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פתח דבר

את  ומחבביה  והחסידות  התורה  לומדי  קהל  בפני  להגיש  מתכבדים  הננו  להשי"ת  והודיה  בשבח 
הגיליון הראשון של קובץ הערות שערי גאולה שע"י אברכי כולל שערי גאולה בעיר קרית גת – 'קרית 

מלך רב'.

ידי  וביאורים בכל מקצועות התורה בגמרא הלכה וחסידות שנכתבו על  זה נכתבו חידושים  בגליון 
גם  הצטרפו  ולהם  הכולל.  של  ההוראה  לימוד  במסלול  ההלכתי  הלימוד  במסגרת  הכולל  אברכי 
וכפסק דין אדמו"ר הזקן1 אשר לכל אחד יש חלק  מאנ"ש והשלוחים כאן שכתבו גם הם הערות, 
בתורה ויכול וצריך לחדש בה, ומחוייב בזה, וכהוראת הרבי2 להדפיס ולהפיץ חידושי התורה באופן 

של יגדיל תורה ויאדיר.

ועל כן חגרנו מתננו ואזרנו חייל לערוך ולהכין לדפוס את כל אשר נכתב ע"י האברכים ואנ"ש שי' 
וב"ה שזכינו עתה לברך על המוגמר, הוא הגיליון הראשון של קובץ הערות שערי גאולה ולהעלותו 

על שולחנם של מלכים מאן מלכי רבנן ולנח"ר הרבי, רוח אפינו משיח ה'.

ובפרט שנמצאים אנו בזמן אשר החושך יכסה ארץ והעולם כולו מזדעזע )'די וועלט טרייסלט זיך'( 
ומיום ליום רבתה המהומה ואין איש יודע עד מה ובעת זו אשר אין דבר יציב הנה התורה היא המענה, 
שהיא דבר יציב לעולם ולעולמי עולמים וחוקי' ומשפטי' קיימים לעד3, ובלימוד התורה אשר היא 
חיינו והתורה היא סם החיים ועל ידה מרבים שלום וברכה בעולם הנה דווקא בעת זו נדרשנו להגביר 
חיילים לתורה להתאמץ ולהוציא לאור עולם את מאסף הביאורים והחידושים אשר בקובץ שערי 

גאולה, ובמיוחד, שע"י ההוספה בתורה הנה על ידי זה מביאים גאולה לעולם.  

*

'דבר מלכות', אוסף מענות מהרבי אודות החשיבות של הלימוד בכולל אחרי  ראשית דבר הבאנו 
החתונה וניצול זמן יקר זה. 

1    הלכות תלמוד תורה, פ"ב ס"ב. וראה אגה"ק סי' כו.
2    ראה שיחת ש"פ במדבר ה'תנש"א, ובכ"מ. 

3    ראה רמב"ם הלכות מלכים פי"א הלכה ג'.



בסוף הקובץ הבאנו סיכום על חלק מהלכות נדה, נערך ע"י הרב שמואל אריה שי' רוך נו"נ בכולל ועד 
חזון למועד להדפיס את כולו בעז"ה.

זכינו שרב העיר קרית גת ושדרות  וכן  נתכבד הקובץ בפלפולים של גדולי הרבנים בעירנו תובב"א 
וראש ישיבת תומכי תמימים הרב משה הבלין שליט"א מסר על מנת לפרסם בקובץ את חידושי 

תורתו וכאן המקום להודות להרב שליט"א על התמיכה הרבה שנותן לכולל מיסודו ועד עתה. 

את  שמלווה  בעיר,  סלונים  דק"ק  רב  שליט"א  ריזל  גדליה  הרה"ג  החשוב  להרב  נתונה  תודתנו  וכן 
הכולל ונהנים ממנו עצה ותושיה רבה ובמיוחד על שיעוריו הנפלאים בהלכה המכוונים את האברכים 

בלימוד ההלכה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

וכן תודה מיוחדת לקרן מרומים והעומדים בראשה שי' על תמיכתם הרבה בכולל.

כאן המקום להודות להנהלת הכולל שפועלים ללא לאות להצלחת הכולל, וגם בתקופה זו תומכים 
באברכים ע"מ שיוכלו לשקוד על תלמודם תמידים כסדרם, ישלם ה' שכרם עשרת מונים בבני חיי 

ומזונא רויחי, ובכולם רויחי. 

*

הננו בבקשה ובקריאה של חיבה אל כל הלומדים והמעיינים בקובץ זה. בהיות והשקענו עמל רב למען 
ייצא דבר נאה ומתוקן מתחת ידנו, באם תמצא שגיאה נא יואילו בטובם לפנות אלינו ונתקנה בעז"ה.

האמיתית  בגאולה  אראנו  פלאות  שנת4  זו  שנה  שתהי'  מישראל  או"א  כל  אל  שלוחה  וברכתנו 
והשלימה, גאולה שאין אחריה גלות ושנזכה כבר לחזות באור פני מלך חיים בהתגלות מלך המשיח 
ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, במהרה בימינו  לעיני כל 

ממש.

ז' מר חשוון, הי' תהא שנת פלאות אראנו
שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר נשי"ד

קרית גת, ארה"ק תובב"א 

  

4   ראה שיחת ש"פ ויגש ה'תנש"א הערה 94.
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דבר מלכות

ליקוט של מענות ומכתבים מהרבי על מעלת וחשיבות 
הלימוד בכולל בזמן שאחרי החתונה

"ביי מיר איז א תאווה אז עס זאל זיין יונגעלייט וואס זאלן זיך קאכן אין לערנען"   

]אצלי זו תאווה שיהיו אברכים שילמדו בחיות רבה[.

)ש"פ עקב כ' מנ"א תשל"ג(

בימינו אלה יש צורך, לדאבוננו, לעורר אודות גודל ההכרח והחשיבות וכו' להקדיש את כל 
היום ללימוד בתורה גם בנוגע לבחורים שאין עליהם את עול הפרנסה - אע"פ שזהו דבר הכי 
פשוט . . . ועד"ז לאחרי הנישואין . . . שהיסוד והבסיס לחיי הנישואין צריך להיות באופן של 
התעסקות בלימוד התורה באופן של התיישבות למשך זמן - ע"ד ובדוגמת הנהגת האברכים 

ה"יושבים" בליובאוויטש.

)ש"פ נצו"י כ"ג אלול תשמ"ו, ת"מ ח"ד ע' 438(

פשוט שככל שיאריך זמן לימודו תורה בכולל . . הרי זה משובח. על כל פנים - כלשון רבינו 
הזקן בהלכות תלמוד תורה: ב - ג שנים מעת החתונה.

)אגרות קודש חכ"ח ע' שיב(

הנוהג שהלימוד בכולל הוא לערך שנתיים . .

)אגרות קודש חכ"ו ע' רכב(
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ידע איניש בנפשיה, וכן היא המציאות שאילו היה ממשיך ללמוד תורה עוד זמן מועט עכ"פ 
– היה מעמדו ומצבו באופן אחר לגמרי.

)ש"פ בשלח ט"ו בשבט תשכ"ב, ת"מ חל"ג ע' 86(

בא  וע"ז  חתונתו,  אחרי  מיד  והיהדות  התורה  בהפצת  לשליחות  לצאת  שרצה  לאחד  מענה 
המענה כדלהלן:

כדי להצליח בשליחות – צריכה להיות הכנה מתאימה, ומהם עכ"פ שנה אחת לימוד תוה"ק 
און מיט א קאך כו'.

)לקו"ש חכ"ג ע' 540(

חבר הכולל צריך להיות איש מבוגר, בעל תוקף, עומד על דעתו כשמחליט שנפשו חשקה 
בתורה, ובמילא - בכל הקשור בזה יפעל בתוקף הדרוש, ואינו צריך לזירוז והשגחה ועומד על 

גביו וואס זאל עם מינטערן וכו' ]=שיעורר אותו[.

)אגרות קודש חכ"ח ע' ריח(

הזמן שקודם ואחרי הנישואין הוא היסוד על כל משך החיים, הרי דבר פשוט הוא, שככל 
שמשקעים יותר בהיסוד, תגדל יותר תועלת בהבנין, ולכן, ככל שיתמסר יותר לתורה ועבודה 

בימים אלו, יתוסף יותר לאח"ז בהבנין הנישואין, לא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות.

)ש"פ קרח ג' תמוז תשי"ח, ת"מ חכ"ג ע' 110(

פארוואס זאל זיין אז חוץ פון די ד' אמות קען זיין דער מציאות אז א יונגערמאן זאל זיך קאכן 
אין לערנען, און דא קען איך דאס ניט אויפטאן?...   

מען נעמט צו פון אים די גאנצע דאגות הפרנסה, און מען לייגט עס ארויף אויפן בעל-בית'טע, 
און ער האט קיין שום טעם וסיבה אויף נישט זיצען און לערנען... 
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ובאמת'ן אויב איך וואלט געטאן אין דעם, וואלט איך געקערט א וועלט!

]מדוע מחוץ לד' אמות אלו יכולה להיות המציאות של אברך שלומד בחיות ופה א"א לפעול 
זאת?...

 לוקחים ממנו את כל דאגות הפרנסה ומטילים זאת על הבעל-בית'טע, ואין לו שום טעם 
וסיבה לא לשבת וללמוד... ובאמת אם הייתי עוסק בזה הייתי הופך עולמות![

)ש"פ עקב כ' מנ"א תשל"ג(

. . . לא מופרך להישאר ללימוד בכולל חמש שנים ויותר . . . }למתאימים לזה, אך אין ענין 
להישאר ללא הגבלת זמן{.

)מקדש מלך ח"ב ע' 321(

לא מבעי בנוגע לבחור לפני הנישואין, שאין עליו עול של פרנסה 'ריחיים בצווארו', ובמילא, 
צריך להיות כל עסקו, במשך כל היום, בלימוד. 

ועד"ז לאחרי הנישואין, שאז חייב – ע"פ תורה – לעסוק גם בעניני פרנסה, שצריך לקבוע 
עתים לתורה, ובאופן ד'עשה תורתך קבע', קביעות בנפש, 

בלימוד  התעסקות  של  באופן  להיות  צריך  הנישואין  לחיי  ובסיס  שהיסוד  זאת,  עוד  אלא 
ה'יושבים'  האברכים  הנהגת  ובדוגמת  ע"ד   – זמן  למשך  התיישבות  של  באופן  התורה 

בליובאוויטש.

)התוועדויות תשמו חלק ד' עמ' 438(

}ולהעיר, שאלו שלא עשו זאת בשלימות במשך ב' וג' השנים שלאחר הנישואין, ואעכו"כ 
שהיתה חסרה אצלם השלימות בלימוד התורה קודם הנישואין – יכולים וצריכים להשלים 
ב'  יקרא  א'  דף  לקרות  רגיל  היה  ש'אם  באגה"ת  וכמבואר  לתושיה,  דכפלים  ובאופן  זאת, 

דפים וכו'{.

)משיחת חה"ש תשכ"ג( 
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הערות אנ"ש
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בדין העושה סוכה תחת האילן

הרה"ג משה הבלין
רב העיר וראש ישיבת תומכי תמימים, קרית גת 

א.

בספר 'דובר שלום' כתב בענין סכך כשר ופסול מעורבים או זה למעלה מזה, וז"ל: בשוע"ר 
סי' תרכ"ו ס"ג-י' מבאר ב' השיטות בזה:

לדיעה הא':

א( כשאינם מעורבים פוסל האילן, שהוא הסכך הפסול, את הסכך הכשר שתחתיו כנגדו, 
ולכן כשרה הסוכה רק אם אחר שיינטל מסכך הכשר כשיעור צל הפסול שעליו יישאר צלתו 

של הכשר מרובה מחמתו.

הסכך  את  פוסל  הפסול  הסכך  אין  עליו,  המרובה  הכשר  בסכך  הפסול  סכך  כשמעורב  ב( 
הכשר שתחתיו כנגדו, ולכן כשרה הסוכה אם צלתו של הכשר מרובה מחמתו.

לדיעה הב':

א( כשאינם מעורבים אין האילן, שהוא הסכך הפסול, פוסל את הסכך הכשר שתחתיו כנגדו, 
ולכן כשרה הסוכה אם צלתו של הכשר מרובה מחמתו.

ב( כשמעורב סכך הפסול בסכך הכשר המרובה עליו, נהיה כשר גם הסכך הפסול, ומצטרף 
להכשיר הסוכה בצלתם )של שניהם יחד( המרובה מחמתו.

וכן מבוארים ב' שיטות אלו בטור ושו"ע ס"א. אמנם בפרט אחד פוסק רבנו אחרת ממה 
שנפסק בפשיטות בטור ושו"ע, מבלי שיחלקו עליהם בנו"כ.

והוא מה שמבואר בטור ושו"ע: 'שאם האילן צלתו מרובה מחמתו פסולה בכל ענין אף אם 
הסוכה צלתה מרובה מחמתה', ונראה שם דהיינו בין כשנתערבו ובין שלא נתערבו, והיינו 



14

קובץ הערות

מבואר  שכן  הדברים  ונראים  המחמירה1  הא'  לדיעה  ומכ"ש  המקילה  הב'  לדיעה  אפילו 
בפשיטות בגמרא מפורשת. ואילו בשוע"ר מתיר בזה בכמה אופנים, הן לדיעה הא' )בסוף 
והן כשלא נתערבו )ס"י(. ובכל אלו לא צוין  והן לדיעה הב' כשנתערבו )בסוף ס"ט(  ס"ז(, 
המקור לדבריו, ואיך יחלוק על הדברים המפורשים בפשיטות בטור ושו"ע? ואיך יפרש את 

הגמרא, שלכאורה מפורש בה כפסק הטור והשו"ע?

ב.

וממשיך בספר דובר שלום שם:

זו הוא במשנה סוכה דף ט' ע"ב 'העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה  המקור להלכה 
תחת הבית' ובגמרא שם 'אמר רבא לא שנו אלא באילן שצלתו מרובה מחמתו, אבל חמתו 
מרובה מצלתו כשרה', ומבארת הגמ' שם שרבא מיירי בשחבטן, היינו שעירבן בסכך הכשר 

המרובה עליו עד שנתבטל. וכפי שנתבאר לעיל לב' השיטות. 

פסולה  מצלתו  מרובה  חמתו  האילן  שאם  רבא  בדברי  בפשיטות  מבואר  הרי  שכך  וכיון 
הסוכה בכל ענין היינו אף שנתערבו, ואף שסכך הכשר רבה על סכך הפסול. ומבואר בבאר 

הגולה שזהו המקור להלכה הנ"ל בטור שו"ע שאז פסולה בכל ענין.

נראה עתה איך מבאר רבינו את דברי רבא הנ"ל לדיעה א' ולדיעה הב', )ואח"כ נראה מה 
המקור לפירושו זה(: 

בסעיף ז' מבאר רבינו לדיעה א' )שכשנתערבו מתבטל הסכך הפסול ברוב הסכך הכשר ולכן 
אינו פוסל את הסכך הכשר שתחתיו(: 

'וכל זה שסכך הפסול המעורב בכשר הוא בעצמו קל וקלוש בענין שחמתו מרובה מצלתו 
אבל אם צלתו מרובה מחמתו אין ביטול ברוב מועיל לו שלא יפסול את הסוכה בצלו, כיון 
שצל הכשר אינו משמש כלום במקום שהפסול היה יכול להיות מיצל שם אם לא נתערב 
שם, כיון שצלתו מרובה מחמתו ולכן אין הסוכה כשרה'.והיינו שאם גם הסכך הפסול צלתו 
הסכך  את  פוסל  ולכן  כשנתערבו  אפי'  הכשר,  הסכך  ברוב  בטל  אינו  אזי  מחמתו,  מרובה 
הכשר שתחתיו כנגדו )כמו כשאינם מעורבים(. ומ"מ מסיים רבינו: 'אא"כ יש בהסכך הכשר 
בו היתה הסוכה  ינטל מהסכך הכשר כשיעור הסכך הפסול המעורב  הרבא כ"כ עד שאם 
מרובה  צלתו  הפסול  הסכך  אשר  שאף  רבא  יודה  שבזה  כלומר  מחמתה'.  מרובה  צלתה 

1   ועי' במשנ"ב שכותב כך בביאור הלכה וכן בס"ב לדיעה הא'.
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מחמתו, מ"מ הסוכה נשארת בכשרותה ע"י הסכך הכשר שנשאר בכשרותו אחר שיטלו 
ממנו כשיעור הסכך הפסול. 

אמנם, הקשה ע"ז מורי זקני הרה"ג ר' מאיר גורקאוו ע"ה )יגדיל תורה, נ"י, נה עמ' שנח(, 
סכך  ינטל  שאם  כורחנו  בעל  הרי  מחמתו  מרובה  צלתו  הפסול  שסכך  הכא  דמיירי  שכיון 

הכשר שכנגדו ישאר הסכך הכשר חמתו מרובה מצלתו ואיך מכשירו רבינו?2 

ומתרץ שע"ז מועילה התערובת בסכך הכשר המרובה עליו שאין הסכך הפסול מבטל את 
כל הסכך הכשר שכנגדו אלא שנוטלים מהסכך הכשר כשיעור )בכמות( הסכך הפסול, ואם 

ישאר בו צלתו מרובה מחמתו  - כשרה.

לבין מה  ינטל ממנה כשיעור צל העליון'  'אם  ד'  רבינו בסעיף  בין מה שכתב  וזהו החילוק 
שכתב כאן 'אם ינטל מהסכך הכשר כשיעור הסכך הפסול', שבס"ד נפסל כל הסכך הכשר 

שכנגד סכך הפסול ואילו כאן נפסל מהסכך הכשר רק כשיעור הסכך הפסול שכנגדו.

ואמנם, כך נראה מלשון רבינו, אך עדיין דבר זה צריך תלמוד, וכי היכן מצינו כזה דין, ליטול 
האילן  שאם  בפשיטות  אמר  רבא  הרי  בו?  המעורב  הפסול  הסכך  כשיעור  הכשר  מהסכך 
המקור  א"כ  ומה  ענין'  בכל  'פסולה  ושו"ע  הטור  ובלשון  פסולה.   – מחמתו  מרובה  צלתו 

לדברי רבינו.3

ג.

וממשיך בספר דובר שלום שם: 
מ"מ  מצלתו  מרובה  חמתו  הכשר  שהסכך  )שאף  הב'  לדיעה  זה  דין  רבינו  מבאר  אח"כ 
כשנתערב בו הסכך הפסול מתבטל הסכך הפסול ברוב הסכך הכשר ומצטרף לסכך הכשר 

להכשיר הסוכה(: 

'והוא שיהא סכך הפסול המעורב דק וקלוש בענין שיהא חמתו מרובה מצלתו. אבל, אם 
צלתו מרובה מחמתו, אינו מצטרף להשלים לשיעור צלתה מרובה מחמתה".

2   כלומר, באם סכך הפסול יונח על סכך הכשר ממילא סכך הכשר שתחתיו נפסל, ואפי' שיש כמה שכבות הלא כל שכבה 
גם  וכך גם אם סכך הכשר מונח על סכך הפסול, נפסלה השכבה הראשונה ואח"כ פוסלת  נפסלה מחמת השכבה הראשונה, 

השכבות מעליה.
3   זה שכתוב 'פסולה בכל ענין' מדובר לשיטה השניה שהובאה אח"כ בשו"ע אדה"ז, ובשו"ע המחבר הובאה שיטה זו כדיעה 

ראשונה, וע"ז כתבו 'פסולה בכל ענין', וע"ש במשנ"ב. 
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וכדלעיל )בדיעה א'(, שכן למדו מדברי רבא, שכשהאילן, צלתו מרובה מחמתו אינו מתבטל 
בסכך הכשר המרובה עליו, ולכן אין האילן מצטרף להכשיר הסוכה.

אח"כ מוסיף רבנו: "אבל אם הסוכה היא צלתה מרובה מחמתה בלא צירוף צל סכך הפסול 
אינה נפסלת לעולם מחמת צל סכך הפסול אע"פ שצלתו מרובה מחמתו".

והיינו שמפרש שמה שאמר רבא שכשהאילן צלתו מרובה מחמתו הסוכה פסולה אפילו 
כשחבטן )כשעירבן ברוב הסכך הכשר(, היינו דווקא אם הסכך הכשר חמתו מרובה מצלתו, 

משא"כ כשהסכך הכשר צלתו מרובה מחמתו, כשר בכל אופן.

אמנם צ"ע פירושו ומקורו:

איך אפשר לצייר הלכה זו במציאות, שרבא פוסל כשעירב את האילן שצלתו מרובה מחמתו 
ברוב הסכך הכשר – שחמתו מרובה מצלתו?! הרי כיוון שהסכך הפסול צלתו מרובה והסכך 
הכשר חמתו מרובה, בוודאי שיש כאן סכך פסול יותר מסכך כשר, ולא שייך בזה סוגיית 
ביטול ברוב כלל?! אלא בוודאי לא בזה מיירי הגמרא, אלא כשגם הסכך הכשר צלתו מרובה 
מחמתו, ומרובה מהסכך הפסול, ומ"מ הסוכה פסולה כשהסכך הפסול צלתו מרובה. וא"כ, 

איך זה כותב רבנו שבזה הסוכה כשרה?

ואפשר יפרש רבנו את דברי הגמרא, שבאמת יש כאן יותר סכך הכשר מסכך הפסול אלא 
ואילו  הסוכה.  רוב  את  מכסה  שאינו  באופן  זה,  ע"ג  זה  יותר,  בעובי  מונח  הכשר  שהסכך 
הסכך הפסול הוא דליל יותר, ואף שכמותו קטנה יותר מסכך הכשר, מ"מ הוא מכסה את 
רוב הסוכה. ואזי אמרינן שהסכך הפסול אינו יכול להצטרף לסכך הכשר להכשיר הסוכה. 
הפסול  הסכך  אין  אזי  הסוכה,  רוב  את  שמכסה  באופן  דליל  הכשר  הסכך  גם  אם  משא"כ 

פוסל את הסוכה שהוכשרה בסכך הכשר.

אמנם, גם אם נאמר שזאת היא כוונת רבנו, עדיין צריך הדבר תלמוד, היכן מצינו סברא כזו 
פסולה,  הסוכה  מחמתו  מרובה  צלתו  האילן  שאם  בפשיטות  אמר  רבא  הרי  כזה?  וחילוק 

ובלשון הטור והשו"ע: "פסולה בכל ענין", ומהו אם כן המקור לדברי רבנו?

ד.

וממשיך בספר דובר שלום שם: אח"כ בס"י מבאר רבינו דין לא נתערבו, לדעה הב', ומסיים 
גם בזה: "אבל אם צילתה מרובה מחמתה בלא צירוף צל הפסול אע"פ שהפסול צלתו מרובה 

מחמתו הרי זו כשרה". 
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ומקשה על זה מורי זקני )שם(: "ואינו מובן, לפי זה העושה סוכה תחת אילן, אפילו אם צל 
האילן מרובה מחמתו, אם סכך הסוכה צלתו מרובה מחמתו כשרה הסוכה, ובמשנה אמרו, 

העושה סוכתו תחת האילן, כאילו עושה בתוך הבית. וצ"ע".

ועל כורחנו צ"ל לדעת רבינו, שהמשנה מיירי )לדיעה הב' דלעיל( דווקא שסכך הכשר חמתו 
מרובה מצלתו )והאילן אינו מצטרף להכשיר הסכך(, משא"כ כשעושה סוכה כשרה תחת 
לנו  ועדיין קשה ע"ז, כפי שהוקשה  האילן שצלתו מרובה מחמתו, אין האילן פוסלו כלל. 

לעיל בנתערבו.

ע', שכותב בדעת הרא"ש  י"ד אות  נתנאל פ"א סי'  ומצאנו חבר לדברי רבינו, הוא הקרבן 
כשר'.  נמי  מחמתו  מרובה  צלתו  כשאילן  אפי'  א"כ  מחמתה  מרובה  צלתה  הסוכה  'דאם 

ועדיין צריך לעיין בהבנת הדברים והמקור.

הדעות.  לכל  מכ',  למעלה  סוכה  ע"ג  בסוכה  ס"ב  תרכ"ח  סי'  לקמן  זה  כעין  מצינו  ובאמת 
אמנם שם מבואר שדין למעלה מכ' שאני4. עד כאן לשון ה'דובר שלום'

ה.

בסי'  שמביא  ומה  נתנאל,  מהקרבן  דבריו  בסוף  שהביא  מה  שדוקא  בזה,  לבאר  והנראה 
תרכ"ח מסוכה ע"ג סוכה, זהו הביאור על כל הקושיות. ובהקדים תמצית הקושיות:

איך יתכן, לדיעה הא' בנתערבו, שאם האילן צלתו מרובה מחמתו, אם יש סכך כשר הרבה 
שגם אם ינטל ממנו כשיעור הסכך הפסול שצלתו מרובה מחמתו ישאר הסכך כשר – והלא 
בדברי רבא מבואר שאם סכך האילן צלתו מרובה אין נפק"מ אם גם הסוכה צלתה מרובה 

מחמתה, ובפרט שלשון המשנה הוא "כאילו עשאה בתוך הבית".

למה מספיק לדעה הא' כשנתערבו אם ינטל רק כשיעור סכך הפסול ולא כמו שכתוב קודם 
כשיעור צל העליון, והיכן מצינו דין כזה, והרי רבא כותב בפשטות שאם האילן צלתו מרובה 

מחמתו פסולה, ומהטור ושו"ע משמע שפסולה בכל ענין.

4   בסוכה למעלה מכ' כותב על דרך דיעה השניה, שהסוכה למעלה מכ' אינה פוסלת הסכך שכנגד וגם אינה מצטרפת להכשיר 
הסוכה למטה אם הסוכה חמתה מרובה מצלתה, בדיוק כמו דיעה הב' באילן. וכן משמע שם שאם הסוכה למעלה מכ' תהיה 

צלתה מרובה מחמתה, אם הסוכה למטה תהיה צלתה מרובה מחמתה תהיה כשרה. כמו לדיעה הב' באילן.
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וכן לדעה הב', למה כתב הן בנתערבו והן בלא נתערבו שאם צלתה מרובה מחמתה כשרה 
בכל ענין, גם אם האילן צלתו מרובה מחמתו, ומהיכן המקור לזה? והלא בפשטות דברי רבא 

הוא שפסול בכל האופנים.

ו.

ולכן צ"ל שמקורו של אדמוה"ז הוא שלמד בשיטת הרא"ש כמו הקרבן נתנאל. ובהקדים:

הנה בסוכה ד"ט ע"ב תנן העושה סוכה תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית. ומוסיף רש"י – 
ופסולה. ובגמרא: אמר רבא, לא שנו אלא באילן שצלתו מרובה מחמתו אבל חמתו מרובה 
מצלתו כשרה. ממאי, מדקתני כאילו עשאה בתוך הבית. למה לי למיתני כאילו עשאה בתוך 
הבית, ליתני פסולה, אלא הא קמ"ל דאילן דומיא דבית, מה בית צלתו מרובה מחמתו, אף 
וכי חמתו מרובה מצלתו מאי הוי, הא קא מצטרף סכך פסול  אילן צלתו מרובה מחמתו. 
בהדי סכך כשר, אמר רב פפא, בשחבטן. אי בשחבטן מאי למימרא, מהו דתימא נגזור היכא 

דחבטן, אטו היכא דלא חבטן, קמ"ל דלא גזרינן. עכ"ל לשון הגמרא.

והיינו שכונת רבא לומר שע"כ מ"ש במשנה 'כאילו עשאה בתוך הבית' בא לחדש איזה דין 
ולא רק לומר שאילן הוא כמו בית, דזה פשיטא, שהרי בית הוא סכך פסול, ואילן הוא סכך 

פסול, וכמו שבית פוסל גם אילן פוסל.

ולא  מחמתו,  מרובה  בצלתו  רק  הוא  שהפסול  מיוחד,  דין  כאן  ללמד  שבא  צ"ל  ע"כ  אלא 
מבית,  שלמדין  אלא  בבית,  ולא  באילן  מיוחד  הוא  זה  שדין  והיינו  מצלתו,  מרובה  בחמתו 
שכשם שבית פוסל, דמציאות הבית הוא צלתו מרובה מחמתו כך מ"ש במשנה שהאילן 

פוסל הוא דוקא בצלתו מרובה מחמתו.

וע"ז שואלת הגמ': 'כי חמתו מרובה מצלתו מאי הוי, הא קא מצטרף סכך פסול בהדי סכך 
כשר', כלומר שגם בבית אפי' אם יהי' הבית חמתו מרובה מצלתו ג"כ יפסול הסוכה שתחת 

הבית, אם צריך לצרף גם את הקירוי של הבית כדי שהסוכה תהיה צלתה מרובה מחמתה.

סכך  מצטרף  הא  בד"ה  התוס'  דעת  א',  דיעות:  ב'  יש  ובזה  'בשחבטן',  הגמ'  מתרצת  וע"ז 
פסול בהדי סכך כשר, וכ"ה שיטת הרא"ש סי' י"ד. ב', שיטת אבי העזרי הובא ברא"ש שם, 

וכן שיטת הרא"ש כשיטת אבי העזרי.

בין שיטת הרא"ש לשיטת התוס', דדיעה הראשונה  יש הבדל  גם בדיעה הראשונה,  אבל, 
הוא בכללות שרק אם האילן שלמעלה צלתו מרובה מחמתו פוסל את הסכך של הסוכה 
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למטה, אבל אם האילן למעלה חמתו מרובה מצלתו אינו פוסל כנגדו סכך, רק שאינו מצטרף 
להכשר הסוכה אם הסכך שלמטה צלתו מרובה מחמתו.

צלתו  האילן  שאם  רבא  של  החידוש  שזהו  נאמר  דאולי  הנ"ל,  בד"ה  התוס'  מקשים  וע"ז 
מרובה מחמתו פוסל את הסכך שלמטה, ואם חמתו מרובה מצלתו אינו פוסל את הסכך 

שלמטה.

גם בחבטן  בזה שום חידוש, שהרי  ואין  ומתרצים התוס' דא"כ מאי למימרא, שזה פשוט 
גוזרים  שואלת הגמ' מאי למימרא שאין בזה חידוש, ומתרצת הגמ' שהחידוש הוא שאין 
מרובה  צלתו  שיהיה  הסוכה  לסכך  הפסול  הסכך  מצטרף  שבחבטן  חבטן  לא  אטו  חבטן 

מחמתו.

ולפי התוס' נמצא שאם האילן צלתו מרובה מחמתו אין שום חידוש שפוסל, דפוסל כמו 
סוכה שבתוך הבית מחמת שיש לה שני סככים. משא"כ מכשחמתו מרובה מצלתו אין שני 
סככים, ולכן אינו פוסל הסכך למטה שכנגדו, רק שאינו מצטרף לסכך הכשר. אבל זה פשוט 

שכשצלתו של האילן מרובה מחמתו הוי כמו בתוך הבית.

וכל החידוש של רבא הוא רק בחבטן, שאם סכך פסול מעורב בסכך כשר והסכך הפסול 
חמתו מרובה מצלתו, וכן סכך הכשר, אלא שיש רוב בסכך הכשר, אזי בטל הסכך הפסול 
ברוב. וגם על זה שואלת הגמרא מאי למימרא שהרי דין ידוע הוא שיש ביטול ברוב, ועל זה 

מתרצת הגמרא שהחידוש הוא שלא גזרו חבטן אטו לא חבטן.

ונמצא משיטת התוס', שאם האילן חמתו מרובה מצלתו כשחבטן בטל ברוב, וכשלא חבטן 
אינו בטל ברוב אבל גם אינו פוסל כנגדו. אבל אם האילן צלתו מרובה מחמתו פסול מצד שני 

סככים, בין בחבטן ובין בלא חבטן, גם אם הסוכה צלתה מרובה מחמתה.

ז.

מרובה  צלתה  דאי  בד"ה  ע'  ס"ק  יד  בסימן  שם  נתנאל  בקרבן  הנה  הרא"ש,  שיטת  ולענין 
מחמתה בלא אילן לא מיפסלא, מקשה למה לא הקשה הרא"ש כמו התוס', שאולי דינו של 
רבא מיירי כשהסכך למעלה צלתו מרובה מחמתו שאז פוסל הסכך למטה, אבל בחמתו 

מרובה מצלתו הסוכה כשרה ואינו פוסל הסכך למטה.

צלתה  הסוכה  דאם  טעמי',  והיינו  זו,  קושיא  העלים  'ורבינו  וז"ל:  נתנאל  הקרבן  כתב  וע"ז 
מרובה מחמתה א"כ אפי' כשאילן צלתה מרובה מחמתה נמי כשר'. )ומוסיף הקרבן נתנאל 
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מהרא"ש דף י' ע"ב בענין פירס סדין על הסוכה, שכתב שאם הסוכה צלתה מרובה מחמתה 
אינו פוסל את הסוכה אם פירס את הסדין לנאותה. ועי"ש בפנ"י בתוס' דף ט' ע"ב ד"ה הא 
קמצטרף שמסביר שבסדין, הואיל ואינו קבוע בטל לסכך, משא"כ באילן שהוא קבוע ופוסל 
מצד צל. וזה מתרץ לפי שיטת התוס', שלא יהיה קשה למה באילן שצלתו מרובה מחמתו 
פוסל הסוכה ובסדין אינו פוסל, שבאילן הוי שני סככים, משא"כ בסדין שאינו קבוע בטל 

לסכך(.

א"כ אנו רואים שהקרבן נתנאל למד בשיטת הרא"ש, שלא שאל קושיית התוס' )למה אין 
הגמ' מתרצת בדברי רבא שמדובר בפשטות שהאילן עומד למעלה מהסוכה, ואם חמתו 
מרובה מצלתו כשר ואינו פוסל מלמטה כלום, ואם צלתו מרובה מחמתו פוסל למטה מטעם 
שני סככים(, משום שהרא"ש סובר שאם הסוכה צלתה מרובה מחמתה, גם אם האילן יהי' 
צלתו מרובה מחמתו לא יפסול את הסוכה, כמו שמביא הקרבן נתנאל מסדין שפירס על 
הסוכה לנאותה, שאם הסוכה צלתה מרובה מחמתה, גם אם הסדין צלתו מרובה מחמתו 

לא יפסול הסוכה.

ח.

בתוך  עשאה  כאילו  האילן  תחת  סוכה  שהעושה  רבא  של  שהדין  זו,  שיטה  לפי  צ"ל  וע"כ 
הבית, אין פירושו שהוא ממש כמו בית, אלא זהו דין מיוחד באילן, שפסול מצד מחובר, 
ולכן כל הפסול שלו הוא רק אם לצרף אותו לסכך הסוכה כדי שיהיה צלתו מרובה מחמתו, 
אבל אם הסוכה צלתה מרובה מחמתה אין האילן פוסל, כי האילן הוא ג"כ כמו סכך, ולא דמי 

לבית שבודאי גם אם גג הבית צלתו מרובה מחמתו פסול מחמת שני סככים.

והיינו, שפסול מחובר כמו אילן הוא רק שאינו מועיל להצטרף לסכך כשר להכשיר הסוכה, 
כמו בסוכה למעלה מכ' שגם שם אין הסכך שלמעלה מכ' מצטרף להכשיר הסוכה שלמטה 
מכ' שיהי' צלתה מרובה מחמתה. אבל אם הסוכה צלתה מרובה מחמתה אין האילן למעלה 
פוסל, כי דין פסול שני סככים נאמר רק בסוכה תחת בית ובסוכה תחת סוכה כשרה, אבל לא 

בצל של סכך מחובר לקרקע, וכן בסדין שהוא רק לנאותה אינו פסול.

וחידושו של רבא הוא בערבן וחבטן, שאם סכך האילן חמתו מרובה מצלתו מצטרף להכשיר 
הסוכה אם סכך הסוכה הוא יותר ממנו, אבל אם סכך האילן צלתו מרובה מחמתו אינו בטל 
שסכך  כגון  דהיינו  לעיל,  שכתבנו  )כמו  האילן   מסכך  יותר  הוא  הסוכה  סכך  אם  גם  ברוב 
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הסוכה שוכב זה על זה, משא"כ סכך האילו הוא מדולדל(. וכמובן גם בחמתו מרובה מצלתו 
בטל ברוב רק אם נתערבו ואינן ניכרין, כמו שכתב אדה"ז בסעיף ט'.

ט.

וא"כ אנו רואים כאן לפי הקרבן נתנאל מחלוקת בין הרא"ש לתוס', שיטת התוס' היא שדין 
פסול האילן הוא כדין פסול הבית, שבצלתו מרובה מחמתו הוי שני סככים, ופוסל גם אם 
הסכך הכשר צלתו מרובה מחמתו מטעם שני סככים, ולכן שואלים התוס' למה לא מוקמינן 

שזהו החידוש, ומתרצים כמו שהבאנו לעיל.

אבל הרא"ש שאינו מקשה קושיא הנ"ל, כנראה סובר שאין דין שני סככים בסכך מחובר, 
רק בבית או בסוכה תחת סוכה, וסכך מחובר הוי כמו סוכה ע"ג סוכה למעלה מכ', שאינו 

מצטרף לסכך כשר אבל גם אינו פוסל מצד שני סככים.

וזהו שיטת אדה"ז שהובא בשו"ע שלו כשיטה שניה בסעיפים ט' וי', כשיטת הרא"ש שהביא 
הקרבן נתנאל.

אבל המחבר והטור שכתבו שאם האילן צלתו מרובה מחמתו פסול בכל ענין, גם כשהסכך 
כדעת  סוברים  למעלה,  כשהאילן  ובין  למטה  כשהאילן  בין  מחמתו,  מרובה  צלתו  הכשר 
התוס', ועיי"ש בבאר הגולה )ולהעיר שבשו"ע הובאה דעה זו כדעה ראשונה ודעת הראבי"ה 
והר"ן כדעה שניה, ובשו"ע אדה"ז הובאה דעת הראבי"ה והר"ן כדעה ראשונה ודעת הרא"ש 

כדעה שניה(.

י.

אבל השיטה הראשונה שהביא אדה"ז בסעיפים ב' וח' היא שיטת הראבי"ה והר"ן, שהאילן 
פוסל כל מה שכנגדו בסכך הכשר כשהאילן למעלה כמו בית גם כשחמתו מרובה מצלתו, 
וכ"ש בצלתו מרובה מחמתו שהוא כמו בית, וכמבואר בדברי אדה"ז באותו סימן בסעיף ב'. 
ורק אם האילן חמתו מרובה מצלתו אם כשיינטל מהסכך הכשר שע"ג הסוכה כנגד האילן 

שמסכך עליו עדיין סכך הסוכה ישאר צלתו מרובה מחמתו, אז הסוכה כשרה.

וחידושו של רבא בחבטן הוא שאם נתערב הסכך בסכך הכשר, אין הסכך הפסול של האילן 
פוסל כנגדו את הסכך הכשר, מפני שהסכך הכשר הוא רוב. 
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וכאן מוסיף אדה"ז, שאם האילן צלתו מרובה מחמתו אינו בטל ברוב ופוסל הסכך הכשר, 
מרובה  צלתו  הכשר  הסכך  יהי'  עדיין  הכשר  מסכך  הפסול  סכך  כשיעור  כשינטל  אם  ורק 
מחמתו, היינו שהסכך הכשר יכפיל עצמו שיהיו בו שני שיעורים של צלתו מרובה מחמתו, 

אז כשר.

ובלשון אדה"ז: 'ולכן אין הסוכה כשרה אלא אם כן יש בה סכך כשר הרבה כל כך עד שאם 
ינטל מהסכך הכשר כשיעור הסכך הפסול המעורב בו היתה הסוכה צלתה מרובה מחמתה', 

כלומר שצריך להיות פעמיים צלתה מרובה מחמתה, ורק אז בטל ברוב.

וזהו החידוש של רבא, דלא אמרינן בטל ברוב שלא יפסול הסכך הפסול את הסכך הכשר 
ע"ד  מסויימת,  חשיבות  לו  יש  מחמתו  מרובה  בצלתו  אבל  מצלתו,  מרובה  בחמתו  אלא 
המבואר בלקוטי שיחות חל"ב ע' 143 ואילך, שדין צלתה מרובה מחמתה הוא שיעור בסכך, 

ואז צריך רוב של כפליים כנגד שיעור זה.

וזהו חידושו של רבא, שדין צלתה מרובה מחמתה הוא דין בשיעור הסכך, ולכן כדי לבטל 
סכך פסול בשיעור זה שלא יפסול סכך כנגדו, צריך רוב בענין של צלתה מרובה מחמתה, 

היינו שיהיה כפליים צלתה מרובה מחמתה. וזה פשוט.

יא.

אבל הדיעה הב' בשו"ע אדה"ז היא שיטת הרא"ש, ולפי שיטה זו זהו דין רק באילן, שהוא 
הבית  אם  אף  אולי  ופסול  כן,  אומרים  אין  בבית  אבל  מכ',  שלמעלה  סוכה  ע"ג  סוכה  כמו 

חמתו מרובה מצלתו והסוכה צלתה מרובה מחמתה.

ולפ"ז מה שכתב בשו"ע אדה"ז סי' תרכ"ו סעי' י"ג 'אם לא הסיר הרעפים . . אלא כך היתה 
מקודם בנויה בלא גג, כיון שלא עשה שום מעשה בגג לשם עשיית סוכה לצל, א"כ העצים או 
הקורות הן סכך פסול, ודינו כדין סכך פסול המאהיל ע"ג הסכך כשר וע"ד שנתבאר )פירוש 
שכל שאין סכך הכשר הרבה כ"כ עד שאם ינטל ממנו כשיעור סכך הפסול המיצל עליו יהיה 
עדיין צל הסוכה מרובה מחמתה פסול('. ובהערה שם בשו"ע אדה"ז שזהו רק לפי דעה הא' 
באילן אבל לפי דיעה הב' כשר, לפי דברינו אינו כן, כי גם הדעה הב' לא הכשירה אלא באילן 

ולא בבית ששם יש דין של שני סככים.
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ובבית בודאי לא אמרינן שבטל ברוב, כי הבית אינו אותו מין כמו האילן, וצריך להיות מין 
אחד, ולכן אפ"ל שגם אם הבית למעלה חמתו מרובה מצלתו פסול מצד שני סככים. ועדיין 

צריך לעיין בכ"ז.       
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 תביעת החזרת דמי שכר טירחת מתווך על
עיסקא שבוטלה לאחר חתימת חוזה

הרה"ג רפאל הרוש – ראש כולל 'עץ חיים', קרית גת.

ראובן פנה לשמעון המתווך שימצא לו דירה בקומת קרקע בשכונה החרדית, שמעון מצא 
אצל  החוזה  חתימת  לאחר  והנה  הצדדים,  על  שהתקבל  בסכום  לראובן  ותיווכה  כזו  דירה 
גת  קרית  בק"ק  הנהוג  כפי  ש"ח   17,500 ע"ס  טירחא  שכר  למתווך  הקונה  שילם  העו"ד 

שתשלום שכ"ט ישולם מיד בחתימת החוזה.

יש לציין ולהקדים שבחוזה האמור היה תנאי מפורש שעד 90 יום אם המוכרים לא ימציאו 
את כל המסמכים הנדרשים להעברת הזכיות בנכס, תהיה זכות רק לקונים לבטל את העיסקא 

ללא קנסות.

אלא דלא ארכו הימים ובא ראובן הקונה התובע  והתחיל מלין לבא כוחו העו"ד ולפקפק 
ברצינות הקניה בתואנות שונות שהמוכרים אינם חפצים למכור, והראיה שאינם משתפים 
פעולה בכל הקשור להמצאת מסמכי הדירה לצורך העברת הזכויות וכו' וכו' וחפץ לבטל את 

העיסקא מחשדות שצפו ועלו לדעתו. 

ואיחרו  הנדרשים  המסמכים  את  להשיג  המוכרים  הצליחו  לא  יום  כתשעים  לאחר  והנה 
שמפורש  כפי  מהמכר  בו  לחזור  זכותו  את  ראובן  הקונה  ניצל  אז  או  ספורים  ימים  בכמה 
במבוא לחוזה המכר שבאם לא תושלם המצאת המסמכים תוך 90 יום "זכות הקונה לבטל 

את המכר". 

בהמצאת  איחור  עקב  העיסקא  ביטול  על  זל"ז  הודיעו  והמוכרים  הקונים  כוח  באי  ובאמת 
ביטול  על  לחתום  שצריכים  רק  טובים  לחיים  המכר  סוגיית  ונשלם  תם  ובזה  המסמכים 

העיסקא. 

אלא דכעת בא הקונה ותובע את המתווך שיחזיר לו את דמי שכ"ט כיון שהעיסקא בוטלה 
מחמת אי עמידה בתנאי המכר ולכן אם אין כאן מכר ואין הנאה "מכר אין כאן שכ"ט אין 

כאן". 
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וכעת באו ועלו לפני הבי"ד וקיבלו עליהם את הישר והטוב במנה דכשר. 

תשובה

המתווך פטור להחזיר ומדינא היה ראוי להחזיק את כל השכ"ט בידו ורק לפנים משורת הדין 
ישלם לו ע"ס 5,000 בכמה תשלומים לפי יכולתו והאמת והשלום יאהבו כפי שיבואר. 

דהנה אף דלכאורה דין תשלום מתווך זהו מדין פועל או מדין יורד לשדה חבירו כפי שמובא 
ברמ"א סימן קפ"ה בסעיף ו' ובגר"א שם ס"ק כ"ג בדין סרסור וברור שבכדי לחייבו בעינן 
בוטלה  שהרי  נהנה  לא  כעת  וכאן  החיוב  מתחיל  לא  דבל"ז  המתווך  של  מפעולתו  שיהנה 

העיסקא. 

אלא צ"ל שיש לחייב דמי תיווך כל שהצליח להביא את שני הצדדים לידי שיוויון וקירוב 
דעת דבזה הסתיימה מלאכתו של המתווך וכיוון שע"י החוזה התחייבו לקיים את הקניה חל 
המכר הרי שנהנה ואף אם אח"כ ביטל את המכר חשיב כיורד לשדה חבירו ונטעו ואח"כ בא 
הבעלים ועקר את הנטיעות הרי ברור שחייב לשלם, ה"ה בנידון דידן כיון שבוצעה העיסקא 

והקונה ביטל אותה מדעתו שפיר מחוייב.

אלא דיש לדון דהרי הכא מיירי "בחוזה מותנה", דהלא ישנו תנאי מפורש שזכותו של הקונה 
נימא  מי  יום,  תשעים  תוך  הנדרשים  המסמכים  את  המציאו  שלא  כל  העיסקא  את  לבטל 
דחשיב חוזה על תנאי וכל שלא נתמלא תנאי זה באופן מוחלט לא חשיב מכר והוי "כשיור 
בזכות הקנין" והוי כאילו נאמר "דכאשר יושלם תנאי זה "יחול הקנין" דמסתבר דגם עמלת 
שכ"ט המתווך תלויה ועומדת בחלות הקניה )וכך באופן כללי המלצתו של העו"ד של הקונה 
שלא לשלם שכ"ט התיווך אלא בגמר קיום התנאי( וכיון שכן שפיר צריך להחזיר את דמי 

התיווך לקונה. 

וחיזוק לצד זה, שבכותרת למבוא החוזה נכתב באותיות קידוש לבנה "תנאי מתלה" כותרת 
זו מעידה על דברינו שהמכר נעשה על תנאי, שמבירור אצל העו"ד, בחוקת המשפט פירושו 
ההתנאה  נתמלאה  אם  אלא  יחול  שלא  ועומד"  "תלוי  שהחוזה  הוא  מתלה",  "תנאי  של 
תנאי  יתמלא  לא  שאם  אלא   חל,  שהחוזה  שפירושו  המפסיק"  "לתנאי  בניגוד  המוזכרת, 
זה תופסק ההתקשרות שבחוזה. דלפי זה בנידון דידן מוזכר בכותרת "תנאי מתלה" אם כן 
פירוש של עיסקא בחוזה עם "תנאי מתלה" היינו "שהעיסקא תלויה" ולא תתחיל אלא אם 

ימולא תנאי זה, ולפי זה על המתווך להשיב את דמי העיסקא שלא התחילה.
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אלא דלאחר עיון "בגוף הפיסקא" אין מקום לכותרת זו ובטעות נכתבה שהרי נכתב בתנאי 
בזה"ל: "שלקונים תעמוד הזכות לבטל את ההסכם "הרי  שאין זה תנאי מתלה, שבתנאי כזה 
עדיין "לא חלה הקניה כלל, ומה יש "לבטל", ועוד דבתנאי מתלה העיסקא לא חלה לשני 
אחד  לצד  חלה  ואם  אתמהה,  אחד,  צד  על  רק  תחול  שלא  מציאות  תיתכן  דאיך  הצדדים 
אין מקום לטעות דהוי תנאי מתלה, ובאמת בשיחת בירור עם שני העו"ד, הודו שכותרת 
הכותרת  על  גובר  בפיסקא  הנאמר  סותרות,  משמעיות  ב'  שיש  ובאופן  יסודה,  בטעות  זו 
הכללית, וכיון שעד תשעים יום לא יכול הקונה לחזור בו ברור שההתחייבות חלה בחתימה, 
ומשמע עוד שעד זמן זה העיסקא חלה אלא שניתנת זכות לקונה לבטל אם רצונו דבאופן זה 
מובן שיש לשלם שכ"ט כיון שהעיסקא התחילה רק יש זכות לבטל ואם כנים דברינו ברור 

מללו שיד המתווך על העליונה ואין להוציא ממנו כלל. 

רצונו  לקיים  מושלמת  זכות  המציא  שהמתווך  דכיון  דעתי  לעניות  נראה  הדבר  ובביאור 
"ורק" "בידו" ניתנה השרביט לנווט את העיסקא ואין לך הנאה גדולה מזו  שעיקר ההנאה 
"שנתמלאה רצונו" של הקונה שכעת אם רצונו לקנות "בידו הדבר" ואין לך דבר "מושלם" 
מזה ואף שכעת רצונו לנצל סעיף בחוזה שנכתב אי"ז אלא זכות נוספת וצדדית שנתנה לו 
ואין בזה לגרע ממושלמות עבודתו של המתווך, ולו יצוייר שמחיר הדירה יורד או עולה לפי 
הענין שטוב לו מי לא שויא זכות זו, וברור שכאשר ניתנת זכות לקונה אין בזה לגרע משכ"ט 

של המתווך.      

ואף שהמוכרים לא השלימו את המסמכים באיחור מי כפה על הקונה לבטל את החוזה והלא 
יפוי כח בלתי חוזר להשלמת העברת הזכיות באופן עצמי ע"י בא כוחו כדין שהרי  לו  יש 
לא נמצא מום בגוף המכר ואם בחר לבטל אי"ז אלא מסיבה שאינה קשורה לטיב העיסקא 
יכולה לגרע את שלמותה של העיסקא, מה גם שגילה דעתו כבר  ומהותה, ובחירתו אינה 

בימים הראשונים שלא ברירא ליה העיסקא. 

ואין לטעון ולומר, דכיון שמותנה בחוזה בזה"ל: "עסקה זו מותנית" בהשלמת רישום הדירה 
תעמוד  שלקונים  הרי  יום   90 תוך  יושלם  לא  הדירה  שרישום  ככל  וכו'  נקי  נסח  והמצאת 
לי אם  וא"כ מה  זה  וכו' הרי שהותנה במפורש שכל העיסקא מותנת בתנאי  הזכות לבטל 
העיסקא למפרע או מכאן ולהבא, סו"ס יש תנאי וזכות הקונה לנצלו וכאילו מותנה בין הקונה 

למתווך דע לך אם אנצל זכות לא תקבל שכ"ט כל עוד שלא נגמרה העיסקא לא אשלם. 

טענה זו לענ"ד רדודה ורצוצה שהרי כל שהתחילה ההתחייבות באופן ששום צד לא יחזור 
וכי  בזמן,  המסמכים  את  להשיג  ישלימו  אם  לדעת  בידו  וכי  לקנות  דעת  גמירות  ישנה  בו 
נביא הוא או בן נביא שיודע שלא ישלימו להשיג את המסמכים בזמן, אלא כל תנאי זירוזין 
הוא "תנאי במכר עצמו" שאילולי זה אין מקח והוא ככל התנאים המוזכרים בכל חוזה וכל 
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החידוש כאן שיש לו זכות הפרה "ללא קנס" אם יאחרו בהשגתם. ובשלמא אם אין אפשרות 
להשיג זהו גדר של מקח טעות וודאי שלא ישלמו שכ"ט אבל כאן רק איחרו בכמה ימים 

והוא ברצונו אינו חפץ לקנות אין זה אלא שחזר בו.

וזהו גדר של "תנאי בקיומו" של המכר ולא תנאי 'אם' 'יחול המכר' כלומר יש תנאים שהם 
'קדם' המכר ולא שייך בהכרח למכר עצמו כדוגמת אם אמצא שידוך יחול המכר שאין בין 
התנאי למכר אלא צירוף מקרים שכעת צריך דירה,  בזה שייך לומר מכר על תנאי שפירושו 
אם יתקיים תנאי הראשון אסכים שיחול הדבר השני, משא"כ כאשר המכר חל רק יש תנאים 
לביצועו וקיומו של המכר תנאי זירוזין זה הוא מגלה את דעתו ומפרשה להסיר כל טענה ואין 
פירושה תנאי כלל רק מפרש כיצד יתבצע החוזה וכל תנאי שיש בו זיקה למכר שפיר הוי 

'הודאה וגומר בדעתו למכר'. 

זאת ועוד  דמנהג המקום בקרית גת לשלם שכ"ט המתווך מיד בחתימת החוזה שמונח דבזה 
גמר  עבור  ולא  עבודתו  עבור  והתשלום  הסתיימה   המכירה  שכעת  המתווך  עבודת  תמה 
הקניה בפועל וכמ"ש החקרי לב סימן קל"ז וביותר שלא ברור שאיחור מועט של כמה ימים 
יש בזה הפרה בוטה שיש בה הצדקה לביטול חוזה ומבירור אצל עו"ד מתברר שאין לדעת 
בבית משפט איך תהא דעת השופט בזה ודעת חלק מהמתווכים דעד שבוע לא מקרי הפרה 
כלל דלפי"ז יתכן שאם המוכרים היו עומדים על דעתם לקיים העיסקא יתכן שלא היה יכול 

הקונה אלא שלא חפצו לטרוח ועד היום הדירה לא נמכרה.

זאת ועוד שהקונה נתן מדעתו את דמי התיווך קודם השלמת התנאים שיש בזה מקום לגלות 
שהיה גמירות דעת לשלם עבור עצם עבודתו ולא על תוצאות בעיסקא בכל אופן ומה גם 
התיווך  דמי  מלהחזיר  פטור  המתווך  ולכן  המוציא  טענת  התבררה  ולא  מוחזק  שהמתווך 

שקיבל. 

שיזרזו  לעסקנים  לשלם  מוכן  היה  שהרי  ש"ח  כ5,000  חלק  לו  ישיב  הדין  משורת  ולפנים 
המצאת המסמכים אלא שיתן בתשלומים נוחים לו והאמת והשלום יאהבו בס"ד. 

וכעת נבא למקורות.  

והנה בדין דידן חשיב כמחלו זל"ז דהרי הקונה בודאי יכול היה להמשיך את מהלך החוזה 
שהרי יש יפוי כח לבצע את ההעברה באופן עצמאי כמובא בהמשך באותה פיסקא בחוזה 
אלא מסיבות שלו החליט להפסיק את התקשרות החוזה. ולענ"ד  גם המוכר אילו חפץ היה 
יכול להמשיך  שהרי כלל ל"ב שאיחור של כמה ימים חשיב הפרת חוזה יסודי ולפי חלק 
וכלל לא  מהמתווכים עד שבוע כלל לא חשיב הפרה ובמקרים אלו ממשיכים את החוזה 
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חשיב הפרה אלא שרצונם היה להפסיק את ההתקשרות  ששני הצדדים  לא ששו להמשיך 
את התקשרות החוזה. 

ואם כנים דברינו באנו לנידון שאם המתווך עשה את כל הנדרש והקונה והמוכר מחלו זל"ז או 
צד אחד חזר בו דדינו מובא בשער אפרים סימן ק"נ שהובאו דבריו בפוסקים רבים  דבכה"ג 

אף שמחלו זל"ז חייבין לשלם שכ"ט למתווך בהקדים דברי הרמ"א כפי שיבואר.

רוצה  ואם השדכן  הוא כמו הסרסור  בזה"ל: השדכן  דהנה הרמ"א בסוף סימן קפ"ה כתב 
במנהג  תלוי  הנישואין  עד  לשלם  רוצים  אינם  והבעלים  שדכנותו  שכר  מיד  לו  שישלמו 
המדינה, ובמקום שאין מנהג הדין עם הבעלים ובמקום שאין  צריך לשלם עד הנישואין אם 
חזרו בהן ונתבטל השדכנות פטורים הבעלים מלשלם שכרו אלא אם כן התנו בהדיא על מנת 
שיתפייסו )היינו שהתשלום עבור שהשדכן יצליח לקבל הסכמתו העקרונית של הצד השני 
אף אם  בסופו של דבר לא יעלה השידוך למעשה( ואז צריך לשלם לו מיד אפילו יחזרו בהן 

ומקו"ד הרמ"א מתרומת הדשן סימן פ"ה. 

ומבואר מדברי הרמ"א דתשלום שכ"ט המתווך תלוי במנהג שאם תשלום עד הנישואין מוכח 
דעיקר התשלום עבור גמר הנישואין וקודם לכן לא ישולם, ואם תשלום בעת ההתקשרות 
ממילא התשלום עבור עבודתו על השוואת הדיעות וקירוב ב' הצדדים עד להסכמה לביצוע 

השידוך או המכר.

והנה הסמ"ע ס"ק כ"ו הביא קושיית העיר שושן סעיף י' וז"ל: ותמהני שכתב במקום שיש 
מנהג שצריך להמתין עד הנישואין אם חזרו בעלי הדבר ובטלו השידוכין פטורים הבעלים 
ומנהג הוא לגבות אותו  והא מנהג פשוט הוא לכתוב קנס בתנאים  לגמרי מלשלם לשדכן 
והרי הועיל סרסרותו שזה נוטל הקנס ולמה יפטר לגמרי מן שכר השדכנות ואפשר לומר 
שלא אמר מורי כן אלא כשמוחלין זה לזה ופוטרין זא"ז בלא שום קנס אבל כשיבא הענין 
שנוטלין חייבים לשלם לו שכר סרסרותו אבל הוא דחוק לומר כן שהרי מן הדין והנהוג בינינו 
גובין אותו הקנס ואטו משום שהוא מוחלו לו או משום שהוא בוש ליקחנו יפסיד סרסרותו 

בתמיה עכ"ל של הלבוש בעיר שושן. 

ולכאורה קושיית הלבוש צריכה ביאור דהרי בפשטות כונתו להקשות דמדוע כאשר המנהג 
לשלם עד הנישואין פטורים מדמי תווך והלא כיון שיש קנס א"כ השדכן מהנה אותו שקיבל 
הקנס וצריך לשלם על הנאתו בקנס  דאם כן לא מובנת הקושיא דהיכן ראה שהרמ"א פוטר  
מלשלם שכ"ט עבור הנאתו מהקנס ובהא אפשר שגם הרמ"א מודה שצריך לשלם  ועיקר 
דברי הרמ"א אזלו על דמי השדכנות, שמדמים אלו פטור, אבל על שכ"ט הנאתו מהקנס מי 

אמר שלא יתחייב ומעיקרא מאי קשיא ללבוש.
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אלא נלע"ד דמבואר מדברי הלבוש שעיקר הקושיא אינה משום שנהנה מדמי הקנס, אלא 
עיקר הקושיא שכיון שחל התחייבות לעניין הקנס שפיר חלה כבר ההתחייבות שזה מכח 
השדכן ואף שהתשלום עבור הנישואין שעוד לא באו, מ"מ ישנו 'התחלת התחייבות' לעניין 
היא שהבין מתו"ד  וכל קושייתו  כיון שכבר פעל השדכן  חייב לשלם שכ"ט  ושפיר  הקנס 
הרמ"א שעיקר הפטור מדמי השכנות היא שלא חל מידי עד הנישואין ולכן פטר לגמרי, וע"ז 
משיג הלבוש סו"ס כיון שיש כבר התחייבות הדדית לחייב את הצדדים קנס שפיר חלות 
זו מחייבת שכ"ט עבור השדכנות אף באופן שביטלו אח"כ וזה מדוייק מסוף לשונו שכתב 
'חייבים לשלם לו שכר סרסרותו' ומשמע כל שכרו של השידוך אף שבקושיא כתב 'ולמה 
יפטר לגמרי מן השכר' נראה דכל כונתו להדגיש מדוע פטר הרמ"א 'לגמרי' )וכעת ראיתי 
בספר ראש אליהו )כ"ץ( ח"ג חו"מ סימן כ"ז עמוד קל"ג שהבין הכל בתר איפכא שכוונת 

הלבוש שצריך לשלם רק על חלק ההנאה מהקנס(. 

'חלות  ישנה  שבהתקשרות  דכל  נפלאה  הבנה  שושן  העיר  בתו"ד  מונח  דברינו  כנים  ואם 
קנין' בלתי חוזרת אף אם עיקר עבודתו עבור הנישואין מ"מ הקנס הוא פעולת חלות מיידית 
בחתימת  שיש  דכיוון  שושן  העיר  מקשה  ולכן  תנאי  אין   הקנס  על   שהרי  חוזה  להפעיל 
חוזה 'קנס' שפיר חלה ההתחייבות ב' הצדדים ויש לשלם שכ"ט על חוזה זה וזהו שממשיך 
להקשות דאף אם ימחלו זל"ז מ"מ בעצם חתימת החוזה מיד חל תשלום שכ"ט כיון שיש 
כאן חוזה התקשרות מחייב ושפיר יש לחייבו בשכ"ט כיוון שכבר פעל המתווך ולא תהני 

מחילה זל"ז. 

ואם כנים דברינו מוכח 'גדר' מתי הושלם פועלו של המתווך שכל שיש תחילת התחייבות 
בזה תם ונשלם פועלו על השדכן או המתווך שכל שחל המכר מיד מחוייב לשלם שכ"ט 
אף אם עיקר התשלום עבור הנישואין, ואף שהסמ"ע יישב קושיית העיר שושן, מ"מ על 
עצם הסברא אינו חולק ולא דוחה סברתו אלא מיישב דהקנס עבור ביוש החתן והכלה ולא 
עבור שמהנה אותו אלא עבור השלמת החוסר וכיון שאין כאן הנאה וכה"ג לא אמרינן שיש 

תשלום. 

אחרונים  בהרבה   מובא  זה  ופסק  קנ'  סימן  אפרים  שער  בשו"ת  ביותר  מבוארים  ודברינו 
להלכה. וז"ל השער אפרים: סרסור שגמר המקח בסתימותא כדרך התגרים ואח"כ מחלו 
זל"ז והסרסור רוצה שכר סרסרותו באמרו שכבר נתחייבו לי ומאי אכפת לי אם מחלו זה 
לזה, תשובה: נראה דהדין עם הסרסור מאחר שכבר גמר כל פעולתו ואין שום פעולה נשאר 
עליו אם כן אף שמחלו זה לזה מחוייב לשלם ולא דמי לשדכן שאם נתבטלו הנישואין אין 
צריך ליתן שכרו וכמו שכתב מהרא"י והרב בעל המפה )המובא לעיל( דשאני התם  דאף 
הנישואין  על  חיוב  אלא  זל"ז  גופם  הקנו  לא  הלא  כבר  נגמר  וזה  זל"ז  שישאו  קנין  שקיבלו 
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ולא נגמרה פעולתו ומה שאין כן הכא כיון דהמקח נגמר קנין והסחורה הרי היא כאילו הוא 
ברשות הלוקח ודאי נגמרה פעולתם לגמרי ולא מהני מחילתם.

ותמה על הרב  כ"ו(  )ס"ק  וראיה ממה שכתב בעיר שושן סוף סימן קפ"ה הביאו הסמ"ע 
בעל המפה שכתב במקום שיש מנהג אי בטלו השידוכין הפסיד שכרו הלא עשה השדכן 
פעולה במה שנתחייב החוזה קנס ואין לומר דהרב בעל המפה כשמחלו וכו' זה אינו דאין 
להם למחול חובו וכו' עיי"ש. הרי שמכלל דבריו מוכח להדיא דאם מה "שגמר הקנס" "מקרי 
גמר" תו לא מהני מחילה ואף שבסמ"ע דחה דבריו עיין שם משום דסבירא ליה דבקנס לא 
עביד ליה מידי דאינו אלא משום בושת. עיין שם, אבל אי לאו טעם, גם הסמ"ע מודה בדינו 
ועיין בים של שלמה בב"ק פרק  זה  ואף שרבים חולקים על  זהו פשוט כביעתא בכותחא, 
הגוזל סימן לט' דנראה לכאו' דהסכים לסברת הרב בעל עיר שושן. )עיין בהמשך שהובאו 

דבריו בשם המרדכי(.

שוב סיים ואל תשיבני ממה שכתב בעל תרומת הדשן סימן שכ"ד דראובן שהמציא חוב 
בטוח לשמעון ונטל שכרו ואחר כך נתקלקל החוב דצריך ראובן לטרוח שנית דשמעינן מזה 
אף דכבר עשה שליחותו ונגמר כראוי אפילו הכי אם נתקלקל צריך לטרוח. ושמא דאי אינו 
רוצה לטרוח צריך להחזיר שכרו דשאני התם דכיון דנתקלקל הוי כאילו לא גמרו כלל מה 
שאין כן בנידון דידן שהם עצמם הגורמים ומוחלים זל"ז ומה לי למחול חובו של סרסור כיון 

דהם גורמים ושמעתי מי שרוצה להביא ראיה לסתור טועה הוא. עכ"ל השער אפרים.

ושמעינן מדברי הרב שער אפרים חדא  דחלוק דין שדכן ממתווך דגבי שדכן שזהו ענין של 
קירוב גופין )עיין בהמשך בעומק החילוק בעה"י( בזה מיירי הרמ"א אבל במתווך יש לשלם 
שכ"ט בנתבטל המכר אף כשנוהגים לשלם בגמר המכר דכל שגמר פעולתו של המתווך חל 
חיוב ומשמע אף שלא עשו קנין מוחלט, זאת ועוד, משמע שיש לשלם שכר מושלם כפי 
הבנתנו בלבוש שהרי כתב בזה"ל: הרי מכלל דבריו מוכח להדיא דאם מה שגמר הקנס מקרי 
גמר תו לא מהני מחילה עכ"ל השער אפרים הרי דמרהיטת לשונו הבין כדברינו שכיון שיש 

חלות התחייבות לחייב הקנס יש לחייבו כל דמי השידוך כמ"ש לעיל. 

והיסוד לכל זה הוא מה שביארנו שכיוון שהמתווך הצליח למלא את כל רצונו לקנות את 
הדירה )ובמיוחד בנידון דידן ללא כל יכולת לצד שני לחזור בו( פשוט שצריך לשלם שכ"ט 
ונידון דידן עדיף מנידון השע"א  ומה שכעת חוזר בו אין בזה לגרע משלמות גמר עבודתו 
דהנידון שם רק שעשו קנין סתימותא ואף באופן שהמנהג לשלם שכ"ט רק בגמר הקניה 
בפועל שהרי חילק  דבריו בין שדכן למתווך ובשדכן מיירי באופן שהמנהג לשלם בנישואין 
ובכ"ז ס"ל שמתווך שאני ובנידון דידן מיירי שעשו חוזה וגם המנהג לשלם בחתימת החוזה. 
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דנראה  למתווך  שילמו  שכבר  מיירי  והכא  למתווך  ששילמו  קודם  מיירי  שהשע"א  ועוד 
פטור  שהמתווך  כדברינו  מוכח  שפיר  וא"כ  להלן  שיובא  לב  החקרי  וכדכתב  טפי  דעדיפי 

מלהחזיר שכ"ט לקונה.  

וכעת ראיתי בשו"ת קרבן אשה )להגאון ר' אליהו שמעא הלוי( חו"מ סימן כ"ה בד"ה נשאל 
שהקשה על השער אפרים במש"כ דבשידוכין לא הקנו גופם דהא השדכן נוטל שכרו על 
מה שמדבר עם אבי הכלה ומפייסו לתת ביתו לפלוני ומפייס ביניהם עפ"י התנאים שמתנין 
זה עם זה וכיון שכתבו התנאים נגמר פעולתו ויש לו ליטול שכרו אלא שתלוי במנהגים מתי 
נותנים שכרו ובמקום שנותנים אחר הנישואין אז אם חזרו בהם אין לו ליטול שכרו כיון שלא 

נגמר הענין וא"כ קניית הגוף מאן דכר שמיה ונשאר בתמיה על השער אפרים עיי"ש. 

וביאור קושייתו דאין הבנה לחלק בין נישואין למתווך שבשניהם התשלום עבור שידולו את 
הצדדים שמפייסם להשתוות עם הצד שכנגד וזו כל עבודתו וא"כ מה אכפת אם גופם קנו או 
לא סו"ס בשניהם השכר עבור שידולו ולא עבור התוצאה ושפיר בשני הנידונים יש לשלם 

אם חזרו בהם.  

ובישוב דברי השער אפרים ובביאור דבריו במה שכתב דבנישואין לא 'הקנו גופם' שמחלק 
כלל  שייך  לא  גופין  קירוב  שזהו  נישואין  דלגבי  ולבאר  לחדש  נראה  למתווך,  שידוך  בין 
שייך  ומה  והכלה  החתן  זא"ז  יסבלו  אם  במציאות  תלוי  הדבר  גופין  קירוב  דעל  להתחייב, 
לעבודתו של השדכן שביכולתו רק לקרב דיעות ההורים אבל קירוב גופין מאן דכר שמיה 
דאף שיהיה קירוב גופין אי"ז מעבדותו דזהו מציאות או שיהא או לא יהא )כמשל שתל בגוף 
ובזה אין קשר לשידולים ולקירוב  יודעים אם הגוף יקבלו או ידחה אתו או לא  אדם שלא 

לבבות(.

נמצא דאף שנישואין חלים אי"ז נובע ישירות מהשידולים ולא שייך לשלם ע"ז כלל וכלל וכל 
התשלום עבור זה שגרם לכך, אבל לא על עצם הנישואין נמצא איפוא דכל התשלום עבור 
השידול הראשוני הוא רק על הצד שיהא נישואין שזו מציאות חדשה שאינה תלויה בשידול 
נמצא 'שיורד כקבלן' ולא 'כיורד לשדה חבירו' שהרי מעיקרא יודע שכל עבודתו לא קשורה 
כלל לכישורי השכנוע שלו נמצא שאין התשלום עבור טירחתו שפועל, שעל הנישואין אין 
כלל פעולה 'ויורד כקבלן' 'אם יוצלח מזלו' 'או לא' ושפיר התשלום אינה רק על גמר פעולה 
כיון שבזה אין גמר פעולה אלא על התוצאה רק אם יהא נישואין ועל דעת זה יורד וחשיב 

כקבלן. 

משא"כ במתווך שכל עבודתו היא על קירוב הדיעות ומילוי רצון הצדדים שזה עיקר ואין 
עוד מה לפעול שהרי כאשר יש קירוב וחותמים זה פעולתו הישירה ושפיר הוי 'גמר פעולה' 
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ושייך לשלם ע"ז כי על זה משלמים כי אם יש חתימה זה העיקר ואין עוד שלב אחר שלא 
תלוי בהם להבדיל משידוך שיש שני שלבים שידולו הראשון לקרב את הצדדים ורק בזה יש 

פעולתו של המתווך אבל לענין השלב השני שזה הנישואין לא קשור לקירוב דיעות.

נישואין למתווך, שרק בנישואין כל שלא  בין  וזה ביאור החילוק של השער אפרים לחלק 
היה נישואין לא ישלמו כיון שמעיקרא כאשר ירד השדכן ירד כסוג של קבלן ביודעו שאין 
הדבר תלוי בו אלא במציאות רצונם של החתן וכלה וכיון שכן מובן וברור שירד על דעת 
שרק במציאות יהא נישואין ובל"ז לא יקבל, ולכן אף שחזרו בהם הצדדים לא יקבל שכרו 
דמעיקרא ידע שלא על פעולתו הוא נשען משא"כ במתווך שהעיקר תלוי בשידולו וכשרונו 
להביא את הצדדים לחיתום וזה פועל ישיר שלו שפיר כל שהגיע לזה מובן שגמר פעולתו 

ואף שחזרו בהם חייבים לשלם שכ"ט והדברים נפלאים בעה"י.

וכדברי השער אפרים מובא בחקרי לב חלק ב' סימן קל"ו בזה"ל: סרסור שגמר המקח בקנין 
הנהוג חאיירי יור' ושוב חזרו בהם אי חייבים לשלם הסרסור אף דלא יצא המקח מרשות 
המוכר לקונה או לא וכו' והביא דברי השע"א הנ"ל ויישב את השגת הבני חיי שדייק מריש 
דברי הרמ"א במש"כ 'שדין שדכן כדין סרסור' דמשמע דבסרסור הדין פשוט שרק בגמר 
המכר חל חיוב  וע"ז יישב הבני חיי שהשע"א ילמד שכל דברי הרמ"א לדמות זהו רק לגבי 
החלק הראשון שאם דורש השדכן התשלום קודם הנישואין בזה דינו כסרסור אבל לא לגבי 
חלקו השני לענין שחזרו בהם. אלא  דסיים הבני חיי שלא משום שאנו מדמין נעשה מעשה. 
וע"ז משיב החקרי לב ולדידי לא קשאי, דלא דמי שדכן לסרסור, דעיקר גמר השידוכין הוא 
הנישואין וזה אינו נתפס בקנין קודם הנישואין אלא שמתחייבים בחיוב או שבועה לישא זא"ז 
אבל 'בסרסור שגמר המקח בקנין' 'הרי נגמר הענין מיד' אף שהסחורות ברשות המוכר כמו 
שכתב השו"ע סימן קפ"ט ולאחר שנגמר החוזה המקח כל אחד לפי קניינו אין אחד מהם 

יכול לחזור בו ואפילו מחלו זל"ז. 

ושוב חקר החקרי לב שם וז"ל אך יש לחקור בסרסור דגמר המקח בפיסוק דמים אלא שלא 
קנו כדין אלא בדברים, 'והקדימו שכר הסרסור' אי חייב הסרסור להחזיר שכר הסרסרות 

שלקח. שיש לומר, דכיון שהקדימו לו השכר זכה עיי"ש ראיותיו לזה. 

באופן  ואף  בשכ"ט,  חייב  שפיר  הקנין  שחל  דכל  חדא,  תרתי,  לב  החקרי  מתו"ד  ושמעינן 
שלא היה קנין, רק הקדים מעות מחוייב, ורק באופן שהמכר בטל בפשיעתו של המתווך בזה 
חייב להשיב. וא"כ בנידון דידן דהיה קנין וגם המנהג לשלם בשעת החוזה ברור לענ"ד שאין 

המתווך מחוייב להשיב את דמי השכ"ט.
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ודברי השער אפרים מובא גם בספר משכנות הרועים )אלחאייק עוזיאל( אות ס' עמוד רמ"ז 
וכן בספר זכור לאברהם )אלקעלי( ח"ג חו"מ אות ס' יעמוד ס"א וכ"כ בספר פאת נגב סימן נ' 

וכן פסק בספר הלכות מתווכים פרק י"ב סעיף א' ונראה שכך מקובל לפסוק. 

 אבל בהא קמודינא דבאופן שנעשה קנין אלא דהתברר דמעולם לא היה מקח כגון שיש מום 
בגוף המקח או בכשרות הצדדים שהם ברי דעת וכדומה ברור שצריך להשיב שכ"ט כיון 

שמתברר שמעולם לא היה מקח. 

וכעת ראיתי בעה"י בספר שם אריה )בולחובר( סימן ל"ב כדמות מעשה דידן דאף 'במכר על 
תנאי' יש חיוב תשלום כל שהעיכוב מצידו דזה עיק"ל השם אריה: בדבר מי שציוה לסרסור 
ויעשה שטר קנין',  נגמר הענין  יקנה בית אחד, והבטיח לו שכרו, 'כשיהיה  להתאמץ אשר 
עומד  והיה  שלו  עשה  כבר  והסרסור  לקנות.  רוצה  ואינו  הקונה,  נמלך  סיבות  עפ"י  ואח"כ 
לגמור לפ"ד )נ"ל שכוונתו לומר 'לפי דבריו'( ליתן שכרו וגם מה שכבר נתן לו אם מחוייב 

הסרסור להחזיר'.

הנה לכאורה נראה כיון שהתנה בפירוש אם יהיה נגמר הקנין א"כ אם אינו נגמר אי"צ ליתן 
לו שכרו ואף שהעיכוב הוא מצידו מחמת שחזר בו מ"מ בתנאי קיי"ל דאינו מחוייב לקיים 
התנאי ואין כופין אותו כדאיתא באהע"ז סימן ל"ח וכו' ושוב כתב דלפי"ד הרא"ש שם דהיכא 
דכבר נעשה מעשה כמו בחליצה אז מחוייב ליתן כמו שהתנה מטעם שכירות וכו' וכו' א"כ 
בנידון דידן זה שהסרסור כבר עשה מעשה 'שלו' והתאמץ בזה א"כ גם הוא נתחייב לו לקיים 
המכירה או לשלם שכרו וכו' וכו'. ושוב כתב שאמנם עם כל זה נראה דלא דמי כ"כ להתם 
כיון שלא נתקיים גוף המעשה שהתנה שיהיה נקנה ויתן לו כתב קנין וכיון שגוף המעשה לא 
נתקיים ויכול לחזור בו שלא לקנות א"כ אינו מחוייב ליתן לו שכרו ג"כ וי"ל גם כן דאומדנא 
הוא שלא נתחייב רק באופן שיהיה נגמר המקח, וכה"ג איתא בסימן קפ"ה בשדכנות במקום 
שאין נותנים עד הנישואין אם חזרו בהם אין צריך לשלם שכר השדכנות דלא נגמרו הנישואין 
אע"ג דחזרו בהם פטורים ואפילו אם רק אחד חזר בו ואפילו כשקיבל שדכנות דכיון דלא 
נגמרו הנישואין אע"ג דחזרו בהם פטורים ואפילו כשקבל שדכנות אם אחד חזר בו מחוייב 

להחזיר לשני עיי"ש.

במי  דידן  דנידון  מעשה  כהאי  ל"ט  סמן  עשירי   פרק  ביש"ש  מובא  במרדכי  ראיתי  אך   
שהבטיח לאחד שישתדל בשביל זווג אחותו ואם יכול להביא הבחור אליו יתן לו ט"ו דינרין 
בשביל שכירות, והלך אחריו והביא אותו והיה מזומן לקיים התנאים ותובע שכרו, והשיב 
שמעון שלא נדר אא"כ שישא אחותו ולא נשא אותה והעיכוב לא היה מצידו ופסק שם שאם 
כדברי זה שלא נדר אא"כ שישא אחותו אז פטור שמעון לכן ישבע שמעון שלא נדר אא"כ 
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יגמר הזווג, וגם ישבע שלא שינה מן התנאים ולא עכב כלום אלא כל התנאים שאמר מקודם 
רצה לקיים ואז יהיה פטור מאחר שלא פשע בביטול הזווג עיי"ש באריכות. 

א"כ מוכח דאם שמעון פשע בביטול הזווג שלא רצה לקיים כפי התנאים שאמר חייב ליתן 
שכרו אע"ג דלא נגמר הזווג כיוון שהעכוב היה מחמתו  וה"ה בנידון דידן שעיכוב מחמתו 
דחייב אבל נ"ל לומר דאע"ג דחייב כה"ג שהעיכוב מחמתו אינו חייב ליתן רק שכר טרחתו 
והוצאותיו שהוציא ע"ז אבל לא שכר שדכנות דשכ"ט והוצאותיו מחוייב לשלם לו מדינא 
דגרמי שצוה לו לעשות דבר זה ואח"כ חזר בו וגרם היזק וכו', אבל כמה שהבטיח לו אי"צ 
לשלם לו רק על אופן שיהיה נגמר הזיווג עכ"פ אף שהעיכוב היה מחמתו אי"צ לשלם לו 
כמה  טרחו  שכר  ע"ס  שהוציא  מה  להסרסור  ליתן  מחוייב  זה  נידון  וכן  לו   שהבטיח  כמה 

ששוה ואין לחייבו כמה שהבטיח עד כאן עיקר לשונו של השם אריה. 

והוצאותיו  לחייבו שכר טרחתו  יש  קנה  ולא  לקנות  לו  שרק הבטיח  רואה דאף באופן  עין 
מדינא דגרמי ואף באופן שהמנהג לשלם רק בנישואין וביותר שהיה תנאי מפורש שהתשלום 
רק באם יקנה, אפילו הכי כל שהעיכוב מצד שחזר בו דעת המרדכי והשם אריה הנ"ל לחייבו 
שכ"ט והוצאות ובנידון דידן שכבר נעשה המכר וחל הקנין ובמיוחד שהמנהג לשלם בשעת 
החוזה כולי עלמא יודו לשלם שכ"ט מלא דכל שהעיכוב הוא מצידו יש לחייב שכ"ט. אולם 
לפנים משורת הדין הסכים המתווך להשיב 5,000 ש"ח שרצה לשלם לעסקנים שיזרזו את 

המסמכים והאמת והשלום יאהבו. 

 זאת העולה:

או  ולאחר שחתמו חוזה התחרט הקונה  פי בקשתו  לקונה על  דירה  א'. שמתווך שהשיג   
התחייבות  שחלה  שכל  מהסיבה  למתווך  מושלם  שכ"ט  לשלם  חייבים  מרצונם,  המוכר 
העיסקא  נסגרה  לא  דבר  של  בסופו  אם  ואף  לשלם  חיוב  וחל  פעולתו  נגמרה  בזה  הדדית 
מסיבה שהם עיכבו את הקניה מרצונם מ"מ כל שהמתווך פעל במכר כבר יש חיוב תשלומין. 

ב'. אבל באופן שחל מקח טעות בדירה או חילוקי דיעות שאינה מאפשרת את העיסקא אין 
חיוב לשלם שכ"ט.

ג'. באופן שביקש קונה מהמתווך שחפץ בנכס מסויים ומוכן לשלם לו שכ"ט ולאחר שטרח 
בשבילו חזר בו ואינו חפץ לקנות יש מקום לחייבו בהוצאות אע"פ שלא חתם חוזה מ"מ כיון 

שביקשו שחפץ בנכס מסויים ואת שלו עשה המתווך לכן מחוייב לקיים את חלקו הקונה. 
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דעת אדה"ז בענין סחיטת לימונים בשבת 

הרה"ג מאיר מאירי – ראש הכולל 

א

סחיטת  על  'וששאלת  וז"ל:  הרא"ש  דברי  את  הב"י1  הביא  בשבת  לימון  לסחיטת  בנוגע 
לימוני׳׳ש נראה שהם בכלל שאר פירות שמותר לסחטן, שאין דרך כלל לסחוט לימוני״ש 

לצורך משקה אלא לצורך אוכל ומותר לסחטן בשבת'.

אוכל  לצורך  לסחוט  היא  הרגילות  כאשר  רק  הוא  הרא"ש  שכתב  שההיתר  הב"י,  ומדייק 
יהיה אסור לסחוט כמו איסור  בלבד, אבל כאשר הרגילות היא לסחוט גם לצורך משקה, 

סחיטת תותים ורימונים. 

אבל עפ"ז מקשה על המנהג באותם מקומות שהרגילות היא לסחוט לצורך משקה ואעפ"כ 
מתירים את סחיטת הלימונים גם לצורך משקה. וז"ל: 'יש לתמוה שבמצרים נוהגים לסחוט 
לימוני״ש לתוך מים שנתנו בהם צוקר לשתות לתענוג ואין נמנעים מפני כך לסחטן בשבת 

לתוך אותם מים ולא ראינו מי שמיחה בידם ולא ראינו מי שפקפק בדבר'.

וכתב ע"ז ב' תירוצים: א. שאין הרגילות לשתות אותו ללא תערובת משקה אחר. ב. המנהג 
לסחוט אותו לתוך משקה אחר. וז"ל: ואפשר דלא מיתסר אלא כששותין מי סחיטת הפרי 
מערבים  ואח״כ  לבד  מימיו  כשסוחטין  אלא  מיתסר  דלא  א״נ  אחר,  משקה  תערובת  בלא 

אותם אבל אם המנהג לסחוט מימיו לתוך משקה אחר שרי'.

קודם  לבדם  לסחטם  נוהגים  אפילו  מותר  הראשונה  דלדיעה  התירוצים2:  ב'  בין  והנפק"מ 
ואח"כ לערבם במשקה ולדעה הב' אסור.

 1   בסימן ש"כ ד"ה ומשמע לי.  
 2   ראה קצות השולחן סימן קכו סי"א ובדה"ש סקכ"ה.
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ב

אמנם המג"א3 אחר שהביא דברי הרא"ש כ' 'ואפי' נוהגים לסחטו לתוך מים שרי' כיון שאין 
דרך לשתותו לבדו )ב"י('. 

ולפי"ז מדייק הרב פרקש4 שפסק המג"א הוא שתפס תירוץ הא' בב"י עיקר כיון שהביא רק 
אותו, ולכן התיר את סחיטת הלימון. ומה שכ' המג"א 'נוהגים לסחטו לתוך מים שרי', היינו 
שהמג"א מתייחס בדבריו גם לתי' הב' - זו המציאות שכתב הב"י להקשות ממנה אבל אינו 

בדוקא, ועיקר דבריו הם לפי תירוץ הא'.

ועפ"ז מבאר, שמכיון שלשון אדה"ז5 מיוסד על  דברי המג"א, א"כ זו היא גם דעתו ומעיקר 
הדין מותר לסחוט לימונים אף שנוהגין לסחטם בפ"ע ואח"כ מערבים אותם במשקה.

ג.

אך אמנם נראה שאין לפרש כן דברי אדה"ז.

 דהנה אף שהעתיק את דברי הפוסקים והמג"א, מכל מקום ידוע בכללי הפוסקים6 שדרכם 
להעתיק את הדינים כמעט בלשונם, אך ע"י שינויים קטנים שמשנים בלשון העתקתם ניכרת 

שיטתם והבנתם7, ובמילא י"ל שכן הוא גם כאן בדין סחיטת לימונים וכדלהלן:  

אדה"ז בהעתקתו את דין סחיטת הלימונים, אינו מסתפק לכתוב כפי שכתב הרא"ש 'שאין 
'ואע"פ  באריכות  ומבאר  מוסיף  אלא  אוכל'  לצורך  אלא  למשקה  הלימונים  לסחוט  דרך 
שבאותן המקומות שיש להם הרבה מהן הם סוחטין אותן לצורך מימיהן אין דינם כתותים 
ורימונים בשביל כך אפילו באותן המקומות לפי שאינן סוחטין מימיהן לשם משקה אלא 
לצורך אוכל'.כלומר, שהוא מדגיש שאכן סוחטין אותן לצורך מימיהן, אבל סחיטת מימיהן 
היא רק לצורך אוכל. שמלשון זה משמע שסוחטן בפני עצמם ולא 'לתוך אוכל', אלא שסוף 

סוף סחיטה זו היא 'לצורך אוכל'.

3   סי' ש"כ סק"ח.
4  בספרו שבת כהלכה פרק ט"ו בביאורים אות ז.

5   בסי' ש"כ ס"י.
6  ראה ספר כללי הפוסקים לאדה"ז שמביא על הרמב"ם באות ר"ט' ונודע דרכו שלא לכתוב מה שאינו מפורש ומבואר'. וראה 

גם יד מלאכי כללי הרמב"ם אותיות ב-ג. וראה לקו"ש ח"ד עמ' 1126, וחט"ז עמ' 188 הערה 39. חל"ב עמ' 145.
7  יש שהשיטה היא מחודשת בביאור העניין ויש שבאה רק להדגיש את עיקר העניין )וראה בהערה קודמת( וכדלהלן.
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וממשיך בהלכה לגבי הסוחטן לצורך משקה 'ואפילו אם נוהגין לסחטן לתוך מים לשתות, 
מותר, כיון שאין דרך לשתותן לבדן'. והיינו שלצורך משקה נקט בדוקא 'סוחטין לתוך מים', 

ולא 'לצורך שתייתן במים' וכיו"ב.

ומה שמסיים בטעם שאין דרך לשתותן לבדן, י"ל שהוא הטעם העיקרי, אלא שעפי"ז יש 
לבאר למה באמת הצריך גם לסחטן לתוך מים?

ורימונים  וכן תותים  ו-ז, דיש איסור לסחוט ענבים  יובן עפ"י מה שביאר בסעיפים  והדבר 
לקערה ריקה, אפילו אם רוצה אח"כ לתתם לתוך אוכל כיון שלא ניכר שעושה לשם אוכל. 
ובשאר פירות מותר אפילו לתוך קערה ריקה, כיון שהכל יודעים שסוחטן למתק האוכל ולא 

לשם משקה, שאין דרך לסחטן לשם משקה.

ומזה מובן שאם הוא דבר שהדרך לשתותו בפני עצמו והוא רוצה לסוחטו בשבת לא לשתיה 
יתן  כך  ריק אף שאחר  ואסור לסוחטו לכלי  אלא לצורך אוכל צריך לסוחטו לתוך האוכל 
יודעים  והיא פעולה האסורה בשבת. ואם הכל  זה נראה שסוחטו לשתיה  כי  המיץ לאוכל 
שהוא פרי שסוחטו כדי למתק האוכל מותר לסוחטו לכלי ריק כי לא נראה שסוחט לשם 

משקה אלא לצורך אוכל.  

ועד"ז י"ל בסחיטת לימונים, כיון שתמיד שותים אותם )מעורבים במים(, על כן כשסוחטן 
לתוך כלי ריק אינו ניכר דיו שהוא סוחט באופן המותר ולכן כדי שיהיה ניכר שסוחט הלימונים 
באופן המותר הצריך לסוחטן לתוך מים תחילה אף שעיקר ההיתר הוא כיוון שאין הדרך 

לשתותן לבדן.

לסוחטן  שהצריך  אברהם  המגן  דברי  לשונו בהעתקתו  בדיוק  דברי אדה"ז  ביותר  ומובנים 
לתוך מים כדי שיהיה ניכר שסוחט באופן המותר ועיקר טעם ההיתר לסחיטת הלימון בשבת 
'שנוהגים לסחטן לתוך  ועפי"ז דברי המג"א ואדה"ז  הוא מפני שאין הדרך לשתותן לבדן. 

מים – מותר' מדוייקים להפליא8.  

לתוך  כשסוחטן  לא  אם  לימונים  סחיטת  לאסור  אדה"ז  שיטת  מהנ"ל  והמורם 
מים9. 

8  והנה גם המשנ"ב אסר לסחוט לימונים כדלעיל אך לא מאותו הטעם. דבס"ק כ"ב דמטעם זה שנוהגין לסחוט את הלימונים 
והיינו שחושש לטעם הב'  בפ"ע ואח"כ לערבם בפאנש, א"כ אפשר דדמי לתותים ורימונים ואסור לסחטם גם לתוך משקה. 
דהב"י בלבד. משא"כ לאדה"ז כתבנו שהטעם להתיר הוא מטעם הא' דהב"י שדרכם לשתות בתערובת ומה שאוסר לסחטם 

בכלי בפ"ע הוא מטעם צדדי שאינו ניכר כל כך שהוא לשתיית היתר אבל לתוך משקה מתיר בפירוש.  
9  ולא כפי שכתב הרב פרקש הן בהבנת דברי המג"א שכתב שאין הם 'בדווקא' והן בפסיקת ההלכה בדברי אדה"ז כבפנים.
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מחיקת אותיות וציורים ע"ג עוגה וכיו"ב

הרה"ג מאיר מאירי – ראש הכולל

א.

כתב הרמ"א בהלכות שבת סימן ש"מ1, 'אסור לשבר עוגה שכתב עליה כמין אותיות . . דהוי 
מוחק' וכתב ע"ז המג"א2 'צ"ע, דא"כ כתובין עליו צורות יהא אסור דהא הצר צורה חייב וא"כ 

המוחקה נמי חייב, וצ"ע'. 

אדה"ז כתב בסעיף י' 'הרושם רשמים וצורות בשטר וכיו"ב כדרך שהציירים רושמים חייב 
משום תולדת כותב וכן המוחקה'. 

הרב פרקש בספרו שבת כהלכה3 פוסק לאסור לאכול עוגות עם ציורים שאינם בגוף העוגה, 
ועיקר טעמו ע"פ דברי המג"א שמשמע לי' מדבריו שנוטה להחמיר, ומביא מאדה"ז הנ"ל 
שפסק להחמיר בציורים, וכן מאדה"ז בהלכות יו"ט4 שאוסר לשבור חותם שייש בו צורות. 
אך בציורים שחקוקים בגוף העוגה 'מוכרח' להקל כיון שכן עולה ברור מדברי אדה"ז בהל' 

פסח5 דמצות שחקוקים בהן ציורים מותר לאכלן ביו"ט. 

אמנם לפי פירושו של הרב פרקש, שאדה"ז מחמיר בציורים כדמשמע לי' מהמג"א, נשאלת 
השאלה מדוע מיקל בציורים החקוקים בגוף העוגה? 

הוי  זה שני  טעמים, א. חקיקה  בהערות שם מציין לדברי קצות השולחן שמביא בחילוק 
מילתא דלא שכיחא ולא גזרו במוחק שלא ע"מ לכתוב. ב. יש לצרף את דעת מהר"ש הלוי 
המתיר בכל עניין, גם באותיות כאשר הן מגוף העוגה. וצ"ל שהרב פרקש יסבור שכן דעת 

1  סעיף ג'.
2  סק"ו.

3  פרק עשרים סעיף ע"ה.
4  סי' תקי"ט סעיף ו'.
5  סימן ת"ס סעיף ט'.
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הלוי  כר"ש  דלא  בהדיא  שפסק  אדה"ז,  בדברי  אלו  לחילוקים  מקור  שאין  ולהעיר  אדה"ז. 
בהלכות פסח סימן תנ"ח סע"א, וז"ל: 'והסימנים שעושה בהן )במצות( לא יעשה אותן כמין 

אותיות, שהרי צריכים לשברם ביו"ט'.

ב.

הרשד"ב לוין בספרו 'שיעורי הלכה למעשה' סימן מ"ו מסיק מהא שאדה"ז מתיר בהלכות 
פסח הנ"ל לאכול מצות עם ציורים, שאדה"ז אינו אוסר לאכול עוגות עם ציורים בין כאשר 
הם מגוף העוגה ובין אם הם שלא מגוף העוגה. ומבאר, שמהא דהמג"א סק"ו לא יוקשה, 
דמשמע לו שהמג"א מסכים להרמ"א לאסור באותיות בלבד, רק שנשאר בצ"ע מה טעם 

החילוק בין אותיות לציורים.

ונ"ל שיש לדייק בדברי אדה"ז שאכן אינו אוסר באכילת עוגות עם ציורים, )וי"ל שאכן כך 
יפרש את דברי המג"א, וכהרשד"ב לוין(. והוא מהא שידוע6 שנמשך ברוב המקומות אחר 
המג"א, ואעפ"כ נטה כאן מדברי המג"א, ולא הזכיר את איסור הציור ומחיקתו בשבת בקשר 
לאכילת עוגות, אלא הביאו כעניין בפ"ע. וזה מורה שאכן אדה"ז אינו אוסר לאכול עוגה עם 

ציורים.

אמנם, לכאורה יש להקשות מאותם מקומות שהביא הרב פרקש, בהם מוכח שאדה"ז אוסר 
ציור או מחיקתו בשבת. אך את זה כבר תירץ הרשד"ב לוין שבכל אותם מקומות, סי' ש"מ 
וסימן תקי"ט, אין אדה"ז מדבר בציור או מחיקתו ע"ג עוגות או שאר אוכלין, בסימן ש"מ 

מדבר בשטר כנ"ל, ובסימן תקי"ט מדבר בחותם דבר דואר, משא"כ באוכלין, יהיה מותר.

אמנם הא גופא צ"ב, מהו ההסבר בשיטת אדה"ז שאוסר מחיקת ציורים בשטר וכדו' ומתיר 
בעוגה וכדו'. ומבאר הרשד"ב שבכלל אכילת עוגות עם אותיות הוא איסור קל יותר שהוא 
מוחק שלא ע"מ לכתוב. ובהצטרף קולא נוספת שיש בציורים לגבי אותיות, יש להקל בעוגה 
רשמין  'שהרושם  אדה"ז  בלשון  הרשד"ב  מדייק  הנוספת?  הקולא  היא  ומה  ציורים.  עם 
וכן המוחקה' משא"כ המוחק אותיות הוא אב. ולכן  וצורות כו' חייב משום תולדת כותב, 

היקל אדה"ז באכילת עוגות עם ציורים.

6  ראה הקדמת בני המחבר: 'מיוסד על פי דעת כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, ובראשם הרב בעל מגן אברהם'.
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ונ"ל שביאורו בדברי אדה"ז תמוה, דהרמב"ם כבר כתב בפ"ז בהלכות שבת שאין בין אב 
לתולדה אלא קרבן, ואיפה מצינו בדברי הראשונים ואחרונים חילוק בין אב לתולדה לדינא 

)בזמן הגלות, כשלא מקריבים קרבנות(? 

ולומר שאדה"ז חידש חילוק שלא נמצא בשום פוסק ראשון ואחרון הוא גם תמוה מאד.

ג.

'הרושם  גדר  את  לבאר  שהאריך  י'  בסעיף  עצמו  אדה"ז  בדברי  נמצא  שהביאור  נ"ל  ולכן 
ורושם הוא תולדת כותב.  ולא הסתפק לומר בקיצור שהמצייר  וכן המוחקה',  כו'  רשמים 
שלפי"ז נמצא שגדר האיסור הוא רק 'בשטר וכיוצא בהם, כדרך שהציירים רושמים...' ולכן 
בחותם שיש בו צורה אסור לשוברו שגם זהו דרך הציירים על שטר וכיו"ב, ואכילת עוגיות 

עם ציורים מותר, דאין זה כדרך תולדת כותב ומוחק, כשאינו בשטר וכיו"ב.

ולכאו' אפשר לומר נפק"מ בין הביאורים, דבימינו ישנם דפים אכילים, שמדפיסים עליהם 
לאכלם  מותר  יהי'  להרשד"ב  הנה  אפייתה,  לפני  עוגה  על  אותם  ומניחים  וכיו"ב  תמונות 
יהי' אסור, דהדפסה ע"ג דף לכאו' הוא  ולביאורינו לכאו'  בשבת, דציור הוא תולדה כנ"ל, 

כדרך שהציירים רושמים על שטר וכיו"ב.

ד.

ביסקויטים  כגון  העוגה,  מגוף  הן  שהאותיות  עוגות  לאכול  מתיר  בספרו7,  פרקש  הרב 
קושי  שיש  להעיר  ויש  השולחן8,  מקצות  ומקורו  לשוברן.  ואוסר  אותיות,  בהן  שחקוקים 
בפסק זה, כיון שאדה"ז אסר בפירוש לאכול עוגות עם אותיות, שכתב שאסור  ליתן עוגה 
שכתובים עליה אותיות לתוך פיו של קטן, שאז מאכילו איסור. ולהרב פרקש נצטרך לחלק 

שמדבר כאן שהאותיות אינן מגוף העוגה אלא מודבקות עליה שבזה גם הר"ש הלוי אוסר.

וכמו כן אדה"ז אסר בפירוש שבירת ואכילת עוגיות שחקוקות בהן אותיות וז"ל9: והסימנים 
. שהרי צריך לשברם   . ידי  דפוס  יעשה אותן כמין אותיות על  שעושה בהן )במצות( לא 
אלא  למחקם  מתכוין  שאינו  אע"פ  אותיות  כמין  בה  שיש  עוגה  לשבור  אוסרין  ויש  ביו"ט 

7  בפרק עשרים סעיף ע"ג*.
8  סימן קמ"ד.

9  סימן תנ"א ס"ח.
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לאכלם ביו"ט כמו שנתבאר בסימן ש"מ'. עכ"ל. ולהרב פרקש נצטרך לפרש שהאיסור הוא 
דווקא לשוברם ולא לאכלם, כיון שהם מגוף העוגה.

והנה, נוסף לזה שאין מקור לחילוקים אלו בדברי אדה"ז, הנה כאן קשה יותר, דכבר הוכחנו 
שאדה"ז אוסר אכילה לחוד, בסימן שמ"ג, ואעפ"כ כאן כותב 'ויש אוסרין לשבור עוגה', א"כ 

משמע שאין חילוק בין אכילה ושבירה.

עוד יש להקשות עליו, דבסעיף ע"ה הערה קפ"ה, הוכיח שעוגות שחקוק בהם ציורים אדה"ז 
מתיר לאכלן וגם לשברן, כמוכח בהלכות פסח סימ' ת"ס ס"ט. וכותב שם שאע"פ שאדה"ז 
גם  מתיר  מ"מ  באכילה',  מותרות  המצות  על  ציורין  'עשה  וז"ל:  לחוד,  אכילה  לשון  כותב 
בשבירה, שאם אדה"ז היה אוסר היה צריך להזהירנו מכך. הנה הרב פרקש עצמו  סובר שאין 

אדה"ז מחלק בין אכילה לשבירה. 

באדה"ז  לדייק  יש  אכילה  מתיר  אדה"ז  שכאשר  פרקש,  הרב  בדברי  לדחוק  אפשר  עדיין 
שאם היה סובר ששבירה אסור היה מציין זאת, דלא נפיק חורבא - להתיר גם שבירה, אך 
נפיק  כאשר אדה"ז אוסר שבירה בסימן תנ"ח אין לדייק שאינו מודיע היתר אכילה, דלא 
חורבא מהא, אם יחמירו גם שלא לאכול.  אך ריבוי חילוקים אלו נראה דחוק, ויותר מסתבר 
לומר דדעת אדה"ז כהרשד"ב שעוגה עם אותיות אסור בכל עניין ועוגה עם ציורין מותר בכל 
עניין, בין שהן מגוף העוגה ובין שלא, בין לשוברן ובין לאכלן. חוץ מהנפק"מ שהבאנו לעיל 

בסעיף ג'.
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חשש בורר במסננות שיש בהם פילטר

הרה"ג גדלי'ה ריזל - רב דק"ק סלונים, קרית גת 

א.

דנו הפוסקים במסננות שמצויות במכונות של מים קרים וכדו', שדרך פעולתם היא שהמים 
נכנסים דרך פילטר שיש בו גרגירי פחם לנקות את המים מכל לכלוך, וכאשר המים יוצאים 
בורר  בזה חשש  יש  ייצא. דלכאורה  יש שם מסננת שמעכבת את הפחם שלא  מהפילטר 
הוי  המסננת  דרך  אותם  וכשמוציא  לשתיה  ראויים  אינם  הפחם  עם  מעורבים  דכשהמים 

כבורר בכלי.

וכן  שיצולו',  בשביל  השמרים  גב  על  מים  'נותנים  בשבת1  דאיתא  להא  זאת  לדמות  ורצו 
נפסק בשו"ע2 'אבל אם נתן בהם שמרים מע"ש מותר ליתן עליהם מים כדי שיחזרו צלולים 
לזוב',  וביאר בפסקי הרי"ד וז"ל: 'ואין זה סינון, שהמים כאשר שם אותן כך יצאו ולא נתברר 
פסולת מהן'. וכ"כ בלבוש: 'שאין בנתינת המים משום בורר שהמים צלולין הם ואין בהם 

דבר שצריך לברר מהם'.

ובחזו"א3 למד מזה למסננת של ברז שמצוי בו הרבה חול ולכלוך וכשהמים עוברים דרכו 
האדם  ע"י  הנקלחין  דהמים  'כיון  בורר,  משום  בזה  דאין  ומסתננים  וחוזרים  מתלכלכים 
בפתיחת הברזא הם מים צלולים אע"ג שאח"כ הם מתערבים עם החול וחוזרים ומסתננים 

כיון דנתן מים צלולים לית לן בה וכמש"כ המשנ"ב שם סקל"ג בשם הלבוש'.

נעכרו  שבאמצע  אף  צלולין  ויצאו  צלולין  נכנסו  שהמים  כיון  בנידו"ד  גם  להתיר  יש  ועפ"ז 
המים לית לן בה.

1  קל"ט ע"ב.
2  סי' שי"ט ס"ט.

3  או"ח סי' נג.
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יוצא  שפיכה  באותה  דהתם  השמרים  שע"ג  דמים  לדינא  נידו"ד  בין  לחלק  שרצו  יש  אכן 
הכא  אבל  תערובת(.  שם  לה  ואין  זמנית  כתערובת  )ונחשב  ברירה  בזה  אין  ע"כ  ומתברר 
שהמים נשארים מעורבים עד שיעשה פעולה חדשה, שיפתח את הברז פעם נוספת בכה"ג 

נחשב תערובת.

וכן הביאו משו"ת מנחת יצחק4 דכ' לגבי שקית תה שמכניסים למים צלולים שאסור להוציא 
השקית מהכוס ויופרדו המים מהעלין דנחשב כמעשה חדש.

דאף  מהכוס,  השקית  את  להוציא  לא  להחמיר  דנכון  דכ'  הגרשז"א,  בשם  בשש"כ5  וכ"ה 
שהמים היו תחילה צלולין, 'אפשר דשאני הכא חמיר טפי, כיון שהמים והעלים כבר מעורבים 

וכשמוציא השקית נחשב שמסנן מים עכורין ולא צלולים' 

דנים  דהם  שרי  דבנדו"ד  להדיא  מבואר  הגרשז"א  מדברי  וכן  המנח"י  מדברי  באמת  אכן, 
רק על הוצאת השקית, אבל על עצם הדבר שיש שם שקית תה, וכששותה או כששופך 
לכוס אחר מתבררים המים - בזה לא אסרו כלל. ובאר שם המנחת יצחק דכ"ז שהשקית 
נשארת מעורבת במים יש את ההיתר דמים ע"ג שמרים ורק אם הוציא לגמרי את השקית 
מהכוס אסור 'דכבר נסתלק מעשה ראשון וכעת מתחיל מעשה חדש', אלמא אף דכל רגע 
יש מעשה חדש לית לן בה דעומד לכך דיכנסו מים ויצאו ולא נחשב תערובת ורק אם מוציא 
הניח  אם  דלכאו'  דכתב  שבת6  באורחות  )וראיתי  ונאסר.  לגמרי  חדש  דבר  נחשב  השקית 
'זמן מסויים' הוי בורר כעין הוצאת השקית, אכן במנח"י איירי  את השקית ומשהה אותה 
השקית  הוצאת  של  בדין  ואף  אחר.  לכלי  שופך  או  ממנה  ושותה  בכוס  השקית  במשאיר 

הגרשז"א נסתפק בזה, גם במנח"י משמע דלא ברירא ליה(. 

וה"ה בנדו"ד לא נחשב כמעשה חדש רק כמעשה אריכתא, דעומד לכך דיפתחו כל הזמן את 
הברז וייצאו המים, ויכנסו מים חדשים.

פעולות,  בב'  אף  להתיר  שיש  שמרים,  ע"ג  מים  של  הדין  מעצם  להוכיח  לענ"ד  נראה  וכן 
דהנה, כשנותן מים ע"ג שמרים יש מים שנשארים בין השמרים או על השמרים, וכשישפוך 
שפיכה נוספת ירדו דרך המשמרת, דאטו אסור ליתן מים בב' שפיכות?, וגם, מה שהתיר 
החזו"א במסננת של ברז הרי ודאי יש טיפות מים שנשארים במסננת או בתוך הלכלוך, ולא 
ייצאו רק ע"י פתיחה נוספת של הברז, ומ"מ לא נאסר ובע"כ דהכל נחשב כמעשה אריכתא. 

4  ח"ד סי' צט ענף ב'.
5  פ"ג הע' קעא.

6  פ"ג הע' צג.
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ובאמת, דלולי דבריהם נראה טעם ההיתר דנתינת מים ע"ג שמרים בפשיטות דאין חילוק 
דלא  כלל.  בורר  כאן  אין  הכוס  מן  תה  השקית  במוציא  ואף  פעולות.  לב'  אחת  פעולה  בין 
נחשב כלל דהפסולת מעורבת במים ושהפסולת מקלקלת את האוכל דהרי הפסולת תפוסה 
בתוך המסננת והמים יוצאים ונכנסים ואין הפסולת קשורה אליהם כלל. והרי"ז דומה לאוחז 
אבנים בידו ומכניסן לתוך מים אטו נחשב לבורר אם יוציאם?, דהרי הפסולת אחוזה בידו 

ומופרדת מן האוכל. )ועדיף טובא מפסולת שצפה ע"ג האוכל שאין ע"ז שם תערובת(.

'ואין בהם דבר  הן  צלולין  דכ' דלכך שרי שהמים  ובלבוש  וכן משמע מאד מפסקי הרי"ד 
מן  המים  שמברר  מה  מצד  ברירה  כאן  אין  למה  לבאר  טרחו  ולא  מהם',  לברר  שצריך 

השמרים, בע"כ דאין זה תערובת כלל.

ב.

החזו"א7 כתב לגבי תיון ]היינו כלי שבו מכינים את התמצית מע"ש[ שיש בפיו מסננת וז"ל: 
ומיהו אפשר כיון שאין כאן שימוש בכברה ממש אף שיש בפנים כנגד חוטמה של כלי כעין 
רשת לעכב העלים מ"מ י"ל דלאו הוי רק כדין ברירה ביד דמותר כשנוטל אוכל מתוך פסולת 
כדי לאכול מיד. עכ"ל. )ויל"ב דבריו עפמש"כ במג"א8 דהטעם שאסור לברור בכלי משום 
דאינו דרך אכילה, ומזה למד דאסור לסחוט בוסר לשתות מימיו משום בורר, אף לאלתר, 
ולפי"ז כלי שאין עיקר תפקידו לברירה, אף דיש בפיו מסננת שרי דעדיין נחשב דרך אכילה(.

ובספר טעמא דקרא להגר"ח קניבסקי שליט"א מביא שבבית החזו"א השתמשו בתיון שיש 
בו מסננת ולא דקדקו לעיין אם התמצית צפה מעל העלים או לאו.

ובספר שביתת השבת בב"ר סקמ"ט כתב להחמיר בזה, אכן הביא שהמנהג הי' להקל בזה. 
)יעו"ש מה שביאר( ושאל את הגרי"ח זוננפלד ואמר לו 'שראוי לכתחילה' ליזהר בזה.

ובספר שש"כ9 כתב טעם אחר למה לא נחשב ברירה בכלי וז"ל: ושמעתי מהגרש"ז אויערבאך 
שליט"א דכלי המיוחד לברור לצורך מידי בלבד אפשר דאינו בכלל האיסור לברור בכלי ולכן 
מותר לשפוך תמצית תה דרך מסננת שבפי התיון וכו' וכמו שמותר לברור ביד משום טעמא 

דדרך אכילה בכך וכו'. 

7  סי' נג.
8  סי' ש"כ סק"ז.

9  פ"ג הערה קכה.
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ובשו"ת מנחת יצחק10 כ' וז"ל: מ"מ יש עוד לומר כיון דכל המים הולכים דרך שם ואף המים 
אינו עושה שום פעולה חדשה בשביל  והוא  הולכים דרך שם  והדחה  לנטילה  שמשתמש 
המים לשתיה ה"ז לא גרע מדין ברירה ביד דמותר כשנוטל אוכל מתוך פסולת כדי לאכול 
מיד. וכמ"ש כה"ג בחזו"א שם וז"ל ומיהו אפשר כאן שאין שימוש בכברה ממש אף שיש 
בפנים כנגד חוטמה של כלי כעין רשת לעכב העלים מ"מ י"ל דלא הוי רק כדין ברירה ביד 
דמותר כשנוטל אוכל מתוך פסולת כדי לאכול מיד. עכ"ל. וכמו"כ בנדו"ד כנ"ל, ותדע דאם 
לא כן לא שבקת ליה לכל בריה דהרי אף בלתי הנפה שעל פי הברז הרי מימי העיר הולכים 
דרך כמה מסננות עד שבאים לתוך צינורי הבית ובלתי אותו הסינון לא היה אפשר לשתות 
מאותן המים וא"כ אף אם לא יתכן נפה על פי הברז יהי' אסור ליטול מים מן הברז בשבת, 

אלא ע"כ כנ"ל. עכ"ל.

לשם  נעשה  לא  הכלי  דעיקר  יצחק  והמנחת  החזו"א  כסברת  בנדו"ד  גם  להתיר  יש  עפ"ז 
ברירה ואין לזה שם ברירה בכלי, )ואף שהמנחת יצחק כתב שפעמים משתמשים בברז אף 
לדבר שאין צריך ברירה, הרי דימה לדברי החזו"א לגבי תיון, והתם משתמשים רק לשתייה, 
וגם נראה דהכא עדיף מברז שיש בו מסננת דהרי עיקר השימוש להוציא את המים שכבר 

מסוננים ורק גורם גם לסינון מים חדשים שנכנסים לשם(.

דיוצא  כאן  דשייך  נראה  גם  מידי  שימוש  לצורך  ברירה  כלי  דהוי  הגרשז"א  סברת  וגם 
מהמסננת רק כמות קטנה שיהי' ראוי למי שבא לשתות אחריו.

איברא, דאף אם נימא דלא נחשב כבורר בכלי הרי גם בבורר ביד לא הותר רק לצורך לשתות 
לאלתר, והכא הכוס שיוצאת כעת מהמסננת יתכן ולא ישתו אותה רק לאחר זמן. ובאמת 
דכעי"ז ילה"ק ע"ד המנח"י הנ"ל דהתיר לשתות מים מהברז אף שגורם שיבואו מים חדשים 

והם מסתננים בכמה מסננות - והרי המים ההם לא שותים אותם השתא, ולא הוי לאלתר.

אכן נראה דכיון דהמים ששותה השתא הוי לצורך שימוש מידי, לא איכפת לן דנברר עוד 
מים לצורך לאחר זמן. וכן מוכח בדין של ברירת ב' מינים שמותר לברור מין אחד לצורך 

לאכול לאלתר אף שעי"ז גורם שהמין השני נהי' מתוקן לצורך לאחר זמן.

וגדולה מזו חזינן בביאור הלכה דהתיר להוציא עצמות מהדגים אם מוצץ אותם כיון דהוי 
דרך אכילה אף דעי"ז נתקן האוכל, ויעו"ע בשש"כ הע' יג בשם המהרש"ם וכף החיים בבורר 

פסולת כדי להאכיל לבהמה.

10  ח"ז סי' כג.
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ותודה לא-ל שמצאתי כעי"ז בספר שבת כהלכה פי"ד בשם הגרשז"א בכלי של תה העשוי 
בכלי  והוא שקוע במי התה שנמצאים  עלי התה,  בו מונחים  כלי שהכלי העליון  כלי בתוך 
התחתון שמותר לצקת התמצית מתוכו למרות שככל שהכלי התחתון מתרוקן נגרם ממילא 
שמופרשת תמצית מתוך העלים שבעליון אל התחתון. וכ' וז"ל: שבכל בורר באופן המותר 
נמצא שאגב הברירה נברר אף החלק השני האסור, כדוגמת שני סוגי דגים מעורבים בכלי 
ונוטל סוג אחד לצורך סעודת הלילה, כעת נמצא ממילא שהסוג השני אותו רוצה לסעודת 
היום נברר מאליו ואעפ"כ מותר כיון שרוצה עתה בהיתר הדגים שצריך לסעודת הלילה, וכך 
גם בנוטל תמצית תה לשתות כעת שהוא דרך אכילה אין לו לחוש שאגב כך נעשית ברירה, 
שאם ברירה עצמה הותרה במקום שהיא דרך אכילה בודאי אף ברירה הנעשית בדרך אגב 

שתהי' מותרת. ע"כ.

ג.

וכיון דאתינן להכי ל"צ להגיע לסברות הנ"ל דלא נחשב ברירה בכלי. דאף אם נימא דנחשב 
כלי גמור יש להתיר כיון דבברירה אשכחן דכל שמתעסק במין אחד בדרך אכילה לא אכפת 

לן דדרך אגב נברר עוד מין, אף שאצלו אין זה דרך אכילה.

אא"כ נימא דברירה בכלי חמירא טפי ואף אם נברר בכלי רק דרך אגב גם מיתסר. ואולי יש 
לתלות דבר זה בב' הדיעות שהובאו בבה"ל בס"ח בנוטל בכברה ונברר ממילא אם שרי אף 
בפסיק רישא או לא. אכן י"ל דהכא עדיף טפי כיון דהוי דרך אכילה ואין ע"ז כלל שם ברירה.

ואף אם נימא דכלי חמיר טפי יש לצרף את הסברות הנ"ל דהכא לא נחשב ברירה בכלי רק 
כברירה ביד דבזה ודאי שרי כשנברר דרך אגב עוד מים אף שלא ישתו אותם לאלתר.

וגם יש לצרף להיתר מה שנפסק בשו"ע ס"ח 'אבל אם נותנן בכברה אע"פ שנופל הפסולת 
דרך נקבי הכברה' וכ' הבה"ל דמשמע דשרי אף בפסיק רישא. וחוץ מכ"ז כבר הוכחנו לעיל 

דהכא אינו נחשב ברירה כלל דהוי כנתינת מים ע"ג השמרים דאין בו משום בורר.

סוף דבר עפמשנ"ת הדעת נוטה להקל דאין בזה משום בורר, ואף שהמחמיר קדוש יאמר 
לו ובפרט בהל' שבת החמורות, מ"מ המקיל יש לו על מה לסמוך וכן שמעתי מכמה רבנים 

שליט"א שהתירו זאת.
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בגדר בדיקת חמץ

ר' מנחם מענדל אלימלך - אברך בכולל

א.

אמר  פפי  רב  מברך  מאי  שיברך,  צריך  הבודק  יהודה  רב  'אמר  בפסחים1  בגמרא  אמרינן 
משמיה דרבא לבער חמץ רב פפא אמר משמיה דרבא על ביעור חמץ'.

והקשו הראשונים דצריך ביאור מהו חידושו של רב יהודה בדין זה, דלכאו' פשיטא שצריך 
לברך על הבדיקה כשם שמברכים על כל מצוה עובר לעשייתה ומהו אומרו 'הבודק צריך 

שיברך'?

וכתב הריטב"א2 וז"ל: 'אמר רב יהודה הבודק צריך שיברך, משום דעיקר המצוה היינו ביעור 
ואין הבדיקה אלא כתיקון והכשר, ואע"ג דודאי בדיקה מן התורה וישנה בכלל השבתה דלא 

סגי בלאו הכי מ"מ קס"ל שלא יברך אלא בשעת הביעור קמ"ל'.

כלומר, אע"פ שגם על הבדיקה ישנו ציווי מן התורה אולם הי' סלקא דעתך לומר דמשום 
שעיקר המצוה הינו ביעור החמץ ואין עניינה של הבדיקה אלא כתיקון והכשר למצות הביעור 

לכן הי' הו"א שלא יברך כלל, ולפיכך משמיעינו ר"י - הבודק צריך שיברך.  

והרא"ש כתב2 וז"ל: 'דלא תימה אינה כ"כ מצוה )חשובה( כיון דאינו אלא לבער החמץ מן 
הבית' דהיינו דהוי ס"ד שהבדיקה אינה מצוה חשובה שראוי לברך עליה,  קמ"ל.

והרי  הבדיקה,  על  מברכים  שאכן  הטעם  בתירוצם  מבואר  לא  דלכאו'  צ"ב,  שאכתי  אלא 
סוכ"ס כל מהותה הוא )רק( הכשר למצות הביעור וא"כ מדוע שיברכו על עשייתה בשונה 

מכל הכשר מצוה דלא מברכים בשעת העשייה3? 

 1  ז, א.
2  על אתר.

3  ראה הגמ' במנחות מב, ע"ב, וברמב"ם הל' ברכות פי"א ה"ח. וכן בשו"ע אדמוה"ז סי' תרמ"א ס"א. 
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ב.

והנה בלקו"ש חי"ז4 מבאר הרבי שמוכח מכמה מקומות דגם הכשר מצוה הוי בכלל מצוה, 
'כורתים עצים לעשות פחמים לעשות ברזל' לצורך ברית מילה, בשבת.  כגון בדעת ר"א5 
קידשנו  אשר  ברוך  אומר  לעצמו  סוכה  ש'העושה  הירושלמי6  בדעת  מצינו  מזו  ויתירה 
במצוותיו וציונו לעשות סוכה כו'', שמזה מובן שגם ההכנה למצווה הוי בכלל המצוה, ויש 
בה את החשיבות של המצווה עצמה. והטעם לכך הוא שמכיון שהתורה ציוותה לקיים מצוה 
מסויימת הניתנת לקיום רק ע"י פעולה מסוימת של הכנה, אזי גם ההכשר מצוה הוא ציווי 

מן התורה7.

ובהערות שם8 מביא הרבי ראיות לכך דהגם שההלכה נפסקה כבבלי9 שאינו מברך בשעת 
עשייתן זהו רק בנוגע לברכה אבל מ"מ הוי מצוה. 

ומוכיח כן מהא דאיתא בגמ' במנחות3 "וכל מצוה דעשייתה לאו גמר מצוה כגון תפילין כו'', 
וכן ברמב"ם3 "כל מצוה שיש אחר עשייתה ציווי אחר כגון העושה סוכה או לולב וכו" ובעוד 

מקומות עיי"ש.

כלומר, שגם הענינים הדרושים כהכנה למצוה גם זה הוי בכלל המצוה, וזה שלא מברכים ע"כ 
ברכה בפ"ע זהו משום דאינו גמר המצוה אך מ"מ הוי מצוה. 

ולפי"ז צריך ביאור בדברי הריטב"א והרא"ש מהו החילוק בין בדיקת חמץ שהיא כהכשר 
בגדר  הם  שאף  וכדו'  סוכה  כבניית  אחרות  למצוות  עשייתה,  בעת  עליה  ומברכים  מצוה 

הכשר מצוה ועכ"ז לא מברך על עשיית הסוכה כיון דאין זה גמר המצוה?10

והנה הר"ן כתב2 דקמ"ל בהדין ש'הבודק צריך שיברך' דלא נימא שיברך על עיקר המצוה 
)שהיא הביעור( אלא על תחילת המצוה שהיא הבדיקה. 

ולפי דבריו אמנם אתי שפיר הטעם שמברך על הבדיקה )וכנ"ל סוס"א(. 

4  עמ' 188 ובהע' 56.
5  שבת קל, ע"א.

6  ברכות פ"ט ה"ג.
7  ומביא בזה הרבי )ס"ה( שני אופנים לבאר הא דהוי כציווי מן התורה: האם פעולת ההכנה למצוה נכללת במצוה או שהפעולה 

עצמה מקבלת חשיבות מעין המצוה. ויתירה מזו לדעת הירושלמי, דאפי' מברכים ע"כ. עיי"ש.
8  הע' 56

9  סוכה מו, ע"א, מנחות מב ע"ב, ובתוס' שם. 
10  ואוי"ל דאכן זו כוונת דבריהם בהסלקא דעתך דלא לברך כשם שאין מברכים על כל הכשר מצוה. 

11 כן מוכח משאלתו בהמשך דבריו, ועיין ב"ח )סי' תלב ד"ה מש"כ שהבדיקה היא כו'( ובט"ז )שם, סק"ב(.
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אולם אכתי צ"ב השאלה הנ"ל במה החילוק מכל הכשר מצוה - דהרי לפי המבואר בשיחה 
כל הכשר מצוה היא תחילת המצוה ואעפ"כ אין מברכים עליה וא"כ מדוע אמר ר"י – 'הבודק 

צריך שיברך'?

ג.

ונראה לומר דנחלקו הראשונים בדין בדיקת חמץ אי הוי מדאורייתא או מדרבנן:

מצות  מן  כתוצאה  הוי  כך  ומשום  מדאורייתא  הוא  הבדיקה  דחיוב  ס"ל  והריטב"א  דהר"ן 
הביעור וא"כ צ"ב מה החילוק בין חיוב הבדיקה לשאר הכשר מצוה. 

משא"כ הרא"ש ס"ל דמכיון שחובת הבדיקה הוי מדרבנן11 דהיינו שחיוב הבדיקה הוא חיוב 
וזאת בשונה ממצות עשיית הסוכה שאינה אלא כהסתעפות מהחיוב לישב בסוכה  בפ"ע 

ולכן אין מברכים 'על עשיית סוכה' בשונה מהבדיקה שמברכים בעת עשייתה.     

וכמ"ש אדמוה"ז בשו"ע12: 'ומעיקר הדין אין צריך כלל להניח פתיתים הללו קודם בדיקה 
שאף אם יבדוק הבודק ולא ימצא שום חמץ בבדיקתו אף על פי כן לא בירך לבטלה שכך 
המצוה לבדוק החמץ ולחפש אחריו שמא ימצא ממנו מאומה ואם לא מצא אין בכך כלום 
וכבר קיים המצוה כתיקונה אבל כבר נתפשט המנהג להניחן ומנהגן של ישראל תורה היא'.                                                                      

העולה מכך דאם בירך על הבדיקה ולא מצא חמץ בעת הבדיקה אין בכך כלום מכיון דזהו 
גדר המצוה לבדוק ולחפש שמא יש חמץ בבית.

)משא"כ הר"ן פסק שאם לא מצא חמץ כלל אפשר שלא קיים בדיקת חמץ כלל(.

ד.

ומדוייק הדבר בלשון אדמוה"ז דלגבי מצות סוכה וציצית כתב הטעם שאין לברך על עשייתם 
כיון דאין זה גמר המצוה אולם בנוגע לבדיקת חמץ כתב הטעם שאין מברכים משום שאינו 

תכלית המצוה.

12  סי' תל"ב סי"א.
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הסברת הדברים: מכיון שהציווי על עשיית הסוכה הוא בכדי לשבת ולדור בה, אזי באם בנה 
ולא ישב בה נמצא דלא קיים גם המצוה דהבנייה לכן כתב 'דאין זה גמר המצוה', )ובסגנון 
אחר: היות ולא קיים מצוות הבנייה, שפיר כתב 'דאין זה גמר' כיון דלא נשלם המצוה דהבנייה 

גופא(.

זה  שאין  אלא  בפ"ע,  דבר  שזהו  כיון  המצוה',  תכלית  'שאינה  כתב  חמץ  בבדיקת  משא"כ 
גם כשלא מצא חמץ קיים מצות  ולכן  נוסף,  כיון שצריך בשביל כך מעשה  התכלית שלה 

הבדיקה )כיון דזהו חיוב בפ"ע כנ"ל( וא"כ מובן מ"ש ר"י – 'הבודק צריך שיברך'.  

ולפי"ז אתי שפיר החילוק בין מצות סוכה וציצית לבדיקת חמץ.

ה.

אבל עדיין צ"ע ממ"ש אדמוה"ז13 וז"ל: 'ולמה אין מברכין שהחיינו קודם הבדיקה והרי היא 
זו היא לצורך הרגל לתקן הבית ולבער החמץ מתוכו  מצוה הבאה מזמן לזמן לפי שמצוה 

לצורך המועד לפיכך היא נפטרת בברכת שהחיינו שמברכין ברגל בקידוש לילה'.

דלכאו' ממה נפשך, אם הטעם שברכת שהחיינו נפטרת בקידוש הלילה ואין מברכים בעת 
הבדיקה משום דהוי )רק( הכשר לביעור,14 אזי אין לברך גם על הבדיקה בעת העשייה, ולאידך 
באם אכן מברכים בעת העשייה מכיון דזהו חיוב בפ"ע )כנ"ל( מדוע אין לברך שהחיינו קודם 

הבדיקה?  וצ"ע.  

13  שם, ס"ג.
14  וא"כ הוי ממש כברכת שהחיינו על בניית הסוכה שנפטרת בקידוש הלילה )סי' תרמ"א ס"א( ומדוע שונה דין בדיקת חמץ 

בברכה על עשייתה. ועיין לקו"ש חכ"ב עמ' 128 בשוה"ג להערה 46 ואכ"מ.  
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מעלת יהודי על מלאך

ר' שלומי וולפא - שליח הרבי בשכונת 'שער דרום' - קרית גת

בשיחת שמחת בית השואבה תשט"ז1 מביא הרבי  את הסיפור על הרה"צ מרוז'ין שהיה 
נוהג לשאול בילדותו את המלמד כל השאלות שרש"י שואל וכשהגיע לפסוק בפרשת ויצא 
אותו  ושאל  כלום.  שאל  לא  בו"  ויורדים  עולים  אלוקים  מלאכי  "והנה  יעקב  חלום  אודות 
המלמד מדוע אינך שואל את שאלת רש"י שלכאורה הי' צ"ל קודם יורדים ואח"כ עולים 
כיון שמקומו של מלאך למעלה? וענה, על חלום אין שואלים שאלות. אם יעקב הי' רואה 

זאת בהקיץ היה שואל, משא"כ על חלום.

לאחמ"כ ממשיך בשיחה שיש קושי בהסבר שרש"י נותן ביישוב השאלה הנ"ל שזה מלאכי 
חו"ל ומלאכי א"י וכו' ובסופו של דבר מביא הרבי את ההסבר שכשמלאך בא לאדם מישראל, 
ואפי' כשהאדם במצב נמוך של שינה )ראש ורגל בשוה( כמו בחלום יעקב - עצם המפגש 
של מלאך עם יהודי פועל עלי' אצל המלאך שהוא הרי נברא מוגבל, משא"כ יהודי הוא דומה 
לבוראו. אלא שכעת עניין זה הוא בהעלם ולע"ל תבוא לידי גילוי מעלתם של בנ"י על מלאכי 
השרת )שמחיצתן לפנים ממלאכי השרת(. ולכן שמים דגש מיד ש"מלאכי אלוקים עולים". 

בהמשך לומד הרבי מכך הוראה כדלקמן. ע"כ תוכן נק' השיחה בקיצור.

והנה, כשקוראים את השיחה בפשטות, הסיפור שבו נפתחת השיחה אין לו קשר ושייכות 
לתוכן הביאור בהשיחה )ולכאורה הוא אפי' תוכן הפכי: כל הביאור בהשיחה הוא להסביר 
שצ"ל קודם מלאכי אלוקים עולים, משא"כ איך שהרוז'ינער ראה את הדברים, הרי מכיון 
שזה חלום אין כאן שאלה ומשמע כביכול שבחלום ישנם דברים לא ברורים משא"כ מצד 
אמיתית העניין הי' צ"ל הסדר שקודם יורדים ואח"כ עולים - היפך הביאור הנפלא שמובא 

בהשיחה(, ונראה שהדברים מובאים כפתיחה בעלמא. 

1  נדפס בתורת מנחם חט"ו ע' 82
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אך, עפ"י הידוע גודל הדיוק בדבריו הק' )ובפרט כמו שהרבי מלמד אותנו בריבוי מקומות 
שכל עניין בתורה הוא מדוייק, וגם מה שמובא כדוגמא וכיו"ב הוא לא רק עניין צדדי, אלא 
שגם  לומר  מסתבר  עצמם(  הק'  לדבריו  גם  הוא  שכן  ובוודאי  המדובר  העניין  לתוכן  שייך 
הסיפור הוא חלק מתוכן השיחה )ולכאורה מוכרח לומר כן גם מעצם הסיפור, שצריך להבין 
את השייכות של הביטוי שעל חלום אין שואלים שאלות לנדו"ד, שזה נכון לומר על חלום 
בעלמא, משא"כ חלום שחולם יעקב אבינו וזה נכתב בתורה הרי ברור שזה בתכלית הדיוק 
)וכנ"ל מהמודגש בשיחות במקומות רבו מלספור(, ואשר לכן, אם יש דבר שדורש הבנה 
בתוכן החלום, ברור שיש צורך להתעמק בו ואיך ניתן לפטור זאת באמירה שעל חלום אין 
ומכהנ"ל  הרבי!(  שמספר  וסיפור  רוז'ינער"  ה"הייליקער  על  סיפור  וזה  שאלות...  שואלים 
מוכרח לומר שיש כאן תוכן מיוחד בסיפור וזה גופא בא הרבי - בכך שמקדים את הסיפור - 

לגלות עומק חדש בסיפור, ולא רק כפי שנראה בשטחיות העניין והלשון.

והביאור בזה נמצא במילים ספורות שמביא הרבי בהמשך השיחה כשלומד הוראה מעניין 
ממנו  ולעשות  הנסיונות  כל  עם  בעולם  להתמודד  יכול  כיצד  ושואל,  בא  שכשיהודי  הנ"ל, 
מקדש וכו' וכאן ממשיך הרבי:  "והמענה לזה - שמראים לו בחלום ]עתה אי אפשר להראות 
לו עניין זה בגלוי, כיון שהעולם אינו יכול לסבול אור זה, ולכן מראים לו זאת בחלום[ ב"מראות 
אלוקים" - שידע, שכל המלאכים .. הרי בואם ליעקב - אפילו בחלום, במצב של שינה-פעל 

בהם עלי'".

 ולכאורה נראה הפשט בדבריו הק' שמה שמובא במוסגר, הוא גם בהמשך לביטוי בסיפור 
דלעיל שעל חלום אין שואלים שאלות: כשמספרים להרוז'ינער שישנו עניין שנראה בחלום 
מלאכי  על  יהודי  של  עליונותו  נראה  שבו  כלומר  בו",  ויורדים  עולים  אלוקים  ש"מלאכי 
השרת, עם היותו נשמה בגוף ובגלות וכו' ולכאורה יש כאן קושיא, כיצד יתכן לומר במעמד 
ומצב שלנו שמלאכי אלוקים עולים = שיהודי הוא נעלה יותר ממלאכים? אומר הרוזינער: 
אין כאן שאלה, על חלום לא שואלים. והיינו, שאכן עילוי הנשמה על המלאך לא יכול להיות 
בגילוי כיון שהעולם אינו כלי לזה כעת )ורק לע"ל תבוא לידי גילוי מעלתן של ישראל, כנ"ל 

בהשיחה( ולכן האפשרות היחידה לראות זאת היא רק בחלום.

 וזה לכאורה הפשט באריכות הלשון של הרבי בסיפור בתשובת הרוזינער להמלמד: "אין 
זו קושיא כלל, כיון שעל חלום לא שייך להקשות קושיות! אילו הי' מדובר אודות מאורע 
עולים  שמלאכים  חלם  שיעקב  מה  משא"כ  מקשה,  הוא  גם  הי'  ער,  הי'  כשיעקב  שאירע 
תחילה ואח"כ יורדים אין זו קושיא כלל.." והנה, אם המשמעות היא שבחלום אין הדברים 
זה  )וכפי שסיפור  כהוייתם במציאות, אפשר לומר בקיצור: אין מה להקשות על חלומות 
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מופיע בסיפורים שסיפר הרבי מיד אחרי י' שבט תש"י ושם מופיע בקצרה: על חלום אין 
מקשים קושיא( ומה צריך להאריך בזה, אלא זו ההדגשה שאם יעקב הי' רואה זאת בהקיץ 
ובגלוי אז הי' מקום לשאלה ולפלא כיצד יתכן שעילוי זה של יהודי על מלאך בא לידי ביטוי 
גלוי בעולם ל' העלם משא"כ כשמדובר על חלום - הרי אדרבה, זו האפשרות היחידה )לע"ע( 

לראות את העניינים לאמיתתם.

וכפי  הנשיאות,  קבלת  בתקופת  דווקא  הרבי  שסיפר  הנ"ל  סיפור  שייכות  תומתק  }עפי"ז 
קיבל  נ"ע  הרש"ב  שאדמו"ר  כך  עם  זאת  שמקשר  מתשט"ז  הנ"ל  בהשיחה  הרבי  שמביא 
של  העילוי  עם  זאת  וקישרו  החסידים  זקני  שם  שהיו  למרות  צעיר  בגיל  הנשיאות  את 
עיי"ש{. מלאך.  על  ומצב  מעמד  בכל  יהודי  של  מעלתו  ע"ד   - זקן  חייל  על  צעיר   גנרל 

ועפי"ז נראה איך שהסיפור מתאים להפליא עם כל הביאור שבהשיחה. ולהעיר, שכהנ"ל 
אין זה חידושים וכו' אלא כשלומדים את השיחה ורואים את מהלך העניינים נראה שכך הם 

משמעות הדברים.

שעמקו  "ובפרט  הק'  בתורתו  ולהתעמק  להתבונן  יש  כמה  עד  לראות  ניתן  ומכאן 
נשיאנו(. רבותינו  מספרי  א'  של  דבר  בפתח  המופיע  )-כל'  כנודע"  וכו'  רבינו   דברי 

ויה"ר שנתעורר מחלום הגלות ויהי' הכל בגלוי, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח והוא 
יגאלנו.
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דירה בתחתונים - החידוש של עבודת האדם 

ר' זיו כוכבא – א' מאנ"ש 

א.

בשיחת פ' נח תשנ"ב מרחיב הרבי בעניין החידוש בעולם שנפעל ע"י עבודת האדם. בשיחה 
מודגש עניין התשובה, שהיא תמצית העבודה של האדם, ע"י זה נעשה החידוש של דירה 

בתחתונים.

כדי להבין את הדברים היטב, יש להרחיב בסוגיה שמתבארת בכמה מקומות בתורתו של 
הרבי.

ממנו'  למטה  שאין  'תחתון  במהותו  הוא  אלוקים,  בשם  שנברא   - שהעולם  בכ"מ,  מוסבר 
'מלא קליפות וס"א'1. למרות זאת, דווקא כאן בעוה"ז נתאווה הקב"ה לדירה בתחתונים. 

הדירה נעשית ע"י שענייני העולם עצמם נדרשים להפוך לדירה - וזה היפך מהותם לגמרי. 
כשם שהעולם הוא מציאות אמיתית ולא דמיון ח"ו2 - כך גם ההתנגדות של העולם לאלוקות 
- הוא חידוש  כן, העבודה של היהודי לעשות את העולם עצמו לדירה  היא אמיתית3. על 
מהותי בבריאה. היכולת לפעול חידוש כזה בבריאה הוא רק בכוח העצמות, שביכולתו לברוא 
נעשה  זה  שינוי  הגשמי.  ביש  אמיתי  שינוי  לפעול  יכול  הוא  ורק  המוחלט,  ואפס  מאין  יש 
דווקא ע"י עבודתם של ישראל כאן בעולם, כיון שנשמות ישראל מושרשות בעצמותו של 
הקב"ה, לכן ביכולתם לפעול חידוש זה. ודווקא עבודה כזו, שכרוכה במהפך אישי של האדם 
יכולה לגרום למהפך בעולם, דכיון שעבודת התשובה מגיעה מכח עצם הנשמה של היהודי, 
המושרשת בעצמותו ית', נמצא שדווקא ע"י התשובה, שמקשרת את האדם עם עצומ"ה 

פועלים את אותו שינוי יסודי בעולם שעליו מדובר4. 

1  תניא פל"ו
2  ראה סה"מ תרכ"ט, המשך תרס"ו ע' תלב. ובכ"מ.

3  ראה שיחת ש"פ תצא תשמ"ט.
4  לכללות נושא זה ראה בלקו"ש חלק י"ב פ' תזריע.
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ב.

)מוגה(5.  תשמ"א  שלח'  השמיני  'ביום  במאמר  המבואר  ע"פ  להוסיף  אפשר  ביאור  ליתר 
נשאלת שם השאלה: תשובה ומעש"ט. מה העיקר?

בעניין התשובה קיימים שני אופנים: א( כפשוטו, תשובה של האדם. ב( השבה של הניצוצות 
שבדברים הגשמיים לשורשם ע"י המצוות. 

ג(  ה'.  ושל  האדם  של  התענוג  ב(  הצימאון.  בעניין  א(  מעלות:  ג'  יש  האדם  של  בתשובה 
החידוש שבה.

דווקא בתשובה של בעלי תשובה כפשוטם )בשונה מתשובה של 'והרוח תשוב' שקיימת 
גם אצל צדיקים( ניכרת מעלת החידוש המיוחד שבזה. מכיוון שהאדם היה במצב שהוא נגד 
ה' ממש, והוא שב לה', א"כ הוא השתנה שינוי מהותי )כדברי הרמב"ם6: 'אינני אותו האיש 

שעשה אותם מעשים'(.

אעפ"כ, בתשובה של הניצוצות יש מעלה לגבי הנ"ל. כי מכיוון שהניצוצות לא היו שייכים 
להתעוררות של תשובה, ואין בהם את המשיכה לשוב למקורם )'נחשך אורם'(, לכן הבירור 
שלהם ע"י תומ"צ הוא חידוש גדול יותר. יהודי קשור לה' במהותו ולכן זה שהוא חוזר לה', 

אי"ז חידוש גדול כ"כ. 

את  גם  מבררים  כפשוטו  האדם  של  התשובה  ע"י  דווקא  הניצוצות,  בירור  בעניין  אמנם, 
הניצוצות שבשלשת קליפות הטמאות. ע"י התשובה של תורה ומצוות )השבת הניצוצות 

לשורשם( מבררים רק את קליפת נגה. 

לסיכום, בתשובה של האדם, מתבטאת יותר מעלת הצימאון )יהודי צמא למקורו, הניצוצות 
תענוג  יש  ביניהם  העצמי  הקשר  מצד  לאביו,  שחזר  יחיד  בן  )ע"ד  התענוג  מעלת  וכן  לא( 

עצמי. משא"כ הניצוצות, שהם כמו 2 אוהבים, ששם התענוג הוא מדבר שחוץ ממנו(. 

והרבי מוסיף לבאר, שגם החידוש של החזרת הניצוצות נעשה רק בכוחו של היהודי שקשור 
שבה  )וצמאון(  התענוג  מצד  יותר  נעלית  כפשוטה  שהתשובה  מכ"ז,  יוצא  א"כ,  לעצמות. 
)תענוג עצמי(, לעומת זאת התשובה של הניצוצות נעלית יותר מצד החידוש שבה ושלימות 
הכוונה של דירה בתחתונים. אלא שזה עצמו נעשה ע"י התשובה של נשמות ישראל - גילוי 

5  סה"מ מלוקט ח"ב עמ' קלג. וראה גם שם עמ' ע ואילך.
6  הלכות תשובה פרק ב' הלכה ד'.
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לצאת  חייב  האדם  התשובה  של  האופנים  ב'   שבשביל  נמצא  בעצמות.  שלהם  השורש 
ממציאותו כדי להתחבר לעצמותו ומהותו ית', ולפעול את  העניין. 

ג.

בפרשת נח, בה יש את סיפור דור הפלגה, אנו לומדים את אופן העבודה האמיתית להגשים 
את התאווה של דירה בתחתונים. דהנה בלקו"ש חלק ו'7 מבאר את עניין  שריפת האבנים 
של עם ישראל במצרים - שהוא ע"ד שריפת הלבנים של דור הפלגה ובאה כתיקון על אותו 
דהיינו,  להם הלבנה לאבן',  ועד ש'ותהי  'פנים חדשות',  משום  יש  עניין. בשריפת הלבנים 

שהלבנים שבידי האדם נעשות קשות כמו האבנים שבידי שמים. 

זה נעשה ע"י תהליך: א( שורפים אותן, ב( מקשים אותן להיות כמו אבנים. 

גם בדירה בתחתונים נעשה תהליך כזה: א( שבירת הס"א. ב( יצירה חדשה ע"י עבודת האדם. 

מכיוון שהעבודה של דירה בתחתונים היא חידוש מהותי בעולם, והיא איננה רק גילוי של 
עניין טוב שגנוז בעולם, אלא היפך מצבו לגמרי. נמצא שהעניין של דירה בתחתונים הוא 
היא  ישראל  של  העבודה  ישראל.  של  העבודה  של  מהתחדשות  נגרמת  לקב"ה  שהדירה 

הגורמת את  השינוי היסודי בעולם.

עבודה זו היא ללא טעם ודעת ואין לה מקום מצד הכוחות הגלויים. העולם הוא במצב שאין 
לו שום קשר גלוי לבורא. לכן, הכח של יהודי לברר את עצמו ואת סביבתו הוא התחדשות 

גמורה כחידוש יש מאין, והוא מכח העצמות שבנשמתו. 

גם אצל האדם, שיסודו מעפר, ביטול החומריות שבו היא 'שריפת ישותו' ע"ד הלבנים.  

עבודתנו בזמן הגלות היא בבחינת עשיית לבנים. למשל בלימוד התורה - 'בחומר ובלבנים 
- דא ליבון הלכתא' וכו'.

כאמור, השינוי בעולם נעשה ע"י השינוי באדם עצמו. אצל האדם, העילוי שיש לו ע"י עבודת 
של  - אלא חידוש אמיתי. הבירור  נשמתו  של  העניין האמיתי  גילוי  רק  לא  הוא  התשובה 
הגוף והנה"ב הוא בבחינת חידוש )ולא גילוי ההעלם(, ולכן גם העילוי של הנשמה מזה הוא 
באופן של חידוש ולא רק גילוי התוקף שבה מצ"ע. וגם ע"י הבירור נשלמת הכוונה של דירה 

בתחתונים.  

7  פ' שמות, עמ' 24 ואילך.
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מלאכת בורר*

ר' חנניה כהן – אברך בכולל

על מלאכות שבת אומרים חז"ל1 שהם 'הררים התלויים בשערה' כלומר שיש להם חומרה 
יכול  מהם  אחת  העושה  זאת  בכל  בתורה2  התפרשו  אלו  מלאכות  כל  שלא  אע"פ  רבה 
מחשבת  'מלאכת  שהרי  האדם  בדעת  תלוי  במלאכה  החיוב  שכל  ועוד,  בנפשו,  להתחייב 

אסרה תורה'3.

יתירה מזו מצאנו במלאכת בורר שצריך להיזהר בפרטי דיני המלאכה כי בקל אפשר ח"ו 
מן  היא  בורר  'מלאכת  הזכרונות:  ספר  בספרו  אבוהב  מהר"ש  שכתב  וכפי  בזה  להיכשל 
כתב:  בורר  להלכות  בהקדמתו  ברורה  והמשנה  הרבה'.  להיזהר  וצריך  שבשבת  הקשות 

'באיסור בורר מצוי מאד להכשל מפני חסרון ידיעה'.

והיות ומלאכת בורר מצויה מאד בין באוכלים ובין בחפצים ופרטים אחרים על כן צריך לתת 
את הדעת במאד על כל פעולה ובפרט בפעולה הנעשית לצורך ברירה והפרדת מינים אם 

היא נעשית באופן המותר וכפי שיתבאר להלן בעז"ה. 

הקדמה

האסור  המלאכה  מעשה  ברם,  מפסולת.  אוכל  הפרשת  היא  בורר  מלאכת  הגדרת  עיקר 
מן התורה הוא הוצאת הפסולת מן האוכל בין ביד ובין בכלי, ואפילו כאשר מוציא האוכל 

 *מתוך שיעורים שנאמרו בבית הכנסת שערי גאולה, בשבתות הקיץ תשע"ט.

 1 חגיגה י ע"א.
2  איסור עשיית מלאכה בשבת נאמר פעמים רבות בתורה אך הבערת האש היא המלאכה היחידה שנכתבה בתורה בשבת שנא' 

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויש להאריך ואכ"מ.  
3  שם ע"ב. ועי' ברש"י ובתוס' שם ד"ה מלאכת מחשבת.  )ועי"ע ביצה י"ג ע"ב ברש"י ד"ה אלא מאי אית לך למימר(. 
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מהפסולת אם זה לא לצורך מידי אלא לזמן מאוחר יותר אף אם זה לאותו יום עצמו הרי זה 
אסור4.   

ובטעם הדבר כתבו הפוסקים5 שיש לחלק במעשה הברירה, שאם במעשיו עושה לצורך 
אכילה אין זה מלאכה אך אם ממעשיו נראה שבורר לצורך קיום הדבר שהאוכל

 יהי' מבורר ונקי הרי זה מלאכה, כיוון שעושה לצורך תיקון האוכל ולא לצורך אכילה בלבד. 

 במלאכת בורר וענפי' מצאנו דבר מעניין אשר אף על פי שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה 
שהרי אינו צריך את הפסולת בה עושה את המלאכה ומ"מ חייב עלי'. ובטעם הדבר כתבו 
שעניינם  ובמרקד7  בזורה  בבורר  וקיים  הברירה  במעשה  מיוחד  חידוש  שזה  המפרשים6: 
אחד הוא להפריש אוכל מפסולת שאפילו שאינו צריך לגוף המעשה היינו שאינו צריך את 

הפסולת בכל זאת חייב.

 אך בירושלמי8 מוסבר שאכן צריך לומר שמלאכת בורר נחשבת כמלאכה הצריכה לגופה 
כיוון שצריך לגוף הדבר המתברר, והוא האוכל שנשאר מן הפסולת ובו היא מלאכה הצריכה 

לגופה9.

עשייתה במשכן 

מלאכת בורר היתה במשכן בברירת הסממנין מהעפר והצרורות שהיו מעורבים בהם על 
מנת שיהיו ראויים לטחינה ולאחמ"כ לבישול.

4  ראה בסוגיית הגמ' המבוארת להלן.
5  כן נראה מדיוק הלשון ברש"י ד"ה ובורר ומניח לאלתר - לאכול לאלתר שאין זה דרך בוררין. עכ"ל. כלומר כאשר משנה מדרך 
הברירה ומוכח ממעשיו שאינו רוצה לעשות כדרך מלאכה ותיקון האוכל אלא רק דרך אכילה הרי הוא פטור ומותר לעשות זאת 
בשבת ואפילו לכתחילה. וכן נראה גם מרש"י ד"ה אוכל מתוך פסולת - לא דרך ברירה היא. ע"כ. ובד"ה פטור אבל אסור בסופו 
וז"ל - דעיקר ברירה בנפה וכברה אבל ביד לא דמי לבורר כלל. עכ"ל. ומורם מכל זה שכאשר עושה שלא כדרך הברירה דהיינו 
ביד ולוקח אוכל מתוך פסולת על מנת לאוכלו לאלתר שמוכח מכאן שאין כוונתו למלאכה ותיקון המאכל אלא לאכילה מותר 
אפילו לכתחילה. )וכן משמע גם מתוס' ד"ה בורר ואוכל אוכל מתוך פסולת. עיי"ש(. ומדוייק בלשונו הזהב של אדה"ז בריש 
הלכות בורר סי' שי"ט ס"א וז"ל: ואם בורר האוכל בידו כדי לאכול לאלתר מותר מפני שנטילת האוכל מתוך הפסולת כדי לאוכלו 
מיד אין זה מעין מלאכה כלל שדרך אכילה כך הוא שהרי אי אפשר לאכול הכל האוכל עם הפסולת. ע"כ. וראה בכל זה בספר 

שבת כהלכה להר"י פרקש ריש הלכות בורר.      
6  בעל המאור על הגמ' בדף ק"ו ע"א ד"ה והא אנן. הובא דבריו באגלי טל מלאכת זורה סימן א ס"ק ו.

7  וצ"ע בדברי בעל המאור שכתב זה רק על זורה ובורר. 
8  ראה אגלי טל שם שלמד כן מהירושלמי.

9  וכן כתב הרמב"ן בדף ק"ו ע"א שאין המלאכה בדבר שהוברר אלא בפסולת הנדחית ואעפ"כ זה מלאכה הצריכה לגופה שהרי 
צריך את גוף הברירה וההפרדה של הפסולת.  
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לצורך  בתבואה  היתה  הברירה  הנה  במשכן  שהיו  מהמנחות  גם  שלומדים  דאמר10  ולמאן 
אפיית11 המנחות והנסכים שהיו באים עם הקרבן.

שיעורה 

שיעור הבורר הוא כגרוגרת12.  

ונחלקו האחרונים13 האם שיעור כגרוגרת הוא עם הפסולת או ללא הפסולת.

רק  הוא ללא הפסולת אלא  בורר  כגרוגרת  חינוך בספרו מוסך השבת ששיעור   דעת המנחת 
מהאוכל לאחר שבררו מן הפסולת ונשאר ממנו אוכל שיעור כגרוגרת אז מתחייב במלאכת בורר. 

'נטל לתוך ידו כגרוגרת ובירר חייב' שמדברים אלו  אך יש שמדייקים מדברי הירושלמי14 
נראה שהחיוב הוא כבר כשנטל לתוך ידו כגרוגרת והתחיל לברור אף שמהאוכל לא נשאר 

כגרוגרת בכל זאת חייב כי עשה מעשה הברירה בשיעור כגרוגרת בכלל.

ואולי ניתן לתלות מחלוקת זו בהסבר הדבר מדוע חייב על מלאכת זורה והרי היא מלאכה 
שאינה צריכה לגופה? והתבאר בהקדמה לעיל שיש שאומרים15 שזהו חידוש מיוחד בבורר 
שאע"פ שאינו צריך לגוף המלאכה חייב. ויש שאומרים16 שאדרבה גם בורר נחשב למלאכה 

הצריכה לגופה מפני שצריך לגוף הדבר המתברר.

ועל פי זה אולי ניתן לתלות המחלוקת בשיעור המלאכה, דהנה אם זו מלאכה שאינה צריכה 
לגופה מובן שיטת המדייקים מן הירושלמי הנ"ל שאף הפסולת מצטרף לשיעור כגרוגרת.

אך למי שאומר שצריך שיעור כגרוגרת מהאוכל המתברר עצמו ללא הפסולת מפני שסובר 
שגם מלאכת הברירה היא מלאכה הצריכה לגופה כי צריך את גוף הדבר המתברר ועל כן 

צריך שיעור כגרוגרת מהדבר המתברר עצמו ללא הפסולת.      

בב' אופנים. א(  וניתן ללמוד  צ"ו ע"א.  נלמדים ממה שעשה משה לצורך המשכן כמבואר בגמ' שבת דף  10  מלאכות שבת 
מהמלאכות שנעשו לצורך הסממנין וכיו"ב בבניית המשכן וצרכיו וכדנקט רש"י בדף מ"ט ע"ב ובע"ג ע"א ובכ"מ. וכן משמע 
מפשט הגמ' שם. ב( שי' רב האי גאון שלמדים זאת מהמלאכות שנעשו לצורך הקרבנות והעבודות התמידיות שבמשכן. ויש 

בזה נפק"מ לכו"כ דינים ויתבאר לקמן בעז"ה.    
11  ולהעיר שיש מהמנחות שהיו נעשות ע"י בישול וטיגון ואכמ"ל.

12  רמב"ם שבת פ"ח הי"א, והוא מברייתא שבת צ"ה ע"א ושם 'ת"ר החולב והמחבץ והמגבן כגרוגרת .. בשבת חייב .. והמחבץ 
משום בורר' והושוו הבורר, הזורה והמרקד בשיעור זה. עיי"ש בסוגיא.    

13  עיין במנחת חינוך )הוצאת מכון ירושלים( מוסך השבת ערך זורה בסופו ובהערה שם וש"נ. 
14  שבת פ"ז ה"ב.
15  ראה הערה 3. 
16  ראה הערה 6.
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 סוגיית הגמרא17

ברייתא, הקושי בדברי הברייתא ותירוצו של עולא:

בתחילה מביאה הגמ' ברייתא וזה לשון הברייתא: 'היו לפניו מיני18 אוכלין בורר ואוכל בורר 
ומניח ולא יברור ואם בירר חייב חטאת' עכ"ל הברייתא. 

ונתקשתה הגמ' בהבנת ברייתא זו כפשטה19 שהרי תחילה נאמר 'בורר ואוכל' משמע שיכול 
הברייתא  בתחילת  עולא:  ותירץ  כלל!?  יברור'  'ולא  נאמר  ובסוף  לכתחילה,  ואפילו  לברור 
מדובר כאשר בורר לבו ביום20 ואוכל בשבת או שבורר ומניח לצורך אחרים21 שיאכלו בו ביום 
וזה מותר. ומה שכתוב בסוף 'לא יברור' הכוונה שבורר בשבת לצורך שימוש אחר השבת22 

ולזה אסור לברור.    

אך מיד מקשה רב חסדא על תירוצו של עולא: וכי מותר לאפות לבו ביום? וכי מותר לבשל 
לבו ביום? שהרי כמו שאסור לאפות ולבשל בשבת ואפילו לצורך השבת כמו כן אסור לברור 

בשבת לצורך השבת. כי בורר זה אחת מל"ט אבות מלאכות שאסור לעשותם בשבת.

עיון בדברי עולא

והנה צריך להבין מהי סברת עולא שיהיה מותר לברור לבו ביום )וכקושיית רב חסדא( והלא 
סוף סוף מלאכה היא ומהי סברתו להתיר ברירה בשבת?

עצמה.  שבת  אותה  לצורך  בשבת  בורר  להתיר  מקום  יש  עולא  שלפי  לומר  שצריך  אלא 
ובזה גופא נחלקו עולא ורב חסדא. עולא סובר שמותר לברור בשבת לצורך אותה שבת. 

17  סוגיית הגמ' במסכת שבת ע"ד ע"א. חלק נוסף בסוגיית ודיני בורר נתפרש גם במס' ביצה וכאן באנו בעיקר לביאור סוגיית 
הגמ' בפרק כלל גדול.  

18  עי' בתוס' ד"ה היו דגורס 'היו לפניו שני מיני אוכלין' ולא כדגרס רש"י 'מיני אוכלין' סתם ללא שני. ולכאורה חולקים הם אם 
יש בורר גם באוכל מתוך אוכל שלפי רש"י משמע שבורר זה רק באוכל מתוך פסולת לא באוכל מתוך אוכל. ולתוס' שגורס 'היו 

לפניו שני מיני אוכלין' משמע שיש ברירה גם באוכל מתוך אוכל.
19  ע"פ רש"י ד"ה ולא יברור.

20  והנה לכאורה כוונת עולא ב'בו ביום' היינו לצורך השבת אף שבורר מהבוקר למנחה  או אפילו מליל שבת לצורך היום שזהו 
בפשטות החילק בין תי' זה של עולא לבין תי' של אביי לקמן בהמשך הסוגיא וכדמוכח גם מתוס' ד"ה והתניא חייב וז"ל 'ועוד 
לכאורה לעולא דלעיל הוי בורר לבו ביום כמו לאלתר לאביי' משמע שלפי עולא מותר לברור לבו ביום כלומר לצורך שבת אף 

שיש זמן ארוך ביניהם. 
21  תוס' ד"ה בורר ומניח.

22  ובפשטות אפילו אם בורר בשבת לצורך שבת אחרת גם כן יהי' אסור שהרי זה דרך הבוררים שמניחים לאחר זמן וזה שבורר 
לצורך שבת לא אכפת לן כי אין העיקר אם זה צורך שבת או לא אלא שכאשר משתמש בזה בשבת זו ניכר שלא עשה כאן מלאכה 

בברירתו משא"כ כשמניח לשבת אחרת אין זה ניכר ויהי' אסור אף לעולא. 
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ורב חסדא חולק וסובר שאסור לברור בשבת אפילו לצורך אותה שבת כמו שאסור לבשל 
בשבת אפילו לצורך השבת.

וכדי להבין שורש וסברת מחלוקתם נקדים מה שהסבירו בזה האחרונים23: 
שהוא  מעשה  עושה  אינו  כי  היא  שבת  אותה  לצורך  בשבת  לברור  שמותר  עולא  סברת 
מלאכת מחשבת. כלומר במלאכות שבת יש כלל שהחיוב הוא רק כשיש במעשה המלאכה 
המלאכה,  ממהות  אחר  צורך  בעשייתה  יש  כאשר  ולא  המלאכה  לעשיית  כוונה  האסורה 

ובלשון חז"ל24: מלאכת מחשבת אסרה התורה.
ולכן, באדם שעומד בשבת ובורר לבו ביום היות ואינו עושה מעשה שינוי בגוף הדבר, על כן 
אין כאן מלאכת מחשבת, ולכן אומר עולא שמותר לברור לבו ביום משא"כ לאפות ולבשל 
בשבת לצורך השבת היות ובזה הוא עושה מעשה בגוף הדבר המתבשל שמשנהו ממהותו 

שהיה קודם הבישול בזה מודה עולא שיש בזה מלאכת מחשבת ואוסר.
אך עדיין צריך להבין: 

הנה זה שמלאכת מחשבת אסרה תורה הוא בכל המלאכות ובכל זאת כאשר בורר אפילו 
לאותה שבת, אף על פי כן עושה הוא מלאכה בכוונה לעשיית המלאכה עצמה שהרי רוצה 

להפריד האוכל מהפסולת וזה הוא גדר המלאכה ולזה היא כוונתו ומדוע יהיה מותר?
ועוד שעדיין צריך להבין גם סברת רב חסדא.

ונראה לומר בזה:
ששורש סברת מחלוקת  עולא ורב חסדא טמון בהגדרת מלאכת בורר.

חידוש  הוא  חיובה  כל   כן  ועל  לגופה25  צריכה  שאינה  מלאכה  היא  בורר  מלאכת  לעולא 
צריך  להתחייב  ובשביל  עלי',  חייב  זאת  בכל  לגופה  צריכה  שאינה  מלאכה  שהיא  שאע"פ 
שיהיה כוונתו למלאכה שהרי רק מלאכת מחשבת אסרה התורה ובא עולא ואומר שכל זה 
רק כשבורר בשבת לצורך אחר אבל כאשר בורר בשבת לבו ביום בזה אין חיוב כלל כי אין 
בזה את המלאכת מחשבת של מעשה הברירה כי אין כוונתו לשמור את האוכל המוברר 
לזמן אחר כדרך מעשה הברירה26 וכמו שנת"ל בהקדמה, אלא רוצה לאוכלו בו ביום ולכן אין 

זה אסור כלל כי לא עושה כאן שום מלאכה.

כמו  ולכן  המתברר  הדבר  בעצם  לגופה  הצריכה  מלאכה  היא  שבורר  סובר  חסדא  רב  אך 
שאסור לבשל בשבת אפילו לצורך שבת שהרי זה מלאכה גמורה כך גם אסור לברור לצורך 

23  שביתת השבת ריש מלאכת בורר.
24  חגיגה י' ע"ב. וראה לעיל הערה 3 וש"נ. 

25  עיין לעיל  בהקדמה. 
26  וכמו שנתבאר בהקדמה שיש במעשה הברירה ב' אופנים א. כשבורר כדי שישמר לצורך זמן מרובה שבזה נראה שכוונתו 
יחד עם הפסולת  כי אי אפשר לאכול  זה דרך אכילה  ואוכל מיד הרי  )'בורר לאוצר' בלשון חז"ל(. ב. כשבורר  למלאכת בורר 

ומוכרח להפריד. ואין זה מלאכה כלל אלא צורך ודרך אכילה.
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שבת כי בעצם הברירה הרי זה מלאכה גמורה שהרי היא מלאכה הצריכה לגופה27. 
דיוק בדברי רב חסדא 'וכי מותר לאפות לבו ביום? וכי מותר לבשל לבו ביום?'

 עולא תירץ את הסתירה בברייתא בכך שבתחילה מדובר כשבורר לבו ביום וזה מותר ובסוף 
מדובר כשבורר לאחר שבת וזה אסור. והקשה עליו רב חסדא: איך אפשר לומר שמותר 
לברור בשבת לצורך השבת?! וכי מותר לאפות ולבשל בשבת לצורך השבת? ולמה יהיה 

מותר לברור בשבת לצורך שבת? במה זה שונה? 
לעיל ביארנו שרש המחלוקת בין עולא לרב חסדא וסברתם. ועתה נבוא לדייק בדברי רב 
חסדא למה הביא כדוגמא למלאכה שפשוט שאסור לעשותה בשבת את מלאכות  אופה 

ומבשל דווקא, והרי יש עוד מלאכות?
אשר  את  מחר  לה'  קודש  'שבת  הפסוק29  לשון  על  לרמז  שהתכוון  האחרונים28  והסבירו 
תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו'. ופסוק זה מדבר בפשטות על אפי' ובישול באותו יום 

לצורך השבת. 
ואולי יש להוסיף, ובהקדים, שאפשר לומר שהסיבה שהביא דוגמא למלאכה מאפיה ובישול 
כי מכל ל"ט המלאכות הם המלאכות שבדרך כלל נעשות לבו ביום ובכל זאת הם אסורות, 
ולכן הביא רב חסדא ראיה דוקא ממלאכות אלו לדין בורר שהתיר עולא לבו ביום, לומר לו 

שכמו שאפיה ובישול הם לבו ביום ואסורות כך גם בורר לבו ביום אסור.
אך קשה לומר כך שהרי יש עוד מלאכות שהם נעשות לבו ביום כמו קוצר וטוחן והיה יכול 

להביא ראי' מהם?
זה  ועל  ומותר  זה מלאכה  שאין  ניכר  ביום  לבו  שנעשה בשבת  לומד שבורר  אלא שעולא 
הקשה רב חסדא שאין לך דבר יותר גדול מצורך סעודה לבו ביום מאפיה ובישול30 ובכל זאת 
אסור, והביא על זה ראיה מפסוק מפורש שאפילו שזה צורך אכילה הכי גדול בכל זאת אסור 

לאפות ולבשל בשבת ועל כן גם לברור לצורך השבת יהיה אסור.

תירוצו של רב חסדא

מכשיעור  פחות  כשבורר  מדובר  בהתחלה  בברייתא:  הסתירה  את  חסדא  רב  מסביר  אלא, 

27  וראה הערה 9. וי"ל דאף להרמב"ן שהמלאכה היא בפסולת הנדחית חשיב כמלאכה הצריכה לגופה שצריך את גוף המעשה 
של הפירוד והברירה ופשוט שזה מלאכה גמורה.

28  חדש האביב.

29  שמות טז,כג.
30  להעיר שמלאכות אלו נכללים בגדר אוכל נפש ומותרות ביו"ט.
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וזה  ומניח )לאחרים32( שיאכלו  ואוכל או שבורר פחות מכשיעור  )פחות מגרוגרת31, רש"י( 
מותר. אך כשיעור לא יברור ואם בירר חייב חטאת. 

ודאי שאסור  הרי  וכי מותר לאפות פחות מכשיעור?  רב חסדא:  על תירוץ  יוסף מקשה  רב 
לאפות פחות מכשיעור ואף על פי שאינו מתחייב בזה חטאת בכל זאת אסור מהתורה שהרי 
פחות  לברור  אסור  כך  מכשיעור  פחות  לאפות  שאסור  וכמו  מהתורה33  אסור  שיעור  חצי 

מכשיעור. 

עיון בשיטת רב  חסדא

רב חסדא מסביר את השינוי במה שכתוב בתחילת הברייתא שמותר לברור, הכוונה שמותר 
לברור  פחות מכשיעור. ומה שכתוב בסוף הברייתא ולא יברור ואם בירר חייב חטאת הכוונה 

שאסור לברור כשיעור ואם בירר כשיעור חייב חטאת. 

מסבירים  שתוס'34  כמו  היא  לכתחילה  ואפילו  מכשיעור  פחות  לברור  שמותר  הסיבה 
שברירה בשיעור מועט כזה נחשב כדרך אכילה ואין זה ברירה כלל.

 ויומתק ביותר על פי מה שנתבאר בהקדמה שיש ב' אופנים בבורר: א. כאשר בורר לצורך 
שמירה לזמן רב )בורר לאוצר( שאז חייב במלאכת בורר וכן כשעושה בכל אופן הדומה לזה. 

ב. כאשר בורר לצורך אכילה שאז אין חיוב בורר כלל כי כך היא דרך האכילה.

וזו היא כוונת תוס' בשיטת רב חסדא שאם אדם בורר פחות משיעור גרוגרת בשבת ניכר 
שלא בורר לצורך מלאכה אלא לצורך אכילה והיות שכך היא דרך האכילה שאדם בורר מעט 

ואוכל מותר.

ואף שעל פי זה יוצא שמותר לברור בשבת35 )פחות מכשיעור( בכל זאת לא קשה על רב 

31  שיעור גרוגרת להגרא"ח נאה 12 גרם לערך.
13. ולכאורה אין חילוק בפירוש 'ומניח' לדעת רב חסדא אף שלומד שמותר לברור פחות מכשיעור  32  ע"פ תוס' שבהערה 
יודה שזהו רק לצורך בו ביום וע"כ הכוונה בדברי הגמ' ומניח – לצורך אכילת אחרים. אך יש צד לומר שאם בורר בשבת פחות 
ואז  יהיה מותר  זה ואפילו אם משתמש בזה לאחר שבת  מכשיעור ממילא אין זה מלאכה כלל ולא אכפת לן למתי צריך את 
יהיה אפשר לפרש בגמרא ומניח כפשוטו מניח לאחר זמן אך בריטב"א כאן )ד"ה בורר( משמע שר"ח סובר שאף בורר פחות 
מכשיעור ואין זה ברירה )ומותר אפילו בכלי( מ"מ מה שמותר הוא רק לצורך בו ביום ולא לאחר השבת כי אע"פ שאין על זה שם 
ברירה מכל מקום לא הותרה עשייתו בשבת כאשר עושה זאת לצורך אחר השבת כי מעשה הברירה האסור בשבת הוא כאשר 
בורר על מנת לשמור לזמן אחר וכפי שהתבאר לעיל בהקדמה. וראה עוד בעניין זה לקמן בביאור שיטות רב חסדא ורב יוסף.        

33  ע"פ רש"י ד"ה וכי מותר לאפות פחות מכשיעור. וראה לקמן בפנים. 
34  ד"ה וכי מותר לאפות פחות מכשיעור. 

35  ראה לעיל הערה 32 דבפשטות גם לפי רב חסדא אסור לברור פחות מכשיעור שלא לצורך שבת. 
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חסדא מה שהוא עצמו הקשה על עולא וכי מותר לברור לבו ביום כי היות שברירה פחות 
מכשיעור היא דרך אכילה מותר לברור בו ביום לצורך השבת. 

ביאור קושיית רב יוסף וכי מותר לאפות פחות מכשיעור?

רב חסדא תירץ את הברייתא בכך שמותר לברור בשבת פחות מכשיעור והקשה על זה רב 
יוסף: וכי מותר לאפות בשבת פחות מכשיעור?, הרי ברור שלא, וכמו שאסור לאפות בשבת 

ואפילו פחות מכשיעור כך גם אסור לברור בשבת פחות מכשיעור.

רש"י36 ביאר את קושיית רב יוסף כך: אמנם אין חיוב חטאת כאשר אדם אפה בשבת פחות 
מכשיעור אבל יש בזה איסור שהרי חצי שיעור אסור מן התורה37 ואיך כתוב כאן בברייתא 

שמותר לברור פחות מהשיעור ואפילו לכתחילה והרי חצי שיעור אסור מן התורה?

והנה לפי זה מובן שרש"י לומד שהכלל חצי שיעור אסור מן התורה הוא לא רק בדברים 
שאסורים באכילה אלא גם בשאר איסורים כמו איסור מלאכה בשבת וכיו"ב. 

ולא באיסורי מלאכות  ישנם שסוברים38 שאיסור חצי שיעור הוא רק באיסורי אכילה  אך 
שאין  מכשיעור'  פחות  לאפות  מותר  'וכי  יוסף  רב  בשאלת  ביאור  צריך  זה  ולפי  שבת39. 
זה עניין לכלל חצי שיעור אסור מן התורה )כפי שפירש רש"י( שהרי איסור זה לא נאמר 

במלאכות שבת וא"כ כיצד יפרשו40 שאלת רב יוסף כאן?

36  שם.
37  יומא ע"ד ע"א. מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש דר"י ס"ל שחצי שיעור אסור כי הוא ראוי להצטרף עם חצי שיעור נוסף לכדי 
איסור שלם ולכן יש בו איסור לכשעצמו. ור"ל סובר שאין חצי שיעור אסור מדאוריתא כי רק שיעור אכילה היינו שיעור שלם 

אסרה התורה ולא פחות מזה ואיסור חצי שיעור הוא רק מדרבנן.  
38  עיין שו"ת חכם צבי סי' פו שהביא דהסברא היא משום שטעם דחזי לאיצטרופי לבד לא מועיל לגבי דבר שאינו אסור באכילה 
ומהפסוק גופא 'כל חלב .. לא תאכלו' )ויקרא ז,כג( אי אפשר ללמוד כי מדבר רק באיסורי אכילה ולא בשאר איסורים ולכן בשאר 
איסורים אין לנו סברא לאסור חצי שיעור דטעם דחזי לאיצטרופי לבד לא מועיל כי צריך גם פסוק וכמ"ש בתוס' ביומא שם ד"ה 

כיוון דחזי לאיצטרופי. ויש שדייקו כדברי החכם צבי בכמה מפירושי הראשונים וראה להלן הערה 44.
39  ואף שאין בזה איסור מהתורה בכל זאת יש בזה איסור מדרבנן.

40  ואף שיש בזה איסור דרבנן )כנ"ל הערה הקודמת( ואפשר לומר שקושיית רב יוסף הייתה שבאיסורי שבת חצי שיעור אסור 
כן  לומר  קשה  קצת  זאת  בכל  כלומר שאסור מדרבנן. אבל  וכי מותר לאפות פחות מכשיעור  כוונתו באומרו  היא  וזו  מדרבנן 

שמקשה על רב חסדא מאיסור דרבנן ובפרט שאפשר להסביר שהקושיה היא מאיסור תורה כדלהלן בפנים.   
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יש שלמדו41 שסברת המחלוקת בין רב חסדא לרב יוסף היא בדבר זה עצמו. לרב חסדא חצי 
שיעור אינו אסור מהתורה42 - כשיטת ריש לקיש43 ולכן מותר לברור בשבת פחות מכשיעור.  

אך רב יוסף סובר כשיטת רבי יוחנן שחצי שיעור אסור מהתורה ולכן מקשה על רב חסדא 
שאסור אפילו פחות מכשיעור.

ואולי יש לומר עוד הסבר בסברת המחלוקת של רב חסדא ורב יוסף. 

דהנה הרמב"ן44 סובר שהכלל חצי שיעור אסור הוא רק באיסורי אכילה ולא בשאר איסורים. 
ואכן בסוגייתנו מפרש הרמב"ן אחרת מרש"י את קושיית רב יוסף 'וכי מותר לאפות פחות 

מכשיעור'. 

והנה פירושו: מחלוקת רב יוסף ורב חסדא היא האם גם כאשר אדם בורר פחות מכשיעור זה 
דרך ברירה או דרך אכילה. לפי רב חסדא כשאדם בורר פחות מכשיעור, מוכח ממעשה זה 
שאין הוא מתכוון למלאכת הברירה, אלא שבורר בצורה מועטת כזאת כי רוצה לאכול תיכף 

לברירתו את המאכל הנברר, והראיה שבורר מעט מעט.

זה נחשב כדרך  - הרי  - פחות מכשיעור  יוסף סובר שגם כאשר אדם בורר מעט  אבל רב 
מלאכת הברירה שכן הדרך בבורר שבורר מעט מעט עד שמצטרף לשיעור גדול. 

דאין עיקר קושייתו של רב יוסף מדין חצי שיעור אלא מזה שאסור לאפות אפילו בשיעור 
פחות  ברירה  כך  גמורה  מלאכה  זה  כי  מכשיעור  פחות  לאפות  שאסור  וכמו  וקטן  מועט 
מכשיעור היא מלאכה גמורה ובפרט שהדרך בברירה לברור מעט מעט וקובץ על יד ירבה 

עד שמצטרף לשיעור גדול. 

לפי זה יש לומר שזה שמתיר רב חסדא ברירה פחות מכשיעור זה גם כאשר בורר בכלי כי כך 
הוא דרך אכילה שעל ידי זה הוא מכשיר ומתקן אכילתו ואין בזה משום מלאכה כי אין הוא 
עושה זאת לצורך הברירה כי אם לצורך האכילה שהרי בורר הוא מעט ואוכלו אך אם בורר 
כדי לאוכלו לאחר זמן עובר הוא על איסור בורר אפילו שבורר מעט - פחות מכשיעור, שהרי 

כך הוא דרך מלאכת הברירה ואינו ניכר כצורך אכילה.45  

41  פני יהושע ד"ה מאי.
42  וצ"ע אם הכוונה שר"ל אינו סובר כלל שמ"מ אינו אסור אף מדרבנן שהרי אם אסור מדרבנן קשה להעמיד את הברייתא בחצי 

שיעור כמ"ש בהערה 40. או שנסביר שהמחלוקת היא אם נאמר האיסור גם במלאכות שבת וצ"ע.
43  יומא שם.

44  ראה רמב"ן בדף צ"ד ע"ב, וראה שו"ת בנין ציון סי' ח"י, אנציקלופדיה תלמודית בערך חצי שיעור וש"נ. 
45  וכן כתב הריטב"א ד"ה בורר.
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תירוצו של רב יוסף

רב יוסף מתרץ את הברייתא באופן אחר ממה שתירצו עולא ורב וחסדא והוא: 

בתחילת הברייתא נאמר 'בורר ואוכל בורר ומניח' הכוונה שבורר ביד מותר ואפילו לכתחילה. 
בקנון46  ברר  שאם  היא  חטאת'  חייב  בירר  ואם  יברור  'ולא  הברייתא  דברי  בסוף  והכוונה 
ותמחוי47 פטור אבל אסור. ואם ברר בנפה48 וכברה49 חייב חטאת שכן בזה עובר על איסור 

מלאכת בורר כפשוטו.

אך רב המנונא50 מקשה על תירוצו של רב יוסף:  מידי קנון ותמחוי קתני? כלומר וכי כתוב 
בברייתא את החילוק בדין אם זה קנון או תמחוי או נפה וכברה51 וכיו"ב? ומכך שלא אמרה 
ואי אפשר להעמיד הברייתא בדינים  בזה כלל52  אין היא מדברת   - הברייתא חילוקים אלו 

וחילוקים אלו.

ביאור שיטת רב יוסף

רב יוסף מסביר את החילוק בין הרישא של הבריתא לסיפא, שברישא מדובר שבורר ביד 
ולכן מותר ובורר אפילו לכתחילה53. אך בסיפא מדובר שבורר בכלי  המיועד לברירה - נפה 

וכברה ולכן אם ברר חייב חטאת. 

ולכאורה צריך להבין: במה שונה מלאכת בורר משאר מלאכות שאם עושה את המלאכה 
ביד מותר ואפילו לכתחילה מותר לברור בשבת ביד? וכי מותר לחרוש או לקצור וכיוצא 

במלאכות אלו ביד?! 

ויומתק ביותר ע"פ מה שהקדמנו לעיל שיש במעשה הברירה שני גדרים. האחד אסור כי 
הוא מהות המלאכה והשני מותר כי כך הוא דרך האכילה ואינו מלאכה כלל, והם: א( ברירה 
לצורך אכילה - מותרת.  ב( ברירה לצורך קיום - אסורה, כי היא מראה שבכוונתו לעשות את 
מלאכת הברירה שאסורה. ועל כן כשבורר אוכל בידו ניכר שאין כוונתו לצורך מלאכה שאם 

נותנים בתוכו גרעינים  ורגילים לתת בתוכו מטבעות, וכאשר  וצר  46  קנון הוא כלי עץ שמצדו האחד רחב ומצדו השני ארוך 
ומנענעים אותו נופלים הגרעינים הכבדים לצידו האחר ונשאר הקליפה. ע"פ רש"י ד"ה בקנון.

47  תמחוי הוא קערה רגילה שיש בה אוכל ומטה הקערה על צידה כדי שיפול הפסולת לצידה הריק. רש"י שם.
48  נפה היא כלי לברירת קמח. )רמב"ם בפיה"מ למס' כלים פט"ו מ"ב(.

49  כברה היא כלי לברירת גרעיני תבואה. )רמב"ם שם(.
50  לכאורה הוא רב המנונא הב' שהיה תלמיד חבר של רב חסדא וראה בעירובין ס"ג ע"א תוס' ד"ה רב המנונא אורי.

51  ע"פ רש"י ד"ה מידי קנון וראה תוס' ד"ה מתקיף לה.
52  ראה בתוס' שם שלמד הקושיה באופן אחר, וראה לקמן בפנים.

53  החידוש בתירוצו של רב יוסף לדעת רש"י יתבאר לקמן בסיכום שיטות הראשונים על דברי אביי.
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וברירה ביד לצורך אכילה  ניכר שכוונתו רק לאכילה,  כן היה בורר בכלי ומכך שבורר ביד 
מידית אינה חשובה מלאכה כלל אלא צורך אכילה ומותרת54.

 משא"כ בשאר מלאכות שאין בהם צד של פעולה המתרת עשייתם בשבת כגון: חרישה, 
קצירה, בישול ואפי' וכל כיוצא בזה55, על כן גם אם עושה אותם ביד ולא בכלי אין זה משנה 
לצורך אכילה  ולכן אסור לעשותם בשבת אפילו  את מהות העשי' שהיא מלאכה אסורה 

מידית ואפילו ביד.   

ביאור קושיית רב המנונא

לעיל הבאנו שי' רב יוסף בביאור הברייתא שיש הבדל בין ברירה ביד לברירה בקנון או תמחוי 
נפה וכברה. 

רב המנונא מקשה על תירוץ זה של רב יוסף שלא נאמר בברייתא במפורש קנון ותמחוי ומנין 
לו לחלק את הרישא והסיפא בברייתא בחילוקי פרטים ודינים אלו?

ובביאור קושיה זו נחלקו רש"י ותוס'.
רש"י פירש56 שבאותה מידה שהקשה רב המנונא מכך שקנון ותמחוי לא כתובים במפורש 
מובא  אינו  יוסף  רב  שחילק  זה  חילוק  שגם  וכברה  מנפה  גם  להקשות  יכול  הי'  בברייתא 

בברייתא אלא שבכל זאת בחר רב המנונא בקושייתו את אחד מב' הדברים האלו.
ומשמע מדבריו שאין ענין להקשות דווקא מקנון ותמחוי ולא מנפה וכברה ששניהם שווים 

ואעפ"כ הקשה מקנון ותמחוי57.
אך התוס'58 פירשו קושיית רב המנונא באופן אחר וכפי שיבואר לקמן.

על פי פירוש התוס' שאלת הגמרא היא דווקא מקנון ותמחוי. והשאלה היא היות והתנא של 
הברייתא פירש את חילוקי דיני הברירה שביד מותר ובנפה וכברה חייב חטאת, אם כן היה 

54  ואף שכשבורר בקנון ותמחוי שאין זה כלי המשמש לברירה כנפה וכברה ובכל זאת אסור כי אין זה דרך אכילה ועוד שחכמים 
רק  שכוונתו  להדיא  שניכר  ביד  ברירה  רק  והתירו  לברירה  מיועדים  שאינם  בכלים  אף  ואסרו  לגמרי  בכלים  הברירה  הרחיקו 

לאכילה. 
55  ועיין בדברינו על מלאכת טוחן שיש בה דומה לבורר ואף שם מצאנו חילוק כעין זה וכפי שיתבאר בעז"ה. ועוד חזון למועד. 

56  ד"ה מידי קנון ותמחוי קתני.
57  ואף שעדיין צריך ביאור מדוע הקשה דווקא מקנון ותמחוי ולא מנפה וכברה? ואולי יש לומר בפשטות שהיות ודין נפה וכברה 
כתוב לבסוף על כן הקשה מקנון ותמחוי שדינם כתוב קודם בברייתא. ומבורר ביד לא קשה כנראה מדברי רש"י מכך שלא הזכיר 
גם שהיה יכול להקשות מבורר ביד אלא רק מנפה וכברה, מכאן שמבורר ביד לא קשה. גם מפשטות הלשון 'בורר ואוכל' ניתן 
להבין שבורר ביד וע"ד דברי הריטב"א לגבי ברירה פחות מכשיעור )ראה לעיל הערה 45(. ועוד שעיקר הקושי מתחיל כאשר 
מחלק בסוגי הכלים גופא שזה חידוש וע"כ עיקר הקושיא מתחילה בקנון ותמחוי שבזה מחלק בין כלי לכלי. ומ"מ אומר רש"י 

שמחמת זה היה יכול להקשות גם מנפה וכברה אלא שחדא מינייהו נקט וכנ"ל. 
58  ד"ה מתקיף לה.
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צריך לפרש גם את הדין שאם ברר בקנון ותמחוי פטור אבל אסור ומדוע לא כתוב דין זה 
בברייתא? וזו היא שאלת הגמרא 'מידי קנון ותמחוי קתני?'

אך עדיין צריך להבין:
את דברי הברייתא אפשר לחלק לג' חלוקות והם: דברי הברייתא בתחילתה 'היו לפניו מיני 
אוכלין בורר ואוכל בורר ומניח' - מדובר כאשר בורר ביד ומותר לכתחילה. והמשך הדברים 
'ולא יברור' הוא דין בפני עצמו, כלומר שאסור לברור ואם בירר פטור59. וסוף דברי הברייתא 

'ואם בירר חייב חטאת' היינו כשבורר בנפה וכברה.  
ולפי פירוש התוס' שהשאלה 'מידי קנון ותמחוי קתני' היא בדווקא על קנון ותמחוי מדוע לא 
נשנה דינם בברייתא. והרי לכאורה אפשר ללמוד במילים של הברייתא 'ולא יברור' שהם דין 

נוסף בפ"ע והכוונה על קנון ותמחוי ובזה שנה התנא את דינם בברייתא וכנ"ל. 
ואולי יש לומר שבזה פליגי רש"י ותוס'.

'ולא יברור' אינם במשמעות של דין בפני עצמו אלא הם נגררים  לתוס' המילים בברייתא 
אחר מה שכתוב אח"כ בברייתא 'ואם בירר חייב חטאת' ונמצא לפי זה שיש רק ב' חלוקות 
בברייתא, ולכן שואלת הגמ' 'מידי קנון ותמחוי קתני' כלומר היכן כתוב בברייתא דין שלישי 
שדברי  מלכתחילה60  לומד  רש"י  אך  ותמחוי?  לקנון  בנוגע  יוסף  רב  מחדש  שאותו  נוסף 
הברייתא 'ולא יברור' הם דין בפני עצמו נמצא שיש בברייתא ג' חלוקות ודינים כנ"ל ולכן 
לומד רש"י ששאלת הגמ' 'מידי קנון ותמחוי קתני' היא לא בדווקא על קנון ותמחוי אלא 

שהיה יכול לשאול גם על נפה וכברה.61    

תירוצו של רב המנונא 

בתחילת  שנאמר  מה  המנונא  רב  אמר  אלא  הברייתא:  את  אחר   באופן  מתרץ  המנונא  רב 
אפילו  מותר  וזה  פסולת  מתוך  אוכל  כשבורר  הכוונה  ומניח  בורר  ואוכל  בורר  הברייתא 

59  וזה הוא 'ולא יברור' היינו לכתחילה ופטור אבל אסור. ויומתק שהרי הוא יתור לשון 'בורר ואוכל בורר ומניח ולא יברור ואם 
בירר חייב חטאת' והיה יכול לומר 'בורר ואוכל בורר ומניח ואם בירר חייב חטאת' ומה הוא 'ולא יברור'? ע"כ כבפנים. וראה עוד 

להלן בהערה 61 והערה 64.  
60  ראה רש"י בד"ה ולא יברור. משמע שהקושי מתחיל בדברי הברייתא 'ולא יברור' ולא רק ממה שכתוב אח"כ 'ואם בירר 
חייב חטאת'. ועדיין אפשר להקשות אולי כוונת רש"י שהקושי הוא מהמילים 'ולא יברור' עד סוף הברייתא ואין כוונת רש"י רק 
למילים 'ולא יברור' אלא על כל הדין שכתוב אח"ז? אלא שבזה אפשר לומר שא"כ היה צריך להזכיר גם המשך הדברים בברייתא 
ודוח"ק. וקצת קשה לומר שמהמילים 'ואם בירר חייב חטאת' לבד אין קושיה כי אפשר לחלק לומר שהכוונה לב' דינים שונים. 

שהרי א"כ מאי קשיא ליה להתוס' ועוד שהיא גופא שאלת הגמ'. וראה עוד להלן הערה 64.  
61  אך עדיין קשה לרש"י מה שהקשה עוד תוס' שם, וראה מהרש"א ומהר"ם כאן.
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לכתחילה כי אין זה דרך ברירה62 אבל פסולת מתוך אוכל לא יברור ואם בירר חייב חטאת63. 

הסבר דברי רב המנונא

רש"י מסביר את דברי רב המנונא שהסיבה שמותר לברור אוכל מתוך פסולת היא מכיוון 
שאין זה דרך ברירה. וצריך ביאור מהו דרך הברירה כשבורר פסולת מאוכל שאסור שלכן 

כשבורר אוכל מפסולת מותר.

והנה התוס'64 למדו שדרך הברירה היא לאו דווקא כשבורר פסולת מאוכל אלא היות ובדרך 
כלל האוכל מרובה מהפסולת לכן דרך הברירה היא להוציא את הפסולת המועטת מהאוכל 
המרובה. אך במקום שהפסולת מרובה מהאוכל הדרך להוציא את האוכל המועט מהפסולת 

המרובה65.

62  רש"י ד"ה אוכל מתוך הפסולת, וראה לקמן בפנים.
63  ע"פ מה שהתבאר לעיל בעניין קושיית הגמ' 'מידי קנון ותמחוי קתני' לרש"י ולתוס' הנה כאן בהסברו של רב המנונא לא ניתן 
להסביר שהמילים 'לא יברור' הם דין בפני עצמו אלא הם חלק אחד עם הדין האחרון שהבורר אוכל מתוך פסולת חייב חטאת. 
וכן בשאר ההסברים של הברייתא משמע בפשטות שיש כאן ב' דינים בלבד. הן לעולא שחילק בין בורר לבו ביום לבורר לאלתר 

וכן לרב חסדא שחילק בין בורר פחות מכשיעור וכן להסברו של אביי להלן משמע ג"כ שיש בברייתא ב' חילוקי דינים בלבד.   
64  ד"ה בורר ואוכל.

65  ועפ"ז תי' את הסתירה בין דברי הגמ' כאן להגמ' לקמן קל"ח ע"א ושם: מה דרכו של בורר נוטל אוכל ומניח הפסולת אף כאן 
כו' ומשמע מזה שדרך הברירה היא לקחת האוכל מהפסולת היפך פשטות הגמ' כאן שאוכל מתוך פסולת אין זה דרך הברירה.

האוכל  להוציא  היא  הדרך  ובכה"ג  האוכל  על  מרובה  פסולת  שזה  במשמר  מדובר  קל"ח  בדף  הגמ'  שבסוגיית  התוס'  ותי'   
מהפסולת משא"כ אצלנו בבורר קטניות וכדומה האוכל מרובה על הפסולת והדרך בזה היא להוציא הפסולת המועטת מהאוכל 

המרובה. ע"כ תי' התוס'.
והנה לפי רש"י גם קשה בפשטות סתירת הגמ' כאן ובדף קל"ח? 

ואולי אפ"ל ההסבר בזה דהנה רש"י פירש שם בד"ה דנוטל אוכל שלדעת רבה שאומר שההתראה במשמר היא משום בורר 
גם אם התרה משום מרקד חייב ולר' זירא שאמר שההתראה למשמר היא משום מרקד אי אפשר להתרות בו משום בורר כי 
אין זה דומה לבורר ששם האוכל למעלה והפסולת יורד למטה משא"כ במרקד ומשמר שהפסולת למעלה והאוכל יורד למטה. 

עכ"ד שם. 
אך התוס' למדו )ע"ג ע"ב ד"ה משום זורע( שגם לרבה אי אפשר להתרות בו משום מרקד אלא דווקא משום בורר וכן פירש 
שם הר"ח בהדיא. והנה לנו שנחלקו בזה הרש"י והתוס' ונראה לומר שתלוי בהגדרת בורר בדברי הגמ' "מה דרכו של בורר כו'" 
דלתוס' הכוונה בזה לבורר כפשוטו שהדרך לברור היא דוקא אוכל מפסולת כפשטות הדברים כאן ולכן זה סותר לדברי הגמ' בדף 
ע"ד. משא"כ לרש"י הכוונה בזה היא שדרך הבוררין היא להוציא הפסולת מהאוכל וכאן כאשר הוא נותן השמרים על התלויה 
לסננן זו היא דרך הבוררין במסננת זו )ולאפוקי מדעת רבי אליעזר במשנה שס"ל שאין דרך בוררין בכך וכמ"ש רש"י במשנה ד"ה 

תולין בסופו( וס"ל לרבה שאפשר להתרות בו גם משום בורר וגם משום מרקד שכך היא מלאכת מרקד.
 משא"כ לר' זירא אי אפשר להתרות בו משום בורר כי אינו דומה לבורר שהאוכל מלמעלה והפסולת למטה וכאן האוכל למטה 
והפסולת למעלה. ופירוש דברי הגמ' כך הוא: מה דרכו של בורר לברור ולתקן האוכל מהפסולת אף כאן כשמשמר מתקן הוא 
ומפריש האוכל מן הפסולת. ולא קאי על אופן התיקון אם הוא אוכל מפסולת או פסולת מאוכל אלא על המטרה ותכלית הברירה. 
ויומתק יותר ע"פ הביאור בדברי רש"י בפ' כלל גדול במשנה ע"ג ע"א ובע"ב בסופו ויש להאריך בזה ואכ"מ וכפי שיתבאר בעז"ה.            
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אוכל  שבורר  כל  אלא  האוכל  בברירת  למרובה  מועט  בין  הבדל  שיש  לומד  לא  רש"י  אך 
מפסולת אין זה בורר כלל. 

ואולי אפשר לומר שלפי רש"י הגדרת הבורר היא באופן המלאכה שנעשית ע"י ברירה בנפה 
הפסולת  הנענוע  וע"י  הפסולת  עם  יחד  המעורבות  הקטניות  את  שמים  שם  אשר  וכברה 
יורדת למטה ובזה הוא מפריש פסולת מאוכל. אך כאשר הופך ומוציא האוכל66 מהפסולת 

אין זה מלאכת הברירה67. וראה בהערות כאן.      

קושיית אביי

אך אביי מקשה על תירוץ רב המנונא:
מתקיף לה אביי מידי אוכל מתוך פסולת קתני? וכי נאמר בברייתא בפירוש68 שמותר לברור 

אוכל מתוך פסולת?

ביאור קושיית אביי

אביי מקשה על רב המנונא שתירץ שהברייתא מחלקת בין בורר אוכל מפסולת שמותר ובין 
בורר פסולת מאוכל שאסור. ומקשה אביי שחילוק זה לא נאמר בברייתא.

כלומר מה שהברייתא אומרת בסתמא 'בורר ואוכל ובורר ומניח' לא משמע מזה בפירוש 
שיש הבדל בין בורר פסולת מאוכל ובין אוכל מפסולת כפי שרצה להסביר אלא 'בורר ואוכל 
בורר ומניח' אפשר לומר בפשטות גם כשבורר פסולת מאוכל ואין חילוק זה מוכרח במילים 

של הברייתא.

אך לתירוצו של אביי לקמן אכן נראה יותר בדברי הברייתא עצמה וכפי שיתבאר לקמן.  

   

תירוצו של אביי

66  ובפרט לשיטתו שהבורר ומוציא אוכל מפסולת מותר אפילו ע"י נפה וכברה, ראה לקמן ובהערה 69. 
67  אך עדיין צ"ע והלא מרקד הוא? אלא שהיות והדרך בברירת קטניות וכיו"ב היא שהפסולת מתבררת ויורדת מהאוכל ע"כ כל 
ששינה מזה אין זה מלאכה בקטניות וכיו"ב. וראה לעיל הערה 66 בדברי רש"י. ועצע"ג. ועי' ביאור הלכה סי' שי"ט ד"ה משמרת. 
68  ומה שקשה והלא זו היא קושיית רב המנונא לעיל על דברי רב יוסף 'מידי קנון ותמחוי קתני' ואם קושיה זו ניתן להקשות 
גם על תירוצו מה היה ס"ל בתירוץ זה? נתבאר לעיל דשונה היא קושיית רב המנונא מקושיית אביי ע"פ רש"י ותוס' ראה לעיל 

הערה 64.  
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ומתרץ אביי תירוץ אחר והוא:

הכוונה בברייתא בורר ואוכל בורר ומניח היא כשהוא בורר לאלתר - לצורך מיידי אך אם בורר 
לזמן מאוחר יותר ואפילו לבו ביום נעשה כבורר לאוצר וחייב. 

וכשאמרו  חכמים לרבא את דברי אביי אלו בסוגיא זו אמר להם: 'שפיר אמר נחמני' כלומר 
טובים ונאים הם דברי אביי69. 

לסיום העיסוק בדברי הברייתא הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים בזה. אדם שהיו לפניו שני70 
פטור,  בברייתא  ולומד  שונה  היה  אשי  רב  דינו?  ומה  והניח,  בירר  ואכל,  ובירר  אוכלין  מיני 
ורב ירמיה מדיפתי הי' שונה ולומד חייב. שואלת על זה הגמרא: והא תני חייב? והרי למדנו 
בברייתא שהבאנו בתחילת הסוגיא71 שאם בירר ואכל בירר והניח חייב ומדוע לומד רב אשי 

שפטור72?

ומתרצת הגמרא: בברייתא לעיל מדובר שבורר בנפה וכברה ולכן חייב אך כאן מדובר שבורר 
בקנון ותמחוי ועל כן דינו שפטור אבל אסור.  

        

ביאור תירוץ אביי לאור שיטות הראשונים

אביי מתרץ את הברייתא בכך שברישא מדובר כשבורר לאלתר לצורך אכילה מידית ולכן 
מותר לברור. ובסיפא מדובר שבורר לצורך זמן מאוחר יותר )ואפילו( לבו ביום ואסור. והוא 
מה שכתוב 'לא יברור ואם בירר נעשה כבורר לאוצר' שזו היא מלאכת בורר שהייתה במשכן 

וחייב חטאת.
והנה בפשטות מובן מרש"י שגם אם בורר בכלי כגון נפה וכברה אבל היות שהברירה היא 

לצורך מיידי )לאלתר( מותר.

אך תוס'73 חולק על רש"י בזה ומקשה עליו מכמה מקומות וסבירא לי' שמותר לברור רק 

69  אביי נקרא כאן ע"י רבא נחמני כי זה היה שמו המקורי נחמני כשם אבי אביו. ורבה שגדלו לאביי בביתו לא רצה לקרותו בשם 
אביו ע"כ כינה שמו אביי ע"ש הפסוק אשר בך ירוחם יתום )הושע י"ד,ב( ר"ת אביי שהיה יתום מאביו )ששמו כייליל. בזבחים 
קי"ח ע"ב( ואמו. אך רש"י בגיטין ל"ד רע"ב כתב ששמו האמיתי הוא אביי ורבה )בר נחמני( גידלו בביתו ולימדו תורה ועל כן 

קרא לו את שמו נחמני ע"ש אביו.   
70  יש שאומרים שגם כאן רש"י לא גורס 'שני'. וראה לעיל הערה 18.

71  רש"י לומד שקושיית הגמרא היא מהברייתא דריש סוגייתינו, אך תוס' )ד"ה והתניא( חולק על רש"י בזה וס"ל שהברייתא 
דריש סוגייתינו היא בבורר ביד וכאן זה ברייתא אחרת.

72  רב אשי לומד  שפטור אבל אסור ולא שמותר לכתחילה. רש"י ד"ה והתניא.
73  תוס' שבהערה 72. 
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ביד אוכל מתוך פסולת לאלתר ואם בירר אוכל מתוך פסולת בנפה וכברה ואפילו לצורך 
מיידי )לאלתר( חייב. וכן כתב גם הר"ח בסיום הסוגיא.

וצריך ביאור מהם סברות המחלוקת בין רש"י ותוס' בזה.
ועוד צריך להבין שיטת הריטב"א, דהרי הריטב"א למד74 שכל אחד מג' התירוצים אחרונים 

מדבר באופן שבורר לאלתר וא"כ אינו מובן מה חידש אביי בתירוצו?    
ואולי נראה לומר ההסבר בזה: 

דהנה כדי להבין שיטת הריטב"א נקדים את דבריו שכתב בענין זה.
על דברי אביי כתב הריטב"א75  וז"ל: אלא אמר אביי בורר ואוכל לשעתו בורר ומניח לשעתו 
בורר  שכאשר  סובר  שאביי  משמע  דבריו  בהמשך  וכן  ע"כ.  אוכל.  מתוך  פסולת  אפילו 
לשעתו )לאלתר( מותר לברור אפילו פסולת מאוכל, ולאידך אם בירר לבו ביום אפילו אוכל 

מפסולת חייב חטאת. 
ובזה הוא חולק על רב המנונא שהחיוב במלאכת בורר הוא בזמן לצורכו נעשית המלאכה 
שאם זה שיעור מיידי )לאלתר( אין זה מלאכה כלל. אך אם זה בורר ומניח לאחר זמן הרי"ז 

מלאכה גמורה ואף אם זה לבו ביום וחייב חטאת גם אם שינה וברר אוכל מפסולת.
אך לשיטת רב המנונא אף כשבורר לאחר זמן אם בורר אוכל מפסולת מותר אם בורר בידו. 

)אך לברור בנפה וכברה מודה רב המנונא לשיטת רב יוסף שאסור וחייב76(. 
נמצא אביי חולק ביסוד דבריו על שיטת רב המנונא77 בגדר בורר שלדעת אביי זמן הברירה 

הוא הקובע לאיסור ולהיתר ולא משנה  כלל האופן בו הוא בורר.  

הביאור בשיטת רש"י:

 מדיוק לשון רש"י בעניין בורר נראה שיש חילוק מהותי בין אופני הברירה השונים. שלגבי 
בורר ביד כתב רש"י78 'אבל ביד לא דמי לבורר כלל'. ולגבי ברירת אוכל מפסולת כתב79 'לא 

דרך ברירה היא' וכן לגבי הברירה לאלתר כתב80 'לאכול לאלתר שאין זה דרך בוררין'.

74  בחידושיו בד"ה אלא אמר רב יוסף - פירוש לאכול לשעתו. וכן בד"ה אלא אמר רב המנונוא - בורר ואוכל לשעתו אוכל מתוך 
פסולת.

75  ד"ה אלא.
76  ראה שם בהמשך דבריו בד"ה אלא אמר רב המנונא.

77  וצ"ע אם מסכים לשי' רב יוסף.

78  ע"ד ע"א ד"ה פטור אבל אסור.
79  שם ד"ה אוכל מתוך פסולת.

80  שם ד"ה ובורר ומניח לאלתר.
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ומשמע מזה שיש ב' הגדרות בבורר א. ביד - שאינה בגדר בורר כלל. ב. בורר אוכל מתוך 
פסולת ובורר לאכול לאלתר - שאינם דרך בוררין. 

אך במשנה כתב רש"י81 שבורר היינו בורר ביד. והדבר תמוה שהרי כאן כתב רש"י שבורר 
ביד לא דומה בכלל לברירה82?!  

ואולי אפשר לומר בזה שעיקר חידושו של רב יוסף בתירוצו הוא שבורר ביד פטור כי עיקר 
הברירה היא רק בכלי ולכן כל שבורר ביד ואפילו פסולת מאוכל מותר כי ביד אין זה דומה 

לברירה כלל. 

אך בפשט וכן למסקנת הגמרא כל שמוציא פסולת מאוכל ואפילו ביד הרי זה  בורר. אך אם 
מוציא אוכל מפסולת שעצם זה שמשנה בברירתו על ידי שמוציא האוכל מהפסולת ולא על 
דרך הרגיל שמוציא את הפסולת מהאוכל - אין זה דרך בוררין ומותר. וכן כשבורר לצורך 
כי דרך הבוררין היא להוציא את  ואפילו בכלי.  בוררין מותר  זה דרך  )לאלתר( שאין  מידי 
הפסולת מהאוכל ולהשאיר הברירה לצורך זמן מרובה )לאוצר( ולכן כל ששינה בזה מותר 

ואפילו בכלי כי אין בזה גדר מלאכה וכנ"ל. 

 ונראה להסביר שיטת התוס'83 דלשיטתם84 ג' התירוצים בהגמרא אינם חולקים זה על זה 
להלכה אלא כמוסיפים זה על זה דלרב יוסף בורר ביד מותר ומוסיף עליו רב המנונא שמותר 
אם בורר ביד אוכל מפסולת ומוסיף עליהם אביי שגם אם בורר ביד אוכל מפסולת מותר רק 

אם בורר לאלתר.

ויומתק עוד בהחילוק שיש בפירכות הגמרא בין ב' הפירכות הראשונות לג' האחרונות. שבב' 
הראשונות הגמרא   בדברי הברייתא מסברא ומדינא היינו שאין זה מובן בסברא ובדין אך 
הפירכא בג' האוקימתות האחרונות של רב יוסף רב המנונא ואביי אינם בסברא אלא מדיוק 
לשון הברייתא ואין זו פירכא כל כך ע"כ אית לה להא ולהא ולא אידחיא לה וקיימא לן כן 

לדינא.     

 מעשהו דרב ביבי

מספרת הגמרא מעשה שארע עם רב ביבי הקשור לעניין בורר.

81  ע"ג ע"א ד"ה בורר.
82  וכפי שהקשה בשפת אמת עיי"ש. 

83  והר"ח וראה בדבריו ד"ה שמעינן מינה.
84  כפי שמפורש ברבינו חננאל ומשמע שכן הוא גם שיטת התוס' עצמם ראה בד"ה והתניא חייב בסופו. 
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כי אתא רב דימי כאשר הגיע רב דימי מארץ ישראל לבבל85 אמר שבאותה השבת שהוא היה 
בישיבה הגיע זמנו של רב ביבי86 לשמש את התלמידים87 והגיעו לשם רבי אמי ורבי אסי88, 

רצה רב ביבי לכבד אותם בדברי מאכל ושטח לפניהם סל מלא פירות89. 

לפניהם  הניחו  ולא  להם את הסל  יודע משום מה שטח  ציין שאינו  דימי  רב  זאת  וכשאמר 
האם זה משום שהוא סובר שאסור לברור אוכל מתוך פסולת ולא רצה לברור הפירות משאר 
הפסולת שבסל90 ולכן שטח לפניהם את הסל עם הפירות ובשיטוח זה נבררו הפירות מאליהם. 

או בגלל שרצה להראות להם עין יפה שמביא להם את כל הסל עם הפירות וללא טירחה.  

הסבר מעשה דרב ביבי ע"פ רש"י

האוכל  את  לברור  שיצטרך  באופן  הפירות  את  לחלק  רצה  לא  ביבי  שרב  מסביר91  רש"י 
הפירות  נבררו  ועי"ז  לפניהם   הפירות  עם  הסל  את  שטח  ולכן  לתלמידים  ולתת  מהעלים 

מהעלים מאליהם. 

אך התוס' מקשים92 על פירוש  רש"י בכך שאם נאמר שרב ביבי חשש לברור אוכל מתוך 
פסולת ולתת לפני התלמידים הרי באופן כזה מותר לכל הדעות, שהרי הוא בורר אוכל מתוך 

85  רב דימי היה מהתלמידים שעלו לארץ ישראל ולמדו בישיבה שם וכשחזר לבבל הביא עמו הרבה שמועות וכמובא בש"ס.  
86  רב ביבי נקוד בצירה וחיריק, ובערוך גרס בצירה וקמץ. סדר הדורות. והנה כמה רב ביבי היו ולכאורה הכוונה כאן לרב ביבי בר 

אבין שהיה בזמן רב נחמן ורב הונא שהיו בזמם של ר' אמי ור' אסי בא"י. 
87   היה מנהגם שכל אחד מהגדולים ידרוש בבית המדרש שבת אחד ואחר הדרשה יבואו החכמים לביתו בשביל כבוד לטעום 
איזה דבר אצלו, ושמעתי כי מנהג זה עודנו נוהג בעה"ק ת"ו שהדרשן שדורש בקיבוץ גדול בשבת הגדול או בשבת כלה או בשבת 
שובה או בשבת  זכור יבואו אחר הדרשה לביתו ויאכילם מיני מתיקה, ושמעתי אומרים הטעם כיוון שנהנית נפשם היום ממנו מן 
לחמה של תורה יהנה גופם גם כן במזון גופניי, על כן יש להבין מנהג זה שהיה נהוג בימי האמוראים, ואותו שבת דרש רב ביבי. 

)ע"פ בן יהוידע(.   
88  לכאורה צ"ע למה מציין שהיו כאן גם רבי אמי ורבי אסי? וראה הערה 96.

89  ראה בהערות לש"ס בבלי המבואר מהדורת שוטנשטיין הערה 32 שציינו למסכת חולין דף ק"ו ע"א ושם מובא: 'אמר רבה 
בר בר חנה הייתי עומד לפני רבי אמי ורבי אסי והביאו לפניהם כלכלה מלאה פירות ואכלו.. ולא הביאו לי מהפירות..' והעירו 

המעירים שיש לומר שזהו אותו מעשה המובא כאן.
אך לכאורה נראה שכאן הוא מעשה אחר. דהנה בגמרא שם מובא כמה לימודים שלמד ממעשה זה, והם: 'שמע מינה תלת, שמע 
מינה אין נטילת ידים לפירות. ושמע מינה אין מזמנין על הפירות. ושמע מינה שניים שאכלו מצווה לחלק'. והנה ממעשה זה 
משמע שרק ר' אמי ור' אסי אכלו מהפירות וממעשה דכאן משמע שר' ביבי הביא הפירות לכולם וכדיוק לשון רש"י 'לתת לפני 

כל אחד ואחד' וע"י השיטוח כל אחד קיבל מהפירות. 
ועוד ששם משמע שהפירות היו אצל ר' אמי ור' אסי והם היו צריכים לחלק הפירות, וכאן הביאו הפירות לכל אחד כנ"ל. ע"כ 

נראה לכאורה שזהו מעשה אחר. 
90  רש"י בד"ה ושדא קמייהו, אך תוס' בד"ה ולא ידענא חולק על זה ופי' אחרת וראה לקמן בפנים.

91  ראה הערה קודמת.
92  ראה תוס' שבהערה 91. 
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פסולת לאלתר ומותר! ולא מובן אם כן מה היה חששו של רב ביבי?

ומפרשים התוס' שרב ביבי לא רצה לברור את הפירות מהעלים קודם שהוא הגיש אותם 
לפני התלמידים, כי אז אין זה לאלתר93 והוא חשש שבאופן כזה יש בורר אף שבורר אוכל 

מתוך פסולת. לכן שטח את הסל עם הפירות לפניהם והעלים נבררו ממילא מהפירות.

אוכל  אפילו  לברור  כפשוטו  חשש  ביבי  שרב  בזה  רש"י  שיטת  להסביר  אפשר  אולי  והנה 
מפסולת לאלתר כשיש אופן אחר שעל ידי זה יכול להוציא האוכל מהפסולת ללא ברירה 
כלל והוא כאשר שוטח לפניהם את הסל יחד עם הפירות 'ובשיטוח זה נפרש האוכל מאליו'94 

כך שאין צריך לברור כלל הפירות מהעלים.

ולהוסיף שלשיטת התוס' שכל אחד מג' התירוצים האחרונים )ר' יוסף - ביד, ר' המנונא - 
אוכל מתוך פסולת, אביי - לאלתר( הם להלכה ואינם חולקים אלא כמוסיפים זה על זה אכן 
אין מאן דאמר שס"ל שאסור בורר אוכל מפסולת ביד לצורך לאלתר. אך לרש"י שבפשטות 
ס"ל שהתירוצים הנ"ל חלוקים וחולקים זה על זה יש מקום להחמיר ולברור אפילו ביד כשיש 

אפשרות להפריד האוכל מהפסולת שלא ע"י ברירה כלל95. 

ועוד יש לומר שכהמשך לסברת רב ביבי שאסור לברור אוכל מתוך פסולת מביאה הגמרא 
את דברי חזקיה ורוצה הגמרא לדייק מדבריו 'לימא קסבר חזקיה אוכל מתוך פסולת אסור' 
היינו שהוא סבור גם כרב ביבי שאסור לברור אוכל מתוך פסולת, אך לבסוף דוחה הגמרא 

סברא זו.

 

חיוב בורר בברירת תורמוסים

שהסיבה  לומר  מנסה  הגמרא  חייב.  שלהם  הפסולת  מתוך  תורמוסים  הבורר  אמר:  חזקיה 
שחזקיה מחייב בזה היא כי הוא סובר שאף הבורר אוכל מפסולת חייב.

93  וקצת צריך עיון מהו אם כן לשיטת התוס' גדר לאלתר והלא כאן רצה לברור הפירות מהעלים תיכף להבאתם לפני התלמידים 
והרי גם זה גדר לאלתר? ואולי צריך לומר שהיה צריך לברור זמן רב קודם. ודוחק וצ"ע. וראה מהר"ם כאן שהסיבה שלא רצה 
לברור לפניהם לפי תוס' הוא משום שאין הדרך להביא פירות לפני אורחים או לסעודה והם ימתינו עד שיבררום לפניהם. ועפי"ז 

אפ"ל שלא רצה לעכבם עד שיברור קודם שיגיש לפניהם. 
94  לשון רש"י שם. ועפי"ז יומתק יותר הלשון וכמ"ש מהרש"א כאן.

95  ואולי יש לומר שרב דימי ציין שהיו באותו מעמד גם רבי אמי ורבי אסי כדי לומר שמכך שלא העירו לו כלום גם הם סבורים 
כמותו. 
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תורמוסים  ששאני  מפני  היא  תורמוסים  בברירת  שחייב  הסיבה  כי  זאת  דוחה  הגמרא  אך 
שתהליך הבישול שלהם הוא שמבשלים אותם שבעה פעמים ורק אז הם מתמתקים וראויים 

לאכילה.

ואי לא שקלי96 ליה מסרח ואם לא מוצאים אותם מיד הם מסריחים ולא ראויים לאכילה ולכן 
זה נחשב כמוציא פסולת מאוכל וחייב.

ביאור הגמ' ע"פ ג' הפירושים ברש"י

מסרח'  ליה  שקלי  לא  ואי   .. תורמוסים  'שאני  הגמרא  בדברי  פירושים  ג'  מביא  רש"י97 
מוציאים  לא  ואם  התורמוסים  את  פעמים  הרבה  לבשל  וצריך  שהיות  הראשון:  הפירוש 
אותם הם מתרככים ונימוחים ונחשבים גם הם כפסולת המעורבת בהם לכן המוציא אותם 

נחשב כבורר פסולת מאוכל98.

לפירוש זה הגירסא בגמרא היא: ואי לא שקלי ליה מסרח.

הפירוש השני: הרגילות היא לבשל את הכל פעמיים או שלוש ויש שנגמר בישולם בזה אך 
הטובים צריכים עוד בישול ואם ישאיר את זה כך ולא יבשל יסריח לכן הוא מוציא אותם 
כשאר המינים שנגמר בישולם מהר וע"כ זה נחשב כמוציא פסולת מאוכל כי שאר המינים 
נגמר בישולם ואינם צריכים לעוד בישול ואם ישאיר את התורמוסים האלו ולא יוציא אותם 

להמשך הבישול הם יסריחו על כן נחשב הוצאה זו כמוציא פסולת מאוכל.

לפירוש זה הגירסא בגמרא היא: ואי לא שלקי ליה מסרח.

הפירוש השלישי: רש"י מביא בשם רבינו הלוי פירוש נוסף שכאשר מוציא את התורמוסים 
טובים  שבכלי  התורמוסים  שאר  אך  ונמאסים  האצבעות  בין  נימוחים  הם  בישולם  לאחר 
הם ונחשבים אוכל עד שיוציאם. לכן המוציא את התורמוסים גורם להם להימאס ולהיות 

פסולת והרי הוא בורר ומוציא פסולת מאוכל.

לפירוש זה הגירסא בגמרא היא: ואי שקלי ליה מסרח.

והנה ראשית צלה"ב החילוק בין הגירסאות והפירושים.

96  ראה הגהות הב"ח כאן ורש"י ד"ה ואי לא שקלי. 
97  ראה הערה קודמת ובד"ה מסרח ובד"ה ואי לא שלקי.

98  וצריך להבין הסברא מדוע ירד עליהם תורת פסולת והרי כעת הם אוכל? וראה לקמן בפנים.
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ועוד צלה"ב זה שאע"פ שנחשב אוכל מ"מ כאשר מוציא זה נחשב כבורר פסולת מאוכל 
והלא עדיין אוכל הוא בשעה שמוציא?

והנה רש"י בפירושו הא' כתב שהיות ואם לא מוצאים את התורמוסים הם מסריחים לכן 
כשמוציא הרי"ז נחשב כבורר פסולת מאוכל ובזה קשה כנ"ל הרי עדיין זה לא פסולת ומה 

בכך אם בעתיד זה יהיה פסולת אין זה סיבה לחייב אותו על כך כעת ?!

והקושי הוא גם בלשון זה 'ואי לא שקלי ליה מסרח' - שאם לא לוקחים אז זה מסרח. אך אם 
כן לוקחים ובוררים אין זה מסרח וא"כ אינו כפסולת. 

'ולי נראה הבורר תורמוסים וכו'' -  ומחמת קושי זה נראה אולי לומר שלכן ממשיך רש"י 
הפירוש השני.

פסולת  זה  הרי  ההוצאה  בשעת  עכשיו  כי  דלעיל   קושייתנו  קשה  לא  השני  הפירוש  וע"פ 
כיוון שלא בשלוהו עוד, לכן זה מסריח ונחשב עכשיו כפסולת, משא"כ שאר המינים שנגמר 
הוי כבורר  וא"כ  נחשבים כאוכל,  יותר  ואינם מסריחים  והשנייה  בישולם בפעם הראשונה 

פסולת מאוכל.

רק שלפי פירוש זה צריך לשנות הגירסא ל'ואי לא שלקי ליה מסרח'  שאם לא מבשלים 
אותו עוד הוא נהיה פסולת. ואין זה חלק כ"כ כי בפשט הגמרא משמע שהדיוק הוא ממעשה 

הברירה עצמו ולא ממעשה הבישול שאינו שייך בשבת.

בין  נימוחים  הם  התורמוסים  שכשנוטל  שפירש  הלוי99  רבינו  בשם  הג'  הפירוש  לפי  והנה 
האצבעות ונמאסים ע"כ נחשבים הם כפסולת והנשאר נחשב כאוכל עד שחוזר ונוטלו. 

ובזה מיושב הכל:

א. בעצם מעשה הלקיחה והברירה גורם שהתורמוסים יסריחו ויעשו פסולת. 

היא  והברירה  הלקיחה  שעצם  מדוייק  זו  שבלשון  מסרח'  ליה  שקלי  'ואי  היא  הגירסא  ב. 
האיסור שבורר פסולת מאוכל שלא כב' הפירושים הראשונים.

  

99  אולי הכוונה לרבי יצחק הלוי תלמיד רבינו גרשום מג' רבותיו של רש"י שלמד בישיבתו  בוורמייזא.
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הבדלה נפשית ע"פ חסידות כיסוד לתיקון הנפש

ר' רועי לוגסי - א' מאנ"ש

כהקדמה כללית לנושא 'הבדלה כיסוד לתיקון הנגזר מתורת החסידות ככלי טיפולי נפשי1. 
נשאל האם אפשר להגדיר שכל בעיה בנפש היא 'קושי בעבודת השם'? 2

האם חייבים לקשור כל קושי ודכדוך נפשי בקושי בקשר שלי מול הקב"ה?
שאלה גדולה, נוכל לכאורה לשאול, מה הקשר בין למשל: פחד, תלות, דכאון, בעיית קשב 

וריכוז וכו' לבין בעיה בעבודת השם, האם בכלל צריך לקשור את זה.

בשכבה  רק  טיפול  פה  יש  אז  זה  את  קושרים  לא  שאם  אלא  קשר,  שיש  רק  שלא  נראה 
החיצונית של הבעיה ולא מגיעים לשורש הבעיה, כדלקמן.

בטיפול הקלאסי מתעלמים מהאובייקט החשוב והמרכזי בחיי האדם והוא ה', בשיר השירים 
נאמר 'כי חולת אהבה אני', הנפש היהודית באופן תמידי יש לה כימהון ותשוקה לחיבור לה', 
וכשזה לא קורה אז מתחיל להיות חולי, שורש כל החלאים3 זה הרצון של הנפש להתחבר 

ולהרגיש את השם במציאות - שלא ממומש. 
הגדרה הכרחית בתיקון הנפש והבנתה הוא, שיש לאדם 'אני' עליון, כלומר חלקים נסתרים 
רבים בעצם נשמתו שמבקשים תמיד להופיע, וכל משבר אינו אלא 'צעקה' של החלקים 
האציליים האלה. בניגוד להגדרה הפוכה של השקפת תרבות המערב )פסיכואנליזה(, שבה 
'האני' כופה עצמו על האדם ומפריע לו להיות הוא, והמגמה היא לשחרר את האדם מרגשי 

האשם של 'האני' העליון4.

1  אגרות קודש חלק טו עמ' עד, כותב הרבי אודות עריכת ספר פסיכולוגיה חסידי, שממפתח העניינים בליקוטי תורה יש מספיק 
חומר לא רק לספר אחד אלא לכמה ספרים, לאחר בירור מול הנוגעים בדבר לצערינו הפרויקט לא יצא לפועל.

2  תניא הקדמת המלקט, בהסבירו את מטרת ספרו. 'כי בהן ימצא מרגוע ועצה נכונה דבר הקשה עליו בעבודת ה' יהיה לבו בטוח 
בה''. להעיר שהלשון "מרגוע לנפשו" בא כעניין אחד עם  הדבר הקשה עליו בעבודת השם.

3  ספר המאמרים תרס עמ' פ, וראה בהוספות עמ' שצ"ג. ספר המאמרים תרנ"ג עמ' רסג, ספר המאמרים תרע"ח עמ' קעז ועוד.
4  למשל פ. טעה מאוד לגבי מהות האדם וזיהה את המנגנונים הנסתרים )על מודע, הפר - מודע והלא מודע( כאשר מתגלים 
במודע ככפייתיים, אם ננסה לתת מעין מטאפורה להשקפה זו נתייחס לנפש של האדם כעין מכונה הידראולית שמשדרת כל 
ולפרוק אותם החוצה, החסידות אמנם מזהה שיש חלקים  ועל האדם להשתחרר מהם  כפייתים בתודעה שלנו  הזמן מסרים 
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בחסידות מוסבר שיצר הרע הוא לא בהכרח רע מוסרי, אלא יצר הרע הוא תפיסה חלקית 
של המציאות. בכל סטייה נמצא שורש טוב ועלינו לחבר כל פרט לשורשו. שיטה זו מפתחת 
ילמד אותך לחשוב  ואני  'או אני או אתה'  יכולת שפונה לאדם בצורה דיאלוגית, היינו לא 
של  הטוב  בשורש  להיפגש  ומאפשרת  שלו  הבעיה  עם  האדם  את  מכבדת  אלא  אחרת' 

המשבר.
העמוקה  ההבנה  דרך  דווקא  לעבור  חייב  בנפש  תיקון  שכל  מבינים  אנו  זו  הקדמה  לאור 
שיש פה משהו נשמתי שמחפש להתגלות, ורק על ידי שניתן גם לחלק הזה את המשקל 
הראוי נוכל לא רק לרפאות את החלק הסתמי הבהמי בכלים טבעיים, אלא נוכל לגעת בכאב 

בשורשו.

כאשר  אנו מדברים על חוסן ובריאות הנפש בכלל, אזי המושג 'הבדלה'5 משמש בחסידות 
כגורם  הן  בנוגע לתיקון כלשהו,  לו את המשקל הכי מכריע  וכגורם שיש לתת  יסוד  כאבן 

המשמש כרקע והן כאחיזה משמעותית בתוך הקושי כדלקמן.

ב.
הוא  אחד החידושים הגדולים של תורת החסידות בפרט כמשנה סדורה בחסידות חב"ד 

ההדגשה על מהי המהות והזהות האמיתית של האדם ועד כמה היא ארעית או קבועה.

האדם עובר במהלך חייו שלבים רבים של התפתחות, שלבי ההתפתחות נפרשים לקשת 
רחבה, באופן כללי כבר בשנה הראשונה התינוק מפתח מימד של זהות דרך שלב הנקרא 
'האמון הבסיסי'6, התינוק מתחיל להתחבר לעצמו לנעלם שבו, בשנה השנייה לומד התינוק 
ליכולת  בסיס  המהווה  לכשעצמה  חשובה  נוסחה  לעצמו,  חיבור  מתוך  לזולתו  להתחבר 
רוצה,  הלא  גיל  את  הילד  מתחיל   3 בגיל  יותר7.  מאוחרות  בשנים  כתלמיד  שלו  הריכוז 
'התבגרות צעירה', בלא הוא מגדיר מה כן, את הזהות שלו את הרצונות שלו, בגיל 4 לומד 
הילד 'לצייר' היינו לראות את המציאות בצורה פנימית יותר, לפעמים יכול להתבטא בייחוס 
לעצמים תכונות אנושיות וכך הלאה, כמובן שכל שלב מתפתח יחד עם התפתחות נפשית, 
בחסידות8 מגדירים שלבים בהתפתחות שנקראים עיבור, יניקה, מוחין, ובמוחין שני מדרגות 

נסתרים בנפש הבהמית הטבעית, בסגנון לשון החסידות ישנה גם מדרגת החיה בנפש הבהמית, )ראה המשך עת"ר בהרחבה(, 
אבל גם שורש הנפש הבהמית הוא טוב, ויותר מזה הוא ניזון מהתודעה האלוקית הרוכבת על גביה, וממילא כל מסר או קושי 

נפשי בשורשו הוא זעקה אלוקית של הנשמה לרצון לחיבור להשם.
5  ספר המאמרים תר"פ עמ' כג, תרע"ז עמ' צא. כש"ט עמ' כח, קס, שב.

Erickson.e,h.1968 identity: youth and crisis  6
D.w Winnicott  7

8  מאמרי האדמו"ר האמצעי פרשת ראה עמ' שצ"ב, ספר המאמרים תש"ג עמ' 55.
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כלליות, מוחין דקטנות ומוחין דגדלות, או מוחין דאימא ומוחין דאבא.
הצד השווה שחולף בתודעתו של כל אדם החל מקטנותו עד לבגרותו הוא הניסיון הבלתי 

פוסק לזהות את מקומו האמיתי. 
לפעמים שאלה זו עולה מעל פני השטח בצורה חריפה ובולטת, ולפעמים שאלה זו  מוצאת 
לה דרך באופנים מבולבלים וחסרים או אפילו בלא מודע, וישנה גם מציאות שהאדם בוחר 

לו דרך לא להתעמת עם שאלה זו על ידי בריחה, אבל גם בלא הוא מנסה להגדיר את הכן.
היות שטבע האדם בהיפגשות הראשונית שלו היא להסתכל ולמדוד את עצמו לפי המעשים 
שלו, אז הדימוי העצמי שלו והערך העצמי שלו נמדד בדרך כלל על פי הצלחותיו ומעלותיו. 
לכן היום מדברים הרבה על נושא זה ומחזקים את הצורך לתת מחמאות ולעורר כל אדם על 

מעלותיו, ובכך להבליט לו את הצד הבריא שבו והחזק שבו.
ומידותיו,  שכלו  נפשו,  כוחות  של  וכהשתקפות  כתוצאה  מגיעים  שהמעשים  הנחה  מתוך 
ממילא כאשר אדם מזדהה יותר עם החלק הבריא שלו אז הוא מרגיש יותר שלם ויותר בעל 

בטחון ושמח במציאות שלו.

ג.
בצד זה של הדברים יש עידוד ואור גדול, אדם יכול למצוא בעצמו מעלות ולאט לאט להגיע 
למצב של איזון נכון בין תענוג לרצון. עיקר המתח השלילי שיש בנפש זה כאשר אין איזון 
נכון בין כוח התענוג לכוח הרצון, בחסידות9 מסבירים זאת שהרצון שורש הכלים, והתענוג 

שורש האורות. שהרצון שורש לקו השמאל ואילו התענוג קשור לשורש קו הימין.
יוצר כלים, אך מצד השני אם אינו חווה  כאשר אדם מלא ברצונות, שאיפות, יעדים, הוא 
הכלים,  שבירת  כלים,  ללא  אורות  של  מציאות  נוצרת  אזי  ותענוג10  הנאה  שום  בעצמו 
יכול להיווצר לא  זו של העלאת התענוג מול הרצון  וייאוש. דרך  המתבטא בנפש בדיכאון 
רק על ידי שינוי תודעה שכלית אלא בעיקר דרך עולם הרגש שמתגלה דרך החוויה והיצירה 
כגון ציור, אומנות, או כל תחביב שהוא, כך האדם מתחבר להנאה שבו ואט אט מכיר גם 

במעלותיו.

בכלל אדם המפתח רק את החלק האינטלקטואלי, רצון לשליטה, ללא פיתוח של העולם 
הציורי ולא חושף את עצמו לחוויה שבו, אף שכל חייו בשליטה, אבל די בחוויה קשה אחת 

כדי להיווכח בחוסר יכולתו להכיל כל מציאות.

9  מאמרי האדמו"ר הזקן ענינים עמ' שט.
10  בעיקר בשנות הילדות  המוקדמות, ההתמקדות צריכה להיות על החוויה שבלימוד על פיתוח הסקרנות ופחות על ההצלחה 

וההספק של החומר. 
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אך אנחנו רוצים לדבר על רובד עמוק יותר במציאות שהחסידות מביאה, ובלעדי עניין זה 
יהיה עדיין חלל פעור בתוך אדם שיכול להיות מקור לנפילה שבירה.

ד.
משנת חסידות חב"ד הינה משנה סדורה בתורת הנפש והיא מגלה עומק נפלא בנושא זה.

אדם יכול בלימודו את ספר התניא להגיע לשאלה מהותית, מי אני? האם אני נפש אלוקית או 
בהמית, באמת עלול אדם להגיע למסקנה שהנפש הבהמית היא האדם עצמו, וכך לכאורה 
כותב בעל התניא 'היא היא האדם עצמו11' ואילו הנפש האלוקית היא כדבר זר אצלו. אבל 

לא זו היא כוונתו!
באדם יש שני שטחים שאיתם הוא חווה את שני הנפשות. שטח של מודעות מחשבתית 

גלויה, והשטח האמיתי שלו שלא מתגלה מעל פני השטח.
לומר  שאפשר  עד  הבהמית  נפשו  עם  יותר  הרבה  מזדהה  הוא  האדם  של  גלויה  בתודעה 
ואילו בשטח האמיתי שלו הנפש הבהמית היא רק ארעי וטפל  ש'היא היא האדם עצמו'. 

לאדם הישראלי.
כשמדברים על השורש של עבודת השם אזי האדם היהודי צריך לעמול במשך כל חייו רק 
בשביל להפוך בתודעה את ההרגשה הזו, זאת אומרת שהמלחמה העיקרית שלנו היא 'עם 

מה אנו מזדהים שאנחנו' מהי הזהות האמיתית שלי!! 
החסידות אומרת בשפה ברורה ועוצמתית – יהודי! החלק האלוקי שלך הוא העיקרי שלך 

והוא הטבעי ביותר שלך ואילו הנפש הבהמית היא ארעית וטפלה12.
אם כך, הנפש הבהמית היא כמו שטח חיצוני למהות שלי ובשטח זה אני מחנך אותה ומקרב 

אותה למקום הקדושה.

כאשר ברור אצלי שכך הם פני הדברים ואני מפנים את הנקודה הזאת, אזי  הפועל יוצא של 
זה הוא יכולת נפלא להיות פתוח ושקוף כלפי הזולות הסובב אותי.

לא הרבה אנשים אוהבים להיפתח, יושבים ביחד מנסים להיפתח, ולאו דווקא נכנסים עם כל 
הלב, להיפגש עם השכל של השני זה לא בשמיים.  אבל 'שהנפשות יפגשו' זה כבר משימה 

הרבה יותר קשה.

11  תניא פרק כט.
12  זה לשון הרבי בליקוטי שיחות חלק יא עמ' 71 הערה 51 'ואף שבבינונים וכ"ש אלו שלמטה ממדריגת הבינונים הנפה"ב היא 
היא אדם עצמו, הרי זהו רק בחיצוניות אבל בפנימיות ובאמתית הרי כל איש ישראל אפי' קל שבקלים מוכן למסור נפשו על 

קידוש השם )שם פי"ח( כי נפשו האלקית היא אמיתית מציאותו'. 
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אחד הטעמים לזה הוא חוסר ההזדהות שלנו עם החלק העצמי שלנו, כאשר אני חי בתודעה 
שהנפש הבהמית עם מעלותיה וחסרונותיה היא 'הבסיס אם' שלנו, אז יש פה בעיה להיחשף, 
ולהכיל חסרון  יכול לסבול  אני  ואין  ביקורת היא כחץ בלב  כל  אז  זה המהות שלי  הרי אם 

במהותי.
אבל כאשר אני מאמין ומרגיש ומזדהה שהחלק העצמי שלי הוא הטוב האלוקי, אזי אדרבה 
אני ייעזר בחבר על מנת שייתן עצה על המקום הארעי שלי וזה לא גורע ממני בשום אופן 

את הטוב שבי.
זה קורא לאדם לעשות תשובה מסוג אחר, תשובה לא על מעשים בהכרח, אלא על  קול 

זהות! 
לעשות תשובה על זה שהוא מתעקש להאמין ולהזדהות עם החלק הבהמי שלו עם החלק 
האפרורי שלו, מדוע אתה עדיין מתעקש לחשוב בצורה עקומה שהחלק הטוב והבריא שלך 

הוא ארעי13.

ה.
עניין זה הוא משמעותי בחינוך ילדים, אם אצלנו המבוגרים ההפנמה הנ"ל קשה ביותר, קל 
וחומר שאצל קטן זה יותר מסובך, פה הילד זקוק הרבה מאוד להוריו ומחנכיו שיתנו לו כלים 

ויחלחלו לו בעקיפין ושלא בעקיפין את העניין.
דרמה,  נובע,  דמיון  היום,  שיש  הנפלאים  הטיפוליים  הכלים  בכל  להשתמש  אפשר  כאן 

אומנות, בעיקר כלים שנוגעים בחוויה של האדם.
חשוב שהמסר יעבור בכל חלקי הנפש הן בכוחות שכלו אבל בעיקר בחוויה שלו, שהרי ילד 

מטבעו מתחבר לשטח הזה בחיים.
דרך החוויה הוא יקבל את זה 'ישר לווריד', כמובן ש'לפי שכלו יהולל איש', אבל ילד בעיקר 

זקוק למקום הזה, לחוויה, ופחות ללימוד השכלי.
החסידות מלמדת אותנו שלילד אין עדיין שלמות של דעת14, עיקר החידוש בתודעה של 
ההבדלה  לכן  להבדלה  קשור  שדעת  והיות  הדעת,  במוח  הוא  מצוות  לגיל  במעבר  הילד 
אצלו קשה עד מאוד, הוא אינו מסוגל לעשות חציצה בין החלק הטוב שבו לחלק הרע שבו, 

ולעיתים קרובות משליך את הרע על כללות המציאות שלו.

13  הרבי מרחיק לכת, ובשיחה לאחרון של פסח תשט"ו אומר שאפילו מצד הנפש הבהמית לא שייך רע אצל יהודי, אלא היות 
שהקדוש ברוך הוא נתן שליחות ליהודי אז תפקידו לברר את העולם, והיות שהעולם הוא אפרורי וחומרי אז נדבק ממנו בנפשו 

של יהודי עניינים חשוכים, ובשביל מה? שהוא יקח אותם ויברר אותן ויעלה אות למקום הקדושה, יגלה בהם איך שהם כסא לטוב.
14  ספר המאמרים תרפ"ד ע"מ קפד, ספר המאמרים תר"ס ע"מ רעט ועוד.



83

שערי גאולה

ילד אינו מסוגל להבין שכאשר אומרים לו ביקרות או תוכחה זה מכוון רק לפרט במציאות 
שלו, אלא הוא יכול לעשות 'איקס' על כללות המציאות שלו, לכן חשוב להרגיל את עצמנו 

כהורים איך לדבר ואיך לחשוב על ילדנו...

נקודה זו היא בבחי' חידוש בנושא ערך עצמי ויוצרת עומק וחוסן נפשי הרבה יותר מהבלטת 
המעלות של האדם וכישרונותיו. 

כאשר האדם בטוח בעצמו ושמח במציאותו רק כתוצאה מהמעלות הגלויות, אזי אם וכאשר 
הם ייעלמו, מה יקרה? או כאשר הוא ייפגש עם מישהו שיותר ממנו במעלותיו?

לפעמים גם מקונן בילד חשש תמידי אולי זה לא נכון, והוא תמיד עסוק בהוכחה האם זה 
נכון, דבר המשרה עליו הרבה מתח וחוסר מנוחה נפשית, תמיד מנסה להוכיח את קיומו.

ממילא מעלות אלו, היות שהם תלויות ואינם עצמיות, הם לא מספיק חזקות לבסיס איתן 
לשמחה אמיתית ובטחון אמיתי15. רק כאשר אני חדור באמונה שיש בי חלק אלוקה, שהוא 
טוב בעצם, והוא חלק מהבורא שהוא טוב בעצם ללא כל סיבות אזי אין מקום יותר איתן 

מזה.
שלו  והעצמי  שהטוב  הנקודה  את  בילד  ולהחדיר  לחשוב  עלינו  וכהורים,  כמחנכים  לכן 
הוא בלתי משתנה וכל הקושי הוא ברובד החיצוני שלו, הכרה בעניין זה גורמת להורים גם 

להשתמש בכלי חשוב ביותר של העלמת עין מהרע, לא להתפעל מהרע.
האלומות  את  רגעי  באופן  שמסתירה  חושך  של  צללית  רק  והוא  מקרי  הוא  הרע  כאשר 
אור הגדולות של הנשמה, אזי הסבלנות וההמתנה הם אלו שמובלים במערכת היחסים בין 
כזו, היא  לילד, היות שבטוחים שהטוב עוד רגע מפציע מתוך המציאות, מחשבה  ההורה 
גופא שיוצרת בילד בטחון והרגשה של הנה הטוב מתגלה, וזה הבסיס והקרקע היציבה לכל 

תהליך של תיקון והובלה ממצב של קושי לפתרון.
אם כן, נקודה זו היא הקדמה כללית ומוכרחת לכל תהליך של תיקון ושינוי.

 
ו.

בשלב זה אנחנו נכנסים לצד בנפש היכול לעשות הבדלה חזקה בין שני החלקים, בין הכוח 
הבהמי והסתמי לבין האלוקי. היכולת בנפש לעשות הבדלה הוא מוח הדעת ובלשון חז"ל16 

דעה אין הבדלה מניין.

15  ביאור זה לא סותר שדרך זו היא הכרחית כשלב משלים לעניין המתבאר פה,  ואכ"מ.
16  ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב.
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הדעת הוא הכוח17 באדם לבחור, ועל ידי כך לעשות הבדלה בין שני החלקים, היינו שדעת 
אינה הבחנה המזוהה עם כוח החכמה והבינה היוצרת רק ניתוח מעמיק בין שני חלקי השכל, 
אלא הדעת חותכת את המציאות ומכריעה על ידי הבחירה בין שני החלקים, נמצא, שהדעת 

נוגע בעומק הנפש הרבה יותר מהחלקים האינטלקטואלים שבשכל.
החדשים  הטיפול  בכלי  להשתמש  היינו  בנפש,  אמיתי  ושינוי  תיקון  כל  תלוי  בעצם  בזה 
של  מכוונות  נקודות  ליצור  ובנוסף  וכו'  נובע  דמיון  פסיכודרמה,  כמו  לרשותנו  העומדים 
העמקה וריכוז כוחותיו לנושא זה על מנת להוביל את ההכרה והתחושה הן בעולם הרגש והן 
בשכל ליצירת הבדלה והכרה שהחלק האלוקי הבריא שלי הוא זהותי האמתית. ובכך ליצור 
בחירה והחלטה והכרעה שהזהות האמתית שלי היא הטוב האלוקי 'כעצם השמים לטוהר'.

17  ספר המאמרים תרפ"ד עמ' קלח ואילך, ראה גם באריכות ספר המאמרים עת"ר.
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הערות בהלכות שבת - סימן ש"ב וסימן של"ט

ר' יוסף לוין – אברך בכולל

. ובחדשים שעדיין לא נתכבסו'   . ג': 'מקפלים כלים בשבת  כתב המחבר בסי' ש"ב סעיף 
ומבאר במשנ"ב1 'לפי שכל שלא נתכבסו הם קשים ואין ממהרים לקמוט ואין חשוב הקיפול 

תיקון כ"כ עד שיהיה נראה כמתקן מנא'. 

ומבואר, שלפני הכיבוס הם קשים וא"כ מובן שהכיבוס מרככם, ויש לעיין איך מתאים זה 
עם המבואר בהמשך הסימן2 שבגד 'לאחר כביסה הוא מתקשה ומשפשפים אותו בידיים 

לרככו', הרי שהכיבוס מקשה ולא מרכך?

ואפ"ל, שאכן הכיבוס מקשה, והשפשוף שאח"כ הוא המרכך, ומ"ש בסעיף ג' 'שעדיין לא 
נתכבסו' הכוונה לכל תהליך הכיבוס, והיינו הכיבוס והריכוך שעושים אח"כ, והסיבה שבגד 

לפני כיבוסו 'אין חשוב הקיפול תיקון כ"כ' הוא כיון שלפני הריכוך הבגד אכן קשה. 

אך צ"ע בזה, דלפי"ז לכאו' היה צריך להדגיש 'שלא נתכבסו ולא נתרככו'.

ואולי יש לומר באופן אחר שההגדרה של בגדים קשים שבס"ג אינה כפשוטה לגבי המרקם 
של הבגד, דלעולם הכביסה גורמת לבגד להיות קשה יותר, כמבואר בסעיף ה', ומה שכתוב 
ולא  ג' שהכביסה מרככת, הכוונה לעניין קימוט הבגד, שלפני הכביסה הבגד קשה  בסעיף 
מתקמט כ"כ והכיבוס מקמטו3, אבל אה"נ שהבגד עצמו רך יותר מחמת השימוש בו והכיבוס 

מחזיר אותו שיהיה קשה יותר, עד לפעולת הריכוך שמרככת  אותו.

1  ס"ק טו.

2  סעיף ה.
3  ולכן נהוג לגהץ או לכבוש )עי' סעיף ד'(, בגד אחר הכביסה. ויל"ע דלכאורה אחרי הגיהוץ או הכבישה הבגד נעשה עוה"פ ישר 
ואינו מקומט, וא"כ שוב יהי' מותר לקפלו, ואילו מלשון השו"ע 'בחדשים שעדיין לא נתכבסו' משמע שלא נתכבסו מעולם, אבל 

אם נתכבסו פ"א שוב אין היתר לקפלם ומשמע אפי' אחרי כבישה. ויל"ע.
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*
כתב המחבר בסעיף ה': 'חלוק לאחר כביסה הוא מתקשה ומשפשפים אותו בידיים לרככו 
מותר לעשותו בשבת שאינו מתכוון אלא לרככו, אבל סודר אסור מפני שמתכוון לצחצחו 
והוי כמלבן', ומוסיף הרמ"א 'וכובעים ושאר כלי פשתן דינן כסודר'. וכתב המ"ב4 שבחלוק 

)שהוא בגד פנימי( מותר אפי' בשל פשתן.
ולכאו' קשה, שלפי"ז מוכרח שמ"ש הרמ"א שכלי פשתן דינן כסודר לא מיירי בחלוק אלא 

בבגד חיצוני, וא"כ מה חידש הרמ"א, והרי המחבר כבר כתב שסודר )בגד חיצוני( אסור?
ואכן בשו"ע אדה"ז מבאר5 שלדיעה זו ההיתר בחלוק הוא רק בצמר או משי אבל של פשתן 

אסור, וא"כ מובן חידושו של הרמ"א שאפי' חלוק - אם הוא של פשתן - אסור לשפשפו.
)והלבושי שרד כ' שגם המחבר ס"ל הכי ומ"ש המחבר שחלוק מותר, לא מיירי בשל פשתן. 
ולפי"ז מובן מה שהרמ"א לא כתב 'וי"א' - דלא בא לחלוק על המחבר אלא לפרשו, אבל 

צע"ק דלכאו' הוי לי' להמחבר לפרש להדיא דשל פשתן יהי' אסור(.
לא  וגם  פנימי  בגד  שהוא  חלוק  בכלל  שאינם  בגדים  ישנם  המשנ"ב  שלדעת  לומר  ונראה 
בכלל סודר שהוא בגד חיצוני )ואולי זהו בגד שלפעמים מכסים אותו ולפעמים מגלים( וס"ל 
שדינו כחלוק, שלדעת המחבר מותר לרככו, ובזה מחמיר הרמ"א שאם הוא של פשתן אסור 

לרככו.
אמנם גם בדעת אדה"ז יל"ע שהרי גם הוא כתב 'וכן כל שאר כלי פשתן' הרי שבא לרבות גם 
בגד שאינו חלוק, וא"כ קשה כנ"ל - שכל בגד חיצוני אסור לרככו. וכמו"כ יש להבין כוונתו 
במה שפסק כהמג"א שמנהג העולם להקל לשפשפם בידים לרככם )אלא שנזהרים שלא 
לרכך בכלי המיוחד לכך(, שלכאורה בגד חיצוני שהוא של פשתן אסור לשפשפו בידיים גם 

לדיעה הא' ואיך יש מקום להקל6?
וא"כ לכאורה גם בדעת אדה"ז צ"ל כנ"ל שלא מיירי ממש בסודר שהוא חיצוני אלא בבגד 

שהוא דומה יותר לחלוק7.
ואולי אפ"ל באופן אחר, דהנה לכאו' צ"ב בדעת הי"א שחלוק של פשתן אסור לשפשפו, 

והרי אין אדם מקפיד על ליבונו וא"כ לכאו' ידוע שכוונתו לרככו בלבד?
וצ"ל הביאור בזה כמ"ש אדה"ז 'מפני שריכוכם זהו ליבונם', ולשון המג"א בזה 'מפני שהם 
נאים לאחר רחיצתן' ואולי הכוונה שאדרבה, הם לא כ"כ קשים, ולכן השפשוף אינו מועיל 

4  סקכ"ה, ע"פ הא"ר וביאור הגר"א.
5  סעיף יב, כדעת שבלי הלקט.

6  וכמו שתמה הא"ר.
7  עוד אפ"ל )כמ"ש בביה"ל ד"ה ושאר כלי פשתן( שאולי לדעת המג"א יש לחלק בין בגדים לשאר כלי פשתן. והיינו, שדוקא 
בגדים מפשתן אסור לרככם אבל כלי פשתן שאינם בגדים )כגון סדינים או מפות וכיו"ב( מותר לרככם. וא"כ י"ל שזו המחלוקת
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כ"כ בשביל לרככם אלא בשביל ללבנם. ולכן, אפי' אם כוונתו בשביל הריכוך, אסור כיון שזו 
פעולת ליבון.

הטעם  בלא  אפי'  הוא  בהם  האיסור  שטעם  אסורים'  פשתן  כלי  שאר  'שכל  החידוש  וזהו 
שייש בסודר 'שנראה כמתכוין להצהיל הליבון' אלא מצד זה שזו פעולת הליבון.

מדגיש  הי"א  בדעת  דהנה   - פשתן  כלי  לשאר  סודר  בין  חילוק  שייש  עוד,  לומר  ואפשר 
אדה"ז שכלי פשתן אסור לשפשף 'אפי' מעט בידיים' משא"כ לעיל גבי סודר כתב רק 'אסור 
לשפשפו בידיים' ואולי י"ל הדיוק בזה, שסודר מותר לשפשפו מעט בידיים כי כשמשפשפו 

רק מעט מוכח שאין כוונתו אלא לרכך, כי בכדי להצהיל הליבון, צריך שפשוף מרובה8.
משא"כ כלי פשתן מתרככים אפי' במעט שפשוף ולכן אסור אפי' מעט, )אלא שלפי ביאור 

זה נשארת קושיית הא"ר על מנהג העולם שמרככים בידיים(.
והנה בביה"ל ד"ה 'דינן כסודר' הביא שבשבה"ל המובא בב"י כתב דסודר גופא אינו אסור 
אלא בשל פשתן, ולא הבנתי, דלפי"ז ע"כ שההיתר בחלוק הוא אפי' בשל פשתן. וזה אינו, 

שהרי הוא  כתב להדיא שאפי' חלוק של פשתן אסור.
ולשון הב"י בזה הוא 'שהוא )שבלי הלקט( גורס דסודר אסור ומפרש דכל בגד פשתן בכלל 
סודר' ונראה שמלשון זו הבין הביה"ל שסודר היינו של פשתן, אבל ע"כ זה אינו, כנ"ל, אלא 

כוונת הב"י שכל בגד פשתן, גם חלוק הריהו כסודר שאסור )גם סודר של פשתן(.

*
כתב הרמב"ם9 'הלוקט יבולת שע"ג בגדים . . חייב משום מכה בפטיש. והוא שיקפיד עליהן. 
המנער טלית חדשה שחורה כדי לנאותה ולהסיר הצמר הלבן הנתלה בה . . חייב חטאת. ואם 

אינו מקפיד מותר'.
וכ' הכס"מ שמשמע שהרמב"ם ס"ל שהמנער טלית מהצמר גם חייב משום מכה בפטיש 
והיינו שהכ"מ לומד שמ"ש בגמ'10  וכן משמע מהמ"מ(.  )וכן כתב בב"י  ולא משום מלבן, 

הדין ד'המנער טליתו' הוא מדין מכה בפטיש ולא מצד דין מלבן.
שייך  ישנה  בטלית  גם  דהרי  חדשה,  בטלית  דווקא  לאו  צ"ל  האיסור  עפ"ז  דלכאורה  וצ"ב 
כתב  לא  ששם  הבגד  שע"ג  יבולת  מהלוקט  שנא  ומאי  הצמר,  ניעור  ע"י  כלי  לעשותה 
הרמב"ם שצריך להיות בגד חדש? )ובשלמא מה שהתנה שצ"ל טלית שחורה דווקא - י"ל 

בין דיעה הא' להי"א, שלדיעה הא' כלי פשתן שאינם בגדים מותר לשפשפם ולדיעה הב' אסור. והעולם מיקל כדיעה הא'. אך 
סודר לעולם אסור מדינא.

8  אלא שאפשר שבפועל אין להתיר זאת די"ל שאנו לא בקיאין בין שפשוף מעט למרובה ולכן אדה"ז לא כתב זאת.
9  הל' שבת פ"י הי"ח.

10  שבת קמ"ז ע"א.
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מפני שמנער את הצמר שהוא לבן - א"כ זה רק בבגד שחור שזה ניכר מאד, ורק אז יהיה 
נחשב גמר הכלי, אבל על דין חדשה צ"ב(.

וי"ל הביאור, שאם זה בגד ישן שהשתמשו בו מוכח שאינם מקפידים מללבשו כך ולכן אין 
צורך בתיקון זה.

אך קשה, דא"כ גם ביבולת הול"ל שהאיסור הוא דווקא בבגד חדש? וצ"ע. עוד יל"ע, דהנה,  
גבי יבולת כתב שאם הסירן דרך עסק פטור, ומשמע שאסור מד"ס, ואילו לגבי מנער טלית 

כתב שאם אינו מקפיד מותר.
ואולי י"ל שברישא שמסירן דרך עסק, מיירי שמקפיד שלא ללבשם בלא להסירם, ומ"מ 
הוא מסירם לא לשם כוונה זו, ולכן פטור אבל אסור, משא"כ בסיפא מדובר שאינו מקפיד 

ללבשם דווקא בלי הסרתם ולכן מותר.
אבל זה צ"ע, דלפי"ז מדוע לא פירט בשני המקרים שאם הסירם דרך עסק פטור, ואם אינו 

מקפיד יהי' מותר? וצ"ע. 

*
כתב המחבר11 'מותר ליתן מים ע"ג מנעל לשכשכו, אבל לכבסו דהיינו שמשפשף צדו זה על 

זה אסור'. )מדאורייתא12(
את  מנער  ואינו  המנעל  על  המים  את  כששופך  היינו  שמותר  ששכשוך  המשנ"ב13  ולומד 

המנעל בתוך המים. והשפשוף האסור הוא כשמשפשף את צדי המנעל זה בזה.
ובבה"ל ד"ה 'זה על זה' מוסיף שגם אם אינו משפשף צדי המנעל אלא משפשף את מקום 
רק  אלא  משפשף  אינו  כאשר  אבל  מהתורה.  האסור  השפשוף  בכלל  הוא  במים  הלכלוך 
מכבס - מדייק המ"ב מדברי השו"ע שמותר, שהרי רק שפשוף אסור. ויל"ע לאיזה כיבוס 

כוונתו? 
והנה המשנ"ב עצמו לא מבאר באיזה אופן נק' סתם כיבוס שמותר, ואולי אפ"ל שהכוונה 
בכלל  זה  גם  שהרי  המנעל,  צדי  את  לשפשף  בלי  במים  הלכלוך  מקום  את  כשמשפשף 
היינו  ששכשוך  שכ'  לכבסו'  'אבל  בד"ה  הבה"ל  ומלשון  מהבה"ל,  כנ"ל  האסור,  השפשוף 
שאינו נוגע בידיו כלל לכבס, בשונה מ'כיבוס בידיים', מבואר שכיבוס המותר הוא כשמעביר 
את המים על המנעל ע"י ידו, רק שאינו משפשף היטב. ומסיק הבה"ל שהשו"ע סובר כדעת 

רש"י, אבל יש הרבה פוסקים שסוברים שגם סתם כיבוס אסור מדרבנן.

11  סי' ש"ב סעיף ט'.

12  משנ"ב ס"ק מ"ב.
13  סק"מ וסקמ"א.



89

שערי גאולה

וצל"ע בשיטתם מהי הסברא לחלק בין אם מעביר המים ע"י ידו לבין אם שופך המים על 
המנעל - והרי כיון שהמים באו מכחו - ה"ז כאילו נתן בידו ממש. וי"ל דאה"נ שמה"ת אין 
חילוק, אלא שרבנן אסרו זאת כיון שדומה לכיבוס ע"י שפשוף שאסור מה"ת, אלא התירו 

כששופך המים ללא נגיעה בידו שאז ניכר ביותר השינוי מכיבוס שיש בו שפשוף.  

*
יותר' הלשון 'מצהיל' נראה  . ואף הליבון שלו מצהיל   . אדה"ז בסי"ב 'חלוק לאחר כביסה 

שפירושו 'מאיר' כמו 'להצהיל פנים משמן' )תהלים ק"ד(.

*
כתב המשנ"ב14 שבמראה שאינה חריפה כאיזמל מותר להסתכל בשבת 'ולא חיישינן שמא 
כשיראה במראה שהן מדולדלין ילך אחר מספריים כדי להעבירם, דאדהכי והכי מדכר שהוא 
שבת'. מזה נמצא שהחשש שמא ישיר נימין המדולדלין הוא רק שישכח שהיום שבת, ולא 
שישכח שאסור לעשות כן. וכ"ש שלא חיישינן שיבוא לחלל שבת במזיד. וקשה מאי שנא 
מכמה איסורי דרבנן שלא אמרינן הכי, כגון בסי' של"ט 'אין שטין על פני המים שמא יעשה 
חבית של שייטין' ולא אמרינן שעד שילך להביא כלים לעשיית חבית של שייטין יזכר שהיום 

שבת?
*

כתב המחבר בסי' של"ט סעיף א': 'אין שטין ע"פ המים אפי' בבריכה שבחצר . . ואם יש לה 
שפה סביב מותר'. 

בבה"ל ד"ה 'ואם יש לה שפה' כתב 'והנה לפירש"י מסתברא דבזה אינו מותר רק כשהבריכה 
בחצר אבל לא ברה"ר שמא יתיז חוץ לד"א'.  ומזה למד הבה"ל שבר"ה אסור מצד הגזירה 

'שמא יתיז חוץ לד"א'
כוונתו, דהנה רש"י פי' על מ"ש בברייתא 'לא ישוט אדם בבריכה מליאה מים ואפי' עומדת 

בחצר', שהרבותא בזה הוא 'דליכא למיגזר שמא יתיז מים ברגליו חוץ לד"א. 
)וצ"ב למה אין החשש מצד עצם ההתזה מהבריכה שהיא רה"י - לרה"ר ויש כאן מלאכת 
גם בריכה שהיא  זה, אלא שבא לכלול  יש חשש  וי"ל שאכן בבריכה שהיא רה"י  הוצאה? 
כרמלית )כגון שאין לה מחיצות י' טפחים( שאז ההוצאה ממנה לרה"ר אינה אסורה אלא 

מדרבנן ולא גזרינן גזירה לגזירה.

14  ש"ב סקס"ג.
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ואע"פ שגם בנדו"ד – בחשש שמא יתיז ד"א – הרי אין בזה איסור תורה – שהרי אינו מתכוון 
לזה, מ"מ אם היה מתכון לזה היה בזה איסור תורה ולכן גזרו. משא"כ בהוצאה מכרמלית 
לר"ה שאין בזה לעולם איסור תורה, אבל( לכאורה קשה, הרי דבר שאינו מתכוון ולא פסיק 
רישא הוא מותר, והרי לאו פס"ר שיתיז חוץ לד"א - וכדמוכח מהלשון 'שמא יתיז', וא"כ 

מדוע גזרו?
ואולי י"ל שאכן אין זה פס"ר גמור, אבל קרוב להיות פס"ר ולכן גזרו.15

ואולי אפ"ל באופן אחר, שאליבא דאמת אין גזירה שמא יתיז מהטעם הנ"ל ומ"מ הברייתא 
באה לשלול שלא נטעה לומר שהאיסור הוא מצד גזירה שמא יתיז חוץ לד"א )ונאמר שגם 
יעשה  וע"כ הטעם הוא שמא  נקטה שאפי' בחצר אסור,  ולכן  דבר שאינו מתכוון אסור16, 

חבית של שייטין.
 – שפה  לה  שייש  בבריכה  שייטין  חבית  יעשה  שמא  החשש  שאין  שבמקום  נמצא  ולפ"ז 

מותר אפי' כשעומדת בר"ה. ודלא כבה"ל.
עוד אפ"ל, דהנה אפי' את"ל שהגזירה שמא יתיז חוץ לד"א היא גם אליבא דאמת – הרי הגמ' 
העמידה את דברי הברייתא בבריכה דלית בה גדודי, א"כ י"ל שדווקא בזה יש מקום לחשוש 
– שהשפה מחזרת את  גידודי  ולכן ברה"ר אסור, אבל בבריכה שיש בה  שיתיז חוץ לד"א 
המים )שאז אין את החשש שמא יעשה חבית של שייטין – י"ל שגם אין את החשש שמא 
אפי'  מותר  ולכן  כנ"ל(  פס"ר,  להיות  קרוב  שזה  לומר  שא"א  ודאי  )ועכ"פ  לד"א  חוץ  יתיז 

בבריכה שברה"ר. ודלא כבה"ל17.
וכך מבואר להדיא בדברי המאור הקטן שתמה על דברי הרי"ף שכ' שטעם ההיתר באית לי' 
גידודי הוא שאז השפה מחזרת את המים, והבין בדבריו שאז אין את החשש שמא יתיז חוץ 
ולכן  יהי' מותר לשוט אפי' כשאין לה גידודי?  לד"א, והקשה ע"ז, שא"כ בבריכה שבחצר 
כתב כדברי רש"י שכשאית ליה גידודי אין בזה החשש שמא יעשה חבית שייטין. )ואמנם 
הר"ן ביאר שגם הרי"ף סובר כרש"י שכשאית ליה גידודי - שהשפה מחזרת את המים – ה"ז 

ככלי ואין החשש שמא יעשה חבית שייטין(.
ועכ"פ מבואר מדבריו שכשיש שפה המחזרת את המים ליכא להחשש שמא יתיז18.

15  ע"ד שמצינו בשו"ע אדה"ז סי' ש"ב ס"כ שאסור לנער בגד חדש מהמים מפני שהוא 'כפסיק רישא ולא ימות שקרוב לוודאי 
שיסחטו ממנו המים בניעורו'.

16  כדעת רב בגמ' שבת כב ע"א.
17  ולהעיר שהבה"ל עצמו כתב בלשון 'מסתברא' )שלרש"י יש גזירה שמא יתיז( הרי שגם לו לא פסיקא לי' זאת. וי"ל שגם הוא 

מודה שאפ"ל כב' האופנים שבפנים.
18  ואפ"ל שלפי רש"י ל"צ שהשפה תהי' בגובה שתחזיר את המים ורק שיהיה בזה נראית ככלי שאין בה את החשש של חבית 
של שייטין. ולכן באמת ברה"ר אסור, גזירה שמא יתיז. משא"כ להרי"ף שכ' שהשפה מחזרת את המים – הרי שאין להחשש 

שמא יתיז גם ברה"ר, ונראה שזו סברת הבה"ל.
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וקשה, איך כתב הבה"ל שמסתברא שלרש"י אסור בבריכה שברה"ר והרי כשאית לי' גידודי 
אין את החשש של שמא יתיז כנ"ל.

ונ"ל שלמד שכיון שרש"י לא הזכיר )כהרי"ף( את זה 'שהשפה מחזרת את המים' נראה מזה 
שבאמת ל"צ שהשפה תהי' בגובה שתחזיר את המים, כי אפי' שפה נמוכה גורמת שעי"ז 
גובה צריך,  )ויל"ע איזה  נראית ככלי שאין בה את החשש של חבית של שייטין.  הבריכה 
ושמא ג' טפחים, כדי שלא ייחשב כחלק מהקרקע(. ולכן באמת ברה"ר אסור, גזירה שמא 

יתיז.
משא"כ להרי"ף שכתב שהשפה מחזרת את המים )והיינו שלומד שרק אז יש לזה חשיבות 
אין את החשש של  גם  נראית ככלי, כביאור הר"ן(, א"כ ממילא  של שפה, שלכן הבריכה 

שמא יתיז ברה"ר. 
)אלא שעדיין גם לפי"ז, לכאו' אם באמת יהי' לבריכה שפה גבוהה המחזרת את המים גם 

רש"י יודה שיהי' מותר, ואילו מהבה"ל משמע שרש"י והרי"ף פליגי באותו סוג בריכה(.   
והנה, הרמב"ם פכ"ג ה"ה כתב 'בריכה שבחצר מותר לשוט בה שאינו בא לעשות בה חבית 
של שייטין, והוא שתהי' לה שפה מוקפת שלא יעקר ממנה המים, כדי שיהי' היכר והפרש 

בינה ובין הים'.
וכ' הבה"ל שמזה משמע קצת דדוקא בחצר מותר. ומש"כ שזה רק 'משמע קצת', אפשר 
שסובר שאפ"ל שהרמב"ם נקט אורחא דמילתא – שבד"כ בריכה עומדת החצר. אבל אה"נ 
שגם בעומדת ברה"ר מותר. אבל קשה לכאורה לומר כן, שכיון שהמקור של הרמב"ם הוא 
מדברי הגמ' בשבת, ששם כתבה הברייתא שאסור לשוט אפי' בבריכה שבחצר )כשלית לה 
גדודי(, הרי שיש רבותא בזה, וא"כ כשהרמב"ם כתב את ההיתר שכשאית ליה גדודי שרי 

בבריכה שבחצר משמע שבא להתיר רק את זה. 
למה  ק"ק  אבל  רש"י,  כדברי  יתיז,  שמא  הגזירה  מצד  הוא  אסור  שברה"ר  הטעם  ולכאו' 

הרמב"ם לא כתב זאת להדיא.
ואפ"ל שהטעם שברה"ר אסור לדברי הרמב"ם הוא מצד גזירה שמא יעביר שמים שעליו 
ד"א ברה"ר, ומה שלא כתב זאת בפירוש, י"ל שסמך על מ"ש בפט"ו הכ"ב שהרוחץ בים, 
כשהוא עולה מנגב א"ע שמא יעביר מים שעליו ד"א בכרמלית. שמזה אפשר להבין שברה"ר 

יש מקום לגזור שמא לא ינגב עצמו כראוי ויעביר מים שעליו ד"א.
אלא שיש לדקדק בדברי הרמב"ם שחילק את ההיתר לשוט בבריכה שבחצר לב' ענינים: 1. 
שאינו בא לעשות בה חבית של שייטין, ואח"כ מוסיף, 2. והוא שתהי' לה שפה מוקפת שלא 
יעקר ממנה המים, כדי שיהי' היכר והפרש בינה ובין הים. ואמנם בפשטות גם העניין הב' 
'שיהי' היכר כו' כוונתו שאז אין את הגזירה שישעה חבית שייטין, אבל לפי"ז ק"ק דלכאו' את 
הטעם 'שאינו בא לעשות בה חבית של שייטין' הו"ל למינקט בסוף דבריו! וע"ד לשון השו"ע 
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למקומם  אותם  מחזרת  השפה  המים  נעקרו  דאפי'  דכיון  מותר.  סביב,  שפה  לה  יש  'ואם 
ואולי אפ"ל שדברי הרמב"ם  וליכא למיגזר בי' שמא יעשה חבית של שייטין'  הו"ל ככלי, 
שבבריכה ליכא כלל להחשש שיעשה חבית של שייטין כיון שאין דרך לעשות חבית שייטין 
אלא בים או בנהר אלא שאם נתיר לו לשוט בבירכה יבוא לשוט בים או בנהר  שבהם ישנו 
החשש שמא יעשה חבית של שייטין. ולכן צריך את התנאי 'והוא שיהי' לה שפה' שאז אינה 

דומה לים.
והנה, מלשון אדה"ז ג"כ משמע קצת שההיתר הוא רק בבריכה שבחצר, שהרי כתב 'בבריכה 
שבחצר אסור מפני שכשהמים נעקרים כו' ואם יש לה שפה סביב מותר לשוט בה' הרי שלא 

הזכיר את ההיתר אלא בבריכה שבחצר. 
והנה למעשה הפוסקים כתבו שבריכה הנמצאת בבית או בחצר מוקף במחיצות ה"ז נחשב 
שיש לה שפה סביב שלית בה להגזירה דשמא יעשה חבית שייטין. )עי' פסקי תשובות(, 
והיינו שלמדו שאם יש לה שפה סביב מותר, וזה אפי' אם אין השפה הזו סמוכה לבריכה, 

אלא היא סביב החצר.
וצ"ע שהרי סתם חצר מוקפת מחיצות, ואעפ"כ כתבה הברייתא שאסור לשוט בבריכה אפי' 
עומדת בחצר. )ולכאו' היה אפ"ל שזה גופא הרבותא של הברייתא שאפי' שעומדת בחצר 
ולחצר יש מחיצות, )כסתם חצר( מ"מ אסור. והיינו שאין לבריכה מחיצות בפ"ע, שאז דומה 
לנהר, וחיישינן שמא יעשה חבית שייטין, ורק כשיש לבריכה מחיצות בפ"ע היא ככלי, וכמו 
שהעמידה הגמרא( )ואף שרש"י פירש שהרבותא היא שלא חיישינן שמא יתיז אפ"ל שזהו 
גידודי, אבל  גידודי ללית לה  בין אית לה  לפני מסקנת הגמ' שחידשה סברא שיש חידוש 
להמסקנא שנתחדשה סברא שכשיש לה גידודי היא ככלי א"כ אפ"ל שהרבותא בברייתא 

היא שמחיצות החצר אינם נחשבים כשפה לבריכה ועדיין דומה לנהר.



93

שערי גאולה

לימוד החסידות – רזין דאורייתא?

ר' אהרן פורסט - אברך בכולל

שני  את  אלקים  'ויעש  עה"פ  הגמ'1  דברי  את  הרבי  מבאר  בראשית  פ'  ל'  חלק  בלקו"ש 
המאורות הגדולים' 'אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר 
הלבנה  טענת  את   מביאה  הגמ'  ובהמשך  עצמך'.  את  ומעטי  לכי  לה  אמר  )בתמי'(  אחד 
'רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי )בתמי'( כו'' וע"ז פייס הקב"ה את 

הלבנה בכמה אופנים.

ולכאורה לא מובן, אם טענת הלבנה הייתה צודקת, למה קיבלה 'עונש' למעט את עצמה? וגם, 
אם הטענה היא צודקת, למה הקב"ה לא ברא את העולם )שעל מילואו נברא( מלכתחילה 

באופן כזה?

ומבאר ע"פ המבואר בשל"ה2 ששני המאורות )כפי שהם בתורה( הם תושב"כ ותושבע"פ, 
וכל  ותשבע"פ,  בין תשב"כ  חילוק  אין  כיון שתושבע"פ מקבלת מתשב"כ, שמצד הקב"ה 
החילוק הוא רק אצל ישראל, מקבלי התורה. היינו שאופן הלימוד של בנ"י את התורה צריך 
להיות באופן שילמדו מתוך תשב"כ את פרטי הדינים, ומזה ייצא תשבע"פ. וא"כ תשב"כ 

היא בגדר 'משפיע' ותשבע"פ בגדר 'מקבל'. 

אבל מצד הקב"ה, הרי תושבע"פ היא תורת ה' ממש כמו תשב"כ. )ועפי"ז מבאר העניין כפי 
שהוא בשמש וירח כפשוטו. ראה שם בהרחבה(.

ב.

ויש לבאר זה: התורה מצד עצמה - עצם התורה - היא למעלה מכל עניין של נותן ומקבל, 

1 חולין דף ס ריש ע"ב.
2  בהקדמה – טז, סע"א.
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ואת התורה3, עד שהתורה תוכל  כבי' צמצם את עצמו  גדר, אלא שהקב"ה  ולמעלה מכל 
להיות לפי גדרי הנבראים כדי שישראל יוכלו ללמוד את התורה ולהבין אותה בשכל אנושי. 
של  באופן  תהי'  שהתורה  הוא  הראשון  הצמצום  ושלבים,  דרגות  כמה  יש  זה  ובצמצום 
תושב"כ, ולכן, אע"פ שניתנה לישראל, מ"מ היא לא נתלבשה לגמרי בגדרי הנבראים, שלכן 
תושב"כ צ"ל בדיוק באותיותיה, לא חסר ולא יתיר, וכן הדין הוא4 ש'אע"פ שאינו מבין אפילו 
פירוש המילות כו' ה"ה מקיים מצות ולמדתם' כלומר שתושב"כ אין בה עדיין תפיסת ידי 
אדם. משא"כ תושבע"פ, כשאינו מבין אינו נחשב לימוד כלל, כיון שזה כבר שלב שנתלבש 

לפי שכל הנבראים.

ג.

והנה כשם שהוא בכללות התורה, כן הוא גם בפרטיות יותר, בפרד"ס התורה, שגם הדרגא 
הכי נעלית - חלק הסוד - הוא רק כפי שהתורה ירדה לגדרי הנבראים, משא"כ התורה מצד 

עצמה הוא עניין נעלה יותר כדלקמן.

דהנה בלקו"ש חכ"ד5 מבאר הרבי את פתגם אדה"ז6 'פירוש רש"י אויף חומש איז יינה של 
נפלאים  ענינים  ברש"י  שמדייקים  ישראל  גדולי  שמצינו  מה  עם  בסתירה  לא  שזה  תורה' 
בכל חלקי התורה, וכן מה שרש"י עצמו כותב כו"כ פעמים 'אני לא באתי אלא לפשוטו של 

מקרא', כיון שייש קשר מיוחד בין 'פשט' ל'סוד' )יינה של תורה, כידוע שיין הו"ע סוד(. 

נסמך  ״אף״  בתיבת  הנרמז  האצילות  עולם  שבעולמות  כמו  כי  וזלה"ק:  מבאר  ובמ"א7 
ל״עשיתיו״ דוקא )ראה לקו״ת בלק סט, סע״ג(, כן גם בד׳ חלקי התורה פרד״ס שהם כנגד ד׳ 
העולמות, חלק הסוד שבתורה - אצילות שייך לחלק הפשט - עשי׳ )ראה לקו״ת ויקרא )ה, 

ד( שמביא שם הענין ד״אף עשיתיו״ לענין השייכות דפנימיות התורה למקרא(. עכלה"ק.

היינו שייש קשר מיוחד בין עולם האצי' ועולם העשי', ועד"ז יש גם קשר מיוחד בין חלק 
הפשט שבתורה עם חלק הסוד שבתורה.

3  ראה תניא פ"ד ופ"ה.
4  הל' ת"ת לאדה"ז ספ"ב.

5 עמ' 63
6 הובא ב'היום יום' עמ' כד

7  לקו"ש ח"ה עמ' 1 הערה 3.
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ובלקו"ת בלק שם מבאר בסיום העניין שזהו עניין נעוץ תחילתן בסופן, שעפ"י כלל זה הדרגא 
הגבוהה ביותר שייכת לדרגא הנמוכה ביותר. וזהו כוונת פתגם אדה"ז שרש"י הוא יינה של 
תורה, ולא רק שברש"י מרומז יינה של תורה, כיון שחלק הפשט שייך במיוחד לחלק הסוד.

וי"ל הטעם לזה שדווקא יינה של תורה הוא בפירש"י, אף שע"פ המבואר בקונטרס ענינה של 
תורת החסידות8 שתורת החסידות נמשלה לשמן ולא ליין, - לכאורה הי' צ"ל ששמן דתורה 

-  שהוא נעלה יותר יהי' שייך לפירש"י, פשוטו של מקרא.  

בסיום  כותב  דלעיל(  ח"ה  בלקו"ש  )המצויין  בלק  בלקו"ת  דהנה  ובהקדים,  בזה,  והביאור 
הענין: 'וזהו ענין נעוץ תחילתן בסופן כו''. היינו שהשייכות דאצילות לעשי' הוא הענין דנעוץ 

תחילתן בסופן. 

והנה בד"ה 'ביום השני הקריב' תשל"ב9 מבואר החילוק בין נעוץ תחילתן בסופן לסוף מעשה 
במחשבה תחילה, שסוף מעשה הוא נעלה יותר, כיון שמגיע עד קבלת ההשפעה ולכן גם 
שרשו מגיע עד עצם הנפש. משא"כ נעוץ תחילתן בסופן הוא בגדרי הגילויים עצמם. ראה 

שם בהרחבה. 

 ועפ"ז יובן: שמן, חסידות, הוא העצם של התורה, ולכן אינו שייך להעלם וגילוי )כמבואר 
לגילוי,  שייך   - שבתורה  סוד  תורה,  של  יינה  ואילו  החסידות(   תורת  של  ענינה  בקונטרס 
ומתגלה במיוחד בחלק הפשט שבתורה, מצד הענין דנעוץ תחילתן בסופן. והיינו שבגדרי 
הגילויים גופא, הנה הגילוי הכי  נעלה - אצילות, סוד, שייך לדרגא הכי נמוכה -  עשי', פשט.

ונמצינו למדים, שכל חלקי הפרד"ס שבתורה הם בגדרי הגילויים, היינו כפי שהתורה ירדה 
ונשתלשלה במדריגות סדר ההשתלשלות, אבל עצם התורה הוא למעלה מזה. וזה מתגלה 

דווקא בתורת החסידות - שמן שבתורה. 

ד.

ואילו  והנה כתב אדה"ז בהלכות ת"ת10 ש'חכמת הקבלה תחשב בכלל שליש בתלמוד'11. 
בספרו לקו"ת מבאר אדה"ז 'דלימוד הזוהר וכתבי האריז"ל הוא בכלל שליש במקרא'.

8  אות ז' ובהערה 15.
9  סה"מ מלוקט ח"ה ע' רט.

10  פ"ב סס"א. 
11  מיוסד גם על דעת הרמב"ם הל' ת"ת פ"א הי"ב שכתב 'הענינים הנקראים פרדס בכלל הגמרא הן'.
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ומבאר הרבי בלקו"ש12 שייש שני אופנים בלימוד פנימיות התורה: אופן א' שלומד נקודות 
הענינים )ע"ד דברים קצרים שבמשנה( שזה כוונת אדה"ז בלקו"ת, שפנימיות התורה הוא 
בכלל שליש במקרא )מצד ש'אינו משיג רק המציאות'( משא"כ כאשר לומד בהבנה והסברה 

ובפרטיות, ונתפס העניין בשכלו - ה"ז בכלל שליש תלמוד, וזהו כוונת אדה"ז בהל' ת"ת.

ומבאר שם בשיחה, שזהו חידושו של אדה"ז באופן הגילוי של תורת החסידות, שיהי' באופן 
'יתפרנסון' )ע"ד לימוד הגמ', שהוא בהסברה בטעם  של הרחבה גדולה, ע"י תורת חב"ד, 
ודעת( שעניני חכמת האלקות מפורשים ומוסברים בהבנה והשגה שאז הלימוד הוא באופן 

של 'פרנסה'.

ועפ"י הנ"ל יש לבאר, שלימוד החסידות באופן של 'נקודות קצרות' )ע"ד לימוד המשנה( 
גילוי  יש  במקרא  דוקא  לכן  בסופן,  תחילתן  שנעוץ  וכיון  מקרא(  )שליש  'מקרא'  כמו  הוא 

מיוחד של חלק הסוד שבתורה כנ"ל.

משא"כ תורת החסידות כפי שנתלבשה בשכל אנושי, בהרחבה ובהבנה והשגה, הוא נעלה 
יותר, לא לפי גדרי הגילויים, אלא שעצם התורה שלמעלה מכל גדר היא המתלבשת בלימוד 
שכלית,  בהבנה  להוריד  נפשו,  את  מסר אדה"ז  שע"ז  בשיחה,  שם  וכמבואר  כזה13,  באופן 
עניני אלקות שלמעלה מהתלבשות מצ"ע14, וא"כ מובן שדווקא בתורת החסידות באופן זה 

הוא הגילוי של עצם התורה כפי שהיא מצד עצמה.
והוא ע"ד המבואר לעיל, החילוק בין 'נעוץ תחילתן בסופן' ו'סוף מעשה במחשבה תחילה',15 
שחלק הפשט שבתורה, או בנדו"ד - לימוד פנימיות התורה באופן של 'מקרא' )ע"ד לימוד 
המשנה( נעוץ ב'תחילתן', בהדרגא הגבוהה של התורה - חלק הסוד. משא"כ תורת החסידות 
שנתלבשה בשכל אנושי הוא עניין סוף מעשה במחשבה תחילה - שהדרגא דעצם התורה תרד 
מטה מטה עד שיהי' ניתן להבין את עצם התורה בהבנה והשגה, שזה הכנה לביאת המשיח שאז 
'מלאה הארץ דיעה את ה' כמיים לים מכסים - ולכן דווקא בה מתגלה עצם התורה כפי שהיא 

למעלה מכל גדר.

12  חלק ל' עמ' 371.
13  ראה גם בהע' 64 שם, שמביא שייש ב' ענינים בלימוד פנימיות התורה, א. שמביאה ללב שלם, ב. הלימוד והידיעה דפנימיות 

התורה מצד עצמו )שלמעלה מבירורים(. ובכללות אופן הב' הוא בפנימיות התורה כפי שנתלבשה בשכל. ראה בהנסמן שם.
14  ראה בד"ה פדה בשלום תרפ"ה: התגלות הבעש"ט הי' התגלות פנימיות התורה והי' התגלות שלא בבחינת התלבשות. . . 
ומכל מקום אין זה עדיין התגלות עצם פנימיות התורה ובא על ידי רבינו בהתלבשות בהשגה, שבזה נמשך עצם פנימיות התורה.

15  ראה גם לקו"ש חלק יט עמ' 683 שמבאר שעצם התורה נמשך ע"י מנהגי ישראל דווקא. שישראל מקיימים לא מצד ציווי 
הקב"ה אלא מצד עצמם, שמגלה את מעלת נש"י. ויש לקשר זה עם המבואר בפנים. ואכ"מ.
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עוסק במצוה פטור מן המצוה

ר' נתנאל עוקבי – אברך בכולל

א.

בשו"ע חלק אורח חיים הלכות פסח1 פוסק המחבר עפ"י הטור בשם הרמב"ם 'אכל כזית מצה 
והוא נכפה בעת שטותו ואחר כך נתרפא חייב לאכול אחר שנתרפא לפי שאותה אכילה היתה 

בשעה שהיה פטור מכל המצות'.

כותב על כך הט"ז2 'חייב לאכול אחר שיתרפא ולא אמרינן הואיל ואידחי אידחי הואיל ועדיין 
זמנו הוא ואינו קשה ממ"ש ביו"ד סימן שצ"ו ס"ג בדין קטן שהגדיל תוך ז' לפטירת אביו ואימו 

שאינו בחיוב אבילות ז' ול' כמו שכתבתי ההסבר שם'.

ביו"ד הלכות שמחות - אבילות3 פוסק המחבר וז"ל 'קטן שמת אביו ואמו והגדיל אפי' תוך 
המהר"ם  בין  מחלוקת  הט"ז4  ע"כ  ומביא  בו',   חייב  ואינו  אבילות  דין  כל  ממנו  בטל  שבעה 
והרא"ש תלמידו,  המובאת בסוף מועד קטן, בעניין קטן שהגדיל אפי' תוך ז' לפטירת אביו, 
שלמהר"ם מונה ז' ול' מיום שהגדיל אפי' שהיה פטור בשעת תחילת האבילות לפי ד'אין דיחוי 
אצל מצוות' ולא אמרינן הואיל ואידחי אידחי, אמנם להרא"ש אינו בחיוב אבילות היות ולא 
היה חייב בתחילת האבילות נדחה ממנו החיוב ואינו דומה למי שמת לו מת תוך הרגל שמונה ז' 
אחר הרגל לפי שאותו שמת לו מת בתוך הרגל נוהג קצת אבילות בדברים שבצינעא )ולכן עולה  
לו הרגל למנין ל'( וא"כ ישנו חלות חיוב על הגברא ורק מצד הרגל אינו נוהג כל דיני האבילות 
משא"כ בקטן שהפטור אצלו הוא מצד הגברא שהרי שאר הקרובים מונים אבילות מיד ודינו 
דומה למי שהיה קטן בפסח ראשון והגדיל עד פסח שני שלר' נתן אינו חייב בפסח שני הואיל 

1  סימן תע"ה ס"ה.
2  סק"ה.

3  סימן שצ"ו ס"ג.
4  ס"ק ב.
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ופסח שני הוא תשלומין לראשון ובפסח ראשון פקע ממנו החיוב וכן מצינו בדין שמע שמועה 
קרובה שנוהג ז' ול' מיום ששמע שאינו חיוב חדש אלא מתורת תשלומין והקטן אינו שייך בדין 
תשלומין, אלא דין הקטן דומה למי שהיה חיגר ביום הראשון ונתפשט )הבריא( ביום השני  

דלא שייך בו תשלומין.

ב.

מחלוקת נוספת מביא הט"ז5 שמצינו בין המהר"ם להרא"ש ור' יהודה בפרק 'מי שמתו' בדין 
מי שמת לו מת בשבת ונעשה אונן והקבורה הייתה למחרת ביום א' האם חייב בהבדלה אחר 
ולא למחרת אחר הקבורה,  ולא הבדיל במוצ"ש  כזה  אונן במקרה  יהודה היה  הקבורה, שר' 
הואיל והיה פטור בשעת החיוב.  והמהר"ם שם פסק שצריך להבדיל אחר הקבורה דקי"ל דמי 
שלא הבדיל במוצ"ש הולך ומבדיל כל השבת כולה )כל השבוע הבא(. הרא"ש שם פסק כר"י, 
וסברתו לפי דמה שמצינו שמי שלא הבדיל במוצ"ש הולך ומבדיל כל השבת כולה הוא במי 
שהיה חייב בהבדלה )חיוב מצד הגברא(, אך לא יכל להבדיל בפועל, כגון שלא היה לו יין או 
שהיה אנוס ולא יכל להבדיל דאזי זמנו כל השבת כולה, אבל בנדו"ד, באונן, בשעת החיוב היה 
פטור לגמרי מצד הגברא, ואינו שייך בתשלומין, וא"כ הוא דומה לחיגר ונתפשט שאינו חייב 

בפסח שני.

וז"ל: 'קטן שהגדיל אפי'  זו כשיטת הרא"ש הנ"ל  המחבר בסימן שצ"ו ס"ג פוסק במחלוקת 
תוך ז' לפטירת או"א אינו חייב בדיני אבילות, ומקשה הט"ז דלכאורה פסק זה סותר לדבריו 
ביו"ד סימן שמ"א ס"ב שפוסק שם כשיטת המהר"ם 'מי שמת לו מת )בשבת( - יאכל במוצאי 
שבת בלא הבדלה. ולא יתפלל. ולא בבוקר קודם קבורה. ולאחר קבורה יתפלל תפלת שחרית 
אם לא עבר זמנה. אבל תפלת הערב לא יתפלל שכבר עבר זמנה. ולא דמי לשכח ולא התפלל 
ערבית שמתפלל שחרית שתים כיון שבלילה לא היה חייב להתפלל. ולענין ההבדלה יבדיל 

אחר שיקבר המת'.

ומתרץ הט"ז את הסתירה בדברי המחבר ששיטת המחבר אינה לא כהרא"ש ולא כמהר"ם 
אלא שיטה אחרת. דהרי בדין הרוגי בי"ד מובא בגמרא בפרק 'נגמר הדין'6, דהדין הוא שאין 
מתאבלין עליהם אלא רק אוננין לפי שהם אינם בני אבילות )אין שייך להתאבל עליהם מצד 
דיני אבילות( עד שתהיה להם כפרה שהיא באה לשיטה א' כאשר יש עיכול בשר אחר המיתה 

5  בס"ק הנ"ל.
6  סנהדרין דף מ"ז
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והקבורה, ולשיטה ב' )שיטת רב אשי( כאשר מתחיל אצלם חיבוט הקבר )זמן מועט לאחר 
הקבורה( ושיעור זמן זה הוא לאחר תחילת חיוב האבילות. דרבנן קבעו שאבילות חלה משעה 
ראשונה שאז המרירות עליו ביותר והוא בסתימת הגולל )של הקבר( והואיל ואצלם נדחית 
תחילת האבילות לפי דלא היה ראויים להתאבל עליו אז )בסתימת הגולל(, לב' השיטות נדחה 
לגמרי ולא אמרינן דלאחר שיעור זה )של חיבוט הקבר פורתא( תתחיל האבילות. ומביא הט"ז 
גם דברי הב"י עצמו בסימן שמ"ה 'ואסיקנא לעניין הרוגי בי"ד בפרק נגמר הדין דהוה ליה כפרה 
בקטלא וקבורה אלא היינו טעמא דאין מתאבלין עליהם דאבילות מתחיל מסתימת הגולל כו'' 

עכ"ל.  

אינו  ב"י  הרוגי  בעניין  אשי  רב  תירוץ  את  שקיבל  שלב"י  יוצא  וא"כ  אשי,  רב  כתירוץ  והיינו 
לא כמהר"ם ולא כהרא"ש  שהרי למהר"ם צריך להתאבל עליהם לפי סברתו וגם להרא"ש 
)החולק על המהר"ם(, לכאורה זהו בדבר ששייך בו תשלומין ורק שהגברא לא היה בר חיוב 
לכן אינו שייך בתשלומין ,אבל בדבר שלא התחיל בו החיוב ולא שייך בו תשלומין לכאורה יודה 
למהר"ם שצריך להתאבל. ובפרק נגמר הדין )דין הרוגי ב"ד( שאין שם תשלומין הואיל ועדיין 
לא חל החיוב לכאורה גם להרא"ש צריך להתאבל עליהם )אחר סתימת הגולל(. אלא דבר ברור 
שהפטור בדין הרוגי בי"ד אינו מצד תשלומין אלא משום שחכמים הטילו עליו אבילות מן שעה 
ראשונה שהמרירות עליו ביותר )היינו אחר סתימת הגולל(, ומן אותה שעה הוא מתאבל והולך 
כפי דינו, אבל כל שנפטר בשעת עיקר המרירות דהיינו אחר סתימת הגולל אין עליו שום חיוב 
אח"כ, ואינו דומה לקובר מתו ברגל שנוהג ז' אחר הרגל הואיל ונוהג דברים שבצינעא והתחיל 

האבילות וכן רבים באים לנחמו ולא נדחתה לגמרי.

וא"כ כמו בהרוגי בי"ד שנדחתה מהם האבילות הואיל ובשעת החיוב שהיא שעת החימום ועיקר 
המרירות לא היו בתורת איבול כנ"ל כמו"כ בקטן שהגדיל אפי' תוך ז' לאביו ואמו שבשעת 
החיוב שהיא שעת המרירות היה פטור מדינא לא שייך אח"כ באיבול על או"א. וביותר אינו 
דומה להבדלה שפסק המחבר הדין כנ"ל7 שחייב לעשות הבדלה אחר הקבורה למרות שהיה 
פטור במוצ"ש לפי שהבדלה אינה מתורת תשלומין אלא עיקר זמן ההבדלה מלכתחילה הוא 
חייב  וכל העובר  וק"ש שזמנה קודם אכילה  כדין תפילת ערבית  והוא  כל השבוע מצד הדין 

מיתה ואעפ"כ זמנה כל הלילה וכן כתוב בפירוש שזמנה כל הלילה )עכ"ד הט"ז ביו"ד(.

עפ"ז מבואר אצלנו בסימן תע"ה ס"ה )הלכות פסח( מדוע אם היה נכפה בעת שטותו והבריא 
חייב אח"כ תוך הלילה הראשון באכילת מצה )ובברכה 'על אכילת מצה'( לפי שעדיין זמנה הוא 

ואינו שייך בהואיל ואידחי וכו'.

7  בסימן שמ"א ס"ב.
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ג.

המשנ"ב על אתר8 כותב שחייב כעת, למרות שאכל לפני"כ, לפי שלא היה בגדר איש ורק כעת 
הוא בגדר איש שחייב במצוות, אבל כל זה הוא באותו הלילה ולא למחרת לפי שאין חיוב מצה 

שייך בתשלומין, ואינו מברך למחרת 'על אכילת מצה'. 

בשער הציון מביא המשנ"ב 'לאפוקי במי שהיה עוסק במצוה שפטור מן המצוה ואכל מצה יצא 
י"ח לפי שהוא בגדר איש אלא שאז לא חייבתו תורה וצ"ע אם יכול לברך 'על אכילת מצה' אינו 

מצווה ואיך יאמר 'וציוונו''.

לכאורה דבריו תמוהים מאד דהרי בסימן שמ"א ס"ב הנ"ל בדין אונן מביא הט"ז בסק"ה את 
בתפילה  בתשלומין  שייך  ואינו  לכו"ע,  התפילה  מן  הפטור   - מאונן  הלומד  הדרישה  שיטת 
שלאחריה - לעוסק בצורכי ציבור )העוסק במצוה פטור מן המצוה(, שפטור מן התפילה וכמ"ש 
הטור וכן פוסק המחבר9 אם עבר זמן התפילה שאינו חייב בתשלומין בתפילה שלאחריה לפי 
שבשעת עסקו היה פטור וא"כ הוא כאונן שפטור בשעת עסקו ואינו צריך להשלים אח"כ דמה 
לי אונס דאבילות או אונס דמצוה. ומוסיף הדרישה דכ"ש הוא שהרי בשעת עסק המצוה עבד 

עבודת הש"י.

אך הט"ז לא מקבל את דברי הדרישה, שהרי כל אנוס פטור מן התפילה, ולמרות זאת חייב 
לאחמ"כ בתשלומין להתפלל שתיים. ועוד שהרי בתרומת הדשן כותב דמי שהיה טרוד אצל 
הפקיד מחמת חיוב, ולא היה יכול להיפטר ממנו אא"כ בהפסד ממון, ובתוך כך עבר זמן התפילה 
)וא"כ הוא ממש הדין של אנוס הפטור מן התפילה  דמיקרי אונס אע"ג דמחמת ממון הוא, 
ובכ"ז( חייב להתפלל אח"כ שתיים, אחת מדין תפילה ואחת מדין תשלומין, וא"כ מפורש דמי 
וחייב בתשלומין,  שהיה פטור מחמת אונס וכמו"כ לכאורה מחמת מצוה, אינו נפטר לגמרי 
וא"כ קשה דאינו דומה לאונן שבו הפטור לא בא מחמתו שהרי היה יכול להתפלל אלא מחמת 
ד"א היינו האבילות הפוטרתו, ובזה אינו חייב בתשלומין אח"כ, אבל אם הפטור מחמת טירדא 
כאונס וכיו"ב, אינו פטור מחמת עצמו אלא מצד סיבה צדדית, ולכן חייב בתשלומין כמי שהיה 

חולה ולא היה יכול להתפלל שעל זה תיקנו תפילת תשלומין.

המשנ"ב באו"ח סימן צ"ג פוסק10 שהעוסק בצורכי ציבור שהיה פטור מן התפילה אינו שייך 
בתשלומין ואינו צריך להתפלל מנחה שתיים בשביל תשלומי שחרית הואיל והיה פטור מן 

8  סקל"ט.
9  באוה"ח סימן צ"ג.

10  סק"ח. כפסק האחרונים עפ"י נקה"כ והמג"א.
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הדין. והיינו שפוסק כאן כדעת הדרישה11 שהוא דומה למי שהיה אונן הפטור מן התפילה, ולא 
כט"ז.  וא"כ צ"ל איך פוסק בסימן תע"ה הנ"ל בפשיטות, שהעוסק במצוה שאכל כזית מצה 

בשעת עסקו יצא י"ח והרי הוא פטור בעצם ואינו בתורת חיוב כלל כאונן. 

במקום נוסף מצינו קושי בדברי המשנ"ב באו"ח סימן ע"א, בדין 'אבל והעוסקים במת פטורים 
מק"ש' מביא המשנ"ב12 שאם אונן קרא ק"ש אינו יוצא י"ח וצריך לקרוא שוב לאחר הקבורה, 
ומאידך בסימן ע' בדין 'מי הם הפטורים מקריאת שמע'  על דברי המחבר בסעיף ד' 'היה עוסק 
בצורכי רבים והגיע זמן ק"ש לא יפסיק אלא יגמור עסקיהם ויקרא אם נשאר עת לקרוא' מביא 
המשנ"ב13 שהעוסק במצוה הפטור וכו' אם פסק וקרא ק"ש יצא י"ח שאינו פטור ממש אלא 
שהוא עוסק אז במצוה אחרת, וא"כ קשה כאן כנ"ל שהרי המשנ"ב פוסק כדרישה והאחרונים 

שהעוסק במצוה הוא ממש כאונן שפטור בעצם ואיך יוצא י"ח אם בכ"ז קיים המצוה השנייה.

ד.

לקיים  יכול  אינו  אם  שדווקא  סוכה14  במסכת  התוספות  עפ"י  לתרץ  ניתן  היה  לכאורה  והנה 
שתיהן פטור מן המצוה, אבל אם יכול לקיים שתיהם מוטל עליו חיוב לקיים שתיהן וא"כ כאן, 
בקריאת שמע, אף שעוסק במצווה, הרי יכול לקיים שתיהן ולכן יוצא י"ח. וכמו"כ נראה אצלנו 

במצה.

אך תירוץ זה אינו נכון לפי שבהלכות תפילין15 בדין העוסק במצוה הפטור מן המצוות, מביא 
המשנ"ב16 לפסוק כהר"ן וסיעתו החולקים על התוספות וסוברים שאפי' אם יכול לקיים שתיהן 
מצוות  ולקיים  לטרוח  תורה  חייבתו  לא  מקום  של  במלאכתו  עסוק  שהוא  ש'כל  לפי  פטור 
אחרות אע"פ שאפשר לו' וכראיית הר"ן, שהרי המשמר את המת פטור מכל המצוות למרות 
יכול לקיים  שיכול לקיים מצוות אחרות תוך כדי שמירתו.  ומבאר את דברי הרמ"א, שאם 
שתיהן כאחד בלי טורח נוסף אלא טורח א' לשתיהן וכדרכו במצוה הראשונה, אזי יכול לקיים 

שתיהן ד'מהיות טוב אל יקרא רע'. 

11  כפי שמציין בשער הציון.
12  סק"ג על סעיף א'. בשם רעק"א.

13  בסקי"ח. מהפמ"ג.
14  דף כה ע"א ד"ה שלוחי מצוה.

15  סימן ל"ח ס"ח.
16  בביה"ל ד"ה 'אם צריך לטרוח'.
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בעצם  פטור  אינו  במצוה,  בעוסק  שהפטור  הט"ז  כשיטת  התוספות  סברת  לכאורה  וא"כ 
אלא מחמת ד"א, ולכן אם יכול לקיים שתיהן מוטל עליו לקיים שתיהן. וסברת הר"ן כשיטת 
הדרישה ונקוה"כ שהפטור של העוסק במצוה הוא פטור בעצם ולכן גם אם יכול לקיים שתיהן 
אלא שצריך לטורח נוסף בשביל כך אינו חייב במצוה השנייה. וא"כ המשנ"ב הפוסק כהדרישה 
בעוסק בצורכי ציבור שפטור בעצם פוסק כר"ן שאינו חייב במצוה השניה גם אם יכול לקיימה 

ופטור בעצם וחזרה הקושיה על מקומה.

אכן בשו"ת חתן סופר כתב ש'העוסק במצוה שפטור מן המצוה' שעשה מצוה אחרת לא יצא 
י"ח לפי שהוא פטור בעצם.

היה ניתן לתרץ עפ"י דברי ה'מנחת אשר'17 שיש חילוק בין אונן להעוסק במצוה, לפי שבאונן 
וסייעתו העוסק  נוסף מצד כבוד המת, וא"כ אפשר לומר שגם לשיטת הדרישה  ישנו פטור 
במצוה פטור מן המצוה אמנם פטור בעצם, אך אינו לגמרי כאונן שאינו בר חיוב אלא אם דחק 
וקיים יצא י"ח, ולכן פסק המשנ"ב בסימן תע"ה שאם אכל מצה יצא י"ח שהרי אם דחק אפשר 
לומר שיצא י"ח. אבל לכאורה תירוץ זה דחוק קצת שהרי לא מצינו חילוק בדברי הדרישה בין 

אונן לעוסק במצוה אלא הם ממש באותו הגדר והם לא שייכים בחיוב המצוה השנייה.

ה.

לכן נראה לתרץ בדרך אפשר עפ"י מה שהסביר הרבי בשיחת ליל שמח"ת ה'תשח"י18 את 
המובא במאמרי חסידות19 שהפטור של העוסק במצוה הוא לפי שבמצוה אחת כלולות כל 

המצוות, ובמילא ע"י קיום מצוה אחת נמשך גם האור של המצוה שפטור ממנה.

ומוסיף, שנראה לבאר ביאור שלא ראה בפירוש בחסידות אך כך נראה הבנת העניין שהיות 
ועצמות א"ס נמצא בכל מצוה, הרי כל מצוה היא חלק מן העצמות, היינו שהעצמות כמו שהוא 
בכל מקום, נמשך ובא בכל מצוה פרטית, וא"כ כאשר מקיימים מצוה אחת לוקחים את אותו 

העצמות שבא במצוה אחרת, ולכן העוסק במצוה פטור מן המצוה.

ומקשה ע"כ מהסיפור המובא בזוהר20 שהינוקא הכיר בריח הלבושים של רבי יהודה ורבי יצחק 
שלא קראו ק"ש, ולמרות שהסיבה לכך היא שהיו עסוקים במצות הכנסת כלה באותה שעה 

17  ספר דברים עמ' ס"ח.
18  תורת מנחם חכ"א עמ' 103.

19  סה"מ תרנ"ה עמ' ל"ז, המשך תרס"ו ס"ע כ"ח.
20  ח"ג קפו, א.
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והיו פטורים מצד דין העוסק במצוה פטור מן המצוה, ועפ"י המבואר לעיל שע"י מצוה אחת 
לוקחים את העצמות כפי שהוא במצוה אחרת א"כ לא היה צריך להיות ניכר בריח לבושם שלא 

קראו הואיל ולא היה חסרה אצלם ההמשכה שנמשכת ע"י ק"ש,

ולהסביר זאת מקדים דלכאורה קשה על דברי הבעש"ט 'העצם כשאתה תופס בחלקו אתה 
תופס בכולו', דאינו מובן ממ"נ אם כל עצם הוא בלתי מתחלק איך שייך לומר 'כשאתה תופס 
בחלקו', דמזה גופא משמע שיש חלקים, שהרי אם ההסבר בכך שהתופס בחלק מן העצם 
לומר ש'אתה תופס בחלקו',  איך שייך  לפי שכל עצם בלתי מתחלק א"כ  בכולו  הוא תופס 
אלא ההסבר בכך הוא שהיות ועצמות א"ס הוא כל יכול, הכניס את עצמותו ית' כמו שהוא 
ממש בציור מצוה גשמי, בדבר נבדל, באופן של דביקות בלתי ניכרת, והיינו שהבדיל א"ע ממנו 
כביכול בדבר שנראה נבדל ממנו, וזהו לפי שזהו רצונו העצמי דנתאוה לו ית' שיהיה לו דירה 

בתחתונים )בדבר נבדל(.

וזהו הענין דחלק מן העצם, דעם היות שהעצמות כמו שהוא, נמצא בכל חלק וחלק, אך מ"מ 
זהו חלק בלבד, מצד הציור הגשמי של המצוה שעלה ברצונו להכניס א"ע, שכל אופן וציור 
)מצוה( הוא שונה מזולתו ולכן נקרא חלק. ונמצא א"כ שישנם ב' עניינים, מצד הגילויים זהו 
חלק בלבד אך מצד אמיתית העניין כיון שכל עצם בלתי מתחלק תופסים בעצם בכולו ע"י 
הלבושים  בריח  שהכיר  הינוקא  בסיפור  הזוהר  דברי  על  הקושיא  תתורץ  ועפ"ז  אחת.  מצוה 
שלא קראו ק"ש למרות שנפטרו בגלל שהיו עסוקים במצוה )הכנסת כלה(, שמצד הציור של 
העצמות הרי כיון שהציור של כל מצוה הוא שונה מזולתו לכן היה חסר אצלם ציור המצוה 
דק"ש לפי שעסקו בציור המצוה דהכנסת כלה והציורים שונים בכל אחת מהמצוות אבל מ"מ 

המשיכו את העצמות שנמצא גם בהק"ש ולכן היו פטורים מק"ש.

ועפ"ז ניתן להסביר אצלנו בהלכות פסח, שאמנם העוסק במצוה פטור מן המצוה אך זהו מצד 
הציור הכללי שממשיכים ע"י קיום המצוה את אותו העצם שהיה אפשר להמשיך ע"י המצווה 
השנייה, אך עדיין הציור הפרטי של המצוה השנייה )שלגביה הוא פטור(, חסר, ולכן אם עשה 
את המצוה של אכילת מצה בליל פסח גם בהיותו עוסק במצוה - יצא י"ח, היינו שהמשיך את 
הציור הפרטי, דהיינו שאם לא היה אוכל את המצה בהיותו עוסק במצווה, היה אמנם נפעל 
המשכת העצמות ע"י המצוה הב', אך נחסר הציור הפרטי, ובאכילתו המצה המשיך גם הציור 
הפרטי. ואינו כאונן, ששם הוא אינו בר חיוב כלל מצד כבוד המת והוא מופקע לגמרי ולא מצד 

המשכת האור.
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מציאות אומות העולם לע"ל*

א' מאנ"ש

א.1

כולו לעבוד את  'ויתקן את העולם  יהי'    שא' מהפעולות של מלך המשיח 
הרמב"ם כותב2

ה' ביחד שנאמר אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד' 
ובהמשך לזה3 'שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי העולם . . ויחזרו כולם לדת האמת ולא 

יגזלו ולא ישחיתו אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל'.

ולכאורה צריך להבין איך פסק זה עולה בקנה אחד עם כמה מקומות שמצינו שלע"ל לא 
יהיה כלל מציאות של גוים, ואם כן איך יתכנו כל יעודים אלו שמדברים על מציאות הגויים 

לע"ל?

דהנה בפירוש הפסוק4 'ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת' ישנם מפרשים שפירשו את 
הפסוק על אומות העולם לע"ל, שמציאותם תיכחד. ובלשון האבן עזרא5 'כמו מקרקר קיר, 
והטעם הורס' כלומר, שלאומות העולם לע"ל יהיה עניין של הרס וחורבן, וכך גם מפרשים 

כמה מתרגמים6 שתירגמו את הפסוק במשמעות של ביטול והריגה של האומות.

 *נאמר בכינוס תורה אסרו חה"ש תש"פ, בבית הכנסת שערי גאולה.

1  סעיף זה מבוסס על לקו"ש חלק כ"ג שיחה ב' לפ' בלק. 
2  הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק יא הלכה ד.

3  שם פרק יב הלכה א'.
4  במדבר פרק כד פסוק יז.

5  ועד"ז משמע בפירוש הרלב"ג ואברבנאל ועוד.
6  תרגום יונתן בן עוזיאל, תרגום ירושלמי.
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ועד"ז מצינו בנבואת זכריה7 'והיה בכל הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגועו והשלישית 
יותר בה', ומפרש המדרש8 על פסוק זה שרק שליש אחד מכל האנושות תישאר בעולם, 

והשליש הזה 'אלו ישראל', משא"כ כל שאר העולם 'יכרתו יגועו'.

ואם כן צריך להבין מה באמת יהיה עם מציאות האומות לע"ל ואם מציאותם תשאר, ובאיזה 
אופן.

ב.9

והנה, ידוע שכל העניינים שיהיו לע"ל הם גילוי האמת של הנבראים, שבזמן הגלות האמת 
ויוכלו לראות את האמת האלקית שהיתה  יוסר ההעלם  ונעלמת, ובזמן הגאולה  מוסתרת 
טמונה בתוך הנבראים10. וא"כ כאשר נבין את גדרם של האומות ע"פ התורה, נוכל גם להבין 

מזה איך תהיה מציאותם כשתתגלה האמת בעולם.

דהנה כתב הרמב"ם11 'שחיטת עכו"ם נבילה ומטמאה במשא . . אחד העכו"ם ואחד הכותי 
או גר תושב שחיטתן נבילה. וקרוב בעיני שאף זה מדברי סופרים שהרי טומאת ע"ז וטומאת 
אסורה  שהבהמה  רק  לא  בהמה,  שוחט  עכו"ם  שכאשר  כלומר  מדבריהם'.    תקרובתה 
על  גזרו  דכיון שחכמים  במשא,  ומטמאה  )מדרבנן(  דיני טומאה  גם  לה  יש  אלא  באכילה, 

טומאת עכו"ם לכן גם שחיטתם מטמאה.

ומשיג עליו הראב"ד 'א"א זו היא אחת מסברותיו ואין בכולן פחותה מזו כי עובדי כוכבים 
הם כבהמות ואין מטמאין ואין מיטמאין עם הדומה לחמור הן גויים כמר מדלי ואת כולם 
ישא רוח והחושב אותם לכלום אסף רוח בחפניו'.   כלומר שלא יתכן להחשיב את העכו"ם 
למציאות שיכולה לטמא אלא הבהמה נחשבת כאילו מתה מאליה, ולא מצד שהגוי שחט 

אותה והעביר לה מעין טומאתו12.

7  זכריה יג ח.
8  תנחומא שופטים ט. במדב"ר פט"ו יד.

9  סעיף זה מבוסס על לקו"ש חלק י"ח שיחה ג' לפ' שלח. וחלק כ' שיחה ג' לפ' ויצא.
10  ראה מאמרי באתי לגני, וראה לקו"ש חי"ב שיחה ב' לפ' תזריע.י

11  הלכות שאר אבות הטומאות פרק יב סעיף י'.
כיון  טמאה,  הבהמה  הרמב"ם  דלשיטת  ביחד,  שחטו  והיהודי  הגוי  כאשר  הדין  יהי'  מה  זו,  ממחלוקת  שייש  מהנפק"מ  א'   12
שמעשה  הגוי טימא אותה, משא"כ לשיטת הראב"ד, שלא מחשיבים כלל את מציאות הגוי, הבהמה טהורה כאילו רק היהודי 

שחט.
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לאומות  בנוגע  הכללית  שיטתם  את  רואים  אנו  זו  שבמחלוקת  הרוגוצ'בי13  הגאון  ומבאר 
העולם, דלשיטת הראב"ד אוה"ע נחשבים ל'רוח' והרי הם בגדר 'העדר' המציאות ולכן גם 
מעשיהם נחשבים לאין ואפס משא"כ לשיטת הרמב"ם ניתן להחשיבם למציאות ולכן גם 

מעשיהם יכולים לקלקל ולטמא.

ההשגחה  בעניין  גם  והראב"ד  הרמב"ם  של  'שיטתייהו'  להבנת  אותנו  מביאה  זו  מחלוקת 
האלקית על הנבראים בכלל, ועל אומות העולם בפרט. שלדעת הרמב"ם גם גויים הם בגדר 

השגח"פ משא"כ לשיטת הראב"ד הרי הם בגדר העדר ואין בהם 'גדר השגח"פ'.

ג.14

שבנבראים,  האלקית  ההשגחה  בעניין  שיטתו  את  מבאר  נבוכים15  מורה  בספרו  הרמב"ם 
וז"ל: ולא תהיה אם כן ההשגחה האלוקית בבני אדם כולם בשוה אבל יהיה יתרון ההשגחה 
עליהם כיתרון שלמותם האנושי זה על זה. ולפי זה העיון יתחיב בהכרח שתהיה השגחתו 
כפי  ובטובים  ותהיה השגחתו בחסידים  בנבואה  ולפי מדרגותם  בנביאים עצומה מאד  ית' 
חסידותם וישרונם - אחר שהשיעור ההוא משפע השכל האלוקי הוא אשר שם דבר בפי 
ואמנם  שידעו.  במה  החסידים  חכמות  והשלים  הטובים  מעשי  ישר  אשר  והוא  הנביאים 
הסכלים הממרים כפי מה שחסרו מן השפע ההוא היה ענינם נבזה וסודרו בסדר שאר אישי 
מיני בעלי החיים "נמשל כבהמות נדמו"; ומפני זה היה קל להרגם אבל צווה בו לתועלת. וזה 
הענין הוא פינה מפינות התורה ועליו בנינה - רצוני לומר על שההשגחה באיש איש מבני 

אדם כפי מה שהוא. עכ"ל. 

צדקותם  במידת  תלויה  שבנבראים  האלקית  שההשגחה  היא  הרמב"ם  שיטת  כלומר, 
וישרותם, ככל שהאדם יהיה יותר דבק בשכלו באלקות, כך הוא יזכה שהקב"ה ישגיח עליו 
באופן פרטי, וביחס אישי. ומי שלא דבק בשכלו באלקות, ההשגחה שהקב"ה משגיח עליו 
תהיה רק באופן כללי, ולא על כל פרט ופרט שבחייו, ובטח לא על כל תנועה ותנועה שיעשה 

או שלא יעשה - השגחה כללית.

13 צפע"נ עה"ת פ' בהר, וראה גם מפע"צ פ"ו ס"ח.
14 סעיף זה מבוסס על לקו"ש חלק י"ח שיחה ב' לפ' קרח. וראה גם חלק ט' פ' נצבים.

15 מו"נ חלק ג' פי"ז – י"ח.
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אחד  כל  על  פרטית  השגחה  היא  האלקית  שההשגחה  הבעש"ט  שיטת  ידועה  זה,  לעומת 
של  ומיוחדת  פרטית  בהשגחה  זה  גם   - לצד  מצד  שזז  קטן  עלה  ואפי'  מהנבראים,  ואחד 

הקב"ה. וכך מבאר הרבי הריי"ץ את שיטת הבעש"ט16: 

תנועות  פרטי  דכל  לבד  זו  דלא  נ"ע  הבעש"ט  מורנו  שמבאר  פרטית  השגחה  וכידוע בענין 
חיות  היא  הלזו  פרטית  והשגחה  ית',  מהבורא  פרטית  בהשגחה  היא  למיניהם  הנבראים 
הנברא וקיומו, אלא דעוד זאת דתנועה פרטית דנברא פרטי הרי יש לו יחס כללי לכללות 
כונת הבריאה ועל דרך דוגמא הנה תנועת אחד הדשאים הצומח בעמקי יער או באחד ההרים 
הגבוהים או בעמקים היותר עמוקים אשר לא עבר שם איש, הנה לא זו בלבד דתנועת הדשא 
ימי חייו הוא עפ"י השגחה פרטית אשר  ההוא לימינו ולשמאלו לפנים ולאחור בכל משך 
הוא ית' גזר אומר אשר דשא פרטי זה חי' יחי' חדשים ימים ושעות קצובות, ובמשך זה יסוב 
ויכוף לימינו ושמאלו לפניו ולאחוריו במספר כזה וכזה, אלא עוד זאת דתנועת הדשא הפרטי 
הלזה יש לו יחס כללי לכללות כונת הבריאה, דבצרוף ואחוד כל הפעולות הפרטים של הרבוי 
רבבות פרטים אין מספר שישנם בכל האלפים ורבבות מינים שישנם בהד' חלוקות דדצח"מ 
הנה נשלמה כונה העליונה בסוד הבריאה כולה, וא"כ הנה לא זו בלבד דתנועה אחת של דשא 
פרטי היא באה בהשגחה פרטית, אלא עוד זאת דגם תנועה אחת של דשא פרטי משלים 

הכונה העליונה בענין הבריאה. עכ"ל.

רגע  כל  ומחייהו  ומהווהו  בנברא  ומתלבש  עומד  הוי'  שדבר  הבעש"ט  שחידוש  כלומר, 
ורגע, דבר אחד הוא עם ההשגחה האלקית שמתלבשת בנברא, ומשגיחה על כל פרט ופרט 

שקורה איתו.17

היא  בנברא  האלקית  שההשגחה  היא  הרמב"ם  שיטת  שיטות:  ב'  שישנם  למדים  נמצינו 
הפרטית.  להשגחה  זוכה  באלקות  בשכלו  שדבק  מי  ורק  המין,  כללות  על  כללי,  באופן 
משא"כ לשיטת הבעש"ט ההשגחה האלקית בנברא היא השגחה פרטית המתלבשת בכל 

פרטיו ועניניו.

אמנם, במאמר מהרבי האמצעי18 מבואר שאין כאן דיעות חלוקות, ואפשר לתווך את שיטת 
הרמב"ם עם שיטת הבעש"ט, שישנם ב' סוגי השגחה: השגחה חיצונית והשגחה פנימית. 

16  ד"ה על כן יאמרו המושלים תרצ"ו. וראה גם היום יום כ"ח חשון.
17 בשיחה זו מבואר שב' ענינים אלו הם עדיין לא החידוש העיקרי של הבעש"ט, אלא עיקר החידוש הוא שתנועת נברא פרטי יש 
לה יחס לכללות הכוונה העליונה, וכללות הבריאה. וכפי שיבואר בהמשך שגם שיטת הרמב"ם תואמת לב' הענינים הנ"ל בשיטת 
הבעש"ט. ו'חידוש' הבעש"ט )שלא כדעת הרמב"ם( הוא דווקא בענין הג'. ובפנים התייחסתי לב' ענינים הראשונים כדי להדגיש 

את שיטת הרמב"ם, כדלקמן.
18  דרך חיים שער התשובה פ"ט.
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וגלוי שכל  והנברא מרגיש באופן מוחשי  בגילוי  היא  פירושה שההשגחה  פנימית  השגחה 
זו בהשגחה מדבר הרמב"ם במורה  ועל דרגא  ישיר מהקב"ה.  פרט מחייו מנוהלים באופן 
נבוכים, שרק מי ש'דבק בשכלו' זוכה לחוש באופן גלוי את יד ה' המובילה אותו בכל פרט 

בחייו. 

משא"כ השגחה חיצונית פירושה השגחה שמתלבשת ונמצאת בהעלם בתוך לבושי הטבע. 
ועל דרגא זו אומר הבעש"ט שבכל נברא היא קיימת, ולא שכל נברא מרגיש את ההשגחה, 
אלא שההשגחה מתעלמת בתוך הגדרים של הטבע, ואת זה גופא הקב"ה פועל באופן אישי 
לכל נברא ונברא. ועל זה מודה גם הרמב"ם, שה'סכלים הממרים' אמנם לא מרגישים את 

ההשגחה, אך היא ודאי נמצאת בהם, באופן של העלם והסתר בלבושי הטבע.

יוצא מכ"ז שלשיטת הרמב"ם יש בנברא הן השגחה כללית שמשגיח על כללות המין, והן 
בדרגת  חילוק  יש  הפרטית  להשגחה  שבנוגע  אלא  בגדריו.  המתלבשת  פרטית  השגחה 
האדם, שאם הוא 'דבק בשכלו' באלקות, יהיה זה באופן מוחשי ומורגש, ואם הוא לא דבק 

בשכלו – ההשגחה הפרטית תהי', אך הוא לא ירגיש את זה.19

ד.20

הגויים  שמציאות  לומר  יתכן  שלא  לע"ל,  העולם  לאומות  בנוגע  לבאר  יש  הנ"ל  כל  ועפ"י 
תיכחד לגמרי מן העולם, אלא הפירוש בזה הוא, שכיון שתתגלה המציאות האמיתית של 
הנבראים, ממילא גם בהם יתגלה שכל מציאותם היא 'בשביל התורה ובשביל ישראל', וכל 
ובגשמיות, אלא  והרג בקשר לאוה"ע אין פירושם בפשטות  היעודים שמדברים על שמד 

שמעלתם וערכם יתבטל, ויהיו בטלים לאלקות בכלל, ולישראל בפרט.

כיון שהגויים הם  בין שיטת הראב"ד לשיטת הרמב"ם, דלשיטת הראב"ד  יש חילוק  ובזה 
בבחינת 'העדר' - לא יתכן לייחס להם את עניין הגאולה לכשעצמם, אלא שבגאולת ישראל 

הם  יתבטלו ממציאותם ויהיו בטלים לישראל. 

19  לשלימות הענין כדאי להוסיף שהרמב"ם לא מחלק בין יהודי לגוי, שגם גוי הדבק בשכלו יוכל להגיע לדרגת השגחה פנימית 
לגוי  יהודי  בין  מהותי  חילוק  שייש  בכ"מ  מוסבר  אך  חיצונית.  השגחה  בדרגת  יהי'  הממרים'  'סכלים  שבבחינת  יהודי  ולאידך 
מבחינת הדרגא שממנה באה ההשגחה, שישראל עם קרובו, גם ההשגחה החיצונית היא מבחינת שם הוי' )ורק שכאשר הוא לא 
דבק בשכלו אין הוא מרגיש זאת( משא"כ גוי, גם ההשגחה הפנימית היא מבחינת שם אלקים המלובש בטבע, )ורק כאשר יהי' 

דבק בשכלו יוכל לחוש השגחה זו, אבל בהיותו גוי יוכל לחוש רק את ההשגחה כפי שהיא מבחינת שם אלקים(.
20  סעיף זה חוזר ללקו"ש חלק כ"ג פ' בלק, ע"פ הערה 47 שם.
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משא"כ לשיטת הרמב"ם )וכ"ה ההכרעה בתורת החסידות21(, שאוה"ע הם בגדר מציאות, 
)ולא רק כללות האומה( היא,  שייך לומר שהגאולה האישית של כל אחד ואחד מאוה"ע 
כאשר יתגלה בו האמת האלקית של העולם בכלל, ובו בפרט - לגלות שגם בו מתגלה מלכותו 
של הקב"ה. כלומר, גאולת האומות היא לא רק פרט טפל לגאולת ישראל, אלא גם העולם 
האמיתית  והגאולה  שלו,  והסתרים  העלמות  וגבולים,  מהמיצרים  ולצאת  'להגאל'  צריך 
והשלימה אכן תהיה שלימה בכל המובנים ולכל הנבראים, ועד שגם אומות העולם יגאלו 
ממצבם, ותתגלה מציאותם האמיתית, שהם נבראו 'בשביל התורה ובשביל ישראל' אבל 
זה גופא הוא חלק מגאולתם האישית, כאשר על ידם גופא מתגלה אחדות הבורא, שגם הם 
מכירים ומרגישים את האמת האלקית היחידה, 'והי' ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהי' 

ה' אחד ושמו אחד'.

21  ראה בארוכה בשיחה שם.
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החידושים בהלכה לעתיד לבוא

ר' שמואל אריה רוך – נו"נ בכולל

לעת"ל הלכה כב"ש

בקשר לדברי המשנה1 'איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים שסופה להתקיים זו מחלוקת 
הלל ושמאי' מובא בכתבי האריז"ל2 שלעתיד לבוא תהיה הלכה כב"ש, ויש להבין כיצד ניתן 
לומר שלעת"ל תהיה הלכה כב"ש והרי 'זאת התורה לא תהיה מוחלפת' והלכה כב"ה, ומתרץ 
הרבי3 שע"פ הכלל שאין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירו אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין, 
א"כ בימות המשיח שאז יהיו ישראל חכמים גדולים, יהיו חכמי ישראל חכמים גדולים ויוכלו 
להשיג ולפסוק הלכה ע"פ עומק הבנתם של ב"ש וא"כ נמצא שע"פ כללי התורה ישתנה 

הדין בכל אותם הלכות שנפסקו היום כב"ה.   

תלמוד גדול ממעשה?

היינו  גדול',  'תלמוד  האם  טרפון  לר'  עקיבא  ר'  בין  מחלוקת  מובא  קידושין4  מסכת  בגמ' 
שלימוד התורה חשוב וקודם למעשה המצוות או 'שמעשה גדול', שמעשה המצוות נעלה 
וקודם ללימוד התורה. ר"ע סובר שתלמוד גדול ור"ט סובר שמעשה גדול, ולמסקנת הדברים 
מביאה הגמ' 'נמנו וגמרו גדול תלמוד שמביא לידי מעשה', היינו שיש לנהוג כר"ע שתלמוד 
'נמנו  גדול, אך אומנם שלדעת ר"ע משמע שתלמוד גדול מצ"ע אולם למסקנת החכמים 

1  ראה אבות פ"ה, משנה יז, 
2  הובא בלקו"ת קורח נד, סע"ב ואילך.

3  ראה קונטרס 'תורה חדשה מאתי תצא' ה'תנש"א.
4  דף מ' ע"ב.
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וגמרו' מעלתו של התלמוד על המעשה היא מצד זה שע"י התלמוד ניתן להגיע גם לקיום 
המעשה וא"כ יש להקדימו.

אמנם במסכת ב"ק5 'ת"ר וכבוד עשו לו במותו זה חזקיה מלך יהודה . . אמר ר' נחמיה שהניחו 
חזקיה,  אצל  מיוחד  מה  הגמ'  וממשיכה  בזה'  שכתוב  מה  זה  קיים  ואמרו  מטתו  על  ס"ת 
הרי גם אנו עושים כן 'ואנן נמי עבדינן הכי' והגמ' מתרצת 'אפקי מפקינן אנוחי לא מנחינן 
)שמוציאים ס"ת אחר אדם גדול אבל אין מניחים על מיטתו( ואב"א אנוחי מנחינן 'קיים' לא 
אמרינן . .  אמר רבב"ח הווה אזלינן בהדיה דר' יוחנן אמר לן אפילו קיים אמרינן לימד לא 
אמרינן' ומקשה הגמ' 'והא אמר מר גדול לימוד תורה שהלימוד מביא לידי מעשה )אלמא 
כבוד  זהו  לעשות,  היינו  שלקיים  משמע,  הנ"ל  יוחנן  ר'  מדברי  וא"כ  רש"י(,  עדיף.  מעשה 

פחות מללמוד ולכן גם היום אומרים כן בהספד הרי מעשה עדיף שהלימוד הוא בשבילו.

והקשו בתוס'6 הרי במס' קידושין המשמעות של גדול תלמוד היינו שיש מעלה בלימוד שהוא 
קודם למעשה, ובב"ק משמע אדרבה שהמעשה גדול שהתלמוד הוא בשבילו. ומתרץ ר"ת 
שכאן מדובר במי שכבר למד שהרי משבחים אותו שקיים כל התורה וא"כ מוכרח שכבר 
למד )כדי לידע את המעשה אשר יעשה( משא"כ בגמ' בקידושין מדובר שעדיין לא למד 
ואינו יודע לקיים המעשה כדבעי ולכן עבורו תלמוד גדול, וע"ז מתרצת הגמ' שיש חילוק בין 
ללמוד לעצמו לבין ללמד לאחרים ואצל אדם גדול שנפטר מן העולם השבח היותר גדול 
הוא, שנוסף על כך שלמד בעצמו וקיים מה שלמד, גם לימד לאחרים. ולפ"ז לגבי מעשה 

בפועל7 לימוד התורה קודם לקיום המצוות וע"ז 'נמנו וגמרו' שכן ראוי לעשות. 

וכן נפסק גם להלכה8 "ת"ת שקול כנגד כל המצוות )שהתלמוד קודם למעשה( היה לפניו 
מצווה עוברת ותלמוד תורה אם אפשר למצווה ליעשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמודו..", 
'אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד ת"ת  ובשו"ע אדמוה"ז הלכות ת"ת9 
אלא ת"ת שקול כנגד כל המצוות כולם שהתלמוד מביא לידי מעשה ונמצאו שניהם בידו, 
כי התלמוד מצד עצמו הוא ג"כ מ"ע אף אם לא היה מביא לידי מעשה, והואיל והוא מביא 
ג"כ לידי מעשה כל המצוות כולן שא"א לקיים כל המצוות כהלכתן בתנאיהן ודקדוקיהם בלי 
לימוד היטב לידע כל ההל' שהן דקדוקי המצוות ותנאיהן לכך הוא שקול כנגד כל המצוות 
כולן, ולפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום', ובהלכה הבאה 'היה לפניו עשיית מצווה 

5  דף יז' ע"א.
6  ד"ה האמר מר.

7  וכן משמע גם מהמשך סוגיות הגמ' שיש קדימה ללימוד תורה 'תלמוד קודם לחלה . . לתרומות ולמעשרות', 'תחילת דינו של 
אדם על ת"ת' 'שכרו קודם למעשה'.  

8  רמב"ם הל' ת"ת פ"ג ה"ד, טוש"ע יו"ד סי' רמו.
9  פ"ד ה"ב
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בקדשים  עוסק  ואפי'  תלמודו  יפסיק  לא  אחרים  ע"י  להעשות  למצווה  אפשר  אם  ות"ת 
וטהרות שאין נוהגין עכשיו במעשה, מ"מ מ"ע של ת"ת מצ"ע היא ג"כ גדולה משאר מצוות 
כולן  מעשה  לידי  מביא  שהתלמוד  משום  אלא  כולן  המצוות  כל  כנגד  שקולה  שאינה  רק 

שבלעדו א"א לקיימן כהלכתן...' 

היוצא מהנ"ל שבהלכה ב' )שמקורה מהרמב"ם ומהגמ' במס' קידושין הנ"ל10( מדבר אודות 
וכד'(,  )גמ"ח  המצוות  במעשה  או  תורה  בלימוד  ככלל'  'להתעסק  עדיף  במה  ששואל  מי 
ומכיון שכדי לקיים 'כל' מצווה כהלכתה מוכרחים קודם ללמוד עליו לפנות ללימוד התורה. 
ובהלכה ג' מדבר במי שכבר לומד תורה ובא לידו מקרה של עשיית מצווה )באופן חד פעמי( 
כאן  לתלמודו,  ויחזור  זו  מצוה  יעשה  אם  התורה  הלכות  בידיעת  חסרון  לו  יגרום  לא  שאז 
מציין למקום אחר )במס' מו"ק( שיש מעלה בלימוד תורה יותר מכל מצווה, ולכן באם לא 

יהיה חסרון במצווה והיא תיעשה ע"י אחרים עדיף שהוא ימשיך ללמוד תורה.

 

לעת"ל מעשה גדול מתלמוד

בתורת החסידות11 מובא  שהדין שתלמוד גדול ממעשה זהו כיום, אבל לעת"ל יהיה מעשה 
גדול מתלמוד. והטעם )הפנימי( לכך הוא, שיש מעלה בתלמוד התורה מצ"ע )כדעת ר"ע(, 
באופן  בנפשו  מאירה  ה'  וחכמת  האדם,  בנפש  אלקות  גילוי  יותר  יש  התורה  לימוד  שע"י 
שיכול להבין ולהרגיש זאת, ולכן יש להקדימה בכל מקום. ולאידך יש מעלה במצוות מצ"ע 
בפועל, שעי"ז נמשך  ובזה ממשיך אור א"ס  ה',  )כדעת רבי טרפון(, שמבטל עצמו לרצון 
רצון ה' למטה, אף שבפועל אינו מבין ומרגיש בנפשו )כבלימוד התורה( ולכן יש להקדימה 

ללימוד התורה. 

וע"ז חכמי ישראל נמנו וגמרו שכיון שע"י לימוד התורה מתגלה בעולם המעלה שבמצוות12 
)'ע"י החכמה נבנה בנין הכלים והאיברים לרמ"ח מ"ע'( לכן בפועל יש להקדימו. אבל לעת"ל, 
שאז יאירו כל הדברים כמו שהם בשרשם, א"כ מצד למעלה הרצון שבמצוות גבוה ונעלה 
מחכמה שבתורה, וא"כ יהיה בגילוי שמעשה קודם, )היינו גם למסקנת הגמ' שתלמוד מביא 
)מגלה( לידי מעשה(, כי אז תתגלה שורש המעשה מצ"ע. שאז תתגלה מעלת התמימות 
והפשיטות שישנה בכח הכי נמוך וחיצוני שבנפש - כח המעשה, שקשור עם עצם הנפש 

10  ומהמשנה ריש מס' פאה 'ות"ת כנגד כולם'.
11  מאמרי אדמוה"ז תקס"ז, ועבדי דוד תרצ"ט. וראה ד"ה ביום השני 

12  כנ"ל הל' ת"ת שע"י לימוד התורה יודע איך לקיים המצוות כהלכתן.
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שלמעלה מהכחות האחרים כולל כח החכמה. וא"כ תתגלה המעלה שבמעשה המצוות על 
לימוד התורה.

וע"פ הנ"ל שלהלכה )ע"פ נגלה דתורה( נפסק שתלמוד גדול, ודין זה נוגע למעשה בפועל, 
א"כ כדי לשנות כלל זה זקוקים כנ"ל שישבו עוד פעם חכמי ישראל ויהיו גדולים בחכמה 
ובמנין וידונו בענין זה, ויחליטו שהעיקר הוא שמעשה גדול ועפ"ז יש להתנהג בפועל. )היינו 
ההלכה  פוסקי  החכמים  של  ליבם  על  יתיישב  החסידות  בתורת  המובאים  הנ"ל  שסברות 

באופן שיונח בדעתם כדבר הפשוט כדרך שמבינים בשכל כל ענין בנגלה דתורה(.

הקשר בין שני הסוגיות )הלכה כב"ש, מעשה גדול(

במחלוקתם  וב"ה  ב"ש  שיטת  את  הרבי  מבאר  תשל"ח13  משנה  סדרי  שישה  על  בהדרן 
שמסתכלים  מקום  בכל  ב"ש  שדעת  שם  ומבאר  בש"ס,  מקומות  בכו"כ  ובאגדה  בהלכה 
על ה"בכח" של הדבר היינו הצד הפנימי והרוחני שבכל דבר, שהוא המקור וההתחלה של 
הדבר. וב"ה מסתכלים על ה"בפועל" של כל דבר היינו הצד המעשי והגלוי שבכל דבר, וכגון 
במחלוקתם האם שמים קדמו או ארץ קדמה14, לדעת ב"ש בריאת השמים קדמה לבריאת 
הארץ, ולדעת ב"ה בריאת הארץ קדמה לבריאת השמים, ומבאר שם שזהו ע"ד המחלוקת 
האם תלמוד גדול או מעשה גדול, היינו שלדעת ב"ש יהיה תלמוד גדול שהוא ה'בכח' וגורם 

שאח"כ יהיה המעשה, ולדעת ב"ה מעשה גדול שהוא ה'בפועל' של הדבר.

ולכאורה צלה"ב א( כיצד יתכן דבר והיפוכו שבמחלוקת ב"ש וב"ה, עד היום נפסקה ההלכה 
כב"ה, ובימות המשיח תהיה ההלכה כב"ש, ולאידך גיסא עד היום ההלכה שתלמוד גדול 
)ע"ד דעתם  גדול  יהיה הפסק שמעשה  ולעת"ל  והבנתם של ב"ש(,  )ע"ד דעתם  ממעשה 
והבנתם של ב"ה( ב( הדיעה שמעשה גדול היא דעתו של רבי טרפון וידוע שרבי טרפון היה 
מתלמידי ב"ש כמסופר במשנה במסכת ברכות15 'אני הייתי בא בדרך והטיתי לקרות כדברי 
ב"ש )שסוברים שק"ש של ערבית צריך לאומרה דווקא באופן של שכיבה( אמרו לו כו'', 
א"כ רואים שר"ט סבר בכל דבר כדעת ב"ש ואף סיכן עצמו בשל כך )אפי' אחר שנפסקה 

הלכה כב"ה( וא"כ מדוע דווקא הוא סובר שמעשה גדול?

13  נדפס בספר השיחות תשמ"ח.
14  חגיגה י"ב א.

15  פ"א מ"ג. וראה פרש"י יבמות טו ע"א 'מתלמידי ב"ש היה'. וראה תורת מנחם לז, עמ' 44.
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ה.

עד  ומושג  מובן  שיהא  באופן  ובשרשו  בתקפו  דבר  כל  יתגלה  שלעת"ל  בזה,  ההסבר  וי"ל 
מושרש  שהוא  המעשה  כח  של  מעלתו  ויושג  יתגלה  כאשר  וא"כ  לזה,  בהתאם  שיתנהגו 
בעצם הנפש כנ"ל, במילא חכמי ישראל יבינו שבכל מקום יש קדימה למצוה מעשית יותר 
מהלימוד עצמו, שדווקא עי"ז מתגלה עצם הנשמה )וע"י התלמוד מתגלים הדרגות והכוחות 
שלה החל מכח החכמה(. ובהתאם להבנה זו יהיה הפסק שמעשה קודם לתלמוד. אבל בכל 
את  רואים  שהם  טפי  מחדדי  ב"ש  אדרבא  הרי  עצמם  התורה  דברי  שבהבנת  המחלוקות 
העומק )הבכח( שבכל נושא, וא"כ כל חכמי ישראל יגעו להבנה עמוקה זו עד שיפסקו הלכה 
בהתאם לכך, )ופסקים אלו יבאו לידי ביטוי במעשה בפועל דווקא(. ועפ"ז י"ל שדווקא רבי 
טרפון )שהיה מתלמידי ב"ש( השיג גודל מעלת המעשה ואדרבא כל פסק הלכה של ב"ש 

השתדל לקיימו 'במעשה' בפועל ממש.
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הטעמים לאיסור מוקצה

ר' שמואל אריה רוך - נו"נ בכולל

א.

בטעם הדבר מדוע אסרו חכמים טלטול מו קצה מביא הרמב"ם הל' שבת1 'ומפני מה נגעו 
בחול  כהילוכך  בשבת  הלוכך  יהיה  שלא  וצוו  נביאים  הזהירו  אם  ומה  אמרו  זה,  באיסור 
ולא שיחת השבת כשיחת החול שנאמר ודבר דבר, קל וחומר שלא יהיה טלטול בשבת 
כטלטול בחול, כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו ויבוא להגביה ולתקן כלים מפינה לפינה או 
מבית לבית או להצניע אבנים וכיו"ב. שהרי הוא בטל ויושב בביתו ויבקש דבר שיתעסק 
הבאה,  בהלכה  וממשיך  ינוח'  למען  בתורה  שנאמר  הטעם  ובטל  שבת  שלא  ונמצא  בו, 
'ועוד כשיבקר ויטלטל כלים שמלאכתם לאיסור אפשר שיתעסק בהם מעט ויבוא לידי 

מלאכה.

ועוד מפני שמקצת העם אינם בעלי אומניות אלא בטלין כל ימיהם, כגון הטיילין ויושבי 
קרנות שכל ימיהם הם שובתים ממלאכה, ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל כשאר 
הימים נמצא שלא שבת שביתה הניכרת, לפיכך שביתה מדברים אלו היא שביתה השוה 

בכל אדם' וכתב הראב"ד שם בהשגה 'עוד אמרו אטו טלטול לאו צורך הוצאה הוא.

א"כ  יוצא  להוצאה'  גדר  שהוא  שאסרו  מה  בטלטול  אסרו  ההוצאה  חיוב  מפני  כי  נמצא 
שהראב"ד חולק בעיקר על טעם השני של הרמב"ם, שתולה הדבר בחשש עשיית מלאכה 
שטעם זה שייך בכלים שמלאכתם לאיסור, אולם לטעם הראב"ד הגזירה היא מצד איסור 

הוצאה וזה שייך בכל הכלים אף שמלאכתם להיתר.

1  פכ"ד הלכה י"ב - יג'.
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ב.

כסיבה  והראב"ד  הרמב"ם  של  אלו  טעמים  כל  מביא  מוקצה2  להלכות  בהקדמתו  הב"י 
לאיסור מוקצה )וכן מביא גם המשנ"ב(, אולם בשו"ע אדמוה"ז סימן ש"ח סעי' א' לאחר 
של  טעמו  זה  במקום  ומביא  השני  הטעם  משמיט  הרמב"ם  של  הראשון  טעם  שמביא 
הראב"ד שסיבת האיסור היא גדר לאיסור הוצאה )ומקשה, שלפ"ז היה צריך לגזור על כל 

הכלים, אלא שאין גוזרין יותר מדאי(.

 וצריך להבין מדוע אדמוה"ז אינו מביא גם טעם הב' של הרמב"ם )ובפרט שמביא גם טעם 
הא' והג' של הרמב"ם(. גם יש להבין מדוע הביא הרמב"ם קודם את החשש שמא באם 
ינוח", ואח"כ )בהלכה נפרדת(  יטלטל המוקצה יעשה דברים שיבטלו העניין של "למען 
מביא החשש שמא יעבור על איסור דאורייתא, ועד"ז בשו"ע אדמוה"ז, שמביא החשש 
ביטול  של  לחשש  הטעם  שמביא  אחר  דאורייתא,  הוצאה  לאיסור  גדר   - הראב"ד  של 
שעשו  וחומר  קל  הרמב"ם  שהביא  לאחר  עצמו  הא'  בטעם  להקשות  יש  עוד  השביתה. 
חכמים מדברי הנביאים 'ומה אם הזהירו נביאים וציוו שלא יהיה הילוכך כהלוכך בחול ולא 
שיחת השבת כשיחת החול.. ק"ו שלא יהיה טלטול השבת כטלטול החול 'כדי שלא יהיה 
כיום חול בעיניו' כו'', דלכאורה יש כאן כבר טעם לאסור מוקצה, כדי ששבת לא תראה 
כיום חול ומדוע נצרך למה שכתב בהמשך 'ויבוא להגביה ולתקן כלים מפינה לפינה וכו', 
זה עיקר הטעם  ינוח'( ומשמע שם שאדרבה,  ב'למען  יחסר  נוסף )שמא  שזה כמו טעם 
)ומה שכתב לפני שלא יהא כיום חול, זה רק הקדמה 'שמא עי"ז יבוא לחסר במנוחה'(. 
גם צריך להבין מדוע אדמוה"ז כותב 'להצניע להסיע אבנים וכיו"ב' ולא כמ"ש הרמב"ם 

'להצניע אבנים וכיו"ב' בלא תיבת 'להסיע'.

ג.

ויש להבין זה ע"פ המתבאר בהמשך הסימן3 שגזירת מוקצה הייתה על כל הכלים גם אלו 
שמלאכתם להיתר מצד איסור הוצאה )ששייך בכל הכלים( כמ"ש )סעי' טז'( 'אבל שלא 
לצורך כלל אסור לטלטל שום כלי אע"פ שמלאכתו להיתר, לפי שבימי נחמיה בן חכליה 
שהיו העם מזלזלים באיסורי שבת כמ"ש בימים ההם ראיתי ביהודה דורכי גתות בשבת 
כל הכלים אע"פ  וגזרו על  וגדר לאיסור הוצאה,  סיג  וגו' עשו חכמים  ומביאים הערמות 

2  סימן ש"ח ואילך.
3  סעיפים  ט"ז, י"ז.
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משמע  להם...'  המיוחד  תשמישן  לצורך  אפי'  כלל  לטלטלם  שלא  להיתר  שמלאכתם 
משמע  שכן  הוצאה,  לאיסור  גדר  הוא  מוקצה  איסור  שטעם  הראב"ד,  כדעת  שסובר 
על  ועוברים  לתוכה  לירושלים  מחוץ  סחורה  שמביאים  אנשים  ראה  שנחמיה  מהפסוק 
איסור טלטול ברה"ר )והכנסה מרה"ר לרה"י( ולכן גזר על טלטול כלים 'אפי' שמלאכתם 

להיתר', כדי שלא יבואו לטלטלם ברה"ר. 

וספרים,  ומשקים  לאוכלים  כלים  בין  ומחלק  י"ז(  סעי'  )שם  שממשיך  מה  מתוך  אך 
אוכלים  משא"כ  כלל,  לצורך  שלא  לטלטל  אסור  להיתר  שמלאכתם  אלו  אפי'  שכלים, 
שלא  'לפי  הטעם  שם  וכמ"ש  כלל,  לצורך  שלא  אפי'  לטלטל  שמותר  וספרים  ומשקים 
גזרו בימי נחמיה אלא על כלים ולא על אוכלים וספרים, והרי הם עכשיו כמו קודם הגזירה 
שבימי נחמיה שהיה מותר לטלטל כל דבר הראוי בשבת אפי' שלא לצורך כלל, אבל דבר 
שאינו ראוי בשבת היה אסור לטלטל אף בימי דוד ושלמה או קודם לכן, משא"כ כלים 
אפי' כוסות וקערות וסכין וכיו"ב היו כולן בכלל הגזירה...' יוצא א"כ, שיש באיסור מוקצה 
שני שלבים/תקופות, אחת בדורות הקדמונים )בימי דוד ושלמה וקודם לזה( שהיה אסור 
לטלטל כל דבר שאין עליו תורת כלי ואין בו שימוש המותר לאדם בשבת וכמו שמפרט 
בסעי' ח' 'אבנים ומעות ועצים וקנים וקורות ועפר וחול וקמח ועיסה )של ישראל( והמת 
ובע"ח וכל כיו"ב' כדמשמע בגמ' )שבת ל'( ששלמה שאל לבי"ד כיצד עליו לנהוג עם דוד 
זו עדיין לא היה צורך לגזור שמא יטלטלו ברה"ר, וכמה  אביו שנפטר בשבת, ובתקופה 
דורות אח"ז בימי נחמיה בן חכליה שהיה בתחילת ימי בית שני4 גזרו על טלטול כל דבר 

שיש עליו תורת כלי שמא יוציאו לרה"ר5. 

         

ד.

גמורה  שביתה  לאדם  שיהא  בשביל  היה  הראשונים  בדורות  האיסור  שטעם  לומר,  ויש 
כמ"ש 'למען ינוח' כנ"ל בטעם הראשון, ולכן אסרו לטלטל כל דבר שאין בו תועלת וצורך 
באופן  בו  ליהנות  יכול  הרי  להיתר  מלאכתו  אם  כלי  תורת  עליו  שיש  דבר  )אבל  לשבת 

4  שכל השבותים נתקנו בבית שני )לקו"ת דרושי ר"ה נ"ז ג'(.
של  טעמו  לשלול  בא  ולא  הנ"ל  הטעמים  לכל  חששו  נחמיה  של  שבי"ד  י"ל  אותו(  המביאים  )והפוסקים  הרמב"ם  ולדעת    5
הראב"ד 'משום גדר הוצאה'  כמו שתירץ הכס"מ )בתירוץ הב'( את השגת הראב"ד. ולכן בספרו ב"י הביא יחד את ג' הטעמים 
של הרמב"ם וגם את טעמו של הראב"ד. ועפ"ז משמע לדעת הרמב"ם שנוסף על איסור הוצאה הנז' בגמ' חששו בכלי שמלאכתו 
לאיסור 'גם' לשמא יעשה בו מלאכת איסור אם יטלטלנו כדי לשמרו ולכן בו גזרו יותר )ואם היה מציין למלאכת הוצאה לא היה 
ניכר הבדל בזה בין סוגי הכלים(. ולשיטת הראב"ד ואדמוה"ז יש לומר הטעם שגזרו 'יותר' בכלי שמלאכתו לאיסור אע"פ שאיסור 

הוצאה שוה בכל הכלים כדי שלא להוסיף טרחה בשמירתו שאינה לצורך השבת ויחסר עי"ז במנוחת השבת כטעם הא'.
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המותר בשבת, ואפי' מלאכתו לאיסור עדיין יש בו תועלת אם יטלטלו לצורך עשיית דבר 
היתר )כנז' בסימן זה( ולא חששו שמא יעשה בו איסור(. 

ויש לומר שלכן הביאו הרמב"ם ורבינו הזקן ושאר פוסקים טעם זה ראשון )אע"פ שאינו 
גדר לאיסור דאורייתא(, כיון שהוא היסוד לאיסור מוקצה עוד בדורות הראשונים, ואח"כ 
בימי נחמיה, אנשי כנסת הגדולה הרחיבו איסור זה לפי צורך השעה, היינו כשראו שהעם 
באים לידי איסור הוצאה, ראו שיש צורך 'להרחיב' את איסור מוקצה הקיים כבר ולהוסיף 
של  הדין6  גבי  דוגמא,  ע"ד  זה  לבאר  ]ויש  כנ"ל.  כלי  תורת  עליהם  שיש  דברים  גם  עליו 
ראש השנה שחל להיות בשבת שאין תוקעין בשופר כפי שמבאר אדמוה"ז בסימן תקפ"ח 
שתקיעת שופר אסורה בשבת מצד עצמה להיותה עובדין דחול ורק שמצד איסור קל זה 
לא ניתן לדחות תקיעה 'של מצווה' צריכין אנו לטעם נוסף7 של גזירה דרבה שמא יטלטלנו 
ד"א ברה"ר ויבוא ח"ו לידי איסור של תורה, ועד"ז גבי מוקצה שכאשר ראו שהעם עוברים 
על איסור הוצאה של תורה הכניסו כל הכלים באיסור טלטול[, והיות ו'עיקר' הטעם הוא 
שיכול  המנוחה  להעדר  שלפניהם  הדורות  חכמי  חששו  לא  מדוע  א"כ  ינוח  למען  מצד 
להיות ע"י טלטול כלים, וכהלשון הנ"ל שכתב הרמב"ם 'ומפני מה נגעו באיסור זה', לכן 
ודבר דבר' שלא  'ממצוא חפציך  והזהיר  ישעיה שצווה  הנביא  וחומר מדברי  נזקקו לקל 
יהא דיבורו והילוכו בשבת כדיבורו והילוכו בחול, שאם בדברים אלו יש להימנע בשבת 

בוודאי שיש להימנע מטלטול חפצים כבחול שזה יכול לפגוע במנוחת השבת ממש.

ה.

עפ"ז י"ל לשיטת רבינו הזקן הלשון 'אסרו חכמים' - אנשי כנה"ג שבימי נחמיה, שאסרו 
ע"י  גם  שמא  והטעם  כלי(,  תורת  עליו  שיש  )דבר  כלים  היינו   - דברים'  מקצת  'לטלטל 
או  ולתקן כלים מפינה לפינה..  'ויבוא להגביה  יבוא לפגום במנוחת השבת  טלטול כלים 
להצניע, 'להסיע' אבנים' היינו שיכול להגביה כלים או לטלטלם ממקום למקום או אפי' 
ג"כ  היא  אבנים  הסעת  וכן  השבת,  ולצורך  ולא  הכלי  לצורך  היא  מגמתו  וכל  להצניעם, 
נעשית ע"י כלי )עגלה או קערה( ולא שמטלטלם בידיו ממש, דטלטול זה היה אסור עוד 

קודם )ולכן אינו כותב הלשון להצניע אבנים(.

6  שו"ע אדה"ז סימן תקפ"ח סעיף ד'.
7  גם שבות זה דשמא יטלטל ד"א ברה"ר נתחדש יחד עם כל הגזירות בב"ש )כנז' בפירוש לקו"ת שם(.
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ו.

 והנה בטעם הג' כדי שתהא שביתה נכרת גם לטיילין ויושבי קרנות י"ל כוונתו, שכיון שלפי 
שני הטעמים הנ"ל )גזירה שמא לא ינוח בשבת, וגזירה שמא יעבור על איסור הוצאה( אף 
שהם הטעמים שמשמע שבגללם גזרו על איסור מוקצה, הרי אין זה שייך לכל הצבור כי 
מי שאינו בעל מלאכה ועסק, אין חשש שכעת יתעסק בכלים באופן שישבית מנוחתו, וכן 
גם באיסור ההוצאה הרי לשון הכתוב 'ראיתי ביהודה דורכי גתות וגו'' היינו אנשים בעלי 
מלאכה שדווקא אצלם יש חשש שיבואו לטלטל, לכן אצל אלו שאינם בעלי מלאכה טעם 
הג' הוא הסיבה העיקרית לאיסור טלטול מוקצה וא"כ דבר זה שייך לכל העם.                                                   
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סיכום הלכות נדה

ר' שמואל אריה רוך – נו"נ בכולל 

סימן קפ"ג -  אישה שרואה טיפת דם כחרדל צריכה לישב ז' נקיים

לגבי סימן זה כותב העט"ז "הוא מקור ויסוד שעליו נבנו כל דיני הנדה הנהוגים בזמן הזה".

מהפסוק "ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה וגו' "אנו לומדים דין נדה שרואה דם 
)מהמקור - רחם, כדכתיב "והיא גילתה את מקור דמיה( שעליה לישב ז' ימים בטומאתה, 
וז' ימים אלו בין רואה בכולם או בחלקם או אפי' טיפת דם כחרדל הרי היא טמאה שאז הוא 
זמן נידות הקבוע לה כדרך כל הנשים, ובסוף היום השביעי תפסוק בטהרה ואח"כ בלילה 
תטבול ותטהר. ואח"כ ישנם יא' יום  שבהם אי אפשר שתראה דם וע"ז נאמר בכתוב "בלא 
עת נדתה", וא"כ רואה בהם דם ה"ז נקראת זבה שהוא חולי שדמה זב בלא עתו, ודינה שאם 
תראה יום אחד, עליה לטבול למחר ואסורה בתשמיש עד לערב שמא תראה דם ותסתור 
ימים  ג'  ראתה  ואם  יומיים.  דם  ראתה  אם  הדין  וכן  יום"  כנגד  יום  "שומרת  ונקראת  יומה 

רצופים עליה לספור ז' ימים נקיים וביום השביעי טובלת ואסורה בתשמיש עד הערב.

ובחישוב ימי הנדה והזיבה נחלקו הראשונים, לדעת הרמב"ם ממתי שתראה האשה בפעם 
נידה  ז'  ולאחמ"כ  זיבה,  בימי  יום ה"ה  י"א  ואח"כ במשך  ימים,  ז'  נידה  היא  הראשונה הרי 
רוב  ולדעת  ובימים בלבד משתנית הגדרתו.  והדם הוא אותו דם,  וחוזר חלילה,  זיבה  וי"א 
הראשונים )רש"י, רמב"ן ועוד( ימי  הזיבה הם רק בי"א יום שאחר הנדה ואח"כ מתי שתראה 
שוב תחזור לימי נדותה, ונפק"מ תהיה לגבי קביעות וסת, האם מיום כ"ו לראיה דינה כזבה 
וסת לדעת רוב הראשונים,  וקובעת  נידות  זמן  וסת כמו שיתבאר או שזהו  שאינה קובעת 
ועוד הבדל שלדעת הרמב"ם ימי הזיבה נגמרים בהגיע ימי הנדה )אפי' ראתה ג' ימים( ולדעת 

שאר הראשונים הזבה בטומאתה עד שתספור ז' ימים נקיים.

מדוע נשתנה הדין בנדה וזבה בימינו? כל הנ"ל הוא מדין תורה וכן נהגו עד ימי רבי יהודה 
הנשיא, אך כאשר ראה רבי שישנם אנשים שאינם בקיאים בין ימי נדה וזיבה, התקין שבאם 
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תראה האשה דם יום אחד או יומיים תשב ע"כ שישה נקיים ובאם תראה ג' ימים תשב ע"כ 
ז"נ, ולפי תקנה זו בכל מקרה היא לא תעבור על ד"ת, שאם היא נדה הרי נזהרה מתשמיש ז' 

יום ואם היא זבה הרי שמרה יום אחד נקי, ואם ראתה ג' ימים שומרת ז' נקיים.

מאוחר יותר בימי ר' זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפי' רואות טיפת דם כחרדל 
הדבר  וטעם  פסוקה,  הלכה  אותה  ועשו  החכמים  בעיני  הוכשרה  זו  וחומרא  ז"נ,  יושבות 
דלפעמים טיפת דם קטנה מחייבת ז"נ באם היא סותרת, ואפי' בסוף יום הז' ולכן לא רצו 

לחלק וקבעו שתמיד צריכים לישב ז' נקיים )ע"פ הקדמת אדמוה"ז להלכות נדה(. 

נוסף, דיש ראיה שנחשבת כשתים אם היא בבין השמשות והאשה תטעה ותחשוב  טעם 
שהיא אחת ואינה צריכה ז"נ  לכן לא רצו לחלק.

לדעת כמה מן הראשונים תקנה זו קשורה גם עם העובדא שחכמי ישראל העידו ע"ע שאינם 
שהב"י  רק  הטור,  מדברי  גם  שמשמע  וכפי  לטהורים,  טמאים  דמים  בין  להבדיל  יודעים 
ולא  דם  כל  שטמאו  מה  רק  הביא  זו  ידיעה  לאי  שבהקשר  מעורבין,  דדבריו  עליו  הקשה 
שאין  אחד  חששות  ב'  כאן  דיש  תראה"  "ושמא  הטור  לשון  תירץ  והפרישה  וכו'.  הגזירה 
החכמים יודעים להבדיל בין הדמים וע"ז תקנו לטמא כל דם ועוד חשש כיון שאינם יודעים 
להבדיל בין הדמים תראה ששה ימים דם שהוא טהור וביום השביעי יהיה דם טמא והיא לא 
תדע שצריכה עוד ו' ימים כו'. והט"ז לא קיבל פירוש זה, דא"כ מהו הלשון שלא תדע בין ימי 
נדה לזיבה הול"ל בנדה עצמה בין ימים טמאים לטהורים, אלא דיש כאן ג' חששות: א', שאין 
יודעים להבדיל בין דם טמא לטהור ולכן מטמאים כל דם. ב', ולכן צריכה עוד ו' ימים שמא 
רק בסוף היה דם טמא. ג', ומאחר שכן חיישינן אולי ראתה הדם בימי הזיבה וצריכה ז' נקיים.

להלכה פוסק השו"ע "אשה שיצא דם ממקורה בין באונס בין ברצון טמאה והוא שתרגיש 
ביציאתו, מיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא, טמאה אע"פ שלא יצא לחוץ ואפי' לא 

ראתה אלא טיפת דם כחרדל יושבת עליו שבעה נקיים".

יש כאן כמה עיקרי דינים בגדר הנדה

גורם אחר כגון  1(הגורם ליציאת הדם. ראתה אפי' באונס היינו שלא כטבעה אלא מחמת 
שקפצה וראתה או שחמדה וראתה.  

ורצון הכוונה כפי טבע האשה. למרות שלגבי זב ראיה שמחמת אונס אינה נחשבת, גבי נדה 
אנו לומדים מהפסוק "כי יזוב זוב" לרבות אונס כרצון, ומהמילה "דמה" ממעטים דם הבא 

מחמת ולד.
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שתרגיש  עד  טמאה  האשה  שאין  הגמ'  לומדת  "בבשרה"  מהפסוק  בהרגשה.  ראייה   )2
)כמו  גם דם שיצא בלא הרגשה מטמא  ומד"ס  ביציאת הדם מהמקור לפרוזדור,  בבשרה 
כמה  מוצאים  אנו  זו  הרגשה  של  אופיה  לגבי  כתמים(,  בדיני  ק"ץ  בסימן  להלן  שיתבאר 
הגדרות בדברי הפוסקים. הפ"ת מביא ג' אפשרויות: א( שנזדעזעה גופה, ב( זיבת דבר לח 
)יש בזה מחלוקת אחרונים(, ג( שנפתח מקורה. ובשו"ע של רבינו הזקן ישנו ביאור נרחב 
בזה בתחילת המהדורה בתרא )ובהגהה שם( וז"ל "...מלשון הרמב"ם עד שתרגיש ותראה 
דם ויצא בבשרה כו' מעת שתראה כו' מובן דהרגשה וראיה חדא מילתא היא, שסתם ראיה 
דנדה שבלשון חכמים אינה ראית העין על העד שבדקה בו, אלא ראיית הלב או עין השכל 
שלא  אף  ממקומן  שנעקרו  מ"ר  כהרגשת  הגוף  בשינוי  ויודע  שמרגיש  והדעת  והמחשבה 
יצאו לחוץ... וכ"ה בדם נדה כשהטבע דוחהו לחוץ מרגשת שינוי בתולדות גופה בעקירת 
גופה  הרגישה  שם  הרמב"ם  וכמ"ש  ממש...  מ"ר  עקירת  כהרגשת  ממקורו  ויציאתו  הדם 

ונזדעזעה". 

הדם  ביציאת  שהרגישה  רק  גופה  שנזדעזעה  הרגישה  לא  אפי'  ה"ה  "ומיהו  שם  ובהגהה 
ממקורו  דם  ביציאת  כשמרגשת  דממילא  די"ל  )אלא  נמי הרגשה...  מקרי  דוקא  מהמקור 

א"א שלא נזדעזעה הגוף קצת(". 

במידה והאישה בדקה בפנים ומצאה דם טמאה מדאורייתא אפי' לא הרגישה, דאנו תולין 
לומר דודאי האישה הרגישה, אלא שחושבת שהרגשת עד הוא, שכל זמן שאין אנו יכולים 
לתלות את הדם בגורם חיצוני כבכתמים, אנו אומרים "הרגישה ולאו אדעתה" שתלתה רגש 

זה בדבר אחר )אדמוה"ז סק"ג(.

לא  נוסף, מכך שהתורה  לימוד  "בבשרה"  הנ"ל  לומדת מהפסוק  3( מקום מציאתה. הגמ' 
כתבה בבשר, שאפי' נמצא הדם בבשרה ועדיין לא יצא לחוץ האישה טמאה. ובפ"ת מביא 
מכמה אחרונים דלמעשה אילו היינו יודעים בוודאות שלא יצא עוד דם מבית הפנימי לחיצון 
היתה האישה יכולה כבר לספור ז"נ, אלא דאי אפשר לנו לדעת זאת לכן היא בחזקת רואה 
כ"ז שנמצא בבית החיצון, ושיעור מקום זה הוא עד מקום בין השיניים, שהם תלתולי בשר 
ושם הוי כלפנים "ובזה"ז שאין בקיאות בדבר כל שהאישה מוצאת דם בעד שלה טמאה אפי' 

הכניסתו בעומק הרבה לפנים ממקום דישה" )שו"ע אדמוה"ז סק"ד בשם הרמב"ן(.

סימן קפ"ד – שצריך לפרוש מהאישה עונה קודם לוסתה

הזמן  היינו  הוסת,  חשש  הוא  בפועל  שנטמאת  קודם  עוד  לאישה  שישנו  הראשון  החשש 
הקבוע אצל האשה לראות דם, ובעבר היה זה דבר המורגל, כדברי השו"ע בריש הסימן "רוב 
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הנשים יש להם וסתות )פי' זמן קבוע אורח כנשים( לראות בזמן ידוע כגון מכ' לכ' יום או מל' 
לל' יום" )לגבי מי שאין וסתה קבוע ידובר להלן בסימן קפ"ו(.

ימי הטהרה שקודם עונת הוסת. באישה שיש לה וסת קבוע )או ל' יום למי שאין לה וסת 
קבוע( נאמר בגמ' שלא תבדוק, שלא יהיה לבו של הבעל נוקפו, ונחלקו הראשונים אימתי 
נאמר דין זה: הגהות מיימוני בשם רבינו שמחה שדין זה נאמר אחר תשמיש, וכן דעת או"ז. 
ולכן  יחשוש שמא הרגישה  נאמר קודם תשמיש שהבעל  זה  והטור שדין  אבל דעת תוס' 
בודקת ויהיה לבו נוקפו מלשמש, פוסק המחבר בריש סימן קפ"ו "אישה שיש לה וסת קבוע 
א"צ בדיקה כלל לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש ואדרבא אין לה לבדוק בפני בעלה 
בשעת תשמיש כדי שלא יהיה לבו נוקפו, והרמב"ם ז"ל מצריך לבדוק אחר תשמיש הוא 
בעד אחד והיא בעד אחד ולראות בהם שמא ראתה דם בשעת תשמיש )וכתב הש"ך שמפני 
דעת הרמב"ם כתב השו"ע בריש סימן קפ"ד "ואינה צריכה בדיקה לפני תשמיש"(, ולדעתו 
ראשונה  "וסברא  בהגהה  שם  כתב  והרמ"א  תשמיש".  לפני  אף  עצמן  בודקות  הצנועות 
היא עיקר וכן נהגו" וכ"כ בהגהה כאן "גם אין לה להחמיר ולבדוק עצמה )בפני בעלה( לא 
לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש שלא יהיה לבו נוקפו ופורש". ובשו"ע אדמוה"ז )סק"ג( 
שאם בעלה צווה לה לבדוק כיון שעושה זאת מחמת ציוויו ה"ז משובח שאז לא יהיה לבו 
נוקפו, אבל לאחר תשמיש לא תבדוק כלל שאם תמצא שם דם יהיה לבו נוקפו ששימש 
עם הטמאה ופורש ממנה עוד. אבל שלא בשעת תשמיש כל המרבה לבדוק ה"ז משובחת 

שאפשר שיבוא הדם קודם הוסת

ממה צריך לפרוש בעת הוסת. הב"י מביא את דברי הרשב"א ועוד ראשונים שהפרישה בעת 
הוסת היא רק מתשמיש ולא משאר דברים ואין להחמיר בזה דוסתות עצמן הם דרבנן וכן 
פסק הטור, אך תרומת הדשן רוצה להחמיר גם בחיבו"נ. אולם הב"י אינו מקבל דבריו שאינם 
כדעת רוב הראשונים וכן פסק בשו"ע "ולא משאר קריבות אלא מתשמיש בלבד". והב"ח 
פסק כן מעיקר הדין אבל המחמיר תע"ב. והט"ז )לדעת הרא"ש( מביא ראיה מדיני אבילות 
דשם אסר חיבו"נ, והוא הדין נמי הכא. ואדמוה"ז מוסיף )סק"ו( לפ"ז כ"ש שאין לישון עמה 
במטה אחת, ודעתו מסכמת עם הב"ח שאין לאסור חיבו"נ מעיקר הדין, דהטעם שאסרו 
תשמיש בזמן הוסת דחיישינן שמא תראה דם בעת התשמיש שדרכו של דם לבוא בהרגל 
דגזירה  רצו  לא  ולגזור שאר קריבות אטו תשמיש  לא שייך בשאר קריבות  וזה  התשמיש 
לגזירה לא גזרינן, משא"כ באבילות איסור התשמיש הוא מדברי קבלה - נביאים שהם כד"ת 
היוצא לדרך "שאז אשתו משתוקקת  ובבעל  גם בשאר קריבות.  לכן שם החמירו חכמים 
ודעת  הוסת,  בעת  זה  אם  תשמיש  אפי'  מותר  "אז  כו'  רצונה  למלאות  חכמים  וציוו  יותר 
"ומ"מ המחמיר שלא לפוקדה רק בדברי רצוי תע"ב" ואדמוה"ז מפרש  י'  הרמ"א בסעיף 
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"שיפייסנה וידבר על ליבה דברי ריצוי ופיוסים עד שתמחול לו כי מחילה מועלת אפי' בחיוב 
עונה של תורה כ"ש בשל דבריהם" אבל חיבו"נ אע"פ שהמחמיר בסתם תע"ב ביוצא לדרך 
מתירין לגמרי כיון שיש אומרים שאפי' בתשמיש יש מצוה ובהמשך ההגהה שם "וי"א אם 
אדם רוצה לצאת לדרך ואשתו נדה ותטבול תוך עונה אחת )היינו י"ב שעות( צריך להמתין 

אם אינו יוצא לדבר מצווה )או לצורך גדול(.

זמן עונת הוסת. מתוך סוגית הגמ' עולה שהוסת היא השעה - פרק הזמן בו האישה רגילה 
לראות את מחזור הדם. ונחלקו בדבר, ר' יהודה סובר שההרחקה צריכה להיות בכל העונה 
תלויים  הוסתות  דחושי  השקיעה  ועד  החמה  מנץ  הוא  זה  לענין  )ויום  לילה  או  יום  דהיינו 
במהלך החמה( ור' יוסי סובר שהוסת זה השעות בהם ראתה בפעם הקודמת, ולהלכה נפסק 

כר' יהודה.

עונת אור זרוע: את  הוסת יש לחשב בנוסף לעונה בה ראתה גם את העונה שלפני דהיינו 
שאם לדוגמא ראתה ביום, בפעם הבאה עליהם לפרוש בכל היום והלילה שלפניו וכן להיפך, 
הב"י והט"ז לא קיבלו פסק זה דלא משמע כן מפשט הסוגיא והש"ך מיישב )ע"פ הראב"ן( 
דאם יש לה שעה קבועה ביום לראות די לשמור רק אותו היום ואם אין לה שעה קבועה 

לראות הוי כל העונה שעת הוסת ועונה שקודם היא עונה הסמוכה לוסת.

עונת האביאסף: דהוסת היא י"ב שעות שוות בין אם יום בין אם זה לילה, והב"י אינו מקבל 
דבריו וגם הט"ז התקשה בהבנת שיטתו, ורוצה לומר דלשיטתו החישוב הוא ו' שעות קודם 
שעת הוסת וו' שעות אחר שעת הוסת. אך להלכה אינו מקבל דבריו והש"ך מביא פוסקים 
וביעור חמץ בע"פ כו', ודעת אדמוה"ז  שמקיימים דבריו, ומשוה זה לשעות של זמן ק"ש 
דלא כש"ך וכן דעת רע"א )שהקשה, דאדרבא בק"ש בין בחורף בין בקיץ מחשבין שעות 

זמניות רביע היום(.

ראיה שנמשכת על כמה עונות. 1. )סעיף ד'( אישה שאינה יודעת אם ראייתה קודם הנץ או 
אח"כ, פסק הראב"ד דוסתה ביום בלבד כיון דוסתות דרבנן לא מחמירים אלא ביום בלבד 
שהיה ודאי בוסת. וכן נפסק בשו"ע, והב"ח כתב אע"פ שכך הלכה מ"מ באיסור כרת ראוי 
2. )סעיף ה'( ראיה שנמשכה  להחמיר כיש מחמירים ולאסור כל הלילה וכל היום )ש"ך(. 
מקודם הנץ עד אחר הנץ, מביא הב"י דברי הרא"ש דיש בזה ב' דעות האחת להחמיר את 
וכן  בלבד,  השניה  בעונה  שנמשך  זמן  ושיעור  הראשונה  בעונה  רק  והשניה  העונות,  שתי 
הכריע הראב"ד. ומלשון הטור משמע שיש כאן דעה ג' שמצריכה רק בלילה בלבד וביום 
שנמשכת  ראיה  ו'(  )סעיף   .3 בשו"ע.  נפסק  וכן  האמצעית  כדעה  הראב"ד  ודעת  לא,  כלל 
יומיים שלושה, בזה נחלקו הראשונים: שיטת הראב"ד והרמב"ן שכל הימים הם המשך של 
הוסת ואפי' הגיע היום הראשון של הוסת ולא ראתה - תחשוש ליום הבא כו'. ושיטת הרז"ה 
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שחוששת רק לעונה הראשונה של תחילת הוסת וכן דעת הרא"ש, ומביא ראיה מדברי הגמ' 
שאומרת שהדין שנידה אינה צריכה לבדוק בשבוע שרואה בו, מסתדר עם דברי ר"ל שאין 
צריך  היה  לוסת  נחשב  מהראיה  יום  שכל  היה  הדין  ואם  נידתה,  בימי  וסת  קובעת  האשה 
לבדוק מצד זה כל יום כדי לידע הוסת לפעם הבאה, והרשב"א מביא ראיה נוספת מדברי 
הגמ', הייתה למודה לראות עם הנץ . . ר' יהודה אומר כל הלילה שלה" משמע שחושש רק 
לעונה שהתחילה לראות, ולא חילק בין ראיה מועטת לראיה מרובה, וכדיעה הזאת נפסק 
ארוכה  ראיה  שזה  כיון  דכאן,  מבארים,  הקודמת  להלכה  בפסק  וההבדל  ו'.  סעיף  בשו"ע 

ההתחלה היא העיקר והמשך הראיה הוא כמו דמים שנתוספו בה.

וסת ההפלגה לשיטת אדמוה"ז: יוצא מן הדין בהלכה ו' דכשיש כמה ימים חוששים לעונה 
ראשונה בלבד, ובהסתלק העיקר נסתלק התוספת, ואין צריך לפרוש בימים הבאים, אבל 
הראיה  תחילת  עד  הטהרה  מהפסק   - הראיה  מסיום  מחשבים  אנו  ההפלגה  חישוב  לענין 
הבאה, היינו שההפלגה היא הימים שבהם אינה רואה )ולמרות שכל נידה מעיינה פתוח כל 
שבעה, היות שנתנו לנשים דין זבות לספור ז"נ אנו נחשיב היום שבו התחילה לספור הנקיים 

לסוף ראיה ואפי' שזה קודם שבעה(. 

נשים שאינם חוששות לוסת. שו"ע )סעיף ג'( "בד"א בגדולה אבל הקטנה שלא הגיעה לימי 
שלא  כ"ז  לוסתה  סמוך  לפרוש  אי"צ  סימנים  הביאה  ולא  אחד(  ויום  שנים  )יב'  הנעורים 
קבעתו ג"פ, וה"ה לזקינה שנסתלקו דמיה )ובסימן קפ"ט נחלקו הפוסקים אם ראתה ג"פ 

בלי קביעות האם יש לה גדר מסולקת דמים(. 

מעוברת שהוכר עוברה דהיינו מג' חדשים, שדמיה מסולקים ,וכן מניקה כל כ"ד חודש אפי' 
מת בנה או שגמלתהו דקיי"ל כרבנן, דכל כ"ד חודש אבריה מתפרקים מצער הלידה ודמיה 
מסולקים )ולא מצד דם נעכר ונעשה חלב שזה דווקא כשהיא מניקה בפועל( וחודש העיבור 

הוא אחד מכ"ד חודש )דהלשון כאן היא לא ב' שנים אדמוה"ז, כו"פ(

היתה במחבוא: חרדה מסלקת הדמים לדעת הרמב"ן והטור, לכתחילה צריכה לבדוק בעת 
הוסת ואם עבר הוסת ולא בדקה, טהורה. הרשב"א מוכיח מכך שר' יוחנן השווה מעוברת 
אינה  במחבוא  היתה  גם  לכן  לבדוק,  צריכה  אינה  שלכתחילה  הדין  ושם  במחבוא,  להיתה 
צריכה לבדוק לכתחילה. והקשה הב"י על הטור מדוע במעוברת פסק שאי"צ בדיקה ובהיתה 
במחבוא לכתחילה מצריך בדיקה? ומתרץ )למסקנה( דאנן דקיי"ל דווסתות דרבנן וא"כ גבי 
מעוברת שודאי שדמיה מסולקים בגלל הולד, לכתחילה אי"צ בדיקה, אבל במחבוא אין זה 
ולכן רק בדיעבד מותרת, להלכה פסק בשו"ע כדעת  החלטי שתמיד היא מסולקת דמים 
הרשב"א שלכתחילה אי"צ בדיקה. והרמ"א פסק כדעת הטור שרק עם עבר היום ולא בדקה 
טהורה. והט"ז מוסיף שבחרדה יכול להיות שלא תהיה כל משך הוסת בחרדה ויסור פחדה 
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בלא  דאפי'  כו"פ  בשם  מביא  ואדמוה"ז  מעוברת,  גבי  משא"כ  בעונתו  דם  ותראה  ותשוב 
תשמיש צריכה בדיקה שמא יסור פחדה בגלל היסח הדעת ותראה בעונתה.  

חובת הבדיקה בעת הוסת.

 כל אישה צריכה לבדוק עצמה לכתחילה בעת הוסת )אפי' אינו קבוע. אדמוה"ז( שמא היה 
ואינה טמאה  נפסקה ההלכה כתנאים האומרים שיכולה לבדוק  ובאם לא בדקה,  שם דם, 
למפרע, והר"ן הבין בדעת הרמב"ם והרי"ף שגם אם לא תבדוק טהורה, המחבר הביא בסתם 
כדיעה זו שטהורה בלא בדיקה "וי"א שאסורה עד שתבדוק אם יש לה וסת קבוע או שהוא יום 
ל' אע"פ שאינו קבוע" והרמ"א בהגהה "והכי נהוג" המרדכי הביא את דעת הרא"ם שהבדיקה 
מועלת רק בזמן קצר של "שיעור וסתה" ולא אח"כ דחישינן שמא נפל הדם לארץ, והב"ח 

והש"ך חוששים לשיטתו אולם הב"י והט"ז  וכן דעת אדמוה"ז אין חוששין לזה. 

טהרה  בחזקת  הנשים  "כל  משנה  הוסת.  שעת  בהגיע  אשתו  אצל  לברר  צריך  הבעל  האם 
לבעליהם, הבאים מן הדרך נשיהם להם בחזקת טהרה". והגמ' מבארת שהמשנה מציינת 
מקרה זה לומר שאפי' שבעלה אינו בעיר ואין מוטל עליה לבדוק היא בחזקת טהרה, ובהמשך 
הגמ' "אמר ר"ל והוא שבא ומצאה בתוך ימי עונתה )שלושים יום לראייתה - רש"י(, אמר רב 
הונא לא שנו אלא שלא הגיע שעת וסתה אבל הגיע שעת וסתה אסורה, וסתות דאורייתא. 
רבה בר בר חנה אמר אפי' הגיע עת וסתה מותרת, וסתות דרבנן" ומבאר הרשב"א שמדובר 
כאן שהיה לה זמן לספור ז"נ ולטבול, ולמ"ד וסתות דאורייתא זמן הוסת הוי כאילו "ודאי" 
ראתה ואינה יוצאת מחזקה זו עד שתאמר לו טהורה אני, ולמ"ד וסתות דרבנן כיון שיש כאן 
ב' ספיקות אחד "שמא" ראתה, ואפי' אם ראתה אולי טבלה ונטהרה  - לכן יכול לבוא עליה 
אפי' ישנה )היינו שאינה ערה שתוכל להשיב על דבריו אבל ישנה לגמרי אסור דהוי אנוסה(, 
שהוסת  כיון  זו,  טהרה  חזקת  אומרים  אנו  הבעל  תביעת  בלא  לטבול  שבושה  נערה  ואפי' 
עצמה היא רק חשש שמיוסד על ספק שמא ראתה )כך מפרשים דברי הגמ' "אפי' 'לדה 
דבזיזא" ולפירוש התוס' אפילו ילדה היינו יולדת שיראה לטבול מפני הקור וע"ז ענה לו בגמ' 
דיולדת הוי ודאי טמאה בטומאת לידה ולכן לא נאמר בה ודאי טבלה(, ולפירוש הרמב"ם 
)ע"פ ביאור ה"ה( כל אישה שהיא בחזקת טהרה היא בחזקתה עד שתאמר לו טמאה אני 
וכוונת ר"ל בתוך ימי עונתה, הכוונה שעת וסתה אבל אח"כ מותרת דוסתות דרבנן ואינה 
וסתות  ותטבול, דהוא סבר  יוחנן שיעור שתספור  ר'  שהצריך  ומה  יוצאת מחזקת טהרה. 
י"א "אשה שיש לה וסת לימים  ולהלכה פוסק השו"ע בסעיף  וכן דעת הרי"ף,  דאורייתא, 



127

שערי גאולה

לבד והגיע שעת וסתה אסור לו לבוא עליה עד שישאלנה ואם אין לה וסת יום ל' הוי כהגיע 
שעת וסתה ואם שהתה אחר הוסת שיעור שתוכל לספור ולטבול בא עליה ואי"צ לשאלה".

מי שיש לה וסת הגוף והמעשה: הרשב"א סובר שמי שיש לה וסת שמורכב מימים ומעשה, 
יכול לבוא עליה בלי לשאול אפי' עבר עת  ג' שבועות רואה דם,  כל  כגון שכאשר קופצת 
הוסת כדברי הגמ' "אימור לא קפצה ולא ראתה" כיון שתלוי במעשה יתכן שלא נעשה והיא 
טהורה אבל לעונה בינונית יש לה לחוש, כמי שאין לה וסת. והב"י הבין שדעת הרשב"א על 
כל וסתות הגוף, וכן פסק בשו"ע "היה לה וסת לימים ולוסת מוסתות הגוף כגון קפיצה וכיו"ב 
כיון שהוסת תלוי במעשה אימור לא קפצה ולא ראתה אבל חוששת לעונה בינונית שהיא 
נעשה אבל בוסתות  גבי קפיצה שייך שלא  והש"ך דחה דברי הב"י דדוקא  יום",  שלושים 
הגוף כגון פיהוק ועיטוש לא שייך לומר שלא נעשו, ותוה"ש מתרץ שכוונת השו"ע לכלול 
מקרים כגון אכילת דברים חריפים וכיו"ב, וחוות דעת מתרץ שמדובר כאן שהיו כמה ר"ח 
שלא פיהקה ולא ראתה דאין לה לחוש לר"ח )ולא לפיהוק בלא ר"ח( לכן חוששת לעונה 
בינונית, ואם יש לה וסת הגוף שאינו תלוי בימים צריכה לחוש לעונה בינונית ואסור לו לבוא 

עליה אח"כ עד שישאלנה.

סימן קפ"ה - דין אישה שאמרה טמאה אני ואח"כ אמרה טהורה אני

האישה  ששם  הקודם  הסימן  שבסוף  לדינים  בהמשך  באים  זה  בסימן  המובאים  המקרים 
ודאית  כטמאה  מוחזקת  שהאישה  מדובר  וכאן  שהגיע,  הוסת  מחמת  כטמאה  מוחזקת 

מחמת אמירתה או התנהגותה.

לו  אסור  טמאה  בחזקת  שהיא  "האשה  א'(  )סעיף  שו"ע  טומאה.  בחזקת  שהיא  אשה  דין 
וכאן לא  "ולשון הגמ' "טהורה אני" הכוונה ע"י טבילה  לו טבלתי  לבוא עליה עד שתאמר 
יועיל החישוב שעברו ימי הספירה כיון שהיתה מוחזקת קודם לטמאה ודאית. ובהגהה שם 
"ומאחר שעברו עליה ימים שאפשר לה למנות ולטבול נאמנת, אפי' רואה בגדיה מלוכלכים 
זו  ונאמנות  וכיו"ב",  צפור  בדם  נתעסקתי  או  עברתי  טבחים  של  בשוק  לומר  נאמנת  בדם 
ימים  מספר  עבר  אם  מסתפק  הבעל  ואם  לעצמה,  לה"  "וספרה  שנאמר  התורה  מן  היא 
זו ובט"ז מביא דוגמא  שתוכל לספור ולטבול כתב הש"ך שסומך על דבריה מצד נאמנות 
כגון שרגילה ללבוש לבנים ולהתחיל לספור ז"נ ביום ו' לראייתה, ועכשיו אם טבלה זה יוכל 

להיות רק באם החלה לספור ביום ה' לראייתה - סומך על דבריה ונאמנת שעשתה כן.

סעיף ב' "הוחזקה נדה בשכנותיה שראוה לובשת בגדים המיוחדים לה לימי נידותה חשובה 
כודאי טמאה".
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הוחזקה נדה ונתנה אמתלא לדבריה. שו"ע "אמרה לבעלה טמאה אני ואח"כ אמרה טהורה 
דיבור,  כדי  לאחר  היא  אם  נאמנת  אינה  רמב"ם(  אני.  טמאה  לך  אמרתי  שחוק  )ודרך  אני 
ואם נתנה אמתלא לדבריה כגון שאומרת שלא אמרה כן תחילה אלא מפני שלא היה בה 
כח לסבול תשמיש או טענה אחרת כיו"ב, דוגמאות נוספות לאמתלא כגון שתבעה בעלה, 
הייתי  סבורה  לו  שאמרה  או  )רמב"ם(,  אני  טמאה  לו  ואמרה  בחצר  עמם  אמו  או  ואחותו 
להיות טמאה ועכשיו בדקתי ומצאתי שמחמת מכה וחבורה בא אלי )סה"ת(, או שאמרה 

כן מחמת קטטה. 

מקור הדין של נאמנות באמתלא הוא מדברי רב לשמואל וכן פסקו הראשונים, וזה שהרי"ף 
הביא הנהגת שמואל שהחמיר ע"ע  - הוא כדי לאמר שיש כאן מקום למידת חסידות שלא 
לסמוך על האמתלא והביא זאת הרמ"א בהגהה. ובהמשך דבריו מביא הרמ"א בשם מהר"י 
כיון שיודע שמא שאמרה  נאמנת  כלום  לו  ולא אמרה  אצלו  ושוכבת  וייל דאפי' אם באה 
קודם אמרה מחמת קטטה. אבל הב"ח ול"ח סוברים שכשאמרה בפירוש טמאה אני צריך 
שתאמר טהורה אני ורק אם אמרה מרגשת אני כאב בבני מעיים כו' אז מועיל מה שבאה 
לבירורי  דאפשר  מה  דכל  לשאלה,  לו  יש  לרמ"א  שאפי'  הש"ך  כתב  וכן  אצלו,  ושוכבת 

מבררינן. 

אין מועיל אמתלא,  זה  לדבריה: כתב הרמב"ן שבמקרה  ונתנה אמתלא  נידות  בגדי  לבשה 
והרשב"א הביא ראיה מפרק המדיר בכתובות "ומשמשתו נדה היכי דמי אי דלא ידע נסמוך 
עלה ואוקימנא רב יהודה בשהוחזקה נדה בשכנותיה" משמע שכאשר לבשה בגדי נידות אין 
מועילים דבריה אח"כ. והקשה הטור מה ההבדל בין זה לבין אמרה קודם טמאה אני, והב"י 
מביא מדברי הרשב"א את ההבדל דמשום בושת או אונס היא תאמר טמאה אני, אבל לא עד 
כדי לבישת בגדי נידה. וכן פסק השו"ע שבלבשה בגדי נידה אין מועיל אמתלא, והט"ז הביא 
טעם נוסף בשם המהר"ל מפראג שבהוחזקה נדה בשכנותיה אין כולם יודעים האמתלא ועל 
מה סמכה כשעשתה כן אבל באומרת לבעלה היא סומכת על האמתלא שתאמר לו אח"כ, 

וא"כ לפ"ז באם אמרה בפני רבים טמאה אני אין מועיל האמתלא שתאמר לו אח"כ. 

וגבי אישה שהסתירה עיבורה מחמת עין הרע ואמרה טמאה אני, פסק הרמ"א דהאמתלא 
מועיל במקרה זה. והט"ז הקשה דכאן אי"צ לטעם דאמתלא דכאן הוי כמו מסירת מודעה על 
גט או מתנה דבטלים לכתחילה ואף אצלנו הבעל הסכים מתחילה שתאמר כן, והש"ך תירץ 
דכאן כוונת הרמ"א שאפי' אם הבעל גם לא ידע מועיל האמתלא וגם הרמב"ן יודה דמועיל 

האמתלא במקרה זה שאי אפשר לה לנהוג באופן אחר.

מועיל  זה  אין  מכה  מחמת  שזו  לי  התברר  ואח"כ  נדה  שאני  שחשבתי  טוענת  היא  ואם  
בלבישת בגדי נידות דבגדי נידות היא לובשת כאשר פירסה נידה שלא יתלכלכו בגדיה, אבל 
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כאשר יש לה מכה זה רק חשש כתמים ובכתמים אדרבא לובשת לבנים )ולכן אם לבשה 
בגדי נידות בעלה לוקה עליה דהיא נידה מדאורייתא. אדמוה"ז, כו"פ(. 

"אמרה פלוני החכם טיהר לי כתם זה והחכם אומר שהיא משקרת נאמן וטמאה היא", והטעם 
מבאר הט"ז כיון שהיא סומכת עליו ואשתכח שיקרא אבל אם אין החכם לפנינו ועד אחד 
כשניים,  היא  הרי  התורה  שהאמינתה  כיון  להכחישה  נאמן  אינו  לה  טימא  שהחכם  מעיד 
האומר  השני  אין  וכפר  הראשון  בא  אם  עד  מפי  עד  בכל  שכן  מהראשונים  הביא  והש"ך 
וי"א שאפי' לענין  נאמן דהוא עד אחד בלבד  נאמן. אבל להפסידה מכתובתה אינו  משמו 
איסור אינו נאמן. ורמ"א בתשובה התיר לסמוך עליהם באיסור דרבנן והבית שמואל באה"ע 
סובר שכוונתו באיסור ד"ס קל כמו חמאת נכרים. )הפ"ת מביא חקירה של החת"ס במקרה 
של אישה שאמרה לבעלה שטבילתה ביום ד' ואח"כ אמרה לו שטעתה ושטבילתה ביום ג' 
והעלה דאם ביום הטבילה אמרה לו כן אינה נאמנת אבל אם קודם לכן אמרה לו כן נאמנת 

דהתורה האמינתה(.

נטמאת באמצע תשמיש והתיקון לזה. שו"ע 'היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי 
ופירש מיד חיב כרת שיציאתו הנאה לו כביאתו כיצד יעשה נועץ צפורני רגליו בארץ )שאם 
לו יעשה כן הוא נהנה ממנה( ושוהה בלא דישה עד שימות האבר ופורש בעבר מת'. והפ"ת 
מביא בשם חוות דעת דה"ה אם שמשה סמוך לוסתה בשוגג, ג"כ צריך לפרוש באבר מת. 
דטועה  אמרינן  הרגשה  בסתם  אבל  בבירור,  מרגשת  אם  או  דם  כשמצאה  דווקא  זה  ודין 
והרגשת שמש היא. והרמ"א בהגהה 'וימלא פחד ורתת על העבירה שבאה לידו ולא יסמוך 
עליה רק יסמוך על ידיו ורגליו שלא יהנה ממנה, ואם פירש ממנה בקשוי ובשוגג שלא ידע 
שאסור לפרוש ממנה יתענה ארבעים יום וא"צ להיות רצופים רק כל שבוע שני ימים כגון ב' 
וה'. ובליל התענית )היינו לילה שאחר התענית - אדמוה"ז. ובתוה"ש מסתפק האם זה לילה 
ומסיק בשם  היום  הולך אחר  ובקדשים הלילה  זה כמו קרבן  כי  או אחר,  שקודם התענית 
רש"ל דיש להחמיר את שניהם(. אסור בבשר ויין, ואם לא יוכל להתענות יפדה כל יום בממון 
שיתן לצדקה כפי ערך ממון שיש לו, כי עשיר יתן יותר קצת מעני ויש להחמיר בתשובתו 
וכל המרבה לשוב זכות היא לו. והאשה א"צ כפרה )דאנוסה היא( ואם שימשה שלא בשעת 
וסתה ומצאה אחר התשמיש דם אפי' נמצא על עד שלו מקרי אונס אפי לא בדקה תחילה 
ואי"צ כפרה לא הוא ולא היא' ואין להחמיר עליהם להצריכם כפרה דא"כ לבו נוקפו ופורש.

סימן קפ"ו - דין בדיקת אשה בין לפני תשמיש ובין לאחר תשמיש

עד עכשיו עסקנו באישה שיש לה וסת קבוע כרוב הנשים, בסימן זה נעסוק גם במי שאין לה 
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וסת קבוע, הבדיקות והחששות שיש בענין זה.

הצורך לבדוק בעת התשמיש. גבי אישה שיש לה וסת קבוע לדעת רוב הפוסקים אי"צ לבדוק 
לפני ואחרי תשמיש, ואדרבה יש להימנע מזה כדי שלא יהיה לבו נקפו )כנ"ל בסימן קפ"ד(, 
אבל באישה שאין לה וסת קבוע נחלקו הפוסקים כדלהלן: 1( נדה יא ע"א במשנה 'פעמים 
היא צריכה להית בודקת שחרית וביהמ"ש ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה' ומסקנת 
הגמ' בדין זה שמדובר באישה עסוקה בטהרות ואם לאו אינה צריכה בדיקה אפי' אין לה וסת. 
2( יב ע"א 'א"ר זירא א"ר אבא בר ירמיה אמר שמואל אשה שאין לה וסת אסורה לשמש' 
וג"כ מסיקה הגמ' שמדובר בעסוקה בטהרות דוקא. 3( יב ע"ב בברייתא 'אשה שאין לה וסת 
ויוציא ולא יחזיר עולמית דברי ר"מ ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר משמשת  אסורה לשמש 
בשני עדים הן הן תיקוניה הן הן עיוותיה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרחב"א'. והגמ' 
ואם  זה,  דין  שמואל  אמר  כבר  בטהרות  בעסוקה  אם  כרחב"א,  הלכה  פסקו  במה  שואלת 
באינה עסוקה בטהרות הרי זה סותר למה ששמואל אמר במקום אחר. מתרצת הגמ' 'מאן 
דמתני הא לא מתני הא', ופרש"י ששאלת הגמ' הא אמרה שמואל חדא זימנא  הכוונה לדברי 
רב אבא בר ירמיה הנ"ל שהבדיקה נדרשת רק לעסוקה בטהרות, וע"ז מתרצת הגמ' 'מאן 
דמתני הא כו'' שאכן פסק זה של רב יהודה מדבר גם בעסוקה בטהרות וכל תלמיד שנה דין 

אחר בשם שמואל. 

ובהמשך דבריו מביא פירוש אחר לדברי הגמ' שעל השאלה הרי שמואל אמר צריך בדיקה 
רק לעסוקה בטהרות עונה הגמ' מאן דמתני הא כו' דאכן ראב"י אמר בשם שמואל דין זה 
ושולל  לבדוק  צריכה  בטהרות  עסוקה  אינה  אם  שגם  שמואל,  בשם  אמר  יהודה  רב  אבל 
פירוש זה, דהרי רב יהודה עצמו אמר בשם שמואל דבדיקה זו לעסוקה בטהרות דוקא כנ"ל. 
ולדעת רוב הראשונים, לדעת רש"י, אישה שאין לה וסת אינה צריכה בדיקה, וכן דעת סמ"ג 
סה"ת רוקח מהר"ם מרוטנבורג. ואף אם תרצה להחמיר ע"ע אין לה לעשות כן דא"כ לבו 
יהודה  דרב  ודקשיא  כפירוש השני שברש"י,  פירש  חננאל  והרא"ש כתב שר'  כנ"ל,  נוקפו 
אדר"י תירץ הר"ן תרי אמוראי אליבא דרב יהודה ולפי דעה זו אישה שאין לה וסת אסורה 

לשמש עד שתבדוק. 

דעת הרי"ף שהלכה כרחב"א ושני העדים הנזכרים הם לאחר תשמיש אם ימצאו נקיים 'הן 
תקוניה, ואם לאו 'הן עיוותיה', שהוחזקה לרואה דם מחמת תשמיש. והקשה ע"ז הרא"ש 
כמה קושיות, אחת מהם הרי עיקר הבדיקה המדוברת בברייתא היא להתירה לבעלה )מה 
שר"מ אסר( ע"י בדיקה זו, וא"כ בדיקה זו צריכה להיות קודם התשמיש והב"י תירץ שגם 
הרי"ף מודה דהיכא דבעי בדיקה אחר תשמיש בעי נמי בדיקה קודם תשמיש ויצטרכו ג"כ 
ג"פ בדיקה קודם תשמיש, ומה שהקשה הרא"ש מה מועיל ג"פ בלא ראיית דם, דכיון דאין 
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קבוע  וסת  לה  שאין  דאשה  הר"ן  תירץ  תראה,  הפעם  אולי  חיישינן  תמיד  קבוע  וסת  לה 
אנו חוששים שראיית דמה תלוי בגורמים שונים - קפיצות אכילות וכיו"ב, ומטעם זה אנו 
חוששים אולי גם התשמיש גורם ולכן אחר ג"פ שהוכח שאינה רואה מחמת תשמיש יצאה 
זו של הרי"ף  'כל לבעלה לא בעיא בדיקה' ולדיעה  זה, ולחששות אחרים הא קיי"ל  מכלל 

מסכימים חלק מן הראשונים )ראב"ד רמב"ן רשב"א(. 

דעת הרא"ש דאישה שאין לה וסת צריכה תמיד בדיקה קודם תשמיש ואחר תשמיש. זו 
וזו שאחר תשמיש נקרא עיוותיה,  שקודם תשמיש נקראת תיקוניה, שמתקנה לתשמיש, 
שאם ימצא טמא הרי נאסרת. ולדעת הרמב"ם מי שאין לה וסת צריכה תמיד בדיקה לפני 
ואחרי תשמיש, וגם בעלה צריך לבדוק אחר התשמיש, כפשט דברי ר' חנינא בן אנטיגנוס 
פסק  ועוד  בגמ',  האחרות  כמימרות  ולא  לבעלה  אישה  על  דקאי  כוותיה  הלכה  דפסקינן 
שהבעל יכול ליתן לאשתו לבדוק העד שלו מתוך שנאמנת על שלה )והובא להלכה בסעיף 
ד'(, ולהלכה פסק בשו"ע כדעת הרי"ף וסיעתו דאישה שאין לה וסת צריכה בדיקה ג"פ לפני 
ואחרי תשמיש לראות שאינה רואה מחמת תשמיש ואם תמצא נקייה אינה צריכה בדיקה 

לעולם. 

והביא אח"כ גם דעת הרא"ש שמצריך תמיד בדיקה לפני ואחרי תשמיש ודעת הרמב"ם 
שמצריך כן אף לבעלה תמיד,  ודעת הש"ך שהרי"ף סובר כרש"י וסיעתו דמי שאין לה וסת 
אינה צריכה בדיקה כלל לתשמיש ולכן לא הביא את הדין של רחב"א בהלכות נדה, כי היום 
אין אישה שעסוקה בטהרות אלא במס' כתובות לומר שאם ראתה בפועל מחמת תשמיש 
יוצאת שלא בכתובה, ותוה"ש כתב שבמקום שנהגו להקל, יש להם על מי שיסמוכו, ובמקום 
שאין מנהג אין להקל נגד השו"ע. וכן דעת אדמוה"ז, ולגבי עוברות ומניקות יש להקל בכל 
ענין. ומבאר שדעת המחבר וההגהה כדעת הרי"ף ולבעל נפש יש להחמיר כדעת הרא"ש 
ולכן בהגהה הביא את דברי הרמב"ם בפרטי דין הבדיקה שאם משמשים כמה  והרמב"ם 
אבל  בבוקר,  יבדקו  רק  תשמיש  כל  על  הנר  לאור  בדיקה  צריכים  אין  אחד  בלילה  פעמים 
בדיקה שלפני התשמיש הראשון צריכים לבודקו לאור הנר לראות שהיא טהורה ואם אבד 
העד אסורים לשמש שוב עד שיביאו עד חדש ויבדקו )ומקור דין זה מדברי ר' זירא 'מדברי 
זה רק  והבין שאין  זירא  וישנה' ופסק הרמב"ם כר'  יבעול  וב"ה( בעל נפש לא  )ב"ש  כולם 
מידת חסידות אלא שורת הדין(, אבל בג' פעמים הראשונים יש להחמיר מעיקר הדין לבדוק 

העד לאור הנר שבדיקות אלו חובה כדעת השו"ע.

דין ימים הבטוחים. פסק השו"ע בסעיף ג' בשם תרומת הדשן 'אשה שאינה רואה בפחות 
מי"ד יום אחר טבילה אבל לאחר י"ד יום אין לה קבע, עד י"ד יום דינה כדין אשה שיש לה 
וסת'. שאע"פ שלגבי כל דיני וסת אין זה נקרא וסת, לעניין זה של הצורך בבדיקות הנ"ל יש 
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לפוטרה, דיש מקילין בכל ענין, ומלשון זה מוכיח אדמוה"ז כשיטתו בוסת ההפלגות שיש 
נקיים  ז'  יום מתחילת  כ"א  הוא תמיד  מן הטבילה  יום  די"ד  לחשב ההפלגה מסוף הראיה 
)וכ"ב מסוף הראיה(, אבל אם מחשבים ההפלגה מתחילת הראיה לא תמיד יהיה המרחק 

מיום הטבילה שווה למרחק מיום תחילת הראיה.

סימן קפ"ז - דין אשה הרואה מחמת תשמיש

מחמת  רואה  דין  הוזכר  האחרונה  בהלכה  שם  קפ"ו,  לסימן  ישיר  בהמשך  בא  קפ"ז  סימן 
תשמיש, אמנם רמ"ת הוא וסת מוסתות המעשה )כנ"ל סימן קפ"ו בדברי הר"ן וכדלקמן 
סעיף י'( כקפיצות ואכילות, אלא שרמ"ת זו וסת שפוגעת בחיי האישות שבינה ובין בעלה 
ובעתידה של אישה זו לכן אנו מנסים להקל עליה בכל האפשר ע"י בדיקות ותליות כו' כפי 

שיבואר להלן בהרחבה.

דין אישה שרואה מחמ"ת. נידה ס"ה ע"ב 'ת"ר הרואה דם מחמת תשמיש משמשת פעם 
ראשונה שניה ושלישית מכאן ואילך לא תשמש עד שתתגרש ותנשא לאחר, נישאת לאחר 
וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה שניה ושלישית מכאן ואילך לא תשמש 
עד שתתגרש ותינשא לאחר נישאת לאחר וראתה דם מחמ"ת משמשת פעם ראשונה שניה 

ושלישית מכאן ואילך לא תשמש עד שתבדוק עצמה'.

שיעור הזמן לקבוע שהיא רמ"ת: הובא במשנה י"ד ע"א 'נמצא על שלה אותיום )מיד לאחר 
בעילה - רש"י( טמאים וחייבים בקרבן, נמצא על שלה לאחר זמן טמאים מספק ופטורים 
מן הקרבן. איזהו לאחר זמן כדי שתרד מן המטה ותדיח את פניה )של מטה(' יוצא מכאן 
ששיעור הזמן שנחשבת רמ"ת הוא משך זמן שיכולה לירד מן המטה ולקנח עצמה בעד, וכן 

פסקו הטור סמ"ג סמ"ק סה"ת. 

אולם הב"י הקשה עליהם מהברייתא )שם ע"ב( 'איזהו לאחר זמן פירש רבי אליעזר ברבי 
צדוק כדי שתושיט ידה תחת הכר או תחת הכסת ותטול עד ותבדוק בו' ופרש"י שתושיט 
ועודה במיטה הא כדי שתרד שיעורא רבא הוא ואינה מטמאה את בועלה, ומתרץ רב חיסדא 
שכוונת המשנה 'איזהו אחר זמן בכדי שתרד כו'' היינו הזמן שלאחר 'הזמן שאחר אותיום' 
והזמן שלאחר אותיום הוא קצר יותר כנזכר בברייתא 'בכדי שתושיט ידה כו'', ומשמע שזו 
מסקנת הגמ' ועוד הוכיח מדברי הרשב"א על הגמ' י"ב ע"א שאומרת שאי אפשר שאישה 
מרובה,  זמן  דהוי  חטאת  בעלה  את  ותחייב  תשמיש  אחר  מיד  ובסדקים  בחורין  תבדוק 
ושיעור וסת הנזכר הוא רק בקינוח מיידי, אומר ע"כ הרשב"א שעפ"ז דבר"י ר"א בר צדוק 
"ותיטול עד ותבדוק כו'" הכוונה לקנח, וא"כ ודאי שלא שייך כאן שיעור זמן עד שתרד מן 
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המטה. וכן פסק בשו"ע "אשה שראתה דם מחמת תשמיש מיד בכדי שתושיט ידה לתחת 
הכר או לתחת הכסת ותטול עד לבדוק בו ותקנח עצמה משמשת ג"פ כו' "שבכדי שיעור זה 
יש ספק אם יצא הדם לבית החיצון בשעת תשמיש או אחריו וחייבים אשם תלוי על ספק 
זה מש"ה הטילו עליה דין רמ"ת דלקמן. אבל אם שהתה יותר מכדי שתושיט ידה לתחת 
הכר אפי' רגע ומצאה דם על העד, אף די"ל שהיה הדם בבית החיצון בשעת תשמיש, יצאה 
מכלל רמ"ת שהרי פטורה מאשם תלוי, משום דאמרינן העמד אשה על חזקתה והשתא 
הוא דחזאי. ואם בדקה עצמה מיד אחר תשמיש קודם שיעור שתושיט ידה תחת הכר ולא 
מצאה כלום, ואח"כ ראתה אפי' תוך שיעור זה פשיטא דלא מקרי רמ"ת )ש"ך, אדמוה"ז(.                                                                                                                        
דעת הראב"ד דהאישה שראתה מחמ"ת צריכה עוד שלושה פעמים כדי שתוחזק בראיה, 
זה  דם  שמא  דחיישינן  נחשבת  אינה  כן  לפני  בדקה  לא  שהאישה  כיון  הראשונה  דהפעם 
מקודם תשמיש שהרי לא בדקה אז ולכן צריכה עוד ג"פ, אבל דעת הרז"ה דהיות שהאישה 
הרגישה בעת התשמיש נחשב זה כראייה וצריכה עוד ב"פ רצופים כדי שתוחזק וכן משמע 

פשט לשון השו"ע והנו"כ. 

כל  ולכן  מחמ"ת  רואה  של  הסמיכות  בשיעור  בקיאים  אנו  אין  דהיום  הראב"ד  אומר  עוד 
שראתה בסמוך לתשמיש חיישינן לרמ"ת, והרמ"א בהגהה הביא דבריו והש"ך כותב דצ"ע 
האם בגלל זה גם נאסור אותה על כל העולם ובתוה"ש כותב דמפשט לשון הראב"ד משמע 
דאין לחלק. ובסוף ההגהה "וכ"ז לא מיירי אלא בראתה סמוך לתשמיש אבל אם לא ראתה 
ודינה כמי שאין לה  לו לאחר טהרתה מיד  ומותרת  סמוך לתשמיש לא נאסרה על בעלה 
שמש  שהרגישה  בהרגשתה  שטעתה  תולין  אנו  התשמיש  בעת  הרגישה  אם  ואפי'  וסת", 
ודימתה שנפתח מקורה כו' ולא נוציא אישה מחזקתה )בדבר שאין חייבין עליו חטאת או 
אשם תלוי(, ואפי' אם ראתה אח"כ עוד ב"פ לא נאמר דהתגלה למפרע דהיא בחזקת רמ"ת 

דהפעם הראשונה לא מצטרפת כיון שראתה מופלג מהתשמיש.

בדיקת שפופרת לרמ"ת.  שו"ע סעיף ב' "כיצד בודקת נוטלת שפופרת של אבר ופיה רצוף 
לתוכה )היינו שלוקחת שפופרת של עופרת או שאר מיני מתכות אבל לא של עץ וכן לא של 
ברזל דמסרטין - ש"ך( ונותנת בתוכה מכחול ובראשו מוך ומכנסת באותו מקום עד מקום 
שהשמש דש, נמצא דם על ראשו בידוע שהוא מן המקור ואסורה ואם לאו בידוע שהוא מן 
הצדדים ומותרת". ביאור הדברים: השפופרת היא קופסא כעין צנור קטן שהיו משתמשים 
בו לשים שם כחול לכחול את העיניים, וכשמכניסים שפופרת זו וקיסם בתוכה לאותו מקום 
אם דרכה שרואה ע"י תשמיש תראה ג"כ ע"ג מכחול זה, וצריך לתת מוך ע"ג המכחול כדי 
שיהא הדם ניכר שם וגם כדי שלא יסרט, ובאם לא תראה דם או שתראה על גבי השפופרת 
וגם אין לנו לחוש שמא השפופרת  בלבד זה סימן שהדם בא מן הצדדים ולא מן המקור. 
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אינה כמידת האיבר או לא הוכנסה בכח כו' כיון דרוב נשים אינם רואות מחמ"ת וגם אישה 
רוצים להחמיר עליה אלא אדרבא להקל עליה שלא להוציאה  איננו  ולא ראתה  נבדקה  זו 

מחזקת שאר נשים. 

לדעת המשאת בנימין שפופרת זו צריכה להיות עבה כמידת האבר ולטעמו היות שע"י עובי 
ונחלקו עליו הסמ"ע והש"ך ולדעתם העיקר תלוי באורך השפופרת  האבר נפתח המקור. 
דלדעת  משמע  תוה"ש  ולדברי  הצדדים(  מן  הבא  לדם  רק  גורם  )והעובי  ההכנסה  ובכח 
הרמב"ם השפופרת פתוחה מב' צדדים ומכניסה קודם ואח"כ מכניס לתוכה המכחול לבדו 
עד המקור משמע מזה כדעת הסמ"ע והש"ך דהאורך לבדו הוא הגורם, אולם לא משמע כן 

פירוש שפופרת מדברי הפוסקים כנ"ל. 

וע"י בדיקה זו מוכח שאינה רמ"ת ואינה צריכה להתגרש ממנו, וגם אינה צריכה ספירת ז"נ 
מן  ולא  הצדדים  מדוחק  באה  השפופרת  שעל  זו  שראיה  דכמו  השלישית  לראיה  וטבילה 
המקור כן מה שראתה בעת התשמיש בא מדוחק הצדדים ואינו דם מן המקור, ואפי' אם 
לא תראה דם כלל תהיה מותרת בפעמים אחרות אם תראה דם דזה שלא ראתה דם בעת 
הכנסת השפופרת הוכח שנתרפאה ממה שהייתה רואה בשעת תשמיש שהם זה כמו זה 

)ע"פ שו"ע אדמוה"ז(. 

וגם שבנות ישראל  זו בזמן הזה שאין אנו בקיאים  והראב"ד כתב שאין לסמוך על בדיקה 
שייך  בקיאות  ענין  דמה  טענותיו  דחה  והרא"ש  כו',  דם  טיפת  רואות  שאפי'  ע"ע  החמירו 
כאן לראות האם הדם על המוך או על השפופרת וגם מה שבנות ישראל החמירו ע"ע זה רק 

בראיה ולא על דם מכה שבצדדים וכן הסכימו רוב הפוסקים וכן פסק רמ"א בהגהה. 

ואם רוצה לעשות בעודה תחת בעלה הראשון, לדעת רוב הראשונים יכולה לעשות שמה 
שאמרו לעשןת הבדיקה אחר פעם הג' של בעל שלישי הוא עצה טובה דיש כאן ספק ספיקא, 
ספק הדם מן המקור ספק מן הצדדים, ואת"ל מן המקור שמא אין כל האצבעות שוות ואצל 
בעל אחר לא תראה ובאם תבדוק כעת ותראה שהדם בא מן הקור לא נוכל להתירה להינשא 
לבעל אחר מכח ספק אחד בלבד שמא אין כל האצבעות שוות. אבל אם בכ"ז רוצה לבדוק 
כדי להישאר תחת בעלה הרשות בידה. ויש ראשונים הסוברים דלכתחילה לא התירו חכמים 
ע"י בדיקה אלא אחר פעם הג' של הבעל השלישי שאל"כ תשאר עגונה. )והמ"מ הבין בדעת 
הרמב"ם שאם תבדוק אחר פעם הג' לבעל הראשון אסורה לו שמא יבוא עליה קודם בדיקה 

ומותרת לשני ועד"ז אחר פעם ג' של בעל השני(. 

אחר  הראשון  תחת  בעודה  עצמה  לבדוק  רוצה  "אם  ג'  בסעיף  השו"ע  פסק  ולהלכה 
ואילך  וי"א שאסורה לראשון מתשמיש שלישי  לו,  ומותרת  ג"פ הרשות בידה  ששימשה 
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אפי' בבדיקה". ובהגהה שם "ויש לסמוך אסברא ראשונה להקל" והש"ך סובר כיון דדעת 
רש"י והרמב"ם להחמיר וחלק מן הראשונים מסכימים עם הראב"ד שאין בדיקה מועלת 
בזמן הזה נראה לו להחמיר אך מביא דעת כמה אחרונים להקל וכן דעת אדמוה"ז. ומסיים 
בהגהה "ואם הרגישה צער וכאב בשעת תשמיש לכו"ע יש לסמוך אבדיקה בבעל הראשון", 
והטעם מבאר הלבוש דכאן יש הוכחה שהדם בא מן הצדדים שדם הבא מן המקור אינו בא 
ע"י כאב, ובכ"ז צריך בדיקה להתירה דיש כאן מקום לחשוש אולי הכאב הוא במקור עצמו 
והוא הגורם לדם, ואפי' אם הכאב הוא בצדדים עדיין יכול להיות שהדם בא מן התשמיש 

ולא מן הכאב שהרי כבר ראתה ג"פ בעת תשמיש )ע"פ שו"ע אדמוה"ז סקי"ז(.

אותה  להוציא  רוצים  אנו  ואין  טהרה  בחזקת  שאישה  כיון  ברמ"ת.  להקל  שניתן  התליות 
מתחת בעלה ח"ו, א"כ כאשר יש לנו אפשרות לתלות את הדם שרואה בעת התשמיש אנו 
תולין ואין אנו מחזיקים אותה ברמ"ת. בחלק מן המקרים אנו אומרים שהדם הזה אינו דם 
נידות כלל אלא דם מכה והאישה תהיה טהורה, ובחלק מן המקרים אנו נאמר שהדם הזה 
אכן טמא והאישה צריכה ספירת ז"נ וטבילה אבל לא בא מחמת התשמיש אלא מצד טבעו 

הרגיל כדלהלן. 

וסת  לה  יש  שאם  הראשונים  רוב  לדעת  בוסתה",  תולה  וסת  לה  יש  "ואם  ע"א  ס"ו  נידה 
קבוע ושימשה סמוך לוסת תולה ראית הדם בוסת ולא בתשמיש וכך פסק בשו"ע סעיף ד', 
והפרישה הקשה ע"ז האם אנו עוסקים ברשעים שמשמשים בעונת הוסת, ומתרץ שהכוונה 
שלפניו.  בלילה  ושימשה  היום  בתחילת  לראות  רגילה  שהייתה  כגון  הוסת  שקודם  לעונה 
והש"ך הקשה ע"ז דהרי זה גופא שהתירו לבעול בעונה שקודם הוסת מפני שלא חששו שמא 
תראה, אז כיצד ניתן ללמוד מזה קולא ולומר שזה שראתה שייך לוסת ואינו קשור לתשמיש 
שעשו, ולדעתו מדובר כאן שעברו ושימשו או באחד מדרכי ההיתר דלעיל בסימן קפ"ד. 
ותוה"ש תירץ דאנו תולין לומר דאכן הוסת הקדים לבוא ע"י התשמיש והדם שראתה הוא 
של הוסת אבל סתם תשמיש לא היה גורם לדם וכן דעת כו"פ )פירושים נוספים לברייתא 
זו, רש"י מבאר שהכוונה שאם יש לה וסת לקלקול זה שרואה מחמ"ת בקביעות מסויימת 
שלא  ושימשה  וסת  לה  יש  אם  מפרש  והמרדכי  בעיתים שבינתיים,  ומשמשת  בזה  תולה 

בזמן וסתה תולה לומר שאין זה דם נידה )כפי שיבואר להלן(.

 ובהמשך הברייתא שם "ואם יש לה מכה תולה במכתה ואם דם מכתה משונה מדם ראייתה 
אינה תולה בדם מכתה". לדעת הרמב"ן דין זה של תליה במכה אינו שייך היום שאין החכמים 
יודעים להבדיל במראות הדמים ואינם יודעים להבחין אם דם מכתה משונה מדם ראייתה. 
אבל הרא"ש סובר דכאשר יש לפנינו שני מראות דמים בזה גם היום יכולים החכמים להבחין 
בדם  תולין  מקום  באותו  מכה  יש  "אם  ה'  בסעיף  המחבר  פסק  וכן  לא,  או  דומים  הם  אם 
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מכתה ואם דם מכתה משונה מדם ראייתה אינה תולה בדם מכתה" ודוקא שנתברר שהוא 
משונה, אבל מן הסתם תולין לומר שאינו משונה ואפשר לתלות בו לפי שאישה בחזקת 
טהרה עומדת ואינה צריכה להראות הדמים לפני חכם לראות אם הם דומים זל"ז ואם כבר 
באו הדמים לפני החכם צריך לבדוק אם הם דומין זל"ז דהיכא דאפשר לבירורי אין לסמוך 
על  סומכים  אין  לפנינו  שהשוחט  )דהיכא  בהגהה  א'  סימן  כדלעיל  לכתחילה  החזקה  על 

החזקה דרוב מצויין אצל שחיטה מומחים הם(. 

ודעת צ"צ בתשובות הובא בתוה"ש שאם דם מכתה משונה מהדם שרואה תמיד בנידותה 
אינה תולה בו ודעת החכם צבי שאנו בודקים רק אם דומה לדם שראתה בעת התשמיש ואין 

אנו משגיחין בכל דם נידה וכן דעת אדמוה"ז. 

והנה בפירוש הברייתא הנ"ל 'ואם יש לה וסת כו'' יש את דעת המרדכי הנ"ל שכוונת הדברים 
שרואה  שהדם  בוסתה  תולה  הוסת  בשעת  שלא  תשמיש  בעת  ורואה  וסת  לה  יש  שאם 
עכשיו שלא בשעת הוסת בוודאי אינו דם נידות. והב"ח והט"ז ביארו דבריו שהכוונה להמשך 
הברייתא "ואם יש לה מכה כו'", היינו דכשמשמשת שלא בשעת הוסת יכולה לתלות הדם 
וסובר דכוונת המרדכי כמו שהבינו הב"י דתליה בוסת אינו  במכה שיש לה, והש"ך חולק 
לכך  בנוסף  אם  וכ"ש  הצדדים(  מיעוך  מחמת  הבא  בדם  תלינן  )אלא  במכה  לתליה  קשור 
יש לה מכה אפי' אינה מוציאה דם כו', והיות שהמרדכי הוא דעת יחיד בפירוש הברייתא 
יש לסמוך על דבריו רק לענין שלא להחזיקה ברמ"ת כדי שלא להוציאה מתחת יד בעלה 
ומשום עיגונא הקילו. )ולפי הגאון רע"א הטעם הוא דרמ"ת הוא וסת ווסתות דרבנן משא"כ 
משמע  והט"ז  הב"ח  ומדברי  וטבילה  ז"נ  להצריכה  לענין  ולא  דמדאורייתא(  וטבילה  ז"נ 

להתיר בכל ענין. 

והנה בברייתא שם לדעת רבי "נאמנת אשה לומר מכה יש באותו מקום וכו'" )הובא להלכה 
בסעיף ו'( נחלקו הראשונים בביאור הכוונה לדעת הרשב"א מדובר כאן שאישה יודעת רק 
היא  שהמכה  אומרים  ואנו  דם,  מוציאה  שמכתה  בוודאי  יודעת  אינה  אבל  מכה  לה  שיש 
יוצא" הוא פירוש הגמ' לברייתא אבל דעת הגהות  זו שמוציאה דם, והלשון "שממנה דם 
מיימוני בשם סה"ת דדוקא מתי שהאישה יודעת שמכתה מוציאה דם אז תלינן, וג"ז שלא 
בשעת וסתה דוקא דאל"כ לעולם לא תהא טמאה )אבל כתמים אפשר לתלות בכל ענין( 
הוסת  בשעת  שאפי'  וסוברים  זו  קביעה  על  חולקים  והרשב"א  שהרמב"ם  מוכיח  ,והב"י  
אפשר לתלות במכה דוסתות דרבנן ולדעת הש"ך דברי הרמב"ם הם דוקא במרגשת שעתה 

דם זה בא מן המכה. 

והד"מ מביא את דעת השערים מדורא "שדוקא שיודעת שדם זה בא מן המקור, אבל אם 
יודעת שמכתה מוציאה דם, מכח ספק ספיקא  ניתן לתלות אפי' באינה  אז  היא מסופקת 
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ספק מן המקור ספק מן הצדדים ואת"ל מן המקור ספק מן המכה שבמקור". ולהלכה מביא 
יכולה לתלות שלא  ואז  וסת קבוע'  לה  'שיש  זה באישה  וכל   )1 הנ"ל(  )מתוך  כאן בהגהה 
בשעת וסתה במכתה 'אע"פ שאינה יודעת בוודאי שמכתה מוציאה דם' 2( וכן אם אין לה 
וסת קבוע 'והוא ספק אם הדם בא מן המקור או מן הצדדים' תלינן במכה מכח ספק ספיקא 
ספק מן הצדדים או מן המקור ואת"ל מן המקור שמא הוא מן המכה 3( אבל אם ידוע שבא 
מן המקור אע"פ שיש לה מכה במקור אינה תולה במכה אם איו לה וסת קבוע 'אא"כ יודעת 
בוודאי שמכתה מוציאה דם' 4( ומ"מ בשעת וסתה או מל' לל' יום אינה תולה במכתה דא"כ 

לא תטמא לעולם.

ס"ד  לעיל  נתבאר  דכבר  ברמ"ת  לא להחזיקה  אבל  וטבילה  ז"נ  גבי להצריכה  הובא  זה  דין 
דבשעת וסתה אינה נאסרת מחמ"ת ובאם מרגשת עתה שדם זה בא ממכתה טהורה ואינה 
צריכה ספירת ז"נ )'וכתמים תולה בכל ענין'( אפי' בשעת הוסת ואפי' אינה יודעת בוודאי 
שמכתה מוציאה דם )ש"ך(, דכתמים דרבנן ודרך מכה להוציא דם)אדמוה"ז(. )ההדגשות 
והט"ז השיגו על הרמ"א בדינם אלו  הם העובדות המאפשרות את התליה במכה( והש"ך 

שהתיר אפי' באשה שאינה יודעת שמכתה אינה מוציאה דם בוודאי. 

דעת הט"ז דמוכח מדעת רוב הראשונים דאין להתיר בסתם אישה שאינה יודעת שמכתה 
מוציאה דם לתלות במכה וכן מוכיח מדעת רמ"א עצמו בסימן קצ"א גבי ראיה במי רגליים 
אא"כ יש לה כאב, ע"ד שיתבאר בסעיף ז', או שזו מכה שדרך נשים אחרות לראות מכזאת 
מכה דם. ודעת הש"ך באישה שיש לה וסת שלא בשעת וסתה להקל כדעת המרדכי רק 
לענין שלא להוציאה מבעלה ולא להתירה בלא טבילה וספירת ז"נ, וגבי אישה שאין לה וסת 
הוכיח מכל הפוסקים שצריך שתדע שמכתה מוציאה דם כדי לתלות, ועוד כלל לא שייך כאן 
ס"ס דיש כאן רק ספק אחד אם זה דם נידה או דם מכה. ותוה"ש מיישב דברי הרמ"א דהיכא 
דיש ב' צדדים להקל נקרא ס"ס כמו כאן דיש להקל דילמא מן הצדדים ואת"ל שאינו כן אלא 
מן המקור יש להקל שמא מן המכה שבמקור. וכן אדמוה"ז האריך )ס"ק כ"ד( ליישב דעת 

רמ"א ולפסוק כמותו בדין זה להתיר מכח ס"ס. 

ולגבי ההיתר הראשון שרמ"א צירף דין המרדכי באישה שיש לה וסת קבוע והבנת הרשב"א 
מכריע  וש"ך  ט"ז  עליו  ונחלקו  בוודאי  דם  מוציאה  שמכתה  לידע  צריכה  האישה  שאין 
אדמוה"ז )ס"ק כ"ג( "במקרה שהמכה במקור אם ידוע שהדם מן המקור אין להקל בלא ז"נ 
וטבילה אפי' בשיש לה וסת שלא בשעת וסתה נגד הש"ך וסיעתו אפי' מוצאה בבדיקה על 
העד בלא הרגשה, ואם אינו )הדם שרואה כעת( ידוע שבא מן המקור אפי' רואה בהרגשה 
אלא שאינה מרגשת אם הוא מן המקור או מן הצדדים יש להקל אף באשה שאין לה וסת 
כדעת רמ"א . . והיינו אף בלא ספירת ז"נ וטבילה . . ואם המכה בבית החיצון )צדדים( אף 
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שאינה יודעת אם הדם מן המקור מאחר שאין כאן ס"ס אין להקל אפי' ביש לה וסת שלא 
בשעת וסתה להתירה בלא ספירת ז"נ וטבילה נגד הש"ך וסיעתו אפי' מוצאה על העד בלא 

הרגשה כו'". 

דם  של  מראות  מיני  כל  מוצאה  שאשתו  לבעל  הדשן,  תרומת   - מהרא"י  בתשובות  כתב 
בבדיקה בצד אחד של אותו מקום, ובצד האחר אינה מוצאה, שיש לתלות שדם זה ממכה 
שבאותו מקום בא דאם היה בא מן החדר היה אמור לבוא פעם אחת מצד זה ופעם מצד 
זה כו', ובפרט אם מרגשת כאב כל זמן שבודקת באותו צד )והתיר לה לתלות בצירוף דעת 
המרדכי לתלות בכך שלא היה זה בשעת וסתה( והביא דבריו להלכה בשו"ע סעיף ז' )ומה 
שתלה מהרא"י ההיתר בצירוף דעת המרדכי מבאר אדמוה"ז )סקל"ג( שכאן איירי שאינה 
על  סמך  והשו"ע  צד.  באותו  פעם  כל  שמוצאת  ע"ז  לסמוך  ורצה  מכה  לה  יש  אם  יודעת 
עובדא זו לבדה מאחר דאישה זו לא הרגישה אבל כשיש לה מכה גמורה היינו שיש בה דם 
התליה  וגבי  הנ"ל(.  הוכחה  בלא  אף  במכה  תולין  לחוץ  יוצא  אם  יודעת  שאינה  אלא  צרור 
די  ולא  מקום שכואב  באותו  דווקא שמוצאת  הוא  בכאב מבאר אדמוה"ז שהתליה בכאב 
ודעת הט"ז  במה שמוצאת בשעה שרואה דם דכל אישה מרגשת כאב בעת ראיית הדם, 
באם  אחר,  בצד  פעם  כל  הכאב  'בשעת'  מוצאה  אם  אף  לתלות  ניתן  מסוימים  שבמקרים 
מוכח שיש קשר בין הכאב וראיית הדם באופנים שמפרט שם, ודעת אדמוה"ז לחוש לדעת 
החכם צבי שלא להקל בכל כאב שיש לחוש שמא מחמתו בא הדם קודם זמנו אבל כאב 
שאין לחוש שגרם להקדמת ראיית הדם כגון כאב הכליות וכן כאב מי רגליים אפשר לתלות 
במכה ואפשר שלזה נתכוין הט"ז.  ובמה שפסק הט"ז להקל אף אם מוצאת דם 'אחר' הכאב 

לומר שבא דם זה מתמצית הכאב וכן דעת הח"צ וכו"פ )עיי' סקל"ד(.

קודם  שיהא  צריך  להתרפאות  תרצה  "אם  ח'  סעיף  שו"ע  תשמיש.  מחמת  לרואה  רפואה 
שתתחזק אבל לאחר שתתחזק יש מסתפקים אם מותר לסמוך על הרפואה לשמש אח"כ 
)אבל אם רופא זה עשה רפואה זו לאשה אחת קודם שתתחזק ונתרפאית יכולה אשה אחרת 
לסמוך עליו אף לאחר שנתחזקה בג"פ, ומותרת לשמש בפעם הרביעית אחר רפואה זו - 
ש"ך בשם ב"ח(, ויש מי שמתיר אם אמר לה רופא ישראל נתרפאית, ואם תראה האשה 
זו דעת  וניכר שהועילו יש לסמוך אף על הנכרי"  שפסק דם וסתה וראייתה ע"י הרפואות 
הגה"מ בשם ריצב"א וראייתו מהירושלמי דנאמן הרופא לומר קמיע זה מומחה ורפאתי בו 
ג' אנשים, אבל הנכרי אפי' מומחה מהימנינן ליה דקרינן בהו "אשר פיהם דיבר שווא" אא"כ 
הוכח במציאות שנתרפאה, וכן אם הזקינה עד שפסק וסתה וחדל להיות לה אורח כנשים 

אפשר שיש להתירה לשמש   פעם ד' )אדמוה"ז בשם כו"פ(. 
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ולגבי הרפואה הנזכרת בש"ס שהפחידוה עד שהפילה חררת דם, אומרים הפוסקים שהיום 
אין מוציאין אותה מתחת בעלה  זו לכתחילה אבל אם כבר עשתה  איו לסמוך על רפואה 

אא"כ תראה שוב ואם נתגרשה אינה מותרת לינשא ע"י רפואה זו.

קביעות וסת לראיה מחמ"ת. הזכרנו את פרש"י ואם יש לה וסת דהיינו שיש וסת לקלקול זה 
של ראיה מחמ"ת אז תולה בוסתה ומשמשת בעיתים שלא נקבעו כדלהלן, הגהות מיימוני 
טבילתה[  של  ב'  ]ליל  תשמיש  בשעת  שראתה  מי  אודות  מרוטנבורג  מהר"ם  בשם  מביא 
שפעם הבאה תפרוש בליל ב' ואח"כ מותרת לבעלה ואי"צ לפרוש אחר הטבילה הג' כיון 

שלא ראתה בפעם האחרונה והביאו ב"י להלכה בשו"ע סעיף י'.

הראשון  בתשמיש  רצופים  ג"פ  ראתה  אישה  שאם  הרשב"א  בשם  הב"י  מביא  נוסף  דין 
ג"פ  ראתה  "ואם  בהגהה  הרמ"א  והביאו  רמ"ת,  דנחשבת  לבעלה  אסורה  הטבילה  שאחר 
בכל פעם בביאה ראשונה שאחר טבילתה אסורה לבעלה כאילו ראתה ג"פ רצופים שהרי אי 
אפשר לה לטבול ולשמש עמו שהרי היא רואה כל פעם אחר טבילתה". ומבאר הט"ז דהדין 
שכתב בשו"ע בענין רואה בליל טבילה כו' היינו רואה באותו לילה וחיישינן שמא התשמיש 
זה שמביא רמ"א מדובר שרואה  גורם אז, אבל אח"כ תהיה מותרת לשמש משא"כ בדין 
תמיד בתשמיש ראשון שאחר טבילה אפי' זמן רב אח"כ לכן נאסרת עליו תמיד, והחידוש 

במקרה זה לגבי כל רמ"ת דכאן היה ביאות של היתר בינתיים ואפי' הכי אין זה מועיל לה. 

בליל  כגון  מסוימת  בעת  שרואה  מדובר  במחבר  המוזכר  שבדין  זה  בדין  אדמוה"ז  ומבאר 
מספר  בהפלגת  תראה  זו  אישה  שמא  להפלגה  חוששים  ואנו  וכיו"ב  אח"כ  יום  או  טבילה 
הימים שעברו מוסתה עד שראתה כעת שמא תראה שוב ע"י תשמיש שדרך הדם לבוא 
ע"י הרגל תשמיש וכמו שית' להלן בסימן קפט' קביעות וסת להפלגת ימים בצירוף מעשה 
)אבל שמא התשמיש לבדו גורם לדם לא חיישינן בפחות מג"פ דאל"כ לא הנחתה בת וכו'( 
בפחות  נקבע  שלא  כל  מותרת  תהיה  הבאה  ובפעם  בלבד  לילה  באותו  לפרוש  עליה  ולכן 
מג"פ, אבל בדין הנזכר ברמ"א מדובר כמו שביאר הט"ז שרואה כל פעם בתשמיש הראשון 
שאחר הטבילה היינו שטבלה לראיית וסתה, ואז ראתה דם בעת התשמיש, ואפי' שאחר 
כיון שג"פ ראתה  זה עשתה ביאות בלא דם, אסורה לבעלה, דאנו חוששים  שטבלה לדם 
דם מיד אחר תשמיש שמא ראיית הדם תלויה בתשמיש 'לבדו' ואינה קשורה להפלגת זמן 
מסוימת אלא מצבה של אישה זו "שלא נקתה וטהרה ממקןר דמיה לגמרי בראיית וסתה 
אלא נשאר מיעוט דמיה במקור ויוצאים ממנה ע"י תשמיש הראשון שכן דרך הדם לבוא . . 
ומיהו אפי' כשראתה בתשמיש הראשון אינה אסורה אלא כשראתה כן ג"פ רצופים אחר ג' 
וסתות בין קבועין בין שאינן קבועין, אבל בפ"א אינה חוששת כדרך שחוששת לוסת שאינה 
קבוע משום דלא החמירו חכמים לאוסרה על בעלה כל שלא הוחזקה בג"פ כדלעיל, ותלינן 
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לקולא לומר שאין התשמיש לבדו גורם הראיה אלא בצירוף ההפלגה, ואינה חוששת אלא 
לשניהם יחד". והש"ך הקשה כיון שרואה ג"פ כו' הרי לאחר פעם הראשונה נאסרה לעשות 
תשמיש בפעם הבאה כמו שראינו בדברי המחבר, ומתרץ שהרמ"א מדבר במקרה שעברה 
ושימשה ואפי' היה בלא דם נחשבים הפעמים שראתה אחר הטבילה כג' רצופים. ורע"א 
מביא בשם תשו' אמונת שמואל שהרמ"א מדבר במקרה ששימשה בלילה אחד ג"פ ובדקה 

למחרת ומצאה דם על ג' העדים.

ולאחר  שילדה  אחר  תשמיש  בשעת  דם  שראתה  אישה  של  מקרה  מביא  דורא  השערי 
שחזר ע"ע בלידה הג' באו לשאול ומהרי"ל החמיר להם דנחשבת לרמ"ת אבל הר"ר יוחנן 
בן מתתיהו הקיל להם על סמך דעת רבנו חננאל שסובר שאישה שהיה לה קודם ביאות של 
היתר ואח"כ נתקלקלה לא נאסרה לבעלה ואע"פ שנחלקו עליו כל הפוסקים היות שכבר 
נתקלקלה אנו אומרים שנתוספו כוחות בבעל כו' אבל כאן שהיה ביאות של היתר 'אח"כ' 
יש לסמוך על ר"ח, וכאן גם ניתן לתלות בלידה שהוכו הצדדים מכח הלידה ונחלשו הוי כמו 
תליה במכה ואפי' סה"ת יודה דתלינן בלידה דכל לידה ראויה להוציא דם. הד"מ רוצה לומר 
דכאן איירי אחר הלידה הד', קודם שבא עליה או אחר פעם ג' שראתה דם קודם פעם ד', 
אבל אם בא עליה בפועל בפעם הד' כו' אע"פ שעשה שלא כדין מועיל לו כבדיקה, וכך פסק 
בהגהה "ואם אירע לה שראתה ג"פ בביאה ראשונה שאחר לידתה, או ראתה אחר כל לידה 
ג"פ ובינתיים לא ראתה, יש שכתבו להקל להתירה לבעלה כי תלינן הראייה בחולשתה עדיין 
מכח לידתה שהוכו הצדדים מכח הלידה ולכן רואה סמוך ללידה ולא אח"כ ותלינן בלידה 
כמו שתלינן במכה. וכ"ז אם כבר עברה ושמשה בין לידות הראשונות שהוחזקו ביאות של 
היתר אחר ביאות של איסור, אבל אם ראתה ג"פ רצופין אחר לידה לא תלינן בלידה )ודווקא 
כשראתה אחר ימי טוהר שהם ל"ג לזכר וס"ו לנקבה אבל בתוך ימי טוהר אע"ג דהאידנא 
החמירו שלא לבעול על דם טוהר אין להוציא אשה מבעלה בשביל כך - ש"ך(, אלא צריכה 

בדיקת השפופרת. 

מיהו כ"מ שצריכה בדיקה אם עברה ושמשה ולא ראתה מותרת, דתשמיש זה שלא ראתה 
בו עדיף מבדיקת השפופרת כנ"ל", )ולדעת אפי רברבי רק אחר ג' ביאות ניתן להתיר, והש"ך 
סובר כרמ"א דדי בביאה אחת כמו בבדיקה והנו"ב מתרץ דמי שמצריך ג' ביאות סובר כדעת 
הטור בסימן קפ"ט שלעקור וסת הקפיצות דוקא ע"י ג' קפיצות כו' או שמדמה לוסת שע"י 
אכילת דברים חריפים(. והב"ח והט"ז מבארים דין זה שמדובר שאחר כל לידה ראתה פ"א 
יועיל  מחמ"ת ואח"כ היו ביאות של היתר בינתיים דאם ראתה ג"פ רצופין אחר לידה לא 
מה שעבר ובא אח"כ ביאות של היתר דאחר הלידה הבאה תהיה בחזקתה לראות מחמ"ת 

)ואפי' ע"י בדיקה לא יועיל(.
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 והט"ז רוצה לדחוק דברי רמ"א שגם כוונתו כן להתיר ע"י ביאות של היתר ובצירוף התליה 
דאכן  )בנה"כ(  וסובר  חולק  הש"ך  אולם  לידה,  אחר  פ"א  ראתה  אם  רק  הלידה  בחולשת 
לידה  כל  אחר  ראתה  "או  הלשון  מהמשך  אבל  פ"א  בראתה  מיירי  ההגהה  לשון  תחילת 
ג"פ" משמע בפירוש שאפי' אחר ג"פ מועיל ביאות של היתר בינתיים )וכן משמע בתוה"ש 
אחר  פעם  כל  שרואה  מה  א'  לריעותא  תרתי  יש  דכאן  אדמוה"ז  ומבאר  הגולה(.  ובבאר 
תשמיש שאחר לידה, ועוד שכעת ראתה ג"פ רצופים ואי לאו ההיתר של חולשת הלידה 
היתה נאסרת )אבל על ג' הראיות שאחר לידה הא' והב' כבר הותרה מכח ביאות של היתר 

שאח"כ(. 

ובתוכן ההיתר נסמך רמ"א על המובא בשערי דורא בצירוף ב' הטעמים שלא לחלוק על ר"ח 
במקרה זה וחולשת הלידה דהסברה שהיה כאן ביאות של היתר לבסוף וזה מועיל כבדיקה 
נתרפאית  האישה  שכעת  מוכיח  שזה  רמ"א  דעת  עצמה  שפופרת  בדיקת  לגבי  אף  הלוא 
)ולא שדם היוצא הוא מן הצדדים דווקא(, ולכן היות וזו חזרה וראתה אחר לידה הוכח שלא 

נתרפאית ולכן צריכים אנו לתלות גם בטעם של חולשת הלידה.

חזרה  שנה  חצי  ולאחר  מחמ"ת  שראתה  "אשה  הרשב"א  בשם  פסק  י"א  סעיף  ובשו"ע 
וראתה מחמ"ת מותרת לבעלה שהרי לא קבעה בשלושה וסתות שוים ולא בדילוג. מיהו 
חוששת לאחרון פעם אחת וכשיגיע חצי שנה מיום ראית דם האחרון אסורה עונה אחת. 
ואם קבעה וסת לראית דם מחמ"ת שלושה זימני וסת שוה מותרת לשמש בין וסת לוסת 

אך ימי הוסת פורשת עד שיעקר ג"פ".

והנה בביאור הלכה זו מציין הש"ך שבנוסף לוסת ההפלגה שיש כאן )המורכבת גם מתשמיש( 
יש כאן גם וסת החודש כגון אם ראתה בט"ו תשרי ואח"כ בט"ו ניסן בנוסף לכך שחוששת 
להפלגת ו' חודשים לט"ו תשרי הבא, חוששת גם לוסת החודש לט"ו אייר. ומבאר אדמוה"ז 
)סקנ"א( שבכ"ז יש הפרש ביניהם שבוסת המורכב מהפלגה ותשמיש אינה חוששת לו עוד 
וקפיצות כמו  בינתיים אף לא מחמ"ת כמו בוסת שמורכב מהפלגה  עוד  אא"כ לא ראתה 
שית' בסימן קפ"ט משא"כ וסת החודש תמיד תחוש לו עד שיבוא ולא תראה בו, ועוד הבדל 
שאם קבעה הפלגה של ג"פ לראות מחמ"ת אם עברה ושימשה ולא ראתה אינה חוששת 
לו שהרי עברה ההפלגה ולא ראתה משא"כ בוסת החודש עד שיעבור ג"פ ולא תראה. )יתר 

פירוט דיני הוסתות להלן בסימו קפ"ט(.

מי שאשתו רמ"ת ורוצה להישאר עימה. כתב בתשובות הרשב"א שמי שאשתו ראתה דם 
מחמ"ת באופן שאין לה תקנה חייב לגרשה ואסור לו להשהותה אף אם אינו רוצה לבוא 
עליה מכיון שהאיסור כאן הוא מצד וסת )של רמ"ת( ווסתות דרבנן חיישינן שמא יהא קל 
בעיניו ויעבור ע"ז, וגם לשיטת רש"י שאסורה לבעל ראשון עולמית אפי' בבדיקה )כנ"ל סע' 
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ג'( חיישינן דכיון שאין היתר לאיסורו יבוא לחטוא ח"ו, ואם רוצה להישאר עימה באותה 
וכן  ילך אצלה אלא בעדים.  ולא  ויתן לה את צרכה ע"י אדם אחר – שליש, רשאי,  שכונה 
פסק בשו"ע סעיף י"ב, והש"ך ס"ק ל"ו הביא בשם מהר"ם פאדווה שאם הם גרים בשכונות 
נפרדות יכול לילך אצלה אפי' בלא עדים, ואם עדיין לא קיים פו"ר כופין אותו להוציאה )וכן 
הביא אדמוה"ז( ותוה"ש הביא מאה"ע שבזמן הזה נהגו שלא לכוף בזיווגים אף למי שלא 

קיים פו"ר. )וראה לקמן סע' י"ד(.

וראתה דם אפי' כמה פעמים אין  תליה בדם בתולים. כתב הב"י שאדם הבא על הבתולה 
מן  חוץ  בשפופרת  אותן  בודקין  "כולן  התוספתא  מלשון  והוכיח  ברמ"ת  אותה  מחזיקין 
הבתולה שדמיה טהורים", שבדיקת שפופרת שייכת רק בזו שרמ"ת וקתני דבתולה אינה 
צריכה, ומ"מ אם בא עליה פ"א ולא ראתה הוכח דנתרפאה ומכאן ואילך באם תראה ג"פ 
קצ"ג(  סי'  להלן  ית'  ע"ב,  )ס"ד  בתולה  בדיני  הדינים  מחילוקי  הוכיח  ועוד  לרמ"ת,  תוחזק 
שיש בתולה שנותנים לה כל זמן שלא חייתה המכה, ואע"פ שלהלכה קיי"ל בדינים אלו בועל 
בעילת מצוה ופורש, לענין שלא להחזיקה ברמ"ת )דרמ"ת הם מיעוט נשים( יש לנו להתירה 
)ואפי' כבר ראתה דם נידה( כל עוד שלא חייתה המכה, ומסיים "כך נ"ל אלא דמסתפינא 
יג' שכל עוד  וכן פסק בשו"ע סעיף  ידיים מוכיחות שהוא דם בתולים",  יהיו  להתיר אא"כ 
לא חייתה המכה תלינן בבתולים ואין מחזיקין אותה ברמ"ת. ורמ"א הביא להלכה ממהר"ם 
בדם  לתלות  אין  לראות  ופסקה  המכה  חייתה  לא  אפי'  וכאב  צער  לה  אין  שבאם  פאדווה 
והש"ך כדעת  ודעת הט"ז  כ"ז שלא חייתה המכה  ודעתו להקל  ע"ז  והב"ח חולק  בתולים. 
שלא  בבוגרת  א'  ולילה  לנערה  לילות  )ד'  במשנה  שהוזכר  שכל  דעתו  שהט"ז  אלא  רמ"א 
נחזיקה  ופורש לענין שלא  ורק בועל בעילת מצוה  ראתה( אע"פ שהחמרנו לטמא כל דם 

ברמ"ת נותנים לכל אחת זמן שלה לתלות אפי' אין מרגשת צער )ע"פ אדמוה"ז(.

אישה שאינה יכולה לטבול וליטהר. כתב התשב"ץ "אשה שיש לה מכות ופצעים שהמים 
הקרים מזיקים לה יעשו לה תקנה לטבול כמו שהיו עושים לכה"ג ביוה"כ עששיות של ברזל 
ואם א"א בתקנה זו תצא מתחת יד בעלה כדי שלא יתבטל מפו"ר כו'". והובא להלכה בסע' 
י"ד וכתבו האחרונים שהיום אם אינה רוצה להתגרש יכול לישא אחרת )ע"י מאה רבנים( כי 

אי אפשר לגרש בע"כ מפני חדר"ג וכן הדין ברמ"ת.

סימן קפ"ח - דיני מראות הדם

זה  בסימן  הדם,  יבוא  שמא  חשש  שהם  קבוע(  ושאינו  )קבוע  בווסתות  עסקנו  עכשיו  עד 
מדבר בדיני המראות עצמם מתי מטמאים ומתי אפשר לטהר.



143

שערי גאולה

גווני מראות הדמים. המשנה בדף י"ט ע"א מדברת על ה' מיני דמים שטמאים מן התורה 
דם  ויש  טהור  דם  שיש  משמע  לדם"  דם  בין  דבר  ממך  יפלא  "כי  מהפסוק  לומדת  והגמ' 
ויראו מואב את המים אדומים כדם" שדם הוא בצבע אדום ומהפסוקים  טמא, ומהפסוק 
טמאים,  שהם  דמים  מיני  ד'  דיש  'דמיה'"  ממקור  "וטהרה  'דמיה'"  מקור  את  גלתה  "היא 
בנוסף לכך גם השחור טמא שהיה אדום בתחילה ואח"כ השחיר, אבל שאר מראות חוץ 
מאלו שנזכרו במשנה הם טהורים מן התורה, אבל בזמן חכמי התלמוד החמירו לטמא כל 
מראה הנוטה לאדום מאחר וכמה מן החכמים העידו ע"ע שאינם יודעים להבדיל בין מראות 
ונפסקה הלכה כמותם  טיהרו  צלי שב"ה  בשר  וכמראה  ואפי' כמראה מימי תלתן  הדמים 
מטמאים היום, אבל מראות שאינם דומים כלל לאדום כגון לבן )אפי' כמראה בגד לבן שנפל 
עליו אבק( או ירוק )וזה כולל מראה צהוב כחלמון ביצה או שעווה וכן ירוק כעשבים( וכן 

כחול מטהרים. 

וכך נפסק בשו"ע "כל מראה אדום בין אם הוא כהה הרבה או עמוק טמאים, וכן כל מראה 
שחור" )לגבי מראה שחור כותב אדמוה"ז דמדאורייתא אין טמא אלא כענבים השחורים 
וכדיו היבש אבל כזיתים השחורים וכזפת וכעורב טהור ועכשיו שאין אנו בקיאים במראות 
הדמים אפי' כזית ודיהה ממנו טמא ואפי' דיהה מן הדיהה ואע"פ שנראה לעין כל שדיהה 
הרבה מן הדיו מ"מ גזירת חכמים האחרונים מחכמי הגמ' או גזירת הגאונים שאחר הגמ' הוא 
לטמא כל מראה שחרורית ואדמומית בזה"ז שאין בקיאים במראות גזרה שמא יבוא אחד 
לטהר מראה הטמא"(. הפ"ת מביא בשם סדרי טהרה לטהר מראה חום שדומה לקליפת 
ערמונים ולקפה. הב"ח כותב לגבי טהרת מראה ירוק שזה דווקא שהיה ירוק מתחילתו עד 
סופו אבל אם אח"כ נעשה אדום בקצותיו טמא ולכן כשמגיע מראה ירוק לחכם בעוד לח 

ימתין עד שיתיבש. 

בני  של  מראה  נשתנה  שאם  לאור  שנפלה  בהמה  מדין  והוכיחו  עליו  נחלקו  והש"ך  והט"ז 
מעיים טרפה שאי"צ לשולקן לראות אם נשתנו אלא רואים אותם כמו שהם עכשיו. והח"צ 
רוצה לטהר אפי' נשתנו מראה הלבן וירוק לאדום והשבות יעקב חולק וכותב דיש להסתכל 
במראה כמו שהוא עכשיו כדעת ש"ך וט"ז. וממשיך בשו"ע "ואפי' יש בו סמיכות דם והוא 
וכתב  טהורה.  הללו  מראות  ומצאה  מיד  ובדקה  מקורה  שנפתח  הרגישה  ואפי'  הרבה  עב 
ההרגשה  תולין  דאנו  עב"  והוא  סמיכות  בו  יש  אם  לטמאה  כי"מ  דלא  עיקר  וכן  בהגהה: 

במראה הטהור שראתה.

אמינות דברי האישה בטהרת המראה. שו"ע סעי' ב' בשם רשב"א "נאמנת אשה לומר כזה 
ראיתי ואיבדתיו ואם הוא מראה לבן או ירוק טהור" מפני שהתורה סמכה על האישה שנא' 
"וספרה לה, לעצמה" וגם אין אנו מחזיקין אותה בטועה בדמיונות שאין כאן ריעותה שהדם 
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אינו לפנינו "אבל אם הביאה לפנינו דם והחזקנו בטמא או אפי' נסתפקנו אם הוא טמא או 
טהור והיא אומרת חכם פלוני טיהר לי כיו"ב אין סומכים עליה", דכאן כיון שהמראה לפנינו 
שהיה  למראה  סתם  מדמה  והיא  ברור  זה  אין  לאישה  גם  כך  בו,  מסתפקים  שאנו  כמו  אז 
בעבר וכן גם אם חבירתה אומרת לה כתם כזה טיהר לי החכם אין לה לסמוך על דבריה שמא 
חבירתה טועה בדמיונות אלא צריכה להראותו לחכם, אבל אם אומרת דם זה עצמו טיהר לי 

החכם – נאמנת, שאין אנו מחזיקים אותה במשקרת לעולם.

ראיית דם - כדרכה.  נדה כ"א ע"ב הגמ' דנה במקרה שאשה הכניסה שפופרת היינו כמין 
מהמילה  לומדת  הגמ'  ולמסקנא  דרכה,  יוצא  והדם  צדדיה  משני  פתוחה  קטנה  צינורית 
"בבשרה" עד שתראה בבשרה בלא הפסק שפופרת מטמאה אבל אם הפסיקה שפופרת בין 
דם לבשרה טהורה. ובסוגיא זו מביאה הגמ' מח' תנאים במקרה שאישה ראתה דם בחתיכה 
שיצאה מגופה, רבי אליעזר אומר אע"פ שמלאה דם אם יש עימה דם טמאה ואם לאו טהורה 
שר"א אומר "בבשרה" ולא בחתיכה וחכ"א אין זה דם נידה אלא דם חתיכה, שואלת הגמ' 
חכמים היינו ר"א שבפועל שניהם מטהרים במקרה זה, עונה הגמ' איכא בינייהו דפלאי פלויי 
שהחתיכה מבוקעת והטעם שר"א טיהר מהפסוק בבשרה, אבל כאשר החתיכה מבוקעת 
החתיכה  אם  גם  ולכן  נידה  דם  אינו  כלל  זה  שדם  וחכ"א  לטמאות  יש  בבשרה  נוגע  והדם 
מבוקעת יש לטהר, ומכאן נראה לכאורה שרק ר"א מטהר ראיית דם בשפופרת אבל חכמים 
מטמאים כשזה ודאי דם נידה אמר אביי שכולם מסכימים שאין דרכה של אשה לראות דם 
בשפופרת אבל בחתיכה נחלקו לדעת ר"א דרכה של אישה לראות דם בחתיכה, וחכמים 

סוברים אין דרכה של אישה לראות דם נדה בחתיכה ולכן מטהרים. 

מפרש"י נראה שכולם מסכימים שכאשר יש חציצה בין דם לבשרה יש לטהר את האישה 
ונחלקו בחתיכה מבוקעת איזה דם יש שם, לר"א זה דם נידה והיות שהוא נוגע בבשר יש 
לטמאות ולרבנן זה דם חתיכה ולכן הם מטהרים, אבל חולק וסובר שרק ר"א סובר שלומדים 
מ"בבשרה" שכל ראיה ע"ע הפסק בין של שפופרת בין של חתיכה אינה טמאה ולכן אם 
החתיכה מבוקעת מטמא משא"כ חכמים מטהרים מצד זה שאין דרך האישה לראות דם ע"י 
חתיכה )אפי' היא מבוקעת( והוכיח כן מזה שרבינו שמשון טיהר אישה שנעקר מקור שלה 

וכו' כיון שאין דרך נשים לראות כך. 

ומבאר אדמוה"ז דלשיטת הרא"ש מדובר שהכניסה שפופרת עד המקור ועד בכלל ונכנס 
שם הדם ויצא עימה היינו שלא יצא כדרכה אלא ע"י דבר אחר – השפופרת, והיות שאין 
דרך נשים לראות כך דם לא טימא אותה הכתוב ומדובר כאן בשפופרת דקה מאד )כדלקמן 
סע' ו'( שאינה גורמת לפתיחת המקור, דאל"כ הרי ההלכה שא"א לפתיחת הקבר בלא דם 
דיציאת דם באופן שכזה ע"י פתיחת המקור תוצאה מדבר שעבר דרכו נחשב דרך האישה 
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דהכתוב ריבה שטמאה גם ליציאה באונס )כנ"ל סי' קפ"ג( משא"כ בשפופרת דקה שהיא 
זו שגררה עימה הדם לחוץ, וכן הדין בחתיכה קטנה )משא"כ באם יש דם גם על החתיכה 

מבחוץ אנו נאמר שדם נידה יצא יחד עם החתיכה, וכדרך האישה(. 

ולשיטת תוס' והרמב"ם "בבשרה" כדרך שהאישה רואה, הכוונה בלא הפסק בין הדם לבשר 
שמשם  דש  שהשמש  מקום  עד  השפופרת  שהכניסה  כאן  מדובר  ולדבריהם  החיצון  בית 
הדם מטמא ביציאתו והשפופרת עושה חציצה שלא יטמא. ולהלכה המחבר בסע' ג' פסק 
כדעת הרא"ש והטור, וכן דעת הט"ז ותוה"ש והש"ך מביא את הב"ח דיש להחמיר כדעת 
תוס' והרמב"ם לאסור דם הנמצא בבקעי החתיכה )ומלשון אדמוה"ז נראה שצריך לחוש 

לחומרא שבכל דיעה(.     

הב"י מוכיח מלשון הרא"ש שבמקרה שטיהר ר"ש לא היה דם בעין בנוסף לחתיכות, דמה 
שאנו תולים ראית דם במכה זה דווקא כשאינה במקור, ורמ"א בד"מ חולק וסובר דגם במקור 
ניתן לתלות במכה כשידוע שהיא מוציאה דם )כנ"ל סי' קפ"ז(, ועוד סובר הב"י שבמקרה זה 
גם צריך לוודא שאין זה דם קפוי אלא חתיכות בשר )כדלקמן סע' ד'( וכן פסק בשו"ע, ובד"מ 
חולק וסובר דר"ש טיהר בלא בדיקה והחידוש הוא שלא החשיב דם זה לראיה כדרכה, ודעת 
הב"ח הובא בש"ך לטהר דווקא אם בדקה בעת שנפלו החתיכות ולא מצאה דם אח"כ, ניתן 
י'( החידוש, שלא  לטהר ולתלות הדם בחתיכות כל זמן שהם שם, ומבאר אדמוה"ז )ס"ק 
נאמר שדם זה יצא לבדו אחר שנפלו החתיכות מהמקור הנשאר אלא תולין אותו בחתיכות 
ומטהרינן ליה, ודעת רמ"א בד"מ )כנ"ל( וכן דעת הט"ז לטהר אפי' נמצא דם בעין כי אין זה 
יצא כדרכו משא"כ  הרי הדם  לה  והדם מחוצה  כזה דבחתיכה שיצאה  דרך לראות באופן 
הכא שהמקור בעצמו יוצא ומוליך עמו דם לבית החיצון אין זה לגמרי דרך ראיה )וטהורה 
אף להרמב"ם ותוס' במכ"ש מראיה בשפופרת ששם עקירת הדם שזה עיקר הראיה היה 
נשים אלא שאח"כ בבית החיצון הפסיקה השפופרת אבל כאן שהחתיכה מן  כדרך שאר 
המקור נעקרה עם הדם זה שינוי גדול יותר(, ועפ"ז רוצה לטהר במקרה מסוים של נפילת 
רחם מתחת לפרוזדור כו' ראית דם שלא בהרגשה וכו', וכ"ז שלא בשעת הוסת אבל בשעת 

וסתה לא תלינן הדם בחתיכות )ב"ח מ"י דלא כט"ז שמיקל אף בשעת וסתה(. 

ולכן  יהודה שא"א לפתיחת הקבר בלא דם  גודל החתיכה פסקו רוב הראשונים כר'  ולגבי 
הפוסקים  מלשון  ומשמע  הדקין  מן  דקה  בשפופרת  וכן  מאד  קטנה  בחתיכה  מדובר  כאן 
שגם בחתיכות מקור שנפלו מטהרים דווקא בחתיכות קטנות כי א"א לפתיחת הקבר בלא 
דם, אבל אדמוה"ז מביא בס"ק י"ד דעת לחם חמודות שמכך שר"ש לא הצריך לבדוק אם 

החתיכות קטנות או גדולות שבעקירת המקור אין אומרים א"א לפתיחת הקבר בלא דם. 
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בזה  דגם  הראשונים  רוב  דעת  יום  ממ'  לפחות  שנולד  היינו  צורתו  נגמרה  שלא  נפל  ולגבי 
דעת  בזה  ראשנים  מח'  ב"י  הביא  קצ"ד  )ובסימן  דם"  בלא  הקבר  לפתיחת  "א"א  אומרים 
הראב"ד להחמיר והרז"ה מיקל בזה( וכאן בשו"ע פסק כמחמירים שאמו טמאה נדה )אע"פ 

שאינה טמאה לידה(.

מראה של דם גבישי. שו"ע סעיף ד' "כל דם היוצא מן האשה בין לח בין יבש טמא, ולא עוד 
אלא אפי' יצא ממנה צורת בריה כמין קליפות או כמין שערות או כמין יבחושים אדומים )או 
כמין עפר אדום( טמאה, והוא שיהיו נמוחין בתוך מעת לעת ע"י ששורין אותם במים פושרין 
ויהיו המים פושרין כל משך המעל"ע שהם בתוכו, ושיעור החימום כמו מים ששאבו בקיץ 
מן הנהר או מהמעיין ועמדו בבית שחום הבית מחממתן )למי המעיין כחום מי הנהר שלא 
עמד בבית כלל שהחמה מחממתן(, וכחימום של אלו כך הוא שיעור בפושרין בימות החורף 
שאינם  כ"כ  קשים  הם  ואם  הרוק,  מחמימות  חמים  להיות(  )צריכים  אינם  פושרין  וסתם 
ואם מעכן  ע"י מיעוך שממעכן בצפורניו,  נימוחין  נימוחים בתוך מעל"ע טהורה, אפי' הם 
בצפורניו ולא נימוחו טהורה ואי"צ לבדוק ע"י שריה", וכמו שמבאר הרשב"א )הובא בב"י( 
שדוחק המיעוך ממחה יותר משריית הפושרין מעל"ע ומאחר שלא נימוחו בדוחק המיעוך 

בידוע שלא ימוחו משריית מעל"ע. 

ובהלכה ה' פוסק בשם הרשב"א דכל הנ"ל דווקא שהחתיכות יבשות אבל אם יש עליהם 
לחלוחית דם טמאה. ומבאר הש"ך שכאן איירי שהדם ע"ג החתיכה ובסע' ג' שטיהרנו איירי 
שהדם בתוך הבקעים, והט"ז מבאר דכאן לא שייך לומר אין דרכה של אישה לראות כך )כמו 
שביא בסע' ג'( דכאן שיש דם מחוץ לחתיכה מוכח שהחתיכה עצמה היא גם דם שלא נימוח, 
מהרא"י  בשם  בהגהה  מביא  והרמ"א  כך,  לפעמים  לראות  אשה  של  שדרכה  אפשר  וגם 
שאותו דין גם אם נתמעכו או נימוחו קצתן וקצתן לא נימוחו שהיא טמאה, ומבאר אדמוה"ז 
)ס"ק כ"ב( דאע"פ שלאישה זו יש מכה המוציאה דם שממנה באים קליפות ושערות אלו 
איו לתלות כי דרך הדם ליפול כאשר מתייבש הדם ואין בהם לחלוחית המחברן למכה וכאן 

הואיל ויש לחלוחית אנו תולין אותו בדם נידה. 

עוד מביא רמ"א בהגהה להקל באם בדקה ג"פ ולא מצאה דם דהיינו שהחתיכות היו יבשות, 
שהוחזקה שהפרשות אלו אינן דם רק באים ממכה שבגופה ודווקא באשה שיש לה וסת 
ושלא בשעת וסתה כנ"ל סי' קפ"ז, והש"ך ואפי רברבי חולקים וסוברים שדווקא בסי' קפ"ז 
שראתה דם ממש הצריכו לתלות בשיש לה וסת ושלא בשעת וסתה משא"כ כאן דאין זה 
דם רק בריות ושאר הפרשות, וכו"פ מבאר דרמ"א לא סמך על חזקה זו של ג"פ שלא נימוח 
לבד אלא בצרוף דעת המרדכי בסי' קפ"ז להקל שלא בשעת וסתה )כמו ששם צירף היתר 

תליה במכה ושלא בשעת וסתה(.
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נחלקו הראשונים האם בדיקה זו של שריה בפושרין תועיל גם בחתיכת דם יבש כמו שמועיל 
בקליפות ושערות, דעת הראב"ד והרשב"א שמועיל רק בקליפות ושערות וכיו"ב שצורתם 
מוכיחה עליהם שאינם דם אלא בריה בפ"ע שאין דרך דם שנתייבש להיות בכאלו צורות 
וגם אין דרכו להיות נפרך כעפר, אלא שלפעמים נעשה כן דרך מקרה ולזה מועיל הבדיקה 
שאם לא נימוחו סימן שאינם דם, משא"כ בחתיכת דם יבש אף אם לא נימוח אין זה הוכחה 
שאינו דם, ולדעתם בדיקת פושרין בסע' ד' היא לחומרא שאם נימוחו זה ודאי דם ואם לא 
נימוח אינו דם  נימוחו אין זה מוכיח שאינו דם. ודעת הרז"ה והרא"ש דכל דם יבש שאינו 
אלא בריה אחרת כמו בשערות וקליפות, ולדעתם הבדיקה בסע' ד' היא לקולא דאם נימוח 
זה ודאי לא דם שנקפה אלא הקליפות באים מחמת מכה שבגופה שנגלד הדם ונתייבש ונפל 
והשערות באים משומא שיש לה במעיה שמגדלת שערות אדומות, ובשו"ע סעיף ו' "בד"א 
שצריך בדיקה ושרייה במפלת כמין קליפות ושערות אבל חתיכת דם אע"פ שקשה ואינה 
נימוח טמאה, וי"א שגם לזה צריך בדיקה בשרייה" משמע מזה שהביא דעת הראב"ד כסתם, 

ודיעה שניה בי"א, שסובר כדעת הראב"ד להחמיר וכן מביא הש"ך מהירושלמי.

סימן קפ"ט - דיני אשה שיש לה וסת קבוע ושאין לה וסת קבוע

הפרישה  הוסת,  חשש  כשמגיע  לעשות  צריכה  שהאישה  במה  עסקנו  הקודמים  בסימנים 
והבדיקה. בסימן זה מדובר על חישובי הוסתות מה שהאישה צריכה לחשב אימתי תחשוש 

לראית דם בפעם הבאה.

עונה בינונית. גמ' נדה ט"ו ע"א בהמשך למשנה "הבאים מן הדרך נשיהם להם בחזקת טהרה" 
אמר ר"ל והוא שבא ומצאה בתוך ימי עונתה ופרש"י "בתוך ימי עונתה שלושים יום לראיה 
אבל לאחר שלושים יום בעיא בדיקה הואיל וסתם נשים חזיין לסוף עונה" ומקורו מהגמ' ט' 
ע"ב "אמר ר"ל משום רבי יהודה נשיאה עונה בינונית ל' יום", והראשונים לומדים מדין זה 
שאישה שאין לה וסת בעלה אסור לבוא עליה בעונתה היינו ביום שלושים, דאז היא בחזקת 
שראתה )ומהר"ן והרשב"א משמע שלדעת רש"י ל' יום זה אף במי שיש לה וסת(, ולהלכה 
פוסק בשו"ע סעיף א' "כל אשה שאין לה וסת קבוע חוששת ליום ל' לראייתה שהוא עונה 

בינונית לסתם נשים".

החישוב של ל' יום לדעת רוב הפוסקים זה כולל את היום שראתה ואת היום שחוששת לו, 
ויוצא, שאם לדוגמא ראתה ביום א' בשבוע צריכה לחשוש ליום ב' בעוד ד' שבועות )לילה 
ויום, ולפרוש מבעלה ולבדוק עצמה(, ולדעת הש"ך )ס"ק ל'( עונה בינונית היא יום הל"א 
לראיה והיינו שעברו שלושים יום 'אחר שראתה', ומדקדק כן מלשונות כמה מן הפוסקים, 
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שמנו  ראשונים  מכמה  )כדמוכח  החודש  עונת  היא  בינונית  שעונה  מבאר  דבריו  ובהמשך 
בוסתות אחד מהם בינונית או החודש משמע ששניהם הכוונה לאותו דבר(, וחודש בין מלא 

בין חסר. ומה שהזכיר קודם יום הל"א, מפני שסתם חודש הכוונה חודש מלא. 

יש מן הראשונים שסוברים שבעונה בינונית אם בדקה ומצאה טהורה אי"צ לפרוש מבעלה 
אפי' ביום הוסת עצמו כמו שצריך בסתם וסת קבוע, ואמנם מהשו"ע משמע שדינה ככל 

וסת קבוע וצריכה אז לפרוש מבעלה ואין לזוז מפסק השו"ע )אדמוה"ז סק"א(.

זה  בסימן  הנזכרים  הוסתות  רוב  )הפלגה/החודש/השבוע/השעות(.  בזמן  התלויים  וסתות 
יש  לאישה.  אישה  בין  שמשתנה  דבר  לראיה,  ראיה  שבין  הזמן  מרחק  בשיעור  עוסקים 
אישה שרואה במרחקי זמן שוים כגון של כ' יום או ל' יום וכיו"ב ונקרא הפלגה, ויש שרואה 
דם  רואה  שאישה  אחת  בפעם  החודש,  וסת  ונק'  בשבוע(  )או  בחודש  שווים  בתאריכים 
עליה לחוש לאותו תאריך בחודש הבא, וכאשר תראה בפעם נוספת עליה לחוש גם לוסת 
ההפלגות עד שתקבע לה וסת באחד מן האופנים בג"פ ואז לא תצטרך לחוש לוסת אחר 
)ובזה קל וסת קבוע משאינו קבוע(, ורק באם יעברו ג"פ עונות חשש של וסת שקבעה ולא 

תראה בהם - יעקר, אבל אם ראתה פעם אחת או ב"פ נעקר בפ"א שלא תראה. 

עד  לשמש  אסורה  בדקה  ולא  עבר  אם  שהקבוע  קבוע  לשאינו  קבוע  וסת  בין  נוסף  הבדל 
שתבדוק, ושאינו קבוע אע"פ שלא בדקה אם לא הרגישה - טהורה ומותרת לשמש )טוש"ע 

סע' ד'(.

וסת ההפלגה. הוסת הראשונה הנזכרת כאן היא הפלגה, היינו שיעור משך הזמן שמפלגת בין 
ראיה לראיה כ' יום או כ"ה וכיו"ב. בפשט הדברים משמע לכאורה שהכוונה לשיעור הזמן 
שבין תחילת ראיה לתחילת ראיה. אולם אדמו"ר הזקן סובר )סימן קפ"ד סקכ"ב, סימן קפ"ו 
סק"ח ועוד( שהכוונה שיעור הזמן שבין סוף ראיה הקודמת )הפסק טהרה(, לתחילת הראיה 
הבאה והפשט בלשון השו"ע סעיף ב' "כגון שראתה היום ולסוף כ' יום כו' "שראתה היום 

ופסקה היום מלראות אבל באם המשיכה לראות מחשבין מסוף הראיה כנ"ל.

וסת החודש. הדוגמא הנוספת של חשש הוסת הוא היום בחודש בו ראתה, כגון אם ראתה 
זאת  מוכיח  והראב"ד  חסר.  בין  מלא  בין  חודש  בכל  וכן  חשון  לה'  לחוש  עליה  תשרי  בה' 
וט"ו  בניסן  גבי ראתה בדילוג, שהדוגמא שם שראתה בט"ו  ממחלוקת רב ושמואל לקמן 
חישוב  הם  החודש  שימי  אלא  חסר  ואייר  מלא  דניסן  שווים  הדילוגים  אין  הרי  וכו',  אייר 
לעצמו ואינם קשורים להפלגת הימים שראתה, הרא"ה מבאר שחישוב זה קשור עם מולד 
הלבנה, אולם הרשב"א סובר שקביעות החודש של בי"ד גורם את הוסת, וכמו שדרשו רז"ל 
בירושלמי עה"פ "לקל גומר עלי" שגם שינויי הגוף תלויים בעיבור השנה של בי"ד דעד ג' 
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שנים הבתולים חוזרים אבל אחר ג' שנים אין הבתולים חוזרים ואם בי"ד עיברו את השנה 
היא נעשית פחותה מבת ג' ובמילא בתוליה חוזרים. וכך מבארים רוב המפרשים - ב"י, ש"ך.

וסת  קבעה  פעמים  שלוש  וראתה  "קפצה  ע"א  י"א  מהגמ'  מוכיח  הרשב"א  השבוע.  וסת 
לימים, שרב אשי העמיד זאת במקרה שקפצה באחד בשבת וראתה, ועוד פעם באחד בשבת 
וראתה ואח"כ קפצה בשבת ולא ראתה ובאחד בשבת ראתה בלא קפיצה" הרי שיש כאן 
וסת לימי השבוע באחד בשבת. והובא להלכה בטוש"ע סעיף ו', וביארו האחרונים שמדובר 
כאן שראתה באחד בשבת ולאחר ג' שבועות ראתה שוב באחד בשבת וכן בפעם השלישית 
ואין זה וסת ההפלגות כי כאן זה נקבע בשלוש ראיות בלבד ואומר אדמוה"ז דכ"ש אם נקבע 
בג"פ רצופים, ולכאורה היה צריך לחוש באותו היום לשבוע הבא אלא משום דבלאו הכי 
היא טמאה וכשיעבור היום ולא תראה נעקר חשש זה בפעם אחת, וכן אם ראתה באותו יום 
בג' שבועות עד"מ יש כאן חשש הפלגה לכ"א יום ובפ"א שלא תראה נעקר )ולדיעה שווסת 
ד' ראיות באותו היום בשבוע,  )ית' להלן( נקבע בד' פעמים הוא הדין כאן שצריך  הסירוג 
וא"כ זה יוצא ממש וסת הפלגה )של כ"א יום(, 'ולדעתם' החידוש של וסת השבוע יהיה באם 

תראה ג"פ 'רצופים' באותו יום בשבוע(.

)שאנו  יהודה  רבי  וגם  לשעות  וסת  דיש  הנפש  בעלי  בספרו  מוכיח  הראב"ד  השעות.  וסת 
פוסקים כמותו( שסובר דבווסתות מחשבין כל העונה שראתה בה )ולא כרבי יוסי שסובר 
שהוסת היא בשעות שראתה בלבד(, מודה במקרה שיש שעה קבועה לראיית הוסת ואין 
יום קבוע מתי שהיא תראה. וכן הוכיח מהגמ' ס"ו ע"א מהאישה שבאה לר' יוחנן וסיפרה לו 
שבכל פעם שחוזרת מטבילת מצוה רואה דם אמר לה שתיבעל על גב הנהר קודם שתשוב 
לעיר ולא יתנו בה עין כו' ושם הרי היה לה שעה קבועה שרואה - שעת החזרה מן הנהר לעיר, 
אבל יום קבוע לא היה לה שטובלת כל פעם ביום אחר והתיר לה התשמיש באותו יום קודם 
השעה שרגילה לראות. וכן נפסק בשו"ע סעיף ג' "אם קבעה וסת לשעות ולא לימים אינה 
חוששת אלא שעתה בלבד והוסת הזה נעקר בשעה אחת ואפי' בלא בדיקה", ופירש הט"ז 

שוסת השעות כגון שרואה אחר טבילה וכיו"ב.

והנה הסד"ט הקשה על הראב"ד שהוא מקור דין זה, כיצד ניתן ללמוד מהמעשה של רבי 
יוחנן שהתיר לאישה להיבעל אחר טבילה כו' והרי שם זה כמו וסת התלוי במעשה )קפיצה 
וכיו"ב( שהדין בזה שקודם המעשה אין חשש לוסת ומה הראיה לסתם וסת השעות, ותירץ 
אחר  תשמיש  לעשות  הספק  על  התיר  כיצד  וכן  הסיבה  זאת  'שמא'  הסתפק  יוחנן  שר' 
הטבילה מיד, אלא כיון שהיה זה בשעה קבועה סמך על זה והתיר באותו יום קודם אותה 
שעה, והחוו"ד מבאר דממקרה זה אנו רואים דאע"פ שהיה לה וסת קבוע - ליל טבילה, כיון 
שטבילה היא מעשה כקפיצה וכיו"ב ובמעשה לחוד )בלי קביעות זמן(, 'לא נקבע וסת', לכן 



150

קובץ הערות

חוששת רק לאותה שעה ולא בכל העונה ולכן נפסק הדין בשו"ע שעקר בשעה אחת שלא 
תראה ובלי בדיקה, כי דינו כמו 'וסת שאינו קבוע' שנעקר בפ"א ואפי' שלא בדקה )אם לא 

הרגישה(.

וסת הדילוג.  נידה ס"ד ע"א "איתמר ראתה יום ט"ו לחודש זה ויום ט"ז לחודש זה ויום י"ז 
לחודש זה, רב אמר קבעה לה וסת לדילוג ושמואל אמר עד שתשלש בדילוג . . כ"ע כרשב"ג 
דסבר אין חזקה בפחות משלושה והכא בהא קמפלגי רב סבר ט"ו ממנינא ושמואל סבר כיון 
דלאו בדילוג חזיתיה לאו ממנינה הוא". ופרש"י "קובעת לה וסת לדילוג ואסורה ליום י"ח 
לחודש רביעי וליום י"ט לחודש חמישי וכן לעולם", ובהמשך הגמ' שגם שמואל מודה שאם 
היה לה וסת קודם שדילגה אז כבר בשלושה דילוגים קובעת וסת, ורבינו חננאל והראב"ד 
פסקו כרב, דהלכתא כרב באיסורי, והרמב"ם והרמב"ן פסקו כשמואל מצד זה שיש ברייתא 
כמותו, ומדברי הרא"ש כאן משמע שפסק כמותם והרשב"א בסברא נוטה לדעת שמואל, 
אך לפועל פוסק שיש להחמיר כשני השיטות וכן פסק בשו"ע סע' ז' שהביא דעת שמואל 
בתחילה ואח"כ את דעת רב בי"א ופסק שיש לחוש לדבריהם להחמיר, וביארו האחרונים 
שיש להחמיר הן כדעת רב שבפעם הג' כבר קבעה לה וסת לדילוג ועליה לחוש בחודש הבא 
לי"ח בו והן כדעת שמואל שעדיין לא קבעה וסת ובחודש הבא עליה לחוש לי"ז כמו שראתה 

בחודש הזה. 

ובסעיף ה' הביא אופנים של דילוג בהפלגות כגון שראתה היום ולסוף ל' יום ולסוף לא' יום 
ולסוף לב' יום קבעה לה וסת להפלגות בדילוג, וכתבו הש"ך והט"ז דזהו לדעת רב שבסעיף 

ז', אבל לדעת שמואל עד שתראה לסוף ל"ג יום, וכנ"ל שיש לחוש לחומרת ב' הדיעות. 

לדעת ר"ח רב ושמואל נחלקו במקרה שראתה ג' חודשים ט"ו ט"ז י"ז, ואח"כ עוד ג' חודשים 
ט"ו ט"ז י"ז וכן בפעם השלישית דהיינו דילוג שחוזר חלילה ששמואל מצריך שתראה גם 
בי"ח בסדר הראשון, אולם רוב הראשונים סוברים דכאן בין לרב בין לשמואל כיון שראתה 
ג"פ בימי החודש באופן שווה קבעה וסת ואי"צ פעם רביעית וכן נפסק בשו"ע סעיף ח' הדין 
בוסת הדילוג שאינה חוששת לו אלא אחר שקבעתו, אבל בפעם הראשונה או השניה אינה 
חוששת לו וכמו שדייק הרשב"א מהברייתא הייתה למודה להיות רואה ביום ט"ו ושינתה 
ומזה שלא הובא שם  וי"ז  ונאסר ט"ו  י"ז הותר ט"ז  ליום  וזה אסורים, שינתה  זה  ליום ט"ז 

לחשוש גם לי"ח משמע דכ"ז שלא קבעתו אינה חוששת לו וכך נפסק להלכה בסעיף י"א. 

ובטעם דין זה מביא אדמוה"ז מהראב"ד בבעה"נ דכל וסת אנו חוששים לו בתחילתו, שמא 
כך תקבענו, היינו שמא התאריך הזה או הפלגה זאת זה יהיה יום וסתה ולכן אנו חוששים 
לו כבר בפעם הראשונה, אבל בדילוג גם במידה ותקבענו הרי לא תחוש לתאריך הזה אלא 
לבא אחריו ומה שהיה קודם נופל. לכן לא נחוש להחמיר בתחילה לתאריך שאח"כ ג"כ לא 
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נחוש לו. לדעת הפרישה, לדעת רב יש אופנים שכן תקבע בשני דילוגים, כגון שראתה בט"ו 
ט"ז י"ז אע"פ שט"ו היה לה מקודם וסת קבוע ויש לה רק שני דילוגים קבעה לה וסת כיון 
שימי החודש ניכרין ויש כאן ג' תאריכים בדילוג, והש"ך חולק ע"ז ומוכיח מהגמ' שלדעת 

רב במקרה זה לא קבעה וסת.

אחד  כל  בין  מרווח  שיש  סורגים  כמו  סירוגין,  )לשון  בסירוג  ר"ח  ג'  ראתה  הסירוג.  וסת 
בסירוג  לר"ח  וסת  לה  קבעה  באב,  ובא'  בסיון  בא'  בניסן  בא'  שראתה  כגון  מהסורגים( 
וחוששת לא' בתשרי וכן הלאה, אבל קודם שקבעה אופן זה בג"פ אינה חוששת אלא לר"ח 
וכתב הראב"ד בבעה"נ שוסת הסירוג הוא כוסת החודש שראיה ראשונה  ותו לא,  הקרוב 
בא' בניסן מצטרפת לר"ח סיון ואב לקבוע וסת, מה לי חודש אחד מה לי ב' חודשים, אבל 
קודם שנקבע - דינה כוסת הדילוג שאינה חוששת לו בפ"א. וכן פסק בשו"ע סע' ט' "ראתה 
באחד בניסן ובא' בסיון ובא' באב קבעה לה וסת לר"ח לדילוגים", ובסע' י"ב "וסת הסירוג 
ראיה ראשונה מן המנין לד"ה ואע"פ שהרחיקה ראייתה, אלא שלעניין חשש וסתה בתחילה 
הוא שווה לדילוג שאינה חוששת אלא מר"ח לר"ח הסמוך לו" וכך משמע משאר אחרונים, 
אולם הפרישה סובר דג"כ יש מח' בין רב ושמואל ולדעת שמואל עד שתראה בפעם רביעית 
)בא' תשרי( וכבר נת' דיש לנהוג כחומרת שתי הדעות והביאו אדמוה"ז. וכתב הש"ך דבאם 
ראתה קודם לכן בא' שבט ובא' אדר אז לכו"ע ר"ח ניסן הוא חלק מוסת החודש ואינו מצטרף 

לוסת הסירוג.

חשש מקביל לשני וסתות. כבר נתבאר שכאשר אישה רואה דם עליה לקחת בחשבון כמה 
אפשרויות לחשב את הוסת הבאה )חישובים אלו הם לפי העונות שראתה ולא לפי הימים, 
ההפלגות  בוסת  וכן  הלילה,  בשעות  הבא  בחודש  בא'  עונתה  בלילה  בא'  ראתה  אם  כגון 
)בדברי  ונחלקו הפוסקים  יג'(,  - שו"ע סע'  ולא מנין הימים  מחשבים מנין העונות שעברו 
הרמב"ן שהובאו בטור( בדין אישה שראתה בא' ובכ' בניסן שעליה לחוש מצד וסת החודש 
לא' ולכ' באייר,  ולט' באייר מצד וסת ההפלגה, מה יהיה הדין במידה ותראה בא' באייר, 
ויש בזה ארבעה שיטות 1( שיטת הב"י: מכיון שראתה בא' באייר הוברר שמה שראתה בא' 
בחודש זה שייך לוסתה והראיה של כ' בניסן היתה בגדר 'דמים יתירים' ואינה נספרת לוסת 

וע"כ אי"צ לחוש לט' באייר משום הפלגת עשרים ולא לכ' בו משום וסת החודש.

2( שיטת הרמ"א הט"ז. הרמ"א בד"מ נחלק על דברי הב"י הנ"ל וסובר דלא אמרינן שראיית 
כ' בניסן היא דמים יתירים, כיון שאין הוסת נעקר עד שיבוא עת החשש ולא תראה, ולכן 
עדיין צריכה לחוש לט' באייר לוסת הפלגת כ', ולכ' באייר לוסת החודש של כ' ורק אם לא 
תראה בהם יעקר החשש )וכך הביא להלכה בהגהה סעי' יג'( וכן גם דעת הט"ז שמוכיח זאת 
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מדין אשה שראתה פעמיים בא' בחודש ואח"כ ראתה בכ"ה ובא' שלא נעקר החשש לכ"ה 
מחמת שראתה בא' וכ"ש הכא שראיית א' הייתה רק ב"פ. 

3( שיטת הב"ח והש"ך. שאמנם ראית כ' בחודש לא נעקרה, וחוששת לוסת החודש לכ' 
באייר אבל החשש של וסת ההפלגה משתנה מאחר ששינתה הפלגתה מעשרים יום לי"ב 
יום, ולכן עליה לחוש לי"ב אייר כמנין ההפלגה שיש מכ' ניסן לא' באייר וההפלגה הארוכה 
מתבטלת )ומה שהוכיח הט"ז מדין ראתה בא' ובכ"ה כנ"ל אומר הש"ך )בנה"כ( דשם איירי 
בוסת החודש שהתאריך של כ"ה ישנו, משא"כ כאן שרואה ראייתה בהפלגה קצרה הוכח 
ששינתה מרחק הזמן שבין ראיותיה(, והב"ח הוכיח דבריו מכך שנפסקה ההלכה כרב הונא 
בריה דרב יהושע שאישה שהיה וסתה לכ' יום ושינתה לל' חוששת עדיין לכ' אבל מאחר 
ראיית ל' ולא מהיום שהיה 'ראוי' אך לא ראתה בו בפועל, )והט"ז סובר דשם היה ראוי בלבד, 

משא"כ כאן היא ראתה בפועל בכ' בניסן(.

4( שיטת אדמוה"ז, שאמנם וסת של כ' לא מתבטל, וחוששת לו אח"כ מצד וסת החודש, 
אך חישוב ההפלגה לעשרים יום 'נדחה' היינו שבנוסף שעליה לחוש לי"ב אייר מצד ההפלגה 
הקצרה כדעת הב"ח והש"ך, צריכה ג"כ לחוש להפלגת עשרים מראיה האחרונה דכך הוא 
הדין בכל וסת ההפלגה שאין ראית הפלגה קצרה מבטלת הארוכה, אלא עליה לחוש אף 
לארוכה 'אחר הראיה האחרונה'. שאין עונת חשש הוסת מתבטלת עד שתבוא ולא תראה 
בה )וגם לדעת ט"ז ורמ"א 'באם לא תראה' בט' עליה לחוש לי"ב אייר דגם לשיטתם 'התוסף' 

כאן עונת הפלגה קצרה(.

ולגבי אישה שהיה וסת קצרה ושינתה לארוכה כגון שהיה לה וסת קבוע לעשרים וראתה 
בשלושים, שהדין הוא שצריכה לחוש לשניהם, נחלקו רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, 
אחר  ימים  עשרה  והיינו  לראות  שצפתה  מיום  העשרים  יום  את  חוששת  פפא  רב  לדעת 
פסק  וכן  בפועל,  שראתה  מיום  מונה  יהושע  דרב  בריה  הונא  רב  ולדעת  בפועל,  שראתה 

הרשב"א וכך נפסק בשו"ע סע' י"ד. 

ובפרטי הדין נפסק שאם תראה ג"פ ביום שלושים נעקר וסת של עשרים אבל אחר פעם או 
ב"פ של ראיית ל' חוזר וסת של כ' לקביעותו בפ"א, והקשה הט"ז דדין זה שחידש הרמב"ן 
מקורו מהגמ' ס"ד ע"א ושם משמע שאפי' אם ג"פ לא ראתה ביום כ' לא נעקר וסת זה כיון 
שלא קבעה במקומו ביום אחר, ומדוע א"כ לשון הדין כאן משמע שדווקא אחר פעם או 
ב"פ חוזר וסת של כ' למקומו, ותירץ שהגמ' דיברה על וסת החודש שלא ראתה ג"פ ביום 
כ' לחודש וראתה ב"פ ביום ל', שמאחר שלא ראתה ביום ל' פעם שלישית לא נקבע וחוזר 
וסת של כ' למקומו, והרמב"ן העתיק דין זה לוסת ההפלגה וכאן לא שייך לומר שאחר שלא 
ראתה פעם שלישית ביום שלושים לראייתה ראתה ביום עשרים דא"כ זה נקרא כבר יום 
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חמישים לראיה, ולכן נקט במקרה שראתה ביום עשרים אחר ראיה האחרונה של שלושים 
)השני(, וכן הדין באם ראתה אפי' אחר כ' מראיה האחרונה וחזרה וראתה עשרים יום אח"כ, 
דחזר וסת של עשרים למקומו והש"ך בנה"כ סובר דאיירי שבפעם הג' 'לא ראתה עד אחר 
שלושים' ואח"כ ראתה ב"פ בהפרש של עשרים יום דחזר וסת של כ' למקומו ונתבטל וסת 
של ל' )ובס"ק מ' חולק על מעדני מלך וסובר 'דאפי' ראתה קודם שיבוא יום שלושים' לא 

יעקר עד שיגיע זמנו ולא תראה בו(. 

ביום עשרים  ביום שלושים אם תראה  ב"פ  רק  נ"ח( באם ראתה  )ס"ק  ולשיטת אדמוה"ז 
יחזור כ' לקביעותו ויעקר ל' שלא נקבע, ובאם נקבע ל' בג"פ הותר כ' לגמרי. ובאם תראה 
אח"כ ג"פ ביום כ' אז יהיה הדין שתחוש רק ליום כ' ולא ליום ל' מאחר שיש לה את יום כ' 
כקבוע מדוע שנחוש גם ליום ל', אבל 'בפעם אחת' שתראה ביום ל' חוזר לקביעתו שהרי לא 

נעקר ממש באופן שיבוא ולא תראה בו(.

ובאם אישה שינתה לראות בשלושה פעמים שאינם שוים, נעקר וסתה במה שלא ראתה בו 
ג"פ, אך מאחר שלא נקבע וסת אחר חוזר למקומו בפ"א וכן הדין בוסת החודש שאם היה 
יום וסתה, אך בפ"א  ג' חדשים בתאריכים אחרים נעקר  יום קבוע לראות ושינתה וראתה 
ג'  וסתה במשך  ונחלקו האחרונים במקרה שלא ראתה  יום אחר,  נקבע  חוזר מאחר שלא 
עונות כגון שהיה לה וסת לכ' יום ולא ראתה במשך ששים יום מתי תחזור לוסתה, לדעת 
ג' עונות היא מסולקת  הט"ז בראיה אחת שתראה אח"כ תחזור לוסתה שזה שלא ראתה 
דמים, ובפ"א אחת שראתה הוברר שאינה מסולקת דמים 'ובמילא' חוזרת לוסתה, ולדעת 
המהרש"ל והש"ך רק באם תראה שתי ראיות בהפלגת כ' תחזור לוסתה מאחר שלא ראתה 
ששים יום נסתלק וסתה ג"כ וצריך לקבעו מחדש, ובאם תראה לפחות מס' יום לא נעקר 

וסתה רק שתצטרך גם לחוש לוסת הגדולה שנוספה כאן וכן דעת אדמוה"ז. 

עוד נחלקו האם אחר שלא ראתה ביום כ' עליה לחוש ליום ארבעים אחר הראיה האחרונה, 
זו דאם תחוש לכ'  כיון שלא ראתה ביום עשרים נתבטלה הפלגה  לדעת המהרש"ל וש"ך 
זה ארבעים מראיה אחרונה ואין זה דומה לוסת החודש שאם לא ראתה בא' בחודש עד"מ 
חוששת לו בחודש הבא שהתאריך הוא יום קבוע שישנו בפ"ע גם אם לא ראתה בו וכן דעת 
אדמוה"ז, ולדעת הט"ז אפי' לא ראתה לכ' חוששת למ' וכן לס' שהוסת ישנו וכל עוד לא 

נעקר כדינו חוששת לימים שיועדו מראש )וע"ד הנ"ל סע' י"ג(.

וסת התלוי במעשה. בגמ' נדה י"א ע"א רב הונא אומר שאם אישה קפצה ג"פ וראתה קבעה 
לה וסת, והקשתה הגמ' כיצד יתכן שאיה תקבע לה וסת לקפיצות והרי הברייתא אומרת 
שוסת שנקבעה ע"י אונס אינה וסת והקפיצה היא אונס שגורם ליציאת הדם לא כפי טבעו, 
לא  לחוד  לימים  )וכן  לחוד  לקפיצות  וסת  לקבוע  שא"א  הברייתא  שכוונת  הגמ'  מתרצת 
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קובעת כאן(, אבל לקפיצות בימים מסוימים כן קובעת. ומקשה הגמ' שלימים לחודייהו זה 
פשיטא שאינה קובעת וסת שהרי אין כאן סדר של ימים, ומתרץ רב אשי שמדובר כאן כגון 
שקפצה ביום א' וראתה ושוב קפצה ביום א' וראתה ואח"כ קפצה בשבת ולא ראתה ולמחר 
ביום א' ראתה שהיה סברה לומר שיום א' לבדו הוא הגורם )ולא הקפיצה( שראתה בו ג"פ, 

קמ"ל. 

לדעת הרז"ה יש אפשרות לקבוע וסת לקפיצות לחוד כדמוכח מקושיית הגמ' שזה פשיטא 
שימים לחוד אינה קובעת ולא הקשתה כן לגבי הקפיצות, ועוד שבדף ט"ו ע"ב גבי הבאים מן 
הדרך נשיהם להם בחזקת טהרה מעמידה הגמ' שיש להם וסת לקפיצות ואנו מניחים שאכן 
לא קפצה ולכן היא בחזקת טהרה, וכן דעת הרמב"ן והטור. ודעת הרשב"א שכאן בסוגיא 
)דברי רב הונא והברייתא כו'( משמע שמדובר דווקא על וסת מורכב מימים וקפיצות, וכן 
בדף ט"ו מדובר ג"כ בוסת מורכב וכן דעת רוב הראשונים וכן נפסק להלכה בסעיף י"ז )לדעת 
הרז"ה משמעות אונס שנזכר בברי' הכוונה דבר שנעשה בניגוד לרצונה כגון חלתה או היכה 
אותה בעלה, אבל הקפיצה ועד"ז אכילת דברים חריפים זה נעשה ברצונה וקובעת להם וסת 
בפ"ע ולדעת הרשב"א משמעות אונס שינוי מדרך המחזור הרגיל בגופה - אדמוה"ז ס"ק 

צ"ד(. 

וכתב ב"י בשם הגה"מ שאע"פ שאינה קובעת וסת לקפיצות לחוד חוששת להם אם ראתה 
מורכב  וסת  תקבע  שמא  בפ"א  וחוששת  בפ"א,  ונעקר  קבוע  שאינו  כוסת  בקפיצה  ג"פ 
מקפיצה וימים כמו שחוששת בוסת של ימים לחוד, מאחר שיכול ליקבע בג"פ חוששין לו 
בפ"א ואין חוששים לאד משניהם בפ"ע )משא"כ בוסת הגוף המורכב מימים שחוששים רק 

לכל אחד בפ"ע מפני שתחושות הגוף יכולים ליקבע בפ"ע(.

הג'  ובפעם  א' בקפיצה  ביום  ב"פ  רב אשי שראתה  הנזכר בדברי  בדין  ונחלקו הראשונים   
ראתה ביום א' למחרת הקפיצה, ויש שם בגמ' לישנא אחרינא שרב הונא אומר שקובעת 
לה וסת לימים בלא קפיצות ורב אשי מביא לאיזה מקרה התכוין כגון שראתה ב"פ בקפיצה 
ביום א' ופעם ג' ראתה ביום א' בלא קפיצה שהתגלה שהיום הוא זה שגורם לראיית הדם, 
לדעת הרמב"ם לישנא זו חולקת על הלישנא הראשונה ולדעתה א"א לצרף קפיצה של שבת 
לראיה של יום א' וקובעת לראיה בלבד ודעת הטור והרשב"א שאינם חולקים והלישנא קמא 
מדברת במקרה שכן קפצה מאמש וניתן לצרף הקפיצה לוסת והשו"ע בסעיף י"ז פסק כדעת 
הרמב"ם, והש"ך )בס"ק מט'( הקשה מדוע לא הזכירו המחבר והרמ"א דעת הטור והרשב"א 
שהיא גם דעת הראב"ד והרא"ש ועוד שגם יש חומרא לדעת הרשב"א והטור שאין וסת זה 
נעקר עד שיעבור ג"פ יום א' בקפיצות ולא תראה, משא"כ לדעת הרמב"ם שבג' יום א' באם 

לא תראה זה נעקר אפי' בלא קפיצות. 
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צריך  האם  הפוסקים  נחלקו  י"ח  בסעיף  שנז'  וקפיצות  מימים  המורכב  וסת  קביעת  ולגבי 
שיקבע ברצף דווקא, לדעת הפרישה אי"צ לראות בקביעות דווקא כי באם לא תראה ר"ח 
אחד עד"מ לא נעקר היות ולא קפצה אז ואי"ז כדרך שנקבע, ולדעת הראב"ד צריך לקבוע 
ברצף דווקא וי"ל הטעם דכל עוד שלא נקבע אנו תולין להקל שאולי הר"ח לבדו הוא הגורם 

וכן כשלא ראתה ר"ח אחד נעקר )אדמוה"ז ס"ק ע"ה(.

וסת הגוף. במשנה ס"ג ע"א מופיע כמה מקרים שאישה קובעת וסת ע"י מיחושים שונים 
בגופה אע"פ שאינם באים בזמנים קבועים, פיהוקים, רש"י מפרש כאדם שפושט זרועותיו 
מחמת כובד, או כאדם שפותח פיו מחמת כובד, ור"ח מפרש כאדם שמוציא קול דרך פיו 
מחמת המאכל שאכל. עיטוש, שזה הפחה מלמטה או עיטוש מלמעלה )דרך הפה והאף( 
- ש"ך, או מיחוש בפי כריסה - טיבורה, או בשיפולי מיעיה -בית הרחם, או שאחזוה צירי 
הקדחת, או שראשה ואיבריה כבדים עליה, אם חשה באחד מהם שתוקף אותה במשך זמן 
ורואה אז דם קובעת לה וסת באם חוזר ע"ע ג"פ ואפי' בזמנים שונים, ובאם יבוא בקביעות 
ולא תחוש  זמן  ואותו  זמן )החודש או הפלגה( תיקבע לה וסת מורכב לאותו תחושה  של 
עד שיבואו שניהם ביחד, וכן נפסק להלכה בסעיף י"ט ומהגהת הרמ"א והט"ז והש"ך יוצא 
משניהם,  מורכב  וסת  שקבעה  אחר  מהם  לאחד  חוששת  אינה  קבוע  שאינו  כוסת  שאפי' 
ובאם תראה ב"פ פעמים ביום קבוע כגון בר"ח ע"י פיהוק ואח"כ תפהק בפעם שלישית בכ"ט 
ולמחר בר"ח תראה, תיקבע וסת מורכב לשניהם שמצרפים הפיהוק של אתמול לראיה של 
היום וכן דעת השו"ע בסעיף כ' )ואע"פ שבסע' יז' פסק דלא אמרינן כן בוסת המעשה, כאן 
כיון שהפיהוק )או כל תחושה אחרת( אינו גורם את הראיה, אלא בא תוצאה ממילוי הדם 

ברחם א"כ יכול להיות שהדם יגרום קודם כל לפיהוקים ואח"כ למחר יצא מן הרחם(. 

ראתה פ"א בוסת הגוף חוששת לו בפעם הבאה כדין וסת שאינו קבוע, ונעקר בפ"א שלא 
סי'  )כדלעיל  העונה  אחר  מותרת  בדקה  לא  אם  ובדיעבד  לכתחילה  לבדוק  וצריכה  תראה 
קפ"ד(, ולדעת הט"ז וסת הגוף חמור משאר וסת שאינו קבוע שיש כאן ריעותא לפנינו ולכן 
כאן אסורה לשמש עד שתבדוק אפי' אחר העונה ולדעת הש"ך בנה"כ לשון ההלכה כאו 
שאע"פ  מיד,  המיחוש   - העונה  אחר  להתירה  כדי  הכוונה  שתבדוק"  עד  לשמש  "אסורה 
וסת שאינו קבוע מותרת מיד שעבר אפי' לא בדקה כאן היות שאינו תלוי בזמן  שבשאר 
אפי' שעבר חיישינן שמא תראה אא"כ עבר זמן רב אפי' עדיין באותה עונה מותרת וכן נראה 
דעת אדמוה"ז, והדין בווסתות הגוף ככל דיני הווסתות שבסימן זה )כמפורט בסע' כ"ו( רק 
שבוסת הגוף אפי' אם קבעה אותו עדיין חוששת לעונה בינונית )כדלעיל סוף סימן קפ"ד(. 

בוסתות הגוף הדין שככל אחד ממקרים אלו קובע לעצמו וא"א לצרף וסת של פיהוק ועיטוש 
שמצטרפים  הרא"ש  סובר  ופלפלין  בצל  שום  כגון  חריפים  דברים  באכילת  אבל  וכיו"ב, 
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לקבוע וסת כיון שהם ענין אחד )ולדעת הרשב"א יכולים לקבוע וסת רק בהרכבת ימים כמו 
בקפיצות, ודעת התוס' כיון שאין כאן טורח כבקפיצות דינן כוסת הגוף וכן דעת הרז"ה כנ"ל(. 
ואפי' אם קבעה ע"י ג' מאכלים נעקר ע"י שתאכל אחד ולא תראה אבל ע"י אכילת שאר 

דברים חריפים לא תעקור - פ"ת בשם חוו"ד.

בווסת הגוף עת החשש הוא בשעת הוסת עצמו, דהיינו שאם ראתה בתחילת המיחוש עליה 
ובאם נמשכת ראייתה מעבר  ואם בסופו אסורה בסופו  לחוש כבר שמתחלת לחוש שוב 
נפסק בשו"ע  וכן  יום(  או  )לילה  לזמן המיחוש הכריע הרשב"א שחוששת עד סוף העונה 
עונת  כל  שאסורה  כ"ה  סע'  בשו"ע  פוסק  ביחד  והימים  הגוף  וסת  קבעה  ובאם  כ"ד,  סע' 
ומיחוש,  מימים  שמורכב  כיון  המיחוש  שקודם  השעות  כולל  זה  שאין  סובר  והט"ז  הוסת 
וסת מורכב עליה לחוש  לה  וסובר שכשיש  בנה"כ  עליו הש"ך  ונחלק  עד שיבואו שניהם. 
מתחילת העונה כמו בוסת הימים לבד )ולמסקנת דבריו מוציא מדברי הרשב"א בסי' קפ"ז 
שאפי' אם לא הוקבע - כן חוששת לכל העונה מתחילתה(. ומבאר אדמוה"ז בס"ק צ"ז שכאן 
צריכה לחוש מתחילת העונה כמו בוסת הימים גרידא, שאף אם היא רגילה לראות בשעה 
מסוימת דווקא חוששת כל העונה שמא ע"י תשמיש תקדים הראיה לבוא בתחילת העונה 
גם כאן אנו חוששים שמא ע"י תשמיש תקדים הראיה לבוא בתחילת העונה קודם המיחוש, 

אבל באם עברה עונה זו ולא ראתה מותרת בלא בדיקה.

מסולקת דמים )קטנה/זקנה(

קטנה. מהדין של ד' נשים שדיין שעתן שאחת מהן זה קטנה, אנו לומדים שילדה פחות מי"ב 
שנים ויום אחד אינה מוחזקת לראות דמים, ואף אם ראתה אע"פ שמטמאה אנו מחשיבים 
טהרות  וטימאה  לכן  קודם  טמאה  שהיתה  חוששים  שאין  כמו  ולכן  כמקרה,  ראייתה 
שנתעסקה עימהם כן לא נחוש לוסתה שמא תראה שוב באותו זמן. אך אם בפועל קבעה 
גדולה  לבין  בינה  הבדל  יש  בכ"ז  אך  וסת  שקבעה  כגדולה  דינה  החודש(,  או  )הפלגה  וסת 
במידה ולא תראה במשך תשעים יום שהם ג' עונות בינוניות נעשית מסולקת דמים ואינה 
חוששת לוסתה עד שתשוב ותקבענו שוב בג"פ משא"כ בגדולה שבפ"א שתשוב לראות 

חוזרת לוסתה וכך נפסק בשו"ע סעיף כ"ז. 

ומקור דין זה הוא מהגמ' ט' ע"ב "ת"ר תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה פעם ראשונה 
דיה  וראתה  עונות  ג'  עליה  עברו  הנשים...  ככל  היא  הרי  שלישית  פעם  שעתה  דיה  ושניה 
שעתה ועוד עברו עליה ג' עונות וראתה דיה שעתה ועוד עברו עליה ג' עונות וראתה הרי היא 
ככל הנשים... אמר מר... הדר קא חזיה בעונות קטנות מאי )היינו שראתה בעונות בינוניות 
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של ל' יום אחר הפסקת התשעים( אמר רב גידל אמר רב פעם ראשונה ושנייה דיה שעתה 
שלישית כו'" יוצא מכאן שכמו שלקבוע וסת של צ' יום צריך ג' הפלגות כאלו, אף לשוב 
לוסת של ל' יום צריך ג"פ, ובהמשך הגמ' שואלת מה יהיה הדין באם בפעם הג' במקום לצ' 
יום ראתה בעונה בינונית לל' יום, ועונה על כך רב גידל בשם רב שאין הבדל, וכבר בראיה 

שניה היינו זו שבאה אחר ב' הראיות של צ' ואחת של ל' דינה שמטמאה ככל הנשים. 

ודעת הב"י בכל הנ"ל שאין כוונת הגמ' להשמיענו שתקבע וסת בג' הפלגות שאינם שווים, 
וג"כ מדובר שראתה ג"פ הפלגה של ל' יום והחידוש במקרה השני שאע"פ שאחר שראתה 
'פעמיים' בהפרש של צ' יום 'קירבה' בפעם הג' וראתה לשלושים לא קבעה וסת, זו כוונת 
הגמ' ולזה גם נתכוין הרשב"א. וכך פסק בלשונו בשו"ע סע' כ"ז "אינה חוששת עד שתחזור 

'ותקבענו' ג"פ".

אולם הט"ז חולק ע"ז וסובר דכל שראתה ג"פ דם אפי 'בלא קביעות יצאה מחזקת מסולקת 
דמים וחוששת לראיתה כוסת שאינה קבועה ולזה נתכוין הרשב"א בפשט הסוגיא דאע"פ 
וחוששת לראיתה  יצאה מחזקת מסולקת דמים  ג' לשלושים  ופעם  יום  שראתה ב"פ לצ' 
כוסת שאינה קבועה, ודעת הש"ך בנה"כ )אע"פ שהסכים לביאורו בגמ' וברשב"א(, שדווקא 
אם תקבע לה וסת תוחזק ברואה אבל אם לא, אין שייך אצלה דין וסת שאינו קבוע כדמשמע 

בפוסקים. 

וגם באופן החישוב יהיה הפרש בין קטנה לגדולה, שבגדולה אם היה לה וסת החודש לראות 
כל ב' חודשים בר"ח )וסת הסירוג( כדי להיות מסולקת רק אם לא תראה ג"פ ב' חודשים 
היינו ו' חודשים וכן בהפלגות אם היה לה וסת לל"ה יום אינה מסולקת עד שלא תראה ג"פ 
ל"ה דהיינו ק"ה יום משא"כ בקטנה די בהפסקת תשעים. אבל באם היה לה בתחילה עונות 
קטנות כגון לכ' יום ולא ראתה ג"פ היינו ס' יום דינה כגדולה שבפ"א חוזרת לוסת שהיה לה 
כיון ששלושים יום זה עונה בינונית היינו דרך רוב נשים ובג"פ שלא ראתה נסתלקה מדרך 
לה  שאין  רק  הוכח  מל'  בפחות  אבל  רואה,  שאינה  הקטנה  לדין  שחזרה  והוכח  נשים  רוב 

'הקביעות' של מקודם ולא כל דין רואה דם-פרישה ש"ך.

זקנה. הזקנה דינה כקטנה, כדמוכח מגמ' הנ"ל ששניהם מסולקות דמים וכמו שהביא רמ"א 
בהגהה בשם הרשב"א שאפי' לוסת שאינו קבוע אינם חוששות. ומאימתי היא נקראת זקנה 
יש בזה כמה דעות, במשנה ז' ע"א "איזו היא זקנה כל שעברו עליה ג' עונות סמוך לזקנותה" 
ובגמ' ט' ע"א "איזו היא סמוך לזקנותה אמר רבי יהודה כל שחברותיה אומרות 'עליה' זקנה 
היא ורבי שמעון אומר כל שקורין לה אימא ואינה בושה, רב זירא ורב שמואל בר רב יצחק 
חד אמר כל שאינה בושה וחד אמר כל שאינה מקפדת איכא בינייהו בושה ואינה מקפדת". 
ונפסקה ההלכה כר"ש דהלכתא כוותיה לגבי ר"י וגם כי נחלקו האמוראים בהבנת שיטתו 
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)ולדעת הט"ז כלל זה איפכא, ולדעתו ר"ש כאן הכוונה לר' שמעון בן לקיש ור' יהודה הכוונה 
לאמורא רב יהודה(, ובמחלוקת האמוראים נפסק כמ"ד בושה אע"פ שאינה מקפדת לקולא 
לזקנה,  נחשבת  כבר  ע"ז  מעירה  שאינה  כיון  בזקנותה  מתביישת  שעדיין  בגיל  היא  שאפי' 
מתביישת.  אינה  שגם  היינו  חוששת  אינה  שכתב  כ"ח  בסעיף  השו"ע  שכוונת  הט"ז  ודעת 
ודעת אדמוה"ז דמשמע דעת הפוסקים להקל כשאינה מקפדת. ומהירושלמי )הובא בב"י( 
או  בושה  שאינה  לגיל  שהגיע  הכוונה  אלא  אחת  כל  של  ברגשותיה  תלוי  זה  שאין  משמע 

מקפדת והביאו רמ"א להלכה.

אחת  בפעם  לוסתה  חוזרת  דמים  מסולקת  שנעשית  שזקנה  לקטנה  זקנה  בין  הבדל  ויש 
שתראה ולא כקטנה שצריכה ג"פ כנ"ל )שו"ע סעיף ל"א(

קביעת וסת בימי נידה וזיבה. נידה ל"ה ע"ב במשנה "כל אחד עשר יום בחזקת טהרה" )היינו 
אחד עשר יום שבין נידה לנידה שהם ימי זיבה(, ופירש רב הונא בר חייא בשם שמואל "לומר 
שאין אשה קובעת לה וסת בתוך ימי זיבה", ולגבי ימי נידה מביאה הגמ' י"א ע"א מחלוקת 
ר' יוחנן ור"ל האם אישה קובעת לה וסת בימי נידה ומקשה לדעת ר' יוחנן מדוע אינה צריכה 
לבדוק אז אע"פ שטמאה בלאו הכי תבדוק לידע אם תקבע וסת, ומתרצת הגמ' שגם ר' יוחנן 
מודה שאינה קובעת וסת בימי נידה כגון שראתה בא' ואח"כ בה' אפי' אם תראה עוד ב"פ 
בה' לא קבעה וסת כיון שראיה הראשונה היתה ממעין פתוח, אלא שבאם ראתה ב"פ בא' 
בחודש ואח"כ ראתה בכ"ה ובא' אע"פ שראיה האחרונה היתה בתוך מעין פתוח - ימי נדה 
יתירים  וראתה בכ"ה הם דמים  ומה שהקדימה  בא' בחודש  וסת  נאמר שקבעה  כ"ה,  של 

שנתקבצו ברחם, ובכ"ז חוששת ג"כ לכ"ה אולי תקבע בו וסת. 

והרשב"א מפרש שגם ר"ל שאמר שקובעת וסת בימי זיבה מתכוין לאופן כזה כגון שראתה 
ב"פ בא' בחודש ואח"כ ראתה בכ' ובא' שאע"פ שא' בחודש האחרון בימי זיבה של כ' קובעת 
וסת לא' בחודש, שרגליים לדבר שראתה ב"פ בא' וגם בפעם הג' ומה שהקדימה לראות יש 

לתלות בדמים יתירים )מגיד משנה(.

 והאם כשראתה בימי זיבה תחוש לו כוסת שאינה קבוע עכ"פ, לדעת רב פפא כן, וכך פסק 
הראב"ד ולדעת רב הונא בריה דרב יהושע אי"צ לחוש, וכן פסק הרשב"א ומשמע כן מרוב 

הפוסקים, ומהרמב"ם משמע שפסק כרב פפא.

 וכתב הרמב"ן שהיום שאין מבדילים בין ימי נידה וזיבה לעניין טומאה כנ"ל סי' קפ"ג, גם 
וסת בתוך  יכולה לקבוע  ולכן  וזיבה,  נידה  בימי  וסת אף  וקובעת  אין להבדיל  וסתות  לענין 
וסת החודש  בב' לחודש, קבעה  גם  ג"פ  ואח"כ ראתה  ג"פ בא' בחודש  כגון שראתה  וסת 
לשניהם )כך גירסת הט"ז וכ"ה בשו"ע סע' לב' אבל לדעת הש"ך הגירסה היא בכ' לחודש 
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דבב' לחודש היא המשך ראיה של א' ולא נחשבת בפ"ע וכן גירסת אדמוה"ז(. והטעם שלא 
נכתב הדוגמא בפשטות כגון שראתה בא' ובכ' כי מקור דין זה הוא מהראב"ד שלדעתו גם 

כיום אין קובעים בימי זיבה ולא תיתכן דוגמא זו.

לדעת הש"ך אישה קובעת וסת בימי נידה וזיבה רק לחומרא, שצריכה ג"פ כדי לעקרו, אבל 
לקולא שלא תצטרך לחוש לוסתות אחרות אינה קובעת, אבל תוה"ש חולק ע"ז וסובר דכיון 
שהטעם הוא כדי שלא נצריך את הנשים ללמוד ולהכיר את החילוקים שבין ימי נידה וזיבה 
לכן אין לומר שבימי זיבה תקבע רק לחומרא שאז תצטרך לחשבם )ורק אם תקבע ג"פ בימי 

נדה בלבד תחוש לחומרא(, וכן משמע דעת אדמוה"ז )ס"ק קי"ב(.

מעוברת ומניקה. נידה ז' ע"ב "ד' נשים דיין שעתן . . מעוברת ומניקה" ומעוברת נקראת מג' 
חדשים שהוכר עוברה ואז ראשה ואיבריה כבדים עליה וזה משפיע על מחזור הדם שתחשב 
אז  שעד  מניקה  דין  לה  יש  חודש  כ"ד  שעד  כחכמים  נפסק  מניקה  ולגבי  דמים.  מסולקת 
איבריה מתפרקין מצער הלידה ואפי' מת בנה או גמלתהו קודם לכן וכן גם אם מניקה עד ד' 

וה' שנים, ולדעת ר"מ רק בזמן שמניקה אז דם נעכר ונעשה חלב והיא מסולקת דמים. 

י"א  הגמ'  מסוגיית  זאת  ומוכיח  וההנקה  העיבור  בזמן  וסת  לקבוע  אפשר  הרמב"ן  לדעת 
צריכה  אינה  לנקבה(  וס"ו  לזכר  יום  לג'  )היינו  טוהר  דם  על  יושבת  מדוע  שמסבירה  ע"א 
לבדוק, שאע"פ שדמה טהור אינה צריכה לחוש לוסתה, לדעת לוי מפני שאז רואה ממעין 
- מקום אחר, ולדעת רב שהכל מאותו מעין והתורה טמאה אותו בימים מסוימים וטיהרה 
אותו בימים מסוימים א"א לקבוע וסת מימי טהרה לימי טומאה, משמע שרק בזמן שיש 
וסת.  לקבוע  ניתן  וההנקה  העיבור  ימי  שאר  במשך  אבל  לוסת  מצטרף  אינו  טוהר  דם  לה 
ולדעת הרשב"א א"א לקבוע וסת בימי העיבור וההנקה כדמשמע בגמ' בדברי שמואל ור' 
יוחנן שמעוברת ומניקה דיין שעתן 'כל' ימי עיבורן ומניקתן ואי"צ לחוש לוסת במשך כל 
אותו זמן )וגבי סוגיית הגמ' דמשמע דווקא יושבת על דם טוהר המשנה מדברת ככו"ע גם 
כדעת התנאים דסברי שקובעת ואנן קיי"ל כר"מ שאינה קובעת כל ימי עיבורה כו' או שע"פ 
האוקימתא הראשונה אין מדובר שם על מי שיושבת כעת על דם טוהר אלא על מבקשת 
לישב כו' אבל יושבת דינה כחלק מכל ימי העיבור וההנקה שאי"צ בדיקה וכך יותר משמע 
להעמיד לרב דקיי"ל כוותיה(, ומכאן משמע שאף כוסת שאינו קבוע אין לחוש אך לדעת 
הראב"ד יש לחוש לראיות כוסת שאינו קבוע, ויש לחוש לדבריו, וכך פסק בשו"ע סעיף ל"ג.

והטור לא ראה  והש"ך סובר שהיות  והב"ח סובר דיש לחוש לדעת הרמב"ן שנזכר בטור 
דברי הרשב"א הנ"ל וגם הראב"ד והריטב"א סוברים כהרשב"א, והריטב"א כתב שכך המנהג 

וככלל בוסתות שומעין להקל שהלכה כרשב"א ושו"ע.
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ולגבי הוסת שהיתה לה מקודם מביא הב"י דעת רוב הראשונים )למעט דעת הרז"ה( שאי"צ 
ואפי' ראתה באותן עונות שהיתה  וכן פסק בשו"ע סע' ל"ד  לחוש לוסתה שלפני העיבור 
קבועה,  שאינה  כוסת  אפי'  לחוש  אי"צ  הט"ז  ולדעת  כמקרה,  אלא  אינן  לראות  למודה 

ואדמוה"ז סובר כדעת הפרישה שחוששת להם כוסת שאינו קבוע וכדלעיל סע' ל"ג. 

ואחר ימי העיבור וההנקה נחלקו הפוסקים מה דינה: הרשב"א מביא שני דיעות, אחת שמיד 
בסיום כ"ד חודש חוזרת לוסתה אפי' עדיין לא חזרה לראות כיון שמעוברת ומניקה אינם 
מסולקות  שבטבעם  וזקנה  מקטנה  )בשונה  הולד  מצד  רק  בטבעם  דמים  מסולקות  בעצם 
דמים(, ולכן אחר שיסור הדבר המעכב תשוב במילא לוסתה וי"א עד שתשוב לראות כוסתה 
בפעם אחת, ופסק הרשב"א כדיעה הראשונה וכן פסק בשו"ע, והש"ך פוסק כדעת הרמב"ן 

עד שתשוב לראות ואפי' שלא בעונת וסתה והיא דיעה ממוצעת ובוסתות שומעין להקל.
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לזכות
הנהלת הכולל שערי גאולה 

הרב מאיר מאירי שליט''א

ר' ישראל נח בליניצקי שליט''א

המחזיקים את הכולל בכל נפשם ובכל מאודם, 

מתוך דאגה ואכפתיות לאברכים שי' 

 שזכות זו תעמוד להם בכל עניניהם,
הגשמיים והרוחניים

בבני חיי ומזוני רויחי
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לזכות
אברכי כולל שערי גאולה

שיצליחו בלימודם ויתעלו מעלה מעלה 
במעלות התורה

מתוך חיות ויראת שמים, ויזכו לגרום נח''ר 
לרבי מלך המשיח

ולהצלחה רבה בכל עניניהם
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שערי גאולה

לע''נ
שולמית בת יהושע

נלב''ע טו מרחשוון ה'תשע''ב

שיקויים היעוד 'הקיצו ורננו שוכני עפר' 
והיא בתוכם

תיכף ומיד ממש
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לע''נ
יהודית ב''ר אהרן

נלב''ע כ' אדר א' ה'תשע''ו 

שיקויים היעוד 'הקיצו ורננו שוכני עפר' 
והיא בתוכם

תיכף ומיד ממש
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שערי גאולה

לע''נ
חדווה פלורה ב''ר אלעזר

נלב''ע ד' מרחשוון ה'תשס''ב

שיקויים היעוד 'הקיצו ורננו שוכני עפר' 
והיא בתוכם

תיכף ומיד ממש
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לע''נ
רבי יצחק בן רבי יוסף

שלושים שנה להסתלקותו

בכ''ב מרחשוון ה'תנש''א

שיקויים היעוד 'הקיצו ורננו שוכני עפר' 
והוא בתוכם

תיכף ומיד ממש
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שערי גאולה

לע"נ

הרה"ח ר' זלמן ניסן 
פנחס בן הרה"ח ר' יעקב

נוטיק
נלב"ע ז' מרחשון תשפ"א

שיקויים היעוד 'הקיצו ורננו שוכני עפר' 
והוא בתוכם

תיכף ומיד ממש
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קובץ הערות
שע"י אברכי כולל

שערי גאולה

לע''נ

ר' צבי אלימלך ב''ר שלמה זלמן
נלב''ע יו''ט ראשון דחג הסוכות ה'תשפ''א

שיקויים היעוד
'הקיצו ורננו שוכני עפר' והוא בתוכם

תיכף ומיד ממש

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שנת ה’תשפ”א ~~


