת שפעו  הוא  פנימית  חיצוניות.  ובחי'  פנימית  בחי'  יש  הנמצא במציאות  דבר  בכל  הנה  כי  לגילוי. 

וחיותו ודביקותו בעילתו. וחיצוניות הוא בחי' השפעה לזולתו.
50(  ראה המשך שמח תשמח תרנ"ז ס"ע 49 )סה"מ תרנ"ז ע' רכד( ואילך. ועוד.

]ראה מילואים[.

51(  ל' כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל הגאולה במכתבו לחגיגת י"ב־י"ג תמוז בפעם הראשונה – ט"ו סיון 

תרפ"ח )נדפס בסה"מ תרפ"ח ע' קמו ואילך. ה'תש"ח ע' 263 ואילך. אגרות־קודש שלו ח"ב ע' פ ואילך(.
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נקראות52, יש לומר, דע"י השמחה בחגיגת הגאולה, תהי' הוספה גם בגאולה העתידה, שם 
נשמחה בו53, בו בעצמותו54, בביאת משיח צדקנו, בקרוב ממש.

52(  ראה פרש"י ד"ה אתחלתא דגאולה – מגילה יז, ב.

ואע''ג דהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא אלא שיגאלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד דהא ברכת קיבוץ ובנין 
ירושלים וצמח דוד יש לכל אחת ואחת ברכה לעצמה לבד מגאולה זו אפילו הכי כיון דשם גאולה עלה קבעוה 

בשביעית. 
53(  תהלים סו, ו. וקאי על הגאולה העתידה – ראה שער האמונה רפנ"ב. שם ספנ"ו]א[. ובכ"מ.

]א[ הפך ים ליבשה לשון עבר שזהו בקי"ס שהי' בחי' הכנ' רק למ"ת בנגל', אבל בשביל מ"ת בפנימית וסודות 
התור' לעתיד אמר בנהר יעברו ברגל, היינו בנהר פרת שהוא נהר שיוצא מעדן הנ"ל, ואז שם נשמחה בו שם 
דוקא ונשמח' בו דוקא במהו"ע ממש, וכמ"ש יחיינו מיומיים במ"ת הנגלית לנו, וביום הג' יקימנו ונחיה לפניו 

ממש בימות המשיח ועוה"ב, וקי"ס יהיה אז רק בדרך טפל בעלמא מטעם הנ"ל.
54(  ראה תו"א בשלח סד, סע"ב. שער האמונה ספנ"ו. מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא ח"א ע' שפד. 

אוה"ת שבהערה 39. ובכ"מ.
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הערה 14:

פה"מ: 

שאירע  הנס  מפני  כו'  הים  יורדי  להודות  צריכים  ד' 
להם, מה טעם לענין הודאה זו על הנס ואם מפני חסד 
הוי' שניצולו ישבחו ויברכו להוי' על הטוב הזה ולמה 

צריכים להודות בהודאה דווקא. 

אך הנה עיקר ענין הנס, ידוע שהוא היפך כח דרכי 
הטבע, והיפך זה בטבע בא מלמעלה מן הטבע דווקא, 
והוא ענין הארת עלמא דאתכסיי' בעלמא דאתגליי' 
ששם  לפי  הטבע  בגימ'  דאלקים  וכידוע  כו',  בכלל 
מאין  שנבראו  הברואים  לכל  שרש  הוא  זה  אלקים 
לאל  יש  כמו  כח  לשון  הוא  דהאלקים  כידוע  ליש 
בתוך  המלובש  ממש  האלקי  כח  בחי'  והוא  כו',  ידי 
שאלקי'  וזהו  בנפעל,  הפועל  כח  ונק'  הנבראים  כל 
הנמצאים  כל  של  טבעי'  שרש  להיות  הטבע  בגימ' 
טבע  לכל  והשרש  המקור  והוא  זה,  משם  שנמצאו 
המוטבע  הטבע  כח  המנהיג  שהוא  דהיינו  הברואים, 
להיפך,  מהיפך  לשנותם  גם  שבעולם  הברואים  בכל 
כמו מי שאמר לשמן וידליק כו' ולפי שצדיק מושל 
מצירוף  להפוך  אלקים  צירופי'  ק"ך  אלקי'  ביראת 
לצירוף כמ"ש במ"א לפי שכל פרטי הטבעי' מכח זה 

השם נמצאים. 

היפך  ענין הנס שהוא  אינו מובן  אך א"כ לכאורה 
הטבע, כידוע שזהו למעלה משם אלקים דווקא, והוא 
משם הוי' שלמע' משם אלקים ונק' עלמא דאתכסייא 
שלמעלה מהטבע כנ"ל כו'. ובאמת הלא היפך הטבע 
מוצא  מקור  שממנו  אחר  עצמו  אלקים  משם  הוא 
שגם  באמת  רואים  אנו  הנה  אמנם  כו'.  ליש  מאין 
הטבע עצמו אינו רק בחי' מקבל מלמעלה מן הטבע 
דכל סדר הנהגת הטבע גי' אלקים בכל פרטיו מתנהג 
דווקא,  אלקים  בשם  המאיר  הוי'  שם  עפ"י  הכל 

כמ"ש כי הוי' הוא אלקים כולא חד כו', רק ששם הוי' 
מוסתר ונעלם בשם אלקים והוא מה שהאור האלקי 
ואין  הטבע  בדרכי  הכל  מוסתר  הטבע  מן  שלמעלה 
גילוי שם הוי' בכל פרט מדרכי הטבע רק גילוי שם 
אלקים המסתיר עליו בכל פועל הנהגה פרטי' בדרכי 
הטבע, אך בפועל מעשה הנס אז בא אור דשם הוי' 
מל'  נס  נק'  לכך  בלבד,  ההעלם  גילוי  לידי  המוסתר 
הרמת נס שהוא דבר גבוה מאוד מוגבה מן הכל, והוא 
לגילוי  כשבא  הטבע,  מן  שלמעלה  אור  הארת  ענין 
מאד,  עליו  תמהים  שהכל  נפלא  דבר  שנק'  הטבע 
זה  שאור  עד  במסך  שבוקעים  השמש  כניצוצי  ה"ז 
ונפלא  חדש  אור  במסך  ובסדקים  בחורים  המבהיק 
דשם  העליוני'  חסדים  אורות  כך  יכילנו,  העין  שאין 
בחושך  ובוקעין  כשמאירין  הטבע  מן  שלמעלה  הוי' 
בקיעת  בחי'  כמו  ה"ז  אלקים  דשם  דהטבע  ההסתר 
אור מלמעלה ולכך נק' נס לשון הרמה, לפי שהטבע 
הורמה ונתעלה באור זה הנפלא שלמעלה מן הטבע 
כמו בהגלות נגלות אורו למטה הוא בא ונגלה דהיינו 
בטבע עצמו, כמו מקום שנעשה בו הנס כקריעת י"ס 
ולא שהאור הזה מאיר במקומו למעלה אלא למטה 
בטבע עצמו, כמו ים ויבשה שהוטבעו בדרכי הטבע 
ים ליבשה ע"י הארה דשם הוי' שלמעלה מן  ונהפך 
הטבע, הרי מקום זה גילוי לשם הוי' ממש, וממילא 
נתעלה בחי' טבע זו שבמקום זה דשם אלקים בשם 
הוי' לכך נק' נס וצריך לברך בשם הוי' דווקא כשרואה 

מקום זה שנעשה בו נס.

אוה"ת:

ויבן משה מזבח. פרש"י ה' נסי הקב"ה עשה לנו כאן 
נס גדול א"כ נסי פירושו לשון נס, כענין על הנסים וכן 
תרגם אונקלס דעביד ליה נסין, ומ"ע ספורנו פי' נס 
לשון רוממות כלומר ה' הוא יהיה מעלתי ורוממותי 
נסי  להקב"ה  שקרא  בעה"ט  וכ"כ  מתקומם,  כל  על 

מילואים



  167  

מאמרגעםגיע ושגמרא'ג"מקומו־

ודגלי, וע' בסידור בד"ה מזמור לתודה כי נס הוא לשת 
רוממות דהיינו רוממות שם אלקים להתעלות בשם 
בד"ה  מקץ  פ'  בת"א  ועמ"ש  הנס  נמשך  שמזה  הוי' 
כי אתה נרי בפי' ארוממך אלקי המלך כו', וע' זח"ג 
בלק קצ"ג ב' ע"פ אלקי אתה ארוממך, ברבות וירא 
פנ"ט ס"ה ג' משה עשה ניסן של ישראל דכתיב לכל 
דכתיב  הקב"ה  משה  של  ניסו  הוא  ומי  כו'  האותות 
ויבן כו' ה' נסי א"כ מפרש ג"כ נס לשון אות ומופת, 
והנה משה נק' איש האלקים שהוא איש ומושל על 
שם אלקים כי הוא בחי' ת"ת אסה"מ ע"כ עושה ניסן 
של ישראל כי שם אלקים גימט' הטבע והנס שהוא 
למעלה מהטבע זהו ע"י שנק' איש האלקים, ומי הוא 

ניסו של משה הקב"ה.

הערה 15:

טור ושולחן ערוך:

הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל כגון מעברות 
ואבני  ארנון  נחלי  ומעברות  הירדן  ומעברות  הים 
אלגביש של בית חורון ואבן שביקש עוג מלך הבשן 
בשעה  משה  עליה  שישב  ואבן  ישראל  על  לזרוק 
ברוך  יריחו מברך  וחומת  שעשה מלחמה עם עמלק 
נסים לאבותינו  אתה ה' אלקינו מלך העולם שעשה 
וכן בכל הברכות צריך להזכיר בהם שם  במקום הזה 
ומלכות וכן כתב הרמב"ם ז"ל לאפוקי מדברי הראב"ד 

ז"ל שכתב שאין צריכות שם ומלכות.

הערה 19:

אוה"ת:

ואי'  הוי',  הוא שם  ובת"ת  הוא שם שדי  ביסוד  הנה 
נסים,  מיני  ב'  נמשכי'  אלו  שמות  שמב'  ברמב"ן 
נסים נסתרים ונסים נגלים, כי שם שדי הוא שמשדד 
מערכת השמים שיהי' נסים רק הנסים הם מלובשים 
בדרכי הטבע שאין שום דבר יוצא מהטבע לגמרי רק 
נס דפורים שהי'  וכמו  שאין הטבע מסתיר על הנס, 
מלובש לגמרי בטבע מאהבת אסתר וכיוצא, ולא הי' 

כל  ראו  ע"ז  אמרו  ואעפ"כ  מהטבע,  יוצא  דבר  שם 

אפסי ארץ את ישועת אלקינו שהכל הכירו שהוא נס 

שהקדים הש"י רפואה למכה ותלקח אסתר כו' וקצף 

וזהו  הנס  על  הסתיר  לא  שהטבע  והיינו  כו',  בגתן 

משם שדי ולא כמו שם אלקים שממנו נמשך מנהגו 

של עולם ודרך הטבע לגמרי שהטבע מסתיר וכענין 

מכיר  הנם  בעל  שאין  לבדו  גדולות  נפלאות  לעושה 

בנסו, אבל שם הוי' הוא שיהי' נסים נגלים כמו יציאת 

מצרים מכת בכורות וקרי"ס והנני ממטיר לכם לחם 

מן השמים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים שהי' יוצא 

מהטבע לגמרי שדרך הטבע הוא להיות לחם מן הארץ 

ומים מן השמים והי' בהפך.

הערה 21:

תרס"ו:

גבול  ובבחי'  א"ס  דבבחי'  הנ"ל  המשכות  מב'  והנה 

הטבע  הנהגת  הנ"ל  הנהגות  ב'  שרש  הוא  ומדה, 

הוא  הטבע  דהנהגת  מהטבע.  שלמעלה  וההנהגה 

האור  בחי'  שזהו  ומדה,  גבול  שבבחי'  מההמשכה 

שהוא  להחיותן  בעולמות  שמתלבש  פנימי  והחיות 

ושרש  כו'.  והנבראים  העולמות  כל  הנהגת  מקור 

ולהיות דהקו  כו',  ההמשכה היא מהקו בחי' ממכ"ע 

הוא מעין המאור שהוא ג"כ בבחי' א"ס, לכן הנהגת 

הטבע היא תמידית בלי שום שינוי והפסק שניכר בזה 

כח הא"ס כו' כנ"ל.

מבחי'  זהו  מהטבע  שלמעלה  ההנהגה  אמנם 

גילוי  ניכר  בזה  ולכן  ובל"ג,  א"ס  שבבחי'  ההמשכה 

אוא"ס יותר להיות דבחי' ההמשכה שבבחי' א"ס אינו 

בא בבחי' התלבשות בעולמות, והגילוי דבחי' זו הוא 

ניכר  בזה  ולכן  כו',  גבול ממש  גילוי בחי' א"ס הבלי 

וקרי"ס  דיצ"מ  הנסים  וכמו   .  . ביותר  הא"ס  גדולת 

דשרש ההמשכה הוא מההמשכה שבבחי' א"ס, וכמא' 

עד שנגלה עליהם ממה"מ כו' ובמורא גדול זה גילוי 

שכינה בחי' מלכות דא"ס.

ספר המאמרים מלוקט - עם פענוחים יח
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הערה 22:

ראשית חכמה ד"ה והמרגיל:

וכאשר האדם מבטל רצונו וטבעו מפני רצונו יתברך - 
הקב"ה מבטל רצונות אחרים, שהם כוחות החיצונים, 
ורצונם  אחרים,  אלקים  שנקרא  אחר,  מאל  נמשכים 
שהאדם  וכיון  האדם.  על  וקטרוג  דין  לעורר  לעולם 
בטל טבעו מפני רצון הבורא, והעולם נברא בטבעו, 
שהוא אלקים, שכן עולה הטבע אלקים - גם אותם 
מהדין,  נמשכים  שכולם  אחרים,  הנקראים  הכוחות 
אחרים,  הנקראים  הכוחות  אותם  מתבטלים  כולם 

שכולם נמשכים מהדין, כולם מתבטלים.

ראשית חכמה ד"ה וכדי להבין:

יצחק.  את  אהבת  אשר  יחידך  את  בנך  את  נא  קח 
אהבה,  בו  יש  ולכן   .  . בחסד  הגבורה  לכלול  דהיינו, 
שהוא חסד, לאהוב את רבקה ולקשרה בו . . נמצא, 
על  נפשו  למסור  הדין,  מצד  הוא  האהבה  שעיקר 
קדושת השם. וכיון שאינו חושש על גופו, הנברא על 
החסד,  באהבת  מתקדש  אז  אלקים,  בשם  הטבע  פי 
הם  העולם  פעולות  כל  כי  הדין,  על  גוברת  והחסד 

מתנהגות על פי הטב"ע שהוא אלקים.

של"ה פט, א:

נוסח כל הברכות הם ברוך אתה ה' אלקינו וכו', שאנו 
מזכירין שני שמות, שם ידו"ד ושם אלקים, וזהו יחוד 
מדת הרחמים עם מדת הדין, כי אלקים עולה כמנין 
הטבע כדאיתא בזהר. וזהו מדת הדין לעשות כפי טבע 
הענין, אבל שם ידו"ד שהוא מדת הרחמים, גוף האילן 
חיים,  מלך  פני  ובאור  המלכים  מלכי  מלך  של  גילוי 
ואז נמצא תוספת ברכה בעולם ומשנה הטבע, דהיינו 

שם אלוקים, כי נהפך ממדת הדין למדת הרחמים.

של"ה קפט, א:

אפשר  ולא  לאמתו  הדין  עומק  שהוא  אלקים  שם 
לשנותו ממדת הדין על כן אלקים בגימטריא הטב"ע 

כמרומז בזהר דהיינו כפי טבע הענין, ומזה יש קיום 
ולא  קבוע  חק  לו  כי שם שם  להנהגת הטבע  וחיזוק 

יעבור.

שו"ת חכם צבי:

. . וזה תורף שאלתם, החכם המרומם ונעלה כמהר"ר 
קדוש  בקהל  צדק  ומורה  דין  בית  אב  נ"ר  ניטו  דוד 
תוארו  זה  דרוש  הכנסת  בבית  דרש  שמים  שערי 

מועתק מלשון לעז ללשונינו הקדושה. 

והטבע  יתברך  שהשם  בישיבה  שאמרתי  אומרים 
שכך  אני  אומר  אחד.  הכל  יתברך  והשם  והטבע, 
המלך  שדוד  מאחר  ואכריחנו  מקיימו  ואני  אמרתי 
המכין  בעבים  שמים  המכסה  קמ"ז  במזמור  מקיימו 
לארץ מטר המצמיח הרים חציר כו', אבל צריך לידע 
הראשון  העיקר  שהוא  מפני  יהודים  אוניכם  )הטו 
האחרונים  מהמצאת  הוא  טבע  ששם  מאמונתנו( 
לזמנינו,  סמוך  שנה  מאות  חמש  או  ארבע  מומן 
ז"ל.  הקדמונים  חכמינו  בדברי  מצוי  שאינו  מאחר 
אלא שהקב"ה משיב הרוח והוא יתברך מוריד הגשם, 
שהקב"ה  מוכרח  מזה  טללים,  מפריח  יתברך  והוא 
טבע  קוראים  שהאחרונים  העניינים  אותן  כל  עושה 
באופן שטבע אין בעולם ואותו הדבר שהוא ההשגחה 
הוא שקוראים טבע, זהו שאמרתי שהאלקים והטבע 
והטבע דהאלקים הכל אחד, דעה זו היא ישרה חסידה 
וקדושה ואשר לא יאמינו בה הם קראים ואפיקורסים. 

עד כאן. ויש עליו עוררין לאמר כי סרה דיבר על ה'.

ידוע  דבר  נר"ו.  המרומם  החכם  התנצלות  וזה 
פרטיים,  טבעיים  הם  והצמחים  והמטר  שהעבים 
כן  אם  עצמו  הכיסוי  אינו  שהמכסה  ידוע  ועוד 
הפרטים  שהטבעים  להכריח  רצוני  היה  אלו  איפוא 
זה  לדבר  הכרח  שום  היה  לא  מעולם  האלקים,  הם 
מפני  ז"ל,  רבותינו  מדברי  ולא  המשורר  מדברי  לא 
בעבים  שמים  מכסה  שהאלקים  אומר  שהמזמור 
ורז"ל אומרים  ואינו אומר שהאלקים הוא עב הענן, 
שהוא  חלילה  אומרים  ואינם  הרוח  משיב  שהקב"ה 

יט קונטרס חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז ה'תשמ"ט
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להכריח  היא  שכוונתי  בבירור  נשמע  ממילא  הרוח, 
שהסבה המכסה שמים ומפרחת רוחות איננה הטבע 
אלא הקב"ה, ומפני שהאנשים מכניס אלו הפעולות 
ומיחסים אותם אל הטבע, אני מאיר עיניהם בראיות 
מחוייבים  הטבע  אל  מיחסים  שהם  שמה  האמורות 
אנחנו לייחסו אל השם יתברך, יצא מזה שלא דברנו 
היו  שדברינו  שהכרחנו  ואחר  הפרטים,  מטבעים 
בטבע הכולל ולא בטבעים הפרטיים אם כן כשאמרנו 
הכולל  הטבע  אל  כוונתינו  בעולם,  איננו  טבע  סתם 
כל המציאות שהוא באמת איננו זולתו יתעלה הכולל 
שהוא  שההשגחה  שאמרתי  וזהו  כל,  ועושה  הכל 
האלקים,  הוא  טבע  קוראים  שאחרונים  הדבר  אותו 
רצוני שהשגחתו יתברך והוא יתברך הכל אחד, באופן 
שרציתי להורות האנשים ולהזהירם בל יערבו מעשה 
שהאנשים  מפני  הפרטיי,  הטבע  מעשה  עם  השי"ת 
אומרים שהטבע הוא המוריד גשמים ומוריד טללים, 
ודוד המלך ע"ה וחכמינו ז"ל אומרים שהאלקים הוא 
העושה כל אלו. וכך אני אומר שאותו הדבר שאמרתי 
שהטבע הוא האלקים רצוני בשביל אותו הדבר שהוא 
לאמר  מלבם  בדו  והאנשים  כל,  ועושה  המשגיח 
זה  שלימוד  שאמרתי  ומה  העושה.  הוא  שהטבע 
הוא צדיק וישר, אני מכריחו ומקיימו מחדש שממנו 
למדנו שהקב"ה זן ומפרנס עולמו ולא כאותן הנותנים 
כבודו לאחר ומייחסים פעולות אלו לטבע כולל תוץ 
ממנו יתברך חלילה, עד כאן. יורנו המורה מה משפט 

הדרוש.

תשובה. רואה אני את דברי החכם המרומם ונעלה 
נר"ו שהן דברי הכוזרי במאמר ראשון סימן ט"ו וט"ז, 
רבות  הצעות  אחרי  מוסקאטו  יודא  מהר"ר  ומפרשו 
וז"ל,  הוא(  כן  ד"ה  עז  סי'  יהודה  קול  )פירוש  כתב 
והוא יתברך יקרא טבע באמת כמוזכר שמה. להיותו 
דעת  היא  וזו  היצורים,  מטבעות  כל  בחותמו  טובע 
המאושרים באומרם שהקב"ה יושב וזן מקרני ראמים 
להחכם  נמטייה  ואפריון  ע"ש.  וכו'  כינים  ביצי  ועד 
דעת  יודע  שמענו(  )כאשר  היותו  שעם  ה"י  הדורש 
בטוב  ובחר  ברע  מאס  בטבע  האומרים  הפילוסופים 

טעם ודעת קדושים דברי חסידי עמנו ז"ל האומרים 
ולא אבין  ואני שמעתי  יתברך.  הכל בהשגחה מאתו 
תלונות העוררין עליו, אם היא מצד היותו אומר שאין 
וחשבו  יתברך,  זולתו  המציאות  כל  כולל  טבע  שם 
המלכים  מלכי  מלך  של  כבודו  וגרעון  לפחיתות  זה 
המבקשים  כי  ידעו  אמצעים,  בלתי  שיפעול  הקב"ה 
ליפול  קרובים  הכוללת  להנהגה  הטבע  אמצעות 
ברשת כמה מכשולות, משא"כ במאמינים בהשגחת 
ואם  בטח.  ילכו  יפנו  אשר  בכל  כי  דבר  בכל  השי"ת 
הפרטי  הטבע  על  היו  הדורש  החכם  שדברי  חשבו 
ורצו להעמיס בדבריו  ולחות המים  כגון חמום האש 
שמכללם יובן שאותו הדבר המחמם או המלחלח הוא 
ובער  בו שום כסיל  זהו דבר שאין לחשוד  האלקות, 
אשר בכל הכופרים שבעולם כל שכן חכם ונבון בעם 
ה' המאמינים בהשם יתעלה ובתורתו הקדושה, כ"ש 
צורך  )מבלי  ומפורשים  ברורים  הדורש  שדברי  וק"ו 
אל ההתנצלות( שהם סובבים ע"כ על קוטב ההנהגה 
והוא  הרוח  משיב  שהקב"ה  אלא  באומרו  הכוללת 
שהקב"ה  מוכרח  מזה  וטללים  גשמים  מוריד  יתברך 
אלא  בזה  יפקפק  ולא  כו'.  העניינים  אותן  כל  עושה 

מעקש ומהתל.

הערה 28:

נתת ליראיך תשי"ב:

מה  הוא  דטבע  הטבע,  היפך  הוא  הנסים  ענין 
לחשוב  אפשר  זה  דמשום  נוהג  כמנהגו  שהעולם 
שהוא  הנס  ע"י  אך  מנהיג,  בלי  בירה  הוא  שהעולם 
שדוד המערכות ושנוי מהלך הטבע הנה זה מעורר את 
האדם המתבונן, וכשיש נס גדול אין צריך גם להתבונן 

ורואים שיש מנהיג לבירה.

 והנה להבין בעומק יותר ההמשכה ע"י הנסים, הנה 
איתא בגמרא אל יעמוד אדם במקום סכנה כו' שמא 
אין עושין לו נס ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו, 
ומובן מזה שענין הנס הוא אותו הענין דשכר המצות 
שהרי נותנין לו אחת משתי אלו או שכר המצות או נס 
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במקום שכר מצות . . דכמו ששכר מצוה הוא המשכת 
הסובב שלמעלה מסדר השתל' כמו"כ הוא ג"כ ענין 
הנס שהוא למעלה מהטבע, דטבע הוא מלשון מטבע 
דטבעו  סוף  בים  טבעו  ומלשון  הקב"ה,  שהטביע 
 .  . בהנבראים  והסתר  בהעלם  הוא  שהאלקות  היינו 
הממלא  אור  מצד  הוא  הטבע  דענין  שלהיות  והיינו 
ובאור הממלא יש בו פרטים ופרטי פרטים, לכן אין 
הנס  ענין  אבל  הטבע,  ענין  דזהו  שוות  פרצופיהם 
אור  המשכת  והוא  בעולם  חדש  אור  שמאיר  הוא 
הוא  יותר  ועוד  הסובב שלמעלה לגמרי מהעולמות, 
כמו  בעולם  מאיר  הנס  שע"י  הסובב  אור  שהמשכת 
שהוא במציאותו בהגבלותיו הטבעים, שהרי גם ע"י 
קודם  שהי'  כמו  כטבעו  העולם  כללות  נשאר  הנס 
הסובב  המשכת  הרי  וא"כ  נס,  הי'  א'  שבפרט  אלא 
הוא בהעלם כמו שהוא במצבו, וזהו נתת ליראיך נס 
גופא שזהו  בהעולם  רוממות  פועל  להתנוסס שהנס 

בדוגמא דלעתיד.

הנה  הוא,  הנסים  שע"י  ההמשכה  יותר  ובעומק 
כתיב כי אל דעות הוי' שיש ב' דעות דעת עליון ודעת 
תחתון, ד"ת הוא מצד הבריאה ובפרטיות יותר מצד 
יותר  ובפרטיות  האלקות  מצד  הוא  וד"ע  ההשתל', 
מצד אוא"ס שלפני הצמצום. דד"ת הוא שההתהוות 
ואת  היש  מציאות  הוא  שבהרגש  ליש,  מאין  היא 
המקור המהוה אינו תופס, אינו משיגו ואינו מרגישו, 
דלכן נק' בשם אין . . אבל ד"ע הוא מיש לאין שהיש 
מה  וכל  מעצמותו,  שמציאותו  האמיתי  יש  הוא 
ממש  לא  קמי'  דכולא  כלל  ערוך  אין  הוא  שנברא 
חשיב, ולמטה יותר הוא כלא חשיב ככ' הדמיון אבל 

מ"מ הוא ג"כ אין.

ומבואר בזה דאף שבב' הדעות ישנם בחי' יש ואין 
באמת  יש  הוא  היש  דבד"ע  בשוה,  זה  אין  הרי  מ"מ 
והאין  שהוא מציאות האמיתי דמציאותו מעצמותו, 
הוא ג"כ כפועל ממש באמת דכולא קמי' כלא חשיב. 
משא"כ בד"ת הרי היש אינו יש באמת שהרי הוא יש 
שבו  הפועל  כח  מצד  רק  הוא  מציאותו  דכל  נברא, 

ומצד עצמו אינו מציאות כלל, וכמו"כ האין שבד"ת 
הרי אי"ז שאינו מציאות כלל שהרי הוא מקור ליש, 
וכיון שהיש הוא במציאות הרי אדרבא מובן שהמקור 
להיות  אלא  חזקה,  יותר  מציאות  הוא  אותו  המהוה 
אין.  בשם  קוראו  במקורו  והשגה  תפיסא  לו  שאין 
 .  . באמת  אינם  שבד"ת  האין  ובין  היש  שבין  והיינו 
ואף ששני הדעות הם אמת דגם שם אלקים הוא אמת 
מ"מ אין זה כמו שם הוי', דהרי ידוע שיש כמה מדרי' 
שהם  דאף  לאמיתו  ואמת  אמת  אמת,  שפת  באמת 
אף  אלקים  בשם  הנה  בשוה,  אינם  מ"מ  אמת  כולם 
שהוא אמת מ"מ אינו אמת לאמיתו והוי' הוא אמת 

לאמיתו.

הנסים,  ע"י  שנעשה  ההתחדשות  יובן  ועפי"ז   .  .
בטבע  הטבע  מן  דלמעלה  ההמשכה  עי"ז  שנעשה 
כנ"ל, שעי"ז נעשה רוממות בשם אלקים דאף שהוא 
ג"כ אמת אבל אינו אמת לאמיתו, וע"י הנס הנה לבד 
זאת שנמשך בו ד"ע הנה עוד יותר שעי"ז שההמשכה 

היא בד"ת גופא הנה עי"ז הוא המשכת העצמות.

דהנסים  היינו  להתנוסס  נס  ליראיך  נתת  וזהו 
פועלים רוממות בהטבע גופא, והרוממות הוא מפני 
לעולם,  הוי'  ואמת  בחי'  קשט סלה שנמשך בהטבע 
שם  שגם  ואף  אלקים  שם  בחי'  הוא  עצמו  דטבע 
אלקים הוא משמות הקדושים מ"מ אינו שם העצם, 
וע"י הנס נמשך בחי' הוי' שהוא אמת לאמיתו דזהו 
מפני קשט סלה, דהוי' אינו שם התואר שם הפועל 
ושם הפעולה כ"א שם העצם היינו שע"י הנסים הוא 

המשכת עצמות ומהות א"ס ב"ה.

הערה 38:

פירוש המילות:

נולדו  שמהם  ויש,  אין  שנק'  לבינה  חכ'  בין  ההפרש 
הביטול  התפעלות  שהוא  הפכים  התפעלות  מיני  ב' 
והתפעלות השמחה כו', דהנה ידוע שזהו ענין שבת 
ויו"ט, ששבת הוא נק' קודש מלה בגרמי', ויו"ט נקרא 
מקרא קודש דנפיק מקודש כו', והיינו שהשבת הוא 

כא קונטרס חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז ה'תשמ"ט
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בחי' מוחין דאבא עצמו, ובינה נכלל בו, ויו"ט להיפך 
שהוא בבחי' אור אימא, ואור אבא שנק' קודש בהעלם 
בו כו'. וזהו הטעם שבשבת עיקר המצוה בעונג כמ"ש 
וקראת לשבת עונג כו', וביו"ט עיקר המצוה בשמחה 
והעונג  כו',  לשמחה  מועדים  בחגך  ושמחת  כמ"ש 

והשמחה ב' הפכים שזה בהעלם וזה בגילוי כו'. 

והענין הוא דמשום דמכח החכ' שהוא בבחי' העלם 
הביטול  התפעלות  בחי'  מזה  נולד  כו'  מ"ה  כח  ואין 
דוקא שהוא בחי' העדר הרגשת עצמו, וכל שיתפעל 
מצד  והוא   .  . ממקומו  ניזוז  ויהי'  יבוטל  יותר  יותר 
החכ' כ"ח מ"ה שלמעלה מן השגה וטעם, ע"כ מוליד 
ענין  )והוא  וטעם  בהשגה  שאינו  הביטול  התפעלות 
שהתפעלות  וכלל  כלל  מרגיש  שאינו  התפעלות 
נתבטל  כי  כלום  ירגיש  שלא  היינו  ביותר  עמוקה  זו 
יותר וניזוז ממקומו וזה אינו אלא בהתפעלות העונג 
אז תתענג  כמ"ש  עונג שבשבת  ענין  וזהו   .  . דוקא( 
כו', אבל ההשג' וההסבר בטוב טעם בהתבוננות יוליד 
התפעלות השמחה בלב בהתגלות ובמורגש התלהבות 
היינו  בהתבוננות  יותר  שיתפעל  מי  וכל  כידוע,  אור 
יותר  במורגש  בלב  גלוי  והשמחה  האור  יהי'  שיותר 

בבחי' יש כידוע.

שמח תשמח:

ונקלט  שנתפס  מה  והבנה  השגה  בחי'  הוא  בינה 
הדבר שכל היטב במוחו והיינו ע"י שמפרט הפרטים 
כמה  ע"י  לעצמו  הענין  ומקרב  מושכל  שבהדבר 
שתופס  עד  ורוחב  באורך  דברים  והצעת  הסברים 
ומשיג את הדבר שכל כמו שתופסים כלי ביד כמו כן 
נתפס השכל במוחו על ידי ריבוי הפרטים עד שנתפס 
וגם  השגה.  ענין  שזהו  במוחו,  היטב  הענין  ונקלט 
ידי  על  הוא  אמתתו  על  לבא  מושכל  דבר  כל  בירור 
העיון דבינה דוקא, והוא ענין הקושיות והתירוצים עד 
שמתברר ומתלבן הדבר מושכל ובא על אמתתו כמו 
מושכל  הדבר  את  ומשיג  כשתופס  והנה  כו'.  שהוא 

היטב במוחו ושכלו ה"ה שש ושמח בהשגה זו, וכמו 
שאנו רואין בחוש שהאדם שמח באיזה השגה שמשיג 
בשכלו, אך דוקא כשבא השכל בהשגה גמורה, דקודם 
שמשיג את השכל אינו שייך שמחה אדרבה הוא אז 
ומרירות מצד העדר ההשגה, אבל כשמשיגו  בעוצב 
מה  ענין  וזהו  ההשגה,  מן  בשמחה  הוא  הרי  היטב 
השכינה,  מזיו  ונהנים  יושבים  צדיקים  רז"ל  שאמרו 
דהנאה ושמחה זו הוא מן ההשגות שמשיגים בגן עדן 

כידוע. 

כי  להיות  שייך שמחה,  אינו  בחכמה  כן  מה שאין 
דכח  וכידוע  עדיין,  מהשגה  למעלה  היא  החכמה 
החכמה הוא ראשית גילוי אור השכל כמו שבא בבחי' 
בפנימיות  ונקלט  נתפס  ואינו  עדיין  כללית  נקודה 
הברק  וכמו  מלמעלה,  עליו  מרחף  אם  כי  במוחו 
ענין  הוא  כן  וכמו  בהתיישבות  ואינו  בלבד  שמבריק 
בריקת וסקירת השכל שאינו נתפס בכלי מוחו מפני 
כמו  האור  מאיר  אם  כי  הפרטים  עדיין  נפרטו  שלא 
אנו  ולכן  עדיין,  גמור  גילוי  זה  ואין  בכללותו  שהוא 
הנה  דחכמה  המבריק  הברק  לו  כשנופל  דגם  רואין 
ידי  על  דבינה  השגה  לידי  להביאו  ישתדל  לא  אם 
והי'  יתעלם  הרי  כו'  בהנקודה  והעמקה  ההתקשרות 
עדין  אמיתי  גילוי  שאינו  מפני  והיינו  כו',  הי'  כלא 
השמחה,  ענין  שם  שייך  אינו  ולכן  פנימיות.  בבחי' 
החכמה  במוח  אבל  דוקא  הגילוי  מצד  הוא  דשמחה 
שאינו גילוי עדיין אינו שייך שם ענין השמחה, כי אם 
בחוש  רואין  שאנו  וכמו  העונג,  גילוי  מאיר  בחכמה 
הוא  הרי  מיד  חדשה  המצאה  איזה  לאדם  דכשנופל 
מתמלא עונג, וכמו צהבו פניו של רבי אבהו שמצא 
פניו,  תאיר  אדם  חכמת  וכמ"ש  חדתא,  תוספתא 
דצהיבת הפנים הוא מגילוי העונג שמאיר בחכמה כו'.

הערה 43:

ה'ש"ת:

בתורה  ג"כ  מצינו  והים  ישראל  מעלת  בדוגמת 
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א"ת  יעקב  קהלת  מורשה  משה  לנו  צוה  תורה  ע"פ 
כלה  בחי'  היא  שהתורה  מאורסה,  אלא  מורשה 
בתורה  משפיעים  דנש"י  כנס"י,  לאיש  מאורסה 
משמע  ולפעמים  מהתורה,  למע'  הם  שישראל  הרי 
להיפך שגדלה מעלת התורה על מעלתן של ישראל 
ישראל  בדא,  דא  מתקשראן  קשרין  תלת  בזהר  דאי' 
שקישור  בקוב"ה,  ואורייתא  באורייתא  מתקשראין 
הרי  התורה  ע"י  הוא  בהקב"ה  ישראל  של  וחיבור 
שהתורה גבוה מישראל שע"י התורה דוקא מתקשרין 
ואלו  אמת,  דשניהם  הוא  הענין  אך  בקוב"ה,  נש"י 
ב'  יש  הרי  בהנשמה  דהנה  חיים  אלקים  דברי  ואלו 
מדרי', עצם הנשמה והארת הנשמה, דלא כל הנשמה 
הארת  רק  הוא  בגוף  שמלובש  דמה  בגוף,  מתלבש 
ומקצת הנשמה, ועיקר הנשמה נשארת למעלה, ועם 
היות דכללות ענין התלבשות הנשמה בגוף הוא בכח 
א"ס המפליא לעשות שמקשר רוחני' בגשמי' דנשמה 
הדומם  במדרי'  שהוא  בגוף  תתלבש  אלקות  שהיא 
במדרי'  ובפרט  בכלל,  הנבראים  כל  מגופות  שלמטה 
רק  זהו  מ"מ   .  . ביותר  האחרונה  מדרי'  דומם שהוא 
בגדר  אינה  הנשמה  עצם  אבל  שבנשמה,  נר"ן  בבחי' 

התלבשות בגוף.

עצם  היא  הא'  בנשמה,  מדרי'  ב'  שיש  הרי   .  .
שיש  פ"ג  בע"ח שמ"א  שנזכר  המדרי'  והיא  הנשמה 
אני  שעז"נ  שבבורא  אחרונה  בחי'  שהיא  קטן  ניצוץ 
אמרתי אלקים אתם והיא שמתלבשת ביחידה דמדרי' 
יחידה היא ג"כ אינה אלא שם וכמאמר חמשה שמות 
דיחידה  הרי  יחידה,  חי'  נשמה  רוח  נפש  לה  נקראו 
ניצוץ  בחי'  היא  הנשמה  ועצם  שם  אלא  אינה  ג"כ 
הנשמה  הארת  היא  והב'  ביחידה,  שמתלבשת  קטן 
שהגוף  בגוף  המלובשת  זו  ונשמה  בגוף,  המתלבשת 

יונתי בחגוי  וכמ"ש  ונה"ב מעלימים ומסתירים עלי' 
באלקו'  שלה  ההתקשרות  הנה  המדרי'  בסתר  הסלע 
לנה"א  עוז  ותושי'  עוז  שהיא   .  . התורה  ע"י  הוא 
ותושי' לנה"ב שמתשת כח הנה"ב ונותנת כח לנה"א 
שיהי' התגלות הנשמה ועי"ז נמשך אלקות גם בעולם.

הערה 50:

שמח תשמח:

הגדרה  כל  דהיינו  גדר,  לפרוץ  הוא  השמחה  טבע 
ההגדרה  לפרוץ  היא  השמחה  טבע  שבנפש  והגבלה 
וההגבלה ההיא ולשנותו מן הקצה אל הקצה. וזה יהי' 
בב' אופנים. הא' בדבר הגדור מצד ההנהגה שהוגדר 
בהנהגה כזאת דוקא, שנעשה אצלו כטבע דכל הרגל 
שנטבע  הטבע  בעצם  שגם  והב'   .  . שני  טבע  נעשה 
גם בזאת תפעול   .  . כו'  בנפשו מתולדתו בבטן אמו 

השמחה לשנות את טבעו מן הקצה אל הקצה.

רואין  אנו  הנה  יותר,  פרט  בדרך  זה  ולהבין   .  .
בשמחת  ביותר  בנפשו  ישמח  שכאשר  אדם  בכל 
הכחות  אצלו  מתגלה  אזי  וכדומה,  בנו  בחתונת  לבו 
את  מביאה  שהשמחה  לפי   .  . והנעלמים  הצפונים 
כחות הנפש מן ההעלם אל הגילוי עד שפורצים את 

גדר ההגבלה הרגילה כו'. 

. ועוד זאת אנו רואין שיש בכח השמחה לפרוץ   .
שהוטבע  הראשונה  הטבע  דהיינו  הטבעי  גדר  גם 
מן  לגמרי  ולשנותם  ולהפכם  מתולדתו,  בנפשו  בו 
גבה  שהוא  שמי  רואים  אנו  וכן   .  . הקצה  אל  הקצה 
רוח בטבעו בהתנשאות גדולה ישפיל את עצמו בעת 
שמחתו לבזות את עצמו כאחד השפלים ובן מנצחון 

להכנעה ביותר כו'.

כג קונטרס חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז ה'תשמ"ט



לזכות
התה"ש בישיבתנו הק'

הרה"ת נתנאל הכהן שיחי' סוחייק
עב"ג שתחי'

שיזכו לבנות בית נאמן בישראל
בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה

כפי שמוארים במאור שבתורה
היא תורת החסידות



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' עוז שיחי' גת

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
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

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
 הוד כבוד קדושת

 אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
להתגלותו המיידית תיכף ומיד




