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מבוא למהדורה החדשה
מחודדים בפיך

נודה לה' מאוד בפינו ובתוך רבים נהללנו על שזיכנו להוציא-לאור קובץ נכבד זה 
הכולל בתוכו הערות, חידושים וביאורים בכל מקצועות התורה פרי עטם של תלמידי 
התמימים "יקרים שביקרים" בישיבתנו הק' – "ישיבה גדולה ליובאוויטש" בית שמש 

ארץ הקודש.

קובץ זה הינו הקובץ השישי בהוצאת ישיבתנו הק' מאז אשתקד, ומתחבר כחולי'ה 
לשרשרת הזהב בעלת מאות ואלפי פנינים יקרים מפז, בדמות קבצי הערות ופלפולים, 
תלמידי  של  כמנחתם  )תשל"ב-תשפ"ב(  שנים  ליובל  קרוב  זה  עולם  אור  הרואים 
התמימים ואנ"ש לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אשר הורה ריבוי פעמים1 לכתוב 

ולפרסם חידושים בתורה.

פנים חדשות באו לכאן

לראות  ניתן  עצמם  תורה  בחידושי  ואף  חז"ל,  אמרו  חידוש'  ללא  מדרש  בית  'אין 
התחדשות בסגנונם ואופי כתיבתם. אשר על כן, באנו להפנות את תשומת לב המעיינים, 

אשר לא ראי קובץ זה כראי הקבצים שראו אור עד כה.

ובהקדים: תכליתם ומטרתם של קבצי חידושי התורה היוצאים בישיבות ליובאוויטש 
די בכל אתר ואתר, כמה אנפין להן, אשר שורשם ויסודותם בשיחות הקודש2, ואלו הם:

לכל לראש, עצם ההכרח לחדש בתורה3 הוא לא פחות מאשר- הלכתי. וכמ"ש אדה"ז 
תורה  ללמוד  לא  צריך  יהי'  ולא  במאד  בה  וירבה  בחכמה  בהלכות ת"ת4 ש"כשיגדיל 
ולא לעסוק תמיד בתורה שבע"פ" מוטל עליו החיוב "לחדש חידושי הלכות  שבכתב 

רבות לפי רוחב שיש בלבו וישוב דעתו וכו'". 

ערך מוסף נטלה זכות כתיבתם ופרסומם של חידושי תורה בדפוס. "ועיקר טעם הדבר 
הוא – כנ"ל – שרואים בפועל ומעשה רב, שעי"ז מיתוסף ב"יגדיל תורה ויאדיר", בחיות 

1( ראה לדוגמא הנסמן לקמן בהערה 5.
2( אף שגוף ועצם הוראת אד”ש אינה צורכת שום נימוק והטעמה, ד”אין אחר דברי המלך כלום”, מ”מ עמ”נ 
לממש הוראה זו כדבעי, יש להתבונן בהטעמים אותם הגדיר אד”ש עצמו ולהתחקות אחריהם. על מנת שקיום 

הוראת המלך, תהיה אכן כדבעי לי’ למיעבד.
3( אף בלא פרסום.

4( פ”ב ס”ב.
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ותענוג בלימוד התורה, הן בנוגע לעצמו, כפי שרואים בפשטות את התועלת שמתוספת 
בלימוד התורה עי"ז שצריכים לכתוב זאת לאחרים, והן בנוגע לאחרים )"קנאת סופרים 

תרבה חכמה"( – שזו )התועלת שבזה( היא הבחינה הטובה ביותר לצורך הדבר"5.

לבד זאת, אשר בכך ידעו ויכירו כל יושבי ארץ, אשר נגלה וחסידות שלובי זרוע הם 
זה בזה - ואי אפשר לזה בלא זה6. כך שדווקא תלמידי התמימים בד - בבד עם עיסוקם 
בעבודת התפילה, בלימוד החסידות וב"חיזוק התורה והיהדות7" - לנים הם בעומקה של 

סוגיא ומוציאים הם תחת ידיהם עיונים וביאורים במרחבי תורתנו הק'. 

מכח חידוד המטרות בכתיבת והוצאתם של קבצי ההערות, נוכל לדייק עצמנו ביתר 
הכוונה לקו המנחה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ בהקשר לקבצים אלו.

ובזה אזרנו חלצינו וייסדנו את הקובץ שלפניכם, אשר יין ישן בכלי חדש הוא.

לשם כך, בחרנו לנו מספר כללים ומגמות עריכה, אשר יאפיינו את סגנונו הייחודי 
של הקובץ שלפנינו, והקבצים הבאים בעקבותיו בעזה"י. ואי"ה חפץ ה' בידינו יצליח, 

ויתווספו בכך מאות לומדים ומעיינים בקבצי הערות לנח"ר כ"ק אד"ש מה"מ.

אופי הקובץ וסגנון כתיבתו

סגנונו של קובץ זה מתייחד בהערות מתומצתות, מחודדות ומדוייקות. אף שקצרות 
ומתומצתות הם בכמות הכתיבה הרי אורך ועומק להם באיכותם. כלומר, בניגוד לסגנון 
הכתיבה הדוגל בשיטת "כל המאריך הרי זה משובח", ישבו תלמידי התמימים וחברי 
המערכת על המדוכה כאשר מגמתם שונה בתכלית, בבחינת "כל המקצר הרי זה משובח" 
סמוך ונראה לדברי חז"ל8 באמרם "לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה". יודגש: כל 

הערה מוגשת רק לאחר שביררו ניפו וזיככו התמימים את הסולת מתוך הקמח והמוץ.

למרות שבעין חיצונית, עלול להיראות כי הדברים פשוטים וברורים, אך אל יטעה 
הלומד בדבר. מי שיעיין בסוגיה מבפנים יבחין אשר אף מה שנכתב בקיצור ובפשטות 
- מחודש הוא, ולו היה נכתב במסגרת אחרת, או בצורה ארוכה יותר, היה זה מתפרס 

5( שיחת ש”פ במדבר תנש”א סי”ב.
6( כפשטות דברי הזהר אשר פנימיות התורה קרוי’ “נשמתא דאורייתא”. היינו, שלימוד הנגלה בלא העסק 

בדא”ח הינו כגוף בלא נשמה. 
7( לשון אדמו”ר מהוריי”צ נ”ע בהמכתב שהוציא לרגל חגיגת י”ב תמוז הראשונה )בשנת תפר”ח(. אגרות 

קודש אדמו”ר מהוריי”צ ח”ב עמ’ פ. 
8( חולין סג, ב.
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על פני עמודים רבים ומערכות שלמות. אך במסגרת קובץ זה הובאה הנקודה בלא שום 
אריכות מיותרת, בבחינת9 "שיהו דברי תורה מחודדים בפיך".

וחידושים  לנקודות-יסוד  הצצה  מעניקים  למעשה  זה,  בקובץ  המופיעים  ההערות 
שעלו מתוך הדיונים והפלפולים שדנו התמימים והרבנים. העובר בין קטעי ההערות 
הרי הוא כעובר בין חברותות היושבים ב'זאל' ומאזין להדי שיחתם. מפאת שכך, רבים 
מן ההערות עוסקות בנושאים הנלמדים בישיבה הן בנגלה והן בחסידות, והרי הם פרי 

יגיעם ועיונם של התמימים בסוגיות הנלמדות:

שער 'גאולה ומשיח' - נושאים ועיונים בענייני גאולה ומשיח.

שער 'חסידות ותורתו של משיח' – נושאים בחסידות ו'תורתו של משיח'.

שער מסכת 'בבא מציעא' – מתוך הלימוד בסדר 'עיונא'.

שער מסכת 'שבת' – מתוך הלימוד בסדר 'הלכה' וסדר 'גירסא'.

הוספה: שער 'הלכה' – תשובות הלכתיות שנתקבצו לשולחן המערכת מרבני חב"ד.

יתר על כן, מאחר והתורה נקנית דווקא  ב'דיבוק חברים' ו'פלפול התלמידים', על כן 
הצגנו בפניכם את פלפולה של תורה כפי שעלתה מתוך הלימוד עצמו. לכן יהיה ניתן 
וכן השגות  זה, שאלה שהועלתה ע"י א' התמימים ומענהו של חבירו,  לפגוש בקובץ 

וויכוחים שנולדו תוך כדי בירור וליבון הסוגיא, המאמר או השיחה.

הסוגיות  עומק  בסברות  והעיסוק  העיון  אש  את  ללבות  אכן  היא  הדברים  מטרת 
והעניינים. וכפי שאכן הוכח הדבר בישיבה, אשר מעת תחילת הורתו של קובץ זה, רבו 

גם רבו הדיונים והליטושים בתוככי נושאי הלימוד הנלמדים בישיבה.

סגנון זה של הקובץ מוליד ומגלה אשר כאו"א בכוחו ויכולתו לחדש בתורה. היות 
וחידוש בתורה אינו בהכרח מערכה, כשם שמערכה אינה בהכרח חידוש. חידוש הוא, 

פרי ידיעה ועיון המוליד בסופו של דבר הבחנה או מבט חדש בדברי התורה שנלמדו.

הנגלה  בתורת  רחבות  וסקירות  למערכות  ניתנה  עצמה  בפני  בימה  אשר  יצויין, 
והחסידות בקובץ החשוב "היכל ליובאוויטש" היו"ל ע"י הישיבה וכבר נתקבל בחיבה 
בתוככי אנ"ש ולומדי התורה די בכל אתר ואתר. מלבד זאת, בעז"ה יוקדש ספר מיוחד 

לפלפולים ועיונים בסוגיות, אשר יראה אור אי"ה.

לנושאים  הם  בתגובותיהם  שיצטרפו  שיחיו  הלומדים  מכל  לבקש  המקום,  גם  כאן 
שלובנו בקובץ. ואשר זהו ג"כ נדבך מרכזי אותו יסד אד"ש במטרת הוצאה לאור של 
קבצי חידושי תורה, בלשונו הק'10: "כאשר מפרסמים את החידושים בדפוס לאחרים – 

9( קידושין ל, א.
10( תרגום מסה"ש תנש"א ח"ב ע' 561.
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הרי טבע בן אדם )מפני כבוד עצמו, ומנהג העולם(, גם דנה"ב, שיזהר עוד יותר ויסתכל 
ולהעמיד  להגיב  הקוראים  היינו שבאחריותם של  ומפרסם".  במה שכותב  שוב  ויעיין 
דברי הכותב על דיוקם. ובזה נדגיש: באם בדברי כותב התגובה יש יסוד מוצק המערער 
את דברי כותב ההערה, אין משנה כלל אורכה של התגובה. תגובה קצרה אך יסודית 

תתפרסם בקובץ הקרוב למען ימשיך הדיון והחיות בסוגיות תורתנו הק'.

בטוחים אנו כי קובץ זה מסב נחת רוח רב לכ"ק אד"ש, והוא שישמש ה'מכה בפטיש' 
תצא"  מאתי  חדשה  "תורה  מפיו,  חדשה  תורה  ונשמע  השלימה,  התגלותו  את  שיביא 

תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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פתח דבר
קבצי  להו”ל  שונות  בהזדמנויות  שליט”א  המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק  הוראת  לאור 
חידושי תורה, שמחים אנו להו”ל, קובץ חידו”ת – קובץ “הערות וביאורים” גיליון ו, 

הכולל הערות, ביאורים, פלפולים וחידושים בכל מקצועות התורה.

קובץ זה רואה אור לרגל - י”ב־י”ג תמוז – חג הגאולה של כ”ק אדמו”ר הריי”צ, ויום 
הולדתו, ובקשר עם חגיגות סיום הרמב”ם )מחזור הארבעים(, ה’תשפ”א.

בראש הקובץ הצבנו “דבר מלכות”, שיחה מאת כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א 
מש”פ בלק, י”ז )טוב( תמוז ה’תנש”א.

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

על עזרתם הרבה בהכנת והוצאת קובץ זה לאור.

תודה מיוחדת ניתנת בזה להגה”ח הרב יצחק מאיר שיחי’ ברסקי, ר”מ בישיבתינו, 
אשר ידיו רב לו בעריכת קובץ זה.

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

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

וביאורים” נוספים, להגדיל תורה ולהאדירה.

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

ג' לפר' בלק, י"ב תמוז - הי' תהא שנת פלאות אראנו
קי"ט שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ושבעים ואחד שנה לנשיאותו

בית שמש, ארץ הקודש תובב"א
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יום השבת שחל  ענינו המיוחד של  א. 
בו שבעה עשר בתמוז )שהצום נדחה1( – 

יש לבאר בב’ אופנים:

אסור  השבת  שיום  כיון  בפשטות:  א( 
עם  הקשורה  תענית  ועאכו”כ  בתענית, 
ענינים בלתי-רצויים )“ימים שכל ישראל 
מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן”2(, 
שהרי שבת “אין עצב בה”3, ויתירה מזה, 
)“וביום  יום של שמחה  הוא  שיום השבת 
ותענוג  השבתות”4(  אלו  שמחתכם 
)“וקראת לשבת עונג”5( – נדחית התענית 
מפני השבת ליום ראשון שלאחרי השבת6.

דחיית  י”ל:  אולי  יותר  ובעומק  ב( 
התענית מפני יום השבת היא )לא רק דחי’ 
נתינת-כח  ובעיקר(  גם  אלא  אחר,  ליום 
שמצינו  כפי  וכל,  מכל  וביטולו  לדחייתו 
 .  . בשבת  להיות  שחל  באב  ב”תשעה 
הואיל  רבי  ואמר  השבת  לאחר  ודחינוהו 
לשבעה  בנוגע  )ועאכו”כ  ידחה”7  ונדחה 

או”ח  טושו”ע  ה”ה.  פ”ה  תעניות  הל’  ( רמב”ם  1
סתק”נ ס”ג.

2( רמב”ם שם ה”א.
3( ירושלמי ברכות פ”ב סה”ז. הובא בתוד”ה מ”ד – 

מו”ק כג, ב.
4( ספרי בהעלותך יו”ד, יו”ד.

5( ישעי’ נח, יג.
מקילים  מסויימים  שבענינים  שאף  ולהעיר,   )6
התענית  ענין  לכללות  בנוגע  הרי,  נדחה,  בתענית 
“מעונג  שיוצאים  מיוחד,  חומר  יש  בשבת  באחד 
שבת לצום” )שמטעם זה לא היו אנשי מעמד מתענין 

באחד בשבת )תענית רפ”ד((.
7( מגילה ה, ריש ע”ב.

באב,  כתשעה  חמור  שאינו  בתמוז8  עשר 
שהרי מעיקר הדין כש”אין גזרת המלכות 
ואין שלום, רצו מתענין רצו אין מתענין”, 
בו  והוכפלו  “הואיל  באב  תשעה  מלבד 
המשיח10,  שבימות  להדחי’  ועד  צרות”9(, 
האלו  הצומות  ש”כל  הרמב”ם11  כפס”ד 
ויתירה  המשיח”,  לימות  ליבטל  עתידים 
שהם  אלא  עוד  “ולא  שמוסיף  כפי  מזה, 
ששון  וימי  טובים  ימים  להיות  עתידים 
צבאות  ה’  אמר  כה  שנאמר12  ושמחה, 
צום הרביעי וגו’ יהי’ לבית יהודה לששון 
ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום 

אהבו”.

הצום  )ביטול  זה  שמעין  לומר,  ויש 
ביום  נעשה  ולשמחה(  לששון  והפיכתו 
בלבד  זו  שלא   – בשבת  שחל  התענית 
לשמחה  שמתהפך  אלא  בטל,  שהתענית 

ותענוג דיום השבת.

ובסגנון אחר קצת: היחס דיום התענית 
ליום השבת הוא בב’ אופנים: )א( שלילת 
הענין הבלתי-רצוי דיום התענית, שאינו 

8( ראה מגילה שם: “רבי . . רחץ בקרונה של צפורי 
בשבעה עשר בתמוז”. וראה השקו”ט בנו”כ הטושו”ע 

שם.
גם  וראה  הואיל(.  )ובתוד”ה  ע”ב  ריש  יח,  ר”ה   )9

תוד”ה ורחץ – מגילה שם.
ידחה”  ונדחה  הואיל  רבי  יומתק ש”אמר  ועפ”ז   )10
)“רבי” דייקא, משא”כ חכמים שלא הודו לו( – מצד 
שייכותו למשיח, “אי מן חייא הוא ודאי היינו רבינו 
הקדוש”, “אם משיח מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו 

רבינו הקדוש” )סנהדרין צח, ב ובפרש”י(.
11( הל’ תעניות בסופן.

12( זכרי’ ח, יט.

משיחות ש”פ בלק, י”ז )טוב( תמוז ה’תנש”א
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)ב(  למחרתו,  מפניו  ונדחה  בשבת  שייך 
הדגשת הענין החיובי דיום התענית שישנו 
שאת  ביתר  )ואדרבה,  בשבת  כשחל  גם 
וביתר עוז( – שמתהפך לששון ולשמחה.

ב. וביאור הענין:

יום התענית – בחיצוניותו הו”ע בלתי-
והעונג,  הרצון  היפך  שהוא  עינוי  רצוי, 
אבל בפנימיותו הו”ע טוב, כלשון הכתוב13 

“יום רצון לה’”.

ובפרטיות יותר בנוגע ל”צום הרביעי”, 
הראשון מד’ ימי הצומות המפורשין בקבלה 
)“צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי 
הו”ע  שבחיצוניותו   – העשירי”12(  וצום 
והגלות,  החורבן  עם  הקשור  בלתי-רצוי 
גם  כמרומז  טוב,  הו”ע  בפנימיותו  אבל 
שבעה  ביום  הרביעי”  ד”צום  בהקביעות 
ועד  “טוב”14,  בגימטריא  בחודש,  עשר 
ו( )האמיתית  בגאולה15  הטוב  לשלימות 

השלימה, כיון שהכוונה והתכלית דכללות 
ענין החורבן והגלות אינו אלא כדי לבוא 
)האמיתית  דהגאולה  והשלימות  להעילוי 
חיצוני,  הו”ע  שהגלות  היינו,  והשלימה(, 

ופנימיותו היא הגאולה.

ועפ”ז יש לבאר מ”ש בגמרא16 בפירוש 

13( ישעי’ נח, ה. וראה תניא אגה”ת ספ”ב.
התענית  ביום  גם  מרומז  זה  שענין  לומר,  ויש   )14
שנדחה ליום י"ח תמוז – “חי”, שבזה מודגש הענין 
הטוב שבתענית, “לחיותם ברעב”, שה”רעב” )תענית( 
ב.  יד,  שה”ש  לקו”ת  )ראה  חיות  של  הו”ע  עצמו 

ובכ”מ(.
“אם   – ל”גאולה”  ד”טוב”  מהשייכות  להעיר   )15
יגאלך טוב יגאל” )לשון הכתוב – רות ג, יג. וראה 
אוה”ת בחוקותי ע’ תרמא. המשך מים רבים תרל”ו 

פקל”ב. ועוד(.
16( ר”ה שם.

הכתוב “צום הרביעי וגו’ יהי’ לבית יהודה 
לששון ולשמחה גו’”, “קרי להו צום וקרי 
שלום  שיש  בזמן  ושמחה,  ששון  להו 
יהיו לששון ולשמחה, אין שלום צום” – 
יום אחד  יקרא  איך  מובן:  אינו  דלכאורה 
ו”ששון  “צום”  לגמרי,  הפכיים  בשמות 
ותכלית  שכוונת  כיון  אלא   – ושמחה” 
)הפנימיות ד(ה”צום” היא הפיכתו ל”ששון 
החורבן  וע”י  לאחרי  שבאה  ושמחה” 
מודגש  הגלות  שבזמן  אלא  והגלות; 
צום(”,   – שלום  )“אין  הצום  ענין  בעיקר 
“ששון  האמיתי,  ענינו  יתגלה  ובהגאולה 
לששון  יהיו  שלום  שיש  )“בזמן  ושמחה” 

ולשמחה”(.

שחל  התענית  ביום   – זה  ומעין  ג. 
בשבת:

רצון17,  יום  הוא  השבת  שיום  כיון 
“חמדת ימים אותו קראת”18, ועד שקשור 
יום,  של  בשירו  כמודגש  הגאולה,  עם 
שיר  מזמור  השבת,  ליום  שיר  “מזמור 
ומנוחה  שבת  שכולו  ליום  לבוא,  לעתיד 
יום  בו  כשחל  לכן,   – העולמים”19  לחיי 
התענית, לא שייך בו ענין ה”צום” הקשור 
עם החורבן והגלות, כי אם הענין ד”ששון 

ושמחה” הקשור עם הגאולה.

וענין זה מודגש בהאכילה ושתי’ ביום 
“לענגו  שמצוה  בשבת,  שחל  התענית 
בעונג אכילה ושתי’”20, “דגים גדולים . . 
בשר ויין”21, “תבשיל שמן ביותר ומשקה 

עת  ה’  לך  תפלתי  “ואני  שבת  במנחת  וכמ”ש   )17
רצון” )תהלים סט, יד. וראה זח”ג קכט, א(.

18( נוסח ברכת העמידה דש”ק.
19( תמיד בסופה.

20( שו”ע אדה”ז או”ח ר”ס רמב.
21( שם ס”ב.
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מבושם”22 )בשר שמן ויין ישן23( – שבזה 
דהעדר  העינוי  שלילת  רק  לא  מודגש 
דיום  האכילה ושתי’, הענין הבלתי-רצוי 
השמחה  )ובעיקר(  גם  אלא  התענית, 
ושתיית  שמן  בשר  שבאכילת  והתענוג 
יין ישן )שאולי י”ל שביום התענית שחל 
מבכל  יותר  בזה  להוסיף  צריך  בשבת 
של  הקס”ד  לשלול  כדי  השנה,  שבתות 
הענין  התענית24(,  יום  בגלל  בזה  מיעוט 
טוב  ליום  התענית, שמתהפך  דיום  הטוב 

לששון ולשמחה.

גדולים  דגים  שבאכילת  לומר,  ויש 
ובשר שמן ושתיית יין ישן בסעודת שבת 
י”ל  כנ”ל  )שאולי  התענית  יום  בו  שחל 
שבתות  מבכל  יותר  בזה  להוסיף  שצריך 
השנה( מרומזת גם הסעודה שעתיד הקב”ה 
לעשות לצדיקים )“ועמך כולם צדיקים”25( 
הלויתן  מבשר  יאכלו  שבה  לבוא,  לעתיד 
אשר,  המשומר26,  יין  וישתו  הבר  ושור 
המרומזים  הרוחניים  הענינים  על  נוסף 
בזה שנתבארו בדרושי חסידות27, תהי’ גם 

22( רמב”ם הל’ שבת פ”ל ה”ז.
דתורא  שמינא  בשרא  “האוכל  פ”ז:  תניא  ראה   )23
עונג  מצות  לקיים  בשביל   .  . מבושם  יין  ושותה 

שבת”.
24( ראה לקו”ש ח”ד ע’ 1091. ועוד.
25( ישעי’ ס, כא. סנהדרין ר”פ חלק.

26( ראה ברכות לד, ב. ב”ב עה, א. ויק”ר פי”ג, ג. 
ועוד.

שמיני(,  ר”פ  )לקו”ת  הזקן  רבינו  מדרושי  החל   )27
ד  יב,  תולדות  )תו”ח  האמצעי  אדמו”ר  ובדרושי 
ואילך( – באופן של “רחובות הנהר”, ובדרושי הצ”צ 
)ראה ספר הלקוטים )דא”ח להצ”צ( ערך לעת”ל )ע’ 
חלקי  מכל  שכלול  באופן   – וש”נ(  ואילך(.  תרמו 
בדרושי  ועד”ז  כו’,  מקומות  מראי  ובריבוי  התורה, 

רבותינו נשיאינו שלאח”ז.

כידוע28 ששלימות השכר  גשמית,  סעודה 
דימות המשיח )כשיבטלו הצומות ויהפכו 
אינו  טובים(  ולמועדים  ולשמחה  לששון 
בגן עדן, ש”אין בו לא אכילה ולא שתי’”29 
יום התענית(, אלא בעולם  )מעין ודוגמת 
הבא”30(,  “עולם  בכ”מ  )שנקרא  התחי’ 
לנשמות בגופים דוקא, ועד שהנשמה תהי’ 

ניזונית מן הגוף31.

השבת  יום  לסעודות  ובפרט שבהמשך 
במוצאי  מלכה  מלוה  סעודת  גם  ישנה 
השבת  כבוד  עם  שקשורה  שכיון  שבת, 
כבוד  דרך  ביציאתו  השבת  את  )“ללוות 
גם  בזה  להקפיד  יש  בכניסתו”32(  כמו 
עוד  י”ל  ואולי  בתמוז,  י”ז  שבת  במוצאי 
שלהיותה   – שבת33  מוצאי  מבכל  יותר 
מודגשת  מלכא משיחא”34,  דדוד  “סעודתא 
המשיח,  לימות  השייכות  ביותר  בה 

צו  לקו”ת  וראה  בסופו.  הגמול  בשער  רמב”ן   )28
טו, ג. דרושי ש”ש סה, סע”ד. סהמ”צ להצ”צ מצות 
ציצית )דרמ”צ יד, ב(. אוה”ת חוקת ס”ע תתט. ועוד.

29( ברכות יז, א. רמב”ם הל’ תשובה פ”ח ה”ב.
לפרקי  בהקדמה  שאומרים  במשנה  ולדוגמא:   )30
אבות בשבתות הקיץ “כל ישראל יש להם חלק לעולם 
שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ  הבא 

וגו’” )סנהדרין ר”פ חלק( – שקאי על עולם התחי’, 
דברי  המשך  בביאור  )שם(  הגמרא  מדברי  כמובן 
המשנה “ואלו שאין להם חלק לעולם הבא . . האומר 
בתחיית  כפר  “הוא  התורה”,  מן  המתים  תחיית  אין 
המתים לפיכך לא יהי’ לו חלק בתחיית המתים, שכל 

מדותיו של הקב”ה מדה כנגד מדה”.
31( ראה הנסמן בלקו”ש ח”כ ע’ 44, וחכ”א ע’ 88.

32( שו”ע אדה”ז או”ח ר”ס ש.
33( וע”ד שמצינו בתשעה באב שחל בשבת – בנוגע 
לסעודה שלישית, סעודה המפסקת – ש”אוכל בשר 
כסעודת  אפילו  שולחנו  על  ומעלה   .  . יין  ושותה 

שלמה בעת מלכותו” )טושו”ע או”ח סתקנ”ב ס”י(.
34( סידור האריז”ל במקומו. ועוד.
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שיבטלו הצומות ויהפכו לששון ולשמחה 
ולמועדים טובים.

)הנתינת-כח  זה  ענין  לקשר  ויש  ד. 
דיום השבת לדחיית וביטול “צום הרביעי” 
ושמחה  ששון  ויום  טוב  ליום  והפיכתו 
בימות המשיח( עם פרשת השבוע, פרשת 

בלק:

בלק  שבפרשת  המיוחדים  מהענינים 
במיוחד  השייך  הפרשה  בחלק  )ובפרט 
ע”ד  בתורה  נתפרש  שבה  השבת(  ליום 
ביאת המשיח – כפס”ד הרמב”ם35 “המלך 
המשיח . . התורה העידה עליו . . בפרשת 
המשיחים,  בשני  נבא  ושם  נאמר  בלעם 
את  שהושיע  דוד  שהוא  הראשון  במשיח 
האחרון  ובמשיח  צריהם,  מיד  ישראל 
ישראל  את  שמושיע  מבניו  שעומד 
ולא  ושם הוא אומר36 אראנו  ]באחרונה[. 
מלך  זה  קרוב  ולא  אשורנו  דוד,  זה  עתה 
וקם  דוד,  זה  מיעקב  כוכב  דרך  המשיח. 
ומחץ  המשיח.  מלך  זה  מישראל  שבט 
פאתי מואב זה דוד . . וקרקר כל בני שת 
. והי’ אדום ירשה זה   . זה המלך המשיח 
דוד . . והי’ ירשה וגו’ זה המלך המשיח”.

על  העידה  שהתורה  שבזה  לומר,  ויש 
משיח “בפרשת בלעם”, שבה מודגש ש”לא 
אבה ה’ אלקיך לשמוע אל בלעם ויהפוך ה' 
אלקיך לך את הקללה לברכה”37, מרומזת 
הצומות  הפיכת  לגאולה,  הגלות  הפיכת 

לששון ולשמחה ולמועדים טובים38.

35( הל’ מלכים רפי”א.
36( פרשתנו כד, יז-יח.

37( תצא כג, ו.
38( ביאור נוסף – ראה גם לקו”ש בלק )א( תנש”א 

בסופו.

לקרוא  שמתחילין  בפרשה  ועד”ז 
“פינחס זה   – פינחס  במנחת שבת, פרשת 

אליהו”39, מבשר הגאולה.

ובפרטיות יותר – בנוגע לתוכן הפרשה:

מנין בנ"י40, “שאו את ראש כל עדת בני 
ישראל מבן עשרים שנה ומעלה גו’”41 – 
שקשור ורומז גם למנין העשירי דכל בנ”י, 
כדאיתא במדרש42 “בעשרה מקומות נימנו 
שנאמר43  לבוא,  לעתיד  ואחד   .  . ישראל 
)ע”י  מונה”  ידי  על  הצאן  תעבורנה  עוד 

משיחא44, או ע”י הקב”ה בעצמו45(.

הארץ  תחלק  “לאלה  הארץ,  חלוקת 
בנחלה גו’ לרב תרבה נחלתו גו’ אך בגורל 
יחלק את הארץ גו’”46 – שכיון שנתפרש 
רק אופן חלוקת הארץ, ולא פרטי החלוקה 
ומסעי  מטות  )כבפרשת  שבטים  לי”ב 
השלימות  גם  כולל  דזה  י”ל  שלאח”ז(, 
דחלוקת הארץ בימות המשיח, ארץ עשר 
אומות, שתתחלק לי”ג שבטים47)גם לשבט 

לוי, “שער לוי אחד”48(.

שבועות  פסח  המועדים,  וקרבנות 
קרבן  דפרשת  ההקדמה  )לאחרי  וסוכות49 

39( תיב”ע וארא ו, יח. זהר ח”ב קצ, סע”א. ח”ג רטו, 
א. ועוד.

40( ומרומז גם בפרשת בלק – “מי מנה עפר יעקב” 
)כג, יו”ד(.
41( כו, ב.

42( תנחומא תשא ט. במדב”ר פ”ב, יא.
43( ירמי’ לג, יג.
44( תיב”ע עה”פ.

45( יל”ש שם. וראה אוה”ת פרשתנו ע’ תתקלד.
46( כו, נג-נה.

47( ב”ב קכב, א.
48( יחקאל מח, לא. ב”ב שם.

49( ומרומז גם בפרשת בלק – “שלש רגלים”, “אומה 
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שקרבנו  השבת  ודיום  יום,  דכל  תמיד50 
כפול51( – שבזה מרומזת הפיכת הצומות 
טובים,  ולמועדים  ולשמחה  לששון 
שמעלתם תהי’ גדולה יותר מכל המועדים 
הזה  שבזמן  המועדים  שהרי  הזה,  שבזמן 
יבטלו לעתיד לבוא52 “כשרגא בטיהרא”53 
המשיח,  דימות  הגילויים  מעלת  לגבי 
טובים  הימים  מעלת  לגבי  ועאכו”כ 

שיתחדשו בימות המשיח.

]ויש לומר, שהצומות שיהפכו למועדים 
טובים יהיו נעלים יותר גם מימי הפורים 
“וימי  כמ”ש  לבוא52,  לעתיד  יבטלו  שלא 
היהודים  מתוך  יעברו  לא  האלה  הפורים 
וזכרם לא יסוף מזרעם”54 – שהרי החידוש 
שלא יבטלו, היינו, שגם ביחס  שבהם הוא 
למעלת הגילויים דימות המשיח שלמעלה 
ימי  ניכרתמעלת  תהי’  הפורים  מימי 
הפורים, ובודאי שהימים טובים שיתחדשו 
מימי  יותר  נעלים  יהיו  המשיח  בימות 

הפורים[.

דיום  המעלה  ולבאר  להוסיף  ויש  ה. 
בתמוז,  עשר  שבעה  בו  שחל  השבת 
השבת  יום  )ועד”ז  המצרים  בין  התחלת 
המצרים(  בין  סיום  באב,  תשעה  בו  שחל 

החוגגת שלש רגלים בשנה” )כב, כח ובפרש”י(.
רצוי  הבלתי  המאורע  תיקון  גם  מודגש  ובזה   )50
ש”בטל התמיד” בי”ז תמוז )תענית כו, סע”א ואילך 

במשנה(.
 – לגאולה  והשייכות  הקשר  מודגש  ובזה   )51
נכפלו  אותיות  “חמש  לך(  לך  ר”פ  )יל”ש  כמארז”ל 
עם  קשור  ש”כפל”  היינו,  גאולה”,  לשון  וכולן 

“גאולה” )ראה ד”ה לך לך תרכ”ז. תר”ל. ועוד(.
52( מדרש משלי פ”ט, ב. ועוד.

53( ראה תו”א מג”א צ, ד. קיט, ב. ובכ”מ.
54( אסתר ט, כח. רמב”ם הל’ מגילה בסופן.

בין  ימי  שבאמצע  השבתות  שאר  לגבי   –
המצרים:

המצרים  בין  שבועות  ש”ג’  ידוע55 
רפואה  ומקדים  במקום,  מדבר  כמו  בזמן 
ב’ שבתות,  ובכל שבת  ג’ שבתות שבהן, 
)ז’  ז’  פעמים  שבתות(  ב’  )ג”פ  ו’  נמצא 
ימי השבוע שבהם מאיר מבחי’ ב’ שבתות 
שבכל שבת( עי”ז מכניעים המדבר מ”ב” 
)מ”ב המסעות שבמדבר העמים, שרומז על 
שע”י  היינו,  מאה”ק(,  הגלות  זמן  כללות 

השבתות נעשה התיקון דבין המצרים.

השבתות  בין  חילוק  יש  זה  ובענין 
שבאמצע ג’ השבועות להשבת שבהתחלת 

)וסיום( ג’ השבועות:

ברוב השנים שהשבתות הם רק באמצע 
מודגש   – המצרים”  ד”בין  השבועות  ג’ 
הבלתי-רצוי  הענין  ובסוף(  )בתחילה  יותר 
ד”בין המצרים”, החורבן והגלות, ובהמשך 
בתיקון,  הצורך  מודגש  )ולאח”ז56(  לזה 
שענינם  השבתות  ע”י  בפועל,  והתיקון 

גאולה.

בתמוז  עשר  ששבעה  בשנים  משא”כ 
)וכן  בשבת  חל  השבועות(  ג’  )התחלת 
תשעה באב, סיום ג’ השבועות, חל בשבת( 
ה”טוב”  על  היא  ההדגשה  שעיקר  י”ל   –
וד”בין המצרים”57, שה”מיצר”  די”ז תמוז 
הוא הכנה והקדמה )ובמילא ה”ה גם בכלל( 

55( אוה”ת נ”ך ח”ב ע’ א’צז.
56( והפירוש ד”מקדים רפואה” כאן הוא )לא באופן 
באופן  אלא(  מלכתחילה,  עליך”  אשים  ש”לא 

שמקדים האפשרות והנתינת-כח לרפא החולי.
57( כ”א יום, וסימנך “אך טוב לישראל” )תהלים עג, 
א(, כ”א יום דשקדים טובים )ראה לקו”ת ס”פ קרח(. 

וראה בארוכה סה”ש תש”נ ח”ב ע’ 7-566.
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דגאולה  והשלם  האמיתי  לה”מרחב” 
התחלתם  שלכן,  והשלימה,  האמיתית 

וסיומם ביום השבת שענינו גאולה.

שבאמצע  בשבתות  קצת:  אחר  ובסגון 
ג’ השבועות )ברוב השנים( מודגש בעיקר 
שלילת הענין הבלתי רצוי ד”בין המצרים” 
– תיקון החורבן והגלות; ואילו בשבתות 
שבהתחלת וסיום ג’ השבועות )כבקביעות 
שנה זו( מודגש בעיקר הענין הטוב ד”בין 
והגלות,  החורבן  נרגש  – שלא  המצרים” 

אלא ההכנה לגאולה.

ו. ויש לומר, שמעלת יום השבת שחל 
בו שבעה עשר בתמוז לגבי השבתות דבין 
)ובאופן  גם  מודגשת  שלאח”ז,  המצרים 

נעלה יותר( בפרשת בלק:

בג’  שקורין  שהפרשיות   – ובהקדמה 
)ש”המועדים של  דבין המצרים  השבתות 
כל השנה . . או תעניות וט’ באב בכולן יש 
בהן”58(  הפרשיות שחלות  לאותן  שייכות 
הם מטות מסעי ודברים, ובשנים שמטות 
בבין  פינחס  גם  קורין  מחוברין,  מסעי 
שלעולם  בלק  פרשת  משא”כ  המצרים, 
אינה בכלל “בין המצרים”, כי גם כשקורין 
פרשת בלק בשבת שחל בו י”ז תמוז, נדחה 
הרביעי”(  )“צום  המצרים”  “בין  התחלת 
ששייך  השבת  שלאחרי  ראשון  ליום 

לפרשת פינחס.

אופן  בין  חילוק  שיש  מובן  ומזה 
זה  )“פינחס  פינחס  שבפרשת  הגאולה 
בלק  שבפרשת  הגאולה  לאופן  אליהו”( 
)“בפרשת בלעם . . נבא בשני המשיחים”( 
כיון  פינחס,  שבפרשת  שהגאולה   –

58( של”ה חלק תושב”כ ר”פ וישב )רצז, א(.

ששייכת לבין המצרים, נרגש ומודגש בה 
משא”כ  והגלות,  דהחורבן  התיקון  בעיקר 
הגאולה שבפרשת בלק, כיון שהיחס שלה 
שייכת  שאינה  באופן  הוא  המצרים  לבין 
כ”א למעלה מבין המצרים, נרגש ומודגש 
בה בעיקר )לא התיקון דהחורבן והגלות, 
כשלעצמה,  הגאולה  ושלימות  מעלת  אלא( 
מצב  אין  לפנ”ז  אם  )גם  בטהרתה  גאולה 

של חורבן וגלות59(.

שהתורה  באופן  גם  מודגש  זה  וענין 
העידה על ביאת המשיח בפרשת בלעם:

העידה  ש”התורה  מבאר  כשהרמב”ם 
ה’  ושב  “שנאמר60  תחילה  מקדים  עליו”, 
אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו’ 
אם יהי’ נדחך בקצה השמים וגו’ והביאך 
בלעם  בפרשת  “אף  מוסיף  ואח”כ  ה’”, 

נאמר ושם נבא בשני המשיחים”.

שבפסוק   – שביניהם61  ומהחילוקים 
וגו’”  ורחמך  ה’ אלקיך את שבותך  “ושב 
מודגשת בעיקר הגאולה מן הגלות, ואילו 
ושלימות  מעלת  מודגשת  בלעם  בפרשת 
)משיח  דוד  מלכות  כשלעצמה62,  הגאולה 

וגלות  חורבן  של  במצב  שגם   – בזה  והחידוש   )59
נרגשת גאולה בטהרתה, כמו לולי החורבן והגלות.

60( נצבים ל, ג.
ה’  “ושב  שבפסוק  העיקרי  החילוק  על  נוסף   )61
אלקיך גו’” מדובר אודות כללות ענין הגאולה, וע”י 
)מבלי להזכיר ע”ד המלך המשיח(. משא”כ  הקב”ה 
ע”י  הגאולה  עניני  פרטי  שנתבארו  בלעם  בפרשת 
שני המשיחים )וראה גם לקו”ש חי”ח ע’ 272. ועוד(.

62( ועפ”ז יש לבאר הטעם שהרמב”ם מקדים הפסוק 
נצבים  שבפרשת  גו’”  שבותך  את  אלקיך  ה’  “ושב 
סדר  להדגיש   – שלפנ”ז  בלעם  שבפרשת  להפסוק 
גאולה   – לראש  לכל  הכבד:  אל  הקל  מן  הגאולה 
הגאולה  ושלימות  מעלת   – ולאח”ז  הגלות,  מן 

כשלעצמה.
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משיח  במלכות  ושלימותה  הראשון(, 
גלות(,  ללא  )גם  מבניו  שעומד  האחרון 
שהרי בנבואת בלעם לא נזכר ע”ד מעמד 
ומצב של גלות, אלא אדרבה, מעמד ומצב 
של חירות ועד לשלטון על כל העמים – 
“הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב”63, 
לא  יתנשא  וכארי  יקום  כלביא  עם  “הן 
מאגג  “וירם  גו’”64,  טרף  יאכל  עד  ישכב 
מלכו ותנשא מלכותו”65, ועד ל”אראנו ולא 
עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב 
בשני  ש”נבא  וגו’”,  מישראל  שבט  וקם 
במעלתם  ומוסיף  שהולך   – המשיחים” 

ושבחם של ישראל בעילוי אחר עילוי.

הטעם  ולהמתיק  לבאר  יש  ועפ”ז 
להדגשת היציאה ממצרים )“א-ל מוציאם 
ממצרים”67(  מוציאו  “א-ל  ממצרים”66, 
ע”ד   – המשיחים”  בשני  ש”נבא  בפרשת 
אראנו  “כימי צאתך מארץ מצרים  מ”ש68 
נפלאות”69 – שבזה מודגש שהגאולה ע”י 
ההכרח  בגלל  רק  לא  היא  המשיח  מלך 
שנתוספו  הגליות,  מכל  בנ”י  את  להוציא 
לאחרי היציאה ממצרים, אלא גם ובעיקר 
יותר  נעלית  ושלימות  הוספה  בתור 
מהיציאה ממצרים עד לאופן של “נפלאות” 

)גם אילו לא היו הגליות שלאח”ז(.

דבין  הפרשיות  )בהמשך  מ”ש  וע”ד 
בני  רבים(  )לשון  מסעי  “אלה  המצרים( 

63( כג, ט.
64( שם, כד.

65( כד, ז.
66( כג, כב.
67( כד, ח.

68( מיכה ז, טו.
69( ראה בעה”ט פרשתנו כד, ח: “אמר זה ב”פ לומר 

כשם שהוציאם ממצרים כן יוציאם לע”ל”.

 – מצרים”70  מארץ  יצאו  אשר  ישראל 
רק  לא  היא  מצרים  מארץ  שהיציאה 
מרעמסס  שנסעו  ראשונה  ונסיעה  יציאה 
המסעות  פרטי  כל  גם  אלא  לסוכות, 
במדבר העמים, עד לירדן ירחו, שרומז על 
משיח  ע”י  והשלימה  האמיתית  הגאולה 
חלק  הם  ודאין”71,  )ירחו(  “דמורח  צדקנו 
 – השלימות72  בתכלית  מצרים  מיציאת 
הגאולה  ושלימות  מעלת  מודגשת  שבזה 
בתיקון  הצורך  לולי  )גם  כשלעצמה 

החורבן והגלות(.

ז. ובכהנ”ל נוסף עילוי מיוחד )גם לגבי 
בשבת  תמוז  י”ז  חל  שבהם  השנים  שאר 

פרשת בלק( בדורנו זה:

לעיל  שנתבאר  שכשם   – ובהקדמה 
שבשנים שבהם חל י”ז תמוז ביום השבת 
ובג’  תמוז  שבי”ז  ה”טוב”  בעיקר  מודגש 
והגלות  החורבן  נרגש  שלא  השבועות, 
ענין  הדגשת  מצד  לגאולה,  ההכנה  אלא 
הגאולה ביום השבת, כן הוא גם בכללות 
הדורות, שככל שהולכים ומתקרבים יותר 
לגאולה האמיתית והשלימה, פוחת והולך 
אלה,  שבימים  והגלות  החורבן  הרגש 
לגאולה,  ההכנה  הרגש  והולך  ומוסיף 

ה”טוב” שבי”ז תמוז ובג’ השבועות.

ש”קרי  הטעם  בביאור  הגמרא  ובלשון 
להו צום וקרי להו ששון ושמחה”, “בזמן 
יש  ולשמחה,  לששון  יהיו  שלום  שיש 
המלכות  גזירת  אין  צום,  המלכות  גזרת 
ואין שלום רצו מתענין רצו אין מתענין”, 
“אין  הגלות,  תוקף  נחלש  שכאשר  היינו, 

70( ר”פ מסעי.
71( סנהדרין צג, ב.

72( ראה לקו”ת ר”פ מסעי. ובכ”מ.
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גזרת המלכות”, נחלש תוקף ה”צום” )כ”א 
“רצו אין מתענין”(, ומתקרבים יותר לזמן 

ש”יהיו לששון ולשמחה”.

בהחידוש  במיוחד  מודגש  זה  וענין 
שבדורנו זה73:

)מאז  שלפנ”ז  הדורות  כל  במשך 
תמוז  די”ז  הבלתי-רצויים  המאורעות 
דתשעה  המאורעות  גם  נשתלשלו  שמהם 
ענינים  עם  קשור  תמוז  חודש  הי’  באב( 
ואילו  וגלות,  חורבן  השמחה,  דהיפך 
ענין  תמוז  בחודש  נתגלה  זה  בדורנו 
מו”ח  כ”ק  גאולת   – ו(גאולה  )שמחה  של 
תמוז  בי”ב-י”ג  דורנו  נשיא  אדמו”ר 
ד”ויכולו”74  באופן  ושלימותם  )שעלייתם 
וכדברי  תמוז(,  י”ז  השבת  ביום  נעשית 
הידוע75  במכתבו  והגאולה  השמחה  בעל 
ש”לא אותי בלבד גאל הקב”ה בי”ב תמוז, 
הק’,  תורתנו  מחבבי  כל  את  גם  אם  כי 
ישראל  וגם את אשר בשם  שומרי מצוה, 
יכונה”, גאולה דכל בנ”י, הקשורה גם עם 
משיח  ע”י  והשלימה  האמיתית  הגאולה 
ובפרט  גאולה עלה”76,  “כיון דשם  צדקנו 
דיפוצו  הענין  שלימות  התחיל  שעי”ז 
התחתון,  כדור  בחצי  גם  חוצה  מעינותיך 
ובאופן שממנו מתפשטים המעיינות בכל 
אחרונה  הכי  ההכנה  שזוהי  תבל,  קצוי 

לביאת משיח צדקנו77.

כל  שע”פ  שכיון   – בזה  וההסברה 

 308 ע’  חי”ח  לקו”ש  גם  ראה   – לקמן  בהבא   )73
ואילך.

74( בראשית ב, א. וראה לקו”ת בהר מא, א. אוה”ת 
עה”פ.

75( אגרות-קודש שלו ח”ב ע’ פ. וש”נ.
76( פרש”י מגילה יז, ב.

77( אגה”ק דהבעש”ט – כש”ט בתחלתו.

דרא  אודות  חז”ל  שבדברי  הסימנים 
דור  הוא  זה  דורנו  דמשיחא,  דעקבתא 
האחרון של הגלות ו)במילא( דור הראשון 
של הגאולה, לכן, גם בבוא הזמן שאירע 
החורבן והגלות )החל מי”ז תמוז( מודגש 
הבלתי-רצוי  הענין  תיקון  )לא  בעיקר 
שזוהי  שבדבר,  ה”טוב”  אלא(  שבזה, 

ההכנה לגאולה האמיתית והשלימה.

ובכל זה ניתוסף עוד יותר ע”י שלימות 
והפצת  והיהדות  התורה  דהפצת  העבודה 
התחתון  כדור  בחצי  חוצה  המעיינות 
תמוז(  די”ב-י”ג  מהגאולה  )כתוצאה 
בהתחלת  אם  אשר,  שנים,  יובל  במשך 
אדמו”ר  מו”ח  כ”ק  יצא  זו  תקופה 
לתשובה  “לאלתר  בהכרזה  דורנו  נשיא 
סיימו  שכבר  והעיד  לגאולה”,  לאלתר 
“לצחצח  רק  וצריכים  העבודה,  עניני  כל 
הכפתורים”, ויתירה מזה, שכבר סיימו גם 
וצריכים רק לעמוד  “צחצוח הכפתורים”, 
פני  לקבל  כולכם”(  הכן  )“עמדו  הכן 
משיח צדקנו, הרי בסיומה של תקופה זו, 
בודאי ובודאי ללא כל ספק וספק ספיקא 
חז”ל78  ובלשון  הגאולה,  זמן  הגיע  שכבר 
התשובה  ענין  וגם  הקיצין”  כל  “כלו 
אלא  תלוי  הדבר  “ואין  המאמר  )כהמשך 
גם  כולל  בשלימות,  כבר  הי’  בתשובה”( 
השלימות ד”משיח אתא לאתבא צדיקייא 
בתיובתא”79, מצד ניצוץ משיח שבכאו”א 
מישראל80 – הרי כיון שנמצאים בסמיכות 

78( סנהדרין צז, ב.
79( ראה זח”ג קנג, ב. לקו”ת דרושי שמע”צ צב, ב. 

ובכ”מ.
)שבפרשתנו  מיעקב”  כוכב  “דרך  הפסוק  80( שהרי 
תענית  )ירושלמי  המשיח  מלך  על  שקאי  יז((  )כד, 
פ”ד ה”ד(, קאי גם על כאו”א מישראל, שנקרא בשם 
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נרגש  והשלימה,  ממש לגאולה האמיתית 
ומודגש ביותר וביותר ה”טוב” די”ז תמוז 
להעילוי  באים  שעי”ז  המצרים”,  וד”בין 
והשלימות דגאולה האמיתית והשלימה81.

 – גופא  זה  בדורנו  נוסף  וחידוש  ח. 
בשנה זו:

ממש  בסמיכות  שנמצאים  לכך  נוסף 
לגאולה האמיתית והשלימה, הרי, שנה זו 
היא “)תהא( שנת נפלאות אראנו” )כהר”ת 
דמנין השנה שנתפשט בתפוצות ישראל(, 
צאתך  “כימי  היעוד  יקויים  שבה  השנה 
מארץ מצרים אראנו נפלאות”, וכבר ראו 
בפועל “נפלאות” המעידים שזוהי ה”שנה 
שמלך המשיח נגלה בו”, ועד ל”שעה שמלך 
המשיח בא . . והוא משמיע להם לישראל 
ענוים הגיע זמן גאולתם” )כדברי הילקוט 
שמעוני82(, ועד להכרזה ש”הנה זה )המלך 
המשיח( בא”83, שכבר בא, היינו, שעומדים 
כבר על סף התחלת ימות המשיח, על סף 
המשכתה  ומיד  ותיכף  הגאולה,  התחלת 

ושלימותה.

)שחל  תמוז  שבי”ז  בודאי  שכן,  וכיון 
בשבת( ובכל ג’ השבועות ד”בין המצרים” 
רק  ולא  הגאולה,  ענין  מודגש  זו  בשנה 
ההכנה לגאולה, אלא שהגאולה באה בפועל 

 – בזה  והתיווך  ספ”ד(,  מע”ש  )ירושלמי  “כוכב” 
שבכאו”א  יב(  כה,  פינחס  עינים  )מאור  הידוע  ע”פ 

מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח.
בשנים  במיוחד  מודגש  זה  שענין  לומר,  ויש   )81
האחרונות שבטלה “גזירת המלכות” שהיתה במדינה 
ההיא בנוגע להפצת היהדות והמעיינות חוצה, ע”ד 
. רצו   . ובדוגמת דברי הגמרא “אין גזירת המלכות 

אין מתענין”, כנ”ל בפנים.
82( ישעי’ רמז תצט.

83( שה”ש ב, ח ובשהש”ר עה”פ.

התחלת  לפני  עוד  זה,  הש”ק  ביום  ממש 
אלו  ימים  יהפכו  ובמילא,  ה(מצרים,  )בין 

לששון ולשמחה ולמועדים טובים.

ט. ומזה מובן שבימי בין המצרים דשנה 
ביתר  מיוחד  “שטורעם”  להיות  צריך  זו 
שאת וביתר עוז בכל הקשור ללימוד עניני 

גאולה ומשיח ובנין ביהמ”ק השלישי:

ידוע ומפורסם בתפוצות ישראל מכו”כ 
המצרים  בין  שבימי  המנהג  ע”ד  שנים 
בית  בעניני  התורה  בלימוד  מוסיפים 
“בא  המדרש85  דברי  יסוד  על  הבחירה84, 
את  ליחזקאל  מראה  כשהקב”ה  וראה 
בית  את  הגד  אומר,  הוא  מה  הבית  צורת 
מעונותיהם  ויכלמו  הבית  את  ישראל 
לפני  יחזקאל  אמר  תכנית86,  את  ומדדו 
נתונים  אנו  עכשיו  עד  רבש”ע,  הקב”ה, 
לי  אומר  ואתה  שונאינו  בארץ  בגולה 
לילך ולהודיע לישראל צורת הבית . . וכי 
יכולין הן לעשות, הניח להם עד שיעלו מן 
הגולה, ואח”כ אני הולך ואומר להם, א”ל 
נתונים  שבני  ובשביל  ליחזקאל  הקב”ה 
בגולה יהא בנין ביתי בטל . . גדול קרייתה 
ויתעסקו  להם  אמור  לך  כבנינה,  בתורה 
לקרות צורת הבית בתורה, ובשכר קרייתה 
עליהם  מעלה  אני  בה  לקרות  שיתעסקו 

כאילו הם עוסקין בבנין הבית”.

הלימוד  להתחלת  בנוגע  עיון  ]וצריך 
שחל  בתמוז  בי”ז  הבחירה  בית  בעניני 
כללות  את  דוחה  השבת  האם   – בשבת 
הזמן דבין המצרים, והתחלת בין המצרים 
בקביעות כזו היא ביום ראשון, או שהשבת 

84( ראה לקו”ש חי”ח ע’ 420. ועוד.
85( תנחומא צו יד.

86( יחזקאל מג, יו”ד.
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הבלתי- והענינים  הצום,  את  רק  דוחה 
רצויים דבין המצרים87[.

במיוחד  זו  לעיל שבשנה  האמור  וע”פ 
שבכללות  המיוחדת  ההדגשה  על  )נוסף 
תמוז  די”ז  ה”טוב”  רק  מודגש  זה(  דורנו 
סף  על  שעומדים  כיון  המצרים”,  וד”בין 
מובן,  ממש,  ומיד  תיכף  שבאה  הגאולה 
זו  בשנה  הבחירה  בית  הלכות  שלימוד 

צריך להיות באופן אחר לגמרי:

מצד  לא  הוא  שהלימוד   – לראש  לכל 
וההשתדלות  האבילות  רגש  התגברות 
)גם  אלא  ביהמ”ק,  דחורבן  החסרון  לתקן 
וההשתוקקות  הכוסף  מצד  החורבן(  לולי 
השלישי,  דביהמ”ק  והשלימות  להמעלה 
הזה  הבית  כבוד  יהי’  “גדול  נאמר88  עליו 
היתה  שלא  גדלות  הראשון”,  מן  האחרון 
מעולם )לא בבית שני, ולא בבית ראשון, 
לא  ובמילא  משה(,  שעשה  במשכן  ולא 
הוספה  של  באופן  ובאה  חורבן,  בה  הי’ 
ראשון  בית  המשכן,  מעלת  על  ושלימות 
ובית שני )ולא רק באופן שמחזירים דבר 

שהי’ מקודם שנלקח בתורת “משכון”89(.

)אלא  בשבת  שחל  באב  לתשעה  בנוגע  ועד”ז   )87
שאין זה נוגע למעשה בפועל בשנה זו, כיון שבודאי 
אלו  ימים  ויהפכו  ומיד,  תיכף  צדקנו  משיח  יבוא 
בנוגע  אם  כי  טובים,  ולמועדים  ולשמחה  לששון 
הצום  רק  האם   – שלפנ”ז(  בשנים  ההנהגה  לאופן 
דבין  הזמן  כללות  שגם  או  באב,  לעשירי  נדחה 
ובמילא,  באב,  בעשירי  גם  ונמשך  נדחה  המצרים 
באב  גם בעשירי  הבחירה  בית  הלכות  ללמוד  צריך 
או  היום,  חצות  לאחרי  כמובן,  המותר,  )באופן 

להשלים במוצאי היום(.
88( חגי ב, ט. וראה זח”א כח, א.

זה מרומז גם בלשון המדרש  ויש לומר, שענין   )89
“וכי בשביל שבני נתונים בגולה יהא בנין ביתי בטל 
. . אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבנין הבית” 

מתוך  הוא  שהלימוד   – ועיקר  ועוד 
זה  שאין  גמורה  בוודאות  והכרה  ידיעה 
“הלכתא למשיחא”, כי אם, הלכה למעשה 
ש”מקדש  כיון  שלאח”ז,  ברגע  בפועל 
ומשוכלל  בנוי  מצפין  שאנו  העתיד 
ויבוא  יגלה  ותיכף(  למעלה,  עתה  )כבר 

משמים”90 ברגע כמימרא!

האחרונה91  בתקופה  המדובר  וע”ד 
התורה  בלימוד  המיוחדת  להוספה  בנוגע 
בתור  )רק(  לא   – ומשיח92  גאולה  בעניני 
המשיח  ביאת  ולקרב  למהר  “סגולה” 
והגאולה, אלא )גם ו(בעיקר כדי להתחיל 
“לחיות  וגאולה,  משיח  בעניני  “לחיות” 
שהשכל  עי”ז  המשיח,  דימות  הזמן”  עם 
נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בעניני 
משיח וגאולה שבתורה, ומהשכל מתפשט 
וחודר גם ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל 
המתאים  באופן  ומעשה  דיבור  במחשבה 
לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, 
ומראים באצבע ש”הנה זה )המלך המשיח( 

בא”.

י. ויש להוסיף בביאור הצורך והמעלה 
דלימוד התורה בעניני משיח וגאולה ובנין 
ימות  להתחלת  ככניסה  השלישי  ביהמ”ק 

המשיח – ובהקדמה:

– בנין חדש שלא הי’ קודם )לא רק החזרת המשכון(.
90( פרש”י ותוס’ סוכה מא, סע”א. ועוד.

 .)118 ע’  )לעיל   2-501 ע’  ח”ב  תנש”א  סה”ש   )91
ועוד.

הלכות  דלימוד  המיוחדת  ההוספה  אם  ועצ”ע   )92
)גם  המצרים  בין  ימי  עם  הקשורה  הבחירה  בית 
תמוז  בי”ז  מתחילה  האמור(  באופן  הוא  כשהלימוד 
כשחל בשבת, כיון שסו”ס קשור לימוד זה עם ימי בין 

המצרים דוקא, או שהוא ע”ד אמירת שירו של יום.
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אף שאמרו חז”ל93 שמשיח בא “בהיסח 
למחשבה  ח”ו  בסתירה  זה  אין  הדעת”, 
)“שמקשר  “דעת”  של  באופן  והתבוננות 
ויתקע  מאד  וחזק  אמיץ  בקשר  דעתו 
מחשבתו בחוזק”94( בעניני משיח וגאולה 
]ולכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע 
לימות  בהכניסה  כבר  שעומדים  ולהכיר 
כלו  שכבר  כיון  בא”,  זה  “הנה  המשיח, 
וסיימו  תשובה,  עשו  וכבר  הקיצין,  כל 
פרטי  ככל  בשלימות,  העבודה  עניני  כל 
 – )ס”ז-ח([  לעיל  האמורים  הדברים 
מן  “למעלה  פירושו  הדעת”  “היסח  כי, 
הדעת”95, היינו, שלאחרי שענין זה חודר 
כו’(,  וההתבוננות  המחשבה  )ע”י  בדעתו 
ה”ז נעשה אצלו באופן שב)היסח ו(למעלה 

מן הדעת.

ה”שטורעם”  למרות   – לפועל  ובנוגע 
זו,  בשנה  האחרונה  בתקופה  שבדבר 
ראיית  לאחרי  אראנו,  נפלאות  שנת  תהא 
ה”שנה שמלך  שזוהי  המעידות  הנפלאות 
קושי  שישנו  רואים  בו”,  נגלה  המשיח 
ההכרה  להחדיר  שווער”(  אן  קומט  )“עס 
וההרגשה שעומדים על סף ימות המשיח 
ממש עד שיתחילו “לחיות” בעניני משיח 

וגאולה.

ומהטעמים לזה )נוסף על הגלות הפנימי 
כו’( – כיון שחסר עדיין בהענין ד”אראנו 
נפלאות” כהלשון והסדר שבכתוב )“כימי 

צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות”(:

הדיוק ד”אראנו נפלאות” הוא בשתים: 
היינו,  הקב”ה,  על  דקאי  “אראנו”,  )א( 

93( סנהדרין צז, א.
94( תניא ספ”ג.

95( תניא אגה”ק )קה, ב(.

נביא  ע”י  ולא  בעצמו,  מראה  שהקב”ה 
וכיו”ב, )ב( ההתחלה היא באופן ד”אראנו”, 
היינו, שהתרחשות ה”נפלאות” היא באופן 
)ולא  הקב”ה  אותם  מראה  שמלכתחילה 
“נפלאות”,  מתרחשים  שתחילה  באופן 

ואח”כ מראים אותם(.

משא”כ כשהסדר הוא באופן ד”נפלאות 
תשנ”א,  השנה,  של  )כסימנה  אראנו” 
שמתרחשים  אראנו(,  נפלאות  שנת  תהא 
“נפלאות”,  של  בגדר  שהם  מאורעות 
ולבאר  להסביר  להתחיל  צריכים  ואח”כ 
להתבונן  הנפלאות,  ראיית  ע”ד  ולעורר 
ולראות בהם סימני הגאולה, ועוד ועיקר, 
הקב”ה  ע”י  ה”אראנו”  הי’  לא  שעדיין 
לכאו”א  מראה  בעצמו  )שהקב”ה  בעצמו 
אין  שאז  דהגאולה,  הנפלאות  מישראל 
צורך בהסברים וביאורים להחדיר ההכרה 
וההרגשה ש”הנה זה בא”( – קשה לפעול 

שיחדור בהכרה והרגש דהאדם.

והעצה לזה – ע”י לימוד התורה בעניני 
)חכמתו  התורה  בכח  כי,  וגאולה,  משיח 
לשנות  מהעולם(  שלמעלה  הקב”ה  של 
טבע האדם96, שגם כאשר מצד הרגש שלו 
נמצא עדיין ח”ו מחוץ לענין הגאולה )כיון 
הרי  הפנימי(,  מהגלות  עדיין  יצא  שלא 
ע”י לימוד התורה בעניני הגאולה מתעלה 
למעמד ומצב של גאולה97, ומתחיל לחיות 

)ירושלמי  עלי  גומר  לא-ל  עה”פ  דרז”ל  ראה   )96
כתובות פ”א ה”ב. וש”נ. והובא להלכה בש”ך )ושו”ע 

אדה”ז( יו”ד סקפ”ט סקי”ג )סקכ”ג((.
עניני  )כל  התורה  דלימוד  השייכות  על  נוסף   )97
התורה( לגאולה, כמארז”ל “אין לך בן חורין אלא מי 
שעוסק בתלמוד תורה” )אבות פ”ו מ”ב – שלומדים 

בשבת זה(.
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והכרה  ידיעה  מתוך  הגאולה,  בעניני 
והרגשה ש”הנה זה בא”.

דפרקי  הלימוד  עם  זה  לקשר  ויש  יא. 
“שנו   – ששי  פרק  זה,  שבשבת  אבות 
חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם 
העוסק  כל  אומר  מאיר  רבי  ובמשנתם. 
בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו’” – 

דלכאורה צריך להבין:

בלשון  חכמים  “שנו  הפיסקא  א( 
לכל  הקדמה  )בפשטות(  היא  המשנה” 
ובלשון  היא  ברייתא  “כלומר,   – הפרק 
המשנה היא שנוי’ אבל אינה משנה, ומה 
שעד  ולפי  וכו’,  אומר  ר”מ  חכמים,  שנו 
עכשיו כל הפרקים משנה הוצרך להודיע 
שמכאן ואילך ברייתא היא”98. אבל, כיון 
ביחד  אלא  בפ”ע,  באה  לא  זו  שפיסקא 
במעלת  ר”מ  דברי  עם  אחת99(  )במשנה 
העוסק בתורה לשמה, מסתבר לומר שיש 

קשר ושייכות ביניהם.

גם צריך להבין בכל א’ מב’ הפיסקאות 
בפ”ע:

בלשון  חכמים  “שנו  בפיסקא  ב( 
סידר  הקדוש  שרבינו  לאחרי  המשנה”: 
הכוללים  משנה,  סדרי  ששה  המשניות, 
מספר קבוע של מסכתות, פרקים ומשניות, 
ואילו הברייתות הם חלוקה בפ”ע – מהו 
למשנה  הברייתא  דצירוף  והענין  התוכן 
)שאינה  שהברייתא  עד  אבות,  במסכת 

משנה( נשנית בלשון המשנה?

כיון  מאיר:  רבי  של  ובמאמרו  ג( 

98( פי’ הרע”ב על המשנה.
99( ולהעיר שחלוקת המשניות היא בתכלית הדיוק, 
ועד שנוגעת להלכה בפועל – ראה לקו”ש חי”ז ע’ 

366. וש”נ.

דברים  ריבוי  מונה  המאמר  שבהמשך 
מהו  להם,  זוכה  לשמה  בתורה  שהעוסק 
הרבה”,  לדברים  ש”זוכה  ההקדמה  פי’ 
ואדרבה, הקדמה זו היא )לכאורה( אריכות 
הלשון שאינו מתאים ללשון המשנה )“שנו 
חכמים בלשון המשנה”(, לשון קצר דוקא?

יב. ויש לומר נקודת הביאור בזה:

“ברייתות”, ש”נשנו חוץ לבית מדרשו 
)של רבינו הקדוש( ועל כן נקראו ברייתות, 
 – מברא”100  מחוץ  תרגום  כי  חוץ,  לשון 
עד  ממשניות,  למטה  שדרגתם  היות  עם 
שנקראים בשם “חוץ”, ה”ה חלק מהתורה, 
דתורה,  והתוקף  העילוי  כל  בהם  ויש 
עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  )אפילו  שכולם 

לחדש( ניתנו למשה מסיני.

אבות,  במסכת  מודגש  זה  וענין 
קבלת  השתלשלות  בסדר  שהתחלתה 
ומסרה  מסיני  תורה  קיבל  “משה  התורה, 
הרבה”  תלמידים  ל”העמידו  עד  כו’” 
את  גם  למשניות  מצרפים  שבסיומה   –
הברייתות שנישנו חוץ לבית מדרשו של 
)הכוללים כל עניני התורה  רבינו הקדוש 
כל  במשך  ותיק  תלמיד  ע”י  שנתחדשו 
ע”י  נישנו  שכולם  ומקדימים  הדורות(, 
החכמים )“כל בניך לימודי ה’”101( “בלשון 
המשנה”, להורות שמעלתם שוה למעלת 

המשניות.

ב”ברייתות”  נכללים   – יותר  ובכללות 
הזה,  בזמן  שנתגלו  התורה  עניני  כל 
לגבי  )“ברייתא”(  “חוץ”  בבחינת  שהם 
“תורה חדשה )ש(מאתי תצא”102, פנימיות 

100( מד”ש שם.
101( ישעי’ נד, יג.

102( ישעי’ נא, ד. ויק”ר פי”ג, ג.
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התורה, “סוד טעמי’ ומסתר צפונותי’”103, 
שאמרו  ועד  המשיח,  בימות  שתתגלה 
חז”ל104 “התורה שאדם למד בעוה”ז הבל 
היא לפני תורתו של משיח”. ואעפ”כ, גם 
התורה שאדם למד בעוה”ז שהיא בבחינת 
נשנית  “ברייתא”,  )חיצוניות(,  “חוץ” 
התורה  פנימיות  כמו  המשנה”,  “בלשון 
שהתורה  כיון  המשיח,  בימות  שתתגלה 

כולה היא “תורה אחת”.

וענין זה מודגש גם בתוכן מאמרו של 
רבי מאיר “כל העוסק בתורה לשמה זוכה 

לדברים הרבה”:

הפירוש ד”דברים הרבה” )גם בפשטות 
– אינו הריבוי דברים שמונה לאח”ז, אלא 
ענין בפ”ע( – הבלי גבול שבתורה )“הרבה” 
ממנו(,  יותר  גדול  ריבוי  שאין  לאמיתתו, 
תצא”,  )ש(מאתי  חדשה  ב”תורה  שיתגלה 
“מאתי” דייקא, מהותו ועצמותו ית’, בלי 

גבול האמיתי.

זוכה  לשמה  בתורה  העוסק  “כל  וזהו 
לדברים הרבה” – שע”י עסק התורה לשמה 
שב”תורה  גבול  להבלי  זוכים  בעוה”ז 

חדשה מאתי תצא”.

האדם  לעבודת  בנוגע  גם  מובן  ומזה 
בבחינת  עצמו  את  שמרגיש  מי  שגם   –
עדיין  בריחוק  שהוא  “חוץ”,  “ברייתא”, 
ומחוץ למעמד ומצב דימות המשיח שאז 
דפנימיות  הגילוי  ושלימות  עיקר  יהי’ 
“זוכה  התורה  לימוד  ע”י  הרי,  התורה, 
ונכנס  מהחוץ  שמתעלה  הרבה”,  לדברים 
בתורה  חדור  שנעשה  היינו,  לפנים, 

103( פרש”י שה”ש א, ב.
104( קה”ר פי”א, ח.

)כולל – בעניני הגאולה( ומוכן להתגלות 
ד”תורה חדשה מאתי תצא”.

יג. ויה”ר והוא העיקר – שלא יצטרכו 
לדבר ולעורר ע”ד המחשבה וההתבוננות 
בתורה  והלימוד  וגאולה,  משיח  בעניני 
ביהמ”ק  ובנין  וגאולה  משיח  בעניני 
רואים  ממש  ומיד  שתיכף  כיון  השלישי, 
בעיני בשרש”הנה זה )המלך המשיח( בא”, 
והנה  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  הנה 

ביהמ”ק השלישי.

תמוז  טו”ב  הש”ק  שביום   – ובפשטות 
פרשת בלק )לפני התחלת הקריאה בפרשת 
פינחס בזמן המנחה( שנת אראנו נפלאות 
מתקיימת הנבואה שבפרשת השבוע שכבר 
קראנו: “ותנשא מלכותו”, שלימות מלכות 
וקם  מיעקב  כוכב  ד”דרך  עי”ז  דוד  בית 
שגואל  האחרון  “משיח  מישראל”,  שבט 
נצחית  גאולה  ]באחרונה[”,  ישראל  את 

שאין אחרי’ גלות105.

הענינים  פרטי  כל  באים  לזה  ובהמשך 
אליהו”,  זה  “פינחס   – פנחס  שבפרשת 
לבית   .  . מאתמול  אליהו  “אתא  שכבר 
דין הגדול”106 – מנין העשירי דכל בנ”י, 
כל  נשלמו  שכבר  ]דכיון  הארץ  חלוקת 
במשך  העמים  שבמדבר  המסעות  מ”ב 
זמן הגלות, עד לירדן ירחו, נכנסים לארץ 
ישראל, מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה, 
את  ומחלקים  מערבה,  לירדן  ומעבר 
הארץ בגורל לכל בנ”י, כמבואר בפרטיות 
בהמשך הפרשיות מטות ומסעי[, והקרבת 
הן  יום,  דכל  הקרבנות  הן  הקרבנות, 
דימי  הקרבנות  והן  דשבת,  הקרבנות 

105( מכילתא בשלח טו, א. ועוד.
106( עירובין מג, ב.
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שיהפכו  אלו  ימים  גם  )כולל  המועדים 
טובים(  ולמועדים  ולשמחה  לששון 
כוננו  אדנ-י  “מקדש  השלישי,  בביהמ”ק 

ידיך”107.

תצא”  מאתי  חדשה  ה”תורה  ולומדים 
באצבעו  מראה  הדברים”,  ד”אלה  באופן 
ואומר זה, לימוד באופן של ראי'108, “והיו 
אל  “יראה  מוריך”109,  את  רואות  עיניך 

107( בשלח טו, יז.
108( לקו”ת צו יז, א ואילך. ובכ”מ.

109( ישעי' ל, כ.

בשובך  עינינו  “ותחזינה  בציון”110,  אלקים 
לציון”, “כי111 אלקים יושיע ציון גו’ וישבו 
פניך”113,  את  ישרים  “ישבו  גו’”112,  שם 

תיכף ומיד ממש.

110( תהלים פד, ח.
111( שם סט, לו.

112( לאחרי )חלק זה ד(השיחה ניגנו ניגון על פסוק 
ורקד  קומתו  מלא  עמד  שליט”א  אדמו”ר  וכ”ק  זה, 

בשמחה רבה )המו"ל(.
113( שם קמ, יד.





שער
גאולה ומשיח
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צווי האמונה בביאת המשיח
בהקדמתו ל"ספר המצוות" קבע הרמב"ם שרשים אשר להם ייצמד במניין מצותיו, 
ומהם: "שאין ראוי למנות מצות שאין נוהגות לדורות1", ו"שאין למנות הצווין הכוללים 

כל התורה2". 

עפ"ז )שאין מונים מצווה שלא נוהגת לדורות(, ביאר אד"ש3 מה שלא מנה הרמב"ם 
את האמונה בביאת המשיח כחלק מתרי"ג המצוות, הואיל ואין קיומה נצחי, דתבטל 
לימות המשיח4. ובמ"א5 ביאר אד"ש; שמאחר וקבע הרמב"ם ד"אין ראוי למנות הצויים 
הכוללים", וביאת משיח ה"ה צווי כללי הכולל את כל המצוות, לכך לא מנאה הרמב"ם6. 

לו  שהוקשה  עד  המשיח7,  בביאת  להאמין  תורה  שצוותה  חזינו  היכן  מובן,  ואינו 
לאד"ש אמאי אינה במנין תרי"ג?

ואמנם כן כתב אד"ש בלקוטי שיחות8 וז"ל: "אע"פ שענין הגאולה העתידה מפורש 
להאמין  ציווי  בתורה  מצינו  לא  שהרי  התורה,  ממצוות  חלק  זה  אין  מ"מ   .  . בתורה 

בגאולה". עכלה"ק בהנוגע לענייננו.

חיובים  העיקרים  שי"ג  דאת"ל  האברבנאל,  תמה  אמנה9  ראש  בספר  כן,  על  ויתר 
בתורתנו, היאך לא נמנו במניין התרי"ג מצוות. ומנסה ליישב דמאחר ואין על העיקרים 
ציווים בתורה, לא נמנו בתרי"ג המצוות10. וחוזר ודוחה שמצינו בכו"כ מהעיקרים פסוקי 

ציווי, ובכ"ז לא מנאם הרמב"ם.

פסוק  בהו  כתיב  ואין  מאחר  המשיח  לביאת  דבנוגע  מהנ"ל,  העולה  מקום,  ומכל 
מצווה, פשוט ומוכרח שאין למנותו. ואילו מדברי אד"ש שהובאו לעיל נראה שלולא 

1(  שורש הג’. 
2(  שורש הד’.

3(  ש"פ בלק תשמ"ח הע' 95.
4(  וכן כבר היה לעולמים בזמן דוד המלך שעליו נאמר “דרך כוכב” כו’, עיי”ש.

5(  לקו"ש חי"ח עמ' 280 הע' 63.
6(  ונ"ל נ"מ, דבראש אמנה הקשה דלכאורה, ודאי הוא שיהיה שינוי בעיקרים לאחר ביאת משיח, וביאר שיש 
להאמין לא ע"פ זמן מסוים, שדברי הנביאים נכונים הם )א"נ שישנה השלמות בזה, עיי"ש(. ועפ"ז דלא נמנית 
מפני שעתידה להבטל )כהשיחה דש"פ בלק הנ"ל(, יש לנו למנותה. וע"ז מוסיף שענין כללי מיהו איכא, וע"כ 

בכל ענין אין למנותה.
7(  ואף ש”כל שאינו . . מאמין בביאתו . . כופר בתורה ובמשה רבינו”, הרי זה ככל כופר האומר על אחת 

מתיבות התורה שאינה מן השמיים, אך לא עבר בזה  על אף מצווה )ראה לקו”ש הנסמן בהע’ הבאה(.
8(  חל"ד עמ' 115. 

9(  פ"ה ס"ג.
10(  מלבד עיקר הא’ והב’.
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נדרשים  היינו  הי' לדורות(  )או שקיומה  כוללת ביאת המשיח את כל המצוות  הייתה 
למנותה במניין המצוות.

וצ"ע.

הת’ יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי’ רייכמן
תלמיד בישיבה



קובץ הערות וביאורים - ו34  

קיום המצוות בתקופה הראשונה למ"ד מצוות בטילות
הסוגיא  אד"ש  מביא  לעולם'1,  בטלין  שאינן  שבע"פ  תורה  של  'הלכות  בקונטרס 
דתחיית המתים בסנהדרין2, ומצטט שם מימרתו של ר' יוחנן "מניין לתחיית המתים מן 
התורה שנאמר3 ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרון הכהן, וכי אהרון לעולם קיים, והלא 
לא נכנס לארץ ישראל שנותנים לו תרומה, אלא מלמד שעתיד לחיות וישראל נותנין 
לו תרומה". ומסיק מדבריו אלו4, דלשיטתו מצוות אינן בטלות לעת"ל. דאל"כ מה ענין 

נתינת תרומה לעת"ל.

והדברים תמוהים, דקודם לכן5 סייג אד"ש את שיטתו של מ"ד 'מצוות בטלות', שזהו 
תחיית  לפני  הראשונה,  בתקופה  משא"כ  המשיח,  ימות  של  השנייה  "בתקופה  דווקא 
המתים, שאז יהי' קיום המצוות בתכלית השלימות". ובהע' שם6: "כלומר, לפני תחה"מ 
דכל בנ"י, משא"כ צדיקים שקמים לתחה"מ בהתחלת ימות המשיח )ראה זח"א קמ, א(, 
"כיצד משביען  ב(  ה,  )יומא  בגמ'  כדאיתא  בתכלית השלימות,  המצוות  קיום  כשיהי' 

לעת"ל . . לכשיבואו אהרון ובניו ומשה עמהן".

מצדד  שהוא  בסנהדרין  ר"י  מדברי  אד"ש  מכריח  איך  במאד,  יוקשה  הנ"ל  וע"פ 
בשיטה ש'מצוות בטלות', והלא קימת אהרון קודמת לקימת כולם בהיותו צדיק שקם 
כבר בתקופה הראשונה7. ונתינת התרומה כשאהרון יקום היא לכולי עלמא, גם למ"ד 

מצוות בטילות.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

הת’ זושא שניאור זלמן הכהן שיחי’ ריבק
תלמיד בישיבה

1( סה”ש תשנ”ב עמ’ 30.
2( צ, ב.

3( קרח יח, כח.
4( בשלב זה של השיחה.

5( ס”ב.
6( על המילים “לפני תחיית המתים”.

7( ומפורש הוא בסוגיא דיומא הנ”ל “אהרון ובניו ומשה עמהן”.



שער
חסידות ותורתו של 

משיח
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מעלת יום כ”ט לחודש – מחמת עצמה או מחמת ר”ח?

א.
בד”מ משפטים ה’תשנ”ב1 מדבר כ”ק אד”ש מה”מ על מעלת הימים, ומביא המעלות 
של כ”ה - כ”ח בחודש, ומביא לאחר מכן המעלה של יום כ”ט, וזלה”ק: “ולאח”ז ערב 
ר”ח, שהוא הכנה לר”ח - שחידוש הלבנה )בר”ח, לאחרי ההעלם והסתר בערב ר”ח( 

מורה על החידוש דבנ”י”. עכלה”ק.

ערב ר”ח, אלא  ולכאורה צ”ל כמה פרטים: א. נראה כי לא הביא כאן המעלה של 
של ראש חודש, ואדרבה, לכאורה יוצא שישנו חיסרון בערב ראש חודש, שהוא העלם 
וישלח ה’תשנ”ב2, ששם מביא  יותר כאשר לומדים ד”מ  ב. השאלה מתחזקת  והסתר. 
ניסן ה’תנש”א3,  ג. בשיחת כ”ח  ימי החודש.  הרבי שמעלת ערב ר”ח הוא שזה מספר 

מביא המעלה של ערב ר”ח שזה יום כיפור קטן, ואינו מזכיר כלל המעלות האחרות.

ואם כן אין מובן, )א( מהו החילוק בשלושת המקומות שבכל אחד מהם ישנה מעלה 
אחרת, )ב( ומדוע בשיחת משפטים הנ”ל לא מביא כלל את המעלה של יום כיפור קטן, 

אשר היא לכאורה המעלה העיקרית של ער”ח?

ב.
על השאלה הראשונה לכאורה אפשר היה לתרץ שזוהי גופא המעלה של ערב ראש 
חודש - שיש בה העלם והסתר - אשר לאחרי ראש חודש, מתגלה שמלכתחילה לא היה 

כאן שום חיסרון, מכיוון שעי”ז מגיעים למעלה יותר גדולה4.

אך פירוש זה דחוק מאוד, )א( משום שהמעלות המבוארות לגבי הימים כ”ה – כ”ח, 
הם מעלות מצד הימים ‘עצמם’, ולא מעלה המתגלית מצד הימים שלאחריהם5. )ב( ועוד 
והוא העיקר, אשר מפשטות לשון כ”ק אד”ש מה”מ נראה שכל המעלה של ער”ח היא 
שהוא הכנה לר”ח, ומה שכתוב בסוגריים שם - העלם והסתר – זוהי כבר מעלת ר”ח 

שמתגלה ע”י ההעלם והסתר6.

ואשמח לשמוע חוו”ד הקוראים, ותבוא עליהם ברכת ער”ח, ור”ח.

הת’ זושא שניאור זלמן הכהן שיחי’ ריבק
תלמיד בישיבה

1( שיחה ב, אות יא, ע’ 312.
2( אות ג )לקראת סופה(, ע’ 106.

3( אות ד )בתחילתה( ע’ 89.
4( על דרך המבואר בשיחת וישלח הנ”ל, ועיין שם היטב במהלך השיחה, אשר לכאורה זהו תוכן הפשט שם 

)אלא שלפי זה יוקשה ביותר מדוע שם לא מביא כ”ק אד”ש מה”מ מעלה זו(.
5( אבל יש להעיר מהמעלה המבוארת לענין יום כ”ו, עיי”ש. ועצ”ע.

6( ולפ”ז מתיישבת השאלה )ראה לעיל אות א( מה שלכאורה הרבי מביא רק את החיסרון של ער”ח.

ועיין עוד בשיחת ש”פ פקודי, פ’ החודש, ה’תשל”ד, לביאור אחר בחלק מהעניין.
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שביתת עבדיו – שני עבדים שעשו מלאכה אחת
בלקו”ש חל”א1 מביא כ”ק אד”ש מה”מ, שנחלקו הרמב”ם והרשב”א בדין “שביתת 
עבדים” כשעשו מלאכה לצורך רבם, שלא מדעתו. שלדעת הרשב”א – מותר, ולדעת 
ב”שביתת  דין  הוא  אם  העבד,  שביתת  דין  בגדר  שנחלקו  ומבאר  אסור.   – הרמב”ם 
האדון”, והיינו, מי שיש לו עבדים, דין שביתה שלו הוא, שלא ֵתעשה מלאכה לא על ידו 
ולא ע"י עבדיו, או שהוא דין בפנ”ע, שה”עבד” ו”בניו הקטנים” ישבתו, ורק שמוטל על 

ה”אדון” ועל ה”אב” - לדאוג לשביתתם.

ויש לומר נפק”מ - אדון לשני עבדים2, שעשו שני עבדיו מלאכה אחת ביחד, כגון 
מלאכת ‘תופר’, שעבד אחד תפר ב’ תפירות, והעבד השני תפר תפירה שלישית3, שאם 
שביתה  דין  הוא  אם  אבל  עבדיו,  ע”י  מלאכה  נעשה  הרי  ב”אדון”,  שביתה  דין  הוא 

ב”עבד”, הרי כל עבד בפני עצמו לא עשה מלאכה4.

הת’ יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי’ רייכמן; הת’ שניאור זלמן שיחי’ גרליק
תלמידים בישיבה

1( ע’ 122-3.
2( או אב לשני בנים.

3( ראה שועה”ר סי’ ש”מ סי”ב ]- וז”ל: “התופר ב’ תפירות וקשר או ג’ תפירות אעפ”י שלא קשר חייב אבל 
ב’ תפירות ולא קשר פטור מפני שאינו מתקיים אבל אסור מדברי סופרים ואם קשר חייב גם משום קושר”[.

4( ועדיין יש לומר, אף אם הוא דין שביתה ב”אדון”, כיון שנעשית המלאכה ע”י שני עבדיו, הר”ז כאילו עשה 
האדון שני חצאי מלאכה, ויל”ע.

ועד”ז יש להסתפק, באדון ועבד, או אב ובן, שעשו יחד מלאכה שלימה, שי”ל אף אם בשני עבדיו או שני בניו, 
נחשב לעשיית מלאכה, בנידון זה לא יחשב לעשיית מלאכה, ויל”ע.



קובץ הערות וביאורים - ו38  

מילה – מצוה הכי תדירה או הכי נדירה?

א.
בלקו”ש1 כותב כ”ק אד”ש מה”מ - ע”פ מש”כ הרמב”ם2 על תוכנו של ספר האהבה, 
שהוא כולל את “המצוות שהן תדירות שנצטוינו בהם כדי לאהוב את המקום ולזכרו 
“)בעיקר( לפי אופן התדירות של עשיית  תמיד” – שסדר המצות שבספר אהבה הוא 

המצוה”.

ועפ”ז מבאר )א( מה שהקדים הרמב”ם3 תפילין של ראש לתפילין של יד4 - אע”פ 
ראש  של  תפילין  שמצות  כיון   - הנחתם6  סדר  והיפך  שבכתוב5,  הסדר  היפך  שהוא 
תדירה יותר ממצות תפילין של יד; שמצות תפילין של יד מצותה אינה אלא ההנחה 
או הקשירה, משא”כ מצות תפילין של ראש מצותה היא בכל רגע שמונחת על הראש7.

וכן )ב( מה שמסיים הרמב”ם את הספר במצות “מילה”; כיון “שמעשה המצוה הוא 
רק פעם אחת בחיים”8.

ויש לעיין ע”פ מה שביאר במק”א9 - לפסק הרמב”ם10 שהמושך ערלתו ]- אע”פ 
שקיים מצות מילה[ הרי הוא בכלל “המפר בריתו של אברהם אבינו” – שמצות מילה 

אינה רק הפעולה למול, אלא גם לפעול שהאדם יהיה מהול11;

וכן הביא לראיה מהגמרא12, על דוד המלך שנכנס למרחץ, “וראה עצמו עומד ערום 
ואמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה, וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו”; 

1( לקוטי שיחות חט”ל ע’ 26 ואילך.
2( במנין המצות שעל סדר ההלכות שבריש ס’ היד.

3( בספר המצות )מצוה יב-יג(, במנין המצות שבריש הל’ תפילין ובהלכות תפילין )פ”א ה”א, פ”ב ה”א, פ”ג 
הלכות ב, ד-ו, יב-יג, פ”ד הלכות א, ד(.

4( אע”פ שהוא היפך הסדר שבכתוב )דברים ו, ח( , והיפך סדר הנחתם )מנחות לו, א(. שם ע’ 22.
5( דברים ו, ח ]- “וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך”[.

6( מנחות לו, א ]- תנא, כשהוא מניח, מניח של יד ואחר כך מניח של ראש[.
7( צפנת פענח על הרמב”ם )תפילין פ”ד ה”ד( וז”ל: דגבי תפילין של יד המצוה היא ההנחה או הקשירה . 
. אבל בשל ראש המצוה שיהיה מונח, ע”כ. וי”ל שיסודו בלשון הכתוב )שם( ‘וקשרתם לאות על ידך והיו 
לטוטפות בין עיניך’; דגבי תפילים של יד נקט הכתוב מעשה הקשירה, ואילו בתפילין של ראש נאמר ‘והיו’. 
וכן מדייק הרמב”ם במנין המצות בריש הל’ תפילין “להיות תפילין על הראש . . לקשרם על היד”. לקוטי 

שיחות שם ע’ 24.
8( לקוטי שיחות שם ע’ 27.

9( לקוטי שיחות ח”ג ע’ 759.
10( הל’ מילה פ”ג ה”ח.

11( וכן שלא יהיה ערל, ונפק”מ לנולד עם שתי ערלות ומל אחד מהם. שם ע’ 761.
12( מנחות מג, ב.
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והוא שאם מצות מילה אינה אלא פעולת המילה, מה שונה מצות מילה ממצות אחרות 
המתקיימות ע”י אברים אחרים, וכגון תפילין ע”י הראש והיד וכדו’; ומדוע א”כ נתיישבה 
דעתו ע”י מצות מילה דוקא; אלא מוכח שבכלל מצות מילה שיהיה האדם מהול, ודבר 

זה מתקיים בכל רגע ורגע13.

ועפ”ז אע”פ שפעולת המילה אינה אלא פעם אחת בחיים, מצות מילה היא אף שיהיה 
האדם מהול, ולענין זה מצות מילה “תדירה” כמצות תפילין שעל הראש, ואדרבה עדיפה 
ממנו, והוא שבמצות מילה אם לא יעשה פעולה לבטל את המילה14, הרי הוא מקיימה 
לעולם, משא”כ תפילין שעל הראש, שבשביל קיום המצוה בכל רגע, צריך להניחה על 

ראשו15.

וא”כ לא רק שלא היה צריך הרמב”ם לסיים את ספר האהבה במצות מילה; אדרבה 
כיון שהיא מצוה הכי תדירה, בה היה צריך לפתוח? 

הת’ עוז הלוי שיחי’ גת
תלמיד בישיבה

ב.
המקור  נקט  מה”מ16, שממה שהבבלי17  אד”ש  כ”ק  שדייק  מה  ע”פ  לבאר  יש  אולי 
שנקט  כהירושלמי19  ולא   – בנו’  יצחק  את  אברהם  ‘וימל  מהכתוב18  מילה  למצות 
ימול את בשר ערלתו’ – מבואר שמצות מילה אינה מצות  ‘וביום השמיני  מהכתוב20 
הבן, ורק משום שאינו יכול למול את עצמו, אמרה תורה שהאב ימול במקום הבן; אלא 

מלכתחילה הרי היא מצות האב21.

ועפ”ז מיושב מה שנקט הרמב”ם למצות מילה בסוף ספר אהבה, כיון שפעולת המילה, 
ומה שע”י המילה האדם מהול, אינם מתקיימים באותו איש; שפעולת המילה - מוטלת 
על האב, וקיום המצוה ע”י מה שהוא מהול - מתקיימת בבן; ולגבי האב - מצות מילה 

]- בבן זה[, אינה אלא פעם אחת בחיים.

13( שו”ת או”ז סי’ יא.
14( והיינו ‘מושך ערלתו’ וכנ”ל בפנים.

15( ובפרט להמבואר בלקו”ש חכ”ה ע’ 134 הע’ 28*, שעי”ז שמקיים מצוה בזה שהוא מהול בכל רגע ורגע, 
ה”ז כאילו שמקיים את פעולת המילה עצמה בכל רגע.

16( לקוטי שיחות חי”א ע’ 46 הערה 26.
17( קידושין כט, א.
18( בראשית כא, ד.

19( קידושין פ”א ה”ז.
20( ויקרא יב, ג.

21( אבל ראה שם הערה 19 שהעיר שעכ”פ אף מפסוק זה אינו מפורש שהציווי הוא על האב.
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ג.
ויומתק מה שנוסח ברכת האב במילת בנו - לדעת הרמב”ם22 - הוא ‘וצונו למול את 
הבן’; ע”פ מה שפירש כ”ק אד”ש מה”מ23 לדברי הדרישה24 בשם המהר”ל, שהטעם שעל 
תפילין של ראש מברכים “על מצות תפילין” ולא כתפילין של יד שמברכים “להניח 
תפילין”, הוא משום שתפילין של ראש מצותו בכל רגע, ולא כתפילין של יד שמצותו 

אינו אלא ההנחה.

ועפ”ז אף לענין ה”מילה” כיון שהמצוה המוטלת על האב, אינה אלא הפעולה החד 
פעמית של המילה, לכן אף ברכתו אינה “על מצות המילה” אלא “למול את הבן”.

הת’ שניאור זלמן שיחי’ גורליק
תלמיד בישיבה

ד.
עוד יש ליישב, שעל אף שמצות מילה, מצד מה שהאדם מהול, הרי היא מקויימת 
בכל רגע ורגע; סדר המצות בספר אהבה הוא לפי תדירות מעשה המצוה, ומצד מעשה 

המצוה, מצות מילה אינה אלא “פעם אחת בחיים”.

וכמפורש בלקו”ש25, וז”ל: “בתחילה סידר26 הל’ ק”ש והל’ תפילה - דחיוב ק”ש הוא 
פעמיים בכל יום27, וחיוב תפילה )מה”ת( הוא “להתפלל בכל יום”28 )אבל לא פעמיים 
כבק”ש(; ולאחרי המצוות שבדיבור שחייבים בהם בכל יום - מונה המצות שבמעשה, 
החל מהל’ תפילין שהנחתם היא פעם אחת29 ביום”; ובהערה30, וז”ל: “מעשה הנחתם31 

הוא פ”א”, ע”כ.

ורק שלענין סדר הקדימה בתפילין גופא - תפילין של יד ותפילין של ראש - שמצד 
יום; קדם תפילין של ראש,  היא בכל  מעשה המצוה הם שוים, שמצות הנחת שניהם 

משום שמצוותו מקויימת בכל רגע הנחתו.

הת’ לוי יצחק שיחי’ טייכמן
תלמיד בישיבה

22( הל’ מילה פ”ג ה”א.
23( לקוטי שיחות חט”ל הערה 28.

24( טוא”ח סכ”ה )אות א(, וז”ל: ובשם מהר”ל ראיתי כתוב . . למה תיקנו על של ראש על מצות, ועל של יד 
להניח, משום דבשל יד כתיב וקשרתם לאות על ידך, וקשירה והנחה חדא היא, לכן מברכין להניח; אבל בשל 

ראש כתיב והיו לטוטפות, הרי שלא נזכר בה אלא לשון הויה לפיכך שייך בה על מצות תפילין.
25( שם ע’ 26.
26( הרמב”ם.

27( רמב”ם ריש הל’ ק”ש )ובכותרת שם(.
28( ל’ הרמב”ם ריש הל’ תפילה.

29( ההדגשה אינה במקור.
.48 )30

31( כנ”ל.
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ענין שכינה הוא בכל מקום לפי ענינו

א.
פתיחה: שכינה )מל’ השתכנות( היא מושג יחסי, והדוגמאות לכך

)“ע”ש  שכינה  “ענין  אשר  מה”מ,  אד”ש  כ”ק  כותב  תשי”א1  לגני’  ‘באתי  במאמר 
לגבי  וחוט  הקו  “הארת  ולדוגמא  ענינו”,  לפי  מקום  בכל  הוא  ומתלבשת2”(  ששוכנת 
עצמיות אוא”ס נק’ בשם שכינה3”. וכן “לגבי אצי’ הנה המלכות נק’ בשם שכינה”. אך 
ישנו חילוק מהותי ביניהם: הארת ה’קו וחוט’ “גם בראשיתו נקרא בשם שכינה”, לפי 
“שהקו כוונת המשכתו בשביל שיתלבש בעולמות ונש”י4”, לעומת זאת, ספירת המלכות 
אינה נקראת בשם שכינה אלא כאשר “נעשית בחי’ עתיק לעולם הבריאה, אבל בהיותה 

באצי’ היא מיוחדת עמהם )עם הספירות דאצי’( ולא שייך לשון שכינה5”.

ב.
שאלה: מדוע לשון שכינה אינו נופל על ספי’ המלכות כאשר כלולה באצי’?

ויש לעיין, במבט ראשון נראה שכוונת כ”ק אד”ש מה”מ במילים “ענין שכינה הוא 
או דרגה  היא ספירה  היא, לשלול חשיבה מוטעית שהשכינה  ענינו”,  בכל מקום לפי 
בפ”ע, ולומר ששכינה היא מושג ותוכן הקיים בכל סדר השתלשלות, ומורה על ענין 
ההתלבשות וההמשכה לנבראים. ועל כך מביא דוגמא מספירת המלכות כאשר יורדת 

ומתלבשת בעולם הבריאה, שאז נקראת בשם שכינה ע”ש ששוכנת ומתלבשת.

ספירת  על  נופל  אינו  שכינה  לשון  מדוע  עצומה,  שאלה  מתעוררת  זו,  הנחה  לפי 
המלכות  ספירת  של  מהותה  כל  הלוא  דאצילות,  בספירות  כלולה  בהיותה  המלכות 
)גם בהיותה באצילות6( היא להשכין ולהלביש את אוא”ס בעולמות ונש”י, ובעניין זה 
שווה היא להארת ה’קו וחוט’, וא”כ מדוע נופלת המלכות מ’הארת הקו’ ואינה נקראת 
בשם שכינה כבר מראשיתה )כאשר כלולה באצילות(, אלא רק כאשר משפיעה בפועל 

לעולמות בי”ע?

באצילות,  כלולה  כאשר  המלכות  את  שכינה  בשם  לכנות  שייך  דלא  לתרץ,  ואין 
כיון שבפועל אינה שוכנת ומתלבשת, דהלא גם ‘הארת הקו’ בראשיתה אינה שוכנת 

1( ספר המאמרים תשי”א ע’ 1 ואילך.
2( תניא פרקים מ”א ונ”ב.

3( ביאור עה”פ )תהילים קיח, ז( “הוי’ לי בעוזרי” )הובא בד”ה ‘וככה הגדול’ פכ”ז(, נדפס באוה”ת האזינו ע’ 
א’תתכג.

4( ד”ה ‘וככה הגדול’ הנ”ל.
5( לקו”ת שה”ש ביאור ד”שחורה אני” רפ”ב.

6( סה”מ מלוקט ח”ו ע’ יד בסופו. ע’ פ. ובכ”מ.
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ומתלבשת, ומ”מ “גם בראשיתו נקרא בשם שכינה” מפני “שהקו כוונת המשכתו בשביל 
שכינה,  בשם  להיקרא  צריכה  המלכות  ספי’  גם  זה  ולפי  ונש”י”,  בעולמות  שיתלבש 
משום שכל כוונת התהוותה הוא לצורך העולמות, ואדרבה בה מודגש ונראה עוד יותר 
מראשית ‘הארת הקו’ כוונה זו7, ומדוע נקראת שכינה רק כאשר מתלבשת בפועל בבי”ע?

ג.
תשובה: ביאור חדש במילים “ענין שכינה הוא בכל מקום לפי ענינו”

ויש לתרץ, בהקדים תמי’ כפולה: בהמשך ההילולא חוזר הרבי ריי”צ כו”כ פעמים 
על  לומר  - מה שייך  להבין  ויש  הסובב.  אור  היא  אודותי’ מדובר במדרש  דהשכינה 
אור הסובב שכינה ע”ש “ששוכנת ומתלבשת”, בעוד שכל ענין ההתלבשות הוא היפך 
מהותו של אור זה שכשמו כן הוא אינו מתלבש בהעולמות כ”א “סובב ומקיף עליהם 

מלמעלה”? 

גדולה מזו יש לשאול על מסקנת אד”ש כאן בהמאמר דעיקר שכינה היינו התפשטות 
אוא”ס שקודם הצמצום כמו ששייך לעולמות. והרי אוא”ס שקודם הצמצום )כל הדרגות 
שבו( הוא “כמו כלול בהעצם” ו”כל הכלול בהעצם הוא כמו העצם8” ומה מקום לדבר 
בדרגא שכזו על ענין ההתלבשות שאינו שייך כ”א בהתפשטות שחוץ למקור ובזה גופא 

בדרגות הנמוכות שבאור?

בלבד  זו  דלא  עניינו”.  לפי  מקום  בכל  הוא  שכינה  ד”ענין  אד”ש  ביאור  בא  וע”ז 
ששם שכינה נופל בכל מקום שיש בו ענין ההתלבשות אלא יתירה מזו: ענין השכינה 
)ההתלבשות( עצמו משתנה לפי תנאי המקום והדרגא בה עוסקים-וככל שנמצאים יותר 
‘קלושה’ עמ”נ  קרוב לעצם במקום בו ענין ההתלבשות מושלל - מספקת התלבשות 

שיפול עלי’ שם שכינה.

היא  באצי’  ש”בהיותה  הצ”צ  דברי  לן  קיימא  דאצי’  במלכות  כשעוסקים  וממילא 
מיוחדת עמהם ולא נופל לשון שכינה” אך כשמדובר באור הקו אומר הרבי מהר”ש שאף 
על פי שלא יש ההתלבשות בפועל מספקת ‘כוונת המשכתו’ שיפול עליו לשון שכינה.

לשון  הסובב  באור  שייך  איך  לעיל  על השאלה שהובאה  אד”ש  עונה  זה  ובפלפול 
שכינה-דמצינו דרגא כזו שעל אף הייתה סובב ומקיף לעולמות נופל עלי’ לשון שכינה 

משום שהיא שורש אור הממלא ו”ענין שכינה הוא בכל מקום לפי ענינו”.

הת’ עוז הלוי שיחי’ גת
תלמיד בישיבה

7( דספירת המלכות גם בהיותה באצילות היא שורש ומקור הנבראים בפועל )ראה בהמקורות שנסמנו בהערה 
הקודמת(. משא”כ בראשית הארת הקו זהו רק בכוונה ובכח.

8( ראה דיבור המתחיל “בלילה ההוא” תשכ”ה הע’ 42.
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מקום מושב היחידה

א.
בלקו”ש חל”א1 כותב כ”ק אד”ש מה”מ: “להעיר מהמבואר בכ”מ שיחידה שבנפש 
שורה בלב דוקא”. אבל בתניא בפרקים חי-כה כשאדה”ז מדבר על כח המס”נ )שלכאורה 
קשור הוא לבחי’ היחידה( נוקט “חכמה שבנפש”, שהיא א’ מן הג’ מוחין, ואינה שייכת 

ללב?

הת’ מאיר שלמה הלוי שיחי’ אופנהיימר
תלמיד בישיבה

ב.
חכמה  לבחי’  אכן  ששייך  בתניא,  מדבר  עליו  נפש  המסירות  כח  בין  לחלק  נראה 
מה”מ  אד”ש  כ”ק  שכותב  וכפי  בלב.  שורה  היא  שאכן  היחידה,  בחי’  לבין  שבנפש, 
במאמר ד”ה “ושבתי בשלום” תשל”ח2 )בהערה 97 ובשוה”ג לשם( שישנם כמה אופנים 
בהבנת דרגת כח המס”נ שבתניא, ובלקו”ש ח”ד3 כתב שכח המס”נ הוא מבחי’ יחידה, 
אלא שהארת היחידה )שממנה בא כח המס”נ( היא בבחינת חכמה שבנפש – דוגמת בחי’ 

יחידה הכללית המאירה4 בראשי ישראל. עיי”ש.

הת’ שניאור זלמן שיחי’ מישולובין
תלמיד בישיבה

1( ע’ 75 הערה 49.
2( סה”מ מלוקט )ב(, ע’ קסו.

3( ע’ 1202, בהערה.
4( שע”ת לאדהאמ”צ ח”א )שער התפלה( ד”ה פדה בשלום סי”ב.
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החילוק בין שלילת מציאות להעדרה
בלקו”ש1 מביא כ”ק אד”ש מה”מ את הצפנת פענח2 שכתב לחלק בין “שבת ליה”כ 
וזה נקרא הרכבה  בגדר הזמן, דשבת הוה הזמן דבר מצטרף וכל רגע ורגע זמן פרטי 
. ונ”מ קטן שהגדיל בסוף שבת רגע אחת הביא ב’ שערות, חייב מיתה על   . שכינית 

רגע”. והוכחתו לזה היא מיבמות דף לג ועוד.

ומעיר ע”כ בשולי הגיליון )א(: “ולכאורה יש מקום לומר דאפי’ אי הוי כל המעל”ע 
דשבת מציאות אחת מ”מ תוכל לחול באמצע היום, דהרי הזמן דיום זה לפני שנתגדל 
לחול  יוכל  ולכן  קדושתה,  העדר  כ”א  השבת,  קדושת  השוללת  מציאות  בגדר  אינו 
)כולל הזמן שעבר בהיותו קטן( – למפרע, דאין  באמצע השבת קדושת כל המעל”ע 

העדר השבת מעכבת חלות מציאות השבת, וצ”ע בזה”.

ואולי יש להשוות ביאור זה למה שמבאר בשיחת אחש”פ ה’תנש”א3 בנוגע לספירת 
יחשב  ביהמ”ק  י”ל, שלאחרי שיבנה  “ואולי  47 שם4:  ובהערה  בימות המשיח,  העומר 
ההמשך ספה”ע גם “מיום הביאכם את עומר התנופה” )אף שבפועל לא הקריבו העומר( 
שביהמ”ק  בזמן  שתהי’(  סיבה  )מאיזה  בפועל  העומר  הקריבו  שלא  כמו  דחשיב   –
קיים, שגם אז בודאי מקיימים מצות ספירת העומר “מיום הביאכם את עומר התנופה” 
)מזמן ההבאה, ולא מההבאה בפועל(, כיון שישנו ביהמ”ק שבו יכולים להביא העומר, 
ועד”ז בנדו”ד, שלאחרי שנבנה ביהמ”ק חשיב )מכאן ולהבא( “מיום הביאכם את עומר 

התנופה”. ועצ”ע ואכ”מ”.

ועל פי הנ”ל מלקו”ש מובנת יותר סברא זו דיש לחלק בין “מציאות השוללת” לסתם 
העדר )שישנם עניינים שיכולים לחול למפרע באם לא נשללה מציאותם אז אלא רק לא 

היתה, אמנם באם מציאותם אז נשללה – הרי שלא יכולים לחול מלמפרע(.

הת’ לוי יצחק שיחי’ טייכמן
תלמיד בישיבה

1( ח”מ )א( ע’ 227.
2( שו”ת צפע”נ )דווינסק( ח”ב סי’ לב.

3( ספה”ש תנש”א ח”א ע’ 453.
4( עיי”ש. וראה מש”כ הרה”ח ר’ מנחם מענדל שיחי’ פרידמן לבאר בזה בקובץ הערות וביאורים – ג, ע’ 24 

ואילך.
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פורים על שם הפור

א.
במאמר ד”ה “על כן קראו” ה’תשי”ג1 מצינו ששואל כ”ק אד”ש מה”מ שני שאלות, 

מה שנראה לשאלה כפולה.

דהנה באות א’ מביא למה ששאל אדמו”ר הזקן בתורה אור2 - על הכתוב3 “על כן 
קראו לימים האלו פורים על שם הפור” – מדוע יום טוב פורים נקרא על שם הפור; 
והרי הפור אינו עיקר הנס? וז”ל אדמו”ר הזקן: “הנה יש להבין לכאורה, למה קראו ימים 

האלה דוקא על שם הגורל שעשה המן, והלא לא היה זה עיקר הנס”, ע”כ.

ומוסיף כ”ק אד”ש מה”מ להקשות, שלא רק שאין הגורל הנס של פורים, אלא הגורל 
היה חלק מהגזירה, וזלה”ק: “ולהוסיף, דהגורל שהפיל המן )לא רק שלא זה הי’ הנס, אלא 
אדרבה( הי’ חלק מהגזירה ]ובלשון המגילה4 “הפיל פור הוא הגורל להומם ולאבדם[””, 

ע”כ.

ובהמשך המאמר )אות ה’( מקשה כ”ק אד”ש מה”מ בדיוק הכתוב הנ”ל “על שם הפור” 
בה”א הידיעה, שפירושו שפורים נקרא על שם הפור שנאמר לפנ”ז5 - הפור שהפיל המן. 
והרי הפור שהפיל המן היה ענין בלתי רצוי ומדוע נקרא פורים על שם פור זה. וזלה”ק: 
)בה”א  דהפור  הפור,  על שם  פורים  לימים האלה  קראו  כן  על  להבין מ”ש  צריך  “גם 
הידיעה( קאי על הפור שנאמר לפנ”ז היינו הפור שהפיל המן, והרי הפור שהפיל המן הי’ 

ענין בלתי רצוי ולמה נקראים ימים האלה פורים על שם פור זה”, ע”כ.

מה שנראה לכאורה, שהן באות א’ והן באות ה’ השאלה היא, מדוע פורים נקרא ע”ש 
הפור של המן, בעוד שהפור היה חלק מהגזירה. ויש להבין מדוע שואל כ”ק אד”ש מה”מ 

את שאלה זו פעמיים במאמר? 

ב.
ויתבאר ע”פ סדר מהלך המאמר, וכדלהלן:

בתחילה )אות א’( שענין ה’פור’ מתפרש כפשוטו, אזי השאלה היא שאלה ‘כללית’, 

1( סה”מ מלוקט ה ע’ קפט ואילך.
2( הוספות קכב, א ואילך.

3( אסתר ט, כו.
4( שם, כד.

5( שם: “כי המן בן המדתא האגגי צרר כל היהודים חשב על היהודים לאבדם והפיל פור הוא הגורל להמם 
ולאבדם”.
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חלק  אלא  מ”הנס”,  חלק  אינו  הפור  ואדרבה  פורים,  של  לנס  ה’פור’  של  עניינו  מה 
מה”גזירה”, וכנ”ל.

אבל לאחר שמבואר במאמר )אותיות ב – ד( שכונת הכתוב “פורים על שם הפור” 
אף  מהרצון8,  ולמעלה  מהשכל7  למעלה  הוא  ש’גורל’  וכמו  ‘גורל’6,  הוא  ש’פור’  הוא, 
למעלה9 ה”גורל” הוא גילוי אוא”ס שלמעלה מהשתלשלות, עפ”ז “פורים על שם הפור” 
עניינו, שבפורים ישנו גילוי של אוא”ס שלמעלה מהשתלשלות, שמצד זה נמשך כפרה 
לכל העניינים הבלתי רצויים10. אזי מבואר שה”פור” הרי הוא חלק מה”נס”, שע”י בחינת 

“פור” נמשכה הכפרה11, ומיושב מה ש”פורים” נקרא על שם ה”פור”.

“פורים על שם הפור”,  כ”ק אד”ש מה”מ שממה שאומר הכתוב  אבל עדיין מדייק 
גילוי  שלמעלה,  ה”פור”  ע”ש  )ולא  המן  של  ה”פור”  שם  על  נקרא  ש”פורים”  משמע 

אוא”ס שלמעלה מהשתלשלות(, והדרא קושיא לדוכתה12.

ג.
ושני שלבים אלו13 מדוייקים אף בסיום המאמר )אות ט’(, שבתחילה מבואר המעלה 
]מעלת  וזלה”ק:  המן,  של  “הפור”  ע”י  נתגלתה  גופא  זו  שמעלה  ואח”כ  ה”פור”,  של 
הגורל:[ “וזהו על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, שנפילת הגורל למעלה 
היתה כפי כוונת ובחירת העצמות, דהגם שאח עשו ליעקב מ”מ ואוהב את יעקב ואת 
עשו שנאתי, דע”י המס”נ דישראל במשך כל השנה, ענין המס”נ הוא מעצם הנשמה, 
העצמות  בחירת  ונתגלה  נמשך  עי”ז  בהעצמות,  הנשמה  דעצם  הבחירה  מצד  היינו 
בישראל, ועי”ז, גם הגורל דלמעלה הי’ שליהודים יהי’ אורה ושמחה וששון ויקר, ואת 

המן ואת בניו יתלו על העץ.

]ובגורל גופא, הגורל של המן:[ ומדייק הכתוב הפור בה”א הידיעה שקאי על הפור 
הי’  המן  הפור שהפיל  נתגלה שגם  דפורים  הנס  ע”י  כי  ה(,  סעיף  )כנ”ל  המן  שהפיל 

מלכתחילה בשביל הגילוי דבחירת העצמות בישראל”.

הת' שמואל שיחי' גלפמן; הת' יוסף יצחק שיחי' שובל
תלמידים בישיבה

6( וכלשון הכתוב )שם( “הפיל פור הוא הגורל”.
7( ובלה”ק: “דכאשר אחד מהם הוא טוב יותר, אין מקם לגורל, ודוקא כששני הדבים הם שוים, כיון שמצד 

השכל א”א להכריע באיזה מהם לבחור, סומכים אז על הגורל שלמעלה מהשכל”, ע”כ.
8( ובלה”ק: “שהרי כשאדם מטיל גורל, הוא מחליט דכמו שיפול הגורל כן יהי’ רצונו, דמזה מוכח שהגורל 

מגיע בדרגא שלמעלה גם מהרצון, שלכן הרצון הוא כפי הגורל”.
9( גורל ברוחניות.

10( אות ד’.
11( מה שחטאו בזה ש”נהנו סעודתו של אותו רשע” )מגילה יב, א(.

12( ועיין במאמר באריכות ביאור עניינו של ה”פור” של המן.
13( א – “פורים” על שם “פור”. ב – “פורים” על שם “הפור”.
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פסק הרמב”ם שבע”ת נעלה מצדיק – ע”פ ביאור 
הרוגוצ’ובי

א.
ר’ אבוהו שנאמרו בברכות2: “במקום  בלקו”ש חי”ד1 מביא כ”ק אד”ש מה”מ דברי 
יכולים לעמוד שם”. אשר דעתו מובאת  אין  גמורים  עומדים צדיקים  שבעלי תשובה 
בפשיטות בכמה מקומות בדא”ח, וכן הביאו הרמב”ם בהל’ תשובה פ”ז ה”ד. וממשיך: 
“והנה ידועה קושית המפרשים, שהרי במחלוקת היא שנויה בברכות שם, דא”ר חייא בר 
אבא א”ר יוחנן דצדיקים גמורים גדולים מבעלי תשובה ופליגא דר’ אבוהו כו’, ואדרבה, 
אין הלכה כתלמיד במקום הרב”. ומביא שם כמה ביאורים לזה ומקשה עליהם, וראה מה 

שמבאר בזה שם.

בקידושין4 שהמקדש אשה  הרוגוצ’ובי הביא3 מקור לדברי הרמב”ם מדברי הגמרא 
“על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור - מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו”. שמוכח 
האשה  תהיה  כיצד  כן,  לא  שאם  צדיקים,  ממעלת  היא  נעלית  תשובה  בעלי  שמעלת 
מקודשת, הלא התנאי היה “שאני צדיק” והוא אינו אלא בע”ת. אלא שעכ”פ אין בעל 
התשובה פחות במדרגתו מצדיק, וממילא, לפי הגמרא מוכרחים לומר שהוא גדול ממנו.

אך בלקו”ש חי”ז5 מקשה כ”ק אד”ש מה”מ לביאור זה, שהרי גם באם נאמר שהיא 
מקודשת מצד שבע”ת נעלה יותר מצדיק, זה אינו, מאחר וזהו כדין “הטעה לשבח6”, בו 
נפסק7 שהמקדש “על מנת שאני עשיר ונמצא עני, עני ונמצא עשיר - אינה מקודשת”. 
וכיצד פסק הרמב”ם כדעת ר’ אבוהו ש”במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים 

אין יכולים לעמוד”? והשאיר זאת ב”צע”ק”8.

ב.
בהתוועדות כ”ד טבת ה’תשמ”א מבאר באופן אחר, ונראה שלאופן זה עולה יפה גם 

תירוץ הרוגוצ’ובי, וז”ל9:

1( ע’ 361, מהערה בסה”מ תש”ט ע’ 183.
2( לד, ב.

3( הובא במועדים להלכה להרש”י ז”ל זוין )ע’ סח(.
4( מט, ב.

5( ע’ 186. וראה גם בלקו”ש חי”ד ע’ 363.
6( קידושין מח, ב )במשנה(. מט, א.

7( רמב”ם הל’ אישות פ”ח ה”א. שו”ע אהע”ז לח, כד.
8( לעיון בביאור כ”ק אד”ש מה”מ בסוגיה זו עיין בלקו”ש חי”ז שם. כאן הנדון הוא בנוגע לעצם הפסיקה 

כדעת ר’ אבוהו, כבפנים.
9( תורגם ונערך מתוך סרט ההקלטה, באחריות הכותב.
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“אחד התירוצים בזה:

לדרגא,  מדרגא  בהליכה  ולא  דילוג,  של  באופן  הוא  התשובה  ענין  אע”פ שכללות 
ובלשון הידוע: “בשעתא חדא וברגעא חדא”, מתהפך האדם מן הקצה אל הקצה, אעפ”כ, 
כשהוא מתעלה אל הדרגות הללו ברוחניות, עובר הוא בהילוכו את כל הדרגות, בדוגמת 
הנאמר על סוגי התשובה: ישנה תשובה מיראה וכן ישנה תשובה מאהבה, ויש סוגים 
חדא  “בשעתא  נעשה  זה  וכל  מאהבה,  שלימה  לתשובה  עד  גופא,  מאהבה  בתשובה 

וברגעא חדא”.

ולכן נאמר בגמרא, ונפסק על יסוד זה בפועל, שאע”פ שנעשה “צדיק גמור” שהוא 
בדוגמת עשיר – הרי בדרך הילוכו, בדרך דילוגו מדרגת “רשע גמור”, שממנה דילג 

לדרגת “בעל תשובה גמור”, עבר אגב דילוגו וקפיצתו גם בדרגת “צדיק גמור”. 

שכן זהו סדר השתלשלות שלם, אלא מאי – בדרך כלל דורש הדבר אריכות הזמן 
ואריכות העבודה, אך ישנו אופן שבו כל העבודה נעשית “בשעתא חדא וברגעא חדא”; 

אולם גם אז הוא מדלג ועובר דרך כל הסדר – מהדרגא שבה נמצא “רשע גמור” עד 
לדרגא שבה נמצא “בעל תשובה גמור”, והוא מוכרח אפוא לדלג גם דרך המקום שבו 

נמצאים צדיקים גמורים, ואזי היא מתקדשת.

ואף שלאחמ”כ הוא מתעלה גבוה יותר, עד שנעשה “בעל תשובה גמור”, אין הדבר 
יכול לבטל את הקידושין שחלו כבר בשעה שהיה בעולם ובדרגא של “צדיק גמור””.

ולביאור זה נמצא, דכל בע”ת מוכרח ב”דרך הילוכו” לעבור בדרגת צד”ג. וממילא 
מפסק הגמרא )“מקודשת”( מוכח שבע”ת הוא )לפחות( בדרגת צד”ג. ושוב לא ייתכן 

דהגמרא ס”ל כדעת ר’ יוחנן. ומהלכה זו הסיק הרמב”ם דהלכה כר’ אבהו.

הת’ מנחם מענדל שיחי’ חדאד
שליח ונו”נ בישיבה



שער
בבא מציעא
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‘הקדישה בלא תקפה’ – כיצד חלה ה’הקדשה’ ע”י 
ה’הודאה’ שאחר כך?

בגמרא1 שאלו איבעיא, שנים שאוחזין בטלית, והקדישה אחד מהם והלה שותק - 
האם שתיקתו כהודאה או לא.

והקשה הריטב”א2 על הצד ששתיקתו כהודאה, כיצד יחול ההקדש, הרי לא שתק אלא 
לאחר שהקדישה - א”כ בשעת ההקדש לא היה לו כח להחיל קדושה. ותירץ וז”ל: “ידו 

והקדשו באין כאחת”.

ויש שביארו3 שכוונתו שההקדש מועיל מדין ‘תוך כדי דיבור’, היינו אע”פ שה’הודאה’ 
אחר ה’הקדש’, כיון שההודאה היא בתוך כדי דיבור של ההקדשה – ‘תוך כדי דיבור 

כדיבור דמי’4.

זמן  שיעור  שאינו  דיבור’,  כדי  ‘תוך  דין  בגדר  בלקו”ש5  המבואר  ע”פ  להעיר  ויש 
ל’חלות’ המעשה – לומר שהמעשה אינו חל אלא כשיעבור שיעור של ‘כדי דיבור’. אלא 
שיעור זמן ‘לביטול’ המעשה – היינו שהמעשה חל מיד, וכל עוד שלא עבר שיעור זמן 

של ‘כדי דיבור’ יכול עדיין לבטלו.

ולפי”ז כיון שבשעת ההקדשה, לא היתה הודאה, שוב אין ההקדשה חלה, ולא מועיל 
מה שהודה בתוך ‘כדי דיבור’6, וצ”ע7.

הת’ עוז הלוי שיחי’ גת
תלמיד בישיבה

1( בבא מציעא ו, א.
2( ד”ה “ויש גורסים”.

3( אהל תורה. וכן כתב בבית הלוי )ח”ג סי’ מב אות ב(.
4( נדרים פז, ב.

5( חי”ט ע’ 189.
6( עיי”ש שמקשה על עיקרון זה, מהא דמי שקרע על חולה ומת תוך כדי דיבור יצא ידי קריעה )נדרים פז, 

א(, ותשובתו אינה עניין לכאן.
7( ונראה, שקושיית הריטב”א אינו אלא לצד ש’שנים אוחזין בטלית וכו’ יחלוקו’, הוא שלכל אחד שייך חצי 
טלית ]- וע”ד שיטת התוס’ )ב, א ד”ה “ויחלוקו”([, ואינו זוכה בו אלא ע”י הודאתו של השני. אבל לשיטות 
ש’יחלוקו’ אינו אלא מצד הספק )עיין רש”י להלן ח, א ד”ה “ממשנה”(, אזי ע”י הודאתו של השני מתברר 

למפרע שהטלית היא שלו, ואינו צריך את הודאתו אלא ‘לברורי מילתא בעלמא’.
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בירור שיטת הצמח צדק בסוגיית תקפו כהן

א.
נחלקו רב המנונא ורבה1, בביאור המשנה2: “ספק בכורות3 . . המוציא מחבירו עליו 
הראיה”. דהנה לרב המנונא, ממה שכתבה המשנה “המוציא מחבירו” – סתם4 משמע, 
בין אם הוא ביד הישראל, שאין הכהן יכול להוציאו בבי”ד ללא ראיה, בין אם תקפו 
הכהן, וכעת זה ביד הכהן, שאין הישראל יכול להוציאו בבי”ד ללא ראיה5. ולרבה כוונת 
המשנה היא שאין הכהן יכול להוציאו מיד הישראל6 ללא ראיה - ואף אם תקפו מוציאין 

מידו.

ורב חנניא הביא סיוע לרבה מהמשנה7 “הספיקות ]- ספק פדיון פטר חמור8[ נכנסין 
לדיר להתעשר”, שהרי אם יש לכהן צד זכייה בו, נמצא הישראל פוטר ממונו בממון 

כהן, אלא מוכח שתקפו כהן מוציאין מידו9.

ולהלכה רוב הראשונים10 פסקו כרבה שתקפו כהן מוציאין מידו, שכן מוכח מהמשנה 
הנ”ל. אבל הרמב”ם11 פסק כרב המנונא שתקפו כהן אין מוציאין מידו.

וצ”ב כיצד יישב הרמב”ם למשנה הנ”ל, שמוכח שתקפו כהן מוציאין מידו.

ב.
וביאר הרשב”א12, שלדעת הרמב”ם אין ראיה מהמשנה, משום שהמשנה מדברת בספק 
פדיון פטר חמור, שהשה ]- שהוא פדיון הפטר חמור[ לפני הפדיון, היה של הישראל 
בתורת ‘ודאי’, ואע”פ שאח”כ נולד ספק, יש לישראל חזקת מרא קמא, ולכן בזה “תקפו 

1( בבא מציעא ו, ב.
2( טהרות פ”ד מי”ב.

3( ז”ל הברייתא: “ספק בכורות, אחד בכור אדם ואחד בכור בהמה, בין טהורים בין טמאים וכו’”.
4( רש”י שם, ד”ה “המוציא”.

5( ובלשון הגמרא: “תקפו כהן אין מוציאין אותו מידו”.
6( שמסתמא הוא ביד הישראל. )רש”י שם, ד”ה “לעולם”(.

7( ראה בכורות ט, א.
8( בבא מציעא ז, א.

9( ובגמרא דחה אביי לטענה זו, אבל עדיין קיים להוכחה מטעם אחר, עיי”ש.
10( תוס’ ו, ב, ד”ה “פוטר”. רמב”ן שם ע”א, ד”ה “מדקאמרינן”. רשב”א שם, ד”ה “משמע”. רא”ש פ”א סי’ יג. 

ר”ן שם ע”ב, ד”ה “לעולם”. 
11( בכורות פ”ה ה”ג. ובשי’ הסמ”ג והראב”ד דנו האחרונים. וראיתי למאירי בסוגיין שכתב בפירוש כדעת 

הרמב”ם, ולא ראיתי שהעירו ע”ז, וצ”ע.
12( שו”ת ח”א סי’ שיא.
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כהן מוציאין מידו”, משא”כ ב’ספק בכור’, שנולד ברשות הישראל בתורת ‘ספק’, שאין 
לישראל חזקת מרא קמא13, אזי הדין “תקפו כהן אין מוציאין מידו”.

וכתב הצמח צדק14, שלפי”ז, לדעות החולקים על הרמב”ם, שגם ב’ספק בכור’ “תקפו 
כהן מוציאין מידו”, מבואר שגם במקום שאין ‘חזקת מרא קמא’, אלא ‘חזקת ממון’ לבד, 

“תקפו מוציאין מידו”.

ג.
אבל לאחר זמן חזר בו הצמח צדק וכתב בהג”ה, שגם בספק בכור יש ‘מרא קמא’, 
והיינו א – מה שהישראל מוחזק באם - חזקת האם מועילה לולד. ב – שהיה הישראל 

מוחזק בבכור עצמו בעודו עובר במעי אמו15.

וצריך ביאור מהמבואר בגמרא16 שתקיפה אינה מועילה ב”שנים אוחזין בטלית”17, 
צדק  הצמח  לדברי  אבל  מידו”.  מוציאין  כהן  “תקפו  מדין  שהוא  הראשונים18  וביארו 
שהטעם ש”מוציאין מידו” הוא משום ‘חזקת מרא קמא’ – ב”שנים אוחזין בטלית” שאין 

לאחד מהם ‘חזקת מרא קמא’ - מדוע תקיפה אינה מועילה.

ד.
אלא מוכח שלדברי הצמח צדק, מה שתקיפה אינה מועילה בשנים אוחזין בטלית, 
אינו מדין “תקפו כהן אין מוציאין מידו”, אלא מטעם אחר19, ונראה לבאר בכמה דרכים, 

וכדלהלן:

א. התוס’20 ביארו לטעם “יחלוקו” ב”שנים אוחזין בטלית”, משום “דחשיב כאילו כל 
‘ודאי’, ולפי”ז פשוט שתקיפה  והיינו שחולקים בתורת  אחד יש לו בה בודאי החצי”, 

אינה מועילה, שהרי החצי ‘ודאי’ של חבירו21.

ב. יש לחלק בין דין “המוציא מחבירו” לבין פסק “יחלוקו”. דהנה המשנה מבארת22 

13( בלשון הצמח צדק )פסקי דינים לשו”ע חו”מ סי’ כה(: “מרא קמא מוחזק מספק”. 
14( שם.

15( ומוכיח זאת מהגמרא )ב”מ ק, א( “ונוקמא אחזקת מרא קמא” ]- והנידון שם על ‘ולד’[, וכן הוכיח בקה”י 
ב”מ ס”ט. 

16( שם ו, א.
17( ובלשון הגמרא: “בעי ר’ זירא תקפה אחד בפנינו מהו, היכי דמי . . אי דקא צווח מאי הוה ליה למעבד”.

18( רמב”ן, רשב”א )שם(.
19( וצ”ע שהצמח צדק כתב דבריו בשיטת הרשב”א, אף שהרשב”א בחידושיו כתב שתקיפה בשנים אוחזין 

היא מדין תקפו כהן אין מוציאין מידו )כנ”ל(.
20( שם ב, א ד”ה “ויחלוקו”.

21( ומה שזוכה ב’שתיקה’ )שם ו, א( אינו אלא מכח ‘הודאת בעל דין’ ]- וכן הצד שהקדש יועיל )שם(, אינו 
אלא מכח הודאת בע”ד )תוס’ שם, ד”ה “הקדישה”([.

22( בבא בתרא ב, א.
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“השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונין את הכותל באמצע . . לפיכך23 אם נפל 
הוא,  המשנה  דין  שחידוש  הגמרא24  וביארה  שניהם”.  של  והאבנים  המקום  הכותל, 
שאפילו אם נפל הכותל לרשות אחד מהם, לא נאמר “המוציא מחבירו עליו הראיה” 

משום שלאחר תקנת חכמים, ‘ודאי’ הכותל של שניהם.

וכתבו התוס’25 שהמבואר בגמרא, שאילולא תקנת חכמים, אם נפל לרשות אחד מהם 
היה הדין – המוציא מחבירו עליו הראיה, אינו אלא באופן ששהו זמן מרובה ברשות 
אחד מהם26, אבל מחמת זה שנמצא ברשותו לבד, לא היה נעשה מוחזק עי”ז, ומשום 
שכיון שבעוד שהיה הכותל קיים, כבר נולד הספק, ואם היו באין אז לחלוק היו חולקין 
בשווה מספק, לכן מה שאח”כ נפל הכותל לרשות אחד מהם, אי”ז מפקיע לזכות שהיה 

לחבירו בעוד הכותל קיים27.

והרא”ש28 חולק על תוס’ ב”כותל שבין שני חצירות”, ומשום שאין הספק נולד אלא 
לחבירו  אחד  מודה  שהיה  יתכן  קיים,  הכותל  בעוד  לדין  באו  שאילו  הנפילה,  לאחר 
שהכותל שלו. וסיים הרא”ש, וז”ל: “ולא דמי לשנים אוחזים בטלית אחד שכבר נודע 

הספק קודם שתקפו האחר”, ע”כ.

אוחזין  ב”שנים  מועילה  אינה  שתקיפה  שמה  הנ”ל,  והרא”ש  תוס’  מדברי  ומבואר 
בטלית” הוא, כיון שבעודם אוחזין יחד, נפסק הדין “יחלוקו”, שוב אין כח ביד התוקף, 

להפקיע זכות שהיה לחבירו בטלית בתחילה29.

ג. בשנים אוחזין לא מועלת תפיסה, הואיל30 ושם ‘ליכא דררא דממונא’31.

הת’ יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי’ רייכמן
תלמיד בישיבה

23( כיון שבתחילת הבנין חייבום חכמים לבנות בין שניהם. רש”י )שם, ד”ה “לפיכך”(.
24( שם ד, א.

25( שם ב, א ד”ה “לפיכך”.
26( וטעם הדבר משום שנאמן ב’מיגו’ שיכול לטעון ‘לקוחה היא בידי’, עיי”ש.

27( ע”פ קונטרס הספיקות )כלל ב אות ז( בשם אחיו ר’ חיים הכהן.
28( הובא בשיטמ”ק שם ד”ה “אמנם קשה לשיטת התוס’”.

29( ולהעיר שכביאור הצמח צדק, בטעם “תקפו כהן מוציאין מידו” - שהוא משום ‘חזקת מרא קמא’ - הביא 
בקונטרס הספיקות )כלל א אות ו( בשם אחיו ר’ חיים הכהן, שבזה יישב למה שמבואר בגמרא, שאם “תקפו 
מוציאין מידו”, אזי מיושב מה ש”הספיקות נכנסין לדיר להתעשר” ]ראה בכורות ט, א[, שהוא ‘עשירי’ ודאי. 
שאם מה ש”מוציאין מידו” אינו אלא משום ‘חזקת ממון’, הרי הוא ‘עשירי’ ספק, אבל אם הוא משום ‘חזקת 
הנלמד   -[ באיסורין  דמעיקרא’  ‘חזקה  וכמו  המכרעת’  ‘חזקה  הוא  קמא’  מרא  ש’חזקת  מיושב,  קמא’  מרא 

מ’נגעים’ )חולין י, ב([ )כן שיטתו. וישנה בזה מחלוקת עצומה באחרונים, ואכ”מ(.
30( כ”ה שיטת נתיה”מ )דיני תפיסה כלל ז( ודברי חיים )חו”מ ח”א ס”ו(.

31( פירוש: שהספק התעורר ללא טענותיהם )תוס’ )ד”ה “היכא”( ושטמ”ק )בשם הר”פ( ב”מ ב, ב ועוד(. או 
פירושו שאין בעלות וודאית אף על עיקר הממון )רמב”ן, רשב”א ור”ן שם ועוד. וראה רש”י ד”ה “דררא” שם 

שפי’ באו”א, ואכ”מ(.
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גדר ‘נכנס בהיתר’ ונפק”מ ל’קידושי ספק’

א.
בין  המנונא  רב  לדברי  הראיה”.  עליו  מחבירו  המוציא   .  . בכורות  “ספק  במשנה1: 
אם זה ביד הישראל שאז הכהן מוציא מחבירו, ובין אם תקפו הכהן מיד הישראל, שאז 
הישראל מוציא מחבירו. ולרבה כוונת המשנה שהישראל המוחזק והכהן מוציא מחבירו, 

ואף אם תקפו הכהן ‘מוציאין מידו’.

ובתוס’2 כתבו שמסקנת הגמרא כדברי רבה ‘שתקפו כהן מוציאין מידו’. והקשו מסוגיא 
ד’מרחץ’3 שהמשכיר בית לחבירו ב’שנים עשר זהב לשנה’ ‘דינר זהב לחודש’, ונתעברה 
השנה - ספק אם ‘תפוס לשון ראשון’ וחודש העיבור לשוכר, או ‘תפוס לשון אחרון’ 
וחודש העיבור למשכיר, ולכן ‘יחלוקו’. והעמיד שמואל שמדובר באופן שהמשכיר בא 
באמצע החודש, אבל אם בא בסוף החודש, אזי חודש העיבור כולו לשוכר. ולכאורה 
כיון ש’תקפו כהן מוציאין מידו’, אף השוכר שתקף לחודש העיבור מיד המשכיר, יוציאו 

מידו. ותירצו התוס’ שכיון שהשוכר נכנס ב’היתר’ למרחץ, אין מוציאין מידו.

ב.
ובגדר ‘נכנס בהיתר’ נחלקו האחרונים, וכדלהלן:

החודש, מה שהשוכר השתמש  בסוף  פירש, שכיון שבא המשכיר  הגידולי תרומה4 
במרחץ, לא היה זה ע”י תקיפה וחטיפה.

הש”ך בספרו תקפו כהן5 פירש, שכיון שיש צד שחודש העיבור של השוכר, אזי לצד 
זה הוא קיבל את חודש העיבור מהבעלים על דעת שיהא שלו, וצד תפיסה ברשות אין 

מוציאין מידו. 

ג.
רבי עקיבא איגר בתשובה6, דן בקידש אשה בהנאת קישוט הטבעת, וחלו הקידושין 
מספק, שבכל קידושי ספק, כיון שתקפו כהן מוציאין מידו, צריכה האשה להחזיר לכסף 
הקידושין, א”כ אינה מקודשת מודאי. וחילק בין אופן שנתן הבעל לכסף הקידושין על 
דעת הספק, שאז כסף הקידושין באו לאשה ב’היתר’, לאופן שלא נתן על דעת הספק, 

1( טהרות פ”ד, מי”ב.
2( ד”ה “פוטר”.

3( ב”מ קב, א-ב.
4( שער סח, אות ח.

5( סי’ ס.
6( תניינא סי’ נה.
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עיי”ש. וכתב שבאופן שקידש הבעל בהנאת קישוט הטבעת, אע”פ שלא נתן על דעת 
הספק, כיון שעיקר תביעתו על האשה אינו אלא ממון, הרי היא ‘מוחזקת’, והבעל הוא 

המוציא מחבירו ועליו הראיה.

כולו  מדוע  תוס’  שהקשו  שממה  מ’מרחץ’,  התוס’  קושיית  לנגדו’  ש’עומד  וסיים 
לשוכר, והרי ‘תקפו כהן מוציאין מידו’ - אע”פ שעיקר תביעת המשכיר על השוכר אינו 
אלא ממון- מבואר שסברו תוס’ שכיון שתביעת הממון היא תוצאה משימוש המרחץ, 
הרי זה כ’תקפו כהן’, וא”כ ה”ה למקדש בהנאת קישוט הטבעת. ולדבריהם כיון שצריכה 

להחזיר לבעל, אינה מקודשת מ’ודאי’.

ד.
ונראה שדברי רעק”א אינם אלא לפירוש הש”ך, שנכנס ב’היתר’ היינו, שלצד אחד 
נתנו הבעלים את הממון על דעת שיהא שלו. וכיון שהבעל לא נתן לכסף הקידושין על 

הספק, אי”ז נכנס בהיתר.

אבל לפירוש הגידולי תרומה, שנכנס בהיתר היינו, שהבעלים נתנו לו, ולא בא לידו 
ע”י תקיפה וחטיפה. א”כ גם באופן הנ”ל הר”ז ‘נכנס בהיתר’, משום שכסף הקידושין 

באו לידי האשה ע”י הבעל, ולא בדרך מעשה של תקיפה וחטיפה.

הת’ ירחמיאל משה שיחי’ ברגר
תלמיד בישיבה
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גדר זה נוטל עד מקום שידו מגעת - בשטר
עד  נוטל  וזה  מגעת,  שידו  מקום  עד  נוטל  זה  וכו’  אדוקים  “שנים  בגמרא1:  איתא 
מקום שידו מגעת ]- וכו’, דכמאן דפסיק דמי[”. – בדין ‘זה נוטל’ וכו’ נתחדש, שיש 
חילוק בין שנים אוחזין לשנים אדוקים, בעוד שב’שנים אוחזין’ הדין ‘יחלוקו’2, ב’שנים 
אדוקים’ – כל אחד נוטל מה שתחת ידו. והיינו שאילולא חידוש דין ד’כמאן דפסיק 
שנים   - הוא  אחד  ‘יחלוקו’, שעניינם  הדין  היה   - ב’אדוקין’  בין  ב’אוחזין’  בין  דמי’, 
הטוענים לבעלות על הטלית, ואחוזים הם בטלית, ואי”ז משנה באיזה צורה אוחזים הם 

את הטלית. ובדין ‘זה נוטל’ וכו’ נתחדש, שמה שתחת ידם, הרי זה נידון לעצמו3.

ויש לעמוד על גדר הדין, שמה שתחת ידו - נידון לעצמו.

א.
בין  חילק  לא   - בכלי’  אוחזין  שהיו  ב’שנים  אוחזין’,  ‘שנים  בדין  הרמב”ם4  והנה 
‘אוחזין’ ל’אדוקים’, ובטלית - חילק בין ‘אוחזין’ לאדוקים’. ודייק המגיד משנה5 שבכלי 

גם ב’אדוקים’ הדין ‘יחלוקו’.

ובביאור שיטתו כתב האור שמח6, שדין ‘זה נוטל’ וכו’ לא נאמר, אלא כשמה שתחת 
ידו גם כשנידון לעצמו, לא איבד את שמו דמעיקרא. וכמו בטלית שעניינו שהוא ‘בגד’, 
אזי כשמחזיק תחת ידו טלית בשיעור שלש על שלש אצבעות7, עדיין שם בגד עליו, 

משא”כ בכלי שאם יטול מה שתחת ידו, אין שם כלי עליו.

ומבואר שעניינו של ‘זה נוטל’ וכו’ היינו, שאם נמצא תחת ידו, שיעור חשוב בפני 
עצמו, ע”י אחיזתו בו הרי הוא זוכה בזה, ואי”ז בכלל הדין ודברים שביניהם.

ב.
והנה ברש”י8 מבואר, שדין ‘זה נוטל’ וכו’, הרי זה גם כשתחת ידו שיעור פחות משלש 
על שלש ]- שפירש ששיעור שלש על שלש, אינו אלא מדיני קנין ‘סודר’[. ויש לעיין 

אם לשיטתו, דין ‘זה נוטל’ נאמר בכל אופן, שמה שתחת ידו הוא שלו.

1( ז, א.
2( לעיל ב, א.

3( והרי זה כאילו שלש טליתות, מה שתחת ידם ומה שביניהם.
4( הל’ טוען ונטען פ”ט הלכות ז, ט.

5( שם ה”ז.
6( שם.

וז”ל: “צריך שיאחוז מן הבגד שלש אצבעות, שאם יפסוק  )פ”ה ה”ז(  7( להעיר מהרמב”ם בהלכות מכירה 
ממקום שאחז הרי הוא כלי בפני עצמו, ששלש אצבעות מבגד קרוי כלי”. ע”כ.

8( ד”ה “דכמאן”.
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ויעויין עוד במה שתמה הלחם משנה9 על דברי המגיד משנה הנ”ל, ממה שדין ‘זה 
נוטל’ וכו’, מבואר להלן10 גם לגבי ‘שטר’, שבשטר ‘חתיכת שטר’ אינה שווה כלום.

ג.
ומצינו בדברי הש”ך11 לחלק בין טלית - אע”פ שאוחז פחות משלש על שלש, לבין 
שטר. והוא, שבטלית אע”פ שבפחות משלש על שלש, אי”ז שיעור חשוב בפני עצמו, 
עכ”פ מה שתחת ידו שווה שום דבר, משא”כ בשטר שמה שתחת ידו אינו שווה שום 

דבר.

ולפי מה שביארו הראשונים12 בשיטת רש”י13, ש’תורף’ או ‘טופס’ בפני עצמם, הרי 
הם שטרות כשרים. דין ‘זה נוטל’ בשטר, הרי זה ממש כדין ‘זה נוטל’ בטלית ]- ואפילו 
לשיטת המגיד משנה הנ”ל[, שכשאדוק ב’תורף’ או ב’טופס’, הרי תחת ידו שיעור חשוב 

בפני עצמו.

הגה”ח הרב יצחק מאיר שיחי’ ברסקי
ר”מ בישיבה

9( שם.
10( ע”ב.

11( חו”מ סי’ סה ס”ק מ.
12( רמב”ן, רשב”א ור”ן ע”ב ד”ה “מחלוקת”. ריטב”א שם ד”ה “גירסת הספרים” וד”ה “ופרקינן”.

13( ד”ה “שטרא”.
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אם יכול לנתקו – הבעל או החוט?

א.
איתא בגמרא1: “גט בידה ומשיחה בידו, אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו, אינה מגורשת 
וכו’ כריתות בעינן וליכא”. מבואר שאם ‘יכול לנתקו’, אע”פ שהגט ביד האשה )- והרי 

זה בכלל ‘ונתן בידה’2( - אי”ז בכלל ‘ספר כריתות’. 

ובביאור גדר דין ‘יכול לנתקו’, נראה שנחלקו בזה הראשונים, וכדלהלן.

הנה ברש”י3 פירש, ש’אם יכול לנתקו’ - עולה על ה’משיחה’, וז”ל: “אם יש כח באותו 
חוט שיכול לנתקו לגט מידה ]-מיד האשה[”, ע”כ.

אבל בתוס’ ד”ה “אם”, נראה שנחלקו בזה תוס’ ור”ת, ובהקדים דין בדיני הגט והוא, 
שמהכתוב4 “ונתן ]-הבעל[ בידה”, דרשו חז”ל5 שצריך שיבוא הגט ליד האשה - ע”י 

הבעל, אבל אם אמר לה ‘טלי גיטך מעל גבי קרקע’, אינה מגורשת.

ועפ”ז כתבו התוס’, שכשנותן גט ומשיחה בידו, צריך להיות בשעת נתינת הגט, - יד 
האשה קפוצה, ושיתחוב הבעל את הגט בחוזקה לתוך ידה, שאזי מה שאינו יכול למשוך 
אע”פ  פתוחה,  ידה  היתה  הגט,  נתינת  בשעת  אם  אבל  הבעל.  נתינת  ע”י  הוא  חזרה, 
שאח”כ קפצה לידה - אינה מגורשת, שהרי זה כ’טלי גיטך מע”ג קרקע’, שמה שאינו 
יכול למשוך הגט, נעשה ע”י האשה, שאילולא קפיצת ידה, יכול היה הבעל למשוך לגט 

חזרה ע”י המשיחה.

ור”ת פירש, אף כשידה פתוחה, אם הגט כבד כ”כ - שאע”פ שמשיחה בידו -אינו 
יכול למשוך את הגט ע”י המשיחה - מגורשת, שמיד בנתינת הגט ע”י הבעל, לא יכול 

היה למשוך את הגט חזרה.

ומבואר שתוס’ פירשו לדברי הגמרא ‘אם יכול לנתקו’, שעולה על הבעל, ולפי”ז מה 
שאינו יכול לנתקו, הרי זה משום שהאשה קופצת ידה על הגט, ולכן העמידו, שכבר 

בשעת נתינת הגט, היתה ידה קפוצה, וכנ”ל.

משא”כ ר”ת פירש ‘אם יכול לנתקו’ היינו אם החוט יכול לנתקו )-וכפירוש רש”י 
הנ”ל(, ולכן פירש שהרי זה תלוי במשקל הגט.

1( ז, א.
2( דברים כד, א.

3( ד”ה “ומשיחה”.
4( שם.

5( גיטין עח, א.
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לנתקו’, שבא  יכול  ‘אם  ור”ת, שפשטות לשון הגמרא  פירוש רש”י  ויש להעיר על 
בהמשך ל”גט בידה ]–האשה[ ומשיחה בידו ]–הבעל[”, היינו אם הבעל יכול לנתקו.

הת’ שניאור זלמן שיחי’ גורליק; הת’ יוסף יצחק שיחי’ טריאסטר
תלמידים בישיבה

ב.
דהרי  האדם,  בכח  תלוי  שזה  לצד  דווקא  מהגמרא  משמעות  פשטות  אין  לכאורה 
בגמרא כתוב ‘גט בידה ומשיחה בידו אם יכול לנתקו’, דאף שמדובר על האדם שמנתק, 
אעפ”כ אפשר לומר שהיכולת לא תלויה בו, אלא בחוזק החוט - שהרי בגמרא לא כתוב 

מה מונע את היכולת.

ועל זה באים הראשונים וחולקים מה אכן החסרון שיש לאדם ביכולת משיכת הגט 
ע”י החוט.

הת’ שניאור זלמן שיחי’ מישולובין
תלמיד בישיבה

ג.
ויש לדייק בדיבור המתחיל שרש”י בוחר לפרש את יכולת המשיכה - “משיחה” )ולא 
בד”ה נפרד “אם יכול לנתקו” וכיו”ב(, שלומד בפשטות שהיכולת המדוברת בגמרא היא 

במשיחה ולא על האדם.

הת’ שניאור זלמן שיחי’ גורליק
תלמיד בישיבה

ד.
ובעיקר מחלוקת הראשונים נראה, שנחלקו מהו החיסרון ב’כריתות’: לשיטת התוס’ 
- ‘אם יכול לנתקו’ הרי זה תלוי - במציאות, אם יכול הגט לינתק מיד האשה, ולכן הרי 
זה תלוי אם הבעל יכול לנתקו. משא”כ לשיטת רש”י ור”ת הרי זה תלוי – בגט, אם הגט 

יכול לינתק ע”י המשיחה, ולכן הרי זה תלוי בכח המשיחה.

הת’ יוסף יצחק שיחי’ טריאסטר
תלמיד בישיבה

ה.
והנפקותא: כשהחוט מספיק חזק למשוך על ידו את הגט, אך הבעל חלש ואין בכוחו 
למשוך את הגט – לתוס’ כיון שבמציאות בגירושין אלו אין הגט יכל לינתק – מגורשת, 

משא”כ לרש”י ור”ת, כיון שבכח החוט לנתק את הגט מיד האשה – אינה מגורשת.

הת’ שמואל שיחי’ גלפמן
תלמיד בישיבה
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הקדמת בן לפני אביו וסתירת דברי אביו

א.
וז”ל  לקיימו”,  צריך  שכתבו  בשטר  “מודה  אם  ורשב”ג,  רבי  נחלקו  בברייתא1 
הברייתא: “שנים אדוקין בשטר, מלוה אומר שלי הוא, ונפל ממני ומצאתיו, ולוה אמר 
שלך הוא, ופרעתיו לך, יתקיים השטר בחותמיו - דברי רבי, רבי שמעון בן גמליאל 
נחמן ששורש מחלוקתם, הוא “אם מודה בשטר שכתבו  ופירש רב  יחלוקו”.  אומר – 
צריך לקיימו”. והיינו שגם לשיטת רבי הדין – יחלוקו, ורק שקודם צריך המלוה לקיים 

את השטר.

אביו  על  רבי  חולק  )א(  כיצד  לבאר,  צריך  ולפי”ז  רשב”ג2,  בנו של  היה  רבי  והנה 
רשב”ג, והרי הלכה היא שאין הבן סותר דברי אביו, וכמש”כ השו”ע3 וז”ל: “איזה מורא 
. . ולא סותר את דבריו”, ע”כ. ועוד )ב( מדוע הקדימה הברייתא בסדר הצעת השיטות 

את דעת רבי הבן קודם לדעת רשב”ג האב.

ב.
וישוב הדברים כדלהלן:

)א( מה שסותר רבי לדברי רשב”ג אביו, נראה לבאר ע”פ מש”כ הט”ז4, שמה שמצינו 
שהטור חולק כמה פעמים על אביו הרא”ש5, היינו משום שחולק ‘שלא בפניו’, וכמש”כ 

השו”ע6, וז”ל: “ולא סותר את דבריו . . בפניו”, ע”כ.

ולענין )ב( מה שהקדימו את דברי רבי לרשב”ג, יש לבאר בשני אופנים, וכדלהלן:

א – בגמרא7 מצינו שחלק רבי אושעיא על רבי חמא אביו, והגמרא מביאה את שיטתו 
“והא  וז”ל:  לדבר,  טעם  התוס’8  וכתבו  חמא.  רבי  של  שיטתו  קודם  אושעיא  רבי  של 

דמזכיר ר’ אושעיא קודם רבי חמא אביו במחלוקת לפי שהיה גדול יותר מדאי”, ע”כ.

הקדימוהו  ולפיכך  מדאי’,  יותר  ‘גדול  שהיה  רבי,  לגבי  הוא  שכן  לומר,  יש  ועפ”ז 
לאביו רשב”ג.

1( ב”מ ז, א.
2( ראה מועד קטן כב, ב, ועוד.

3( יו”ד סי’ רמ ס”ב.
4( שם סק”ג.

5( לדוגמא ראה טור או”ח סי’ ס, וז”ל: “שהרי מצות אין צריכין כוונה . . ובעל הלכות גדולות פסק דמצות 
צריכין כוונה וצריך שיכוין לצאת וכן כתב א”א הרא”ש ז”ל”. ע”כ.

6( שם.
7( בבא בתרא נט, א.

8( שם, ד”ה “והחוט המשולש”.
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ב – הכוס הישועות9 ביאר, שזה שחלק רבי אושעיא על אביו רבי חמא, אע”פ שאין 
הבן רשאי לחלוק על אביו, הרי זה משום שאביו נתן לו רשות לדבר לפניו, או שהיה 
זה שלא בפניו, ולכן הקדימוהו בברייתא להורות הלכה זו, שכשנותן לו אביו רשות או 
שלא בפניו יכול בן לחלוק על אביו. וכן יש לפרש במה שהקדימוהו רבי לאביו רשב”ג.

הת’ יוסף יצחק הלוי שיחי’ באשה
תלמיד בישיבה

9( שם, ד”ה “ועוד”.
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גדר דין ‘יחלוקו’ בשנים אוחזין – אם הוי כחלוקת שותפין

א.
כתוב בברייתא1 וז”ל: “שנים אדוקין בשטר . . יחלוקו”, ע”כ2. ופירשה הגמרא3 וז”ל: 
‘יחלוקו’,  לדין  לפרש  צריך  שכן  הגמרא  והוכיחה  ע”כ.  לדמי”,  דאמרן  נמי  “ויחלוקו 
משום שבמשנה4 נאמר דין ‘יחלוקו’ גם ב”שנים רוכבין על גבי בהמה”, וממה שנאמר 
‘בהמה’ סתם, ה”ה בהמה טמאה, ושם א”א לפרש שחולקים לגוף הבהמה, משום שכיון 
שאינה ראויה לאכילה, חלוקה זו תפסיד את הבהמה, אלא מוכח שהחלוקה היא לדמי, 

א”כ ה”ה בשטר שהחלוקה היא לדמי.

ונחלקו הראשונים מה כוונת הגמרא לחדש בדין ‘יחלוקו’ שבשטר, וכדלהלן:

התוס’ ותוס’ ר”פ5 פירשו, שהגמרא מחדשת שלא חולקים את החוב שבשטר, אלא 
חולקים את שווי השטר, כפי ששווה לימכר בשוק. ששוה פחות משום שמחוסר גבייה6.

לנייר  חולקים  שלא  מחדשת  שהגמרא  פירשו,  והריטב”א8  הרשב”א7  חננאל,  רבינו 
השטר, אלא לחוב שבשטר. ולפירוש זה תמוה הס”ד של הגמרא, מהו ההו”א לחלוק את 

נייר השטר, שעי”ז אינו שווה דבר, אלא לצור ע”פ צלוחיתו9.

ב.
ונראה שבגמרא זו מבואר יסוד גדול בדין ‘יחלוקו’ שב’שנים אוחזין’. והוא, שאינו 
את  וחולקים  בחוב,  שותפים  הם   – בשטר  פשוט ששותפים  שאזי  ‘שותפין’,  כחלוקת 
החוב, משא”כ ‘יחלוקו’ ב’שנים אוחזין’, גדר החלוקה - אינה ששניהם נוטלים לממון 

1( בבא מציעא ז, א.
2( שם בברייתא נחלקו רבי ורשב”ג, לרבי – יתקיים השטר בחותמיו, ולרשב”ג – יחלוקו. אבל כבר פירש 
רב נחמן, שמחלוקתם אינו בדין “שנים אדוקין בשטר” ]- שאז לכו”ע הדין ‘יחלוקו’[, אלא אם ‘מודה בשטר 

שכתבו צריך לקיימו, עיי”ש.
3( שם ע”ב.
4( שם ב, א.

5( ד”ה “ויחלוקו”.
6( תוס’ ר”פ שם.

7( שם ח, א ד”ה “אלא”.
8( שם ז, ב ד”ה “ויחלוקו”.

9( ואפילו לשיטת רש”י ])ד”ה “שטרא”( וכפי שביארו הראשונים )רמב”ן רשב”א ור”ן ד”ה “מחלוקת”. ריטב”א 
בדין  כשרים.  הם שטרות  עצמם,  בפני  טופס  או  שתורף  לשיטתו[  “ופרקינן”(  וד”ה  הספרים”  “גירסת  ד”ה 

‘יחלוקו’ אין אפילו תורף או טופס שלמים בפני עצמם.

ולהעיר שלדעת הרמב”ן )ד”ה “והא דאמרינן”( לא היה ס”ד דגמרא בשטר לחלוק לנייר, ודברי הגמרא “לדמי” 
עולה על דין “זה נוטל עד מקום שידו מגעת”, עיי”ש.
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בשותפות, שהרי כל אחד טוען ‘כולה שלי’, אלא – כיון שכל אחד טוען כולה שלי, ועל 
כל אחד ‘אנן סהדי דמאי דתפיס דידיה הוא’10 או שכל אחד מוחזק בכולו11 אזי אי אפשר 
להוציא מיד אחד מהם ולתת לחבירו, וכיון שצריך להשאיר ביד כל אחד מהם, התוצאה 

היא – ‘יחלוקו’.

ומשום זה ס”ד דגמרא, שזכות כל אחד לתבוע מדין ‘יחלוקו’, להחזיק בגוף הדבר, 
ולכן גם בשטר תובע הלוה לחלוק לשטר  ולא שיהיה שותף עם חבירו בשווי הדבר. 

עצמו, שכן דין החלוקה של ‘שנים אוחזין’, ויפטר עי”ז מחובו.

וכנ”ל,  לגוף הבהמה  ‘יחלוקו’,  לדין  ומוכיחה הגמרא מבהמה טמאה, שא”א לפרש 
ומוכח שגם כשמחלק ‘לדמי’, מתקיים דין החלוקה של ‘שנים אוחזין’12, וע”כ גם בשטר 

תובע המלוה לקיים לדין החלוקה בדמיו.

הגה”ח הרב יצחק מאיר שיחי’ ברסקי
ר”מ בישיבה

10( תוס’ שם ב, א ד”ה “ויחלוקו”.
11( רש”י שם ב, ב ד”ה “עליו הראיה” וד”ה “בשבועה”. רמב”ן שם ו, א ד”ה “והיכא דאמר”.

וכן למה שהתבאר ברש”י )שם ח, א ד”ה “ממשנה יתירה”( ש’יחלוקו’ משום ‘ממון המוטל בספק’, י”ל ע”פ 
מש”כ התוס’ )שם צז, ב ד”ה “לימא”( “הוי כאילו תרווייהו מוחזקין בו”, ואכ”מ.

12( רשב”א שם.
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לרבי יוסי דלא חיישינן לפירעון – דין שטר הנמצא ביד 
לוה?

איתא בגמרא1: “נפל ליד דיין וכו’ רבי יוסי אומר הרי הוא בחזקתו וכו’ ולא חיישינן 
ולא  לקורעו,  ביה  זהיר  לאלתר  פרוע,  שטר  ליה  דמהדרי  “דמאן  וברש”י2:  לפירעון”. 

משהי ליה”.

הנה בגמרא3 על מה שאמר רבי ‘יתקיים השטר בחותמיו’ ]-שבתחילה הבינה הגמרא 
שע”י קיום השטר, גובה בו המלוה לכל החוב[ שאלה הגמרא אם רבי חולק על המשנה4 

שב’שנים אוחזין’ הדין ‘יחלוקו’.

שכיון  יוסי,  כרבי  סובר  שרבי  ליישב,  אפשר  היה  שלכאורה  הראשונים5  והעירו 
שהשטר קיים, לא חוששים לפירעון?

מדין  בו  זוכה  בו  ‘אדוק’  כיון שהלוה  נפרע,  לא  יישב, שאע”פ שהשטר  הריטב”א6 
‘מציאה’.

ומהר”י כ”ץ7 כתב, וז”ל: “מכל מקום מכח תפיסה שגם הלוה אדוק בו, יש להחזיק בו 
את הלוה כמו כן”.

ויש לבאר כוונתו, שלכאורה מה מועיל ‘תפיסת’ הלוה, והרי ממה שהשטר אינו קרוע, 
הרי זה הוכחה שאינו פרוע8?

אלא  אינו  נפרע,  שאינו  ראיה  קיים,  שהשטר  שממה   - ההוכחה  שכל  לומר,  ויש 
כשנמצא ביד אחר9, אבל כל זמן שהוא ביד הלוה, אין קיומו מבטל נאמנות טענת פרעון, 
מאחר ומ”מ לא הניח הלוה את השטר מידיו, ורק אם יניחו הלוה ללא קריעה, תהיה זו 

הוכחה שאכן לא פרע – מכך שלא קרע.

הת’ לוי יצחק שיחי’ טייכמן
תלמיד בישיבה

1( ז, א-ב.
2( ז, ב ד”ה “ורבי יוסי”.

3( ע”א.
4( ב, א.

5( ריטב”א ז, א ד”ה “ולית ליה”. מהר”י כ”ץ שם ד”ה “מודה”.
6( שם.
7( שם.

‘היכל הנגלה’ ]היוצא לאור ע”י ישיבה גדולה ליובאוויטש, בית שמש[ מה שביאר בזה,  8( וראה בחוברת 
ובפנים התבאר באופן אחר.

9( וכמבואר בסוגייתנו )ז, ב( “ואחר שמצא שטר” וכו’.
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‘יחלוקו’ לגוף הממון במקום הפסד מועט

א.
מ”היו   – לדמיו  אלא  הדבר,  לגוף  אינו  ‘יחלוקו’  שדין  מהמשנה2,  מוכיחה  הגמרא1 
שנים רוכבין על גבי בהמה”, שממה שכתוב ‘בהמה’ סתם, הרי זה כולל לבהמה ‘טמאה’, 
ואם יחלקו לגוף הבהמה, כיון שאינה ראויה לאכילה, הרי הפסידוה, ומוכח ש’יחלוקו’ 
לפרש  שיש  הוכחה,  אין  בטלית’,  אוחזין  ב’שנים  ‘יחלוקו’  מדין  אבל  לדמיו.  הכוונה 
חלוקה לגוף הטלית, משום שחצי טלית ראויה לקטנים. וכן דין יחלוקו בבהמה ‘טהורה’, 

יש לפרש חלוקה בגוף הבהמה, משום שראויה לאכילה.

וצריך ביאור, שהרי גם בהמה טהורה - אע”פ שראויה לאכילה – נפסדת ע”י חלוקה 
בגופו, כיון שבהמה העומדת לחרישה, שוה יותר מבהמה העומדת לאכילה3, ואם משום 

שעכ”פ ראוי לגופו, גם בהמה ‘טמאה’ ראויה לכלבים4.

ב.
ונראה שנחלקו הראשונים בביאור הסוגיא, וכדלהלן:

במשנה5 מבואר לגבי חלוקת שותפין, שאין חולקין אלא “עד שיהא בהן כדי לזה וכדי 
לזה”. ושאלו בגמרא6 “הניח להן אביהן עבד ובהמה טמאה כיצד עושין” ופירש רש”י7 

וז”ל: “שאי אפשר לחלקן”, ע”כ.

לחלק  יש  טהורה  הוא, משום שבהמה  טמאה  וכתב הרמ”ה8 שמה שהקשו מבהמה 
בין עומדת לחרישה, לעומדת לשחיטה, שבבהמה העומדת לשחיטה, אפשר לחלק את 
גוף הבהמה. ופירש, שכן כוונת הגמרא9, שהוכיחה שדין ‘יחלוקו’ היינו ל’דמיו’ מבהמה 
דוקא, משום שבהמה טהורה, אפשר להעמיד בבהמה העומדת לשחיטה, שאז  טמאה 

חולקים לגוף הבהמה.

1( בבא מציעא ז, ב – ח, א.
2( שם ב, א.

3( בבא קמא מו, א.
4( אבל לעבדיו הכנעניים אינו ראוי, שהרי עבד כנעני חייב במצוות כאשה ]ראה חגיגה יד, א – “כל מצוה 

שהאשה חייבת בה, עבד חייב בה”[. הת’ שמעון נהוראי הלוי שיחי’ לוי.
5( בבא בתרא יא, א.

6( שם יג, א.
7( שם ד”ה “עבד”.

8( שם אותיות קסה, קסו.
9( בבא מציעא ח, א.
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אבל בתרומת הדשן10 הוכיח, ממה שהוכיחה הגמרא מבהמה טמאה דוקא - אע”פ 
שכשאין   – הבהמה  בגוף  חלוקה  ע”י  נפסדת  לחרישה,  העומדת  טהורה  בהמה  שגם 

ההפסד מרובה, חולקים לגוף הממון.

ומבואר שנחלקו הרמ”ה ותרומת הדשן, אם מה שיישבה הגמרא “בהמה טהורה חזיא 
לבשר”, מדובר דוקא בבהמה העומדת לשחיטה, או אף בבהמה העומדת לחרישה.

ונפקא מינה, כשעל ידי דין ‘יחלוקו’ בגוף הממון, יהיה הפסד מועט, לרמ”ה - חולקים 
ל’דמיו’, ולתרומת הדשן - יכולים בעלי הדין לתבוע חלוקה ל’גוף הממון’11.

הת’ לוי יצחק שיחי’ טייכמן
תלמיד בישיבה

10( סי’ שלו.
11( אבל ראה דרישה )סי’ קלח ד”ה “וימכרוה”( שפירש לדברי הנמוק”י )ד”ה “ויחלוקו”( וכן הוכיח מהרמב”ם 
)טוען ונטען פ”ט ה”י( שגם בטלית ובבהמה טהורה - חולקים לדמיהם. ומשום שלאחר שהוכיחה הגמרא, 
מבהמה טמאה, שהחלוקה היא ל’דמיו’, אף בטלית ובהמה טהורה שיש הפסד - אפילו שהוא מועט - חולקים 

לדמיו.



שער
שבת
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דיוק לשון רש”י בחיבור כלי חרס לכירה לעניין טומאה 
שמדרבנן

הגמרא בשבת1 מבארת שכלי חרס קטנים המחוברים לכירה ומשמשים להניח בהם 
טומאה,  לעניין  לכירה  חיבור  מהווים  אינם  תורה  הרי שמדין  הנר/השמן/התבלין,  את 
ומדרבנן מהווים הם חיבור לעניין טומאת מגע אך לא לעניין טומאת אויר, וזאת כדי 
זו תרומה  שיהיה היכר שחיבורם לטומאה הוא רק מדרבנן, ולא ישרפו בגלל טומאה 

וקדשים, שמאחר ומדאורייתא טהורים הם – אסור לשורפם.

ומפרש רש”י2 ש”אם נפלה טומאה באוירן, או לאויר הכירה, ונגעה הטומאה לשולי 
הכירה - נטמאו גם אלו, או נגעה טומאה לשוליהם של אלו - נטמאת הכירה”, אך “אם3 
נפל שרץ באויר הכירה ולא נגעה הטומאה בדופניה - היא טמאה, דכלי חרס מטמא 

באויר, והן טהורין - שאינן חיבור לה אלא לענין מגע”.

ויש לדקדק בלשון רש”י, שבתחילה בביאורו שבטומאת מגע הם חיבור לכירה כותב: 
“לשולי הכירה . . לשוליהם” - שפירוש שוליים בלשון הקודש הוא תחתית, ובהמשך 
בדפני’” שהולך לכאורה על הדפנות  לעניין טומאת אויר כותב ש”לא נגעה הטומאה 

הצדדיות ולאו דוקא על התחתית, וצ”ב בדקדוק לשון רש”י.

הת’ יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי’ רייכמן
תלמיד בישיבה

1( מח, ב.
2( בד”ה “מטמאין במגע”.
3( בד”ה “ואין מטמאין”.
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שיעור אכילת לחם בסעודות שבת והחילוק בסעודה 
שלישית

א.
בתחילת סימן רצא1 מביא אדמו”ר הזקן מחלוקת בשיעור אכילת לחם בסעודות שבת 

ויו”ט האם צריך לאכול כביצה או כזית. ומציין שעניין זה יתבאר בסימן תרלט2.

רבינו  ביאר  כבר  והלא  תרלט,  לסימן  דווקא  אדה”ז  מציין  מדוע  א.  לבאר:  וצריך 
מחלוקת זאת בשיעור אכילת לחם בסעודות שבת ויו”ט גם לפנ”ז בסימן רעד3? ב. גם 
צריך להבין כמו מי פוסק אדה”ז, שהרי בסימן תקכט4 כותב בפשטות שצריך שיעור 
כביצה. ובסימן רצ”א כותב שיש להחמיר לכתחילה לאכול כביצה אם אפשר, ומשמע 

מזה שהוא רק חומרא בעלמא.

ואולי אפשר לומר שבסימן רצא הקל יותר מכיון שמדובר בסעודה שלישית שבלאו 
הכי יש סוברים שלא חייבים לאכול בה פת אלא אפשר לצאת י”ח גם באכילת בשר או 

דגים5 או באכילת פירות6.

פת  שלישית  בסעודה  לאכול  שצריכים  השיטה  על  הקשה  השקל7  המחצית  והנה, 
בשיעור כביצה, ומביא את דברי הגמרא בשבת8 שרבי אליעזר אומר שאדם צריך לסדר 
את שולחנו בערב שבת אפילו שאינו צריך לאכול בסעודה זאת אלא כזית וא”כ משמע 
שלסעודת ליל שבת מספיק שיעור של כזית. וא”כ מדוע בסעודה שלישית צריך שיעור 
כביצה, “וכי עדיף סעודה שלישית מסעודת שבת”. וראיתי שביארו9 ע”פ החילוק שבין 
כביצה  לאכול  חיוב  יש  שלישית  בסעודה  שדווקא  הסעודות,  לשאר  שלישית  סעודה 
משא”כ בשאר הסעודות10, אך לשיטת אדה”ז אין לומר כן, שהרי כתב שהמחלוקת היא 
בכל הסעודות, ואדרבה נראה שבסעודה שלישית הקל יותר, וא”כ צריך לבאר לשיטת 

אדה”ז את קושיית מחצית השקל.

הת’ יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי’ רייכמן
תלמיד בישיבה

1( סעיף א.
2( ראה שם בסעיפים יז, יט.

3( סעיף ו.
4( סעיף ד.

5( תוס’.
6( רש”י, ר”ן.

7( סימן תרלט, על המג”א סק”י.
8( קיט, ב.

9( קובץ תשובות לגרי”ש אלישיב ח”א סימן כה.
10( ועיי”ש בביאור העניין.
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ב.
נראה לי שאפשר לבאר דיוקיך בפשטות, לא’ אציין כי הטעם שציין אדה”ז לסימן 
תרלט היינו מאחר ששם אכן מבאר מחלוקת זו, ובסימן עדר אמנם הזכירה, אך כלל לא 

נכנס לבארה כבסימן תרלט.

ולהעיר שמה שבסימן רצא מביא אדה”ז הדעה המקילה שאפשר לצאת י”ח בכזית 
בלבד – זה בסוגריים11 )וגם שם, הרי כותב ש”יש להחמיר לכתחלה כסברא הראשונה 
אם אפשר לו”(. ועוד נראה להוכיח כי בסימן רצא הסתפק רק לעניין סעודה הג’ ולא 
יותר  )וכתירוצך(, מכך ש: א. בסימן תרלט כותב ש”חייב לאכול פת  לכלל הסעודות 
מכביצה כמו שנתבאר בסי’ רצ”]א[”, מוכח שהעלה משם שחייבים לאכול כביצה בכל 
סעודה מסעודות השבת )ורק שלעניין סעודה הג’ הסתפק כנ”ל(. ב. מפסיקתו בסימן 

תקכט בפשיטות שיש לאכול כביצה )ולא דיבר שם לעניין סעודה שלישית(.

אך עדיין יש לעיין כיצד לבאר קושיית המחצה”ש, כנ”ל בדבריך.

הת’ לוי יצחק שיחי’ טייכמן
תלמיד בישיבה

ו’. נעתק בהוספות לשו”ע אדה”ז  )חאו”ח סימן  יהודה  )אחי אדה”ז( בשארית  ולהעיר ממ”ש המהרי”ל   )11
או”ח ח”א ע’ 356(: “שמעתי מפי קדשו ]רבנו הזקן[ פעמים רבות דכל ספק ]שבשו”ע[ העמיד בתוך חצע”ג 
ודעתו היתה לחזור ולשנות פרק זה לראות אם צדקו דבריו. וראה קונטרס השלחן )להררא”ח נאה( מבוא ס”ח. 

ובלקו”ש חט”ז ע’ 189 )וכן בלקו”ש ח”מ )א( ע’ 224( הערה 41.
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חיוב נשים במצוות עשה דרבנן בשבת
בעניין חיוב נשים בסעודה שלישית כותב אדה”ז1: “נשים חייבות בסעודה שלישית 
כמו אנשים, וכן לבצוע על ב’ ככרות בכל סעודה שלכל מעשה שבת איש ואשה שוין, 

מטעם שנתבאר בסי’ רע”א2”.

ושם כותב: “נשים חייבות בקידוש היום בשבת מן התורה . . ואף על פי שכל מצות 
עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ממנה, בקידוש היום חייבות, שנאמר זכור את יום וגו’ 
ונאמר שמור את יום וגו’ כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, והואיל והנשים מוזהרות 
בשמירתו להשמר בו מעשיית מלאכה שהיא מצות לא תעשה כל מלאכה וגו’, וכל מצות 
לא תעשה אף שהזמן גרמא נשים מוזהרות בה, הרי הן מוזהרות ג”כ בזכירתו דהיינו 

קידוש היום”.

ויש להעיר, שהרי “לחם משנה” אינו אלא “דרבנן”, ומדוע לא ציין אדה”ז לסי’ רצו 
סי”ט שם דן לגבי הבדלה, אם נשים חייבות בו, ומבאר שאע”פ שהבדלה היא מצות עשה 
שהזמן גרמא, ונשים פטורות, חכמים תקנו דבריהם כעין של תורה, וכמו שבשל תורה 

נשים חייבות ב”זכור” ]- עשה[ ו”שמור” ]- לא תעשה[, חייבות הן אף בשל דרבנן.

הת’ מנחם מענדל הלוי שיחי’ ציטרון
תלמיד בישיבה

1( או”ח סי’ רצא, בסופו.
2( סעיף ה.
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ביאור טעמי מחלוקת ר”ש ור”י בגדר דין ‘מוקצה’

א.
מן  רעה  חיה  “והשבתי  הפסוק  בפירוש  יהודה  ור’  ר’ שמעון  נחלקו  כהנים,  בתורת 

הארץ”. ר”י מפרש “משביתן מן העולם” ור”ש מבאר “משביתן שלא יזיקו”. 

ומקדים  מחלוקתם.  גדר  את  בחוקותי1  לפרשת  בשיחה  מה”מ  אד”ש  כ”ק  ומבאר 
חמץ  ביעור  ש”אין  סובר  שר”י  חמץ.  ביעור  בגדר  וחכמים  ר”י  מחלוקת  את  בביאורו 
אלא שריפה”, וחכמים סוברים “אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים” ומביא את ביאור 

הרוגוצ’ובי, שמחלוקתם נובעת מהבנתם, מהו גדר ‘השבתה’.

ומביא את ביאורו של הרוגוצ’ובי, ששיטת ר”י היא, ש’השבתה’ מתקיימת רק כאשר 
מציאות הדבר אינה קיימת. ואפילו כאשר הדבר איבד את צורתו )גדריו(, אך עדיין לא 
איבד את מציאותו, המשמעות היא שהדבר עדיין קיים, ובשביל ל’השבית’ אותו חייבים 

להשבית את מציאותו כליל.

צורת  בהשבתת  כבר  מתקיימת  החמץ,  ו’השבתת’  ‘ביטול’  חכמים,  לשיטת  ואילו 
החומר, דהיינו שגם כאשר מציאות החמץ קיימת, אך תכונותיו הושבתו, התבצע כאן 
‘ביעור חמץ’. כלומר מכיון שכאשר מפרר את החמץ וזורה אותו לרוח או מטיל לים, 
החמץ מאבד מ’צורתו’ ואינו יכול עוד לשמש בתור מאכל, שזהו גדרו הבסיסי, אזי בכך 

מתקיים מצוות ‘ביטול’ ו’השבתת’ חמץ.

ומקשר הרוגוצ’ובי את שיטת ר”י בדיני השבתת חמץ, לשיטתו ב’והשבתי חיה רעה 
מן הארץ’. דהיינו שגם ב’השבתת’ חיה רעה, סבור ר”י שגדר זה מתקיים כאשר החיה – 
‘מציאות’ – אינה קיימת, ואילו ר”ש סבור שכאשר החיה מפסיקה להזיק, דהיינו שגדרה 

– ‘צורה’ – בטל, אזי די לנו בביטול הצורה, ואין נחשב כאן שהחיה רעה קיימת.

ומבאר כ”ק אד”ש מה”מ, שגדר זה יכול לבאר לנו שני מחלוקות נוספות בדברי ר”ש 
ור”י בהלכות שבת.

ובהקדים: מבואר ברמב”ם2 שיסוד איסור מלאכה בשבת נלמד מהפסוק “וביום השביעי 
תשבות”. ובגדרי מלאכה האסורה בשבת, מצאנו שני מחלוקות כלליות בין ר”ש לר”י.

א. ‘מלאכה שאינה צריכה לגופה’ )להלן ‘משאצל”ג’(. דהיינו, בכל מלאכה האסורה 
בשבת, יש את מעשה המלאכה האסור, ויש את ‘גוף’ המלאכה, דהיינו הכוונה המיוחדת 

1( לקו”ש חלק ז’ ע’ 188.
2( שבת פ”א ה”א.
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מעשה  את  יש  כיבוי,  במלאכת  לדוגמה:  המלאכה.  את  מבצעים  כלל  בדרך  שלשמה 
האיסור, ויש את ‘גוף’ – כוונת המלאכה, והוא לכבות בשביל לעשות פחמים3.

ו’משאצל”ג’ הכוונה למלאכה ללא כוונת המלאכה הנדרשת. כגון כיבוי נר, בשביל 
חולה שישן, והיינו שאין לו צורך בכיבוי עצמו, אלא לכוונה צדדית, ובדין זה נחלקו 

ר”ש ור”י. לשיטת ר”ש העושה ‘משאצל”ג’ פטור, ור”י מחייב ב’משאצל”ג’.

ב. ‘דבר שאינו מתכוין’. )להלן ‘דשא”מ’( פירושו שכאשר אדם עושה מעשה, שייתכן 
שכתוצאה מכך, ייעשה איסור שבת, כגון גרירת רהיטים כבדים על גבי קרקע, וקיימת 
אפשרות שיעשה חריץ בגרירה זו ויעבור בכך על איסור חורש. גם בכך נחלקו ר”ש ור”י.

ר”ש סובר ש’דשא”מ’ - פטור. ור”י סובר ש’דשא”מ’ חייב.

הנ”ל.  יסוד  על  מיוסדות  אלו  מחלוקות  שגם  שליט”א,  מה”מ  אדמו”ר  כ”ק  ומבאר 
והיינו שנחלקו בביאור כוונת הפסוק ‘ביום השביעי תשבות’. כלומר מהו גדר ה’שביתה’ 

שאותה נצטוינו לקיים.

לר”י גדר ‘שביתה’ הוא כמו שנתבאר, והוא הן בצורה והן במציאות הדבר. ולכן גם 
כאן שמגיעים לדון בגדר מלאכה האסורה היא אפילו כזאת שקיים רק ‘מציאות’ מלאכה 

האסורה, אף שהיה חסר בכוונת המלאכה. ולכן לשיטתו יהיה חיוב ב’משאצל”ג’.

ואילו לרבי שמעון, הסובר שגדר ‘שביתה’ חל גם על דבר שמציאותו קיימת אך צורתו 
בטילה, יוצא שגם בפעולה שחסרה בה רק ‘צורתה’ של המלאכה, למרות ש’מציאותה’ 
קיימת, אינה בגדר מלאכה האסורה בשבת, כי היא כבר ‘הושבתה’ ממלאכה בכך שאין 

בה ‘צורה’ של מלאכה.

ב.
והנה על פי יסוד זה אפשר לבאר גם כן עוד מחלוקת יסודית ומרכזית בהלכות שבת 
ולצורך הדברים  ‘מוקצה’.  והיא מחלוקתם הידועה בדין  יהודה.  בין רבי שמעון לרבי 
נבאר קודם כל בהקדים טעם ואיסור דין ‘מוקצה’ ובאיזה פרטים בדיוק נחלקו ר”י ור”ש.

כתב הב”י בטעמי איסור ‘מוקצה’ בתחילת סימן ש”ח: “כתב הרמב”ם בסוף פרק כ”ד4 
וזה לשונו אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה בחול ומפני מה 
נגעו באיסור זה אמרו ומה אם הזהירו נביאים וצוו שלא יהא הילוכך בשבת כהילוכך 
בחול ולא שיחת השבת כשיחת החול שנאמר5 ודבר דבר קל וחומר שלא יהא טלטול 
בשבת כטלטול בחול כדי שלא יהא כיום חול בעיניו ויבא להגביה ולתקן כלים מפנה 

3( שבת לא, ב )להלן כל ציון דף ללא ציון המסכת, הכוונה למס’ שבת(.
4( הי”ב – יג.

5( ישעיה נח, יג.
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לפנה או מבית לבית או להצניע אבנים וכיוצא בהם שהרי הוא בטל ויושב בביתו ויבקש 
דבר שיתעסק בו ונמצא שלא שבת ובטל הטעם שנאמר בתורה6 למען ינוח.

ועוד כשיבקר ויטלטל כלים שמלאכתן לאיסור אפשר שיתעסק בהם מעט ויבא לידי 
מלאכה.

ועוד מפני שמקצת העם אינם בעלי אומניות אלא בטלים כל ימיהם כגון הטיילין 
ויושבי קרנות שכל ימיהם הם שובתין ממלאכה ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל 
כשאר הימים נמצא שלא שבת שביתה הניכרת. לפיכך שביתה בדברים אלו היא שביתה 
השוה בכל אדם ומפני דברים אלו נגעו באיסור הטלטול ואסרו שלא יטלטל אדם בשבת 

אלא כלים הצריך להם כמו שיתבאר עכ”ל”. עכ”ל.

הרי לנו שלשה טעמים עיקריים בדברי הרמב”ם בהסבר איסור ‘מוקצה’:

א( מכיוון שציוו חכמים ששביתת שבת תחול לא רק המלאכות האסורות בשבת, אלא 
הרחיבו את ה’שביתה’ גם לפעולות שהם דרך חול )כמו שמצינו גם העניין של ‘עובדין 
דחול’( לכן הוסיפו גם איסור ‘מוקצה’ והיינו שלא להשתמש בכלים שיש בהם מן הפרת 

ה’שביתה’ הדרושה בשבת.

ב( אנשים שבכללות אין עוסקים כלל במלאכה, אזי אין ‘שביתה’ בכך שאינם עושים 
איסורי מלאכה בשבת וה’שביתה’ אינה מורגשת אצלם במיוחד בשבת, לכן נצרך לתקן 

גדר מיוחד של ‘שביתה’ מחודשת.

ג( גזרה שאם ישתמש בכלי שמלאכתו לאיסור וכדומה יבוא מזה לעבור על איסור 
מלאכה בשבת.

הרי לנו שאיסור ‘מוקצה’ עצמו מיוסד בעיקרו על ציווי התורה ‘לשבות’ ממלאכה 
בשבת. ואשר על כן נוכל בהמשך לבאר בזה את יסוד מחלוקתם של רבי שמעון ורבי 

יהודה בדין מוקצה.

ג.
והנה, נחלקו ר"ש ור"י בכל מסכת שבת7 האם יש מוקצה או אין מוקצה. והנה בסוף 
מסכת שבת8 נפסק להלכה שקיימא לן בכל השבת כולה הלכה כר"ש ד'לית ליה מוקצה'. 

)ונחלקו שם האמוראים מה הם המקרים היוצאים מן הכלל ואכ"מ(.

רבי  לדעת  בשבת  כלל  ‘מוקצה’  דין  שאין  לומר  הגמרא  כוונת  שאין  וודאי  והנה 
‘מוקצה’.  שיש  מודה  עצמו  שמעון  שרבי  מקרים  הרבה  שיש  רואים  אנו  וכן  שמעון, 

6( דברים ה, יד.
7( יט, ב. לה, ב. מה, א. מה, ב. ועוד.

8( קנז, א.
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ולצורך הביאור נביא קודם כל מתי אין מחלוקת כלל שחל איסור ‘מוקצה’, ולאחר כך 
נדון באיזה מקרים חולקים ר”י ור”ש.

הנה וודאי ש – כלי שמלאכתו לאיסור9 )וכלי שמלאכתו להיתר שלא לצורך(, מוקצה 
)אלא אם כן משתמש בדרכי  גופו, מוקצה מחמת מצווה10 - אסורים בטלטול  מחמת 

ההיתר המפורשים בכל סוג לגופו(. ולא נחלקו בהם ר"י ור"ש כלל. 

ואילו מצאנו סוגי מוקצה שבהם נחלקו ר"ש ור"י, כמו חיטין שזרען בקרקע וביצים 
שהניחם תחת התרנגולת11 וכן מוקצה מחמת מיאוס12 וכן נחלקו בנר גדול שיש בו הרבה 

שמן, האם לכשיכבה הנר הוא מוקצה או לא.

ולאידך גיסא ראינו מקומות שמודה בהם ר"ש לר"י כמו במקרה של גרוגרות וצימוקים 
שהעלה אותם האדם לייבשם, אזי במקרה כזה אף ר"ש מודה שיחול עליהם גדר מוקצה.

והנה אפשר שע"פ היסוד שהובא קודם לכן בדברי כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, נוכל 
בעז"ה לבאר גם כן את טעמי מחלוקתם בדין מוקצה.

ד.
מוקצה  הינו  להשתמש,  האדם  רוצה  שבו  הכלי  או  שהחפץ  הוא,  'מוקצה'  פירוש 
שבת.  לגבי  'חול'  הוא  הכלי  לכך,  אי  בשבת.  בו  להשתמש  במחשבתו  ואין  מדעתו, 
ובשימוש האדם בו, הרי הוא מפר את ציווי 'תשבות' כי גזירת חכמים היא שלא יחלל 

האדם את ה'שביתה' בטלטול כלי או חפץ שאינו מיועד לשימוש בשבת.

והנה אפשר לומר שהגדרת הכלי בתור כלי של 'חול' דהיינו 'מוקצה' יכולה לחול 
בשני שלבים ובשני פרטים.

א( שמציאות הכלי היא 'חול' והיינו שמבלי הבט למחשבתו של האדם, אפשר להניח 
שמציאותו של הכלי מגדירה לנו שהוא 'חול'. ב( רצונו של האדם בעל החפץ. והיינו 
שהגדרתו של הכלי האם הינו מוקצה או לא, היא תלויה במחשבתו של האדם בלבד. 
כלומר אף ש'מציאותו' היא מציאות 'חול', אם לא ברור שהאדם הסיח דעתו ממנו אז 
אין לנו לאסור את החפץ, אלא אם כן נדע בוודאות שהאדם הסיח דעתו. ופרט זה הינו 

מתאים להגדרה הקודמת 'צורה', דהיינו הגדרת החפץ.

'מוקצה' עד כדי כך שברור שהאדם  והנה, בדברים שוודאי ש'מציאות' החפץ היא 
ור"ש. כמו לדוגמה  הקצה ממחשבתו את החפץ משימוש בשבת, לא נחלקו כלל ר"י 
בכלי שמלאכתו לאיסור, שאז אין צורך שהאדם 'יקצה' את הכלי ממחשבתו בכל שבת 

9( קכג, ב.
10( מה, א.

11( שם.
12( קמ, א.
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ושבת בשביל להגדירו כמוקצה, אלא וודאי שקיים כאן חפץ שהן 'מציאותו' והן 'צורתו' 
מוקצה.

וכן במוקצה מחמת גופו, מודה ר"ש שכל דבר שאין עליו תורת כלי דינו 'מוקצה'. 
באופנים  אותו  'הכינו'  לא  )וגם  שבת  מלפני  בשימוש  היה  שלא  שחפץ  מכיון  וזאת 

הנדרשים( ואין עליו תורת כלי, הרי הוא לא היה בדעת האדם כלל מלפני שבת.

וכן במוקצה מחמת מצווה, שברור שהאדם הקצה מרצונו את החפץ למצוותו, הרי 
מתוך שהוקצה למצוותו הוקצה לאיסורו.

אלא נראה שבמקרה שהחפץ מוקצה הן מחמת 'מציאותו' והן מחמת 'צורתו', כלומר 
ור"ש  ר"י  שווים  בשבת,  משימוש  'מוקצים'  הם  האדם  מחשבת  מצד  והן  הדבר  שהן 

ומגדירים את החפץ כ'מוקצה'.

אמנם, בדבר שיש להסתפק בכוונת בעל החפץ האם התכוון להקצותו או לא, כאן 
באנו לעיקר מחלוקת ר"י ור"ש. והמעיין בנושא יראה דוגמאות רבות לחילוק זה אך 

נביא כמה מקרים לביאור העניין.

בדין חיטין שזרען בקרקע וביצים שהניחם תחת התרנגולת, נחלקו ר"ש ור"י. לר"י 
דינן 'מוקצה' ולר"ש דינן 'מוכן'. והביאור בכך שלדעת ר"ש אינם מוקצה הוא מכיון 
החפץ  את  'הקצה'  אכן  שנדע שהאדם  בשביל  פרטים  שני  שיהיה  צריך  ר"ש  שלדעת 
מדעתו. א( דחינן בידיים. ב( לא חזו. והיינו שאם לא כן, הגם ש'מציאות' החפץ היא 
שעדיין  מכיוון  לתרנגולת(  מתחת  ומונח  בקרקע  )זרוע  להשתמש  האדם  בדעת  שאין 
'חזו' ויש מקום לומר שבדעת האדם להשתמש אין לומר שזה מוקצה. משא"כ בגרוגרות 

וצימוקים שהעלן לגג ליבשם מודה ר"ש לר"י שדינן מוקצה.

וכך מבאר אדה"ז את החילוק בין המקרים13: ". . ואינן דומין לשאר דברים שדחאם 
בידים שמותרים, לפי שאף שדחאם בידים אעפ"כ לא הסיח דעתו מהן לגמרי משא"כ 
גרוגרות וצימוקים שהניחן לייבשן כיון שהיה יודע שיסריחו הקצה דעתו מהן לגמרי . 
.". דהיינו שכאשר האדם לא הסיח דעתו, אף ש'לא חזו' הרי הדבר אינו מוקצה משום 
שמחשבת האדם מעניקה לו 'צורה' של חפץ ה'מוכן' לשבת, ואינו עובר בשימוש בו על 

'תשבות' מדברי חכמים.

וכן ב'מוקצה מחמת מיאוס' שלדעת ר"י נחשב 'מוקצה' ולדעת ר"ש נחשב 'מוכן'. 
אזי לדעת ר"י מכיון ש'מציאות' החפץ היא מוקצית מחמת מיאוסה הרי היא מוקצה. 
ולדעת ר"ש מכיון שיכול להיות שברצון האדם להשתמש בזה, הרי אין החפץ מוגדר 
מחמת 'מציאות' המיאוס מוקצה, מכיוון שיכול להיות שמדעת האדם עדיין הוא נחשב 

13( שו”ע ח”ב סי’ ש”י סעיף ב.
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מוכן. )אמנם הר"ן מבאר את המחלוקת בצורה שונה, אבל לדעת הרבה מהראשונים זוהי 
ביאורה של המחלוקת(.

והיינו כמו שנתבאר, ש'שביתה' לדעת ר"י היא שאין מציאות כלל של דבר איסור, 
וכן לעניינינו הוא דורש שלא יהיה אפילו 'מציאות' של 'מוקצה'. ולכן כלי שנשאר בו 

'מציאות' של חול עודנו בגדר מוקצה, ולא מקיים בכך גזירת 'תשבות' של חכמים.

'מושבתים'  גדריו   – 'צורתו'  שרק  בדבר  אף  'תשבות'  שמקיימים  לר"ש  ואילו 
של  מחשבתו  שרק  בדבר  גם  'תשבות'  חכמים  גזירת  את  מקיימים  לחול,  משייכותם 

האדם הינה 'מכינה' אותו לשבת.

הת' מנחם מענדל שיחי' גולדשטיין
שליח בישיבה
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שינת צהריים בשבת

א.
כותב אדה”ז בשולחנו1, וז”ל: “אם רגיל בשינת צהרים בחול אל יבטלנה בשבת כי 
עונג הוא לו . . לא ניתנו שבתות ויו”ט לישראל אלא כדי לעסוק בהם בתורה . . לפיכך 
פועלים ובעלי בתים שאינם עוסקים בתורה בקביעות כל ימי השבוע לא ימשיכו הרבה 
בעונג אכילה ושתיה בשבת ודי להם בעונג קצת שצריכים לעסוק בתורה הרבה. אבל 
בעונג  יותר  ימשיכו קצת  ימי השבוע,  כל  תלמידי חכמים העוסקים בתורה בקביעות 
אכילה ושתיה, כי הם מתענגים בלימודם כל ימות השבוע. ומכל מקום גם הם צריכים 

לעסוק בתורה, ואינם רשאים למשוך כל היום בעונג אכילה ושתיה ושינה”. ע”כ.

ויש לדייק ולבאר מדוע לגבי פועלים ובעלי בתים נקט ש”לא ימשיכו הרבה בעונג 
אכילה ושתיה” וכן שתלמידי חכמים “ימשיכו קצת יותר בעונג אכילה ושתיה”, ולא 
הזכיר שינה בזה, ובסיום הסעיף הזכירה שכתב “ומכל מקום גם הם ]- התלמידי חכמים[ 

צריכים לעסוק בתורה, ואינם רשאים למשוך כל היום בעונג אכילה ושתיה ושינה”.

הת’ שניאור זלמן שיחי’ גורליק
תלמיד בישיבה

ב.
ונראה לחלק, ובהקדים עוד דיוק והוא, אשר באכילה ושתיה כותב “ימשיכו קצת”, 
וכשמוסיף עניין השינה אומר: “למשוך כל היום”, והביאור בפשטות וכנראה בחוש אשר 
באכו”ש ניתן להתענג ולהמשיך קצת, אך בשינה יוקשה לשלוט2 ולהמשיך קצת, ובנקל 

ימשוך עד לכל היום3.

הת’ שניאור זלמן שיחי’ דרור לבנון
תלמיד בישיבה

1( או”ח סי’ ר”צ הלכות ב’ וה’.
2( וכהלשון ‘אנסו שינה” )כגון תמיד כח, א( ואין אומרים “אנסו אכילה”.

3( יותר מכן אפשר לומר, אשר ת”ח אמיתי אינו ישן בשבת, אלא עיקר תענוגו בלימוד התורה.



שער
הוספות - הלכה



קובץ הערות וביאורים - ו80  

כשרות על התרופות והויטמינים
ב”ה. י”ז סיון ה’תשע”ט

לכבוד ידידי החשוב
הגאון . . שליט”א

אחדשה”ט באהבה ובידידות,

הנה על דבר מה שדברנו על אודות הויטמינים הנמכרים באה”ק בחנויות טבע או בבית 
מרקחת, וחלקם הגדול מגיעים מחו”ל, כאשר על חלקם יש כשרות וחלקם בלי כשרות, 
והשאלה האם על הרה”ר לישראל לחייב אותם היבואנים שיכניסו אותם ויטמינים רק 
כאשר יש להם כשרות, וכדין מוצרי מאכל ושתייה שמחויבים להכניס אותם לארץ עם 
בישראל  הכשרות  ממחלקת  נוהל  שאין  כתרופה,  בהם  לדון  שיש  או  כנדרש,  כשרות 

שיהיה עליה כשרות ע”מ להכניסו לישראל.

על  קצרה  הקדמה  לעשות  מקום  ראיתי  ה”ויטמינים”  נושא  את  להבין  כדי  והנה 
מהותם, והוא כי ידוע שהויטמינים הם יסודות תזונה חיוניים לגוף לפעולתו התקינה 
להתפתחותו ולבריאותו, ונמצאים כמעט בכל המזונות מן החי ומן הצומח, לכל ויטמין 
יש תפקיד מיוחד בגוף, וחסרונו הממושך עלול לגרום לליקויים בגוף ולחולשה, וכן 

לאיבוד כושר החיסון מפני מחלות.

התפקידים של הויטמינים הם סיוע בפעילות מטבולית ומערכתית גדילה הפקת אנרגיה 
מהמזון, עיבודם של אבות המזון, השתתפות בבניינם של כדוריות הדם וההורמונים, 

יצירת הכימיקלים שמפעילים את מערכת העצבים וסיוע בפעולות העיכול.

לחלות  סיכון  ולהפחתת  ואנמיה  צפדינה  כמו  מחלות,  למניעת  חיוניים  הויטמינים 
במחלות כמו סרטן ומחלות לב רבים, מהויטמינים הם חומרים הנוגדים חמצון. יש לציין 
שבהרבה מקרים רואים את לקיחת הויטמינים שניתנים ע”י רופא וע”פ מרשם כתרופה 

לכל דבר, ואי לקיחתם יכולה לגרום לנזק גדול בבריאות.

יש ויטמינים שהגוף עצמו יכול לייצרם ויש שהגוף אינו יכול ליצרם, ויש לקבלם דרך 
המזונות. כשמורגש שיש מחסור מהויטמינים בגוף הם נרשמים ע”י רופאים לנטילתם 
לשם חיזוק ובריאות הגוף בצורת טבליות, קפסולות, נוזלים, וכיוצ”ב יש מהם המיוצרים 

ממקורות טבעיים מן החי או מן הצומח ויש מהם המיוצרים באופן סינטטי.

כעת עלינו לברר מה דינן הויטמינים כאשר מקורותיהם מן החי או מן הצומח או 
אם הם ויטמינים מלאכותיים, ואין עליהם כשרות. כמו כן יש לברר האם יש הבדל אם 
הם נרשמו ע”י רופא, או שלא נרשמו ע”י רופא והאדם לוקח אותם על דעת עצמו כי 
הוא מרגיש צורך או חולשה. וכן יש לברר מה הדין כאשר אותם ויטמינים לוקח אותם 
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אדם חולה שיש בו סכנה או שאין בו סכנה או כאשר מרגיש חולשה, או שלוקח אותם 
לתוספת חיזוק והוא אדם בריא. 

א.
ליה  רב אשי אשכחיה לרבינא דשייף  בר  “מר  ולהקדים: אומרת הגמרא בפסחים1: 
בשעת  שלא  הסכנה  בשעת  רבנן  דאמור  אימור  ליה  אמר  דערלה,  בגוהרקי  לברתיה 
הסכנה מי אמור, א”ל האי אשתא צמירתא כשעת הסכנה דמיא, איכא דאמרי א”ל מידי 
דרך הנאה קא עבידנא”. ופרש”י2: “דרך הנאתו לאחר שיתבשלו ויוצא שמנן בית הבד”.

וכתב הרא”ש3: “וכיון דלא דרך הנאתו קעבידנא לצורך רפואה מותר אף על גב דלית 
ביה סכנתא, אבל שלא לצורך רפואה אפילו שלא כדרך הנאתו אסור, מדקאמר ליה רבי 
יוחנן אין לוקין עליהן אלא דרך הנאתו, משמע מלקות הוא דליכא אבל איסורא מיהא 
איכא”. וכן כתב הר”ן4 “דבשלא כדרך הנאתו לא מחסר אלא מדרבנן כדאמרינן בגמ’ 
דכל איסורין שבתורה אין לוקין אלא כדרך הנאתן וכו’ וכיון דלא אסירי אלא מדרבנן 
מתרפאים בהן אפילו בחולה שאין בו סכנה”. וכ”כ הריטב”א, ומהר”ם חלאוה והמאירי5. 

וכן כתבו הרמב”ן, והר”ן והריטב”א בקידושין6, עיי”ש.

והנה פסק הרמב”ם7 “כל האיסורים שבתורה אין מתרפאים בהם אלא במקום סכנה. 
נבלה  החולה  את  שמאכילים  כגון  הנאתם,  דרך  מהם  כשאוכל  אמורים  דברים  במה 
וטריפה, או חמץ בפסח, או שמאכילים אותו ביום הכפורים, אבל שלא כדרך הנאתם, 
אותו  או שמשקים  או מפירות ערלה,  או מלוגמא מחמץ,  כגון שעושים לחולה רטיה 
משקים אסורים שמעורב בהם דבר מר, שאין בהם דרך הנאה לחיך, הרי זה מותר אפילו 
שלא במקום סכנה, חוץ מכלאי הכרם ובשר בחלב שאסורים אפילו שלא כדרך הנאתם, 
לפיכך אין מתרפאים בהם אלא במקום סכנה”. ע”כ. ולפי זה נראה שטבליות וגלולות 

שאין החיך נהנה מהן, מפני שטעמן פגום, יש להתירן גם לחולה שאין בו סכנה.

הנה הכסף משנה8 כתב כי מכיון שאינן כדרך הנאתן לא מתסר מדאורייתא, ופוסק 
רבינו כשתי הלשונות בגמרא בפסחים הנ”ל, דלענין דינא תרווייהו איתנהו עיי”ש. ועיין 
לישני  תרי  הני  כרחינו  ושעל  ע”ד הכסף משנה  בזה  במשנה למלך9 שכותב להקשות 

1( כד, ב.
2( שם.
3( שם.
4( שם.
5( שם.

6( נו, ב.
7( הל’ יסודי התורה פ”ה ה”ח.

8( שם.
9( שם, ד”ה “וראיתי”.
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פליגי אהדדי דללישנא קמא אף שהוא שלא כדרך הנאתו לא שרי במקום סכנה וכו’, 
ורבינו ז”ל פסק כלישנא בתרא לפי הכלל המסור בידינו דהלכה כלישנא בתרא. וע”ע 
במשנה למלך10 מה שהאריך לבאר בשני פנים במאי פליגי הני תרי לישני, ומ”מ למסקנא 
ס”ל דהא דשרי הרמב”ם במקום חולי אף שאינו מסוכן זהו משום דהו”ל איסורא דרבנן, 

ושכ”כ התוס’ בשבועות11 ועיי”ש.

והנה מרן השו”ע פסק12 וז”ל: “בשאר איסורים מתרפאים במקום סכנה אפילו דרך 
הנאתן ושלא במקום סכנה כדרך הנאתן אסור שלא כדרך הנאתן מותר חוץ מכלאי הכרם 

ובשר בחלב שאסורים אפילו שלא כדרך הנאתן אלא במקום סכנה”.

והוסיף הרמ”א13 “ועיין לעיל סימן קכ”ג י”א דכל איסורי הנאה מדרבנן מותר להרפאות 
בהן אפילו חולה שאין בו סכנה. ומותר לשרוף שרץ או שאר דבר איסור ולאכלו לרפואה 

אפילו חולה שאין בו סכנה”.

וכתב הש”ך14 “מותר להתרפאות ובלבד שלא יאכל וישתה האיסור. וכ”כ הרב בסמוך 
והיינו דוקא כדרך אכילתן אבל שלא כדרך אכילתן כתב המרדכי ואגודה בשם ראבי”ה 
דמותר. וכתב עוד המרדכי דמהאי טעמא מותר לאכול חלב חי ומיהו אדם בריא יזהר”. 

ע”כ.

של  מרה  לשתות  שהתירו  פוסקים  של  דעות  הרבה  שהביא  תשובה15  בדרכי  ועיין 
בהמה טמאה לרפואה לחולה שאין בו סכנה משום שטעמה פגום לאכילת אדם.

והוא  לחולה,  השייך  נוסף  היתר  עולה  הרמ”א  שמדברי  כתב,  אברהם16  היד  והנה 
שלהבדיל מכל אדם שאסור לו לאכול איסור פגום משום שבכך הוא ‘אחשביה’, לחולה 
האוכלו לרפואה מותר משום שחוליו מוכיח עליו שאינו אוכלו מחמת חשיבותו אלא 

לרפואה. 

ב.
והנה מצינו שפסק הגאון האגרות משה זצ”ל17 “ובדבר הרפואה שאתה צריך ליקח 
גם בפסח ואתה חושש אולי יש שם איזה חשש חמץ, הנה מכיון שהוא לרפאות הניתוח 
שעשו באבר פנימי, פשוט שצריך ליקח אף אם היה ודאי חמץ, ובעצם אף בלא סכנה אין 

10( שם, ד”ה “אבל שלא”.
11( דף כג, ד”ה “דמוקי”.
12( יו”ד סימן קנה, ס”ג.

13( שם.
14( שם, ס”ק יד.

15( יו”ד סימן קג.
16( שם, סימן קנה.

17( חאו”ח ח”ב, סימן צב.
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חשש, דכבר נבטל קודם הפסח משם אוכל, ואחשביה לא שייך בדבר שלוקח לרפואה 
דאף דברים מרים ומאוסים נוטלין לרפואה. ולכן אין לך מה לחשוש ותקח הרפואה כפי 

שאמר לך הרופא”.

וחזי הוית להראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל18 אשר נשאל הוא על אודות טבליות וגלולות 
שאין עליהן הכשר מיוחד לפסח, וקיים חשש שמא נעשו בעמילן חמץ, האם מותרים 
לחולה שאין בו סכנה ואחרי אריכות גדולה העלה להלכה כי יהיה מותר לחולה שאין בו 
סכנה להשתמש בטבליות וגלולות אלו, אע”פ שיש לחשוש בהן לתערובת חמץ. ובלבד 
שלא יהיה בהן הנאה לחיך. וכל זה בחולה שחלה כל גופו, אבל אם הוא מיחוש בעלמא, 

אין להתיר.

בהם  שמעורב  רפואה  “טבלאות  בפסח:  תרופות  בדין  כתב  שהחזו”א19  מצינו  וכן 
קמח אם הן מעורבין בדברים שאינן ראויין לאכילת אדם - אין בהם משום חמץ כדין 
נפסל מאכילת אדם, כיון שא”א להפריד הקמח ומותר לבולען בפסח לרפואה, ואף למה 
דמשמע מאחרונים ז”ל דלאכול לכתחילה אסור אפילו חמץ שנפסל מאכילת כלב, מ”מ 

ע”י תערובת שאר דברים מותר דלא שייך כאן אחשביה דדעתו על הסמים”.

המופקת  תרופה  ליטול  סכנה,  בו  שאין  לחולה  היתר  יש  הפוסקים  שלדעת  נמצא 
דין  כלל  אמרינן  לא  לרפואה  תרופה  שבנטילת  משום  או  פגום  טעמה  אם  מאיסור 
גם  ‘אחשביה’  שאמרינן  אף  שעל  משום  או  כלל,  איסור  כאן  שאין  ונמצא  ‘אחשביה’ 
בחולה, מכל מקום, כיון שאיסור זה אינו אלא מדרבנן, בחולה שאין בו סכנה הקלו. 
בו  חולה שאין  בגדר  אינו  אך  נוטל תרופה  בין הטעמים תהיה במקרה שאדם  נפק”מ 
סכנה, כגון שיש לו מיחוש בעלמא, שלסוברים כטעם הראשון מותר ולסוברים כטעם 

השני אסור.

ג.
אמנם ראיתי לרבינו מנוח על הרמב”ם20 שכתב בדעת הרמב”ם שאסור לאכול דבר 
שמעורב בו חמץ שאינו מאכל אדם או שאינו מאכל כל אדם כגון “התריק”, שאפילו 
חולה שאין בו סכנה אסור משום דדרך הנאתו הוא, וס”ל לרבינו מנוח שכאשר הוי ליה 

כדרך הנאתו אסור אף לחולה הגם שהוא איסור מדרבנן.

והנה הרדב”ז21 העלה בתשובתו על אודות “טריא”ק”, שאם נפסלה מאכילת הכלב, 
בפסח, קודם זמן איסורו, תהיה מותרת באכילה, וכדעת הר”ן22 דבכה”ג שנפסל מאכילת 
הכלב שרי אף באכילה, והרמב”ם23 שהתיר לקיימו ולא לאכלו, מיירי שנפסל מאכילה 

18( בספרו שו”ת יחוה דעת ח”ב, סי’ ס.
19( חאו”ח סימן קטז, ס”ק ח.
20( הל’ חמץ ומצה סוף פ”ד.

21( סימן תתקט.
22( ריש פ’ “אלו עוברין”.

23( הל’ חו”מ.
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אחר זמן איסורו, ובכך סובר הרדב”ז שאסור בכה”ג, אלא א”כ מדובר בחולה שיש בו 
סכנה, ועיי”ש.

אבל ברור הוא שאם התרופה נפסלה קודם זמן האיסור מאכילת הכלב, ואין זה דרך 
הנאתם מותר לחולה שאין בו סכנה לקחת אותה תרופה, וזאת גם לשיטתם של רבינו 

מנוח והרדב”ז.

ראוי  שהיה  גמור  “חמץ  כתב  אשר  הטהור24  בשולחנו  הזקן  רבינו  לכ”ק  הוית  וחזי 
כגון  אדם,  כל  מאכל  שאינו  או  כלל,  אדם  מאכל  שאינו  בדבר  אותו  שעירב  לאכילה 
“התריאקה” שאינו מאכל אלא לחולים, מותר לקיימו בפסח ואפילו יש בתערובת הזה 
חמץ הרבה יותר מכזית בכדי אכילת פרס, מ”מ כיון שאינו ראוי לאכילה הרי נפסדה 
צורת החמץ שבתוכו, ואין עליו תורת חמץ כלל”. ובסוף דבריו כתב וזלה”ק: “אבל אסור 
לאכול מזה התערובת בפסח ואפילו אין בו אלא חמץ כל שהוא, אם דרך עשייתו היא 

ע”י התערובת חמץ, כגון התראיקה וכיוצא בו אינו בטל בתוכו”.

ע”י  היא  עשייתו  שדרך  שמכיון  מנוח  כרבינו  שס”ל  הזקן  רבינו  מדברי  נראה  הרי 
התערובת חמץ כמו התראיקה אסור אף לחולה, דהו”ל כדרך הנאתו.

והנה מצינו שחלקו גדולי הפוסקים, כאשר לדעתו של השאגת אריה25 אף אם הוא 
לוקח לשם תרופה אמרינן אחשביה, אמנם לדעתו של הגאון הכתב סופר26 במקרה כזה 

לא אמרינן אחשביה. וכ”כ בערוך השולחן27.

סכנה  בו  שאין  חולה  בדין  חמד28  שדי  בספרו  החח”מ  בדברי  אור  ראיתי  וחמותי 
ביוהכ”פ שמותר באוכלין שאינם ראויים לאכילה, או אסור לדעת הרא”ש שסובר29 גבי 
חמץ שחרכו דאע”ג דעפרא בעלמא נינהו כיון דאכליה אחשביה הוא, וזה מחלוקת בין 
הרב שאגת אריה שסובר שאסור, אע”ג דעפרא בעלמא הוא הרי אחשביה ע”י אכילתו, 
לחולה,  ראיה  הרא”ש  מדברי  שאין  אריה  השאגת  דברי  שדחה  השלחן30  הערוך  ובין 
שבחולה י”ל דלאו משום דאחשביה אכליה, שאף אי לא אחשביה אלא כעפרא בעלמא 
הוא מוכרח לאכלו לצורך רפואתו, כמו שהוא אוכל כמה דברים בע”כ שלא ברצונו, 
וא”כ למאן דסובר דאיסורי הנאה דרבנן מותרים באכילה  משום שהם צורך רפואתו, 
אין לאסור באוכלים שאינם ראויים לאכילה מטעם דכיון  בו סכנה  ג”כ לחולה שאין 

24( סימן תמב, סעיף כב.
25( סימן עה.

26( סימן קיא.
27( סימן תריב סק”ד.

28( מערכת כ’ כלל כב, בד”ה “ואם לחולה”.
29( בפרק “כל שעה”.

30( בהלכות חולה ביוהכ”פ.
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דאכליה אחשביה עיי”ש. ומכיון דדין אחשביה אינו מוסכם שיש מתירים אף באכילה, 
א”כ מסתברא דלא לאפושי בפלוגתא ונאמר דבחולה גם הרא”ש מודה. 

וראיתי בקובץ מוריה31 מאמרו של ראש ישיבת תורה אור ירושלים, הגאון רבי חיים 
פנחס שיינברג שהביא אריכות דברים בענין התרופות, והעלה שגם לפי השאגת אריה 
שהזכרנו, אם הוא טפל לתרופות לא שייך למימר דאחשביה, ועוד דאינו מקפיד על דבק 
של חמץ והיה ניח”ל אפילו בדבק אחרף ובכגון זה יודה שבתערובת ולוקחו לשם תרופה 

לא אמרינן דאחשביה בזה.

ועיין עוד להגאון רבי אשר וייס שליט”א בקובץ דרכי הוראה32 שכתב שאף להשאגת 
אריה דבאוכל לשם תרופה שייך אחשביה, מכל מקום לא מיירי באוכל תרופות שמעצם 
טבעם וענינם אינם אוכל ואין בהם הנאה, אלא באוכל אוכלים כדי לפקח נפשו ולהשביע 
רעבונו ככל סימן תריב, עיי”ש. ועכ”פ מכיון שהוא שלא כדרך הנאתו דהו”ל מדרבנן 
נראה שכדאים כל הגדולים הנ”ל להתיר לקחת  ורבים מתירים תמיד אף באכילה, 

לשם תרופה, עכ”פ כשזה בתערובת, ובפרט שזהו חצי שיעור.

חלש  לאדם  אף  להתיר  שיש  שפוסק  זצ”ל33  יוסף  הגר”ע  להראשל”צ  הוית  וחזי 
המתחזק והולך כבריא לשתות שמן דגים הנעשה מדגים טמאים על ידי כריכה בסיב 
וכיוצא בזה, כשהרופאים מציעים לו תרופה זו, בהיות שרבו המצדדים להיתר בזה אף 
מדרבנן בצירוף דעת הש”ך34 שמתיר איסורי אכילה שלא כדרך אכילה אף לבריא, ומה 

גם כשהוא רק חצי שיעור פחות מרביעית. ועיי”ש.

והנה מצאנו חידוש גדול בספר שו”ת האלף לך שלמה להגר”ש קלוגר זצ”ל35 אשר 
נשאל הוא במי שיש לו מיחוש גדול, אם מותר לשתות לרפואה שומן דגים טמא, והשיב 
להתיר, ואחד מיסודי היתריו הוא ע”י עצה שישתה מעט פחות מרביעית ויפסוק ביניהם 
יותר מכדי שיעור אכילת פרס דבזה לכ”ע לא הוי צירוף, וחצי שיעור אף דאסור מן 
קיל  שיעור,  דחצי  סכנה  בו  שאין  לחולה  אף  לאכול  או  לשתות  דמותר  נראה  התורה 
מאיסור דרבנן. ואף שקשה להתיר בזה היות כי מדובר במצב שאין חשש של סכנה מ”מ 
והוא ממה שמצינו  צורך,  במקום  ההיתר  על  לסמוך  ניתן  לדבריו  חבר  אחרי שמצינו 
להמנ”ח36 שמבאר כן בדעת החינוך במ”ש שם דמי שהוא חולה אף על פי שאין בו סכנה 
גמורה אם יהיה חלוש הרבה ראוי להאכילו ולהשקותו מעט מכשיעור שאמרו ונותנין 

ריוח בין אכילה ושתייה של פעם א’ לפעם אחרת כדי שיעור אכילת פרס.

31( עה שנה יג ג-ד.
32( קובץ א’, עמודים קכט-קל.

33( בספרו יביע אומר ח”ב, חיו”ד סי’ יב.
34( יו”ד סי’ קנה.
35( חיו”ד סי’ רב.

36( מצוה שיג.
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ד.
וכן  והנה כאשר האיסור השתנה מצורה לצורה מצאנו לדעות בפוסקים צד להקל, 
מצינו שנשאל הגאון החת”ס37 בדין להתיר לאכול שמן הנעשה מחרצנים של סתם יינם 
“ולא ידעתי שום מקום לאיסור אי משום נימא דכח יין שבחרצנים נתהפך ונעשה ממנו 
שמן יש להתיר ודברי מג”א38 צ”ע ויפה פסק בחק יעקב סימן תס”ז כל דבר שנשתנה 

לדבר היתר הותר, כגון בשר לדבש והכא היין לשמן”.

והוא שאם האיסור המשתנה מצורה לצורה, הנה  גם החזו”א39 מגדיר את ההיתר, 
אם בתהליך השינוי לא היה שלב שבו האיסור נפסל מאכילה, כיון שהאיסור רק נתחלף 
מצורה לצורה, פשט את הראשונה ולבש את האחרונה אין השינוי מתיר את האיסור. 
כיון  לצורה אחרת,  כך השתנה  ואחר  דם  היה  כיון שבתחילה  גם המוש”ק,  כך  משום 
ראוי  אינו  כשלעצמו  שהמוש”ק  ואף  באיסורו.  המוש”ק  נשאר  נפסל,  לא  שבאמצע 
לאכילה בפני עצמו, מ”מ כיון שעומד למתק את הקדירה חשיב אוכל. עוד הגדרה מצינו 
והוא שאין היתר של “פנים חדשות” אמור אלא כאשר השינוי בא מכמה גורמים, אבל 
כאשר השינוי התהווה מגורם אחד של איסור בלבד, אין אומרים היתר של פנים חדשות. 
וראיה לכך מחלב של בהמה טרפה. לכאורה יש לתמוה מדוע אסור באכילה והרי פנים 
חדשות באו לכאן שבתחילה היה דם ואחר כך השתנה ונעשה חלב, אלא כיון שרק הדם 
הוא הגורם לשינוי אין היתר של פנים חדשות והוא הדין למוש”ק שכל השינוי נעשה 

על ידי גורם אחד.

ומשום הכי מסכם החזו”א: “ונראה לפי זה שאם מוציאים במלאכת הכימי”א אטמים 
מאיסור ונותנין אותם אח”כ למאכל לתקנו, אם נפסל באמצע מאכילת אדם ואינו ראוי 
בפ”ע וגם אינו ראוי לתערובת, אף שעומד לגמור מלאכתו ויהא ראוי למתק הקדירה 

מותר, אבל אם לא נפסל באמצע תלוי במחלוקת הר”י והרא”ש”.

ע”פ דבריו של החזו”א הנ”ל מצאנו צד גדול להתיר תרופות רבות שמקורם מאיסור, 
נפגמו  ייצור התרופה החומרים שהופקו מדבר האיסור  וזאת כמובן בתנאי שבתהליך 

לגמרי ואינם ראויים לא בפני עצמן וגם אינם ראויים בתערובת.

ה.
חילופית  תרופה  בנמצא  לנו  אין  כאשר  דווקא  הוא  ההיתר  שכל  ברור  הדבר  והנה 
כשרה אבל כאשר ניתן להשיג תרופה כשרה, וכ”ש אם נמצא ויטמינים כשרים, פסק 
הרמ”א שאותו הזכרנו בתחילת דברינו “ואין מתירין שום דבר איסור לחולה אם יוכל 

37( יו”ד סימן קיז.
38( סימן ריו.

39( יו”ד סימן יב אות ז.
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לעשות הרפואה בהיתר כמו באיסור, אע”פ שצריך לשהות קצת קודם שימצא ההיתר 
מאחר שאין סכנה בדבר”. ודברי הרמ”א מקורם בתשובת הרשב”א40, ועיי”ש.

והובא בספרו  זצ”ל  ולדנברג  וכפי שמצאנו שפסק הגר”א  וכן היא ההלכה הרווחת 
כמה  שהביא  ואחרי  מדם,  העשויה  תרופה  אודות  על  בשאלה  אליעזר41  ציץ  שו”ת 
רופא שאותה תרופה  כי הוא שמע מפי  והיות  צדדים להתיר העלה את דברי הרמ”א 
מייצרים בדרך אחרת שקלה יותר מבחינה הלכתית, הלכך ברור שיש לקחת את התרופה 

הבעייתית פחות ועיי”ש.

וכן מצינו בדין של תרופות לפסח האם יש חיוב לחזר אחר תרופות תחליפיות שאין 
בהן שום תערובת חמץ, פסק הראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל42 טוב לבקש מהרופא בעת 
רישום תרופות שירשום לו תרופות שאינן מכילות חשש חמץ כתחליף לאלה שיש בהן 

חשש תערובת חמץ. 

ובכך ברור אם בנמצא תרופה כשרה אפילו שהיא פחות מועילה אבל בכל זאת 
ולקחת תרופה שאינה כשרה,  עושה את פעולתה אין מקום להסתמך על ההיתרים 
רק אם ח”ו במקום של חולה שיש בו סכנה והתרופה שאינה כשרה פועלת יותר טוב 
ויותר מועילה מהתרופה השנייה שהיא כשרה, ברור שבכגון זה ניתן לקחת תרופה 
שאינה כשרה כי מדובר בחולה שיש בו סכנה. וכן אם לדברי הרופא שינוי תרופה 
שהחולה היה רגיל לקחת, כגון תרופה שהיה לוקח ויש בה חמץ ומגיע פסח וניתן 
להחליף את התרופה עם תרופה כשל”פ, הנה אם לדברי הרופא שינוי זה לא יטיב 
לחולה, אפילו בחולה שאין בו סכנה ניתן להקל וכדברי הפוסקים שהזכרנו למעלה 

על סמך כל צדדי ההיתרים שהביאו.

ו.
הנה כעת נבוא לדון בענין הויטמינים הנמכרים בכמה חנויות בישראל ואין להם 

כשרות כלל, האם ניתן לקחת מהם אפילו שלא יודעים האם הם כשרים או לא.

הנה אם הם נלקחים ע”פ הוראת הרופא כדי שלא יגיע למצב של חולי, הנה דין 
נוטלם הוא כחולה שמותר לו ליטול אותם הויטמינים ללא כשרות, כפי שמצוי אצל 
אנשים הסובלים מאנמיה שהרופא רושם להם כל סוגי ויטמינים, וכן לקיחת ברזל לנשים 
בהריון שזה גם כלול כוויטמינים וחיזוקית, הנה אם טעמם פגום או מר יהיה ניתן לקחת 

אותם אפילו שאין להם כשרות כי דין אותם ויטמינים כדין תרופות שניתן ע”י רופא.

אבל אם אותם ויטמינים יש בהם טעם טוב, כגון סירופים או טבליות למציצה, ואין 
להם כשרות יהיה קשה להתיר אותם אפילו אם זה בהוראת הרופא, כי מי יודע האם 

40( סוף סימן קל”ד.
41( ח”ו סי’ טז.

42( בספרו חזון עובדיה ח”ב, עמוד קכב.



קובץ הערות וביאורים - ו88  

אין ברכיבים שלו דבר האסור. והיות שיש להם טעם טוב קשה להתיר בלי שאלת מורה 
הלכה שיבדוק מה מצב החולה, אם הוא חולה שאין בו סכנה או שיש בו סכנה, והאם 

ניתן להחליף את הויטמין עם דבר המותר.

וויס זצ”ל גאב”ד העדה החרדית43 על דבר איזה  וראיתי שכך פסק הגאון ר’ יצחק 
ויטמין שהרופאים נותנים בשביל חיזוק הגוף, והמה משקאות הנעשים מכבד ובשר של 
נבילות וטריפות, ויש מהם טובים לחיך, ויש מהם מרים. הנה הרופאים נותנים ויטמין 
טבליות והמה מצמחים - כפי אמירת הרופאים והרוקחים, אך אם אי אפשר בענין אחר 
רק במשקאות הנ”ל, אז תלוי, אם אדם הנדון בא לכלל חולה, והוא בכלל יש בו סכנה, 
אז מותר גם בטובים לחיך, אם הרפואה היא בדוקה, ואי אפשר במרים, ואם הוא רק 
חולה שאין בו סכנה, מותר רק במרים, ואולי יש עצה גם בטובים לחיך לבקש הרוקח, 
לשום בה דבר מר, שלא יקלקל אלא רק טעמו, ויהיה גם לזה דין מר, ואז יש לעשות 
כן, גם לחולה שיש בו סכנה, וכל זה מבואר בשו”ע44, ועיין בנודע ביהודה קמא45 מש”כ 
להתיר  ועיין בתשובת מהרש”ם47 שכתב  בסיב,  כרכו  לעניין  ובמל”מ46  בליעה,  לענין 
לחולה חסר דם לשתות אייזען וויין שהוא מר, על ידי שפופרת והוי שלא כדרך אכילתו, 
והיינו בהצטרף שניהם מה דהוי שלא כדרך אכילתו בעצם וגם ע”י שפופרת לסניף, ויש 

לעשות כן גם בנד”ד. 

וראה עוד בספר שולחן שלמה48 להגאון ר’ שלמה זלמן אוירבעך זצ”ל בדין לקיחת 
ויטמינים בשבת באדם בריא שיהיה אסור לו לקחת אותם בשבת כיון שאין זה מאכל 
בריאים, אך אם הרופא קבע שלקיחת הויטמין חיונית בשבילו ובלעדיו זה יחלש מאד 

ויהיה בגדר נפל למשכב או חלה כל גופו אז בוודאי מותר.

הסתפק  זצ”ל  אוירבעך  זלמן  שלמה  ר’  שהגאון  שלמה49  שולחן  בספר  עוד  ראה 
בהגדרת חולה לעניין אכילת איסורים, אם הגדרתו כמו הגדרת חולה בשבת, דהיינו 
שנפל למשכב או שחלה כל גופו, או שמא לעניין אכילת איסורים שלא כדרך הנאתן, די 

בחולי קצת כדי להגדירו חולה.

צבי  אברהם  הרב  של  במאמרו  הוראה50  שערי  תורה  בקובץ  ראיתי  מזו  וגדולה 
ישראלזון, אשר שאל את הרב יוסף שלום אלישיב זצ”ל, בדין אדם שסובל מחולשה לא 

43( בספרו שו”ת מנחת יצחק חלק ט, סימן עט.
44( יו”ד קנה, יג עיי”ש.

45( יו”ד סי’ לה.
46( פי”ד מהל’ מאכלות אסורות הי”ב.

47( ח”ד סי’ קלז.
48( סימן שכח סעיף א.

49( ערכי רפואה חלק א עמוד קמד.
50( שנת תשס”ג.
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גדולה האם יכול הוא ליטול ויטמנים שמכילים איסור, ואחרי שהעלה את הצדדים ענה 
לו הגרי”ש אלישיב זצ”ל כי דעתו להקל ולהתיר, וזאת כי דבר איסור פגום בתערובת לא 
נאסר, ואין לאסור מדין “אחשביה”, כיון שנוטל אותו לצורך רפואה אפילו שסובל רק 
מחולשה. ומה שאמרו ש”צורך רפואה” הנה אינו נאמר דוקא בחולה, אלא אפילו מיחוש 
קל כבר אין בזה “אחשביה” ומותר לכתחילה. ומטעם זה התיר גם קפסולה שעשויה 
מג’לטין שכיון שנוטל אותם לצורך רפואה אין כאן אחשביה. ומכאן מצאנו צד גדול 

לרוצים להתיר לקחת ויטמנים שטעמם פגום גם במקום של מיחוש בעלמא.

ז.
העולה מדברינו, הנה בפשטות כל מה שדברנו מדובר דווקא אם לקיחת הויטמינים 
נעשתה ע”פ הוראת רופא, אבל מה יהיה הדין אם הויטמינים ניטלים שלא בהוראת רופא 
כגון מי שהוא בריא אך נוטל תוספי מזון וויטמינים לחיזוק גופו בגלל שיש לו קצת 
חולשה, הנה מדברינו לעיל קשה מאד להגדיר ע”פ רוב ככל שיטות הפוסקים את אנשים 
אלו כחולים, ויש לדון אותם כבריאים, ובכך רק בתנאים מסויימים יתאפשר להם לקחת 
אותם הויטמינים שאין להם כשרות, וזאת ע”פ כללי הפסיקה שכתבנו בתחילת המאמר 

בדין של תרופה, וכ”ש כאן בדין של ויטמין לחיזוק גופו.

פגום  שטעמו  בויטמין  שמדובר  הוא  הראשון  שהתנאי  לציין  יש  ובראשונה  בראש 
וטעם מר, ובכך:

אסור  דגים,  כגון קפסולות של שמן  איסור,  מרוב  מורכבת  ברור שהתרופה  א. אם 
ליטלה בלא כשרות.

ב. אם האיסור עומד בפני עצמו, לדעת הרבה הפוסקים אסור ליטלה בלא כשרות, 
אבל יש פוסקים שמתירים וזאת מדין פנים חדשות, או מדין שאין “אחשביה” בנוטל 

לצורך רפואה אפילו במקום שאין חולי, ורק לחיזוק הגוף.

ג. אם האיסור מועט ומעורב בהיתר מרובה, מותר ליטלה בלא כשרות.

ד. אם איסור מרובה ומעורב בו מעט מרכיבי היתר, יש פוסקים האוסרים ליטלה בלא 
כשרות, ויש פוסקים שמתירים.

דרך  ואין  בתערובת,  מועט  שהאיסור  או  איסור,  מכילה  היא  האם  ידוע  לא  אם  ה. 
פשוטה לברר זאת, הנה מעיקר הדין מותר ליטלה גם בלא כשרות, אך כאשר יש מוצרים 

מקבילים כשרים ראוי ליטול מהם.

ו. אם אותם ויטמנים טעמם טוב, כפי שמצוי היום בסירופ בטעם תות או טבליות 
בטעם פירות ועוד, כאשר אין בטעמם טעם מר ופגום, א”א לקחת אותם אם אין כשרות 
עליהם, ואם לא ניתן להשיגם אלא ללא כשרות א”א לקחת אותם אם לא שאל לרב מורה 
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הוראה שיבדוק מול רופא האם יש צורך לקחת אותם וגם שיחקור את הרכיבים, היות כי 
מדובר באדם בריא ולא חולה.

צרפת,  למהדרין  הרבנים  איחוד  בבד”ץ  שאצלנו  לציין  יש  אבל  כתבתי,  הנלענ”ד 
שלאמע  יעקב  חיים  ר’  הגאון  הבד”ץ  נשיא  של  הנחיותיו  ע”פ  הדברים  את  קבענו 
שליט”א, שכל ההיתר לקחת ויטמינים ללא כשרות הוא רק באדם חולה אפילו שאין 
בו סכנה והוא שטעמם מר, ואם זה אדם חולה שיש בו סכנה )הגדרתו תהיה ע”פ דברי 
הרופא( אז אפילו בטעם טוב, ואם אפשר לשים בו קצת מרירות בלי לפגוע בויטמין מה 
טוב, אבל כשמדובר באדם בריא )הגדרתו ע”פ דברי הרופא( לא מתירים אם אין כשרות 
על הויטמינים. אלו הם ההנחיות של הבד”ץ שלנו, אבל היות כי כת”ר צריך לדון בנושא 
בהרחבה, במועצת הרבנות הראשית, הבאתי לו דעות המחמירים ודעות המתירים ויקחו 
בשיקול אם מדובר באדם חולה או באדם בריא הלוקח ויטמינים ואין עליהם כשרות, 
וכן לחלק בין ויטמין שיש לו טעם מר לויטמין שיש לו טעם טוב, וגם הדיון יהיה אם 
יש סוג ויטמין שיש לו טעם טוב ואין עליו כשרות ואין לויטמין הזה תחליף לויטמין עם 
כשרות, ויש לויטמין הזה צורך לאנשים חולים, האם יינתן להכניסם לארץ ללא כשרות 

כדין תרופה, או שיש צורך שיהיה עליהם כשרות.

בברכה ובידידות.

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
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ערלה בהעברת שתילים
שאלה:

האם אפשר לקנות פירות מכל חנות המושגחת על ידי כשרות מוכרת הנושאת שם 
בד”ץ או מהדרין?

תשובה:

א.
אילן שנעקר עם עפרו

במסכת ערלה1 שנינו: “אילן שנעקר והסלע עמו ]העפר שסביב השרשים קרוי סלע, 
לפי שהוא נעשה שם קשה כסלע, רע”ב[, שטפו נהר והסלע עמו, אם יכול לחיות פטור 
ואם לאו חייב ]שאם היה אותו עפר עמו והוסיף עליו עפר ונשרש שם בארץ, רואים 
אם יכול לחיות מן העפר שבא עמו בלא תוספת עפר אחר, )הרי( הוא כנטוע במקומו 
הראשון ופטור מן הערלה, רע”ב[”. כלומר, אילן שנעקר כולו מהאדמה, אך לשורשים 
לחיות מבלי להתייבש  יכול  האילן  )“סלע” בלשון המשנה(, אם  עפר  גוש  דבוק  שלו 
לו  למנות  צריך  אין  אחר  במקום  אותו  כשנוטעים   – לשורשיו  שדבוק  העפר  מחמת 
שוב ג’ שנות ערלה, כי הוא נחשב עדיין כנטוע במקומו הראשון, אך אם העפר שדבוק 
לשורשים הוא מועט ואינו מספיק כדי שימשיך האילן לחיות ממנו לבד – יש למנות 

שוב ג’ שנות ערלה מרגע נטיעתו מחדש.

מכוח העפר  לחיות  יכול  האילן  אם  לקבוע  בפירושו למשנה מסביר שכדי  הרא”ש 
הדבוק לו, “אומדים אותו עובדי אדמה, אם היה יכול לחיות מן העפר שבא עמו בלא 
תוספת עפר אחר הרי הוא כנטוע במקומו ופטור מן הערלה”. כלומר, עלינו לחקור אצל 
אנשי אדמה מקצועיים )אגרונומים( האם האילן היה יכול לחיות עם העפר הדבוק לו 

בלבד.

והנה בתוספתא מסכת ערלה2 איתא לגבי מניין שני ערלה של אילן שהועבר מעציץ 
שאינו נקוב לעציץ נקוב: “אם יכול לחיות פטור, ואם לאו חייב, כיצד יודע אם יכול 
לחיות ואם לאו, חופר לו גומא בארץ ונוטעו בה אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב”3.

ומבאר החסדי דוד על התוספתא: “ובמה יודע אם יכול לחיות, חופר לו גומא בארץ, 
כלומר, במקום טרשין וסלעים דליכא התם עפר אחר, דייקא נמי דקתני חופר ולא קתני 
עושה גומא, ונוטעו שם עם אותו מעט העפר של הראשון, אם חי סימנא מלתא היא 

1( פרק א’ משנה ג’.
2( פ”א ה”ג.

3( כן היא גירסת המנחת ביכורים והמנחת יצחק שם.
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דהכי נמי היה יכול לחיות שם ופטור, ואם לאו חייב”. כלומר, הבדיקה האם האילן יכול 
לחיות בעפר שנעקר עמו היא על ידי שנוטעים אותו במקום שבו לא יוכל לינק חיות 
מעפר אחר מלבד העפר שדבוק בו, כגון באדמת טרשים וסלעים, ואם האילן ימשיך 
לחיות כך, הרי זה סימן שמקבל את כל חיותו מהעפר שהיה דבוק לו, ועל כן אין צריך 

לספור שוב ג’ שנות ערלה.

ידי נטיעת  יכול לחיות” היא על  ביאורו של החסדי דוד בתוספתא שהבדיקה “אם 
העציץ “במקום טרשין וסלעים דליכא התם עפר אחר”, אינה תואמת לכאורה לביאורו 
של הרא”ש במשנה ש”אומדים אותו עובדי אדמה אם היה יכול לחיות מן העפר שבא 

עמו”, כלומר שדי באומדן בלבד ואין צריך בפועל לנטעו במקום טרשים וסלעים.

המהר”ש קלוגר4 כתב לבאר שאין סתירה בין ביאור הרא”ש לביאור החסדי דוד, וזה 
לשונו: “דהרא”ש קאי על המשנה דאמר דעקרו רוח שתלו במקום אחר, כיון דכבר שתלו 
אין חיוב לעקרו רק די באומדנא. אבל התוספתא מיירי שלא נשתל במקום אחר עדיין 
רק עדיין הוא תלוש, אז אין סומכין על אומדנא בתחילה רק צריך לנטעו בגומא שלא 
יהיה עפר סביבו רק עפר הראשון, ושם יהיה כל משך שני הערלה ונראה אם יכול לחיות 
או לא”. כלומר, אם כבר נטעו את האילן במקום אחר מספיק שמומחים ישערו האם 
יכל לחיות בכמות העפר שנעקרה עמו, אבל אם האילן עדיין לא ניטע במקום אחר יש 
לנוטעו עם העפר שנעקר עמו במקום טרשים ולבדוק האם יכול לחיות עמו ואין לסמוך 

בזה על השערת מומחים5.

צריך  אין   – לחיות מאותו עפר  יכול  לו, אם  אילן שנעקר עם עפר הדבוק  סיכום: 
למנות לו שוב ג’ שנות ערלה.

ב.
ספיקו של הרשב”א

ונטעוהו  ועקרוהו  הרשב”א נשאל6 לגבי אילן בחוץ לארץ שגדל כבר שלוש שנים 
“שאלת,  לשונו:  וזה  לא,  או  ערלה  שנות  ג’  שוב  לו  למנות  צריך  האם  אחר,  במקום 
אילן שנעקר עם שרשיו ובעפר שבסביביו, ונטעוהו במקום אחר, מה הוא בחוצה לארץ 
בערלה, שיש לומר שאינו חייב בערלה לפי ששנינו במסכת ערלה אילן שנעקר והסלע 
עמו אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב, ואף על פי שאין אנו יודעין יכול לחיות עד 
איזה זמן קאמר, מכל מקום הוה ליה ספיקא דרבנן בספק ערלה בחוצה לארץ מותר, או 
נאמר שאין זה ספק לפי שבא מחמת מיעוט ידיעת]נו[. תשובה: על דבר זה נתחבטתי 

4( בשו”ת טוב טעם ודעת )ח”א סי’ רנ(.
5( וראה גם שו”ת אגרות משה )יו”ד ח”א סי’ קפה ענף ג( ושו”ת מנחת שלמה )ח”א סי’ סט ע’ שצא( שכתבו 

ביאורים בזה.
6( שו”ת ח”ג סי’ רכה.
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כמה ימים, ‘זמן שיכול לחיות’ כמה הוא, יגעתי ולא מצאתי. ומסתברא לי דאפילו יכול 
לחיות ממנו קצת ימים פוטרו, ואפילו אינו יכול לחיות שלש שנים כשני ימי ערלה. 
ומנא אמינא לה, מדתנן בפרק השואל שטף נהר זיתיו ונתנן לתוך שדה חבירו זה אומר 
זתי גדלו וזה אומר ארצי גדלה יחלוקו, ואוקימנא בגמ’ שנעקרו בגושיהן וכן כי אתא 
רבין אמר והוא שנעקרו בגושיהן ובתוך שלש שנים אבל לאחר שלש הכל לבעל הקרקע. 
והנה נראה דאינו יכול לחיות באותן גושים לעולם, דאם כן זיתיו ועפריו גדלו. ואפילו 
כל שלש אינו יכול לחיות, דאם איתא תוך שלש מיהא ליהוי כלהו לבעל הזתים דמאי 
אהני ליה בעל הקרקע. ואף על פי שאין זו ראיה גמורה, שיש לדחות קצת, כיון ד’יכול 
לחיות’ סתם קתני ולא פירש משמע לכאורה כל שיכול לחיות קצת ימים קאמר. וכי 
תימא7 דההיא שמעתתא כך דייקא לי כמו שכתבתי. וטעמא נראה לי, דכיון שכבר היה 
נטוע ועברו עליו שלש שנים, ממקום פטור בא, ואף על פי שנעקר לגמרי ונטעו במקום 
והי]י[נו  זמן שיכול לחיות קצת.  כל  ופטורו,  נטיעתו הראשונה  ליה  אחר אכתי אהני 
טעמא דכי לא נעקר ממקומו לגמרי אלא שעדיין מחובר כל דהו במקום נטיעתו ואפילו 
כחוט הסרבל, אותו המועט פוטרו ומעמידו על היתר הראשון, אף על פי שאינו יכול 
יהא  וכמה  פטור  בו שרש  ונשתייר  אילן שנעקר  וכמו ששנינו שם  כלל,  לחיות ממנו 
השורש רשב”ג אומר משום ר’ אלעזר ן’ יהודה איש ברתותא כמחט של מיתון. ומשום 
כך נראה לי להלכה דבחוצה לארץ אם נעקרו בגושיהן ויכולין לחיות קצת ממנו פטורין. 
אלא שבתוספתא דערלה שנינו דבר שמספק לי, דתניא סתם כיצד יודע אם יכול לחיות 

אם לאו חופר גומא בארץ ונוטעו בה אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב, עד כאן”.

כלומר, הרשב”א מסתפק האם כדי שאילן שנעקר ממקומו לא יתחייב במניין שנות 
ערלה מחדש די שייעקר עמו עפר כדי שיוכל האילן לחיות ממנו מקצת ימים, או שמא 
צריך שיוכל לחיות ממנו ג’ שנים. ותיכף בתחילת דבריו מצהיר הרשב”א שלא מצא 

הכרעה בזה.

לאחר מכן מבאר הרשב”א שיש מקום לומר בענין זה ג’ צדדים לקולא שדי שיוכל 
לחיות מקצת ימים: א. כך נראה מדברי הגמרא בבבא מציעא גבי אילן זיתים שנעקר 
ונשתל במקום אחר; ב. כך משמע לכאורה גם מסתמיות לשון המשנה ‘יכול לחיות’; ג. 
כן הוא על פי הסברא דכיון שכבר עברו על האילן ג’ שנות ערלה במקום הראשון נמצא 
שממקום פטור בא ועל כן כדי להמשיך את הפטור די בעפר שיכול להחיות אותו ימים 

מועטים.

אך הרשב”א ממשיך שלמרות ג’ צדדי ההיתר שכתב, מכל מקום אינו סומך עליהם 
ולא  “יגעתי  דבריו  וכפי שהצהיר בתחילת  עומד,  במקומו  הספק  אלא  להקל  להכריע 
מצאתי”, ועל כן הוא נוטה להקל רק בחוץ לארץ ששם ההלכה קובעת שספק ערלה 

7( יש להגיה: “וכל שכן, ונשתבש מראשי תיבות ‘וכל שכן’ ל’וכי תימא’. אמנם בברכי יוסף שם )=יו”ד סי’ 
רצד( הגירסא: וסתמא” )שו”ת הרשב”א בהוצאת מכון ירושלים(.
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מותר, אבל בארץ ישראל שספק ערלה אסור משמע מדבריו שאין להתיר בפחות מג’ 
שנים.

אבל בסיום דבריו מוסיף הרשב”א הסתייגות נוספת, וכותב “אלא שבתוספתא דערלה 
שנינו דבר שמספק לי וכו’”. כלומר, דברי התוספתא בערלה )המובאת לעיל עם ביאורה 
באות א( שכתבה שבכדי לדעת האם האילן העקור יכול לחיות מעפרו יש לנוטעו בגומא 

ולבדוק זאת, עוררו אצל הרשב”א ספק נוסף.

הבית יוסף בהלכות ערלה8 העתיק את תשובת הרשב”א ומה שנסתפק בסוף דבריו על 
פי התוספתא, ולא העיר עליהם.

קודם שניגש לביאור ספיקו הנוסף של הרשב”א על פי התוספתא, יש להדגיש שמכך 
שאת ספיקו האחרון הזה פותח הרשב”א בלשון “אלא”, משמע שבדבריו אלו בא לחזור 
בו מעמדתו הקודמת ונוקט עיקר כמסקנה החדשה העולה על פי ספק זה. והוא על פי 
הכלל הידוע שכאשר פוסק כותב סברא אחת, ולאחר מכן כותב סברא שניה בהקדמת 
ביטוי “אבל” או “אמנם”, משמע שנוקט עיקר כסברא השניה, או שעל כל פנים חושש 
למעשה לסברא השניה9. והוא הדין כאן, כיון שהרשב”א כותב “אלא שבתוספתא וכו’”, 
בעמדה  עוד  נוקט  ואינו  התוספתא  למשמעות  למעשה  לחשוש  יש  שלדעתו  משמע 

הקודמת שכתב קודם לכן.

והנה הרשב”א לא הסביר במפורש מהו הדבר “שמספק לי” על פי דברי התוספתא, 
ומה היא מסקנתו על פי ספק זה.

החיד”א בברכי יוסף10 מבאר בכוונת הרשב”א: “ומה שנסתפק מכח התוספתא, אפשר 
לומר דבשלמא אי בעינן שיוכל לחיות זמן רב אמטו להכי שאלו לחכמה כיצד יודע אם 
יוכל לחיות וקאמר חופר גומא וכו’, אלא אי אמרת דבקצת ימים סגי – אין כאן שאלה, 
דבעידנא דמעקר אילן זה אי אינו יכול לחיות אפילו פורתא ניכר לעין תכף ומיד, הלא 
כמו”ש והעלה נבל יבש חסי”ר, וסימנא למה לי”. ומוסיף החיד”א: “ובתר דנה כי אשכח 
עצם  כלומר,  חייב”.  לארץ  בחוץ  דאף  מהלכתיה,  ביה  הדר  ליה,  ומספקא  התוספתא 
העובדה שהתוספתא נדרשה להסביר “כיצד יודע אם יכול לחיות אם לאו”, ומפרטת 
כיצד לבצע את הבדיקה האם האילן העקור חי רק מחמת העפר הדבוק בשורשיו, מוכיחה 
שהתוספתא התכוונה שהאילן צריך להחזיק זמן ארוך, ובלשון הרשב”א “שלש שנים 
כשני ימי ערלה”, שכן אם כוונת התוספתא הייתה לזמן קצר, לא היה צורך להאריך 
ולפרט את תהליך הבדיקה, כיון שאם היה מתייבש בזמן קצר היו מבחינים בכך מיד 
יוכל  שהעציץ  שצריך  שהבינה  משמע  ופירטה  האריכה  שהתוספתא  מכך  כשנתלש. 

8( יו”ד סי’ רצד סי”ט.
9( ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל קמא-קמב.

10( יו”ד סי’ רצד סי”ט ד”ה “ובהגלות”.
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לחיות במשך ג’ שנים. ועל פי זה חוזר בו הרשב”א מהיתרו הקודם שבחוץ לארץ די 
שהאילן יוכל לחיות מעפרו “מקצת ימים”, אלא גם בחוץ לארץ מצריך דוקא ג’ שנים.

כדברי החיד”א בביאור כוונת הרשב”א מצאנו גם בשו”ת תשובה מאהבה11: “פירוש 
וכו’, בשלמא אם צריך  יכול לחיות  יודע אם  נראה, מדאמרו בתוספתא כיצד  לדבריו 
לחיות ג’ שנים צריכין עצת חכמים כיצד יעשה ויודע שיכול לחיות ג’ שנים, אבל אם 
חיי שעה נמי חיות קרי לה, בקל נוכל לידע אם יום או יומים יעמוד בגושיו דאפילו 
חיות קצת נמי חיות קרי, על כרחך מה ששנו חכמים בלשון משנה במסכת ערלה אם 
יכול לחיות פטור היינו ג’ שנים”. ומסיים התשובה מאהבה: “ואין לומר משום דהרשב”א 
להדיא  בהרשב”א  מפורש  דהא  אינו  זה  להקל,  לארץ  בחוץ  ערלה  וספק  ליה  מספקא 
דמיירי בחוץ לארץ, לכן חלילה לי להקל נגד רבן של ישראל הרשב”א וצריכין אומד אם 
יכול לחיות ג’ שנים על ידי גושיהן”. מבואר מדבריו שלמעשה אין הרשב”א מיקל שדי 

ב”מקצת ימים” אפילו בחוץ לארץ אלא צריך דווקא “יכול לחיות ג’ שנים”.

נמצאנו למדים מדברי החיד”א והתשובה מאהבה בדעת הרשב”א, שלמרות שבתחילה 
נטה להקל שבחוץ לארץ די שהאילן העקור יוכל לחיות בעפרו “מקצת ימים”, למסקנתו 

אין לסמוך על כך אפילו בחוץ לארץ כי בתוספתא משמע שצריך דוקא ג’ שנים.

נעקרו  אם  לארץ  דבחוץ  להלכה  נראה  “והיה  אהרן12:  מטה  פרח  בשו”ת  כתב  וכן 
בגושיהון ויכולין לחיות קצת ממנו פטורים, אלא שבתוספתא שנינו דבר שמספקא לי 
כולי יעוין שם. וכיון שהרשב”א גדול הדור מספקא ליה ולא הכריע, מאן ספין ומאן 
רקיע לפשוט ספק זה”. מבואר מדבריו שלמסקנת הרשב”א גם בחוץ לארץ צריך שיוכל 

האילן העקור לחיות מעפרו ג’ שנים13.

אמנם, בשו”ת שיבת ציון14 ביאר בדעת הרשב”א שגם במסקנת התשובה אין כוונתו 
להצריך ג’ שנים בחוץ לארץ, וז”ל: “ולכאורה יש להבין מסיום דברי תשובת הרשב”א 
שמסופק אם לא צריך לעמוד על הנסיון אם יכול לחיות, הואיל ותני כן בתוספתא. וכן 
ראיתי בספר פרח מטה אהרן בחלק ב’ תשובה ע”ה שנוטה להחמיר והביא דברי הרשב”א 
הנ”ל ומסיים וכתב וכיון שהרשב”א גדול הדור מספקא ליה ולא הכריע מאן ספין ומאן 
ג’ שנים כשני ערלה, עכ”ל  זה, כלל העולה דבעינן שיכול לחיות  רקיע לפשוט ספק 
דכיון  לארץ,  בחוץ  בערלה  להחמיר  מקום  בזה  אין  ולדעתי  אהרן.  פרח מטה  תשובת 
דהרשב”א ז”ל כתב שהתוספתא הביאה לו לידי ספק אם סגי ביכול להחיות קצת ימים 
או אם צריך להיות בגושיהן כדי לחיות ג’ שנים, אם כן על כל פנים מידי ספיקא דדינא 
לא נפקא והדרינן לכללא דכל ספק ערלה בחוץ לארץ מותר, ומה שהביא הרשב”א דברי 

11( ח”ג סי’ תב.
12( ח”ב סו”ס עה.

13( דבריו הובאו בפתחי תשובה על השולחן ערוך יו”ד סי’ רצד ס”ק יג.
14( סו”ס מט.
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התוספתא הוא נפקא מינה לדינא דבארץ ישראל ספק ערלה אסור, אם כן גם ספק זה 
אי צריך להיות בגושיהן כדי לחיות ג’ שנים גם כן הוא ספק ואסור. וכן הוא רהיטא 
דתשובת הרשב”א ז”ל, דמתחלה כתב דאפילו אם יכול לחיות ממנו קצת ימים פוטרו, 
ומביא ראיה מפרק השואל כו’, כמו שמסיק הרשב”א שם טעמא דמלתא דכיון דכבר 
ג’ שנים ממקום פטור בא, וכתב שנראה להלכה דבחוץ לארץ  היה נטוע ועברו עליו 
אם נעקרו בגושיהן ויכולין לחיות קצת ממנו פטורים. ולכאורה צריך טעם למה כתב 
הרשב”א לדין זה דוקא בחוץ לארץ, ומאי חילוק יש בזה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, 
ולדידן דקיימא לן דערלה בחוץ לארץ הוא הלכה למשה מסיני אם כן הוי דאורייתא 
בחוץ לארץ כמו בארץ ואין לנו לחלק ביניהם אלא בספק ערלה שכך היה הלכה שספק 
ערלה מותר בחוץ לארץ, אבל בדבר שהוא בדין מכח סברא מנא לן להחמיר בארץ יותר 
מבחוץ לארץ. ולזה בא הרשב”א לתרץ דברי עצמו וכתב שאף שנראה לומר כן מסברא 
אף על פי כן אין לנקוט דין זה לודאי וסיים אלא בתוספתא שנינו דבר שמספק לי דתני 
כיצד יודע אם יכול לחיות חופר גומא ונוטע בה אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב, 
מזה נראה כיון שהוצרך בתוספתא לעשות נסיון לידע אם יכול לחיות בגושיהן שלא סגי 
ביכול לחיות קצת, אמנם גם מדברי התוספתא אין זה ראיה מוכרחת, דאפשר גם דיכול 
לחיות קצת ימים צריך נסיון. והתוספתא צריך לנסיון זה בארץ ישראל אבל בחוץ לארץ 

דספק ערלה מותר לא צריך לנסיון ובספק כל דהו מותר בחוץ לארץ”.

ורצונו לומר שלולא התוספתא היה ברור להרשב”א שדי שהאילן יכול לחיות מעפרו 
מקצת ימים, על פי ג’ צדדי הקולא שכתב קודם לכן, ועל פי זה היה לו להקל גם בארץ 
ישראל, ורק בגלל התוספתא נולד לו הספק שמא צריך שיוכל לחיות מעפרו ג’ שנים, 
ולכן למסקנתו מֵקל רק בחוץ לארץ שדי במקצת ימים אבל בארץ ישראל מכוח הספק 

צריך ג’ שנים.

ציון  השיבת  של  שביאורו  יראה  לעיל  שהובאו  הרשב”א  בדברי  המעיין  כל  אכן, 
בדבריו אינו עולה יפה בלשונו. דמרהיטת לשון הרשב”א משמע ברור שגם לפני שהביא 
בחוץ  אלא  ימים  במקצת  הֵקל  לא  ולכן  שנים,  ג’  צריך  שמא  ספק  לו  היה  התוספתא 
לארץ. ומה שלאחר מכן הוסיף וכתב “אלא שבתוספתא דערלה שנינו דבר שמספק לי”, 
הנה מלשונו “אלא” משמע ברור שבא לחזור בו מדבריו הקודמים ולא לבאר את דבריו 
הקודמים כפי שמסביר השיבת ציון. וכפי שהבינו בדברי הרשב”א החיד”א והתשובה 
קודם  הרשב”א ממה שכתב  בו  חוזר  התוספתא  אהרן שבעקבות  מטה  והפרח  מאהבה 

לכן15.

לדעת  )גם  עלמא  שלכולי  פשוט  לכאורה  נראה  כה,  עד  שהבאנו  המקורות  פי  על 
הנעקרים מהמשתלה  להחמיר בשתילים  יש  ישראל  בארץ  פנים  כל  על  ציון(  השיבת 

15( וכמו שנתבאר לעיל כן הוא על פי כללי הפסיקה.
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ונשתלים במקום אחר לחזור ולמנות להם ג’ שנות ערלה החל מרגע נטיעתם החדשה, 
אלא אם כן ידוע בבירור שנעקרו יחד עם כמות עפר שיכולים לחיות ממנה ג’ שנים16.

אמנם, מצאנו כמה אחרונים שכתבו להקל בזה, ולהלן נביא את דבריהם ונדון בהם.

סיכום: שתיל הנעקר ממקום אחד ונשתל במקום אחר, מסתפק הרשב”א שמא צריך 
שיהיה בעפר הדבוק לו כמות שיכול לחיות ממנה ג’ שנים. לדברי החיד”א, התשובה 
מאהבה והפרח מטה אהרן, הרשב”א מסיק על פי דברי התוספתא שגם בחוץ לארץ צריך 

כמות של ג’ שנים. לדברי השיבת ציון, רק בארץ ישראל מצריך הרשב”א כמות זו.

ג.
דברי ערוך השלחן

בערוך השלחן17 כתב: “יש מי שאומר דבעינן עפר שיכול לחיות ג’ שנים, ואיני יודע 
הגדר בזה, דוודאי דאם לפי ראות עיני הבקיאים ביכולתה לחיות מעפר זה די, ובפרט 

בחוץ לארץ, ואין עיקר לדברים הללו”.

מה שכותב ערוך השולחן “ואיני יודע הגדר בזה”, נראה דרצונו לומר שאינו יודע 
מפני איזה יסוד וגדר הלכתי צריך דוקא ג’ שנים18.

16( בפתחי תשובה )יו"ד סי' רצד ס"ק יג( הביא מספר לבושי שרד )אייבשיץ, חלק חידושי דינים, יו"ד סי' 
קה( שבזמננו לכתחילה אסור לעקור אילן ממקומו על מנת לנוטעו במקום אחר על סמך ההיתר שיש בעפרו 
כדי לחיות ג' שנים: "ועיין בספר לבושי שרד סימן ק"ה שכתב שנשאל מאיש אחד שנטע לו פרדס אם מותר 
להביא ממקום אחר אילן זקן עם גוש העפר שסביבותיו באופן שיכול לחיות מהגוש ולנוטעו בפרדס שלו 
כדי לפוטרו מערלה, והורה לאיסור, דבמשנה ושלחן ערוך לא אמרו אלא דיעבד כו', וגם בלאו הכי לדידן יש 
לאסור לכתחלה כי אין אתנו יודע עד מה, ובפרט לפי מה שכתב בפרח מטה אהרן דבעינן שיכול לחיות ג' 
שנים ודאי דאי אפשר עתה לעמוד על הבירור". וראה מה שהאריך עוד בעל הלבושי שרד בספרו שו"ת נאות 

דשא )ח"א סי' לב( בענין זה.

אמנם, הערוך השולחן )יו"ד סי' רצד סל"ה( דחה את חששו של הלבושי שרד, וכתב: "יש מי שרוצה לאסור 
לכתחילה להביא אילן זקן עם העפר שסביבה שיכולה לחיות ממנה וליטע אותה במקום אחר ]פתחי תשובה 
ס"ק יג בשם לבושי שרד[, ואין בזה שום טעם לעשות גזירות חדשות, והדקדוק מגמרא )בבא מציעא קא, א. 

עייין לבושי שרד שם ס"ק ריז( אין שום דקדוק".
17( יו”ד סי’ רצד סל”ה.

18( וכעין זה כתב בשו"ת משפט כהן )להראי"ה קוק, הלכות ערלה סי' ח(: "שבאמת אין בזה סברא ברורה, 
דמה ענין שני ערלה לכאן, וכי בשביל שאם היה האילן נעקר וחוזר ונשתל היה צריך ג' שני ערלה, בשביל כך 
צריך העפר המחובר עמו גם כן שיהיה יכול לחיות ממנו ג' שני ערלה, והרי אנו יכולים לומר שאחרי שיכלו 
ג' שני ערלה פסקה ממנו החיות הראשונה, ומעתה צריכים ג' שני ערלה מחדש. אלא הסברא נותנת שהשיעור 
של יכול לחיות הוא תלוי, אם חיותו מספקת על ידי הגוש, עד אחר שינטע וישתרש בנטיעתו החדשה, שעל 
ידי זה אנחנו חושבים את הנטיעה החדשה רק להמשכת הנטיעה הראשונה, מאחר שלא נפסקה הראשונה עד 

שבאה השניה".
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אכן, מצאנו בשו”ת אגרות משה19 שביאר היסוד והטעם להצריך שיוכל לחיות דוקא 
חזינן דדין ערלה תליא בכל השלש שנים, דאף שבשעת הנטיעה לא  ג’ שנים: “דהא 
נתחייבה בערלה כגון נוטע לסייג ולקורות, מתחייב אחר כך בכל שלש השנים דשייך 
בהו דין ערלה, כגון אם חישב עליו כשנה ושנתים אחר כך, כדאיתא בשלחן ערוך סי’ 
רצ”ד סעיף כ”ג. ואם כן מסתבר גם בגושין שאם אין יכול לחיות מהגושים רק איזה 
ימים יתחייב בערלה כשיגמר זמן חיותו מהגושים שהיו פוטרים אותו, כיון שעתה אינו 
חי מהפטור אלא ממקום החדש שמחייבו בערלה, ואף שנשרש גם במקום החדש בעת 
הפטור אינו פוטרו, כיון שכל השלש שנים מתחייב בערלה. ומפורש כן בתוספות אנשי 
שם פרק א’ דערלה משנה ג’ על הא דתנן נעקר הסלע מצדו אם יכול לחיות פטור ואם 
לאו חייב, דהוא מיותר לכאורה, דקאי ארישא אאילן שנעקר והסלע עמו אם יכול לחיות 
פטור, שאם הוסיף עפר על גביו אינו פטור אלא כל זמן שהסלע שלם אבל אם אחר כך 
נעקר הסלע מצדו ולא נשאר בו כדי שיוכל לחיות מהסלע לבד חייב, וקא משמע לן 
דלא אמרינן כיון שהותר שעה אחת שוב נחשב כזקן לגמרי כיון דנשאר משורש בעפר 
החדש שנשתרש בעת שהיה קיים גם הסלע שעמו, קא משמע לן דלעולם יהיה בסלע 
לבד כדי לחיות. וכוונתו בלעולם שכתב שהוא עד שלש שנים כו’. ואם כן באינו יכול 
לחיות מהגושין כל השלש שנים יש לחייבו בערלה כשיגמר זמן חיותו מהגושין כמו 

בנעקרו הגושין ממנו בתוך שלש”.

וביאור דבריו, בשולחן ערוך20 נפסק: “הנוטע אילן מאכל, ואין דעתו לצורך אכילה 
אלא להיות גדר לשדה, או בשביל העצים לשרפן, או לבנין, פטור כו’. ואם חשב עליו 
חשב  לא  אם  אבל  נטיעה.  משעת  לו  ומונין  וברבעי,  בערלה  חייב  לאכילה,  כך  אחר 
עליו עד סוף שנה שלישית, אין בו דין רבעי, שאין דין רבעי בלא ערלה”. מהלכה זו 
למדנו שנטיעה שיש סיבה לפוטרה מערלה, צריכה סיבת הפטור להימשך כל ג’ השנים 
הראשונות, אבל אם התבטלה סיבת הפטור בתוך ג’ השנים חוזר לנטיעה דין ערלה עד 
סוף ג’ השנים מעת נטיעתה. והנה, אילן שנטעוהו במקום אחד והועבר למקום אחר, 
עצם העברתו למקום חדש היא סיבה למנות לו ג’ שנות ערלה מחדש, אולם אם נעקר 
עמו גוש עפר ממקומו הראשון, הרי הוא כאילו מחובר עדיין למקומו הראשון ומשום כך 
פטור מערלה למרות שנטעוהו במקום השני. במה דברים אמורים, כאשר עפר זה שנעקר 
עמו יכול לתת לו חיות, אבל אם עפר זה אינו יכול לתת לו חיות הרי הוא כאילו אינו. 
לפי זה מובן שאם כוחו של עפר זה נפסק בתוך ג’ שנים, יש למנות לאילן שנות ערלה 
מרגע נטיעתו במקום החדש )כפי שהדין הוא באילן שניטע לשם גדר ובתוך ג’ שנות 
ערלה נמלך עליו למאכל וכנ”ל(, מה שאין כן אם יש בגוש העפר כדי להחיות האילן ג’ 
שנים, אף אם כשיעברו ג’ שנים שוב אינו יכול להחיותו אין בכך כלום, כי כבר עברו 
עליו ג’ שנים גם במקומו השני. ואין לומר שיתחייב בשנה הרביעית ב’נטע רבעי’ בגלל 

19( יו”ד ח”א סי’ קפה ענף ג.
20( יו”ד סי’ רצד סכ”ג.
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המקום השני, דכיון שלא היה בו דין ערלה במקום זה )מחמת הגוש ממקומו הראשון 
שהחיה אותו ג’ שנים( שוב אין בו דין ‘רבעי’, כי אין דין ‘רבעי’ ללא דין ערלה.

להצריך  ההלכתי  והגדר  היסוד  מהו  היטב  מובן  משה  האגרות  של  זה  ביאור  לפי 
וכפי  הרשב”א  שהסתפק  כפי  שנים  ג’  אותו  להחיות  יוכל  האילן  עם  הנעקר  שהעפר 

שכתבו הפוסקים האחרונים הנ”ל.

לחיות  ביכולתה  הבקיאים  עיני  ראות  לפי  דאם  “דוודאי  השלחן  ערוך  שכתב  ומה 
מעפר זה די”, צריך עיון בכוונת דבריו. דלא פירש כמה זמן “ביכולתה לחיות”, האם 
מספר ימים )כלשון תשובת הרשב”א הנ”ל “מקצת ימים”(, או שמא לדעתו די בזמן קצר 

יותר.

לומר  ורצונו  הללו”,  לדברים  עיקר  “ואין  השלחן  ערוך  דברי  בסיום  עיון  צריך  גם 
להצריך שיוכל האילן לחיות בעפרו ג’ שנים. וכי ספק שנסתפק בו הרשב”א אינו נחשב 

“עיקר” לחשוש לו באיסור דאורייתא. אתמהה.

על כן קשה מאוד לסמוך למעשה על דברי ערוך השלחן הללו.

העקור  להחיות השתיל  העפר  שיוכל  צריך  הרשב”א שמא  הסברא שהעלה  סיכום: 
ג’ שנים מיוסדת על גדר הלכתי. ודברי הרשב”א שהסתפק והחמיר בענין זה נחשבים 

בוודאי ‘עיקר’ ועלינו לחשוש להם.

ד.
דיון בדברי שו”ת משפט כהן

בשו”ת משפט כהן21, במכתב מתאריך י”ט אדר תר”צ, כתב: “פשטא דמתניתין דערלה 
פ”א מ”ג, אילן שנעקר והסלע עמו שטפו נהר והסלע עמו, אם יכול לחיות פטור ואם 
לאו חייב, ודאי משמע שיכול לחיות ‘איזה זמן’. שאם היה קצבה לדבר שלש שנים כשני 
בתשובה,  הרשב”א  בזה  שנסתפק  אלא  השנים.  קצבת  לפרש  צריך  התנא  היה  ערלה, 
שהביא בבית יוסף, והיא בח”ג סי’ רכ”ה, )דפוס לבוב, תקע”א(. ומדברי השאלה נראה, 
שלא נסתפק השואל כי אם אם יש להקל בחוץ לארץ, מצד שיש ספק בכל עקירה עם 
הגושין שמא יכול לחיות ‘איזה זמן’ והוה ליה ספק ערלה בחוץ לארץ, או דילמא נחשב 
זה כספק ‘חסרון ידיעה’ דיש לומר דבזה לא אמרינן ספק ערלה בחוץ לארץ להקל ואין 
זה ספק כלל, אלה הם דברי השואל שם. ונראה שהרשב”א השיב לו, שעל כל פנים אין 
לנו מקום לומר שצריך לחיות שלש שנים, וסעד את דבריו מסוגיא דבבא מציעא ק”א א’, 
דמשמע מהתם דבגושיהן מתירין אפילו אינו יכול לחיות שלש שנים בלא סיוע של עפר 
אחר, ואופן החיות משמע ליה דסגי בקצת חיות, כדמוכח מהראיה שהביא מאילן שנעקר 
ונשתייר שורש קטן כמחט של מיתון דפטור כדתנן במשנה ד’, ומאחר דלא בעינן חיות 

21( לראי”ה קוק, הלכות ערלה סי’ ח.
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מלאה מסתבר ליה דאף על גב שיכולין להסתפק קצת בזה מכל מקום לא הוי כספק 
חסרון ידיעה, ויש לסמוך על זה בספק ערלה בחוץ לארץ. אלא שאחר כך חזר ונסתפק 
מכח דברי התוספתא שאמרה שצריכין לבדוק, אם כן משמע שאין סומכין על ידיעתנו, 
לחסרון  הדבר  חזר  כן  אם  בקיאין,  אנו  שאין  הדברים  נראין  התוספתא  של  ובבדיקה 
ידיעה, שאינו נחשב לספק אפילו לגבי ערלה בחוץ לארץ וקל וחומר לארץ ישראל. 
אבל זה נראה ברור מתוך דברי הרשב”א שלא נסתפק במסקנא מטעם שמא צריכין שלש 
שנים, שזה היה מוכרע אצלו בין מצד הסוגיא דבבא מציעא בין מצד הראיה של שורש 
קטן דלא בעינן חיות של ג’ שנים, אלא שנסתפק לו שמא אין אנו בקיאין כלל בשיעורא 
דיכול לחיות, כיון שהתוספתא אמרה שצריכין לעשות על זה נסיון, ואין אנו בקיאין 
ידיעה, שאפילו בחוץ  זו של הנסיון, נשאר הדבר אצלנו ספק ערלה דחסרון  בבדיקה 

לארץ אין די ברור להתיר, וקל וחומר בארץ ישראל”.

וממשיך המשפט כהן: “ולדינא נראה לי ברור שאם דלכתחילה ראוי לחוש לדברי 
הנוהגים  בידי  כלל  למחות  אין  אבל  האחרונים,  שכתבו  הפקפוקים  מפני  המחמירים, 
היתר משנת השתילה הראשונה, אם הבקיאים אומרים שיכול השתיל לחיות בשיעור 
הזמן שבין העקירה של העציץ ממקומו עד אחר שתילתו במקום החדש והשתרשותו 
שמה אחרי הקליטה של שתי שבתות. וכדי הם הרא”ש והטור והשו”ע לסמוך עליהם 
במה שלא פקפקו כלל על הבקיאות שלנו ולא חלקו בין עפר לסלע ולא הצריכו זמן 

שלש שנים”.

כלומר, לדעת המשפט כהן הרשב”א אינו מסופק כלל שמא צריך שהאילן יוכל לחיות 
מהעפר הנעקר עמו ג’ שנים, אלא הדבר ודאי אצלו שדי שיוכל לחיות “איזה זמן”, וכל 
הספק הוא שמא אין אנו בקיאים לדעת האם יכול האילן לחיות אפילו “איזה זמן”, וכיון 
שזהו ספק התלוי בחסרון ידיעה אין להקל בו אפילו בחוץ לארץ. אבל למעשה, כיון 
ג’ שנים, לכתחילה ראוי להחמיר  שיש אחרונים שהבינו שצריך שיוכל האילן לחיות 
כדבריהם, אך מי שמֵקל בזה לסמוך על בקיאים שאומרים שהאילן יוכל לחיות במשך 
שבועיים בתוספת שיעור הזמן שעבר מעקירת האילן ממקומו הראשון ועד לנטיעתו 
במקום השני, אין למחות כלל בידו, כי מסתמיות שאר הפוסקים משמע שלא הסתפקו 

שמא איננו יודעים לשער זאת ולא הצריכו ג’ שנים.

ויש לדון בדברי המשפט כהן:

בתחילת דבריו כותב “פשטא דמתניתין כו’ אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב ודאי 
משמע שיכול לחיות איזה זמן, שאם היה קצבה לדבר שלש שנים כשני ערלה היה התנא 
דבר  זה  שאין  ברור  עולה  הרשב”א  דמדברי  עיון,  וצריך  השנים”.  קצבת  לפרש  צריך 
“ודאי” שכוונת המשנה שדי ב”איזה זמן”, שהרי כותב “על דבר זה נתחבטתי כמה ימים 
‘זמן שיכול לחיות’ כמה הוא, יגעתי ולא מצאתי”. כלומר, הרשב”א בהחלט היה מסופק 
זמן צריך שיוכל האילן לחיות מעפרו. גם בהמשך דבריו כותב  בכוונת המשנה כמה 
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הרשב”א “כיון דיכול לחיות סתם קתני ולא פירש, משמע לכאורה כל שיכול לחיות קצת 
ימים קאמר”. כלומר לדעת הרשב”א סתמות לשון המשנה ‘דיכול לחיות’ משמעה רק 

‘לכאורה’ שדי בזמן קצר, אך אין כאן משמעות “ודאית” כדברי המשפט כהן.

עוד כותב המשפט כהן שספיקו של השואל בתשובת הרשב”א הוא “שיש ספק בכל 
עקירה עם הגושין שמא יכול לחיות איזה זמן”. ורצונו לומר שהספק שלנו הוא במציאות, 
האם האילן העקור יכול לחיות בעפר שנעקר עמו “איזה זמן” או שמא אפילו “איזה זמן” 
אינו יכול לחיות. וצריך עיון, דמלשון השואל בתשובת הרשב”א “שאין אנו יודעין ‘יכול 
לחיות’ עד איזה זמן קאמר”, וכן מלשון תשובת הרשב”א “זמן שיכול לחיות כמה הוא”, 
עולה ברור שהספק אינו בבירור המציאות האם האילן יכול לחיות מהגוש הנעקר ‘איזה 
זמן’ או אינו יכול לחיות ‘איזה זמן’, אלא הספק הוא הלכתי – כמה זמן צריך שיוכל 

האילן לחיות מהגוש22.

עוד כתב המשפט כהן “שהרשב”א השיב לו שעל כל פנים אין לנו מקום לומר שצריך 
זמן  ימים  “נתחבטתי כמה  עיון, דבדברי הרשב”א מפורש  וצריך  לחיות שלש שנים”. 
שיכול לחיות כמה הוא יגעתי ולא מצאתי”, וגם אחר כך כתב רק ש”מסתברא לי” על 
פי משמעות הגמרא שאין צריך ג’ שנים, ואף הוסיף הסתייגות ש”אין זו ראיה גמורה” 
לכאורה” שאין  “משמע  רק  המשנה  לשון  כתב שמסתמות  וכן  קצת”,  לדחות  “יש  כי 
נטוע  כיון “שכבר היה  ג’ שנים  נתן טעם בסברא מדוע אין צריך  וגם  ג’ שנים,  צריך 
ועברו עליו שלש שנים” ו”ממקום פטור בא”. מכלל דבריו ברור שאין להוציא מתוך 
דבריו ש”אין לנו מקום לומר שצריך לחיות שלש שנים”. ואדרבה, מכך שלמרות כל 
צדדי ההיתר שכתב מכל מקום הסיק “על כן נראה לי להלכה דבחוצה לארץ אם נעקרו 
גושיהן ויכולין לחיות קצת ממנו פטורין”, דמשמע שבארץ ישראל אינו מתיר ביכולים 
לחיות קצת, מוכח שאינו סומך באופן ודאי על הסברות וההוכחות שכתב, אלא לדעתו 
עדיין יש מקום להסתפק שמא צריך ג’ שנים ומשום כך אין להתיר במקצת ימים אלא 

בחוצה לארץ.

זה ספק לפי שבא מחמת מיעוט  "או נאמר שאין  ואין להקשות מלשון השואל שם בתשובת הרשב"א   )22
ידיעת". דמצאנו שגם ספק הלכתי יכול להיחשב "ספק חסרון ידיעה" שאין להקל בו אף בדרבנן. ראה מנחת 
עצמן  וראשונים  ידיעה  חסרון  ספק  דהוי  דרבנן, משום  ספיקא  דהוא  אמרינן  "ולא  ו(:  סעיף  א  )כלל  יעקב 
שנסתפקו בו בודאי לא היו מקילין כיון שהיה להם ספק חסרון ידיעה גם אנו אין להקל. ונראה ראייה לדבר 
זה ממה שאיתא בש"ס דברכות פ"ג שאכלו )דף נ"א( גבי הא דתנן עשרה דברים נאמרו בכוס וכו' מקבלו 
בימין ונותנו לשמאל אמר ר' יהודה ראשונים שאלו שמאל מהו שתסייע לימין אמר רב אשי הואיל וראשונים 
אבעיא להו ולא אפשטא אנן נעביד להחמיר ע"כ. ואף דהתם היא רק הידור מצוה דרבנן עבדינן לחומרא 
מטעם זה כו'. וגדולה מזו כתב הבית יוסף באורח חיים סי' תל"ז בשם הגהות מיימון דתיקו דאיסורא דרבנן 
אזלינן לחומרא. וכן כתב באיסור והיתר כלל מ"א דין א' בשם הסמ"ג ורוב רבותינו והטעם כתב ג"כ בשיירי 
כנסת הגדולה שם בשם תשובות מהרשד"ם חלק א"ח סי' קס"ה ובתשובות הרדב"ז סי' כ"ה מטעם דהוי ספק 

חסרון ידיעה".
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גב  על  דאף  ליה  מסתבר  מלאה  חיות  בעינן  דלא  “ומאחר  כהן  המשפט  כותב  עוד 
שיכולין להסתפק קצת בזה מכל מקום לא הוי כספק חסרון ידיעה ויש לסמוך על זה 
בספק ערלה בחוץ לארץ”. ונראה שכוונתו לומר שאמנם ברור לרשב”א שאין צריך ג’ 
שנים, אך עדיין צריך שיוכל לחיות “איזה זמן”, ויש קצת להסתפק שמא איננו יודעים 
לבדוק האם אכן יכול לחיות איזה זמן או אינו יכול, ועל ספק זה מֵקל הרשב”א בחוץ 
לארץ כי ספק ערלה בחוץ לארץ מותר. וצריך עיון מנין לקח המשפט כהן פירוש זה 
בדברי הרשב”א, והרי כפי שנתבאר לעיל אין שום רמז בדברי הרשב”א שהספק הוא 
שמא איננו יודעים לשער כמה יכול האילן לחיות מגושו, שהרי כתב ברור הן בשאלה 
צריך שיוכל האילן לחיות מגושו, וכפי שביארנו  והן בתשובה שהספק הוא כמה זמן 
לעיל. ולמה לא ביאר המשפט כהן דברי הרשב”א כפשוטן על פי מה שכתב בתחילת 
נתבאר שכל הצדדים שכתב  וכבר  זה.  לענין  ולא מצאתי” תשובה  תשובתו ש”יגעתי 
הרשב”א להקל לא כתבן בלשון ודאי אלא בלשון “מסתבר” ובלשון “לכאורה”, ועל כן 

יש לפרש בפשטות שמשום כך נשאר בספק ועל כן לא היקל אלא בחוץ לארץ.

ונסתפק  סיום דברי הרשב”א: “אלא שאחר כך חזר  עוד כתב המשפט כהן בביאור 
מכח דברי התוספתא שאמרה שצריכין לבדוק אם כן משמע שאין סומכין על ידיעתנו, 
ובבדיקה של התוספתא נראין הדברים שאין אנו בקיאין, אם כן חזר הדבר לחסרון ידיעה 
שאינו נחשב לספק אפילו לגבי ערלה בחוץ לארץ וקל וחומר לארץ ישראל. אבל זה 
נראה ברור מתוך דברי הרשב”א שלא נסתפק במסקנא מטעם שמא צריכין שלש שנים 
שזה היה מוכרע אצלו בין מצד הסוגיא דבבא מציעא בין מצד הראיה של שורש קטן 
דלא בעינן חיות של ג’ שנים, אלא שנסתפק לו שמא אין אנו בקיאין כלל בשיעורא 
דיכול לחיות, כיון שהתוספתא אמרה שצריכין לעשות על זה נסיון, ואין אנו בקיאין 
ידיעה, שאפילו בחוץ  זו של הנסיון, נשאר הדבר אצלנו ספק ערלה דחסרון  בבדיקה 
לארץ אין די ברור להתיר, וקל וחומר בארץ ישראל”. גם כאן צריך עיון בדברי המשפט 
כהן, מנין הסיק שהבעיה היא חסרון ידיעה, היכן רמוז זה בדברי התוספתא או בדברי 
הרשב”א. ומה שכתבה התוספתא “שצריכין לבדוק” יש לפרש בפשטות שאין לסמוך על 
“השערה” שגוש פלוני יכול האילן לחיות ממנו כך וכך זמן אלא צריך “לבדוק” זאת. אך 

איזה חסרון ידיעת המציאות יש כאן.

לדברי  לחוש  ראוי  דלכתחילה  שאם  ברור,  לי  נראה  “ולדינא  כהן  המשפט  וסיים 
הנוהגים  בידי  כלל  למחות  אין  אבל  האחרונים,  שכתבו  הפקפוקים  מפני  המחמירים, 
היתר משנת השתילה הראשונה, אם הבקיאים אומרים שיכול השתיל לחיות בשיעור 
הזמן שבין העקירה של העציץ ממקומו עד אחר שתילתו במקום החדש, והשתרשותו 
שמה אחרי הקליטה של שתי שבתות. וכדי הם הרא”ש והטור והשו”ע לסמוך עליהם 
במה שלא פקפקו כלל על הבקיאות שלנו ולא חלקו בין עפר לסלע ולא הצריכו זמן 
שלש שנים”. וצריך עיון, מנא ליה שהשולחן ערוך לא הצריך שלוש שנים, והרי לשונו 
ג’ שנים  צריך  וכשם שבדברי המשנה הסתפק הרשב”א שמא  סתומה כלשון המשנה, 
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)כדמוכח מדבריו שגם קודם שהביא דברי התוספתא היה מסופק בזה ולכן לא הֵקל אלא 
בחוץ לארץ(, כך בלשון השולחן ערוך יש לנו להסתפק ספק זה גופא.

כותב  תרצ”ג,  חשון  בחודש  יותר23,  מאוחר  שנים  כשלוש  שנכתבה  בתשובה  והנה 
המשפט כהן עוד בענין זה: “על דבר שאלתו בענין השתילים, הנני מורה ובא שלכתחלה 
צריכין שמומחה יודיע שמדת הגוש ואיכותו היתה כזאת שיוכל השתיל לחיות על ידו 
שלש שנים, כספיקו דהרשב”א והפוסקים האחרונים שמחמירים בזה. אבל מעיקר הדין 
היא  דעתי  כן  על  האי.  כולי  דבעינן  נראה  לא  הפוסקים  ושאר  הראשונים  ומסתימות 
שדי אם הגוש היה מספיק לקיים את החיות בין זמן העקירה עד זמן השתילה השניה 
ולשער שאם היו השתילים תלושים עוד שני שבועות דקיימא לן שהוא שיעור קליטה, 
אז נקרא זה יכול לחיות ומתאחדת היא היניקה שהוא מקבל מהעבר מקרקעו עם היניקה 
שמקבל אחר כך מהקליטה החדשה ונחשב כאילו לא נעקר. ועל כן צריכים גם עכשיו 
לשאול מהמומחה שהיה אז וידע את שיעור הגושים, ואז אם יאמר שמשער הוא שעל 
ידי שמירה והשקאה טובה היה יכול להתקיים בחיותו שלש שנים, ואפילו באומד קרוב 
די  ולצרף מה שבעצם הדין לרוב הפוסקים צריך להיות  זה  כן, אפשר לסמוך על  גם 
השניה  לשתילה  עקירה  שבין  ההפסק  של  הזמן  דהיינו  מזה,  פחות  יותר  הרבה  בזמן 
ולקליטתה. והוגד לי שעל פי רוב יש בהגושים שיעור כזה, אפילו כדי לחיות ג’ שנים 
על ידי שמירה, ומכל מקום אין כל הקרקעות שוים בזה, וצריכים לחקור מהבקיאים כמו 
שכתבתי. ויפה כתב כבוד תורתו שמצרפינן גם כן דעת האחרונים דסבירא להו דבזמן 
הזה גם ערלה בארץ ישראל היא רק מהלכה, ויש לומר דגם לדידן ספיקא לקולא. ומכל 

מקום כל מה דאפשר לברר נוהגין אנחנו לברר על ידי יודעי דבר”.

ובתשובה נוספת מאותה שנה24, לאחר חודש ניסן תרצ”ג, כתב עוד בענין זה: “מבלי 
להכנס בענין צירוף השנים של השתילים לפני שנעקרו, מפני שהם נעקרים עם גושיהם, 
שהדבר צריך חקירה גדולה בכמות הגושים ואיכותם, בכל פעם ובכל עץ בפני עצמו, 
דברי  נגד  למעשה  להקל  וחלילה  מיוחדת.  חקירה  בלי  כלל  מזה  לעשות  אפשר  ואי 
הרשב”א שנתן שיעור של ג’ שנים לענין יכול לחיות של השתילים, זולת אם יש עוד 
זולת הרשב”א לחשוב שיעור קטן  סניפים אולי אפשר לצרף שתיקותם של הפוסקים 

בזמן של יכול לחיות”.

ויש להעיר בדברי המשפט כהן בשתי תשובותיו האחרונות:

ידו שלש  על  לחיות  כו’ שיוכל השתיל  צריכין  “שלכתחלה  כותב  בתשובה השניה 
שנים כספיקו דהרשב”א”, וכך כותב גם בתשובה השלישית “וחלילה להקל למעשה נגד 
דברי הרשב”א שנתן שיעור של ג’ שנים לענין יכול לחיות של השתילים”. יש לציין 
שבדבריו אלו נראה שהמשפט כהן חוזר בו מההנחה שכתב בתשובה הראשונה הנ”ל 

23( שם סי’ ט.
24( שם סי’ י.
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שהרשב”א לא הסתפק כלל שמא צריך שהאילן יוכל לחיות מעפרו ג’ שנים כי היה ברור 
לו שדי ב’איזה זמן’ וכל הספק היה שמא איננו בקיאים לבדוק האם יכול לחיות ‘איזה 
זמן’. אבל בשתי תשובות אלו האחרונות כותב המשפט כהן מפורש שהרשב”א הסתפק 

שמא צריך שיוכל לחיות ג’ שנים.

שינוי בולט נוסף בין התשובה הראשונה לתשובות האחרונות הוא ענין החשש לדברי 
המחמירים. בעוד בתשובה הראשונה כתב המשפט כהן רק שלכתחילה “ראוי” להחמיר 
להצריך ג’ שנים, בתשובה השניה כותב שלכתחילה “צריכין” להחמיר בג’ שנים, ובעוד 
הזמן  בשיעור  כו’  היתר  הנוהגים  בידי  כלל  למחות  ש”אין  כתב  הראשונה  בתשובה 
שבין העקירה של העציץ ממקומו עד אחר שתילתו במקום החדש והשתרשותו שמה 
אחרי הקליטה של שתי שבתות”, הרי שבתשובה השלישית הוא בעצמו מוחה ומתריע 

ש”חלילה להקל למעשה נגד דברי הרשב”א שנתן שיעור של ג’ שנים”25.

יש לציין שמה שכותב המשפט כהן ש”מסתימות הראשונים ושאר הפוסקים” נראה 
שאפשר “לחשוב שיעור קטן בזמן של יכול לחיות”, נראה שדבריו מיוסדים על דברי 
הרשב”א עצמו הנ”ל שדייק מסתמות לשון המשנה “יכול לחיות” – “כיון דיכול לחיות 
סתם קתני ולא פירש, משמע לכאורה כל שיכול לחיות קצת ימים קאמר”. ונראה שמזה 
מסיק המשפט כהן שכמו כן מסתימת כל הראשונים והפוסקים שלא כתבו שצריך ג’ 

שנים משמע שדי בזמן קצר יותר.

כמה  ישנם  דידן  שבנידון  עולה  האחרונות  תשובותיו  בשתי  כהן  המשפט  מדברי 
צדדים להקל, והם: א. מסתימת רוב הראשונים והפוסקים לא נראה שצריך ג’ שנים אלא 
זמן קצר יותר; ב. על פי רוב יש בגושי העפר הנעקרים עם השתילים כדי להחיותם ג’ 
שנים; ג. יש מהאחרונים שסוברים שבזמן הזה גם בארץ ישראל ערלה מדרבנן ועל כן 
בספק אזלינן לקולא. אך למרות צדדי קולא אלו, לא הסכימה דעת המשפט כהן להקל 
יכול  לדעתו  האם  ושתיל  שתיל  לכל  בנוגע  מומחה  שישאלו  מצריך  אלא  לכתחילה, 

25( בקובץ אמונת עתיך 84 )ע' 27( מובא מאמרו של הרב שלמה גורן, בו הביא את דברי המשפט כהן הנ"ל 
בסימן ח ש"אין למחות כלל בידי הנוהגים היתר משנת השתילה הראשונה אם הבקיאים אומרים שיכול לחיות 
השתיל בשיעור הזמן שבין העקירה של העציץ ממקומו עד אחר שתילתו במקום החדש והשתרשותו שמה 
אחרי הקליטה של שתי שבתות", ועל פי זה הציג את המשפט כהן בחדא מחתא עם החזון איש שכתב "נראה 

להקל לדינא" ש"לא בעינן ג' שנה" אלא ב"ימי קליטה סגי".

אך יש להעיר שכמבואר בפנים התשובה בסימן ח במשפט כהן נכתבה בשנת תר"צ, ואילו בתשובות המאוחרות 
יותר משנת תרצ"ג כתב "שלכתחלה צריכין שמומחה יודיע שמדת הגוש ואיכותו היתה כזאת שיוכל השתיל 
לחיות על ידו שלש שנים, כספיקו דהרשב"א והפוסקים האחרונים שמחמירים בזה", ואשר "חלילה להקל 
למעשה נגד דברי הרשב"א שנתן שיעור של ג' שנים לענין יכול לחיות של השתילים, זולת אם יש עוד 
סניפים". וידוע הכלל שלמעשה יש לסמוך על משנתו האחרונה של הרב מול משנתו הראשונה. על כן יש 
להתפלא שהרב הנ"ל הציג רק את דברי המשפט כהן במשנתו הראשונה בסימן ח ולא התייחס כלל לדבריו 

בסימן ט ובסימן י שמהם עולה משמעות שונה כאמור לעיל.
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לחיות בגוש העפר שנעקר עמו ג’ שנים, ורק אם אומר שאכן כך, גם אם אומר זאת על 
פי אומד בלבד, ובלבד שיהיה אומד קרוב, אזי די בכך למנות ג’ שנים מזמן הנטיעה 
הראשונה. ומשמע מדבריו שאם המומחה אומר שאין לו אומד קרוב לומר שהשתילים 
יכולים לחיות ג’ שנים בעפר שנעקר עמהם, יש למנות להם ג’ שנים מחדש מנטיעתם 
בשנית, ורק אם יש עוד סניפים להקל אזי “אולי” אפשר לסמוך על הסברא שדי שיוכלו 
השתילים לחיות מהעפר מקצת ימים )דהיינו י”ד יום שהם שיעור קליטה, בתוספת הזמן 

שהיו השתילים עקורים(.

ויש להעיר בדברי המשפט כהן הללו:

“יכול לחיות”  א. הרשב”א כתב ברור שלמרות שלדעתו מסתמות המשנה שכתבה 
משמע לכאורה “קצת ימים”, ולמרות שצירף לזה עוד ב’ צדדים להקל במקצת ימים 
שמא  מסופק  שהדבר  נקט  עדיין  מקום  מכל   – בסברא  טעם  ב’  מגמרא,  ראיה  א’   –
צריך ג’ שנים, ועל כן לא צידד להקל אלא בחוץ לארץ ששם ספק ערלה מותר. יתירה 
מדברי  לדעתו  כי  לארץ,  בחוץ  גם  להחמיר  שנוטה  נראה  הרשב”א  דברי  מסיום  מזו, 
התוספתא משמע יותר שצריך ג’ שנים, וכפי שביארו בדבריו החיד”א והתשובה מאהבה 
והפרח מטה אהרן כמובא לעיל )אות ב(. ואם כן, מאי אולמייהו דהראשונים והפוסקים 
שלדעת המשפט כהן “מסתימות” דבריהם יש לדייק שלא צריך ג’ שנים, הרי ודאי אין 
“סתימותם” חזקה יותר מסתימות המשנה, ומכל מקום לא סמך הרשב”א על דקדוק זה 
בדברי המשנה ואף לא על צדדי ההיתר הנוספים שכתב ונשאר בספק. אם כן, גם אחרי 
דקדוק המשפט כהן מסתמות הראשונים והפוסקים, וגם אחרי סברות ההיתר הנוספים 

שכתב, עדיין לא יצאנו מידי ספק;

ב. מה שכתב המשפט כהן לצרף כסניף להיתר את דעת האחרונים שבזמן הזה גם 
בארץ ישראל ספק ערלה מותר, הנה בשולחן ערוך26 נפסק “ספק ערלה בארץ ישראל 

אסור”, והיינו גם בזמן הזה.

סיכום: למשנתו האחרונה של המשפט כהן לכתחילה צריך לברר שיהיה בעפר כדי 
להחיות את השתיל העקור ג’ שנים וחלילה להקל בזה, אולם אם יש צדדי היתר אחרים 
ג’  כתבו שצריך  ולא  הפוסקים שתקו  העובדה ששאר  את  גם  לקולא  לצרף  מקום  יש 
שנים וגם את דעת האחרונים שבארץ ישראל ספק ערלה לקולא. אך צריך עיון בצדדי 
קולא אלו, כי גם המשנה סתמה ולא כתבה מפורש שצריך ג’ שנים ומכל מקום הסתפק 
בארץ  ערלה  שספק  נפסק  ערוך  ובשולחן  ישראל,  בארץ  והחמיר  בכוונתה  הרשב”א 

ישראל אסור.

26( יו”ד סי’ רצד ס”ט.
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ה.
דיון בדברי החזון איש – האם אפשר להקל על פי דברי הרא”ש

החזון איש27 הביא את דברי התוספתא הנ”ל ודן בהבנת לשונה “חופר לו גומא בארץ 
ונוטעו”, ומכוח קושיותיו כתב ביאור חדש בתוספתא, וזה לשונו:

“נראה דשיעור דיכול לחיות היינו שיעור קליטה, דסתמא י”ד ימים, ואין כל המקומות 
שוות. והנה, העפר החדש שהוא נותן אינו מתאחה עם השרשים אלא אחר שיעור קליטה, 
והלכך אם השרשים הישנים יכולין לקיימו בחיים עד שיקלוט כ]ו[חות החדשים הבאים 
על שרשים חיים ואילן חי ממשיכים החיים הראשונים כו’, אבל אם ימות האילן ק]ו[

דם הקליטה החדשה הוי נטיעה חדשה, וזהו דתניא כיצד יודע חופר גומא בארץ ונוטעו 
ורואה אם אין החיים פוסקים ובכל יום האילן חי וגדל ]וזה ניכר למומחה המעיין[ הרי 
דחי עד החיים החדשים, והיינו ‘אם יכול לחיות’ דתוספתא ולא ימות באמצע. ולמדנו 

לפי זה להלכה דכל שלא מת באמצע, סגי, ולא בעינן ג’ שנה”.

ידי  על  נעשית  לחיות  יכול  שנעקר  האילן  אם  הבדיקה  איש  החזון  לדעת  כלומר, 
נטיעתו בקרקע רגילה ]ולא בקרקע טרשים, כפירוש החסדי דוד[ למשך זמן של י”ד 
ימים, ואם האילן ממשיך להתקיים עד קליטת האילן מחדש בפרק זמן זה28 – אין צריך 

למנות לו שוב ג’ שנות ערלה.

בהמשך דבריו מתייחס החזון איש לכך שמסקנתו אינה עולה בקנה אחד עם ספיקו 
במשך  להתקיים  שיכול  בשיעור  לאילן  דבוק  עפר  שיהיה  צריך  שמא  הרשב”א  של 
התוספתא  פי  על  הרשב”א  נסתפק  דאולי  לחוש  באנו  אם  “ואף  לשונו:  וזה  שנים,  ג’ 
דבעינן ג’ שנה, והיינו דהסלע צריך שיהיה בו שיעור שאפשר ליטע אילן ויצא מערלה, 
וכן בנזדעזע ואחיזתו רופפת נמי בהאי  וסלע שאינו ראוי לזה לא מקרי יכול לחיות, 
שיעורא משתער, אכתי נראה להקל לדינא, דמלתא דמספקא ליה להרשב”א פשיטא ליה 
להרא”ש”. כלומר, למרות שהרשב”א הסתפק על פי התוספתא שמא צריך שיהיה עפר 
דבוק לאילן בשיעור שיכול להתקיים במשך ג’ שנים, לדעת החזון איש הרא”ש הכריע 
שמספיק עפר שהאילן יכול להתקיים ממנו זמן קצר, וכיון שהרשב”א הסתפק והרא”ש 

הכריע – אזלינן אחר הכרעת הרא”ש.

קביעת החזון איש שהרא”ש הכריע שאפשר להסתפק בעפר פחות מג’ שנים, מבוססת 
על דברי הרא”ש בפירושו למשנה מסכת ערלה29, וכך מסביר החזון איש את הדברים: 
ונשתייר בו שרש פטור, מאי טעמא  ז”ל עמד בהא דתנן אילן שנעקר  “דהנה הרא”ש 

27( ערלה פ”א סי”א ואילך.
28( ובספר דרך אמונה )הלכות מעשר שני פ"י הערה קמ( הביא בשם החזון איש "שאם העביר עם קרקע אמה 
על אמה בעומק אמה בודאי מהני". כלומר שבכמות כזו בוודאי יכול לחיות כדי שיעור קליטה שהוא י"ד יום.

29( פ”ד מ”ד.
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תנן הכא דסגי בשרש ולעיל תנן דבעינן דיכול לחיות, וכתב וזה לשונו ‘אז ידוע שיכול 
לחיות במקומו ופטור אף אם הוסיף בו עפר’, וכן הוא בטוש”ע סי’ רצד ס”כ, והנה דברי 
הרא”ש היפוך דברי הרשב”א שכתב דבשורש קטן ודאי אינו יכול לחיות, והרא”ש כתב 

דזהו בטחון שיכול לחיות”.

ונבאר את דבריו, במסכת ערלה30 שנינו: “אילן שנעקר ונשתייר בו שורש – פטור”. 
עובי השורש  מן השורש בארץ, אם  ונשתייר מעט  ופירש הרא”ש: “שנעקר – לגמרי 
כמחט כו’ אז ידוע שיכול לחיות במקומו ופטור אף אם הוסיף בו עפר”. כלומר, אילן 
שנעקר אך נשאר מחובר לקרקע באמצעות שורש דק אחד – אין צריך לספור לו שוב ג’ 

שנות ערלה כיון ש’ידוע שיכול לחיות במקומו’ על ידי שורש זה.

דברי הרא”ש הללו שהאילן יכול לחיות במקומו על ידי חיבור שורש דק אחד, חלוקים 
על הבנת הרשב”א שכתב )בתשובתו המובאת לעיל אות ב(: “והיינו טעמא דכי לא נעקר 
ממקומו לגמרי אלא שעדיין מחובר כל דהו במקום נטיעתו ואפילו כחוט הסרבל, אותו 
המועט פוטרו ומעמידו על היתר הראשון, אף על פי שאינו יכול לחיות ממנו כלל”. 
כלומר, לדעת הרשב”א האילן אינו יכול לחיות על ידי חיבור של חוט שורש בודד, ומכל 
מקום כיון שהאילן מחובר עדיין במשהו למקור חיותו הראשון, אין צריך לספור לו שוב 

ג’ שנות ערלה ונחשב כמחובר עדיין.

לחיות  ימשיך  האילן  אם  והרשב”א  הרא”ש  ומבאר שמחלוקת  ממשיך  איש  והחזון 
על ידי השורש הבודד שמחברו לאדמה או לא, אינה מחלוקת במציאות: “אמנם דברי 
הרשב”א הם לצד דבעינן חי לעולם או ג’ שנה, אבל הרא”ש פשיטא ליה כדברי הרשב”א 
דסגי במקצת ימים ושרש אחד מבטיח זה”. כלומר, מה שכתב הרשב”א שהאילן לא יכול 
לחיות על ידי השורש הדק שמחברו למקום גידולו הראשון, הוא לפי הסברא )שחשש 
לה( שכדי שמניין שנות הערלה לא יתבטל צריך שהאילן יוכל לחיות זמן ארוך – ג’ 
בפשטות  שנקט  הרא”ש  ואילו  זאת,  לעשות  מסוגל  לא  אכן  דק  ושורש  ויותר,  שנים 
שהאילן יכול לחיות גם בחיבור שורש קטן למקום גידולו הראשון דיבר על חיות לזמן 

קצר, כי לשיטתו די בכך כדי לא לבטל את מניין שנות הערלה.

ד  במשנה  איש שהרא”ש  החזון  הסיק  והרא”ש  הרשב”א  בדברי  זה  ביאור  יסוד  על 
הכריע שכל אילן שנעקר ויכול לחיות זמן קצר כשהוא מנותק, אין צריך למנות לו שוב 

ג’ שנות ערלה.

בהתאם למסקנתו הכריע החזון איש למעשה: “ואחרי דהרשב”א מספקא ליה והרא”ש 
פשיטא ליה אין ספק מוציא מידי ודאי, ובפרט שגם דברי הרשב”א מטין כן להלכה”. 
כלומר, כיון שהרא”ש הכריע במשנה ד שאפשר להסתפק בכך שהאילן יכול לחיות לזמן 
קצר, ויתירה מזו אף הרשב”א נטה על פי סברא לומר כן ורק הסתפק מחמת פשט דברי 

30( שם.
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ויש  ואילן שנעקר  ודאו של הרא”ש,  אין ספיקו של הרשב”א מוציא מידי  התוספתא, 
עמו עפר שמספיק לחיות זמן קצר )י”ד ימים( אין צריך למנות לו שוב ג’ שנות ערלה 

כשנוטעים אותו שוב בקרקע31.

בפירושו  מהרא”ש  הוכחתו  א.  מחודשים:  עניינים  שני  עולים  איש  החזון  מדברי 
במשנה ד שאפשר להסתפק בחיות של האילן העקור לזמן קצר כדי להמשיך את מנין 
שנות הערלה; ב. ביאורו שאין מחלוקת בין הרא”ש להרשב”א לגבי סיכויי הצמיחה של 
אילן שנעקר ונשאר מחובר בשורש אחד בלבד אלא שהרא”ש דיבר על חיות שנשארת 

לזמן קצר )י”ד ימים( והרשב”א דיבר על חיות לזמן ארוך )ג’ שנים(.

אמנם יש לתמוה על דברי החזון איש, כי המעיין בתשובת הרשב”א יראה ברור שמה 
שכתב בביאור משנה ד גבי אילן המחובר בשורש קטן לאדמה ש”אותו המועט פוטרו 
ומעמידו על היתר הראשון אף על פי אינו יכול לחיות ממנו כלל” – בא כסיוע לסברתו 
הראשונה בביאור משנה ג בה נקט שדי שהאילן שנעקר “יכול לחיות קצת” מכוח העפר 
בין דברי הרשב”א  ג’ שנים. נמצא שהתיווך שכותב החזון איש  ואין צריך  בו  הדבוק 
שכתב שאילן המחובר לאדמה בשורש קטן “אינו יכול לחיות ממנו כלל” לבין דברי 
הרא”ש שכתב שאילן כזה “ידוע שיכול לחיות במקומו” – שכוונת הרשב”א לג’ שנים 

וכוונת הרא”ש לימים מועטים, לא ניתן להולמו כלל בדברי הרשב”א עצמו.

יראה  הרשב”א  בתשובת  “המעיין  יב32:  ירושלים  אוצרות  בקובץ  בזה  העירו  וכבר 
בהדיא שמביא משנה זו לסייע לצד דסגי ביכול לחיות ימים מועטים, והחזון איש לא 

ראה התשובה בפנים כמו שכתב שם שרק ראה העתקה באחרונים”.

איש,  החזון  כדברי  לג’ שנים  כוונתו  ברור שאין  לשון הרשב”א  מגוף  ועיקר,  ועוד 
שהרי כותב “אינו יכול לחיות ממנו כלל”, משמע שאפילו זמן קצר אינו יכול לחיות 
ממנו. וכן כתב להעיר בדבריו בשו”ת שבט הלוי33: “לישנא דאינו יכול לחיות ממנו כלל 
שבתשובת הרשב”א לענין שרש קטן אינו משמע כהחזון איש דאינו יכול לחיות ג’ שנים 

כו’, דלשון אינו יכול לחיות כלל מורה יותר שכלל וכלל לא גם מקצת מג’ שנים”.

ומה שהתקשה החזון איש כיצד יתכן שהרשב”א והרא”ש חולקים במציאות האם אילן 
יכול לחיות בחיבור שורש קטן או אינו יכול לחיות כלל, ראה מה שכתב בשו”ת שבט 
הלוי34 ליישב שאין כאן מחלוקת כלל: “ההבדל בזה בין הרשב”א להרא”ש יראה לעניות 
דעתי, דיסודי אילן שנעקר ובו סלע ואילן שנעקר ובו שורש הם שונים זה מזה, דאילן 

31( והרבה מאחרוני זמננו סמכו על דברי החזון איש למעשה, ראה שו"ת מנחת יצחק )ח"ח סי' צב(, שו"ת 
שבט הלוי )ח"ה סי' קנו(, שו"ת ציץ אליעזר )ח"א סי' יט(, שו"ת ברוך אומר )יו"ד סי' קצ ע' תקיח(, שו"ת חבל 

נחלתו )ח"ט סי' מ ע' 302(, ועוד.
32( ע’ רכז.

33( ח”ה סי’ קנו אות א.
34( שם.
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שנעקר לגמרי ורק נשאר עפר סביבו ההיתר מכח יכול לחיות שבעפר דזולת זה הרי הוא 
עקור לגמרי, מה שאין כן אם נשאר על מקומו ועדיין נשאר קצת נהי דעל שורש קטן זה 
בודאי אינו יכול לחיות כמו שכתב הרשב”א מכל מקום כיון דמשורש זה שוב מתפתחים 
ומתחלפים שאר שרשים במשך הזמן הרי לא נקרא עקור לגמרי, אם כן הרשב”א מדבר 
מצד השורש הקטן עצמו דעל ידי זה ודאי אינו יכול לחיות כלל, והרא”ש זה עצמו קורא 

יכול לחיות כנ”ל דגורם חליפין”.

ומאחר שנדחה ביאור דברי החזון איש בתיווך דברי הרשב”א והרא”ש, נמצא שאין 
בעצם יסוד למסקנתו שהרא”ש חולק על הרשב”א וסובר שדי במקצת ימים, דהא מנא 

ליה35.

עוד זאת, הבית יוסף בהלכות ערלה36 העתיק בסתמא את ספיקו של הרשב”א הנ”ל 
שמא צריך ג’ שנים, ולא ציין שהרא”ש חלוק עליו בענין זה37. וידוע הכלל שכתב הבית 
מאיר38: “ודע שכבר כתבתי בספרי כמה פעמים שנוח לי ללמוד מסתימת דברי הפוסקים 
הראשונים יותר מפירושם של האחרונים”. לפי זה, יש להעדיף את סתימת הבית יוסף 

כהרשב”א, על פני חידושו של החזון איש בדעת הרא”ש.

עוד מצאתי בשו”ת הרשב”א מהדורת מכון ירושלים39 שהביאו את דברי החזון איש 
הנ”ל בדעת הרא”ש שדי שיוכל האילן לחיות מקצת ימים כדי שלא יבטלו מנין שני 
ידוע  ‘אז  “וצריך לעיין דלשון הרא”ש משמע להיפך, שכתב  כך:  והעירו על  הערלה, 
שיכול לחיות במקומו ופטור אף אם הוסיף בו עפר’, ואם נאמר שכוונתו שיכול לחיות 
קצת ימים, מאי קאמר ‘אף אם הוסיף’ דמשמע דמיירי אף בלא הוסיף, והלא אם לא יוסיף 
לא יחיה כלל. ותו, דאם אין מוסיף עוד שרשים על ידי שורש זה פשיטא שמכח שורש 
זה לבד לא יתחייב בערלה, ובעל כרחו מיירי רק בהוסיף, והוה ליה למימר פטור סתמא, 
ומבואר דמפרש שיכול לחיות  ולכל היותר לומר אף שהוסיף, דמשמע דבהכי מיירי, 

35( וראה גם שו"ת שבט הלוי )ח"ה סי' קנו אות א(, שהתקשה בענין קצבת הזמן שקבע החזון איש י"ד ימי 
קליטה: "מה שכתב החזון איש דהשיעור הוא י"ד יום, מוקשה גם כן מסתימת המשנה והפוסקים, דכמו דיכול 
לחיות סתם משמע לנו אפילו פחות מג' שנים, כמו כן סתימת הלשון אינו סובל שיעור י"ד יום דוקא". כלומר, 
כשם שמדברי הרשב"א עולה שסתמות לשון המשנה "יכול לחיות" אינו מתאים כל כך לשיעור ג' שנים, כך 
גם אינו מתאים כל כך לשיעור י"ד ימי קליטה. ועל כן גם כשהרשב"א הסתפק שמא אין צריך ג' שנים לא 
נקט סכום מסוים של ימים אלא רק כתב שדי ב"מקצת ימים" ו"כל שיכול לחיות קצת" דזה מתאים עם סתמות 

לשון המשנה.
36( יו”ד סי’ רצד אילן שעקרו רוח.

37( ואין לדחות שהבית יוסף לא ראה את פירוש הרא"ש על המשניות, שהרי כמה פעמים בספרו בית יוסף 
מציין אליו, ראה לדוגמא: בית יוסף אורח חיים סי' קס ד"ה "מים מלוחים", שם סי' תרצא ד"ה "ומ"ש רבינו", 

יורה דעה סי' רא ד"ה "מעין שיורד", ועוד.
38( או”ח סי’ תמג אות ב ד”ה “ואולם”, ובתשובתו לבעל חכמת אדם, בינת אדם שער הקבוע סי’ ז.

39( ח”ג ע’ קלא.
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בעפר  שיתפשטו  אחרים  שרשים  יוסיף  אחד  שורש  שנשתייר  שכיון  לבד  זה  משורש 
מחדש. ומשמע לפי זה דבעי שיוכל לחיות לעולם. וגם ממה שכתב במשנה ג’ מבואר 
יכול לחיות מן  דלא סגי במה שיכול לחיות עד שישריש מחדש, שכתב שם אם היה 
העפר שבא עמו בלא תוספת עפר אחר’, ואם במה שיכול לחיות עד שיעור זמן השרשה 
חשוב ‘יכול לחיות’ לשם מה אמר ‘בלא תוספת עפר אחר’, והרי בכל מקרה אין העפר 
האחר מסייע לו בשיעור הזמן שעד ההשרשה, ומוכח דעל כל פנים צריך לחיות מהעפר 
בדעת  אחריו  והבאים  איש  החזון  שנקטו  מה  ולפיכך  השרשה.  מזמן  יותר  הראשון 

הרא”ש וסמכו על זה למעשה צריך עיון גדול”.

עוד יש לציין מה שכתב בספר דרך אמונה40 בשם החזון איש “שאם העביר עם קרקע 
אמה על אמה בעומק אמה בודאי מהני”. ומוסכם על כולם שעפר בשיעור “אמה על 
אמה בעומק אמה” יש בו כדי להחיות האילן ג’ שנים ויותר )ראה להלן אות ט(. וראה 
גם ספר חוט שני41 שכתב: “ולמעשה נוהגים להחמיר בהעברת שתילים ממקום למקום 
וידוע  להחמיר”.  וצריך  בזה  גמור  בירור  מפני שאין  שנטעם  שנים משעה  ג’  למנות 
שמחבר הספר חוט שני הוא קרובו של החזון איש ופוסק בדרך כלל כדבריו בכל מקום. 
ממקורות אלו יש מקום להסיק שלענין מעשה גם החזון איש עצמו חשש לספיקו של 

הרשב”א.

סיכום: אין יסוד לטענה שהרא”ש סובר שאילן שנעקר ועפרו עמו די שיוכל לחיות 
ממנו זמן קצר.

ו.
דיון בדברי שו”ת משפטי עוזיאל – האם השולחן ערוך הכריע בנושא זה

הבית יוסף בהלכות ערלה42 העתיק את עיקר דברי הרשב”א הנ”ל, את תחילת דבריו 
“מסתברא לי דאפילו יכול לחיות ממנו קצת ימים פוטרו ואפילו אינו יכול לחיות ג’ 
שנים כשני ימי ערלה”, ואת המשך דבריו “נראה לי להלכה דבחוצה לארץ אם נעקרו 
אלא  להקל  סברתו  על  סמך  שלא  כלומר  פטורין”,  ממנו  קצת  לחיות  ויכולין  גושיהן 
בחוץ לארץ, ואת סיום דבריו “אלא שבתוספתא דערלה )פ”א ה”ג( שנינו דבר שמספק 
לי דתניא התם כיצד יודע אם יכול לחיות אם לאו חופר גומא בארץ ונוטעו בה אם יכול 

לחיות פטור ואם לאו חייב”. והבית יוסף לא העיר מאומה על דברי הרשב”א.

אמנם, בשלחן ערוך43 סתם המחבר כלשון המשנה והתוספתא: “אילן שעקרו רוח או 
והוסיף עליו שם העפר  ומהעפר שסביב שרשיו עמו  והוליכו למקום אחר  נהר  שטפו 

40( הלכות מעשר שני פ”י הערה קמ.
41( הלכות שמיטה פ”ג הי”א ע’ קעט.

42( יו”ד סי’ רצד.
43( שם סי”ט.
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בלא  עמו  שבא  הראשון  בעפר  לחיות  יכול  היה  אם  אותו  אומדין  בארץ,  שם  ונשרש 
תוספת עפר אחר הרי זה כנטוע במקומו ופטור מהערלה ואם לאו חייב”. ולא התייחס 
כלל לדיון האמור של הרשב”א כמה זמן צריך שיוכל האילן לחיות מהעפר שנעקר עימו.

בשו”ת משפטי עוזיאל44 כתב שהשמטת השלחן ערוך את ספקו של הרשב”א בענין 
משך הזמן שיכול האילן לחיות מהעפר שנעקר עמו מלמדת שהכריע בזה להקל, וזה 
לשונו: “ואפילו אם נניח שהרשב”א מספקא ליה האי דינא, מרן ז”ל ודאי הכריע שאין 
צריך שיחיה שלש שנים, שאם לא כן היה מפרש ואומר אם היה יכול לחיות שלש בעפר 
הראשון שבא עמו בלא תוספת עפר אחר, ומדסתם דבריו ולא פירש אחר שראה דברי 
הרשב”א, מוכח בברור דסבירא ליה בפשטות דיכול לחיות ימים אחדים סגי וכדמשמע 
להלכה  נלמד  האמור  “מכל  עוזיאל45:  הכריע המשפטי  זה  פי  ועל  דמתניתין”.  סתמא 
שנות  בתוך  ממקומו  שנעקר  צעיר  אילן  אפילו  או  ערלה  שנות  עליו  שעברו  שאילן 
ערלה ונעקרו גם הגושים עמו, ולפי אומדנת מומחים יכול הוא לחיות ימים אחדים בלא 
תוספות עפר אחר נוסף על גושיו, פטור מדין ערלה אם עברו עליו קודם עקירתו שלש 

שנים, ואם לא עברו עליו כל שנות ערלה מונים לו משעת נטיעתו הראשונה”.

אולם, קביעה זו של המשפטי עוזיאל אינה מתאימה לכאורה עם כללי השולחן ערוך. 
וכמו שכתב בעל כנסת הגדולה בשו”ת בעי חיי46: “ומה שהוקשה לכבוד תורתו על הרב 
ז”ל ]=הבית יוסף[ בספר הקצר ]=שלחן ערוך[ למה השמיט זה מאחר דבבית יוסף סובר 
כדעת מהר”י טאייטאצאק, לא זו בלבד השמיט הרב בספר הקצר, למוד הרב באותו ספר 

להשמיט כמה דברים שקבען בבית יוסף להלכה”47.

גם החיד”א בשו”ת יוסף אומץ48 כתב: “וכי תאמר בלבבך, אם כן אמאי מרן השמיט 
דינין  דכמה  לך,  דע  ואתה  שמענה  הביאו.  לא  מור”ם  וגם  ערוך  בשולחן  ר”י  דעת 
מוסכמים השמיטם בשלחן ערוך, וכן כתב הרב הגדול מהר”ר גבריאל איספרנסה זלה”ה 
בתשובה כתב יד דאין הכרע מהשלחן ערוך שהשמיט דין אחד, דכמה דינים מוסכמים 
אין הרב כותבם וסמיך ליה במה שכתבם בבית יוסף עכ”ל. ואני הדל כתבתי עליו בספרי 
הקטן ברכי יוסף א”ח סימן ש”ב מה זו סמיכה בדינים ההם על הבית יוסף יותר מכל 
הדינים שכתבם בשלחן ערוך עיין שם, ועתה נראה דודאי כונת הרב הנזכר הוא שדיני 
הגמרא והרמב”ם וכיוצא מביאם בשלחן ערוך, אמנם הדינים המחודשים זמנין דהוא ז”ל 
משמיט מהם, ונראה דזה דבר השמיטה תחת שלש, או שהדין ההוא אף שהוא מוסכם 

44( ח”א יו”ד סי’ כ אות ב ע’ קפג.
45( סוף אות ב ע’ קפד.

46( חאה”ע סי’ יא ד”ה “איברא”, דף טו, ג.
47( והובאו דבריו בשו”ת חיים ושלום להגר”ח פאלאג’י ח”א סי’ לד, דף סב, א.

48( סי’ כט ד”ה “ואני”.
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הוא מציאות רחוק, או שהוא פשוט, או שהוא כלול ונלמד מעיקר הדין שכתב בשלחן 
ערוך”49.

וכך כתב גם בשו”ת בית דינו של שלמה50: “וגם מרן בבית יוסף בסימן קכט הביא כו’ 
במשנה סתמית ולא כתב שיש מי שחולק עליהם וגם לא פקפק על דבריהם הוא ודאי 
דסבירא ליה דהלכתא נינהו, דאי לא תימא הכי לא הוה שתיק מינה, ואף שלא הביא 
ואינו מביאם בשלחן  יוסף  בבית  דינים מחודשים מביא  ערוך, הרבה  דבריהם בשלחן 
ערוך, ומשום הא ליכא למימר דלא סבירא ליה כוותייהו ולכן השמיטם, דאם איתא להא 

הוה ליה לגלויי דעתיה בבית יוסף”.

ואמנם, בספר יד מלאכי51 כתב כלל זה בלשון מסופקת: “דרכו של מוהר”י קארו בספר 
הקצר להשמיט כמה דינים שהביאם בבית יוסף, מפני שלא מצאם בשאר הפוסקים, ומכל 
מקום בבית יוסף הביאם כי הוא מאסף לכל המחנות, שזה משפט הספר ומעשהו. כנסת 
הגדולה יורה דעה סי’ לה הגהות הבית יוסף אות עד. והרב ידי אליהו סי’ קמו והרב 
זרע אברהם חחו”מ סי’ יג כתבו דכיון דהשמיטו מהלכה נראה שחזר בו, מפני שראה 
חולקים בדבר. עיין שם דף קכה ב. וכן מצאתי עוד להרב מנחת כהן בספר התערובות 
ח”א סוף פ”י. אך שם בח”ג פ”ז כתב דכמה דברים שהביא בבית יוסף השמיט בשלחן 
ערוך, אף שהם אליבא דהלכתא, עיין שם ובדף קלח ב. ועיין ספר יד אהרון )או”ח( סי’ 
שב בהגהות הבית יוסף, ומשאת משה ח”ג דף פו ד )חו”מ סי’ כד(, ובספר הלכה למשה 
דף צט ד )פי”ב מהלכות נזקי ממון ה”ז( ובח”ב הלכות מכירה דף טו א )פ”ג ה”ו(”. עולה 
מדבריו שיש פוסקים הסוברים שדין שהוזכר בבית יוסף והושמט בשלחן ערוך משמע 

שהמחבר חזר בו מדין זה52.

אמנם, גם הפוסקים שהביא היד מלאכי שכתבו שדבר שהשמיט הבית יוסף בשולחן 
ערוך הוא מפני שחזר בו, נימקו את דבריהם שטעם חזרתו הוא “מפני שראה חולקים 
בדבר”. לפי זה, בנידון דידן שלא מצאנו מי שחולק על דברי הרשב”א שחשש להצריך 
שיוכל האילן העקור לחיות מעפרו ג’ שנים, גם לדידם אין לפרש את השמטתו כחזרה.

וראה גם שו”ת ויוסף אברהם53 שביאר שגם הפוסקים הנ”ל שציין היד מלאכי, מודים 
חוץ  בו,  שחזר  מלמדת  תמיד  לא  יוסף  בבית  שהוזכר  דבר  ערוך  השלחן  שהשמטת 
יוצא מן הכלל –  ממקומות מסוימים שפירטו הפוסקים הנ”ל בתשובותיהם – באופן 
בהם בלבד לדעתם ההשמטה היא מפני שחזר בו, וזה לשונו: “צריכין אנו לחקור ולדרוש 
בדעת מרן ז”ל אשר קבלנו הוראותיו ככל אשר יאמר כי הוא זה, ולכן יש לחקור דאם 

49( וכן כתב בשו”ת חיים שאל ח”א סי’ מ”ח ד”ה “ואפשר”.
50( לאניאדו, חיו”ד קרוב לסוף סי’ יב ד”ה “באופן הא”.

51( כללי שו”ע ורמ”א כלל ד, דפוס י-ם ע’ קט.
52( וראה לקוטי שיחות חל"א שמות א הערה 16 שהביא דברי היד מלאכי.

53( דיין, סי’ כג.
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מצאנו במקום אחר בבית יוסף שהביא דין אחד מהפוסקים המפורסמים כגון הראב”ד 
והרמב”ן והרשב”א ז”ל שכך הסכימו בו כולם או אחד מהם ולא הביא שום חולק בדבר, 
ובשלחנו הטהור השמיט אותו דין ולא העתיקו, אם נימא דבכגון זה נימא כיון דבשלחן 
הוא  זה  דדין  כיון  נימא  או  ליה,  סבר  ולא  דין  בו מאותו  דחזר  נימא  הביאו  לא  ערוך 
מגדולי הפוסקים המפורסמים ולא מצאנו לפוסקים אחרים שנחלקו עליהם האיך נוכל 
לחזור שחזר בו כל עוד שלא מצינו לו גילוי שחזר בו בבדק הבית, ועוד דאם איתא שחזר 
בו היאך לא גילה דעתו בשלחן ערוך שחזר בו כדי שלא נטעה ונסבור שלא חזר בו כיון 
שהדין מגדולי הפוסקים ולא נמצא חולק בדבר. תשובה: נראה דבכגון זה שהשמיט מה 
יוסף לא אמרינן דחזר בו”. ובהמשך דבריו מביא את דברי היד מלאכי:  שכתב בבית 
זה  בענין  דברו  אשר  הפוסקים  לכל  טהור  איש  שאסף  ז”ל  מלאכי  יד  להרב  “וראיתי 
וקבצם כעמיר גורנה כו’. וכל הקורא ושונה בדברי הרב יד מלאכי הנזכר בלתי שיעיין 
בספרי הפוסקים שהביא בשורשן של דברים יסבור שהרב הביא מחלוקת בספק דנדון 
דידן. אכן הלומד בשורשן של דברים יראה שלא עלתה על דעתן של הפוסקים הנזכרים 
שראינו  מקום  לכל  גדולה  הוכחה  “יש  תשובתו:  ומסיים  מקום”.  בכל  זה  כלל  לומר 
למרן שפסק בבית יוסף דין ובשלחן ערוך לא הביאו דאמרינן דלא חזר בו ואין זה כלל 
בכל מקום ]=לומר שחזר בו[ כנ”ל”. כלומר, גם הפוסקים שציין היד מלאכי שאמרו 
שהשמטת השלחן ערוך דבר שהוזכר בבית יוסף מלמדת שחזר בו – בכל מקום שכזה 
היתה סיבה מסוימת לכך כמבואר בדבריהם, אבל בסתמא – הכל מודים שהשמטת דבר 

שכתב בבית יוסף אין בה כדי להוכיח שחזר בו.

וכל  ערוך  בשלחן  יוסף  הבית  על  לעיין  “וצריך  מאהבה54:  תשובה  שו”ת  גם  וראה 
האחרונים שלא הביאו דברי הרשב”א האלו, ואין לומר משום דהרשב”א מספקא ליה 
זה אינו דהא מפורש בהרשב”א להדיא דמיירי בחוץ  וספק ערלה בחוץ לארץ להקל, 
לארץ, לכן חלילה לי להקל נגד רבן של ישראל הרשב”א, וצריכין אומד אם יכול לחיות 
ג’ שנים על ידי גושיהן ואומד זה צריך להיות על פי עובדי אדמה כמו שכתב הרא”ש 
מדוע  מאהבה  התשובה  של  תמיהתו  שלמרות  הרי  קטנות”.  בהלכות  ערלה  בהלכות 
השמיט השולחן ערוך את דברי הרשב”א שהביא בבית יוסף, מכל מקום פשיטא ליה 

שלענין הלכה למעשה דברי הרשב”א שרירים וקיימים.

וראה גם ספר מדאני אסא55 שניסה להוכיח כדברי החזון איש הנ”ל להקל, וזה לשונו: 
“דברי החזון איש אלה יש לסייעם מדברי מרן הבית יוסף שאף שכל יקר ראתה עינו 
סוף דברי הרשב”א דעלה ונסתפק בלשון התוספתא וכדהביאם בבית יוסף שם, אפילו 
הכי פסיק ותני בשולחן ערוך סתם להקל, ועל כרחך דסבירא ליה דלא נתכוון הרשב”א 
לסתור פסקו שפסק להקל בגלל קושיתו מלשון התוספתא, והיינו טעמא דלא שבקינן 

54( ח”ג סי’ תב.
55( אריבי, ח”א-ב ע’ קפד.
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ועל  דתוספתא”.  דלישנא  ספיקא  משום  לקולא  דסתמא  דמתניתין  דלישנא  פשיטתא 
דבריו אלו העיר הרב מאיר מאזוז בשולי הגליון: “צריך עיון, שדברי מרן בשולחן ערוך 
כלשון הטור בדיוק סתומים הם, ומה שתפרש במשנה ובגמרא תפרש בדבריו, ואדרבא 

מסתמא שלא רצה להכריע בספיקו של הרשב”א”.

אינה  יוסף  בבית  דברי הרשב”א שהוזכרו  הושמטו  ערוך  סיכום: העובדה שבשלחן 
מלמדת שבשלחן ערוך חזר בו ממה שהביא בבית יוסף.

ז.
דעת הרב שלמה זלמן אויערבאך 

בשו”ת מנחת שלמה56 דן ומפלפל באריכות גדולה בדברי הרשב”א ובפירוש המשנה 
אודות אילן שנעקר בגושו.

דברי  בכוונת  נתפוס  אם  דאף  דעתי  לעניות  “נראה  כתב  דבריו57  בתחילת  כי  ואף 
הרשב”א כאותן גדולי המחברים דמפרשי שנשאר בספק בלא שום הכרעה, מכל מקום 
אם יתברר שדעת שאר גדולי הפוסקים בזה הוא לקולא מסתבר דלא שבקינן פשיטתא 
דשאר גדולי הפוסקים מפני ספיקו של הרשב”א ואית לן למינקט להלכה כדעת המקילים 
גם בארץ ישראל”, ולהלן שם58 אכן מבאר “דמדברי הרמב”ם והרימב”צ ומהרא”ש והטור 
מוכח דסבירא להו דכל שהוא יכול לחיות ימים אחדים ואינו מתחיל להתיבש מיד חשיב 

שפיר יכול לחיות”;

מכל מקום, בהמשך דבריו59 כותב: “ולפי זה גם אנו יש לנו לחשוש לדעת הרשב”א 
ולהצריך שיכול לחיות ג’ שנה”. וכיוצא בזה כותב עוד שם60: “נראה לעניות דעתי לבאר 
דמסתבר דסגי בשיעור של יכול לחיות עד לאחר קליטה שבמקום השני ]אף שקשה 

מאד לומר ‘מסתבר’ כיון דהרשב”א מסופק בדבר[”.

אף בסיום התשובה מתייחס ברמה המעשית לגודל הגושים הניטלים עם השתילים 
הנעקרים, וטורח להוכיח שאכן “באותן הגושים שנוהגים לעקור יכולים לחיות ג’ שנה”.

וכן נקט בסתמא בתשובה אחרת61: “נראה דאילן הנטוע בקרקע והאדמה אשר מסביב 
לשרשים הוכחשה, דאף שאין העץ יכול לחיות עוד ג’ שנים בלא זיבול, מכל מקום אם 
הוסיפו זבל והוא ממשיך לחיות אינו מתחייב כלל מחדש בערלה, וכיון שכן הוא הדין 
נמי לענין שיעור העפר באילן שנעקר ממקומו שצריכים כדי שיוכל לחיות ג’ שנה – 

56( ח”א סי’ סט.
57( אות א ד”ה “בתחלה”.

58( סוף אות א.

59( סוף אות ב.
60( תחילת אות ו.

61( שו”ת מנחת שלמה שם סי’ עא אות ו.
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דהיינו נמי אם יוסיפו להשקותו כראוי וגם לזבל אותו היטב, כי נראה לעניות דעתי דכל 
זיבול שאינו ממש כמו הוספת עפר רואין אותו כהשקאה, וכל שיכול לחיות באופן זה 

ג’ שנים דינו כיכול לחיות ופטור מערלה”.

סיכום: מכלל דברי הגרש”ז אויערבאך מוכח שלענין מעשה לא סמך על הסברות 
לחיות  השתילים  שיוכלו  ולהצריך  להחמיר  נטתה  דעתו  אלא  להקל,  שכתב  השונות 

בגושיהם ג’ שנים כספיקו של הרשב”א62.

ח.
דיון בדברי שו”ת יביע אומר – האם אפשר להקל מכוח ספק ספיקא

בשו”ת יביע אומר63 הביא את דברי החזון איש הנ”ל, וכתב שיש לצרף לדבריו סעד 
נוסף להקל, וזה לשונו: “ויש לצרף לזה סברת הפוסקים שאומרים שבזמן הזה גם בארץ 
ישראל ספק ערלה לקולא, הן מטעם שבטלה קדושת הארץ, והן מטעם שרוב ישראל 
אינם בארץ ישראל. ואמרתי לצרף בזה מה שכתב המשנה למלך )פ”י מהלכות מאכלות 
אסורות הלכה יא(, שלפי מה שכתבו התוספות )יבמות פא. פב ב(, דלמאן דאמר תרומות 
ושהוא הדין לכלאי  היינו משום דבטלה קדושת הארץ,  הזה מדרבנן,  בזמן  ומעשרות 
הזה בארץ  בזמן  נראה שהוא הדין לערלה  זה  לפי  רק מדרבנן,  דהוי  הזה  בזמן  הכרם 
ישראל דלא הוי דאורייתא, כיון שבטלה קדושת הארץ, ולפי מה שאמרו )בקידושין לט 
א( בדין ערלה בחוץ לארץ דהלכה למשה מסיני ודאה אסור ספקה מותר, בזמן הזה אף 
בארץ ישראל ספק ערלה מותר, משום שבטלה קדושת הארץ”. ובהמשך דבריו הביא 
מדברי הצל”ח על מסכת ברכות )לו, א( שדייק אף מדברי הרי”ף והרמב”ם שספק ערלה 
להו שספק  סבירא  והרמב”ם  “נמצא שהרי”ף  והסיק:  לקולא,  הזה  בזמן  ישראל  בארץ 
ערלה בזמן הזה בארץ ישראל ספקה מותר, והשתא רווחא שמעתתא, ולכן אף שהרשב”א 
בסוף דבריו כתב לצדד להחמיר בארץ ישראל, מכל מקום בהגלות נגלות דעת הרי”ף 
והרמב”ם הנ”ל, יש מקום להקל בשתילי ערלה, שכל שאפשר להם לחיות קצת ימים 

62( בקובץ מפרי הארץ )בהוצאת בית מדרש גבוה להלכה בהתישבות החלקאית ירושלים, ח"ג ע' מה-מז( 
מובאת שאלת הרב קלמן כהנא אל הרב שלמה זלמן אויערבאך, ותשובת הרב אויערבאך אליו, בענין "העברת 
עציץ נקוב במכוניות משא". ואגב שאלתו, מזכיר הרב כהנא את תשובת הרב אויערבאך הנ"ל בשו"ת מנחת 
שלמה שנדפסה גם בכרם ציון השלם )רוזינטאל, ח"ה, מדור גידולי ציון בירור הלכה ע' ט ואילך(, ובתוך 
דבריו כותב הרב כהנא "וראיתי בתשובותיו בכרם ציון שנתקבלה גם על דעת כבוד גאונו ההכרעה שאין צורך 
בגוש עפר שיוכל בו השתיל להתקים ג' שנים". ובתשובת הרב אויערבאך אליו שם, מתייחס רק לנידון העברת 
העציצים במשאיות, ואינו מעיר מאומה על דברי הרב כהנא שכביכול הרב אויערבאך קיבל ההכרעה שאין 
צריך גוש עפר שיוכל השתיל להתקיים בו ג' שנים. משתיקתו זו ניתן לכאורה להבין שהרב אויערבאך מסכים 
עם דברי הרב כהנא בענין זה. אבל אין הכרח להבין כן, כי יתכן שהרב אויערבאך לא היה מונח באותו זמן 
בסוגיא זו, וכפי שכתב בסיום תשובתו "והיות דעתיקא קשה מחדתא קשה לי להאריך בזה יותר", ומשום כך 

לא רצה להתייחס לנושא שלא אודותיו נשאל ולא הוזכר בדברי הרב כהנא אלא בדרך אגב. ויש לעיין עוד.
63( ח”י חיו”ד סי’ לג.



קובץ הערות וביאורים - ו116  

פטור מערלה, כמו שכתב הרשב”א לגבי חוץ לארץ. ואף על פי שמרן בשו”ע )סי’ רצד( 
פסק בדין ספק ערלה בארץ ישראל שאף בזמן הזה אסור, מכל מקום חזי לאצטרופי 
לספק, לפי מנהגנו שעושים ספק ספיקא אף נגד מרן. לכן בנדון דידן יש מקום להקל”64.

כלומר, למרות שהשולחן ערוך בהלכות ערלה65 פסק “ספק ערלה בארץ ישראל אסור 
ובחוצה לארץ מותר”, ועל פי זה בארץ ישראל יש להחמיר בספקו של הרשב”א ולהצריך 
שיהיה בעפר הנעקר שיעור שיכול האילן לחיות ממנו ג’ שנים, מכל מקום ניתן לסמוך 
ספק  והוי  מותר,  ישראל  בארץ  ערלה  שספק  סוברים  והרמב”ם  שהרי”ף  משום  להקל 
אם תאמר  וגם  לקולא,  ערלה  ספק  אמרינן  ישראל  בארץ  גם  הזה  בזמן  ספיקא: שמא 
ובספק  ימים,  די שיהיה באילן עפר שיכול לחיות ממנו קצת  שאזלינן לחומרא שמא 

ספיקא אזלינן תמיד לקולא66.

אמנם, ראשית יש לערער על ההנחה שלדעת הרי”ף והרמב”ם ספק ערלה בזמן הזה 
אף בארץ ישראל מותר, וכפי שכתב להעיר בזה בספר תורת ערלה67: “יש להעיר על 
לשון היביע אומר ‘בהגלות נגלות דעת הרי”ף והרמב”ם’, הלא לא נגלה לנו כן להדיא 
מכתביהם וכדומה, אלא הוא רק ציין שם את הצל”ח שלמד כן מתוך סתימות פסקיהם 
גבי צלף, ומנלן שכך היא דעתם הברורה, הלא לא מצינו לו חבר בדבר זה, וצריך עיון”.

ועוד ועיקר, מצאנו ברמב”ם בתשובת פאר הדור68 שנשאל האם מותר לקנות כלאי 
הכרם מגוי, וזאת אשר השיב לשואל: “כלאי הכרם בחוצה לארץ אסור מדבריהם, ובארץ 
ישראל האוכל ממנה כזית לוקה, וכאשר תראה שספק ערלה וספק כלאי הכרם בארץ 
ישראל אסור ובסורייא מותר וכולן ספיקן בחוצה לארץ מותר, ולמדנו דכלאים או ערלה 

64( וראה גם שו”ת יביע אומר ח”ו יו”ד סי’ כד.
65( יו”ד סי’ רצד ס”ט.

66( ואף שספק ספיקא זה אינו מתהפך )דאי אפשר לאומרו בסדר הפוך מהאמור בפנים: ‘שמא די בעפר שראוי 
לחיות ממנו מקצת ימים וגם אם תאמר שצריך שיהיה ראוי לחיות ממנו ג’ שנים שמא גם בארץ ישראל ספק 
‘ספק ערלה בארץ ישראל  ג’ שנים שוב אין ספק ולא מועיל שנאמר  ערלה לקולא’, כי אם נקטינן שצריך 
לקולא’(, והש”ך בדיני ספק ספיקא )סעיף יג ואילך( כתב בשם האגור שספק ספיקא שאי אפשר להופכו אינו 
ספק ספיקא. הנה הפרי חדש )שם סי”ג( חלק עליו וסבירא ליה שגם ספק ספיקא שאינו מתהפך חשיב ספק 
ספיקא. ומדברי אדה”ז נראה שמסכים עם הפרי חדש, דכתב בהלכות טריפות )סי’ לא ס”ק טו( בענין תולעת 
שנמצאה בראש הבהמה חוץ לקדרת המוח: “ואפילו פי התולע כלפי חוץ דנראין הדברים שהיה כבר על המוח 
וביקש לצאת, לא מוכחא מילתא, דאימר נתהפך התולע כדרך בעלי חיים כו’, יש להתיר מטעם ספק ספיקא, 
שמא נתהפך ולא הגיע לעולם על המוח, ואם תמצי לומר הגיע על המוח שמא לא ניקב הקרום”. והנה ספק 
ספיקא זה אינו מתהפך )דאי אפשר לומר ‘שמא לא ניקב הקרום וגם אם תאמר שניקב שמא נתהפך התולע ולא 
הגיע למוח’(, ומכל מקום לא דחה אותו אדה”ז מטעם זה. וראה גם שו”ת יביע אומר )ח”ו אה”ע סי’ ו(: “כבר 
פשטה ההוראה כדברי הפרי חדש שאין צריך ספק ספיקא מתהפך", ועוד שם )ח”י אה”ע סי’ כא(: “רוב גדולי 

האחרונים הסכימו שאין צריך ספק ספיקא המתהפך".
67( צברי, סי’ יד ע’ רנט.

68( סי’ ג.
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יהיו מותר עד שנראה בעינינו, אבל ודאן ודאי אסור בלי ספק בין בארץ ישראל בין 
בסורייא ובין בחוצה לארץ”. והנה כיון שתשובה זו נכתבה לשואל הלכה למעשה בזמן 
הזה, מוכח להדיא שהרמב”ם סובר שגם בזמן הזה ספק כלאים וספק ערלה בארץ ישראל 
אסור. נמצא שהדיוק שדייק הצל”ח בדעת הרמב”ם אינו מוכרח כלל, שהרי הרמב”ם 
כתב להדיא להיפך. וכיון שאותו דיוק גופא כתב הצל”ח גם בדעת הרי”ף, ממילא מובן 

שאף בדעת הרי”ף אין דיוקו מוכרח כלל.

וראה גם ערוך השלחן69 שכתב: “דמהרמב”ם משמע דגם האידנא בארץ ישראל ספיקה 
אסור כו’ ולכן גם בזמן הזה בארץ ישראל לוקין על הערלה כשאכל כזית וספיקה אסור”.

אלא שגם לדברי המשנה למלך הנ”ל שכתב מפורש שבזמן הזה ספק ערלה בארץ 
ישראל מותר, יש לדון האם ניתן להקל על סמך דעה זו מכוח ספק ספיקא.

היכא דהאיסור  הוי ספק ספיק אלא  “דלא  דהנה בכללי ספק ספיקא כתב הש”ך70: 
והיתר שוים, אבל היכא דאיכא למתלי באיסור טפי מבהיתר לא”71. כלומר, רק ספק 

ששני צדדיו שוים להיתר ולאיסור אפשר לצרפו ל’ספק ספיקא’. 

]רצונו  דוקא  אינו  “זה  עליהם:  וכתב  הש”ך  דברי  את  הביא  טהרה72  הסדרי  אמנם, 
שאין  מה  להיתר,  ספקי  תרי  מהנהו  טפי  באיסור  למיתלי  דאיכא  היכא  אלא[  לומר: 
כן בנדון דידן דהוא ספק שקול אם מעלמא או מגופה, ואיכא נמי מיעוטא דלא חזיא 
בהרגשה, אם כן סמוך הך מיעוטא להך פלגא דמעלמא, והוי רובא להיתרא”73. כלומר, 
לדעת הסדרי טהרה דברי הש”ך נכונים רק כאשר שני הספיקות אינם שקולים ונוטים 
יותר לאיסור, דבכהאי גוונא אין ליצור מספיקות כאלה ספק ספיקא להקל, אך כאשר 
ספק אחד שקול ורק הספק השני נוטה יותר לאיסור מאשר להיתר, עדיין אפשר לעשות 

ספק ספיקא ולהקל.

דבהלכות  הסדרי טהרה,  עם  נראה שמסכים  הטהור  בשולחנו  הזקן  אדמו”ר  מדברי 
שחיטה74 כתב: “ואף על גב דבעלמא קיימא לן דספק שאינו שקול מצטרף לספק ספיקא, 
שאני הכא שספק אחד השקול עומד בחזקת איסור ואין לו חזקת היתר כלל כנגדה”. 
כלומר, בדרך כלל מצרפים גם ספק שאינו שקול )שנוטה יותר לאיסור( לספק ספיקא, 
ורק כאשר גם הספק השני השקול בא להוציא מחזקת איסור )ואף אין לו חזקת היתר 
כנגדו( אין שני ספיקות אלו מצטרפים לספק ספיקא, אבל לולא חזקת איסור של הספק 

69( יו”ד סי’ רצד ס”י.
70( דיני ספק ספיקא דין לג.

71( וכן כתב הש”ך ביו”ד סי’ נג ס”ק יד.
72( סי’ קפג ס”ק ב ד”ה “ובזה צדקו”.

73( וכפל דבריו בסי’ קפז ס”ק טו ד”ה “אמנם אני”.
74( יו”ד סי’ כד ס”ק מז.
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השני מצטרף הספק הראשון לספק ספיקא למרות שאינו שקול. גם בהלכות טריפות75 
כתב בפשטות: “וספק ספיקא מהני בכהאי גוונא אף על פי שאינו ספק שקול ממש”. 

משמע שסובר בענין זה כהסדרי טהרה.

אלא שהצמח צדק בשו”ת שלו76 הביא את דברי אדה”ז בהלכות טרפות הנ”ל, וכתב: 
נראה  לכאורה  כלומר  הסדרי טהרה”,  דכתב  כהך  ואזלא  כו’  הייתי שזה שלא  “וסבור 
שאדה”ז סבר כהסדרי טהרה שגם ספק שאינו שקול מצטרף לספק ספיקא להתיר. אולם 
הצמח צדק ממשיך ומבהיר את שיטת סבו אדה”ז: “אך באמת זה אינו כו’, וזה שכתב 
אזמו”ר נ”ע שספק אחד אינו ספק שקול ממש, ורצונו לומר בענין דמדרבנן חושב רק 
כלל  פליג  לא  מיעוטא  כמו  רק  חשוב  מדאורייתא  דאפילו  היכא  אבל  מיעוטא,  כמו 
התרומת הדשן על התוספות דאינו מצטרף לספק ספיקא”. כלומר, הצמח צדק מפרש 
בדעת אדה”ז שספק שאינו שקול מצטרף לספק ספיקא כדעת הסדרי טהרה רק כאשר 
מעיקר דין תורה הוא ספק שקול ורבנן הם שהחמירו בו והפכוהו לספק שאינו שקול, 
אבל ספק שגם מדינא דאורייתא אינו שקול אלא נוטה יותר לאיסור – אין מצרפים ספק 

זה לספק ספיקא וכדעת הש”ך77.

והנה בנדון דידן, הבאנו לעיל מדברי החיד”א והתשובה מאהבה והפרח מטה אהרן, 
מצריך  ולכן  התוספתא,  פי  על  האיסור  לצד  יותר  הרשב”א  נוטה  תשובתו  שבסיום 
ג’ שנים אפילו בחוץ לארץ למרות שספק ערלה  יוכל לחיות מעפרו  שהאילן העקור 
בחוץ לארץ מותר, וכפי שביאר החיד”א “ובתר דנה כי אשכח התוספתא ומספקא ליה 
הדר ביה מהלכתיה, דאף בחוץ לארץ חייב”, וכיון שנטייתו זו לאיסור אינה מכוח חומרא 
דרבנן אלא מעיקר דין ערלה שהוא איסור דאורייתא, אם כן בספק שאינו שקול בכהאי 

גוונא לשיטת הצמח צדק בדעת אדה”ז אין מצרפים אותו לספק ספיקא. 

לפי זה, אין לצרף את ספיקו של הרשב”א לספק האם ערלה בארץ ישראל בזמן הזה 
ספיקה מותר או אסור, ואזלא לה הספק ספיקא של היביע אומר.

הרשב”א  שהביא  הראיה  את  שפירשו  יש  ב(  )אות  לעיל  הובא  שכבר  כפי  אמנם, 
מהתוספתא באופן אחר מכפי שפירשו החיד”א וסיעתו הנ”ל, ולדבריהם מסקנת הרשב”א 
בספק שקול.  ונמצא שמדובר  מותר,  לארץ  בחוץ  אבל  אסור  ישראל  בארץ  היא שרק 
וכמו שכתב בשו”ת שיבת ציון78 וזה לשונו: “דהרשב”א ז”ל כתב שהתוספתא הביאה לו 
לידי ספק אם סגי ביכול להחיות קצת ימים או אם צריך להיות בגושיהן כדי לחיות ג’ 
שנים, אם כן על כל פנים מידי ספיקא דדינא לא נפקא והדרינן לכללא דכל ספק ערלה 
בחוץ לארץ מותר, ומה שהביא הרשב”א דברי התוספתא הוא נפקא מינה לדינא דבארץ 

75( יו”ד סי’ לא ס”ק טו.
76( אה”ע סי’ שז אות טו.

77( ראה ספר פסקי אדמו”ר הזקן בהלכות איסור והיתר, קפלן, ח”ב סי’ קי אות ו, ע’ 423 ואילך.
78( סי’ מט אות ב ד”ה “אמנם”.
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ישראל ספק ערלה אסור אם כן גם ספק זה אי צריך להיות בגושיהן כדי לחיות ג’ שנים 
גם כן הוא ספק ואסור, וכן הוא רהיטא דתשובת הרשב”א ז”ל דמתחלה כתב דאפילו אם 
יכול לחיות ממנו קצת ימים פוטרו ומביא ראיה מפרק השואל כו’, וכתב שנראה להלכה 
צריך  ולכאורה  פטורים,  ממנו  קצת  לחיות  ויכולין  בגושיהן  נעקרו  אם  לארץ  דבחוץ 
טעם למה כתב הרשב”א לדין זה דוקא בחוץ לארץ ומאי חילוק יש בזה בין ארץ ישראל 
לחוץ לארץ ולדידן דקיימא לן דערלה בחוץ לארץ הוא הלכה למשה מסיני אם כן הוי 
דאורייתא בחוץ לארץ כמו בארץ ואין לנו לחלק ביניהם אלא בספק ערלה שכך היה 
הלכה שספק ערלה מותר בחוץ לארץ אבל בדבר שהוא בדין מכח סברא מנא לן להחמיר 
שנראה  שאף  וכתב  עצמו  דברי  לתרץ  הרשב”א  בא  ולזה  לארץ.  מבחוץ  יותר  בארץ 
לומר כן מסברא אף על פי כן אין לנקוט דין זה לודאי וסיים אלא בתוספתא שנינו דבר 
שמספק לי דתני כיצד יודע אם יכול לחיות חופר גומא ונוטע בה אם יכול לחיות פטור 
ואם לאו חייב, מזה נראה כיון שהוצרך בתוספתא לעשות נסיון לידע אם יכול לחיות 
בגושיהן שלא סגי ביכול לחיות קצת, אמנם גם מדברי התוספתא אין זה ראיה מוכרחת, 
דאפשר גם דיכול לחיות קצת ימים צריך נסיון והתוספתא צריך לנסיון זה בארץ ישראל 
אבל בחוץ לארץ דספק ערלה מותר לא צריך לנסיון ובספק כל דהו מותר בחוץ לארץ”.

לדברי השיבת ציון, שוב יש מקום לומר ספק ספיקא להתיר גם לדברי הצמח צדק 
בדעת אדה”ז: שמא בזמן הזה ספק ערלה גם בארץ ישראל מותר, ואם תאמר שאסור 
– שמא אין צריך שיוכל האילן לחיות מהעפר ג’ שנים אלא מקצת ימים כפי שהסתפק 

הרשב”א.

אכן, מלבד מה שנתבאר לעיל )אות ב( שפירושו של השיבת ציון בדברי הרשב”א 
אינו עולה יפה בלשון הרשב”א, הנה לדידן אין נפקא מינה בכל זה, כי גם אם נקבל 
שהספק של הרשב”א שקול, מכל מקום בנידון דידן אין להקל מכוח ספק ספיקא, והוא 
על פי דברי הש”ך הידועים79 אשר כיון ש”דיני ספק ספיקא עמוקים ורחבים מני ים ויש 
בהם כללים וענינים הרבה ענינו של זה לא כענינו של זה וגם בדבר קל ודק יש להפריש 
בין זה לזה, על כן אין לנו עכשיו לבדות שום ספק ספיקא או ספק דרבנן להקל ללמוד 
דבר מדבר, אם לא אותן המפורשים כל אחד במקומן וכן אותן שנתבארו למעלה או 
הדומה להן ממש או שיש בלא זה צדדים להתיר וגם זה אחר רוב העיון שלום רב לאוהבי 

תורתך ואין למו מכשול”.

זאת ועוד, כמה וכמה פוסקים כתבו שאין לעשות ספק ספיקא נגד הלכה שנפסקה 
בשולחן ערוך, ראה שו”ת בעי חיי80: “להתיר מטעם ספק ספיקא ספק, נגע ספק לא נגע, 
ואם תמצי לומר נגע שמא הלכה כמאן דאמר שיש לשער מליחה בס’ בין לקולא בין 
לחומרא וכל שיש ס’ בכל החתיכות לבטל החלב מותר וכמו שהוא דעת הרב בעל המפה 

79( יו”ד סו”ס קי.
80( יו”ד סי’ קמ ד”ה “ואם בנ”ד”.
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כו’, הא נמי לאו מילתא היא כו’, דכיון דהרב ז”ל בבית יוסף ובספר הקצר פסק כמהר”ם 
ז”ל דאין חלב מפעפע מחתיכה לחתיכה במליחה להטריף החתיכות לבטל החלב, ואנן 
בתריה גרירנן, שב המנהג לדין תורה ואין לספק עוד שמא הלכה כמאן דאמר דמצטרפי 

החתיכות”81.

מרן  בדברי  דמפורש  “וכיון  טוב82:  יום  שמחת  בשו”ת  אלגאזי  המהרי”ט  כתב  וכן 
צריכה  סימניו  ונגמרו  חדשיו  שכלו  נודע  בלא  דאפילו  בפירוש  דפסק  ערוך  השולחן 
כמו  סימניו  בנגמרו  דרבוותא  פלוגתא  ספק  מטעם  להתיר  ואין  נקטינן,  הכי  חליצה, 
שכתב הזקן אהרן, דלדידן דקבלנו עלינו הוראות מרן בשולחן ערוך הרי חשוב כאילו 

אין כאן מחלוקת”.

על פי זה, כיון שבשולחן ערוך נפסקה הלכה ברורה שבארץ ישראל ספק ערלה גם 
בזמן הזה לחומרא, אין להתייחס לדברי המשנה למלך הנ”ל שיש הסוברים אחרת. וכיון 
שהרשב”א נשאר בספק האם די שיוכל האילן לחיות מהעפר מקצת ימים או שצריך ג’ 
שנים, ספק ערלה בארץ ישראל לחומרא ואין להתיר למנות שנות ערלה משעת הנטיעה 

במשתלה אלא אם כן השתילים יכולים לחיות עם העפר הנעקר עמהם ג’ שנים.

סיכום: אין להקל שמספיק שהאילן העקור יוכל לחיות מעפרו זמן קצר מכוח ספק 
ספיקא, א’ כי לדעת רוב האחרונים הספק של הרשב”א אינו שקול אלא נוטה לחומרא, 
ב’ כי הספק השני הוא נגד הלכה מפורשת בשולחן ערוך, ג’ כי הש”ך כתב שאין להמציא 

‘קולות’ על פי ספק ספיקא שלא הוזכר במפורש בפוסקים.

ט.
המציאות בשטח בענין העפר הנעקר עם השתילים

לעיל )אות ד( הבאנו משו”ת משפט כהן “שעל פי רוב יש בהגושים שיעור כזה אפילו 
כדי לחיות ג’ שנים על ידי שמירה”, אך הוסיף “ומכל מקום אין כל הקרקעות שוים בזה, 

וצריכים לחקור מהבקיאים כמו שכתבתי”.

בענין זה כתב בשו”ת מנחת שלמה83: “מה שכתבו גדולי הרבנים שליט”א ששאלו 
למומחים אם באותן הגושים שנוהגים לעקור יכולים לחיות ג’ שנה והשיבו כולם שלכל 
היותר יחיו חודש או חדשיים ולא יותר, הוא רק אם יעמדו כך בלא שום טיפול, אבל 
אם ניקח אותם עם גושיהם ונכניסם לתוך עציץ נקוב ונטפל בהם היטב בהשקאה וזיבול 
מפורסם  מומחה  לי  שהשיב  מה  מעתיק  והנני  זמן,  הרבה  לחיות  ודאי  יוכלו  וכדומה 
שתיל  כי  להודיעו  מתכבד  הנני  למכתבו  בתשובה  ששאלתיו:  למה  תשובה  במכתב 
מורכב בן שלש שנים הנעקר מהמשתלה עם גוש אדמה בגודל של פח נפט והנשתל 

81( וכן כתב בספרו כנסת הגדולה יו”ד סי’ קה הגהות בית יוסף סוף אות סב.
82( או”ח סי’ יא ד”ה הן אמת דראיתי דף מב ע”ד.

83( ח”א סי’ סט.
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עם הגוש לתוך פח שכזה, מסוגל לחיות בו שלש שנים וגם יותר. בתנאים אלה השתיל 
מסוגל לפעמים לעשות גם פרי. כמו כן שתיל בן שנה או שנתיים בלתי מורכב, הנעקר 
עם גוש אדמה שארכו עשרים וחמש ס”מ ועביו כשמונה עשרה ס”מ, יתקיים גם הוא 
שלש שנים אם ישתל לתוך עציץ בגודל זה. בכבוד רב ש. ידידיה מורה למטעים מקוה 
ישראל. וזה ידוע שנוהגים לעקור בגוש שהוא עוד קצת יותר גדול מהמדה הנ”ל, וגם 
פשוט הוא דכל שיכול לחיות בלא נטיעה ממשית בארץ, אף על פי שצריכים להכניס 
את העפר לתוך עציץ ולטפל בו כיאות שפיר נקרא יכול לחיות, דהלא גם הנסיון של 
התוספתא להעמידו בתוך גומא גם כן יותר טוב מאילו היה נשאר פורח באויר או צף 
על פני המים, וגם הגומא הלא הוי כתריס בפני השמש והרוח, ואפילו הכי גם זה נקרא 

יכול לחיות, והוא פשוט”. 

מסויימים  “בחודשים  לי:  ואמר  שתילים,  בהעברת  העוסק  חקלאי  שאלתי  אני  גם 
בחורף השתילים במצב שינה ואז אפשר להעבירם מהמשתלה למטעים בעודם חשופים 
וללא אדמה כלל, אבל בקיץ מעבירים אותם עם שקיות אדמה”. לשאלתי כמה זמן יכול 
השתיל להמשיך לחיות עם אדמה בכמות זו שבשקית, השיב: “אם תשקה אותם כמו 
שצריך יוכלו לחיות אפילו כמה שנים, רק לאחר 4-5 שנים השתיל יפסיק לתת פירות, 
וגם באותם שנים יתן פחות מעץ רגיל, כי הנוף תלוי בשורשים, וכאשר אין להם לאן 

להתפתח גם הנוף מצומצם וקטן”.

מהשתילים  גדול  “אחוז  הנדל:  יוסף  ישראל  הרב  העיר  דוד84  מגדל  בקובץ  אמנם, 
מתפרק ממנו הגוש, כי צריכים לחות מסויימת שישמר הגוש ולא יתפרק, ואם כן צריכים 
השגחה צמודה לכל השתלה, ולמעשה זה אינו קיים כלל וכלל, לפי הנוהל הקיים מגיע 
משגיח א’ והוא אמור לפקח על כל הצוותים השותלים באותו זמן ונמצא בשטח שעה 
עד שעתיים ומפקח שישתלו לפי ההוראות כדי שלא יתפרק, אבל אחרי שהולך עושים 
הפועלים מה שיותר קל להם ולא לפי ההוראות, ואפילו כשהוא נמצא הרי אי אפשר 

לפקח באותו זמן רק על צוות אחד, וד”ל”.

עם  ביחד  המכון  מומחי  הצליחו  יתברך  ה’  “ובחסדי  כתב:  יוסף85  ישא  בשו”ת  אכן 
ניסו  כי  ראיתי  בעיני  אשר  האילן,  סביבות  שמתהדקים  עפר  גושי  להכין  שתלנים, 
לשוברם ולפוררם ובקושי עלתה בידם לשבור את הגוש בהקשת מכוש, כי הגוש הוא 
חזק מאד, ובפרט כאשר מערכת השורשים מסתעפת בתוכו, עד שכמה וכמה מומחים 
ואם אכן קרה  הוכנו הדברים לא מצאו כמעט שתיל שהתפורר,  ה’ העידו שאם  יראי 

כדבר הזה הרי השתיל לא היה נקלט מסיבות חקלאיות”.

אך למעשה מתוך דברי הישא יוסף86 מוכח שסומך על דעת החזון איש שדי בעפר 

84( ח”ח ע’ 89.
85( יו”ד ח”א זרעים א ע’ קנט.

86( שם עמ’ קנח.
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שיוכל לחיות ממנו כדי שיעור קליטה שהוא י”ד יום, וכמו שכתב: “ולמעשה רוב גושי 
העפר המצויים כהיום בעציצי המשתלות די בהם בכדי שיוכלו השתילים לחיות בהם 
שיעור כדי קליטה”. משמע שגם במערכת כשרות זו אין בדיקה והקפדה שהשתילים 

יוכלו לחיות בגושים אלו אלא זמן קצר כשיעור כדי קליטה ולא ג’ שנים.

וראה גם ספר חוט שני87: “ולמעשה נוהגים להחמיר בהעברת שתילים ממקום למקום 
למנות ג’ שנים משעה שנטעם, מפני שאין בירור גמור בזה וצריך להחמיר, וגם שמא 
נתפרק או נתמעט הגוש עפר ואין בו כדי לחיות כו’, וכן במה שנהוג בזמנינו ששותלים 
ובמשך תקופה  ניילון שיש בתוכה אדמה  גרעיני עצי מאכל או שתילים בתוך שקית 
צומח השתיל בשקית זו עד שהולך וגדל ואז נוטעים אותו באדמה, וכן מוכרים שתילים 
אלו במשתלות כשהם בתוך השקית וכל אחד שותל אותם בגינתו, נראה דאף בזה יש 
כו’, אף שכשמניחם בתוך הקרקע  ג’ שנים  לענין ערלה למנות מחדש  כנ”ל  להחמיר 
עושה גומא בקרקע ומניח את השקית כמו שהיא וקורעה קצת, משום דלא ידוע כמה זמן 

יכולה לחיות כך, וגם שכשקורע את השקית בקרקע יכול גוש העפר להתפרק”.

כעין זה הובא בגליון ‘המבשר תורני’88 דברים שכתב הג”ר מנחם מנדל מנדלזון, רב 
מיום  הערלה  שנות  “חישוב  הארץ’89:  ‘זמרת  לספר  בהקדמה  קוממיות,  דמושב  אב”ד 
הזריעה במשתלה מותנה בתנאים רבים בהלכה, שלהבטחת ביצועם למעשה נדרשים 
בירורים רבים ופיקוח צמוד, ובמיוחד כשמדובר בקהל מגדלים ומשווקים שחלקם חשוד 
על ערלה. לפיכך, בקוממיות וכן בקרב כל החקלאים היראים, חישבו תמיד שנות ערלה 
מיום נטיעתם במקומם הקבוע במטע, וכן נזהרו מלהשתמש בפירות שיש עליהם חשש 
כו’ שהגוש לא  ‘להרוויח’ את שנות המשתלה, צריך להבטיח  כו’. כדי  מחששות אלו 
מרן  כי  מובא  בו’.  לחיות  יכול  ש’אין  למצב  ויגיע  כפי שמצוי,  נטיעתו,  לפני  יתפרק 
החזון איש זצ”ל התנה שהעברת שתיל תהיה בגוש עפר בקוטר של אמה על אמה, וזה 
ודאי לא מצוי כו’. אמנם, גורמי כשרות מנסים לפתור את בעיית העברת השתילים, ויש 
לעודדם. אולם, ברור כי כדי להבטיח את כל התנאים – ללא מערך של השגחה מקיפה, 
רצופה ועקבית, במרחבי מאות המשתלות ובין אלפי המטעים הפזורים בכל אזורי הארץ, 

ובמועדי נטיעות בלתי אחידים – לא יוצאים הדברים מגדר של ספק ערלה”.

וראה גם ספר פרי עץ הדר90: “בזמן העברת השתילים למטע יש להיזהר מתנועות 
לחיות’  ‘יכול  של  בכושר  לפגוע  )ועלול  הקטן  הגוש  בעפר  לזעזוע  הגורמות  חזקות 

כשיעור הדרוש(”.

מכלל המקורות הנ”ל עולה שמצד אחד, עקרונית קיימת אפשרות לעקור שתילים 

87( הלכות שמיטה פ”ג הי”א ע’ קעט.
88( כ”ה בניסן תשע”ד ע’ כ.

89( מאת הרב דב לנדאו, בהוצאת ‘הליכות הארץ’, ח”ב.
90( ליברמן, ע’ נט.
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עם גוש עפר באופן שיכולים לחיות ממנו ג’ שנים. אך מאידך, הדבר דורש השתדלות 
מיוחדת ופיקוח צמוד על כל שתיל ושתיל, הן מצד שינויי סוגי העפר, הן מצד כמות 
העפר הנדרשת, והן מצד ההקפדה שהעפר יהיה כל הזמן גושי וחזק ולא יתפורר אף 

לרגע אחד עד לשתילתו במקום החדש;

וכיון שמתוך דברי מנהלי הכשרויות המפקחות על העברת שתילים ניכר שסומכים 
בעיקר על האחרונים שכתבו שדי שהשתילים יוכלו לחיות שבועיים מהעפר הנעקר עמם, 
ולא חוששים לספיקו של הרשב”א שמא צריך שיוכלו לחיות ג’ שנים, משמע שלמעשה 
אינם משתדלים ומפקחים שיהיה העפר בכמות ובמצב שהשתילים יוכלו לחיות ממנו ג’ 
שנים בכל מהלך העברתם למקום השני. משום כך, השימוש בגידולים אלו ללא המתנת 
ג’ שנות ערלה מחדש כרוך בספק איסור ערלה, שעל פי הנפסק בשולחן ערוך בארץ 

ישראל יש להחמיר ולאסור.

סיכום: המציאות בשטח היא שמאוד קשה לפקח שהעברת השתילים תהיה באופן 
דאורייתא  בספק  להחמיר  יש  כן  ועל  עמם,  שנעקר  מהעפר  שנים  ג’  לחיות  שיכולים 

ולמנות ג’ שנות ערלה מחדש מרגע השתילה השניה.

י.
סיכום והעולה מכל הנ”ל:

א. אילן או שתיל שנעקר וניטע במקום אחר, כדי שלא יצטרכו למנות לו שוב ג’ שנות 
ערלה מזמן נטיעתו השניה צריך שייעקר עמו עפר שיוכל לחיות ממנו.

ב. הרשב”א מסתפק כמה זמן צריך שהשתיל יוכל לחיות מהעפר שנעקר עמו, האם די 
במקצת ימים או שמא צריך ג’ שנים, ומספק מחמיר בזה. יש אומרים שהרשב”א מחמיר 

רק בארץ ישראל אבל בחוץ לארץ מיקל.

ג. הסברא להצריך ג’ שנים מקורה בגדר הלכתי ויסודי בדיני ערלה.

ד. המשפט כהן מחמיר למעשה לכתחילה כדברי הרשב”א שצריך עפר שיכול להחיות 
השתיל ג’ שנים. וצדדי ההיתר שכתב אינם מוכרחים.

ה. לא מצאנו יסוד לדברי החזון איש שהרא”ש חולק על דברי הרשב”א הנ”ל.

ו. זה שבשולחן ערוך המחבר לא הביא את דברי הרשב”א, אינו ראיה שלא סבירא ליה 
כמותו למעשה. וכיון שבבית יוסף הביא את דבריו ללא חולק יש לחוש לדבריו.

ג’  גם הרב אויערבאך חשש לדברי הרשב”א שצריך עפר שיכול להחיות האילן  ז. 
שנים.

ח. לדעת אדמו”ר הזקן על פי הצמח צדק אין להקל בספיקו של הרשב”א מכוח ספק 
ספיקא, כיון שלרוב הפוסקים הספק אינו שקול אלא נוטה לחומרא. גם לדעה שהספק 
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של הרשב”א שקול, אין לעשות ספק ספיקא נגד השולחן ערוך שפסק שבארץ ישראל 
ספק ערלה אסור. ועוד, הש”ך כתב שאין להמציא ספק ספיקא לקולא מדעתנו.

ט. המציאות כיום היא שכאשר מעבירים שתילים מהמשתלה למטעים, מאוד קשה 
יהיו עם גושי עפר בכמות ובגודל ובמצב שיכולים לחיות  להקפיד שהשתילים כולם 
מהם ג’ שנים, וגם מערכות הכשרות שטוענות שמשגיחות על כל שתיל ושתיל סומכות 
ימים, וכבר  ג’ שנים אלא כמה  על אותם אחרונים שכתבו שאין צריך שיוכלו לחיות 

נתבאר שאין לסמוך על דבריהם.

י. על פי כל הנ”ל, אין לצרוך פירות שגדלו משתילים שהועברו ממקום למקום ללא 
עפר שיכולים לחיות ממנו ג’ שנים, אלא אם כן מנו להם שוב ג’ שנות ערלה מהשתילה 

האחרונה.

“בד”ץ”  שם  הנושאות  הכשרות  ממערכות  שכמה  לדעת  הציבור  על  למעשה  יא. 
ממקום  שהועברו  משתילים  שגדלו  בפירות  איש  החזון  פי  על  מקילות  ו”מהדרין” 
למקום ללא הקפדה שיהיה בעפר כדי להחיות אותם ג’ שנים ומונים ג’ שנים מהשתילה 
הראשונה, ועל פי האמור אין לצרוך פירות אלו כיון שהעיקר להלכה שבשתילים אלו 

צריך למנות ג’ שנים מהשתילה האחרונה מחשש לאיסור ערלה דאורייתא.

הגה”ח הרב יהודה ליב שיחי’ נחמנסון
דומ”צ בבית הוראה ברחובות
מח”ס לב השבת, צהר המשפט, דיני איטר, שו”ת השלוחים ועוד
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ישיבה גדולה

"תומכי תמימים" ליובאוויטש
בית שמש

ראש הישיבה
הגה"ח הרב ישראל נחמן שיחי' לרנר

מנהל הישיבה
 הרה"ח ר' מנחם מענדל שיחי' טהאלער
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הרה"ח ר' נתנאל הכהן שיחי' סוחייק
 הרה"ח ר' זושא שיחי' פויזנר

הרה"ח ר' מנחם מענדל שיחי' פרידמן
הגה"ח הרב משה שיחי' קורנוויץ



לזכות
 התלמידים השלוחים
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הת' מנחם מענדל שיחי' גולדשטיין
הת' מנחם מענדל שיחי' חדאד
הת' יוסף יצחק שיחי' שאער
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לזכות
שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לישיבתנו הק'

הרה"ת מנחם מענדל שיחי' חדאד
לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שתחי'

שיזכו לבנות בניין נאמן בישראל
בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה



 לזכות
 הוד כבוד קדושת

 אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
להתגלותו המיידית תיכף ומיד




