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א"פשו"ה ולסו ף"כ־ט"י

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

ביאורים, פלפולים וחידושים בכל מקצועות התורה.

קובץ זה יוצא לאור בקשר עם - י"ט־כ"ף כסלו - חג הגאולה וראש השנה לדא"ח, ה'תשפ"א.

בראש הקובץ הצבנו "דבר מלכות", שיחה מאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א משנת 
תשנ"ב, הקשורה עם תאריכי ימים אלו, י"ט־כ"ף כסלו וחג החנוכה.

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

והרחבת  פענוח  ובו  החנוכה,  לחג  בסמיכות  אי"ה  אור  שיראה  מקובץ  חלק  הבאנו  לסיום, 
מנהגי כ"ק אד"ש מה"מ מתוך ספר המנהגים - חנוכה. פענוח והרחבת המראי מקומות נעשה 

ע"י הת' יוסף יצחק שיחי' טריאסטר, והת' מנחם מענדל שיחי' אדלער, ותודתנו נתונה להם.

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

הרבה בהכנת והוצאת קובץ זה לאור.

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

ובהזדמנות זו אנו פונים ומבקשים את קהל הקוראים, להוסיף ולשלוח עוד הערות וביאורים 
- ולא יאוחר מיום ה', א' שבט - על מנת שיתפרסמו אי"ה בקובץ שיצא לאור בקשר עם יום 
הבהיר יו"ד־י"א שבט ה'תשפ"א, ואין מזרזין אלא למזורזין, כפי ההוראה בכמה וכמה שיחות 

קודש: "לפרסם ולהדפיס חידושי תורה".

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

תורה ולהאדירה.

לעין  וימהרו את התגלותו  יזרזו  בלימוד התורה  וההוספה  זה,  רצון מהשי"ת, שקובץ  ויהי 
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כל של מלכנו משיחנו, וישמיענו נפלאות מתורתו – תורתו של משיח - "תורה חדשה מאיתי 
תצא", בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

המערכת
ימות המשיח

ערב חג הגאולה י"ט-כ"ף כסלו - הי' תהא שנת פלאות אראנו
קי"ח שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ושבעים שנה לנשיאותו

בית שמש, ארץ הקודש תובב"א
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זה:  הש"ק  דיום  המיוחדים  מהענינים  א.  
התחלתו – ערב שבת, שבו נעשית ה"אכילה" 
דיום השבת, כמארז"ל1 "מי שטרח בערב שבת 
יאכל בשבת" – ביום ט"ו כסלו, שבו "קיימא 
דחודש  השלימות  באשלמותא"2,  סיהרא 
כסלו; וסיומו – הגמר דמוצאי שבת, שנמשך 
עד יום השלישי בשבוע3 – ביום י"ט כסלו, חג 
ראש  החגים6,  חג  הזקן5,  רבינו  של  הגאולה4 

השנה לתורת החסידות7.

שמתאימה  זו  בקביעות  מיוחדת  ומעלה 
הראשונה  בפעם  כסלו  די"ט  להקביעות 
)בשנת תקנ"ט( – כדברי רבינו הזקן במכתבו 
כסלו,  י"ט  ב"יום  היתה  שגאולתו  הידוע5 
בס'  כשקריתי   .  . טוב  כי  בו  שהוכפל  ג'  יום 
)שע"פ  נפשי"  בשלום  פדה  בפסוק  תהלים 
חלוקת ספר תהלים לימי השבוע8 שייך פסוק 
יום  חל  ובמילא,  השלישי(,  דיום  לשיעור  זה 
בט"ו  שבת  וערב  כסלו,  בט"ז  שלפניו  הש"ק 

כסלו.

1( ע"ז ג, סע"א.

2( זהר ח"א קנ, רע"א. ח"ב פה, רע"א. ועוד. וראה שמו"ר פט"ו, כו.

3( ראה פסחים קו, סע"א )לענין הבדלה וגיטין(. רמב"ם הל' שבת פכ"ט ה"ד )הבדלה(. הל' גירושין פ"ט הכ"ג 

)גיטין(. שו"ע אדה"ז או"ח סרפ"ה ס"ה )שמו"ת(. סרצ"ט ס"ח )הבדלה(.
4( נוסף על חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי ביו"ד כסלו, שחל ביום ראשון בשבוע – שהעלי' והשלימות שלו 

)"ויכולו"( ביום הש"ק זה.
5( "היום יום" י"ט כסלו. אג"ק שלו סל"ח. וש"נ.

6( מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר – נעתק ב"היום יום" בהקדמה. אג"ק שלו ח"ז ע' ל. ועוד. וראה לקו"ש ח"ה ע' 

436 ואילך.
7( מכתב כ"ק אדנ"ע )מיום ט"ז כסלו( לחג הגאולה די"ט כסלו תרס"ב )לפני תשעים שנה( – נדפס ב"היום יום" 

בתחלתו. אג"ק שלו ח"א ע' רנט. וש"נ )וראה לקמן הערה 63 והערה 106(.
8( כפי שנהגו רבותינו נשיאינו בזמנים מיוחדים שהי' צורך באמירת תהלים בשופי )אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ 

ח"ג ע' תעג ואילך. וש"נ(.
9( ש"מיני' מתברכין כולהו יומין" )זח"ב סג, ב. פח, א(.

10( שו"ע אדה"ז או"ח ר"ס תצד.

הכי  ענין  )ועאכו"כ  הענינים  שכל  וכיון 
כי"ט כסלו, ראש השנה לתורת  ועיקרי  כללי 
ובתכלית  פרטית,  בהשגחה  הם  החסידות( 
ושייכות  קשר  שיש  לומר  מסתבר  הדיוק, 
כסלו  די"ט  והנתינת-כח  שהברכה   – ביניהם 
)שנמשכת מיום השבת שלפניו9, לאחרי וע"י 
שבו  כסלו,  מט"ו  היא  שבת(  דערב  הטירחא 
"קיימא סיהרא )דחודש כסלו( באשלמותא", 

כדלקמן.

לחג  בנוגע  ותמיהה  שאלה  ובהקדם  ב.  
הגאולה י"ט כסלו, חג החגים – שיש בו שינוי 

לגבי שאר החגים:

עשר  חמשה  ביום  נקבעו   – וסוכות  פסח 
בחודש )פסח בט"ו בניסן וסוכות בט"ו בתשרי( 
ושבועות  באשלמותא".  סיהרא  "קיימא  שבו 
 .  . הזה  חג  תלה  לא  ש"הכתוב  לכך  נוסף   –
לעומר"10,  בחמישים  רק  לחודש  ימים  בכמה 
חמשה  )"פעמים  החודש  בימי  קביעותו  הרי, 

משיחות ש"פ וישלח, ט"ז כסלו ה'תשנ"ב
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בחציו  היא  שבעה"11(  פעמים  ששה  פעמים 
)ודוגמתה  כשהלבנה  החודש,  של  הראשון 
ללבנה"12(  ו"מונין  ללבנה"  ש"דומין  בישראל 

הולכת וגדלה מיום ליום.

משא"כ י"ט כסלו – לא זו בלבד שאינו בט"ו 
בחודש, כש"קיימא סיהרא באשלמותא", אלא 
החודש,  של  השני  בחציו  שהוא  מזה,  יתירה 

כשהלבנה הולכת ומתמעטת מיום ליום?!

ועד"ז )ויתירה מזה( בנוגע להיו"ט דחנוכה13 
וט"ו  בי"ד  שקביעותו  כפורים14  ש)אינו   –
באשלמותא"15,  סיהרא  כש"קיימא  בחודש, 
של  האחרונים  בימים  ורובו  התחלתו  אלא( 
החודש, מכ"ה כסלו ואילך, כשהלבנה הולכת 

ומתמעטת, ועד שמתכסה ונעלמת לגמרי!

תוכן הענין דמיעוט  ויש לבאר תחילה  ג.  
הלבנה בחציו השני של החודש ביחס לישראל 

ש"מונין ללבנה":

של  הראשון  שבחציו  שכיון   – ובהקדמה 
ליום,  מיום  הלבנה  אור  והולך  מוסיף  החודש 
אור  והולך  פוחת  החודש  של  השני  ובחציו 
הלבנה מיום ליום, הי' צ"ל לכאורה גם המנין 
החודש  של  הראשון  שבחציו  באופן  ללבנה 
ב'  יום  א'  )יום  והולך  מוסיף  הימים  מנין  יהי' 

11( ר"ה ו, ב.

12( ראה סוכה כט, א. ב"ר פ"ו, ג. אוה"ת בראשית ד, סע"ב ואילך. ועוד.

13( ושייך גם לחג הגאולה י"ט כסלו – ששלימות הגאולה די"ט כסלו היתה רק כשחזר רבינו הזקן מפטרבורג 

לוויטבסק )שאז חשיב "חזר לבוריו" לענין ברכת הגומל )ראה סדר ברכת הנהנין לאדה"ז פי"ג ה"ה(( – ביום 
ב' דחנוכה* )לקו"ד ח"א יב, א(.

*( נוסף על הגאולה ממאסרו השני בנר ג' )ונר ה'( דחנוכה )ראה ס' השיחות תשמ"ח ח"א ע' 156 הערה 10(.
14( להעיר שבכמה ענינים שוים חנוכה ופורים )ראה ס' השיחות תש"נ ח"א ע' 184. וש"נ(.

15( להעיר שמילוי ושלימות הלבנה – "חצי כ"ט י"ב תשצ"ג" )ב"י או"ח סתכ"ו( – הוא בין י"ד לט"ו )וראה 

לקמן הערה 27(.
16( תהלים עג, א.

17( ויחי מח, כ.

18( ישעי' נד, יב.

וכו' עד יום ט"ו(, ובחציו השני של החודש יהי' 
מנין הימים פוחת והולך )יום ט"ו יום י"ד וכו' 

עד יום א'(.

אבל, לא זו בלבד שמנין הימים בחציו השני 
אדרבה,  אלא  והולך,  פוחת  אינו  החודש  של 
שמוסיף והולך כהמנין גם לגבי השלימות דיום 
הט"ו – שמנין היום שלאחרי ט"ו )שבו נחסר 
הוא  הט"ו(  שביום  הלבנה  דאור  מהשלימות 
ט"ז, מספר א' יותר ממספר ט"ו, ומנין היום 
שלאחריו )שבו נחסר עוד יותר משלימות אור 
ממספר  יותר  מספרים  ב'  י"ז,  הוא  הלבנה( 
ט"ו, וכן הלאה, ועד להמנין דיום האחרון של 
הלבנה  אור  ומתעלם  מתכסה  )שבו  החודש 
מספרים  כו"כ  ל'(,  )או  כ"ט  שהוא  לגמרי( 

יותר )ועד לכפלים( ממספר ט"ו!

זאת ועוד: מלבד ההוספה )גם בחציו השני 
מודגש  החודש,  דימי  בהמספר  החודש(  של 
שבהם,  והרמזים  בהגימטריא  גם  העילוי 
ד"טוב",  הגימטריא   – י"ז  מספר  ולדוגמא: 
הגימטריא   – י"ט  מספר  "חי",   – י"ח  מספר 
ד"בטוב", מספר כ – יו"ד במילואו, מספר כ"א 
– "אך טוב לישראל"16, מספר כ"ב – "בךיברך 
דטובו,  הגימטריא   – כ"ג  מספר  ישראל"17, 
שמשותיך"18,  כדכד  "ושמתי   – כ"ד  מספר 
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ישראל"19,  בני  את  תברכו  "כה   – כ"ה  מספר 
 – כ"ז  הוי'20,   – המפורש  שם  מספר   – כ"ו 
ימי   – כ"ט  כח,  מספר   – כ"ח  ז"ך,  בגימט' 

החודש, שלשים חודש מלא, וכיו"ב.

והוראה  ציווי  שישנו  כיון   – הדבר  וטעם 
ש(אין  ו)עאכו"כ  בקודש  "מעלין  ונתינת-כח 
החודש,  ימי  בכל  בתקפו  שהוא  מורידין"21, 
מילוי  לאחרי  החודש(  של  השני  )בחציו  גם 
וניתוסף  ושלימות הלבנה, שמיום ליום הולך 

עוד יותר.

דמיעוט  הענין  תוכן  להבין  צריך  ועפ"ז 
שלאחרי  החודש,  של  השני  בחציו  הלבנה 
מיום  ומתמעטת  הולכת  והשלימות  המילוי 
ד"מעלין  הכלל  היפך  ה"ז  שלכאורה   – ליום 

בקודש ו)עאכו"כ ש(אין מורידין"?!

ד.  ויש לומר הביאור בזה:

שהלבנה  ומשפיע,  מקבל  הם  וחמה  לבנה 
אורה  ומקבלת  כלום"22,  מגרמה  לה  "לית 
שבתחלה  הוא  ההשפעה  ואופן  מהחמה, 

19( נשא ו, כג.

20( סוטה לח, א. סנהדרין ס, א. רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ו ה"ב.

21( ברכות כח, א. וש"נ.

22( זהר ח"א קפא, א. וראה שם לג, ב. ח"ב רטו, א. ועוד.

23( שמו"ר שבהערה 2.

24( החילוק בין ב' הלשונות – ראה לקמן הערה 27.

25( ישעי' ל, כו.

26( בראשית א, טז.

27( ובפרטיות יותר: מילוי הלבנה )"נתמלא דיסקוס של לבנה"(, שעיקרו מילוי החסרון – הוא מילוי הפגימה 

השלימות  שעיקרו  באשלמותא"(,  סיהרא  )"קיימא  הלבנה  ושלימות  מהחמה,  שמקבלת  האור  שלימות  ע"י 
היתירה על מילוי החסרון – היא השלימות האמיתית שנעשית כמו החמה.

ועפ"ז יומתק שמילוי ושלימות הלבנה הוא בין י"ד לט"ו )כנ"ל הערה 15( – שבזה מרומזים ב' ענינים אלו: 
י"ד – מדגיש בעיקר מילוי החסרון, "די )י"ד( מחסורו אשר יחסר לו", וט"ו מדגיש בעיקר השלימות היתירה, 
באופן של עשירות )לא י"ד, שדל"ת מורה על דלות, שלכן זקוק למילוי החסרון, אלא י"ה, שה"א מורה על 

עשירות )ראה שיחת מוצאי שושן פורים תשמ"ט. וש"נ((.
28( סה"מ תקס"ח ע' קה. וראה ספר הערכים-חב"ד מע' אור הלבנה ע' שיג ואילך. וש"נ.

נקודה   – אור, מולד הלבנה  מקבלת רק מעט 
בהאור  והולך  מוסיף  ליום  ומיום  בלבד, 
שמקבלת מהחמה, עד ליום הט"ו ש"נתמלא 
סיהרא  "קיימא  לבנה"23,  של  דיסקוס 
האור  ונשלם  שנתמלא  באשלמותא"24, 

שמקבלת הלבנה מהחמה.

אור  ונשלם  כשנתמלא  שגם  כיון  אבל, 
הלבנה ה"ה עדיין בבחי' מקבל, אין זה תכלית 
השלימות דהלבנה שנעשית כמו החמה ואינה 
"והי'  כמ"ש25  מהחמה,  אור  לקבל  צריכה 
קודם  כמו שהיתה  כאור החמה",  אור הלבנה 

מיעוטה, שהיו "שני המאורות הגדולים"26.

הלבנה  אור  שכשנתמלא  לומר,  ויש 
נעלית  שלימות  נעשית  מהחמה,  שמקבלת 
אור  )"והי'  החמה27  כמו  היא  שהלבנה  יותר 
דרגא  התגלות  ע"י  החמה"(,  כאור  הלבנה 
אחד  כתר  שנעשית  משניהם  יותר  נעלית 
בהיחס  מתבטאת  זו  ושלימות  לשניהם28, 
שבין הלבנה להחמה בחציו השני של החודש, 

כדלקמן.
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ה.  ביאור הדברים29:

סיבת השינוי בין חציו הראשון של החודש, 
שמיום ליום מוסיף והולך אור הלבנה, לחציו 
והולך  פוחת  ליום  שמיום  החודש,  של  השני 
הראשון של  מפני שבחציו  היא,  הלבנה,  אור 
מהחמה,  הלבנה  ומתרחקת  הולכת  החודש 
הולך  ליום  מיום  מהחמה  שמתרחקת  וככל 
וגדל אורה, ובחציו השני הולכת ומתקרבת אל 
החמה, וככל שמתקרבת יותר אל החמה מיום 

ליום הולך ומתמעט אורה.

וטעם הדבר – לפי שהיחס שבין המשפיע 
שכאשר  באופן  הוא  )לבנה(  והמקבל  )חמה( 
המקבל הוא בקירוב אל המשפיע אין המקבל 
שלו  הביטול  )מצד  ולהאיר  להשפיע  יכול 
לקבל ההשפעה(, וככל שמתרחק מן המשפיע 
)האור  ולהאיר  להשפיע  הוא  גם  מתחיל 

שמקבל מהמשפיע(.

החמה  אל  דהלבנה  שהקירוב  לומר,  ויש 
לצורך  רק  ]לא  הוא  החודש  של  השני  בחציו 
)משפיע  וסיהרא  דשמשא  היחוד  התחדשות 
)ע"י  שלאח"ז  דהחודש  בהמולד  ומקבל( 
המיעוט מיום ליום שהו"ע הביטול דהמקבל, 
"כי יפקד מושבך"30, כדי שיוכל לקבל השפעה 
נעלית יותר מהמשפיע, "ונפקדת"30( – שזהו 
שלאח"ז  לחודש  )בעיקר(  ששייך  בפ"ע  ענין 
– אלא גם )ובעיקר([ קירוב להעצם שלמעלה 
לשניהם(,  אחד  )כתר  דהחמה  מהאור  גם 
שהקירוב לדרגא זו מתבטא במיעוט האור, כי, 
אור הוא גילוי מן העצם, שהעצם הוא בהעלם 
)העלם שלמעלה מגילוי(, ורק הארה מהעצם 

29( בהבא לקמן – ראה סידור )עם דא"ח( קפב, ד ואילך. תו"ח שמות שעא, ב. סה"מ פר"ת ע' קנט ואילך. ועוד.

30( ש"א כ, יח.

31( ראה סה"מ פר"ת שבהערה 29.

32( אף שבהלבנה אין זה באופן של התגלות, שמיום ליום הולך ומתמעט אור הלבנה – כי, אמיתת ושליי

ליום  מיום  האור  מיעוט  ולכן,  באור,  מתגלה 
מורה שמיום ליום הולך וגדל הקירוב להעצם 
מגילוי(,  שלמעלה  )העלם  מהאור  שלמעלה 
שעי"ז נעשית הלבנה כמו החמה, ועד – כתר 

אחד לשניהם.

ובעומק יותר31:

הוא  והאור  בהעלם  הוא  שהעצם  הכלל 
בגילוי, הוא, ביחס להזולת, שכיון שאינו יכול 
לקבל העצם אלא הארה ממנו בלבד, לכן קורא 
)חושך(;  "העלם"  ולהעצם  "אור",  לההארה 
אבל ביחס להעצם ה"ז להיפך – שההארה היא 

חושך לגבי העצם שהוא ה"אור".

כדי  האור  במיעוט  שהצורך  מובן  ומזה 
שנשאר  זמן  כל  אלא  אינו  להעצם  להתקרב 
יכול  שאינו  )זולת(  בפ"ע  מציאות  של  בגדר 
אבל,  ב"העלם"(,  )שנשאר  העצם  את  לקבל 
לאופן שנעשה  ועד  כשמתאחד עם המשפיע 
כמו המשפיע, שאין ביניהם יחס של משפיע 
שניהם שוים )"והי' אור הלבנה  ומקבל, אלא 

כאור החמה"(, אזי העצם הוא בהתגלות.

ועפ"ז י"ל שמיעוט האור בחציו השני של 
"אור"  של  בדרגא  מיעוט  אלא  אינו  החודש 
)הארה בלבד( מפני הקירוב להעצם שלמעלה 
)כיון  בהגילוי  מיעוט  לא  אבל,  מהארה, 
הולך  שלכן,  בהתגלות(,  ומוסיף  בא  שהעצם 
התגלות  ומדגיש  )שמורה  בהמנין  וניתוסף 
ע"י  וכו'(  י"ח  י"ז,  )ט"ז,  החודש  דימי  הדבר( 
בהתגלות העצם  וניתוסף  כיון שהולך  בנ"י32, 

)שלמעלה מהתגלות האור(.
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ביותר  מודגש  זה  שענין  לומר,  ויש  ו.  
בה"קיימא סיהרא באשלמותא" דחודש כסלו:

בחדשי  השלישי  חודש  הוא  כסלו  חודש 
החורף, המכוון לחודש השלישי בחדשי הקיץ 
תליתאי"33,  "ירחא  תורה,  דמתן  החודש   –
תורה  דמתן  החודש  כסלו,  בחודש  ודוגמתו 
ראש  שהוא  כסלו,  בי"ט  החסידות,  דתורת 

השנה ומתן תורה34 דתורת החסידות35.

הוא  תורה  שמתן  כידוע   – בזה  והענין 
דהקב"ה  )נישואין(  החתונה  חתונתו"36,  "יום 
באופן  היא  בזה  ההתחלה  אשר,  כנס"י,  עם 
המקבל,  היא  וכנס"י  המשפיע  הוא  שהקב"ה 
כשהקב"ה  היא  בזה  השלימות  תכלית  אבל, 
שכנס"י  כביכול,  ממש  חד  נעשים  וכנס"י 
כיון  מהקב"ה,  לקבל  כביכול  צריכה  אינה 

שמתגלהש"ישראל37 וקוב"ה כולא חד"38.

כידוע39   – השלישי"  ב"חודש  גם  ומרומז 
דעליון  והיחוד  החיבור  על  מורה  ש"שלישי" 
)אחד( ותחתון )שנים( כפי שנעשים מציאות 

אחת.

מות הענין ד"והי' אור הלבנה כאור החמה", שהמקבל נעשה כמו המשפיע ממש )שאז העצם הוא בהתגלות(, 
הוא, בישראל דוקא, שישראל )לבנה( וקוב"ה )חמה( כולא חד )כדלקמן בפנים(.

אלא, שגם בישראל צ"ל ענין הביטול )התוכן דמיעוט האור( כדי שיתגלה הענין ד"ישראל וקוב"ה כולא חד" 
)ראה סה"מ מלוקט ח"ו ע' כט(.

33( שבת פח, א.

34( להעיר מהשייכות דמ"ת לר"ה – שבתפלת מוסף דר"ה )בפסוקי שופרות( מזכירים השופר דמ"ת.

35( ראה לקוטי לוי"צ אג"ק ע' רה. ריז.

36( תענית כו, ב – במשנה.

37( ראה זח"ג עג, א.

38( ראה סה"מ מלוקט ח"ו שבהערה 32.

39( ראה לקו"ש חכ"א ע' 111. וש"נ.

40( ראה לעיל הערה 15.

41( ראה לקו"ש חי"ח ע' 310. וש"נ.

42( ראה לקו"ש חט"ו ע' 382. וש"נ.

43( בראשית א, ה.

44( ראה תענית יו"ד, רע"א.

ועפ"ז י"ל, שבמילוי ושלימות הלבנה בי"ד 
דחודש השלישי, החודש דמתן תורה,  וט"ו40 
השלימות  תכלית  נעשית  חתונתו",  "יום 
דהנישואין דהקב"ה וכנס"י – "והי' אור הלבנה 
צריכה  אינה  )כנס"י(  שהלבנה  החמה",  כאור 
הוי'"41(,  "שמש  )הקב"ה,  מהחמה  לקבל 
שזהו"ע  החמה,  כמו  בעצמה  שנעשית  כיון 

ד"ישראל )לבנה( וקוב"ה )חמה( כולא חד".

זה  ענין  מודגש   – יותר  ובעומק  ז.  
בה"קיימא סיהרא באשלמותא" דחודש כסלו 
)חודש השלישי דחדשי החורף( יותר מבחודש 

סיון )חודש השלישי דחדשי הקיץ(:

החילוק שבין חדשי הקיץ לחדשי החורף42 
השמש  וחום  אור  מאיר  הקיץ  שבחדשי   –
בחדשי  מאשר  יותר  ובגילוי  בתוקף  )חמה( 
החורף, שקיץ הוא זמן החום, והימים )"ויקרא 
אלקים לאור יום"43( ארוכים מהלילות, וחורף 
מהימים,  ארוכים  והלילות  הקור,  זמן  הוא 
הקודש.  ארץ  הארצות44,  כל  ותמצית  בעיקר 
מודגש  הקיץ  שבחדשי  בעבודה,  וענינו 
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בעיקר הגילוי ד"שמש הוי'" )חמה(, מלמעלה 
מודגשת  החורף  בחדשי  משא"כ  למטה, 
מלמטה  )לבנה(,  ישראל  של  עבודתם  בעיקר 

למעלה45.

באשלמותא"  סיהרא  בה"קיימא  ולכן: 
דחודש השלישי בחדשי הקיץ – כיון שעיקרו 
מצד  )כ"כ(  ולא  הוי'",  ד"שמש  הגילוי  מצד 
עדיין  ניכר  )לבנה(,  ישראל  של  עבודתם 
)ולבנה(,  ומקבל  )חמה(  דמשפיע  החילוק 
כפי  הלבנה  שלימות  עדיין  ה"ז  ובמילא 
סיהרא  ובה"קיימא  החמה;  מן  שמקבלת 
באשלמותא" דחודש השלישי בחדשי החורף 
ישראל  של  עבודתם  מצד  שעיקרו  כיון   –
השלימות  תכלית  בזה  מודגשת  )לבנה(, 
דהנישואין )מ"ת(, שאין זה באופן של משפיע 
כמו  נעשה  שהמקבל  באופן  אלא  ומקבל, 
החמה"(,  כאור  הלבנה  אור  )"והי'  המשפיע 

"ישראל וקוב"ה כולא חד".

ח.  ויש להוסיף, שענין זה מרומז גם בהשם 
חודש השלישי  – שמו המיוחד של  "כסלו"46 

דחדשי החורף:

"לו"47:  "כס"  התיבות  ב'  כולל   – "כסלו" 
"כס" – מלשון כיסוי, העלם, ו"לו" – שמספרו 
הגילוי,  על  מורה   – ד"אלה"  הגימטריא  ל"ו, 
בתיבה  שניהם  וחיבור  ששה.  פעמים  ששה 
ההעלם  חיבור  על  מורה   – "כסלו"   – אחת 

45( כמודגש גם בענין הגשמים שבהם נאמר "ואד יעלה מן הארץ" )שם ב, ו(.

46( ולהעיר, ששם זה נתפרש גם בכ"ד ספרי קודש )זכרי' ז, א. נחמי' בתחלתו(, תורה שבכתב.

47( לקוטי לוי"צ אג"ק ע' רה. רכב.

48( שבת כא, ב.

49( פרש"י שה"ש א, ב.

אצל  בהעלם  )שהוא  שהעצם  היינו,  והגילוי, 
באופן  זה  שאין  כיון  בהתגלות,  בא  המקבל( 
של משפיע ומקבל, אלא באופן שנעשים חד 

ממש )כנ"ל ס"ה(.

של  וחותמו  שבסיומו  בהיו"ט  גם  ומודגש 
היותו  שעם   – דחנוכה  היו"ט  כסלו,  חודש 
הולך  הלבנה  כשאור  החודש,  של  בסיומו 
ומתמעט מיום ליום, מודגש בו בפועל ובגלוי 
מדליק  ראשון  "יום  והולך",  ד"מוסיף  הענין 
שמיום  והולך"48,  מוסיף  ואילך  מכאן  אחת 
מודגש  שבזה   – באור  וניתוסף  הולך  ליום 
מיעוט  אלא  אינו  הלבנה  דאור  שהמיעוט 
בדרגא של "אור" )הארה בלבד( מפני הקירוב 
מיעוט  לא  אבל,  מהארה,  שלמעלה  להעצם 
ומאיר  הולך  ליום  מיום  שהרי  בההתגלות, 
יותר ויותר, שני נרות, שלש נרות וכו', שהולך 

וניתוסף בהתגלות העצם )כנ"ל ס"ה(.

שהקביעות  הטעם  לבאר  יש  עפ"ז  ט.  
החגים,  חג  החסידות,  לתורת  השנה  דראש 
הקשורים  החגים  דשאר  כהקביעות  )לא  היא 
לאחרי  אלא(  הלבנה,  ושלימות  מילוי  עם 

מילוי ושלימות הלבנה:

המעלה המיוחדת דראש השנה ומתן תורה 
דתורת החסידות, חג החגים – שבו מתחילה 
תורה  טעמי  משיח,  של  דתורתו  ההתגלות 
"תורה  צפונותי'"49(,  ומסתר  טעמי'  )"סוד 
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להתגלות  באין-ערוך  תצא"50,  מאתי  חדשה 
"תורה  כמארז"ל52  במתן-תורה51,  שהיתה 
שאדם למד בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של 

משיח"53.

המשיח  בימות  העיקריים  ומהחידושים 
כדאיתא   – הנישואין  הו"ע  תורה  מתן  לגבי 
במדרש54 "משל למלך שקדש אשה וכתב לה 
לה  כתב  לקחתה  שבא  כיון  מועטות,  מתנות 
אירוסין  הזה  העולם  כך  כבעל,  רבות  מתנות 
ולא  לעולם,  לי  וארשתיך  שנאמר56  היו55, 
מסר להם אלא הלבנה בלבד, שנאמר57החודש 
נישואין,  יהיו  המשיח  לימות  אבל  לכם,  הזה 
שעה  באותה  עושיך,  בועליך  כי  שנאמר58 
והמשכילים  שנאמר59  הכל,  את  להם  מוסר 
יזהירו כזהר הרקיע60 ומצדיקי רבים ככוכבים 
לעולם ועד" – שעיקר ושלימות היחוד דכנס"י 
עם הקב"ה שנעשים חד ממש )נישואין( הוא 
"לימות המשיח", שאז יקויים היעוד "והי' אור 

50( ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.

51( אף שכוללת בהעלם ובכח גם ה"תורה חדשה" שתתגלה לעתיד לבוא, שהרי, מתן-תורה הו"ע חד פעמי 

)המשך תרס"ו ע' כג. תקמו. ועוד(.
52( קה"ר פי"א, ח. וראה שם רפ"ב.

53( וי"ל שגם מטעם זה נקרא "חג החגים" – להיותו באין-ערוך לכל החגים הקשורים עם מתן-תורה.

54( שמו"ר ספט"ו.

55( כמ"ש לקמן )פל"ג, ז( א"ת מורשה אלא מאורסה )פי' מהרז"ו(.

56( הושע ב, כא.

57( בא יב, ב.

58( ישעי' נד, ה.

59( דניאל יב, ג.

60( "הרקיע דנקט קרא הוא הרקיע שעל ראשי החיות . . והרקיע זה יש לו כמה מעלות יותר מן השמש, וא"כ, 

כשימסור לישראל רקיע זה, לא כ"ש שימסור להם השמש" )פי' ידי משה(.
61( ראה הערה הקודמת.

62( משא"כ האירוסין דמ"ת )"העוה"ז אירוסין היו"( הם בימי החודש שלפני מילוי ושלימות הלבנה, כשהולך 

וניתוסף באור הלבנה שמקבלת מן החמה.
63( ועפ"ז יומתק שהגילוי שי"ט כסלו הוא "ראש השנה לחסידות" הוא במכתב שתאריך כתיבתו בט"זכסלו 

)כנ"ל הערה 7(.
64( אבל, לא באופן של מיעוט האור, אלא אדרבה, שהולך ומוסיף בהתגלות העצם, כמודגש בהוספה במנין 

הלבנה כאור החמה", שישראל הם לא רק כמו 
לבנה שמקבלת מהחמה )"לא מסר להם אלא 
הלבנה בלבד"(, אלא שהם כמו החמה )"מוסר 
שמתגלה  כיון  החמה61(,  גם  הכל",  את  להם 

ש"ישראל וקוב"ה כולא חד".

ויש לומר, שענין זה מרומז גם בהקביעות 
גילוי  )התחלת  החסידות  דתורת  ומ"ת  דר"ה 
מילוי  לאחרי  המשיח(  לימות  הנישואין 
ושלימות הלבנה62 – שבזה מרומזת השלימות 
דשלימות דהלבנה )לאחרי ובהוספה על קבלת 
אור החמה בשלימות( שמתקרבת אל החמה 
שיהי'  ממש,  כמותה  ולהיות  עמה  להתאחד 

אור הלבנה כאור החמה.

ביום  היא  הקביעות   – יותר  ובפרטיות 
בט"ז63  שחל  השבת  מיום  שמתברך  השלישי 
אל  הלבנה  התקרבות  מתחילה  שבו  כסלו 
ההכנה  וע"י  לאחרי  כמותה64,  להיות  החמה 
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דמילוי ושלימות הלבנה בערב שבת )בין י"ד 
לט"ו כסלו(, והמשכו ביום הרביעי65 – כי: ביום 
תליתאי"33(  בירחא  תליתאי  )"יום  השלישי 
וטוב  לשמים  "טוב  טוב66,  כי  בו  הוכפל 
ותחתון  דעליון  החיבור  שהו"ע  לבריות"67, 
)שמים ובריות, משפיע ומקבל, חמה ולבנה( 
מציאות אחת, וביום הרביעי נבראו  שנעשים 
שהלבנה  הגדולים",  המאורות  "שני  וניתלו 
שוים,  שניהם  אלא  מהחמה,  מקבלת  אינה 
יום   – החמישי  וביום  לשניהם.  אחד  כתר68 
בו70  יום הששי – שנאמר  הברכה לכל החי69, 

"כי טוב" ו"טוב מאד".

 – השבוע  פרשת  עם  זה  לקשר  ויש  י.  
פרשת  השבת,  ודיום  שבת  דערב  הפרשה 
הרביעי  ויום  השלישי  דיום  והפרשה  וישלח, 

)שמורה על הגילוי( מט"ו לט"ז )כנ"ל ס"ה(.

וי"ל, שענין זה מודגש ביותר במספר י"ט )י"ט כסלו(, שרומז על המילוי* דשם הוי', שמילוי הוא גילוי ההעלם 
)תו"א בראשית ו, ד(, היינו, שהעצם בא בהתגלות**.ועפ"ז יומתק של"ג בעומר, מתן תורה דנסתר דתורה 
)המשך תרס"ו ע' ריט. ועוד(, חל ביום י"ח בחודש – כי, מתן תורה דנסתרדתורה הוא באופן שהעצם נשאר 
בהעלם, שאינו חודר ומתגלה בהמקבל, ולכן קביעותו ביום י"ח, "חי", בדוגמת עצם החיות )חי בעצם( שאינו 
בא בגילוי, מה שאין כן מתן תורה דתורת החסידות שמבארת נסתר דתורה באופן של הבנה והשגה, שהעצם 

בא באופן של התגלות, קביעותו ביום י"ט, המילוי דשם הוי', גילוי ההעלם, כנ"ל. ועצ"ע. ואכ"מ.

*( מילוי אלפין – )י(וד )ה(א )ו(או )ה(א – בגימטריא י"ט.

**( ועפ"ז י"ל ש"י"ט" ו"כסלו" ענינם אחד – כיון שגם "כסלו" )החיבור ד"כס" ו"לו"( מורה על גילוי ההעלם, 
התגלות העצם )כנ"ל ס"ח(.

65( כידוע שהגאולה היתה ביום ג' )י"ט( לפנות ערב, ונמשכה בליל ד' )כ'(. – ולכן נקבע הזמן העיקרי של 

ההתוועדות די"ט כסלו בלילה שבין י"ט לכ' )ראה סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 155. וש"נ(.
66( ב"ר פ"ד, ו. פרש"י בראשית א, ז.

67( קידושין מ, א. וראה אוה"ת בראשית לג, ב. ועוד.

68( "כתר" דייקא – ששייך להקביעות בימי החודש בכ"ף כסלו, כ"ף ר"ת כתר, ועשרים בגימטריא כתר )לקו"ת 

שה"ש לה, ג(.
69( כתובות ה, א.

70( בראשית א, כה. שם, לא.

71( פרש"י ר"פ תולדות.

72( ריש פרשתנו.

73( תו"א ריש פרשתנו. ובארוכה תו"ח שם. ובכ"מ.

74( וי"ל שזהו א' הטעמים ששלח "מלאכים ממש" )פרש"י ריש פרשתנו(, מבלי להתחשב בכבודם של המי

)שמתחילין  וישב  פרשת  כסלו(,  וכ"ף  )י"ט 
לקרותה במנחה שבת פרשת וישלח(:

בפרשיות  יעקב  של  שבעבודתו  החידוש 
וישלח )וישלח יעקב( וישב )וישב יעקב( לגבי 
עבודתו בפרשיות ויצא )ויצא יעקב( ותולדות 
)"אלה תולדות יצחק" )"יעקב ועשו האמורים 
הם  וישב  וישלח  שפרשיות  בפרשה"71((, 
דלבן  הבירורים  )הן  הבירורים  עבודת  בגמר 
שיעקב  כך  כדי  ועד  דעשו(,  הבירורים  והן 
המשיח,  דימות  ומצב  להמעמד  כבר  מוכן 
אל  לפניו  מלאכים  יעקב  "וישלח  )א(  שלכן: 
להודיעו  ששלח  שעיר"72,  ארצה  אחיו  עשו 
 .  . השלימות  בתכלית   .  . ונשלם  ש"נגמר 
הבחי' ומדרגות . . כולם נתבררו ונתקנו כו'"73, 
והגיע הזמן לילך יחדיו להגאולה74, "אבוא אל 
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אדוני שעירה"75, כמו "בימי המשיח, שנאמר76 
וישלח(  דפרשת  ההפטרה  וחותם  )בסיום 
ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו 
יעקב",  "וישב  )ב(  המלוכה"77,  לה'  והיתה 
"ביקש יעקב לישב בשלוה"78 – וישב בשלוה 
בפועל עד שקפץ עליו רוגזו של יוסף, ועוה"פ 
לחייו(,  קמ"ז   – )קל"א  מצרים  בארץ  בשלוה 
האמיתית  דה"שלוה"  היעוד  קיום  דזמן  ועד 
הענין  שלימות  יהי'  שאז  המשיח,  שבימות 
ד"פדה בשלום נפשי"79, כפי שמבאר אדמו"ר 
ד"פדה  הענין  ושלימות  שאמיתת  האמצעי80 
)באופן  המשיח  בימות  יהי'  נפשי"  בשלום 
דוד  בזמן  שהי'  מכמו  אפילו  יותר  נעלה 

ושלמה81(.

לאכים )שלא להטריחם(, ועוד ועיקר, מבלי להתחשב בכך שבשעה שהולכים בשליחותו )של יעקב( אינם 
יכולים למלא שליחותו של הקב"ה )כיון ש"אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות" )פרש"י וירא יח, ב(( – מפני 
גודל החשיבות שבשליחות זו בנוגע להגאולה, שהיא תכלית השלימות דכל הבריאה כולה )כולל גם בריאת 

המלאכים(.
75( פרשתנו לג, יד.

76( עובדי' בסופו.

77( פרש"י פרשתנו שם.

78( רש"י ר"פ וישב.

79( ומודגש ביותר ביום השלישי דפרשת וישב – כיון שהפסוק "פדה בשלום נפשי" הוא בשיעור תהלים דיום 

השלישי כפי שנחלק לימי השבוע )כנ"ל ס"א(. ולהעיר, ש"שלישי" הו"ע השלום, כיון שעל ידו נעשה החיבור 
והיחוד דעליון ותחתון )כנ"ל ס"ו-ט(.

80( ד"ה פדה בשלום נפשי בשערי תשובה )ח"א פי"א – נה, ד(. – ויש לומר, שהביאור ב"שעריתשובה" רומז 

יעל השייכות דימות המשיח לעבודת התשובה, "הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה . . ומיד הן נגא
לין" )רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה(, ו"משיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא" )ראה זח"ג קנג, ב(, כי, עבודת 
התשובה עיקרה מצד עבודתם של ישראל )לבנה(, ובזה מודגש יותר הענין ד"ישראל וקוב"ה כולא חד" )"והי' 
אור הלבנה כאור החמה"(, ע"ד האמור לעיל )ס"ז( במעלת חודש השלישי דחדשי החורף לגבי חודש השלישי 

דחדשי הקיץ.
2(, מודגש  וי"ל, שבזמן דוד ושלמה, דור הי"ד והט"ו שבו נתמלא דיסקוס של לבנה )שמו"ר שבהערה   )81

החמה,  כמו  הלבנה  שלימות  תהי'  המשיח  ובימות  מהחמה,  שמקבלת  הלבנה  אור  ושלימות  מילוי  בעיקר 
ששניהם שוים.

82( עמוס ז, ב-ה. וראה חולין ס, ב.

83( ב"ר שבהערה 12.

84( חולין שם.

יעקב  של  ומצבו  מעמדו  שבין  והחילוק 
ומצבו  למעמדו  הבירורים  בעבודת  כשעוסק 
לימות  )שמוכן  הבירורים  עבודת  בגמר 
בין  החילוק  ובדוגמת  ע"ד  הוא,  המשיח(, 
שמקבלת  כפי  הלבנה  של  ומצבה  מעמדה 

מהחמה למעמדה ומצבה כששניהם שוים:

הקטן"26,  "המאור  ללבנה,  נמשל  יעקב 
קטן  כי  יעקב  יקום  "מי  קטן,  נקרא  ויעקב 

הוא"82, ולכן "הקטן מונה לקטן"83.

וע"פ הידוע שמיעוט הלבנה )"לכי ומעטי 
את עצמך"84 להיות "מאור הקטן"( הוא מפני 
שבירת הכלים דתוהו שנפלו ניצוצות הקדושה 
למטה, ולכן נעשית הירידה דספירת המלכות 
כדי  לבי"ע  לירד  להיות בבחי' מקבל,  )לבנה( 
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שמעמדה  נמצא,   – דתוהו  הניצוצות  לברר 
ומצבה של הלבנה שצריכה לקבל מהחמה הוא 
עבודת  בגמר  אבל  הבירורים,  עבודת  לצורך 
הבירורים, לא תהי' הלבנה בבחי' מקבל, אלא 
יהי' אור הלבנה כאור החמה, "שני המאורות 

הגדולים"85.

ויש לומר, שענין זה מרומז גם בתוכן פרשת 
וישלח – "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו 
אחיו" – שיעקב ששרשו מעולם התיקון, שלח 
ממנו  שלמעלה  לבחי'  ממש,  לפניו  מלאכים 
במדרגה, אל עשו אחיו לשרשו בעולם התוהו 
)כיון שע"פ שייכותו ליעקב ה"ז עשו שנתברר 
"כדי  דתוהו(,  המקיפים  בבחי'  לשרשו  וחזר 
למטה  אליו  דתהו  המקיפים  בחי'  להמשיך 
בתיקון שהוא בחי' האור פנימי, ויאיר המקיף 
בפנימי ויתייחדו יחד"73, וזהו גם תוכן הענין 
ועשו86,  )יעקב  וחמה  לבנה  ויחוד  דחיבור 
אור פנימי ואור מקיף, ממכ"ע וסוכ"ע(, ועד 
שכבר  )כיון  מהחמה  מקבלת  אינה  שהלבנה 
נגמר ונשלם בירור הניצוצות דתוהו, שלצורך 
מקבל,  בבחי'  להיות  הלבנה  מיעוט  הי'  זה 
החמה,  כאור  נעשה  הלבנה  אור  אלא  כנ"ל(, 

ששניהם שוים87.

יא.  וכל זה מודגש ביותר בדורנו זה:

נגמרו  יעקב  שמצד  שאף   – ובהקדמה 

85( ראה גם סה"מ פר"ת ע' קסז.

86( "הגדול מונה לגדול והקטן מונה לקטן" )ב"ר שם(.

87( ולהעיר, שבחלק הפרשה השייך ליום רביעי דפ' וישב – כ"ף כסלו – מדובר אודות לידת זרח ופרץ, שהם 

בדוגמת חמה ולבנה: "זרח על שם החמה שהיא זורחת תמיד, ופרץ על שם הלבנה הנפרצת לעתים ונבנית 
לעתים . . והיו תאומים כי הלבנה מותאמת בחמה כו'" )רמב"ן וישב לח, כט(. וראה לקמן הערה 97.

88( ראה ס' השיחות תורת שלום ס"ע 112 ואילך.

89( במכ"ש וק"ו מאופן עבודתו של יעקב לאחרי שחשב שעשו נתברר כבר, גם לאחרי ששבו המלאכים ואמרו 

שלא נתברר עדיין כלל – שלא עסק ב"עבודת הבירורים" )לברר את עשו(, אלא עסק ב"העלאת מ"נ להמשיך 
מ"ד דמקיף דתהו" ע"י המנחה )תו"א פרשתנו כד, רע"ד(.

90( עובדי' א, יח ואילך.

ונשלמו כל עניני הבירורים וכבר אז )כשוישלח 
הגאולה  להיות  וצריכה  יכולה  היתה  יעקב( 
שהגיע  להודיע  לעשו  מלאכים  שלח  ]שלכן 
את  לשפוט  ציון  בהר  מושיעים  ד"ועלו  הזמן 
הר עשו", ו"ביקש לישב בשלוה" )כנ"ל ס"י([. 

מ"מ, לא בא ענין זה בפועל מצד )וב(העולם.

אבל, לאחרי "מעשינו ועבודתינו" דכל בנ"י 
במשך כל הדורות, כולל ובמיוחד לאחרי גילוי 
תורת החסידות בי"ט כסלו, שאז התחיל עיקר 
ומוסיף  חוצה"88,  מעינותיך  ד"יפוצו  הענין 
עד  לדור,  מדור  נשיאינו  רבותינו  ע"י  והולך 
ידו  שעל  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  לכ"ק 
 – תבל  קצוי  בכל  חוצה  המעיינות  הופצו 
)וב( מצד  גם  כל הענינים  ונשלמו  נגמרו  כבר 

העולם, כפי שהודיע והכריז שכבר נשלמו כל 
עניני העבודה, גם "צחצוח הכפתורים", והכל 

מוכן לביאת המשיח.

)כל  מובן שהמשך העבודה שלאח"ז  ומזה 
זמן שמשיח צדקנו מתעכב מאיזו סיבה )בלתי 
ידועה ומובנת כלל(( אינו "עבודת הבירורים" 
עבודת  ונשלמה  נסתיימה  כבר  )שהרי 
להביא  מיוחדת  עבודה  אלא,  הבירורים(89, 

ההתגלות בפועל בעולם.

יב.  ויש לומר, שהמעלה המיוחדת בדורנו 
זה מרומזת בהפטרה דפרשת וישלח – "והי'90 
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בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש 
גו' עד  וגלות  גו'  וירשו הנגב את הר עשו  גו' 
ועלו מושיעים  ירשו את ערי הנגב  גו'  צרפת 

בהר ציון לשפוט את הר עשו":

ד("בית  וההמשך  )יוסף  של  מהחידושים 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  )כ"ק  שבדורנו  יוסף" 
הדורות  לגבי  יוסף(,  הראשון  ששמו  דורנו, 
)"בית  הזקן  רבינו  של  לדורו  עד  שלפנ"ז 
ידו נעשה הפצת המעיינות  יעקב"91( – שעל 
חוצה בכל קצוי תבל ממש, עד לחוצה שאין 
בזמנו של  צרפת, אשר,  חוצה ממנו, כמדינת 
נשיאינו  רבותינו  של  בזמנם  )וכן  הזקן  רבינו 
הפצת  כ"כ  בקביעות  גילוי  הי'  לא  שלאח"ז( 
להיותה  צרפת,  במדינת  החסידות  תורת 
תחתון למטה )ועד כדי כך שרבינו הזקן חשש 
זה,  בדורנו  ודוקא  כו'92(,  צרפת  של  לנצחונה 
ע"י "בית יוסף", נעשה גילוי והפצת המעיינות 
גם במדינת צרפת93, ביסוד שם ישיבת "תומכי 
הגיע  ולכן,  כבליוברוויטש,  ע"ד  תמימים" 
"ועלו  הנגב",  ערי  את  ש"ירשו  הזמן  בפועל 

מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו".

ויש להוסיף ולהעיר ע"ד הרמז:

 101 91( להעיר מהשייכות המיוחדת דרבינו הזקן ליעקב )ראה בארוכה מעייני הישועה )קה"ת תשמ"ח( ע' 

ואילך(.
92( ראה ספר התולדות אדה"ז )קה"ת תשל"ו( ע' רנט )בהוצאת תשמ"ו – ח"ד ע' 1025( ואילך. וש"נ.

93( ראה גם סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 570 ואילך.

94( ראה סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 472 )לקמן ע' 406( ואילך.

95( ובסגנון דלעיל – שהמקבל מתאחד עם המשפיע להיות כמותו, ע"ד "והי' אור הלבנה כאור החמה" )וראה 

לקמן הערה 97(.

ושבעים  מאות  שבע  בגימטריא  "צרפת" 
א'  כפי שכל  )770(, השלימות דמספר שבע, 
כלול  א'  שכל  וכפי  )שבעים(,  מעשר  כלול 
)שבע  יחד  ושניהם  מאות(,  )שבע  ממאה 
מאות ושבעים(, וי"ל שבזה מרומז שבהבירור 
העולם  בירור  ונשלם  נגמר  צרפת,  דמדינת 
שנברא בשבעת ימי הבנין בכל הפרטים ופרטי 

פרטים.

שמספרו  ד"צרפת"  שהבירור  ולהעיר, 
"770" נעשה ע"י )ה"להבה" שמאירה מ("בית 
שבו  הבית  כפשוטו,  יוסף  לבית  ועד  יוסף", 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  חי  ובו  שקנהו  ועד  בחר 
בחיים  האחרונות  שנים  בעשר  דורנו  נשיא 
ונמשכת  הולכת  ומשם  דין,  בעלמא  חיותו 
 – יוסף"  ד"בית  העבודה  והולך"(  )"מוסיף 

שמספרו )מספר הבית כפשוטו( "770"94.

ובעומק יותר – "צרפת" אותיות "פרצת", 
הוא  המעיינות  והפצת  שגילוי  מרומז  שבזה 
ולא רק באופן  בצרפת – פריצת כל הגדרים, 
באים  דהמעיינות  הגדרים  כל  פריצת  שמצד 
הם גם בתחתון שאין תחתון למטה ממנו, אלא 
מצד התחתון,  גם  זה הוא  יתירה מזה, שענין 
"פרצת"95,  אותיות  ש"צרפת"  בכך  כמודגש 
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ועי"ז נעשה "פרצת96 עליך פרץ"97, "זה משיח, 
שנאמר98 עלה הפורץ לפניהם"99.

יותר  עוד  ניתוסף  גופא  זה  ובדורנו  יג.  
באשלמותא"  סיהרא  כש"קיימא  בכהנ"ל 

דחודש כסלו בשנה זו:

ידוע ומפורסם הר"ת דשנה זו – "הי' תהא 
שנת נפלאות בה", "בכל )מכל כל("100, היינו, 
באופן  הם  שבה  הענינים  וכל  עצמה  שהשנה 
מנס101,  שלמעלה  "פלא"  "נפלאות",  של 
נו"ן  ל"נפלאות",  ועד  רבים,  לשון  ו"פלאות" 
"כימי   – העיקר  והוא  לראש  ולכל  פלאות102, 
נפלאות"103  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך 

)"נפלאות" גם לגבי יצי"מ104(.

סיהרא  "קיימא  כבר  עצמה  זו  ובשנה 

96( וישב לח, כט.

97( "פרץ על שם הלבנה הנפרצת לעתים ונבנית לעתים" )כנ"ל הערה 87(. – וי"ל ש"נפרצת" )פירצה, מיעוט 

הלבנה( הוא גם מלשון פריצה, שבזה מרומז שבמיעוט הלבנה )בחציו השני של החודש( נכלל גם פריצת גדר 
הלבנה שמקבלת מן החמה להיות כמו החמה.

98( מיכה ב, יג.

99( אגדת בראשית ספס"ג. וראה ב"ר ספפ"ה ובפרש"י.

100( נוסח ברכת המזון. וראה ב"ב טז, סע"ב ואילך.

101( ראה לקו"ש חט"ו ע' 368 הערה 16. וש"נ.

102( זח"א רסא, ב.

103( מיכה ז, טו.

104( ראה אוה"ת נ"ך עה"פ )ע' תפז(. וש"נ.

105( ב"מ קו, ריש ע"ב. וש"נ.

106( ובשנה זו מלאו תשעים שנה להכרזה שי"ט כסלו הוא ראש השנה לתורת החסידות )ט"ז כסלו תרס"ב – 

תשנ"ב(, שמאז ניתוסף "שטורעם" מיוחד בהפצת המעיינות חוצה ע"י "חיילי בית דוד" שלוחמים "מלחמת 
בית דוד" ומנצחים את אלה "אשר חרפו עקבות משיחך" )כדברי כ"ק אדנ"ע בהשיחה הידועה( – כפי שכבר 
ה'  ד"ברוך  באופן  )בגימט' פדה( בתהלים  פ"ט  מזמור  בסיומה של שנת הפ"ט שמסיימים  נעשה בשלימות 
לעולם אמן ואמן", ועתה נמצאים בשנת הצדי"ק, הקשורה עם ביאת משיח צדקנו ובנין ביהמ"ק השלישי, 
כסיום וחותם מזמור צדי"ק בפסוק "ויהי נועם גו' ומעשה ידינו כוננהו", שקאי על השראת השכינה בביהמ"ק 
 )55 השלישי )מדרש תהלים עה"פ(, שזהו"ע הנישואין דהקב"ה וכנס"י, כדאיתא במדרש )שמו"ר שבהערה 

בנוגע להמשכן, ושלימותו בביהמ"ק השלישי )וראה לקמן בשוה"ג להערה 110(.
107( כולל גם השלימות ד"שבע שבתות תמימות תהיינה" כשהתחלת הספירה במוצאי שבת, תמימות כימי 

בראשית – שלימות משולשת )ראה סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 12 ואילך. וש"נ(.
108( ערכין לא, א – במשנה.

)שלימות  השלישי  דחודש  באשלמותא" 
חזקה"105(,  הוי  זימני  "בתלת  חדשים,  ג'  של 
בחודש  השלישי  ליום  בסמיכות  ועומדים 
החסידות106,  דתורת  תורה  מתן  השלישי, 
התחלת הגילוי דתורתו של משיח, שאז יהיו 
אור  באופן ש"והי'  וכנס"י  דהקב"ה  הנישואין 

הלבנה כאור החמה".

]ולהעיר, שענין זה מודגש גם בכך ששנה 
שניהם  וכסלו  שחשון  שלימה,  שנה  היא  זו 
אחד(,  בהמשך  שלמים  חדשים  )ג'  שלמים 
שניתוסף  יתירה107(,  )תמימות  תמימה  ושנה 
שבשנה  לומר,  דיש   – העיבור108  חודש  בה 
וכסלו(  חשון  החדשים  )שלימות  שלימה 
)כפי  הלבנה  )חדשי(  שלימות  מודגשת 
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)הוספת  תמימה  ובשנה  מהחמה(,  שמקבלת 
הלבנה  שלימות  מודגשת  העיבור109(  חודש 
שנעשית כמו החמה, כיון שע"י חודש העיבור 
מעין  החמה,  לשנת  הלבנה  שנת  משתווית 

ודוגמת "והי' אור הלבנה כאור החמה"[.

שאמרם  חתונה  דרושי  עם  זה  לקשר  ויש 
)שנדפסו  דורנו110  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
דרושים   – כו'111(  ביאור  ובתוספת  מחדש 
שבזה   – לחתונה  השייכים  החסידות  בתורת 
דכנס"י  לחתונה  השייכות  ביותר  מודגשת 
עיקר  יהי'  שאז  המשיח,  לימות  הקב"ה  עם 
ושלימות הגילוי ד"תורה חדשה מאתי תצא".

ומזה מובן שבימינו אלה ממש צריכים רק 
המציאות  את  ולראות  העיניים  את  לפתוח 
עם  יחד  שיושבים  היינו   – ממש112  בפועל 

109( ובהדגשה יתירה בשייכות לי"ט כסלו, ראש השנה לתורת החסידות – שבו מתחילים ללמוד שיעורי התניא 

)כפי שנחלק לימי השנה( לפי החלוקה דשנה מעוברת.
110( בהחתונה ד"בית יוסף" בשנת תרפ"ט*.

111( ביום א' פ' וישב, טו"ב כסלו – נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א לכל אחד ואחת שיחיו "קונטרס דרושי חתונה", 

בצירוף שתי שטרות של דולר לצדקה )המו"ל(.

*( להעיר מהשייכות דשנת תרפ"ט ל"פרצת" – שהשלימות דהט' )שכל א' מהתשעה כלול מעשר( היא צ', 
די"ל שבזה מרומז שבשנת הצדי"ק נעשית שלימות הנישואין, שהו"ע הנישואין דכנס"י עם הקב"ה.

112( כלומר, לא זו בלבד שנשלמה העבודה וצריכים לפעול הגילוי בעולם )כנ"ל סי"א(, אלא יתירה מזה, שישנו 

כבר בפועל ובגלוי, וצריכים רק לפתוח את העינים, כי מכבר "נתן לכם . . עינים לראות".
113( ובפרט לאחרי שלימות העבודה בכל הדורות בקיום ה"שולחן-ערוך" )דה"בית יוסף"( עם ה"מפה" שעל 

יה"שולחן ערוך" )הגהות הרמ"א על השו"ע דהב"י( – כידוע הרמז במ"ש "ובני ישראל יוצאים בידרמה", שרו
מז על הרמ"א, שלאורו הולכים כל בנ"י* עד סוף כל הדורות, ועי"ז יוצאים מן הגלות אל הגאולה.

נוהגים כהב"י(  *( כולל גם אחינו בנ"י הספרדים – כפי שמצינו בנר חנוכה שגם הספרדים )שבדרך כלל 
ולא  הרמב"ם  כדעת  הרמ"א  בפסק  כמודגש  כהספרדים,  נוהגים  שהאשכנזים  לאידך,  וכן  כהרמ"א,  נוהגים 
יכדעת התוספות )ראה ט"ז או"ח ר"ס תרעא(. – ולהעיר גם מהפטרת פרשת וישלח: "גלות גו' צרפת )אשכ

נז( וגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב", החיבור והאיחוד דאשכנזים וספרדים בבירור וירושת 
אדום, ששייך לתוכן הענין דהדלקת נרות חנוכה "על פתח ביתו מבחוץ", כדי להאיר את החושך )"משתשקע 

החמה"(, "עד דכליא רגלא דתרמודאי".
114( תהלים קטז, יג.

115( פסחים קיט, ב.

116( אבות פ"א מי"ז.

117( ב"ר פ"ג, ח. פרש"י בראשית א, ה.

הקב"ה )"ישראל וקוב"ה כולא חד"( ב"שולחן 
דלויתן  הנישואין, הסעודה  לסעודת  ערוך"113 
ושור הבר ויין המשומר, שבסיומה "אומר לו 
)הקב"ה( לדוד )דוד מלכא משיחא( טול )כוס 
של ברכה( וברך, אומר להן, אני אברך ולי נאה 
לברך, שנאמר114 כוס ישועות אשא ובשם ה' 

אקרא"115.

יד.  והמעשה הוא העיקר116:

סיהרא  קיימא  שבו  שבת  מערב  בבואנו 
ביום  והמשכו  באשלמותא,  כסלו  דחודש 
יום  )יום ראשון )שנקרא  הש"ק ומוצאי ש"ק 
טו"ב  בעולמו"117(,  יחיד  הקב"ה  ש"הי'  אחד, 
מעלה  בהם  שיש  רצופים  ימים  ג'  כסלו(, 
ערב  בח"י,  והמשכם  מיוחדת,  )קדושה( 
וכ"ף  י"ט  הגאולה  בימי  ועאכו"כ  כסלו,  י"ט 
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לימי  עד  שלאח"ז  בימים  והמשכם  כסלו, 
חנוכה – יש לערוך התוועדויות חסידותיות118 
מקום  בכל  פַארבריינגענישן"(  )"חסידישע 
שכונה  ובכל  עיר  בכל  מדינה,  בכל  ומקום, 
במקומות  גדולות  התוועדויות  רק  ולא  כו', 
ומקום  מקום  בכל  אלא  ועיקריים,  מרכזיים 
תהי'  פרטי  מקום  שבכל  גם  כולל  כפשוטו, 
באופן  )ולא  "עיקר"  של  באופן  ההתוועדות 
ומקום  משפיע,  "עיקר",  הוא  פלוני  שמקום 
בלבד  זו  ולא  מקבל(,  "טפל",  הוא  פלוני 
שאין זה גורע בה"עיקר" שבמקום שני, אלא 
אדרבה, שעי"ז ניתוסף יותר בשאר המקומות, 
בבחינת "קנאת סופרים תרבה חכמה"119, ועד 
שכולם נעשים בבחינת "עיקר", ועד ל"עיקר 
השפעה  לקבל  צריך  שאינו   – שבעיקר" 
בעצמו  שנעשה  כיון  ועיקרי,  מרכזי  ממקום 
ובדוגמת  ע"ד  והעיקרי,  המרכזי  המקום  כמו 
בבחי' מקבל,  רק  )לא  הלבנה שהיא  שלימות 

אלא( כמו החמה.

יערוך  ואחד  אחד  שכל  ונכון  וכדאי 
התוועדויות120,  ג'   – טוב  )ומה  התוועדות 
)בכל  עצמו  עם   – חזקה"(  הוי  זימני  "בתלת 
עשר כחות נפשו121(, עם בני ביתו, עם חבריו 
יותר  עוד  להדגיש  כדי   – וכיו"ב  וידידיו 

יותר מפעולתו של מלאך מיכאל  118( להעיר מפתגם בעל הגאולה ע"ד גודל הפעולה דהתוועדות חסידית 

)אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' תיג. וש"נ(.
119( ב"ב כא, סע"א. כב, רע"א. וראה אוה"ת ויצא ריח, ב ואילך.

120( אחת בעצמו ושתים ע"י שלוחיו, או שמשתתף בעצמו בשלשתן כיון שנערכות בזמנים שונים – בליל י"ט 

כסלו, ביום י"ט כסלו, ובפרט קרוב לסיומו ובאופן שיומשך גם בליל כ' כסלו )כנ"ל הערה 65(.
121( ראה "התמים" ח"ב ס"ע מה ואילך. לקו"ש ח"ב ע' 497 ואילך.

122( מלאכי בסופו.

123( ובלשון הרב הוא בעל הגאולה: "זה היום . . אשר בו . . יתעוררו אלפי לבבות בישראל לתשובה ועבודה 

שבלב כו'" )לקו"ד ח"א יט, ב(.
124( ישעי' מא, ו.

125( ברכות ח, רע"א.

126( תהלים קמ, יד.

שכאו"א הוא גם משפיע )ע"ד שלימות הלבנה 
)בשייכות  וכמ"ש122  החמה(,  כמו  שנעשית 
להגאולה( "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים 

על אבותם".

ויתעוררו123  יעוררו  אלו  ובהתוועדויות 
בג'  להוסיף  יעזורו"124(  רעהו  את  )"איש 
חז"ל125  כדרשת  וגמ"ח,  עבודה  דתורה  הקוין 
על הפסוק "פדה בשלום נפשי", "כל העוסק 
בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור 
כו'",  ולבני  לי  פדאני  כאילו  עליו  אני  מעלה 
לי  פדאני  "כאילו  רק  לא  העיקר,  והוא  ועוד 
ולבני", אלא "פדאני לי ולבני" בפועל ובגלוי.

ובפשטות – שתיכף ומיד ממש )בהמשכה 
המנחה(  תפלת  לפני  עוד  זו,  התוועדות  של 
ועבור  )בשם  יעקב  בקשת  מתקיימת 
"לישב  מישראל(  דכאו"א  כביכול  ובשליחות 
ובגלוי)כיון  בפועל  במנחה(  )שקורין  בשלוה" 
מושיעים  "ועלו  היעוד  נתקיים  לפנ"ז  שכבר 
לה'  והיתה  עשו  הר  את  לשפוט  ציון  בהר 
ישבו  גו'  צדיקים  "אך  ונתקיים  המלוכה"(, 
השלישי,  בביהמ"ק  פניך"126,  את  ישרים 
דחנוכת  הגדולה  ההתוועדות  תערך  ושם 
ביהמ"ק השלישי במעמד כל בנ"י )"כל יושבי' 
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חנוכה  ובימי  חנוכה,  ימי  לפני  עוד  עלי'"127(, 
בשלימות  והולך"(  )"מוסיף  יותר  עוד  יתוסף 
הגאולה באופן ד"ילכו מחיל אל חיל יראה אל 

אלקים בציון"128.

127( ערכין לב, סע"ב.

128( תהלים פד, ח.



שער
גאולה ומשיח
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ביאור ג' העניינים שישנם בלבנה והחידוש 
שיהיה בגאולה

הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' באשה
תלמיד בישיבה

א.
בדבר מלכות וישלח ה'תשנ"ב1 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ מדוע י"ט כסלו 'חג החגים' ויו"ט 
ולא בחציו הראשון  בו הלבנה מתמעטת,  דווקא בחציו השני של החודש,  יוצאים  חנוכה  של 
של החודש כמו שאר החגים, פסח וסוכות שנקבעו בחמשה עשר לחודש שבו 'קיימא סיהרא 

באשלמותא'.

דהוא מכיוון שבחצי הראשון של החודש אזי הלבנה )המקבל( היא בריחוק מהחמה )המשפיע( 
ולכן ישנו יותר גילוי אור אבל הא גופא מראה שהחמה והלבנה הם שני דברים נפרדים, משפיע 
ומקבל. משא"כ בחציה השני של החודש, הלבנה היא בקירוב אל החמה עד כדי כך שהלבנה 
והחמה הם שני דברים שווים, כפי שיהיה בגאולה "והיה אור הלבנה כאור חמה" ולכן יש מיעוט 
בדרגא של האור )חיצוני(, אבל אין מיעוט בגילוי העצם )פנימי(, ואף מיום ליום מתווסף בגילוי 

העצם.

ולכן מובן מדוע י"ט כסלו ויו"ט של חנוכה נמצאים בחציו השני של החודש, מכיוון שמבטאים 
את הגילוי של העצם עד כדי כך שלבנה והחמה שווים וכתר אחד לשניהם.

ב.
והנה בהערה 27 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שיש מילוי הלבנה ויש שלימותה. כלומר, שמילוי 
הלבנה זהו מילוי החיסרון, ושלימות הלבנה זהו שלימות של החיסרון, שאז הלבנה היא כמו 
מילוי  בחודש, אלא שעיקר  לטו  יד  יום  בין  הוא  והשלימות  ומבאר, שמילוי החיסרון  החמה, 
החיסרון הוא ביד, "די מחסורו", ובטו הוא בעיקר שלימות הלבנה "באופן של עשירות", ובגוף 
השיחה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שהשלימות של הלבנה תהיה בגאולה שאז "והיה אור הלבנה 

כאור החמה".

ויוצא מכל הנ"ל שישנם ג' ענינים ודרגות באור הלבנה: א. מילוי החיסרון )יד לחודש(. ב. 
שלימות הלבנה אבל עדיין הם ב דרגות, משפיע ומקבל )טו לחודש(. ג. שלימות הלבנה כפי 

שיהיה בגאולה שאז אור הלבנה והחמה שווים "והיה אור הלבנה כאור החמה".

ג.
דרגא  עוד  והדרגות,  הענינים  לב'  בנוסף  ישנם  גופא  הלבנה  שבשלימות  לומר,  יש  ואולי 

שלישית, שדרגא זו תתגלה בגאולה.

1( ספה"ש תשנ"ב ע' 155 ואילך.
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דרגא א - שלימות הלבנה בטז לחודש, שאז ישנה מיעוט של דרגת האור, אבל לא מיעוט 
של גילוי העצם.

לא הדרגא  עדיין  זו  דרגא  אך  והחמה שווים.  אור הלבנה  - שלימות הלבנה, שאז  ב  דרגא 
שתתגלה בגאולה.

והדרגא שתתגלה בגאולה היא כאשר הלבנה תהיה יותר מהחמה, ועוד יותר, שגם תשפיע על 
החמה. ע"ד מה שכתוב שבגאולה תהיה הנשמה ניזונת מהגוף, כלומר לא רק שבגאולה הנשמה 
והגוף יהיו שווים, אלא שהגוף ישפיע גם על הנשמה. וכמו שכותב כ"ק אדמו"ר הרש"ב2, וז"ל: 
"דהנה יש ב' מיני השפעות מהשמש א' בחינת השפעה חיצוניות דממגד תבואות שמש כו' והב' 
השפעת האור ללבנה שזהו אור חדש כו' והיינו בחינת יחוד חיצוני דאו"א ובחינת יחוד פנימי 
וכו' והשפעה זאת דבחינת השפעה פנימיות זהו ע"י הלבנה דווקא היינו ע"י בחינת לכי ומעטי 

את עצמך כו' כנ"ל".

כלומר שישנם ב' השפעות של השמש ללבנה, ישנה השפעה חיצונית, שזהו יחוד חיצוני, 
והוא אור שכבר היה קיים. וישנה השפעה פנימית, יחוד פנימי, והוא אור חדש. וזה נגרם ע"י 
הגירעון של הלבנה שהולכת לברר בירורים למטה, ועי"ז יהיה מוסיפין. ובלשון אדמו"ר הרש"ב: 
"תוס' אורות מבחינת פנימיות ועצמות הא"ס". ולכן מובן מדוע ישראל מונין ללבנה ואומות 
העולם מונין לחמה, כי דווקא ע"י הלבנה אפשר להגיע גם לדרגא שלמעלה מהחמה, "לעצמות 

א"ס". 

ועפ"ז מובן עוד יותר מדוע י"ט כסלו ויו"ט של חנוכה נקבעו דווקא בחציו השני של החודש 
וכמו שכותב  כי דווקא הם מבטאים את הגאולה,  בו "קיימא סיהרא באשלמותא",  ולא בטו, 
כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה, שי"ט כסלו "שבו מתחילה ההתגלות דתורתו של משיח טעמי תורה 

"תורה חדשה מאתי תצא"".

וכן יו"ט של חנוכה שנקבע ממש בסוף החודש שמבטא את גילוי העצם באופן של הוספה 
ולכן בנרות חנוכה מוסיפים בכל לילה נר חדש. ולכן מובא בשו"ע3 שמצווה להדליק את נרות 
החנוכה דווקא על פתח הבית מבחוץ ודווקא לאחר השקיעה ושמונה נרות ומבאר כ"ק אד"ש 
מה"מ4 כי דווקא דרגא זו של שמונה נרות מבטאת את הדרגא שלמעלה מהשלשלות העולמות, 
ואפשר לברר גם את המקום החשוך ביותר, שמבטא עוד יותר את עניין הגאולה וגילוי העצם 

בעולם.

ויומתק גם עם מה שכותב בהמשך השיחה5 "שנשלמו כל הענינים גם מצד )וב(העולם וזהו 
גם עניין ההפטרה של השבת והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש וגו' וירשו 

2( במאמר ד"ה "ויאמר לו יהונתן" עת"ר.
3( סי' תרעא; תרעב.

4( ד"ה "ת"ר נר חנוכה" תשל"ח. סה"מ מלוקט ב ע' יז ואילך. ועוד.
5( סעיפים יא-ב.
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הנגב את הר עשו גו' וגלות גו' עד צרפת גו' . . שעניין זה הוא גם מצד התחתון כמודגש בכך 
שצרפת אותיות "ופרצת"".

ד.
מקבלת  הלבנה  הדרגא שבו  בין  החילוק  מה"מ שבהבנת  אד"ש  כ"ק  מסביר  בשיחה  והנה, 
מהחמה לבין הדרגא שבו הלבנה והחמה שווים, יובן גם החילוק שבין פרשיות תולדות וויצא 
וויצא זהו השלב של עבודת הבירורים, היינו  ווישב, שפרשיות תולדות  לבין פרשיות וישלח 
השלב שבו הלבנה מקבלת מהחמה ופרשיות וישלח ווישב זהו השלב של גמר עבודת הבירורים 
והנה משמע  והחמה שווים  היינו השלב שבו הלבנה  ימות המשיח  ומצב של  ועשו(  )של לבן 
מהשיחה שאין חילוק בין פרשת וישלח לפרשת וישב אלא ששניהם מבטאים את המצב של 

גמר הבירור וימות המשיח.

והנה בספר השיחות תש"נ6 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שסדר העבודה של בנ"י בספר בראשית 
)ספר הישר(, חלוק לשלושה חלקים כלליים, והם:

א. החלק מבראשית עד תולדות, שבו הוא ההכנה לעבודה לעשות לקב"ה דירה בתחתונים.

ב. החלק מויצא עד וישלח, שהוא העבודה בפועל ממש, בירור התחתון ועד הבירור דתחתון 
שאין תחתון למטה ממנו, הבירור של עשו.

ג. החלק מוישב עד ויחי, שהוא התוצאה של כללות העבודה, "ההתיישבות שנעשית עי"ז 
שנשלמת כוונת הבריאה בגאולה האמיתית והשלימה שאז ה"ויגש" דישראל להקב"ה בתכלית 
השלימות ובאופן ד"ויחי" חיים נצחיים נשמות בגופים". ומשמע מדבריו כאן שישנו חילוק בין 
פרשת וישלח לפרשת וישב, ולא כמו המבואר בשיחת הד"מ, אך ע"פ מה שביארנו אולי אפשר 
הלבנה  אור  הלבנה, שבו  הראשונה של שלימות  הדרגא  על  וישלח מרמזת  להסביר שפרשת 
וישב והמשך הפרשיות  ולכן עדיין חסר השלימות שתהיה בגאולה. אבל פרשת  כאור החמה 

מרמזת על הדרגא השניה בשלימות הלבנה, שאז הלבנה נעלית יותר גם מהחמה, 

ואולי אפשר לומר שזהו גם החילוק בין י"ט כסלו לבין יו"ט של חנוכה, שי"ט כסלו מבטא 
את הדרגא הראשונה של שלימות הלבנה, שאז אור הלבנה כאור החמה, וכפי שכותב כ"ק אד"ש 
מה"מ בשיחה הנ"ל בספר השיחות7, וז"ל: "החידוש די"ט כסלו הוא שבו התחיל עיקר העניין 
דיפוצו מעינותך חוצה . . שהמעיינות עצמם באים א. באופן של הפצה ב. גם במקום החוצה ולא 

רק בחוצה סתם אלא גם בחוצה שאין חוצה ממנו תחתון שאין תחתון למטה ממנו".

כלומר שזהו העניין של פרשת וישלח כנ"ל, אבל יו"ט של חנוכה מכיוון שהוא מבטא באופן 
גלוי יותר את הבירור של התחתון, ועד כדי הוספה מיום ליום עד שאין רע בכלל מבטא את 

6( לפר' וישלח.
7( אות ה.
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התחלת הדרגא השניה של שלימות הלבנה, שאז הלבנה משפיעה על החמה, שזהו העניין של 
פרשת וישב כנ"ל8.

ויומתק גם ממה שכותב כ"ק אד"ש מה"מ9 החילוק בין נרות חנוכה לנרות המקדש, שנרות 
המקדש שייכים לאור של ההשתלשלות, ולכן הדליקו שבעה נרות, ובתוך ההיכל, ובזמן שהיה 
עדיין אור. משא"כ נרות חנוכה שייך לאור שלמעלה מהשלשלות, ולכן מדליקים דווקא שמונה 
נרות, ובשקיעה, מכיוון שדווקא ע"י גילוי אור נעלה זה אפשר לא רק להאיר את המטה אלא 

גם להפוך אותו.

והשלימות של המשך הדרגא השניה יהיה בהמשך הפרשיות, כפי שכ"ק אד"ש מה"מ כתב 
בשיחה הנ"ל10 "עד השלימות ממש באופן שכל בשר יזכה לראות את הגאולה", וכפי שכותב 
בשיחת הד"מ11, וז"ל: "ומזה מובן שבימינו אלה ממש צריכים רק לפתוח את העיניים ולראות 

את המציאות בפועל ממש".

אך עדיין צריך להוסיף עוד מקור לדברים הנ"ל, ואשמח לשמוע את דעת הקוראים.

8( ואולי אפשר לומר שלכן י"ט כסלו יוצא בש"פ וישלח ויו"ט של חנוכה יוצא בפרשיות וישב/מקץ.
9( מאמר ד"ה "להבין עניין נרות חנוכה" תשכ"ו. סה"מ מלוקט ו ע' סג ואילך. ועוד.

10( אות ד.
11( אות יג.
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בירור באופן של התחדשות
הת' שניאור זלמן שיחי' גרליק
תלמיד בישיבה

א.
בדבר מלכות נח ה'תשנ"ב1 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ אשר "בפרשת נח מודגש בעיקר מעמד 
ומצב העולם כפי שהוא מצד עבודת האדם )"בפועל"(, שגם בעולם התחתון שאין תחתון למטה 
ממנו )ועד לתכלית הירידה ד"מלאה הארץ חמס"(, נעשה מעמד ומצב של בירור וזיכוך )ועד 

לטהרה( - "עולם חדש ראה"".

ומציין לכך בהערה 22: "להעיר, שהמבול בא לטהר את העולם, ע"ד ובדוגמת הטהרה דמקוה 
ששיעורה ארבעים סאה, ולכן הי' הגשם דהמבול במשך ארבעים יום". דמשמע שטהרת העולם 

שנעשתה ע"י המבול נחשבת לבירור וזיכוך של העולם.

הנה  "כי  ושם:  בתו"א2,  מקורו   – לעולם  וטהרה  מקווה  היווה  שהמבול   – זה  ביאור  והנה, 
לכאורה אינו מובן ענין המבול שאם היה רק להעביר ולשחת האנשים החוטאים למה הוצרך 
לבחי' רעש גדול כזה הלא ברגע א' היה ביכול' ה' להעבירם אף בלא המבול. אך באמת היה 
המבול בא לטהר את הארץ שנאמר כי מלאה הארץ חמס ונתקלקלה מאד והיה נצרך לטהרה 
ולזאת בא המבול דוקא שהוא בחי' מים בכדי לטהר את הטמאים שהוא כדוגמת המקוה מ' סאה 
שהיא מטהרת את הטמא כמו כן היה המבול בא בכדי לטהר את כל הארץ וכמ"ש וזרקתי עליכם 
והנה שעבוד  כו'  דרוחא  נייחא  מזה  נח שנעשה  מי  נקראים  ולזאת  כו'  וטהרתם  טהורים  מים 

הפרנסה נק' ג"כ מי נח".

בשר3",  כל  "לשחת  בא  שהמבול  הכתובים,  פשט  את  תואם  זה  ביאור  האם  לחקור:  ויש 
האדם  את  לטהר  הוא  מקווה  של  עניינו  ריהטא,  לפום  דלכאורה,  הארץ4".  את  ו"משחיתם 
ועל דרך לשון טהרה שבכלי מתכות,  )- טהור(.  ולהביאו למצבו השלם  מטומאתו  בו  הטובל 
שטהרתם זהו הוצאת הסיגים ה"מפריעים" ומונעים היות הכלי בצורתו השלמה, היפך העניין 

דהשחתה וכו'.

– טרדות הפרנסה. דבתו"א שם  יש להקדים מהותם  פעולת המים המטהרים,  וכדי להבין 
אין מבואר )להדיא עכ"פ( איך ע"י טרדות הפרנסה מגיע היהודי ל"טהרה", משמעות העניינים 
וניכר  אינם  הפרנסה  טרדות  שאז  השבת  ביום  באדם  שנפעל  והעילוי  ההגבהה  רק  היא  שם 
היתרון שבכך, באופן דיתרון האור מן החושך. אך סוכ"ס טרדות הפרנסה מצ"ע הם חושך. אך 

1( ספה"ש תשנ"ב ע' 59. ההדגשה אינה במקור.
2( ח, ג-ד.

3( בראשית ו, יז.
4( שם, יג.
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בלקו"ש5 מבואר יתר על כן: טרדות הפרנסה עצמם פועלים ביטול ושבירה באדם דרך היציאה 
מהעצמיות.

אך בלקו"ש שם עורך השוואה ומכניס ביאור זה בפשט עניינו של המבול, ובתרגום חופשי: 
– ההתבטלות העצמית, כלשון הרמב"ם: "שיטבול במי הדעת  הוא  "התוכן הפנימי שבמקוה 
הטהור". לכן צריך המקוה להיות בן מ' סאה – שכל גופו עולה בהן" – "טבילה" אותיות "הביטל" 

– כלומר: ההתבטלות העצמית של האדם הטובל יוצרת בו התעלות, להיות "כלי" לקדושה.

וזהו גם התוכן הפנימי שבדאגות הפרנסה, שהן גורמות, אמנם, בלבול לפי שעה, אבל על 
ידי השבירה והיציאה מהעצמיות, ההתבטלות, שהן יוצרות באדם – הוא מתעלה להיות "כלי" 

לקדושה". ע"כ.

אך הא גופא קשיא: מהמבואר בלקו"ש שם נראה להדיא ש)עיקר( פעולת המקווה בהאדם 
הוא ביטול. משא"כ בדבר מלכות מדייק כ"ק אד"ש מה"מ ונוקט "בירור וזיכוך )ועד לטהרה(", 
שזהו ע"ד ההבנה הפשוטה בעניין המקווה, שרק מטהר ומזכך את האדם מטומאתו, אך משאירו 

במציאותו הוא.

ב.
ונ"ל, דמהמשך העניינים בהשיחה יובן דבירורו של העולם )המבואר כאן( הוא דווקא דרך 
שבירתו )ע"ד פעולת המקווה הנ"ל(, ובהקדים המבואר בשיחה בהבדל שבין פרשת בראשית 
)כמבואר בארוכה בשיחה( דשבת בראשית היא  נח, אע"פ ששניהם שבתות כלליות  לפרשת 

נתינת כח מלמעלה לעבודה, משא"כ שבת נח שזהו התחתונים בגדרם הם.

)וע"ד אבוקה  גילוי אור מלמעלה  )בכללות(: א. ע"י  ב' אופנים  והנה בבירור תחתון ישנם 
שממשיכה אלי' בדרך ממילא הניצוצות. ב. ע"י העלאת התחתון, ויציאתו מגדרו עד דביקות 
והתאחדות עם העליון. כמבואר במאמר ד"ה "פדה בשלום" תשכ"ב6: "והענין הוא, דבשלום 
שנתבטל המנגד – ואופן זה הוא )בעיקר( בהבירור בדרך  )שנעשה ע"י הבירור( שני אופנים. 
מלמעלה למטה. דהבירור בדרך מלמטה למעלה, שהמברר מתלבש בהמתברר ומתעסק עמו 
שלו.  הרצון  מצד  מתברר  שהוא  אלא  נתבטל  )המתברר(  שהתחתון  זה  אין  להתברר,  שירצה 
וכיון שגם לאחרי שנתברר הוא מציאות דתחתון )דתחתון ועליון הם הפכים(, לכן, גם לאחרי 
שנתברר, שייך שינגד להעליון . . ובכדי שיהי' ביטול המנגד הוא ע"י הבירור בדרך מלמעלה 

למטה. דע"י שמתגלה בהתחתון גילוי אור שאינו בערך אליו, הוא מתבטל ממציאותו".

ונמצא שכשנדרש ביטול התחתון בתכלית מצד המטה, מוכרח להיות עניין הביטול והשבירה. 
דבלא כן – אין זה בירור מושלם.

ועפ"ז יובן, דכיוון שבשבת נח עסקינן בגדרי התחתון, מובן – שאמיתית עניין הבירור באופן 

5( ח"א פר' נח.
6( סה"מ מלוקט ח"ו, ע' לה-ו.
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שלא נשאר מנגד נעשה דווקא דרך שבירת וביטול התחתון. ועד כדי כך שהמציאות שלאחר 
הבירור היא מחודשת לגמרי. ע"ד ובדוגמת המבול, שלאחריו, הנה - "עולם חדש ראה".
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קיבוץ גלויות לפני בניין ביהמ"ק
הת' שמעון נהוראי הלוי שיחי' לוי
תלמיד בישיבה

א.
מיוחדת,  בהדגשה  הנ"ל  "כל  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  כותב  תשנ"ב1  ויקהל  ש"פ  משיחת  בר"ד 
כשרואים בשנים האחרונות איך שנעשה ה"ויקהל" בפשטות - קיבוץ גלויות דבני ישראל מכל 

העולם, שעולים לאה"ק, והעליה היא באין - ערוך להעליות שהיו בדורות פעם". 

לארצנו  ישראל  בני  כל  הקהלת   - דויקהל  הענין  ")מעין(  מוגה(:  )בלתי  בשיחו"ק2  ועד"ז   
הקדושה מארבע כנפות הארץ - הותחל כבר בפשטות, כפי שרואים זאת בזמננו זה, בשנה זו 
)וכבר כמה שנים(, ועד שגם אומות העולם רואים זאת שכמה וכמה מבני ישראל עלו לארצנו 

הקדושה".

ומדברי קודשו אלו משמע שהעלי' לארה"ק שנעשתה בשנים אלו )בעיקר של יהודים שיצאו 
מרוסי' לאחר פירוק בריה"מ(, היא מעין והתחלה של ה"ויקהל בפשטות" – קיבוץ גלויות שהוא 

אחד מייעודי הגאולה.

ולכאורה הדבר תמוה, דכו"כ פעמים בשנים שלפנ"ז, כתב כ"ק אד"ש מה"מ, שלא שייך שום 
התחלה של קיבוץ גלויות לפני בניין בית המקדש, ומהם:

בלקו"ש חט"ו3: "בענין המאורעות באהקת"ו בימים אלה . . והרי פס"ד ברור הוא ברמב"ם 
)מלכים ספי"א( ע"ד אופן סיום תקופת הגלות והתחלת תקופת הגאולה ועל הסדר, שיעמוד 
מלך מבית דוד הוגה בתורה כו' שבכתב ושבע"פ ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם 
מלחמות ה' )וגם אז אין עדיין ודאות כ"א כשלאחרי כ"ז( הצליח ובנה מקדש במקומו )כי אחר 

לא יעשה זה וקבץ נדחי ישראל )כי עד אז עדיין פזורים יהיו( ה"ז )יהיה( משיח בודאי.

- ואין אף פוסק אחד שיחלוק ע"ז. ומה שנמצא במפרשי תנ"ך וכו' - ה"ז בדוגמת הרוצה 
להתחיל קדושת שבת מן הבוקר עד הבוקר – כיוון שהרשב"ם )שהי' פוסק ג"כ( מפרש כן בפי' 

עה"ת.

פוסק הדין ברור  פשוט דהרמב"ם ידע מרז"ל בסוגית משיח שבסנה'. דהירוש' וכו'. ובכ"ז 
כנ"ל". עכלה"ק.

בנין  ואח"כ  המשיח  מלך  נצחון  יהיה  שקודם  הסדר  ע"ד  דכת"ר  "לכתבו  בחי"ט4:  ועד"ז 

1( ספר השיחות ע' 441.
2( ע' 795.
3( ע' 493.
4( ע' 533.
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בהל'  כן הרמב"ם  - לאחר שברור כתב  בדבר"  גליות ש"רבו החולקים  קיבוץ  ואח"כ  ביהמ"ק 
בכללי  )כמפורסם  הוא  כן  דעתם  גם  אתר  על  מפרשיו  ומדשתקו  )ופעמים(.  פי"א  מלכים 
הרמב"ם( היינו הראב"ד, הב"י, הרדב"ז וכו', מיהו אשר רב גוברי' לחלוק בדבר?! ובודאי ובודאי 
הידועים  ובשהש"ר  בירוש'  מחז"ל  ח"ו  הנ"ל  מפרשיו  וכל  להרמב"ם  אשתמיטתי'  לא  אשר 
לפועל  ב"ש אף שהנוגע  בדברי  ע"ד שעושים  וכו',  ולשקו"ט  ולבארם  בהם  לדרוש  )שאפשר 

ולפס"ד אינם משנה(.

"וההסברה" שי"א שהרמב"ם כותב שם - בפי"ב שישנם דברים שהם בספק כו' - ה"ז קאי על 
הענינים שהוסיף בפי"ב, ולא ע"ז שכתוב בפי"א, וכתבם ברור ופעמים וכו. וראה אגרת )מאמר( 

תחה"מ פ"ו". עכלה"ק5. 

בניין  גלויות מתחיל לפני  לומר שקיבוץ  כלל  מצינו א"כ בכל המקומות הנ"ל שאי אפשר 
קיבוץ   – בפשטות  ה"ויקהל  שמתחיל  הרבי  אומר  ויקהל  ש"פ  בשיחת  כיצד  וצ"ע  ביהמ"ק. 

גלויות".

ב.
ונראה לומר הביאור בזה:

יש  להלכה  "בנוגע  וזלה"ק:  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  כותב  תשמ"ז6  חיי"ש  ש"פ  בשיחת  דהנה, 
)ואח"כ(  במקומו  מקדש  "ובנה  כליו(  נושאי  כולל   - )ובמילא  דהרמב"ם  ברור  פס"ד  לכאורה 

וקבץ נדחי ישראל"".

ובהע' 36 שם מתעכב על המילה "לכאורה", וכותב: "כי י"ל דהרמב"ם בספרו )הלכות הלכות( 
פס"ד סדר המוכרח ע"פ הלכה בכל אופן, משא"כ הסדר שיהי' רק אם אכשור דרי ויהי' כלו כל 
הקיצין לגמרי, שאז יבנה ביהמ"ק מלכתחילה בתכלית השלימות, )ע"י כל ישראל וכשכל יושבי' 

עלי', וכו'( ואכ"מ".

נמצאנו למדים שישנה אפשרות, כאשר "אכשור דרי ויהי' כלו כל הקיצין לגמרי", שבקיבוץ 
גלויות יהי' לפני בניין ביהמ"ק.

ג.
ואולי יש לבאר כוונת כ"ק אד"ש מה"מ במילים: "אכשור דרי ויהי' כלו כל הקיצין לגמרי".

דהנה, איתא בסנהדרין7: "אמר רבי אלכסנדרי: רבי יהושע בן לוי רמי כתיב8 בעתה וכתיב 
אחישנה, זכו אחישנה לא זכו בעתה".

5( וראה עד"ז גם בלקו"ש ח"ה ע' 149 הע' 51.
6( ספר השיחות ע' 99.

7( צח, א.
8( ישעיה ס, כב.
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כלומר שאם עם ישראל יזכה הגאולה תבוא במהירות ולפני זמנה, "אחישנה", ואם לא, תבוא 
בזמנה ובאופן טבעי יותר9.

של  הביאור  "ידוע  מוגה(10:  )בלתי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אומר  תשמ"ו  מצורע  ש"פ  ובשיחת 
אדמו"ר האמצעי בשערי אורה11 אודות ב' אופני הגאולה דבעתה ואחישנה - שיש מעלה בכל 
א' מהם: המעלה דבעתה לאחרי עבודת הבירורים בשלימותה, שלא ישארו אפילו ניצוצות מתי 
מספר שלא יתבררו, שכן אפילו ניצוץ קדושה אחד בלבד הוא דבר חשוב כו' קדושה. וכמו כן 

ישנה מעלה אחדים שילכו לאיבוד כו' כמבואר בארוכה פרטי הדברים.

זה אינו אלא כאשר היתה אפשרות לגאולה באופן ד"אחישנה" לפני "בעתה",  כל   אמנם 
גם המצב ד"אחישנה" הוא לאחרי עבודת הבירורים  כל הקיצין", הרי  משא"כ לאחרי ש"כלו 

בשלימותה, כך שאין כאן אלא המעלה דאחישנה בלבד".

כלומר, שישנו אופן שהגאולה היא ב"עתה", בזמן הקצוב לה, אך היא באופן של אחישנה, 
מכיוון שעם ישראל הם במצב של "זכו" והם מעצמם סיימו את עבודת הבירורים )בזמן הקצוב(, 

וזה הוא מצבינו כעת12.

וי"ל שזוהי כוונת כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ חיי"ש תשמ"ז: "אכשור דרא ויהי' כלו כל 
הקיצין לגמרי", ש"אכשור דרא" רומז על "זכו", ו"כלו כל הקיצין לגמרי" רומז על אחישנה. 

כלומר גאולה הכוללת ב' המעלות.

לפני  גלויות  לקיבוץ  כל אפשרות  אד"ש מה"מ  כ"ק  הראשונות  דבשנים  לבאר,  יש  ועפ"ז 
ביניים ביהמ"ק, הואיל וגם בגאולה ש"בעתה" וגם בגאולה של "אחישנה" לא שייך שיתחיל 

קיבוץ גלויות לפני בניין ביהמ"ק, וא"כ בפשטות לא שייך מציאות כזו.

אך לאחמ"כ, זכינו והגענו למצב מיוחד, שאנו נמצאים "בעתה" של הגאולה, וביחד עם זה יש 
לנו המעלה דאחישנה, ולכן בתשמ"ז כותב כ"ק אד"ש מה"מ שישנה אפשרות כזאת.

ועפ"ז יובן כיצד בר"ד משיחת ש"פ ויקהל תשנ"ב מבאר שהעלי' מרוסיה היא התחלת קיבוץ 
גלויות, הואיל וכעת נמצאים בגאולה שהיא חיבור המעלות של "בעתה" ו"אחישנה", ואם כן 

ישנה אפשרות לקיבוץ גלויות לפני בניין ביהמ"ק.

ולהוסיף, שבמכתבים שבלקו"ש הנ"ל, שולל כ"ק אד"ש מה"מ שהעלי' שנעשתה בשנים 
האחרונות ע"י ה'ציונים' וכו' היא התחלת קיבוץ גלויות, והרי עלי' זו הייתה קשורה עם היפך 
העניין של "זכו" ו"אכשור דרי", שהרי בעלי' זו העבירו רבים על דתם רח"ל כידוע, וא"כ לא 

9( כהמשך הגמרא שם, שכאשר זכו יבוא משיח על ענני שמיא, וכשלא זכו יבוא כ"עני ורוכב על חמור". 
10( התוועדויות תשמ"ו ע' 52 ואילך.

11( שער הפורים ד"ה "יביאו לבוש מלכות" פצ"ד ואילך. וראה גם בד"ה "ויאמר גו' אל תצר את מואב" לכ"ק 
אדמוהאמ"צ )נדפס בסה"מ דברים ח"א בתחילתו(.

12( כפי שמשמע בבירור יותר בהמשך השיחה שם.
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שייך לומר כלל על עלי' זו שהיא התחלת קיבוץ גלויות. משא"כ בנוגע לעלי' מרוסי', הרי ע"י 
העלי' נתווסף בקיום התומ"צ שלהם, כפי שכותב כ"ק אד"ש מה"מ בכ"מ13.

ד.
אמנם עדיין צריך עיון:

בשיחת וירא תנש"א14 אומר כ"ק אד"ש מה"מ )בלתי מוגה(: "וכמדובר כמ"פ אודות הנסים 
והנפלאות בתקופה האחרונה בשנת נסים ובשנת אראנו נפלאות שהם הכנה להנסים והנפלאות 

דגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".

 ויש להוסיף ולהבהיר שנסים ונפלאות אלה אינם אלא הכנה להגאולה אבל לא אתחלתא 
דגאולה ואפילו לא אתחלתא דאתחלתא דגאולה כי גם אתחלתא דאתחלתא דגאולה תהי' ע"י 
מלך המשיח ובלשון הרמב"ם יעמוד מלך )בשר ודם( מבית דוד )ומזרע שלמה( וכו' כמודגש 

בדברי רבותינו נשיאינו בכ"מ, ונתבאר בארוכה כמ"פ, ואין להאריך בדבר הפשוט ומובן".

ומלחמת  מרוסי'  כהעלי'  ותנש"א  בשנת תש"נ  והנפלאות  הניסים  על  לומר  כלומר שא"א 
ויקהל  בשיחת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אומר  כיצד  וא"כ  דגאולה,  אתחלתא  שהם  וכיו"ב  המפרץ 

תשנ"ב שהתחיל ה"ויקהל בפשטות – קיבוץ גלויות".

ואולי יש לדחוק בדברי כ"ק אד"ש מה"מ ש"נעשה הויקהל בפשטות – קיבוץ גלויות", שאין 
הכוונה ייעוד קיבוץ הגלויות לעת"ל, אלא כשם המושאל בלבד לעלי' החיובית שנעשית מרוסי' 
שהיא מבטאת את ה"ויקהל בפשטות", אך דחוק לומר כן, שהרי בשיחה בשיחות קודש שם, 

מבאר שה"ויקהל בפשטות" הוא קיבוץ הגלויות שיהי' בגאולה.

וצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

13( ראה לדוגמא ספר השיחות תנש"א ע' 269-70. שם ע' 284 ועוד.
14( התוועדויות תנש"א ח"א ע' 292.
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תירוץ שאלת המהרש"א
הת' אלעד שיחי' מרחום
תלמיד בישיבה

א.
איתא בסוף כתובות1: "אמר רב חייא בר אשי אמר רב עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל 
נתנו  וגפן  תאנה  )מדכתיב  חילם"  נתנו  וגפן  תאנה  פריו  נשא  עץ  כי  שנאמר  פירות,  שיטענו 
חילם הרי עץ פרי אמור, מה תלמוד לומר כי עץ נשא פריו? אף אילני סרק ישאו פרי. רש"י2(, 
ובתוס' על אתר3 "לפי שרוצה לסיים בדבר טוב נקט לה הכא, ולא קאמרה לעיל  דאיירי בהני 
מילי", היינו שאין זה בהמשך למה שכתוב לעיל מיניה בגמרא "דור שבן דוד בא בו . . קטגוריה 
שעתידה  בדברים  עוסקת  שגם  הקודם4  בדף  לגמרא  בהמשך  אלא  וכו'".  חכמים  בתלמידי 

להוציא ארץ ישראל.

ומקשה המהרש"א5: "עיין דברי התוס' לפי שרוצה לסיים בדבר טוב נקט לה הכא וכו' עכ"ל, 
והוא דחוק, ולולי דבריהם נראה דנקט לה הכא שפיר דגם זה סימן לדור שבן דוד בא". עכ"ל. 
וכוונתו, מהו ההכרח של התוס' להוציא דברים מפשוטם )לכאורה(, ולפרש שלא בא בהמשך 

לדברי הגמרא קודם, אלא בהמשך "לעיל דאיירי בהני מילי" )בדף הקודם(?

ב.
זאת  כתבה  כדברי התוס', שהגמרא  ובהקדים שאלה פשוטה: אם  דברי התוס',  לבאר  ויש 
כאן רק כדי לסיים בדבר טוב, ולא בהמשך לדברי הגמרא קודם, מדוע נקטה דוגמא כזו שיש 
אפשרות לטעות שבאה בהמשך למדובר לעיל, ועד שהמהרש"א מצדיק זאת בתכלית )"נקט 

לה הכא שפיר"(?

ויש לבאר זה, ובשנים:

א. ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ6, שאילני סרק ש"יטענו" פירות מורה על חידוש דבר, עניין 
נוסף על מציאותם. שע"פ המבואר שם )סעיף יג( שעניין זה יקרה בתקופה הא' דימות המשיח 
)ואין בזה משום שינוי מנהגו של עולם, שהרי הוא מוגבל בזמן ומקום7(, מובן שלא שייך שיקרה 
זה לפני "ימות המשיח", )שהרי סימן לדור שבן דוד בא בו, אינו מרמז כלל על תחילת הגאולה, 

1(  קיב, ב.
2(  ד"ה "כי עץ נשא פריו".

3(  ד"ה "עתידין".
4(  קיא, ב.

5(  שם, ד"ה "עתידין".
6(  לקו"ש חלק כז פר' בחוקותי, הובא ב"חידושים וביאורים בש"ס" סי' מד.

7(  ראה בזה בארוכה הערת הת' ח. א. ה. ה. )הובאה ב"הערות התמימים ואנ"ש" )ת"ת כפר חב"ד( גליון ז 
)קפז( ע' 5(.
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ונמצא הרבה בדברי כ"ק אד"ש מה"מ; "דורנו הוא דור האחרון של הגלות, ודור הראשון של 
הגאולה8", ועדיין אומר ש"זה שמשיח עדיין לא בא, הוא דבר שאינו מובן כלל וכלל9"(

ב. לא מצינו שידרשו ניסים לפני ביאת משיח, ובפרט שישנם עוד סימנים לדור שמשיח בא 
בו ואין הם מחייבים נס, ואין עושים נס לחינם10 וממילא היה אפשר להסתפק בשאר סימנים.

וע"פ כהנ"ל תובן השאלה דלעיל )אמאי נקטה הגמרא דוגמא שניתן לטעות שבאה בהמשך 
לדברי הגמרא קודם(, היות וכנ"ל אין שום מקום לטעות בדוגמא שנקטה הגמרא דאיירי בהמשך 

לסוגיא שלפניו, שהרי זהו אינו שייך מב' הטעמים דלעיל.

ג.
בהמשך  באה  זו  שמימרא  לפרש  התוס'  את  הכריח  )מה  המהרש"א  לשאלת  המענה  וזהו 
לגמרא בדף הקודם, שמדברת על דברים העתידים להיות( כיוון שבהמשך לגמרא שלפניו זה לא 
יכול להיות כנ"ל, ויש לו קשר משותף למאמרים שבדף הקודם )דברים שיקרו בגאולה עצמה, 
בין בתקופה הא' בין בתקופה הב'(, אע"פ שהדברים שנאמרו שם עוסקים בעניינים שבתקופה 
א"י  "עתידה  כדקל";  "עתידה חטה שתתמר  צדיקים שיעמדו במלבושיהם";  "עתידים  הב'11: 
שתוציא גלוסקאות וכלי מילת", אעפ"כ אפשר לומר שהקשר הוא מצד זה שהכל הוא דברים 

שיקרו לאחר הגאולה עצמה.

ולכן אומרים התוס' שמסתבר שזה שנקטה הגמרא 'מאמר' זה כאן, הוא "לפי שרוצה לסיים 
בדבר טוב" )ואולי י"ל שזה שבחרה הגמרא דווקא דוגמא זו, למרות שכולם בגדר "דבר טוב", 
הוא משום הנ"ל, שלדוגמא זו יש פחות קשר למאמרים הקודמים, משום שהוא יקרה בתקופה 
הראשונה )כנ"ל ביאור הא'(, וכל השאר בתקופה השניה, ואז יש שתי סיבות לבחירת 'מאמר' 
זה דווקא, הא', משום שהוא דבר טוב, והב', משום שהוא הכי שונה מהשאר, ויותר קל להפרידו 

מהם(. והכל מתורץ בטוב.

8(  ספר השיחות תשנ"ב א, ע' 240. תנש"א ב, ע' 689. תשנ"ב ב, ע' 341; 345. ובכ"מ.
9(  ספר השיחות תנש"א ב, ע' 721.

10(  ראה דרשות הר"נ דרשה ח הקדמה א, הובא בלקו"ש ח"ג ע' 966 עיי"ש.
11(  שהרי כל הדברים האלו הם שינוי מנהגו של עולם )שלכן יהיו בתקופה הב'(, מכיוון שאינם מוגבלים בזמן 

)אע"פ שחלק מוגבלים במקום - עתידה א"י(. ראה בהע' 31 בלקו"ש שם.



שער
תורתו של משיח
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לשון הרע קשה מרציחה בגשמיות
הת' שניאור זלמן שיחי' גורליק
תלמיד בישיבה

א.
עה"פ1 "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות", פירש רש"י2 שיצחק התעוור "כדי שיטול 
יעקב את הברכות". מכך לומד כ"ק אד"ש מה"מ3 עד כמה צריכה להיות הזהירות מלדבר לשון 
הרע, שהרי הקב"ה יכול היה לגלות ליצחק שעשו הינו רשע, וכך הוא יברך את יעקב. ולמרות 

זאת רואים שהקב"ה בחר לגרום ליצחק עיוורון, ובלבד שלא לדבר לה"ר על עשו.

וז"ל )בתרגום חפשי(: "אחת מההוראות הנלמדות מהפירוש השלישי של רש"י היא עד כמה 
יקבל את הברכות היתה לקדוש  יש להקפיד על אי אמירת לשון הרע: לכאורה, כדי שיעקב 
ברוך הוא דרך פשוטה ביותר — לגלות ליצחק שעשו הוא רשע, ואז הוא בודאי יתן את הברכות 
ליעקב . . מכך רואים עד כמה צריך להתרחק ולהימנע מאמירת לשון הרע: יצחק היה במשך 

חמישים ושבע שנים "כלוא בבית4" ו"כמת4", וכל זאת כדי למנוע לשון הרע על יהודי".

ובנידו"ד  ויש לעיין5: הלכה היא שכאשר ישנה תועלת כל שהיא מותר לספר לשון הרע6. 
הלה"ר  יסופר  לא  אם  ליעקב(,  הברכות  )נתינת  הרע  הלשון  בסיפור  המרובה  התועלת  מלבד 
יתרחש נזק גדול )עיוורון ליצחק(, וכיצד יתכן שהקב"ה ש"טבע הטוב להיטיב7" יבחר לעוור 
את יצחק במשך 57 שנים ולהחשיבו כמת במקום לספר לה"ר בהיתר על עשו. יתירה מזו: עשו 
הינו ישראלי מומר8 ועל אדם כזה מותר לספר לה"ר, ואף ישנם דעות בראשונים9 שעל פורק 

עול ה'הולך בשרירות ליבו' חובה לספר לה"ר.

ב.
במקור(:  אינם  ההדגשות  חפשי,  )תרגום  מרחשון  י"ג  יום  בהיום  המובא  ע"פ  זה  ויובן 
"הבעש"ט היה לומד עם תלמידיו שיעור גמרא . . כשלמדו ערכין10 והגיעו למאמר רז"ל "לשון 

1( בראשית כז, א.
2( שם, ד"ה "ותכהין".

3( לקוטי שיחות חט"ו, פ' תולדות שיחה ג' בסופה.
4( לשון רש"י בראשית כח, יג.

5( ע"פ מאמר חז"ל )שמו"ר ל, ט( "מה שהוא עושה, אומר לישראל לעשות".
ולא ילמדו  6( ראה אנציקלופדיה תלמודית ערך לשון הרע "כגון שעשה כן כדי שיתרחקו ממנו בני אדם 

ממעשיו", ובהנסמן שם.
7( עמק המלך שער שעשועי המלך, רפ"א.

8( קידושין יח, רע"א.
9( ראה אנציקלופדיה תלמודית שם.

10( טו, ב.
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הממציא  השלשה,  כל  את  הורגת  הרע  לשון  טוב:  שם  הבעל  פירש  תליתאי"  קטיל  תליתאי 
המספר והמקשיב, אלא שזהו בלבושים רוחניים, שזה קשה יותר מרציחה בגשמיות".

עפ"ז יש לומר: בחירת הקב"ה לעוור את יצחק במקום לומר לה"ר בהיתר על עשו, היתה 
נזק חמור ביותר - מיתה רוחנית ליצחק, שהיא גרועה בהרבה מרציחה גשמית,  בכדי למנוע 
וכ"ש מעיוורון שאינו אלה כמיתה גשמית. ולכן הקב"ה לא אמר לה"ר על עשיו אלא עיוור את 

יצחק בכדי שיעקב יקבל את הברכות.

ויומתק ע"פ פרש"י בפ' ויצא11: "כאן ייחד שמו על יצחק, לפי שכהו עיניו וכלוא בבית והרי 
הוא כמת ויצר הרע פסק ממנו12", ומכאן משמע ש"חשוב כמת" שנא' על יצחק היה למעליותא, 
שפסק ממנו יצר הרע כאדם מת, וא"כ מצב זה ודאי עדיף לעומת הגריעותא )מיתה רוחנית( אם 

היה שומע לשון הרע, כנ"ל. 

11( בראשית, כח, יג. ד"ה: "ואלקי יצחק".
12( וראה לקוטי שיחות ח"ה פ' ויצא שיחה א' בענין החידוש שיצר הרע פסק ממנו.
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ביאור במעלת מצוות ערבה ע"פ נגלה 
ופנימיות

הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' באשה
תלמיד בישיבה

א.
מהלך הגמרא בסוגיא

בנוגע לעניינה ודינה של מצוות ערבה במקדש ובזמן הזה איתא במשנה מסכת סוכה1: "לולב 
וערבה ששה ושבעה . . לולב שבעה כיצד יום הראשון של חג שחל להיות בשבת לולב שבעה 
ושאר כל הימים ששה, ערבה שבעה, כיצד? יום השביעי שחל להיות בשבת ערבה שבעה, ושאר 
כל הימים ששה". כלומר, שכאשר יום יו"ט הראשון של חג נופל בשבת אז מצוות לולב דוחה 
את השבת, וכך יוצא שמקיימים את מצוות לולב שבעה ימים, אך אם יו"ט ראשון של חג נופל 
בשאר הימים יוצא שמקיימים את מצוות לולב רק ששה ימים, מכיון שמצוות לולב אינה יכולה 
לדחות את השבת2 והוא הדין למצוות ערבה כאשר יום שביעי של חג נופל בשבת מצוות ערבה 

דוחה את השבת וכך יצא שמקיימים את מצוות ערבה שבעה ימים3.

ובהמשך דנה4 על מצוות ערבה שהייתה במקדש האם היא מן התורה או מדרבנן, שלדעת 
חכמים מצווה זו היא הלכה למשה מסיני, ולדעת אבא שאול מצווה זו היא מן התורה ודורש 
זאת ממה שכתוב במצוות ארבעת המינים "ערבי נחל" בלשון רבים, שבא לרבות ערבה נוספת 

שנוטלים אותה בפני עצמה במקדש5. 

בשבת7  להיות  שחל  רבה  הושענא  שהוא  הסוכות  חג  של  השביעי  יום  על  דנה6  ובהמשך 
האם מצוות ערבה דוחה את השבת או אינה דוחה, וז"ל: "ערבה בשביעי מ"ט דחיא שבת א"ר 

1( מב, ב.
2( כלומר, בזמן שבית המקדש היה קיים היו מקיימים את מצוות לולב גם בשבת מדאורייתא אלא שבזמננו 
גזרו חכמים שלא ליטול את הלולב "גזרה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד", היינו שמכיוון שחכמים 
חששו שמא יוציא אדם את לולבו וילך יותר מ-ארבעה אמות ברה"ר כדי ללמוד את ההלכות הנוגעות למצווה 

זו גזרו שלא נוטלים הלולב בשבת. 
)בנוסף  ימי החג מדאורייתא  3( מכיוון שבזמן שבית המקדש היה קיים היו מקיימים את מצוות ערבה כל 

לערבה שהיו שמים בלולב(, אך חכמים ביטלו מצוות ערבה בשבת כפי שיבואר הטעם בהמשך.
4( מד, א.

5( וכותב המאירי )מג, ב( שעכ"פ לפי שתי הדעות מצוות ערבה אינה מפורשת ממש בתורה. 
6( מד, א.

7( בקשר לעניין שחל הושענא רבה בשבת, מובא בהמשך הגמרא וביתר ביאור בעין יעקב על מסכת סוכה 
סיפור על הבייתוסים שרצו להפריע בעבודת הקודש של הכהנים במצוות ערבה והחביאו את הערבות מתחת 
לאבני העזרה כך שגם אם ימצאו יהיה אסור להוציא הערבות משום שעובר על איסור 'סותר ובונה' ועמי 

הארץ מצאו הערבות ומכיוון שלא ידעו ההלכה הוציאו הערבות והכוהנים השתמשו בהם למצוות ערבה.
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יוחנן כדי לפרסמה שהיא מן התורה, אי הכי לולב נמי לידחי כדי לפרסמו שהוא מן התורה? 
לולב גזרה משום דרבה, אי הכי ערבה נמי נגזור? ערבה שלוחי בית דין מייתי לה, לולב לכל 
מסור". היינו שמסביר ר' יוחנן שהחילוק בין מצוות ערבה למצוות לולב הוא שמצוות ערבה 
מכיוון ששלוחי בית דין הם אלו שמביאים את הערבות לבית המקדש בערב שבת ולכן אין חשש 
שיבואו לחלל שבת מחמת מצווה זו ולכן יש למצווה זו פרסום מן התורה, משא"כ מצוות לולב 

מכיוון שמסור לכל העם לכן יש חשש לחילול שבת8.

ב.
תמיהות המפרשים על מהלך הסוגיא

מקשה הכפות תמרים9 על שאלת הגמרא שלולב ידחה את השבת כדי לפרסמו שהוא מן 
התורה, והרי ערבה צריכה יותר פרסום מאשר מצוות לולב מכיוון שכלל אינה מוזכרת בתורה, 
משא"כ לולב מוזכר עכ"פ ביום הראשון10? ובעמק סוכות11 תירץ, שקושיית הגמרא היא לפי 

שיטת אבא שאול12 שסובר שגם ערבה היא מן התורה שכתוב: "ערבי נחל" בלשון רבים.

ולכן  למזבח,  ערבה  לוקחים  היו  בית-דין  ששלוחי  הגמרא  הסבר  על  מקשה  והריטב"א13 
אלו שמקיפים  הם  לומר שמכיוון שהכוהנים14  יכלה  ולכאורה  אין חשש שיחללו את השבת, 
עם הערבה את המזבח15, ולכן אין חשש שמא יוליך את הערבה לתלמיד חכם כדי לידע דינה 
של הערבה מכיוון שהכוהנים זריזים ובקיאים בדינים, וא"כ מדוע הגמרא בחרה לכתוב הטעם 
שבית-דין הם אלו שלוקחים את הערבה למזבח ולא את הטעם שהכוהנים הם אלו שמקיימים 
המצווה בפועל? ומתרץ16, שבאמת גם ישראל היו עושים את מצוות הערבה והם היו לוקחים 
מבית-דין את הערבה כדי לקיים המצווה ולכן אימת בית-דין הייתה עליהם, ואין חשש שמא 

יעבירו ארבע אמות ברשות הרבים, והכוהנים היו רק מקיפים את המזבח עם הערבה.

יוצא מכל הנ"ל שמעלת ערבה ניכרת במעלתה בכך שהיא דוחה את השבת בזמן המקדש 
)בשונה ממצוות לולב( וכפי שמסכם זאת בהשלמה17 שהטעם שמצוות ערבה דוחה את השבת 

8( וזה נקרא 'גזרה משום רבה' שהגמרא )מג, א( מסבירה שיש חשש שמא יעבירנו ארבע אמות ברה"ר.
9( על מסכת סוכה.

10( וכמו שכתוב )ויקרא כג, מ( "ולקחתם לכם ביום הראשון".
11( על מסכת סוכה.

12( מד, א.
13( סוכה מג, ב.

14( ובתוס' ד"ה "שלוחי בית דין" מביא כמה הסברים מדוע דווקא הכוהנים היו מקיימים את מצוות ערבה.
15( וכמו שכותב רש"י בד"ה "שלוחי ב"ד" וז"ל "מע"ש ולמחרת אינה מצווה לכל אדם אלא כהנים המקיפין 

בה את המזבח".
16( וכן מתרץ הר"ן בד"ה "שלוחי בית דין".

17( על מסכת סוכה.
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מכיוון ש: א. שצריך לפרסמה שהיא מן התורה. ב. ששלוחי בית-דין הם אלו שלוקחים הערבה 
לכן דוחה שבת18, משא"כ לולב שמסור לכל העם.

ג.
הסוגיא בהלכה, והשאלות המתעוררות

לפי הנ"ל יוצא שישנו הבדל בין מצוות ערבה לבין מצוות לולב בכך שמצוות ערבה דוחה את 
השבת ומצוות לולב אינה דוחה את השבת19.

ביום- כמו  במזמורים  להרבות  נוהגים  רבה  הושענא  שביום  המחבר  כותב  בשו"ע20  והנה 
על  מברכים  שאין  כותב  וכן  הלילה,  כל  נעורים  להיות  נוהגים  שישראל  המג"א  ומוסיף  טוב, 
הערבה בהושענא רבה21, והרמ"א כתב שנוהגים שגבאי בית-הכנסת מוכר הערבות לקהל, כמו 
שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים ובהמשך22 כותב המחבר שאין לפסוע על הערבה גם לאחר 
המצווה. והנה יש להבין מה כל-כך מיוחד במצוות ערבה שלכן היא דוחה את השבת ומרבים בה 

במזמורים וכן שלא לפסוע עליה בשונה ממצוות ד' מינים והערבה של הלולב?

ד.
ביאור ע"פ פנימיות העניינים

והנה בלקו"ש בשיחה על הושענא רבה23 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ביאור נפלא שנותן מבט 
והסתכלות אחרת לגמרי במהותה הפנימי של מצוות ערבה ביום הושענא רבה: שהערבה בנוסף 
גם מסמלת את האמונה הפשוטה של האנשים  היא  לזה שמסמלת את האנשים הפשוטים24 
הפשוטים, ולכן הערבה נקראת "אחוונא" היינו שהם גדלות באחווה אחת עם השנייה בשונה 

משאר המינים,

וכן מובא בהתוועדויות ל'הושענא רבה'25 וז"ל: "אע"פ שהערבה מצד עצמה אין בה לא טעם 
ולא ריח מ"מ כאשר מצרפים אותה לשאר ג' המינים ועל ידה מקיימים את המצווה דנטילת ד' 
מינים אמירת ההושענות וכו' הרי בוודאי שעי"ז נפעל בערבה מעלה מסויימת ונמצא שעניין 

18( וגם לשיטת הריטב"א הנ"ל שמצוות ערבה מסורה לכל אין חשש שיחלל שבת מכיוון שגם אם יש להם 
שאלה בדין ערבה יכולים לשאול את הכוהנים שבקיאים בדינים וזריזים במצוות כנ"ל.

19( וכן מובא בשולחן ערוך שאין ליטול את הערבה ביחד עם הלולב, ומובא במגן אברהם שהאר"י ז"ל הזהיר 
מאוד שלא לחבר את הערבה ביחד עם הלולב, וכתב שכך יש לנהוג.

20( סי' תרסד, ס"א.
21( והטעם לזה משום שנטילת הערבה ביום השביעי של סוכות הוא מנהג נביאים כדעת רבי יהושע בן לוי 
)כמובא בגמרא מסכת סוכה )מד, א(, ולא כשיטת רבי יוחנן שאומר שערבה היא תקנת נביאים היינו מצווה(.

22( ס"ח.
23( חלק כט, ע' 254-260.

עצמותו  פשיטות  עם  אחד  דבר  היא  הפשוטים  האנשים  "שהפשיטות של  טוב  הבעל שם  וכדבריו של   )24
יתברך".

25( התוועדויות תשד"מ שיחה ל'הושענא רבה'.
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משא"כ  קדושה,  ועניני  מעלות  עוד  בה  שנתוספו  מכיוון  בטהרתו  אינו  שוב  שבה  הפשיטות 
כאשר לוקחים ערבה חדשה שעדיין לא קיימו בה מצווה מעולם הרי בערבה זו שאין בה מעלה 
כלל מודגש ענין הפשיטות בטהרתו למעלה מכל ענין של ציור", כלומר מכיוון שערבה שבלולב 
היא חלק מד' המינים לכן לא ניכר מעלתה של הערבה מצד עצמה משא"כ במצוות ערבה מכיוון 

שהיא בנפרד מהלולב לכן ניכר בה מעלתה העצמית, 

ובמיוחד בה לידי ביטוי מעלתה של הערבה בנוסח של ה'יהי רצון' שאומרים לאחר חיבוט 
למטה  הירידה  ע"י  דווקא  נפעל  שזה  הגבורות  ה'  את  הערבה ממתקים  חיבוט  הערבה שע"י 
)גבורות( באנשים הפשוטים, ורואים מכאן את המעלה הגדולה והנפלאה של הערבה על מצוות 
לולב ולכן מובן מדוע אומרים ביום זה שירות ותשבחות, ואין לפסוע על הערבה וכן אין לחברה 
ביחד עם שאר ה-ד' מינים מכיוון שמצוות הערבה שבהושענא רבה היא נעלית ביותר עוד יותר 
משאר המינים ואפילו מן הערבה של הלולב מכיוון שהתחברה ביחד ללולב התווספו בה עוד 

מעלות של שאר המינים משא"כ מצוות ערבה מסמלת את האמונה הפשוטה

ולכן יובן מדוע היא לא כתובה בתורה26 )בשונה ממצוות לולב( כי היא דרגה שנעלית יותר 
מהתורה והיא קשורה כנ"ל לעצמות ממש, ולכן מובן מדוע גם כיום מצוות ערבה היא מנהג 
נביאים שזה יותר נעלה מהלכה למשה מסיני שהיה בזמן הבית, מכיוון שמנהג נביאים שהוא 
מנהג ישראל מצביע על קשר של נשמות ישראל שקדמו לתורה שמאוחדים ממש עם העצמות. 

ומכל הנ"ל יצא לנו ביאור נפלא במעלתה של מצוות ערבה ע"פ נגלה ופנימיות התורה27.

26( ע"ד ניסוך המים שלא כתובה בתורה בשונה מניסוך היין שכתוב בתורה.
27( הוספה )מתוך הספר טעמי המנהגים לחג הסוכות(:

הטעם לכך שהושענא רבה נקרא גמר החתימה מכיוון שכותב הזהר הקדוש שביום זה הקב"ה מוסר למלאכים 
את הפתקים שבהם חתם הקב"ה ביום הכיפורים ואומר למלאכים שיקיימו מה שכתוב בפתקים ומי שחזר 

בתשובה לקרוע לו את הגזר דין הלא-טוב.

אחד הטעמים לכך שנוהגים להיות נעורים כל הלילה ולומר את כל ספר התהלים משום שהאושפיזין של 
הושענא רבה הוא דוד המלך שהוא לא היה יושן בלילה )רק שש נשימות( והיה אומר שירות ותשבחות לבורא 

עולם.

הטעם שנוהגים להתיר את האגודה של הלולב בהושענא רבה משום שכתוב בפסוק "כפת תמרים" חסר וא"ו 
שבא לומר שרק שש ימים צריך שהלולב יהיה כפות אבל ביום השביעי לא צריך, וכן כדי להרבות בשמחה.

"התוכן דהושענא רבה הוא שמהעניין של הושענא )תכלית הירידה ערבה שאין בה לא טעם ולא ריח( באים 
לתכלית העילוי הושענא רבה כיתרון האור מן החושך וכיתרון החכמה מן הסכלות" )משיחת ליל הושענא 

רבה תשמ"ה(.
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סוגיית "מאי חנוכה" ע"פ נגלה ופנימיות
הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' באשה
תלמיד בישיבה

א.
מהלך הסוגיא

אינון,  תמניא  דחנוכה  יומי  בכסליו  בכ"ה  רבנן:  דתנו  חנוכה?  "מאי  שבת1:  במסכת  איתא 
דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, 
ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח  וכשגברה מלכות בית חשמונאי 
בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה 

ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.

. . אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום: נר של חנוכה שהניחה למעלה 
מעשרים אמה - פסולה, כסוכה וכמבוי. ואמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב 
תנחום: מאי דכתיב והבור רק אין בו מים. ממשמע שנאמר והבור רק איני יודע שאין בו מים? 

אלא מה תלמוד לומר אין בו מים - מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. 

אמר רבה: נר חנוכה מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. והיכא מנח ליה? רב אחא בריה 
דרבא אמר: מימין, רב שמואל מדפתי אמר: משמאל. והילכתא - משמאל, כדי שתהא נר חנוכה 

משמאל ומזוזה מימין". 

הסיפור  הגמרא  ומספרת  החנוכה,  ימי  קביעת  טעם  את  מבארת  הגמרא  הראשון  בחלקה 
הידוע אודות מלחמת היוונים והחשמונאים וטומאת כל השמנים על ידי היוונים, ולאחר מכן 
מצאו החשמונאים פך אחד של שמן, ובפך זה נעשה נס והדליקו שמונה ימים. ובשנה הבאה 

קבעו את שמונת ימי החנוכה, לימי הלל והודאה.

ובחלקה השני דנה הגמרא על גובה הנחת החנוכיה, ועל הדימוי של נרות חנוכה לדיני סוכה 
ומבוי. ואגב זה שהביאו את דבריו של רב כהנא הביאו עוד דבר משמו, שדן בסיפור אחי יוסף 

שזרקוהו לבור, עליו נאמר כי אין בו מים, שעליו אמר רב כהנא שנחשים ועקרבים יש בו.

ובחלקה השלישי הגמרא דנה על מקום הנחת החנוכיה, ואומרת שהמקום הוא בפתח הבית. 
ונחלקו רב אחא ורב שמואל באיזה צד, לפי רב אחא בצד ימין, וזאת מכיוון שבכל מצווה צד ימין 
עדיף, בשביל כבוד המצווה. ולפי רב שמואל עדיף בצד שמאל, כדי שיהיה מוקף במצוות, שהרי 

מזוזה מימין, ונר חנוכה משמאל.

1( שבת כא, ב.
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ב.
שאלות הראשונים והאחרונים על מהלך הסוגיא

והנה, בחלקה הראשון של דברי הגמרא יש להבין:

הגמרא מספרת שהכהנים מצאו פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, וכותב 
רש"י2: "בהצנע וחתום בטבעתו, והכירוהו שלא נגעו בו". כלומר הכהנים מצאו פך של שמן 
שהיוונים לא נגעו בו אבל הפך לא היה מוצנע בתוך הקרקע, ובתוס'3 כתבו: "אם כבר גזרו על 
שהגמרא  כלומר  הכלי",  הסיטו  שלא  בקרקע  בחותם  מונח  שהיה  צ"ל  כזבים  להיות  הנכרים 
בנדה4 אומרת שגזרו רבנן על הנכרים שיהיה דינם כמו זבים, שלכן מטמאים אפילו אם נגעו רק 
בפך השמן ולא בשמן עצמו, ולכן מסתפקים התוס' האם כבר בימי היוונים גזרו רבנן גזירה זו 
או לא, ואם נאמר שגזרו, נצטרך להעמיד שהכהנים מצאו את פך השמן מוצנע בקרקע, ומשמע 
מזה שלפי שיטת רש"י שלא מעמיד שהפך היה מוצנע בקרקע משמע שעדיין לא גזרו רבנן את 

גזירתם.

והרא"ם5 כתב שגם אם רבנן לא גזרו את גזירתם, בכל אופן מוכרח לומר שהפך שמן היה 
מוצנע בתוך הקרקע, מכיוון שבגדיהם של היוונים בחזקת טמאי מתים, שהרי היוונים לא נזהרו 
מלגעת במת, ולכן אם נאמר שהיה הפך מוצנע מחוץ הקרקע אזי גם הוא, החתום בחותמו של 
כהן גדול, נטמא מבגדיהם של היוונים )ואז לא יעזור שהפך שמן חתום בחותמו של כהן גדול( 

לפיכך מוכרח לומר שהיה מוצנע בקרקע דווקא.

וצריך להבין מדוע רש"י לא חושש לדברי הרא"ם, וכן התוס' חוששים רק לשיטה שכבר בזמן 
היוונים גזרו רבנן?

הטומאה  ואת  השבת  את  דוחה  הנרות  "והדלקת  הרמב"ם6:  שכותב  מה  להבין  צריך  ועוד 
כקרבנות שקבוע להן זמן שנאמר להעלות נר תמיד". היינו שהרמב"ם סובר שהדלקת המנורה 
היא כמו הקורבנות, וכשם שקורבנות קבוע להם זמן, כך גם הדלקת המנורה יש לה זמן קבוע 
ודוחה שבת וטומאה, וא"כ צריך להבין בעניינינו מדוע עשה הקב"ה נס בפך השמן אם טומאה 

הותרה בציבור?

והנה הרא"ם7 תירץ שמכיוון שהשמן הוא רק ממכשירי המצווה ולא גוף המצווה, לכן אינו 
דוחה הטומאה, והיינו שדברי הרמב"ם שהדלקת נרות דוחה את הטומאה הכוונה היא רק לנרות, 

2( בד"ה "בחותמו".
3( ד"ה "שהיה".

4( לד, א.
5( על הסמ"ג הלכות חנוכה ד"ה "נטמאו".

6( הל' תמידין ומוספין פ"ג, ה"י.
7( ד"ה "ונעשה".



  50  

קובץ ףערוכ ובאיוראם - ד

ולא לשמן של הנרות. והפנ"י8 תירץ שבאמת הכהנים יכלו להדליק בשמן טומאה כנ"ל מדברי 
הרמב"ם, אך כיוון שרצו הכהנים להראות חיבתם לפני הקב"ה ולהדליק בשמן טהור, עשה להם 

הקב"ה נס, ופך השמן שאמור היה להספיק ליום אחד הספיק לשמונה ימים.

מדוע  השמן,  הספיק  כן  אחד  שליום  מכיוון  הרא"ש9  תוס'  שמקשה  מה  להבין  צריך  ועוד 
נקבעו לימי הלל והודאה שמונה ימים? ותירץ הבית יוסף שלשה תירוצים:

א. שחילקו את פך השמן לשמונה חלקים, ובכל לילה דלק שמינית מהשמן וכך נעשה נס כבר 
בלילה הראשון שדלק כל הלילה.

ב. בלילה הראשון שפכו את כל השמן במנורה ונעשה נס ובכל לילה דלק שמינית מהשמן.

כבר  ולכן  ונשאר הכלי מלא.  נס  נעשה  ג. לאחר שהדליקו בלילה הראשון מהשמן שבפך, 
בלילה הראשון ניכר הנס10.

והט"ז11 דחה את כל תירוצי הבית יוסף וכתב שלא הזכירו חכמים שום דבר בעניין זה שהנס 
היה כבר ביום הראשון, ולכן הסביר ע"פ דברי הזהר12 שכדי שיחול נס צריכה להיות ממשות 
מסוימת ולכן התברר למפרע שכבר ביום הראשון היה נס, מכיוון שע"י שנשאר קצת מהשמן 

היה הנס להמשך הימים13.

ג.
והנה, בחלקה השני של הגמרא יש להבין:

לכאורה כל הדין של הגמרא שלא להניח את החנוכיה למעלה מעשרים אמה הוא מפני שאין 
פרסום הנס בגובה רב כזה, וכמו שכותב רש"י14: "דלא שלטא בה עינא למעלה מעשרים אמה 
וליכא פרסומי ניסא". לפי זה, יש לדון מה דין חנוכיה בתוך הבית, שלכאורה אין בה דין של 

פרסום הנס, האם אפשר להניחה בגובה שלמעלה מעשרים אמה15?

והנה הטור16 הביא בשם ר' יואל הלוי, וז"ל: "וכתב הר' יואל הלוי דוקא כשמניחה בחוף אבל 
גבי סוכה אם דפנות מגיעות  כשמניחה בבית אפילו למעלה מעשרים אמה כשרה כדאמרינן 
הניח  שאם  הדין  כל  כלומר  עינא".  בה  דשלטא  כשרה  אמה  מעשרים  למעלה  אפילו  לסכך 

8( שבת, ד"ה "מאי".
9( בד"ה "ונעשה", וידועה קושיא זו בשם הב"י.

10( ועיין בפרי חדש או"ח סי' תרע ס"א מה שהקשה ותירץ על תירוץ זה.
11( או"ח סי' תרע ס"ק א.

12( ח"ג ויקרא לד.
13( ועיין בשאילתות סוף שאילתא כו' שגורס בגמרא "ולא היה בו להדליק אפילו יום אחד", ובמאירי ד"ה 

"ונחזור" שתירץ שביום הראשון הדליקו על נס הניצחון וההודאה על מציאת פך השמן.
14( בד"ה "פסולה".

15( יש לעיין ברמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"ז ובדברי המגיד משנה.
16( סי' תרעא, ס"ו.
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החנוכיה למעלה מעשרים אמה לא יצא אפילו בדיעבד זהו רק כאשר מניח החנוכיה בחוץ, אבל 
כאשר מניחה בפנים, הנה אפילו אם הניח למעלה מעשרים אמה, יצא.

ומביא הוכחה מסוכה, שכל הדין שסוכה שלמעלה מעשרים אמה פסולה, היינו רק כאשר 
אין הדפנות מגיעות לסכך, אבל כאשר הדפנות מגיעות לסכך, אזי אפילו באם הסוכה נמצאת 
ורואה הסוכה. והב"י הביא את דברי  י"ח, מכיוון שהעין שולטת  למעלה מעשרים אמה, יצא 
יואל, שמכיוון שהאוויר מזיק לעיניים לכן  ר'  יצחק אבוהב שמסביר את הוכחתו של  מהר"ר 
כאשר יש חלל ריק בין הסכך לדפנות, לא שלטא בה עינא. אך כאשר הדפנות מגיעות לסכך 

וממילא אין חלל ריק אזי שלטא בה עינא.

אך הטור דחה הוכחתו של ר' יואל17. מכיוון שישנו חילוק בין דפנות הסוכה לנרות חנוכה, 
שבסכך הסוכה מכיוון שהאדם מסתכל על הדפנות, שמגיעות עד לסכך, הנה בזה שלטא עינא, 
אולם בנרות חנוכה, שהם מתחילות רק בגובה של עשרים אמה, הנה בזה לא שלטא עינא18, 
וא"כ יוצא שלפי הטור אסור להניח את נרות חנוכה למעלה מעשרים אמה אפילו בתוך הבית. 
ולפי ר' יואל ור' יצחק אבוהב אפשר להניח נרות חנוכה גם למעלה מעשרים אמה כשהם בתוך 

הבית.

והנה, הט"ז19 כתב: "שאפילו שאיני כדאי להכריע", בכל זאת כתב כדברי הטור ודחה את 
הסברו של ר' יצחק אבוהב, מב' טעמים:

א. המשנה כותבת20 "סוכה שהיא למעלה מעשרים אמה פסולה, ור' יהודה מכשיר". ובגמרא 
רבה הסביר את הטעם שאם סוכה למעלה מעשרים אמה פסולה, שכתוב "למען ידעו דורותיכם 
כי בסוכות הושבתי את בני ישראל", כלומר שצריך שתהיה ידיעה לאדם שיש כאן סוכה, ולכן 
עד עשרים אמה כשירה לפי שאדם מבחין שיש סוכה, אבל למעלה מעשרים אמה "לא שלטא 
בה עינא". ובהמשך מסבירה הגמרא21 שכל מה שאומר רבה שאם הסוכה למעלה מעשרים אמה 
לא יצא י"ח, זהו רק כאשר הדפנות לא מגיעות לסכך, אבל כאשר הדפנות מגיעות לסכך הנה 

"שלטא בה עינא"22.

ולכאורה יכלה הגמרא להביא היתר אחר, כאשר יש דופן שהוא סמוך לסכך ובגובה עשרים 
אמה, ויש דופן פחותה מעשרים אמה, שאז אם יסתכל מדופן הסמוכה לכאורה יראה הסכך, 
ללמדנו שדווקא  הגמרא,  זאת  הביאה  לא  זאת  ובכל  הסמוכה.  הדופן  זו מטעם  סוכה  ונכשיר 
בזה,  עינו  שולטת   – הסכך  לכיוון  המתבונן  עיני  המפנות  דפנות  ישנם  הכיוונים  מכל  כאשר 

17( ובפנים מאירות שו"ת ת"א סי' מז יישב את שיטת ר' יואל ע"פ הגמרא בעירובין ג, א.
18( וכאשר הנר בתוך עשרים אמה והשלהבת למעלה מעשרים אמה - עיין בפרי מגדים סי' תרעא.

19( סי' תרעא, ס"ו.
20( סוכה ב, א.

21( ב, ב.
22( ובתוס' ד"ה "וכיוון דדפנות" כותב שאין הדין כך בנר חנוכה ומבוי מכיוון שגם כאשר הנר חנוכה מעל 

הקורה מכיוון שהקורה רחבה טפח לכן לא שלטא בה עינא והוא הדין במבוי.
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משא"כ כשיש רק מצד אחד. וכן בחנוכיה שיש רק צד אחד – לא יתאפשר למעלה מעשרים 
אמה.

רואה  אינו  הכוכבים23(  )שהרי מצווה להדליק בצאת  ב. מכיוון שבשעה שמדליק החנוכיה 
את המקום עליו מונחת החנוכיה, ומכיוון שכך, אזי גם את הנרות עצמם אינו רואה שהרי הם 
למעלה מעשרים אמה. ובשעה שמדליקה למעלה מעשרים אמה הרי "לא שלטא בה עינא", 

ולכן פוסק כדברי הטור כנ"ל.

ואגב דין זה הגמרא הביאה את סיפור אחי יוסף שזרקוהו לבור, ושאל הריב"א24 מהיכן למדים 
ריק  "והבור  וביאר שזהו מכך שהגמרא הוכיחה מלשון הפסוק  ועקרבים?  נחשים  היו  שבבור 
אין בו מים", שיש כאן ב' מיעוטים, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, ודרשו חכמים שבא 
לרבות נחשים ועקרבים. ומרבים נחשים ועקרבים דווקא, ולא אבנים וכדומה, מכיוון שכתוב25 
"המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקב וצימאון אשר אין בו מים", שמשמע שבמקום 

שאין מים יש נחש ועקרב.

והנה הרמב"ן26 כותב שלא מחייב שהאחים ידעו שיש נחשים ועקרבים, ויכול להיות שהבור 
היה עמוק כ"כ שהם לא ראו מה יש בפנים, כי אם היו רואים שיש נחשים ועקרבים ובכל זאת 
לא הזיקו ליוסף, היו יודעים שהוא צדיק והקב"ה מצילו ולא היו נוגעים בו יותר, ומוכרח א"כ 

לומר שלא ידעו שיש נחשים ועקרבים בבור.

ד.
בחלקה השלישי של הגמרא יש להבין את מחלוקת רב אחא בריה דרבא שאומר שיש להניח 

החנוכיה בצד ימין, ורב שמואל אומר שיש להניח החנוכיה בצד שמאל.

בה  שהניח  אחת,  מצווה  כבר  עשה  ימין  ובצד  שמכיוון  הטעם,  מבואר  בשאילתות27  והנה 
המזוזה, יש לעשות בה גם מצווה אחרת, שהיא נר חנוכה28. 

וטעמו של שמואל שצריך להניח החנוכיה בצד שמאל דווקא, מבארת הגמרא29 שהוא כדי 
שיהיה מוקף במצוות; נר חנוכה בשמאל ומזוזה בימין. ובחידושי רא"מ הורוויץ30 כתב שהטעם 
בשמאל,  מונחת  הייתה  המקדש  וכשם שמנורת  המקדש,  למנורת  חנוכה  נר  לדמות  כדי  הוא 

23( כמו שכותב המרדכי שבת רמז, תנה.
24( על התורה בראשית לז, כד, וכן כותב השפתי חכמים.

25( דברים ח, טו.
26( על התורה לז, כב.

27( וישלח שאילתא כו. 
28( ובהגהות מיימוניות חנוכה פ"ד ה"ז וכן הר"ן בד"ה "אמר" כתבו שהטעם בצד ימין מכיוון שימין עדיף 

לכבוד מצווה.

29( דף כב, א.
30( ד"ה "רב שמואל".
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כך גם נר חנוכה יהיה מונח בשמאל, אך כאשר אין מזוזה בימין, לזה כתב הטור31 שיש להניח 
החנוכיה בצד ימין.

ובשפת אמת32 כתב שרב שמואל לא חולק על העניין לקיים מצווה אחת במקום שכבר עשינו 
בו מצווה, אלא סובר שרק אם סיימנו את אותה מצווה נעשה מצווה אחרת באותו צד, אבל אם 
לא סיימנו, אזי נקיים מצווה נוספת בצד אחר. ומכיוון שמצוות מזוזה היא כל הזמן, לכן סובר 

שיש להניח החנוכיה בצד שמאל.

והב"ח33 הביא בשם הגהות מיימון34 שהטעם הוא משום שבכל דבר של מצווה ימין עדיף, 
ועוד, משום שנר חנוכה הוא בשביל פרסום הנס, וכאשר מניח בפתח במקום שבו אנשים נכנסים 
וכן נפסק בשו"ע,  וידוע שכל פניות שאדם פונה יהיו בימין, לכן ימין עדיף35,  ויוצאים ממנו, 

שאם אין מזוזה מניחו בימין.

ה.
ביאור הסוגיא ע"פ פנימיות העניינים

על תקנת  אד"ש מה"מ  כ"ק  חנוכה" תשכ"ו36, שואל  נרות  ענין  "להבין  ד"ה  במאמר  והנה 
מדליקים  מדוע  א.  המקדש;  בנרות  שנעשה  הנס  לזכר  חנוכה  נרות  להדליק  שתיקנו  חכמים 
שמונה נרות והרי במקדש הדליקו שבעה נרות. ב. מדוע מדליקים הנרות בחוץ בעוד שבמקדש 
הדליקו בפנים. ג. מדוע מדליקים לאחר שקיעת החמה בעוד שבמקדש הדליקו מפלג המנחה. 

ד. מדוע מדליקים בצד שמאל בעוד שבמקדש הדליקו בצד ימין )דרום(?

רצו  היונים  להאיר את החושך, שהרי  הוא  חנוכה  נרות  היא שעניינם של  הדברים  ונקודת 
וכאשר  דלעו"ז,  החושך  התגברות  נעשה  וממילא  רצונך  מחוקי  ולהעבירם  תורתך  להשכיחם 
וכמו  זה,  נרות חנוכה כדי להאיר את החושך של הלעומת  ניצחו החשמונאים תיקנו להדליק 
שכותב אדה"ז37: "וזהו עניין נ"ח שטמאו כל השמנים שבהיכל מצד תגבורת חכמה דקליפה. 
לכן רצו להשכיחם תורתך וכו'. וע"כ הוצרך להמשיך מבחינה שלמעלה מהחכמה דקדושה והוא 
מבחינת מקיפים עליונים, וזהו פך של שמן שהיה חתום בחותמו של כה"ג שהוא בחינת ורב 
חסד וכו'". כלומר שכל עניינם של היונים הייתה התגברות הקליפה, וע"י השמן שהוא בחינת 
רב חסד אפשרי להפוך את הקליפה. ולכן מובן מדוע מדליקים דווקא בחוץ, משקיעת החמה, 

ובצד שמאל.

ובעומק יותר מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ע"פ החילוק בהמשכה שבין אריך )רצון( לבין עתיק 

31( בס"ז.
32( ד"ה "כדי".

33( בד"ה "וכתב אבי העזרי".
34( פ"ד, אות ח.

35( וכן כותב הפרי חדש ד"ה "מניחו מימין".
36( סה"מ מלוקט ו, ע' סג ואילך. ועוד. וראה בתורה אור ד"ה "ת"ר מצוות נ"ח".

37( תורה אור ד"ה "ת"ר מצוות נ"ח".
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)תענוג( ופנימיות עתיק )עצמות א"ס( כך, שישנו חילוק באופן בירורם בעולם, דהנה לגבי אריך, 
הנה הדבר מתבטל, אבל לא נעשה שינוי במציאותו. ולגבי עתיק, לא רק שמתבטל ממציאותו, 
אלא שגם נעשה שינוי במציאותו. ולגבי פנימיות עתיק, אזי נרגש בכל דבר שהמציאות שלו 
גופא היא אלקות, בשונה מעתיק שגילוי העליון בתחתון זה כמו דבר נוסף עליו שלכן לא נרגש 

בכל דבר האלקות38. 

ועפי"ז מובן שזה היה הגילוי של נרות חנוכה, ששמן עניינו גילוי פנימיות עתיק, ולכן ע"י 
שמדליקים שמונה נרות שמרמז על הדרגה שלמעלה מהשתלשלות, גורמים שלא רק שהחושך 
יתבטל, אלא גם שהחושך עצמו יהפוך לאור, ועפי"ז מובן עוד יותר מדוע מדליקים דווקא בחוץ 

ובשמאל, ובדווקא משתשקע החמה.

ואולי אפשר להמתיק הדברים ע"פ מה שכותב כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה על חנוכה39, שמבאר 
והרי השמן הספיק  נרות  ג' הסבריו של הב"י על שאלתו מדוע מדליקים שמונה  בין  החילוק 
לשבעה ימים, שלפי תירוץ א' הנס היה בתוספת בכמות השמן, ולפי תירוץ ב' הנס היה באיכות 

השמן, ולפי תירוץ ג' הנס היה בחיבור שני הפכים, חיבור בין הכמות ואיכות השמן.

ודווקא תירוץ ג' שמבטא את "נמנע הנמנעות" שזהו עניינן של נרות החנוכה כנ"ל, שהוא 
וזה  ידו אפשר להפוך את החושך לאור,  ולכן דווקא על  גילוי פנימיות עתיק )עצמות א"ס(, 
עי"ז  ודווקא  נפשם.  ובניו שמסרו  כמו מתתיהו  נפש תמידית מצד האדם,  מתבטא במסירות 

אפשר להפוך את החושך לאור.

וכעין זה כותב בשיחה, שע"י אור בכלל מגלים בעולם שנברא במאמרו של הקב"ה ובמיוחד 
ע"י נרות חנוכה שאחד מדיניו שמניחים החנוכיה בחוץ שאז מאירים גם מחוץ לביתו של היהודי, 
ברשות הרבים, ועי"ז מתווסף אור רוחני גם באומות העולם שנמצאים סביבו ועי"ז בכל העולם 

כולו, ויש עוד במה להאריך.

38( ובמאמר באותיות ה-ו מבאר שזהו גם החילוק בין צדיק, ישר, לחסיד, שצדיק הוא בחינת אריך, ישר הוא 
בחינת עתיק. וחסיד הוא בחינת פנימיות עתיק. וע"ד היום יום של יד' כסלו בו מחלק בין הנ"ל )ומוסיף שיש 
דרגת תמים( ובחסיד גופא יש ג' דרגות: א. שעניני העולם לא מבלבלים אותו. ב. שכל ענייניו הם אלוקות. ג. 

מייחד את הקב"ה עם התחתונים ולא רק מרווה את נפשו הצמאה. 
39( לקו"ש חלק טו פרשת חיי שרה, שיחה ה.



שער
נגלה
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בירור שיטת רש"י בטעם הדין "שנים 
אוחזים בטלית וכו' ויחלוקו"

הגה"ח הרב יצחק מאיר שיחי' ברסקי
ר"מ בישיבה

א.
בריש בבא מציעא אומרת המשנה: "שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר 
אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, 
וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו". מבואר, ששנים החולקים על ממון, הדין הוא 

"יחלוקו", ומתקנת חכמים1 יש לכל אחד ואחד להישבע.

וכמבואר  גבר",  דאלים  "כל  ולא  "יחלוקו",  הוא  הממון  דין  פסק  מדוע  הראשונים2  הקשו 
במסכת בבא בתרא לד, ב, שם3 מבוארים כללי הפסיקה בספיקות בממונות, וכדלהלן:

א. אם הספק יכול להתברר בעדים, אזי כל זמן שהספק עדיין אינו מבורר, אין בית דין דנים 
את דינם, והדין הוא "כל דאלים גבר".

"יחלוקו"  לרב  דינם,  דין את  בית  דנים  אזי  עדים,  ידי  על  להתברר  יוכל  אין הספק  אם  ב. 
ולשמואל "שודא דדייני".

ג. ב"דררא דממונא" אף על פי שהספק יוכל להתברר בעדים, הדין הוא "יחלוקו".

ומבואר, שבאופן הרגיל )- שיש אפשרות לברר את הספק ע"י עדים( הדין הוא "כל דאלים 
גבר", ומדוע ב"שנים אוחזין בטלית" הדין הוא "יחלוקו".

והתבארו כמה דרכים בדברי הראשונים, וכדלהלן.

ב.
שמה  והיינו,  בטלית.  "אוחזין"  שהם  משום  משנתינו,  שטעם  יישבו,  והרא"ש5  התוס'4 
שמבואר במסכת בבא בתרא דין "כל דאלים גבר", הרי זה דווקא באופן שאין בעלי הדין תופסים 

בממון שעליו הם חולקים, אבל כשהם תופסים בממון שהם חולקים עליו, אזי הדין "יחלוקו".

ובטעם החילוק, מבוארות שתי דרכים בדברי הראשונים הנ"ל: א. הרא"ש ביאר, שכיון שהם 

1( ג, א. ה, ב.
2( תוספות )ב, א ד"ה "ויחלוקו". בבא בתרא לד, ב ד"ה "ההוא"(, רמב"ן )ב"מ ב, א ד"ה "ויחלוקו"(, רשב"א 

)ב"מ ב, א ד"ה "וזה ישבע"( רא"ש )ב"מ פ"א סי' א(. 
3( לד, ב-לה, ב.

4( שם.

5( שם.
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"תופסים" בממון, אי אפשר לפסוק "כל דאלים גבר", ומשום שכשאחד מוציא ממון מיד חבירו, 
הרי זה חשיב כגזילה, וכמבואר בסוגיית נסכא דרבי אבא6. ב. התוס' ביארו, שכיון שהם תפוסים 
בממון, "אנן סהדי דמאי דתפיס האי דידיה הוא"7, ואם כן יש לכל אחד חצי טלית, ומשום זה 

צריך לפסוק "יחלוקו".

ריב"א8 יישב, שבמסכת בבא בתרא שהדין "כל דאלים גבר", הרי זה באופן שיש "ודאי רמאי" 
בטענותיהם, מה שאין כן משנתינו שהדין "יחלוקו" הרי זה באופן שאין ודאי רמאי בטענותיהם.

והרא"ש העיקר  ומבואר שנחלקו הראשונים הנ"ל מהו עיקר הפסיקה בספיקות, שלתוס' 
הוא דין "כל דאלים גבר", ורק ב"אוחזין" הדין "יחלוקו", וכל אחד לפי שיטתו וכנ"ל. ולריב"א 

העיקר הוא דין "יחלוקו", ורק ב"ודאי רמאי" הדין "כל דאלים גבר".

ג.
בספק,  המוטל  ממון  ליה  "והוה  כתב:  רש"י9  והנה  הנ"ל,  לסוגיות  רש"י  יישב  כיצד  ויל"ע 
וחולקין בשבועה שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף". ומבואר שפירש שטעם משנתינו, הוא 
מדינא דסומכוס10 שממון המוטל בספק חולקין, ולפי זה לשיטת רש"י, משנתינו הרי היא בכלל 

החלוקה השלישית, שבמסכת בבא בתרא כנ"ל )אות א(.

ואם כן, לרבה בר רב הונא הסובר, שממון המוטל בספק חולקין, הרי זה גם "בברי וברי"11, אזי 
גם ב"ודאי רמאי" הדין הוא "יחלוקו".

 -( יתירה" של משנתינו  אבל צ"ב ממה שכתב רש"י12 על מה שרב פפא העמיד ל"משנה 
הוא  הדין  וממכר,  במקח  שדוקא  וממכר",  ב"מקח  שלי(  כולה  אומר  וזה  שלי  כולה  אומר  זה 
"יחלוקו", משום שאין "ודאי רמאי", מה שאין כן בזה אומר אני ארגתיה וזה אומר אני ארגתיה, 

שיש ודאי רמאי, אזי הדין "יהא מונח עד שיבוא אליהו".

ד.
יוכל  הספק  שאין  באופן  הוא  משנתינו  של  שהספק  הנ"ל,  רש"י  לדברי  פירש  וברשב"א13 
להתברר בעדים, ולכן הדין "יחלוקו", וכהחלוקה השנייה שבמסכת בבא בתרא וכנ"ל )אות א(, 
"מנה  וכדין  מונח",  "יהא  הדין  אזי  רמאי,  ודאי  יש  שאם  רמאי,  ודאי  שאין  באופן  דוקא  וזה 

שלישי"14.

6( ב"ב לד, א.
7( ב"מ ד, א.

8( תוס' ב"ב שם.
9( ב"מ ח, א ד"ה "ממשנה יתירה".

10( ב"ק לה, ב.
11( שם.

12( שם ב, א. ד"ה "במקח וממכר".
13( ב"מ ב, ב ד"ה "ומיהו תימה לי".

14( )ב"מ לז, א.
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וגם  חולקין,  א. ממון המוטל בספק  דרכים לטעם משנתינו:  ברש"י שתי  זה, מבואר  ולפי 
בודאי רמאי. ב. משום שאי אפשר לברר את הספק בעדים, ודוקא כשאין ודאי רמאי. וצ"ב, 

שהרי הם פירושים סותרים.

ה.
והוא,  אשבועתא15.  חשוד  ממון  על  חשוד  אם  בדין  תלויים  הנ"ל,  ביאורים  ששני  ונראה, 
שהרשב"א16 פירש בדברי רש"י17, שמה שהעמיד רב פפא למשנה יתירה, ב"מקח וממכר" דוקא, 
הוא משום דין ה"שבועה" שבמשנה )- זה ישבע וכו' וזה ישבע וכו'{, שלרב פפא טעם השבועה 
הוא משום שאנו תולים שאחד מ"השנים אוחזין" הרי הוא "תוקף", ורק שמורה לעצמו היתר 
על התקיפה18, ומשום שבדעתו אינו מכוון לגזול, אזי ע"י השבועה הוא יפרוש, משא"כ בודאי 
רמאי, שא"א לומר שהרי הוא מורה היתר לעצמו, אזי כיון שחשוד לגזול את הממון, הרי הוא 
חשוד לישבע עליו לשקר, והשבועה אינה מועילה. ולפי זה שמשנתינו אינה מדברת ב"ודאי 
רמאי", ופסק הדין "יחלוקו", העמיד הרשב"א19 לשיטת רש"י, שהוא משום שאין הספק יכול 

להתברר וכנ"ל )אות ד(.

ותוקף  הולך  ואחד  כל אחד  יהא  יוחנן, שביאר לטעם השבועה, משום שלא  לרבי  משא"כ 
יוחנן, שחשוד על  רבי  ואעפ"כ סובר  היינו שה"תוקף" חשוד על הממון,  טליתו של חבירו20, 
הממון אינו חשוד על השבועה21, אם כן המשנה "שנים אוחזין בטלית", מדבר גם בודאי רמאי, 
ולפי כללי הפסיקה שבמסכת בבא בתרא )כנ"ל אות א( הרי זה דוקא ב"ממון המוטל בספק", 

ומזה הוכיח רש"י22, שלרבי יוחנן ספק משנתינו הרי זה כספק של "דררא דממונא"23.

15( ב"מ ה, ב-ו, א.
16( ב"מ ב, ב ד"ה "אי תנא מציאה".

17( שם.
18( וכמבואר בגמרא )ב"מ ב, ב(, במציאה - שאינו מחסר ממון לחבירו, אלא מונע ממנו רווח, ובמקח וממכר 

- שבדעתו לתת את דמי המקח למוכר, ואזי המוכר יחזיר את המעות לחבירו, ואינו מחסרו כלום.
19( שם ד"ה "ומיהו תימה לי".

20( ב"מ ג, א. ה, ב.
21( שם ה, ב.

22( ב"מ ח, א ד"ה "ממשנה יתירה".
23( ובזה מיושב מה שהעירו )עי' חי' ר' נחום ב"מ אות שג( בדברי רש"י )ב"מ ח, א ד"ה "ממשנה יתירה"(, 
מדוע נקט לטעם השבועה של המשנה, לטעמו של רבי יוחנן, ולא לטעמו של אביי )ב"מ ו, א( והוא, משום 
י"ספק מלוה ישנה יש לו עליו". ולמבואר בפנים הרי זה מיושב, ומשום שרש"י )ד"ה "אביי אמר"( פירש, של

שיטת אביי, חשוד על ממון הרי הוא חשוד על שבועה, ולפי זה לא מעמיד למשנה, אלא כשאין ודאי רמאי, 
וכשיטת רב פפא, ואם כן פסק המשנה "יחלוקו", אינו משום "ממון המוטל בספק" )- שאזי גם בודאי רמאי 

יחלוקו(, אלא משום שאי אפשר לברר את הספק וכמבואר בפנים אות ד.
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שיטת הריב"א שבוודאי רמאי - כל דאלים 
גבר

הגה"ח הרב יצחק מאיר שיחי' ברסקי
ר"מ בישיבה

א.
כתב הריב"א1, שמה שאמרו במסכת בבא בתרא, שבשניים החולקים על ממון, הדין הוא כל 
דאלים גבר, הרי זה דוקא באופן שיש וודאי רמאי, משא"כ כשאין וודאי רמאי, הדין הוא יחלוקו, 

וזה טעם המשנה2 "שניים אוחזין בטלית" שהדין הוא 'יחלוקו', משום שאין וודאי רמאי.

אוחזין  ל"שניים  שלישי"4  "מנה  בין  החילוק  לבאר  הגמרא3,  מסוגיית  לדבריו  סיוע  והביא 
בטלית" שלרבי יוסי "הכל יהא מונח", שב"מנה שלישי" אחד מבעלי הדין "ודאי רמאי", משא"כ 
שחילוק  התוספות6  והקשו  רמאי5.  מהם  שאחז  וודאות  לנו  אין  בטלית"  אוחזין  ב"שניים 
)הובא  עוד קשה  לרבנן.  כן  יוסי, מה שאין  רבי  ליישב את המשנה לשיטת  הגמרא  זה אמרה 
ברמב"ן7 בשם "איכא דקשיא ליה"( שלחילוק הנ"ל מבואר, שב"שנים אוחזין בטלית" כשיש 
"ודאי רמאי" )- וכגון זה אומר אני ארגתיה וזה אומר אני ארגתיה( הדין "יהא מונח", משא"כ 

לשיטת הריב"א הדין "כל דאלים גבר"8.

ב.
ובחי' הרמב"ן9 הביא לשיטה זו בשם "יש אומרים", ויסוד לחילוק זה בין וודאי רמאי לאין 

וודאי רמאי, כתב מסברא.

רמאי",  "ודאי  משום  הוא  הטעם  מונח",  יהא  שלישי  ה"מנה  שרק  לרבנן  שגם  ופירש, 
גבר,  ולכן הדין כל דאלים  דינם,  דנים את  דין  בוודאי רמאי אין בית  ומחלוקתם היא, דלרבנן 

1( בבא בתרא לד, ב ד"ה "ההוא".
2( בבא מציעא ב, א.

3( שם ג, א.
4( שם לז, א.

5( שאפשר שמורה היתר לעצמו )ראה לעיל ב'בירור שיטת רש"י' וכו' אות ה(.
6( שם.

7( ב, א ד"ה "וי"א".
8( מה שב"מנה שלישי" הדין "יהא מונח" ולא "כל דאלים גבר", יישב ריב"א )תוס' ב"ב לד, ב ד"ה "ההוא"( 
ע"פ המבואר בגמרא )ב"ב לד, ב( שאם הממון כבר תפוס בבית דין, אזי לא מוציאים מידם לומר "כל דאלים 

גבר", אזי הוא הדין לא מוציאים מיד הנפקד כדי לומר "כל דאלים גבר".
9( שם.
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וב"מנה שלישי" שהנפקד תפוס אין מוציאים מידו10, ולרבי יוסי ב"ודאי רמאי" קנסו לומר "יהא 
מונח" ואף במקום שהממון לא תפוס ביד בית דין או ביד הנפקד אזי הדין "יהא מונח".

ג.
ויש לומר שעד"ז סובר הריב"א, ומה שהביא סיוע לדבריו מדברי רבי יוסי, אין זה שייסד 
לשיטתו על שיטת רבי יוסי, אלא שכיוון שחילק שב"ודאי רמאי" הדין "כל דאלים גבר", וב"אין 
ודאי רמאי" הדין "יחלוקו", הביא סיוע לדבריו, שמה שב"שניים אוחזין בטלית" הדין "יחלוקו" 
הוא משום שמדובר באין "ודאי רמאי", ואוקימתא זו מבוארת מתוך דברי רבי יוסי, שהמשנה 
מדברת באופן שאין וודאי רמאי, אבל להלכה פוסק כרבנן, שבוודאי רמאי אם לא תפיס, הדין 

כל דאלים גבר.

10( ראה ב"ב לד, ב: "והיכא דתפס לא מפקינן".
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שיטות הראשונים בביאור שאלת רבה "מפני 
מה אמרה תורה"

הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' באשה
תלמיד בישיבה

א.
איתא במסכת בבא מציעא1 "דאמר רבה: מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע, 
חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בע"ח. והאי בכוליה בעי דנכפריה, והא דלא כפריה משום דאין 
אדם מעיז פניו". שמחדש ר' חייא שגם במקרה בו הנתבע כופר בכל, והעדים מעידים שחייב 
רק חצי2, יצטרך הנתבע לשלם חצי ולהישבע שלא חייב על שאר התביעה. ומסבירה הגמרא 
שהטעם לכך הוא שהיינו חושבים שהודאת פיו גדולה יותר מהודאת עדים, מכיוון שכל הטעם 
שישנה  שמכיוון  רבה  כדברי  הוא  בשבועה  יתחייב  הטענה  במקצת  שמודה  אמרה  שהתורה 
חזקה אין אדם מעיז פניו לפני בע"ח, אם היה כופר בכל היה פטור משבועה, אך מכיוון שהודה 

במקצת, יתחייב בשבועה, שאין כאן את החזקה הנ"ל, לפי שהוא לא כפר בכל.

ב.
שלוש  מצינו  ישבע",  הטענה  במקצת  מודה  תורה  אמרה  מה  "מפני  רבה:  שאלת  בהבנת 

שיטות בדברי הראשונים, והם:

א. שיטת רש"י3 - וז"ל: "ולא חשבו כמשיב אבידה לפטרו שלא כפר בכולו". היינו, שלשיטת 
יפטר  אבידה, שעי"ז  כמשיב  הטענה  במקצת  מודה  את  לא מחשיבים  מדוע  רבה  רש"י שאל 

משבועה, שהרי יכול היה לכפור בכל.

כלומר, שמכיוון שכל עניינה של השבועה הוא כדי לגלות האם הנתבע דובר אמת או שקרן, 
ואפשר לומר שהנתבע שהודה במקצת הוא משיב אבידה, שהרי יכול היה לטעון שאינו חייב 
לתובע דבר, ובכל זאת הודה שחייב לתובע, אבל רק חצי, דמשמע מכך שהוא דובר אמת, וא"כ 
אין צורך להשביעו4, ולזה מתרץ רבה שלא יכל לטעון טענת כופר בכל, משום שאין אדם מעיז 

פניו לפני בעל חובו.

ב. שיטת התוס'5 - וז"ל: "פי' יהא נאמן במגו, דאי בעי כופר הכל או נילף מהכא דלא נימא 

1( ג, א.
2( ולא רק במקרה בו הנתבע עצמו מודה במקצת שחייב שבועה מהתורה, שכתוב "כי הוא זה".

3( ד"ה "מפני מה אמרה תורה".
4( והנה שיטת הרמב"ן, הרשב"א, והר"ן מסבירים ששאלת רבה היא שמודה במקצת הוא כמו משיב אבידה, 
שיכל לטעון שאינו חייב כלום )טענת כופר(, ולכן יהיה פטור משבועה. ומשמע מדבריהם שמשיב אבידה 

פטור מן השבועה מהתורה, בשונה מרש"י שמשיב אבידה פטור מן השבועה מדרבנן, וכפי שיבואר להלן.
5( ד"ה "מפני מה אמרה תורה".



  62  

קובץ ףערוכ ובאיוראם - ד

מגו בעלמא, ומשני דאין זה מגו דאין אדם מעיז פניו לכפור הכל, הואיל וחברו מכיר בשקרו". 
דלשיטתם, רבה שאל מדוע מודה במקצת חייב שבועה, במקום שנאמין לו בטענת מיגו, שיכל 
לומר טענת כופר בכל, ולזה עונה רבה שאינו יכול לטעון טענת כופר בכל, משום שאין אדם 

מעיז פניו לפני בעל חובו.

ג. שיטת הר"י מיגאש6 - לשיטתו בכלל אין אומרים טענת מיגו לפוטרו משבועה, וכמבואר 
לקמן. 

ג.
בשיטות הראשונים הנ"ל צריך להבין:

א. מהם סברות המחלוקת בין רש"י לתוס', כלומר מדוע רש"י לא מסכים עם טענת התוס' 
שנפטור בשבועה את המודה במקצת מדין טענת מיגו, וכן מדוע התוס' לא סוברים שנדמה את 

מודה במקצת למשיב אבידה?

במספר  זאת  ורואים  מדרבנן,  משבועה  פטור  אבידה  שמשיב  משמע  רש"י  שיטת  לפי  ב. 
מקומות:

בפני  אבל  בנו,  בפני  רק  פניו  מעיז  אדם  האם  אליעזר  לרבי  רבנן  בין  מחלוקת7  ישנה  א( 
המלווה אינו מעיז. או שכשם שאינו מעיז פניו בפני המלווה כך אינו מעיז בפני בנו. שלרבנן 
אדם אינו מעיז פניו בפני המלווה, אבל בפני בנו מעיז. ולכן פטור משבועה, לפי שנחשב למשיב 
אבידה. אבל לפי רבי אליעזר, כשם שאינו מעיז בפני המלווה כך אינו מעיז בפני בנו, ולא נחשב 
למשיב אבידה. ורש"י שם מפרש8 שלפי רבי אליעזר אינו נחשב למשיב אבידה, ואין לפוטרו 
מחשש לתיקון העולם כפי שכתבה המשנה9 בנוגע למציאה שאינו צריך להישבע, וא"כ משמע 

שרש"י סובר שמשיב אבידה פטור מן השבועה מדרבנן.

ב( בהמשך הגמרא10 כותב רש"י11 "וחכמים פטרו את משיב אבידה מן השבועה, דתנן המוצא 
את המציאה לא ישבע". וא"כ משמע שרש"י סובר שמשיב אבידה הוא מדרבנן.

וקשה, שהרי רבה שאל "מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע", היינו שמשיב 
אבידה הוא מהתורה, ולפי רש"י משמע כנ"ל שמשיב אבידה הוא מדרבנן, וא"כ מה קשה לרבה 

ממשיב אבידה12?

6( מסכת שבועות מה, ב ד"ה "אתמר".
7( מסכת גיטין נא, ב.

8( ד"ה "ורבי אליעזר".
9( גיטין מח, ב.

10( בבא מציעא ד, ב.
11( ד"ה "משיב אבידה".

12( כן מקשים הרמב"ן והר"ן בד"ה "מפני".
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ג. מהי סברתו של הר"י מיגאש שמיגו לא יכול לפטור משבועה, ומה יעשו התוס' עם סברא 
זו? וכן מהי בפועל שיטתו בביאור שאלת רבה "מפני מה אמרה תורה"?

ד.
לביאור השאלה הראשונה יש להקדים תחילה קושיא נוספת, והיא, האם טענת מיגו פוטרת 

משבועה דאורייתא, דנחלקו בזה הראשונים;

טעם  דאורייתא.  משבועה  לפטור  יכולה  אינה  מיגו  טענת  מיגאש14  והר"י  רש"י13  לשיטת 
הדבר הוא כמו שכתב הט"ז15 שעל בית דין מוטל לברר את הבירור הכי טוב כדי שהפסק יהיה 
פסק אמיתי, ולכן אמנם טענת מיגו היא טענה טובה, אך שבועה היא יותר טובה, מכיוון שיכול 
להיות שע"י שנשביעו - יפרוש ויודה, ולכן הם סוברים שטענת מיגו לא דוחה את השבועה. 
והקהלות יעקב כתב16, שטענת מיגו אינה בירור גמור שנדע שאינו משקר, מכיוון שאין אומרים 
מיגו להוציא ממון, ולכן דווקא ע"י השבועה נדע באמת מי צודק, משא"כ ע"י טענת מיגו עדיין 

נשאר בספק, לפיכך אין טענת מיגו דוחה את השבועה17.

והר"י מיגאש מביא הוכחות לשיטתו: א. מכך שמודה במקצת חייב בשבועה אפילו כשיש 
לו טענת מיגו שיכול לכפור בכל. ב. שומר שטוען שנאנס חייב להישבע אפילו שיש לו טענת 

מיגו שלא היו דברים מעולם.

והנה, התוס'18, הרמב"ן, הרשב"א והר"ן19 סוברים שטענת מיגו דוחה שבועה מדאורייתא, 
ואת הוכחות הר"י מיגאש דחו, שלגבי ההוכחה שמודה במקצת חייב שבועה אפילו שיש לו 
טענת מיגו, כתבו שזוהי גופא שאלת רבה "מפני מה אמרה תורה". כלומר מדוע לא נפטור את 
המודה במקצת משבועה בטענת מיגו שיכול לכפור בכל. ולזה עונה רבה שהטעם הוא משום 

שאין אדם מעיז, משמע שלולי טענה זו שאין אדם מעיז, כן היה נאמן בטענת מיגו.

ובנוגע להוכחה השנייה שהשומר שאמר שנאנס ויכל לטעון שלא היו דברים מעולם, ע"פ 
דברי רבה שאין אדם מעיז פניו לפני בעל חובו כך גם אצלנו שדווקא אם השומר טוען שנאנס, 
אינו מעיז פניו )שהרי המפקיד לא יודע באמת מה קרה(, אבל לטעון לא היו דברים מעולם אינו 

נאמן, כי כנ"ל אין אדם מעיז פניו לפני בעל-חובו.

ועפ"ז נוכל להבין את מחלוקת רש"י ותוס' בסוגיא שלנו, שלפי שיטת רש"י אין טענת מיגו 
יכולה לפטור משבועה ולפיכך שאלת רבה היא שנדמה את מודה במקצת למשיב אבידה, וכך 

13( וכך הסביר גם הפני יהושע בד"ה "מפני מה" בדברי רש"י.
14( וכן הוא שיטת הרמב"ם בהל' שכירות פ"ב, הל' ח.

15( חושן משפט סי' רצו, ס"א.
16( ב"ב סי' כד, אות ג.

17( וכעין זה כתב הסמ"ע סי' רצו, ס"ק א.
18( בד"ה "מפני".

19( בד"ה "מפני"; "חזקה".
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לפי  ולכן  משבועה,  לפטור  יכולה  כן  מיגו  טענת  התוס'  שיטת  לפי  אבל  השבועה.  מן  ייפטר 
שיטתו שאלת רבה היא שמודה במקצת ייפטר משבועה בטענת מיגו שלא חייב כלל. ועל כך 

מתרץ רבה שאין אדם מעיז פניו בפני בעל-חובו.

והטעם שהתוס' לא אומרים כמו רש"י שמודה במקצת ייחשב כמו משיב אבידה20, הנה מכיוון 
שלשיטתם משיב אבידה פטור משבועה בטענת מיגו שיכול לכפור ולא להחזיר שום דבר, היינו 
שהפטור שלו הוא מעיקר הדין מדאורייתא, שיש לו כנ"ל טענת מיגו. משא"כ לשיטת רש"י 

שמשיב אבידה הוא מדרבנן, וכמו שכותבת המשנה "מפני תיקון העולם"21.

והנה בביאור השאלה השנייה מבאר המהר"ם שיף22 שמה שכתוב במשנה "המוצא מציאה לא 
ישבע מפני תיקון העולם" אין הכוונה שזה מדרבנן, אלא זה מדאורייתא. ועל-דרך מה שאמר 
רבינא23 שמה שכתוב במשנה24 "הניזקין שמין להן בעידית מפני תיקון העולם" זה מדאורייתא, 
וסוברים כמו רבי שמעון שהיה נותן טעמים לתורה. כך אצלנו בדין משיב אבידה/המוצא מציאה 
זה מדאורייתא, אלא שחכמים נתנו טעם לתועלת בני-האדם, "מפני תיקון העולם". ולכן מובן 
מה שרש"י מסביר את שאלת רבה "מפני מה אמרה תורה" את מודה במקצת למשיב אבידה 

שגם זה הוא מדאורייתא25. 

ובחידושי הרי"מ26 ביאר את שיטת רש"י שהטעם שהתורה חייבה את הנתבע להישבע הוא 
כדי שהנתבע יודה על מה שעשה, אבל במקום שהחיוב שבועה לא יעזור אלא אדרבה יגרום 
לנתבע שלא יודה, אז הוא פטור משבועה, ולכן פטרו את משיב אבידה משבועה, וכ"ש מודה 

במקצת יפטר משבועה כאשר ע"י השבועה יגרם שלא יודה כלל.

וזהו מה שפירש רש"י שמודה במקצת הוא כמו משיב אבידה, היינו שבאמת משיב אבידה 
זהו מדרבנן, אבל הטעם שעומד מאחורי זה שמשיב אבידה פטור משבועה הוא כדי שלא יהיה 
גריעותא לתובע, כלומר שע"י שנשבע יגרום לו להודות ואם ע"י שישבע לא יגרום לו להודות 

20( חוץ מהטעם שהוזכר שלפי שיטתו אין בעיה שמודה במקצת היפטר משבועה בטענת מיגו, שהרי מה 
שרש"י דימה את מודה במקצת למשיב אבידה זה כדי שלא נאמר שמודה במקצת היפטר משבועה ע"י טענת 

מיגו.
21( והטעם שהתוס' לא סוברים כמו רש"י שמשיב אבידה הוא מדרבנן בסוגיא בגיטין, כתבו התוס' בדף נא, 
ב שני טעמים: א. אם משיב אבידה זה כמו שרש"י כתב מפני תיקון העולם כמו במציאה מדוע הגמרא שינתה 
בלשונה וכתבה משיב אבידה ולא כתבה המוצא מציאה. ב. אם זה מפני תיקון העולם שלכן חכמים פטרו 
משבועה, רבי אליעזר יכול לחלוק על המשנה, שלכן מוכרח לומר שהטעם הוא שיש לו מיגו לכן היפטר 

משבועה.
22( גיטין נא, א ד"ה "אמר".

23( גיטין מט, ב.

24( גיטין מח, ב.
25( אך הנחלת דוד בסוגיה בד"ה "וראיתי" דחה את דברי המהר"ם שיף מפני שרש"י בעצמו כתב בגיטין נא, 

ב ואצלנו בדף ד, ב שמשיב אבידה זה מדרבנן.
26( בסוגיה ד"ה "מפני".
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פטור מן השבועה זהו מהתורה, לכן גם מודה במקצת יפטר מן השבועה27. ועל זה עונה רבה 
תועיל  כן  ולכן  יכפור  אין חשש שהנתבע  לכן  לפני בעל-חובו  פניו  שמכיוון שאין אדם מעיז 
ולפ"ז מובן היטב ביאורו של רש"י בשאלת רבה  השבועה שמשביעים את המודה במקצת28, 

"מפני מה אמרה תורה", שמדמה את מודה במקצת למשיב אבידה שיפטר מן השבועה.

ה.
שלפי  מכיוון  והאחרונים,  הראשונים  בשיטות  ההסברים  רבו  מיגאש  הר"י  בשיטת  והנה, 
שיטתו אי אפשר לומר ששאלת רבה היא שנפטור את מודה במקצת משבועה מטענת מיגו 
כנ"ל  משבועה  ולפטור  מיגו  אומרים  אין  שיטתו  שלפי  מכיוון  כלום,  חייב  שלא  לומר  שיכל 
בארוכה, ועל כן נביא מספר ביאורים באופן שהמועט מחזיק את המרובה, והנה בספר אורים 
דובר אמת או לא, אך  נדע האם  גמורה שעל-ידה  נאמנות  ותומים29 כתב שטענת מיגו אינה 
מאידך מכיוון שיש רגלים לדבר שטוען אמת, לכן אין ראוי שלכתחילה נחדש עליו שבועה, ולכן 
במקום שכבר יש על הנתבע חיוב שבועה אזי אין המיגו יכול לפטור מן השבועה, אבל במקום 

שיש תמיד מיגו, היינו שיש רגליים לדבר שטוען אמת, אז אין מקום לחיוב שבועה. 

וזוהי שאלת רבה "מפני מה אמרה תורה", כלומר מכיוון שלמודה במקצת יש טענת מיגו 
שיכול לכפור, וממילא יש רגליים לדבר שטוען טענה אמיתית, א"כ מדוע חייב שבועה30? ועל 
זה עונה רבה, שמכיוון שאין אדם מעיז פניו לפני בעל חובו לכן אין למודה במקצת טענת מיגו, 
ומה שמודה במקצת זה לא כ"כ מעיז פניו ולכן רק ע"י השבועה נגלה האם דובר אמת או לא31.

כאשר  לא,  או  השבועה  מן  לפטור  יכול  מיגו  האם  בדין  לחלק  כתב32  המשפט  והנתיבות 
המיגו מגיע כדי לפטור את הנתבע מן הממון, כלומר במקום שהנתבע אינו יכול להישבע אז 
וכך כולם  יוכל ע"י שיטען טענת מיגו  זה  מתחייב בממון, ואם רוצה להיפטר מתשלום ממון 
מסכימים שטענת מיגו יכולה לפטור מן השבועה, אבל במקום שאין השבועה מחייבת ממון 

27( וכן כתב החתם סופר בסוגיא, וז"ל: "נראה לי דרוצה לומר דרכיה דרכי נועם כתיב, ואיך נתנה תורה מכי
שול לפני בני-אדם, דהרי טוב לו לכפור הכל מלהודות מקצת. ומה שכתב רש"י הוי ליה משיב אבידה, לשון 
מושאל הוא שהרי תיקנו חכמים מפני כך שלא ישבע המוצא מציאה, ואם-כן איך נתנה תורה מכשול להיפך".

28( ואולי אפשר לומר ע"פ ביאור זה שרש"י בדף ג, א בד"ה "מפני" לא כתב שמשיב אבידה זה מדרבנן מפני 
שכאן רש"י רוצה להסביר את שאלת רבה "מפני מה אמרה תורה" ולכן כאן רש"י מסתכל על הטעם שמשיב 
אבידה פטור מן השבועה ולכן גם מודה במקצת אמור להיות מן השבועה, משא"כ רש"י בהמשך )ד, ב( בד"ה 
"אינו", ורש"י בגיטין )נא, ב( בד"ה "ורבי אליעזר" כתב שמשיב אבידה זה מדרבנן כי באמת כנ"ל לפי ביאורו 
של החידושי הרי"מ משיב אבידה הוא מדרבנן, ושם לא נוגע הטעם של משיב אבידה אלא עצם העניין של 

"תיקון העולם".
29( לרבי יהונתן אייבשיץ סי' פב, כללי מיגו אות קיג.

30( והרמב"ן בגיטין )נא, ב( סד"ה "ואוקימנא" ביאר ששאלת רבה לפי הר"י מיגאש היא, שמדוע מודה במקצת 
חייב בשבועה בשונה מכופר בכל, ועל-זה ענה רבה שכופר בכול פטור מן השבועה מכיוון שאין אדם מעיז 

פניו בפני בעל חובו, משא"כ מודה במקצת אינו מעיז כ"כ בפני בעל חובו, לכן חייב בשבועה.
31( וכעין פירוש זה פירש רבי שמואל רוזובסקי בספרו 'שיעורי רבי שמואל' אות מג ד"ה "ובאופן".

32( סי' פב, כללי מיגו אות כח.
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כגון שהשבועה באה רק כדי להוציא מידי ספק שהנתבע מורה היתר לעצמו, וכאן אם לא ישבע 
לא יהיה חייב ממון, בכזה מקרה טענת מיגו אינה יכולה לפטור את הנתבע מן השבועה, וזוהי 
שאלת רבה "מפני מה אמרה תורה", היינו שמכיוון שאם הנתבע לא ישבע לא יהיה חייב ממון 
כי כל השבועה היא כדי שהנתבע יודה בכל התשלום, ולכן הנתבע יהיה נאמן בטענת מיגו שיכל 
לומר שלא חייב שום דבר, ועל-זה עונה רבה שמכיוון שאין אדם מעיז פניו לפני בעל חובו, לכן 

אין לנתבע טענת מיגו ולכן יהיה חייב המודה במקצת שבועה33.

מיגו  מועיל  מיגאש שלא  הר"י  על שבועת השומרים שכתב  עפ"ז  דבריו שמקשה  באריכות  עוד  ועיין   )33
להפטר מן השבועה, אך מצד שני אם לא יכול להישבע צריך לשלם, ולפי ביאור זה מדוע כתב הר"י מיגאש 
שהשומר חייב שבועה ולא תועיל טענת מיגו? ומתרץ, שהר"י מיגאש סובר כדעת הרמב"ם בהל' טוען ונטען 

פ"ב, ה"ד שברגע שהשומר חשוד על השבועה הוא פטור מן הממון.
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תורה אחת
הת' ירחמיאל משה שיחי' ברגר
תלמיד בישיבה

בתורה אור פרשת חיי שרה1 מסביר אדה"ז על ירידת התורה למטה, וז"ל: "התורה נשתלשלה 
למטה אפילו בדבר שקר, כגון "זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה"".

ונראה לומר )שמתוך שנקט דווקא בדוגמא זו דווקא(, בא אדה"ז להכריע במחלוקת ראשונים 
כדלהלן2:

הוא  וממכר  "ודוקא מקח  כתב:  אני מצאתיה"  אומר  "זה  בבבא מציעא3  על המשנה  רש"י 
דאמרינן יחלוקו בשבועה, דאיכא למימר שניהם קנאוה ולשניהם נתרצה המוכר, אבל זה אומר: 
אני ארגתיה וזה אומר: אני ארגתיה - לא יחלוקו, דודאי חד מינייהו רמאי הוא, ותהא מונחת עד 
שיבא אליהו". ומדבריו משמע כוונת המשנה באומרה: "זה אומר אני מצאתיה" אינה לטענות 

של שקר.

כגון דקא טעין כל אחד אני  "והיכא שודאי אינו סבור לומר אמת  ולאידך לשיטת התוס': 
דיחלוקו  פשיטא  התם  בשטר  אדוקין  שנים  כגון  או  במזיד  שקר  טוען  מהן  שאחד  ארגתיה 
בשבועה דע"י שבועה ודאי יפרוש" ונמצא לדבריו שהמשנה )אע"פ שלכאורה לא נכתבה לצורך 
וא"כ הכריע אדה"ז בתו"א  גם טענות של שקר.  כללה  בכ"ז(  יש טענות של שקר,  בו  מקרה 

כשיטת התוס'4.

ויומתק על פי מה שכתב ר' אייזיק מהומיל בהסכמתו ללקו"ת5 על אדה"ז: "עז לנו כרכא 
דכולא ביה תועפות הדר גאוני בכולי תלמודא ושיטות המפרשים לגדולי הראשונים והאחרונים 
ז"ל ככתבם וכלשונם על פיו יבואו ויצאו כחצי גבור שנונים וספרי הפוסקים קמאי ובתראי על 
שמתוך שהפליא במעלת אדה"ז ב'נגלה דתורה' יתכן ובא  פיו שגורים ופתוחים כיונים וכו'". 

לרמוז שאכן טומן אדה"ז בתו"א ובלקו"ת גם את שיטתו שם.

1( יז, א. ד"ה "ויצא יצחק".
2( כידוע שנגלה ופנימיות התורה הם כגוף ונשמה, וממילא הם תורה אחת. וראה לקו"ש חכ"א עמ' 85.

3( ב, א.
4( להעיר שמדבריו בשו"ת חושן משפט לא ניתן להכריע כאחת השיטות.

5( לקו"ת כא, א.
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גדר הילך בשיטות הראשונים והמסתעף
הת' עוז הלוי שיחי' גת
תלמיד בישיבה

איתא במשנה1: "המוכר אומר )עבד( קטן מכרתי והלה אומר איני יודע אין לו אלא קטן. זה 
אומר )עבד( גדול לקחתי וזה אומר קטן )מכרתי( – ישבע המוכר שקטן מכר". היינו שהמוכר 

מתחייב בשבועת מודה במקצת הטענה שחייבה התורה.

וכותב  לו לא טענו".  ומה שהודה  לו  הודה  לא  ישבע, מה שטענו  ''אמאי  שואלת הגמרא: 
רש"י2: "דלא דמי לטענו ק' והודה לו נ', דהתם מקצת טענה עצמה הודה לו, אבל זה מודה לו 
בעבד אחר וע"ז שטענו אומר לו לא היו דברים מעולם". כלומר, שיש הבדל בין המקרה של 
טענו ק' ומודה לו ב-נ' שחייב שבועה מכיוון שיש לו דין של מודה במקצת, למקרה שלנו שזה 
טוען לו עבד גדול מכר וזה טוען עבד קטן מכר, שכאן לא הודה לו במקצת הטענה אלא הודה 
לו בעבד אחר. ועוד הילך הוא, וכותב רש"י3: "וזה שמודה עליו מוכן הוא ליטלו ואיכא למ"ד 
דהילך פטור בפ"ק", כלומר, בעבד שהקונה מודה למוכר הוא מוכן ליטול את העבד מיד, וא"כ 

קשה למי שסובר בפ"ק שהילך פטור משבועה. 

והנה בגדר פטור הילך נחלקו בראשונים ובאחרונים, ובכללות, שיטה א' - דעת הקצה"ח4: 
היא שיש משום גריעותא בהודאה. כלומר שההודאה לא חייבתו כ"א הקניין משיכה שנפעל 
בנתינת המודה5 ולהסבר זה בגדר הילך שאלת הגמרא היא כיון שהמוכר טוען עבד קטן מכרתי 

לך הרי זה כאומר הילך, וממילא אין הודעתו מחייבתו כ"א נתינתו.

וז"ל המאירי6: "מנה לי בידך והלה אומר אין  ב' בגדר הילך היא שיטת הראשונים.  שיטה 
מקצת  מודה  הוא משבועת  פטור  הילך  בידי  לך  שיש  חמישים  ואתם  חמישים  אלא  בידי  לך 
שאותם חמישים הרי הן כמי שבאו ליד מלווה ואינם בכלל הטענה". וממילא אין הטענה אלא 
בחמישים שכפר, ונמצא שהוא כופר בכל הטענה. כלומר, התורה חייבה שבועה דווקא אותו 
שמודה במקצת, אך אותו שאומר הילך, סילק מעליו גדר מודה במקצת – דעכשיו טענת הלווה 

היא רק על החצי השני – ובחצי זה הוא כופר בכל.

של  נתינתו(  )בתוספת  הודעתו  מנה  בתובע  מילא  הגמרא.  בשאלת  יל"ע  זה  להסבר  והנה 
הלווה חצי מנה -מסתלקת מעליו חצי טענת המלווה. אך בנדו"ד שמדובר אודות שני עבדים 

1( בבא מציעא ק, א.
2( בד"ה "מה שטענו לא הודה לו".

3( בד"ה "הילך הוא".
4( פ"ז, ס"ק ה.

5( ויש להאריך בשיטת הקצות. ולהדגיש ששיטתו זו היא רק לפי דעת הרמב"ם שהילך מיירי בש"נתנו מיד".
6( ד, א ד"ה "מנה לי בידך".



  69  

־ער  וסף

שונים אין בהודאת המוכר "קטן מכרתי" משום סילוק טענת הלוקח, שהרי עדיין ממשיך לטעון 
את טענתו בשלימותה – גדול קניתי?

)מן  פטור  לו בשעורים,  והודה  חיטים  "טענו  ובהקדים מחלוקת בשבועות7:  זה  לבאר  ויש 
השבועה על השאר( ורבן גמליאל מחייב". 

כלל,  שאלה  עליו  מהווה  אינה  גמליאל  רבן  שיטת  על  חכמים  שפירכת  משמע  בפשטות, 
דלרבן גמליאל כל המושג של 'מין הטענה' לא משנה כל עוד ישנו מקצת הטענה. והכי איתא 

להדיא8 "ואידך מודה ממין הטענה לית ליה וסבר כר"ג".

לומר  מוכרח  דלכ"ע  אחר.  באופן  מחלוקתם  את  לומד  בלקו"ש9  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אך 
ממין  אינה  ההודאה  כאשר  שהרי  מסברא,  המוכרח  דבר  שזהו  הטענה  ממין  תהיה  שההודאה 
בשעורים  לו  והודה  חיטים  שטענו  וכגון  במקצת  למודה  נחשב  אינו  זה  שאדם  יוצא  הטענה 
לשיטת חכמים שאין זה פסול צדדי כ"א שאינו נחשב למודה במקצת אלא לכופר הכל, שהרי 
על הודאתו בשעורין אין לו כלל וכלל טענה. ומחלוקתם היא בתוך גדר זה גופא - עד מתי זה 
נקרא מין הטענה. לחכמים העיקר הוא חומר ועצם הדבר, וכיוון שכך, שעורים אינם ממין טענת 
חיטים, דזהו חומר אחר. אך לר"ג עיקר טענת התובע היא איכות החיטים היינו השוויות שבהם, 

ומאחר שהשוויות זהה בכל סוגי התביעות שוב נמצא שההודאה היא ממין הטענה.

ועפ"ז יובנו בפשיטות דברי הגמרא. דהגמרא שאלה שתי שאלות:

א. מה שטענו לא הודה לו, ומה שהודה לו לא טענו.

ב. הילך הוא )כנ"ל(.

שתי  בין  שממוקם  רש"י10  אך  בחברתה,  אחת  תלויות  שאינם  שאלות  שתי  אלו  בפשטות 
השאלות כתב: "אפילו אית ליה כמ"ד טענו חיטים והודה לו בשעורים חייב". ולכאורה, דרוש 

עיון מה חשוב לרש"י להדגיש לנו שהשאלה השניה מתעוררת דווקא למ"ד טענו וכו' חייב?

וע"פ הנ"ל מובן. באמת שאלת הגמרא 'הילך הוא' )עכ"פ לשיטת המאירי שהילך הוי סילוק 
הטענה כנ"ל( לכתחילה לא קשה, דאף ע"פ שהודאת 'מכרתי' היא הודאת הילך, מ"מ לא יפטר 

מטעם הילך מאחר וסברת הילך אינה בנידו"ד - שהודאת המוכר אינה מסלקת טענת הלוקח.

להסיק  יש  שממנה  וכו'(  שטענו  )מה  הראשונה  שאלתה  את  שואלת  שהגמרא  לאחר  אך 

7( לח, ב.
8( ה, א.

9( חלק כד, שיחה לאלול.
10( ד"ה "ועוד".
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שהמשנה דידן היא כר"ג, מעתה יקשה דכיוון שלר"ג העיקר היא בשוויות ממילא יש בהודאת 
המוכר משום סילוק טענת הלוקח וא"כ אמאי לא יפטר מטענת הילך? וק"ל.
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השיא את ישראל לעשות פסח שני
הת' שניאור זלמן שיחי' גרליק
תלמיד בישיבה

הטומאה  מפני  השנה  את  יהודה שעיבר  מלך  בחזקיה  "מעשה  בסנהדרין1:  הגמרא  אומרת 
וביקש רחמים על עצמו . . רשב"י אומר מפני שהשיא את ישראל לעשות פסח שני". כלומר 
שלשיטת ת"ק היה צריך חזקיה לבקש רחמים על עצמו כי עיבר את השנה למרות שלא היה 

צורך בכך על פי המולד רק כי היו טמאים ישראל בימי אחז אביו והיה צורך לחכות שיטהרו.

בי"ד  "וישחטו את הפסח  זה מאי דכתיב שם  וז"ל: "קצת קשה לפי  והקשה שם הרש"ש, 
לחודש השני וגו' ויעשו בני ישראל כו' את חג המצות שבעת ימים". הלא פסח שני אינו אלא 

לילה אחת". עכ"ל.

ולא מובן מה בא לומר בדבריו אלו, דהרי פרש"י התם להדיא2: "לא עיברה אלא השיאן לפסח 
שני שלא כדין לפיכך ביקש רחמים על עצמו". ואם כן מפורשת התשובה שאכן ישראל עשו את 

הפסח במועדו כראוי ומה בא הרש"ש בדבריו אלו לתרץ?

1( יב, א.
2( ד"ה "ר"ש בן יהודה אומר".
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חיוב הצלת עצמו
הת' שניאור זלמן שיחי' גרליק
תלמיד בישיבה

מספרת הגמרא בסנהדרין1: "פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל, שכל הסומך 
- יהרג, וכל הנסמך - יהרג, ועיר שסומכין בה - תיחרב, ותחומין שסומכין בהן - יעקרו. מה 
עשה יהודה בן בבא? הלך וישב לו בין שני הרים גדולים, ובין שתי עיירות גדולות, ובין שני 
תחומי שבת, בין אושא לשפרעם. וסמך שם חמשה זקנים, ואלו הן: רבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי 
שמעון, ורבי יוסי, ורבי אלעזר בן שמוע. רב אויא מוסיף: אף רבי נחמיה. כיון שהכירו אויביהם 
בהן אמר להן: בניי, רוצו! אמרו לו: רבי, מה תהא עליך? - אמר להן: הריני מוטל לפניהם כאבן 
שאין לה הופכים. אמרו: לא זזו משם עד שנעצו בו שלש מאות לונביאות של ברזל, ועשאוהו 

ככברה2".

ואין מובן דמי התיר לי' לרבי יהודה בן בבא להפקיר עצמו? ואם הטעם להנהגתו זו היא מצד 
שכבר ידע בוודאות שמותו בטוח על פי הטבע, והרי כבר אמרו רז"ל3 "אפילו חרב חדה מונחת 
על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים!" וודאי הדבר שכל רגע חשוב, ובפרט אצל אדם 

כרבי יהודה בן בבא. 

)ולכאורה הי' אפ"ל שכוונתו באומרו "כאבן שאין לה הופכים" היא )לא לנכונותו למות ר"ל 
בלי חשבון, כי אם( לקבלת המיתה משמיים באהבה, וכדברי המהרש"א שם4: "ר"ל שלא אהפוך 
עורף להם לרוץ מפניהם רק הנני מוטל לפניהם לקבל המיתה מאהבה בלי הרגש צער כאבן הזה 
שאינו מרגיש, וק"ל". אך בכך יש אמנם ביאור על אמירתו, אבל לא על כך שלמעשה לא ניסה 

להציל את עצמו(.

העיר".  את  יחריבו  שלא  יוודע,  שאם  העיר.  בתוך  "ולא  רש"י5:  של  לשונו  בהקדים  ויובן 
ולכאורה הל"ל "שאם יוודע כו'", ומדוע הוסיף "ולא בתוך העיר"? אלא י"ל שאם ינטה לשפרעם 

או לציפורי )אולי אפילו במקצת( היה מסכן את כל העיר, וע"כ נשאר במקומו. 

)וכפי' מהרש"א שם6: "נראה לפרש, שהיה מדרכם לסמוך בשבת בקבוץ ישראל שכל העם 
שבשדות באים לעיר בשבת שידעו כל העם מי הם הנסמכים, ולזה גזרו על העיר שסומכין בה 
שתחרב ואם יהיו חסים על העיר להצילם וילכו מהעיר בקבוץ תוך תחומה לסמוך, אותו התחום 
יעקר. ולזה נתכוון ר"י ב"ב בין ב' ערים שהעקירה קשה בהם ובין ב' עיירות גדולות ובאמצע ב' 

1( יד, א.
2( וכמ"ש הרמב"ם "כאבן שאין לה הופכים - בלא ספק יטבעו במצולות".

3( ברכות י, א.
4( ד"ה "כאבן".

5( ד"ה "בין שתי עיירות גדולות".
6( ד"ה "ותחומין שסומכין בהן יעקרו כו' ובין ב' תחומי שבת".
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תחומין שביניהם במתכוון דהשתא כ"א מהעיר תוכל להציל עצמם ותחומה לומר שלא נעשת 
בתחומה"(. 
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חילוקי המשניות בביאור הלשון "זה אומר 
אני מצאתיה"

הת' משה שיחי' דישראלי
תלמיד בישיבה

א.
בריש בבא מציעא אומרת המשנה: "שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר 
אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, וזה 
וכל  והיינו, שכאשר שני אנשים אוחזים בטלית,  ויחלוקו".  לו בה פחות מחציה,  ישבע שאין 
אחד טוען שהוא מצאה, ושכל הטלית שלו, כל אחד צריך להישבע שאין לו פחות מחצי הטלית, 

ויחלוקו. 

ומקשה הגמרא: "למה לי למתנא זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר 
כולה שלי וזה אומר כולה שלי? ליתני חדא! - חדא קתני: זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי, וזה 
אומר אני מצאתיה וכולה שלי. - וליתני: אני מצאתיה, ואנא ידענא דכולה שלי! - אי תנא אני 
מצאתיה, הוה אמינא: מאי מצאתיה - ראיתיה, אף על גב דלא אתאי לידיה - בראיה בעלמא 
קני, תנא כולה שלי - דבראיה לא קני". היינו, שהגמרא מקשה מדוע המשנה כופלת את דבריה 
ואומרת שתי טענות, גם "זה אומר אני מצאתיה" וגם "זה אומר כולה שלי" לכאורה יכלה לומר 
רק טענה אחת? ומתרצת שבאמת המשנה אמרה טענה אחת, וכך צריך לקרוא את המשנה "זה 
אומר אני מצאתיה וכולה שלי", אך עדיין קשה, שהמשנה תכתוב רק "זה אומר אני מצאתיה" 

ונבין לבד שהכל שלו?

היינו  מצאתיה"  אני  אומר  "זה  של  הטענה  רק  במשנה  כתוב  היה  שאם  הגמרא,  ומתרצת 
אומרים שמצאתיה הכוונה ראיתיה, כלומר שיכול לקנות את המציאה ע"י ראיה אפילו שעדיין 
לא תפס המציאה בפועל. ולכן כתבה המשנה גם "זה אומר אני מצאתיה וגם זה אומר כולה 
רישא  כדי  לה  ואמרי  אשי  בר  שימי  רב  ואיתימא  פפא  רב  "אמר  הגמרא:  ולמסקנת  שלי". 
מקרים,  סוגי  שני  על  מדברות  במשנה  הטענות  שתי  כלומר  וממכר",  במקח  וסיפא  במציאה 
הטענה של "זה אומר אני מצאתיה" מדברת על מקרה של מציאה, והטענה של "זה אומר כולה 

שלי" מדברת על מקרה של מקח וממכר.

והנה רש"י בד"ה "בעלמא דקתני מצאתיה" כותב: "בכ"מ ששנינו שהמוצא מציאה קנאה 
הווה אמינא דמציאה קנה לה משעת ראיה, דלא אשמעינן שום תנא דלא קני לה אלא בהגבהה, 
להכי אשמעינן הכא ממשנה יתירה", כלומר שאם לא היינו מחדשים אצלנו שראיה אינה קונה 

הו"א שבכל מקום שהיה כתוב מציאה היינו אומרים שקונה ע"י ראיה. 

ובתוס' ד"ה "בראיה בעלמא קנה" מקשה שאי אפשר להוכיח מהמשניות בהמשך שראיה 
קונה, מכיוון שבמקרה שראה את המציאה ואמר לחבירו תן לי את המציאה, וכן במקרה שראה 
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את המציאה ונפל עליה - לא קנה מכיוון שבשני המקרים הוכיח שלא רוצה לקנות ע"י ראיה 
במקרה הראשון בכך שאמר לחבירו שיביא לו את המציאה וכן במקרה השני שנפל על המציאה. 

ב.
והנה מקשה הרמב"ן1: לפי מסקנת הגמרא ש"זה אומר אני מצאתיה וזה אומר כולה שלי" 
שכתוב  המשניות  בכל  נדע  מהיכן  וממכר,  מקח  של  ומקרה  מציאה  של  מקרה  על  מדברים 
"מצאתיה" שהתנא מדבר כלשון התורה, ש"מצאתיה" צריך שהחפץ יגיע לידו ולא קונה ע"י 
הכוונה  ש"מצאתיה"  אדם  בני  כלשון  מדבר  שהתנא  ולומר  לטעות  אפשר  היה  שהרי  ראיה, 
ראיתיה? ותירץ שמה שמבואר בגמרא שהיה מקום לטעות ולומר שאפשר לקנות מציאה ע"י 
ראיה הוא מכך שהמשנה לא כותבת "הגבהתיה", ומה שמוכח במשניות לקמן שלא קונים ע"י 
מציאה אפשר היה לומר שזה מחלוקת תנאים, ולכן הוצרך התנא לכתוב 'כולה שלי' ללמדנו 
שע"י ראיה לא קונה לכל השיטות. אך למסקנת הגמרא ש"כולה שלי" בא ללמדנו מקרה של 

מקח וממכר, היינו למדים שראיה לא קונה מהמשניות לקמן. 

והרשב"א תירץ2 שלפי התורה "מצאתיה" צריך שזה יגיע לידו, אך לפי העולם "מצאתיה" 
שצריך  התורה  כלשון  נקט  "מצאתיה"  כותב  במשנה  שהתנא  מקום  ובכל  ראיתיה,  הכוונה 
שהמציאה תגיע לידו, אך כאשר יש כפילות במשנה, כגון במשנתנו "זה אומר אני מצאתיה וזה 
אומר כולה שלי" יש לומר שהתנא רצה להוציא מטעות העולם שאם ראה את המציאה לא קנה 

אלא צריך שיגיע לידו.

ג.
והנה, בתירוצו של הרשב"א יש להבין, הרי במשנתנו התנא מצטט את טענות הבעלי דין: 
"זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה", ויש מקום לטעות ולחשוב שהתנא מדבר כאן 

כלשון בני אדם, וא"כ, הדרא קושיית הרמב"ן, מהיכן נדע שזה כלשון התורה?

ואולי י"ל, שבשאר המשניות, כאשר רשום לשון "מציאה", שם מסתבר באמת לומר שזה 
כלשון התורה, מכיוון שלשון התנא אמורה להיות כלשון התורה כנ"ל ברמב"ן. ומכך נלמד גם 
למשנתנו שזה כלשון התורה, כי בוודאי שאין חילוק בלשונותיהם דהמשניות, היינו, שקשה 

לומר שהתנא נוקט במשנה אחת בלשון התורה ובמשנה אחרת כלשון העולם כך. וזהו לענ"ד.

טענת  את  ומצטט  דופן  יוצאת  בצורה  מדבר  במשנתנו  שהתנא  כיוון  עיון,  צריך  עדיין  אך 
בני אדם,  כלשון  ולומר שזה  לומר שדווקא במשנתנו מסתבר לטעות  רוצה  אולי  דין,  הבעלי 

בשונה משאר המשניות ששם באמת התנא נקט כלשון התורה.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

1( ד"ה "גמרא".

2( ד"ה "גמרא".
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תוס' הרא"ש בלישנא דאורייתא ובלישנא 
דרבנן 

הת' אלעד שיחי' מרחום
תלמיד בישיבה

א.
איתא בריש קידושין1 "האישה נקנית בשלש דרכים וקונה עצמה בשתי דרכים . .". ושואלת 
הגמרא: "האשה נקנית, מאי שנא הכא דתני האשה נקנית ומאי שנא התם דתני האיש מקדש", 
וכותב רש"י2: "בפרק שני דתנא האיש מקדש בו ובשלוחו ניתני הכא האשה מתקדשת" כלומר 
הייתה צריכה לכתוב  כן  קידושין(,  )בלשון  כותבת "האיש מקדש"  כשם שבפרק שני הגמרא 

אצלנו "האשה מתקדשת" ולא "האשה נקנית" )לשון קניין(.

והנה, כתב תוס' הרא"ש3 שהגמרא יכלה לתרץ, שאם היה כתוב "האישה מתקדשת" לא היה 
יכול לכתוב בסיפא "וקונה את עצמה", מכיוון שהתנא משתמש בלשון אחיד ולא בשתי לשונות 
ברישא  כתב  לפיכך  "קנין"4,  לשון  ובסיפא  "קידושין"  לשון  ברישא  לכתוב  מתאים  לא  ולכן 
ע"ד מה שהגמרא  וזהו  "וקונה את עצמה",  בסיפא  לכתוב  יכול  ולכן  דווקא,  נקנית"  "האשה 
ולא "האיש קונה" משום שכתוב  מתרצת בהמשך5 שהטעם לכך שכתוב "האשה מתקדשת" 
"האשה  ברישא  גם  כתב  לכן  אחר,  מישהו  ע"י  ולא  קונה,  שהיא  עצמה"  את  "וקונה  בסיפא 
נקנית" שמעצמה נקנית. וממשיך תוס' הרא"ש שמכך שהגמרא לא תירצה תירוץ זה מוכרח 
לומר שחסר קצת בהסבר זה מכיוון שבכל זאת היה צריך לשנות לשון קידושין, משום שזהו 

הלשון שבכל הש"ס, משא"כ לשון קניין שמובא לראשונה במשנתנו בהקשר לקידושין.

ומה שכתבה הגמרא בהמשך, הטעם לכך שכתוב במשנה דווקא "האשה נקנית" ולא "האיש 
קונה", מכיוון שאגב סיפא שכתוב "וקונה את עצמה" היינו שמקנה את עצמה כנ"ל לכן כתב 
ברישא "האשה נקנית" שזהו לשון שמקנה את עצמה, ולכן דווקא כאן אפשר לתרץ "אגב סיפא" 
מכיוון שכבר מדבר בלשון "קניין", ורק רוצה לומר שיהיה כתוב "האיש קונה" במקום "האשה 
נקנית". אבל אצלנו מכיוון שכותב לשון אחרת )"קניין"( מהלשון הרגילה בש"ס שהוא לשון 
"קידושין" התירוץ "אגב סיפא" לא מספיק, והוי למשנה לכתוב בהתחלה "האישה מתקדשת", 

"וקונה את עצמה", למרות שזה לא אותו לשון.

1( ב, א.
2( בד"ה "ומאי שנא התם".

3( ד"ה "מאי שנא הכא". וכן מובא בתוס' ד"ה זה.
4( ולכתוב בסיפא לשון קידושין גם אי אפשר, שהרי אי אפשר לומר "ומקדשת את עצמה", כפשוט.

5( ב, ב.



  77  

־ער  וסף

ב.
והנה כתב תוס' הרא"ש6 וז"ל: "וא"ת ליתני ניקחת דהוי לישנא דקרא טפי דכתיב כי יקח" 
)ומצינו לשון יקח בכסף7 ובביאה8( כלומר מכיוון שהתורה משתמשת בלשון "קיחה" א"כ היה 
צריך להיות כתוב במשנה "האשה ניקחת" ומדוע כתוב "האישה נקנית", ומתרץ "משום דלא 
שייך למיתני סיפא ולוקחת עצמה בשתי דרכים", כלומר מכיוון שבסיפא כתוב "וקונה עצמה 
בשתי דרכים", ולא שייך לכתוב בסיפא "ולוקחת עצמה" לכן כתב ברישא לשון קניין; "האשה 

נקנית".

ולכאורה קשה, מדוע לא ממשיך תוס' הרא"ש ושואל שהתנא יכל לכתוב ברישא "האשה 
ניקחת" שזהו לשון התורה9 כנ"ל, ובסיפא "וקונה את עצמה" אע"פ שזה לא אותו לשון של 
הרישא, וכמ"ש לעיל מניה )בל' קידושין(, ואדרבה שם מדובר בלשון סתמית )אלא שהוא לשון 
הש"ס( וכאן בלשון התורה, ובכל זאת שם ממשיך ושואל שיעתיק לשון הש"ס אע"פ שלא יהיה 

באותו לשון בסיפא, וכאן שהוא בלשון התורה, "האשה ניקחת", אינו מקשה?

ג.
ויובן זה בהקדים שאלה נוספת10, הגמרא11 מסבירה את הטעם שבפרק הראשון כתבה המשנה 
"האשה נקנית" שהוא לשון דאורייתא, ובפרק שני כתבה המשנה "האיש מקדש" שהוא לשון 
דרבנן, ולכאורה תמוה מדוע בפרק שני המשנה כתבה דווקא "האיש מקדש" שהוא לשון דרבנן, 
ולא כתבה "האיש קונה" שהוא לשון דאורייתא, וכמו שכתבה בפרק הראשון, כלומר, מה חסר 

בלשון התורה שתיקנו חכמים לשון נוספת? 

וי"ל הביאור בזה ע"פ הסבר הרא"ה בדברי התוס'12. דהנה בלשון "קידושין" רמזו חז"ל את 
תיקנו  כך  ומשום  יותר.  להיזהר  יבאו  ולכן  כהקדש",  אכו"ע  לה  "דאסר  הקידושין:  משמעות 
לשון זה, להורות: א. על משמעות הפשוטה של קידושין, שהיא מיוחדת ומזומנת לו. ב. "דאסר 
וזהו היתרון בלישנא דרבנן )"האישה מתקדשת"( על לישנא דאורייתא  כהקדש",  לה אכו"ע 
במסכת,  הראשונה  בפעם  ועכ"ז  כנ"ל,  קידושין  משמעות  נרמזת  שבכך  ניקנית"(,  )"האישה 

6( בד"ה "וכתיב התם".
7( שכתוב "כי יקח" וכן "תניא נמי הכל ניקח בכסף מעשר".

8( שכתוב "איש כי יקח את אחותו".
9( ויש להעיר שלשון התורה זה הוא אף יותר מ"לישנא דאורייתא" דלקמן )ב, ב. וראה לקמן בזה( כיוון שלשון 
"נקנית" קאי משום כסף )"וכסף איקרי קניין"( וכיוון שנקנית בכסף, נוקט לגבי האשה לשון קניין. לעומת זאת 

כאן )קיחה( קאי על קידושין באופן ישיר )"כי יקח"(.
10( ראה קובץ נישואי מלך )נתניה( הערת הרב י. י. אלפנביין )ע' 86; 89 בסופו(. והדברים שבפנים מובאים 

משם.
11( שם ב, ב.

12( ד"ה "דאסר לה".
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נכתבה לישנא דאורייתא, ולמרות שזהו רק בדרך "עקיפה"13, משום שזהו לשון התורה, אבל 
בשאר המקומות נכתב לישנא דרבנן )"דהכי קרי להו בכוליה תלמודא14"(.

ד.
"האשה  כאן  כתב  לא  למה  הגמרא  דהנה כשמדובר בשאלת  לעיל,  יובן מה ששאלנו  ובזה 
מתקדשת" שזהו לשון קידושין, וכתב "האשה נקנית" שזהו לשון קניין15 כותב תוס' הרא"ש 
שאפילו שלשון זה לא מסתדר עם הסיפא "וקונה את עצמה" בכל זאת מטעם זה בלבד עדיין 
נוכל לכתוב "האשה מתקדשת", מכיוון שכנ"ל זוהי לשון הרומזת את משמעות קידושין. אולם 
כששואל בלשון התורה )"האשה ניקחת"(, מכיוון שבלשון זו אין בה את משמעות קידושין, לכן 
עדיף לכתוב לשון אחת16 )"האשה נקנית", "וקונה את עצמה"( שזהו דרך התנא לשנות "אגב 

סיפא" אם לא במקום יוצא דופן )לשון קידושין כנ"ל(.

"האשה  ראשון(  )בפרק  כאן  לכתוב  לא  למה  היא  שהשאלה  פירש  שרש"י  מה  יובן  ובזה 
המדוברת  שהלשון  משום  קונה17",  "האיש  כתוב:  יהיה  שני(  )בפרק  ששם  ולא  מתקדשת", 
היא לישנא דרבנן, ולכן שואל שיהיה כתוב גם ברישא "האשה מתקדשת18" ולכן היה מתאים 
את  המסכת  בתחילת  מיד  לרמז  כדי  מתקדשת",  "האשה  דרבנן,  בלישנא  המסכת  להתחיל 
משמעותה של הקידושין19, וע"ז תירץ שבכל אופן מכיוון שהלשון "האשה נקנית" היא לשון 
תורה לכן ראוי לשנותה בתחילת המסכת, וכנ"ל, שלכן גם הרישא וגם הסיפא מדברים בלשון 

התורה, לשון קנין. וק"ל.

13( דכסף איקרי קיחה, וקיחה איקרי קניין, ותנא "קניין" אאשה משום כסף.
14( תוס' הרא"ש בד"ה "מאי שנא הכא" הנ"ל.

15( כפרש"י הנ"ל.
16( שאף היא לשון התורה, אלא שהיא לא לשון ישירה )קניין(. ראה הערה 9.

17( או בסתם; מה ההבדל בין כאן )פרק ראשון( לשם )פרק שני(. ראה בזה הערת הרב מ. אורנשטיין בהרחבה 
)קובץ נישואי מלך )הנ"ל( ע' 74(.

18( לכאורה ניתן להוכיח זאת מלשון הגמרא )ב, ב( ששואלת: "וניתני התם האיש קונה", ומוכח שבתחילה 
שאלנו שנכתוב כאן באותה הלשון כמ"ש שם. ראה חידושי הרא"ה ד"ה "מאי שנא הכא".

"לישנא דרבנן", שהרי "בכמה משניות אמרו המקדש את  ידעה הגמרא מהי  ואין לומר שבתחילה לא   )19
יהאשה, והתם ודאי פרושא שאוסרה כהקדש" )לשון הרא"ה בד"ה "דאסר לה", עיי"ש( שזוהי הרי "לישנא דר

בנן". וא"ת אם ידע "לישנא דרבנן" מתחילה, מהו ששואל: "וניתני התם האיש קונה"? וי"ל שבתחילה חשבנו 
שהתירוץ שבתחילה שנה בלשון התורה כאן משום שכסף איקרי קניין, הוא בכל מקום ששונים כסף - צריכים 
להזכיר לישנא דאורייתא, ומתרץ: "מעיקרא תנא לישנא דאורייתא", והיינו שבתחילה פתחנו בלשון התורה, 

ולאחר מכן )"ולבסוף"( - תנא לישנא דרבנן. ראה עד"ז חידושי הרא"ה שבהע' קודמת.
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פירות מפוזרין
הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן
תלמיד בישיבה

א.
איתא במשנה: "מצא פירות מפוזרין . . הרי אלו שלו". טעם הדין הוא שבפירות )=גרגירי 
חיטים( מפוזרין אין סימן, והבעלים מתייאשים מהם. ונאמר על כך בגמרא: "וכמה? אמר ר' 
יצחק קב בארבע אמות1". ומקשה הגמרא: "אי דרך נפילה, אפילו טובא נמי, ואי דרך הינוח, 
אפילו בציר מהכי נמי לא". כלומר2: כאשר מדובר בדרך נפילה הדין צריך להיות הרי אלו שלו 
לו  וכאשר מדובר בדרך הינוח בכל מקרה אסור  בכל מקרה מאחר שמדובר בדבר ללא סימן, 

לגעת בפירות, הואיל ובעל הבית עתיד לחזור וליטול את הפירות.

על כך מבארת הגמרא: "במכנשתא דבי דרי עסקינן: קב בארבע אמות דנפיש טרחייהו - לא 
טרח איניש ולא הדר אתי ושקיל להו, אפקורי מפקר להו. בציר מהכי - טרח והדר אתי ושקיל 
אמות,  בארבע  בקב  מפוזרין  פירות  דין  את  יצחק  ר'  העמדת  כלומר:  להו".  מפקר  ולא  להו, 
הוא דווקא במקום אסיפת הגרנות )"מכנשתא דבי דרי"( ומדובר שהאדם השאיר בכוונה את 
הפירות, ואזי כאשר הפיזור הוא קב בד' אמות אין דעתו לחזור וליטול את הפירות, אלא הפקיר 
אותם. אך כאשר מדובר בכמות גדולה יותר/פיזור קטן יותר3, כנראה שדעתו לחזור וליטול את 

החיטים, ולא הפקירם )ואין נוגע אם יש סימן בפירות(.

והנה, רש"י במשנה פירש על המילים פירות מפוזרין: "נתייאשו הבעלים מהן כדאמר בגמ' 
והפקר הן4". ומקשה בחי' ר' נחום5 מדוע רש"י כותב שהטעם הוא שהבעלים התייאשו, הרי 
הגמרא העמידה זאת במכנשתא דבי דרי, ששם אין מדובר שהבעלים התייאש אלא שהבעלים 

הפקיר מראש את החיטים6? וראה מה שביאר שם.

ב.
ולפום ריהטא יש לתרץ קושייתו בפשטות ובהקדים:

הראשונים7 הקשו מדוע ר' יצחק הי' צריך להעמיד את המשנה דווקא במכנשתא דבי דרי, 

1( וראה בתוס' )ד"ה "וכמה"(, רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, ר"ן ועוד כאן שפירשו ששאלת "וכמה" היא חלק 
מדברי ר' יצחק.

2( הביאור הוא לפי רש"י הואיל ובשיטתו עסקינן בהערה זו.
3( ראה בשאלות ר' ירמי' בהמשך הגמרא שם, האם מה שנוגע זה הכמות או כמות הפיזור.

4( וכעין לשון זה כתב גם בנימוק"י.
5( בפרקין אות ב.

6( ודברי רש"י: "והפקר הן" הם לשיטתי' שייאוש כהפקר )ראה רש"י גיטין לט( – אך כאן לכאו' לא מדובר 
בייאוש שהוא כהפקר אלא כהפקר רגיל כבבפנים.

7( ראה רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, ר"ן ועוד כאן.
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ואז צריך להעמיד בקב בד' אמות, ולא העמיד את המשנה בפשטות בכל מציאה בדרך נפילה. 
וביארו שר' יצחק סובר כאביי )וכן הלכה( שייאוש שלא מדעת )שהאדם עדיין לא ידע שהחפץ 
נעלם לו ולא התייאש( לא הוי ייאוש, ולכן לא יכל להעמיד בדרך נפילה, מאחר שאז זהו ייאוש 
שלא מדעת, כפי שאומרת הגמרא דלהלן שלפי אביי דברי המשנה הם דווקא במכנשתא דבי 

דרי.

אמנם, לפי זה קשה מדוע כותבת הגמרא: "אי דרך נפילה אפי' טובא נמי" שמשמע שכאשר 
זהו בדרך נפילה הדין הוא הרי אלו שלו, והלא למסקנה שהלכה כאביי גם בדרך נפילה צריך 

להכריז שהרי ייאוש שלא מדעת?

לכך ביארו הראשונים8 שגם להלכה כאשר מצא פירות מפוזרין בדרך נפילה הדין הוא "הרי 
אלו שלו", ואין זה ייאוש שלא מדעת, כי תולים שבעל הבית יודע שנפל לו הפירות מאחר שהם 
כבדים או מאחר שהם חשובים. ומה שהעמידה הגמרא לאביי דווקא במכנשתא דבי דרי הוא 
לפני שהגמרא ידעה את התירוץ )שמופיע בהמשך דברי הגמרא( שבדבר כבד או חשוב מניחים 
שבעל הבית ידע שנפל ממנו והתייאש. ועפ"ז מבארים הראשונים שר' יצחק לא העמיד את 
המשנה דווקא במכנשתא דבי דרי, שהרי דין המשנה מדבר בכל דרך נפילה, אלא כוונתו ללמד 

שבמקרה של מכנשתא דבי דרי דין המשנה הוא דווקא בקב בארבע אמות. 

ועפ"ז מתורצת קושיית ר"נ, מדוע רש"י כתב: "נתייאשו הבעלים מהם", אע"ג דבמכנשתא 
ייאוש בעלים אלא הפקר מראש, דהרי לפי הראשונים הנ"ל גם למסקנה דין  דבי דרי אין זה 
המשנה אינו במכנשתא דבי דרי דווקא אלא בכל מציאה בדרך נפילה שאז טעם הדין הוא כדברי 

רש"י: "נתייאשו הבעלים מהם". 

ג.
החולקים9,  כראשונים  אלא  הנ"ל,  כראשונים  דלא  ברש"י  דייק  שר"נ  לומר  אפשר  אמנם, 

וסוברים שדין המשנה הוא רק במכנשתא דבי דרי: 

דהנה, רש"י בד"ה דלאח"ז: "מעות מפוזרין", כתב: "הואיל ואין להם סימן ניכר - איאושי 
למעות  בנוגע  כן  כתב  מדוע  צ"ע  הדבר  ולכאורה  כולם".  טעם  וזהו  הפקר,  להו  והוו  מיאש, 
מפוזרין ולא בנוגע לפירות? וביארו בלחם אבירים ובמעייני החכמה, שאכן במעות הטעם הוא 

ואבדה  גזלה  )הלכות  הרמב"ם  דברי  את  בכס"מ  ביאר  וכן  כאן.  ובנימוק"י   ,7 בראשונים שבהערה  ראה   )8
פט"ו ה"ח( שכתב שבדרך נפילה הרי אלו שלו. אך ראה בטור חו"מ סי' רסב שהקשה על הרמב"ם, ובביאור 
הגר"א )שם, ס"ק יד( ציון שתוס' ג"כ חולק על הרמב"ם ובסמ"ע )ס"ק טו( שם הוסיף את הרא"ש והרמב"ן )אף 
שהרמב"ן עצמו תירץ כבבפנים, לדעת הסמ"ע הוא תירוץ לדעת הרי"ף והרא"ש אבל הוא גופי' לא ס"ל הכי(. 
וראה ביאור נוסף במעייני החכמה כאן על תוד"ה "וכמה", שביאר שכאשר זה ברה"י, אי"ז ייאוש שלא מדעת 
ע"פ דברי המהרש"ל )כו, א ד"ה "ושתיך"( שכתב שבחצר אין ייאוש שלא מדעת ע"ש )וראה במהרש"א שם, 
ובקרני ראם אות א שהאריכו לחלוק על המהרש"ל(, ולפי ביאורו לכאורה ג"כ א"ש דברי רש"י ככבפנים, אך 

ראה לקמן בדבריו.
9( ראה הערה 8.
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שאין סימן "והוא טעם כולם", אך בפירות מדובר במכנשתא דבי דרי ששם הטעם אינו מצד 
"וכן טעם כולן" הכוונה לכל  )ומה שכתב רש"י:  שאין סימן, אלא שהבעלים התייאש מראש 
המקרים שלאחר מעות מפוזרין(. ואפשר לומר שכך למד גם ר"נ פרצוביץ ברש"י, ולכן מעמיד 

שרש"י דיבר על המקרה של מכנשתא דבי דרי דווקא.

אלא שעדיין אפשר לומר שרש"י סובר שהמשנה מדברת גם במצא דרך נפילה, ומה שכתב 
דווקא במעות שטעמם הוא שאין בהם סימן, יש לבאר בשתי אופנים:

א. רש"י כתב נתייאשו הבעלים מהם, הואיל וזה המקרה הרגיל של המשנה )מצא דרך נפילה(, 
לכתחילה  הפקר  זה  ששם  דרי  דבי  מכנשתא  של  המקרה  עם  במדויק  מסתדר  זה  שאין  ואף 
ולא ייאוש בעלים, הרי אין זה מפריע כ"כ לרש"י הואיל ולרש"י אין בזה נפק"מ דייאוש הוא 
כהפקר10, אך לכתוב שזהו מאחר שאין בזה סימן לא רצה, כי במקרה של מכנשתא דבי דרי, שגם 
עליו מדברת המשנה, אין זה נכון כלל, כי שם מדובר גם כשיש סימן. ולכן ביאר כן דווקא בנוגע 
למעות מפוזרין ששם הסיבה בכל המקרים היא חוסר הסימן "וזהו טעם כולן" של כל המקרים 

בהמשך המשנה.

ב. אפשר לומר11 שרש"י לא הי' צריך לבאר בפירות שזהו מצד שאין בהם סימן, כי כל פירות 
סתם אין בהם סימן כלל, אך מטבעות יש בהם איזה סימן על הרוב כגון שהם שייכים למלך 
פלוני, או ששמו של בעל המטבע חקוק על המטבע, אלא שהגמרא12 לקמן ביארה שבמטבע 
ולכן  נפל,  וממנו הוא  נחשב לסימן מכיוון שיתכן שכבר העביר את המטבע לאדם אחר  אי"ז 
ולאח"ז כותב "וזה טעם כולם", מצד שאין  ניכר.  מדייק רש"י להסביר שבמטבעות אין סימן 

סימן והבעלים מתייאשים.

10( ראה הערה 6.
11( כפי שביאר בדברי מרדכי )קריספין(. 

12( כה, ב.





שער
הלכה ומנהג
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טעימה באיסור דרבנן
הגה”ח הרב מיכאל שיחי’ אלטמן
מאנ”ש בית שמש

א.
ומי  והבורית נעשית מחלב  בשו”ת צמח צדק הקדמון1 נשאל לעניין אומן המבשל בורית, 
האם  לדעת  בשביל  לטועמה  האומן  וצריך  בבישולה,  מלח  בתוכה  ומערבין  וסיד,  כירה  אפר 
המלח ששם לתוכה מספיק, האם מותר לו לטועמה או לא, והטועמה אינו צריך לבלוע, אלא 
לטעום ולרקוק, אי שרי או לא. והשיב, דמותר לטעום הבורית אם אינו בולע אלא רוקק מיד, 
דכיון שטעימה אינה אסורה אלא מדרבנן, ודבר פגום עצמו גם כן אינו אסור אלא מדרבנן, לפיכך 

באופן זה לא גזרו חז”ל על הטעימה.

ראי’ דאסור לטעום מאכל  והביאו  עליו,  וכן הפרי חדש2 הקשו  בקונטרס אחרון שם,  ובנו 
שקיבל טעם מקדירה שאינה בת יומא, אף על פי שאסור רק מדרבנן. וכתב עוד הפרי חדש3 

שהצמח צדק עצמו בסי’ צא כתב שלמעשה לא נהגו האומנים יהודים להתיר טעימה.

ובפרי תואר4 כתב על קושיית הפרי חדש, אני אומר שהאמת הוא כדברי צמח צדק, ולא דמי 
פגם דשאין הקדירה בת יומה לפגם הבורית, דפגם שאינו בן יומו חזי קצת, מה שאין כן פגם 
הבורית לא חזי לגר, ופגום ביותר, ונפסד לגמרי, ואין כאן טעם איסור כלל, ושרי לטעום כיון 

שאינו טועם, גם אינו מתכוין לטעום האיסור, אלא לטעום מלח הצריך למלאכתו.

ובשו”ת נודע ביהודה5 גם כן תמה על קושיית הפרי חדש כי וודאי תבשיל שנתבשל בקדירה 
שאינה בת יומא מותר אפילו לכתחילה לאוכלו, ואם בישל במזיד אסור משום קנס, ולכן הקשה 
על הצמח צדק באופן אחר והביא ראיה שאסור לטעום אפילו איסור דרבנן, וכתב ליישב, שגם 
הצמח צדק לא התיר אלא בדבר פגום ולא בשאר איסורים דרבנן6. והובא כל זה בפתחי תשובה7.

1( סי’ מז.
2( יו”ד סי’ קח, ס”ק כב.

3( שם.
4( יו”ד סי’ קח, ס”ק ה.
5( מהדו”ת יו”ד סי’ נב.

6( אחר כך כתב שאפשר לומר שהצמח צדק התיר בכל איסור דרבנן, ומה שהביא ראיה שאסור לטעום איסור 
דרבנן היינו כשרוצה לטועמו אם יש בו טעם איסור, וזה אסור כי כדי להרגיש אם יש בו טעם איסור צריך גם 
לאכול ולבלוע קצת ולא רק טעימה בלבד. אבל מכל מקום אחר כך דחה גם זה והביא ראיה שאסור לטעום 
וכן הבין  כן מוכרחים לומר כמו שאמר מתחילה שרק באיסור פגום התיר הצמח צדק.  ואם  איסור דרבנן, 

בפתחי תשובה דלקמן בפנים.
7( יו”ד סי’ צח, ס”ק א.
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ובשו"ת הר צבי8 גם כן הביא דברי הפתחי תשובה, וביאר שם הטעם שאיסור פגום קיל טפי, 
משום שטעימה אינה אסורה אלא משום גזירה שמא יבוא לבלוע, וכמבואר בשו"ת הריב"ש9, 

ובאיסור פגום לא שייך חשש זה, דהא האיסור פגום ואינו ראוי לאכילה.

והביא שכעין זה מצינו לענין ביעור חמץ שמבואר בשולחן ערוך10, שתערובות חמץ שאינה 
כיון  למיכל  אתי  דילמא  גזרינן  דלא  יעקב11  החק  וכתב  בפסח,  לקיימם  מותר  לאכילה  ראויה 

שאינו ראוי לאכילה12.

ב.
משחת שיניים שיש בה תערובת איסור

והנה לענין משחת שיניים שיש בה תערובת איסור כתב בהר צבי13, דאם נפגם לגמרי עד 
שיהא קץ לאכלו, שאינו ראוי לאכילת אדם כלל, אסור רק מדרבנן, ואם נתערב בהיתר, אפילו 
בשולחן  כמבואר  גזרו  לא  תערובות  ידי  דעל  לאכלו,  מותר  מועט,  היתר  לתוך  מרובה  איסור 

ערוך14.

ולכן בנידון שלפנינו אם זה פגום לגמרי עד שאינו ראוי לאכילת אדם כלל, אף אם האיסור 
המעורב כשהוא עומד בפני עצמו על כל פנים אסור מדרבנן, מכל מקום כיון שהוא בתערובות 
מותר לדברי הכל, דעל ידי תערובות לא גזרו. אבל אם לא נפגם לגמרי אלא שהוא פגום קצת, 
לא אמרינן שאינו אוסר תערובתו אלא כשנתערב איסור מועט עם היתר מרובה, אבל איסור 
מרובה לתוך היתר מועט ואפילו מחצה על מחצה אינו מותר עד שיפגום לגמרי שאינו ראוי 
למאכל אדם, ואם כן לכאורה היה לאסור, אלא שמכל מקום יש להתיר על פי דברי הצמח צדק 

והנודע ביהודה הנ"ל שבאיסור פגום לא גזרו על טעימה.

ויש להוסיף, שאף על פי שבפתחי תשובה כתב בשם הנודע ביהודה שדווקא איסור פגום 
ודווקא טעימה בלשון, מכל מקום המעיין בנודע ביהודה עצמו יראה שהכוונה היא לאפוקי אם 

8( יו"ד סי' צה.
9( סי' רפח.

10( או"ח סי' תמב, ס' יא.
11( שם ס"ק ה.

12( וראה גם בשו"ת כתב סופר )יו"ד סי' נז( שאחר שהביא דברי הצמח צדק ומה שיש להקשות עליו כתב, 
יומכל מקום נראה לפי עניות דעתי דהוראה זו של הצמח צדק בקדושה היא לענין טעימת הבורית, ולא מטע

מיה, אלא מטעמא דידי, דבורית זו הנעשה מסיד ומי אפר כירה וחלב ומלח זה דבר שאין ראוים לאכילת שום 
אדם, והוא מידי דקץ ביה, בכהאי גוונא ובכיוצא בה בוודאי אין לחוש שישכח איסורו ויבלע, דמזהר זהיר ביה 
טובא, דמידי דקץ ומאיס עליו הוא לבלוע דברים כאלו. וזה כעין מה שכתב התבואות שור בטעימת הכבד 
משום מרירות נזהר ביה, כל שכן וקל וחומר בטעימת בורית. ואפילו באיסור דאורייתא כהאי גוונא דלאו מידי 

דאכלי אינשי יש להתיר, כל שכן במידי דרבנן.
13( שם.

14( יו"ד סי' קג ס"ב.
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בולע קצת דאז אסור משום חצי שיעור, אבל לאו דווקא שטועם בלשון בלא הכנסה לפיו, אלא 
אפילו אם מכניסו לפה אלא שאינו בולע אלא פולט מיד גם כן מותר.

בהיתר,  כיון שמעורב  לגמרי  פגום  הוא  דהנה מה שהתיר אם  היתרו,  לעיין על  אלא שיש 
צריך עיון דהא הצמח צדק ושאר האחרונים הנ"ל גם כן מדברים שהיה פגום ומעורב במי אפר 
כירה וסיד ומלח, ובאמת צריך לי עיון למה לא התירו כיון שהוא בתערובת. ואולי צריך לומר 
שלא התירו בתערובת אלא אם כן מעורב במאכלים, מה שאין כן אם מעורב במי אפר כירה 
וסיד לא התירו, ואם כן צריך עיון על היתרו של ההר צבי כי לכאורה גם במשחת שיניים אינו 
מעורב במאכל, וצ"ע. אבל אחר כך אמר לי הג"ר משה ברי"ק בראנדסדארפער שליט"א שאולי 

האחרונים הנ"ל מדברים שהחלב שהיה מעורב בבורית היה רוב מהתערובת.

וגם על ההיתר השני צריך עיון אם גם לפי הפרי תואר הנ"ל קיים היתר זה, כיון שהוא פירש 
דידן שכל  בנידון  זה  ולפי  ולא בטעימת האיסור,  רוצה בטעימת המלח  הוא  בורית  גבי  ששם 

החומרים שמעורבים במשחה מסייעים לנקיות הפה, רוצה הוא גם בטעימת האיסור.

ועוד צריך עיון על ההיתר השני על פי מה שכתב החתם סופר15 שאם טועם שיעור שלם 
ופולט, אסור כעין חצי שיעור )שאסור מן התורה(, אלא שעצם דברי החתם סופר שם עדיין 
צריך לי עיון. ועוד והוא העיקר שבדרך כלל אין מכניסים כל כך הרבה משחה לפה. וגם אם 
מכניסים הרבה משחה לפה הרי לא כל המשחה מדברים אסורים, אלא שיש בה תערובת איסור, 

ואם כן אולי צריך שיהיה שיעור מהאיסור עצמו, ועדיין צ"ע.

עוד צריך לי עיון דהנה כשרוחצים הפה במשחת שיניים, הרבה פעמים הדרך היא למלאות 
הפה במים כדי להוריד המשחה מהשיניים, ומגביהים את הראש למעלה והמים ניגרים למטה 
מגיע  האיסור  שאם  סופר16  כתב  בשו"ת  שכתב  מה  לפי  כן  ואם  הבליעה,  לבית  סמוך  לגרון 
אכילה  הנאת  שסובר17  יוחנן  כרבי  לן  קיימא  דאנן  התורה,  מן  אסור  הבליעה  לבית  סמוך  עד 
האסורה באיסורים היא הנאת גרון, אם כן הוא הדין כאן אין להתיר, דלא התירו האחרונים אלא 
כשהטעימה אסורה רק מדרבנן )אלא שהכתב סופר שם הביא שהפרי מגדים18 אינו סובר כן, 

והקשה עליו( וצ"ע.

ועיין עוד בשו"ת משנה הלכות19 שגם כן דן לענין משחת שיניים שיש בה תערובת איסור, 
והוא אוסר, וחולק על ההר צבי הנ"ל, אלא שאין דבריו מובנים לי. וראה עוד בתשובות והנהגות20 

15( על שו"ע או"ח סי' תקסז, ס' א.
16( שם.

17( חולין קג, ב.
18( יו"ד סי' צח. משב"ז ס"ק ב.

19( ח"ט סי' קנד.
20( ח"ה סי' קכז.
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כיון שנעשה עם סורביטול  וימות השנה,  כן פסק שמשחת שיניים צריכה הכשר לפסח  שגם 
שעלול להיות חמץ, ולכל השנה מצוי עם גליצרין שיש בו שומן מהחי.
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איסור שימוש במטריה בשבת
הגה"ח הרב גדליהו שיחי' אקסלרוד
רב קהילת חב"ד ואב"ד חיפה
מח"ס שו"ת מגדל צופים

איסור מוחלט להשתמש במטריה בשבת גם באופן שמעליו יש מבנה קבוע של טפח 
על טפח והרבנים שרוצים להתיר זאת הם פורצים והורסים את גדרי ההלכה ומהווים 

סכנה לעם ישראל רח"ל ובדרך כזו יורו להתיר כל איסורי תורה ה"י

א.
ז"ל הביאור הלכה של בעל המשנה ברורה1: "והנה על דבר נשיאת אמבריל"ו )הוא הגגות 
הנושאין על ראשן מפני החמה והגשמים . .( ובדרך כלל יש הרבה והרבה שמחמירין ואוסרין 
שלא לפורסן בשבת מטעם אהל )הלא המה בספר מכתם לדוד ובס' מאמר מרדכי ובחיי אדם 

ובראשם הגאון בעל נודע ביהודה כמו שמובא בשערי תשובה בסי' ש"א סעי' מ' עיי"ש(.

והגשמים  החמה  מפני  להגן  דהיינו  אהל  לשם  דמתכוין  היכא  דכל  הפוסקים  שכתבו  וכמו 
אפילו בשביל הגג לבד בלא מחיצות ג"כ יש איסור ובזה הפאראס"ל נמי הלא מתכוין להגין 
מפני החמה והגשמים . . וכן כתב ג"כ מצדד הפמ"ג בא"א סק"ח עיי"ש . . ובפרט לפי מה שכתב 
הרמב"ם בפכ"ב הלכה כ"ח וז"ל ומותר להניח מטה וכסא וטרסקל ואע"פ שיעשה תחתיהן אהל 
שאין זה דרך עשיית אהל לא קבע ולא עראי . . דיש ראיה לאיסורא מדכתב במטה וכסא מפני 
שאין זה דרך אהל וכו' בזה הפאראס"ל שפריסתו דרך אהל הוא אסור". עכ"ל הביאו"ה. ולהלן 

נביא שכן נפסק בשו"ע.

וכן החיי אדם3 אוסר שהרי  ויעויין בקיצושו"ע2 דלשאת מטריה אסור משום דעושה אהל 
ואסור  הוא  גמור  אהל   .  . הפערעסא"ל  "וגם  ז"ל:  השלחן4  בערוך  וכ"כ  בתחלה,  אהל  עושה 
לישא אותו בשבת אפילו בחצר כיון שהוא נעשה רק להגן ולהאהיל מפני החמה או הגשמים". 
וכו'" עיי"ש  גדולי הדורות לאסור להשתמש המטריה בשבת  גדרו  גדול  "גדר  ובשש"כ5 כתב 
)ויש ליישב תמיהת הגרשז"א שהביא שם, ולחלק בין גגון הקבוע וזז שנחשב לחלק מהאהל 
הקבוע, לבין עשיית אהל שאינו קבוע לאף מקום, דאסור. וכן מטעם זה אסור לקפלו. ודבריו 

צ"ע(.

1( בסי' שטו ס"ח בד"ה "טפח".
2( סי' פ סעיף ב.

3( הל' שבת כלל מב ס"ו.
4( סי' שטו סי"ב.

5( פכ"ד סט"ו.
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ב.
הרמב"ם6 ז"ל: "כובע שעושין על הראש שהיא עושה צל כמו אהל . . והיה מהודק על ראשו 
והיה השפה שהוציאה קשה ביותר כמו גג אסור מפני שהוא עושה אהל עראי". עכ"ל. ובהגהות 
מיימוניות7 ז"ל: "והנה פירש כפירוש ר"ח וכן פירש בערוך . . אבל רש"י פירש הא דמיהדק . 
. דמיהדק שרי, פירוש שקשור במשיחה . . ואין לירא שמא יפול ולא איירי מטעם אהל כלל". 

עכ"ל. והביא שם בשם ס' התרומה והא"ז שסוברים כרש"י.

יסכימו לאסור לשאת מטריה,  אך אפילו המתירים לחבוש כובע שמסביבו רוחב טפח גם 
לנוי או לחוזק הכובע  מכיון שבכובע הם סוברים שהטפח שמסביבו אינו נעשה לכיסוי אלא 
משא"כ מטריה כל תכליתו הוא לאהיל ובזה יודו לדעת הרמב"ם ודעימיה דאסור לשאתו בשבת.

ומדין כובע עם טפח מוכח שהגם שהטפח קבוע בכובע גם כשאין לובשים אותו, אין נקרא 
שיש בו טפח פרוס כמו אהל שכאשר פרוס בו ברוחב טפח מותר להרחיבו באהל עראי, שהרי 
הראשונים האוסרים ללובשו אין סוברים דהוי אהל פרוס טפח מלפני שבת, והסברא פשוטה 
שמעשה  מכיון  אסורה  בשבת  והלבישה  פרוס  נקרא  אינו  אותו  לובשים  אין  שכאשר  מכיון 
הלבישה נחשבת לפריסת אהל. ולכן במטריה אפילו פתוחה היא מלפני שבת אך היא מונחת, 
כאשר מגביהים אותה מעל הראש להגן על ידה דהוי מעשה ההגבהה דין עשיית אהל בשבת, 

ועל זה לא חולק אף אחד מהראשונים הנ"ל.

ותימה על הנוב"ת8 שכתב שאם המטריה הייתה פתוחה מלפני שבת לא הוי נשיאתה מעל 
ראשו בגדר עשיית אהל ואוסר רק מטעם שלא ידעו הרואים שהמטרייה הייתה פתוחה מלפני 
שבת, והרי מהגמרא הנ"ל מפורש בכובע עם טפח מסביבו שאסור ללובשו בשבת הגם שמוקף 
טפח מלפני השבת, וא"כ גם בנידוננו במטריה שהיתה פתוחה מלפני שבת אין נחשבת כאהל 

בעת שמונחת ואינה משמשת לאהל.

והמגיד משנה9 כתב דר"ח סובר כהרמב"ם לאסור משום אהל והרשב"א בגמרא שבת פירש 
כהרמב"ם ובמסכת עירובין פירש כרש"י, ומסיק המגיד משנה דהעיקר כהרמב"ם. ומחלוקת 

הפוסקים הוא בפירוש הגמרא שבת10 סיאנא אסור. ויעויין שם בתוד"ה "הא".

וז"ל השו"ע11: "כובע שהוא מתפשט להלן מראשו טפח אסור להניח בראשו אפילו בבית 
משום אהל". עכ"ל. הרי שפוסק כדעת הרמב"ם הנ"ל. ובשו"ע הרב12: ". . ובמקומות שנהגו 
שיש  שיסמכו  מה  להם  יש  כי  בידם  למחות  אין  לאהל  מתכוין  הוא  אם  אף  ענין  בכל  להקל 

6( פכ"ב הל' לא.
7( שם.

8( סי' ל.
9( שם.

10( קלח, ב.
11( סי' שא סעיף מ.

12( שם סעיף מט.
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מתירין בכל ענין שסוברים שלא גזרו כאן משום עשיית אהל הואיל ונעשה דרך לבישה". עכ"ל. 
ויעויי"ש שמדבר בענין לבישת כובע שמסביבו יש רוחב טפח, וכוונתו על דעת רש"י ודעימיה 

המקלים בזה.

אך מדבריו אנו לומדים שכאשר נושא מטריה שהוא לא לבוש, ונעשה אך ורק במטרה להגן 
מפני החמה והגשמים, בזה לדעת כל הפוסקים יש איסור אהל. וכבר כתבנו לעיל סברא זו. עוד 

יעויין בברכי יוסף שם בשו"ע שהביא בשם המכתם לדוד לאסור משום אהל כפסיקת השו"ע.

וז"ל הנודע ביהודה תניינא13: ". . והתוס' ודאי שפירשו משום אהל והוא גירסת ר"ח שכל 
דבריו דברי קבלה . . וכן הרמב"ם . . והרשב"א אף שבמס' שבת העלה כרש"י הלא בעירובין 
הכריע כר"ח כמ"ש הרב המגיד שם בשמו . . ועכ"פ לדינא מודה לדברי ר"ח וכן הטור בסי' ש"א 
הביא דעת התוס' באחרונה . . והשו"ע שם ס"מ ג"כ החליט הטעם משום אוהל . . וגם רש"י 
מודה . . אם כוונתו לאהל שייך בו איסור אוהל. ומה שכתב )המשיב שם לשואל( כיון שהולך 
ממקום למקום אינו נחשב אוהל, מלבד שכל דבריו בטלים מדין סיאנא הנ"ל שהרי ג"כ הולך בו 

ממקום למקום והרי כל הני רבוותא אסרוהו משום אוהל". עכ"ל הנוב"ת.

ויש לי להעיר על דבריו שכתב דלשיטת הרי"ף יש איסור להשתמש במטריה מדאורייתא, 
ולומד כן מדברי הרי"ף בשבת קלח לגבי טלית כפולה שפושט בגגה טפח, וצע"ג דבריו, דשם 
מדובר שלטלית יש מחיצות. משא"כ במטריה שאין לה מחיצות ורק גג יש לה, ומדברי הנו"ב 
נראה שסבר שגם מטריה יש לה מחיצות, ופלא בדבריו מכיון שמסתמא גם בזמנו היו המטריות 

רק גג ללא מחיצות י' טפחים.

ג.
הגיעו לידי כמה עמודים בהם מובא שהרב משה חזן )איני מכירו ולא יודעו( חיבר קונטרס 
"מגן שבת" העוסק במטריה מיוחדת לשבת, שבראשה מבנה בשטח טפח על טפח שאינו נסגר 
גם בזמן שאין משתמשים במטריה, ומתחת להנ"ל בנויה מטריה רגילה ונקב בה חור ברדיוס של 
5 סנטימטר מתחת למרכז של המבנה של טפח על טפח, והחליט שבאופן כזה מותר לפתוח את 
המטריה בשבת ולהשתמש בה, מכיון שהמטריה היא תוספת לאהל ארעי, ומותר להוסיף על 

טפח של אהל עראי, ופנה לרבנים ממגזר מסויים ואסף אצלם כו"כ חתימות שמסכימים עמו.

עוד כתב, שגם במקום שאין ערוב יש להתיר, כאשר מתקנים חוט שמחבר בין המטריה הנ"ל 
ללולאה במעיל גשם, ומכיון שהתפקיד של המטריה ומעיל הגשם הוא אחד, דהיינו להגן על 
האדם מן הגשם, הרי נעשה המטריה לחלק מהמעיל ומותר לטלטלו ברשות הרבים דאורייתא, 
ומביא ראיה להמצאה זו מהנהגת העולם שמחברים מפתח לחגורה שאדם חוגר בו את מכנסיו. 

עכ"ד.

והריני להתייחס ראשית להיתר הטלטול בשבת ברה"ר מחמת חיבור המטריה למעיל הגשם 
ע"י חוט, שדברים אלו אינם נשמעים גם למי שלא שנה ולא קרא אפילו אות אחת בתורה, מכיון 

13( או"ח סי' ל.
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שהשימוש במפתח הוא באופן שמחברים אותו כדי שיהיה חוליה בחגורה, ולכן מותר באופן 
זה לטלטלו מחמת שיש עליו דין של חגורה ולבוש לנושאו. משא"כ החיבור של מעיל הגשם 
אין למעיל  וכן  דהיינו שאין למטריה שום תועלת מכך  ביניהם,  עי"ז חיבור  כאן  אין  למטריה 

הגשם שום תועלת מכך, ויש כאן סגנון של רבנים רפורמים שהתירו את כל איסורי התורה.

ועתה נתייחס ל"המצאה" שלמטריה יש בראשה מבנה של טפח על טפח והוא נמצא במרכז 
גג המטריה ואינו מחובר לגג המטריה, ומתחתיו יש חור בגג המטריה ברדיוס של 5 ס"מ וכנראה 

הכונה שמכיון שיש חור משמש המתקן הנ"ל כאהל על ה5 ס"מ.

איני רואה כאן שום צד לקרוא למבנה אהל טפח ולמטריה תוספת לאהל, מכיון שהרי לאו 
באהל עסקינן כאן, כי המבנה הנ"ל אינו נמצא על גג ואינו משמש כהתחלת אהל, אלא הוא 
מותקן בראש המטריה באופן שכאשר תיפתח המטריה יתחבר "מבנה" זה למטריה שמתחברת 
מתחתיו ויכסה את "החור" הנ"ל, הרי שלפנינו מטריה העשויה משני חלקים; חלק אחד ברדיוס 
טפח, ומתחבר עמו עוד חלק, שהוא שאר המטריה. ופשיטא דאסור לעשות בשבת אהל המורכב 

משני חלקים ואין כאן תוספת אהל אלא עשיית אהל בשבת משני חלקים.

תבנא לדינא שאסור להשתמש במטריה הנ"ל בשבת ויו"ט באיסור מוחלט, וחובה גדולה על 
הרבנים המפורסמים לצאת במחאה כנגד "היתרים" כאלו, וידוע שעולם הרבנות עומד בסכנה 
גדולה מרבנים "ליברלים" הפועלים רח"ל לפרוץ לגמרי את הלכות גרים שבשו"ע ועוד ועוד, 

וליצור "סגנון" מודרני של רבנים, ה' ישמרנו מהם ומהמונם.

המצפה להתעוררות הרבנים האמיתיים

הרב גדליהו אקסלרוד

אב"ד חיפה ת"ו



  92  

קובץ ףערוכ ובאיוראם - ד

ברכה על הקשת פעמיים באותו היום
הרה"ח ר' לוי יצחק שיחי' ביסברג
ר"מ בישיבה

שאלה: מי שבירך על הקשת ושוב נראית קשת אחרת באותו היום בלי פיזור עננים, האם 
מברך שוב.

תשובה: ברכת הקשת מפורש דינה לברך על ראייתה בזוהר1 ובגמרא פרק הרואה2 והובא 
ברי"ף3 ורמב"ם4 ובתשובת הרא"ש5 ובאבודרהם6 ועוד.

וכן פסקו בטור ושו"ע7: "הרואה הקשת אומר בא"י אמ"ה זוכר הברית נאמן8 בבריתו וקים 
במאמרו".

דיני ברכת הקשת10, כבר  ג"כ לברכה דלא כמפקפקין בזה9. ואף שאדה"ז השמיט  ומנהגנו 
ביאר כ"ק אד"ש מה"מ בכמה דוכתי11, טעם השמטה זו, אולי משום שאינה רגילה במדינתינו 

)היינו מקום כתיבת הלכות אלו ע"י אדה"ז(.

ובעיקר שאלתנו, הנה, באם נראית קשת אחרת בתוך שלושים יום חוזר ומברך. כ"כ הפוסקים 
בשם המ"ב וכה"ח12 משע"ת בשם המחזיק ברכה13 שדחה שם דברי האומר שאין מברכים אלא 

1( פנחס סו"ע ריד, ב ואילך. וראה שם ביאור צבעי הקשת. וראה גם ברמב"ן עה"ת )בראשית ט, יב(, ובס' 
יערות דבש )ח"א דרוש יב(, מש"כ להשיב איך מברכים ברכת זוכר הברית, הרי זה מדרך הטבע שתראה הקשת 
)חזו"ע  וראיתי מציינים  ד.  סי"ז. הוב"ד בכה"ח אות  פ' עקב  ומש"כ עליו בבא"ח  כשתזרח השמש בעבים. 
לגר"ע יוסף ט"ו בשבט - ברכות ע' תעא( לשל"ה בשם הרמ"א, שאכן אם היו זכאים הגשם הי' יורד בלילה 
בשעה שאנשים בביתם, וכמו בלילי שבת ]ששיבחו חז"ל ירידת גשמים בזמן זה. תורת כהנים בחוקותי פ"א[, 

ואז הקשת לא תיראה )עיין תוס' שם דנראה רק ביום(.
2( ברכות נט, ב. ותוספתא פ"ו ה"ה.

3( מג, ב.
4( פ"י הל' טז.

5( כלל ד סי' ג.
6( ע' שדמ.

7( או"ח סי' רכט.
8( וראה לקמן בנוסח הברכה מה שהערנו.

9( היום יום כ"ט תשרי וספר המנהגים - חב"ד ע' 23. וכן נדפסה לאומרה בסידור תהלת ה'.
10( סדר ברכות הנהנין פי"ג בסופו.

11( לקו"ש חלק י ע' 200. אג"ק חלק טז ע' שכח.
12( ס"ק ב.
13( ס"ק א.
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ורבנו  יום, ראה רא"ה14  ומאי שנא מכל הנך דמברך רק אחת לשלושים  יום.  אחת לשלושים 
מנוח. ועד"ז בהשגות הראב"ד15. ובאריכות במחזיק ברכה שם.

והנה, מלקטי זמנינו הבינו ודימו דין הקשת לברקים ורעמים16, דאף דחוזר ומברך בתוך ל' 
יום, היינו ביום אחר או שנתפזרו העננים17. ולכאורה כ"ה בשע"ת בשם המחזיק ברכה שכתב18 
"וכמו בברכת הלבנה19 וברעמים מפסקים" ועד"ז במ"ב "ודמי לברכת רעמים". ולפ"ז בקשת לא 

יברך שוב באותו היום בלא פיזור עננים.

אמנם "אונזער פוסק אחרון"20 - הגרא"ח נאה ז"ל בקצות השלחן21 כתב: "ובכל פעם שרואה 
אותו מברך אפילו בתוך ל' יום". והוסיף בבדי השלחן: "שע"ת שם, ומשמע אפילו לא נתפזרו 
העבים חוזר ומברך על קשת שני". ומדבריו נשמע שאפילו באותו היום, כל קשת אחרת יחזור 

ויברך22.

ובאשל אברהם מבוטשאטש23 כתב לגבי פיזור עננים ורעמים, דביום המעונן, שאחר שברכו 
שהות  הרבה  הי'  דבאם  ורעמים,  גשם  הי'  שוב  ואח"כ  העננים  קצת  שנתקלשו  הגשם  נפסק 
בנתיים )כגון בבוקר ובערב וכש"כ באם היו עננים קלים בנתיים( שמברכים שנית. וגם אנו נלמד 
מזה לקשת, דאם ברכו אקשת ופסק הגשם ונתקלשו קצת העננים ושהו הרבה בלי גשם ושוב 
נראית הקשת - מברך אף באותו היום. אמנם בא"א סיים שם "וצלע"ע". ולכאורה ע"פ דברי 

קצוה"ש אין אנו נזקקים לספיקו.

בנוסח הברכה: "נאמן" בלא וא"ו, וכן היא הנוסחא בלבוש וגר"א. אמנם נוסח דידן "ונאמן" 
בוא"ו - תהלת ה'. וכ"ה בגמרא ורמב"ם וטור וכנסת הגדולה וכ"כ במ"ב וכה"ח ס"ק ג )דלא 
כנוסחאות הרמב"ם שלפנינו ע"פ הגר"א(. ובתחילה תמהתי לריק על הקצות השלחן )הנסמן 
לקמן( למה זה העתיק נוסחת השו"ע )בלי וא"ו כנ"ל(. ואיברא דבזמן הדפסת קצות השולחן 

14( לברכות שם.
15( סוף ברכות.

16( טושו"ע סי' רכז ס"ב ונו"כ, מירושלמי ברכות פ"ט ה"ב.
17( פסקי תשובות והלכה ברורה סי' רכט, ושערי הברכה פכ"א הערה ע. ועוד. ובחזו"ע שם הביא דין החיד"א 
דבקשת חוזר ומברך אפילו תוך ל', והפנה לעיין בדבריו לגבי ברקים ורעמים. ושם בברקים ורעמים האריך 
וש"מ דעתו דגם בקשת אפילו שלא  נתפזרו העננים.  )מעלה"ש( שוב מברך אף שלא  להוכיח שביום אחר 

נתפזרו העננים, ביום אחר )מעלה"ש( שוב מברך. 
18( בסופו.

19( שאם מברך ביום אחרון לברכת הלבנה ושוב בחודש שאחריו, הרי לא עברו עדיין שלושים יום ועכ"ז מברך. 
וע"כ משמע שלא בכל הברכות בעינן שלושים יום, ומהם, ברכת הלבנה וברקים ורעמים. ומזה למד המחזיק 

ברכה בקשת. 
20( בשם כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ להרה"ח ר' דובער בוימגארטן ע"ה. כפר חב"ד גיליון 332 ע' 32. ועוד.

21( סי' סו סט"ו.
22( וכ"כ בס' שמירת הברכות ע' 284.

23( ס' רכז.
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ובנמצא,  בכתובים  דבר  ע"ז  נשיאינו  רבותינו  מהוראות  בעולם  היו  לא  תרפ"ח(,  )בשנת  ח"ב 
ועדיין לא הודפס סידור תהלת ה' עם הנוסחא דידן )שנדפס לראשונה בשנת תש"ה(. ועצ"ע 

סיבתו.
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עבודה במסעדה של גויים כשאין עבודה 
אחרת

הגה"ח הרב יעקב שיחי' חביב
דיין ומו"צ ומח"ס שו"ת ריח השדה 
חבר בד"ץ איחוד הרבנים צרפת
חבר מכון הלכה חב"ד

לכבוד ידידנו דגול מרבבה
הרה"ג . . שליט"א

אחדשה"ט באהבה ובידידות,

יהודיה מהקהלה היהודית בעיר טולוז,  הנה על דבר מה שדברנו אתמול, על אודות אשה 
אשר זה כבר כמה שנים שהיא מחפשת עבודה לקיום משפחתה, כאשר היא ובעלה מובטלים 
זמן, וכעת מצאה עבודה במסעדת אוכל מהיר, של רשת גדולה בעיר טולוז, והתנאים  הרבה 
הם טובים מאוד והמשכורת היא מסודרת ואין את הבעיה של עבודה בשבתות ובימים טובים, 
אמנם השאלה שמתעוררת היא, היות כי מדובר במסעדה לא כשרה ושהאוכל שמגישים הוא 
אוכל לא כשר עבור סועדים גויים, ואף שמדובר במסעדה של אוכל מהיר בהכנת סלטים ושתיה 
קלה וחמה, מ"מ הבעיה שמתעוררת בעיקר, היא שחלק מהעבודה הוא להכין סוג של כריך חם 
הנקרא בשם "קרוק מסייה" )בצרפתית: croque-monsieur( והוא כריך חם המכיל גבינה 
)לרוב אמנטל או גרוייר( והוא מוגש כמזון מהיר בבתי קפה ובמסעדה, אבל בתפריט יש "קרוק 
מסייה" עם חתיכות בשר או פסטרמי יחד עם גבינה, והוא מאיסורי בשר בחלב אשר ידוע כי 
שעשוי  חם  כריך  אותו  להכין  תסרב  היא  אם  כי  בשאלתה  ונפשה  בבישולו,  גם  שנאסר  הוא 

מבישול בשר בחלב, היא לא תחזיק בעבודתה כי זה חלק מעבודתה שם במסעדה.

והנה נכון מאוד לעשות כל אפשרות להתפרנס בדרכי היתר בטוחים, אבל כאן הרבה שנים 
הרבים  בעוונות  כי  כידוע  מוצא,  ובמקום שאין  נפש,  עד  מים  והגיעו  לא מוצאת עבודה  היא 
קשה מאוד להשיג פרנסה כאשר יש אבטלה גדולה, וגם מי שיש לו תעודות של הרבה שנות 
לימודים קשה למצוא עבודה, השאלה היא האם בכגון זה יהיה מותר לה לעבוד במסעדה של 
גויים כשאין עבודה אחרת, כאשר הדבר דורש ממנה להתעסק עם מאכלים לא כשרים, שהנם 

נבלות וטרפות, בשר חזיר וכיו"ב, ואיסור בישול בשר בחלב.

א.
ולהקדים מצינו שבמשנה במסכת שביעית1 אמרו חז"ל: "אין עושין סחורה בפירות שביעית 

1( פ"ז, מ"ג.
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ולא בבכורות, ולא בתרומות, ולא בנבילות ולא בטריפות, ולא בשרצים ולא ברמשים". ולמדו 
זאת מדכתיב2: "וכל אשר יפול מנבלתם, יטמא".

בהן  בהנאה אסור לעשות  מן התורה, אע"פ שמותרין  "כל הדברים האסורין  וכתב הטור3: 
סחורה, כדתנן אין עושין סחורות בנבילות וטריפות שקצים ורמשין, אבל נזדמנו לו לצייד חיה 
ועוף ודגים טמאים, או שצד טמאים עם טהורים, מותר למוכרם ובלבד שלא יתכוון לכך. וכן 
מי שנזדמן לו נבילה וטריפה יכול למוכרה לנכרי או ליתנה לו במתנה. ופירש ר"ת דוקא בסתם 
שאינה מוכרה לו בחזקת כשירה, אבל אסור למוכרה לנכרי או ליתנה לו בחזקת כשירה משום 
גניבת דעת, ומשום שמא יתננה לו בפני ישראל והישראל יקחנה ממנו. ויש מפרשים דבמתנה 
אפילו אם נותנו לו בחזקת כשירה שרי, דלא חיישינן לא משום גניבת דעת ולא משום שמא 
יתננה לו בפני ישראל, אבל ודאי אסור למוכרה לו בחזקת כשירה משום גניבת דעת. ונראה 
לו  יתננה  ולא חיישינן שמא  בינו לבינו  לו  דאפילו לפי אלו המפרשים אין היתר אלא ליתנה 
בחזקת  ישראל  בפני  לו  ליתננה  או  כשירה  בחזקת  לו  למוכרה  ודאי אסור  אבל  ישראל,  בפני 
בחלב  סחורה  לעשות  מותר  הרמב"ם:  וכתב  כר"ת.  ז"ל  הרא"ש  אבי  אדוני  ומסקנת  שחוטה. 
שחלבו נכרי ובגבינות הנכרים וכיוצ"ב, זה הכלל, כל שאסור מן התורה אסור לעשות בו סחורה, 

וכל שאיסורו בדבריהם מותר לעשות בו סחורה בין בספק בין בודאי".

והנה מרן הב"י פסק4: "כל הדברים האסורים מן התורה אע"פ שמותרים בהנאה אסור לעשות 
בהם סחורה כדתנן אין עושין סחורות בנבלות וטריפות שקצים ורמשים בפ"ז דמסכת שביעית: 
ומ"ש אבל נזדמנו לו לצייד חיה ועוף ודגים טמאים, שם ציידי חיה ועוף ודגים שנזדמנו להם 
מ"א  מהלכות  פ"א  הרמב"ם  מדברי  מועתקים  בזה  רבינו  ודברי  למכרם  מותר  טמאים  דברים 
וביאור דבריו שנזדמנו לו טמאים כלומר שהשליך הרשת והעלה טמאים לבד או שהעלה טמאים 
וטהורים בין כך ובין כך מותר למכרם וזו ואצ"ל זו קתני א"נ תרווייהו צריכי דאי תנא טמאים 
לבד ה"א בהא הוא דהתירו לו למכור כדי שלא יפסיד כל טרחו אבל כשתעלה טמאים וטהורים 
אימא לא ימכור הטמאים דמאחר שהעלה טהורים הרי אינו מפסיד כל טרחו צריכא ואי תנא 
העלה טמאים וטהורים ה"א בההיא הוא דשרו רבנן משום דהעלה טהורים בהדייהו אבל כשלא 
העלה אלא טמאים אימר דאסור משום דכל מעשה רשת זה לדברים טמאים היא צריכא. וכתב 
בא"ח הא דמותר למכרם ה"מ ביחד הטמא והטהור אבל לא הטמא בפני עצמו והטהור בפני 
עצמו דכיון שהוא צייד יאמרו שכיון מלאכתם להם לכן צריך ימכרם מיד לא שישהה הטמא 
עד שיהא שמן עכ"ל. ומה שאסור למכור הטמא בפני עצמו איני יודע מנין לו מדברי הרמב"ם 
דתנן  ודע  למכרם  התירם  בלבד  אלא טמאים  בידו  עלו  לא  אפילו  דשרי שהרי  ורבינו משמע 
בההיא מתניתין רבי יהודה אומר אף מי שנתמנה לו לפי דרכו לוקח ומוכר ובלבד שלא תהא 
אומנתו בכך וחכמים אוסרין. ופירש ר"ש מי שנתמנה שאינו צייד וחכמים אוסרים למי שאינו 

2( ויקרא יא, לה.
3( יו"ד סי' קיז, ס' א.

4( שם.
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צייד והפוסקים לא הזכירו אלא צייד משום דאין הלכה כרבי יהודה דיחידאה הוא. ובירושלמי 
מפרש טעמא דרבנן תמן אין מלכות אונסם הכא מלכות אונסם כלומר כדי ליקח מס מן הציידין. 
ונ"ל דאפילו במקום שאין לוקחין מס מן הציידין נמי שרי דלא פלוג רבנן במילתייהו ולפיכך לא 
חילקו הפוסקים בכך. כתוב בת"ה סימן ר' שנשאל אם מותר לישראל ללוות לעו"ג על קדלי 
דחזירי והאריך בדבר ושם כתוב אם מותר ללות על חלב שעומד לאכילה. וכן מי שנזדמן לו 
נבלה וטריפה יכול למוכרה לנכרי או ליתנה לו במתנה זה הוא מקרא מלא לא תאכלו כל נבלה 

לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי.

ומ"ש ופר"ת דווקא בסתם שאינה מוכרה לו בחזקת כשירה, וי"מ דמתנה אפילו נותנו בחזקת 
כשירה שרי וכו' שתי דיעות אלו כתבו התוספות פרק גיד הנשה דף צד ע"ב אהא דת"ר השולח 
ירך לחבירו שלימה א"צ ליטול ממנה ג"ה. ומסקנת א"א ז"ל כר"ת מדהביא דברי ר"ת לבסוף 
שחלבו  בחלב  סחורה  לעשות  מותר  הרמב"ם,  וכתב  כוותיה.  דידיה  דמסקנא  לרבינו  משמע 
התם  דגרסינן  מרובה  ופרק  דשביעית  פ"ה  בירושלמי  והוא  מהמ"א  בפ"ח  הסי'  סוף  עד  נכרי 
כל דבר שאיסורו ד"ת אסור לעשות בו סחורה וכל דבר שאיסורו מדבריהם מותר לעשות בו 
סחורה ודע דהתם פריך והרי חמור למלאכתו הוא גדל והרי גמל למלאכתו הוא גדל משמע דאין 
אסור לעשות סחורה באיסורי תורה אלא בדברים שהם מיוחדים למאכל אבל בדברים שאינם 

מיוחדים למאכל מותר.

וכן כתבו התוספות ס"פ מרובה דף פב ע"ב אהא דתנן התם לא יגדל אדם חזירין. וא"ת ת"ל 
דוקא  דהיינו  ר"ת  ותירץ  במסכת שביעית.  כדתנן  דברים טמאים  בכל  סחורה  לעשות  דאסור 
בדבר העומד לאכילה אבל אם מגדלן למשוח עורות בשומנן או למוכרן לישראל שימשח בהם 
שרי וכל חלב מותר למכור היכא דלא קאי לאכילה ובירושלמי נמי מפרש בהאי פירקא דסוסים 

וחמורים שרי לעשות בהם סחורה משום דסתמן למלאכה עכ"ל.

נ"ל ואף כי אמרת  והרשב"א כתב בתשובה ח"ג סי' רכ"ג ראיתי דמה שכתבת דבר שאינו 
שמצאת כן בתוספות דף פב ע"ב והוא שכתבת שאם אינו סוחר בדברים אלו להעמידן ולמכרן 
מדאמרינן  כזו,  בסחורה  מותרים  אלו  הרי  בזה  וכיוצא  עורות  בהם  לתקן  אלא  אכילה  לצורך 
בירושלמי בחמור וגמל דלמלאכתן הם עומדין, וזה נ"ל כשיבוש שכל הדברים שמגדל אותם 
אדם לאכילה כחזיר וכבהמה ועוף שדרך בני אדם לגדלן כדי לאכלן ואין רובן עשויין לתשמישן 
אסור לעשות בהם סחורה גזירה שמא יבא לאכול מהם יצאו חמור וגמל שאין אדם מגדל רובן 
אלא למלאכתן ותמה אני אם התירו בתוס' בכענין זה שאמרת אלא אולי בכענין שנפסד לאכילה 
ושאינו ראוי לאדם אלא לעבד בהם עורות דכל שנפסד כ"כ אין לחוש ולגזור משום לאכילה 

עכ"ל.

וחתולים  הסנאים  וחולדת  כופרים  כלבים  מביא  יהא  לא  תניא  דשביעית  פ"ה  ובתוספתא 
עופות  כגון  לגדלם  מותר  טמאים  עופות  בא"ח  וכתב  עליהם.  ולשכור  לנכרי  ומוכרן  וקיפוד 
המדברים ובלבד שלא יגדל אותם להשתכר אבל ליקח אותם בחוב אסורין ואם הוא כמציל מידו 

מותר עכ"ל.
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והרשב"א בתשובה ח"ג סימן רכ"ג כתב סתם מותר ליקח חזיר בחובו מפני שהוא כמציל 
מידם. ומ"ש ובלבד שלא יגדל אותם להשתכר אינו נראה דמ"ש מגמל וחמור דמשום דלמלאכה 
ר  וכתבו בת"ה סימן  כיון דלא מפליג בהכי.  ומשמע דאפילו להשתכר  בירושלמי  קיימי שרי 

משמע בהדיא מדברי מהר"מ דחלב מותר לעשות בו סחורה אפילו אם עומד לאכילה.

והרמב"ם כתב פ"ח מהמ"א כל דבר שאסור באכילה ומותר בהנאה אף על פי שמותר בהנאה 
אסור לעשות בו סחורה לכוין מלאכתו בדברים האסורים חוץ מן החלב שהרי נאמר בו יעשה 
לכל מלאכה לפיכך אין עושין סחורה לא בנבלות או בטרפות. כתוב בא"ח שיש מי שמתיר מכאן 
לעשות סחורה בחלב חזיר שלא חילק הכתוב בין חלב טהורה לטמאה אבל לסוך בשרו ודאי 
אסור משום דבכלל שתייה הוא עכ"ל. ומ"ש שלא חילק הכתוב בין חלב טהורה לטמאה אינו 
נראה דהא קרא בחלב נבילה וטריפה מיירי יצא חזיר וכיוצא בו דלא שייך בהו נבילה וטריפה, 
וכתוב ע"ש אמרינן בירושלמי מי שלקח חזירים לצורך פועלי' נכרי' כשמוכרו אינו מוכרו אלא 
בדמיו ופי' רבי' שמשון במה שקנאו ולא יותר. מדברי הגהות מיימון פ"ח מהמ"א נראה שכל 
דבר שאיסורו ד"ת כשם שאסור לעשות בו סחורה כך אסור לקנותו כדי ליתנו לנכרי ונ"ל הטעם 
משום דמתנה כמו מכר היא דאי לאו דקבל הנאה מיניה לא הוה יהיב ליה מידי. כתב המרדכי 
ובדבר טמא  באכילה  בדבר האסור  יחיאל פסק שאסור לעשות סחורה  כל שעה שרבינו  ר"פ 
וראיה מדתנן פ"ז דשביעית ציידי חיה ועופות שנתמנה להם מינים טמאים מותרים למוכרם 
ודוקא נתמנו אבל לא נתמנו אסור, וכן מוכח בירושלמי דשביעית, אמנם ראבי"ה כתב דמותר 
לעשות סחורה בדבר טמא והביא ראיה מפרק כל הבשר דף קו ע"א מים ראשונים האכילו בשר 
חזיר ואכסנאי יהודי הוי התם ע"כ. ודברי רבינו יחיאל עיקר וכן דעת הפוסקים וההיא דהאכילו 
את החזיר אינה ראיה דאיכא למימר ישראל רשע הוה ועוד דאיתא במדרש דבימי השמד היה 

ובפרהסיא היו מחזיקים עצמם לנכרים". עכ"ל הב"י.

וכן פסק מרן בשו"ע5, וז"ל: "כל דבר שאסור מן התורה אף על פי שמותר בהנאה אם הוא דבר 
המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה, או להלוות עליו, ואפילו לקנותו להאכילו לפועליו 
עובדי כוכבים אסור, חוץ מן החלב, שהרי נאמר בו יעשה לכל מלאכה, ואם נזדמנו לצייד חיה 
ועוף דגים טמאים, וכן מי שנזדמנה לו נבילה וטריפה בביתו, מותר למכרם, ובלבד שלא יתכוין 
וכן  וז"ל: "וצריך למכרה מיד, ולא ימתין עד שתהא שמינה אצלו,  לכך". והוסיף הרמ"א שם 
מותר לגבות דברים טמאים בחובו מן העובד כוכבים דהוי כמציל מידם, ואסור למכור לעובד 
כוכבים נבילה בחזקת כשירה. וסיים מרן השו"ע "וכל דבר שאין איסורו אלא מדבריהם, מותר 

לעשות בו סחורה". עכ"ל השו"ע.

ב.
והנה כתב הש"ך6 הטעם שפסק השו"ע שאסור לעשות בו סחורה. הוא שחיישינן שמא יבוא 
לאכול מהן, אבל אם אינו מוכר לצורך אכילה ליכא למיגזר, דדוקא כשמוכר לצורך אכילה איכא 

5( שם.
6( שם ס"ק ב.
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למיגזר שמא יבא לאכול מהן כיון שהוא מוכר לאכילה, או שמא יבא לטעום כדרך המוכרים 
לאכילה, אבל כשאינו מתעסק בו לצורך אכילה ליכא למיגזר, א"נ לשמא יבא לאכול לא חיישינן 
דאטו ברשיעי עסקינן דלא מזדהרי למיכל איסורא אלא הטעם הוא משום דהרואה שסוחר בדבר 
האסור לצורך אכילה יחשוב שכשם שסוחרן לצורך אכילה כך הוא אוכל מהן ולכך מותר היכא 

דאינו מוכר לאכילה אע"פ שהוא דבר שדרך בני אדם לגדלן לאכלן.

ודין  יבוא לאכול מהן  וכתב הבאר היטב7: "הטעם שאסרו לעשות ממנו סחורה הוא שמא 
שותף שעבר ועשה סחורה בדבר האיסור ע' בחושן משפט ריש סימן קפ"ב בטור. וכתב הט"ז 
מי שנזדמן לו נבלה והוא לאו בר הכי הוא שיכול למכור לעובד כוכבים יוכל למכור לישראל אחר 
שיוכל למכור לעובד כוכבים ואין בזה חילוק אם השליח ירויח או לא דכל סרסר דזבין ומזבין 
מקרי שליח מ"ה אף בקונה ישראל מחבירו טריפה להאכילה לפועליו עובדי כוכבים אין איסור 

וכן המנהג פשוט, דלא כב"ח שאוסר לקנות כדי להרויח בזה". עכ"ל.

ואנכי הרואה בשו"ת משיב משפט8 שפסק להלכה שבמקום שמוכר הישראל מוצרים כשרים 
ויחד עמם מוצרים שאינם כשרים, וגם אם זה במצב שאין חשש שמא יבוא לאכול מהמאכלות 

האסורות אלו, אזלינן לקולא ולהתירו לעבוד בזה. 

והנה עדיין מצינו שאם וכאשר מתעסק הישראל בעצמו בבישול המאכל הטרף והלא כשר, 
יש מקום לאסרו, וכדמצינו שפסק התשב"ץ9 אשר נשאל הוא האם יהיה מותר לישראל לבשל 
נבילה של העכו"ם בבית הישראל עבור העכו"ם. והשיב בזה"ל: "כיון דנבלה מותרת לעכו"ם, 
חיישינן,  לא  ולטומאה  כרסו.  שתבקע  עד  יאכל  מכשול,  תתן  לא  עור  ולפני  משום  בזה  אין 
שאין טהרה נוהגת בינינו היום, והרי אנו כלנו טמאי מתים שאין לנו אפר פרה, ומה לנו לחוש 
זה מן התורה, אבל יש בזה  ואנו טמאים טומאת המת החמורה. מיהו  נבלות הקלה  לטומאת 
כיעור להתעסק עמהם בפת בגם, ויש לו לאדם להתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, שהרי אמרו 
נזירא סחור סחור  לך אמרין  לך  לעכו"ם, משום  נסך  יין  למזוג  ע"ב אסור  נח  דף  ע"ז  בגמרא 
לכרמא לא תקרב, והנוהג היתר בזה אין בו רוח טהרה. ואם משום דרכי שלום ומפני חשש איבה, 

יכול לאשמוטי מניה ולומר לו מה שאין אנו אוכלין אין אנו רשאין לבשלו". עכ"ל.

"ונראה קצת, דה"ה דאסור לבשל בשר  וכן מצינו שהביא הפתחי תשובה10 שכתב בזה"ל: 
טרפה שנזדמן כדי למכרו לעובד כוכבים, מפני שקשה למכור בשר חי דחיישינן לתקלה". עכ"ל.

הרי מדבריהם למדנו שאף בסרסור אסר הרשב"ץ לבשל עבור הגוי. ואף בנזדמנו, אסר הפ"ת 
לבשל את הבשר עבור הגוי.

7( שם ס"ק ב.
8( ח"א סי' יב.

9( ח"ג סי' רצד.
10( יו"ד סי' קיז ס"ק ז.
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– האכילו בשר  דימי אמר: מים הראשונים  רב  "כי אתא  חולין11  והנה עדיין מצינו בגמרא 
חזיר". ופרש"י, שהיה חנוני ישראל מוכר בשר שחוטה לישראל, ומבשל ומאכילם, וכשהעובד 
זה שעובד  וכסבור  ידיו,  נטל  ולא  יהודי אחד לאכול  ובא  נבלות.  כוכבים בא בחנותו, מאכילו 

כוכבים הוא והאכילו בשר חזיר. 

דאסור  משום  כן  לפרש  דקדק  בחזיר,  וסיים  בנבילות  "פתח  וז"ל:  כתב  המהרש"א12  והנה 
לישראל לעשות סחורה בנבילות וטריפות ובכל דבר טמא אם לא נזדמן לו", עכ"ל. ולדבריו, 
מוכח להדיא בדברי רש"י, דאם נזדמנו נבילות וטריפות, מותר לעשות מהם תבשיל ולמוכרם, 
שהרי כתב דרש"י דקדק, ופתח בנבלות, משום דאסור להסתחר בדבר איסור אם לא שנזדמן לו, 
ומה שהורגלו העכו"ם לבא לחנותו לא היה על בשר חזיר, שודאי לא היה מצוי לו, אלא בשר 

נבילות וטריפות שאפשר שהיה מצוי לו מבהמותיו, אלא שאז נזדמן לו בשר חזיר".

אולם נראה, דרש"י קאי על עיקר דינא דאיסור תורה, דאין איסור בבישול כל שאין איסור 
בסחורה, כגון בנזדמנו לו. אך לא איירי מצד החשש שמא יטעם מבישולו. וכמ"ש הרשב"ץ, 

דבאמת מצד איסור תורה ליכא, אך אכתי יש כיעור.

ג.
וחזי הוית להגאון רבי אליהו ישראל זצ"ל, אב"ד אלכסנדריה היה החברותא של מרן החיד"א 
אשר פסק בספרו שו"ת קול אליהו13 בזה"ל: "נשאלתי, אם מותר לישראל להשכיר עצמו לגוי 
לו  לבשל  אסור  דודאי  לו,  ואמרתי  איסור.  בזה  יש  האם  נפש,  אוכל  לצורך  מאכל  לו  לבשל 
תבשילין שמערבין בהם בשר בחלב, ואמר לי שהוא יהיה נזהר מזה מליתן החמאה בבשר, כי 
אם יאמר לגוי שיעשנו, ואע"פ כן אסרתי לו מהטעמים שיתבארו בס"ד. ושם בתשובתו האריך 
למעניתו, וכתב לבאר טעמו, וז"ל: עוד מטעם אחר ראוי לאסור להיות ישראל עומד ומשמש 
לגוי לבשל לו וכו', משום שמא ישכח ויאכל", וכמו שכן כתב להדיא הרשב"ץ ז"ל ח"ג סי' רצד 
ולפ"ז נתבארו דברי הרשב"ץ ז"ל, שאסר לבשל נבילה לגוי מטעמא דשמא ישכח ויאכל וגמר 
ישכח  דשמא  חששא  שייך  נמי  התם  דודאי  לגוי,  יין  למזוג  לישראל  אסור  שאמרו  ממה  לה 
וישתה ממנו, כיון דדרך הוא לטעום את המזיגה אם היא כראוי", עכ"ל. ועיי"ש שכתב לבאר 
דהיינו מהא דאמרינן בכתובות14 דמשום הכי שארוסה בת ישראל לכהן אינה אוכלת בתרומה, 
שמא ימזגו לה כוס בבית אביה ותשקה לאחיה ולאחיותיה. וה"נ הכא יש לחוש שמא ישכח 
ויטעום. ומ"ש הרשב"א לבאר בטעם האיסור למזוג יין נסך לעכו"ם, משום רוצה בקיומו, נקט 
טעם זה לרווחא דמילתא, אך באמת עיקר הטעם הוא משום שמא ישכח ויטעום, וה"נ יש לחוש 

בבישול נבלות וטרפות.

11( קו, א.
12( שם חדושי אגדות.

13( ח"א יו"ד סי' כז.
14( נז, ב.
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וראה עוד בשו"ת תשורת שי15 שפסק בדין של "מי שאמר לו עכו"ם לבשל לו על סעודה 
אחת, אם מותר לישראל זה ליקח מקצב בשר אחוריים שלא מנקרין אותו ולבשלן, הנה זה ודאי 
אסור, דיש חשש תקלה שלא יושיט מהתבשיל לתוך פיו, וכדאיתא בפסחים דף יא ובפרש"י 

שם בד"ה הוא מחזר עליו דבעלמא גזרינן בדבר שעסוק בו שמא יושיט לפיו", עכ"ל.

ובהיותי בזה מצאתי למרן החיד"א זצ"ל בספרו ברכי יוסף16 שפסק שלכאורה נראה דאף אם 
להאכיל  בהם  ולהסתחר  וטריפות מבהמותיו אסור לעשות מהם תבשילים  נבילות  לו  נזדמנו 
עכו"ם. וכיוצ"ב כתב הרשב"ץ17 שאם מוצא קונים שיקנו הטריפות ומולחם להרויח אסור, שזו 

סחורה לכתחילה. 

ותמה בזה על דברי המהרש"א18 שפירש דברי רש"י19 במה שכתב שם שהיה חנוני ישראל 
וכשהנכרי בא מאכילו נבלות והלך יהודי והאכילו בשר חזיר. וז"ל: "פתח בנבילות וסיים בחזיר, 
דקדק לפרש כן משום דאסור לישראל לעשות סחורה בנבילות וטריפות ובכל דבר טמא אם 
וטריפות מותר לעשות מהם תבשיל  נבילות  נזדמנו  דאם  דסבר  מוכח  ומדבריו  לו.  נזדמן  לא 
ולמוכרם, שהרי כתב שרש"י דקדק ופתח בנבלות משום דאסור להסתחר בדבר איסור אם לא 
שנזדמן לו, ומה שהורגלו העכו"ם לבא לחנותו לא היה על בשר חזיר, שודאי לא היה מצוי לו, 
אלא בשר נבילות וטריפות שאפשר שהיה מצוי לו מבהמותיו, אלא שאז נזדמן לו בשר חזיר", 

עכ"ל. 

וראה עוד בשו"ת מהרש"ם20 שנשאל בבתי אכסניות שקונים בשר אחורים בלא ניקור מחלב 
ודם, ומבשלין ומוכרין לעכו"ם. וכתב, דאף אי נימא דאין איסור סחורה, מ"מ איכא חשש תקלה 
שמא ישכח ויאכל. ואף דבשו"ת מהרי"א21 פסק להתיר לבשל בשר טרפה שנזדמן כדי למכרו 
לעכו"ם, והביא ראיה מחולין22 ורש"י ומהרש"א23 ומגמרא פסחים24 אלא דהיינו דוקא בנזדמנו 

לו, אבל לעשות מסחר קבוע בכה"ג, ודאי אסור, עכת"ד. 

ד.
ואנכי הרואה לרבינו המאירי25 אשר כתב בפירוש שמותר לבשל בשר חזיר כדי לתת לגוי, 

15( תנינא סי' קפד.
16( או"ח סי' קפא ס"ק ו.

17( ח"ג סי' רצד.
18( חולין קו.

19( שם ד"ה "האכילו בשר חזיר".
20( ח"א סי' רח.

21( חיו"ד סי' קמח.
22( קו.

23( שם.
24( עו, ב.

25( חולין ע' תלב.
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והוכיח כן מהש"ס. ומוכרחים לומר כי דברי המאירי לא היו לפני הרב קול אליהו, וכנראה גם 
הרב חיד"א לא ראה את דברי המאירי שהתיר בפירוש לבשל בשר חזיר כדי לתת לגוי.

כתב  שהרי  להתיר,  יש  לכאורה  חזיר,  בשר  לבשל  שהתיר  להמאירי  שמצאנו  מאחר  והנה 
נמצא  ולכן אם  כח לחלוק על ראשונים,  הרמ"א26 בשם המהרי"ק שורש צד שאין לאחרונים 
לפעמים תשובת ראשון שלא עלה זכרונו על ספר, פוסקים כדברי הראשון ולא כהאחרונים, כי 
אילו ידעו דבריו היו חוזרים בהם. וראה בשו"ת משפטי עוזיאל להראשל"צ הגאון רבי בן ציון 

מאיר חי עוזיאל זצ"ל27 שהתיר לבשל עבור הגוי בשר חזיר או בשר נבלה וטרפה.

כן בקדש חזיתי להגאון היביע אומר זצ"ל28 שדן בדיוק כנדון שלנו, והוא לענין יהודי ירא ה' 
שמחוסר פרנסה זה זמן ממושך, וכעת נזדמן לו לעבוד כטבח במסעדה של גוים, ועליו לבשל 
להם ג"כ תבשילים של בשר בהמה טמאה ונבלות וטריפות, אם מותר לו לבשל לעכו"ם מהם 

ולא גזרינן שמא יאכל, או יש איזה איסור בדבר.

והביא דברי הקול אליהו, וכתב לתמוה על דבריו, שהרי הר"ן29 אחרי שהביא דברי הרשב"א 
לאסור מזיגת יין נסך מטעם רוצה בקיומו, כתב: וכבר כתבנו לעיל שבזמן הזה יש להקל ולומר 
דסתם יינם מותר בהנאה. וכ"ש די"ל דרוצה בקיומו שרי. ע"כ. אלמא דמפלג פליג על הרשב"א, 
ומסיק להיתרא מזיגת כוס יי"נ לעכו"ם, ולא חייש כלל לשמא יטעום ממנו בשעת מזיגה. ועיין 

גם להרמ"א30 שכתב שבזמן הזה מותר למזוג סתם יינם לנכרי. והיינו כהר"ן הנ"ל.

וכתב לחלק בין הא דכתובות גבי כוס של תרומה, דהתם כיון דהוו היתר ולא בדילי אינשי 
מינייהו, שפיר גזרי' הכי. ועוד, דהא הרמב"ם31 ביאר דהטעם שאסרו חכמים לארוסה לאכול 
בתרומה עד שתכנס לחופה, היינו משום שמא תאכיל לאביה ולאחיה כשהיא בבית אביה. ואין 

הטעם משום מזיגה כלל.

וכן כתב לדחות דברי הקול אליהו גם בספר ערך השלחן32 ועיי"ש.

אלא שבאמת אין כוונת התשב"ץ במ"ש לדמות למזיגת יין נסך, דהחשש משום אכילה, אלא 
התם הטעם שאסור, משום רוצה בקיומו, וכמ"ש הרשב"א33 בשם הרמב"ן34 שאסור לישראל 
להיות משמש ומוזג יין נסך לעכו"ם משום דהוי רוצה בקיומו. וכ"כ המאירי35 אלא שלפי מה 

26( חו"מ סי' כה ס' ב.
27( מה"ת חיו"ד סי' טו אות ג.

28( ח"ד יו"ד סי' ו.
29( השוכר דף סד.

30( ד"מ סוף סימן קלג.
31( תרומות פ"ו ה"ג.

32( יו"ד סו"ס קלג ס"ק ה.
33( תוה"ב הארוך בית ה שער ב, קלח, ב.

34( ע"ז סד.
35( ע"ז סג.
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שפסק מרן בב"י36 בטעם איסור רוצה בקיומו, דכיון דישראל מצווה לבטל עבודה זרה, אסור לו 
להיות רוצה בקיומה. א"כ לדידן דפסק מרן השו"ע37 שגוי שאינו עובד ע"ז, יינו אסור בשתיה 
ומותר בהנאה, א"כ ה"ה שמותר לשמש את הגוי ולמזוג לו את היין, דלא שייך בזה איסור רוצה 
בקיומו אחר שמותר בהנאה, ולא גזרינן שמא ישתה ממנו. וא"כ דברי התשב"ץ צריכים עיון. 
ושפיר נאמנו דברי המהרש"א דרשאי לבשלם, והיינו משום דאם לא יעשה כן, יקשה לו למכור 

בשר חי, דלא קפצי עליה זביני, ואיכא פסידא וטירחא יתירה.

וכן פסק מהר"י אסאד בספרו שו"ת יהודה יעלה38 במי שנזדמן לו טריפה, אשר מותר לצלות 
בית  בספר  וכן מצינו  והמהרש"א שהזכרנו למעלה.  דברי רש"י  ע"פ  לגוי,  למוכרה  לבשל  או 
הלל39 וכן פסק בשו"ת שם אריה40 להתיר, וסיים דאין למחות ביד הנוהגים היתר שיש להם על 
מה לסמוך, הוא מאור עינינו המהרש"א הנ"ל, ובפרט כשאין אפשרות למכור הבשר חי אלא רק 

מבושל, שיש להתיר. 

והנה ניתן לבאר דבריהם ע"פ מה שכתב מהר"י מולכו זצ"ל בספרו שלחן גבוה41 לבאר דברי 
למיכל  אתי  דילמא  דחיישינן  משום  בפסח,  לעכו"ם  חמץ  לקנות  לישראל  שאסור  הריב"ש42 
מניה, דלא בדילי אינשי מיניה. וביאר השלחן גבוה, דדוקא בפת שנאכל כמות שהוא יש לחוש 
עוד,  וכתב  למקום.  ממקום  הגוי  בשביל  להוליכו  מותר  וסולת  קמח  אבל  ממנו,  יאכל  שמא 
ולערוך לפניו  גוי, לשמש לפניו גם בפסח  דמכאן נראה להתיר לישראל שהוא משמש בבית 
שלחן אף על פי שיש שם חמץ, שמכיון שגם בשאר ימות השנה בדיל ממאכל עכו"ם, משום 
גוים בכל השנה מותר  נזהר מפת  איסור תבשיל עכו"ם, לא חיישינן דילמא אכיל מניה. ואם 
להביא לפניו פת. אשר על כן הוא הדין נמי בבשר נבלות וטרפות בבשר שכיון דבדילי מיניה, 

לא חיישינן שמא יאכל. 

והוסיף הגאון היביע אומר זצ"ל שיש לחלק בין המבשל מאכלי נבלות וטרפות שלו להאכילם 
העושה  טבח  לבין  יאכל,  שמא  גזרינן  הכי  ומשום  מהם,  לאכול  בידו  הרשות  שאז  לעכו"ם, 
במלאכת עכו"ם, שאינו רשאי לאכול כאות נפשו. וכן מצינו כיוצ"ב להגאון הנטע שורק43 בשם 
השו"מ, עיי"ש. אלא דשוב כתב דאין זה חילוק ברור, שהרי לטעום התבשיל ודאי שלא יקפיד 

עליו העכו"ם, כיון שעושה כן לצרכו של הגוי. 

והנה בסוף התשובה פסק הגאון היביע אומר, מאחר שמצינו דעות הפוסקים לכאן ולכאן 

36( סו"ס קלג.
37( סי' קכד ס"ו.

38( יו"ד סי' קמח.
39( יו"ד סי' פז.
40( יו"ד סי' כו.

41( או"ח סי' תמ ס"ק יא.
42( סימן תא.

43( חיו"ד סי' מ.
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לדעת  לחוש  בטוחים,  היתר  בדרכי  כל טצדקי להתפרנס  נכון מאוד לעשות  ולהחמיר,  להקל 
הרבה אחרונים הנוטים לחומרא בנד"ד. אבל כשאין מוצא, וכידוע כי בעתות לצרה אלו בעוה"ר 
דברי  ע"פ  ולהקל  לסמוך  הרוצה  סוף,  ים  מקריעת  ויותר  יותר  פרנסה  להשיג  מאוד  קשה 

המהרש"א44 יש לו ע"מ שיסמוך.

ובפרט שכך פסק הגאון שם אריה45 וכן פסק הגאון חלקת יואב46 אשר הביא דברי המהרש"א 
להלכה. אלא שבמשך כל הזמן ישתדל למצוא מקור מחיה אחר, וכשימצא יעזוב מיד את עבודתו 
זאת. ובזה יש פנים לחשבו כנזדמנו לו. אלא חייבים להזהיר את השואל בראש וראשונה כי יזהר 
היטב לעמוד על המשמר שלא יטעום מן התבשילים האסורים. וכן יש להזהירו ולהודיעו שלא 
ויורות של חלב טהור,  יבשל מאכלי בשר של בהמה טהורה, ואפילו נבלות וטרפות, בסירים 

כשהם בני יומם, שיש בזה חשש איסור בישול בשר בחלב.

ה.
והנה כל זאת דברנו על אודות בישול בשר חזיר או בישול נבלות וטרפות או דגים לא כשרים 
וכל כיוצ"ב, אשר עליהם אין איסור של בישול עצמו כי גזרת הכתוב לענין איסור בישול נאמר 
רק בבשר בחלב, ולכך כל מה שדנו להתיר ליהודי לעבוד במסעדה של גויים ולהגיש ולבשל 
אוכל שאינו כשר לא דובר בלבשל בשר בחלב, שהרי ברור שגם לדעת המתירים לתת ליהודי 
לעבוד במסעדה של גויים עם מאכלים לא כשרים, הרי ברור שהמבשל במסעדה של גוים עליו 

להזהר שלא לבשל בשר בחלב.

ויתירה מזו גם בישול בשר בחלב בבלוע, שלא יבשל חלב בכלים בשריים בני יומם, ולהיפך 
אסרו, ואף שהיום בדרך כלל במסעדות יש כלים מיוחדים לחלב, מ"מ עלול לקחת תבנית של 
בשר ולאפות בה מאכלי חלב. ואף שיש מחלוקת גדולה אם יש איסור בישול בשר בחלב בבלוע, 
רותח בכף חלבית, צריך שיהיה בתבשיל הבשרי פי ששים  למשל, מי שערבב תבשיל בשרי 
כנגד הכף, שהרי חם מקצתו חם כולו, ימלא כוס במים ויכניס בה הכף, המים שיוצאים מהכוס 
זה נפח הכף וצריך ששים כנגדה. מה הדין אם כשבא לשער נשפך מהתבשיל, ואינו יודע אם 
היה פי ששים, שפסק הרשב"א47 שזה ספק בדרבנן והולכים להקל. וכמו שנפסק בשו"ע48 לגבי 
מי שנפל לו איסור לתוך תבשיל של היתר, ולקח לחכם שיבדוק אם יש ששים, ובדרך נשפך 
לו, וכשהגיע לחכם לא נשאר פי ששים, באיסור דאורייתא אסור מספק, כי ספק דאורייתא 
לחומרא, אבל באיסור דרבנן מותר מספק. וממה שכתב הרשב"א בכף חלבית שנכנסה בתבשיל 
של בשר שהוא דרבנן, מכאן הוכיח הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בספרו כרתי ופלתי49 שאין 

44( חולין קו, א.
45( יו"ד סי' כו.
46( יו"ד סי' יח.

47( חולין צט.
48( יו"ד סי' צח ס' ב.

49( סי' צח ס"ק ב.
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איסור בישול בשר בחלב אלא כשהוא בעין ולא בבלוע, ומכיון שכל איסור האכילה כאן הוא 
והגאון האליה  כי הגאון הפרי מגדים50  זה אינו מוסכם,  דין  מדרבנן, ספק דרבנן לקולא. אבל 

רבה51 סוברים שיש איסור בישול בשר בחלב גם בבלוע.

לכן למעשה יש להחמיר שלא יבשל בשר בכלי חלב, וחלב בכלי בשר, כשהכלים בני יומם, 
ופשוט שאסור לבשל בשר בעין עם חלב בעין יחד, כי יש איסור בשר בחלב בבישולו.

ו.
המורם מהאמור להלכה ולמעשה: כשאין מוצא, והעבודה היחידה שהיא מצאה זה לעבוד 
במסעדה של גויים ולהכין ולבשל אוכל לא כשר, הנה כידוע כי בעתות לצרה אלו בעוה"ר קשה 
ויותר מקריעת ים סוף, הגברת הנ"ל אם היא רוצה לסמוך ולהקל  מאוד להשיג פרנסה יותר 

ולעבוד במסעדה של גויים יש לה על מי לסמוך וכדברינו לעיל.

אמנם הדבר תלוי בכמה תנאים, והם:

א. במשך כל הזמן עליה להשתדל למצוא מקור מחיה אחר ופרנסה אחרת, וכשתמצא עליה 
לעזוב מיד את עבודתה זאת. 

ב. לעמוד על כך שלא יהיה מצב שיכולה לבוא ח"ו לטעום או לאכול מהמאכלים האסורים.

ג. כמובן שחל עליה איסור מוחלט לבשל בשר בחלב, או אפילו חלב בכלי של בשר בת יומה 
או בשר בכלי של חלב כי יש איסור בישול בשר בחלב גם בבלוע.

יהודים לאכול שם, שכן אם יש סיכוי שיכנסו  זה כאשר אין חשש שיבואו  ד. כמובן שכל 
לשם יהודים, ישנו חשש איסור נוסף של "לפני עיור לא תתן מכשול", או "מסייע בידי עוברי 
עבירה". אבל במקום שיש חשש כזה, הרי אפילו באיסור דרבנן, כגון ביצת נבלה וכיוצ"ב, אסור, 
עברי  תרי  והוא  לפניהם,  בעצמה  מגישה  ואינה  מכך  יודעת  לא  היא  א"כ  בזה. אלא  וכל שכן 

דנהרא, וכפי שמובא בהלכות לפני עיור.

המצפה לישועת ה', ולהרמת קרן התורה וישראל, במהרה.

50( סי' פז ס"ק יח.
51( סי' תרעג ס"ק א.
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לימוד התורה בליל חג השבועות
הת' מנחם מענדל שיחי' חדאד
שליח ונו"נ בישיבה

בשלושה ממועדי ישראל הופך ליל החג לליל שימורים המוקדש כולו ללימוד תורה, והם: 
ליל שביעי של פסח, ליל חג השבועות, וליל הושענא רבה1.

טעמים, מנהגים, ורמזים רבים ושונים. נאמרו על דבר מעלת לימוד התורה בזמנים אלו. 

ובכלל נאמרו דברים נוראיים על דבר לימוד התורה בכל לילה, החל ממאמרו של רבי שמעון 
בן לקיש2: "לא איברי סיהרא אלא לגירסא" )לא נברא הלילה אלא ללימוד תורה(.

בית  חורבן  על  מעט  ולקנון  בחצות  לילה  בכל  לקום  שיש  ערוך3;  השולחן  בפסיקת  וכלה 
המקדש וגלות השכינה ואחר-כך לעסוק בתורה שבעל-פה עד אור היום.

בהבא לקמן נעמוד לבאר את מקור המנהג והטעם ללימוד התורה בליל חג השבועות, ועל 
דבר מעלת לימוד התורה בשאר הלילות ובכל לילה, עוד חזון למועד לבאר ולעמוד על עומקם 

של דברים - בעזרת ה'. 

א.
מקור וטעם המנהג

המקור הראשון בו מופיע המנהג להיות נעורים בליל חג השבועות הוא בספר הזהר וזה תוכן 
לשונו4:

"חסידים הראשונים לא היו ישנים בליל חג השבועות והיו עוסקים בתורה, ביודעם שלימוד 
ובכך  ביותר,  היפה  באופן  התורה  לקבלת  ישראל  כנסת  את  מכין  השבועות  חג  בליל  התורה 

מתקשטים הם ככלה קודם החופה".

חן  להמשיך  יודעים  אשר  אותם  עולם  עמודי  ז"ל  הקדמונים  "נהגו  כתב5:  אחר  ובמקום 
בנביאים  בתורה  קורין  הלילה  וכל  שבועות.  של  הללו  הלילות  בשתי  לישן  שלא  ממרומים, 
הבוקר,  אור  עד  התורה  ובסתרי  בחכמות  וקורין  והגדות,  בתלמוד  מדלגין  ומשם  ובכתובים 

וקבלת אבותיהן בידיהן. 

אותן היחידים השרידים אשר ה' קורא, והענין הזה הוא טוב ונכון וישר, ואשריהם ואשרי 

1( וראה בשו"ת צמח יהודה )ח"ג סי' קלט( שהביא ששה ביאורים מדוע אין בחוסר השינה משום זלזול בכבוד 
היו"ט – דהוי מנדנד בשינה. 

2( עירובין סה, א.
3( שולחן ערוך אדמו"ר הזקן או"ח סי' א, ס"ב-ג. 

4( זח"ג צח, א.
5( בהקדמה לזהר.
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וליל  רום מעלה.  ונכנסת אצל  ]בימי ספירת העומר[ הכלה מתקשטת  ובהם   . ככה.  עם שלו 
החמישים הוא הלילה הזה לה' להתחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, ובניה המיוחדין לה 
בארץ מכניסים אותה לחופה, והם רשומים ונכתבין בספר הזכרונות. כי הם מרננים רנה וצהלה 
של תורה בליל שמחת הכלה. על כן אין להם לתת דמי לנפשם ברנת התורה, כי הם לפני השם 

רשומים, אזי ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניה6".

השבועות  חג  בליל  ערים  להיות  המנהג  שפשט  המגן-אברהם7  כתב  אלו  דברים  ולאור 
ולעסוק בתורה.

זה, וכלשונו: "לפי שישראל היו ישנים כל הלילה והוצרך הקב"ה  ואף הוסיף טעם למנהג 
להעיר אותם, כדאיתא במדרש, לכן אנו צריכים לתקן זה".

 .  . בתורה  לעסוק  הלילה  כל  נעורים  להיות  הרבה  "נוהגין  כתב8:  בשולחנו  הזקן  ואדמו"ר 
ועיקר העסק יהיה בתורה שבעל פה". 

]ולהעיר שרבי יוסף קארו לא הזכיר כלל על דבר מנהג זה בשולחן ערוך. אך יש בידינו עדות 
מרבי שלמה אלקבץ בה הוא מתאר את רבי יוסף קארו מקיים מנהג זה9[.

נמצא; שמקור המנהג להיות נעורים בליל חג השבועות מקורו בספר הזהר וישנם ב' טעמים 
לכך: א. לחבר את התורה שבכתב עם התורה שבעל פה ככלה המתקשטת וכו' )זהר(. ב. לתקן 

את שנת עם ישראל במתן תורה )מגן אברהם(.

ב.
כיצד בני ישראל ישנו במתן תורה

ולכאורה יש לעיין; ידוע הרי שבני ישראל ציפו בקוצר רוח למעמד קבלת התורה, וספרו כל 
יום בשקיקה, אם כן, כיצד רגע קודם המעמד הנשגב – 'מתן תורה', הם נרדמו. עד שהקב"ה 

הוצרך להקיצם משנתם.

ומבאר על כך הרה"צ מאפטא10: שסיבת שניתם הייתה מצד גודל ה'רצוא' לאלקות שהיה 
להם לכן הם נתייראו שמא תכלה נפשם, ולכן הלכו לישון כדי להשקיט את עניין ה'רצוא'.

והדברים מבהילים  וכתרים של העולם העליון,  בזוהר שהקב"ה מברך אותם בשבעים ברכות  וראה שם   )6
עד מאוד.

7( או"ח סי' תצד, א.
8( שם, ג.

9( וכלשונו: "הסכמנו החסיד ]רבי יוסף קארו[ ואני עבדו ועבדיכם מהחברים, לעמוד על נפשנו ליל שבועות 
ולנדד שינה מעינינו. ותודה לאל כן עלה בידינו כי לא הפסקנו רגע, רק אשר תשמעו ותחי נפשכם". )של"ה 

מסכת שבועות(. 
10( ראה לקוטי מהרי"ח סדר מנהגי שבועות )ד"ה "ועיין במג"א"(. והוסיף שם השל"ה: "דמה שנכתב במשנה 
מסכת ר"ה בעצרת נידונים על פירות האילן זה הולך גם על הפירות הרוחניים של האדם וביום זה נקבע כמה 

תורה ילמד וכמה יחדש וכו'". כמו ר"ה ממש עיי"ש באורך ותרווה נחת.
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דבר מעניין; שבשנת תשי"ג בעת סעודת חג השבועות שאל אחד המסובים את כ"ק אד"ש 
מה"מ לפשר ביאורו של הרה"צ מאפטא בעל מחבר ספר "אוהב ישראל" – והלא על פי ביאור 
זה אינו מובן הענין ד"תיקון ליל שבועות" שהוא כדי לתקן מה שהיו ישנים קודם מתן תורה, 

דלכאורה מה הצורך לתקן שינה זו שהייתה במטרה נעלית, להשקיט את ה'רצוא'?

ויענהו כ"ק אד"ש מה"מ:

"מובן וגם פשוט, שהענין ד'רצוא' ללא 'שוב', כלות הנפש, חמור יותר מאשר לילך לישון 
קודם מתן תורה, שכן, שינה קודם מתן תורה אין בה ענין של איסור כלל, ומה גם שקודם מתן 

תורה לא היה שייך ענין של איסור. במילא, אין זה גרוע כל-כך. 

מה שאין כן 'רצוא' בלא 'שוב', הרי זה בגדר איסור שהוזהרו עליו גם בני נח קודם מתן תורה, 
כמו שכתוב "את דמכם לנפשותיכם אדרוש". 

ואדרבה: חומר הענין ד'רצוא' ללא 'שוב' קודם מתן תורה הוא יותר מאשר לאחר מתן תורה, 
כי לאחר מתן תורה ענין ה'רצוא' הוא מצווה, אלא שצריך להיות גם 'שוב', והיינו, שהעבירה 

היא שחסר ה'שוב', אבל ה'רצוא' מצד עצמו הוא מצווה".

ג.
למה ומדוע לומדים דווקא 'תיקון'

בלימוד  ולעסוק  השבועות  חג  בליל  נעורים  להיות  הטעם  וסיבת  מקור  שנתבאר  לאחר 
התורה. יש לעיין:

א. מדוע מנהגנו לעסוק בלימוד סדר 'תיקון ליל שבועות' ולא בלימוד בעיון ופלפול בסוגיות 
בנגלה או בחסידות11.

ב. מיהו מחבר יצירת השילוב המעניינת דסדר "תיקון ליל שבועות". שבלול מתורה, נביאים 
וכתובים, משנה, תלמוד וזהר ועוד. 

ג. האם לאור גודל המעלה לעסוק בלימוד התורה בליל חג השבועות - תושבי חוץ לארץ 
צריכים להיות נעורים שני לילות ולעסוק בלימוד התורה.

11( "ולהוציא מדעתם של אלו הטוענים לשם מה "לבזבז זמן" בשביל אמירת ה"תיקון", הרי, יכולים לנצל את 
הזמן ללמוד בעיון המשך ע"ב . . או עניין כיו"ב בפנימיות התורה, במקום "לומר" תיקון עד למנין המצוות, - 
מנין דייקא, שכן, בדרך כלל, כשמגיעים למנין המצוות )בסוף הלילה, כשחושבים כבר אודות ההליכה למקוה, 
והכנה לתפילה, עד לעשרת הדיברות( – כבר עייפים, ובמילא, לא יכולים להתבונן בתוכנם של המצוות, ועל 
אחת כמה וכמה בתוכנם הרוחני, כמו: מצוות פרו ורבו – שכל יהודי צריך לעשות יהודי נוסף, זכר ונקבה, 
למנוחתם  אם  כי  "מקבל",  בבחינת  שהוא  יהודי  ולעשות  "משפיע",  בבחינת  שהוא  יהודי  לעשות  כלומר, 

בלבד". )התוועדיות תשמ"ח ח"ג עמ' 409(.
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ד.
חיבור נוסח התיקון נעשה על ידי רבי שלמה אלקבץ ורבי יוסף קארו ונחתם על ידי השל"ה 

הקדוש.

ויש המייחסים את סדר התיקון לרבי חיים ויטאל, תלמידו המובהק של האריז"ל, וכך כותב 
הכף החיים12: "טוב ללמוד סדר התיקון בלילה זה, ועליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע כי הוא 
נתקן על דרך האמת. והוא מתוקן ומקובל מפי המהרח"ו הקדוש ז"ל מספר "עץ חיים" שע"פ 

האר"י ז"ל וסודו רם ונשא מאוד". 

ובפשטות הטעם לעשיית מכלול זה של תורה נביאים וכתובים וכו' הוא כדברי הזהר הנ"ל 
שבלילה זה יש לחבר את התורה ועל ידי אמירת נוסח זה אנו פועלים את חיבורה.

אלא שהחק יעקב כתב: "עיקר התיקון לא תיקנו רק בפני עמי הארץ שאינם יודעים ללמוד, 
כן,  הנוהגים  וישנם  ילמדו תורה במקום שלבם חפץ".  כן אומרים התיקון, אבל הלומדים  על 

כדוגמת ישיבות ליטא13, שם נהגו ללמוד גמרא ולא לומר "תיקון"14.

אמנם כבר נתפשט המנהג בקרב רבים, וכן הוא גם מנהגנו – שיש לומר את סדר תיקון ליל 
שבועות15.

ולהעיר שבשיחת ערב חג השבועות תשמ"ח16 הורה כ"ק אד"ש מה"מ ש: "יש לעורר על כך 
שיש לאומר את התיקון באופן הראוי כאילו מקבלה עתה מהר סיני, ויש להשפיע בכך גם על 

אחרים שינהגו כן". 

12( תצד, ס"ק ו.
13( וכן נהג הרב צבי פסח פרנק זצ"ל והרב אלישיב, אמנם הסטייפלר וכך נוהג בנו ר' חיים קנייבסקי וכן 
הגאון הרב שטיינמן ז"ל נהגו לומר את התיקון וכן הורה בישיבתו. ועין עוד בשו"ת משנה הלכות חט"ו סי' 

קסח ודו"ק. 
14( ולהעיר מסעודת יום א' דחג השבועות תש"ל )המלך במסיבו ח"ב עמ' קנג(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אמירת ה"תיקון" - הוא ענין בפני עצמו, והרי מתנגדים לא אומרים "תיקון" כי-אם 
לומדים נגלה, יכולים לשאול את הרב גוטניק שלמד בטלז – מה עשו בליל שבועות. רח"ג: למדנו גמרא 
עם תוספות. כ"ק אדמו"ר שליט"א: א"כ, מוכח שאמירת "התיקון" הוא ענין בפני עצמו. גם בפשטות מובן 
שכהכנה למ"ת צריכים ללמוד תורה – אבל לא מוכרחים לומר "תיקון" דווקא. רש"ג: מי חיבר "התיקון"? 
כ"ק אדמו"ר שליט"א: כללות הענין נזכר בזהר, אך הסדר והפרטים של ג' הפסוקים בתחילה וג' פסוקים בסוף 
מובאים בשל"ה. רש"ג: אם זה מובא בשל"ה מדוע אין מתנגדים אומרים "תיקון", הרי השל"ה אינו מיועד רק 
בשביל חסידי ליובאוויטש?! כ"ק אדמו"ר שליט"א: ענין זה הוא על פי קבלה. רש"ג: השל"ה היה מקובל? כ"ק 
אדמו"ר שליט"א: כן, הוא היה מקובל. רש"ג: מכל מקום ]בהמשך לשאלה דלעיל – אודות אמירת "תיקון"[ 

הרי גם המתנגדים מסתמכים על דברי השל"ה? כ"ק אדמו"ר שליט"א: לא כל פעם.
15( ולהעיר שאף אדמו"ר הזקן לא מזכיר לומר תיקון ליל השבועות כי אם לעסוק בתורה שבעל-פה. ולהעיר 

מלקו"ת )אמור לה( דכתב שהלימוד בליל שבועות הוא בתורה שבכתב ובעל פה גם יחד.
16( התוועדויות תשמ"ח ח"ג עמ' 404.
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"סדר  את  דווקא  לומר  מנהגנו  מדוע  ביאורים  שני  ביאר  תשח"י  השבועות  חג  ובשיחת 
התיקון", וזה תוכן לשונו:

"עיקרו של חג השבועות אינו החכמה וההבנה שיש בתורה; חכמה והבנה היו גם קודם-לכן. 
יום גדול ונפלא  החידוש העיקרי הוא בכך שביום זה שמענו את התורה מפי הגבורה עצמה; 
בו זכינו להתגלות אדירה של הקדושה האלוקית, והרי זה למעלה מטעם ודעת. עניין זה אנו 
מבטאים על-ידי אמירת ה'תיקון', בכך אנו מדגישים, שהעיקר אינו השכל וההבנה האנושיים 
שבתורה, אלא עצם מהות הקדושה שבה, והיא-היא מתבטאת באותיותיה הקדושות, למעלה 

מכל רעיון.

דווקא אמירת מילות התורה בתיקון, היא-היא ההכנה הראויה לקבלת התורה – כי מעלתם 
וכן הקדמת  של ישראל בעת מתן תורה הייתה בכך שכולם חנו יחד "כאיש אחד בלב אחד", 
כן, הלימוד בליל שבועות הוא באופן של  'נעשה' ל'נשמע', שבזה היו שווים כל ישראל. על 
ובתוכן העיוני  וטריא  ולא בשקלא  דווקא, לימוד השווה לכל נפש,  אמירת "אותיות התורה" 

שבתורה, שבזה ישנם חילוקי מדרגות בהבנה, כל חד לפום שיעורא דיליה".

ובנוגע לאמירת התיקון גם בליל השני לתושבי חוץ לארץ, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ17:

הלל  ר'  אצל  מצינו  זו  הנהגה   . ב'.  בליל  גם  פעמיים,  תיקון  א' שיאמר  מכל  תובעים  "לא 
פאריטשער, שלהיותו מהדר גדול ודייקן גדול במצוות כו' אמר תיקון גם בליל ב' דחג השבועות, 
ובודאי מצא ענין בזה. אף שלא מצינו הנהגה זו אצל רבותינו נשיאינו, חוץ מפעם אחת אצל 
אדמו"ר נ"ע, שכשנע לנאות-דשא, חסרו אצלו בנסיעתו ענינים נעלים יותר, ולכן התעסק גם 

בליל ב' בענין נעלה זה דאמירת תיקון.

אבל בנוגע לאמירת תיקון בליל א' דחג השבועות – בעיני ראיתי, וכמו כן ראו אחרים, איך 
שנשיא דורנו אמר את כל התיקון. לא בדקו באם אמר כל תיבה ותיבה כו' אבל כפי הנראה, אמר 

נשיא דורנו את כל התיקון מתחילתו ועד סופו". 

ה.
ולסיום נחתום בדברי כ"ק אדמו"ר הריי"צ18 שבליל חג השבועות צריך אדם לקבל על עצמו 
את עול התורה. וצריכה להיות קבלה בלב, וקבלה בפה, ולומר: "ריבנו של עולם, אני מקבל על 

עצמי את עול התורה".

ובדברי אביו כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע19: "יש תחת ידי כתב יד אדמו"ר האמצעי נ"ע וכתוב 
שם שהוא מבטיח למי שיהיה ניעור בליל שבועות כל הלילה יזכה לכתר תורה".

17( ולהעיר שבילקוט יוסף הביא בשם כף נקי עמ' קכב שיש לומר הכל כסדר גם בליל שני.
18( חג השבועות תש"ד.

19( תורת שלום ע' 3. ולהעיר שבבאר היטב )או"ח תצד בשם ספר הכוונות( כתב ש: "מי שלא ישן כלל, אפילו 
רגע אחד, בלילה זה ועוסק בתורה מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק".
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ואחרון אחרון חביב, פסק דינו של כ"ק אד"ש מה"מ20: 

וכמחז"ל  היא.  ובאופן שלא בשמים  נתינת התורה למטה בארץ,   – הוא  "דענין מתן תורה 
שהקב"ה אומר למלאכי השרת אני ואתם נלך אצל בית דין של מטה כו'.

הקצין  כל  כלו  )כי  הגאולה  זמן  שהגיע  תורה  ע"פ  פס"ד  פוסקים  למטה  כשישראל  ועפ"ז 
וישראל כבר עשו תשובה( – כן יקום ותיכף ומיד באה הגאולה".

20( סה"מ מלוקט ג, ע' קפ.
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עשיית צנימים בשבת
הת' מנחם מענדל הלוי שיחי' ציטרון
תלמיד בישיבה

א.
היו  לגבי מלאכת בישול כתב אדמו"ר הזקן1: "המבשל הוא מאבות מלאכות, שכן במשכן 
הן  והצלייה  והאפייה  הטיגון  אף  בלבד, אלא  במים  בישול  ולא  בה.  לצבוע  מבשלים סממנים 
בכלל בישול. וכן כל מי שריפה גוף קשה באור, כגון המתיך אחד ממיני מתכות או המחמם את 
המתכת עד שנעשה גחלת, וכן הממסס השעוה או החלב או הזפת והגפרית באור, או שהקשה 

גוף רך באור כגון המניח כלי אדמה באור עד שנעשו כלי חרס, חייב משום מבשל".

ומקור לדבריו תמצא בגמרא במסכת שבת2: "אמר רב אחא בר רב עוירא: האי מאן דשדא 
סיכתא לאתונא - חייב משום מבשל . . דמירפא רפי, והדר קמיט. אמר רבה בר רב הונא: האי 
מאן דארתח כופרא - חייב משום מבשל". שאמר רב אחא בר רב עוירא, על אותו שהשליך יתד 
לח לתנור ע"מ ליבשו, שחייב משום מבשל, שהרי ע"י חום האש הוא מתקשה, וזהו בישול. וכן 

אמר רבה בר רב הונא על אותו שהתיך זפת.

וכתב הרמב"ם3: "המתיך אחד ממיני מתכות כל שהוא או המחמם את המתכת עד שתעשה 
גחלת הרי זה תולדת מבשל, וכן הממסס את הדונג או את החלב או את הזפת והכופר והגפרית 
וכיוצא בהם הרי זה תולדת מבשל וחייב, וכן המבשל כלי אדמה עד שיעשו חרס חייב משום 
מבשל, כללו של דבר בין שריפה גוף קשה באש או שהקשה גוף רך הרי זה חייב משום מבשל". 

וראה עוד באריכות בט"ז4.

מצינו א"כ, שבמלאכת בישול שאסרה תורה, נאסר המקשה גוף רך או מרכך גוף קשה.

ראוי  שאינו  בדבר  אלא  דיברו  לא  שהרי  ג"כ,  באוכלין  הדין  הוא  באם  נתבאר  לא  אמנם 
לאכילה; כמתכות, דונג וֵחלב )שראוי לנר ושאר דברים שאינם אכילה( וזפת וכו'. שאם נאמר 
שישנו איסור להקשות או לרכך גם באוכלין, יהי' אסור לעשות צנימים וכיו"ב בשבת, שהרי 
מקשה דבר רך, וכן יהי' אסור לרכך מאכל בדבר לח חם )אפילו באופן שמותר מדין בישול אחר 

אפיי'5(. וכן יש לדון במרכך כוס פלסטיק בשתיית חמין וכל כיו"ב.

1( סי' שיח, ס' ז.
2( עד, ב.

3( הל' שבת פ"ט, הל' ו.
4( ס"ק י.

5( וראה טור ושו"ע ס' ה, ונו"כ. ובשו"ע אדה"ז ס' י"ביג.
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ב.
בשאלה זו החמורה והמצוי' בבתי ישראל בכל שבת ושבת דנו הפוסקים בארוכה, זה מחייב 

וזה מתיר.

והנה הרי"ש נתנזון בשו"ת שואל ומשיב6 יצא לאסור עשיית צנימים משום מרכך גוף קשה. 
שאסור  המבושל,  את  כצולה  הוי  לצנום,  ללחם  שבהופכו  ומטעם  אסר,  גם  לציון7  אור  ובס' 
)דס"ל לאור לציון דהעיקר כהאוסרים צליי' אחר בישול(. וכן בס' מנחת אהבה8 אף שבתחילה 
הודה למתירים, הסיק לאסור מטעם דהוי כמבשל דבר חי, דהיות שדרך העולם לעשות מהלחם 

צנימים, הוי לי' כחי עד שיעשה ממנו צנימים.

עוד דנו לדעת המחמירים, במאכל שהי' רך מתחילת ברייתו ונתקשה ושוב מרככו, האם גם 
בכה"ג אוסרים מטעם מרכך דבר קשה. וכגון שמן שקפא ושוב מרככו בהפשרתו, שלכאורה 
רצה  שבתחילה  בזה,  שנסתפק  שו"מ9  בשו"ת  וראה  רך.  הי'  ברייתו  מתחילת  שהרי  מותר, 
להתיר בכגון דא, אמנם לאח"כ חזר בו להסתפק משום ששעוה וזפת מתחילת ברייתם רכים הן 

ואעפ"כ הממסס אותם חייב.

דבר קשה מתחילת  כללא, שדווקא  בנשמת אדם10 כתב בשם הכלבו11 לאחוז בהאי  אמנם 
ברייתו אסור לרככו. משא"כ דבר רך מתחילת ברייתו שקפא - מותר להפשירו ולרככו. )אמנם 
היתרו לכל היותר בהפשירו, אך לא בחיממו. דאף שבשו"ע כתב אדה"ז כמה פעמים להתיר 
בנימוח בדבר שכבר נתבשל, לפי שאין בישול אחר בישול אפילו בנימוח, הנה בסידור חזר בו, 

וכידוע(.

והגר"י פרקש בס' שבת כהלכה12 כתב לדעת המחמירים, בשם הגרשז"א13 דדין חמאה כדבר 
שהי' קשה מתחילת ברייתו. עיי"ש טעמו.

וגם בשו"ת רב פעלים14 שחלק על השו"מ )ראה לקמן לשונו(, כתב בסוף דבריו שלחם שיבש 
ביותר אסור לרככו בחמין משום מכה בפטיש באוכלין. ומקורו בלבוש15 שכתב: "וכן כל דבר 
שהוא קשה ואינו ראוי לאכילה כלל בלא שרייה, אסור לשרותו בשבת שזה הוא גמר מלאכתן, 

6( תליתאה ח"ב סי' כ.
7( ח"ב פרק ל סי' ו.

8( ח"ב פרק י הערה שסח.
9( שם.

10( ס"ק ו.

11( כא, ב.
12( ח"א פרק א סי' ז.

13( שמירת שבת כהלכתה פרק א הערה קעג.
14( או"ח סי' נב.

15( שם ס' ד.
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אף על פי שאינו מבשל חייב משום מכה בפטיש". ועד"ז כתב בשו"ת מלחמות ארי16 שריכוך 
לחם קשה בתנור חם הוי מתקן17.

וראה גם מכ"ז בס' פסקי תשובות18 ועיקר דעתו כהמחמירים.

ג.
ודרך  באוכלין  אינו  ומרכך  מקשה  דדין  השו"מ  דברי  דחה  תורה19  בדעת  המהרש"ם  אמנם 
אכילה. וכשם שאין איסור טחינה אחר טחינה באוכלין, כן אין איסור לרכך דבר קשה, שהרי 

בתחילה הי' קמח20. והעירו בדבריו שנקט שני טעמים להתיר21. 

וכן בשו"ת רב פעלים22 דחה וחלק על השו"מ שכתב: "אחה"מ אגב חורפיה לא דק, דלשרות 
פת קשה הנזכר בשאלה במרק כדי לאכלו פשיטה דמותר, ואין שאלה זו צריכה לפנים, ואין לזה 
דמיון עם דין המרפה דבר קשה שכת' הרמב"ם בפ"ט דשבת, חדא דהתם כתב הרמב"ם משום 
שכתב  המג"א  דברי  הביא  עצמו  הוא  וכבר  נאפה,  שכבר  פת  הוא  והכא  מבשל,  תולדת  דהוי 
דאם הוא יבש אין בישול אחר אפיה, ועוד התם הוא דרך מלאכה שמרפה גוף קשה כדי שיצלח 
למלאכה שרוצה בה, אך כאן הוא אוכל, ודרך אכילה הוא זה שמרפהו במרק כדי שיוכל לאכלו 

יפה בנחת".

וכן בשו"ת ציץ אליעזר23 כתב מסברת עצמו ומשם הארחות חיים24, ושו"ת יגל יעקב25 לדחות 
שיטת השו"מ26. וגם בשולחן שלמה27 תמה על השו"מ ודחהו. ובדרך זו הלך והאריך כדרכו בס' 

חזון עובדיה להגר"ע יוסף28.

ד.
לי'  סבירא  דלא  ומשמע  כתבו,  ולא  המצוי  דבר  הוא  שהרי  אדה"ז,  בדעת  לעיין  יש  והנה 

16( סי' ז.
17( והשתא דאתינא לדין מכה בפטיש באוכלין, דע שהדברים ארוכים. ופטור בלא כלום אי אפשר וע"כ נציין 
ללשון אדה"ז סו"ס יא ד"מותר לשרותו ולהדיחו בצוננין ואפילו נעשה ראוי על ידי כך שכל דבר שאינו אוכל 
מותר לעשותו אוכל בשבת". וראה גם סי שכד, ס' ד; ובדי השלחן סי' קל ס"ק יב ד"ה מכה בפטיש אות ו 

בסופו, ואות י.
18( ס' כז, וס' מ.

19( ס' ה.
20( עוד דחה הוא והארחות חיים הנ"ל דברי המלחמות ארי הנ"ל.

21( ראה שבת כהלכה שם הערה י.
22( שם.

23( חי"ח סי' לב ס' ב.
24( ספינקא ס"ק חי.

25( גוטליב, או"ח סי' נד.
26( ועוד רצה הצי"א להעמיס זה גם בדברי הביאור הלכה. עיי"ש.

27( סי' שיח ס' כ.
28( שבת ח"ד מבשל ס' ב.
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זולת  דמותר  שהול"ל  אפיי',  אחר  אפיי'  היתר  באומרו  לאשמועינן  לי'  הוה  דא"כ  להחמיר, 
במתקשה או מתרכך. וק"ל. 

אמנם שמעתי מכמה מורי הוראה מאנ"ש שיחיו דמידי ספיקא לא נפקינן, ושמא יש להחמיר. 
ואשמח לשמוע דעת המעיינים בזה.
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רקיקה בשבת בעלינו לשבח
הגה"ח הרב משה שיחי' קורנוויץ
ר"מ בישיבה
רב דק"ק חב"ד מיוחד נוף הגליל
מרבני מכון הלכה חב"ד

שאלה: מה הדין לגבי רקיקה בשבת בעלינו לשבח?

תשובה: בשבת יש לירוק בעלינו לשבח כרגיל, אלא שיש נוהגים שבמקום לשפשף הרוק 
והנהגת  במקומו.  לשפשפו  ואף  שיתמעך,  עד  עליו  המנעל  להעמיד  החול(,  בימות  )כנהוג 

אדמו"ר הרש"ב היתה ש"היה פוסע עליו ג' פעמים".

ביאור: בשו"ע אדמו"ר הזקן1 כתב: "מותר לרוק בבית הכנסת . . ובלבד שישפשפנו ברגליו 
שלא יהיה מגולה בבית הכנסת מפני הכבוד". והמחהש"ק שם2 כתב: "ובשבת אסור לשפשף 
כמבואר לקמן סי' שטז סעי' יא'". וז"ל השו"ע שם: "לא ישפשף ברגליו רוק ע"ג קרקע, משום 
משוה גומות, אבל מותר לדרסו לפי תומו שאינו מתכוין למרח ולהשוות גומות, ואף על גב 

דממילא ממרח הוא, כי לא מכוין שרי, משום מאיסותא".

והנה המ"א3 כתב: "משמע דע"ג רצפה שרי לדברי המתירין כיבוד במרוצף עיין סי' של"ז 
ס"ב". דבסי' שלז נחלקו המחבר והרמ"א האם יש איסור לטאטא בית המרוצף באבנים: השו"ע 
ואילו הרמ"א  ולכן מותר לטאטא.  גומות,  כתב שכיוון שהבית מרוצף אין חשש שמא ישווה 
הביא שהמנהג להחמיר בזה בכל אופן, גזירה מרוצף משום אינו מרוצף, דבאם נתיר לטאטא 
בית מרוצף עלולים בטעות לבוא ולטאטא גם בית שאינו מרוצף ובזה יש איסור משום משוה 
גומות. ועפ"ז כתב המ"א שלדעת השו"ע לשפשף רוק אסור רק בקרקע, ואילו בבית מרוצף 
אין כל איסור. ורק לשיטת הרמ"א יש איסור בזה גזירה שמא ישפשף בקרקע שאינה מרוצפת.

כל  שהרי  להחמיר,  מקום  יש  כאן  הרמ"א  דלשיטת  למ"א  לו  מניין  הפרמ"ג4  תמה  וכבר 
האיסור לשפשף רוק הוא רק גזירה שמא ע"י השפשוף יבוא להשוות גומות, וא"כ לגזור מרוצף 

1( סי' צ ס' יד.
2( על המ"א ס"ק כז.

3( שם, ס"ק כד.
4( שם.
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את  שמיישב  אורות6  טל  בספר  וראה  בצ"ע5.  ונשאר  לגזירה?  גזירה  הוא  מרוצף  אינו  משום 
קושיית הפרמ"ג, דאפשר שכיוון שיכול לבטל את הרוק בלא חשש איסור "אולי לכן שייך לגזור 

מרוצף אטו אינו מרוצף".

והנה בסי' קנא על דברי השו"ע "יכול לרוק בו ]בבהכנ"ס[, ובלבד שישפשפנו ברגליו או 
שיהיה שם גמי שאם ירוק לתוכו לא יהא נראה". כתב הפרמ"ג "בשבת שאסור לשפשף, יניח 
מנעל עליה עד שיתמעך", היינו שלמרות שמסתפק בזה בסי' שטז, מ"מ למעשה פוסק כדברי 
המ"א, וכן העתיקו האחרונים למעשה7 שאף בבית מרוצף אסור לשפשף את הרוק, אלא רק 

לדרוס עליו.

והנה למעשה בדין כיבוד הבית בימינו, כבר האריך בביאור הלכה8 דכאשר כל בתי העיר או 
דבר.  וכן עמא  והסכים עמו להלכה הקצה"ש9,  לכו"ע לכבד את הבית,  רובם מרוצפים מותר 
ועפ"ז היה צריך להיות מותר לשפשף את הרוק בבתים שלנו, כדברי המ"א שבאם מותר לכבד 
את הבית מותר אף לשפשף את הרוק, והעתיקו האחרונים10 את דברי המ"א ללא חולק. בשו"ת 
להתיר  בסי' שלז פסק  אך שמכך שהמשנ"ב  לדינא,  כך מסתבר  כתב שאף שאכן  נדברו11  אז 
לכבד בבתים שלנו, ועם כל זה לא העיר דבר בסי' שטז, משמע שהמשנ"ב סובר שיש להחמיר 
בזה גם כיום. ובטעם הדבר כתב שהוא מפני שאת ביטול הרוק אפשר לעשות בהיתר גמור, כעין 

הסברא שהבאנו לעיל בשם הטל אורות.

אך הקצה"ש12 פוסק כי בעיר שכל בתי' או רוב בתי' מרוצפין, מותר לכו"ע לשפשף הרוק. 

5( באמת קושיית הפרמ"ג היא רק ע"פ לשון הרמב"ם שכתב שמא ישווה גומות, אך מלשון רש"י בסוגיא 
בשבת קכא, ב לא משמע כן, שכתב: "שאין מתכוין למרח ולאשוויי גומות, דאף על גב דממילא ממרח הוא, כי 
לא מיכוין - שרי, משום מאיסותא", היינו שבודאי ישוה גומות, אלא שמשום מאיסותא התירו, והיינו משום 
דאף דפסיק רישא אסור אך כאן מיירי באופן שלא ניחא ליה, או משום דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופא, 
כדביאר הרמב"ן והר"ן שם. והנה באמת מלשון רש"י משמע יותר מכך שכלל אין צורך לשנות בשבת מביום 
חול שהרי בכל אופן משווה גומות אלא שהתירו זאת משום מאיסותא כל שאינו מתכוון. ושו"ר שכבר העיר 

כן בשו"ת אז נדברו ח"ו סי' כד. וראה בקצה"ש סי' קמו בדה"ש סג שהאריך בכל השיטות שבדין זה.
6( להרב זאב טירנויאר )לא טל אורות הקדמון(, מלאכת חורש ס"ק כב.

7( ובאמת בשו"ע אדה"ז דין זה לא נמצא, לא בסי' שטז ולא בסי' צ, אף שבסי' צ מזכיר את יום הכיפורים. ואף 
שא"א להביא ראיה ממה שלא מצאנו דין זה שלא ס"ל כלל דין זה. אך הדבר כשלעצמו מעורר עיון, דשמא 
למעשה כל האיסור הוא אכן רק בקרקע ולא בבית כלל, ויש לעיין. ולהעיר מלשון שו"ת הרשב"ש סי' רפה 
"שאע"פ שאמרו רוק דורסו לפי תומו, כבר כתבו המחברים ז"ל דוקא דורס לפי תומו אבל לקנחו ברגל לא, 
משום אשוויי גומות. וכשהוא על גבי מחצלת יכול לקנחו שאין אשוויי גומות במחצלת, שאין בה דין בנין 

שאין דרך בנין בה".
8( סי' שלז ד"ה "ויש מחמירין".

9( סי' קמו, ס' כז.
10( ראה בא"ר, ותו"ש, במשנ"ב, ועוד.

11( ח"ו סי' כד.
12( סי' קמו ס' ל, עמ' קמז.
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והנה הא"ר13 כתב שאף במקום שאסור לשפשף, אין הכוונה שאסור לשפשף כלל ומותר רק 
לעמיד על הרוק את הרגל, אלא הכוונה שמשפשף מעט בדרך הילוכו. ועפ"ז כתב בטל אורות, 
אף  והנה  הילוך.  בדרך  שלא  אף  מעט,  לשפשף  חשש  כל  ללא  לכו"ע  מותר  שלנו  שבבתים 
שהעיקר כדברי הקצה"ש, אך מכיוון שבקלות אפשר לצאת ידי כל השיטות, "מהיות טוב אל 

תהי רע", לכן ראוי לשנות מעט בשבת ולשפשף רק מעט.

והנה אחרי כל זה מצאתי כתוב: "אדמו"ר הרש"ב נ"ע זצוקללה"ה נ"ע זי"ע, היה נוהג באמירת 
עלינו שהיה רוקק בצד השמאל ואחר כך היה כורע ומשתחווה ולאחרי זה הנה בימות החול היה 
ממחק את הרוק ברגלו השמאלית ובימי שבת ויום טוב היה פוסע עליו ג' פעמים )וכסדר הזה 

בדיוק ראיתי כמה פעמים ונחקק אצלי(14.

13( אות לו.
14( 'חסיד נאמן' עמ' 216 מרשימת הר"א סימפסאן.
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נעיצת והוצאת דגלון מהבגד בשבת
הגה"ח הרב משה שיחי' קורנוויץ
ר"מ בישיבה
רב דק"ק חב"ד מיוחד נוף הגליל
מרבני מכון הלכה חב"ד

האם מותר לנעוץ ולהוציא דגלון בשבת?

תשובה: אין לנעוץ דגלון בשבת, וכן אין להוציאו מהבגד. אך לימוד זכות על המקלים לנעצו.

וביאר שם2 ע"פ דברי המשנה  ביאור: הנה האריך בקצה"ש1 לבאר את גדר מלאכת תופר, 
שם5  ביאר  עוד  מדרבנן4,  תופר  של  איסור  יש  אחת"  תכיפה  "בתוכף  דאף  כלאים3  במסכת 
המלאכה  עשיית  מדרך  שינוי  שזהו  כיון  מחט  בתחיבת  התורה  מן  תופר  של  איסור  שאין 
הרגילה6, אך עדיין הדבר אסור מדרבנן, ככל מלאכה שנעשית בשינוי. ולכן ההיתר להשתמש 
בסיכת בטחון לחבר בגדים זל"ז בשבת, כפי שנהגו נשות ישראל, וכפי שמוכח מדברי השו"ע7, 
הוא שמכיוון שהוי תרי דרבנן לצורך יום השבת הדבר מותר, והתרי דרבנן הם: א. שאי"ז דרך 

תפירה, ב. שאי"ז עשוי לקיימא. והתירו תרי דרבנן במלאכת תופר לצורך השבת.

וראה גם במכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א8, שג"כ כתב להתיר מחמת ג' טעמים 

1( סי' קמו בדה"ש אות כב.
2( ס' 3.

3( פרק ט, משנה י.
4( ראה באהלי שם )ח"ה עמ' רו( שיש שרצו לאמר שמהמשנה יש רק ראיה לכך שגם בתכיפה אחת יש איסור 
דרבנן, אך לא כאשר תופר על דעת שלא יתקיים התפר, דזה מותר לגמרי לשיטת ר"י. אך כבר השיגו עליו 
שם שמדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מוכח שאי"ז נכון שהרי לא התיר אלא מטעם תרי דרבנן אף 
שכותב להדיא במכתב שחיבור ע"י סיכה איננו לקיימא. אך לנדון דידן אי"ז נוגע שהרי דגלון מחברים אותו 

במטרה שישאר קבוע לעולם.
5( אות 5.

6( ראה באהלי שם )ח"ד עמ' צז הערה 10(, כתב לבאר שהשינוי מדרך תפירה הרגילה, הוא שחיבור ע"י מחט 
איננו מחבר את ב' חלקי הבגד להיות דבר אחד ממש, בשונה מתופר ע"י חוט שנעשים ב' חלקי הבגד לדבר 
אחד. ועפ"ז מובן גם מדוע דיבוק ניירות ע"י דבק הוא תולדת תופר דגם שם נעשו כולם לדבר אחד ממש. 
ועפ"ז בנידון דדין יתכן שחמור יותר שהרי ע"י הסיכה נעשה בד"כ הדגל דבוק לבגד ממש. אך לא נראה דזאת 
היא כוונת הקצה"ש שהרי ביאר )בס' 5( שהחילוק בין בגד לניירות הוא מהי הדרך הרגילה לחבר ב' חלקים 
שבבגד הדרך הרגילה היא ע"י חוט ובנייר ע"י דבק, וא"כ גם נידו"ד הוא שינוי מהדרך הרגילה. וראה עוד 
ביאור בזה במנח"י )ח"ב סי' יט אות ג(, דהחילוק הוא שחיבור ע"י מחט נעשה בדרך כלל באופן ארעי ולכן 

אי"ז דרך חיבור הרגילה, וגם עפ"ז יש מקום לדון להחמיר בנדון דידן שנעשה לקביעות ממש.
7( סי' שג ס' יא, וראה בארוכה במהד"ב לסי' שא.

8( באג"ק חי"א עמ' תז.
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אלו: א. שתפירה במתכת אי"ז תפירה9, ולכן הוי תופר כלאחר יד. ב. שאי"ז עשוי להתקיים 
לעולם. ג. דהוי תרי דרבנן לצורך היום.

והנה פשוט שלא התירו כל תרי דרבנן בשבת, כדהוכיח בברור בבדה"ש שם10, וכל ההיתר 
כאן הוא היתר מיוחד במלאכת תופר כאשר יש בזה צורך ממשי בשבת כגון לצורך לבישת הבגד 
שללא ה'סיכת בטחון' לא יוכל ללובשו בשבת. משא"כ בנדון דידן שאין בזה צורך היום, אין כל 

מקום להתיר עשיית תרי דרבנן.

ועפ"ז ה"ה שאסור להוציא את הדגלון בשבת שהרי יש בזה איסור של מתיר מדרבנן, ואף 
שיש בזה לכאורה ג' דרבנן; א. תפירה כלאחר יד. ב. היתר תכיפה אחת. ג. מתיר שלא ע"מ 

לתפור. הנה אי"ז פשוט כלל וכלל להתיר ג' דרבנן שלא לצורך היום, כפי שהארכנו במ"א.

ובאמת בנדו"ד אי"ז כלל בגדר ג' דרבנן כפי שביאר בבדה"ש שם11 שלעניין קורע אין לצרף 
את הסברא שהתפירה היתה כלאחר יד דסו"ס הבגד תפור לפנינו. ועוד שיש לדון בנדון דידן 
שמחבר את הדגלון לבגד ע"מ שיישאר שם לעולם, ואף המחט נסגרת ע"י סוגר המונע ממנה 

להיפתח, דייתכן שבכה"ג אף התוכף תכיפה אחת הוי איסור גמור מן התורה12.

הדומה  באופן  מחט  ע"י  לבגד  קישוט  לחבר  שמתירים  יש  האחרונים  מספרי  בכמה  והנה 
מש"כ  ע"פ  הוא  שיטתם  ויסוד  אהבה14.  ובמנוחת  )דהאן(13  יעקב  מנחת  בספר  וכ"כ  לדגלון, 
בשו"ת אג"מ15, שאין כל איסור של תופר ע"י סיכה של מתכת דכל איסור תופר הוא רק ע"י 
וכן מוכח מדברי  חוט. אך כפי שהובא לעיל אין כן דעת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
אדה"ז במהד"ב לסי' שא בסופה שלדעת ריב"א יש איסור מהתורה לחבר סיכה ממתכת. וא"כ 

אין כל מקום לסמוך על דעת המתירים הנ"ל. וראה בספר תורת המלאכות )לייטנר(16.

אור  בשו"ת  שכתב  מה  ע"פ  הוא  המקלים  על  זכות  לימוד  של  באופן  לצדד  שיש  מה  אך 
לציון17, שסיכה העשויה לקישוט איננה בכלל בגדר מלאכת תופר כיון שאין כאן חיבור של ב' 

9( כבר העירו שבאג"ק )ח"ח עמ' צב( כתב שכן יש תפירה ע"י מתכת, אך נ"ל שאין כל סתירה בין הדברים, 
דכאן מיירי שאין בזה איסור תורה, ולא שאי"ז כלל, שהרי לא התיר אלא מטעם תרי דרבנן, ובח"ח כוונתו 

שמצד עצם גדר מלאכת תופר ייתכן שיש בזה איסור אף מן התורה באם אי"ז שינוי מדרך הרגיל.
10( ס' 3.
11( ס' 8.

12( כפי שנראה מדברי אדה"ז )בסי' שמ ס' יב( שהטעם שהתופר ב' תפירות פטור הוא מפני שאינו מתקיים, 
אך מדברי המנח"י )ח"ב סי' יט( משמע דלא ס"ל כן, ובפרט שבמציאות ייתכן שהסוגר ייפול.

13( פרק ה סי' טז.
14( פרק טו ס' ו, אלא שכתב שאין לעשות כן בתחילה בשבת משום מכה בפטיש.

15( או"ח ח"ב סי' פד.
16( ח"ד עמ' קנ ואילך.

17( ח"ב פכ"ה ס' ה.
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גדר מלאכת תופר,  וראה באריכות באג"ק19 בביאור  זו בארחות השבת18.  וכ"כ סברא  דברים, 
שכל שאינו מחבר ב' דברים ע"י דבר שלישי אי"ז תופר, וא"כ אפשר שה"ה בנדו"ד. אך כבר 
זה דומה כלל שהרי כאן כן  יהונתן20 שלכאורה אין  וכ"כ בשלמי  תמה בתורת המלאכות שם, 
מחבר ב' דברים שונים ע"י המחט דהקישוט גופא ובנדו"ד הדגלון, מתחבר לבגד ע"י הסיכה, 
וא"כ אין מקום להקל בזה. וכן דעת הנשמת שבת21. וראה גם באג"מ22 שאף דן בהיתר חיבור 

תכשיט המחובר למחט לא הביא לצרף את סברת האו"ל.

18( ח"א עמ' שמז הערה יד.
19( ח"ח עמ' צב ואילך.

20( סי' שמ ס' יד אות ד.
21( ח"ז סי' קפח.

22( שם.
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האם יש חשש של קושר בסגירת ''סקוטש''
הגה"ח הרב משה שיחי' קורנוויץ
ר"מ בישיבה
רב דק"ק חב"ד מיוחד נוף הגליל
מרבני מכון הלכה חב"ד

א.
סגירת הטיטולים בעבר היתה נעשית ע"י דבק והפוסקים דנו בזה הרבה1.

תופר,  מלאכת  גדר  בביאור  מאריך  מה"מ2  אד"ש  כ"ק  דהנה  חשש;  אין  ב''סקוטש''  אך 
והחילוק בין דין המדבק ניירות ע"י דבק שאסור, לבין ההיתר ד'זיפער' )רוכסן( וכן ההיתר של 
הכנסת קרסים בלולאות. ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ שגדר מלאכת תופר הוא בשתיים: א. חיבור 

ב' דברים ע"י דבר שלישי. ב. שהחיבור יוצר דבר מהודק.

ולכן ב''סקוטש'' אין כל חשש, כיון שהחיבור איננו ע"י דבר שלישי אלא מיניה וביה. 

ב.
שיהיה  הכרח  תופר  מלאכת  בגדר  אין  דלשיטתו  אחרת,  בדרך  הלך  שבה"ל3  בשו"ת  והנה 
ע"י דבר שלישי, אלא כל שמהודק ונעשה לקיום, אסור משום תופר - ולשיטתו לכאורה אסור 
לסגור את ה''סקוטש'' אחרי השימוש בטיטול, כיון שהסגירה נעשית לקיום - אך בקובץ מבית 
לוי4 כתב בשם השבה"ל שאין כל איסור בסגירת טיטולים, ומה שאסר הוא דווקא בדבר שיש 

בו תיקון מנא, עיי"ש5.

אך כאמור לדעת כ"ק אד"ש מה"מ אין חשש בדבר. 

ג.
כרוכס  דהוי  ה''סקוטש''  ע"י  שנעשית  הסגירה  בהגדרת  הגרשז"א6  שחידש  מה  לפי  אכן 
שתי לולאות של ברזל וכסוגר כפתור שאין בזה האיסור של תופר ובמילא אין איסור של קורע 
– כיון שמהות וצורת הפעולה של סגירת 'סקוטש' איננה יצירת חיבור קבוע, אלא היא במהותה 
דרך שימוש בחפץ כ'כפתור' שלכו"ע מותר לסוגרו אף באם כוונתנו שישאר סגור באופן של 

קיימא ולכן מותר לפותחו ולסוגרו בשבת. וכעין זה כתב בשו"ת בצל החכמה7.

1( ראה השקו"ט בזה בקובץ אהלי שם גליון ד' ואילך.
2( אג"ק ח"ח ע' צב ואילך.
3( ח"ג סי' נא וח"ח סי' סא.

4( חוברת טו עמ' פט.
5( וראה בספר תורת המלאכות )מלאכת תופר עמ' קמט( שהביא כו"כ דעות מפוסקי דורנו בזה, עיי"ש.

6( שש"כ פט"ו הע' רסו.
7( ח"ג סי' ב. ובשו"ת א"נ ח"ז סי' פז, ס' ב.
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את  לסגור  מותר  כן  אם  עלמא,  לכולי  תופר  מלאכת  צורת  מהות  את  בזה  שחסר  היינו 
ה'סקוטש' בשבת ללא חשש.

ד.
אך יש לדון בזה מצד מלאכת קושר, שלכאורה היה ניתן לדמות את סגירת ה'סקוטש' לדין 
באופן  זל"ז  דברים  ב'  שחיבור  דמשמע  קושר'8,  משום  חייב  שיהיה  מין  מכל  חבלים  'הפותל 

שהחיבור מתקיים אסור משום 'קושר'9.

ובהגדרת מלאכת קושר וחילוקה ממלאכת תופר נאמרו באחרונים כו"כ סברות, המרכבת 
המשנה10 ביאר שכל חיבור שלא ע"י דבר שלישי הרי הוא קושר ולא תופר, ויש שכתבו שכל 
חיבור שניתן לפרקו נחשב כקושר ולא תופר, ויש שביארו שקושר הוא רק כאשר מהות המלאכה 

היא קשירה ולא חיבור בעלמא.

ואם נאמר שעיקר גדר מלאכת קושר זה ע"י קשר דווקא11, ומה שיש ראשונים שאסרו פותל 
הוא כיון שפותל דומה ליצירת קשר, אם כן בסגירת 'סקוטש' אין חשש כלל כיון שלא דומה 

לקושר.

אך הנה כ"ק אד"ש מה"מ מבאר12 כי גדר מלאכת קושר הוא חיבור ב' דברים בחיבור של 
של  קשר שאינו  כל  ולכן מהתורה  ה'קיימא' שבה,  הוא  המלאכה  וגדר  מהות  כן  ואם  קיימא, 

קיימא אין בו כל איסור. משא"כ תפירה אפילו תחיבה שאינה מתקיימת יש בה איסור.

מכל זה היה מקום לומר שהסוגר את הטיטול ב'סקוטש' באופן שישאר סגור עולמית – יש 
מקום לאסור, וכ"כ בקונטרס שבת דינוקא13 להחמיר בזה וכן היה נראה.

ה.
אך עוד אפ"ל, שבנדו"ד חסר במהות של אופן מלאכת קושר. דהנה, בהגדרת האיסור של 
פותל מצאנו באחרונים כו"כ דרכים. יש שכתבו שכל האיסור הוא רק כאשר יוצר ע"י הפתילה 
'סקוטש'  ולכן  לסותרו14.  שקשה  באופן  בחוזקה  נעשה  כאשר  דווקא  שהוא  וי"א  חדש,  דבר 

שאין בו את הגדרים הללו נראה שאין בו איסור של קושר15.

8( שו"ע סי' שיז, ס' יא.
9( וכן כתב בשו"ת שבט הקהתי )ח"ב סי' קנ. ח"ג סי' כ( שבסגירת 'סקוטש' יש גדרי מלאכת קושר ולא תופר, 

עיי"ש.
10( פ"י מהל' שבת הי"א.

11( ראה מנח"ש מהדו"ת סי' א ושלחן שלמה סי' שיז, ס' א.
12( לקו"ש חי"ד עמ' 15.

13( עמ' לז.
14( ראה שו"ת שבה"ל ח"ח סי' נה. שו"ת אור לציון חלק ב - הערות פרק כט.

15( ראה מה שציין בכעין זה בפסקי תשובות סי' שיז הערה 134 בנוגע לסגירת אזיקון בשבת, שיש לחלק בין 
מעשה הידוק לקושר.
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מוכיחה  החיבור  שצורת  לכפתור  דומה  ש'סקוטש'  הגרשז"א16  הבנת  ע"פ  בודאי  הוא  וכן 
שאין כאן כלל איחוד של שני דברים, אלא מהות הדבר היא ארעיות. ולכן אין בזה כל איסור אף 

לא מצד גדר קושר, גם אם נאמר שגדר המלאכה הוא חיבור ב' דברים.

ו.
עוד יש שכתבו17 להוכיח שלכולי עלמא מלאכת קושר היא דווקא כאשר עושה את המלאכה 

בצורת 'קשר'.

סביבות  שכורכין  זה  בדרך  האגד  נוהגים לעשות  "יש  אדה"ז18:  כותב  ערוך  בשולחן  דהנה 
שלשה מינים אלו עד שיהיו מהודקין היטב ותוחבין ראשי הכרך לתוך עיגול הכרוך סביב שלשה 
מינים אלו, ויש מחמירים וקושרים שני ראשי הכרך בשני קשרים זה על גבי זה. וביו"ט שאי 
אפשר לקשרן בענין זה שהרי הוא קשר של קיימא שאינו חושש להתירו עולמית אוגדין אותו 
בעניבה, דהיינו שעושין שתי עניבות זו על גבי זו )אבל אסור לעשות עניבה על גבי קשר כיון 
שאינו חושש להתירו עולמית עיין סימן שמ"א( או שתוחבין ראשי הכרך לתוך עגול הכרך" 
– דלכאורה באם עצם ההידוק היה אסור, מה הנ"מ בין כורך ותוחב שמותר אף שאינו חושש 
להתירו עולמית, לבין עושה עניבה ע"ג קשר שאסור? אלא מכאן מוכח שוודאי מוכרחת להיות 

צורת המלאכה של קושר לכולי עלמא.

ועכ"פ למעשה באם לא מהדק באופן של קיימא בוודאי שאין בזה חשש של פותל וקושר, 
וטוב להימנע מסגירת חלקי ה'סקוטש' לאחר השימוש בטיטול – אך מעיקר הדין הדבר מותר.

 

16( בשש"כ הנ"ל.
17( אור לנתיבתי טז.

18( סי' תרנא, ס' ו.



שער
חסידות
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גבורה – תגבורת החיות
הת' עוז הלוי שיחי' גת
תלמיד בישיבה

א.
התפשטות  ומניעת  הצמצום  מדת  שהיא  הקב"ה  של  גבורתו  "מדת  בשעהיוה"א1,  איתא 
החיות", וכן נתבאר בריבוי מקומות בדא"ח. אך בכ"מ2 מובא, "שההשפעה הנמשכת מהגבורות 
היא גדולה יותר מההשפעה הנמשכת מהחסדים, כי חסדים הם בטבע הקרירות ולכן ההשפעה 
מהם היא בהגבלה, משא"כ הגבורות שהם בחמימות, ההשפעה מהם היא באופן של תגבורת, 

ועד לריבוי בלי גבול". 

צמצום   — העולם  שחושבין  כפי  אינה  )"הדין"(  הגבורה  מידת  דמהות  בתו"א3,  מצינו  וכן 
העולם  את  לברוא  במחשבה  עלה  בתחלה  במדרש,  "איתא  וז"ל:  לעולמות,  השפע  ומניעת 
במדה"ד . . ואין הפי' כמו שהעולם סוברין שמדה"ד הוא בחי' צמצום ומניעת ההשפעה". ומביא 
ה'  לך  כט(  א,  )ד"ה  כמ"ש  ית'.  ממדותיו  אחת  היא  גבורה  בחי'  הרי  "כי  א.  הוכחות:  ב'  לכך 
הגדולה והגבורה, שהם עשר ספי' דאצי' המחיי' ומהוים מאין ליש". ב. "ועוד הנה כתיב )דברים, 
יב(, כי הדם הוא הנפש שעיקר חיות האדם הוא הדם. ודם נמשך מבחי' גבורה4, מדה"ד" וא"כ 

גבורה ענינה חיות ושפע ולא להיפך.

ויש לעיין בפשט דברי אדה"ז בהוכחתו הראשונה, דלכאורה מה בכך שמידת הגבורה היא 
נוטלת בהתהוות  והחלק שהיא  לומר שתפקידה  יתכן  כו', עדיין  ית' המהוות  אחת ממידותיו 

וקיום העולמות הוא צמצום ההשפעה האלקית בכדי שיוכלו להיווצר נבראים בע"ג?

בפשטות ניתן היה לבאר, שההוכחה לכך שהגבורה אין ענינה "צמצום ומניעת ההשפעה" היא 
מכך שלא יתכן שהקב"ה שהוא תכלית הטוב ו"טבע הטוב להיטיב5", יאציל מידה )המתיחדת 

עמו בתכלית היחוד6( אשר כל ענינה היא מניעת השפע האלקי.

1(  רפ"ד.
2(  סה"מ מלוקט ח"ד ע' סג. ומציין לסידור עם דא"ח, שם נכתב: "לפי שעיקר ההשפעה בריבוי אור וחיות 
ביותר אינו אלא ע"י בחי' הגבורות דוקא לפי שיש בהם תגבורת אור וחיות בכח עצום יותר מכח החסדים 
וראיה מדם הוא הנפש שהוא בבחי' הגבורות והוא עיקר המחיה לאדם כו' וכן כל השפעות בריבוי גדול הוא 
ע"י הגבו' . . והטעם ידוע לפי שהחסדים שרשם בחכ' שהוא בבחי' הקרירות והגבורות שרשם מבינה מבחי' 
החמימות וריבוי האור והחיות בתגבור' כי כל חום מוליד ומרבה כמו כשאינו יורה כחץ בגבורת החמימות 

אינו מוליד".
3(  פרשת נח ט, ג.

4(  ראה עד"ז באוה"ת שיר השירים ע' רלט )וש"נ(, גבי דם התמיד שנשחט בצפון דוקא בחי' גבורה.
5(  עמק המלך שער שעשועי המלך, רפ"א.

6(  כמאמר התקו"ז )בהקדמה לפני ד"ה "קום יחזקאל"( "איהו וחיוהי חד, איהו וגרמוהי חד". וראה ספר העי
רכים ערך 'אורות דספירות — ביחס לכלים' ע' לב. וש"נ.
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אמנם אין לומר כן, ומב' טעמים: א. אין זה משמע מהלשון בתורה אור שם )שכלל לא מזכיר 
ענין "טבע הטוב להיטיב"(. ב. גם בתוכן הדברים קשה לומר שזהו הסבר ההוכחה שם, דאין זו 
הוכחה מוחלטת. ובהקדים דברי אדה"ז )שם( על מהות מידת הגבורה: "אלא הפי' מדה"ד הוא 
בחי' גבורה לשון תגבורת, שכח החיות מאור א"ס בא בהתגברות". ואם נאמר דההוכחה לכך 
שהגבורה אינה צמצום ומניעת ההשפעה, היא רק מכך שלא שייך עניין של העלם ומניעה לפניו 
יתברך מצד טובו הגדול, היה ניתן לסתור הוכחה זו — דהצמצום והמניעה של מידת הגבורה הם 
לנבראים,  הגילוי  לצורך  הוא  ית'  בנבראים, דהצמצום קמיה  חלק מפעולת המשכת האלקות 
בכדי שיוכלו להכיל את אורו הגדול ולא יתכללו במאצילם7, וא"כ אין הכרח מהוכחה זו לביאור 

הנ"ל שמידת הגבורה היא התגברות החיות מאוא"ס.

ע"כ נראה לבאר הוכחה זו באופן אחר:

מאחר שהקב"ה האציל את ספירותיו "לאנהגא בהון עלמין8", כלומר להנהיג ולהחיות על 
ידם את העולמות )כנ"ל בתו"א "עשר ספי' דאצי' המחיי' ומהוים מאין ליש"( — מוכח מסברא 
אשר כל אחת מהן מוסיפה חלק וענין משל עצמה בהתהוות העולמות, כלומר שחלקה בנתינת 
נמשלו  שהספירות  )כידוע9  הגוף  אברי  וע"ד  הספירות.  בשאר  תלויה  אינה  וההנהגה  החיות 
לאברי הגוף(, שאע"פ ששלימות הגוף מתבטאת ומצויה דוקא בהתכללות האברים יחדיו, הנה 
מכל מקום לכל אחד מן האברים יש תוכן חיובי משלו. וכן עד"ז בספירות מוכרחים לומר שכל 
אחת מהספירות לוקחת חלק חיובי ופעיל בבריאת העולם, ומשום כך לא שייך לומר שכל מהות 
הגבורה ופעולתה היא צמצום השפעת החסד, ורק לאחר שמידת החסד פועלת את פעולתה 

נצרכת מידת הגבורה, ואילולי מידת החסד אין קיום וצורך למידת הגבורה.

בסגנון אחר: כיון שמהות הספירות היא גילוי )"ספירֹות מלשון ספירּות ובהירות"10( ההעלם, 
ויתרה מזו — הווית היש, ממילא מובן שלא שייך שכל פעולת הגבורה מתבטאת ב'שטח האין' 
)"עד פה תבוא ותו לא11"(, כלומר שמגבילה את האור והשפע, ולא מתבטאת )בנוסף, עכ"פ( 
ב'שטח היש', כלומר שמשפיעה שפע מסוים מצ"ע. עפ"ז מובן שהביאור בכך שהצמצום הוא 

בשביל הגילוי אינו מספק מענה לשאלה זו, דסוכ"ס הרי זה צמצום והעדר.

ב.
לאחר שהסקנו שההוכחה השניה בתו"א לכך שמידת הגבורה אינה מניעת השפע היא דלפי 
זה נמצא שמידת הגבורה לא נושאת בתוכה שום תוכן משלה, נמצא שישנם ע"כ ב' תשובות: 
א. התשובה המובאת בתו"א )שם( שגבורה ענינה הוא "תגבורת החיות", וא"כ אין ענינה רק 

שלילה והעדר.

7(  כמבואר בשעהיוה"א פ"ו, ובארוכה בד"ה 'וידעת' תרנ"ז.
8(  תקו"ז )בהקדמה דף יז, א(.

9(  תקו"ז שם. וראה בארוכה בהגהות לד"ה 'פתח אליהו' תרנ"ח.
10(  ראה לקו"ת אמור דף לה, ב. וש"נ.

11(  כ"ה הלשון במאמרי ד, ע"פ איוב לח, יא.
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ב. איתא בשעהיוה"א12 גבי שם אלקים )מידת הגבורה13( "כתיב כי שמש ומגן ה' אלקים פי' 
מגן הוא נרתק לשמש שיוכלו הבריות לסבלו . . וכמו שהנרתק מגין בעד השמש כך שם אלקים 
מגין לשם הוי' ב"ה . . והנה בחי' הצמצום )'הנרתק'( והסתר החיות נקרא בשם כלים והחיות 
עצמו נקרא בשם אור שכמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו כך בחי' הצמצום מכסה ומסתיר 
האור החיות השופע". והנה בטעם מה שמשווה הצמצום לכלים ולא למסך ונרתק בלבד, מבאר 
אד"ש14: נרתק וכלי שונים במהותם. נרתק אין בו שום תוכן, אלא כל ענינו הוא רק להסתיר 
ומזה  וציור משל עצמו.  אופי  תוכן15,  נושא בתוכו  כלי  זאת  אור השמש. לעומת  ולמנוע את 
באור  אך  להתפשט,  האור  מן  מונע  רק  הנרתק  האור,  על  פעולתם  באופן  החילוק  משתלשל 
ציור  )כנ"ל(, פועל הוא  היותו מציאות בפ"ע  אינו פועל מאומה. משא"כ הכלי מחמת  עצמו 

והגבלה באור עצמו16.

ג.
שהוא  משום  הוא  דוקא  הא'  ענין  את  אדה"ז  כאן  נקט  שלשמה  שהסיבה  לומר  יש  ואולי 

השורש והמקור לענין הב', ובהקדים:

לאחר שמסיק בתו"א שם שענינה של מידת הגבורה הוא תגבורת החיות, ממשיך: "וע"כ 
ממילא כשבא בדרך השתלשלות למטה נעשה בחי' דין, מי שאינו ראוי לקבל ההשפעה אינו 
יכול לקבל מפני שהחיות נמשך בהתגברות רב". ומכך משמע דזה שלעיננו נראית מידת הגבורה 

כמניעת והסתר החיות אינו אמת, כ"א שמחמת ריבוי האור נראה כך רק לעיני המקבלים17.

12(  סוף פ"ד.
13(  דרך מצותיך קטו, ב. ועוד.

14(  בשיעורים בספר התניא על אתר, משיחת ש"פ משפטים תשכ"ז.
15(  וכפי שהוא בכלים דאצי', דתפקיד הכלי אינו רק לצמצם את האור אלא גם להגדירו, "שהאא"ס המלובש 
יבהספי' הוא עצם א' פשוט בתכלית הפשיטות, מ"מ לענין פעולתו והשפעתו בעולמות יהי' שינוי. שכשמתל

בש במדת חסדו ובה ועל ידה יאיר בעולמות, יהי' הפעולות בחי' גלוי חסדים ורב טוב לעולמות. וכשמתלבש 
במדת גבורתו ובה ועל ידה יאיר בהעולמות, יהי' הפעולות בחי' דינים ח"ו . . ע"י הספי' הנ"ל שהן הכלים" 

)דרך מצותיך קטז, א(.
16(  ובפרדס )שער עצמות וכלים פ"ד( ממשיל זאת לאור הבוקע דרך זכוכית צבועה שהאור מקבל את גוון 

הזכוכית.
17(  ובלקו"ש )ח"ל ע' 108( מדייק כ"ק אד"ש מה"מ, דמשמע שקאי גם על גבורה דאצילות. דבד"כ )ראה 
הנסמן בסה"מ מלוקט ח"ד ע' סג הערה 8( נתבאר שתגבורת החיות קאי בגבורה דעתיק. אך מהסגנון בתו"א 
מסיק כ"ק אד"ש מה"מ דאינו כן, אלא שגם ענינה של גבורה דאצילות הוא תגבורת החיות. ובדרך אפשר י"ל 
שלוקח זה מקביעת אדה"ז שם: "ואין הפי' כמו שהעולם סוברין שמדה"ד הוא בחי' צמצום ומניעת ההשפעה". 
דאם באיזו שהיא דרגא היה הפירוש צמצום ומניעת ההשפעה, לא היה מקום לקביעה זו. אלא ע"כ יש לבאר 
דגם באצילות ישנה תגבורת החיות ורק לגבי המקבלים זה מתפרש כצמצום. וכמו שמשמע להדיא מהמשך 
הדרוש "ממילא כשבא בדרך השתלשלות למטה נעשה בחי' דין, מי שאינו ראוי לקבל ההשפעה אינו יכול 

לקבל מפני שהחיות נמשך בהתגברות רב".
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פעולה,  ואופני  בחינות  שני  דאצילות  בגבורה  ישנם  דבר  של  דלאמיתו  לומר,  נראה  לכן 
ובהקדים:

דהנה במאמר ד"ה תפילה למשה תשכ"ט כתב כ"ק אד"ש מה"מ, וז"ל "דשני הענינים דסובב 
וממלא הם שני השמות דהוי' ואלקים. וכמבואר בכ"מ דשם אלקים הוא לא רק המגן ונרתק 
שמעלים ומסתיר על האור דשם הוי', אלא שגם האור דשם הוי' כמו שנמשך ומתצמצם ע"י שם 
אלקים להיות מקור לנבראים, שבכללות הוא אור הממלא, נקרא אלקים". וכמקור לכך מציין 
72 לסה"מ תרס"ו18: "וז"ש בראשית ברא אלקים, דאין הכוונה דההתהוות היא משם  בהערה 
אלקים עצמו כ"א משם הוי' שנמשך ע"י שם אלקים, ונק' ע"ש השם אלקים שהוא המצמצם 
ומעלים להיות אור הוי' באופן כזה שיהיה באפשר להיות מזה התהוות העולמות כו', וכמו שאור 
השמש המאיר לארץ נק' אור הנרתק". ובפשטות כוונת כ"ק אד"ש מה"מ בציון זה היא בכדי 
לבאר ההשוואה בין שם אלקים לאור הממלא, דלפום ריהטא אינו מובן: שם אלקים הינו מסך 

המעלים ומסתיר ההשפעה של שם הוי', ואילו אור הממלא הוא — כשמו — אור ושפע?

וע"ז מביא הביאור מהמשך תרס"ו דהאור הבוקע את הנרתק נק' בשם 'אור הנרתק'. ומשם 
על  )נוסף  הוא  נק' אף  )אור הממלא(  הנרתק דשם אלקים  לנדו"ד, שהאור הבוקע את  מסיק 

הנרתק( בשם אלקים.

ולכאורה דרוש עיון: מה בכך שההאור הבוקע את הנרתק נקרא בשם אור הנרתק — והרי 
אותו  מייחסים  איך  השמש  אור  זהו  שסוכ"ס  כיון  גיסא:  ולאידך  השמש?  אור  זהו  למעשה 

לנרתק?

ונראה שהביאור בזה הוא ע"פ מה שנת"ל משעהיוה"א ש"בחי' הצמצום והסתר החיות נקרא 
בשם כלים" וביאור כ"ק אד"ש מה"מ דהכלים בהיותם ענין חיובי, מקנים באור ציור ו'צובעים' 
אותו לכן האור הצבוע מתייחס לפעולתם, דמצד שם הוי' אין מקום לציור באור וכל עניין הציור 

נפעל הודות לפעולת הכלים וממילא מתייחס להכלים.

אלקים,  )שם  הגבורה  שבמידת  כלים(   -( השפע'  'מניעת  בבחי'  ישנם  שלמעשה  ונמצא, 
ג. האור הבוקע מתוכו  ב. הקנאת ציור בהאור.  ג' תכונות: א. מניעת והסתר החיות.  ממלא( 

מיוחס אליו, עד שנחשב כביכול הוא עצמו מאיר.

א.  בסדר שונה:  אך  הגבורה,  החיות' שבמידת  'תגבורת  בבחי'  ג"כ  אלו מצויות  תכונות  ג' 
הארת הגבורה עצמה19 )ע"ד ענין הג'(. ב. אינה רק שלילה והעדר, ואדרבה מקנה בהשפעה את 
ריבוי השפע  כלפי המקבל, שמצד  והסתר החיות  ג. מניעת  הב'(.  ענין  )ע"ד  ענין ההתגברות 
בבחי' התגברות אינו יכול להכיל האור ונראה לו כחושך )ועד "שהעולם סוברין שמדה"ד הוא 

בחי' צמצום ומניעת ההשפעה"(.

18(  ע' רכב.
19(  אלא שבבחי' 'תגבורת החיות' מקור האור הוא בספי' הגבורה עצמה, בשונה מבחי' 'מניעת השפע' שמקור 

האור הוא משם הוי' אלא ע"ש אלקים מחמת הציור שמקנה בהאור.
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 נמצא שורש בחי' 'מניעת השפע' שבגבורה משתלשל מבחי' 'תגבורת החיות', וע"כ הוא 
'יורש' את תכונותיה של התגבורת אך בצורה שונה.

וממילא מובן שהתשובה המלאה לשאלת אדה"ז בתו"א היא דווקא מבחי' 'תגבורת החיות'. 
ד"הבנת ענין על בוריו הוא דוקא כשמבארים אותו מיסודו ושרשו"20. וממילא נקט בתשובתו 
דוקא העניין ד'תגבורת החיות'. משא"כ בשעהיוה"א לא עוסקים בענין הספירות אלא בהעלם 

שפועלת מידת הגבורה.

ולכשתמצי לומר נראה דכתיב להדיא בשעהיוה"א שם: "ושורש הה' גבורות )שהגבורות שם 
קאי בהמשך להמבואר שם ש"הם הכלים"( הוא בוצינא דקרדוניתא שהיא גבורה עילאה דעתיק 
יומין",שבוצינא דקרדוניתא משמעותו 'נר חשוך' והיינו חושך שלמעלה מאור — שמפאת ריבוי 
האור מתפרש כחושך לגבי המקבל21 — תגבורת החיות. וכ"ה לגבי גבורות דעתיק שעיקר ענין 

תגבורת החיות הוא בגבורות דעתיק )ראה הנסמן בלקו"ש שם(.

20(  סה"מ מלוקט ח"ה ס"ע שכב.
21(  ראה תו"א מקץ לט, א.



שער
שונות



  132  

קובץ ףערוכ ובאיוראם - ד

דברי דבורה גבי האיסור לאשה להתקדש 
ללא ראיית בן הזוג

הת' שניאור זלמן שיחי' גרליק
תלמיד בישיבה

א.
בספר הזכרונות מספר כ"ק אדמו"ר הריי"צ על פלפול הלכתי בין דבורה בתו של ר' שמואל 
נחום לבינו האם תוכל להסכים להצעת השידוך, אותה הציע ר' צדוק משה למעבידו ר' נחום, 
בטרם תיראה אותו, וכדלהלן: "דבורה השיבה שאינה יכולה להביע דעה בטרם תתראה עם ר' 
נחום, היא ציינה את מאמר חז"ל: "אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה" היא הוכיחה 
שהלכה זו איננה קיימת רק לגבי הגבר כי אם גם לגבי האשה, שהרי הנימוק להלכה מבוסס על 
מצוות ואהבת לרעך כמוך )". . שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ורחמנא אמר ואהבת 
לרעך כמוך"(, ומצוה זו אינה מן המצוות שהזמן גרמן, שנשים פטורות מהן, כי אם מן המצוות 

שמוטלות גם על הנשים, הרי שאין מקום לדבר על השידוך בטרם יתראו.

נחום ביקש להוכיח לבתו  ר' שמואל  זה.  ויכוח ממושך בנושא  בין האב לבין בתו התפתח 
הלמדנית שלאמתו של דבר אין איסור להינשא בלי להתראות קודם לכן. הביטוי "אסור לקדש 

אשה עד שיראנה" משמעותו רק שיש להמנע מכך, ואין הכוונה כאן לאיסור ממש. 

ר' שמואל נחום הביא הוכחות לדעתו מן הרמב"ם ומן השולחן ערוך, אך דבורה לאה סתרה 
ראיותיו והוכיחה שאכן הכוונה איסור ממש. בין השאר הצביעה על כך שבסוגיא במסכת נדה, 

דף י"ז, מופיע הביטוי "אסור" במשמעותו של איסור ממש. 

כן הזכירה את האמור במסכת נדרים, דף כ', על תקלה הנובעת מנשואין בלי היכרות מוקדמת.

ר' צדוק משה, שהיה מסוגל - אם כי לא היה למדן מובהק - לעקוב אחר הוויכוח בין האב 
לבין בתו, עמד נפעם. שוב נוכח במעלותיה הרוחניות המיוחדות של דבורה".

והנה, כאשר נביט באופן שטחי במקורות אלו, נראה דבר פלא:

שהרי הוכיחה דאיסור נישואין ללא ראיית בן הזוג קודם להם, אינו רק בגבר כ"א ג"כ באשה, 
ממה שלמדים זאת ממצוות אהבת ישראל, אך בעיון שטחי בסוגי' משמע ההפך ממש, והוא, 
יותר  בו  "שמצווה  יוסף  רב  דברי  את  מביאה  שהגמרא  לאחר  שם  בקידושין1,  הגמרא  ממ"ש 

מבשלוחו", כלומר ששכר רב נוטל האדם שמקדש אישה בעצמו מאשר המקדשה ע"י שליח.

ומביאה הגמרא שחל ג"כ איסור על מי שמקדש ע"י שליח: "דאמר רב יהודה אמר רב אסור 
לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה, שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו, ורחמנא אמר 

1( מא, א.



  133  

־ער ־ו וכ

ואהבת לרעך כמוך". ומבארת הגמרא שדברי ר"י נאמרו על האישה, שלא חל עליה איסור באם 
טב למיתב טן דו  לא תראה, אך מצווה איכא, "אבל בהא איסורא לית בה כדר"ל, דאמר ר"ל 

מלמיתב ארמלו".

וממשיך:  מגונה".  דבר  בו  תראה  שמא  לומר  איסורא  ליכא  ראתהו  שלא  "אע"פ  ופרש"י: 
"דאמר ר"ל טב למיתב טן דו. משל הוא אומרות על בעל כל דהו שהוא טוב לשבת עם שני 

גופים משבת אלמנה".

ומשמע בפי' אשר על האישה לא חל כלל איסור זה2.

ב.
וכן קשה, דלכאורה הביא ראייתו מהרמב"ם, ממ"ש3 "ולא יקדש אשה עד שיראנה ותהיה 
כשרה בעיניו, שמא לא תמצא חן בעיניו, ונמצא מגרשה, הוא שוכב עימה והוא שונאה". ולא 

הזכיר הרמב"ם שאיסור זה חל ג"כ על נשים4.

וכן, דמ"ש כוונתו שהביא ראיות מן השולחן ערוך, לכאורה הכוונה להלכה דלהלן:5 ". . אבל 
אם אפשר לו לקדשה בעצמו אסור לקדשה על ידי שליח אלא אם כן מכירה שמא אחר כך ימצא 
בה דבר מגונה ותתגנה עליו ומכל מקום אף על פי שמכירה מצוה שיקדשנה בעצמו אם אפשר".

ולכאורה כיצד אפשר שחל זה ג"כ על הנשים, והלא יפה ענה לה6?

ברצונה,  תלוי  שא"ז  )דמשמע  החיוב  אודות  הריי"צ  אדמו"ר  שמביא  במקורות  בעיון  וכן 

2( מלשון רש"י ד"ה "בהא" שכתב "דמצוה שיראנה", משמע שאין בכך איסור גמור אם אינו רואה אותה קודם 
הקידושין, ואינו אלא "מצוה" לראותה, אולם כל זמן שלא בא לידי כך, אינו עובר על איסור ומשמע אינו 

איסור כלל אפילו עליו.

וכתב בספר 'גליון הש"ס' "נ"ב, קצ"ע מדוע לא נקיט קרא דלא תשנא את אחיך בלבבך דחמור טפי דהוא לאו 
וגם ה"ל למינקט תרויהו" – והותיר בצ"ע. ושמא לפיכך כתב הרמב"ם )בא"ב( באופן חיובי )"ואין בזה צד 

איסור ולא עוד אלא ראוי לעשות כן"(, ואכ"מ.
3( רמב"ם הל' אישות פ"ג הי"ט. וראה הל' א"ב פכ"א ה"ג. עיי"ש הכ"ח. ופ"י מהלכות גירושין הכ"א. שם 

הי"ב.
שיקי "מצווה  בשווה  והאשה  האיש  על  שחלים  דינים  הרמב"ם  מביא  הלכה  שבאותה  וזאת,  ועוד   )4

ידי  מעל  יותר  בידה  עצמה  שתקדש  האשה  על  מצווה  וכן  שלוחו,  ידי  מעל  יותר  בעצמו  אשתו  אדם  דש 
הידור. לא  ואפילו  איסור  שום  אין  שעליה  ברור  האיש,  לצד  רק  הביא  שזאת  שמתוך  ומשמע,   שליח". 

)וכן, ממ"ש )בהלכות אישות פ"ג הי"ט( "וכן האיש אין ראוי כו'" וכן ממ"ש )בהל' א"ב( "אלא ראוי" דמל' 
"ראוי" משמע שכל אותם הדברים המנויים שם אין עוסקים בענייני חובה כ"א רשות ומצוה(.

5( אהע"ז סי' לה, א.
6( וע"ע במאירי ריש פ"ב דקידושין ד"ה "אמר", שכתב "ולא עוד אלא שנדנוד עבירה יש למי שמקדש עד 
שיראנה קודם קידושין וכו'" ולא כתב בלשון איסור, וכן מדוקדק מדברי רש"י שכתב ד"מצוה שיראנה שמא 
וכו'" וכן כתב הרב התשב"ץ בתשובותיו )ח"ד סי' יט( ד"אסור דנקטה הגמ' לאו דוקא אלא אורח ארעא בהכי" 
וכ"כ בס' אור יקרות קידושין דף נא וכ"כ באבן השתיה כאן ד"מאי דקאמר איסורא לאו דוקא אלא עצה טובה 

ודרך חסידות קמ"ל" )ראה בב"מ קז, א ד"אסור לו לאדם" מופיע גבי עין-הרע(. עיי"ש.
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שתראה(  לפני  כלל,  דעה"  להביע  יכולה  "שאינה  אמרה  דהא  שרי,  לראותו  תחפוץ  לא  דאם 
שתראה האשה האיש קודם הקידושין. "שבסוגיא במסכת נדה, דף י"ז, מופיע הביטוי "אסור" 
במשמעותו של איסור ממש. כן הזכירה את האמור במסכת נדרים, דף כ', על תקלה הנובעת 

מנשואין בלי היכרות מוקדמת".

והנה, זה לשון הסוגיא הנ"ל במסכת נדה: "אמר רב חסדא אסור לו לאדם שישמש מטתו 
ביום, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. מאי משמע? אמר אביי שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה 

עליו".

איסור  "של  מובא במשמעות  אסור, אשר שם  יותר מבכ"מ שכתוב  כאן  ראה7  ואי"מ, מה 
ממש".

ובנדרים דף כ לא מצאתי זה כלל, ואדרבא, דברי הגמרא שם נסובים על חומר עוון הסתכלות 
בנשים8.

וצ"ע9, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בעניין10.

 

7( ועוד וזאת, שאכן כאן )במסכת נדה( א"ז איסור ממש שהרי לת"ח שרי.
8( ואי אפשר לומר שדבריה מכוונים כלפי הגמרא שם אודות חומר הענין של הנותן עיניו באשה אחרת – ור"ל 
שמא ר' נחום באם לא יראה אותה קודם לכן יעבור על איסור, כי, מדברת על האיסור לאשה וכן לא דיברה 

על הקידושין עצמם אלא על עצם הבעייתיות לדבר בזה.
9( ואע"פ שניתן לתרץ שכאשר רוצה האשה ממילא מצד "ואהבת לרעך כמוך" חל איסור זה, מ"מ ממ"ש 
שאינה יכולה כלל לדון בזה, משמע, שמ"ע אכן אולי חפצה בשידוך זה – אלא, שישנה מניעה הלכתית והדרא 

קושי' לדוכתא.

וכן, א"א לתרץ שחששה מאיסור "לפני עוור" שהרי בפי' אמרה שה"מ מחמת דין "אהבת ישראל".
10( ואולי היה ניתן לבאר, שאכן לא הביאה הגמרא הנ"ל להסביר את איסור האשה אלא חיוב האיש, כלומר 
באם יתראו קודם לכן עלול ר' נחום לעבור על איסור באם לא תרצה להתחתן עימו, שהרי )נדרים כ( "רבי 
אחא ברבי יאשיה אומר כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה וכל המסתכל בעקבה של אשה הויין לו בנים 
שאינן מהוגנים" וע"כ, מחמת חיוב אהבת ישראל שלה עליה לראותו קודם השידוך ולפיכך הוכיחה היא מן 

הגמרא הנ"ל.

וע"כ מביאה ראי' דווקא מדברי הגמרא בנדה – דאע"פ שמצד הדין שרי )ת"ח. דידע לאצטנועי נפשיה. רש"י( 
מ"מ אומרת הגמרא שה"ז אסור מצד "ואהבת כו'" וכן הכא דיכלנו לחשוב שמותר לה )כי לו אסור להסתכל 
בפני אשה, משא"כ לה( קמ"ל שמצד מצוות אהבת ישראל – דשייכת ג"כ לנשים – אסור. לכן יכלה לדחות 

מקורותיו כי אכן לא מחמת "שמא תתגנה" עסקינן, כ"א בחיובא שלה דבזה לא איירי התם.

אך מ"מ קשה לשונה ממ"ש שממארז"ל "דאסור לו לאדם כו"' – דאיירי בדברי ר"י בקידושין שם.
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הבנים מתחילים להדליק נרות חנוכה איזה זמן קודם הבר מצווהא.
ראה שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר בשבת חנוכה תש"ו. נדפסה בההוספה לד"ה ברוך שעשה ניסים )עמוד 20( אות 

ח ]וגם בספר השיחות ה'תש"ו-ה'שי"ת ע' 20[. 

הבנות אין מדליקות בפני עצמןב. אשה - בעלה מוציאה.
ואין  ותירצו דאשתו כגופו דמיא,  וכבר תמהו למה נשתנו בזה נשים מאנשים דכל אחד מדליק בפני עצמו. 
נכון שתדליק הבת כשהאם אינה מדלקת. ולפי עניות דעתי דוחק גדול הוא. ומחוורתא כמו שכתב במשמרת 
שלום סמ"ח סק"ב דיש הרבה שאין יכולות לברך ולכן נהגו כולן לצאת ע"י אחרים )עיין אחרונים סו"ס תרע"ה 
וסתרע"ז(. ובשלטי הגבורים הובא במחה"ש סתרע"ז סק"ח: המהדרין נר לכל אחד ואחת בין אנשים ובין נשים 

כו' - וראה השיחה )ע' 20( אות ז הנ"ל.

מספר אדמו"ר הריי"צ: "בבית רבי נהגו להתחיל להדליק 
חינוך.  בשביל   - מצווה  הבר  קודם  כשנה  חנוכה  נרות 
חנוכה  נרות  להדליק  התחלתי  אני  מתי  זוכר  אינני 
שבת  )סה"ש,  מכן"  לאחר  תיכף  או  ביאלטא,  לעצמי, 

חנוכה תש"ו אות ח(, מסע יאלטא נמשך מחודש אלול 
תרמ"ה ועד לקראת חג השבועות תרמ"ו, כאשר אדמו"ר 

הריי"צ היה בן 6.

אמר רבי יהושע בן לוי: "נשים חייבות בנר חנוכה, שאף 
הן היו באותו הנס", ופירש"י: "שגזרו לטפסר תחלה ועל 
יד אשה נעשה הנס" )שבת כג, א( מרחיב הט"ז: "כיון 
שהיתה באותו נס, שגזרו היוונים על כל בתולה שתיבעל 
להגמון תחלה, והרגה אשה בת יוחנן כהן גדול את הראש 

של האויבים".

וכן פסק בשולחן ערוך )ס' תרע"ה ס"ג(: "ואשה מדלקת 
"יש  הרמ"א:  ופסק  בה".  חייבת  היא  שאף  חנוכה  נר 

אומרים דכל אחד מבני הבית ידליק, וכן המנהג פשוט".

בנר  האיש  חיוב  כמו  בנ"ח  חייבת  האשה  אשר  והבינו, 
שבת, שעיקר המצוה היא באשה ש"הנשים מוזהרות בו 
יותר" )שו"ע אוה"ח רסג ב(. דהיינו שהאשה חייבת רק 
וכן  האיש.  על  המצוה  עיקר  אך  נמצא,  בעלה  כשאין 

התפשט המנהג שהאשה אינה מדליקה במקום בעלה.

שואל העולת שמואל על המנהג הנפוץ: "מה שכתב 

�

�

א( גיל ההדלקה אצל ילדים: ""מנהג פשוט" אצל כל בנ"י 
באופן  המהדרין"  מן  כ"מהדרין  לנהוג  קטן(  ועד  )מגדול 
כמה  "כמנהג  שם:  ובהערה  ליום"".  מיום  והולך  ד"מוסיף 
ונשים(  בנות  )משא"כ  הקטנים  הבנים  שגם  מישראל 

מדליקים נר חנוכה".

 - יהודי  כל  לקיים  צריך  חנוכה  נרות  הדלקת  "המצוה של 
לא רק כהן ולוי, אלא כל יהודי, עד שאפילו ילד מחנכים 
שגם הוא ידליק נרות חנוכה" )לקו"ש ח"כ ע' 474(. וראה 
לקמן בהערה הבאה שם מתייחס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א להדלקת הילדים כדבר ברור.

מקום ההדלקה אצל ילדים: "כדאי ונכון שבפתח חדר הילדים 
תהי' גם מנורת )והדלקת נר( חנוכה . . שעי"ז יתוסף יותר 
בענין החינוך, הן בנוגע לילדים, שכאשר רואים את מנורת 
החנוכה בפתח החדר שלהם, נעשה רושם חזק יותר בנפשם 
כו', והן בנוגע להחדר, "מקדש מעט", ע"ד ומעין ומרמז על 

חינוך ביהמ"ק בחנוכה" )שיחת ש"פ וישב ה'תשמ"ח(.
"בקשר להדלקת מנורת החנוכה . . למרות שמצד פרסומי 
דבר  הרי   .  . מ"מ  בית,  בכל  אחת  מנורה  מדליקים  ניסא 
הכי טוב והכי מתאים, שיוסיפו אור בעולם, עי"ז שבנוסף 

למנורה שמדליקים כרגיל, ידליקו מנורה גם בחדר הילדים, 
הילדים  ורגשות  בחינוך  יוסיפו  ועי"ז  והבנות.  הבנים  של 

עצמם, ושל הוריהם, ושל כל אלו שיזדמנו לביתם.

ובנוגע לזה שאלו כמה שאלות, ומהם: א( האם כל ילד צריך 
להדליק? ב( האם צריך להדליק בכל חדר, או שבגלל יוקר 
צריכות  הבנות  גם  האם  ג(  אחד?  בחדר  רק  ידליקו  הדבר 

להדליק?

היא  הדבר  מטרת  שכל  מכיון  כללי:  באופן  בזה  והביאור 
מקום  בכל  ולבדוק  לעיין  יש  כו',  הילדים  בחינוך  להוסיף 
יוסיפו  אופן  באיזה  בפועל,  התוצאה  את  ענין  של  לגופו 

בחינוך. 

ועד"ז   .  . בפועל  במעשה  תוצאה  יש  המצוות  שלכל  ע"ד 
בנדו"ד: להדלקת המנורה בחדר הילדים ישנה מטרה, והיא 
הוספה בפירסומי ניסא והשפעה על חינוך הילדים, וא"כ יש 
לבדוק באיזה אופן המטרה תתבצע טוב יותר". )התוועדויות 

תשמ"ח ח"ב ע' 91(.

ב( ההדלקה אצל ילדות: בספר 'דברי שלום' ע' נה מובאת 
תשובת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לריל"ג, ששאל 

� הוספות�

חנוכה
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היא  שאף  חנוכה  נר  מדלקת  אשה  תרעה  ס'  המחבר 
חייבת בה, משמע וודאי שאף פנוי' או אלמנה שיש להם 
דירה בפני עצמם חייבים מדינא. ולפי זה קשיא לכאורה 
מאי  קטנים,  ואפילו  לעצמו  אחת  כל  לדידן שמדליקין 
טעמא אין הנשים מדליקין, הלא עדיפי חיובא מקטנים".

כן  גם  נהגו  לא  "למה  אפרים:  שער  בשו"ת  שאל  וכן 
הנשים להדליק בפני עצמן כמו האנשים" והביא האליה 
רבה את שאלת השער אפרים ומתרץ: "ונראה לי דאשתו 
פה  ס'  ברש"ל  משמע  וכן  מהדרין.  בכלל  ואינו  כגופו 
ומטה משה, דדוקא כשאין לה בעל או שאין הבעל בעיר 

מדלקת".

כותב  ידליקו  לא  הבית  בנות  ששאר  למה  ובנוגע 
המשמרת שלום: "בעל השער אפרים שהקשה למה אין 
אשה מדלקת ותירץ בשם האליה רבה דאשתו כגופו דמי 
. . אך זה התירוץ הוא על אשתו, אבל הבנות למה לא 
מהנכון  אינו  מדלקת  אין  שאמם  כיון  ואפשר,  ידליקו. 

שהם ידליקו".

אך מעיר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "ולפי עניות 
מבאר  כגופו'  ש'אשתו  מכיוון:  הוא"  גדול  דוחק  דעתי 
רק על כך שיוצאות לכתחילה על ידי הבעל, אך מדוע 

לכתחילה לא תדליק האשה עצמה לפרסם ולהגדיל הנס 
)שהרי זהו הטעם של "מהדרין מן המהדרין"(. 

עונה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א: "ומחוורת כמו שכתב 
ונהגו  לברך  יכולות  שאין  הרבה  דיש  שלום  במשמרת 
כולן לצאת על ידי אחרים", וז"ל המשמרת שלום שם: 
"ופשוט משום דעל פי רוב הבנים מדליקים והבנות אין 
מדליקות וגם כי יש הרבה שאינן יכולות לברך, על כן 

לא נהגו כן, אבל על פי הלכה כולן צריכות להדליק".

ועוד שם: "אבל בבית שאין שם אלא אשה ובנותיה לפי 
הנראה שצריכין להדליק".

נר  "מצות  ריא"ז:  בשם  שכתב  השקל  כהמחצית  דלא 
בין  ואחד  אחד  לכל  נר  והמהדרין,  וביתו,  איש  חנוכה 

אנשים ובין נשים".

והנה מעשה רב "כשהוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק ]הרש"ב 
אמי  לכבוד  ציווה  לחנוכה,  מהבית  לנסוע  הוצרך  נ"ע[ 
הרבנית ]שטערנא שרה[, שעל אף שתשמע ברכת נרות 
בעצמה  תדליק  זאת  בכל   - מהגברים   - מאחר  חנוכה 
נרות חנוכה" )שיחת אדמו"ר הריי"צ, שבת חנוכה תש"ו 
אות ז(, דהיינו שאשה שאין הבעל עימה שתשמע מגבר 

ותדליק בעצמה. 

האם בנות מעל גיל בת-מצוה צריכות להדליק, וענה כ"ק 
אדמו"ר מה"מ שליט"א: 'אם רוצים יכולים להדליק'. 

אבל למעשה המשיך כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לציין את 
'מנהג בית הרב' שהבנות אינן מדליקות, גם בשנים הבאות. 
וראה בהתוועדויות תשמ"ח )ח"ב ע' 355( ג"כ בנוגע לבנות 

שצריכות להדליק. 

וראה שיחות קודש תשל"ה )ח"א עמ' 34( שם משמע שאיך 
שלא תנהגנה, בכל-אופן שלא יברכו.

ג( כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נוהג להשתמש בשמן 
מאיטליה )מעשה מלך ע' 309(. 

� הוספות�

מדליקין בשמן זיתג, וה"שמש" - נר של שעוה.
בפשטות יש לומר הטעם עפמש"כ בשו"ע ר"ס תרע״ג דנר של שעוה שני לשמן זית )וראה דרכי משה שם(]א[. 
ובשמן זית עצמו אין עושין ה״שמש״, כי אין נוח לטלטל שמן ופתילה, משא"כ נר. גם - לעשות היכר נוסף בין 

השמש לנרות חנוכה. ועיין גם כן קהלת יעקב ערך שעוה.

�
]א[ כתב השולחן ערוך: "כל השמנים והפתילות כשרים 
אחר  נמשכים  השמנים  שאין  פי  על  ואף  חנוכה,  לנר 

הפתילה ואין האור נתלה יפה באותם הפתילות".

בשמנים  אלא  מדליקים  שלא  משבת  בשונה  ]דהיינו 
אסור  ")א(  טעמים:  ב'  מפני  יפה  הדולקים  ופתילות 
משום שיחזור וידליקנה, ובנר של חנוכה היה לנו לחוש 
וקא  יתקן,  ולא  ויפשע  תכבה  שמא  ג"כ  בחול  אפילו 
לחוש  לנו  היה  ותו  )ב(   .  . בזה  חשש  דאין  לן  משמע 
בנר חנוכה בשבת חנוכה שמא לא תדלק יפה ויטה הנר, 
כמו שאנו חוששין בנר של שבת, קא משמע לן דזה אין 
חשש, דהא אסור להשתמש לאורה וא"כ לא איכפת ליה 

במה שלא תדליק יפה" )ט"ז שם([.   

והעיר הרמ"א: "ומיהו, שמן זית מצוה מן המובחר, ואם 
אין שמן זית מצוי מצוה בשמנים שאורן זך ונקי. ונוהגין 
במדינות אלו להדליק בנרות של שעוה כי אורן צלול 

כמו שמן".

א(  כג,  )שבת  "בפרק במה מדליקין  ]כתב הפרי חדש: 
דשומשמי,  אמשחא  מר  מיהדר  הוה  מריש  אביי  "אמר 
דרבי  להא  דשמע  כיון  טפי,  נהוריה  משיך  האי  אמר 
יהושע בן לוי דקאמר כל השמנים יפים לנר ושמן זית מן 
המובחר, מיהדר אמשחא דזיתא, אמר האי צליל נהוריה 
טפי". ודקדקו בהתוספות ]ד"ה מריש[ דבנר חנוכה 

מיירי יעויין שם"[. 

�
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או  הנרות  לדבק  הנכון  "המנהג  אדה"ז:  סידור  ]א[ 
לתלות המנורה בעובי המזוזה בחלל הפתח". 

בחלל  באמרו  אדה"ז  שבכוונת  הכולל:  השער  מעיר 
המזוזה  עובי  כל  רק  ממש,  פתח  פירושו  "אין  הפתח 
בחלל הפתח )ופשוט שהוא הדין אם מוסיף בעובי דהיינו 
שמחבר קנה להמזוזה לדבק בו הנרות או מעמיד ספסל 
לאורך הרי זה כמוסיף על עובי המזוזה( כל המשך זה 
נקרא פתח גם אם הפתח קצר במשך רחבו ואם יתלה 
שם המנורה לא ישאר מקום לכניסה ויציאה יכול לדבק 
הנרות או לתלות המנורה בקנה או בספסל שמוסיף על 
עובי המזוזה, וזהו שכתב אדמו"ר בעובי המזוזה בחלל 

הפתח".

]ובדרך חיים שם מעיר בנוגע לשאר בני הבית: "ויניחו 
בטפח הסמוך לפתח בשמאל, כדי שתהא המזוזה בימין 
ידליקו   - ונר חנוכה בשמאל. ואם הם רבים בני ביתו 
האחרים במקומות אחרים, ולא ידליקו כולם אצל הפתח 

משום דלא יהיה היכר כמה נרות מדליקין שם"[.

]ב[ התנאים נחלקו בצורת הנחת המנורה בבית המקדש 
)מנחות צח, ב(. וכתב האדר"ת שכל עיקרו של המנהג 
להדליק בבית הכנסת "נתקן בשביל זכר למקדש, שהנס 
הנרות  להדליק  הדין  מן  כן  ועל  המקדש  בבית  היה 
בבית מקדש מעט שלנו", וממילא טעם זה לא שייך 

בהדלקה בבית שענינה לפרסם הנס.

�

� הוספות�
ביתו  פתח  על  להניחה  מצוה  "נ"ח  חלון:  על  ההדלקה  ד( 
מבחוץ ואם הי' דר בעלי', מניחו בחלון הסמוך לרה"ר )או"ח 
שהיו  נשיאינו  רבותינו  ממנהג  ולהעיר  ס"ה(.  סתרע"א 
מדליקין נ"ח על פתח אחד החדרים ולא על החלון. וראה 

סוכה )לב, ב( הואיל ונפיק מפומי' דרב כהנא כו'. 

בחלון  להניח  המדייקים  בעלי'(  )הדרים  מאלו  כמה  והנה 
דוקא - יצא שכרם בהפסידם. כי 

דיעות  והרי לכמה  רוב העליות הם למעלה מכ' אמה,  )א( 
)ראה נו"כ לאו"ח שם( כשהחלון גבוה יותר מכ' אמה מקרקע 
רה"ר - עדיף טפי להניח בפתח, כי לבני רה"ר למעלה מכ' 

ולבני הבית עדיף הכירא דידהו סמוך לפתח  ליכא הכירא 
)מחה"ש שם(.

)ב( גם כשהחלון הוא למטה מכ' אמה, רוב המנורות שבימינו 
עשויים בדפנות שמסתירים על הנרות, וממנ"פ: אם הנרות 
ובאם  הנרות;  את  יראו  לא  ביתו  בני  הרי  רה"ר,  לצד  הם 
הנרות הם לצד הבית - הרי אינן נראים לבני רה"ר, ומכיון 
שבאופן זה, גם כשמניח בחלון ליכא הכירא לבני רה"ר - הרי 
גם  נדפס   .456 ע'  ח"ה  )לקו"ש  בפתח.  שיניחם  טפי  עדיף 

באג"ק חכ"ו ע' רסג(

ההדלקה בחדר שינה: "נר חנוכה שהמצוה היא משום 

מניחים המנורה בעובי המזוזה בחלל פתח החדר1 ד ואין מדייקים 
אם הנרות דרום וצפון מונחים או מזרח ומערב מונחים2. 

1. לשון אדמו"ר הזקן בסידורו. וראה שער הכולל שם]א[. 

2. אף שבבית הכנסת מסדרין כנרות המנורה )רמ״א סתרע״א ס״ז(. וצ״ע מפני מה גם בבית אין מהדרין ע״ז 
אם באפשרי הוא]ב[.

דרכי משה סי' תרע"ג: "המנהג פשוט להדליק בשעוה 
בשמן  כמו  המובחר  מן  מצוה  דשעוה  במנהגים  וכ"כ 
זית, וכתב מה"ר אברהם מפראג וטעמא כי בודאי צלול 
נהוריה טפי מכל השמנים. ובכלבו, יש מדליקין בנרות 
של שעוה ור"ף היה מצריך נרות ארוכות. אמנם מצוה 

מן המובחר בשמן זית שבו היה הנס עכ"ל".

ממה  ד"ה  חנוכה  הלכות  א  כא,  )שבת  במאירי  ]וכן 
שכתבנו( דכל שמן עדיף מנרות שעוה כיון דהנס היה 

בשמן עיי"ש[.

]ב[ כן הוא במנהגי מהרי"ל )הל' חנוכה ג'(: "היה תוחב 
השמש למעלה מכל הנרות, והוא היה משעווה", וכן כתב 
המגן אברהם )שם( על מה שאמר השו"ע "כל השמנים 

והפתילות כשרים לנר חנוכה": "אבל לא לשמש".

]המחצית השקל מסביר את המג"א ומבאר סיבת לקיחת 

שמש של שעווה: "כיוון דמותר להשתמש אצל השמש, 
א"כ בשבת צריך לשמש נר ושמן יפה, דאם לא כן איכא 

למיחש שמא יטה"[. 

ונותן הרבי ב' טעמים ללקיחת שמש של שעווה: 

)א( כי אין נוח לטלטל שמן ופתילה, משא"כ נר. )ב( גם 
- לעשות היכר נוסף בין השמש לנרות חנוכה. 

וע"פ פנימיות מבאר הקהלת יעקב )ערך שעוה( סיבת 
לקיחת שמש של שעווה: "שעוה עם ד' אותיות גימטריא 
הזעיר  ע"י  נהורין  ש"ע  מקבלת  המלכות  גם  שכינה. 
שעוה.  הצירוף  הרי  הה"א  הוא  והמלכות  הוא"ו  שהוא 
וי"ל שעוה וד' אותיות גימטריא ז' פעמים הוי' וז' פעמים 
ואור  פנימי  אור  בז' תחתונות דמלכות  וכ"ז  וג"א  אהי' 

מקיף דידה כמ"ש בע' שפה".

�
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]א[ ספר טור ברקת: "כינוי טפח הוא מורה על ספירה 
אחת הנקרא' טפח . . ולכן נר חנוכה המצוה שלו היא 
להיות   הנה  כי  מעט  ולמעלה  טפחים  ז'  בתוך  להיות 
שהיא עולה בסוד הזכר לכן עולה שיעור ז' למידות כמו 
שנתבאר מן המאמר הנ"ל מן הזהר אמאי אקרי נר אלא 
וכן'  כד מקבלת מבין תרין דרועין רמ"ח שייפן עלאין 
והנה מבואר כי בזמן שהיא מקבלת מן הזכר מבין תרין 
דרועין שהם חסד וגבורה שלו נקרא נר ולכן עתה צריך 

להעלות אותה למעלה מז' ספירות".

השערי תשובה מסכם את הדעות השונות: ". . ובאליה 
מעשרה  למעלה  שמצותם  היום  סדר  בשם  הביא  רבה 
טפחים עד י"ח טפחים, שכן גובה של מנורה י"ח טפחים. 
והאליה רבה תמה עליו, דמנא ליה לומר דמטה מעשרה 
לא. ובמחזיק ברכה כתב, כיון שהרי"ף והרמב"ם השמיטו 
חנוכה  דין  מסתמא  כו',  להניח  צריך  רבינא  דאמר  הא 
כסוכה ומבוי, וכן כתב הרמ"ע בספר אלפסי זוטא ועיין 
ולמעלה  מעט  להניחה  דמצוה  כתב  ברקת  שבטור  שם 
משבע טפחים. ובסוף שומר אמונים סימן ה' כתב שיש 

לו מקום בכתבי האריז"ל על מה לסמוך, ע"ש".

]וראה משנה ברורה סתרע"ז סקכ"ז שמדליקים דווקא 
פחות מעשרה כדי להראות שלא מדליק לתשמישו כפי 
לצורך  רק  אלא  מעשרה,  למעלה  נר  להניח  הרגילות 

מצוה[. 

ז"ל בשער  מתווך בין דעת האר"י  ]ב[ השומר אמונים 
הכוונות שיניח סמוך לג' טפחים לבין דעת הטור ברקת 

שיניח סמוך לז' טפחים:

שיש  חנוכה,  נר  בענין  ביניהם  שנפל  ההפרש  "ראיתי 
מי שגזר אומר שצריך להניחה למעלה מעט מז' טפחים 
כי  לו  הקשה  ומעכ"ת  ברקת,  טור  בעל  הרב  כסברת 
מספר הכוונות נראה שאין אנו מעלים אותה כלל, רק 
במקומה שהוא אחורי נה"י שלו אנו ממשיכים לה הארה 
ממני  ובקש  נ"ר.  נעשית  ועי"כ  העליונים,  יחודים  מב' 

האדון לגלות לו דעתי.

ומקדים: "הנה בתחלה צריכין אנו להעיר הערה אחת, 
ההנהגה  סוד  כי  מקומות  מכמה  ידוע  הלא  כי  היא, 
העליונה כך היא, כי בכל שבת ושבת ובכל מועד ממועדי 
ה', לעולם חוזר וניעור אותו האור ושפע ממרומים שהיה 

. ופשיטא דהוא   . לזו"ן ולכל העולמות באותן הזמנים 
הדין לימי חנוכה, שבכל שנה ושנה שחוזר הדבר לכמות 

שהיה בזמן הנס. 

ומאחר שכן, מדוע אמר בספר הכוונות שאין אנו מעלים 
שהוא  במקומה  הארה  לה  ממשיכים  רק  כלל  אותה 
אחורי נה"י שלו, והלא בזמן . . הנה בבית שני שהיתה 
פרצוף שלם מהחזה שלו ולמטה פב"פ, הנה להיות לה 
שעור  כל  שהוא  ממש,  במקומם  הנזכרים  יחודים  הג' 
קומתה אחור באחור. ומה צורך א"כ להמשיך לה אור 
כבר  ואדרבה  נ"ר,  אותה  לעשות  עליונים  יחודים  מב' 

עלתה למקומה כאמור.

ולכן נלע"ד כי מה שאומר בספר הכוונות שהיא עומדת 
כנגד נה"י, ואנו ממשיכים לה אור מב' יחודים העליונים 
לעשות אותה נ"ר, מיירי בבחינה דפב"פ, כי ע"י קדושת 
נה"י שלו  הימים הללו היא חוזרת להיות עומדת כנגד 
אנו  ההדלקה  וע"י  הב',  הבית  בזמן  שהיתה  כמו  פב"פ 
ממשיכים לה אור מלמעלה מב' היחודים לעשות אותה 

נ"ר.

כי מה שכתוב  דנלע"ד  נבוא לענין השאלה,  ועתה   .  .
ומ"ש  נה"י  כנגד  הוא  הנוקבא  דמקום  הכוונות  בספר 
בספר טור ברקת דמקומה כנגד ז' תחתונות דז"א, אידי 
ואידי חד שיעורא הוא. וכן מצינו בכמה מקומות שכתב 
ז' התחתונות  האר"י זלה"ה, דנוקבא דז"א מלבשת את 
דידיה, אלא שזה מדבר בבחי' הכלים וזה בבחי' הפנימיות 
למעלה  העולה  הוא  בלבד  שהחיצוניות  לן  וקיימא   .  .

אבל הפנימיות שלו נשאר במקומו.

ספר  לשון  מפשט  הנה  נקטינן,  היכי  מעשה  ולענין 
הכוונות שכתב כי היא למעלה מג' טפחים וכו', משמע 
הרוצה  עכ"ז  אמנם  טפחים.  לג'  סמוך  למעלה  שהיא 
לדקדק ולעשות כסברת הרב בעל טור ברקת להניחה 
בתוך ז' טפחים ולמעלה מעט, לרמוז שהיא עומדת נגד 
פנימיות חג"ת דז"א, יש לו מקום בכתבי האר"י זלה"ה 

על מה לסמוך וכדכתיבנא".

והיינו מדקאמר שלמעשה נוקטים כפי מה שכתוב בספר 
טפחים  לג'  סמוך  להניח  היא  שדעתו  דהיינו  הכוונות 
ואילו הרוצה להניחה בסמוך לז' יש לו מקור בדברי 

האריז"ל.

פירסומי ניסא . . אין זה שייך לחדר השינה". )ומה שהילדים 
זה  "אין   )2 הערה  לעיל  )ראה  חדריהם  פתח  על  מדליקים 
משתמשים  השינה  שמלבד  מכיון  שינה",  "חדר  של  בגדר 

 - ובמיוחד  כולל  צרכיהם,  שאר  עבור  גם  בחדרם  הילדים 
)התוועדויות  וכו'"(.  צדקה  נתינת  תפלה,  התורה,  לימוד 

תשמ"ח ח"ב ע' 133(.

� הוספות�

�

מעמידים המנורה על כסא. ואין מדייקים שיהי' למעלה משבעה 
טפחים1, או בסמוך לג' טפחים2.

1. דלא כמובא מס׳ טור ברקת. ראה שערי תשובה סתרע״א סק״ח.
2. דעת השומר אמונים שו״ת ס״ה.
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קובץ ףערוכ ובאיוראם - ד

�

ממונקאטש:  האדמו"ר  על  ושלום  חיים  הדרכי  מעיד 
כובע  לבש  דחנוכה  ביומי  וערבית  מנחה  "לתפילת 
ואחר  ראשו  על  )קאלפי"ק(  דפגרא  ליומי  המיוחד 
שבת  בגדי  ולבש  לחדרו  נכנס  בלילה  התפילה 
ממנו  השטריימ"ל  הסיר  )ולא  ראשו  על  והשטריימ"ל 
גם אחר הדלקת נר חנוכה וכשהלך לעיר לסעודת מצוה 

הי' גם כן לבוש שטריימ"ל והלך כך עד שנת הלילה(". 

"והנה יש לובשים הבגדי  וכן העיד הליקוטי מהרי"ח: 
מו"ה  הגה"ק  ואדומו"ר  הנרות,  הדלקת  בשעת  שבת 
לב  ייטב  בעל  זצללה"ה  מסיגוט  ט"ב  יהודא  יקותיאל 

הלך בכובע של שבת כל שמונת ימי החנוכה". 

שו"ע: "אין מדליקין נר חנוכה קודם שתשקע החמה, 
מקדימים.  ולא  מאחרים  לא  שקיעתה.  סוף  עם  אלא 
מפלג  להקדים  יכול  טרוד,  הוא  שאם  שאומר  מי  ויש 
המנחה ולמעלה, ובלבד שיתן בה שמן עד שתכלה רגל 

מן השוק".

אין  בפנים  שמדליקין  הזה  שבזמן  אומרים  "יש  הגה: 
השוק.  מן  רגל  שתכלה  קודם  ולהדליק  ליזהר  צריך 

ומכל מקום טוב ליזהר גם בזמן הזה".

ובני  לילה,  וידליק כשהוא  ליזהר:  "א"צ  המג"א כתב: 
ביתו מקובצים יחד )מ"צ( וטוב להדליק קודם אכילה 
כ"כ  שקיעתה:  סוף  "עם  הלכה:  ובביאור  )מנהגים(", 
הטור וכ"כ הרא"ש בפ"א דתענית אבל ברשב"א ור"ן 
משמע בהדיא שהוא תחלת השקיעה אלא דמשמע שם 
ור"ן  כרשב"א  במאירי  וכ"כ  ]הגר"א[  שניה  בשקיעה 
דלשון  שכתב  דשבת  ספ"ב  במרדכי  ועיין  עוד  וכתב 
משתשקע מוכח שהוא תחלת השקיעה וכו' וכן עיקר 

עכ"ל וכ"כ הפר"ח".

תחילת  עם  מיד  א(  שיטות:  ד'  בכללות  שיש  היינו 
השקיעה, כלשון הברייתא "מצוותה משתשקע החמה". 
המכונה  הרקיע"  "בעובי  החמה  שנכנסה  אחר  ב( 
"מלאחר  הוא  הברייתא  ופירוש  שניה",  "שקיעה 
שתשקע החמה". ג( מיד עם צאת הכוכבים, היות שאז 
הפרסומי ניסא הוא ביותר - שאור הנר ניכר לחוץ. ד( 

כאשר בני ביתו מקובצים יחד, במשך הלילה.

]וראה אג"ק ח"י עמ' קנג: "יש לומר, אשר כיון שישנן 
תפלת  קודם  הוא  אם  ההדלקה  בזמן  חלוקות  דיעות 
מעריב או לאחרי' לכן מהדרין לעשות כשתי הדיעות, 
שמן  שיהי'  ובאופן  מנחה  תפלת  לאחר  להדליק  היינו 

בנרות כדי כל השיעור לאחר מעריב"[.

בבית  ההדלקה  לזמן  בנוגע  א,  אות  בהרחבות  ]ראה 
הכנסת[.

מדליקין בחגירת אבנט, אבל בכובע ולבושים הרגילים.
דלא כיש נוהגים ללבוש בגדי שבת או כובע שבת להדלקת הנרות, או גם לכל ימי החנוכה )הובאו בס׳ דרכי 

חיים ושלום סתתי״ב]א[ לקוטי מהרי״ח ח"ג]ב[ לקוטי מאיר עניני חנוכה סעיף קטן סו(: 

מדליקים בין מנחה למעריבה.
הדעות בזה ראה טור ושולחן ערוך סימן תרעב ונושאי כליהם.

� הוספות�
בעת  אבנט  חוגר  אינו  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 

ההדלקה )מפי רח"ה, מעשה מלך ע' 309(. 
זמן ההדלקה: וראה מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
בזמן  חלוקות  דיעות  שישנן  "כיון  קנג(:  ע'  ח"י  )אג"ק 
ההדלקה אם הוא קודם תפלת מעריב או לאחרי' לכן מהדרין 
מנחה  תפלת  לאחר  להדליק  היינו  הדיעות,  כשתי  לעשות 

ובאופן שיהי' שמן בנרות כדי כל השיעור לאחר מעריב".

"אלא שבאם לא הדליק אז מדליק לאחר זה". )אג"ק חט"ו 
ע' קפד(. 

וראה מעשה מלך )ע' 308( שמנהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א להדליק נרות רק לאחר מעריב.

לא היה מנין בעת הדלקת הנרות בבית הרב. גם לא היו משתדלים 
שתהיה ההדלקה ברוב עם האפשרי.

צריך עיון למה נשתנה מפרסומי ניסא דמגילה. — ואולי הטעם מפני שכל אחד מדליק על פתח ביתו ובמילא 
מלכתחילה לא תקנו זה. ועדיין צריך עיון.

נר חנוכה ברוב עם דוקא )הובא  ומדליקין  וכו׳ היו מאחרין ההדלקה  וכמה מצדיקי פולין  אבל הדברי חיים 
בנימוקי או״ח סתרע״ב ובמשמרת שלום(.

�
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  ףוא ש ווף - עם טע וש  ריא ף קו וכ

נוסח הברכה: להדליק נר חנוכה.
רבנו הזקן בסידורו. - כן כתב הרוקח. שולחן ערוך ר״ס תרע״ו. האריז״ל בשעה״כ ופע״ח. סי׳ האריז״ל. סי׳ 
יעב"ץ. ברכי יוסף. של"ה בחלק תו"א דחנוכה )רנט, א( - ודלא כמו שכתב שם בחלק נר מצוה בשם אביו לומר 

שלחנוכה )בתיבה אחת(. וראה ג״כ שד״ח אסיפת דינים חנוכה סעיף קטן כ.

�

�

במצותיו  קדשנו  אשר  מברך   .  ." א(:  כג,  )שבת  גמ' 
שם  ורא"ש  ברי"ף  וכן  חנוכה".  של  נר  להדליק  וצונו 
ובשאילתות )פ' וישלח סי' כו( וכן ברמב"ם )הל' מגילה 
וחנוכה ג, ג(, וכן כתב הטור "להדליק נר של חנוכה" 

)תרעו(.

וכן  חנוכה",  נר  "להדליק  שם:  ערוך  בשולחן  אבל 
בסידור האריז"ל ובסידור היעב"ץ, וכן כתב רבנו הזקן 

בסידורו.

וכן בשער הכוונות: "תכוין כי ר"ת להדליק נר חנוכה, 
חסד  נוצר  מר"ת  היוצא  נחל  הנקרא  קדוש,  שם  הוא 
לאלפים, כנודע, וענינו הוא אור הנמשך מן אמא לז"א".

וכתב הברכי יוסף: "להדליק נר חנוכה", כן הוא מנהגנו 
נר  ברכת  בין  והשינוי  האריז"ל".  רבנו  נוסח  הוא  וכן 
נוסח  שבת  בליל  "אבל  שבת:  נרות  לברכת  חנוכה 
חנוכה  נר  כי  והטעם  נר של שבת",  "להדליק  הברכה 
אסור להשתמש לאורה, ולזה אומר "נר חנוכה" להורות 
כי הנר אינו כי אם נר חנוכה אסור להשתמש לאורה, 
אם  כי  אינו  הנר  כי  להורות  חנוכה"  "נר  אומר  ולזה 
נר שאנו  נר של שבת הכוונה  למצות חנוכה. משא"כ 
משתמשים בו ונרו יאיר לתועלתנו וזה הנר המאיר הוא 

של שבת".

]וכן בספר הלכות קטנות: "שמעתי שיותר טוב לברך 
ובס'  נח"ל,  הסוד  ע"פ  של,  ולא  חנוכה  נר  להדליק 
יזהרו שלא לשנות ממטבע  "והמשכילים  ימים:  חמדת 

זה, כי מגרעות הוא נותן בקדשי שמים"[.

שמבאר  אחר  א(,  )רנט,  דחנוכה  תו"א  בחלק  של"ה 
בכוונת ברכת להדליק נ"ח מסיים: "ובר"ת להדליק נר 
חנוכה שהוא נח"ל תכיון אל האור הבא אל זעיר עצמו 
מן הנחל העליון כי בכח אור זה הבא אליו מלמעלה יש 

בו אור ליתן אליה להדליק ולהאיר אותה".

אך בחלק נר מצוה שם, כתב בשם אביו לומר שלחנוכה 
)בתיבה אחת(: לשון אבא מורי זלה"ה בעמק ברכה . . 
נוסח הברכה "להדליק נר "שלחנוכה" מלה אחת, ולא 

"של חנוכה" שתי מלות. 

פי קדוש אבא  ורצו לערער על דברי  ורבים טעו   .  .
מורי זלה"ה לאמור כי אין כוונת רש"ל על ב' תיבות 
של חנוכה שיאמרם תיבה אחת, רק כוונתו על תיבת 
יחלק  שלא  לאפוקי  אחת  תיבה  לומר  ]עצמה[  חנוכה 
לומר חנו כ"ה על שם שחנו בכ"ה. עינים להם ולא ראו, 
אבל אני זכיתי עיני ראו הספר הגדול ים של שלמה, 
הא לך העתקה מספרו הגדול אות באות: "להדליק נר 
ולא של חנוכה, קבלתי  שלחנוכה" פירוש תיבת אחת 
נר  שהוא  שבת  של  נר  דבשלמא  נראה  יפה,  וטעם 
לצורך שלום בית ולעצמו רק שמצות שבת עליו ונקרא 
של שבת, אבל הכא הנר אינו כשאר נרות ואינו עשוי 
להאיר לעצמו אלא לפרסומי ניסא דחנוכה, משום הכי 
מברכינן נר שלחנוכה כלומר שאינו עשוי אלא לחנוכה 

ולא לזולתו". 

� הוספות�
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מדליק לבד בחדרו הק'.

המתנגדים  מהאשכנזים  אחד  "שמעתי  או"ח:  נימוקי 
האדמו"רים  והצדיקים  החסידים  מנהג  על  שתמה 
בראשם המה רבותינו ואבותינו הקדושים זי"ע שהדליקו 
והוא  הכוכבים  אחרי צאת  ב' שעות  כמו  חנוכה  נרות 
הרבה אחר זמן שתכלה רגל מן השוק )שאינו רק חצי 
שעה אחר צה"כ( . . והלא נראה שממתינים עד שיבואו 
תורה  לפניהם  שיאמרו  כדי  אליהם  הנלוים  החסידים 
ויזמרו זמירות ועי"ז מאחרים הזמן עכ"ד המלגלג הנ"ל. 

זה כמה. הן אמת כפי ששמעתי  אמנם באמת השבתי 
מהזקנים הי' זקיני הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע נזהר 
להדליק מיד אחרי ערבית ממש בתוך חצי שעה לצה"כ, 
אך בניו הקדושים וכל גאוני הצדיקים רבותינו ועמם 
וגם שלמים  זי"ע וכהנה רבים  הגה"ק בעל דברי חיים 
הצדיקים ותמימים הדליקו בכל לילה אחרי כמה שעות 

המצוה  טרם  להם  שהי'  וכוונות  הכנות  מרוב  לצה"כ 
לממונה  אמנם   .  . הגנוז  אור  התגלות  הזאת  הגדולה 
נס  תוקפו של  בלבם  לקבוע  ורוצה  וצריך  הצבור  על 
ביארו  כאשר  והמצות  התורה  אור  באמונת  ולהתחזק 
בסה"ק וצריכים פרסומי ניסא על ככה ברוב עם הדרת 
מלך מלכו של עולם . . ע"כ אם כונתו לש"ש עד שילכו 
מן  הסוחרים  וכיוצא  נ"ח  להדליק  לביתם  עולם  הבני 
השוק ויוכלו לחזור ולבוא לשמוע ענין נ"ח להאיר לנו 
יותר  טוב   .  . הלז  והחל  החשוך  בגלות  חשכה  מתוך 

להמתין עד שיבואו השומעים". 

ובמשמרת שלום: "אצל אבותינו הקדושים היה המנהג 
בעת  אליהם  המקורבים  אנ"ש  אצלם  מתאספים  שהיו 
בביתם  חנוכה  נר  שהדליקו  אחר  חנוכה  נר  הדלקת 

לפרסומי ניסא".
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�
מורי  כתב  הברכה  "ונוסח  )תתקפ(:  משה  במטה  ]כן 
ז"ל הרש"ל שלחנוכה מלה אחת, ולא של חנוכה שתי 
מילות" וכן כתב הלקט יושר שכך נהג בעל התרומת 
י"ג תיבות, וגם בדיוקות  זו  הדשן מפני ש"יש בברכה 
מידות  י"ג  כנגד  דהיינו  אחת"  בתיבה  שלחנוכה  אמר 

הרחמים[.

בנוסח  סק"כ:  חנוכה  דינים  אסיפת  שד"ח  ג"כ  וראה 
הברכה אם לומר "להדליק נר חנוכה" או "נר של חנוכה" 
ר'  הכונס אמאי דתנן  הון עשיר בסוף פרק  הנה הרב 
יהודה אומר בנר חנוכה פטור כתב: "בנר של חנוכה לא 
קתני אלא בנר חנוכה, שמעת מינה דהכי גרסינן בש"ס 
בברכת נר חנוכה לאפוקי ממאן דגריסי ואמרי נר של 

חנוכה בברכתה דמשמע דהנר באה מחנוכה אבל הנר 
עצמה אינה חנוכה שלמה, וכדדייקינן בש"ס בשבת דף 
כ"ט ע"ב על פתילת הבגד דמדלא תני פתילה של בגד 
שמעת מינה דאין פתילה זו חלק מבגד גדול אלא הבגד 
עצמו שהוכפל ועשאוהו ועדיין בגד הוא והכא נמי הנר 
אלא  ראשון,  בליל  בפרט  גדולה,  מחנוכה  חלק  אינה 
ואפילו בכל הלילות כל  הנר היא החנוכה כולה ממש 
הנרות כאחד הוי מצוות חנוכה ואכולהו מכוין בתיבת 
דבחנוכה  לומר  עוד  ואפשר   .  . בברכתו  דקאמר  נר 
ולא ענין אחד במעשה כלל  ליכא מעשה אלא בנרות 
כן  דווקא. מה שאין  הנר  הוא  דחנוכה  חנוכה  נר  וזהו 
בשבת דיש בו כמה מצוות מעשיות כגון סעודה וקידוש 

ובגדים נאים וכיוצא ואחד מהמצות היא הנר".

התחלת הדלקת הנרות לאחר סיום כל הברכות. 
אדמו״ר הזקן בסידורו. ממהרי״ל הובא ברמ״א ס׳ תרע״ו ס״ב.

�
להדליק  שיתחיל  קודם  הברכות  כל  "ויברך  רמ"א: 

)מהרי"ל(". 

וכתב הט"ז שם: "דבעינן ברכה עובר לעשייתה".

קודם  הברכות  כל  "ויברך  בסידור:  אדה"ז  כתב  וכן 
ש"כל  תקנו  שחז"ל  והטעם,  להדליק.  שיתחיל 

המצות מברך עליהן עובר לעשייתן".

לשמאלו  מוסיף  ואילך  שני  מליל  הימין.  נר  מדליק  ראשון  בליל 
ומדליק משמאל לימין. 

אדמו"ר הזקן בסידורו. וראה שולחן ערוך סוף סימן תרעו ונושאי כליו. שאלות ותשובות הצמח צדק חלק אורח 
חיים סימן סז. ובשער הכולל שם.

�
כתב השולחן ערוך: "יתחיל להדליק בליל ראשון בנר 
היותר ימיני. ובליל ב' כשיוסיף נר אחד סמוך לו יתחיל 
ויברך על הנוסף שהוא יותר שמאלי כדי להפנות לימין, 
וכן בליל שלישי כשיוסיף עוד אחד סמוך לשתי נרות 
ואח"כ  הברכה  יתחיל  ובו  בנוסף,  יתחיל  הראשונות 
יפנה לצד ימין, וכן בכל לילה". והטעם: "נמצא שתמיד 
מברך על הנוסף שהוא מורה על הנס שהרי בתוספת 

הימים ניתוסף הנס". 

בימין  מדליק  אם  בין  חילוק  "ואין  שם:  המ"א  וכתב 
כתב  רש"ל  אבל  )ב"י(,  הפתח  בשמאל  או  הפתח 
דכשהם מונחים לימין הפתח צריך להתחיל בנר הימיני 

שהוא סמוך לפתח. 

והמדקדק יניחה באורך כשפוד, שיהו כולן שוין בטפח 
הסמוך לפתח, ויתחיל בשמאל ויפנה לימין, וכ"כ הב"ח 
]ע' תרצ"א ד"ה כתב המהרי"ק[ ומטה משה ]סוף סימן 
הפתח  חלל  בתוך  שיניחם  רש"ל  בשם  כתב  תתקעט[ 

כמו המזוזה".

]הנושאי כלים יובאו בשו"ת צ"צ ובשער הכולל לקמן[

או  הנרות  לדבק  הנכון  "המנהג  בסידור:  אדה"ז  כתב 
ויתחיל  הפתח,  בחלל  המזוזה  בעובי  המנורה  לתלות 
להדליק בליל ראשון מנר הימין ומליל שני ואילך יברך 

על הנוסף וילך משמאל לימין".

]"נושאי כליו" יובאו בשו"ת צ"צ ובשער הכולל שו"ת 
צ"צ ראה מילואים אות א[.

יש  והדלקתן  הנרות  "הנה בסדר  מעיר השער הכולל: 
בטור  כמ"ש  ריינוס,  ובני  אשכנז  בני  מנהגים,  חלוקי 
וב"י ושו"ע סימן תרע"ו ובאחרונים. וז"ל מהרי"ק סימן 
היותר  בנר  הראשון  נר  להדליק  להתחיל  ראוי  קפ"ג: 
ויברך ובליל שני שמוסיף נר אחד סמוך יתחיל  ימיני 
ויברך על הנוסף שהוא יותר שמאלי. כדי לפנות לצד 
ימין כדברי מהר"ם. וכן בליל שלישי יברך על הנוסף 
ויפנה לצד ימין, וכן תמיד יברך על הנוסף שהוא מורה 

על הנס, עכ"ל מהרי"ק. 

נרות  להדליק  נוהג  היה  ז"ל  מורי  הפע"ח:  וז"ל 
חנוכה בנוסח מהרי"ק )הובא בב"י( שלא כנוהגין 
היה  הא'  בלילה  כי  נוהג  היה  והוא  אחר.  באופן 

מתחיל מן הנר היותר 
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רחוק מן הפתח ובליל ב' מן הנר הסמוכה לראשונה, וכן 
היה עושה בכל הלילות באופן כי בלילה אחרונה היה 
מתחיל להדליק אותה שהיא יותר קרובה לפתח, עכ"ל.

וסדור  חסידים  במשנת  למעשה  הלכה  נקבע  וכן 
האריז"ל וסדור ר' שבתי ראשקוביר.

ולא  בפוסקים  לא  נמצא  לא  אדמו"ר  לשון  אבל 
]דהיינו  לזה.  הכריחו  ומה  כוונתו  ולהבין  במקובלים. 
מה שכתב בסידור שם: "לתלות המנורה בעובי המזוזה 

בחלל הפתח"[.

נמצאים  והדלקתן  הנרות  בסדור  דהנה  להקדים,  יש 
יסודות שיש להם סמך מן הגמ' והקבלה ויש התלויים 

במנהג המקומות:

בימיהם  כמו  לפתח  הסמוך  בטפח  להדליק  צריך  א( 
לדבק  נוהגין  ויש  תרע"א(,  סימן  )רמ"א  לשנות  ואין 
הנרות או לתלות המנורה בכותל הבית משוך מן מזוזת 
הפתח, כגון אם הפתח במזרח מסדרם ממזרח למערב, 
ואם א"א לסדרם כן מסדרם בשוה עם הכותל שהפתח 
בה, בטפח הסמוך לפתח, ומדליק בלילה הראשון בנר 
שאצל הפתח, ובליל הב' בנר הנוסף, לצד חלל הנוסף 
בשם  קפ"ד  סימן  החיים  )דרך  לשמאל  מימין  וידליק 

הט"ז סימן תרע"ו וכ"כ הפמ"ג במש"ז(. 

ובמטה משה כתב בשם הרש"ל: המדקדק יניח לארכן 
בטפח הסמוך לפתח שאז כולן שוין בענין טפח הסמוך 
לפתח, שכולן סמוכין בכניסת הפתח ואז ידליק משמאל 
לימין. ויתחיל לברך לעולם בנר שמאלי ויפנה ויוסיף 
רוצה  לפתח  הסמוך  בטפח  לאורכן  יניח  ומ"ש  לימין, 

לאמר יניחם במזוזה בתוך חלל הפתח, עכ"ל.

בית  פתח  ואם  משמאל,  חנוכה  ונר  מימין  מזוזה  ב( 
החורף נעשה באופן שפטורה ממזוזה ידליק בימין. 

ג( זבחים דף מ"ב כל פנות שאתה פונה לא יהא אלא 
שמוסיפין  ההוספה  על  דקאי  מפרשים  יש  ימין.  דרך 
יוסיף לצד ימין, אבל ההדלקה תהי' מימין  בכל לילה 
לשמאל כמו כתיבה שלנו. ויתחיל בכל לילה ולילה בנר 

הנוסף שלצד ימין וילך מימין לשמאל )כמבואר לעיל( 
ויש מפרשים שההדלקה בכל לילה תהי' משמאל לימין 
אבל מה שמוסיף בלילה שאחריה לא שייך בזה לומר 
וכל  פע"ח  תרע"ו  סימן  שו"ע  )מהרי"ק  כו'  פנות  כל 

הנמשכים אחר קבלת האריז"ל(. 

ד( בזמן הזה כולם מדליקין בפנים )רמ"א סימן תרע"א 
סעיף ח'(. 

ה( כל נר צריך להיות מובדל הרבה מחבירו א"כ משך 
הנרות או אורך המנורה הוא יותר מן ב' טפחים )רמ"א 

סימן תרע"א ועיי"ש בא"ר ופמ"ג(. 

ו( פתח הוא מקום פנוי שמשאירין בלא מחיצת הכותל. 
הכותל  אם  ואפילו  ויציאה  כניסה  ישמש  הזה  שהפתח 
ה"ז  הכותל  עובי  כל  ממלא  וצירו  שהדלת  באופן  דק 
הדלת  בה  שתולין  והמזוזה  וסוגר.  פותח  לשון  פתח 
הוא  המזוזות  שתי  שבין  והאויר  הפתח.  מזוזת  היא 
חלל  לצד  הדלת  מן  המזוזה  עובי  ומשך  הפתח.  חלל 
הבית שנגד הכותל אשר נוכח הפתח הוא עובי המזוזה 

שבחלל הפתח.

אחריו,  הנמשכים  וכל  האריז"ל  על  קשה  ולכאורה 
הלא הכל מודים שצריך להדליק בטפח הסמוך לפתח, 
והאריז"ל וכל הנמשכים אחריו קבעו למעשה להדליק 
ואפילו  הפתח,  מן  רחוק  היותר  בנר  הראשון  בלילה 
בנר  הראשון  בלילה  ומדליקין  כאשכנזים  הנוהגים 
היותר קרוב למזוזת הפתח ואח"כ מוסיפין בכל לילה 
הנרות  על  יברכו  האחרונות  בלילות  א"כ  ימין,  לצד 

הרחוקים יותר מטפח הסמוך לפתח. 

אלא ודאי שטפח הסמוך לפתח האמור בנר חנוכה אין 
הפתח  בחלל  המזוזה  עובי  כל  רק  ממש,  פתח  פרושו 
)ופשוט שהוא הדין אם מוסיף בעובי, דהיינו שמחבר 
קנה להמזוזה לדבק בו הנרות או מעמיד ספסל לאורך 
הרי זה כמוסיף על עובי המזוזה( כל המשך זה נקרא 
יתלה שם  ואם  גם אם הפתח קצר במשך רחבו  פתח, 
לדבק  יכול  ויציאה  לכניסה  מקום  ישאר  לא  המנורה 
שמוסיף  בספסל  או  בקנה  המנורה  לתלות  או  הנרות 

על עובי המווזה. 

�

השמש מקומו גבוה משאר הנרות.
מהרי"ל. קב הישר פרק צו. אחרונים סימן תרעג סוף סעיף א.

�

מהרי"ל בהלכות חנוכה: "היה תוחב את השמש למעלה 
סימן  עוד  למעלה,  שפלים  לשום  וסימן  הנרות.  מכל 
שרפים עומדים ממעל ל"ו, ר"ל ל"ו נרות חנוכה מלבד 
ממעל  יעמדו  השרפים  הם  בהם  שמדליקין  השמשים 

הל"ו".

גדול  לעשותו  שצריך  ג"כ  שכתבו  יש  שם:  אחרונים 
יותר בכדי "שאם בא להשתמש שישתמש בנר של חול" 

)מרדכי פ"ב דשבת ס"ק רס"ט( וכן כתב הב"ח ומסיים: 
כמ"ש  הנרות  מן  למעלה  השמש  שמעמיד  מי  "מיהו 

המהרי"ל א"צ לעשותו גדול יותר".

הנרות  שכשמדליקין  כתב  תרע"ג  סס"י  הב"ח 
שישתמש  כדי  למטה  השמש  יניח  מי"ט  למעלה  

לאורו.
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�

קרה וצריך הי' לטלטל המנורה טפח וטפחיים לקרבה לאדמו"ר 
כדי שיוכל להדליק הנרות, ואחר כך היו מעמידין אותה במקומה 

ובכל זה ברך בעצמו והדליק.
ודלא כמובא משאלות ותשובות לב חיים חלק ג סימן קמו שיותר טוב שידליק אחר במקומו.

�
אם  ממטתו  לקום  יכול  ואינו  חולה  שהיה  מי  "שאלה: 
מביאין אצלו נרות חנוכה שידליקם על מיטתו ושוב אחר 
כך יניחם במקומם או להדליקם במקומם על ידי שליח.

ס"א  תרע"ה  סי'  חנוכה  בהלכות  למרן  עיין  תשובה: 
שכתב אי הדליקה בפנים והוציאה לחוץ לא יצא שהרואה 
אומר לצורכו הוא מדליקה. וכן אם מדליק ואוחזה בידו 
ע"כ  אוחזה.  לצורכו  אומר  שהרואה  יצא  לא  במקומה 
הנה הגם דבנדון דידן ליתא להך חששא שהרואה אומר 
אינו  בפנים  דכשמדליקה  משום  מדליקה  הוא  לצורכו 

שוהה אותם שם כלל ובעוד שהוא מדליקה הרי מברך 
על הדלקת בקול רם ואומר "הנרות הללו אנו מדליקין" 
וכו' וכ"ש שצורתה ניכרת שלשם חנוכה הודלקה דאין 
צורתה כשאר נרות שבבית כלל . . מכל מקום . . יותר 
אפילו  ממקומם  הנרות  יזוז  ולא  אשתו  שתדליק  טוב 

בשעת הדלקתן".

]ויש שדייקו שהאמור הוא רק באם זו רק הזזה מועטה 
כגון 'טפח או טפחיים' אך לא יותר מזה[.

צורת החנוכיה: לקו"ש חכ"א ע' 169 הערה 44: "גם החנוכיות 
)לימי חנוכה( כדאי לעשות קניהן באלכסון. – ובלאה"כ צ"ל 
שאין בזה חשש איסור ד"מנורה תבנית מנורה" . . כי משנים 
מספר הקנים . . ולמה לשנות בגוף צורת המנורה שקני' היו 

ביושר ולא כחצי עיגול".

ואנווהו,  א-לי  ""זה   :69 הערה   207 ע'  ח"א  תש"נ  ספה"ש 
נאה  בדיו   .  . נאה  תורה  ספר   .  . במצוות  לפניו  התנאה 
וכן   .  . וכורכו בשיראין נאין"  בקולמוס נאה בלבלר אומן 

בכל המצוות, כולל בנוגע לחנוכה – מנורת חנוכה נאה".

� הוספות�

מקומו  המהרי"ל שהשמש  דברי  מביא  שם  הפרמ"ג  אך 
למעלה וכתב: "וכמדומני שכן המנהג אף במניח הנרות 

למעלה מי"ט השמש למעלה מהם".

מעל  השמש  הנחת  בסיבת  תלויים  אלו  דעות  ]וב' 
הנרות, להמרדכי שהטעם הוא כדי שישתמשו לאורו אזי 
כשהמנורה גבוהה אזי יניח השמש למטה, ואילו לדברי 
בין   חילוק  אין  ל"ו"  ממעל  עומדים  "שרפים  המהרי"ל 

למעלה מי"ט לתוך י"ט[. 

קב הישר: "מספר הנרות של חנוכה הן שלושים ושישה, 
ושמונה שמשים, ומנהג של ישראל תורה הוא, שהמנהג 
חנוכה.  של  מהנרות  למעלה  המדליק  השמש  את  לתן 
כתוב  )מצאתי  לו  ממעל  עומדים  שרפים  לדבר  ורמז 
ג"כ  גדולה  קדושה  יש  זה  לפי  וא"כ  מהרי"ל(  בספר 
בנרות של השמשים אשר הן יותר קצת גדולים מן הנר 

של חנוכה, שהנר הוא דוגמת הכהן שהיה מדליק נרות 
בוצינין  המדליקין  מעלה  שרפי  ודוגמת  המקדש  בבית 

קדישין שיאירו פני כסא כבודו יתברך.

בעוונותינו  שראיתי,  מה  הגדול  הפגם  תראה  ומכאן 
הרבים שרוב העם נוהגים שלוקחים נר השמש מן הנרות 
ועושין לאורו עסקי חול, ומכל שכן עתידין לתן את הדין 
מהעוון פלילי שמשחקין באור השמש בקלפים שקוראים 
'קארטין', או בקוביות שקוראין 'וערפיל' ואינם יודעים 
כמו  חנוכה   מנר  יותר  יתירה  קדושה  הם  שהשמשים 
ז"ל, הרמז: שרפים עומדים  שכתב הרב הגאון מהרי"ל 
נרות  להל"ו  עומדים ממעל  ר"ל שהשמשים  לו,  ממעל 
יהיה  ענשו  בודאי  זו  במצוה  המזלזל  ע"כ  חנוכה.  של 
ואינו מזיז את  זו  וכל מי שמדקדק המצוה  קשה מאד. 
השמש ממקומו יזכה לראות נרות העתידין להדליק 

בבית מקדשנו במהרה בימינו, אמן". 

אמירת "הנרות הללו" לאחר הדלקת כל הנרות. 
ואחר  ג. רבנו בסידורו:  וסימן תרעב אשל אברהם  ה.  זהב סעיף קטן  ראה פרי מגדים סימן תרעו משבצות 

שידליק הנרות.
�

אנו מדליקין  הנרות הללו  אומר  "אחר שהדליק  שו"ע: 
על התשועות ועל הנסים ועל הנפלאות".

וכתב הט"ז: רש"ל ]שו"ת סימן פה[ כתב, אחר הדלקת 

הראשון שהוא עיקר יאמר הנרות הללו ויגמור ההדלקות 
בעוד שאומר הנרות וכו'.

ובנוסח הנרות יש ל"ו תיבות, נגד הנרות של חנוכה, 
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נוסח "הנרות הללו" - וכן "ועל הניסים" - כמו שנדפס בסידור רבנו 
הזקן.

דיוק הנוסח: ראה שער הכולל סוף פרק מו. וכמה נוסחאות הובאו בספר כתר שם טוב להרב שם-טוב גאנין 
עמוד תקכז-תקכט. ובסידור אוצר התפילות.

מה שאומרים קודש הם — ראה ׂשדי חמד אסיפת דינים חנוכה סק״ט.

�
בנוגע למקור 'הנרות הללו' כותב השער הכולל: "הנרות 
נמצא  קדמון,  מנהג  והוא  בגמרא  נמצא  לא   - הללו 
במס' סופרים פרק כ' ויש בו נוסחאות שונות. והרש"ל 
כמו  לא  אחרת  בנוסחא  ג"כ  כתבו  פ"ה  סימן  בתשובה 
שנמצא בריש פרק במה מדליקין וז"ל הרש"ל: "ובנוסח 
הנרות הללו יש ל"ו תיבות נגד הנרות של חנוכה וסימן 
ל"ו לבד התיבות הנרות הללו כאלו אמר הנרות הללו 

ל"ו הם". עכ"ל הרש"ל".

ושואל: ". . א"כ צריך להבין מדוע בנוסח אדמו"ר מ"ד 
תיבות, ולא מצאתי טעם לזה. 

ועל  כמו  אשר  לאדמו"ר,  לי'  קים  דהכי  לומר  ואפשר 
הנסים בנוסח ארוך תקן יוחנן כהן גדול ויסד בו קכ"ד 
והקדמונים קבעוהו בתפלה  יוחנן,  תיבות כמספר שמו 
קצר.  בנוסח  הנסים  ועל  הקדמונים  תקנו  כן  ובהמ"ז, 
ויסדוהו על שתי קדושות: קדושת הכהנים מדליקי נרות 

המנורה, וקדושת הנרות. 

נגד  ויסדו בנוסח ועל הנסים הקצר הזה חמשה תיבות 
נגד  תיבות  ול"ו  גדול,  כהן  יוחנן  בן  מתתיהו  הכהנים, 
הנרות. לכן תמצא בנוסח ועל הנסים הזה מ"א תיבות 
הרש"ל  ומ"ש  הנרות.  וקדושת  הכהנים  קדושת  נגד 
"לבד הנרות הללו", אין כוונתו לשלול רק השתי תיבות 
יגרעו  ולמה  בלא טעמא  מילתא  זהו  כי  הללו"  "הנרות 
השתי תיבות הללו? רק כוונתו לבד ההקדמה שלפני ועל 
התשועות,  על  מדליקין  אנו  הללו  הנרות  היינו  הנסים 

והוה כאלו אמר כמו שהכהנים הדליקו ל"ו נרות בשמנה 
לילות הנרות הללו ל"ו אנו מדליקיו על התשועות, והוי 
ומי  כנלע"ד.  הקצר  בנוסח  הנסים  לועל  שפיר הקדמה 

שדעתו יפה יחפש טעמים היותר נכונים".

]לשינויי נוסחאות ראה מילואים[.

"בנוסח  הם':  'קודש  אומרים  מדוע  מדייק  חמד  השדי 
אמירת הנרות הללו איתא במסכת סופרים 'הנרות הללו 
סי'  ובטור  דשבת  ב'  פרק  בהרא"ש  והועתק  הם'  קדש 
תרע"ו. ולכאורה הדברים מתמיהים דהא מבואר בשבת 
ד' כ"ב ע"א דנר חנוכה אין בו משום קדושה . . ואיך 
ליישב  בדעתי  ועלה  'קודש'?  הללו  הנרות  לומר  תקנו 
דמדברי מסכת סופרים אלו סיעתא גדולה לדעת הרב 
בעל המאור שכתב באמת דלרב דאמר אסור להשתמש 
כנרות  חנוכה  לנרות  דעשהום  משום  הטעם  לאורה, 
המנורה, כיון שהוא זכר למנורה, והטילו עליהם קדושה 
ואיסור הנאה כמו השמן והפתילות של המנורה, והלכך 

אף תשמיש דמצוה אסור. 

והר"ן הכריע מזה דגם תשמיש דמצוה איכא בזיון משום 
דמצות מבטלות זו את זו, והרמב"ן והרא"ש כתבו הטעם 
משום רואה יאמר לצרכו הוא דאדלקה, אבל להרב בעל 
המאור אין צריך לכל זה כלל . . ולענ"ד יש לומר דכן 
היא דעת המסכת סופרים הנ"ל דנר יש בו משום קדושה 
וכדעת רב לפי פירוש בעל המאור . . ולפי מה שכתבתי 

הוא ראיה דהלכה כרב".

מלבד אלו ב' תיבות הנרות הללו, כלומר, הנרות הללו 
הם ל"ו ע"כ".

על הט"ז מעיר הפרמ"ג: "צ"ע דהא בין הברכה והדלקת 
י"ל  ולומר הנרות הללו, א"כ  נר ראשון אסור להפסיק 
דהברכה על כל הנרות קאי, וכמו שנראה ממה שכתב 
המ"א בריש הסימן בשם ב"י בסימן תרע"ב דאם הדליק 
אחר כך אין מברך, ומשמע אם ]לא[ כיון שצריך לברך 

ולמה  הנרות,  כל  א"כ משמע שהברכה קאי על  שנית, 
יפסיק בין ברכה להדלקת שאר הנרות. ומכל מקום הא 
ודאי אחר גמר כל השלש ברכות והדלקת נר ראשון הוא 

שיאמר הנרות, ואני העני לא ראיתי לנהוג כן. 

ז"ל,  מהרש"ל  ישראל  של  מאורן  נגד  אומר  אין  וח"ו 
ומכל מקום מי שנוהג ואומר אחר כך הנרות הללו לאחר 
שהדליק הכל, נמי שפיר דמי כו', וצ"ע. ומנין ל"ו תיבות 

�
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מדייקים שידלקו הנרות חמישים מינוט לכל הפחות1. 
מתעכבים סמוך לנרות כחצי שעה )לבד מערב שבת קודש(.

1. ראה פרי מגדים סימן תרעב אשל אברהם סעיף קטן ג.

נהגו שהפתילות יהיו בכל יום חדשות1, ויש אומרים דאין חוששים 
לזה2, ואדרבה הישנות נוחין יותר לדלוק3. ולעת עתה לא יכולתי 

לברר מנהג רבנו בזה.
1. כלבו ואבודרהם )הובאו בדרכי משה סוף סימן תרע"ג(. משמרת שלום סוף סימן מח. שכן נהגו אבותינו 

הקדושים ז"ל]א[. וכן נהגו בעל המחבר ספר דרכי תשובה ובנו בעל המחבר ספר מנחת אלעזר.

2. שולחן ערוך סוף סימן תרע"ג. פרי חדש. קצור שולחן ערוך סימן קלט סעיף ד. סידור יעב"ץ. ועוד.

3. לבוש. והנה במשמרת שלום שם כתב דכשלוקחים "פתילות הישנות נראה לי דיזהר ליקח פתילה של אתמול 
לנר הנוסף שמדליק כראשינה". ועיין שם במהדורה בתרא.

�

�

שיהיה  בריוח  שמן  שיעור  ליתן  "וראוי  אברהם:  אשל 
דולק שיעור חצי שעה בלילה מצאת הכוכבים עד רגל 
משוק, ואף מדליק אחר רגל משוק נמי יתן כשיעור חצי 

שעה".

איחר  שאם  מסתברא,  "ומיהו  חדש:  הפרי  כתב  וכן 
עד  פחות  או  שעה  רביע  אלא  נשאר  שלא  מלהדליק 
שתכלה רגל מן השוק, אין צריך ליתן שמן אלא כשיעור 
ושבים,  לעוברים  הוא  שההיכר  התלמוד  לדין  וזהו  זה, 

אבל האידנא לעולם בעינן שיעור הידוע".

]ונראה שסיבת הציון לפרמ"ג למרות שסובר ששיעור 
הוא  כמנהגינו,  דק'  חמישים  ולא  שעה  חצי  ההדלקה 
להראות שגם אחר זמן ההדלקה )דהיינו אחר השקיעה 
או צאת הכוכבים - שזהו סיבת החמישים דק' לאחד 
בין ב' הדעות( השיעור דלקת הנרות כאילו הדליק 

בזמנה[.

הראשונה  בלילה  להדליק  קדמונינו  "ונהגו  כלבו:  ]א[ 
ונהגו  שמונה.  עד  אחת  מוסיף  לילה  בכל  ולהיות  אחת 
לחדש הפתילות בכל לילה ולברך על התוספת. והטעם, 
אחר  טעם  ועוד  מתחדש.  הנס  היה  לילה  שבכל  לפי 
לחדש הפתילות זכר למקדש שהיו מחדשין אותן בלילה 
חוששין  אין  כתב  סופרים  ובמסכת  המאור.  מנורת  אל 

לפתילת נר חנוכה להחליפה עד שתכלה".

פתילות  לעשות  שנהגו  "ומה  האבודרהם:  כתב  ואילו 
חדשות בכל לילה אינו צריך. ויש להוכיח זה ממה שפירש 
רש"י ז"ל במילתא דרבי יהושע בן לוי בעששית שהיתה 
דולקת מערב שבת והולכת כל היום למוצאי שבת מכבה 
לצורך  מבערב  שהדליקה  ז"ל  רש"י  ופירש  ומדליקה, 
חנוכה. נראה לפירושו שמותר להדליק בפתילות שהדליק 

בלילות הראשונות וכבו, עד כאן דברי ה"ר גרשום".

להחליף  צריך  דאין  באבודרהם  כתב  "וכן  משה:  דרכי 
פתילות, אלא שנהגו כן, וכן כתב הכלבו דכן נהגו".

וכתב המשמרת שלום: "אבותינו הקדושים ז"ל היו נוהגים 
לעשות פתילות חדשות לכל לילה. ואותן הנוהגים ליקח 
פתילות ישנות נ"ל דיזהר ליקח פתילה של אתמול לנר 

הנוסף שמדליק בראשונה.

זה  הי'  שאתמול  "כיון  לכך:  טעם  נותן  שם  ובהערה 
בלילה  גם  ידליק  ע"כ  המצוה  לעיקר  תשמיש  הפתילה 
האחרת גם כן בזה הפתילה בראשונה, דאל"כ הוי הורדה 
מקדושה, ומעלין בקוש ולא מורידין. ואפשר דמטעם זה 
לידי  יבוא  שלא  בכדי  חדשות  לילה  בכל  להחליף  נהגו 
טעות והורדה חס ושלום. כך נראה לעניות דעתי ליתן 

טעם למנהג.

כן העיד הדרכי חיים ושלום )אות תתיד( שהגה"ק בעל 
מנחת אלעזר "עשה הפתילות חדשות בכל לילה", ושם: 
"ראיתי שהגיה מרן הדרכי תשובה זי"ע בכתי"ק על סידור 
זכר  שיהי'  חדשות  פתילות  ליקח  שצריך  מליסא  הגאון 

למקדש". 

להחליפם  לפתילות  חוששין  "אין  השו"ע:  כתב  ]ב[ 
יוסף  בבית  פירש  "כן  שם:  חדש  )פרי  שתכלה",  עד 
וכן  סופרים"(.  במסכת  איתא  והכי  הלקט  שבולי  בשם 
בקצושו"ע: "אינו צריך בכל לילה פתילות חדשות, אלא 
וכן בסידור היעב"ץ:  מדליק גם בראשונות עד שיכלו". 
"אין צריך לחוש לפתילות להחליפם כל לילה בחדשים".

אין  בודאי  "הפתילות  סי"ז:  בסקל"א  השולחן  ערוך 
נמאסת.  הפתילה  שאין  שתכלה  עד  להחליפן  חוששין 
ואדרבה פתילה ישנה טובה יותר להדלקה מחדשה כדתנן 
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פתילה שהבהבה" )וראה עוד בעניין זה לקמן אות ג'(.

]ג[ לבוש: "ופתילות אין חוששין להחליפם עד שתכלה, 
שאין בהם בזיון מצוה, דאדרבה הם נוחים להדליק יותר 

כשהן מודלקין כבר".

משמרת שלום: "נ"ל דיזהר ליקח פתילה של אתמול לנר 
הנוסף שמדליק בראשונה". 

ובמהדורא בתרא שם: "העיר על זה מופלג אחד: . . עלה 
פתילות  לעשות  שנהגו  דיש  דמילתא  בטעמא  בדעתי 
חדשות, שהוא על פי דברי אבודרהם שהביא בעט"ז סי' 
תרע"ז שהקשה למה אסרו מה שנותר מהשמן והפתילה, 
דשוינהי  ותירץ  נזרקין.  מצווה  דתשמישי  לן  קיימא  הא 
רבנן כתשמישי קדושה מפני שהוא זכר לשמן של הקדש. 
ולפי זה שפיר ראוי לעשות פתילות חדשות לזכר המנורה 
שהיה בכל יום פתילות חדשות שכן מפורש בהרמב"ם ז"ל 

הלכות תמידין ומוספין פ"ג הי"ב עיי"ש. 

. . וע"פ ד' רמ"א שהביא כ"ת דעיקר מצווה בנר אחד, 
ממילא עדיף שיהיה נר הנוסף מפתילה חדשה זכר למנורה 
ראוי  וכך  לילה,  בכל  חדש  ושמן  חדשה  פתילה  שהיה 
לעשות זכרון לזה בכל לילה עכ"פ בנר אחד שהוא עיקר 
המצווה אבל שאר הנרות יכול לעשות מפתילות ישנות 

והשמן ממילא חדש בנר הנוסף. ע"כ.

בענין  שהעיר  מה  בקצרה:  ע"ז  לו  השבתי  אשר  וזה 
פתילות דחנוכה תמי' לי דהלא הארכתי מאוד שם סעיף 
א' בביאורי להורות כד' הב"ח שהוקצה למצוותו ואסור 
ולבד  הרב"י,  לדעת  הוא  כ"ת  שהביא  והעט"ז  בהנאה. 
זה נלע"ד דהפתילות כיון שנוהג להשאירן ללילה האחר 
ודאי שגם הרב"י מודה שהוקצה למצוותו ואסור בהנאה 
ובוודאי יש בו קדושה ואסור בהורדה, ע"כ טוב כתבתי 
שיש להדר בלילה ב' להדליק פתילה של לילה א' בנר 

�

נר שכבה בתוך שיעור זמן דליקתו - חוזרין ומדליקין אותו.
אחרונים סתרע"ג ס"ב.

�

�

האור זרוע )הלכות חנוכה סי' שכב( כתב: "ואף על גב 
דפסקית דכבתה אין זקוק לה, היינו שאינו חייב להדליק 

מיד, אבל אם ידליק מיד ודאי בטוב יעשה".

כתב השו"ע: "אם כבתה קודם שעבר זמנה אינו זקוק 
לה, ואפילו כבתה בערב שבת שעדיין הוא מבעוד יום 

אינו זקוק לה".

וכתב שם הרמ"א: "ואם רוצה להחמיר על עצמו לחזור 
ולהדליקה, אין לברך עליה".

וכתב המגן אברהם שם: "וראוי להחמיר לחזור ולהדליק' 
בכל ענין ובפרט בע"ש קודם קבלת שבת )רש"ל וב"ח(".

דראוי  האחרונים  הסכמת  "להחמיר:  בבאר היטב:  ושם 

להחמיר לחזור ולהדליקו בכל ענין ובפרט בערב שבת 
קודם שבת ע"ש".

ובמחצית השקל כתב: "ז"ל מהרש"ל בתשובה סימן פ"ה: 
הא דכבתה אין זקוק לה ]שבת כא, א[, היינו לחיוב. אבל 
הרוצה לזכות במצוה שלמה יחזור וידליק, דלא גרע מן 
המהדרין. ואם כבתה בערב שבת צריך לחזור ולהדליק. 
אם בא לתקן הנרות וכבה נראה דצריך לחזור ולהדליק 

אפילו אם כבה בשוגג, עכ"ל".

לחזור  דצריך  פשיטא  במזיד  וכבתה  אברהם:  אשל 
ולהדליקה

וכתב שם המ"ב: "ופשוט דאם הוא רואה שהוא אין נאחז 
בהפתילה ובודאי יכבה במהרה שאינו יוצא בהדלקה זו 
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א. בליל ראשון מדליק נר הימין. מליל שני 
משמאל  ומדליק  לשמאלו  מוסיף  ואילך 

לימין.

שו"ת צ"צ: 

אמרה התורה "ויצא אל המזבח אשר לפני ה'", אומרת 
המשנה זה מזבח הזהב.

"ולקח  שם  ככתוב  עבודתו  סדר  את  מפרטת  המשנה 
מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב" 

בהזאתו על הקרנות.

המציגה  ברייתא  הגמרא  מביאה  ההזאות  לסדר  בנוגע 
מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי:

מזרחית  מקרן  עקיבא,  רבי  דעת  מתחיל:  היה  מהיכן 
צפונית  למערבית  ומשם  מערבית  לדרומית  דרומית 
ומסיים במזרחית דרומית.  דעת רבי יוסי הגלילי, מקרן 
מזרחית צפונית לצפונית מערבית ומשם לקרן מערבית 
דרומית ומסיים במזרחית דרומית. דהיינו מקום שרבי 

עקיבא מתחיל מסיים רבי יוסי הגלילי וכן להיפך.

)ההלכה נפסקה כריה"ג, תו"כ )אחרי פרשה ג פרק ד(, 
רמב"ם )הל' עבודת יה"כ פרק ד( ובכ"מ(.

שואלת הגמ' על דברי הברייתא: מדוע לרבי עקיבא לא 
יקיף דרך ימין למזבח אלא דרך שמאל?

מעמידה הגמ' את החילוק בין השיטות למימרת רמי בר 
יחזקאל: על צורת הכיור בבית ראשון כתוב "עומד על 
שנים עשר בקר, שלשה פנים צפונה ושלושה פנים ימה 
ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה, והים עליהם 

מלמעלה וכל אחריהם ביתה" )ד"ה ב, ד פסוק ד(.

הימין,  את  המקיף  ימין  דרך  והולך  מונה  זה  "מקרא 
לדרום  וממערב  למערב  מצפון  ובא  הים  את  המקיף 

ומדרום למזרח, דרך ימין המקיפה" )צ"צ(.

"הא למדת שכל פינות שאתה פונה לא יהא אלא דרך 
ימין למזרח".

ריה"ג סובר כרמי בר יחזקאל ואילו ר"ע חולק.

אין הכרח שר"ע חולק על דעתו, אלא  דוחה הגמרא: 
ר"ע וריה"ג חולקים האם מימרא זו נאמרה בכל עבודות 
רק   - ר"ע  בקודש,  ולא  בעזרה  רק  שמא  או  המקדש 

בעזרה וריה"ג - גם בקודש. 

שואלת הגמ': אם ר"ע לא חולק על רב"י מדוע מעדיף 
דווקא דרך שמאל.

ולכן  )ר"ל(  המצות"  על  מעביר  "משום  הגמ':  עונה 

הקרן הראשונה שנפגש בה היא קרן מערבית דרומית 
אך התורה אמרה "ויצא" דהיינו שצריך להגיע מכיוון 
מערב אזי מתחיל בקרן מזרחית דרומית ומשם ממשיך 
)מערבית  ראשונה  נפגש  שבה  לקרן  הפסק  ללא  מיד 

דרומית( משם מזה.

במחלוקת  וריה"ג  ר"ע  מחלוקת  את  מעמיד  רש"י 
בתחילת הפרק שם )משנה א( בצורת הפרוכת:

מן  פרופה  והחיצונה  היו  פרוכת  שתי  "קסבר  ר"ע: 
מבית  וכשיצא  א(,  )משנה  במתניתין  כדתנן  הדרום, 
קדשי הקדשים דרך הדרום הזה על הפרוכת, וכשהשלים 
בא לו למזבח לדרומית מערבית שהיא ראשונה לו . .  
יוצא למזרחית דרומית ומתחיל שם וחוזר דרך שמאל 

למערבית דרומית. 

דאמר  )שם(  דמתני'  יוסי  כרבי  לה  "סבר  ריה"ג: 
הצפון.  מן  ופרופה  אחת,  פרוכת  אלא  שם  היתה  לא 
תחילה  פגע  הצפון,  דרך  ויצא  פנים  מתנות  וכשגמר 
בצפונית מערבית דמזבח, ושם לא נתן עד שיצא ובא 
לו למזרחית צפונית, ונותן שם וחזר לצפונית מערבית 

דרך ימין.

מחלוקתם  שיסוד  רש"י  כמו  סובר  לא  ישנים  התוס' 
תלויה בפרוכות כרש"י, אלא שניהם סוברים שהיו שתי 

פרוכות ולא חלק ע"ז ריה"ג אר"ע. 

"ויצא"  הכתוב  את  מסבירים  ישנים  התוס'  ובהקדים, 
עד  ]כוונתו[  המזבח  אל  "ויצא  רש"י:  מהבנת  שונה 
שיצא ויעמוד במזרחו של מזבח דאז נפק לגמרי מכולי  

מזבח".

בקרן  מתחיל  להקיף  צריך  ימין  דדרך  "ומשום  אזי: 
במזרח  ועומד  למזבח  חוץ  גופו  כל  צפונית, שכשיצא 
ופניו למערב ]כעת:[ אם יושיט ידו לקרן דרומית זהו 
זהו דרך  ידו לקרן דרומית  יושיט  ימין, אבל אם  דרך 

שמאל".

דהיינו שכוונת הכתוב "ויצא" הוא שיצא לגמרי ויעמוד 
ידו  יושיט  אם  כעת  קה"ק.  אל  כשפניו  למזבח  ממול 
הגעתו  בדרך  )ולא  לשמאל  וכן  ימין  דרך  נק'  לימין 

למזבח(.

ראיה  יש  ישנים  התוס'  מדברי  "והנה  הצ"צ:  כותב 
וז''ל:  ו[  ]ס"ק  ססי' תרע''ו  חנוכה  בהל'  הט''ז  לדברי 
]ב[התחלת  פי'  כו'  פינות  כל  חכמים  שאמרו  שמה 
הפינה, ויש לך ימין ושמאל, אז אנו אומרים כל שאתה 
מתחיל תפנה לימין, והיינו בפעם הראשון שיש ב' או 

יותר לפניך תדליק היותר ימיני שלך. 

שאח''כ  כדי  בשמאלי  ראשון  שתדליק  נפרש  ואילו 
יותר  עדיף  הסוף  יהי'  למה  קשה  לימין,  תפנה 
שם([,  )ט"ז  עיקרית  ]"שהיא  ההדלקה  של  מההתחלה 

מילואים
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אלא ודאי מסתבר לפרש על ההתחלה, כשאתה בא 
ויש לפניך שני צדדין תקח לך הימין, ואח"כ תלך 

לשמאל של אותו ימין" עכ"ל. 

שהרי התו"י כ' בהדיא כן: אם יושיט ימינו לקרן 
לקרן  ידו  יושיט  אם  אבל  ימין,  דרך  לי'  הוי  צפונית 

דרומית זהו דרך שמאל.

וזהו כמ"ש הט''ז: והיינו בפעם הראשון שיש ב' לפניך 
תדליק היותר ימיני, דכשמדליק השמאלי. ה"ז פונה דרך 
שמאל כמו אילו מתחיל בקרן דרומית להתו"י דחשוב 

ליה דרך שמאל".

וקשה ממה שכתבו רש"י והתוס' ישנים "על מה שכתב 
מהר"מ:  בשם  רס"ח  סי'  מדליקין  במה  פרק  המרדכי 
ופונה  שמאל  בצד  מתחיל  היה  הנרות  מדליק  וכשהיה 
יהא  פינות שאתה פונה לא  ]מר[ כל  ימין, דאמר  לצד 
אלא דרך ימין עכ"ל, והובא ג"כ בתרומת הדשן סי' ק"ו 
ובספר מהרי"ל תחלת דיני חנוכה )דף נ"ה ע"א( וז"ל: 
ומסיים בצד  והי' פונה  והתחיל בהדלקתו בצד שמאל, 
דרך  אלא  יהא  לא  פונה  פינות שאתה  כל  לקיים  ימין, 
ימין עכ"ל, ובתשובותיו סי' מ"ם, ובמהרי"ק שרש קפ"ג, 
הובאו ב"י ]ד"ה כת ה"ר דוד[ ומ"א ]ס"ק ה[ סי' תרע"ו. 

סי' ק"ו בשם  וכן בתרומת הדשן  והלבוש חלק עליהם 
כדרך  ומדליקין  ימין  לצד  שמתחילין  אוסטרייך,  בני 
שאנו בני ברית כותבין, דאפשר חשיב להו כהאי גוונא 

פונה דרך ימין" עכ"ל. 

ובאמת דברי מהר"מ וסייעתו הם נגד דברי התו"י הנ"ל 
דמה שמתחיל בהצד השמאלי חשוב פונה דרך שמאל".

]ההמשך יבא עם הספר...[

ב. נוסח "הנרות הללו" - וכן "ועל הניסים" - 
כמו שנדפס בסידור רבנו הזקן.   

כתר שם טוב )גאנין(: במ"ס )פ"כ ה"ו( הנרות הללו אנו 
הנפלאות אשר  ועל  הנסים  ועל  הישועות  "על  מדליקין 
וגו' על הנסים, ועל  עשית לאבותינו", ובסדורנו הנרות 
הנפלאות,  ועל  התשועות,  ועל  הגבורות,  ועל  הפורקן, 
ועל הנחמות שעשית לאבותינו שם במ"ס השמיט אחר 
בסדורנו,  כמובא  הזה"  בזמן  ההם  "בימים  לאבותינו 
ועל  הנסים  על  "אנחנו"  הללו  הנרות  אשכנז  ובנוסח 
"גבורות"  "פרקן"  ומשמיטין  הנפלאות"  ועל  "התשועות 
הזה", שם  בזמן  "בימים ההם  ומשמיטין  "ועל הנחמות", 
ובסדורנו  חנוכה",  ימי  "מצות שמנת  וכל  גורסים  במ"ס 
משמטים תיבת "מצות", וכן בסדורי אשכנז שם במ"ס על 
נפלאותיך "ועל נסיך" ועל ישועתיך, ובסדורי א"יואשכנז 
נסיך  וַאמש'  בלונדון  אבל  לנפלאותיך,  נסיך  מקדימין 
ועל  נפלאותיך  על  א"י  ובסדורי  נפלאותיך,  ישועתיך 

ישועתיך.

ואיננה  שבמ"ס  הנוסחא  העתיק  )דמ"ג:(  הרד"א  ונוסח 
כהנוסחא שבידינו היום שם במ"ס על הישועות, ובנוסח 
עשית  "אשר"  שבידי  במ"ס  שם  התשועות,  אבודרהם 
לאבותינו, ובאבודרהם שעשית, שם וכל "מצות" שמונת 
באבודרהם הושמט "מצות", ובסדור ר"ע גאון לא מצאתי 

נוסח הנרות הללו ולא ידעתי למה השמיטו. 

והרב מט"מ )אות תתקפ"ב( הביא הנוסח של רבו, ואומר 
לא תשנה ולא תוסיף ולא תגרע, והטעם מפורש וסימן ל"ו 
תיבות לבד הנרות אנו מרליקין וגו' עד שמצאתי בספרי 
דפוס כנוסח מורי ז"ל ושם כתוב על הנסים והנפלאות 
ואז הוא מכוון ל"ו זולת הנרות הללו אנו מדליקין, 
ונוסח הרא"ש הוא מ"ד תיבות כמספר נרות חנוכה 

עם השמשים, עכ"ל". 
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דעות  ישנם  הכנסת  בבית  ההדלקה  לזמן  בנוגע  א. 
חלוקות:

הסוברים שזמן הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת הוא בין 
מנחה לערבית: 

רמ"א )סימן תרעא ס"ז(: "ונוהגין להדליק בבית הכנסת 
הרמ"א  לדברי  טעם  נותן  הלבוש  לערבית".  מנחה  בין 
הנ"ל: "ונוהגין להדליק בבית הכנסת בין מנחה למעריב, 
שהוא תחילת הכנסת היום הבא, שתפילת ערבית היא 
מן היום הבא". ובערוך השולחן נתן טעם אחר: "ובבית 
יש  דאז  למעריב  מנחה  בין  להדליק  נוהגים  הכנסת 
יותר פרסום", ואם ידליקו אחרי ערבית כשהמתפללים 
)שב  כדבעי  הנס  פרסום  יהיה  לא  אזי  לביתם  ממהרים 

יעקב(.

ואחר  הנרות  אצל  שהייה  שצריך  מפני  שהוסיפו  ויש 
לערבית  מנחה  בין  לפני  ידליקו  אזי  ממהרים  ערבית 
"כיוון דמצוה לראותן אחר בדלקתן, משום פרסום הנס 
ואם היה מדליקן אחר תפילת ערבית, שאז הולכין מיד 
מבית הכנסת לא היו נראים הנרות כראוי אחר הדלקתן" 

)שב יעקב סי' כב(. 

ובשו"ת שבט הלוי כתב טעם נוסף לסיבת הדלקת נ"ח 
בין מנחה לערבית, בכדי "לעשות דמיון להדלקת מנורת 
המקדש שבאה הדלקתה אחרי תמיד של בין הערביים 
בערב  ואפילו   .  . הלילה  כל  האימורים  הקטרת  לפני 
שבת דעת הדרכי משה ]סימן תרעא, ה[ להקפיד אחרי 

מנחה, יעויי"ש". 

לערבית:  מנחה  בין  להדלקה  טעמים  ג'  שישנם  דהיינו 
יש  שאז  ב(  הבא.  מהיום  חלק  הוא  שערבית  היות  א( 
קיבוץ אנשים ופרסום הנס יהיה כדבעי. ג( משום הדמיון 

להדלקת נרות המקדש.

דעת האומרים הדלקת נרות אחר ערבית:

תתקבל  קדיש  אחר  בערבית  להדליק  הספרדים  מנהג 
והטעם שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם )שיירי כנסה"ג 
דאורייתא,  או משום ק"ש  א(,  אות  סי' תרע"ב  הגה"ט 

ועוד שקשה איך מדליקים לפני זמן הדלקת נרות. 

כתב בכתר שם טוב אות ה: השכנה"ג )בהגה"ט( מציין 
שהמנהג בזמנו הוא שרובם מדליקין אחר קדיש תתקבל, 
ואומרים מזמור שיר חנוכת הבית במקום שיר למעלות 
אחר  דהיינו  דבריו,  את  מפרש  ללב  היפה  עיני.  אשא 
קדיש בתרא של ערבית. וכן היה מנהג ספרד בלונדון 
שיר  מזמור  ואומרים  שבערבית  קדיש  אחר  להדליק 

חנוכת 

ומעיד השתילי זתים ))כב( עץ חיים(: בגרבה רוב הבתי 
כנסיות הדליקו אחר קדיש תתקבל של ערבית ויש בתי 
כנסיות שהדליקו בין מנחה למעריב ספר ברית כהונה 
מע' חנוכה וכן נהגו בתימן להדליק אחרי מעריב אחר.

ב. בעניין ההדלקה משמאל לימין.

הגר"א שם חולק וכותב "ואין לו טעם וריח, שזה אינו 
רק למהדרים מן המהדרים, ויניח עיקר המצוה ויברך על 
הרשות . . וגם משום פינות לימין, יבטל עיקר המצוה 
הסמוך  בנר  שיתחיל  העיקר  אלא  לפתח.  הסמוך  טפח 

לפתח . . ויברך כל הלילות עליו.

ובתשובות הגרק"ע )חלק ב' סי' י"ג( השיב על קושיית 
הוא  שמדליקים  הראשון  שהנר  וכתב  הראשונה  הגר"א 
ושאר  העקרי  הנר  הוא  מקומה  שמשתנה  ואף  העיקרי 

הנרות המה הידור.

לשיטתו  אזיל  שהגר"א  י"ל  השניה  לשאלה  ובנוגע 
בקודש  מעלין  של  כטעם  דפסקינן  ס"ב  תרע"א  בס' 
שם  המחבר  שיטת  אבל  דימים,  היכרא  בענין  ולא 
הימני  גם  א"כ  דימים  היכרא  כנגד  הוא  שהטעם 

שהוא סמוך לפתח הוא חלק מהמצוה[.

עיונים



לזכות
הרה"ת ינון אריאל שיחי' קופצ'יק

עב"ג שתחי'
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל

בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה
כפי שמוארים במאור שבתורה

היא תורת החסידות



לזכות
התמימים המייסדים

תלמידי ישיבתנו הק', שיעור ב' ה'תשפ"א
הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' באשה

הת' ירחמיאל משה שיחי' ברגר
הת' שמואל שיחי' גלפמן

הת' שניאור זלמן שיחי' גורליק
הת' עוז הלוי שיחי' גת
הת' משה שיחי' דרחי

הת' יוסף יצחק שיחי' הלפרן
הת' ישראל שיחי' חמילבסקי
הת' לוי יצחק שיחי' טייכמן

הת' יוסף יצחק שיחי' טראיסטר
הת' יוסף יצחק שיחי' מרגליות

הת' יעקב שיחי' פישר
הת' שלמה אברהם שיחי' קויפמן

הת' משה אהרון הכהן שיחי' רויטמן
הת' זושא שניאור זלמן הכהן שיחי' ריבק

הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן
הת' יוסף יצחק שיחי' שובל

הת' שלום דובער שיחי' שניאורסאהן



לזכות
רבני ישיבתנו הק'

הרה"ח ר' הוד דוד שיחי' אריה
הרה"ח ר' לוי יצחק שיחי' ביסברג

הגה"ח הרב יצחק מאיר שיחי' ברסקי
 הרה"ח ר' חיים דוד שיחי' וילהלם

 הרה"ח ר' מנחם מענדל שיחי' טהאלער
 הגה"ח הרב ישראל נחמן שיחי' לרנר
 הרה"ח ר' מנחם מענדל שיחי' פרידמן

הגה"ח הרב משה שיחי' קורנוויץ
להצלחה רבה ומופלגה בעבוה"ק

לזכות
 התלמידים השלוחים

שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לישיבתנו הק'

הת' מנחם מענדל שיחי' גולדשטיין
הת' מנחם מענדל שיחי' חדאד
הת' יוסף יצחק שיחי' שאער

להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות



 לזכות
 הוד כבוד קדושת

 אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
להתגלותו המיידית תיכף ומיד






