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ב”ה

פתח דבר

בהלל והודאה להשי”ת, הננו להגיש לנשיאנו כ”ק אד”ש מה”מ, ולקהל מחבבי 
לרגל  מיוחד  באופן  לאור  היוצא  ועשרים  המאה  קובץ  הספר  את  ולומדי’,  התורה 
נדפסו  ובו  מה”מ,  אד”ש  כ”ק  להולדת  שנה  ועשרים  מאה  מלאות  יום  ניסן,  י”א 
מאה ועשרים חידושים וביאורים במאמרים ולקוטי שיחות של כ”ק אד”ש מה”מ, 
נכתבו  ובכל מקצועות התורה, אשר עיקרם  וחסידות  נגלה  בענייני גאולה ומשיח, 
ע”י התמימים, ורבני הישיבה – ישיבה קטנה תומכי תמימים חב”ד ליובאוויטש בית 

שמש. 

כידוע וכמפורסם, ענין כתיבת חידושי תורה והוצאתם לאור הוא אחד מהעניינים 
שנשיא דורנו בדור השביעי עורר אודותיו פעמים רבות, עד שהפך למנהג של קבע 

בישיבות חב”ד ליובאוויטש.

כ”ק  של  בתורתו  בארוכה  נתבאר  והפצתם  תורה  חידושי  כתיבת  מעלת  גודל 
אד”ש מה”מ, בשיחותיו ובאגרותיו, בהבהרת ובהסברת גודל ההשפעה העצומה שיש 
בהדפסת קבצים אלו, הן בהוספה ניכרת בחיות ותענוג בלימוד בין כתלי הישיבה1, 
והן בהעלאת ישיבות הקודש ‘תומכי תמימים’ על נס, כישיבות שמצמיחות פירות 
משובחים בלימוד התורה2, ועוד והוא העיקר, אשר על ידי זה מזרזים ומקרבים את 
קיום היעוד - “תורה חדשה מאתי תצא” בהתגלות כ”ק אד”ש מה”מ בקרוב ממש3.

***

11  שיחת ט”ו בשבט תשמ”ח.
12  שיחת ש”פ משפטים תשד”מ. ובכ”מ.

13  דבר מלכות ש”פ לך-לך. ספה”ש תשנ”ב ח”א, ע’ 70 ואילך.
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מאה  ניסן,  י”א  הבהיר  יום  לרגל  לאור  שיוצא  בכך  מתייחד  זה  ספר  כאמור, 
ועשרים שנה להולדתו של כ”ק אד”ש מלך המשיח.

הידוע4  ע”פ  המשיח,  מלך  אד”ש  כ”ק  הולדת  שביום  הגדולה  המעלה  ומובנת 
שביום הולדתו של אדם “המזל השולט ביום ההוא עוזר לו”5, היינו, שהמזל דהיום 
ומכיון  ישראל”(.  “וגבר  הכתוב6  )כלשון  גובר”  האדם(  )של  ש”מזלו  להאדם  עוזר 
שמלך המשיח כולל את נשמות ישראל7 בהיותו “נשיא הדור”8 )ע”ד משה רבינו - 
“הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון”9, והרי “משה הוא ישראל וישראל הם משה . 
. נשיא הדור הוא ככל הדור כי הנשיא הוא הכל”10(. הרי מובן שביום הולדת משיח 

צדקנו גובר מזלם של ישראל.

ומודגש יותר ע”פ ביאור כ”ק אד”ש מלך המשיח בענין “מזלם של ישראל”11:

וזה שאמרו חז”ל12 “אין   .  . “ “מזל” דישראל - קאי על שרש הנשמה למעלה 
מזל לישראל” - קאי על מזלות השרים וכוכבים אשר חלק לכל העמים13, שישראל 
הוא  דישראל  ואדרבה, המזל  מזל,  יש  לישראל  גם  אלו, אבל  הם למעלה ממזלות 
נעלה יותר באין-ערוך משאר המזלות, כי, המזל שלהם הוא מבחי’ “אין” )ע”ד מ”ש14 
עצם הנשמה . . וזהו תוכן  “והחכמה מאין תמצא”(, אין שאינו מושג . . ורומז על 

הענין דהתגברות מזלם של ישראל, עצם הנשמה, בחינת “אין” “.

אדמו”ר  כ”ק  של  הולדתו  יום  בתאריך  מרומז   - ה”אין”  המזל  התגברות  והרי 
שליט”א מלך המשיח )במספר היום בחודש, ובאות הראשונה דשם החודש( - י”א 

ניסן.

14  ראה ס’ השיחות תשמ”ח ח”א ע’ 331 ואילך. ח”ב ע’ 398 ואילך, ובהנסמן שם.
15  ירושלמי ר”ה פ”ג ה”ח, ובקה”ע שם.

16  בשלח יז, יא.
17  קונטרס בית רבינו שבבבל, הערה 53.

18  קונטרס בית רבינו שבבבל, ס”ה. ובהערה 53 שם.
19  ראה שמו”ר פ”ב, ד. שם, ו. זח”א רנג, א. ש’ הפסוקים פ’ ויחי. תו”א משפטים עה, ב.

110  פרש”י חוקת כא, כא.
111  דבר מלכות פר’ תצווה. ספה”ש ה’תשנ”ב ח”א ע’ 369.

112  שבת קנו, א.
113  כלשון הכתוב – ואתחנן ד, יט.

114  איוב כח, יב.
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ובפרט ע”פ הרמז שבפסוק “אין מנחם לה”15, שמובא בספרים16 שזה רומז על 
בחינת ה”אין” )הכתר, מזל העליון( שנעשית “מנחם” לבנ”י בזמן הגאולה האמיתית 
והשלימה. ובפרט ע”פ הידוע ש”מנחם” הוא שמו של משיח צדקנו17, ועפ”ז מודגש 
עוד יותר מעלת יום הולדתו של “מנחם” )משיח צדקנו( ביום שסימנו והרמז שבו 

הוא “אין” )כנ”ל(.

)ה”אין”(  הכתר  עשר18,  האחד  לבחי’  שייך  בחודש  עשר  האחד  שיום  ובמיוחד 
שלמעלה מהעשר ספירות, “אנת הוא חד ולא בחושבן”19. 

מעדני  יתן  ש”הוא  אשר20”,  לבני  ד”נשיא  היום  וסגולת  מעלת  וידועה 
מלך21”,”מאשר שמנה לחמו”22, “וטובל בשמן רגלו”23. שזה רומז זה רומז על”הענין 
דאחד עשר בניסן . . “מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו” . . ע”י המשיחה של 
“ראש בני ישראל” . . למלך המשיח, שיבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, תיכף 

ומיד ממש”24.

כפי  העניינים  וניעורים  “חוזרים  ושנה  שנה  בכל  שבקדושה,  דבר  שבכל  והיות 
שהיו בפעם הראשונה ביום זה”25. ו”הימים האלה נזכרים ונעשים”26 מחדש. וידוע 
הפי’ בזה שבכל שנה כשנזכרים ימים אלו נעשים ונמשכים אותן המשכות שנמשכו 

בפעם הראשונה27.

וכמ”ש בתניא28  יותר,  נעלה  בכל שנה העניינים מתחדשים באופן  מזו,  ויתירה 

115  איכה א, ט - יז.
116  פירוש “נחמת ציון” על איכה )המפרש הכתובים באופן ד”לטובה ולברכה לישועה ולנחמה” - 

כל’ המחבר בהקדמה( להבן איש חי.
117  סנהדרין צח, ב. ירושלמי ברכות פ”ב ה”ד. איכ”ר פ”א, נא..

ע’ 56-255(. שיחת ש”פ  ח”א  )ס’ השיחות תש”נ   99 הערה  וארא תש”נ  ראה שיחת ש”פ    118
מצורע, שבת הגדול, ערב י”א ניסן ה’תשמ”ט, ס”ה.

119  פתח אליהו - הקדמה לת”ז.
120  במדבר ז, עב.

121  בראשית מט, כ.
122  ויחי מט, כ.

123  ברכה לג, כד.
124  דבר מלכות תצוה )הא’( בסופו.
125  דבר מלכות דברים, הערה 12. 

126  אסתר ט, כח. 
127  רמ”ז בס’ תיקון שובבי”ם, הובא ונת’ בס’ לב דוד להחיד”א פכ”ט. וראה משנה גיטין ספ”ג. 

וראה גם מחצית השקל לשו”ע או”ח סתס”ח ס”י. 
128  אגה”ק )סי”ד(, בנוגע לר”ה. 
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“בכל שנה ושנה יורד ומאיר . . אור חדש ומחודש . . עליון יותר שלא הי’ מאיר עדיין 
מימי עולם אור עליון כזה”. 

ובפרט ע”פ החביבות הידועה )שבטבע בני אדם, ומודגשת רבות ע”י כ”ק אד”ש 
מה”מ( ב”זמנים מיוחדים שבהם מתוסף עניין שהוא גדול יותר, או אפילו שלא בערך 
. ולדוגמא: כל תקופה של עשר שנים   . לגבי ההוספה המיתוספת בכל שנה ושנה 
היא עניין מיוחד . . את העניין המיוחד שישנו במספר של מאה ועשרים שנה – יודע 
גם בן חמש למקרא, כיון שהוא כבר למד את הפסוק “והיו ימיו מאה ועשרים שנה”, 

היינו שאז היא תכלית השלימות של חיי האדם”29.

ועשרים שלו  היתה שנת המאה  ראשון”  “גואל  רבינו  אצל משה  ובפרט שכבר 
השנה בה הגיע לשלימות מעשיו ועבודתו בעולם הזה30, ומלכתחילה )ללא עירוב 
עניינים בלתי רצויים( הי’ צריך להכניס את כל בנ”י לאה”ק באופן של גאולה שאין 
אחרי’ גלות31. שהרי זה הי’ עניינו ועבודתו - להמשיך ולהוריד את השכינה למטה, 

כאן בעוה”ז הגשמי, בתכלית השלימות, אלא שגרם החטא.

הראשון  ודור  לגלות  האחרון  “דור  הוא  שדורנו  שהובטחנו  זה  בדורנו  משא”כ 
לגאולה”32, ואנו נמצאים כבר במעמד ומצב של “זכו”, כי כבר “כלו כל הקיצין” עוד 
וכ”ק אד”ש מה”מ הכריז והעיד שכבר סיימו כל ענייני העבודה, גם  בזמן הגמרא, 

לצחצח את הכפתורים ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו33.

בתכלית  מה”מ  אד”ש  כ”ק  להתגלות  ממש  בקרוב  שנזכה  ובוודאי  בוודאי  הרי 
השלימות, יגלה ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, לגאולה האמיתית והשלימה.

***

129  שיחת כ’ מ”ח תש”מ סכ”ג ואילך, וראה שם באריכות הביאור בפרק ק”כ ששייך לשנה זו.
130   כמובן מזה שבהגיעו לגיל מאה ועשרים - הסתלק.

131   ראה מגלה עמוקות אופן קפה. אוה”ת ואתחנן ע’ סה. צג. ועוד.
132   ראה סה”ש תש”נ ח”א ע’ 157. ועוד.

133   ראה סה”ש תשמ”ח ח”ב ע’ 126. ועוד.
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המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק  של  מתורתו   - מלכות  דבר  שער  הקובץ:  בראש 
שליט”א על עניני מס’ שבת: שיחה על סיום מס’ שבת - פוקקין מודדין וקושרין 
בשבת, ובגדר קשר שאינו של קיימא. וכן בקשר לי”א ניסן מובא מאמר ד”ה ‘ביום 

עשתי עשר יום’ תשל”א הקשור באופן מיוחד עם יום הולדת מלכינו משיחינו, 

ובהמשך לזה, חידושי תורה וביאורים מאת התלמידים ורבני הישיבה וכו’ אשר 
נחלקו לז’ שערים:

שער הנגלה – ונחלק לארבעה שערים פרטיים:

 א. שער מסכת שבת - ובו הערות על מסכת שבת הנלמדת בשנה זו בישיבות 
תומכי תמימים ליובאוויטש בכל רחבי תבל בשער זה ובבא אחריו נסדרו ההערות 

לפי סדר דפי המסכת בהם הם עוסקים. 

ב. שער מסכת בבא מציעא - ובו הערות על מסכת בבא מציעא שנלמדה בישיבה 
במשך השנה שעברה.

לגירסא  בישיבה  הנלמדת  תענית  במסכת  הערות  ובו   - תענית  מסכת  שער  ג. 
בשעות הצהרים. 

מהרמב”ם,  הש”ס,  מסכתות  משאר  וחידושים  הערות  ובו   - הנגלה  שער  ד. 
מפשוטו של מקרא, ומשאר חלקי נגלה דתורה. 

ובו שקו”ט ובירורי הלכה ומנהג למעשה בפועל, חלק  ה. שער הלכה ומנהג – 
ניכר בשער זה הינו בשו”ע רבינו הזקן ובמנהגי רבותינו נשיאינו.

ו. שער גאולה ומשיח - ובו חידושים וביאורים בענייני גאולה ומשיח שבתורה, 
ובפרט בתורתו - מאמרים וליקוטי שיחות - של נשיא דורנו. שלימוד זה הוא “הדרך 
הישרה הקלה והמהירה מבין כל דרכי התורה לפעול התגלות וביאת המשיח בפועל 
ממש”, וע”י לימוד עניינים אלו ניתן “לחיות עם הזמן דימות המשיח” ועי”ז להביא 

את התגלותו בפועל ממש34.

 - מה”מ  אד”ש  כ”ק  בתורת  ועיונים  ביאורים  ובו   - משיח  של  תורתו  שער  ז. 
‘תורתו של משיח’ וקבענום בשער בפני עצמו כיון שע”י הלימוד בתורתו - “הנה בזה 
היא ההתקשרות” אליו, שעי”ז “אותי אתם לוקחים”35. ועוד ועיקר שהיא “תורתו 
של משיח” לה אנו זוכים כבר עתה בזמן הגלות, כהכנה וטעימה מתורה חדשה מאתי 

134    דבר מלכות ש”פ תזו”מ, ש”פ בלק, תנש”א.
135     היום יום כ”ד סיון. לקו”ש חכ”ז ע’ 24. ועוד.
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תצא שיגלה כ”ק אד”ש מה”מ בגאולה האמיתית והשלימה.

ח. שער חסידות - ובו ביאורים בפנימיות התורה, תורת החסידות שהיא הכנה 
וכהבטחת הבעש”ט למלך המשיח  לתורתו של משיח - תורה חדשה מאתי תצא, 

שע”י הפצת המעיינות ‘אתי מר’ - משיח צדקנו36. 

בתור הוספה לספר הבאנו את קונטרס ‘טלי טלים’ ובו סיכומי שיעורים בסוגיית 
ל”ט מלאכות הנידונת בהרחבה במסכתינו ובהתמקדות מיוחדת על מלאכת בורר, 
בקונרטס זה סוכמו שיעורים שנמסרו מפי הרב חנניא שי’ הכהן כהן – ר”מ בישיבתינו 

הק’ ונדפסו כאן לתועלת הלומדים.

בנוסף לכך בא כהוספה מיוחדת קונטרס ‘יחידה ליחדך’ - קונטרס ראשוני מסוגו 
התמימים,  לתלמידי  מה”מ  אד”ש  כ”ק  דיבר  בהם  הכלליות  היחידויות  לוקטו  בו 
יוצא  כפועל  היוצאות  להוראות  מיוחדת  הדגשה  עם  וסיכומים,  קיצורים  בתוספת 
מיחידויות אלו למעשה בפועל, אנו תקוה שהעסק ביחידויות אלו והבאת ההראות 
שבהם לידי פועל יוסיף בהתקשרות התמימים לכ”ק אד”ש מה”מ ויחיש את התגלותו 

המיידית כמלך המשיח לעין כל בגאולה האמיתית והשלימה. 

***

ד”יליד  למאורע  שנה  ועשרים  למאה  השייך  בזמן  היא  לאור,  זה  ספר  הוצאת 
מלכא משיחא”, והיות שביום הולדתו של אדם “מזלו גובר”, נמצא שביום זה מתגבר 
אודות  והתביעה  הבקשה, התפילה  עבור  מסוגל  יום  והוא  צדקנו,  מזלו של משיח 

הגאולה האמיתית והשלימה.

חדשה  “תורה  בבחינת  לגילויים  עבודתנו37(  ע”י  )שלא  זכינו  שבדורנו  ואע”פ 
מאתי תצא”38, יותר מ”די מחסורו אשר יחסר לו” - באופן של “עשירות” ו”בזבוז 

אוצרות” המלך, שנשמרו והסתרו דורות על גבי דורות. 

מה”מ  אד”ש  שכ”ק  נעלה,  הכי  באופן  החכמה  מעיינות  לנביעת  זכינו  ובדורנו 
חיים בשופי,  לומר דברי אלוקים  הואיל בטובו להתוועד עמנו אלפי אלפי שעות, 
וכן אלפי שיחות בכל מרחבי התורה ממש, בפשט, דרוש רמז וסוד, ברבוי ואריכות 
ומיוחד  ובאופן שלא הי’ כמוהו באופן נפלא  ורוחב,  גובה, אורך  ההסברה, בעומק, 
לעילא ולעילא. והשקיע שעות רבות בהגהת שיחותיו ומאמריו הק’, שיוכלו להיות 

נגישים לכאו”א מישראל כפשוטו, איש ואישה, זקן וצעיר, מאיזה חוג וסוג שיהי’.

136    כתר שם טוב בתחילתו. וראה לקו”ש ח”ל ע’ 170. ועוד.
137     ע”ד הל’ בד”ה באתי לגני תשי”א סס”ג.

138   ישעי’ נא, ד.
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וא”כ, יכולה לעלות הטענה, וכסגנון הטענה בסיפור הידוע39: “הרי נדפס הלקוטי 
תורה” - הרי אין אנו מסתפקים בזה, ודורשים ותובעים: “רוצים אנו משיח כפשוטו!”.

תובעים אנו, “דעם רבין’ס קינדער”40, בנים יחידים של כ”ק אד”ש מה”מ, שיגמר 
תיכף ומיד הזמן אשר ה”אנוכי הסתר אסתיר41” הנורא, אשר “החושך יכסה ארץ”42, 
שכל חודש, שבוע, יום, שעה ורגע שעוברים במעמד ומצב זה שאין אנו רואים בחוש 
וזה עבורנו בבחינת  ורגילותנו,  זה היפך טבענו  הגשמי את כ”ק אד”ש מה”מ, הרי 

“עבודת פרך”.

ועל כן מחובתו של הרבש”ע )כביכול(, להביא ההתגלות דכ”ק אד”ש מה”מ תיכף 
ומיד ממש, נאו. ונחזה בעיני בשר את אבינו רוענו, משיח צדקנו, בפשטות.

וכדברי כ”ק אד”ש מה”מ43:

מדוד  הוא  אחד  מצד  שהאדם  מכיון  לכן,  חסד44,  תורת  היא  שהתורה  “מכיון 
ומוגבל, ולאידך, הרי נאמר “בנים אתם לה’ אלקיכם”, “בני בכורי ישראל”, וידועה 
יחידם  לבנם  זקנים  הורים  כאהבת  היא  לישראל  הקב”ה  דאהבת  הבעש”ט   תורת 

שנולד להם לעת זקנותם.

ע”כ אין צריך להיות עבודת פרך כפשוטה, וגם זה שנמצא בארמון וקיטון של 
מלך, ואעפ”כ בזה גופא ישנו העניין דהסתר אסתיר, נחשב הוא לעבודת פרך, כי הוא 

היפך טבעו ורגילותו...

דהסתר  העניין  הרי  הקב”ה,  המלכים  מלכי  מלך  של  יחיד  דלבן  פשיטא  והרי 
אסתיר הוא היפך טבעו ורגילותו, והוא העבודת פרך הכי גדולה...

והיינו דגם כשיש לו דברים המוכרחים . . ויש לו גם עשירות . . אוצרות הגנוזים 
של המלך, אשר מעולם לא השתמשו בהם . . וגם המלך בעצמו לא התשמש בהם 

לשום דבר, כמבואר בארוכה בדרושי ההילולא...

בכל זאת גם זה נחשב לעבודת פרך כי ישנו העניין דהסתר אסתיר, שעדיין לא 
נתגלה בחי’ פנימיות עתיק...”.

139   התוועדויות ח”א ע’ 18.
140   ל’ כ”ק אד”ש מה”מ על תלמידי התמימים - בברכת התמימים, עריוהכ”פ תשי”ב

141   ל’ הכתוב - דברים לא, יח.
142   ישעי’ ס, ב.

349(. ההדגשות  143   במאמר ד”ה אלה תולדות נח ה’תשמ”ב )התוועדויות ה’תשמ”ב ח”א ע’ 
אינן במקור.

144   ולהעיר ששנה זו היא שנת ה”חסד” )ע”ב( לנשיאותו של כ”ק אד”ש מה”מ.
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שתיכף  מוחלטת,  וודאות  כדי  עד  מלא  ביטחון  חדורה  הנ”ל  ותביעה  הבקשה 
ומיד ממש, בלי שהות בנתיים, יוליך נשיא דורנו - משיח צדקנו את כל בנ”י מכל 
הדורות לגאולה האמיתית והשלימה, והוא בראשנו, לאה”ק ולירושלים עיה”ק ולהר 
הקודש ולבית המקדש השלישי, ושם גופא לקה”ק, ו”שמחת עולם על ראשם45”, 

ו”לא עיכבן אפי’ כהרף עין46”, ובפשטות - נַאו!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

המערכת
ימות המשיח47, ה’תשפ”ב )הי’ תהא שנת פלאות בכל(

מאה ועשרים שנה להולדת כ”ק אד”ש מה”מ

ע”ב שנה לנשיאותו

בית שמש, אה”ק

145   ישעי’ נא, יא.
146   פרש”י שמות יב, מא.

147    ראה ספה”ש תשנ”ב ח”א ע’ 173.



צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, 
ה"שופטייך"  שיהי'  הדור,  מאנשי  נעלה  בערך  שלא  הוא  עצמו  שמצד 
ו"יועצייך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת בנ"י וכל 
האנשים דדור זה, בכל עניני תורה ומצוות, ובנוגע להנהגת חיי היום יום 

הכלליים, גם ב"בכל דרכיך )דעהו" ו"כל מעשיך )יהיו לשם שמים",

ומיד  ותיכף  לגאולה"  ש"לאלתר  הנבואה116   - העיקרית  הנבואה   - עד 
ממש "הנה זה )משיח בא".

__________

ע'  - ראה מאמרי אדה"ז הקצרים  בודאות  נביא, שזהו  ושופט אלא בתור  116( לא רק בתור חכם 
שנה־ו.

)משיחת ש"פ שופטים, ז' אלול ה'תנש"א, מוגה. תרגום מאידית(
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הבנת הרשב"א ושאר הראשונים במעשה דאנשי טבריה

 הרה”ת מנחם מענדל שי’ הכהן כהן
ר”מ בישיבה

א
צונן לתוך אמה של  והביאו סילון של  איתא במסכתין1: "מעשה שעשו אנשי טבריא 
חמין אמרו להם חכמים אם בשבת כחמין שהוחמו ואסורין ברחיצה . . אם ביום טוב כחמין 

שהוחמו ביום טוב . . ".

ובגמרא2: "מאי רחיצה, אילימא רחיצת כל גופו, אלא חמין שהוחמו בשבת הוא דאסורין 
הא חמין שהוחמו מע"ש מותרין והתניא חמין שהוחמו מע"ש למחר רוחץ בהן פניו ידיו 
ורגליו, אימא סיפא בי"ט כחמין שהוחמו בי"ט  ידיו  גופו, אלא פניו  ורגליו אבל לא כל 

ואסורין ברחיצה ומותרין בשתיה לימא תנן סתמא כבית שמאי . . ".

דמתניתין  דמגופה  לרשב"א  קשה  "ומיהו  וז"ל:  הרשב"א  קושיית  הביא  ובתוספות 
הוי מצי למידק בלא הך ברייתא דמייתי, מדקתני ואסורין בשתיה כ"ש פניו ידיו ורגליו 
דאם   - טוב  מיום  לקושיא  דבריה  בסוף  להגיע  רוצה  שהגמרא  דכיון  והיינו   - דאסירי" 
המשנה מדברת ברחיצת פניו ידיו ורגליו משמע שביו"ט אסור שהוא כדעת בית שמאי 
ולא כבית הלל- הרי שפרט זה הייתה יכולה הגמרא לדייק מהמשנה עצמה ללא הבאת 
הקושיא מהברייתא - שמכך שאסור בשבת אפילו לשתות כ"ש שאסורה הרחיצה של פניו 

ידיו ורגליו והוא הדין ליום טוב.

ב
והנה שאר הראשונים למדו את שאלת הגמרא "מאי רחיצה" באופן אחר, וז"ל הרמב"ן: 
"האי דאמרי' מאי רחיצה אילימא רחיצת כל גופו, לאו למימרא דמקצת גופו מותר, דחמין 
אילימא  ה"ק  ליומן, אלא  הן  הנאה  ואיסורי  אפי' בשתיה  ואסרינהו  הוו  שהוחמו בשבת 

1(  שבת לח, ב.
2(  לט, ב.
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הוחמו  כחמין שהוחמו בשבת אטו  דהוי  להן משום  לאסור  הוצרכו  נמי  גופו  כל  רחיצת 
מע"ש מי שרי וכו'". 

ורגליו. כלומר  פניו  ידיו  אלא  דמהדרינן  "והיינו  בזה:  הגמרא  תשובת  מבוארת  ובר"ן 
דמשום רחיצה דמתני' בפניו ידיו ורגליו עסקינן איצטריך למימר בחמין שהוחמו בשבת 

דאי מערב שבת שריא".

היינו שגם בשאלתה "מאי רחיצה" היה ברור לגמרא שכל רחיצה אסורה במים שהוחמו 
בשבת אלא דקושיית הגמרא הייתה שמשמע שכל סיבת האיסור במים אלו הוא מפני 
שהוחמו בשבת אבל אם הוחמו מע"ש היו מותרים ואם דין זה מדבר גם ברחיצת כל גופן 

הרי שזה סותר לנאמר בברייתא.

"כחמין  שההדגשה  אלא  הרחיצה  סוגי  בכל  מדברת  המשנה  שאכן  הגמרא  ומבארת 
שהוחמו בשבת נכתבה בגלל פניו ידיו ורגליו – שנאסרו רק מפני שהוחמו בשבת אך מערב 
שבת היו מותרים, אבל רחיצת כל גופו אין הכי נמי שתאסר גם במים שהוחמו מערב שבת.

והנה לפי דבריהם הגמרא אכן ידעה בהו"א שמדובר גם ברחיצת פניו ידיו ורגליו – ובכל 
ולא כבית הלל  זאת לא התחילה להקשות מהסיפא – שמשמע שהמשנה כבית שמאי 
אלא ביררה "מאי רחיצה", ולכאורה ביאור הדברים לשיטת הרמב"ן והר"ן הוא שהגמרא 
רצתה לברר לאמיתתם של דברים מה דינם של מים שהוחמו בערב שבת האם מותרים הם 

ברחיצת כל גופו – כפי שמשמע בפשטות מהמשנה או לא.

אמנם הרשב"א נקט שעיקר קושיית הגמרא היא מהסיפא וכל הקדמת שאלת הגמרא 
"מאי רחיצה" היא בכדי להגיע למסקנא שמדובר בפניו ידיו ורגליו והקושיא שהמשנה 
כבית שמאי ולא כבית הלל וע"כ הקשה הרשב"א שהיה ניתן לדייק זאת מן המשנה עצמה.

]לכאורה הכוונה בדבריו היא שמסקנת הגמרא לעשות אוקימתא למשנה – שמדובר 
בשטיפת כל גופו ולא ברחיצה – הרי שבשביל להגיע למסקנא זו די בקושיא מהסיפא 

)בדיוק מהרישא( ואין צורך לשלול מהברייתא שמדובר ברחיצת כל גופו[

אך לכאורה קצת קשה לבאר כך בדברי הרמב"ן והר"ן שממהלך ולשון הגמרא "אימא 
סיפא" משמע שאכן מטרת הגמרא מלכתחילה הייתה לקושיא מהסיפא ולא רק לברר מהי 

הרחיצה ברישא המותרת מערב שבת.

ג
והנה הריטב"א כתב כעין הרמב"ן והר"ן אך בשינוי קצת וז"ל: "וי"ל דאנן ודאי קים לן דכי 
קתני אסורים ברחיצה בכל רחיצה קאמר ואפילו רחיצת אבר קטן אחד אלא הכי קאמרינן 
דודאי כי קתני אסורים ברחיצת כל הגוף לאו לגופה אצטריך אלא למידק מינה דהוחמו 
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מע"ש מותרים ברחיצה זו ולהכי אמרינן דאי אפשר למידק דליהוו ברחיצת כל הגוף דהא 
תניא חמים שהוחמו מע"ש למחר רוחץ בהם פניו ידיו ורגליו, וכי תימא דמתני' דקתני 
אסורין ברחיצת פניו ידיו ורגליו כי היכי דנדוק שהוחמו מע"ש מותרים ברחיצת פניו ידיו 
ורגליו, א"כ דכוותה קתני סיפא דביום טוב כחמים שהוחמו ביום טוב אסוריןברחיצת פניו 

ידיו ורגליו.

ההבדל הראשון שהריטב"א מבאר שכל הצורך בכתיבת איסור הרחיצה הוא בכדי לדייק 
שבערב שבת מותר )כדלהלן(, אך עוד יש לדייק מלשונו הקדוש דכתב: "דודאי כי קתני 
אסורים ברחיצת כל הגוף . . וכי תימא דמתני' דקתני אסורין ברחיצת פניו ידיו ורגליו כי 
היכי דנדוק שהוחמו מע"ש מותרים ברחיצת פניו ידיו ורגליו" דמשמע שבשאלת הגמרא 
אנו  זאת  ולאחר ששלנו  גופו  כל  ברחיצת  רק  הגמרא חשבה שמדובר במשנה  בהתחלה 

אומרים שמדובר אף בפניו ידיו ורגליו.

ד
וי"ל הביאור בזה:

יש שהקשו מדוע צריכה המשנה כלל להזכיר ש"אסורים ברחיצה" כיון שהוא כ"ש מהא 
דאסורים בשתיה3.

ולכאורה זוהי כוונת הריטב"א באומרו "דודאי כי קתני אסורים ברחיצת כל הגוף לאו 
"ואסורים  המילים  תכלית  כל  אלא  מרחיצה,  כ"ש  זה  נלמד  שהרי   – אצטריך"  לגופה 

ברחיצה" הינם בכדי "למידק מינה דהוחמו מע"ש מותרים ברחיצה זו".

וכיון שאנו אומרים כך שוב לא מוכרחים לומר שבמילים "אסורים ברחיצה" נכלל בודאי 
הרי  בשבת,  שהוחמו  בחמין  אסורה  זו  רחיצה  שודאי  דאף  ורגליו,  ידיו  פניו  רחיצת  גם 
שלענין מטרת המשנה שהיא ללמדנו שמותרים מערב שבת י"ל שכללה המשנה רק את 

רחיצת כל גופו – דבזה יש צורך לחדש שמותרים מערב שבת משא"כ פניו ידיו ורגליו.

ושוב לא יקשה בסיפא הא דכתיב "אסורים ברחיצה", דמדובר ברחיצת כל גופו בלבד 
דבזה אף בית הלל מודים לבית שמאי שאסור ביום טוב.

ותשובת הגמרא היא שלא ניתן לומר שכל גופו מותר מע"ש אלא ודאי שהמשנה באה 
לדיק שפניו ידיו ורגליו אסורים מערב שבת ושפיר קשיא מסיפא.

אמנם מדברי הרמב”ן והר”ן לא משמע כן דכתב הרמב”ן: “אילימא רחיצת כל גופו נמי 
“כלומר דמשום  וכן הר”ן כתב:  דהוי כחמין שהוחמו בשבת”  להן משום  הוצרכו לאסור 

בין רחיצה  יום טוב  גבי  זאת בכדי לחלק בסיפא  י”ל שהייתה צריכה הגמרא לומר  3(  בפשטות 
שאסורה לשתיה שמותרת.
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רחיצה דמתני’ בפניו ידיו ורגליו עסקינן” דמשמע שמדובר גם בפניו ידיו ורגליו ולא רק 
ודו”ק.

בשיטת ריב"א באיסור להתחמם כנגד המדורה

הנ”ל

א
איתא במסכתין4: “ת”ר מתחמם אדם כנגד המדורה ויוצא ומשתטף בצונן ובלבד שלא 

ישתטף בצונן ויתחמם כנגד המדורה מפני שמפשיר מים שעליו”.

ובפשטות נראה בהבנה ראשונית שיש בעיה כאשר מפשיר המים משום בישול וע”כ 
אסרו לו להתחמם כנגד המדורה כיון שמבשל מים אלו.

אמנם תוספות דוחה אפשרות זו וז”ל5: “בכולה שמעתא ובמתניתין גבי מיחם שפינהו 
משמע דלהפשיר מים לצורך שתייה מותר דהפשירן לא זהו בישולן”. היינו שמוכח מהמשך 
הגמרא שמותר להפשיר מים בשביל לשתותם וא”כ הפשר המים לא נחשב כבישול וצריך 

להבין הטעם של הברייתא לאסור.

כרוחץ במים  דדומה  ריב”א  ריב”א: “והכא דאסורין מפרש  ביאור  ומביא תוספות את 
חמין ויבא להחם חמין לרחוץ גופו”.

בהבנה ראשונית נראה שריב”א מפרש שכיון שרוחץ במים פושרים הרי שלא יבדיל בין 
פושרים לחמים ויחמם מים בשבת.

והנה, מלבד זאת שצריך להבין מדוע דווקא ברחיצה אסרנו ואילו בשתיה התירו ולא 
חששו שמא יבא לחמם, הרי שגם בדברי התוספות עצמם אין זה מדויק כל כך, דאם איתא 
צריך  היה  לא  הרי שריב”א  לחימום  דומה  זה  והרי  הוא מפני שהפשיר  שהטעם לחשש 
להתחיל את דבריו במילים “דדומה לרוחץ” שאינם שייכים כלל לסיבת האיסור )דמשמע 
קצת שהטעם לאסור הוא מפני שרוחץ בחמין( והיה לו לומר את עיקר הטעם לאסור – 

מפני שהפשיר ודומה למחמם.

ואף שאפשר לומר שהטעם שהזכיר ריב”א את הא שרוחץ הוא בכדי להבדיל בין רחיצה 
לשתיה הרי שהוי ליה למימר מפני שדומה למחמם מים לרחוץ ויבא לחמם ממש.

4(  שבת מ, ב.
5(  ד”ה “מפני שמפשיר מים שעליו”.
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ולכאורה מלשונו “דדומה כרחוץ בחמין” משמע יותר שהחשש הוא מפני שנראה כעובר 
על גזירת מרחצאות ויבא לעבור עליה ממש כשירחץ בחמין.

אלא דלפי זה אין מובן מדוע נקט הריב”א “ויבא להחם חמין לרחוץ גופו”, שהרי אם 
החשש הוא שיעבור על איסור רחיצה בשבת מדוע שנחשוד בו שיחמם מים – ויעבור על 
איסור בישול )או הבערה( בשבת והרי אפילו לעיל בטעם הגזירה לא היה חשש זה אלא 
בבלנים. ולכאורה היה ניתן לומר בפשטות שהחשש הוא שיבא לרחוץ בחמין שהתחממו 

בערב שבת )ללא שיעבור על איסור דאורייתא בשבת(.

ב
להבין זה יש להקדים תחילה את דעות הראשונים בטעם איסור הפשרת המים דבכללות 

מצינו בזה ב’ אופנים:

א. אף שבהפשרה אין איסור בישול הרי שיש חשש שמא יבא לבישול, ובזה גופא ניתן 
לומר ב’ פרטים:

חימום  בין  הרואים(  או  )הוא  יבדיל  לא  לו לחמם קצת  נתיר  בדין – שבאם  א. חשש 
במקצת – המותר בשבת - לחימום רב שבו מבשל הוא את המים ויבא לבשל מים בשבת.

ב. חשש טכני – ע”י המצב שבו מפשיר יכול לבא לידי בישול.

באופן זה בכללות צריך להבין מה הבדל בין רחיצה – שאסרנו - לשתייה שהתרנו.

במים  שלהתרחץ  הרי  מותר  עצמו  שהבישול  אף  המרחצאות.  גזירת  משום  אסור  ב. 
חמים אסרו בשבת ואיסור זה קיים אף במים פושרים.

הראשונים הביאו את דברי הירושלמי שמהם משמע שיש כאן חשש בישול, וזה לשון 
הריטב”א: “תירץ ר”י ז”ל דבירושלמי אמרו שלא התירו להפשיר מים אלא ברחוק מן האש 
שאי אפשר להיות יד שולטת בו והכא על ידי קרירות הרבה שמא יתקרב למדורה כל כך 

שהיה ראוי להיות יד סולדת בו שאסור להפשיר שם”.

יגיע  ולהפשיר המים שעליו  לו לעמוד מול האש  ע”י שנתיר  היינו שיש חשש שמא 
לידי חימום – שכיון שקר לו יתקרב לאש ויבשל המים ומובן גם ההבדל בין המצב הנוכחי 
לשתייה – דלפי זה ההפרש אינו בין רחיצה לשתייה אלא ההבדל הוא במצב הטכני וד”ל.
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ג
לעומת זאת ישנם ראשונים שכתבו שהאיסור הוא מפני גזירת המרחצאות.

וזה לשון הרמב”ם6: “מתחמם אדם כנגד המדורה ויוצא ומשתטף כל גופו בצונן. אבל 
ונמצא  כנגד המדורה מפני שמפשיר מים שעליו  גופו בצונן ומתחמם  כל  אינו משתטף 

כרוחץ כל גופו בחמין”.

גופו בחמין  כל  אינה בהפשרה עצמה אלא בתוצאה – שיוצא שרוחץ  היינו שהבעיה 
ואסור להשתטף בחמין בשבת מפני גזירת המרחצאות, אף שמים אלו הינם פושרים הרי 

שגם בהם ישנו איסור להתרחץ.

מים  שמפשיר  מפני  המדורה  כנגד  ויתחמם  ישתטף  שלא  “ובלבד  הרמב”ן:  לשון  וזה 
כתב  וכן  פושרין”7.  במים  כרוחץ  שנמצא  בה  נגעו  מרחצאות  גזירת  משום  שעליו פי’ 

הרשב”א ועוד.

ד
החידוש המסוים שיוצא משיטה זו הוא שגזירת המרחצאות לא הייתה על מים חמים 
בלבד אלא גם על מים פושרים, אך באמת לכאורה הסברא נותנת בפשטות שכך צריך 
להיות הדין, שהרי גזירת המרחצאות הייתה מחשש שמחללים שבת בחימומם ובפשטות 

החילול לא היה בבישול המים אלא בהדלקת האש בשבת.

דאם נאמר שהחילול שבת היה בכך שהמים מתבשלים הרי שישנו הבדל ברור בין מים 
כל  נעשתה  לא  שבהם  פושרים  למים  בישול  איסור  על  ועבר  בהם  סולדת  שהיד  חמים 

עבירה.

אך באם נאמר שהבעיה היא בהדלקת האש ע”מ שהמים יהיו חמים הרי שבזה אין הפרש 
כלל בין מים חמים שהיד סולדת בהם למים פושרים – שהרי אף בהם קיים החשש שידליק 

האש על מנת לחמם המים שיפשרו.

ולהעיר מדברי ר”י המופיעים בריטב”א: “תירץ ר”י ז”ל שאין האיסור אלא משום שנראה 
כאילו רוחץ בשבת שהוא אסור”. היינו שאין זה  ממש איסור הרחיצה אלא שנראה כאילו 

רוחץ בחמין שהוא אסור.

6(  שבת כב, ג.
7(  הרמב”ן מגדיר זאת כמים פושרים ולא כתב כרמב”ם “ונמצא כרוחץ . . בחמין”. ואף שניתן לומר 

שהיינו הך ניתן למצוא בזה טעם ואכ”מ.
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ובאמת שלכאורה דבר זה תלוי בדברי המפרשים בהסברת החשש של חכמים בגזירת 
המרחצאות, דהנה בגמרא לעיל8 איתא: “א”ר שמעון בן פזי אמר ריב”ל משום בר קפרא 
בתחלה היו רוחצין בחמין שהוחמו מע”ש התחילו הבלנים להחם בשבת ואומרים מערב 

שבת הוחמו אסרו את החמין”.

והקשה הרשב”א וזה לשונו הקדוש: “”התחילו הבלנין להחם חמין בשבת, תמיהא לי 
והלא לא נחשדו ישראל על השבתות וכדתנ’ נחשדו ישראל על השביעית ולא נחשדו על 

השבתות.

ומצאתי בירושלמי )ה”ג( שלא היו מחמין ממש בשבת אלא שלא היו פוקקין נקבים 
מבערב, ובלשון הזה שנו אותה שם בראשונה היו סותמין את החמין מערב שבת ונכנסין 
ורוחצין בשבת ונחשדו להיות ממלאין אותו עצים מערב שבת והיא דולקת והולכת בשבת 

אסרו להם  רחיצה והתירו להם זיעה.

אלא שעדיין קשה לי וכי מה אכפת להן אם היתה דולקת והולכת בשבת . . ויש לומר 
ולפיכך אסרו  ודאי אתי לחתויי  בו  רוחץ  והולך בעודו  דולק  והוא  דכיון שנקביו פתוחין 
בדולק בשבת והתירו בפוקק וחזרו ואסרו”. והיינו שהחשש לא היה שמא ידליק ממש אש 

בשבת אלא שמא יחתה בגחלים.

וכתב הפני יהושע: “התחילו הבלנין להחם בשבת כו’. הקשה הרשב”א ז”ל בחידושיו וכי 
נחשדו ישראל על השבתות כו’ ע”ש. כבר כתבתי לעיל בלשון רש”י בד”ה בכלי דלשיטתו 
שם אתי שפיר הא דקאמר הכא התחילו הבלנין להחם בשבת היינו שהיו נותנין צונן בתוך 

החמין וקסברי דשרי בתולדת אור”.

היינו שלפי הסבר הפני יהושע בשיטת רש”י החשש אינו קשור כלל לאש שמדליק אלא 
שהבלנים יטעו לחשוב שמותר לערב צונן לתוך החמים ובכך מתבשלים המים.

והנה לפי הסבר הרשב”א הרי שהחשש הוא בהדלקת האש ולפי זה לכאורה אין הפרש 
בין מים חמים למים פושרים שבשתיהם האש שווה9, אך לשיטת הפני יהושע שהאיסור 
בין  יש הבדל  ובזה אכן  בישול המים  הוא איסור  יערבב המים הרי שהאיסור  הוא שמא 
מים חמים שהיד סולדת בהם – שעבר על איסור בישול למים פושרים שבהם אכן אין כל 

איסור.

8(  מ, א.
9(  אף שיש לומר שבמים פושרים החשש שמא יחתה פחות קיים, אך המבואר בפנים הוא בכללו 

– שהחשש הוא באש וד”ל.
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ה
נמצא שיש ב’ דרכים כלליות להסבר האיסור:

א. שמא יבא לידי בישול. שע”י שנתיר לו להפשיר יבא לידי חימום ממש. ב. גזירת 
המרחצאות.

וכעת יש לחזור לדברי ריב”א: “”והכא דאסורין מפרש ריב”א דדומה כרוחץ במים חמין 
ויבא להחם חמין לרחוץ גופו”. ולכאורה נראה שריב”א נוקט בו כב’ הצדדים דתחילת דבריו 
“דדומה כרוחץ” משמע לכאורה כדברי האומרים שיש כאן איסור מרחצאות ואילו החלק 
השני של דבריו “ויבא להחם חמין . . “. משמע כדעת האומרים שהאיסור הוא מפני חשש 

שמא יבשל.

אמנם לפי האמת שאינו כדברי זה ואינו כדברי זה, דמלשון ריב”א “דדומה כרוחץ במים 
חמין” משמע שאין בזה גזירת מרחצאות )אלא רק דומה לרוחץ( ויותר נראה כפי שהביא 

הריטב”א בשם ר”י שהוא רק מפני שנראה כרוחץ.

דלפי  חמין”  להחם  ש”יבא  להוסיף  ריב”א  צריך  מדוע  להבין  צריך  זה  לפי  שגם  אלא 
הטעמים הנ”ל אין צריך לזה ויותר נראה שהוא מפני גזירה שמא יבשל, אלא שבאם זו 

הסברא מדוע צריך לומר שהוא “דומה כרוחץ במים חמין”.

נסכם את הדברים שצריכים להבין בדברי הריב”א:

א. אם טעם האיסור הוא מפני החשש שמא יבשל – מדוע נצרך להוסיף שנראה כרוחץ.

ב. אם הטעם הוא מפני גזירת המרחצאות מדוע אומר שהחשש הוא שמא יחם חמין 
לרחוץ גופו.

ג. בכלל צריך להבין את ההקשר של החשש – שכיון שנראה לו שהתירו לו לרחוץ יבא 
לחמם – החשש צריך להיות לכאורה אחד מהשנים: או שכיון שהתרנו לו להפשיר יבא 
לחמם או שכיון שנראה כרוחץ יבא להתרחץ בחמים אך לכאורה כפי שהדברים מובאים 

בתוספות אין הם מובנים. 

והרי אפילו בגזירת המרחצאות לא  יבא לחימום  ד. מדוע שנחשוד בו שע”י הרחיצה 
חשדנו אנשים בכך, ובאם החשש הוא שיתרחץ בחמין הרי שהוי ליה למימר שירחץ בחמין 

שהוחמו בע”ש.

ו
במים  חריצה  איסור  שיש  האומרים  כדעת  סובר  שריב”א  לומר  נראה  היה  ולכאורה 
פושרים אלא שס”ל שבאופן זה שאינו רוחץ במים הפושרים אלא שרחץ בצוננים והפשירו 
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עליו אין זה נחשב רחיצה וע”כ אין איסור באופן זה, והחשש הוא רק מפני שדומה לרוחץ 
ויבא לרחוץ ממש בפושרים – היינו שאין איסור בחימום המים עצמם לפושרים – שהרי 
מותר להפשיר מים בשבת אלא שהחשש הוא שיבא לרחוץ בפושרים ויעבור על איסור 

המרחצאות.

ועל פי זה אין הכי נמי שיכל ריב”א לומר שהחשש הוא שמא ירחץ במים שהוחמו מע”ש 
אלא שבלאו הכי אין הפרש בין חימם בשבת לע”ש שהרי הוא בהיתר. אמנם עדיין אין זה 

מדויק כל כך בלשון ריב”א שמשמע שעיקר החשש הוא משום שמחמם המים בשבת.

והנה הר”ן כתב: “מפני שמפשיר מים שעליו ונראה כרוחץ בחמין שהוחמו בשבת”. היינו 
שהאיסור אינו מפני הרחיצה בחמין עצמה אלא בגלל שהתחממו בשבת.

ונראה לומר שלדעת הריב”א אכן רחיצה במים פושרים מותרת בשבת ואין בה גזירת 
המרחצאות, אלא שבאם חימם מים אלו והפשירם בשבת יש בהם איסור נפרד של הגזירה 
כיון שהתחממו בשבת – ואפילו שהוא בהיתר10 – וע”כ מצד האמת אם היה מחמם המים 
בע”ש היה מותר לו לרחוץ בפושרים אלא שכיון שמים אלו הפשירו בשבת )ובהם עצמם 
אין חשש כיון שלא נעשה כדרך רחיצה( יש חשש שיפשיר מים בשבת ויבוא לרחוץ בהם 

– שבזה עובר על הגזירה ואכן אם הוחמו מבעוד יום היה מותר.

"תנא בארץ ישראל קאי"

הנ”ל

איתא במסכתין11: “אבות מלאכות . . הזורע והחורש”. ובגמרא12 הקשו: “מכדי מכרב 
כרבי ברישא ליתני חורש והדר ליתני זורע” – הרי מלאכת החרישה הינה לפני מלאכת 

הזריעה ומדוע נוקט התנא בסדר הפוך – הזורע לפני החורש.

רש”י:  ופירש  כרבי”.  והדר  ברישא  דזרעי  קאי  ישראל  בארץ  “תנא  הגמרא:  ומתרצת 
יכול לכסות בלא חרישה ואשמעינן דהא נמי חרישה היא”. היינו  ואין  “בא”י קשה היא 
שבמקומו של התנא בארץ ישראל היו נוהגים לחרוש פעמיים – לפני הזריעה ולאחריה – 

כיון שהאדמה קשה ולא ניתן לכסות את הזרעים ללא חרישה נוספת.

שכיון  לחשוב  יכולים  דהיינו  חורש,  באב  נכללת  זו  חרישה  שגם  התנא  לנו  ומחדש 
שמלאכת חורש עניינה הוא לרפות הקרקע בשביל הזריעה הרי שבפעם השנייה מרפה 

10(  ראה שולחן ערוך הרב, מהדורא בתרא סימן רנט.
11(  שבת עג, א.

12(  עג, ב.
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קרקע רפויה ועוד שאינה לצורך הזריעה ולא נחשב לחורש, קמ”ל שגם חרישה זו בכלל 
חורש.

וצריך להבין, תשובת הגמרא היא שהתנא מחדש לנו שאנו חייבים לא רק על החרישה 
שלפני הזריעה אלא על כל חרישה שתהיה, אם כן לכאורה היה די בזה על מנת להבין את 
סדר המשנה, דבאם היה התנא נוקט חרישה לפני זריעה היינו חושבים שדווקא על חרישה 

כזו חייב קמ”ל שחייב על כל חרישה.

ומדוע מדגישה הגמרא ש”תנא בארץ ישראל קאי” – מה מוסיף לנו הידיעה שבמקומו 
של התנא כך היו נוהגים, דממ”נ, אם אין בזה חידוש הרי שאף אם כך היו נוהגים במקומו 
לא היה לו לשנות הסדר משום זה, ובאם יש בזה חידוש הרי שאף אם לא היו נוהגים כך 
במקומו של התנא מובן שינוי הסדר )שהרי הנפקא מינה לא תהיה רק בחרישה שאחרי 

הזריעה אלא בכל חרישה )וכגון הגורר מיטה על הקרקע( שאינה החרישה הראשונה(.

להבין זה יש להקדים תחילה את דברי התוספות, דהקשה וז”ל13: “לא שייך למידק הכי 
בהא דקתני המכבה ברישא והדר המבעיר דהכא כל סידורא דפת נקט כסדר לבד מחרישה”.

היינו שלכאורה אין מובן מדוע לא הקשתה הגמרא כעין קושיא זו גבי “המכבה והמבעיר” 
שאף שם שינה התנא מן הסדר ונקט כיבוי לפני הבערה, ומבאר התוספות שדווקא בזורע 
היה קושיא לגמרא כיון שכל הרישא מסודר בסדר מסוים – “סידורא דפת” – הדרך להכנת 

לחם.

ולכאורה צריך להבין את תשובת התוספות וכי מפני שהסיפא לא מסודרת בסדר מסוים 
מובן מדוע נשנה מכבה לפני מבעיר? דמתשובת התוספות משמע שאין כלל סדר במשנה 
ומצד סברה זו ללא “סידורא דפת” היה מובן מדוע התנא נוקט זריעה לפני חרישה ומה 

ההסבר בזה?

וי”ל, דודאי לפי התוספות צריך שיהיה סדר מסוים במשנה אף ללא הכלל ד”סידורא 
דפת” ואין סברא שהתנא ינקוט זריעה לפני חרישה או מכבה לפני מבעיר אלא אם כן ישנו 
חידוש מסוים בסידור זה, ואכן ברור לגמרא שישנו חידוש בסדר זה, דאף חרישה שלאחר 

הזריעה חייב עליה )וכן במכבה ישנו חידוש ואכ”מ(.

ושאלת הגמרא היא שאף אם ישנו חידוש בסדר זה לא היה לתנא לשנות מהסדר כיון 
שזהו חלק מ”סידורא דפת”, משא”כ במכבה ומבעיר שאין בזה סדר מסוים מובן שהתנא 

– מצד סיבה מסוימת – ישנה הסדר בכדי להשמיענו חידוש.

על פי זה מובן מדוע בכדי לתרץ את הסדר צריך את ב’ הפרטים: א. “דהא נמי חרישה 
היא” – ישנו חידוש שבגינו שינה התנא מן הסדר הרגיל ונקט כסדר הזה. ב. “תנא בארץ 

13(  ד”ה “מכדי”.
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ישראל קאי” – ואצל התנא זהו “סידורא דפת” כיון שבארץ ישראל כחלק מעשיית הפת 

צריך לחרוש לאחר הזריעה.

בגדר מתיר שלא על מנת לקשור
הנ”ל

א
איתא במסכתין14: “אבות מלאכות . . הקושר והמתיר”, כלומר שהקושר קשר של קיימא 

וכן המתיר קשר הרי עשה מלאכה האסורה בשבת וחייב.

ובתוספות הסתפק האם חייב על מתיר בלבד או שצ”ל מתיר על מנת לקשור דווקא 
וז”ל15: “צ”ע אי מחייב במתיר שלא על מנת לקשור או לא”. כלומר, ישנם אבות שאם 
עשאם בפני עצמם פטור עליהם וכגון המוחק שעל המחיקה בלבד יהיה פטור ורק כאשר 

מוחק על מנת לכתוב יהיה חייב וכן בקורע שחייב רק כאשר קורע על מנת לתפור.

ובפשטות הטעם לכך הוא משום שהם מלאכות קלקול ואין בהם יצירה ורק כאשר עושה 
זו לכאורה גם מתיר צ”ל על מנת לכתוב  אותם לצורך תיקון חייב עליהם. ומצד סברא 
דווקא כיון שבמלאכת ההתרה עצמה אין פעולה שיוצרת דבר מה חדש רק התרת הקשר 

הקיים ועל כן מסתפק התוספות האם גם במתיר צריך להיות על מנת לקשור דווקא.

ב
הגמרא16  אומרת  פטור  שמקלקל  הדין  בטעם  דהנה  בתוספות,  הצדדים  ב’  לבאר  ויש 

שהוא מפני שאינו “מלאכת מחשבת” ובהסבר הדבר אפשר לומר ב’ אופנים:

א. על מנת להתחייב על מלאכה צריך להיות מלאכה עם מטרה – דהיינו שיהיה לו צורך 
במלאכה – ואילו כאשר מקלקל אין לו צורך ומטרה במלאכה17.

14(  עג, א.
15(  ד”ה “הקושר והמתיר”.

16(  חגיגה י, ב.
17(  יש שפירשו אף יותר מכך, שבמקלקל הוא לא באמת התכוון בכל דעתו לעשות את המלאכה 

כיון שהיא קלקול.
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ב. כיון שהאיסור בשבת הוא על יצירת דבר מה הרי שבקלקול אינו יוצר כלום ואין כאן 
כלל מלאכה.

במילים אחרות: על פי האופן הראשון הרי שאף בקלקול ישנה מלאכה והבעיה היא רק 
בכוונה ובמטרה, שכאשר הוא מקלקל אין לו מטרה במלאכה זו, ואילו לפי האופן השני הרי 

שאין כאן מלאכה כלל כיון שלא יצר בקריעתו וכדו’ דבר מה חדש18.

הנפקא מינה ביניהם תהיה בפשטות כאשר יש לאדם מטרה בעצם הקלקול, כגון הקורע 
בחמתו, דאם נסביר כאופן הראשון שמלאכה יש כאן והחסרון הוא רק בכוונתו הרי שבאם 

יש לו מטרה שמועיל לו הקלקול עצמו הרי שחייב, דזוהי מלאכה שלמה.

לו מטרה  יש  הרי שאף אם  היא בעצם מעשה המלאכה  הב’ שהבעיה  לפי האופן  אך 
בפעולה זו אינה בגדר מלאכה כלל ויהיה פטור.

ג
בהמשך דבריו מביא התוספות ראיה ממלאכת מתיר שהייתה במשכן דלשון הגמרא19 
ופירש רש”י דכוונת  הוא: “דאי מתרמי ליה תרי קיטרי בהדי הדדי שרי חד וקטר חד”, 
ולאחר שארגוהו  הגמרא היא שבאם בעת עשיית החוט נקרע במקום מסויים וקשרוהו 
יפה,  זה  שאין  לעין,  ובולט  השני  ליד  האחד  קשרים  עם  חוטים  ב’  שישנם  ראו  באריג 
מתירים קשר אחד ומניחים השני קשור, נמצא שבמשכן היה מתיר שלא על מנת לקשור, 

וז”ל התוספות:

“לפי מה שפירש רש”י בגמרא דאי מתרמי ליה תרי קיטרי בהדי הדדי בשני חוטין זה 
אצל זה שרי חד ומניח חד משמע דמיחייב בלא על מנת לקשור ולשון קטר לא משמע 
כפירושו  )ש”וקטר” משמע שקושר קשר חדש ואילו לפי רש”י אין כאן קשירה חדשה 

אלא ש”מניח כמו שהוא”20(”.

ומביא התוספות את פירוש רבינו חננאל שחולק על רש”י: “אבל ר”ח פירש וכן משמע 
בירושלמי כשנפסק חוט בשני מקומות ונקשר מתירין ב’ הקשרים ומשליכין לחוץ האמצעי 
וחוזרין וקושרין שתי הראשים זה בזה ואין בו אלא קשר א’ ולפי זה משמע דבעי מתיר ע”מ 

לקשור”.

18(  ובסגנון אחר: לפי האופן הראשון החסרון אינו ב’חפצא’ )עשיית המלאכה( אלא ב’גברא’ – 
כוונתו ואילו לפי האופן השני החסרון הוא ב’חפצא’ – שאין כאן כלל מעשה של מלאכה.

19(  עד, ב.
20(  לשון רש”י שם.
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ולכאורה יש לומר שמחלוקת זו נובעת מב’ הסברות דלעיל, דהנה לפי פירוש רש”י הרי 
שבמשכן הייתה מלאכת מתיר כאשר היה מטרה בעצם ההתרה – דבכך מתייפת היריעה, 
ומשמע שס”ל כאופן הא’ שהטעם שמקלקל פטור הוא מפני שאין בו מטרה אך כאשר 

ישנה מטרה בעצם הקלקול – וכמו כאן שישנה מטרה בעצם ההתרה – חייב.

ואילו לפי שיטת רבינו חננאל הטעם שפטור במקלקל הוא מפני שאינו עושה יצירה 
בעצם  מטרה  ישנה  באם  אף  כן  ועל  חדש,  מה  דבר  יוצר  שאינו  בהתרה  וכגון  בפעולתו 

ההתרה – אינו חייב עליה כיון שאין כאן מלאכה כלל.

ד
והנה, רש”י פירש במשנה הטעם שקורע שלא על מנת לתפור פטור וז”ל21: “אבל קורע 
שלא לתפור לא הוי במשכן” ומשמע שהטעם שפטור על מלאכת הקריעה היא רק מפני 
שבמשכן לא הייתה מלאכת קורע שלא על מנת לתפור, וצריך להבין מדוע לא פירש רש”י 

הטעם משום מקלקל.

וההסבר לכך בפשטות: גם לשיטת רש”י פשיטא שאף מלאכות שהיו במשכן באם עושה 
אותם באופן של קלקול פטור עליהם מטעם דין “מקלקל” ולא בא רש”י לומר שבאם היה 
במשכן קורע שלא על מנת לתפור היה חייב על קלקול זה, החידוש של רש”י הוא שאף 
בדברים אשר יש לו מטרה בעצם הקלקול שלפי שיטת רש”י דלעיל הרי שחייב, מכל מקום 

באם לא הייתה המלאכה באופן זה במשכן פטור עליה.

וכגון הקורע בחמתו, שיש לו מטרה בעצם הקלקול והקריעה, דלפי הגדרת דין מקלקל 
הרי שחייב )לשיטת רש”י( כיון שיש כאן מלאכה עם מטרה אך כיון שבמשכן לא הייתה  
קריעה שלא על מנת לתפור פטור על מלאכה זו, ורק בדברים שגם במשכן היתה אופן 
פעולה כזו – וכגון המתיר שהיה במשכן פעולת התרה שלא על מנת לתפור - חייב עליה.

נמצא בכאן ג’ דעות בדין המקלקל:

א. קלקול אינו בגדר מלאכה כלל ועל כן בכדי להתחייב עליו מוכרח שיהיה על מנת 
לתקן.

ב. קלקול הוא מלאכה אלא שישנה בעיה בכוונתו ועל כן באם יש לו מטרה בקלקול 
עצמו חייב, וכגון הקורע בחמתו.

ג. דעת רש”י – קלקול הוא מלאכה כאופן הא’, אך בכדי להתחייב עליו צריך ב’ דברים: 
א. שיש לו מטרה בקלקול. ב. שהיה במשכן מעין זה.

21(  ד”ה “על מנת לתפור”.
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ה
ויש לומר שעל פי מובן מדוע בחר רש”י בפירוש זה במלאכת התרה אף שהוא דחוק 
בלשון הגמרא - “ולשון קטר לא משמע כפירושו”, דהנה לפי דעת רבינו חננאל שקלקול 
אינו מלאכה כלל הרי שאף אם הייתה התרה במשכן שלא על מנת לתפור יהיה פטור מדין 

מקלקל ועל כן אין זה נוגע כל כך האם הייתה פעולה באופן זה במשכן.

אך לשיטת רש”י שכאשר ישנה מטרה בעצם הקלקול חייב אך בתנאי שהיה במשכן הרי 
שישנה נפקא מינה האם הייתה מלאכת התרה במשכן שלא על מנת לתפור, דבאם הייתה 

הרי שיתחייב כאשר ישנה מטרה בעצם ההתרה אך באם לא הייתה יהיה פטור בכל גווני.

ועל כן לפי רש”י הרי שבכדי לפטור את המתיר שלא על מנת לקשור צריך להיות ברור 
לנו שלא הייתה מלאכה כזו במשכן וכל עוד שאפשר למצוא סברה שהיה כעין זה במשכן 

אף אם דחוק קצת בלשון הגמרא לא נוכל לפוטרו.

ו
על פי זה יובן ענין נוסף, דהנה בגמרא גבי מתיר איתא: “וכי תימא דאי מתרמי ליה תרי 
קיטרי בהדי הדדי שרי חד וקטר חד השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין כן )שאין זה יפה( 
לפני ממ”ה הקב”ה עושין? אלא אמר רבא ואיתימא רבי עילאי שכן צדי חלזון קושרין 

ומתירין”.

ביחד  קשרים  שני  שהיו  במקרה  הייתה  שההתרה  ההו”א  את  דוחה  שהגמרא  היינו, 
ומגיעה למסקנא שדבר כזה לא היה במשכן מפני הכבוד של הקב”ה שיהיה משכן נאה 
ומכובד וא”כ אין מובן כיצד מוכיח התוספות מפירוש רש”י בהו”א של הגמרא, אדרבה היה 
לו להוכיח ממסקנת הגמרא – שכאשר היו צדים החלזונות היו לפעמים מתירים חוטים 
מרשת אחת על מנת להגדיל רשת אחרת ובלשון רש”י: “מתיר מכאן וקושר מכאן” – הרי 

שלמסקנא במשכן היה מתיר על מנת לקשור דווקא גם לפירוש רש”י.

ויש לומר הביאור בזה: אין הכי נמי שלשיטת רש”י ישנו שינוי בין ההו”א למסקנא, דלפי 
ההו”א של הגמרא שהיה במשכן מתיר שלא על מנת לקשור הרי שהמתיר יהיה חייב באם 
יש לו מטרה בהתרה, אך לפי המסקנא שלא היה במשכן התרה בלבד גם באם ישנה מטרה 

בהתרה יהיה פטור מטעם שלא היה כעין זה במשכן וכמו הקורע.

אך כל זה לשיטת רש”י שבכדי להתחייב אין מספיק זה שאינו מקלקל – שיש לו מטרה 
בקלקול – אלא צריך שיהיה גם כעין שהיה במשכן, וע”כ בכדי לדעת האם מתיר חייב צריך 

לברר ב’ הפרטים – האם ישנה מטרה בקלקול והאם היה כעין זה במשכן.
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אך תוספות אינו מפרש כך ולשיטתו באם אינו מקלקל חייב הוא על ההתרה )אף אם 
הוא האם במלאכת  לברר  היחיד שישנו  כן הדבר  ועל  על מנת לקשור(  רק  היה  במשכן 

הקלקול כשיש לו מטרה מסויימת בעצם הקלקול מתחייב משום “מלאכת מחשבת”.

גבי מתיר, שהרי כפי המבואר לעיל גם  ועל כך הביא התוספות ראיה מפירוש רש”י 
לפירוש רש”י לא סגי בהא דמלאכה זו היתה במשכן וצריך שיהיה במעשה זה גם תיקון, 
דאם מקלקל במלאכה זו פטור אף במלאכות שהיו כעין זה במשכן ואם כן, באם היה רש”י 
סבור שמתיר בלבד הוא קלקול )אף באם יש לו מטרה בזה( הרי שגם בהו”א של הגמרא אי 
אפשר לפרש שהיה מתיר שלא על מנת לקשור – שאף אם היה במשכן היה פטור עליה 

מפני שהוא קלקול22.

ואם כן ההוכחה של תוספות היא מהא גופא שרש”י הסביר כך בהו”א הרי דס”ל דאין בזה 
הבעיה של מקלקל כיון שיש לו מטרה בזה, ואם כן אף שלמסקנא לשיטת רש”י יהיה פטור 
כיון שלא היה מעין זה במשכן, לשיטת התוספות )לפי רש”י( יהיה חייב כיון שהוא מתקן.

דעת רבינו חננאל בפירוש 'מתיר'

הנ”ל

איתא במסכתין23: “אבות מלאכות . . הקושר והמתיר”.

ובתוספות מביא פירוש רש”י ופירוש רבינו חננאל היכן הייתה במשכן מלאכת מתיר, 
דבגמרא24 איתא: “דאי מתרמי ליה תרי קיטרי בהדי הדדי שרי חד וקטר חד”, ופירש רש”י: 
“דאי מתרמי ליה תרי קיטרי בהדי הדדי בשני חוטין זה אצל זה שרי חד ומניח חד” היינו 
שכאשר היו עושים את החוטים באם חוט אחד נקרע היו קושרים אותו ואם בשעת האריגה 
היו רואים שישנם ב’ חוטים זה לצד זה אשר בשניהם ישנה קשירה היו מתירים את אחד מן 

הקשרים כדי שיהיה יפה ולא בולט לעין.

 ולפי דעת רש”י פירוש המילים “שרי חד וקטר חד” הוא - “כלומר מניח כמו שהוא” 
25– היינו שאין הכוונה שקושר קשר חדש אלא שמשאיר אחד קשור.

22(  ודוחק לומר שלומדים מן המשכן רק את עצם המלאכה, אך באם עשה אותה באותו אופן של 
המשכן יהיה פטור.

23(  שבת עג, א.
24(  עד, ב.

25(  שם ד”ה “וקטר חד”.
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ומעיר תוספות על פירוש רש”י זה: “ולשון וקטר לא משמע כפירושו”, היינו שהלשון 
“וקטר” משמע שהוא קושר קשר חדש ולפירוש רש”י הרי שאינו קושר קשר אלא משאירו 

קשור.

לאחר מכן מביא התוספות את פירוש רבינו חננאל: “אבל ר”ח פירש וכן משמע בירושלמי 
כשנפסק חוט בשני מקומות ונקשר מתירין ב’ הקשרים ומשליכין לחוץ האמצעי וחוזרין 

וקושרין שתי הראשים זה בזה ואין בו אלא קשר א’”.

היינו שכאשר היה נפסק חוט היו קושרים אותו ואם לאחר מכן היה קרע נוסף בהמשך 
החוט הרי שבמקום שיהיה ב’ קשרים בחוט היו מתירים את הקשר הראשון ומשליכים את 

החוט האמצעי ונמצא שיש כאן קשר אחד ושני חוטים.

והנה יש להעיר על פירוש רבינו חננאל:

א. לפי פירוש רבינו חננאל אין מובן כל כך הלשון “שרי חד וקטר חד” דמשמע לכאורה 
שיש כאן ב’ קשרים שונים שהאחד הוא מתיר והשני קושר ואילו לפי פירוש רבינו חננאל 
יותר  הרי שהכוונה היא על אותו קשר עצמו שאותו התיר וקשר ולכאורה היה מתאים 

הלשון “שרי וקטר”.

ב. אכן ממשמעות לשון התוספות משמע שכבר קשר את הקשר השני, אך על פי זה אין 
מובן התיאור של המקרה, דהנה לאחר שקשר את הקשר הראשון ונקרע שוב החוט הרי 
שמלכתחילה אינו צריך לקשור הקשר השני אלא להתיר הקשר הראשון ולהשליך החוט 

האמצעי )שבאם היה קושרו היה כאן ב’ קשרים(.

לכאורה שלאחר שנקרע החוט  ב’ הקשרים” משמע  “מתירין  ואילו מלשון התוספות 
קשר את הקשר השני וכעת חוזר ומתיר את שניהם וקושר קשר אחד, ואין מובן מדוע 
מדבר התוספות על מקרה כזה שכבר קשר את הקשר השני וכעת מתיר ב’ הקשרים ולא 

שמתיר את הקשר הראשון וקושר שוב – שגם בזה הוא מתיר על מנת לקשור.

וביותר אינו מובן, דהנה בירושלמי26 איתא: “א”ר פינחס מתופרי יריעות למדו. נפסק 
היה קושרו חזר ונפסק לעשותן קשרים קשרים אי אפשר. אלא חוזר ומתיר את הראשון”.

והנה מלשון הירושלמי משמע בפשטות שאין כאן ב’ קשרים אלא קשר אחד שמתיר, 
דכאשר נפסק בפעם השני’ הרי “שלעשותן קשרים קשרים אי אפשר” ועל כן – “אלא חוזר 

ומתיר את הראשון” דמשמע שמתיר את הקשר הראשון בלבד ולא ב’ קשרים27.

26(  פרק ז הלכה ב. עיין שם שאין במשמעות כפירוש רבינו חננאל ממש. ולהעיר שאף בגוף דברי 
ר’ פינחס ניתן להסביר כפירוש רש”י, אלא שלפי זה הלשון “אלא חוזר ומתיר את הראשון” לא מובנת 

כל כך, דאין ענין בקשר הראשון דווקא.
27(  הן מפשטות הלשון שמזכיר קשר אחד בלבד ואף באם נאמר שמזכיר רק את הקשר שבו עושה 

התרה בלבד הרי שהיה ר’ פינחס אומר “אלא חוזר ומתיר את השני”.
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ג. הלשון “שרי חד וקטר חד” אינו מובן לכאורה לפי פירוש רבינו חננאל שהרי התיר כאן 
ב’ קשרים ולא אחד.

ויש לבאר, דהנה מלשון הגמרא עצמה “דאי מתרמי ליה תרי קיטרי” משמע שהיה כאן 
ב’ קשרים ולא קשר אחד, אך אפשר לומר שהכוונה ב”תרי קטרי” הוא שהיה צריך להיות 
כאן ב’ קשרים ולא שכבר ישנם )היינו שהגמרא מציגה את הבעיה שהייתה נוצרת באם 

הייתי קושר את הקשר השני, מצב של “תרי קטרי”(.

אמנם, על זה יש לומר בפשטות שדיוק א’ וג’ מתורצים זה בזה, שמהלשון “שרי חד 
“שרי  אמרה  לא  שהגמרא  גופא  דמהא  שהתיר,  קשרים  ב’  כאן  שהיה  מוכח  חד”  וקטר 
וקטר” מוכח שמדובר כאן על ב’ קשרים שהאחד הוא התיר והשני התיר וקשר שוב ואם כן 

מובן הלשון “שרי חד וקטר חד” ומוכח שהכוונה ב”תרי קטרי” היא שכבר היו ב’ קשרים.

חד” – דודאי שהתיר את ה”תרי קטרי” אלא שעל  ומובן גם מדוע הלשון הוא “שרי 
הקשר הראשון נאמר “שרי חד” כיון שהתירו בלי לקושרו ואילו הקשר השני התיר וקשר 

ועל כן קרוי “קטר חד”.

על פי זה מובן גם דיוק ב’ – דההכרח של תוספות לבאר בשיטת רבינו חננאל שהיו כאן 
ב’ קשרים  הוא כיון שכך משמע מלשון הגמרא “שרי חד וקטר חד”.

את  קשר  שכבר  כזה  מקרה  על  דיברה  הגמרא  מדוע  בעי,  טעמא  גופא  הא  אמנם, 
הקשר השני ולא על מקרה שמתיר את הקשר הראשון בלבד וקושרו שוב וכפי שמשמע 

בירושלמי.

"מפרק" לשיטת רבינו תם

הנ”ל

איתא במסכתין28: “אמר רב פפא האי מאן דשדא פיסא לדיקלא ואתר תמרי חייב שתים 
אחת משום תולש ואחת משום מפרק רב אשי אמר אין דרך תלישה בכך ואין דרך פריקה 

בכך”.

ופירש רש”י: “מפרק - תולדה דדש שמפרק תבואה משבליה לשון פורק מן החמור . 
. ואף זה מפרק התמרים מן המכבדות”. היינו שהאב של “מפרק” הוא “דש” – שמפרק 

החיטים מהשיבולים ואף זה מפרק – מפריד התמרים מן הענפים )מכבדות(.

28(  שבת עג, ב.



קובץ המאה ועשרים | ישיבת תות"ל בית שמש קטנה62

ובתוספות29 הקשו על פירוש רש”י: “וקשה לר”ת דבשילהי המצניע אמר דחולב חייב 
משום מפרק ואי הוה תולדה דדש הא אמר לקמן גבי הפוצע חלזון דלרבנן אין דישה אלא 

בגידולי קרקע”.

וע”כ פירש רבינו תם באופן אחר וזה לשון התוספות:  “ונראה לר”ת דמפרק חייב משום 
ממחק דכשחולב ממחק את הדד ומחליקו”. היינו שבפעולת החליבה גורם למיחוק הדד 

– שמחליקו וזהו האב.

ובאמת שפירוש זה של רבינו תם נראה על פניו דחוק קצת, דמה הסברא לחייבו על 
פעולה זו ובפרט שהוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. ועוד שמסוגיא דידן משמע בפירוש 

שהחיוב הוא משום תולש, דמה שייך לכאורה בסוגיא דידן מלאכת ממחק. )מהר”ם(.

ועוד הקשה התוספות על פירוש רבינו תם: “ואין נראה לר”י דבפרק חבית אמרינן חולב 
אדם לתוך הקדרה אבל לא לתוך הקערה ולר”ת מה לי לתוך הקדרה מה לי לתוך הקערה”. 
ולענין פעולת  לא לתוך הקערה,  אוכל אך  היינו שהגמרא בהמשך התירה לחלוב לתוך 
המיחוק מה הפרש בין חולבו לתוך אוכל לחולבו לתוך קערה )מה שאין כן לפירוש רש”י 

כמבואר בתוספות(.

ואכן בספר הישר מופיעים דברי רבינו תם באופן קצת שונה וזה לשונו: “אבל  נראה לר”י 
לפרש דתרתי עניני מפרק הן בגידולי קרקע תולדה דדש הוא, מפרק שאינו מגידולי קרקע 

כגון הכא תולדה דממחק ובמקום צערא לא גזרו וכו’”.

והנה בספר הישר לא מוזכר הטעם שממחק הדד ומחליקו, ונראה שפשט הדברים הוא 
שפעולת הוצאת החלב דומה באופן מסוים לממחק – שבממחק ומציא השערות מן העור 
ואף כאן מוציא החלב מן הפרה. ואף שעיקר פעולת הממחק היא מיחוק העור ולא הוצאת 

השערות מכל מקום בענין זה נחשב לתולדה.

והיינו שפעולת המפרק עניינה הוא פירוק דבר מדבר וחשוב מלאכה )ולכן משתמשים 
בשם מפרק ולא דש וכו’(, וכאשר הוא בגידולי קרקע הרי שהאב הוא דש ואילו כאשר אינו 

בגידולי קרקע נחייבו משום ממחק.

ולכאורה יש לומר ההסברה בזה, דהנה בירושלמי איתא שכל מלאכה שלא מצאו לה 
רבי יוחנן וריש לקיש אב חייבוה משום מכה בפטיש, היינו שכיון שסברו שמלאכה היא 
וחשובה להתחייב עליה בשבת הרי שהצמידו אותה למכה בפטיש וכן יש לומר בעניינו 

וד”ל.

ולהעיר שמצינו שיטות נוספות בחיוב החולב, וכגון:

29(  ד”ה “מפרק”.



63 י"א ניסן ה'תשפ"ב

והרודה חלות דבש חייב משום  בירושלמי30 איתא שחיובו הוא משום קוצר: “החולב 
קוצר”. ובתוספות הרא”ש לקמן31: “וריב”א פי’ דמפרק חייב משום גוזז דכל דבר שהוא 
מכביד על בעלי חיים והוא מסירו ומיקל מעליו קרוי מפרק ותולדה דגוזז הוא”. בספר 

‘יראים’32 איתא שחיובו הוא משום טוחן. הרשב”א33 כתב שהאיסור הוא משום בורר.

ובכל זה יש לומר כנ”ל.

הישר  בספר  ז”ל  ר”ת  “ופי’  הקדוש:  לשונו  וזה  תם  רבינו  מובא  שברשב”א34  ולהעיר 
בכתובו’ בפרק אעפ”י תרי גווני מפרק נינהו מפרק בגדולי קרקע הוי תולדה דדש מפרק 

דלאו גדולי קרקע כגון הכא הוי תולדה דממחק שממחק הדד ומפרק ממנ’ החלב”.

ולכאורה אין זה כפירוש רבינו תם שבתוספות שלנו שמשמע שהאיסור הוא אכן בפירוק 
החלב35 ויש לעיין ואכ”מ.

"היינו זורה" לשיטת רש"י והפסקי רי"ד

הנ”ל

א
הטוחן  הבורר,  והזורה,   .  . אחת  חסר  ארבעים  מלאכות  “אבות  במסכתין36:  איתא 

והמרקד”. ופירש רש”י: “הזורה - ברחת לרוח. הבורר - פסולת בידיו. המרקד - בנפה”.

ובגמרא הקשו: “היינו זורה היינו בורר היינו מרקד” ופירש רש”י: “כלומר דמפליג להו 
תנא דמתניתין לתלת, והלא כולן מלאכה אחת הן דמפריש אוכל מן הפסולת”. כלומר, אף 
שהם פעולות שונות הרי שמהותם שווה – לברור אוכל מן הפסולת ומדוע חילקם התנא 

לג’ אבות?

30(  שבת פרק ז הלכה ב.
31(  צה, א. “חולב חייב משום מפרק”.

32(  סימן רעד, עמ’ קמא.
33(  קמד, ב. ד”ה “הא דדייק”.

34(  צה, א.
35(  ולהעיר מהסבר החזו”א ואכ”מ.

36(  עג, ב.



קובץ המאה ועשרים | ישיבת תות"ל בית שמש קטנה64

ומתרצת הגמרא: “אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל מילתא דהויא במשכן אף על גב דאיכא 
דדמיא לה חשיב לה”. היינו שכל מלאכה שהייתה במשכן חשובה כאב בפני עצמו אף שיש 

אבות אחרים שדומים לה וע”כ מנאם התנא בנפרד.

לתנא  לגרום  צריך  דומים  הם  אלו  אבות  שג’  זה  מדוע  הגמרא:  להבין בשאלת  וצריך 
ג’  חייב  שלושתם  את  שהעושה  היינו   – חלוקים  הינם  בדין  והרי  כאחד,  אותם  למנות 
חטאות כיון שהם ג’ אבות ואם כן מובן מדוע התנא מנה ג’ אבות אלו בנפרד להשמיענו 

שחייב בהם ג’ חטאות.

לזו  זו  הדומות  דכיון שהם מלאכות  גופא שאלת הגמרא –  לומר שהא  אמנם אפשר 
היה צריך להיות דינם כמלאכה אחת ויתחייב על שלושתם חטאת אחת בלבד – “העושה 

מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב אלא אחת”.

וכפי שפירש הפסקי רי”ד: “ומקשה היינו זורה היינו בורר היינו מרקיד. פי’ ג’ אבות הללו 
הן מעין מלאכה אחת שבורר ומפרר האוכל מן הפסולת, ולמה חלקן לשלשה ואם עשאן 

בהיעלם אחד חייב שלש חטאות”.

והיינו שלשיטת הפסקי רי”ד השאלה אינה על לשון התנא – מדוע מנה ג’ אבות אלו – 
אלא על הדין שיוצא מדבריו – דלפי דברי התנא מובן שחייב ג’ חטאות ולכאורה הדין צריך 

להיות שחייב חטאת אחת בלבד.

ב

בשיטה זו של הפסקי רי”ד צריך להבין, ראשית מהי הסברא שכאשר האבות הינם דומים 
יתחייב חטאת אחת, היכן מצינו שכחלק מהגדרות האב הוא צריך להיות שונה בתכלית 
מחברו, לכאורה הגדרה היחידה הידועה לנו הוא שמה שהיה במשכן הינה מלאכה וחייבים 
עליה, ומאחר שג’ מלאכות אלו היו במשכן מדוע שיתחייב עליהם חטאת אחת )והאבות 
המופיעים לפני זה בגמרא ש”כולן מלאכה אחת הן” הרי שלא היו במשכן – וכגון הזורע, 

הנוטע והזומר דזורע בלבד היה במשכן(.

ועוד, שלכאורה בלשון הגמרא הסבר הפסקי רי”ד אינו מתיישב כל כך, דלשון הגמרא 
בתשובתה הוא: “אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל מילתא דהויא במשכן אע”ג דאיכא דדמיא 
לה חשיב לה” וכן בשאלתה אח”כ הלשון הוא: “וליחשב נמי כותש”, דמשמע שהשאלה 
)וממילא התשובה( הייתה מדוע התנא החשיב אותם כג’ אבות – היינו לא על הדין שיהיה 

שונה אלא על לשון התנא.

ג

ולכאורה יש לומר ביאור נוסף בשאלת הגמרא “היינו זורה..” - דהגמרא הבינה שמטרת 
התנא אינה להשמיענו כמה חטאות יתחייב על מלאכות שבת – דבאם זו הייתה מטרתו 
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היה לו להשמיענו כל המלאכות שחייבים עליהם חטאת – אלא מטרתו היא להשמיענו 
את כל המלאכות שאסור לעשות אותם בשבת – היינו בכדי לידע את המעשה אשר יעשון 

מאלו מלאכות יש להימנע בשבת.

וע”כ באם ישנם אבות שדומים האחד לשני דכאשר משמיענו התנא אב אחד הייתי לומד 
את חברו הרי שאין לתנא צורך בהשמעת האב השני, ואף שחייבים עליהם ב’ חטאות – הרי 
שאין מטרתו של התנא להשמיענו על אלו מלאכות חייבים חטאת ודי לו בזה שהשמיענו 

האיסור.

]היינו שהתנא בשנותו “אבות” בא להשמיענו המלאכות העיקריות שהמלאכות הדומות 
להם אסורות אף הם בשבת, וא”כ כאשר משמיענו האבות הרי שממילא יודעים אנו כל 

איסורי שבת[

ס”ל  הרמב”ן37  פירוש  שלפי  הגמרא,  בהמשך  רש”י  משיטת  למצוא  יש  לדבר  הוכחה 
שלמסקנת הגמרא העושה כותש ודש יחדיו חייב ב’ חטאות, ובכל זאת לא מנה התנא את 
מלאכת כותש במשנה )מסיבה מסוימת( הרי שמוכח שהתנא לא ביקש להשמיענו את כל 
האבות שעליהם חייבים חטאת, וע”כ מצד סיבה צדדית התנא השמיט את מלאכת כותש 

– שאת איסורו אנו יודעים ממלאכת הדש.

לפי זה נמצא שבשאלתה “היינו זורה” ידעה הגמרא שעל ג’ אבות אלו חייבים ג’ חטאות, 
ומכל מקום הקשתה שלכאורה את האיסור בעשיית מלאכות אלו היינו יודעים אף ללא 

מניית שלושתם ומטרת התנא אינה להשמיענו את מניין החטאות.

רי”ד התירוץ הוא שכל מה שהיה  ורבא, לשיטת הפסקי  זה בתשובתם של אביי  לפי 
במשכן חייבים עליו בפני עצמו ולשיטת רש”י תשובתם היא שכל מה שהיה במשכן התנא 

מונה בפני עצמו.

ועל כך מקשה הגמרא “וליחשב נמי כותש” – דלשיטת הפסקי רי”ד קושיית הגמרא היא 
שבאם כל מה שהיה במשכן חייבים עליו חטאת הרי שאף על כותש יתחייב בפני עצמו, אך 
לשיטת רש”י הגמרא ידעה שאין הכי נמי שחייבים על כותש בפני עצמו, קושייתה היא 

מדוע התנא לא מנה את כותש במשנה כיון שהיה במשכן.

ולפי זה גם בתשובת אביי “שכן עני אוכל פתו בלא כתישה” יש חילוק בין הבנת רש”י 
לפסקי רי”ד, דלשיטת הפסקי רי”ד בתשובתו מוסיף אביי גדר לאבות, דבכדי שמלאכה 
תחשב לאב לא די בזה שהייתה במשכן אלא יש צורך שתהיה מלאכה חשובה, וכתישת 

37(  וזה לשונו הקדוש: “יפה פירש רש”י ז”ל דלעולם במקדש הוי ומחייב עלי’ אבל מאחר שהוא 
בכלל בורר ויפה כח בורר מכותש כי הכל בוררין ואין הכל כותשין לפיכך מנו בורר ולא כותש”. וראה 

גם במהרש”א והמהר”ם.
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סממנין אינם פעולה חשובה כמוכח מכך שעניים אוכלים פיתם בלא כתישה וע”כ כותש 
פטור.

אלא  חטאת,  עליה  שחייבים  מלאכה  הינה  כותש  אביי  לפי  גם  רש”י  לשיטת  ואילו 
שהתנא מנה רק המלאכות המצויות אצל כל האנשים להשמיענו מה יש איסור בעשייתו 
אך מלאכה שלא כולם עושים אותה לא היה לתנא חשוב להשמיענו האיסור עליו בפני 

עצמו – כיון שנלמד זה מדש.

ומובן שלפי פירוש רש”י באם ישנה מלאכה שלא כולם עושים אך אין אב שדומה לה 
במשנה – הרי שהתנא היה כותב אב זה להשמיענו האיסור, ורק בכותש כיון שנלמד זאת 
מדש לא כתב, וכפי שכתב רש”י “שכן עני אוכל פתו בלא כתישה לכך אע”ג דהואי במקדש 

ואב מלאכה היא כיון דתנא ליה דש לא תנא לה”.

ואילו לשיטת הפסקי רי”ד אין משמעות האם יש אב שדומה למלאכה זו במשנה, שהרי 
מלאכה שעניים לא עושים אותה אינה מלאכה כלל.

וז”ל התוספות רי”ד: “אמר אביי שכן עני אוכל פתו בלא כתישה פי’ והלכך לא חשיבא 
מלאכה בפ”ע להתחייב עלי’ שתים אחת משום דש ואחת מושם כותש אלא הרי הוא בכלל 
דש כיון שדומה לה דדוקא מלאכות הנוהגות לכל אע”פ שדומות זו לזו כיון דהוי במקדש 
חשיבי להתחייב על כל אחת ואחת אבל כותש דלא נהגי בכל אדם לא חשיבא להתחייב 

עלי’ בפני עצמה”.

ד
והנה, רבא מתרץ באופן אחר: “רבא אמר הא מני רבי היא דאמר אבות מלאכות ארבעים 
חסר אחת ואי חשיב כותש הויא ליה ארבעים”, כלומר, התנא סובר כרבי שמהתורה ישנם 
ל”ט מלאכות בלבד ועל כן לא הכניס התנא את כותש למשנה כיון שכך יהיו ארבעים אבות 

ומהתורה ישנם רק ל”ט.

ובפשטות מובן מדברי רבא שכותש אינו אב ולא יתחייב עליו בפני עצמו )אלא כתולדה 
דדש( כיון שמהתורה ניתן לחייב רק ל”ט חטאות.

ולכאורה צריך להבין בדברי רבא, מהי הסברא שדווקא כותש הוצא מכלל האבות, שהרי 
רבא לא נתן הגדרה לאבות שעל כן בורר זורה ומרקד הוכנסו וכותש הוצא, ואף שלתנא יש 

מספר אבות מסוים שעליו ניתן לחייב מדוע דווקא על כותש יהיה פטור?

ובשלמא אם השאלה הייתה רק על התנא מדוע לא כתב את כותש במשנה הרי שהיה 
ניתן לומר שהוציא אב ללא הגדרה, אך לפי רבא יוצא שהדין יהיה שונה – שיהיה פטור 
על כותש בפני עצמו – ואם כן אין מובן מהי ההגדרה שעל פיה הוצא כותש מכלל האבות.
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והנה הגמרא מקשה על תשובת רבא: “וליפוק חדא מהנך ולעייל כותש אלא מחוורתא 
הסברא  דמה   – לעיל  שהוצגה  לשאלה  היא  הגמרא  שאלת  כוונת  ובפשטות  כדאביי”. 
להוציא את כותש דווקא, וכוונת הגמרא ב”ליפוק חדא מהנך” – אינה שהגמרא מעדיפה 
שיוכנס כותש על פני בורר זורה ומרקד – דכולם שווים בהגדרתם אלא שאלת הגמרא היא 
שכיון שהם שווים מדוע הוחלט להוציא דווקא את כותש ולא אחד מן האבות האחרים )לא 

שישנה סיבה להוציא מישהו מהאבות האחרים – לא מדוע דווקא כותש(.

והנה רש”י פירש בשאלת הגמרא: “וליפוק חדא מהנך - או זורה או בורר או מרקד דהוו 
חדא ליפוק מינייהו חדא וליתני הך דהכי עדיף למיתני תרתי מהא ותרתי מהא מלמיתני 

ולמיכפל תלתא זימני בחדא ואיכא חדא דלא כפיל ביה מידי”.

היינו שלפי פירוש רש”י ישנה עדיפות לגמרא שיכניסו את כותש ויוציאו את אחד מן 
האבות האחרים, ולכאורה צריך להבין מה הצריך את רש”י לומר כן, למצוא הסבר מדוע 
כותש עדיף על אחת מהאבות הנ”ל והרי לכאורה השאלה פשוטה גם ללא שנמצא עדיפות 

באחד מהאבות הנ”ל דמה ראית לפטור את כותש ולא בורר זורה ומרקד.

ואין הכי נמי שאם היו מוציאים אב אחר גם עליו הייתה את אותה הקושיא – מה ראית 
לפטור אותו בדווקא דמאחר שלפי תשובת רבא אין הגדרות ברורות לחיוב האב על פי מה 

הוחלט מה חייב ומה פטור.

ובככל צריך להבין לפי זה את תשובת רבא, דמה הייתה ההו”א, מדוע רבא סובר שכותש 
דווקא יהי הפטור רק מפני שיש ל”ט מלאכות.

וגם הסבר רש”י מדוע עדיף כותש הוא הסבר בסדר המשנה בלבד )שהיה עדיף לשנות 
שתים שתים מכל סוג( ולא בטעם החיוב והפטור.

ומכל הנ”ל נראה לומר שגם לשיטת רבא ישנם באמת ארבעים אבות מלאכות – היינו 
את  עשה  דבאם  נמי  הכי  ואין  חטאת,  על  מתחייב  שבעשייתם  מלאכות  ארבעים  שיש 
מלאכת כותש ודש יהיה חייב ב’ חטאות כב’ אבות שונים, אלא שרבא לומד מן הפסוק 
לשיטת רבי שאף שיש ארבעים אבות מלאכות בסך הכך יוכל להתחייב על ל”ט חטאות, 

היינו דבאם יעשה כולם בהעלם אחד יהיה חייב ל”ט ולא מ’.

והתנא שכתב “ארבעים חסר אחת” בא להשמיע לנו במניין שחייב ל”ט ולא יותר וע”כ 
מנה ל”א מלאכות בלבד, ולפי זה נמצא שגם לשיטת רבא אין במניית התנא כוונה להשמיע 
לנו על איזה אבות חייב ועל איזה פטור, וע”כ אין קושיא מצד הסברא מדוע בחר להוציא 
דווקא את כותש – דאין צריך לזה גדר מיוחד כיון שאין בכוונתו להשמיע לנו שפטור עליה 
והתנא בחר להוציא אב אקראי )שיש כדוגמתו במשנה( ללא גדר מיוחד ואין בכך כל קושי.
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צריך  בפירוש תשובת הגמרא  ומובן מדוע רש”י  רבא  היא סברתו של  מובן מה  וע”כ 
והוצאת אחד מהאבות  לפרש שישנה עדיפות גם בסידור במשנה בלבד בהכנסת כותש 

הנ”ל וד”ל.

בגדר חיוב התולדה

הנ”ל

א
איתא במסכתין38: “תנא הזורע והזומר והנוטע והמבריך והמרכיב כולן מלאכה אחת הן”. 
היינו שכל אחד מפעולות אלו חיובם הוא אחד – שמצמיח האילן ובהמשך הגמרא איתא: 
“א”ר אחא א”ר חייא בר אשי א”ר אמי זומר חייב משום נוטע והנוטע והמבריך והמרכיב 
חייב משום זורע משום זורע” ולפי הבנת התוספות פירוש דברי ר’ אמי הוא שזומר הוא 

תולדת נוטע ונוטע, מבריך ומרכיב הם תולדות זורע.

ובתוספות הסתפק כיצד יש להתרות על תולדה, האם די לו שיאמר אל תעשה תולדה 
זו או שצריך לומר לו מהו האב של התולדה וניסה להוכיח מדברי ר’ אמי שהשמיע לנו מי 
האב של כל תולדה שצריך להתרות על תולדה משום האב דאחרת מה נפק”מ מי הוא האב 

ומי התולדה וז”ל39:

“אין להוכיח מכאן דצריך להתרות אתולדה משום אב דהא לא קאמר שצריך להתרותו 
משום זורע אלא דאם התרה בו משום זורע דחייב”. היינו שר’ אמי לא אמר שצריך להתרות 
על תולדה בשם האב ומכל מקום ישנה נפק”מ מי הוא האב ומי התולדה כיון שאם בחר 
לומר לו את האב צריך שיאמר את האב הנכון בכדי שהעובר עבירה לא יחשוב שמלעיג בו.

ובסוף התוספות מביא ראיה שאין צריך להתרות על תולדה משום האב: “עוד ראיה 
ולר’ אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב אמאי קרי ליה אב  דבריש בבא קמא40 קאמר 
ואמאי קרי ליה תולדה ולא משני דלהכי קרי ליה אב דצריך להתרות אתולדה ]משום[ 

אב”.

38(  שבת עג, ב.
39(  ד”ה “משום זורע”.

40(  ב, א.
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כלומר, ישנה מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים מה דינו של העושה אב ותולדה שלו 
יחדיו, דלחכמים חייב חטאת אחת ולרבי אליעזר ב’ חטאות, ובגמרא שם שאלו על שיטת 
רבי אליעזר דבשלמא לפי חכמים מובן מדוע יש לנו צורך לחלק בין האבות לתולדות – 
כדי לידע שאם עשאם יחד חייב חטאת אחת, אך לשיטת רבי אליעזר מהו ההבדל בין אב 

לתולדה.

ומכך שלא תירצה הגמרא שהנפק”מ היא לענין התראה, היינו שהטעם שמובא מי הוא 
האב ומי התולדה הוא בכדי שנדע בשם מי להתרות, מוכח שלא צריך להתרות על תולדה 

בשם האב.

ב
והנה, ברשב”א מבואר הסבר אחר מדוע לא הביאה הגמרא נפקא מינה זו לרבי אליעזר 
וז”ל41: “וי”ל דלר’ אליעזר כיון שהן מוחלקות לחטאות מן האבות להתחייב בהן במקום אב, 

אינו בדין שיתחייב על תולדה כי מתרה ביה משום אב דידיה”.

היינו שלשיטת רבי אליעזר שחייבים על אב ותולדה שלו אין סברא כלל שצריך להתרות 
על תולדה בשם האב ועל כן לא תירצה זאת הגמרא לשיטת רבי אליעזר אף שאין הכי נמי 

שלשיטת רבנן צריך להתרות על תולדה במקום האב.

ונראה לומר בביאור הענין:

לומר בפשטות  יש  הנה בטעם סברת התוספות שצריך להתרות על תולדה בשם אב 
שהטעם לכך הוא משום שאין איסור בתולדה עצמה אלא שבעשייתה הרי הוא עושה את 
האב, כגון הזומר שאין איסור בעצם מעשה הזמירה אלא בכך שבעשה זה הוא “זורע”, 
שכאשר  אלא  האבות,  והם  בשבת  שאסורות  פעולות  ל”ט  רק  ישנם   – אחרות  במילים 

עושה את התולדה הרי הוא עושה את פעולת האב.

ועל כן צריך להתרות על תולדה בשם האב כיון שצריך לומר לו האיסור שעושה ואין 
לפי  )ולדוגמא,  שזורע  מה  אלא  האיסור  זה  שאין  כיון   – לזמור  שאסור  לו  לומר  שייך 
ההסבר שהאיסור בהדלקת אור בשבת הוא משום מכה בפטיש – שסוגר מעגל חשמלי – 
הרי שלא שייך לומר לו אסור להדליק חשמל כיוון שאין זה האיסור כלל אלא מה שעובר 

על מכה בפטיש(.

41(  לקמן צו, ב.
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ג
וכעין זה ניתן לומר בסברות מחלוקת רבי אליעזר וחכמים:

דהנה, בריש בבא קמא42 בביאור הגמרא מדוע לשיטת חכמים נקראו בשם אב ותולדה 
איתא: “נפקא מינה דאילו עביד שתי אבות בהדי הדדי אי נמי שתי תולדות בהדי הדדי 

מחייב אכל חדא וחדא ואילו עביד אב ותולדה דידיה לא מחייב אלא חדא”.

ופירש רש”י: “לא מיחייב אלא חדא - אאב מלאכה אבל אתולדה דידיה לא מיחייב”.

ולכאורה משמע מרש”י שהטעם שכאשר עושה אב ותולדה שלו חייב רק חטאת אחת 
הוא משום שהאב חמור יותר ועל כן חייבים רק עליו ולא על התולדה.

וצריך להבין מהו ההסבר ברש”י זה: א. מהי הסברא לומר ש”אתולדה דידיה לא מחייב”. 
ב. הרי גם באם עושה תולדה ותולדה מאותו האב חייב חטאת אחת ומהי הסברא שם?

ויש לומר הטעם על כך בפשטות: הסברא של חכמים שחייב חטאת אחת הוא משום 
שאין כאן ב’ עברות – זורע וזומר – אלא עבירה אחת – זורע וזורע כיון שאין איסור על 
התולדה בפני עצמה אלא שבעשייתה הרי הוא עושה את האב ונמצא שעשה פעולה אחת 

בלבד שעליה חייב חטאת.

וזהו ההסבר בדברי רש”י “לא מיחייב אלא חדא - אאב מלאכה אבל אתולדה דידיה לא 
מיחייב” דחיוב החטאת הוא על פעולת האב בלבד ולא על פעולת התולדה ועל כן חייב 

לשיטת חכמים חטאת אחת.

ונמצא שגם כאשר עשה ב’ תולדות של אב אחד הרי שחייב אחד לשיטת חכמים מצד 
סברא זו עצמה – שאינו חייב משום פעולת התולדה אלא משום עשיית האב ובעשיית שני 
התולדות עבר על אב אחד ונמצא שגם בעשיית שני התולדות הוא מחייב “אאב מלאכה”.

ודעת רבי אליעזר היא שישנו איסור גם על התולדה בפני עצמה ועל כן חייב שני חטאות 
על האב ותולדה.

 עפ”י זה נמצא שטעם סברות מחלוקת רבי אליעזר וחכמים הוא כסברא שצריך להתרות 
על תולדה בשם האב – דכל הסברא דלעיל שצריך להתרות על תולדה בשם האב היא 
כשיטת חכמים – שהאיסור הוא על האב בלבד ולא על התולדה, אך לשיטת רבי אליעזר 
בהן  להתחייב  האבות  מן  לחטאות  מוחלקות  “כיון שהן  כזו  הו”א  אין  הרי שמלכתחילה 

במקום אב, אינו בדין שיתחייב על תולדה כי מתרה ביה משום אב דידיה”.

42(  ב, א.
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ביאור שיטת רש"י ב"לא ניחא ליה"

הנ”ל

איתא במסכתין43: “ת”ר הצד חלזון והפוצעו אינו חייב אלא אחת רבי יהודה אומר חייב 
שתים . .  וליחייב נמי משום נטילת נשמה אמר רבי יוחנן שפצעו מת רבא אמר אפילו 

תימא שפצעו חי מתעסק הוא אצל נטילת נשמה”.

מקשה הגמרא: “והא אביי ורבא דאמרי תרווייהו מודה ר”ש בפסיק רישא ולא ימות”. 
רבי שמעון מודה הוא שחייב היכא שהוא פסיק רישא –  והיינו שאף שבמתעסק פטר 
שודאי הדבר שיעשה האיסור ואם כן בפוצע חילזון שודאי ימות יהיה חייב אף שמתעסק 

בו.

דליציל  היכי  כי  ליה  ניחא  טפי  נשמה  ביה  דאית  דכמה  הכא  “שאני  הגמרא:  מתרצת 
ציבעיה”. היינו שכאן אף שהוא פסיק רישא יפטור רבי שמעון כיון שלא נח לו בזה שהחלזון 
מת וחפץ הוא שיחיה כדי שהדם יהיה טוב יותר וכאשר מחייב רבי שמעון בפסיק רישא 

הוא דווקא כאשר ניחא ליה.

וזה לשונו הקדוש:  ובהגדרת החיוב ב”ניחא ליה” נחלקו רש”י ותוספות, רש”י44 כתב 
“וכיון דכל עצמו מתכוין וטורח לשומרו שלא ימות בידו אפי’ מת אין כאן אלא מתעסק וכי 

מודה ר’ שמעון במידי דלא איכפת ליה אי מיתרמי ומיהו איכווני לא מיכוין”.

 – המעשה  לו  נח  יהיה  שלא  צריך  רישא  בפסיק  שמעון  רבי  שיפטור  שבשביל  היינו 
שיפריע לו שימות ולא די בזה שלא אכפת לו, דבמקרה שלא אכפת לו אם ימות – אף 

שאין לו בזה מטרה יהיה חייב.

ובאמת שמלשון הגמרא “דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה” לכאורה משמע כפירוש 
רש”י שהפטור של רבי שמעון הוא משום שלא נח לו בזה ולא שלא אכפת לו בלבד.

אך תוספות חלק על רש”י וזה לשונו הקדוש45: “פי’ אע”ג דהוי פסיק רישיה דמודה ר”ש 
הכא מיפטר משום דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה . . וכי מודה ר”ש בפסיק רישיה ה”מ 

במידי דניחא ליה אי מתרמי דהוי צריכה לגופה אבל במידי דלא איכפת ליה לא מודה".

43(  שבת עה, א.
44(  ד”ה “טפי ניחא ליה”.

45(  ד”ה “טפי”.
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היינו שטעם הפטור ב”לא ניחא ליה” הוא משום שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה וע”כ 
אף במקרה שלא אכפת לו בלבד יהיה פטור ששוב אין צריכה לגופא ואין צריך שירצה 

שלא יהיה.

והקשה תוספות על פירוש רש”י וזה לשונו הקדוש: “ורש”י פי’ דהא דמודה ר”ש בפסיק 
רישיה היינו במאי דלא איכפת ליה אי מתרמי וליתא דהא מזרד זרדין בארעא דחבריה פטר 

ר”ש בפ’ הבונה והתם לא איכפת ליה אי מתרמי”.

כגרוגרת  לאכילה  אם  זרדים  והמזרד  עולשין  “ת”ר התולש  בהמשך46:  שבגמרא  היינו 
אם לבהמה כמלא פי הגדי אם להיסק כדי לבשל ביצה קלה אם לייפות את הקרקע כל 
רש”י(   – )“הרי הקרקע מתייפה מאליו”  נינהו  ליפות את הקרקע  לא  כולהו  אטו  שהן, 
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו באגם שנו )“שאין צריך ליפות” – רש”י( אביי אמר אפילו 
תימא בשדה דלאו אגם וכגון דלא קמיכוין והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה רבי שמעון 
בפסיק רישיה ולא ימות לא צריכא דקעביד בארעא דחבריה )לא איכפת ליה ליפות – 

רש”י(”.

היינו שהברייתא שפוטרת מזרד זרדים אף שמיפה הקרקע מאליו מדברת במקרה שמזרד 
מקרקע חברו דאף שפסיק רישא שמיפה את הקרקע כיון שאין לו בזה מטרה פטור.

ומוכח שהכוונה ב”לא ניחא ליה” היא שאין לו מטרה בזה ולא שאכפת לו שלא יהיה 
שהרי המזרד זרדים בקרקע חברו לא מפריע לו כלום במה שהקרקע מתייפת רק שלא 

אכפת לו.

ליה  איכפת  לא   - דחבריה   “בארעא  שפטור  הטעם  שם  פירש  עצמו  שרש”י  ובאמת 
ליפות”, היינו שכאשר לא אכפת לו פטור דלא כפירושו בגמרא דידן.

ולבאר זה יש לומר – אכן גם לפירוש רש”י רבי שמעון פטור כאשר אין לו בזה מטרה, 
לו  שיוצאת  למטרה  בדעתו  שיהיה  צריך  אין  רישא  בפסיק  שמעון  רבי  דלשיטת  אלא 

מפעולה זו ודי במה שנעשית מאליה.

כלומר – כאשר רבי שעון מחייב על פסיק רישא גם כאשר אין לו בזה מטרה אין זה 
משום שרבי שמעון סוהר שניתן להתחייב על פעולות שאין בהם מטרה – דאף רבי שמעון 
זו אלא שבפסיק רישא אף שאינו מכוין  מצריך בשביל החיוב שיצא לו משהו מפעולה 
בפועל למטרה זו ולא אכפת לו שנעשית נחשב כאילו רצה בזה כיון שסוף סוף נהנה מזה.

וכגון במקרה דידן דהפוצע חלזון – דלולא הטעם שאינו חפץ במות החלזון בכדי שדמו 
ונח  מפרכס  אינו  דכך   – מת  שהחלזון  במה  הנאה  לו  יש  שבפשטות  הרי  יותר  טוב  יהי 

46(  קג, א.
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להוציא דמו )כפי שהביא התוספות ד”ה “ולחייב”( ולכן באם לא היה אכפת לו בלבד ממות 
החלזון היה חייב במעשה זה כיון שסוף סוף נהנה ממות החלזון.

במות  רוצה  שאינו  מפני  הוא  שפטור  שהטעם  לבאר  )ורש”י(  הגמרא  צריכה  כן  ועל 
החלזון ולא שלא אכפת לו בלבד.

אמנם במקרה של מזרד זרדים בקרקע חברו הרי שאין לו שום ענין במה שהקרקע של 
חברו מתייפת ועל כן במקרה כזה שאין שום הנאה ומטרה בפעולה יודה רבי שמעון שאף 
בפסיק רישא יהיה פטור כיון שאין לו שום ענין במעשה זה ומשום כך פירש רש”י שם 

ש”לא איכפת ליה ליפות” – ודי בזה בכדי לפוטרו לשיטת רבי שמעון.

בשיטת התוס' ב'מותר להשתמש לאורה

 התמים יוסף יצחק שי’ קעניג
תלמיד בישיבה

בהן  מדליקין  אין  חכמים  שאמרו  ושמנים  הונא פתילות  “אמר רב  במסכתין47:  איתא 
בשבת אין מדליקין בהן בחנוכה בין בשבת בין בחול אמר רבא מאי טעמא דרב הונא קסבר 

כבתה זקוק לה ומותר להשתמש לאורה”.

לאורה  להשתמש  דמותר  הונא  רב  דסבר  לרבא  ליה  מנא  “וא”ת  התוספות48:  והקשה 
דילמא הא דאמר אין מדליקין בשבת משום דסבר כבתה זקוק לה ואין יכול להדליק בשבת.

וי”ל דא”כ לא הוה צריך ליה למימר בין בחול בין בשבת כיון דחד טעמא הוא אלא ה”ל 
למימר אין מדליקין סתם מדקאמר בין בחול בין בשבת ש”מ שעוד יש טעם אחר בשבת 

שלא להדליק לבד מטעם חול והיינו שמא יטה וא”כ סבר דמותר להשתמש לאורה.

ומיהו רב דקאמר מדליקין בין בחול בין בשבת לא היה מצי למימר מדליק סתם דה”א 
דוקא בחול אבל בשבת אין מדליקין שמא יטה דבסתמא לא הייתי אומר ששום אדם יחמיר 

לאסור להשתמש לאורה”.

משמע מתוספות בסופו שלולא שרב אמר בפירוש שמותר להדליק בשבת בפתילות 
להשתמש  שאסור  חושבים  היינו  דלא  בהם  הדלקה  אוסרים  היינו  מסברא  אלו  ושמנים 

לאורה.

47(  שבת כא, א.
48(  ד”ה “ומותר”.
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ולכאורה קשה, שבפשטות הא גופא שאם מותר להשתמש לאורה אסור להדליק בזה 
בשבת הוא חידוש, שהרי במשנה ד”במה מדליקין”49 לא נאמר אלא שאסור להדליק בהם 

נר של שבת שמא יתכבה ויהיה חשש לשלום בית כיון שהוא האור ביחידי בבית50.

ומה שאסרו לעשות לאור הנר הם דברים שדורשים עיון רב כגון קריאה וכדו’ שבהם 
יש חשש שמא יטה אך בסתם שיהי דלוק בבית נר לא מצינו סיבה לאסור ולכאורה כאשר 
רב הונא )לפי הסבר רבא( מחדש לנו שאסור להדליק בהם בשבת כיון שמותר להשתמש 
נר שיכול  אף  בבית  דלוק  כללי שאסור שיהיה בשבת  דין  בזה  לנו  הרי שמחדש  לאורה 

להתכבות אף שאינו עושה זאת בשביל להאיר כלל ויש לו נר של שבת חוץ ממנו.

“וכן הלכה ומדלא שרו הכא בחנוכה  וזה לשונו הקדוש51:  ובאמת שכן כתב הריטב”א 
אלא משום דאסור להשתמש לאורה ש”מ דבשאר נרות של שבת אפי’ אותם שמדליקים 
בפתת בעין נר חנוכה והוא הדין דשאר המקומות, אסור להדליק כי אם בפתילות ושרמנים 

שאמרו חכמים וכן כתב ריז”ל”.

ולכאורה קצת קשה דברי תוספות שמסברא היינו אוסרים להדליק בהם נרות חנוכה כיון 
שמותר להשתמש לאורה.

בגדר 'נר איש וביתו'
 הת’ מנחם מענדל שי’ ברנע
תלמיד בישיבה

ואחד  אחד  לכל  נר  והמהדרין  וביתו  איש  נר  חנוכה  “ת”ר מצות  במסכתין52:  איתא 
והולך  ואילך פוחת  יום ראשון מדליק שמנה מכאן  והמהדרין מן המהדרין ב”ש אומרים 

וב”ה אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך”.

הנה יש לעיין בגדר של “מצוות חנוכה נר איש וביתו” האם זוהי מצווה פרטית או מצווה 
כללית, מצווה פרטית – מצד הדין החיוב הוא על כל אחד ואחד מבני הבית ככל המצוות 

אלא שבעל הבית יכול להוציא את בני הבית ידי חובתם.

49(  כ, ב.
50(  אמנם ראה תוספות ישנים שם )כא, א( אך גם לפי הסברם שהוא שמא יטה הרי שיש חילוק 

בין הנר היחידי לכמה נרות.
51(  ע”ב, ד”ה “משמי’ דר’ יוחנן וקבלה”.

52(  שבת כא, ב.
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מצווה כללית – מלכתחילה מצוות נר חנוכה נקבעה לפי הבית – שבכל בית ידלק נר 
חנוכה, ויש לומר הסברא בזה שכיון שהענין הוא פרסומי ניסא הרי שאין הפרש כמה נרות 

יש בחלון )כלפי חוץ או כלפי פנים( הרי שהפרסום קיים.

והנה לפי ההסבר הראשון שזוהי מצווה כללית הרי שההידור של המהדרים הוא שכל 
אחד מקיים המצווה המוטלת עליו בעצמו ולא באמצעות מישהו אחר.

ולכאורה כן משמע מפירוש רש”י שפירש וזה לשונו הקדוש: “והמהדרין  - אחר המצות 
עושין נר אחד בכל לילה לכל אחד ואחד מבני הבית”. דמכך שפירש ש”המהדרין” פירושו 
שמחזרים אחר המצוות משמע לכאורה שזוהי מצווה שמוטלת עליהם והם מחזרים אחריה 

לקיימה והיינו כאופן הראשון.

אמנם לפי האופן השני שהמצווה היא מצווה כללית הרי שההידור אינו על הגברא – 
שהוא ידליק בעצמו שהרי אין בזה שום הידור במה שמקיימה בעצמו כיון שלא מחויב 
בנר זה כלל – אלא ההידור הוא בעצם הדלקת הנר הנוסף – שזהו הידור של המצווה שיש 

הרבה נרות.

ולפי זה הפירוש של “המהדרין” הוא מלשון הדר ויופי – לייפות המצווה.

ויתיישב היטב לפי פירוש הראשונים53 שהמהדרין לא מדליקים כל אחד נר אלא בעל 
הבית מדליק נר נוסף בעבור כל אחד מבני הבית – שזהו הידור במצווה של הבית שידלקו 

נרות נוספים אלא שעושים כנגד אנשי הבית ודו”ק.

מאי חנוכה

 הת’ שניאור זלמן שי’ הלוי סגל
תלמיד בישיבה

א
יש  ולכאורה  דחנוכה...”.  יומי  בכסלו  בכ”ה  רבנן  דתנו  חנוכה  “מאי  במסכתין54  איתא 
להבין, מדוע דווקא בחנוכה הגמ’ שואלת “מאי חנוכה”, דבר שלא מצינו כמותו בשאר 

החגים )“מאי פורים” “מאי פסח” וכיו”ב(?      

53(  ראה דברי התוספות ד”ה “והמהדרין”.
54(  שבת כא, ב.
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חנוכה  ועונה, שנס  חנוכה’,  ‘מאי  הגמ’ מתרצת את השאלה  להבין, בהמשך,  יש  ועוד 
נקבע ע”ש שמצאו פך טהור של שמן להדלקת המנורה. ולכאורה יש להבין, מדוע הנס 
כמו  במלחמה55,  הגדולים שאירעו  הניסים  על  ולא  פך השמן  מציאת  על  נקבע  דחנוכה 

שבשאר החגים הנס נקבע על ניצחון המלחמה?

ועוד יש להבין, מדוע הגמ’ שואלת ‘מאי חנוכה’ לאחר שכבר עוסקים כמעט עמ’ שלם 
בדיני חנוכה, הי’ מתאים יותר לשאול זאת בהתחלת הסוגיא על חנוכה ולא באמצעה?

ב
בשאר  כי  החגים,  משאר  שונה  דחנוכה  שהחג  העניינים56,  פנימיות  ע”פ  בזה  ואוי”ל 
וכיו”ב,  יותר ההצלה הגשמית של היהודים ממוות  וכיו”ב( מודגש  החגים )פסח, פורים 
משא”כ בחנוכה, היוונים לא רצו להרוג את הגוף של היהודי אלא רצו להרוג את הרוחניות 
שבו, כמו שרואים שלא הי’ ליוונים בעי’ שיהודי ילמד תורה וכו’ אבל שילמד זאת כהשכלה 

חכמה וכו’ ולא כתורת ה’.

ולכן מובן מדוע דווקא בחנוכה הגמ’ שואלת ‘מאי חנוכה’ כי הנס דחנוכה הוא לא נס 
כשאר החגים אלא הוא נס שונה, נצחון על הרוחניות של עם ישראל. 

ולכן הגמ’ עונה שהנס הוא דווקא על מציאת פך השמן ולא על ניצחון המלחמה כי עניינו 
זה לגלות את  רזין דרזין שבתורה שכל עניינו  כי שמן מורה על  רוחניות.  זה  של השמן 

הקב”ה - הרוחניות שבתורה57.

אבל עצ”ע מדוע הגמ’ שואלת ‘מאי חנוכה’ באמצע הסוגיה ולא בהתחלתה כדלעיל?

ג
ואולי י”ל הביאור בזה, דלאחר שהזכרנו בסוגיא ענין חנוכה בפתילות ושמנים והרחבת 

הענין במקום ההדלקה, עתה הוא הזמן לשאול על איזה נס  קבעוה?

“מאי  השאלה  שמלשון  הענינים  פנימיות  ע”פ  לעיל  שדובר  במה  ג”כ  אפ”ל  ועפ”ז 
חנוכה?” וכפרש”י: “על איזה נס קבעוה?” ומזה שהגמרא מזכירה לאח”ז את נס פך השמן 

ולא הניצחון, משמע  שהוא העיקרי  בחנוכה כמשנת”ל.  

חנוכה  ועוד( שלפיכך קראום  ויטרי  )מחזור  55(  להעיר מר”ן על אתר שאומר ש”יש מי שכתב 
כלומר חנו בכ”ה”.

56(  כמדובר בארוכה במאמרי כ”ק אד”ש מה”מ לחג החנוכה.
57(  ראה דבר מלכות דש”פ מקץ.
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ואולי אפשר לפרש עוד דשאלת  הגמרא  “על איזה נס קבעוה?” היא:  על איזה נס קבעו 
את הדלקת הנרות? האם על הניצחון58 או על נס פח השמן.  

הניסים”:  “ועל   תפילת  בנוסח  מה”מ59  שליט”א  אדמו”ר  כ”ק  ביאור  ע”פ  יותר  ויובן 
במלחמה,  הנצחון  לביטוי  שהדליקו  נרות  על  שמדבר  קדשך”  בחצרות  נרות  “והדליקו 

ותשובת הגמ’  באה  לומר שהיה גם הנס דהניצחון אך העיקר הוא הנס דפך השמן. 

שמונה להבות ממקור אש אחד

 הת’ מנחם מענדל שי’ קירשנזפט
תלמיד בישיבה

בתכ במרה”ם תוכלהב 60הכונח: “אלמ הרעק ןמש הפיקהו תוליתפ. םא הפכ הילע ילכ 
לכ הליתפ הליתפו תבשחנ רנכ דחא. אל הפכ הילע ילכ תישענ הרודמכ ולפאו רנכ דחא 
הניא תבשחנ”. רמולכ, תרעקבש ןמש שיש תוליתפ המכמ םינוויכ םא רכינ הזש המכ 

תורנ – היכונחה הרשכ. 

יוצא א”כ שאף שמקור הבעירה )השמן( הוא אחד כל עוד הנרות )הפתילות( הם שונים 
– נחשבים לכמה נרות כשרים.

ומסביר   שנים”.  בשביל  לו  עולה  פיות  שתי  לו  שיש  “נר  בשו”ע61  איתא  מזו  ויתירה 
המשנה ברורה62: “שתי פיות הינו שהפתילות מבפנים מנחים בנר זה אצל זה, רק ראשי 
הפתילות כשבולטין לחוץ נחלקין לשתי מקומות וקא משמע לן דאף על פי שמבפנים אינן 
מובדלין הפתילות כלל זה מזה, מכל מקום כיון שבמקום הנחתן בפה מנכר שהם שתים 

נחשבות כשתים”. 

מובן א”כ, שאפילו אם הפתילה היא אותה פתילה אך לפועל מבחוץ הם כשני נרות – 
נחשבים הם לנרות נפרדים וכשרים. 

ויש לחקור, מה יהיה הדין במקרה שישנם שמונה נרות ממקור אש אחד, אך בלי כמה 
פתילות, כגון שישנו כלי עם אש ויוצאים כמה קנים ממנו ומכל קנה יוצא שלהבת נפרדת 

אך בתוך הכלי האש היא אחת.

58(  כמו שמצינו במס’ גיטין )נז, א( על טור מלכא שהדליקו נרות לכבוד הניצחון.
59(  ראה לקו”ש חכ”ה ע’ 235 ואילך. עיי”ש. 

60(  הלכות מגילה וחנוכה פ”ד ה”ד. 
61(  סי’ תרע”א סעי’ ג.

62(  שם י”א. ועד”ז כתב הב”ח על הטור שם.
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וניתן לומר דאם ענין נרות חנוכה הוא שיהיה נרות שונות – ודאי שחנוכיה זו אינה כמה 
לומר שאין  אולי  ניתן  ניסא  פרסומי  הוא  כל הענין  היא אחת. אך אם  נרות שהרי האש 

ההדגשה שיהיה נרות דווקא אלא הלהבות וא”כ חנוכיה זו תהיה כשרה.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה. 

שיטות הראשונים בביאור שאלת הגמרא "גלגל מאי"

 הת’ שמואל שי’ ברוק
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין63: “אין נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל”.

ופירש רש”י: “אין נותנין ביצה בצד המיחם. קומקומוס של נחשת. בשביל שתתגלגל. 
שתצלה קצת עד שתהא מגלגלת”. היינו שמיחם זה התחמם מן האש ונחשב ל”תולדות 

האור” ואסור לבשל באופן זה.

ובגמרא: “איבעיא להו גלגל מאי, אמר רב יוסף גלגל חייב חטאת”.

ובפירוש שאלת הגמרא “גלגל מאי” נחלקו הראשונים, בפסקי הרי”ד כתב וז”ל: “איבעיא 
להו גלגל מאי, אמר רב יוסף גלגל חייב חטאת. פי’ אע”פ שלא נגמר בישולה, כיון שיש בני 

אדם שאוכלין אותה מגולגלת, בישול הוי וחייב”.

היינו שבהו”א הסתפקה הגמרא האם “גלגול” נחשב לבישול מדאורייתא כיון שלא גורם 
לבישול גמור של הביצה אלא לבישול במקצת שע”י כך ראויה לאכילת בני אדם – וישנם 

שאוכלים אותה כך. והסתפקה הגמרא האם בבישול כזה חייב.

אמנם הר”ן פירש באופן אחר וז”ל64: “איבעיא להו גלגל מאי. פי’ מבעיא לי’ במבשל 
איכות  על  היה  לא  כלומר, הספק  לא”.  או  דאורייתא  איסורא  איכא  אי  האור  בתולדות 
הבישול אלא על אופן הבישול – כיון שהביצה התבשלה שלא ע”י האור ממש אלא ע”י 

מיחם שהוחם באש – תולדות האור – האם יש בזה איסור דאורייתא או דרבנן בלבד.

והנה, הגמרא מביאה ראיה לדברי רב יוסף ש”גלגל חייב חטאת”: “אמר מר בריה דרבינא 
אף אנן נמי תנינא כל שבא בחמין . . וכל שלא בא בחמין מלפני השבת מדיחין אותו בחמין 

בשבת חוץ מן המליח הישן וקולייס האיספנין שהדחתן זו היא גמר מלאכתן, ש”מ”.

63(  שבת לח, ב.
64(  וכן כתב הריטב”א וז”ל: “גלגל מאי. פירוש מי מחייב מדאורייתא אתולדות האור או לא”.
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היינו, שמאכל רגיל מותר לערות עליו מים חמים כיון שאינו מתבשל בכך, חוץ ממליח 
היישן וקולייס האיספנין שקלים להתבשל ואף בבישול מועט זה נגמרה מלאכתם.

וביאור הוכחת הגמרא ישתנה לפי השיטות הנ”ל, דלפי הר”ן והריטב”א הראיה המשנה 
היא שגם בישול במים חמים שהוא תולדות האור חשוב כבישול וחייבים עליו ואילו לפי 

הרי”ד הראיה היא מכך שאפילו בישול מועט שנעשה ע”י עירוי חשיב בישול.

וז”ל הפסק רי”ד: “חוץ מן המליח הישן הרבה או קולייס האיספנן שהדחתן של אילו זו 
גמר מלאכתן וגמר בישולן וחזו לאכילה בהדחה בלחוד.

ואע”ג דהדחת החמין לא חשיבא בישול, בהני דנאכלין בכך חשיבה בישול, והם הכי נמי 
גיגול הביצה אע”ג דחימום כזה לא חשיב בישול במידי, כיון דלגבי ביצה מהני ואכלי לה 

בהכי וחשיב בישול וחייב חטאת”.

וקולייס האיספנין לא הוי בישול גמור ע”י העירוי,  נראה דמפרש שאף במליח הישן 
וכשם שהמשנה מחשיבה עירוי זה לבישול גמור כיון שראויים לאכילה כך, הוא הדין גבי 

ביצה שכיון שיש שאוכלים אותה ע”י גלגול חשוב בישול וחייב חטאת.

וכן הוא בפירוש ברבינו יהונתן מלוניל וז”ל: “וילפינן לה ממליח הישן דאמרינן הדחתו 
במים חמין בשבת גמר מלאכתו, ואע”פ שאינו מבושל כל צורכו, אלא כגלגול הוא לביצה”.

אמנם עדיין צריך להבין, דהרי הספק בגלגול נבע מכך שבמשנה כתוב “אין מגלגלין” ולא 
מפורש האם הוא איסור בלבד או חיוב חטאת, ולכאורה אף במשנה שממנה מביא מר בריה 
דרבינא ראיה כתוב לאסור עירוי על גבי מליח הישן וקולייס האיספנין אך לא מפורש האם 

חייב חטאת או שהוא איסור בלבד וא”כ מה ראיה יש משם.

קושיא על פירוש הראש יוסף

 הת’ שניאור זלמן שי’ גוביץ
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין65: “אין נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל ולא יפקיענה בסודרין 
ור’ יוסי מתיר”. כלומר, כאשר אדם מבשל בתולדות האור – מיחם - לכו”ע אסור ואילו 

בתולדות החמה רבי יוסי מתיר וחכמים אוסרים.

65(  שבת לח, ב.
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ובהמשך המשנה איתא: “ולא יטמיננה בחול ובאבק דרכים בשביל שתצלה” – דהוא 
תולדות חמה ובזה לא חולק רבי יוסי כפי שיבואר לקמן בעז”ה.

גזרינן  סבר  “מר  החמה:  בתולדות  לאסור  חכמים  סברת  את  נחמן  רב  מבאר  ובגמרא 
תולדות החמה אטו תולדות האור ומר סבר לא גזרינן”. ופירש רש”י: “אטו תולדות האור. 

דמאן דחזי סבר דתולדות האור נינהו”.

היינו שכיון שהאדם הרואה אותו מבשל בשבת לא יודע מנין הוחם דבר זה יחשוב שדבר 
זה הוחם ע”י האור ויבוא לבשל בעצמו בחמי האור66.

והנה לפי זה לכאורה הסברא של גזירת חכמים זו קיימת במקום שאפשר לטעות ולחשוב 
שהוחם באור עצמו אך במקום שאין מקום לחשוב שהוחם באור וכגון חול ואבק דרכים 

שאי אפשר לטעות ולחשוב שהוחם באור הרי שאין סברא לאסור בזה.

והנה בראש יוסף כתב וז”ל: “והא דאמר אטו תולדות אור פירש”י ז”ל מאן דחזי סבר 
הוחמו באור ולפ”ז י”ל דשרי . . חול ואבק דרכים נמי לרבנן רק הטעם שמא יטמין ברמץ 
או שמזיז עפר לא מאן דחזי סבר הוחם באור כי רואה שאבק דרכים הוחם בשמש ומש”ה 

הביאו הרי”ף לדרבה ורב יוסף”.

היינו שאכן רבנן יתירו בישול בחול ובאבק דרכים אף שהוא תולדות החמה כיון שאין 
סברא לאוסרם אטו תולדות האור, אלא שאסורים לרבנן משום הטעמים של רבה ורב יוסף 

כפי שיבואר להלן בעז”ה.

אמנם, ב’חדש האביב’ כתב וז”ל: “ לפום ריהטא היה נראה מלשון רש”י דלא אסרי רבנן 
אלא היכא דיש מקום לטעות ולסבור שהם תולדות האור לאפוקי גג רותח. אבל בחידושי 
ירוש’ דרבנן דריו”ס פליגי אגג רותח, וצ”ל דלא פלוג רבנן בין תולדות  הרשב”א מייתי 

לתולדות”.

היינו שאף שמצד הסברא אין טעם לאסור בחול ובאבק דרכים מכל מקום אסרו חכמים 
כיון ש”לא פלוג רבנן” – דכיון שאסרו תולדות חמה לא חילקו בין מקום שיש סברא לאסור 

להיכן שאין אלא אסרו כל תולדות החמה ללא חילוק.

66(  אפשר לפרש ברש”י שהחשש הוא  מפני ש”מחזי כמבשל” ולא מפני שהשני ילמד לעשות 
כמותו.
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ביאור בשיטת הר"ן והריטב"א בשאלת הגמרא "גלגל 
מאי"

 הת’ יהונתן שמואל שי’ הבא
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין67: “אין נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל”.

ופירש רש”י: “אין נותנין ביצה בצד המיחם. קומקומוס של נחשת. בשביל שתתגלגל. 
שתצלה קצת עד שתהא מגלגלת”. היינו שמיחם זה התחמם מן האש ונחש ל”תולדות 

האור” ואסור לבשל באופן זה.

ובגמרא: “איבעיא להו גלגל מאי, אמר רב יוסף גלגל חייב חטאת”.

ובפירוש שאלת הגמרא “גלגל מאי” נחלקו הראשונים, בפסקי הרי”ד כתב וז”ל: “איבעיא 
להו גלגל מאי, אמר רב יוסף גלגל חייב חטאת. פי’ אע”פ שלא נגמר בישולה, כיון שיש בני 

אדם שאוכלין אותה מגולגלת, בישול הוי וחייב”.

היינו שבהו”א הסתפקה הגמרא האם “גלגול” נחשב לבישול מדאורייתא כיון שלא גורם 
לבישול גמור של הביצה אלא לבישול במקצת שע”י כך ראויה לאכילת בני אדם – וישנם 

שאוכלים אותה כך. והסתפקה הגמרא האם בבישול כזה חייב.

אמנם הר”ן פירש באופן אחר וז”ל68: “איבעיא להו גלגל מאי. פי’ מבעיא לי’ במבשל 
איכות  על  היה  לא  כלומר, הספק  לא”.  או  דאורייתא  איסורא  איכא  אי  האור  בתולדות 
הבישול אלא על אופן הבישול – כיון שהביצה התבשלה שלא ע”י האור ממש אלא ע”י 

מיחם שהוחם באש – תולדות האור – האם יש בזה איסור דאורייתא או דרבנן בלבד.

וצריך להבין ההו”א של הגמרא לפירוש הר”ן והריטב”א שהאיסור בתולדות האור הוא 
איסור דרבנן בלבד ומהתורה לא נאסר אלא בישול באור עצמו, דהרי בהמשך הגמרא69 
מבאר רב נחמן את סברת חכמים לאסור תולדות החמה: “מר סבר גזרינן תולדות החמה 
תולדות  הוי  בלבד  חכמים  מצד  אסורים  עצמם  האור  תולדות  ואם  האור”  תולדות  אטו 

67(  לח, ב.
68(  וכן כתב הריטב”א וז”ל: “גלגל מאי. פירוש מי מחייב מדאורייתא אתולדות האור או לא”.

69(  לט, א.
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החמה גזירה לגזירה – גזירה תולדות חמה אטו תולדות האור ותולדות האור גופא נאסרו 
משום האור עצמו?! וצ”ע אי שייך לומר בזה כולא חדא גזירה היא.

אלא שבזה יש לומר שהגמרא בספק הבינה כפי הבנת המקשן דלקמן שסיבת האיסור 
בבישול בתולדות החמה לרבנן הוא משום שאסור לבשל בחמה עצמה, דלקמן הקשתה 
ולא  יוסי היא  . ואת הצונן בחמה בשביל שיחמו לימא רבי   . נותנין  “והא דתנן  הגמרא: 
רבנן” – היינו שהגמרא הבינה שלרבנן בישול בחמה אסור מכך שאסרו תולדות החמה, 
והיינו שסיבת האיסור היא מפני איסור בישול בחמה כשם שהוא באור – וע”כ ענה רב 
נחמן ש”בחמה דכ”ע לא פליגי דשרי . . “ וסיבת האיסור הוא גזירה משום תולדות האור.

ויש לומר שהגמרא בספק הבינה כפי הבנת המקשן שסיבת האיסור בתולדות החמה הוא 
משום האיסור בחמה עצמה וא”כ שפיר יש לומר שתולדות האור אסורים מדרבנן בלבד. 

ביאור קושיית הרשב"א
 הת’ יעקב משה שי’ חנזין
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין70: "מעשה שעשו אנשי טבריא והביאו סילון של צונן לתוך אמה של 
חמין אמרו להם חכמים אם בשבת כחמין שהוחמו ואסורין ברחיצה . . אם ביום טוב כחמין 

שהוחמו ביום טוב . . ".

ובגמרא71: "מאי רחיצה, אילימא רחיצת כל גופו, אלא חמין שהוחמו בשבת הוא דאסורין 
הא חמין שהוחמו מע"ש מותרין והתניא חמין שהוחמו מע"ש למחר רוחץ בהן פניו ידיו 
ורגליו, אימא סיפא בי"ט כחמין שהוחמו בי"ט  ידיו  גופו, אלא פניו  ורגליו אבל לא כל 

ואסורין ברחיצה ומותרין בשתיה לימא תנן סתמא כבית שמאי . . ".

דמתניתין  דמגופה  לרשב"א  קשה  "ומיהו  וז"ל:  הרשב"א  קושיית  הביא  ובתוספות 
הוי מצי למידק בלא הך ברייתא דמייתי, מדקתני ואסורין בשתיה כ"ש פניו ידיו ורגליו 
דאם   - טוב  מיום  לקושיא  דבריה  בסוף  להגיע  רוצה  שהגמרא  דכיון  והיינו   - דאסירי" 
המשנה מדברת ברחיצת פניו ידיו ורגליו משמע שביו"ט אסור שהוא כדעת בית שמאי 
ולא כבית הלל- הרי שפרט זה הייתה יכולה הגמרא לדייק מהמשנה עצמה ללא הבאת 

70(  שבת לח, ב.
71(  לט, ב.
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הקושיא מהברייתא - שמכך שאסור בשבת אפילו לשתות כ"ש שאסורה הרחיצה של פניו 
ידיו ורגליו והוא הדין ליום טוב.

ולכאורה עדיין צריך להבין מה הרווח במהלך זה לפי הרשב"א, שהרי גם לדיוק זה נמצא 
שאיסור הרחיצה שעליו מדובר במשנה הוא גם בכל גופו, דשתיה אסורה כ"ש פניו ידיו 
ורגליו וכ"ש וק"ו כל גופו שאסור ואם כן שוב קשה קושיית הגמרא שמשמע שרחיצה זו 
)גם כל גופו( אסורה דווקא בשבת אך מבעוד יום מותרת וזה היפך הברייתא, ואם כן שוב 
נצטרך להגיע לקושיית הגמרא )ולתירוץ שמדובר רק על פניו ידיו ורגליו( ומה רווח יש 

בזה?

וי”ל בפשטות, דכל קושיית הגמרא הינה רק באם נסבור שהמשנה מדברת רק ברחיצת 
כל גופו, דמכך שכתוב שבשבת אסורה משמע שמבעוד יום מותרת, אך באם נסבור )כפי 
שמציע הרשב”א( שהמשנה מדברת הן ברחיצת פניו ידיו ורגליו והן ברחיצת כל גופו הרי 
שמלכתחילה לא ניתן לדייק דיוק זה במשנה, דאין הכי נמי שרחיצת כל גופו אסורה אפילו 
מבעוד יום ומה שאמרו להם חכמים “כחמין שהוחמו בשבת” הוא משום פניו ידיו ורגליו 
שבהם אכן טעם האיסור הוא רק מפני שהוחמו בשבת הא מבעוד יום שרי ושוב לא קשה 

קושיית הגמרא מהברייתא.

כמי ההלכה בקולי מטלניות

 הת’ לוי יצחק שי’ גולדברג
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין72: “אמר רב תנחום א”ר יוחנן א”ר ינאי אמר רב)י( כל מקום שאתה מוצא 
שנים חלוקין ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע חוץ מקולי מטלניות שאף על פי שרבי 

אליעזר מחמיר ורבי יהושע מיקל ור’ עקיבא מכריע אין הלכה כדברי המכריע”.

שמכריעה  דעה  אומרת  שלישי  ותנא  בדין  חולקים  תנאים  ששני  מקום  שבכל  היינו 
ביניהם – מקצת כדברי זה ומקצת כדברי זה – הלכה כדברי המכריע. חוץ ממחלוקת רבי 
אליעזר ורבי יהושוע גבי קולי מטלניות, שאע”פ שרבי עקיבא מכריע בין רבי אליעזר ורבי 

יהושוע אין הלכה כמותו.

ומבארת הגמרא במה שונה מקרה זה: “חדא דרבי עקיבא תלמיד הוא ועוד הא הדר ביה 
ר”ע לגביה דרבי יהושע”. היינו שרבי עקיבא הינו תלמיד של רבי אליעזר ורבי יהושוע ועל 

72(  שבת לט, ב.
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כן אינו יכול להיות מכריע ביניהם, וטעם נוסף שבמקרה זה רבי עקיבא כלל לא מכריע 
שהרי הוא חזר בו מדבריו ופסק כרבי יהושע.

ופירש רש”י הטעם שאומרים הלכה כדברי המכריע73: “לשון מכריע מכביד מטה כף 
מאזנים ומכריע את שכנגדו כגון הכא בחמין אסור השתא הוה ליה ר’ שמעון דמתיר בחמין 
יחיד במקום שנים נמצא ר’ יהודה מכביד את כף המשקולת שהרי ר’ יהודה עם רבי מאיר 
שוים לאיסור ובצונן מותר הוי ליה ר’ מאיר בצונן יחיד במקום שנים נמצא ר’ יהודה מכביד 

את כף המשקולת”.

והנה לפי זה גם במקרה שהתנא אומר לגמרי כדברי אחד מהם צריך להיות הלכה כמותם 
הוי  “דהכרע לשון כף מאזנים  וכן כתב רש”י בפירוש במסכת חולין74:  ורבים  יחיד  מדין 
בשנים חולקין ובא שלישי ומכריע המשקל כאחד מהן או בכל הדבר או בחציו כזה ובחציו 

כזה”.

ורבי  בו רבי עקיבא הלכה כמותו שהרי רבי עקיבא  זה נמצא שאף לאחר שחזר  ולפי 
יהושע הם שנים במקום רבי אליעזר.

וצריך לומר שפשט דברי הגמרא “חוץ מקולי מטלניות” אינו שלמסקנא אין הלכה כרבי 
עקיבא – שהרי אף למסקנא הלכה כמותו )לטעם זה, אך לטעם שהינו תלמיד לא(, אלא 

שאין הלכה כהכרעה המופיעה במשנה ופשוט.

ביאור ההו"א של תוספות ב"ראויין לשתיה"

 הת’ מנחם מענדל שי’ ברנע
תלמיד בישיבה

ראויין  אא”כ  לרגליו  חמין  אדם  יחם  לא  אומרים  שמאי  בית  "תנן  במסכתין75:  איתא 
לשתיה וב”ה מתירין”. ומפשטות לשון בית שמאי “אלא אם כן ראויין לשתיה” משמע 

שכאשר המים ראויים לשתיה די בכך ואין צריך שיתכון בחימום לשם שתיה.

אמנם תוספות שולל פירוש זה וז”ל76: “נראה לר”י דווקא שמחמם אותם לצורך שתיה 
אבל לצורך רחיצה אע”ג דראויין לשתיה אסרי ב”ש דהא לית להו מתוך”. דהיינו, שבית 
הלל סוברים שאומרים “מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך” – דכשם שהותרו 

73(  מ, א. ד”ה “הדר ביה רבי עקיבא”.
74(  קלז, א. ד”ה “והאמר מר”.

75(  שבת לט, ב.
76(  ד”ה “אלא אם כן”.
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ביום טוב מלאכות לצורך אוכל נפש הותרו נמי לצורך אחר וע”כ אף לצורך רחיצה מותרים, 
אך בית שמאי סוברים שלא אומרים “מתוך” וע”כ אין סברא שיתירו במתכוין לרחיצה אף 

אם המים ראויים לשתיה.

לאחר מכן מביא התוספות ראיה נוספות שבית שמאי יאסרו במקרה כזה: “ובפ”ב דביצה 
אסרי ב”ש מדורה להתחמם כנגדה ואע”ג דראויה היא לבשל ולאפות”.

בכדי לבאר מדוע הוצרך התוספות להביא גם ראיה זו דמדורה יש לומר בפשטות, דהנה 
מה  דלכאורה  לשלול,  תוספות  בא  אותה  ההו”א  מהי  התוספות  דברי  בגוף  להבין  צריך 

סברא יש בזה דכאשר המים ראויים לשתייה יותרו אף בלא מתכוין לצורך שתייה.

וי”ל הסברא בזה, דהיינו יכולים לחשוב שלדעת בית שמאי כאשר התורה התירה לבשל 
לצורך אוכל נפש אין הכוונה לכך שמותר לבשל לצורך אכילה אלא שאין איסור לבשל 

אוכל – וממילא אין משנה כוונתו של האדם שהרי אין איסור בפעולה זו.

ולא אכפת לן מה שמתכוון לרחיצה  וע”כ באם המים ראויים לשתייה מותר לחממם 
שאין איסור לחמם מים אלו77.

זה מובן הצורך בב’ הראיות, דבאמת לכאורה אין מובן מה ההוכחה מכך שבית  עפ”י 
שמאי לא אומרים “מתוך” – שהרי כאן הסברא אינה של “מתוך” )ראה ברשב”א ועוד(, 
ובזה יש לומר שבאה ההוכחה השניה – שהמדורה אפילו שהיא ראויה לצורך בישול ואפיה 
והרי היא כמים שראויים לשתייה והיה צריך להיות מותר, אם כל זה אסרוה בית שמאי 

ואם כן מוכח שלא אומרים את הסברא הנ”ל.

דין המחמם מים לרחיצה לשיטת בית שמאי

 הת’ שמואל שי’ ברוק
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין78: “בית שמאי אומרים לא יחם אדם חמין לרגליו אא”כ ראויין לשתיה 
וב”ה מתירין”. דבית שמאי סוברים שלא הותרו מלאכות יום טוב אצל רחיצה שאינה אוכל 

נפש ובית הלל סוברים שכיון שעכ”פ יש בזה צורך הותר.

ומפשטות לשונם של בית שמאי “אא”כ ראויין לשתיה” משמע שכאשר המים ראויין 
לשתיה מותר לחממם אף שכל כוונתו אינה אלא בשביל הרחיצה.

77(  והוא כעין “הואיל”, עיין רשב”א ואכ”מ.
78(  שבת לט, ב.



קובץ המאה ועשרים | ישיבת תות"ל בית שמש קטנה86

ובתוספות79 שלל הבנה זו וז”ל: “נראה לר”י דווקא שמחמם אותם לצורך שתיה אבל 
לצורך רחיצה אע”ג דראויין לשתיה אסרי ב”ש דהא לית להו מתוך”.

דאין  הרחיצה  בשביל  במחמם  שמאי  בית  אוסרים  לשתיה  הראויים  במים  אף  כלומר 
אומרים מתוך שהותרה מלאכת בישול לצורך אוכל נפש יום טוב הותרה נמי שלא לצורך 
אוכל נפש – כגון רחיצה וא”כ אין סברא להתיר אף בראויין לשתיה. ומוכיח התוספות 

שב”ש סבירא להו דלא אמרינן מתוך.

לאחר מכן מביא התוספות ראיה נוספת שבית שמאי אוסרים לכוונת רחיצה אף במים 
הראויים לשתיה מהמשנה דאנשי טבריא, ש”אמרו להם חכמים . . אם ביום טוב כחמין 
שהוחמו ביום טוב ואסורים ברחיצה ומותרים בשתיה” וז”ל: “ועוד אומר ר”י דמהכא נמי 
יש לדקדק דאי שרו ב”ש לצורך רחיצה משום דראויין לשתיה א”כ לא אתיא מתני’ אפי’ 
כב”ש דקתני ואסורין ברחיצה ומותרין בשתיה ומדקתני ומותרין בשתיה מכלל דראויין 

לשתיה ואפ”ה קתני דאסורין ברחיצה”.

שמאי”(  כבית  סתמא  תנן  )“לימא  כב”ש  המשנה  את  להעמיד  רוצה  הגמרא  כלומר, 
ובמשנה מוכח שמים אלו היו ראויים לשתיה – שהרי כתוב “ומותרים בשתיה” ולמרות 
בכוונתו  בראויין לשתיה אסור  גם  בית שמאי  ומוכח שלדעת  ברחיצה  זאת אסורים הם 

לרחיצה.

והנה יש לעיין מה הדין במי שחימם על דעת רחיצה – שאסור לדעת בית שמאי – האם 
מותר לו להשתמש במים אלו לשתיה, האם נימא שכיון שחימם באיסור נאסר לו השימוש 
במים אלו או דכיון שביום טוב הותר לו לחמם מים אלו לשתיה הרי שאף שעשה באיסור 

יוכל לשתותם עכ”פ.

ולכאורה היה נראה לאוסרם כדין משעה שבת שכאשר נעשה המעשה באיסור אסור 
להנות ממנו כלל ואף כאן כיון שחימם מים אלו באיסור נאסרו בכל שימוש ואפילו בשתיה.

אמנם לכאורה מהמשנה עצמה מוכח בהיפך זה, שהרי כתוב “אסורים ברחיצה ומותרים 
בשתיה” – ואם כן משמע שאותם מים שנאסרו לו ברחיצה – שע”כ מדובר שחימם אותם 

לצורך רחיצה – מותרים לו ביום טוב בשתיה אף שנעשו באיסור.

ואין לומר שכוונת חכמים לומר להם דאם נתחממו לצורך רחיצה אסורים ואם נתחממו 
לצורך שתיה מותרים – דע”כ מיירי באותם מים שבהם אסרו הרחיצה והתירו השתיה, 
דאם לא כן הרי שהוכחת התוספות מעיקרא ליתא, דאם נאמר שחילקו בין סוגי מצבים 
שונים הרי שאפשר לומר שהמים שנאסרו ברחיצה אכן אינם ראויים לשתיה ומשום הכי 

נאסרו ומה שאמרו להם חכמים “ומותרים בשתיה היינו במים אחרים שראויים לשתיה.

79(  ד”ה “אלא אם כן ראויין לשתיה”.
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אלא על כרחך שמדובר במקרה אחד )ובכוונה אחת( שבו אסרו ברחיצה והותרה השתיה 
וא”כ משמע שאף שנעשה באיסור מותר להשתמש במים אלו לצורך דבר המותר.

ובאמת בדין מעשה יום טוב נחלקו הפוסקים:

יום טוב כפי שגזרו  הרשב”א כתב80 שיום טוב קל משבת ועל כן לא אסרו בו מעשה 
בשבת. וזה לשונו של אדמו”ר הזקן בשולחן ערוך81: “וגם על מה שכבר עבר ובישל ביו”ט 
הוא  החמורים  שבת  איסורי  על  אלא  הקלים  יו”ט  איסורי  על  לקונסו  חכמים  ראו  לא 

שקנסו”82.

רש”י פירש83 שבאיסורי דאורייתא גזרו אף על מעשה יום טוב שיאסר ואילו באיסורי 
דרבנן התירו מעשה יום טוב.

האור שמח84 ביאר בדעת הרמב”ם85 שבמלאכות שהותרו לצורך אוכל נפש כגון בישול 
אין איסור במעשה יום טוב ואילו במלאכות שלא הותרו לצורך אוכל נפש יש איסור אם 

עשה ביום טוב.

עכ”פ בנידון דידן בפשטות מים אלו נאסרו ברחיצה אף בדיעבד )דדוחק לומר ש”אסורים 
בשתיה  ובכ”ז  אסורים(  נתחממו  ואילו  הרחיצה  לצורך  לחממם  שאסור  היינו  ברחיצה” 

הותרו86.

ואולי יש לומר בביאור הדברים:

באיסור של מעשה שבת אפשר לומר ב’ אופנים באיסור:

אופן א – איסור בחפצא, שכאשר נעשה איסור בחפץ זה הרי הוא נאסר בהנאה – וכגון 
שנולד  אלו  מים  מחום  הנאה  כל  נאסרה  באיסור  שנעשו  שכיון  בשבת  שהוחמו  המים 

בעבירה.

אופן ב – איסור בגברא – אין זה שהחפץ עצמו נעשה אסור אלא שלאדם שעבר עבירה 
נאסר להנות ממעשהו האסור – שלא יהיה חוטא נשכר, שהרי לולא שהיה עובר עבירה 
לו  אסרו  וע”כ   – אלו  ממים  ייהנה  שבת  איסור  על  שעבר  וע”י  חמים  מים  לו  היה  לא 

ההשתמשות בזה.

80(  שו”ת הרשב”א ה, ח.
81(  אורח חיים תקג, יג.

82(  וכן הוא שם תקב, א.
83(  ביצה יז, ב.

84(  יום טוב ד, יז.
85(  שבת כג, טו. יום טוב ו, י.

86(  וראה בראש יוסף בסוגיין מה שכתב ליישב דברי הרשב”א.
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והנפקא מינה בזה יש לומר בפשטות - כאשר בלאו הכי היה יכול לחמם מים אלו וכגון 
ביום טוב דאף שנאסר לו להחם מים אלו לרחיצה מכל מקום לשתיה הותר לו בחימום, 
וע”כ לפי האופן הב’ הרי שאין סברא לאסור לו מים אלו בשתיה אף שחיממם מתחילה 
לרחיצה באיסור, שהרי אינו מרוויח מכך שעשה האיסור כיון שבלאו הכי היה יכול לחמם 

מים אלו לשתיה.

אמנם לפי הסברא הא’ שהאיסור הוא איסור בחפצא – שמים אלו נאסרו בהנאה כיון 
שנעשו באיסור הרי שאף לשתיה יהיו אסורים.

כיצד פוסקים במכריע בברייתא

 הת’ מנחם מענדל שי’ גרינברג
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין87: “תניא לא ישתטף אדם כל גופו בין בחמין ובין בצונן דברי ר”מ ר”ש 
יוחנן  . אמר רבה בר בר חנה אמר רבי   . יהודה אומר בחמין אסור בצונן מותר  ר’  מתיר 
הלכה כרבי יהודה א”ל רב יוסף בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך מאי כללא דאמר 
רב תנחום א”ר יוחנן א”ר ינאי אמר )רב( כל מקום שאתה מוצא שנים חלוקין ואחד מכריע 

הלכה כדברי המכריע”.

ובתוספות הקשה: “אמר רבה בר בר חנה הלכה כר’ יהודה. אע”ג דר’ יוחנן אית ליה הלכה 
כסתם משנה הכא משום דר’ יהודה מכריע הוא אין הלכה כסתם”.

היינו שאף על פי שבעלמא אומר רבי יוחנן שהלכה כסתם משנה וסתם משנה דאנשי 
טבריא היא  כרבי שמעון, עכ”פ כאן פסק כרבי יהודה כיון שהוא מכריע ומכריע עדיף על 

סתם משנה.

לאחר מכן הקשה תוספות מהגמרא בפסחים ומבאר למסקנא: “וי”ל דסתם דהכא גריע 
מההוא סתם דהכא סתם במתני’ ומחלוקת בברייתא והלכה כמכריע”. כלומר שיש עדיפות 
למכריע כאשר הוא בברייתא דאז הלכה כמותו אף נגד סתם משנה לעומת מכריע במשנה 

דאז הלכה כסתם משנה.

והנה הגמרא88 מבארת אח”כ מאי נפק”מ מניין למד זאת רבה בר בר חנה: “ואי מכללא 
מאי דילמא ה”מ במתניתין אבל בברייתא לא א”ל אנא בפירוש שמיע לי”.

87(  שבת לט, ב.
88(  מ, א.
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וכתב התוספות89: “אע”ג דלא קאמר במשנתינו הכא משמע דאין הלכה כמותו משום 
דסתם מתני’ דלא כוותיה”.

ולכאורה מדבריו משמע להיפך ממה שכתוב בתוספות הקודם, דכאן משמע שכאשר 
המכריע הוא בברייתא גריע ממכריע במשנה נגד סתם משנה.

ונראה לומר, דהנה לתוספות מוכרחים לומר שאף במסקנא כשאמר רבה בר בר חנה 
“אנא בפירוש שמיע לי” – הרי הא גופא שר’ יוחנן פסק כך נגד סתם משנה מוכרח שהוא 

מטעם שהלכה כדברי המכריע.

ונמצא שאף בברייתא אמרינן הלכה כדברי המכריע אף שהוא נגד סתם משנה משא”כ 
כנגד  במשנה  ממכריע  עדיף  בברייתא  שמכריע  למסקנא  לומר  מוכרחים  וע”כ  במשנה, 
סתם, אך ודאי שניתן להבין בסברא שמכריע במשנה עדיף על ברייתא )במיוחד לשיטת 
התוספות שאנו סומכים על הכרעתו של התנא )ולא מצד הלכה כרבים( מובן שיש לחלק 
בין הכרעה שרבי הביא במשנה לכזאת שלא( וזהו מה שפירש תוספות בהו”א של רב יוסף 

אך למסקנא מוכרחים לומר להיפך ודו”ק.

הצורך בטעם שרבי עקיבא תלמיד הוא

 הת’ בנימין ישועה שי’ אדרעי
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין90: “אמר רב תנחום א”ר יוחנן א”ר ינאי אמר רב)י( כל מקום שאתה מוצא 
שנים חלוקין ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע חוץ מקולי מטלניות שאף על פי שרבי 

אליעזר מחמיר ורבי יהושע מיקל ור’ עקיבא מכריע אין הלכה כדברי המכריע”.

שמכריעה  דעה  אומרת  שלישי  ותנא  בדין  חולקים  תנאים  ששני  מקום  שבכל  היינו 
ביניהם – מקצת כדברי זה ומקצת כדברי זה – הלכה כדברי המכריע. חוץ ממחלוקת רבי 
אליעזר ורבי יהושוע גבי קולי מטלניות, שאע”פ שרבי עקיבא מכריע בין רבי אליעזר ורבי 

יהושוע אין הלכה כמותו.

89(  ד”ה “דילמא”.
90(  שבת לט, ב.
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ומבארת הגמרא במה שונה מקרה זה: “חדא דרבי עקיבא תלמיד הוא ועוד הא הדר ביה 
ר”ע לגביה דרבי יהושע”. היינו שרבי עקיבא הינו תלמיד של רבי אליעזר ורבי יהושוע ועל 
כן אינו יכול להיות מכריע ביניהם, וטעם נוסף שבמקרה זה רבי עקיבא כלל לא מכריע 

שהרי הוא חזר בו מדבריו ופסק כרבי יהושע.

הלכה  לפסוק  שאין  ודאי  הרי  מדעתו  עקיבא  רבי  בו  חזר  דאם  להבין,  צריך  ולכאורה 
כמותו ומהו הצורך בטעם הראשון שרבי עקיבא תלמיד הוא?

תירוצים שונים נאמרו בזה, ואולי יש לומר, דהנה רש”י ביאר בטעם ש”הלכה כדברי 
המכריע” וז”ל91: “לשון מכריע מכביד מטה כף מאזנים ומכריע את שכנגדו כגון הכא בחמין 
אסור השתא הוה ליה ר’ שמעון דמתיר בחמין יחיד במקום שנים נמצא ר’ יהודה מכביד 
את כף המשקולת שהרי ר’ יהודה עם רבי מאיר שוים לאיסור ובצונן מותר הוי ליה ר’ מאיר 

בצונן יחיד במקום שנים נמצא ר’ יהודה מכביד את כף המשקולת”.

היינו שהטעם שהלכה כדברי המכריע הוא מפני ש”יחיד ורבים הלכה כרבים” – וכיון 
שבכל חלק מדבריו יש תנא שמסכים עמו כנגד תנא אחר נמצא שהם שננים מול אחד 

והלכה כמותם.

ולפי טעמו של רש”י נמצא שאף במקרה שהתנא המכריע סובר לגמרי כאחת מן הדעות 
הרי שתהיה הלכה כמותם מצד יחיד ורבים הלכה כרבים ולא רק במקרה שאומר חצי כדברי 

זה וחצי כדברי זה.

בשנים  הוי  מאזנים  כף  לשון  “דהכרע  וז”ל92:  חולין  במסכת  רש”י  בפירוש  כותב  וכך 
חולקין ובא שלישי ומכריע המשקל כאחד מהן או בכל הדבר או בחציו כזה ובחציו כזה”.

כרבי  וסובר  רבי עקיבא  בו  לאחר שחזר  דאף למסקנא –  בסוגיין  נמצא  זה  לפי  והנה 
יהושע הלכה כמותו – שהרי רבי עקיבא ורבי יהושע הינם שנים כנגד רבי אליעזר והלכה 

כרבים.

וי”ל שבזה באה הגמרא לשלול בטעם ש”רבי עקיבא תלמיד הוא” – שלפי טעם זה הרי 
אף לאחר שחזר בו אין נחשב רבי עקיבא למכריע במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע כיון 

שהוא תלמידם.

91(  מ, א. ד”ה “הדר ביה רבי עקיבא”.
92(  חולין ד”ה “והאמר מר אין הכרעה שלישית מכרעת”.
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החידוש ש"הלכה כדברי המכריע"

 הת’ יהונתן שמואל שי’ הבא
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין93: “אמר רב תנחום א”ר יוחנן א”ר ינאי אמר רב ]רבי[ כל מקום שאתה 
מוצא שנים חלוקין ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע", היינו שבכל מקום שישנם שני 
תנאים שחולקים ותנא שלישי אומר דעה שמכריעה בין שניהם – שאומר חצי כדברי זה 

וחצי כדברי זה הלכה כדעתו.

ובטעם הדבר כתב רש”י94: “לשון מכריע מכביד מטה כף מאזנים ומכריע את שכנגדו 
כגון הכא בחמין אסור השתא הוה ליה ר’ שמעון דמתיר בחמין יחיד במקום שנים נמצא ר’ 
יהודה מכביד את כף המשקולת שהרי ר’ יהודה עם רבי מאיר שוים לאיסור ובצונן מותר 

הוי ליה ר’ מאיר בצונן יחיד במקום שנים נמצא ר’ יהודה מכביד את כף המשקולת”.

כלומר שטעמו של דבר הוא שהמכריע מצטרף בכל פרט לתנא שסובר כמותו ונמצא 
שבזה הם רבים מול היחיד וע”כ הלכה כמום דיחיד ורבים הלכה כרבים.

וצריך להבין לפי טעם זה ברש”י מהו החידוש בדברי רבי דלכאורה הוא כלל פשוט אשר 
יחיד ורבים הלכה כרבים ד”אחרי רבים להטות”.

אך באמת שכלל זה אינו מוסכם, דהנה בתורה נאמר95: “לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא 
תענה על רב ִלנטת אחרי רבים להטת” – ומפסוק זה למדים שבהכרעת הדין הולכים אחר 

רוב הדיינים בבית דין.

וז”ל הרמב”ם96: “בית דין שנחלקו, מקצתן אומרין זכאי ומקצתן אומרין חייב  הולכין 
אחר הרוב. וזו מצוות עשה שלתורה שנאמר ‘אחרי רבים להטות”.

)ראה  החכמים  רוב  אחר  שהולכים  ההלכה  פסיקת  לענין  הוא  שכן  מזה  למדו  חכמים 
עדויות פרק א משנה ה ועוד(.

93(  שבת לט, ב.
94(  מ, א. ד”ה “הדר ביה רבי עקיבא”.

95(  שמות כג, ב.
96(  סנהדרין ג, א.
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אמנם מצינו בספר “גט פשוט” שכתב שכלל זה נאמר רק במקרה שישבו כל החכמים 
יחד כעין הסנהדרין ונשאו ונתנו יחד וז”ל:

“מ”מ יראה לי דלא נאמר בתורה אחרי רבים להטות אלא כשכל הדיינים מקובצים יחד 
במקום אחד כמו הסנהדרין דיושבים יחד בכמו חצי הגורן בעיגול ונושאים ונותנים באותו 

דין ביחד פנים אל פנים ופה אל פה בכה”ג הוא דאזלי’ מדאוריתא בתר רובא.

אמנם במחלוקת הפוסקים זה אוסר וזה מתיר זה מטמא וזה מטהר וכל אחד כתב סברתו 
בספרו לפי דעתו או לפי בני ישיבתו בין שהיו החולקים בזמן אחד בין שהיו בזה אחר זה 
אין הדבר ברור לומר בכה”ג דמדאורייתא אזלינן בתר רובא כיון שלא עמדו למנין ולא נשאו 
ונתנו ביחד פנים אל פנים ופה אל פה דאנא אמינא אלו היו נושאים ונותנים ביחד מכח 

הפלפול והויכוח אפשר דהמרובים היו מודים לדברי היחידים”.

זה מוכרח שבכל מקום שיש מחלוקת תנאים הלכה כמכריע מצד הכלל  אין  זה  ולפי 
ש”יחיד ורבים הלכה כרבים” ויש להרחיב בזה ואכ”מ.

אף  נאמר  המכריע  כדברי  “הלכה  שהכלל  הרי  רש”י  פירוש  דלפי  להבין,  צריך  אמנם 
במקרה שהתנא סובר לגמרי כאחד מהדעות שהרי הם רבים והלכה כרבים וכפי שכותב 
רש”י בפירוש במסכת חולין97: “דהכרע לשון כף מאזנים הוי בשנים חולקין ובא שלישי 

ומכריע המשקל כאחד מהן או בכל הדבר או בחציו כזה ובחציו כזה”.

ואם כן מדוע דיבר רבי יוחנן על מקרה שבו אומר חציו כדברי זה וחציו כדברי זה?

וי”ל שרבי יוחנן רצה לחדש לנו שאף במקרה שבו אינו אומר לגמרי כאחד מהדעות עם 
כל זה נחשב לרוב. דהנה נחלקו הפוסקים מה הדין כאשר הרבים אומרים דין שלא מאותו 

הטעם.

המגיד משנה כתב98 וזלה”ק: “ואע”ג דרב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן . . ועוד הא שמואל 
נמי פליג עליה דר”י והוו להו תרי לגבי ר”י. ואע”ג דפליג נמי עליה דרב מ”מ ליכא תרי 

לגבי רב מחד טעמא אלא מתרי טעמא”.

וראה מהרי”ט99 מה שכתב בזה ובש”ך100 ובנתיבות המשפט101 שכתבו לחלק בין הכרעת 
דין דהיא אף כאשר אינה מטעם אחד למחלוקת הפוסקים דההכרעה ברוב היא רק  בין 

כאשר הם מאותו הטעם.

97(  קלז, ב. ד”ה “והאמר מר”.
98(  אישות ז, יב.

99(  חלק ב יו”ד ט.
100(  חו”מ כה ס”ק יט.

101(  שם ס”ק יח.
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ובזה יש לומר שבא לחדש לנו רבי יוחנן דאף שאינו סובר לגמרי כאחת מן הדעות אלא 
רק כחלקה מ”מ נחשב כרוב להכרעת הדין.

]ובכל זה אפשר לומר שאין זו הכרעה אמיתית של רוב אלא הכרעת רבי ואכ”מ[

מקום התוספות "הא חמין"

 הת’ יוסף יצחק שי’ קעניג
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין102: “מעשה שעשו אנשי טבריא. מאי רחיצה אילימא רחיצת כל גופו 
אלא חמין שהוחמו בשבת הוא דאסורין הא חמין שהוחמו מע”ש מותרין והתניא חמין 
שהוחמו מע”ש למחר רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו אבל לא כל גופו אלא פניו ידיו ורגליו . . 
א”ר איקא בר חנניא להשתטף בהן כל גופו עסקינן והאי תנא הוא דתניא לא ישתטף אדם 
כל גופו בין בחמין ובין בצונן דברי ר”מ ר”ש מתיר ר’ יהודה אומר בחמין אסור בצונן מותר.

הכי  איתמר  אי  אלא   .  . מותר  הכל  דברי  בקרקע  אבל  בכלי  רב חסדא מחלוקת  אמר 
איתמר מחלוקת בקרקע אבל בכלי דברי הכל אסור”.

לאחר מכן מביאה הגמרא את פסק ההלכה: “אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה 
כרבי יהודה”.

והנה תוספות הקשה על קושיית הגמרא הראשונה “מאי רחיצה . . והתניא” וז”ל: “הא 
חמין שהוחמו מבעוד יום מותרים והתניא חמין שהוחמו כו’. תימה לוקי ההיא ברייתא 
כדמפליג  כמשמעה  בקרקע  ומתניתין  הוחמו  היום  אומר  דהרואה  משום  בכלי  דאסרה 
בסמוך בין כלי לקרקע וי”ל דדוקא בשיטוף דקיל איכא לפלוגי אבל ברחיצה דחמירא לא 

מסתברא לפלוגי בהכי”.

ד”ה  תוספות  לאחר  שמופיע  למקומו,  שייך  אינו  זה  שתוספות  נראה  ובפשטות 
“אמר רבה בר בר חנה הלכה כר’ יהודה” שהוא בסוף הסוגיא אף ששאלת הגמרא מופיעה 

מיד בתחילת הסוגיא.

אף שאפשר לומר ששאלת התוספות התעוררה רק לאחר החילוק של רב חסדא הרי 
כדמפליג  התוספות”  שמלשון  ועוד  חנה.  בר  בר  רבה  פסיקת  לפני  להיות  צריך  שהיה 
בחצאי  מצוין  בגמרותינו  ובאמת  זה.  חילוק  למדנו  לא  שעדיין  לכאורה  משמע  בסמוך” 
עיגול לפני התוספות שתוספות זה שייל לעיל. אמנם כשמעיינים בתוספות הרא”ש נראה 

102(  שבת לט, ב.
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זו טעות בגירסא אלא כך הוא באמת שמקומו של התוספות הינו לאחר תוספות  שאין 
“אמר רבה בר בר חנה”. דהכי איתא התם:

“אמר רבה בר בר חנה א”ר יוחנן הלכה כר’ יהודה. תימה והא אמר ר’ יוחנן הלכה כסתם 
משנה ומתני’ שריא בקרקע חמין שהוחמו מערב שבת . . ויש מתרצים דכי אמר ר’ יוחנן 

הלכה כסתם משנה ה”מ היכא דליכא הכרעה דפליגא אסתם”.

ומיד לאחר מכן מופיע ללא דיבור המתחיל חדש: “תימה לפי מאי דאסיקנא דיש חילוק 
בין בקרקע בין בכלי. לעיל כי פריך הא חמין שהוחמו מבעוד יום מותרים והא תניא חמין 
שהוחמו וכו’ אמאי לא מוקי הך ברייתא דקא אסרה בכלי ומתניתין דשריא דוקא בקרקע”.

ולכאורה נראה בפירוש שהסדר בתוספות הרא”ש עכ”פ הוא קודם ד”ה “אמר רבה בר בר 
חנה” ורק לאחר מכן שאלת התוספות על החילוק בין כלי לקרקע.

וכן מדויק בלשונו “לעיל כי פריך” דמשמע שמדבר לאחר העמדת רב חסדא ולא על 
שאלת הגמרא )אלא שעדיין אפשר לומר שמדבר על רב חסדא עצמו(.

ועדיין צריך עיון בטעם הדבר.

מדוע רבה לא מתרץ שרב תנא ופליג
 הת’ דובער שי’ גרינולד
תלמיד בישיבה

גופו  כל  בהן  רוחץ  למחר  אמר  רב  מע”ש  שהוחמו  חמין  “אתמר  במסכתין103:  איתא 
ורגליו. מיתיבי חמין שהוחמו  ידיו  פניו  ושמואל אמר לא התירו לרחוץ אלא  אבר אבר 
מע’’ש למחר רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו אבל לא כל גופו תיובתא דרב אמר לך רב לא כל 
גופו בבת אחת אלא אבר אבר והא פניו ידיו ורגליו קתני כעין פניו ידיו ורגליו תא שמע 
לא התירו לרחוץ בחמין שהוחמו מע’’ש אלא פניו ידיו ורגליו ה’’נ כעין פניו ידיו ורגליו 
תניא כוותיה דשמואל חמין שהוחמו מע’’ש למחר רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו אבל לא כל 
גופו אבר אבר ואצ’’ל חמין שהוחמו בי’’ט רבה מתני לה להא שמעתא דרב בהאי לישנא 
חמין שהוחמו מע’’ש למחר אמר רב רוחץ בהן כל גופו ומשייר אבר אחד איתיביה כל הני 

תיובתא תיובתא”.

כפי  ופליג”  תנא  ש”רב  הנ”ל  הקושיות  שלושת  על  רבה  תירוץ  לא  מדוע,  לעיין  ויש 
שאנחנו רואים במס’ מקומות שכשיש קושיא על רב ממשנה מבריתא הגמרא מתרצת 

ש”רב תנא ופליג”.

103(  מ, א.
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ואולי יש לומר שזוהי אחת הסיבות לפירוש המהרש”ל “לא שמיע ליה – לא סבירא 
ליה” דהיינו שרבה לא סבר שיש קושיא מהבריתות על רב.

בישול בכלי שני השומר חומו זמן מרובה

 הת’ שלום דוב בער שי’ עמרם
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין104: “א”ר יצחק בר רב אבדימי פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ 
ובקשתי להניח לו פח של שמן באמבטי ואמר לו טול בכלי שני ותן . . ש”מ כלי שני אינו 

מבשל”.

ובתוספות105 הקשו: “תימה מאי שנא כלי שני מכלי ראשון דאי יד סולדת אפי’ כלי שני 
נמי ואי אין יד סולדת אפילו כלי ראשון נמי אינו מבשל”. ומתרצים: “ויש לומר לפי שכלי 
ראשון מתוך שעמד על האור דופנותיו חמין ומחזיק חומו זמן מרובה ולכך נתנו בו שיעור 
דכל זמן שהיד סולדת בו אסור אבל כלי שני אף על גב דיד סולדת בו מותר שאין דופנותיו 

חמין והולך ומתקרר”.

כלומר, התוס’ שואלים מדוע המדד הוא האם הכלי הוא כלי ראשון או כלי שני והרי 
משום  דהוא  התוס’  ומתרצים  וכדומה,  בו  סולדת  היד  האם  להיות  צריך  המדד  לכאורה 

שהדפנות של הכלי הראשון חמות )כי הם היו על האש( ושומרים על החום זמן רב. 

בתוך  המים  את  שמים  כאשר  הדין  יהיה  מה  לשאול  אפשר  התוס’  תירוץ  לפי  והנה 
“תרמוס” )שזה הכלי שני( ששומר על החום זמן מרובה האם נאמר שדינו של התרמוס 

יהיה ככלי ראשון?

והנה אחרונים רבים הביאו כאן את המובא בחידושי רבינו משה קזיס דגם בכלי ראשון 
שתשש חומו ולא יחזיק זמן מרובה אעפ”כ כיוון שהוא דבר שאי אפשר לתת בו שיעור לא 

חילקו חכמים.

ולכאורה כך נאמר גם בנוגע לכלי שני, שאף שבמציאות יתכן שגם בכלי שני ישמר החום 
זמן מרובה אעפ”כ לא חילקו חכמים בתקנתם. 

וכמובן שלא באתי בזה אלא להעיר ולא לפסוק להלכה.

104(  מ, ב.
105(  ד”ה ‘ושמע מינה כלי שני אינו מבשל’.
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בראיית התוס' מהפסוק 'פניתי הבית'
 הת’ משה דב שי’ יהושע
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין106: “המיחם שפינהו לא יתן לתוכו צונן בשביל שיחמו אבל נותן הוא 
לתוכו או לתוך הכוס כדי להפשירן”.

ובגמרא: “מאי קאמר. אמר רב אדא בר מתנא הכי קאמר המיחם שפינה ממנו מים חמין 
. . מתקיף לה אביי מידי מיחם שפינה ממנו מים קתני מיחם שפינהו קתני אלא אמר אביי 

הכי קאמר המיחם שפינהו ויש בו מים חמין”.

כלומר, אביי מקשה על שיטת רב אדא בר מתנא שהסביר את כוונת המשנה באומרה 
‘המיחם שפינהו’ שפינה המים מהמיחם שהרי מלשון המשנה “המיחם שפינהו” משמע 

הכוונה שפינה את המיחם בעצמו )מן האש(.

ובתוספות107 הקשה על קושית אביי: והרי מצינו לשון פינוי בנוגע לפינוי תכולת הדבר 
ולא הדבר עצמו ומביא ראיות מהפסוק בחומש ויקרא108 “ופינו את הבית” ומבראשית109 
“ואנכי פניתי הבית” ומישעיה110 “סולו סולו פנו דרך” ומהש”ס111 “פנו מקום לבר ליואי”. 

אולם בתוספות הרא”ש השמיט את הראיה מבראשית ומביא את שאר הראיות.

וצריך ביאור, מדוע תוספות דידן הקדים את הראיה מהפסוק בויקרא לראיה מהפסוק 
בבראשית. וכן צריך להבין, מדוע בתוספות הרא”ש השמיט הראיה מבראשית?

ואולי אפשר לומר, שהראיה מהפסוק “ואנכי פניתי הבית”, המדברת אודות אמירתו של 
לבן לאליעזר עבד אברהם שבא לחרן בשליחות אדונו לקחת את רבקה ליצחק בנו ובא עם 
עשרה גמלים טעונים מכל טוב אדוניו בידו, אינה ראיה חזקה דיו, כי הכוונה שם שפינה 

את הבית מעבודת אלילים וכמו שכתב שם רש”י על הפסוק הנ”ל112 “מעבודת אלילים”.

106(  שבת מא, א.
107(  ד”ה ‘מידי מיחם’.

108(  יד, לו.
109(  כד, לא.

110(  נז, יד.
111(  כתובות עז, ב.

112(  ד”ה ‘פניתי הבית’.
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ובמיוחד ע”פ דברי ה’תורה תמימה’ שם שמביא את ‘האבות דרבי נתן’113 “ומקום לגמלים 
מלמד שלא נכנסו הגמלים עד שפינו כל עבודת כוכבים מפניהם”. 

וכתב שם בביאור דבריו וז”ל: “יתכן דדריש הלשון “ואנכי פניתי הבית” דעל הרוב יונח 
לשון פינוי הסרת המכשול או על הסיקול וכיבוד המקום כמו “סולו סולו פנו דרך הרימו 
מכשול” בישעיה. ומפרש כאן דהלשון פניתי יונח גם על ומקום לגמלים והיינו שהסיר כל 

המכשולים המונעים לכניסת כל הכבודה של אברהם אבינו”.

וא”כ אין הראיה דומה בתכלית לנידון דידן, שהרי כאן אין המים שבכלי מכשול ממשי 
כעבודה זרה ולכן יותר מתאים ההוכחה מ”ופינו את הבית” וזוהי הסיבה להקדמתה.

אך עדיין אין זה מיישב מדוע משמיט תוס’ הרא”ש ראיה זו ובפרט שאת הראיה מ”סולו 
פנו דרך” הדומה לראיה זו הוא אכן מביא. 

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה. 

הצורך בכתיבה במלאכת המשכן

 הת’ ברוך משה שי’ הלוי אילן 
תלמיד בישיבה

“כותב  רש”י:  ופירש  אותיות”.  שתי  הכותב   .  . מלאכות  “אבות  במסכתין114:  איתא 
ומוחק. לקמן115 מפרש למאי מיבעיא למשכן שכן רושמין על קרשי המשכן לידע איזה בן 
זוגו וכותב אות בזו ואות בזו”. היינו שבמשכן היו צריכים לידע איזהו בן זוגו של כל קרש 

וע”כ היו רושמים על כל שתי קרשים אות וכך היו יודעים לאיזה קרש שייכים.

ובביאור הטעם שחשוב לידע איזהו בן זוגו של הקרש איתא בירושלמי116: “וחש לומר 
שמא יחליף. א”ר אחא לוכסן היו כתוב עליהן. ויחליף. א”ר אימי “והקמות את המשכן 
כמשפטו”. וכי יש משפט לעצים. אלא אי זהו קרש זכה להינתן בצפון ינתן בצפון בדרום 

ינתן בדרום”.

כלומר, שקרש שזכה לינתן בצפון – בסמוך לקודש הקודשים אינו יכול לירד מקדושתו 
ולהינתן רחוק בפעם הבאה שבונים את המשכן. אך צריך להבין עפ”י זה מדוע יש צורך 

113(  פכ”ח.
114(  שבת עג, א.

115(  קג, ב.
116(  שבת פרק יב הלכה ג.
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לידע מה היה מקומו המדויק של כל קרש היה די שיכתבו על כל הקרשים הנתונים בצפון 
סימן אחד ועל אלו שבדרום סימן אחר וכו’.

והיו  לקודש  יותר  קרובים  שהיו  קרשים  היו  עצמו  בכותל  שגם  בפשטות  לומר  ויש 
שפחות וע”כ היה חשוב לידע מהו מקומו המדויק של הקרש בכדי שלא יתרחק מן הקודש 

– אפילו באותו הכותל עצמו.

עפ”י זה יש לבאר מחלוקת נוספת: יש שכתבו שעל כל זוג קרשים היו כותבים ב’ אותיות 
שונות, היינו שעל הקרש הראשון כתבו האות א’ ועל השני ב’, ואילו אחרים כתבו שעל כל 

זוג קרשים היו כותבים את אותה האות.

ועפ”י זה יש לבאר החילוק הנ”ל, דלפי המוסבר בירושלמי מובן שגם בשתי הקרשים 
עצמם צריך לידע איזה מהם היה קרוב יותר לקודש ואם כן באם נכתוב את אותה האות לא 
נדע איזה מהם הייתה קרובה יותר לקודש )הפתרון שמופיע בירושלמי בשם ר’ אחא הוא 
שיכתבו באלכסון – על קרש אחד למעלה ועל הקרש השני )הרחוק יותר( במקום נמוך 
יותר וכך ידעו איזה מהם קרוב יותר לקודש( והיו צריכים לכתוב ב’ אותיות שונים וכן על 

הקרש השלישי היו כותבים ג’ וכו’ כיון שזהו המשך אחד.

עפ”י זה יוצא שבב’ הכתלים המזרחי והמערבי לא היו צריכים לכתוב אותיות שונות, 
היינו, שעל הקרש הראשון בכותל המזרחי כתבו א’ וכן על הקרש הראשון בכותל המערבי 

כתבו א’ כיון שאין נפקא מינה באם יחליפו ביניהם.

]אמנם לפי הסבר זה יוקשה קצת שיעור המלאכה – ב’ אותיות – דמשמע שהטעם 
לשיעור זה הוא כיון שזהו היה השימוש במשכן שב’ אותיות היה השיעור שעל ידו יכלו 

לעשות ענין חשוב – התאמת ב’ קרשים.

אך לפי המוסבר לעיל אין ענין בהתאמת ב’ קרשים זה לזה אלא זהו ענין אחד ארוך – 
סדר כל הקרשים שהיו במשכן )על אף שגם בזה אפשר לומר שב’ קרשים הוא ענין חשוב 
וצ”ע( משא”כ אם נפרש שיש ענין לידע איזהו בן זוגו כיון שהיו מתאימים זה לזה הרי שיש 

ענין בב’ דווקא[

אמנם אפשר להסביר שב’ קרשים שחוברו יחדיו היו מתאימים זה לזה )שהרי הקרשים 
אלו  לידע  חשוב  היה  וע”כ  מחברו(  במקצת  שונה  היה  אחד  וכל  מכונה  ע”י  נוצרו  לא 
ב’  על  האות  אותה  את  לכתוב  יכולים  היו  זה  הסבר  ועפ”י  לזה  זה  מחוברים  קרשים  ב’ 

הקרשים117.

117(  מהירושלמי משמע שב’ הפירושים שלובים יחד, שיש צורך לידע איזהו בן זוגו של כל אחד 
וגם לידע מהו הסדר בהם עצמם ועל כן היו כותבים אותו סימן באלכסון.
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בדברי רש"י בהגדרת זורה בורר ומרקד

 הת’ מנחם מענדל שי’ הכהן ביכובסקי
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין118: “אבות מלאכות ארבעים חסר אחת . . והזורה הבורר והמרקד” ופירש 
רש”י119 שמלאכת בורר, זורה ומרקד ענינם: “להפריש פסולת מתוך אוכל”. ואילו בדברי 
הגמרא בעמוד הבא120אומר רש”י, שג’ מלאכות אלו הגדרתן “מפריש אוכל מן הפסולת”. 

וצריך להבין מדוע שונה הסדר?

‘מרקד’, והרי מרקד פירושו  ואולי אפשר לומר, שברש”י על המשנה, שם הד”ה הוא 
הבורר,  לאדם  קרוב  הנפה,  על  נשארת  הפסולת  בד”כ  מנפים  וכאשר  נפה,  עם  לנפות 
והאוכל נופל למטה - רחוק יותר מהאדם הבורר. ולכן כותב רש”י שבורר פסולת מאוכל. 

לעומת זאת, בד”ה המתחיל ‘היינו זורה’, שהד”ה הוא זורה. והרי כאשר זורים, האוכל 
נופל קרוב והפסולת רחוקה יותר, ולכן כותב שם רש”י “אוכל מפסולת”, כי האוכל קרוב 

יותר.

ולא באתי אלא להעיר.

מכבה ומבעיר ב'סידורא דפת'

 הת’ שניאור זלמן שי’ מדר
תלמיד בישיבה

הסדר.  ע”פ  אותם  וחילקו  אחת”  חסר  ארבעים  מלאכות  “אבות  במסכתין121:  איתא 
המשנה מתחילה ב’סידורא דפת’ וממשיכה בהכנת יריעות מצמר ומעור וכו’.

118(  עג, א.
119(  ד”ה ‘המרקד’

120(  ד”ה ‘היינו זורה’.
121(  עג, א.
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ולכאורה צ”ל, מפני מה מכבה ומבעיר אינם נכללות ב’סידורא דפת’ אלא הוזכרו בסוף 
המשנה? שהרי לצורך אפייה, בישול לחם או סממנים – חייבים את מכבה ומבעיר?

לא ניתן לבאר, דמזה שמלאכות בונה או מכה בפטיש )הנצרכות לשם הכנת כלים( אינן 
)וניתן  דפת’.  ל’סידורא  המוכרחות  מלאכות  רק  כותבים  שאנו  דפת’,  ב’סידורא  נכללות 

לאפות פת ללא בישול באש, כגון בישול בשמש וכדו’(.

דאם כן, מדוע פירש רש”י במשנה על מכבה ומבעיר שהיו בדוד של סממנים, דמשמע 
מרש”י שהיו מוכרחות לבישול בסממנים? )והיינו גם בפת(.

אלא אפשר להסביר, שבמשנה המלאכות נחלקו לקבוצות – ‘קבוצת מלאכת סידורא 
דפת’, ‘קבוצת מלאכת הכנת יריעה מצמר’ ו’קבוצת מלאכת הכנת יריעה מעור’.

ואילו בסוף המשנה נכנסת קבוצה חדשה - קבוצת הניגודים. בקבוצת הניגודים ישנן 
מלאכות ניגודיות, כגון: בונה וסותר, כותב ומוחק וכו’ , ובה נמצאים גם מכבה ומבעיר. 
ולצורך בניית קבוצה זו, היה צורך לאסוף מלאכות משאר הקבוצות, ולכן נכנסו מלאכות 

מכבה ומבעיר לקבוצה האחרונה ולא לקבוצת סידורא דפת122.  

אך עדיין צ”ל – מדוע קושר ומתיר ותופר וקורע אינם נכנסים לקבוצת הניגודים? אלא, 
שמכבה ומבעיר למרות שהן מלאכות הנצרכות לסידורא דפת הם לא מוכרחות לסידורא 
דפת. לעומת קושר ומתיר ותופר וקורע שהם מלאכות המוכרחות לעשיית היריעה מצמר.

להם  שאין  ומבעיר’  ‘מכבה  מלאכות  משום  היא  זו,  קבוצה  שהקימו  דהסיבה  לומר,  וניתן    )122
קבוצה.
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ישוב שיטת רש"י בפירוש "מפרק"
 הת’ בנימין ישועה שי’ אדרעי
 הת’ ברוך משה שי’ הלוי אילן
תלמידים בישיבה

א
איתא במסכתין123: “תנא הקוצר הבוצר והגודר והמסיק והאורה כולן מלאכה אחת אמר 
רב פפא האי מאן דשדא פיסא לדיקלא ואתר תמרי חייב שתים אחת משום תולש ואחת 
משום מפרק”. כלומר מי שזרק רגב אדמה על האילן והשיר ממנו תמרים חייב שתים – 

אחת משום תולש – שעקר דבר מגידולו ואחת משום מפרק.

החמור  מן  פורק  לשון  משבליה  תבואה  שמפרק  דדש  תולדה  “מפרק.  רש”י:  ופירש 
דישקארגיי”ר בלע”ז רבינו לוי וגם בתשובת רבינו משולם הגאון מצאתי כן ואף זה מפרק 
התמרים מן המכבדות”. היינו שמפרק הוא תולדה דדש – שמפרק התבואה מן השיבולים 

ואף זה מפרק התמרים מן המכבדות - הענפים.

מן האילן –  היא בעצם התלישה  הבין בפירוש רש”י שפעולת המפרק  והנה הרמב”ן 
שמפרק מן האילן וזה לשונו: “פירש”י ז”ל שאף זה מפרק תמרים מן הדקל ותמה אני בוצר 
וגודר ומוסק ליחייב שתים אלא עיקר הפי’ כדברי האומר שהן נתלשין עם המכבדות ואחר 
כך דשין אותן שמחמת דשדא פיסא לדיקלא נתלשו המכבדות מהדקל וכשהן נופלין לארץ 

מכוחו הן נחבטין ונדושין ומפרקין התמרים המכבדות והיא תולדה דדש”.

היינו, שלפי ההבנה הראשונה של הרמב”ן בדברי רש”י שהחיוב הוא על ההפרדה מן 
האילן אין מובן מדוע לא אמר רב פפא את דבריו על כל מי שתולש שחייב שתיים, ועל כן 
מפרש הרמב”ן שדווקא במקרה זה חייב משום מפרק, דעל התלישה עצמה אין חיוב משון 
מפרק אלא משום תולש בלבד )דאין דש במחובר לקרקע( והחיוב על מפרק נעשה לאחר 
שנפלו התמרים לארץ שהתפרקו מן הענפים – מכבדות שלהם )וכך משמע גם מרש”י 

אצלנו(.

123(  שבת עג, ב.
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ובתוספות124 פירש רבינו שמואל פירוש אחר וזה לשונו: “ואחת משום מפרק. אין נראה 
לר”י כמו שמפרש רש”י שמפרק האילן ממשאו מן הפירות שעליו אלא כמו שפירש רבינו 
שמואל שיש על התמרים קליפה העליונה וכשהוא מכה בתמרים מפרק את הקליפה מן 

התמרים והוי כמו דש שמפרק את התבואה מן השבולת”.

היינו שפירוש רבינו שמואל הוא שהפירוק הוא כשנופל התמר הקליפה שעליו מתפרקת 
וזוהי פעולת המפרק.

ב
והנה תוספות לא ביאר מדוע אין נראה לר”י פירוש רש”י125, ובתוספות הרא”ש איתא: 

“ואחת משום מפרק פרש”י מפרק את התמרים מן המכבדות ולא נהירא דלא דמי לדש”.

כלומר שכאשר מתפרקים הפירות מן הענף אין זה דומה כל כך לדש שהוא פירוק תבואה 
)ויש להוסיף, דמהגמרא במסכת ביצה126 שם משמע שפעולת הדש היא  מן השיבולים 
כאשר מגלים משהו שהיה מכוסה בשונה מתולש פירות מן האילן שהם מגולים, ועפ”ז 
כאשר נתלשים הפירות מן האילן אין כאן דש ודווקא בפירוק הקליפה יש כאן גילוי דבר 

מכוסה(.

ובמהר”ם פירש שאלת התוספות באופן אחר וזה לשונו: “טעמא שאין נראה לו פי’ רש”י 
משום דלפי’ רש”י קשה דמאי איריא דנקיט רב פפא תמרי אפי’ בוצר ומוסק ואורה ובכל 

אילנות שייך פירוק ממשאו ועיין בהר”ן”.

כלומר, לפי פירוש רש”י אין מובן מדוע נקט רב פפא את הדוגמא של תמרים דווקא 
ולא דיבר באופן כללי על כל התולש דבר מן האילן, שהרי גם בענבים וכדו’ מפרק הענבים 
קשה  קליפה  יש  בתמר  שרק  שכיון  מובן,  שמואל  רבינו  לפירוש  משא”כ  מהענף127. 

שמתפרקת וממילא יש כאן מפרק.

ג
והנה בכדי לבאר פירוש רש”י יש להקדים תחילה ביאור בדברי רב פפא, דצריך ביאור 

מדוע נקט רב פפא דוגמא של אדם שתולש ע”י זריקה דווקא ולא על תולש רגיל.

124(  ד”ה ‘ואחת’.
125(  מלשון התוספות “שמפרק האילן ממשאו” נראה שתוספות הבין ברש”י כהבנת הרמב”ן, אך 

מהא גופא שלא פירש כרמב”ן מוכח שלא היה זה הקושי היחיד בפירוש רש”י.
126(  ג, א.

127(  כן הקשה גם הר”ן )על הרי”ף( והריטב”א.
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ואף שעל התלישה ביד אינו חייב משום מפרק כנ”ל ברמב”ן, מ”מ רב פפא יכל לומר 
שאם לאחר שתלש ביד פירק התמר מן המכבדות חייב משום מפרק )שהרי זהו חידושו 
נעשה  אם  הבדל  ואין   - הענף משום מפרק  מן  הפירות  הפרדת  על  בפשטות – שחייב 

מעצמו או בידיים(.

ובפשטות חידושו הוא לאפוקי מדעת רב אשי החולק עליו וסבירא ליה שפטור: “רב 
אלא  כדרך  תולש  כיון שאינו   – בכך”  פריקה  דרך  ואין  בכך  תלישה  דרך  אין  אמר  אשי 

כלאחר ידו ופטור.

ובסברות מחלוקתם יש לומר דודאי שגם רב פפא סובר שחייב רק כאשר עושה כדרך 
אלא שס”ל שכיון שבתמרים הדרך הוא לתלוש כך – שהרי האילן הוא גבוה הרי זו דרך 
תלישה בכך, אך באמת בשאר אילנות יהיה פטור מתולש ומפרק כיון שאין דרך תלישה 
דרך  אין  ובכללות  המלאכה  כללות  על  שמסתכלים  ליה  סבירא  אשי  ורב  בכך.  ופירוק 

תלישה בכך.

עפ”י זה מובן מדוע לשיטת רש”י נקט רב פפא דווקא תמרים – כיון שדווקא בעץ זה 
חייב משום תולש ומפרק128 דזהו דרכו.

בסדר הבאת המקרים בזומר וצריך לעצים

 הת’ מנחם מענדל שי’ הכהן ביכובסקי
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין129: “אמר רב כהנא: זומר וצריך לעצים חייב שתיים אחת משום קוצר 
ואחת משום נוטע”. ובמסכת מועד קטן איתא130: “וכי תימא כל היכא דאיכא תרתי לא 
מיחייב אלא חדא, והאמר רב כהנא זומר וצריך לעצים חייב שתיים אחת משום נוטע ואחת 

משום קוצר”.

קוצר ואחת  ויש לדייק, מהו הטעם לשינוי הסדר דבמסכת שבת כתוב: “אחת משום 
משום נוטע”, ובמסכת מועד קטן כתוב: “אחת משום נוטע ואחת משום קוצר”.

128(  במפרק קצת קשה להסביר כך, שהרי אין סברא לומר שדרך הפריקה הוא דווקא ע”י הנפילה, 
אך גם בזה צריך לומר שכיון שדרך לתלוש כך וממילא מתפרקים הפירות זוהי דרך הפריקה בתמרים.

129(  שבת עג, ב.
130(  ב, ב.
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מקרים  ולא  הזה  המאמר  את  דווקא  בחרה  קטן  במועד  הגמרא  מדוע  לדייק,  יש  עוד 
אחרים שבהם עבר על שתי עבירות באותה פעולה וחייב על שתי העבירות? 

ולכאורה ניתן לבאר שני דיוקים אלו, דהגמ’ במועד קטן היא בהמשך לדיון המובא שם: 
“אתמר המנכש והמשקה מים לזרעים בשבת משום מאי מתרינן ביה?”. וא”כ, נח יותר 
להגמ’ להביא את מה שקרוב יותר לנושא. שהרי במקרה של זומר וצריך לעצים, מדובר 

על טיפוח עצים הדומה יותר לניכוש והשקיה.

וזוהי גם הסיבה לשינוי סדר המאמר, כיוון שניכוש והשקייה מיועדים להשבחת הזרע, 
והשבחת הזרע היא פעולה הקשורה יותר לנוטע מאשר לקוצר, ולכן שם הסדר הוא שנוטע 

קודם לקוצר. 

ואילו את טעם הסדר במסכת שבת נראה לבאר ע”פ מ”ש רבינו חננאל על אתר דנוטע 
היא תולדה, ולכן נכתב קוצר קודם, כי קוצר הוא אב. וגם אם נאמר שרש”י חולק עליו 
בהגדרה זו, הרי עכ”פ קוצר כתוב במשנה ונוטע לא כתוב במשנה, וא”כ יש להקדים את 

קוצר לנוטע.  

ולהעיר מכך שגם בשני המאמרים הבאים בהמשך לכך בגמרא במסכת שבת ישנו סדר 
ואחת משום  קוצר  חייב שתים אחת משום  יוסף האי מאן דקטל אספסתא  “א’’ר  זהה: 
נוטע. אמר אביי האי מאן דקניב סילקא חייב שתים אחת משום קוצר ואחת משום זורע”.

ולא באתי אלא להעיר.

תוספות משום זורע

 הת’ יעקב משה שי’ חנזין
תלמיד בישיבה

איתא בגמרא131: “תנא הזורע והזומר והנוטע והמבריך והמרכיב כולן מלאכה אחת הן”. 
היינו שכל אחד מפעולות אלו חיובם הוא אחד – שמצמיח האילן ובהמשך הגמרא איתא: 
“א”ר אחא א”ר חייא בר אשי א”ר אמי זומר חייב משום נוטע והנוטע והמבריך והמרכיב 
חייב משום זורע” ולפי הבנת התוספות פירוש דברי ר’ אמי הוא שזומר הוא תולדת נוטע 

ונוטע, מבריך ומרכיב הם תולדות זורע.

ובתוספות הסתפק כיצד יש להתרות על תולדה, האם די לו שיאמר אל תעשה תולדה 
זו או שצריך לומר לו מהו האב של התולדה ודוחה תוספות ניסיון להוכיח מדברי ר’ אמי 

131(  שבת עג, ב.
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שהשמיע לנו מי האב של כל תולדה, שצריך להתרות על תולדה משום האב דאם לא כן 
מה נפק”מ מי הוא האב ומי התולדה וז”ל:

“אין להוכיח מכאן דצריך להתרות אתולדה משום אב דהא לא קאמר שצריך להתרותו 
משום זורע אלא דאם התרה בו משום זורע דחייב”. היינו שר’ אמי לא אמר שצריך להתרות 
על תולדה בשם האב ומכל מקום ישנה נפק”מ מי הוא האב ומי התולדה כיון שאם בחר 
לומר לו את האב צריך שיאמר את האב הנכון בכדי שהעובר עבירה לא יחשוב שמלעיג בו.

לאחר מכן מביא תוספות ראיה ממקום אחר שצריך להתרות על התולדה בשם האב 
וז”ל: “אבל בריש פרק תולין132 משמע קצת דצריך להתרות אתולדה משום אב דקאמר 
משמר משום מאי מתרינן ביה )שיהא חייב( רבה אמר משום בורר רבי זירא אמר משום 
מי שמפריד השמרים  על  להתרות  יש  כיצד  זירא  ור’  רבה  נחלקו  דבגמרא שם  מרקד”. 
מן היין, דרבה סבירא ליה שמתרה משום בורר ור’ זירא סובר שמתרה בו משום מרקד, 
ולכאורה מפורש שם בגמרא שצריך להתרות על התולדה בשם האב, דלשון הגמרא הוא 

“משום מאי מתרינן ביה”.

ודוחה תוספות ראיה זו כעין שדחה הראיה דלעיל וז”ל: “וגם זה יש לדחות דהכי פירושו 
משום מאי מתרינן ביה שיהא חייב רבה אמר משום בורר אבל אם התרו בו משום מרקד 
פטור כיון דמתרהו משום דבר שאינו דומה לו הוא סבר שהוא מלעיג בו ופטור אבל אם 

התרה בו סתם אל תשמר חייב”.

והנה לקמן מקשה הגמרא על התנא שמנה את שלושת האבות – “זורה בורר ומרקד” 
וזה לשונה: “היינו זורה היינו בורר היינו מרקד” כלומר שלכאורה אין צורך במניית ג’ אבות 
אלו כיון ששלושתם הם פעולה אחת – ברירת אוכל מן הפסולת והיה די במניית אחד 

מהם בלבד.

ויש להקשות לפי פירוש תוספות דלעיל, שהרי יש צורך במניית ג’ אבות אלו לצורך 
יהיה פטור שהרי יחשוב  ההתראה – דכיון שיש תולדות שאם התרה בהם משום בורר 

שמלעיג עליו, הרי שצריכים לג’ האבות!

)היה ניתן לומר שכיון שיש אבות דומים הרי שלא ילעג עליו )כפי שמופיע במהרש”א על 
אתר גבי שובט ומדקדק( אך בג’ אבות אלו מפורש בגמרא בפרק תולין שהביא התוספות 

שאינם דומים זה לזה(

ויש לומר שבשאלת הגמרא “היינו זורה היינו בורר היינו מרקד” לא הייתה כוונת הגמרא 
 – בהגדרה מופשטת  אב  אותם תחת  אב אחד משלושתם אלא שתכלול  שישנה התנא 
“מפריש אוכל מן הפסולת” שבזה נכללים שלושתם ומובן שאף לענין התראה לא תהיה 

בעיה של מלעיג.

132(  לקמן קלח, א.
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'אספסתא' משום מה חייב
 הת’ שחר מנחם מענדל שי’ מוסקוביץ’
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין133: “א’’ר יוסף האי מאן דקטל אספסתא חייב שתים אחת משום קוצר 
ואחת משום נוטע”.

ומפרש רש”י134: “דקטל אספסתא. שחת וקוצרין אותו ג’ פעמים בחדש וחוזר וצומח”. 
ומשמע מזה שלפירוש רש”י אספסתא הוא מין צמח. 

ונשאלת השאלה, לפי זה מדוע הגמרא אומרת שיהיה חייב משום נוטע, והרי נוטע זה 
רק באילנות )=עצים(, וזורע זה רק באדמה )=צמחים(. וא”כ על ‘אספסתא’ שהיא צמח 

ולא אילן לא מתאים הלשון נוטע?

וצ”ע. ואשמח לשמוע דעת קוראי הגליון בזה.

ההבדל בין זומר לנוטע מבריך ומרכיב

 הת’ יהונתן שי’ מנה
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין135: “א”ר אחא א”ר חייא בר אשי א”ר אמי זומר חייב משום נוטע והנוטע 
והמבריך והמרכיב חייב משום זורע”.

ומפרש רש”י: “זומר חייב. משום תולדת נוטע דלצמוחי עביד: ונוטע גופיה וכן מבריך 
ומרכיב. חייב משום זורע. כלומר אינהו נמי זורע הן זה אב בזרעים וזה אב באילנות”.

אבות  הם  ומרכיב  מבריך  נוטע  ואילו  תולדה  הוא  זומר  רש”י  שלשיטת  א”כ,  יוצא 
מלאכות. וצריך להבין את טעם הדבר, מדוע זומר הוא תולדה והשאר אבות והרי לכאורה 

בכל מלאכות אלו ישנה את אותה התוצאה שכולם מקבלים מים וגדלים?

133(  שבת עג, ב.
134(  שם ד”ה ‘דקטל אספסתא’.

135(  שבת עג, ב.
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והנה בדברי האחרונים מצאנו כמה אפשרויות לבאר:

יש שהסבירו את טעם החילוק, דהוא משום שנוטע מבריך ומרכיב הם חמורות יותר 
מפני שהם ‘הכנסה’ של הזרע או הענף בקרקע משא”כ בזומר, ולכן דווקא הם האבות.

ויש שפירשו136 את טעם החילוק באופן אחר, שהוא מפני שבזומר רק מסייע להמשך 
הגידול משא”כ בשאר המלאכות שהוא מתחיל נטיעה חדשה. אך עפ”ז נדחקו מפני מה 

‘מבריך’ נחשב לאב.

 – הפוכה  פעולה  שעושה  מפני  לתולדה  נחשב  דווקא  שזומר  שפירשו137  ישנם  עוד 
תלישה ולא נטיעה. 

תולדה משום  רק  הוא  שזומר  הנ”ל,  ע”ד תשובות  נוספת  לומר תשובה  יש  ולכאורה 
שבמלאכה זו יש פחות פעולה ומאמץ שהרי רק חותך את הענף ללא צורך בפעולה נוספת. 
משא”כ בשאר המלאכות שמחרר באדמה ומבריך, ועד”ז במרכיב בעץ שאז גם דרך לעשות 
עוד פעולה חוץ מההרכבה עצמה כמו חפירת בור באדמה או קדיחת חור בעץ. וא”כ הם 

יותר דומים לאב המקורי – זורע. 

ואשמח לשמוע דעת קוראי הגיליון בזה.

הטעם בלשון בורר ואוכל בורר ומניח לפירוש התוס'

 הת’ מנחם מענדל שי’ הכהן ביכובסקי
תלמיד בישיבה 

איתא במסכתין138: “ת”ר, היו לפניו מיני אוכלין בורר ואוכל בורר ומניח”. ובתוס’ שם: 
“בורר ומניח -  פי’ לצורך אחרים”.

 ולכאורה צריך להבין, מדוע השתמשה הברייתא בלשון לא מפורשת ומבוארת כל כך 
“בורר ומניח”, ולא בלשון פשוטה יותר – ‘בורר לאחרים’ והרי בשביל שינוי זה לא נדרשת 

אריכות הלשון.

136(  פניני משה.
137(  תוצאות חיים. ועוד.

138(  שבת עד, א.
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היינו  לאחרים”,  בורר  ואוכל  “בורר  כותבת  הברייתא  הייתה  דאם  לומר,  ואולי אפשר 
יכולים לחשוב שמותר לברור )לו וגם( לאחרים גם שלא לאלתר. ולכן העדיפה הברייתא 

לכתוב בורר ומניח דבלשון זו מודגש שמיד מניח ומגיש לפני האחרים139.

והטעם שלא כתבה הברייתא “בורר לאחרים לאלתר” מובן שהרי זו לשון ארוכה יותר 
ודרך התנאים לקצר.

נפק"מ בין שלושת הפירושים ברש"י ד"ה 'מסרח'

 הת’ שמואל שי’ ברוק
תלמיד בישיבה

א
איתא במסכתין140: “חזקיה אמר הבורר תורמוסים מתוך פסולת שלהן חייב. לימא קסבר 
חזקיה אוכל מתוך פסולת אסור שאני תורמוסין דשלקי לה שבעא זמני ואי לא שקלי ליה 

מסרח וכפסולת מתוך אוכל דמי”.

ובהסבר  ‘מסרח’  הוא משום שהם  דווקא  בברירת התורמוסים  החיוב  כלומר, שטעם   
הטעם מביא רש”י141 שלושה פירושים שונים: 

א. “הלכך אוכל נמי כל זמן שמעורב בו הוי כפסולת ומיהו אוכל הוא ומחמירין עליה 
למיהוי ההוא דשקיל כפסולת מתוך אוכל”. כלומר, טעם החיוב על ברירת תורמוסין הוא 
כי “מסרח” – כשהתורמוס נמצא בין שאר התורמוסין אם לא יוציאו אותו הוא יסריח. 
ולכן,  על אף שהוא אוכל - מחמירים עליו להיות כפסולת, וזה פסולת מתוך אוכל – ולכן 

אסור בשבת.

ב. “ול’’נ הבורר תורמוסין מתוך פסולת שלהן מששלקן פעם אחת ממרקין ומערין אותן 
המים ובורר המתולעות שלהן כמו שעושין לפולין וכן בכל פעם ופעם וזה בורר האוכל 
ומניח הפסולת ואי לא שלקי ליה מסרח גרסינן הלכך מששלקום פעמים ושלש חשיב ליה 
פסולת הואיל ואי שביק להו הכי דלא הדר שליק להו מסרחי וכשהוא נוטלן מתוך שאר 

139(  ראה ב’ספר המאורות’ כאן שכתב על דרך זה.
140(  שבת עד, א-ב.

141(  עד, ב ד”ה ‘מסרח’. 
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מינין גרועין המעורבין בהן כפסולת מתוך אוכל דמי דהנהו שאר מינין לא מסרחי דגמר להו 
בישולייהו פעם ראשונה ושניה”.

כלומר, יש תורמוסין טובים – שצריכים שבע שליקות ויש תורמוסין שאחרי שלוש או 
ארבע שליקות כבר לא יכולים עוד. וכשבוררים את התורמוסין הטובים מתוך הגרועים 
נחשבת פעולה זו לברירת פסולת מתוך אוכל )על אף שהם היותר טובים כרגע הם נחשבים 
לפסולת כי הוא אינו יכול לאכלם עכשיו, אלא צריך לשולקם משא”כ הגרועים למרות 

שהם פחות טובים אותם אפשר לאכול כבר עכשיו ולכן זה נחשב לאוכל( – ואסור.

ג. “ורבינו הלוי גריס ואי שקילי ליה מסרח כשנוטלו נימוח בין אצבעותיו ונמאס הלכך 
ההוא דשקיל הוי כפסולת והנשאר הוי אוכל עד שחוזר ונוטלו”.

פירוש, רבינו הלוי גורס “אי שקלי ליה מסרח” אם יקח אותם הם יסריחו. כלומר, לאחרי 
בידיים  ימעך  הוא  התורמוסין  אחד  את  באצבעות  לוקחים  אם  פעמים  שבע  ששולקים 
וימאס, ולכן הוא נחשב פסולת לגבי האוכל - התורמוסין האחרים )שנחשבים אוכל עד 

שלוקחם בידים ונמאסים(.

ב
ונראה לומר דישנה נפק”מ הלכתית בין שלושת הפירושים.

דלפי לפי פירושו של רבינו הלוי משמע שכל הבעיה היא כאשר מועך את התורמוס 
וימאיסו בכך, אבל אם לוקח תורמוס בצורה שלא ימאס כגון בכפית, משמע שיהיה אפשר 

לאכול את התורמוס ויחשב כאוכל לכל דבר.

 – התורמוסין  שאר  עם  ישאר  שכשהתורמוס  שאומר  הראשון  התירוץ  לפי  משא”כ 
הוא ימאס – ולכן כבר מעכשיו )אף שהוא מוציא אותו( הוא נחשב לפסולת – אין שום 

אפשרות להוציא תורמוס בשבת גם לא בכפית וכדו’.

שיכולים  הטובים  התורמוסין  את  )שבורר  ברש”י  שמובא  השני  התירוץ  לפי  ואילו 
‘לשרוד’ שבע שליקות( יש לדון בזה:

דלכאורה ע”פ הסברא – המתולעות לא יכולות ‘לשרוד’ עוד שליקה לא משום שטעמם 
יהרס, דאם יהרס טעמם שלהם אזי גם הטעם של התורמוסין האחרים יהרס )כי הם מאותו 

מין(, אלא מכיוון שהם לא ‘ישרדו’ פיזית.

 ומשמע לכאורה שהמתולעות, אחרי שלוש או ארבע שליקות, יהיו באותו מצב כמו 
התורמוסין הטובים שלאחרי שבע שליקות גם הם, אם מוצאים אותם באצבעות ימעכו 
וייחשבו  ימאסו  הם  כי  המתולעות  את  לקחת  אסור  יהיה  שבידיים  א”כ,  יוצא  וימאסו. 
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כפסולת אא”כ לוקח אותם עם כפית וכדו’ – וכך הם לא ימעכו ולא ימאסו וייחשבו כאוכל 
מאוכל.

וא”כ לכאורה לפי התירוץ השני – יהיה מותר לאכול עם כפית את אותם המתולעות.

ג
אסור  יהיה  מהמתולעות  שגם  מפרש  הריטב”א142  בחידושי  דהרי  כן,  אינו  באמת  אך 

לקחת בכל צורה, כי הם נחשבים כפסולת לעומת הטובים מהם.

כלומר, כל אחד נחשב כפסולת לגבי השני, הטובים נחשבים כפסולת לגבי המתולעות 
כי איני רוצה לאוכלם כעת אלא לשולקם. והמתולעות נחשבות כפסולת לגבי הטובים – 

כי הם פחות טובים.

ונמצא א”כ למסקנא שהנפק”מ מבין שלושת הפירושים היא: דלפי הפירוש הראשון 
והשני – אין אפשרות לברור תורמוסין בשבת בשום אופן. ואילו לפי הפירוש השלישי – 

ניתן לברור רק ע”י כפית וכדו’.

קושיא או בירור

 הת’ יוסף יצחק שי’ הכהן כהן
תלמיד בישיבה

לימא  חייב,  שלהם  פסולת  מתוך  תורמוסים  הבורר  אמר  “חזקיה  במסכתין143:  איתא 
קסבר חזקיה הבורר אוכל מתוך פסולת אסור”.  

וצריך להבין, מהי כוונת הגמרא במה שאומרת “לימא קסבר חזקיה הבורר אוכל מתוך 
פסולת אסור” שהיא מתכוונת לברר, האם באמת שכך הוא סובר, או שהיא מקשה עליו 

איך אתה אומר שאוכל מתוך פסולת אסור.

ולכאורה קשה להסביר שהגמרא מתכוונת להקשות לפני כן הגמרא מעלה את האפשרות 
לומר שאוכל מתוך פסולת אסור לגבי רב ביבי - מתי שתלמידיו באו אליו במקום לחלק 
להם את הפירות שפך לפניהם את הפירות והסברנו שיכול להיות שהטעם ששפך את 

הפירות הוא משום שסובר שאוכל מתוך פסולת אסור

142(  בחידושיו כאן עד, ב ד”ה ‘ופרקין שאני תורמוסין’.
143(  שבת עד, א.
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כן לכאורה רואים שיש מקום לסבור שאוכל מתוך פסולת אסור, ומהו הקושיא  ואם 
שהקשו על חזקיה שהרי בדיוק כמו שהגמרא נתנה מקום לגבי רב ביבי לסבור שאוכל 

מתוך פסולת אסור, כך ניתן גם לחזקיה לסבור כך. ואם כן מה הקושיא עליו. 

ואולי אפשר לתרץ על פי התוס’ ד”ה “ולא ידענא”144 שבאמת ישנו קושי על חזקיה כי 
לפי התוס’ שם מה שאמרנו לגבי רב ביבי שאסור לברור אוכל מתוך פסולת זה רק מתי 

שברר לבו ביום ולא לאלתר שלאלתר גם לפי רב ביבי יהיה מותר.

שהרי לשיטת התוס’ מה ששפך את הפירות היה לפני שהתלמידים הגיעו שהרי אם 
היו כבר בביתו הוא לא היה שופך אלא מחלק מפני שלאלתר מותר לברור  התלמידים 
אוכל מתוך פסולת גם לפי רב ביבי, וממילא אין מקום לומר שלברור אוכל מתוך פסולת 

לאלתר אסור. 

ועפ”ז, קשה לכאורה על דעת חזקיה שלאלתר יהיה אסור לברור אוכל מתוך פסולת, 
והרי גם לפי דעת רב ביבי רק לבו ביום אסור, ואם כן מנין חזקיה הבין את הדין שלאלתר 

אסור. ולפי הסבר זה אפשר להסביר ש”לימא קסבר” כאן זה לשון קושיא על חזקיה. 

אבל לפי רש”י דיבור המתחיל ‘ושדא קמייהו’ נראה שלא ניתן לומר שיש כאן קושיא 
על חזקיה, שהרי לפירושו מה שרב ביבי אמר שאסור לברור אוכל מתוך פסולת קאי גם 
על לאלתר, כלומר שגם לאלתר יהיה אסור לברור אוכל מתוך פסולת. ואם כן, מה מקום 
לקושיא על סברתו של חזקיה שאוכל מתוך פסולת אסור והרי הגמרא בעצמה נתנה מקום 

לפני כן בדעת רב ביבי שאוכל מתוך פסולת אסור לברור אפילו לאלתר145. 

אלא שאולי אפשר לומר, שאכן לשון הגמרא “לימא קסבר חזקיה אוכל מתוך פסולת 
אסור” אין זה לשון של קושיא על חזקיה אלא לשון של שאלה ובירור. כלומר ששאלת 
הגמרא היא האם באמת דעתו של חזקיה הוא שאסור לברור אוכל מתוך פסולת לאלתר 

)וממילא חולק על רב המנונא שסובר שמותר לברור אוכל מתוך פסולת(. 

ולהוסיף, שגם בשיטת התוס’ אין הכרח לומר שתוס’ סובר שלשון הגמרא “לימא קסבר” 
הוא לשון של קושיא, שהרי גם לפירושו ניתן לפרש שלשון הגמרא “לימא קסבר” זהו 
בקושיא  דווקא כשמדובר  לאו  הוא  ‘לימא’  הלשון  וגם בפשטות  בזה.  וצ”ע  בירור  לשון 

גמורה אלא האם מוכח מכאן שכך סובר פלוני, וע”ד ‘לימא כתנאי’.

144(  שם.
145(  ועוד יותר צריך להבין את דברי רש”י שהרי לפי הסברו רב ביבי סותר את דברי רב המנונא 

שלפניו שאוכל מתוך פסולת מותר לאלתר וצ”ע בזה.
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שיטת רבינו חננאל במתיר
 הת’ שניאור זלמן שי’ גוביץ
תלמיד בישיבה

א
גבי מלאכת מתיר במשכן איתא במסכתין146: “דאי מתרמי ליה תרי חוטי קיטרי בהדי 

הדדי שרי חד וקטר חד”.

ובתוספות147 מובאת דעת רבינו חננאל בפירוש הגמרא: “ר”ח פירש וכן משמע בירושלמי 
כשנפסק חוט בשני מקומות ונקשר מתירין ב’ הקשרים ומשליכין לחוץ האמצעי וחוזרין 

וקושרין שתי הראשים זה בזה ואין בו אלא קשר א’”.

היינו שכאשר היה נפסק החוט וקשרו ולאחר מכן נפסק שוב החוט במקום אחר הרי 
האמצעי  החוט  ומשליכים  הראשון  הקשר  את  מתירים  היו  קשרים  ב’  שיהיו  שבמקום 

וחוזרים וקושרים ב’ הראשים ונמצא שיש כאן קשר אחד.

ומוכיח מכך התוספות: “ולפי זה משמע דבעי מתיר ע”מ לקשור”. כלומר, לפי פירוש 
רבינו חננאל נמצא שבמשכן היה מתיר על מנת לקשור – שהרי התיר הקשר על מנת 

לקושרו שוב – ואילו מתיר שלא על מנת לקשור לא היה במשכן ופטור.

ולכאורה צריך להבין, שהרי במקרה זה עצמו לפי פירוש רבינו חננאל יכול להיות שיהיה 
מתיר שלא על מנת לקשור, שהרי הסיבה שקושר שוב הוא מפני שמשליך לחוץ החוט 
האמצעי – שעל כן צריך לחזור ולקשור ב’ הראשים יחד, אך בפשטות רק באם ב’ הקשרים 
נמצאים באמצעו של החוט – ונמצא שהחוט האמצעי הוא הקטן ביותר – נשליך החוט 

האמצעי לחוץ.

אך באם הקרע הראשון היה סמוך לתחילת החוט והקשר השני היה באמצעו במרחק 
רב מן הקשר הראשון הרי נמצא שהחוט הראשון הוא החוט הקטן מבין שלושת החוטים 

146(  עד, ב.
147(  עג, א. ד”ה “הקושר והמתיר”.
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ועל כן לכאורה נתיר הקשר הראשון ונשליך לחוץ את החוט הראשון ולפי זה יש כאן מתיר 
שלא על מנת לקשור אף לשיטת רבינו חננאל.

ב
ואולי יש לומר שגם באם החוט הראשון היה קצר מכל מקום העדיפו להוריד את החוט 

האמצעי כיון שהחוט בראשו טווי כראוי ואם נחתכו באמצע לא יהיה יפה כל כך.

אך דוחק לומר כן, א. בפשטות אפשר לטוות בשעה זו החוט שוב ולעשותו יפה. ב. ודאי 
שגם מצד שיקול זה באם החוט האמצעי יהיה גדול הרבה יותר מהחוט הראשון הרי שעדיף 

להוריד את החוט הראשון.

ג

ואולי יש לומר ביאור בזה:

כלל  צורך  אין  רב  הוא מרחק  ב’ הקשרים  בין  לומר שאם המרחק  נראה  היה  לכאורה 
להתיר הקשרים כיון שאין זה פוגע ביופי כל כך148, אמנם, עדיין קשה שהרי אף באם הקשר 
הראשון והשני קרובים זה לזה אך הקשר הראשון קרוב יותר לתחילת החוט עדיף להתיר 

הקשר הראשון149.

ואולי יש לומר שאם היה נקרע החוט במקום קרוב כל כך לתחילתו )שהרי לפי המבואר 
לעיל החוט הראשון היה צריך להיות קטן יותר מאשר המרחק בין ב’ הקשרים שהם עצמם 
היו  אלא  החוט  את  קושרים  היו  לא  שמלכתחילה  הרי  לזה(  זה  קרובים  להיות  צריכים 
משליכים את החלק הקטן ועל כן לא היה כאן מתיר כלל, ורק כאשר נקרע במקום רחוק 

מתחילת החוט היה כדאי לקשור שוב.

ד
ויש לומר ביאור נוסף בשורש הדברים, שאכן לפי רבינו חננאל היה במשכן מתיר שלא 

על מנת לקשור והראיה של תוספות היא מהא גופא שלא פירש כך, כלומר:

148(  על פי זה מובן הלשון “בהדי הדדי” שמשמע ששני הקשרים הם קרובים.
149(  ובפשטות במקרה כזה היה עדיף להוריד את ב’ החוטים יחדיו כיון שבסך הכללי ב’ החוטים 
אינם גדולים כל כך ורק כאשר הקשרים הם באמצע צריך להתיר ולהוריד החוט האמצעי בלבד אך 

עדיין יש בכאן מתיר שלא על מנת לקשור.
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הנה, תוספות מביא את דעות רש”י ורבינו חננאל היכן היה מתיר במשכן כדי ללמוד 
מכך האם חייב על מתיר שלא על מנת לקשור ובפשטות נראה שהשאלה של תוספות היא 

האם היה כהאי גוונא במשכן או לא, דבאם היה מתיר שלא על מנת לקשור במשכן חייב.

אמנם זה נכון לפי פירוש רש”י שהטעם שקורע שלא על מנת לתפור פטור הוא מפני 
מנת  על  שלא  מתיר  במשכן  היה  שבאם  הרי  במשכן”150  הוי  לא  לתפור  שלא  ש”קורע 

לקשור חייב151.

אך לפי רבינו חננאל יש לומר בפשיטות שאכן היה במשכן מתיר שלא על מנת לקשור 
ומכל מקום לא ניתן ללמוד מכך את מלאכת מתיר כיון שזהו מקלקל, ועל כן על אף שהיה 

במשכן פטור עליו.

ונמצא שהוכחת התוספות מרבינו חננאל אינה שלא היה מעין זה במשכן, דהספק של 
תוספות האם מתיר שלא על מנת לקשור חייב לא נבע מהשאלה האם היה מעין זה במשכן, 

אלא האם זהו קלקול או תיקון.

)וכפי שמשמע מלשון הגמרא( שמדובר על  פירש  חננאל  גופא שרבינו  כן מהא  ואם 
החוט האמצעי דווקא מוכח שסבירא ליה שמתיר בלבד הוא מקלקל ופטור )אף באם נעשה 
לצורך מסוים( ועל כן לא הביא מקרה של השלכת החוט הראשון )אף שאין הכי נמי שהיה 

כעין זה( דזהו מקלקל152.

150(  ד”ה “על מנת לתפור”.
151(  ראה בקובץ זה בהערה “בגדר מתיר שלא על מנת לקשור” בביאור שיטת רש”י, דפשיטא 
שאף לרש”י אין מועיל מה שהיה במשכן בלבד וצריך להיות בזה גם תיקון כל שהוא ובסיס דעת רש”י 
היא שמתיר אינו קלקול באם ישנה מטרה בעצם ההתרה ואם כן גם לשיטת רש”י נכון הדבר שקלקול 

שהיה במשכן פטורים עליו ושורש מחלוקתו עם רבינו חננאל הוא האם מתיר הוי קלקול.
לרש”י שמתיר  ליה  היסוד – שסבירא  זהו  רש”י  ושם מבואר שגם לשיטת   5 הערה  ראה    )152

בשביל מטרה מסוימת לא חשיב מקלקל.
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הוכחת התוספות מכתובות

הנ”ל

איתא במסכתין153: “ת”ר הצד חלזון והפוצעו אינו חייב אלא אחת רבי יהודה אומר חייב 
. וליחייב נמי משום נטילת נשמה אמר רבי יוחנן שפצעו מת רבא אמר אפילו   . שתים 

תימא שפצעו חי מתעסק הוא אצל נטילת נשמה”.

 – הש”ס  שבכל  הרגיל  מתעסק  אינו  שלנו  בסוגיא  שהמתעסק  התוספות154  ופירש 
שבמתעסק כזה יהיה חייב לשיטת רבי שמעון בחבורה - אלא דבר שאין מתכוין שהפטור 

בו הוא פטור כללי ואף בחבורה יפטור רבי שמעון.

ומביא לכך תוספות הוכחה מהגמרא בכתובות, שם מסתפקת הגמרא האם מותר לבעול 
בתחילה בשבת אף שמוציא דם וז”ל: “וכן מוכח בפ”ק דכתובות דאמר את”ל דם חבורי 
מיחבר )ויש בדן זה איסור להוציאו בשבת( לדם הוא צריך )והוי דבר שמתכוין( או להנאת 

עצמו הוא צריך )והדם יוצא מאיו והוי דבר שאין מתכוין(.

ואת”ל להנאת עצמו הוא צריך הלכה כרבי יהודה או הלכה כר”ש פירוש בדבר שאין 
מתכוין ואת”ל הלכה כר’ יהודה בדבר שאין מתכוין במקלקל הלכה כמאן.

משמע דאי הלכה כר”ש בדבר שאין מתכוין תו ליכא לספוקי במקלקל דאפי’ מקלקל 
בחבורה חייב כיון דאין מתכוין מותר”.

היינ ומכך שהגמרא תלתה את הספק כמי הלכה בחבורה בצד שדבר שאין מתכוין חייב 
)כרבי יהודה( משמע שאם היינו פוסקים כרבי שמעון לא היה המשך לספק בחבורה כיון 

שפטור זה הוא אף בחבורה.

ויש להעיר דאף שמפשט התוספות משמע שההוכחה היא מכך שלא המשכנו את הספק 
מרבי שמעון הרי שההוכחה היא גדולה יותר לכאורה, דאם לשיטת רבי שמעון שדבר שאין 
מתכוין מותר בחבורה יהיה חייב הרי שאין נפקא מינה כלל בספק כמי ההלכה בדבר שאין 

מתכוין, כיון שבלאו הכי בחבורה יש מחלוקת חדשה שמכריעה את מחלוקת זו.

153(  שבת עה, א.
154(  ד”ה “מתעסק”.
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ולכאורה יש לומר שגם הספק שלפני זה “לדם הוא צריך או להנאת עצמו הוא צריך” - 
מיותר ודו”ק.

גליון - הצורך בטעם שרבי עקיבא תלמיד הוא

 הת’ יוסף יצחק שי’ קעניג
תלמיד בישיבה

הנה התמים ב. א. הקשה מדוע נצרכת הגמרא לטעם נוסף דאין לתלמיד במקום רבו 
עוד  לענות  אפשר  דעתי  ולעניות  באורך  עיי”ש  עליו  הטובה  ה’  כיד  שביאר  מה  וביאר 

מסברא שהגמרא רוצה ללמדינו בדרך אגב שתלמיד לא יכול להכריע. 



שער

בבא מציעא
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ביאור דברי הגמרא "הא כלים וכלים דומיא דכלים וקרקעות 
חייב"

 הרה"ח משה ש' לידר
ראש הישיבה

א
איתא במסכתין1: “דאמר ר’ חייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא נ’ זוז והילך 
חייב מאי טעמא הילך נמי כמודה מקצת הטענה דמי . . ורב ששת אמר הילך פטור מאי 
טעמא כיון דאמר ליה הילך הני זוזי דקא מודי בגוייהו כמאן דנקיט להו מלוה דמי, באינך 

חמשים הא לא מודי הלכך ליכא הודאת מקצת הטענה”.

זוטרא בריה דרב  זוטרא להוכיח שהילך חייב: “מתיב מר  ובהמשך הגמרא2 מנסה מר 
נחמן טענו כלים וקרקעות הודה בכלים וכפר בקרקעות הודה בקרקעות וכפר בכלים פטור 
וקרקעות דקרקע לאו בת  הודה מקצת קרקעות פטור מקצת כלים חייב טעמא דכלים 
שבועה היא הא כלים וכלים דומיא דכלים וקרקעות )שכלים שהודה עליהם מונחים לפנינו 

וא”ל הילך – רש”י( חייב היכי דמי לאו דאמר ליה הילך וש”מ הילך חייב”.

אך דוחה הגמרא את ההוכחה: “לא לעולם אימא לך כלים וכלים נמי פטור והא דקתני 
כלים וקרקעות הא קמ”ל הודה במקצת כלים חייב אף על הקרקעות”.

והנה כד דייקת שפיר יש לעיין בדיוק הגמרא “הא כלים וכלים דומיא דכלים וקרקעות 
חייב”, מדוע אכן מוכרחים לדייק כך ומכח זה להקשות על רב ששת הרי אפשר לדייק 
אחרת שדוקא כלים וקרקעות פטור הא כלים וכלים סתם )ללא ‘הילך’( חייב )מדין מודה 

במקצת(.

בפשטות נראה לתרץ דלא יתכן שזהו הדיוק מדברי הרישא שהרי דין זה כתוב מפורש 
בסיפא – “מקצת כלים חייב”, כלומר שב’כלים וכלים’ יהי’ חייב וא”כ מוכרחים ללמוד 

הדיוק ברישא לענין אחר – “כלים וכלים דומיא דכלים וקרקעות” דהיינו ‘הילך’. 

11  בבא מציעא ד, א.
12  שם ע”ב.
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ב
אלא שעפ”ז קשה, א( דמשמעות דברי הגמרא היא שהדיוק הוא לא מחמת שכתוב כבר 
בברייתא את המקרה של מודה במקצת כלים, אלא שאפילו באם זה לא הי’ כתוב בברייתא, 
הדיוק הי’ שמודה במקצת כלים ואמר הילך שחייב. וכפי שהגמרא לומדת “דומיא דכלים 

וקרקעות” כלומר שמוכרח לומר שהדיוק הוא בדומה לקרקעות שהן ‘הילך’.

שיחין  בורות  בה  בחפר  לשנויי  מצי  “הוה  הגמרא:  שאלת  על  כתבו  התוס’3  דהנה  ב( 
ומערות כדבסמוך”. 

וביאור דבריו, הגמרא בהמשך4 אומרת שישנו מקרה שבקרקע לא שייך דין הילך כגון 
זה  ונמצא, שכאשר הוא מודה במקצת ההיזק אין  כשהנזק בקרקע היה ע”י חפירה בה, 
להעמיד  יכולה  הייתה  הגמרא  וא”כ  בפנינו5,  נמצא  אינו  כבר  הנזק  דהרי  להילך  נחשב 
הברייתא באוקימתא זו שהקרקע אינה הילך וכך גם הדיוק “הא כלים וכלים דומיא דכלים 
וקרקעות חייב” לא קשה שהרי כלים דומיא דכלים וקרקעות ע”פ אוקימתא זו אינם ‘הילך’ 

אלא הדין הרגיל דמודה במקצת שחייב שבועה.

 ועד”ז הקשה בתוס’ הרא”ש6: “אם רוצה לדקדק משום דקרקע לא משכחת לה אלא 
בהילך ואפ”ה לא פטר אלא משום דאין נשבעין על הקרקעות, הא כלים כיוצא בהן חייב, 
א”כ ה”ל לשנויי כדמשני בתר הכי אקרא, דאיצטריך היכא דחפר בה בורות שיחין ומערות 

ובכי הנך קרקעות איצטריכא מתניתין למפטר ודומיא דהני כלים וכלים חייב”. 

והנה לפי התירוץ הנ”ל, שלא יתכן שהדיוק הנלמד מהרישא יהיה מה שנכתב בסיפא 
בפירוש, קשה לכאורה גם על האפשרות לתירוץ שנותן התוס’ ותוס’ הרא”ש, דהרי גם על 
דיוק זה נקשה דלמה לי ללמוד מהרישא ד”כלים וכלים דומיא דכלים וקרקעות” – שאינם 

הילך – חייב, והרי זהו הדין המפורש בסיפא. 

ג
וע”כ נראה לומר דהתוס’ למדו את קושיית הגמרא הכא באופן אחר, ונקודת הביאור היא 
שהגמרא לא חיפשה דיוק ‘מחוץ’ לדברי הברייתא אלא הדיוק הוא בדברי הברייתא גופא. 
כלומר שהדיוק מהרישא – כלים וקרקעות פטור מלמד מהי כוונת הסיפא “מקצת כלים 

13  ד”ה ‘הא כלים וכלים חייב’.
14  ה, א.

15  שלא כבכפירה והודאה בקרקע שהחלק שמודה בו הוא תמיד בפנינו ונחשב להילך.
16  ד”ה ‘הא כלים וכלים דומיא דכלים וקרקעות חייב’.
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חייב”. והחילוק בין המקשן לתרצן הוא כיצד להבין את הסיפא בעקבות דברי הברייתא 
ברישא.

 ובהקדים תירוץ תוס’ הרא”ש על קושייתו הנ”ל “ונראה דמייתורא דמתניתין קא דייק 
דלמפטר קרקעות משבועה לא איצטריך דבהדיא קתני בסיפא פ’ שבועת הדיינים אלו 
דברים שאין נשבעים עליהם וכו’ ולא איצטריכא ליה לתנא דמתניתין אלא לאשמועינן 
כלים וכלים דומיא דכלים וקרקעות חייב, אע”ג דסתם קרקעות הילך הוא ומשני דלאו 

משנה יתירה הוא, אלא זוקקין אתא לאשמועינן ולעולם הילך פטור”. 

זה  דיוק  שמכח  )ועד  מהברייתא  לדייק  הגמרא  של  שההכרח  אלו,  מדבריו  ומשמע 
מקשים על רב ששת( הוא משום דאל”כ קשה דברייתא זו כולה מיותרת דהרי את הדין 
הבסיסי של אין שבועה בקרקעות כבר יודעים )מהמשנה בשבועות( ואין לומר שהחידוש 
בברייתא הוא עצם הדין שמודה במקצת חייב שבועה )כלים וכלים סתם ללא הילך( דהרי 
א”כ לא הייתה הברייתא צריכה להביא את כל הדין של כופר בקרקעות והיה די לומר הדין 
בכופר בכלים ונדע מזה דין מודה במקצת ומכך שהמשנה דיברה גם על כופר בקרקעות 

משמע שיש מכך חידוש דין )מדיוק עכ”פ(.

 ומכח זה שמוכרחים לומר שבכך שהברייתא עוסקת גם בקרקעות היא באה להשמיענו 
ולא  חייב”,  וקרקעות  דכלים  דומיא  וכלים  כלים  “הא  לדייק  הגמרא  רוצה  דין,  חידוש 
מדייקת הא כלים וכלים סתם חייב )לא משום שזהו הדין הכתוב בסיפא שהרי על זה ניתן 
לומר “תנא רישא לגלויי סיפא” וכיו”ב אלא משום(, דאם נדייק כך, החידוש דין בדברי 
הברייתא אינו צריך כלל את דברי הרישא אודות קרקעות והו”ל לברייתא למימר ‘הכופר 
במקצת כלים חייב’ ותו לא כיון שמהרישא אין חידוש דין כלל, ולכן מדייקת הגמרא דין 
הילך חייב שכך מובן מדוע כתוב בברייתא דין קרקעות שזהו כדי ללמדנו את הדין של 

מודה במקצת כלים “דומיא דקרקעות” ונמצא שיש חידוש שיוצא מתוך דברי הרישא. 

זוקקין שגם  דין  הוא  דניתן ללמוד שהדין המחודש בברייתא  כך מתרצת הגמרא  ועל 
חידוש זה יוצא מהרישא ומהסיפא יחדיו, שכאשר הודה במקצת כלים יהי’ חייב שבועה 

גם על הקרקעות. 

)ובתמציתיות(: הגמרא מבינה מלכתחילה שהחידוש של הברייתא טמון  בסגנון אחר 
זה  חידוש  הביאה  הברייתא  מדוע  היא  והשאלה  חייב”  כלים  “מקצת  המילים  בשלושת 
לאחר דינים של כפירה והודאה בקרקעות. וסבר המקשן שהסיבה היחידה היא כדי לגלות 

שדברי’ בסיפא “מקצת כלים חייב” הכוונה היא לדין ‘הילך’.

ועל זה מתרצת שאכן החידוש בברייתא הוא במילים “מקצת כלים חייב” אלא שהחידוש 
הוא לא דין ‘הילך’ אלא שכאשר הודה ב”מקצת כלים, חייב” שבועה גם על הקרקעות. 

ועפ”ז מובן מדוע הביאה הברייתא חידוש זה לאחרי דינים של כפירה והודאה בקרקעות.
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ועפ”ז אולי אפשר לבאר את דברי התוס’ כך: תוס’ רוצה לומר שיש חידוש אחר בברייתא 
והוא מהרישא דוקא. המקרה של קרקעות מדבר על קרקע שחפר בה בורות שיחין ומערות. 

וזה אינו הילך. ובאה הברייתא ללמד שבקרקע אפילו אם אינה הילך, פטור משבועה.

ולפ”ז יוצא שהדיוק שהסיפא “מקצת כלים” “דומיא דכלים וקרקעות” מדברת על מודה 
במקצת הרגיל ללא ‘הילך’. 

הצורך בסברא דטענה גרועה מול החזקה

 הרה"ת מנחם מענדל שי' הכהן כהן
ר"מ בישיבה

א
איתא במסכת בבא מציעא7: “שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני 
מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה 

ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו”.

יוצאת  ובגמרא איתא8: “במה דברים אמורים ששניהם אדוקים בה, אבל היתה טלית 
ידו של אחד מהן המוציא מחבירו עליו הראיה”. היינו, שהדין דיחלוקו הוא רק  מתחת 
במקרה ששניהם מוחזקים בשטר, אך כאשר הטלית נמצאת אצל אחד מן התובעים על 

השני להביא ראיה לטענתו ואם לא הרי שיהיה שייך למוחזק בה.

ומסבירה הגמרא: “הכא במאי עסקינן כגון דאתו לקמן כדתפיסו לה תרוויהו ואמרינן 
להו זילו פלוגו ונפקו והדר אתו כי תפיס לה חד מינייהו, האי אמר אודויי אודי לי והאי 
אמר בדמי אגרתיה ניהליה, דאמרינן ליה עד השתא חשדת ליה בגזלן והשתא מוגרת ליה 

בלא סהדי”.

כלומר, הברייתא שאומרת שכאשר אחד מוחזק על השני להביא ראיה מדברת במקרה 
שלאחר שבית דין פסק שיחלוקו חזרו הבעלי דין לבית דין כאשר רק אחד מהם מוחזק, 
והלה טוען שהשני הודה לו שאכן הוא מצא את זה והשני טוען שהוא רק השכיר לו את 

הטלית אך הטלית עדיין שייכת לו.

17  ב, א.
18  שם ו, א.
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ופוסקים שהטלית שייכת למוחזק משום שטענתו של השני היא טענה חלשה, שהרי 
הוא טוען שאדם זה גזלו ולקח לו הטלית שלו כדין וכעת הוא משכיר לו ללא עדים? וכיון 

שטענתו חלשה איננו מאמינים לו ונותנים הכל למוחזק.

והנה, בהסתכלות ראשונית על הגמרא נראה שהטעם שאנו מאמינים למוחזק הוא מפני 
שמי שכנגדו טען טענה חלשה שבית הדין אינו יכול להאמין לה, ולא מצד זה שהוא מוחזק.

וצריך להבין, אם אכן הטעם שאנו מאמינים לו הוא מפני טענתו החלשה של שכנגדו 
מדוע מעמידה זאת הגמרא דוקא במקרה שהוא מוחזק?

במילים אחרות: לפי זה גם במקרה שאף אחד מהם אינו מוחזק בשעה זו – כגון שמונח 
אצל אדם שלישי – והראשון טוען שהודה לו והשני טוען שהשכיר לו, הרי שהסברא תהיה 
אותה הסברא וממילא הדין יהיה אותו דין – דכיון שאין אנו יכולים להאמין לטענתו של 

השני ניתן את כל הטלית לראשון.

אך אם כן צריך להבין מדוע אמרה הברייתא: “במה דברים אמורים ששניהם אדוקים בה, 
אבל היתה טלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהן המוציא מחבירו עליו הראיה”, לכאורה 
הוה לה למימר: במה דברים אמורים בזמן ששניהם אדוקים בה, אך כשאין אדוקים בה 
שניהם – ואין הפרש בין אם האחד מוחזק בכולה או ששניהם אינם מוחזקים בה כלל – 

כולה של הראשון.

זאת לראשון הוא מפני ש”המוציא  נותנים  ולהוסיף, הברייתא אומרת שהטעם שאנו 
מחבירו עליו הראיה”, משמע בפירוש שכן מועילה לו חזקתו והטעם שאנו נותנים הכל 
לראשון אינה מפני שמאמינים לטענתו אלא מפני שהוא המוחזק והמוציא מחבירו עליו 

הראיה.

ב
להבין זה יש להקדים תחילה ולבאר מדוע אין אנו מסתפקים בחזקתו של הראשון:

הנה, כלל פשוט הוא שאף שחזקה שמה שתחת ידו של אדם הוא שלו, וע”כ אף אם 
יבוא אדם ויטעון שהחפץ שנמצא ביד חבירו הוא שלו ויש לו עדים שאתמול חפץ זה היה 
ברשותו, הרי שנאמין למי שהחפץ אצלו – דכיון שחזקה שמה שתחת יד אדם שלו הוא 

אנו מחזיקים שזה אכן שלו.

אמנם המזיק חייב ליתן טעם כיצד החפץ הגיע לרשותו – דחזקה בלי טענה אינה חזקה 
– היינו, אם יטען הלה שקנה החפץ מיד הבעלים הראשונים נאמין לו כיון שהחפץ תחת 
ידו )משא”כ אם אינו מוחזק לא נאמין לו שקנה החפץ ללא עדים שמעידים על כך וכדו’(, 
אך אם אינו טוען כלום ואומר שאינו יודע כיצד הגיע החפץ לידו, ודאי שבמקרה כזה לא 
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נאמר שחזקה מה שתחת יד אדם שלו הוא והחפץ יחזור לרשות בעליו הראשונים )מריה 
קמא( – דחזקה בלי טענה אינה חזקה9 ופשוט.

ג
והנה, במקרה שמופיע בגמרא המוחזק טוען שהשני “אודויי אודי לי”, כלומר שהשני 
הודה לו שהוא צודק בטענתו ואכן הוא זה שמצא זאת – וזוהי טענתו לחזקתו. אך השני 

מיד טוען שמעולם לא הודה לו שמצא זאת וממשיך לטעון שהוא זה שמצא את הטלית.

והנה בוויכוח זה – מי מצא את הטלית – בית הדין כבר הכריע וקבע שיחלוקו, ואם כן 
נמצא שבית הדין אינו מאמין לטענתו של המוחזק שהוא זה שמצא את הטלית ונמצא 

שחזקתו היא חזקה בלי טענה.

אמנם כעת יש להבין לאידך גיסא, כיון שחזקתו איננה חזקה הרי שהדין בשלב זה צריך 
להיות שהמצב ישאר כפי שהיה עד לרגע זה ויחלוקו, וא”כ מדוע ע”י טענתו הגרועה של 

השני יפסיד את חציו?

ויש לומר הביאור בזה: כאשר הראשון מוחזק בטלית, הרי שהשני צריך להסביר מדוע 
הטלית נמצאת בידו, דכיון שאנן סהדי דמאי דתפיס האי דידיה הוא נמצא השני בעמדת 

נחיתות וצריך הוא לבאר כיצד הגיע הטלית לידיו.

אמנם אף טענתו של הראשון היא טענה גרועה, דכיון שכבר בית הדין הכריע שיחלוקו 
אין אנו מאמינים לטענתו שהוא מצא הטלית, וע”כ אם אכן יטען השני שהטלית שייכת 
לו אלא שהראשון תקפה ממנו – יהיה נאמן, )בשונה מכל אדם( כיון שטענתו של הראשון 

גם היא טענה חלשה.

אך כל עוד לא הסביר לנו השני מדוע הטלית בידיו של הראשון הרי שנאמין לראשון, 
וע”כ כשטוען טענה גרועה – אין זה שע”י הטענה הוא הוסיף כח לראשון, אלא שאין לו 
טעם טוב מדוע הטלית נמצאת בידי הראשון וממילא הדין הוא דהמוציא מחבירו עליו 

הראיה.

ונמצא שאכן צריך לב’ הדברים דחזקה והטענה הגרועה – דבאם היה רק חזקה – הרי 
שלא היינו מאמינים לו כיון שטענתו שהודה לו היא טענה שבית דין לא מקבלים, ואם 
הרי שאין סברא שרק מצד שטען  ללא עדים –  לו  הגרועה שהשכיר  רק הטענה  היתה 
טענה גרועה יזכה הלה בחלקו, אלא צריך את שניהם – החזקה גורמת לשני צורך להסביר 

19  היינו שהטעם שאנו מאמינים לו אינה מפני עצם זה שמחזיק בחפץ, אלא שמאמינים לטענתו, 
החזקה רק מסייעת לטענתו וגורמת לבית דין להאמין לו.
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מדוע הטלית נמצאת ביד הראשון וכיון שטענתו היא טענה גרועה מחזיקים אנו הטלית 
ביד הראשון.

ואם כן במקרה שהטלית אינה בחזקת אף אחד מהם – ודאי שרק טענתו הגרועה של 
השני לא תגרום לו לאבד את חלקו והדין יהיה שישארו בחזקתם.

וכן לאידך גיסא כאשר הראשון אינו טוען “אודויי אודי לי” אלא טוען שהלה מכר לו 
את חלקו הרי שלא נצטרך לסברא שהשני יש לו טענה חלשה, דכיון שהראשון מוחזק 
ויש לו טענה טובה – שמכר לו – הרי הוא ככל אדם שמוחזק שטוען מכרה לי שבית הדין 

מאמינים לו כיון שחזקה מה שתחת יד אדם שלו הוא.

מיגו וחשיד

הנ"ל

א
איתא במסכת בבא מציעא10: “תני רבי חייא מנה לך בידי והלה אומר אין לך בידי כלום 
והעדים מעידים אותו שיש לו חמשים זוז, נותן לו חמשים זוז וישבע על השאר. שלא תהא 

הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מקל וחומר”.

מי  גם  כך  על שאר התביעה,  להישבע  צריך  במקצת הטענה  דכשם שהמודה  כלומר, 
שלא הודה מעצמו אלא שיש עדים שמעידים עליו שחייב מקצת הטענה חייב להישבע 
על השאר. ודבר זה נלמד מק”ו מהמודה בעצמו )הודאת פיו(, דאם ע”י הודאת פיו הקלה 
מתחייב שבועה קל וחומר להעדאת עדים החמורה )כפי שמסבירה הגמרא לקמן11 מדוע 

עדים יותר חמורים מפיו(.

שואלת הגמרא: “מאי שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מק”ו?”, כלומר, 
מדוע נצרך הקל וחומר בשביל לחייב שבועה בעדים, מהו ההו”א שיהיה פטור?

כדרבה  עליה  שבועה  רחמנא  דרמיא  הוא  פיו  הודאת  תאמר  “שלא  הגמרא:  ומבארת 
)הודאת פיו הוא שהטילה עליו התורה שבועה כפי הסברא של רבה(, דאמר רבה מפני מה 
אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע, חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בע”ח והאי בכוליה 

בעי דנכפריה )והוא רצה לכפור בהכל( והאי דלא כפריה משום דאין אדם מעיז פניו.

110  ג, א.
111  ג, ב. ד, א.
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והאי בכוליה בעי דלודי ליה והאי דלא אודי אשתמוטי הוא דקא משתמיט מיניה, סבר 
עד דהוו לי זוזי ופרענא ליה )הוא רצה להודות בכל החוב ומה שלא הודה הוא רק בשביל 
לדחות את הבעל חוב עד שישיג את כל הכסף(. ואמר רחמנא רמי שבועה עליה כי היכי 
דלודי ליה בכולי )ואמרה התורה תטיל עליו שבועה בכדי שיודה בהכל(. אבל העדאת עדים 

דליכא למימר הכי אימא לא, קמ”ל ק”ו”.

ופירש רש”י: “והאי בכוליה בעי דלודי ליה. וכ”ת מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא 
ולא נרמי עליה שבועתא. לא חשיד אממונא, לפי שברצונו היה מודה בכולו אלא שאין 

בידו לפרוע וסבר עד דהוי ליה זוזי ופרענא ליה”.

והיינו שלרבה היה קשה, דלכאורה אם אנו חושדים את המודה במקצת שבאמת חייב 
הוא גם את החצי השני ומשקר הוא לגנוב את חבירו, הרי שלא תסייע לו שבועה בכדי 
להיפטר מן החיוב,  ד”מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא” – כשם שלא חשש לשקר 
ולגנוב את חבירו כך גם אינו חושש להישבע לשקר בשביל להרויח הממון וא”כ לא נאמין 

לשבועתו.

וע”כ עונה רבה שאינו חשוד על הממון לגונבו, שיכול להיות שהסיבה שמשקר אינה 
בכדי לא להחזיר החוב לעולם, אלא משום שברגע זה אין לו את הכסף להשיב למלווה 
ומכחיש את ההלוואה בכדי להשיג עוד זמן, וכשיהיה לו את הכסף ישיב למלווה. וא”כ אינו 

חשוד על הממון ונאמין לו ע”י השבועה.

משא”כ בעדים שאי אפשר לומר שהוא רק משתמט, שהרי כפר בכולו12, הרי שלא נאמין 
לו ע”י שבועתו ולכן לא ניתן לחייבו בשבועה )וישלם(. ובא רבי חייא להשמיע לנו שמכל 

מקום חייב שבועה מקל וחומר.

ב
והקשה הרשב”א על פירוש רש”י וז”ל13: “ואינו מחוור, דאם כן מאי קל וחומר, דאטו 
אם חשוד הוא מי מתקנו קל וחומר ומוציאו מחשדו, אם חשוד הוא אי אפשר למסור לו 

שבועה שאין מוסרין שבועה לחשוד.

וחומר  קל  דן  איתא אדרבא כשאתה  ואם  להקל,  ולא  עליו  וחומר להחמיר  דקל  ועוד 
זה אתה מיקל עליו, דכיון שהוא חשוד היה בדין שיטול שכנגדו בלא שבועה דבר תורה 

112  רש”י פירש: “דליכא למימר הכי. שהרי כפר בכולו”. ובפשטות כוונתו לסברת התוספות )ד”ה 
“אבל העדאת עדים”( שפירש דבכופר הכל לא שייך כל כך שישתמט )היינו שהוא מורה היתר לעצמו 
להשתמט על חציו ולא על כולו(, ואין כוונתו לומר שמשום שהעדים מעידים ששיקר בחצי א”כ חשוד 

הוא על הממון. וראה לקמן אות ד.
113  ראה גם ברמב”ן, ר”ן וריטב”א על אתר.



127 י"א ניסן ה'תשפ"ב

ומדרבנן בשבועה, כדתנן היה חשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל, ועכשיו שאתה דן 
קל וחומר נמצאת מיקל עליו ופוטרו בשבועתו”.

נמצא בדברי הרשב”א ב’ קושיות:

א. אם החשוד על הממון חשוד אף על השבועה כיצד יועיל הקל וחומר להוציאו מחשד 
זה? קל וחומר יכול ללמד דין חדש בחמור, אך אינו יכול לחדש סברא ולהוציאו מידי חשד 

על ממון.

ב. קל וחומר זה אינו כשאר קל וחומר שמחמיר על החמור אלא אדרבא בא להקל עליו, 
שהרי ללא השבועה היה המודה במקצת חייב לשלם הכסף )מדאורייתא, ומדרבנן שכנגדו 
נשבע ונוטל( וע”י הקל וחומר נשבע ופטור שזוהי קולא כלפיו ומה הסברא בקל וחומר 

מעין זה?

)דאפשר היה לפרש שלולא הקל וחומר לא היינו מצריכים את המודה במקצת שבועה 
וע”י הקל וחומר נחייבו בשבועה שזוהי חומרא כלפיו, אך לפי פירוש רש”י אין זה שלולא 

הקל וחומר לא נחייב שבועה אלא שלא נאמין לו ע”י השבועה(.

ג
ויש להוסיף ולהקשות בפירוש רש”י: לפי המובן בפשטות מפירוש רש”י נמצא שאנו 
אנו  זו  סברא  ומצד  חברו  את  לגזול  ומתכוון  דובר אמת  במקצת שאינו  במודה  חושדים 
נחייבו ממון )ללא השבועה(. ולפי זה אין מובן תשובת הגמרא “והאי בכוליה . . אשתמוטי” 
– דמה מועיל זה שיכול להיות שהוא משתמט, הרי עדיין יכול להיות שהוא מתכוון לגנוב?

ואף אם השבועה מועילה להסיר החשש שמא הוא משתמט, הרי שאינה מועילה לחשש 
המקורי  נשאר החשש  עדיין  וא”כ  דחשיד אממונא חשיד אשבועתא(  )דמגו  גונב  שמא 

שמא הוא שיקר לגנוב חברו.

כוונת רבה  אלא שבפשטות בתשובת הגמרא “אשתמוטי הוא דקא משתמיט מיניה” 
לומר שאין אנו חושדים אותו על ממון. כלומר, שבהו”א הבין רבה שמהא שמחייבים אותו 

שבועה מוכח שאנו חושדים אותו על ממון, שאם לא כן שבועה זו למה.

וע”כ הקשה שאם כן  הרי שלא תעזור לו שבועתו – שהחשוד על הממון חשוד אף על 
השבועה. ותירץ שסיבת השבועה אינה חשד על ממון אלא שמא הוא משתמט. כלומר, 
באמת אנחנו לא חושדים אותו שרוצה לגנוב ממון ולא זוהי סיבת השבועה, אלא שאנו 

חוששים שמא הוא משתמט מבעל חובו ועל כך באה השבועה.
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ויש לדייק זה בלשון רש”י – “וכ”ת מגו דחשיד . . לא חשיד אממונא” והיינו שבתשובה 
להיות  שיכול  )ולא  השתמטות  על  אלא  כלל  ממון  על  חשוד  אינו  שהלווה  רבה  סובר 

שמשתמט אך יכול להיות שגם גונב – שאין לנו סברא לחושדו בגניבה(.

לומר  כך  כל  שייך  ולא  בכולו  שכפר  כיון   – סברת ההשתמטות  את  שאין  בעדים  אך 
בו  אנו לא חושדים  לגנוב ממון  - שהרי  נצריכהו שבועה  - הרי שלא  שמשתמט מהכל 
גדולה  בו, קמ”ל ק”ו שנחייבו שבועה – שלא תהא הודאת פיו  והשתמטות לא שייכת 

מהעדאת עדים – אף שאין לכך צורך אמיתי.

ולפי זה נמצא שהק”ו לא מלמד שאנו נאמין לו לשבועתו – שהרי בלאו הכי אינו חשוד 
לגנוב - אלא מלמדנו את עצם חיוב השבועה. וכמו”כ נמצא שלולי הקל וחומר היה הדין 
בעדים שפטור אף בלא שבועה )שהרי אינו חשוד בכלום( וא”כ הקל וחומר בא להחמיר 

עליו )שיצטרך שבועה בכדי להיפטר( ולא להקל עליו.

ד
אמנם, מלשון רש”י גבי עדים שפירש וז”ל: “דליכא למימר הכי. שהרי כפר בכולו ונימא 
מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא”. משמע שאכן חשוד הוא על הממון והסיבה שאינו 
נשבע בעדים אינה מצד זה שאין סיבה לחייבו שבועה, אלא משום שחשוד הוא על הממון.

והיה נראה לומר בפשטות כוונת רש”י, שבעדים הוא אכן חשוד על הממון, שהרי העדים 
מעידים עליו ששיקר. כלומר, מודה במקצת בהודאת פיו אכן אינו חשוד על הממון והטעם 
לחיוב השבעה בו הוא מחשש שמא משתמט בלבד. אך בעדים ליכא למימר הכי – שהרי 
העדים מעידים עליו ששיקר בכדי לגנוב ממון וא”כ הוא חשיד אממונא וממילא חשיד 

אשבועתא ולא נשביע אותו.

זה נשארת הקושיא מה מועיל הקל וחומר לחייב בעדים שבועה  אמנם, מלבד שלפי 
מאחר שאינו נאמן בשבועתו, הרי שגם בלשון רש”י )והגמרא( אין זה מדויק.

לעיל  לפי המבואר  והנה,  בכולו”  כפר  הכי. שהרי  “דליכא למימר  דהנה, רש”י מפרש 
הרי שלפירוש רש”י הטעם שלא היינו מטילים עליו שבועה בעדים הוא משום שהעדים 
מכחישים אותו )ולכן חשוד על הממון( והיה לרש”י לפרש דליכא למימר הכי – שהרי 
העדים מכחישים אותו14 ומדוע פירש “שהרי כפר בכולו” שהוא טעם מדוע לא שייכת 

114  כפי שפירש לקמן ד, א. ד”ה “תאמר בעדים. שמאחר שכפר הכל והם העידו על החמשים 
הוחזק כפרן”. ובאמת לפי פירוש זה )וכן לפי המובן בפשטות מדברי רש”י( הרי שאין מובן ההפרש 
בין ב’ המקומות, דכאן פירש רש”י שהטעם שהוא חשוד על הממון הוא משום ש”כפר בכולו” ומשמע 
שהוא טעם לכך שאי אפשר לומר את סברת ההשתמטות וכפי שביאר התוספות )דאם לא כן היה 
אומר רש”י “שהרי הכחישוהו העדים” וכדו’(. ואילו בהמשך פירש שהוחזק כפרן כיון שהעדים הכחישו 
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בו סברת ההשתמטות )שבכופר בהכל אין שייך כל כך השתמטות( ולא מדוע חשוד על 
הממון?

ולכאורה היה אפשר לומר שכוונת רש”י לשלול את הסברא של השתמטות בעדים בכדי 
שלא נאמר שהכחשת העדים אינה גורמת לו להיות חשוד על ממון דשמא רק משתמט, 
וכוונת רש”י בפירושו היא – שהרי כפר בכולו וממילא העדאת העדים מחזיקתו כחשוד 
על הממון )דאין שייך בו השתמטות כיון שכפר בכולו(. אמנם קשה לומר כן בפירוש רש”י, 

שהרי:

האמיתית  הסיבה  את  כלל  מפרש  לא  רש”י  שהרי  הספר,  מן  חסר  העיקר  זה  לפי  א. 
לטעם שאנו חושדים אותו אלא רק את שלילת השאלה הצדדית ועכ”פ היה לרש”י לפרש 

“שהעדים מכחישים אותו וליכא למימר שמשתמט שהרי כפר בכולו”15.

ב. ועוד והוא העיקר: לפי פירוש זה הרי שלא יועיל בעדים סברת ההשתמטות )אף אם 
זו בכופר הכל(, שהרי כפי הנזכר לעיל באם אנו באמת חושדים אותו על  שייכת סברא 
גניבת ממון  - ועל זה אינו נאמן בשבועתו )מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא( – לא 
תועיל סברת ההשתמטות, דמה מועיל זה ששמא הוא משתמט )ונשבע על ההשתמטות 
בלבד( אם הוא אכן חשוד על גניבה ולזה לא מועילה לו שבועתו )דלפירוש זה זוהי תשובת 

הגמרא בהודאת פיו – שאינו חשוד על ממון כלל אלא על השתמטות(.

ואם כן לרש”י לא היה כלל להסביר מדוע לא שייכת כאן ההשתמטות )דאין בזה נפקא 
מינה כלל(, אלא מדוע הוא חשוד על ממון.

ה
ויש לומר הביאור בזה ובהקדים ביאור העניין ד”מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא”, 
שלכאורה אין מובן מדוע הכופר בחצי נחשב לחשוד על ממון, וכי בגלל שהמלווה טוען 

אותו )ובאמת הא גופא טעמא בעי מדוע לא פירש כן כאן(. ובשלמא לפי פירוש התוספות שלמסקנת 
הגמרא אף בעדים אינו חשוד על הממון כיון שעדיין שייכת סברת השתמטות מובן ההפרש, דבכאן 
אנחנו מחפשים לחושדו על גניבת הממון וכיון שיכול להיות שמשתמט הרי שאינו חשוד על הגניבה, 
שהוחזק  היינו   – כפרן”  ש”הוחזק  אלא  הממון  על  חשוד  שהוא  אומרת  הגמרא  אין  לקמן  משא”כ 
כשקרן, דודאי אף לפי סברת ההשתמטות הרי נמצא ששיקר. אך לפי המובן ברש”י שאף למסקנא אין 
את סברת ההשתמטות בכופר הכל, הרי שבהכחשת העדים נמצא שחשוד על הממון ואין מובן ההפרש 

בין ב’ הפירושים של רש”י וד”ל.
115  ובאמת שקושיא זו קשה אף בלשון הגמרא, שבמילים “דליכא למימר הכי” משמע שהגמרא 
באה לשלול את סברת ההשתמטות שנאמרה לפני כן ולפי פירוש זה היה לגמרא עכ”פ להזכיר שהסיבה 

שחשוד על הממון הוא משום שהעדים מכחישים אותו.
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שחייב לו כסף נוסף )ולא הביא על כך כל ראיה( נהפך הלווה לחשוד על הממון16? שהרי 
אין אנו אומרים שמסתבר לומר שהוא משקר, אלא שיכול להיות שהוא משקר ואין לנו 
סברא להאמין יותר למלווה מאשר ללווה, ומדוע משום זה הוא מוחזק כשקרן? והשאלה 

בזה היא בשתיים:

ואין מובן  חייב לשלם,  ויהיה  נשביע אותו  א. משמע שכיון שחשוד על השבועה לא 
הסברא שנחייב אותו בממון רק משום שכך טוען המלווה וכי איזו טעם יש לחייבו ממון, 
שהרי דבר פשוט הוא שהתובע את חברו על ממון עליו להביא ראיה וודאי שלא יתחייב 

הלווה לשלם סתם כך17?

ב. אין סברא להחזיקו כחשוד על ממון ושלא נאמין לו בשאר שבועות, וכי מי שהודה 
במקצת ו)לפני שנשבע(צריכים אותו בשביל להעיד עדות אחרת, יהיה פסול משום שאולי 

הוא משקר?

על כן נראה לומר שאין כוונת רש”י לומר שהמודה במקצת חשוד על ממון, ובודאי יהיה 
נאמן לנו בשאר שבועות. ובאם לא היינו מחייבים אותו שבועה היה פטור מן הממון, כיון 

שאין לנו סברא להאמין למלווה ולחייבו ממון18.

וכוונת הגמרא בשאלתה ‘מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא’ )לשיטת רש”י( היא 
על עצם תיקון השבועה - שלא מצינו שיתקנו שבועה שעניינה הוא להאמין לאדם על 
ממון שאינו גזול, דממה נפשך, אם אתה מאמינו בלא שבועה הרי שאין צריך לשבועה זו 
ואם אתה חושדו הרי שלא תעזור גם השבועה - דמגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא 
נתקן  לא  וע”כ  כנ”ל(  אינו חשד אמיתי  אך  תיקון השבועה,  הוא מעצם  )כלומר, החשד 

מתחילה שבועה כזו שהיא על האמנת ממון.

116  דאף שהטעם שמודה במקצת חייב שבועה הוא משום שיש רגליים לדבר, היינו דכאשר כופר 
בכל אין סיבה לבית דין להתערב כלל, דמי אומר שהיית הלוואה כלל ולא נחייב שבועה על כל מי 
שטוען שחייבים לו כסף, אך מודה במקצת כיון ששניהם מודים שהיית הלוואה והוויכוח הוא רק על 
גודל ההלוואה, הרי שיש לבית דין סיבה להתערב )רגליים לדבר( ולברר העניין ע”י שבועת הלווה. 
אך אין זה שאנו אומרים שכנראה הלווה באמת משקר, שהרי אין שום סיבה שנאמין למלווה ונחשוד 
וא”כ אין שום סברא להחזיקו  )בשונה מבכופר הכל(.  בלווה, אלא רק שיש אפשרות שהוא משקר 

כחשוד על הממון.
117  ומה שאומר רב נחמן ד”חזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו” הרי ודאי שסברא זו מועילה 
בכדי לחייבו שבועה בלבד, אך אין שום היגיון לומר שתחייב אותו ממון )אלא שכיון שמחויב שבועה 
ולא נשבע משלם ואין כאן מקומו להאריך בסברא זו(. וכן מה שמבין תוספות )ד”ה “מפני מה אמרה 
תורה”( בפשטות שגם כופר הכל היה צריך להיות חייב )ולרש”י )בבא קמא קז, א. ד”ה אין אדם מעיז( 

פטור רק משום דחזקה אין אדם מעיז פניו( הוא חיוב שבועה בלבד כפשוט.
118  ראה ב’פני יהושוע’ על אתר שכותב שאין סברא לחייבו ממון על סמך טענת המלווה בלבד 

אף ללא שבועה.
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וע”כ הדין צריך להיות שפטור ללא שבועה.

ועל כך עונה רבה שאין זו שבועה שנתקנה מהחשש שמא הוא גנב וע”י השבועה יפרוש, 
אלא שמא הוא “אשתמוטי קא משתמיט” – הוא משתמט בלבד וע”י השבועה יודה מיד 

בכל החוב19.

אך בהעדאת עדים שאי אפשר לומר את סברת ההשתמטות - שהרי כפר בהכל - הרי 
לו  תעזור  לא  הממון  על  חשוד  אם  נפשך,  דממה  מקרה,  בכזה  שבועה  כלל  נתקן  שלא 
שבועתו ואם אינו חשוד הרי לא נצרכת השבועה. אבל אין הכוונה שיהיה חייב על הממון, 
יסוד סביר  לנו  כזו מתחילה וממילא הוא פטור )שהרי אין  אלא שאנו לא נתקן שבועה 

להניח שהוא משקר ועל המלווה להביא ראיה שחייב לו(.

ועל זה בא הקל וחומר ומלמדנו שאם בהודאת פיו הקלה לא פטרתו אלא בשבועה הרי 
שגם העדים החמורים יוכל להיפטר בשבועה בלבד, אף שלכאורה אין סברא לתקן שבועה. 
ולפי זה אין הקל וחומר מלמדנו שנאמין לו אף שהוא חשוד ממון )שאין סברא שיועיל לזה 
קל וחומר כנ”ל(, שודאי נאמן לנו בשבועתו כיוון שאינו חשוד, הק”ו רק מלמדנו את עצם 

תיקון השבועה שלא היינו יודעים לולי הקל וחומר.

ולפי זה נמצא שהקל וחומר הזה הוא להחמיר עליו ולא להקל עליו, שהרי לולי תיקון 
השבועה היה פטור מן הממון אף ללא השבועה, שהרי אנו מאמינים לו וע”י הקל וחומר 

אינו נפטר אלא בשבועה.

ויש לדייק זה בלשון רש”י20 - “וכ”ת מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא ולא נרמי 
עליה שבועתא )ולא נטיל עליו שבועה(” – רש”י אינו מפרש שהמסקנא מכך שחשוד על 
הממון חשוד על השבועה היא שלא נאמין לו על ידי השבועה )ויהיה חייב ממון(, אלא 

שלא נטיל עליו שבועה מלכתחילה.

ו
היינו אומרים  ב( משמע שאם  )אות  לעיל  )ושאר הראשונים(  אמנם מדברי הרשב”א 
מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא היה חייב המודה במקצת ממון )כיון שאינו יכול 

להישבע(, שהרי הקשה דקל וחומר זה מיקל עליו – דלולא הקל וחומר היה חייב ממון.

119   אף לפירוש זה יובן הדיוק ברש”י דלעיל )אות ג( “וכ”ת . . לא חשיד אממונא”, שאכן אין אנו 
חושדים אותו על הממון אלא על השתמטות. ויובן גם מה שמפרש רש”י גבי עדים “ונימא מגו דחשיד 
אממונא חשיד אשבועתא” – דכיון שלא שייך סברת ההשתמטות הרי שאין לתקן שבועה זו ממה 

נפשך – או שמאמינים לו ובאם לא הרי הוא חשוד על ממון וכו’ כבפנים.
120  ד”ה “והאי בכוליה בעי דלודי ליה”.
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ומשמע שהוא ממש חשוד לנו על הממון )שע”כ גם הקל וחומר לא יועיל להוציא אותו 
מידי חשד(, וצריך להבין לשיטתם מדוע הוא מוחזק לנו כחשוד על הממון, וכי רק מפני 

שהמלווה טען שחייב לו חמישים נוספים מוחזק הלה לגנב?

כן צריך להבין מהי הסברא שלולא חיוב השבועה של התורה בית דין היו מחייבים את 
המודה במקצת ממון, לכאורה על המלווה להביא ראיה ומדוע שיתחייב?

ז
ונראה שגם דעת התוספות היא כרשב”א ושאר הראשונים שאם אומרים מיגו דחשיד 
אממונא חשיד נמי אשבועתא הרי הוא מוחזק לנו כחשוד ואין אנו מאמינים לשבועתו )ולא 

רק שלא נטיל עליו שבועה(.

דהנה לקמן מבאר ר’ יוחנן את הטעם שמשביעים את האוחזים בטלית21: “אמר ר’ יוחנן 
שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חבירו ואומר 

שלי הוא”, כלומר שטעם השבועה היא שמא תקף הטלית מחבירו ואמר שהיא שלו.

ומקשה הגמרא: “ונימא מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא” - “אם חשוד הוא 
בכך חשוד הוא נמי לישבע )רש”י( – כלומר, אם אנו חושדים את האוחז בטלית שתקף 
הטלית מחבירו והרי הוא גזלן כיצד נאמין לו בשבועה, כשם שלא חשש לגנוב חבירו אינו 

חושש מלהישבע לשקר.

לפי המבואר לעיל בדעת רש”י הרי ששאלת הגמרא היא – כיון שכל עיקר השבועה הוא 
על חשד ממוני לא תועיל השבועה ואן כן אין טעם בתקנתה מלכתחילה ויטול ללא שבועה 

)“מאחר שזה תפוס ועומד”(.

לפי דעת הרשב”א ושאר הראשונים כוונת הגמרא בשאלתה היא – מאחר שהוא חשוד 
על הממון כיצד תועיל לו שבועתו ועל כן – יהא מונח עד שיבוא אליהו.

ומתרץ ר’ יוחנן: “לא אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא” – אף שחשוד הוא 
לגזול אינו חשוד להישבע לשקר – “ דחמיר הוא לאינשי איסור שבועה מאיסור גזילה” 

)רש”י(.

לאחר מכן מנסה הגמרא להוכיח שלא אומרים מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא 
ולבסוף מביאה הוכחה מרב נחמן: “ואלא הא דאמר רב נחמן משביעין אותו שבועת היסת 
. אלא לא אמרינן מיגו דחשיד אממונא   . נימא מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא 

חשיד אשבועתא”.

121  ה, ב.
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הרי שישבע  מן השבועה  פטור  הכל  כופר  תיקן שאף שמדאורייתא  נחמן  רב  כלומר, 
מדרבנן, כיון שחזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו, ואם נאמר שמיגו דחשיד אממונא 
חשיד נמי אשבועתא הרי שלא תועיל תקנת חכמים זו, דכשם שחשוד הוא לגזול ממון 
חבירו חשוד הוא גם להישבע לשקר, ואם כן מוכח שלא אומרים מיגו דחשיד אממונא 

חשיד נמי אשבועתא.

ומקשה התוספות22: “תימה הא הכא נמי משתמיט וי”ל דרב נחמן מחייב שבועת היסת 
אפי’ היכא שתובעו ואמר זה החפץ שהוא בידך שלי הוא דלא שייך אישתמוטי וכן פי’ רב 

האי גאון שמשביעין שבועת היסת אקרקעות אע”ג דלא שייך בהו אישתמוטי”.

כלומר, לכאורה גם במקרה של רב נחמן אפשר לומר שטעם השבועה היא שמא הוא 
משתמט ואם כן אין להוכיח שלא אומרים מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא.

ומתרץ התוספות שרב נחמן מחייב שבועה אפילו במקרה שאי אפשר לומר שמשתמט 
– כגון שהחפץ ביד הנתבע שאין שייך לומר שמשתמט וכן רב האי גאון חייב שבועה אף 
בקרקעות שאין בזה השתמטות, ואם כן מוכח שלא אומרים מיגו דחשיד אממונא חשיד 

נמי אשבועתא.

והקשה התוספות: “וקשה דבפ’ שבועת הדיינים משמע דלא מחייב שבועת היסת אלא 
משום אישתמוטי, דקא פריך אדרבה אין אדם מעיז ומשני דמשתמיט”.

כלומר, רב נחמן ביאר שטעם השבועה היא משום שחזקה אין אדם מעיז פניו, ומקשה 
הגמרא שלכאורה גם ללווה יש חזקה – חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו – ומדוע 

שלא נאמין לו בלא שבועה?

ומבאר רב נחמן שאין הכי נמי שאם היה מעיז פניו היה נאמן אף ללא שבועה כיון שחזקה 
אין אדם מעיז פניו, אך בכופר הכל אינו מעיז פניו אלא משתמט בלבד – שבז אינו חושש 

להעיז כיון שסוף סוף יחזיר לו הכסף ועל כן חייב בשבועה.

ואם כן מוכח שרב נחמן תיקן את שבועת ההיסת רק במקרה שבו שייך השתמטות – 
דבאם אין שייך השתמטות לא צריך כלל לשבועה – ואם כן לא ניתן לתרץ שאף שהוא 
הגמרא  מוכיחה  מניין   – לדוכתא  קושיית התוספות  והדרא  נחמן שבועה  רב  חייב  בעין 
שלא אומרים מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא, הרי אפשר לתרץ ד”אשתמוטי 

קא משתמט”.

ותירץ התוספות: “וי”ל כיון דבשאינו בעין משתמיט אף כשהוא בעין לא פלוג רבנן”. 
יכול הוא להשתמט, מ”מ לא פלוג  דוקא כאשר  כלומר, אף שאכן טעם השבועה שייך 

122  ד”ה “אלא הא דאמר רב נחמן”.
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רבנן – לא חילקו חכמים בין המקרים, וכיון שהיכא שאינו בעין )ושייך השתמטות( תיקנו 
שבועה, אף במקרה שהוא בעין )ולא שייך השתמטות( תיקנו שבועה.

והנה, לפי דעת רש”י ששאלת הגמרא היא על עצם תיקון השבועה במקרה שחשוד על 
הממון – אין מובן מהי ההוכחה )לפי ביאור התוספות( מרב נחמן, הרי הקושיא אינה כיצד 
מאמינים לו לשבועתו )שלשיטת רש”י כיון שאינו חשוד ממש על הממון נאמן בשבועה( 
אלא מדוע תיקנו את השבועה וכיון שטעם תקנת שבועת היסת היכא שהוא בעין )ולא 
שייך השתמטות( הוא מצד לא פלוג – הרי שאין כלל הוכחה למשנתנו שבה אין טעם 

לתקנת השבועה מלכתחילה.

כיצד  היא  הגמרא  ששאלת  הראשונים  כשאר  ליה  סבירא  שתוספות  מוכח  כן  ואם 
מאמינים לו לשבועתו כיון שחשוד הוא על הממון, ועל פי זה שפיר מוכח מרב נחמן, שאף 
שטעם תקנת השבועה היכא שהוא בעין הוא מצד לא פלוג, מ”מ קשה כיצד נאמין לו 
לשבועתו מאחר שחשוד על הממון ומה הסברא ב”לא פלוג” אם אינו נאמן בשבועתו ואם 
כן מוכח שלא אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא ואנו מאמינים לשבועתו 

ומובן טעם תקנת חכמים להישבע בשניים אוחזין בטלית.

ונמצא שדעת התוספות כדעת הריטב”א ושאר הראשונים.

ח
כעת יש להבין מהי אכן סברת הראשונים, מדוע המודה במקצת חשוד הוא על הממון 

ויהיה מחוייב לשלם ללא שבועתו?

ויש לומר הביאור בזה:

דהנה, שבועה יכולה לשמש לשני מטרות, המטרה שבדרך כלל משמשת השבועה היא 
להימנע מחשש – היינו, שבית דין אינו מאמין לטענת הנתבע וחושש שמא משקר ותיקנו 
מאמינים  אנו  השבועה  ע”י  )וממילא  ישקר  ולא  יפרוש  השבועה  שע”י  שבועה  חכמים 

לטענתו(.

דין אלא  בית  רק בשביל להסיר חשש של  נועדה  לא  לומר שהשבועה  אמנם, אפשר 
בשביל לחזק את הטענה של הנתבע.

ביאור הדברים:

תוספות כתב לעיל23: “דכשמודה מקצת . . נראה דמשקר ולכך יש שבועה”. ויש לומר 
הביאור בזה, דהנה, כאשר באים לבית דין המלווה והלווה, וטוען המלווה שהייתה הלוואה 

123  ד, א. ד”ה “הצד השווה”.
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במאה והלווה אינו מכחישו ומודה שהייתה הלוואה אך טוען שהייתה על חמישים בלבד, 
הרי שטענת המלווה חזקה יותר מטענתו של הלווה, כיון שגם הלווה מודה בעיקר טענתו.

ונמצא שכאשר בית דין בוחנים את טענותיהם הרי שיש כאן טענה חזקה )למלווה( מול 
טענה חלשה )ללווה( ועל כן פסק הדין יהיה שנאמין למלווה – כיון שיש לו טענה חזקה 

יותר )על דרך ברי ושמא שברי עדיף24(.

ולפי דעתם מטרת השבועה אינה בכדי להסיר חשש צדדי, אלא היא בכדי לחזק את 
טענת הלווה, על מנת שנוכל להאמין לטענתו שפטור.

אינו מפני שחשוד על הממון אלא מפני  זה הטעם שהיינו מחייבים את המודה  ולפי 
שטענתו גרועה מטענת המלווה, ועל כך הקשתה הגמרא – “ונימא מיגו דחשיד אממונא 
חשיד נמי אשבועתא” – דכשם שאינך מאמינו ע”י טענתו ועדיין הוא חשוד אצלך כל גם 

אל תאמינהו ע”י השבועה – דמדוע שתהיה השבועה חזקה יותר מטענת הלווה עצמו?

מיגו  אמרינן  ד”לא  הגמרא  תשובת  בפירוש  לתוספות  רש”י  בין  חילוק  יובן  זה  עפ”י 
דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא”:

הוא  “דחמיר  השבועה25:  על  חשוד  אינו  הממון  על  שחשוד  שאף  בטעם  פירש  רש”י 
לאינשי איסור שבועה מאיסור גזילה”, והיינו שבני האדם מפחדים יותר להישבע לשקר 
מלגנוב ועל כן אף ששיקר לגנוב חבירו איננו חוששים שישבע לשקר, ומשמע מדבריו 
שחומרת השבועה נובעת מדעת בני האדם ולא מפני שהשבועה עצמה באמת יותר חמורה.

ביומא27  כדאיתא  חמורה  דשבועה  משום  טעמא  דהיינו  “נראה  פירש26:  תוספות  אך 
ובשבועות 28שהעולם נזדעזע על לא תשא”. ויש שפירשו שמשמע מדבריו ששבועה יותר 

חמורה מצד עצמה ולא מפני שבני האדם יותר חוששים ממנה.

ובפשטות אין מובן מה נוגע לבית דין שהשבועה יותר חמורה בעצם, הרי האדם אינו 
חושש לעבור עליה, ועל כרחך צריך לפרש גם בתוספות שכיון ששבועה יותר חמורה )עד 
שנזדעזע העולם על כך( הרי שבני האדם יותר חוששים ממנה ואם כן פירושו הוא כפירוש 

רש”י.

השבועה  בצורך  ותוספות  רש”י  חלוקים  דאכן  לומר,  יש  לעיל  המבואר  עפ”י  אמנם 
וממילא בפעולתה, דלפי רש”י השבועה נועדה בכדי להסיר החשש של חכמים שמא הוא 

124  וראה לקמן צז, ב. דרב הונא ורב יהודה סוברים שברי ושמא מועיל אץ להוציא ממון מחזקת 
בעליו.

125  ד”ה “לא אמרינן כו’”.
126  ד”ה “דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתא”.

127  פו, א.
128  לט, א.



קובץ המאה ועשרים | ישיבת תות"ל בית שמש קטנה136

משקר, וכיון ששבועה חמורה לו ועל ידה יפרוש מהשקר הרי שתועיל השבועה אף על פי 
שחשוד על הממון, ומובן שמה שנוגע זה דעת בני האדם – שיפרוש ע”י השבועה – ולא 

נוגע חומר השבועה עצמה.

אמנם עפ”י הבנת התוספות שהצורך בשבועה הוא לחזק את טענתו יש לומר שאין נוגע 
כל כך מה שחושש מפני השבועה אלא שהשבועה יותר חמורה כשלעצמה – היינו שהיא 
יותר חזקה בשביל בית דין, שאף שטענת פיו היא טענה חלשה ובית דין אינו יכול לסמוך 
עליה, מ”מ ע”י השבועה החמורה טענה מתחזקת ונאמין לו. ומובן שנוגע בעיקר חוזק 

השבועה עצמה ופחות מה שהוא מחזיק את השבועה לחמורה.

ט

והנה הגמרא רוצה להוכיח מדין מודה במקצת דמאן דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתא: 
דחשיד  מיגו  נימא  ישבע  הטענה  מקצת  מודה  רחמנא  דאמר  האי  הכי  תימא  לא  “דאי 

אממונא חשיד אשבועתא”.

ודוחה הגמרא הראיה ממודה במקצת “התם אשתמוטי קא משתמיט ליה כדרבה תדע 
דאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא הכופר במלוה כשר לעדות )“אלמא לאו דעתיה 
למגזליה דנימא אל תשת עד חמס אלא לאשתמוטי עביד” – רש”י( בפקדון פסול לעדות”.

והנה, לפי המבואר לעיל ברש”י שהשאלה הייתה על עצם חיוב השבועה על חשד ממוני 
)ולא שהוא אכן חשוד על ממון(, הרי שבתשובת הגמרא “התם אשתמוטי קא משתמיט 
ליה” כוונת הגמרא לומר שטעם תיקון השבועה אינו על חשד ממוני - שלו אכן לא תועיל 

השבועה – אלא על חשד של השתמטות, וע”י השבועה יודה ויתקן הכסף מיד.

והנה, על כך מביאה הגמרא הוכחה מרב אידי בר אבין שהכופר מלוה – והוכח אחר כך 
ששיקר ע”י עדים שהעידו שלווה וכדו’ – אינו פסול לעדות כיון שאנו מעמידים שרצה 
להשתמט ולא לגזול. אמנם לי המבואר לעיל אין זה דומה כלל למקרה של מודה במקצת, 
דבכופר במלוה וודאי שטען שקר להחזיק הממון אצלו, השאלה היא האם מוחזק לנו כגזלן 
– שהיה בדעתו להשאיר הכסף אצלו לעולם ופסול לעדות, ועל כך אומר רב אידי בר אבין 

דכיון שאפשר לומר שמשתמט איננו מחזיקים אותו לגנב וכשר לעדות.

אמנם במודה במקצת אינו מוחזק לנו כשקרן )כנ”ל לשיטת רש”י( והאלה אינה האם 
יהיה פסול לעדות – דוודאי אין סברא בזה שע”י טענת המלווה יפסל לעדות – השאלה 
היא האם יש טעם בתיקון שבועה על חשד ממוני – ועל כך אין הוכחה כלל מרב אידי בר 
אבין, דאין הכי נמי לרב אידי בר אבין אם היינו רוצים להשביע אותו על חשד ממוני )שאנו 

כן חוששים שמא גנב, לא מחזיקים( לא היה טעם בשבועה כזו ממה נפשך.
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ומה שאמר רב אידי בר אבין הוא שאין מחזיקים אותו לגזלן – אף אם מסתבר לומר 
שגנב - כיון שאין ידוע לנו בוודאות שרוצה לגזול – אך אין הכי נמי שעל חשש ממוני אין 

נשבעים.

ובדוחק היה אפשר לומר שלפי פירוש רש”י הראיה מרב אידי בר אבין היא על עצם 
חשש ההשתמטות.

אמנם רש”י כתב: “כשר לעדות. אלמא לאו דעתיה למגזליה דנימא אל תשת עד חמס 
אלא לאשתמוטי עביד”. ומשמע שמוכיחים מדברי רב אידי בר אבין שאין חוששים לגזל, 
ולכאורה צריך עיון כיון ששם צריך וודאות מוחלטת בשביל להחזיקו כגזלן ולפוסלו לעדות 

משא”כ במודה במקצת.

ואולי יש לומר שלשיטת רש”י ההוכחה היא שאין חוששים כלל לגניבת הממון ועל כן 
אין צריך במודה במקצת שבועה על חשד זה )ולא רק מפני שאי אפשר להשביע על כך, 

אלא שאין צורך כלל כי אין חשד כזה(.

י
אמנם לשיטת התוספות יש לבאר הגמרא באופן אחר:

דהנה, לפי המבואר לעיל שבמודה במקצת טענת הלווה היא טענה חלשה, צריך להבין 
מהי תשובת הגמרא “אשתמוטי קא משתמיט”, דהנה, למאן דאמר מיגו דחשיד אממונא 
חשיד נמי אשבועתא נמצא שאין השבועה חזקה יותר מטענתו שעל כן אף ע”י השבועה 
נשארת טענתו חלשה יותר מהמלווה וא”כ צריך להבין מהי תשובת הגמרא “אשתמוטי 

קא משתמיט”.

הוא  שחשוד  הרי  חלשה  טענה  והיא  טענתו  דכאשר  לומר  הגמרא  דכוונת  לומר,  ויש 
לטעון שקר לגזול חבירו, אמנם כיון שאנו מחזיקים אנשים בחזקת כשרות שאינם גזלנים 
הרי שחזקה הוא עצמה מוכיחה דאין הוא משקר ומחזקת טענתו ושוב אין טענתו חלשה.

אלא דכיון דיש לומר שאינו גזלן אלא משתמט בעלמא שוב נמצא שטענתו טענה חלשה  
ומאמינים אנו למלווה.

ונמצא שלפי זה ההוכחה מרב אידי בר אבין היא הוכחה מדוייקת, דאין אנו מחזיקים 
אנשים כגזלנים וע”כ נאמן בטענתו, ורק משום סברת אשתמוטי טענתו היא טענה חלשה.

יא
עפ”י זה יש לבאר דבר נוסף שאין מובן בפירוש התוספות:
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איתא בגמרא לעיל29: “ההוא רעיא דהוו מסרי ליה כל יומא חיותא בסהדי יומא חד מסרו 
ליה בלא סהדי לסוף אמר להו לא היו דברים מעולם אתו סהדי אסהידו ביה דאכל תרתי 
מינייהו . . נחייביה מדרב נחמן דתנן מנה לי בידך אין לך בידי פטור ואמר רב נחמן משביעין 

אותו שבועת היסת, דרב נחמן תקנתא היא ותקנתא לתקנתא לא עבדינן”.

כלומר, במקרה שבו הפקידו צאן אצל רועה ללא עדים וטען שלא הפקידו אצלו מעולם 
ולבסוף העידו עדים שאכן הפקידו אצלו והוא אכל אותם, הגמרא רוצה שיחייבוהו שבועה 

כבכופר הכל שאומר רב נחמן שחייב שבועת היסת.

ומבארת הגמרא שבמקרה זה שבו הוא חשוד על השבועה )כיון שגזל( אינו יכול להישבע, 
ולא נשביע את שכנגדו כיון שכל המושג שכנגדו נשבע ונוטל הוא מדרבנן וחיוב שבועת 

היסת אף הוא מדרבנן ואין עושים תקנה לתקנה.

וכתב התוספות30: “ומתוך שאינו יכול לישבע משלם לא שייך הכא כדפרישית”. היינו, 
שלכאורה צריך להיות הדין שכיון שאינו יכול להישבע )שחשוד על השבועה( ישלם, כפי 

שאומר ר’ אבא31 שכל שאינו יכול להישבע משלם.

ומבאר תוספות שלא שייך כאן הכלל דמתוך שאינו יכול להישבע )כפי שביאר התוספות 
ועוד  ויחייבוהו שבועה,  חיוב שבועה  לידי  אותו  יביאו  העולם  כל  כן  כיון שאם  לעיל32( 
משום שכאן אין זה שהוא לא רוצה להישבע או שאינו יכול אלא שאנחנו לא מאפשרים לו 

להישבע ועל כן אף שלא נשבע אינו חייב לשלם.

ובתוספות הרא”ש תירץ באופן אחר33: “ופטור בלא שבועה. והא דאמר מתוך שאינו 
יכול להישבע משחם, היינו בשבועה דאורייתא”.

בשבועה  רק  הוא  משלם  להישבע  יכול  ואינו  שבועה  המחויב  שכל  הכלל  כלומר, 
דאורייתא, אך בשבועה שהיא מדרבנן כגון שבועת היסת אין אומרים מתוך שאינו יכול 

להישבע משלם.

ולכאורה צריך להבין, דהנה תוספות עצמו כתב לעיל34 שהכלל דר’ אבא דמתוך שאינו 
יכול להישבע משלם הוא בשבועה דאורייתא בלבד וז”ל: “וכן בנסכא דר’ אבא משמע דאי 
אמר לא חטפתי היה נשבע להכחיש את העד שבועה דאורייתא מדאמר מתוך שאינו יכול 

לישבע משלם דאשבועה דרבנן לא אמר הכי”.

129  ה, א.
130  ד”ה “ותקנתא לתקנתא”.

131  שבועות לב, ב.
132  ה, א. ד”ה “שכנגדו קאמינא”.

133  ד”ה “ותקנתא לתקנתא לא עבדינן”.
134  ג, ב. ד”ה “בכוליה בעי דלודי ליה”.
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וצריך להבין אם כן מדוע לא תירץ התוספות גם לגבי שבועת היסת כתוספות הרא”ש 
שבשבועה דרבנן אין אומרים מתוך שאינו יכול להישבע משלם. 

יב
דג’ הראיות שמביאה הגמרא שלא אומרים מיגו דחשיד  יש להמתיק הסדר  זה  עפ”י 

אממונא חשיד נמי אשבועתא:

הכל,  בכופר  היסת  נחמן שמחייבים שבועת  רב  מדברי  הגמרא  הביאה  ראשונה  ראיה 
לאחר מכן מובאת ראיה מברייתא )תני ר’ חייא( דבעל הבית שהביא כסף לחנוני להאכיל 

את פועליו והוא אומר שנתן להם והם אומרים שלא נטלו שניהם נשבעים ונוטלים.

ראיה שלישית מברייתא של רב ששת שמשביעים את השומר ג’ שבועות.

והנה לכאורה אין מובן הסדר של ג’ הראיות, דלכל לראש הייתה הגמרא צריכה להביא 
מכן  ולאחר  במשנה(  כמותה  שיש  חייא  ר’  של  הברייתא  )ובפרט  הברייתות  מן  ראיה 

מהמימרא של רב נחמן שהיא מימרא של אמורא.

אמנם עפ”י המבוא לעיל יש לומר שיש כאן ג’ מקרים שונים, ובסדר דמן החמור אל 
הקל, המקרה של רב נחמן – שבועת היסת בכופר הכל – הוא מקרה בו יש טענה חזקה 

מול המחוייב שבועה35.

האם רבי חייא הוא בגדר של תנא או אמורא

 הרב יוסף יצחק שי' מיכאלשוולי
ר"מ בישיבה

איתא במסכת בבא מציעא36: “רבי חייא תנא הוא ופליג”, היינו שרבי חייא הוא תנא 
וע”כ ביכולתו – בשונה מאמוראים אחרים - לחלוק על תנאים.

ויש לבאר מהו הגדר ד’תנא ופליג’, ובהקדים הטעם שאין האמוראים יכולים לחלוק על 
התנאים. 

135  אולי להכניס גם את השבועה בשניים שווים ויש להאריך בזה.
136  ה, א.



קובץ המאה ועשרים | ישיבת תות"ל בית שמש קטנה140

 דהנה כתב הרמב”ם37: “ב”ד גדול שדרשו באחת מן המדות כפי מה שנראה בעיניהם 
שהדין כך ודנו דין ועמד אחריהם ב”ד אחר ונראה לו טעם אחר לסתור אותו הרי זה סותר 
ודן כפי מה שנראה בעיניו שנאמר “אל השופט אשר יהיה בימים ההם” אינך חייב ללכת 

אלא אחר בית דין שבדורך”. היינו שמחויב האדם לשמוע לבית הדין של דורו.

דהא  אתנאי,  אמוראי  פליגי  לא  אמאי  כן  אם  תאמר  “ואם  הקשה:  שם  משנה  ובכסף 
בכל דוכתא מקשינן לאמורא ממתניתין או מברייתא וצ”ל אנא דאמרי כי האי תנא ואם 
לא יאמר כן קשיא ליה וכפי דברי רבינו הרשות נתונה להם לחלוק על דברי התנאים”. 
היינו שלפי דברי הרמב”ם אין מובן מדוע אין התנאים יכולים לחלוק על האמוראים והרי 
הרמב”ם פסק שב”ד יכול לחלוק על ב”ד שקדם לו וא”כ אף האמוראים יוכלו לחלוק על 

התנאים.

שדורות  וקבלו  קיימו  המשנה  חתימת  שמיום  לומר  “ואפשר  משנה:  הכסף  ותירץ 
האחרונים לא יחלקו על הראשונים וכן עשו גם בחתימת הגמ’ שמיום שנחתמה לא ניתן 
רשות לשום אדם לחלוק עליה”. כלומר, אף שאפשר לחלוק על דברי חכמי הדור הקודם, 
ביום חתימת  וכן  דורות הראשונים  על  יחלקו  הרי שבסוף תקופת התנאים תיקנו שלא 

הגמרא.

שאדם צריך להקשיב לבי”ד של דורו גם אם הוא חולק על בי”ד מוקדם ושואל אם כן 
ה’כסף משנה’38 מהיכן אנו לומדים שאסור לאמוראים לחלוק על תנאים? ואומר שאפשר 
לומר שבאמת אין איסור אלא מתקופת חתימת המשנה קיבלו על עצמם שהאחרונים לא 

יחלקו על הראשונים ולכן האמוראים לא יכולים לחוק על תנאים.

והנה מדעת התוס’ בכתובות39משמע ש”תנא ופליג” משמעו תנא ממש! שהנה כתוב 
ברייתא  יש  והרי  הגמ’  ושואלת  המנין,  מן  ואבלים  שחתנים  אומר  שרב  בכתובות  בגמ’ 
מפורשת שאבלים לא מן המנין וענה הגמ’ שרב תנא הוא ופליג. ומיד אח”כ שואלים אותו 
שאלה על רבי יוחנן, והגמ’ מתרצת שרבי יוחנן מדבר על שורה והברייתא מדברת על ברכת 
המזון ואור שם התוס’ שמזה שרבי יוחנן לא אומר שהדעה שלו כבר כי הנה יש לו כאן תנא 
שמסכים איתו  משמע שהוא לא מחזיק את רב כתנא ממש כי לפי דורתו תנא ופליג זה 
תנא ממש והוא לא מחזיק את רב כתנא ממש ומכיון שלא הלכה כרבי יוחנן משמע שרב 

הוא תנא ממש.

137  הלכות ממרים פ”ב הלכה א.
138  הלכות ממרים שם.

139  ה,א.
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אך לפי רבינו מלאכי הכהן נדמה שאינו כן כי הנה כתב בספרו יד מלאכי40 שפשוט שהם 
)רב ורבי חייא( אינם תנאים מכיון שהם לא מוזכרים  לא במשנה ובברייתא אלא כל שהם 

חשובים כתנאים לגבי מחלוקת כל זה בשם “הליכות עולם”. 

אך השיג עליו ‘מוהריק”א’ ואומר שהם כן תנאים ממש מכיון שהם סידרו בריתות )ר’ 
חייא סידר בריתות ורב’ סידר בריתות ותורת כהנים( ע”כ דבריהם. 

ומקשה עליו יד מלאכי ואומר שזה  שהם סידרו בריתות זה לא סיבה לומר שהם תנאים 
ממש כי הרי גם שמואל סידר בריתות, ולא מובא עליו בשום מקום שהוא תנא ופליג, וכך 
גם אפשר להקשות על הר”ן שאמר שלוי הוא תנא מכיון שהוא שנה בריתות, והדבר קשה 
להמציא כללים חדשים  שאין להם שורש בש”ס, ועוד שהטעם של הר”ן לא חזק  מכיון 
שגם שמואל סידר בריתות ובל מקרה לא נאמר עליו בשום מקום שהוא תנא, ואם כך 

הקושיא על הליכות עולם בטלה.

איתא  הנה  כי  בברייתא!  הוזכר  חייא  קושיא אחרת שהרי מצינו שרבי  עליה  יש  אבל 
בתוס’ בפ”ק דשבת “כתנאי רבי חייא אומר . . רבי יהודה בן בתירא” ומכאן מוכח שרבי 
חייא תנא ממש, ועוד מצינו בפרק ב’ דכתובות דתניא “הרי שבא כו’ דיברי רבי אומר לי 
רבי חייא” מכן מוכח שרבי חייא הוזכר בברייתא. לא רק רבי חייא הוזכר בברייתא אלא לפי 
דעת כמה גדולי עולם גם רב מוזכר בברייתא דהנה איתא בפרק האשה שנפלו “והתניא 
ר’ אבא אומר שאלתי את סומכוס וכו’”. וכתב רבי בצלאל בשיטה מקובצת שלו: דאפשר 
דהיינו רב בר פלוגתא דשמואל כי אבא היה שמו של רב ובני בבל היו קוראים אותו רב 

מפאת כבודם אליו. 

למרות שמצינו שרב ורבי חייא הוזכרו בברייתא הנכתב רש”י בפרק המפלת דר’ חייא 
הוא תנא ואמורא ואיפה שהוזכר בברייתא לא אמר דברים בשמו אלא דברים ששמע.

ואל תתמה על החפץ, שהרי גם ריב”ל  מצינו שהוזכר במתני’ דסוף עוקצין, ועכ”ז כתב 
רש”י בפרק מרובה דאמורא הוא.

140  תקנ”ג.
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הטעם שבחר השומר לשלם

 הרה"ת מנחם מענדל שי' הכהן כהן
ר"מ בישיבה

א
 איתא במסכת בבא מציעא41: “המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים, ונגנבו או שאבדו,

שילם ולא רצה לישבע, שהרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצא  נמצא הגנב משלם תשלומי 
כפל, טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה, למי משלם למי שהפקדון אצלו”.

כלומר, שומר חינם שנגנב ממנו החפץ או שאבד ומצד הדין יכול היה להישבע ששמר 
זוכה בכפל,   - ולא להישבע  ולהיפטר מן התשלומים, אך העדיף לשלם למפקיד  כראוי 

שכאשר ימצאו את הגנב ויתחייב לשלם כפל או ארבעה וחמשה ישלם זאת לשומר.

בפשטות נראה מלשון הגמרא שהטעם שהשומר העדיף לשלם אף שפטור מצד הדין 
הוא מפני שלא רצה להישבע – שפחד מן השבועה החמורה - שמא אכן פשע בשמירתו 

ונמצא שנשבע לשקר.

והנה בהמשך הגמרא איתא42: “אמר רב הונא משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו, 
מאי טעמא חיישינן שמא עיניו נתן בה”.

והיינו שאף שומר שמשלם לבעלים על החפץ מחוייב להישבע שהחפץ אינו ברשותו, 
כיון שאנו חוששים שמא עיניו נתן בה והשאיר החפץ לעצמו.

הוא  צריך  בכל מקרה  והרי  בזה ששילם  הרווח של השומר  דא”כ מה  ולכאורה קשה, 
להישבע שאינו ברשותו, ואם הטעם שהחליט לשלם הוא מפני החשש להישבע הרי שמכל 

מקום נשבע ומה תועלת יש לו בזה ששילם.

וז”ל הפרישה43: “וא”ת מה מרויח זה במה שמשלם הא אכתי משתבע שאינו ברשותו”.

141  לג, ב.
142  לד, ב.

143  חושן משפט רצה ס”ק א.
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לכלול  ולא  פשע  שלא  לישבע  יצטרך  שלא  כדי  משלם  הכי  דמשום  “וי”ל  ותירץ: 
בשבועתו שלא שלח בה יד דירא לנפשו דילמא נהנה מהפיקדון ושלח בו יד או פשע בו 

לפעמים בשמירה”.

והיינו שיש הפרש בין ב’ השבועות, דבשבועה שלא פשע בה הרי שיכול להיות שטועה 
הוא בלא ידיעתו, שאף שחושב ששמר כראוי מכל מקום ברגע מסוים לא שמר כראוי וע”כ 
הוא חושש מלהישבע אף שחושב ששמר כראוי. אך בשבועה שאינה ברשותו אין מקום 

לטעות זו – שהרי יודע בוודאות שהחפץ אינו אצלו ואין חשש שנשבע לשקר.

ב
ואולי יש לומר ביאור נוסף, שהשומר פוחד יותר משבועה כאשר שבועה זו פוטרת אותו 
מלשלם, דהיינו, אף שהשומר חושש גם מהשבוע כשלעצמה - מעוון שבועת שקר - שמא 
אכן פשע בשמירתו ונמצא שנשבע לשקר, הרי שכאשר ע”י שבועה זו נפטר הוא מלשלם 

למפקיד החשש הוא חזק יותר.

דבשלמא כאשר משלם למפקיד הרי שאף באם ישבע לשקר זהו רק עוון כלפי שמים, 
אך כאשר אינו משלם ונמצא שע”י שבועתו )השקרית – לפי חששו( פטר עצמו מלשלם 
והזיק את חברו, הרי שחששו הרבה יותר חזק, והיינו לא רק מצד העבירה הנוספת שיש 
כאן בין אדם לחבירו - שלא שילם לו את המגיע לו, אלא שהחטא של השבועת שקר עצמו 
יותר חמור כאשר על ידו הזיק לחבירו, שהשתמש בדבר “קדוש” זה בכדי להיפטר שלא 

כדין.

משלם  השומר  כאשר  מקום  מכל  משלם  אינו  כאשר  מלהישבע  שחושש  אף  וע”כ 
למפקיד ומצריכים אותו להישבע שאינה ברשותו אינו חושש משבועה זו כשלעצמה )אף 

אם גם בשבועה זו היה יכול לטעות(.

ג
נובעת מההנחה  זו  זו אינה קשה מלכתחילה, דהנה, קושיא  לומר שקושיא  יש  אמנם 
שהטעם שהשומר רוצה לשלם הוא מפני שחושש להישבע וא”כ אין מובן מה הרוויח בזה 
ששילם והרי נשבע הוא שאינו ברשותו, אך יש לומר שהטעם שהשומר מעדיף לשלם 
ולא להישבע איננה בהכרח מפני שמפחד להישבע אלא מפני שהעדיף לשלם לחבירו על 
החפץ שהביא לו לשמור ולא חזר אליו אף שהיה יכול מצד הדין להיות פטור, היינו לפנים 

משורת הדין.
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וע”כ כאשר השומר משלם למפקיד על הגניבה אין הוא חושש מלהישבע, כיון שהפחד 
שלו אינו מהשבועה אלא מחוסר התשלום )והיינו לאו דווקא מהעבירה שבזה, אלא מצד 

טבעו שאינו רוצה להזיק חבירו(.

שרצה  שהטעם  קצת  משמע  לישבע”  רצה  ולא  “שילם  המשנה  שמלשון  פי  על  ואף 
לשלם הוא מפני שלא רצה להישבע, הנה לכל ראש ההנחה הפשוטה היא שהמשנה לא 
צריכה לתת לנו טעם מדוע השומר העדיף לשלם, שהרי אין לזה שום נפקא מינה לדינא 

ומה איכפת לן.

ומה שכתוב “שילם ולא רצה לישבע” יש לומר בפשטות שאין הכוונה שהוא שילם כי 
הוא לא רצה להישבע, אלא שהעדיף לשלם ולא בחר להיות פטור ע”י השבועה )היינו 
ש”ולא רצה לישבע” בא לבטא את הדרך שבה היה יכול להיות פטור, ולא את החשש שלו 

מהפטור( וכדלהלן.

ד
ויש להביא ראיה להנ”ל:

זוכה בכפל: “אמר רב פפא  דין מחוייב בתשלום  פי  בגמרא44 מובא שאף שומר שעל 
שומר חנם כיון שאמר פשעתי מקנה ליה כפילא, דאי בעי פטר נפשיה בגניבה”. היינו שאף 
על פי שמצד הדין מחויב הוא בתשלום, אך כיון שהיה יכול להיפטר ע”י טענת )שקר ש(

נגניבה מקנה לו הבעלים את הכפל.

והנה מפשט דברי המשנה “ונגנבו או שאבדו . . שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא” 
משמע שמדובר על מקרה כזה שבו השומר פטור על פי דין ולא מוזכר במשנה המקרה 

של “פשעתי”.

ובתוספות45 הביא על זה ב’ פירושים: “נגנבו. ה”ה אם אמר פשעתי שהכפל שלו כדאמר 
בגמרא מגו דאי בעי פטר נפשיה בגניבה אלא אורחא דמילתא נקט נגנבו שהוא רגילות 

לטעון דבר שהוא פטור אע”פ שהוא רוצה לשלם”. 

הייינו שאף שהשומר זוכה בכפל אף במקום שחייב בתשלומים על פי דין מכל מקום 
נקטה המשנה דוגמא של שומר הטוען נגנבו )ולא האומר פשעתי( כיון שזוהי הרגילות 

לטעון טענה שפוטרת את השומר.

ומביא תוספות פירוש אחר: “וריב”ן פי’ דמתני’ נמי ה”פ דהנפקד אומר שנגנבו בפשיעה 
ולא רצה לישבע היינו ולא רצה לישבע לשקר”.

144  לד, א.
145  לג, ב. ד”ה ‘נגנבו’.
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היינו שלשיטת הריב”ן זהו אכן הפשט במשנה – שהשומר טוען שפשע ומה שכתוב 
“שילם ולא רצה לישבע” היינו שלא רצה לטעון שקר ולהישבע על כך וע”י זה להיפטר 

מן התשלום.

והנה, לפי פירוש הריב”ן ודאי שהפשט בדברי המשנה “שילם ולא רצה לישבע” אינו 
ששילם כי לא רצה להישבע, שהרי כיון שטוען פשעתי ויודע שזה אכן מה שהיה מדוע 
לנו לתלות את תשלומיו בזה שאינו רוצה להישבע ולא בזה שרוצה לשלם למפקיד את 

המגיע לו?

וא”כ ודאי שלפירוש הריב”ן הפשט בדברי המשנה הוא ששילם ולא רצה להישבע – 
שזוהי הייתה דרכו להיפטר.

וההסברה בלשון זה יש לומר – ובהקדים, שלכאורה המשפט “ולא רצה לישבע” הוא 
ע”י  להיפטר  יכול  ואינו  בתשלומין  שחייב  במקום  שאף  הוא  שהדין  כיון  שהרי  מיותר, 

שבועה זוכה הוא בכפל הרי למה צריך כלל את המשפט “ולא רצה לישבע”.

זו קשה אף לפירוש הראשון של תוספות – שהמשנה דיברה במקרה המצוי,  קושיא 
שהרי לפי זה יוצא שהמשנה הייתה יכולה לומר רק “שילם” והיינו מבינים את כל המקרים 
אך בחרה להוסיף מילים נוספות - אף שיכולים לגרום לטעות בדין - רק בשביל לדבר 

במקרה המצוי.

)והיינו שאין זה כבמקרה רגיל שהיה למשנה ב’ אופנים לכתוב המקרה – או המקרה 
המצוי או המקרה של החידוש ובחרה במקרה המצוי, שהרי כאן הייתה המשנה יכולה לדבר 
בשני המקרים יחד והוסיפה בדבריה בשביל לדבר רק במקרה המצוי. וראה במסכת ביצה 

ב, ב. כעין קושיא זו )בפשטות במקרה שלנו קשה יותר וד”ל((.

אך לפירוש הריב”ן קשה הרבה יותר, כיון שהמשנה עצמה מדברת בכל המקרים א”כ 
מדוע להוסיף כלל את המשפט “ולא רצה לישבע” ולא לכתוב בפשטות “שילם”?

והביאור לזה בפשטות, שהמשנה בדבריה “ולא רצה לישבע” באה להדגיש שכל הדין 
של הקניית הכפל הוא רק במקרה שהיה  השומר יכול להיפטר בדרך כל שהיא – אף ע”י 
שקר – שמשום כך מקנה לו המפקיד את הכפל, מיגו שהיה יכול לפטור עצמו בשקר. אך 
במקרה שלא היה יכול לפטור עצמו – כגון שהיו עדים שפשע46 )או שואל לאחד הלישנות 

בגמרא( ונמצא שאין לו מיגו הרי שהמפקיד לא מקנה לו את הכפל.

וזהו מה שבאה להדגיש המשנה – שילם והיה יכול להיפטר ע”י שהיה נשבע – אפילו 
שבועת שקר, רק במקרה כזה זוכה הוא בכפל.

146  דלא כירושלמי.
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ה
ויש להביא ראיה נוספת לפשט זה:

בחידושו של רב הונא שאף שומר שמשלם חייב בשבועה כתב הר”ן47: “אתא לאשמועינן 
שאף על פי שהוא רוצה לשלם מעצמו, דסלקא דעתך אמינא נהימניה דהא קפיד אממונא 
דחבריה ולא בעי למיגזליה, אפילו הכי חיישינן דדילמא פריש מלאו דגזילה ולא פריש 

מלאו דלא תחמוד, דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו”. וכן כתב הרמב”ן.

והיינו שלולא דברי רב הונא היינו פוטרים את השומר מן השבועה כאשר הוא משלם, 
דאף שיכול להיות שעיניו נתן בה אין אנו חוששים לכך שגזל את חבירו בכך, כיון שאם לא 
היה חושש מן הגזל היה טוען נגנבה ולא משלם לו כלל, ומכך שלא עשה זאת מוכח שאינו 

מתכוון לגזול ועל כן אין אנו חוששים שעיניו נתן בה.

ומחדש רב הונא שמכל מקום אנו משביעים אותו שאינה ברשותו, דאף שחושש מלגזול 
ממון חבירו אינו חושש לקחת החפץ לעצמו כאשר הוא משלם עליו לחבירו ואין זה נתפס 

אצלו כגזלה.

והנה לכאורה אם נאמר שהטעם שרוצה לשלם הוא מפני שחושש מהשבועה הרי שלא 
מובנת ההו”א, שהרי אף אם אכן אינו חושש לגזול ממון חבירו מכל מקום העדיף לשלם 
מהחשש לשבועה שיצטרך להישבע, משא”כ במקרה שמשלם ועל כן באם לא נשביעו 

במקרה שמשלם ישנו החשש שמא עיניו נתן בה.

וא”כ מוכח שראשונים אלו הבינו שהטעם שהשומר משלם אינו בהכרח מפני שלא רוצה 
להישבע אלא מפני שכך הוא רצונו לרצות את המפקיד.

147  ד”ה ‘ומשביעין אותו שבועה שאינה ברשותו’.
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הנפקא מינה בין ר' יוחנן לאביי

 הת' ברוך משה שי' הלוי אילן
תלמיד בישיבה

א
איתא במסכת בבא מציעא48: “שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני 
מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה 

ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו”.

ובגמרא49: “וכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד שבועה זו למה? אמר ר’ יוחנן 
שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חבירו ואומר 
שלי הוא”. היינו שטעם השבועה הוא מפני החשש שאם נחלוק בלא שבועה יהא כל אחד 
הולך ומחזיק בחפץ חבירו ואומר ששלו הוא ויקבל החצי, וע”כ משביעים אותו , שע”י 

השבועה יפרוש.

מקשה הגמרא: “ונימא מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא”, כלומר, באם אנו 
חושדים אותו שתקף וגזל ממון חבירו כיצד נאמין לו ע”י השבועה, הרי כשם שגזל יכול 

גם להישבע לשקר.

 ומתרץ ר’ יוחנן: “לא אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא”, שאף שחשוד הוא 
לגזול אינו חשוד להישבע לשקר - “דחמיר הוא לאינשי איסור שבועה מאיסור גזילה” 

)רש”י(.

ומנסה הגמרא להוכיח שאין אומרים “מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא” מדין 
הגמרא  ודוחה  נשבע.  על הממון  הוא  דאף שחשוד  ומשבועת השומרים,  מודה במקצת 
הוא  שמא  אלא  הממון  על  שחשוד  מפני  אינה  השבועה  טעם  ששם  כיון  אלו  הוכחות 
משתמט – שאין לו כרגע את הכסף ורוצה להרוויח זמן בכדי להשיגו וע”כ אינו חשוד על 

הממון ונאמן בשבועתו.

148  ב, א.

149  ה, ב.
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ולבסוף מוכיחה הגמרא שאין אומרים מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא משלוש 
מקומות:

שבועת היסת – רב נחמן תיקן שבכופר הכל אף שמדאורייתא אינו חייב בכלום, כיון 
שחזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו מחייבים את הנתבע להישבע. ואם החשוד על 
הממון היה חשוד אף על השבועה הרי שלא היינו מאמינים לו אף ע”י שבועתו כיון שחשוד 

הוא לגנוב.

ובמקרה זה לא שייך לומר שמשתמט, שהשתמטות שייכת רק כשכופר במקצת וכהאי 
גוונא, אך כשכופר הכל לא שייך בזה השתמטות.

ומביאה הגמרא ב’ הוכחות נוספות שאין אומרים מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא: 
“ותו הא דתני רבי חייא שניהם נשבעין ונוטלין מבעה”ב נימא מיגו דחשיד אממונא חשיד 

אשבועתא.

ותו הא דאמר רב ששת שלש שבועות משביעין אותו, שבועה שלא פשעתי בה, שבועה 
שלא שלחתי בה יד, שבועה שאינה ברשותי, נימא מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא, 

אלא לא אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא”.

לו  יש  ישנה  מלוה  שמא  חיישינן  אמר  “אביי  אביי:  דעת  את  הגמרא  מביאה  בהמשך 
עליו”. דהיינו, שהחשש של חכמים הוא שמא יש לנתבע מלוה ישנה אצל התובע וממילא 
כל חפציו משועבדים לו, וע”כ חטף הטלית ואומר שהיא שלו, ומשום כך חייבוהו שבועה.

ב
דמאן  דאמרינן  אהא  פליג  לא  דאביי  לפרש  “ויש  הרמב”ן:  כתב  אביי  דעת  ובפירוש 
דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתא, אלא דר’ יוחנן פליג דאמר שלא יהא כל אחד ואחד 
הולך ותוקף בטליתו של חברו ואתא אביי ואמר ח”ו שאין חוששין לכך שאין אדם תוקף 
בטליתו של חברו חנם, אלא היינו טעמא דמתניתין מפני שלא יהא כל אחד ואחד הולך 
ותוקף בטליתו של חברו משום ספק מלוה ישנה ואומר שלו היא, כלומר חוששין שמא 

משום מלוה ישנה תפיס ביה”.

כלומר, לפי פירוש הרמב”ן אביי ור’ יוחנן אינם חלוקים כלל בדין ואף לא בסברא שלא 
אומרים “מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא”, ונחלקו רק בטעם השבועה במקרה 
ותקף טליתו של חברו, אך  יוחנן חוששים שמא הלך  ר’  דשנים אוחזין בטלית, דלדעת 
לדעת אביי אין חוששים לזה שיתקוף חברו בחנם, אלא החשש הוא שמא לקח טלית חברו 

משום שסבור שהוא שלו כיון שיש לו עליו מלוה ישנה.

וא”כ לשיטת הרמב”ן אין כל נפקא מינה בין ר’ יוחנן לאביי.
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ג
אמנם, רש”י פירש באופן אחר: “אביי אמר. טעמא דמתניתין לאו כדר’ יוחנן, דאי הוה 
חשיד לן אהולך ותוקף בטלית חבירו חנם הוה לן חשוד אשבועה, אלא חיישינן שמא מלוה 
ישנה יש לו עליו על זה ומכיר בו ששכחה ויכפור בו והולך ותוקף בטליתו ונשבע שיש לו 

בה דמי חציה וטלית זו שלו דהא אפילו גלימא דעל כתפיה שעביד ליה”.

על  חשוד  אכן  הממון  על  ליה שהחשוד  וסבירא  יוחנן  ר’  דעת  על  חולק  היינו שאביי 
שמא  אלא  גזל,  חשש  מפני  אינו  השבועה  סיבת  המשנה  של  שבמקרה  אלא  השבועה, 
הלווה לו הלה כסף וע”כ לקח הטלית – כתשלום על הלוואתו, דאינו נחשב גנב כיון שאכן 

כל ממונו משועבד לו.

נמי  חשיד  אממונא  דחשיד  ד”מיגו  בסברא  נחלקו  ואביי  יוחנן  ר’  רש”י  לשיטת  וא”כ 
כיון  השבועה  על  חשוד  שאינו  יודה  אביי  גם  המשנה  של  שבמקרה  אלא  אשבועתא”, 

ש”מלוה ישנה יש לו עליו”.

כעת יש לברר היכן תהיה נפקא מינה בדין בין דעת ר’ יוחנן )שלא אומרים “מיגו דחשיד 
אממונא חשיד נמי אשבועתא( לדעת אביי )שכן אומרים מיגו(.

ד
נמי  ונוטלין  נשבעין  ודשניהם  שבועות  ג’  אותו  דמשביעין  “וההיא  התוספות50:  וכתב 
חיישינן שמא מלוה ישנה יש לו עליו ולכך אין לפוטרו בלא שבועה וגם לא יטול בלא 

שבועה”.

היינו, שעל ההוכחות שהביאה הגמרא על כך שלא אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד 
אשבועתא יתרץ אביי שאף שם הסיבה אינה מפני שחושדים אותו על ממון, אלא מפני 

שספק מלוה ישנה יש לו עליו.

יוחנן, דלכאורה מה  זה צריך להבין מה תהיה הנפקא מינה בין אביי לר’  והנה, על פי 
הפרש יש בין אם נאמר דמיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא או לא, הרי גם לדעת אביי 
שאומרים מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא נשביע אותו בכופר הכל וכו’ כיון שספק 

מלוה ישנה יש לו עליו.

150  ד”ה “ספק מלוה ישנה יש לו עליו”.
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ובמקרה שהוא ודאי חשוד על הממון לגוזלו – כגון בההוא רעיא דיש עדים שהעידו 
שגזל, הרי שאף ר’ יוחנן מודה לדעת אביי שאין משביעים אותו כיון שהוא ודאי גזלן )ראה 

תוספות לעיל51 ד”ה “דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתא”(.

ה
והנה כתב הרא”ש52:  ומדלא הביא רב אלפס ז”ל אלא דברי אביי מכלל דס”ל דאמרינן 
מאן דחשיד אממונא חשיד אשבועתא. אע״ג דסוגיא דגמרא מסיק דלא אמרי׳ מיגו דחשיד 
אממונא חשיד אשבועתא. ומיהו אין נפקותא בזה דלא אשכחן לאביי מאן דחשיד אממונא 
בלא עדים דאמר שמא ספק מלוה ישנה יש לו עליו. דאם לא כן תקשה לאביי מכל הלין 

דמוכח מינייהו דלא אמרי’ מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא”.

היינו שנוקט בפשטות שאכן אין כל נפקא מינה בין אביי לר’ יוחנן לדינא, אלא רק בסברא 
האם אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא.

הר”ן הביא נפקא מינה בדין שתהיה בין ר’ יוחנן לאביי וז”ל: “ואם תאמר מאי איכא בין 
אביי לר’ יוחנן . . ויש לומר דאיכא בינייהו היכא דמחל לו על כל מלוה ישנה דלאביי חשוד 

משום מיגו ולרבי יוחנן כשר”.

כלומר, שהנפקא מינה תהיה במקרה בו החשש של אביי לא קיים, כגון שמחל לו על כל 
מלוה ישנה שיש לו עליו, דלדעת אביי לא נשביעו שהרי חשוד הוא על הממון )ולא שייך 
לומר שמא מלוה ישנה יש לו עליו( ומיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא, ולר’ יוחנן 

הרי שאף במקרה זה ישבע כיון דלא אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא.

והריטב”א הביא נפקא מינה נוספת: “ותו נפקא מינה לדעת מורי הרא”ה נר”ו אם טענו 
שנטל ממנו מנה של רבית קצוצה והלה כופר, דלר’ יוחנן משתבע אבל לאביי אינו נשבע 

דאם איתא חשוד הוא על הממון ולא משביעין ליה מספיקא”.

ו
ונראה לומר נפקא מינה נוספת בין אביי לר’ יוחנן ובהקדים:

דהנה נתבאר לעיל דהיכא שמוחזק לנו כגזלן )כגון בההוא רעיא, דיש עדים שגזל( אף 
לדעת ר’ יוחנן אומרים שמיגו שחשוד הוא לגזול חשוד הוא גם להישבע לשקר, ובטעם 
הדבר כתב הרשב”א: “ואין מוסרין לו עכשיו שבועה דחושדין שמא נעשה לו כהיתר, כיון 

151  ה, ב.
152  סימן ט.
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דטעים טעם דאיסורא ופקר בממונא”. היינו, דכיון שכבר עבר על גזלה וטעם טעם איסור 
– נעשה לו כהיתר ויכול הוא אף להישבע לשקר.

עפ”י זה יש לומר נפקא מינה בין דעת ר’ יוחנן לאביי היכא שחברו טוען שגזל ממנו 
ורוצה להשביעו שבועת היסת, דלפי דברי הרשב”א בדעת ר’ יוחנן יש לומר שלא נשביעו, 
שכבר  לשקר  ישבע  שגזל  דכשם  השבועה  לנו  תעזור  לא  גזל  שמא  הוא  שהחשד  דכיון 

“טעים טעם דאיסורא ופקר בממונא”.

אך לדעת אביי אף במקרה כזה נשביעו, כיון שיש לומר שלקח מחברו כיון שספק מלוה 
ישנה יש לו עליו ואינו חשוד הוא לגזול.

הטעם בלשון השבועה "שחציה שלי"

 הת' שניאור זלמן שי' גוביץ
תלמיד בישיבה

איתא במסכת בבא מציעא53: “שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני 
מצאתיה זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה 

ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו”.

ויש לעיין מדוע דוקא בשבועה זו השבועה היא על הדין ולא על הטענה, כלומר:

כל וויכוח בין בעלי דין מורכב מב’ חלקים – הטענה – מה היה המקרה - האם הייתה 
הלווה, האם פשע בשמירה וכו’, והדין – האם צריך הנתבע לשלם לתובע.

וכגון: במודה במקצת מתווכחים בעלי הדין האם הייתה הלוואה, הוויכוח בטענות הוא 
– האם הייתה הלוואה של מאה או חמישים, המלווה טוען שהלווה לו מאה והלווה טוען 

שלווה ממנו חמישים בלבד.

כתוצאה מהוויכוח בטענה ישנו גם וויכוח בדין – המלווה טוען שחייב לו מאה והלווה 
טוען שחייב לו רק חמישים ופטור על החמישים השניים.

טוען שהשומר פשע  – המפקיד  בטענה  הוויכוח  בשבועת השומרים,  נוספת:  דוגמא 
בשמירה, השומר טוען ששמר כראוי. ומזה נמשך הוויכוח בדין – המפקיד טוען שחייב 

לשלם לו והשומר טוען שפטור.

והנה, במקרים אלו הדין הוא שהנתבע צריך להישבע שהצדק עמו, אך בכל המקרים 
השבועה היא על הטענה ולא על הדין, כלומר, במודה במקצת נשבע הלווה שלווה ממנו 

153  ב, א.
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חמישים בלבד – וממילא הדין הוא שפטור על השאר, אך אינו נשבע על הדין – שפטור 
על השאר )אלא זוהי תוצאה שיוצאת ממילא משבועתו על טענתו(.

וכמו כן בשבועת השומרים, השומר נשבע על טענתו – שלא פשע בשמירתו, וממילא 
פטור מלשלם למפקיד, אך אינו נשבע על הדין – שפטור על הכסף.

והטעם לכך הוא פשוט, כיון שהוויכוח ביניהם הוא על המקרה בלבד, הדין הוא תוצאה 
שיוצאת מן הוויכוח.

וצריך להבין אם כן בשבועה המופיע במשנה:

כאשר שנים אוחזים בטלית הוויכוח בטענה הוא – מי מצא את הטלית, הוויכוח בדין 
הוא – למי שייכת הטלית. לכאורה לפי המבואר לעיל השבועה במקרה זה הייתה צריכה 
להיות ככל שאר השבועות שנשבעים על הטענה – שכל אחד ישבע שהוא מצא את החפץ, 

ומדוע הם נשבעים על הדין – “זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה”?

ויש לומר הביאור בזה: במקרה זה לא ניתן להשביע אותם על המקרה, כיון שאם כל אחד 
ישבע שמצא זאת לפני חבירו – הרי שלא יהיה ניתן להכריע ביניהם ויצא לעז על בית הדין 

)כפי שמבארת הגמרא54 בטעם שאינם נשבעים “כולה שלי”(.

אלא שבית הדין מכריעם יחלוקו כיון שיכול להיות ששניהם מצאו זאת ביחד – גם על 
טענה כזו אי אפשר להשביע אותם, שהרי אם ישבע שמצא זאת ביחד עם חבירו הרי הודה 

לחבירו וסתר טענתו וע”כ מוכרחים להשביע אותם ש”אין לי בה פחות מחציה”. 

אין אומרים מיגו ממון לממון

התמים השליח ישראל שם טוב שי' הכהן כהן

איתא בריש מסכת בבא מציעא: “זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי האומר כולה 
שלי ישבע שאין לו בה פחות משלשה חלקים והאומר חציה שלי ישבע שאין לו בה פחות 

מרביע זה נוטל שלשה חלקים וזה נוטל רביע”. 

והקשו בראשונים55 דלכאורה למה הטוען חציה יטול רק רבע שיטול חצי במיגו שהיה 
טוען כולה שלי.

154  ה, ב.
155  תוס’ כאן, רא”ש ועוד.
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ומתרץ הנימוק”י )בתירוצו השני( שהוא ‘מיגו דהעזה’ - משום שאין אומרים מיגו ממון 
לממון היינו שאף אם אינו טוען יותר אלא רק על ממון אחר עדיין נחשב העזה ואין אומרים 

מיגו. 

וצ”ל לפי זה איך יסביר הא דב”ב ל”ו ע”א “הנהו עיזי דאכלו חושלא בנהרדעא אתא 
מרי חושלא תפסינהו והוה קא טעין טובא אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן 
דאי בעי אמר לקוחות הן בידי”. דמשמע לכאורה שאומרים מיגו אף אם הוא ממון לממון 

)מהעיזי לחושלא(.

היא  בפשטות  דהעזה  מיגו  אומרים  שאין  דהסברא  ובהקדים  בזה,  הביאור  לומר  ויש 
משום שכל דין מיגו הוא סברא שאם היה שקרן היה טוען אחרת וא”כ יש לו נאמנות, ולכן 
כאשר לא היה מעיז שוב לא היה טוען כך ואין לו נאמנות יוצא א”כ שכל הדיון הוא על 

דעתו של נותן.

ועפ”ז י”ל, שכאן בעיזי דאכלו חושלא מצד דעתו של הנותן עכ”פ, קל לו יותר לטעון 
שייכות  קיבלו  וע”כ  לחושלא  שהזיקו  אלו  הם  העיזים  א.  טעמים:  מב’  שלו  שהעיזים 
מסויימת עכ”פ בדעתו לניזק - החושלא )להעיר מדין שור תם שנוטל מגופו דהמזיק וכן 

מהא דאין קטיגור נעשה סניגור - שייכות פנימית בין הגורם לנגרם(.

ב. בפרט שכאן הנזק הוא אכילה וא”כ החושלא נעשית חלק מהעיזים ממש ובמחשבה 
עיונית שווי החושלא )ההשתמשות בה( נמצא ממש בעיזים וא”כ הן מצד גוף החושלא 
שנהיה דם ובשר שלהם והן מצד ההשתמשות ניתן לראות החושלא בעיזי וא”כ אין זה 

מממון לממון רגיל.  

ביאור ההו"א ד"היכא דליכא דררא דממונא" דוקא יחייב 
סומכוס שבועה

 הת' יעקב משה שי' חנזין
תלמיד בישיבה

א
איתא במסכת בבא מציעא56: “לימא מתניתין דלא כסומכוס, דאי כסומכוס האמר ממון 
המוטל בספק חולקין בלא שבועה”. כלומר, הדין של משנתנו בשנים אוחזין בטלית שכל 

156  בבא מציעא ב, ב.
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אחד נשבע ונוטל חצי, לכאורה אינו כשיטת סומכוס הסובר שבשור שנגח את הפרה ונמצא 
עוברה בצידה ואין אנו יודעים האם השור הרג גם את העובר או שנולד לפני כן ולא הרגו, 
דמשלם חצי בלא שבועה וא”כ הוא הדין לכל ממון המוטל בספק שחולקין ללא שבועה 

ואילו בטלית הצריכה המשנה שבועה בכדי שיטלו החצי.

ומתרצת הגמרא: “אפי’ תימא סומכוס, כי אמר סומכוס היכא דאיכא דררא דממונא אבל 
היכא דליכא דררא דממונא לא”.

ופירש רש”י: “דררא דממונא. חסרון ממון, שאם יפרע זה שלא כדין הוי חסרון ממון ואם 
נפטרנו שלא כדין נמצא זה חסר ולד פרתו”. היינו, שדעת סומכוס שחולקים ללא שבועה 
הוא דווקא כאשר יש חסרון ממון – שאם נכריע לצד מסוים יש הפסד לצד השני. משא”כ 
במקרה של משנתנו שמדובר על מציאה57 ש”בחינם באה לו” הרי שאין הפסד ממון לאחד 

מן הצדדים וע”כ חולקים בלא שבועה.

סומכוס  יאמר  ממון  חסרון  יש  כאשר  מדוע   – בזה  הסברא  את  להבין  צריך  ולכאורה 
שמקשה  וכפי  בשבועה  חולקים  ממון  חסרון  אין  כאשר  ודווקא  שבועה  בלי  שחולקים 
הגמרא: “ולאו קל וחומר הוא ומה התם דאיכא דררא דממונא למר ואיכא דררא דממונא 
למר ואיכא לממר כולה למר ואיכא למימר כולה למר אמר סומכוס ממון המוטל חולקין 

בלא שבועה, הכא דליכא דררא דממונא דאיכא למימר דתרוייהו היא, לא כ”ש?”.

היינו, שהסברא נותנת שדווקא כאשר יש חיסרון ממון נצריכהו שבועה בכדי לוודא שלא 
יפסיד ממון בשקר ואילו כאשר אין חיסרון ממון לא יצריכו שבועה. וצריך להבין מה הייתה 

הסברא של הגמרא בהו”א.

ב
והנה, תוספות מסביר את המושג “דררא דממונא” באופן אחר וז”ל58: “פירוש שבלא 
טענותיהם יש ספק לב”ד, דיש לאחד תביעה על חבירו בלא טענותם . . דין הוא שיחלוקו 

אפילו בלא שבועה”.

כלומר, במקרה שהספק אינו נובע מהטענות של התובעים אלא מעצם המקרה וכגון 
בשור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה שהספק הוא ספק שקיים אף ללא טענת בעל 
השור ובעל הפרה, שאין אנו יודעים מתי ילדה הפרה, ובמקרה זה יגיד סומכוס שאינו צריך 
שבועה כיון שאין אנו צריכים כלל להאמין לטענותיהם שהרי “בלא טענותיהם יש ספק 

לב”ד”.

157  ומקח וממכר שאף בו אין חסרון ממון – ראה רש”י בריש העמוד ד”ה “אבל מקח וממכר”.
158  ד”ה “היכא דאיכא דררא דממונא”.
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כתוצאה  רק  אינו מעצם המקרה אלא  היינו שהספק  דררא דממונא –  אין  אך כאשר 
מהטענות של התובעים וכגון בשנים אוחזין בטלית שללא הטענה “אני מצאתיה” לא היה 
ספק לב”ד, נמצא שבכדי שיהיה מצב של ספק וחלוקה צריך להאמין לטענותיהם וע”כ 

צריכים שבועה.

שבועה  יחייב  שסומכוס  הגמרא  של  ההו”א  היטב  מובנת  התוספות  פירוש  לפי  והנה 
דווקא היכא דליכא דררא דממונא, ומה שמקשה הגמרא “ולאו קל וחומר הוא..” מסביר 
התוס’59: “דלענין חלוקה סברת דממונא היא טובה מאחר שספק גמור הוא בלא טענותם 
. אבל לענין שבועה אין מועיל סברת דררא דממונא לחלוק בלא שבועה   . דין שיחלקו 

אחרי שהוא בודאי של אחד מהם סברא הוא שיחלקו בשבועה אולי יודה אחד מהם”.

בכדי  לטענותיהם  צריך  אין  דממונא  דררא  דליכא  שהיכא  נותנת  שהסברא  אף  היינו, 
שיחלקו כיון שאף בלעדיהם יש ספק לב”ד, מ”מ היה ראוי שנחייבם שבועה כיון שודאי 

הוא רק של אחד מהם ושמא יודה ע”י השבועה.

ומתרצת הגמרא: “אפילו תימא סומכוס, שבועה זו מדרבנן היא כדרבי יוחנן, דאמר ר’ 
יוחנן שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חבירו 
ואומר שלי הוא”. כלומר, השבועה שמצריך סומכוס בטלית אינה שבועה בכדי שנאמין 
לטענת התובע אלא מפני תיקון העולם שלא יהיה כל אדם מחזיק בטלית חבירו ואומר 

שהיא שלו הצריכוהו שבועה בכדי שיודה.

ג
לבאר מדוע  צריך  היא תקנת חכמים, שוב  זו  והנה, לאחר שביארה הגמרא ששבועה 
שבועה זו נתקנה דווקא בטלית ולא בשור שנגח את הפרה. ובפשטות הוא כיון שבשור 
ולא שייך  הוא ספק אמיתי מצד המקרה  זו שהרי הספק  אין שייך לתקן שבועה  שנגח 

במקרה זה החשש שמא יהא כל אחד הולך ותוקף עוברו של חבירו.

ולפי זה נמצא שלשיטת התוספות בתשובת הגמרא “אפילו תימא סומכוס שבועה זו 
מדרבנן” הגמרא חוזרת להו”א – “כי אמר סומכוס היכא דאיכא דררא דממונא אבל היכא 
דליכא דררא דממונא לא” – ששבועה נתקנה היכן שהספק נובע מטענותיהם, שבזה שייך 
החשש שמא יתקוף חבירו ושייך להשביע אותו שמא יודה, משא”כ כאשר “איכא דררא 
דממונא” – שהספק הוא ספק אמיתי שאינו נובע מטענותיהם, הרי שאין שייך במקרה 
זה לחייבו שבועה, הן מצד שהחשש שמא יהא כל אחד הולך ותוקף חבירו אינו שייך בזה 
והן מצד זה שהשבועה לא ‘תגרום’ לו להודות כיון שהספק הוא ספק אמיתי ללא טענתו.

159  ד”ה “ומה התם”.
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ויש לומר שכן הוא אף לשיטת רש”י, שבתירוץ הגמרא “שבועה זו מדרבנן היא” הרי 
דררא  לליכא  דממונא  דררא  דאיכא  היכא  בין  חילוק  שיש   – להו”א  חוזרת  שהגמרא 
דממונא, ובפשטות הסברא בזה יש לומר שהוא לפי שהיכן שיש חיסרון ממון הרי שאין 

לנו חשש שמא יהא הולך ותוקף חבירו.

שרק  אומר  הייתי  בלבד  מציאה  במשנה  כתוב  היה  שאם  הגמרא60  שהסבירה  וכפי 
במציאה חייבוהו חכמים שבועה משום שמורה היתר בעצמו דכיוון שאין חבירו חסר כלום 
– שבחינם באה לו – אינו חושש להפסיד את חבירו61, מה שאין כן כאשר ישנו חיסרון 
ממון לחבירו ע”י זה אין אנו חוששים שילך ויתקוף חבירו ולכן לא חייבוהו חכמים שבועה 

במקרה זה62.

וי”ל שזה מה שכיוון התרצן מלכתחילה, אלא שהמקשן הבין ששבועה זו אינה שבועה 
טכנית בכדי שיודה, אלא בכדי שנאמין לו לטענה ובזה אינו שייך הסברא של דררא דממונא, 
אלא אדרבה כנ”ל63, ותירצה הגמרא ששבועה זו מדרבנן כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך 

ותוקף טליתו של חבירו – וזה מה שהתכוונה מלכתחילה כנ”ל.

הסברא בדין חנוני דכל אחד נוטל חלקו

 הת' לוי יצחק שי' גולדברג
תלמיד בישיבה

איתא במסכת בבא מציעא64: “בין לרבנן ובין לר’ יוסי התם גבי חנוני על פנקסו דקתני 
זה נשבע ונוטל וזה נשבע ונוטל מ”ש דלא אמרינן נפקיה לממונא מבעה”ב ויהא מונח עד 

שיבא אליהו דהא בודאי איכא רמאי”.

והיינו, דאיתא בגמרא  גבי בעל הבית שהיו לו פועלים שחייב במזונם ונתן לחנוני כסף 
ואמר לו תן לפועלים בכסף זה אוכל וטוען החנוני שנתן האוכל לפועלים והפועלים טוענים 

160  ב, א.
161  ואף שכאן אנו כן חושדים שמשקר בדאיכא דררא דממונא, מ”מ מלכתחילה לא תיקנו על סוג 

מקרה זה כיון שלא שכיח. וראה תוספות רבינו פרץ על אתר.
162  ואף ששם בגמרא מוסבר שבמקח וממכר )שבו דיברה המשנה( ישנו חיסרון לחבירו – “דאי 
לא הוה צריך לה לא הוה מהדר למזבנה” )רש”י(, מ”מ מובן שיחסית למקום שיש חיסרון ממון ממש 

אין זה נחשב לחיסרון.
163  ובפרט לפי מה שפירש רש”י בדף ג ע”ב ד”ה “והאי בכוליה”. שמי שחשוד על ממון חשוד על 
השבועה, הרי שהיכן שיש דררא דממונא הסברא יותר חזקה שחשוד על ממון וכן אי אפשר להסביר 

שמורה היתר לעצמו. משא”כ כשאין דררא דממונא.
164  ג, א.
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שלא נטלו ממנו ואומרת המשנה שישבעו הפועלים שלא נטלו מן החנוני והחנוני ישבע 
שנתן להם וכל אחד יקבל את כל חלקו מבעל הבית.

ומקשה הגמרא, דלעיל נתבאר שמה שפוסקת המשנה בשנים אוחזים בטלית שיחלקו 
הטלית  את  יחד  החזיקו  שניהם  ואכן  אמת  אומרים  ששניהם  להיות  שיכול  משום  הוא 
וממילא נאמין לטענותיהם, אך כאשר ודאי אחד מהם רמאי וכגון בשנים שהפקידו כסף 
והאחד הפקיד יותר מחבירו וכל אחד טוען שהוא הפקיד את הסכום הגדול, הרי כיון שודאי 
אחד מהם משקר – שהרי רק אחד הפקיד יותר, אין אנו מאמינים להם וע”כ יהא המנה 

מונח עד שיבוא אליהו.

וא”כ לכאורה במקרה של חנוני כיון שודאי האחד מהם הוא רמאי – שהרי או שהחנוני 
נתן לפועלים האוכל והם משקרים או שלא נתן להם והוא משקר – היה צ”ל הדין דיהא 

מונח עד שיבוא אליהו.

וצריך להבין, מדוע השאלה של הגמרא מהמקרה של חנווני היא דווקא לשיטת רבנן ור’ 
יוסי – “בין לרבנן ובין לר’ יוסי” ודווקא לאחר שביארנו שכאשר יש רמאי לא יחלקו – 
“והא הכא בודאי איכא רמאי”, דלכאורה גם ללא דברי ר’ יוסי ורבנן אין מובן מדוע במקרה 
של חנוני ישנו דין חדש שלא מצינו כמותו - שכל אחד מקבל את כל הכסף -  דלא מצינו 
בשום מקום שכל אחד מן הטוענין יקבל את כל חלקו בממון המוטל בספק ואין היגיון 

ב”חלוקה” זו אף ללא סברת הרמאי.

אנא  לבעה”ב  חנוני  ליה  דאמר  טעמא  היינו  ד”התם  הגמרא  תשובת  את  צ”ל  וע”כ 
שליחותא דידך קא עבידנא מאי אית לי גבי שכיר...”, ומדוע הקשתה הגמרא דווקא על 

שיטת ר’ יוסי ורבנן?

שיטת רש"י בדין 'הילך'

 הת' שניאור זלמן שי' גוביץ
תלמיד בישיבה

איתא במסכת בבא מציעא65: “אמר ר’ חייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא נ’ 
זוז והילך, חייב. מאי טעמא, הילך נמי כמודה מקצת הטענה דמי”. כלומר, אף מי שהודה 
במקצת הטענה ומיד ברגע ההודאה החזיר החמשים שמודה בהם למלווה, הרי הוא כשאר 

מודה במקצת וחייב להישבע על השאר.

165  ד, א.
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“ורב ששת אמר הילך פטור, מאי טעמא, כיון דאמר ליה הילך הני זוזי דקא מודי בגוייהו 
כמאן דנקיט להו מלוה דמי, באינך חמשים הא לא מודי, הלכך ליכא הודאת מקצת הטענה”. 
כלומר, דלדעת רב ששת במקרה שמשיב מיד ההלוואה אינו חייב שבועה, דכיון שהשיב 
מיד את מה שהודה בו, נמצא שהטענה היא רק על חמשים ובהם הרי אינו מודה כלל ולכן 

אינו נחשב למודה במקצת ופטור מן השבועה.

והנה, בפירוש המקרה של “הילך” כתב רש”י: “והילך. לא הוצאתים והן שלך בכל מקום 
להיפטר  בכדי  מייד  ההודאה  לו  שמחזיר  מה  מועיל  אין  רש”י  שלדעת  ומשמע  שהם”. 
משבועה אלא שהחלק שמודה בו הרי הוא כבר של התובע – כיון שלא הוצאתים – ונמצא 
לו  שנתן  הכסף  הוציא  שכבר  במקרה  ולכן  בלבד.  החצי  על  התביעה  הייתה  שמתחילה 
אף  בשבועה  וחייב  הילך  אינו  בהם  החמשים שהודה  דין  בבית  מיד  שנותן  אף  המלווה, 

לדעת רב ששת.

וז”ל הר”ן על דברי רש”י66: “משמע דאי אמר הילך מעות אחרים תחתיהן, אף על גב 
דנקיט להו לבי דינא ובעי למיתבינהו, לאו הילך הוא.

ולפי דברים הללו הילך לא משכחת לה אלא בפקדון, לפי שהפקדון ברשות בעליו הוא 
בכל מקום שהוא ואותן מעות עצמם של מפקיד הן, אבל במלוה לא משכחת לה, שאפילו 
דהא  מקום שהן,  בכל  הן שלך  הרי  למימר  מצי  לא  בעין,  לו  מעות שהלוה  לאותן  ישנן 
מסקינן בפרק שני דקידושין67 גבי ההיא דמקדש במלוה אינה מקודשת דמלוה אף על פי 
שהיא בעינה ברשות לווה הוא ולא ברשות מלוה כלל לא לחזרה ולא לאונסין, וכיון שכן 
היאך יאמר לו שהן שלו בכל מקום שהן. אלא ודאי לפי דברי רש”י ז”ל הילך לא משכחת 

לה אלא בפקדון אבל במלוה לא”.

והיינו דדברי רש”י שכיון שלא הוציא הכסף הרי זה נחשב כאילו הוא ברשות התובע הוא 
במקרה של פיקדון בלבד, דגם כאשר נמצא הכסף אצל הנפקד הרי הוא ברשות המפקיד 
)אלא אם כן השתמש בהם(. אך במקרה של הלוואה אף אם לא השתמש במעות הרי הם 

ברשות הלווה, כיון שמלווה להוצאה ניתנה.

וכפי שפוסקת הגמרא שכאשר הלווה כספו לאדם אחר אינו יכול לקדש אשה בכסף זה 
אף אם לא הוציא הלווה את כספו.

הטעם  הגמרא  ביארה  לעיל68  דהנה  פיקדון,  על  שמדובר  רש”י  בפירוש  להבין  וצריך 
שמודה במקצת הטענה חייב שבועה: “אמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה 
ישבע )“ולא חשבו כמשיב אבידה לפטרו שלא כפר בכולו” – רש”י(, חזקה אין אדם מעיז 

166  ד”ה “והילך”.
167  מז, א.

168  ג, א.
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פניו בפני בעל חובו והאי בכוליה בעי דנכפריה והאי דלא כפריה משום דאין אדם מעיז 
פניו”.

יכל לכפור בהכל ולטעון  כיון שאדם אינו מעיז פניו בפני בעל חוב הרי שלא  כלומר, 
שפטור לגמרי וע”כ אינו נחשב משיב אבידה וחייב שבועה על החצי.

ובביאור ה’חזקה דאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו’ פירש רש”י69: “אין אדם מעיז פניו 
בפני בעל חובו. זה שעושה לו טובה”. והיינו דהחזקה שאינו מעיז פניו הוא מפני שאינו 

רוצה להרע למלווה אשר הטיב עימו.

ולכאורה לפי פירוש רש”י זה הרי שחזקה זו קיימת רק כאשר התובע עשה טובה לנתבע 
- שהלווה לו כסף - שע”כ אינו רוצה לשקר לו, אך במקרה של פיקדון שהמפקיד לא 
להיות  צריך  פיקדון  וא”כ במקרה של  קיימת  אינה  זו  הרי שחזקה  במאומה  עימו  הטיב 
הדין לכאורה שמודה במקצת הפקדון פטור משבועה כיון שהיה יכול לכפור בהכל, שאינו 

חושש להעיז בפניו של המפקיד שלא עשה לו שום טובה.

ולפי זה במקרה של ‘הילך’ צריך להיות פטור משבועה אף ללא הטעם של רב ששת כיון 
שמדובר בפיקדון. וצ”ע. 

בטעם ש"תקנתא לתקנתא לא עבדינן"

 הת' דוב בער שי' גרינולד
תלמיד בישיבה

א
איתא במסכת בבא מציעא70: “ההוא רעיא דהוו מסרי ליה כל יומא חיותא בסהדי, יומא 
חד מסרו ליה בלא סהדי, לסוף אמר להו לא היו דברים מעולם, אתו סהדי אסהידו ביה 
דאכל תרתי מינייהו, א”ר זירא אם איתא לדר’ חייא קמייתא )שעדים גורמים לשבועת 
מודה במקצת( משתבע אשארא. אמר ליה אביי אם איתא משתבע והא גזלן הוא )וחשוד 
אלא  עצמו  השומר  שישבע  )לא  קאמינא  שכנגדו  א”ל  השבועה(,  ועל  הממון  על  הוא 
לי  נחמן דתנן מנה  נחייביה מדרב  נמי דליתא לדר’ חייא  ויטול(. השתא  המפקיד ישבע 

169  בבא קמא קז, א.
170  ה, א.
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בידך, אין לך בידי פטור ואמר רב נחמן משביעין אותו שבועת היסת. דרב נחמן תקנתא 
היא ותקנתא לתקנתא לא עבדינן”.

ונוטל  כלומר, כיון שכל התקנה של שבועת היסת היא מדרבנן וכן מה שכנגדו נשבע 
הוא מדרבנן, הרי שלא תיקנו בשבועת היסת שכנגדו נשבע ונוטל ד”תקנתא לתקנתא לא 

עבדינן”.

ויש לבאר מהו הטעם שלא עושים תקנה לתקנה71, ומה איכפת לנו שהמלווה ישבע 
ויטול, האם יש בזה סברא או שמא מקור מן התורה.

לבאר זה יש להקדים תחילה ביאור בכלל שדומה לכלל זה שמופיע פעמים רבות בש”ס: 
“לא גזרינן גזרה לגזרה” )בלשון הגמרא: “היא גופא גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה”72(. 
כלומר, אין גוזרים גזירה שתכליתה היא שמירה מפני איסור דרבנן, שהאיסור דרבנן עצמו 

הוא גזרה ואין גוזרים גזרה לגזרה.

יוסף73 שטעם האיסור הוא  רב  ביום טוב, דעת  ביצה שנולדה  בית הלל אוסרים  כגון: 
גזרה משום פירות הנושרים, שכיון שפירות שנשרו ביום טוב מן העץ אסורים באכילה, 
אסרו אף על הביצה, שאף היא דומה לפירות שנשרו מן האילן – שיצאה ממקום גידולה 

)התרנגולת(.

מקשה אביי: “פירות הנושרין טעמא מאי, גזרה שמא יעלה ויתלוש, היא גופא גזרה 
ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה?” כלומר, הטעם שפירות שנשרו מאליהם ביום טוב אסורים 
הוא מהחשש שמא יעלה ויתלוש מן האילן )שהוא איסור תורה(, ואם כן, כיון שכל טעם 
האיסור בפירות הנושרים הוא מצד גזרה שמא יבוא למעשה אחר לא שייך לגזור גזרה 

שמא יבואו לפירות הנושרים )ראה שם74 מה שתירץ רב יוסף(.

ב
ובטעם הדבר שלא גוזרים גזרה לגזרה מצינו כמה טעמים:

171  כלל זה מופיע גם במסכת שבועות מא, א. מו, א.
172  שבת יא, ב. ועוד.

173  ביצה ב, ב.
174  שם ג, א.



161 י"א ניסן ה'תשפ"ב

בתשובות רב שר שלום גאון75 כתב הטעם, שאם נגזור גזרה לגזרה יתמלא כל העולם 
גזרות, שכל העולם יהיה בסוף אסור מחששות אלו.

רש”י כתב שהמקור לזה הוא מפסוק וז”ל76: “והא דאמרינן בכולי הש”ס שאין גוזרין גזרה 
לגזרה מהאי קרא נפקא “ושמרתם את משמרתי” - עשו משמרת, כלומר גזרה למשמרתי 

- לתורתי ולא משמרת למשמרת, שלא יעשו גזרה לגזרה”.

ובשטות משמע מדבריו שזוהי גזרת הכתוב77 שאין גוזרים גזרה לגזרה, דכתיב “עשו 
משמרת למשמרתי”78 היינו שחכמים עושים משמרת – סייגים כדי שלא יעברו על דברי 

תורה, ומדייקים “עשו משמרת” – ולא משמרת למשמרת, שאין גוזרים גזרה לגזרה.

נוסף שאפשר לומר, שגזרת חכמים אינה מספיק חמורה בכדי שנגזור בשבילה  טעם 
גזרה, היינו, איסור דאורייתא כיון שהוא חמור אנו חוששים שמא יעברו אנשים על איסור 
חמור זה ומתקנים בשביל כך סייג – גזרה, אך איסור דרבנן אינו חמור כאיסור תורה וע”כ 

החשש שמא יעברו אנשים על איסור דרבנן פחות ואין מתקנים בשביל כך סייג79.

ג
כעת יש לברר האם טעמים אלו קיימים גם בדבר שאינו גזרה אלא תקנה – “תקנתא 

לתקנתא לא עבדינן”:

הנה, טעמו של רב שר שלום גאון לכאורה אינו שייך כלל בתקנות, דבשלמא בגזרות 
שייך החשש שנאסור את כל העולם, אבל בתקנה – שנועדה בכדי לסייע לבעלי דין – 

איזה חשש יש?

“לא פלוג” –  יש לומר שלשיטתו הכלל שאין עושים תקנה לתקנה הוא מעין  ואולי 
שכיון שאין חכמים גוזרים גזרה לגזרתם לא חילקו וקבעו שבכל תקנות חכמים כן הוא אף 

שאין בזה את הטעם.

175  שו”ת חמדה גנוזה סימן עז.
176  ביצה שם. ד”ה “והתניא”.

177  יש שמסבירים בדעת רש”י שהוא אסמכתא בעלמא.
178  ויקרא יח, ל.

179  אמנם טעם זה קצת דחוק בלשון “היא גופא גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה” שמשמע 
שהבעיה היא מצד זה שזוהי גזרה, ולא רק מצד שהוא איסור דרבנן. ולהעיר מתוס’ שבת לט, א ד”ה 

‘מפני’.
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ד
הטעם השלישי שגזרת חכמים אינה חמורה דיה בכדי לעשות לה סייג בפשטות אינה 
שייכת בתקנה, דמדוע שלא יתקנו חכמים תקנה בכדי לעזור למלווה – אף על פי שזו 

תקנת חכמים?

אמנם, יש לומר בסברא זו, שהטעם שחכמים לא גוזרים גזרה לגזרה אינה משום שאיסור 
דרבנן אינו חמור מספיק בכדי לעשות לו סייג, אלא מפני שגזרת חכמים אינה חשובה 

מספיק בכדי לגזור לה גזרה.

ביאור העניין: מצינו בגמרא מספר מקרים בהם כן גוזרים גזרה לגזרה מהטעם ש”כולה 
חדא גזרה היא”, היינו שאין זה ב’ גזרות אלא גזרה אחת שכללה ב’ תקנות.

ובהסבר טעם זה כתב הרמב”ם80: “ואולי תקשה בעיקר שהוא אצלנו “אין גוזרין גזירה 
לגזירה”, והוא שיגזרו בית דין דבר בשעה מן השעות, ואחר כך ישוב ויגזור גזירה לאותה 
גזירה, זה הדבר אינם עושים, אבל אם יהיו שתי הגזירות בשעה אחת הרשות בידם והוא 
דבר נעשה תמיד, והוא עניין אמרם “כולה חדא גזירה היא”, רוצה לומר כי מי שגזר זאת 
הגזירה ראה שלא תתקיים זאת הגזירה אלא בגזירה אחרת תחזק אותה ותסמוך אותה, 

ולפיכך גזר שתי הגזירות יחד”.

ואנו  יחד  גזרות  כמה  לגזור  הם  יכולים  גזרה  לגזור  מתכנסים  חכמים  שכאשר  היינו, 
סומכים על שיקול דעתם שלא יאסרו את כל העולם אלא רק מה שנצרך בשביל קיום 
הגזרה, אך כאשר גזרו גזרה אחת ורוצים להתכנס שוב בכדי לגזור גזרה על גזרה זו – אין 
בכחם לעשות זאת )אף שהסברא של “ראה שלא תתקיים זאת הגזירה אלא בגזירה אחרת” 

עדיין קיימת.

ונראה שסברת הרמב”ם היא שגזרת חכמים אינה מספיק חשובה בכדי שיגזרו בשבילה 
גזרה אחרת, היינו, באיסור דאורייתא שהוא דבר חשוב ישנו המושג שנתן בשבילו תקנה, 
אך באיסור דרבנן כיון שאינו מספיק חשוב הרי שלא שייך לתקן בשבילו גזרה נוספת, 
רוצים  וכאשר  חכמים  תקנת  כבר  זו  הרי  גזרתם  את  והוציאו  הדין  בית  שקמו  שמשעה 
לעשות שוב גזרה הרי זה בכדי לחזק את התקנה הראשונה – וזה אינו שייך בתקנות של 
 – חכמים  לגזרת  כתקנה  נחשב  שאינו  הכינוס  באותו  הם  עדיין  כאשר  )משא”כ  חכמים 

שעדיין לא נגזרה – אלא “כולה חדא גזרה היא”(.

סברא זו אפשר לכאורה לומר אף ב”תקנתא לתקנתא לא עבדינן”, דכיון שתקנת חכמים 
אינה חשובה מספיק הרי שלא יתקנו בשבילה תקנה.

180  פירוש המשניות שבת פרק ד משנה א.
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ה
והנה, גם טעמו של רש”י לכאורה אינו מתיישב בכלל שאין עושים תקנה לתקנה, כיון 
שבפסוק כתוב “עשו משמרת למשמרתי” היינו, שהדיוק הוא דוקא על דבר שהוא בכלל 

‘משמרת’ – גזרה, אך לא על תקנה.

אמנם, בדעת רש”י יש לומר ובהקדים:

יש לחקור מה בא הפסוק “עשו משמרת למשמרתי” ללמדנו, האם בא למעט או לרבות, 
היינו, אפשר לומר שהפסוק בא למעט, כלומר, את עצם הדין שניתן הכח לחכמים לגזור 

גזרות )“עשו משמרת”( אנו כבר יודעים, החידוש הוא שאפשר לגזור גזרה אחת בלבד.

אמנם אפשר לומר שבלעדי הפסוק לא היינו יודעים שיש כח לחכמים לגזור גזרות וזה 
מה שבא הפסוק לחדש לנו, שחכמים יכולים לגזור גזרות, אלא שהחידוש של הפסוק הוא 
על גזרה אחת בלבד ) “עשו משמרת”( – ולא מצינו בתורה שיהיה ניתן לגזור גזרה לגזרה 

וממילא הכלל הוא ש”אין גוזרים גזרה לגזרה” וכדלקמן.

ו
“בל  בכלל  אינו  האיך  חכמים  גזרות  בעניין  ביאור  תחילה  להקדים  יש  זה  עניין  לבאר 

תוסיף”, כיצד יש היתר לחכמים להוסיף על דברי התורה.

הנה, הרמב”ם כתב שמצוות דרבנן אינם בכלל “בל תוסיף” וז”ל81: “ויש מצוות אחרות 
נביאים וחכמים ופשטו בכל ישראל כגון מקרא  שנתחדשו אחר מתן תורה וקבעו אותן 
מגלה ונר חנוכה ותענית תשעה באב וידים ועירובין . . כל אלו המצוות שנתחדשו חייבין 
מצוות  על  תוספת  ואינם  וכו’”,  הדבר  מכל  תסור  “לא  שנאמר:  ולשמרם.  לקבלם  אנו 
נביא רשאי לחדש דבר  יהיה  ולא תגרע, שלא  ועל מה הזהירה תורה לא תוסף  התורה. 
ולומר שהקב”ה צוהו במצוה זו להוסיפה למצוות התורה או לחסר אחת מאלו השש מאות 

ושלש עשרה מצוות.

אבל אם הוסיפו בית דין עם נביא שיהיה באותו הזמן מצוה דרך תקנה או דרך הוראה 
או דרך גזרה אין זו תוספת שהרי לא אמרו שהקב”ה צוה לעשות ערוב או לקרות המגלה 
בעונתה, ואילו אמרו כן היו מוסיפין על התורה, אלא כך אנו אומרין, שהנביאים עם בית 
דין תקנו וצוו לקרות המגלה בעונתה כדי להזכיר שבחיו של הקדוש ברוך הוא ותשועות 
שעשה לנו והיה קרוב לשועינו . . ועל דרך זו היא כל מצוה ומצוה שהיא מדברי סופרים 

בין עשה בין לא תעשה”.

181  מופיע לאחר מנין המצות של הרמב”ם וקודם מניין המצות על סדר ההלכות.
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מכוונים  שאין  כיון  תוסיף”  ד”בל  האיסור  שייך  לא  מלכתחילה  דרבנן  שבמצות  היינו 
בעשייתם לקיים מצות התורה, אלא דרבנן ובזה אין איסור של “בל תוסיף”.

אמנם הרשב”א כתב שהטעם שאין עוברים על איסור “בל תוסיף” במצות דרבנן הוא 
מפני שהתורה התירה לחכמים לחדש מצות אלו וז”ל82: “דלא אמרו התם דאיכא משום בל 
תוסיף אלא במה שהוא עצמו מוסיף מדעת עצמו . . אבל במה שעמדו חכמים ותקנו לצורך 

אין כאן בל תוסיף, דכבר אמרה תורה “על פי התורה אשר יורוך”.

היינו שהתורה התירה לחכמים לתקן עוד מצות ותקנות וע”כ אין בזה משום איסור “בל 
תוסיף”.

והנה, בראש יוסף כתב בדעת התוספות וז”ל83: “ויש לומר כי סוברים ודאי לעשות סייג 
לקיים דבר תורה, אין זה בל תוסיף, כי מחזקים דברי תורה בזה שלא יבואו להתיר . . “.

היינו, שתקנות חכמים שנועדו בכדי לשמור ולחזק את דברי התורה אינם בכלל האיסור 
של “בל תוסיף”84.

ואולי יש לומר על פי זה שלולא הפסוק “ושמרתם את משמרתי” לא היינו יודעים שיש 
כח ביד חכמים לתקן תקנות ולגזור גזרות משום שהוא בכלל “בל תוסיף”, ובא הפסוק 
לחדש לנו וללמדנו שחכמים יכולים לגזור גזרות )אלא שהחידוש בפסוק הוא גבי גזרה 

אחת ולא מצינו היתר לגזור ב’ גזרות(85.

היינו  לא  דלולי הפסוק  בתקנה,  אף  והוא הטעם  הדין  לומר שהוא  יש  זו  עפ”י סברא 
מתקנים תקנות כלל כיון שהוא בכלל “בל תוסיף”86, ואף שחידש לנו הפסוק שניתן לתקן 

הוא רק תקנה אחת, אך התקנה השנייה הרי היא “בל תוסיף”.    

ההו"א שלא נחייב שבועה במקח וממכר

 הת' שניאור זלמן שי' גוביץ 
תלמיד בישיבה

182  ראש השנה טז, ב.
183  ראש יוסף שבת כה, ב. ד”ה “ואגב גררא”.

184  ראה מה שמתרץ שם לגבי מצות חכמים כגון חנוכה ופורים.
185  וראה בשו”ת תולדות ישראל שכתב וז”ל: “וי”ל דהראשונים מקשים האיך יש כח ביד חכמים 
לגזור גזרות הלא כתיב לא תוסיפון על הדבר, ומתרצים דהתורה נתנה רשות לחכמים לגזור מקרא 
דושמרתם, והתינח משמרת דהיינו גזרה חדא על זה ניתן רשות, אבל על משמרת למשמרת שהוא 

גזרה לגזרה לא ניתן רשות, ושוב אסור משום לא תוסיפון”.
186  ובסוגייתנו הרי הוא חידוש שבועה על שבועות התורה.
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איתא במסכת בבא מציעא87: “אלא הא דאמר רב הונא משביעין אותו שבועה שאינה 
ברשותו נימא מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא”. רב הונא אומר שאף שומר שחייב 
בתשלומים לבעל הפקדון )כגון נגנב או אבד בשומר שכר, או פשיעה בשומר חינם(, חייב 
להישבע שהפיקדון אינו ברשותו. ומקשה הגמרא דאם אנו חושדים אותו שגנב הפיקדון 

כיצד נאמין לו בשבועתו, שכשם שלא חשש לגזול לא יחשוש להישבע לשקר.

כיון שהשומר  ליה”. כלומר,  יהבנא  ואמר דמי קא  נמי מורה  ומתרצת הגמרא: “התם 
משלם לבעלים אינו חושב שזו גניבה וא”כ אינו חשוד לגזול וממילא אינו חשוד להישבע 

לשקר.

והא קא עבר על לאו ד”לא תחמוד”, לא תחמוד  ליה רב אחא מדיפתי לרבינא  “אמר 
לאינשי בלא דמי משמע להו”. כלומר, שלכאורה אף שאינו חושב שזה גזל מפני שמשלם 
הרי עובר על הלאו ד”לא תחמוד”, ואם אינו חושש לעבור על לאו זה אף ישבע לשקר. 

ומתרץ רבינא שאך לאו של “לא תחמוד” משמע לאנשים שהוא דוקא ללא תשלום.

)“אני  מקרים  ב’  יש  בטלית  אוחזין  דשנים  שבמשנה  לעיל88  ביארה  הגמרא  והנה, 
מצאתיה” ו”כולה שלי”( - “רישא במציעא וסיפא במקח וממכר” – מקרה אחד שבו בעלי 
הדין מתווכחים מי מהם מצא את הטלית, ומקרה שני בו שתי אנשים נתנו למוכר כסף על 

הטלית ואנו לא יודעים למי נתרצה המוכר.

ומבארת הגמרא את הצורך בב’ המקרים: “וצריכא, דאי תנא מציאה הוה אמינא מציאה 
הוא דרמו רבנן שבועה עליה משום דמורי ואמר חבראי לאו מידי חסר בה אזיל אתפיס 

ואתפליג בהדיה, אבל מקח וממכר דליכא למימר הכי אימא לא”.

כלומר, אם היה כתוב במשנה רק מציאה היינו חושבים שדוקא במציאה חייבהו חכמים 
שבועה, כיון שאינו חשוד לגזול ממון חברו ורק במציאה כיון שבחינם באה לו תקף, אך 
במקח וממכר שגזל ממון חבירו נאמר “מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועא” – קמ”ל 

שגם במקח וממכר חייב שבועה.

וצריך להבין מהי ההו”א של הגמרא, דאף שלקח ממון חבירו הרי הוא משלם על כך 
לחבירו )והוא גורם הפסד לחבירו רק בטורח( ונמצא שלא גזל את חבירו, ואפילו על לאו 

ד”לא תחמוד” אינו חשוד כיון ש - “לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו”.

ויש לומר שתי תשובות בזה:

187  ה, ב.

188  ב, א.
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א. זוהי אכן מסקנת הגמרא, שאינו חשוד על הממון כיון שמשלם כסף, אך בהוה אמינא 
הייתי אומר שאף שנותן כסף חשוד הוא על הממון כיון שסוף סוף גזל ממון חבירו )כפי 

שהקשתה הגמרא על רב הונא, ובטח כלפי “לא תחמוד” וכפי שהבין רב אחא מדיפתי(.

ב. ההוא אמינא של הגמרא לא הייתה שלא נאמין לו לשבועה מצד “חשיד אממונא 
חשיד אשבועתא” אלא שלא נצריכו כלל שבועה כיון שבמקח וממכר אין חשש שיתקוף 
חבירו, דדוקא כאשר הממון הגיע אליו בחינם מורה היתר לעצמו לתקוף וממילא ישנו 

חשש כזה, אך במקח וממכר אין חוששים שיתקוף ממון חבירו.

טענת מכרתי כשחבירו מוחזק

 הת' מנחם מענדל שי' גרינברג
תלמיד בישיבה

איתא במסכת בבא מציעא89: “דאתו לקמן כדתפיסו לה תרוייהו ואמרינן להו זילו פלוגו 
ונפקו והדר אתו כי תפיס לה חד מינייהו האי אמר אודויי אודי לי והאי אמר בדמי אגרתי 

ניהליה דאמרינן ליה עד השתא חשדת ליה בגזלן והשתא מוגרת ליה בלא סהדי”.

היינו, שאם הגיעו לבית דין שני אנשים שאוחזים בטלית וכל אחד טוען שהוא מצא את 
הטלית והכריעו בית הדין שיחלוקו. ולאחר זמן חזרו ב’ בעלי הדין וכעת רק אחד מהם 
מחזיק בכל הטלית וטוען שחבירו הודה לו שהוא אכן מצא את הטלית וחבירו טוען שרק 

השכיר לו את הטלית והיא עדיין שייכת לו.

הדין הוא דמי שתופס בטלית מקבל את כולה וחבירו צריך להביא ראיה שהיא אכן שלו 
כיון שטענתו היא טענה חלשה, שהרי עד עכשיו טען שחבירו גזל ממנו הטלית וכעת הוא 

משכיר לו ללא עדים?

ויש לעיין מה יהיה הדין כאשר השני טוען שהוא מכר לו את חציו בכסף והוא עדיין לו 
שילם לו.

 דהנה, אף בזה יש לומר את הסברא שטענתו היא טענה חלשה כיון שלא יתכן שימכור 
לו ללא עדים, אך יש לומר יותר מזה, שבמקרה כזה לא נצטרך כלל לסברא זו:

דהנה, כאשר טוען השני שהשכיר לו הרי שאומר שהטלית עדיין שייכת לו ובית דין אכן 
מאמין לו כיון שכבר היה מוחזק – ורק בגלל שטען טענה גרועה מפסיד חלקו.

189  ו, א.
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אך במוכר חציו הרי שגם השני מודה שהטלית שייכת כעת לראשון אלא שעדיין לא 
שילם לו, בזה הרי שהראשון הוא כעת המוחזק ודאי ובנוגע לממון על השני להביא ראיה 

שאכן לא שילם לו וליטול ופשוט90.

מסקנת הגמרא ב'דינא דמסותא'

התמים השליח ישראל שם- טוב שי' הכהן כהן

בנוגע לשנים אוחזין בטלית ותקפה אחד מהם בפנינו איתא במסכת בבא מציעא91: “אם 
כיון  תמצי לומר תקפה אחד בפנינו אין מוציאין אותה מידו הקדישה בלא תקפה מהו, 
דאמר מר אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי כמאן דתקפה דמי, או דלמא השתא מיהא 
הא לא תקפה וכתיב ואיש כי יקדיש את ביתו קדש וגו’ מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו 
לאפוקי האי דלא ברשותו”. ובהקשר לכך מביאה הגמרא הוכחה: “ת”ש דההיא מסותא 
דהוו מנצו עלה בי תרי האי אמר דידי הוא והאי אמר דידי הוא קם חד מינייהו אקדשה...”.

שכאשר  מסיקה  ולבסוף  ולכאן  לכאן  צדדים  ומביאה  המסותא  בדין  הגמרא  ודנה   
הקדישה אינו קדוש92 ובלשון הגמרא: “מאי הוי עלה דמסותא, ת”ש דא”ר חייא בר אבין 
הוה עובדא בי רב חסדא ורב חסדא בי רב הונא ופשטה מהא דאמר רב נחמן כל ממון שאין 
יכול להוציאו בדיינין הקדישו אינו קדוש הא יכול להוציאו בדיינין הקדישו קדוש אע”ג 

דלא אפקיה”. 

והנה בהסברת הספק בדין מסותא הסביר התוס’93 דהספק הוא )לא האם כאשר הקדיש 
נחשב שהשני הודה לו אלא( האם חמור כח ההקדש יותר מתקיפה – וכאשר הקדישה 
קדוש או שאין חמור כוחו אלא כתקיפה, וכיוון שבתקפה חבירו יכול לתקוף ממנו חזרה, 

א”כ בהקדש מלכתחילה לא תחול הקדושה. ע”ש.

ד”נראה מפירוש רש”י” שמפרש הספק במסותא האם כאשר  כאן94 כתב  ובמהרש”א 
ניחא להו לפרש כך הוא  הקדישה נחשב שהשני מודה לו. ומסביר שהסיבא שתוס’ לא 
משום דא”כ לא מובנת מסקנת הגמרא שפושטת הספק ע”פ מימרת ר”נ ד’כל ממון שאינו 

190  יש לעיין עפ”י זה מה יהיה הדין כאשר טוען מכרתי ואף אחד מהם אינו מוחזק ברגע זה אי 
נימא בזה שהראשון מוחזק עפ”י טענת השני או דיש לו מיגו שהיה יכול לומד שלי היא.

191  ו, א.
192  ז, ב.

193  ו, ב ד”ה ‘והא הכא’.
194  ד”ה ‘בד”ה והא הכא’.
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יכול להוציאו בדיינים אינו קדוש’ ואם יש צד לומר ששתיקתו נחשבת כהודאה א”כ הוי 
ממון שאפשר להוציאו בדיינים וכיצד נפשט הספק ע”פ מימרת ר”נ?

בשיטת  גם  כך  לומדים  שיש  ובפרט  רש”י’  מפירוש  ה’נראה  בביאור  לומר  והנראה   
התוס’95:

נפשט  הספק  מן  צד  כאיזה  דמסותא’  עלה  הוי  ‘מה  הגמרא  קושיית  פירוש  אין  דאכן 
)דאז אכן מדברי ר”נ אי אפשר לפשוט הספק(. אלא הפשט הוא, כיוון שהסתפקנו מה דין 
המסותא ולא הצלחנו להכריח מה הדין, כיצד אנו צריכים לנהוג במסותא בפועל. או בסגנון 
אחר הקושיא אינה כאיזה צד בספק נפשט אלא מה דין המסותא כיצד לנהוג בדבר שהוא 

‘ספק הקדש’.

ועפ”ז מובנת מסקנת הגמרא ממימרת ר”נ שם משמע ש’הקדש הבא בידי אדם’ כל עוד 
אין וודאות שהוא שלו )אינו יכול להוציאו בדיינים( אינו קדוש – ואיננו צריכים לחשוש 
לספק הקדש זה וא”כ גם בנידו”ד שאנו מסופקים האם חל דין הקדש על המסותא הפסק 

יהיה – אינו קדוש. וק”ל.

 שיטות רש"י ורבינו חננאל בדין מסותא

 הת' ברוך משה שי' הלוי אילן
תלמיד בישיבה

א
איתא במסכת בבא מציעא96: “ההיא מסותא דהוו מנצו עלה בי תרי האי אמר דידי הוא 
וכולהו  ורב אושעיא  והאי אמר דידי הוא קם חד מינייהו אקדשה פרשי מינה רב חנניה 

רבנן”.

כלומר, היה בית מרחץ שרבו עליו שני בני אדם וקם אחד והקדישה ופרשו ממנה כל 
החכמים ולא ידעו מה דין בית המרחץ, האם יכול האדם להקדיש דבר שנמצא בויכוח בינו 

לבין חבירו או לא.

195  ראה מהר”ם כאן שמפרש שכן היא ההבנה גם לשיטת התוס’ בהו”א של הגמרא קודם שהסקנו 
שמדובר ב’מסותא מקרקעי’.

196  ו, א - ב.



169 י"א ניסן ה'תשפ"ב

ולמסקנא אומרת הגמרא97: “מאי הוי עלה דמסותא ת”ש דא”ר חייא בר אבין הוה עובדא 
בי רב חסדא ורב חסדא בי רב הונא ופשטה מהא דאמר רב נחמן כל ממון שאין יכול להוציאו 

בדיינין הקדישו אינו קדוש”.

ופירש רש”י: “שאינו יכול להוציאו כו’. והאי נמי דחזינן ליה דאין יכול להוציאו בדיינין 
שאין לו ראיה בדבר אין הקדישו קדוש”.

כלומר, שרב נחמן פוסק שכל דבר שאינו יכול לגבות ע”י בית דין אינו חשוב כשלו ואינו 
יכול להקדישו ועל כן במקרה של המסותא הדין דאינו קדוש.

קדוש  הקדישו  בדיינין  להוציאו  יכול  “הא  נחמן:  רב  מדברי  הגמרא  מדייקת  ובהמשך 
אע”ג דלא אפקיה והאמר ר’ יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולין להקדישו 

זה לפי שאינה שלו וזה לפי שאינה ברשותו”.

יכול להקדישו  יכול להוציא החפץ בבית דין  כלומר, מדברי רב נחמן משמע שכאשר 
אפילו שעדיין לא הוציא החפץ בפועל ואינו ברשותו ולכאורה קשה על כך ממה שאמר ר’ 
יוחנן שכאשר גזל אדם חפץ מחבירו )ולא התייאשו הבעלים( אין הבעלים יכול להקדיש 
החפץ כל עוד הוא ברשות הגנב אף שיכול להוציאו ע”י בית דין משום שאין אדם מקדיש 
חפץ שאינו ברשותו אף שהוא שלו וא”כ אין מובן פסק רב נחמן שהיכן שיכול להוציאו 

בדיינים יכול להקדיש אף על פי שאינו ברשותו.

ומתרצת הגמרא: “מי סברת במסותא מטלטלין עסקינן במסותא מקרקעי עסקינן דכי 
יכול להוציאה בדיינין ברשותיה קיימא”. היינו שדברי רב נחמן אינם מדברים על מטלטלים 
שבהם אכן כל עוד שאינם ברשותו אינו יכול להקדישו אלא בקרקעות ש”כל היכא דאיתיה 
ברשות מרי’ קיימא דקרקע אינה נגזלת” )רש”י(, ועל כן אם הקרקע שלו יכול להקדישה 

אף שהיא ברשות אחרת.

והנה לכאורה אין מובן לשון הגמרא “במסותא מטלטלין . . במסותא מקרקעי”, שהרי 
שאלת הגמרא “הא יכול להוציאו בדיינין הקדישו קדוש” לא הייתה על המקרה של מסותא 
שהרי בה פסקנו שבכל מקרה אינו קדוש משום שאינו יכול להוציא בדיינים והקושיא הייתה 
על דברי רב נחמן שמהם משמע שבמקרה אחר שיכול להוציאו בדיינין יכול להקדישו ואם 

כן מדוע בתשובה מזכירה הגמרא את המסותא ומבארת שמדובר במסותא מקרקעין.

ב
ונראה שרש”י בפירושו התייחס לשאלה זו וכתב: “ושפיר פשיטנא מהא דאי הוה ליה 
ראיה עלה הקדישו הקדש”, ולכאורה כוונת רש”י לומר שלפי דיוק דברי רב נחמן משמע 

197  ז, א.
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שאם היה יכול להוציא המסותא בדיינין היה יכול להקדישה וע”כ ביארה הגמרא שכיון 
שמדובר במסותא מקרקעין מובן שאכן אם היה יכול להוציא מסותא זו בדיינין היה יכול 

להקדישה.

בקושיא שמדובר במסותא  הגמרא  הבנת  לפי  דהנה  בזה,  ביאור  להוסיף  יש  ולכאורה 
הגמרא  של  הספק  היה  מה  מובן  אין  למטלטלין(  קרקע  בין  הפרש  שאין  )או  מטלטלין 
מלכתחילה – הרי אף אם יכול לתוקפה והיא שלו עדיין אינו יכול להקדישה כיון שאינה 

ברשותו ומדוע לא הביאה הגמרא ראיה זו מלכתחילה.

וביותר אין מובן מדוע רב הונא הכריע מדברי רב נחמן שכאשר אינו יכול להוציאו בדיינין 
אינו יכול להקדישו והרי במקרה של מסותא בכל מקרה אינו יכול להקדישו משום שאינו 
ברשותו – אף אם היה יכול להוציו בדיינין – ואם כן מדוע לא הביא רב הונא את דברי ר’ 
יוחנן שאין יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו. ויש לומר שזוהי חלק משאלת הגמרא – 

מדוע רב הונא הכריע מדברי רב נחמן ולא מדברי ר’ יוחנן.

ניתן להוכיח מדברי  ועל כך עונה הגמרא שכאן מדובר במסותא מקרקעין ועל כן לא 
ר’ יוחנן, שמטעם שאינה ברשותו אכן יכול להקדיש כיון שקרקע אינה נגזלת והרי היא 
ברשותו והספק היה האם יכול להקדיש ממון הנמצא בספק ובזה פסק רב נחמן שאינו יכול 

להקדיש דבר שאינו יכול להוציאו בדיינין.

מקרקעי  עסקינן במסותא  מטלטלין  במסותא  סברת  “”מי  הגמרא:  לשון  שפיר  ואתי 
עסקינן”.

ג
והנה, רבינו חננאל פירש הגמרא באופן אחר וז”ל: “מאי הוה עלה דמסותא. ת”ש מהא 
דאמר רב נחמן כל ממון שאינו יכול להוציאו בדיינין הקדישו אינו קדוש, הא יכול להוציאו 

אע”פ שלא הוציאו קדוש. ומקשי’ עלה והאמר ר’ יוחנן גזל ולא . .”.

היינו שלשיטת רבינו חננאל הדיוק של הגמרא “הא יכול להוציאו בדיינין הקדישו קדוש 
חלק  אלא  רש”י(  שפירש  )כפי  הגמרא  של  מהקושיא  חלק  אינו  אפקיה”  דלא  אאע”ג 

מהוכחת הגמרא, ומשמע שמפרש שמסותא זו אכן יכול להוציאה בדיינים.

ולפי זה קושיית הגמרא מדברי ר’ יוחנן הייתה על הכרעת הגמרא במסותא ואתי שפיר 
יכול  דכי  “מי סברת במסותא מטלטלין עסקינן במסותא מקרקעי עסקינן  לשון הגמרא 
להוציאה בדיינין ברשותיה קיימא”, כיון שאכן הקושיא והתירוץ הוא במקרה של מסותא.
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ד
ולכאורה יש לבאר סברותיהם בזה:

הנה, דברי רב נחמן שהיכן שאינו יכול להוציאו בדיינין אינו יכול להקדישו ואי לא באו 
למעט סתם אדם שמקדיש דבר שאינו שלו – שאין כלל הוה אמינא שיוכל להקדיש - 
אלא ממעט ממון שמוטל בספק שאף שיש לו איזו שייכות לחפץ שמטעם זה הייתה הו”א 

שיוכל להקדישו הרי שאם אינו יכול להוציאו בדיינים אינו יכול להקדישו.

אלא שיש לדון מה הדין כאשר אינו יכול להוציא החפץ בדיינין – היינו שהדיינין לא 
יאמרו לשני ליתן לו החפץ אך יכול הוא לתקוף )ברשות בית דין( ולהוציא החפץ מחבירו, 

האם בזה יכול להקדיש או לא.

ובפשטות יש לומר שבזה נחלקו רש”י ורבינו חננאל, דמה יהיה הדין במסותא שיכול 
לתוקפה98, דרש”י סבירא ליה שדברי רב נחמן “יכול להוציאו בדיינין” הוא בדווקא, ואף 
ורבינו חננאל סבירא ליה שהעיקר הוא מה שיכול  יכול להקדישה  שיכול לתוקפה אינו 
להוציאה ואין הפרש אם ע”י דיינים או ע”י עצמו )ובפשטות הלשון “להוציאו בדיינין” 

היינו שהוא ברשות חכמים(.

ה
ויש לומר הטעמים בזה:

יכול  אינו  בדיינין  להוציאו  יכול  שאינו  שהיכן  נחמן  רב  של  הטעם  מה  לדון  יש  הנה, 
להקדישו, דבפשטות הטעם בזה הוא שמהא שאין יכול להוציאו בדיינין הרי שאינו ודאי 
שלו, שהרי אם הייתה לו ראיה על זה שהוא שלו היה יכול להוציאו בדיינים ועל כן אינו 
יכול להקדישה כשם שאינו יכול להקדיש חפץ שאינו שלו, היינו שהבעיה היכן שאינו יכול 

להוציאו בדיינים היא ש”אינה שלו” – שאין לו שייכות אמיתית לחפץ.

ולכאורה כך סובר רש”י שכתב וז”ל99: “והאי נמי דחזינן ליה דאין יכול להוציאו בדיינין 
שאין לו ראיה בדבר אין הקדישו קדוש”, שלכאורה ההוספה “שאין לו ראיה בדבר” היא 
מיותרת, ולכאורה כוונת רש”י להוסיף בזה שזה שאינו יכול להוציאו בדיינין הוא כיון שאין 

לו ראיה ואם כן אין לו שייכות אמיתית לחפץ – אינה שלו.

198  לפי ביאור התוספות לעיל )ו, א. ד”ה “והא הכא דכי תקפה כהן כו’( שבמסותא הדין הוא כל 
דאלים גבר ויכול לתוקפה ויש לומר שכך סבר גם רבינו חננאל, אך ודאי שניתן להסביר ספק הגמרא 

באופן אחר ואין הכי נמי שרש”י אינו מעמיד הגמרא במקרה שכל דאלים גבר ואין כאן מקומו.
199  ד”ה “שאינו יכול להוציאו כו’”.
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אמנם, אפשר לבאר הטעם של רב נחמן באופן אחר, דכיון שאינו יכול להוציאו בדיינים 
הרי שיש בעיה שחפץ זה אינו ברשותו אף אם הא אכן שלו ועל כן אינו יכול להקדישו.

בדיינין  להוציאו  יכול  היכן שאינו  אלו תהיה  ב’ טעמים  בין  מינה  לומר שהנפקא  ויש 
אך יכול לתוקפה, דאם נאמר שהפגם הוא בשייכותו לחפץ, הרי שכיון שאין לו ראיה – 
שמטעם זה בית דין לא פסקו לטובתו – אין לו שייכות ממשית לחפץ ואינו יכול להקדישו 

אף אם יכול לתוקפו.

ויש לומר שכך הבין רש”י בדברי רב נחמן ועל כן פירש שלפי דברי רב נחמן במסותא – 
אף אם יכול לתוקפה – אינו יכול להקדישה.

והיכן  ברשותו,  הוא משום שאינו  נחמן  רב  ליה שהטעם של  סבירא  חננאל  רבינו  אך 
להקדישו,  ויכול  ברשותו  כבר  הוא  כאילו  חשיב   – קרקע  והוא  בדיינין  להוציאו  שיכול 
ומטעם זה אף כאשר יכול לתוקפה חשיב כאילו הוא ברשותו, ועל כן אף במסותא שהיא 
קרקע כיון שיכול לתוקפה )ואם תקפה יכול להקדישה( חשיב כאילו הוא כבר ברשותו 

ויכול להקדישה.

דאף  ברשותו,  שאינו  דבר  מקדישין  שאין  בטעם  שתלוי  ולומר  להוסיף  יש  ולכאורה 
שהוא גזירת הכתוב יש לדון מה הטעם האם משום שאין נמצא ברשות שלו או שאינו 

בשליטתו ואכ”מ.

הפשיעה ב"לא ידענא"

 הת' מנחם מענדל שי' גרינברג
תלמיד בישיבה

איתא במסכת בבא מציעא100: “ההוא גברא דאפקיד כיפי )נזמים - רש”י( גביה חבריה, 
אמר ליה הב לי כיפי, אמר ליה לא ידענא היכא אותבינהו, אתא לקמיה דרב נחמן אמר 

ליה כל לא ידענא פשיעותא היא, זיל שלים”.

והנה בפשטות היה אפשר להבין שהטעם ש”כל לא ידענא פשיעותא היא” היא מפני 
שאיננו יודעים האם שמר כראוי – שהרי אינו יודע היכן שם זאת וע”כ זוהי פשיעה וחייב 

לשלם.

אמנם לפי זה נמצא שהסברא ש”כל לא ידענא פשיעותא היא” אינה מפני שאי הידיעה 
עצמה היא פשיעה אלא שהשומר אינו יכול לומר ששמר כראוי, היינו שבשביל להיות 

1100  לה, א.
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פטור צריך השומר לומר )להישבע( ששמר כראוי ובמקרה שאינו יודע היכן שם זאת הרי 
שאינו יכול לומר זאת.

אך מדברי רב נחמן “כל לא ידענא פשיעותא היא” משמע שחוסר הידיעה עצמו הוא 
הפשיעה שמחייבת אותו בתשלומים.

הריטב”א כתב בדין זה )על אתר(: “כל לא ידענא פשיעותא היא. פירוש אמרי’ כל לרבות 
אפי’ היכא דאמר יודע אני שהנחתים במקום המשתמר אלא שאינו זכור מקומם דאפ”ה 

חשיב פשיעותא כי היה לו להניחו במקום שיוכל ליתנו לו כשיתבענו ממנו”.

והיינו שחלק מהתחייבותו לשמור הייתה להחזיר החפץ לבעליו, היינו לא רק לשמור על 
החפץ שלא יינזק אלא לשמור עליו בצורה כזו שיוכל בבוא העת להחזיר החפץ למפקיד, 
ונמצא שכאשר אינו יודע היכן החפץ הרי הוא פשע באחת מההתחייבויות שלו כשקיבל 

על עצמו לשמור - להשיב החפץ לבעליו.

ואולי יש לומר ביאור נוסף בזה, דהנה אף אם יודע בוודאות ששמר כראוי עדיין כאשר 
אינו יודע היכן שם זאת זוהי פשיעה בשמירה, דהנה, על השומר מוטל לשמור רק מדברים 
ששכיחים שיקרו, וכגון בהמה שצריך שהחומה ששומרת עליה תהיה חזקה בכדי לעמוד 

ברוח מצויה, אך אינו צריך לחשוש מפני רוח שאינה מצויה.

והנה באם הגיע רוח שאינה מצויה והפילה את החומה הרי השומר - אף על פי שפטור 
מנזק שנעשה לבהמה במקרה זה - מכל מקום הרי הוא צריך לתקן את החומה ולשמור את 

הבהמה כראוי.

וא”כ כאשר אינו יודע היכן שמר את הפיקדון, אף אם יודע ששמרה כראוי, מכל מקום 
ונמצא שחוסר  אינו שמור  וכרגע החפץ  צפוי  יש חשש שלאחר מכן קרה משהו שאינו 
הידיעה היכן נמצא החפץ היא פשיעה בעצם השמירה שהרי יכול להיות שכרגע החפץ 

אינו שמור כראוי.
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ב' הערות בדברי הרש"ש בדין שוכר שמסר לשואל

הת' השליח ישראל שם טוב שי' הכהן כהן

ומתה  לאחר  והשאילה  מחבירו  פרה  “השוכר  מציעא101:  בבא  במסכת  במשנה  איתא 
עושה  הלה  כיצד  יוסי  א”ר  לשוכר  ישלם  והשואל  כדרכה  שמתה  השוכר  ישבע  כדרכה 

סחורה בפרתו של חבירו אלא תחזור פרה לבעלים”.

בשוכר  משנתינו  דין  ושנה  הקודמת  מהמשנה  התנא  שינה  למה  הקשה  כאן  וברש”ש 
זו מחדש, שכל דין  שמסר לשואל ולא בשומר חינם שמסר לשומר שכר. ומכח קושיא 
המשנה שהשוכר נעשה ‘בעלים’ על הפרה ומקבל תשלומיה שייך רק בשוכר כי ‘שכירות 

מכירה ליומי’ היא’102 וע”כ קנה את הפרה לכל תשלומיה. עיי”ש.

והנה לכאורה פירושו הינו דוחק גדול משני טעמים: 

א. בריש פירקין103 אודות דברי המשנה שהמפקיד מקנה לשומר את הכפל דנה הגמרא 
באיזה אופן נעשה קנין זה הן מצד מעשה הקנין והן מצד חלותו על ‘דבר שבעולם’, ואילו 
בנוגע למשנה זו אין הגמרא דנה כלל בטעם ואופן עצם הקנין )אלא רק על ענינים צדדיים 

כתפקידה של השבועה וכיו”ב(.

 ובפשטות הסיבה לכך היא, שדיון הנ”ל בריש הפרק הוא ביאור לכל המשך המשניות104, 
כלומר, הטעם שמקנה המפקיד לשומר הכפל הוא משום ש’אומדים דעתו’105 שנוח לו בכך 
ועל כן בעת מסירת הפרה לשמירה מקנה לו הכפל בתנאים מסוימים, ועד”ז מה שמקנה 

המשכיר לשוכר התשלומין במקרה שנאנסה הוא לפי ש’אומדים דעתו’ שנוח לו בכך106.

1101  לה, ב.
1102  לקמן נו, ב.

1103  לג, ב-לד, א.
גם  וראה  בראשונה”.  אף  יוסי  ר’  היה  “חלוק  א(  )לז,  לקמן  הגמרא  מדברי  גם  וכדמשמע    1104

חידושי ר”ש שקאפ סי’ כ”ה.
1105  ראה רשב”א מאירי רש”י ועוד בביאור הסוגיא שם.

1106  ולכאורה ההיגיון באומדן דעת זה הוא ע”ד ‘ביטוח’ דהשוכר מוכן לשלם כסף )נכלל בדמי 
השכירות( על מנת שיפטר מהתשלומין ע”י שקונה אותם )בפשטות הסיבה שע”מ לעשות ‘ביטוח’ זה 
צריך לקנות תשלומי הפרה, הוא בשביל שיהיה ‘חלות’ בקנין שמירה, דאפשר לקנות פרה לתשלומיה 
אך אי אפשר לקנות ‘פטור’ שהרי אין לזה שום מציאות, וצ”ע אם יכול להתחייב לו שימחל לו או דהוי 
כאסמכתא, וגם אם יכול למחול צ”ע האם דינו כמתנה גמורה. אגב לפי ביאור זה יוצא שישנו חילוק בין 
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ואינו משום אומדן הדעת על  אך לפי דרך הרש”ש הנ”ל שכאן הוא קנין מסוג חדש, 
פרטי ההסכמים והתנאים בין המפקיד לנפקד אלא מעצם גדר השכירות – ‘מכירה ליומי’’, 
לכאורה הייתה הגמרא צריכה לומר זאת בפירוש. ואף אם נדחוק ונאמר שהוא מובן ופשוט 
מאיליו, עכ”פ בדברי הראשונים היינו צריכים למצוא כן, וכמו בנימוק”י הכא מבאר ש’קנין 
הפרה’ הוא משום דפטור מתשלומין, ולפי דרכו של הרש”ש לכאורה העיקר חסר מן הספר 

דהוא משום דהשכירות מכירה בת יומא היא107.

הפטור של שומר חינם לפטור של שומר שכר ואכ”מ(, והמשכיר מוכן למכור את התשלומין על מנת 
לקבל יותר כסף. וע”ד ש’בחברת ביטוח’ המבטח מעדיף לקבל כסף מועט אף שיתכן שיפסיד פי כמה, 

והמבוטח מעדיף להיות בטוח בקרן אף אם יצטרך לשלם עבור זה.
והטעם שאומדן הדעת הוא שהמשכיר מעדיף לבטח והשוכר להיות מבוטח ולא להיפך, יובן ע”פ 
ההתבוננות ברווח המבוטח, דהרי ברור שמבחינה כספית אין זו השקעה משתלמת שיש רווחים ממנה 
)כדמוכח מזה גופא ששוה ורווחי למבטח לבטח( והטעם שאנשים רוצים להיות מבוטחים אינו כספי 
כסף  זה  ביטחון  על  ולשלם  להפסיד  ומוכנים  וחפציהם  בכספם  בטוחים  להיות  דרוצים  נפשי,  אלא 
)וכשמו ‘ביטוח’ מלשון ביטחון ראה רש”י במדבר )כב, ב( שני מלכים שאנו בטוחים עליהם . . שהיו 

מעלים להם מס )כא, כג((.
והנה מובן, דביטחון וקשר נפשי זה קיים ונדרש דווקא כאשר הממון או החפץ נמצא ברשותו של 
האדם. אך כאשר הוא משקיע ממון או חפץ זה בעסקים, הרי כיוון שמבחינה עסקית שווה לו למכור 
את ביטחון זה ע”מ להרוויח כסף, מוכן הוא לוותר על הביטחון וכמו בכל מכירת חפץ דאף שמפסיד 
ובלבד  נפשו(  גוזל  יקרא  החפץ מוכן הוא לוותר על הקשר הנפשי שיש לו איתו )עד שמי שיגזלנו 

שירוויח הרווח הכספי.  
ובעומק יותר יש לומר שכאשר הוא עושה עם חפץ זה עסקים וזהו המבוקש שלו בו ובמילא משתנה 
זה משתנית  ולפי  יין  )ראה עד”ז בהלכות ברכות דישנם כמה מטרות בשתיית  יחסו הנפשי לזה  גם 

ברכתו על הנאת נפשו(. 
ובנידון דידן, הרי המשכיר עושה כעת עסקים עם פרתו ואילו השוכר לא עושה כעת עסק עם כספו 
)שהרי אינו מרוויח רווח כספי משכירות זו(, אלא קשור אליו באופן נפשי הדורש ביטוח שישאר אצלו, 
ומובן א”כ, דאומדן הדעת הוא שהמשכיר רוצה לתת ביטוח על מנת לקבל )יותר( כסף )שנכלל בדמי 

ההשכרה(, והשוכר מוכן לשלם עוד כסף ובלבד שיקבל ביטוח.
ואם כנים הדברים, מובן גם שאומדן דעת זה אינו שייך בשומר חינם שמסר לשומר שכר שהרי שם 
אין דעת המפקיד לעשות ‘עסקים’ עם פרה זו אלא להיפך לשומרה, שהרי כשמוסר לשומר חינם הוא 
על מנת שלא ישתמש בזה, וא”כ, אין אומדן דעתינו שהמפקיד נותן ‘ביטוח’ לשומר חינם ומוכר לו 
התשלומין. ואף שגם כאן השומר חפץ בתשלומין, אך גם המפקיד חפץ ו’העמד ‘ביטוח’ על חזקתו’. 

ודו”ק.
מובן  הנ”ל  דרכינו  לפי  דווקא  ולכאורה  כלל,  הנ”ל  קושיא  מצינו  לא  הראשונים  שבדברי  ולהעיר 
מדוע, דהרי הקושיא מעיקרא ליתא, משא”כ לשאר ביאורי האחרונים שהוא מצד ענינים צדדיים. ויש 

להאריך בכל זה והמשתלשל מזה ועוד חזון למועד. 
1107  משא”כ לפי דרכינו דלעיל הערה 6 אכן ענין זה נתחדש כשנפטר מתשלומין )ועדיין דוחק 

קצת שהרי גם שומר חינם פטור מתשלומין וכנ”ל שם(.
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ב. התוס’ לקמן108 כתבו בפירוש דענין זה דשכירות מכירה ליומא היא נאמר רק בנוגע 
לאונאה ולא בנוגע לשאר הדינים וז”ל: “תימה דבפ’ קמא דע”ז )דף טו. ושם ד”ה והשתא( 
מוכח דשכירות לא קני מישראל ששכר פרה מכהן ומלא לבית דירה אמרו וי”ל דהכא גבי 

אונאה כתיב ממכר מיותר לרבות שכירות”.  

   אלא נראה יותר לתרץ קושיא הנ”ל ע”ד שביארו אחרונים נוספים בענין109.

 *

עוד כתב הרש”ש בהמשך סוגייתינו, דמה שהשואל חייב לשוכר הוא מסוף ימי השאלה 
כלומר כאשר שכר הפרה למאה יום והשאיל לתשעים יום ובו ביום מתה הבהמה השואל 
יתחייב לשלם לשוכר את הבהמה רק בסיום ימי השאלה כיוון שעד אז יוכל הוא לומר לו 

שגם אם הבהמה הייתה בחיים הוא לא היה חייב לשלם.

1108  נו, ב ד”ה ‘והאי ביומיה מכירה הוא’. 
1109  פנ”י, חלקת יואב, שבות יעקב, נפש חיה. ועוד. וראה גם לעיל הערה 6.

דס”ל  ס”א(  המפקיד  פרק  משה  דבר  שמ”ט,  סי’  קצוה”ח  )ראה  בירושלמי  מ”ד  דאיכא  ולהעיר   
דכאשר נגנב חפץ מבית שו”ח חשיב ‘וגונב מבית האיש’, משא”כ כאשר נגנב משו”ש אין זה ‘מבית 
האיש’. ובפשטות ההבנה בכך היא, דכיוון ששומר שכר מקבל כסף עבור שמירתו, א”כ, אין מעשה 
השמירה כתוצאה מ’ביטול במציאות’ למפקיד, אלא כיוון שמקבל תשלומין, וע”ד ‘קירבת אלוקים לי 

טוב’ – ביטול היש בלבד – השומר שכר פחות מגלם מציאות המפקיד )ראה דבר משה שם(.
ואף שאין הלכה כדעה זו ובבבלי היא כלל לא הובאה, אעפ”כ לכאורה אין מחלוקת על עצם סברתו 
וטעמו אלא על פסיקתו. כלומר, פסק ההלכה הוא שלמרות שביטולו של השומר שכר הוא פחות עדיין 

חשיב ‘וגונב מבית האיש’.
מעולה  שכר  שומר  עצמה  השמירה  דמצד  אחד,  בכל  וחיסרון  דמעלה  נמצא  הדברים,  כנים  ואם 
חינם  השומר  שמירת  מעולה  למפקיד  החפץ  בין  הניתוק  העדר  מצד  ואילו  חינם,  משומר  שמירתו 

משמירת השומר שכר.
ואילו בשוכר לעומת שואל פשוט ש)מלבד שמהשוכר המפקיד מקבל כסף הרי( עדיף שואל משוכר 
בכל הענינים, הן מצד השמירה עצמה שחייב אפילו באונסים ונזהר מאובדן הבהמה הרבה יותר, וגם 
מצד העדר ה’ניתוק’ מהמפקיד לכאורה אין חילוק בין השוכר לשואל דשניהם לא שומרים עבור השכר 
שמקבלים אלא עבור המפקיד עצמו )ואדרבא שואל שהמפקיד ‘התמסר והתבטל’ אליו עד ש’כל הנאה 

שלו’ מובן שמעורר אצלו גם רגש מעין זה כלפי המפקיד(.
ועפ”ז לכאורה ניתן לומר הכא ביאור נוסף בטעם שלא שנתה משנתינו הדין בשומר חינם שמסר 
לשומר שכר כי מפחית בשמירה, )וא”כ לא מיבעי כאשר לא נתן לו רשות להפקיד אצל אחר דודאי הוי 
פושע בשמירתו )דהרי ‘ניתק’ החפץ מבעליו בכך שהעבירו לשומר שכר וראה ריטב”א כאן דמשנתינו 
איירי בשלא נתן לו רשות(, אלא אף אם נתן לו רשות )ראה ר”ח במשנתינו ועוד( יש לומר שכבר אין 

דינו כשומר חינם אלא כשומר שכר )וע”ד מ”ש הפנ”י הכא עיי”ש(. ודו”ק. 
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ולהעיר שבעיון קל בדברי הראשונים לא מצאתי שיאמרו כדבריו110, ולכאורה גם דבריו 
אלו הם ע”פ ה’הנחה’ שבדבריו הקודמים. כלומר, הסברא שמציג כאן היא שכיוון שמעצם 
שידרוש  טעם  אין  א”כ  יום,  לתשעים  הבהמה’  עם  הקשר  ‘ניתוק  היה  זה  השאלה  גדר 

המשאיל התשלומין קודם זמן זה.

אך לפי דרכינו שאין דינים אלו שבגמרא מעצם דין השאלה והשכירות אלא שאומדים 
דעתו של המשאיל והשואל, מובן דאין מקום לומר שאומדן דעתו בעת ההשאלה הוא 

שימתין לחינם עד תום התשעים יום111. וכפשוט. ויש להאריך בכ”ז.

1110  ומה שכותבים הראשונים )רש”י ותוס’ ד”ה ‘אגרא ק’ יום’ ועוד( שהשואל לא צריך לשלם 
לו ימי השכירות שבהם השאיל לו הבהמה )משלם י’ ימים ולא ק’ יום(, מובן שאין זה דומה לנידון 
דידן, דמה שהשאיל לו בימי שכירותו מובן שהוא ניתוק הקשר הנפשי לגמרי מהפרה שהרי הפרה 
עצמה אינה שלו )שהרי הוא רק שומר וכידוע בדין )קידושין נב, א( שניהם אינם יכולים להקדישה זה 
לפי שאינה שלו וזה לפי שאינה ברשותו( ובימים שמשאיל הרי היא גם אינה ברשותו, ואם כן מובן 
שבעת ההשאלה ויתר לגמרי על שייכותו לפרה )רשותו( והזכות היחידה שיש לו בפרה בימים אלו היא 
האפשרות שיזכה בפרה עצמה )תשלומיה( שאם תמות תיעשה שלו. אך מובן, דגם כאשר נעשית שלו 
אין הוא יכול לחייב את השואל על כך שאינה כעת ברשותו, שהרי על רשותו הוא ויתר בעת שהשאיל, 

ומה שמחייב את השואל הוא רק על כך שפשע בעצם הפרה. 
1111  ובפרט שחיוב התשלומין הוא לכאורה על כך שמתה הבהמה שלו, ולא על כך שאינה כעת 

ברשותו וכנ”ל )הערה הקודמת( באורך.





שער

תענית
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בענין ג' מפתחות שלא נמסרים ביד שליח אחד

 הרב חנניא שי' הכהן כהן 
ר"מ בישיבה

א
בתחילת מסכת תענית1 מביאה הגמ’ את דברי רבי יוחנן: “אמר ר’ יוחנן ג’ מפתחות בידו 
של הקב”ה שלא נמסרו בידי שליח ואלו הם מפתח של גשמים, מפתח של חיה, ומפתח 

של תחיית המתים”. וממשיכה הגמ’ ללמוד זאת מפסוקים.

ובהגהות  “היינו שלא נמסרו לשליח אחד ביחד”.  בזה  והנה רש”י מפרש2 את הכוונה 
הב”ח3 מבאר כוונתו “דקא קשיא ליה קושיית התוס’’. 

דהנה בתוס’4 מקשה על דברי גמרא אלו: שהרי ראינו שהמפתחות הללו כן נמסרו לידי 
שליח, שהרי לאליהו הנביא נמסר מפתח הגשמים, וכן נמסר לו מפתח של תחיית המתים. 

וגם לאלישע הנביא נמסרו מפתחות אלו ולמה נאמר כאן שהם לא נמסרו לאף אחד?

ומתרצים התוס’, שאין הכוונה שמפתחות אלו לא נמסרו לעולם ע”י שליח, אלא שלא 
נמסרו לשליח להיות ממונה עליהם עולמית.

ורש”י בדבריו הנ”ל מתרץ קושי זה באופן אחר והוא: שמה שמצינו שנמסרו מפתחות 
אלו לשליח אין זה סותר לדברי רבי יוחנן, כי הכוונה בדבריו היא: שלא נמסרו שלושה 
ואלישע  אליהו  כגון  לשליח  נמסרו  כן  משלושה  פחות  אבל  אחד.  לאדם  יחד  מפתחות 

וכיו”ב. 

1(  ב, א.
2(  בד”ה ‘ואמר רבי יוחנן’.

3(  שם אות ז’. וכ”כ המהרש”א בחידושי אגדות ד”ה ‘שלא’. 
4(  ד”ה ‘שלושה מפתחות’.
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ב
וצריך להבין האם תירוציהם של רש”י ותוס’ חלוקים זה על זה. ונראה בפשטות שאכן 

תירוצים אלו חלוקים הם.

דהנה לפי הסברו של רש”י יוצא שלאדם אחד כן נמסרו חלק מהמפתחות אך לא כולם, 
ובפשטות זה יכול להיות אצלו לעולם. אך לפי הסברו של תוס’ משמע שיתכן שיהיו אצל 

אחד ג’ המפתחות, אך לא לעולם.

ועוד צריך להבין, הגמרא במסכת סנהדרין5 מביאה המעשה מאליהו הנביא שנשבע שלא 
יהיה גשם כי אם לפי דברו ואח”כ נאלץ לברוח מחמת רדיפת אחאב מלך ישראל והגיע 
שלא  לו  ואמרו  להחיותו  מהקב”ה  וביקש  בנה  את  להחיות  ורצה  הצרפית  האשה  לבית 
נותנים ב’ מפתחות גם של גשמים וגם של תחית המתים ועל כן יחזיר את המפתח של 

הגשמים ויענה מבוקשו להחיות את בנה של האשה וכך היה. 

ומשמע מזה שלא יכול להיות אצל א’ יותר ממפתח אחד שהרי ביקשו ממנו להחזיר את 
המפתח של הגשמים ולכאורה עפ”ז לא מובן הסברת התוס’ בעניין זה שהרי לפי ביאורו 
משמע שכן יכול להיות אצל אחד ג’ מפתחות אך לא לעולם והיה אפשרות לתת לאליהו 

את מפתח של תחה”מ באופן זמני ומדוע לקחו ממנו את המפתח של הגשמים? 

ג’ מפתחות אלו לאיש אחד, הוא  נותנים  וביותר אינו מובן, שהרי טעם הגמרא שלא 
מפני שלא “יאמרו שתיים ביד תלמיד ואחד ביד הרב”. ולפי הסבר התוס’ אינו מובן: שהרי 

משמע מדבריו שאפשר לתת ג’ המפתחות לאחד, וסותר גמ’ הנ”ל?

אך לפי ההסבר של רש”י העניין מובן ואינו סותר להגמ’ בסנהדרין, שהרי כתב בפירושו6 
“שלא נמסרו לשליח אחד ביחד” והוא כפי המובא שם שלא נתנו לאליהו המפתח, והוא 

ע”פ הטעם שם - שלא יאמרו שתיים ביד תלמיד וכו’. אך לתוס’ קשה כנ”ל.

ג
ואולי יש להאיר הדברים ע”פ ביאורו של כ”ק אדמו”ר שליט”א בעניין זה7 שכוונת הגמרא 
בדבריה שלא נמסרו לשליח היינו שלא נותנים כל מפתחות אלו ביד תלמיד שהוא ‘שליח’ 
כי היות והוא ‘שליח’ ואע”פ ש’שלוחו כמותו’ ועד ‘כמותו ממש’ מ”מ הרי זה ‘כמותו’ וכדי 

לשלול העניין ‘שיאמרו שתיים ביד תלמיד ואחד ביד הרב’ לא נותנים יותר מאחד.

5(  בסופה - דף קי”ג סע”א ואילך. 
6(  הנסמן לעיל.

7(  ראה תורת מנחם - התוועדויות התשי”א עמ’ 214.
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ותחיית  הולדה  גשמים,  העניינים  ג’  בכל  וישועות  ניסים  שפועלים  צדיקים  אצל  אך 
וע”כ  בידו של הקב”ה בעצמו  זה  לידי שליח, אלא  זה שיוצא מידי הקב”ה  אין  המתים, 

יכולים לפעול בבת אחת בכל ג’ העניינים ואין זה סותר לגמרא הנ”ל בסנהדרין8.

ואולי יש לומר שזו היא כוונת התוס’ בביאורו דמשמע שנמסרו כל הג’ מפתחות לאחד, 
והוא כנ”ל שהוא לא בתור ‘שליח’ אלא הקב”ה בעצמו עושה הפעולה באמצעות דבר זה. 

ואת”ש.

אלא שעדיין צ”ע בזה.   

בענין מפתח של פרנסה לשיטת ר' יוחנן

הנ"ל

 בהמשך לסוגיא דלעיל מובא בגמרא9 “במערבא אמרי אף מפתח של פרנסה”, כלומר 
ומכך שנאמר  וגו10’’  ידיך  ‘שנאמר פותח את  נמסר לשליח,  שגם מפתח של פרנסה לא 

פותח את ידיך  היינו שזה נעשה ע”י הקב”ה בעצמו ולא ע”י שליח11.

ושואלים ע”ז בגמרא: “ור’ יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא?” - מדוע רבי יוחנן לא 
החשיב לעיל12 גם את המפתח של פרנסה יחד עם הג’ מפתחות?

ועונה הגמרא: “אמר לך גשמים היינו פרנסה”. כלומר שסבירא ליה לר’ יוחנן שגשמים 
ופרנסה זה היינו הך, והוא אותו מפתח של גשמים הוא מפתח של פרנסה, וכבר מנינו בין 

ג’ המפתחות מפתח של גשמים13.

וכמ”ש  ישראל  דארץ  דתלמודא  מארי  הוא  יוחנן  שר’  ידוע  דהרי  בזה:  ביאור  וצריך 
יוחנן חיבר התלמוד ירושלמי  הרמב”ם בהקדמתו לספר משנה תורה - יד החזקה: ורבי 

בארץ ישראל אחר חורבן הבית בקרוב שלוש מאות שנה. 

8(  לשלימות הביאור ראה בשיחה הנ”ל. 
9(  שם עמ’ ב.

10(  תהילים קמה, טז.
11(  רש”י ד”ה ‘פותח את ידיך’.

12(  ראה לעיל בהערה הראשונה.
13(  ראה רש”י ד”ה ‘גשמים נמי’, ובהגהות הב”ח כאן מגיה ומוסיף: “שזורעים ופירות גדלים מהם 

לפרנסת העולם וכבר חשבא ליה”.  
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ואיך אנו מוצאים כאן מימרא משמו של ר’ יוחנן ג’ מפתחות וכו’ ואח”כ באה כהוספה 
ע”ז: במערבא אמרי אף מפתח של פרנסה, והרי מערבא היא ארץ ישראל ותורת א”י היא 

ע”פ ר’’י עצמו ומדוע מוצאים אנו שאין זה כמותו?

ניחא אם היינו יודעים שיש בזה מחלוקת14 בין האמוראים עצמם ובפרט בין אמוראי א”י, 
אך דבר שנשנה בסתמא לכאורה אינו במחלוקת, וא”כ למה נראה ששינו בדבר זה במערבא 

מדבריו של רבי יוחנן עצמו ראש כל תלמודא דמערבא?!

אך  בימיו,  לסדרו  דא”י שהחל  דתלמודא  מארי  הוא  יוחנן  דאף שרבי  לומר  יש  ואולי 
חתימת התלמוד ירושלמי נעשתה כמה דורות אחריו בידי רבי מנא ורבי יוסי בן רבי בון. 
נוספת  שמועה  הנ”ל  מפתחות  בג’  יוחנן  רבי  של  שמועתו  על  נוסף  אלו  בדורות  ושמא 
בעניין המפתח הרביעי ואין זו מחלוקת שהרי הגמ’ מסבירה שאף ר”י כלל מפתח זה בין 

הג’ מפתחות - מפתח של גשמים.  

ראו  מה  גשמים,  במפתח של  כלול  פרנסה  אם מפתח של  להבין:  צריך  זאת  בכל  אך 
בדורות שאחר רבי יוחנן למנותו כעניין בפ”ע וכמפתח בפני עצמו15?

  וצ”ע.

טל לא מיעצר

הנ"ל

א
נאמר בגמרא16: “תנא בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר”. היינו שחז”ל לא חייבו 
הטל,  ומוריד  הרוח  בכך שמשיב  הבורא  בתפילתו את השבח של  להזכיר  את המתפלל 

ואפילו בימות הגשמים17. אך אם בא להזכיר מזכיר. 

14(  ודוחק לומר שיש בזה מחלוקת שהרי הגמרא בעצמה מיישבת זאת אף לפי דברי ר”י עצמו - 
בכך שמפתח של פרנסה כלול במפתח של גשמים.

15(  ובפרט שאת הפסוק “פותח את ידיך” אין הכרח לומר שהוא מפתח בפ”ע ואפשר לומר שאף 
פותח את ידיך ומשביע הוא ע”י ירידת הגשמים - מפתח של גשמים ואינו מפתח נוסף בפ”ע.

16(  תענית ג. א.
17(  רש”י ד”ה ‘בטל וברוחות’.
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כי  נעצרין,  שאינן  “לפי  חנינא:  רבי  אומר  זאת,  להזכיר  חז”ל  חייבו  שלא  לכך  הסיבה 
אלמלא הן אין העולם מתקיים18”. ומוכיחה הגמ’ מפסוק שאין הטל נעצר לעולם, שנאמר19: 
“ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב חי ה’ אלקי ישראל אשר עמדתי לפניו אם 

יהיה השנים האלה טל20 ומטר כי אם לפי דברי”. 

ובהמשך שם נאמר21: “לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה” ואילו טל לא 
נאמר שיתן על פני האדמה, שהרי בשבועת אליהו נשבע גם על הפסקת הטל, אך בדברי 
הקב”ה אליו אח”כ בזמן ביטול הגזירה לא נאמר שיתן אף טל, והסיבה לכך היא, כי טל לא 

נעצר באותם השנים שנעצר הגשם. ומכאן ראיה שאין הטל נעצר לעולם.

וממשיכה הגמ’ ושואלת: אם כך שהטל לא נעצר לעולם, מדוע נשבע אליהו אף על הטל 
שיעצר22? ומשיבה: ששבועת אליהו הייתה שלא ירד הטל לברכה. כלומר שאכן ירד טל 

אך לא לברכה. 

וירד  הטל  שיחזור  נאמר  לא  הקב”ה  שבדברי  לכך  שהסיבה  ואומרת  הגמ’  וממשיכה 
לברכה היא, כי לא ניכר הדבר בזה אם יורד לברכה אם לא23. 

ב
והנה מצאנו בגדעון בן יואש השופט שביקש לקבל סימן מאת ה’ על הצלחתו להושיע 
את ישראל במערכה מול מדין, באומרו24 “אם טל יהיה על הגיזה לבדה ועל כל הארץ חורב” 

ועל זה נאמר: “ויהי כן”. 

18(  שם בד”ה ‘לפי שאינן נעצרין’.
19(  מלכים א יז, א.

20(  וראה סנהדרין קיג, א המעשה דאליהו ואחאב. והנה צ”ע בזה: דאחאב לא שאל אלא על המטר 
וכמ”ש “ועצר את השמים ולא יהיה מטר” ומדוע נשבע אליהו שיעצור אף את הטל שלא כלול בקללת 

משה? וצ”ע.
21(  שם יח, א.

22(  ואין הגמ’ שואלת שה”ז שבועת שווא וכמבואר במהרש”א שאף שבפועל לא נעצר היה יכול 
להיעצר, כי צדיק גוזר והקב”ה מקיים שנא’ “ותגזור אומר ויקם לך”, וע”כ אין זו שבועת שווא. אלא 
שמ”מ שואלת הגמ’ שאם לא נעצר מדוע היה צריך להישבע? - ביאור המהרש”א ע”פ שפת אמת. 

וע”פ תי’ הגמ’ מובן בפשטות שאי”ז שבועת שווא כי אכן הברכה שבטל נעצרה.
23(  ואם היה אומר שיחזור לרדת טל היה אחאב מקנטר ואומר שהטל לא נעצר ואי”צ להחזירו. 
רש”י שם ע”ב ד”ה ‘דלא מינכרא מילתא’. ולכאורה אינו מובן: שהרי אם לא ניכר הברכה בזה, א”כ יכול 

לקנטרו בכך שיאמר לאליהו שהוא נשבע שלא ירד גם טל וירד טל! וראה מהרש”א כאן.
24(  שופטים ו, לז-מ. 
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והמשיך לבקש אח”כ עוד: “יהי נא חורב אל הגיזה לבדה ועל כל הארץ יהיה טל”, וכאן 
נאמר: “ויעש אלקים כן בלילה ההוא ויהי חורב אל הגיזה לבדה ועל כל  הארץ היה טל”. 

ומכאן נראה שהטל אכן נעצר עכ”פ באותו לילה25?!

ועוד: בפסוקי התוכחה שבפרשיות בחוקותיי26 וכי תבוא27 מובא הפסוק: “והיו שמיך 
אשר על ראשך נחושת והארץ אשר תחתיך ברזל”. ותרגם יונתן: “ויהון שמיא דעלויכון 
והן מטר.  וכו” ומשמע שהשמים לא יתנו הן טל  דמזיע ולא מסתפק לכון טלין ומטרין 

וקשה דהרי טל לא מיעצר28?    

ג
אין  נעצר  שהטל  בחז”ל  או  בתנ”ך  שמובא  שראינו  מקום  דבכל  בזה:  לומר  יש  ואולי 

הכוונה שלא ירד כלל טל, אלא שהברכה שבטל נעצרה וכדברי הגמ’ כאן. 

ומה שנאמר לגבי גדעון שביקש שיעצר הטל וכתיב29 “ויהי כן” אין הכוונה שהטל נעצר 
בכל המקומות ורק על גיזת הצמר שהניח ירד הטל, אלא שעל הגיזה ירד טל באופן שונה 

ומבורך יותר משאר המקומות והדבר היה בולט במיוחד.

וכפי שדייקו כאן התוס’30 שלגבי בקשתו הראשונה של גדעון, שלא יהיה טל על הארץ 
ורק על הגיזה יהיה טל, נאמר “ויהי כן”, ששמע את בקשתו רק על הגיזה ולא את בקשתו 
שעל הארץ לא יהיה טל, וכפי שפירש שם רש”י31 שהסיבה לכך היא מפני שטל לא נעצר 

לעולם. 

25(  וראה תוס’ כאן ד”ה ‘ואילו טל לא מיעצר’.
26(  ויקרא כו, יט. ובשינוי - “אתן את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחושה”.

27(  דברים כח, כג.
28(  וראה גם בדף ז ע”ב ובדף ח ע”א שכורכם יחד “בשעה שהשמים נעצרין להוריד טל ומטר” והרי 

טל לא מיעצר? וראה בהערות לקמן. 
29(  שופטים שם, לז.

30(  שבהערה לעיל.
31(  בפסוק לח. וכ”פ עוד מפ’ וראה ג”כ תו’ הנ”ל. וראה לקמן בפנים. והנה בדף ד ע”א בד”ה ‘ולא 
עלתה על ליבי’ בסופו כתב רש”י וז”ל: “וגדעון ששאל למנוע טל מעל הארץ ובגיזה לבדה יהיה אין זה 
שלא כהוגן, ומה תקלה יש אם יחסר העולם טל לילה אחד לבד. מפי רבי”. עכ”ל. ולכאורה צ”ע והרי 
באמרנו סתם ‘טל אינו נעצר’ משמע שלא נעצר כלל אפילו לא לילה אחד ומאי איריא תקלה ואפילו 
לית בזה תקלה לא נעצר?! ועוד שרש”י עצמו על הפסוק פירש שלא נעצר הטל כלל אף באותו לילה 

וכבפנים וצ”ע.
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כן”  “ויעש אלקים  ולא על הגיזה נאמר32  ואילו על הבקשה הב’ שיהיה טל על הארץ 
כלומר ששמע את בקשתו הן על הגיזה והן על הארץ. והיות שזהו דבר טוב לכן נזכר שמו 

של הקב”ה בזה, עיי”ש בתוס’.

אלא שלגבי בקשתו הראשונה, הגיזה הייתה ספוגה בטל בצורה מיוחדת שהייתה מלאה 
בטל עד כדי כך שהיה אפשר לסחטה ולהוציא ממנה מלא הספל מים33. ועל שאר הארץ 

ירד הטל כדרכו ללא שינוי34. 

וכמו כן הוא גם לגבי הפסוק הנ”ל “והיו שמיך וגו’” דאף שנאמר שם שלא ירד טל ומטר 
וכמ”ש בתיב”ע אין הכוונה בזה שלא ירד הטל כלל, אלא שלא תהיה הברכה מצויה בטל 

להצמיח זרעים, צמחים ומיני פירות וכו’ הגדלים ומתברכים מהטל35. 

ופירוש התרגום “ולא מסתפק לכון טלין ומטרין” יש לומר: שלא יספיק הטל והמטר 
לרדת כדי סיפוקו אלא מעט, שבכך זה הורס את היבול.

וזהו גם הקללה שבפסוקים אלו36 שהשמים ‘יזיעו’ כדרך שהנחושת מזיעה והיינו שמה 
שירד מן השמים טל ומטר לא ירד כדי סיפוק הצמחים והזרעים ולא תהיה בהם ברכה.    

32(  שם פסוק מ.
33(  שם פסוק לח.

34(  וקשה דלפי”ז היה להגמ’ להוכיח משינוי הלשון וכו’ גבי גדעון שהטל לעולם לא נעצר? ואולי 
דהראיה מאליהו אלימא ליה טפי. 

35(  וראה גם במהרש”א בחידושי אגדות דף ח”א ד”ה ‘שהשמים נעצרין’ וז”ל: “הטל ודאי לא נעצר 
אלא דלברכה קאמר”. עכ”ל. היינו שהעצירה שנאמרה לגבי טל אינו על ירידת הטל עצמה אלא על 

הברכה שבה.
36(  הן בפר’ בחוקותיי ובעיקר בפר’ בכי תבוא ועיי”ש ברש”י עה”פ. 
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בטעם שלא מתפללים על שני ענינים ביחד

הנ"ל

א
הגמרא במסכת תענית מספרת37: “בימי רבי שמואל בר נחמני הוה כפנא, ומותנא ]היה 
רעב ומכת מיתה במגיפה[. אמרי היכי נעביד? ניבעי רחמי אתרתי, לא אפשר. אלא ליבעי 

רחמי אמותנא, וכפנא ניסבול38”. 

“אמר להו רבי שמואל בר נחמני: ]עדיף ש[ניבעי רחמי אכפנא, דכי יהיב רחמנא שובעא, 
לחיי הוא דיהיב דכתיב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון39”. כלומר, כאשר ה’ נותן ברכה 
- לאנשים שעליהם לחיות הוא נותן ברכה, ולא למתים. וממילא עדיף להתפלל לבטל את 

הגזירה על הרעב, כי כשהיא תתבטל, תתבטל ממילא גם הגזירה על המוות במגיפה.

וממשיכה הגמרא: “ומנלן דלא מצלינן אתרתי? דכתיב40 ‘ונצומה ונבקשה מאלקינו על 
זאת’ מכלל41 דאיכא אחריתי. במערבא אמרי משמיה דרבי חגי מהכא: ‘ורחמין42 למבעא 

מן קדם אלה שמיא על רזא דנא’, מכלל דאיכא אחריתי”. 

ב
ולכאורה צריך ביאור עיקרי בכל זה, מדוע לא מבקשים ומתפללים לה’ לבטל ב’ גזירות 

אלא רק אחת? אמנם הגמ’ הוכיחה מפסוקים שכך הוא הדבר, אך צריך ביאור מדוע?

ועוד צריך להבין, הרי בתפילת שמונה עשרה מתפללים על כמה וכמה דברים יחד?

37(  תענית ח, ב.
38(  הסיבה שחכמים העדיפו לסבול את הרעב ולבטל את המגיפה, מסביר המהרש”א: “ששיעור 

המתים במגיפה גדול יותר משיעור האנשים המתים ברעב”. מהרש”א כאן ד”ה ‘הוה כפנא’.
39(  תהילים קמה, טז.

40(  עזרא ח, כג.
41(  מתוס’ ד”ה ‘ונצומה’ משמע שלא גרס כאן הכי ורק בהמשך גרס כן.

42(  דניאל ב, יח.
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וכעין  רצונו  שיעשו  היא  בתפילה  שהבקשה  שהיות  כאן,  הכוונה  מפרשים  יש  והנה 
מתנת חינם, אין מבקשים אלא על צרה אחת43. ומה שראינו שמשה ביקש על שתי דברים 
וכמ”ש44 “אעברה נא ואראה את הארץ”, א. שביקש לעבור ולהיכנס לא”י. ב. שביקש גם 
לראות את הארץ. ואכן לא נענה אלא על דבר אחד, שהראה לו את א”י, אך לא הכניסו 

לארץ.

אך גם זה צריך ביאור, שהרי מצווה45 היא על האדם להתפלל לה’ בכל יום46 על כל מה 
שצריך, והיינו אף אם צריך כמה וכמה דברים. ולא מצינו בזה הגבלה כלל!?

וכלשון הרמב”ם47: “חיוב מצווה זו כך הוא - שיהיה אדם מתחנן ומתפלל בכל יום, ומגיד 
שבחו של הקב”ה, ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה”. 

הרי שאדם מתפלל ושואל ומבקש מתנת חינם על כמה וכמה דברים!

ועוד, שמשה רבינו ע”ה עצמו ביקש על ב’ דברים יחד, ומה שלא נענה להיכנס לא”י 
הר”ז מפני הגזירה. ואם היה אסור לבקש על ב’ דברים, לא היה מבקש. ועוד: מן הסתם היה 

מבקש רק לעבור לא”י דבכלל מאתיים מנה48.

ג
ובבן יהוידע כתב ליישב: דאיסור זה הוא רק בחו”ל שההשפעה שם היא תחת הע’ שרים 
דאוה”ע, ולכן אין מבקשים על ב’ דברים דיבואו לקטרג. אך בא”י שהיא “ארץ אשר ה’ 

אלקיך דורש אותה תמיד עיני ה’ אלקיך בה49” אפשר להתפלל בה יותר מצרה אחת.

והנה אמנם הפסוק מעזרא מדבר בעת שעשו הכנות לעלייתם לא”י והיו עדיין בחו”ל, 
אך המאורע המדובר כאן עם רבי שמואל בר נחמני היה בארץ ישראל50 ואעפ”כ נמענו 

מלבקש על ב’ דברים. ועוד שמשה רבינו היה בחו”ל וביקש על ב’ דברים!

43(  עיון יעקב.
44(  דברים ג, כה.

45(  מצוות התפילה מדאורייתא לרמב”ם בכל יום, ולרמב”ן ועוד בעת צרה. ראה ספר החינוך מצוה 
תל”ג, דרך מצוותיך להצ”צ שורש מצוות התפילה בתחילתו. 

46(  משנה תורה להרמב”ם הל’ תפילה פ”א ה”א.
47(  שם ה”ב.

48(  וכדברי רבי שמואל בר נחמני בשמעתין.
49(  דברים יא, יב.

50(  כן נראה מסה”ד בערכו, ועוד.
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וכן מצינו ביואל51 שהיה בזמנו בצורת ומכת ארבה וכתיב שם שעשו תפילה וקראו עצרה 
וכו’ כדי לבטל גזירות אלו.

אלא שבזה יש לומר, שדבר אחד וגזירה אחת היא52. כי על ידי הבצורת ומכת הארבה, 
נעשה רעב בארץ. ועל צרת הרעב שאחת היא התפללו וביקשו לבטלה, ואכן נענו שירד 

להם מטר וצמח הכל במהירות ובאופן ניסי53.

ואולי יש לחלק בין בקשת הציבור בעת צרה ובין בקשת היחיד. דדוקא בבקשת הציבור 
אם יש ב’ צרות מבקשים רק על אחת, אך היחיד יכול וצריך לבקש על כל המצטרך לו והוי 

מצוה54.

ומ”מ צריך ליתן טעם בדבר, וצ”ע.*

במעשה דנקדימון בן גוריון

 הת' שניאור זלמן שי' גוביץ
תלמיד בישיבה

תנן במס’ תענית55 על סיפורו של נקדימון בן גוריון וכו’, וז”ל הגמ’ “נכנס לבית המרחץ 
וישב שם עד שבא האדון ושנינו בספר ‘כהן צדק’ על זה “ישב שם עד שבא האדון” – ישב 
נקדימון בבית המרחץ, ושמע שמועה שהגיע לשם אותו רשע, אמר לפני הקב”ה “רבש”ע! 
אינו דין שמסרתי נפשי לפניך, לצורך עולי רגלין, אלא אראה בשמחתו של אותו רשע?!” 

51(  פרקים א-ב.
כגון  היו שני דברים  זעירא שאם  רבי  “רבי חגי בשם  בירושלמי פ”ד ה”ג, ושם:  וכן משמע    )52

עצירת גשמים
וגובאים ]ארבה[ מתריעין עליהן”. ע”כ. הובא בב”י סוס”י תקע”ו. 

53(  ראה תענית ה, א.
54(  וכן נראה קצת מלשון הרמב”ם בהלכות תעניות, שכתב שם שהציבור מתענים ומתפללים על 
הצרה בלשון יחיד, אך אין זה מוכרח כ”כ עיי”ש. ועוד שלא הביא כלל להא שאין מתפללין על ב’ צרות. 

וראה שם ה”ג.
 

* הערות אלו נלקטו מתוך השקו”ט במסגרת השיעור היומי בגמרא בבית הכנסת 777 שערי גאולה 
קרית גת.  

55(  דף י”ט ע”ב – כ’ ע”א.
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אמר לו לפניו – “אל תירא נקדימון בני שהלא כבר נאמר ‘והעברתי חיה רעה מן הארץ’.. 
“וישב שם נקדימון מנץ החמה עד חצות היום, ואמר לאדון – “לשנה הבאה תשקה רגלי 

עולי רגלין בטורמין של חימר” )משמע שהיה עני(.

והנה תנן בפרקין דר’ יונתן הישמעאלי56 – אסור לו לאדם שישהה בבית המרחץ יותר 
נקדימון  אצל  שראינו   – והקושי’  לעילפון  דחיישינן  דקות(   30( כהונה  פרחי  מסעודת 

ששהה שם מהנץ החמה עד חצות היום!

והנראה לתרץ דבפרקין דר’ יונתן הישמעאלי מדבר על “בית המרחץ האיבוסי”57 שרוב 
בני העיר טובלין בו, ולכן זה סכנה, אבל אצל נקדימון זה היה בית מרחץ לא מוכר. ואדרבא 
“חסידים  )כמאמר  הבורא,  לעבודת  להתכונן  שם,  לשהות  לו  מצוה   – נקדימון  אצל   –
הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה כו’( ולכן זה היה מותר. ואדרבא, היתה לו 

מצוה לשהות שם.

האם גשמים ופרנסה הם דבר אחד

 הת' דוב בער שי' גרינולד
תלמיד בישיבה

איתא בגמ’58: “אמר רבי יוחנן ג’ מפתחות בידו של הקב’’ה שלא נמסרו לידי שליח ואלו 
. במערבא   . הן מפתח של גשמים מפתח של חיה )הולדה( ומפתח של תחיית המתים 
. ור’ יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא,   . )ארץ ישראל( אמרי אף מפתח של פרנסה 
אמר לך גשמים נמי היינו פרנסה”. והיינו שכיון שהגשמים גורמים לפרנסה לבני אדם – 

שמצמיחים הפירות הרי שפרנסה הוא בכלל מפתח של גשמים שמנה ר’ יוחנן.

והנה, לקמן59 מובאת אמרה נוספת של רבי יוחנן: “א’’ר יוחנן מטר בשביל יחיד )מטר 
. ופרנסה בשביל רבים )פרנסה מביא הקב”ה רק   . מוריד הקב”ה אף לצורך אדם אחד( 
מוכח  זו  ממימרא  ולכאורה  לחם””,  לכם  ממטיר  “הנני  דכתיב  רבים(  צורך  הוא  כאשר 
שפרנסה וגשמים אינם דבר אחד אלא שני דברים נפרדים, שאם כל עניין הגשמים הוא 

פרנסה הרי שאף פרנסה מביא הקב”ה בשביל היחיד.

56(  דף ס”ב.
57(  רש”י שם.

58(  תענית ב,א.
59(  ט,א.
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דהנה הפסוק  פרנסה,  אותה  אינה  בב’ המקומות  המוזכרת  לומר שהפרנסה  יש  ואולי 
שמביא ר’ יוחנן כהוכחה לכך שפרנסה באה רק בשביל הרבים “הנני ממטיר לכם לחם” 
– מדבר בהורדת המן שהוא דבר ניסי וי”ל שמה שאמר ר’ יוחנן שפרנסה ניתנת בשביל 
ע”י  טבעית  בדרך  הניתנת  בפרנסה  אך  דווקא,  ניסית  בדרך  הבאה  בפרנסה  הוא  הרבים 
הגשם הרי שאף זכות היחיד מספיקה60 וכאן דברי ר’ יוחנן הם בפרנסה טבעית וכפי שכותב 
הב”ח בפירוש רש”י: “גשמים היינו פרנסה שזרעים ופירות גדלים מהם לפרנסת העולם” 

- ופרנסה זו אכן נכללת בגשמים.

הקשר בין המימרות בסוגיית 'משנכנס אב'

התמים השליח ישראל שם טוב שי' הכהן כהן

א
רב  “אמר  בגמרא62:  איתא  בשמחה”  ממעטין  אב  “משנכנס  המשנה61  לדברי  בהמשך 
יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך 

משנכנס אדר מרבין בשמחה”. 

וממשיכה הגמרא בשני מימרות נוספות: א. “לתת לכם אחרית ותקוה אמר רב יהודה 
בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אלו דקלים וכלי פשתן )דקלים: להתפרנס מהן 
שיש מהן בבבל הרבה. כלי פשתן: ללבוש – רש”י(”. ב. “ויאמר ראה ריח בני כריח השדה 
כריח שדה של  דרב  בר שילת משמיה  דרב שמואל  בריה  יהודה  רב  ה’ אמר  ברכו  אשר 

תפוחים”. 

והנה השייכות בין ב’ המימרות האחרונות לסוגייתינו בפשטות הוא, משום שנאמרו על 
ידי רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת בעל המימרא הראשונה, וכלשון רש”י63: “איידי 

דאיירי רב יהודה לעיל נקיט ואזיל”.

60(  עיין בפירוש רש”י שם ד”ה “מטר בשביל יחיד” ובמהרש”א על אתר.
61(  תענית כו, ב.

62(  שם כט, א-ב.
63(  ד”ה ‘ונתתי לכם אחרית ותקוה’.
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אך הנה ידוע שיטת כ”ק אד”ש מה”מ64 שכיוון שכל עניני התורה מדויקים הם, הנה הקשר 
בין המימרות המובאות בגמרא בהמשך אחד הוא אינו רק65 אודות לשמות האמוראים, 

אלא מוכרחים לומר שיש קשר תוכני ביניהם.

ב
בנוגע  דהנה  ובהקדים  לסוגייתינו,  הכא  המימרות  בין  הקשר  בביאור  לומר  והנראה 
למימרא הא’ מקשה אד”ש בד”מ דש”פ תרומה66 וזלה”ק: “ולכאורה: מהו תוכן ההשוואה 
בגמרא “כשם שמשנכנס אב ממעטין כו’ כך משנכנס אדר מרבין כו’”, לכאורה ה”ז ממעיט 

את גודל השמחה בחודש אדר!

משנכנס  כך  בשמחה  ממעטין  אב  שמשנכנס  “כשם  חז”ל  לשון  דאדרבה:  לומר,  ויש   
אדר מרבין בשמחה” בא ללמד, שמיעוט השמחה בחודש אב נכנס באותו תוכן של ריבוי 
השמחה בחודש אדר )“כשם . . כך”(. שכן כוונת ותכלית מיעוט השמחה בחודש אב היא 

רק בכדי להפכו מחשוכא לנהורא וממרירו למיתקו67”.

ולאחרי שמבאר ענין האתהפכא חשוכה לנהורא והתגברות השמחה שעל ידי זה ממשיך: 
“ועפ”ז יומתק זה שהציווי להרבות בשמחה מובא דוקא במס’ תענית, בסוגיא המדברת 

אודות הירידה דחודש אב, כולל מיעוט השמחה שבו”.

אלא  אדר,  שבחודש  והטוב  השמחה  התגברות  רק  אינו  זו  מימרא  שתוכן  א”כ,  יוצא 
הפיכת היפך השמחה והיפך הטוב לשמחה וטוב.

ג
בסוגיא  שהובאו  הנוספות  המימרות  שני  של  התוכן  גם  שזהו  נמצא  לכך  ומשבאנו 

בהמשך לכך.

64(  ראה לקו”ש חט”ו ע’ 324. ועוד.
לבעלי  אודות  הם  סותר לפשט שהטעם שמובאים המימרות  זה  לומר שאין  ניתן  ולכאורה    )65
המימרא )כפירש”י הנ”ל(, וכנודע שיטת אד”ש שבשני פירושים על אותו עינן ישנה שייכות תוכנית 
גופא שאותו אמורא  דזה  בזה בפשטות,  והביאור  ובכ”מ(.   395 ע’  )ראה סה”ש תשנ”ב ח”ב  ביניהם 
)וכיו”ב( אמר מימרות אלו מורה על שייכות תוכנית ביניהם, וכנודע מענין ה’לשיטתיהו’ שתוכן שיטת 
בעל המימרא היא מתאימה לשורש נשמתו )ראה הקדמת המלקט לתניא. סה”ש תנש”א ח”ב ע’ 581. 

ועוד(. ודו”ק. 
66(  סה”ש תשנ”ב ח”ב ע’ 380.

67(  ראה זח”א ד, א.
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דהמימרא השניה תוכנה הוא מה שגם כאשר בנ”י נמצאים בגלות הקב”ה מביא להם 
והאהבה  הקשר  על  מורה  זה  ענין  הנה  )בגשמיות68(.  טוב  להם  שיהיה  ותקוה’  ‘אחרית 

העצמית שישנה לקב”ה לבנ”י.

 וכמבואר בחסידות69 על הפסוק70 “ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים 
וגו’” שזה שגם במקום ומצב נחות כגלות ישנו קשר בין הקב”ה לבנ”י מורה על דרגה נעלית 
ביותר באלוקות שיורדת עד מטה מטה ביותר, וממש ע”ד המבואר בד”מ דש”פ תרומה 
הנ”ל אודות האור האלוקי דחודש אדר שמאיר גם במקום החושך שמצידו גם החושך נהפך 

לאור71. 

ועד”ז בנוגע למימרא השלישית ד”ריח השדה” שהריח יצחק בכניסת יעקב הוא “ריח 
תפוחים” דייקא. דהנה על כללות הפסוק “ראה ריח בני”72 מבואר בחסידות73  שדה של 
מבואר  פרטי  באופן  התפוחים  ענין  על  וכן  הבירורים,  מעלת  את  שמתאר  בארוכה 
העלאת  עם  קשור  בתפוחים”75 שתפוחים  רפדוני  באשישות  “סמכוני  עה”פ  בחסידות74 

הניצוצות שבדברים המנגדים לאלוקות דווקא.

האם גשמים באייר הם סימן ברכה

 הת' שניאור זלמן שי'הלוי  סגל
תלמיד בישיבה

איתא במשנה מסכת תענית76: “יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה שנאמר הלא קציר 
חיטים היום וגו’”. 

68(  ועיין בד”מ דש”פ תרומה הנ”ל שבכך שהוא גם בגשמיות מעצים את מעלת הגילוי כמבואר 
שם באריכות.

69(  ראה סה”מ תרכ”ז ע’ רז. עיי”ש באריכות. ועוד.
70(  ויקרא כו, מד.

71(  וראה לקו”ש חט”ז ע’ 413 דמה שהחושך נהפך לאור הוא כשעולים הניצוצות הנעלים שבו. 
עיי”ש.

72(  תולדות כז, כז.
73(  תורה אור כ, ב ואילך. ובכ”מ. 

74(  ראה לקו”ת שה”ש לב, ב. לג, ב. סה”מ תרל”ה ח”ב ע’ שפג. וש”נ.
75(  שה”ש ב, ה.

76(  יב, ב.
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ולכאורה קצת קשה ליישב זאת עם הידוע שהגשם היורד בחודש אייר קשור עם עניין 
הרפואה “אני ה’ רופאך”, וכמו שכתב האוהב ישראל מאפטא: “שהגשם יורד באייר הוא 
רפואה גדולה לכל התחלואים שאין לכך רפואה כמוה בכל הרפואות”, ועד”ז כתב ר’ פנחס 

מקוריץ77. 

והיה אולי אפשר לתרץ זאת שדווקא בזמן שלא ירדו גשמים מתחילת שנה דווקא אז 
הגשמים אחרי ניסן הם סימן קללה, כמקרה המדובר במשנה שם. אך דוחק קצת לחלק כן 

בדברי הצדיקים הנ”ל.

וצ”ע. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

הקשר בין שור המועד ל'האדם מכבד את מקומו'

 הת' יוסף יצחק שי' קובלבסקי
תלמיד בישיבה

 א
איתא במשנה מסכת תענית78: “וכן עיר שיש בה דבר או מפולת אותה העיר מתענה 

ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות . . איזהו דבר עיר המוציאה חמש מאות 
רגלי ויצאו ממנה ג’ מתים בג’ ימים זה אחר זה הרי זה דבר פחות מכאן אין זה דבר”.

ובגמרא79: “ת”ר עיר המוציאה חמש מאות ואלף רגלי כגון כפר עכו ויצאו הימנה תשעה 
מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר ביום אחד או בד’ ימים אין זה דבר”. וממשיכה 
הגמרא בסיפור: “דרוקרת עיר המוציאה חמש מאות רגלי הוה ויצאו ממנה שלשה מתים 
ביום אחד גזר רב נחמן בר רב חסדא תעניתא. אמר רב נחמן בר יצחק כמאן כר’’מ דאמר 

ריחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לא כ”ש”. 

כלומר, ישנה מחלוקת בין התנא )ב’תנו רבנן’( לבין רב נחמן בר רב חסדא האם הגדרת 
‘דבר’ היא דווקא כאשר מתו שלושה אנשים בשלושה ימים שונים או שאף אם מתו באותו 

היום שלושה אנשים נחשב הדבר לדבר.

77(  ראה מדרש פנחס )יט, א( אודות הגשמים שמפסח ועד עצרת. ועוד שכתבו עד”ז.
78(  יט, א.

79(  שם כא, סע”א.
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 ומסביר רב נחמן בר יצחק, שהטעם של רנב”ח )שגם אם מתו באותו היום נחשב לדבר( 
מנת  שעל  יהודה  רב  סובר  שם  המועד80,  לשור  בנוגע  מאיר  ר’  של  טעמו  דרך  על  הוא 
שהשור יחשב למועד הוא צריך לנגוח בשלושה ימים שונים דווקא, ואילו רב מאיר חולק 
ואומר שגם שלושה נגיחות ביום אחד מחשיבים את השור למועד. ואדרבא, כאשר נגח 
ביום אחד כל שכן שנחשב למועד, ועד”ז בעינינו אם מתו שלושה אנשים באותו יום – כל 

שכן שנחשב לדבר. 

ב
וממשיכה הגמרא בסיפור: “א”ל רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יצחק ליקום מר 
את  מכבד  אדם  אלא  מכבדו  אדם  של  מקומו  לא  אומר  יוסי  רבי  תנינא  א’’ל  לגבן  ליתי 
מקומו, שכן מצינו בהר סיני שכל זמן שהשכינה שרויה עליו אמרה תורה גם הצאן והבקר 
אל ירעו אל מול ההר ההוא נסתלקה שכינה ממנו אמרה תורה במשוך היובל המה יעלו 

בהר. 

וכן מצינו באהל מועד שבמדבר שכל זמן שהוא נטוי אמרה תורה וישלחו מן המחנה כל 
צרוע הוגללו הפרוכת הותרו זבין והמצורעים ליכנס שם. אמר ליה אי הכי ניקום אנא לגבי 
מר, אמר ליה מוטב יבא מנה בן פרס אצל מנה בן מנה ואל יבא מנה בן מנה אצל מנה בן 

פרס”. 

ובפשטות, הסיבה שסיפור זה הובא בגמרא לאחר המימרא שלפניו הוא בגלל שהסיפור 
אירע עם רנב”ח ורנב”י בעלי המימרא הקודמת. אך הנה ידוע שיטת כ”ק אד”ש מה”מ81 
שכיוון שכל עניני התורה מדויקים, הנה הקשר בין המימרות המובאות בגמרא אחת אחרי 
השניה הוא לא רק אודות לשמות האמוראים אלא מוכרחים לומר שיש קשר תוכני ביניהם. 

ג
והנראה לבאר בקשר בין המימרות כאן, דהנה ניתן לומר דטעמו של ר’ מאיר שאם נגח 

באותו יום נחשב למועד הוא משום שאין מתחשבים בימים אלא במקרים.

 כלומר, ישנה סברא לומר שמה שגורם את המקרה הוא היום ועל דרך ‘מגלגלים זכות 
ליום זכאי וחובה ליום חייב’82, ועל דרך זה בנוגע לשור שנגח, אם הוא עשה את שלושת 

80(  בב”ק כד, א.
81(  ראה לקו”ש חט”ו ע’ 324. ועוד.

82(  להעיר גם מ’הזמן גרמא’.
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הנגיחות באותו היום ניתן לומר שהיום גרם לו לנגוח ולאו דווקא שהשור עצמו ‘מועד’. 
משא”כ כשעשה בשלושה ימים מוכח שהשור עצמו הוא המועד ללא קשר לימים.

 ועל דרך זה נאמר בנידון דידן )בנוגע לדבר(, שכאשר שלושת המתים מתו באותו היום 
ניתן לומר שהיום הוא שגרם למוות ואין מקום לגזור תענית )לאחר יום חייב זה( שהרי 
יתכן שהגזירה על ישוב זה הייתה ביום זה בלבד, ורק לאחר שקרה המקרה בשלושה ימים 
אנשי המקום ולא מצד הימים בלבד ובמילא שייך  שונים אפשר להבין שזוהי גזירה על 
וכן  לגבי שור המועד  יהודה83  ר’  לומר שזוהי סברת  לכאורה  וניתן  לגזור תענית.  וצריך 

סברת ה’ת”ר’ בנוגע לדבר. 

ולעומת זאת סברתו של ר’ מאיר היא, שגם כאשר השור נגח שלושה פעמים ביום אחד 
לא אומרים שהיום גרם לו ליגוח אלא שהשור עצמו הוא מועד ולא מתחשבים )כ”כ( ביום. 
ועד”ז בנידון דידן – בסברת רנב”ח נאמר שגם אם מתו שלושה ביום אחד לא אומרים 

שהיום גרם לכך אלא שהגזירה גרמה.

ועל פי הסבר זה מובן שפיר השייכות בין מחלוקת זו לסיפור המובא בהמשך לכך בגמרא 
דכשמתבוננים בדין ודברים שבין רנב”י לרנב”ח מוצאים שדנו באותו הענין. דהנה סברתו 
של רנב”ח שהמקום מכבד את האדם היא ע”ד הסברא הנ”ל שהימים גורמים את המקרים84, 
ואילו סברתו של רנב”י ש”לא מקום האדם מכבדו אלא האדם מכבד את מקומו” היא על 

דרך סברת ר’ מאיר )ורנב”ח לפי הסבר רנב”י( שאין הימים משפיעים על המקרה.

 דגם כאן ניתן לומר שמה שגורם לאדם לעשות הפעולות  - ועד”ז כבודו של האדם - 
הוא המקום, וע”ד שהזמן פועל )כנ”ל בסברת ה’ת”ר’( גם המקום גורם85, ועל כך מחדשים 
שאין זה כך אלא להיפך, האדם הוא שמשפיע על מקומו. ועל כך אומר לו רב נחמן שלהיפך 

האדם מכבד את מקומו, כלומר ה’צורה’ משנה את ה’חומר’ ולא להיפך86.

ולא  מפסוק  נלמדת  שונים  ימים  בשלושה  דווקא  הוא  המועד  ששור  יהודה  ר’  דעת  והנה    )83
מסברא )משא”כ דעתו של ר’ מאיר כבפנים(. אך בנוגע להגדרת דבר שאין פסוק מפורש על כך שהוא 
כבפנים. היא  דווקא  ימים  ג’  שמצריך  הת”ר  שסברת  לכאורה  נאמר  שונים,  ימים  בשלושה   דווקא 

 ]אגב, ע”פ הבחנה זו מדוייק גם מדוע מביא רנב”י מקור רק לשיטת רנב”ח מדברי ר”מ ולא מביא 
סייעתא לשיטת הת”ר מדברי ר’ יהודה או שיאמר כתנאי וכיו”ב דמלבד הפשוט שלדברי ה’ת”ר’ לא 
צריך להביא מקור מדברי התנאים )משא”כ לרנב”ח שהוא אמורא( הרי באמת אין שיטת ר’ יהודה מקור 

לשיטת הת”ר כפשוט[.
84(  ואף שלכאורה קשה להסבר זה והרי רנב”ח עצמו סובר ששלשה שמתו ביום אחד נחשב לדבר 
ניתן לומר שלאחר הסיפור שאירע עם רנב”י הוא ‘סבר וקיבל’ וסבר בעצמו כן, וראה לקמן שישנה לכך 

התבטאות בהמשך הסיפור – וכפשוט שכל הסבר זה הוא בדרך אפשר בלבד.
85(  ולהעיר מבעל תשובה – באותה אשה ובאותו מקום )יומא פו, ב(. ועם הארץ לא משקר בשבת 

)ראה תוספתא דמאי ה, ג(.
86(  להעיר משיחת ‘דבר מלכות’ לי”ט כסלו שהאיכות מביאה כמות. ואכ”מ.
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נחמן שברור שישנה פעולה כלשהי לתנאים החיצוניים  רב  אך בסוף הגמרא מסתייג 
‘בן  )לחומר על הצורה87( שעל כן כאשר שניהם ‘מנה’ ברור שיש עדיפות ל’בן מנה’ על 

פרס’. ודו”ק.

בטעם שר' זירא העמיד עצמו במקום סכנה

 הת' מנחם מענדל  שי' קירשנזפט
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמרא מסכת תענית88: “אמר רבי ינאי לעולם לא יעמוד אדם במקום של סכנה 

ויאמר עושין לי נס שמא אין עושין לו נס”. 

ובמסכת ברכות89 מובא: “מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות באו 
והודיעו לו לר’ חנינא בן דוסא אמר להם הראו לי את חורו הראוהו את חורו נתן עקבו על 
פי החור יצא ונשכו ומת אותו ערוד נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש אמר להם ראו בני 

אין ערוד ממית אלא החטא ממית”. 

ובמהרש”א שם מקשה על כך איך היה מותר לרבי חנינא לסכן את עצמו והרי “לעולם 
לא יעמוד אדם במקום של סכנה”. ומתרץ, שרבי חנינא היה בטוח לגמרי שיהיה לו נס כדי 

שיוכל להורות הלכה לתלמידיו שלא הערוד ממית אלא החטא ממית.

ב
והנה במסכת בבא מציעא90 מובא על רבי זירא: “כל תלתין יומי )=כל שלושים יום( הוה 
בדיק נפשיה )=היה בודק את עצמו( שגר תנורא סליק ויתיב בגויה )=הדליק את התנור 
וישב בתוכו( ולא הוה שליט ביה נורא )=ולא היתה שולטת בו האש( יומא חד יהבו ביה רבנן 

עינא ואיחרכו שקיה )= חכמים נתנו בו עינייהם עשו לו עין הרע ונכווה ברגליו(”. 

87(  וכידוע שכמות משנה ומביאה את האיכות.
88(  כ, ב.

89(  לג, א.
90(  פה, א.
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ולכאורה קושיית המהרש”א הנ”ל נשאלת גם על סיפור זה, איך היה מותר לרבי זירא 
שהרי  בברכות  המהרש”א  כתירוץ  לתרץ  ניתן  לא  וכאן  סכנה?  במקום  עצמו  להעמיד 

במעשה זה לא מצינו לימוד הלכה )כמו במסכת ברכות(.

והנה על קושיא זו ממאמר ר’ ינאי היה ניתן לכאורה לתרץ שר’ זירא פליג על ר’ ינאי 
מפורש  מקרא  דהרי  קשה  עדיין  אך  סכנה,  במקום  עצמו  להעמיד  שמותר  ליה  וסבירא 
בתורה “ונשמרתם מאוד לנפשותיכם”91 וא”כ לכאורה לא שייך לחלוק על חששו של ר’ 

ינאי ‘שמא אין עושים לו נס’?

ג
עניא  הוה  עוקבא  “מר  כתובות92:  במסכת  עוקבא  מר  אודות  מסופר  דומה  סיפור 
בשיבבותיה )=היה עני בשכונתו( דהוה רגיל כל יומא דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא דדשא 
)= היה רגיל כל יום לשים ארבע זוזים בחור העשוי בכניסה לדלת( יום אחד אמר איזיל 
איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא ההוא יומא נגהא ליה למר עוקבא לבי מדרשא אתיא 
דביתהו בהדיה כיון דחזיוה דקא מצלי ליה לדשא נפק בתרייהו רהוט מקמיה עיילי לההוא 
אתונא דהוה גרופה נורא )= כדי לברוח הם נכנסו לתנור בלי אש אבל עדיין מאוד רותח( 
הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקבא )=רגליו של מר עוקבא נכוו ושל אשתו לא( אמרה 
ליה דביתהו שקול כרעיך אותיב אכרעאי )= אמרה לו שישים את רגליו על רגליה( חלש 
דעתיה אמרה ליה אנא שכיחנא בגויה דביתא ומקרבא אהנייתי )= אמרה לו לי קרה נס כי 

אני נמצאת בבית ונותנת לעניים אוכל(”.

ולכאורה גם בסיפור זה קשה לכאורה איך מר עוקבא ואשתו סיכנו את עצמם והרי אסור 
לסמוך על הנס? וכנ”ל דלכאורה הוא תוצאה ישירה ממצוות “ונשמרתם”?

וניתן לתרץ דאכן הנהגת מר עוקבא שהכניס עצמו במקום סכנה הייתה רק בגלל שלא 
רצה לבייש את העני וכהמשך דברי הגמרא שם: “ומאי כולי האי דאמר מר זוטרא בר טוביה 
אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא בר ביזנא אמר ר’’ש חסידא ואמרי לה א’’ר יוחנן משום רבי 
שמעון בן יוחי נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים”. 

אך לגבי הסיפור עם ר’ זירא לא ניתן לתרץ כן, שהרי שם לא היה ענין של הלבנת פנים. 

91(  דברים ד, טו.
92(  סז, ב.
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ד
ועוד מסופר בנוגע לר’ זירא במסכת כתובות93: “רבי זירא כי הוה סליק לא’’י לא אשכח 
מברא למעבר נקט במצרא וקעבר )= כשעלה רבי זירא לארץ ישראל לא מצא ספינה לעבור 
בה את הנהר אחז בחבל שנמתח מעל הנהר ועבר על קרש צר שהיה מונח על שתי גדותיו(”.  

ולכאורה גם במעשה זה יש סכנה כדמשמע בהמשך הסיפור כמובא שם בגמרא: “אמר 
ליה ההוא צדוקי עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפזיזותייכו קיימיתו אמר 

ליה דוכתא דמשה ואהרן לא זכו לה אנא מי יימר דזכינא לה”. 

ואולי י”ל שמאמר ר’ ינאי נאמר בסתם אדם אך לצדיק כר’ זירא שודאי יעשה לו נס לא 
נאמר מלכתחילה מאמרו של ר’ ינאי וגם אין בזה משום “ונשמרתם” שהרי ודאי יעשה לו 

נס. 

93(  קיב, א.



שער
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שיטת רש"י בעדיפות הלשון "פסולה"

 הרה"ת מנחם מענדל שי' הכהן כהן
ר"מ בישיבה

א
איתא במסכת עירובין1: “מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה ימעט, רבי יהודה אומר אינו צריך”. 
כלומר, מבוי – מקום שפתוחים אליו חצרות הרבה – שלפי גדרי התורה הרי הוא רשות היחיד 
כיון שאינו רחב ט”ז אמה או שסתום מראשו האחד וע”כ מדאורייתא מותר לבני החצרות )שהם 
רשות היחיד( להוציא ולהכניס למבוי, אך חכמים אסרו לטלטל אליו וממנו שמא יתחלף להם 
ויבואו להתיר אף רשות הרבים גמורה. אלא שיכול להתיר המבוי ע”י שיעשה לו לחי )עמו ליד 
המשקוף( או קורה )קורה שמונחת על הפתח מלמעלה( להיכר – שלא יתחלף ברשות הרבים.

וקורה זו צריכה שתהיה בתוך עשרים אמה, דלמעלה מעשרים אמה לא שולטת עינו של 
האדם ושוב אין היכר.

שואלת הגמרא: “תנן התם2 סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ורבי יהודה 
מכשיר. מאי שנא גבי סוכה דתני פסולה וגבי מבוי תני תקנתא”.

כלומר, גם לגבי סוכה מצינו שסוכה שגבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה, אך ישנו שינוי 
בלשון התנא בב’ המקומות, לגבי סוכה כתב הדין - “סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה 
פסולה” – ואילו לגבי מבוי כתב התקנה – “מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה ימעט – וצריך 

להבין את טעם השינוי בין ב’ המקומות.

רש”י:  ופירש  תקנתא”.  תני  דרבנן  מבוי  פסולה,  תני  דאורייתא  “סוכה  הגמרא:  ומתרצת 
“סוכה. דטעמא דידיה מדאורייתא כדאמרי’ התם מ”למען ידעו דורותיכם”. תני פסולה. הואיל 
וכבר מימות משה ניתנה מדה זו ובאו חכמים לפרש לך שאם לא עשה כן פסולה, שייך למיתני 

בה לשון פסלות ואף על גב דמהניא בה תקנתא כל כמה דלא מתקן לה איקריא פסולה”.

1(  ב, א.
2(  סוכה ב, א.
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“מבוי. דכל עיקריה דרבנן הוא לא שייך למימר ביה לשון פסלות, שהרי כאן התחיל להראותך 
עסקי מבוי ותורותיו ומאי פסול שייך למימר אכתי לא הודיעך שיעוריה בהכי דליתני אם לא 

עשה כן פסול”.

למדנו  ומדאורייתא  מדאורייתא  מצווה  היא  שסוכה  הוא  המקרים  ב’  בין  שההבדל  והיינו, 
שסוכה שלא שולטת בה העין פסולה וע”כ שייך בה הלשון פסולה, אך מבוי שהוא דרבנן לא 
שייך לכתוב בו לשון זה, דהנה, אדם שמצווה משהו בפעם הראשונה אינו אומר את התוצאה 
שתהיה ע”י שיעשה את המעשה, דלכל לראש צריך הוא לומר את עצם העניין – שלא לעשותו.

וכמו”כ בנדון דידן, סוכה כיון שהיא מדאורייתא הרי שעצם הדין פסולה למעלה מכ’ אמה 
כבר ידוע לנו וע”כ התנא יכול להשמיע לנו שאם עשה כן פסול, אך במבוי שהוא מדרבנן הרי 
שמשנה זו היא הפעם הראשונה שמשמיענו התנא שמבוי שהוא מעל כ’ אמה פסול וע”כ אינו 

משמיע לנו את דינו אלא הא גופא שלא יעשה כן ואם עשה כן – ימעט.

ומתרצת הגמרא תירוץ נוסף: “ואיבעית אימא דאורייתא נמי תני תקנתא, אלא סוכה דנפישין 
מיליה פסיק ותני פסולה, מבוי דלא נפישי מיליה תני תקנתא”.

והיינו, שאין הכי נמי שגם בסוכה – אף שהיא מדאורייתא – היה צריך התנא לכתוב את 
התקנה – ימעט, אלא שבסוכה כיון שבאותה המשנה כתובים דינים נוספים שפוסלים בסוכה – 
שאין לה שלוש דפנות ושחמתה מרובה מצילתה – הרי שאם התנא היה משמיע לנו את תקנתו 
של כל פסול ופסול היה מאריך בלשונו מאוד ולא רצה לעשות כן כיון ש”לעולם ישנה אדם 

לתלמידו דרך קצרה”3 ולכן כתב התנא “פסולה” שבזה נכללים כל הדינים יחד.

והקשו התוספות על פירוש רש”י: “סוכה דאורייתא תני פסולה. פרש”י דשייך למיתני בה 
לשון פסול הואיל ומימות משה ניתנה מדה זו. ולישנא דאיבעית אימא בדאורייתא נמי תני 
תקנתא לא אתי שפיר לפירושו, כי גן ללשון ראשון תני בדאורייתא תקנתא ולא קאמר אלא 

דשייך למיתני בה לשון פסולה”.

כלומר, דפירוש רש”י אינו מדוייק כל כך בלשון הגמרא, דכאשר הגמרא מביאה את התירוץ 
השני היא מקדימה “ואיבעית אימא בדאורייתא נמי תני תקנתא” ומשמע שרק בתירוץ השני 
ולכאורה לפי פירוש רש”י הרי  מתחדש העניין שאף בדיני דאורייתא אפשר לכתוב התקנה 
שגם לפי הפירוש הראשון אפשר לכתוב בלשון תקנה )וכל התירוץ הוא למה בדרבנן אי אפשר 

לומר לשון זו(.

וע”כ מפרש התוספות פירוש אחר: “לכך נראה לפרש, סוכה דאורייתא תני פסולה דלשון 
ימעט משמע חומרא בעלמא ואתי למיטעי ולומר דדווקא לכתחלה אבל בדיעבד שפיר דמי, 

אבל במבוי דרבנן אין לחוש”.

3(  פסחים ג, ב.
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שמשמע  כיון  “ימעט”  הלשון  בדאורייתא  לכתוב  אפשר  אי  אכן  הראשון  שלתירוץ  והיינו 
פסול  לשון  התנא  כותב  וע”כ  כשר  יהיה  בדיעבד  אבל   – לכתחלה   – בעלמא  חומרא  שהוא 
אימא  “ואיבעית  הגמרא  לשון  מובן  זה  ולפי  לזה.  אין חוששים  דרבנן  בדין  בדווקא, משא”כ 
בדאורייתא נמי תני תקנתא” – שאכן לפי התירוץ השני מתחדש שאף בדאורייתא שייך לכתוב 

הלשון ימעט.

ב
ואולי יש לומר בשיטת רש”י, שאין הכי נמי שגם לתירוץ הראשון אפשר לכתוב בדאורייתא 
בלשון תקנה, אך מה שמשתנה ומתחדש בתירוץ השני הוא מה ההעדפה, לשון של תקנה או 

פסול.

דהנה, הגמרא שואלת מה ההבדל בין ב’ המקרים ואינה שואלת על מקום אחד שצריך להיות 
כמשנהו, וא”כ צריך לחשוב מה היא הלשון המועדפת שהיה התנא צריך לכתוב בב’ המקומות? 
ובפשטות הלשון העדיפה היא הלשון של הדין – פסול, דמה ענינו של התנא להשמיענו מה 
צריך האדם לעשות בשביל שיהיה כשר, התנא אומר את הדין והאדם מעצמו צריך להבין מה 

לעשות בכדי שיהיה כשר.

וזוהי אכן תשובת הגמרא הראשונה – הלשון המועדפת היא לשון של פסול, אלא שבדין 
דרבנן אי אפשר להשתמש בלשון זה )כנ”ל( וע”כ מוכרח התנא לשנות ולכתוב בלשון של תקנה.

ועל זה באה התשובה השנייה ואומרת “ואיבעית אימא בדאורייתא נמי תני תקנתא” – היינו 
שהלשון המועדפת על התנא היא הלשון של תקנה וע”כ גם בדאורייתא היה צריך להיות הלשון 
לכתוב  אפשר  בדאורייתא  לחדש שגם  בא  לא  נמי”  “בדאורייתא  )והיינו שהלשון  של תקנה 
בלשון תקנה, אלא שגם בה צריך לכתוב בלשון זו ואין הכי נמי שזה חידוש אף בדין דרבנן, שגם 
בו הטעם לפי טעם זה הוא מפני שזו הלשון המועדפת, אלא החידוש של התשובה השנייה היא 

על דין דאורייתא בפרט(.

“ותנא  סוכה4:  בתוספות מסכת  מופיע  הדין  לשון  על  עדיפה  והסברא שהלשון של תקנה 
ימעט שהוא לישנא מעליא, כדאשכחן בריש פסחים5 שעקם הכתוב כמה אותיות שלא להוציא 
דבר מגונה מפיו”. היינו, שהתנא מעדיף להשתמש בלשון “נקיה” ולא לכתוב “פסול” כשם 
שהתורה משנה בלשונה וכותבת6 “ומן הבהמה אשר איננה טהורה” ולא כתבה “טמאה” בכדי 

לא להוציא דבר מגונה מפיה.

4(  ב, א. ד”ה “דאורייתא תני פסולה”.
5(  ג, א.

6(  בראשית ז, ח.
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ג
והנה בהמשך דבריו שואל התוספות: “והא דאמרינן בפ’ במה מדליקין7 נר חנוכה שהניחה 
למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי ואע”ג דנר חנוכה הוי דרבנן נקט פסולה אגב סוכה 
דבתריה”. כלומר, לכאורה לפי מה שמשמע מהתירוץ הראשון בגמרא הרי שבדיני דרבנן לא 
כותבים הלשון של פסול וא”כ צריך להבין מדוע לגבי נר חנוכה שהוא דין דרבנן אומרת הגמרא 

“נר חנוכה . . פסולה כסוכה וכמבוי”.

ומתרץ התוספות ששם הגמרא כתבה הלשון פסולה כיון שבאותו המשפט מוזכר גם סוכה 
שהיא דין דאורייתא ובה לא שייך הלשון ימעט אלא פסול דווקא ועל כן כתבה הגמרא גם בנר 

חנוכה באותו הלשון.

ויש לעיין האם גם לפירוש רש”י אפשר לתרץ תירוץ זה, דהנה, לפי התוספות התשובה הנ”ל 
הייתה הגמרא  וע”כ אם  ימעט משמע חומרא בעלמא,  מובנת היטב, שהרי לפירושו הלשון 
כותבת “נר חנוכה . . ימעט כסוכה וכמבוי” הייתי יכול לחשוב שאף סוכה היא חומרא בעלמא 

וע”כ מוכרחת הגמרא לשנות בלשונה ולכתוב לגבי נר חנוכה הלשון “פסולה”.

אך לפירוש רש”י שהטעם שבדאורייתא כותבים הלשון פסולה הוא בסתם, הרי שאדרבא 
היה לסוכה להיגרר אחר נר חנוכה ולכתוב הלשון דימעט.

ולהוסיף שלפירוש רש”י הקושיא הנ”ל קשה אף יותר, שהרי לפירושו אי אפשר לכתוב בדין 
דרבנן הלשון דפסול )שהרי כאן התחיל לבאר דינו כנ”ל( וא”כ וודאי הייתה צריכה סוכה להיגרר 

אחר נר חנוכה.

ד
זו דהתוספות כלל לא מתחילה, דהנה, כל  ויש לומר הביאור בזה, דלפירוש רש”י קושיא 
הסיבה לפי התירוץ הראשון שבדין דרבנן אי אפשר לכתוב לשון פסול הוא כלשון רש”י: “שהרי 
כאן התחיל להראותך עסקי מבוי ותורותיו ומאי פסול שייך למימר אכתי לא הודיעך שיעוריה 
בהכי דליתני אם לא עשה כן פסול”, כלומר, כיון שכאן הוא המקום הראשון שבו משמיענו 
מן  כיון שכבר  דאורייתא  בדין  פסול, משא”כ  לכתוב  לא שייך  כ’  בתוך  להיות  התנא שצריך 

התורה ידוע דין זה שייך לומר שאם לא עשה כן פסול.

מדאורייתא  דידיה  ש”דטעמא  כיון  הדין  ידוע  כבר  שבסוכה  מסביר  רש”י  יותר:  ובביאור 
כדאמרי’ התם מ”למען ידעו דורותיכם””, והיינו שכבר מן התורה ישנו הדין שצריך שישלוט בו 
עין אדם. ויש לדייק בלשון רש”י “דטעמא דידיה מדאורייתא” והיינו שאין זה שמן התורה ידענו 

7(  שבת כב, א.
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כבר ששיעור הסוכה בכ’ אמה8, אלא שידענו שצריך להיות היכר וע”כ כשהתנא נותן השיעור 
המדויק שהוא כ’ אמה יכול הוא לכתוב הלשון פסול כיון שעיקר הדין כבר ידוע לנו.

משא”כ בדין דרבנן שבא התנא להשמיע לנו את עצם הדין שצריך להיות היכר עין אין הוא 
יכול לכתוב הלשון פסול אלא כיצד יש לעשות – “ימעט”.

וע”פ זה יש לומר, דבדין נר חנוכה - אף שהוא מדרבנן שייך לכתוב הלשון “פסולה”. דהנה, 
בגמרא שם9 מופיעה מימרא זו בשם “אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום 
נר של חנוכה שהניחה למעלה מכ’ אמה פסולה כסוכה וכמבוי” והטעם הוא מפני שצריך להיות 

פירסומי ניסא וכאשר לא שולטת בו עין אדם אין פירסומי ניסא.

והנה עצם הדין שבנר חנוכה צ”ל באופן של פירסומי ניסא כבר ידוע לנו מהברייתא10: “ת”ר 
נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, אם היה דר בעליה מניחה בחלון הסמוכה לרה”ר”. 

ופירש רש”י: “מבחוץ. משום פרסומי ניסא”. נמצא שאת דין פירסומי ניסא כבר למדנו11.

ויש לומר שע”כ כאשר בא האמורא ומשמיע לנו השיעור דפירסומי ניסא - עד כ’ אמה הרי 
שאינו מחדש בדבריו את עצם הדין אלא רק את השיעור וא”כ שייך בו שפיר הלשון “פסולה” 
כיון שכבר ידוע לנו עצם הדין )ולפי פירוש רש”י בתירוץ זה הרי ש”פסולה” הוא הלשון העדיף 

כנ”ל(. 

]ולהוסיף שגם השיעור של שליטת העין כבר ידוע לנו מסוכה ומבוי וכפי שכותב שם רש”י: 
“כסוכה וכמבוי. דתנן בהו בהדיא בערובין ובמסכת סוכה דפסילי”[.

בפירוש רש"י בתיבת 'ויעתר'

 הת' מאיר חיים שי' אוריאן
תלמיד בישיבה

8(  שמצד הטעם שכתוב בתורה הרי שצריך שישלוט בו העין ובפשטות הוא תלוי בבני אדם, יש מי 
שראייתו חזקה ואף למעלה מכ’ אמה שולטת עינו ויש מי שראייתו חלשה ואף בפחות מכ’ אמה לא 
שולטת עינו. והתנא משמיע לנו השיעור ששווה בכולם )כמו בהרבה דיני תורה שקובעים שיעור קבוע 

לכל, ראה ראש השנה יג, א. ועוד(.
9(  כא, ב.
10(  שם.

11(  אף שלא ידוע לנו שע”י זה יהי הפסול.
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בספר משלי12 כתוב: “נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא”. ובגמרא במסכת תענית13 
מובא פסוק זה בהקשר לכך שעדיפה קללת אחי’ השילוני מברכת בלעם הרשע. 

רש”י מפרש בגמרא שם14 שני פרושים: א. “נעתרות” – לשון הפך, כלומר שנשיקות השונא 
 – ריבוי  לשון  ב.  להיפך(.   אלא  לא מאהבה  מרגיש שזה  )המקבל  הפוכה  בצורה  מתקבלות 

שנשיקות השונא הן רבות משום שמנסה להראות אהבה )לא אמיתית(.

את  פעמיים  כתוב  בראשית15 שבו  פסוק מספר  הראשון  בפירושו  רש”י שם  מביא  בנוסף 
השורש ע.ת.ר. “ויעתר יצחק לה’ . . ויעתר לו ה’”. שם מסופר שיצחק מתפלל להקב”ה על 

ילדים.

והנה רש”י שם בבראשית מפרש על המילה ‘ויעתר’ “הרבה והפציר בתפילה”.

אינו מזכיר כלל את הפירוש הראשון אלא  וצריך להבין, מדוע רש”י בפירושו על התורה 
וכן  ועיקרי  ראשון  כפירוש  זאת  הוא מביא  בגמרא  כאן  והרי  הפירוש השני?  לפי  רק  מפרש 

בגמרא יבמות16 מובא פירוש זה על הפסוק.

וההגדה  הדרש  בחלק  שמדובר  כאן  ועיקרי  ראשון  אמנם  הינו  זה  דפירוש  לומר,  והנראה 
שבתורה, אך בפשוטו של מקרא אין הפשט כן. ולכן רש”י בפירושו על התורה בו הוא מפרש 
את הכתובים לפי הפשט בלבד, וכלשונו17 “ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא”, משמיט 

פירוש זה.

לשיטתיה דראב"ע בזמן חיוב הזכרת יציאת מצרים

 הת' ברוך משה שי' הלוי אילן
תלמיד בישיבה

איתא במסכת ברכות18: “מזכירין יציאת מצרים בלילות, א”ר אלעזר בן עזריה הרי אני כבן 
שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא שנא’ “למען תזכור 

12(  כז, ו.

13(  כ, א.
14(  ד”ה ‘ונעתרות נשיקות שונא’.

15(  כה, כא.
16(  סד, א.

17(  בראשית ג, ח.
18(  יב, ב.
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את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך”, “ימי חייך” – הימים, “כל ימי חייך” – הלילות. 
וחכ”א “ימי חייך” – העולם הזה, “כל ימי חייך” להביא לימות המשיח”.

דחכמים  מצרים,  יציאת  הזכרת  חיוב  בזמן  וחכמים  עזריה  בן  אליעזר  רבי  שנחלקו  והיינו 
סוברים שהחיוב הוא רק ביום ולא בלילה ואילו רבי אליעזר בן עזריה סובר שאף בלילה חל 

חיוב הזכרת יציאת מצרים.

רבי אליעזר לרבי עקיבא, דאיתא לעיל19:  בין  נוספת שמצינו  זה עם מחלוקת  ויש לקשר 
“תניא “ואכלו את הבשר בלילה הזה” רבי אליעזר בן עזריה אומר נאמר כאן בלילה הזה ונאמר 
להלן “ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה” מה להלן עד חצות אף כאן עד חצות, אמר ליה ר’ 

עקיבא והלא כבר נאמר “בחפזון” – עד שעת חפזון”.

כלומר, נחלקו רבי אליעזר בן עזריה ורבי עקיבא עד מתי זמן אכילת הפסח, רבי אליעזר בן 
עזריה סובר שזמן אכילת הפסח הוא עד חצות ורבי עקיבא סובר שזמן אכילתו הוא עד הבוקר.

נגאלו  לא  ישראל ממצרים  כשנגאלו  מודים  הכל  אבא  “א”ר  איתא:  הסוגיא שם  ובהמשך 
אלא בערב שנאמר “הוציאך ה’ אלוקיך ממצרים לילה” וכשיצאו לא יצאו אלא ביום שנאמר 
“ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה”, על מה נחלקו על שעת חפזון, ר’ אליעזר בן עזריה 

סבר מאי חפזון, חפזון דמצרים ורבי עקיבא סבר מאי חפזון חפזון דישראל”.

ויש לומר שלפי שיטת רבי אליעזר בן עזריה עיקר הגאולה היתה בערב וע”כ ס”ל שמזכירין 
יציאת מצרים אף בלילות – שזהו עעיקר זמנה, אך רבי עקיבא סבירא ליה שעיקר הגאולה 

הייתה ביום והוא כשיטת חכמים שאין מזכירין יציאת מצרים בלילות אלא בימים בלבד20.

]וראה לעיל21 גבי מחלוקת דר’ יוחנן ורבי יהושע בן לוי: ר’ יוחנן סבר גאולה מאורת אנמי 
הוי אלא גאולה מעלייתא לא הויא אלא עד צפרא, ור’ יהושע בן לוי סבר כיון דלא הויא אלא 
גאולה  הייתה  )שלא  גאולת הערב  והיינו שנחלקו האם  גאולה מעלייתא”.  הויא  מצפרא לא 
שלימה( נחשבת לגאולה. ובגיליון הש”ס שם מציין לגמרא בדף ט – מחלוקת רבי אליעזר בן 

עזריה ורבי עקיבא[

וחכמים חולקים בדין, האם  בן עזריה  זה הוא לפי ההסבר שרבי אליעזר  ולהעיר שפירוש 
עזריה  בן  אליעזר  רבי  נחלקו  לא  לפי חלק מהמפרשים  אך  בלילות,  יציאת מצרים  מזכירים 

19(  ט, א.
20(  ראה בחידושי אגדות מהרש”א יב, ב. ד”ה “ימי חייך הימים כו’”.

21(  ד, ב.
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וחכמים בדין דהזכרת מצרים, דאף חכמים סבירא להו שמזכירים יציאת מצרים בלילות ונחלקו 
רק בטעם ובהסבר הפסוק22, כפי שמביא כ”ק אד”ש מה”מ בדבר מלכות שמות23.

ולפי זה אתי שפיר מה שאומר רבי אבא: “הכל מודים כשנגאלו ישראל ממצרים לא נגאלו 
הגאולה  חכמים  לדעת  אף  שאכן  לילה””  ממצרים  אלוקיך  ה’  “הוציאך  שנאמר  בערב  אלא 

וממילא חובת ההזכרה חלה גם בלילה.

בדין הנמצא בביתו של מצרי בעת מכת בכורות

 הת' מנחם מענדל שי' בוחניק
תלמיד בישיבה

בקשר עם מכת בכורות אומרת התורה24: “והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם 
וראיתי את הדם ופסחתי עלכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים”. 

עיני לראות שאתם עסוקים  אני  נותן  גלוי לפניו אלא אמר הקב”ה  “הכל  ומפרש רש”י25: 
במצוותי ופוסח אני עליכם”. כלומר, שע”י שישראל עושים את מצוות הקב”ה )מורחים את 

הדם( עי”ז הם ניצלים.

וממשיך רש”י26: “הרי שהיה מצרי בביתו של ישראל יכול ימלט, תלמוד לומר ולא יהיה בכם 
נגף”. כלומר, שגם אם היה יהודי בביתו של מצרי בלי דם על המשקוף הוא לא יענש.

ולכאורה צריך להבין, והרי למדנו לעיל שזה שישראל נצלים הוא בזכות שהם מקיימים את 
מצוות ה’ דהיינו למרוח הדם על המשקוף א”כ איך יתיישב מה שיהודי שנמצא בבית של מצרי 

ואין דם על המשקוף ובכל זאת ניצל?!

הוא שעוצר את  כאן שלא הדם  בחיי  רבינו  והנה בטעם מריחת הדם על המשקוף מסביר 
הנגף מלהכנס לבית אלא מי שהאמין בקב”ה באמונה שלימה ולא פחד מפרעה ומגזרותיו ואכל 
בפרהסיא את קורבן הפסח ומרח את הדם על המשקוף - בזכות הביטחון ראוי הוא שהקב”ה 

יגן עליו מהנגף.

22(  ראה רשב”ץ ביבין שמועה על הגדה של פסח, זבח פסח על אגדה של פסח. של”ה מסכת 
פסחים קנח, א. צל”ח ופני יהושע ברכות כאן. ועוד.

23(  אות ד הערה 32, ראה שם באריכות.
24(  שמות יב, יג.

25(  שם ד”ה “וראיתי את הדם”.
26(  שם ד”ה “ולא יהיה בכם נגף”.
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ועפ”ז ניתן לכאורה לבאר קושיא הנ”ל, דגם כאשר היהודי נמצא בבית המצרי אפשר לומר 
שהיהודי הקריב קרבן פסח ומרח את הדם על המשקוף בביתו וא”כ יש לו את הזכות שה’ יגן 

עליו.

אלא שעדיין קשה קצת מהכתוב27 “ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר”. ולכאורה 
יהודי זה הנמצא בבית המצרי עבר על מצות ה’?

ניתן לתרץ שהוא קודם מרח את הדם ואז יצא מביתו לבית המצרי )לפני הלילה( כשעדיין 
היה מותר. אך קצת קשה לומר כן דלכאורה הפשט במצוה זו הוא להיות בבית כפשוטו במשך 

לילה זה.

אמנם ניתן לומר שאף שעבר על מצות ה’ בענין זה עדיין קיים מצות ה’ בענין קרבן פסח 
ומריחת הדם וגדול זכות מצוות אלו להצילו. 

ועדיין צ”ע.

'אמר' או 'משום'

 הת' מנחם מענדל שי' הכהן ביכובסקי
תלמיד בישיבה

כאשר הגמרא מציינת את סדר העברת שמועה מסויימת מצינו פעמים רבות את הלשון 
“אמר רב . .  אמר רב...”. ומצינו גם את הלשון “אמר רב . . משום רב...”. וצריך להבין, מהו 

טעם החילוק בין האופנים?

לכאורה אפשר לומר, שכאשר אומרים באופן הראשון, היינו כשהשמועה עברה באופן מדוייק 
– בדיוק בלשון בו נאמרה ולכן הניסוח הוא ‘אמר’ שכך בדיוק אמר, ואילו כאשר אומרים באופן 
השני היינו שהשמועה עברה באופן לא בדיוק באותו לשון בו נאמרה ע”י הרב הראשון וא”כ לא 

מתאים לומר שכך ‘אמר’ אותו רב אלא רק שהשמועה מקורה ממנו )‘משום’(.

ומעין סיעתא לזה ניתן להביא מדברי הגמרא במסכת ברכות28: “ר’ יצחק בר אבדימי אמר 
נראין.  בר אבא אמר:  חייא  ור’  מודים.  יוחנן אמר:  ר’  לה: מטין.  ואמרי  רבינו: הלכה,  משום 
אמר ר’ זירא: נקוט דרבי חייא בר אבא בידך, דדייק וגמר שמעתא מפומא דמרה שפיר כרחבא 

דפומבדיתא, דאמר רחבא אמר ר’ יהודה הר הבית סטיו כפול היה והיה סטיו לפנים מסטיו”. 

27(  שם פסוק כ”ב.
28(  לג, ב.
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דמשמע הכא בגמרא שר’ חייא בר אבא דרכו לדייק יותר משאר מעבירי השמועה המוזכרים 
כאן ואכן כשמעיינים בש”ס מוצאים שהמימרות שנאמרו משמו תמיד מובאות בלשון ‘אמר’29. 
ואילו גבי רב יצחק בר אבדימי מצאנו פעמים רבות שנאמר בשמועותיו ‘משום’30 ועד”ז בנוגע 

לר’ יוחנן31.

באופן  אומרים  לחלוטין,  ברור  השמועה  העברת  מסלול  דכאשר  עוד,  לומר  אפשר  ואולי 
הראשון, וכאשר יש חלק לא ברור בהעברת השמועה, אומרים באופן השני, ואומרים מי אמר 

במקור את השמועה.

אך קשה לומר כך, שהרי בגמרא בברכות )הנ”ל( כתוב “רב יצחק בר רב דימי אמר משום 
רבינו”, דהיינו משום רבי יהודה הנשיא, והלא רב יצחק בר אבדימי היה תלמידו של רבי32, וקיבל 

את השמועה ממנו ישירות.

מדוע חכמים חייבו טבילה בטומאה ישנה

 הת' שניאור זלמן שי' גוביץ
תלמיד בישיבה

א.  לטהרו.  דרכים  יש שתי   - כלי מתכת מטמא  כלים33, שכאשר  בהלכות  אומר הרמב”ם 
לטבול את הכלי ולחכות עד הערב )ברוב הטומאות(. ב. לשבור את הכלי או להתיכו ולאחמ”כ 

לעשותו כלי שוב.

והנה מדאורייתא, כאשר מתיכים כלי ויוצרים ממנו כלי שנית הכלי טהור. )גם לולא הערב 
שמש.( אך חכמים גזרו שהכלי יחזור לטומאתו הישנה ויצטרכו להטבילו ולחכות לערב בכדי 

לטהרו. 

והטעם לכך הוא, שחכמים חששו שמא אנשים יטעו ויאמרו – כשם שבשבירה הכלי טהור 
גם לולא הערב שמש, כך גם בטבילה. ויבואו אנשים להשתמש בכלי גם ללא הערב שמש. לכן 

חכמים החזירו את הכלי לטומאתו הישנה – ויצטרך טבילה כדי לטהר.

ולכאורה צ”ל, מדוע שלא יגזרו הערב שמש בשבירה, במקום לחייב הכלי טבילה ולהחזירו 
לטומאתו הישנה? הרי כל סיבת הגזירה היא משום החשש הנ”ל?

29(  וכמו ברכות לב, א. לג, א. לד, ב פעמיים. מג, ב. נא, א. נג, א. שבת עז, ב. ועוד רבים.
30(  וכמו ברכות ל, ב. מד, ב. יבמות ע, א. כתובות נו, א.

31(  וכמו ברכות ז, א. ז, ב פעמים רבות. י, א. י, ב. לא, א. לה, ב. ועוד רבים.
32(  ראה סדר הדורות בערכו.

33(  פי”ב ואילך.
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אומר:  אביי  הישנה.  לטומאתו  כלי  על הסיבה שהחזירו  ע”פ מחלוקת הגמרא34  זאת  וי”ל 
גזירה שמא לא יתיכו הכלי כראוי, וישאר הכלי בטומאתו. ואילו רבא אומר כהנ”ל, שהסיבה 

היא משום החשש שאנשים יטעו.

לאחמ”כ מביאה הגמ’ נפק”מ בין שתי הדעות: “מאי בינייהו? איכא בינייהו דרצפינהו מרצף” 
)דהיינו ששבר את הכלי כ”כ שלא יתכן שנשאר טמא( לפי דעת אביי – הכלי יהיה טהור, ואלו 

לפי דעת רבא – הכלי ישאר בטומאתו.

המהרש”א על האמור שולל את האפשרות להגיד נפק”מ לכיוון השני – דהרי במקרה שהוא 
ישאר  הכלי  אביי  לפי  ואילו  טהור,  יהיה  רבא  )שלפי  הערב שמש  עד  וחיכה  הכלי  את  שבר 

בטומאתו(.

וזאת משום שזה יראה כ”חוכא ואטלולא” לחייב את הכלי הערב שמש ללא טבילה )ולכן 
חכמים חייבו את הכלי טבילה לבד הערב שמש(.

בטעם שהשאיר יעקב את לאה לאשה

הנ"ל

א
בפרשת ויצא35 מספרת התורה אודות הנישואין של יעקב אבינו עם לאה ורחל. כידוע, רחל 
הייתה אמורה להינשא ליעקב ולבן רימה אותו ונתן לו את לאה במקום את רחל ולאחמ”כ יעקב 

אבינו עבד עוד שבע שנים כדי לישא גם את רחל.

ולכאורה צריך להבין, הרי יעקב מתחילה לא תכנן להינשא ללאה אלא רק לרחל וא”כ מדוע 
יעקב היה מוכרח להשאיר את לאה לאשה.

 ואין לומר שלאחר שכבר קידשה לא רצה לגרשה בגלל חומרת ענין הגירושין וכידוע ש”כל 
המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות”36.

 - שהרי ע”פ הלכה37 ישנו דין שנקרא “מקח טעות”, כלומר, כאשר נעשה קנין שהיה מבוסס 
על טעות של המוכר או הקונה – הקנין בטל מתחילתו. ועל דרך זה בענין קידושין אם אשה 

34(  שבת טז, ב.
35(  בראשית כט, יח ואילך.

36(  גיטין צ, ב. סנהדרין כב, א.
37(  ראה חו”מ סי’ רכז.
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הטעתה את בעלה בענין מסוים כדי שיתחתן איתה או שאדם נשא אשה בלי להתכוון אליה 
הקידושין נחשבים כ”מקח טעות” ואין כאן קידושין38. 

ולפי זה יוצא שקידושי יעקב את לאה מלכתחילה לא חלו והיו ממש כמקח טעות שהרי לאה 
רימתה אותו ואמרה לו שהיא רחל כדי שיתחתן איתה )ואף מסרה לו סימנים שהיא רחל( ומצד 
דין “מקח טעות” הוא יכול לבטל את הקידושין ולא להינשא לה אף ללא גירושין ומדוע בחר 

יעקב בכל זאת להשאיר את לאה?!

ב
והנה ידועה השאלה39 על הנישואין של יעקב רחל ולאה כיצד יתכן שיעקב אבינו )קיים את 

כל התורה כולה( התחתן עם שתי אחיות? )שזהו איסור מהתורה(.

ישנם כמה תירוצים על כך במפרשים, וכ”ק אד”ש מה”מ מחדש שאם יעקב אבינו לא היה 
מתחתן עם רחל לאחר שסיכם איתה זה היה נקרא רמאות ורמאות זה אחד מהדברים שאומות 

העולם קבלו על עצמם40 )שלא לרמות אחד את השני(.

 ולפי זה, האיסור של רמאות הוא בגדר ‘חובה’ ואילו המצוות שהאבות קיימו היו בגדר ‘הידור 
מצוה’ בלבד, ולכן כשיש לנו הידור מצוה שנוגד לאיסור ממשי פשוט שנדחה ההידור מפני 

המצוה ולכן יעקב העדיף להתחתן עם שתי אחיות כדי שלא לרמות את רחל. 

ועפ”ז מתעצמת השאלה הנ”ל, והרי יעקב אבינו במקום לעבור על עבירה מהתורה ולישא 
שתי אחיות יכול לא לישא את לאה )וכנ”ל שקידושיו היו “מקח טעות”( ולשאת רחל ללא שום 
בעיה הלכתית ומדוע בכל זאת החליט להשאיר את לאה ולעבור על איסור נשיאת שתי אחיות?

ג
לכאורה היה אפשר לתרץ ע”ד מה שכ”ק אד”ש מה”מ מבאר בשיחה שהאיסור  בנשיאת 
כדי שלא  )קרבה משפחתית(, אלא  ביאה  אינו משום הטעם הרגיל של איסורי  שתי אחיות 
יגרום לשני אחיות להיות צרות )שונאות( זו לזו ובכך יהרסו את האהבה ביניהם )כמו שאמרה 

לאה לרחל “המעט קחתך את אשי” וכפשוט שאם יגרש אותה זה יעיק עליה(. 

אך אין לומר כן משני טעמים:

38(  ראה משנה קידושין סב, א.
39(  בהבא לקמן ראה בארוכה לקו”ש ח”ה ע’ 141 ואילך. וש”נ.

40(  ויש תוקף לדברים שאוה”ע מקבלים על עצמם )שם בשיחה(.
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א. מלכתחילה רחל היתה אמורה להתחתן עם יעקב ואין סיבה ללאה לכעוס על כך שבסוף 
אינה מתחתנת איתו41. ב. מתי שלבן שם את לאה בחופה רחל נתנה לה את הסימנים שיעקב 
נתן לה להגיד בחופה ולפי זה לא רק שלא הפריע לה שלאה גם כן תתחתן עם יעקב אלא אף 

עזרה לזה.

ד
אלא נראה לומר הביאור בזה שכאשר יעקב התחתן עם לאה הוא הציל אותה מנישואין עם 
ו  ל ֵעׂשָ גֹוָרלֹו ׁשֶ ָהְיָתה ְסבּוָרה ַלֲעלֹות ּבְ עשיו כמו שרש”י מפרש עה”פ42 “ועיני לאה רכות” “ׁשֶ

ָטן”.  ה ַלּקָ ַטּנָ דֹול ְוַהּקְ דֹוָלה ַלּגָ י ָבנֹות ְלָלָבן, ַהּגְ ּתֵ ֵני ָבִנים ְלִרְבָקה ּוׁשְ ָהיּו ַהּכֹל אֹוְמִרים ׁשְ ּובֹוָכה, ׁשֶ

וכמו שמבואר במדרשים שלאה התחננה לקב”ה שלא תתחתן עם עשיו.

ולפי זה אם יעקב בסופו של דבר היה מגרש אותה היא היתה נאלצת להתחתן עם עשיו דבר 
שהיה שובר אותה לגמרי )ובנוסף לכך כתוב שהמרים צער ללאה הרי זה מעין שפיכות דמים43( 

ויעקב היה נושא את האחריות על כך44.

ואפשר א”כ לומר שיעקב אבינו העדיף שלא להדר במצוות מאשר לפגוע בבן אדם בצורה 
כזאת קשה.

בפירוש רש"י על 'וישתחו אברהם לפני עם הארץ'

 הת' דוד יעקב חיים שי' הדר
תלמיד בישיבה

נשואין  כו”כ שנות  לאחרי  מדובר  “המעט קחתך את אשי”  לבאר שהפסוק  ואפשר    )41
ואילו היה מגרשה באותו רגע לא היתה כועסת.

42(  שם פסוק יז.
43(  ראה בילקוט מעם לועז )פרשת ויצא( שהיה עדיף ללאה למות מאשר להתחתן עם 

אותו רשע.
אלא שעפ”ז לכאורה קשה, א”כ מדוע מלכתחילה לא תכנן להתחתן איתה? ואפשר לתרץ 
שזה לא היה אחריות שלו אבל מתי שנהיתה לו הבחירה האם לתחתן איתה או לתת לעשיו את 

לאה העדיף לא לצער את השני. ואכ”מ.
ויש לקשר זה גם עם ההלכה של “חסיד שוטה” שכאשר יש לאדם אפשרות להציל    )44
אישה מטביעה ומעדיף שלא מצד “הדור מצוה” הוא לא חסיד אלא חסיד שוטה )ראה סוטה 

כא, ב(.
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א
בתחילת פרשת חיי שרה מספרת התורה על כך שאברהם אבינו מגיע לבני חת ורוצה לקנות 
מהם שטח אדמה לקבור בו את שרה, ולאחר שהם נותנים את הסכמתם, מבקש מהם אברהם 

לקבור אותה דווקא בשטח של עפרון – במערת המכפלה, ועפרון אכן נותן לו את הסכמתו.

תגובת  בין  בפסוקים  מסויים  שינוי  שישנו  רואים  התורה  בפסוקי  קלה  בהתבוננות  והנה 
אברהם כששמע את הסכמת בני חת לבין תגובתו כששמע את הסכמת עפרון לקבורה בחלקו.

כשבני חת הביעו הסכמה כותבת התורה “וישתחו לעם הארץ לבני חת”45. ואילו כאשר עפרון 
הסכים לו כותבת התורה “וישתחו אברהם לפני עם הארץ”46 ולא מפרשת למי בדיוק השתחווה. 

והנה במשמעות הפשוטה של הפסוק ניתן להבין בשני אופנים: דמפשטות הכתוב משמע 
לבני חת’.   - ‘לעם הארץ  וכפי שאמר בפסוק לפנ”ז  בני חת  ב’עם הארץ’ היא לכל  שהכוונה 
אך מהקשר הדברים בהם מובא פסוק זה – בהמשך להסכמת עפרון – ובפרט מכך שהכתוב 
משנה47 מלשונו הקודמת וכותב ‘לעם הארץ’ ולא מוסיף ‘לבני חת’ כפי שהוסיף בפסוק לפני זה, 

ניתן לטעות ולהסביר שהכוונה ב’עם הארץ’ כאן היא לעפרון בלבד. 

ולפי שני הפירושים חסר בהבנה, דלפי הפירוש הראשון צריך להבין מדוע אכן שינה הכתוב 
מלשונו בפסוקים לפני זה. והפירוש השני הוא הרי דוחק גדול שב’עם הארץ’ יהיה הכוונה לאיש 

אחד פרטי – עפרון, ובפרט שבפסוק לפני זה נאמר עם הארץ אודות כל בני חת.

ואכן, כמה מפשטני המקרא48 פירשו שכוונת הפסוק כאן היא לא שאברהם השתחווה לעם 
הארץ אלא לפני עם הארץ. כלומר שאברהם השתחווה לעפרון בפני כל עם הארץ - בני חת, 
ולפי זה אברהם אכן השתחווה לעפרון בלבד )וסר הדוחק שבפירוש הראשון(, והפירוש ב’עם 
הארץ’ אכן הכוונה לכל בני חת )וסר הדוחק שבפירוש השני(, והפסוק בא להדגיש שאברהם לא 

נמנע מלחלוק כבוד לעפרון בפני כל העם. 

ב
בפשוטו של  הבנה  דבר שצריך  כל  )שמבאר  רש”י  מדוע  להבין  צריך  לכאורה  זה  כל  ולפי 

מקרא( לא מבאר מאומה בפירוש פסוק זה.

45(  כג, ז.
46(  שם י.

47(  אך ראה אלשיך על פסוק ז שהסביר ש’עם הארץ’ ו’בני חת’ הם שני ענינים שונים.
48(  ראה רשב”ם, אבן עזרא וכן משמע בחזקוני ובתרגום אונקלוס. ועוד.
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ודוחק לומר שההבנה הפשוטה ב’לפני’ היא בפני ולא אליו. דהרי ישנם כו”כ כתובים שההבנה 
הפשוטה בהם היא לפני – אליו. וכמו בריש פרשת וישלח “וישלח יעקב מלאכים לפניו” – 

שההבנה הפשוטה בזה היא – אליו.

ג
והנה בספורנו49 פירש באופן אחר, שהכוונה כאן היא אכן שהוא השתחווה לכל עם הארץ ולא 
רק לעפרון. ומה שהודה לכולם הוא משום שגם מה שעפרון הסכים הוא מפני כבודם של כל בני 

חת שרצו לתת לאברהם מקום קבורה.  

ונראה לומר שרש”י מפרש ע”ד פירוש הספורנו, ומה שלא כתב זאת בפירוש, הוא משום 
שזה מובן מפשטות הפסוקים ומפירושיו הקודמים:

דהנה משמע מהפסוקים שלבני חת היה גם חלק במעשה הנתינה, עד שאברהם לא ביקש את 
המערה מעפרון ישירות אלא מכללות בני חת ביקש שיפגעו )יבקשו( בעפרון50. וגם בהסכמת 
עפרון עצמה מודגש בפסוק עידודם וסיועם של כל העם לנתינת עפרון, וכפי שפירש רש”י על 
המילים “והוא ישב בתוך בני חת51” “כתיב חסר אותו היום מינוהו שוטר עליהם מפני חשיבותו 

של אברהם שהיה צריך לו עלה לגדולה”. 

ועד”ז בהמשך הפסוק על “לכל באי שער עירו” פירש רש”י “שכולן בטלו ממלאכתן ובאו 
לגמול חסד לשרה”. וכפי שמשמע גם מהמשך הפסוקים שנתינת המערה הייתה מכל בני חת 
וע”כ מובן בפשטות  בני חת”52.  בו לאברהם לאחוזת קבר מאת  “ויקם השדה והמערה אשר 

שכאשר נתמלאה בקשתו הודה לכל בני חת.

ניתן לומר דלאחרי  ומה שהפסוק שינה ולא פירש לעם הארץ – לבני חת כבפסוק לפנ”ז 
שפירש פעם אחת שוב אין צורך לפרש כל פעם ופעם. ויותר נראה לומר שרש”י מפרש בזה 
כפירוש האלשיך שהכוונה ב’בני חת’ הוא ל’אילי העם’ )השרים והשולטים( וב’עם הארץ’ לכל 

שאר העם כפי שמשמע מפשט הפסוקים.   

49(  וכן משמע מפירוש האלשיך בפסוק ז עיי”ש.
50(  שם פסוק ח. וניתן לתת לזה קצת הסבר ע”פ הסבר האלשיך שלקבור ברשותו של עפרון הוא 

הקרבה גם מצידם עיי”ש או כהסבר הספורנו ש’בשביל כבודם הסכים עפרון’.
51(  שם פסוק י.
52(  שם פסוק כ.
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השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב ועד רע

 הת' חיים שמעון שי' חיון
תלמיד בישיבה

א
בפרשת ויצא מסופר שכאשר לבן רדף אחרי יעקב אזי ציווה אותו הקב”ה שלא ידבר עם 
יעקב כלל וכלשון הפסוק: “ויבא אלקים אל לבן הארמי בחלם הלילה ויאמר לו השמר לך פן 
תדבר עם יעקב מטוב עד רע53”. ובהמשך הפסוקים שם54 מסופר כיצד כאשר “וישג לבן את 

יעקב” אזי: “ ויאמר לבן ליעקב מה עשית ותגנב את לבבי ותנהג את בנתי כשביות חרב”. 

ולכאורה יש להקשות, כיצד עבר לבן על הציווי ודיבר עם יעקב. 

יעקב עצמו כלשון הפסוק  והנה ישנם55 שתירצו על כך, שהציווי ללבן היה לא לדבר עם 
“פן תדבר עם יעקב”. ואכן לבן לא דיבר עם יעקב אלא עם בניו, כדמשמע מלשונו בהמשך56 

“לעשות עמכם” “אלקי אביכם”. שמדבר בלשון רבים לבני יעקב.

אבל לכאורה, לפי פשט הפסוקים מצינו בפירוש שלבן דיבר )גם( עם יעקב בעצמו וכמו: 
“ויאמר לבן ליעקב”. “ויען יעקב ויאמר57” שמשמע בפשטות ששיחתם הייתה ישירה.

ב
וישנם עוד58 שתירצו הקושיא, שאזהרת הקב”ה ללבן היתה רק שלא ‘לדבר’ עם יעקב דברי 
א ָלָבן ָלא ָרַדף ֲאַבְתֵריּה  ֵעי ֵליּה. ֶאּלָ ה ְלַיֲעֹקב ָרָעה ִמּבָ ֲעׂשֶ ן ּתַ ר, ּפֶ ַדּבֵ ן ּתְ כישוף, בלשון הזהר: “ּפֶ
ְלִמְקְטֵליּה  א  ֶאּלָ יּה,  ִמּנֵ ַרב  ּוְבנֹוי  ַיֲעֹקב  ּדְ ֵחיָלא  ָהא  ּדְ ְקָרָבא.  יּה  ּבֵ ַלֲאָגָחא  ְדגּוְבִרין  ֵחיָלא  ּבְ ַיֲעֹקב  ּדְ

53(  לא, כד.
54(  שם כה-כו.

55(  ד”ע. צרור המור כאן.
56(  שם כט.

57(  שם לא. וברש”י שם: “השיבו על ראשון ראשון”.
58(  כלי חמדה.
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ן  ּפֶ ִתיב  ּכְ ְוָלא  ר,  ַדּבֵ ּתְ ן  ּפֶ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָאִבי.  אֹוֵבד  י  ֲאַרּמִ ְכִתיב  ּדִ הּוא  ֲהָדא  א.  ּכֹּלָ יָצָאה  ּוְלׁשֵ פּוֵמיּה  ּבְ
ה.” וא”כ לא נאסר על לבן דיבור רגיל. ֲעׂשֶ ּתַ

אך גם בפירוש זה לכאורה קשה קצת מפשט הפסוק “השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב 
עד רע”, ואם מדובר בדיבור של ‘כישוף’ כיצד שייך לומר על כך “טוב”. וניתן לכאורה להסביר 
זאת ע”פ מ”ש רש”י כאן על “מטוב עד רע”: “כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים”.  

והנה הרמב”ן פירש כאן אודות הציווי ללבן “פן תדבר . . מטוב עד רע” וז”ל: “ופשוטו השמר 
לך פן תדבר עמו לעשות לו טובה אם ישוב עמך מדרכו או פן תפחידנו לעשות לו רעה אם לא 

יבא עמך כי אני צויתיו לשוב אל ארצו”.

ועל פי פירושו אכן אפשר לתרץ קושיא הנ”ל, דאכן לא ציווה הקב”ה ללבן לא לדבר כלל 
עם יעקב.

בטעם החילוק בין אדם לגמל המאהילים על הטומאה

התמים השליח ישראל שם טוב שי' הכהן כהן

א
ד  ּצַ ּבַ ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ ֶאָחד  ַצד  ּבְ ְוֻטְמָאה  ָקה  ְסּדְ ּנִ ׁשֶ “ַאְכַסְדָרה  כתב הרמב”ם בהלכות טומאת מת59: 
ְקָרה. ָנַתן ַרְגלֹו  ָכל ַהּתִ ֶדק ּבְ ֲהֵרי ַהּסֶ יֵניֶהן ׁשֶ ַצד ֶזה ַוֲאִויר ּבֵ ֵני ֹאָהִלים ֶזה ּבְ ֲהֵרי ִהיא ׁשְ ִני ְטהֹוִרין ׁשֶ ֵ ַהּשׁ
דֹול  ִלי ּגָ ֶדק ַוֲאִפּלּו ּכְ ֶנֶגד ַהּסֶ ָאֶרץ ּכְ ֶנה ּבָ ְמָאה. ָנַתן ֶאת ַהּקָ ֶדק ֵעֵרב ֶאת ַהּטֻ ַמְעָלה ַעל ַהּסֶ אֹו ָקֶנה ִמּלְ
ֶדק  ַחת ַהּסֶ ל ַעל ָהָאֶרץ ּתַ ֶדק. ָהָיה ָאָדם ֻמּטָ ַחת ַהּסֶ בֹוּהַ ֶטַפח ּתַ ְהֶיה ּגָ ּיִ ְמָאה ַעד ׁשֶ ֵאינֹו ְמָעֵרב ֶאת ַהּטֻ

ׁש ּבֹו ּגַֹבּה ֶטַפח”. ּיֵ ֹאֶהל ׁשֶ ד ָהֶעְליֹון ֲהֵרי הּוא ּכְ ָאָדם ָחלּול הּוא ְוַהּצַ ְמָאה ׁשֶ ְמָעֵרב ֶאת ַהּטֻ

חּוץ ְוֶהֱאִהיָלה ֻטְמָאה  ִית ּוִמְקָצתֹו ּבַ תֹוְך ַהּבַ ה ּוִמְקָצתֹו ּבְ ל ַעל ָהַאְסֻקּפָ ועד”ז כתב שם60:”ָהָיה ֻמּטָ
ֶהֱאִהיָלה ֻטְמָאה  ְוֵכיָון ׁשֶ ּגַֹבּה ֶטַפח  ּבֹו  ְוֵיׁש  ָהָאָדם ָחלּול  ֵני ׁשֶ ִית ָטֵמא. ִמּפְ חּוץ ַהּבַ ּבַ ַעל ִמְקָצתֹו ׁשֶ

ְמָאה". ַמֲאִהיל ָעֶליָה ּוֵמִביא ֶאת ַהּטֻ ָעָליו ֲהֵרי ֶזה ּכְ

נמצא א”כ, שאדם נחשב כחלול, וא”כ כאשר הוא ע”ג הטומאה אין בו דין טומאה רצוצה אלא 
יטמא בטומאת אוהל אם הוא רחב טפח כיוון שחשיב כאילו יש לטומאה חלל טפח להתפשט. 
ועד”ז אם טומאה תהיה על גביו נחשב כחלול וטומאה יורדת עד תחתית גופו ואח”כ חוזרת 

ועולה ומתפשטת בחלל טפח ונוצרת טומאת אוהל.

59(  פרק ט”ז ה”ז.
60(  פרק י”ח ה”ב.
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יו ְטהֹוִרים.  ּבָ ּגַ ַעל  ִלים ׁשֶ ּכֵ יו  ְחּתָ ֲאִויר ֻטְמָאה ּתַ ּבַ הּוא עֹוֵמד  ָמל ׁשֶ עוד כתב הרמב”ם שם61: “ּגָ
יו ֲהֵרי זֹו ּבֹוַקַעת ְועֹוָלה ּבֹוַקַעת  ְחּתָ יו ְטהֹוִרין. ָהָיה רֹוֵבץ ְוֻטְמָאה ּתַ ְחּתָ ּתַ ִלים ׁשֶ יו ּכֵ ּבָ ֻטְמָאה ַעל ּגַ
י ַרְגלֹו ֲהֵרי זֹו ּבֹוַקַעת ְועֹוָלה ּובֹוַקַעת  ּבֵ ַחת ַרְגלֹו אֹו ַעל ּגַ ְויֹוֶרֶדת. ְוֵכן ִאם ָהְיָתה ֻטְמָאה ְרצּוָצה ּתַ

ְויֹוֶרֶדת”.

הרי, שגמל אינו נחשב חלול כאדם אלא חוצץ מפני הטומאה ואם ישנה טומאה מתחתיו 
נחשבת טומאה רצוצה שאין לה מקום להתפשט ובוקעת ועולה. ואם ישנה טומאה ע”ג חוצץ 

בפניה ולא נחשב כמאהיל עליה.

והנה בריש הפרק62 כתב הרמב”ם בדין כוורת שנחשבת כאוהל שלא מקבל טומאה “ָהְיָתה 
הֹום ָטֵמא”. כלומר, הטומאה  ֶנְגּדֹו ַעד ַהּתְ יָה ּכְ ְחּתֶ ת ָנתּון ּתַ ַחת ַעל ָהָאֶרץ ּוִפיָה ַלחּוץ ּוְכַזִית ִמן ַהּמֵ ֻמּנַ
מתפשטת רק כלפי מטה ולא כלפי מעלה מפני שה’אוהל’ חוצץ מפניה. הרי שכאשר ישנו אוהל 
ע”ג הטומאה שוב אין הטומאה בוקעת ועולה אלא נפסקת באוהל אף אם אין לה חלל טפח 

להתפשט.

ועפ”ז הקשו במפרשים63 בנידון דידן בדין גמל דאמת אמנם שאדם מעביר הטומאה )כי הוא 
מקבל טומאה( וגמל חוצץ מפניה, אך עדיין אין מובן דהרי לכאורה כשם שהאדם חלול כך גם 
הגמל חלול, וא”כ, חלקו העליון נחשב כמאהיל על הטפח החלול, ומדוע טומאה ‘בוקעת ועולה’ 

מעל הגמל ולא נחצצת באוהלו כבדין כוורת.

ב
כחלולים  נחשבים  לא  מעיו  שבני  משום  כאוהל  נחשב  אינו  דהגמל  שביארו64  ישנם  והנה 
וממילא ממעטים החלל מטפח. ובטעם החילוק בין גמל לאדם שבו מעיו נחשבים כחלולים 
)כנ”ל( כתבו שבאדם כיוון שהוא מקבל טומאה א”כ הטומאה מתפשטת גם בבני מעיו וא”כ 
נחשבים חלל טפח לענין טומאה אך בגמל שאינו מקבל טומאה א”כ אין מעיו נחשבים כחלולים 

וממעטים הטפח.

ולכאורה צע”ק בדבריהם, דהנה בפט”ו ביאר הרמב”ם באריכות גדולה שע”מ שחפץ ימעט 
החלל מטפח ויגרום למניעת התפשטות הטומאה נדרשים שני תנאים עיקריים א. שהוא אינו 
אֹו  ּה  ּלָ ּכֻ ָתָמּה  ּסְ ׁשֶ ִמיׁש  ׁשְ ּתַ “ַחלֹון  הרמב”ם:  ובלשון  להינטל.  עתיד  שאינו  ב.  טומאה.  מקבל 
ְמָאה ָסַתם ֲהֵרי ֶזה חֹוֵצץ, )ב(  ְפֵני ַהּטֻ ָדָבר )א( ַהחֹוֵצץ ּבִ ַפח ִאם ּבְ חֹות ִמּטֶ ּה ּפָ ַאר ּבָ ׁשְ ּנִ ְסָתָמּה ַעד ׁשֶ

ְעּתֹו ְלַפּנֹותֹו".   ֵאין ּדַ ָבר ׁשֶ ְהֶיה ּדָ ּיִ ְוהּוא ׁשֶ

61(  פרק י”ט ה”ו.
62(  שם ה”א.

63(  חס”ד אהלות פי”ג מ”ו. ועוד.
64(  רי”ק על הרמב”ם כאן ועד”ז במשנ”א אהלות פי”ג מ”ג.
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ובנדו”ד, אמת אמנם שבני מעיו של הגמל אינם מקבלים טומאה אך לכאורה הרי הם עתידים 
עתיד  שאינו  דבר  תהיה  שבהמה  שע”מ  הנ”ל  בפרק  בפירוש  הרמב”ם  שכתב  וכמו  להינטל 
ְבֵהָמה  ִלים ּבִ ר ַהְמֻדְלּדָ ׂשָ להיפנות הוא רק כאשר היא באופן מאוד מסויים ובלשונו65 “ְוָהֵאיָבר ְוַהּבָ
ְבַרח". ואילו כאן  ּלֹא ּתִ ֵדי ׁשֶ ֵכר ְלַעּכּו’’ם ּוְקׁשּוָרה ּכְ ֵאיָנּה ְראּוָיה ְלִהּמָ ה ׁשֶ חּוׁשָ ְהֶיה ּכְ ּתִ ְטֵמָאה ְוהּוא ׁשֶ

בגמל לא הזכיר הרמב"ם שום תנאים ע"מ שבני מעיו ימעטו מחלל הטפח.

ג
ולכאורה ניתן לבאר זאת בפשטות, שבנוגע למעי הגמל כיוון שהם מחוברים אליו ועד שהם 
חלק ממנו, א”כ יחסית אליו אינם נחשבים כדבר הראוי להינטל, דהרי לכל מקום בו הגמל ינטל 

ינטלו גם מעיו.

אך קצת דוחק לומר כן, דאמנם הם אינם ראויים להינטל יחסית לאוהל )הגמל( אך יחסית 
לטומאה הרי הם נחשבים כראויים להינטל.

כלומר, את התנאי שדבר החוצץ - הממעט צריך להיות כזה שלא ראוי להינטל אפשר להבין 
בב’ אופנים. אופן הא’: כאשר הוא ראוי להינטל א”כ אינו נחשב למציאות קיימת כלפי הטומאה 

גם עכשיו וא”כ לא נחשב לחציצה.

אופן הב’: כאשר הוא ראוי להינטל אינו נחשב למציאות כלפי הדבר הנחצץ – דהרי הוא קבוע 
כאן ואילו החציצה לא קבועה.

ובנדו”ד, אם נסביר כאופן הב’ מובן שפיר מדוע מעי הגמל נחשבים חוצצים וממעטים מטפח 
דהרי יחסית לחלקו העליון של הגמל הם לא דבר העתיד להינטל דבכל מקום שיהיה הגמל גם 

הם יהיו.

אך אם נלמד כאופן הא’ הרי יחסית לטומאה כללות הגמל הרי עתיד להינטל ומדוע מעיו 
ממעטים האוהל מטפח?

ד
ואולי יש לבאר קושיא הנ”ל באופן אחר ובהקדים:

ִלים  ֶדק ּכֵ ַחת ַהּסֶ דהנה בהלכה הנ”ל בדין האהלת האדם אדם ממשיך הרמב”ם66: “ְוֵכן ִאם ָהיּו ּתַ
ְמָאה ְוָכל  בֹוּהַ ֵמַעל ָהָאֶרץ ֶטַפח ֵעֵרב ֶאת ַהּטֻ ב ֶזה ְוָהָיה ָהֶעְליֹון ּגָ ִחין ַעל ָהָאֶרץ ֶזה ַעל ּגַ ִלין ֻמּנָ ְמֻקּפָ

ַחת ָהֹאֶהל". ּתַ ֵכִלים ׁשֶ ּנּו ֲהֵרי ֵהן ּכְ ה ִמּמֶ ַמּטָ ּלְ ִלים ׁשֶ ַהּכֵ

65(  פרק ט”ו ה”ב.
66(  שם פרק ט”ז ה”ז.
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הרי שגם בכלים למרות שאין חלל טפח פנוי שבו תתפשט הטומאה אך  עדיין )כיוון שהכלים 
המקופלים מקבלים טומאה וא”כ הטומאה מתפשטת בהם( הכלי העליון שגבוה טפח נחשב 

כמהאיל. 

ומכך שדייק הרמב”ם לכתוב בלשון רבים כלים המקופלים ולא כלי )גדול טפח( המקופל, 
הסיקו במפרשים67 דבמקרה של כלי אחד הגבוה טפח הוא לא יחשב כאוהל משום דבגוף אחד 

לא שייך לומר שרואים את החצי התחתון כאילו אינו68.

והקשה התפ”י69 דהרי לעיל70 פסק הרמב”ם שחלקו העליון של האדם נחשב כמאהיל על 
חציו התחתון אף שהם לכאורה כגוף אחד. 

ובצפע”נ לגאון הרגצ’ובי כתב דאברי האדם אינם נחשבים למציאות אחת אלא כריבוי פרטים 
שמתחברים יחד וכדמשמע מהפסוק המדבר אודות יצירת האדם “הלא כחלב תתכיני וכגבנה 
תקפיאני”71 הרי שיצירת האדם נחשבת כהתגבנות הגבינה שבנוגע אליה משמע בגמרא במסכת 
שבת72 שהיא חיבור חלקים נפרדים ולא יצירת מציאות אחת. עיי”ש. וא”כ חלקו העליון של 

האדם שפיר שייך שיאהיל על חלקו התחתון.  

ולפי זה ניתן לומר דכל זה הוא דווקא באדם עליו נאמר פסוק הנ”ל אך בנוגע לבהמה אכן כל 
אבריה נחשבים למציאות אחת ובמילא לא שייך שהגמל יאהיל על חללו עצמו73.

67(  משנ”א אהלות פי”א מ”ג. חס”ד אהלות תורת האוהל ס”ט.
68(  ואולי ניתן לבאר זאת באופן קצת שונה, דאין זה גדר כללי בגוף אחד אלא שלענין טומאת אוהל 
הגדרתו הוא שהוא מהאיל על טומאה חיצונית ולא כאשר הטומאה היא בו עצמו והרי כאן הטפח של 

התפשטות הטומאה היא בו עצמו. ויש להאריך בחילוק.
69(  שם.

70(  צוטט לעיל אות א’.
71(  איוב י, י.

72(  צה, א.
73(  והנה בתוס’ יו”ט אהלות פי”א מ”ז )ד”ה ‘כתב’( כתב דבאדם בני מעיו נחשבים כגוף אחר ממנו 
וכפי שלומדת זאת הגמרא )סוכה כא, ב( בנוגע לשוורים מהפסוק })איוב י, יא( “עור ובשר תלבישני 
ובעצמות וגידים תסוככני” – וא”כ גוף האדם נחשב כמאהיל על בני מעיו כמפורש בפסוק. והנה לפי 
זה אין חילוק בין אדם לבהמה שהרי בגמרא למדו במפורש מפסוק זה גם בנוגע לשוורים. וכפי שכתב 
בתוס’ שם )ד”ה ‘ובעצמות וגידים תסוככיני’( “אף על גב דהאי קרא באדם כתיב כל שכן בהמה שכריסה 

למטה כעין אהל”. 
ואף  ובפשטות מדבר רק באדם.  איננו כפשוט,  זה  בנוגע לפסוק שמביא הרגצ’ובי הרי כש”כ  אך 
שלכאורה לפי המתבאר שם בדברי המפרשים )מצודת דוד רלב”ג ועוד( ה’חלב והגבינה’ הכוונה לזרע 
האב והאם שהם שייכים לכאורה גם בבהמה, אך עדיין ניתן לומר שאופן יצירת הבהמה הוא אכן כזה 
שהופך את גופה למציאות אחת וכאשר הפסוק כותב זאת בנוגע לאדם אין מוכרח כלל שכן הוא אף 

בבהמה.  
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ה
ואולי יש להמתיק חילוק הנ”ל בין גוף האדם לגוף הבהמה )דגוף האדם הינו מחולק וגוף 
שונה  באופן  יצירת האדם שהיא  בענין  בחסידות74  המבואר  בהקדים  מציאות אחת(  הבהמה 
נוצרה גם נשמתם משא”כ האדם  גופם  נוצרו באופן שעם הווצר  מיצירת שאר החיות שהם 

שקודם נברא גופו בור דומם ואח”כ הכניס בו הקב”ה את נפשו. 

ומבואר שהוא משום שישנו פער עצום בין מקור גוף האדם למקור נשמתו )מדבר לעומת 
דומם - חכמה לעומת מלכות( משא”כ הבהמות שאין כ”כ ריחוק הערך בין גופם ונפשם )חי 

לעומת צומח – בינה לעומת המידות( וע”כ יצאו כאחד. 

והנה מבואר במקומות רבים בחסידות75 שמקור הפירוד וההתחלקות מתחיל רק מספירת 
המלכות וע”כ השם שמבטא את ספירת המלכות נקרא ‘אלוקים’ - בלשון רבים. וכמו שכתוב 

“מלכותך מלכות כל עולמים”.

ולפי הנ”ל שגוף הבהמה מקורו עוד קודם ספירת המלכות – עוד קודם הפירוד - אולי אפשר 
להמתיק מה שגופה נחשב כמציאות אחת. ודו”ק. 

שיטת רש"י ב'נפרצו עליו'

הנ"ל

א
איתא במשנה במסכת סוכה76: “לולב הגזול והיבש פסול של אשירה ושל עיר הנדחת פסול 
“נפרצו עליו  ד”נפרצו עליו” כתב רש”י77:  ובפירוש הפסול  נפרצו עליו פסול”.  נקטם ראשו 
משדרה ואינם מחוברין אלא על ידי אגודה כי חופיא שקורין אשקוב”א לאו הדר הוא”. ורבים 
זה  נפסל משום שאין  עדיין  אך  ואגדם,  לגמרי  הלולב  עלי  בדבריו שכוונתו שנתלשו  פירשו 

‘הדר’.

והנה על דברי רש”י אלו הקשו כמה קושיות: 

74(  ראה תו”א ג, ד ואילך. ועוד.
75(  ראה שם קיח, א. ועוד.

76(  כט, ב.
77(  ד”ה ‘נפרצו עליו’.
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א. תוס’78 הקשו דבהמשך הגמרא79 אמרו דלולב זה “עביד כי חופיא” ואם כפירוש רש”י הרי 
עלים שנתלשו קרויים ‘הוצי’ ולא ‘חופיא’ ואפילו אם חוברו כל עוד לא נחלקו לשנים קרויים 

הוצי. 

ב. הר”נ והריטב”א הקשו דהרי פסול זה ד’נפרצו’ נכתב גם במשניות הבאות80 בנוגע לפסולים 
בהדס וערבה ושם ברור שאין הפירוש כן )שנשרו ואגדם( אלא שנשרו לגמרי.

 ג. אחרונים רבים81 הקשו על סוף דברי רש”י שטעם הפסול הוא משום ש”לאו הדר הוא”, 
דלמה הפסול הוא רק משום שאיננו הדר, והרי העלים נתלשו, וא”כ הווי ממש פסול וכנטול 

באתרוג שפסול לכו”ע82 שהרי אין זה ‘לקיחה תמה’.

ב
והנה קודם שננסה לתרץ ולבאר את שיטת רש”י נבאר בדרך אפשר מדוע לא פירש כחולקים 

עליו.

דהנה התוס’ פירשו בפירוש הפסול ד’נפרצו’ שהכוונה שהעלים נחלקו - אך גם עליו קשה 
קושיית הר”נ הנ”ל )אות א( דא”כ הפירושים דנפרצו דהכא ודגבי הדס וערבה אינם עולים בקנה 
אחד. ולפירוש התוס’ הוא עוד פחות קשור מלפירוש רש”י, שהרי לפירוש רש”י סו”ס גם הכא 

הפירוש הוא שנתלשו העלים )אלא שבנוסף לכך גם חיברם(, משא”כ לפירוש התוס’.

 הר”נ פירש מכח קושייתו, דגם בהדס וערבה הכוונה שנחלקו לאורכם – אך גם מובן שגם 
פיוש זה הינו דוחק קצת דהנה הרא”ש83 כתב גם בדעת התוס’ שלא כן וטעמו כדפירש במשמרת 
וכמו שנקטם ראשו  בלולב  מיוחד  דין  והוא  וערבה שיחלקו עליהם,  בהדס  דאין פסול  מועד 

בהדס כשר.  וכפי שיבואר ביאור והסבר הדברים לקמן. 

ג 
בעמודי הוד הביא לתרץ קושיא הא’84 )דפירוש רש”י לא מתאים לכאורה עם הלשון בגמרא 

“כי חופיא”(, שאמנם אינו כחופיא לכל דבר וענין אך בענין הזה שהוא מחובר נחשב כחופיא.

78(  ד”ה ‘נפרצו עליו’.
79(  לקמן לב, א.

80(  לב, ב. לג, ב. )וראה פרש”י שם(.
81(  עבודת דוד, לוית חן, ויאמר אברהם. ועוד.

82(  לקמן לד, ב.
83(  סי’ יג.

84(  ע”פ ערוך לנר.
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 אך עדיין מקשה על תירוצו, דעפ”ז כיוון שגם הוצי יכולים להיות מחוברים כדהוכיח התוס’ 
ו’חופיא’ הוא  מדוע לא אומרים במפורש הוצי. ותירץ, ד’הוצי’ הוא כשמחוברים ללא כוונה, 
כתבה  וע”כ  חיבור,  הוא  נחשב  לא  )‘הוצי’(  בכוונה  אינו  וכשהחיבור  בכוונה  הוא  כשהחיבור 

הגמרא דווקא “כי חופיא” ולא ‘הוצי’. 

 והנה תירוצו הוא חידוש גדול, הן בעובדות )דחופיא חיבורו בכוונה דווקא והוצי בדווקא שלא 
בכוונה(, והן בדין )שהכוונה משנה דין חיבורם(. וכפי שנבאר לקמן אין צורך להידחק ולחדש 

כ”כ.

עוד כתב בעמודי הוד לתרץ קושיא הב’ )דגבי הדס וערבה אין הפשט בנפרצו שחזר וחיברם(, 
ע”פ דברי הריטב”א דדווקא בלולב עליו הם חלק ממנו וא”כ מוכרח רש”י לפרש דאגדן דווקא 

ולא נתלשו לגמרי.

אך גם על תירוץ זה קשה: א. עדיין פירוש רש”י הינו דוחק בלשון המשנה דסו”ס הלשון 
היא ‘נפרצו’ – נשרו, וצריך להעמיס כאן הפירוש דאגדן. ב. תירוצו הוא הפוך מהסבר ריבוי 
ללא עלים כשר.  כהראב”ד שלולב  סובר  אחרונים85 שכתבו ע”פ השאלה השלישית שרש”י 

והווי כשני כתובים המכחישים זה את זה86. 

ד
אחרונים רבים87 כתבו לתרץ קושיא הג’ )מדוע טעם הפסול הוא רק משום שאין זה הדר( 
דרש”י ס”ל כשיטת הראב”ד88 דלולב הוא ענין לעצמו ולא בעי עלים כלל89. ועפ”ז כל הפסולים 

בעלים הם רק משום הדר.

אך לפ”ז קשה )כמו שהקשו הם עצמם( דא”כ מתעצמת השאלה דלמה ליה לרש”י לשנות 
רק  הוא  לולי אגדם הפסול  גם  והרי  ולפרש שאגדם,  וערבה  בהדס  דנפרצו  מפירוש הפשוט 

משום דאיננו הדר ואין נפק”מ כלל אם אגדם אח”כ.

ויש שתירצו90 על כך, דהוא ע”מ להשמיעינו חידוש שדאף כשחיברו איננו הדר.

 אך גם על תירוץ זה קשה לכאורה: א. דוחק לומר שבשביל להשמיעינו חידוש רש”י יפרש 
אחרת ממה שפירש בהדס וערבה ויצא שכרו בהפסדו. ב. הניחא אם זהו פירוש ברש”י  כאן 

85(  לויית חן, עבודת דוד, שושנת יעקב, ויאמר אברהם. 
86(  ובפרט שלא מצינו עוד ביאור המניח את הדעת בקושיא שם כדלקמן בפנים.

87(  לוית חן, עבודת דוד, ויאמר אברהם. 
88(  הובא ברא”ש סי’ ב.

89(  היפך מ”ש בשם הריטב”א לעיל.
90(  שושנת יעקב, ויאמר אברהם.
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רב פפא91 לפרש בדברי  הכרחו של  ולפי דבריהם מהו  גם פירוש המשנה.  זהו  בלבד אך הרי 
המשנה שמדובר דווקא בחופיא והוה ליה למימר גם בחופיא כפשוט. 

כן משמע במשנה מפשטות הלשון  כי  כן  כתב  דרש”י  הקושיא,  לתרץ  כתב  ובעמודי שש 
דעדיין הם מחוברים – אלא שגם על דבריו קשה דדברי במשנה גופא טעמא בעי. וכנ”ל.

 ומלבד כל זה קשה, דלדבריהם דרש”י ס”ל כראב”ד, א”כ א”א לתרץ את תירוצו של העמודי 
הוד על קושיא הב’ והדרא קושיא לדוכתא וכנ”ל.

ה
משום שאין זה הדר( באופן  רק  קושיא הג’ )מדוע טעם הפסול הוא  והנה ישנם92 שתירצו 
אחר, דכאן לא נחשב כנטול וחסר כיוון שסו”ס העלים כאן, וא”כ הפסול הוא רק מצד החוסר 

ב’הדר’.

  אך גם פירוש זה הינו דוחק גדול דמלבד עצם הדוחק הגדול בסברא לומר שכאשר העלים 
אגודים לא נחשב כנטול, קשה וכי אשתמיטי’ לשום פוסק לומר גבי אתרוג הנטול שאם חיבר 
החלק הנטול יהיה כשר ורק שאינו ‘הדר’. והרי ישנו גם נפק”מ להלכה כמש”כ המבי”ט )הובא 

ברעק”א( שמדין ‘נטול’ פוסל בכל שהוא, ומדין ‘הדר’ פוסל רק כשניכר. 

עוד ישנם שתירצו93 דכיוון שאגדן הווי לשיטת רש”י כשלם. אך גם על תירוץ זה קשה: א. 
כפי שהקשו הם עצמם דכתב החת”ס94 שאגד כזה לכו”ע לא הווי כשלם. ב. לפי זה נצטרך לומר 

כן גם באתרוג וכנ”ל.

ו
אלא הנראה לומר בביאור שיטת רש”י, ובהקדים, דהנה דברי רב פפא “דעביד כי חופיא” הם 
חידוש דאינם פשט המשנה הפשוט, כדמובן מכך שגבי ‘נפרצו’ האמור בהדס וערבה הגמרא לא 

טורחת כלל לפרש הכוונה ומובן א”כ שהפשט הפשוט ב’נפרצו’ הוא נשרו כדפירש רש”י שם.

 וא”כ מכך שרש”י אומר את דברי רב פפא כי חופיא כבר במשנה משמע שלולי דבריו המשנה 
)פשט דבריה( לא מובן כלל, ועל כן לא מסתפק רש”י בהבנה הפשוטה. 

91(  בדף ל”ב ע”א הנ”ל בתחילת ההערה.
92(  נתן פריו.

93(  נתן פריו, סוכת חיים.
94(  שו”ת ח”ו סי’ ל”ו.
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שאינם  מינים  א.  סוגים:  שלושה  ישנם  לולב  בפסולי  דהנה  אפשר,  בדרך  הדברים  וביאור 
תואמים ל”כפות תמרים”95 האמור בתורה גבי לולב. ב. מין שאמנם הינו ‘כפות תמרים’ אך אינו 
שלם וכיו”ב וא”כ אינו ‘כפות תמרים’ בשלימות. ג. מין שהוא ‘כפות תמרים’ לכל דבר וענין 
אך פסולו הוא מפני חוסר התאמה לפסוק אחר - הוא איננו ‘הדר’ )ולא מתאים עם הפסוק “זה 

א-לי ואנוהו” או עם הפסוק “פרי עץ הדר” ויש היקש לשאר המינים96(.

נידון בגמרא  רק בפסול השלישי דהפסול הראשון  והנה משנתינו עוסקת )לפירוש רש”י( 
וכן הפסול  זה דווקא.  בהמשך97 שם מסבירים מדוע “כפות תמרים” האמור בתורה הוא מין 
השני לשיטת רש”י איננו הנידון במשנתינו, אלא רק הפסולים: גזול, יבש, אשירה, עיר הנידחת, 
נקטם ראשו. ובכולם הפסול הוא איננו משום חוסר )הידור( ב’כפות תמרים’ אלא משום הדר 

)וכיו”ב(.

 וכן בדעת ר’ יהודה המובאת בהמשך במשנה ש’נפרדו’ עליו כשר ובלבד שיאגוד מה שנפרד 
פשוט שהוא משום הדר98.

וא”כ מוכרחים לומר, שאין הפסול עצמי בלולב והוא כפות תמרים בשלימות אלא פסולו הוא 
רק משום שאיננו הדר. ועל כן לא פירש כהתוס’ שנחלקו עליו דא”כ אין זה פסול בהדר בלבד 
דהוי כנטול. וכן א”א לומר שנעקרו ולא אגדם דא”כ הוי כנטול ופסול ולא משום הדר בלבד 

וכפי שיבואר לקמן.

ז
דהנה בהגדרת ‘כפות תמרים’ ישנם שני שיטות בראשונים, דעת הראב”ד דהוא רק הקלח. 

ואילו הריטב”א הוכיח מהגמרא שבלולב )דווקא( עליו הם חלק ממנו.

לנו  למה  אך  מהגמרא  הוכיח  דכך  הןאמת  דלכאורה  הסבר,  דרושה  הריטב”א  שיטת  והנה 
לחלק בין הדס וערבה ללולב. וכדמוכח שבהדס עליו אינם חלק ממנו אלא פרט בו מכך שהדס 
המצרי99 שניטלו רוב עליו כשר ובלבד שנשארו שלוש ל’עבות’ ואם העלים הם חלק ממנו היה 

צריך להיות פסול.

95(  אמור כג, מ.
96(  בענין זה דנו רבות בראשונים ואחרונים כאן בסוגיא. ואכ”מ. 

97(  לב, ב.
98(  וראה ריטב”א )הובא בעמודי הוד כאן( שמשמע ממנו שנפרצו ונפרדו חייבים להיות דומים עד 

כדי כך שמכח זה הקשה )והרי על קושיא להיות חזקה ואין מקשין מדוחק(.
99(  ראה כאן לג, א.
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יהודה במשנה  ר’  וכדפירש רש”י100 את שיטת  “כפות”  דהנה בתורה כתיב  והנראה לבאר, 
ובפירוט יותר בגמרא101 “תניא ר’ יהודה אומר משום ר’ טרפון כפות תמרים כפות אם היה פרוד 
יכפתנו”. כלומר, על הלולב להיות כפות אך לא בהכרח שכפיתה זו תהיה מתולדתו. ואדרבא 
משמע שהלולב צריך להיות דווקא מין כזה ששייך בו פירוד וכופתים אותו כדמשמע בגמרא102 

)ובפשטות לפי זה פירוש לשון הפסוק ‘כפות’ הוא כלשון ציווי(.

ועל כן מצד דין ‘כפות’ אין שום פסול אף אם נפרדו לגמרי ובלבד שיאגדם אח”כ. וכל הפסול 
הוא רק מצד ‘הדר’.  

ח
ועפ”ז מובן בפשטות כל הקושיות, קושיא הא’ )דפירוש רש”י לא מתאים לכאורה עם הלשון 
בגמרא “כי חופיא”(: הדגשת הגמרא היא ‘כי חופיא’ דייקא ולא ‘הוצי’ משום ש’הוצי’ שייך גם 
בדבר שלא מתחבר אח”כ כלל103  – אך לרש”י ‘הוצי’ פסול אף מצד ‘כפות’ וחידוש המשנה 
הוא שגם חופיא שכל ענינה שהיא נפרדים שחוברו וא”כ זה בדיוק ‘כפות’ אעפ”כ כיוון שאיננו 

‘הדר’ פסול.

עפ”ז מובן בפשטות גם התירוץ על קושיא הב’ )דגבי הדס וערבה אין הפשט בנפרצו שחזר 
וחיברם(: דישנו חילוק בין אופן גילוי האחדות במקום הפירוד104 בלולב לאופן הגילוי בהדס 
בכך  בערבה  אלא  עליהם,  עם  נכפתים  שהם  בכך  מתגלה  שבהם  האחדות  אין  דשם  וערבה, 
שגדלים באחווה, ואף בהדס שצריך ‘תלתא בחד קינא’ לגלות האחדות הרי אין האחדות מצד 
העלים אלא מצד שההדס יכול להוציא שלושתם. וא”כ מוכרח רש”י )ורב פפא( לפרש ‘שחזר 

ואגדן’ גבי לולב דווקא.

וגם קושיא הג’ )מדוע טעם הפסול הוא רק משום שאין זה הדר( ע”פ יסוד הנ”ל מעיקרא 
ליתא כפשוט. 

100(  ד”ה ‘יאגדנו מלמעלה’.
101(  לב, א וראה רש”י שם ד”ה ‘בעינן כפות’.

102(  ויומתק ע”פ המבואר בכ”מ בחסידות )ראה סידור עם דא”ח, רסד, ד. המשך וככה תרל”ז 
223. ולקחתם לכם תשל”ה בסוכות  פפ”ז. סה”מ מלוקט א’ קמג, רנג, שנז, תמב, לקו”ש חכ”ט ע’ 

תשבו י”ג תשרי תשמ”ב. ועוד( שענין המינים הוא לאחד במקום הפירוד ודו”ק.  
103(  וא”כ מתאים עם שיטת הראב”ד שהמשנה משמיעתנו שלמרות שבאופן זה כשר מצד ‘כפות’ 

הוא פסול מצד ‘הדר’.
104(  ראה בהמצויין מדא”ח בהערות שלפנ”ז. 
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ט 
עפ”ז יובן גם מ”ש הב”ח105 דס”ל להטור דלשיטת רש”י הפסול הוא גם אם נשרו מעט עליו. 

דלכאורה קשה, והרי בכל התורה כולה אזלינן בתר רובא ומה נשתנה בדין זה. 

וע”פ הנ”ל דהפסול הוא רק מטעם ‘הדר’ א”כ יש שני אופנים להבין הבעיה בהדר כאן א. 
כשחסרים עלים אין זה יפה ואף כלשהו כל עוד אין את כל העלים אינו הדר )והרי בלולב תמיד 

הוא ‘ניכר’106(. ב. רק אם הרוב חסר אזי חסר בהידור.

ויותר נראה כאופן הא’ דכל ענין הרוב שייך דווקא כשמפרשים הפסול כדבר בעצם החפץ ואז 
נוגע דין רובו ככולו אך לא בהדר כפשוט ששם נוגע המראה ולא האמת. וא”כ מובן בפשטות 

שיטתו שאף אם נחסר כלשהו מעלי הלולב הא פסול )מטעם חוסר ב’הדר’(.

להביא  מקדים  רש”י  פירוש  על  שמקשה  קודם  הכא  שהתוס’  מה  גם  לבאר  יש  ועפ”ז 
מהתוספתא דאזלינן בתר רובא ונתחבטו רבים להסביר הצורך בהבאת דברים אלו. וע”פ הנ”ל 
מובן בפשטות דדוקא כך מוכחת שיטתו ומופרכת שיטתו של רש”י, יוצא א”כ, דלפירוש התוס’ 

אכן הפסול בנפרצו הוא מטעם שאיננו ‘כפות’.

שיטת הרמב"ם בזמן בנית הגזוזטרא בבית המקדש

 הת' מנחם מענדל שי' מדר
תלמיד בישיבה

איתא במשנה107: “במוצאי יום טוב הראשון של חג, ירדו לעזרת נשים, ומתקנין שם תיקון 
גדול”. ובגמרא108: “מאי תיקון גדול, אמר רבי אלעזר כאותה ששנינו חלקה היתה בראשונה 

והקיפוה גזוזטרא והתקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה”. 

וז”ל  החג,  במוצאי  ולא  החג,  בערב  המרפסות  את  מכינים  שהיו  מבואר,  ברמב”ם109  והנה 
ַמְעָלה  ים ִמּלְ ׁשִ ׁש ָמקֹום ַלּנָ ְקּדָ ּמִ ִנין ּבַ ין. ֶעֶרב יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ָהיּו ְמַתּקְ הרמב”ם: “ְוֵכיַצד ָהיּו עֹוׂשִ

ּלֹא ִיְתָעְרבּו ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו" ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ַמּטָ ים ִמּלְ ְוָלֲאָנׁשִ

ולכאורה קשה, כיצד יתיישבו דברי הרמב”ם עם מה דאיתא במשה בפירוש שאת ה’תיקון 
גדול’ היו עושים במוצאי יו”ט הראשון של חג ולא בערב יו”ט.

105(  טור או”ח סי’ תרמ”ה ס”א.
106(  ראה רעק”א הנ”ל.

107(  סוכה נא, א.
108(  שם ע”ב.

109(  הלכות לולב פ”ח הלכה י”ב. וראה בית דוד ושיירי כנסת הגדולה שם.
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בשנת  למלך  עושים  שהיו  לבמה  בנוגע  דומה  קושיא  דמצינו  בהקדים,  זאת  לבאר  ונראה 
הקהל. 

יו”ט הראשון של חג בשמיני במוצאי  דבגמרא110 איתא: “תניא פרשת המלך כיצד מוצאי 
שביעית עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה”. הרי, שהיו עושים את הבימה למלך 

במוצאי החג. 

יָמה  ּכֹות . . ּוְמִביִאין ּבִ ל ַחג ַהּסֻ מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ולעומת זאת הרמב”ם111 כתב: “ּבְ
ְמעּו  ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ב ָעֶליָה ּכְ ֶלְך עֹוֶלה ְויֹוׁשֵ ים ְוַהּמֶ ֶאְמַצע ֶעְזַרת ָנׁשִ ל ֵעץ ָהְיָתה ּוַמֲעִמיִדין אֹוָתּה ּבְ דֹוָלה ְוׁשֶ ּגְ
זמן ואופן בניתה.  ְקִריָאתֹו”. הרי שהרמב”ם הביא רק שהיו מביאים את הבמה והשמיט את 

ולכאורה גם כאן נשאלת אותה שאלה: מדוע לא מביא הרמב”ם את כל הפרטים כבגמרא.

ואולי אפשר לומר, שהרמב”ם סובר שהיו מכינים את הבמה בערב החג, והיו מביאים אותה 
במוצאי החג, כדי שלא יהיה צפוף, כך גם לא יהיו צריכים להתעכב בבניה של הבמה, כי הרי היא 

כבר מוכנה וצריכים רק להביא אותה. 

ואולי על פי זה יובן גם בנדו”ד, שהיו מכינים את הגזוזטראות כבר בערב החג, ורק שמביאים 
ומתקינים את זה במוצאי החג112, כדי שלא יפריע בחג למתפללים ושלא יהיה עיכוב בבניה.

הטעם שצמח ההירדוף איננו 'אמת ושלום'

 הת’ מנחם מענדל שי’ מחפוץ
תלמיד בישיבה

א

והרי  בדווקא,  הדס  המינים  בארבעת  לוקחים  מדוע  דנה  ע”ב(  )ל”ב  סוכה  במסכת  הגמרא 
לכאורה  להיות משמע  יכול  עבות”113  עץ  “וענף  המינים  ארבעת  גבי  הפסוק שנאמר  מלשון 
שהכוונה גם למינים אחרים, ומסבירה מדוע חייבים לומר ש”ענף עץ עבות” הוא הדס דווקא, 

ובהמשך לכך מקשה הגמרא “ואימא הירדוף” ]-מין צמח[.

 ומתרצת “אמר אביי “דרכיה דרכי נועם” וליכא. רבא אמר מהכא “האמת והשלום אהבו””. 
כלומר, שמין זה אינו מתאים לקיום מצוות ארבעת המינים כיוון שאינו ‘נועם ושלום’ ]כיוון 

110(  סוטה מא, א.
111(  הלכות חגיגה פ”ג הל’ ג-ד.

הייתה קבועה שם  בית הבחירה משמע לכאורה דהגזוזטרה  ולהעיר דבפ”ה ה”ט מהלכות    )112
במשך כל השנה. וצ”ע.
113(  ויקרא כג, מ.
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שיש עליו כעין קוצים – ע”פ רש”י[ וכן הוא איננו ‘אמת ושלום’. ובטעם שאיננו ‘אמת ושלום’ 
מסביר רש”י וז”ל: “וזה אינו לא אמת ולא שלום שהוא עשוי לסם המות”.

ובהסבר דברי רש”י נתקשו רבים מהאחרונים מדוע סם המוות איננו ‘אמת’. דהניחא מה שסם 
המוות מנגד ל’שלום’ הוא דבר הפשוט דהוי כנשק שעצם הימצאותו איננה שלום114 וכמו שגם 

דבר קוצני איננו ‘שלום’ דהקוצים הם ככלי מלחמה המנגדים לשלום, אך מדוע איננו אמת.

ב
לשקר  מגיעים  המוות  סם  שע”י  מכיוון  דהוא  לבאר,  שנדחקו  מהאחרונים115  יש  והנה 
לבעל  יבוא לשקר  בעל הסם  ותמות  מן סם המוות  חבירו116 תאכל  כי אם בהמת  ומחלוקת. 

הבהמה ולהתקוטט עימו.

 והנה רבו הדוחקים שבפירוש זה, דמלבד שדחוק לומר שבגלל מעשה שיכול לקרות עם סם 
המוות יקרא הצמח כולו ‘אינו אמת ושלום’, הרי גם במעשה זה גופא הוא רק גרם בלבד לשקר 

ומריבה כפשוט.

עוד הקשו עליו117 דלפי זה צריכים לאסור צמח זה בהכנסה לרשותו אף שלא לשם מצוה 
דהרי הוא ‘דבר המזיק את חבירו’. 

ויש להוסיף ולהקשות עוד, ובהקדים דהתוס’ כאן118 חולקים על רש”י ומפרשים דרבא לא 
נחלק בטעמו על אביי ורק הביא מקור אחר )עיין שם(, ואין צורך להידחק כאן ולפרש כפירוש 

רש”י.

 ובטעם שרש”י אכן נדחק לפרש כן, כתבו הרבה מן האחרונים119 שהוא משום שהוקשה לו 
מדוע בעמוד הקודם כשהגמרא דנה מדוע לא נאמר שלולב הינו ענף קוצני ואביי ציטט המקור 
מ’דרכיה דרכי נועם’ רבא לא הביא הפסוק ‘האמת והשלום אהבו’ כמו הכא, ומה טעם השינוי?

114(  ובפשטות הסיבה לכך היא )אף שסם המוות אינו מחלוקת בפועל כל עוד לא שימש למלחמה( 
דשלום באמיתית ענינו הוא כשאין גם אפשרות למלחמה ראה ד”מ דש”פ משפטים. ובפרט בנדו”ד 

שזהו כל ענינו של הצמח וא”כ הוא דרוש רק לעת מלחמה.
115(  כפות תמרים.

116(  וכפי שהביאו כמה וכמה שצמח זה הינו סם המוות לבהמה בלבד )ואפשר שהוא מזיק גם את 
האדם(.

117(  עבודה ברורה כאן וראה שם מה שנדחקו ליישב.
118(  ד”ה ‘האמת והשלום’.

119(  כפו”ת, מרומי שדה. ועוד.
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 והנה התוס’ ביארו שם120 דרבא לא היה בבית המדרש בשעת הדיון על סוגיא זו ועפ”ז ביארו 
האחרונים טעמו של רש”י הכא דפירש דההירדוף הוא סם המוות בדווקא שהוא ע”מ לתרץ 
את קושית התוס’ דאכן הפסוק ‘האמת והשלום אהבו’ לא שייך אודות שיח קוצני גרידא אלא 

דווקא אודות הירדוף שהוא ‘סם המוות’121. 

 והנה ע”פ ביאור הנ”ל שהטעם שהירדוף לא עולה בקנה אחד עם הפסוק ‘האמת והשלום 
אהבו’ הוא משום שהוא מזיק ויכול להביא לשקרים וקטטות הרי לכאורה טעם זה שייך גם 
אודות כל שיח קוצני וא”כ הוא מתאים יותר עם ביאור התוס’ ודחוק קצת לפרש כן בפירוש 

רש”י.

ג 
והנה ישנם122 עוד שביארו שהירדוף אינו אמת משום שאמת הוא דבר שתוכו כברו, ואילו 

צמח זה בחיצוניותו הוא ריחני ונראה כהדס, אך מבפנים הוא סם המוות. 

אך גם פירוש זה הינו דוחק ללמוד כן ברש”י דהרי רש”י לא כתב הכא פרט זה )דצמח ההירדוף 
חיצוניותו כהדס ורק בפנימיותו סם המוות( ואם זוהי כוונת רש”י הווי ליה לפרש דבריו כפשוט 

שלומד הרש”י אינו נדרש לדעת את אופן מראה צמח ההירדוף. 

ידי שקר דגונבים את דעת הנהרג  עוד יש שביארו123 דדרך השימוש בסם המוות הוא על 
ומטמינים לו את סם המוות באוכל ומובן דגם פירוש זה הינו דוחק.

והנה ישנם שביארו124 דישנו קשר הדוק בין מיתה לשקר דהרי ע”י השקר של הנחש באה 
מיתה לעולם וכן ישנו קשר בין אמת לחיים כמסופר בגמרא125 אודות העיר קושטא שאנשיה 

היו דוברים אמת ולא מתו126.

ד
והנה הגם דפירוש זה אכן מסביר מדוע לא יתכן דישנה לאמת בסם המוות, וכן לפירוש זה 

העדר האמת הוא בסם עצמו )דאם היה אמת לא היה גורם באופן ישיר למוות(.

120(  ד”ה ‘דרכיה דרכי נועם’.
121(  ופירושו של התוס’ שם הינו דחוק לשיטת רש”י. 

122(  דליית הכרם.
123(  יד מרדכי.

124(  ילקוט המאירי, דבר שלום, נתן פריו. ועוד.
125(  סנהדרין צז, א. וש”נ.

126(  וראה מהרש”א שם שמאריך להסביר הקשר בין מיתה לשקר.
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אך יש להוסיף בזה, דעדיין לא מבואר כל צורכו מדוע מוכרח לומר דהוא עצמו מהותו הוא 
העדר האמת, דהרי יתכן שהוא עצמו הינו אמת והוא רק גורם למוות.

אלא נראה לומר הביאור בזה, דכיוון שענינו של צמח זה הוא לגרום למוות, מובן שלעת”ל 
כאשר “ובלע המוות לנצח”127 ויתבטל כל ענין המוות בעולם גם צמח זה תתבטל מציאותו. ואם 
כן גם כעת הוא איננו מציאות אמיתית, כידוע המבואר בחסידות128 אודות נהרות המכזבין129 
שכיוון שעתידים להתבטל כבר כעת אין להם מציאות אמיתית. ועד”ז בנוגע לצמח זה, שכיוון 
שלעת”ל יבטל כבר כעת איננו מציאות אמיתית. ומטעם זה גם אמת שוללת מוות וכנ”ל בדברי 

הרבה מהאחרונים.

מדרגתו של יששכר איש כפר ברקאי

 הת' שניאור זלמן שי' משי זהב
תלמיד בישיבה

איתא בגמרא סוף פרק ד דמסכת פסחים130: “ועוד צווחה צא מיכן יששכר איש כפר ברקאי 
שמכבד את עצמו ומחלל קדשי שמים דהוה כריך ידיה בשיראי ועביד עבודה.

 . . מאי סלקא ביה ביששכר איש כפר ברקאי אמרי מלכא ומלכתא הוו יתבי מלכא אמר גדיא 
יאי ומלכתא אמרה אימרא יאי אמרו מאן מוכח כהן גדול דקא מסיק קרבנות כל יומא אתא איהו 
אחוי בידיה אי גדיא יאי יסק לתמידא אמר מלכא הואיל ולא הוי ליה אימתא דמלכותא ניפסקו 

לימיניה יהב שוחד ופסקיה לשמאליה שמע מלכא ופסקיה לימיניה.

 אמר רב יוסף בריך רחמנא דאשקליה ליששכר איש כפר ברקאי למיטרפסיה מיניה בהאי 
עלמא. אמר רב אשי יששכר איש כפר ברקאי לא תנא מתניתין . . רבינא אמר אפילו מקרא 

נמי לא131...”. 

127(  ישעיה כה, ח.
128(  ראה לקו”ת מטות פג, סע”ג ואילך. מסעי צג, ב-ג. סה”מ תרמ”ג ע’ צג. ועוד.

129(  פרה פ”ח מ”ט.
130(  נז, א-ב.

131(  תוכן הענין בקצרה: ישכר איש כפר ברקאי שימש ככהן גדול אך זלזל בקדשים וכרך ידיו 
ממנו  וביקשו  עיזים  או  כבשים  משובח  יותר  מה  ביניהם  התווכחו  והמלכה  המלך  העבודה.  בשעת 
להכריע ביניהם, וכתוצאה מכך נכרתו שני ידיו. ואמר על כל רב יוסף שבכך הוא נענש בעולם הזה על 
מעשיו הרעים. ורב אשי מסיק ממעשיו שלא למד משנה ומוסיף רבינא שממעשיו ניכר שגם מקרא 

לא קרא.
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ולכאורה קשה, כיצד יתכן שיששכר שהיה כהן גדול היה עם הארץ שלא קרא ושנה, והרי 
ָחְכָמה”. ל ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים . . ּבְ דֹול ִמּכָ ְהֶיה ּגָ ּיִ דֹול ָצִריְך ׁשֶ כתב הרמב״ם132: “ּכֵֹהן ּגָ

 ולכאורה היה ניתן לתרץ, שמעשה זה היה בתקופה שהצדוקים והאפיקורסים היו משלמים 
שוחד למלך והמלך היה ממנה אותם לכהנים גדולים..  

אך מהמשך דברי הגמרא בדברי ר’ יוסף “בריך רחמנא דאשקליה ליששכר איש כפר ברקאי 
למיטרפסיה מיניה בהאי עלמא”, שהקב”ה שילם לו כגמולו בעוה”ז ע”מ שלא יצטרך להיענש 
בעוה”ב, וידוע הנאמר133 עה”פ134 “הצור תמים פעלו” שהקב”ה נפרע מהצדיקים )דווקא( על 

עוונותיהם בעוה”ז, וא”כ משמע לכאורה שהיה צדיק ולא צדוקי.

וכן משמע מדברי ה’בן יהוידע’ כאן שהכוונה היא לטובתו של יששכר כנ”ל ומבאר שם שזה 
כך  רומז על  וכפר ברקאי  לו שכר בעולם הבא,  רומז שיש  מרומז בשמו ושם עירו דיששכר 
שכופר עוונו באקראי ]על ידי ויכוח בין המלך והמלכה[ ומכאן מוכח לכאורה שיששכר לא 

היה צדוקי.

 ואם כן הדרא קושיא לדוכתא איך יתכן שהוא היה כהן גדול ולא שנה מקרא מימיו. וצריך 
עיון.  

"לא בא על האדם אלא לפי כוחו"

 הת' שלום דוב בער שי' עמרם
תלמיד בישיבה

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ָצא ִמּפִ ּיָ יּבּור ְוִדיּבּור ׁשֶ ן ֵלִוי: ּכׇל ּדִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ איתא במסכת שבת135: “ָאַמר ַרּבִ
ָמָתן,  יּבּור ִראׁשֹון ָיְצָתה ִנׁשְ ּדִ ּמִ רֹו״. ּוֵמַאַחר ׁשֶ י ָיְצָאה ְבַדּבְ ֱאַמר: ״ַנְפׁשִ ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ָמָתן ׁשֶ ָיְצָתה ִנׁשְ
ם  ׁשֶ ֱאַמר: ״ּגֶ ּנֶ ָעִתיד ְלַהֲחיֹות ּבֹו ֵמִתים ְוֶהְחָיה אֹוָתם, ׁשֶ לּו? — הֹוִריד ַטל ׁשֶ ִני ֵהיַאְך ִקיּבְ יּבּור ׁשֵ ּדִ

הּ״. ה כֹוַנְנּתָ ִניף ֱאלִֹהים ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה ַאּתָ ְנָדבֹות ּתָ

א ַעל ָהָאָדם  ִרּיֹוָתיו, לֹא ּבָ ַטְרחּות ִעם ּבְ א ּבְ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ והנה במדרש רבה136 איתא: “ֵאין ַהּקָ
א ֲעֵליֶהם  ָרֵאל ִאּלּו ָהָיה ּבָ רּוְך הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ ׁשֶ ה מֹוֵצא ּכְ א ְלִפי ּכֹחֹו, ַאּתָ ֶאּלָ

132(  פ”ה מהל’ כלי המקדש והעובדים בו ה”א.
133(  ילקוט שמעוני ועוד.

134(  האזינו לב, ד.
135(  פח, ב.

136(  שמות פרשה לד.
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א  א ֲעֵליֶהם ֶאּלָ א לֹא ּבָ ֹמַע וגו'. ֶאּלָ ֱאַמר: ִאם ֹיְסִפים ֲאַנְחנּו ִלׁשְ ּנֶ ֹחֶזק ּכֹחֹו, לֹא ָהיּו ְיכֹוִלין ַלֲעֹמד, ׁשֶ ּבְ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד". ל ּכָ ּכַֹח, ְלִפי ֹכחֹו ׁשֶ א ּבַ ֹכחֹו ֵאינֹו אֹוֵמר ֶאּלָ ּכַֹח, ּבְ ֱאַמר: קֹול ה' ּבַ ּנֶ ְלִפי ּכָֹחם, ׁשֶ

ולכאורה בהשקפה ראשונית שני מאמרי חז”ל אלו נראים כסותרים זה את זה, שהרי במסכת 
שבת משמע שלא היה בכח בני ישראל להכיל הגילויים של מתן תורה ואילו במדרש אומר על 
מתן תורה גופא שהקב”ה “בא לפי כוחו של כל אחד ואחד”. וכיצד יעלו שני מאמרים אלו בקנה 

אחד?

ובדוחק ניתן לתרץ שעצם זה שלאחר שפרחה נשמתן החזיר להם הקב”ה נשמתן בטל של 
תחיה נחשב כנתינת כח לקבל את גילויי מתן תורה.

ואולי יש לומר עוד, דאמנם ‘פרחה נשמתן’ אך הוא רק יציאת הנשמה מן הגוף ולא כליון 
הגוף. כלומר אם היה הקב”ה מתגלה במתן תורה ‘שלא כפי כוחן’ היה גם גופן מתכלה וע”ד מה 
שכתוב137 בנוגע למלאכים שהקב”ה “הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפם”, ומבואר בחסידות138 
ש’שריפה’ זו הייתה ע”י שנתגלה להם אלוקות יותר מכפי השגתם )אצבעו הקטנה – מלכות 

דאצילות(, משא”כ במ”ת שרק נשמתן פרחה.  

ועדיין צ”ע. ואשמח לשמוע דעת קוראי הגיליון בזה.   

בענין נצחיות מעשה ידיו של משה

 הת' שלמה חיים שי' קיי
תלמיד בישיבה

מסופר בגמרא139 שחזקיהו עשה שישה דברים וביניהם כיתת את נחש הנחושת שעשה משה 
רבנו, וז”ל הגמרא: “ת”ר140: שישה דברים עשה חזקיהו, על ג’ הודו לו . . והודו לו על שכיתת 

נחש הנחושת...”. 

ולכאורה מתעוררת השאלה: הרי כתוב שמעשה ידיו של משה רבנו הם נצחיים141, וכיצד 
ייתכן שחזקיהו כתת את נחש הנחושת? 

137(  סנהדרין לח, ב.
138(  ראה תורה אור תולדות יז, ג. ועוד.

139(  ברכות י’ ע”ב.
140(  “...וכיתת את נחש הנחושת אשר עשה משה...” מלכים ב’ י”ח ד’.

צו  ובד”מ דש”פ  ט, א “שלא שלטו שונאיהם במעשיהם”.  141(  ראה סוטה 
אות ז’: “מעשי ידי משה )משכן שעשה משה( נצחיים”.
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בפשטות נראה שניתן לתרץ כמו שהרד’’ק אומר142 שבגלל שהפכו את נחש הנחושת לעבודה 
זרה ואסור להנות מע’’ז, לכן היה צריך לכתתו.

אבל עדיין נשארת השאלה: כיצד ייתכן שמעשה ידיו של משה נהרסו?

ואולי י”ל הביאור בזה דהנה בגמרא הלשון הוא “שלא שלטו שונאיהם במעשיהם”143 ויוצא 
א”כ דמה שכיתת חזקיה )שהיה צדיק( את נחש הנחושת לא סותר לנצחיות מעשי ידיו של 

משה.

אך עדיין צ”ע קצת שהרי בשיחות כ”ק אד”ש144 ענין זה מובא בהקשר לנצחיותו של משה 
רבינו ש’משה אמת’ והוא נצחי בעצם מהותו וא”כ לכאורה לא שייך כלל שמעשה ידיו לא יהיה 

נצחי, אף לא ע”י צדיק כחזקיה145.

וצ”ע. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

הטעם שמשנים הלשון בחלק מן המלאכות

 הת' מנחם מענדל שי' קעניג
תלמיד בישיבה

קודמת  גדולה  מערכה   .  . דגמרא  משמיה  מערכה  מסדר  “אביי  יומא146:  במסכת  איתא 
למערכה שניה של קטורת מערכה שניה של קטורת קודמת לסידור שני גזירי עצים וסידור 
שני גזירי עצים קודם לדישון מזבח הפנימי . . וקטורת קודמת לאיברים ואיברים למנחה ומנחה 
לחביתין וחביתין לנסכין”, ולאחר מכן אומר פעם נוספת לשון ‘קודמת’ “ובזיכין קודמין לתמיד 

של בן הערביים”.

ואילו  “קודמת”,  אומרים  פעם  כל  אחר  איברים,  עד  גדולה  ממערכה  מדוע  להבין,  וצריך 
לאחמ”כ פוסקים ואומרים “ומנחה לחביתין”? ואח”כ שוב חוזרים לומר לשון קודמת. מדוע 

בחלקם אומרים “קודמת” ובאחרים לא?

לא ניתן לבאר, שכשאומרים ‘קודמת’, זה אומר שעושים את הדבר בכל יום, כי ‘חביתין’ זהו 
דבר שעושים בכל יום ולא נאמר עליו לשון זו.

142(  רד”ק מלכים – ב’ פ’ י”ח פסוק ד’.

143(  וברש”י שם: “להיות נהנים מהם”.
144(  שיחת הד”מ דלעיל, ועד”ז בלקו”ש חט”ז ע’ 465. ח”ו ע’ 6. ובהנסמן שם.

145(  ושמא י”ל שכיוון שנעשה ע”י צדיק )ואתפשטותא דמשה( הוי כהמשך ישיר למעשיו של 
משה ולא ‘סותר’ למעשיו.

146(  לג , א.
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ניתן לעשות זאת בסדר  ‘קודמת’, פירושו שלא  ואולי אפשר לומר, דבכל פעם שאומרים 
הפוך. דהיינו, כשאומרים “מערכה שנייה של קטורת קודמת לסידור שני גזרי עצים”, זה אומר 
שבשום מקום לא תהי’ אפשרות לעשות מערכה שנייה של קטורת אחר סידור שני גזרי עצים. 
אפשר  יהי’  הצורך  שבמקרה  אומר,  זה  “קודמת”,  ללא  לחביתין”  “ומנחה  כשאומרים  ואילו 

לעשות את ‘חביתין’ לפני מנחה.

ואילו בסוף כשאומר “ובזיכין קודמין לתמיד של בין הערביים”, פירושו, שאחר תמיד של 
בין הערביים, לא תהי’ אפשרות לעשות אף קרבן, וכביאור הרמב”ם בהלכות תמידין ומוספין: 
ֶאָחד.  ן ּכְ ּלָ אּו ּכֻ ּבָ ְזַמן ׁשֶ “ְוֵכיַצד ִסּדּור ַהְקָרָבָתן”147 ומונה הסדר ע”ד הנ”ל ובהמשך דבריו, “ֵאיָמַתי ּבִ

א ַאֲחרֹון ָקֵרב ַאֲחרֹון”148. א ִראׁשֹון ָקֵרב ִראׁשֹון ְוַהּבָ ֲאָבל ַהּבָ

ועל כל הנלווים עליהם – אלו הגרים
 הרב אסף שי' אנגלמן149
מד"א ק"ק חב"ד רמה ב בית שמש ומרבני הישיבה

בסיום מגילת אסתר כתיב150: “קיימו וקיבלו היהודים . . ועל כל הנלווים עליהם” – וברש”י 
ש’הנלווים’ קאי על הגרים שעתידים להתגייר.

ויש להעיר, דלכאורה מפני מה דווקא הכא צריך איזכור מיוחד על כך שמצוות אלו שייכות 
גם  בגרים והרי פשיטא שכאשר גר מתגייר מתחייב הוא בכל המצוות כולל גם בדיני פורים, 

ומה ההו”א לחלק ביניהם.

והנראה לומר בזה, דכיוון שפורים נקבע כזכר להצלת היהודים, היה הו”א שאין זה שייך למי 
שאבותיו לא ניצלו. וקמ”ל שכיוון שזה קשור גם עם קבלת התורה – כנלמד מפסוק זה דקיימו 

מה שקיבלו – וא”כ שייך גם לגויים.

147(  פ”ט ה”ב.
148(  שם הי”א.

149(  מתוך שיעור שנמסר, נכתב ע”י א’ השומעים ועל אחריותו בלבד.
150(  אסתר ט, כז.





שער

הלכה ומנהג
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כמה מדיני הכתובה למעשה ולמנהג חב"ד

 הרב מיכאל שי' אבישיד 
מד"א דק"ק חב"ד רמה א' בית שמש ומרבני מכון הלכה חב"ד

א.

אם חיוב כתובה דאורייתא או דרבנן א. 

סכומי הכתובה ב. 

עיקר כתובה ג. 

סוג מעות עיקר הכתובה ואם כותבים “מדאורייתא” ד. 

ערך מעות עיקר הכתובה בזמננו ה. 

הנדוניא ו. 

התוספת ז. 

הסך הכל ח. 

איך מחשבים היום את המאתיים זקוקים ט. 

**

בסימן שלפנינו בס”ד נבאר קודם את מהות הכתובה וחיובה, אח”כ נבאר את הסכומים 
השונים המופיעים בה ודינם, מכיוון שהם מהווים את מהות הכתובה, ואח”כ נבאר שאר 

הדינים והדיוקים בנוסח הכתובה, לפי הסדר של נוסח שטר הכתובה.
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א

אם חיוב כתובה דאורייתא או דרבנן

מבואר במסכת כתובות )י.( “אמר רב נחמן אמר שמואל משום רבי שמעון בן אלעזר 
חכמים תקנו לבנות ישראל לבתולה מאתיים ולאלמנה מנה”. והטעם מבואר שם בהמשך 
)יא.( כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. וכן מובא ביבמות )פט.( “מאי טעמא תקינו 
לה רבנן כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה”. ולכן משמע שהכתובה היא תקנה דרבנן 

בלבד, ואין בה חיוב מה”ת.

הוא  הכתובה  חיוב  רשב”ג  שלדעת  מבואר  )י.(  הנ”ל  דכתובות  הגמ’  בהמשך  אבל 
דאורייתא, ולמד כן מהפסוק )שמות כב, טז( “כסף ישקול כמוהר הבתולות” המדבר על 

איש המפתה בתולה שקנסה אותו התורה לשלם לאביה חמישיים שקלים .

ופסקו רוב הגאונים1 ורוב הראשונים שהכתובה דרבנן דלא קיי”ל כרשב”ג אלא כפשטה 
דתלמודא בכל דוכתיה, וביניהם, בה”ג )דף סז טור ד’ בדפוס וורשא(, ר”ח )הו’ ברא”ש כתו’ 
)כתו’ סה: מדפי הרי”ף, וכן הובא ברמב”ן שם ובר”ן שם(, הרמב”ם  פ”א סי’ יט(, הרי”ף 
)אישות פ”י ה”ז(, הראב”ד )הו’ בשטמ”ק ב”ק פט:(, תוס’ רי”ד )כתו’ קי:(, הרא”ש )כתו’ 
)נתיב כג חלק י’ דף סז טור ג’(, הרמב”ן )כתו’ קי:(, הרשב”א  פ”א סי’ יט(, רבינו ירוחם 
)כתו’ שם(, הריטב”א )כתו’ י., וקי:( שאף הוכיח כן מהירושלמי, רבינו יונה והרא”ה )הובאו 
בשטמ”ק כתו’ י.(, הר”ן )כתו’ סה: מדפי הרי”ף ד”ה ולענין(, המאירי )מאירי כתו’ שם(, 

הריב”ש )סי’ סו ושיב(, התשב”ץ )ח”ב סי’ קפב ורצב(, הטור )סי’ סו ס”ו(, ועוד.

הלכה  דקיי”ל  ומשום  דאורייתא  שהיא  סובר  ר”נ(  אמר  ד”ה  י.  כתו’  )תוס’  ר”ת  אבל 
כרשב”ג )והוא פירש הגמ’ דיבמות הנ”ל בכתובת אלמנה דהיא תקנה דרבנן ולא מה”ת(.

וכן דעת הראבי”ה )סי’ תתקי”ט(, והסמ”ג )עשין מח(, האגודה )כתובות סי’ קעא(, וכן 
דעת הגמי”י בשם רבו ]המהר”ם מרוטנבורג[ )אישות פ”י אות ו’(.

הגהות המרדכי )כתו’ פי”ג סי’ שיב( שהביא כמה ראיות להא דכתובה דאו’.  וכן דעת 
שהרי אמרינן בסנהדרין )לא.( דקיי”ל הלכה כרשב”ג בכל מקום חוץ ממה שמבואר שם 

1(   הו’ ברא”ש שם סי’ יט בשם כל הגאונים, וכ”כ בטור סי’ סו ס”ו. ועיין בספר המכריע סי’ מ”ב 
)מבעל התוס’ רי”ד( שאחרי שכתב ג”כ שכל הגאונים סוברים דרבנן, הביא דברי תשובת גאוני בבל 
שמצא שכתוב שם שקצת מהגאונים פסקו שהיא דאורייתא, ואולם אין ספק לכל גאוני בבל דכתובה 

דרבנן היא ומעולם אין אדם מוסמך שיאמר שכתובת אשה דאורייתא. ע”כ. ע”ש. 
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להדיא, ועוד שבכתובות )נד:( איתא שגם רבי מאיר אית ליה דכתובה דאו’. ועוד שמשמע 
משמע  שכך  ועוד  דאו’,  שכתובה  היא  כללי  באופן  הש”ס  ששיטת  )פט:(  קמא  בבבא 

מהירושלמי )כתובות פי”ג הי”א( דבין לרשב”ג בין לרבנן כתובה דאו’ היא.

וכן דעת היש”ש )כתו’ פ”א סי’ כו( שכתובת אשה דאורייתא.

רוב הפוסקים האחרונים פסקו להלכה כדעת רוב הגאונים והראשונים שכתובת  אבל 
אשה היא תקנה דרבנן.

הכי  דרבנן  שהיא  סברי  הפוסקים  שרוב  שכיון  שכתב  ס”ו(  סו  )סי’  הב”י  מסקנת  וכן 
נקטינן. וכן פסק בשו”ע )שם( שכתב שמשערין בכסף מדינה שהוא שיעור הכסף דרבנן 

]ראה להלן אות ב’[.

רק  אלא  דאו’  שהיא  הסוברים  דעות  הביא  דלא  מהא  )שם(  הרמ”א  דעת  משמע  וכן 
שמשערים בכסף צורי, ושעפ”ז נהגו לכתוב בכתובה “דחזו ליכי דאורייתא”, היינו כוונתו 
לומר שטעם המנהג אינו משום שהכתובה היא דאו’ אלא משום שהמעות שבה הם מעות 
מן התורה בלבד, היינו כסף צורי, שהוא יותר יקר, וזו דעת הרא”ש שכתב להדיא שהכתובה 
דרבנן ורק המעות הם מעות מה”ת, כפי שיתבאר להלן בס”ד ]אות ב’, וראה שם דהגר”א 
הבין שדעת הרמ”א כר”ת דאו’, אבל הח”מ והב”ש לא כתבו כן, אלא שגם לרמ”א הכתובה 

דרבנן, ע”ש[.

וכ”פ שהכתובה היא דרבנן, הלבוש )סי’ סה ס”ו(, בנימין זאב )ריש סי’ נד(, הח”מ )סי’ 
סו סקכ”ו(, הב”ש )שם סקי”ד(, הכנסת יחזקאל )סי’ עח(, הבית מאיר )סי’ סז ס”ה(, חינא 

וחסדא )ח”א השמטות דף לו טור ד’(, אבני האפוד )ח”ב סי’ סו ביאור הכתובה אות ד’(.

חיוב  היא  הכתובה  לכו”ע  לפיהם  אשר  שונה,  גישה  אחדים  בפוסקים  מצינו  והנה, 
בתורה )שמות כב, טז( “כסף ישקול כמהר הבתולות”,  דאורייתא, והראייה היא שכתוב 
ומה שאמרו בגמ’ שהטעם כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, הוא הטעם שאמרו חכמים 

על החיוב מה”ת. 

אלא שלא נתנה התורה שיעור כמה יהיה המהר, וחכמים הם שקבעו שיהיה מתאיים 
זוז. ונחלקו חכמים ורשב”ג בענין ערך המעות של המתאיים זוז, דלדעת חכמים הוא בכסף 
מדינה שהוא אחד משמינית של כסף צורי, ולדעת רשב”ג הוא בכסף צורי, שהוא שוה פי 
שמונה מכסף מדינה, כיון שהחיוב הוא דאורייתא והכסף האמור בתורה הוא כסף צורי. 
כ”כ בנחלת שבעה )סי’ יב אות לב, ומהדו”ב הג”ה לדף מו( והוסיף לבאר ע”פ שיטתו כמה 
מדברי הראשונים שכתבו שכתובה דרבנן שבאמת כוונתם על המעות ולא על עצם החיוב 
שהוא דאו’, ועל חלק מהם כתב “יש ליישב”, ועל חלק מהם מהם שלא יכל ליישב כתב 

דהם מיעוט מול רוב הראשונים דסוברים שהוא דאו’. ע”ש בדבריו.
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וכ”כ גם כן מעין זה בחידושי חת”ס )י. ד”ה חכמים( שע”פ דברי ההגהות מרדכי הנ”ל 
הכתוב  פירש  אלא שלא  מוהר,  לה  לתת  חייב  התורה  מן  דודאי  נראה  והראיות שהביא 
כמה הוא, ומסרו הכתוב לחכמים, והם שיערו שהטעם הוא משום שלא תהא קלה בעיניו 
להוציאה, ולכן תקנו סכום של מתאיים זוז ששיערו בו שעל ידו לא תהא קלה בעיניו, והוא 
מן התורה, וכן כל מה שראו לתקן בזה כדי להשיג דבר זה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה 

הוא מו התורה, וכמו מלאכת חול המועד שמסרה הכתוב לכחמים2. ע”ש. 

אבל בספר בני אהובה )לר’ יונתן אייבשיץ, אישות פט”ז ה”ה( הקשה על דברי הנחלת 
שבעה הנ”ל ודחה ביאורו, וכתב דמוכרחים לומר כפשוטו שחיוב הכתובה הרי הוא דרבנן 
בלבד לרוב הפוסקים. וביאר שמה שכתוב בתורה “כמהר הבתולות” היינו שיתן לה לפי 
הנהוג בהסכמה בין הצדדים שכותב לה התחייבות על סך מסויים, אבל אינו חיוב מה”ת 

כלל. ע”ש.

וכן קיי”ל למעשה שאין חיוב הכתובה אלא מדרבנן, ע”פ הרוב המכריע של הפוסקים 
כנ”ל.

ונ”מ משמעותית היא במקרה שנאבדה הכתובה או שכנסה בלי כתובה, האם יש איסור 
שהייה עמה מה”ת, וא”כ לא יועיל דבר אחר ואסור לשהות עמה עד שיכתוב לה כתובה, 
או שהוא דרבנן, וא”כ מועיל כל מיני אופנים אחרים שהתירו, כגון התפסת מטלטלים או 

התחייבות בפני ב’ עדים. ]וכפי שיתבאר להלן אות י’, ע”ש[.

שווי  שהוא  צורי”,  “כסף  הם  אם  בכתובה,  הכתובים  המעות  ערך  מה  מזה,  נ”מ  ועוד 
משקל הכסף הטהור, או אם הוא “כסף מדינה”, והיינו המטבע שהיתה נהוגה בזמן חכמי 

הש”ס, שהוא שוה אחד משמינית מכסף צורי. 

ועוד נ”מ, אם כותבים בכתובה “דחזו ליכי דאורייתא”. וכמו שיתבאר כל זה בסמוך בס”ד 
]באות ד’[.

2(   ראה חגיגה יח ע”א “לא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר לך אי זה יום אסור ואי זה יום מותר 
אי זו מלאכה אסורה ואי זו מלאכה מותרת”. וראה רש”י שם ד”ה ‘הא הרי לא מסרן’, שמלאכה בחוה”מ 
אסורה מה”ת אלא שלא פירשה איזו מלאכה מותרת ואיזו אסורה ומסרה “לחכמים היודעים להבין” 

שהם יפרשו, והם התירו דבר האבד. וכן דעת הב”י והרמ”א סי’ תקל ס”א. ועיין שם במג”א סק”א.
וכן הוא בעינויי יום הכיפורים, כמש”כ הר”ן ביומא )א. ד”ה יום( דחוץ מאכילה ושתייה, נתנה התורה 
לחכמים לקבוע מהם העינויים, ואחרי שקבעום הרי העובר עליהם עובר על איסור מה”ת ממש, ולכן 
הם הקילו בכמה איסורים לפי הנראה לעיניהם. וכ”כ אדה”ז סי’ תריב ס”ג וז”ל “ואיסור דברים אלו מסר 
הכתוב לחכמים והם הקילו בהם כמה קולות כמו שהיה נראה לעיניהם להקל, וכמו שיתבאר לפנינו 

בעז”ה”. ע”ש. 
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סכומי הכתובה א. 

בגוף נוסח הכתובה נכתבים ארבעה סכומים, א( סך עיקר הכתובה, ב( סך הנדוניא, ג( סך 
התוספת, ד( הסך הכולל. ]ולמנהג חלק מהספרדים הסך הב’ והג’ כלולים בסך הכל, ולכן 
לא מופיע בכתובתם אלא שני סכומים, ומ”מ הם כוללים בתוכם את כל ארבעת הסכום 

הנ”ל ופרטי דיניהם, כדלקמן[.

אלה הם הסכומים עליהם מתחייב הבעל לאשתו כאשר נושא אותה, שאם יגרשנה יתן 
לה סכומים אלה. וכן אם ימות בחייה היא תגבה סכומים אלה מנכסיו שהשאיר אחריו.

ודבר זה הוא הדבר העיקרי בכתובה, שלמטרה זו נתקנה כל תקנת הכתובה.

כן,  בהיותו  הכתובה’,  ‘עיקר  שנקרא  הראשון  בסכום  בפרט  ישנה  מרובה  וחשיבות 
כמבואר לעיל ]אות א’[ שהוא עיקר ועצם התקנה שתקנו חכמים לישראל כדי שלא תהיה 

קלה בעיניו להוציאה.

וכן שאר הסכומים, יש לכל אחד חשיבותו, ומטרתו המיוחדת לשמה נתקן.

ובס”ד נבאר בכל אחד ואחד מהסכומים הנ”ל, מהותו ודיניו, והדברים הפוסלים בו, שאם 
טעו בו או לא כתבו אותו, הכתובה נפסלת.

עיקר כתובה ב. 

סכום עיקר הכתובה, כשמו כן הוא, הרי הוא כל עיקר תקנת הכתובה, שתקנו חכמים כדי 
שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה.

וקבעו חכמים סכום עיקר הכתובה לבתולה בסך מאתיים זוזים של כסף, ולאלמנה מאה 
זוזים של כסף )משנה כתובות פ”א מ”ב, דף י:, שו”ע סי’ סו סע’ ו’( ]ולהלן אות ד’ יתבאר 

בס”ד אם מדובר בכסף טהור או לא[.

וכל הפוחת משיעור הכתובה, היינו שפוחת ממתאיים זוז לבתולה וממאה זוזים לאלמנה, 
הרי הכתובה פסולה ובעילתו בעילת זנות )משנה כתו’ פ”ה מ”א, נד:, שו”ע סי’ סו סע’ ט’(.

וכן לענין אם מחלה האשה על כתובתה, וכתבה לו שמוחלת או שקבלה כבר כתובתה, 
הרי אסור לו לשהות עמה וצריך לכתוב לה מיד כתובה אחרת )שו”ע סי’ סו ס”ג(.

ואף שכתב לה סכום אחר בכתובה, היינו התוספת שמוסיף לה, מ”מ אם פיחת בעיקר 
הכתובה ]או שמחלה[ הרי היא פסולה מן הדין.
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ויש שכתבו שכיון שכותב לה תוספת, אם יש בה מאתיים זוז, הרי הכתובה כשרה, ולא 
בעיניו  אינה קלה  כי המטרה הושגה, שהרי  ‘עיקר’,  ולא  ‘תוספת’  נקרא  לן שזה  איכפת 

להוציאה והיא סומכת דעתה על זה. כ”כ העזר מקודש3 )סי’ סו סע’ ו’(. וכן נראה לדינא.

ובפרט אם אח”כ כתב את סכום הסך הכל, ובו כלול גם סך התוספת וגם סך העיקר, הרי 
ודאי שהכתובה כשרה כי הרי גובה הסכום נלמד מהסך הכל.

אבל למנהג אלו הכותבים בסך הכל רק את סך הנדוניא והתוספת ביחד, ואינם כוללים 
בו את סך העיקר )וכן הוא בנוסח נחלת שבעה4, ועוד, וכן מנהג חב”ד(, אין לסמוך על זה, 

אלא על מש”כ לעיל שכיון שבסך התוספת יש מאתיים זוז ויותר, לכן יש לסמוך על זה.

      

סוג מעות עיקר הכתובה ואם כותבים "מדאורייתא" ג. 

נתבאר לעיל ]אות א’[ שלדעת רוב הגאונים והראשונים חיוב הכתובה הוא דרבנן. 

היינו המטבע  כסף מדינה,  בכתובה הם  גם ערך המעות הכתובות  כך לדעתם  ומשום 
היוצא בשוק בזמן חכמי התלמוד, שהוא שוה שמינית מערך הכסף הטהור, שהוא ערך 

כסף צורי. 

והטעם לכך הוא משום שמבואר בקידושין )יא.( “כל כסף האמור בתורה – כסף צורי, 
ושל דבריהם – כסף מדינה”. היינו שכל מה שתיקנו חכמים בענייני כסף, לא תיקנו אלא 
לפי אותו מטבע שהיה יוצא בשוק בזמנם. וזה בשונה מענייני כספים הכתובים בתורה, 

שכל כסף הכתוב בתורה הרי הוא בכסף צורי, היינו כסף טהור.

וכ”כ הרמב”ם )אישות פ”י ה”ח( על הדינרים הכתובים בכתובה, דדינרים אלו לא תיקנו 
אותם מן הכסף הטהור אלא ממטבע שהיה באותן הימים, שהיה שבעה חלקים נחושת 
וחלק אחד כסף. וכתב המגיד משנה )שם( דהוא ע”פ הגמ’ דקידושין הנ”ל, ושכיון דכבר 

ביאר הרמב”ם )שם ה”ז( שכתובה היא מדבריהם, לכן גם זה מדבריהם.

3(   וכן פסק בספר משפט הכתובה )פ”כ הט”ז(, וראה שם שהביא ראיות לכך מהרדב”ז )תחילת 
סימן תריב( ומהאור שמח )אישות פי”א הי”ז(. ע”ש. וראה בספר הנישואין כהלכתם )פי”א הע’ 179( 

שהביא דעות מפוסקים אחרונים להחמיר בזה. והנראה לדינא כנ”ל בפנים כדברי העזר מקודש. 
4(   שאחרי שכתוב מאה זקוקים בנדוניא ומאה זקוקים בתוספת כתוב סך הכל מאתיים זקוקים, 
ופשוט הוא דאינו כולל העיקר. וראה בספר משפט הכתובה, פכ”ה ה”ג, שהביא בזה כמה דעות, ובסוף 
הביא מסקנתו ע”פ מסקנת רוב הפוסקים האשכנזים והספרדים לכתוב בפירוש שאין העיקר כלול בסך 
הכל, והביא שם שדעת הגרע”י היתה לכתוב בפירוש שהעיקר אכן כלול בסך הכל. אבל דעת הגרב”צ 
אבא שאול והגר”מ אליהו והגר”ש כהן כשאר הפוסקים שיש לכתוב בפירוש שאינו כלול. ועל כל פנים 
להשאיר כך ללא פירוש אם כלול או לא, זה אינו מחוור לדעתו ולדעת כמה פוסקים שהביא שם, משום 
שיש בזה משום ספק איך לפרש זאת, ויש בזה גם כמה נ”מ למעשה. ע”ש. ועכ”פ מנהגינו כבפנים 

וכנוסח הנחלת שבעה.
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הגאונים כתבו כך, ומי שכותב דחזו  הרמב”ן )כתו’ קי:( דכסף מדינה הוא ושכל  וכ”כ 
ליכי דאו’ טעות היא בידו ודומה למי שלא כתב כתובה אלא גובה מתקנה דרבנן וכמקום 
שאין כותבים כתובה, וכן עשה מעשה וכן היה מורה )שטמ”ק כתו’ י.(. וכ”כ בספר המכריע 
)להתוס’ רי”ד, סי’ מב(, ובפסקי ריא”ז )כתו’ פ”א ה”ב אות ד’(, והריטב”א )כתו’ י.( שאף 
כתב שאם כתב דאו’ אפשר לומר שאין לה כתובה ואסור להשהותה, ע”ש, והמאירי )כתו’ 

י.(, ר”ן )סוף כתו’(, ריב”ש )סי’ סו ושיב(, תשב”ץ )ח”ב סי’ קפב, ח”ג סי’ שא(. 

ולדעת ר”ת שסובר שהכתובה היא מה”ת כנ”ל ]אות א’[, גם המעות שלה הרי הם כסף 
צורי ממש, היינו ערך המשקל של כסף טהור, שהוא פי שמונה מכסף מדינה הנ”ל. וכן 
דעת ר”י )תוס’ ב”ק לו: ד”ה ושל(, וסמ”ג )עשין מח(, והאגודה )בכורות פ”ח סי’ כג(, וכ”פ 

היש”ש )כתו’ פ”א סי’ כו(.

והרא”ש )כתו’ פ”א סי’ יט( כתב דעה אמצעית דאף שהכתובה היא תקנה דרבנן, הרי הם 
תיקנו שהכסף שבה יהיה כסף צורי, משום שטעם התקנה הוא כדי שלא תהא קלה בעיניו 
ד”כמהר  אקרא  שסמכו  משום  יקרות,  יותר  שהם  תורה,  של  במעות  ושיערו  להוציאה, 

הבתולות”.

ודעת הראב”ד )הו’ באורחות חיים ח”ב הלכות כתובה אות א’( דמה שנהגו לכתוב דחזו 
ליכי מדאו’, היינו לומר שהוא מחייב עצמו במעות דאו’, ולא שהחיוב כן מה”ת, אלא שהוא 
מקבל על עצמו סכום זה ]וההבדל עם דעת הרא”ש הנ”ל דלדעת הרא”ש זוהי תקנה דרבנן 
ממש, ולא רק קבלה מצד עצמו[. וכן דעת ר’ יונה )הו’ בשטמ”ק כתו’ י.( שהוא מתנה על 
עצמו שרוצה להוסיף ולתת לה כתובתה מכסף של תורה, וכ”כ הרשב”א בשם רבו )כתו’ 
ר’ פנחס הלוי שמתכוון ליפות כחה של הכתובה, וכ”כ  )שם( בשם  הריטב”א  שם(, וכ”כ 

המאירי )שם( בשם יש מפרשים.

דעת השו"ע ומנהג הספרדים

ומ”מ כתב הב”י )סי’ סו סע’ ו’( למסקנא דמילתא דכיון דהרי”ף והרמב”ם והר”ן ור”ח וכל 
הגאונים סוברים דכתובה דרבנן ומשערים אותה בכסף מדינה, לא שבקינן כל הני רבוותא 

משום ר”ת והרא”ש וכ”ש להוציא ממון.

וכ”פ בשו”ע )שם( “כמה שיעור כתובה, לבתולה מאתים ולאלמנה מנה, ושל זו וזו בכסף 
מדינה”.

ולכן הספרדים אינם כותבים בכתובה מילת “מדאורייתא”, אלא כותבים “כסף זוזי מאתן 
דחזי ליכי”5 בלבד.

5(   ובחלק מקהילות הספרדים נהגו לכתוב גם “דאינון מזוזי כספא עשרים וחמשה”, היינו שהם 
מפרטים שמתאיים זוז של כסף מדינה הינם עשרים וחמשה זוזים מכסף צרוף. והוא ע”פ נוסח הרמב”ם 
)יבום וחליצה פ”ד הל”ג( ועוד ראשונים וכתובות ישנות. אך כיום ברוב הקהילות אין נוהגים לכתוב כך 
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אמנם כתב הב”י שאם כתב בכתובה “כסף צורי” ודאי גובה הכל מכסף צורי, אבל אם לא 
כתב “צורי” רק “זוזי מאתן דחזו ליכי מדאורייתא” הכריע הב”י שאין לגבות מכסף צרוף 

אלא מכסף מדינה שיד בעל השטר )האשה( על התחתונה. ע”ש.

אבל בשו”ת מהרשד”ם )סי’ קכז, שהיה בן דורו של הב”י( כתב שבסלוניקי היו כותבים 
בכתובות “דחזו ליכי מדאורייתא”, ועשו זאת מטעם ממה נפשך, שאם הלכה שכתובה 

מה”ת טוב הדבר, ואם היא דרבנן, הכוונה שיפרע הבעל מנכסיו כאילו הוא מה”ת. 

שהוא  היינו  דאו’  מעות  לכתוב  שנהגו  הטעם  שכתבו  הנ”ל  הראשונים  כשיטת  והיינו 
מקבל על עצמו להוסיף התוספת הזו, ולא שהיא תקנה, ואין בה משום חיוב, רק שהוא 

מחייב עצמו. ודלא כהב”י שכתב דאין לחייבו אלא כסף מדינה, כנ”ל.

וכ”כ המהרי”ט )חיודשים כתו’ י.( שכן נהגו גם בקונסטנטין לכתוב מדאו’, כמו בצרפת 
ובאשכנז. 

בכנסת הגדולה )הגב”י אות י”ז( כדעת רוב הפוסקים שהמעות הם  וכן הכריע להלכה 
מעות צורי, ובפרט שהרא”ש מכללם והוא אחרון.

לכתוב  נכון  אין  המזרח  ועדות  שלספרדים  הכריע  יב(  סי’  )ח”ג  אומר  יביע  ובשו”ת 
אין  ולכן  השו”ע,  מרן  דעת  דכן  משום  ובעיקר  מדרבנן,  שכתובה  דנקטינן  מדאורייתא, 

לכתוב אלא “דחזו ליכי” בלבד, והכותב “דחזו ליכי מדרבנן” לא הפסיד. 

אם כתבו דאורייתא האם הוא לעיכובא למנהג הספרדים

אמנם נראה מכל הפוסקים הנ”ל, שאף אם בכתובה של ספרדים כתבו “מדאורייתא” 
מ”מ אין זה לעיכובא, ואין זה פוסל את הכתובה, ואינו דומה למי שאין לו כתובה שאסור 

לשהות עם אשתו, ודלא כדעת הרמב”ן והריטב”א שהבאנו לעיל.

שהרי אף הב”י לא כתב במקרה זה אלא שאין גובין כסף צורי משום שיד בעל השטר על 
התחתונה, ולא כתב שנפסל השטר.

וכ”ש לדעת המהרשד”ם המהרי”ט והכנה”ג הנ”ל, שנהגו לכתוב דאורייתא ולגבות מעות 
דאו’, למר מדין תקנה )כנה”ג כהרא”ש( ולמר מצד המנהג והתחייבות עצמית )מהרשד”ם(.

וגם בשו”ת יבי”א )שם אות ה’( לא פסל הכתובה בדיעבד שכתבו “מדאורייתא”, אלא 
יורשיה שהם בעלי  הב”י דהבעל או היורשים )הנתבעים מול האשה או  שהכריע כדעת 

מחשש לטעויות, וכן נהוג בכתובות הספרדיות באר”י. וכ”כ הגרא”ח נאה בשיעורי תורה סי’ ג’ סע’ מד, 
שמנהג ירושלים ת”ו מלפנים היה לפרש סכום הכתובה במטבעות הנהוגות באותם ימים, אבל בגלל 
המלחמות ועוד סיבות השתנה ערך מעות אלו והיה סך המטבע הנהוגה שכתבו פחות מסכום הכתובה 
לפי ערך הכסף הטהור, ולכן סיים דיותר טוב בזמן הזה שלא לכתוב כלל הסכום במטבע הנהוג באותה 

מדינה, ע”ש. וראה בספר משפט הכתובה פ”כ הי”ח. ע”ש. 
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השטר( הרי הם מוחזקים ויכולים לטעון קים לי כסברת הרמב”ן וסייעתו שאינה גובה אלא 
כסף מדינה, ובפרט שכן דעת הב”י, ע”ש.  

וראה בספר משפט הכתובה )פ”כ ה”ח( שכתב דלהספרדים יש לפסול את אותה כתובה, 
ושהסכים עמו הגרע”י כאשר הציע הדברים בפניו, והציע שם להעביר קו עם הקלומוס על 
מילת “דאורייתא” ואף שלא יעשו קיום יהיה כשר, וביאר באריכות סברת הדבר שאין כאן 

זיוף מתוכו ולא חשש זיוף, וכתב שגם בזה הסכים עמו הגרע”י. ע”ש.

מתשובת הגרע”י עצמו ביבי”א הנ”ל, משמע להדיא דאין זה פוסל  וצ”ע קצת, שהרי 
בדיעבד, אלא רק שיד בעל השטר, היינו האשה, על התחתונה, ואינה גובה אלא כסף מדינה 
בלבד, וכנ”ל. ולא הזכיר שם מאומה מענין העברת הקולמוס, ובעיקר לא מענין הפסול של 

הכתובה. ובספר הנ”ל ציין לתשובה זו ביבי”א. וצ”ע.

דעת הרמ"א ומנהג האשכנזים

והרמ”א )שם( כתב על דברי השו”ע הנ”ל שזה לדעת אלו הסוברים שכתובת בתולה 
אינה אלא רק מעות דרבנן, אבל לדעת פוסקים אחרים הרי משערים במעות דאורייתא, 
ולכן נהגו לכתוב בכתובה “דחזו ליכי מדאורייתא”, והכריע שכן המנהג בכתובת בתולה, 

אבל באלמנה כותבים “דחזו ליכי” סתם.

ר”ת והרא”ש   זו שהביא הרמ”א היא דעת  בבאר הגולה )אות ל’( שכתב שדעה  וראה 
והמרדכי. והיינו שמודים לגבי המעות שהן מעות צורי דאורייתא אע”פ שחולקים על עצם 
חיוב הכתובה, כנ”ל, שלדעת ר”ת והמרדכי חיוב הכתובה הוא דאורייתא, ולדעת הרא”ש 

הוא דרבנן רק שהם תקנו מעות דאורייתא.

ויש לדייק מלשונו של הרמ”א שאחז בדעת הרא”ש, שהרי לא כתב שיש סוברים שחיוב 
הכתובה הוא דאו’ אלא רק שסבירא להו דמשערים בזוזי דאו’. ולכן נראה שכוונתו כשיטת 

הרא”ש שהכתובה היא דרבנן אבל משערים בכסף דאו’.

הרא”ש, דאף שקיי”ל שהכתובה  הרמ”א היא כדעת  הח”מ )שם סקכ”ו( שכוונת  וכ”כ 
דרבנן מ”מ משערים בכסף צורי ולכן המנהג לכתוב לבתולה “דאורייתא”.

וכ”כ הב”ש )סקי”ד( דכוונת הרמ”א לומר שאע”פ שהכתובה היא דרבנן מ”מ משערים 
במעות דאו’, וכתב דכן מוכח לומר משום דקיי”ל להלכה )בסי’ סח( שנאמן אדם בטענת 

פתח פתוח מצאתי, שזה רק למ”ד כתובה דרבנן. 

הוא  הרא”ש  של  שטעמו  מכיון  כי  כר”ת,  פסק  שהרמ”א  הבין  )סקכ”ז(  הגר”א  אבל 
שרבנן תיקנו מעות צורי כנ”ל לפי זה צריכים לכתוב מעות צורי גם לאלמנה, אף שלכו”ע 
כתובת אלמנה אינה אלא מדרבנן, וכמו שכתב הרמ”א בדעה הראשונה שהביא בענין זה, 
והרי קאי על מש”כ השו”ע, דגם בתולה וגם אלמנה היינו זוזי דאו’, והיא דעת הרא”ש. 
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וכיון שהרמ”א הסיק שהמנהג לכתוב דאו’ אינו אלא לבתולה, משמע דס”ל הטעם משום 
דכתובת בתולה דאו’ וכתובת אלמנה דרבנן, שלכן באלמנה אינו אלא כסף מדינה, וכדעת 
ר”ת. והגר”א עצמו חלק על זה, היינו שלדעתו אין הכתובה דאו’, אבל משערים במעות 

דאו’, וכדעת הרא”ש6.

וכן דעת הדרישה )סקי”ד*( דכיון שהמנהג הוא לכתוב רק בבתולה מוכח שהכתובה היא 
דאו’, ולכן אין כותבים דאו’ באלמנה שכתובתה דרבנן, וזה ע”פ דעת ר”ת, דאם אומרים 
שדאו’ קאי על המעות וכדעת הרא”ש א”כ למה לא כותבים כן גם באלמנה. וכתב דאע”פ 
שגובים לאלמנה מעות דאו’ כדעת הרא”ש שכן תקנו חכמים בכתובתה, מ”מ אין כותבים 

לה דאו’ כיון שאין כתובתה אלא דרבנן.

אבל הח”מ והב”ש הנ”ל כתבו דהרמ”א אחז בשיטת הרא”ש גם במסקנת דבריו שכתב 
דאין  הפרישה,  שהקשה  מה  לתרץ  הב”ש  וכתב  בלבד.  בבתולה  דאו’  לכתוב  שהמנהג 
כותבים כן באלמנה משום דלא תקנו לה חכמים כסף צורי אלא כסף מדינה בלבד, שהרי 
אלמנה לכו”ע אין כתובתה אלא דרבנן, ולכן גם להרא”ש לא תקנו לה מעות דאו’. וזהו 
תירוץ גם לדברי הגר”א הנ”ל. ולכן אין הכרח לבאר שהדעה הראשונה ברמ”א היא דעת 
הרא”ש, כפי שביאר הגר”א, אלא יש לבאר שמסקנת הרמ”א בכותבו המנהג שכותבין כן 
הרמ”א  הראשונה שהביא  הב”ש שהדעה  והוסיף  הרא”ש.  דעת  הוא  לבתולה שפיר  רק 
שכותבים מעות דאו’ גם לאלמנה היא דעת ההגהות מרדכי )כתו’ פי”ג סי’ שיב, הו’ לעיל 
אות א’( וכתב דדעת יחיד היא ]ורעק”א העיר שגם תוס’ ס”ל הכי, ע”ש[. וסיים דלכן אין 
המנהג כן, אלא כותבים מעות דאו’ לבתולה בלבד, אבל באלמנה לא שייך לכתוב כן כי לא 

תקנו לה חז”ל כן.

וכן העידו גדולי הפוסקים במשך הדורות שרוב שטרי כתובות שראו בזמנם היה כתוב 
בהם “דחזו ליכי מדאורייתא”. כ”כ בהגמי”י )אישות פ”י אות ו’( בשם רבינו שמחה, וכן 
הוא בכתובות של רב האי גאון7, ובעיטור8, וכן העיד התשב”ץ )ח”ג סי’ שא( דיש כותבין 

כך.

6(   עי’ היטב בדבריו בסקכ”ג שהביא ראיה להא דמשערים במעות דאו’, וכתב על זה “ולי נראה 
ראיה ברורה וכו’” ע”ש. ועי’ גם בסקכ”ה שכתב לבאר בדברי הרמ”א שהמנהג לכתוב דאו’ הוא אף 
למ”ד שהיא דרבנן, ולא חלק על זה. ועוד והוא העיקר, עי’ היטב בסקכ”ז שאחר שמבאר שדברי הרמ”א 
הם על פי שיטת ר”ת דכתובה דאו’, כותב “וא”כ אין אדם נאמן בטענת פתח פתוח”, וסיים “ולא קיי”ל 
כן כמש”ל סי’ סח”, היינו שקיי”ל להלכה שנאמן בטענה זו משום דהוא דרבנן וחכמים האמינוהו, ע”ש. 

וראה בספר ברכת אליהו שכך ביאר כוונת הגר”א.
7(   המובאות בקובץ הפסגה שנת תרנ”ז חוברת א’ דף מו.

8(   אות כ’ ערך כתובה.
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קט(,  )סי’  מינץ  מהר”ם  ובשו”ת  נישואין(,  )הל’  המהרי”ל  הכתובה  בנוסח  כתבו  וכך   
ובשו”ת בנימין זאב )סי’ נ’(, והלבוש )כאן בנוסח הכתובה שכתב בריש הסימן( ]וראה עוד 

באוצה”פ סי’ סו סקכ”ו אות א’[.

חוות יאיר )סי’ א(,  יב סל”א(,  נחלת שבעה )סי’  וכן פסקו הפוסקים האחרונים, ראה 
ובשיעורי תורה להגרא”ח נאה )סי’ ג אות מ”ד(.

ולכן האשכנזים כותבים בכתובה “דחזו ליכי מדאורייתא”.

אם לא כתבו "מדאורייתא" האם הוא לעיכובא למנהג האשכנזים

כשרה,  והכתובה  מעכב  זה  אין  מ”מ  “מדאורייתא”,  כתבו  לא  אם  האשכנזים,  למנהג 
שהרי קיי”ל להלכה כדעת הרא”ש ]כפי שהתבאר לעיל בדברי הרמ”א והפוסקים[ שהחיוב 
דכתובה הוא דרבנן והם תיקנו מעות צורי, ולכן נהגו לכתוב “מדאורייתא”, וכ”כ הרמ”א 
בלשון מנהג “והמנהג לכתוב לבתולה דחזו ליכי מדאורייתא”. וא”כ פשיטא דאין זה מעכב 

את כשרות הכתובה אם לא כתבו.

ואף לענין הגבייה, כתב הב”ח )כאן אות ז’( דלדעת הרא”ש גם אם לא כתבו “מדאורייתא” 
הרי גובים מעות צורי כיון שכן תקנו. ואף לדעת ר”ת שהחיוב מדאו’ מ”מ לא כתב הב”ח 
על  השטר  בעל  שיד  כיון  מדינה  בכסף  שיגבו  רק  אלא  לדעתו  הכתובה  את  פוסל  שזה 
ולענין  “מדאורייתא”,  כתבו  לא  אם  נפסלת  הכתובה  אין  דלכו”ע  ברור  ולכן  התחתונה. 

הגבייה כבר ביארנו דקיי”ל כהרא”ש, וכנ”ל. 

ובשו”ת  הרא”ם )המזרחי, כת”י(  הכנה”ג )כאן הגב”י אות יז( בשם  אלא שחלקו עליו 
יעלת חן )מהרא”ל צינץ, דיני כתובה שאלה יט( שלדעתם גם לר”ת גובים מעות צורי אף 
אם לא כתבו “מדאורייתא”, כיון שלדעתו הרי החיוב מה”ת וא”כ כ”ש הוא שגובים מעות 
צורי אף שלא כתבו בפירוש “מדאורייתא” שהרי נשתעבד לה במעות אלו מה”ת, דכן הוא 
הפירוש “דחזי ליכי” סתם היינו מדאו’ לדעתו.  ולדעתם כ”ש שאין הכתובה נפסלת מכך 

שלא כתבו “מדאורייתא”.  

וכ”כ להלכה בשו”ת שבט הלוי )ח”ט סי’ רעז( דפשיטא דלא מעכב כיון “דחזי ליכי” כולל 
ההלכה כמות שהיא. ע”כ. והיינו כוונתו לומר שאף שלא כתבו מ”מ ברור לכו”ע דהכוונה 
על מעות צורי ]אלא שלא פירש אם כשיטת הב”ח ומצד דקיי”ל כהרא”ש כנ”ל, או אם זהו 

לכו”ע ואף לר”ת, וראה שם שסיים שאינו יכול להאריך, ע”ש[.  
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ערך מעות עיקר הכתובה בזמננו ד. 

על  והכוונה  בשוק.  הטהור  הכסף  בערך  תלוי  זמננו,  של  במטבע  הכתובה  מעות  ערך 
מחירו המוצג בבורסה, אף שאין זה המחיר שניתן לכל צרכן להשיג בחנויות הפרטיות. 
ואפשר להתעדכן בכל יום בפני החברות השונות מה ערכו של הכסף הטהור בבורסה באותו 

יום. וכן נוהגים, ראה להלן. 

דינרים   מאתיים  היינו  צורי,  כסף  של  דינרים  במאתיים  שמתחייבים  לאשכנזים  ולכן, 
מכסף טהור, ערכם הוא 961.5 גרם כסף טהור9. ולפי ערך גרם הכסף להיום )טבת תשפ”א 
– ינואר 2021 למנינם( ששוה 0.88 דולר, הרי הם שווים היום 846.12 דולר או 2710.12 
ש”ח לערך )לפי השער היציג ינואר 2021(. ]ובתוספת כל העמלות המפורטות להלן יהיה 

הסכום המדוייק ע”פ ערך הכסף הניתן להישג יד הצרכן בסך 4261.60 ש”ח לערך10[.

דינרים  וחמשה  עשרים  שהם  מדינה,  בכסף  זוזים  במתאתיים  המתחייבים  ולספרדים 
מכסף טהור )שמינית שבכסף צורי(, ערכם הוא 120.1875 גרם כסף טהור11. שהם שווים 
היום )בתאריך הנ”ל( 105.76 דולר או 338.76 ש”ח לערך )לפי השער היציג ינואר 2021(. 

]ובתוספת העמלות המפורטות להלן יהיה הסכום בסך 532.70 ש”ח לערך[.

ולהעיר, שהערך העיקרי בחישוב הזה הוא ערך הכסף הטהור, וכיון שהוא תמיד משתנה, 
יש תמיד להתעדכן מה ערכו באותו זמן )צמוד למדד(. ולעולם אין להשוות ולחשב על 
בסיס הערך במטבעות של מדינות כגון דולר או שקלים חדשים וכו’ שהרי גם ערכים אלה 
משתנים כל הזמן, ופעמים שאחד משתנה ואחד אינו משתנה, ולכן אין זה ערך קבוע כלל. 
ואין לחשב אלא ע”פ משקל הכסף הטהור, כיון שמשקל זה הוא הערך הקבוע תמיד12, אבל 

ערכו משתנה מיום ליום !    

לפי ערכו בבורסה או לפי המחיר לצרכן בחנויות

9(   שיעורי תורה להגרא”ח נאה סי’ ג סע’ מד. והחישוב כך: בשו”ע יו”ד סי’ שה ס”א כתב שחמשה 
שקלים של פדיון הבן משקלם 30 דרהם. וא”כ 200 דינרים כסף, שהם 50 שקלים מהתורה )כיון שבכל 
שקל ישנם 4 דינרים(, הרי משקלם 300 דרהם )פי עשר מחמשת השקלים של פדיון הבן(. וכל דרהם 

הוא 3.205 גרם. ו-300 דרהם הם 961.5 גרם כסף טהור, והוא שיעור המאתיים דינרים כסף צרוף.
10(   החישוב כך )לפי הערך המקסימלי מתוך האחוזים הנ”ל( :

2710.12 )ערך משקל הכסף בבורסה( + 12% )דמי יבוא( + 17% )מע”מ( + 20% )רווח 
הסוחרים(.

11(   כיון שערכו של כסף מדינה הוא שמינית מכסף צורי: 961.5 / 8 = 120.1875 גרם כסף טהור. 
והוא מה שכתב השו”ע כאן סע’ ו’ שכתובת בתולה בכף מדינה היא ערך 37.5 דרהם )שמינית מ-300 

דרהם(.  
12(   וכן העיר הגרא”ח נאה שם הערה קג.
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ביארנו לעיל שחישוב דמי הכתובה לפי משקל הכסף תלוי בערך הכסף המשתנה מיום 
ליום בשוק הבורסה הבינלאומי. 

וישנה בזה מחלוקת, כי לדעת חלק מהפוסקים אכן יש לחשב אך ורק ע”פ הערך של 
הכסף גרידא, היינו ערכו בבורסה, ולדעת פוסקים אחרים יש לחשב ע”פ ערך הכסף שניתן 
לציבור הרחב להשיג בפועל בחנויות, היינו המחיר לצרכן, ולא על שוויו בבורסה בלבד, 
שהוא אינו אלא הסכם בין הסוחרים הגדולים, ואין זה המחיר הניתן לכל אדם להישג יד. 

ראה לקמן באריכות.

וערך זה מתקבל על ידי חישוב של ערך הכסף בבורסה בתוספת דמי יבוא מחו”ל שהוא 
בין 8% ל-12% )הכולל מס יבוא מחו”ל, דמי הובלה מחו”ל, ביטוח ודמי תיווך מהחברות 
המיבאות(, שער ההמרה מדולר לשקל שמשתנה כל הזמן )כי המחירים בבורסה נקבעים 
בדולר(, מס ערך מוסף שהוא מס חובה )מע”מ, באר”י 17% ב-2021(, ובתוספת אחוזי 
הרווחים המקובלים לרוב הסוחרים המוכרים את הכסף בכמויות קטנות לצרכנים, וזה נע 

בין 10% ל-20%. ]עיין בספר משפט הכתובה פ”כ הי”ד ביאור החישובים באריכות[.

לה  שיתן  הכתובה,  בשטר  ההתחייבות  פשטות  היא  שכך  משום  הוא  זו  שיטה  וטעם 
מאתיים דינרי כסף טהור או השוה ערך למשקלם, וא”כ כאשר הוא נותן לה שווים במטבע 
המדינה, צריך שסכום זה יהיה שוה למאתיים דינרי כסף טהור, ואם לא תהיה אפשרות 
ערך של  זה שוה  אין  טהור,  בכסף  או משקלם  כסף  דינרי  זה מאתיים  סכום  עם  לקנות 
אותם מתאיים דינרי זהב. והרי אי אפשר לקנות בפועל כזה משקל של כסף טהור בבורסה 
או אצל הסוחרים הגדולים מאוד שמוכרים יותר בזול, כי אין הם מוכרים אלא בכמויות 
גדולות מאוד. ולכן האפשרות היחידה שיוכל לקנות משקל זה של כסף טהור הוא בחנויות 
הפרטיות, וא”כ בהכרח שישלם מחיר הרבה יותר גבוה, וכמפורט לעיל, שערך זה כמעט 
כפול מערכו בבורסה. ואף אם יקנה אצל סוחרים גדולים במדינתו, הרי בהכרח ישלם גם 

כן על חלק מהתוספות הנ”ל.

ובשיטה זו אחזו הסמ”ע )חו”מ סי’ תכ ס”ק ס(, האורים ותומים )בחו”מ סימן פח ביאורים 
אות ב’(, וחידושי הרי”ם )סעיף ג אות ו(, החתם סופר )ח”ב יו”ד סימן רפט( ובשו”ת אגרות 

משה )יו”ד ח”א סי’ קצ(.

וכשיטה זו נוקטים כמה בתי דין וכמה פוסקים בזמנינו, וכן הובא בשם הרה”ג הגרז”ן 
משפט הכתובה  גולדברג13 ע”ה שהורה להוסיף את כל התוספות הנ”ל, וכן הביא בספר 

)ח”ג עמ’ עו( שכן מורים כמה פוסקים בזמנינו.

13(   כן הביא בספרו ידידי הרה”ג הרב יעקב חביב שיחי’, ספר חם השמש על הלכות חופה וקידושין 
עמ’ רמא, שכן אמר לו הגרז”ן ע”ה.
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לאידך, ישנם פוסקים הסוברים שלא התחייב אלא על ערכו האמיתי של כסף טהור, והיינו 
שאינו מתחייב לשלם במטבע של כסף אלא בשוה ערכו. ועוד, דכך היתה ההתחייבות בזמן 
התורה לכל המצוות שבכסף, כגון פדיון הבן ומחצית השקל, שהתורה חייבה על כסף טהור 

ללא הטבעה וללא מתכת נופסת המעורבת בתוך הכסף, ולכן אין צורך לשלם עבור זה. 

ולפי זה מספיק לשער לפי ערכו בבורסה בלבד, כיון שגלוי וידוע שאין הדרך היום לקנות 
ולמכור עם כסף טהור, אלא הכל מתנהל עם מטבעות הדמינות, ולכן לא התחייב אלא שוה 
ואין בדעתו להתחייב בכל העמלות והתוספות  הערך של הכסף טהור במטבע המדינה, 

רווחים של הסוחרים.

וכך פסקו הדברי חמודות )בכורות פ”ח אות כ”ב(, הנחלת שבעה )סי’ יב(, הגר”א )יו”ד 
סי’ שה סק”ד(, והחזו”א )חו”מ סי’ טז אותיות א’, ט’, י’(. והם פסקו כך גם בחיובים דאו’ 

כגון פדיון הבן וכדומה.

וכן נראה להכריע למעשה לענ”ד, לשער לפי הערך בבורסה בלבד, וללא כל התוספות 
הנ”ל. ובפרט שבנדו”ד הכרעת ההלכה היא שכתובה היא דרבנן, ולכן יש להקל בזה. 

ושל  התחתונה,  על  השטר  בעל  של  ידו  הרי  לעיל  שביארנו  שכפי  לומר,  יש  ועוד 
המתחייב על העליונה, וא”כ יכול המתחייב לטעון דקים ליה כאותם הפוסקים הסוברים 

שאינו מתחייב אלא ערכו האמיתי של הכסף בלי התוספות.

אם לעדכן את ערך עיקר הכתובה לפי יוקר המחיה בזמנינו

והנה, אחרי החישובים הנ”ל, ברור שאין מצוי איש שיימנע מלגרש אשתו בגלל סכומים 
כאלו, ואם כן כוונת חכמינו להרתיע את הבעל שלא לגרש אשתו בקלות כבר אין מושגת 

על ידי סכומים אלו בימינו.

הכתובה  ערך  את  “לעדכן”  צורך  שיש  ודיינים  אחרונים  כמה  חידשו  זו  תמיהה  וע”פ 
לפי יוקר המחיה בזמנינו, וזה גופא לפי עלות המחיה לשנה אחת שלימה, כפי שסיפקו 

המאתיים בזמן החכמים ]וראה בפרטות להלן באות ט’[.

הוא  החכמים  שקבעו  שמה  וכתבו  זה,  דבר  דחו  והדיינים  הפוסקים  של  רובם  לאידך 
לדורות, ואין לשנות. וכדי להשיג את המטרה של התקנה שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, 
לזה נתנו חכמים אפשרות להוסיף תוספת כל אחד לפי רצונו. ובדורות שאחריהם כתבו 
כמה ראשונים שהתוספת היא בגדר ‘חובה’ כדי להשיג את המטרה הנ”ל ועיקר התקנה 
והיא מהווה  והנדוניא,  ולכן הנהיגו להוסיף תוספת על העיקר  שלא תהיה קלה בעיניו. 

סכום מכובד יותר מהעיקר ]וראה בפרטות להלן אות ז’ וט’[.

)סי’ קנג( שחכמים שיערו ע”פ העניים שבדורם שהיו חיים בדוחק  הריב”ש  וכן כתב 
גדול, ולא רצו לבייש מי שאין לו, ולכן תקנו חובה על סכום השוה לכל נפש, שהוא מאתיים 
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זוז, שהעני ודאי היה נמנע מלגרש בקלות עבור סכום זה שהוא כל ביתו וכליו, ואמרו שכל 
הרוצה להוסיף יכול להוסיף כמה שירצה )כמבואר במשנה דלקמן(. ע”ש בדבריו. ונלמד 
ה’[ שבשיעור עיקר הכתובה אין ללכת בתר עיקר טעם התקנה  מדבריו ]כמשנ”ל אות 
שיהיה לו פרנסת שנה, שזה היה בזמנם פרנסת שנה לעני, אבל לשאר האנשים לא היה זה 
פרנסת שנה, וכן בימינו שאין מי שיימנע מלגרש בגלל סכום קטן של עיקר כתובה, מ”מ 
אין לשנות בגלל את ערך עיקר הכתובה, דלא תקנו על פי אורח החיים של כל דור, אלא 

שמה שקבעו בדורם הוא הקובע לכל הדורות. 

וכן סמכו בכמה פסקי דינים על דברי הריב”ש הנ”ל, כדי לדחות השיטות הטוענות שיש 
לעדכן את עיקר הכתובה לפי יוקר המחיה לשנה בזמנינו.

הנדוניא ה. 

או  בגדים  כגון  נכסים,  או  מעות  לבתו  יתן  הכלה  שאבי  נב:(  )כתובות  חכמים  תקנו 
קרקעות וכדומה מכל הנכסים, כדי שירצו לשאת אותה ויקפצו עליה, ולא תישאר רווקה 

בבית הוריה. וזו היא “הנדוניא”.

הבעל מקבל אחריות על כל הדברים שאשתו מכניסה לו בנדוניא )רמ”א סי’ סו סי”א(, 
והיינו שמתחייב להחזיר לה אותם או ערכם במקרה של גירושין או אם ימות לפניה, או 
כן  כותבים  ולכן  ס”א(.  קיא  סי’  אה”ע  שו”ע  שם,  )כתו’  לפניו  תמות  היא  אם  ליורשיה 

בכתובה שקיבל החתן עליו אחריות נכסים אלו.

ופירוש מילת “נדוניא” היינו “נע ונד”, כיון שעוברים בעלות כמה פעמים, מהאב לבתו, 
וממנה לבעלה, ומהבעל שוב אליה או ליורשיה )יפה ללב ח”ד סי’ סו אות י’(.

בכללות )ולא בפרטי פרטים של  למעשה, בחלק מהנוסחאות מפורטים נכסי הנדוניא 
כל מה שהכניסה בפועל כפי שהיה מצוי בכתובות ישנות(, וכך כתוב )בנוסחאות הנפוצים, 
כגון נוסח נחלת שבעה(: “ודין נדוניא דהנעלת ליה וכו’ בין בכסף בין בזהב, בין בתכשיטין, 
במאני דלבושא ]לבושים[, בשימושי דירה ]צרכי דיור[ ובשימושי דערסא ]צרכי מטה[, 

וכו’”. 

ולאחר מכן נוהגים לכתוב שהחתן קיבל אחריות על הנדוניא והתחייב על סכום מסויים 
יותר משווי הנדוניא  נמוך  יותר או  גבוה  זה  כנגד הנדוניא, אף אם בפועל סכום  במעות 
שהכניסה הכלה בחפצים וכסף ושאר דברים )ע”פ המנהג שכותבים סכום קבוע, כדלהלן, 
ראה להלן בענין טעות בנדוניא מה שטוב לעשות כאשר הסכום נמוך יותר משווי הנדוניא(.

ונהגו לכתוב לבתולה סכום של “מאה זקוקים כסף צרוף”, ולאמנה או גרושה לכתוב 
“חמשים זקוקים כסף צרוף”. וסכום זה הוא סכום קבוע, ע”פ מנהג האשכנזים, כדי שלא 
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לבייש את מי שאין לה, ונוהגים לכתוב סך של מאה זקוקים )רמ”א סוף סי”א, וכן פסק 
וכתב בנוסח הכתובה בנחלת שבעה סימן י”ב וט”ז(.

ומנהג הספרדים14, שלא לפרט הנכסים והחפצים, וגם שלא לכתוב סכום שקיבל בתור 
שהוסכם  “סך  או  מסויים”  “סך  נדוניא  שקיבל  רק  לכתוב  אלא  עליו,  ומתחייב  נדוניא 
ביניהם” לפי הנוסחאות, וכולל את סכום הנדוניא שמתחייב בו וסכום התוספת שמוסיף 
יחד בתוך הסכום הכללי. ובהרבה מקהילות הספרדים המנהג הוא לכתוב פעם וחצי )היינו 

סך הנדוניא בתוספת שליש מלבר( או פעמיים את סכום הנדוניא15. 

נוסח "דהנעלת ליה..." 

בנוסח הכתובה, לפני פירוט הנדוניא כתוב “ודין נדוניא דהנעלת ליה ...”. 

וכתב הרמ”א )סי”א( ע”פ המרדכי, דבכתובת בתולה ואביה משיא אותה, נוהגים לכתוב 
“דהנעלת ליה מבי אבוה”, היינו מבית אביה.

ואם היא יתומה נוהגים לכתוב “מבי נשא” )רמ”א שם(, פירוש “מבית הנשכח” היינו 
אביה שנשכח, כי גזירה על המת שיישכח מהלב )כך פירש הנחלת שבעה סי’ יב אות מא, 

וסמך מהפסוק )בראשית מא, נא( “כי נשני אלקים”(.

“מבי  יכתבו  והוא בחיים,  נדוניא מבית אביה  גרושה, אם קיבלה  או  ובכתובת אלמנה 
אבוה”. ואם לא קבלו אין כותבים כלום, וכן אם אינו בחיים, אלא מיד אחרי “דהנעלת ליה” 

ממשיכים “בין בכסף וכו’” )מהרי”ל הלכות נישואין, ונחלת שבעה שם(.

14(   ויש בזה גופא כמה חילוקי מנהגים וכמה נוסחאות, ראה משפט הכתובה פכ”ב הי”ב – ט”ז. 
15(   כך משמע מהמשנה כתובות סו ע”א, ע”ש ובפרש”י שם. וכ”כ הרמב”ם )אישות פכ”ג הי”א( 
וז”ל: מנהגות רבות יש בנדוניא, יש מקומות שנהגו שיכתבו בכתובה הנדוניא ביתר על דמיה בשליש או 
בחמיש או במחצה, כגון שתהיה נדוניתה מאה וכותבים שהכניסה לו מאה וחמשים כדי להרבות בפני 
העם וכשתבוא לגבות לא תגבה אלא המאה. ויש מקומות שנהגו לכתוב בפחות ואם פסקה להביא 
לו במאה כלים נותנת שוה מאה ועשרים או מאה וחמשים וכותבין שהכניסה לו מאה, ויש מקומות 
שנהגו לכתוב שוה בשוה, ויש מקומות שנהגו שיתן האיש מעות לפי הנדוניא דבר קצוב שתתקשט בו 
הכלה ותקנה בו בשמים וכיוצא בהן, ויש מקומות שיכניס האיש שום משלו לאשה יצטרף לנדוניתה 
להתנאות בו. עכ”ל. וראה בב”י כאן סע’ י”א, שהביא כמה וכמה מנהגים בזה, ובשו”ע שם פסק שהכל 

לפי מנהג המדינה. 
ומנהג הספרדים בימינו ראה בספר משפט הכתובה ח”ג עמ’ רפו - רפח שנוהגים לרוב לכתוב בסך 
הכל )כי אינם מפרטים את כל הסכומים רק כותבים סך הכל( פעם וחצי או פעמיים מה שהכניסה לו 

בנדוניא. 
ומנהג האשכנזים עד היום הוא כדברי הרמ”א שם סוף סי”א לכתוב בשוה בכל הכתובות בנדוניא 
ובתוספת, כאשר סכום התוספת הוא כסכום הנדוניא, ובסך הכל כותבים פעמיים את סכום הנדוניא, 

וכן כתב בנחלת שבעה סי’ יב, ע”ש. וראה עוד להלן בפנים אות ז’ באריכות.
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והספרדים, ברוב הנוסחאות, נוהגים בכל המצבים הנ”ל שלא לפרט מקור הנדוניא ולא 
לכתוב כלום, משום שאין נפקא מינה מזה בימינו, שהרי אין אנו מחזירין הנדוניא למקורה 

אלא לאשה או ליורשיה בלבד16, ויש שנהגו גם היום לכתוב לפי החלוקה הנ”ל17.

אם טעות בנוסח או בסכום הנדוניא מעכבת

כתב הרמ”א )סי”א( בענין הנוסח מבי אבוה או מבי נשא “אם שינה לית לן בה”. היינו 
שאין הטעות בזה מעכבת.

ועיקר הטעם שציינו המקור היה כדי שידעו לאן להחזיר הנדוניא, אבל היום העיקר הוא 
הערך של הנדוניא והכלה מקבלת אותו, ולכן גם בנוסח הכתובה כתוב שקיבל עליו סכום 

ולא את החפצים עצמם וכו’.

הוא  הרי  בפועל  שהכניסה  ממה  יותר  כתב  אם  שהרי  מעכב,  אינו  בסכום  טעות  וגם 
כמחייב עצמו בסכום זה מרצונו. וגם אם כתב פחות ממה שהכניסה בפועל, אם בסך הכללי 
כתב סכום השוה אותו ערך או יותר, שפיר דמי. ואף אם הכניסה סכום גבוה מאוד, ואין 
בסך הכללי ערך שוה לסכום, מ”מ אין זה פוסל, ובפרט לאשכנזים הנוהגים לכתוב סכום 
שוה בכולם כדי שלא לבייש את מי שאין לה, שהוא על דעת זה שאפילו אם הכניסה יותר 
בפועל, מ”מ לא יכתוב לה אלא הסכום הקבוע ע”פ המנהג, ואם ירצה לכתוב לה יותר, 

יכתוב לה בשטר אחר. 

סכום גדול לנדוניא

ומ”מ, במקרה כזה שצד הכלה הכניסו סכום מאוד גדול בתור נדוניא, טוב להודיע להם, 
שהמנהג לכתוב בכתובה רק סכום מוגבל, גם בנדוניא וגם בתוספת ]מאה זקוקים לנודניא 

ועוד מאה לתוספת, סה”כ מתאיים זקוקים כסף צרוף[, כדי שיהיה הדבר בהסכמה18. 

ואם לא יסכימו לזה, יש חילוק בין האשכנזים לספרדים.

16(   אבני אפוד )סי’ סו ביאור הכתובה סקי”ב(, שבט בנימין )סי’ קצד(.
המפקד  שער  ע”ב(,  כג  דף  שנה,  כמאתיים  לפני  בירושלים  )ראשל”צ  האדמה  מזבח  ע”פ     )17
יג(, נתיבי עם )איסוף מנהגי ירושלים לפני  )איסוף מנהגי אר”י לפני כמאה שנה, הל’ כתובות אות 

כחמישים שנה, הלכות כתובות(. 
וראה בספר משפט הכתובה ח”ג עמ’ קעב, שהביא מהגרע”י ע”ה שהורה לו להדפיס כתובות בלי 
רווח לכתיבת מקור הנדוניא משום שאין טעם לזה בימינו, ואח”כ כתב שהגרש”מ עמאר שליט”א הורה 
להשאיר רווח גם בכתובות הספרדיות של הרבנות ירושלים, כיון שכך מצינו בקדמונים ואין לשנות 
המנהג, ושוב חזר אל הגרע”י ע”ה ואמר לו שאע”פ שאין טעם לכתוב כן מ”מ לא כדאי לשנות ממה 
הכתובות  רוב  אבל  ירושלים.  הרבנות  בכתובות הספרדיות של  הדפיסו  כך  ולכן  שכתבו הקדמונים, 

הספרדיות כתובות ללא רווח. ע”ש. 
18(   ראה משפט הכתובה פכ”ב הי”ח. ע”ש.
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לבני הספרדים שנוהגים לכתוב סכום גדול בסך הכללי, הכולל גם הנדוניא וגם התוספת, 
שהחתן  הסכום  בתוספת  הנדוניא  סכום  גובה  והיינו  הכל,  את  המכסה  סכום  יכתבו  אזי 
הוסיף, כל מקום לפי מנהגו, ובהרבה מקהילות הספרדים המנהג הוא לכתוב פעם וחצי 
)היינו סך הנדוניא בתוספת שליש מלבר( או פעמיים את סכום הנדוניא ]כמשנ”ת לעיל[. 

ולבני האשכנזים הנוהגים לכתוב סכומים קבועים דוקא כמש”כ הרמ”א )שם, וכן נוסח 
נחלת שבעה, ע”ש סי’ י”ב וט”ז(, אם רוצים להוסף לה, וכגון במקרה כנ”ל שלא הסכימו צד 
הכלה להסתפק בסכום הקבוע הנמוך מהסכום שהכניסו לנדוניא, יכתבו לה תוספת כתובה 
וכ”כ  אלו,  במדינות  נוהגים  שכן  וסיים  דבריו(  בסוף  )שם  הרמ”א  וכמש”כ  אחר,  בשטר 
הח”מ )סקמ”ה ביאור דברי הרמ”א(, וכ”כ הנחלת שבעה )סי’ י”ב וסי’ ט”ז, ע”ש שסידר 

שטר תוספת בפני עצמו( ]וכן מנהג חב”ד[.

לתוספת  בנוסף  שניה,  תוספת  עבור  רווח  שמשאירים  אשכנזים  של  כתובות  ויש   
הקבועה של מאה זקוקים ע”פ המנהג, וכותבים שם סכום לפי רצונם19.

נדוניא שמשמשת לקניית דירה

מצוי בימינו שצד הכלה נותן סכום כסף מכובד שישמש לקניית דירה עבור הזוג. 

ברוב המקרים בעלות הדירה נרשמת ב’טבו’ )משרד המקרקעין( על שם החתן וגם על 
שם הכלה. וא”כ כסף זה שהכניסה הכלה נשאר בבעלותה, ורשום על שמה ויחזור אליה 

ללא קשר להתחייבות החתן בכתובה. 

וא”כ אין זו נדוניא כיון שלא נתנה את הכסף לחתן, והרי עיקר הרעיון בנדוניא הוא שתתן 
כסף לחתן עצמו, והוא מתחייב להחזיר לה בעת הפירוד )גירושין או מוות(, אבל כאן בכל 
אופן הכסף יחזור אליה. ואם החתן יתחייב לתת סכום זה, הרי היא תקבל סכום זה פעמיים, 
גם מהחתן וגם מהחלק שלה בדירה. ועוד שלפי הנוהגים שהחתן מוסיף לה תוספת שהיא 
ביחס לנדוניא, כגון חצי מסכום הדנויא )שליש מלבר(, או שהוא מוסיף עוד פעם כסכום 
הנדוניא בשלימותו, היינו שהוא מכפיל את הנדוניא, לפי המנהג בזה )כפי שנתבאר לעיל(, 
הרי אם יכתוב בשטר הכתובה סכום הנדוניא שמתחייב להחזיר לה )שהוא הסכום שהיא 
הביאה לדירה(, ויכתוב גם התוספת, הרי שבעת הפירוד הוא יתן לה גם סכום הנדוניא, 
ועוד חצי מסכום זה או עוד פעם אחת סכום זה בשלימותו בתור תוספת, והרי היא מקבלת 
גם את חלקה בדירה ששמור על שמה. ונמצא שמקבלת חזרה את הסכום שהביאה בשביל 

19(   ראה משפט הכתובה ח”ג עמ’ רפד, שכתב שכן נוסח הכתובה של הרבנות הראשית לאר”י לבני 
אשכנז, שכתבו גם נדוניא קבועה של מאה זקוקים וגם תוספת קבועה של מאה זקוקים, ואח”כ השאירו 
רווח פנוי כדי שיוכל לכתוב עוד תוספת לפי רצונו, אם ירצה להוסיף. ומובן טעמם מפני שאם ירצה 
החתן מעצמו להוסיף, או אם במקרה כנ”ל לא יסכימו לתת נדוניא גבוהה בלי שיתחייב עליה החתן, 

בכך יוכל החתן לכתוב בכתובה את התוספת הראויה לפי רצונו.



259 י"א ניסן ה'תשפ"ב

קניית הדירה וגם תוספת של עוד פעם וחצי או פעמיים אותו סכום! ואין זה כלל כוונת 
תקנת ההתחייבות של החתן בהחזרת הנדוניא ובתוספת. 

כותבים  זאת  רבים שבכל  ראינו  ומ”מ  נדוניא,  זה בתור  צורך להחשיב סכום  אין  ולכן 
סכום זה המיועד לקניית דירה בתוך הכתובה בנדוניא או בתוספת )כדי להראות כבודם, 
וכגון למנהג בני הספרדים הנ”ל שכותבים סך אחד הכולל הכל יחד לפי רצונם, או למנהג 
חלק מהאשכנזים כנ”ל בנוסח הרבנות הראשית לאר”י שהוסיפו רווח לכתיבת סכום נוסף 
בתור תוספת, בנוסף לתוספת הקבועה ע”פ המנהג, כנ”ל. ואף למנהג אלו שאינם מוסיפים 
כלום בכתובה חוץ מהסכומים הקבועים ע”פ המנהג, עדיין יכול להיות מצוי מצב זה על ידי 

כתיבת שטר תוספת בנפרד, כמשנת”ל(.

ולכן טוב להסביר זאת לשני הצדדים, ובפרט לחתן ולהוריו, שמשמעות הדבר היא כנ”ל 
שמתחייב לשלם כפליים, ויחליטו אם אכן רצונם בכך.   

התוספת ו. 

מוסיף החתן בהתחייבותו  זה  סכום  ‘התוספת’.  סכום  והוא  בכתובה,  ישנו  נוסף  סכום 
לכלה, לפי רצונו, בנוסף לכל שאר הסכומים של עיקר ונדוניא.

מטרת ההוספה היא כדי לבטח שהכלה אכן סומכת דעתה שלא יגרשה בקלות, היות 
יחסית  קטן  סכום  שהוא  טהור,  כסף  זוז  מאתיים  רק  חכמים  לה  תקנו  הכתובה  ובעיקר 
כמבואר לעיל ]אות ה’[, כדי שיהיה סכום זה מתאים אפילו לעניים שבכל דור. וכן כתב 
הריב”ש )סי’ קנג( שחכמים שיערו ע”פ העניים שבדורם שהיו חיים בדוחק גדול, ולא רצו 
לבייש מי שאין לו, ולכן תקנו חובה על סכום השוה לכל נפש, שהוא מאתיים זוז, שהעני 
ודאי היה נמנע מלגרש בקלות עבור סכום זה שהוא כל ביתו וכליו, ואמרו שכל הרוצה 
להוסיף יכול להוסיף כמה שירצה )כמבואר במשנה דלקמן(. ע”ש בדבריו. ונלמד מדבריו 
]כמשנ”ל אות ה’[ שבשיעור עיקר הכתובה אין ללכת בתר עיקר טעם התקנה שיהיה לו 
פרנסת שנה, שזה היה בזמנם פרנסת שנה לעני, אבל לשאר האנשים לא היה זה פרנסת 
אין  מ”מ  כתובה,  עיקר  קטן של  סכום  בגלל  מלגרש  שיימנע  מי  בימינו שאין  וכן  שנה, 
לשנות בגלל את ערך עיקר הכתובה, דלא תקנו על פי אורח החיים של כל דור, אלא שמה 

שקבעו בדורם הוא הקובע לכל הדורות. 

וכן סמכו בכמה פסקי דינים על דברי הריב”ש הנ”ל, כדי לדחות השיטות הטוענות שיש 
לעדכן את עיקר הכתובה לפי יוקר המחיה לשנה בזמנינו.  

יחסית לחשיבות  נמוך  רוב האנשים סכום העיקר מהוה סכום  אבל מכל מקום, עבור 
הענין, היינו להרתיע את הבעל מלגרש את אשתו בקלות ראש.
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ולכן תקנו חכמים להוסיף סכום התוספת, למי שירצה, וכמה שירצה. 

וכך נאמר במשנה )כתו’ נד:( “אף על פי שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה, אם 
רצה להוסיף אפי’ מאה מנה יוסיף”.

ובגמ’ )שם( אמרו “פשיטא, מהו דתימא קיצותא עבדו רבנן, שלא לבייש את מי שאין 
לו, קמ”ל”. היינו שלא הגבילו חכמים אלא באופן כללי,שלא לבייש מי שאין לו, שכאשר 
ורוצה  לו  מי שיש  הבריות שהוא מפני תקנת חכמים. אבל  יחשובו  זוז,  יכתוב מאתיים 

להוסיף ודאי שרי.

הרמב”ן )שם( שמה שחידשה הגמ’ בהבנת המשנה, הוא שיכול להוסיף בסכום  וכתב 
של עיקר הכתובה עצמו, כגון שיכתוב לה מהר אלף זוזים, אבל אם בא לכתוב לה סכום 
זה  על  ולא  זו,  תוספת  לכתוב  שמותר  פשוט  הקבוע,  העיקר  לסכום  בנוסף  התוספת 
הקשתה הגמ’ ולא זה מה שחידשה המשנה. דכל מי שרוצה לכתוב בנדוניא סכום גדול 
יכול לכתוב, ולא אמרו בזה שלא לבייש וכו’, ולכן גם בזה הוא הדין שמי שרוצה לכתוב לה 
סכום נוסף לא אמרו בזה שלא לבייש וכו’. וכתב עוד דמשמע בסוגיא אחרת )פט: משנה 
דשתי כתובות( דמסתמא כותבים תוספת, היינו שהמנהג מקובל שמוסיפים תוספת, וכן 

הביא מתשובות הגאונים שנהגו להוסיף על עיקר הכתובה שתקנו חכמים. 

וכ”כ הר”ן )כתו’ שם, כא. מדפי הרי”ף( שבודאי שאין הוה אמינא שאדם לא יוכל להוסיף 
ולהתחייב לאשתו תוספת על הכתובה כמה שירצה, בתור מתנה, אלא כוונת הגמ’ לומר 
וכ”כ  מהעיקר.  התוספת  להפריד  צריך  ולא  להוסיף  אפשר  הכתובה  עיקר  בסכום  שאף 

הרשב”א והריטב”א והרא”ה והשטמ”ק )כולם על הגמ’ הנ”ל(.

וכן כתב המרדכי )כתו’ סי’ רפט( בביאורו דין התוספת שהוא כדין העיקר, שנותן לה בכל 
מצב שמוציאה, שאדרבה, צריך ליתן לה תוספת כי רק זה גורם באמת שלא יגרשה בקלות 
רוצה  ידיר אשתו אם  כל אדם  כן  גם תוספת צריך ליתן לה, דאם לא  “וע”כ  וז”ל  ראש, 

לגרשה כדי להפטר מתוספת ]אם לא נאמר שדינה כדין העיקר[”. עכ”ל.

“וכמה הוא כותב לה, אם היתה  )אישות פ”י ה”ז(  הרמב”ם שכתב  וכן משמע מדברי 
בתולה אין כותבין לה פחות ממאתים דינרים, ואם היא בעולה אין כותבין לה פחות ממאה 
דינרים, וזה הוא הנקרא עיקר כתובה”. דהיינו שמזה שכתב דוקא שלא כותב לה “פחות”, 
עכ”פ  יפחות  ורק שלא  לפי מה שירצה,  יותר,  לה  ולכתוב  להוסיף  יכול  משמע דשפיר 

מהסכומים הנ”ל.

וכ”כ המהרי”ק )שורש קיד( שכתב לבאר למה תיקנו חז”ל שטר כתובה לאשה, הרי חיוב 
זה הוא תנאי בית דין, ובלאו הכי יכולה לגבות גם בלי שטר, וא”כ בלי השטר כבר סמכה 

דעתה, אלא מוכח לומר דתקנת השטר היא בשביל התוספת.



261 י"א ניסן ה'תשפ"ב

וכ”כ הראבי”ה )משפטי הכתובה סי’ תתקיט( והאור זרוע )סי’ תשיב( שהכל יודעין שאין 
כתובה בלא תוספת ואין רגילות עכשיו לכתוב מנה או מתאיים בלבד, אלא אין לך כתובה 

שאין לה תוספת. ע”ש.

וכ”כ בשו”ע )ס”ז( “אם ירצה להוסיף על זה ]על העיקר[ מוסיף”. והמשמעות היא שאין 
בזה הגבלה בגובה הסכום, וגם שאפשר להוסיף בתוך סכום העיקר, שהרי זה נאמר מיד 

אחר מש”כ )ס”ו( ששיעור כתובה מאתיים וכו’.

וכן פירש הרמ”א )שם( את דברי השו”ע ע”פ הראשונים הנ”ל וכתב “ואין צריך לפרש 
עיקר הכתובה בפני עצמה והתוספת בפני עצמו אלא כולל הכל ביחד אם ירצה” ]אלא 

שלא פסק כן למעשה אלא שיש להפרידם, ויבואר עוד להלן[. 

וכ”כ הלבוש )כאן ס”ז( שלא אמרו רבנן קצבה אלא שלא לפחות כדי שלא תהא קלה 
בעיניו להוציאה, אבל אם בא להוסיף מוסיף.

וכן הב”ח )אות ה’( כתב שצריך לכתוב בכתובה את הסכום שמוסיף לה, ולכללו ביחד עם 
העיקר. ועוד כתב שאם פסק לה תוספת באמירה, ולא כתב אותה בכתובה, אסור לשהות 

עמה דלא סמכה דעתה, ע”ש. 

זה,  לפני  עוד  או  מזמן הש”ס  קדום מאוד  מנהג  הוא  וחזינן שפיר שהוספת התוספת 
נוהגים עד היום, וכך כתוב בנוסחאות הכתובה, ויש לומר שתקפו וחשיבותו גדולה  וכן 
מאוד כיון שהוא העושה את סמיכות דעתה בפועל. ולכן אין להקל ראש בזה, ויש להפציר 
בשו”ת אג”מ  וכ”כ  להוסיף.  ויסכים  להוסיף תוספת, שיבין חשיבותה  רוצה  במי שאינו 
להוסיף תוספת השוה  יש  ודאי  הזהובים,  ערך  צב( שבימינו שנתמעטו  סי’  ח”ד  )אה”ע 
ערך משמעותי, ובודאי שתקנת הראשונים לגבות מתאיים זקוקים לבתולה ומאה זקוקים 

לאלמנה, בתוקפה עומדת. ע”ש.

ומ”מ, מובן ופשוט, שאם לא יכתוב לה תוספת, או שטעו בכתיבת סכום התוספת, אין 
זה מעכב, כיון שאינו ממהות תקנת הכתובה, והכתובה כשרה גם אם יהיה בה רק את סכום 

העיקר כתובה.

הרמ”א  מש”כ  הוא  מהם  ואחד  התוספת,  סך  בגובה  מנהגים20  כמה  מצינו  ובמקורות 
בדרכ”מ )טו*( שהמנהג בעירו )קראקא( היה להוסיף שליש מלבר, היינו שאם הכניסה לו 
אלף אז כותב לה אלף וחמש מאות. וכ”כ הב”ח )אות י’( שכן היה המנהג בקראקא, וכ”כ 
הח”מ )סקמ”ג(, וכ”כ הנחלת שבעה )סי’ יב אות מט סק”ג(. אך למעשה מנהג האשכנזים 

שונה מזה, ראה להלן.

20(   וראה לעיל בהערה 201 פירוט המקורות למנהגים אלו.
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סכום התוספת למנהג הספרדים

מסך  חצי  עכ”פ  להוסיף  נהגו  ולרוב,  בעיניו,  כטוב  מוסיף  חתן  שכל  הספרדים  מנהג 
הנדוניא או חצי ממה שהוציא צד הכלה עבור החתונה, או להכפיל סכומים אלו )והיינו 
שלרוב נהגו לכתוב פעם וחצי או פעמיים את סך הנדוניא או ההוצאות(, וכן נמצא בכתובות 

עתיקות )ראה משפט הכתובה פכ”ד ה”ח(. 

ואפשר להוסיף יותר להראות כבודה וחיבתה של הכלה על החתן, אך אין להפריז מדי 
כדי שלא יהיה שטר הכתובה נראה כשחוק בעלמא, אלא יש להסביר שיש לו תוקף אמיתי 

של שטר לכל דבר, גם  ע”פ חוקי המדינה )באר”י עכ”פ(.

)חוזר הרבנות  הגבילו את סכום התוספת למיליון ש”ח  ולכן הרבנות הראשית באר”י 
משפט  בספר  וראה  הנישואין,  רושמי  לכל  שנשלח  תשס”ב  תשרי  י”ד  מיום  הראשית 

הכתובה, ח”ג עמ’ רצו(.

ולא נהגו להוסיף בתוך סכום העיקר, אלא להפריד אותם, ולכתוב העיקר בפני עצמו 
“מהר  הכתובה  בנוסח  שכותבים  הלשון  דקדוק  משום  והטעם  עצמה.  בפני  והתוספת 
בתולייכי דחזו ליכי”, והרי הסכום דחזי לה אינו אלא מאתיים זוז, ולא יותר מזה, ולכן אין 
כותבים כן, וכ”כ המאירי )ריש פ”ה דכתו’(, וכ”כ החת”ס )חידושים כתו’ שם, ושו”ת אה”ע 
ח”א סי’ קכה( שאף לשיטת הר”ן אין לכתוב “דחזו ליכי” על סכום יתר על המתאיים זוז. 
וכן הוא  בין שני הסכומים.  ועוד דכן ראו בכל הכתובות במשך הדורות שתמיד הפרידו 
הגאונים והרמב”ם והתשב”ץ )ראה משפט הכתובה פ”ב, ופכ”ד ה”ו עמ’ עדר –  בנוסח 

ערה(.

סכום התוספת למנהג האשכנזים

מנהג האשכנזים הוא לכתוב את התוספת בנפרד מהעיקר, וגם לכתוב לכל כלה ממש 
את אותם סכומים ולא לשנות מכלה לכלה, הן בעיקר והן בתוספת. ואם רוצה להוסיף לה 

מוסיף לה בשטר נפרד.

וטעם המנהג הוא משום שכמה ראשונים פירשו שגם למסקנת הגמרא הנ”ל )כתו’ נד:( 
מ”מ אין הכוונה שיוסיף בתוך העיקר שהרי חכמים רצו שלא לבייש מי שאין לו. ולכן מי 
שירצה להוסיף יוסיף בנוסף לעיקר, ולכן נהגו גם שלא לכתוב סכום אחר מכתובה אחת 

לשניה גם בתוספת, ומי שרוצה להוסיף יוסיף בשטר אחר.

רב שרירא גאון )שו”ת זכרון  ר”ת, וכן כתב  המרדכי )כתו’ סימן קלו( בשם  וכך פירש 
לראשונים סימן י’( בשם מנהג אפריקיא, דעיקר ותוספת דבר קצוב הוא.
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וכן פסק הרמ”א )סי’ סו ס”ז( אחרי שהביא את דעת הר”ן לבאר את דברי השו”ע דהיינו 
שמוסיף על העיקר, כתב “ויש חולקים וסבירא להו דצריך לכתוב הכתובה כמנהג המדינה 

בפני עצמה והתוספת בפני עצמה, וכן נוהגים”, עכ”ל.

ואח”כ כתב )סוף סע’ יא( “ויש מקומות שנוהגים לכתוב כל הכתובות בשוה אפילו לא 
הכניסה לו כלום, ואם ירצה מוסיף לה”. וכתב הח”מ )סקמ”ה( דהיינו שיכתוב לה תוספת 
בשטר אחר. היינו שבשטר הכתובה הסכומים יהיו קבועים הן בעיקר והן בתוספת, ואם 
ירצה להוסיף לה יותר, יכתוב לה שטר אחר של תוספת. וכן סידר הנחלת שבעה )סי’ י”ב 
וט”ז( בנוסח הכתובות שלו, שבנוסח שטר הכתובה העיקר והתוספת קבועים )סי’ י”ב(, 

ועבור מי שירצה להוסיף סידר נוסח מיוחד של שטר תוספת )סי’ ט”ז(.

והסכום הקבוע שנהגו לכתוב בתוספת הוא מאה זקוקים כסף21, כמו הסכום שכותבים 
בנדוניא. וכן נוהגים ברוב העולם ובאר”י 22.

ליטרא  חמישים  לכתוב  שנוהגים  וצרפת,  בגרמניה  בעיקר  באירופה,  מקומות  ויש 
בנדוניא, וחמישים ליטרא בתוספת, סה”כ מאה ליטרא23. ומנהג זה הוא מנהג ישן המובא 

בכמה פוסקים24.

וביאר בנחלת שבעה )סי’ יב אות מט סק”ג( שסך זה שכותבים בתוספת )חמשים ליטרא 
או מאה זקוקים(, כולל בתוכו הוספת שליש מלבר על הנדוניא, היינו חצי מסך הנדוניא 
שליש  להוסיף  המנהג  שכן  משום  הנדוניא(,  עם  יחד  אותו  כשמחשבים  שליש  )שהוא 
על הנדוניא. ועוד תוספת מעצמו על עיקר הכתובה, היינו החצי השני של הסכום. והוא 
משום חיבה, שמוסיף לה כדי להראות חיבתה, שהרי בהוספת שליש אינו מראה לה חיבה 
יתירה שהרי כן הוא מדין המשנה ]כנ”ל[ ואין לפחות מזה, לכן בתוספת זו השניה )חמשים 

21(   הזקוק הוא מידת משקל של כסף טהור, שהשתנה במשך הדורות ולפי המקומות. ונחלקו 
הפוסקים איך לחשב ערכו להלכה, כשהאשה גובה את כתובתה, ראה להלן אות ט’.

בזמנו  )מטבע שהיה  כותבים לבתולה ארבע מאות פרחים  )סי”א( שהאשכנזים  22(   הב”י כתב 
באה”ק(, והכוונה שהסה”כ בין הנדוניא לתוספת הוא ד’ מאות. וכ”כ בדרכ”מ )ס”ק ט”ו*(. והב”ח כתב 
מאתיים  סה”כ  בתוספת,  זקוקים  ומאה  בנדוניא  זקוקים  מאה  כתוב  שלנו  שבנוסח  בקו”א(  ז’  )אות 
זקוקים, והוסיף שבמקומו גובים לבתולה ד’ מאות זהובים, כי זקוק אחד הוא שני זהובים, ע”ש. וכ”כ 
בדרישה )ס”ק י”ד*(, ע”ש. וכ”כ בנחלת שבעה סי’ י”ב שנוהגים לכתוב מאה זקוקים. ולכאורה הוא גם 
טעם המנהג שכתב הב”י לעיל, שהיו משווים בין הנדוניא לתוספת וכותבים מאתיים פרחים בנדוניא 

ומאתיים בתוספת. 
23(   גם הליטרא היא מידת משקל של כסף טהור, וגם הוא השתנה עם הזמן, ונחלקו הפוסקים איך 

לחשבו ומה יחסו לגבי ערך הזקוק. ראה משפט הכתובה פכ”ד הי”ג. 
24(   ראה תוס’ כתו’ נד: ד”ה אע”פ, מחזור ויטרי סי’ תקנג, שו”ת ח”ד סי’ תרעג, יש”ש יבמות פ”ד 
סי’ כ”א בשם הראבי”ה, מהרי”ו סי’ קיג, ועוד. וראה עוד מנהגים בב”ח אות ז’ בקו”א, ובדרישה ס”ק 

י”ד*, ע”ש.
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זקוקים או עשרים וחמשה ליטרא( הרי הוא מראה לה לה חיבה יתירה. עכת”ד הנחל”ש. 
]וצ”ע להיום, שהרי כל סכום זה נהפך כולו למנהג, וא”כ במה מראה לה חיבה יתירה[. 

ובנוסח הכתובה לאשכנזים של הרבנות הראשית לישראל, הוסיפו אחרי הסכום הקבוע 
עוד רווח כדי שיוכל לרשום עוד תוספת כפי רצונו, ודבר זה תמוה, שהרי אין זה לפי מנהג 
האשכנזים ולפי דעת הרמ”א והח”מ הנ”ל, להשוות כל הכתובות, וממה נפשך, אם יכתבו 
סכום כפי רצונם, אין צורך לכתוב את הסכום הקבוע של המאה זקוקים שנהגו בו. וכבר 

תמהו על זה )ראה משפט הכתובה פכ”ד ה”ז והי”ג(.

אלא דשמא כוונתם היתה משום שהמאתיים זקוקים הם סכום קטן יחסית )ראה החישוב 
באות הבאה(, וגם שאין כולם יודעים את שווים, לכן רצו לתת אפשרות למי מהאשכנזים 
שירצו לכתוב בגלוי סכום גדול, או סכום סביר אך במטבע מוכר שמבינים הכל מה שוויו. 

אבל על הרוב, בני האשכנזים החרדים לדבר ה’, משתמשים בנוסח הנחלת שבעה הנ”ל, 
או נוסחאות הדומות לו מאוד, וכדעת הרמ”א והח”מ הנ”ל. וכן הוא מנהג חב”ד.  

הסך הכל ז. 

והתוספת, מוסיפים לכתוב את הסך הכל שלהם.  אחרי שני הסכומים הנ”ל, הנדוניא 
והיינו שאם בכל אחד מהם כתב מאה זקוקים כסף, יכתוב “סך הכל מאתיים זקוקים כסף”.

והיינו שהסך הכל אינו כולל אלא את הנדוניא ואת התוספת, ולא את המאתיים זוז של 
עיקר הכתובה. כ”כ הריב”ש )סי’ סה(, והב”ח )אות ז’ בקו”א(, הדרישה )ס”ק י”ד*(, הח”מ 
)סקל”א(, והב”ש )סקט”ו(, וכן משמע מהרמ”א )ס”ז, וכ”כ הח”מ שם(. וכ”כ הגרא”ח נאה 

)שיעורי תורה סי’ ג סע’ מד והערה 103( שאין להכלילו בסה”כ, ע”ש.

ויש שכותבים בפירוש להוציא את העיקר, וכותבים “סך הכל וכו’ בר ממאתן זוזי דחזו 
לה”. כ”כ הבנימין זאב )סי’ נ( והרמ”ע מפאנו )סימן מא(, וכ”כ הב”ח )שם, “עם המאתן 

וכו’”(,  ועוד.

העיקר  את  כלל  לא  יב(  )סי’  כתב  שהוא  הכתובה  בנוסח  הנה  שבעה,  הנחלת  ושיטת 
זקוקים”,  מאתיים  “סה”כ  כתב  מאה,  והתוספת  מאה  הנדוניא  אחר  מיד  אלא  בסה”כ, 
ומשמע דאין זה כולל אלא הנדוניא והתוספת בלבד, ולא את עיקר הכתובה. אבל לאחר 
מכן )שם אות מט סק”ב( כתב לבאר שבוודאי שהעיקר כלול בסך הכל, שהרי על הנדוניא 
אינו חייב להוסיף אלא שליש מהנדוניא בלבד, היינו חמישים זקוקים, ואם כן מה שכותבים 
אחרת,  לבאר  סק”ג(  )שם  מכן  לאחר  חזר  ושוב  העיקר.  כולל  בודאי  הוא  זקוקים  מאה 
סוגי  שני  דישנם  משום  הכתובה,  עיקר  על  תוספת  הם  בתוספת  הנוספים  שהחמישים 
ותוספת על  עיקר הכתובה,  דיני  הגבייה חל עליה  תוספות, תוספת על העיקר, שבעת 
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הנדוניא שחל עליה דיני הנדוניא, כפי שביאר שם )אות נב סק”ד(, ועל כן המאה זקוקים 
שבתוספת מתחלקים לחמישים זקוקים תוספת על עיקר הכתובה, וחמישים תוספת על 
הנדוניא. והטעם שמוסיף על עיקר הכתובה ביאר שם שהוא משום שבזה מראה את חיבתו 
אל הכלה, שהרי בעצם המאתיים זוזים של העיקר הרי הוא מחוייב בהם, וגם התוספת על 
הנדוניא הוא שליש מדין המשנה ומחוייב בה, ולכן בתוספת זו שמוסיף על העיקר שאינו 
מחוייב בה כלל מראה לה חיבתו. ע”כ, ע”ש. ונראית דעתו שנוטה למסקנה כביאור זה 
האחרון, שאין העיקר כלול בסך הכל25. וי”ל דלכן לא שינה בנוסחו והשאיר המשמעות 

כנ”ל שאין העיקר כלול. 

והנפ”מ רבות, באם כוללים את העיקר בסה”כ או לא, ואחת מהם היא שאם פיחת וכתב 
פחות ממאתיים זוז בעיקר הכתובה, ובסך הכל כתב סכום השוה יותר מתאיים, אם הסך 
הכל כולל את העיקר מהני להוי כמתחייב מתאיים זוז מתוכו בעיקר הכתובה, אבל אם 
אינו כולל את העיקר, הרי שאין התחייבות על סכום עיקר הכתובה המגיע לה, והכתובה 

פסולה.

עיקר  מדיני  כמה  כולם  על  שחל  הרי  הסכומים,  כל  יחד  כוללים  שכאשר  נ”מ,  ועוד 
או  הנדוניא26,  את  גם  בעלה  בחיי  לגבות  יכולה  שאינה  כגון  רבות,  בזה  והנ”מ  הכתובה, 
התוספת  שגם  הרי  קטו(  סי’  באה”ע  )כמבואר  כתובתה  את  מאבדת  שהאשה  במקרים 
מאבדת יחד עם העיקר כי אין אנו יודעים מתוך השטר כמה הוסיף, ואין לה אלא הנדוניא 

בסך שמעשרים בו שהכניסה )או שנוטלת החפצים הקיימים(. 

וישנן עוד הרבה נ”מ המבוארות בפוסקים27. 

ולכן, למנהג הספרדים, הנוהגים שלא לפרט בשטר הכתובה את סך הנדוניא והתוספת, 
אלא לכלול הכל יחד, יש להם לדקדק היטב אם משמע מהנוסח שגם העיקר כלול או לא, 

כי רבות הן הנ”מ.

הגרז”נ גולדברג28 ע”ה, שבכתובות בהן החתן כותב סכום גבוה מאוד  ועוד העיר בזה 
בצורה מופרזת ובקלות ראש, הרי בודאי שאינו מתכוון להתחייב באמת על סכום זה, וא”כ 
בלי  זו שרויה  וא”כ אשה  גם על העיקר,  הרי שאינו מתכוון  הכל  בסך  כלול  אם העיקר 

2 ו-4 שהביא את שיטת הנחלת  103 ס”ק  25(   וראה בשיעורי תורה להגרא”ח נאה שם הערה 
ובין היתר  כלול בסה”כ, אלא דלפי ההקשר, שמחפש שם מקור למנהגים השונים  שבעה שהעיקר 
למנהג ירושלים, וכפי שסיים שם בסוף ס”ק 2 “ואפשר שכן חשבו בירושלים”, ייתכן לומר שביסס את 
המנהג על שיטה זו שכתב הנחלת שבעה, אך אין כוונתו לומר שזו מסקנת הנ”ש להלכה, ועצ”ע קצת.

26(   כמבואר דין זה ברשב”א )ח”ו סי’ ד(, ושו”ת מהרי”ק )החדשים סי’ כד(, בטור סי’ קיח, ובב”י 
סי’ פה )סע’ ח’(, ובשו”ת הרמ”א )סי’ צג(. ע”ש. 

27(   ראה בספר משפט הכתובה פכ”ה הל’ ב’ שסידר את כל הנ”מ, ע”ש.
28(   כן הביא בשמו במשפט הכתובה שם הל’ ג’ עמ’ שכח.
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כתובה. אבל אם העיקר הוא בנפרד, הרי שההתחייבות היא אמיתית עכ”פ על העיקר, אף 
שעל התוספת אין התחייבות אמיתית. ולכן אמר הרב הנ”ל שטוב למסדר קידושין לחלק 

את הסכומים כנ”ל. וכן העירו כמה דיינים29.

וכן הורו רוב הרבנים הספרדים למעשה, לחלק את סכום עיקר הכתובה מהסך הכל. כן 
דעת הגרב”צ אבא שאול ע”ה, והגר”מ אליהו ע”ה, וכן נוהג יבלח”ט הגר”ש כהן ר”י פורת 

יוסף, ועוד דיינים ורבנים ספרדים30.

אך דעת הגר”ע יוסף ע”ה נראית שלא לחלק את הסכומים ולכלול גם את העיקר בסך 
הכל, כדי שלא לבלבל את הבריות שבלאו הכי אינם מבינים מה הוא עיקר כתובה ומה הם 

מאתיים זוז. אך עדיין צריך לברר אם אכן דעתו כך למעשה31.

ובספר משפט הכתובה )פכ”ה ה”ג עמ’ של( דעתו ג”כ כדעת שאר הפוסקים הספרדים 
לחלק את העיקר מהסה”כ, אא”כ מבקשים ממנו לערוך כתובה לפי דעת הגרע”י. ע”ש.

 

איך מחשבים היום את המתאיים זקוקים  ח. 

ביארנו לעיל שהסה”כ הנכתב בכתובה למנהג האשכנזים הוא סך מאתיים זקוזים כסף. 
ושיעורם במטבע של זמננו שנוי במחלוקת הפוסקים האחרונים, כיון שהזקוק הוא שיעור 
משקל של כסף טהור שהשתנה רבות עם הזמן ולפי המדינות. ושינויים רבים אלו גרמו 
לכך שנחלקו האחרונים איך לחשב היום את שווי הזקוקים, כיוון שאינם מטבע העובר 

בימינו.

ואמנם, לעיל ]אות ה’[, ביארנו את ערך המאתיים זוזים של עיקר כתובה, אבל הזקוק 
הוא שיעור אחר לגמרי מהזוז, והוא למעשה שוה הרבה יותר. לכן יש לדעת מה הוא שוויו, 
וכמה גובה האשה בפועל בעת גביית הכתובה, כדי שידעו בעת החתונה על כמה מתחייב 

החתן.

29(   ראה מש”כ הרב שלמה דיכובסקי שליט”א בספק דין דבית הדין הגדול תיק מס’  1213655. 
וכן מש”כ הרב דוד דב לבנון שליט”א בפסק דין תיק מס’ 1215192.

30(   ראה משפט הכתובה שם עמ’ שכט - של.
31(   דהנה בספר משפט הכתובה שם הביא שדעת הגרע”י היתה לכלול את העיקר בסה”כ, ואמר 
לו זאת בנחרצות, ולכן מי שמבקש לסדר כתובה ע”פ דעת הגרע”י עושה לו כן. אבל הנה, הרב המחבר 
הרבנים  מכל  שקיבל  הנוסחים  מכל  מדוייק  הכי  הנוסח  שבירר  רמד,  עמ’  בפכ”ג  כתב  בעצמו  הנ”ל 
זה הרי כתב בפירוש  ובנוסח  וכל השאלות,  נוסח מדוייק שפוטר את כל הבעיות  וסידר  הספרדיים, 
להוציא את העיקר מהסה”כ, ואח”כ כתב שהראה נוסח זה להגרע”י פעמיים, בתשנ”ד ובתשס”ד, ועיין 
בו הגרע”י היטב והסכים עם נוסח זה, והורה לו לסדר כל הכתובות בדפוס עם נוסח. וא”כ זה סותר 

להנ”ל, ושמא חזר בו הגרע”י. ועדיין צריך בירור.
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וישנם בכללות ג’ שיטות איך לחשב ערך הזקוקים בכתובה, והן גופא מתחלקות לשיטות 
רבות, וכדלקמן:

לפי המנהג א( 

לפי  ולכן מחשבים  לזמן.  ומזמן  זקוקים משתנה ממקום למקום  הערך של המתאיים 
הערך של המטבע שהיה נהוג במקום מסויים. כגון מה שנהגו בפולין לתת 400 זהובים 
כנגד המאתיים זקוקים, או כגון מה שנהגו במדינות ליטא לתת 500 זהובים כנגד המאתיים 
זוז, אזי ההולכים לפי מנהג פולין מחשבים כמה שווים 400 זהובים היום, וההולכים לפי 
מנהג ליטא מחשבים כמה שווים 500 זהובים היום.  כך יוצא מדברי הדרכ”מ )אות טו*(, 
הב”ח )סי’ ס”ו אות ז’ בקו”א, וכן באות י’(, הדרישה )שם אות יד*(, מהרשד”ם )סי’ קפז(, 
יב סע’ מט-נ,  )סימן  והנחלת שבעה  יד(,  המהרי”ו )שו”ת סימן  מהרי”ל )חדשות קצג(, 

בביאור השיטות הנ”ל(. 

ויתירה מכן, במקומות מסויימים, כגון המקומות הנ”ל, במזנים מסויימים, היו נוהגים 
לגבות כמו הסכומים הנ”ל, אע”פ שערך המאתיים זקוקים היה שוה הרבה יותר מהסכומים 
הנ”ל, כגון יותר מת’ או מת”ק זהובים. מ”מ היו גובים ת’ או ת”ק זהובים, כיון שסכום 
זה היה כבר סכום גדול ונכבד, שעל ידו לא תהא קלה בעיניו להוציאה, ואעפ”כ המשיכו 
לכתוב בכתובות מאתיים זקוקים, וסמכו על המנהג שגובים כפי הסכום הנהגו. כן ביאר 
בשו”ת אגרות משה )אה”ע ח”ד סי’ צא-צב(, והוסיף עוד, שלמדנו מזה שהשאירו לכתוב 
לגבות,  הנהוג  כזה שערך הסכום  זמן  יהיה  כדי ללמדנו שאם  בכתובה,  זקוקים  מאתיים 
כגון ת’ זהובים, ירד ולא יהיה שוה לסכום גדול, יחזרו לעיקר התקנה לגבות ערך מאתיים 

זקוקים, כדי שתהיה הרתעה לבעל שלא יגרש את אשתו בקלות, ע”ש.

מנהג  היה  שכן   )103 ובהערה  מ”ד  אות  ג’  סי’  תורה  )שיעורי  נאה  הגרא”ח  ביאר  וכן 
ירושלים לכתוב סך 10 לירות ישראליות עבור העיקר והתוספת, וכתב לבאר שאין להם 
ויכולים להמשיך במנהגם כיון שסכום זה כבר נהוג, ואע”פ שהשווי האמיתי של  לחוש 
הזקוקים שוה יותר )ע”ש בדבריו בהערה 103 סעיף 4(, והביא יסוד לזה מדברי המהר”י 
אין לשנות  ברור  מנהג  דהיכא שיש  סי’ שה סק”ב(, שכתבו  )יו”ד  והגר”א  יד(  )סי’  וויל 
אף על פי שהוא פחות ממשקל הכסף שבזקוקים )ונראה מדבריהם שהוא בתנאי שעדיין 
הסכום הנהוג הוא סכום משמעותי שגורם שלא תהיה קלה בעיניו. והגר”א לא כתב כן אלא 

בדעת המנהג ודעת מהרי”ו, אבל לדינא הוא נוקט בדעה אחרת, ראה להלן(.  



קובץ המאה ועשרים | ישיבת תות"ל בית שמש קטנה268

לפי המשקל ב( 

הכסף  משקל  את  לחשב  יש  לכן  המנהגים,  והתערבבו  בזה,  המסורת  שנאבדה  כיוון 
הנמצא במטבע הזקוק, כפי שהיה משקלו בתחילת יסודו. כן שיטת והגר”א )כאן סקכ”ב, 

וביו”ד סי’ שה סק”ד(. 

את  כאן  והבאנו  שיטות,  ריבוי  )ישנם  המשקל  בשיעור  השיטות  נחלקו  גופא  ובזה 
השיטות היותר חשובות ומפורסמות(:

1. דעת החזו”א )סי’ סו אות כא(, ע”פ חישוב ארוך ומפורט, משקלם הוא 57.6 ק”ג כסף 
טהור ]להיום )טבת תשפ”א – ינואר 2021 למנינם( הוא לערך 50,688 דולר, שהם לערך 

162,200 ש”ח, ודבר זה משתנה צמיד לפי שינויי השערים[.

2. וכן דעת האגרות משה )אה”ע ח”ד סי’ צא–צב( שיש לחשב משקל הכסף הטהור32, 
כסף טהור ]להיום הוא לערך 39,900  )מאה פונד(  45.36 ק”ג  ולפי חישובו הוא משקל 

דולר, שהם לערך 127,700 ש”ח, נתון לשינויי השערים[.

32(   בכמה פסקי דין כתבו שדעת האגרות משה היא לגבות לפי ערך המחיה לשנה, והביאו את 
דעתו יחד עם העומדים בשיטה זו )ראה שיטה ג’ לקמן(. ראה בפסד”ר דבית הדין הרבני בירושלים תיק 

מס’ 915637/4 ותיק מס’ 1089594/8, ועוד.
ולאחר העיון בדברי האג”מ שם בחלק אה”ע ח”ד סי’ צא-צב-צג, עולה ברור שאין זו כוונתו כלל, 
אלא שיטתו היא כמש”כ כאן בפנים, לשער לפי המשקל של מאה פונד. אלא שבה לבאר הטעם למה 
לא המשיכו לגבות כפי שהיה נהוג ברוב הבתי דין במדינותיו לפני מלחמת העולם הראשונה, שנהגו 
לגבות ע”ה רובל, שהם השווי של ת”ק זהובים הכתובים בפוסקים. וביאר הטעם משום דעיקר התקנה 
היתה שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה, ותהיה הרתעה עליו מלגרשה, וזה נעשה רק על ידי סכום גדול 
זוז שתיקנו חז”ל, תיקנו להוסיף  ומכובד. שלכן הקדמונים כשראו שאין הרתעה בשיעור המאתיים 
מאתיים זקוקים בתוספת. והיינו שיש בהם חיוב כדי שלא תהיה קלה בעיניו. ולפי זה ביאר, שודאי 
כיוונו החכמים שתקנו כן שאם יבוא זמן שהסכום שנוהגים לגבות כבר אינו משמעותי כלל, ואפילו עני 
בישראל לא יימנע מלגרש אשתו בשביל סכום כזה, ודאי שיש לגבות יותר, ולכן תמיד כתבו מאתיים 
זקוקים בכתובה, אף שהיו נוהגים לגבות ת’ או ת”ק זהובים, ובתקופות מסויימות המאתיים זקוקים 
היו שווים הרבה יותר מסכומים אלה, ולא חששו כיון שאז סכומים אלה היו משמעותיים, מ”מ כתבו 
כן כדי שאם יבוא יום שסכומים אלה ירדו ולא יהיו שווים הרבה, יחזרו לגבות כערך המאתיים זקוקים. 
ולכן אין לנו לגבות בימינו כערך ע”ה רובלים שהם שווים כארבעים דולר, שאין זה סכום משמעותי 
בפנים לשיטתו, שהוא ערך מאה  וכמש”כ  והיינו משקל הכסף,  לגבות ערכם,  לחזור  יש  כלל, אלא 
פונד, שהם 45.36 ק”ג כסף טהור, וכמו שכתב האג”מ שם בסוף סי’ צא. וזה ברור לכל המעיין בדבריו 
בשני הסימנים הנ”ל. וכן הבינו בשיטתו בכמה פסד”ר, עיין בין השאר פסד”ר חי”ד עמ’ 187, וכן הביא 
בשיטתו של האג”מ בספר משפט הכתובה ח”ג עמ’ שה, ע”ש, וכן הביא בספר מעשה בית דין עמ’ קח, 

ע”ש, ועוד.
והדבר תמוה איך הבינו כמה דיינים שלשיטתו יש לגבות ערך המחיה לשנה, כאשר הוא בעצמו לא 
הזכיר זאת כלל, ועוד שהוא בעצמו כותב לגבות לפי המשקל ערך מאה פונד. ואיך יסתור עצמו באותה 
תשובה או מתשובה לתשובה הסמוכה לה. ומה שכתבו חלק מהדיינים לסתור את סברת האג”מ שיש 
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3.ויש אומרים שהוא משקל 40 ק”ג כסף טהור )הרב נחום גורטלר, אב”ד רחובות, הובא 
בספר שורת הדין ח”ד עמ’ קל, ובכמה פסק”ד(.

4. ויש שכתבו לחשב פי 20 ממשקל העיקר, היינו 19.2 ק”ג כסף טהור )פסד”ר חי”ד 
עמ’ 187-188(.

5. לשיטת הגרא”ח נאה )שיעורי תורה סי’ ג אות מד( משקל הזקוקים הוא 3.846 ק”ג 
בדברי  ומקורו  השערים[.  שינויי  לפי  ש”ח,  ל-10,000  הקרוב  סכום  ]והוא  טהור  כסף 
פי ארבע את משקל הכסף הטהור שיש במאתיים הזוזים של  הדרישה שחישב להכפיל 
עיקר כתובה )961,5 גרם כפול 4 הוא 3,846 גרם(. ]וכתב הגראח”נ שיש להוסיף לזה את 
ערך העיקר כתובה, ואף שהביא שם בהערה גם שיטת הנחלת שבעה שהעיקר כלול בסכום 
זה, מ”מ בפנים פסק כשיטת הדרישה שאינו כלול ויש להוסיפו, וראה מש”כ לעיל באות 

ח’[. 

וכן פסק בשו”ת ציץ אליעזר )חכ”ב סי’ פא( כשיטת הגרא”ח נאה ]גם לענין שהעיקר 
אינו ויש להוסיפו, ע”ש[.

ש.  )הרב  ק”ג   2.784 הינו  הזקוקים  שמשקל  היסטורי,  מחקר  ע”פ  שטען  מי  יש   .6
בספר  היסטורי  מחקר  על  חישובו  שביסס  שם  וראה   ,306 עמ’  חי”ג  פסד”ר  דיכובסקי, 

‘מידות ומשקלות של תורה’ הקובע כי בכל זקוק היו 13.92 גרם של כסף טהור, ע”ש(.

“לעדכן” את שיעור הכתובה לפי גובה המחיה של התקופה, ולשיטתם הוא להיפך שאין “לעדכן” אלא 
זו כוונתו של  לגבות סך קבוע של משקל הזקוקים, הנה המעיין היטב יראה ברור כשמש אשר אין 
האג”מ, אלא אדרבה כוונתו היא כמו כוונתם, היינו שרוצה להוכיח שאין להמשיך לנהוג לפי המנהג 
שנהגו לגבות סך מסויים, כיון שסך זה אינו משמעותי בימינו, ויש לחזור לגבות כערך משקל הכתובה. 

ואין לסתור דבריו כלל. לכן המחוור בשיטתו הוא כפי שביארנו, ודו”ק.
ומה שציינו בכמה פסק”ד לתשובתו שם בסי’ צג, עיין שם דלא הזכיר כלל מושג זה דמחיה לשנה. 
ומה שכתב שם בקיצור בלי פירוט, שהבעל צריך ליתן לאשתו 4,000 דולר, הרי אי אפשר לדעת אם 
פסק לו סכום זה משום שהוא מחיה לשנה או מטעם אחר. ולכאורה, אחרי החיפוש כמה היה שוה 
הכסף הטהור בזמן כתיבת תשובה זו, ה’ כסלו תשכ”ז )18/11/1966(, הרי סכום זה קרוב לערך המשקל 
ועומד על קצת  זה,  נמוך מסכום  יותר  פונד כסף טהור, שהוא אף  היינו מאה  בסי’ צא,  שהוא כתב 
יותר מ-2,000 דולר. ועוד, דמניין לנו לדעת מתוך תורף תשובה זו שלא הוסיף הבעל בתוך הכתובה 
תוספת מדיליה. ועוד, שהרי לשיטת האג”מ עצמו )יו”ד ח”א סי’ קפט - קצ( יש להוסיף לשווי הכסף 
בבורסה גם את כל המיסים המתחייבים ומתווספים עד שהאדם הפרטי יוכל לקנות כסף טהור בחנות, 
וכפי שביארנו לעיל )אות ה’, ע”ש(, והרי תוספות אלו מוסיפים הרבה עד כמעט להכפיל את הסכום 
התיאוריתי בבורסה. ולכן אין ללמוד כלום מהסכום הנ”ל שכתב בתשובה הנ”ל. ואין לנו בשיטתו אלא 

מה שכתב בפירוש בסי’ צא, שערך הזקוקים הוא משקל מאה פונד כסף טהור, וכנ”ל.  ודו”ק.    
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7.ויש שכתבו שהוא יחס של פי 2.5 ממשקל העיקר, והיינו 2.4 ק”ג כסף טהור )כ”כ 
בפסקי דין רבניים כרך י”א עמ’ 363, ע”ש, וראה מה שהעירו על זה לקמן(.

הכתובה  דתוספת  זקוקים  המאתיים  בחישוב  רק  מיירי  דלעיל  השיטות  שכל  ולהעיר 
בלבד, ולכן בעת גביית הכתובה בפועל יש להוסיף גם את המאתיים זוזים דעיקר הכתובה, 

כפי ערכם המבואר לעיל ]אות ה’[.

לפי המחיה לשנה ג( 

כוונת חז”ל בתקנת סך המאתיים זוז של עיקר הכתובה היתה לתת לאשה די סיפוקה 
למחיתה למשך שנה אחת, גם ללא שתצטרך למצוא מקור אחר של פרנסה. והיינו עלות 
המחיה המינימלית לאדם אחד למשך שנה. וסכום זה משתנה ממדינה למדינה ומתקופה 

לתקופה, וניתן להערכת הבית דין.

במשנה )פאה פ”ח מ”ח( “מי שיש לו מאתים זוז  ושיטה זו מתבססת על מה שנאמר 
לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני וכו’ היו ממושכנים לבעל חובו או לכתובת אשתו 
כו’”. וכתבו שם מפרשי המשנה )הר”ש משאנץ, הרא”ש, הרע”ב, התפא”י, קרבן העדה( 
דמאתיים זוז הוא סיפוק מזון וכסות לאדם אחד לשנה, ועל כן תקנו חכמים מאתיים זוז 
והטור  )ב”ב פ”א סי’ תק(  המרדכי בשם רבינו אפרים  וכ”כ  לבתולה )ראה תפא”י שם(. 
והשו”ע )יו”ד סי’ רנג ס”ב( בדיני צדקה שי”א שעיקר הטעם דהשיעורים של מאתיים זוז 
וכדומה היה כדי שיוכל להתפרנס מזה, ולכן יש לשער בכל זמן ובעל עת את ערך הפרנסה 

לשנה, והפטיר על זה בשו”ע “ודברים של טעם הם”, ע”ש. 

וכן מתבססת שיטה זו על שיטת הסמ”ע )סי’ פח סק”ב( והש”ך )יו”ד סי’ שה סק”א( 
שבכל נושא הלכתי, ערך המטבעות שכתובים בחז”ל אינו נמדד לפי משקל הכסף שבתוכם, 
שהרי סכומים אלה הם מאוד נמוכים בימינו, וקשה לומר שחז”ל החשיבו סכומים כ”כ 

נמוכים, ולכן לשיטתם יש להחמיר ולשער לפי כח הקנייה של המטבע לפי הזמן. 

ולפי שיטה זו יש לחשב מה היחס בין המאתיים זוז למאתיים זקוקים כדי לדעת שווים 
של מאתיים הזקוקים.

הפסיקה למעשה

מהמחלוקת הגדולה הנ”ל, נבעו שינויים גדולים בפסקי הדין בבתי הדינים השונים לאורך 
השנים, ונחלקו בזה גדולי הדיינים והפוסקים של הדור האחרון, וכל תיק נידון לגופו, וכל 

דיין מנמק כהבנתו.

דעת הגר"ע יוסף והגר"י קאפח
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דעת הגר”ע יוסף והגר”י קאפח )ראה פסקי דין רבניים חי”א עמ’ 363 - 365( דאמרינן יד 
בעל השטר על התחתונה, וכמש”כ הב”י )סי’ דידן סע’ ו’ ד”ה ומיהו(, ולכן יש לגבות את 

הזקוקים כשיעור הקטן מבין כל הדעות, היינו 2.4 ק”ג כסף טהור.

והתקבלה הכרעה זו ע”י הרבה דיינים, לחייב ע”פ השיעור המועט33.

ויש לציין למה שהעירו כמה רבנים ודיינים34 שיש לומר שנפל טעות דפוס בדברי הנחלת 
שבעה )סי’ יב אות מ”ט( שעליו התבססו הרבנים הנ”ל בפסק דין, ודייקו מדבריו שהיחס 
הוא פי 2.5, והנחלת שבעה בעצמו ביסס דבריו על דברי הב”ח, והמעיין בדברי הב”ח )סי’ 
סו באות ז’ בקו”א, ובאות י’( יראה שהיחס הוא פי 4 או קרוב לזה35, וכשיטת הגרא”ח נאה 

הנ”ל. 

33(   כגון בפסד”ר דביה”ד ירושלים הנ”ל, תיק מס’ 1051243/4, ותיק 1208015/6, ועוד.
34(   ראה הנישואין כהלכתם מהדורת תשע”ו פי”א הע’ 221, והביאוהו בפסד”ר חי”ד עמ’ 187, 
וכ”כ בספר מעשה בית דין להגר”מ טולידאנו, חתנו של הגרע”י, סימן יד עמ’ קט, וכן ציינו לזה בפסד”ר 

דביה”ד ירושלים תיק מס’ 1051243-4.
35(   וז”ל הספר הנישואין כהלכתם הנ”ל: “והנה בפס”ד הרבניים הנ”ל ]חלק יא, שיטת הגרע”י והגרי”ק[, 
הביאו מנחלת שבעה סי’ יב אות מ”ט בשם הב”ח, “כי מאתיים זוזים דאורייתא – הם שמונים זקוקים, וכתב שלפי זה מאתיים זקוקים – הם 

פי שנים ומחצה ממתאיים זוזים דאורייתא”, וכך העלו הלכה למעשה. ויש להעיר שכנראה הסתמכו בפס”ד הנ”ל על מה שכתב בנחלת שבעה 

בשם הב”ח שמאתיים זוזים הם שמונים זהובים, וכי בקצת מקומות עושים שני מאות זקוקים כסף צרוף – ב’ מאות זהובים. אולם נראה 

שטעות סופר נשתרבב בנחלת שבעה שם, ובמקום: “בי’ מאות זהובים” – צריך לומר: “ג’ מאות זהובים”, וכפי שנדפס בב”ח סוף סימן ס”ו 

)ובב”ח קו”א שם כתוב: “ג’ מאות ועשרים”(. ולפי זה, מאתיים הזקוקים – הם בערך פי ארבע ממאתיים זוזים דאורייתא. וכו’. ואם כן, אף 

אם נאמר שיד בעל השטר על התחתונה – אין להחשיב את מאתיים הזקוקים פחות מפי ארבע של מאתיים זוזים, וכפי מנהג ארץ ישראל 

שהובא בשיעורי תורה ]הגרא”ח נאה[”. ע”כ לשון הנישואין כהלכתם.

וז”ל: “נראה דהעתיקו דברי הנחלת שבעה בטעות,  ובספר מעשה בית דין הנ”ל כתב 
ומאתיים  זקוקים.   80 ולא  זהובים,   80 זוז הם  כי מאתיים  שהרי מבואר בלשונו אחרת, 
זקוקים הם 320 זהובים, כלומר דמאתיים זקוקים הם פי ארבע מכתובה דאורייתא, ולא 
פישניים וחצי, וכמו שכתב להדיא השיעורי תורה שהבאנו לעיל ]הגרא”ח נאה[ בחישוב 
שיטת הדרישה. שוב מצאתי בםסד”ר כרך י”ד עמ’ 187 שהביא מספר נישואין כהלכתם 
שהעיר כדברינו שזו טעות סופר”. עכ”ל. ואח”כ כתב שהעיר זאת לחמיו הגרע”י, וכמש”כ 

בפנים.
גירסת דברי  ויש להעיר, שאין הערותיהם שווים, שהרי הנישואין כהלכתם העיר על 
שווים  הם  כן  אם  זהובים,  הם מאתיים  זקוקים  בנחלת שבעה, שמאתיים  המובא  הב”ח 
אותו ערך, וכל מקום שכתוב זקוק הרי הוא כמו זהוב, שעל פי זה הסיקו הגרע”י והגרי”ק 
שהיחס הוא פי שניים וחצי, ועל זה כתב הנישואין כהלכתם שהסתמכו הדיינים הנ”ל כדי 
לכתוב שמאתיים זוזים הרי שפיר הם שמונים זקוקים. וא”כ לא העיר על עצם כתיבתם 
שהם שמונים, כי הרי זה נכון ע”פ החישוב הנ”ל שמבוסס על גירסת הנחלת שבעה בדברי 
הב”ח. אבל בספר מעשה בית דין העיר על כך שכתבו הדיינים הנ”ל בפסק”ד שמאתיים 
זוזים הרי הם שמונים זקוקים, והעיר שבנחלת שבעה כתב שמונים זהובים ולא זקוקים. 
והבין שטעות העתקה זו הביאם לידי טעות בחשבון. אלא שכנראה לא ירד לסוף דעתם 
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וחתנו של הגרע”י, הגר”מ טולידאנו שליט”א, כתב בספרו ‘מעשה בית דין’ )סי’ יד עמ’ 
שנמשך  אפשר  אותו:  ושאלתי  שליט”א  הגרע”י  מרן  הגאון  למו”ח  זאת  “והערתי  קט(: 
אחרי הגרי”ק ]הרב יוסף קפאח שחתום על פסק הדין הנ”ל ביחד עם הגרע”י[, וענה לי: 

אפשר”.

ולכן בכמה פסקי דין36, פסקו הדיינים ע”פ שיטת הרבנים הנ”ל לחייב במועט שבשיעורים, 
שיש לחייב בשיעור של פי 4, שהוא השיעור המבורר המועט מבין כולם37.

דעת הגר"מ אליהו

הגר”מ אליהו )פסקד”ר שם( לחשב כשיעור הכי גבוה כשמדובר בכתובה  אולם, דעת 
שכתוב בה ‘דאורייתא’ למנהג האשכנזים, והיינו 57.6 ק”ג כסף טהור.

הגר”א  כדעת  האשכנזים  עבור  למעשה  להכריע  הורו  שכן  פסד”ר38  בכמה  מצאנו  וכן 
והחזו”א, ואף כתבו שכן הוא מנהג בתי הדין39. 

וביארו טעם התפשטות הפסיקה כשיטה זו ששיטת הגר”א והחזו”א מבוררים מאוד מכל 
הצדדים, ובעיקר החזו”א בירר כל פרט וצד בחישובים. ועפ”ז, ביארו שאין לקבל הטענה 

יראה שלא  הנחלת שבעה  בלשון  דהמדייק  ועוד,  וכנ”ל.  כהלכתם  הנישואין  כפי שכתב 
הביא באותו סעיף )אות מט( מהב”ח אלא הא דמאתיים זקוקים הם מאתיים זהובים, ולא 
ציינו  הנ”ל  הדיינים  והרי  זהובים,  הם שמונים  זוזים  הב”ח שהמאתיים  כלל בשם  הזכיר 
לנחלת בשם הב”ח דוקא באותו סעיף )אות מט(, וא”כ ברור הוא שכוונתם להסיק כן ע”פ 

החישוב הנ”ל שכתב הנישואין כהלכתם. ודו”ק.    
36(   כגון בפסד”ר דביה”ד ירושלים הנ”ל, תיק מס’ 1051243/4, ועוד.

37(   אמנם בפסק דין אחד, בספר פסד”ר חי”ד עמ’ 187, העירו הדיינים על דברים אלו, וכתבו 
שלא מצאו בדברי הב”ח כמו שכתב בספר הנישואין כהלכתם, ועוד שהב”ח כותב בדבריו כמה שיטות 
וכותב שברוב המקומות נהגו לגבות סכום גבוה יותר. ע”כ דבריהם שם. והנה, המעיין במהדורות הב”ח 
המודפסות כיום, באות ז’ בקו”א ובאות י’, יראה אשר שפיר כתב הב”ח כפי שכתב בספר הנישואין 
כהלכתם, ולא ציינו לגירסא אחרת. ועוד, שמה שכתב שהב”ח כתב שיעורים אחרים וגבוהים יותר, 
ובזה רוצה לדחות את הערת הנישואין כהלכתם, הרי זה תמוה, שהרי הערה זו מוסבת על דברי הגרע”י 
והגרי”ק בפסקם שהם הביאו כך מהנחלת שבעה בשם הב”ח, וא”כ היה לו להקשות עליהם למה תפסו 
שיטה זו בדברי הב”ח ולא שיטה אחרת שהביא. והדבר פשוט וברור לכל המעיין, שהרי הרבנים הנ”ל 
עסקו בדבריהם בציון השיטה היותר מחמירה והשיטה היותר מקילה, כדי להסיק שיד בעל השטר על 
התחתונה שלכן הסיקו שיש לפסוק כשיטה המקילה יותר. ולכן הביאו מדברי הב”ח גופא דוקא את 
השיטה המקילה יותר. ופשוט. ומעתה אין לתמוה על דבריהם, ואף לא על דברי הנישואין כהלכתם 

הנ”ל. ודו”ק.  
38(   ראה פסד”ר שם ובעוד כמה מקומות, וכן בפסד”ר דבית הדין הרבני האיזורי ירושלים תיק מס’ 

1089594/8, וכן בספר מעשה בית דין להגר”מ טולידאנו סימן יד.
39(   ראה בפסד”ר דביה”ד ירושלים הנ”ל, שהביא כן הרב הכותב בדעת המיעוט.
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דהמוציא מחבירו עליו הראייה ויד בעל השטר על התחתונה, כיון ששיטה זו מבוררת יותר 
והלכה כבתראי.

דעת הגרי"ש אלישיב
אמנם, מצאנו פסקי דינים בהם הכריעו כהשיטה לחשב לפי סך המחיה לשנה40. וכתבו 

שכן הורה הגרי”ש אלישיב41.

)היינו  ש”ח   12,000 י”א  לשנה,  המחיה  שיעור  לחשב  איך  הדעות42  נחלקו  בזה  וגם   
1000 ש”ח לחודש, היינו עבור הצרכים הכי מינימלים של אוכל וביגוד(, שזה שיעור עיקר 
הכתובה, ולהכפיל את שיעורם עבור שיעור המאתיים זקוקים )כי הם נקטו כפי השיטה 

שיש לחשב לפי הערך הקטן והוא בערך פי שתיים, כנ”ל(, היינו 24,000 ש”ח. 

ומובן שאין  הוא כ-140,000 ש”ח.  וא”כ ערך הזקוקים  וי”א43 שהוא כ-70,000 ש”ח, 
באמת שיעור מוכרע בענין זה. 

 ,1213655 מס’  תיק  הגדול  הדין  דבית  דין  בפסק  שליט”א,  דיכובסקי  שלמה  הרב  נקט  כן     )40
ובפס”ד תיק מס’ 1241687.

41(   הובא בשו”ת ישיב משה, טורצקיף עמ’ קצב. וכן הובא בפסד”ר דביה”ד ירושלים תיק מס’ 
915637/4 ותיק מס’ 1089594/8. אמנם ראה בפסק זה האחרון, שהביאו מספר מעשה בית דין של 
הגר”מ טולידאנו, שכתב ששיטת הגרי”ש אלישיב היתה להביא את הצדדים להסכמה על סכום מוסכם, 

ולעולם לא פסק דבר מוכרע בענין הזקוקים. ע”ש. 
42(   ראה פסק דין הנ”ל דביה”ד ירושלים תיק מס’ 1089594/8.

43(   כן דעת המיעוט בפסד”ר דביה”ד ירושלים שם תיק מס’ תיק מס’ 1089594/8. והוא חלק 
על דעת הרוב שקבעו שהמחיה לחודש הוא כ-1000 ש”ח, שהרי אין זה מספיק לכל צרכי האשה, 
אוכל ולבוש ודיור ותשלומים שוטפים וצרכי הילדים, כל אשה לגופה, ולכן קבע שסך המחיה לחודש 
הוא כ-5000 או 6000 ש”ח. והנה, לכאורה יש להעיר, שאין לחשב בחישוב המחיה לשנה אלא צורך 
הפרנסה לאדם אחד בלבד, וגם לחשב רק אוכל ומלבושים בלבד, דהנה במקורות עליהם התבססה 
שיטה זו לחשב המחיה לשנה, כך נאמר. עיין בלשון מפרשי המשנה שהובאו לעיל בשיטה הג’ שכתבו 
“דמאתיים זוז הוא סיפוק מזון וכסות לאדם אחד לשנה, ועל כן תקנו חכמים מאתיים זוז לבתולה”. 
ע”ש. וא”כ מובן אשר סך המחיה לחודש אינו צריך לכלול את כל הוצאות הבית, דהיינו לא את דמי 
הדיור, ולא את התשלומים השוטפים, ולא צרכי הילדים הקטנים, אלא רק צרכי האכילה והלבוש שלה 
בלבד. והוא הרבה פחות מ-5000 ש”ח לחודש. ויש להתיישב בדבר. ועכ”פ לא כן פשטה ההוראה ברוב 

בתי הדין.
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וי”א44 שיש להתחשב בהרגלי החיים של האשה ולהלחליט על סכום שנע בין 36,000 
ש”ח )3,000 ₪ לחודש( ל-120,000 ש”ח )10,000 ש”ח לחודש(.

וכ”פ בשו”ת בית אבי )ח”ג אה”ע סי’ קלז אות ב’ וט’, הרב יצחק אייזיק ליעבעס, אב”ד 
בניו יארק לפני כעשרים שנה( שיש לשער כתובת אשה לפי ערך פרנסתה לשנה, ולפי 

הערכתו הוא סך 2,000 דולר סה”כ. ע”ש.

תקנת ראנ"ח - להשתדל להגיע לפשרה

והנה, כתבו גדולי הפוסקים אשר בעניינים אלו תמיד יש להגיע לפשרה והסכמה בין 
הצדדים, ולא להזדקק למידת הדין.

והנהגה זו נקראת בפי הפוסקים ‘תקנת ראנ”ח’, כי כן הנהיג ראנ”ח45 בבית דינו וכן היה 
זו היא לטובת בעלי הדין, בפרט כאשר המטבעות אינן  כי תקנה  מנהג הדיינים בארצו. 

יציבות. כן הביא המהרי”ט בתשובה )אה”ע סי’ ב(.

ותקנה זו התקבלה בעיקר בקרב פוסקי ספרד, אמנם בדורות האחרונים התקבלה גם כן 
אצל פוסקי אשכנז ]ראה בספר מלווה ה’ )לרב משה לוי ע”ה, פרק טו סע’ י’, ובהרחבה 

בהערות 33 - 38( שאסף את כל השיטות בענין זה[.

וכן נהג והורה הגרי”ש אלישיב ע”ה, שתמיד יש לפשר בין הצדדים ולהגיע להסכמות, 
ושכן נהג תמיד בבית דינו )כן הובא בשמו בספר מעשה בית דין להגר”מ טולידאנו, ריש 

סי’ יד(. 

מנהג חב"ד
מנהג  קיים  אם  בירור  הובא  מס’ 589667/1(  )תיק  חיפה  הרבני  הדין  דבית  דין  בפסק 

פסיקה בנידון דידן בקרב רבני חב”ד.

אחד הדיינים כתב ששאל את הגה”ח הרב גדליהו אקסלרוד שיחי’, אב”ד חיפה, ואחר 
בירור שערך, עלה כי המנהג בחב”ד לפסוק כשיטת הגרא”ח נאה בכל השיעורים והסכומים, 
ושכן היה נוהג הגה”ח הרב יעקב לנדא ע”ה, רבה של בני ברק, לכתוב הערה בצד הכתובה 
שהוא סך השווה לארבע קילו כסף טהור, ובוודאי שלא נהג כן על דעת עצמו אלא שכנראה 

היה בהוראת רבותינו נשיאינו אדמור”י חב”ד.

ולכן רצה אותו דיין לקבוע שאין לומר קים לי במקום מנהג נפוץ.

44(   הרב שלמה דיכובסקי שליט”א, בפסק דין דבית הדין הגדול תיק מס’  1213655, ובפס”ד תיק 
מס’ 1241687.

45(   רבי אליהו בן חיים, ה’ר”צ – ה’שע”ג )1530 - 1613(, היה רב וחכם באשי בטורקיה, בן דורם 
של המהרי”ט והמהרשד”ם.
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אולם, דיין שני באותו פסק”ד, כתב שערך בירור עם הגה”ח הרב מרדכי שמואל אשכנזי 
ע”ה, רבה של כפר חב”ד, שאמר לו שאין בזה מנהג קבוע, וכי יש לעשות כפי שהבית דין 
יפסוק בכל למקרה לגופו. ורצה לסתור בזה את דברי עמיתו בשם שאר רבני חב”ד. ועוד 
כתב שדוקא מהנהגת הגר”י לנד”א ע”ה יש להוכיח להיפך, שכל שלא נכתב כן בפירוש, 

הדבר נשאר בספק, שלכן נהג לכתוב כן כדי להוציא מהספק.

והוסיף, שאין נכון לומר שיש מנהג בדבר שאינו מצוי. ועוד, שמה שנהגו בבתי הדין 
להגבות את השיעור הנמוך, אינו משום המנהג אלא משום שיד בעל השטר )האשה( על 

התחתונה. ע”ש.

הרב אשכנזי  וכהוראת  שאין בזה מנהג קבוע, מהטעמים הנ”ל  נראה לומר  יותר  ולכן 
ע”ה. ותמיד יש לומר לחתן את הסכומים הגבוהים, כדי להרוויח את הענין שלא תהיה 
קלה בעיניו. ואם ח”ו מגיעים לגירושין, לכתחילה יש לנטות לסכומים הגבוהים יותר, כי 
זה יותר גורם לעיקר התקנה שלא תהיה קלה בעיניו, וכפי ההוראה הנ”ל להשתדל תמיד 
וגובים  לפשרה ביניהם. ואם אינם מגיעים להסכמות ביניהם, ידה על התחתונה,  להגיע 

סכום נמוך, והיינו כפי שיטת הגרא”ח נאה.

בשיטת הרמ"א בדין מראית עין באיסורי דרבנן
 הרב אסף שי' אנגלמן46
מד"א ק"ק חב"ד רמה ב בית שמש ומרבני הישיבה

כתב הרמ”א ביו”ד סי’ פ”ז47: “ונהגו לעשות חלב משקדים ומניחים בה בשר עוף הואיל 
ואינו רק מדרבנן אבל בשר בהמה יש להניח אצל החלב שקדים משום מראית העין כמו 

שנתבאר לעיל סי’ ס”ו לענין דם”.

וביאר דבריו בש”ך48: “כלומר, ולא דמי לדם דגים סוף סימן ס”ו סעיף ט שמותר לגמרי 
ואפילו הכי אם כנסו בכלי אסור מפני מראית עין . . דהתם דם גופיה אסור מדאורייתא 
הילכך הרואה יאמר דאכיל דם בהמה שאסור מדאורייתא אבל בשר עוף בחלב ממש הוא 
מדרבנן וליכא למיחש למראית העין ולכן בשר בהמה בחלב שהוא אסור מדאורייתא יש 

להניח אצלו שקדים כדי שלא יחשוב הרואה שהוא חלב ממש”.

46(  מתוך שיעור שנמסר, נכתב ע”י א’ השומעים ועל אחריותו בלבד.
47(  ס”ג.

48(  סק”ו.
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וכמו  דרבנן.  באיסורי  גם  הוא  עין  דמצינו בש”ס שאיסור מראית  ומקשה הש”ך שם, 
במסכת שבת49 דאסור להוציא הבהמה בזוג אע”פ שהוא פקוק משום דמיחזי כמאן דאזיל 
לחינגא )לשוק למכור – רש”י(, הרי לנו שגם באיסור דרבנן )מכירה בשבת( שייך מראית 

עין. ע”ש בש”ך שהאריך להקשות על שיטת הרמ”א.

“חצר שיש  כתב המחבר50:  חנוכה  בהלכות  כאן, שהרי  הרמ”א  על  לכאורה  עוד קשה 
לו שני פתחים משני רוחות צריך להדליק בשתיהן מפני החשד ואם שני הפתחים ברוח 
אחד  די לו באחד מהן”. ומוסיף הרמ”א שם: “ואם מדליק בשני פתחים אינו מברך רק 

באחד מהם ובשני מדליק בלא ברכה”.

הרי להדיא, דאף לשיטת רמ”א חוששים למראית עין אף בדרבנן, ולכאורה פסקיו כאן 
ובאו”ח נראים כסותרים זה את זה.

ונראה לבאר, דהנה בדין מראית עין באיסור דרבנן כתבו התוס’ במסכת כתובות51: “והא 
דאמר כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפי’ בחדרי חדרים אסור היינו דווקא 
באיסור מלאכה דאורייתא כמו שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם שאם יראו יסברו שכבסן 
בשבת אבל הכא לא יראו אלא מלאכה כלאחר יד דהויא דרבנן ולא גזרי רבנן לאסור בחדרי 

חדרים”.

רק  שייך  חדרים  בחדרי  עין  מראית  דין  דכל  להלכה  הכא  בפוסקים52  זה  יסוד  והובא 
באיסור דאורייתא, ועפ”ז נראה לומר דדברי תוס’ אלו הם מקור ויסוד שיטת הרמ”א בדין 

מראית עין.

ועפ”ז מובן שפיר שיטת הרמ”א וכן התירוץ על קושיית הש”ך, דמה שפסק כאן דאין 
צריך להניח השקדים ביחד עם הבשר הוא רק בסעודות קטנות וכיו”ב שאינו בפני הרואים, 
משא”כ כאשר יוצא לשוק בשבת דהוא בפני הרואים אסור אף במילי דרבנן, וכן בנוגע נר 

חנוכה ‘פירסומי ניסא’ מובן שגם במילי דרבנן שייך שפיר איסור מראית עין.   

  

49(  נד, ב.
50(  או”ח סי’ תרע”א ס”ח. 

51(  סא, א ד”ה ‘וממעכן ביד’.
52(  נחלת צבי על הסימן, פת”ש פה.
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בטעם המנהג לאכול בפורים תרנגולת בחלב שקדים

הנ"ל

בחלב  לאכול תרנגולת  בו שרגילים  וכיוצא  ב”פורים  מובא שנהגו  פ”ז53  בסימן  בש”ך 
שקדים” ודן שם אודות ההימנעות מאיסור מראית עין )בשר בחלב( כשנוהגים כן.

וראיתי להעיר דיש לומר הטעם שנהגו באופן מיוחד בפורים דווקא לאכול מאכל זה ע”פ 
דברי הגמרא54 אודות הגזירה והנס בפורים אשר “הם לא עשו אלא לפנים אף הקב”ה לא 

עשה עמהן אלא לפנים”.

ואפשר לומר שע”מ לבטאות ענין זה דגם כשנראה שיהודי עובר על דברי התורה זה רק 
נראה בחיצוניות אך לא באמת ובפנימיות נהגו ללאכול מאכל זה שנראה בחיצוניות שעובר 

על איסור בשר בחלב.

חילול שבת בפיקוח נפש

 הרב מנחם מענדל שי' ווינר
מד"א ק"ק חב"ד מרכז העיר בית שמש

א
ידוע שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה55 ולכן כאשר יש חשש של פיקוח נפש 

בשבת מחללים שבת וכל הזריז לחלל שבת בדבר שיש בו סכנה הרי זה משובח56.

53(  סק”ו.
54(  מגילה יב, א.
55(  יומא פה, א.

56(  שו”ע או”ח סי’ שכ”ח סי”ג.
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הנה בזמננו קורה שבמצבי פיקוח נפש, יש אפשרות לטפל על ידי יהודי שאינו שומר 
להעדיף  שיש  הפוסקים57  כתבו  כך  ועל  וכדומה,  אמבולנס  בהזמנת  כגון  לע”ע,  תומ”צ 

לקחת שומר שבת, כדי למעט בעשיית מלאכה בשבת.

הנה כאשר יש שני אפשרויות לקחת יהודי או גוי, יש להעדיף יהודי כפי שיבואר לקמן. 
ויש חשש שיעשה  יהודי גם אם הוא אינו שומר תומ”צ  אך יש לעיין האם יש להעדיף 

מלאכות שאין בהם פיקוח נפש.

ב
הנה כתב המחבר בשולחן ערוך58 כשמחללין שבת על חולה שיש בו סכנה משתדלין 

שלא לעשות על ידי עכו”ם וקטנים ונשים אלא על ידי ישראל גדולים ובני דעת.

... ואם אפשר לעשותו על ידי עכו”ם בלא  ועל זה כתב הרמ”א בהגהה: ויש אומרים 
איחור כלל עושין על ידי עכו”ם, וכן נוהגים אבל במקום דיש לחוש שיתעצל העכו”ם אין 

לעשות על ידי עכו”ם.

היינו שנחלקו במקרה שבו יש גוי מצוי, האם להשתמש בו לצורך הפיקוח נפש, ובכך 
לחסוך מיהודי לחלל שבת, או שיש להעדיף יהודי על גוי.

הט”ז59 כתב וזה לשונו “ול”נ דבר זה תימה דכי היכי דיש איסור לעשות ע”י עכו”ם אם 
יש לחוש שיתעצל כמה שכת’ אח”כ כאן ה”נ יש חשש שמא אתה מכשילם לעתיד באם 
יראו עכשיו שאין עושין רק על ידי עכו”ם יסברו שיש איסור ע”י ישראל ולפעמים לא 
יהי’ עכו”ם מצוי ועי”ז יסתכן החולה במה שימתינו על עכו”ם והרבה פעמים מצינו בגמרא 
נמצא אתה מכשילן לעתיד לבא וגם בזה אמרי’ בירושלמי השואל ה”ז ש”ד והנשאל ה”ז 
מגונה כמ”ש הטור סי’ זה מטעם שהנשאל היה לו כבר ללמד דבר זה עם רבים שפ”נ דוחה 
שבת כמ”ש ב”י בשם ת”ה כ”ש שאין לעשות מכשול ויתן מקום לטעות ותו דהא אמרינן 

בזה וכל הזריז ה”ז משובח אם כן למה לא יהי’ הישראל זריז קודם לעכו”ם”.

היינו שהט”ז שואל על דברי הרמ”א שתי שאלות: 1. לפי הרמ”א שאם יש גוי מצוי יש 
להשתמש בו,  יכול לצאת מכך תקלה, שכאשר יראו שהפעם השתמשו בגוי לצורך פיקוח 
נפש, יחשבו שיש איסור לחלל שבת גם במקרה כזה, בפעם אחרת כשלא יהיה מצוי גוי 

יאמרו שאין לעשות על ידי יהודי, ועלולה לצאת מכך סכנה.

57(  ראה המצויין בשש”כ פ”מ ספ”ד, חוסן ישועות דיני יולדת בשבת סמ”ב ועוד.
58(  או”ח סי’ שכ”ח סי”ב.

59(  ס”ק ה’.
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יזכה  זה משובח, למה שלא  2.  הרי אמרנו שכל הזריז לחלל שבת בפיקוח נפש הרי 
היהודי להיות הזריז המשובח.

ולכן אומר הט”ז שגם במקרה שהגוי נמצא לפנינו, אין להשתמש בו ויתנו ליהודי לטפל 
יודיע לרבים,  גוי,  ידי  ויותר מכך, שגם  הרוצה מאיזה סיבה שתהיה לחלל על  ולהציל, 
כדי שלא להכשיל בעתיד שיאמרו  כאן,  ידי ישראל אלא שהגוי היה מזומן  שמותר על 

שצריך דווקא גוי.

נמצא שיש שני טעמים לעדיפות של יהודי על גוי 1. שהיהודי יזדרז יותר מהגוי, משא”כ 
הגוי יש חשש שיתעצל60. 2. שמא ילמדו מכך לפעם אחרת שלא יהיה מצוי גוי, ולא יחללו 
גורמים מכשול  אנו  בגוי,  ,ונמצא  שכאשר משתמשים  יחשבו שאסור  כי  יהודי  ידי  על 

לפעם אחרת61.

ג
אדמו”ר הזקן בשולחן ערוך שלו62 לאחר שמביא את הדיעות כותב: “והעיקר כסברא 
)=כדעת  האחרונה  כסברא  אלו  במדינות  המנהג  ואעפ”כ  המחבר(,  )=כדעת  הראשונה 
הרמ”א( אבל טוב שלא לנהוג כן כי יש חשש שמא יראו עכשיו שאין עושין רק ע”י נכרי 
זה  ידי  נכרי מצוי ועל  יהיה  ידי ישראל ולפעמים לא  יסברו שיש איסור בזה לעולם על 
יסתכן החולה במה שימתינו על הנכרי ועכ”פ הרוצה לעשות ע”י נכרי יגלה לרבים באותו 

פעם שיש היתר לישראל עצמו אלא שהנכרי הוא מזומן כאן”.

היינו שאדמו”ר הזקן מכריע כהט”ז שלכתחילה אין לחלל שבת על ידי גוי, אלא על ידי 
יהודי שמא ילמדו מכך לפעם אחרת שאסור על ידי יהודי, ויגיעו לידי סכנה.

ומכך שאדמו”ר הזקן, נקט בשיטת הט”ז שהחשש הוא מכך שילמדו לפעם הבאה, יוצא 
נעדיף  אם  לע”ע, שהרי  תומ”צ  ביהודי שאינו שומר  אפילו  גוי  על  יהודי  להעדיף  שיש 
גוי, יוכל לבוא מזה ספק סכנה בעתיד,שמישהו ילמד מכך ויחשוב בטעות שאסור על ידי 

יהודי, ואין הבדל לעניין זה בין יהודי שומר תומ”צ ליהודי שאינו שומר תומ”צ.

לכן למסקנה סדר העדיפות היא כשיש כמה אפשרויות זמינות:

יהודי שומר תורה ומצוות.  .1

60(  רמ”א הנ”ל.
61(  ט”ז.

62(  סי”ג.
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יהודי שאינו שומר תורה ומצצות.  .2

גוי.  .3

כל הנ”ל הוא להלכה ולא למעשה, כיוון שיתכן פרטים שונים שמשנים את הדין, למעשה 
יש להתייעץ עם רב. כמובן שכשיש אפשרות אחת זמינה, בודאי שאין להתעכב במצב של 

פיקוח נפש.

בדין כניסה בפסח לבית של חבירו שלא בדקו בו חמץ

 הרב משה שי' קורנוויץ
מד"א ק"ק חב"ד רמה ד בית שמש, ר"מ בישי"ג ליובאוויטש, חבר מכון הלכה 
חב"ד

א
ראשית יש לדעת כי נחלקו הפוסקים בדין בית שלא בדקו בו חמץ האם מותר לשהות 
בו, דהגרשז”א63 כתב שלא גזרו על כך חכמים, ויש64 שסייגו זאת שיהיה רק בדרך עראי, 

דאל”כ חלה עליו חובת הבדיקה, ויש מי שאסר65.

יש66 שהביא שהדבר תלוי במח’ המ”א )שמתיר( והמקור-חיים )שאוסר(, וכדלקמן.

דהנה הגמ’ בפסחים דף ד ע”ב דנה במי שהשכיר בית לחבירו על דעת שהוא בדוק ונמצא 
שאינו בדוק האם זה כמקח טעות או לאו, ומסקנת הסוגיא היא כי אי”ז מקח טעות, כי נוח 
לאדם לעשות מצוות בגופו. והקשה המ”א ]בסי’ תלז ס”ק ז[ שלכאורה גם אם זה לא היה 

63(  ראה הליכות שלמה פ”ה דבר הלכה לד.
64(  הל’ חג בחג פ”ז סעי’ י, וראה שם בהערה 2 שצ”ע מדוע לא נתפרש דין זה להדיא בפוסקים.

65(  ספר ‘כהלכות הפסח’ עמ’ עו, וראה בקובץ שערי הוראה ט עמ’ צג ואילך מש”כ בזה, ומסקנתו 
שבבית הנמכר לנכרי מותר למי שאינו בעה”ב לדור בו אף שלא נבדק.

66(  בהסכמות לספר ‘כהלכות הפסח’ עמ’ 25.
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מצווה לא היה כאן ביטול מקח כיון שקי”ל בחו”מ רלב ס”ה שכאשר  זה ‘מום שאינו בגוף 
הבית’ אין המקח בטל, וגם כאן הרי אין פגם בגוף הבית אלא רק הבית לא בדוק. ‘וא”כ מה 
צריך כאן הגמר’ לו’ דניחא ליה במצוה הלא בכל דבר הדין כן’ ומתרץ המ”א ‘וי”ל דהתם 

מיירי בלא התנה והכא אפי’ התנה המקח קיים’.

אך המקו”ח ]שם ס”ק ז[ תמה על המ”א שהרי בית לא בדוק אסור להכנס אליו וא”כ הרי 
זה מום בגוף המקח. – נמצא לכאורה שנח’ המ”א והמקו”ח האם מותר או אסור להכנס 

בבית לא בדוק.

ב
ויש שכתבו להוכיח מדברי התוס’ ר”פ בדף י סוף ע”א, שכאשר בדק חמץ אך יודע שיש 
חמץ בבית לא צריך לצאת מהבית. אך באמת נראה דאין להוכיח כן מדבריו. דהנה שנינו 
כל  רבי מאיר אומר:  ורבנן. דתנן, היה  - פלוגתא דרבי מאיר  ולא אשכח  ובדק  ‘על  שם 
דבר שבחזקת טומאה - לעולם הוא בטומאתו עד שיודע לך הטומאה היכן היא. וחכמים 
מיירי  דכאן  ר”פ  התוס’  ומבאר  בתולה’.  לקרקע  או  לסלע  שמגיע  עד  בודק  אומרים: 
שיודעים שיש חמץ בבית ולא בטלו כפי המובא בתוס’ אצלנו. אלא דצריך להבין מה כוונת 
הגמ’ אליבא דר”מ שהרי בדק ולא מצא ומה יעשה עתה מבאר דקושיא זו הניחו התוס’ 
יותר  יעשה  ולא מצא מה  דבקש  כיון  “וכ”ת  וז”ל  ר”פ  ע”כ התוס’  ומתרץ  בצ”ע67  שלנו 
וכי מצרכינן ליה ליצא מן הבית, וי”ל דלא מצרכינן ליה ליצא מן הבית אלא מצרכינן ליה 
לבדוק עילאי ותתאי דמן הדין לא היה לו לבדוק”. ומכאן יש שרוצים לדייק שאין סברא 
לאמר שבית לא בדק אסור לשהות בו, אך באמת אין כל דיוק וכל משמעות בדבריו, אלא 

שרק כאשר עשה את כל שבידו לבדוק ולא מצא אזי לא אוסרים עליו להיות בבית.

ובאמת הדברים עמוקים מאוד ע”פ מה שמבאר אדה”ז בארוכה בסי’ תלג קו”א ג דנח’ 
הראשונים האם עובר בב”י וב”י בחמץ שאיננו ידוע לו, דדעת המ”א ברמב”ם שלא עובר 
ודעת הר”ן ועוד שעובר והכי נקטינן, אלא שגם לדעות אלו באם עשה בדיקת חמץ אף 
ללא ביטול שוב לא עובר על ב”י וב”י ‘דקודם שמצאו אנוס הוא ושגיאות מי יבין’ עיי”ש 
עוד. וא”כ נראה לאמר שאף לענין תקנ”ח שתיקנו בדיקת חמץ גם לחשש שמא יאכל ]כפי 
זה ישנה אותה הסברא, דכשם שביחס לאיסור מה”ת אמרינן שכל  שית’ לקמן[ גם על 
שעשה מה שבידו הוי כאנוס ולא עובר איסור כלל, ה”ה ביחס לתקנ”ח. ומעתה עולה שאין 

כל הוכחה מדברי התוס’ ר”פ שהרי מעת שעשה כל שביכולתו אין כל איסור.

67(  וממה שלא תרצו התוס’ שאליבא דר”מ צריך לצאת דייק הגרשז”א שבודאי לא צריך לצאת, 
ודבר זה מפורש בתוס’ ר”פ.
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ג
לאידך נראה משיטת הר”ן ]סוף דף א ע”ב מדפי הרי”ף[ שכתב “ושוכר לא סגי ליה בלא 
ביעור דהא אמרינן לקמן )ד’ ו א( וחמצו של נכרי עושה לו מחיצה גבוה י”, היינו דהטעם 
שהמשכיר בית מחבירו צריך לבדוק חמץ איננו מפני שיש חשש שיעבור על איסור ב”י 
וב”י שאם כן מקום לאמר שבאם איננו בעלי המקום ולא שכרו שאיננו עובר עליו בב”י וב”י 
שוב לא צריך לבדוק, אלא טעם הבדיקה של המשכיר היא מפני שאף שאין החמץ שלו 
צריך לעשות מחיצה י”ט בפני החמץ שמא יבוא לאכלו. מכאן מקום לדייק שאף לסתם אם 
שאיננו המשכיר יהי’ אסור להכנס דמחמת שטעם הבדיקה הוא כדי שלא יבוא לאכלו א”כ 

מי שלא בדק אסור לו להכנס, וצ”ע רב האם אכן ניתן לדייק כן. 

ד
בעיקרא דמילתא נראה דתלי בטעמי בדיקת חמץ, כמבואר בארוכה בדברי אדה”ז סי’ 
תלא,ג,ד וזתו”ד “אבל חכמים גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום לחמץ אף קודם שהגיע 
דברים  ב’  ומפני   .. ובחורים  צריך לחפש אחריו במחבואות  הוא  הנאתו אלא  איסור  זמן 
נזקקו חכמים לכך הא’ לפי  . . שאין דעת כל בני אדם שוין ואפשר מי שיקל בדבר ולא 
יפקירנו בלב שלם  .. הב’ לפי שהאדם רגיל בכל השנה בחמץ ומחמת רגילותו קרוב הוא 
לשכחה שישכח את איסורו ויאכל ממנו אם יהיה מונח בגבולו בפסח’, היינו שלטעם הא’ 
זה משום לתא דאסור ב”י וב”י ולטעם הב’ זה מחשש תקלה שיבוא לאכלו. ומבואר בסי’ 
תלה,ד שעיקר חיוב בדיקת חמץ כמצוה מד”ס הוא רק היכא שיש חשש איסור ב”י וב”י 
מד”ס ולא היכא שיש רק חשש תקלה. ועפ”ז אולי היה מקום לאמר שמותר להכנס לבית 

שאינו שלו שאיננו בדוק דשם בודאי לא עובר בב”י וב”י בחמץ שאיננו שלו.

בדיקת חמץ מד”ס  זה מצוות  בסי’ תלה שם שאף שאין  אלא שבאת מבואר באדה”ז 
אעפ”כ בכל מקום שיש חשש תקלה חייב לבדוק. ויתרה מכך ראה בקו”א תלג ד שמבאר 
שעיקר גדר חובת בדיקת חמץ מד”ס שמחמתה בטלו את הביטול הוא רק היכא שיבוא 
לידי תקלה ולכן היכא שלא יבוא לידי תקלה סגי אף מד”ס בביטול בלבד. והאריכו בזה 
האחרונים, ולדידן מה שנוגע הוא שמפורש בתלה שאף במקום שיש רק חשש תקלה ולא 
איסור ב”י וב”י עכ”ז תקנו בדיקת חמץ. וא”כ אין להוכיח משם שדעת אדה”ז שאין צורך 

בבדיקה למי שאיננו הבעלים. 

ועוד יש להעיר מדין חמצו של נכרי בבית ישראל המבואר בארוכה בסי’ תמ, ושם מתבאר 
שאף במקום שאין עובר היהודי כלל אל איסורי ב”י וב”י עכ”ז חייב לעשות מחיצה בפני 
החמץ מחשש תקלה עיי”ש בסי’ ח ובסעי’ יא במוסגר ודלא כדהביא בכה”ח תמ כזד דעת 

ר”ת שאי”צ מחיצה, אלא בכל אופן חייב מחיצה וראה גם בפר”ח תמ,ב מה שביאר בזה.
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וכן נראה מדוייק גם מלשונו בסי’ תלז,א שביאר מדוע המשכיר לכאורה לא צריך לבדוק 
כתב ‘אף על פי שהוא לא יכנס בו כל ימי הפסח ואם כן לא יבא לאכול מחמץ שבתוכו וגם 

אינו עובר עליו בבל ימצא’ ודו”ק.

אך עכ”ז יש מקום לחלק דשמא רק בבעלים הדר בקביעות בבית חששו לתקלה ולא 
לסתם אדם.

ונראה דאף המתירים לא התירו אלא רק כשאין  חמץ בעין דאז אפ”ל שאין חשש תקלה 
שהרי גם כל השנה אין אדם אוכל מבית חבירו ממה שאיננו שלו, ובאם יש חשש אכן אין 

להכנס68.

ה
והנה כל האמור ע”ע קאי אליבא דהסברא שעל הנכנס לדור בבית אין כלל חובת בדיקה. 

אך באמת הדבר צריך תלמוד רב.

דהנה צריך בירור מה דין השוכר בית שאיננו בדוק מחברו הישראל אחרי זמן בעור חמץ 
האם צריך לבודקו.

דבסי’ תלז הדן בשאלה על מי חובת הבדיקה על השוכר או משכיר, לא מובא בפרוש 
ציור כזה של משכיר אחר זמן ביעור חמץ, אלא כל הנדון הוא במשכיר לפני חצות י”ד. 

לכאורה היה נ”ל כי לאחר זמן ביעור חמץ הרי  המשכיר לא מעוניין לקנות את החמץ 
והוא איננו שייך לו, כפי שמבואר בסי’ תמח,ג שאין חצרו של אדם קונה לו חמץ בפסח 

שלא מדעתו. ולכן לכאורה הוא פטור מבדיקת חמץ שהרי איננו עובר בזה על ב”י וב”י. 

כפי האריך להוכיח הרב יעקב שווי ע”ה69 דהלכה כדעת הב”ח שכתב ]בסוף סימן תמ[ 
בריש  התוספות  כמ”ש  יראה  בבל  עליהן  עובר  דאינו  דכיון  בדיקה  חכמים  הצריכו  “לא 
מכילתין )עי’ ב א ד”ה אור( והסמ”ג בעשה ל”ט )קכז ב(”, וא”כ כיון שהחמץ לא שייך 

לשוכר ואיננו ידוע לו אי”צ לבדוק עיי”ש. אלא רק לעשות מחיצה בפני החמץ הידוע לו.

היינו שהב”ח פוסק שלא כר”ן ]המובא לעיל[, שהרי כתב הר”ן ד’שוכר לא סגי ליה בלא 
ביעור דהא אמרינן לקמן )ד’ ו א( וחמצו של נכרי עושה לו מחיצה גבוה י’’ – היינו שמדמה 
חמצו של ישראל אחר לחמצו של נוכרי, ובשניהם יש חובת בדיקה מחמת ‘דלא סגי בלא 

ביעור’ או עכ”פ ‘מחיצה’.

68(  ראה גם נט”ג פכ”ד סעי’ ט.
69(  בקובץ תפארת יהודה קלמן ח”ב.
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ו
צריך  ושל הקדש שלא  נכרי  על חמץ של  דברו  דהם  ודעימי’  הב”ח  בדעת  אף  באמת 
לחפש אחריו, צ”ע מה יהיה הדין כאשר שוכר מיהודי שכבר חלה עליו חובת הבדיקה ולא 
בדק האם גם כאן ניתן לאמר שכיון שלא זכה המשכיר בחמץ פטור מבדיקה או שמא כיון 

דכבר חלה חובת בדיקה על הבית היא איננה פוקעת אלא חלה כעת על השוכר? 

דנראה לענ”ד שבכה”ג בודאי שיש חיוב על השוכר, שכך נראה לבאר את דברי אדה”ז 
בסי’ תלז קו”א א, דשם מביא מה שנח’ הפוסקים מה דין שוכר שלא עשה קנין לבית אך 
כבר קיבל את המפתח על מי חובת הבדיקה דדעת הר”ן ועוד שכל זמן שלא עשו קנין 
נשארה חובת הבדיקה על המשכיר ואילו דעת התוס’ היא שמעת מסירת המפתח חלה 
‘לחומרא’ כתוס’ אך אדה”ז תמה עליו שאי”ז  והח”י הכריעה  חובת הבדיקה על השוכר 

הכרעה ‘לחומרא’ שהרי זה חומרא לשוכר וקולא למשכיר. 

אך הנה לכאורה כן יש נ”מ לחומרא במקום שלא יבדוק המשכיר, דאז לכאורה היה ניתן 
לחשוב כי: אם החובה על המשכיר )שלא בדק( שוב השוכר שיעשה קנין אח”כ לא יצטרך 
לבדוק ובאם נכריע שהחובה על השוכר הוא יהיה חייב לבדוק. אומר על כך אדה”ז שאין 
כזו נ”מ כי בכל מקרה באם לא יבדוק המשכיר יהיה חייב השוכר לבדוק ובלשון אדה”ז 
“בלאו הכי על השוכר לבדוק, כמשמעות הגמרא וכל הפוסקים וטוש”ע סעיף ב’ וסעיף ג’. 
ואפילו אם נאמר דכשאין השוכר נכנס לדור בבית עד לאחר הפסח א”צ לבדוק, כשחל על 
המשכיר לבדוק ולא בדקו, מלבד שאין דבר זה מסתבר כלל מחמת כמה טעמים”. ומשמע 

מדבריו שאפילו אם נכנס המשכיר לבית רק אחרי הפסח עדיין חל עליו החובה לבדוק.

דווקא במקום שקנה השוכר את החמץ  היא  ולאמר שכוונתו  היה מקום לדחות  אולי 
היינו שעשו קנין לפני חצות היום, או דווקא לאחר הפסח. אך מאוד לאמר שזאת שכוונתו 
]שעשו את הקנין לפני חצות י”ד[ שהרי המדובר פה האם יש מה לחוש לחומרא לשיטת 
התוס’ שאף בלא קנין אלא רק  במסירת מפחת חלה חובת הבדיקה על השוכר ולכן נראה 

ברור שלא מ דובר שעשה קנין לפני חצות י”ד שאז לא זקוקין אנו לסברת התוס’. 

על  חיוב  מחילה  מפתח  שמסירת  התוס’  סברת  לולא  שאף  אדה”ז  שדעת  נראה  לכן 
השוכר עצם מה שהיה חייב המשכיר לבדוק מחייב את השוכר לבדוק באם הוא לא בדק.

ז
כדי לבאר דין זה לעומקו נלענ”ד שיש להבין את סברת הגמ’ בסוגיא דמשכיר ]פסחים 
דף ד[: “המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר, על מי לבדוק? על המשכיר לבדוק - דחמירא 

דידיה הוא, או דלמא על השוכר לבדוק - דאיסורא ברשותיה קאי”, מהם צדדי הספק?
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דבתורת-חיים פירש “והכי פירושו על מי לבדוק על המשכיר לבדוק דחמירא דידיה הוא 
וכו’ לפי שהבדיקה מוטלת על בעל החמץ אף על פי שאין הבית שלו ומוטלת נמי על בעל 
הבית אף ע”פ שאין החמץ שלו דקיימא לן מי שיש לו חמץ בביתו אף על פי שאין החמץ 
שלו כיון שהבית שלו עובר עליו מדכתיב בכל גבולך וכן אם החמץ שלו אף על פי שאין 
הבית שלו עובר עליו כדאמרינן לקמן לכך קמיבעיא ליה בכה”ג שהשכיר לצורך ארבעה 
עשר שלא השתמש בו עדיין השוכר שום חמץ וכל החמץ של משכיר אלא שהבית הוא 
של שוכר וקמיבעיא ליה על מי לבדוק אור לארבעה עשר בתר מי אזלינן אי אזלינן בתר 
בעל החמץ או בתר ב”ה כיון דעל שניהם חל חובת הבדיקה כדפי’” – היינו שהתו”ח מבין 
שהשוכר הישראל עובר ב”י ובי גם על חמץ שאיננו שייך לו ולכן חלה עליו חובת הבדיקה, 
וכבר הקשה הפנ”י שמדברי הפוסקים לא משמע כן “ ואדרבא מלשון הפוסקים משמע 

להיפך”.

לכן ביאר הפנ”י דעה זו בב’ אופנים: א’ שכל המיעוט של ‘שלך אי אתה רואה ולא של 
אחרים’ הוא רק בנוגע לחמץ ששייך להקדש או של נכרי ולא לחמץ ששייך ליהודי אחר. 

אך זה לכאורה להלכה לא נתקבל ביאור  זה מהמתבאר בסי’ תמא במלוה לחבירו על 
המשכון, דע”פ סברא זו של הפנ”י אין כל נ”מ באם קנה את המשכון או לאו בכל אופן הוא 

יעבור עליו ב”י וב”י ודו”ק ולא קיי”ל כן. 

אך באמת זו מח’ האחרונים כפי שסיכם הדעות בזה בשיעורי ר’ שמואל “במג”א סי’ 
רואה אבל אתה  ה’ בגמ’ שלך אי אתה  דף  נקטו, דהא דאמרינן לקמן  ובב”ח שם  תמ”ג 
רואה של אחרים, היינו אפילו של ישראל, דרק על חמץ שלו עובר בב”י אבל על חמצו של 
ישראל אחר אינו עובר בב”י, ומה שכתב רש”י של אחרים כגון של נכרי, היינו לאו דוקא 
של נכרי ושל גבוה דה”ה של אחרים סתם, ורק על שלו עובר, וכ”כ המאירי בסוגיא דשוכר 
ומשכיר. אכן הגר”א ז”ל פליג ע”ז וכ”כ הצל”ח לקמן דף כ”ט, וס”ל דעל חמץ של ישראל 

עוברים גם אחרים בב”י”. ואנן קיי”ל כמ”א וב”ח בזה.

ועוד ביאר הפנ”י בשיטת התו”ח באופן ב’ ד”חיישינן לענין בל יראה גופא שמא ימצא 
גלוסקא יפה ודעתו עלה ואף על גב דלאו דידיה הוא ואפ”ה כיון שהמשכיר מסתמא בטלו 
או שבטל ממילא דכיון שיצא מהבית נתייאש ממנו כמ”ש הטור )סימן תל”ג( לענין שוכר 
יוכל  כן  ואם  מגן אברהם  בעל  כמ”ש  לישראל  דה”ה אם השכירו  ואפשר  כוכבים,  עובד 

השוכר לזכות בו ממילא ואתי לידי בל יראה כדאיתא לקמן כך סברת האיבעיא”.

הפנ”י מבאר שיתכן שהו”א של הספק הוא האם חובת הבדיקה היא מחשש ב”י וב”י דאז 
זה רק על המשכיר, או שזה מחשש שמא יבוא לאכלו בפסח ]כפי שהזכרנו לעיל חקירה 
זו[. ומסיק הפנ”י  שאין צורך בבדיקה אלא רק במקום חשש שיעבור על ב”י וב”י, והספק 
של הגמ’ שמא השוכר צריך לבדוק הוא דאף שחובת הבדיקה הינה על המשכיר אעפ”כ 
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יתכן שהוי כהתנו בפירוש שאת החובה שמוטלת על השמכיר יעשה השוכר ולכן הוא יהיה 
חייב לבדוק, וזה מסקנת הסוגיא שבאם מסר לו את המפתח הוא חייב לבדוק. 

ח
לענ”ד קשה מאוד לבאר את שיטת אדה”ז כדעת הפנ”י דא”כ מדוע כאשר יכנס השוכר 
לבית רק אחרי הפסח יהיה חייב לבדוק את הבית והרי במקרה כזה נלענ”ד שא”א לומר 

שהוי כהתנו שהשוכר יבדוק שהרי הוא כלל לא בבית ודו”ק.

באמת החת”ס  כתב דלשיטת הר”ן שכל הטעם בדיקה הוא שלא יעבור על ב”י “איכא 
למימר כשם שהטילו החיוב בשעה שב”א מצויים ה”נ הטילו על מי שמצוי בבית באותה 
יעבור”, בדומה  גב שהבדיקה עיקרי’ לתקנת המשכיר שלא  והיינו השוכר אף על  שעה 
לפנ”י. וממשיך החת”ס ומבאר שמח’ התוס’ והר”ן אי בעינן קנין או לאו תלוי’  במח’ בטעם 
הבדיקה וז”ל “ומפני זה פי’ הר”ן נמי דמסירת המפתח לא מהני למסקנא אלא בשהחזיק 
תחלה כמ”ש המהרש”א על שמו כיון שעיקור החיוב ראוי להיות על המשכיר רק משום 
שהוא מצוי בבית וא”כ חזקה לחוד לא מהני דמ”מ אנינו מצוי בבית עדיין ומכ”ש דמסירת 
מפתח בלא חזקה לא מהני מידי כיון שהבית עדיין של משכיר ה”ל כהפקיד מפתחו שחייב 
לקחתו מיד הנפקד ולבדוק. והתוס’ לטעמי’ אזלי דס”ל דעיקור הבדיקה משום שמא יבא 
לאכלו וא”כ עיקרה אהשוכר שיבוא לאכלו בתוך הפסח רק שמיבעי’ לי’ משום דחל שעה 
א’ על המשכיר תו לא פקע וא”כ אי כבר החזיק השוכר בי”ג לא חלה אהמשכיר כלל ועיקר 
האיבעי’ בשלא החזיק עדיין ומ”מ מסקינן דמיד שמסר לו המפתח ה”ל כאלו אמר לך חזק 
וקני א”כ לא חלה הבדיקה על המשכיר מעולם וק”ל ופשוט” – וע”פ דבריו יתכן לבאר 

שאדה”ז חושש לדעת התוס’ לחומרא ודו”ק, אך הדברים דחוקים.

ט
אלא נראה שהעיקר כפי מה שכתב השפת אמת, שחוב תהבדיקה באמת היא גם על 
המשכיר וגם על השוכר וז”ל”לכאורה נראה הספק אי הבדיקה היא משום בל יראה כרש”י 
ור”ן ולכך על המשכיר לבדוק דהוא עובר שהחמץ שלו או משום דילמא אתי למיכל ולכך 
אמנם נראה דאף לרש”י משום ב”י אמת  ויאכל  חיוב בדיקה על השוכר דברשותי’ קאי 
שאם לא יבדוק השוכר יצטרך המשכיר לבדוק וכן לתוס’ להיפוך אי לא יבדוק המשכיר 
יצטרך השוכר לבדוק ומ”מ מספקא להו על מי הטילו חכמים הטירחא אי על בעל החמץ 

אי על בעל הבית”.
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כוונת  ונראה עומק  חובת הבדיקה על שניהם,  דבריו סתומים דמדוע שתהי’  לכאורה 
דבריו הוא שאחר דיש תקנת חכמים לבדוק את הבית, שוב החובה חוזרת להיות חובת 

הבית ולכן כל מי שידור בבית חלה עליו חובת הבדיקה.

והיא  מד”ס  חמץ  בדיקת  מצוות  שיש  בשה”ג  תלג,כה  תלה,ד  בסי’  אדה”ז  לשון  ראה 
מצווה חיובית בפנ”ע מטעמים ידועים היינו שלא טעמי הבדיקה הם חובת הבדיקה, אלא 

אחרי שיש טעמים נעשית הבדיקה מצווה בפנ”ע שהיא חובה גמורה.

 ונראה לדייק כן מלשון אדה”ז בסי’’ תלב,ח ‘חובת הבדיקה היא על בעה”ב אבל בני ביתו 
האוכלים משלו אין חיוב הבדיקה חל עליהם כלל )אלא אם כן אין האיש בביתו כמ”ש סי’ 
תל”ו( כיון שאין החמץ שלהם’, דהאמור במוסגר לכאורה צ”ב דאחר שביאר שאין עליהם 
חובת בדיקה שהרי אין הם עוברים על חמץ זה בב”י וב”י מדוע כשאין האיש בביתו הם 
כן צריכים לבדוק? מבאר בזה אדה”ז בסי תלו,ג דהוא מדין ערבות וז”ל ‘חייבים הם לבדוק 
אפילו אותן חדרים שלא הכניסו בהם חמץ אחר יציאת בעה”ב מביתו ואפילו אותן החדרים 
שהם לא יכנסו בהם בפסח כלל ולא יבואו לאכול מהחמץ שבתוכם דכיון שבעה”ב נתחייב 
בבדיקת כל החדרים הצריכין בדיקה חייבין הנשארים בביתו לפוטרו מחיובו שכל ישראל 
ערבים זה בזה’. ונראה לדייק בלשונו שהערבות איננה על כך שלא יעבור בב”י וב”י אלא על 
עצם חובת הבדיקה ודו”ק. שחובת הבדיקה לא פוקעת כלל מן הבעלים אף לאחר שמשכיר 

את הבית כמבואר בתלז,א

ומעתה כל שחלה חובת בדיקה על הבית שוב כל הבא לדור בבית חייב לבודקו ]אלא 
שלא יברך[ מדין ערבות, ויש להביא לזה עוד ראיות לזה מכמה מלשונות אדה”ז ]ראה 

תלו,כב ועוד[ ואכמ”ל.

וכן יש לדקדק גם מדברי הצ”צ במח’ עם הדברי נחמיה המובאת בשו”ת צ”צ סי’ מז,  
וקיצרתי במקום שהיה להאריך אך הרצים אצים ודחופים”.

ברכת שהחיינו בפעם הראשונה שמניח תפילין

 הת' ברוך משה שי' הלוי אילן
תלמיד בישיבה

א
המנהג הפשוט הנהוג אצלנו שנער העושה בר מצווה אינו מברך שהחיינו בפעם הראשונה 
שמניח התפילין וצריך להבין מדוע אין אנו מברכים על מצוות תפילין כשם שמברכים על 

מצוות אחרות?
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הנה, איתא בתוספתא70: “העושה כל מצוות מברך עליהן . . העושה תפילין לעצמו אומר 
ברוך שהחיינו”. נמצא שלפי התוספתא אכן צריך לברך שהחיינו כשעושה את התפילין.

וכן פסק הרמב”ם71: “כל מצוה שהיא מזמן לזמן כגון שופר וסוכה ולולב ומקרא מגילה 
ונר חנוכה וכן כל מצוה ומצוה שהיא קניין לו כגון ציצית ותפילין ומזוזה ומעקה”.

שמברכים  הזכיר  ולא  שהחיינו”.  מברך  לעצמו  ציצית  “העושה  כתב:  הטור72  אמנם, 
שהחיינו על תפילין ומשמע שס”ל שלא מברכים על תפילין שהחיינו.

וכתב ה’בית יוסף’: “ויש לתמוה על רבינו שכתב גבי ציצית שמברך שהחיינו ולא כתב 
כן גבי תפילין. ורבינו הגדול מהר”י אבוהב כתב דסבירא ליה לרבינו דלא קיימא לן כההיא 

תוספתא, אלא אינו מברך שהחיינו אלא על מצווה שהיא מזמן לזמן”.

מקור דעה זו שאין מברכים שהחיינו על תפילין הוא מהא דאיתא במסכת סוכה73: “ת”ר 
העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו כו’”.

וכתב על זה התוספות74: “צריך לפרש טעם מאי שנא דיש מצות שתקינו לברך שהחיינו 
ציצית  ובעשיית  הכא,  כדאשכחן  תקינו  ולולב  סוכה  בעשיית  תקינו.  שלא  מצות  ויש 
ותפילין לא תקינו . . ונראה דמצוה שיש עליה שמחה תקנו שהחיינו . . דבעינן מידי דאתי 

מזמן לזמן”. וכעין זה כתבו תוספות הרא”ש והר”ן על אתר.

לזמן  מזמן  שבאה  מצוה  על  היא  שהחיינו  ברכת  שתקנת  מדבריהם  נראה  ובפשטות 
שדוקא בה יש שמחה, משא”כ במצוה תמידית, הרי שאין בה שמחה וע”כ לא תיקנו בה 
ברכת שהחיינו. ומובן בפשטות לפי זה שהא שאין מברכים שהחיינו על הנחת התפילין 
בפעם הראשונה הוא מפני שלא תיקנו ברכת שהחיינו על מצוה זו מלכתחילה וע”כ אף 

בפעם הראשונה לא יברך.

ולעניין הלכה פסק ה’בית יוסף’75: “קנה טלית ועשה בו ציצית מברך שהחיינו, דלא גרע 
מכלים חדשים” ולא הזכיר תפילין ומשמע שס”ל שאינו מברך על תפילין שהחיינו76.

70(  ברכות פרק ו הלכות ט - י.
71(  הלכות ברכות פי”א הלכה ט.

72(  אורח חיים כב, א.
73(  מו, א.

74(  ד”ה “העושה סוכה לעצמו מברך שהחיינו”.
75(  אורח חיים שם.

76(  ראה מגן אברהם ס”ק א.



289 י"א ניסן ה'תשפ"ב

ובמשנה ברורה77 כתב דיש לחשוש לדעת הרמב”ם ועוד שמחייבים ברכת שהחיינו על 
תפילין וע”כ לכתחילה ישתדל שיהיה לו בגד חדש ויכוון לפטור בזה את מצוות התפילין 

ושאר המצוות.

והחתם סופר כתב78 שעל נער הבר מצווה לברך בתחילת הנחת התפילין על כל המצוות 
שיעשה כל ימי חייו.

ב
ולמנהגנו79 כותב אד”ש80: “הנה אף שהצ”צ בס’ פס”ד )לקוטים בסופו( כותב שבספיקא 
דדינא בברכת שהחיינו )דפורים( יברך, בנדו”ד לא רציתי להכריע בזה, כיון ש)כמדומני 

ברור( פשט המנהג שלא לברך שהחיינו כשמניחים תפילין בפעם הא’”.

“ברכת שהחיינו קשורה עם מצוה  אומר אד”ש:  ויקרא תשל”ט81  והנה, בשיחת ש”פ 
שיש בה שמחה, ולכן, כאשר מדובר אודות הנחת תפילין בפעם הראשונה, בהיותו מחוייב 
במצוות )אצל אלו שנוהגים להתחיל להניח תפילין מיום הבר מצוה(, - הרי צריכים לדעת 

האם הוא אמנם שמח באופן כזה שיהי’ חייב לברך “שהחיינו”.

)כפי  בדבר  חיוב  שאין  במקום  שמים  שם  דהזכרת  הענין  חומר  עם  בהתחשב  ובפרט 
שלומדים זאת ממ”ש “לא תשא את שם ה’ וגו’”( – הנה כאשר מדובר אודות נער שנעשה 
בר מצוה ישנו כבר החומר דהזכרת שם שמים, ולכן, היות שאי אפשר להיות בטוח בגודל 

השמחה )עד שמחוייב לברך “שהחיינו”( – אין נוהגים לברך “שהחיינו”.

ואפילו לפי המנהג שמתחילים להניח תפילין ב’ או ג’ חדשים קודם בר מצוה )כמנהגינו( 
– הרי בהיותו “מופלא סמוך לאיש”, יש להחמיר כאשר מדובר אודות חומר הענין דהזכרת 
שם שמים )וכאשר נעשה בר מצוה אין מקום כלל לברכת “שהחיינו” – שהרי הוא כבר 

מניח תפילין משך זמן(.

ובפשטות לא בא אד”ש לבאר הטעם שפוסק הבית יוסף שאין לברך על תפילין )שהוא 
מפני שתיקנו דוקא על מצוות שהם מזמן לזמן, יש בהם שמחה(, אלא לבאר מדוע אין 
אנו מחמירים כשיטת הרמב”ם כפי שכתב המשנה ברורה )והחתם סופר(, שכיון שבשביל 

77(  בביאור הלכה סק”ב.
78(  שו”ת חתם סופר אורח חיים סי’ כה.

79(  ראה שולחן ערוך אדמו”ר הזקן סי’ כב )שפסק שמברך שהחיינו על ציצית ואינו כותב כן לגבי 
תפילין( ובקונטרס אחרון ס”ק א.

80(  לקוטי שיחות חלק יא בהוספות ע’ 288.
81(  הנחה בלה”ק – בלתי מוגה – סל”ט.
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לברך שהחיינו צריך להיות שמח מן המצוה ונער הבר מצוה עדיין איננו בטוחים ששמח כל 
כך מן המצוה, אינו מברך שהחיינו מחשש ברכה לבטלה.

ולכאורה לפי זה יש לעיין מה יהיה הדין במי שמניח תפילין לראשונה בחייו בגיל מבוגר 
או שמניח תפילין לאחר זמן רב שלא הניח )שלפי הסברא המובאת לעיל אינו מברך כיון 
שלא ניתקן ברכה על מצוה זו(, דלפי סברא זו הרי שיש לחשוש לדעת הרמב”ם כפי שכתב 

המשנה ברורה ולברך שהחיינו. וצ”ע.

בטעמים שמניחים מצה ומרור בעת אמירת ההגדה

התמים השליח ישראל שם טוב שי' הכהן כהן

וגם  בהלכות פסח82 פוסק אדה”ז שבשעת אמירת ההגדה צריך להניח לפניו גם מצה 
מרור, ומביא שני טעמים על כל אחד. 

בנוגע למצה: א. כתוב בפסוק “לחם עוני” – ‘שעונים עליו עניות הרבה’ )אמירת ההגדה(. 
ב. כתוב “והגדת לבנך . . בעבור זה” – ‘בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך’. 

ובנוגע למרור: א. כתוב “בעבור זה” שכולל גם מרור )כנ”ל(. ב. שהרי צריך לומר בנוסח 
ההגדה “מרור זה )שאנו אוכלים..(”.

ובלשונו הק’: “אחר שאכל הירקות יביאו לפני מי שאומר ההגדה ג’ מצות של מצוה כדי 
לומר עליהם ההגדה, שנאמר “לחם עני”, ודרשו חכמים: ‘לחם שעונין עליו דברים הרבה’, 
דהינו אמירת ההגדה. ועוד נאמר, “והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה וגו’”, בעבור 
זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, לפיכך צריך שיהא גם המרור 

לפניו בשעת אמירת ההגדה. ועוד שצריך לומר עליו “מרור זה כו’”.

וצריך להבין, דהרי באותה פיסקא בה אומרים “מרור זה” אומרים גם “מצה זו”, וא”כ, 
מדוע מביא טעם זה דווקא בנוגע למרור ולא בנוגע למצה?  

אמנם ניתן לומר שרצה להביא שני טעמים לכל אחד ולא יותר )כדי שיהיו שווים או שדי 
בשנים וכיו”ב( ובנוגע למצה בחר להביא דווקא טעמים אלו שהם ממדרש הפסוקים ולא 

הטעם שמסתדר עם נוסח ההגדה.

אך כמובן שהוא דוחק גדול. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

82(  סי’ תע”ג סעי’ כ’.



שער

גאולה ומשיח





293 י"א ניסן ה'תשפ"ב

הציפייה למשיח 

ביאור בדברי הרמב"ם בהלכות מלכים דמי שאינו מחכה לביאתו למרות שהוא מאמין 
הוי כופר בתורה. וכן הסבר במהות הצפייה ופעולתה.

 הרב נועם אברהם שי' בן חמו
משפיע בישיבה

א
בנוגע לאמונה בביאת המשיח כתב הרמב”ם1: “וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו 

מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו”.

והנה לפום ריהטא הגדר של כופר בתורה לפי הרמב”ם חל על הכופר בביאת המשיח, 
כפי שכתב במקורות וציונים על אתר “הכופר בביאת גואל צדק” היינו שאינו מאמין בביאת 
המשיח כלל, אבל מדיוק לשון הרמב”ם “או מי שאינו מחכה לביאתו” משמע שאפילו 

המאמין במשיח אבל לא מחכה לביאתו גם הוא נחשב לכופר בתורה. 

 וכפי שדייק בספר ‘מאמרי באר חיים מרדכי’ 2 שכשם שלהאמין בביאת המשיח הוא 
עיקר מיסודי דת התורה כן הוא החיוב לחכות לביאתו!

וכן בהגדה של פסח מונקאטש3 כתב : “והרמב”ם כתב בפירוש בהל’ מלכים ד’מי שאינו 
מאמין בביאת המשיח או שאינו מחכה לביאתו’ ומחלק בפירוש בתיבת ‘או’ המחלק דגם 
מי שהוא מאמין בביאתו רק שאינו מחכה לביאתו ואומר שיוכל לבא לאח”כ ה”ז כופר 

בתורת משה עיי”ש”.

וכך מדייק כ”ק אד”ש מה”מ4 “ויש להדגיש בענין זה דבר שלא כל אחד שם לב אליו, ולא 
עוד, אלא, שיש כאלה שרוצים להתעלם ח”ו מזה... ועוד ועיקר: לא רק “מי שאינו מאמין 

1(  הל’ מלכים פי”א ה”א.
2(  בביאור י”ג עיקרים בעיקר י”ב קטע ד”ה ‘ולשון’.

3(  אות מ”ג.
4(  התוועדויות תשמ”ח חלק ד’ ע”מ 32.
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“מי שאינו מחכה לביאתו”, היינו, שמאמין  בו” כופר בתורה ובמשה רבינו, אלא אפילו 
בביאת המשיח, אלא שאינו מחכה לביאתו – הוא כופר בתורה ובמשה רבינו ! !  ... ולכן 

יש צורך להרעיש על דבר החיוב וההכרח לחכות לביאתו “אחכה לו בכל יום שיבוא”..”

וצריך להבין הביאור בזה, דלכאורה הניחא מי שאינו מאמין בביאת המשיח כלל הוי כופר 
בתורה כי זה מפורש בתורה )כפי שמוכיח זאת הרמב”ם בהמשך בשלוש הוכחות(. אך אם 

הוא מאמין ורק חסרה לו הצפייה והקיווי מדוע גם הוא יהיה כופר ?  

ב
והנה החיד”א5 כותב בנוגע לציפייה למשיח “קיווי אמרו בילקוט תהלים רמז תשל”ו אפי’ 
אין ביד ישראל אלא הקיווי כדאי הם לגאולה בשכר הקיווי וכו’... מטבע ברכת את צמח 
דוד מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך כי לישועתך קוינו כל היום דאומרו כי לישועתך 
אינו מובן מה נתינת טעם היא דאם מן הדין נזכה בלא קיווי והן לא מה יועיל הקיווי אבל 
ע”פ האמור א”ש והכי פירושה את צמח דוד וכו’ וכי תימא שאין לנו זכות מ”מ תצמיח כי 
לישועתך קוינו ויש לנו הקיווי ובשכר הקיווי כדאי שתגאלנו”, וכן במסכת שבת6 מובא 
שאחת השאלות ששואלים את האדם בעלותו למעלה בבי”ד של מעלה היא האם ‘ציפית 
לישועה’. וידוע גם ביאור אד”ש7 אודות הפסוק8 “אלוקים יעשה למחכה לו” - שהציפייה 

למשיח מקדמת ומזרזת את הגאולה9.

ואף בתפילה שלוש פעמים ביום )חול( “כי לישועתך קיווינו כל היום10”.

וצריך להבין, מהי חשיבותה ומעלתה של הציפייה שבזכותה נגאל ועד שזה מהשאלות 
ששואלים כל אחד בבית דין של מעלה ועד שהיא פועל את ביאתו ?

ג
והנה בנוגע לשאלה על דברי הרמב”ם  מדוע הוי כופר גם אם רק לא ‘מחכה לביאתו’ 
החיוב  בו’:  ‘להאמין  מהחיוב  שונה  לביאתו’  ‘מחכה  של  שהחיוב  ביאר  קלמנסון11  הר”י 

5(  בספרו מדבר קדמות ערך קיווי, וראה לקו”ש חל”ו ע”מ 6. 
6(  לא, א.

7(  ראה לקו”ש חלק ח’ עמ 359.
8(  ישעיהו סד, ג.

9(  ראה גם שיחת ש”פ וישב תשמ”ז בסופו. ש”פ האזינו תשמ”ו. ועוד ועוד.
10(  קטע זה מקורו בפסוק “לישועתך קיוויתי ה’” )בראשית מט, יח(, וכן מהפסוק “אותך קיוויתי 

כל היום” )תהילים כה ה(.
11(  בקובץ שיעורים על בבא מציעא בחלק ‘חידושים וביאורים בהלכות מלכים.
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להאמין בו יכול להיות שאמנם מאמין שמשיח יבוא אבל זה תלוי בכמה תנאים, למשל 
שיבוא אליהו, מלחמת גוג ומגוג וכדומה ואילו החיוב לחכות לביאתו היינו שיכול לבוא 
בכל רגע ורגע ממש ללא כל תנאי. ולפי זה מבאר את דברי הרמב”ם בפירוש המשניות 
“ומי שהסתפק בו או נתמעט אצלו מעלתו - כפר בתורה שיעד בו בתורה בפירוש..” שמי 
שלא מחכה לביאתו באופן האמור הרי הוא בכלל “המסתפק בו” למרות שמאמין שיבוא, 

ולכן הוא כופר.

לעצם  קשורה  למשיח  והקיווי  הציפייה  אשר  מבאר  והגאולה12  התקופה  בספר  וכן 
ההתקשרות של היהודי עם התורה ה’ ועם ישראל.  

כי יהודי שאוהב את התורה יצפה למשיח כי שלימות התורה ושלימות קיום המצוות 
תיהיה בגאולה וכן אהבת ה’ - עכשיו השכינה בגלות וכו ורק בגאולה תקום מעפרה ויתגלה 
אחדות ה’ האמיתית וכו וכן אהבת ישראל- שבזמן הגלות עם ישראל הם כבנים שגלו מעל 
שולחן אביהם וסובלים ונדכאים וכו וכו ורק בגאולה יתנחמו ואם כן יוצא שרגש הגאולה 
יושב על הקשר העצמי עם ה’ עמו ותורתו. א”כ מובן מדוע מי שלא מצפה ומחכה הוא 

כופר – זה הוכחה שחסר לו ענין עקרי מאד בקשר שלו עם תורת ה’ ומצוותיו ח”ו.

ד
ביחידות לרבנים הראשיים לישראל- הרב שפירא והרב אליהו13 הרבי מה”מ הביא הרבי 
את הדיוק הנ”ל- הדגש בדברי הרמב”ם בהלכות מלכים על מי שאינו מחכה לביאתו למרות 
שהוא מאמין וכן מה שכתהב הרמב”ם בי”ג עיקרים “אני מאמין בביאת המשיח.. אחכה לו 
בכל יום שיבוא”. ובהמשך לזה הרב שפירא הסביר: שהאמונה שמשיח והציפייה לביאתו 
הם הא בהא תליא היינו שמי שאינו מחכה לביאתו הרי זה הוכחה שאינו מאמין כדבעי! כי 
אילו היתה אמונתו כמו שצריך איך יתכן שאינו מחכה ומצפה לביאתו ?! אם אתה מאמין 
בטובה גדולה כזו איך אתה לא משתוקק ומייחל אליה? זה הוכחה שאינך מאמין! ומי שלא 

מאמין הוא כופר. ומשמע ממהלך היחידות שהרבי הסכים לביאור הזה.

אם כן יוצא שההסיבה שמי שאינו מחכה לביאתו למרות שמאמין שיבוא הוי כופר כי 
חוסר ציפייה היינו חוסר אמונה. 

וכך מפורש בדברי הגרי”ז14 : “ומבואר להדיא בדברי הרמב”ם דלא די להאמין בו בלבד 
אלא שמחוייבים להיות מחכה לביאתו כלומר להאמין שיכול לבוא בכל רגע ממש וממילא 

12(  שער א’ פרק ג’.
13(  תורת מנחם תשמ”ט עמ’ 139.

14(  הגאון יצחק זאב סולובייצ’יק שהיה בקשר עם הרבי הריי”צ ועם הרבי שליט”א ואכמ”ל, בספרו 
פניני הגרי”ז.
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מחכים לביאתו בכל רגע ממש ומבואר ברמב”ם דאפילו המאמין בו אלא שאינו מחכה 
לביאתו גם הוא מיקרי כופר בתורה ובמשה רבינו ובשאר הנביאים רח”ל דמה שאינו מחכה 
לביאתו בכל רגע ממש היינו מפני חסרון אמונתו שיכול לבוא בכל רגע כשיעלה הרצון 

מלפני הבורא ית”ש וזה גופא הוי כפירה רח”ל”.

ה
ולכאורה יש להוסיף הסברה ומתיקות במהותה של הצפייה למשיח וכן להוסיף הסברה 
ענין  מהות  ביאור  בהקדים  ככופר15,  עד שנחשב  לא מאמין  הוא  מי שאינו מחכה  מדוע 
פרט  רק  אינה  עלי’  שנצטווינו  הבטחון  “חובת  הרבי16:  זאת  שביאר  כפי  בה’  הביטחון 
)ותוצאה בדרך ממילא( מהאמונה שהכל בידי שמים ושהקב”ה הוא חנון ו רחום, דאין צורך 
יסמוך  וגדרה — שהאדם  היא עבודה בפ”ע, שמהותה  זו  חובה  ע”ז. אלא  מיוחד  בחיוב 
וישען על הקב”ה, עד שישליך כל גורלו ביד השם, כמ”ש “השלך על ה’ יהבך”, שאין לו 
שום משען בעולם בלעדו ית’. ויש לומר, שזוהי הכוונה במ”ש בחובת הלבבות שבטחון 
הוא “כעבד האסור אשר הוא בבית הבור ברשות אדוניו”, שכל בטחונו של האסיר הוא רק 
על אדונו, ש”מסור בידו, ולא יוכל אדם להזיקו ולהועילו כו’ זולתו”. וזה גופא הוא יסוד 

לבטחונו של האדם שהקב”ה ייטיב לו בטוב הנראה והנגלה, גם אם אינו ראוי לחסד זה:

אין הפירוש בבטחון, שמאמין, שכיון שחסדי השם הם בלי מדידה והגבלה, בין לראוי 
בין למי שאינו ראוי, לכן הוא יקבל את חסדי השם בלי שום עבודה מצדו )כי לפ”ז בטל כל 
הענין דשכר ועונש( — אלא בטחון הוא עבודה ויגיעה בנפשו, והיא מביאה את חסדי השם 
ובעומק  באמת  סומך  ע”י שהאדם  בה’:  לבטוח  ויגיעת האדם  כתוצאה מעבודת  הבאים 
נשמתו רק על הקב”ה לבד, עד שאינו דואג כלל, הרי התעוררות זו גופא פועלת שהקב”ה 

מ תנהג עמו באופן זה, שמטיב עמו )גם אם לולא זאת אינו ראוי לזה(.

יהבו על הקב”ה  )וכיו”ב( — שהאדם צריך להשליך את  וזהו תוכן הציווי “בטח בה’” 
שייטיב לו בטוב הנראה והנגלה, וכאשר הוא סומך אך ורק על הקב”ה לבד )מבלי לעשות 
מדה,  כנגד  מדה  הוא  מלמעלה  עמו  ההנהגה  אזי  כו’(,  להנצל  לו  אפשר  אם  חשבונות, 
שהקב”ה שומר עליו ומרחם עליו גם אם ע”פ חשבון אינו ראוי לכך שיהי’ טוב לו בטוב 

הנראה והנגלה דוקא”. 

15(  שהרי סוף סוף הוא כן מאמין בביאת המשיח רק שחסר לו קצת באמונה כי לא מחכה, וכי זה 
לבד מחשיב אותו לכופר?

16(  לקו”ש חל”ו שמות שיחה א’. וראה גם לקוש חלק כ”ו עמ’ 97. ועוד.
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עבודה ויגיעה17 ששכרה הוא שאכן ה’ ייטיב עמו למרות שאינו  היינו שהביטחון הוא 
ראוי.

ועד”ז  י”ל שהוא בנוגע להציפייה למשיח דהרי הציפיה מבוססת על ביטחון מוחלט 
שמשיח אכן יכול וצריך להגיע בכל רגע ועל כן הוא מצפה לו ‘כל יום כל היום’. וא”כ, עצם 
הציפייה היא עבודה ויגיעה שגורמת לכך שבשכרה תגיע הגאולה וכנ”ל מדברי החיד”א 

שבשכר הקיווי עצמו ראוי שנגאל. 

פקפוק,  שום  בלי  גמור,  בבטחון  המשיח  בביאת  לבטוח  “צריכים  הקדוש18:  ובלשונו 
כשמצד  גם  וזאת,  משיח.  יבוא  ממש  שמיד  שיבוא”,  יום  בכל  לו  “אחכה  של  ובאופן 
“חשבונות” של שכל וטבע אינו רואה שום מקור לזה. ובטחון זה עצמו ימהר ויחיש את 

ביאתו”. 

וא”כ מובן גודל החשיבות של הציפייה למשיח דהרי זוהי עבודה ויגיעה שהיא עצמה 
לבד יכולה לזרז את הגאולה כשם שהביטחון בה’ פועל וגורם שכך באמת יהיה.

ולפי זה יומתק יותר מדוע המאמין אך אינו מחכה נקרא כופר בתורה. דהרי אם יש לאדם 
אפשרות לגרום שתבוא הגאולה ובכ”ז הוא לא עושה זאת, מוכח א”כ שאמונתו לקויה 
וחסרה, באופן חזק דאף שיודע שיכול לגרום ו’להביא לימות המשיח’ בציפייתו )ובטחונו( 

לא פועל זאת מבטא רגש של ניתוק מוחלט מענין המשיח19 ומימלא יש לו דין כופר. 

וכך גם מובן מדוע שואלים את האדם בבואו למעלה אם הוא ציפה לישועה, שהרי   
למשיחא”  אלא  עלמא  איברי  “לא  כמ”ש20  המשיח  לימות  להביא  היא  הבריאה  תכלית 
והציפייה למשיח היא עבודה ויגיעה שיכולה להביא ולזרז את ביאת המשיח א”כ שואלים 

את האדם האם עבד ועסק בזירוז הגאולה - תכלית הבריאה.

17(  מצד עבודת האדם ולא מצד חסדי ה’.
18(  לקו”ש חלק ז’ עמ’ 57.

19(  היפך “מתי יבוא לידי ואקיימנו” )ברכות סא, ב( הנאמר גבי ר”ע.
20(  סנהדרין צ”ח ע”ב.
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בענין הסדר דקיבוץ גלויות ובנין ירושלים

 הת' יוסף יצחק שי' הכהן כהן
תלמיד בישיבה

א
ידועה המחלוקת21 בדבר סדר המאורעות דקיבוץ גלויות ובנין בית המקדש: דלדעה הא’ 
קיבוץ גלויות קודם לבנין בית המקדש22, ואילו לדעה הב’ בנין הבית קודם לקיבוץ גלויות23. 

והנה במדרש תנחומא24 מובא בהקשר לכך: “אמר רבי שמואל בר נחמני, מסורת אגדה 
נתקבצו  שכבר  אדם,  לך  יאמר  ואם  הגלויות.  שיתכנסו  עד  נבנית  ירושלים  שאין  היא 
הגלויות ולא נבנית ירושלים, אל תאמין. למה, שכך כתיב, בונה ירושלים ה’ ואחר כך נדחי 

ישראל יכנס”.

והנה מתחילת דברי המדרש נראה שקיבוץ גלויות קודם לבנין ירושלים כדעה הא’, ואילו 
מסופו נראה להיפך שבנין ירושלים קודם לקיבוץ גלויות כדעה הב’, והוא כמדרש פליאה.

ועד”ז בתורת כ”ק אד”ש מה”מ מצינו דלעיתים מציין למדרש זה כמקור לדעה הא’25 
ולעיתים כמקור לדעה הב’26. וצ”ל כיצד מקורות אלו עולים בקנה אחד.

והנה בעץ יוסף על המדרש שם מפרש דאכן כוונת המדרש היא כדמשמע מסופו שבנין 
ירושלים קודם ומה שכתוב בתחילתו “אין ירושלים נבנית עד שיתקבצו הגלויות” הכוונה 
עד שיבוא הזמן שיתקבצו הגלויות. אך מעיר ע”כ אד”ש27 דלפי הגירסא ביל”ש28 כוונת 

21(  בנוגע לכללות מחלוקת זו ראה לקו”ש ח”ח ע’ 362. ח”כ ע’ 272. סה”ש תשמ”ז ח”א ע’ 99 
ואילך. סה”מ מלוקט ח”ד ע’ שלג, שמג.

22(  כדמשמע בברכות מט, א. יל”ש נ”ך תתפח, לא. ועוד.
23(  כדמשמע בזח”א קלד, ב. רש”י ברכות שם. רמב”ם הל’ מלכים פי”א ה”א וה”ד. וראה אג”ק 

אדמו”ר הרש”ב ח”א ע’ שט ואילך. 
24(  נח יא בסופו.

25(  וכמו בסה”ש תשמ”ז שם.
26(  סה”מ מלוקט שם.

27(  בסה”ש שם הערה 35.
28(  רמז קמז )הובא בעץ יוסף שם(.
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המדרש ב”עד שיתכנסו הגלויות” היא כפשוטה וא”כ הדרא קושיא לדוכתא דלכאורה סוף 
המדרש סותר לתחילתו.

ב
באריכות  דמבאר  זו  בסוגיא  הרש”ב29  אדמו”ר  דברי  ע”פ  בזה,  הביאור  לומר  ונראה 
דבהתגלות המשיח שני שלבים ‘בן דוד’ ו’דוד’ ומבאר ד’בן דוד’ הוא עוד קודם שלימות 
הגאולה )ע”ד ‘בחזקת משיח’( שבזמן זה משיח נמצא בקטנות יותר, ובזמן זה הוא בונה 
ירושלים ולאחר מכן כאשר נבנית ירושלים מקבל משח את דרגתו הנעלית יותר - ‘דוד’ 
)ע”ד ‘משיח ודאי’(. ועפ”ז מבאר דאין סתירה במדרשים מה קודם למה )ביאת המשיח או 
בנין ירושלים( עיי”ש באריכות. ולכאורה יש להקביל זאת30 גם לביאור אד”ש31 אודות שני 

תקופות בימות המשיח.

ועד”ז נאמר כאן במחלוקת זו32 שאין דעות אלו חלוקות במציאות המאורעות לעת”ל 
הרמב”ם  ולכן  השלם34  הגלויות  קיבוץ  קודם  עוד  ירושלים  תבנה  אכן  דבתחילה33  אלא 
בספרו ההלכתי כותב שכן הוא הסדר ולאחר קיבוץ גלויות תקבל ירושלים מעלה נעלית 
יותר ולכן בפנימיות התורה35 המדברת על המעלה הפנימית של ירושלים הובא שקיבוץ 

גלויות קודם כיוון שמעלתה תתגלה בעיקר לאחר קיבוץ גלויות.

האגדה  חלק  מצד  מדבר  דבתחילתו  חומר,  כמין  הנ”ל  המדרש  להסביר  נראה  ועפ”ז 
שבתורה וכלשונו “מסורת אגדה היא” וא”כ הסדר הוא “שאין ירושלים נבנית עד שיתכנסו 
אדם”  הגלויות”. אך בסופו מדבר כפי שהוא בפשטות הענינים וכלשונו “ואם יאמר לך 
שאדם )גשמי הרואה בעיני בשר( אומר ש”נתקבצו הגלויות ולא נבנית ירושלים” אזי “אל 

תאמין” דהרי בגשמיות אכן תבנה ירושלים עוד קודם קיבוץ גלויות.  

29(  אג”ק שלו שם.
30(  ראה לקו”ש חח”י ע’ 281 הערה 66 שם נראה שמקביל אד”ש בין הדברים.

31(  לקו”ש חכ”ז ע’ 191 ואילך.
32(  ראה הדרן על הרמב”ם תשמ”ז שם מבאר אד”ש שלא תתכן פלוגתא במציאות בנוגע למאורעות 
לעת”ל ומבאר שם )ס”ט( מחלוקת בין הרמב”ם לראב”ד ע”פ יסוד זה דב’ תקופות בימוה”מ, ומובן א”כ 

שכן הוא גם בנוגע לנידו”ד.  
33(  וראה בלקו”ש חכ”ז שם )סט”ז ואילך( שאין הכרח שכך אכן יקרה אלא שזהו המוכרח ע”פ 

הלכה עיי”ש.
34(  ולהעיר שכן היא דעת הרמב”ם וראה לקו”ש שם שהרמב”ם כותב המוכרח ע”פ הלכה ודו”ק. 

משא”כ המדרש )דעה הא’(.
35(  מדרש - ‘אגדה שרוב סודות התורה גנוזים בה’ הובא בהל’ ת”ת לאדה”ז פ”ב ה”ב. וש”נ. וכ”ה 

באגה”ק סכ”ג )קלז, א(. 
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בענין השפה בה ידברו בגאולה האמיתית והשלימה

הת' השליח ישראל שם טוב שי' הכהן כהן

א
הנה בפסוק36 נאמר בנוגע ללעת”ל: “כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם 
בשם ה’ ולעבדו שכם אחד”. ובמצודות דוד על הפסוק: “כי אז אהפוך אשר אז אהפוך על 
העכו״ם שידברו שפה ברורה תמורת עמקי השפה אשר עמכם ר״ל שידברו בלשון הקדש 

במקום הלשון שמדברים עכשיו”.

ועד”ז בפנימיות בתורה, באוה”ת סוף פרשת שמות “ואפ”ל שזהו מ”ש אז אהפוך אל 
עמים שפה ברורה שיהי’ אצל כולם לה”ק ולא יצטרך לבחי’ לבינה . . לע”ל יהי’ הכל לה”ק 

שהוא אבנים בריאה בידי שמים”.

הנה ממקורות אלו37 משמע לכאורה שלעת”ל ידברו רק בלשון הקודש ואפי’ הגויים, וכן 
משמע לכאורה בד”מ דש”פ משפטים38 שם מציין כ”ק אד”ש מה”מ למקורות אלו ומשמע 
שם לכאורה ששפת האידיש פחות נעלית מלה”ק ורק שהיא ‘ממוצע’ בין לה”ק לשאר 
הלשונות. וא”כ יש לדון בנוגע לשפת האידיש האם גם עליה נאמר שתתבטל לעת”ל או 

שגם היא נכללת בלה”ק.

ב

36(  צפניה ג, ט.
37(  אך ראה רד”ק ומלבי”ם עה”פ בהם משמע שב’שפה ברורה’ אין הכוונה ללשון הקודש דווקא 
אלא שלא יזכירו בלשונם עבודה זרה וכיו”ב. ובאברבנאל מציין בתחילה שידברו בלשון הקודש דווקא 
וכלשונו: “אמנם לעת”ל יהפוך אל עמים אותה שפה ברורה שהיה להם מקודם לדבר בלה”ק” אך אח”כ 
מסביר ומסייג דבריו שאין כוונתו ללה”ק בדווקא וכלשונו “אך אמנם לא נאמר כאן שהעמים ההם 
ידברו בלה”ק בשלימות כבני ישראל אלא שיהפוך לבבם לקרא כולם בשם ה’ בשפה ברורה ר”ל שימצא 
שגור ומלומד בפיהם ה’ הנכבד ושם אלהים אחרים לא יזכירו וזה בלבד ידברו בלה”ק כלומר שם האל 
ית’ השם ה’”. אך אין נראה לדחוק כן גם בלשון המצודות ובפרט באוה”ת שפירש שם דבריו באופן 

שאינו משתמע לשני פנים שלא ידברו בלשונות האומות.
38(  סוף סעיף ה.
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והנה ע”פ נגלה דתורה פשיטא שניתן לקרוא גם לשפת האידיש ‘שפה ברורה’ כדמשמע 
מדברי האברבנאל על הפסוק וכן ברד”ק ומלבים ועוד39 ששפה ברורה הוא כינוי לשפה 

קדושה שאינה טמאה כלשונות האומות. 

אך בפנימיות התורה משמע לכאורה דלעת”ל ידברו דווקא בלה”ק ולא באידיש, דנתבאר 
במקורות הנ”ל שלשונות האומות הנעשים בידי אדם מכונות ‘לבנים’ )הנעשות בידי אדם(. 
ידברו  ולעת”ל  שמים(  בידי  שהם  כפי  )שנבראו  ‘אבנים’  מכונה  משמים  שניתנה  ולה”ק 
נכללת בשפות  ולכאורה שפת האידיש עם כל מעלותיה עדיין  דווקא בשפת ה’אבנים’, 

הנעשות בידי אדם – ‘לבנים’. 

אך בעיון במעלות שפת האידיש שנתבארו בתורת החסידות נראה לומר דשפיר שייך 
לקרוא גם לה ‘אבנים’ ואדרבא מעלה בה גם ביחס ללה”ק וא”כ מסתבר אשר )גם( בה ידברו 

לעת”ל כדלקמן.

ג
אד”ש  שמבאר  וכפי  האומות,  שפות  משאר  יותר  נעלית  האידיש  ששפת  ידוע  דהנה 
באריכות בשיחת ש”פ יתרו תשמ”א40 ומדברי אד”ש שם יוצא כמה וכמה ענינים במעלת 

שפת האידיש.

בין  ‘ממוצע’  יותר משאר לשונות האומות עד שהיא נקראת   ומהם: א. היא הנעלית 
לשון הקודש ללשונות האומות41. ב. יש בה מעלה אפי’ בנוגע ללשון הקודש שהרי בה יש 
גם את מעלת הבירורים )מלשונות האומות(42. ג. נקראת אידיש שפה יהודית43. ד. תורת 
החסידות נאמרה דווקא44 בלשון זו45. ה. מעלתה )שע”כ נאמרו דרושי החסידות בה( היא 
ע”ד המבואר בחסידות46 במעלת החפצים איתם עושים המצוות שמאיר בהם אור נעלה47.

39(  ואף מה שמשמע מדברי ה’מצודות דוד’ ראה בהערה לעיל.
40(  נדפס בלקו”ש חכ”א ע’ 446 ואילך.

41(  ע”ד לשון ארמית שבגמרא אך נעלית יותר ממנה )ראה שם הערה 11(.
42(  ראה שם הערה 12 ויש לקשר זאת עם מעלה ה’ דלקמן בפנים.

43(  ועד שמקום לומר שנחשבת ממש ללשון הקודש )ראה שם הערות 8, 10 וש”נ(.
44(  ובפשטות ניתן לבאר זאת ע”פ מעלה ב’ הנ”ל כי דווקא בה מעלת הבירורים. ויש להאריך בזה 

מקונטרס ‘ענינה של תורת החסידות’ ועוד. ואכ”מ.
45(  וגם מה שנכתב בלשון הקודש הרי נאמר בלשון אידיש וגם דברים שנכתבו מלכתחילה בלה”ק 

הרי ה’תורה שבכתב’ והמקור להכל )תניא( נאמר באידיש )שם ס”ו(.
46(  שערי אורה ד”ה יביאו לבוש מלכות פ”ז וח’. פע”ג. תו”א ד”ה זה.

47(  ובזה גופא שלושה דרגות: א. עצם זה שראויים למצוה. ב. ע”י שהוקבעו למצוה. ג. כשנעשה 
בהם מצוה בפועל )עיי”ש ס”ה(.
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והנה מכך משמע, שמעלת שפת האידיש אינה רק ביחס לשאר לשונות האומות, אלא 
נקראת ממש לשון קדושה, ואדרבא עוד נתווספה בה מעלה לגבי לשון הקודש, שיש בה 
גם מעלת הבירורים וא”כ שפיר שייך לקרוא לה שפה ברורה ואדרבא מעלה בה בנוגע 

ללה”ק48. 

וביאור הדברים ביתר עומק והסברה ניתן לבאר ע”פ המתבאר בלקו”ש49 במעלת הדברים 
וראה גם ד”מ דש”פ בהעלותך50  איתם נעשית המצוה שמתעלים להיות קדושה ממש, 
דלאחר מ”ת הענינים בהם נעשית המצוה נעשו קדושה לגמרי עד שהם ‘עולים מאליה’ 
ונעשים חפצא של קדושה ומעלים האדם העושה המצוה בהם ויש בהם את מעלת ה’עליון’ 

מצד עצמו ועד שמתגלית בהם העצמות. עיי”ש. 

בידי  ה’אבנים  מעלת  גם  המתבררים  לענינים  דיש  שם,  שנתבאר  ממה  עכ”פ  ומובן 
שמים’ כח העליון שלמעלה מהתחתון ולמעלה מזה51, וע”פ הנ”ל שלשפת האידיש מעלה 
ע”ד הדברים איתם נעשים המצוות, מובן א”כ דשפיר שייך לומר שלעת”ל ידברו בשפת 
תימסר  זו  בשפה  שדווקא  לומר  מסתבר  ואדרבא  בחסידות,  המבואר  ע”פ  גם  האידיש 

‘תורתו של משיח’ כב’טועמיה’ שבזמן הגלות.

ויש להאריך בכ”ז.   

הערות קצרות בענין בית המקדש השלישי

 הנ"ל

הקדמה

ידועה החשיבות הרבה בעסק בענין הבית השלישי, דנוסף על כך שהוא חלק מתורתינו 
הקדושה ונדרש ללומדו מצד מצוות ידיעת התורה52 הרי בנוסף על כך בחלק זה שבתורה: 
א. ע”י העסק בזה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה – אין בנין ביתי בטל53. ויתירה מזו שע”י 

48(  ועפ”ז ניתן לומר דמה שמכונת ‘ממוצע’ היא ע”ד מעלת ‘ממוצע המחבר’ שכולל שני הדברים 
ונעלה משניהם )סה”מ תשמ”ג ע’ רד(.

49(  חט”ז ע’ 212 ואילך.
50(  ס”ז.

51(  כלומר, לא רק מעלת העליון שלמעלה מתחתון אלא אף קשור עם העצמות שמחבר עליון 
ותחתון )ראה בכ”ז בארוכה לקו”ש ח”ט ע’ 62 ואילך. וש”נ.

52(  ראה בארוכה הלכות ת”ת לאדה”ז.
53(  ראה תנחומא צו, יד.
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לימוד זה מקיים את מצות “ועשו לי מקדש”54. ב. לימוד זה הינו הלכה למעשה בפועל55 
ברגע שלאחרי זה56 כיצד )לבנות57 ו(לנהוג בבנין הבית58.

וע”כ נדון כאן בכמה פרטים והערות בענינים שלכאורה צריכים ביאור או תוספת הבהרה 
בענין הבית השלישי.

א
"הר הבית כיפין על גבי כיפין"59 – מפני הטומאה

הנה בטעם העסק בצורת בנין הבית השני כתב התויו”ט60 דכל שהיה בבית השני יהיה 
גם בשלישי אא”כ כתוב במפורש שלא כך או שישנה סיבה לשנות, וא”כ יש לדון האם גם 

בבית שלישי יצטרכו כיפין אלו.

54(  ראה בארוכה לקו”ש חי”ח שיחה ל’מסעי-בין המצרים’. נדפסה גם בתור מבוא ל’חידושים 
וביאורים בהלכות בית הבחירה’.

55(  ולהעיר מהדין והחיוב ד”שואלין ודורשין . . קודם . . שלושים יום” )פסחים ו, א(.
56(  ואף ש”אינו מפורש ומבואר” הרי ע”מ שיהיה לנו ‘ידים ורגלים’ כשיבנה הבית נדרשים אנו 
לדעת כל הפרטים שיכולים לדעת )ראה הקדמת התוי”ט לפירושו למסכת מידות(. ולהעיר ממ”ש 
דרך למלך  “לישר  והאיסלם  יב( אודות הטעם הפנימי לתקומת הנצרות  )הל’ מלכים פרק  הרמב”ם 
המשיח” שכשיגיע משיח יודעים כבר את עיקר הדבר ורק צריך להשלים פרטים )אף אם הם עיקריים 
כ”שקר נחלום אבותיכם”(, ועד”ז )להבדיל( נאמר בנדו”ד אף שישנם פרטים ואף עיקריים שחסרים 

בבנין הבית אך כשיבנה יודעים אנו עכ”פ חלקים עיקריים ממנו.
57(  והנה אף שאנו במצב של “זכו” )כידוע בכמה משיחות כ”ק אד”ש( וא”כ למה לנו ללמוד על 
המבנה והרי יבוא וירד משמים “בנוי ומשוכלל” )ושאלה זו קשה בעיקר לטעם הב’ ללימוד, דפשוט 
שלטעם הא’ הלימוד הוא בשביל קיום המצוה כעת(. ולכאורה הביאור בזה שאכן הלימוד )לטעם זה( 
הוא לא כ”כ בשביל הבניה עצמה אלא ע”מ לדעת כיצד לנהוג בבית ולפי זה עיקר ההתמקדות בלימוד 
הוא על הלכות יראת המקדש ביאת המקדש והטהרה הנדרשת בכל דרגת קדושה. משא”כ לטעם הא’ 

שצריך לידע ועם כל הפרטים גם של הבניה. 
]ולהעיר שאף בציור של ‘לא זכו’ הרי רובו ככולו של בני ישראל אין להם עסק מרכזי בבניה ולמה 
להם ללמוד כל ההלכות. ועד”ז הלימוד בפרשת תרומה- תצוה על כלי המשכן פשוט שאינו רק להלכה 

למעשה. אלא צ”ל שהוא ע”ד הטעם הא’[.
58(  שיחת הד”מ דש”פ בלק תנש”א.

59(  רמב”ם הל’ ביהב”ח ה, א.
60(  בפתיחה למסכת מידות ע”פ דברי הרמב”ם בפיה”מ בהקדמתו למסכת מידות.
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והנה ב’ציור’ של ‘לא זכו’61 ובנין הבית הוא קודם תחיית המתים פשוט שצריך כיפין גם 
ויהיה אז תחיית המתים  בבית שלישי62 אך במקדש שירד משוכלל משמים במצב דזכו 

ו”בלע המוות לנצח”63 לכאורה אין צורך בהם.        

ב
בענין המדרגות שבשערים הפנימיים והחיצוניים

הנה שיטת בעל המצודות ברורה שמדרגות אלו הם לפני השערים. ובשיטת רש”י דנו 
כמה וכמה האם גם הוא סובר כמצודות64 או ששיטתו שהמדרגות הם בתוך חלל השער65.

ויש להעיר, שלפי השיטה שהמדרגות בתוך השער ממש קשה שהרי שיטת רש”י היא 
שבשער הצפוני הפנימי ישנם שתי שולחנות בכל צד ממנו והנה השער אורכו שש אמות 
וישנם שם שמונה מדרגות שתופסות ארבע אמות )שהרי רום כל מדרגה חצי אמה ושלחה 

חצי אמה66( וא”כ נשארו רק שתי אמות לשני שולחנות ומובן הדוחק הגדול שבכך.

ג
במה שבתי כנסיות יהיו מחוברים לבית המקדש

)עזרת  גם לעזרה החיצונית  יהיו האם מחוברים להר הבית או  ויש לדון באיזה מקום 
הנשים( או גם בתוך העזרה החיצונית מחובר לעזרה הפנימית.

ומ”ש בקונטרס ‘בית רבינו שבבל’ ש770 מחובר ממש ודבוק למקדש לכאורה סובל כל 
הפירושים אך מרווח יותר לומר שאין הכוונה מחוץ להר הבית דבפשטות ‘מקדש’ פירושו 

ההיכל והחצר שמקיפתו67 )והוא כפירוש ב’ או ג’ הנ”ל68(. 

61(  ואף שאין זה נוגע למעשה בפועל שהרי הגאולה בפועל תהיה במצב של זכו )כנ”ל הערה 6( 
הרי גם מטעם הב’ הנזכר בהקדמה יש לדון גם אודות מצב כזה וע”ד שהרמב”ם תיאר ביאת המשיח 

במצב ד’לא זכו’.
62(  וניתן לומר שמה שהזכיר הרמב”ם הלכה זו הוא בשביל המצב ד’לא זכו’.

63(  ישעיהו כה, ח.
64(  וכמו שהסיק בשערי ישיבה ח”ד ובספר ‘לשכנו תדרשו’.

65(  וע”ד שיטת הרב מקובר בספרו אודות הבית השלישי. עיי”ש.
66(  כבבית שני והרי כל דבר שאינו מפורש אחרת בבית שלישי נלמד כבית שני )תויו”ט(.

67(  ראה רמב”ם פ”א מהל’ בית הבחירה.
68(  וראה לקמן שיש לדון לשיטת הרמב”ם כיצד הוא בדיוק בבית שלישי. ואף שכתב שם הרמב”ם 

רק העזרה לכאורה הכוונה גם לעזרה החיצונית.
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ד
בענין החצרות הקטורות שבפינות העזרה החיצונית

יש להעיר על גודלם הרב )120/40 אמה( כשמשווים זאת לגודל מקום בישול הקודשי 
קטן  שהוא   )85/20 מקסימום  ללשכות  ההיכל  שבין  הצפוניים  אמה  )בעשרים  קדשים 

בהרבה ועד שיש שהבינו מדברי רש”י שאין להם לשכה מיוחדת69.

ויש להעיר שאכן לעת”ל רובם ככולם של הקורבנות הנאכלים יהיו קדשים קלים דווקא. 
דהרי קדשי קדשים הנאכלים הם: חטאות היחיד. שעירי ר”ח. שעירי המועדות. שלמי 
ציבור )שני כבשים שמקריבים בחג השבועות(. אשמות )גזילות מעילות שפחה חרופה 

נזיר מצורע אשם תלוי(.

והנה כיוון שלעת”ל )בתקופה הב’ או כשזכו( ‘את רוח הטומאה אעביר מן הארץ’ הרי 
שלא יהיה )באופן קבוע עכ”פ70( קרבן חטאת היחיד71 ועד”ז אשמות72, וא”כ כן כל שאר 
קדשי הקדשים הנאכלים הם רק קרבנות ציבור בודדים שאינם כל יום וגם בימים שישנם 

אינם רבים.

ה
  במה שאכילת קדשים קלים היא בעזרה החיצונית אף שמדינא ראויים להאכל בכל 

ירושלים

להעיר מכך שמשמע שגם בישול הקדשי קדשים הוא בצפון דווקא אף שבבית שני לא 
מצינו זאת, ויתכן שבבית שלישי כיוון שהקדושה משתנית גם ההנהגות משתנים. וצ”ע. 

69(  ראה בספר הנ”ל דהרב מקובר ועד”ז בספר ‘לשכנו תדרשו’.
70(  דאף בציור ד’לא זכו’ הרי הוא לתקופה קצרה בלבד עד ש’יזדככו’ ורוח הטומאה תעבור מן 

הארץ )ראה לקו”ש בחוקותי חכ”ז(.
71(  ואף על חטאי הגלות מעטים הם אלו שיביאו כר’ ישמאל שכתב שיביא חטאת שמינה או אף 
כמה כיוצא בו אך שאר כל ישראל לא יביאו על חטאי הגלות כפי שמבאר אד”ש )ראה בארוכה שיחת 
ו’ תשרי תשמ”א(. ולהעיר מהפירוש שהשולחנות בצפון הם ע”מ שלא לבייש החוטאים אך יתכן שהם 

ע”ד ר”י או בתקופה ד’לא זכו’.
72(  דגזילות מעילות שפחה חרופה מצורע )שמשתלשל מלשון הרע ואף בדקות הרי בימוה”מ 
והא ‘ביום טהרתו )ד”מ תזו”מ(( ואשם תלוי פשוט שלא שייך לעת”ל. ובנוגע לנזיר גם לכאורה אינו 
שייך שהרי נזיר נקרא חוטא וידוע הביאור בזה שרק כאשר הוא במצב נחות וחושש להתפעל מהעולם 

מותר לו להזיר עצמו.  
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ו
בנין האתיקים )עמודי תמך לבנין(

יש להעיר דלכאורה החומר ממנו עשויים עמודים אלו הוא מברזל דע”מ להחזיק כתלי 
אבן73 לא די באבן נוספת אלא בחומר חזק יותר ממנו - ברזל74 ובפרט שלכאורה כל דבר 

הראוי לעשותו מברזל )והוא היותר מועיל בשביל המטרה ההיא( חובה לעשותו מברזל.

כמו כן יש להעיר דהטעם לכך שאין העמודי תמך בתוך הכתלים )כרגיל בימינו( לכאורה 
יש לומר שהוא משום דאסור לעשות כן דהרי על אבני ההיכל והעזרות להיות שלימות75.

ז
במיקום האתיקים

באולמות  ב.  הגדולות.  בלשכות  א.  מרכזיים.  מקומות  בשלשה  מתואר  בנביא  הנה 
שבכתלי העזרה הפנימית. ג. באולם. 

ולהעיר שבכל מקומות אלו הדעת נותנת שזקוקים שם לאתיקים שהרי שלא כבשאר 
הכתלים כתלים אלו הם גם גבוהים וגם דקים שהרי עובי כתלי הלשכות הגדולות הוא לא 
יותר מחצי אמה )כדמשמע ממ”ש שביחד עם הכתלים רוחבם חמישים ואחד אמה( ועד”ז 
בכתלי האולמות דכיוון דכותל העזרה עוביו שש אמות והאולם עוביו חמש אמות עובי 
הכותל בכל צד הוא רק חצי אמה. ובנוגע לאולם הנה אף שעובי כתליו חמש אמות הרי 

גובהו רב ויתכן אף הרבה יותר ממאה אמה וא”כ הגיוני שצריך חיזוק מיוחד. 

ח
בדין העזרה החיצונית

אף  קצת  משמע  )וכן  הנשים  כעזרת  שדינה  להדיא  ועוד  רד”ק  מצודות  ברש”י  הנה 
ברמב”ם אודות החצרות קטורות בעזרת הנשים(.

לשאר  ובנוגע  מאבן  שכתליה  בעזרה  שנאכלים  ק”ק  אלו  בלשכות  שאוכלים  מכך  כמובן    )73
האתיקים ודאי שכך הוא שהרי הם ממש בעזרה פנימית או באולם )שהוא חלק מההיכל(.

74(  ואף שיתכן שיהיו ממלט אך יש לעיין האם דין מלט הוא כלבנים )כדלקמן( וא”כ הרי לכתחילה 
אין בונים בלבנים את כתלי הבית והעזרה )ויש לעיין האם חלוקים העמודי תמך מהכתלים עצמם(.

75(  רמב”ם הל’ ביהב”ח פ”א הט”ו.
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שמקיף  מה  הוא  התורה(  )מן  הבסיסית  העזרה  שדין  הרמב”ם76  ממ”ש  קצת  צ”ע  אך 
ההיכל והמזבח והוא ע”ד קלעי המשכן ולכאורה בבית שלישי רק העזרה החיצונית מקיפה 

ההיכל וא”כ דינה צריך לכאורה להיות כעזרה הפנימית ממש77.

ט
בחומר שממנו נבנה ההיכל והעזרות 

הנה ברמב”ם78 דכתלי ההיכל והעזרות )לכתחילה( מאבנים בלבד, ויש לדון א. האם גם 
אבנים טובות מוגדרות כאבנים בהם ניתן לבנות )שהרי גם בכתוב מכונות הם באבנים גבי 

אבני החושן( או שמא אין ענין יוצא מידי פשוטו ויהיו אבנים דווקא.

ולהעיר מהיעוד “ושמתי כדכד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח”79 הרי שלעת”ל יהיה 
שפע עצום באבנים כאלו.

ב. האם ניתן לבנותם מברזל דאף הוא מכונה בכתוב ב’אבנים’ )“אבניה ברזל”80( וכידוע 
שבבנין בית שלישי מותר וצריך81 לבנות גם בברזל.

אך אין נראה שיבנו הכתלים עצמם מברזל מכמה טעמים א. בגשמיות אין רגילות לבנות 
מברזל כי יש בו חסרונות ‘טכניים’ כהשתנות מקור וחום, חוסר בבידוד, יופי ועוד. ב. דוחק 
גדול בלשון הרמב”ם שב”אבנים” נכלל גם ברזל. ג. מכך שמצפים את ההיכל בעץ שהטעם 
ע”כ מובא במפרשים שהוא ע”מ לטוחו בזהב כיוון שעל העץ הזהב נדבק יותר טוב מבהאבן 
מוכח לכאורה שההיכל מאבן כפשוטה דווקא שהרי על ברזל זהב נדבק שפיר. ד. להעיר 

76(  שם ה”ה. 
מובן  עפ”ז  א.  ממש:  ישראל  כעזרת  זו  עזרה  שדין  נסביר  אם  לנו  שיהיו  נוספים  ‘רווחים’    )77
בפשטות מה ששוחטים בשער הצפוני. )ראה בזה לקמן( ב. מובן איך מעבירים הק”ק ללשכות בהם 
הם נאכלים. )גם בזה ראה לקמן(. ג. מובן כיצד אוכלים הק”ק בלשכות אלו. ד. ניתן להסביר שבבתי 
המבשלים בישלו ק”ק שאכן טעונים בישול בעזרה דווקא )אך ראה לעיל שדוחק קצת בציור ובתקופה 

של ‘זכו’ לפרש כן(. ה. לא קשה מהא קדדושה ראשונה קידשה לעת”ל )ראה לקמן אות יד(.
אך מובן ופשוט שאין בכח ראיות וקושיות קלושות אלו לחדש שיטה שלעת עתה לא מצאתי שאף 
אחד מגדולי עולם שעסקו בסוגיא זאת אמרה )וצע”ק בלשון המצודות מה דעתו בענין זה(. ובפרט 
שלפי זה קשה דהרי קדושת עזרת הנשים הכרחית היא )וראה ביאור אד”ש )הובא בחידושים וביאורים 
בהלכות בית הבחירה( בהא דה’עשר קדושות’ )שאחת מהם היא עזרת הנשים( כולם הכרחיות(. ובפרט 

שכנ”ל גם מהרמב”ם משמע שלא כן. וצ”ע בענין זה.
78(  שם ה”ח.

79(  ישעיהו נד, יב.
80(  דברים ח, ט.

81(  ראה ד”מ ויחי שם.
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שגם בשיחת אד”ש82 משמע שהבית יבנה גם מברזל. ה. אם כל הבית מברזל צ”ע האם 
נזקקים לאתיקים שמשמשים )לחלק מהמפרשים83 כעמודי תמך(.

י
דין 'מלט' 'פלסטיק' זכוכית וכיו"ב בבנין הבית

לכאורה הגדרתם הכללית כלבנים )שנעשים בידי אדם ע”י שריפת עפר ועיבודו באופנים 
שונים( שמותר לבנות מהם בלשכות וכיו”ב.

יא
הצפוני  בשער   - דווקא  בעזרה  ששחיטתן   - הקדשים  קדשי  לשחיטת  ההיתר  בטעם 

הפנימי

הנה רש”י כתב שדינו כקודש ויש לדון מדוע. יש שכתבו שהוא מדין “כל הפתוח לקודש 
כקודש”, ואין נראה שהרי גם בית המוקד ולשכת הגזית דהם פתוחים לחול ולקודש דינם 

כמחצה על מחצה )ראה הביאורים בזה התם( ולא שכולם קודש84.

שהוא  כיוון  והכא  כלפנים”85  החלונות  ועובי  “החומות  מדין  דהוא  בזה  לומר  והנראה 
מהשער דינו כלפנים.

יב
בדין העליות

 הנה בבית שני בעזרה עליות לא נתקדשו86, ומסתמא כן הוא אף בבית שלישי87, ועפ”ז 
ולא  בקומה התחתונה  דווקא  אוכלים  העליונות  בלשכות  את הקדשי קדשים שנאכלים 

בשני הקומות העליונות )לענין הנחת הלבושים פשוט שיכולה להיות אף למעלה(.

82(  ד”מ דש”פ ויחי תשנ”ב.
83(  רש”י יחזקאל מא, טו. ועוד.

84(  כמו כן צ”ע האם ניתן לפרש שיקדשו זאת במיוחד – האם כשמקדשים העזרה לא חייבים 
להרחיב החומה.

85(  פסחים פה, ב.
86(  שם פו, א.

87(  כנ”ל בנסמן הערה.
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יג 
במקום המזבח

והנה  קה”ק.  כנגד  באמצע  מכוון  המזבח  יהיה  דלעת”ל  מהנביא  שמשמע  שכתבו  יש 
מלבד שברמב”ם88 נפסק באופן סתמי שהמזבח “מקומו לפני האולם משוך לדרום” )ודוחק 
גדול לומר שבתיבה זו כוונתו רק לכבש(. הנה מלבד זאת פשוט לכאורה דמיקום המזבח 
ביחס להיכל לא נשתנה בשלושת בתי המקדש דהרי “המזבח מקומו מכוון ביותר”89 ואם 
יזוז קצת ממקומו וצע”ק קצת  נאמר שמיקומו יחסית לקודש משתנה הרי לנו שקה”ק 

דהרי “קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעת”ל”90.

איברא, דלבד זאת קשה דהרי העזרה הפנימית לכו”ע תהיה קטנה יותר מבבית שני והרי 
“קדושה ראשונה קידשה לעת”ל”91. וצ”ע.

ואשמח לשמוע הערות וחוו”ד הקוראים על כל הנ”ל.

בשיטת אד"ש באופן ד'יכוף כל ישראל'

הנ"ל

א. בנוגע לסימן הזיהוי של משיח “ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה92” ידוע הסבר 
כ”ק אד”ש מה”מ שאין הכוונה בכפיה דווקא כמשמעה החיצוני – בהכרח, אלא בדרכי 

נועם, רק שאם א”א אחרת יכריח גם בכפיה כפשוטה.

וכלשון אד”ש93 “שכאשר יבוא אדם ויאמר שברצונו להתנהג באופן אחר )מדרך התורה 
והמצוות( ושלא יתערבו בחייו הפרטיים – הוא )המשיח( לא יתחשב בזה אלא “ויכוף” – 
יכריחו ללמוד תורה ולקיים מצוות, אמנם בדרכי נועם ובדרכי שלום . . אבל באופן ד”יכוף” 
– לא לבקש תחילה רשיון )מאדם הנ”ל( . . אכן כך יש לומר בתחילה, אך אם זה לא מועיל 

88(  שם פ”א ה”ו.
89(  רמב”ם שם פ”ב ה”א.

90(  רמב”ם תרומות פ”א ה”ה. 
91(  לכאורה ניתן היה לומר בדוחק שאכן דין עזרה הפנימית יהיה בכל המקום שהיה עזרה פנימית 
בבית שני, אך ממה שכתב רש”י )מ, לט וכן במצודות ומלבי”ם שם( שקדושת העזרה הייתה בשער 

הצפוני דווקא אין משמע כן.
92(  רמב”ם פי”א מהלכות מלכים ה”ד.

93(  תרגום חפשי משיחת ו’ תשרי תשכ”ז בלתי מוגה. )נדפס בשיחו”ק גאומ”ש ע’ 257(. 
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צריך להיות “ויכוף”. ובלשון דומה94: “תחילה יעשה את עבודתו בדרכי נועם ודרכי שלום, 
אך אחר כך “יכוף כל ישראל”. 

וכן ידוע ביאור אד”ש95 ש”יכוף כל ישראל” יכול להתבצע ע”י השלוחים.

ונמצא א”כ, שני חידושים באופן ביצוע ה’ויכוף’: א. בתחילה יהיה בדרכי נועם ורק אם 
לא מועיל יהיה בכפיה כפשוטה. ב. יתבצע )גם( ע”י השלוחים.

ב. והנה ידוע שכל דבר הוא בהשגחה פרטית ובדיוק וא”כ מה שמשיח פועל באופן זה 
דווקא אין זה ענין ‘טכני’ אלא הוא האופן היותר נכון שבו הדברים יקרו. 

ובנוגע לענין השליחות הענין פשוט, ידוע ביאור אד”ש בד”מ חיי שרה ע”כ שישנו קשר 
מהותי בין משיח לשליח, ומובן א”כ מדוע הוא )לא רק גם אלא( דווקא ע”י שליח ואין זה 
ענין ‘טכני’ אלא מהותי. וגם בנוגע לאופן הכפיה שבתחילה תהיה באופן דדרכי נועם נראה 

לומר שקשור עם מהותו וגדרו של משיח, כדלקמן. 

דהנה ידוע ביאור אד”ש96 )גם זה שם( שזה שמשיח ‘הוגה בתורה ועוסק במצוות’ ו’כופה 
כל ישראל’ הוא כמו ‘קשוט עצמך’ להפיכת העולם. ומובן א”כ, שגם פעולתו בישראל 

צריכה להיות באותו האופן כפי שפועל בעולם.

ובענין פעולתו של משיח בעולם, ידוע שאין ענינו של משיח )רק( לשלול מציאות הרע, 
אלא )בעיקר( להופכו ולגלות בו את פנימיותו שלו עצמו - שהוא טוב, כמבואר במקומות 

רבים. 

וכפי שמתבטא אד”ש בנוגע למצריים שהפיכתם התבטאה בכך ששאלו מהם כסף וזהב 
בדרכי נועם דווקא וגילו איך שהם רוצים להשאיל לבנ”י וכלשונו: “ויש לומר הביאור בזה: 
כיון שהכוונה דגאולת מצרים היא בכדי לפעול דירה בתחתונים, הרי השלימות בזה היא 
)לא בדרך שבירה, אלא( דוקא כאשר גשמיות העולם גופא, ועד המנגד עצמו )המצריים(, 

“מסכים” ברצונו לסייע )עד כמה שאפשרי( לגאולה.

]הן אמת, שבמקום שלא עוזרת דרך אחרת מאשר ביטול ושבירת המנגד – כפי שהי’ 
ע”י מכות מצרים – צריך להיות כך הסדר בלית ברירה כביכול; אבל לאחרי זה, איפה שרק 

הדבר אפשרי, מחפשים שיהי’ דוקא בדרכי נועם כו’[97”. 

94(  תרגום חפשי משיחת ש”פ ראה תשל”ה בלתי מוגה )נדפס בשיחו”ק גאומ”ש ע’ 265(. וראה 
עד”ז בשיחת אחש”פ תשח”י, שבועות תשל”ה.

95(  ראה בארוכה רשימת דברים מתוך יחידות לר’ חיים גוטניק ה’ מנ”א תשכ”ז )נדפס בקונטרס 
צדי”ק למלך ח”ו ע’ 174-5(.

96(  ראה התוועדויות תשמ”ב ח”ד ע’ 1951.
97(  סה”ש תשנ”ב ח”א ע’ 289-90.
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וא”כ מובן בפשטות שכן הוא גם בפעולתו של משיח על האומות בגאולה האמיתית 
במלכותו  יכירו  עצמם  שהם  באופן  שתהיה  בתחתונים’  ד’דירה  השלימות   – והשלימה 

ורוממותו98. וזה ממש מקביל להתייחסות אד”ש הנ”ל בנוגע ל’יכוף כל ישראל’. ודו”ק.

התקופה השניה בימות המשיח בדברי הרמב"ם

הנ"ל

א
בתורת החסידות מבואר בארוכה, שבגאולה האמיתית והשלימה ישנם תקופות שונות. 
ובכללות ב’ תקופות בימות המשיח99 - לפני זמן התחיה, וב’ תקופות בתחיית המתים100. 
תקופה  בכל  מכך  וכתוצאה  בעולם,  שיאירו  האלוקות  בדרגות  הוא  ביניהם  והחילוק 
יתרחשו מאורעות שונות. וכמו לדוגמה כאשר יתגלה ה’סובב’ אזי א”י תוציא גלוסקאות 

וכלי מילת101, וכאשר יתגלה ‘עתיק’ תהיה תחיית המתים. 

ובתורת כ”ק אד”ש מה”מ102 נתבאר בארוכה שהרמב”ם בספר היד103 התייחס רק לתקופה 
הא’ ההכרחית בשביל שלימות מצוות התורה שבה לא ישתנה דבר מנהגו של עולם עליה 
נאמר ‘אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד’104, והיעודים שנאמרו 
על תקופה זו שמשמע מהם שיהיה אז שינוי מנהגו של עולם מפרשם הרמב”ם כ’משל 

וחידה’. 

והנה בלקו”ש חח”י105 מבאר אד”ש באריכות את הטעם על כך שבהוכחת הרמב”ם106 על 
ימות המשיח מנבואת בלעם הובאו באריכות רבה כמה פסוקים שם וביאורם, ומפרט שם 

הרמב”ם באיזה פסוקים קאי על דוד ובאיזה על משיח.

98(  ראה לקו”ש חח”י ע’ 283.
99(  ראה לקו”ש חח”י ע’ 281 הערה 66 ובהנסמן שם, וראה גם סה”מ מלוקט ח”ג ע’ לו. ואכ”מ.

ענין תחיית המתים’ תשמ”ו  ‘להבין  ד”ה  ואילך. מאמר  צז  ע’  בארוכה המשך תרס”ו  ראה    )100
)סה”מ מלוקט ח”ג ע’ לו ואילך(. ועוד. 

101(  שבת ל, סע”ב. וש”נ.
102(  ראה לקו”ש חכ”ז ע’ 191 ואילך. חח”י ע’ 271 ואילך. סה”ש תנש”א ע’ 102 ואילך. ועוד.

103(  ספר ‘הלכות הלכות’ )לשונו בהקדמתו לספר היד(, משא”כ בשאר ספריו ואגרותיו.
104(  ברכות לד, ב.

105(  ע’ 281 ואילך.
106(  הלכות מלכים פי”א ה”א.
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 ומבאר שם שמה שמביא ב’ הפסוקים107 “וקרקר כל בני שת” ו”והיה ירשה שעיר איביו” 
הוא כי בא להביא הוכחה לב’ ענינים שונים שיהיו בימות המשיח, מהפסוק “וקרקר כל בני 
שת” מוכיח הרמב”ם שמשיח “ילחם מלחמות ה’ וינצח”, ומהפסוק “והיה ירשה” מוכיח 

שמשיח “יתקן את העולם כולו לעבוד את ה’ ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים וגו’”.

מציאות  נשללת  )וקרקר(  המלחמה  שבענין  הוא  הענינים  שני  בין  שההבדל  וממשיך 
הנכבש והכובש שולט עליו בעל כורחו, משא”כ מה שנאמר “ויתקן את העולם כולו לעבוד 
באמת  מכירים  עצמם  מצד  והם  נהפכת  עצמם  הגויים  שמציאות  מודגש  ביחד”  ה’  את 

מלכותו של מלך משיח. 

ב
“אז   – נהפכים  עצמם  מצד  העולם  שאומות  לכך  שהגורם  מבואר108  בחסידות  והנה 
אהפוך אל עמים” - הוא דווקא כאשר מתגלה כח העצמות שמצדו “אמיתית מציאות היש 
הוא היש האמיתי”. ובזמן שיתגלה כח זה תהיה כבר וודאי תחיית המתים ושינוי מנהגו של 
עולם )כנ”ל(. ולפי זה צריך להבין מה שמזכיר הרמב”ם יעוד זה בספר היד שבו הוא מזכיר 
)כנ”ל( רק יעודים הקשורים עם תקופת ביאת המשיח כשלא ישתנה מנהגו של עולם ובכ”ז 

לא מפרשו כ’משל וחידה’. 

לכאורה היה ניתן לבאר זאת ע”ד ביאור אד”ש בהדרן תנש”א109 שהרמב”ם רומז בפרקים 
אלו )יא-יב מהלכות מלכים( גם ענינים שלמעלה מטבעו של עולם וע”ד הוספת ערי מקלט 

שרומזת על שלימות הג’ מוחין שלמעלה מהעולם.

אך אין לומר כן א. בהדרן שם משמע שמלבד ההלכה האחרונה אפי’ לא נרמז ה’עצם’ 
שמצדו באה הפיכת האומות )כנ”ל( אלא רק אור שלמעלה מגדרי העולם. ב. ועיקר – 
היעוד של הוספת ערי מקלט יכול להתקיים כפשוטו גם ללא שינוי מנהגו של עולם )רק 
רק בתקופה  בעולם  יתגלו  בפועל  עולם – אך  ענינים שלמעלה מטבעו של  בו  שנרמזו 
מאוחרת יותר, וע”ד מצוות ציצית או סוכה אף שרומזות וממשיכות ‘מקיפים’110 פשוט 
שבפועל ובגלוי בעולם111 לא מתגלים אורות אלו(. משא”כ בהפיכת האומות שלכאורה 

107(  במדבר כד, יז-יח.
108(  ראה לקו”ש חכ”ג ע’ 177 ואילך הנסמן בשיחה שם ושם מציין ללקו”ש חי”ב ע’ 74 הערה 
30. וראה גם באריכות ד”ה ‘פדה בשלום’ תשכ”ו סי”א ואילך )סה”מ מלוקט ח”ו ע’ נג ואילך( ובהמשך 

הענינים שם מקשר זאת גם עם היעוד שמביא הרמב”ם “אז אהפוך”. 
109(  סה”ש תנש”א ח”א ע’ 103 ואילך.

110(  ראה בארוכה דרמ”צ מצוות ציצית ובמאמרי חגה”ס.
)ראה ד”ה להבין ענין  גופא בתקופה בה יתגלה האור שלמעלה מהעולם  111(  עד לעת”ל ושם 

תחיית המתים הנ”ל(.
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לא יכולה להתקיים בפשטות אלא רק ע”י שיתגלה בעולם הגשמי112 כח העצמות שיגרום 
להם להיהפך )כנ”ל(.

כוונתו  יעוד הפיכת האומות  והנראה לומר בזה בפשטות, שמה שמביא הרמב”ם את 
‘מסבירה  הנה”א  כאשר  באלוקות  הנה”ב  הכרת  וע”ד  יותר,  חיצוניים  והפיכה  לביטול 
לה’ ענינים השייכים להבנתה113שאמנם אינה נהפכת בתכלית אך גורם לה להכיר ביוקר 
האלוקות, ועד”ז מה שאומות העולם “מכירים114את האמת של מלכותו של מלך המשיח”. 
ומה שמבואר בחסידות שבא מצד העצמות דווקא המדובר הוא על הפיכה בתכלית מעצם 

מציאותם שהיא אכן תתקיים בתקופה מאוחרת יותר.

הערות בשיחת אד"ש אודות ב' תקופות בימוה"מ

הנ"ל

א 
הערות  מספר  ש.ז.ו.  הת’  טעם  בטוב  העיר  לד’  גליון   – וועלט  די  ‘איינעמען  בגליון 
וקושיות בשיחה הידועה אודות ‘שתי תקופות בימוה”מ’ ובאתי בזה לכתוב הנראה לעניות 

דעתי בהבנת השיחה ובישוב הקושיות. 

ותוכן דבריו: בלקו”ש חכ”ז שיחה א לפרשת בחוקותי נעמד כ”ק אד”ש מה”מ על דברי 
הרמב”ם בהלכות מלכים שבימות המשיח לא יבטל דבר ממנהגו של עולם, דאין זה מתאים 
לכאורה למבואר בגמ’ ותו”כ שלעתיד לבוא אילנות סרק ייתנו פירות שזהו שינוי מנהגו 

של עולם?

ומביא )ס”ג( את דברי הרדב”ז שמבאר את שאלת הראב”ד שהקשה ממ”ש “והשבתי 
חיה רעה מן הארץ” שזהו כפשוטו, ומבאר הרדב”ז ש”ואין זו השגה כשם ששאר הכתובים 
משל גם זה משל אבל115 מה שראוי להאמין בזה שהדברים הם גם כפשוטם בארץ ישראל 
כדכתיב לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ, הארץ הידועה. וכן והשבתי 

112(  עד שיפעל גם על אומות העולם.
113(  ובכללות הכוונה עניני ה’ממלא כל עלמין’ ראה ד”ה ‘באתי לגני’ תש”י ס”ב )סה”מ תש”י ע’ 

114(. ועוד.
114(  לשון אד”ש בשיחה שם.

115(  צ”ע מדוע נזקק הרדב”ז לזה אחר שכבר ביאר שגם זה משל?
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חי’ רעה מן הארץ, אבל בשאר ארצות עולם כמנהגו נוהג והכתובים הם משל שכן כתוב ולא 
ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה ובא”י יתקיים הפשט והמשל”.

ועפ”ז מבאר אד”ש שכמו”כ לשיטת הרמב”ם אילנות סרק יצמיחו פירות רק בא”י וזה 
אינו נחשב ביטול מנהגו של עולם.

וע”ז מקשה אד”ש ב’ שאלות: “א( וויבאלד דער רמב”ם זאגט סתם אז בימות המשיח 
וועט ניט בטל ווערן “דבר ממנהגו של עולם” - איז מובן אז אין דעם איז נכלל אויך א”י, 
ווייל אויב אין א”י וועלן זיין אט די נסים בגשמיות איז דאס )אויך( ביטול מנהגו של עולם.

וכל חכמי דורו שהוא  )ר’ עקיבא(  וואס “דימה הוא  “ב( אין דער צייט פון בן כוזיבא, 
המלך המשיח”  “דימה” עד כדי כך אז מ’איז געגיינגען במלחמה )פקו”נ( ע”פ ציוויו. )וואס 
דערפון איז דער רמב”ם מוכיח אז דער מלך המשיח דארף ניט מאכן קיין אותות ומופתים, 
און אז אויך בימיו וועט זיין עולם כמנהגו נוהג..( - זיינען ניסים ניט געווען אויך ניט אין 

ארץ ישראל.

“דעריבער איז מסתבר לומר, אז לדעת הרמב”ם וועט לעת”ל אויך אין ארץ ישראל זיין 
עולם כמנהגו נוהג”.

ועל כך הקשה: והנה בשאלה הב’ צריך ביאור, דגם ה’משל וחידה’ של הרמב”ם לא היה 
בזמן בר כוכבא ומהי הראיה שבימות המשיח לא יהיה שינוי בא”י בלבד. במילים אחרות, 

לכאורה אין זו שאלה )רק( על דברי הרדב”ז אלא על דברי הרמב”ם עצמו?

והנראה לי לומר בזה, ובהקדים ההבנה בהגדרת המבוקש בסימני המלך המשיח, דהנה 
בשיחה זו גופא מבאר אד”ש שתוכן הסימנים נודע לפי גדרו של משיח, ולכן, באם מגדרו 
אותות  לעשות  מסוגל  שהוא  הם  מסימניו  שחלק  הרי  העולם  טבע  לשדד  משיח  של 

ומופתים ולשדד טבע העולם. 

ולפי גדרו האמיתי )ע”פ הלכה( שהוא להחזיר מלכות דוד ושלימות קיום התומ”צ116, 
אם כן, סימניו יהיו בהתאם לכך שהוא פועל להחזרת מלכות דוד ולביסוס קיום התומ”צ 
)ובאופן ד’קשוט עצמך’ ‘יעמוד מלך’ מצד עצמו ‘הוגה בתורה ועוסק במצוות’ ואח”כ כופה 

כל ישראל ומסיר כל המניעות מן אומות העולם עי”ז ש’לוחם מלחמות ה’ ומנצח’(.

ונקודה נוספת, אין נדרש מבחזקת משיח לסיים פעולות אלו אלא לפעול בכך, ולכן גם 
אם עדיין לא נהיה מלך ע”פ סנהדרין ולא קיים כל המצוות )כי קודם קיבוץ גלויות ובנין 
המקדש אין זה שייך( ולא כפה כל ישראל ולא ניצח כל האומות אלא רק התחיל להיות 

116(  ראה בארוכה לקו”ש חח”י ע’ 271 ואילך.
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מלך117 ועוסק בתומ”צ, וכופה כל ישראל )באמצע פעולת הכפיה שיכולה לקחת זמן ו’מעט 
מעט אגרשנו’(  ונלחם מלחמות ה’ באופן מוצלח ‘וינצח’ )באמצע פעולות המלחמה(.    

יוצא עכ”פ א. תוכן סימני המשיח הם לפעול באותם ענינים שגדרו מחייבם. ב. הנדרש 
ממנו בתור ‘בחזקת משיח’ הוא לפעול בענינים אלו )אף אם לא ביצעם בשלימות( וכך אנו 
יודעים שהוא )בחזקת( משיח. וכאשר משלים פעולותיו בכל הנ”ל הרי הוא ‘משיח בודאי’.

ובנידון דידן, מובן שלמסקנת השיחה בשיטת הרמב”ם אכן התקיימו בבר כוכבא סימני 
המשיח. ואף שלא השכין )עדיין( שלום בין האומות וכו’ הרי הוא פעל בענין ואם הוא אכן 
היה המשיח הוא היה מנצח במלחמותיו ומכניע את האויבים )מנצח בשלימות(, ואח”כ 
)בשלב מאוחר יותר כתוצאה מניצחונותיו אלו( היו כל האומות בטלים אליו בביטול אמיתי 

ופנימי וישכין שלום ביניהם וכו’. 

וע”ד מה שהיה בימי דוד ושלמה שדוד נלחם עם אויביו והכניעם בעל כרחם ושלמה 
‘שלום )וביטול פנימי לפי ערך118( היה בימיו’. וכפי שמבאר אד”ש119 שאכן כך יהיה במשיח 
בתחילה יכניע האומות בביטול חיצוני ואח”כ בזמן מאוחר יותר120 יכירו ‘את האמת של 

מלכותו של מלך המשיח’ ויתבטלו כשלימות היעוד ‘אז אהפוך אל עמים’121.  

משא”כ באם מעצם גדרו של משיח נדרש שיעשה אותות ומופתים הרי כל עוד שאינו 
עושה בפועל מופתים נחשב שלא התחיל אפי’ לפעול בענינים אלו שהרי נס וטבע הם 
ענינים מובדלים זה מזה )שלא כמו במלחמה ושלום שהם בהמשך אחד לשני כפשוט(. 

ודו”ק. 

ב
 עוד הקשה: בס”ה מביא אד”ש את ביאור העבודת הקודש שהשינוי בימוה”מ יהיה רק 
בדברים שהיו כבר בתחילת הבריאה. ולכן אין נחשב זה חידוש ושינוי בהנהגת העולם כיון 

שכבר היה כן. ובס”ז מקשה אד”ש על ביאור זה ג’ שאלות.

וצ”ב לכאורה מדוע אין קשה גם על ביאור זה מה שהקשה אד”ש בדברי הרדב”ז שגם 
שינויים אלו שהיו בתחילת הבריאה לא נשתנו בזמן בן כוזיבא?

117(  ויש להאריך בגדר ההלכתי שבכך ואכ”מ.
118(  ראה בארוכה בחילוק בין ביטולם בימי שלמה לביטולם בימוה”מ בד”ה ‘פדה בשלום’ תשכ”ו 

)סה”מ מלוקט ח”ו ע’ מה ואילך(. ובכ”מ.
119(  לקו”ש שם בסוף השיחה. 

120(  ראה שם הערה 66.
121(  וראה מה שכתבתי בזה בגיליון כט ששני ענינים אלו הם עוד בתקופה הראשונה בימוה”מ.
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על  כ”כ  קשות  לא  אלו  קושיות  שאכן  לומר  שיתכן  זאת  ד)מלבד  בזה  להעיר  ורציתי 
הוא  הרדב”ז  על  מהקושיות  יוצא’  ב’פועל  אד”ש  לשון  הרי(  הקודש122  העבודת  שיטת 
מסתבר לומר, אז לדעת הרמב”ם...” ומשמע לכאורה דאין קושיות אלו  “דעריבער איז 
קושיות גמורות וניתן לתרץ עליהם בדוחק עכ”פ123 ורק שאין מסתבר לומר כן. וא”כ מובן 
דעדיף להקשות על שיטת העבודת הקודש את ג’ הקושיות הגמורות שמביא אד”ש ואין 

צורך כ”כ124 להזכיר שוב את הקושיות שאינם גמורות. 

ג
עוד העיר שם: בהערה 69* כותב אד”ש: “לשיטת הרמב”ם )ע”פ דעת רע”ק( שמשיח 
אינו צריך לעשות אותות ומופתים - הרי פשוט שנהרג לא מחמת שלא הי’ מורח ודאין, 

שהרי גם מופת זה אינו צריך להראות )בתחילת ביאתו(”.

ולכאורה צריך עיון הכוונה בדברי אד”ש ש”מופת זה אינו צריך להראות בתחילת ביאתו” 
דמזה משמע שבתקופה הב’ יהיה צריך משיח להראות שהוא ‘מורח ודאין’. ולכאורה צ”ב 
מדוע ייצטרך משיח אז ל’בחינה’ כלשהי לאחר שכבר נבחן כמשיח וודאי בתחילת ביאתו, 

דמזה משמע שבתקופה הב’ יתחדש משהו בגדר משיח?

ולכאורה י”ל )בדוחק עכ”פ( שאין הכוונה שיצטרך להיבחן ע”י ‘מורח ודאין’ אלא להיפך 
שהחלה  לכך  סימן  זה  יהיה  ומופתים’  ‘אותות  של  באופן  לנהוג  משיח  יתחיל  שכאשר 

התקופה הב’.

ולעניות דעתי אין טעם ‘להידחק’ כאן, וטעם לשון אד”ש צריך, כי בלשון זה משתמשים 
)בפשטות  סימנים  להראות  המשיח  צריך  בה  הראשונה  התקופה  אודות  מדובר  כאשר 
בנוגע  משא”כ  וכו’125,  למלחמותיו  ולהצטרף  עליו  ידינו  לסמוך  שנדע  ע”מ  הוא  הטעם 

לתקופה השניה פשוט שאין הוא ‘צריך’ להראות סימנים126(.

 ומה שיכול להיות משמע מלשון זו שבתקופה השניה ‘צריך’ משיח לעשות סימנים, 
לעניות דעתי אין זה דוחק כלל ואפילו בלשון, וע”ד הלשון המצוי בש”ס ‘איידי דתנא רישא 

. .  תנא סיפא’ נאמר כאן, וכפשוט.  

122(  ובפרט לפי הנ”ל אות א דעיקר הקושיא הוא כיוון שישנו ‘ניתוק’ בין נס לטבע ומובן שבשיטת 
הרידב”ז הוא קשה פחות כי פחות ‘מנותק’ . וד”ל.
123(  וראה שם הערה 31 בנוגע לקושיא הא’.

‘נוסף שקשה ע”ז גם הקושיות הנ”ל(  124(  אם כי לכאורה עדיין היה ניתן להזכירם בד”א )כגון 
וראה לעיל הערה 8 ואם כנים הדברים מובן שקשה להתנסח כך בד”א אלא בתור קושיא בפ”ע. וד”ל.
125(  ובפשטות זהו גם הטעם לכך שמביא זאת ומאריך בכך הרמב”ם בספר היד ‘הלכות הלכות’. 

126(  ואכן ברמב”ם לא מובא ‘סימנים’ אודות תקופה זו.
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ד
בס”ג כותב אד”ש לבאר החילוק שבין דברי הגמ’ שהצמחת הפירות  עוד ציטט שם:   
באילני סרק תהיה באופן ש’יטענו בארץ ישראל’ לבין דברי התו”כ שההצמחה תהיה באופן 

ש’עושים פירות’ ובכל העולם:

“די גמרא אין כתובות “עתידין כל אילני סרק שבא”י שיטענו פירות, וואס ווייזט אז דאס 
איז ניט קיין ענין טבעי, נאר אן ענין מיוחד, און אין א”י דוקא, רעדט וועגן דער ערשטער 
אין ארץ  )נס(  חידוש  א  זיין  וועט   - בכתובות  זה  וואס דעמאלט – לדעת מ”ד  תקופה, 

ישראל,

“אין תו”כ וואו עס שטייט סתם “אף אילני סרק עתידים להיות עושים פירות”, אז אזוי 
וועט זיין דער טבע פון די אילנות און - בכל העולם, רעדט זיך וועגן דער צווייטער תקופה 
אין ימות המשיח, וואס דעמאלט וועט זיין א שינוי של חידוש במעשה בראשית, במילא 

וועט ווערן דער טבע )אויך( פון דעם אילן סרק להוציא פירות”.

וע”כ הקשה: ולכאורה צריך ביאור: לכאורה יסוד הביאור שדברי הגמ’ מדברים בתקופה 
גם כאן אין קשים שוב אותם  ומדוע  כיסוד הרדב”ז שהביא אד”ש לעיל  הא’ הם ממש 

הקושיות שהקשה עליו אד”ש?

הם  אלו  קושיות  א  אות  לעיל  כפי שצוטט  דהנה127  בזה,  לומר  דעתי  לעניות  והנראה 
מצד לשון הרמב”ם ומובן שאין להקשותם על מ”ד זה בגמרא שאין הרמב”ם פוסק כמותו 

כמפורש בשיחה.  

ה
 עוד הביא מהשיחה הנ”ל: בסט”ז שואל אד”ש על דברי הרמב”ם באגרת תחיית המתים 
שלו שמ”ש בספרו יד החזקה שעולם כמנהגו נוהג “אין דבר זה החלטי” דלכאורה ע”פ 

ביאור אד”ש זה שעולם כמנהגו נוהג מוכרח כיון שזהו גדרו של משיח?

ומבאר שזה תלוי במצב בנ”י. דאם יהיו במצב דזכו יהיה שינוי מנהגו של עולם ובאם לאו 
עולם כמנהגו נוהג. והרמב”ם כתב ההלכה באופן המוכרח להיות – לא זכו. 

ולאחמ”כ מוסיף בעומק יותר שכאשר יהיו במצב דזכו, הנה רק כהוספה לימות המשיח 
מצ”ע יהיה ג”כ שינוי ע”י הקב”ה להראות חיבתו לישראל. ומחמת שאין זה קשור בימות 

המשיח עצמם – לא הביא זאת הרמב”ם בספרו יד החזקה.

127(  מלבד שגם הכא ראוי להדגיש את הנ”ל אות ב’ עיי”ש.
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וע”כ הקשה: ולכאורה צ”ב, דבשלמא לפי הביאור ‘בעומק יותר’ מובן מדוע אין סתירה 
בין השינוי בעולם לגדרו של משיח, כיון שזוהי הוספה מבחוץ, אך לפי ביאור הא’ הרי גם 
כאשר זכו זהו חלק מימות המשיח ולא כהוספה128 וכיצד מתורצת הקושיא איך זה מתאים 

עם גדרו של משיח129?

הפשט  יותר’  ה’בעומק  שקודם  להביאור  דגם  דפשוט  נמרץ,  בקיצור  בזה  לי  והנראה 
הוא שגדרו ההלכתי של משיח )המוכרח ע”פ הלכה( אינו לשדד טבע העולם130, והחידוש 
ב’בעומק יותר’ שגם כאשר בפועל זכו ישנו לאותו גדר הלכתי ד’לא זכו’ בשלימות ורק 

שנוסף עליו גם שינויי הטבע ד’זכו’. ויש להאריך בכל הנ”ל עוד.  

בענין ההוראה לבנות את בית המקדש השלישי

  הת' מענדל שי' סוויד
תלמיד בישיבה

וזלה”ק: “ועוד והוא העיקר –  בדבר מלכות דש”פ תרומה131 אומר כ”ק אד”ש מה”מ 
בענין שהזמן גרמא – בניית בית המקדש השלישי בפשטות ממש . . ובנוגע אלינו הכוונה 
– לבנות את בית המקדש השלישי, בפשטות ממש, כפס”ד הרמב”ם132 שיבנה ע”י משיח 
צדקנו, “ובנה מקדש במקומו”133, וע”פ דברי הרמב”ם “הכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן 
ובממונם, אנשים ונשים כמקדש המדבר” )כנ”ל(, מובן שכך הוא גם בנוגע לבית השלישי, 
שכאו”א מישראל ישתתף בזה ע”י נדבותיו, אנשים ונשים, ויש לומר – גם טף )כפי שהי’ 

בנדבת המשכן(”.

ומשמע א”כ בפשטות, דההוראה היא לבנות את בית המקדש כפשוטו. והאריכו ע”כ 
רבות בקבצי ‘הערות התמימים ואנ”ש’134 מהי כוונת אד”ש בזה: היו שפירשו135 הכוונה 

128(  דזהו ההפרש בין ב’ הביאורים וק”ל.
129(  דהשאלה לא הייתה רק מדוע בספר היד לא כתב כבאגרת תחיית המתים, אלא בגוף דבריו 

באגרת תחיית המתים, וכיצד שאלה זו מבוארת?
130(  ראה בארוכה הביאור בזה בלקו”ש חח”י שם ועוד.

131(  סי”ב.
132(  הל’ מלכים רפי”א ובסופו. וראה לקו”ש חי”ח ע’ 418 ואילך. וש”נ.

133(  ל’ הרמב”ם שם ספי”א.
134(  ראה קובץ ‘הדרך הישרה’ )צפת תשע”ח( ע’ 216 ואילך שדן בזה באריכות ומציין לעוד כמה 

שדנים ע”כ.
135(  ‘הערות התמימים ואנ”ש’ צפת גליון קיח ע’ 39 ואילך.
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שבזמן הגלות עלינו לתרום ל’בית רבינו שבבבל’ וזה מה שיגרום לבנין ביהמ”ק. אך כבר 
השיגו עליו136 דאין פירוש זה תואם ללשון השיחה שעלינו לבנות “בפשטות ממש”.

ופירשו137 דכוונת אד”ש בפשטות שכעת ישנו כבר הציווי דבניית ביהמ”ק )אלא שלפועל 
קיומו יכול להיות רק כאשר )כעת ממש( באה הגאולה( כדמשמע גם בהנחה הבלתי מוגה: 
“וביתר שאת ויתר עוז - בדורנו זה, להיותו הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה 
ובמילא הוא הדור שיקיים את הציווי ד”ועשו לי מקדש בבניין ביהמ”ק השלישי ותיכף 

ומיד ממש”.

ובקובץ הדרך הישרה138 השיג עליו ופירש דכוונת אד”ש היא על חיזוק ביסוס ובניית הבתי 
כנסיות ובתי מדרשות ובפרט ‘בית רבינו שבבל’ שהם ‘מקום המקדש גופי’ דלעתיד’139. 

בניית ביהמ”ק השלישי “כפשוטו  זה  לי כלל פירושו דהרי פשוט שאין  נראה  אך אין 
 – לזה  “ובהמשך  וזלה”ק:  דש”פ משפטים140  בד”מ  אד”ש  מדברי  גם  וכדמשמע  ממש” 
ושכנתי  לי מקדש  “ועשו  )שקורין במנחת שבת(:  גם ההוראה מהתחלת פרשת תרומה 
בתוכם”, החל מהמקדש הפרטי שבכאו”א מישראל )“בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך 
כל אחד ואחד”141(, בלבו פנימה, ובביתו ובחדרו, שנעשה בית תורה תפלה וגמ”ח, כולל 
ובמיוחד ההשתתפות בבנין והרחבת בתי-כנסיות ובתי-מדרשות באופן ד”ויקחו לי תרומה 
גו’ זהב וכסף ונחושת”142 )כל י”ג )ט”ו(143 דברים המנויים בכתוב(, שעי”ז ממהרים ומזרזים 

ופועלים תיכף בנין ביהמ”ק השלישי כפשוטו ממש”.

משמע א”כ להדיא, שבניית בתי כנסיות וכו’ אין זה עדיין “בנין ביהמ”ק השלישי כפשוטו 
ממש”.

אלא נראה לומר כפי שפירש קודמו שכוונת אד”ש בפשטות ההוראה לבנות את ביהמ”ק 
אד”ש  מדברי  לכך  סייעתא  להביא  ויש  ממש.  ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

בד”מ דש”פ לך לך144:

“עפ”ז מובן כיצד הענין שבפרשתנו ד”לך לך מארצך וגו’ אל הארץ אשר אראך”, וענין 
קנין הארץ )ע”י ההליכה “לארכה ולרחבה”( – נוגע לפועל גם בזמן הזה, מכיון שכל זמן 

136(  הערות הנ”ל שם ע’ 41.
137(  שם.

138(  שם ע’ 221.
139(  ראה בכ”ז קונטרס ‘בית רבינו שבבבל’ וש”נ.

140(  סס”י.
141(  ראה אלשיך עה”פ. של”ה סט, א. ועוד.

142(  כה, ב-ג.
143(  ראה לקו”ש חכ”א ע’ 53. ובהנסמן שם.

144(  ס”ו.
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שאין עדיין בפועל את ג’ הארצות קיני קניזי וקדמוני . . בגאולה האמיתית והשלימה – 
עדיין אוחזים בעיצומו של קנין הארץ )כיון שאז גם קנין ז’ הארצות עדיין אינו בתכלית 
כל  )ושל  המקומות  מכל  שבנ”י  גו’”,  מארצך  לך  “לך  שיהי’  נדרש  ועדיין  השלימות(, 
הדורות( ילכו מחוץ לארץ “אל הארץ אשר אראך”, ויקנו את ארץ ישראל בשלימותה – כל 

עשר הארצות”.

הרי, שענין שיקרה בגאולה מוגדר כ”נוגע לפועל גם בזמן הזה”. 

הוא  ועיקר – שהלימוד  “ועוד  ביהמ”ק:  עניני  ללימוד  בנוגע  בלק  בד”מ דש”פ  ועד”ז 
מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה “הלכתא למשיחא”, כי אם, הלכה למעשה 
בפועל ברגע שלאח”ז, כיון ש”מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל )כבר עתה למעלה, 
ברגע כמימרא!”. הרי שכעת כיוון שהגאולה ממשמשת  ויבוא משמים”145  יגלה  ותיכף( 

ובאה נחשבות ההלכות הנוגעות לגאולה כהלכה למעשה.

 ומובן א”כ מכל הנ”ל ועוד מקומות רבים שלא קשה כלל לומר שאד”ש כאן נותן הוראה 
שקיומה )בשלימות( שייך רק בגאולה האמיתית והשלימה.

145(  פרש”י ותוס’ סוכה מא, סע”א. ועוד.



שער

תורתו של משיח
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אופן העבודה המביא את הגאולה

 הת' יעקב ישראל שי' אביעד
תלמיד בישיבה

הצעדים  שני  הם  “ואלו  מה”מ:  אד”ש  כ”ק  אומר  וארא1  לפרשת  שיחה  ח”א  בלקו”ש 
הראשונים ליציאת מצרים: סור מרע – צפרדע, ועשה טוב – דם . . וכיון שהמכות במצרים באו 
מלמעלה, היה בהן הסדר: דם )ועשה טוב( ואח”כ צפרדע )סור מרע( . . זו היא הדרך ליציאת 
ואז באה  )דם(,  וחיות דקדושה  והפצת פנימיות התורה, התחלתה בהתלהבות  גילוי  מצרים: 
דחיית הרע )וכשג’ קליפות הטמאות נדחות לגמרי – עולה ממילא קליפת נוגה(, ועל ידי כך 

באה הגאולה הכללית “כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות” במהרה בימינו אמן”. 

העבודה  סדר  היה  מלמעלה(  היתה  שהגאולה  )מפני  שבמצרים  כאן  מסביר  הרבי  כלומר, 
מלמעלה למטה – ועשה טוב ואח”כ סור מרע. ומכיוון שתורה היא מלשון הוראה הרי צריך 
ללמוד מסדר זה לעבודתנו עכשיו, ובסוף השיחה אומר אד”ש שזוהי העבודה שיוצאים על ידה 

מהגלות לגאולה העתידה. 

ולכאורה צריך להבין מה שמזכיר אד”ש בסוף השיחה שע”י עבודה מלמעלה למטה נפעלת 
הגאולה, והרי מבואר בכמה מקומות2 שעבודת התחתון היא לגלות למטה דווקא את האלוקות, 
כאן  דווקא  דירה  לקב”ה  נעשה  התחתונים  שאנו   – הזה  העולם  בבריאת  המטרה  גם  שזוהי 

למטה, וזוהי העבודה המביאה את הגאולה. 

וי”ל שהוא מפני שהחידוש של הגאולה הוא החיבור בין עבודת המעלה והמטה, וכמבואר 
דבית  שני.  לבית  ראשון  בית  בין  חיבור  היא שהוא  המיוחדת  לבית שלישי3 שמעלתו  בנוגע 

ראשון ענינו המשכה מלמעלה למטה ובית שני העלאה מלמטה למעלה.

 ובכל אחד מעלה שאין בזולתו, דבית ראשון כיוון שהיה המשכה מלמעלה – האלוקות לא 
חדרה בגדרי המטה, ובבית שני שהיה לפי גדרי המטה היה מוגבל גם בהגבלות לפי ערך ה’מטה’ 
ולכן גם הוא איננו נצחי. וזהו החידוש דבית שלישי, שיש לו גם את מעלת ההמשכה מלמעלה 

– נצחיות - וגם מעלת המטה – שחודר בגדרי התחתון. 

1(  סעיפים י’-י”ג, ע’ 123 ואילך. בתרגום חפשי ללה”ק.
2(  ראה ד”מ דש”פ אחו”ק – אמור )סה”ש תנש”א ח”ב ע’ 504 ואילך( באריכות. וש”נ. 

3(  ראה בארוכה לקו”ש ח”ט ע’ 62 ואילך.
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ועד”ז י”ל בנוגע לעבודה הנדרשת כהכנה לגאולה דישנה המעלה דהעבודה מלמעלה למטה 
וישנה המעלה דהעבודה מלמטה למעלה ושניהם נצרכים.

ג' גדרים ב"נס בתוך נס"

 הת' שניאור זלמן שי' אביעד
בוגר הישיבה

איתא במסכת שבת4: “”ויבלע מטה אהרן את מטתם” א”ר אלעזר נס בתוך נס”. ופירש רש”י: 
“נס בתוך נס. לאחר שחזר ונעשה מטה בלען ולא כשהוא תנין דלא כתיב ויבלע תנין אהרן”. 

ובלקוטי שיחות5 מביא כ”ק אד”ש מה”מ ג’ פירושים מהו ה”נס בתוך נס”:

א. הנס הראשון הוא מה שהתנין נהפך שוב למטה והנס השני הוא מה שהמטה – כמטה – 
בלע את המטות האחרים, דבר שהוא היפך הטבע לגמרי6.

ב. פירוש המהרש”א7 בדברי רש”י: “נס א’ היא הבליעה גופה גם אם הי’ תנין ועוד נס שני 
שבלען אחר שנעשה מטה”. כלומר, הנס הראשון הוא עצם זה שמטה אהרן ניצח את מטות 

המצריים, שזהו נס אף אם הי’ תנין. ונס הב’ הוא מה שכמטה בלע אותם.

ג. פירוש המהרש”א: “בתוך נס הבליעה כשנעשה מטה הי’ עוד נס אחר בתוכו שלא נתעבה 
המטה ע”י הבליעה”. היינו, שהנס הראשון הוא מה שהמטה כמטה בלעם והנס השני הוא מה 

שהבליעה לא השפיעה עליו והוא לא נתעבה.

ולכאורה יש כאן ג’ גדרים בפירוש “נס בתוך נס”:

לפירוש הראשון שב’ הניסים הוא מה שנהפך שוב למטה ומה שבלע אותם כמטה, הרי שנס 
בתוך נס אינו שב’ הניסים הינם בבת אחת אלא שהם קשורים האחד לשני. כלומר, הנס של 
הפיכת התנין למטה והנס של בליעת המטה לא קרו באותו השעה ואף אינם מכריחים האחד 

את השני ואין כאן נס בתוך נס באותו המעשה אלא ב’ ניסים באותו מאורע.

אלא שהנס הראשון היה בכדי שיהיה הכשרה, והיה בכדי שיהיה הנס השני – שקודם נהפך 
שוב למטה ואז היה יכול להיות הנס השני שהמטה כמטה בלע את מטותם )אף שלכאורה גם 

4(  צז, א.
5(  חלק כו ע’ 49 ואילך )שיחה ב’ לפרשת וארא(.

6(  פירוש הב’ בנחלת יעקב.
7(  חדא”ג שבת שם.
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כשהיה תנין היה יכול לבולעם, אלא שהא גופא היה נס – שנהפך למטה – בשביל הנס השני 
– בליעת המטה(.

אמנם לפי פירוש רש”י הפירוש ד”נס בתוך נס” הוא שב’ הניסים היו באותו המעשה – היינו 
שבמעשה הבליעה עצמו היו ב’ ניסים – נס הניצוח שמטה אהרן ניצח מטות המצריים ונס הב’ 
– שהמטה בלע. אך עדיין אין זה שב’ הניסים קשורים האחד לשני, אלא שהם באותו המעשה.

ונגרמים האחד מן השני,  אך לפירוש המהרש”א “נס בתוך נס” הוא שב’ הניסים קשורים 
דלאחר הנס הראשון שהוא הבליעה היתה לכאורה צריכה להיות תוצאה טבעית – התעבות 
המטה, וזהו הנס השני – שהנס הראשון היה כל כך ניסי שאף התוצאה הייתה ניסית – שהוא 

נס בתוך נס בנס עצמו.

הטעם שהנס דפך השמן היה גם ביום השמיני לשיטת 
אד"ש

 הת' מנחם מענדל שי' בן משה
תלמיד בישיבה

אודות  יוסף9  הבית  קושיית  על  מהביאורים  כמה  מה”מ  אד”ש  כ”ק  מביא  חט”ו8  בלקו”ש 
האופן בו היה נס פך השמן בחנוכה, ומביא שיש שביארו שהנס היה שנתוסף בכמות השמן ויש 
שביארו שהנס היה שנתוסף באיכות השמן10, ומבאר הדוחק שבכל אחד מהביאורים. ועל כן 
מבאר באופן אחר שאופן הנס היה שהשמן התכלה ולא התכלה כאחד וע”ד מקום הארון אינו 

מן המידה - ‘נמנע הנמנעות’. 

וממשיך שם11, שדווקא לפי ביאור זה מובן מדוע הנס היה בכל רגע ורגע מהשמונה ימים, 
דלפי הביאורים שהנס היה שנתוסף בכמות השמן – הנס היה רק ברגע הראשון שנתוסף. וגם 
לפי האופן השני שהנס היה שנתוסף באיכות השמן - סוף סוף הנס עצמו היה רק ברגע הראשון. 

ודווקא לפי הביאור שהוא באופן דנמנע הנמנעות - הנס היה בכל רגע ורגע. 

ולכאורה צריך להבין, דהרי גם לפי ביאור אד”ש קשה לכאורה מהו הנס ביום האחרון והרי 
ביום זה השמן התכלה באופן הרגיל, ואם כן הנס שהשמן ‘התכלה ולא התכלה’ כאחת היה רק 

בימים הראשונים של חנוכה ולא ביום האחרון.

8(  ע’ 184 ואילך.
9(  לטור או”ח סי’ עת”ר.

10(  נסמן שם.
11(  ע’ 187.
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והנראה לומר בזה בפשטות, הנס שהשמן לא התכלה היה גם ביום האחרון. שהרי ע”פ דרך 
הטבע הרי שמן זה התכלה כבר ביום הראשון )והוא אכן התכלה( ורק בכח הנס ד’נמנע הנמנעות’ 
ביחד עם כך שהוא כבר התכלה בימים הקודמים הוא גם לא התכלה ויכול לדלוק )ולהתכלות( 

כעת. ואם כן עצם מציאותו ביום האחרון )בכל רגע ורגע( היא בכח ‘נמנע הנמנעות’. ודו”ק. 

'לא תהיה משכלה ועקרה בארצך' ע"פ פשט וע"פ פנימיות 
הענינים 

 הת' שמואל שי' ברוק
תלמיד בישיבה

בלקוטי שיחות חלק ט”ז12 מבאר כ”ק אד”ש מה”מ את הפסוק13 “לא תהיה משכלה ועקרה 
בארצך את מספר ימיך אמלא” ש’משכלה ועקרה’ ענינם בעבודת ה’ שההתבוננות באלוקות 

אינה נושאת פרי – אהבה ויראה.

מלכתחילה.  נולדת  לא  האוי”ר  ‘עקרה’:  מתקיימות.  אינם  אך  נולדות  האוי”ר  ‘משכלה’:   
ומבאר  שהגורם ל’משכלה ועקרה הוא ‘בארצך’ – הרצון שלך. כשיהודי מרגיש מציאות לעצמו 
ואפילו בעיניני קדושה יש לו רצונות )אני רוצה לעבוד את הקב”ה אני רוצה לי מהקב”ה וכו’( 

והוא לא בביטול – זה גורם למצב של ‘משכלה ועקרה’.

והנה ידוע מה שמבאר אד”ש בכ”מ14 דתורתנו היא תורה אחת, ופנימיות התורה הוי לנגלה 
דתורה כנשמה לגוף וכמו שנשמה וגוף לא סותרים אחד את השני ואדרבא מסייעים זה לזה כך 
גם ביחס בין פנימיות התורה לנגלה דתורה דהפירוש הפשוט והפירוש הפנימי צריכים לעלות 

בקנה אחד.

ועפ”ז דרוש ביאור לכאורה בנידון דידן, דהרי מן המשמעות הפשוטה דהפסוק “לא תהיה 
משכלה ועקרה בארצך” משמע שכאשר תהיה בארצך אז – בהיותך בארצך - לא תהיה משכלה 
ועקרה, ואילו לפי הפירוש הפנימי ההימצאות ‘בארצך’ – ברצונות האישיים סותרת לכאורה 

את ‘לא תהיה משכלה ועקרה’.

ראשונה(  בהשקפה  הנראה  )כפי  בשיחה  הפשט  דאין  בפשטות,  בזה  הביאור  לומר  ונראה 
שעצם הרצון הוא ענין שלילי, אלא החסרון ב’בארצך’ הוא שהרצון הוא עצמי ונפרד ח”ו מרצון 

12(  שיחה ד’ לפרשת משפטים ע’ 269 ואילך. וראה מאמר ד”ה לא תהיה משכלה תשי”ב.
13(  משפטים כג, כו.

14(  ראה לקו”ש חכ”ט ע’ 213. ועוד.
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ה’ וכלשון אד”ש שם15: “דלא כמחז”ל )אבות פ”ב מ”ד( בטל רצונך כו’, או עכ”פ עשה רצונך 
כרצונו”. “עבודה שהוא נהנה ממנה הוא מוכן לבצע, אך לא עבודה אחרת”.

היינו שה’בארצך’ שגורם ל’משכלה ועקרה’ הוא דווקא כאשר הרצון הוא נפרד מה’ שגורם 
לו לעשות דברים שהם היפך רצון ה’ או לא לעשות את רצון ה’, ואילו האופן הרצוי בעבודת ה’ 
הוא לאו דווקא ‘ביטול ומחיית’ רצון האדם אלא שהוא עצמו עם רצונותיו יהיה בטל בתכלית 
לה’ ללא רצונות אישיים כלל, וא”כ עצם הענין ד’בארצך’ איננו שלילי ורק נדרש שלא יהיה 

באופן נפרד מה’. 

האם נס פורים נעשה 'מחמת חבתן של ישראל'?

 הת' שניאור זלמן שי' גוביץ
תלמיד בישיבה

א
לגבי נס חנוכה )מציאת פח השמן הטהור, והדלקתו שמונה ימים( ישנו פרט שצריך ביאור, 
ישנו כלל ד”לא עביד קוב”ה ניסא למגנא16”. דהיינו, שכשיש אפשרות לעשות פעולה מסוימת 
נס, אלא שהפעולה  ניסית או למעלה מהטבע, הקב”ה מעדיף שלא לעשות  ללא התערבות 

תתבצע בדרכי הטבע.

ולכאורה צ”ל, בהסתכלות ראשונית נס חנוכה הינו ‘ניסא למגנא’, דכשאין שמן טהור להדלקת 
המנורה, ישנו דין ש”טומאה הותרה בציבור17” דהיינו שמותר להדליק גם בשמן טמא כשאין 
אפשרות אחרת. ומפני מה נעשה נס של מציאת פח השמן הטהור, והדלקתו במשך שמונה 

ימים, שהייתה אפשרות אחרת?

שנעשה  נס   – הראשון  הנס  ניסים:  סוגי  שלושה  שישנם  מבאר18  מה”מ  אד”ש  כ”ק  והנה 
באמצעות דרכי הטבע. הנס השני – נס שלמעלה מהטבע.

ואילו הנס השלישי, מלכתחילה לא היה צורך בנס זה, שכן היה אפשר להסתדר גם בלעדיו, 
אך אותו הנס נעשה – ‘מחמת חבתן של ישראל’. להראות את החיבה המיוחדת שיש להקב”ה 

לעם ישראל. ובנ”י זוכים לנס זה ע”י מסירות נפש. וע”י עבודתם של בנ”י בחנוכה זכו לנס זה.

15(  הערה 40.
16(  ראה דרשות הר”נ דרוש ח הלכה הא’.

17(  פסחים עג ע”א ואילך.
18(  לקו”ש חלק א’ ע’ 71.
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לאחרי שנגזרה בפורים גזירת השמד ר”ל, הייתה ליהודים שבאותו הדור אפשרות להינצל 
מכך – כשיהודי ממיר את דתו, )ואפי’ למראית עין( יוכל להינצל מאותה הגזירה.

ואעפ”כ, שום אדם לא המיר את דתו – ואפי’ בחיצוניות! בנ”י באותו הדור היו מוכנים למסור 
את נפשם למען הקב”ה.

וצריך להבין, אחר מסירות נפש כזו של כל עם ישראל )“אנשים נשים וטף”( מן הדין שהיה 
אמור להיות הדרגא השלישית שבנס – ‘מחמת חבתן של ישראל’. ואעפ”כ, לא זו בלבד שלא 

היה זה נס שלמעלה מהטבע, אלא גם שכל הנס היה מלובש בדרכי הטבע19?!

ב
קולו.  את  מגביה  קורא’  ה’בעל  ההוא”  “בלילה  דבאמירת  ישראל  מנהג  ידוע   – ובהקדים 
והטעם לכך הוא, משום ש’בלילה ההוא’ – הוא עיקר הנס. ומבאר זאֽת אד”ש20 שבזמן הגלות 
ישראל הם במצב של שינה )ומפאת כן אף הקב”ה כביכול הוא במצב של שינה( וזה ש”בלילה 
שלמעלה מסדר ההשתלשלות,  נדדה שנת המלך” הוא שהתגלתה מעלתן של ישראל  ההוא 

שתתגלה לעת”ל.

וממשיך שם, שע”י גילוי מעלתן של ישראל – נמשכו כל העניינים של הנס. )מרדכי ואסתר 
בשלטון המדינה, וכו’(  וניתן לבאר, שהגילוי היה כ”כ גדול, שהמשיך עד לגשמיות.

וכביאור אדה”ז21 דהחילוק בין פורים לשאר ימים טובים, )שלכן פורים מותר במלאכה( הוא 
שבפורים היה גילוי שלמעלה מסדר ההשתלשלות, והגילוי נמשך עד לגשמיות, ולכן גשמיות 
)‘מלאכה’( אינה מהווה סתירה לרוחניות.                                                                                                                                                               

בענין מלחמת עמלק

 הת' חסדאי שי' חרבי
תלמיד בישיבה

בלקו”ש ח”א שיחה לפרשת זכור22 מבאר כ”ק אד”ש מה”מ שכוונתו של עמלק במלחמתו 
עם בני ישראל לפני מתן תורה לא הייתה למנוע מבני ישראל את מתן תורה אלא רצונו היה 

19(  ועד שלא מוזכר שם ה’ בכל המגילה כנסמן שם.
20(  ד”ה ‘בלילה ההוא’ תשד”מ. )סה”מ מלוקט ח”ב ע’ רסה(.

21(  תו”א צח.
22(  ע’ 209.
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רק שבנ”י ‘יתקררו’ ולא יקדימו נעשה לנשמע אלא יקיימו מצות ע”פ השכל בלבד וללא להט 
ואמונה על שכלית.

ובלשון כ”ק אד”ש: “עמלק מסכים להתנהגות של “יושב אהלים”. ישיבה בבתי כנסת ומדרש 
והתעסקות בתורה, שכן הוא נצר לאברהם ויצחק, אך אין הוא יכול להרשות התנהגות של “איש 

תם”, תמימות, קיום המצוות מבלי להבין את נמוקיהם, הקדמת “נעשה” ל”נשמע””.  

ואילו שם בשיחה לפרשת בשלח23 מסביר אד”ש שעמלק נלחם כנגד מתן תורה והפריע להם 
בעצם קבלת התורה )ולא שנלחם רק נגד קדושת התורה( וזלה”ק: “עמלק עמד בין בני ישראל 
לבין הר סיני . . ולא נתן לבני ישראל ללכת לקבל את התורה”. ובמבט ראשוני שני התבטאויות 

אלו נראים כסותרים זה את זה.

אלא נראה לומר, שאכן בשורש ותחילת הענין כוונת עמלק רק לקרר את בני ישראל ולא 
למונעם מקיום המצוות, אך לפועל כתוצאה מזה הוא מונע בפועל את היהודי מלקיים מצוות 

ולקבל את התורה.

התורה  רוחניות  ‘תורתך’  כנגד  רק  נלחמו  בחנוכה שבתחילה  ליוונים  בנוגע  וע”ד שמצינו   
ומזה נשתלשל שנלחמו נגד קיום המצוות בפועל כמו שמבאר אד”ש24 וזלה”ק: “דיש לומר, 
שהתחלת ועיקר המלחמה היתה “להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך”, ומזה נשתלשלו 
ולא  )ואח”כ(  וכהסדר בלשון הרמב”ם “בטלו דתם  אח”כ הגזירות על קיום התומ”צ בפועל. 

הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות”.

ימים האחרונים דחג הפסח והגאולה האמיתית והשלימה

התמים השליח ישראל שם טוב שי' הכהן כהן

א
פתיחה 

בנוגע לשביעי ואחרון של פסח מבואר בחסידות בכלל ובתורת כ”ק אד”ש מה”מ25 בפרט 
שענינם – כשמם אחרון של פסח – השלב הסופי ביציאת מצרים שיהיה רק בגאולה האמיתית 

23(  ע’ 115.
24(  סה”מ מלוקט ח”ב ע’ יט הערה 33. וש”נ.

25(  הערה כללית: המקורות דלקמן צויינו באופן כללי היינו לכללות השיחה ולאו דווקא לעמוד 
הספציפי שבו מובא הענין. כמו כן ציונים למקורות הפסוקים ומאמרי חז”ל לא הובאו בפנים ונסמנו 
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והשלימה בביאת המשיח שיגאלנו בשלימות מכל המדידות וההגבלות ויעביר - ועד שיהפוך - 
כל הרע לטוב, רק אז ניתן באמת לומר שיצאנו ממצרים לגמרי.

גם  מתבטאים  התורה  בפנימיות  וענינים  אחת  תורה  היא  הקדושה  שתורתינו  ידוע  והנה 
בהלכות ובנגלה דתורה26.  וכן הוא בנידון דידן אשר נקודה זו דשייכות שביעי ואחרון של פסח 

עם הגאולה האמיתית והשלימה מתבטאת בפרטים רבים בדיני ומנהגי החג.

וכפי שנראה להלן במאמר זה כיצד ענין זה מתבטא בפרטי הלכות ומנהגי החג, נתחיל עם 
שביעי של פסח ונעבור לענינים שישנם בהדגשה רק27 באחרון של פסח שבו מודגש ענין זה 
יותר וכפי שמבאר אד”ש28 שהתורה כללות ופרטות נאמרה ומה שבפרטות הוא באחש”פ הוא 

בכללות גם בשש”פ29.  

כפשוט שלא באתי ע”מ לחדש בזה30 אלא רק לערוך ענינים שהובאו במקומות והקשרים 
שונים לפונדק אחד למען יתענג בו הקורא31.  

ב
שביעי של פסח

א. ביום32 זה אכילת המצה היא רשות33 ומורה על כך שגילוי האלוקות )שמצדו אין שייך 
רק  אוכל  ציווי מלמעלה(  )ללא  הוא מצדו  כן  ועל  כבר חלק ממציאות האדם  נעשה  חמץ34( 

בשיחות המצויינות למטה.
26(  ראה לקו”ש חל”ב ע’ 14. ובכ”מ.

27(  כמובן שרבים מהענינים שבאו בשש”פ שייכים גם באחש”פ.
28(  ראה לקו”ש חכ”ב הנסמן לקמן.

29(  להעיר שבא”י אכן חוגגים זאת ביום אחד ואז עושים הסעודת משיח וכו’.
30(  אך כמובן אין בית המדרש ללא חידוש ואי אלו ענינים מתחדדים יותר ומתקשרים וכו’ כדלקמן. 
31(  להעיר ממכתב אד”ש “שיטתי בזה על דרך שהבליט והדגיש הגאון הרגצובי למצוא המשותף 
שבענין פרטי זה שבתורה עם עוד פרטים הכלל והגדר המאוחדים ומובנת העמקות ועל אחת כמה 
וכמה הרחבות הבאות עלידי זה” )נדפס ב’שערי הלכה ומנהג’ חלק יורה דעה, ע’ קנא(. וראה בלקו”ש 
הם  ראשונה  בתורה, שבהשקפה  והלכות  עניינים  כמה  רבות, שישנם  פעמים  “נתבאר   :57 ע’  חי”ט 
סוגיות ועניינים שונים שאין שייכות ביניהם, אבל כיון שהתורה היא תורה אחת, הרי על ידי העמקה 
כדבעי אפשר למצוא נקודה משותפת ביניהם, או למצוא שהם מיוסדים על אותו היסוד. וכפי שמצינו 

בספריהם של כמה מגדולי ישראל, ובמיוחד אצל הגאון הרוגוצ’ובי”. 
32(  לקו”ש חכ”ב ע’ 30 ואילך.

זה הוא  יום  וא”כ  נלמד מכאן  ימי הפסח מלבד בראשון המצה רשות הוא  33(  ומה שגם בשאר 
המקור לענין דמצה רשות ובמילא בו מודגש ענין זה ביותר )שם(.

34(  כפי שנתבאר בלקו”ת )נסמן שם( בביאור המצה הב’ דלאחר חצות.
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מצות – שלימות שלילת הרע ותחילת הפיכת התחתון עצמו, ויתירה מזו35 מעין גילויי הגאולה 
ד’מצוות בטילות לעת”ל’36.

בכל  חודרים  הפסח  עניני  כן  ועל  פסח(  של  )שביעי  פסח  מימי  שלם  שבוע  מסתיים  ב. 
המציאות )7 ימים( וכנ”ל א’37.

ג. שלא כבשאר יו”ט, ביו”ט זה אין אומרים ‘שהחיינו’ )בהדלקת נרות וקידוש( – כיוון שהחג 
ניתן לברך ע”כ )עדיין38(  ‘בפועל’ ובמילא לא  ‘בכח’ ולא  הוא אודות גילויי המשיח שהם רק 

שהחיינו39.

ד. קריעת ים סוף שביום זה מבטא את גילויי הגאולה, ולכן מקרי”ס ניתן להגיע ישר לגילויי 
הגאולה40. וכפי שמתבטא בענינים רבים בקרי”ס ומהם: “וירא ישראל את מצרים מת” – כנגד 

“ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ”.

ה. ‘גדולה ביזת מצרים מביזת הים’ – שלימות הבירור )אתהפכא41( שיהיה בגאולה42.

ו. ‘ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי’ – “ביום ההוא אשפוך רוחי על כל 
בשר וניבאו”43.

ז. “ויהי החושך וענן ויאר את הלילה” – “לילה כיום יאיר”, ‘אתהפכא חשוכא לנהורא’44.

ח. בפרשת קריעת ים סוף רמוזה הגאולה האמיתית והשלימה: “אז ישיר” לשון עתיד )ולשון 
זכר45( – לעת”ל תהיה השירה העשירית )שתהיה בלשון זכר(46.

35(  שם בסוף השיחה.
 27 ע’  לעולם סה”ש תשנ”ב  אינם בטלין  בענין הלכות שבתושבע”פ  קונטרס  ראה בארוכה    )36

ואילך.
37(  שם.

38(  להעיר שעפ”ז לכאורה יוצאת נפק”מ הלכתית שלעת”ל אכן נצטרך לברך ‘שהחיינו’ בשביעי 
ואחרון של פסח.

39(  לקו”ש חל”ז ע’ 18. ח”ב ע’ 545. וראה התו’ תשמ”ג ע’ 1308 שאעפ”כ הקפידו לדבר ע”כ )שלא 
אומרים שהחיינו( ובכך השיגו זאת באופן ד’השגת השלילה’ ומבאר שם המעלה שבזה ואיך שצפיה זו 

מביאה הגאולה. 
40(  מאמר ד”ה ‘והחרים’ תשמ”ט ס”ב.

41(  היינו לא רק שמצריים מת – ולא מזיק -  אלא שממנו יוצא סיוע לקדושה.
42(  לקו”ש חכ”ב שם.

43(  שם.
44(  שם. ועוד.

45(  ראה ד”מ דש”פ בשלח תשנ”ב סה”ש תשנ”ב ע’ 308 ואילך.
46(  לקו”ש ח”ז ע’ 269. ועוד.
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ט. בפרשה זו ישנה נבואה על הגאולה “מקדש ה’ כוננו ידיך” )בזמן ש( “ה’ ימלוך לעולם 
ועד”47.

י. ביום זה ישנו דגש מיוחד על הנשים שהם דווקא שרו בתופים ובמחולות – כשישנם גילויי 
הגאולה מתגלית מעלתם העצמית של הנשים48.

יא. משיח שמגלה העצמות שהוא נושא הפכים וכמתבטא בקרי”ס: הפסוק מדגיש “מימינם 
ומשמאלם” חיבור שני הקווים דווקא שמבטא את גילוי העצמות של הן עבודה בקו השמאל 

והן בקו הימין49.

העלם  דאתגליא,  ועלמא  דאתכסיא  עלמא  )ובשורשם  ויבשה  ים  חיבור  היה  בקרי”ס  יב. 
וגילוי( והוא הכנה למ”ת ולעת”ל50. 

עצמית  ופעולה  בה’  ביטחון   – ‘ויסעו’  הפכים  חיבור  מבנ”י  נדרש  לים  הכניסה  בעצם  יג. 
יחדיו51. 

יד. קפיצתו של נחשון בן עמינדב לים הייתה ללא התחשבות אפילו עם שכל דקדושה למרות 
לו  ברור  היה  אעפ”כ  כך  סברו  לא  רבים’(  )‘אחרי  בנ”י  רוב  וכן  נפשו  למסור  לו  אסור  שהיה 
שלהתקדם למ”ת הוא בלי חישובים ואם כך אמר ה’ עושים52. ויש לקשר עם השיחה הידועה 

על האריז”ל והאופן בו מביאים המשיח.    

טו. משיח יגלה את פנימיותה של המציאות גופא. וכמתבטא בקרי”ס: מתגלה פנימיותו של 
היהודי בחיבור שני קווי העבודה כנ”ל53.

 טז. מתגלית פנימיותה של הארץ בעצם מה שנתגלתה מהעלם הים וכן ומגלה גם העצים 
והפירות שגנוזים בכח הצומח )ובהם גופא כבגאולה באותו יום(54. 

47(  לקו”ש חל”ז שם. ועוד.
48(  ראה דבר מלכות ‘על דבר מעלת נשי ובנות ישראל’.

49(  לקו”ש ח”ג ע’ 966 ואילך.
50(  שם.

51(  לקו”ש ח”ג ע’ 883 ואילך. וראה שם באריכות שהנהגה זו הביאה לחיבור הפכים ד”הפך ים 
ליבשה”, שהוא הכנה למ”ת שהוא מעין הגילוי דלעתיד– חיבור עליון ותחתון, דירה בתחתונים. וע”ש 

סעיפי’ י’ ואילך שמורה על תכלית הביטול וגילוי הפנימיות וגורם לגלות זאת גם בעולם וכו’.
52(  לקו”ש ח”א ע’ 135.

53(  לקו”ש ח”ג הנסמן הערה 23.
54(  שם.
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יז. “אשירה” לשון יחיד מורה ע”כ שאמרו כאיש אחד בגלל שהיה ע”י משה )“ישיר משה 
ובנ”י”( המאחד בנ”י מצד עצם הנפש55. ויש לקשר עם אחדות ישראל בימוה”מ שמצד בחי’ 

זו56. 

יח. כיוון שהיה שירה מצד ‘עצם הנשמה’ גם תינוקות ועד עוברים אמרו שירה מצד הבחי’ 
השווה בכל57.

יט. שביעי ש”פ הוא מהימים שמתגלה העצמות ו”חשף ה’ זרוע קודשו” פתוח לכל וצריך 
לנצל כל רגע והוא ע”ד תפילת נעילה.

כ. ההפטרה דיום זה היא בשירת דוד )כיוון( שמשיח מזרעו58.

ג
אחרון של פסח

א. מרומז בשמו: ‘אחרון של פסח’ הגאולה האחרונה – הגאולה האמיתית והשלימה59.

ב.  ‘שמיני של פסח’: מורה על בחי’ ‘שמונה’ שלמעלה משבע וקשור עם גילויי המשיח60. 

ג. מפטירים ב’עוד היום בנוב לעמוד’ שבו נאמרו יעודי הגאולה: ‘וגר זאב עם כבש’ ‘ונחה עליו 
רוח ה’ וגו’’ ‘אודך ה’ כי אנפת בי’ ועוד61.

ד. מסיימים 7 ימים בספירת העומר – באופן כללי הושלם בירור כל המידות )כפי שכלולים 
בחסד( – בגאולה יהיה שלימות הבירור62.

ה. מהדרים לאכול מצה שרויה דווקא ובכל תבשיל אף שהוא חשש חמץ – בגאולה המציאות 
)חשש חמץ( עצמה תבטא אלוקות כי אתהפכא חשוכא עצמה לנהורא63. 

ו. מנהג הבעש”ט לערוך סעודת משיח מפני ‘הארת גילוי המשיח’ ביום זה וכמתבטא בפרטים 
רבים בסעודה זו. וכדלקמן באריכות.

55(  לקו”ש חל”א ע’ 69. ובזה גופא דרגות )דעות( שונות כמובא באריכות בשיחה שם. ולהעיר 
מהביאור במאמר ד”ה ‘ואתה תצוה’ תשמ”א בסופו אודות אחדות ישראל שע”י משה.

56(  ראה ד”מ דש”פ מטו”מ סה”ש תנש”א ח”ב ע’ 709 ואילך.
57(  לקו”ש שם.

58(  התוועדויות תשמ”ח ח”ג ע’ 141 ואילך. תנש”א ח”ג ע’ 86.
59(  התוועדויות תשמ”ב ע’ 1290. וראה גם התוועדויות תשמ”ה הנסמן לקמן באופן אחר קצת.

60(  ראה בד”מ.
61(  לקו”ש חכ”ב שם ועוד.

62(  שם.

63(  שם.
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ז. במאמרי יום זה ראינו מיוחדות64: א. הם אינם קשורים להמשך הנאמר באותה התקופה 
אלא כענין בפני עצמו. ב. לא נכתבו ע”י הרביים עצמם אלא בהנחות של חסידים65. כמובן שיש 

לקשר זה עם המיוחדות של גילוי הארת המשיח ביום זה66.

ח. כן ראינו שרוב מאמרי רבותינו נשיאינו ביום זה עוסקים במשיח67. 

ט. הוא יום חול מצד עצמו, ובגלות )‘יו”ט שני של גלויות’(, נהפך ליו”ט68. ויש לקשר עם 
המובא לעיל אודות ההפיכה שבגאולה האמיתית והשלימה.

י. הוא המחבר בין המצב הנעלה בפסח לכל ימות החול – ע”י נמשך הכח לחבר הקדושה בימי 
החולין69. וגם ענין זה יש לקשר עם חיבור המעלה ומטה שביום זה. 

יא. ביום זה היה תחילת כיבוש יריחו שקשור עם משיח “והריחו ביראת ה’”70.

יב. ע”פ דין ניתן לאכול חמץ לאחר צה”כ )באם התחיל סעודה מלפנ”ז( ולברך אח”כ ביום חג 
המצות. מורה על הפיכת הישות והחמץ לטוב הקשור עם משיח71.

יג. בהפטרה מזכירים אודות חזקיה )למרות שהנס לא אירע ביום זה( משום שביקש הקב”ה 
לעשותו משיח72. 

ד
סעודת משיח

כנ”ל סעודת משיח מבטאת את ‘גילוי הארת המשיח’ שישנה ביום )ימים( זה, וכפי שניתן 
לראות בפרטי המנהג ובסדר השתלשלותו:

64(  התוועדויות תשד”מ ע’ 1539 ואילך ע”ש באורך.
65(  להעיר מביאור אד”ש בלקו”ש חל”ט אודות המעלה במשנה תורה שחדר לשכל התחתון ונכתב 
ע”י ‘מניח’ ע”ש ומצא טוב. ולהעיר גם מכך שבכללות בדור השביעי )דור הגאולה( תורת אד”ש היא 
באופן של הנחות החסידים ופחות של אד”ש בעצמו ובפרט שעם התקדמות השנים )ובפרט בשיחות 

הד”מ וכיו”ב( השיחות והמאמרים יותר ויותר נתלבשו בגדרי התחתון )ונערכו יותר(. ואכמ”ל.
66(  בהתוועדויות שם מקשר זאת עם המעלה ד’שמיני של פסח’ דלעיל הקשורה עם משיח.

67(  לקו”ש ח”ב שם. ונראה שכן הוא בכל מאמרי אד”ש מיום זה.
68(  התוועדויות תשמ”ה ע’ 1795 ואילך.

69(  התוועדויות שם. ובאריכות בהתוועדויות תשד”מ ע’ 1502 ואילך.
70(  התוועדויות תשמ”ה ע’ 1290. ולהעיר שלפ”ז ביום כ”ח ניסן היה יום הז’ שבו כבשו בפועל 

וידוע ומפורסם שייכות יום זה עם ביאת המשיח.
71(  לקו”ש חכ”ב שם. וראה גם התוועדויות תשמו ח”ג ע’ 165 באריכות בענין שרויה בכלל.

72(  לקו”ש ח”ד ע’ 1290 ואילך. ח”ז ע’ 273 ואילך.
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א. כנ”ל התחיל ע”י הבעש”ט שקשור עם גילויי המשיח ואליו נאמר ‘לכשיפוצו מעינותיך 
חוצה’73 וגילה רזין דרזין – הכנה לגאולה74. 

ב. דווקא בדורות האחרונים וכפי הביאורים בהתגלות החסידות בגלל ירידת הדורות ובתור 
הכנה לגאולה75.

רק  לא  תחדור  המשיח  גילוי  שהארת  בכדי  ממש  אוכל  ונעשה  גשמית  הינה  הסעודה  ג. 
למחשבה ודיבור )דהוי כמעשה76( אלא במעשה ממש77, ותעשה דם ובשר כבשרו וכך ימשיך 

גם לימים הבאים78. 

הבעש”ט  תורת  שמחדירה  הרש”ב(  )אדמו”ר  חב”ד  נשיא  ע”י  הוא  זו  סעודה  פרסום  ד. 
משא”כ  לדבר.  וחיבור  תענוג  על  שמורה  יין  ששותים  תיקן  וע”כ  תענוג  ומתוך  בפנימיות 

הבעש”ט )חסידות הכללית וקשור יותר עם ביטול וקב”ע( תיקן לאכול מצות – ביטול בלבד.

ה. תקנה זו בוססה יותר )כנ”ל( בתומכי תמימים דווקא ובשנת תרס”ו שנתגלתה בה חסידות 
בשופי וכו’79 – שקשור גם גילויי הגאולה – ‘חיילי בית דוד’ וככל שמתקרבים למשיח מתפשט 

יותר וכו’. וע”כ צריך להקנות היין לתו”ת.

ו. עושים בה ‘ריקוד של משיח’ )בשביל משיח ועד עם משיח(.

ז. ד’ הכוסות כנגד א. ד’ לשונות של גאולה – האמיתית והשלימה. ב. ד’ כנפות הארץ שמשם 
יגאלו. ג. ד’ רוחות העולם שיושלמו לעת”ל )תתוקן הפרצה ד’רוח צפונית אינה מסובב’ ויהיה 

לםרבה המשרה במם שלימה בד’ רוחותיה. ולכן צריך לכוון בהם )לעיכובא( כנגד הגאולה. 

ח. עושים אותה בסיום החג כי אז הוא תוקף ההמשכה ד’פתיחת הצינור’ של ‘גילוי הארת 
המשיח בחג הפסח80. וכן הגאולה האמיתית והשלימה בכלל ענינה סיום )הגלות(81.

ולא באתי אלא להעיר.

73(  לקו”ש שם.
74(  לקו”ש ח”ב שם.

75(  התוועדויות תשמ”ח שם.
76(  ראה בד”מ דשש”פ בסופו.

77(  התו’ תשמ”ג שם. ועוד.
78(  התוועדויות תשמ”ח שם. וראה מ”ש לעיל שהחיבור עם הימים האחרים קשור לגילוי העצמות.

79(  לקו”ש ח”ז שם. ולהעיר משיחת אד”ש המובאת בסוף המשך תרס”ו אודות שייכות )מאמרי( 
שנה זו לגאולה.

80(  לקו”ש ח”ד שם.
81(  התוועדויות תשמ”ג ע’ 1319 ואילך.
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דיוק בהכרזת הקודש " יחי אדוננו . . לעולם ועד"

 הרה”ת מנחם מענדל שי’ ליפש
שליח כ”ק אד”ש מה”מ למרכז העיר בית שמש

איתא בגמרא82: “תנו רבנן משיח בן דוד שעתיד להגלות במהרה בימינו אומר לו הקב’’ה שאל 
ממני דבר ואתן לך שנאמר83 אספרה אל חוק וגו’ אני היום ילדתיך שאל ממני ואתנה גוים נחלתך 
וכיון שראה משיח בן יוסף שנהרג אומר לפניו רבש’’ע איני מבקש ממך אלא חיים אומר לו חיים עד 
שלא אמרת כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר84 חיים שאל ממך נתתה לו אורך ימים עולם ועד”. 

והנה בקשר עם ענין זה מקשה אדה”ז85 על מה שאומרים על דוד מלך ישראל ‘חי וקיים’ אף 
שלכאורה דוד חי רק שבעים שנה, ומסביר זאת ע”פ הפסוק “חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים 
ולכן,  והאבות86,  בהשאלה מאדה”ר  חייו  דוד שקיבל את  על  היא  הכוונה  ועד” שב”שאל”  עולם 

לאחר שבעים שנה היה צריך להחזירם לאבות. 

וממשיך שם, שבנוגע למלך המשיח מכיוון שעליו נאמר “נתת לו” - שהקב”ה בעצמו נותן לו 
ובאופן של מתנה, לכן, לגביו לא שייך ענין של הסתלקות מן העולם. עיי”ש באריכות.

ויש להעיר, שבתקופת גילוי משיח בשנים תנש”א-ב החלו חסידים להוסיף להכרזה שהכריזו 
עד אז ‘יחי אדוננו מורנו ורבינו’ את המילים ‘מלך המשיח לעולם ועד’, שהמילים ‘לעולם ועד’ הם 
ע”ד הפסוק בו הקב”ה הבטיח למשיח “נתת לו אורך ימים עולם ועד” שמילים אלו מרמזים על 

נצחיות87.

ויש להאריך בכל זה.                                                                

82(  סוכה נב, א.
83(  תהילים ב, ז-ח.
84(  תהילים כא, ה.

85(  מאמרי אדה”ז נביאים, ישעי’ ע’ סא.
86(  ראה בכ”ז בארוכה מצות מינוי מלך להצ”צ אות ב.

87(  ראה תניא לה, א )ויחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד(.
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ביאור בענין "עשו כל אשר ביכלתכם"

 הת' שניאור זלמן שי' הלוי סגל
תלמיד בישיבה

בשיחת כ”ח ניסן ה’תנש”א זועק כ”ק אד”ש מה”מ88 “היתכן שלא פעלו ביאת משיח צדקנו 
הענין  למסור   – לעשות  היחידי שיכולני  “הדבר  אומר  ואח”כ  בזה,  ומאריך  בפועל ממש”?! 
אליכם: עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח בפועל ממש?!” וממשיך לאחמ”כ “וכדי 
למהר ולזרז עוד יותר ע”י הפעולה שלי- אוסיף ואתן לכאו”א מכם שליחות מצוה ליתן לצדקה, 

וגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה”. 

ולכאורה תמוה, שהרי בתחילה אומר שהוא מוסר את הענין אלינו89 ולאחמ”כ אומר שהוא 
בעצמו יפעל ויזרז הגאולה ע”י הפעולה שלו?

ואוי”ל הביאור בזה, ע”פ מ”ש במאמר ד”ה “ואתה תצווה”90 שבאמת העבודה היא על בנ”י, 
אך הרבי – נשיא הדור – נותן את הכח לכך, וזלה”ק: “ ומזה מובן גם בפנימיות העניינים, דזה 
שמשה מצווה ומקשר את בני ישראל, הוא באופן שממשיך להנתינת כח גם על ויקחו אליך 

וגו’. וכמו”כ הוא בנוגע למשה שבדורנו, כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו”.

88(  סה”ש תנש”א עמ’ 474.
מיני  כל  לו  והציעו  מה”מ  לאד”ש  הגיעו  שאנשים  שלאחמ”כ,  הדולרים  מחלוקת  כדמוכח    )89
הצעות בקשר להבאת הגאולה, וכ”ק אד”ש גער בהם, שהוא התכוין לכך ברצינות ושלא ינסו להתחמק 

מהעבודה שהוטלה עליהם )דברי משיח ה’תנש”א ח”ג עמ’ 348 ואילך(.
90(  סה”מ מלוקט ח”ו ע’ קלח.
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ביחס הצום דעשרה בטבת לשאר הצומות

 הת' מנחם מענדל שי' קעניג
תלמיד בישיבה

ידוע המבואר בשיחות כ”ק אד”ש מה”מ91 שישנה חומרא בצום עשרה בטבת משום שהוא 
התחלת הפרענות ולכן דווקא בו מצינו שנאמר בו “בעצם היום הזה” ולא נדחה אפי’ כשחל 

בשבת.  

והנה מצינו ריבוי דינים בהם חמור צום תשעה באב מצום עשרה בטבת. ועפ”ז צריך להבין, 
דלכאורה אם צום עשרה בטבת חמור יותר )שע”כ אינו נדחה לעולם( היה צריך להיות גם בשאר 

דיניו חמור עכ”פ כתשעה באב.

וצריך לומר לכאורה דישנו חילוק בין עצם קביעות היום בו ביום שבכך מתבטאת חומרתו 
המיוחדת של עשרה בטבת דווקא לשאר דיני הצום. וצ”ע מהו החילוק. ואשמח לשמוע דעת 

קוראי הגיליון בזה.   

בטעמים לצום י"ז בתמוז  

 הת' יעקב נח שי' שטרסברג
תלמיד בישיבה

א
בנוגע לצום י”ז בתמוז שאחד מהסיבות לקביעת התענית ביום זה הוא משום שבו הובקעה 
ראשון  בית  דבחורבן  איתא  שבגמרא94  דאף  משנה93  הלחם  העיר  שני92,  בית  בחורבן  העיר 
הובקעה העיר בט’ בתמוז )ולא בי”ז בו(, אעפ”כ צמים כיום בי”ז בתמוז משום שחורבן בית 

91(  ראה לקו”ש חכ”ה ע’ 267. ד”מ דש”פ ויחי. וש”נ.
92(  רמב”ם הל’ תעניות ה, ב.

93(  שם.
94(  תענית כח, ב.
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שני חמור יותר. ומקשה עפ”ז, מדוע בעשרה בטבת כשמתענים משום שבו התחיל המצור95, 
קבעו את תאריך התענית ביום תחילת המצור בבית ראשון אף שלכאורה בית שני חמור יותר.  

ומתרץ הלחם משנה וז”ל: “י’’ל דשאני הכא דהכל היה בחדש אחד ואין קפידא לשנותו בין ט’ 
לי’’ז אבל התם הזמנים חלוקים”. כלומר, בי”ז תמוז גם בבית ראשון הצום נקבע בחודש תמוז, 
וא”כ אין בעיה לשנותו לתאריך אחר בחודש זה, משא”כ בעשרה בטבת שהתאריך בו סמך מלך 

יון בבית שני אינו בחודש טבת.

ועד”ז כתבו הריטב”א96 והריצב”א97, שמכיוון שידעו חכמים בזמן חורבן בית ראשון ברוח 
הקודש שגם בבית שני בקיעת החומה תהיה בחודש תמוז, לכן מלכתחילה קבעו התענית על 

כללות החודש ולא על יום מסויים. 

עשרה  שצום  דהטעם  זו,  לקושיא  נוסף  ביאור  מה”מ  אד”ש  כ”ק  מבאר  חכ”ה98  ובלקו”ש 
בטבת נקבע דווקא ע”פ המאורעות בבית ראשון הוא משום שאז היה תחילת מאורעות החורבן 

ובהתחלה ישנו תוקף מיוחד99.

ב
והנה ידועה שיטת אד”ש100 שכאשר ישנם שני פירושים על אותו ענין, מסתבר לומר שיש 
קשר תוכני ביניהם. וי”ל הביאור בזה בנידון דידן, דעצם זה שצום י”ז בתמוז נקבע על כללות 
יום מסויים הוא בגלל שהוא פחות חמור, דכאשר הצום חמור הוא נקבע  החודש101 ולא על 
דווקא על יום מסויים, וכמו בעשרה בטבת שמחמת חומרתו הוא נקבע דווקא ביום זה באופן 

שאינו ניתן להזזה ליום אחר - אף כאשר הוא חל ב)ערב( שבת102.

]ולכאורה ניתן לומר הביאור בזה )מדוע קביעת הצום ביום מסויים דווקא מורה על חומרתו( 
חדרה  לא  הצום  יוצא שחומרת  פרטי  ביום  ולא  החודש  כללות  על  נקבע  הצום  כאשר  דהנה 
לפרטים אלא רק באופן כללי וידוע המבואר בחסידות103 שדווקא החדירה לפרטים ולא באופן 

כללי מורה על תוקף ופנימיות מיוחדים. ואכמ”ל[.

95(  ראה רמב”ם שם.
ב(  )יח,  ר”ה  על מסכת  בחידושיו  ועד”ז  בתירוצו השני,  הגמרא בתענית שם  על  בחידושיו    )96

בתירוצו הראשון.
97(  ח”ב רע”א.

98(  ע’ 267 הערה 7.
99(  ראה שם שמאריך לבאר שמתבטא בכמה הלכות בתענית זו.

100(  ראה סה”ש תשנ”ב ח”ב ע’ 395. ובכ”מ.
101(  כבריטב”א ותשב”ץ ואף לביאור הלח”מ עכ”פ נשתנה קביעותו בחודש.

102(  ראה שם הערה 5. וש”נ.
103(  ראה קונטרס התפילה ס”ב ואילך. ועוד.
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דכיוון  אד”ש,  מביאור  והריצב”א משתלשלים  הריטב”א  הלח”מ  ועפ”ז, הטעמים שהביאו 
שצום י”ז בתמוז אינו התחלת מאורעות החורבן ואיננו תקיף כעשרה בטבת )טעמו של אד”ש( 

יתכן שיקבעו אותו על כללות החודש ולא ביום פרטי104.

ג 
ולהעיר עוד, שגם בנוגע לצום תשעה באב נקבע הוא ביום פרטי ולא על כללות החודש105 וגם 
בזה ניתן לכאורה לומר ע”ד ביאור אד”ש, דהרי צום זה הוא סיום106 מאורעות החורבן וכנודע 
שכשם שבהתחלת כל ענין תוקף מיוחד עד”ז גם בסופו וככלל הידוע107 “נעוץ תחילתן בסופן”.

 אלא שבזה גופא אם חל בשבת ניתן להידחות108 שהרי אינו סיום מאורעות החורבן לגמרי109 
)משא”כ בעשרה בטבת שהוא ממש התחלה(. ודו”ק.  

כפשוט שכל הנ”ל הוא לעניות דעתי ובדרך אפשר בלבד. 

104(  ואף שבפשטות שדווקא בי”ז בתמוז נקבע על כללות החודש הוא משום ששני התאריכים 
הם באותו חודש )משא”כ בצום עשרה בטבת כנ”ל(, אעפ”כ הרי זה גופא שך אירע בפועל הוא מדוייק 

בהשגחה פרטית ולא במקרה כפשוט.
105(  ואף שגם בזה הטעם הפשוט הוא משום ששני החורבנות אירעו באותו יום, אך ראה הערה 

הקודמת.
106(  אף שדווקא בצום גדליה “נכבת גחלת ישראל הנשארת וסיבב להתם גלותן” )לשון הרמב”ם 

שם(, אעפ”כ פשוט שבאופן כללי חורבן בית המקדש נסתיים בתשעה באב )משא”כ גלות ישראל(.
107(  ספר יצירה א, ז.

108(  ראה הנסמן בלקו”ש שם שחומרא זו היא רק בעשרה בטבת שנאמר בו “בעצם היום הזה”.
109(  כנ”ל הערה 14. 



שער

חסידות
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בענין הדיבור על מנת לעורר אהבה ויראה

 הת' משה שי' אהרונוב
תלמיד בישיבה

א
בתניא פרק מג מבאר אדה”ז שישנם שני סוגים כלליים באהבת ה’ אהבה רבה ואהבת עולם. 
וממשיך בפרק מד בביאור אהבת ‘נפשי איויתיך’ ואהבת ‘כברא דאשתדל’ דאף שהיא מדרגה 
נעלית הרי היא קיימת מסותרת אצל כל יהודי וצריך רק לעוררה ולהוציאה מהעלם אל הגילוי 

ומביא עצה על מנת לעוררה: ע”י אמירה של ענין זה בדיבור.

וכלשון אדה”ז: “ולהוציא אהבה זו המסותרת מההעלם וההסתר אל הגילוי להיות בהתגלות 
לבו ומוחו לא נפלאת ולא רחוקה היא אלא קרוב הדבר מאד בפיך ובלבבך דהיינו להיות רגיל 
על לשונו וקולו לעורר כוונת לבו ומוחו להעמיק מחשבתו בחיי החיים א”ס ב”ה כי הוא אבינו 
ממש האמיתי ומקור חיינו ולעורר אליו האהבה כאהבת הבן אל האב. וכשירגיל עצמו כן תמיד 

הרי ההרגל נעשה טבע”.

ואין להקשות מפני מה מביא אדה”ז עצה זו ד’אמירת’ הענין המעורר האהבה רק כאן אודות 
אהבה זו ולא מביא עצה זו כשמבאר אודות אהבה הבאה ע”י התבוננות בגדלות ה’ כאהבה רבה 
ואהבת עולם דלכאורה גם שם יכולה להועיל ‘אמירת’ גדולת ה’ כאשר קשה לו להוליד מכך 

אהבה1 גלויה.

דהרי בהמשך דבריו אומר אדה”ז: “ואף אם נדמה לו לכאורה שהוא כח דמיוני לא יחוש מאחר 
שהוא אמת לאמיתו מצד עצמו בבחי’ אהבה מסותרת רק שתועלת יציאתה אל הגילוי כדי 
להביאה לידי מעשה שהוא עסק התורה והמצות שלומד ומקיים ע”י זה כדי לעשות נחת רוח 

לפניו ית’ כבן העובד את אביו”. 

הרי, שכל מה שאין אמירה זו “כח דמיוני” הוא משום שזו אהבה שכבר מסותרת בפנימיות 
הלב. ומובן א”כ, שבהתבוננות בגדולת ה’ וכיו”ב אין זה שייך.

1(  ראה פט”ז אשר לעיתים “אין יד שכלו ורוח בינתו משגת להוליד אהבת ה’ בהתגלו’ לבו שיהיה 
לבו בוער כרשפי אש וחפץ בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלב לדבקה בו רק האהבה מסותרת 

במוחו ותעלומות לבו”.
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ב
על התעוררות  בדברו  זו  אדה”ז שיטה  מביא  לא  מה  מפני  לכאורה  להבין,  צריך  עדיין  אך 
האהבה המסותרת בפרקים י”ח – כ”ה שם מבאר אדה”ז באריכות כיצד לעוררה, ולכאורה מדוע 

לא מביא שם גם עצה זו דאמירה.

והנראה לומר לעניות דעתי, דהוא משום2 שעד פרק לח מבאר אדה”ז כיצד מעוררים את 
אהבת ויראת ה’ )“בלבבך”( המביאה לעשיית המצוות בפועל )“לעשותו”( – דירה בתחתונים 
שעיקרה ע”י מעשה המצוות3 וא”כ כל האהוי”ר הם כטפלים ומשמשים למעשה. וכמו שמבאר 
כ”ק אד”ש מה”מ4 בנוגע להתעוררות המס”נ המבוארת בפרק כה וזלה”ק: “קיום התומ”צ ע”י 
הוא מצד  )דמס”נ  היחידה  דענין  )תניא ספכ”ה( שהגילוי  נפשו”  ענין מסירת  “שיזכור תמיד 

יחידה( בזכירת ענין המס”נ הוא רק בנוגע למעשה”.

ויראה  ויראה גם לשם האהבה  ואילו מפרק לח ואילך מבאר אדה”ז כיצד מעוררים אהבה 
עצמם, כיוון שהמטרה ב’דירה בתחתונים’ היא שתהיה דירה מאירה שזה נפעל ע”י אהוי”ר.

ועפ”ז אולי אפשר לומר דעיקר פעולת ה’אמירה’ היא להוציא את הרגש המסותר בלב לידי 
גילוי אך לאו דווקא להביאו לעשות כרגש ליבו, וע”כ עצה זו שייכת רק בחלקו זה של התניא 
כשמדובר על בהתעוררות רגשות האהוי”ר כמטרה לעצמם ואילו בחלקו הראשון של התניא 

לא שייכת עצה זו.

ג
שנאמר  ד”אע”פ  ההלכה6  אודות  בכ”מ5  מהמבואר  להביא  ניתן  זו  לסברא  סייעתא  ומעין 
לרצונו כופין אותו עד שיאמר רוצה אני בין שנדר ולא הפריש בין שהפריש ולא הקריב כופין 

אותו עד שיקריב”.

דהנה בתורה גבי קורבנות נצטווינו מלבד העשיה גם על הרצון )הרגש(, וע”י שאומר שכן הוא 
רצונו הרי הוא רוצה. כלומר, לא די בכך שרצונו הפנימי הוא כזה ע”מ להקריב הקרבן כדמוכח 
מכך שקודם שאמר ‘רוצה אני’ אינו יכול להקריב הקרבן שהרי אין זה “לרצונו” אך לאחר שאמר 

שכך רצונו הרי שנתגלה רצונו הפנימי ויכול להקריב הקרבן.

2(  בהבא לקמן ראה באריכות ‘אל תוך התניא’ להרב חלוי”צ גינזבורג בביאורו לפרק לח )ע’ 22 
ואילך(. וש”נ.

3(  ראה בכ”ז באריכות פרק לז.
4(  סה”מ מלוקט ח”ו ע’ לד הערה 16.

5(  ראה לקו”ש ח”י ע’ 168. ובכ”מ.
6(  רמב”ם הל’ מעשה הקרבנות פי”ד הט”ז. וראה רמב”ם הל’ גירושין ספ”ב.
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ויוצא א”כ שבאמירה זו נתגלה רצונו )ואף ש”נדמה לכאורה שהוא כח דמיוני” אין לחוש כי 
זהו רצונו האמיתי(, אך עדיין אין זה פועל עליו בנוגע למעשה שע”כ צריך להיות “כופין אותו 

עד שיקריב”. 

ויש להאריך בכל זה.

התאמצות הנפש הבהמית במלחמתה

 הת' שניאור זלמן שי' נחשון
תלמיד בישיבה

א
כ”ק  ומדייק  מהם  אחת  כל  ושאיפת  הנפשות  מלחמת  את  אדה”ז  מתאר  ט’  פרק  בתניא 
אד”ש מה”מ בהערותיו על התניא אודות השינוי בלשון אדה”ז דבנוגע לרצון הנפה”א כתב: 
“אך נפש הבהמית שמהקליפה רצונה  כתב:  לנה”ב  בנוגע  ואילו  “שהאלקית חפצה ורצונה”, 

להיפך ממש”, והשמיט “חפצה”.

אכן  הנה”א  ובנידו”ד  הפנימי,  הרצון  הוא  שחפץ  בחסידות7  המבואר  ע”פ  אד”ש  ומבאר   
פנימיות רצונה שתהיה היא לבדה המושלת וכו’ משא”כ הנה”ב שאין פנימיות רצונה להחטיא 
הזונה שבזהר  וינצחנה כמשל  רצונה האמיתי “שיתגבר עליה האדם  את האדם אלא אדרבא 

הקדוש8”, א”כ מתאים עליה הלשון “רצונה בלבד ולא “חפצה”.

ועד”ז בפרק כ”ח שמתבטא אדה”ז “שתי נפשות הנלחמות זו עם זו במוחו של אדם כל אחת 
חפצה ורצונה למשול בו ולהיות המוח ממולא ממנה לבדה”, שמשמע מלשון זו לכאורה שגם 
לנה”ב חפץ ורצון פנימי לשלוט באדם, מעיר אד”ש בהערותיו שם וזלה”ק: “חפצה קאי רק 
אנפש האלקית”. וכוונתו על דרך הנ”ל שאי אפשר לומר שחפצה של הנפש הבהמית דהיינו 

פנימיות ואמיתית רצונה היא למשול על האדם.

7(  לקו”ת שה”ש כח, ד.
8(  לשון אדה”ז שם.
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ב
והנה בפרק כ”ח שם מבאר אדה”ז שכאשר יהודי מתפלל ועולים לו מחשבות זרות אין זה 
מעיד על כך שתפילתו אינה כדבעי אלא אדרבא דווקא משום שנפש האלוקית פעלה התעוררה 

הנה”ב להילחם נגדה ולהפריעה בתפילה.

 ומביא על כך משל וזלה”ק: “ונודע דרך הנלחמים וכן הנאבקים יחד כשאחד מתגבר אזי השני 
מתאמץ להתגבר ג”כ בכל מאמצי כחו”. והנמשל: “ולכן כשנפש האלהית מתאמצת ומתגברת 

להתפלל אזי גם הקליפה מתגברת כנגדה לבלבלה ולהפילה במחשבה זרה שלה”.

וביארו זקני החסידים לשון רבינו כאן שכתב “כשנפש האלקית מתאמצת ומתגברת להתפלל 
אזי גם הקליפה מתגברת כנגדה לבלבלה”, היינו שבנוגע למלחמתה של נפש האלקית כותב 
ומתגברת להתפלל” ואילו בנוגע למלחמתה של הנפש הבהמית כותב “מתגברת  “מתאמצת 

כנגדה לבלבלה” ומשמיט המלה “מתאמצת”.

 והביאור הוא על דרך הנ”ל שהנפש האלקית רוצה באמת לנצח ולשלוט על גוף האדם ולכן 
נאמר עלי’ שהיא לא רק מתגברת בפועל אלא גם מתאמצת להתגבר עד כמה שתוכל אך הנפש 
הבהמית הרי באמת איננה רוצה לנצח והיא רק עושה את התפקיד שהוטל עלי’ ולכן אף שהיא 
מתגברת בפועל עלי’, מכל מקום אינה מתאמצת דהיינו שאינה פועלת בכל כחה להתנגד לנפש 

האלקית.

ג
אך ישנם שהקשו9 על ביאור הנ”ל דזקני החסידים דהרי במשל לשון אדה”ז היא “כשאחד 
הנה”ב  היא  בנמשל  ‘השני’  והרי  כחו”  מאמצי  בכל  ג”כ  להתגבר  מתאמץ  השני  אזי  מתגבר 

ונמצאת כאן הלשון ‘מאמץ’ וסותר לכאורה דיוק הנ”ל. ונשארו בצ”ע.

והיו שמכח קושיא זו רצו לחלק בין פרק ט’ דשם מדבר אדה”ז על הנה”ב כפי שהיא בשרשה 
ובפרק כ”ח כפי שנשתלשלה בעולם הזה שזהו גם חפצה10, אך מובן שפירוש זה הינו מופרך 

ע”פ ביאור אד”ש כאן שבתיבת “חפצה” הכא לא קאי על הנה”ב, וא”כ הדרא קושיא לדוכתא.

עוד העירו הכא דב’קיצורים והערות’ להצ”צ הכא מצינו לשונות חלוקים שבמבט ראשוני 
קשה למצוא האחידות בהם, דבקיצור שם כתב “לפי שהנה”א מתאמצת ומתגברת להתפלל אזי 
גם הקליפה מתאמצת כו’”. ואילו ב’קיצור שני’ כתב: “כשהאחד מתגבר אזי השני מתגבר יותר 

9(  ב’עיונים’ על ‘תניא עם חסידות מבוארת’ כאן אות נב. 
10(  וע”ד המובא בשם רש”ג אסתרמן בפ”ט, אך ראה מאמר ד”ה ובני ישראל הלכו תשל”ג שם 

משמע שלא כפירוש זה. ואכ”מ. 
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וכמו”כ בשתי הנפשות כו’”. ומלבד שצריך להבין הטעם לשינויי הלשונות, עוד צריך להבין 
דהלשון בקיצור ‘הראשון’ סותרת לכאורה את דיוק זקני החסידים הנ”ל.

ד

ונראה לבאר זאת, בהקדים החילוק בלשון הקודש בין ‘התגברות’ ל’התאמצות’ דכשמסתכלים 
במקורות נמצא שלשון ‘התגברות’ מבטאת חוזק תוקף ושליטה, משא”כ ‘התאמצות’ מבטאת 

השתדלות והגברת כוחות מעבר לרגיל.

היו   .  . מעלה  כלפי  מסתכלים  ישראל  שהיו  זמן  “כל  עמלק  למלחמת  בנוגע  ולדוגמא: 
מתגברים, ואם לאו - היו נופלין11”. ומובן שהתגברות זאת אינה מאמץ והשתדלות יתירה אלא 
ר על יצרו”13; “ופשעיהם  ר12”; “הִמתַגּבֵ חוזק בפועל. ועד”ז “ה’ כגיבור יצא . . על אויביו ִיתַגּבֵ
ר”15; ועוד. שבכל אלו לא שייך לפרש זאת כיציאה  כי יתגברו”14; “והיה אש של מערכה ִמתַגּבֵ

מעצמו והשתדלות אלא דוקאע כתיאור התוצאה שהוא חזק ותקיף כפשוט למעיין.

כי  ותרא  במרכבה”16;  לעלות  ִהתַאֵמץ  רחבעם  “והמלך  מצינו:  להתאמצות  בנוגע  משא”כ 
ִמתַאֶמֶצת היא ללכת ִאתה ותחדל לדבר אליה17; אשרי איש שלא ישכחך ובו אדם ִיתַאֵמץ בך18. 

ועוד. שבכל אלו מבטאת המילה השתדלות ויציאה מעצמו.

‘מתאמצת’  שהנה”ב  כוונתה  להתגבר’  ‘מתאמצת  שהלשון  לענינינו,  בנוגע  א”כ  ויוצא 
ו’יוצאת מעצמה’ אך רק ע”מ ‘להתגבר’ ולהתחזק כנגד הנה”א )ע”מ שיהיה מלחמה ולעומת 
זה והנה”א תתגבר עליה( ומובן א”כ שאין סתירה בין הלשון “מתאמצת כו” שבקיצור הראשון 
ללשון “מתגברת” שבקיצור שני שהרי הנה”ב אכן לא מתאמצת אלא רק כמה שנדרש עבור 

ה’התגברות’. 

‘מתאמצת’  מהתיבה  החסידים  דזקני  הפירוש  על  הנ”ל  קושיא  על  התירוץ  גם  א”כ  ומובן 
)שמתאים לכאורה רק כאשר הרצון הפנימי הוא כזה( דאכן אין זו ‘התאמצות’ ממשית אלא רק 

כ’משרת’ להתגברות.

וכל זה הוא פשוט.  

11(  ראש השנה ג, ח.
12(  ישעיה מב, יג.
13(  מגילה טו, ב.

14(  איוב לו, ט.
15(  יומא לט, א.

16(  מלכים א, יב, יח.
17(  רות א, יח.

18(  נוסח התפילה, ימים נוראים.
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בענין האחדות המתבטא באתרוג

 התמים השליח ישראל שם טוב שי' הכהן כהן

בטעם שלמצות ד’ מינים בחג הסוכות לוקחים ד’ מינים אלו דווקא מבואר בכ”מ בחסידות19 
הטעם הפנימי שבכך, שבכל אחד מהם מודגש ענין האחדות השייך במיוחד לחג הסוכות.

ובנוגע לאתרוג, מצוין בדרושים שהאחדות ניכרת בו בכך שהוא “דר באילנו משנה לשנה” – 
האתרוג נמצא שנה שלימה )או שלוש שנים20( על העץ ולא זו בלבד שסובל את כל השינויים 

אלא אף גודל על ידם.

ומקור הדברים הוא בגמרא במסכת סוכה21 במקור לכך ש”פרי עץ הדר”22 הנאמר בפסוק הוא 
אתרוג דווקא, וז”ל הגמרא: “ר’ אבהו אמר אל תקרי הדר אלא הדר, דבר שדר באילנו משנה 

לשנה”.

והנה בגמרא שם ישנם עוד שלושה מקורות לכך ש”פרי עץ הדר” הוא אתרוג דווקא וז”ל 
הגמרא: “)א( ת’’ר פרי עץ הדר עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה אתרוג . . )ב( רבי אומר, 
אל תקרי הדר אלא הדיר מה דיר זה יש בו גדולים וקטנים תמימים ובעלי מומין ה’’נ יש בו 
גדולים וקטנים תמימים ובעלי מומין. אטו שאר פירות לית בהו גדולים וקטנים תמימין ובעלי 
מומין אלא הכי קאמר עד שבאין קטנים עדיין גדולים קיימים . . )ג( בן עזאי אומר, אל תקרי 
הדר אלא )אידור( שכן בלשון יווני קורין למים )אידור( ואיזו היא שגדל על כל מים הוי אומר 

זה אתרוג”.

בו  שמתבטאת  משום  הוא  דווקא,  האתרוג  ללקיחת  הפנימי  שהטעם  הנ”ל  פי  על  והנה 
האחדות, וכמבואר שמתבטא בכך ש’דר באילנו משנה לשנה’, מסתבר לומר23 שענין האחדות 

מתבטא גם בשאר הלימודים. 

19(  ראה סידור עם דא”ח, רסד, ד. המשך וככה תרל”ז פפ”ז. סה”מ מלוקט א’ קמג, רנג, שנז, תמב, 
לקו”ש חכ”ט 223. ולקחתם לכם תשל”ה בסוכות תשבו י”ג תשרי תשמ”ב. ועוד.

20(  עיין בהנסמן בהערה 1.
21(  לה, א.

22(  ויקרא כג, מ.
23(  וראה סה”מ מלוקט ח”ה ע’ רעא שמכיוון שכל ענין בתורה הוא בתכלית הדיוק הנה כאשר 
לומדים דבר בתורה מענין אחר הוא כי בכדי לבוא לענין הנלמד הוא על ידי הענין המלמד עיי”ש. ועד”ז 

ניתן לומר בנידו”ד. 
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ויש לומר הביאור בזה, דהנה מה שטעם עצו ופריו שוה – פשוט שמורה על האחדות באילן 
עצמו שאין בו התחלקות בין העץ לפירותיו. וכן מה שיש בו גדולים וקטנים תמימים ובעלי 

מומין באותה שעה - פשוט שמורה על האחדות.

ועד”ז מה שגדל על כל מים מורה על ענין האחדות כפשוט ובפרט שמים שייכים במיוחד לחג 
הסוכות שיש בו ניסוך המים וכמבואר בכ”מ בחסידות24 שייכות הפנימית דמים לאחדות דחג 
הסוכות, ובכך שגודל על כל מים מודגש ששייך לענין המים באופן כללי ופשוט ולא לתכונה 

וענין מסויים במים.  

ומה שהביאו בדרושים דרשה זו דווקא ניתן לבאר כמו שמסביר הב”ח על כך שהטור25 הביא 
טעם זה דווקא כי הוא בשם ר’ אבהו דאין חולק עליו משא”כ בשאר הדרשות26 עיי”ש. 

ולא באתי אלא להעיר.

ביאור הלשון "נפש אחת"

התמים השליח יוסף יצחק שי' מזרחי

א
בתניא פרק א’ מבאר אדה”ז את מהותה של הנה”ב המורכבת מנטיות שונות, וזלה”ק: “נפש 
רעים  יסודות  מארבע  רעות  המדות  כל  באות  וממנה   .  . אחרא  וסטרא  הקליפה  מצד  אחת 
שבה דהיינו כעס וגאוה מיסוד האש שנגבה למעלה. ותאות התענוגים מיסוד המים כי המים 
מצמיחים כל מיני תענוג. והוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח. ועצלות 

ועצבות מיסוד העפר.”

והנה מדיוק לשון אדה”ז “וממנה . . שבה” יש להוציא עומק נפלא בו בעצם ניתן לומר תלוי 
כל חידוש תורת הסידות בדרך העבודה.

במבט ראשוני .ניתן. להבין, כיוון שיש בנה”ב ארבעה יסודות ובכל אחד מידות שונות, לאו 
דוקא לומר שכולה עיקרון אחד, והכל היא אותה נפש ויתכן שכל יסוד הוא ענין בפ”ע? 

24(  ראה לקו”ת דרושים לסוכות ושמ”ע עט, ד ואילך. ועוד.
25(  ריש סי’ תרמח.

26(  אך ראה רי”ף )יז( ורא”ש )ט”ו( דלא כתבו כן.
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אך יותר נראה לומר, שישנה נקודת עיקרון אחת, המבטאת את עצמה, בארבעה יסודות של 
הנה”ב27 כדלהלן. 

ב
ונראה לומר שזהו דיוק לשון אדה”ז בזה )אחת וממנה(, דהנה מהותה ונקודת היסוד הפשוטה 
של הנה”ב היא הישות28, והחילוקים בהתפשטותה ליסודות שונים נובעים רק מההתחלקות 

בענינים אליהם היא מתייחסת29. 

ז. א. דכאשר ‘נפגשת’ עם ענינים ‘תחתונים’ ממנה, מתגלה אצלה יסוד האש שבה – כעס 
וגאוה על הנחות. וכאשר נפגשת עם ענינים ‘עליונים’ ונעלים ממנה, מתגלה אצלה יסוד המים 

שבה – תאות התענוגים. 

אלא  נחיתות  או  עליונות  של  רגש  אליהם  חשים  שלא  לענינים  מתייחסת  היא  וכאשר 
)כגון כלפי הענינים )אנשים או לאו דוקא( איתם מתעסק בהוללות ליצנות ודב”ט,  השתוות 
של  רגש של התפשטות סתמית  אצלה  עליהם מתפאר30( מתגלה  והאנשים  הענינים  וכלפי 

מציאותה הישותית המתבטא ביסוד הרוח שבה. 

וכאשר היא נפגשת עם ענינים שקצת מעליה או קצת מתחתיה )בין שווה, לעליון ונחות( 
מתגלה אצלה יסוד העפר שבה – רגש שבין עליונות לנחיתות המתבטא בעצבות – מענינים 
שקצת מעליו והיה יכול31 וצריך להשיגם ולא השיגם. או עצלות – ענינים שהוא חש שהם קצת 

מתחתיו ולכן מתעצל להתפשט אליהם אך לא יתגאה עליהם.

)מלך זקן, שברצונו לראות את כולם  ויחידה ובה טבע הישות  לסיכום, שהנפש היא אחת 
בטלים למרותו המוחלטת( והחילוק הוא יחסי מול המפגש לזולת, שיסוד האש נובע מתחושת 
עליונות מול דברים נמוכים, יסוד המים נובע מתחושת נחיתות מול דברים נישאים, יסוד הרוח 
מתחושת השתוות מול דברים סתמיים ולא ברורים לכאן או לכאן, ויסוד העפר - בין ההשתוות 
לעליונות ונחיתות. ולא פיצול שלה לכמה אלא היא אחת – נפש ישותית שווה )שמההרגש 

הנפש השרירותי – מלך זקן – מתחלק ל4(. 

27(  לא די בזה שבכל מידות אלו ניכר הישות של נה”ב, שהרי סוף סוף בכל יסוד המידות הם שונות 
וכיצד ניכר בהתחלקות זו מציאותה האחת )גם בתוכן( של הנה”ב. 

28(  ראה סה”ש תרצ”ז ע’ 224. ועוד.
“אורות  ע’  ד(  )כרך  חב”ד  הערכים  ספר  בארוכה  ראה  הכלים.  ע”י  מצטייר  שהאור  וע”ד    )29

דספירות” “פשיטותם וציורם”. וש”נ.
30(  והרי ההתפארות היא מדבר לא אמיתי ולא ממקום של תחושת עליונות אמיתית.

31(  ראה תניא פכ”ז “העצבות היא מגסות הרוח שאינו מכיר מקומו”.
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ג
ענין נוסף ועיקרי היוצא מהנ”ל, 

ד’ היסודות, פעולתן אפשריים לאו דוקא בפועל הרגיל, אלא - לדוגמא - בכל הבאת רצון לא 
באופן ממשי הידוע, אלא ב’סתם’, נכנס בכלל ‘דברים בטלים’ ולאו דוקא בדיבור דברים בטלים.

 )למשל מישהו שמתוך כעס רצה להכות בריעו והיתאפק מההכאה אך לארצה להפוך את 
ליבו לגמרי אלא נישאר שונא בסתם, אין זה גמר וסיום אלא נחשב עדיין בתוך המציאות של 

נפה”ב, רק שעבר מכעס וגאוה - יסוד האש - ליסוד הרוח, דב”ט וכיו”ב(.

ובזה מבואר לשון אדה”ז בסוף פרק י”ב, כשמדגיש את הדחיה של הבינוני אצל דברים שבין 
שליט  המח  “ואדרבא   – וברצונו”  במוחו  כלל  מקבלן  “אינו  אחר  תיכף  מדגיש  לחבירו  אדם 
זה אחד שהופך את  חייב להדגיש שהבינוני  ולכאורה מדוע  ההיפך ממש”,  ומושל.. לעשות 
הרצון לטוב והרי ידוע שהבינוני זה מי שמקפיד שלא יעלה ויתקבלו אצלו ההירהורים ברצון 
ולשם מה חייב להיות מודגש החיוב, אלא כאמור שאל”כ קיבל הבינוני רצון טבעי מהנפה”ב 
אמנם לא את השנאה הגדולה כפי שהיא מיסוד האש אבל נשאר כן שנאה בסתם – יסוד הרוח, 

מה שסותר למונח הידוע שהבינוני לא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם”.

ד

מה שאומר גם, שאין מציאות  של אדם – נפש טבעית – בלא ד’ היסודות שהרי מהמונח 
הוא,  להיות  שיכול  מה  בארוכה,  וכאמור  הארבעה  כל  ממילא  מתפשטים  בכל,  הקיים  ‘אני’ 
שאצל א’ יסוד כך וכך נמצא בקשר לבני אדם )מצב ה’סתם’ הוא דוקא לדב”ט וכיו”ב( משום כך 

נחשב בדעת בני אדם לכך וכך, ובאמת ודאי שקיימים בו כולם.

וזהו לשון אדה”ז בתניא “וממנה באות כל המידות רעות מארבע יסודות רעים שבה”.

ומה היא עצמה, אין היא א מיסודותי’, אלא היא הרגש הישות הראשוני, המכחיש בסתם 
את מציאות האלוקות )מה שמכשיר אותה לחוש המלך זקן וכו’(, דבר הדורש את עצם ענין 
נכון העבודה. )שלא כדרכים האחרות מחסידות, המתמקדים  הביטול, ואדרבא בזה באה על 
בתיקון היסודות ומידות פרטיים, בחסרון ענין הביטול לכשעצמו, העיקרון, שהרי כנ”ל יסודות 
אלו אינם עצמיים מכ”ש מכך שכללות הנפש הבהמית אינה עצמית מה שמטיל חסרון עיקרי 

באופנים אלו(. 

והנה על פי הבחנה זו יובן גם הסדר של ארבעת היסודות המובאים כאן, דלכאורה אינם לא 
בסדר דמלמעלה למטה )אש רוח מים עפר( ולא בסדר דמלמטה למעלה )עפר מים רוח אש( 

אלא לכאורה באופן בלתי מסודר )אש מים רוח עפר(.

 וע”פ הנ”ל )שהמדובר הוא נקודת עיקרון – ישות הנפש ואיך היא מול כך וכך( יהיה יותר 
נכון לסדר שבתחילה מדבר אודות הנה”ב בהתיחסותה לענינים נעלים ושפלים ממנו )הצדדים 
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הקיצוניים( ולאחמ”כ מדבר אודות יחסה לענינים שווים אליה )קיצוניות של לא קצוות( או ע”פ 
ערך )ומה שהוא לא אמצע ולא קצוות(. ודו”ק.

ביטוש המרגלים

 הת' אריה שי' שיפמן
 הת' יוסף יצחק שי' הכהן כהן
תלמידים בישיבה

בתחילת פרק כט אדמה”ז מסביר על גודל מעלת הביטול ועד כמה שזה עוזר וכו’, ומביא 
ע”כ ראיה מהמרגלים; בהתחלה הם סרבו להאמין בה’ ואמרו “לא נוכל לעלות”, ואח”כ שמשה 
רבינו נזף בהם )על דרך הביטוש( ואמר “במדבר הזה יפלו פיגרכם”, ואז חל השינוי המפתיע 

ובני ישראל אמרו “חטאנו”, הינו שבזכות הנזיפה – הביטוש – הם חזרו בהם. 

והרי פסוק אחד אחרי זה שמתאר את הביטוש שמשה עשה לבני ישראל שוב  עוברים על פי 
ה’ ואמרו “הננו ועלינו” למרות שה’ אמר בפורש לבני ישראל שלא יעלו כי הוא לא יעזור להם 

בכ”ז הם עשו הפוך מרצון ה’ ועלו ומתו 

ונראה לומר שנכון אמנם הם עשו טעות בזה שעשו הפוך מרצון ה’, אבל זה לא סותר את זה 
שבזכות הביטוש הגיע להם פתאום אמונה בה’ , ואדרבא הם עלו בגלל האמונה בה’,  כלומר היה 
להם כ”כ קשה אחרי הביטוש שהם הרגישו שהם חייבים לעשות את כל מה שהם יכולים כדי 
לתקן את טעותם. ובמקרה הנ”ל היה מעידה, על דרך מה שביאר אדמה”ז בפרק לא על העצבות 

שנגרמת מהביטוש אבל זה לא סותר את זה שהביטוש לא דבר טוב.

בענין הסדר המובא בתניא ביסודות הנה"ב - גליון  

א' התמימים

בהערת התמים י.י. מ. הובא ביאור אודות הסדר בו מביא אדה”ז את ארבעת היסודות של 
הנה”ב.

ויש להעיר שניתן להסביר זאת באפן נוסף, דהנה בסדר היסודות ישנם שני שיטות32, האם אש 
היא היסוד הכי עליון או שרוח העליונה מכולם, ולפי שיטה זו ניתן לומר דהסדר כאן דמתחיל 

32(  ראה ע”ח ש”נ פ”י. ובלקו”ת בכ”מ. וראה לקו”ש ח”ו ע’ 112 הערה 42. וש”נ.
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מהאמצע )אש ומים( ועובר לקיצונים )רוח ועפר(, ובזה גופא מהעליון לתחתון )וע”ד בריאת 
הבהמות )אש ורוח( – שקדמה לבריאת האדם )רוח ועפר( ראה תו”א ג, ד ואילך ובכ”מ((.

ועל כל הנלווים אליהם אלו הגרים – גליון

 התמים מנחם מענדל שי' גכטמן
תלמיד בישיבה

לעיל בשער הנגלה הובאה הערתו של הרב א. א. אודות הטעם שדווקא גבי מצוות הפורים 
ולהמתיק בזה ע”פ המבואר  ויש להוסיף  ישנה הדגשה מיוחדת בפסוק ששיכות אף בגרים, 
בחסידות33 אודות פורים שבו עיקר הגזירה וההצלה הייתה על הגופים שבהם בחירת העצמות. 
זו דמצד גופו איננו יהודי ורק שנכנסה בו נשמה  וא”כ הו”א שגר לא שייך בשייכות עצמית 

כשנתגייר ובמילא לעניני פורים איננו שייך.

והסיבה שאכן כן שייך גם לגרים ניתן לבאר בשני אופנים:

 א. כי גר גם מצד גופו שהיה גוי לכאורה הוא באמת מעיקרו ותחילתו יהודי )וכידוע המבואר 
אודות “גר שנתגייר”(.

ב. עיין בד”מ דש”פ בהעלותך ובלקו”ש חט”ז המצויין שם אודות חדירת האלוקות בענינים 
שאיתם עושים את המצוות ומצא טוב דיש לומר דכשנתגייר שייכותו לאלוקות נהייתה עצמית. 

ויש להאריך בזה, ולא באתי אלא להעיר.

33(  ראה במאמרי פורים בסה”מ מלוקט ח”ג, ח”ה, ועוד.





הוספות
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הוספה א 

קונטרס

טלי טלים
 של 

הלכות

שיעורים 
בסוגיית ט"ל אבות מלאכות 

מלאכת בורר
הרב חנניא כהן

ר"מ בישיבה

תגובות והארות ניתן לשלוח לכתובת מייל:

taleytalim@gmail.com
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פתח דבר
על פי ציווי כ”ק אדמו”ר שליט”א להו”ל חידושי תורה, וכלשונו הקדוש של אדמו”ר 
הזקן אשר כל אחד מחויב בדבר. אמרתי הנה באתי ומנחה בידי ערוכה וכתובה לכל אשר 
יחפוץ לעיין ולעבור בין הבתרים, פנינים נבחרים מסוגיית בורר אשר במס’ שבת פרק כלל 

גדול.

ואף אשר רבו המחברים והמחדשים בסוגיא זו, בכל זאת לא חסכתי עטי ועתי למען 
אכתוב את אשר עלה ברעיוני מאז. ובפרט שמעת דברי בו נוספו עניינים חדשים, ומהם 
ויהיו  והלוואי  הבתרים.  בין  כאן  הבאתי  אותם  וגם  מקשיבים,  חברים  ידי  על  עלו  אשר 
הדברים זכין ובהירין להאיר עיני חכמים. ואף שאין אני ראוי לעלות על שולחן מלכים, יהיו 

נא הדברין כפטטין טבין וכדברי חז”ל כל פטטיא בישין ופטטיא דאורייתא טבין.

וזאת למודעי כי תוכן הדברים הנכתבים כאן נאמרו בשבת תחכמוני בדיבוק חברים מדי 
שבת בשבתו בשבתות הקיץ ה’תשע”ט, בעלות המנחה בבית הכנסת ‘שערי גאולה’ בקרית 
גת, אשר הנני בא בין כתליו וזכיתי להיות ביושבי ספסליו ולהימנות על חברי הכולל ‘שערי 
גאולה’ בראשות רב בית הכנסת הרב מאיר מאירי שליט”א שפועל ללא לאות להגדיל 

תורה ולהאדירה וישלח לו השי”ת ברכה והצלחה רבה.

חזון  ועוד  בורר  והם עוסקים במלאכת  זו בא החלק הראשון של השיעורים,  בחוברת 
למועד להו”ל את המשך ליקוטי השיעורים בשאר מלאכות שבת בעז”ה.

ויהי רצון שעל ידי כל הפעלות הטובות שנעשו נראה עין בעין התגלות מלכנו משיחנו 
יבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש!
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מבוא

בגמרא שבת פרק כלל גדול דף ע”ג ע”א מביאה המשנה ל”ט מלאכות שבת ובסוגיית הגמרא 
מהן  ויש  בביאורם  שהאריכו  מהן  יש  ולפרטיהן  לכללותיהן  המלאכות   מבוארות  זה  שאחר 

שקיצרו ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר.

 אף שהשיעורים נאמרו לפי סדר המלאכות המנויות במשנה החורש והזורע וכו’ ועל פי סדר 
זה הבורר בא לאחר כמה וכמה מלאכות מכל מקום נדפס תחילה השיעורים בסוגיית בורר.

גדר  בביאור  פתיחה  להם  הקדמנו  והמסתעף  המלאכות  והבנת  ביסוד  יותר  להרחיב  וכדי 
המלאכה ובאופן עשייתה במשכן ובשיעור חיובה ולאחמ”כ באה סוגיית הגמרא במס’ שבת. 

ראשית הבאנו את דברי הגמרא מבוארים בפשטם ואח”כ את ההרחבה הסברות וכו’ בסוגיא.

בנוסף לסוגיית הגמרא הבאנו במסגרת בפני עצמה את נידון הסוגיא כפי שהובא בפוסקים 
להלכה למעשה וכדרך הרגילות בשיעורים ללמוד גם ההלכה למעשה.

וזאת למודעי שהדברים נכתבו כדרך אמירתם בשיעור וכדי להגדיל תורה ולהאדירה, ואין 
לפסוק מכאן הלכה למעשה.

ונקרא בשם טלי טלים של הלכה בהלכות וסוגיית ט”ל אבות מלאכות הנוטפות טלי טלים 
מיעוטא דמיעוטא ממה שאפשר להשיג דארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים.

וכידוע מאמר  ולנח”ר מאן מלכי רבנן העוסקים בתורה  ויהי רצון שיהיו הדברים לתועלת 
החכם כשם שאי אפשר לבר בלי תבן כן אי אפשר לספר בלי שגיאות והחכם עיניו בראשו לזכות 

הרבים ולהאיר את עיני בדבר ואתקנה בעז”ה.

ותפילתי  ליושב מרום שלא תצא ח”ו תקלה מתחת ידי ויגילו וישמחו המעיינים, ובבא עת 
דודים שתרבה החכמה בישראל בקרוב נגיל ונשמח בתורה חדשה וכמאמר חז”ל שתורה של 

עכשיו הבל היא לגבי תורתו של משיח יבוא ויגאלנו במהרה בימינו.

הצב”י     
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פתיחה למלאכת בורר
על מלאכות שבת אומרים חז”ל1 שהם ‘הררים התלויים בשערה’ כלומר שיש להם חומרה 
רבה אע”פ שלא כל מלאכות אלו התפרשו בתורה2 בכל זאת העושה אחת מהם יכול להתחייב 

בנפשו ועוד שכל החיוב במלאכה תלוי בדעת האדם שהרי ‘מלאכת מחשבת אסרה תורה’3.

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

מצוי מאד להכשל מפני חסרון ידיעה”.

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

נעשית באופן המותר וכפי שיתבאר להלן בעז”ה. 

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

אם זה לא לצורך מידי אלא לזמן מאוחר יותר אף אם זה לאותו יום עצמו הרי זה אסור4.   

לצורך  עושה  במעשהו  שאם  הברירה  במעשה  לחלק  שיש  הפוסקים5  כתבו  הדבר  ובטעם 
אכילה אין זה מלאכה אך אם ממעשהו נראה שבורר לצורך קיום הדבר שהאוכל יהי’ מבורר ונקי 

הרי זה מלאכה, כיוון שעושה לצורך תיקון האוכל ולא לצורך אכילה בלבד. 

1(  חגיגה י ע”א.
2(  איסור עשיית מלאכה בשבת נאמר פעמים רבות בתורה אך הבערת האש היא המלאכה היחידה 

שנכתבה בתורה בשבת שנא’ לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויש להאריך ואכ”מ.  
3(  שם ע”ב. ועי’ ברש”י ובתוס’ שם ד”ה מלאכת מחשבת.  )ועי”ע ביצה י”ג ע”ב ברש”י ד”ה אלא 

מאי אית לך למימר(. 
4(  ראה בסוגיית הגמ’ המבוארת להלן.

5(  כן נראה מדיוק הלשון ברש”י ד”ה ובורר ומניח לאלתר - לאכול לאלתר שאין זה דרך בוררין. 
עכ”ל. כלומר כאשר משנה מדרך הברירה ומוכח ממעשיו שאינו רוצה לעשות כדרך מלאכה ותיקון 
נראה  וכן  ואפילו לכתחילה.  זאת בשבת  ומותר לעשות  האוכל אלא רק דרך אכילה הרי הוא פטור 
גם מרש”י ד”ה אוכל מתוך פסולת - לא דרך ברירה היא. ע”כ. ובד”ה פטור אבל אסור בסופו וז”ל - 
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 והנה במלאכת בורר וענפי’ מצאנו דבר מעניין אשר אף על פי שזו מלאכה שאינה צריכה 
לגופה שהרי אינו צריך את הפסולת בה עושה את המלאכה ומ”מ חייב עלי’. ובטעם הדבר כתבו 
המפרשים6: שזה חידוש מיוחד במעשה הברירה וקיים בבורר בזורה ובמרקד7 שעניינם אחד 
הוא להפריש אוכל מפסולת שאפילו שאינו צריך לגוף המעשה היינו שאינו צריך את הפסולת 

בכל זאת חייב.

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

לגופה9.

עשייתה במשכן 

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

דעיקר ברירה בנפה וכברה אבל ביד לא דמי לבורר כלל. עכ”ל. ומורם מכל זה שכאשר עושה שלא 
כדרך הברירה דהיינו ביד ולוקח אוכל מתוך פסולת על מנת לאוכלו לאלתר שמוכח מכאן שאין כוונתו 
למלאכה ותיקון המאכל אלא לאכילה מותר אפילו לכתחילה. )וכן משמע גם מתוס’ ד”ה בורר ואוכל 

אוכל מתוך פסולת. עיי”ש(. 
ומדוייק בלשונו הזהב של אדה”ז בריש הלכות בורר סי’ שי”ט ס”א וז”ל: ואם בורר האוכל בידו כדי 
לאכול לאלתר מותר מפני שנטילת האוכל מתוך הפסולת כדי לאוכלו מיד אין זה מעין מלאכה כלל 
שדרך אכילה כך הוא שהרי אי אפשר לאכול הכל האוכל עם הפסולת. ע”כ. וראה בכל זה בספר שבת 

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

ס”ק ו.
7(  וצ”ע בדברי בעל המאור שכתב זה רק על זורה ובורר. 

8(  ראה אגלי טל שם שלמד כן מהירושלמי.
9(  וכן כתב הרמב”ן בדף ק”ו ע”א שאין המלאכה בדבר שהוברר אלא בפסולת הנדחית ואעפ”כ זה 
מלאכה הצריכה לגופה שהרי צריך את גוף הברירה וההפרדה של הפסולת.  וראה בביאור הלכה סי’ 

ש”מ ד”ה וחייב ובסי’ שי”ט ד”ה לאכול מיד.  
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לצורך  בתבואה  היתה  הברירה  הנה  במשכן  שהיו  מהמנחות  גם  שלומדים  דאמר10  ולמאן 
אפיית11 המנחות והנסכים שהיו באים עם הקרבן.

שיעורה 

שיעור הבורר הוא כגרוגרת12.  

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

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

בורר. 

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

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

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

הצריכה לגופה מפני שצריך לגוף הדבר המתברר.

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

ויתבאר לקמן בעז”ה.    
11(  ולהעיר שיש מהמנחות שהיו נעשות ע”י בישול וטיגון ואכמ”ל.

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

בסוגיא.    
13(  עיין במנחת חינוך )הוצאת מכון ירושלים( מוסך השבת ערך זורה בסופו ובהערה שם וש”נ. 

14(  שבת פ”ז ה”ב.
15(  ראה הערה 6. 

16(  ראה הערות 8-9.
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ועל פי זה אולי ניתן לתלות המחלוקת בשיעור המלאכה דהנה אם זו מלאכה שצריכה לגופה 
מובן שיטת המדייקים מן הירושלמי הנ”ל שאף הפסולת מצטרף לשיעור כגרוגרת.

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

צריך שיעור כגרוגרת מהדבר המתברר עצמו ללא הפסולת.      

  

סוגיית הגמרא17

ברייתא, הקושי בדברי הברייתא ותירוצו של עולא:

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

ונתקשתה הגמ’ בהבנת ברייתא זו כפשטה19 שהרי תחילה נאמר ‘בורר ואוכל’ משמע שיכול 
לברור ואפילו לכתחילה ובסוף נאמר ‘ולא יברור’ כלל!? 

ותירץ עולא: בתחילת הברייתא מדובר כאשר בורר לבו ביום20 ואוכל בשבת או שבורר ומניח 
לצורך אחרים21 שיאכלו בו ביום וזה מותר. ומה שכתוב בסוף ‘לא יברור’ הכוונה שבורר בשבת 

לצורך שימוש אחר השבת22 ולזה אסור לברור.    

17(  סוגיית התלמוד במסכת שבת ע”ד ע”א. חלק נוסף בסוגיית ודיני בורר נתפרש גם במס’ ביצה 
וכאן באנו בעיקר לביאור סוגיית הגמ’ הנ”ל בפרק כלל גדול.  

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

באוכל מתוך אוכל. וראה לקמן בפנים ובהערה 71.
19(  ע”פ רש”י ד”ה ולא יברור.

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

21(  תוס’ ד”ה בורר ומניח.
22(  ובפשטות אפילו אם בורר בשבת לצורך שבת אחרת גם כן יהי’ אסור שהרי זה דרך הבוררים 
שמניחים לאחר זמן וזה שבורר לצורך שבת לא אכפת לן כי אין העיקר אם זה צורך שבת או לא אלא 
שכאשר משתמש בזה בשבת זו ניכר שלא עשה כאן מלאכה בברירתו משא”כ כשמניח לשבת אחרת 

אין זה ניכר ויהי’ אסור אף לעולא. 
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אך מיד מקשה רב חסדא על תירוצו של עולא: וכי מותר לאפות לבו ביום? וכי מותר לבשל 
לבו ביום? שהרי כמו שאסור לאפות ולבשל בשבת ואפילו לצורך השבת כמו כן אסור לברור 

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

עיון בדברי עולא.
והנה צריך להבין מהי סברת עולא שיהיה מותר לברור לבו ביום )וכקושיית רב חסדא( והלא 

סוף סוף מלאכה היא ומהי סברתו להתיר ברירה בשבת?

אלא שצריך לומר שלפי עולא יש מקום להתיר בורר בשבת לצורך אותה שבת עצמה. ובזה 
גופא נחלקו עולא ורב חסדא. עולא סובר שמותר לברור בשבת לצורך אותה שבת. ורב חסדא 
חולק וסובר שאסור לברור בשבת אפילו לצורך אותה שבת כמו שאסור לבשל בשבת אפילו 

לצורך השבת.

וכדי להבין שורש וסברת מחלוקתם נקדים מה שהסבירו בזה האחרונים23: 

סברת עולא שמותר לברור בשבת לצורך אותה שבת היא כי אינו עושה מעשה שהוא מלאכת 
מחשבת. כלומר במלאכות שבת יש כלל שהחיוב הוא רק כשיש במעשה המלאכה האסורה 
כוונה לעשיית המלאכה ולא כאשר יש בעשייתה צורך אחר ממהות המלאכה, ובלשון חז”ל24: 

מלאכת מחשבת אסרה התורה.

ואינו עושה מעשה שינוי בגוף הדבר על  ובורר לבו ביום היות  ולכן באדם שעומד בשבת 
כן אין כאן מלאכת מחשבת ולכן אומר עולא שמותר לברור לבו ביום משא”כ לאפות ולבשל 
ממהותו  שמשנהו  המתבשל  הדבר  בגוף  מעשה  עושה  הוא  ובזה  היות  השבת  לצורך  בשבת 

שהיה קודם הבישול בזה מודה עולא שיש בזה מלאכת מחשבת ואוסר.

אך עדיין צריך להבין: 

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

להפריד האוכל מהפסולת וזה הוא גדר המלאכה ולזה היא כוונתו ומדוע יהיה מותר?

ועוד שעדיין צריך להבין גם סברת רב חסדא.

ונראה לומר בזה:

ששורש סברת מחלוקת  עולא ורב חסדא טמון בהגדרת מלאכת בורר.

23(  שביתת השבת ריש מלאכת בורר.
24(  חגיגה י’ ע”ב. וראה לעיל הערה 3 וש”נ. 
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חידוש  הוא  חיובה  כל   כן  ועל  לגופה25  צריכה  שאינה  מלאכה  היא  בורר  מלאכת  לעולא 
שאע”פ שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה בכל זאת חייב עלי’ ובשביל להתחייב צריך שיהיה 
כוונתו למלאכה שהרי רק מלאכת מחשבת אסרה התורה ובא עולא ואומר שכל זה רק כשבורר 
בשבת לצורך אחר אבל כאשר בורר בשבת לבו ביום בזה אין חיוב כלל כי אין בזה את המלאכת 
מחשבת של מעשה הברירה כי אין כוונתו לשמור את האוכל המוברר לזמן אחר כדרך מעשה 

אלא  בהקדמה  שנת”ל  וכמו  הברירה26 
רוצה לאוכלו בו ביום ולכן אין זה אסור 

כלל כי לא עושה כאן שום מלאכה.

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

שהרי היא מלאכה הצריכה לגופה27. 

מותר  ‘וכי  חסדא  רב  בדברי  דיוק 
לאפות לבו ביום? וכי מותר לבשל לבו 

ביום?’ 

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

25(  עיין לעיל  בהקדמה. 
26(  וכמו שנתבאר בהקדמה שיש במעשה הברירה ב’ אופנים א. כשבורר כדי שישמר לצורך זמן 
מרובה שבזה נראה שכוונתו למלאכת בורר )‘בורר לאוצר’ בלשון חז”ל(. ב. כשבורר ואוכל מיד הרי זה 
דרך אכילה כי אי אפשר לאכול יחד עם הפסולת ומוכרח להפריד. ואין זה מלאכה כלל אלא צורך ודרך 

אכילה.
27(  וראה הערה 9. וי”ל דאף להרמב”ן שהמלאכה היא בפסולת הנדחית חשיב כמלאכה הצריכה 

לגופה שצריך את גוף המעשה של הפירוד והברירה ופשוט שזה מלאכה גמורה.
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שאסור וגם עולא מודה שאסור לאפות ולבשל בשבת לצורך שבת ולמה יהיה מותר לברור 
בשבת לצורך שבת? במה זה שונה? 

לעיל ביארנו שרש המחלוקת בין עולא לרב חסדא וסברתם. ועתה נבוא לדייק בדברי רב 
חסדא למה הביא כדוגמא למלאכה שפשוט שאסור לעשותה בשבת את מלאכות  אופה ומבשל 

דווקא והרי יש עוד מלאכות?

והסבירו האחרונים28 שהתכוון לרמז על לשון הפסוק29 ‘שבת קודש לה’ מחר את אשר תאפו 
יום לצורך  אפו ואת אשר תבשלו בשלו’. ופסוק זה מדבר בפשטות על אפי’ ובישול באותו 

השבת. 

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

שאפיה ובישול הם לבו ביום  ואסורות כך גם בורר לבו ביום אסור.

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

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

תירוצו של רב חסדא
אלא מסביר רב חסדא את הסתירה בברייתא באופן אחר: בהתחלה מדובר כשבורר פחות 
)לאחרים32(  ומניח  מכשיעור  פחות  שבורר  או  ואוכל  רש”י(  מגרוגרת31,  )פחות  מכשיעור 

שיאכלו וזה מותר. אך כשיעור לא יברור ואם בירר חייב חטאת. 

28(  חדש האביב.
29(  שמות טז,כג.

30(  להעיר שמלאכות אלו נכללים בגדר אוכל נפש ומותרות ביו”ט.
31(  שיעור גרוגרת להגרא”ח נאה 12 גרם לערך.

32(  ע”פ תוס’ שבהערה 21. ולכאורה אין חילוק בפירוש ומניח לדעת רב חסדא אף שלומד שמותר 
לברור פחות מכשיעור יודה שזהו רק לצורך בו ביום וע”כ הכוונה בדברי הגמ’ ומניח – לצורך אכילת 
אחרים. אך יש צד לומר שאם בורר בשבת פחות מכשיעור ממילא אין זה מלאכה כלל ולא אכפת לי 
למתי צריך את זה ואפילו אם משתמש בזה לאחר שבת יהיה מותר ואז יהיה אפשר לפרש בגמרא 
זמן אך בריטב”א כאן )ד”ה בורר( משמע שר”ח סובר שאף בורר פחות  ומניח כפשוטו מניח לאחר 
מכשיעור ואין זה ברירה )ומותר אפילו בכלי( מ”מ מה שמותר הוא רק לצורך בו ביום ולא לאחר השבת 
כי אע”פ שאין על זה שם ברירה מכל מקום לא הותרה עשייתו בשבת כאשר עושה זאת לצורך אחר 
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רב יוסף מקשה על תירוץ רב חסדא: וכי מותר לאפות פחות מכשיעור? הרי ודאי שאסור 
לאפות פחות מכשיעור ואף על פי שאינו מתחייב בזה חטאת בכל זאת אסור מהתורה שהרי חצי 
שיעור אסור מהתורה33 וכמו שאסור לאפות פחות מכשיעור כך אסור לברור פחות מכשיעור. 

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

שאסור לברור כשיעור ואם בירר כשיעור חייב חטאת. 

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

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

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

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

ואוכל מותר.

ואף שעל פי זה יוצא שמותר לברור בשבת35 )פחות מכשיעור( בכל זאת לא קשה על רב 
פחות  היות שברירה  כי  ביום  לבו  לברור  מותר  וכי  עולא  על  עצמו הקשה  מה שהוא  חסדא 

מכשיעור היא דרך אכילה מותר לברור בו ביום לצורך השבת. 

ביאור קושיית רב יוסף וכי מותר לאפות פחות מכשיעור?

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

ואפילו פחות מכשיעור כך גם אסור לברור בשבת פחות מכשיעור.

השבת כי מעשה הברירה האסור בשבת הוא כאשר בורר על מנת לשמור לזמן אחר וכפי שהתבאר 
לעיל בהקדמה. וראה עוד בעניין זה לקמן בביאור שיטות רב חסדא ורב יוסף.        

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

35(  ראה לעיל הערה 32 דבפשטות גם לפי רב חסדא אסור לברור פחות מכשיעור שלא לצורך 
שבת. 
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רש”י36 ביאר את קושיית רב יוסף כך: אמנם אין חיוב חטאת כאשר אדם אפה בשבת פחות 
מכשיעור אבל יש בזה איסור שהרי חצי שיעור אסור מן התורה37  ואיך כתוב כאן בברייתא 

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

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

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

וא”כ כיצד יפרשו40 שאלת רב יוסף כאן?

יש שלמדו41 שסברת המחלוקת בין רב חסדא לרב יוסף היא בדבר זה עצמו. לרב חסדא חצי 
שיעור אינו אסור מהתורה42 - כשיטת ריש לקיש43 ולכן מותר לברור בשבת פחות מכשיעור.  

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

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

36(  שם.
ראוי  הוא  כי  אסור  שיעור  שחצי  ס”ל  דר”י  לקיש  וריש  יוחנן  ר’  מחלוקת  ע”א.  ע”ד  יומא    )37
להצטרף עם חצי שיעור נוסף לכדי איסור שלם ולכן יש בו איסור לכשעצמו. ור”ל סובר שאין חצי 
שיעור אסור מדאוריתא כי רק שיעור אכילה היינו שיעור שלם אסרה התורה ולא פחות מזה ואיסור 

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

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

40(  ואף שיש בזה איסור דרבנן )כנ”ל הערה 39( ואפשר לומר שקושיית רב יוסף הייתה שבאיסורי 
שבת חצי שיעור אסור מדרבנן וזו היא כוונתו באומרו וכי מותר לאפות פחות מכשיעור כלומר שאסור 
שאפשר  ובפרט  דרבנן  מאיסור  חסדא  רב  על  שמקשה  כן  לומר  קשה  קצת  זאת  בכל  אבל  מדרבנן. 

להסביר שהקושיה היא מאיסור תורה כדלהלן בפנים.   
41(  פני יהושע ד”ה מאי.

42(  וצ”ע אם הכוונה שר”ל אינו סובר כלל שמ”מ אינו אסור אף מדרבנן שהרי אם אסור מדרבנן 
קשה להעמיד את הברייתא בחצי שיעור כמ”ש בהערה 40. או שנסביר שהמחלוקת היא אם נאמר 

האיסור גם במלאכות שבת וצ”ע.
43(  יומא שם.
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דהנה הרמב”ן44 סובר שהכלל חצי שיעור אסור הוא רק באיסורי אכילה ולא בשאר איסורים. 
‘וכי מותר לאפות פחות  יוסף  ואכן בסוגייתנו מפרש הרמב”ן אחרת מרש”י את קושיית רב 

מכשיעור’. 

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

את המאכל הנברר, והראיה שבורר מעט מעט.

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

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

לשיעור גדול. 

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

דרך מלאכת הברירה ואינו ניכר כצורך אכילה.45  

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

בתחילת הברייתא נאמר ‘בורר ואוכל בורר ומניח’ הכוונה שבורר ביד מותר ואפילו לכתחילה. 
והכוונה בסוף דברי הברייתא ‘ולא יברור ואם בירר חייב חטאת’ היא שאם ברר בקנון46 ותמחוי47 

44(  ראה רמב”ן בדף צ”ד ע”ב, וראה שו”ת בנין ציון סי’ ח”י, אנציקלופדיה תלמודית בערך חצי 
שיעור וש”נ. 

45(  וכן כתב הריטב”א ד”ה בורר.
ורגילים לתת בתוכו מטבעות,  וצר  46(  קנון הוא כלי עץ שמצדו האחד רחב ומצדו השני ארוך 
וכאשר נותנים בתוכו גרעינים ומנענעים אותו נופלים הגרעינים הכבדים לצידו האחר ונשאר הקליפה. 

ע”פ רש”י ד”ה בקנון.
47(  תמחוי הוא קערה רגילה שיש בה אוכל ומטה הקערה על צידה כדי שיפול הפסולת לצידה 

הריק. רש”י שם.



קובץ המאה ועשרים | ישיבת תות"ל בית שמש קטנה370

פטור אבל אסור. ואם ברר בנפה48 וכברה49 חייב חטאת שכן בזה עובר על איסור מלאכת בורר 
כפשוטו.

אך רב המנונא50 מקשה על תירוצו של רב יוסף:  

מידי קנון ותמחוי קתני? כלומר וכי כתוב בברייתא את החילוק בדין אם זה קנון או תמחוי או 
נפה וכברה51 וכיו”ב? ומכך שלא אמרה הברייתא חילוקים אלו - אין היא מדברת בזה כלל52 ואי 

אפשר להעמיד הברייתא בדינים וחילוקים אלו.

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

ולכן אם ברר חייב חטאת. 

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

במלאכות אלו ביד?! 

ויומתק ביותר ע”פ מה שהקדמנו לעיל שיש במעשה הברירה שני גדרים. האחד אסור כי הוא 
מהות המלאכה והשני מותר כי כך הוא דרך האכילה ואינו מלאכה כלל, והם: א( ברירה לצורך 
אכילה - מותרת.  ב( ברירה לצורך קיום - אסורה, כי היא מראה שבכוונתו לעשות את מלאכת 

הברירה שאסורה. 

48(  נפה היא כלי לברירת קמח. )רמב”ם בפיה”מ למס’ כלים פט”ו מ”ב(.
49(  כברה היא כלי לברירת גרעיני תבואה. )רמב”ם שם(.

50(  לכאורה הוא רב המנונא הב’ שהיה תלמיד חבר של רב חסדא וראה בעירובין ס”ג ע”א תוס’ 
ד”ה רב המנונא אורי. 

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

53(  החידוש בתירוצו של רב יוסף לדעת רש”י יתבאר לקמן בסיכום שיטות הראשונים על דברי 
אביי.
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בידו ניכר שאין כוונתו לצורך מלאכה שאם כן היה בורר בכלי ומכך  ועל כן כשבורר אוכל 
שבורר ביד ניכר שכוונתו רק לאכילה, וברירה ביד לצורך אכילה מידית54 אינה חשובה מלאכה 

כלל אלא צורך אכילה ומותרת55.

 משא”כ בשאר מלאכות שאין בהם צד של פעולה המתרת עשייתם בשבת כגון: חרישה, 
קצירה, בישול ואפי’ וכל כיוצא בזה56, על כן גם אם עושה אותם ביד ולא בכלי אין זה משנה את 

מהות העשי’ שהיא מלאכה אסורה 
אפילו  בשבת  לעשותם  אסור  ולכן 

לצורך אכילה מידית ואפילו ביד.  

 ביאור קושיית רב 
המנונא

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

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

בחילוקי פרטים ודינים אלו?

רש”י  נחלקו  זו  קושיה  ובביאור 
ותוס’.

מידה  שבאותה  פירש57  רש”י   
שקנון  מכך  המנונא  רב  שהקשה 
במפורש  כתובים  לא  ותמחוי 

54(  לפי הריטב”א משמע שגם בזה הוא לצורך אכילה מידית ועיין לקמן.
55(  ואף שכשבורר בקנון ותמחוי שאין זה כלי המשמש לברירה כנפה וכברה ובכל זאת אסור כי אין 
זה דרך אכילה ועוד שחכמים הרחיקו הברירה בכלים לגמרי ואסרו אף בכלים שאינם מיועדים לברירה 

והתירו רק ברירה ביד שניכר להדיא שכוונתו רק לאכילה. 
וכפי  זה  כעין  חילוק  מצאנו  שם  ואף  לבורר  דומה  בה  שיש  טוחן  מלאכת  על  בדברינו  ועין    )56

שיתבאר בעז”ה. 
57(  ד”ה מידי קנון ותמחוי קתני.
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בברייתא הי’ יכול להקשות גם מנפה וכברה שגם חילוק זה שחילק רב יוסף אינו מובא בברייתא 
אלא שבכל זאת בחר רב המנונא בקושייתו את אחד מב’ הדברים האלו.

ומשמע מדבריו שאין ענין להקשות דווקא מקנון ותמחוי ולא מנפה וכברה ששניהם שווים 
ואעפ”כ הקשה מקנון ותמחוי58.

אך התוס’59 פירשו קושיית רב המנונא באופן אחר וכפי שיבואר לקמן.

על פי פירוש התוס’ שאלת הגמרא היא דווקא מקנון ותמחוי. והשאלה היא היות והתנא של 
הברייתא פירש את חילוקי דיני הברירה שביד מותר ובנפה וכברה חייב חטאת, אם כן היה צריך 
לפרש גם את הדין שאם ברר בקנון ותמחוי פטור אבל אסור ומדוע לא כתוב דין זה בברייתא? 

וזו היא שאלת הגמרא ‘מידי קנון ותמחוי קתני?’

אך עדיין צריך להבין:

את דברי הברייתא אפשר לחלק לג’ חלוקות והם: דברי הברייתא בתחילתה ‘היו לפניו מיני 
אוכלין בורר ואוכל בורר ומניח’ - מדובר כאשר בורר ביד ומותר לכתחילה. והמשך הדברים 
‘ולא יברור’ הוא דין בפני עצמו, כלומר שאסור לברור ואם בירר פטור60. וסוף דברי הברייתא 

‘ואם בירר חייב חטאת’ היינו כשבורר בנפה וכברה.  

ולפי פירוש התוס’ שהשאלה ‘מידי קנון ותמחוי קתני’ היא בדווקא על קנון ותמחוי מדוע לא 
נשנה דינם בברייתא. והרי לכאורה אפשר ללמוד במילים של הברייתא ‘ולא יברור’ שהם דין 

נוסף בפ”ע והכוונה על קנון ותמחוי ובזה שנה התנא את דינם בברייתא וכנ”ל. 

ואולי יש לומר שבזה פליגי רש”י ותוס’.

לתוס’ המילים בברייתא ‘ולא יברור’ אינם במשמעות של דין בפני עצמו אלא הם נגררים אחר 
מה שכתוב אח”כ בברייתא ‘ואם בירר חייב חטאת’ ונמצא לפי זה שיש רק ב’ חלוקות בברייתא, 

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

נקט וכנ”ל. 
59(  ד”ה מתקיף לה.

60(  וזה הוא ‘ולא יברור’ היינו לכתחילה ופטור אבל אסור. ויומתק שהרי הוא יתור לשון ‘בורר 
ואוכל בורר ומניח ולא יברור ואם בירר חייב חטאת’ והיה יכול לומר ‘בורר ואוכל בורר ומניח ואם בירר 

חייב חטאת’ ומה הוא ‘ולא יברור’? ע”כ כבפנים. וראה עוד להלן בהערה 61 והערה 64.  
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ולכן שואלת הגמ’ ‘מידי קנון ותמחוי קתני’ כלומר היכן כתוב בברייתא דין שלישי נוסף שאותו 
מחדש רב יוסף בנוגע לקנון ותמחוי?

נמצא שיש  דין בפני עצמו  יברור’ הם  ‘ולא  לומד מלכתחילה61 שדברי הברייתא  אך רש”י 
בברייתא ג’ חלוקות ודינים כנ”ל ולכן לומד רש”י ששאלת הגמ’ ‘מידי קנון ותמחוי קתני’ היא 

לא בדווקא על קנון ותמחוי אלא שהיה יכול לשאול גם על נפה וכברה.62    

תירוצו של רב המנונא 
רב המנונא מתרץ באופן אחר  את הברייתא:

אלא אמר רב המנונא מה שנאמר בתחילת הברייתא בורר ואוכל בורר ומניח הכוונה כשבורר 
אוכל מתוך פסולת וזה מותר אפילו לכתחילה כי אין זה דרך ברירה63 אבל פסולת מתוך אוכל 

לא יברור ואם בירר חייב חטאת64. 

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

כשבורר אוכל מפסולת מותר.

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

שהרי א”כ מאי קשיא ליה להתוס’ ועוד שהיא גופא שאלת הגמ’. וראה עוד להלן הערה 64.  
62(  אך עדיין קשה לרש”י מה שהקשה עוד תוס’ שם, וראה מהרש”א ומהר”ם כאן.

63(  רש”י ד”ה אוכל מתוך הפסולת, וראה לקמן בפנים.
64(  ע”פ מה שהתבאר לעיל בעניין קושיית הגמ’ ‘מידי קנון ותמחוי קתני’ לרש”י ולתוס’ הנה כאן 
בהסברו של רב המנונא לא ניתן להסביר שהמילים ‘לא יברור’ הם דין בפני עצמו אלא הם חלק אחד 
עם הדין האחרון שהבורר אוכל מתוך פסולת חייב חטאת. וכן בשאר ההסברים של הברייתא משמע 
בפשטות שיש כאן ב’ דינים בלבד. הן לעולא שחילק בין בורר לבו ביום לבורר לאלתר וכן לרב חסדא 
שחילק בין בורר פחות מכשיעור וכן להסברו של אביי להלן משמע ג”כ שיש בברייתא ב’ חילוקי דינים 

בלבד.   
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והנה התוס’65 למדו שדרך הברירה היא לאו דווקא כשבורר פסולת מאוכל אלא היות 
ובדרך כלל האוכל מרובה מהפסולת לכן דרך הברירה היא להוציא את הפסולת המועטת 
מהאוכל המרובה. אך במקום שהפסולת מרובה מהאוכל הדרך להוציא את האוכל המועט 

מהפסולת המרובה66.

אך רש”י לא לומד שיש הבדל בין מועט למרובה בברירת האוכל אלא כל שבורר אוכל 
מפסולת אין זה בורר כלל. 

ואולי אפשר לומר שלפי רש”י הגדרת הבורר היא באופן המלאכה שנעשית ע”י ברירה 
בנפה וכברה אשר שם שמים את הקטניות המעורבות יחד עם הפסולת וע”י הנענוע הפסולת 

65(  ד”ה בורר ואוכל.
66(  ועפ”ז תי’ את הסתירה בין דברי הגמ’ כאן להגמ’ לקמן קל”ח ע”א ושם: מה דרכו של בורר נוטל 
אוכל ומניח הפסולת אף כאן כו’ ומשמע מזה שדרך הברירה היא לקחת האוכל מהפסולת היפך פשטות 

הגמ’ כאן שאוכל מתוך פסולת אין זה דרך הברירה.
 ותי’ התוס’ שבסוגיית הגמ’ בדף קל”ח מדובר במשמר שזה פסולת מרובה על האוכל ובכה”ג הדרך 
היא להוציא האוכל מהפסולת משא”כ אצלנו בבורר קטניות וכדומה האוכל מרובה על הפסולת והדרך 

בזה היא להוציא הפסולת המועטת מהאוכל המרובה. ע”כ תי’ התוס’.
והנה לפי רש”י גם קשה בפשטות סתירת הגמ’ כאן ובדף קל”ח? 

ואולי אפ”ל ההסבר בזה דהנה רש”י פירש שם בד”ה דנוטל אוכל שלדעת רבה שאומר שההתראה 
במשמר היא משום בורר גם אם התרה משום מרקד חייב ולר’ זירא שאמר שההתראה למשמר היא 
משום מרקד אי אפשר להתרות בו משום בורר כי אין זה דומה לבורר ששם האוכל למעלה והפסולת 

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

משום מרקד שכך היא מלאכת מרקד.
 משא”כ לר’ זירא אי אפשר להתרות בו משום בורר כי אינו דומה לבורר שהאוכל מלמעלה והפסולת 
ופירוש דברי הגמ’ כך הוא: מה דרכו של בורר לברור  וכאן האוכל למטה והפסולת למעלה.  למטה 
ולתקן האוכל מהפסולת אף כאן כשמשמר מתקן הוא ומפריש האוכל מן הפסולת. ולא קאי על אופן 

התיקון אם הוא אוכל מפסולת או פסולת מאוכל אלא על המטרה ותכלית הברירה. 
ויומתק יותר ע”פ הביאור בדברי רש”י בפ’ כלל גדול במשנה ע”ג ע”א ובע”ב בסופו ויש להאריך בזה 

ואכ”מ וכפי שיתבאר בעז”ה.            
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הוא  ובזה  למטה  יורדת 
מאוכל.  פסולת  מפריש 
ומוציא  הופך  כאשר  אך 
האוכל67 מהפסולת אין זה 
וראה  הברירה68.  מלאכת 

בהערות כאן.      

קושיית אביי
על  מקשה  אביי  אך 

תירוץ רב המנונא:

מידי  אביי  לה  מתקיף 
פסולת  מתוך  אוכל 
קתני? וכי נאמר בברייתא 
לברור  שמותר  בפירוש69 

אוכל מתוך פסולת?

ביאור קושיית אביי.
אביי מקשה על רב המנונא שתירץ שהברייתא מחלקת בין בורר אוכל מפסולת שמותר 

ובין בורר פסולת מאוכל שאסור. ומקשה אביי שחילוק זה לא נאמר בברייתא.

לקמן  ראה  וכברה,  נפה  ע”י  אפילו  מותר  מפסולת  אוכל  ומוציא  שהבורר  לשיטתו  ובפרט    )67
ובהערה 69. 

68(  אך עדיין צ”ע והלא מרקד הוא? אלא שהיות והדרך בברירת קטניות וכיו”ב היא שהפסולת 
מתבררת ויורדת מהאוכל ע”כ כל ששינה מזה אין זה מלאכה בקטניות וכיו”ב. וראה לעיל הערה 66 

בדברי רש”י. ועצע”ג. ועי’ ביאור הלכה סי’ שי”ט ד”ה משמרת. 
69(  ומה שקשה והלא זו היא קושיית רב המנונא לעיל על דברי רב יוסף ‘מידי קנון ותמחוי קתני’ 
ואם קושיה זו ניתן להקשות גם על תירוצו מה היה ס”ל בתירוץ זה? נתבאר לעיל דשונה היא קושיית 

רב המנונא מקושיית אביי ע”פ רש”י ותוס’ ראה לעיל הערה 64.  
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כלומר מה שהברייתא אומרת בסתמא ‘בורר ואוכל ובורר ומניח’ לא משמע מזה בפירוש 
‘בורר  ובין אוכל מפסולת כפי שרצה להסביר אלא  שיש הבדל בין בורר פסולת מאוכל 

ואוכל בורר ומניח’ אפשר לומר 
פסולת  כשבורר  גם  בפשטות 
מוכרח  זה  חילוק  ואין  מאוכל 

במילים של הברייתא.

לקמן  אביי  של  לתירוצו  אך 
אכן נראה יותר בדברי הברייתא 

עצמה וכפי שיתבאר לקמן.  

   

תירוצו של אביי.
ומתרץ אביי תירוץ אחר והוא:

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

וחייב.

את  לרבא  חכמים  וכשאמרו  
אמר  זו  בסוגיא  אלו  אביי  דברי 
כלומר  נחמני’  אמר  ‘שפיר  להם: 

טובים ונאים הם דברי אביי70. 

לסיום העיסוק בדברי הברייתא 
הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים 

בזה.

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

שמו נחמני ע”ש אביו.   
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אדם שהיו לפניו שני71 מיני אוכלין ובירר ואכל, בירר והניח, ומה דינו? רב אשי היה שונה 
ולומד בברייתא פטור, ורב ירמיה מדיפתי הי’ שונה ולומד חייב.

שואלת על זה הגמרא: והא תני חייב? והרי למדנו בברייתא שהבאנו בתחילת הסוגיא72 
שאם בירר ואכל בירר והניח חייב ומדוע לומד רב אשי שפטור73?

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

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

במשכן וחייב חטאת.

והנה בפשטות מובן מרש”י שגם אם בורר בכלי כגון נפה וכברה אבל היות שהברירה היא 
לצורך מיידי )לאלתר( מותר.

אך תוס’74 חולק על רש”י בזה ומקשה עליו מכמה מקומות וסבירא לי’ שמותר לברור רק 
ביד אוכל מתוך פסולת לאלתר ואם בירר אוכל מתוך פסולת בנפה וכברה ואפילו לצורך 

מיידי )לאלתר( חייב. וכן כתב גם הר”ח בסיום הסוגיא.

וצריך ביאור מהם סברות המחלוקת בין רש”י ותוס’ בזה.

התירוצים  מג’  אחד  שכל  למד75  הריטב”א  דהרי  הריטב”א,  שיטת  להבין  צריך  ועוד 
אחרונים מדבר באופן שבורר לאלתר וא”כ אינו מובן מה חידש אביי בתירוצו?    

ואולי נראה לומר ההסבר בזה: 

דהנה כדי להבין שיטת הריטב”א נקדים את דבריו שכתב בענין זה.

71(  יש שאומרים שגם כאן רש”י לא גורס ‘שני’. וראה לעיל הערה 18.
72(  רש”י לומד שקושיית הגמרא היא מהברייתא דריש סוגייתינו, אך תוס’ )ד”ה והתניא( חולק על 

רש”י בזה וס”ל שהברייתא דריש סוגייתינו היא בבורר ביד וכאן זה ברייתא אחרת.
73(  רב אשי לומד  שפטור אבל אסור ולא שמותר לכתחילה. רש”י ד”ה והתניא.

74(  תוס’ שבהערה 72. 
75(  בחידושיו בד”ה אלא אמר רב יוסף - פירוש לאכול לשעתו. וכן בד”ה אלא אמר רב המנונוא - 

בורר ואוכל לשעתו אוכל מתוך פסולת.
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על דברי אביי כתב הריטב”א76  וז”ל: אלא אמר אביי בורר ואוכל לשעתו בורר ומניח 
לשעתו אפילו פסולת מתוך אוכל. ע”כ. וכן בהמשך דבריו משמע שאביי סובר שכאשר 
ביום  לבו  בירר  אם  ולאידך  מאוכל,  פסולת  אפילו  לברור  מותר  )לאלתר(  לשעתו  בורר 

אפילו אוכל מפסולת חייב חטאת. 

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

מלאכה גמורה ואף אם זה לבו ביום וחייב חטאת גם אם שינה וברר אוכל מפסולת.

אך לשיטת רב המנונא אף כשבורר לאחר זמן אם בורר אוכל מפסולת מותר אם בורר 
בידו. )אך לברור בנפה וכברה מודה רב המנונא לשיטת רב יוסף שאסור וחייב77(. 

זמן  אביי  שלדעת  בורר  בגדר  המנונא78  רב  שיטת  על  דבריו  ביסוד  חולק  אביי  נמצא 
הברירה הוא הקובע לאיסור ולהיתר ולא משנה  כלל האופן בו הוא בורר.  

הביאור בשיטת רש”י:
 מדיוק לשון רש”י בעניין בורר נראה שיש חילוק מהותי בין אופני הברירה השונים. 
שלגבי בורר ביד כתב רש”י79 ‘אבל ביד לא דמי לבורר כלל’. ולגבי ברירת אוכל מפסולת 
כתב80 ‘לא דרך ברירה היא’ וכן לגבי הברירה לאלתר כתב81 ‘לאכול לאלתר שאין זה דרך 

בוררין’.

ומשמע מזה שיש ב’ הגדרות בבורר א. ביד - שאינה בגדר בורר כלל. ב. בורר אוכל מתוך 
פסולת ובורר לאכול לאלתר - שאינם דרך בוררין. 

אך במשנה כתב רש”י82 שבורר היינו בורר ביד. והדבר תמוה שהרי כאן כתב רש”י שבורר 
ביד לא דומה בכלל לברירה83?!  

76(  ד”ה אלא.
77(  ראה שם בהמשך דבריו בד”ה אלא אמר רב המנונא.

78(  וצ”ע אם מסכים לשי’ רב יוסף.

79(  ע”ד ע”א ד”ה פטור אבל אסור.
80(  שם ד”ה אוכל מתוך פסולת.

81(  שם ד”ה ובורר ומניח לאלתר.
82(  ע”ג ע”א ד”ה בורר.

83(  וכפי שהקשה בשפת אמת עיי”ש. 
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ואולי אפשר לומר בזה שעיקר חידושו של רב יוסף בתירוצו הוא שבורר ביד פטור כי 
עיקר הברירה היא רק בכלי ולכן כל שבורר ביד ואפילו פסולת מאוכל מותר כי ביד אין זה 

דומה לברירה כלל. 

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

מותר ואפילו בכלי כי אין בזה גדר מלאכה וכנ”ל. 

 ונראה להסביר שיטת התוס’84 דלשיטתם85 ג’ התירוצים בהגמרא אינם חולקים זה על 
זה להלכה אלא כמוסיפים זה על זה דלרב יוסף בורר ביד מותר ומוסיף עליו רב המנונא 
שמותר אם בורר ביד אוכל מפסולת ומוסיף עליהם אביי שגם אם בורר ביד אוכל מפסולת 

מותר רק אם בורר לאלתר.

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

לן כן לדינא.     

 

מעשהו דרב ביבי.
מספרת הגמרא מעשה שארע עם רב ביבי הקשור לעניין בורר.

84(  והר”ח וראה בדבריו ד”ה שמעינן מינה.
85(  כפי שמפורש ברבינו חננאל ומשמע שכן הוא גם שיטת התוס’ עצמם ראה בד”ה והתניא חייב 

בסופו. 
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כי אתא רב דימי כאשר הגיע רב דימי מארץ ישראל לבבל86 אמר שבאותה השבת שהוא 
היה בישיבה הגיע זמנו של רב ביבי87 לשמש את התלמידים88 והגיעו לשם רבי אמי ורבי 

אסי89, רצה רב ביבי לכבד אותם בדברי מאכל ושטח לפניהם סל מלא פירות90. 

וכשאמר זאת רב דימי ציין שאינו יודע משום מה שטח להם את הסל ולא הניחו לפניהם 
ולא רצה לברור הפירות  זה משום שהוא סובר שאסור לברור אוכל מתוך פסולת  האם 
משאר הפסולת שבסל91 ולכן שטח לפניהם את הסל עם הפירות ובשיטוח זה נבררו הפירות 
מאליהם. או בגלל שרצה להראות להם עין יפה שמביא להם את כל הסל עם הפירות וללא 

טירחה.  

86(  רב דימי היה מהתלמידים שעלו לארץ ישראל ולמדו בישיבה שם וכשחזר לבבל הביא עמו 
הרבה שמועות וכמובא בש”ס.  

87(  רב ביבי נקוד בצירה וחיריק, ובערוך גרס בצירה וקמץ. סדר הדורות. והנה כמה רב ביבי היו 
ולכאורה הכוונה כאן לרב ביבי בר אבין שהיה בזמן רב נחמן ורב הונא שהיו בזמם של ר’ אמי ור’ אסי 

בא”י. 
88(   היה מנהגם שכל אחד מהגדולים ידרוש בבית המדרש שבת אחד ואחר הדרשה יבואו החכמים 
נוהג בעה”ק ת”ו שהדרשן  עודנו  זה  כי מנהג  ושמעתי  דבר אצלו,  איזה  כבוד לטעום  לביתו בשביל 
שדורש בקיבוץ גדול בשבת הגדול או בשבת כלה או בשבת שובה או בשבת  זכור יבואו אחר הדרשה 
לביתו ויאכילם מיני מתיקה, ושמעתי אומרים הטעם כיוון שנהנית נפשם היום ממנו מן לחמה של 
תורה יהנה גופם גם כן במזון גופניי, על כן יש להבין מנהג זה שהיה נהוג בימי האמוראים, ואותו שבת 

דרש רב ביבי. )ע”פ בן יהוידע(.   
89(  לכאורה צ”ע למה מציין שהיו כאן גם רבי אמי ורבי אסי? וראה הערה 96.

90(  ראה בהערות לש”ס בבלי המבואר מהדורת שוטנשטיין הערה 32 שציינו למסכת חולין דף 
ק”ו ע”א ושם מובא: ‘אמר רבה בר בר חנה הייתי עומד לפני רבי אמי ורבי אסי והביאו לפניהם כלכלה 
מלאה פירות ואכלו.. ולא הביאו לי מהפירות..’ והעירו המעירים שיש לומר שזהו אותו מעשה המובא 

כאן.
אך לכאורה נראה שכאן הוא מעשה אחר. דהנה בגמרא שם מובא כמה לימודים שלמד ממעשה 
זה, והם: ‘שמע מינה תלת, שמע מינה אין נטילת ידים לפירות. ושמע מינה אין מזמנין על הפירות. 
ושמע מינה שניים שאכלו מצווה לחלק’. והנה ממעשה זה משמע שרק ר’ אמי ור’ אסי אכלו מהפירות 
וממעשה דכאן משמע שר’ ביבי הביא הפירות לכולם וכדיוק לשון רש”י ‘לתת לפני כל אחד ואחד’ וע”י 

השיטוח כל אחד קיבל מהפירות. 
ועוד ששם משמע שהפירות היו אצל ר’ אמי ור’ אסי והם היו צריכים לחלק הפירות, וכאן הביאו 

הפירות לכל אחד כנ”ל. ע”כ נראה לכאורה שזהו מעשה אחר. 
91(  רש”י בד”ה ושדא קמייהו, אך תוס’ בד”ה ולא ידענא חולק על זה ופי’ אחרת וראה לקמן בפנים.
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הסבר מעשה דרב ביבי ע”פ רש”י.
רש”י מסביר92 שרב ביבי לא רצה לחלק את הפירות באופן שיצטרך לברור את האוכל 
מהעלים ולתת לתלמידים ולכן שטח את הסל עם הפירות לפניהם  ועי”ז נבררו הפירות 

מהעלים מאליהם. 

אך התוס’ מקשים93 על פירוש  רש”י בכך שאם נאמר שרב ביבי חשש לברור אוכל מתוך 
פסולת ולתת לפני התלמידים הרי באופן כזה מותר לכל הדעות, שהרי הוא בורר אוכל 

מתוך פסולת לאלתר ומותר! ולא מובן אם כן מה היה חששו של רב ביבי?

ומפרשים התוס’ שרב ביבי לא רצה לברור את הפירות מהעלים קודם שהוא הגיש אותם 
לפני התלמידים, כי אז אין זה לאלתר94 והוא חשש שבאופן כזה יש בורר אף שבורר אוכל 

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

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

מאליו’95 כך שאין צריך לברור כלל הפירות מהעלים.

ולהוסיף שלשיטת התוס’ שכל אחד מג’ התירוצים האחרונים )ר’ יוסף - ביד, ר’ המנונא 
- אוכל מתוך פסולת, אביי - לאלתר( הם להלכה ואינם חולקים אלא כמוסיפים זה על זה 

אכן אין מאן דאמר שס”ל שאסור בורר אוכל מפסולת ביד לצורך לאלתר.

מקום  יש  זה  על  זה  וחולקים  חלוקים  הנ”ל  שהתירוצים  ס”ל  שבפשטות  לרש”י  אך 
להחמיר ולברור אפילו ביד כשיש אפשרות להפריד האוכל מהפסולת שלא ע”י ברירה 

כלל96. 

מביאה  פסולת  מתוך  אוכל  לברור  שאסור  ביבי  רב  לסברת  שכהמשך  לומר  יש  ועוד 
מתוך  אוכל  חזקיה  קסבר  ‘לימא  מדבריו  לדייק  הגמרא  ורוצה  חזקיה  דברי  את  הגמרא 

92(  ראה הערה קודמת.
93(  ראה תוס’ שבהערה91.

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

לעכבם עד שיברור קודם שיגיש לפניהם. 
95(  לשון רש”י שם. ועפי”ז יומתק יותר הלשון וכמ”ש מהרש”א כאן.

96(  ואולי יש לומר שרב דימי ציין שהיו באותו מעמד גם רבי אמי ורבי אסי כדי לומר שמכך שלא 
העירו לו כלום גם הם סבורים כמותו. 
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פסולת אסור’ היינו שהוא סבור גם כרב ביבי שאסור לברור אוכל מתוך פסולת, אך לבסוף 
דוחה הגמרא סברא זו.

 

חיוב בורר בברירת 
תורמוסים.

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

הבורר אוכל מפסולת חייב.

זאת  דוחה  הגמרא  אך 
בברירת  שחייב  הסיבה  כי 
ששאני  מפני  היא  תורמוסים 
הבישול  שתהליך  תורמוסים 
אותם  שמבשלים  הוא  שלהם 
הם  אז  ורק  פעמים  שבעה 

מתמתקים וראויים לאכילה.

מסרח  ליה  שקלי97  לא  ואי 
כמוציא  נחשב  זה  ולכן  לאכילה  ראויים  ולא  מסריחים  הם  מיד  אותם  מוצאים  לא  ואם 

פסולת מאוכל וחייב.

ביאור הגמ’ ע”פ ג’ הפירושים ברש”י. 

רש”י98 מביא ג’ פירושים בדברי הגמרא ‘שאני תורמוסים .. ואי לא שקלי ליה מסרח’ 
וצריך לבשל הרבה פעמים את התורמוסים ואם לא מוציאים  הפירוש הראשון: שהיות 
אותם הם מתרככים ונימוחים ונחשבים גם הם כפסולת המעורבת בהם לכן המוציא אותם 

נחשב כבורר פסולת מאוכל99.

97(  ראה הגהות הב”ח כאן ורש”י ד”ה ואי לא שקלי. 
98(  ראה הערה קודמת ובד”ה מסרח ובד”ה ואי לא שלקי.

99(  וצריך להבין הסברא מדוע ירד עליהם תורת פסולת והרי כעת הם אוכל? וראה לקמן בפנים.
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לפירוש זה הגירסא בגמרא היא: ואי לא שקלי ליה מסרח.

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

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

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

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

להימאס ולהיות פסולת והרי הוא בורר ומוציא פסולת מאוכל.

לפירוש זה הגירסא בגמרא היא: ואי שקלי ליה מסרח.

והנה ראשית צלה”ב החילוק בין הגירסאות והפירושים.

ועוד צלה”ב זה שאע”פ שנחשב אוכל מ”מ כאשר מוציא זה נחשב כבורר פסולת מאוכל 
והלא עדיין אוכל הוא בשעה שמוציא?

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

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

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

ומחמת קושי זה נראה אולי לומר שלכן ממשיך רש”י ‘ולי נראה הבורר תורמוסים וכו’’ 
- הפירוש השני.

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

כבורר פסולת מאוכל.

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

ממעשה הברירה עצמו ולא ממעשה הבישול שאינו שייך בשבת.
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והנה לפי הפירוש הג’ בשם רבינו הלוי100 שפירש שכשנוטל התורמוסים הם נימוחים 
בין האצבעות ונמאסים ע”כ נחשבים הם כפסולת והנשאר נחשב כאוכל עד שחוזר ונוטלו. 

ובזה מיושב הכל:

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

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

רבינו גרשום מג’ רבותיו של רש”י שלמד בישיבתו   יצחק הלוי תלמיד  100(  אולי הכוונה לרבי 
בוורמייזא.
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הוספה ב 

קונטרס

יחידה לייחדך
 יחידויות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

לתלמידי התמימים

בתוספת קיצורים והוראות למעשה
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פתח דבר

כהוספה לקובץ זה הננו מוצאים לאור את הקובץ ‘יחידה ליחדך’ הכולל בתוכו את כל יחידויות 
כ”ק אד”ש מה”מ לתלמידי התמימים מהשנים תשמ”ה - תשנ”ב - בתוספת ‘קיצורים’ והוראות 
למעשהבפועל.                                                                                                                                                                     

תלמידי  של  המיוחד  ותפקידם  חשיבותם  את  מה”מ  אד”ש  כ”ק  מבהיר  אלו  ביחידויות 
התמימים בדור השביעי ובפרט בתקופה האחרונה.

מיחידויות  היוצאים  בפועל  למעשה  ההוראות  על  זה  בקובץ  ניתן  מיוחד  דגש 
התמימים  לתלמידי  ערוך  ‘שולחן  מעין  מהווים  שהם  לומר  וניתן  אלו, 
בדורנו’.                                                                                                                                                      

הקובץ כולל בתוכו:  

ציטוט קטעים נבחרים מיחידויות כ”ק אד”ש מה”מ לתמימים מתשמ”ה - תשנ”ב.

קיצור דברי כ”ק אד”ש מה”מ במילים פשוטות.

המעשה הוא העיקר – סיכום ההוראות היוצאות למעשה מיחידויות אלו.

זה יעורר חיות מחודשת בביצוע והשלמת כ”ק אד”ש מה”מ  אנו תקוה  שהלימוד בקובץ 
מתלמידי התמימים.                                                                                                                                                          

...

נוספת בגאלה האמיתית  זיך מיטן רעבן’ ביחידות  ‘זעהן  נזכה  ומיד  ויהי רצון שעי”ז תיכף 
והשלימה ונכריז לפניו כולנו יחד את הכרזה  הנצחית שהיא תמצית חיינו:

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 מערכת הוצאה לאור 

 את”ה תות”ל בית שמש
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יחידות כללית לתמימים ז"ך תשרי תשמ"ה

דבר מלכות
בהוספה על כל הברכות האמורות לעיל, שבודאי נכללים גם כולכם בכל הנ״ל, -ובפרט שמסתמא ישנו 
נוכחים בשעת מעשה  היו  גם אלו שלא  יכולים לשמוע את הדברים  ובמילא  כבר ״טייפ״ מדברים הנ״ל, 

-ישנה ברכה נוספת השייכת במיוחד לכם, בהתאם לשליחות המיוחדת המוטלת עליכם, כדלקמן.
בהקדמה:

יהודי  יש לכל  זה,  ביחד עם  קוני״, אבל  נבראתי לשמש את  ״אני  אודות כאו״א מישראל אמרו חז״ל: 
תפקיד מיוחד ושליחות מיוחדת, ולכן אמרו חז״ל שכל יהודי הוא ״עולם מלא״.

ובהתאם לכך, מובן, שכן הוא גם בנוגע לענין הברכה והנתינת־כח לענין העבודה — שישנה ברכה כללית 
השייכת לכל בנ״י, ונוסף לזה, ישנה גם ברכה פרטית השייכת לכאו״א בפ״ע, ובלשון הכתוב: ״איש אשר 

כברכתו ברך אותם״, בהתאם לשליחותו המיוחדת.
בנוגע לתלמידי הישיבות בכלל, ובמיוחד תלמידי ישיבות תומכי תמימים, על כל סניפיהם ומחלקותיהם 

— ידועה הוראת רבותינו נשיאינו שתפקידם המיוחד הוא: להיות ״נרות להאיר״.
וכמדובר כמ״פ אודות דיוק הלשון ״נרות להאיר״( ולא נרות אור וכיו״ב )— שפעולה זו צריכה להעשות 
באופן שגם השני יאיר, ועד כדי כך, שגם הוא יהי׳ ״נר להאיר״. והדרך הטובה ביותר לפעול זאת היא — ל 
יותר, היינו, שהכל  ובלשון הכתוב: ״כמופת הייתי לרבים״,וככל שה״מופת״ הוא בגלוי  היות דוגמא־חי׳, 
רואים שהוא ״נר להאיר״— נקל יותר להשפיע ולפעול על ה״רבים״, שגם הם יהיו ״נרות להאיר״, ובאופן 
״סוף״  שעושים   — העולם,כולל  כל  סוף  עד  הלאה,  וכן  להאיר״,  ״נרות  גם  נעשים  מאירים  שהם  שאלו 
ומגלים שכל מציאותו  ד״עולם״,  וההסתר  היינו, שמבטלים את ההעלם  והסתר,  ל״עולם״ מלשון העלם 

אינה אלא אלקות,
כפי שהכריז ופעל כבר אברהם אבינו בשעתו — בהודיעו לכל שהקב״ה הוא ״א־ל עולם״, כלומר, לא 
״א־ל העולם״, שהעולם הוא מציאות לעצמו, והקב״ה הוא ״א־ל העולם״, כי אם ״א־ל עולם״, שהעולם אינו 

מציאות לעצמו, מכיון שכל מציאותו אינה אלא אלקות,
וענין זה הוריש אברהם אבינו לכל אחד מישראל — שע״י עבודתו יגלה ויפעל את הענין ד ״א־ל עולם, 

עדי קיום היעוד ״ונגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר יחדיו״, שיתגלה כח הפועל האלקי בנפעל.

במילים פשוטות
לכל ישראל יש את השליחות הכללית לעשות רצון ה', ולכל אחד יש את השליחות הפרטית שלו, וכך 
יש ברכה כללית לכולם, וברכה פרטית לכל אחד ואחד לפי שליחותו. כל תמים תפקידו להיות ע"ד הפסוק 
דוגמתו  ע"י  )"רבים"(  בעולם  סביבתו  כל  על  שיפעל  כך  כדי  עד  להאיר"  "נר   - לרבים"  הייתי  "כמופת 
האמיתית  בגאולה  שיתגלה  כפי  אלוקות  היא  האמיתית  שמציאותה  מעצמה  ותאיר  שתגלה  )"כמופת"( 

והשלימה, שנאמר "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו". 

   המעשה הוא העיקר
מציאותו  ותתגלה  יאיר  עצמו  שהעולם  כך  כדי  עד  להאיר  נרות  להיות  תפקידנו  א. 

האמיתית )אלוקות(.
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דבר מלכות 
ענין הנ״ל — שתפקידו של יהודי לגלות את האלקות שבכל דבר שבעולם — יש לקשר גם 

עם שיעור היומי ברמב״ם, בהלכות מעילה:

דובר לעיל אודות תוכן הענין דמעילה — שיהודי צריך לשמור כל ענין של קודש, בין קדשי 
מזבח ובין קדשי בדק הבית, ואפילו דבר שאינו ראוי גם לקדשי בדק הבית, כי אם בתור סיוע 

בלבד )עי״ז שיפדו אותם כו'(. ועל כל ענינים אלו חלים דיני מעילה.

וענינו בעבודת האדם — שתפקידו של יהודי לעשות מכל דבר שבעולם ענין של קדושה. 
ובסגנון האמור — לגלות בכל דבר את מציאותו האמיתית, קדושה ואלקות...

וזהו גם תוכן הענין ד״נרות להאיר״ — שנוסף לכך שכל אחד מכם הוא ״נר״ שמפיץ אור )״טוב 
לשמים״(, מוטל עליכם תפקיד נוסף, להיות ״נרות להאיר״, היינו, לפעול על אלו שמאיזו סיבה 

שתהי׳ אינם עדיין ״נרות להאיר״— שגם הם יתחילו להיות ״נרות להאיר״ )״טוב לבריות״(.

וכאמור, הדרך הטובה ביותר היא — ע״י הוראת דוגמא־חי׳, ״כמופת הייתי לרבים״.

המשפיע  של  הנהגתו  להיות  צריכה  בשלימות,  תהי׳  הזולת  על  שהפעולה  שכדי  ומובן, 
)״כמופת הייתי לרבים״( במדה כפולה ממה שרוצה לפעול אצל הזולת, שכן, המושפע מסתפק 
בחלק בלבד ממה שרואה אצל המשפיע, ולכן, כדי לפעול שאצל הזולת יהי׳ ״מנה״, דבר השלם, 

צריך להיות אצל המשפיע כפלים — ״מאתיים״...

במילים פשוטות 
העולם.  בכל  אלוקות  גילוי  לפעול  הוא  יהודי  של   תפקידו 
בהלכות מעילה ברמב"ם מובא שכל דבר אשר יהודי מקדיש, אפילו "שקית אשפה", הרי זה 
קדוש. ומזה למדים אנו שכל דבר אצל יהודי אפי' הפרט הכי קטן אפשר וצריך להקדישו לה' 
שיהיה  התורה  בלימוד  יתירה  ובהדגשה  וזהירות,  שמירה  בו  צריך  הרי  קדוש  שהוא  ומכיוון 
בשלמות! ולכן תפקידם של התמימים הוא להיות נרות להאיר )ע"ד שמקדיש אפילו שקית 
אשפה, כך תפקידו של תמים לגלות בכל פרט בעולם את הקדןשה שבו( לאלה אשר עדיין 
אינם מאירים, וזה נגרם על ידי שהוא דוגמה חיה לאחרים ושהוא מלא בכפליים ממה שמתכנן 

לתת למושפע.

המעשה הוא העיקר
להתייחס לכל פרט בחיינו מהכי קטן עד הגדול שבהם שהוא קודש, וממילא צריך  א. 

להיזהר להקפיד בשלמות כל ענייניו ובמיוחד בלימוד התורה.

להיות נר להאיר, שכל פרט בעולם התמים צריך להאיר את האלוקות שבו! ב. 

יקבל  שהמושפע  שתכנן  ממה  בכפליים  ממולא  יהיה  אחרים  על  להשפיע  כשבא  ג. 
ממנו.



389 י"א ניסן ה'תשפ"ב

דבר מלכות

ויה״ר אשר בבואנו זה עתה משמחת־תורה...

תהי׳ לכל אחד מכם ״שנת תורה״, הן בנוגע ללימוד התורה — נגלה וחסידות — אצל כאו״א 
מכם, והן בנוגע להשפעה על יהודים אחרים, להשתדל שכל יהודי שיכולים אתם להשיגו יקבע 
שיעורים בתורה — אם עדיין אין לו )מאיזה סיבה שתהי׳(, ואם יש לו כבר — שיוסיף בזה עוד 

יותר, הן בכמות והן באיכות,

ומכיון שהתורה היא ״תורה אור״ — נעשית השנה כולה ״שנת אורה״, ביחד עם המשכת 
ברכה מופלגה — ״שנת ברכה״, עד ל״שנת תורה״. ״שנת תשובה״ ו״שנת תפלה״ — כידוע 
הוראת רבותינו נשיאינו )שנתבארה בארוכה בקונטרס עץ החיים( שלימוד התורה צריך להיות 
בהקדמת עבודת התפלה )כמבואר בענין ״ברכו בתורה תחילה״(. ועי״ז נוסף עוד יותר בלימוד 

התורה, נגלה וחסידות.

וכל ענינים אלו ממהרים ומקרבים עוד יותר את הענין ד״שנת גאולה״ —שאז תזכו, בתוככי 
כלל ישראל. ללמוד תורתו של משיח באופן של ראי׳ )כמבואר בארוכה בשער האמונה לאדמו״ר 

האמצעי, ו באור התורה״ לאדמו״ר הצ״צ, ובכ״מ(...

ובקרוב ממש זוכים, כאמור, ללכת לקבל פני משיח צדקנו, ויקויים היעוד ״וערבה לה׳ מנחת 
יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות״, יעוד הקשור עם פרשת השבוע, פרשת נח — 

כדרשת חז״ל שהענין ד״ימי עולם״ קשור עם ״מי נח״, במהרה בימנו ממש.

במילים פשוטות
הנגלה  בלימוד  וזה מתבטא  בעניין התורה,  גורמת שכל השנה תהיה חדורה  שמחת תורה 
והחסידות והקמת שיעורי תורה שיגיעו לכל יהודי אפשרי ובהוספה בשיעורים שכבר קיימים, 
וממילא כל השנה מתברכת שתהא שנת תורה, תשובה ותפילה. צריך שכהקדמה ללימודו תהיה 
'עבודת התפילה', וע"י שמקיימים את הוראות התורה בפועל מביאים את הגאולה ומקבלים 

פני משיח צדקנו בפועל ממש.

המעשה הוא העיקר
להוסיף בלימוד הנגלה והחסידות. א. 

להקים שיעורי תורה שיגיעו לכל יהודי אפשרי ולחזק את השיעורים הקיימים. ב. 

כהקדמה ללימוד התורה צריכה להיות 'עבודת התפילה'. ג. 
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יחידות כללית לתמימים אור ליום ועש"ק פ' בראשית כ"ו 
תשרי תשמ"ו 

דבר מלכות
השי״ת יעזור ויצליח את כאו״א מכם, בתוך כלל ישראל, בכל המצטרך, בגשמיות וברוחניות, ברוחניות ובגשמיות 

גם יחד.

ובהוספה על כל הברכות האמורות לעיל — באותו מקום, בית־כנסת ובית־מדרש — ברכה מיוחדת השייכת לכם:

ברכת הצלחה בלימוד התורה )הקשורה עם המקום שבו נאמרת הברכה — בית־מדרש(. אשר, התורה היא ״כוס של 

ברכה״ לכל עניני ברכות, ולכל לראש — ברכת הצלחה בלימוד התורה גופא.

ובפרטיות יותר — בנוגע למעשה בפועל, ״המעשה הוא העיקר״:

והן פנימיות התורה — ״נשמתא  נגלה דתורה — ״גופי תורה״,  יש להוסיף התמדה ושקידה בלימוד התורה, הן 

דאורייתא״, עד ל״נשמתא דנשמתא״, ובאופן שמאחדים את הגוף והנשמה דתורה )נגלה וחסידות( — שנעשים לימוד 

אחד, ובאותה מדה של חיות ו״שטורעם״.

וכל זה — באופן של יגיעה. שאז ישנה ההבטחה ד״תורת־אמת״ הבטחה אמיתית, שנמשכת וחודרת בכל שלבי 

הא״ב, אמצען  ״אמת״, התחלת  בתיבת  כמודגש  הלימוד,  ובסוף  הלימוד  באמצע  הלימוד  בהתחלת  ענין,  כל  לימוד 

וסופן — ״יגעתי ומצאתי״, היינו, הצלחה בקיום הציווי המוטל על כאו״א מישראל ללמוד את כל התורה כולה, ויתירה 

מזה — לחדש בתורה, ״לאפשה לה״, כמבואר בהלכות תלמוד תורה לרבינו הזקן, ועד כדי כך, שההצלחה היא באופן 

של מציאה )״יגעתי ומצאתי״(, היינו, שנוסף על ההצלחה לפי־ערך היגיעה, ישנה הצלחה גדולה יותר — כמה פעמים 

ככה, שלא לפי־ערך היגיעה כלל...

ומובן, שבענין זה נכללת גם ברכת הצלחה בנוגע לגדלות הלימוד —״גדול תלמוד שמביא לידי מעשה״, לכל לראש. 

בנוגע לענין המעשה שבלימוד עצמו — ״אסוקי שמעתא אליבא דהלכתא״ “, עד לענין המעשה כפשוטו ובשלימותו 

— קיום המצוות. וכמו כן נכלל בזה גם מילוי ציווי רבותינו נשיאינו — אשר, הציווי שלהם מהוה גם נתינת־כח, עידוד 

וזירוז, ותוספת ברכה והצלחה — להיות ״נרות להאיר״.

עי״ז שעוסקים בהפצת המעיינות חוצה, היינו, שמביאים את ה״מעיין״, ביחד עם הנהר, עד ל״רחובות הנהר״ )וכל 

הענינים השייכים לזה ומסתעפים מזה( — בכל מקום ומקום, גם במקום ה״חוצה״, עד ל״חוצה״ שאין חוצה הימנו.

במילים פשוטות
יש להוסיף בלימוד התורה נגלה וחסידות ושתיהן ביחד ועד באופן שנעשים אחד ממש, וכשכל זה נעשה מתוך 

יגיעה אמיתית אז מובטח לו שיהי' "ומצאת" - הצלחה שלא בערך ליגיעה, וממילא מתברכת גם ההצלחה בגדלות 

הלימוד - שמביאה להלכה למעשה מתוך הלמוד ועד לקיום המצוות בפועל.      ונכלל בזה גם הציווי של רבותינו 

נשיאינו להיות "נרות להאיר" ולהפיץ את המעיינות לכל מקום בעולם. 

המעשה הוא העיקר
ללמוד נגלה וחסידות עד לאופן שנעשים אחד ממש ומתוך יגיעה אמיתית. א. 

להיות נרות להאיר ולהפיץ את כל המעיינות עד לחוצה שאין חוצה למטה ממנו. ב. 
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..ויש להוסיף, שמלבד הקשר דהפצת המעיינות חוצה לביאת משיח צדקנו, הרי גם היגיעה 
בתורה קשורה ופועלת את ביאת משיח צדקנו — שכן, ע״י היגיעה זוכים למציאה, ״יגעתי 
מלכא  דוד  עבדי״,  דוד  ״מצאתי   — היא  עיקרית  והכי  חשובה  הכי  המציאה  והרי  ומצאתי״, 

משיחא.

בהיסח  באין  ״ג׳  סנהדרין:  במסכת  הגמרא  דברי  ע״פ   — יותר  עוד  מודגש  הדברים  וקשר 
הדעת.. משיח מציאה כו׳״. ויומתק יותר — שהקשר דמשיח ומציאה נתבאר במסכת סנהדרין, 
דוד  ד״מצאתי  הענין  פועלים את  לעיל, שעי״ז  אופן העבודה האמור  זה מרומז  בענין  אשר, 

עבדי״;

ענינה של מסכת סנהדרין הוא — כשמה — שבה נתבארו הענינים השייכים ל״סנהדרין״, 
כולל — נתינת־כח לכאו״א מישראל לעסוק בעניני העבודה השייכים לסנהדרין...

ובכן, תפקידם של הסנהדרין הוא — הוראת פסקי־דינים לישראל, ״יורו משפטיך ליעקב 
ותורתך לישראל״, שזהו כללות הענין ד״נרות להאיר״...

שנתבארו  ומציאה  דמשיח  הקשר  אודות  הגמרא  בדברי  הרי  לעניננו,  בנוגע  אופן,  ובכל 
במסכת סנהדרין — נרמז, כאמור, אופן העבודה שעל ידה פועלים את הענין ד״מצאתי דוד 
עבדי״, ובכללות — לימוד התורה, הפצת התורה והפצת המעיינות חוצה, ובאופן של יגיעה, 

עד לשלימות הלימוד — ״לאפשא לה״.

והעיקר — כאמור — שעי״ז פועלים את הענין ד״מצאתי דוד עבדי״, שאז יהי׳ גם הענין 
סנהדרין  כבראשונה״,  שופטיך  ״ואשיבה  היעוד  יקויים  שהרי   — בשלימותו  ד״סנהדרין״ 

כפשוטה, בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו.

במילים פשוטות
יש לומר שיש קשר בין היגיעה והמציאה לבין משיח: שעל משיח נאמר "מצאתי דוד עבדי", 
ומציאה  משיח  בין  שהקשר  ומזה  הדעת,  בהיסח  באים  שניהם  ומציאה  שמשיח  יותר  ועוד 
נתבאר במס' סנהדרין מרומז את תוכן העבודה לקראת משיח: כמו שסנהדרין עניינם לפסוק 
דינים )להאיר לאחרים – ע"י לימוד התורה(, כך עניינם של התמימים להיות נרות להאיר ע"י 

לימוד התורה שע"י זה ממהרים ומזרזים את ביאת גואל צדק תיכף ומיד ממש! 

המעשה הוא העיקר
להיות נרות להאיר ע"י לימוד התורה והפצת המעיינות חוצה. א. 
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יחידות כללית לתמימים כ"ה תשרי תשמ"ז
דבר מלכות

צוה לפרסמו  דורנו, אשר  נשיא  כ״ק מו״ח אדמו״ר  ע״י  הזקן — שנמסר  ידוע פתגם אדמו״ר 
ולהדפיסו — שצריך ״לחיות״ עם הזמן, עם פרשת השבוע.

״לחיות״ דייקא — שכוונתו )כמדובר כמ״פ( חיים אמיתיים, עד שהתורה שבה חיים נעשית ״היא 
חיינו ואורך ימינו״, באופן כזה ש״התורה נקראת על שמו״, לפי שנהי׳ ״יחוד נפלא״ בין התורה 

והאדם הלומד. והנה, בפרשת השבוע ישנה הודאה מיוחדת לנאספים כאן )כדלקמן(, ובהקדים:
הישיבות,  תלמידי   — כאן  לנאספים  במיוחד  קשור  התורה  דברי  עם  ד״לחיות״  הענין  כללות 
ובכלל זה — כל אלו ש״תורתם אומנתם״ — מלמדי תורה, ראשי ישיבות של תורה וכיו״ב, שהרי 

תורתם היא ה״עסק״ שלהם, ״אומנתם״ )כל׳ הגמרא(.
ויש להוסיף, אשר מכיון ש״תורתם אומנתם״ הרי כל עניניהם הם ״אין א תורה׳דיקן אופן״, וכיון 
ש״דרכי׳ )דתורה( דרכי נועם וכל נתיבותי׳ שלום״, זוכים לקבל הכל באופן זה )ד״נועם״ ו״שלום״( 
ללא כל דאגות צדדיות. ואולם, עדיין עליהם לדאוג שיוסיפו יותר בהבנה והשגה בלימוד התורה, 
ועד שהלימוד יהי׳ לימוד המביא לידי מעשה, והלימוד עצמו — בהקדמת דחילו ורחימו, אהבת ה׳ 

ויראת ה'
התורה,  בלימוד  מההצלחה  כתוצאה  רצון  שביעות  של  רגש  צ״ל   — גיסא  מחד  בזה:  והעניין 
והנהגה זו היא ע׳׳פ תורה וע״פ שו״ע, והיינו שההבנה בתורה מביאה לידי נחת דוח אמיתי, ועד 

לנחת רוח המשפיע על הגוף ופועל בריאות הגוף:
ולאידך גיסא — הנה כיון שהתורה היא ״ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים״, הרי צ״ל ״לבו דואג 
בקרבו״ על כך שהזמן שעבר לא נוצל באופן טוב יותר, עמוק יותר ורחב יותר. ואם העבר נוצל 
במה  גם  והשגה  הבנה  להוסיף  ביכלתו  ובעתיד,  בהוה,  ומצבו  מעמדו  שע״פ  ודאי   — בשלימות 

שלמד אתמול או לפנ״ז.
וכפי שרואים במוחש, אשר הוספה בידיעה, ועאכו״כ בהכנה, בעניני התורה שהיא ״אין קץ״ — 
מוסיפה בידיעה ובהכנה שמכאן ולהבא, ובזה גופא — הן בענינים שעתידים ללמוד להבא, וגם — 

תוספת ידיעה והבנה במה שנלמד כבר בעבר, או הנלמד בהוה.
במילים פשוטות

'לימוד  הוא  עניינם  שכל  הישיבות  תלמידי  עם  במיוחד  קשור  הזמן"  עם  "לחיות  של  העניין 
התורה', ומכיוון שכך צריך שלא יהיה להם שום דאגות צדדיות וכיו"ב ודאגתם צריכה להיות רק 
על זה שלא ניצלו לגמרי את זמנם ללימוד כדבעי. וגם אם ניצלו את כל זמנם רק ללימוד התורה, 
שמתייגע  שע"י  הבנה,  ויתר  איכות  ביותר  להיות  צריך  שהלימוד  זה  על  להיות  צריכה  דאגתם 

בלימודו יותר לימודו מובן לו יותר.
המעשה הוא העיקר

שלא יהיו לו שום דאגות צדדיות המפריעות ללימוד. א. 
שאופן הלימוד יהיה שאינו מסתפק במצב בו הוא נמצא, אלא צריך לשאוף ללימוד טוב  ב. 

יותר באיכות וכמות.
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דבר מלכות
וזהו הלימוד מפרשת השבוע, שבה עומד כל האמור לעיל בהדגשה מיוחדת:

התחלת הפרשה היא )כנ״ל( בפסוק ״בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ״, ״את 
כשם  אשר  בזוהר  איתא  והנה,  תולדותי'״.  לרבות  הארץ  ואת  תולדותיהם  לרבות  השמים 
באורייתא  בה  מסתכל  נש  בר  כך  עלמא  וברא  באורייתא  ״אסתכל  העולם,  בורא  שהקב״ה, 

ומקיים עלמא״, והיינו דהאדם הלומד תורה מוסיף בחלקו בעולם בגשמיות.

ועאכו״כ  ברוחניות,  וק״ו, שלימוד התורה פועל הוספה בחלקו בעולם  ומזה מובן במכ״ש 
ברוחניות שברוחניות דחלקו בעולם — ההבנה בלימוד התורה וההצלחה בלימוד התורה, כולל 
גם — גדול לימוד שמביא לידי מעשה — הצלחה בקיום המצוות, ועד לקיום המצוות באופן 
ד״כמצות רצונך״ — עד כמה שהדבר אפשרי בזמן הגלות. וכל זה נעשה הכנה קרובה ותוספת 
האמיתית  בגאולה  רצונך״,  כמצות  לפניך  ד״נעשה  השלימות  בתכלית  האמיתי  לקיום  זירוז 
וי״ל אשר פעולה הנ״ל — דהוספה בעולם בתומ״צ ע״י לימוד  והשלימה ע״י משיח צדקנו. 

התורה— נפעלת במיוחד, ע״י לימוד נגלה דתורה ותורת החסידות גם יחד.

והביאור בזה: 

נגלה דתורה ופנימיות התורה, חסידות — הם בדוגמת ״שמים״ ו״ארץ״, וכמובן בפשטות: 
פנימיות התורה עוסקת בעניני ״שמים״ — עיקר ענינה הוא בלימוד אודות הספירות, אודות 
רוחניות התורה ומצוותי׳ וכיו״ב, עד )שעל ידה מקיימים הציווי( ״דע את אלקי אביך ועבדהו 
גו׳״, ואילו חלק הנגלה דתורה הרי עיקר ענינו — בירור בירורים בעוה״ז הגשמי שאין תחתון 

למטה הימנו, והוא הנקרא ״ארץ״ בכלל וגם ״ארץ״ בפרטיות.

והנה, בריאת העולם, ״שמים וארץ״, היא )בפשטות, כמובא בפירש״י( ״בשביל התורה כו׳ 
ובשביל ישראל״ — וכיון ששניהם מרומזים בתיבה אחת )״בראשית — בשביל התורה שנק׳ 
ראשית ובשביל ישראל שנק׳ ראשית״( הרי זה מורה על התאחדות ב׳ הענינים, והיינו דכאשר 
ישראל לומדים תורה, והלימוד הוא כדרוש, הרי זה מוסיף קיום וחיות ב״שמים וארץ״ ובכל 

צבאיהם.

במילים פשוטות
בזוהר מובא שע"י לימוד התורה של יהודי הוא פועל שפע בחלקו בעולם, וממילא פועל 
לא רק בעולמו הגשמי אלא גם ובעיקר בעולמו הרוחני, עי"ז שלימוד תורתו וקיום מצוותיו 
יהיו באופן טוב יותר. וזה נפעל ע"י שמחברים את לימוד הנגלה עם לימוד החסידות שזהו ענין 
'ארץ ושמים', שחסידות מדברת יותר על דברים רוחניים ועליונים – שמים, עם לימוד הנגלה 
שמדבר בעיקר בדברים גשמיים ותחתוניים – ארץ, ומזה שנקראים ארץ ושמים מובן שע"י 

לימוד התורה באופן הנ"ל מוסיפים חיות בשמים ובארץ. 

המעשה הוא העיקר
וחסידות  )נגלה  ולהיות חדור בלימוד התורה בכל הפרטים   א. להשקיע את עצמו לגמרי 

ושניהם ביחד( ולהוסיף בקיום המצוות )עד כמה שאפשר בזמן הגלות(.
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דבר מלכות
והנה, כל זה נמסר לבחירתו של כאו״א, ועד שביכלתו ללמוד תורה באופן ד״לאפשא לה״, 
וכל כך מסור הדבר לבחירתו עד כדי כך שניתנה הבטחה אשר אם רק יהי׳ ״יגעת״ — מובטח 

לו שיהי׳ ״ומצאת״.

והדיוק בזה )כמדובר כמ״פ(:

אגרא״,  צערא  ״לפום  היגיעה,  על  שכר  בתור  שמשיגים  מה  דמלבד  היינו   — ״ומצאת״ 
משיגים גם באופן דמציאה )״ומצאת״(, כך שהטירחה והצער והיגיעה המושקעים בדבר — 
לעומת מה שמקבלים ומשיגים, הרי זה בדוגמת הטירחה שבהשגת מציאה יקרה מכל יקר, הון 
יקר של אבנים טובות ומרגליות, ואפילו אם לדעתו הגבהת המציאה והכנסתה לרשותו מהוה 
יגיעה, ואף אם מדובר ביגיעה אמיתית — הרי זה שלא בערך לגודל ערכה של המציאה. ועד״ז 

ברוחניות הענינים.

בהאמור לעיל נוסף ענין מיוחד כאשר מדובר במי שנעשה ״שליח״ ומפיץ בסביבתו לימוד 
התורה וקיום מצוותי׳, עד להפצת המעיינות חוצה, שכן כאשר עוסקים בזה ״מיט דער גאנצער 
אמת׳קייט״ וביגיעה המתאימה - אזי נעשים ״כלי״ לקבלת ברכתו של הקב״ה. ובלשון חז״ל 
— ״אתה החיית את העני )בידיעת התורה( כו׳ חייך כו׳״ - דכיון שזכה ומסר עצמו להחיות 

את נפש העני, לכן נותן לו הקב״ה ״מחי׳ חיים״ )למעלה מחיים סתם(, להוסיף חיים על חייו.

יוסיף״, הרי הוא מוסיף בלימוד עצמו, כולל —  ובמיוחד, אשר, ע״פ דברי חז״ל ״דמוסיף 
יותר  בלימוד לעצמו )היינו דלא רק שלומד בעצמו, אלא גם מלמד א״ע(, ועי״ז מוסיף עוד 
כו׳  מרבותי  למדתי  ד״הרבה  חז״ל  דברי  ע״פ  אצלו  גם  ניתוסף  וממילא  הזולת,  עם  בלימוד 

ומתלמידי יותר מכולם״.

במילים פשוטות
נפעל  אז  )"יגעת"(  באמת  וכשמתיגע  בבחירתו,  אחד  לכל  נתון  בתורה  היגיעה  של  הענין 
בערך  שלא  שכר  ומשיג  מקבל  אלא  לעבודה  בערך  שכר  ומשיג  מקבל  רק  שלא  "ומצאת", 
ליגיעה )"מצאת"(, וע"י שנעשה שליח ומפיץ את לימוד התורה וקיום המצוות עם כל האמת 

שבזה, ומוסיף בלימוד התורה יחד עם זולתו, נעשים כלי לקבל את כל הברכות מאת הקב"ה.

המעשה הוא העיקר
להתייגע בתורה עד אפילו למעלה מהיכולות.  א. 

ב.  להפיץ את לימוד התורה עם כל האמת לעצמו ובעיקר לאחרים.
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דבר מלכות

ויש לקשר את האמור לעיל)גם( עם הזמן שבו אנו עומדים — בבואנו משמיני עצרת, אשר 
היו״ט שני שלו הוא שמחת תורה

— שבודאי נערכה שמחת התורה באמיתיות, ועד ל״שמחת תורה״ ע״פ הפירוש שהתורה 
עצמה שמחה בלומד התורה, ועאכו״כ אם מדובר במלמד תורה לרבים, ועכ״פ — מלמד תורה 
שהרי  הברכות,  בהמשכת  הוספה  גם  וממילא  התורה,  בשמחת  הוספה  ישנה  שאזי  ברבים, 
התורה היא ״כוס״ לכל הברכות, עד לאופן ד״שמחה פורץ גדר״, כולל ובמיוחד — הברכות 

שבאות ע״י לימוד התורה והפצת התורה.

גם  התורה  ובפנימיות  דתורה  בנגלה  הוא  כשהלימוד  בדבר  מיוחדת  מעלה   — גופא  ובזה 
יחד, שכן, בהתאחדות כל חלקי התורה ביחד נפעלת גם ההתאחדות ד״יחד שבטי ישראל״ — 
כהתחלת פ׳ ״וזאת הברכה״ שקראו את כולה, מתחלתה ועד סופה, ביום שמחת תורה, ביחד 

עם התחלת הפרשה ד״בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ״.

עד אשר עי״ז יקויים, בהקדם, מ״ש )בכתוב זה( ״ויהי בישורון מלך״ —כולל הפירוש דקאי על 
מלך המשיח, שאז יהי׳ כאו״א מישראל במעמד ומצב הנקרא בשם ״ישורון״, כמבואר בלקו״ת.

במילים פשוטות
ע"י שמלמדים תורה ברבים התורה נעשית שמחה מזה ועוד יותר כאשר מאחדים בלימוד 

נגלה וחסידות ביחד, שזה מורה על ההתאחדות של בני ישראל.

המעשה הוא העיקר
ללמוד וללמד תורה ברבים.  א. 

ללמוד נגלה וחסידות ביחד.  ב. 
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דבר מלכות
ויה״ר שמכאן ולהבא הנה כאו״א מכם, בתוך כלל ישראל, ובמיוחד — כלל לומדי התורה — ילמד תורה, 
נגלה וחסידות, באופן חדש לגמרי, עד כדי כך שהחידוש יהי׳ בכל הפרטים, הן בחכמה, הן בבינה והן בדעת 
— דמכיון שילמד באופן נעלה שלא בערך לגבי לימודו ע״ע, כולל — ביגיעה שלא בערך, הרי בודאי יתן לו 

הקב״ה ברכה והצלחה, עד לאופן ד״ומצאת״, ועד ל״מציאה״ ביחס ל״ומצאת״ שקודם שמע״צ ושמח״ת.

וכן יוסיף יותר מדי יום ביומו, ״לאפשה לה״, ויתעלה ״מחיל אל חיל״, לפי שיקויים בו מאחז״ל ״אין להם 
מנוחה״ עד אשר לא ימצא מנוחה לעצמו, אלא ימשיך ויוסיף בלימוד התורה כדרוש, דהיינו — בהקדמת 

דחילו ורחימו, כמבואר בארוכה בקונטרס עץ החיים.

ויעסוק בכל ענינים אלו מתוך בריאות הנכונה, ללא כל הפרעות צדדיות, כך שיהי׳ עסוק בתורה לגמרי 
בלבב שלם, בכל נשמתו וגם הגוף יסייע, שהרי בודאי לומד תורה באופן ד״כל עצמותי תאמרנה״. והנה, כל 
ענינים אלו מוסיפים ומזרזים יותר את ביאת משיח צדקנו אשר ״ילמד תורה את כל העם כולו״, והרי הכלי 

לזה הוא )גם( כאשר ״תלמודו בידו״ — לימוד התורה שלפני ביאת משיח צדקנו...

ויש לקשר זה עם המדובר בהתוועדות שלפנ״ז אודות דברי אדה״ז באגה״ק הידועה )בשיעור היומי בתניא 
דשמע״צ בשנה מעוברת, כשנה זו( בענין ״אל תפרוש מן הציבור״ לגבי לימוד התורה ברבים, עד ללימוד 

ד״עשרה שיושבים ועוסקים בתורה״, ועאכו״כ — אלו המלמדים תורה לרבים —

והלימוד בדרבים מזרז עוד יותר את קיום הברכה וההבטחה דנשיא דורנו, אשר כשיקיימו את ההוראה 
ד״עמדו הכן כולכם״, אזי תקויים המשך הברכה וכל ה״כלים״ שישנם ימולאו בכל הענינים הטובים, ובמיוחד 
— ״אין טוב אלא תורה״, ובזה גופא — במיוחד ״עץ החיים״ שכולו טוב דקאי על לימוד פנימיות התודה 

)כמבואר באגה״ק בארוכה(.

וקויים גם הנאמר בסיום אגה״ק הנ״ל אשר ״בימיו ובימינו תושע יהודה וירושלים תשכון לבטח״, ובאופן 
ד״אמן כן יהי רצון״)כהסיום שם( — היינו ששואבים רצון חדש הפועל שההמשכה תהי׳ במהירות יותר מכפי 

שהוחלט קודם לכן, עד לגאולה באופן ד״מיד הן נגאלין״...

ועד לאופן ד״נגאלין מיד״, ובפשטות — גאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, שילמד תורה את 
כל העם כולו, עד ל״ראי׳״ בתורה, ועד אשר ״תורה חדשה מאתי תצא״, ו״כולם ידעו אותי למקטנם ועד 

גדולם״.

במילים פשוטות
כאו"א צריך ללמוד נגלה וחסידות ושניהם ביחד עד באופן חדש לגמרי, החידוש מתבטא בכל הפרטים 
השכליים של האדם )חכמה, בינה ודעת(, עד שמגיעים לדרגת "צדיקים אין להם מנוחה". וע"י זה שלומדים 

תורה ברבים ובפרט שמלמדים תורה ברבים מקרבים ומזרזים את ביאת משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

המעשה הוא העיקר
ללמוד נגלה וחסידות ושניהם ביחד עד שלימודו יהי' באופן שלא הי' עד עכשיו, שמתבטא בכל  א. 

פרטי שכלו.

ללמוד וללמד תורה לרבים. ב. 
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יחידות כללית לתמימים כ"ו תשרי תשמ"ח 

דבר מלכות
הרי מובן מעצמו שלברכות אלו שאודותן דובר לעיל, לקבוצות הקודמות, ובמיוחד לקבוצה 
הראשונה, יש שייכות לכל אחד מכם; ולא רק שייכות, אלא הן גם חלות על כל אחד מכם, ועל 

ההורים וראשי הישיבות, והמלמדים שחינכו אתכם. 

ולזה מיתוסף עוד ענין מיוחד, ובמילא – גם ברכה מיוחדת, בנוגע אליכם, שזכיתם ללמוד 
בישיבה זו שאודותה אמר נשיא דורנו שצריכים להיות ״נרות להאיר״. 

האפשרי,  וכפי  האפשרי  ככל  הסביבה  על  להשפיע  שצריכים  ד״הקהל״,  התוכן  גם  וזהו 
ויתירה מזה – שייפעל בהם ״ליראה את הוי׳ )ולשמור מצוותיו(.. כל הימים״, דמובן מאליו 
שלכל לראש זה צריך להיות, כאמור, באופן ד״נרות להאיר״, דבאם מישהו צריך ורוצה להאיר 
בסביבה, הוא צריך להיות בעצמו נר מאיר, ובלשון אחר – דוגמא חי׳, כיצד יש להתנהג, וכיצד 

הקב״ה רוצה. 

ובפרט כפי שהקב״ה גילה ונתן זאת בפנימיות התורה, בקונטרס עץ החיים ובתורת החסידות 
בכמה וכמה מקומות. 

והובטח לכל אחד מכם בתוך כלל ישראל ש״הבא לטהר מסייעין אותו״, החל מ״הבא לטהר״ 
את עצמו, וגם אחרים, שאז ״מסייעין אותו״, כפי שמסביר נשיא דורנו ש״מסייעין״ לשון רבים 
להעלות  גמורה  עם החלטה  עד עתה,  בעצמם  וקיום המצוות שעשו  התורה  לימוד  על  קאי 
וללכת  ומלמטה,  עזר מלמעלה  יותר  עוד  לקבל  עוזר  וזה עצמו  יותר,  עוד  ולעשות  בקודש, 

״מחיל אל חיל״, עוד יותר מכמה שציפו. 

במילים פשוטות
הבחורים שלומדים בישיבה של הרבי צריכים להיות "נרות להאיר" )שזה התוכן של הקהל 
שיהי' "ליראה את ה'.. כל הימים( ע"י זה שהם בעצמם מלאים וחדורים בקדושה הם יכולים 
להאיר גם לאחרים כפי שהקב"ה גילה והסביר לנו איך זה אפשרי ע"י לימוד התורה, והובטחנו 

שמי שרוצה ומתאמץ עוזרים לו מלמעלה.

המעשה הוא העיקר
בעצמם  מלאים  שהם  ע"י  לאחרים  ולהשפיע  להאיר"  "נרות  להיות  צריכים  התמימים  א. 

בקדושה ומהווים 'דוגמא חיה'.
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דבר מלכות 
וזהו ג״כ, כמדובר בהתוועדות הקודמת, שלענין ד״הקהל״ קשור גם הזכר ל״הקהל״, שיש כו״כ 
דרגות בענין של זכר: לכל לראש, עוד לפני שישנו הזכר, ישנו עצם הענין עצמו, שאליו צריכים 
לעשות אח״כ זכר; ולעצם הענין עצמו – לפעמים צריכים לעשות זכר, לפעמים זהו ענין של רשות, 

ולפעמים עשיית זכר הוא בכלל ענין בלתי רצוי. 

דהנה איתא בספרים  – מיוסד על הפסוק בקהלת , וכמ״ש  ״הוקר רגלך מבית רעך״ – שזהו אחד 
מהטעמים מדוע הכניסה לבית המקדש צריכה להיות לא בתדירות רבה, ובלשון הכתוב ״הוקר רגלך 
מבית רעך״ – מפני שבית המקדש הוא דבר יקר וקדוש, וכ״א צריך לעשות ״מקדש מעט״  אצלו 
בחיי היום-יום, אבל ללכת לבית המקדש – קישרו מלכתחילה עם כמה תנאים, כדי שירגישו עוד 

יותר את יוקר הענין. 

וזהו גם אחד מהטעמים )כדאיתא בספרים ( מדוע הכניסה למקדש, והקרבנות במקדש, והעבודה 
יובן עצם היוקר של ענינים אלו, שלכן אי  במקדש, היו קשורים עם ריבוי תנאים – כדי שעי״ז 
אפשר לעשות מזה ענין הנוהג בכל יום ובכל הימים, אלא רק זכר לזה, אבל הענין עצמו קשור רק 
עם האופן שבו צריכים להקריב קרבן או כיו״ב – ענינים היוצאים מן הכלל. ולכן אפילו לכהנים היו 
כמה תנאים לפני שנכנסו למקומות אלו שבהם הי׳ מותר להם להיכנס; לקודש הקדשים – אפילו 
לכהן גדול הי׳ מותר להיכנס רק פעם אחת בשנה , דאע״פ שבמשך כל השנה חשב אודות קודש 
הקדשים ואודות לוחות הברית ואודות כל הענינים, כמובן וגם פשוט, הרי הכניסה בפועל היא כל 
כך יקרה ונעלית, וצריכה לעשות רושם כל כך ״סוער״ )״ַאזַא מין שטורעמדיקן ַאיינדרוק״( על כל 

אחד, שנקבע מלכתחילה שזה לא יוכל להיות ענין שאליו מתייחסים כדבר הכי רגיל. 

וכן הוא גם בנוגע למה שנאמר אודות לימוד התורה, ש״התורה נקנית בארבעים ושמונה מעלות״ 
את  לקנות  לזכות  כדי  והכנות,  מעלות  כו״כ  לה  להיות  שצריכות  כך,  כל  יקרה  שהתורה  מפני   ,

התורה. 

ולכן, לא מספיק לימוד התורה בלבד, שבזה מחוייב כל אחד, ואדרבה – לא שייך כלל להיפטר 
גַאנצן  )״מיטן  ההיקף  ובכל  ה״שטורעם״  בכל  התורה  את  לקנות  כדי  השני,  בקצה  אלא,  מזה, 
פַארנעם״( – זקוקים לכל מעלות אלו שמפרטת המשנה, שביניהן יש כמה ענינים של פרישות 

וכמה ענינים של הכנה, מפאת היוקר והגדלות דקנין התורה. 

במילים פשוטות 
כמו שהעלי' לביהמ"ק היתה רק )שלוש( פעמים בודדות במשך השנה כדי ליקר את ביהמ"ק, 
כך גם לגבי התורה שקונים אותה רק ע"י הכנות רבות )כמ"ש "התורה נקנית בארבעים ושמונה 

מעלות"(, שע"י כך מיקר אותה.

המעשה הוא העיקר 
ליקר את לימוד התורה )ע"י שמתכונן אלי'(. א. 
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דבר מלכות 
ובפרט שזכיתם ובהשגחה פרטית בחרו בכם לנסוע למקום שני, ״גולה למקום תורה״ , היינו 
שאותו מקום הוא באמת מקום תורה, אבל אתם זכיתם ללמוד שם תורה באופן ד״גולה למקום 
תורה״ – שאין זה המקום שבו גודלתם עד עתה, וזה גופא שאתם ״גולים למקום תורה״, שזהו 

ענין של פרישות, מוסיף הצלחה מלמעלה, שתצליחו בזה. 

אבל כדי שההצלחה תומשך בפועל, זקוקים לעבודה, ולעבודה ״כדבעי״ )בלשון הגמרא(, 
במעלות שהתורה נקנית בהן, ועאכו״כ שצריכים לקנותה באופן כזה שאח״כ נעשים למשפיע, 

״נר להאיר״, על התלמידים האחרים שהיו שם מקודם, או התלמידים שיבואו לשם. 

יותר מכמה שרוצה להשפיע עליו, כפי  והרי כדי להשפיע על שני, צריך להיות לו הרבה 
שרואים שהשפעה אינה פועלת )עכ״פ לכתחילה( את כל ענין ההשפעה, אלא המושפע זקוק 
לכמה זמן עד שיקלוט את זה, וכדי שיקלוט לגמרי – צריכים לתת לו ביד רחבה לגמרי, ועוד 

יותר מ״לגמרי״, כדי שיוכל לפעול את כל הענינים שמצפים מהמושפע. 

ובפרט אם באים אל המושפע בתור אורח, שאז צריכים להראות דוגמא חזקה יותר והיקף 
והבנה והשגה עמוקים יותר בתורת הנגלה ותורת החסידות, שאז נעשה מילוי השליחות כדבעי. 

ועד שיודעים שהמשלח הוא נשיא דורנו כ״ק מו״ח אדמו״ר, והוא מצפה שכאו״א מכם יעשה 
את התלוי בו להיות ״שלוחו של אדם כמותו״, לפעול את השליחות הן במחשבה והן בדיבור, 
ועוד והוא העיקר – במעשה; וביחד עם זה ״אינו מבקש.. אלא לפי כחו״ , ולכל אחד מכם ניתנו 

כל הכחות הנצרכים כדי שתוכלו לקיים זאת בפשטות.

במילים פשוטות
כדי להשפיע, המשפיע צריך להיות מלא וגדוש הרבה יותר ממה שרוצה להשפיע כדי שיהי' 

מובן יותר למושפע. וצריכים לדעת שהרבי הוא המשלח והוא נותן כוחות בכל המצטרך.

המעשה הוא העיקר

כדי להשפיע לאחרים צריך להיות מלא וגדוש יותר ממה שרוצה להשפיע. א. 

לדעת שהרבי הוא המשלח והוא הנותן את הכוחות לכל הפעולות. ב. 

דבר מלכות 
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זכר לזה, אלא  י״ח כלל כאשר עושים רק  יוצאים  וכמוזכר לעיל, ישנם ענינים שבהם אין 
צריכים לעשות את הענין עצמו, לא זכר, אלא הענין עם כל ההיקף. 

וכך גם השליחות שניתנה לכם, אין ענין שזה יהי׳ איזשהו ״זכר״ לענין שני, אלא הענין הוא 
שעליכם לדאוג להפיץ שם תורת הנגלה ופנימיות התורה, תורת החסידות, במדה המלאה, עד 

שתהי׳ תורה כפי שהקב״ה דורש שהתורה תילמד. 

ולכן, אלו שזכו להיות שלוחים, צריכים גם לדעת את האחריות, וביחד עם זה – הזכות, שיש 
ג״כ, כאמור לעיל, ש״הבא לטהר  יודעים  זה  וביחד עם  זו;  להם מכך שבחרו בהם לשליחות 
מסייעין אותו״, היינו שאם רק מחליטים בתוקף המתאים לקיים את השליחות, ואח״כ פועלים 
בזה באופן ד״יגעת״ , דבר ודאי הוא שימלאו את השליחות, ויתירה מזה – ״ומצאת״ , דמכיון 
יותר מכמה שהיגיעה  שזה בא ע״י ״יגעת״, עוד ימצאו הצלחה בזה באופן של מציאה, עוד 
נותן המציאה, שזהו  , אלא גם באופן של מציאה, הנפעל מצד  יכולה לפעול מצד המתייגע 

המשלח – נשיא דורנו, בשליחותו של הקב״ה, שהוא מקור כל הברכות ונותן התורה.

במילים פשוטות

השליחות שנתנה לנו להפיץ בכל מקום את תורת הנגלה והחסידות אינה צריכה להיעשות 
כ"זכר" אלא כעצם הענין. אלו שנבחרו להיות שלוחים צריכים לדעת את המעלה של השליחות 
שלהם, ואת העובדה שברגע שמחליטים לקיים את השליחות ופועלים בשליחות באופן של 

יגיעה, ברור הדבר שיקיימו את השליחות באופן המושלם )יגעתי - ומצאתי(.

המעשה הוא העיקר

השליחות ללמוד ולהפיץ תורה צריכה להעשות כ'עצם הענין' עם כל התוקף שבדבר. א. 

לדעת את גודל הזכות בעבודת השליחות. ב. 

כדי לפעול בעבודת השליחות צריך להתייגע. ג. 
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דבר מלכות 
זאת  שתמשיכו   – והעיקר  גמורה,  הכי  החלטה  עם  אלו  ענינים  בכל  שתפעלו  רצון,  ויהי 

במעשה בפועל, ש״המעשה הוא העיקר״. 

ובזה נכלל ג״כ )כמדובר בארוכה בכמה התוועדויות האחרונות( – לבחון את עצמכם, שהרי 
בבואכם לעיר חדשה, ובפרט שאומרים שהיא בלאו הכי מקום תורה, מתעוררת השאלה: מדוע 
שלחו אתכם לשם? – שזהו כדי שתפעלו שם חידוש כזה והנהגה כזו, וחידושים כאלה בלימוד 
התורה, עד שזה יהי׳ כדאי, וזה יפעל עוד יותר תורה ב״מקום תורה״, ועד, כאמור לעיל, באופן 

ד״ומצאת״. 

בזמן הגלות,  ועבודתנו  הזקן בתניא קדישא שמעשינו  רצון, שבדוגמת מ״ש אדמו״ר  ויהי 
וב״שית אלפי שני דהוי עלמא״ בכלל, מביאים את הגאולה האמיתית והשלימה, שאז תהי׳ 
יותר מכפי שהחלטתם עד עתה, ותמלאו את  ״תורה חדשה מאתי תצא״ – כך תפעלו עוד 
השליחות הקדושה באופן הכי גדול ועמוק ורחב, לכל לראש – עי״ז שַתראו דוגמא חי׳, ועי״ז 
תשפיעו על כל הנמצאים שם, ובפרט על תלמידי הישיבה, באופן שמתוך שמחה וטוב לבב, ואז 

תהי׳ פריצת הגדר של הגבלות ומדידות, ויפעלו יותר, למעלה ממדידה והגבלה. 

נתינת  עם  וביחד  במיוחד,  התורה  ובלימוד  בכלל,  ועבודתינו  במעשינו  שמוסיפים  ומכיון 
הצדקה, כמוזכר לעיל – זה יזרז עוד יותר את הזמן של קיום היעוד ״מלאה הארץ דעה את הוי׳ 
כמים לים מכסים״, וכפי שמסיים הרמב״ם את ספרו ״יד החזקה״, שבזמנים ההם יהי׳ עסקם 
של ישראל לדעת את דעת בוראם כפי האפשרי עבור נברא, וכביאור החסידות  ש״אילו ידעתיו 
וידיעת  הייתיו״: כשרוצים באמת, אז מצליחים למעלה מכל מדידה והגבלה בידיעת התורה 

הבורא, וכמו כן מצליחים להשפיע על כל הסובבים, כאמור לעיל, ״נרות להאיר״. 

וביחד עם השליחות לצדקה הניתנת לכם, וכל הענינים האמורים, כאמור, במעשינו ועבודתינו 
בהצלחה רבה ומופלגה – שזה יזרז ויקרב עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה, וקיום 
היעוד ד״תורה חדשה מאתי תצא״, וקיום היעוד ״מלאה הארץ דעה את הוי׳ כמים לים מכסים״, 

במהרה בימינו ממש. 

במילים פשוטות 
צריכים לדעת שכאשר מגיעים למקום חדש זה בשביל לפעול בו חידוש בכלל, וחידוש כזה 
של תורה בפרט, כשלומדים תורה כדבעי ובפרט ע"י הדוגמא חי' שמראים לבחורי הישיבה זה 
גורם וממשיך את הגאולה האמיתית והשלימה, כמו שאדה"ז כותב בתניא שכל מה שאנחנו 

עושים עכשיו זה כדי לפעול ולהביא את הגאולה לתוך העולם.

המעשה הוא העיקר
כשמגיעים למקום חדש צריך להוסיף ולחדש שם בתורה.   א.
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יחידות כללית לתמימים יום ג' כ"ה תשרי תש"נ

דבר מלכות
שהקב״ה יברך את כל יהודי ואת כל בני ישראל, ואת אלו הנמצאים כאן במיוחד )נוסף על 
אלו שהיו כאן מקודם( – בכל הברכות שנעתקו מספרים, כמ״ש בתורתו הקדושה שהם צריכים 
בכל   – והרחבה״  הקדושה  הפתוחה  המלאה  ״מידו   – ישר  ובאופן  עצמו,  להתברך מהקב״ה 
ענינים אלו, כמוזכר אצל הכיתה הראשונה; ומובן מעצמו שזה כולל גם את הכתות שנכנסו 

לאחר מכן, וגם כיתה זו שנכנסה עתה – של בחורי ישיבה. 

ובאמת, הרי כיתה זו כוללת בתוכה את כל יהודי ואת כל בני ישראל, כמו שנאמר על כל יהודי 
״וכל בניך״ – שהרי כל יהודי הוא בנו של הקב״ה, ועל כל אחד מהם נאמר שמלבד היותו אחד 
מ״בניך״, הנה ״אל תקרי בניך אלא בוניך״ )כידוע הכלל ב״אל תקרי״ שזהו לימוד חדש הבא 
בתור הוספה על הפירוש הפשוט שלפני זה(, היינו שהם מקבלים ג״כ את הברכות להצלחה 
בלימוד התורה, עד ״לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא״, וגם לימוד התורה באופן ד״מהם 

יראו וכן יעשו״. 

ועד שענין זה שלמדים מהפסוק ״וכל בניך״ )שזה כולל גם לימוד התורה( יתקיים בפועל 
אצל ״כל בניך״ – כל יהודי וכל בני ישראל, כולל גם בני ישראל בדורות שכבר היו – שהם 
ג״כ מוסיפים בחלקם בתורה )״בגלגול זה או בגלגול אחר״, באיזה אופן שיהי׳(, וב״ותן חלקנו 
״חלקנו  את  להם  יתן  שהוא  מהקב״ה,  הסייעתא  את  בזה  יקבלו  הם  שגם  היינו  בתורתך״, 

בתורתך״. 

ובהוה )שהרי ״היום לעשותם״( – שיהי׳ גם אצלם  וכך גם בנוגע לבחורי הישיבה בפועל 
התוספת ברכה, שהקב״ה יתן לכאו״א מהם את חלקו בתורה, באופן שיהי׳ ניכר שזהו ״תורתך״ 

של הקב״ה, שזהו גם )או בעיקר( הענין דלימוד התורה לשמה. 

ועוד והוא העיקר, שיקויים אצל כאו״א מכם )ע״ד כפי שחז״ל לומדים זאת מענין הקשור עם 
כסף וזהב גשמיים( ש״מי שיש לו מנה רוצה מאתיים״, ומיד אח״כ ״יש לו מאתיים רוצה ארבע 
, הלוך והוסיף ואור; ושענין זה יהי׳ בפשטות אצל כאו״א  מאות״, ואח״כ ״כפליים לתושי׳״ 
והן פנימיות התורה, ובשני האופנים:  נגלה דתורה  מכם בהצלחה מרובה בלימוד התורה, הן 
שגם בשעת לימוד הנגלה יהי׳ ניכר שאת זה לומד חסיד, ובשעת לימוד החסידות – שאת זה 

לומד למדן בנגלה. 

ועוד, ויהי רצון, ו״המעשה הוא העיקר״  – שיוסיפו בכל ענינים האמורים )לימוד התורה 
וקיום המצוות(, ושזה יהי׳ מתוך בריאות הנכונה בגשמיות, ובריאות הנכונה ברוחניות. ושלא 
יהיו מונחים בענינים של ״ארץ״, עכ״פ לא יותר מכפי שזהו בפרשיות שקראנו – שכל ענין 
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ד״האזינו״...  באופן  הוא  ״שמים״  של  ענין  וכל  מרחוק,  ד״ותשמע״  באופן  הוא  ״ארץ״  של 
ובפרט שימי שמיני עצרת ושמחת תורה הם באותה קביעות דיום ראשון ושני של ראש השנה; 
ובמילא – שיהי׳ בשמחה הכי גדולה, ו״יעצרו״ ו״יקלטו״ את כל עניני לימוד התורה, הן נגלה 

והן חסידות, באופן ד״והיו לבשר אחד״ , המוליד גם ״לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא״. 

וכמו כן – שיהי׳ כפי הענין דשמחת תורה, שזה פועל מיד שהשמחה תהי׳ קשורה עם תורה 
)כפי שהלשון ״שמחת תורה״ עצמו מסביר(. ואע״פ שאז הרי ״מצות היום״ אינו בעיקר בלימוד 
גם  תהי׳   – וכו׳  עטוף  תורה כשהוא  ועד שאוחזים את הספר  התורה,  התורה אלא בשמחת 
השמחה בהכנות ללימוד התורה בפשטות שמחה הכי רבה, שאז תהי׳ גם ההצלחה הכי רבה 

בלימוד הבא בהמשך לזה, הן בנגלה והן בפנימיות התורה. 

במילים פשוטות

כל יהודי מעם ישראל כולל את כללות ישראל, ולכן כשמתווסף ענין הברכה בבני ישראל 
הן בלימוד תורה והן בשאר העניינים הרי הברכה נמשכת גם כן בכל בני ישראל בכל הדורות 
ובתוכם בחורי הישיבות, שכל אחד מהם יקבל מה' את חלקו בתורה כפי שהיא תורת ה' דוקא. 
וממילא מוסיפים בלימוד נגלה וחסידות יחד, עד שרואים שהלומד נגלה הוא חסיד והלומד 
חסידות הוא בעל נגלה, ולימודו הוא מתוך בריאות בגשמיות וברוחניות, ביחד וכל לימודו הוא 

מתוך שמחה וע"י כך תהי' תוספת הצלחה בכל ענייניו. 

המעשה הוא העיקר

כאשר לומדים חסידות יראו שיש פה בעל נגלה וכשלומדים נגלה יראו שחסיד לומד. א. 

להוסיף בלימוד התורה בתוך בריאות בגשמיות ורוחניות. ב. 

שבלימוד התורה יהיה חיבור של נגלה וחסידות יחד. ג. 

שהלימוד יהיה מתוך שמחה. ד. 
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דבר מלכות
מובן מאליו שכולכם נכללים בהברכות שאודותן דובר בהתחלת התכנסות זו. 

ובפרט בעמדנו בסיום חודש תשרי, שסיום המועדים שבו הוא שמחת תורה, השייך במיוחד 
לתלמידי הישיבות. 

ובעצם צריך כל  גולה למקום תורה״.  גופא( את הענין ד״הוי  )בזה  ובפרט אלו המקיימים 
תלמיד ישיבה לקיים זאת, אפילו כאשר לומד בעיר שבה נמצאים וגרים הוריו – שכאשר נעשה 

תלמיד הישיבה, נעשית ה״דירה״ האמיתית שלו ב״מקום תורה״ שבו לומד. 

ואפילו כאשר הוא ישן )כפי שנראה לעיני בשר( בבית הוריו, או בבית בפני עצמו – הנה 
בעצם הוא עובר לגמרי אל ה״מקום תורה״, הישיבה, ועד כדי כך, שאפילו בשעת השינה )בבית 
הוריו( – הוא חולם )״חלום׳ט זיך עם״( אודות עניני הלימודים של הישיבה, ולפני שנרדם חושב 
אודות הענין שלמד באותו יום בישיבה, וכן מיד כשמתעורר ]מבלי לחשוב האם זהו קודם ברכת 
התורה או לאחרי׳, שהרי אינו בעה״ב על מחשבתו...[ – מתחילה מחשבתו לחשוב מעצמה 

אודות הענין שעמו הלך לישון! 

ובאם ענין זה נדרש מכולם – מכל שכן קל חומר שזה נדרש במיוחד ממי שיש לו קושי מיוחד 
בזה, להיות שבפשטות לא קיים את ה״גולה למקום תורה״. והוא מקיים זאת בפנימיות – שכל 
״דירתו״ האמיתית היא ב״מקום תורה״, ועד ש״נמצא״ שם במשך עשרים וארבע השעות של 
המעת-לעת; ומה שלן או אוכל במקום שונה – הרי זה רק בחיצוניות, אבל גם בעת האכילה, 

ואפילו בעת השינה – נמצא בכל מהותו ובכל פנימיותו במקום שלומד!

במילים פשוטות
וישן  בפועל  גולה  מי שאינו  וגם  אחד  כל  אצל  להיות  צריך  תורה  למקום  גולה  הענין של 
בביתו צריך להיות נרגשת אצלו שמציאותו האמיתית היא בבית המדרש, וזה מתבטא גם בכך 
שבשעת השינה הוא חולם על דברי התורה שלמד וכן לפני ואחרי השינה הוא חושב על מה 

שלמד בישיבה.

המעשה הוא העיקר

שמציאותו  אצלו  מורגש  להיות  צריך  בביתו  כשנמצא  וגם  תורה,  למקום  לגלות  א. 
האמיתית היא בבית המדרש ,עד שאפילו כשישן חולם וחושב על דברי תורה. 
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דבר מלכות
וזהו ג״כ הלימוד מהשיעור בפרשת השבוע הקשור עם יום זה, יום הרביעי – חלק הפרשה 
שמרביעי עד חמישי. דנוסף על הפירוש המדובר לעיל – הרי לכל אחד מישראל יש את חלקו 
והוראתו בתורה בנוגע לעבודתו בחלקו בחיים במיוחד, ובמילא מובן שצריכה להיות בזה גם 

הוראה מיוחדת עבור בחורי ישיבה. 

וההוראה היא גם פשוטה וגלוי׳ )״אויבנאויפיק״(: 

אע״פ שלכל אחד מישראל יש חיוב תמידי דאהבת ה׳ ויראת ה׳ ואמונה בה׳ וכיו״ב, שאין 
להפסיק מזה אפילו לרגע, ביחד עם זה – להיות שחלקו הוא בתורה ]כפי שזהו בשבט יששכר 
בכלל, וכך גם אצלו )תלמיד ישיבה( בפרט, אפילו כאשר משתייך לשבט אחר, או לשבט לוי, 

או לכהנים וכיו״ב[ – אומרים לו: ״צא מן התיבה״ ! 

ואע״פ שזה עתה קיים ״ואהבת את הוי׳ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך״, היינו שהוא מונח 
לגמרי באהבת ה׳, שהרי קיים זאת כפי הציווי – שאהבת ה׳ צריכה לחדור בו לגמרי, כלשון 
הכתוב ״בכל לבבך ובכל נפשך״, ועד ״ובכל מאדך״, ״בכל מדה ומדה״ שבו מתעסק הרי הוא 

חדור אז באהבת הוי׳ – 

הרי אופן התורה הוא, שאומרים לו אז: ״צא מן התיבה״ שבה היית ע״פ הציווי, בשעת קיום 
מצות אהבת ה׳ או יראת ה׳ ואמונת ה׳ וכיו״ב, כי צריך לצאת לעולם האמיתי, שזהו ״עולמה״ 
של התורה – ״אסתכל באורייתא וברא עלמא״ , היינו שהעולם האמיתי נברא ב״אורייתא״ – 

ע״י לימוד התורה! 

והלימוד צריך להיות כדרוש, ובמילא עליו להתייגע בשכלו, ובכל חלקי שכלו – בחכמה בינה 
ודעת שלו. ואע״פ שזה מיוסד )כאמור( על אהבת הוי׳ ויראת הוי׳ ואמונת הוי׳ וכו׳ – הרי כדי 
שלימוד התורה יהי׳ כראוי, ְמַצָוה התורה, שאז )בשעת הלימוד( לא תהי׳ האהבת-ה׳ כל כך )או 

בכלל( בגלוי, כי הוא עסוק בהענין שאודותיו מדובר ב״עולם התורה״. 

וזה יכול להיות באחד מששה סדרי משנה; ואדרבה – התחלתם )מסכת ברכות( קשורה עם 
, כמדובר כמה  ״מילתא דחסידותא״, הקשור עם ״מילי דנזיקין״, הקשור עם ״מילי דאבות״ 
פעמים. והיינו, שלכל לראש צריך להיות ״סור מרע״  – להרחיק כל סברא שכלית המזיקה, 
להיותה ״שלא כהלכה״, ובבחי׳ ״מגלה פנים בתורה״  עבור נצחנות וכיו״ב, שאז במילא הוא 
מעקם )״פַארבויגט״( את הענין כדי לנצח, ואפילו כשהוא עצמו מרגיש ששכלו טועה בענין 

זה – אין זה לפי כבודו )״שטייט עם ניט ָאן״( להיות ״מודה על האמת״... 

ולזה צריכים לדעת מארבעים ושמונה המדות שהתורה נקנית בהן , והיינו שעל ידן נעשה 
ענין הקנין )״נקנית״( – כמבואר בחסידות  שזה קשור עם העולם שעליו נאמר  ״ברוך קונך״, 
עולם האצילות – כי הוא לומד תורה באופן שנעשה ״יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו.. נמצא 
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כלל״ , שזהו ענינו דעולם האצילות – ״אצלו וסמוך״ , ועד שלא שייכת שום מציאות אחרת; 
כל מציאותו היא מציאות התורה!

במילים פשוטות

ואחד  אחד  כל  על  תמידי  חיוב  שיש  למרות  לתמימים:  בנוגע  היומי  מהשיעור  ההוראה 
ויראה להקב"ה, בכל זאת מכיוון שתמים כל ענינו לימוד התורה,  מישראל שיהיה לו אהבה 
אומרים לו "צא מן התיבה" )מהתפילה(. ומכיוון שהלימוד צריך להיות כדבעי הקב"ה אומר 
שכשלומד תורה אינו צריך להיות מונח באהבה ויראה לקב"ה כדי שלא יפריע ללימוד התורה 

כדבעי, וסיבת לימודו אינה לשם "נצחנות" וכיו"ב אלא כדי למלאות את רצון השם.

המעשה הוא העיקר
כשלומדים צריך להתמסר ללימוד עד כדי כך שצריך לא להיות מונח באהבה ויראה  א. 

בגלוי כדי שהלימוד יהיה כדבעי.

שלימודו יהיה לשם שמים ולא לשם "נצחנות" וכיו"ב. ב. 
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דבר מלכות
ויהי רצון, שתוסיפו יותר ויותר במחשבה והתבוננות ע״פ הלימודים בחסידות שלמדתם כבר, 
ושתלמדו הלאה, ובהוספה וביתר עומק ורוחב, ואז יתגלה בפועל ה״יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו.. 

נמצא כלל״, כך שכל מציאותכם תיעשה מציאות של תורה, עד שהתורה ״נקראת על שמו״. 

ושזה יהי׳ חדור באהבת ה׳ ויראת ה׳; ואין זה סתירה כלל וכלל, ואדרבה – רק אז נעשים שני 
הענינים בתכלית השלימות ותכלית ה״תמימות״. 

וענין זה )יראת ה׳ ואהבת ה׳( הוא גם ענין ה״שמים״ שבתורה עצמה, שעליו בונה וממנו מתחיל 
את לימוד התורה מתוך ביטול להקב״ה נותן התורה; ואח״כ ישנו האופן ד״ארץ״ בלימוד התורה 
– שצריך להתייגע בסברא הקשורה עם שכלו הגשמי, באופן שיהי׳ מובן גם לנפש הבהמית שלו 
ולשכלו האנושי, לא רק השכל דנפש האלקית, ואדרבה – הבנתו בזה צריכה להיות לא רק מצד 

אמונה בלבד, אלא עליו להבין את הסברא השכלית שבדבר. 

וכאשר הקב״ה נותן לו הצלחה – מצליח לקיים את שני הענינים, באופן שכל אחד משלים את 
השני, ועד באופן ד״תמימות״ ו״תורת הוי׳ תמימה״  – בתכלית השלימות, הן מצד השכל שבתורה 
שבזה(  )בשכל  שלמד  בתורה  שממשיכים  החסידות   כפירוש   , תחילה״  בתורה  ״ברכו  מצד  והן 
מברכת התורה, שבה מדובר אודות נותן התורה, ואומרים בה ״אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו 
את תורתו״ – נתינה ״מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה״, וביחד עם זה – נתינה באופן שלכל 
אחד מכם, בתוך כל לומדי תורה, ניתנת היכולת וההבנה והשגה להבין תורה, ועד שנעשים דבר 

אחד עם השכל שבתורה )כאמור לעיל(. 

וכל זה מיוסד על האמונה בנותן התורה, עד שזה נעשה ה״)ברכו בתורה( תחילה״ – שהרי בברכת 
התורה לא מדובר אודות שכל של תורה, אלא אודות הקב״ה; ואח״כ זה נעשה דבר אחד עם שכל 
התורה, ושכל התורה נעשה דבר אחד עם האמונה. אבל בזה ישנו גם ענין עיקרי – שההבנה בזה 

היא באופן שהמושכל מתאחד עם המשכיל, ועוד ועיקר )כמדובר( – עם השכל שבתורה. 

במילים פשוטות
שהלימוד - שקשור עם הבנה והשגה - יהיה חדור באהבת ויראת ה' שזה הבסיס וההתחלה 
ללימוד התורה )ברכו בתורה תחילה(, ואח"כ יש את הענין של לימוד התורה באופן של הבנה 
והשגה, והשלימות של לימוד התורה זה לחבר את שניהם - מצד אחד להפעיל כמה שיותר את 
השכל ולהבין את דברי התורה על כל סברותיהם וכו' ומצד שני לא לשכוח )ח"ו( את הקב"ה 

)נותן התורה(.

המעשה הוא העיקר 
כל סברא מכל הצדדים,  להבין  אופנים מצד אחד  ב'  צריך לחבר  כשלומדים תורה  א. 
ומצד שני לא לשכוח את הקב"ה )נותן התורה( שגם בלימוד התורה לומד מתוך אהבה ויראה 

)שאינה מפריעה לעצם הלימוד(.
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דבר מלכות
ובפרט שמקשרים ענין זה )״ברכו בתורה תחילה״( גם עם עבודת התפילה, ובהקדמת ״יהיב פרוטה לעני 
, ששם לומדים תורה בפשטות, בשכל  ואח״כ הולכים מיד ״מבית הכנסת לבית המדרש״   , והדר מצלי״ 
התורה, ואח״כ ״הנהג בהן מנהג דרך ארץ״  – ״לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא״ , לדעת כיצד יש לנהוג 

ב״ארץ״, מסקנא בנוגע למעשה )כפי שה״מעשה״ נמצא עדיין בתורה(. 

ומוריד את ה״מקדש  ועד שזה ממשיך  יחד,  וצדקה(  )תורה תפילה  ג׳ הענינים  כל  ועי״ז מאחדים את 
אדנ-י כוננו ידיך״  בגלוי ובשלימות וב״תמימות״. והרי במקדש היו שני הענינים דתפילה ותורה: )א( בלשון 
הרמב״ם  – ״בית לה׳ מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות״, שזהו ענין התפילה – ״תפילות במקום קרבנות 

תקנום״; )ב( ושם הי׳ גם לשכת הגזית, שממנו תורה והוראה יוצאת לכל העולם כולו. 

ויהי רצון, שתוסיפו בכל ענינים אלו ככל האפשרי, וזה יזרז עוד יותר את בנין בית המקדש, ביחד עם 
לשכת הגזית, וביחד עם ״ואשיבה שופטייך כבראשונה״, למטה מעשרה טפחים, ותיכף ומיד ממש, ובאופן 

ד״נייחא בעליונים ונייחא בתחתונים״, הן בגוף והן בנפש, לימוד עם גוף בריא ועם נשמה בריאה גם יחד. 

עולם  ״לתקן   – האמיתית  בבריאות  כולו,  העולם  בכל  געזונטער״(  מַאכן  )״זָאל  בריאות  יפעל  ושזה 
ע״י משיח  והשלימה  דגאולה האמיתית  ומצב  כבר במעמד  נעשה העולם העומד  זה  כי  במלכות שד-י״, 

צדקנו בפשטות, למטה מעשרה טפחים. 

ולכן גם נותנים לכל אחד מכם שליחות נוספת )אע״פ שעיקר העבודה שלכם הוא, כאמור, לימוד התורה( 
– ענין הצדקה, העמוד השלישי, היינו שביחד עם ״ברכו בתורה תחילה״ – עמוד התפילה, ואח״כ לימוד 
התורה – עמוד התורה, ישנו עמוד הצדקה וגמילות חסדים. וזה ממשיך ומוריד מיד את המקדש השלישי, 

ובפשטות, ולמטה מעשרה טפחים, ותיכף ומיד ממש. 

ואז לומדים ״תורה חדשה מאתי תצא״  מפי הקב״ה, מפי משיח צדקנו, ועד ללימוד באופן של ראי׳. 
בקיום המצוות, החל מקיום מצות  והידור  פנימיות התורה,  והפצת  בלימוד  יותר  עוד  ובפרט שמוסיפים 

לימוד התורה, ומתוך שמחה וטוב לבב. 

במילים פשוטות
התפילה  עבודת  בהקדמת  הוא  כשהלימוד  הוא  התורה  לימוד  של  האמיתית  השלימות 
ושלאחר התפילה הולכים לביהמ"ד ללמוד עד שמוציאים מהלימוד הלכה למעשה. השילוב 
הנ"ל נמצא גם בביהמ"ק שמצד אחד הקריבו בו קרבנות )ענין התפילה( ומצד שני למדו בו 

תורה )בלשכת הגזית(.

המעשה הוא העיקר
ללמוד תורה בהקדמת עבודת התפילה. א. 

לאחר התפילה הולכים לביהמ"ד ללמוד עד שמהלימוד יוצא הלכה למעשה. ב. 
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יחידות כללית לתמימים ז"ך תשרי תנש"א
דבר מלכות 

שהקב״ה יצליח כל אחד מכם בתוך כלל ישראל, שיתקיימו כל הברכות האמורות לפני זה, שהן שייכות 
לכל העוסק בלימוד התורה. 

שהכוונה  הוא,  בזה  הענין  שפשטות  גדולה(,  באריכות  )וממשיך  תלכו״  בחוקותי  ״אם  הפסוק  ובלשון 
היא ללימוד התורה בשקלא וטריא ו״הליכה״ )דשקלא וטריא זהו אמיתית ענין ההליכה(, ועאכו״כ כאשר 
זו הלכה״, כמדובר כמה  מהשקלא וטריא יוצא אח״כ ״לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא״ – ״דבר הוי׳ 

פעמים. 

ויהי רצון, שיהי׳ – כמו שהרמב״ם מבאר בארוכה, שזה שמצינו אריכות בתורה בנוגע ליעודים גשמיים 
הוא בכדי לפרסם עוד יותר, שכל מי שלומד תורה, הקב״ה מבטיח ונותן לו את כל היעודים הגשמיים כדי 
שיוכל ללמוד תורה מתוך שמחה וטוב לבב, ומתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, וללכת ״מחיל אל חיל״, עד 

)כלשון הכתוב ( ״יראה אל אלקים בציון״. 

וכפי שאומרים בפסוקי ״אתה הראת״, ש״כי מציון תצא תורה ודבר הוי׳ מירושלים״, שענינה של ״ציון״ 
הוא )במיוחד( שממנה תצא תורה והוראה לכל בנ״י בכל הארצות כולן, בחו״ל ובארץ ישראל, ועד )בארץ 
ישראל עצמה( – בירושלים, ובהר הבית, ובלשכת הגזית, שהיא היתה בצד בית המקדש, בסמיכות ממש, 
ששם הי׳ הענין דלימוד התורה, ועד ללימוד התורה בתכלית השלימות, ועד ״לאסוקי שמעתתא אליבא 

דהלכתא״. 

כל  ״כלו  רב  מזמן  שכבר  בישראל,  פוסקים  כמה  של  ברור  דין  פסק  שישנו  אלו,  לימינו  בנוגע  ובפרט 
שופטייך  ל״ואשיבה  ג״כ  הקשורה  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  ומיד  תיכף  לבוא  ומוכרחת   , הקיצין״ 
כבראשונה ויועצייך כבתחילה״  דקאי בפשטות על לימוד התורה; וכל מי שהקב״ה זיכהו )והוא מנצל את 
זה כדרוש, ומתוך שמחה וטוב לבב( בלימוד התורה בשקלא וטריא ובפלפולי דאורייתא, ומתוך שמחה וטוב 
לבב – הרי הוא מזרז ומקדים עוד יותר את ענין הגאולה האמיתית והשלימה, בשביל כל אחד ואחת מבני 
ישראל – ״האנשים והנשים והטף״... ויהי רצון, אשר – בשייכות למסכת זו גופא הקשורה ל״כלל גדול״  
– יתקיים בכל אחד מכם )בתוך כלל ישראל( ה״כלל גדול״ ד״הבא ליטהר מסייעין אותו״ , שמקבלים סיוע 
מהקב״ה, ובפרט ע״י ה״לטהר״  )בלשון שמשמעו לטהר( אחרים  – כולל חלקו בעולם, ובדרך ממילא – כל 

העולם כולו...

במילים פשוטות
לימוד התורה של יהודי צריך להיות באופן של "בחוקותי תלכו", שלאחר שעוסק בשקו"ט ופלפול בתורה 
צריך ללמוד גם הלכה למעשה בפועל וע"י זה נמשך לו כל השפע שכתוב בתורה בהמשך הפרשה וכל השפע 
הנ"ל הוא נועד כדי שהיהודי ימשיך לשבת ולשקוד על התורה שע"י לימוד התורה בשמחה מזרזים את 

הגאולה.

המעשה הוא העיקר
בנוסף לפלפול ושקו"ט בתורה ללמוד גם את החלק ההלכתי של הדבר וללמוד זאת בשמחה.        א. 
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דבר מלכות
ועוד והוא העיקר: לימוד התורה צריך להיות לשמה, ולא זקוקים )״מ׳דַארף ניט ָאנקומען״( 
לטעמים אחרים וכו׳, אלא דוקא לשמה; ויהי רצון שיתוסף אצלכם בכל ענינים אלו, ועוד ועיקר 

– בלימוד התורה לשמה, ובהצלחה רבה ומופלגה, ומתוך שמחה וטוב לבב.

וכנ״ל – זה יזרז עוד יותר את ביאתכם וביאתנו וביאת כל בני ישראל לארצנו הקדושה, ושם 
– לירושלים עיר הקודש, הנקראת בשם ״ציון״ )כנ״ל(.

״מציון תצא תורה״,  בזה  ויקויים  בלימוד התורה,  ושקידה  יותר בהתמדה  עוד  נוסיף  ושם 
וגם  ״מציון״   – וכאמור   , שכר״  וקבל  ד״דרוש  הלימוד  אופן  וגם  להלכה,  הפסק-דין  שיהי׳ 

״מירושלים״.

)כפי שאמרנו לא מכבר שלוש פעמים, הן בשמחת  ומיד, כההמשך בזה  ואח״כ גם, תיכף 
תורה והן בשמיני עצרת( – ״אב הרחמים״ – שכל הענינים יהיו בהצלחה רבה, כתוכן המשך 
הנוסח; וכמו כן אח״כ בנוסח ההקפות, ועד לסיום ההקפה השביעית, שכבר נסתיימה בשמחת 

תורה, ובמילא מובן שאין הדבר חסר אלא המעשה בפועל.

ושיהי׳ המעשה בפועל, ש״מציון תצא תורה ודבר הוי׳ מירושלים״, וכפי שאומרים אח״כ 
בסיום ההקפות – ״שמע ישראל הוי׳ אלקינו הוי׳ אחד״,  ו״ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד״, 

בשמחה ובטוב לבב.

במילים פשוטות

כשיהודי לומד תורה אין זה משום טעם מסויים אלא לימודו צריך להיות לשמה )כלומר שכל 
הכוונה שלו בלימוד התורה זה אך ורק לעשות את רצון ה'(, וזה מזרז את ביאת כל ישראל לארץ 

הקודש ששם יוסיפו בלימוד התורה בשקידה והתמדה.

המעשה הוא העיקר

לימוד התורה צריך להעשות לשמה וללא שום כוונה אחרת. א. 

לימוד התורה צריך להעשות מתוך שמחה. ב. 
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יחידות כללית לתמימים א' דר"ח מר־חשון תשנ"ב
דבר מלכות

נמצאים אנו עתה לאחרי שבת פרשת בראשית, וידוע הציווי והנתינת כח של נשיא דורנו 
בנוגע להנהגה דשבת בראשית. 

״ב׳ ראשית״, ״בשביל התורה  כולה היתה בשביל  והנה, ״בראשית״ פירושו שכל הבריאה 
שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית״. ובזה גופא, הרי כמאמר חז״ל – ״מחשבתן 
אליהו  דבי  בתנא  כדאיתא  התורה,  של  למחשבתה  גם  כולל  דבר״,  לכל  קדמה  ישראל  של 
ד״ישראל קדמו״ לתורה... וממילא מובן שישראל קודמין לכל דבר, גם לכל עניני שמים וארץ 

וכל צבאיהם שנבראו בשבילם. 

ילד קטן  לכל  ועד  ילד הלומד תורה,  וכל  מובן, שכל תלמיד הלומד תורה,  זו  ומ״קדימה״ 
הלומד א-ב )וכמדובר כמה פעמים( – מבטיחה לו תורת אמת שהקב״ה בעצמו דואג לו, למילוי 
כל המצטרך לו, בכל עניני הבריאה – אף שהשפעת המצטרך לו בפועל נעשית )מהקב״ה עצמו( 
ע״י הוריו, שהם שותפיו של הקב״ה, כביכול, בילדיהם... ויהי רצון שמהדיבור בכל ענינים אלו, 
יתוסף בכל אחד מתלמידי הישיבות כאן, ובכל אחד מתלמידי הישיבות בכל מקום שהם – 

שילמדו את כל התורה כולה! 

וכהדיוק בזה – שהכוונה לכל התורה כולה בפשטות! 

וממילא, כיון ש״אסתכל באורייתא וברא עלמא״, הרי כשהוא לומד את כל התורה פעולתו 
היא ג״כ בכל ה״עלמא״, הכולל בפשטות הן שמים והן ארץ והן צבאיהם, שע״י לימודו בתורה, 
תוספת  ממשיך  הוא  הרי  התחתון,  הזה  עולם  עם  הקשורים  בענינים  גופא(  )בתורה  ובפרט 

בברכות ה׳, בכל עניני העולם, הן שמים והן ארץ וכל צבאיהם. 

ולכל לראש – בכל הענינים המצטרכים לישיבות שלהם, ובכל המצטרך לתלמידים עצמם, 
הן ענינים גשמיים והן רוחניים, בכדי שתהי׳ להם מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, שאז תינתן להם 

היכולת ללמוד תורה מתוך מנוחה אמיתית. 

במילים פשוטות
ישראל קדמו לכל דבר והם ראשית הכל ולכן התורה דואגת לכל תלמיד מאיתנו שיהי' לו את 
כל המצטרך בגשמיות וברוחניות מנוחת הגוף והנפש. ומתוך מנוחת הנפש צריך כל א' ללמוד 
את כל התורה בפשטות, וע"י לימודו פועל ברכה פה בעולם התחתון ובמיוחד ברכה לעצמו 

ולישיבתו ברוחניות וגשמיות.

המעשה הוא העיקר
מוטל על כל אחד ואחד ללמוד את כל התורה כולה בפשטות. א. 
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דבר מלכות
ויהי רצון שכל אחד מכם יוסיף בלימוד כל התורה כולה )כנ״ל(, החל מקביעת עתים בלימוד 
הרמב״ם – הכולל את כל התורה כולה. וכפי שאדמו״ר הזקן מאריך  במעלה הכי גדולה של 

ידיעת כל דיני התורה כולה, וכמדובר כמה פעמים. 

אלא שביחד עם זה, ישנם כמה חלקים בתורה, וכולם מוכרחים. וע״ד ובדוגמת מה שב״ברא 
עלמא״ הכולל שמים וארץ, הרי השמים משפיעים בארץ, ודוקא עי״ז הארץ מצמיחה פירות, 
פירות נעימים הנצרכים לכל העולם כולו, ומביאים שמחה וטוב לבב – עד״ז הוא ג״כ בתורה 
)ב״אסתכל באורייתא״( הכוללת שמים וארץ, שזהו החילוק בין תורה שבכתב ותורה שבע״פ, 
ובתורה שבע״פ גופא – בין לימוד המשנה, שהיא בלשון קצרה וברורה , ולימוד הגמרא, דמכיון 
שלשון המשנה הוא קצר, והרי צריכים לידע גם את השקלא וטריא שבדבר – מוכרחים ללמוד 

גם את הגמרא, ודוקא באריכות, ודוקא בפלפול וכו׳. 

ויהי רצון שלימוד התורה שלכם יכלול, כאמור, את כל חלקי התורה. וזה קשור גם עם מילוי 
רצונו של אדמו״ר הזקן – לימוד כל התורה כולה, שעפ״ז מובן שזהו ענין שיש לו הגבלה. וזאת 

ניתן לקיים בפועל ע״י לימוד הרמב״ם באופן שמסיימים את כולו מתחילתו ועד סופו. 

במילים פשוטות

שכל א' יוסיף בלימוד התורה כולה, שזה נפעל בעיקר ע"י לימוד הרמב"ם הכולל כל דיני 
התורה. וביחד עם זה לימוד משנה וגמרא ושקו"ט בהבנה והשגה.

המעשה הוא העיקר

על כל אחד להוסיף בלימוד כל התורה כולה החל מלימוד הרמב"ם וכן בשאר חלקי  א. 
התורה.
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דבר מלכות
..ויהי רצון שתוסיפו בהתמדה ושקידה בשיעורים בתורה, ויתירה מזו – לימוד התורה ללא 

שום שיעורים, וללא מדידה והגבלה כלשהי!... 

ועד שגם כשמתעוררים באמצע השינה, חושבים מיד בלימוד התורה, ויתירה מזו – אפילו 
בשעת השינה חולמים על ענין בתורה! כולל גם – פלפול בתורה!... 

ויהי רצון, כמדובר כמה פעמים – שתוסיפו עוד יותר בהתמדה ושקידה בפשטות, הן בלימוד 
נגלה דתורה והן בלימוד פנימיות התורה, אשר פנימיות התורה ישנה הן בנוגע לעניני משנה 
שבתורה, והן בנוגע לענינים שבגמרא, וכמו כן – הן בנוגע לענינים שבתורה שבכתב והן בנוגע 

לענינים שבתורה שבע״פ. 

ויתירה מזו, לימוד פנימיות התורה ישנו גם בנוגע לכך שלכל אחד מכם ניתן הכח לחדש 
בתורה  – ״לאפשא לה״ , ועד לחידוש באופן כזה שיחול עליו השם ד״תלמיד ותיק״ , שחידש 

חידוש אמיתי בתורה. 

ובפרט, כנהוג לאחרונה – שמשתדלים לפרסם את אותם הענינים שמתייגעים עליהם עד 
שמגיעים לידי שקלא וטריא אמיתית, המיוסדת על כללי התורה – פרסום בכתב, או באופן 

דדפוס. וכמדובר כמה פעמים בנוגע למנהג זה בשנים הכי אחרונות.

במילים פשוטות
לימוד התורה צריך להיות בשקידה והתמדה ללא הגבלות כלל עד כדי כך שכשישן חולם על 
לימוד ופלפולים בתורה וכשקם בזה תהיה מחשבתו, ובפרט בלימוד פנימיות התורה שגם בה 

יכול לחדש ועד שיפרסם זאת בכתב, כנהוג.

המעשה הוא העיקר
שלימוד התורה יהיה למעלה ממדידה והגבלה ושיחדור בכל פרטיו א. 

שגם בלימוד פנימיות התורה אפשר וצריך לחדש בזה ב. 

לפרסם החידושים בכתב ג. 
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דבר מלכות
ויהי רצון שיקויים הענין המובא בסיום ספר הרמב״ם – שבימים ההם יתבטלו כל הענינים שהם 
מניעות ועיכובים ללימוד התורה, וממילא ילמדו תורה מתוך שמחה וטוב לבב, עד ללימוד התורה 
באופן ד״כמים לים מכסים״. והיינו, שלומד התורה מתכסה ומתבטל לגמרי בהענין בתורה שלומד 

– ״כמים לים מכסים״. 

יותר מה״יחוד נפלא״ שאדמו״ר הזקן מדבר אודותיו  ולהוסיף, שהלימוד באופן זה הוא נעלה 
בספר התניא בתחילתו. שכן, ה״יחוד נפלא״ נעשה ע״י לימוד התורה בכלל, ובלימוד התורה גופא 
)רק( שהלומד נעשה ״מיוחד ביחוד נפלא״ עם הענין הנלמד  – ישנה דרגה נעלית ביותר, שלא 
)היינו, שמציאותו ישנה, אלא שהיא מאוחדת ומיוחדת ״ביחוד נפלא״ עם התורה שלומד(, כמדובר 
בפשטות בתניא שם, אלא הוא מתבטל לגמרי ומתכסה לגמרי, עד שמציאותו אינה ניכרת כלל, 
ע״ד הביטול ד״כמים לים מכסים״, שלא רואים את ה״ים״ כלל, כי אם את ה״מים״ המכסים בלבד. 

ועל דרך זה – כשמביטים על בחור ישיבה אמיתי )״אויף ַאן אמת׳ן ישיבה בחור״( – רואים מיד 
את המציאות האמיתית שלו, מציאות התורה!... 

ומציאות התורה נעשית ״כמים לים מכסים״ – בנוגע לעולמו, בכל פרטי חייו, בתור תלמיד 
פרטי במיוחד. ונוסף לזה, הוא משפיע כך גם על חביריו, באופן ד״מהם יראו וכן יעשו״! 

ובמיוחד, בנוגע לחברים שאיתם לומדים יחד בחברותא, ״שנים שיושבין ועוסקין בתורה״ , או 
״שלשה״, או ״חמשה״, או ״עשרה״, ועד ל״והעמידו תלמידים הרבה״  – ריבוי גדול של תלמידים 

העוסקים יחד בלימוד התורה. 

– אע״פ שבכדי להתעמק בענין נדרשת מנוחת הנפש )כמדובר כמה פעמים(, שזו ישנה דוקא 
כשלאחר מכן נמצאים לבד )״פַאר זיך ַאליין״(, וחושבים שוב )״מ׳טרַאכט נָאכַאמָאל איבער״( – 
ובשקלא  כן באופן ד״פלפול חברים״  וביתר עוז – את אותם הענינים שדוברו לפני  ביתר שאת 

וטריא וכו׳ וכו׳, כמדובר כמה פעמים. 

במילים פשוטות
ומתבטל  באופן שהלומד מתכסה  יהיה  מכיוון שהלימוד  יעלמו  והעיכובים  שכל המניעות 
מפני  התורה  עם  הנעלה  הכי  היחוד  שזה  מכסים"  לים  "כמים  כמ"ש  בתורה שלומד,  לגמרי 
שכל  עליו  רואים  ישיבה  בחור  על  שמביטים  וממילא  התורה  בפני  מתבטלת  שמציאותו 
מציאותו היא מציאות התורה! וכך משפיע על חביריו ובפרט אל הקרובים אליו למרות שכדי 
לא על מציאותו אלא על  הוא  לבד מכיוון שהדגש  יותר עדיף ללמוד  טוב  ולהבין  להתעמק 

מציאות התורה.

המעשה הוא העיקר 
כשמביטים על בחור ישיבה צריך לראות עליו שכל מציאותו היא מציאות התורה  א. 

וע"י כך משפיע על סביבתו.
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דבר מלכות
ויהי רצון שמהדיבור בכל ענינים אלו יתוסף בלימוד בפועל, ובהפצת הלימוד בפועל – הן נגלה דתורה 

והן פנימיות התורה. 

דוד מלכא  זוכים  לביאת  )כמדובר כמה פעמים( –  והרי ע״י ה״יפוצו מעיינותיך חוצה״ בפועל ממש 
משיחא, ועד ל״מלכא משיחא״, עד ל״משיחא״ )כמדובר כמה פעמים( – תיכף ומיד ממש. וממילא זוכים 

אח״כ גם ללימוד התורה מהקב״ה בעצמו – ״תורה חדשה מאתי תצא״... 

ותיכף ומיד מתקיים היעוד  ״ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה״, בתחילה לטבריא, כמובא 
ברמב״ם  בתור פסק דין ״שבטבריא עתידין לחזור תחילה״, ותיכף אח״כ ״ומשם נעתקין למקדש״, ששם 
נמצאים כל ישראל יחד – בארץ הקודש גופא – בירושלים עיר הקודש, ובהר הקודש, ובלשכת הגזית, 

שהיתה על צדו של המקדש, ב״מקדש אדנ-י כוננו ידיך״ , 

כולל גם – אבן השתי׳, שבמקומה נמצאים הן )ענינם של( הלוחות הראשונות והן הלוחות האחרונות, והן 
שברי לוחות – המעלה דבעלי תשובה , ועד ״לאתבא צדיקייא בתיובתא״... 

הרי, כאמור, מיד אח״כ ״משם נעתקין לירושלים״, ביחד עם כלל ישראל, כמדובר כמה פעמים, 

וממילא נמצאים כולנו – ״בנערינו״, וגם ״בזקנינו״, וגם ״בבנינו״, וגם ״בבנותינו״, והעיקר, תיכף ומיד 
ממש, בגאולה האמיתית והשלימה – בארץ ישראל, ובירושלים עיר הקודש, ובהר הקודש, ובלשכת הגזית, 

עד לקודש הקדשים עם אבן השתי׳ שבו, שממנה הושתת כל העולם כולו. 

ובמיוחד ע״י שכבר התפשט בכל העולם כולו הן הלימוד דפנימיות התורה והן הלימוד דנגלה דתורה, וכל 
התורה כולה, שזה מזרז עוד יותר – ובפרט בצירוף השליחות לצדקה – שכל ענינים אלו יהיו תיכף ומיד – 

במקום העיקרי, ובזמן העיקרי – שהזמן העיקרי הוא תיכף ומיד, כיון שכבר ״כלו כל הקיצין״ , וגם הענין 
ד״עמדו הכן כולכם״  ישנו כבר, ובאופן שהכל מצוחצח , ועד ל״עמדו הכן כולכם״ באופן דתכלית השלימות, 

וממילא זוכים לתכלית השלימות דהגאולה האמיתית והשלימה, למטה מעשרה טפחים, ובזה גופא – 
הולכים ״מחיל אל חיל״ עד ל״יראה אל אלקים בציון״, 

ועוד ועיקר – תיכף ומיד ממש.

 במילים פשוטות

צריכים להוסיף בלימוד והפצת נגלה וחסידות וזה פועל את ביאת המשיח עם כל יעודי הגאולה 
בזמן הזה  ובמיוחד  וכיו"ב(  כנסיות לביהמ"ק  "ואשיבה שופטייך", חיבור הבתי  )"תורה חדשה", 

שכל העולם מלא בלימוד הנגלה והחסידות שייכת לביאת הגאולה האמיתית והשלימה.

המעשה הוא העיקר 
להוסיף בלימוד והפצת נגלה וחסידות.



מוקדש 

לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו – התמימים בפרט

משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל – בכלל

ויגאלנו ויוליכינו קוממיות לארצנו

וישמיענו תורה חדשה מפיו

בגאולה האמתית והשלימה 

תיכף ומי"ד ממ"ש

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות 
ראש הישיבה 

הרה"ח ר' משה שי' לידר 
וכל צוות הרמי"ם, הנוני"ם,
המשפיעים והמשגיחים, 

וכל העוסקים במלאכה
בניהול ועשיה בענינים הגשמיים 

להצלחה בעבודת הקודש 
לגרום נח"ר לכ"ק אד"ש מה"מ

 ולקבל פני מלכינו משיחינו תומ"י ממש



לזכות מנכ"ל הישיבה
רב פעלים

מסור ונתון לעניני ומוסדות אד"ש
הרה"ח שניאור זלמן שי' לידר

וליד ימינו
הרה"ח גרשון שי' פקטור

שיזכו להצלחה מופלגה בעבודתם ומפעליהם
ויקבלו תיכף ומיד פני משיח צדקינו



לזכות הרה"ח הרב אליעזר שי' ווינר 
שליח כ"ק אד"ש מה"מ לעיר בית שמש 

***

לזכות
הרה"ח ר' מנשה שי' חדד 

לאריכות ימים ושנים טובות
 מתוך בריאות איתנה ונחת חסידי מכל יו"ח

ויזכה לראות בהתגלות מלכינו משיחנו ובבניין אריאל בקרוב 
ממש!
****
לזכות

הרה"ח ר' מרדכי הכהן בן חווה רחל
ולזכות

אלחנן בן בתיה
לידה בת אסתר
יפה בת מלכה

וכל יו"ח 
לברכה והצלחה בכל 



לזכות תלמידי התמימים חברי מערכת 'הערות התמימים 
ואנ"ש' בשנה"ל ה'תשפ"ב

הרה"ת מנחם מענדל שי' כהן
הת' השליח ישראל שם טוב שי' כהן

הת' מנחם מענדל שי' ביכובסקי 
הת' שניאור זלמן שי' הלוי סגל
הת' שלום דוב בער שי' עמרם

הת' מאיר חיים שי' אוריאן
הת' שניאור זלמן שי' גוביץ
הת' יוסף יצחק שי' כהן  

שיזכו לגרום נחת רוח רב לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ויביאו 
את התגלותו המיידי לעין כל תיכף ומיד ממש

***
לזכות

הרה"ח ר' יוסף בן רחל 
בייזר

שיהיה בריא וחזק ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו ויזכה לקבל פני 
מלך המשיח תיכף ומיד ממש

ולזכות ר' אברהם סונר בן לאה
סגל

שיהיה בריא וחזק ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו ויזכה לקבל פני 
מלך המשיח תיכף ומיד ממש

הוקדש ע"י משפחתם 



לע"נ
הרה"ח ר' צבי 

ב"ר ברוך דוד ע"ה 
לידר

ממיסדי ישיבות "תומכי תמימים" בית שמש
שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית 

בהתלבשותה בגוף הגשמי 
בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תיכף ומיד ממש
**

ולזכות יבדלחט"א 
בני משפחתו וכל יוצאי חלציהם

****
לע"נ

אמנון בן דוד 
בתיה בת יעיש

שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית 
בהתלבשותה בגוף הגשמי 

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
תיכף ומיד ממש



לע"נ 
הרה"ח ר' אלעזר ע"ה 

ב"ר שם טוב הכהן
כהן  

נבל"ע כ"ח סיון ה'תשס"ה
שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית 

בהתלבשותה בגוף הגשמי 
בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תיכף ומיד ממש
****
לע"נ

הרה"ח ר' בן ציון ע"ה
ב"ר שבתי

מיכאלשווילי 
נבלע כ' אדר ה'תש"פ

שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית 
בהתלבשותה בגוף הגשמי 

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
תיכף ומיד ממש



לע"נ 
הרה"ח אליהו ע"ה 

ב"ר יצחק 
מיכאלשווילי

נבל"ע י"ט שבט ה'תש"פ
 

שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית 
בהתלבשותה בגוף הגשמי 

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
תיכף ומיד ממש

*****
לע"נ

האשה מרת 
חדווה פלורה בת אלעזר

והאשה מרת 
אסתר בת נחמיה

שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית 
בהתלבשותה בגוף הגשמי 

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
תיכף ומיד ממש



לעילוי נשמת 
יוסף בן שמואל ואורנקה חנה 

ולזכות 
רות, צחי, חן, איריס, וגלית נוימן 

וכל המשפחה המורחבת 

לפעול את הגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש






