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ב”ה

פתח דבר

בשבח והודיה להשם יתברך, אנו שמחים להגיש בפניכם קובץ עיונים וביאורים 
בדברי תורה, היוצא לאור על ידי חברי הכולל שע"י ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש 

צפת עיה"ק.

קובץ זה, הורתו ולידתו מתוך התעוררות בהתוועדות רעים של האברכים היושבים 
ושוקדים באהלה של תורה – כמתנה נאה להוד כ"ק אד"ש מלך המשיח, לרגל יום 

. הולדתו הק"כ1

כולל אברכים שע"י ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת, הוקם על ידי הנהלת 
הישיבה והעומד בראשה – שליח כ"ק אד"ש מה"מ, הגה"ח הר' יוסף יצחק שי' 

ווילשאנסקי – עבור האברכים הנשואים בוגרי הישיבה שיחיו כהמשך טבעי וכחלק 
ממימוש החזון החינוכי ושליחותה של הישיבה, להעמיד דור של תלמידים חסידיים, 

יראי שמים ולמדנים, שישמשו כשלוחי כ"ק אד"ש מה"מ, רבנים, מחנכים ומנהיגי 
קהילות, ברוח החיות החסידותית של הישיבה  - כפי שביארה כ"ק אד"ש במכתבו:

"ישיבת חסידי חב"ד – שהעבודה בכל העניינים האמורים היא באופן דהתיישבות 
(כנ"ל) וחסידותי, לפני משורת הדין וחודרת באופן פנימי, ונקבעת (בית) בכל פרטי 
הכוחות דחכמה בינה ודעת, כולל ובמיוחד – הפצת פנימיות התורה, כפי שנתגלתה 

בתורת חסידות חב"ד "יתפרנסון", באופן של הבנה והשגה בחב"ד שבנפש".

ובהתאם לזה, נפתחה גם האפשרות לאברכים, לקיים את רצון ושאיפת כ"ק אד"ש 
מה"מ וכלשונו הק': 

 "במילא איז בשעת מען מאכט א כולל, וואס די כוונה איז, אז מען זאל דארטן זיצן 
און לערנען, און קאכן זיך אין לערנען...

והחידו"ת של תלמידי  יחד עם הפלפולים  י"ל  הכולל  וחידו"ת של חברי  עד עתה, ההערות    )1
הישיבה. ועתה הי' התעוררות מיוחדת להו"ל קובץ נוסף בפ"ע. כך שלכבוד י"א ניסן – יום הולדת כ"ק 
אד"ש מה"מ המאה ועשרים יו"ל מלבד קובץ הערות התמימים, וס' פלפולים שע"י תלמידי הישיבה, 

קובץ חידו"ת נוסף שע"י חברי הכולל. 
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און איך האב געוואלט אופטאן דעם ענין, אז א יונגערמאן זאל זיך קאכן אין לערנען!" 
. . . איך טו דאס נישט אן אינגאנצען אין יר''ש, נאר פשוט מצד א תאווה, ביי מיר איז א 

תאווה אז עס זאל זיין יונגעלייט וואס זאלן זיך קאכען אין לערנען! 

"פארוואס זאל זיין אז חוץ פון די ד' אמות קען זיין דער מציאות אז א יונגערמאן זאל זיך 
קאכן אין לערנען, און דא קען איך דאס ניט אויפטאן?!.. מען נעמט צו פון אים די גאנצע 
דאגת הפרנסה, און מען לייגט עס ארויף אויפן בעל-בית'טע, און ער האט קיין שום טעם 
וסיבה אויף נישט זיצן און לערנען... ובאמת'ן אויב איך וואלט אויפגעטאן)?( אין דעם, 

וואלט איך געקערט א וועלט2" )משיחת ש"פ עקב, כ' מנ"א תשל"ג3(.

וש"ע,  הגמרא  מתוך  ההלכה  בלימוד  ומתייגעים  האברכים  לומדים  הכולל,  במסגרת 
פוסקים ראשונים ואחרונים, ותורת רבותינו נשיאינו "לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא", 
באו"ח, יו"ד, אבהע"ז וחו"מ, וניגשים להבחן על כך אצל רבנים ובמבחני הרבנות הראשית 
ומו"צים  רבנים  כדיינים,  המשמשים  רבים  תלמידים  להעמיד  הישיבה  וזכתה  לישראל, 

בעשרות קהילות ברחבי תבל".

יום הולדתו.  זו, לכ"ק אד"ש מה"מ לקראת  לכן, זכות גדולה היא, להגיש מתנה נאה 
מתנה המבטאת ולו במעט את מילוי שאיפתו שאברכים יהיו עסוקים מתוך חיות בלימוד 
התורה, בקובץ זה המכיל הערות, ביאורים וחידושים בשלל נושאים תורניים, מהאברכים 

תלמידי הכולל, רבנים, בוגרי הישיבה ורבני אנ"ש.

לחביבותא דמילתא, כהוספה לקובץ הבאנו מערכת שיעורים בהמשך תש"ג, שנמסרו 
על ידי המשפיע הגה"ח הרב משה מרדכי ע"ה ארנשטיין לתלמידי הישיבה סגנונו המיוחד. 

השיעורים נערכו ע"י הרה"ת שלום שי' טל.

המכה  תהיה  המעיינות  והפצת  התורה  בלימוד  זו  שהוספה  גמור  ובטחון  תפילה  הננו 
בפטיש בהכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו, וללימוד התורה בשלימותו "סוד טעמיה 

ומסתר צפונותיה", מפיו של משיח צדקנו ובקרוב ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
המערכת

זיך"(  )"קאכן  ויחיו  וילמדו,  בו  שישבו  מנת  על  היא,  הכולל  ייסוד  "כוונת  ללה"ק:  בתרגום    )2
בלימוד... ורצוני הוא שייפעל העניין שאברכים יחיו )"קאכן זיך"( בלימוד!" . . . אינני עוסק בזה מצד 
יראת שמים, אלא פשוט מתוך "תאוה", אצלי זו "תאוה" שאברכים יחיו בלימוד! מדוע המציאות היא 
שמחוץ לד' אמות אלו ישנם אברכים שחיים בלימוד, וכאן אי אפשר לפעול זאת?! ... לוקחים ממנו 
את כל דאגות הפרנסה, ומניחים אותם על ה'בעלי בתים', ואין לאברך כל סיבה, שלא לשבת וללמוד או 

סיבה לא לשבת וללמוד... ובאמת, אילו אצליח לפעול זאת, אוכל להפוך את העולם".
3(  בשיחו"ק ע' 335 צויין שדובר בזה. המובא בפנים נדפס בקובץ "כולל" שי"ל ע"י ארגון "יגדיל 

תורה" )וראה גם בקובץ "תשובות ומענות בקשר ללימוד בכולל".
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בדבר החשיבות בלימוד בכולל

298á"ëùú'ä ,ïñéð à"é

ú"å÷ìá àúéà125ì"æøàî ùåøéôá126åãåîìúå ïàëì àáù éî éøùà"
åãåîìú" úåéäì êéøö ,ïãò ïâá äøåúä úåéîéðô ãåîéìì àåáì éãëù ,"åãéá

.ïéã àîìòá äøåúã äìâð ãåîéì Z "åãéá

äìâðá àéä ãåîéìä úìçúäù Z ìòåôá ãåîéìä øãñ àåä ïëå
"'åâ äùî åðì äåö äøåú åãîåì åéáà øáãì ìéçúî ÷åðéúäùë" ,äøåúã127,

íéàá "åãéá åãåîìú" é"òå ;ï÷æä åðéáøì ú"ú úåëìäá úåéèøôá øàåáîëå
.äøåúä úåéîéðôã íéðéðòä ãåîéìì ,"ïàëì" ë"çà

,åðéìà òâåðá æ"ãò ì"é Z 'åë èøôáå ììëá íðùéù íéðéðòä ìëëå
:"êåøò ïçìåùäå àéðúä ìòá" àø÷ðù ,ï÷æä åðéáøî ìçä ,ã"áç úåãéñçá

øôñ éøçàì ñôãð (äøåúã äìâð) êåøò-ïçìåùä úåììëù ô"òà
ã"áç úåãéñç úìçúäå áúëáù-äøåú) àéðúä128åðéáø ìù ò"åùä éøäù ,(

,ï÷æä ø"åîãà úå÷ìúñä éøçàì ,ã"ò÷ú úðùá äðåùàøì ñôãð ï÷æä
,î"î ,æ"ð÷ú úðùá ,ïéã àîìòá åúåéç íééçá ñôãð àéðúä øôñ åìéàå
ãåîìú úåëìä Z ò"åùä ïéðò ìë ãåñé åäæù ,ò"åùá ãçà ïéðò åðùé

.ã"ð÷ú úðùá ,àéðúä øôñ éðôì ãåò ñôãðù Z äøåú

åðàéùð åðéáø éøåôéñá øàåáîë Z äáøãàå129úåîå÷î äîëì òâåðá ,
,úåãéñçä úøåú ãâð íåçììå ãâðì íå÷î íìöà 'éäù íéùðà äîëå
úåéîéðô ãåîéì ìò úåãâðúää úà òðî äøåú ãåîìú úåëìä ìù íåñøôäù
ï÷æä åðéáøù óà ,ïëù ,ììëá úåãéñçä úøåúå àéðúä øôñ ãåîéì ,äøåúä
øáçîä åäéî åòãé àì äìéçúáå ,ú"ú 'ìäá åîù úà åøéëæéù äöø àì
åðéáø ìù åîù øëæð àì íéðåùàøä íéñåôãáù ,àéðúä øôñá íâ æ"ãòå)
åðéáø àåä øáçîäù òãåð ïîæ éøçàì éøä Z (åúå÷ìúñä øçàì ãò ,ï÷æä

.ï÷æä

ã÷äù ,àöîðåàáù éî éøùà" úðéçáá àéä ú"ú úåëìä úñôãä úî
äìâð) ìòåôá ï÷æä åðéáø ìù åúøåú úåìâúäì òâåðá "åãéá åãåîìúå ïàëì

.'åë ãâðîä ìöà íâå ,(äøåúä úåéîéðô ë"çàå äìéçú

.ëíéðéðò ,"÷åðéú"ì íéòâåðù íéðéðò ùé Z äøåú ãåîìú úåëìäá
.ãçàå ãçà ìëì íéòâåðù íéðéðòå ,"ãîìî"ì íéòâåðù

ïá"ã ïéðòäì òâåðá äæ éøä Z à"åàëì íéòâåðä íéðéðòä ïéáå

(125.êìéàå á ,î øäá
(126.ð"ùå .à ,ð íéçñô
(127.èé ,àé á÷ò éøôñ .à ,áî äëåñ

(128.çé÷ 'ò àéðúì úåøòäå íéøåöé÷ äàø
.àñø 'ò ã"ç ö"ééøäåî ø"åîãà ÷"âà

(129,ç"ôë) æ"äãà úåãìåúä øôñ íâ äàø
.êìéàå 497 'ò á"ç (å"îùú

בקשר עם יום הולדת הק"כ לכ"ק אד"ש מה"מ מובא בזה חלק משיחת י"א 
ניסן תשכ"ב – יום הולדת השישים לכ"ק אד"ש מה"מ
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299 á"ëùú'ä ,ïñéð à"é

"óåãøì íéøùò ïá"å "äôåçì äøùò äðåîù24åéúåðåæî øçà óãåøù ,130,
ú"ú úåëìäá ï÷æä åðéáø áúåë äæ ìòù131ìëåé ïéàåùéðä øçà íâ"ù

"äáøä íéðá ãéìåé íøèá ë"ë äìåãâ äãøè éìá íéðù 'â åà 'á ãåîìì
.à"åàëì êééù äæ éøä àìéîáå ,ò"åùá øåøá ã"ñô åäæù Z

:íéðéðò 'á ïáåî äæîå

ãîìù éôë äøåú ãåîìì åéîé ìë ìåëé ,"äáøä íéðá" åì ïéàù éî (à
.äôåçì äøùò äðåîù ïá äùòðù íãå÷

êùîá íà éøä Z "äìåãâ äãøè"å "äáøä íéðá" åì ùéù éî íâ (á
,äôåçì äøùò äðåîù ïá äùòðù íãå÷ åà ,äðåúçä éøçàì íéðù 'â åà 'á
êéøö ,ú"ú úåëìäá ï÷æä åðéáø äøåîù éôë ,éòáãë äøåú ãîì àì

.äúò úàæ íéìùäì úåçôä-ìëì

.àë:øéòäìå

åì øùôà éàù ò"åä äøåúä ãåîéìã áåéçä éøä ììë êøãá
øîåì êééù àì ïëìå ,òâø ìëá àåä äøåúä ãåîéìã áåéçä ,éë ,ïéîåìùúá
éøäù ,ìåîúà øéñçäù äî íéìùäì éãëá àåä åæ äòùá äøåúä ãåîéìù

àåä åæ äòùá ãåîéìä áåéçäîöò ãöî132.

éðåìô íò íéøáãî øùàëù åðà íéàåø íéáøä åðéúåðååòá ,ìáà
äøåúä ãåîéìã áåéçä úåãåàíåéäíéðá åì ùé :íéðåù íéöåøéú åì ùé ,

ç"é úàöì ò"åùá íå÷î-úðéúð àåöîì åúìëéáå ,äìåãâ äãøèå ,äáøä
ë"áùåúá åîöòì òá÷ù íéîééåñîä íéøåòéùá ,"íé÷øôì" äøåúä ãåîéìá

;úåãéñçá ïäå äìâðá ïä ,ô"òáùåúå

àöåé êðäù ,êîòèì åìéôà :åì íéøîåàå åéìà íéàá øùàë ë"àùî
åòéùá ç"éêáöîå êãîòîá êúåéäá åìà íéøäúòíéðù 'â åà 'á éøä Z

íãå÷ åà ,äìåãâ äãøèå äáøä íéðá êì åéäù íãå÷ ,äðåúçä éøçàì
éôë äøåúä ãåîéìá ÷åñòì êéìò 'éä ,äôåçì äøùò äðåîù ïá úéùòðù
êéìò ,éòáãë úàæ úéùò àìù ïåéëå ,ú"ú 'ìäá ï÷æä åðéáø úàøåä

íéìùäì!äúò úàæ

.áëäúéä (ïîæî àì ô"ëòå) åéùëò ÷øù åìàì òâåðá ë"åëàòå
åñðëð àì ïééãòù åìà ë"åëàòå ,úçìöåîå äáåè äòùá íäìù äðåúçä

:äôåçì

(130.á"òøä 'éô
(131.à"ä â"ô

(132.ð"ùå .184 'ò à"éç î"åú íâ äàø
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300á"ëùú'ä ,ïñéð à"é

òãåé éðåìô øùàëù ,ìòåôá íéàåøøçîùäøåúä ãåîéì áåéçî øèôé
äãé÷ùå äãîúäá ìáìáî øáë äæ éøä ,äãé÷ùå äãîúäáíåéä.

àð÷ñîì òéâî ïëìå ,äôåçì ñðëé øçîù äòéãéä :úåøçà íéìéîá
åì åãìååéù åéøçà åòøæ úàå åúéá úà ñðøôé äîá áåùçì øáë êéøöù
àì åúåà ìáìáî øáë äæ éøä Z äðåùàøä äðùá åà íéðù 'â åà 'á éøçàì
åøîàù æàî ,æ"ðôì ãåòå ,íéàðúä ïîæî øáë àìà ,äúùîä éîé úòáùá ÷ø

...êåãéù úåãåà áåùçì øáë íéìåëéå ,ïéëåãéù ÷øôì òéâä øáëù åì

êåîñì íéìåëé äðåúçä éøçàì íéðù 'â åà 'áù íéòãåé øùàë ìáà
,äñðøôá øáãä òâôé àìå ,äãé÷ùå äãîúäá ãåîììå ï÷æä åðéáø ìò

áåçä úà íìùì êéøöù ,íãå÷ ãåáòù åì ùé éøä ,ïë éøçàì åìéôàå
,äìåãâ äãøè åì äúéä àì ïééãòù íéðùá éòáãë ãîì àìù äî íéìùäìå

äæ ãåáòùåíãå÷"äúðåòå äúåñë äøàù"ã ãåáòùäì133êéøö ,ë"àå ,
,ùãçä ãåáòùäî ìáìåáî 'éäéù íãå÷ äæ áåç òåøôì éàãåá

éøçàì íéðù 'â åà 'á êùîá ãåîéìäá ÷ø àì òééñú åæ äòéãé äðä
éðôìù ãåîéìäá åìéôàå ,ïéàåùéðä éðôìù ãåîéìäá íâ àìà ,ïéàåùéðä

.íéàðúä

.âë"êåøà òáèî" ,øåáéãä úåëéøà éøçàì Z íåëéñìåZ
òáèî"á:"øö÷

íéùù ïá"ã ïéðòäá úåáøäì ùéäð÷æìàøîâä éøáãë Z "122ïéà"
äð÷ù éî àìà ï÷æäîëç,"íéëçå ÷éðé" åìéôà ,"

"úåð÷ì" úîàá äöøé ÷ø íà äðä ,øúåéá ïè÷ àåä íà íâù ,åðééäå
,äîëçä úà åì íéðúåð éæà ,äîëç

Zäøåú øåàá ãéâîä áøä ùøôîù éôëå134úà íöîö ä"á÷äù
åðá ìéáùá úåðè÷ éøáã øáãîå åìëù úà íöîöîä áà ïåéîãë" åîöò

àéðúá ï÷æä åðéáø éøáãëå ,"ïè÷ä135åúîëçå åðåöø ä"á÷ä íöîö"ù
ïäéúåùøãå ê"ðú úåéúåà éôåøöáå ïäéúåëìäáå äøåúä úåöî â"éøúá
äòñð" äøåúäù øàáì êéùîîù éôëå) ì"æ åðéîëç éùøãîå úåãâàáù

. íééîùâ íéøáãá äùáìúðù ãò 'åë äãøéåúåéîùâ úåéúåà éôåøéöáå .
éãëá ("øôñä ìò åéãáìëùìëåú íãàä óåâáù ùôðå çåø åà äîùðä
"'åë äúòãá ïâéùäìZ

(133.ã"åé ,àë íéèôùî
(134.åúìçúá

(135.(á ,ç) ã"ô
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"מדעתה" בקידושין
- ביאור הצ"צ בזה -

הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי1
ראש הישיבה

א
בדברי רש"י על הא דבעינן מדעתה בקידושין

במשנה רפ"ק דקידושין "האשה נקנית". ובגמ' )ב, ב( "וניתני הכא האיש קונה, משום 
דקא בעי למיתנא סיפא וקונה את עצמה בדידה, תנא נמי ברישא בדידה. וניתני האיש קונה 
ומקנה, משום דאיכא מיתת הבעל דלאו איהו קא מקני – מן שמיא הוא דמקני לה. אבעית 
אימא אי תנא קונה ה"א אפילו בע"כ, תנא האשה נקנית דמדעתה אין, שלא מדעתה לא".

ובגליון על אתר )על התירוץ הב'(, מציין: רש"י )להלן( בקידושין )מד, א(. ד"ה קדושין 
דמדעתה: "דבעינן דעת מקנה". רש"י ביבמות )יט ,ב( ד"ה קדושין דעלמא: "והלכה והיתה 

לאיש אחר מדעתה משמע".

וכבר דנו בזה במפרשים2 אמאי הוצרך רש"י ביבמות ללמוד מהפס' "והלכה והיתה", 
תיפוק לי' מדין דעת מקנה דבעינן בכולהו קנינים וכדכתב רש"י גופיה בקידושין )מד,ב( 

שם.

והשאלה בשנים: א. מדוע הוצרך רש"י ביבמות לפס' בכדי לחדש דין זה דבעינן מדעתה, 
דלכאורה זה הרי דבר שבסברא שצ"ל דעת מקנה.

ב. לכאורה זוהי סתירה בדברי רש"י אי למדים דין זה שצ"ל "מדעתה" מהסברא שצ"ל 
דעת מקנה, או דבעינן דווקא פס' לחדש דין זה שצ"ל "מדעתה" בקידושין.

ויש להוסיף עוד דיוק, דיש להתעכב ע"ז שבסוגיא דידן )קידושין ב, ב( לא כתב רש"י 
ולא מידי בטעם לדין זה שצ"ל מדעתה.

1(  מתוך שיעור, נרשם ע"י א' מאברכי הכולל.
2(  בית לחם יהודה אות ל"ה, ובכ"מ.
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וז"ל: "ויש מי שהקשה היכי הוה ס"ד דנקנית בעל כרחה, דהיכי  והרשב"א כתב בזה, 
מצינו מקנה בעל כורחו". ע"כ.

היינו, דנקטו הדבר כפשוט כ"כ שהביעו תמיהתם, היאך אפ"ל קס"ד שיוכלו לקנותה 
בע"כ, דהיכי מצינו מקנה בע"כ.

וקדיש  ותלוה  זביני,  זביניה  וזבין  תלוה  "ואישתמיטתיה  ומתרץ:  הרשב"א  וממשיך 
קדושיה קדושין, דאגב אונסא דזוזי גמרה ומקנה נפשה, וכאמימר דאית ליה הכין בפרק 
חזקת )ב"ב מח, ב(. והכא לאו בעל כרחו לגמרי קאמר, אלא כי האי גוונא. וקי"ל כרב אשי, 

דאמר התם באשה אינה מקודשת, דהוא עשה שלא כהוגן".

דבגמ' ב"ב )שם( מבואר: מכר הנעשה בכפיה הוי מכר )כיון שסו"ס קבל לידו את הכסף(, 
אמנם בנוגע לקידושין בכפיה נחלקו: לדעת אמימר "תלוה וקדיש ]קבלה קידושין - רש"י[ 
קדושיו קדושין ]דדמי לזביני שמוכרת עצמה לזה - רש"י[. מר בר רב אשי אמר באשה 
ודאי קידושין לא הוו הוא עשה שלא כהוגן ]שהכריחה - רש"י[ לפיכך עשו עמו שלא 
כהוגן ואפקעינהו רבנן לקידושין מיני' ]דאע"ג דמן התורה ליהוו קידושין רבנן עקרינהו 
והפקירו אותן.. דכל המקדש אדעתא דרבנן מקדש כדת משה וישראל.. והן אינם חפצים 

בקידושין הללו - רש"י[3.

ומסיים הרשב"א: "ודוקיא דהכא כרב אשי אתיא. ואמימר מתרץ לה כתירוצה קמא, 
)שכתוב 'האשה נקנית'( משום דתנא סיפה בדידה".

]גם העצמו"י כתב דאשמועינן דתלוה עד שנתרצית להתקדש, לא הוו קידושין, ולא כמו 
במקח4. )והביאם הפנ"י בחידושיו5([.

והנה הצ"צ בתשו'6 מתרץ קושיית הרשב"א, באופן נוסף, ע"פ חידוש בענין "מדעתה"  
של האשה שצ"ל בקידושין )ולפי זה אין לקשר הסוגיא דידן להסוגיא בב"ב(, וכדלקמן.

3(  והראשונים רי"ף )כ"ו ע"ב(. רמב"ם )אישות פ"ד ה"א(. רא"ש )סי' נא(. ועוד. פסקו כמר בר רב 
אשי, וכסתמא דגמרא בקידושין ב ע"ב )ראה בנו"כ על הרמב"ם שם(. וכן פסק בשו"ע שו"ע אהע"ז 

סי' מ"ב.
4(  בשו"ת הצ"צ דלקמן, כתב שהרגיש העצמו"י בהא דלאמימר )בב"ב שם( דהוי קידושין, איך 

יפרש המשנה. עיי"ש, והוסיף שי"ל גם שיתרץ כתירוץ הרשב"א.
5(  ריש פ"ק דקידושין ד"ה איבעית אימא.

6(  שו"ת צ"צ אה"ע סי' צה. הובא בחידושים וביאורים מרבו"נ שבהוספה למסכת קידושין בהוצאת 
עוז והדר – אהלי שם סי' י"א.
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ב
בישוב הסתירה בדברי רש"י

והנה, בנוגע להסתירה )הנז' בסעי' א'( בין רש"י בקידושין )מד, א( ורש"י ביבמות. יש 
מי שכתב ליישב דרש"י בקידושין )שם( איירי בקידושי נערה. וביבמות איירי בקנין האשה 

עצמה.

ולכן, בקידושי נערה שהאב עושה מעשה הקידושין הוה הקידושין באופן של קנין כקנין 
דעת  דבעינן  בע"כ,  מהני  דלא  פשוט  ולכן  לבעלה  לאישות  ביתו  מקנה  שהאב  דעלמא, 
מקנה7. אבל בסתם קידושין הנה ע"פ מה שכתב הר"נ בנדרים )ל, ב( דמדכתיב כי יקח ולא 
כי תלקח משמע שאין האשה מקנה עצמה לבעלה אלא עושה עצמה כהפקר והבעל לוקח 
את האשה על ידי נתינת הכסף. ואם כן לא שייך בזה לומר דבעינן דעת מקנה דאין האשה 

מקנה א"ע לבעלה ורק מפקירה את עצמה והאיש הוא שקונה כמו קונה מן ההפקר8.

ועל כן יכולנו לחשוב דלא בעינן מדעתה "דעת מקנה", וע"ז קמ"ל התנא דמ"מ בעינן 
"מדעתא".

יוצא כי לפי הבנה זו בגמ' ע"פ דברי הר"נ, לולא הפס' "והלכה והיתה" )שברש"י ביבמות 
בכלל  יכולה  אינה  קידושין האשה  בכל  "מדעתה", שכן  בעי  דלא  לומר  יש סברא  שם(, 

להקנות את עצמה לבעלה, ורק הבעל כמו קונה מן ההפקר.

אלא שאם כן9 מתעורר עוד יותר הדיוק דלעיל )סי' א'(, דהיות שבקידושין יש חידוש 
מיוחד מהפס' שצ"ל "מדעתה", א"כ מדוע בריש קידושין לא הביא רש"י הלימוד מהפס', 

ולא כתב שום ביאור בהענין ד"מדעתה".

7(  ועיין באוצר מפרשי התלמוד ע"ז.
8(  ולהעיר, שאה"נ שבנוגע להפקר יש סברא לומר שיותר קל לקנותו משאר קנינים, כיון שבשאר 
קנינים צ"ל הוצאה מרשות אחת לרשות הב' משא"כ בקני' מהפקר. ראה בזה קובץ יסודות וחקירות ע' 

1086 ושם מציין לשו"ת רעק"א מהדו"ק רכא-ו. ועוד.
דהנה בקנינים, יש מקנה וקונה ופעולת הקנין היא העברת הדבר הנקנה מרשות מקנה לרשות קונה, 
שיש כא הוצאה מהמקנה והכנסה לרשות הקונה וניתן לומר שזה שבעינן דעת מקנה זה רק מתי שהקנין 
פועל גם הוצאה מרשותו של המקנה אבל כשזה רק הכנסה לרשות הקונה אז צריך רק פעולת ודעת 

הקונה.
ובפרט בנוגע לאשה שהתורה קבעה בפס' "כי יקח" שהבעל הוא זה שעושה פעולת הקידושין וכיון 
שברגע קבלת הקידושין היא במצב של "מפקרת עצמה" ניתן לומר שהקנין נפעל גם בלי דעת מקנה.

9(  וראה משי"ת לקמן, דקשה למימר הכי.
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ג
בנוגע  הערות  וב'  "מדעתה"  בענין  הצ"צ  אדמו"ר  כ"ק  חידוש 

לדבריו 

וז"ל אדמו"ר הצ"צ בתשו': "אך עוד אפשר לומר בענין אחר דאשמועינן דמדעתה אין, 
היינו שצריך שיהיה מעשה ממנה שהיא חפיצה בקדושין מדעתה ורצונה או דבור שאומרת 
כן בפירוש אבל כשאין ממנה דבור והמעשה מסופק שיש פנים לומר שזה המעשה אינו 
רצון על קדושין כלל אף שיש פנים לומר ג"כ שנתרצית על קדושין כיון שי"ל ג"כ שלא 
עצמה  את  שתקנה  צריכים  אנו  כי  מדעתה  נקרא  זה  אין  ממנה  אין  ודבור  כלל  נתרצית 
מדעתה ורצונה וכל שיש לומר שלא רצתה להקנות א"ע לא נקנית כלל דאוקמא אחזקתה 
שהיא שלה ולא הקנתה את עצמה... הכא שלא ידענו ממנה שום רצון כלל על קדושין ולא 
שום דבור והמעשה אינו מוכרח כלל על רצון דקדושין אף שיש לספק שמא נתרצית, אין 
זה שום קדושין. וזהו ששנינו האשה נקנית מדעתה אין אבל כשי"ל שהוא בעל כרחה לא".

"שהרי גדולה מזה מצינו במקח דקנין חזקה לא מהני אפילו נתרצה למכור. וזה נתרצה 
ליקח אא"כ יאמר לו לך חזק וקנה פרק חזקת )נ"ב, ב. נ"ג, א.( פרשב"ם אפילו נתן לו 
המעות במקום שנוהגים לכתוב את השטר כו'. ונהי דבמקום שכסף לבד קונה א"צ שיאמר 
לך חזק כו'. מ"מ עכ"פ בעינן שיהי' ברור שרצונו להקנות לו. וכ"ש בהקנאת גוף האשה 
לבעלה דצריך קנין טפי וכמו אשה בחליפין לא מקניא נפשה )ג, ב(. וכן מתנה ע"מ להחזיר 
לא מהני בקנין אשה אע"ג דמהני במכר )ו, ב( ע"כ כשאין דיבור ממנה שרצונה להתקדש 

וגם המעשה שקבלה הפרוטה י"ל שלא נתכוונה כלל להתקדש לו אינה מקודשת".   

שנדע  דבעינן  לא,  בע"כ  אין  מדעתה  נקנית  האשה  שהשמיענו  "זהו  הצ"צ:  ומסיים 
שדעתה ורצונה להתקדש לו לאפוקי שתיקה דלאחר מתן מעות אפילו בשדיך תחלה אינה 

נקנית כלל דאין זה מדעתה". עכ"ל.

ורצונה  דיבור המוכיח שהאשה חפיצה מדעתה  מבואר בדבריו, שכל שאין מעשה או 
בקידושין, לא הוי קידושין כלל. ואפילו אם יש רק ספק קל במעשה או דיבור זה, הרי הוא 
כבר אינו מוכיח שזהו רצונה, )כיון שמעמידים אותה על חזקתה שהיא שלה ולא הקנתה 

את עצמה(.

וזהו הדין ד"מדעתה" כאן, )לא כענין דעת שצריך בכל קנין רגיל, אלא שכאן צריך הוכחה 
יתירה במעשה או דיבור על רצונה להתקדש, ושלא יהי' שום ספק האם נתרצית(.

וראיתי להעיר כמה הערות בנוגע לביאור זה של הצ"צ:
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א. ידועה החקירה של הגאון הרוגוטשובי10 בנוגע לקידושי כסף. אי העילה הוא הקנין 
ועי"ז מתקדשת, או שהעילה היא הקידושין ועי"ז היא קונה את הכסף )האם מתחילה קונה 

הכסף ואח"כ מתקדשת לו, או שמתחילה מקודשת לו ואח"כ קונה את הכסף(.

)בתרגום ללה"ק(: "האם הקידושין  וז"ל  והביאה כ"ק אד"ש מה"מ בלקוטי שיחות11, 
חלים על ידי שהאשה קונה את הכסף או להיפך האשה קונה את הכסף על ידי הקידושין". 

ומביא ההוכחות לזה עיי"ש.

ומוסיף, וז"ל: "יש לומר שזהו ההבדל בין שתי הדרכים שבהן ניתן ללמוד את הענין של 
כסף קידושין מן הפסוק "כי יקח" או מן הפסוק "ויצאה חנם אין כסף".

"בפסוק כי יקח איש אשה מודגשת פעולת האיש. ואילו בלימוד של "אין כסף לאדון זה 
אבל יש כסף לאדון אחר" ההדגשה היא על כך שהאדון - האב שהוא במקום בתו )האשה( 

מקבל את הכסף.

"ולפיכך אם לומדים את הענין של קידושי כסף מ"כי יקח איש אשה" יוצא שהקידושין 
מתבצעים באמצעות נתינת הכסף על ידי הבעל - כי יקח איש, והקידושין גורמים לקניית 
הכסף על ידי האשה. ואילו, אם לומדים זאת מ"יש כסף לאדון אחר" יוצא שאין די בנתינת 
הכסף על ידי הבעל, וקידושין מתבצעים רק באמצעות קניית הכסף על ידי האשה, כאשר 

"יש כסף" - כאשר חלה בעלות האשה על הכסף". עכ"ל.

חל  הכסף  את  המקנה  קבלת  שע"י  הקנינים  בשאר  שכמו  לומר  צד  הדברים:  הסברת 
הקנין כך גם בקידושין שע"י קבלת האשה את הכסף )שהיא המקנה עצמה(, עי"ז חלים 
הקידושין. או דילמא, שקנין קידושין אינו דומה לשארי קנינים, כי אם שעצם נתינת הכסף 

מהבעל לאשה, פועל את קנין הקידושין ועי"ז הכסף נהיה שלה12.

]ואולי ניתן לומר, בהבנת הצד הזה שבחקירה - שבעצם נתינת הכסף ע"י הבעל נפעל 
קנין הקידושין - שההבדל בין קנין קידושין לקנינים אחרים, יומתק ע"פ דברי הר"נ דלעיל, 
שכיון שקנין הבעל בקידושין הוא כמו מן ההפקר, לכן אין צריך שהיא תקנה את הכסף כדי 

שעי"ז הבעל יוכל לקחתה, אלא שבעצם נתינת הבעל היא נעשית מקודשת לו[.

ועפ"ז יש לעיין אי מ"ש הצ"צ )שמדגיש את ההכרח בדעתה ורצונה של האשה בקידושין 
מהטעם דבהקנאת אשה לבעלה צריך קנין טפי(, הרי זה קאי רק לפי הצד בחקירה שהקנין 
של האשה הוא העילה )דאז יש מקום לטעון שכאן נדרש קנין טפי( משא"כ לפי הצד הא' 

10(  שו"ת צפע"נ דווינסק ח"א ס"ט. ובכ"מ.
11(  חלק י"ט ע' 215 ואילך.

12(  היינו, דהוה נתינה לבד, וע"ד גט שהעיקר זה הנתינה מהבעל וקבלת האשה בידה ובזה מתגרשת 
)ואח"כ גם קונה הנייר(. וראה בחידושי הגרנ"ט על מסכת קידושין שהאריך לבאר צד זה. ובכ"מ.
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בחקירה שהקידושין הוא העילה, ואי"ז דומה לשאר הקנינים כי היא מתקדשת ע"י הנתינה 
שהעיקר הוא נתינת הבעל13. או שאפ"ל שדבריו מתאימים גם עם ב' הצדדים שבחקירה.

ב. כמו כן, יש מקום לעיין אם דברי הצ"צ יתאימו עם דברי הר"נ דלעיל, שהרי כותב 
נראה שע"מ לקנות אשה בעינן "קנין טפי" ואילו מדברי הר"נ משמע לכאורה שהקנין קל 

יותר. ויתבאר לפנינו שבעצם אין ענין זל"ז.

ד
הסברת חידושו של הצ"צ

לאמיתו של דבר, נראה לומר בפשטות, שדברי הצ"צ מתאימים עם ב' צדדי החקירה 
הנ"ל, וכדלקמן.

הצ"צ מדגיש כי כל עוד אין התרצות מוכחת של האשה למעשה הקידושין, אין אפשרות 
לקנותה; שיתפסו הקידושין. אמנם, התרצותה במעשה הקידושין, זה כהקדמה לפני זה. 
וזה הפי' "מדעתה" )וכל עוד שלא מוכח שזוהי "דעתה", נימא "אוקמה אחזקתה שהיא 

שלה"(.

זאת אומרת, שבשביל שיוכל לעשות מעשה קנין – קידושין )ולהפקיע מחזקתה(, חייב 
להיות לפנ"ז הסכמה מוכחת במעשה או בדיבור. אבל הצ"צ אינו מדבר על עצם מעשה 

הקנין – קידושין איך הוא פועל.

ולפי זה צדדי החקירה בגדר הקידושין אינם שייכים כלל לדברי הצ"צ. דהא כל החקירה 
היא באיזה אופן נפעל גוף מעשה הקידושין עצמו. אם ע"י הקנין או ע"י הקידושין. ואילו, 
דברי הצ"צ הם בעצם התרצות האשה לקידושין שעל מנת לפעול את הקנין צ"ל הסכמת 
ורצון האשה לזה, ולולא זאת לא הוי קידושין כלל )ואף אם יש צד ספק במעשה הקידושין 
שנתרצתה לזה, מ"מ כיון שאי"ז מוכח, הרי בלא מעשה או דיבור המוכיח שזהו רצונה לא 

הוי קידושין כלל, ולא אמרינן ספק קידושין(.

היינו - צדדי החקירה הם באיזה אופן פועלים את הקנין, אך דברי הצ"צ הם על האפשרות 
שיוכלו לפעול את הקנין שתהי' מקודשת. 

13(  ואכן, יש שסברו כך בהבנת דברי הצ"צ.
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ועפ"ז שהביאור בלקו"ש בצדדי החקירה )הנ"ל( קאי על פעולת מעשה הקידושין גופא, 
ואינו שייך לריצוי וה"מדעתה" שקודם לקנין הקידושין14. ובזה מובן היטב שדברי הצ"צ 

אינם נוגעים כלל לצדדי חקירה זו.

ועפ"ז גם מובן היטב, שאין דברי הצ"צ חלוקים עם דברי הר"נ, כי כל דברי הר"נ הם רק 
לאחרי שנתרצית – שכבר ישנו ה"מדעתה" שאז באים לדון באיזה אופן פועלים את הקנין, 
ובזה ס"ל להר"נ שאין היא מקנה עצמה )אי"צ בזה דעת מקנה שלה( כי היא רק מפקרת 

עצמה, ואז פעולת הקנין נעשית כלקיחה מההפקר(.

אמנם אין בזה ענין ל"מדעתה" – שקודם למעשה הקידושין - המאפשר את מעשה 
הקידושין.

וגם כשלומדים כהר"נ15 שפיר אפ"ל כהסברו של הצ"צ, שה"מדעתא" שלפני מעשה 
הקנין, צ"ל מוכח על ידי מעשה או דיבור.

ה
בביאור הקס"ד של הגמ' דאי תנא קונה הו"א אפי' בע"כ

ע"פ המבואר כאן, ההדגשה בדברי הר"נ שדבריו קאי על שעת ואופן הקנין - קידושין 
)לומר שאין שם דעת מקנה של האשה, אך אי"ז נוגע לענין ה"מדעתא" שצ"ל לפני מעשה 

הקנין - קידושין, שזה ה"מדעתא" ששולל בע"כ(.

14(  ואפ"ל, שלכן לא ציין לדברי הר"נ בביאור צדדי החקירה, כיון שאי"ז שייך לנדו"ז.
15(  ומ"ש הר"נ: "כיון שהיא מסכמת לקדושי האיש, היא מבטלת דעתה ורצונה ומשוי נפשה אצל 
הבעל כדבר של הפקר והבעל מכניסה לרשותו". והיינו שבתחילה צ"ל הסכמתה לקידושין, ורק עי"ז 

נפעל מעשה הקידושין.
מובן ופשוט שאין כוונתו לתת דגש מיוחד באיזה אופן קבלנו הסכמתה. ובעצם אפשר ללמוד שעצם 
ורצונה שמשוה  וזה מבטא את ביטול דעתה  זה כבר נחשב כמסכמת,  זה שמקבלת הקידושין בידה 

נפשה כדבר של הפקר. ולפי"ז הר"נ איננו נכנס להגדיר את ה"מדעתה" של הקידושין.
וראה באבנ"מ )סי' כ"ז סק"ו( שכתב שע"פ דברי הר"נ )הנ"ל( אי"צ עדים על ה"מדעתא", כיון דעיקר 
הקידושין מצד המקדש ולכן לא בעינן תרי סהדי אלא לגוף הקידושין ששמעו מן המקדש אבל רצון 
האשה לא בעי עדים וסגי בהודאתה וכ"כ רעק"א )ליקוטים לקידושין ה', א.( אמנם ממ"ש בתשו' סי' 

צז ד"ה "אך" משמע להיפך.
ויתירה מזה מצינו בס' ציונים לתורה ע' נז ואילך )להר"י ענגל( שהאשה אין לה הוי' מצ"ע. אך כבר 
האריכו באחרונים לחלוק על האבנ"מ בהבנת דברי הר"נ )וראה הנסמן במלואי חותם על האבנ"מ שם. 

שערי יושר. ועוד(. וראה לקמן בהע'.



'אהלה של תורה' | הערות וביאורים | כולל אברכים חח"ל  - צפת18

הנה לפי זה, נראה פשוט דאין לקבל ההסברה שהובאה לעיל )אות ב'( בביאור הקס"ד 
של הגמ' "האיש קונה .. אפי' בע"כ", ע"פ דברי הר"נ דלא בעינן דעת מקנה.

עצמה  שמפקירה  מכיון  מקנה,  דעת  שאי"צ  זה  הר"נ,  שכותב  מה  כל  )שכנ"ל(  כיון 
בהסכמתה, אבל אין מקום לומר שכל הענין יכול להיות גם בע"כ.

אמנם, ניתן לקיים מה שנתבאר לעיל בהבנת דברי רש"י כאן שלא כתב כאן – כשמדובר 
על קידושי אשה )ולא ע"י האב(, שהטעם ל"מדעתא" זה מצד דעת אחרת מקנה16.

ועדיין נשאר לנו להבין, מה הביא את רש"י לבאר ביבמות שהטעם ל"מדעתא" הוא מצד 
הפס', ומדוע כאן לא ציין מאומה. 

ו
תירוץ הקושיות

ובתירוץ הקושיות שבריש הדברים, הנה כבר כתבו בזה כו"כ17 דהא ביבמות איירי לענין 
מאמר ביבמה שרבנן ס"ל שם דמאמר בעי מדעתה ומרצונה כמו בקידושין דעלמא.

 )12 וזה נפעל בעיקר ע"י הנתינה )הערה  16(  הנה, הובא לעיל צד לומר שהעילה זה הקידושין 
ובלקו"ש שם מבאר שזה קשור עם הלימוד מהפס' "כי יקח" ויש להוסיף בהבנת הדברים שבעצם היות 
והכי יקח יש את ההדגשה כי יקח ולא כי תלקח ומובן בזה שכך הענין הוא הפעולה שמצד הבעל ולא 
שזה בא מצד האשה, וא"כ מובן יותר הסברא לומר שהעיקר זה הנתינה של הבעל ויומתק יותר להבין 
את הסברא שהעיקר זה נתינת הבעל. )והאשה בקבלתה אינה פועלת שום דבר בקנין כי אם רק שנותנת 

שיקחוה וכלשון הר"נ "מפקירה עצמה"(.
 - ובזה עצמו יש להוסיף עוד, שעצם הסברא לומר כהצד הזה שבקידושין שהתורה קוראת לזה קנין 
קידושין אופן פעולת הקידושין שונה משאר הקנינים שבהם העילה היא הקנין, יומתק ע"פ הביאור 
בלקו"ש ח"ל ויחי ובחל"ט פ' תצא בביאור ענין הקידושין שזה קנין מחודש ע"י התורה  וראה שערי 

ישיבה ח"ד שהרחבנו בביאור ענין זה - 
ועפ"ז אולי ניתן לבאר, שיכול להיות קס"ד שהלקיחה תהי' בע"כ היות והכל נפעל ע"י הבעל וא"כ 
אולי גם יכול להיות בע"כ, וע"ד בגט שבא בהמשך הכתוב "ונתן בידה ושלחה מביתו" אפי' בע"כ, שזה 
מכיון שהכל נפעל ע"י הבעל - "ונתן בידה". ולכן צריך התנא להשמיע לנו שאם כי התורה נתנה זאת 
לפעולתו של הבעל, בכל זאת הרי זה רק לאחרי שהיתה ההסכמה של ה"מדעתא", ובזה הצ"צ מדגיש 

לנו שאי"ז רק לשלול את הבע"כ, אלא דגש מיוחד על ה"מדעתא". 
ואולי יש לומר שמעצם זה שהפס' הוצרך ללמד אותנו שצ"ל "מדעתא", זה עצמו מביא לכך שנבין 
שהתורה לא נותנת שיהי' קידושי אשה מבלי הוכחה ברורה על ה"מדעתא". וראה לקמן סעי' ו' ובהע' 

.18
ועפ"ז מיושב הקס"ד לפי הצד הא' שבחקירה. אבל עדיין גם אם נקבל סברא זו, עדיין צלה"ב להצד 

הב' שבחקירה שהעילה זה הקנין, שזה ע"ד שארי הקנינים, א"כ מה הקס"ד.
17(  ס' בית לחם יהודה. משאת משה סי' ד' ובכ"מ.
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ולכאורה, במאמר ביבמה היה מסתבר יותר לומר שלא בעינן דעתה ורצונה מדין דעת 
מקנה שהרי עצם היבום הוא בע"כ וכמו שכתב הרמב"ם "אשה הקנו לו מן השמים", ואם 
כן כשתקנו חכמים מאמר ביבמה הי' מקום לומר שאפ"ל בע"כ, ומה שס"ל לרבנן דמאמר 

בעי דעתה ורצונה, הרי זה מפני שמאמר יש בו כמו בקידושין דין מיוחד של רצון ודעת.

ואף שביבמה לא בעינן רצונה ודעתה מ"מ בעינן דעתה מדין מיוחד שבקידושין בעי רצון 
מיוחד, וזהו שרש"י הביא רק ביבמות הילפותא מ"ויצאה והיתה"18, דאי מטעם שבעינן 
דעת מקנה - כמו שכתב רש"י בקידושין מ"ד - זה אינו שייך כאן ביבמה כנ"ל, משא"כ 
בקידושין מ"ד דאיירי לענין דעתה בקידושין בכלל )ולזה אי"צ לימוד מיוחד מפס', לכן 

כתב רש"י דסברא הוא דבעי דעת מקנה(.

ובפרט ע"פ מה שכבר ציינו באחרונים שזה ענין שנוגע לאבי הבת, שהוא מצידו צריך 
להקנות.

"מדעתה",  של  הענין  בכל  להחמיר  מקור  מצאנו  הפס'  לשון  שמדיוק  אף  על  והנה, 
מכל מקום כ"ק אדמו"ר הצ"צ עצמו לא ציין כלל לפסוק זה, אף שלכאורה היה מתאים 

שיסתייע מזה לדבריו.

ויש לומר ההסברה בזה בפשטות, שהרי הצ"צ בא לבאר את דברי הגמ' בפי' דברי התנא 
)במשנה ריש קידושין( ולא בא לבאר את המקור לדברי התנא.

וגם הגמרא ורש"י כאן לא הביאו ולא ציינו מקור לכך, ומזה מובן שכאן הנידון הוא עצם 
הדין, ולא מקור הלימוד.

ואף שהיה מקום לומר שהצ"צ סמך עצמו גם על הלימוד מהפסוק, מכל מקום אי"ז 
המקור  את  לחפש  מבלי  כאן  התנא  שבדברי  הסברא  לבאר  הם  דבריו  כי  כ"כ,   מסתבר 

לדברים19.

18(  ולהעיר שמאותו פס' שממנו למד הר"נ )"כי יקח ולא כי תלקח"(, וכנ"ל מלקו"ש שממנו סיוע 
להצד בחקירה שהעיקר זה פעולת הבעל )ראה לעיל הע' 16(, הנה מהמשך אותו הפס' גופא )"ויצאה 
והיתה"( לומד רש"י דבעי מדעתא. ולהוסיף שבלקו"ש חי"ט שם )בהע' 11( מביא דברי הפנ"י בדעת 
רש"י שלומד בדעת התנא דמשנתינו )בריש קידושין( דיליף קידושין מכי יקח ולא ס"ל הלימוד מ"אין 

כסף".
19(  ומסתבר יותר לומר דהש"ס כאן לא מסתמך על הלימוד מהפס' שרש"י הביא ביבמות – לימוד 
שלא מופיע בגמ' )וכפי שנת' בפנים יש לבאר שרש"י ביבמות הוכרח להסתמך על לימוד מפס'(, וכאן 

דברי הגמ' הם מסברא.
וכך לומד הר"י ענגיל בספרו ציונים לתורה )כלל לט עיי"ש בקטע המתחיל "ונראה בזה", ע' 114 
מדפי הספר(. ועיי"ש דטרח ליישב הקס"ד דאפי' בע"כ, והעלה סברא עכ"פ בדוחק שלא שייך הענין 

דדעת אחרת מקנה אצל האשה מכיון שהיא עצמה החפץ הנקנה.
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ועפ"ז יובן גם הדיוק הנוסף דלעיל מדוע כאן לא הביא רש"י מקור כיון שכאן עוסקת 
הגמ' בהסברת המשנה בנוגע להלכה ד"מדעתא" )וזה מסברא( ואין כאן הצורך למצוא  את 

המקור כביבמות.

ובהמשך דבריו שם מביא סברא לבאר זה שאצל האשה מודגש הענין שא"א בע"כ )ולא מטעם דעת 
מקנה, כ"א( מטעם שלא יהי' בנות ישראל הפקר, וזה סברא מדאורייתא ומציין שם לספרו בית האוצר 

כלל קל"א, וראה גם במפענח צפונות להר"מ כשר ערך "סברא".
נדרש  הקידושין  בקנין  ולכן  בעצמה,  שלה  מוחזקות  שיש  מ"ש  הצ"צ  לדברי  לכאן  לצרף  וניתן 
"מדעתא" להפקיע ממוחזקות בעצמה. שענין המוחזקות בעצמה )שמקשה על הקנין ודורש הוכחה 

להסכמתה( זה מהטעם שלא יהי' בנות ישראל הפקר.
ועיי"ש עוד, בע' 119 דמבאר הקס"ד שיוכל להיות בע"כ, עפ"י יסוד מחודש ד"עצם הווית האשה 
הוא להיות עזר כנגדו .. ואין לה הוי' מצד עצמותה שתחשב שהיא של עצמה, ושהיא זאת שמקנה 
עצמה לבעלה דהא מצד עצמה אין לה הוי' כלל". ושם בהמשך דבריו "דאין לאשה רק הבחירה מי 

שיקדשנה". ובזה מבאר הא דאצטריך קרא דוהיתה דבעי "מדעתא" בקידושין.
- עכ"פ גם ניתן לומר, מה שהבאנו לעיל הביאור שזה ענין של הסברא )סברא מדאורייתא( שלא 

יהי' בנות ישראל הפקר.
ולהעיר דלפי ביאור מחודש זה יתווסף גם ביאור בהבנת דברי הר"נ שהאשה רק מבטלת ומפקרת 
עצמה לבעלה )הר"נ לומד זאת מזה שהתורה קבעה שהבעל הוא ה"יקח"(, ובטעמא דקרא זה שפעולת 
הקנין הוא כולו ע"י ה"יקח" של הבעל, )עפ"י הר"י ענגיל( מכיון שהאשה מצידה מוכנה מצד עצם 
הויתה להתקדש לבעלה, וכמו דבר של הפקר שהדבר הוא במצב שהקונה זוכה בו ע"י פעולת הקנין 
שלו, וללא ה"דעת אחרת מקנה" בעת הזכי' )ולהעיר מרש"י ב"ב יב, א. דהפקר הוי דעת אחרת מקנה. 

ואכ"מ(.    
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דין לימון שנקטף בשביעית

הרה"ג הרה”ח הרב ישעיהו הרצל שליט”א
רב העיר נוף הגליל אה”ק ת”ו

שאלה: איך נוהגים באם לקטתי לימון )שגדל בשישית( מן העץ, כיום בשנה השביעית?

הלכה למעשה: יש להפריש תרו”מ בלי ברכה וגם לשמור קדושת שביעית וממילא הוי 
ככל הדיעות )ויש המחלקים בין סוגי הלימונים השונים, וכדלקמן(.

מקורות והרחבה: הנה בעיקר הענין יש לנו לדון בכמה ענינים: א. האם דין הלימון הוא 
כאתרוג שדינו כגדל על כל מים. ב. האם גם לענין שביעית קיי”ל באתרוג דאזלינן בתר 
לקיטה או שיש חילוק בין שביעית למעשרות. ג. בעיקר דין זה האם יש חילוק בין לימונים 

לשאר פירות הדר תפוזים ואשכוליות. וכדלקמן:

א
האם דין הלימון הוא כאתרוג שדינו כגדל על כל מים

למהר”ש סריליאו )שביעית פ”ט ה”ד( דינו  הרה”ג הרב מרדכי אליהו פסק1: “לימון - 
הנקטפים  בלימונים  קדושה  כל השנה  ולנהוג במשך  כמותו  להחמיר  וראוי  כמו אתרוג, 

בשביעית. ועד ט”ו בשבט גם לעשר אותם”. ע”כ.

אך בשו”ת מנחת שלמה2 כתב בזה וז”ל: “לימון - האם דינו כאתרוג? לענין לימון עיין 
בר”ש סיריליאו דף קנ”א שסובר דדינו כאתרוג, אך נראה לענ”ד דכיון שהפרי הזה כבר 
היה ידוע ונפוץ בזמן הרמב”ם שהרי באגרת הרפואה אשר לו הזכירו פעמים רבות, וגם 
בהקדמת הרמב”ם לס’ טהרות בד”ה ובטומאת משקין, ואעפי”כ כתב בפ”א ממעשר שני 
רק באתרוג בלבד, ומזה ששינה מלשון הגמ’  ה”ה דבפירות האילן הולכין אחר הלקיטה 
והוסיף תיבת “בלבד” משמע שבלימון הולכין אחר חנטה ולא אחר לקיטה כאתרוג”. ע”כ3.

1(  רא גליון קול צופיך פ' בא תשס"א ע' 2, ובכ"מ.
2(  להרה"ג ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל חלק א' סי' נ"א אות כ"ב

3(  וראה גם בספרו מעדני ארץ )שביעית, בסוף הספר סימן ח(.
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בספר באר חיים4 מביא ששאל להגר”מ סולובייצ’יק מה היתה דעת אביו מרן הגרי”ז 
זצ”ל בזה, והשיב שבמשנה נאמר ‘אתרוג’, ואין לנו אלא אתרוג בלבד, ואילו בשאר פירות 
הדר הולכים אחר חנטה. וכתב שם שכך נקט הגרש”ז אויערבאך זצ”ל למעשה. וכן פסק 

בשו”ת חלקת השדה5.

אליהו,  הגר”מ  וכדברי  סיריליאו  הר”ש  כדברי  למעשה  נאה  הגרא”ח  פסק  כבר  אך 
וכדלקמן.

ב
האם גם לענין שביעית קיי”ל באתרוג דאזלינן בתר לקיטה 

או שיש חילוק בין שביעית למעשרות

הנה דעת הראב”ד6 ורוב הראשונים, דקי”ל להלכה דאזלינן באתרוג בתר לקיטה למעשר 
למעשר  בין  לקיטה  בתר  דאזלינן  )שם(  הרמב”ם  דעת  אמנם  לשביעית.  חנטה  ובתר 
חייב  ונלקט בשביעית,  בת שישית שנכנס לשביעית  אך אעפ”כ אתרוג  ובין לשביעית, 

במעשרות, אף שהוא כפירות שביעית.

ודנו הנו”כ בדעת הרמב”ם דאם אזלינן בתר לקיטה, והאתרוג קדוש בקדושת שביעית, 
א”כ למה חייבים לעשרו. ובכסף משנה שם כתב דהר”מ ספוקי מספקא ליה כמאן קי”ל, 
ולפיכך נקט לחומרא כתרווייהו. ויש שכתבו שפסק דאזלינן ביה בתר לקיטה ולחומרא. 
ועיין בחזו”א7, שכתב דהר”מ פסק כרבותינו שבאושא, ומפרש דליכא מאן דפליג עלייהו 

שהחמירו מדרבנן לנהוג שביעית באתרוג שנכנס משישית לשביעית.

ומבאר החזו”א8 דאף שלכאורה נשאלת השאלה כיצד יתכן לחייבו גם בתרומות ומעשרות 
הלא הוא פרי הפקר שפטור מתרומות ומעשרות דכיון שהוא מפקיר רק לחומרא הרי זה 
כספק, ואף שהוא עצמו אינו יכול לקחת את הפירות לעצמו כי יש לו ספק איסור, שמא 
אסור לו לשמרם לעצמו וליטלם, ואינו יכול למנוע מאדם אחר לבוא לזכות בהם, מכל 
מקום אסור לאחרים לבוא ולקחת את הפירות, דהרי מספק שמא אין בהם דין שביעית 

אינם הפקר ואסור ליטלם, ולכן חייב בתרומות ומעשרות.

4(  תרו"מ סי' מ"ז.
5(  ח"ב תרו"מ סי' כ"ג.

6(  פ"א מהל' מעשר שני ה"ה.
7(  ז' סק"י.

8(  סי' ז' ס"ק י"ד.
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שצמח  אתרוג  השביעית  בשנה  ליקט  אם  כתבו:  שמיטה9   – למעשה  הלכה  ובספר 
בשישית – יש להפריש ממנו תרו”מ )מעשר ראשון ומעשר עני( ללא ברכה וגם לנהוג בו 
קדושת שביעית10. ואם רואה )בעל השדה( אדם אחר שנוטלו לא ימחה בו שמא הולכים 
בתר לקיטה ואם כן הוא הפקר ומצווה לשמטו. אמנם אם ליקט את האתרוג מיד בתחילת 
שנה כך שלא ניתוסף בגוף האתרוג מאומה בשנת השמיטה – אין צורך לנהוג בו קדושת 

שביעית11.

ג
בעיקר דין זה האם יש חילוק בין לימונים לשאר פירות הדר תפוזים 

ואשכוליות

לגבי חיוב הלימון במעשר ובכלל פירות הדר, דן החזו”א בזה בכמה מקומות. וזה לשונו12: 
“תפו”ז ולימון וחברותיהן שמשקין אותן כמו אתרוג, וגם הן משתוין בבנין הפרי בקליפתן 
ובחילוק חלקיהן וקרומיהן ופריין, ומשקה נוזל פקיד בקרום המקיפו, יש להסתפק בהן 
דמינא דאתרוג נינהו כו’ שהוא ספק אם אזלינן בו בתר חנטה או בתר לקיטה וכו’”. עכ”ל. 
ועוד כתב13: “וקרוב הדבר דפירות לימון ותפו”ז הן מינא דאתרוג וראוי להחמיר לדעת 

הרמב”ם”.

אך במקום אחר14 כתב שבפירות הדר יש להקל לילך רק בתר חנטה, ואם חנט בשישית 
ונלקט בשביעית אין בו קדושת שביעית, ומותר ללוקטן כבשאר שנים, ומותר להוציאן 
לחו”ל. וכתב עוד15 שמותר ללקוט תפוזים של שישית הנכנסין לשביעית בלי שום שינוי, 
שאין דין לא תקצור כדרך הקוצרין אלא בפירות שנתחייב להפקירן וכו’, ואע”פ שאוסף 

אותם בשביעית הרי הם כפירות שישית לכל דבר”.

וכן הביא בדרך אמונה16 בשם החזו”א למעשה שיש להקל בפירות הדר, ואפילו בלימון, 
לילך בהם רק אחר החנטה בלבד.

9(  של מכון הלכה חב"ד, ע' 70 ואילך. 
10(  רמב"ם הל' מע"ש פ"א ה"ה-ו. הל' שמיטה פ"ד הי"ב. קונטרס בעניני שביעית להגרא"ח נאה 

)יגדיל תורה )ירות"ו( גליון א' )כה( ע' 11 ]2305[.
11(  ספר השמיטה )טוקוצינסקי( פ"א הערה 4.

12(  שביעית סימן ז ס"ק טז.
13(  סימן ט ס"ק יז.

14(  סימן כא ס"ק טז.
15(  סימן כב ס"ק ב.

16(  שביעית פרק ד ס"ק פו.
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הדר  “פירות  החזו”א18(:  )כדברי  להחמיר  פוסק17  זצ”ל  אליהו  מרדכי  הרב  הרה”ג 
בשביעית - יש אחרונים שאומרים כי דינם כמו אתרוג. ויש לנהוג קדושת שביעית בפרי 
ההדר הנקטף בשביעית. הרב קוק19 חולק ואומר שפרי הדר שונה מאתרוג בכך שיש גבול 
לגידולם של פרי הדר ואין גבול לגידולו של אתרוג שככל שתשאיר אותו על העץ הוא 
יגדל ויגדל. וממילא דינם שונה ויחשבו את דינם לפי החנטה שהיתה קודם שביעית ולא 
לפי הקטיף. אמנם המהר”ש סריליאו שסובר )כנזכר לעיל( כי לימון דינו כאתרוג - לא 
יחלק בכך. ולכן למעשה ראוי לכתחילה להחמיר בכך ולנהוג קדושת שביעית בפרי ההדר 
שנקטפים בשביעית ועד טו בשבט גם לעשר אותם. עיין חזו”א שביעית ז’ טז )צויין לעיל(.

הגרא”ח נאה במאמריו על שביעית דן בזה בקונטרס ‘שנת פרי הדר’, וכתב: בדבר הלימון 
והתפוז אין מסורת קדומה וכשהתחילו פרדסי יהודים א( נסתפק בזה הגר”ש סלנט ז”ל 
אם דינם כאתרוג או כשאר אילנות והביא שם שכמו”כ דנו בזה שאר גדולי ירושלים. וכתב 
שפרי ההדר חלוקים מאתרוג בזה שהאתרוג מתגדל בכל משך ימי היותו על האילן גם 
בשנה השניה והלאה )וכ”כ מס’ ר”ה י”ד ע”ב וז”ל “וכל זמן שמתקיים באילן גדל בכל שנה 
ושנה”(, משא”כ התפוז כשמתגדל כשיעורו לא יגדל יותר. ועוד חילוק, שהאתרוג חונט 
פירות בכל השנה, משא”כ תפוז שאינם חונטים רק פ”א בשנה בזמנם, והלימון אמנם חונט 

ברוב השנה אבל אינו כמו אתרוג.

ומוסיף שם: שבלימון הולכין אחר לקיטה, וכן הגאון מהרש”א אלפנדרי ז”ל בתשובה20 
כ’ וז”ל ובודאי שלכמה דברים שפירשו בתלמוד דיני האתרוג בר”ה ובמקומות אחרים גם 
בלימון כן )והוגד לי שגם בלבלוב שוים האתרוג והלימון ובשניהם הפרח כחול, ואינו ניכר 

כלל אם הוא מאתרוג או מלימון, משא”כ פרח התפוז הוא לבן(.

והנה הטעם שבאתרוג הולכין אחר לקיטה הוא לפי שגדל על כל מים כירק, והיינו שכל 
יום ויום הוא גדל על המים של אותו היום הולכין בו אחר יום הלקיטה שהוא שייך ליום 
ההוא בגידולו וכמ”ש רש”י )ר”ה י”ב ע”ב( ירק משום דגייזו ליה כל שעתא והדר וצמח 
וגדל על מי גשמים של שנת לקיטתו אזיל ביה בתר לקיטה. ואף שהאתרוג חונט בכל 
יש  כל מים  לירק שאע”פ שגדל על  דומה  ברוב השנה, מ”מ הלימון  רק  והלימון  השנה 
זמנים בשנה שאין הירק גדל וכן פסק הגרא”ח נאה: “וכיון שגם מפורש כ’ מהרש”ס ז”ל 

ומהרש”א אלפנדרי ז”ל שדין לימון כאתרוג כן ההלכה”.

שבתפוז  נראה  “ומ”מ  להלכה  זצ”ל  נאה  הגרא”ח  כתב  ואשכוליות  לתפוז  ובנוגע 
שאינן  שבזה  לשביעית,  בין  למעשר  בין  חנטה  אחר  בהם  ללכת  יש  וכיוצא  ואשכוליות 

17(  ראה גליון קול צופיך שם.
18(  בשביעית סי' ז' שם.

19(  משפט כהן נא, ב.
20(  סי' י"ג.
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חונטין כל השנה רק פ”א בשנה, מוכח שפיר שהפרי אינו גדל על כל מים, רק המים הם 
להחזיק האילן, ולא דמי לירק, שבאתרוג הטעם לבד שהולכין אחר לקיטה משום דגדל על 
כל מים, כיוונו חז”ל דפי’ שחונט כל השנה ואם ילכו בו אחר חנטה, יצטרך לעשות סימן 
על כל אתרוג ואתרוג בסוף השנה שזה הגיע לכזית )שיעור חנטה לדעת התוס’( וזה לא 
הגיע לכזית, דבר שקשה לעמוד עליו, ויבוא לידי תערובת חדש וישן, על כן הולכין בו אחר 
לקיטה, ולכן בתפוז שאינו חונט כל השנה ולא יהי’ תערובת חדש וישן יש ללכת בו אחר 
חנטה, ומ”מ עיקר הטעם לדינא כיון שאין הפרי עצמו של התפוז גדל על כל מים כנ”ל די 

בזה ללכת בו אחר חנטה עכ”ד הגרא”ח נאה זצ”ל.

הגרע”י כתב בספרו חזון עובדיה21 בנוגע לעשר מאתרוג המורכב על שאינו מורכב שיש 
להקל מפני הדמיון שבינהם )עיי”ש בארוכה(.

לאתרוג  בנוגע  שרק  בזה  המדייקים  שיש  הרמב”ם  בדברי  לדיון  נכנס  לזה  ]ובהמשך 
הוא  סיריליאו שכן  הר”ש  דברי  גם את  מביא  אך  לקיטה.  בתר  )“בלבד”( אמרינן שאזל 
מין  הוא  דלימון  דוקא  לאו  בלבד,  אתרוג  הרמב”ם  דמ”ש  ד”משמע  ומוסיף  בלימון.  גם 
אחד עם אתרוג וכ”כ בספר דרך אמונה )פרק א’ בציון ההלכה אות נ”ז(”. ועל אף דברי 
הרש”ז אויערבאך דלעיל, כותב: אבל דעת מהרש”א אלפנדרי אינה כן, ע”ש. וז”ל החזו”א 
)שביעית סי’ ט’ אות י”ז דף קי”ד סע”ד( שקרוב הדבר שפירות לימון ותפוז מינא דאתרוג 

הם וראוי להחמיר לדעת הרמב”ם עכ”ל וע”ע בשו”ת ציץ אליעזר חלק י”א )ס”ס מ”ד([.

וממשיך שם בחזו”ע22: “ולענין אתרוג ולימון אשכוליות ותפוזים, אם תורמים מזה על 
זה, כתב החזון איש )כלאים סי’ ג’ אות ז’( שיש להסתפק בהם לענין כלאים אם נחשבים מין 
אחר, מצד השויון בטבען שהם גדלים על כל מים, כלומר שצריכים השקאה והגשמים אינם 
מספיקים להם, גם הם מתקיימים משנה לשנה, שחונטים חדשים ושל אשתקד קיימים, 
סלנט  ר’ שמואל  מהגאון  הביא  שוב  ט”ז(.  ס”ק  ז’  סי’  )שביעית  איש  בחזון  וע”ע  ע”ש. 
זצ”ל שנסתפק בזה האם דינו כאתרוג כנ”ל כמו שהביאם הגרא”ח נאה זצ”ל בהערותיו על 

שביעית שם.

וגם בספר הלכה למעשה – שמיטה, שם, כתבו שיש להסתפק בשאר פירות הדר, וז”ל: 
“שאר פירות הדר יש להסתפק האם דינם לענין שביעית כאתרוג שמתחשבים גם בשעת 
לקיטה או כשאר פירות שהולכים בהם רק אחר החנטה23. הגרא”ח נאה שם כתב שהלימון 
דינו כאתרוג אבל תפוז ואשכולית ושאר פירות הדר – יש לקיים המנהג שהונהג בזמן 
האחרון ללכת בהם אחר החנטה כשאר פירות האילן. ומהיות טוב ראוי לחוש לכל הדעות. 

21(  תרו"מ ע' רו – רז.
22(  ע' רז.

23(  ראה מאמר מרדכי ח"ה פי"ב סי"ד וש"נ.
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)כן שמענו מפי כו”כ מהבקיאים  המנהג למעשה לנהוג בהם כשאר פירות ולא כאתרוג 
בתחום, וכן פסק הגרמ”ש אשכנזי. ויש המחמיר בזה”.

אחר עיוני בכל הנ”ל, באופן כללי - הסכים לי בזה ידידי הרה”ג הרב יצחק שמואל שכטר 
שליט”א24, אלא שנכנס לחלק בין סוגי לימונים שונים, וז”ל: מפני המחלוקת יש שכתבו 
פירות הדר ]ובכללם הלימון[ אע”ג שלענין מעשרות אנו חוששים לדמותם מספק לאתרוג, 
מכל מקום לענין שביעית, אין צריך להחמיר בזה, מאחר שגם באתרוג אין זה אלא מספק, 
והולכים בהם אחר חנטה שהיא  פירות האילן,  פירות ההדר כשאר  דנים את  אנו  כן  על 
)ורוב פירות ההדר הגיע לשליש בישולם קודם ראש השנה של שביעית,  הבאת שליש 
מלבד זני הלימון הקיציים כגון יוריקה אינטרדונטו שמגיעים לשליש בישולם לאחר ראש 

השנה אולם בשאר הזנים נוהג דין שביעית רק ביבולים שיהיו בשנה השמינית”.

24(  חבר הבד"צ דק"ק קרית צאנז נתניה וראש הכוללים ומראשי כוללי ש"ס
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דין גידול בחממות ומצע מנותק

הרה"ג הרה"ח הרב מרדכי ביסטריצקי שליט"א
רב דק"ק חב"ד צפת עיה"ק

בעמדנו בשנת השמיטה, בה נאסרה עלינו עבודת האדמה, ובנוסף, ירקות שצמחו בשנת 
השמיטה אסורים באכילה - אחד הפתרונות המוצעים הינו שיטת הגידול בחממות ובמצע 
מנותק1. שבכמה וכמה דברים מהותיים שונה היא מעבודת האדמה, ולכן יש מקום לדון 

להתיר עבודה וגידול מני ירק בשיטה זו.

בהבא לקמן, באתי לעמוד על שורש הדברים ויסודם מהפוסקים,  לבחון מה דינו של 
המצע המנותק בחממה לעניין העבודה בו בשמיטה וההנאה ממנו.

ראשית אחלק את העניין הנידון למספר סעיפים:

הגדרת חממה. א. 

ההבדל בין זריעה ועבודה ב’שדה’, לעבודת האדמה ב’בית’. ב. 

הגדרת ‘מצע מנותק’. ג. 

דין עציץ שאינו נקוב. ד. 

דעות פוסקי דורנו – המחמירים והמקלים ה. 

מסקנא למעשה. ו. 

יכולים להמשיך לעבוד  זו מותר, הרי שהחקלאים  וכו’ בשיטה  ירק  ננקוט שגידול מיני  1(  באם 
ולהתפרנס גם בשנת השמיטה, וכן המון העם יוכלו להנות מירקות של ישראל ולקיים “והחזקת בו”.
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א.
הגדרת חממה

תחילה נסביר מהי חממה, ובהמשך מה מוסיף המצע המנותק .

ברזל  כלונסאות  גבי  על  השדות  בתוך  הפרוסות  ניילון,  מיריעות  עשויות  החממות 
העיקרית  התועלת  הצדדים.  ומן  מלמעלה  השטח  כל  את  ומכסות  גדולים,  בשטחים 

שבחממה בהיבט החקלאי, היא האפשרות לשלוט )יחסית( על הטמפרטורה. 

כמו כן החממה מגינה על הצמחים מפני חרקים. בתוך החממות זורעים ושותלים את 
הצמחים, ועושים את כל המלאכות הנדרשות.

האם העובדה שהגידולים נמצאים בחממה, יש לה גם משמעות הלכתית? לשם כך נברר 
מה דינם של גידולים בתוך בית; ולאחר מכן, האם אכן חממה דומה לבית.

ב.
ההבדל בין זריעה ועבודה בשדה לעבודות בבית

בגמרא ירושלמי2 איתא: רבי יוחנן בשם רבי ינאי, אילן שנטעו בתוך הבית חייב בערלה, 
ופטור מן המעשרות, דכתיב “עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה”. ובשביעית 

צריכא, דכתיב “ושבתה הארץ שבת לה’”, וכתיב “שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור”.

ומבאר הפני משה3: אילן שנטעו בתוך הבית - לענין ערלה - חייב, דלא כתיב “שדה” 
בערלה אלא כתיב  ]“וכי תבואו אל[ הארץ ונטעתם” - בכל מקום אשר יהיה נטוע בארץ 
]יש דין ערלה[. אבל לענין מעשרות פטור, דכתיב ביה “היוצא השדה” ולא היוצא בתוך 
הבית. ובשביעית צריכא - ולענין שביעית מספקא לן וצריכה למיבעי, משום דכתוב אחד 
וכתוב אחד  בו שביעית,  נוהג  , משמע דבכל מקום שהוא בארץ  “ושבתה הארץ”  אומר 
אומר “שדך לא תזרע וגו’” דמשמע דוקא אם הוא בשדך ולא בתוך הבית ]מקום מקורה[.

הירושלמי נשאר בספק ואינו מכריע בזה, ונחלקו הפוסקים בדין זה:

2(  ערלה פ״א ה״ב
3(  שם
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הרמב״ם כתב4 את דין הנוטע בבית שחייב בערלה. וכן לגבי מעשרות5 כתב שמדאורייתא 
פטור ומדרבנן חייב. אבל לגבי שביעית, לא התייחס כלל לדין הנוטע בבית .

בעבודה  ואסור  לחומרא  שספיקא  מסתבר  כתב,  משה  הפני  האחרונים:  ובפוסקים 
בשביעית בתוך הבית. 

לקולא. אך  והיות ושמיטה בזמן הזה דרבנן לכן נקט  הפאת השולחן6 כתב שזה ספק, 
החזו״א7 חלק עליו וכתב שאין להקל בקרקע הבית.

שכל מקום  גזרת הכתוב,  והנה בשו״ת הר צבי8 כתב שטעם הפטור בבית הוא משום 
אם  אף  הדין,  שכן  והוסיף  בבית,  לזרוע  הדרך  אם  גם  שדה,  קרוי  אינו  עליו  בית  ששם 

הגידולים מוצלחים שם יותר.

ויש שכתבו טעם לדבר - משום שהבית מזיק לצמח, לכן הגידולים שבבית פטורים. 
משביעית.

התועלת  או  הזריעה,  דרך  הוא  הקובע  דין החממות: אם  יהיה  מה  היא,  בזה  הנפק״מ 
שבחממה, דאם נאמר שהקובע הוא התועלת שבחאופן הגידול בחממה, הרי שאסור לזרוע 
בה כי החממה אכן מועילה לצומח. אך אם זה גזרת הכתוב על דרך הזריעה, הרי שהדבר 

מותר, משום שהחממה היא כבית .

ומאחר ו)א( דין בית אינו מוכרע. )ב( אפילו אם נקל בבית, עדיין לא ברור האם היתר זה 
חל גם בחממות.

גידולי  זאת, לא סברו הפןסקים שאין סומכים למעשה על חממה בלבד לעניין  לאור 
שביעית , אלא אם כן בנוסף ל’חממה’ הגידול הוא על גבי ‘מצע המנותק’ שכך יש צדדים 

נוספים להקל וכדלקמן.

ג.
הגדרת מצע מנותק

שכבות  בשתי  אטומים,  מחומרים  ביריעות  מכוסה  שהקרקע  משמעותו  מנותק  מצע 
אחת על גבי השניה באופן שאותם נקבים שיש ביריעה אחת אינם כנגד בנקבים שביריעה 
השניה, על היריעות הללו מניחים עציצים. כך שלמעשה יש נתק מוחלט בין העציצים 

4(  הל' מע”ש פ”י ה״ט
5(  מעשר פ”א ה״י

6(   פ״כ בית ישראל ס״ק נב
7(   שביעית סכ״ו ס״ק ד

8(  זרעים ח״ב סימן לג-לד
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הניתוק  הן מבחינת  לבית ממש  דומה  זה  )ולמעשה מבחינת מציאות הדברים,  והקרקע 
מהאדמה – ע”י היריעות הנ”ל והן מבחינת הגידול בעציצים(.

[העציצים צריכים להיות בגודל הניתן לטלטול, כלומר, מכילים פחות מ-40 סאה )כ-
330 ליטר(. ובנוסף יש להקפיד שה’נוף’ )-הענפים( לא יראה את פני הקרקע[.

כאשר הגידול נעשה על גבי המצע המנותק, ובתוך עציצים, הרי הם נחשבים כ”עציץ 
שאינו נקוב” שדינו יבואר בסמוך.

ד.
דין עציץ שאינו נקוב

ומכיוון שאתינן להכי, עלינו לבאר את הגדר ההלכתי של “עציץ שאינו נקוב” - 

בגמרא ובשו”ע מצינו הרבה מצוות ודינים התלויים בחיבור לארץ, ביניהם - דיני  א. 
שביעית. האם לצמח )מאיזה סוג שיהיה( הצומח בעציץ, יש דין של מחובר לקרקע?!

 הרמב״ם9 כתב: עציץ נקוב הרי הוא כארץ, וכמה יהא בנקב כדי שרש קטן והוא פחות 
מכזית” אך היום אין אנו בקיאים בשיעור זה בדיוק. לכן אם יש בעציץ נקב בשיעור יציאת 
מים ברווח מחשיבים אותו כנקוב מחמת הספק. למעשה נחלקו הפוסקים בשיעור זה האם 

הוא מילימטר או שני מילימטר. אך אם העציץ אינו נקוב, דינו כמנותק מהארץ .

נקב:  של  השיעור  מתקבל  יחד  כולם  ובצירוף  קטנים  נקבים  כמה  כשיש  ב. 
הגרשז״א10  נוטה לומר ששיעורם מצטרף להחשב כעציץ נקוב. אך המנחת יצחק 11 כתב 

שאינם מצטרפים, ונחשב כעציץ שאינו נקוב.

עניין חשוב נוסף בדין עציצ נקוב הוא, שהניתוק חייב להיות גם מצד הענפים  ג. 
הבולטים מחוץ לעציץ שלא יראו את פני הקרקע,  כלומר שלא יצאו מחוץ לשטל העצייץ, 
שכן הענפים היוציאם מחוץ לעציץ ורואים את פני הקרקע, הם יונקים לחות מהקרקע 

ומעבירים אותה לגוף העציץ. לכן יש לחצוץ גם תחת אוויר הענפים. 

אלא, שהגרשז”א12 כתב שבעציץ הנמצא בתוך הבית, אפשר להקל בענפים הבולטים 
)שלא יחשבו שרואים פני הקרקע(.

ומכיון שאתינן להכי, נשאלת השאלה: האם מותר לזרוע בשביעית בעציץ שאינו נקוב?!

9(  הלי תרומות פ״ה הלכה טו
10(  במכתבו הנדפס בתחילת ספר “הארץ ומצוותיה

11(  ח”ח סצ״ב אות ב
12(  שו”ת מנחת שלמה ח״א סימן מא אות א. שולחן שלמה שביעית עמי צא-צב
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וביאור הדברים:

מן התורה לא חלים דיני שמיטה על עציץ שאינו נקוב, הנמצא מחוץ לבית ורואה  א. 
פני הקרקע, וכל האיסור עליו )בשביעית( הוא רק מדרבנן.  לכן כשהעציצים בחוץ אסור 
לזרוע בהם. אבל כשהם בתוך הבית יש מקלים להתיר לזרוע בו )שהרי דין בית אינו מוכרע 

כנ״ל, והכלל הוא שבספק בדברי סופרים נוקטים לקולא(.

החזו”א כתב שאע”פ שלדעתו אין להקל בקרקע הבית )כנ״ל(, מכל מקום המיקל  ב. 
לסמוך על דעת ‘פאת השלחן’ בצירוף שני האופנים הנ”ל )א - עציץ שאינו נקוב ב - בתוך 

הבית( - יש לו על מה לסמוך.

השבט הלוי13 הוסיף דרק בבית ממש ניתן להקל, אך אם זה רק כיסוי מלמעלה  ג. 
אינו בית. ובנדון דידן הרי החממות בנויות כבית ממש.

כאשר העציץ עשוי מחרס או עץ, יש שהחמירו שאינו נחשב “עציץ שאינו נקוב”  ד. 
כמו שכתב אדה״ז14: “בד״א בשל עץ אבל בשל חרס אפילו אינו נקוב דינו כנקוב שאין 
החרס עומד בפני השורשים והם מפעפעים ויונקים מן הקרקע דרך החרס. וי”א בהיפך, 
בד״א בשל חרס אבל בשל עץ הוא מתלחלח מהקרקע ואינו עומד בפני השורשים. ויש 

לחוש לב’ הסברות”.

 לכן למעשה, עץ וחרס אינם מנתקים מהקרקע, ואין להקל בעציצים אלו אף בבית.

דעות פוסקי דורנו - המחמירים והמקלים

בספרות השו״ת של פוסקי דורנו נחלקו הפוסקים בדין מצע מנותק בחממה, כדלקמן:

יש אומרים )כנ”ל( שהספק בירושלמי היה לגבי בית שאין דרך לגדל בו פירות וירקות, 
משא״כ בחממות שהדרך היא לזרוע בהם וא”כ אין את ההיתר של הירושלמי )הנ”ל(.

ואילו המקלים סוברים שאע”פ שיש רגילות לזרוע בחממות, מ”מ אין לדמות את אופן 
הגידול בהם לדרך הגידול הרגילה באדמה שהרי א - א״א לזרוע בהם את כל סוגי הפירות 

והירקות. ב - לא בכל עונות השנה אפשר לזרוע בהן15. 

ולביאור העניין:

א”כ  ב30%.  פוחתת  השמש  כמות  בחממה  ובגידול  שמש,  דורשים  עלים  ירקות  א.  
וגורע  מזיק  זה  גידול  אופן  עבורם, שהרי  והנכונה  הטובה  הגידול  דרך  זה  יוצא שאין   –
מאיכותם )אלא שמשום סיבה צדדית חשובה - מניעת חרקים - מגדלים בכל זאת בחממה 

ולא בחוץ(.

13(   ח״ח סימן רמה
14(  סימן שלו סי״ב

15(   שו”ת מאמר מרדכי ]סימן ה[ ושו״ת הר צבי ]ח״ח זרעים סל״ה[.
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ב. בניסוי שנעשה הוכח כי רוב המקרים בהם חקלאים גידלו במצע מנותק בתוך חממה 
- לאחר השמיטה חזרו מייד לגידול רגיל )למרות כל ההשקעה שהשקיעו בבניית החממה( 

משום הקושי הגדול בגידול באופן זה, א״כ מוכח שאין זה דרך הגידול הרגילה. 

ג. בשל אופי הגידול בחממות,  יש צורך להוסיף להם יותר כימיקלים, א״כ זה לא דרך 
גידול רגילה כשדה.

צד הלכתי נוסף להתיר גידול במצע מנותק

חלק  הוסיפו  בשמיטה,  באדמה  עבודה  איסור  מחשש  ולהימנע  בקלות  להתיר  בכדי 
מהפוסקים תנאי נוסף על מנת להתיר עבודות גידול במצע מנותק, והוא של מכירת המטע 

לגוי, וכן שהעבודות ייעשו על ידי גוי.

 – וכו’  בשלמות  מתבצע  שאינו  לגוי,  הקרקע  מכירת  של  מההיתר  בשונה  ולהבהיר: 
בנדו”ד קל יותר לעשות את המכירה כמכירה של ממש עם כל ההקפדות. )בשונה ממכירה 
של קרקע ממש לגוי שהמוכר אינו מוכרה בלב שלם, משא״כ בעציץ אין לאדם שום קפידה 

במכירתו לגוי(.

עוד זאת, במקום שעיקר החיוב הוא מדרבנן, גוי יכול להפקיע את קדושת הקרקע. וכן, 
מצוות התלויות בארץ אינן חלות בעפר חו״ל, ומסתבר שה”ה בעפר א״י השייך לגוי16. 

מכירת  אלא  הקרקע,  מכירת  אינה  דהמכירה  משום  תחנם,  לא  איסור  אין  זה  ובאופן 
העציץ. מאידך יש שכתבו שגם בעציץ שאינו נקוב יש איסור מכירה מדרבנן.

גם לגבי העצה שגוי יעשה את העבודה עצמה אין הדבר מוסכם לכל הדעות. יש האוסרים 
זאת מפני שכל התהליך נעשה בהוראת הישראל, א”כ יש בזה בעיית של אמירה לנכרי, 

שיש אומרים17 שאסורה גם בשביעית.

מאידך יש אומרים שאין כאן משום איסור אמירה לגוי, עפ”י מ”ש המהריט”ץ18 שנשאל 
האם מותר לישראל לתת לגוי שוורים וחטים שיחרוש ויזרע הגוי בקרקע שלו )של הגוי(, 
ומהפירות ייתן חלק לישראל, והשיב שמותר, שכל האיסור הוא לעזור לגוי בידיים ממש 
ב. מפני שגם  )משום שני טעמים: א. מפני הרואים שיחשבו שחורש הישראל בשדהו. 
אם הישראל חורש בשדה הגוי, הוא עובר על ושבתה הארץ(, אך באמירה לגוי בלבד אין 

איסור.

*
והנה בסוגיא זו דנו כמכ וכמה מגדולי הפוסקים בדורנו:

16(  מעדני ארץ תרומות פ”א הכ”ג ד״ה היוצא
17(  ראה גם בהנסמן בלקו״ש חי״ז עמי 286 הערה 

18(  שו"ת סימן מז
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הגר”מ אליהו19 כתב בפשיטות שבדרך זו יוצאים ידי כל הספיקות אליבא דכו״ע מפני 
שיש בה צירוף של ‘בית’ וגם ‘עציץ שאינו מנוקב’.

הקנה בושם20 פסק כדלקמן:

דין החממה - כתב בפשיטות שגם אם דין החממות כבית גמור, מ״מ כל הדיון  א. 
הוא להתיר זריעת כמה זרעים בודדים בתוך הבית, שלא כדרך השדה. אבל לזרוע שדה 

שלם אפילו בתוך הבית אין שום היתר, ואין שום לימוד מהירושלמי בזה.

פירש שכוונת הירושלמי היא, שהתורה באה ללמד אותנו שצריך להיות בכלל  ב. 
השדה, ומה שאינו בכלל שדה מסתפקת הגמרא בירושלמי, אך אין זה מתיר לזרוע בכל 

הבית .

הוי  לגבי הסברא שהבית אינו כשדה מצד שאין זה דרך זריעה כתב, שבנדו״ד  ג. 
ויש תועלת ולצורך כך הם בנויים וא״כ אסור, משא״כ בבית שאכן אין דרך  דרך זריעה 
לזרוע בו. ומביא ]שם ס״צ בסוף התשובה[ ראיה מדין מעשר, שאם נהפכה חצר לשדה 
חייבת במעשרות, כמו כן בשביעית אם נהפכה בית לשדה, דין שדה עליה. וכ״ש החממות 

שלתועלת באו.

עציץ שאינו נקוב - היות ודין זה תלוי בכמה פרטים הלכתיים, המציאות מוכיחה  ד. 
שאין דרך לפקח על כך שיישארו למשך זמן רב  בלא נקב. ובפרט כשהפועלים אינם יראי 

שמים.

מכירת עציצים לגוי - לדעתו אין להתיר למכור את העציץ לנכרי, כי גם בעציץ  ה. 
שאינו נקוב יש איסור מכירה מדרבנן.

אלא שגם  בחממות,  לעבוד  לחקלאי  רק שאסור  לא   - בחממות  ונעבד  שמור  ו. 
לאחרים אסור. ואפילו בדיעבד אין להתיר להנות מהצומח שם, מדין שמור ונעבד.

המשנת יוסף21 כתב:

]להגן  לנטיעות  בתים  לעשות  שמותר  מ״ד[  פ״ב  ]שביעית  מהמשנה  ראיה  א. 
זה  ולכאורה  משמע שבשביעית אסור.  יזיקו[ עד ערב שביעית,  והשמש שלא  מהגשם 
סותר את הירושלמי שנשאר בספק אם בתוך הבית נוהגת שמיטה ]דאם נאמר שאין דין 
שמיטה בתוך הבית, מדוע אסור לעשות בתים[. החזו״א מתרץ שיש שני סוגי בתים, בית 

שמועיל - והוא מה שהמשנה אוסרת, ובית שגורע - והוא מה שהירושלמי מסתפק.

א״כ ברור אשר חממות - שבאו להיטיב ולא לגרוע - אין דינן כדין הספק בירושלמי.

19(  ]שו״ת מאמר מרדכי ס״ה[
20(   שו״ת ח”ג יו״ד סימנים צ, צא[

21(  ]שו״ת ח״ד ס״ח[
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כגון לחסה  טענת המתירים היא, שחממה איננה מיטיבה עם כל סוגי הירקות  ב. 
היא גורעת, ולכן אומרים שלפחות בירקות אלו )שהגידול בחוץ יותר טוב וכל עצם הגידול 

בחממה הוא בגלל חרקים( אינה כדין שדה אלא כבית. 

טענה זו אינה נכונה. משום שגם התועלת של מניעת חרקים היא לטובת החסה, ועוד, 
לא יתכן שאותו בית גידול יהא לגבי סוג ירק כדין שדה ולסוג אחר כדין בית .

עציץ שאינו נקוב - כל הדין של עציץ שאינו נקוב הוא בעציץ שאפשר לטלטלו,  ג. 
ריצפת  תקרע  שמא  לחשוש  יש  גם  לקרקע.  כמחובר  נחשב  סאה   40 בו  יש  אם  אבל 
ולכן  בחול,  ממולאים  ניילון  שקי  ובפרט  העציצים,  שלמות  על  מפקח  ומי  הפלסטיק, 

החמיר בזה. ועוד סבר שמה שגדל באופן זה, יש לשמור על הגדל בו קדושת שביעית.

ובעל  לעבודה  באים  לא  גויים  שעובדים  ימים  הרבה  ישנם   - גוי  ע”י  עבודה  ד. 
החממה יאלץ לעשות בעצמו.

גדולי  ע״י  שנשלל  לגוי,  הקרקעות  מכירת  להיתר  חיזוק  חשש   - לגוי  מכירה  ה. 
הפוסקים, ולכן אסור .

שמור ונעבד - אסור אף בדיעבד. ו. 

ספיחין - אסור . ז. 

המנחת יצחק22 בדין חממה החמיר אף במקום שהוא בנוי ממש כבית עד שחייב במזוזה.

האבן ישראל23 פסק למעשה כדעת הפאת השולחן והתיר. וכ״ש כשמדובר בעציץ שאינו 
נקוב, סבר - שבוודאי אין כאן שום חשש אפילו למהדרין.

להתיר  כבית  אינן חשובים  לגידול צמחים,  נבנו  והחממות  כתב שהואיל  זילבר24  הרב 
בהם עציץ שאינו נקוב, כי לא שייך לומר לגביהן שבית אינו נחשב שדה. לכן אפילו סוגי 

גידולים שאינם גדלים בדרך כלל בחממה, אסור.

ה’שולחן שלמה’ כתב כדלקמן25: 

דין החממה - זריעה על הקרקע ממש אסור, וכלשונו: “וכי יעלה על הדעת שאם  א. 
יכסו את כל ארץ ישראל בפלסטיק, בטלה שמיטה?” 

אבל זריעה על מצע מנותק ובעציץ שאינו נקוב כשהיא סגורה מותר.

22(  ]שו״ת ח״י סימן קטז[
23(  ]לרב פישר, שו״ת ח״ח סע״ד[

24(  ]שביתת הארץ עמ' ע[
25(  ]שביעית, עמ' קא-קב[
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עוד סברא כתב, שכיום שהמציאו את שיטת הגידול באבנים קטנות ]חצץ[, הרי  ב. 
כיון ששיטה זו יכולה להיות רק בחממה ]מצד החום והמלחים וכוי[ ולא בשדה רגיל, לכן 

אינה נחשבת דרך גידול. ובצירוף מצע מנותק מותר.
בשמיטה  האסורות  מלאכות  אף  לעשות  מותר  הנ”ל  שבאופן  בגידול  ולדעתו  ג. 

מדאורייתא ואפילו ע”י יהודי )משא״כ לדעת הרב אלישיב דווקא ע״י גוי(.
מיקום אזור החממה - לדעת הגרשז”א, הרב אלישיב והרב אליהו - אין הבדל  ד. 
בין חממות בגוש קטיף לבין שאר הארץ. אלא )כשמתקיימים התנאים שכתבו( מותר בכל 

מקום.
אבל לדעת השבט הלוי והרב שטרנבוך, הגידול על גבימצע מנותק, מותר רק במקום 

שלא נכבש ע״י עולי בבל.
ספיחין - אין בצומח בו איסור ספיחים, ולא קדושת שביעית. ה. 

שאז  גוי,  וע״י  עזה  באיזור  רק  מנותק,  מצע  גבי  על  גדול  להתיר  כתב  הלוי26  השבט 
מצטרפות כמה סיבות להקל:

1.  זריעה בתוך הבית. 2. שביעית דרבנן. 3. עציץ שאינו נקוב. 4. ספק האם עזה נתקדשה 
בקדושה שניה. 5. עבודה ע״י גויים.

ולמרות כל זאת כתב שמכל מקום ליבי נוטה לספק אם זה רצון חז”ל .
ובמקום אחר27 הוסיף, שהואיל וגם מוכרים את העציצים במכירת אמת לגוי, מותר.

היביע אומר סבר28 שבצירוף דין בית, ועציץ שאינו מנוקב יש להתיר. וכך נדפס בעוד 
קבצים תורניים בשמו.

בתשובות והנהגות29 כתב שמפני שהגידול בשיטה זו אינו אופן הגידול השגרתי, משום 
שכל השנים מגדלים על הקרקע וכעת על עציץ שאינו נקוב, וכן ההוצאות גדולות, ולאחר 
השמיטה מייד חוזרים לזרוע בקרקע כרגיל. לכן יש להתיר משני הטעמים א’. מצד דין 

בית. וב’. מצד דין עציץ שאינו מנוקב, אך העדיף שלמעשה יהא יבול נכרי בלבד.
מכירה לגוי - אין צריך .

הגר״נ קרליץ30  כתב שאין שום היתר לגדל בחממות.
רוב הפוסקים מותר להשתמש  כל הדו”ד דלעיל עולה המסקנא למעשה: לדעת  לפי 

בשמיטה בירק הגדל על גבי מצע מנותק.

26(  שו״ת ח״ו סימן קסז, ח”ט סימן רלז, ח״י סימן קצט
27(  ]הובא בשו״ת ישא יוסף שביעית סימן כה עמי ע[

28(  כן כתב בילקוט יוסף ]שביעית עמי רעח[ בשם אביו
29(  ]שו״ת ח״ד סימן רנט[

30(  ]חוט השני שמיטה ויובל עמי עח והלאה[
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האם אדם אחד יכול "לקנות" שתי עליות בשמחת תורה 
ולעלות בשניהם לתורה?!

הרה”ח הרב מנחם מענדל שי’ הראל
ר”מ כולל אברכים שע”י הישיבה

תמצית התשובה: לכתחילה מן הראוי שלכל עליה בתורה מחובת היום יעלה אדם אחר, 
“ברוב עם הדרת מלך”. ומצד עיקר הדין, אדם אחד יכול לעלות באותו ספר תורה פעמיים. 
אמנם, צריך שיפסיק אדם אחר בין שתי העליות. כשמוציאים שלושה ספרי תורה, אדם 
אחד יכול לעלות בספר הראשון ובספר השלישי. בשני ספרי תורה, לא יעלה אותו אדם 
בשביעי של הספר הראשון ולמפטיר בספר השני. אם אין מי שיקרא את ההפטרה והוא 
ויקראו )את המפטיר(  יגללו את הספר למקום הקריאה,  בו שני ספרים,  יום שמוציאין 
בספר הראשון. אמנם בשמחת תורה שהכל יודעים שהעליות הנקנות הם לכבוד התורה, 

יש להקל שיוכל לעלות בשתי עליות אפילו בשני ספרי תורה בזה אחר זה.

א
עיון בסוגיית הגמרא ביומא

הנה יסוד הדין לתשובה על שאלה זו הוא מהמבואר בגמרא גבי אופן קריאת התורה ביום 
ידי הכהן הגדול, והכי איתא בגמרא1 “ובעשור של חומש הפקודים קורא  הכיפורים על 
על פה: אמאי נגלול וניקרי?! אמר רב הונא בריה דרב יהושע אמר רב ששת לפי שאין 
גוללין ספר תורה בציבור, מפני כבוד ציבור2. ונייתי אחרינא ונקרי?! רב הונא בר יהודה 

אמר, משום פגמו של ראשון. וריש לקיש אמר משום ברכה שאינה צריכה”.

1(  יומא ע. ועוד. 
2(  ובתוס' ישנים שם הקשה מהא דדברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פה, וביארו בשני 
אופנים:  והא דאמר בגיטין )דף ס:( דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פה, אומר רבי דמצוה מן 
המובחר הוא לקרות אותו שבכתב בכתב ושבעל פה בעל פה, ומשום כבוד צבור לא הטריחוהו לגלול.
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בשבת  להיות  שחל  טבת  חודש  נפחא: ראש  יצחק  ר’  והאמר  לפגמא?  חיישינן  “ומי 
מביאין שלש תורות וקורין, אחת בענינו של יום, ואחת של ראש חודש, ואחת של חנוכה?! 

תלתא גברי בתלתא ספרי ליכא פגמא, חד גברא בתרי ספרי איכא פגמא3”.

ויש לעיין בדין הנ”ל דהגמרא “חד גבר בתרי ספרי איכא פגמא”, מהי כוונת הגמ’ בזה, 
שקורין  משום  הוא  שהחשש  או  ספרים,  בשני  אחד  אדם  שזה  משום  היא  הבעיה  האם 
באותו עניין, אבל אם יקראו בשני ספאי התורה בשני עניינים שונים )כגון, פרשת השבוע 
ומפטיר של ראש חודש( למרות שאדם אחד יעלה בשניהם, מכיוון שזה שני עניינים, ליכא 

חשש פגמא ומותר.

כוונת הגמרא היא שתלתא גברא בתלתא ספרי, הוא לעיכובא  וכן צריך להבין, האם 
שיהיו  מוכרח  כי  ובשלישי  הראשון  בספר  אפילו  לעלות  יכול  אינו  אחד  שאדם  כלומר 
ספרים,  שלושה  שכשישנם  הגמרא  כוונת  שמא  או   ספרים,  בשלושה  אנשים  שלושה 
יכול אותו אדם לעלות בראשון ובשלישי שכאשר קראו בספר השני בינתיים,  אין חשש 

שיאמרו שהספר הראשון פסול?!

כעין תפלת המוספין  הואיל ואינו מגיד אלא עבודת היום יכול לקרות בעל פה  וריב"א פי' ואמר: 
שאנו קורין בעל פה.

וע"ש עוד במה שביאר בעניין דברים שבכתב והמנהג לומר פרשיות מסוימות בעל פה "ואומר רבי 
דהיינו טעמא שאינו מוציא רבים ידי חובתן אבל אם היה להוציא רבים ידי חובתן היה אסור כיון שאינו 
סידרו של יום", ועוד "שכיון שאינו אלא דברי שבח והודאה בעלמא תו ליכא למיחש למידי". ועיין עוד 

בפירוש שהביא שם בשם ר"א ממיץ.
3(  והריטב"א שם התייחס לאופן המנהג הנכון, בקהילות שקורים לחתן בשבת שאחרי חתונתו 
חומש  )מתוך  פה  בעל  זו  עבורו פרשה  הוא שקורים  הנכון  ודייק שהמנהג  זקן,  ואברהם  את פרשת 
וכדומה, ולא מתוך ספר תורה(. ןז"ל: "פי׳ וכיון שכן, לקרוא בעל פה עדיף. ומכאן נהגו לחתן בפרשת 
"ואברהם זקן בא" לקרותה בעל פה, מפני שכבר קרא בפרשת היום, והוה ליה חד גברא בתרי סיפרי 

דאיכא פגמא". 
ומתמיה הריטב"א על המנהג להוציא עבור זה ספר תורה ולקרוא מתוכו.

"ויש מקומות שמוצאין ספר תורה לפרשת ואברהם זקן, ואין החתן קורא בפרשת היום והוו להו תרי 
בתרי ספרי. וקשיא על זה, היאך יברך החתן לפניו ולאחריו על פרשת ואברהם זקן? והמנהג הראשון 

הוא הטוב והתפוס מימות הגאו׳ ז״ל. 
אך ראה מה שכתב באריכות בזה בשדי חמד )ח"ו(, מערכת חתן וכלה פיסקא יז, ד"ה "ולפי דרכנו"

ובהתייחס לשאלה, כיצד ינהגו במקום שיש רק ס"ת אחד וצריכים לגוללו? "ובחגים ובמועדים ובכל 
מקום שאמרו להוציא שתי תורות, במקום שאין שם אלא תורה אחת גוללין וקורין. שלא אמרו שאין 
גוללין ספר תורה בצבור אלא בדבר שאינו סדרו של יום, כלו׳ שאינו מעיקר הסדר וכדאיתא בירושלמי 
שכתבנו לעיל. ונראה שאף בזמן דליכא תורגמן ולא אמרו בכדי שיפסיק התורגמן אלא במקום שיש 
תורות אבל כשאין שם אלא תורה אחת הא עדיף שלא לחוש לכבוד צבור משנבטל קריאת סדר היום.
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איש אחד ענין אחד בשתי תורות שמא יאמרו ספר  דהנה הרמב”ם 4 כתב “ולא יקרא 
ראשון פגום היה ולפיכך קורא בשני”, והיה מי שרצה לדייק מדברי הרמב”ם שאופן לימודו 
בסוגיית הגמרא הוא, שהחשש שיאמרו “פגום הוא”, הוא רק באופן שקוראים עניין אחד 
בשני הספרים – בדוגמת הכהן גדול שקורא בענייני יום הכיפורים, ובכך חששו ללעז על 
הספר הראשון מפני שקורא באותו עניין. אבל כשקוראים בשני עניינים בזה לא קאי דין 

הגמרא ואפילו לאדם אחד מותר לקרות.

שאלה זו הובאה בתשב”ץ5 על מעשה שהיה, באדם אחד שביקש לעלות בראש חודש 
שחל בשבת בשני ספרי תורה ולקרוא גם את המפטיר, ורצה להביא ראיה מדברי הרמב”ם 

הנ”ל. 

להוציא  ואין  הנ”ל,  מהרמב”ם  זה  באופן  לדייק  שאין  לבאר  כ’  ז”ל  שהתשב”ץ  אלא 
מפשטא דגמרא דכוונתה דאדם אחד אפילו בשני עניינים, אסור לעלות. “ומה שכתבת 
שבשביל זה נפל מחלוק’ ביניכם כשחל ר”ח אב בשבת שרצה המשלים בספר ראשון לקרו’ 

בספר ב’ ענין ר”ח, וגערת בו. כי אמרת דחד גברא בתרי ספרי לא קרי. 

“וגם בזה הדין עמד דודאי חד גברא בתרי ספרי אפי’ בשני ענינים איכא פגמא  . .” 

תורות,  בשתי  אחד  ענין  אדם  יקרא  לא  י”ב  בפ’  תפלה  בה’  שמצאתם  שכתבת  “ומה 
אין  ותקעו עצמם בזה הלשון לומר דדוקא ענין אחד לא יקרא אבל שני ענינים קורא?! 
טעם לחלוק זה מה לי ענין אחד, ומה לי שני ענינים שאם בשני ענינים אין לחוש לפגם אף 

בענין אחד אין לחוש לפגם כיון שהם פרשיו’ חלוקו’ אלא ודאי בכל ענין יש לחוש לפגם.

דבשני  בפירוש  כתב  לא  שהוא  ז”ל  הרב  לשון  דקדוק  מפני  ערוך  תלמוד  להניח  ואין 
ענינים יקרא אדם אחד בשתי תורו’, אלא שהם רוצים לדקדק כן מלשונו ויותר ראוי הוא 
שנלמד סתום מלשונו המפורש בתלמוד כי לא בא הרב ז”ל לחלוק על התלמוד . . ואני 
מצאתי בה’ עבודת יום הכפורים שכ’ הרמב”ם ז”ל בפ”ג בלשון הזה ולמה לא יקרא בספר 

אחד לפי שאין אחד קורא בשני ספרים משום פגם ראשון עכ”ל”.

העולה מדברי התשב”ץ שפשט הגמרא קאי בכהן גדול )“אדם אחד”(. כוונתה אפילו 
על שני עניינים בשני ספרי תורה. כלומר: לדבריו, למרות שהכהן גדול קורא בעניני יום 
כיפור, אך מכיוון שזה שני עניינים שונים )מצוות היום בספר ויקרא, וקרבנות היום בפ’ 
פנחס(, נחשב לאדם אחד ותרי ענייני ואפילו הכי אסור. והרמב”ם לא בא להוציא מפשט 

4(  הל' תפלה פרק יב הלכה כג. 
5(  שו"ת התשב"ץ ח"ב עניין ע"א
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דין הגמרא וגם לשיטתו שאדם אחד אינו יכול לקרוא שני ספרי תורה בין בעניין אחד בין 
בשני עניינים6.

ב
שיטות הפוסקים בזה

והנה הטור והשו”ע7 פסקו בדין זה. אין קורין לאדם אחד בשני ס”ת משום פגמו של 
ראשון שלא יאמרו חסר הוא אבל ג’ גברי בג’ ספרים כגון ר”ח טבת שחל להיות בשבת לא 

הוי פגימה”.

בהלכה זו לא כתב לחלק בין אם קוראים לאותו אדם בעניין אחד, או שקוראים בשני 
עניינים, וכן לא נחית לפרט אי אדם אחד יכול לעולת בשלושה ספרים בראשון ובשלישי. 

ועוד: אדם אחד יכול לעלות באותו הספר פעמיים, שבאופן זה אין חשש לפגמא מפני 
שעולה באותו הספר, אך יש חשש מצד שהעולה הוא אותו אדם. לחידוד השאלה: האם 
כוונת הגמרא שעיקר הבעיה היא רק משום פגם הספר, שזה ישנו רק בשני ספרים ולפ”ז 
אדם אחד יוכל לעלות פעמיים באותו הספר,  או שהחשש הוא מצד “חד גברא” ומכך צריך 
להימנע גם באדם אחד בספר אחד )ודוגמא לדבר: כאשר אין מי שיודע לקרוא הפטרה, 

האם יכול לעלות באותו הספר(. 

מכללות העיון בסוגיא זו נראה, שהפוסקים הלכו במספר דרכים בדין זה.

א - הפרישה כתב שבספר אחד אין חשש פגם, ולכן יכול לעלות פעמיים באותו ס”ת. 
ב’ פעמים בספר תורה אחד, כגון שעלה לרביעי ואחר כך קראו לששי או  “לאדם אחד 
אחרון, נראה לי דמדינא מותר, דהא ליכא משום פגם ספר תורה8”. ודייק בדבריו שגם לרב 

6(  ובכסף משנה שם דחה את הדיוק הנ"ל באופן אחר וז"ל: אם כדבריהם ה''ל לשנויי שאני התם 
משמע בהדיא דחד גברא בתרי  דתלתא עניני נינהו ומדלא שני הכי אלא שני חד גברא איכא פגמא 
ספרי אף על גב דהוו תרי עניני דומיא דההיא דר''ח טבת איכא פגמא". ועיין במ"ש בב"י בב"ה או"ח 
סי' קמ"ד. וכ"ה בלח"מ על הרמב"ם שם. ובמעשה רוקח חידד את דיוקו של הכס"מ "ולפי דבריו צריך 
לומר דמ"ש רבינו ענין אחד היינו אפילו ענין אחד וכ"ש שני עניינים". וכן הב"ח הביא את הביאור 

בדברי הרמב"ם באופן שביארו הכס"מ, בסימן קמד ס"ב ע"ש בדבריו.
7(  או"ח סי' קמד, ס"ד 

8(  אלא שבא"ר השיב על סברת הפרישה, שנעלם ממנו הטעם ד"ברוב עם הדרת מלך, שישנו 
בספר תורה אחד. וגבי סיום דברי הפרישה שכתב "גם ראיה מכהן העולה במקום לוי, גם ראיה מה 
דכתב בשם הרא"ש בסמוך סימן קמ"ג דאם אין יודע לקרות אלא אחד דמברך ז' פעמים זה אחר זה, 

ודוחק לומר. בשעת הדחק שאני". אלא שהא"ר כתב ע"כ 
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ב”י דינא הכי, דמ”ש בסימן רפ”ב לאסור לעניין מפטיר שיעלה אותו אדם הוא “מטעם 
שכבר שלמו החיובים והוי כברכה לבטלה, משמע דקודם לכן, מותר.

והביא ראיה לדבריו מההלכה9 “אם אין לוי בבית הכנסת כהן שקרא ראשון מברך שנית 
וקורא במקום לוי אבל לא כהן אחר כדי שלא יאמרו שהראשון פגום” וכן מהנפסק בסוף 
סימן קמג “בית הכנסת שאין בהם מי שיודע לקרות אלא אחד יברך ויקרא קצת פסוקים 
ויברך לאחריהם ויחזור לברך תחלה וקורא קצת פסוקים ומברך לאחריהם וכן יעשה כמה 

פעמים כמספר העולים של אותו היום”.

שמהלכות אלו נראה ברור, לשיטת הפרישה שבספר אחד אין חשש לפגם וכדומה, ואם 
תרצה לומר שההלכות שהביא כראיה לדבריו קאי רק בשעת הדחק, כתב על כך שאופן 
ונראה לומר שטעמו הוא מפני שביסד הדין  זה של עליה לתורה “אין זה מפני הדחק”. 

מהגמרא הנ”ל, אין כל חשש כשהמדובר הוא באדם אחד בספר אחד.

אלא, שהאליה רבה כשדן בהלכה זו מתייחס לעניין נוסף שישנו בריבוי העולים לתורה 
ודווקא כשאינו אותו אדם, אלא אנשים שונים, ולדבריו ההיתר שבהלכות הנ”ל שהביא 
הפרישה, קאי רק בשעת הדחק. מפני שיש יסוד הלכתי נוסף והוא שברוב עם דוקא הדרת 
 .  . מלך, ולכן אין לומר שמעיקר הדין יעלה אותו אדם מספר פעמים. “וטעמא כתבתי 
משום ברוב עם הדרת מלך, ולפרישה אישמיטתיה מכל זה בספר תורה אחד דליכא פגם”.

בהמשך דבריו שלל האליה רבה את האפשרות, שיעלה אותו אדם אפילו בספר הראשון 
והשלישי כשאדם אחר מפסיק ביניהם, משום שהגמרא אמרה תלתא גברי לעיכובא.

לדינא אין להקל אפילו בשבעה קרואין עצמן לקרות שני פעמים אלא בשעת  “מיהו 
הדחק, וטעמא . . משום ברוב עם הדרת מלך,  . .  אבל בשבת שמוציאין שתים או שלושה 
ספרי תורה אסור.  ולכאורה נראה מי שעלה בספר תורה ראשונה מותר לעלות בשלישי 
דליכא חששא דפגם ראשונה כאן שלא קרא בשניה, אלא דמדקאמר הש”ס ביומא וסוטה 
התם תלתא גברי בתלתא ספרי תורה ליכא פגמא משמע דבתרי גברי נמי איכא פגמא, וכן 

משמע מסתימת הפוסקים, וטעמא דחיישינן שמא יודע עתה הפסול של ראשונה”.  

מדברי האליה רבה מתחדש, שיש בדין זה דעליה לספר תורה שני עניינים א – הצד 
השלילי – שלא יהיה שם של פגם על הספר הראשון. ב – הצד החיובי – ברוב עם הדרת 
מלך. ומכך עולה, שגם במקום שאין חשש של פגם לספר, יש להזהר מצד הדין של ברוב 
פגם.  חשש  שאין  למרות  תורה  ספר  באותו  אדם  אותו  יעלה  לא  ולכן  מלך.  הדרת  עם 

ולשיטתו המ’ אמרה “תלתא גברי” לעיכובא.

עוד זאת, הב”ח הביא את המנהג שנהגו שאדם אחד עולה לתורה בשני ספרים, ותמה 
על מנהג זה ודעתו למר שמנהג זה טעות הוא, שוודאי אין להעלות אדם אחד בשני ספרים, 

9(  סי' קל"ה ס"ח
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אלא אם מדובר באדם אחד בספר תורה אחד, אבל לא בשלוש ספרים, וטעמו דלכאורה 
מכיוון שלדבריו עיקר דין זה שבגמרא “תלתא גברי בתלתא ספרי תורה”, הוא בדווקא, 

אבל בספר אחד אין חשש. 

אלא  תלמודא  שרי  קא  לא  בשבת  להיות  שחל  טבת  דבר”ח  דמשמע  לתמוה  “ואיכא 
יום אינו קורא בשל מפטיר דהיינו של  בתלתא גברי. אלמא דאף מי שקרא בענינו של 
חנוכה, משום פגמו של ראשון10. והרי אנו רואין נוהגים דמי שקרא בתורה עולה להפטרה 
בס”ת שנייה?! ונראה דלאו מנהג הגון הוא ויש למחות על ידן מיהו בס”ת אחת כגון בכל 
שבתות השנה שפיר דמי, דמי שעלה למנין הקרואים יכול לעלות להפטרה בס”ת אחת, 
אע”פ שקורא בשני עניינים אין כאן משום חששא דטירוף הדעת כיון שאינו קורא בדילוג”.

לדבריו נוסף לנו דיוק בגמרא )שלדידו הוא לדינא(, שאין אפשרות שאדם אחד יעלה 
לתורה אפילו בשלושה ספרים, משום חשש פגמא. אך בספר אחד לא הזכירה הגמרא 

חשש, וניתן שיעלה שני פעמים )למשל שלישי ומפטיר(.  

גם הלבוש )בלבושי שרד(, הסכים עם דין זה וכתב שגם כך ס”ל לשם הב”י בב”ה דלאדם 
אחד אפשר לקרות באתו הספר פעמיים, כשקורים בו עניין אחד.  

המגן אברהם מיישב על תמיהת הב”ח ומחדש אופן אחר בלימוד דברי הגמרא ולדבריו11: 
דליכא פגמא, אלא כשקורא בשניהם זה אח”ז דאמרי’ למה לא קרא בראשון אלא שחסר 

הפרשה בו, אבל כשהפסיק בינתיים ה”ל כקורא מחדש.

היינו שלשיטתו כוונת הגמרא היא שהחשש שלא יעלה אותו אדם בשני ספרים הוא רק 
מצד הפגם של ספר ראשון, אבל בשלושה ספרים כשעלה אדם אחר ביניהם לא חששה 

הגמרא, ולכן לשיטתו מותר שיעלה בספר הראשון והשלישי.

ובשיטתו של המגן אברהם עמד גם כן בערוך השלחן והוסיף: “ומזה למדנו שאיש אחד 
יכול לעלות לתורה שני פעמים. ואין זה ברכה לבטלה, דכיון שהברכה היא בשביל כבודה 
של תורה – לכן בכל פעם שעולה מברך, כמו כהן הקורא שני פעמים כשאין לוי, ורק בשני 
ספר תורה אין לאדם אחד לעלות ואפילו בשני עניינים, כדי שלא יאמרו שהראשונה היתה 
פגומה. אבל בספר תורה אחת יכול לעלות שני פעמים. והוא הדין שיכול לעלות בראשונה 
ובשלישית, דכיון שהפסיק בשנייה – ליכא פגם. וזה שאומר “שלושה גברי” – אורחא 

דמילתא קאמר”. 

דדוקא כשאחרון עולה לספר תורה שניה אסור דומיא  10(  אלא שעל כך השיב הא"ר "לכאורה 
דכהן גדול שקרא לבד הכל, אבל כשאין קורא האחרון ליכא פגם, כיון דאחרון לא קרא בשניהו. בזה 
מתורץ תמיהת הב"ח על המנהג שקורין למפטיר בספר תורה שניה אף למי שעלה בראשונה . . דנראה 

דמנהגא לא היה אלא בשאר הקרואים, ולא באחרון .
11(  ס"ק ט
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יוצא אם כן שלושה אופנים בלימוד דברי הגמרא בדין העליה לתורה לאותו אדם: א( 
אדם אחד אינו יכול פעמיים לא בספר אחד, לא בשני ספרים ולא בשלושה ספרי תורה, 
יכול לעלות לתורה פעמיים משום ברוב עם  ב( אדם אחד לא  משום פגמו של ראשון. 
הדרת מלך. ג( אדם אחד לא יכול לעלות רק בשני ספרים, אבל בשלושה ספרים כשעלה 

אדם אחר ביניהם יכול לעלות.

אלא, שאחר כל זה מתעוררת שאלה גם לשיטות האוסרות בשני זמנים מיוחדים א- רב 
שנוהג לעלות לעליית הרב )שלישי או שישי(, וישנה שבת שבה קוראים הפטרה מיוחדת 

שנהוג שהגדול עולה בה, האם יכול לעלות פעמיים. וכן בזמן מיוחד כמו בשמחת תורה.

הטוש”ע מביא בסימן רפ”ב לגבי מצב שאין מי שיודע לקרוא בהפטרה, רק מאלו שכבר 
עלו האם יעלה לקרוא מי שעלה קודם?!

אם לא נמצא מי שיודע להפטיר אלא אחד מאותם שעלו לקרות בתורה וכבר אמר ש”ץ 
קריאתו  על  ויברך  ולקרות  לחזור  צריך  להפטיר  שרוצה  זה  הפרשה  קריאת  אחר  קדיש 
תחלה וסוף.  אלא שהרמ”א כתב - ואם יש אחרים שיודעים להפטיר לא יפטיר מי שעלה 
ס”ל  זה, אלא שהרמ”א  סימן  יוסף  בבית  במובאים  הריב”ש  בדבברי  זה מקורו  דין  כבר. 
שההיתר לעלות פעמיים לתורה הוא רק בשעת הדחק גדול, וכפי שביארו בדבריו המג”א 
והלבושי שרד שם12, ומציון הרמ”א לסוף סימן קמ”ד, ניתן להבין שלומד בדברי הגמ’ שאין 

היתר שיעלה אותו אדם פעמיים לס”ת.

שלישי,  לעלות  שמנהגו  ברב  מדובר  כאשר  בזה  להקל  דין  חידוש  כתב  שהא”ר  אלא 
את  ויקרא  הרב  שיעלה  המנהג  שהיה  באב  תשעה  לפני  כמו  שבת  הוא  השבת  ובאותה 
ההפטרה בדרך קינה )או שבתות אחרות בשנה שנהגו שיעלה בהם אדם גדול(, שהמג”א 
והלבוש כתבו שלא יעלה באותה השבת לשלישי, רק למפטיר. ואילו האליה רבה מחדש 
שמכיוון שיש בכזה מצב עניין של זלזול ברב, לכן יעלה גם בעלייתו הקבועה וגם למפטיר13.

ג
שיטת אדמו”ר הזקן

אלא, שלדידן נראה שאין לנהוג כן, והוא מהאופן בו נקט רבינו הזקן בשלחנו בהלכה 
זו14: “אם לא נמצא בבית הכנסת מי שיודע להפטיר בנביא אלא אחד מאותם שעלו כבר 

12(  סי' רפב סקי"ד
שיש להקל  13(  ומסיים שם האליה רבה: . . ומכל מקום יש בזה סניף לטעמים שכתבתי בסימן תרס"ט 
בשמחת תורה שמי שעלה בספר תורה ראשונה עולה נמי לחתן בראשית בספר תורה שניה עיין שם. שוב נדפס 
ספר מגן אברהם וראיתי שמקיל בזה גם בשאר ימות השנה, ולעניות דעתי אין להקל כל כך מטעמים שפירשתי.

14(  סימן רפב סעיף יח



43 י"א ניסן - מאה ועשרים שנה - ה'תשפ"ב

לקרות בתורה אף על פי כן כשעולה להפטיר בנביא צריך לחזור ולקרות בתורה תחלה 
מפני כבוד התורה ולברך עליה תחלה וסוף ואין די במה שקרא כבר מקודם . . אבל אם יש 
אחרים שיודעים להפטיר בנביא מוטב שיפטיר זה שעדיין לא קרא ואל יפטיר זה שעלה 

כבר לקרות בתורה בצבור זה”.

היינו שרבינו הזקן נקט כשיטה שגם מי שמנהגו לעלות בשתי עליות כגון רב וכדומה 
דלעיל, לא יעלה למפטיר אם כבר עלה, אא”כ אין מישהו אחר שיודע לקרות ההפטרה.

אלא, שבמקום זה שהעליה לתורה נוגעת לעצם כבודו של הרב כמרא דאתרא במקומו, 
נראה שגם רבינו הזקן יסכים להתיר שיעלה פעמיים, והוא ע”פ דברי הרבי  בעניין המנהג 
בעניין העליה לעשרת הדברות בקריאת התורה15 “. . לאור המצב בקהילה כיום, שישנם 
אחדים שמנסים לערער את תקפם של הרבנים הנבחרים. היה הכרח גמור לכבד בעליה זו 
את רבני הקהילה דווקא. משל למה הדבר דומה – לדין שבשעת הגזירה לבטל דתם, יש 

חיוב למסור נפשו אפילו על ערקתא דמסאנא!

“ודוגמתו בנדון דידן: מכיון שיש כאלה החותרים תחת הרבנים – הרי במצב כזה, כיבוד 
רבני הקהילה בעליה דעשרת הדברות לחיזוק מעמדם אינה בגדר מנהג שנהוג בכמה ק”ק 
בישראל, כי אם, חוב גמור על פי תורה, מכיון שזוהי שאלה עקרונית, אם מכירים במעמדם 
של הרבנים כפי המתחייב על פי דיני תורתנו הקדושה”. ועיין שם עוד באריכות הדברים 

וביאור גודל חומרתם מבחינה הלכתית”.

טעם שונה בנוגע לשמחת תורה

אמנם, לגבי שמחת תורה הביא הא”ר16 טעם גדול להתיר שיעלה לתורה אפילו בשני 
ספרים זה אחר זה, מפני שביום זה שהכל יודעים שעושים כן משום שמחת התורה, ממילא 
אין חשש לפגם הספר ראשון )ואז אפילו לגמרא ניחא בהכי( “ראיתי נוהגין דאף מי שכבר 
עולה לתורה עולה לחתן תורה או בראשית  . . יש להקל דהכל יודעים שעושין כן משום 
שמחה ולא משום פגמה, וראיה לזה מה שכתב כנסת הגדולה בשם ר”י הלוי על מקומות 
שמוציאין ארבע ספרי תורה, דהיינו שקורין לחתן תורה בספר תורה אחרת, והקשה דבחד 
עניינא אפילו בתרי גברא הוי פגם לספר תורה ראשונה, ומתרץ דאין לחוש לזה בשמחת 

תורה17”. 

חידוש הסברא שכתב כאן הלבוש, גבי שמחת תורה נראה שיתאים יפה לפי כל השיטות, 
מפני שמדבריו עולה, שגם למקור ועיקר הדין בגמרא, אין את החשש של פגמא, ואדרבה 

יש כאן עניין של כבוד התורה, ולכן יוכל לעלות בשני ספרים אפילו בזה אחר זה.

15(  שיחת ש"פ משפטים ה'תשמ"ז סט"ז ואילך
16(  סימן תרסט ס"ק יא

מקום  "מכל  סיים  דבריו  שב=הביא  אחר  אך  הלקט,  שבולי  בשם  שהביא  מה  עוד  ועע"ש    )17
בשמחת תורה יש להקל".
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עדות של אוהב או קרוב

הנ"ל

א
שיטות הפוסקים בזה

בריש סימן ל”ג כתב הטוש”ע, “כל הפסולים לדון פסולים להעיד, חוץ מאוהב ושונא 
שכשרים להעיד, אף על פי שפסולים לדון”.

הוא  דיינים.  להיות  שאסורים  אע”פ  להעיד  מותרים  ושונא,  שאוהב  מה  הדבר  טעם 
מהגמרא בסנהדרין1 “האוהב והשונא אוהב זה שושבינו שונא כל שלא דבר עמו שלשה 

ימים באיבה. אמרו לו - לא נחשדו ישראל על כך” ונפסקה הלכה כחכמים. 

המאירי כתב2: “ואמרו לו לא נחשדו ישראל על כך: ואע”פ שנפסלו אוהב ושונא לדין 
מצד שאין אדם רואה זכות לאויבו או חובה לאוהבו לעדות מיהא כשרים הם וכן הלכה”3. 
ובסמ”ע כתב הטעם, דבעדות המעשה כאשר היה לפניו הוא מעיד. ולא חיישנן שישנה 

בכוון בשביל אהבתו או שנאתו. 

דיין, אין דעתו )של האוהב  כי בשלמא לדין של להיות  ב’נתיבות’ )שם(  וכפי שביאר 
והשונא( סובלת לראות זכות לשונא וחוב לאוהב )היינו שזה משנה את דעתו(, משא”כ 
בדיני עדות, להעיד את אשר שמעו וראו, מגידין, דלא נחשדו לשקר בשביל אהבה ושנאה.

וביקש  הרודפים  מן  כאחד  לו  שהוא  גמור,  “דשונא  חידש4,  הגדולה  הכנסת  אמנם 
להתנקם ממנו, פסול להעיד”. ועם סברא זו הסכימו המהרש”ל והרמ”א5. והביא דבריהם 

1(  כז:
2(  סנהדרין שם.

3(  כפי שפסק הרמב"ם הלכות עדת פי"ג, טו, והטוש"ע כאן. 
4(  הגהות הטור אות ב'. הובא בפת"ש.

שם  הנזכרת  בשאלה  שהיתה  העדות  גביית  אדות  דבריו  בתוך  י"ב,  סימן  הרמ"א  בתשובת    )5
וז"ל: .  ועוד דאיכא למ"ד שונא פסול לעדות כדאמרינן פרק זה בורר ואע"ג דהלכתא כרבנן דחולקין 
לנו שאלו  וברור  ודאי חיישינן  והם שונאים  מ"מ בחשודים כבר  זה  לנו נחשדו ישראל על  ואומרים 
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החתם סופר בחידושיו6 וכתב “יש שונא מוחלט שהוא פסול להעיד, ונלע”ד שמשמע קצת 
כן מחמש נשים שפסולות לעדות אשה” שנראה שהבין בחת”ס שהסברא בזה הוא מפני 

שמחמת שנאתן נחשדו על העדות.

לאידך, הכנסת יחזקאל7 חלק על סברא זו, שגם שונא גדול כשר להעיד, והביא ראיה 
וכן הסיק ה’תומים’’10, שאין  וכן פסק הט”ז9  )עיין בדבריו בהערה8(,  לדבריו מהמהרי”ט 

לחדש סברא זו, ששונא פסול להעיד. 

זו של עדות האוהב והשונא, הביא בפת”ש את מחלוקת הרדב”ז  והנה בעיון בשאלה 
והתומים, וזה לשונו:  “כתב הכנה”ג  .  . משרתי הבית כשרים להעיד. הרדב”ז   . . כתב שם 

הטעם, דלא יהא משרת הבית גדול מאוהב ושונא, שהוא כשר. 

 “. . אבל הרדב”ז עצמו בח”ב סימן כ”ד כתב, דנוגעים בעדות הם”. והיינו שהרדב”ז סותר 
את עצמו בין שתי המקומות.

“ועיין בתומים שמצא ראיה מהרמב”ם דשכירו ולקיטו כשרים להעיד” .  “ולעניות דעתי 
יש  אם  הדיין,  עיני  ראות  לפי  תלוי  דהדבר פשוט שזה   .  . לפלפל   צריך  יודע מה  איני 
למשרת צד הנאה בעדות זו או לא , וכמו שכתב הרמב”ם שהובא בשלחן ערוך סימן ל”ז 

סעיף כ”א. וצ”ע” )ע”כ(. 

העדים שונאים עם משפחת הגרשוני כאשר שמענו מפי רבים, ומאחר שהעידו עדים כשרים לפנינו 
שאלו עדים פסולים וגם ניכרים לכל שהם פוחזים וקלים וכ"ש בעדות כזו שנגבה לפני דייני הדיוטות 

ממש כאשר שמענו עליהם.
ובתשובת המהרש"ל סימן ל"ב, כתב בין הדבירים לעניין עדות שונא: אבל שונא גמור שהוא לו 
כאחד מן הרודפים ומבקש להתנקם ממנו אין לך נוגע בעדות גדול מזה וכל היכא דאיכא למיחש שהוא 
עושה להנאתו פסלינן כאשר כתב הרמב"ם והטור וז"ל כל כיוצא כזה לא יעיד אליהם ודברים אלו אינן 
תלוין אלא בדעת הדיין ועוצם בינתו שיבין עיקרי המשפטים וידע הדבר הגורם לדבר אחר וידע הדבר 
להעמיק ולראות אם ידע שיש לו לעד שום צד הנאה בעולם בעדות זו אפילו בדרך רחוקה ונפלאת הרי 

זה לאיעיד בה וכשם שלא יעיד בדבר שנוגע בעדות כך לא ידון עד כאן
6(  על השו"ע שם.

7(  סימן פט
ולענין אי מיקרי נוגע בעדות בדבר דלאו הנאת ממון אלא משום שדעתו קרובה לבני קהלו    )8

וכיוצא בזה.
יראה דהא לא מיקרי נוגע בעדות שאין לנו אלא מה שאמרו בפ' חזקת האומר תנו מנה לעניי עירי 
אין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר ומוקי לה בספר תורה שהכל אצל ספר תורה עניים הם פרשב"ם 
שדרך בני אדם לקרא בני עירו עניים בשאין להם ספר תורה דענייות גדול הוא זה . . אבל במידי דלאו 
הנאת ממון אלא שדעתו קרובה לא אמרינן דלא עדיף מאוהב זה שושבינו והשונא כל שלא דבר עמו ג' 

ימים באיבה דסבר רבי יהודה למפסלינהו ואמרו חכמים לא נחשדו ישראל על כך.
9(  ד"ה בשם מהרש"ק

10(  ס"ק ב
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העולה מהאמור, שישנה מחלוקת בין הרדב”ז והתומים בדבר אדם המקבל הנאה ישירה 
מבעל הדין, דלרדב”ז פסול להעיד, לתומים כשר להעיד. והכרעת הפ”ת שדברים אלו אין 
בהם משמרות, אלא הכל נתון לשיקול דעתו של הדיין בהתאם למצב בעלי הדין והנאת 

העדים כתוצאה מהעדות בכל עדות לגופה.

ושונא  דין מפורש במשנה, שאוהב  לעיל שהוא  ונזכר  זה, מאחר  בדין  לעיין  יש  והנה 
כשרים להעיד, ושכירו ולקיטו, אף הם כשרים להעיד, היכן נופלת א”כ המחלוקת בזה.

והנראה מהעיון בסוגיא זו, שהמחלוקת בדין זה נובעת מצד יסוד וגדר הדין של פסול 
קרוב לממון האם הוא מצד דין “קרוב”, או מצד דין הנאה ונגיעה בדבר.

דאם תמצי לומר שיסוד איסור העדות בקרוב מחמת ממון, הוא רק מצד דין קורבה, אזי 
אין לך בו אלא חידושו היינו מה שנזכר מפורש  במשנה ובגמרא, ואין לך להוסיף פסולים 
מחמת סברא. אך את”ל שפסולם הוא מחמת הסברא שקרבתם לממון תגרום להם לעוות 

עדותם, הנה בזה ניתן הדבר לשיקול דעת מי הוא הנוגע בדבר מחמת ממון.

ונראה לומר שה’תומים’ קאי בסברא דפסולם הוא מחמת דין קורבה, ולכן אין לך בו אלא 
חידושו11. ואילו הרדב”ז )שיסודו בדברי הרמב”ם( ס”ל שהוא מחמת הסברא הנ”ל, ולכן כל 

חשש קורבה הו”ל קרוב לממון ופסול להעיד.

ב
צ”ע בהשגת התומים על הרדב”ז

בשאלה  לכאורה  יתעורר  ה’תומים’  ובדברי  הרדב”ז  בתשובת  המעיין  הדברים:  ביאור 
גדולה על פירכת ה’תומים’ לסברת הרדב”ז, כדלקמן: 

הבית  משרתי  עדות  מהני  דלא  לחברו,  קידושין  עדות  בדין  בתשובתו  דן  הרדב”ז12 
לקידושין אלו13, וז”ל:

11(  וכפי שנראה מדבריו הן בסימן זה, והן בסימן ל"ז ס"ק א.
12(  בשו"ת ח"א סי' שי"ב

13(  היינו שלפי סברתו, אין עדותם עדות אפילו לעניין ספק קידושין, דלכאורה הוא פלא גדול 
דהא באה"ע סי' מב ס"ה כתב השו"ע המקדש בפסולי עדות דאורייתא, אינן קידושין. אבל בפסולי 
עדות דרבנן או בעדים שהם ספק פסולי תורה, אם רוצה לכנוס חוזר ומקדש בעדים כשרים ואם לא 
רצה לכנוס, צריכה גט מספקץ ואפילו כפרה האשה ואמרה לא קדשתני, כופין אותו ליתן גט". ולפ"ז 
לכאורה תמוה מ"ט סבר הרדב"ז בנדו"ד דאין קידושין כלל, דהא פסול עדים אלו הוא רק מדרבנן, 
ויתירה מזו, יש מקום לומר שאינם אלא ספק פסולים מכיוון שיכול להיות שלא תגיע להם טובת הנאה 

מקידושין אלו. ויל"ע בזה עוד. 
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“אבל עדות של הנערים שלו, נראה לומר: שאפילו הרשב”א ז”ל מודה שכיון שלא רצה 
ליתנה לו, שכר את נעריו שיעידו כך בשקר. וגם הם נוגעים בעדות דניחא להו שתהיה בתו 
של ראובן אשתו של שמעון אדונם לפי שראובן עשיר, ויש לדיין להעמיק לדעת אם נמצא 
שיש לזה העד צד הנאה בעדות זו אפילו בדרך רחוקה ונפלאה הרי זה לא יעיד בה שמא 

נוגע בעדותו הוא וכן כתב הרמב”ם ז”ל פי”ו מהלכות עדות”. עכ”ל.

והנה התומים14 השיג על דברי הרדב”ז וחידושו לפסול משרתי הבית. ובתחילת דבריו 
הביא מעין ראי’ ה לדברי הרדב”ז מסוגיית הגמרא, אך לאחמ”כ השיב על ראיה זו, וז”ל:

“ . . דפריך הגמ’ לרב הונא דאמר שלוש שני חזקה בעינן רצופות .. והא בתים דביממא 
ידעי ובלילה לא ידעי?! ומשני הגמ’ שיבבי, ורבא משני כגון שוכרים כו’. וקשה מה כל 
יוכלו לבוא משרתיו אוכלי שולחנו שהם לא משו מתוך הבית כדרך  החרדה הזה? הלא 
המשרתים ומשמשים והם יעידו שדר בו תמיד רצוף יום כלילה,  ומה צורך לחפש אופן 
העדות? אלא שמא מינה, דהני הם נוגעים בעדותן . . הוי ליה תחילתו בפסלות, ובהגדת 

עדות בעינן תחילתו וסופו בכשרות, וזהו שמץ ראי’ לדברי הרדב”ז”.

אלא שלאחרי כותבו דברים אלו, פרך התומים את סברת ודברי הרדב”ז כדלהלן: “אך עם 
כל זה כיון שלא מצינו בזה לראשונים אין לנו לחדש דין מכוח ראיה וקושיא . . ולהיפוך 
מצאתי ראיה מדברי הרמב”ם בהל’ גזילה פ”ד דין ז’ דכתב היה שם לקיטו ושכירו של בעל 
הבית אין נשבעין ונוטלין והנגזל יכול להיות נשבע שהרי לא היה בביתו כו’, ואין משביעין 

את הגזלן מפני שהוא חשוד על השבועה. 

“וכבר ביררתי לקמן בסי’ צ’ דבריו דמאין באה השבועה לגזלן הא אין כאן טענת בריא 
דהנגזל אין יודע, ורגלים לדבר לא סבירא ליה לרמב”ם דיכול להשביעו ואפילו אמר לי 
אבא סבירא ליה לרמב”ם דאינו יכול להשביעו אפילו היסת. צריך לומר דשבועה באה על 
ידי טענת שכירו או לקיטו דהוי תובעו על פי עד . . ואם כן על כרחך מוכח דשכירו ולקיטו 
כשרים הם להעיד . . וכן כתב המחבר לקמן . . ושמע מינה דס”ל לרמב”ם דשכירו ולקיטו 

כשרים הם להעיד וזהו לעניות דעתי ראיה שאין עלי’ תשובה וכן עמא דבר. עכ”ל.

ולכאורה מתעוררת תמיהה גדולה בהשגת התומים על הרדב”ז, ובעיקר על דבריו “שלא 
מצינו בזה לראשונים”, הרי הרדב”ז מביא את דברי הרמב”ם והלכה זו הובאה גם בשלחן 

ערוך סימן ל”ז סכ”א.

וזה לשון הרמב”ם )שם( “. . לפיכך לא יעיד עליהן שהרי רוצה להעמידם בידי ביאת 
שמעון כדי שיבוא בעל חובו ויטרפם וכן כל כיוצא בדברים אלו. ודברים אלו אינן תלויים 
אלא בדעת הדיין ועוצם בינתו שיבין עיקר המשפטים וידע דבר הגורם לדבר אחר ויעמיק 

14(  סי' לג ס"ק א
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לראות אם ימצא שיש לזה העד צד הנאה בעדות זו אפילו בדרך רחוקה הרי זה לא יעיד בה 
שמא נוגע בעדותו הוא כך לא ידון באותו דבר”.

בראשונים,  מקור  להם  הרדב”ז שאין  דברי  על  התומים  כתב  מ”ט  טובא  ולפ”ז תמוה 
ולקיטו  ששכירו  להוכיח  התומים  שהביא  הסברא  מזו,  ויתירה  מפורש.  רמב”ם  כשזהו 
כשרים להעיד, היא לימוד באופן של סברא והבנת דבר מתוך דבר ואינה כתובה באופן 

ברור כל כך כמו שכתובים הדברים שהביא הרדב”ז.

ואת”ל שנשמטו דברים אלו מהרמב”ם שהיה לפני התומים, אין מקום לומר כך: מפני 
שבכל דפוסי הרמב”ם מופיעים דברים אלו, ועוד שהלכה זו הובאה גם בטוש”ע סימן ל”ז 

ולפ”ז צריך לעיין יותר בדברי בתומים ולהבין דבריו וסברתו.

ג
ביאור השגת התומים

והנראה לומר בכ”ז שהשגת התומים אינה על כך ש”אם ימצא שיש לזה העד צד הנאה 
בעדות זו אפילו בדרך רחוקה הרי זה לא יעיד בה שמא נוגע בעדותו הוא”, שהרי זהו דבר 
המפורש ברמב”ם ובטוש”ע. אלא השגתו היא על המסקנא של הרדב”ז שס”ל שמשרתי 
לכך  הרמב”ם  כוונת  אין  התומים,  ולהבנת  ממון,  מחמת  בדבר  לנוגעים  נחשבים  הבית 

שמשרתים, ופועלים יחשבו בכלל נוגעים בדבר מחמת ממון.

והראיה לכך: 

א – מה שהביא בתוך דבריו ששכירו ולקיטו מחייבים אותו עדות בממונם. 

ב – כעין ראיה נוספת לזה אפשר לראות מהנפסק בסי’ ל”ג סט”ו - בפיסול ממון לא 
בעינן תחלתו וסופו בכשרו’ שאם היה נוגע בדבר בשעת ראיית העדות מפני שהי’ לו הנאה 
בדבר יכול להסתלק בענין שלא יהי’ לו הנאה בדבר ויעיד”. וביאר הסמ”ע “בפסול התלוי 
בנגיעת ממון כיון שנסתלק מאותו הנא’ ונכנס אחר תחתיו לאותו הנאה הרי הוא כאלו לא 
הי’ לו הנאה ממנו מעולם וגם בפסול ממון לא חל עליו שם פסול. מחמת נגיע’ מעיקרא 

כיון שהי’ יכול לסלק נפשו מיד”. 

ג - בסימן ל”ז סעיף יו”ד “כל היכא דהשתא אינו נוגע בעדות, אע”פ שאם יתעשר יהנה 
בעדותו, כשר להעיד”. וכתב האמרי ברוך שם )על יסוד דברי הירושלמי, וקה”ע( “שאין 

אדם )משנה עדותו( עכשיו בוודאי, בשביל ספק הנאתו שיכול לבו לו לאחר זמן15”.

15(  ועיין במחלוקת קצוה"ח והנתיבות שם בגדר היתר עדות זו.
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ומכל הני ראיות )ועוד(, סבירא לי’ה להתומים שהן אמת דברי הרמב”ם והמחבר שעל 
הדיין לשער בעדותו כל צד הנאה שיבוא לו לעד, אלא שעכ”ז לא סבירא להם שהנאת ממון 

לפסול עדות, קאי גם על משרתי הבית.

ד
אי פסול עדות אוהב היא מצד דין או מצד סברא

ולפי דברים אלו, יש לעיין בצדדי מחלוקתם. שהרי לכו”ע ס”ל שהנאה מחמת ממון 
ודומיהם, והתומים שהכשירם  פוסלת לעדות, וא”כ מ”ט דהרדב”ז דפסל משרתי הבית 

כאשר יש מקום לומר שהם נוגעים בדבר מחמת ממון.

ולבאר צדדי מחלוקתם ומסקנותיהם יש לעיין בכללות דין פסול עדות מחמת הנאה. 
בסימן ל”ז כתב הטוש”ע “כל עדות שיש לאדם הנאה בה, פסול להעיד”. ונחלקו הפוסקים 

מ”ט פסול אדם להעיד מחמת הנאה שיש לו בעדות זו” – 

יסוד הדין הוא16 מהמבואר בגמרא דפשיטא לה דנוגע בעדות מחמת ממון פסול להעיד, 
ורק כשקנו מידו שאין לו שותפות, יכול להעיד.

דה’עיר שושן’, וקצוה”ח וכן הסכים התומים -  שהפסול הוא מחמת שאדם קרוב אצל 
עצמו, היינו שהפסול הוא מצדי דין קרוב לעדות.  ואילו הסמ”ע והש”ך והנתיבות כתבו 
שהפסול הוא “משום דחשדינן לי’ה בדבר שיגיע לו הנאה ממנו  . . דחישינן דיעיד שקר”.

ונראה ששני טעמים אלו הם היסוד למחלוקת הרדב”ז והתומים, דהרדב”ז סבירא לי’ה 
הנאה  של  צד  שיש  רואה  כשהדיין  ולכן  בעדותו,  שישקר  החשד  מחמת  הוא  שהפסול 
היא  כשההנאה  אפילו  העדות,  את  לפסול  עליו  בעדותו,  לשקר  יכול  מזה  שכתוצאה 
רחוקה. ואילו ה’תומים’ שסבירא לי’ה שהפסול הוא מחמת דין קורבה, אין לך בדין זה אלא 
חידושו, ורק כשהקורבה היא מוכחת אז חיישינן ואמרינן אדם קרוב אצל עצמו, ומה שלא 

16(  בית יוסף שם " . . פרק חזקת )מב:( אמר שמואל השותפין מעידין זה על זה. ופריך )מג.( אמאי 
נוגעין בעדותן הן?! הכא במאי עסקינן,  דכתב ליה דין ודברים אין לי על שדה זו. וכי כתב ליה הכי מאי 
הוי, והתניא: האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה, וידי מסולקת ממנה לא אמר 
כלום?! הכא במאי עסקינן - בשקנו מידו. וכי קנו מידו מאי הוי, הרי מעמידה בפני בעל חובו?! הכא 
במאי עסקינן - ב"ע דקביל עליה אחריות. אחריות דמאן אילימא אחריות דעלמא, כ"ש דניחא ליה. 
אלא אחריות דאתיא ליה מחמתיה.  ופרשב"ם  . . בשקנו מידו. בקנין סודר דהשתא דאיכא קנין על 

תנאי זה אמרינן מגופה סליק נפשיה דקנין בכדי לא עבדי אינשי. וע"ש עוד.
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נכלל בדינים אלו והראשונים פסקו שיכולים להעיד איננו יכולים להוסיף ולפסלם מחמת 
הסברא.

ובפשטות י”ל שיישב את דברי הרמב”ם “שהדיין צריך לבדוק אפילו בדרך רחוקה של 
לא להמציא  הנאה ממונית, אבל  הדין של קרבת  ביסודי  רק במה שמוגדר  הוא  הנאה”, 
והראיה שהרמב”ם עצמו התיר  סברות חדשות במה שהפוסקים הראשונים לא הזכירו, 

לשכירו ולקיטו להעיד, משמע שס”ל שאין לפסול מחמת סברא רחוקה17. 

והראיה  ה’תומים’.  לדברי  יסכים  עצמו  הרדב”ז  גם  אחר:  באופן  לומר  אפשר  לאידך 
שבתשובה הראשונה18 כתב ש”משרתי הבית כשרים להעיד”, ומה שבתשובה הנ”ל כתב 
לפוסלם מן העדות הוא מפני שבשאלה זו ספציפית מחקירת ודרישת הדו”ד שהיה שם, 
היה נראה באופן מוכח שאין הם משרתי הבית רגילים שבד”כ מותרים להעיד, אלא אלו 
יש להם צד הנאה גדול בקידושין אלו מהרווח שהיה ידוע להם שירוויחי כאשר יעידו על 
קידושין אלו שהיו כדין, ולכן פסל עדותם, לא מחמת שהם משרתי הבית, אלא מחמת 
הטובת הנאה הישירה שידעו שתצא להם בעדות זו עד שיהיו מוכנים לשקר בעדותם ולכן 

פסלה מעיקרא19.

לפי זה, ניתן לבאר גם את המחלוקת בדין האוהב והשונא, שנזכרה למעלה ונחלקו  אי 
שונא גדול או אוהב גדול יכולה להיות שאלה זו20, יפסל מלהעיד.

17(  ויסוד לסברא זו ראיתי מדברי המהרי"ט בתשובה שהבאה לעיל "מה שהחמיר הרמב"ם ז"ל 
בהלכות עדות ואמר שאם דעת הדיין מבין בדבר הגורם לדבר אחר ויעמיק לראות אם נמצא שיש לעד 
זה צד הנאה בעדות זה אפילו בדרך רחוקה ונפלאה הרי זה לא יעיד בדבר שמא נוגע בעדותו הוא. לא 

החמיר הרב ז"ל כל כך אלא להעמיק להבין בדברי הבאים לידי הנאת ממון ואפי' בדרך רחוקה".
וראה עוד מ"ש בס' שו"ת השיב משה )סי' סה אות מח(: כתב לדייק בלשון הרמב"ם דדוקא כשיש 
לו צד הנאה "בעדות זו", היינו בדבר ובנידון שהעידו עליו, אז חשיב נוגע. אך כשיש לו רק צד הנאה על 
ידי עדות זו, אז לא חשיב נוגע, וודאי לא נחשדו ישראל שיעידו שקר משון שעי"ז אפשר שיגיע להם 

ריווח בדרך רחוקה כתוצאה מהעדות. עיי"ש. )אם כי בש"ך ס”ק י', השיג על דבריו, עיי"ש.
ומתאים גם עם מ"ש הריטב"א )תשובה קסז(: "..והאמת כי טעם נגיעת עדות אין כאן כיון שאין כאן 

הנאה נכרת לעד עצמו בשעת העדות..".
וראה גם פסק הגרי"ש אלישיב )קובץ תשובות 6-7( - "לפי האמור נראה, דאין מקום לפסול עדות 
של חוקרים פרטיים המעידים על אשת איש שזינתה משום נוגעין בעדות – מטעם שעל ידי זה יצא 
להם מוניטין ואפשר שיגיעו להם ריווח על ידי עדותם, כי אין לפסול עד משום נוגע אלא אם כן יש לו 

הנאה בעדות זו ולא מה שיתכן שתגיע לו טובת הנאה על – ידי עדותו בעתיד".
18(  חלק א' סי' צו

19(  ולפי זה יובן גם למה פסל את עדותם, ולא חשש לספק קידושין, מאחר וסהדי שקרי נינהו 
מעיקרא, ואין בעדותם כלום, אפילו לא ספק עדות. ויל"ע עוד.

20(  כפי שהוא יסוד תשובת המהרי"ט דלעיל "משום שדעתו קרובה לבני קהלו וכיוצא בזה" וכן 
לב  ן'  לרב מהר"י  ראיתי  "והנה  לב שהובאה בתוך תשובת המהרי"ט  בן  סברת הקס"ד של המהר"י 
זלה"ה בח"ג סימן קנ"א בא לומר שיש פנים דאפילו היכא דליכא הנאה דממון הוי נוגע . . )והשיב על 
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דבביאור צדדי המחלוקת דטעם פסול אוהב שונא, נראה לומר שהוא על דרך המחלוקת 
בטעם הפסול דקרוב מחמת הנאה שנתבאר לעיל - 

דהכנה”ג המהרש”ל וסייעתם, אפשר לומר דסבירא להם דהיתר אוהב ושונא הוא מחמת 
הסברא שאינו משקר בעדותו מחמת אהבה, אבל כשמדובר בשונא כ”כ גדול )או באוהב 
כ”כ גדול( -  הסברא נותנת דחיישינן שישנה בעדותו, ולכן יש לפוסלו מן העדות. ואילו 
המהרי”ט והכנסת יחזקאל ס”ל דההיתר אינו מצד סברא, אלא מדינא שאלו לא נפסלו 

להעיד ואפילו באוהב ושונא גדול לא חיישינן שישנו עדותם21.

כך המהר"י בן לב( " ואעפ"י כן כתב ומכל מקום מסתברא לי דאין לנו לדמות מלתא למלתא משקול 
הדעת דכי היכי דהתם אע"ג דליכא הנאת ממון חשבינן ליה נוגע הכא נמי".

21(  וכן מפורשים הדברים בביאור הסברות כאן באורים ותומים סי' ל"ג ס"ק א "..ועיין תומים מה 
שכתבתי מ"ש מהרש"ל דשונא מוחלט שכנדו עומד עליו מעט להורגו וכדומה פסול להעיד, דשונא 
כזה ודאי נחשד שינקם בו להעיד עליו שקר. ואני כתבתי דאין לו ראי'ה ברורה מש"ס ואין לחדש דין 

מסברא.
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ספירת ז"נ כשנדחתה החתונה 

הנ"ל

א
מעשה בתקופת שיא מגיפת הקורונה, בכלה שטבלה ליל ערב חופתה, לקראת חתונתה 
שהיתה אמורה להתקיים למחרת. אלא שבשל סיבות הזמן לאחר טבילתה במהלך היום 
)שהיה אמור להיות יום חופתה(, הודיעו לה על ביטול החתונה מיום זה ודחייתה לזמן 

בלתי ידוע1.

הנדרשים  הסידורים  ולאחר  לתמונה  ונכנסו  הכלה,  של  בצערה  שראו  קרובים  ידידים 
הצליחו לפעול שהחתונה תתקיים באחד מימי השבוע, באופנים האפשריים.

ועל כך התעוררה השאלה, האם ההודעה על ביטול החתונה וההחלטה מחדש לקיימה 
באותה השבוע, יש בה משום התעוררות מחודשת וממילא קיים חשש לדם חימוד, ועליה 

לפסוק בטהרה ולספור שבעה נקיים מחדש?

בהתייעצות עם כמה רבנים ופוסקים, ביררנו באמצעות המדריכה והכלה עצמה האם 
הבינה שכעת אין היתכנות לחתונה, ולכן הסיחה דעתה לגמרי מהחתונה, או שעדיין היה 

בליבה הבנה שסוף סוף יתגברו על המניעות והחתונה תתקיים באחד הימים הקרובים.

תיתכן  שלא  זה  ומצד  באופן  בא  החתונה  וביטול  שמכיוון  לומר  נראה  היה  מתחילה 
אפשרות לקיימה, הרי שזה נחשב להיסח דעת גמור, וההודעה החדשה גרמה להתעוררות 

מחודשת.

כמה  שיש  העת  כל  ידעה  שהיא  הובן  עצמה,  הכלה  עם  נוספת  שיחה  לאחר  אמנם 
שמטפלים בכך שהחתונה אכן תתקיים באחד הימים הקרובים, לא הסיחה דעתה מהחתונה 
והאמינה שהיא אכן תתקיים )כפי שהיה בפועל(. מכיוון שכך פסקו הרבנים למעשה שאין 

בזה משום היסח הדעת, ואינה צריכה הפס”ט וספירה מחדש.

והשידוך  שהחתונה  נראה  שהיה  כך  הצדדים,  בין  "קטט"  של  עניין  גם  בזה  שהיה  ולהוסיף    )1
"מתפרקים" בשל צירוף הנסיבות. 
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ב
ועתה נעיין בגופם של דברים:

“אמר רבא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים2” - ופירש רש”י טעמא  
- שמא מחמת תאות חימוד ראתה דם . . אמר רבא לא שנא גדולה לא שנא קטנה, גדולה 
ואפילו בדקה עצמה בשעת תביעה  נמי מחמדא.   טעמא מאי? משום דמחמדא, קטנה 
ומצאה טהורה, שמא מחמת חימוד ראתה טיפת דם כחרדל -  כן כתב הרשב”א . . ופשוט 
הוא, דאם לא כן לא היה רבא סותם דבריו לכתוב צריכה לישב שבעה נקיים, דמשמע דלית 

לה תקנה אלא בכך3.

וכן הוא בעובדא דרבינא4 שהשיא את בנו לביתו של רב חביבא, ועיכב רבינא את החופה 
עד שעברו שמונה ימים, וכשרב חביבא תמה על הנהגתו זו, אמר לו רבינא את דברי רבא 

“תבעוה ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים”.

את  לעשות  עליה  לו,  להינשא  שנתפייסה  ממתי  רחוק  לזמן  נקבעה  החתונה  ובאם 
הבדיקות סמוך למועד הנישואין כדברי הרשב”א והר”ן, ד”ז’ ימים הללו מונין אותן משעה 
ממתי  צ”ל  שהבדיקה  הר”ן  דברי  ודיוק  לחופה5”.  עצמה  ומכינה  בדעתה  סומכת  שהיא 
שסומכת בדעתה, מהווה יסוד גדול בדין זה כפי שיתבאר לקמן מתשובת הוד כ”ק אדמו”ר 

הצ”צ. 

ונחלקו הראשונים, האם מועילה בדיקה להוציאה מחשש רואה דם מחמת חימוד, שאם 
תבדוק ולא תמצא דם תהא טהורה וכפי שהביא הב”ח מח’ זו:

“וכתב בתשובה מימונית . . בשם ראבי”ה דשמא מחמת חימוד ראתה טיפת דם ולאו 
אדעתה. ולפי זה אם אומרת ברי לי וגם בדקתי עצמי ביום התביעה ולא ראיתי, לא היתה 

צריכה שבעה נקיים, אלא תבעל לאלתר, עכ”ל.

“אבל דעת רבינו דאפילו יהבה דעתה ובדקה עצמה בשעת תביעה ומצאה טהורה, נמי 
צריכה שבעה נקיים דחשינן שמא מחמת חימוד ראתה טיפת דם כחרדל ואבדה, וכן כתב 

הרשב”א, והכי נקטינן דלא כראבי”ה”.

2(  יבמות לז:
3(  טוב"י סי' קצב

4(  נדה סו
5(  הובא בב"י שם
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ובפרישה ביאר הטעם לכך דאין בדיקה מועלת לטהרה בנדו”ז. “וכאן קאמר דאין לסמוך 
אזה לומר שכיון שלא ראתה, שהיא טהורה. דכיון דמצוי הוא, דעל ידי חימוד היא רואה, 
אמרינן שמחמת קטנותה לא יצאה ומשום הכי לא נראה בבדיקתה. והא דלא מהני לה 

בדיקה היינו טעמא משום  דיש ריעותא לפנינו דמחמת חימוד ודאי ראתה.

וכן נפסק הדין בשו”ע ריש סימן קצ”ב “תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה 
נקיים, בין גדולה בין קטנה”.

ודין זה הוא דין דרבנן, שחידשו רבא כנ”ל מהגמרא.

אלא שיש להבין בגוף דין זה, מתי חישינן לדם חימוד האם עצם ההסכמה להינשא לאיש 
פלוני, וכל פעם שישנה הסכמה מחודשת )לאחר היסח הדעת ממנו(, חיישנן לדם חימוד, 
או שחשש הדם חימוד הוא רק בפעם הראשונה שהסכימה להנישא לאותו אדם. או לאידך 
שהחימוד מתעודד רק מראיית המושדך בפעם הראשונה וההסכמה להנשא לו כהמשך 
לראייתו. ושמא נאמר שרק מעת שנותנת דעתה למעשה הנישואין, אז מעורר החשש 

לדם חימוד.

ונפקא מינה בין האופנים הנ”ל:

והחלה  כך,  והסכימה על  באם הציעו לאשה להשתדך לאיש פלוני שלא ראתה אותו 
לספור שבעה נקיים ואח”כ הגיע אותו אדם וראתה אותו, האם חיישינן לדם חימוד מחדש?

התבטל  ולאחמ”כ,  והסכימו  מסויים  אדם  אם  שידוך  לאשה  כשהציעו  לחילופין  או 
השידוך ונתרצו מחדש, האם חיישינן לדם חימוד מחדש. וכן במקרה שכבר החלה בהכנות 

לחופה וספרה ז”נ, ולאחמ”כ התבטל הקשר ונתחדש, האם צריכה לספור שוב ז”נ.

ונתגלעה מחלוקת ביניהם, והם הסיחו דעתם  האם כשתלויה בדעתה ובדעת אחרים, 
מהשידוך והאשה לא האם בהסכמת האחרים, חיישינן לדם חימוד מחדש?

והנה הרא”ש כתב “בדיקה כל שבעה צריכה, דחיישינן בכל יום שמא תראה דיותר שהיא 
קרובה לזמן החופה יותר לבה הומה ומשתאה ותדיר, חיישינן שמא מחמת חימוד תראה”.

אמנם הראב”ד ודעימי’ה סבירא להו, שמאחר ודם חימוד מועט הוא וודאי פסק, ולכן די 
בבדיקה אחת או בתחילת שבעה או בסוף שבעה נקיים.

והנראה מדברי הרב בית יוסף הוא דסבירא לי’ דצריכה הפס”ט וז”נ ככל אשה שראתה 
דם, אך לא חש לדעת הראש שבדיקה בכל יום היא לעיכובא, אלא ככל אשה שראתה דם. 
היינו דעיקר החשש דדם חימוד הוא מתי שנתפייסה להינשא)וכפי שיתבאר גם מדברי 

החת”ס שלקמן(.
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וכן נראה מלשון הרמב”ם שתתבאר לקמן, שדם חימוד באשה בא כתוצאה מהסכמתה 
להנשא וחיישינן בזה רק לטיפת דם באותה השעה, ודין הז”נ הוא כבכל אשה שראתה דם 

)ולא כהרא”ש ז”ל דלעיל(.

ג
והנה בגופא דעובדא דאייתי לקמן, היה נראה לומר דזהו דין מפורש המובא בבית יוסף 

ד”ה כתב המרדכי, והוא פלוגתא דרברבי)עיין בהערה6(. 

והנה בדיוק בדבריהם אלו נראה, דכל הסברא להצריכה ז”נ מחדש היא רק מתי שהיתה 
היסח הדעת של הכלה מהנישואין, אז חלקו המחמירים והמקלים בזה, אך אם הכלה לא 
הסיחה דעתה נראה מתוכן דבריהם וסברתם שאין להצריכה ז”נ מחדש )וכהבנתי ראיתי 

בחוו”ד שיובא לקמן(.

ובשו”ע ס”ג כתב “אם דחו הנשואין מחמת איזה סיבה, אע”פ שישבה ז”נ צריכה לחזור 
בימים  תמיד  עצמה  שבדקה  )אע”פ  הנישואין  לעשות  כשיתפשרו  )ולטבול(  ז”נ  ולישב 

שבינתיים לא מהני(. 

זמן )של המריבה(, שסו”ס  וביאר: “דהכלה דעתה סומכת תמיד באותו  ובט”ז7 פירש 
בסוף  אמנם  בזה”.  משגיחין  שאין  יום  שבכל  “מעשים  לנישואין  ויתרצה  החתן  יתפתה 

דרבינא דבסמוך  כתב המרדכי בפ"ד דשבועות שהר"מ דקדק מלשון רשב"ם בההוא עובדא    )6
דאם דחו הנישואין מחמת אי זו סבה אע"פ שישבה ז' נקיים צריכה לחזור ולישב ז' נקיים כשיתפשרו 
וישלימו יחד ודעתן לעשות הנישואין משום דכיון שדחו הנישואין לא מסקא אדעתא דהנך ז' נקיים 
וכתב מהרי"ק בשורש קנ"ט שבדבר זה נפל מחלוקת בין בעלי תריסין היכא דנדחו הנישואין יום או יומים 
אם צריכה לחזור ולספור שבעה נקיים מיום אותה תביעה שהאוסרים אומרים דכל שנדחו הנישואין אין 
בדיקה מועלת כלל אפילו תמיד בדקה פעמים ביום דכיון שנדחו הנישואין אינה נזהרת יפה ומביאים 
ראיה מדברים אלו שכתב המרדכי בשם הר"ם והמתירים אומרים שהר"מ לא דבר אלא היכא שהניחה 
הבדיקה מחמת דיחוי הנישואין אבל אם לא הניחה מלבדוק תמיד פעמים ביום כמשפטה שאין צריכה 
ולמנות אף ע"פ שבדקה  ז"ל הכריע כדברי האוסרים ומצריכים לחזור  והוא  נקיים  ז'  ולמנות  לחזור 
עצמה תמיד והוכיח כן מלשון הכתוב במרדכי בענין זה באורך וגם מדקאמר כשיתפשרו וישלימו וכו' 
שהוא מיותר אלא דאתא לאשמועינן דלא תתחיל למנות השבעה שניים עד אחר שיתפשרו וישלימו 
מכל וכל דאז מסקא אדעתה ולא מקמי הכי ואפילו ספרה ובדקה לא מהניא לה וטעמה משום דחיישינן 
לחימוד כל שעתא ושעתא איכא למיחש דילמא השתא חזיא ולאו אדעתה הילכך בעינן דיהבא אדעתה 

ומסקא טובא
7(  ס"ק ו
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דבריו כ’ הט”ז שכאשר המניעה היתה מצד חשש סכנה, שמא החתן לא יבוא כלל, ולפתע 
בא החתן שאז וודאי התעורר דם חימוד מחדש” וצריכה לספור ז”נ.

אלא שהש”ך ס”ל להקל בנידון זה8 ובראשית דבריו כתב לחלק בין קבעו באותו מעמד 
ז”נ מחדש. לכשלא  )שדחו את הנישואין( זמן חדש להעמיד את החופה, שאז לא צריך 
קבעו, שאז צריכה ז”נ מחדש. והביא עוד בשם המשאת בנימין דכל דיהבה דעתה שתהא 
נקיה, לא נתיאשה וכו’. וסיים הש”ך ובאמת אין להחמיר בדינים אלו שבלאו הכי הרבה 
פוסקים ס”ל דאין צריך ז’ נקיים, וגם בדיעבד סגי בבדיקה אחת . . וגם עיקר דין זה הוא 

מדבריהם.

וכ”כ בתוה”ש9, אלא שהוסיף “מ”מ נראה לי דצריכה שתבדוק עצמה באותה שעה . . 
ומצאה עצמה טהורה”.

הגיעו  לא  הנישואין מחמת ששני הצדדים  בנדחו  רק  הוא  וחידש שכ”ז  דייק  ובחוו”ד 
. . וחשבו שעדיין יתפשרו ותהיה  לפשרה ביניהם, “אבל אם לא נדחו הנישואין בבירור 
הסעודה. או אפילו גומר ואומר שאינו רוצה לישא אותה . . וצד הכלה רודפים אחריו בדין 
ובפשר לפתותו עד שנתפתה להם, אע”פ שזה נמשך יום או יומיים לא מקרי זאת דחיית 

הנישואין דהכלה סומכת דעתה תמיד באותו זמן שיתפתה החתן.

והנה בכללות דין דם חימוד כתב החוות דעת10 דחשש דם חימוד הוא רק בנישואין מפני 
שלאשה יש רצון גדול לינשא כאמרם ז”ל שיותר ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה 
יוצרת את  )היינו שעצם ההסכמה להינשא  להנשא דטב למיטב טן דו מלמיטב ארמלו. 

התעוררות החימוד, והדבר קשור לרצונה, ליבה והרגשתה של האשה(.

דם  התעוררות  של  זה  בדין  כלליות  סברות  שני  שיש  נראה  הדברים  מכללות  והנה 
בההתעוררות  שהוא  להם  דסבירא  וסייעתו(  )הרשב”א  מהראשונים  דיש  החימוד, 
וההסכמה הראשונה לנישואין, ויש מהראשונים )הר”ן וסייעתו( שס”ל שחשש התעוררות 
דם החימוד הוא ממתי שנותנת דעתה וליבה לנישואין עצמם, וכפי שניתן לראות בשתי 
התשובות שלקמן, אך המשותף לשתי גישות אלו שלמעשה יש להקל בספירה המחודשת 

אחר שכבר ספרה וטבלה.

לינשא  שתבעוה  בת  כל    .  .“ הרמב”ם12  דברי  יסוד  על  כתב  סופר11  החתם  בתשובת 
ורצתה שוהה ז’ נקיים מאחר שרצתה ואח”כ תהיה מותרת להבעל שמא מחמדתה לאיש 

8(  וכפי שכתב בס"ק ו, ז. ובנקודות הכסף על הט"ז שם 
9(  ס"ק ה
10(  סק"ב

11(  יו"ד סי' קפד
12(  הלכות איסורי ביאה פי"א הל' ט
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ראתה טיפה דם אחת ולא ארגשה וכו’” . . ומדייק בהרחבה בזה דרצתה היינו נתפייסה 
שבש”ס, ולא בעינן שגם תראה אותו.

להרשב”א  ס”ל  נקיים  ימים  ז’  והמתנת  זו  בדיקה  בטעם  והנה  דבריו:  בהמשך  ומבאר 
תה”א שער ב’ משום דברגע התביעה יגרום החמוד טיפת דם כחרדל ע”כ צריכה ז’ ימים 

נקיים כרואה ודאית”

ומוסיף לבאר בדברי הרשב”א, דאע”פ שיש התגברות החימוד כאשר רואה אותו וכו’, 
עכ”ז לא חיישינן לדם חימוד אלא בשעה שנתנה דעתה בפעם הראשונה לנישואין בלבד

“והנה הרשב”א לא יכחיש הטבע שהיא מוספת תאוה וחימוד בכל שעה ורגע, מ”מ לא 
חייש ליה. משום דשבעה לה חימוד מיום התביעה. . . מ”מ החמדה היותר קלה שבשעת 

תביעה משביע לה ומרווה צמאונה.

לחתן  חזרה  ואח”כ  אחר  חתן  לה  והציעו  הראשון  מחתן  נתיאשה  אי  שם  ביאר  עוד 
הראשון, שאז ישנה התעוררות חימוד מחדש מכיוון שנתייאשה מן הראשון,

“ . .  אבל באמת נ”ל אפילו לא הי’ יאוש וקטטה כלל ולא משום הפסק אלא שנתרצו 
להחליף חתן בחתן אחר מכל מקום כיון דאחמדה ראשונה היתה על גוף זה ואין היצה”ר 
מתגרה מגוף זה לגוף אחר א”כ כיון שנתחלף בגוף אחר הוי חמדה חדשה לגמרי וצריכה ז’ 

נקיים 

“אבל אשה שלא ראתה הגוף מעולם והיתה חמדתה סתם על חיבת ביאה בעולם לא 
מצאתי שישתנה ויתרבה ע”י ראיית הגוף. ומכ”ש שכבר הוכחתי שאפי’ ישתנה ויתרבה 
קצת מ”מ כבר שבע לה מתחילת התביעה שכן משמע מסתימת הפוסקים וקצת מהראב”ד 

והה”מ ושאר ראיות ודעתי נוטה להקל”.

ד
והנה בתשובה מכ”ק אדמו”ר הצמח צדק13 – מביא עובדא דומה, והנראה שם מסברת 

תשובת רבינו הוא שלא להצריכה ז”נ מחדש. 

אותה.  לישא  רוצה  שפלוני  ואמר  אחת  אלמנה  ששם  אחרת  לעיר  מעיר  “שדכן בא 
וכשתתן לו כח בכתב יגמור שם השידוך ויבואו על החתונה כי מצד הפלוני אין שום מניעה 
וכך גמר עמו. ונתנה לו כח והתחילה לספור ז”נ ואח”כ בא השדכן עם המשודך ועשו חופה 

והורה המורה שמותרת לו וי”ח עליו:

13(  יו"ד סימן של"א
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“לכאורה יש כאן ב’ פקפוקים: חדא די”ל שלא סמכה דעתה תחלה לשבודאי ישאנה רק 
היה בספק אצלה כיון שלא היה ביד השדכן שט”כ רק דברי’ בעלמא. וא”כ כשאח”כ נעשה 

אצלה ודאי י”ל דמחמדא וראתה. ואע”ג שהיתה בודקת א”ע י”ל דלא מהני. 

“אכן מלשון הר”ן הובא ב”י סי’ קצ”ב בד”ה וכתב הרשב”א. מבואר דאע”פ שלא נתקדשה 
כל שסומכת בדעתה שתנשא כגון ע”י שליח ממי שרוצה לישאנה.  ולא נשתדכה עדיין 

יכולה למנות ז”נ. ולא מחמרינן למימר דאח”כ מחמדא שנית.

די”ל  מ”ב.  סי’  בנימין  ושו”ת משאת  קנ”ט  ש’  דמהרי”ק  בפלוגתא  דתלי’  לומר  “ואין 
ג”כ לא חשש לחימוד שני כלל אלא משום חשש דלא מסקא אדעתה שפיר  דמהרי”ק 
כיון שנדחו הנישואין. משא”כ בנ”ד.  ועיין בס”ט סי’ קצ”ב סק”י מ”ש ב’ המ”ב בפי’ המר’ 

דחייש לחימוד חדש דהיינו דוקא כשנדחו הנשואין לגמרי ולא בדקה א”ע:

“פקפוק ב’ שלא ידעה בבירור הזמן, גם זה אין לחוש”.

 וא”כ נראה מכהנ”ל ובפרט לשיטת רבינו הצ”צ ודברי החוו”ד והחת”ס, שמאחר ובנדו”ד 
הכלה וודאי לא הסיחה דעתה מהנישואין, אין חשש להתעוררות דם חימוד מחדש, וסמכינן 

על ז’ נקיים שספרה ואינה צריכה ז’ נקיים חדשים.

עוד זאת, בפסקי דינים צמח צדק14, האריך מאד בביאור יסוד דין זה דחשש דם חימוד, 
קטטה  כשנמשך  “”אפילו  פסק  וכדומה  קטטה  סיבות  מחמת  הנישואין  דדחיית  ובנידון 
לדחות  בהחלט  הסכימו  שלא  אלא  החופה.  לעשות  רוצים  אינם  ששניהם  עד  ביניהם 
הנישואין, רק שמתקוטטים זה עם זה, ואנשים זולתם משתדלים להשוות השלום ביניהם, 
וכל שעה ושעה מצפים שיעשו שלום, ותהיה החופה תיכף ומיד, אע”פ שבין כך ובין כך 
עברו ב’ או ג’ ימים אין הכלה מסיחה דעתה מנישואים כלל, ואפילו לא בדקה הכלה בימי 

הדיחוי מותרת בדיעבד. ע”י בדיקה שבדקה קודם הדיחוי.

העולה מכל האמור לעיל להלכה למעשה, שהכלה בנידון זה יכולה לסמוך על ספירתה 
החתונה  שתתקיים  בזה  העוסקים  שיש  שידעה  דעתה  הסיחה  שלא  ובפרט  וטבילתה, 

בהקדם )וכך אכן היה בפועל(, ואינה צריכה למנות ז”נ מחדש. 

14(  סימן קצב סעיף ו' ואילך
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בדין 'קינוח' בבת' שנשאת, זמן ניכר לאח"ת1

הנ"ל

א
אשה )כלה( שראתה דם בקינוח ביום שאחר טבילה )שניה(, האם ניתן להקל ולטהרה, 
מפני שזו היתה ראיה בקינוח ולא סמוך לתשמיש אלא זמן לאחריו )כשלא ניתן לתלות 

במכה או חבורה באו”מ(?!

לעניין טומאת דם  ונו”כ סימן קצ”ג,  הוא ע”פ המבואר בטוש”ע  הדין  הדין  יסוד  הנה 
בתולים ובסימן קפז סי”ג2, לעניין תלייה בדם בתולים לרמ”ת, ומבאר שם אדה”ז בס”ק נה, 
ובקונט”א ס”ק טז3. דכל זמן שיש לתלות בדם בתולים תלינן לעניין רמ”ת, אבל מחמירין 

לעניין טומאתה מפי שהוא לפי שעה. 

ובברכי יוסף )סימן קצ”ג, והובאו דבריו בדרכ”ת( כתב וז”ל: “נשא בתולה ומצא דם ואחר 
כך בפעם אחרת לא מצא ולא ראתה שום דם, ואחר ששה שעות בדקה במוך בחורין וסדקין 
וראתה המוך צבוע. העלה הרב גינת ורדים בתשובה כ”ו )והיא לא נדפסה(, דכיון שראתה 

כתם הכלה, אפילו שלא על ידי בעלה טמאה משום הכתם” עכ”ל.  

והנה נידון זה שבתשובת הגינת ורדים נראה דומה ביתר לשאלה שלפנינו, שאחר התש’ 
שבפעם השניה לא ראתה דם, ורק למחרת ראתה בקינוח. מה יהי’ה דינה?!

ודבריו הם,  שאע”פ שלגבי כתם הכלה נאמר “אין לך מכה גדולה מזו”, שלפי זה היה 
אפשר לומר שזה רק מכה ולא “כתם הכלה”, מכל מקום כתב לאסור כתם זה משום דין דם 
בתולים, ועוד זאת שתדייק בדבריו תראה שקורא לבדיקה, בשם כתם )והוא נפ”מ גדולה, 
מפני שבסתם כתם תולים כמו בכל דיני כתמים, אלא שבנדו”ז שהיתה בדיקה עם כתם. 

למרות שהיתה סברא לומר שהוא ממכת בתולים, מ”מ לא תלינן בזה והיא טמאה(.

1(   נכתב על ידי המערכת מתוך שיעור שנמסר לאברכי הכולל.
2(  ועיין בערוך השולחן סימן קצג סי"א

  )3
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ואם כן יש לדמות בין תשובה זו לשאלה דידן, ולפי זה אין מקום להקל בקינוח שלאחר 
הטבילה הראשונה, כיון שיש לחוש בזה לדין דם בתולים.

ב
בנידון  נפלאה מהוד כ”ק אדמו”ר הצמח צדק  זו, ראיתי תשובה  והנה בעיוני בסוגייא 
כאב  הרגישה  גופה,  קטנות  ומחמת  שנשאת  כלה  אודות  קנ”ד(,  סי’  יו”ד  )שו”ת  דומה 
ומצאה כתמים אח”ת, וכששאלו למהרי”ל הורה לאיסור לפי מה ששמע בשם רבינו הזקן. 

ואילו הצמח צדק פשט להיתר והביא ראיות לדבריו4. וכדלקמן:

השאלה :

בפעם  הרבה  דם בתולים כראוי  לה  באברים והיו  קטנה  לבחור והיא  נערה נשאת 
וגם  הזרע  מכגריס במקום  פחות  הסדין  על  כתם  נמצא  הראשון. ואח”כ כשטבלה שנית 
נמצאו כמה טפי דם על הסדין בשאר מקומות. ואעפ”כ טמאו הדם משום שהיתה מרגשת 
כאב בשעת תשמיש ואמרו קרוב שהדם שבמקום הזרע הוא דם בתולים . .  ועתה פעם ה’ 

נמצא ג”כ כנ”ל והרגישה ג”כ קצת כאב.

4(  לתועלת הלומדים מובא בזה סיכום כללי ותמצית השאלה: נערה קטנת איברים שנישאת, ובכל 
פעם מרגשת כאב בעת תשמיש, אפילו בפעם החמישית לטבילתה, אלא שדם נמצא רק בכתמים 

פחות מכגריס על סדינה:
תוכן התשובה:

א - דן להקל מצד כללות דין דם בתולים שאינו אלא בפעם הראשונה או בשאר פעמים כשנמצא 
וודאי דם, אבל לא בכתם שיש בו שיעור גריס.

דם  דראתה'  'חזינן  משום  בה  יש  התשמיש,  בעת  הבתולים  כאב  דהרגשת  מהא  להחמיר  דן   - ב 
בתולים, ולכן טמאה, ומחלק בשיטת אדה"ז בין דין רמ"ת לדין דם בתולים 

ג - דחיה לחשש הנ"ל דכאב מחמת בתולים בעת תשמיש, בפרט בדם בתולים שעיקרו דרבנן ולא 
נמצא דם אח"ת רק כתם, ולכן טהורה 

ד - מעיין בכללות דין טומאת בתולים בפעם הא' אע"פ שלא ראתה דם, ומסיק לדידן שוודאי טהורה 
בכתם )ובפעם הא כשלא נמצא ד"ב חיישינן לדם חימוד, אך זהו רק בפעם הא'(.

השמועה בשם אדה"ז מנשים מומוחיות בלאזני, להחמיד בנדו"ד. מסקנת הצ"צ להחמיר רק לפי 
השיעור שבגמ' אבל לא יותר מכך כבנדו"ד.

יכול  הגדול  רבינו  עמוקה שרק  סברא  והיא  הנשים, מאחר  דברי  לדחות  אין   - המהרי"ל  תשובת 
לאומרה, ולא עלה על דעת הנשים לומר כן מעצמן.

מחמת  האיברים  ודוחק  מגריס  פחות  כתם  לטיבותא,  תרתי  איכא   - הצ"צ  אדמו"ר  כ"ק  מענה 
קטנותה, אין להחמיר לאחר שעברו ד' לילות וכ"ש הכא שהוא בפעם ה' לטבילתה. המחמיר בד"ס 

עליו להביא ראיה )עד כאן תוכן הדברים, להלן תשובת הצמח צדק(. וכדלקמן בפנים באורך.
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ושאלו הנשים למה יטמאו כי כתם פחות מכגריס יש לתלותו בכינה. ומשום הכאב אין 
ראי’ שהוא דם בתולים כי יכול להיות שיהי’ כן הרבה פעמים מצד שהיא קטנת האברים 

יוכל להיות רחמה צר לפי ערכו לכן י”ל דמחמת זה מרגשת הכאב.

חלק א בתשובת הצ”צ:

בשאר  או  הראשונה  בפעם  אלא  שאינו  בתולים  דם  דין  כללות  מצד  להקל  דן 
פעמים כשנמצא וודאי דם, אבל לא בכתם שין בו שיעור גריס.

מעיקר הדין הי’ נ’ לענ”ד שכשטבלה שנית הי’ ראוי לטהרה כיון שנמצא כתם רק פחות 
מכגריס א”כ יש לתלותו בכינה כמו שנמצא כמה טיפי דמין בשאר מקומות שבסדין. וא”כ 
ה”ל כלא ראתה דם. ובלא ראתה פשוט לפע”ד שיש להקל בפעם ב’ אע”פ שהרגישה כאב 
שהרי יש מקילים אפי’ בפעם הראשון . .  ואע”ג דהרב”י דחאם מהלכה היינו בפעם ראשון 
דוקא . . אבל בפעם ב’ כיון שיש לתלות שכלו בתוליה בפעם הראשון שהי’ לה הרבה דם 

א”כ מהכ”ת נחמיר בלא ראתה.

. . ואע”פ שהרגישה כאב אין זה כדאי לומר שבודאי הי’ דם בתולים . . וכ”ז אינו שייך על 
פעם ב’ וכן מ”ש המרדכי שא”א לחבורה בלא דם כ”ז אינו שייך רק בפעם הא’. אבל בפעם 

ב’ י”ל שכלה החבורה בפעם א’.

 . . וא”כ שוב אין להחמיר בלא ראתה בפעם ב’ לד”ה והכאב אינו ראי’ גמורה לדם   .
.  והשתא הואיל כי לא ראתה, טהורה בפעם הב’

. . ואל תשיבני ממ”ש הרא”ש והר”ן גבי דם בתולים שמא ראתה טפה כחרדל משמע 
דאפי’ טפה כחרדל חשיב לי’ ראתה . . דשאני התם דמיירי בפעם הא’ . . משא”כ בפעם 

ב’ כנ”ל.

גם בכתובות שם . . י”ל דמיירי שמצאה כן על העד שבדקה בו.

קיצור. אף שמחמירים בבתולה בבעילה ראשונה גם כשלא נמצא דם. אבל כשטבלה 
אחר בעילה ראשונה. הנה בפעם שני’ אם לא נמצא דם ודאי יש להקל. וה”ה כשנמצא 

פחות מכגריס.

חלק ב בתשובת הצ”צ:

‘חזינן  בה משום  יש  בעת התשמיש,  הבתולים  כאב  דהרגשת  להחמיר מהא  דן 
דם  לדין  רמ”ת  דין  בין  ומחלק בשיטת אדה”ז  ולכן טמאה,  בתולים,  דם  דראתה’ 

בתולים

שאינן  דעלמא  בנשים  היינו  כמכה  חשיבא  לא  כאב  דהרגשת  דהא  לכאורה  אך אפ”ל 
בתולות. אבל בתולה הואיל ואפשר שלא כלו בתוליה בפעם א’. . א”כ כשמרגשת נמי צער 

וכאב בשעת תשמיש, ידים מוכיחות הוא שלא כלו בתוליהן.
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וכ”ש  הראשון,  בפעם  שהחמירו  כמו  ראתה  בלא  אפי’  להחמיר  אפשר  מעתה  וא”כ 
כשנמצא ט”ד שלא נתלה בכינה כו’.

וראי’ לדבר מתשו’ מ”ב סס”י הנ”ל דמסיק שם . . כ”ז שהיא מרגשת צער וכאב תולין 
בדם בתולים דלא גרע משאר מכות דכאב בבתולה הואי כמו מכה גמורה ע”ש שהאריך . . 

בבתולה הוא בירור שמחמת שיש לה צער וכאב היא מחמת הבתולים עכ”ל.

וא”כ לפ”ז י”ל דכ”ז שמרגשת צער וכאב לא כלו בתוליה בבירור והלכך יש להחמיר בלא 
ראתה ג”כ לדידן או עכ”פ בנמצא פחות מכגריס כנ”ל.

. והלכך מקיל ברמ”ת כ”ז   . ואע”פ שרבינו הגדול כאאזמו”ר נ”ע השיגו בקו”א סס”י 
שמרגשת כאב שלא לאוסרה אבעלה, וא”כ יש לחוש בנ”ד נמי כנ”ל:

קיצור. מיהו י”ל בבתולה חשוב הרגשת כאב שמרגשת בשעת תשמיש כאלו ודאי ראתה 
לדברי האומרים דתלינן בבתולה הרמ”ת לעולם כ”ז שמרגשת כאב.

חלק ג’ בתשובת הצ”צ:

דחיה לחשש הנ”ל דכאב מחמת בתולים בעת תשמיש, בפרט בדם בתולים שעיקרו 
דרבנן ולא נמצא דם אח”ת רק כתם, ולכן טהורה

אכן באמת נ”ל דזה אינו, דאף את”ל דמדאורייתא תלינן בכל ענין בבתולים כ”ז שמרגשת 
כאב . . היינו משום אשה בחזקת טהרה עומדת ומספק אל תאסרנה. . . וא”כ למה שהחמירו 
בפחות  היינו  בתולים  דם  אינו  לספק שמא  כשיש מקום  א”כ  בתולים.  דם  לאסור  רז”ל 
מכגריס )אחר פעם הא’( יש לומר ג”כ אוקמא אחזקת טהרה שאינו דם בתולים ובודאי זה 

לא גרע מספק שקול שהרי אין לך סדין שאין עליו כמה ט”ד כדאיתא בגמ’.

ולכן כ’ הפוסקים שאפי’ תוך ג”י תולים בזה הגם שאין תולים שאר כתם כמבואר בסי’ 
קצ”ו . . וא”כ הגם שמרגשת כאב, מ”מ עכ”פ ודאי יוכל להיות כאב בלא דם  . . ויש לטהר 

בפשיטות בפעם ב’.

. . בהרגשת כאב כשלא נמצא דם שיש לתלות שלא יצא דם כלל אע”פ שעדיין הפרצה 
דחוקה.

ואף תה”ד המחמיר שם היינו משום דאיסורא דאורייתא הוא. אבל הכא בספק חומרא 
דרבנן דדם בתולים פשיטא שאין להחמיר יותר ממ”ש הרדב”ז.

קיצור. שזה אינו, דשם מספיקא תלינן להקל משום דרוב נשים אינן רמ”ת ואשה בחזקת 
טהרה עומדת וא”כ הכא מה”ט יש להקל ולתלות בדם כינה וכ”ש שעיקר החששא דרבנן:

חלק ד בתשובת הצ”צ:
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לדידן  ומסיק  דם,  ראתה  שלא  אע”פ  הא’  בפעם  בתולים  טומאת  דין  בכללות  מעיין 
שוודאי טהורה בכתם )ובפעם הא כשלא נמצא ד”ב חיישינן לדם חימוד, אך זהו רק בפעם 

הא’(.

השמועה בשם אדה”ז מנשים מומוחיות בלאזני, להחמיד בנדו”ד. מסקנת הצ”צ להחמיר 
רק לפי השיעור שבגמ’ אבל לא יותר מכך כבנדו”ד.

עוד נ’ דהנה לכאורה יש קושיא על מה שהחמירו רז”ל אפי’ בלא ראתה ד”ב . . שהחמירו 
בכל הנשים ליתן להם דין בוגרת שראתה משום דבעילת מצוה לכל מסורה. דמ”מ בלא 
ראתה ד”ב מהכ”ת יחמירו דממ”נ מ”מ אמרו שבוגרת אין לה רק בעילת מצוה משום שיוכל 
להיות שאין לה בתולים לכך אין תולים בבתולים וזה שייך כשנמצא ד”ב. אבל כשלא נמצא 
כלל למה יחמירו בזה אם אין לתלות בבתולים מהכ”ת נחזיק שהי’ דם וחיפהו כו’,  וה”ה 
בנמצא פחות מכגריס על הסדין הי’ הדין להקל, ומאחר דגם בבוגרת שראתה הדין כן, א”כ 

אין להחמיר כמ”כ בשאר נשים בכה”ג מאחר שהחמירו משום לתא דבוגרת כו’.

וצ”ל הטעם משום דבשאר נשים א”א להקל בזה דודאי יש להן בתולים אלא שחיפהו 
ושוב לא רצו לחלק בין שאר נשים לבוגרת שראתה. והיינו דווקא בפעם א’. אבל בפ”ב 

דבשאר נשים נמי אין שייך לומר שודאי הי’ ד”ב שוב אין מקום להחמיר כלל.

והנה אף לפמ”ש הרא”ש בפ”ק דכתובות דחיישינן שמא נתעכב דם נדה בד”ב . . י”ל 
ג”כ דדוקא בביאה ראשונה שאז מצד החימוד חששו לזה . . אבל בפ”ב אין שייך לומר כן.

לכן הי’ נלע”ד להקל בזה.

כ”ז  בזה  ז”ל החמיר  נשים מומחות דלאזני’ שאמרו שרבינו הגאון  לי בשם  אך הגידו 
שמרגשת כאב.

לנערה  לילות  ד’  במשנה  שנז’  מהשיעורים  יותר  להחמיר  אין  דעכ”פ  ונלע”ד 
ובבוגרת בפעם ב’ יש להקל.

דמאחר שחז”ל לא הקילו אחר שיעורי’ הללו לתלות בבתולים אף אנו לא נחמיר עכ”פ 
בפחות מכגריס שלא לתלות במאכולת אחר שיעורים אלו.

וא”כ מה שהחמיר רבינו הגאון ז”ל אם נאמין לשמועת הנשים, י”ל שהי’ בקטנה דמדינא 
ודוקא  בבתולים.  ג”כ עכשיו לתלות  לכן החמיר  להקל עד שתחי’ המכה,  תולי’  דמתני’ 
שנמצא ט”ד פחות מכגריס עכ”פ. אבל כשלא נמצא כלל אפי’ בקטנה אין להחמיר בפעם 
ב’. וכן כשאינה מרגשת כאב אין להחמיר בפעם ב’. )מיהו בנערה אין לחלק בין ראתה בבית 

אביה ללא ראתה ולעולם שיעורה לענין חומרא ד’ לילות כו’(.

אלי לקמן.  כאב כמ”ש תשובתו  כ”ז שמרגשת  לא הסכים להקל  ליב  ר’  ודודי הרה”ג 
אמנם בנ”ד שיש לתלות ג”כ מצד קטנותה יש להקל:
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תשובת כ”ק המהרי”ל לכ”ק אדמו”ר הצ”צ:

אין לדחות דברי הנשים, מאחר והיא סברא עמוקה שרק רבינו הגדול יכל לאמרה

אלקים יענה את שלום אה’ נ”א ידידי וידיד עליון הרב המפורסם כו’ מוהר”ר מנחם מענדל 
נ”י וע”ד השאלה אשר פלפל בחכמה ובסברא להקל בפעם הב’ לתלות בדם מאכולת אם 
יותר ממה שהקילו בזמן התלמוד  .  ומ”ש דאין להחמיר בזה”ז   . נמצא בפחות מכגריס 
אין דנין קולא מחומרא וד”ל ובפרט שכך שמעו הנשים והדעת נוטה ששמועתן אמת כי 
הדברים ראויין למי שאמרן ומי יוכל לבדות מלבו שמועה זו שאין זו סברה קלה כסברת 
הנשים ובודאי היא סברה עמוקה נאמרה מפי גדול כמותו לזאת אני מאמין לשמועתם 

וד”ל.

ד’ אה’ ד”ז דש”ת בלו”נ רחימו לנצח יהודא ליב.

תשובת הצ”צ לדברי המהרי”ל

אין  קטנותה,  מחמת  האיברים  ודוחק  מגריס  פחות  כתם  לטיבותא,  תרתי  איכא 
לטבילתה. המחמיר  ה’  בפעם  הכא שהוא  וכ”ש  לילות  ד’  לאחר שעברו  להחמיר 

בד”ס עליו להביא ראיה

הנה מ”ש כת”ר הכא דמרגשת צער וכאב יותר מצוי לתלות בד”ב. הנה לו יהי כדבריו 
מאחר דעכ”פ אפשר שיהי’ דוחק וצער בלא בתולים . .  מ”מ הרי הרמב”ם כ’ פי”א מהל’ 
אישות דין י”ב ואע”פ שמצא דוחק בשעת תשמיש הואיל ולא יצא דם אין כאן בתולים 
מבואר דחשדינן לה שנבעלה ויצאו דם בתולים בפעם הראשון ובפעם ב’ זה אע”פ שעדיין 
יש לה דוחק מ”מ אין דם אלמא דאין הדוחק ראי’ גמורה לדם דאל”כ היו תולין שחיפהו 
ש”ז כו’ ומוכח ג”כ דאין זה חשוב ג”כ כמיעוטא שלא יהי’ דם שאז לא היו אוסרים אותה 

על בעלה מה”ט ולא היתה מפסדת כתובתה.

אלמא דאין הדוחק ראי’ כלל כשלא נמצא דם ותלינן הדוחק מצד קטנות אבריה עדיין 
דכמו שבוגרות שנגדלו אבריה אין לה טענת פ”פ מה”ט לפרש”י וסיעתו אע”פ שיש להן 

דמים. כך י”ל בהיפך שכשהאברים קטנים כו’.

א”נ, אע”פ שמשתייר מקצת בתולים יוכל להיות דוחק בלא דם כו’. . מקצת בתולים 
שנשאר אחר הבעילה י”ל שהדם הלך לו בפעם הא’ ודו”ק.

. .  מעתה מאחר שאפשר שיהי’ דוחק בלא ד”ב בבעילות שאח”כ א”כ למה נחמיר בזה 
דהא מדאורייתא אין כאן שום חשש דממ”נ גם אם הוא ד”ב טהור הוא, רק שחז”ל החמירו 

בזה והיינו דוקא בודאי ד”ב.

אבל כשי”ל שהוא דם מאכולת היינו פחות מכגריס )ואחר ביאה ראשונה( מהכ”ת נחמיר
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ואף להב”ח . . להחמיר מה שבלא”ה היינו מקילים בשאר נשים בכתם פחות מכגריס 
עליו  בד”ס  כל המחמיר  שנינו  ,ומשנה שלימה  ראשונה(  ביאה  )אחר  להחמיר  לנו  מניין 

להביא ראי’

. . ולמה נתפוס החבל בשני ראשין להחמיר וקרוב בעיני שהוא תרי חומרי דסתרי אהדדי 
דממ”נ כו’.

. .  והנה אף את”ל דטמאו ד”ב, י”ל שאין לטמאותו אלא כשהוא ודאי ד”ב ולא אח”כ 
קטנת  הית’  שהנערה  בנ”ד  כו’ וכ”ש  סדין  לך  ואין  ביותר  מצוי’  דמאכולת  ספק.  כשיש 
שאין  כו’  האברים  צרות  מצד  הדוחק  לתלות  שיש  כקטנה  ממש  ודומה  ביותר  האברים 

להחמיר בה בכתם פחות מכגריס אחר ד’ לילות )ע”כ תשובת כ”ק אדמו”ר הצמח צדק(5.

עד כאן תוכן תשובת כ”ק אדמו”ר הצ”צ.

ג
והנה מתשובת כ”ק אדמו”ר הצ”צ נראה לנדו”ד בשאלה האמורה  - אשה שנבעלה פעם 
שניה אחר המקוה השני, ובעת התשמיש לא מצאה דם, אלא שמצאה דם בקינוח למחרת 

התשמיש -  

דמחד גיסא, נראה לומר שבכללות דבריו דן להקל בכתם הנמצא על סדינה, וממילא גם 
כאן יהיה להקל לפי הטעמים הנזכרים בתשובה.

אלא שלאידך יש חילוק מהותי בין הנידון בתשובה לבין השאלה בנדו”ד שמדובר בקינוח 
באותו מקום6, שאת הקינוח מחד גיסא גם אם תרצה לומר שאינו כבדיקה, עדיין חמור הוא 
מן הכתם, ולכן יש לדון בו כדם בתולים, והוא ע”ד המבואר בתשובת הברכ”י דלעיל בשם 

הגינת וורדים.

5(   ולהעיר שמדברי כ"ק אדמו"ר הצ"צ, עולה דבר חידוש נוסף בדין דם בתולים, שאין להייחס אל 
הכאב ככשלעצמו, שהוא רק מחמת שלא כלו הבתולים, שזה רק בפעם הראשונה, אבל לאחמ"כ אין לו 
דין בתולים רק מחמת הכאב עצמו. ועוד שבתוך תורף התשובה מזכיר בעניין תליה בכתמים בג' ימים 

ראשונים, שרק בבתולים תלינן, אך לא בשאר נשים. ויש לעיין בזה עוד. 
6(  וראה עוד במ"ש בטהרה כהלכה פרק י' הערה 19 " ומה שכתבנו שבקינוח אין להתיר הוא גם 
להפוסקים שבכלל הקילו בקינוח להחשיבו כראיה מדרבנן וכו'  . . וזאת מכיון שכו"ע מודו שחמור דין 
הקינוח מדין הכתם לענין פחות מכגריס כמבואר שם. ובכלל יש שהחמירו בכתם שלאחר תשמיש, 
וכפי שכתבנו לעיל בפרק ה הערה ו וחששו לשמא ארגשה ולאו אדעתה מכיון שסברה שהרגשת שמש 
הוא וכו' ולכן אף שבכתם הקלנו עפ"י דברי הצמח צדק שהבאנו שם. מכל מקום בקינוח נלע"ד שכולי 

עלמא יודו שאין להקל ודוק.
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ולדידו  מאחר  טמאה  תהיה  רבינו,  אחי  הנזכרת  בתשובה  המהרי”ל  מ”ש  לפי  ובפרט 
אלא שנראה שגם לפי  טמאה אפילו בכתם פחות מגריס כשברור שהגיע מדם בתולים. 

כ”ק אדמו”ר הצ”צ שמקל בדין הכתם כנזכר, לא יקל בנידון זה. 

ד
כדברים אלו שלחתי למו”ר הרה”ג הרה”ח הגר”י פרקש שליט”א, והעביר לי תשובה 

שכתב בנידון דומה להנ”ל, ואלו דבריו:

דם הנמצא בבדיקות ז”נ, שידוע שמקורם בקרום הבתולים שנקרע – האם יש מקום 
להקל כדין תליה במכה:

יש  “אם  בבדיקות  דם  רואה  נשואיה  שאחר  בכלה  הפוסקים,  מגדולי  מאחד  נשאלתי 
להקל לתלות בבדיקה שהיא מפצעי דם הבתולים, או דאסרו בכל אופן”. והלה כתב שתלוי 
ע”י  כשמוצאת  “ה”נ  המתירים  שלדעת  רופא,  ע”י  בתוליה  בהוצאו  במחלוקת  לכאורה 
בדיקה ונראה שבא מחמת בתולים, כגון שהיה לה צער בשעת הבדיקה, או שניכר בעד..” 

וכו’.

והשבתי לו: שמשו”ת הגר”ח פאלאג’י עולה לכאורה, שגם כשאנו אוסרים ומטמאים 
ממכת  שהוא  לן  ברי  בהמשך  שרואה  והדם  לראות,  כשממשיכה  מקום  מכל  אותה, 

הבתולים שלא מחמת בעילה אלא מחמת נפילה ומכה, שוב מתירים דם זה.

ומינה שלכאורה גם בנידו”ד, שאף שהדם שראתה בעת הבעילה מטמאים כגזירת חז”ל 
בזה, מכל מקום אם בהמשך רואה שלא מחמת הבעילה אלא מחמת המכה, שוב דם זה 

טהור.

פתחו  המכה  או  כאשר הרופא  שדוקא  הנידונים.  בין  לחלק  יש  לענ”ד  שבאמת,  אלא 
נטמאה  כאשר  אבל  משם.  שבא  זמן  כל  טהור  מהבתולים  שיוצא  הדם  אזי  הבתולים, 
שמוצאת  עוד  שכל  נאמר  אזי  שבתוליה נפתחו בבעילה,  מחמת  נקיים  שבעה  וסופרת 
דמים  כל  הבעילה – הנה  ידי  על  המטמא,  באופן  מבתולים אלו – שנפתחו  שיוצא  דם 
אלו, גם היוצאים בימים שלאחר מכן על ידי בדיקותיה, טמאים. דחדא גזירה היא, שלא 
נתנו חכמים שיעור עד מתי יטמא דם זה שיוצא מבתוליה על ידי בעילה. וכשם שבשעת 
אלו  מבתולים  שיצאו  הדמים  כל  לגבי  הוא  כן  מהבתולים,  שיוצא  הדם  טימאו  הבעילה 

שנקרעו בבעילה.

ונפסק להלכה, שייך  וכו’” שנאמר ברא”ש  שהרי הטעם ש”בעילת מצוה לכל מסורה 
בפשטות בכל הדמים שיוצאים כתוצאה מאותה בעילת מצווה, ומכיון שקריעת בתולים 
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אלו נעשתה על יד הבעל, הרי שכאמור כל הדמים שיצאו מקריעת בתולים אלו נכללים 
בגזירה שיש לטמאם.

בתוליה  שאמר שרואה שמכת  רופא  ע”י  נבדקה  למעשה – שאם  מורה  אני  אמנם 
שנקרעו בבעילה כבר נתרפאה, ולאחר מכן מצאה דם בבדיקה והרגישה כאב, ושלחתי’ה 
להיבדק אצל רופאה נאמנת ואמרה שהכלה פצעה עצמה ופתחה הבתולים שכבר נתרפאו 
ממכת הבעילה כשדחקה לבדוק בעומק  –בזה טיהרתי כדין כל מכה שבאותו מקום, ועל 

יסוד האמור לעיל.

שאומרות  ההלכתיות,  הבודקות  ידי  על  נשאלתי  פעמים  עוד: שכמה  להוסיף  ויש 
הבתולים  שבבסיס  ממכה  היא  שמוצאת  והדם   – ונתרפאו  נקרעו  כבר  שהבתולים 

]כלשונם[. ופסקתי להם, שאינני רואה שום סיבה לאוסרו, ולענ”ד טהורה. 

ה
ולפי דבריו, הנה בנידון דידן שלא היו התנאים אלו שנזכרו בתשובה דלעיל, )היינו שלא 
הי’ פצע ומכה, ולא ע”י רופא וכדו’( נראה לכאורה צד לאיסור בנדו”ד מכיון שכנ”ל כל עוד 

שמוצאת דם מבתולים שנפתחו באופן המטמא – על ידי הבעילה הרי הם טמאים.

שוב ראיתי בספר טהרת הבית שכתב7 - בדין טומאת בתולים - “בביאה שניה שאחר 
טהרתה מבעילת מצוה וטבילתה . . אם ראתה דם בתולים בביאה שניה, או אפילו בביאה 
ידוע שאצל הרבה נשים אין  כי הדבר  יש לפרוש ממנה כמו בפעם הראשונה,  שלישית 
הבתולים כלים בביאה הראשונה. ולכן תפסיק בטהרה ותתחיל לספור שבעה נקיים החל 

מיום החמישי לראייתה”. ובהערותיו מציין לשו”ת הצ”צ הנ”ל.

ולסיכום הדברים עולה שיש שני צדדים מהפוסקים להתיר או לאסור, ויש לעיין היטב 
בגוף הדין לפני ההוראה בפועל.

וכן נראה עוד מדברי הצמח צדק, שבכללות דין כלה, מהפעם השניה ואילך אין לטמאה 
רק מחמת הכאב שמרגשת ותו לא.

7(  פרק י' ס"ד
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אבנים וקורות שחצבן מתחילה לבית הכנסת

הרה"ת הר' מנחם מענדל שי' בן זכריה
אברך בכולל

א
א  ֶאּלָ ָתן  ִחּלָ ִמּתְ ִלים  ַהּכֵ ל  ּכָ ין  עֹוׂשִ “ֵאין  וז”ל:  הרמב”ם בספ”א מהל’ בית הבחירה כותב 
ּלֹא  ׁשֶ ַעד  בֹוּהַ  ּגָ ּוְכִלי   . ְלָגבֹוּהַ אֹוָתן  ין  עֹוׂשִ ֵאין  ְלֶהְדיֹוט  ָתן  ִחּלָ ִמּתְ ַנֲעׂשּו  ְוִאם  ַהּקֶֹדׁש.  ם  ְלׁשֵ
ְלֶהְדיֹוט.  ֲאסּוִרין  בֹוּהַ  ּגָ ֶהן  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶ ּוִמּשׁ ֶהְדיֹוט.  ֶהן  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ אי  ַ ַרּשׁ בֹוּהַ  ּגָ ֶהן  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִנׁשְ

ִית”. ֶנֶסת ֵאין ּבֹוִנין אֹוָתן ְלַהר ַהּבַ ה ְלֵבית ַהּכְ ִחּלָ ֲחָצָבן ִמּתְ ֲאָבִנים ְוקֹורֹות ׁשֶ

בהלכה זו פוסק הרמב”ם ג’ ענינים, א. כלי שנעשה עבור הדיוט אין משתמשין בו לגבוה. 
ג. אבנים  בו להדיוט.  בו, אסור להשתמש  והגבוה השתמש  גבוה,  ב. כלי שנעשה עבור 

וקורות שנחצבו לבית כנסת אין בונין אותם בהר הבית.

והנה בכל זה צריך להבין, אחרי איזו בבא נמשכת הבבא הג’, והיינו: מפני מה אבנים 
וקורות שנחצבו לביהכנ”ס אין בונין אותן בהר הבית?

בפשטות נראה לומר שזהו משום שהר הבית יותר קדוש מבית כנסת רגיל, ולכן אבני 
בית כנסת אין עושין אותן לגבוה.

אלא, שלפי זה אין מובן, קודם לכן פסק הרמב”ם שכלי של הדיוט לא ניתן להשתמש בו 
לגבוה, אך כאן אין זה הדיוט, אלא רק קדושה נמוכה יותר, ואם כן מה הסברא לומר שלא 

יהיה ניתן להעלות בקודש?

זו וכתב )על הרמב”ם שם( וז”ל: “ומשמע לרבינו  אכן, הכסף משנה התייחס לשאלה 
דלהדיוט היינו בית הכנסת ולגבי הר הבית הדיוט קרי ליה, ויש לתמוה מי דחקו לרבינו 
לפרש כן, ולמה לא פירש דלהדיוט ממש קאמר, ואפשר דבדוכתא אחרינא איתיה בהדיא”.

הכסף משנה הבין בדעת הרמב”ם שבית כנסת נחשב הדיוט ביחס להר הבית, ובעצם לפי 
דבריו הבבא הג’ בדברי הרמב”ם )שמדברת על בית כנסת( נמשכת אחרי הבבא הראשונה 

)שמדברת על הדיוט(. ובס’ לחם שמים, בתי כהונה,  האריכו בסברא זו.
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ב
אך עצ”ע בזה שהרי לפי זה אין מובן סדר דברי הרמב”ם, מדוע לאחרי שמדבר על הדיוט 
הדין של  ולא מביא מיד את  )הבבא השניה(  גבוה  כלי של  )הבבא הראשונה( מדבר על 
אבנים שנחצבו לבית כנסת )הבבא השלישית(? והרי לפי הבנת הכס”מ בדברי הרמב”ם 
אבנים שנחצבו לבית כנסת דינם ככלי של הדיוט ואם כן מקומם מיד לאחרי הדין של כלי 

של הדיוט.

ויתירה מזה, מכך שהרמב”ם סדר את הדין של אבני בית כנסת שאסורים להר הבית 
)הבבא הג’( לאחרי הדין של כלי של גבוה )שהגבוה השתמש בו( שנאסר להדיוט )הבבא 
הג’( משמע שהסברא בהם שווה ולפי זה נאמר שבית כנסת נחשב לגבוה ביח להר הבית 
ולכן נאסר להר הבית ובזה היה נראה לומר שבא הרמב”ם ללמדנו שדין אבני בית כנסת 

קדוש כמו כלי של גבוה שנאסר להדיוט. וכדלקמן.

ג
ובגוף הענין יש להוסיף עוד בכ”ז, ובהקדים, בקונטרס בית רבינו שבבבל )סה”ש תשנ”ב 
ח”ב ע’ 465( מבאר כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א בארוכה את המעלה של בית רבינו 

שבבבל, ובמהלך הדברים מבאר את החשיבות של כל בית כנסת רגיל, וזלה”ק:

“השראת השכינה בכל מקום שגלו ישראל ע”י ה”מקדש מעט” ש”בארצות אשר באו 
שם” )מעין ודוגמת השראת השכינה במקדש שבירושלים( אינה אלא בזמן הגלות, אבל 
לאחרי ש”עתידין להגאל”, “תחזור גילוי שכינה לירושלים ולא תשאר שם במקום שגלו 
ישראל כבר”, היינו שלא תהי’ השראת השכינה במקום בחוץ לארץ שעליו עמד ה”מקדש 
הגדול  במקדש  ישראל,  בארץ  ויקבע  זה  ממקום  יעקר  מעט”  שה”מקדש  כיון  מעט”, 

שבירושלים.

לפי   .  . שבעוה”ז  כירושלים  גדול  ביהמ”ק  יהי’  לבוא  לעתיד  במדרש  “אמרו  ולכן 
שבירושלים הבנוי’ לעתיד יהי’ חוברה לה למקדש יחדיו כל מקומות של בתי כנסיות שהיו 

בעוה”ז”.

וכמרומז גם בפסוק “והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי גו’ יקרא לכל 
העמים” – ש”בית תפלתי” שקאי על בית המקדש דלעתיד, “בעוה”ז בגלות הוא יקרא 
לבית  בא”י מחובר  לעתיד  כנסיות שבכל ארץ העמים שיקבעו  בתי  דהיינו  לכל העמים 

המקדש”.
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ועפ”ז ניתוסף עוד יותר בגודל המעלה ד”מקדש מעט” דכיון ש”בירושלים הבנוי’ לעתיד 
יהי’ חוברה לה למקדש יחדיו כל מקומות של בתי כנסיות שהיו בעוה”ז”, “נמצא עתה 

בגלות . . בית הכנסת הרי הוא מקום המקדש גופי’ דלעתיד”.

לבית המקדש  )“מקדש מעט”(  ארץ העמים  כנסיות שבכל  הבתי  לומר, שחיבור  ויש 
דלעתיד יהי’ בהתאם ולפי ערך חילוקי הדרגות שביניהם – שבתי כנסיות המיוחדים שיש 
בהם מעלה יתירה לגבי שאר בתי כנסיות )כמו “בי כנישתא דהוצל ובי כנישתא דשף ויתיב 
בנהרדעא”, “בית רבינו שבבבל”( יהיו קודמים בהחיבור לבית המקדש, שיהיו מחוברים 
ממש לבית המקדש )נוגעים ודבוקים בו ללא הפסק ביניהם(, ועל ידם ובאמצעותם יהיו 

מחוברים לבית המקדש כל שאר בתי כנסיות שבארץ העמים”. עכלה”ק.

וממוצא דבר נראה, כי אף שבית רבינו שבבבל יהי’ קודם בהחיבור לבית המקדש הנה גם 
כל בית כנסת רגיל יתחבר לבית המקדש ועד כדי כך שכבר עכשיו - “נמצא עתה בגלות . 

. בית הכנסת הרי הוא מקום המקדש גופי’ דלעתיד”.

נחשבים  הם  הרי  המקדש  לבית  יתחברו  כנסת  בתי  כיצד  להקשות:  יש  זו  הנחה  ועל 
כהדיוט, ואם להר הבית אינם יכולים להתחבר, על אחת כמה וכמה שכן הוא גם לגבי בית 

המקדש עצמו.

עוד צלה”ב דהנה בקונטרס הנ”ל )בהערה 14( מביא כ”ק אד”ש מה”מ את דברי הערוך 
וז”ל: “יסדוה מאבנים ועפר דאיתיאו בהדייהו מבית המקדש . . וקריוה שף יתיב, כלומר, 

שנסע מקדש ויש שם”.

מבית  ועפר שהביאום  על שם שנבנה מאבנים  נקרא  ויתיב”  “שף  כנסת  והיינו שבית 
המקדש עצמו. ואם כן כיצד ניתן לפי שיטת הכס”מ אפשר להוריד מקודש )בית המקדש( 

להדיוט )בית כנסת(?

ומכללות הביאור כאן נראה שמעלת בית כנסת אכן גבהה ממעלת הר הבית - מצד וע”ש 
סופו שעתיד להיות חלק מבית המקדש עצמו. וזה מתאים עם הנ”ל שסדר דברי הרמב”ם 
דין אבני בית כנסת לאחרי הדין של כלי גבוה שאסור להשתמש בהם  הוא שמביא את 

להדיוט כיון שדינם שווה.

ד
אכן הרדב”ז )על הרמב”ם שם( למד באופן שונה )מהכס”מ( את דברי הרמב”ם, ולשיטתו 

קדושת בית כנסת גדולה מקדושת הר הבית, וז”ל:
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“אבנים וקורות כו’. משמע דקדושת בית הכנסת גדולה מקדושת הר הבית1. אע”ג דיש 
משתלחין מהר הבית ולא מבית הכנסת. לא קשיא דגזרו בהר הבית משום מקדש, ואם 
תאמר הא דאמרינן לעיל דהזמנה לא מילתא הוא, ויש לומר דהזמנה לחוד שהכלי כבר הוא 
עשוי להדיוט. אלא שהוא מזמין אותו לגבוה בהא אמרינן דהזמנה לאו מילתא הוא, אבל 
אם תחילת עשיית הכלי, או שחצב אבנים לשם קדושה מיד חלה עליהם קדושה ואסור 

להוציאם לחולין, כנ”ל. ומצינו בית הכנסת נקרא מקדש ומעלין בקדש ולא מורידין”.

ולפי זה באמת הבבא הג’ על אבני בית כנסת נמשכת אחרי הבבא הב’ שמדברת על כלי 
של גבוה שאסור להשתמש בו להדיוט.

גם בס’ פרי האדמה )לר’ רפאל מיוחס( הביא דברי הכס”מ, וכתב על זה: “ואני הדיוט 
אחר המחילה כנראה שמרן ז”ל מחמת שראה דברי התוספתא אבנים וקורות וכו’ להדיוט 
ונקט רבינו ז”ל האי לישנא אבנים וקורות וכו’ הבין מרן ז”ל דלבית הכנסת קרי ליה הדיוט. 
אמנם הרואה יראה דהתוספתא אחר שהביא אין עושין הכלים מתחלתן אלא לשם הקדש 
דכל  כיון שפסק  לכותבו  הוצרך  לא  זה  דין  ז”ל  רבינו  וכו’ אמנם  וקורות  דין אבנים  כתב 
דקורות שעשאן מתחלה  נפקא  לגבוה משם  אותו  עושים  אין  להדיוט  שנעשה מתחלה 
להדיוט לא יבנו בו הבית ומ”ש דין בהכנ”ס היינו אדרבא דבהכנ”ס יש לו קדושה יתירה 
מהר הבית מאחר שנעשה לרבים להתפלל בו וחמיר קדושתיה מהר הבית ולהכי כתב רבינו 
דין זה אחר מה שכתב ומשנשתמש בהם גבוה אסורים להדיוט ולהכי שייך דין זה אחריו 
וכן מצאתי בפי’ להמבי”ט ז”ל בס’ קרית ספר שהבין הכי בדברי רבינו ז”ל יעו”ש וכתב 
דאדרבא קדושת בהכנ”ס נראה שהוא מדאורייתא מדדרשינן והשימותי לרבות בהכנ”ס 

ובית המקדש נראה שהיא דרשה גמורה יעו”ש” עכ”ל.

אלא שגם לשיטה זו אין מובן, כיון שסוכ”ס, הרי האיסור להוריד מגבוה להדיוט הוא 
רק לאחרי שהגבוה השתמש בו, והרי כאן זה רק נחצב עבור בית כנסת והגבוה עוד לא 
השתמש בו, ואם כן מדוע נאמר שאבנים שרק נחצבו לבית כנסת לא יוכלו לשמש עבור 

הר הבית?

והעלה שם לדייק לשון  בס’ מעשי למלך על הרמב”ם האריך בביאור דברי הרמב”ם, 
הרמב”ם שבנוגע לכלי גבוה כתב הרמב”ם “עד שלא נשתמש בהם גבוה רשאי להשתמש 

1(  וכן כתב בקרית ספר. וראה בשו"ת בית אפרים עיי"ש בארוכה. וכל זה מתאים עם דעת היראים 
)סי' שכ"ד יעו"ש( שבית כנסת קדושתו מן התורה. אך ראה מ"ש בס' האשכול )ח"א סי' כ"ד בנחל 
אשכול שם( שכתב על שיטת היראים שלא מצא לו חבר דבהכ"נ קדושתו מה"ת. וע' בר"ן פ"ג דמגילה 
דקדושתו מדרבנן יעו"ש ובפרמ"ג במשב"ז או"ח סי' קנ"ג ובריש סי' קנ"א בזה. וע' שו"ת מהרש"ם 
ח"א סי' י' וח"ה סי' א' הוכיח מסהמ"צ להרמב"ם מל"ת ס"ה דהוא מדאורייתא. יעו"ש ומד' הרדב"ז 
כאן מפורש דעת הרמב"ם כן. וע' בתועפת ראם ביראים החדש סי' ת"ט מביא משו"ת ר"ב ס"ו דהוא 

מה"ת יעו"ש והוא הי' תלמיד הרדב"ז.
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בהם הדיוט” שמזה מובן שרק שימוש זמני מותר משא”כ להפכם לכלי של הדיוט זה נאסר, 
אבל אם הגבוה השתמש בהם אזי גם שימוש נאסר להדיוט.

ולפי זה אולי שדין זה שאבנים וקורות שחצבן מתחילה לבית כנסת אסור להשתמש בהם 
להר הבית הוא באמת משום שקדושתן חמורה, וכיון שבהם לא שייך שימוש זמני ושימושם 

הוא קבוע אזי זה נאסר מתחילתו. אך קשה קצת להכניס זה בפשט דברי הרמב”ם.

ה
בס’ כתר תורה )לר”מ מברדיטשוב2 - בנו של רלוי”צ מברדיטשוב – שהיה מחותן עם 
כ”ק אדמו”ר האמצעי - בנו התחתן עם בת כ”ק אדמו”ר האמצעי( כותב שבבא זו בדברי 
הרמב”ם, אינה באה כהמשך לא’ הבבות שלפנ”ז, אלא שהרמב”ם מציין כאן פרט נוסף, 
שאבנים שנחצבו לשם בית כנסת לא יכולים לשמש עבור הר הבית משום שהם נחצבו לא 
באופן המתאים לקדושת הר הבית וקדושת המקדש, כיון שבנוגע להר הבית ובית המקדש 
צריך להיות הזהירות של “כל כלי ברזל לא נשמע בהבית בהבנותו”, משא”כ בבית כנסת, 
ולכן פוסק כאן הרמב”ם שמצד זה כל אבן שנחצבה לשם בית כנסת היינו שלא נעשתה 
בזהירות המתאימה לאבני המקדש אין בונין אותה להר הבית כי היא נחשבת הדיוט לענין 

זה ביחס לאבני הר הבית והמקדש.

ולפי זה לק”מ, שהרי הרמב”ם כאן לא התייחס לדין קדושה קלה או חמורה אלא רק דיבר 
בנוגע להדיוט וגבוה.

המתאים  באופן  לא  שנחצבו  אף  המקדש  לבית  יתחברו  הכנסת  בתי  שלעת”ל  ומה 
למקדש, הנה כיון שלעת”ל יהי’ מותר להשתמש בברזל לבנין בית המקדש ואדרבה בית 
המקדש יהיה בנוי דווקא מברזל כמבואר בארוכה בשיחת הדבר מלכות לש”פ ויחי תשנ”ב. 

ממילא יהיה מותר להשתמש באבנים שנחצבו לבית כנסת עבור הר הבית והמקדש.

וראה מה שכתב בס’ מעשה רוקח שאבני בית כנסת אינם נחשבים להדיוט וקדושתם 
שוה לקדושת הר הבית, אלא שכאן פוסק הרמב”ם שלא ניתן לשנות יעוד לקדושה שוה.

ויל”ע עוד בכ”ז.

2(  להעיר שבאגרת הקודש בסימן כ"ח מופיעה אגרת תנחומים להרה"ק רלוי"צ לנחמו על פטירת 
בנו ר' מאיר. 
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אכילת פירות הקדושים בקדושת שביעית

הרה"ת הר' מנחם מענדל שי' גבאי
אברך בכולל

פתיחה

הלכות  לימוד  של  החשיבות  את  ומדגיש  מעורר  שליט”א  המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק 
שמיטה הנוגעות למעשה בפועל.

וכדבריו הק’ בשיחת ו’ תשרי תשמ”ז וזלה”ק: “בנוגע לשנה השביעית צריך להיות הענין 
דאשתדל באורייתא בהלכות שביעית..”. ועד”ז באג”ק ח”ד ע’ תמז, וזלה”ק: “בטח עושה 
את אשר ביכולתו לעורר גם באופן ישר את הנחיצות באה”ק ת”ו בלימוד זה, ומובן אשר 

החסידים ואנ”ש שי’ יהיו עושים את אשר ביכולתם במקצוע זה”.

א
דיון בשיטת הרמב”ן אודות אכילת שביעית

הנה כחלק מעניני ודיני מצות שמיטה הנוגעים לכל אחד, מתעוררת לכל לראש השאלה 
האם ניתן להשתתף ולקיים מצות שביעית באמצעות אכילה מפירות הקדושים בקדושת 

שביעית )באופנים המותרים(.

רוב מוני המצוות, ובכללם הרמב”ם והסמ”ג, לא מנו מצוה זו בכלל תרי”ג מצוות התורה. 
המצות  לספר  )השגות  עשה  כמצות  הרמב”ם,  של  המצוות  לספר  הוסיף  הרמב”ן1  אך 
שכחת העשין מצווה ג.(: “שאמרה תורה )ויקרא כה,ו( בפרות שביעית “והיתה שבת הארץ 
לכם לאכלה”, ודרשו לאכלה ולא לסחורה. וזה דבר-תורה הוא, כמו שאמרו בפרק בתרא 
דע”ז )סב,א(: “נמצא פורע חובו בפרות שביעית, והתורה אמרה לאכלה ולא לסחורה”, 
וכן במקומות רבים מן התלמוד בא הלשון הזה. ונכפלה זו המצוה באמרו יתעלה )שמות 
בלקט  כאמרו  אותם’,  תעזוב  עמך  ‘לאביוני  אמר  שלא   - עמך”  אביוני  “ואכלו  כג,יא(: 

1(  בהבא לקמן ראה גם מ"ש בקובץ תחומין גליון כח 331. ועי' עוד מ"ש הר' יונה עמנואל ב"המעין" 
גל' לד,ג )ניסן תשנ"ד(. וראה בארוכה בביאור השיטות בדברי הרמב"ן בס' בדי הארון שביעית יב. 
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ושכחה, אבל לשון אכילה מזכיר בהם הכתוב בכל מקום. והנה העושה סחורה בהם - עובר 
בעשה”.

והנה בדברי הרמב”ן )הנ”ל( נחלקו המפרשים:

אופן א’ בהבנת דבריו:

ר’ יצחק די ליאון )מגילת אסתר שיכחת העשין מצווה ג( ור’ יום טוב אלגאזי )ממהרי”ט 
אלגזי חלה אות ב’ ס”ק יד( כתבו שהאוכל פירות שביעית לדעת הרמב”ן מקיים מצות 
עשה. וכן היא דעתו של ה”ר אברהם מנחם הלוי שטיינברג, אבד”ק בראדי )במשמרת-

הבית המצורף לבית-רדב”ז, דף יט,ד(. על פיה ביאר את חידושו של הירושלמי שיוצאים 
ידי חובת ד’ כוסות של ליל הסדר בפירות שביעית - משום שהיתה הווה אמינא שכיון 
שמצוה היא לאכול פירות שביעית, אי אפשר לקיים בו בזמן גם את מצות שתיית ארבע 
הכוסות, שהרי אין עושין מצוות חבילות חבילות. אמנם הוא עצמו דחה הסבר זה, ועי’ עוד 

שו”ת הר-צבי או”ח ח”ב סי’ סח”.

ועל יסוד דבריהם כותב הראי”ה קוק )שבת-הארץ קונטרס אחרון סי’ כא( נפקא מינה 
לדינא שאדם שיש בידו פירות הקדושים בקדושת שביעית אסור לו לשבת בתענית רשות, 

וחייב לאכלם, משום שמבטל בזה מצות עשה.

אופן ב’ בהבנת דבריו:

החזון-איש )שביעית יד,י( כתב על דברי הרמב”ן: “כוונת הרמב”ן דאסור מתורה הוא 
ממנין עשה, כמבואר בדבריו ז”ל, אבל אין עשה באכילתן”. וכן כתב הרי”י וינברג בשו”ת 
שרידי-אש )ח”ב סי’ צ(: “אין שום מצות אכילה בפירות שביעית, ולא מצינו מצוה זו של 
אכילת פרות שביעית בכל הש”ס. והרמב”ן שמנה אכילת פירות שביעית במנין המצוות, 
כוונתו מטעם לאו הבא מכלל עשה - “לאכלה ולא להפסד” - אבל לא שיש כאן מצות 

אכילה כמו קדשים ותרומה”.

ל...”,  לכם  “והיתה...  בפסוק  שנאמרו  הלשונות  האם  זה,  כאן  לדון  שיש  מה  ובעצם 
מורים על חובה ומצוה. וכמו מצוות נוספות שנאמרו בלשון דומה: “והיה לך לאות על ידך” 
)שמות יג,ט(; “והיה לכם לציצית” )במדבר טו,לט( ועוד. או שנאמר שלא בכל המקומות 
לך  “והיתה  יא,כ(;  )במדבר  לזרא”  לכם  “והיה  שמצינו:  וכפי  כמצוה,  משמשת  זו  לשון 

לאשה” )דברים כא,יג( ועוד.
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ב
ביאור הרה”ח הרה”צ ר’ יצחק אייזיק מהומיל

אך, הנה בס’ חנה אריאל להרה”צ הרה”ח ר’ יצחק אייזיק מהומיל )ח”ב ע’ לו( כותב וז”ל: 
“והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך וגו’ ולבהמתך ולחיה אשר בארצך וגו’” ודרשו 
רז”ל לאכלה ולא לסחורה ולא להפסד: פירוש לשון שבת הארץ לאכלה, היינו שקדושת 
וכמו שאמרו  שבת לה’ ששביתת הארץ בשנת השמיטה היא נמשכת לאוכלי פירותיה, 

רז”ל לשון קדושת שביעית על פירותיה בכמה מקומות”.

שעי”ז  כיון  שביעית  פירות  באכילת  מיוחדת  וחשיבות  ענין  יש  שאכן  משמע  ומכאן 
נמשכת קדושת שביעית שבפירות לאוכלי הפירות.

אלא שמ”מ מוסיף ר’ יצחק אייזיק מהומיל שם וז”ל: “ואף על פי כן לא נמצא בשום 
מקום שיהיה זה כענין סעודת מצוה, שיהיה מצוה לאכול פירות שביעית. וכמו סעודת 
שבת שהיא מצוה . . וסעודת שביעית אין בהם מצוה כלל, וכמו שכתוב ולבהמתך ולחיה 
וגו’ בשוה עם מה שכתוב לך ולעבדך. וכל שכן שאין שום חוב כלל שיהיה האדם חייב 
. . לכן לא שייך ענין  לאכול מפירות שביעית, ואדרבא הכתוב אומר ואכלתם ישן וכו’” 
קדושת  אור  מקבלים  העולמות  וגוף  המזון  בחינת  כי  שביעית,  פירות  באכילת  המצוה 

השביעית בשוה”.

- ר’ יצחק אייזיק מהומיל מתייחס לנושא זה בעקבות שאלה בפנימיות הענינים שעולה 
ודמיון  והיינו שיש השוואה  וגם בשביעית נעשית עליית המלכות  – מכיון שגם בשבת 
אינם מצוה  פירות שביעית  אכילת  ואילו  היא מצוה  אכילת שבת  כן מדוע  ואם  בינהם, 
ומבאר שם שהעליה שנעשית בשבת היא עלי’ שלמעלה מהשתלשלות ולכן יש בה מצוה 
מיוחדת דווקא בישראל, משא”כ בשביעית שזו עליה ששייכת להשתלשלות ולכן אינה 

מיוחדת דווקא בישראל עיי”ש כל הביאור באריכות.

וכפי  שביעית.  פירות  באכילת  ומצוה  חובה  שום  אין  לשיטתו  כי  נראה  דבר  וממוצא 
שמוכיח זאת בב’ סברות: 1( שהשווה הכתוב אכילת פירות שביעית עם עבדך ובהמתך 
אומר  הכתוב  אדרבה   )2 בישראל2.  דווקא  מיוחדת  ומצוה  חיוב  בזה  שאין  משמע  וא”כ 

“ואכלתם ישן נושן” ולא מהפירות החדשים שגדלו בשביעית. 

2(  ומה שגם בשבת יש מצוה על שביתת בהמה, הנה ראה בזה בס' פלח הרימון )ויקרא בהר ס"ע ת' 
ואילך( להרה"צ ר' הלל מפאריטש, שמבאר החילוק בין שביעית לשבת בנידון זה.
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ג
הכרעת הדיון ע”פ הביאור בפנימיות הענינים

יסוד הביאור של ר’ אייזיק מהומיל הוא )כפי שמציין שם( ע”פ מה שכתב אדמו”ר הזקן 
בנוגע למצות שביעית )לקו”ת פ’ בהר מב ד( וזלה”ק: “וגם מה שתלה הכתוב אכילת אדם 
היינו מפני שהוא  וחייב לבער.  לו לאכול  מן השדה אסור  לחיה  חיה שכשכלה  באכילת 

ביטול היש עד שאדם ובהמה שוים. וזהו מפני שהוא שבת הארץ ועלייה בבחי’ סכ”ע”.

 .1524 ע’  ד’  בראשית  באוה”ת  בדא”ח:  מקומות  בכמה  בארוכה  נתבאר  זה  ענין  ואכן 
מאמרי אדמו”ר הצ”צ – הנחות א’ ע’ רמ. ובמאמרי אדמו”ר האמצעי ויקרא ב’ ע’ תשלג 
ג”כ מבאר כהנ”ל ומחדד אף את המעלה שבזה שזה כדוגמת המצב דלעתיד עיי”ש בארוכה.

רעיון זה מופיע אף בתורת כ”ק אד”ש מה”מ בלקו”ש ח”א פ’ בהר ובלקו”ש חי”ב בהר 
א’ ותוכן הדברים הוא: שבשביעית יש מעלה על שבת כיון שבשבת, הקדושה היא למעלה 
והאדם מתעלה מהעולם. משא”כ בשביעית  מהעולם שלכן בשבת אסור בעובדין דחול 
שמותרים שאר עובדין דחול והאדם נמצא בתוך העולם ובכל זאת “ושבתה הארץ שבת 
לה’”, והיינו שבתוך העולם נמשכת הקדושה )לא באופן של בירור כבכל ששת ימי השבוע, 

כי אם באופן( שלמעלה מהעולם.

- אמנם, המכנה המשותף בין בשבת ובין בשביעית הוא: שבשניהם הקדושה נמשכת 
בעולם, שגם בשבת הקדושה מקפת את כל עניני העולם והאדם “וכהציווי והמצוה וקראת 
לשבת עונג כולל תענוג דאכילה ושתי’”, וגם בשביעית “השביתה דשביעית היא לא רק 
שלילה להפריש את עצמו מעניני עבודת הארץ אלא.. להמשיך קדושת שביעית בפירות 

בעניני הארץ על דרך העבודה דבכל דרכיך דעהו”..

)ובכאן יש להעיר על השינוי שבנוגע לשבת מדגיש כ”ק אד”ש מלך המשיח בלקו”ש 
חי”ב שם שתענוג באכו”ש זה מצוה ואילו בנוגע לשביעית כותב רק שממשיך קדושת 
שביעית בפירות, שמזה ניתן להוכיח על השינוי שדוקא אכילת שבת היא מצוה משא”כ 

אכילת שביעית שאינו מצוה, וכדלקמן(.

אך יחד עם זאת החילוק בינהם הוא שבשבת נאסרו כל המלאכות ואדרבה כל צרכיו 
הגשמיים של האדם נהפכים לעונג שבת - התעלות מהעולם, ואילו בשביעית להיפך - 

הקדושה חודרת ונמשכת בתוך העולם והענינים הארציים שבו.

הרבי מלך המשיח שליט”א מוסיף שלכן שביעית נוהגת רק בארץ ישראל שבה יש מצד 
עצמה קדושה משא”כ בחו”ל שבהארץ עצמה אין קדושה כי )- להדעות ששמיטה בזה”ז 
דרבנן -( בכדי להמשיך קדושה גם בהארץ לזה מוכרח נתינת כוח וסיוע מהגילוי אלוקות 

שהיה מאיר מבית המקדש שבארץ.
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ולפי ביאור זה )אמנם הוא בפנימיות הענינים, אך כפי שכ”ק אד”ש מה”מ מדגיש כו”כ 
דתורה(,  בנגלה  גם  ונראים  משתקפים  התורה  בפנימיות  המבוארים  שהענינים  פעמים 
נראה יותר לומר שבאכילת  פירות שביעית אין מצוה – וכפי שכתב ר’ אייזיק מהומיל, כיון 
שכל ענינה של שמיטה הוא להמשיך את הקדושה באופן שיחדור ויומשך בארץ הגשמית 
הרי זה דווקא באופן של עשייה גשמית כמו העבודה דבכל דרכיך דעהו ולא באופן של 
מצוה, ולכן כדי לעשות זאת צריך להיות סיוע ועזר מלמעלה ולא על ידי עבודת האדם. 
שלכן גם אכילת פירות שביעית והמשכת קדושתם בעולם אינה על ידי מצוה שנעשית על 

ידי האדם אלא באופן של עשיה גשמית ורגילה של האדם – כמו בכל דרכיך דעהו.
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ברכות הגר בברכות השחר

הרה"ת  הר' יוסף שמחה שי' גינזבורג
אברך בכולל

כתב הטור בחלק או”ח סימן מ”ו: ‘ ויש עוד ג’ ברכות שצריך לברך שלא עשני גוי שלא 
עשני עבד שלא עשני אשה’

ומביא הבית יוסף: ‘וכתב ה”ר דוד אבודרהם, שהשיב הרמב”ם שברכות אלו אינם אלא 
על תחילת ברייתו של אדם, לפיכך הגר אינו מברך “שלא עשני גוי” כל שלא היתה הורתו 

ולידתו בקדושה )ג(’

וכתב הדרכי משה )ג(: ‘ונראה דגר יכול לברך “שעשני גר”, דזה נמי מקרי עשייה, כמו 
שכתוב “הנפש אשר עשו בחרן”’.

וכתב הב”ח: ‘.. ולפ”ז לא היה הגר מברך שלא עשאני עו”ג )וכ”כ ב”י ע”ש אבודרהם 
לדת  שנכנס  דמה  יהודי  שעשאני  ג”כ  לברך  יכול  דאינו  ונראה  הרמ”ה(  ע”ש  כך  שכתב 
יהודית הוא ע”י בחירתו שמסר הקב”ה ביד האדם ולא שייך לומר שהוא יתברך עשאו גר 
שקבל דת משה וישראל ולכן אין הגר מברך מאלו שלשה ברכות אלא שנים שלא עשאני 
עבד שלא עשאני אשה ודלא כהגהת ש”ע שכתב שהגר יכול לברך שעשאני יהודי דליתא’.

ובשו”ע המחבר בסעיף ד’ לא הזכיר כלל ברכת הגר וז”ל: ‘צריך לברך בכל יום שלא עשני 
עובד כוכבים שלא עשני עבד שלא עשני אשה’.

וברמ”א כתב: ‘ואפילו גר )כותים( היה יכול לברך כך )דברי עצמו( אבל לא יאמר שלא 
עשני גוי, שהרי היה גוי מתחלה )אבודרהם(’

ובמג”א )סק”י( ביאר דבריו של הרמ”א ‘ואפי’ גר’ וז”ל: ‘פי’ שיאמר שעשני גר דמקרי 
עשיה כדכתי’ ואת הנפש אשר עשו בחרן ]ד”מ[ ושל”ה וב”ח כתבו דלא שייך לומר כן דמה 
שנעשה גר היה מצד בחירתו שבחר בדת ישראל לכן לא יברך ברכה זו אלא השנים עבד 

ואשה עכ”ל.’

ובט”ז )סק”ה( ד”ה אפי’ גר כתב:’מו”ח ז”ל חולק על הוראה זו של רמ”א דמה שנכנס 
לדת ישראל הוא ע”י בחירתו ולא עשאו הוא ית’ מתחלת בריאתו לגר שיקבל דת ישראל 
ע”כ אין לגר לומר ברכה זו ונראה טעם רמ”א דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי וכדאמרינן 
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פ”ב דיבמות דף כ”ג לכי מגייר גופא אחרינא הוא ממילא הוה שפיר עכשיו עשיה חדשה 
כאלו בראו הוא ית’ עכשיו מחדש’.

ובשו”ע אדמוה”ז כתב: ‘וגר,  יש אומרים שיאמר שעשני גר ]דרכי משה. רמ”א ס”ד. ט”ז 
ס”ק ה[ כי כשנעשה גר הוא כקטן שנולד ]יבמות כב, א וש”נ[ ונעשה בריה ועשיה חדשה 
גוי בתחלת  גוי ]תשובת הרמ”ה שם. רמ”א שם[ שהרי היה  אבל לא יאמר שלא עשני 
עשייתו ואעפ”כ יאמר שלא עשני עבד ]ב”ח [ ואע”פ שהיה נכרי וגרוע מעבד מכל מקום 
היה יכול להתגייר ולהתחייב בכל המצות ]מ”א ס”ק י’[ אבל אם היה עבד לא היה יכול 
להשתחרר אלא א”כ שחררו רבו וי”א ]מ”א שם בשם של”ה. ב”ח[ שאין לו לברך שעשני 

גר כי נתגייר ע”י בחירתו שבחר בדת ישראל’

והנה ב’ערוך השולחן’ כתב: ‘ואפילו גר בזמן הקדמון היה יכול לברך שני ברכות אלו: 
“שלא עשני עבד”, ו”שלא עשני אשה”. אבל הראשונה אינו יכול לברך, שהרי היה כן. ויש 
חולקין גם על שני הברכות )ב”ח(, שהרי לא נעשה מבריאתו ישראל אלא שבבחירתו עשה 

כן. ויש מיישבים זה )ט”ז סעיף קטן ה’ ומגן אברהם סעיף קטן י’, עיין שם(’.

ולדעתי צ”ע בדברי ערוך השולחן בציינו לב”ח לדעה ‘שיש חולקין גם על שני הברכות’, 
דלא משמע כן מהב”ח ומאדמוה”ז.
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ג' התקופות

הרטמן הרה"ת הר' שניאור זלמן שי' 
אברך בכולל

א
ביאור במהות ג‘ התקופות

בכמה מקומות בתורת כ“ק אד“ש מה“מ מבואר1 בענין ”דירה בתחתונים“ שזהו חיבור 
(עליון)  יתברך“  לו  “דירה  המדרש  ובלשון  ותחתון  עליון  קצות  ב‘  של 

. ”בתחתונים“ (תחתון)

שגם  ומקדים  זו,  סוגייא  בביאור  מה“מ  אד“ש  כ“ק  העמיק  תשנ“ב2  שבחורף  אלא 
. ב“דירה לו ית‘“ גופא, יש בפרטיות יותר את ב‘ הדרגות הנ“ל דעליון ותחתון

כיון שגם כשמדובר על דירה לו ית‘ עדין לא מדובר על הדייר בעצמו אלא רק שהדירה 
זה  וא“כ  הדייר  אי“ז  עדיין  אבל  התחתון  אל  מאשר  הדייר  אל  יותר  וקרובה  מותאמת 

. כביכול התחתון שבעליון ובנוסף לזה יש את הדייר עצמו שנמצא בדירה בכל עצמותו

החיבור  את  ז‘)  סעי‘  תשנ“ב  יתרו  ש“פ  (שיחת  ומבאר  מה“מ  אד“ש  כ“ק  ומוסיף 
: המושלם של דירה בתחתונים, וזלה“ק

ומהות  דעצמות  הגילוי  הענינים:  דב‘  החיבור  כשישנו  היא  המעלה  שלימות  ”תכלית 
כפי  לבנ“י  המחבר)  ממוצע  בתור  במשה  שנמצא  כפי  (לא  ומהותו  בעצמותו  ב“ה  א“ס 
שנמצאים כנשמות בגופים בתחתונים ומקבלים את הגילוי בפנימיות מציאותם (לא ע“י 

. ביטול מציאותם)

לגילוי  ”צינור“  אלא)  במציאות,  בטלה  (לא  נעשית  עצמה  (בתחתונים)  שהדירה  היינו, 
שיהודי  עי“ז  ומהותו;  בעצמותו  (ה“דייר“)  יתברך  ומהותו  מעצמותו  ממש“  ה‘  ד“דבר 
ית‘,  לגילוי עצמותו  צינור  נעשה  הוא  ד“תען לשוני אמרתך“,  באופן  לומד תורה למטה 
את  ומגלה  מבטאת  בתחתונים)  שנמצא  כפי  היהודי  (היינו  עצמה  שהדירה  כזה  באופן 

הדבר ה‘ ממש 

1(  נסמן בהע' 52 בד"מ ש"פ יתרו תשנ"ב, עיי"ש. ובכ"מ.
2(  שיחת ש"פ יתרו שם. ובארוכה בקונטרס בך יברך ישראל – כ"ב שבט תשנ"ב.
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– “תען לשוני אמרתך”, עד כפי שהוא )היהודי( הוא כביכול דבר אחד עם הקב”ה – הגילוי 
למטה ד”ישראל וקוב”ה כולא חד”.

הם  בעולם  התחתונים  שמציאות  העולם,  במציאות  גם  עד”ז  יהודי  עושה   - זה  ובכח 
)לא דירה כמציאות בפ”ע מהדייר בתוכה, אלא כל מציאותם היא שהם( מגלים את דבר 
ה’, עד לגילוי כח העצמות הנמצא בעולם )שהוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין כו’”. 

עכלה”ק.

היינו, כאשר יש רק חיבור בין דירה לו ית’ לבין תחתונים עדיין יש כאן ב’ קצוות אלא 
שמחברים ביניהם, ואילו כאשר ישנו החיבור מצד הגילוי דעצמותו ית’ – הדייר עצמו עם 

הדירה אז מתגלה שאין כאן בכלל ב’ קצוות דעליון ותחתון אלא הם כולא חד ממש.

בקונטרס בך יברך ישראל תשנ”ב ממשיך לבאר כ”ז בארוכה )סעי’ ה’ – ח’( ומבאר כיצד 
ג’ ענינים אלו ]א. החיבור דדירה בתחתונים אבל עדיין הם ב’ ענינים. ב. הענין דדירה לו ית’ 
אלא שעדיין אי”ז הדייר עצמו. ג. הגילוי והחיבור של הדייר עצמו בשלימות עם הדירה[ 

הם ג’ תקופות המשתקפים )גם( בג’ התקופות בחיי נשיא הדור.

ב
מחלוקת ב”ש וב”ה בסיבת בריאת העולם והאדם

בהדרן על הש”ס תשמ”ח3 מבאר כ”ק אד”ש מה”מ לשיטתי’ במחלוקת ב”ש וב”ה בענין 
בכח ובפועל בכמה מחלוקות שלהם בש”ס, ומבאר )סעי’ י”ז ואילך( שהיסוד למחלוקות 
)ב”ה( או שמים עיקר  אלו בתורה הוא ממחלוקתם בענין בריאת העולם אי ארץ עיקר 

)ב”ש(.

וזלה”ק: “לדעת ב”ש העילוי הוא שמים )רוחניות(, והכוונה בבריאת הארץ – שישראל 
יפעלו בה ע”י התורה שגם היא תתעלה לדרגת שמים.. ולדעת ב”ה – הכוונה בבריאת 
שתשאר  אדרבה(  אלא  שמים,  לדרגת  ותתעלה  ממציאותה  שתצא  )לא  היא  הארץ 

במציאותה ובהגדרים שלה גדרי הגשמי אלא שגדרים אלו יהיו על פי תורה”. עכלה”ק.

“נוח לו  וממשיך לבאר )בסעי’ כ”א( שמחלוקתם היא גם בנוגע לבריאת האדם - אי 
לאדם שנברא” )ב”ה(, או ש”נח לו לאדם שלא נברא” )ב”ש(.

וזלה”ק: “לשיטת ב”ש שהעיקר הוא ה”בכח” - בכדי שהאדם יגיע לשלימותו, אין הכרח 
שנשמתו תרד למטה ותעסוק בתומ”צ בפועל, מכיון שגם בהיותה למעלה יש לה הכח על 

3(  נדפס בהוספות לסה"ש תשמ"ח ח"ב.



'אהלה של תורה' | הערות וביאורים | כולל אברכים חח"ל  - צפת82

זה. וזה מה שירדה הנשמה למטה )שתעסוק בתומ”צ בפועל( הוא רק - מפני שכן הוא 
רצון הקב”ה.

ולכן ס”ל לב”ש “נוח לו לאדם שלא נברא כו’” - שהכוונה בבריאת האדם )ירידת נשמתו 
למטה( היא בכדי להשלים רצון הקב”ה, אבל בנוגע להאדם - “נוח לו לאדם שלא נברא כו’.

משא”כ לשיטת ב”ה שהעיקר הוא ה”בפועל” - בכדי שהאדם יגיע לשלימותו הוא דוקא 
ע”י שנשמתו יורדת למטה ועוסקת בתומ”צ בפועל. ולכן ס”ל לב”ה “נוח לו לאדם שנברא 
כו’”, דבריאת האדם היא )לא רק להשלים רצון הקב”ה, אלא גם( טובת ושלימות האדם 

נוח לו לאדם שנברא כו’”. עכלה”ק.

102 מוסיף ביאור בשיטת בית שמאי, וא’ הביאורים הוא: “שרצון זה דהקב”ה  ובהע’ 
)שהנשמה תרד למטה ותעסוק בתומ”צ בפועל( הוא לא בשביל האדם )הנשמה(, כי אם, 
בכדי לעשות את העולם )כולל גם הגוף ונה”ב דהאדם( שיהי’ דירה לו ית’.. דמכיון שגדרו 
של עולם הזה הגשמי הוא שנרגש בו שהוא מציאות בפני עצמו )ואין נרגש בו שכוונת 
בריאתו הוא בשביל התורה( - הרי הוא )מצד הגדר שלו( דוגמת חפץ שאינו בבעלותה 
דהתורה, ולכן כל זמן שהתומ”צ הם בכח, אינם פועלים שינוי בהעולם, גם לא שינוי בכח 
]ע”ד המבואר.. שמחשבתו של הנפקד אינה פועלת שינוי בחפצו של המפקיד, גם לא 

בכח[, ובכדי שהעולם ייעשה דירה לו ית’ - הוא ע”י קיום התומ”צ בפועל”.

כ”ק אד”ש מה”מ מוסיף ומגדיר זאת, באותיות נוספות וזלה”ק: “לדעת ב”ש - הכוונה 
ה”ארציות”  מגדרי  ש”תצא”  היא  הארץ  בבריאת  הכוונה  למעלה:  העלי’  היא  בהבריאה 
ותתעלה לדרגת “שמים”.. ועד”ז הכוונה בבריאת האדם היא - שיתבטל ממציאותו וכל 

ענינו רק לשמש את קונו.

משא”כ לדעת ב”ה - הכוונה בבריאת הארץ היא שתישאר במציאותה ובהגדרים שלה 
)גדרי הגשמי( אלא שגדרים אלו יהיו ע”פ תורה.. ועד”ז הכוונה בבריאת האדם היא - שיהי’ 
במציאותו אלא שמציאותו תהי’ בשלימות, השלימות שהוא משמש את קונו”. עכלה”ק.
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ג
שיטות ב”ש וב”ה בהתאם לשלבי ה”דירה בתחתונים”

וע”פ כל זה נראה לקשר בין מחלוקות ב”ש וב”ה הנ”ל עם ג’ התקופות הנ”ל.

ובהקדים, דהנה נודע ביאור כ”ק אד”ש מה”מ בקונטרס הלכות תושבע”פ שאינם בטלים 
לעולם4 שבזמן הגלות קיום המצות הוא מצד הציווי ולכן אין אחדות מושלמת בין המצווה 
למצטווה, משא”כ לעת”ל שתהי’ אחדות מושלמת. וזהו מה שמצוה היא גם מלשון צוותא 

וחיבור, עיי”ש בארוכה.

לא  כב”ה  לומר שפסק ההלכה  צריך  כב”ש, מ”מ  הלכה  ועפ”ז מבאר, שאף שלעת”ל 
ישתנה וישאר גם לעת”ל, ולפי זה מסיק שבזמן הגלות הלכה כב”ה, בתקופה הראשונה 
דימות המשיח תהי’ ההלכה כב”ש, ובתקופה הב’ תהיה ההלכה כב”ה וכב”ש גם יחד עיי”ש 

באריכות. 

ויש לומר שכן הוא הביאור גם במחלוקת הנ”ל בנוגע לתכלית בריאת האדם והעולם, 
שבזמן הגלות הלכה כב”ה ש”בפועל עדיף” בתקופה הראשונה הלכה כב”ש ש”בכח עדיף” 

ובתקופה הב’ הלכה כשניהם יחדיו.

ולפי זה נראה לומר בד”א, שג’ השלבים והתקופות באיחוד הדייר והדירה, הם מקבילים 
לג’ הזמנים המתוארים בקונטרס “הלכות תושבע”פ שאינם בטלים לעולם” שבזמן הגלות 
הלכה כב”ה ולכן גם בפועל עדיף, ובתקופה הא’ הלכה כב”ש שלכן אז בכח עדיף, ובתקופה 

הב’ הלכה כשניהם יחד ולכן יש אז חיבור של ב’ הענינים ד”בכח ובפועל”.

עם  אלוקות  של  החיבור  הוא  והדירה  הדייר  באיחוד  הא’  )והתקופה(  השלב  דהנה, 
עם  מתאים  וזה  יחד.  שמתחברים  רק  נפרדים  ענינים  ב’  הם  שעדיין  אלא  התחתונים, 
)כנ”ל( “בפועל עדיף” – שהעיקר בבריאת העולם הוא שהארץ  שיטת בית הלל שס”ל 
תישאר במציאותה ובגדרים שלה ורק יהיו ע”פ תורה, וכמו”כ העיקר בבריאת האדם שיהי’ 
במציאותו ורק שמציאותו תהי’ בשלימות ע”י שמשמש את קונו. והיינו שיש כאן חיבור 

בין עליונים לתחתונים אלא שעדיין הם ב’ ענינים נפרדים.

והיינו  יתברך”,  לו  ד”דירה  הענין  הוא  והדירה  הדייר  באיחוד  הב’  )והתקופה(  והשלב 
שבהדירה )העולם והאדם( ניכר ונרגש שהם קרובים ומתאימים “לו יתברך”. וזה מתאים 
שיתעלה  היא  העולם  בבריאת  שהעיקר   – עדיף”  “בכח  )כנ”ל(  שס”ל  ב”ש  שיטת  עם 
למעלה “שהארץ תצא מגדרי הארציות ותתעלה למדרגת שמים”, וכמו”כ העיקר בבריאת 
כיצד  כאן  והיינו שניכר  קונו”,  יהי’ לשמש את  ענינו  וכל  “שיצא ממציאותו  הוא  האדם 

הדירה מתאימה ושייכת לו יתברך.

4(  נדפס בסה"ש תשנ"ב ח"ב, ושם בע' 31 עיי"ש.
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והשלב )והתקופה( הג’ באיחוד הדייר והדירה שמתגלה עצמות – הדייר עצמו, שמצדו 
גם הענין ד”דירה לו” – התנועה של העליה של עניני העולם ממציאותם שיהיו לו יתברך 
– בית שמאי. וגם הענין ד”דירה בתחתונים” – התנועה של ההמשכה והירידה למציאות 
התחתון וגדריו )רק שיהי’ ע”פ תורה( – בית הלל. הם דבר אחד ומציאות אחת – כולא חד.

לפי זה יובן יותר כיצד אפשרי שיהי’ חיבור של ב’ שיטות שסותרות זא”ז, דאף שהם ב’ 
תנועות שונות העלאה למעלה )ב”ש( וירידה והמשכה למטה )ב”ה( מ”מ כאשר מתגלה 
שמצד  אם  כי  מנוגדות  אינם  אלו  תנועות  שב’  רק  לא  אזי  עצמות  מצד   – עצמו  הדייר 
עצמות אין כלל ב’ תנועות כיון שהעליונים והתחתונים הם דבר אחד ממש, וא”כ מתקיימת 
ומתממשת המטרה של שיטת ב”ש וב”ה גם יחד שיש גם את התחתון ויש גם את העליון 

והם כולא חד ממש.
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סיפור חסידי עם ב' גרסאות

הרה"ת הרב שמואל שי' חביב
אברך בכולל

בספר סיפורי חסידים להגרש"י זוין מופיע הסיפור דלקמן )בפרשת ויצא. בהוצאות 
החדשות בע' 107(: איש אחד א' בא אל הצדיק רבי זוסיא מאניפולי ז"ל לשאול בעצתו 
בדבר חלום מוזר אחד שהוא חולם זה לילות אחדים רצופים ואין לו מנוחה. כי בכל פעם 
נשנה החלום ביתר תקף, בחלומו והנה אביו שזה לא מכבר נפטר מצוה אותו שילך וימיר 
את דתו רחמנא לצלן בפעם הראשונה לא שת לבו לזה בא אליו אביו בפעם השניה ושוב 

דרש כזאת וכן בלילה השלישי וגם איים אליו באיומים לעשות כן.

אמר לו הצדיק שבודאי נמצא בקבר של אביו שתי וערב או דבר מה של עבודה זרה 
ועל כן יחפור הקבר ויסיר השתי וערב משם ואז ישכב אביו במנוחה.

הנפטר  בעת שקברו את  בקבר  נפלו  פי טעות  ומצאו שעל  בקבר  הוה חפרו  וכך 
מטבעות של מתכת ועל המטבעות חקוק שתי וערב סלקו המטבעות מהקבר ושוב לא 

נראה הנפטר בחלום לבנו.

ואמר  ז"ל,  מוילנא  הגר"א  לפני  העובדה  את  ספר  שהוא  שמי  הדברים  נתגלגלו 
הגאון ז"ל שבעצם הדבר אין זה מופת כלל כי כן יש בירושלמי, אלא שתמה הגר"א ז"ל 

מהיכן יודע רב של חסידים את דברי הירושלמי.

את  הצדיק:  אמר  ז"ל,  זוסיא  רבי  הצדיק  אל  ז"ל  מוילנא  הגר"א  דברי  הגיעו 
הירושלמי באמת לא ראיתי אלא שראיתי במקום ההוא עצמו שהירושלמי ראה שם.

הנה באג"ק חי"א )אגרת ג'תרנ"ז( כותב כ"ק אד"ש מה"מ אל הגרש"י זוין מכתב 
תודה על משלוח הספר סיפורי חסידים ותוך כדי מוסיף הערות על חלק מהסיפורים 

ובינהם על הסיפור הנ"ל, וזלה"ק: 

"..בת"ח הנני מאשר קבלת הספר סיפורי חסידים. וכדרכי ונשען על מרז"ל אטו 
אנא לא ידענא דשפיר קאמינא כו', באתי בשולי הגליון באיזה הערות. ואתו הסליחה.. 
ב. סיפור שיג: אשר הרה"צ ר' משולם זוסיא ציוה לחפור הקבר ולחפש שם כו' - שקשה 
להצדיק הוראה זו ע"פ שו"ע, משא"כ בשינוי קטן, שהדברים לאו דוקא בהקבר אלא 
בסביבות שלו או בד' אמות שלו, סרה כל התמי'. ובודאי בהשתלשלות כל הסיפורים לא 
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דייקו כ"כ שזה הקבר ממש - וכפי שיפרשו הקורא בספר. דא"ג - מובא בסיפור זה כי 
הדבר מפורש בירושלמי, ואתענין לדעת אם ידוע לו גם מקומו. ות"ח מראש". עכלה"ק.

216 מופיע סיפור זהה בשם  וראיתי להעיר שבספר אוצר סיפורי חב"ד חי"ד ע' 
ר' חיים שלום ברוק, וז"ל: בעל ואשתו נתנו תקיעת כף הדדית שאם אחד מהם יפטר 
מהעולם הזה אזי השני לא יתחתן פעם נוספת. כעבור זמן נפטר הבעל אולם אשתו לא 
שמרה על התקיעת כף והתחתנה שנית, בעלה שנפטר היה בא אל האשה בחלום והיה 
מצער אותה במאד מאד. ניסו כל מיני תחבולות אך ללא הועיל באה לבסוף אל הבעל 
שם טוב שיעץ לה לקחת מקל עץ ולכרוך מסביב עשב ללכת לבית הקברות ולומר מספר 
תפילות ליד קברו של הבעל הנפטר. האשה עשתה כדברי הבעל שם טוב והדבר הועיל. 
כשסיפרו את כל זה לפני הגר"א ז"ל אמר הרי זו גמרא מפורשת בירושלמי, אך פלא 
סברו שהחסידים  )כידוע שהמתנגדים  הירושלמי  טוב את  הבעל שם  יודע  מנין  בעיני 
אינם למדנים(. כאשר סיפרו להבעל שם טוב את תגובתו של הגר"א ביקש הבעל שם 
טוב למסור להגר"א כי את הנאמר בירושלמי הוא יודע מאותו מקור שהירושלמי יודע.

ולפי גירסא זו לק"מ כיון שלא ציוה לחפור בתוך הקבר כלל כי אם לסובב סביב 
הקבר עם מקל כרוך בעשב ולומר איזה תפילות.

אלא שגם בסיפור זה מובא כי הדבר מפורש בירושלמי ויש לעיין אם ענין זה כן 
ידוע מקומו?

ואשמח לשמוע דעת הקוראים.
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בענין אמירת "לשם יחוד"

הרה"ת הר' שלום שי' טל 
אברך בכולל

א
השיטות בזה

יסוד המנהג לאומרו קודם כל מצוה, מקורו בכתבי האריז"ל ומרומז אף בס' הזוה"ק, 
ומופיע בריבוי ספרי קבלה1.

אמנם, בשו"ת חוות יאיר2, כתב: "לא נאמרו הדברים, רק לתלמידי חכמים מופלגים".

יתירה מזה מצינו בשו"ת נודע ביהודה3 לר' יחזקאל לנדא רב ואב"ד דק"ק פראג4, אשר 
יוצא חוצץ, באחת5 מתשובותיו6 נגד אמירת "לשם יחוד", וז"ל:

"..שלום וישע רב לכבוד אהובי הרב המופלא האלוף בתורה. מדבר בשפה ברורה. כבוד 
מוהר"ר בער נר"ו אב"ד דק"ק גויטיין יע"א.. אשר שאל בנוסח 'לשם ייחוד' אשר חדשים 
מקרוב נתפשט ונדפס בסידורים, הנה בזה אני משיב - עד שאתה שואלני נוסח אמירתו, 
יותר ראוי לשאול אם נאמר כי טוב באמירתו, ולדעתי זה רעה חולה בדורנו, ועל הדורות 

1(  מקומות שנסמנו בסה"מ מלוקט ח"ב ע' פב הע' 60.
2(  לר' יאיר חיים בכרך )תשובה ר"י(.

3(  )מהדורא קמא, יורה דעה סימן צ"ג(.
4(  אודות התמנותו לרב בפראג ראה בשיחו"ק תשל"ד ח"ב ע' 205. שם תשל"ו ח"א ע' 119. שם 

ח"ב ע' 330. ובכ"מ.  
5(  וראה עוד במ"ש במהדו"ת או"ח סי' קז.

)לפני החת"ס(,  ומטרסדורף  גויטין סעמניץ  בלאך אב"ד  בער  יששכר  לר'  נכתבה  זו  6(  תשובה 
כוונה לשמה בשחיטה או שאף אי  )אי בעי  ב, ע"ב.  זבחים  ששאל את הנוב"י ע"פ הגמרא במסכת 
שחט – סתמא - בלא כוונה יצא יד"ח קרבן, ומקשה הגמרא דהא בגירושין בעינן שיאמר בפירוש לשם 
ודוחה הגמרא זבחים בסתמן לשמן עומדים, אשה בסתמא לאו לגירושין עומדת(, שמזה  זו?  אשה 
משמע שבשארי דברים )מלבד בקדשים( צריך להוציא בפיו בפירוש הכוונה שעושה המצוה לשמה 

)כמו בגירושין(.
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שלפני זמננו שלא ידעו מנוסח זה ולא אמרוהו, והיו עמלים כל ימיהם בתורה ובמצות, הכל 
על פי התורה ועל פי הפוסקים אשר דבריהם נובעים ממקור מים חיים ים התלמוד, עליהם 
נאמר 'תומת ישרים תנחם' והם הם אשר עשו פרי למעלה וגדול מעל שמים חסדם, אבל 
בדורנו הזה כי עזבו את תורת ה' ומקור מים חיים שני התלמודים בבלי וירושלמי לחצוב 
להם בורות נשברים, ומתנשאים ברום לבבם כל אחד אומר אנכי הרואה ולי נפתחו שערי 
שמים ובעבורי העולם מתקיים, אלו הם מחריבי הדור. ועל הדור היתום הזה אני אומר 
'ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם וחסידים יכשלו בם'7, והרבה היה לי לדבר מזה אבל כשם 

שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע וה' ירחם עלינו.

"ובגוף דבריו שצריך להוציא מפיו שעושה הכונה על פי הסוד ומביא ראיה מריש זבחים 
שיוציא  צריך  בלבו  גמר  בנדר  וכן  גירושין  לשם  שעושה  בפירוש  שיאמר  צריך  שבגט 
בשפתיו ע"כ דברי מעלתו. ואני אומר ממקום שהביא ראיה משם הוא סתירה דהרי מחלק 
שם בין אשה לקדשים דאשה סתמא לאו לגירושין עומדת ולכך צריך שיאמר בפה וקדשים 
להכי סתמן כשרים לפי שסתמא לשמן עומדים וא"כ מצות שלנו קדשים נינהו קדשי גבוה 
וסתמא לשמן עומדים. ומה שהביא מנדרים לא הביא אלא שמחשבה בלי דיבור אינו כלום 
אבל מעשה בדבר שסתמא לשמה לא בעי שום סיוע. ואני אומר ק"ו הדברים אם בקדשים 
אף שודאי מצוה שיעשה בפירוש לשמה וכמו שאמרו בזבחים שם לשם ששה דברים הזבח 
נזבח כו' אפ"ה אתנו בית דין דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמו והיינו שלא 
יאמר ולא יחשוב אפילו בלבו כדמפורש התם בתוספות בזבחים דף ב' ע"ב ד"ה "קיימו 
ב"ד" רק יעשה העבודה ולא יחשוב כלל. ואני אומר אם חשו התם שלא יאמר לשמו פן 
יחשוב שלא לשמו אף שהוא חשש רחוק  פן  יחשוב לשמו  וכן שלא  יאמר שלא לשמו 
שיטעה בין לשמו לשלא לשמו ק"ו בכוונת התפלה והמצות שיש בהם כמה עיקולי ופשורי 
וכמה חשש קיצוץ בנטיעות כאשר ראינו כ"ז במופת פשיטא שיש לבטל שלא יכוין כלל 

ודי שעושה המצוה לשם מצוה.

 ומ”ש מעלתו שטוב להיות הקשר אמיץ בדיבור ומחשבה ומעשה. הנה אנשי כנה”ג 
הם תיקנו לנו תפלות וברכות וליכא מידי דלא רמיזא בנוסח התפלה והברכה, וברכה הוא 
התעוררות הדיבור ומחשבה וכל מצוה שיש ברכה לפניה א”צ לומר שום דבר לפניה רק 
הברכה. וכל דבר שאין ברכה לפניה אני נוהג לומר בפי הנני עושה דבר זה לקיים מצות 
בוראי ובזה די וא”צ יותר. והכונה הוא רק פירוש המלות וכל התיקונים למעלה נעשים 

מאליהם ע”י מעשינו.." עכ"ל8.

7(  בס' בית רבי )פ' כ"ח הע' ג'( מסופר שכאשר נכדו )של הנוב"י( הדפיס שוב את ספר סבו רצה 
לשנות את הפסוק לצורתו המקורית, ואחד מהחסידים אמר לו הנח ולא תתקן מאומה: "זקנך עשה 

מפושעים חסידים ואתה רוצה לעשות מחסידים פושעים!"
8(  וראה גם מ"ש בס' אגרות סופרים כתבי הרש"ס – בנו של החת"ס סי' כג. ובס' דרשות החת"ס 

ח"ג ע' ע"ד. ולהעיר עוד ממ"ש בס' להורות נתן בביאור דברי הנוב"י.
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אלא, שלדבריו התייחס החיד"א9 שכתב: "ואל תשגיח במה שכתב הרב מוה"ר יחזקאל 
סגל לנדא בספרו שו"ת נודע ביהודה אשר זלזל והטיח דברים על אמירת לשם יחוד כו' 
ובוודאי הוא לא כוון על לומדי חכמת האמת בקדושה וענוה,  ובא לכלל טעות בדבריו, 
אלא שסתם הדברים. וגם יושב ודורש שאין צריך כוונה כלל וכל התיקונים נעשים למעלה 
מאליהם על ידי מעשינו, והוא חולק בידים נקיות על רשב"י וחביריו קדושי עליונים, ועל 
רבינו האר"י זצ"ל אשר רוח ה' דיבר בם, ואליהו זכור לטוב אתרחיש להו כאשר ידבר איש 

אל רעהו". עכ"ל.

אך, בהגהות עטרת זקנים10 על ס' סוכת שלום )כלל ב' אות כה( כתב, שמה שיצא הנודע 
ביהודה נגד אמירת לשם יחוד הוא מפני שבדורו פרסו כת ש"ץ ימ"ש את חרמם על רוב 
יושבי תבל אשר מושב בני ישראל שמה ללכוד תמימי לב במצודתם ויתחבאו תחת אדרת 
הקבלה וקצצו בנטיעות לסלף דברי אלקים חיים, וכלשון הנודע ביהודה בתשובתו: "וכמה 

חששו קיצוץ בנטיעות כאשר ראינו כל זה במופת".

וכבר כו"כ דנו בזה11. ואכ"מ.

ב
אי בעי לפרש כוונת המצות בשפתיו

צריך שיאמר  דזבחים, שבגט  הא  ע"פ  הרב השואל הקשה  הסוגיא:  יסוד  בנידון  והנה 
הוא  משם  ראיה  שהביא  "ממקום  הנוב"י  השיבו  וע"ז  גירושין.  לשם  שעושה  בפירוש 
סתירה, דהרי מחלק שם בין אשה לקדשים, דאשה סתמא לאו לגירושין עומדת ולכך צריך 
שיאמר בפה וקדשים להכי סתמן כשרים, לפי שסתמא לשמן עומדים, וא"כ מצות שלנו 

קדשים נינהו קדשי גבוה וסתמא לשמן עומדים".

וכבר תמהו ע"ז בכו"כ ספרים דלכאורה כיצד אישתמיטי' מיני' פשטות סברת הש"ס 
והוא הלכה מפורשת בכ"מ דמצות צריכות כוונה.

ואמנם כתבו בזה12 שכוונת הנוב"י אינה לכוונה לצאת יד"ח המצוה, כי אם רק בהנוגע 
לכוונות נסתרות ויחודים עליונים בזה קאי דאי"צ כוונה.

א'.  אות  א'  סי'  וכן בעבודת הקודש במורה באצבע  לחג השבועות.  א'  לימוד  הרגל,  9(  שמחת 
עיי"ש.

10(  לר' חיים הירשענזאהן.
11(  ולהעיר שבס' אור לישרים לר' זרח איידליץ מתלמידיו המובחרים של הנוב"י, האריך לבאר 
נוסח ה"לשם יחוד" )על ספר זה מופיעה הסכמה מהנוב"י(. אמנם בס' תשובה מאהבה )סוף סי' א'( 
לר' אלעזר פלעקילס שאף הוא היה מתלמידיו המובחרים של הנוב"י כתב בשלילת אמירת לשם יחוד.

12(  ראה בערוה"ב או"ח סי' ט"ז.



'אהלה של תורה' | הערות וביאורים | כולל אברכים חח"ל  - צפת90

אמנם, בהקדמה לס' שער התפלה )להרה"ק ר' חיים מטשערנוביץ בעמח"ס באר מים 
חיים(, דחה דברי הנוב"י בזה ]יש לצין שיחד עם לשונו החדה ושיטתו הבלתי מתפשרת, 

הנה בדבריו חולק להנוב"י כבוד מלכים, וכדלקמן[, וכתב באריכות גדולה, וז"ל:

"הנה עצור במילין לא אוכל ואתפלא אל חכם גדול וגאון מובהק כמוהו אשר לבו כלב 
האריה ועינו כעין הבדולח יאמר דבר זה שהמצות קדשים נינהו קדשי גבוה וסתמן לשמן 
יחשוב  בי"ד שלא  דאתנו  כמו בקדשים  קודם  ומחשבה  דיבור  צריכין שום  ואינן  עומדין 
והרי כל הפוסקים  כו' מעשה בדבר כזה שסתמא לשמה לא בעי שום סיוע  אפי' בליבו 
ראשונים ואחרונים .. כולם כאחד פסקו כר' זירא שמצות צריכות כוונה.. ומזה נראה בעליל 
דלא מדמינן מצות לקדשים בזה, ולא אמרינן בהם סתמא לשמן עומדין, והחילוק ביניהם 
מבואר למשכיל על הדבר כי בקדשים כבר היה בהן הכוונה והדבור לשמן בעת הפרשתם.. 
וזה מדוייק מאוד באומרם )זבחים שם( זבחים בסתם לשמן עומדין כלומר לשמן הראשון 
שקרא להן בעליהן, ולא כן עשיית המצות שאין שמם עליהם מקודם.. והוא דומה ממש 
לגירושין שאשה בסתמא לאו לגירושין עומדת כמו שאמרו שם וצריך ליחד הגט בפירוש 

לשמה וסתמא פסול..". 

ואמנם הכוונה בענין המצוה וטעמה ואורה.. גם זה מחיובי המצוה הוא.. והוא תוך המצוה 
ההוא.. גם על זה צריך לתת לב מדינא דגמרא שלא יעשה המצוה כגולם לעשות רק מפני 

שנצטווה עליה כי אם לשמוע ולהבין בענינה וטעם פנימיותה..".

ושם )ג, ב(, מוסיף להקשות על דברי הנוב"י, וז"ל: "אני תמה פה קדוש יאמר זה, ואם 
אמנם שעיניו כיונים על אפיקי הש"ס והכל גלוי לפני עיני כבודו הנה נעלמו ממנו דברי 
התוס' במקומן )זבחים שם ד"ה אתנו(... והראית לדעת בזה לעניננו, דלא חיישינן כלל 
לדעת שוטים בזה, כי מי פתי יסור הנה להפך מחשבותיו להמיר טוב ברע או רע בטוב אי"ז 
בהולכים לפני ה' לסור מדרך החיים אל מוקשי מוות חלילה וחלילה, ואין לחוש בכגון זה 
כי אם כשיש למצוה זו או דוגמתה ממש במצוה אחרת.. ומ"ש הרב שמבואר בתוס' שם 
שהתנאי ב"ד היה שלא יחשוב אפילו בלבו, הנה כבר כתבנו למעלה אחר מחילת כבודו 
והנישאה, שמשבא לכלל כעס בא לכלל טעות, והמעיין בתוס' שם יראה בעיניו  הרמה 
ולבבו יבין שלא כתבו שם התוס' כי אם שסתמא כשר אפילו אם לא חשב, אבל לא לומר 
שאסור לו לחשוב.. ועכ"פ מכ"ז נמצינו למדין שגם בקדשים עצמן חיוב גדול ונורא מאד 
היה לכוין כל הכוונות הצריכות לכוין ולאמרם בדבור פיו מפורש עובר לעשייתן, רק מפני 
ההכרח התנו בי"ד על הדבור דלא לימא לשמה דלמא אתי למימר שלא לשמה, והכל מפני 
ריבוי העבודה שהיה שם שהיו מונחים לפניהם פרים ואילים וכבשים הרבה מאוד וכל אחד 
הוא זבח אחר ושל בעלים אחרים.. משא"כ בכוונת התפלה והמצות.. והעושה אותן סתם 
וצריך לחזור לעשותן בכוונה ככל האמור..".  וכלל  ידי חובתו כלל  יצא  ולב לא  בלא לב 

עכ"ל.
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ג
דברי כ"ק אד"ש מה"מ בענין הכוונה

אמנם, ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ, נראה לומר בכל זה באופן אחר. ועפ"ז אין לדמות 
הסוגיא דזבחים לנידון דידן. ובזה גם יסוד לחזק דברי הנוב"י13. וכדלקמן.

מדברי הרה"ק מטשערנוביץ מובן שאין לחלק בין גירושין לשאר המצות, וחילוק הגמ' 
וכוונה(,  היתה הפרשה  כבר  בהם  )דהא  כוונתו  לפרש  אי"צ  בקדשים  דרק  הוא,  בזבחים 
משא"כ בגיטין ועד"ז בשארי מצות שלא היה קודם לכן כוונה לשמה שלכן צריך לומר 

הכוונה בפירוש.

ד' פ' תצא14 משמע דאין לדמות הך דגירושין  אמנם, מהמבואר בלקוטי שיחות חלק 
וכיו"ב לשאר המצות, שבשארי מצות הנה גם אם לא היתה כוונה פרטית במצוה זו מ"מ 

יד"ח, ודלא כבגירושין שכל עוד שלא היתה כוונה מפורשת למעשה, לא הוי גט כלל.

ויסוד הביאור שם הוא, בהך דנחלקו אי מצות צריכות כוונה או לא, והלכה נפסקת )לכמה 
פוסקים שבכמה מצות אין צריך כוונה. ומזה מוכח דהא דצריך כוונה בשארי מצות אי"ז 
מצד היותם מצוה שהרי בזה כל המצות שוות, אלא הכוונה זהו רק "ענין מיוחד להם שאינו 
איסור.  על  עובר  אינו  מתכוון  אינו  שאם  איסור  של  בעבירות  משא"כ  סתם"15.  במצוה 

עיי"ש.

ומקשה על זה, דלכאורה כיון שענין המצוה היא לקשר ולחבר יהודי שמתעסק בענינים 
גשמיים עם הקב"ה. א"כ לצורך זה היה צ"ל פעולה ועשיה. ואילו עבירה שגורמת להיות 
נפרד )רח"ל( מהקב"ה שלכאורה לזה אי"צ בפעולה ועשי' )שהרי הגשמי מלכתחילה אינו 

מאוחד עם הקב"ה(, מ"מ לזה בעינן כוונה?

ומבאר בזה, שע"י שיהודי מתקשר ומתחבר לקב"ה בקומו משינתו ע"י אמירת "מודה 
אני" וכדומה, הרי זה פועל על כל היום, ואף אם לא תהיה לו כוונה במהלך היום מ"מ הרי 
כל עוד שלא תהיה מחשבה המנגדת למחשבה זו הרי זוהי דעתו וכוונתו. וכפי שזה בנוגע 
לקידושין שכאשר "עסוקין באותו ענין" שאז הנה אף אם נתן לה כסף ולא אמר שזהו לשם 

קידושין הרי היא מקודשת לו.

יסודי  זה פשט דברי הנוב"י. מכל מקום הבא לקמן הוא על מנת לבאר  13(  אף שבפשטות לא 
הדברים, ולשלול עיקרי הסברות הנ"ל נגד דברי הנוב"י.

14(  ע' 1128 ואילך.
15(  דלא כפי שכתב בהקדמה לספר שער התפלה )בריש דבריו(: "ובמצות אם לא כיון ליבו לא 
יצא". ובהמשך הדברים: "והעושה אותן סתם בלא לב ולב לא יצא ידי חובתו כלל וכלל וצריך לחזור 

לעשותן בכוונה ככל האמור". וראה גם הנסמן בהע' 19 ובהע' 20 לקמן.
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ובהמשך הדברים מוסיף שם: יתירה מזה, הנה גם אם יהודי שלא עשה פעולה בתחילת 
היום כדי לקשר א"ע עם הקב"ה, מ"מ, מכיון שיהודי רוצה בפנימיותו לעשות כל המצות 
)ראה רמב"ם הל' גירושין פ"ב ה"כ( הרי זה על דרך "עסוקין באותו ענין", וכמו שבקרבנות 
לב בי"ד מתנה עליהם ומועיל להם כאילו היתה כוונה, הנה כמו כן הוא בכל מצוה. ואף 
ולא מספיק  שבכמה מצות צריך שיאמר "רוצה אני", או שצ"ל לב בי"ד מתנה עליהם, 
פנימיות רצונו – הרי זה גדר ופרט נוסף בענינים אלו, על שאר המצות ]ועד שישנם כמה 
מצות שכוונה גלויה מעכבת גם בדיעבד כמו תפילה, ועד שישנם מצות שכולם הם אך 

מחשבה – המצות דחובת הלבבות[16.

שמכל זה מובן שיטת האומרים ש"מצות אין צריכות כוונה". עיי"ש בארוכה.

כיון  מצות.  לשארי  כוונה,  דגירושין שצריך  הך  לדמות  לומר, שאין  נראה  עפ"ז  וא"כ 
שבגירושין כל עוד שלא היתה כוונה ]דהא אף אם יש עליו חיוב להתגרש, מ"מ אין מוכרח 
שזה ייעשה ע"י גט זה17[ אינה מגורשת. משא"כ בשארי מצות הרי אף אם לא היתה כוונה 
במצוה זו, הרי אי"ז מבטל את הכוונה שהיתה במצוה אחרת שקדמה לזה )כהדין בקידושין 

"עסוקין באותו ענין"(, ולכן שפיר קיים בזה מצוה.

ועוד זאת, הנה אף אם לא היתה כוונה כלל )גם במצוה אחרת שקדמה לזה, או באמירת 
מתנה  בי"ד  ש"לב  בקרבנות  )כהדין  כוונה  היתה  כאילו  מועיל  זה  הרי  וכדו'(  אני  מודה 
עליהם"18(. והיינו, כיון שה'כוונה' אינה חלק מהמצוה, אלא רק גדר ופרט נוסף בהמצוה, 
לכן כיון שבפנימיות האדם רוצה לקיים את המצוה, על כן, כמו בקרבנות שאומרים בהם 
"לב בי"ד מתנה עליהם" שזהו משום התמסרותו הפנימית של כל אדם לבי"ד ולפסק דינם, 
כמו כן בנדון דידן, שיהודי רוצה לעשות כל המצות, ולכן אף שלא היתה כוונתו בזה, מ"מ 

יצא בזה יד"ח מצוה19.

16(  וכפי שכתב גם בתחילת הענין )בהע' 43 בשיחה שם( שהכוונה אינה ענין ב"מצוה", אלא ענין 
מיוחד במצות אלו שאינו במצוה סתם.  

17(  כמ"ש בתוס' שם. ועיין קרן אורה וחידושי רעק"א. 
18(  אף שדין זה נאמר בנוגע לקרבנות ציבור, וגם בהם הרי זה רק כששחט סתם ולא שהיתה כוונה 
הפכית )שלא לשם קרבן מסוים וכדו'(, וכמ"ש בס' פנים מאירות, והביאו בס' חק נתן )ריש זבחים(. 

עיי"ש. וראה בזה בהע' 53 בשיחה שם.
19(  וראה בד"ה ויגש אליו תשכ"ה )סה"מ מלוקט ח"ה ע' קלג(: "דבעת שישראל מתפלל )גם כשאינו מכוון 
בתפלתו(, בפנימיותו הוא כעומד לפני המלך, אלא שזהו בהעלם. ולכן, כל תפלה דישראל.. מעוררת וממשכת.. 
אלא שההמשכה והשינוי למטה )מילוי הבקשה(.. הוא בהעלם. וכל שהכוונה והביטול שבתפלה הם בגילוי יותר, 
מילוי הבקשה הוא בגילוי יותר". ועיי"ש עוד שעפ"ז מבואר מה שדווקא כשרבי העמיד את ר' חייא ובניו לפני 
ידי שרבי  ובנו התפללו בכ"י( כיון שדווקא "על  זיקא, אתא מיטרא ורגש עלמא )אף שר"ח  התיבה, אז נשיב 
העמיד אותם לפני התיבה ועשה אותם לשלוחי ציבור דכל ישראל, פעל זה על כל ישראל )גם על אלו שלא ידעו 
כלל מכל הענין( שיהיו נגררים אחרי הציבור שהיו בשעת תפלת ר' חייא ובניו, ומכש"כ אחרי ר' חייא ובניו עצמם 
)השלוחי ציבור(, ולכן, ההתעוררות דהציבור שהיו בשעת התפלה, ותפלתם של ר' חייא ובניו, פעלו בפנימיות 
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ובזה סרו לכאורה עיקרי הקושיות על דברי הנוב"י, א. לא בכל המצות נפסק שצריכות 
אין לדמות שארי  ב.  גדר בה"מצוה" עצמה.  אי"ז  הרי  כוונה,  וגם במצות שצריך  כוונה, 

מצות לגירושין.

ואף שמצות התפלה )וכמו"כ עוד כו"כ מצות( היא חלק מהמצות שבהם הכוונה היא 
חלק מהמצוה, עד כדי כך שכוונה גלויה מעכבת גם בדיעבד )כמובא בהע' 54 שם(. וגם 

נתבאר באריכות בכו"כ שיחות20.

שכתבו  מה  על  לתפלה21,  בנוגע  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  נתפרסמו  כבר  מקום  מכל 
ש"אומרים בשמי שפוסק הנני והלכה למעשה בהנוגע לתפלה שאם היא מושללת כוונה 
מסוימה הרי היא תפילה בטילה.. מלבד שמסופקני עם גם הגר"ח ]על הרמב"ם הל' תפלה[ 
בעצמו פסק כן למעשה, והרי ספרו הנ"ל הוא פירוש ולא פסקי דינים והלכות, והרי כיון 
שלא הובא דין זה בשו"ע ובאחרונים וכן לא בשו"ע רבינו הזקן בודאי שאין לעשות כזה 

למעשה.."22.

על כל ישראל, ועל ידי זה בטלו המסכים. ובהע' שם מוסיף: "וע"ד לב ב"ד מתנה עליהן )כתובות קו, ב. וש"נ(, 
הגם שאין יודעים כלל מזה". ולהעיר עוד מלשון ה'הנחה' - בלתי מוגה של מאמר זה: "אבל כשרבי, הנשיא של 
הדור עושה את ר' חייא שליח ציבור, והיינו שהוא עיני העדה ולבית דין יש בכח לבטל את הציבור אז זיי זאל נישט 

קיין זיין מציאות, אז לא היה העלמות מצד הציבור וממילא נמשך למטה".
וראה גם ד"ה אלה תולדות נח תנש"א )סה"מ מלוקט ח"ה ע' נ'( שקיום המצוה אצל יהודי הוא מצד המצוה 
ולכן אף אם נפלה סלה מידו ומצאה העני, מ"מ גם בזה יש כוונה מצד העצם. ובשיחת ש"פ תרומה תשנ"ב בביאור 

הכוונה לשמה שהיתה בתרומת הנשים והטף למשכן.
ובהסברת כללות הענין נראה לומר: ישנו אופן בו מקיים יהודי מצוה מצד טבעו וגופו, וישנו אופן בו מקיים 
יהודי מצוה מצד נשמתו ש"אוהב את ה' וחפץ לדבקה בו באמת". אמנם המכנה המשותף בב' אופנים אלו הוא 
שמלבד רצון הקב"ה במצוה זו, ניתווסף עוד דבר נשמת האדם או גופו. אמנם כאשר מקיים יהודי מצוה מצד רצון 
ה' הרי שלא מתערב כאן דבר נוסף וכל מציאותו )הן גופו והן נשמתו( היא רק למלאות הציווי ועי"ז הוא מתחבר 
עם מצווה המצוה )כן נתבאר בד"ה וקבל היהודים תשי"א סה"מ מלוקט ח"ג ע' עב(. אלא שלאופן זה דרושה 
עבודה גדולה להתמסר רק לרצון ה'. ויש לבאר זה באופן נוסף: דזה גופא שיהודי מקיים מצוה הוא מצד זה שהוא 
מלכתחילה מחובר ומאוחד עם הקב”ה, כמו אב ובן שהדביקות שבינהם אינה מצד רצון הבן לדבוק באביו, כי אם 
מצד זה שהמציאות של הבן גופא, היא חלק מהמציאות של אביו, ולכן אף אם יש רצון בקיום המצוה )הן מצד 
הגוף והן מצד הנשמה(, מכל מקום הרי הם גופא חלק ומציאות אחת עם הקב"ה )כן נתבאר בלקו”ש ח”ב ע' 305(.

20(  לקו"ש חכ"ב ע' 116 ואילך - בביאור שיטת הרמב"ם במצות התפלה. לקו"ש חל"ד ע' 214. 
ובכ"מ.

21(  לקו"ש חי"ד ע' 223.
6(, שממ"ש אדה"ז  ע'  זו  ה'. בשיחו"ק, בשיחה  )סעי'  חוהמ"ס תשכ"א  וראה שיחת שבת    )22
בשו"ע שלו )או"ח רסק"א(, משמע שאינו פוסק כהרמב"ם שמוכרחת כוונה כללית עכ"פ בתפלה. 

וכמ"ש הב”י או"ח סק”א.
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ואולי יש לומר עוד יותר, דהנה ע"פ הא ד"תפילות כנגד קרבנות תקנום"23, מובן ש)יש 
ענין ב(תפלה היא בדומה לקדשים. ואכן נתבאר בזה בלקו"ש24 שיש בענין התפלה גדר של 
קדשים מצד הכוונה והעבודה שבלב שבתפלה, ובלה"ק: "הרי זה כמו גדר קדשים, דכמו 
ענין הקרבנות כפשוטו שהוא הקרבה לה' ובבית ה' כך הוא ענין התפלה מה שהאדם עומד 

לפני ה' וגם תוכן העבודה הוא הדביקות בה' על דרך הקרבה לה'". עיי"ש בארוכה25.

לפי"ז נראה לומר )דלא רק בשאר המצות שהכוונה שבהם היא מצד הפנימיות, אלא 
אדרבה( בפרט במצות התפלה, שענין הכוונה שבה הרי הוא בגדר קדשים )תמידי ציבור(, 

לכן מצד זה אפשר לומר "סתם תפלות לשמן עומדים" מצד האמת והפנימיות )כנ"ל(.

שלולא  לומר  )ואין  המצות  בשאר  פרטית  בכוונה  הכרח  דאין  לדידן,  נראה  זה  שמכל 
הכונה לא חשיב מצוה(, ומכיון שלהנוב"י היה חשש שע"י הכוונה יבואו העם לכלל טעות 
וכדבריו: "שיש בהם כמה עיקולי ופשורי וכמה חשש קיצוץ בנטיעות כאשר ראינו כל זה 

במופת, פשיטא שיש לבטל שלא יכוין כלל ודי שעושה המצוה לשם מצוה". 

בפירוש  שיעשה  מצוה  שודאי  "אף  לקדשים(  )בנוגע  כתב  לכן  שקודם  אף  הנה  לכן 
לשמה" ]ולכאורה כמו שהשווה בין תפלה לקדשים בנוגע לשלילת הכוונה, לכאורה כן 
הוא גם בנוגע לחשיבות הכוונה, והיינו שלא בא לדחות לגמרי מעלת הכוונה, אלא רק 
לבטלה אצל המון העם שלא יבואו לכלל טעות וקיצוץ בנטיעות[, מכל מקום ביטל הענין 

מחמת חששו הנ"ל )כנ"ל מהגהות עטרת זקנים שם(26.

ובפרט אם יוסיף ויאמר הריני מקיים בזה מצוה כדברי הנוב"י שם. ויתירה בזה, אי נימא 
שגם הנוב"י יודה למה שכתב בשו"ת חוות יאיר )דלעיל( של"תלמידי חכמים מופלגים" כן 

שייכת אמירת ה"לשם יחוד".

23(  ברכות כו ב.
24(  חל"ה ע' 126 ואילך.

25(  אמנם, ראה גם לקו"ש חל"ב ע' 40 ובהע' 44. ואכ"מ.
26(  ולהעיר מהמבואר בשרש מצות התפלה קי"ח ע"א עמ"ש "אמנם מי מכניס אותנו בכל זה הלא 

טוב להתפלל סתם לשם ית' בכונה והוא ידע באיזה דרך ישלים המבוקש". עיי"ש בארוכה.
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ד
מנהג חב"ד וטעמו

הנה, מנהג חב"ד בזה הוא27: לומר פ"א בכ"י "לשם יחוד" ובזה לצאת יד"ח על כל המצות 
שבמהלך היום, וכהלשון המופיעה בכו"כ מקומות )ראה סה"מ מלוקט ח"ב שם ובהע' 61( 

"לפי שאמירה זו היא פעולה נמשכת על כל היום"28.

וכבר נעמדו ע"ז בכו"כ קבצים29 דלכאורה הרי ישנם כו"כ מצות שנעשות קודם התפלה 
וקודם אמירת "לשם יחוד".

בנוגע  עיון  "וצריך  זו:  אד"ש מה"מ שאלה  כ"ק  ציין  וישב תש"נ30  בשיחת ש"פ  אכן, 
להמצוות שמקיימים לפני התפלה שהרי עד זמן התפלה בציבור בבית הכנסת ישנו משך 

זמן שבו מקיימים כו"כ מצוות ובמילא לפני אמירת לשם יחוד ביום זה".

לכן מניחים  "..אע"פ שקודם  ובלה"ק:  זה,  ובשיחת ש"פ האזינו תשל"א31 תירץ צ"ע 
בלא  שמע  קריאת  "קורא  יהי'  שלא  בכדי  התפלה,  לצורך  זה  הרי  מ"מ  תפילין,  טלית 
תפילין", וכמו כן, לצורך תפילת שמונה עשרה נוגע הענין של טו"ת, זאת אומרת שכל 

זה הוא עבור שלימות התפלה, אך התחלת העבודה מתבטאת ב"ברוך שאמר". עכלה"ק.

ה
ביאור בטעם המנהג

אלא, שבפשטות עדיין צלה"ב, מפני מה נקבע ה"לשם יחוד" דווקא קודם התפלה, ולא 
קודם המצות שמיד בתחילת היום, דאף שהמצות שקודם התפלה הם הכנה לתפלה )ולכן 

שפיר נפטרים ע"י ה"לשם יחוד" של התפלה(, מ"מ מדוע נקבע דוקא קודם התפלה?

27(  ס' המנהגים חב"ד ע' 3. ובהבא לקמן ראה גם במקורות שהובאו בס' אור התפלה ע' יז ואילך. 
ובקובץ מגדל דוד גליון לט ע' 66, ובכ"מ.

28(  להעיר מהמובא בס' רשימות דברים להרה"ח ר"י חיטריק מדור החסידים ל"ח מה שהשיב ר' 
שילם רייך )חתן הרה"צ הרב"ש בן כ"ק אדמו"ר הצ"צ( להרה"צ מאלכסנדר מה שאין אומרים לשם 
לומר פעמיים?!  ולמה  ושכינתי'  קוב"ה  יחוד  היינו  כיון שכוונת הברכה עצמה  כל מצוה  קודם  יחוד 
ועיי"ש עוד מה שאמר הרש"ג אסתרמן ע"ז(. וראה בגירסא נוספת בגליון "עולם החסידות" )טבת 

תש"ס(. ואמנם כך נתבאר בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ עפ"ד הזוה"ק - ראה הנסמן בהע' 33 לקמן.
29(  הערות התמימים ואנ"ש שע"י ישיבת חח"ל צפת גליון מח ע' 97. קובץ "הערות וביאורים" 

לש"פ בחוקתי תשמ"א. ס' מגדל דוד חט"ו ע' 337, ועוד
30(  התועדויות ח"ב ע' 53.

31(  שיחו"ק תשל"א ע' 13, שיחה זו הוגהה לאח"ז ונדפסה בלקו"ש חל"ט ע' 46 ואילך. וכדלקמן.
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כ"ק, שהאמירה  ביאר  כ"ק אד"ש מה"מ  אצל  אליהו  הרב מרדכי  ביחידות32 של  הנה, 
בבוקר היא בתוקף כ"כ גדול שמשפיע ממילא על כל היום עיי"ש בארוכה.

ובהסברת הדברים, נראה לומר שאין זה רק מפני עצם הכלל שכל דבר בתחילתו הוא 
בתוקף גדול יותר, דא"כ כנ"ל עדיף היה להקדים אמירת ה"לשם יחוד" מיד קודם המוה 
ומשמעות  תוכן  נוסף מצד  ענין  בזה  לחכות לתפלה, אלא, שיש  ולא  הראשונה שביום, 

האמירה שבבוקר )לא רק מצד הזמן(. 

דהנה בלקו"ש33 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ענין זה דאמירת לשם יחוד בכ"י, וזלה"ק: בס' 
קבלה איתא שקודם כל מצוה צריכים לומר "לשם יחוד קוב"ה ושכינתי'", ובכמה סידורים 
הובא נוסח זה לפני קיום כמה מצות. ומצינו בזה דבר פלא בסידור אדה"ז, שלא קבע לומר 
"לשם יחוד" לפני קיום מצוה )כפי שמצינו בהמצוות שהובאו בסידורו(, אבל לאידך קבע 

לאומרו בכל יום בתפלה קודם ברוך שאמר.

"ומבואר בזה, ד"אנחנו אומרים לשם יחוד קודם התפלה ויוצאים בזה על כל היום בקיום 
המצות כו'"34.

"אבל עדיין דורש ביאור: אם זוהי הנהגה השייכת לכל אדם, למה לא קבע לאומרו קודם 
ויש  ברוך שאמר?  לפני  נפש, אמאי קבעו  לכל  דבר השווה  אינו  ואם  כל מצוה,  עשיית 
לומר35, דבעצם ס"ל לאדה"ז שענין הכוונות )גם( ע"ד הסוד שייך לכל נפש, אלא שזהו 
רק בנוגע לה"נפעל", שלכל נפש ניתן הכח לפעול את הענינים וההמשכות המפורשים 

בכוונות המצות, אף שמעשה הכוונות אינו דבר השווה לכל נפש.

"ועפ"ז נראה לומר עוד, שס"ל לאדה"ז שצריך אדם לומר "לשם יחוד" עכ"פ פעם אחת 
בכל יום, כדי לפעול "יחוד קוב"ה ושכינתי'" בקיום כל מצוה ומצוה במשך כל היום כולו. 
דאף שאינו דבר השווה לכל נפש לכוין "לשם יחוד כו'" בקיום כל מצוה ומצוה במשך כל 
היום כולו, מ"מ, בידו של כאו"א לכוין זה )עכ"פ כל חד וחד לפום שיעורא דילי'( בשעת 
התפלה, ואמירה וכוונה זו בתחילת היום הוי פעולה נמשכת לכל הדברים הנעשים במשך 
יום זה, כנ"ל. ולכן קבע לאומרו בתפילת הבוקר, ובזה גופא, בתחילת התפלה, קודם ברוך 

שאמר. עכלה"ק.

ועיי"ש עוד שעפ"ז מבאר מדוע קודם תקיעת שופר שהיא "מצות היום" דר"ה, כותב 
במצוה  שדווקא  כיון  בשופר",  לתקוע  עצמו  "יכין  נפש",  לכל  ה"שווה  בסידורו  אדה"ז 

32(  סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 454.
33(  חל"ט שם.

34(  בשיחה מציין על זה )הע' 28( להשיחה בלקו"ש ח"ד הנ"ל בענין מצות א"צ כוונה.
35(  עפמשנ"ת בסעי' ב' - בתחילת השיחה שם.
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הכללית שמשפיעה על כל השנה - בבחינת ראש, נדרשת ואפשרית הכונה גם לכאו"א. 
עיי"ש.

ולפי זה נראה לומר שהסיבה לאמירת לשם יחוד פ"א בכ"י, היא לא רק מפני שבתחילת 
היום )בזמן( היא בתוקף יותר, כי אם גם מפני שבתחילת היום - "ראש", הוא בתוקף יותר.

וכפי שמבאר כ"ק אד"ש במ"א36: "והנה כללות הענין דלשם יחוד יחוד קודשא בריך הוא 
ושכינתי"' הו"ע התפלה שבה פועלים יחוד זה בכל העולמות.. ואילו במצוות הנה ע"י כל 
מצוה פרטית נעשה היחוד בענין פרטי זה. וכדאיתא בזוהר בפירוש נוסח הברכות ברוך 
אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהו"ע ההמשכה )ברוך לשון המשכה( מעולם האצילות עד 
עולם העשי' מלך העולם ועד שנמשך בענין פרטי זה שעליו נאמר הברכה בורא פרי כו"', 
ובעת  והיינו שזהו אותו ענין כמו תפלה, אלא שבתפלה היחוד הוא בכללות העולמות, 
אמירת הברכה הרי זה בזעיר אנפין שהיחוד הוא בנוגע לענין וניצוץ פרטי זה ]וע"ד החילוק 
בין ראש השנה לשאר ימי השנה שבר"ה ויוהכ"פ נעשית ההמשכה בכללות וענין זה נמשך 
היא  מצוה  כל  הנה  במצוות  זאת  ועוד  יום[,  בכל  פרטית  השנה המשכה  ימי  בכל  אח"כ 
הכשרה ואמצעי באיזה אופן להמשיך יחוד זה, אבל בתפלה הרי התפלה גופא היא ענין 
יחוד קוב"ה ושכינתי'".  ולא רק הכשרה ואמצעי שהרי כל ענינה הוא  היחוד כשלעצמו 

עכלה"ק.

ולפי זה לק"מ, ואמירת ה"לשם יחוד" קודם התפלה דווקא, הוא במכוון. וזהו לכאורה גם 
ההסבר בדברי כ"ק אד"ש מה"מ שאמירת ה"לשם יחוד" בוקר היא בתוקף גדול כ"כ מצד 
זה שאמירתו היא בקשר עם התפלה, שלכן גם כוונתו היא בנוגע להיחוד הכללי כשלעצמו 

)ולא רק יחוד בענין פרטי(.

וע"פ הנ"ל )סעיף ג'(, אולי יש להוסיף עוד בהסברת מה שדווקא בנוגע לתפלה חשוב 
הכוונה ביותר, ולכן בזה נוהגים אנו לומר "לשם יחוד". ואפשר שלזה יסכים הנוב"י כיון 
עם  כללי  יחוד  אלא  פרטיים  יחודים  לפעול  שאינו  כללי  יחוד  לשם  על  מדובר  שבכאן 

הקב"ה. ויש להאריך בזה בעזה"י.

36(  שיחת יום א' כ"ו שבט תשכ"א.
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הבירור דמלכת שבא ע"י שלמה

- סקירת הביאורים בזה - 

הנ"ל

א
והשלימות שהיתה בתקופת שלמה המלך,  נתבארה המעלה  בריבוי מקומות בדא”ח1 
וכפי שנאמר “ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו”. וכן מצינו במארז”ל: “ולמה נק’ שלמה 
כי שלום היה בימיו”, ו”כיון שבא שלמה נתמלא דסקוס של לבנה שנאמר וישב שלמה על 

כסא ה’ למלך..”2, וכן “קיימא סיהרא באשלמותא”3, ועוד.

ותוכנם הכללי של כל הביאורים בענין זה, הוא לבאר את המעלה באופן עבודת הבירורים 
שהיתה בימי שלמה, שלא הוצרכו אז למלחמה עם המנגדים, והפדי’ מהם היתה בשלום, 

ויתירה מזה הנה אף הם נתבררו גם כן.

אלא, שבכל זה עולה תמיהה כללית בפשטות סיפור הענינים, הרי א’ ההוכחות המרכזיות 
)שמובאות במאמרי דא”ח( לכך שאצל שלמה היה שלימות הבירור, הוא מזה שאפילו 

מלכת שבא נתבררה לגמרי. ולכאורה הרי ענין זה, היה בלתי רצוי? וכדלקמן.

ב
ִחיֽדֹות׃  ֹב֥א ְלַנּסֹתֹ֖ו ּבְ וזה לשון הנביא4: ומלכת־שבא שמעת את־שמע שלמה לשם ה’ ַוּתָ
ֹבא֙ ֶאל־ ִמ֧ים ְוָזָה֛ב ַרב־ְמֹא֖ד ְוֶאֶ֣בן ְיָקָר֑ה ַוּתָ ׂשָ ִא֨ים ּבְ ֠ים ֹנׂשְ ַ֠מּלִ ֵב֣ד ְמֹאד֒ ּגְ ַחִ֘יל֮ ּכָ ַל͏ְָ֗מה ּבְ ֹב֣א ְירּוׁשָ ַוּתָ

א־ָהָי֤ה  ֹלֽ ָבֶר֑יָה  ֶאת־ּכׇל־ּדְ לֹֹמ֖ה  ׁשְ ד־ָלּ֥ה  ּגֶ ַוּיַ ּה׃  ִעם־ְלָבָבֽ ָהָי֖ה  ֥ר  ּכׇל־ֲאׁשֶ ֵא֛ת  ֵאָל֔יו  ֣ר  ַדּבֵ ַוּתְ לֹֹמ֔ה  ׁשְ

1(  בד"ה פדה בשלום לכ"ק אדמו"ר האמצעי ובמאמרים המיוסדים עליו, ובכ"מ.
2(  שמו"ר פ' טו כו.

3(  זהר ח"א קנ, ריש ע"א. ח"ב פה, ריש ע"א.
4(  מלכים א' פרק י.
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ִ֖ית  ְוַהּבַ לֹֹמ֑ה  ׁשְ ּכׇל־חְׇכַמ֣ת  ֵא֖ת  ָב֔א  ת־ׁשְ ְלּכַ ַמֽ ֶ֙רא֙  ַוּתֵ ּה׃  ָלֽ ֖יד  ִהּגִ לֹ֦א  ֧ר  ֲאׁשֶ ֶ֔לְך  ִמן־ַהּמֶ ֶנְעָל֣ם  ָבר֙  ּדָ
֥ר  ְוֹעָ֣לתֹ֔ו ֲאׁשֶ ָק֔יו  ּוַמׁשְ יֶהם֙  ׁשֵ ֽ ּוַמְלּבֻ ְרָת֜ו  ּוַמֲעַמ֨ד ְמׁשָ ֣ב ֲעָבָדיו֩  ְלָחנֹ֡ו ּומֹוׁשַ ָנֽה׃ ּוַמֲאַכ֣ל ׁשֻ ּבָ ֥ר  ֲאׁשֶ
ַאְרִצ֑י  י ּבְ ַמְ֖עּתִ ֥ר ׁשָ ָב֔ר ֲאׁשֶ ֶ֔לְך ֱאֶמת֙ ָהָי֣ה ַהּדָ ֣ית ה’ ְולֹא־ָהָ֥יה ָבּ֛ה עֹ֖וד ֽרּוַח׃ ַוּתֹ֙אֶמר֙ ֶאל־ַהּמֶ ַיֲעֶל֖ה ּבֵ
א־ ֹלֽ ֥ה  ְוִהּנֵ ֵעיַנ֔י  ְרֶא֣יָנה  ַוּתִ ֙אִתי֙  ר־ּבָ ֲאׁשֶ ַע֤ד  ָבִר͏֗ים  ַלּדְ י  ְולֹא־ֶהֱאַמְ֣נּתִ ָך׃  ְוַעל־חְׇכָמֶתֽ ָבֶר֖יָך  ַעל־ּדְ

ֵר֖י ֲעָבֶד֣יָך  ֔יָך ַאׁשְ ֵר֣י ֲאָנׁשֶ י׃ ַאׁשְ ְעּתִ ָמֽ ֥ר ׁשָ מּוָע֖ה ֲאׁשֶ ְ ד־ִל֖י ַהֵחִ֑צי הֹוַסְ֤פּתָ חְׇכָמה֙ ָוטֹ֔וב ֶאל־ַהׁשּ ֻהּגַ
ָך֖  ָך֔ ְלִתּתְ ר֙ ָחֵפ֣ץ ּבְ רּ֔וְך ֲאׁשֶ ָך׃ ְיִה֨י ה’ אלקיך ּבָ ְֹמִע֖ים ֶאת־חְׇכָמֶתֽ ִמ֔יד ַהׁשּ ה ָהֹעְמִד֤ים ְלָפֶנ֙יָך֙ ּתָ ֵאּ֑לֶ
֨ן  ּתֵ ה׃ ַוּתִ ֖ט ּוְצָדָקֽ ּפָ יְמָך֣ ְלֶמֶ֔לְך ַלֲעׂשֹ֥ות ִמׁשְ ֽ ָרֵאל֙ ְלֹעָל֔ם ַוְיׂשִ ַאֲהַב֨ת ה’ ֶאת־ִיׂשְ ָרֵא֑ל ּבְ ֣א ִיׂשְ ּסֵ ַעל־ּכִ
ם ַההּ֥וא עֹוד֙ ָלֹר֔ב  ֥ה ְמֹא֖ד ְוֶאֶ֣בן ְיָקָר֑ה לֹ֣א ָבא֩ ַכּבֹׂ֨שֶ ִמ֛ים ַהְרּבֵ ֣ר ָזָה͏֗ב ּוְבׂשָ ּכַ ִר֣ים ׀ ּכִ ֶ֜לְך ֵמָא֥ה ְוֶעׂשְ ַלּמֶ
֥א ָזָה֖ב ֵמאֹוִפ֑יר ֵהִב֨יא ֵמֹאִפ֜יר  ר־ָנׂשָ ה׃ ְוַגם֙ ֳאִנ֣י ִחיָר֔ם ֲאׁשֶ לֹֹמֽ ֶ֥לְך ׁשְ ָב֖א ַלּמֶ ת־ׁשְ ְלּכַ ר־ָנְתָנ֥ה ַמֽ ֲאׁשֶ
֜ים ִמְסָע֤ד ְלֵבית-ה’ ּוְלֵב֣ית  ֶ֠לְך ֶאת־ֲעֵצ֨י ָהַאְלֻמּגִ ַ֣עׂש ַהּ֠מֶ ה׃ ַוּיַ ֥ה ְמֹא֖ד ְוֶאֶ֥בן ְיָקָרֽ ֛ים ַהְרּבֵ ֲעֵצ֧י ַאְלֻמּגִ
לֹֹמ֜ה  ֶ֨לְך ׁשְ ֽה׃ ְוַהּמֶ ים֙ ְולֹ֣א ִנְרָא֔ה ַע֖ד ַהּיֹ֥ום ַהּזֶ ִר֑ים לֹ֣א ָבא־ֵכ֞ן ֲעֵצ֤י ַאְלֻמּגִ ָ ֶ֔לְך ְוִכּנֹרֹ֥ות ּוְנָבִל֖ים ַלׁשּ ַהּמֶ
ֶ֛פן  לֹֹמ֑ה ַוּתֵ ֶ֣לְך ׁשְ ַי֖ד ַהּמֶ ֣ר ָנַֽתן־ָלּ֔ה ּכְ ַבד֙ ֲאׁשֶ ָאָ֔לה ִמּלְ ֣ר ׁשָ ָב͏֗א ֶאת־ּכׇל־ֶחְפָצּה֙ ֲאׁשֶ ת־ׁשְ ְלּכַ ָנַת֣ן ְלַמֽ

יָה׃ ֶ֥לְך ְלַאְרָצּ֖ה ִה֥יא ַוֲעָבֶדֽ ַוּתֵ

והנה אודות מלכת שבא נאמר בגמרא בפ”ק דב”ב “כל האומר מלכת שבא אשה היתה 
“כל  כך במהרש”א  על  נעמד  וכבר  טועה, מאי מלכת שבא מלכותא דשבא”.  אינו אלא 
האומר מלכת שבא - פירוש דהיתה אשת המלך טועה. אלא היא בעצמה מלכה. וראה גם 

אברבנאל על מלכים )שם( “ואין לנו לזוז מפשט הכתוב”.

ובביאור הפסוק “והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה” נאמרו במפרשים כמה 
והמלך שלמה נתן  א ִלּמּוד ָחְכָמה. ב(6  ֶאּלָ ְנִתיָנה זֹו ֵאיָנּה  ָבא.  ת ׁשְ ָנַתן ְלַמְלּכַ ביאורים: א(5 
למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה מדברים שראתה באוצר המלך ותחפץ בהן. ג(7 
כל חפצה. מהדברים היקרים שראתה בבית שלמה: ד(8 את כל חפצה אשר שאלה. בדברי 

חכמה: ה(9 נתן לה עוד את כל חפצה אשר שאלה ממנו מדברי חכמה ועצה.

א ֵאֶליָה  ל ֶחְפָצּה. ּבָ אך ברש”י עה”פ מובאת הגהה ובה פירוש נוסף מהאריז”ל וז”ל: “ּכָ
ר  ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ ֵחֶלק ּכָ ִנים ּבְ ר ׁשָ ע ֵמאֹות ְוֶעׂשֶ ָעַמד ַאְרּבַ ִית ׁשֶ ר, ְוֶהֱחִריב ַהּבַ ה ְנבּוַכְדֶנּצַ ּנָ ְונֹוַלד ִמּמֶ

ָבִטים, ֵמָהֲאִר"י ַז"ל".10.  ׁשְ

5(  בפרש"י עה"פ.
6(  במלבי"ם עה"פ.

7(  מצודת דוד עה"פ.
8(  רד"ק עה"פ.

9(  רלב"ג עה"פ.
10(  וגם בספר סדר הדורות ע' נה מובא ע"ד סיפור הנ"ל. ואמנם שם מציין למקור הדברים בספר 
"שלשלת הקבלה", וידוע מה שכתב כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ביחס לספר זה )אג"ק ח"ט אגרת 
ב'תרעה( "וידוע שכמה ענינים בשלשלת הקבלה מפוקפקים ולא אמיתים, וכמובא בכמה מקומות". 

ועל כן צויינו כאן מקור אחר לכך, וכבפנים.
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וכן כתב הרמ”ע מפאנו בס’ עשרה מאמרות )מאמר אכ”ח ח”ב פכ”ג( “ולא זכה נבוכדנצר 
להקרא אריה אלא דמבית דוד קאתי מזרעו של שלמה ממלכת שבא אחרי שגיירה”.11 

ועד”ז איתא בכו”כ ספרים.

ואם כן, )הניחא לבאר שאיסור לא היה בזה, כיון שנתגיירה כנ”ל, ויתירה מזה אף כוונת 
שלמה בזה מלכתחילה )קודם שנולד נבוכדנצר( היתה לטוב - וכפי שאכן מבואר בכו”כ 

מקומות בארוכה ואכ”מ, אך( כיצד אפשר לומר שבזה מתבטאת שלימות הבירור?

ג
והנה, אף בתורת כ”ק אדמו”ר מה”מ שליט”א מצינו התייחסות לענין זה:

המטה  והפיכת  בירור  זה  “ועילוי   :)1512 ח”ג  )התועדויות  תשד”מ  אחש”פ  בשיחת 
לא היה במשך כל הזמנים שלפני זה עד לגאולה העתידה, שהרי אפילו בזמן בית ראשון 
שבו היו החמשה דברים בשלימותם שלימות ה”א עילאה כו’ והאור האלקי נמשך והאיר 
בכל קצוי ארץ עד שמלכת שבא באה לשלמה המלך והביאה עמה את ניצוצות הקדושה 
בירור בדרך מנוחה כו’, מכל מקום ידוע מארז”ל שבואה של מלכת שבא הביא לענין הפכי 
לידת נבוכדנצר כו’. וטעם הדבר מפני שבירור העולם היה על ידי האור דשלמה ולא מצד 
המטה גופא, ולכן בזמן הבירור גופא היתה אפשריות ללידת נבוכדנצר )העלולית לחורבן 

ביהמ”ק(”.

וכן הוא בסוד”ה נר חנוכה תש”כ, וזלה”ק: “דבימי שלמה מאחר שהבירור היה מצד גילוי 
אור, הרי במילא נשאר עדיין מציאות הלעומת זה, דבניצוצות אלו שלא שייך בהם ענין 
ההרגש כלל לפי שנחשך אורם לגמרי הרי נשאר מציאותם, ולכן הנה אף שמלכת שבא 
הביאה את הניצוצות לשלמה, בכל זה הרי במשך הזמן יצא ממנה נבוכדנצר והחריב את 
ביהמ”ק כו’, דהגם שבימי שלמה היה הבירור בדרך שלום ולא היה שום אחיזה ללעומת זה 

מכל מקום הנה מציאות הלעומת זה נשאר..”.

11(  בס' יוסף את אחיו )לרבי יוסף פלאג'י בנו של ר' חיים פלאג'י( כותב וז"ל: ואנכי תמה לכאורה 
דאיך יתכן שנבוכדנצר בנו של שלמה הע"ה ממלכת שבא, אחר שעברו כל כך שנים משלמה הע"ה עד 
שנולד נבוכדנצר הרשע? ורב אחאי גאון נז"י הרב כמוהר"ר אליה אבואלעפייא נר"ו, רצה לישב בזה 
דזכור לטוב שלמד דמלכת שבא נתעברה משלמה ויצא ממנה נבוכדנצר, ברם לא יצא תכף נבוכדנצר 
אלא אחר חמשה דורות מו"מ בא מזרעו ומ"ש ונולד ממנה נבוכדנצר אינה ממנה ממש אלא מזרעה, 
והחריב בעוה"ר הביהמ"ק, עי' זת"ד נר"ו. וכדבריו ראיתי שכ"כ הרב קהלת יעקב פארדו ז"ל שכתב 
ז"ל אמרו שמלכת שבא נתעברה  והנה רבותינו המקובלים  וז"ל ומלכת שבא  יו"ד  במלכים א' סימן 
משלמה ומשם בא נבוכדנצר ולזה היה בו ביכולתו להחריב הביהמ"ק וכו' יע"ש". ועד"ז ראה גם בד"ה 

נר חנוכה תש"כ )שמובא לקמן בפנים( "במשך הזמן יצא ממנה נבוכדנצר".
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מכאן משמע כי זה גופא הוכחה שאף שהבירור בזמן שלמה היה בתכלית העילוי מכל 
מקום הוא לא היה מושלם, והיה בו חסרון שמציאות הלעומת זה עדיין נשארה וזאת מפני 
מצד התחתון  היה  לא  הוא  אך  דוד(  כבימי  )שלא  בדרך של שלום  היה  אמנם  שהבירור 

והמטה גופא, ולכן אף שזה היה בירור מכל מקום ממנו גופא היתה לידת נבוכדנצר.

וא”כ לפי זה יוצא שאף שיצא ענין בלתי רצוי בעקבות בואה של מלכת שבא, מכל מקום 
אין זה סותר לכך שאצל שלמה המלך היה שלימות הבירור, כיון שכל זה הוא רק ביחס 
לדורות לפני זה, משא”כ ביחס להגאולה האמיתית והשלימה שאז תהיה שלימות הבירור 

באופן היותר מושלם - מצד התחתון גופא.

ד
יוצא א”כ שביאור זה מתקשר ומתחבר עם שאר הביאורים המובאים בדא”ח על החסרון 
שהיה בימי שלמה שגם בהגילוי אלוקות והבירור שהיה בימי שלמה היה חסרון והחידוש 
אלוקות  בהגילוי  האמיתית  השלימות  תהי’  שאז  הוא  והשלימה  האמיתית  דהגאולה 

ובהבירור שעל ידו.

אלא, שבעיון קל נראה כי ענין זה נתבאר בדא”ח בכו”כ אופנים, וכדלקמן:

החסרון היה בכך שמלכת שבא חזרה למקומה ולא נשארה אצל שלמה וא”כ לא היה זה 
בירור מושלם:

ד”ה פדה בשלום י”ט כסלו תשי”ב, וזלה”ק: “דבימי שלמה הנה אף שמלכת שבא הביאה 
את הניצוצות מ”מ חזרה למקומה אבל לעתיד יהי’ שכם אחד לפי שהבירור לא יהי’ מצד 
הרגש האור כ”א מצד חסר וענין זה הוא תכלית השלימות וזהו פדה בשלום נפשי מקרב 
לי דוה אמר דוד המלך ע”ה רדוד הוא משיח שהפרי’ היא בשלום דאף שהוא מקרב בדרך 
קירוב מ”מ הוא בשלום ולא רק בשלום שאינו בדרך מלחמה כ”א שהוא בשלום מלשון 

שלימות היינו שהפדי’ תהי’ בכל הניצוצות גם ניצוצות אלה שאינם במקום הקדושה”.

מנוחה  איש  שהי’  בשלמה  שמצינו  “כפי  וזלה”ק:  תשכ”ז,  וישב  בד”ה  מציין  ועד”ז 
והניצוצות באו אליו בדרך ממילא וכמו מלכת שבא שהביאה אליו את הניצוצות כו’ ומכל 

מקום כאשר מלכת שבא חזרה למקומה נשארה כמקודם ולא נתבררה”.

החסרון היה בכך שרק מלכת שבא )שהיה בה ניצוץ אור( באה:

ד”ה וארא תשכ”ו, וזלה”ק: “שאף שהבירור שע”י שלמה היה נעלה יותר מהבירור שהיה 
ע”י משה.. שישב במקומו במנוחה ובדרך ממילא נתבטלה המציאות של האויב והשונא 
ואדרבה כו’, וכמ”ש ומלכת שבא שומעת את שמע שלמה גו’ ותבוא ירושלימה בחיל כבד 
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וגו’ ]נוסף על פשטות הענין, אין מקרא יוצא מידי פשוטו כולל גם את הניצוצות  מאד 
)לא רק ענין  והיינו שאפילו “שמע שלמה”  שבכל הדברים שהביאה מלכת שבא עמה[ 
הראיה, אלא אפילו ענין השמיעה( פעל בהניצוצות שיתעוררו ויומשכו לקדושה בדוגמת 
אבוקה שמושכת אלי’ כל ניצוץ אש מ”מ הנה גם בימי שלמה נתבררו רק הניצוצות שהם 
ולכן נמשכו אל האבוקה אבל עדיין  עדיין במדריגת הקדושה היינו שהם במציאות אש 
נשארו ניצוצות שנאבד מהם לגמרי.. ועד שנעשה כמו רע וכפי שמצינו דוגמא לזה בנגלה 
דתורה שיש אופן שהיתר נהפך להיות איסור וכמו חתיכה עצמה נעשה נבלה הנה ניצוצות 
כאלו לא נתבררו בימי שלמה וענין זה יתחדש לעתיד לבוא דוקא כמ”ש את רוח הטומאה 
אעביר מן הארץ וכתיב אז אהפוך אל עמים גו’ היינו שהרע יהפך לטוב הנה גם הניצוצות 

שנאבד מהם אור הקדושה לגמרי עד שנעשו כמו רע יתבררו ויתעלו ויוכללו בקדושה”.

בד”ה פדה בשלום תשכ”ו, וזלה”ק: “ולכן בימי שלמה שהגילוי במלכות היה רק בדרגת 
המלכות כמו ששייכת לז”א ההעלאה דהנצוצות שנפלו למטה היתה רק באותם הניצוצות 
ששייכים להרגיש אור אלקי, ולע”ל שהגילוי יהי’ גם בדרגת המלכות כמו שהיא בבי”ע 
ועד לכח הפועל שבנפעל, גם הניצוצות שנתרחקו ממלכות שלכן אין שייכים מצד עצמם 
להרגיש אור אלקי, ואפילו הניצוצות שנתרחקו כ”כ עד שהם עצמם נעשו כמו רע ויתירה 

מזה שגם הגשמי עצמו )לא רק הניצוץ שבו( יהיה בתכלית ההתאחדות באלוקות”.

והמשכו בד”ה נר חנוכה תשכ”ו, וזלה”ק: “וזהו העילוי של הבירור שע”י הגילוי דנרות 
חנוכה לגבי הבירור שע”י הגילוי שהאיר בימי שלמה, שבימי שלמה נתבררו רק הנצוצות 
שהיה בהם איזה ענין של אור ולא הניצוצות שנחשכו ומכ”ש שלא נתבררו אז הנצוצות 
)כלות הנפש גם בריגלא  וע”י הגילוי דנר חנוכה נעשה כליון  שבתרמוד אותיות מורדת 

דתרמודאי”.

החסרון היה בכך שמלכת שבא נשארה עדיין מלכה ושלמה המלך אף היה צריך לכבדה 
)ע”ד א’(:

ד”ה בלע המוות לנצח תשכ”ה, וזלה”ק: “מכל מקום הגילוי שהיה בימי שלמה היה באופן 
שהיה עדיין מקום ליניקת החיצונים אלא שיניקתם אז היתה רק מאחוריים דקדושה ולא 
היה להם אחיזה בפנימיות, ויש לומר דזה שבימי שלמה היה עדיין מקום ליניקת החיצונים 
ניכר גם באופן הביטול דהגוים שנתבטלו לפניו וכמו מלכת שבא דעם היות שגם בהיותה 
בארצה ורק שמעה את שמע שלמה נעשה בה ביטול קצת שמצד זה באה אל שלמה ובפרט 
לאחרי שבאה אליו וראתה את חכמתו וכו’ שעל ידי זה נתבטלה לפניו באופן שלא היה בה 
עוד רוח, מכל מקום גם או היתה מלכה ויתירה מזו שגם שלמה כיבד אותה בכבוד גדול 
משא”כ הגילוי דלעתיד לבוא יהי’ באופן שלא תהי’ יניקה לחיצונים כלל גם לא מבחינת 

אחוריים ויתבטל הרע לגמרי בלע המות לנצח”.
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ד”ה פדה בשלום תשל”ג, וזלה”ק: “..שהוא דרגא עליונה יותר מזמן שלמה כי אז, אף 
שהביאו לו מס הרי עכ”ז מלכת שבא נשארה מלכת שבא, משא”כ לעת”ל הרי לא רק 
שמביאים מס אלא יתהפכו לגמרי לעבדו שכם אחד עד להסיום שמסיים בפרק שלאח”ז 

כי מלאה הארץ דעה את הוי’ כמים לים מכסים שכל העולם יהי’ מלא דעה את ה’”.

שלמה  המלך  בימי  לאח”ז  “משא”כ  וזלה”ק:  תשל”ג,  חנוכה  נר  בד”ה  לזה  ובהמשך 
שהשלום שלו דקיימא סיהרא באשלמותא וישב שלמה על כסא הוי’ הרי אז הי’ הבירור 
באופן של מנוחה ושלום שהארון נשאר במקומו בביהמ”ק ומלכת שבא הביאה מס שהו”ע 
הניצוצות לשלמה אמנם באמת גם אז לא הי’ עדיין בתכלית השלימות שהרי גם לאחרי 
שהביאה מלכת שבא המס לשלמה הרי כשהיתה במקומה נשארה במציאות לעצמה ואף 
שלא היתה מציאות המנגד של אויביך ומשנאיך הרי עכ”ז נשארה מלכת שבא במקומה 
מציאות לעצמה ורק הניצוצות שבה שהו”ע המס הביאה לשלמה ולכן לא הי’ זה באופן 
של קביעות ולאחר ימי שלמה שוב הי’ יכול להיות ענין המשנאיך ואויביך משא”כ לגבי 
משיח לאחר שילחום מלחמת ה’ וינצח הרי אזי אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם 
בשם ה’ ולעבדו שכם אחד היינו שגם כמו שהעמים נמצאים במקומם הם לא יהיו במציאות 

לעצמם כ”א כל מציאותם הוא לעבדו שכם אחד”.

החסרון היה בכך שמלכת שבא היתה צריכה לבוא כדי להתברר, ולא נתבררה במקומה, 
שמזה מוכח שהבירור לא היה באופן מושלם כי לא היה מצד התחתון:

נתבאר בארוכה במאמרים הנ”ל דשנת תשכ”ו.12.

ה
והנה, מכל הנ”ל מובן שהחסרון בימי שלמה היה לא רק בכך שרק מלכת שבא – שהיה 
בה ניצוץ אור - נתבררה ואילו ניצוצות אחרים )שנחשך אורם( לא נתבררו, אלא יתירה 
מזה, שגם מלכת שבא עצמה לא נתבררה בשלימות, וחזרה אף היא למקומה להיות מלכה 

ושלמה המלך היה צריך לכבדה כי לא התבטלה לגמרי.

בד"ה ויבז בעיניו תשכ"ו מבאר שיש חילוק בין בירור הדצ"ח לבין בירור מדבר שהוא בעל    )12
בחירה שלכן בירורו יכול להיות רק ברצונו ובבחירתו, אך אם זה בניגוד לרצונו ובחירתו אין בכח בנ"י 

לבררו, ויכול להתברר רק בכח הקב"ה. ומביא שהבירור דמלכת שבא היה מצד רצונה.
ולכאורה הרי זה בשונה מכל הנתבאר לעיל, שהבירור לא היה כדבעי כיון שהיה זה חסרון מצד האור. 

ויל"ע ואכ"מ.
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כן, שהחסרון בהבירור שהיה בימי שלמה המלך, היה לא רק בכך שלא התבררו  ואם 
ניצוצות נוספים, אלא )יתירה מזה( שגם מלכת שבא עצמה לא נתבררה לגמרי ואף חזרה 
לסורה )למקומה(, יוצא א”כ שעבודתו של שלמה המלך בבירור הניצוצות בסוף לא צלחה, 
וא”כ מדוע זה מתואר במאמרי חז”ל )הנ”ל( ובדרושי דא”ח בתור שלימות הבירור, כאשר 

לאחרי זה ניצוצות אלו נפלו שוב?!

אלא מאי, צריך לומר שזה חלק מסדר הבירור שבתחילה צריך להיות בירור באופן כזה 
שלא חודר לגמרי את מציאות התחתון שלכן לאחרי זה גם הוא אינו באופן נצחי, ולאחרי 
זה )לעת”ל( בשלימות הבירורים תהיה העליה של כל הניצוצות מצד מציאותם ובאופן 

נצחי.

אלא, שעדיין אין מובן לפי”ז מדוע הבירור הראשוני )בזמן שלמה המלך( הוא באופן 
צריכה  השפעתו  היתה  הבירורים  עבודת  משלבי  חלק  הוא  באם  הרי  מתבטל,  שלבסוף 
להישאר על הניצוצות ולא להיתבטל, ויתירה מזו רק לא שמתבטל אלא אף גורם על ידו 

לגלות עמוקה וקשה יותר – לידת נבוכדנצר וחורבן בית המקדש?

וגם אם אצל שלמה המלך מלכתחילה היה צ”ל שהבירור לא יהיה מושלםמכל מקום 
מדוע צריך לצאת מזה גם דבר רע, והיינו מסתפקים בהביאורים בדא”ח שהחסרון בהבירור 
של שלמה היה רק שמלכת שבא לא הביאה איתה את כל הבירורים, ומדוע צריך להגיע 
להביאורים שגם מלכת שבא עצמה לא נתבררה ויתירה מזה אף יצא מזה דבר רע )לידת 

נבוכדנצר(? 

ו
)כביכול(  זה  שחסרון  היא  הדברים  ונקודת  בהרחבה  זאת  לבאר  מתעכב  בשל”ה  אכן, 
הינו פרט חשוב בהבירור גופא, חלק מענין הבירור גופא, והיינו שאי”ז רק מסתעף מכך 
שהבירור לא היה בשלימות, אלא מלכתחילה הבירור לא היה בשלימות כדי שיצא מזה 

אח”כ נבוכדנצר ואז הבירור דלעת”ל יהיה בשלימות. 

“ועתה  ואילך(:  קיד  ע’  ח”ג  והדר  עוז  בהוצאת   - כ”ב  אות  תענית  )מס’  וז”ל השל”ה 
אפרש ארי כנגד ארי, הקליפה דוגמת הפרי, על כן היא תיקונו, הנה חורבן הארץ היה על 
ידי נבוכדנצר והוא גילה ערות הארץ ומכח עריות קאה הארץ יושביה בסוד גדול שפירשתי 

במקום אחר דוב אורב הוא לי ארי במסתרים.

כענין מה שכתב בקול בוכים כי הנני מקים רעה מתוך ביתך נתקיים בנבוכדנצר שבא 
מזרע דוד הנקרא ארי דהיינו כששכב שלמה אצל מלכת שבא נתעברה ומזה הזרע יצא 
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נבוכדנצר וירמיה גילגול נשמה של שלמה והמשילו רז”ל )פסחים מט( בעילה שאינה מצד 
הקדושה מה ארי מכה ודורס אף עם הארץ כו’, על כן הוא כאלו כפתה לפני הארי.

והנה לכאורה גם מלכות בית דוד כך היה בבוא יהודה על תמר אבל סוד הענין שאדרבה 
היא הנותנת כך גזר הקדוש ברוך הוא שיהיה בסוד הקדושה הכנסת קליפה שיקויים ברצות 
ה’ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו ואז יטוהר הכל ומלכותו בכל משלה, על כן קראו יעקב 
ליהודה ארי, וזיווגו נגד ארי, ואין ממנין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים 
תלויין בצוארו, והכל בסוד טהרת הקליפה וכעין האש הקדושה הרבוצה במקדש ראשון 

כעין ארי.

דלכאורה  וכאלה,  נשר  בשם  מלכות  דמדת  הכינויים  בענין  האורה  בביאורי שער  עיין 
קשה מה משמשות עיין שם. ובשכלנו קליפת הארי כפשוטו דהיינו נבוכדנצר, אז נתתקן 
הארי מלכות בית דוד ונבוכדנצר נפל בידו על ידי דניאל, וגלות הזה היה צרה מתוך רוחה 
וכבר פירשנו זה בסוד יעקב מטתו שלימה ולפי סודו לרמז על מטת יהודה שהיתה שלימה 

בשלימות ודו”ק”. עכ”ל.

הנ”ל דתשכ”ו שהחידוש  כ”ק אד”ש במאמרים  ביאורי  ומתאים עם  זה מקביל  ביאור 
בהבירור דלעת”ל שהוא יהיה מצד מציאות התחתון גופא, ואין לך מציאות התחתון גופא 

כאשר גם אויביו ישלים עמו כנ”ל.

רעיון מעין זו מבאר כ”ק אד”ש מה”מ בשיחת הדבר מלכות לש”פ תשא תשנ”ב, ותורף 
זה הירידה שמביאה לעלי’ השלימה, עיי”ש בארוכה  הענין הוא שחלק משלבי הגאולה 

וי”ל. ויל”ע בכ”ז.
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הדרוש שאמר כ"ק אדה"ז לרבותיו

הנ"ל

בספר בית רבי )ע' לא הע' ב'( מופיע סיפור על כ"ק אדמו"ר הזקן, וז"ל שם: "קודם 
שהביאוהו למשפט היו אצלו אצלו פעם אחת רבו הה"מ עם הבעש"ט נ"ע מעלמא דקשוט. 
ורבינו לא הכיר מימיו את הבעש"ט )ושמענו שהיה דואג על זה כי ביכולתו הי' להכירו כי 
הבעש"ט נפטר בשנת תק"כ בחג השבועות ורבינו הי' אז ערך י"ג שנה(. רק מאשר ראהו 
נכנס קודם להה"מ הבין שזהו הבעש"ט. הה"מ אמר אז להבעש"ט זהו הרבי מרייסין. ואמר 

רבינו שהתבייש מאד כששמע שהה"מ אומר עליו בפני הבעש"ט שהוא הרבי כו'.

"רבינו שאל מהם למה מגיע לו זה ומה תובעים ממנו. והשיבו לו שנתחזק עליך הקטרוג 
האם אפסוק  מכאן  אצא  ואם  רבינו  להם  כו'. אמר  ובגילוי  הרבה  ד"ח  אומר  על שאתה 
מלומר ד"ח. והשיבו לא כן. כיון שהתחלת לא תפסוק ואדרבה לכשתצא תאמר יותר )וכן 
היה כי מקודם הי' אומר רק פ"א בחדש בשבת מברכין ואחר יציאתו התחיל לומר מדי שבת 

בשבתו כו'.

"אחר כך בקש רבינו מהם שיהיו לעזר לו כ' וטען הלא אינני אומר כלום משלי כי אם 
משלכם כפי שקבלתי ממורי מה שקבל הוא ממורו כו'. ואמר לו הבעש"ט שיאמר איזה 
נדפס בס' תורה אור( לא כמ"ש  רבינו הדרוש מראיהם ומעשיהם )שאח"כ  ואמר  דרוש 
להה"מ  הבעש"ט  ואמר  כו'(.  לרקיע  מעל  קול  ויהי  הדרוש  שאמר  הנדפסים  בסיפורים 
אמת הדבר שהוא אומר אות באות כפי שקבלת ממני. ואמרו לו שכאשר יביאוך למשפט 
תשיב להם בעזהשי"ת על כל השאלות ויקובל לרצון עד שתצא לחפשי. וברכו אותו והלכו 

ממנו..".  

כ”ק אד”ש מה”מ סיפר סיפור זה בשם הס' בית רבי, בכמה הזדמנויות )ראה גם בלקו"ש 
ח"ח ע' 252 הע' 30(1. 

עם  ומעשיהם  מראיהם  הדרוש  על  מה"מ  אד"ש  כ"ק  חזר  תשל"ב  חה"ש  בהתועדות 
רבי.  מבית  הנ"ל  הסיפור  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  סיפר  המאמר  אמירת  לאחרי  הוספות. 

1(  להעיר גם מס' כתבי הרח"א ביחובסקי )ע' עא ובע' קיא( שגם שם מופיע הסיפור כמו בס' בית 
רבי. ושם גם מבאר מדוע כ"ק אדה"ז בחר דווקא מאמר זה, וראה ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בזה בפנים.
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)שיחו"ק ח"ב ע' 281( ואז הוסיף, שכ"ק אדמו"ר הריי"צ אמר על הס' בית רבי שהסיפורים 
יחד עם זאת מצינו שאת הסיפור הזה סיפר כ"ק אדמו"ר הריי"צ  שלו מדויייקים, אבל 
באופן אחר )שאדמו"ר הזקן ביאר את הדרוש הנ"ל "על פי סגנונו", ולא כפי שמסופר בבית 

רבי - כדלהלן( והוסיף כ"ק אד"ש מה"מ: "אבל יכולים לומר שאין בזה סתירה..". 

בלוח היום יום לי"ח שבט מופיע מה שכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ )הובא במאמר "אבות 
החסידות" בס' התמים חוברת ב' ע' מז(, וזלה"ק: "הצמח צדק ספר לבנו אאזמו”ר, אשר 
הדרוש ומראיהם ומעשיהם - תורה אור פ' יתרו - הוא דרוש הראשון שאמר הרב המגיד 
ממעזריטש בשעת קבלו את הנשיאות - חג השבועות תקכ”א, - כפי אשר שמעו רבינו 
הזקן מפי הרמ”מ מהאראדאק - בעל פרי הארץ - שהי' באותו מעמד, רק שרבינו ביאר 

הדרוש ע”פ סגנונו”.

השאלה אותה מעלה כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת חה"ש תשל"ב )שם(, היא: מצד א' כ"ק 
הריי"צ  הרבי  שני  אך מצד  מדוייקים,  רבי  בית  הריי"צ אמר שהסיפורים מהס'  אדמו"ר 
מספר את את הסיפור באו"א – האם אדה"ז חזר על הדרוש מראיהם ומעשיהם בסגנונו 

הוא, או שחזר על הדרוש "מילה במילה כפי ששמעת מפי".

עם זאת מיד הוסיף כ"ק אד"ש מה"מ )כנ"ל( שאפשר לבאר זה באופן שאין בזה סתירה.

ונראה לומר הביאור בזה בדרך אפשר, ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בהתוועדות שבת 
של  הענין  שאמיתית  נשיאינו  רבותינו  בשיחות  "מבואר  וזלה"ק:  תשכ"ז  סוכות  חוה"מ 
הפצת המעיינות התחיל על ידי רבינו הזקן – שהרי אצל הבעש"ט והמגיד היו ה"תורות" 
בקיצור, משא"כ אצל רבינו הזקן היו באריכות, וגם מלובשים בהבנה והשגה וכו' - אלא 
שגם בהיותם מלובשים בהבנה והשגה, נשארו עדיין מתאימים לתורות הבעש"ט, וכידוע 
מה שאמר הבעש"ט להמגיד אודות הדרוש "מראיהם ומעשיהם", שהוא "אות באות כפי 
שקיבלת ממני" - כלומר שרבינו הזקן פעל שתורת החסידות תתפשט ותחדור גם בחב"ד 

שבנפש וגם במדות שבנפש כו'". עכלה"ק.

ולפי זה שכ"ק אד"ש מה"מ לומד ומבאר את דברי הבעש"ט: "אות באות כפי שקבלת 
עדיין  נשארו  והשגה  בהבנה  מלובשים  אדה"ז(  )דרושי  בהיותם  שגם  היינו   - ממני" 
מתאימים לתורות הבעש"ט, ניתן לומר בפשטות שאי"ז בסתירה כלל להנ"ל שאדה"ז חזר 

על הדרוש "על פי סגנונו".

הסברת הדברים )בדרך אפשר, ולענ"ד(: זה שכ"ק אדמו"ר הזקן יכול לחזור את המאמר 
"אות באות כפי ששמעת מפי" אי"ז בזה הפלאה וחידוש מיוחד לגבי אדה"ז, ואם כן מהי 

ההפלאה של הבעש"ט על אדה"ז בכך שחזר על המאמר מילה במילה?
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אלא נראה לומר שהחידוש וההפלאה של הבעש"ט על אדה"ז היא בכך שעל אף שאדה"ז 
אמר את המאמר בסגנונו הוא כפי שיטתו וחידושו בלימוד ואמירת דא"ח, יחד עם זאת 
לא גרע והחסיר כלל מדברי הבעש"ט והה"מ, וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל שגם 
מתאימים  עדיין  נשארו  הוא,  כסגנונו   – והשגה  בהבנה  מלובשים  אדה"ז  דרושי  בהיות 

לתורות הבעש"ט – אות באות כפי ששמעת ממני.

רק  לא  מתאימים  שדבריו  אדה"ז  על  הבעש"ט  של  וההפלאה  החידוש  מובן  זה  ולפי 
לחב"ד שבנפש אלא גם למדות שבנפש, והיינו שיש בזה גם את דרושי הבעש"ט והה"מ 

ויחד עם זה מיתווסף בזה החידוש בסגנונו של כ"ק אדמו"ר הזקן.

]ומתאים עם דברי כ"ק אד"ש מה"מ בהתוועדות י"ט כסלו תשי"א )ובכ"מ( וזלה"ק: 
"נוסף לכך שכל רבי הוא "ממלא מקום אבותיו" בכל העניינים – מיתוסף אצלו עוד עניין 
שלפני זה לא היה בגלוי )ויתכן שלפני זה לא היה בכלל, אבל, לנו נוגע רק שלפני זה לא 

היה בגלוי"[.

עפ"ז ניתן לבאר עוד דיוקים בסיפור שבבית רבי:

דברי הבעש"ט להה"מ שיאמר לאדה"ז לומר דא"ח, נבעו בפשטות )כמובן מהשתלשלות 
אומר  שאינו  בטענו  במשפט,  לעזר  לו  שיהיו  מרבותיו  אדה"ז  מבקשת  גופא(  הסיפור 
)דא"ח( כלום משלו, כי אם משלהם. ובעקבות זה אמר הבעש"ט להה"מ שיאמר לאדה"ז 
לכך שהבעש"ט  ולכאורה הסיבה  צודקת,  לומר דא"ח, ע"מ לראות שאכן טענת אדה"ז 
בחן זאת מפני שכבר קודם לכן כששאל אדה"ז אותם מדוע נתחזק עליו הקטרוג השיבוהו 
שזה מפני שאומר דא"ח הרבה ובגילוי, וזה לא כפי שנהגו רבותיו הה"מ והבעש"ט, וכיון 
שאדה"ז טוען שאעפ"כ אינו אומר כלום משלו כי אם משלהם, על כן רצה לבדוק הדברים 
ששמע  כפי  וגם  ובגילוי,  בריבוי  גם  הדברים  ב'  יוכללו  שבו  אדה"ז  מפי  דא"ח  ולשמוע 

מרבותיו.

והנה בשיחת חה"ש תשל"ב ביאר כ”ק אדמו”ר שליט”א שהסיבה שאדמו”ר הזקן בחר 
לומר דווקא את הדרוש הזה לפני רבותיו, כיון שרצה להראות להם “וואס חסידות איז" 
)מהי חסידות(, כי ישיבתו של אדמו”ר הזקן במאסר היתה ההכנה לעיקר הפצת המעיינות 

“שלאחרי פטרבורג".

ולפי זה שישיבתו של אדה"ז במאסר היתה כהכנה להפצת המעינות שלאח"ז ולכן בחר 
דווקא דרוש זה שמבאר מהי חסידות )ראה הביאור בזה בארוכה בשיחה שם(, יש לומר 
שגם אופן אמירת הדרוש היתה בהתאם לזה, שלכן גם אמירת את הדרוש היתה על פי 

סגנונו. כהנ"ל בד"א, ותן לחכם ויחכם עוד.
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קיבל עליו כל התורה חוץ מדבר אחד אינו גר

הרה"ח הרב מנחם הכהן שי' כהן
רב קהילת חב"ד בית מנחם, באר שבע ומרבני מכון הלכה חב"ד
בוגר הישיבה

איתא בגמ’ בכורות1:  ‘’עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד - אין מקבלין 
אותו’’, והוא מהתוספתא2, וכן אמרו במכילתא דרבי שמעון בר יוחא3, וכן בתורת כהנים4, 

וכן הובא בילקוט שמעוני5, והביאו הראשונים דין זה להלכה. 

בראשונים  מוסכם  זה  דבר  גר,  אינו  בדיעבד  שגם  היינו  אותו’,  מקבלים  ‘אין  לשון 
ובאחרונים, וכך מפורש בפסיקתא זוטרתא )הוא מדרש לקח טוב לרבי טוביה בר אליעזר 
)ברש”י עה”ת מביא אותו הרבה(. ויקרא פרשת קדושים י”ט(, וז”ל: ‘’כאזרח מכם יהיה 
לכם הגר הגר אתכם. כאזרח - מה אזרח שקיבל את ‘כל’ דברי התורה, אף גר שקיבל עליו 

‘כל’ דברי התורה’, שאם קיבל עליו כל דברי התורה חוץ מדבר אחד, אינו גר”6.

)מבעלי  קלונימוס  ב”ר  יהודה  לרבינו  תקמ”ז(  עמ’  )ח”ב  התנאים  ערכי  בספר  וכ”כ 
התוספות, רבו של בעל הרוקח ר”א מגרמיזא( וז”ל: “הרי לעולם אינו גר אם לא יקבל כל 

התורה כולה, ואפילו דקדוק אחד”.

וכן משמע בסמ”ג7 שהביא לשון הגמ’ בבכורות )שם(: “בזמן שקיבל כל התורה כולה 
כאחד מכם לא תונו אותו”8, משמע שאם לא קיבל כל התורה כולה, מותר להונותו ואינו 

כאזרח מכם.

1(  ל:
2(  דמאי ב, ה.

3(  י"ב מ"ט.
4(  קדושים פרשה ג'.

5(  פ' קדושים רמז, תרי"ז.
6( ואפשר שגרס בגמ' 'אינו גר'.

7(  לאוין סימן קע"ב-קע"ג.
8( בפרשת קדושים נאמר: ‘וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו. כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר 

אתכם’.
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במקום שדרשו(,  )מלבד  לדיעבד  לכתחלה  בין  הבדל  אין  דאורייתא  בדין  כידוע  ועוד, 
ואם חייב לכתחילה, מעכב בדיעבד. כמש”כ התוספות גיטין9, מנחות10, והריטב”א סוכה11, 

מגילה12.

וכן פסקו כל האחרונים13 שאין מקבלין אותו וגם בדיעבד אינו גר14. הבית יצחק הביא 
ראיה מגמ’ ע”ז15: “איזהו גר תושב, שקיבל כל התורה חוץ מאיסור נבלות וטרפות”, הרי 
ובאגרות משה הביא  והאחיעזר כתב דסברא הוא שמעכב,  גר חוץ מדבר אחד16.  שאינו 

ראיה מלשון הרמב”ם17 שכתב ‘כל’.

וז”ל הגאון רבי דוד קרלינר ז”ל ביד דוד18 : “א”ה, הודעת המצוות אין זה קבלת המצוות, 
מצוות  כל  ולקיים  ישראל  בדת  להיכנס  עליו  שמקבל  שאומר  ר”ל  המצוות  דקבלת 
שישראלים מחוייבים בהם, וזה מעכב לכו”ע, דבלא זה אינו גר כלל, שאפילו יקבל עליו 
כל התורה חוץ מדבר אחד אינו גר כלל, כדאיתא בבכורות19, והודעת המצוות הוא להודיעו 

9(  ג:
10(  לח.
11(  יא.
12(  כ.

13(  בית יצחק )יו”ד ח”ב סימן ק’ אות י’(. בית שערים )אור”ח רמ”א(, יד דוד לרבי דוד קרלינר 
)אישות ס”ק ק”ס(, עמק ברכה החדש )עמוד ק”ד( בשם הגר”ח סולובייצ’יק מבריסק, אחיעזר )ח”ג כ”ו 
אות ד’(, רבי אברהם הלוי הורוביץ, צור יעקב )סימן כ”ז(, שרידי אש )חלק ב’ סימן ע’ עמוד תקמ’’ו(, 
הרב הרצוג בהיכל יצחק )אבה”ע א’ י”ט(, אג”מ )יו”ד א’ סימן ק”ס(, מנחת יצחק )חלק ו’ סימן ק”ז(, 
שו”ת דברי יציב )חלק אבה”ע סימן ק”ב, ב’(, שו”ת שבט הלוי )חלק י’ סימן רכ”ז(, שו”ת מנחת אשר 

)שבת סימן ל”ד סוף אות א’( . 
14( ויש להביא ראיה מהא דאמרו במכילתא )בשלח( “ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה אתה 
ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי”, נזכר לדוד באותה שעה מה שנאמר למשה רבנו, אם יבא מכל האומות 
להתגייר שיקבלוהו, ומביתו )של עמלק( שלא יקבלוהו, מיד ‘ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך כי פיך 
ענה בך', משמע שהרגו מפני שאמרו ‘אין מקבלין’ ואינו גר למרות שהתגייר )בפשטות נתחייב מיתה 
על הריגת שאול, מ”מ אם לא היה עמלקי לא היה נהרג אלא בבי”ד. לדעת הרמב”ם עמלק שקיבל ז’ 

מצוות אין להורגו, וכאן משמע כדעת רש”י שמצווה, ועי’ לח”מ ריש פ”ו מהל’ מלכים(.
15(  סד.

16(  האחיעזר דחה ראיה זו, דאפשר שאינו גר מפני שלא טבל. וקש' דמ"מ בגמ' משמע שאינו גר 
רק בגלל שלא קיבל איסור נבלות, ולא מפני שלא טבל. עכ"פ גם האחיעזר מודה שחוץ מדבר אינו גר. 

)האחרונים דנו בזה כי לא היה בפניהם הפסיקתא זוטרתא והערכי תנאים(. 
17(  אי"ב פי"ב.

18(  אישות ס"ק ק"ס.
19(  ל'.
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דיני איזה מצוות, וזה הרבוותא שהביא הנ”י שאינה מעכבת וכו’”. הרי שלא מצא דעת יחיד 
שקבלת כל מצוות אינה מעכבת, ומי יבוא אחר המלך20. 

וכ”כ הגראי’’ה הרצוג זצ’’ל בשו”ת היכל יצחק21: ‘’ונראה פשוט, שכל שאינו מקבל עליו 
מצוה אחת דאורייתא אינו גר, שצריך שיקבל עליו כל המצוות, ואין יהדות למחצה”.

לכן, צריך כל דיין העוסק בגירות לוודא, שלמתגייר יש את התנאים שיאפשרו לו לשמור 
מצוות כדין, כפי שכתב הגאון ר’ נתן גשטטנר זצ’’ל22: ‘’ובלבד שיהא ברור כשמש, שהגר 
וידור בין שומרי תורה במקום שאפשר  מקבל על עצמו לשמור את כל המצוות כראוי, 
לשמור על המצוות. אבל היכי שאין הדבר ברור שיקיים כל המצוות באמת, נמצא שאין 

קבלתו כלום ואין זו גירות כלל, והקולר תלוי במגייר שהכניס נכרית בבית ישראל”.

טעויות נפוצות בהבנת דברי הרמב”ם והריטב”א 

לאחרונה באו מקילים חדשים שרצו להתלות בלשונות הראשונים, שכביכול אין קבלת 
המצוות מעכבת. עוד נתלו בדין ‘דברים שבלב’, ומדין ‘חזרו לסורם’, ובשעת הדחק. להלן 

נראה שכל דבריהם אין בהם ממש.

דברי הרמב”ם ‘לא הודיעוהו המצוות’

והנה,  עיי”ש.  המצוות  קבלת  הוא  הגרות  שעיקר  רבים,  במקומות  ברמב”ם  מבואר 
המקילים החדשים נתלים במה שכתב הרמב”ם :23“גר שלא בדקו אחריו, או שלא הודיעוהו 
המצוות ועונשן, ומל וטבל בפני שלושה הדיוטות - הרי זה גר... הואיל ומל וטבל יצא 
מכלל העכו”ם, וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו”. ובזה תלו תקוותם שכביכול אין קבלת 

מצוות מעכבת.

ושם  סיני  הר  במעמד  התורה  כקבלת  בעי’  גרות  שהרי  שמעכב,  היא  סברא  20( ובאמת 
ה’  “את  יז(  כו  )דברים  הרמב”ן  כמש”כ  וחדושיה  דקדוקיה  על  התורה  כל  ונשמע  בנעשה  קיבלו 
בדרכיו  וללכת  ובחידושיה...  ודקדוקיה  בפירושיה  התורה  כל  עליכם  קבלתם  היום...  האמרת 
ומשפטיו,  ומצותיו  חוקיו  ולשמור  רעהו.  את  איש  חסד  ותגמלו  והישר  הטוב  שתעשו   –
ולשמוע  תעשה,  ולא  עשה  המצות,  כל   – במצותיו  ויכלול  והמשפטים...  החוקים  בפרט  יזכיר 

 בקולו, ככל אשר יצוה לכם משאר המעשים על ידי או על ידי שאר הנביאים”.  
ה  אַמר ֵאַלי ֶאֱעֶשׂ ר ֹתּ ל ֲאֶשׁ י ִאם ָאֹמר ֹיאַמר ָהֶעֶבד ְלַרּבֹו, ֹכּ והשווה דברי רבינו יונה )שערי תשובה א ו( “ִכּ
ה. ְוַעל ָהִעְנָין ַהֶזּה ֶנֱאַמר )דברים כ”ז:  ֵעיָניו ַיֲעֶשׂ ר ְבּ ַבר ֹעל ֲאדֹוָניו ֵמָעָליו, ְוַהָיָּשׁ ָבר ָשׁ ָבר ֶאָחד - ְכּ זּוָלִתי ָדּ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹזּאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתם. ר לֹא ָיִקים ֶאת ִדּ כ”ו( ָארּור ֲאֶשׁ
21(  אבן העזר א' סי' י"ט.

22(  שו"ת להורות נתן ח"ג סי' פה.
23(  אי"ב יג-יז.
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‘קבלה’  בין  מהותי  הבדל  שיש  שלמה24,  החמדת  ובראשם  האחרונים  כל  ביארו  וכבר 
ל’הודעה’. ההודעה אינה מעכבת, אבל ה’קבלה’ מעכבת, כיוון שקיבל על עצמו את היהדות 
ומצוותיה, הרי זה גר, גם אם אינו יודע מה הן המצוות25. ודברי הרמב”ם כפשוטם שאם ‘לא 
הודיעוהו המצוות... הרי זה גר’, הוא אינו יודע מה הן המצוות אבל מקבלם, כדרך שקיבלו 
ישראל עליהם את התורה במעמד הר סיני, ב’נעשה ונשמע’, קיבלו לפני ששמעו מה הן 

המצוות26 .

והב”י בשו”ע פי’ ‘שלא הודיעוהו המצוות’ היינו “שלא הודיעוהו שכר המצוות ועונשן”, 
כלומר לא הודיעו לו שכר המצוות ועונשן, אבל הודיעוהו המצוות - וקיבל27.

גם אם נתעקש בדעת הרמב”ם שהגר לא אמר הריני מקבל עלי מצוות, מ”מ קיבל על 
עצמו הדת היהודית והכרוך בה, ובזה יש קבלת המצוות, וגם אם אינו יודע מה הן, אפשר 
שהוא גר. אבל ידע מהמצוות ואין ברצונו לקבלם, וודאי אינו גר, שהרי הרמב”ם לא הקל 
אלא כשלא הודיעוהו המצוות, אבל ידע המצוות ולא קבלם בלבו אינו גר, דאל”ה טפי 
הול”ל ‘הודיעוהו המצוות ולא קיבל וטבל ה”ז גר’ )ראה ביתר ביאור בהערה28( ולפ”ז גם 

שלא לפי החמד”ש, אם יודע על המצוות ואינו מתכוון לשמור אינו גר. 

ולא עוד אלא גם לשיטתם המופרכת, שקבלת המצוות אינה מעכבת, לא יועיל להם 
להקל בגיורים שבימינו, כי כאמור הרמב”ם לא הקל אלא כשלא ידע מהמצוות ועקב כך 

24(  ח"ג סכ"ט ד"ה ע"כ נראה.
25( כפי שאדם מתקבל למקום עבודה, ומקבל על עצמו כל עבודה שיאמרו לו.

26( ישנם ז' לשונות של הרמב"ם על קבלת מצוות, ולעולם הרמב"ם מזכיר לשון 'קבלה', ורק כאן 
הזכיר לשון 'הודעה' לבדה, מוכח כדברי החמד"ש, שקיבל המצוות אלא שלא הודיעוהו מהן.

27( האחרונים נקטו כדברי החמדת שלמה לחלק בין הודעה לקבלה )רשימה חלקית( פתחי תשובה 
)רסח אות ד’( כתונת פסים )על הנ”י, ביבמות הגהות חכמת שלמה )יו”ד רסח ג’( יד שאול לרבי יוסף 
שאול הלוי )יו”ד שם אות י’(, שפת אמת )שם ד”ה בבא להתגייר(, אחיעזר )ח”ג כ”ו(,שרידי אש )חלק 
ה’(  )יו”דן ק”נ,  יעקב  יהודה אונטרמן, חלקת  )עמ’ שע”ח( להרב איסר  ב’ סימן ע”ה( שבט מיהודה 
אגרות משה )יו”ד ח”א קנ”ט(, מנחת יצחק )ח”א קכ”א(, שו”ת ציץ אליעזר )חט”ז סו אות ה’(, לקוטי 
שיחות לכ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח )חל"ג ע' 29 הע' 44(, שו”ת להורות נתן 

)ח”ה ס”ה( ועוד.
28( מהלך זה בא להציע שגם אם לא נחלק בין ה’הודעה’ ל’קבלה’ ולא קיבל בפיו את המצוות, ואינו 
יודע מהמצוות, הוא גר כשיתברר צדקתו, כי ברגע שקיבל עליו את דת היהודית והכרוך בה, והיהדות 
כוללת בתוכה מצוות, יש בזה קבלת הדת ומצוותיה, ודווקא כשאין לו התנגדות או מחשבה שלילית 
על שמירת מצוות. והטעם בזה כי כל בר דעת מבין שדת כוללת בתוכה חובות כלשהם, ובקבלת הדת 
מקבלם, וכשיתברר צדקתו הוא גר. אבל אם במחשבתו להדיא שאין חובות ואין מצוות ביהדות, יש 

במחשבה זו התנגדות למצוות, ואינו גר. 
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ודאי אינו גר, דאל”ה טפי הול”ל  ידע המצוות ולא קיבלם בלבו,  לא קיבל מצוות, אבל 
‘הודיעוהו המצוות ולא קיבל וטבל ה”ז גר’.

יוכלו להעמיס  )המוטעית( שאין קבלת מצוות מעכבת, לכל היותר  לכן גם לשיטתם 
ברמב”ם על גר שלא ידע כלום על המצוות )גר שנתגייר בין הגויים(. לגבי המצוות הוא 
נמצא במצב פסיבי לגמרי, אינו יודע ואינו מודע כלל על המצוות, כי ‘לא הודיעוהו’ ולכן 
לא קיבלם. אבל גר היודע מהמצוות ואינו מתכוון לשמרם, הרי הוא נמצא במצב מחשבתי 

אקטיבי ובמודעות שלא לשמור מצוות. 

מתגיירי ימינו אינם במצב פסיבי של אי ידיעה של המצוות, אלא יודעים הם על המצוות 
גם  מקום  אין  כזה  ובמצב  התנגדות,  של  אקטיבית  במחשבה  הם  לשמור,  לא  ובכוונתם 

לשיטתם להקל. 

ויש לציין, שבלא הודיעוהו המצוות והתגייר, “יצא מכלל הגויים” אבל אינו יהודי עד 
שתתברר צדקתו, וכמש”כ הרמב”ם “וחוששין לו עד שתתברר צדקתו”, ודינו שהוא ספק 

גר עד שתתברר צדקתו, אם הוצדק בדרכיו - הוא גר, ואם לאו - אינו גר )וראה הערה29(.

העולה מכל זה, כי כל הסבר שרק נעלה על דעתנו ונעמיס בדברי הרמב”ם, לעולם לא 
נוכל להקל בגיורי ימינו, כי כאמור הרמב”ם לא הקל אלא בלא הודיעוהו, אבל אלו היודעים 

מהמצוות ואין בכוונתם לשמור – אינם גרים. 

ובכן, גם לשיטתם לא הועילו כלום! 

דברי הרמב”ם על הודעת מקצת מצוות

כתב הרמב”ם30: “ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות ואין מאריכין 
בדבר זה... ואין מרבין עליו, ואין מדקדקין עליו, שמא יגרום לטרדו ולהטותו מדרך טובה 
לדרך רעה, שבתחילה אין מושכין את האדם אלא בדברי רצון ורכים, וכן הוא אומר “בחבלי 

אדם אמשכם”, ואח”כ בעבותות אהבה”. 

29( מה שכתב הרמב”ם ‘וחוששין לו עד שתתברר צדקתו’, יש לדון האם כוונתו שהוא ספק גר מן 
התורה, או שרבנן החמירו בו. ולכאו’ לדעת החמד”ש ודעימיה שקיבל מצוות רק לא הודיעוהו, י”ל 
שהוא מדרבנן, שהרי קיבל המצוות כדין. אבל באמת כבר כתב האחיעזר להדיא דרק כשיש אומדנא 
שקיבל בלב שלם הוא גר ודאי )כמבואר בהמשך(, וא”כ אפשר שכיוון שלא ידע מהמצוות אין לנו 

אומדנא שקיבל בלב שלם ‘וחוששין לו’ הוא ספק גר מהתורה,
ולפי המהלך השני )בהערה הקודמת( שהגר קיבל את היהדות אבל אינו מודע כלל למצוות ולכן 
אין בלבו התנגדות אליהם, וודאי ‘חוששין’ הכוונה שהוא ספק גר מן התורה, כיוון שאיננו יודעים מה 

המשמעות של קבלת היהדות אצלו, לכן ממתינים עד שתתברר צדקתו.
30(  פי"ד ה"ב.
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המקילים החדשים רצו ללמוד מכאן שדי בקבלת מקצת מצוות. אבל כמובן אלו דברי 
הבל, כי מודיעין מקצת מצוות, אבל מקבל כל המצוות ע”מ לקיימם. והטעם שמודיעין רק 
מקצת ולא מרבין עליו, שמא ירתע, אבל מקבל הכל, כמו במעמד הר סיני שקיבלו ב’נעשה 
ונשמע’ וקיבלו מה שלא שמעו, וכמו שביאר הרמב”ן31. ואחר הגיור ילמד שאר המצוות, 

ואפי’ קיבל הכל חוץ מדבר אחד אינו גר וכמו שהתבאר32.

נשות שלמה

כתב הרמב”ם )אי”ב י”ג, ט”ז י”ז(:  “ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהן, ואף על פי 
שנגלה סודן”.

והנה המקילים רצו לטעון ש’נתגלה סודן’, הכוונה שהתגלה שלא קיבלו מצוות אלא 
מהשפה ולחוץ, ואעפ”כ הם גרים33. 

היה שלא  והסמ”ג, שהסוד  מן ההר  רבנו אברהם  פירשו הראשונים  נכון, שכבר  ואינו 
התגיירו לש”ש אלא לשם דבר, ‘שלא חזרו אלא בשביל דבר’ לשם אישות או שלחן מלכים 
וודאי הקבלה היתה  ואין כוונת הרמב”ם שהתגלה הסוד שלא קיבלו בלבם, אלא  וכדו’. 

רצינית אלא שלא היה לש”ש ומ”מ הם גרים, כמו שאמרו בגמ’34.

נשות שלמה באו שלא לש”ש, מ”מ קבלו המצוות בכנות. שהרי כנשות המלך לא העלו 
על דעתן שיוכלו להמרות פי המלך בביתו, וע”כ קיבלו המצוות בגמירות דעת, ובוודאי 
נהגו בשנים הראשונות כהלכה, אלא שעם הזמן התדרדרו וחזרו לגילולי אבותם, ומה”ט 
קיימו שמשון ושלמה נשותיהן. ובאמת מפורש כך בקרא, שרק לעת זקנתו חזרו נשותיו 

יו ִהּטּו ֶאת ְלָבבֹו וגו’”.  לֹֹמה ָנָשׁ לעבוד ע”ז שנאמר )מלכים א יא ז( “ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ְשׁ

ומפורש בריטב”א )יבמות כ”ד( שבא לשם דבר הוי גר רק משום “דאגב אונסיהו גמרו 
בקבלת  מעכבת  דעת  שגמירות  הרי  הריטב”א(,  מדברי  עוד  בהמשך  )וראה  וקיבלו”, 
המצוות, ולא סגי באמירה מן השפה ולחוץ. וכך נקטו כל האחרונים, וכ”כ בבית יצחק, 

באחיעזר ובאג”מ, וכ”כ ביביע אומר )ח”ה מילואים י”ג אות ב’(35.

31(  עה"ת ריש תרומה הובא בפרק א'.
32( ועוד שבמקצת מצוות אמרו בגמ’ והביאם הרמב”ם מודיעין אותו “אם חללת שבת אתה ענוש 

סקילה” ומתגיירי ימינו אינם שומרים שבת.
33( כמובן שזה נוגד כל הגיון לומר שקבלת מצוות הינה מלמול בפה כמעשה קוף.

34( בגמ’ )יבמות( אמרו “כולם גרים הם”, ומשם למד הרמב”ם דבר זה. 
35(  וז"ל: "ומש"כ הרמב"ם, היינו דווקא שתקופה מסוימת התנהגו בדת ישראל"



115 י"א ניסן - מאה ועשרים שנה - ה'תשפ"ב

בדעת הב”ח

הב”ח הבין בדעת רמב”ם שאין קבלת מצוות מעכבת. והמקילים החדשים רצו להתלות 
בזה. ואין בזה ממש, כפי שכבר ביארנו למעלה, כי כל הדיון בדברי הרמב”ם יכול להיות 
רלוונטי רק כשלא הודיעוהו, אבל הודיעוהו ולא קיבל, וודאי אינו גר, ולכן גם אם נתעקש 
שהב”ח אכן הבין ברמב”ם שאין הקבלה מעכבת, לא יועיל לגבי מתגיירי ימינו ולמי שכבר 

יודע שיש מצוות ולא מקבלם, כמו שהתבאר למעלה.

המצוות  קבלת  של  ‘טקס’  היתה  שלא  ברמב”ם  שהבין  הב”ח,  כוונת  בפשטות  ועוד, 
באמירה בפה בשעת הטבילה, אבל ע”כ הייתה קבלת כללית של הדת היהודית, וממילא 
לשמור  כשבלבו  אלא  שייך  לא  זה  כל  ומ”מ  מצוות.  קבלת  כאן  ויש  המצוות  בה  כרוך 
המצוות אלא שלא אמר בפרוש אלא במשמע, אבל אם בלבו שלא לשמור, מאן דכר שמיה 

ובוודאי מעכב. 

ועוד, הב”ח דחה דעה זו מההלכה מכל וכל, וכתב שההלכה המוסכמת בין הראשונים 
שקבלת המצוות מעכבת. 

ועוד, הב”ח מדגיש “לשם” )בקמ”ץ(, כלומר, בנקודת זמן בשעת טבילה לא היתה קבלה, 
אבל לפני כן קיבל. ועוד, הב”ח לא נכנס כלל לדון במקחו של הרמב”ם, היות והוא דחה 
דעה זו לגמרי מההלכה, ולכן לא דן בדבריו, וקיצר מאוד וכתב שאינו להלכה. אך ברור לכל 
בר דעת, שאילו היה מעלה בדעתו שיסתמכו על דבר זה להקל, היה נכנס לברר מקחו של 
הרמב”ם. ועוד, כל הפוסקים הבינו ברמב”ם וכך נפסק בטור ושו”ע לחלק בין ה’הודעה’ 

ל’קבלה’, והקבלה מעכבת. 

אבל כאמור כל זה אינו רלוונטי אלא למי לא ידע על המצוות, אבל ידע על המצוות ולא 
קבלם כגיורי זמננו, גם למתעקשים אינו גר.

תשובת הרמב”ם

והנה המקילים החדשים, רוצים להתלות בדברי הרמב”ם בתשובה, שכביכול כתב שם 
שיש להקל לגייר את המתבוללים. אבל כל המתבונן בדברי הרמב”ם, רואה שלא דיבר 
כלל להקל בגוף הגרות, אלא בדין דרבנן של ‘הנטען על השפחה’, אבל לגבי הגרות עצמה, 

בקבלת המצוות לא דיבר ולא הזכיר כלל. 

וז”ל: “תשובת הרמב”ם פאר  ז’(, מביא את תשובת הרמב”ם  )ח”ג כח אות  האחיעזר 
הדור )סי’ קל”ב(, נשאל בבחור אחד שקנה שפחה והיא יושבת בביתו, אם חייבים בי”ד 
להוציאה מביתו... והשיב על זה הרמב”ם, וז”ל: “ודאי מדין תורה צריך לגרשה משם ואפי’ 
בגיותה... ולכן מחויבין בי”ד אחר שמועה זו אשר לא טובה שישתדלו בכל עז ותעצומות 
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לגרש האמה הזאת או שישחררנה וישאנה, ואף כי הנטען על השפחה ונשתחררה אינו 
יכול לישאנה לכתחלה, אכן כאשר פסקנו בדברים כאלו שיגרש וישא, ופסקנו כך מפני 
תקנת השבים, ואמרנו מוטב שיאכל רוטב ולא שומן עצמו, וסמכנו על אמרם “עת לעשות 
לה’ הפרו תורתך”, ויכול לישאנה, והא’ ברחמיו יכפר עוונינו כאשר דבר לנו, ואסירה כל 
קלוגר,  מוהר”ש  הגאון  הוראת  הרמב”ם  בדברי  מפורש  עכ”פ  הטהור...  עכ”ל  בדיליך”, 
שמדמה דין שפחה לדין הרמ”א )בסי’ קע”ז ס”ה( בפנויה, וכל דאיכא תקנת השבים וחשש 
שלא תצא לתרבות רעה, יש להתיר, וכל זה לענין דין הנטען על השפחה מצד דין איסור 

דלזות שפתים”.

השפחה,  על  הנטען  דין  על  אלא  המצוות,  קבלת  לגבי  הגרות  בגוף  דן  אינו  הרמב”ם 
הרמב”ם  כתב  וע”ז  לכתחלה,  לישאנה  יכול  שאינו  שפתים”  ד”לזות  דין  מצד  דרבנן  דין 
שמפני תקנת השבים יש מקום להקל, ומוטב שיאכל רוטב ולא שומן עצמו. אבל על גוף 
הגרות, לא דיבר שם הרמב”ם כלום, ובוודאי צריכה לקבל כל המצוות כמבואר למעלה. 
וגם מוהר”ש קלוגר, לא הקל אלא בדין הנטען על השפחה, ולא לגבי גוף הגרות. )וראה 
סי’ רמ”ה שחלקה הועתקה  זה דתשובת הרמב”ם בשו”ת משנה הלכות ח”ה  בנדון  עוד 
בתחילת הקובץ שאדרבה ע”פ תשובת הרמב”ם יוצא שבגיורי ימינו אדרבה, הרוטב הוא 

שלא תתגייר עיי”ש בארוכה(.

דברי הריטב”א אם לא הודיעוהו המצוות

כתב הריטב”א )יבמות דף מ”ז(: “וסברא דרבוואתא, אם לא הודיעוהו אינו מעכב והכי 
משמע בפרק כלל גדול”, המקילים רצו להעמיס בדבריו שקבלת המצוות אינה מעכבת. 
וזה אינו, כי הריטב”א על ‘ההודעה’ מדבר, ולא על ‘הקבלה’, וכפי שהתבאר למעלה בדברי 

הרמב”ם. 

ועל כרחך מה שכתב הריטב”א “אם לא הודיעוהו אינו מעכב” על ההודעה מדבר, אבל 
‘לב שלם’  הקבלה מעכבת: ראשית, דהא הריטב”א כותב להדיא בכמה מקומות שצריך 

וגמירות דעת. 

בנוסף לכך כתב הריטב”א על הגמ’ ביבמות )כד ב(, בא לשם דבר “כולם גרים הם” וז”ל: 
“כיוון דנתגיירו וקבלו עליהם חזקה, דאגב אונסיה גמרו וקבלו”.

ועוד כתב )שם( על הכותים למ”ד גרי אריות הם “שלא נתגיירו בלב שלם מעולם ולא 
קבלו עליהם”.

עכו”ם  להו  והוה  פי’  הם,  אריות  גירי  “כותים  א(  עה  )קידושין  הריטב”א  כתב  ועוד 
באונס  גירותם  והוי  גרות...  אחר  אפי’  לעולם  מפיהם  ע”ז  שם  נשתקע  דלא  גמורים... 

לעולם”.
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מפורש בדבריו שצריך ‘לב שלם’, ‘גמר וקיבל’, ‘אגב אונסיה גמרו וקבלו’, אבל לא גמר 
בלבו ולא קיבל בלב שלם, אינו גר, והוא כמו הכותים שלא נתגיירו בלב שלם ואינם גרים. 
קיבל  מ”מ  אבל  הודיעוהו,  שלא  היינו  מעכב”,  אינו  הודיעוהו  לא  “אם  שכתב  מה  וע”כ 

המצוות.

וגם אם יתעקשו שלא לחלק בין ‘קבלה’ ל’הודעה’ אלא לא הודיעוהו ולא קיבל, מ”מ 
קיבל על עצמו את הדת היהודית ואת הכרוך בה36, למרות שאינו יודע מה הן המצוות, 

אפשר שהוא גר. אבל אם ידע על המצוות ובלבו שלא לשמרם, אינו גר. 

ועוד, אם הקבלה אינה מעכבת מדוע כתב הריטב”א ‘לא הודיעוהו’, טפי הול”ל ‘הודיעוהו 
שהתבאר  וכמו  מעכבת  הקבלה  אבל  מעכבת,  אינה  ההודעה  רק  ע”כ  אלא  קיבל’.  ולא 

למעלה בדעת הרמב”ם37, 

בדברי  להשתמש  יוכלו  לא  מעכבת,  מצוות  קבלת  שאין  )המוטעית(  לשיטתם  וגם 
הריטב”א לגבי מתגיירי ימינו, כי לכל היותר יוכלו להעמיס בריטב”א גר שלא ידע כלום 
על המצוות, והוא במצב פסיבי ונעלם ממחשבותיו ענין המצוות לגמרי, כי ‘לא הודיעוהו’, 
אבל יודע מהמצוות ואינו מתכוון לשמרם, הרי הוא במצב מחשבתי אקטיבי ובמודעות 
שלא לשמור. מתגיירי ימינו אינם במצב פסיבי של אי ידיעה של המצוות, הם במודעות 
ומחשבה אקטיבית של התנגדות למצוות, יודעים הם על המצוות ובכוונתם לא לשמור, 

ובמצב כזה אין אפשרות להקל גם לשיטתם. 

העולה מכך כי כל הסבר שרק נעלה על דעתנו ונעמיס בדברי הריטב”א, לעולם לא נוכל 
להקל בגיורי ימינו, כי כאמור הריטב”א לא הקל אלא בלא הודיעוהו, אבל אלו היודעים 

מהמצוות ואין בכוונתם לשמור – אינם גרים. ובכן, גם לשיטתם לא הועילו כלום! 

דברי הריטב”א בעניין גר שנתגייר בין הגויים וגר קטן

הריטב”א למד שאין ההודעה מעכבת מדין מהא שאמרו בפרק כלל גדול על ‘גר שנתגייר 
בין הגויים’ שהוא גר. וכמו שהתבאר גר שנתגייר בין הגויים קיבל המצוות, או קיבל הדת 

36( ראה למעלה מה שביארנו בדעת הרמב”ם, וכל הנאמר שם מבארים גם את דברי הריטב”א, 
ושניהם לדבר אחד כיוונו, אלא שבריטב”א הדברים נחרצים יותר, כי דרש להדיא ‘לב שלם’ ‘גמר וקבל’.  
37( יש לדון האם צריך קבלה באמירה או שדי בקבלה בלב, כגון שהודיעהו המצוות ואמר בפני בי”ד 
‘הריני טובל’, וטבל ע”ד זה, א”כ הטבילה אחר ההודעה משמעותה אמירת ‘הן’ על קבלת המצוות.. 
ולכאורה י”ל שדבר זה דומה לכל קנין שאינו צריך לומר בפה הריני קונה דירה, אלא עצם החתימה 
מבטאת גמירות דעת ומקיימת את הכתוב בחוזה. ה”ה, הטבילה היא כחתימה על המצוות, וכן משמע 
ברמב”ן. כמו”כ י”ל שדומה להא דאמרי’ “היה מדבר עמה על עסקי קידושיה ונתן לה קידושיה ולא פירש 

 דיו, והוא שעסוקין באותו ענין” )קידושין ו( ה”ה הכא ובתוס’ בטור ושו”ע משמע דבעי’ אמירה.  
שאלה זו היא על ימים מתוקנים, אבל בימינו אפילו אמירה ברורה בדר”כ אינה אלא מהשפה ולחוץ, 

הודיעוהו וטבל ללא אמירה אין זה קבלה.
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וכל הכרוך בה, אבל עדיין לא הודיעוהו המצוות. וע”ז כתב הריטב”א לגבי ‘גר קטן’ שהודעת 
המצוות אינה מעכבת..

והנה לכאורה קטן הרי אינו יכול לקבל המצוות, וא”א לחלק בין ההודעה לקבלה שהרי 
את שניהם אינו יכול. ובאמת בקטן יש כעין קבלת מצוות מפני שבי”ד מגדלים ומחנכים 
אותו ליהדות לתורה ולמצוות, וכמו שכתב רש”י )כתובות יא( “על דעת בי”ד והן נעשין לו 
אב”, וכן כתב הריטב”א “מתחנך מקטנותו ומורגל בתורת ישראל הקדושה ומסתמא לא 
יסיר ממנה, ומילתא דלא שכיח שיסיר מהתורה”. וכ”כ המאירי: “ומגיירין אותו… שיהא 
ענינו מסור להם, כדרך שעניין הבן מסור לאב להכניסו לברית ולקדושת אמונה”. וכשמגיע 
לי”ג כתב הריטב”א )שם( שאינו גר אלא אם “ניכרין מעשיו שהם מעשה יהודית”, ומש”ה 

יש כאן כעין קבלת מצוות, ורק על הודעה הוקשה לו, וע”ז כתב שאינה מעכבת.
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דין תורה בין משכיר לשוכר 
 בענייין חובות שהצטברו בזמן השכירות 

כהן הרב שי שמעון שי' הכהן 
רב קהילת חב"ד תל ציון חבר מכון הלכה חב"ד

ודברים  בדין  ובירור  תורה  לדין  לפנינו  שבאו  לשוכר,  משכיר  בין  תורה  דין  להלן 
שנפלו ביניהם -  

הנתבע (מר א. א.) שכר את דירת התובע (מר ב. ב.), וגר בה מעט יותר משנה, מ1
ולאחר  חוזה מסודר,  היה   3102\11\03 לתאריך  עד  כאשר   .4102\3\8 ועד   2102\11\
החוזה.  פורמלית את  להאריך  בלי  אך  הצדדים,  בהסכמת שני  מכן המשיכה השכירות 
בה  השאיר  אך  מהדירה,  התפנה  והשוכר  השכירות,  תקופת  הסתיימה  ב-8\3\4102 
לא  לבניין.  בכניסה  והניחם  והמיטה,  פינה את המקרר  התובע  ומיטה מקופלת.  מקרר 

ידוע מה עלה בגורלם.

טענת התובע: 

תקופת  בעת  שנוצר  ארנונה,  חוב  של  קיומו  את  המאשרים  מסמכים  הציג  התובע 
השכירות, בסך 4120 ש”ח. לטענתו השוכר הקודם של הדירה )מר ג(, הלך איתו לעיריית 
ק.ג. כדי לשלם את הארנונה לתקופת השכירות, וקיבל במקום הנחה של 20%. אך הנתבע 
לא ביקש שיגיע איתו לעריה, כפי שנהג קודמו. אם היה מבקש, התובע היה הולך גם איתו.

שהה  בה  מהתקופה  חלק  על   ,₪  1100 בסך  הבית,  לוועד  חוב  השוכר  הותיר  בנוסף, 
בדירה. התובע טוען, שהוא הפקיד את דמי וועד הבית, ישירות לחשבונה של ד.ד. מנהל 

קופת ועד הבית, וכך עושים גם שאר דיירי הבניין. כעת הוא דורש החזר מהשוכר.

סך הכל, דורש התובע 5220 ₪.

טענת הנתבע:

הנתבע טוען, שמצד האמת מגיעה לו הנחה של 90% בארנונה, והוא אכן קיבל הנחה 
כזו בתקופה האחרונה לשהותו בדירה. הוא הציג מסמך חתום מעיריית ק.ג. שהוא זכאי  
מכיוון  רק  החוזה,  של  הראשונה  לתקופה  רטרואקטיבית  הנחה  לו  אישרו  ולא  להנחה, 

שהתעכב בתשלום הארנונה. 
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לטענת הנתבע, הוא הלך לעירייה בתחילת תקופת השכירות, אך שם לא הצליחו לזהות 
את מיקום הדירה, כי היא חדשה, ולא רשומה בצורה מסודרת. גם בחוזה שנחתם אצל 
המתווך  בעזרת  הצליח  ארוכה,  תקופה  לאחר  רק  הדירה.  כתובת  הופיעה  לא  המתווך, 
לזהות את הכתובת המדויקת, ולשלם את הארנונה. בגלל האיחור, לא אישרו לו הנחה, על 

התקופה הראשונה של השכירות. 

איתו  לצור  וכשניסה  הדירה,  כתובת  מציאת  את  עליו  הקשה  התובע  הנתבע,  לדברי 
קשר, לא שיתף פעולה ורק יצר קשיים. כתוצאה מזה התעכב התשלום, עד שהמתווך עזר 
לפתור את הבעיה. לכן הוא מוכן לשלם רק 10% ממחיר התקופה הנ”ל, בהתאם להנחה 

המגיעה לו בערייה. 

לגבי תשלום ועד הבית, הנתבע הסכים שבית הדין יברר, אם הכסף מגיע לוועד הבית 
ולא לכיסו הפרטי של התובע, ואז ישלם את הסכום במלואו.

לטענתו  בדירה.  והמיטה שהשאיר  על המקרר  ישלם  דורש, שהתובע  הנתבע  בנוסף, 
הם היו במצב חדש, והוא מכר אותם לחברו, שסיכם עם התובע על תאריך מסוים שיבוא 
לקחת אותם. אך התובע החליט לפנותם מהדירה, ובכך הזיק לו. התובע מכחיש טענה זו. 

שאלות לבירור

1.  תשלום הארנונה

2.  תשלום ועד הבית

3. פינוי רכוש השוכר לאחר תקופת השכירות

דיון

שכירות(,  בחוזי  כלל  בדרך  מופיע  )וכך  הצדדים  בין  שנחתם  השכירות  חוזה  לפי   .1
הנתבע  עם  להגיע  מוכן  היה  הוא  התובע,  לטענת  על המשכיר.  מוטל  הארנונה  תשלום 
לעירייה, על מנת לסדר את עניני הארנונה, כפי שעשה בעבר. גם ההגיון תומך בטענתו, כי 

מסתבר שהמשכיר מעדיף שתשלומי הדירה ישולמו בזמנם. 

על אף טענות הנתבע, לא השתכנע בית הדין שיש הצדקה לאיחור כה גדול בתשלום 
השוכר  כמובן,  התובע.  לבין  בינו  שהיתה  לטענתו,  התקשורת,  חוסר  למרות  הארנונה. 
רשאי לתבוע את המשכיר, על שגרם לו נזק, כשהקשה עליו לקבל הנחה. אך לצורך זה 

עליו להוכיח בבירור את טענתו. 
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אם וכאשר יצליח השוכר להוכיח זאת, הוא יזכה בחלק מהסכום שביקש. כי סוף סוף זהו 
“גרמא”, בה נהוג לפשר בסכום חלקי, כפי ראות בית הדין.

סיכום: כל זמן שלא יציג הנתבע ראיות לטענותיו בנוגע לתשלום הארנונה, אין בית הדין 
רואה מקום לקבלם. לכן, הוא חייב לשלם את חוב הארנונה, בסך 4120 ₪. 

2. ביחס לתשלום וועד הבית, בית הדין התקשר למר ד.ד.  וזה אישר שהתובע שילם 
את תשלומי ועד הבית,  בתקופה בה שהה הנתבע בדירה. התשלום התבצע על ידי הפקדה 

לחשבון הבנק, כפי שעשו שאר דיירי הבניין.

סיכום: טענת התובע הוכחה כנכונה ביחס לתשלום הוועד בית, ועל הנתבע לשלם לו 
.₪ 1100

3. בנוגע למקרר והארון שהוצאו מהדירה:

ממנו  ביקשו  לא  כי  החפצים,  את  שהוציא  שאומר  התובע.  טענת  לפי  נדון,  תחילה 
רשות להשאירם. האם די בזה כדי לפוטרו, או שמכל מקום היה עליו להודיע לנתבע לפני 

שהוציא את חפציו?

כתב הרמב”ם )הלכות שכירות פרק ז הלכה ז(:

“מי שהכניס פירותיו לבית חברו שלא מדעתו, או שהטעוהו עד שהכניס פירותיו והניחם 
והלך, יש לבעל הבית למכור לו מאותן  הפירות, כדי ליתן שכר הפועלים שמוציאין אותן 
דמיהן  ממקצת  וישכירו  דין  לבית  שיודיע  הוא,  חסידות  ומדת  לשוק.  אותם  ומשליכין 

מקום, משום השב אבידה לבעלים, אף על פי שלא עשה כהוגן”.

ומבאר המגיד משנה )שם(, שהרמב”ם משווה את מי שמכניס את חפציו לבית חברו 
שלא מדעתו, למי שהטעה את חברו והכניס חפציו לרשותו )שדינו מבואר בגמרא - ב”מ 

דף קא:(.

דברי הרמב”ם הובאו להלכה, בשו”ע )חושן משפט סימן שיט סעיף א’(. ועל כך מוסיף 
הרמ”א: “ויש אומרים דצריך להודיעו תחלה, ואם נאנסו לאחר שהודיעו, פטור )הרא”ש 

וטור(”.

בפשטות זוהי מחלוקת. כי לשיטת הרמב”ם )והש”ע( אין חובה להודיע, אלא רק מידת 
חסידות. ואילו לשיטת הרא”ש והטור )והרמ”א(, מעיקר הדין צריך להודיע לפני פינוי. 

ורק אם הודיע, פטור אם נאנסו. 
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יוסף )על הטור(, שהרמב”ם והרא”ש חלוקים: “ומשמע, דהרמב”ם  וכן מפורש בבית 
חייב.  הפירות,  ונאנסו  הודיעו  לא  ואם  להודיעו,  צריך  דלהרא”ש,  הרא”ש.  על  פליג 

ולהרמב”ם פטור, אלא שמדת חסידות הוא להודיע הדבר לבית דין”. 

לפי זה הרמב”ם סובר, שאין צריך הודעה כלל מעיקר הדין, גם לא לאחר הפינוי, ורק 
מצד מידת חסידות יש להודיע לבית הדין לפני הפינוי, שיפנו הם, כדי לצמצם את הנזק 
לבעל הפירות. וכן פסק בשלחן ערוך. ולדעת הרא”ש, אם לא הודיע ונאנסו, חייב. ורק אם 

הודיע פטור. וכן פסק הרמ”א.

ולהלכה פסק האור שמח )הלכות שכירות פרק ז’ הלכה ז’(, שאכן אין צריך להודיעו, 
וכשיטת הרמב”ם: “ומסתברא כרבינו דאינו צריך הודעה כלל אף בהטעהו, דבכ”ז דומה 
למכסה בורו בדלי של חבירו, ואכמ”ל”. וטעמו, כי אדם שמניח פירות ללא רשות, צריך 

להעלות בדעתו שיפנו אותם. 

אך לדעת הסמ”ע )סעיף קטן ב’(, אין כלל פלוגתא בין הרמב”ם והרא”ש. ולכל הדיעות 
אין חייב להודיע לפני הפינוי, אך לאחר שהוציא הפירות לשוק, חייב להודיע לבעל הפירות 
שייקח פירותיו. ואם הוציא הפירות ולא הודיע, חייב לשלם. רק מצד מידת חסידות, לא 
יזרוק את הפירות בשוק, ויודיע לבית הדין עוד לפני כן, כדי שימצאו להם מקום איחסון 

)והוכיח דבריו בפרישה(. 

ולא  ואם השליך  וכן פסק הב”ח )שם על דברי הטור( כדעת הסמ”ע, שצריך הודעה. 
הודיע, חייב  מדינא דגרמי ומזיק בידיים.

אך הקצות )שם ס”ק ג’( כתב, שדעת הרמב”ם כדעת הראב”ד והריטב”א בשטמ”ק, שאין 
צריך להודיע כלל, אלא רק ממידת חסידות. וז”ל: 

“דיש לומר דסבירא ליה לרמב”ם דאין צריך הודעה כלל, דגם בשיטה מקובצת )ב”מ קא, 
ב ד”ה תוספתא( כתב דאין צריך הודעה כלל ע”ש וזה לשונו, האי מעשה דהאי גברא זבין 
ארבא דחמרא אייתי ליה הכא משום דהאי איתתא אפיקתיה לחמרא לאלתר ולא אודעיה 
כלל, ואף על גב דאמרינן בכרכים צריך להודיע י”ב חודש כו’, ושואל כשוכר דמי כו’, הכא 
כיון דשלא כדין עבד וברמאות כאשר עשה כן יעשה לו, הראב”ד. וכ”כ ריטב”א בחידושיו 

)ד”ה ההוא גברא( ע”ש. 

ולישנא דלא אודעיה כלל משמע דס”ל דלא בעי הודעה כלל לא בתחלה ולא בסוף, וזה 
נראה נמי דעת הרמב”ם וכמ”ש הב”י ועיקר הודעה אינו אלא ממדת חסידות”.

והט”ז )סעיף קטן א( ביאר בדעת הרמב”ם, שרק אם בעל הבית זקוק למקום שבו מונחים 
הפירות, אין צריך להודיע. כמו ממלא חצר חברו עם כדי יין, שמבואר בגמרא )ב”ק כח.( 
שבעל החצר משבר ויוצא משבר ונכנס. אך אם אינו צריך למקום הפירות, אסור להוציא 

עד שיודיעו, כי זה נהנה וזה לא חסר. ורק אם מודיעו יכול להוציא.
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ובשולחן ערוך אדמו”ר הזקן )הלכות שאלה ושכירות וחסימה סעיף ט’( פסק, וזה לשונו: 
“אם לא הטעהו אלא הכניסם שלא מדעתו לחצרו, אם הוא חצר העומדת לשכר, אינו רשאי 
להשליכם כלל לשוק, עד שיודיעו תחלה. ואם אינה עומדת לשכר, רשאי להשליכם לשוק 
ומודיעו אחר כך, אבל אינו רשאי לשכור פועלים מדמיהם”. לפי זה, בנידון דידן היה צריך 

המשכיר להודיע לשוכר לפני זריקת החפצים, ובפשטות צריך לשלם אם לא עשה זאת.

סיכום השיטות:

לדעת הסמ”ע והב”ח, אף אם נקבל בשלימות את גרסת התובע, מכל מקום כיוון שלא 
הודיע לנתבע לפני הפינוי, חייב לשלם. וכן דעת הרא”ש, וכן פסקו הרמ”א ואדמו”ר הזקן.

וכן לשיטת הראב”ד והריטב”א כפי  וכן פסק בשו”ע(,  לשיטת הרמב”ם )לדעת הב”י, 
שהובאו בשטמ”ק, פטור מלשלם. וכן פסק האור שמח.

ולדעת הט”ז, אם בעל החצר צריך את מקומו, אין צריך הודעה כלל. אך אם לא צריך, 
עליו להודיעו.

לכן, בנידון דידן, אין ספק, שמעיקר הדין היה התובע צריך להודיע לנתבע שמפנה את 
כבר  הרי  אך  הזקן.  ואדמו”ר  הרמ”א  ופסק  והטור,  הרא”ש  חובת  ידי  לצאת  כדי  חפציו, 
נעשה מעשה, ולדעת המחבר ועוד ראשונים, אם הניח בלי להודיע, רשאי התובע להוציא 
לפסקי  מחוייב  ואינו  חב”ד,  חסיד  אינו  הוא  והרי  לשוכר.  להודיע  בלי  מביתו,  החפצים 

אדמו”ר הזקן. 

יתר על כן, אפשר שגם לשיטת הרא”ש והרמ”א, יש לפטור בנידון דידן את התובע, אם 
כנים דבריו. כי הרי כל שוכר מביא עימו ציוד רב לדירה, ולכן סיום השכירות עצמו הוא 
ברור לתובע  בסיום תקופת השכירות.  לפנות את החפצים  הודעה לשוכר, שעליו  כעין 
השוכר  צריך  מכן  לאחר  ב-2016\3\8,  הסתיימה  ולנתבע, שמכיוון שתקופת השכירות 

לפנות את חפציו מהדירה כנהוג וכמקובל. 

כל זה הוא רק לדברי התובע, שטוען שלא סיכמו עמו שום דבר בנוגע לחפצים שנשארו 
בדירה. ולכן הדין עמו כשפינה אותם מדירתו, ואין לנתבע שום תביעה נגדו על זה. אך הרי 
לדברי הנתבע, הקונה סיכם עם בעל הדירה שיבוא לקחת את החפצים. ופשיטא שאם כנים 

הדברים, לא נהג המשכיר כשורה, כשלא עמד בסיכום ללא סיבה מוצדקת.

כדי לברר עם מי האמת, קיבל בית הדין את עדות מי שהיה אמור לקנות ולקחת את 
המקרר מבית התובע בהתאם לסעיף ז בשטר הבוררות: “בית הדין יכול לקבל פסולי עדות, 
לקבל עדות שלא בפני בעל דין או להוציא פסק דין בלי לשמוע עדים”. הנ”ל העיד כי 
תיאם עם התובע, ולמרות שהתובע הסכים לבואו, הוא הוציא לפני כן את המקרר החוצה 

וכך הזיק לנתבע. אמנם התובע מכחיש זאת, אך לבית הדין נראה שדברי העד אמינים. 
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ויכול  הבית(  וועד  כנ’’ל  )כסף הארנונא  בכספו של התובע  הנתבע מחזיק  הרי  בנוסף, 
לעכבו אצלו עד שהתובע יוכיח את גרסתו. לכן, חייב התובע לשלם את דמי המקרר. 

עיכובים  לחסוך  מנת  על  ולכן,  המדויק של מקרר משומש.  השווי  להעריך את  קשה 
נוספים ועוגמת נפש, החלטנו להשתמש בסמכותינו מתוקף שטר הבוררות, ולחייב עבור 
המקרר סך של – 700 ש’’ח, כפשרה הקרובה לדין, כלשון סעיף א בשטר הבוררות: “בית 

הדין יפסוק בנידון בין דין בין לפשרה או בהתאם לשיקול דעתו”.

סיכום: התובע חייב לשלם על המקרר שהיה בדירה, 700 ₪. 

פסק הדין 

יפעל להוכחת  כן  4120 ₪ )אלא אם  א( הנתבע ישלם לתובע את דמי הארנונה ע”ס 
טענתו כנ’’ל(.

ב( הנתבע ישלם לתובע 1100 ש”ח, תשלום עבור וועד הבית ששילם התובע בעבורו.

ג( מהסכום הנ’’ל יש לקזז 700 ש’’ח עבור המקרר.

ד( סך הכל, ישלם הנתבע 4520 ש”ח.

***

ערעור

בהמשך לפסק הדין, קיבל בית הדין את ערעור הנתבע, שמורכב משני חלקים:

א( ערעור על תשלום הארנונה.

ב( ערעור על תשלום המיטה.

טענות השוכר:

הנתבע צירף לערעורו, את מכתבו של השוכר הקודם - מר ג. 

במכתב מספר הנ”ל לבית הדין, שהוא הלך לבדו לערייה, ימים ספורים לאחר כניסתו 
לדירה, ושילם את מלוא הסכום. היה קושי למצוא את מספר הדירה בעירייה, כי למשכיר 
יש שתי דירות בבניין, והיה קשה לדעת באיזו דירה מדובר. לכן הוא החליט באופן שרירותי 
לשלם על אחת מהם, וב”ה זו הייתה הדירה הנכונה. מר ג. מבהיר, שכלל לא קיבל הנחה 
בארנונה, כי לא היה זכאי לה. הוא גם לא העביר את החוזה על שמו. הוא שילם כל זמן שגר 

בדירה, וכשסיים ביטל את ההוראת קבע.  
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הנתבע טוען שמכתב זה מוכיח את אי שיתוף הפעולה של המשכיר, ושולל את טענתו 
כי בעבר סייע למתגוררים בדירה לקבל הנחה.

כה  לאיחור  הצדקה  יש  אם  הדין  בית  פקפק  בו  הדין  פסק  שבעקבות  מוסיף,  הנתבע 
גדול, הוא פנה למחלקת הארנונה, דיבר עם המנהל, והובהר לו כי מבחינת העירייה, כיוון 
שבחוזה לא מוזכרת כתובת הדירה המדוייקת, העירייה אינה מכירה בו כתושב, וכלל אין 
באפשרותו לשלם את הארנונה )ולקבל הנחה(. הם אכן פנו למשכיר בכדי להסדיר זאת, 
אך לא היה שיתוף פעולה מצדו. הוא כלל לא היה בארץ, ולא מינה מישהו בארץ שיטפל 

בנכס בזמן זה.

הייתה  כללי,  באופן  כספים  בעניני  התובע  שהתנהלות  ראיות,  הנתבע  הביא  כן  כמו 
רשלנית למדי. הוא לא שילם גז מאז שהשוכר עזב את הדירה, ועוד.

ב( בתביעה הנגדית של השוכר, הוא ביקש תשלום על המקרר והמיטות. אך בית הדין 
פסק פיצוי של 700 ₪ על המקרר, וכלל לא הזכיר את המיטות. לכן השוכר מבקש פיצוי 

גם עליהם. 

בית הדין העביר את הערעור והמצורף אליו לידי המשכיר, וקיבל את תגובתו:

תמצית תגובת המשכיר:

השוכר צריך לשלם את הארנונה, בלי קשר לשאלה אם המשכיר הולך איתו או לא. 
לגבי תשלום הארנונה, מספיק  רלוונטיות.  כל  אין  הקודם  ממילא, למכתבו של השוכר 
נאמר לשוכר  לגבי החפצים,  צורך בכתובת המדוייקת.  ואין  בהחלט שמו של המשכיר, 
מספר פעמים שעליו לקחת את חפציו, ואם לא יעשה זאת יוציאום לבחוץ, ואכן כך נעשה 

לבסוף. כל שאר הטענות הינן הכפשה ותו לא.

דיון:

1: כפי שנתבאר בפסק הדין, תשלום הארנונה הוא חובת השוכר בלבד, שצריך לדאוג 
לסילוקה. 

מחד, ניכרים דברי אמת. השוכר מתאר במפורט מה בדיוק קרה ולמה, ואילו המשכיר 
מסתפק בהודעה יבשה שהטיפול בארנונה הוא באחריות השוכר. גם בנוגע לרכוש שנותר 
בדירה, בית הדין כבר הבהיר שעדות העד נשמעת לו אמינה, אך המשכיר חוזר על גירסתו, 
בלי להוסיף לה אפילו קצה ראיה. במצב זה, הגיוני לקבל את טענות השוכר, שגם מוחזק 

בכסף, כפי שהוזכר בפסק הדין.
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ולגוף הטענות, המשכיר צודק בכך שכדי לשלם חובות ארנונה, די בידיעת שם המשכיר. 
של  הכלכלי  במצבו  תלויה  שההנחה  כיוון  בכך.  די  אין  לחלוטין  הנחה,  לקבל  כדי  אך 
המתגורר בדירה, וללא חוזה מפורט ומסודר, מבחינת העירייה אין קשר בין הדייר לבין 
התשלום. מבחינה זו, אם המשכיר לא איפשר לשוכר לממש את זכותו להנחה, ולא עשה 

את המינימום הנדרש לשם כך, יש לשוכר טענה סבירה בהחלט לגביו.

מאידך, גם אם נקבל את גירסת השוכר בשלימותה, עדיין אין זה סביר לומר שהמשכיר 
‘הכשיל׳ במזיד את השוכר, כדי להפריע לו לשלם את תשלום הארנונה. כי בזה הוא מזיק 

לעצמו בלבד, כיון שחשבון הארנונה עודנו על שמו. 

לכן נראה לעניות דעתנו, שהיה ‘קצר’ בתקשורת בין הצדדים, שנבע במידה מסוימת 
מהתרשלות של המשכיר, ואולי גם מקשיי השפה. 

גם התובע, שמתנסח בכתב הערעור בחריפות רבה, אינו מאשים את המשכיר ברשעות 
וזה  שבשיטה!!  דבר  הוא  התובע  אצל  סדר  וחוסר  תשלום  ש”אי  אלא  זדון,  בכוונות  או 
מוכח!!”. ובכן, אי סדר הוא אמנם תכונה לא רצויה, אבל קשה לחייב את המשכיר בחיובי 

גרמא, רק כי הוא אדם לא מסודר.

העירייה מחייבת את תשלומי הארנונה, ונותנת הנחות בהתאם לקריטוריונים שונים. 
ממילא, טענת השוכר אינה על נזק ישיר שהזיק המשכיר, אלא רק שלא סייע מספיק כדי 
להיפטר מהעירייה. בהתחשב בכך שכנראה לא היה זה בזדון, קשה לחייב את המשכיר 

בזה.

נוסיף, שגם על השוכר יש אחריות מסוימת. ראשית, גם אם שהמשכיר אינו בארץ, ניתן 
להשיג אותו אם ממש רוצים, ולבקש חוזה מעודכן באמצעות המייל. לא נדרשת נוכחות 
אישית של המשכיר בעיריה, כדי להעביר את חשבון הארנונה על שם השוכר. שנית, גם 
כנגד השוכר אפשר לטעון, מדוע לא טרח לוודא שכתובת הדירה המושכרת ברורה כנדרש, 

לפני חתימת החוזה. כפי שהוא לא לקח בחשבון את חשיבות העניין, כך גם המשכיר.

ומכל מקום, בית הדין כבר שיקלל במידת מה את רשלנות המשכיר, וזה חלק מהסיבה, 
לפיצוי הגבוה יחסית שניתן לנתבע על המקרר, בפסק הדין.

2: לגבי התביעה על המיטות והמזרונים, כבר כתבנו שמעיקר הדין אין המשכיר צריך 
לשלם על שפינה את חפצי השוכר, כי השוכר צריך להשאיר את הדירה ריקה מחפצים. אך 
בנידון דידן, בית הדין חייב את התובע לפצות את הנתבע ביחס למקרר, היות וקיבל עדות 
הוציא  אופן  ובכל  מסויים,  בתאריך  מדירתו  המקרר  את  שיפנו  והסכים  ידע  שהמשכיר 
את המקרר לפני התאריך המוסכם )כפי הנראה, גם כן כתוצאה מחוסר הסדר, עליו סיפר 

השוכר(. 
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בית הדין שב ושקל שנית את טענת השוכר, על התרשלות המשכיר במיטות שנשארו 
בדירה. נראה לנו שגם ביחס למיטה זכאי השוכר לפיצוי, ולכן המשכיר ישלם לשוכר סך 
של ₪750 על אובדן המיטה והמזרונים. זה גם ישמש גם כפיצוי נוסף לשוכר, על רשלנות 

התובע ביחס לארנונה.

כאן  אין  בארנונה,  ההנחה  לגבי  אך  בדבריו,  דייק  לא  שהתובע  הוכיח  הנתבע  סיכום: 
נזק במזיד אלא רשלנות, ולא ניתן לחייב בזה את המשכיר. לכן השוכר חייב לשלם את 
מלוא הסכום כפי שנקבע בפסק הדין. עם זאת, אנו מקבלים את הערעור לגבי המיטה 
והמזרונים, ומחייבים את המשכיר בתשלום ₪750 על אובדן המיטות, בנוסף לתשלום על 

אובדן המקרר, ₪700.

פסק דין: השוכר יכול לקזז מהסכום שחייב למשכיר, 1450 ₪, ועל כן נותר לו לשלם 
.₪ 3770

ערעור שני

גם לאחר קבלת ההחלטה בערעור, המשיכו להגיע לבית הדין טענות שונות ומשונות. 
על כן נזקקנו לשבת ולשמוע שוב את הצדדים, כדי לחתום את הנושא:

טענות המשכיר:

ראשית, המשכיר טוען שהערעור לא נשלח אליו, והוא לא הגיב עליו. שנית, הוא טוען 
שהקיזוז של 1450 ₪ אינו מוצדק. כי הרכוש שנותר בדירה היה ‘זבל’ כהגדרתו. שלישית, 

הוא תובע סכום של 2477 ₪ ששילם על הוצל”פ, כדי לגבות את המגיע לו. 

טענות השוכר:

הנתבע טוען, שזמן קצר לאחר הדיון הוא ביקש לערער, ואין שום סיבה הגיונית לכך 
שהתובע פנה להוצל”פ, שהטיל עיקול על חשבונו, מה שגרם לו נזק רב ועוגמת נפש. לכן 

הוא מבקש פיצוי של 10000 ₪. 

דיון:
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לגבי הטענה הראשונה של התובע, שהערעור לא נשלח אליו - בתיק מצוי מכתב תגובה 
זו חתימתו(. אמנם המכתב כתוב בעברית  חתום על ידי התובע )שאישר בפנינו כי אכן 
רהוטה, וסביר שלא נכתב על ידי התובע, שאינו דובר עברית ברמה מספקת, אלא על ידי 
אי מי מטעמו. גם ניכר הבדל בין כתב היד, לבין החתימה. אך סוף סוף, ברור שהתובע קיבל 

את הערעור, ומן הסתם העבירו לעורך הדין שלו וכדומה.

לגבי הטענה השניה, לגבי הקיזוז, העניין נידון בהרחבה בפסק הקודם ובהחלטה שלאחר 
הערעור. כעת אמנם טוען התובע שהרכוש היה ‘זבל’, אך השוכר הרי טוען שהיה זה רכוש 
כפי  מוחזק  שהוא  השוכר,  גירסת  את  מחזקת  לרכוש,  קונה  שנמצא  העובדה  גם  חדש. 
שכבר הוזכר. בנוסף, וכפי שכבר נתבאר, חישוב שווי הרכוש נעשה באופן שרירותי כפי 

ראות הדיינים, ולקח בחשבון גם את תשלום הארנונה.

ולגבי הטענה השלישית, לגבי עלות הפניה להוצל”פ, לפי ההלכה, אין לפנות ישירות 
לערכאות למימוש פסק דין תורני, אלא צריך לקבל לכך אישור מפורש מבית הדין. בנידון 
דידן, לו היה התובע פונה לבית הדין, היה מתוודע לערעור שהוגש, וממתין להכרעה בו. 

על כל פנים, אין מקום לחייב את הנתבע, בפעולה שהתובע עשה שלא כדין. 

לסיכום: לדעתינו אין מקום לקבל את טענות התובע.

לגבי טענות השוכר. אכן, בית הדין התרשם כי הפניה להוצל”פ גרמה לו עוגמת נפש 
רבה. כפי שהוזכר, פניה זו הייתה טעונה את אישורו המוקדם של בית הדין, דבר שלא 
נעשה. עם זאת, התרשמנו שגם זה היה תוצאה של ‘קצר’ בתקשורת בין הצדדים. המשכיר 
הסכום  מכל  שליש  לשני  )קרוב  מבוטל  לא  סכום  לו  שעלתה  מהפניה,  כלל  הרוויח  לא 

שנפסק לטובתו!(. הייתה זו אי הבנה בסיסית מצידו, לגבי אופן ביצועו של פסק דין.

גם הנזקים שנגרמו לנתבע, היו לא ממוניים בעיקרם. לא הוצג בפני בית הדין, חישוב 
המסביר מדוע נקבע סכום זה דווקא.

בנסיבות אלו, נראה לבית הדין כי אין מקום לחייב את התובע. הוא אכן עשה מעשה 
אשר לא ייעשה, אך נראה שהיה זה בשגגה.

סיכום: פסק הדין שנשלח לצדדים בעינו עומד, ובית הדין אף התבשר כי הוא כבר בוצע. 
מעבר לכך, אין בית הדין רואה לנכון לחייב אי מי מן הצדדים.
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שו"ת בקשר עם מגיפת הקורונה

להחמיר  הרא"ש  פסיקת  יביא  בטהרה:  שתפסוק  קודם  ימים  ה'  המתנת   - א'  שאלה 
בספירת ז' ימים ודעת הראב"ד החולק עליו / יביא דעות הפוסקים כהרא"ש / יביא דברי 
יביא דעת הדגול   / בזה  והט"ז  יביא מחלוקת הש"ך   / דצריכה להמתין חמישה  הרמ"א 
מרבבה והפתחי תשובה וישליך בנוגע לנדו"ד / יבאר דעת הצ"צ ועוד להחמיר / יסכם 

בנוגע למעשה.

יביא דעת הטור והרמב"ם  שאלה ב' - ספירת ז' נקיים כשמועד החתונה בעוד חודש: 
/ יבאר מחלוקת הרשב"א וריב"א ויביא פסק הב"י בזה / יביא הנפק"מ בין השיטות לפי 

הדרישה / יבאר דפליגי על הט"ז / יסכם בנוגע למעשה.

שאלה ג' - ספירת ז' נקיים שנית כשנדחית החתונה: יביא פי' רש"י והרשב"ם בדברי 
הגמ' / יביא ביאור המהרי"ק שנחלקו בהבנת דברי הר"מ / יביא הכרעת 'המחבר' / יוסיף 

דברי הב"ח והט"ז על הנ"ל / עפ"ז יבאר פרטי הענינים בנוגע למעשה.

 הרה"ת הרב שמואל שי' ללום
בוגר הישיבה, אנ"ש ביתר עלית
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 שאלה א'1:
האם כלה צריכה להמתין ה' ימים קודם שתפסוק בטהרה, בתקופת 

הקורונה?

א
וההכרעה  נקיים  ימים  ספירת  לגבי  והראב"ד  הרא"ש  מחלוקת 

כדברי הרא"ש

איתא בגמרא נידה2: "בעי רמי בר חמא: פולטת שכבת זרע מהו שתסתור בזיבה? רואה 
אך  זו,  בגמרא  איפשטיה  דלא  ובעיא  סתרה".  ולא  הויא  נוגעת  דילמא  או  וסתרה  הויא 
איפשטיה באתר אחרינא במסכתה3: דבעא מיניה רב שמואל בר ביסנא מאביי: "פולטת 
ותרצינן  מינא"  נפקא  "למאי  התם  ושיילינן  הויא",  נוגעת  או  הויא  רואה  זרע"  שכבת 
"לסתור בזיבה ולטמא במשהו". ואמר ליה אביי: רואה הויא. אתא ושייליה לרבא וא"ל: 

1(  הקדמה:
בתקופה זו של 'מגיפת הקורונה' נמצאים אנו במצב של אי וודאות תמידית, בו השלטונות בעולם 
וצווים אשר אוסרים על התקהלויות, מסגירים ערים  מנסים למגר את המגיפה באמצעות הוראות 
ושכונות, ומבודדים בבתים אלו שנדבקו בנגיף או שישנו אפשריות שנדבקו, ועל כן, האידנא דהמנהג 
לינשא באולמות אירועים 'ברוב עם הדרת מלך', ובסיבת המגיפה והגבלות השלטונות לא ניתן לקיים 
זימנין דהצטריך  יודעים מתי תתקיים חתונתם.  אינם  והכלה  כך החתן  זאת באורח ארעא, בעקבות 

להקדומיה וזימנין דהצטריך לאחוריה.
והעולה על כולנה מצינו שמקימים חופות ברחובה של עיר. ויתרה מזו, ישנו מצב שהחתן או הכלה 
ימצאו בבידוד במועד שקבעו לינשא, או שהם עצמם נדבקו בנגיף ואינם יכולים לקיים את החתונה 

במועדה.
בחיבור זה שמתי בעיני מטרה, להורות הלכה למעשה בהלכות הנוגעות לכלות בדיני "ה' ימי נידה" 
ו"ז' ימי ליבונה", בדינים אשר פוסקי זמנינו כתבו בחיבוריהם "שצריך לעשות שאלת חכם" או "שאין 
הדבר מצוי ויש לשאול רב מורה הוראה כיצד לנהוג" וכיו"ב, ובתקופה זו של "מגיפת הקורונה" הלכות 

אלו קיבלו משנה תוקף ו"מעשים שבכל יום". 
לפיכך באתי לשנס מתני ולאזור כוחי לדון בדינים אלו, אשר עליהם נאמר בפרקי אבות "קנין ופתחי 

נידה הן הן גופי הלכות, תקופות, וגמטריאות פרפראות לחכמה".
2( פרק בנות כותים לג, א.
3( פרק יוצא דופן מב, א.
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ובגמרא התם מסברינן דאף לר' שמעון  וא"ל: רואה הויא.  יוסף,  רואה הויא. אתא לרב 
ולרבנן רואה הויא".

להחמיר  יש  איפשטה,  לא  חמא  בר  דרמי  דבעיא  "דכיון  זו:  בסוגיא  הרא"ש4  ופסק 
בפולטת וסותרת יום אחד . . הילכך כל אשה צריכה ליזהר שלא תתחיל לספור ז' נקיים עד 
יום ה' לשימושה כגון אם שמשה במוצאי שבת אינה מתחלת לספור ז' נקיים אלא ביום 
חמישי, דקיימא לן כרבנן דאמרי שבת בפרק ר"ע5 "דשש עונות שלימות בעינן לפליטה. 
במוצאי  הילכך כששימשה  לאחר שש שעות שלימות".  אלא  זרע מסרחת  דאין שכבת 
שבת אם תפלוט בליל רביעי קודם עת שימושה במוצאי שבת עדין היא עומדת בתוך ו' 

עונות לשימושה ואם פלטה סותרת. הילכך יום חמישי יהיה ראשון לספירתה". 

זרע אלא  פולטת שכבת  "דלא אמרו  דבריו:  על  החולק  דעת הראב"ד  ומביא הרא"ש 
לטהרות בלבד, אבל לבעלה אינה סותרת" והוכיח דבריו שם. ואתא הרא"ש וסתר ראיותיו 
וכן  יונה.  יונה6 והעלה: "דנכון להחמיר כדברי רבינו  והוכחותיו וסמך דעתו בדברי רבינו 

נוהגים בצרפת ואשכנז וכו' . . ". 

וכל הנך רבוותא פסקו כן כהרא"ש: הסמ"ג7, וסמ"ק8, ספר התרומה9, הגהות מיימוניות10, 
הלכה  דאין  הפוסקים  מכל  מוסכם  דבר  והוא  שלו13.  ובשו"ע   בב"י12  המחבר  הטור11, 

כהראב"ד אלא כהרא"ש ז"ל.

4( בפרק בנות כותים שם סי' א'.
5(  דף פו, א.

6( בפירוש תלמידי רבינו יונה על הרי"ף במסכת ברכות דף כב, א. ד"ה שאפילו. ועיין בתורת הבית 
הארוך לרשב"א ב"ז ש"ה כ"ו שהביא מה שדחה רבינו יונה ראיית הראב"ד.

7(  לאוין קי"א ל"ז ע"ג.
8(  סי' רצ"ג ע' שכ"א.

9(  סי' צ"ה.
10(  בפרק ו' אות ב'.

11(  בסי' קצ"ו יורה דעה הלכות נידה.
12(  ד"ה הפולטת שכבת זרע.

13(  סימן קצ"ו סעי' א'.
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ב
דעות הש"ך והט"ז

ואתא הרמ"א14 ופרס המפה והניח המנהג על השולחן, וכתב: "ויש שכתבו\15, שעכשיו 
אין לחלק בין שמשה עם בעלה ללא שמשה, וכל אשה שרואה אפילו כתם צריכה להמתין 
ה' ימים עם יום שראתה בו, ותפסוק לעת ערב ותספור ז' נקיים, וכן נוהגין במדינות אלו 
ואין לשנות". דגם כאשר לא שמשה עם בעלה ואין שייך הסיבה של "פולטת שכבת זרע", 

אין לחלק בכך וצריכה להמתין חמשה ימים.

וביאר הש"ך16 טעמא דהרמ"א: "דלא פלוג רבנן, וגזרינן "לא שמשה" אטו "שמשה", 
היא  ד"ביה"ש" פשוטא  "בין השמשות"? חששא  אטו  היא  גזירה  גופה  ואע"ג דשמשה 
וחששו בה רבנן טובא בכמה דוכתי". )ולאחר שקלא וטריא בדברי הב"ח והמהרי"ק האם 
הדבר תלוי כשהיה בעלה בעיר אם לאו( מסיים הש"ך: "וגדולה מזו נוהגים, שאפילו כלה 
אינה סופרת ז' נקיים עד יום ה' לראייתה אע"פ שעדין לא בא החתן לעיר, אע"פ שלפי 
דעתי אין להחמיר בזה כלל, ולא נזכר בשום פוסק קדמון או אחרון, מ"מ, לא יהא אלא 
יש להתיר להכלה  ומ"מ, בשעת הדחק17  כו'.  איסור  בו  נהגו  ואחרים  כדברים המותרים 
שמיד שתפסוק בטהרה תספור ז' נקיים, דבהכי עדיף טפי ממה שנוהגין שנשאת כשהיא 
נדה, שהרמב"ם פסק שלא תנשא כלל עד שתטהר. ואע"ג דאנן לא מדקדקין בהכי וכמ"ש 

הרב באה"ע ס"ס ס"א, מ"מ, ודאי היכא דאפשר בטהרה טפי עדיף. כן נ"ל".

אלא  זאת  לחומרא  חש  לא  יוסף  "הבית  דכתב:  עמו,  היתה  אחרת  רוח  דהט"ז18  אלא 
ז"ל  ומו"ח  בזה.  דרמ"א מקיים המנהג להחמיר  כלל אלא  אינה ממתנת  לא שמשה  אם 
כתב: "שנראה לו להקל כשאין בעלה בעיר דאין להחמיר כל כך", ואשטמיטתיה תשובת 
מהרי"ק שורש ל"ה שכתב להדיא "שנהגו להחמיר אפילו אין בעלה בעיר", ומי יחלוק על 

המנהג?!". 

ומשליך הט"ז לנידון דידן, ופוסק: "אלא שנראה לי קולא אחת בזה )מדברי המהרי"ק( 
בכלה שפירסה נדה סמוך לחופתה ואפילו אחר חופתה קודם שנתייחדה עם חתן שלה אין 
ממתנת כלל דבזה ודאי לא שייך למגזר "לא שמשה אטו שמשה" דלא באה עדין לכלל 

תשמיש כלל עמו ולמה נגזור בזה. כן נ"ל".

14(  בהגהה לשו"ע שם.
15( ת"ה סימן רמ"ה בשם א"ז ומהרי"ק.

16(  בס"ק כ'.
17(  כתב בתורת השלמים )ס"ק י"ח(: "ונ"ל דהאי "בשעת הדחק" שנקט הש"ך בלשונו ה"פ, כגון 
שכבר טבחו טבוח וכיוצא בזה, בענין שא"א לדחות הנשואין עד שתיטהר דאז עדיף טפי לספור הז' 

נקיים מיד כדי שלא יהא נשאת כשהיא נדה".
18(  ס"ק ז'.
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הא קמן דיוצא לפנינו מחלוקת הפוסקים, דלפי שיטתיה דהש"ך הרי רק במלתא דשעת 
הדחק נתיר להכלה דלא תצטרך להמתין ה' ימים "כיון שהוא מהדברים המותרים שאחרים 
דאפילו  י"ל  דהט"ז  לשיטתיה  ואילו  כלל.  היתר  לה  אין  הכי  בלאו  הא  איסור",  בו  נהגו 
לדידה  כלל  שייך  דאין  בצידיה,  וטעמיה  ימים,  ה'  להמתין  צריכה  הכלה  אין  לכתחילה 
הגדר ד"שמשה" כיון דלא באה עדין לכלל תשמיש, ובהא לא גזרינן רבנן "לא שמשה אטו 

שמשה".

ג
ביאור ה'דגול מרבבה' בדברי הש"ך ודעת הצ"צ להחמיר  בזה

אך דע עקא, דהדגול מרבבה19 סייג בדברי הש"ך: "דאף הש"ך שכתב "דבלא שעת הדחק 
אפילו כלה אינה סופרת שבעה נקיים עד יום ה' לראיתה" לא אמר אלא כשלא היתה נדה 
קודם לראיה כגון בתולה שראתה פעם ראשונה ועד עתה היתה בתולת דמים או מניקה 
שהיתה טהורה בעת מיתת בעלה וראתה עתה פעם ראשון אחר כ"ד חודש אבל אם היתה 
כבר נידה לא שייך חומרא זו כלל". דמהכא משמע, דהאידנא דבד"כ כלה שנישאת כבר 

ראתה "דם נידות", לא שייך חומרא זו אף דאין 'שעת הדחק'. 

מעיל  "תשובת  דבספר  להקל,  צדדין  עוד  מביא  תשובה20  בפתחי  זה,  להיתר  בנוסף 
דאף בגזירת רז"ל  הקל בראתה תיכף אחר הטבילה קודם ששימשה, מהטעם,  צדקה"21 
קיי"ל במלתא דלא שכיח, לא גזרו. ומכל שכן בגזירה זו. ומסיים הפת"ש: "וכבר הסכימו 

עמו החברים ונעשה מעשה. וכן דעת הסדרי טהרה". 

ואף בנידון דידן -בתקופת מגיפת הקורונה- נאמר דהוי מילתא דלא שכיחא דלא גזרו 
רבנן, ומכ"ש בגזירה זו.

והנה מצאתי ב'פסקי דינים' להצמח צדק )מליובאוויטש(22 שפסק: "ומ"מ, בכלה י"א 
שיש להקל ואפי' אם פירסה נידה אחר חופתה כל זמן שלא נתייחדה עם החתן כיון שלא 
באה עדין לכלל תשמיש אין לגזור בה אטו שמשה )ט"ז וש"ך( ומ"מ המנהג להחמיר אף 
בכלה שתמתין ה' ימים מיום ראייתה אף אם לא בא החתן עדין. ואין לשנות המנהג )דהוי 
ומיהו בשעת הדחק כגון שטבחה טבוח  כו'(.  נהגו בהן אסור  כדברים המותרים ואחרים 
יש להקל שלא  ימים,  ה'  הנשואין עד שתטהר אם תמתין  ידחו  ויתקלקלו האוכלין אם 

19(  על ש"ך ס"ק כ'.
20( ס"ק ט"ז( לאחר שהעתיק דברי הדגול מרבבה הנ"ל.

21(  סי' ל"ב.
22(  סימן קצ"ו סעיף י"ח.
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תמתין כלל אלא תפסוק בטהרה ביום שפוסקת בו. דזהו עדיף טפי ממה שנוהגין שנשאת 
כשהיא נידה )ש"ך ומ"י(. ואף שלא בשעת הדחק אין להחמיר אלא במקום שכבר נהגו אבל 

במקום שאין מנהג אין להחמיר כלל בזה )ש"ך(".

דהמנהג הוא להחמיר, דאף "כלה" צריכה להמתין ה' ימים מיום  דהצ"צ פסק להלכה 
ראייתה אף אם לא בא החתן עדין. ואין לשנות המנהג. ורק במקום דלא נהגו, אין להחמיר 

בזה כלל. או בשעת הדחק, גם במקום שנהגו יש להקל23.

ואף בפוסקי זמננו קא חזינן דהגאון הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל בספרו "דרכי 
טהרה"24 פסק כן25, ובל' הק': "י"א שכלה יכולה לעשות הפסק טהרה מיד בסיום ראיתה 
ראייתה  מתחילת  ימים  חמשה  להמתין  הצריכה  רגילה  כאשה  שלא  הרגילה,  החדשית 
קודם "הפסק טהרה". וי"א שגם כלה צריכה להמתין חמשה ימים מתחילת ראיתה לפני 
שהיא עושה "הפסק טהרה". אע"פ שההלכה כדעה ראשונה, נהגו להחמיר כדעה השניה26, 
ובלבד שלא יאלצו לדחות בגלל זה את הנשואין או את "בעילת המצווה" או יאלצו לעשות 

"חופת נידה" וכדומה". 

דמכאן ניתן להסיק הלכה למעשה: אף דמצד מנהג המחמירים, כל כלה צריכה להמתין 
ה' ימים מראיתה קודם שתספור ז' נקיים, הנה בתקופה זו ד"מגיפת הקורונה" הוי מילתא 
דלא שכיחא כלל ולא גזרו רבנן במידי דלא שכיחיה, ובפרט בגזירה זו )המתנת ה' ימים( 
דלא החמירו27, ומכש"כ בכלה דלא שייך בה כלל גזירה ד"לא שימשה אטו שימשה" כיון 
אף לנוהגים מנהג זה  ולכן  )ותלת( לטיבותא,  והוי תרתי  דלא באה עדין לכלל תשמיש, 
להחמיר, יש להקל בדינה לומר דאינה צריכה להמתין ה' ימים לראיתה קודם עשיית הפסק 
טהרה וז' נקיים. בר מין דין יש לומר דהוי 'שעת הדחק' ממש דלכ"ע יש להקל בזה אף 

לכתחילה28.

23( והנה הרב יקותיאל פארקש בספרו "טהרה כהלכתה" )פרק תשיעי אות ד' ע' קל"ח( פסק: 
"הכלה יכולה לעשות את הפסק הטהרה מיד כאשר מסתיים דם ווסתה, למרות שעדין לא עברו חמשה 

ימים מאז שהחל".
24(  פרק י' אות ד'.

25( ונמצא דאין הדבר תלוי בין מנהג האשכנזים או הספרדים, אלא במנהג המקום גרידא. 
26( ובהערה 5 שם מפנה ל"חופת חתנים להר"מ", דיני לבישת הלבון סימן י"א סעיף א' בסופו.

27(  ובלשונו דהצ"צ שם "וא"כ מה שהחמירו להמתין ה' ימים הוא חומרא בלא טעם".
28( ואף באלמנה כלה, דהיתה טהורה בעת מיתת בעלה ועתה ראתה, דבתקופת הקורונה אינה 

ממתינה ה' ימים, דהוי שעת הדחק.
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 שאלה ב':
האם כלה יכולה להתחיל לספור ז' נקיים, אף שמועד החתונה הוא 
לאחר חודש, מחשש שיאלצו להקדים את החתונה עקב 'מגיפת 

הקורונה'?

א
שיטת הרשב"א וריב"א בנוגע לספירת ז' נקיים

איתא בגמרא29: "אמר רבא: תבעוה לינשא ונתפייסה, צריכה שתשב ז' נקיים". ומפרש 
רש"י: "צריכה שתשב ז' נקיים – שמא מחמת תאות חימוד ראתה דם".

ונתפייסה, צריכה לישב שבעה  זה דרבא, פסק הטור30: "תבעוה לינשא  על פי מאמר 
נקיים בין גדולה בין קטנה, ואפילו בדקה עצמה בשעת תביעה ומצאה טהורה, שמא מחמת 

חימוד ראתה טיפת דם כחרדל ולא הרגישה בו. ומונה שבעה ממחרת יום התביעה31". 

ומסביר  חימוד".  "דם  משום  התביעה,  מעת  נקיים  ז'  סופרת  דהכלה  דמילי,  פשטא 
הב"י32: "ופשוט הוא, דאם לא כן לא היה רבא סותם דבריו לכתוב "צריכה לישב ז' נקיים", 

דמשמע דלית לה תקנה אלא בכך". 

ואכן ראינו דכך פסק הרמב"ם33: "כל בת שתבעוה לינשא ורצתה – שוהה שבעת ימים 
נקיים מאחר שרצתה ואחר כך תהיה מותרת להבעל, שמא מחמדה לאיש ראתה דם טפה 
אחת ולא הרגישה בה. בין שהיתה גדולה בין שהיתה קטנה – צריכה לישב שבעה נקיים 
מאחר שרצתה, ואחר כך תטבול ותבעל". אלמא, ד'דם חימוד' מיום התביעה חשבינן לה.

29( נידה סו, א.
30( ביורה דעה סימן קצ"ב.

31( הבית יוסף )בד"ה ואפילו בדקה עצמה כו'( מביא דהטור דלה את מקורו מהרשב"א )בת"ה ב"ז 
ש"ב ארוך ה: ובקצר ד' ע"ב(.

32( בד"ה ואפילו בדקה עצמה כו'.
33( בהל' איסורי ביאה פי"א הלכה ט.
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אך מסייג הטור: "כתב הרשב"א: לא שתבעוה לינשא לאחר שנים עשר חודש שזמנה 
רחוק ואינה חומדת בכך. ויראה לי שמונין לה בשעה שמכינים צרכי חופה34 מכי רמו שערי 
באסינתא, וכיוצא בו". כלומר, דכאשר בזמן התביעה קבע החתן את זמן החתונה לאחר זמן 
ארוך מאוד, הכלה אינה מתרגשת מתביעה זו ואין לה דם חימוד כלל, אך כאשר התחילו 
להכין צרכי החופה והסעודה, מתעורר אצלה הדם חימוד וצריכה לספור ז' נקיים. ובזמנם 
היה המנהג לתת שעורים בתוך עציצים לחתן ולכלה לומר "פרו ורבו כשעורים הללו", 
החתונה  צורכי  הכנת  משעת  חימוד  דדם  אלמא,  לחתונה35.  ההכנות  את  התחילו  ובכך 

מחשבינן לה.

והנה, בהגהות מיימוניות36 מביא דעת הריב"א החולק על הרשב"א, וכתב: "הא דתבעוה 
לינשא ונתפייסה צריכה לישב ז' נקיים, הני מילי כגון שקידשה ורוצה מיד לישאנה, אבל 
ימים,  ז'  אפילו  או  חודש  הקידושין  לאחר  ואיחר  קטן  או  גדול  זמן  מקודם  קידשה  אם 

ותבעוה לינשא כיון דיודעת בו כבר לא מיחמדא והיא מותרת לינשא מיד". 

ומסביר הב"י37: ד"דברי הרשב"א שכתב רבינו ]הטור[ בסמוך, הם בהדיא בהיפך. וכן 
נראה ממה שכתב המרדכי בפרק ב' דשבועות בשם הר"מ וכן נראה מדברי כל הפוסקים 

שסתמו ולא חילקו בדבר", ומסיים ופוסק: "הילכך אין לסמוך בזה על דברי ריב"א". 

זמן )רחוק או קרוב(, ולאחר  והיינו: דלשיטתיה דריב"א, כאשר תבעוה לינשא לאחר 
שבוע או חודש נתפייסה להינשא מיד, הכלה שוב איננה חומדת, דכבר אירע החימוד בפעם 
הראשונה שתבעוה לינשא. ודבר זה הוא היפך שיטתיה דהרשב"א דסבר ד"דם חימוד" לא 
הוי מ'שעת התביעה' אלא משעה ד'מתחילים להכין צרכי הסעודה', והילכך, כשתבעוה 

לינשא מיד, הוי הדם חימוד. ופסק הבית יוסף דהלכה כרשב"א ולא כריב"א.

34( הב"י )בד"ה וכתב הרשב"א( כותב דכן נראה מדברי הר"ן שסובר כן, דכתב בפרק ב' דשבועות 
)ד, ב. ד"ה תבעוה( "ז' ימים הללו מונין אותן משעה שהיא סומכת בדעתה ומכינה עצמה לחופה אע"פ 
שלא נתקדשה עדין". והכי משמע בפרק החולץ )יבמות לז, ב.(. וכן כתב הרב המגיד בפרק י"א )מהל' 

איסורי ביאה הל' ט'(".
35( פרישה אות ז'. ולפי פירוש הב"ח )בד"ה וכתב הרשב"א( "שזורקים שעורין בגיגית לעשות 

שכר לשבעת ימי המשתה".
36( דפוס קושטא פי"א ה"ט, ובת' מיימוניות בסוף איסורי ביאה סימן א'.

37( בקטע המתחיל כתבו עוד בהגהות מיימוניות.
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ב
הנפק"מ בין השיטות וביאור דעת הט"ז

)דכתב  הרשב"א  דלפי  ה"דרישה"38:  כותב  אלו,  הפוכות  שיטות  ב'  בין  מינה  ונפקא 
"שזמנה רחוק ואינה חומדת בכך"( "אם תבעוה לינשא לאחר י"ב חודש והתחילה לספור 
שבעה נקיים וביום ג' או ד' לספירתה נתרצו לכנסה צריכה לספור שבעה נקיים מחדש, 
ולא מעת התביעה, שהרי מעת התביעה לא היתה חומדת, ומשום הכי לא קאמר טעמא 
"שתחזור ותחמוד לאחר זמן קודם נישואין", ואזה נמי מסיק ואמר מונין לה מכי רמי שערי 
באסינתא, שאף שרגילין לעשות חופה על דרך משל ארבע שבועות אחר זה, מ"מ, מונין 
לה מאותה שעה, דאם הסכימו ביני וביני לעשות חופה מיד אינה צריכה למנות ז' נקיים 

חדשים".

דם  איכא  חודש,  י"ב  אחר  לינשא  אותה  כשתבע  האם  בינייהו,  דאיכא  דבריו:  וביאור 
חימוד בעת תביעה זו )כריב"א( או דאין דם חימוד בתביעה זו, אלא דוקא כשיתחילו להכין 

צרכי הסעודה )כהרשב"א, דכתב "שזמנה רחוק ואינה חומדת בכך39"(. 

ולכן בנידון דידן: מה תעשה הכלה במילתא דתבעוה לינשא לאחר י"ב חודש, ועתה היא 
התחילה לספור ז' נקיים, ולאחר ג' או ד' ימים מספירתה אתא החתן וחפץ לישאנה תיכף 

ומיד ולהקדים את החתונה? 

לפי דעת ריב"א: דאיכא "חימוד" בעת התביעה הראשונה, אינה צריכה לספור מחדש, 
אלא תמשיך בספירתה וביום השמיני )לאחר שטבלה( תינשא. 

אך לפי דעת הרשב"א )וכך פסקו הטור והשו"ע40(: דבתביעה הראשונה לא הוי חימוד 
נקיים  ז'  לספור  וצריכה  חימוד"  "דם  הוי  אז  או  מיד,  לינשא  דתבעוה  הב'  ובפעם  כלל, 

חדשים. 

אבל לאידך: במילתא ד'התחילו להכין צרכי החופה', וקבעו את מועד החתונה לאחר 
חודש, ובינתיים הכלה התחילה לספור ז' נקיים, ולאחר מכן הסכימו להקדים את החתונה, 
)ואם סיימה את ספירתה  נקיים חדשים, אלא תמשיך בספירתה  ז'  אינה צריכה לספור 
יכולה להינשא מיד(. כיון דגם לדעת הרשב"א, מעת 'הכנת צרכי החתונה' איכא "חימוד" 

והתרגשות, ולית ליה חימוד חדש בהקדמת מועד ההילולא.

38(  )אות ד'.(
39( דמשמע דאין בתביעה זו חימוד כלל, ולכן לא אמר "שתחזור ותחמוד לאחר זמן קודם החתונה", 

אלא דוקא "אינה חומדת בכך".
40( יורה דעה סימן קצ"ב סעיף ב'.
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וכותב: "הבין, שעל כל פנים  אלא דהט"ז41 חולק על הבנת הדרישה בדברי הרשב"א, 
צריכה שתשב דוקא קודם החופה סמוך לה שבעה נקיים. ועל כן כתב "דכוונת הרשב"א 
כאן שאין מונין משעת התביעה אם תינשא אחר שנים עשר חודש", כלומר: שאם מונה 
ובתוך שבעה נקיים נמלכו לעשות החתונה תיכף לא מועילים אלו  עכשיו שבעה נקיים 
השבעה נקיים כיון שלא היה חימוד אלא משעה שמכניסים לחופה, ואם התחילו להכין 
שכר ומנתה שבעה נקיים ויש עוד איזה שבועות לחתונה, ונמלכו לעשות אחר השבעה 

נקיים, אינה צריכה מחדש שבעה נקיים". 

ומסיק הט"ז: "ולפי דבריו: אם לא הקדימו החתונה, צריך שבעה נקיים קודם החתונה 
משעת החימוד אינה  שנית. ולא דק בפירושו זה, דלרשב"א אחר שישבה שבעה נקיים 
צריכה לשום דבר אח"כ, אלא הרי היא ככל הנשים, אלא דשאר פוסקים החמירו שתבדוק 

משעה שמתחילין השבעה נקיים עד שתיבעל. והיינו "לכתחילה" כמ"ש רמ"א.42”

והיינו, דהט"ז הבין מדברי ה'דרישה', דכאשר לא הקדימו את החתונה, הכלה אכן צריכה 
לספור שבעה נקיים חדשים בסמוך לחתונה, ומה שהכלה התחילה לספור ז' נקיים מיד 
- אף שקבעו את החתונה רק לאחר חודש - היא עשתה שלא כדין. אלא דהמעיין בדברי 
הרשב"א יראה, דכיון שספרה שבעה נקיים לאחר שכבר היה דם חימוד )בעת הכנת צורכי 
החתונה(, בדין עשתה דהתחילה לספור מיד, ואינה צריכה ספירת ז' נקיים שנית בסמוך 

לחתונה43.

 ג
העולה מהנ"ל בנוגע לפועל

היוצא מכל האמור, להלכה: 

רק לאחר  וקבעו את מועד החתונה  לינשא  הזוג  "מגיפת הקורונה" החליטו  אם עקב 
שנה )או זמן ארוך מאוד(, אין בתביעה זו גרידא חימוד כלל, ולכן אם לאחר זמן התביעה 
החליטה הכלה לספור ז' נקיים, לא עשתה כלום, ובסמוך לחתונה ממש צריכה לספור ז' 

נקיים שנית. 

41(  סימן קצ"ב ס"ק ג'.
42( דהרמ"א פסק )ביו"ד סי' קצ"ב סעי' ב'(: "אין להרחיק הטבילה מן הבעילה יותר מזה ]מד' 
ימים[ ואם לא תבעל במוצאי שבת יש לה לבדוק עצמה בכל יום עד בעילת מצוה. ודוקא לכתחילה 

אבל בדיעבד אין להחמיר אם בדקה רק פעם אחת תוך ז' . . ". ולא הארכתי בדין זה דאין כאן מקומו.
43( אלא שהרמ"א החמיר, דלכתחילה הכלה צריכה לבדוק עצמה גם לאחר החתונה, עד שתיבעל. 

ובדיעבר מהני לה בדיקתה הראשונה שעשתה.
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ואם קבעו את החתונה לעוד חודש או חודשיים והכלה החליטה לספור ז' נקיים מיד, 
מחשש שיאלצו להקדים את החתונה עקב המגיפה, בדין היא עושה, ויכולה לינשא מיד 

כשיחליטו להקדים, ואינה צריכה ספירת ז' נקיים חדשים. 

ואף אם בפועל לא הקדימו את החתונה, והזוג התחילו כבר את ההכנות לחתונה ומאז 
הכלה התחילה לספור ז' נקיים, אינה צריכה ספירת ז' נקיים שנית בסמוך לחתונה.

שאלה ג':

כשנדחתה החתונה עקב 'מגיפת הקורונה', האם הכלה צריכה לספור 
'ז' נקיים' שנית?

א
השיטות בהבנת דברי הגמ' במקרה שנדחה זמן הנישואין 

איתא בגמרא נידה44: "רבינא איעסק ליה לבריה בי רב חנינא45. א"ל: סבר ליה מר למכתב 
כתובה לארבעה יום. א"ל: אין. כי מטא לארבעה נטר עד ארבעה אחרינא, איעכב שבעה 
יומי בתר ההוא יומא. א"ל: מהי האי? א"ל: לא סבר לה מר להא דרבא, דאמר רבא תבעוה 
דקחזינא  בגדולה  רבא  דאמר  אימר  א"ל:  נקיים?  שבעה  לישב  צריכה  ונתפייסה  לינשא 
דמא, אבל בקטנה דלא חזיא דמא מי אמר? א"ל: בפירוש אמר רבא: ל"ש גדולה לא שנא 
קטנה. גדולה טעמא מאי משום דמחמדא, קטנה נמי מחמדא". ומפרש רש"י: איעכב ז' 

יומי – בתר יומא שנתפייסה לינשא".

פשטא דמילתא: מספרת הגמרא אודות רבינא ורב חנינא שנישאו את ילדיהם זה לזה, 
והחליטו שיכתבו את הכתובה לאחר ארבעה ימים, ושוב דחה זאת בארבעה ימים שנית, 

44( סו, א. למטה.
45( בגירסת המרדכי איתא "רב חביבא".
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ואז שוב המתין שבעה ימים קודם הנישואין. ושאלו רב חנינא לפשר הדבר? ויען: דלפי 
דעת רבא משנתפייסה לינשא צריכה הכלה לספור ז' נקיים.

והנה, הרשב"ם46 דרך אחרת היתה לו בפירוש הגמרא: "ובתולה זו שתנשא לבנך היא 
שכחה ולא שמרה שבעה נקיים עד יום זה ושמא ראתה אתמול, לא מהניא טבילה דהשתא 
ליבעל לאורתא הילכך לינטר מר עד ד' אחרינא ותתן על דעתה ותשב ז' נקיים ותיבעל ליל 

ראשון לחופתה". 

ז' נקיים הילכך לינטר מר עד ד'  ומדייק הר"מ: "אלמא מדקאמר "שכחה ולא שמרה 
אחרינא ויהבא דעתה" אלמא בעינא דיהבא דעתה, אע"פ שבתוך ז' נקיים היה, הה"נ היכא 
ז' נקיים  שדחי הנשואין אדעתא אפילו כשהיא יושבת בתוך ימי נישואין אע"פ שבתוך 
הוא, היא צריכה לחזור ולישב ז'  נקיים משום דלא מסקא אדעתא דהנך ז' נקיים הואיל 

ודחו הנישואין אז אינה חוששת להנך ז' נקיים". 

ומסביר המרדכי: "דהר"מ דיקדק מלשון הרשב"ם שאם דחו הנשואין כגון שאין יכולין 
להתפשר יחד אבות חתן וכלה או מחמת נדוניא או מחמת הוצאת הנישואין אע"פ שישבה 
ז'  נקיים צריכה לחזור ולישב ז' נקיים כשיתפשרו וישלימו יחד ודעתן לעשות הנשואין. 

משום דכיון שדחו הנשואין לא מסקא אדעתא דהנך ז' נקיים"47. ע"כ. 

כלומר, דאסקו מהגמרא, דאם נדחו הנישואין, הכלה צריכה שוב לספור שבעה נקיים 
חדשים מאז שנתפשרו לקיים את החתונה, כיון שהיא מסיחה את דעתה מאותן הספירת 

ז' נקיים שעשתה.

היכא דנדחו הנישואין  בין בעלי תריסין,  נפלה מחלוקת  זה  וכתב המהרי"ק: "שבדבר 
יום או יומיים אם צריכה לחזור ולספור ז' נקיים מיום אותה תביעה? שהאוסרים אומרים: 
דכיון  ביום,  פעמיים  בדקה  תמיד  אפילו  כלל  מועלת  בדיקה  אין  הנישואין  שנדחו  דכל 
שנדחו הנישואין אינה נזהרת יפה. ומביאים ראיה מדברים אלו שכתב המרדכי בשם הר"מ.  
והמתירים אומרים: שהר"מ לא דיבר אלא היכא שהניחה הבדיקה מחמת דיחוי הנישואין, 
אבל אם לא הניחה מלבדוק תמיד פעמיים ביום כמשפטה, שאינה צריכה לחזור ולמנות 

ז' נקיים". 

ודברי המהרי"ק  סי' תש"מ,  ד' דשבועות  והר"מ לקמן הובאו במרדכי בפרק  46( דברי הרשב"ם 
הובא בהגהה שם.

47( ועד"ז מפרש בבית יוסף )יורה דעה סי' קצ"ב ד"ה כתב המרדכי(: "דהר"מ דקדק מלשון רשב"ם, 
בההוא עובדא דרבינא דבסמוך דאם דחו הנישואין מחמת איזו סיבה, אע"פ שישבה ז' נקיים, צריכה 
לחזור ולישב ז' נקיים כשיתפשרו וישלימו יחד ודעתם לעשות הנישואין, משום דכיון שדחו הנישואין 

לא מסקא אדעתה דהנך ז' נקיים".
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ולמנות  לחזור  ומצריכים  האוסרים,  כדברי  הכריע  עצמו  "דהמהרי"ק  הב"י48:  ומסביר 
וגם  באורך.  זה  בענין  במרדכי  הכתוב  מלשון  כן  והוכיח  תמיד,  עצמה  שבדקה  אע"פ 
מדקאמר "כשיתפשרו וישלימו וכו'" שהוא מיותר? אלא דאתא לאשמועינן דלא תתחיל 
למנות השבעה נקיים עד אחר שיתפשרו וישלימו מכל וכל דאז מסקא אדעתא ולא מקמי 
הכי. ואפילו ספרה ובדקה לא מהניא לה, וטעמא: משום דחיישינן ל"חימוד" כל שעתא 
אדעתה  דיהבא  בעינן  הילכך  אדעתה  ולאו  חזיא,  דילמא השתא  למיחש  איכא  ושעתא, 

ומסקה טובה".

ועל פי כל זה פסק 'המחבר' בשו"ע49: "אם דחו הנשואין מחמת איזה סיבה אע"פ שישבה 
שבעה נקיים, צריכה לחזור ולישב ז' נקיים )ולטבול( כשיתפשרו לעשות הנשואין )אע"פ 

שבדקה עצמה תמיד בימים שבינתיים לא מהני(”.

ב
תנאים נוספים בדין הנ"ל 

אך כותב הב"ח50 "דהא דוקא, היכא שדחו הנישואין בסתם ולא הסכימו באותה שעה 
אז  וישלימו  שיתפשרו  לאחר  יחד  כשיתועדו  אמרו:  אלא  הנישואין  יהיו  זמן  איזה  על 
יקבעו זמן לנישואין, בזו קאמר מהר"ם דחיישינן דילמא לא אסקה אדעתה שתהא נזהרת 
נקיים  ז'  להנך  חוששת  אינה  ההנישואין  קביעות  יודעת  שאינה  דמאחר  בבדיקתה  יפה 
הראשונים. אבל אם הדחייה מזמן קביעות הראשון והקביעות לזמן השני הכל היה באותו 
מעמד ועסוקים באותו ענין, אין ספק דאינה צריכה לחזור ולספור שבעה נקיים מחדש, 
דליכא הכא חששא שלא תהא נזהרת יפה בבדיקה. דהלא יודעת היא דליום פלוני נקבעו 
דדוקא  בסתם  הנישואין  דחו  אם  אפילו  הכא,  דליכא  פשיטה  חדשה  ותביעה  הנישואין, 
כשנדחו הנישואין לגמרי מתוך קטטה בנתינת הנדוניא והסכימו שיהיו פטורים זה מזה ולא 
ישאו זה את זה וחזרו ונתפשרו, התם הוא דאיכא תביעה חדשה וצריכה ז' נקיים מחדש, 
וישלימו  כשיתפשרו  שני  זמן  שיקבעו  והסכימו  הראשון  מזמן  נדחה אלא  כשאינו  אבל 
ואחר כך ביום או יומיים השלימו וקבעו זמן שני לנשואין, ליכא משום תביעה חדשה ואי 
בדקה עצמה באותה שעה ומצאה טהורה, טהורה היא אלא איכא למיחש שמא לא אסקה 
אדעתא מקודם שתהא נזהרת יפה, וכיון שהדחיה וקביעות זמן השני הכל היה ביחד, לא 

48( ד"ה כתב המרדכי.
49( סי' קצב סעיף ג'.

50(  בד"ה וכתב הרשב"א.
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חיישינן למידי. והארכתי בתשובה51 לבאר זה בסעייתא דשמיא. ואל תשגיח במה שכתב 
מהר"ם יפה בלבוש שלו52 להחמיר בזה מסברתו בלי ראיה". עכ"ל הב"ח53.

דוקא  ובפתחי תשובה54 מוסיף ומביא מהחוות דעת שכתב על דברי הב"ח אלו: "דזה 
כשקבעו על זמן קרוב קבוע דהיינו באופן שלא נתבטל הכנת הנשואין וא"צ הכנה חדשה, 
אבל אם קבעו על זמן רחוק באופן שצריכין למירמי שיכרא באסינתא מחדש על הנישואין 
מחדש מיום שמתחילים למירמי שיכרא באסינתא על  ודאי צריכה לישב שבעה נקיים 
הנשואין שנקבעו שנית, דאין סברא דאם קבעו הנשואין מחדש עד אחר י"ב חודש שלא 

תהא צריכה להמתין אח"כ".

ועד"ז כתב הט"ז )בס"ק ו(55: דבעי ב' תנאים )בכדי שתצטרך לספור שוב ז' נקיים(: א. 
ששניהם הסכימו לדחיית הנישואין. ב. שלא עשו מועד חדש בעת הדחייה. אבל אם עשו 
מועד חדש בעת דחיית הנשואין או שדחו את החתונה יום או יומיים רק בגלל הנדוניא או 
קטטה, הנה אז הכלה אינה מסיחה את דעתה מהבדיקות, ומצפה לנשואין שיתקיים לאחר 
שההורים ישלימו ביניהם ויתפשרו על הנדוניא, ולכן עדין היא בודקת יפה ואסקה אדעתה.

51(  סי' קי"ח.
52(  ס"ג.

53( ולית מאן דפליג אב"ח בדין זה, וכך פסקו כל מורה ההוראה )פסקי דינים להצ"צ דלעיל, דרכי 
טהרה פ"י הל' ח' – י'. ועוד(.

54(  ס"ק ו.
55(  לתועלת הלימוד הבאתי כאן את לשון הט"ז: "]לאחר שהביא את לשון המרדכי[ לשון זה 
משמע דהנשואין היו נידחים מבלי עשיית מועד אחר לנישואין אלא היו נפרדים זה מזה באופן שלא 
ידעו אימת יהיו הנשואין, וזה היה מדעת שניהם כמשמעות הלשון "שדחו הנשואין" דמשמע שנדחו 
מלעשות אז הנשואין בעת ההיא על צד הבירור, וגם משמע ששניהם הסכימו לכך ע"כ ודאי לא מסקה 
דעתה שפיר בבדיקתה. נמצינו למדין: אם חסר א' מהנך תרתי דהיינו שלא נדחו בבירור רק מצד סילוק 
הנדוניא לא הושוו, ועל כן לא נעשו הנשואין באותו יום וחשבו עדין יתפשרו ותהיה הסעודה למחר 
או אפילו אם החתן גומר ואומר שאינו רוצה לישאנה מחמת שלא סלקה נדונייתה וצד הכלה רודפים 
לא מקרי זה דחיית  אחריו בדין ובפשר לפתותו עד שנתפתה להם אע"פ שזה נמשך יום או יומיים 
הנשואין, דהכלה סומכת דעתה תמיד באותו זמן שיתפתה החתן בכך . . כלל הדברים שאין חשש רק 
אם הסכימו שני הצדדים שלא תהיה החתונה בזמן המוגבל כלל ולא הגבילו שום יום, אז אף אם יום 
או יומיים יעמוד הדבר ויהיו מפושרים לעשות החתונה תיכף, צריכה שבעה נקיים מחדש. ומזה דבר 

במרדכי והש"ע בכאן".
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 ג
העולה מכהנ"ל בנוגע לפועל

ולהלכה למעשה י"ל: 

א( כלה שדחתה את מועד הנשואין עקב "מגיפת הקורונה", הנה לכתחילה עדיף שבעת 
נקיים חדשים,  יקבעו מועד חדש קרוב, בכדי שלא תצטרך לספור שוב שבעה  הדחייה 

ותצא ידי כל הדיעות. 

ב( אם לא ניתן לקבוע תאריך לחתונה, ודחו את מועד הנשואין לזמן לא ידוע, הנה הדבר 
תלוי האם הסיחה דעתה מן הנשואין ומן הבדיקות אם לאו, ולכן: 

1( אם מועד החתונה נדחה רק ליומיים או שלשה, י"ל דעדין לא הסיחה דעתה ואינה 
צריכה לספור ז' נקיים מחדש אלא תמשיך בספירתה כרגיל. 

2( אם דחו את החתונה למועד לא ידוע, אך בדעת הכלה לינשא הכי מוקדם שאפשר, 
וכגון: שהזוג החליטו לינשא תיכף לאחר שהשלטונות מאשרים לקיים חתונות באולמות 

אירועים, גם אז ניתן לומר דלא הסיחה דעתה ואינה צריכה לשוב ולספור שבעה נקיים. 

וכן - 3(: אם סיבת דחיית הנשואין הוא בגלל סגירת האולמות, ובדעתם לארגן חתונה 
כמה שיותר מהר, )ואף מוכנים לינשא ברחוב ללא אולם או בביה"כ וכיו"ב(, גם אז י"ל 

דאינה מסיחה דעתה מן הנשואין ומהבדיקות ואינה צריכה לספור ז' נקיים חדשים.

והוא הדין - ג( אם החתן או הכלה נכנסו לבידוד או שהיו חיוביים בבדיקת הקורונה, 
ועל כרחם דחו את מועד החתונה, י"ל, דהכלה לא הסיחה דעתה מן החתונה ואינה צריכה 
לבדוק שוב שבעה נקיים. ולא זו בלבד אם מיד בעת הדחייה קבעו מועד חדש )וכגון שקבעו 
"שביום שיוצאים מהבידוד יקבעו את החתונה"  וכיו"ב(, אלא אף אם בעת הדחייה לא 
קבעו מועד חדש, אך החליטו שבהזדמנות הראשונה שיוכלו לינשא יקבעו מועד לחתונה 
)ועד כדי, שיוותרו על קיום החתונה באולם, ויסכימו לינשא ברחוב או בבית כנסת וכיו"ב(, 

הכלה לא תצטרך ספירה שנית. 

 ד( אך אם נדחו הנשואין ובדעתם לינשא לאחר חודש או חודשיים אך יחליטו באיזה 
תאריך לקיים את מועד החתונה רק לאחר שהשלטונות יאפשרו זאת, י"ל, דכיון שכבר 
הסיחה  הכלה  אז  לגמרי,  חדשות  הכנות  וצריכים  לחתונה,  ההכנות  את  וכל  מכל  ביטלו 

דעתה מהנשואין ולא בודקת יפה, וצריכה לחזור ולספור שבעה נקיים חדשים56. 

56( ואם בזמן זה ביטלה עם חתן זה, וקבעה לינשא עם חתן אחר )ולא שנא כמה זמן עבר בין קביעת 
החתונה מהא' לב'(, ואף אם אח"כ תחזור ותקבע עם החתן הראשון, צריכה היא לחזור ולספור ז' נקיים 
חדשים, והוא מכיון דהסיחה דעתה מחתן זה. והוא דבר מוסכם מכל הפוסקים )הב"ח הנ"ל, הש"ך 

הנ"ל, הט"ז הנ"ל, פת"ש ס"ק ו, באר היטב ס"ק ג(.
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לא  דאם  כיון  הדחק",  "שעת  הוי  הקורונה"  "מגיפת  של  זו  תקופה  הדברים:  לסיכום 
יקיימו את החתונה בזמנו ובמועדו, לא ניתן לדעת לאימתי ידחה, ואף אם נדחתה החתונה 
כבר, לא ניתן לדעת מה ילד יום. ולפיכך, גם לאותם הנוהגים להחמיר שכל כלה57 ממתינה 
ה' ימים של נדה לאחר ראית דם ווסתה, ורק אז פוסקת היא בטהרה ובודקת שבעה נקיים, 
הנה בתקופת הקורונה לכתחילה הכלה לא תמתין ה' ימים אלו, אלא מיד יכולה לפסוק 

בטהרה ולספור ולבדוק שבעה ימים נקיים. 

זמן  הרבה  לאחר  להינשא  הזוג  בני  החליטו  הקורונה"  "תקופת  שבעקבות  ובמקרה 
זו )לאחר שנה(( אף אם כבר ספרה הכלה "שבעה נקיים", צריכה  )לכשתסתיים מגיפה 
לחזור ולספור שנית בסמוך למועד החתונה )דבתביעה הא' לא היה חימוד כלל(. ברם, 
אם קבעו את הנשואין לאחר חודש או חודשיים, אך בדעתם שאם השלטונות יחליטו על 
להתחיל מיד לספור  הגבלות חדשות, הם ינשאו קודם לכן, ועל סמך זה החליטה הכלה 
שבעה נקיים כדי שתהיה מוכנה ומזומנת לינשא מיד )לכשיקדימו(, יכולה היא להסתמך 
על זה ואינה צריכה בדיקה שנית סמוך לחתונה. אבל כאשר הזוג כבר התחילו את ההכנות 
יקדימו את  נקיים וחשבה שאולי  ז'  והכלה ספרה  ומועד החתונה בעוד חודש,  לחתונה, 
החתונה, ולבסוף התקיימה החתונה במועדה, גם אז אינה צריכה לספור שוב שבעה נקיים 

בסמוך לחופה )דאין חימוד חדש(. 

וזוג שנאלצו לדחות את החתונה עקב 'המגיפה', כדאי שיקבעו תאריך חדש בעת דחיית 
החתונה )שלא תסיח דעתה מהבדיקות(, כדי שלא תצטרך לחזור ולספור ז' נקיים שנית. 
ואם בפועל נדחתה החתונה רק בכמה ימים בודדים, אינה צריכה לספור ז' נקיים חדשים 
)דאין היסח הדעת(. וכן אם קבעו שהחתונה תתקיים לאחר ימי בידוד או בהזדמנות הכי 
קרובה שיתאפשר, )דאין היסח הדעת ו(אינה צריכה לספור מחדש. אך אם דחו סתם ולא 
קבעו תאריך, והחליטו שבעוד חודש או חודשים יקבעו תאריך, )כיון דיש היסח הדעת ו(

צריכה לספור שוב ז' נקיים חדשים58.

57( ולשיטת הדגול מרבבה: כלה בתולת הדמים או 'כלה אלמנה' דהיתה טהורה.
58(  ועיין לעיל מה שכתב בנושא זה הרב מ"מ הראל
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בעניין שורש בחינת התורה
הרה"ת הר' מנחם מענדל שי' נאמן
אברך בכולל

אד"ש  כ"ק  מבאר  רט(  ע'  ח"ה  מלוקט  )סה"מ  תשל"ב  הקריב  השני  ביום  בד"ה 
מה"מ את ההפרש בין ענין התורה לענין המס"נ, וזלה"ק:

ה׳[,  את  אודה  הפעם  שם  על  יהודה  בשם  נקרא  ]שלכן  הביטול  הו״ע  "..יהודה 
הי׳ נחשון שירד תחלה לנחשול שבים, ענין המס״נ ביטול.  יהודה  ולכן הנשיא דשבט 
כי  א-ל,  נתן  אותיות  נתנאל,  הי׳  דיששכר  הנשיא  ולכן  )כנ״ל(.  התורה  הו״ע  ויששכר 
התורה היא מתנה. וענין בן צוער, צוער מלשון מצער, הוא, כי הכלי לתורה הוא ביטול. 
וזהו שיהודה הקריב לפני יששכר, כי ענין הביטול הוא לפני )ולמעלה מ(עסק התורה. 
דשורש התורה הוא בחכמה, דאורייתא מחכמה נפקת, וע״י הביטול הוא המשכת הכתר 

שלמעלה מחכמה". עכלה"ק.

כיון  בתכלית,  ביטול  אינו  זה  ביטול  מקום  מכל  ביטול,  הוא  התורה  ענין  והיינו, 
שסוף כל סוף מעורב בו עניין של חכמה ושכל, )שלכן מקור התורה הוא בחכמה דאצי' 

- "אורייתא מחכמה נפקת"(.

אמנם, הביטול שעל ידי מסירות נפש, הוא ביטול בתכלית, ועל ידי ביטול זה הוא 
המשכת הכתר שלמעלה מחכמה.

אלא, שצריך להבין בזה, דהנה במאמרי אדמוה”ז )נביאים ע' רלד( מובא וזלה"ק: 
"והנה התורה נמשכת מבחי' סובב כל עלמין, אלא שהתגלות היא מבחי' החכמה כמאמר 
וכולם בחכמה עשית שהחכמה נחשבת לבחי' עשי' לגבי אור  אורייתא מחכמה נפקי' 
א"ס ב"ה ולכן ע"י שישראל דבוקים בתורה ומצות דבוקים בא"ס ב"ה ונמשך מזה קול 

והמשכה כנ"ל..".

הוא  כנ"ל, אך שורשה  הגילוי דתורה הוא מחכמה  זה אי"מ, דאמנם שורש  ולפי 
למעלה יותר – סוכ"ע ועד שעל ידי לימוד התורה נעשים ישראל  דבוקים באוא"ס ב"ה, 

וא"כ מדוע נאמר שבדרגת הביטול לאלוקות שע"י תורה אי"ז ביטול בתכלית.

נ"ע  )ע' רי”ח( מקשה כ"ק אדמו"ר המהר"ש  אכן, בסה”מ תורת שמואל תרל”ח 
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כיצד ניתן לומר על התורה שהיא בחינת שמים שהו"ע חסד וגבורה ובמ"א נאמר שהיא 
בחי' החכמה, ולבאר זה מקשה עוד, וזלה"ק:

"אך הענין דהלא נתבאר בכמה דוכתין שאם היות שאורייתא מחכ' נפקת זהו רק 
שיצאת מהחכמה אבל שרשה ומקורה היא בכתר - ומקור דברים אלו נאמר מפי רבינו 
ז"ל )שבועות תקנ"ה( בד"ה ויהי קול מעל לרקיע, ואם כן האיך מפרש על חכמה, וחסד 

וגבורה.

נקראת על שם  יותר  "אלא שבכל מקום שהתורה נמשכת ומשם נמשכת למטה 
בחינה ההוא, על דרך משל כי מן השמים דברתי עמכם שדבורו של הקב"ה חשיב מעשה 

הרי היא בבחינת שמים ובפי' שמים ב' הפירושים אמת הם.." עכלה"ק, עיי"ש.

להא  בסתירה  אי"ז  מ"מ  מסוכ"ע,  נמשכת  שהתורה  שאף  לדידן,  מובן  מזה 
ד"אורייתא מחכמה נפקת", כיון שבכל מקום בו התורה נמשכת, היא נקראת על שמו.

עפ"ז, ניתן גם להבין עוד, דהנה במאמר ד"ה ביום השני הנ"ל, מבאר מה שאע"פ 
שיהודה )מס"נ( הקדים להקריב קודם יששכר )תורה( שכנזכר זהו מצד מעלת המס"נ 

על התורה.

מכל מקום נאמר במדרש בנוגע ליששכר שהעלה עליו הכתוב כאילו הקריב תחילה 
היינו שבפנימיות - יששכר הקריב הראשון.

ועפ"ז מבאר בסוף המאמר שכמו"כ הוא גם בענין המס"נ וענין התורה, וזלה"ק: 
".. ועד"ז הוא בתורה, דהגם שהתורה היא חכמה וגם למעלה התורה היא חכמתו של 
הקב"ה. זה שאורייתא וקוב"ה כולא חד הוא לא מצד מעלת התורה אלא לפי שכן עלה 
ברצונו ית', אלא שגילוי ענין זה הוא במצוות, וע"י המצוות מתגלה שכן הוא גם בתורה".

ומזה יוצא חידוש בענין זה, דהנה מהנ"ל, מובן שאף ששורש התורה הוא בסוכ"ע, 
מכל מקום כאשר התורה נמשכת ויורדת לדרגות שלמטה הרי היא נקראת על שמם, 
וכביכול אינה על שמה הראשון )שהרי נמשכה כבר למטה(, ולכאורה התורה נמשלה 
וא"כ כפי שהתורה למעלה כמו"כ היה צריך  ה' בתניא,  למים כמבואר בארוכה בפרק 

להיות כן גם כשנמשכת למטה?

־אלא שע"פ המבואר במאמר זה, מובן שגם כשהתורה נמשכת ויורדת בדרגת הח
שייכת  היא  אז  גם  הנה  ובאמת  בפנימיות  ואילו  רק מה שבגילוי  זהו  אז  גם  הרי  כמה 
למקורה - "אורייתא וקוב"ה כולא חד", ועל ידי קיום המצות )מס"נ( מתגלה שכן הוא 
גם בתורה )חכמה(, והיינו שגם בהיותה חכמה ושכל נמצא וקיים בה מקורה ולכן גם אז 
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היא כולא חד עם קוב"ה, ורק שזה נעשה בגילוי ע"י קיום המצות. כנלע"ד.

"..כך התורה ירדה ממקום  ונראה לומר, שזה עצמו מפורש בתניא שם, באומרו 
כבודה שהוא רצונו וחכמתו ית' ואורייתא וקוב"ה כולא חד ומשם נסעה וירדה בסתר 

המדריגות..".

והיינו, שגם בירידתה למטה הרי זה רק "בסתר המדריגות" היינו שבגילוי לא ניכר 
שהיא "כולא חד" עם קוב"ה, אבל "בסתר המדריגות" היא למטה כמו למעלה ממש ]כב' 

הביאורים שבזה עיים מפרשי התניא שם[, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.
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בהא דאמרינן, דקרובי הנרצח  אינן נוגעין בעדות וכשרים 
להעיד על הרוצח

הרה"ת הר' גולן יעקב שי' סמסון
אברך בכולל

א
בדין עדות קרוב כתבו הטור והשו”ע1  “שכיב מרע שציוה בפני עדים הקרובים לו 
ורחוקים מבניו אין הצוואה כלום, כיון שהיו קרובים בשעה שנמסר להם העדות, ויש מי 
שמכשיר”. דעת היש מי שמכשיר, הזכירה הבית יוסף בשם ‘גאון’ )“שלא כדברי הגאון 

שהכשיר”(. 

הנו”כ מביאים שני טעמים להכשר עדות זו:

הסמ”ע כתב - שלשכיב מרע אין כל תועלת בעדות הזאת וכל התועלת היא רק 
לבניו, ובניו גם בשעת ראיית העדות רחוקים מהעדים, לכן אין כל בעי’ שיעידו עבורם.

ואילו הט”ז כתב טעם אחר - שמכיוון שהשכיב מרע יכול לחזור בו כל עוד הוא חי 
)נמצא שגם לו עצמו אין כל נפקותא בעדות זו( ולגבי בניו )היורשים( הרי הם רחוקים 
זו היא כלפי השכיב מרע,  מהעדים. נראה, שלשיטת הט”ז עיקר ההדגשה בדין עדות 
לבטלה  יכול  מיתתו  עד  )שהרי  במיתתו  רק  היא  למעשה  העדות  שחלות  זה  ומכיוון 

כנ”ל(, לכן אינן נפסלים מחמת קורבתם אליו והעדות כשרה.

והנה, בסעיף י’ כתב השו”ע את דין פסול הקרובים לעדות “זה שפסלה את עדות 
וכו’ גזרת הכתוב היא” ואילו בסעיף ט”ז כתב הרמ”א, “קרובי נרצח יכולים  הקרובים 
להעיד על הרוצח וכן קרובי המוכה יכולים להעיד על המכה ולגרשו מבית הכנסת ושאר 

עונש דומה לזה, שאין תועלת למוכה בעדותו”.

1(  סי' ל"ג, ובשו"ע סי"ד
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 ולכאורה נשאלת השאלה, דמאחר דהוא דין תורה שקרובים אינם יכולים להעיד 
להעיד  הוכשרו  שהקרובים  מסוימות  פעמים  של  חילוקים  מוצאים  אנו  טעמא  מאי 
כבדוגמא הנ”ל? ובמילים אחרות, איזה חלק בעדות נותן את האפשרות שקרובים יוכלו 
להעיד בין אם מדובר בדברים הנוגעים בנפשות בין אם מדובר בדברים הנוגעים בממון?

והנה בנוגע לעדות ממון שטעם הפסול בה הוא קרבת הנאה ממונית, כתב המחבר 
בסעיף ט”ו: בפיסול ממון לא בעי תחילתו וסופו בכשרות, שאם הי’ נוגע בדבר בשעת 
ראיית העדות מפני שהי’ לו הנאה בדבר, יכול לסלק עצמו כך שלא תהי’ לו הנאה בדבר. 
וכתב הסמ”ע בס”ק כ”ג דדווקא בפסול קורבה, דאף דנתרחק ממנו, מ”מ זה שמעיד לו 
הוא זה שנפסל להעיד לו בראשונה משום הכי נשאר בפיסול גם אם נתרחק.  מה שאין 
כן בפסול מחמת ממון כיוון שנסתלק מאותה הנאה ונכנס אחר תחתיו לאותה הנאה הרי 
הוא כאילו לא הייתה לו הנאה לעולם. וגם בפסול ממון לא חל עליו שם פסול מעיקרא 

כיוון שהי’ יכול לסלק נפשו מייד, מה שאין כן בפסול קורבה.

והנה בסעיף י”ז כתב המחבר “העדים שקרובים זה לזה או לדיינים פסולים” ובדין 
זה מצאנו שנחלקו הפוסקים. דעת התוספות )ד”ה כגון, ב”ק צ:( ס”ל שהעדים הקרובים 
לדיינים יכולים להעיד לפניהם ולאידך כתב הר”ן )כתובות י”ב ע”ב( על יסוד דברי הר”י 
בדרכי  כתב  מחלוקתם  ובטעם  להעיד,  יכולים  לא  לדיינים  הקרובים  שעדים  והרא”ש 
משה )ס’ ל”ג ס”ק י’( עפ”י דברי המרדכי, שהמחלוקת היא מצד אי אמרינן בממונות 
מפני  להעיד,  פסולים  לדיינים  הקרובים  )שאז  להזימה’  יכול  שאתה  עדות  ‘בעינן 
שהדיינים לא יקבלו הזמה על קרוביהם( או שאמרינן שבממונות לא בעינן עדות שאי 
אתה יכול להזימה )ולכן בעדות ממון יכול להיות עדים קרובים לדיינים(. נמצא א”כ לפי 
מה שביאר הרמ”א בדרכ”מ ישנו חילוק בין עדות נפשות לעדות ממון - שבעדות נפשות 

לא יכולים העדים להיות קרובים לדיינים ואילו בעדות ממון כן יכולים. 

ובביאור הדברים הביא בהגהות דרישה ופרישה )ס”ק ח’( בשם מור”ש ז”ל שהא 
שבדיני ממונות הקרובים לדיינים יכולים להעיד הוא מפני שיש חילוק מהותי בין עדות 
של דיני ממונות לשאר עדויות. מפני שבדיני ממונות, לא באי הגדה מעליתא וסגי  במה 
ואילו בשאר עדויות כמו בעדות החודש, בעינן הגדה  שידעו הדיינים אמיתת העניין. 

מעלייתא אז לא יכולים להיות העדים קרובים לדיינים. 

נראה מדבריו שהוא סובר שבעדות ממון מכיוון שהעדים רק מבררים )עדי בירור( 
לכן ניתן לסמוך עליהם ולקבל עדותם גם כשהם קרובים לדיינים מה שאין כן בסוג עדות 
כזו שעצם אמירתם והגדתם היא העדות וקיומה )והדוגמא שנקט שם בקידוש החודש( 

אינם יכולים להיות עדים בפסול קורבה לדיינים וכו’. 

אלא שהיקשה עליו )בדרישה ופרישה שם( שהחילוק שכתב יכול להיות נכון רק 
בעדות שהיא בירור כגון קיום שטרות אבל עדות של שאר דיני ממונות יש לה גדר של 
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עדות דאורייתא. ואם כן, גם בעדות ממון רגילה עדים הקרובים לדיינים פסולים.

הקרובים  דעדים  הטעם  בבירור  כתב  ע”ב(  ח’  )סנהדרין  גיבורים  בשלטי  והנה 
לדיינים פסולים להעיד, האם הוא מפני טעם וסברא או מצד דין תורה?! 

דהרא”ש והר”ן וסייעתם סברו שהוא מצד סברא שהעדים הקרובים לדיינים היא 
עדות שאי אתה יכול להזימה. ואילו מהירושלמי2 משמע שפסולם אינו מצד סברא אלא 

מצד דין קורבה. 

אלא שציין לדעת התוספות )הנ”ל( שס”ל שהפסול הוא מצד הסברא דהזמה, ועל 
זה אמרו התוספות שאמנם אין אתה יכול להזימם לפני דיינים אלו )הקרובים להם( אבל 
אתה יכול להזימם לפני דיינים אחרים, היינו שכל עדות אפשר להזימה. אם לא בבית דין 

זה, אז בבית דין אחר שאינם קרובי הדיינים.

ולפי כל זה נמצא:

לדע התוספות - עדים הקרובים לדיינים יכולים להעיד, מפני שלמרות שאי אתה 
יכול להזימם בבית דין זה )שהם קרוביהם( אבל אפשר להזימם בבית דין אחר.

הר”ן בשם הר”י והרא”ש – ס”ל שאינם יכולים להעיד מפני שזו עדות שאי אפשר 
להזימה.

הרא”ש - מחלק בין עדות נפשות וממון, בממון יכולים להעיד מפני שבמונות אין 
בעי’ של הזמה )דרכי משה עפ”י דברי המרדכי שהמחלוקת היא מצד אי אמרינן דבעינן 

עדות שאתה יכול להזימה(.

לעת השו”ע - עדים הקרובים לדיינים פסולים, מצד גזרת הכתוב.

לדיינים  קרובים  ז”ל שבדיני ממונות  - מביא את דעת המור”ש  ופרישה  דרישה 
יכולים להעיד מפני שהם רק עדי בירור אך הוא חולק עליו מפני שחוץ מעדות על קיום 

שטרות כל עדויות הם מדאורית’.

בשלטי גיבורים – ניסה לברר האם האיסור על עדות הקרובים הוא משום סברא 
ואילו  סברא  מצד  שהוא  סברו  וסייעתו  הר”ן  שהרא”ש,  ואומר  תורה.  דין  משום  או 

2(  בהגהות אמרי ברוך התייחס לדעת הירושלמי ויישב זאת )חושן משפט ס' ל"ג ס"ק ט"ז(: נ"ב 
צ"ע דבירושלמי סנהדרין פרק זה בורר הלכה ט' ובמסכת שבועות איתא בזה הלשון תני ר' ישמעאל 
ושפטו העדה כו' שלא היו העדה לא קרובי המכה ולא קרובי המוכה. אמר ר' יוסי כו' נמצאת אומר ב"ד 
גואלי הדם מכאן שלא היו הדיינים קרובי הנידונים ומנין שלא יהיו העדים קרובי הנידונים אמרה תורה 
הרוג ע"פ עדים הרוג ע"פ דיינים מה הדיינים אינם קרובי הנידונים אף העדים לא יהיו כו' ע"כ. אמנם 
י"ל דז"א אלא אליבא דר"י אבל לר"ע דיליף דקרובים פסולים להעיד מפסוק לא יומתו אבות על בנים 

לא שמעינן לפסול קרובי הנרצח.
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הירושלמי טוען שזה מצד דין תורה.

ב
לדין האמור בתחילת העניין האם  יסוד  נראה, שסברות אלו משמשות  ולכאורה 
קרובי הנרצח יכולים להעיד על הרוצח? והאם קרובי המוכה יכולים להעיד על המכה? 
וכפי שהעלה את הדברים ב’אורים ותומים’ )ס”ק י”א בתומים( שדין היתר עדות של 
קרובי הנרצח או פסול עדותם, נמצא במחלוקת הראשונים ותלוי בסברות האם פסלינן 
משום דין קורבה בלא סברא )גזירת הכתוב( או שפסולם הוא משום סברא וטעם, מאן 
דסבירא ליה דהוא מצד גזיה”כ, הרי שאין כל אפשרות להתיר עדותם. ומאן דס”ל שהוא 
טלוי בטעם וסברא, אפשר למצוא טעם וסברא להתיר עדותם כדי שיוכלו להעיד על 

הרוצח. 

ונגיעה בעדות  דהרא”ש והראב”ד עמדו בסברתם שהפסול הוא משם דין קורבה 
)גזיה”כ( ולכן אין קרובי הנרצח יכולים להעיד.

ולכן  וטעם,  והמרדכי  סוברים שהפסול הוא מחמת סברא  אבל התוס’, הראב”ן, 
בהיבטל הסברה והנגיעה )אחרי שהנרצח מת( יוכלו להעיד.

ולכן  עדותם.  לגבי  דיבורא  פלגינן  אומרים  אנו  האם  זו  מחלוקת  הגדיר  בתומים 
בנגיעה  לעדות  קרובים  היו  ראי’  בשעת  שסו”ס  שמכיוון  סוברים  והראב”ד  הרא”ש 
יכולים להעיד כי לא אמרינן פלגינן דיבורא. ואילו  ממונית, לכן גם אחרי שמת אינם 
המרדכי וסייעתו סוברים שיש פלגינן דיבורא ומכיוון שסו”ס הנרצח מת אין כאן נגיעה 

ממונית, ולכן הם יכולים להעיד )ועיין שם מה הוסיף עוד(. 

ובטעם הדבר מה שקרובי הנרצח יכולים להעיד על הרוצח כתב ב’אורים’ )ס”ק ד’( 
שסו”ס אין לקרובי הנרצח הנאה בעבודתם )והנקמה בכך שימות הרוצח אין לו דין נגיעה 
והראי’ דאוהב ושונא כשרים להעיד ולא אמרינן שפסולים מחמת הנאתם או נקמתם 

שתבוא כתוצאה מעדותן כמו שנפסק בתחילת הסימן שאוהב ושונא כשרים להעיד(.

ואם בשביל   ...“ ט”ו(  )ס”ק  בנתיבות המשפט חלק החידושים  כתב  זה  דרך  ועל 
לעשות נקום ברוצח לא מקרי נגיעה”.

להם  אין  כאשר  להעיד,  קרובים  שיכולים  וסברא  הטעם  מובן  נמצא  כ”ז  ולפי 
בעדותם כל צד נגיעה, ויש להאריך בזה עוד בע”ה.
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תרי קלי בקדיש

הרב פנחס שי' קדיש
בוגר הישיבה,  רב ומו”צ ברחובות, חבר מכון הלכה חב”ד

כאשר יש כמה אנשים אבלים רח”ל, שאומרים קדיש יחד, ואין ‘דין הקדמה’ והרי 
נקטינן ‘תרי קלי לא משתמעי’?

הנה לענ”ד בנידון דידן לא אמרינן הכלל ‘תרי קלי’ ושפיר יכולים לומר כמה אבלים 
יחד ואדרבה אין זה סותר לדין ‘סדר קדימה’ שהובא באחרונים.

חשיבות אמירת קדיש, ידוע ומפורסמת כדאמרינן במסכת כלה רבתי פ”ב, וכן בכל 
בו סימן קיז, )ונפסק ברמ”א ביו”ד סימן שעו,ד( הובא מעשה עם רבי עקיבא וכו’ וע”י 
וכן מתבאר מיתר  זה הגיע אביו לגן עדן. ע”ש  שבנו אמר על אביו קדיש, הרי בזכות 

הפוסקים ואכמ”ל.

והנה בנידון הנ”ל, נחלקו האחרונים אם יש כמה אבלים בבית הכנסת, אי יש דין 
קדימה ביניהם או שמא יכולים להגיד כולם יחד. 

ונבאר בקצרה: 

הפוסקים האסורים לומר ביחד ולשיטתם יש ‘דין סדר קדימה’ )תושב קודם לאורח, 
בן ל’ לבן יב”ח וכו’(: שו”ת מהר”ם מינץ סימן פ, חת”ס יו”ד סימן שמה )וראה ערך שי 
באו”ח סימן קלב מה שכתב על דברי המג”א בסימן קלב סק”ב, ביה”ל שם בקונטרס 

מאמר הקדישין, ובגשר החיים ח”א פרק ל אות יב.

ואכן בהרבה קהילות אשכנז, נקטו כדעות הפוסקים הנ”ל ולא הרשו למספר אבלים 
לומר קדיש יחד, אלא על פי ‘סדר קדימה’.

ומאידך ישנן פוסקים אחרים שמתירים לאבלים לומר יחד אפילו לכתחילה: 

הרב ‘שדי חמד’ במערכת אבילות אות קנד, ובספר ‘קמח סולת’ )דף קך( שו”ת בנין 
ציור סימן קכב, וכן מובא בפתחי תשובה ביו”ד סימן שעו סק”ג בשם שו”ת דברי אגרת 
)רבי מנחם מנדל שטיינהרט – בעל שו”ת דברי מנחם( סימן ז, שו”ת הלכות קטנות ח”ב 

סימן מח, ציץ אליעזר חלק ט סימן טו אות ב’, קצות השולחן סימן כז שכן מנהג א”י.
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בעל  וכדברי  וחב”ד,  אשכנז,  כנסת  בתי  בכמה  )וכן  ספרד,  קהילות  בהרבה  ואכן 
הנט”ג אבילות חלק ב פרק מז סעיף ב( נקטו כדעות הפוסקים הנ”ל ולא נהגו כ’סדר 

קדימה’ אלא כולם אומרים יחד.  

והנה בגמ’ מגילה דף כא ע”ב אמרינן “תנו רבנן, בתורה אחד קורא ואחד מתרגם 
וכו’ ובהלל ובמגילה אפילו עשרה קורין  ושנים מתרגמין  ובלבד שלא יהא אחד קורא 

ועשה מתרגמין )שמותר לעשות כן(מאי טעמא כיון דחביבא יהבי דעתייהו ושמעי”. 

קורין.  שנים  שאין  שכן  “וכל  וכו’  קורא  אחד  יהא  שלא  ובלבד  ד”ה  רש”י  וביאר 
דתרי קלי לא מישתמעי” וכן בגמ’ בראש השנה כז ע”א )לגבי שמיעת  וטעמא משום 
קול שופר וחצוצרה ביחד( , סוטה לט ע”ב ותוס’ שם ד”ה עד שיכלה )גבי ברכת כהנים( 
ידי חובה גם בשמיעת שני  יוצא  שכיון שהאדם חביב עליו לשמוע הדברים הנ”ל לכן 

אנשים.

ויש לחקור אי גם באמירת קדיש אמרינן ‘תרי קלי’ או שמא אין זה לעיכובא וניתן 
לשמוע גם כמה ביחד.

לא  ביחיד/בציבור,  קדיש  לאמירת  בנוגע  שנחלקו  הנ”ל,  הפוסקים  מלשון  והנה, 
מצינו שיחששו לטעם הנ”ל. כדלקמן.

רבינו הזקן בסימן נו סעיף ד, כתב “מצוות הקדיש הוא לשמוע מן הש”ץ יתגדל 
וכו’ וע”ז יענה איש”ר, שאיה”ר הוא ענייה על יתגדל כו’ וצריך לשמוע לכיון על מה הוא 
עונה כמו שצריך לכתחילה לשמוע ולכיון לברכה שעונה עליו אמן וכו’ ומ”מ אינו דומה 

לגמרי לעניית אמן שבדיעבד וכו’ הואיל והוא שבח בפני עצמו וכו’”

זה  אין  לכיון, אך  זה צריך  ועל  עניית אמן  והיינו,  שמטרת שמיעת הקדיש הוא 
י,  סעיף  נג  סימן  בשו”ע  מבואר  וכן  חובה’,  ידי  ‘יוצא  שיהיה  כדי  לכיון  שצריך  נחשב 
כתב מרן השו”ע “יש ללמד זכות על מקומות שנוהגים שהקטנים יורדין לפני התיבה 
להתפלל תפילת ערבית במוצאי שבתות”, וכתב המג”א סקי”ב “דהא אינו מוציא הרבים 

ידיד חובתן דהא אין מחזירין התפילה רק שאומר קדיש וברכו”

יב,  סעיף  השולחן  בערוך  גם  וראה  שם,  הרמ”א  כדברי  כן,  נוהגין  שאין  ואע”פ 
ביו”ד סימן  כן )בפשט דברי השו”ע( היינו מפני היתומים שנתבאר  שהטעם שהנהיגו 

שעו שתיקון הוא לנשמה להתפלל במוצאי שבת לפני העמוד”

ואמירת קדיש אינה כדי להוציא ידי חובה, אלא משום ‘תועלת לנשמה’.

יא במהדורה  )סימן  לב  סימן  או”ח  ח”א  )טייכטל(  ביאר בשו”ת משנה שכיר  וכן 
ישנה( שאינו דומה קדיש של תפילה לקדיש של ‘יתום’, שבתפילה הרי הוא צריך להוציא 
ידי חובה את הקהל ולא שרינן ע”י קטן )ומיירי בשחרית ומנחה( משא”כ באמירת קדיש 
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לענות  ואף  קדיש  להגיד  יכול  הקטן  ולכן שפיר  בעלמא’  ‘שבח  יתום שאינו אלא  של 
אחריו אמן.

כגון  חובה  ידי  לצאת  כדי  לשמוע  שצריך  קדושה  שבענייני  לנו  יצא  הנ”ל  ומכל 
קריא”ת, הרי זה ‘דין בשמיעה’ שמעכב ולכן לא אפשרי ב’תרי קלי’, משא”כ באמירת 
קדיש שאין כאן ‘דין בשמיעה’ כיון שלא שומע כדי להוציא ידי חובה אלא לעניית אמן, 
ושבח בעלמא, שאינו מעכב )וכש”כ כדברי רבינו הזקן שם בסימן נו שאפילו לא שמע 

את הש”ץ אומר קדיש, ושמע את הקהל עונין איש”ר, שפיר יכול לענות עמהם( 

‘דין בשמיעה’ שהרי צריך  בזה  )שיש  ובמגילה  כיצד התירו בהלל  כן,  אלא, דאם 
לכיון ולשמוע מהש”ץ כדי לצאת ידי חובה( ב’תרי קלי’? 

אלא שבזה יובן דברי הגמ’ דחביבא יהבי דעתיהו עלייהו ושמעי’ -שמצד ‘החביבות’ 
לשמוע את הש”ץ אומר הלל או מגילה ומכוון לצאת ידי חובה, לא מעכב שמיעת שני 

אנשים בו זמנית.

וכן ביאר המשנ”ב סימן תפח סק”ח “אפילו עשרה קורין כאחד – ר”ל אפילו היכא 
שמוציאין ידי חובה באמירת לאחרים ולא אמרינן תרי קלא לא משתמעי .. דהלל חביבי 
להו משום זכרון הנס ויהבי דעתייהו ושמעי ומה”ט ג”כ המנהג שמקדשין שנים או יותר 
ויהבי  להם  חביב  דהקידוש  ביתם משום  בני  להוציא  ומקדשין   וכו’  ויו”ט  יחד בשבת 

דעתייהו ושמעי.”

או  קדיש  באמירת  קדימה’  ‘סדר  אי אמרינן  דלעיל  הפוסקים  יובן מחלוקת  ובזה 
לא, ולא חששו ל’תרי קלי’ כיון שאין כאן ‘דין בשמיעה’ וכל מחלוקתם אי יש ‘קדימה’ 

או לא.

ועל דבר ששאלת, איך התירו הפוסקים דלעיל שיאמרו יחד, הרי דין ‘סדר קדימה’ 
לטעמי  בנוסף  אפשר,  )בדרך  לומר  יש  הנה  הפוסקים,  מגדולי  רבים  ידי  על  הוסכם 
הפוסקים שביארו הדברים, כגון החת”ס הנ”ל ועוד( על פי טעמם שכתבו, )לדוג’ ה’שדי 
חמד’ הנ”ל( “המה מי מריבה ודיות משתפכות בענייני קדימה בקדישים מי קודם למי 
ידוע הא דאמרינן בשו”ע חו”מ סימן ב )מפרק נגמר הדין בסנהדרין  ומי נדחה..’, הרי 
נז, וכן בפרק האשה רבה ביבמות( שאם רואין בי”ד שצורך שעה הוא שהעם פרוצים 
בעבירות דנין בין במיתה בין ממון בכל מיני עונש” והיינו שיכולים ‘לקנוס או להחמיר’ 
לצורך שעה כדי לעשות סייג לתורה, ולא רק לחומרא אלא אף לקולא, כדרך אותו העם 

באותה העת.  

לאמור  עלינו  ששמעת  “ומה  ז’:  בסימן  אגרת  ‘דברי  דברי  את  להוסיף  וראיתי 
שתקנינו במדינתנו שכל האבלים יאמרו כולם קדיש ביחד, הלא מצינו בספרי האחרונים 
דינים ודיני דינים מי ומי הקדום וזוכה באמירת הקדיש. תשובה. אמת שמצינו באחרונים 
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דיעות שונות באמירת קדיש, ולפי התקנה שתקנינו בטלה המחלוקת ת”ל בדברים שאין 
ואין  וכל דברי הקדיש פורחים באויר  וירושלמי והראשונים  להם מבוא בתלמוד בבלי 
‘מענה לשון’  ולכך כתב בעל  גרסאות שונות במדרשים,  רק על  להם על מה שיסמכו 
המובא באחרונים כמה פעמים בענין אבילות האב יצוה לבניו להחזיק באיזה מצוה ואם 

בניו יקיימו נחשב לו יותר מקדיש. )וראה גם באג”ק רבינו ח”ג\שעב(.

ומי לא תסמר שערת ראשו בראותו הריב ומצה בביהכ”נ אודות הקדישים זה אומר 
כולה שלי וזה אומר נפיל גורל בתוכינו, עוז זה מדבר וזה בא נשאלה נא את פי המורה 
וכאשר יצא מפיו כן נעשה, וכמעט פתח המורה את פיו חוטף הקדיש לאגמרה במרוצה 

מדאגה בדבר שמא יקדמנו אחר ואין קול ואין קשב עד שאין רוב הציבור יודעים 

בטלה  תקנותינו  וע”י  וכו’  איש”ר  העונה  שכל  כוחו  גדול  אשר  איש”ר  יענו  מתי 
מחלוקת וכל החששים האלה.. וכו עכ”ל 

וברור הדבר שצריכים להשתדל לומר באותו הקצב האמירה מילה במילה, שיוכלו 
הקהל לענות ולא יהיו ‘תרים ומחפשים היכן נמצא כל אחד באפי נפשיה לענות אחריו 

קדיש. 



'אהלה של תורה' | הערות וביאורים | כולל אברכים חח"ל  - צפת156

מתן תורה של פנימיות התורה

קורנט הרה"ת הר' מנחם מענדל שי' 
אברך בכולל

בסה“מ תרס“ו כותב כ“ק אדמו“ר הרש“ב נ“ע שיום ל“ג בעומר הוא מתן תורה של 
ומבואר  הענין  מובא  מה“מ  אד“ש  כ“ק  בתורת  פעמים  ובכו“כ  התורה,  פנימיות 

. בהרחבה1

והנה מפורסם בכו“כ מקומות שמתן תורה של פנימיות התורה קאי על י“ט כסלו 
כסלו  שי“ט  ואילך  ריט  ריז,  רה,  ע‘  אג“ק  יצחק  לוי  בלקוטי  בארוכה  שנתבאר  וכפי 

מקביל למתן תורה גם בקריעת הים וגם בגילוי ונתינת התורה עיי“ש ובכ“מ2.

וצריך לבאר הפירוש וההסברה בזה, וכדלקמן:

בגליון התמים )וארשא תרצ”ה( כתב הרמ”ד ריבקין: “וידוע שעיקר גילוי החסידות 
שלפני  הדרושים  אשר  וכידוע  פעטערבורג,  אחר  דוקא  התחיל  חב”ד  של  זה  באופן 
המאסר בפעטערבורג היו באופן אחר לגמרי וכן אח”כ התחיל התגלות החסידות בריבוי 
כי מקודם הי’ אומר רבנו חסידות רק בשבת מברכים ומאמרים קצרים ואח”כ התחיל 
חסידות  של  מ”ת  ענין  כמו  וה”ז  יותר  ארוכים  מאמרים  וגם  ברבים  ש”ק  בכל  לאמר 
פנימית התורה וע”כ הי’ צריך להיות מקודם ענין המאסר שהוא כמו גלות מצרים לפני 
מ”ת וכן ידוע שאמר רבנו שאדמו”ר הרש”ב מליובאוויטש זצוקללה”ה נבג”מ זי”ע כי 

י”ט כסלו הוא מתן תורה של פנימית התורה”.

ועל דברים אלו מובאת הערת המערכת3: וכן קבלנו ג”כ שכן אמר רבנו שי”ט כסלו 

1(  ראה שיחת ליל ל"ג בעומר שי"ת. שיחת ש"פ אמור תשל"ז סעי' ח'. שיחת ש"פ במדבר תשכ"ז. 
שיחת ש"פ אמור תשמ"ט סי"ב. שיחת אור ליום ד' כ"א אייר תשמ"ג. ובריבוי מקומות בדא"ח. ולהעיר 
גם מלקוטי דיבורים ליקוט ל"ג סכ"א. וכן הוא בסה"ש תש"ד בשיחת ל"ג בעומר סכ"א. ונתבאר בד"ה 

גל עיני תשל"ז הע' 14 עיי"ש.
2(  ראה לקו"ש ח"א ע' 75. 

3(  הרמ"ד רבקין מציין כי זוהי הערת הרי"ף )הרה"ח חאטש'ע פייגין(, אך אפשר שזה כ"ק אד"ש 
מה"מ שהיה חלק מהמערכת )ראה אג"ק כ"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ג ע' 12, ובכ"מ(, ואכן ביאור זה תואם 

ומקביל לביאור כ"ק אד"ש מה"מ בזה וכדלקמן בפנים.
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הוא מ”ת של פנימית התורה, ולכאורה הרי יש סתירה לזה ממכתבו משת רס”ב נדפס 
בההקדמה לחוברת, שכותב וקרוב לודאי הדבר אשר היום הזה הוא ר”ה לדא”ח. וכן הוא 
כי מ”ת לפנימיות התורה ביום ל”ג בעומר כמבואר בענין הילולא דרשב”י שהוא ע”ד 
ביום חתונתו מ”ת. ויש לומר הכונה מה שאמר רבנו על י”ט כסלו שהוא מ”ת לפנימיות 
התורה הוא ע”ד הלוחות שניות שנתנו ביום הכפורים אחר התשובה ובתורה בהלוחות 
שניות נתחדש ענין היגיעה בתורה כידוע וכן נתוסף בזה ריבוי תורה וכמ”ש במד”ר תשא 
אל תצטער על הלוחות כו’ בזה אני נותן מדרש הלכות ואגדות. וכן הוא בפנימית התורה 
שביום י”ט כסלו הוא ר”ה לחסידות וגם מ”ת היינו שנתחדש ענין העבודה בכח עצמו 
בעבודת החסידות ולא להסתפק באורות וגילוים מלמעלה כמו שהיה קודם וגם נתוסף 

ריבוי תורה היינו הלבשה בשכל והשגה ובריבוי”.

אכן מצינו, עד”ז בתורת שלום לכ”ק אדמו”ר הרש”ב נ”ע )ע’ 171( וזלה”ק: “וכן 
וביום  הלוחות  לשבירת  קטרוג שגרם  הי’  ואח”כ  בחג השבועות  הי’  תורה  כמו שמתן 
הכיפורים ניתנו לוחות שניות שלאחר הדין ומשפט כך גם מתן תורה דפנימיות התורה 
היתה בל”ג בעומר כידוע אח”כ הי’ קטרוג על זה ובי”ט כסלו יצא זכאי דידן נצח ולכן 
י”ט כסלו הוא הזמן של התגלות פנימיות התורה וכמו שבלוחות שניות נתנה התורה 
בכפליים לתושיה עם כל הפרטים ופרטי פרטים דוקא כמו כן בי”ט כסלו הוא התגלות 

פנימיות התורה בריבוי והפלגה ביותר מאשר התגלותה בל”ג בעומר”.

)סה”ש  כסלו  בי”ט  הש”ס  חלוקת  ע”ד  בשיחה  מה”מ  אד”ש  כ”ק  מביא  כך  ואכן 
תשנ”ב ח”א ע’ 483( בהע’ 82 ומוסיף עוד לבאר בזה, וזלה”ק: “. . ויש לומר שזה מתאים 
להמבואר בשיחת י”ט כסלו תש”ד שי”ט כסלו הוא שמחת תורה דפנימיות התורה כי 

שמח”ת היא השמחה על מ”ת דלוחות השניות ביוהכ”פ . .”.

והנה בשיחת הדבר מלכות לש”פ וישלח תשנ”ב מבאר כ”ק אד”ש מה”מ בארוכה 
את המעלה בחיבור הלבנה עם החמה שנהיית כמותה ולא רק שמקבלת ממנה, שאין זה 

רק ענין הגילוייים אלא אדרבה שהעצם בא בהתגלות עיי”ש בארוכה.

ובהע’ 62 כותב וזלה”ק: “ועפ”ז יומתק של”ג בעומר מ”ת דנסתר דתורה )המשך 
תרס”ו ע’ ריט ועוד(, חל ביום י”ח בחודש, כי מ”ת דנסתר דתורה הוא באופן שהעצם 
נשאר בהעלם שאינו חודר ומתגלה בהמקבל ולכן קביעותו ביום י”ח “חי” בדוגמת עצם 
החיות חי בעצם שאינו בא בגילוי, משא”כ מ”ת דתורת החסידות שמבארת נסתר דתורה 
באופן של הבנה והשגה, שהעצם בא באופן של התגלות קביעותו ביום י”ט המילוי דשם 

הוי’ גילוי ההעלם כנ”ל ועצ”ע”. עכלה”ק.

ויש להעיר שהרי מכהנ”ל מובן שהחידוש במתן תורה הב’ – לוחות שניות הוא בב’ 
ענינים א. שהוא ע”י עבודת התשובה וכפי שמבאר זה בגליון התמים הנ”ל ענין העבודה 

בכח עצמו. ב. ריבוי ותוספת בתורה שלא היה קודם לכן.
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ובשיחה ע”ד חלוקת הש”ס בי”ט כסלו מביא את ב’ הביאורים הנ”ל. ואילו בדבר 
מלכות וישלח הנ”ל מביא רק את הביאור הב’ שהחידוש הוא בהוספה וההרחבה שבתורה, 

ואינו מביא את הביאור הא’ אודות החידוש דבעל תשובה.

ויש לומר הביאור בזה: שדווקא ביאור זה מתאים לכללות הביאור בשיחה, שהרי 
בשיחה מדבר על התאחדות של החמה והלבנה באופן שאינם בבחינת מקבל ומשפיע 

אלא כדבר אחד ממש שעי”ז העצם בא בהתגלות.

וזה יתאים דווקא לביאור הב’ הנ”ל שהחידוש בתורת החסידות הוא שגם הענינים 
המופשטים באים בשכל בהסברה ובריבוי – שהעצם בא בהתגלות.

התאחדות  מבטא  אינו  התשובה  בענין  החידוש  דבר  על  הא’  הביאור  משא”כ 
מושלמת זו, כיון שעדיין ניכר שיש משפיע ומקבל ורק שחוזר בתשובה והיינו ש”קשר 
)נדפס  תשכ”ג  תשרי  בהמשך  בארוכה  שמבואר  וכפי  תשובה”,  של  בתנועה  נמדד  זה 
בסה”מ מלוקט ח”ה בתחילתו, ובלקו”ש ח”ד שיחות לר”ה ויוהכ”פ( שגם מצות התשובה 
אינה מגיעה להענין דתמליכוני עליכם שדווקא הוא מבטא את הקשר העצמי של יהודי 

עם הקב”ה.

וגם ענין העבודה בכח עצמו שכפי שנתבאר בגליון התמים זהו תוכן הענין דתשובה 
בקשר עם גילוי תורת החסידות, גם הוא מדגיש שיש מציאות נוספת של אדם העובד 
בכח עצמו ומבטל א”ע לקב”ה. ולכן בדבר מלכות וישלח לא ציין ביאור זה, כן נראה לי 

בד”א.
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אכל מיני מזונות שלא על דעת קביעות סעודה ונמלך 
בדעתו לקבוע סעודה, כיצד יעשה

הנ"ל

אדם שאכל מיני מזונות וברך ברכה ראשונה ’מזונות‘ מתוך ידיעה שיאכל שיעור 
קטן, ונמשך באכילתו כך שרוצה להמשיך לאכול שיעור גדול יותר שיש בו דין קביעות 
ואם  באכילתו.  להפסיק  עליו  או שמא  ולאכול,  להמשיך  יכול  האם  והשאלה:  סעודה, 
המזון, האם  ברכת  לברך  רצונו  אם  וכן  ברכה אחרונה.  יברך  מה  לאכול,  יכול להמשיך 
לשיעור  יחד  מצטרף  שהכל  או  סעודה  קביעות  שיעור  עוד  שנמלך  מעת  לאכול  צריך 

קביעות סעודה.

הנה עניין זה נזכר בשלחן ערוך1 ”פת הבאה בכיסנין מברך עליו בורא מיני מזונות 
ולאחריו ברכה מעין שלש  . .  ואם מתחלה היה בדעתו לאכול ממנו מעט וברך בורא 
מיני מזונות ואחר כך אכל שיעור שאחרים קובעים עליו יברך עליו ברכת המזון אע“פ 

שלא ברך המוציא תחלה“.

העולה מדברי המחבר, שבמצב כזה, יברך ברכת המזון בסוף אכילתו.

אלא, שבדבריו אינו נכנס לשאלה )הנ”ל( האם עליו להפסיק וליטול ידיים וכדומה, 
אלא כותב בפשטות שיכול לסיים לאכול, והעיקר שיברך ברכת המזון לבסוף.

אמנם המגן אברהם2 כתב, שזה שלא צריך לברך המוציא אלא רק ברכת המזון - אף 
אם נמלך בדעתו לאכול עוד, זה רק אם אין לו עוד שיעור קביעות סעודה, אך אם יש לו 

עוד שיעור קביעות סעודה פשוט שצריך ליטול ידיים ולברך המוציא ובהמ”ז.

ומדבריו נראה שהדבר תלוי בכמות שרוצה להמשיך לאכול: אם יש בה שיעור נוסף 
של קביעות סעודה או לא. אם יש, יטול ידיים ויברך המוציא. אם אין, ימשיך לאכול 

ובסוף אכילתו יברך בהמ”ז.

1(  או"ח סי' קס"ח ס"ו
2(  ס"ק יד
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וכן מדייק וכותב אדה”ז בשו”ע שלו3 “. . כגון שלא היה כדי קביעת סעודה במה 
שנשאר לפניו אחר שנמלך אבל אם נמלך לאכול עוד כשיעור קביעת סעודה, מלבד מה 
שאכל כבר צריך ליטול ידיו ולברך המוציא תחילה, וא”צ לברך תחילה ברכה אחת מעין 

ג’ על מה שכבר אכל לפי שמצטרף עם מה שיאכל להפטר בבהמ”ז”.

אלא שבסדר ברכות הנהנין פרק ב’ הלכה ד’ כתב רבנו הזקן חידוש דין בנידו”ד “ואם 
מתחלה היה בדעתו לאכול אכילת ארעי וברך בורא מיני מזונות, ואחר כך נמלך לאכול 
עוד כדי שביעה וקביעות סעודה, נכון לצאת ידי כל ספק ולברך תחלה מעין ג’ על מה 
שכבר אכל, וישהה מעט ויטול ידיו ויברך המוציא, ויאכל עד כדי שביעה ויברך ברכת 
המזון. אף שאינו שבע מאכילה השניה לבדה אלא בצירוף אכילה הראשונה שכבר ברך 

אחריה מעין שלש, והוא שאכל באחרונה כד’ ביצים לפחות.

וצלה”ב מ”ט שינה אדמו”ר הזקן את הפסק בסידור ממה שפסק בשו”ע. 

ונראה לומר בזה בד”א, על יסוד המבואר בסימן ר”ו )ס”ה( בדין ה”נמלך” לענין 
יותר מאותו  לו  ואח”כ הביאו  . מי שברך על פירות שלפניו,   .  “ וברכה חדשה  הפסק 
המין או ממין אחר שברכתו כברכת הראשון, אינו צריך לברך”. וכתב המגן אברהם4 בדין 
הנצרך לברך ברכה נוספת “ולכן נראה לי דאם קבע עצמו לאכול פירות אין צריך לברך, 
ואח”כ  “מ”ש  החיים5  בכף  דבריו  וביאר  ממש”.  נמלך  אא”כ  הדעת,  היסח  עושה  דאין 
נמלך לאכול יותר היינו בעודנו אוכל נמלך בדעתו לאכול עוד, צריך לחזור ולברך”6. וכן 
נראה מדברי רבינו הזקן בדין ברכת הציצית – “וכן אם לא היה בדעתו מתחילה בשעת 
ברכה ללבוש כולם מיד, אע”פ שנמלך אח”כ ולבשם כולם זא”ז, מ”מ כיון שמתחילה לא 
היה מדעתו כן הוה כמפסיק וצריך לברך על כל מה שנמלך אחר שגמר ללבוש הבגדים 
את  הזקן  אדמו”ר  ששינה  לכך  הטעם  זהו  ואולי  הברכה”.  בשעת  עליהן  דעתו  שהיה 
ש’הנמלך’  לכך  חשש  שב’סדר’  מפני  הוא  ערוך  בשולחן  שפסק  ממה  ב’סדר’  פסיקתו 
בדעתו לאכול שיעור קביעות סעודה נוספת, מהווה הפסק לאכילתו הראשונה, והתחלה 
של סעודה חדשה. מכיון שכעת בדעתו לאכול שיעור חדש של סעודה מה שלא היה 
בדעתו מתחילה, א”כ זו התחלה של סעודה חדשה שלא הייתה בדעתו - וה”נמלך” הזה 
)לסעודה חדשה( מהוה הפסק למחשבתו הראשונה בעת הברכה. והדין הוא שמי שאכל 
מזונות לפני סעודתו יברך קודם מעין שלוש, ואח”כ ייטול ידיו לסעודה ולא יסמוך על 

כך שייפטר בברכת המזון גם על ברכת על המחיה שהתחייב בה לפני הסעודה.

והיסוד לכך שצריך לברך על המחיה על אכילתו הראשונה, למרות שיכולה להיפטר 

3(  או"ח סי' קס"ח ס"ח
4(  סק"ז

5(  כאן ס"ק נ"א
6(  סימן ח' ס' כ"א
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בברכת המזון – כתבה רבינו ב’סדר’ פרק א’ הי”ז “ברכת המזון אינה פוטרת מעין שלש 
שאם אכל פירות מז’ המינים לפני הסעודה להתענג בלבד ולא כדי לפתוח בני מעיים 
להמשיך הלב לאכילה )שאז הם נפטרים בברכת המזון כמו שיתבאר בפ”ד( ושכח ולא 
בירך לאחריהם ולא נזכר עד אחר ברכת המזון צריך לחזור ולברך על העץ כו’ ואין צריך 
לומר פירות שאינן משבעת המינין ושאר אוכלין ומשקין שברכה שלאחריהם הוא בורא 
בדיעבד  שנפטרים  והיין  התמרים  מן  חוץ  המזון  בברכת  נפטרים  שאינן  רבות  נפשות 
בברכת הזן שבברכת המזון לפי שהם סועדים הלב גם כן וכן חמשת מיני דגן שאכלן לפני 
הסעודה נפטרו בברכת המזון בדיעבד אבל לכתחלה אם נזכר קודם ברכת המזון צריך 

לברך תחילה על המחיה קודם ברכת המזון”.

הוא שינהג  הנכון  קביעות סעודה,  להתחיל  ורצונו  נמלך,  כאשר  בנדו”ד  זה  ולפי 
כלכתחילה שיברך ברכה אחרונה, וכדי שלא ייכנס לספק ברכות וברכה שאינה צריכה, 
יעשה שיהוי של הפסק מאכילתו הראשונה ולאחר מכן ייטול ידיו ויברך המוציא ויאכל 

שיעור קביעות סעודה, ויברך ברכת המזון.

ברכת  לברך  שיכול  דבריו  בסוף  שכתב  ממה  זה,  לביאור  סיוע  להוסיף  ואפשר 
המזון על קביעותו החדשה רק כשאכל שיעור ד’ ביצים באחרונה )אז נחשב לקביעות 
חדשה המצריכה כל הנ”ל(, אבל אם לא יאכל שיעור קביעות באכילתו החדשה, למרות 
מפני  ומ”ט?  כן,  לעשות  יכול  לא  יחד,  קביעות  לשיעור  הראשונה  לאכילתו  שיצטרף 
שהגדר של “נמלך” כהפסק לדעתו הראשונה בעת הברכה, הוא רק כשנמלך כעת לאכול 

שיעור קביעות חדשה. אך אם לא נמלך, ימשיך לאכול ויברך בסוף בהמ”ז כנ”ל.





שיעורים ב"המשך תש"ג"

שנאמרו ע"י המשפיע 
הרה"ח משה מרדכי ע"ה ארנשטיין 

בישיבת חח"ל צפת

]השיעורים על המאמר הראשון מה"המשך" - ד"ה יו"ט של ר"ה, 
נתפרסמו בקובץ הערות התמימים ואנ"ש שע"י ישי"ג חח"ל צפת, 

בקובץ שי"ל לקראת י"א ניסן תש"פ[.

שיעורים אלו בד"ה "אדון עולם" תש"ג נאמרו בחודשים 
חשוון - טבת ה'תשע"ו - שנת הקהל1.

1(  שיעורי הרב ארנשטיין ב"המשך" זה מתייחדים, מפני: א. היותם מלאים גדושים ועשירים - מלבד ביאורי 
המקורות בנגלה חסידות וקבלה - בהסברים וביאורים מתורת החסידות בכלל ובפרט מתורתו של כ"ק אדמו"ר 
כידוע, "המשך תש"ג" מלא בעניני  ב.  זה.  והבנה על המבואר ב"המשך"  מלך המשיח שליט"א היוצקים אור 
ניתן לראות בבירור כיצד "אין השכלה בלא עבודת ה'", כשכל עניני המאמר נספגו  השכלה, ובשיעורים אלו 

בחיות מיוחדת ובלחלוחית חסידית של עבודת ה'.
השיעורים מובאים כאן כמעט במילותיהם, ועברו שינויי כתיבה ועריכה קלים. כמו כן, ניתווספו )ע"י המערכת( 

בחלק )הראשון( של השיעורים דלקמן, הערות ובהם ציונים ומראי מקומות לנקודות שנאמרו בשיעורים.
השיעורים נכתבו ע"י א' התמימים החפץ בעילום שמו, ותודתנו נתונה על כך שהמציא את החומר לידינו.
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ד"ה אדון עולם

 

 “עיקר המלוכה על עבדים” - הכוונה כאן היא שהם מרצונם משעבדים עצמם לאדון2, 
שעד”ז אצל אדם כשהוא מתבטל למלך הרי הוא משעבד עצמו למלך.

אמנם, אי אפשר למלוך על בנים או קרובי משפחה3.

מובן  מלך  של  התנשאות  ההתנשאות”,  בסיבת  הבאה  “השתררות  זוהי  המלוכה  ענין 
בעצמו  להתנהג  צריך  שהמלך  זה  כי  רגיל,  אדם  של  מהתנשאות  באי”ע  שזה  ופשוט 
ברוממות זה מגיע אצלו מהרוממות שבעצמות הנפש שלו משא”כ אצל אדם רגיל. והיינו, 
כל אחד יכול ובאפשרותו לשלוט על כיתה או קבוצת תלמידים, אך כדי להיות מלך, זה 
דורש התנשאות עצמית מפנימיותו של המלך4. ומצד זה הוא גם מחוייב להתנהג עם כל 

גינוני המלכות.

ומה שהיה אצל דוד המלך שמחל לשמעי בן גרא זה רק בגלל שבאותו זמן )6 חודשים( 
דוד לא היה על כסא מלכותו ולכן יכל למחול5 אבל בדרך כלל “מלך שמחל על כבודו אין 

כבודו מחול”6.

היינו שהתנשאותו של המלך הוא משהו עצמי. דהנה על שאול נאמר7 “משכמו ומעלה 
גבוה מכל העם” ומבואר על כך בחסידות8, ומופיע גם בסה”מ תרנ”ט בד”ה יחיינו מיומיים 
וגבורה  זרועות חסד  )ובכ”מ(, ש”שכמו” קאי על  ובשיחת הדבר מלכות דער”ה תשנ”ב 

2(  כ"ה בסה"מ תרע"ח ע' רכט, ושם מוסיף: "..והגם שבזה ג"כ הוא שיהי' בטלים אל המלך, אבל אין זה 
שבטלים ממילא, כ"א שמבטלים את עצמם או גם שכופין אותם שיהיו בטלים כו'". 

3(  ראה סה"מ תרנ"ו ע' רסו. ספ' הליקוטים )אות מ"ם - מלכות( ע' תקל"ג. הגהות לד"ה פתח אליהו תרנ"ח 
ע' לז. סה"מ תרפ"א ע' קלו. סה"מ תרס"ד ע' קעד. ובכ"מ.

4(  להעיר מריש ד"ה ונחה תשכ"ה )בביאור החילוק בין השפעה דמלך והשפעה של רב(. 
5(  ראה ירושלמי ר"ה ב ב: "רב חונא אמר כל אותן ששה חדשי' שהיה דוד בורח מפני אבשלום בנו בשעירה 
היה מתכפר כהדיוט". וראה גם בס' שער יוסף להחיד"א מ"ש שם. ובס' פרשת דרכים להמשנה למלך דרוש י"א. 

אמנם בתשובות החת"ס אהע"ז סי' קנא מסתפק בזה.
6(  קידושין לב ב. סוטה מא ב. 

7(  שמואל א' ט, ב.
 .)136 ע'  )סה"מ תשל"ב  גם בד"ה החודש תשל"ב  וראה  וש"נ.   9 א' הע'  8(  ראה לקו"ש חכ"ד שופטים 
ובלקו"ש חי"ט ע' 165 הע' 48 מה שגדרו של המלך גבוה מכל העם "זהו רק כפי שהוא בעצמותו.." עיי"ש. וראה 

גם שיחו"ק תשל"ה ח"א ע' 346.
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של המלך, אף שהמוחין )חב”ד( של המלך הם יותר גבוהים מהחו”ג שלו, ועכ”ז אפילו 
המדות של המלך הם גבוהים יותר מהמוחין של “כל העם” ולמעלה מזה הו”ע “התנשאות 

עצמית”9.

והנה, אצל בני האדם עבודת המלכות זה ביטול והכנעה אל המלך, ואילו אצל המלך 
)כמו שזה אצל הקב”ה( עבודת המלכות זה התנשאות ורוממות על בני האדם10, אך עכ”ז 

התגלותה של רוממות זו היא דווקא על ידי העם.

אצל בני האדם ישנם כל מיני סוגי נטיות חלקם קשורים לחו”ב )מוחין(, וחלקם קשורים 
למידות, ולדוגמא: אצל אברהם אבינו שלא עניין אותו שום דבר עד שימצא אורחים שיוכל 
לארחם בביתו עד שאפי’ שמש חזקה לא מנעה ממנו לחכות לאורחים. וכמו”כ אצל הרבי 
הרש”ב נ”ע שאע”פ שיכל לשים צדקה בקופה קודם התפלה בכ”ז הוא חיפש עני קודם 

התפלה )כמובא בהיום יום(, וכמו כן כל אדם עם נטיותיו ומידותיו.

ועד”ז הוא בנוגע למידת המלכות, רואים אצל חלק מרבו”נ שבעת שקיבלו על עצמם 
את הנשיאות, ראו כמה שזה תואם להם, ואף שלפני זה הם לא רצו בזה כלל, ולא הראו 

זאת לאחרים כלל.

וזה ענין  והיינו שהמלכות כל כך בהעלם, שלכן העם חייבים לעורר זאת אצל המלך, 
עיקרי במלכות, כי המלכות היא בד”כ בהעלם11.

הלל  במצות  וכמובא  מידותיו  של  התעוררות  לאדם  שגורמים  השבחים  ענין  דרך  על 
ע”י שבחים שעי”ז  אותו  לרשב”י שעוררו  ט’12, שכן עשו  סעי’  מצות התפלה’  וב’שרש 
ישפיע להם ולכן משבחים את הקב”ה שגורמים שיהיה צמצום של אורו הגדול לספירות 

דאצי’ ועי”ז יושפע למטה.

9(  ראה הביאור בזה בארוכה בד"ה זה היום תשי"ז סעי' ג' ואילך.
10(  ולהוסיף שהתנשאותו של המלך המרומם באמת היא עד כדי כך שאין שום דבר תופס מקום לגביו כלל, 
וקטן וגדול שוין לפניו. ואף שטבע המרומם להימשך אל השפל )ראה גם בריש שרש מצות התפלה להצ"צ( מ"מ 

אי"ז בגלל ומצד מציאותו של השפל, כי אם מצד החלטת המלך. ראה בכ"ז המשך תער"ב ע' תעה.
134: "רבינו הזקן אמר פעם: כשהרבי )המגיד ממעזריטש( רצה לצייר את  ולהעיר עוד מסה"ש תרצ"ו ע' 
הרוממות של הסבא )הבעש"ט(, אמר: כי רוממות מלך אדיר, הוא כלא נגד הרוממות של הרבי. וכשדיבר על 
הביטול של הבעש"ט, אמר: כי איש עני מדוכא השפל ונבזה ביותר בעיני עצמו אינו בערך לגבי הביטול של 
הבעש"ט. וכשסיפר זה רבינו הזקן אמר: הקשיבו יהודים, מה שהרבי אומר, זהו העניין של אור אין סוף למעלה 

מעלה עד אין קץ ולמטה מטה עד אין תכלית. ושקע בדביקות זמן מרובה".
11(  ראה בשיחת ש"פ בשלח תשל"ה )שיחו"ק ח"א ע' 376( ביאור ב' הענינים שבמלכות, שמצד אחד היא 

בהעלם ומצד שני כאשר מתגלית היא בתוקף הכי גדול, עיי"ש בארוכה. 
12(  וראה בארוכה ד"ה להבין ענין רשב"י תשמ"ה וש"נ )סה"מ מלוקט ח"ב ע' ש"א ואילך(.
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לסיכום בשאר המידות יש אותם כפי שהם מצ”ע ויש אותם כפי שהם מתעוררים על ידי 
הזולת, משא”כ המלכות שעיקר הגילוי שלה הוא דווקא על ידי הזולת.

המלך  של  ממהותו  דווקא  להיות  צריכים  הם  מלכותו  את  במלך  שהמעוררים  אלא 
משא”כ בעלי חיים שלא יעוררו כלום13.

אצל מלך שהתגלתה אצלו המלכות כבר אין כזה דבר להתפטר או לקחת פנסי’ וכדו’, כי 
אם הוא קיבל על עצמו את המלכות הוא כבר לא יכול לוותר על זה, לכן כדי להעביר מלך 
או שהוא מת או שעוזרים לו למות.. כי המלך יהיה מוכן לבזבז את כל האוצרות העיקר 

שתכונן מלכותו.

וכדברי ר’ יהושע בן פרחיה14 “תניא אמר ר’ יהושע בן פרחיה בתחלה כל האומר עלה לה 
אני כופתו ונותנו לפני הארי עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של 

חמין”. כי זה מצד שהמלכות התגלתה בו וממילא זה בתוקף הכי גדול אצלו15.

רק רבן גמליאל שהחליפו אותו בראב”ע16 זה אינו רגיל כלל17.

נחזור לענין הקודם יש מי שהוא כמו מלך על בהמות הוא נק’ רודן כי אינו מתחשב בעם 
שלו הן מצד רגש העם שאין להם התקשרות ורצון אליו משא”כ אצל מלך שההתמסרות 
אליו היא לגמרי, עד שאפילו אם סתם התחשק למלך דבר מסויים העם ימסרו נפשם על 
זה, ואדרבה מי שלא יתמסר לזה לגמרי יקרא “מוג לב” וישאר לדראון עולם בוגד במלכות, 

וכל זה מפני שיש קשר רגשי בין העם ובין המלך שלכן הם מפקירים את עצמם עבורו.

משא”כ רודן שכולם מחכים שימות, ולכן גם בנוגע לבהמות נאמר “ורדו בדגת הים” כי 
אצלם לא שייך ענין של מלוכה אלא רק שליטה וממשלה.

ואף שהבהמות חזקות יותר מהאדם, וא”כ כיצד יש בו את הכוח לשלוט ולמשול עליהם? 
עכ”ז הקב”ה ברך את האדם ונתן לו כח להטיל אימה עליהם, ונתן גם בבהמות עצמם מורא 
מהאדם, ז”א אע”פ שהבהמות חזקות יותר וכמ”ש “ורב תבואות בכח שור” - שמצד הכוח 

החזק של השור נהיה רב תבואות.

13(  וראה בספר הליקוטים שם "נמצא ענין המל' הוא מה שמתחבר עליהם להיות מתנשא ומתרומם עליהם 
לאפוקי מהאדם על זבובים כו'".  

14(  מנחות קט ב. וראה גם פרש"י חגיגה טז א. ולהעיר גם מאבות דר"נ פ"י "כשם שקשה לעלות לגדולה 
כך קשה ג"כ לירד ממנה".

15(  וראה שיחת ש"פ פנחס תשמ"ה סעי' ד' )התועדויות ח"ה ע' 2619( שגם לעת"ל מעמד נשיאי ישראל 
לא יתבטל ויתירה מזה תהי' אצלם עלי', עיי"ש.

16(  ברכות משנה ה' וברש"י. וראה בגמ' ברכות כז ב. ואילך. 
י' א. גבי נשיא דכי עבר מנשיאותו כהדיוט מייתי עיי"ש. וברמב"ם הל'  17(  וראה קידושין שם. הוריות 
שגגות פט"ו ה"ט. ובלקו"ש חי"ט שיחה לפ' שופטים א' ס"ג מחלק בארוכה בין גדר הנשיא לגדר מלך עיי"ש. 

ויל"ע בכ"ז.
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]אמנם בחסידות מבואר שע”י העבודה עם הנה”ב עי”ז נהיה “רב תבואות”, אבל כאן 
הכוונה ע”פ הפירוש הפשוט[ וא”כ אע”פ שהשור וכן הבהמות מאוד חזקות, אעפ”כ הם 

נשלטים בידי האדם, כי )כנ”ל( מצד ברכת הקב”ה יש לאדם כוח לשלוט על הבהמה.

אמנם, כיום אנו רואים שחיות רעות )אריה ונמר( כן פוגעות בבני אדם, ואף ש”מוראכם 
וחתכם יהי’ על כל חית השדה”, הנה התשובה לזה כתובה בתניא בפרק כ”ד שחיה רעה 
שולטת על האדם כאשר אין עליו צלם אלוקים שאז נדמה להם כבהמהולכן הם יפגעו 
בו אבל גם במצב שאין צלם אלוקים )כבתניא פכ”ד( עדיין קיימת הברכה בנוגע לחיות 

ובהמות טהורות בדוגמת שור כנ”ל18.

וא”כ לאחרי כ”ז יש להבין כיצד הקב”ה מולך עלינו הרי המלוכה היא צ”ל על מי שבערכו?

***

רבון העולמים זה א”ס וגם כשאומרים רבון עלמין מבינים שמתוך מציאות הנבראים 
יש מנהיג - שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה”, וכן בפתח אליהו מבואר ענינם של 
הע”ס ולכן מתאים לקרוא לא”ס רבון עלמין היינו הצמצום של א”ס, או מצד ההסבר השני 
שמתוך העולם מבינים שהרבון מחוייב המציאות א”א בלא מנהיג וזהו הפירוש אדון עולם 
גימטריא א”ס ]ישנם כאן ב’ ענינים א’ מצד הצמצום וא’ מצד שיש עולם אז מובן שיש 

מנהיג[.

מה שכתב הרבי הריי”צ “הדרא קושייא לדוכתא” דורש ביאור, שהרי לכאורה לא מובן 
הרי כלל לא ניסינו לתרץ ולבאר, רק ביארנו את הלשון של אדון עולם, מהו התואר הזה 

ומה ענינו של ביטוי זה אך לא היה בזה שום תירוץ?

זה מדבר במעלת ישראל  הסברנו שתחילת התפילה היא מהפסוק “מה טובו” ופסוק 
הפסוק שלאח”ז “ואני ברוב חסדך אבוא ביתך” מדבר במעלת ויחוידות המקום של התפלה 

שלכן גם אם אי אפשר להתפלל במנין שיש חשיבות להתפלל בבית הכנסת.

בכ”ף מנחם אב תשכ”ט הרבי ערך סיום על מסכת זבחים19, ושם דובר בהרחבה בענין 
הקרבת קרבן בבמה, ובסוף הענין הרבי אמר שכאשר אדם מתפלל זה צריך להיות בבית 

18(  וראה לקו"ש ח"כ ע' 11 ואילך שכאשר האדם מרגיש ויודע את האמת שהקב"ה הוא הנותן לך כוח 
לעשות חיל אז הוא זוכה בברכה זו - "ורדו בדגת הים", עיי"ש.

19(  הוגה ונדפס בלקו"ש חי"ד ע' 70.
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הכנסת ואם זה במקום אחר זה כמו בבמה, אפי’ שזה בדביקות וכו’..20. זהו הפירוש “אבוא 
ביתך אשתחווה אל היכל קדשך”.

והפסוק הג’ - “ואני תפלתי” המדבר במעלת התפלה, הנה התפלה גורמת עת רצון, כגון 
מה שבמנחה של שבת יש עת רצון גדולה - רעווא דרעווין וכמו כן ביו”ט שיש עת רצון 
מיוחדת וגם בכלל בעת פתיחת הארון קודם קריאת התורה שאז אפשר לבקש בקשות 
מיוחדות, וכמו כן התפלה בכל יום21 יוצרת את הענין הזה של “לך ה’ עת רצון”, ומהו העת 
רצון? “אלוקים ברוב חסדך” שמהפכים את שם אלוקים שענינו צמצום ל”רב חסד” שזה 

נפעל על ידי התפלה.

והתפלה עצמה היא השבח של  ג’ פסוקים אלו הם מהווים הקדמה לתפילה,  כן  ואם 
הקב”ה והיא מתחילה באדון עולם שהוא השבח הראשון לקב”ה וכמו שבכל דבר ההתחלה 
שלו כוללת את כל ההמשך שלאח”ז )כפי שרואים בס’ התניא בתחילתו וכן הוא בתורה בפ’ 
בראשית( וכמו כן גם בתפלה שיש מעלה מיוחדת בפיוט אדון עולם, שלכך נקבע שדווקא 

איתו פותחים את כל השבחים לקב”ה בתפלה.

הובא מ”ש בס’ אלי’ רבה שיש ד’ דברים שקורים על ידי הכוונה באדון עולם א. תפלתו 
נשמעת. ב. אין שטן מקטרג על תפלתו. ג. אין לו שטן ופגע רע בר”ה וביוהכ”פ. ד. אויביו 

נופלים לפניו )היינו כל הקליפות וסט”א(.

אדמו”ר הזקן כותב שאנו מבקשים רחמים בתפלה בשביל שהקב”ה יקבל אותנו כי מי 
הוא זה אשר יזכה שתפלתו תשמע ואם עבור הכניסה לגן עדן יש קטרוגים ליכנס, אזי 

לתפלה לא כל שכן..

בלקוטי דיבורים הרבי הרי”צ עושה “עסק גדול” גדול מהזמן של פתיחת הארון שאז 
השערים פתוחים ולכן  ה”בריך שמי’” צריך להיות בכוונה מצד שזה עת רצון.

עולה  המלכות  שפנימיות   - החיות  הסתלקות  וישנה  הואיל  המלכות  בנין  הוא  בר”ה 
לשורשה העליון לפה”צ ולמרות שבגלוי המלכות עולה לז”א אך הכל עולה למעלה עד 
לא”ס שלפה”צ והסברנו שיש את חיצוניות המלכות שזה המעשה בפועל ויש את פנימיות 

20(  הלשון כפי שמופיע בשיחו"ק )ח"ב ע' 367, בתרגום ללה"ק וללא אחריות(: "מזה באה ההוראה בהנוגע 
לפועל שכאשר צריך לעשות דבר טוב וישנה הברירה לעשות זאת בבית הכנסת או בבית המדרש או בחוץ זהו 
בדוגמא של קרבן שאפשר להקריבו או בבמה או בית המקדש ומובן מאליו שבאם רק ישנה האפשרות להקריב 
בבית המקדש צריך להקריב בבית המקדש מכיון שזהו הענין של לשכן שמו שם בתמידיות, קודם הקרבת הקרבן 
ומזה מבינים את גדלות ענין התפילה בבית הכנסת דווקא אע"פ שהוא מתפלל עם אותה  ולאחרי ההקרבה. 
אריכות ועם אותה כוונה ועם כל הכוונות אבל אינו דומה אם הוא מקריב את התפלה שבמקום קרבנות תקנום 

בבמה או שהוא מקריב זאת במקום אשר יבחר הוי' לשכן שמו שם".
21(  להעיר מתניא פי"ב "וגם למטה היא שעת הכושר שאז מקשר חב"ד שלו לה'".
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המלכות שזה הרצון והעונג שיש בעולם והפנימיות מסתלקת ובכדי להחזיר אותה צריך 
לבנות מחדש את הכל.

והנה בפנימיות המלכות שזה הרצון והעונג יש ב’ דרגות רצון גלוי ורצון קדום הרצון 
העולם  נברא  שעי”ז  בתומ”צ  הצדיקים  בעבודת  הקב”ה  של  התענוג  ידי  על  נעה  הגלוי 
באופן דהעלת מ”נ מיני’ וביה, אך המשך קיום העולם נעשה על ידי עבודת נש”י בקיום 
בתומ”צ בתמימות ובאמת זהו גם על ידי עבודת הצדיקים, אלא שהרבי משתף בזה )כאן 

במאמר( את כל ישראל.

ורצון הקדום בא מהרצון המוחלט בדרך הוי’ חדשה כך נכתב בקיצור של המאמר הקודם, 
אך כאן כותב כהוי’ חדשה )כמו שכתב בגוף המאמר הקודם( ואולי יש לחלק בין הלשונות 
ואכ”מ. ומסיים את הסיכום למאמר הקודם שמלכות מושרשת למעלה כנ”ל בענין מראש 

ומקדם נסוכה”.

הרש”ג היה מתוועד מזמן לזמן עם הבחורים בשנים של רוסיה. הוא היה אוהב באמצע 
התוועדות להסב את הנושא לענינים של השכלה. פעם אחת “כטוב לב המלך ביין” אמר 
שברצונו לבחון את התמימים בענין של השכלה, הוא שאל מי הבעה”ב על הלב - על זה 
לא היה צריך להיות חכם כ”כ, המוח שליט על הלב גם על המוח נזכרו שהרצון מכריח את 
השכל, וכששאל מי הבעה”ב על הרצון, אז כבר לא כולם ידעו, אבל היה בחור חמד אחד 

שאמר “קבלת עול” - קראו לו ר’ ניסן נעמנוב, הרש”ג מאוד נהנה מזה[.

***

סעי' ד'

בענין של רצון מצינו את רבי עקיבא שכל גדולתו הגיעה ע”י הרצון, וכן הזכרנו בשיעורים 
את הדוגמא מהרצון לבית שזה רצון עז ביותר, ולמען זה האדם יעשה הכל.

רצון אמיתי הוא למעלה מכל הכוחות אפילו מהשכל, כנ”ל מרבי עקיבא שאם רק תרצה 
תגיע להכל אפילו כשתכונות הנפש אינם נוטים לזה.



'אהלה של תורה' | הערות וביאורים | כולל אברכים חח"ל  - צפת170

מה שכתוב ש”תפארת דאימא נעשה כתר לז”א” פירושו - כתר זה רצון השורש שפועל 
וכאשר  שכל  שדבר  ורוחב  באורך  ההתבוננות  בינה  זה  ואימא  הדברים,  כל  את  ומוליד 
- לאהבה  לז”א  נעשית כתר  ושלימות אז היא  יופי  ההתבוננות היא באופן של תפארת 
היראה  בענפי  )התלויים  המידות  שאר  ועי”ז  ויראה  אהבה  אצלו  שנולדים  היינו  ויראה 

והאהבה(.

מהשתלשלות,  שלמעלה  הי”א  שהוא  הכתר  את  יש  אז  הע”ס  כל  על  כשמדברים 
וכשמדברים על הז”א ז’ המדות אז יש את ה8 שהוא למעלה מהספירות ]וכנגד הכוחות 
הנעלמים קיימים גם רצונות נעלמים היינו כוח של רצון נעלם בהתאם לכוח הנעלם[, הלב 
הוא זה שמטה את האדם, ולכן רבי אלעזר בן ערך אמר “לב טוב” שהוא הכי נעלה, ולעומת 
זה “לב רע” הוא הכי גרוע כי חיי האדם תלויים בדם והדם בא מהלב ואע”פ שהכבד הוא 
הלב  זה  האיברים  לכל  הדם  ומספק את  מי שמשפיע  בפועל  זה שמייצר את הדם אבל 
שבפעימותיו הוא ממשיך דם לכולם, וכיון שהוא המשפיע לכן גם המלך נקרא לב כל קהל 

ישראל, כי הוא המנהיג.

לרצון יש מעלה בכך שביכולתו לשנות את המדות, שכל רגילות וטבעיים וכו’. הרצון 
השתררות  ההתנשאות  כן  וכמו  הנפש  בעצם  מושרש  שהוא  אלא  מקיפי  כוח  כמו  הוא 
ושליטה )של מלך( זה מעצם הנפש ממש, ואינו דומה עצם הנפש של מלך לעצם הנפש 
של אדם רגיל שהרי הוא משכמו ומעלה גבוה מכל העם וכמה שהרצון הוא נעלה מ”מ הוא 
כוח מסויים )שהוא בדרך גזירה( לעומת רוממות הנפש עצמה שהיא סיבה וכפי שיבואר 

בשיעורים הבאים.

***

נלהב  איש  ובדוגמת  הלב,  אל  מתייחס  שהוא  וכן  גזירה  בדרך  הוא  שרצון  הסברנו 
שרצונותיו הם בתוקף עד כדי כך שהוא משנה רגילויות ובעצם זהו כוח עצמי שמושרש 
בעצם. גם רוממות היא נעלית מאוד, כי זה שהוא מרומם ומתנשא על אנשים זה מצד 

העצם שלו.

היינו  דבר,  כי הרצון הוא רק מטה את הנפש אל  יש מעלה ברוממות על הרצון  אבל 
שהוא עוד כוח שיש אצל האדם שמטה את הנפש אל הרצון באמצעות שאר הכוחות, וכמו 
הדוגמא )שהוזכרה כבר( מאדם שרוצה להתענות בשבת שלגביו - מצד שזה הרצון שלו 
- זה העונג שבת שלו. אבל הרוממות זה לא עוד כוח אלא הוא בעצמו, וכמו מלך שגבוה 
מכל העם ]אי”ז כוח שמגביה אותו מעל העם אלא הוא מלכתחילה עצם ומציאות  אחרת 

שגבוהה מכולם[.
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בדרך  אינה  היא  סיבה  אלא  כוח  אינה  היא  הנפש  רוממות  אבל  פועל  כוח  הוא  הרצון 
התלבשות אלא כגורם רחוק. וכמו משל ממי תהום שהם הסיבה למי הבאר אף שאפשר 
שמי הבאר יפסקו ואעפ”כ אין זה מבטל את מי התהום שקיימים בתמידות. והיינו שיש 
שורש ויש סיבה22 והרוממות היא בדרך סיבה משא”כ הרצון הוא כוח ללא מעצורים הוא 
ית’ אלא הרצון”  ואורו  פועל כמ”ש בתניא פמ”ז “אין מונע לנו מדביקות הנפש ביחודו 
וכשהאדם רוצה מיד הנפש מתאחדת איתו ית’ כי הרצון הוא כמו גזירה מלמעלה למטה 
בהכרח ואילו רוממות הנפש היא בעצם הנפש ויכול להיות אדם שיש לו את הרוממות הזו 
אע”פ שזה לא בא לידי גילוי ובפועל כי זה רק סיבה ראשונה לדבר, אבל רצון אם הוא לא 

בא לידי פועל בגילוי הרי זה סימן שאיננו רצון כלל!

ולמרות שבאמת פעולת הרצון היא יותר בדרך סיבה מאשר כוח פועל היינו כאשר אדם 
מזיז את ידו אז כוח התנועה מתלבש ביד, וכאשר רוצה להרים דבר כבד אז נדרש לגלות 
הפועל  כוח  מה שנקרא  וזה  הכבד,  הדבר  את  להרים  שיוכל  כדי  ולהתאמץ  כוחות  יותר 
בנפעל שהוא ממש מתלבש ביד לפי רמת הצורך, משא”כ הרצון שהוא יותר רחוק, כי בין 
הרצון למעשה יש דרך ארוכה כגון ילד חבדניק שראה את אחיו הגדולים ואת הוריו נוסעים 
לרבי, שגם הוא רוצה ליסוע ולוקח הרבה זמן עד שזה יצא אל הפועל, והיינו שאף שאין 
דבר העומד בפני הרצון, מ”מ פעמים יש כל מיני מניעות ועיכובים על הרצון מצד דברים 
אחרים שגורמים לעיכוב מימוש הרצון, שלכן מהרצון ועד ליישום הדבר ישנה דרך ארוכה 
וממילא גם הרצון אינו כוח שמתלבש בפועל כי אם רק סיבה אל הדבר. יתירה מזה בזמן 
מסך הברזל ברוסיה כשהיו רדיפות נוראות בנוגע לקיום תומ”צ הרבי דיבר על זה כיצד יש 
יהודי שרוצה לקיים תומ”צ ואיננו יכול הרי מסירות נפש יכולה להיות על ידי קפיצה מהגג 
למטה עבור תומ”צ אבל כאשר אדם נמצא למטה הנה גם אם ירצה למסור נפשו על זה הוא 
לא יוכל לקפוץ אל הגג למעלה, ז”א שיש מס”נ על הנחת תפילין שאם יתפסו אותו יהרגו 
אותו, שזה ביכולתו למסור נפשו, אבל אי אפשר למסור נפש כשאין אצלו בכלל תפילין..

אין מונע אלא הרצון, אבל  אז  בי  ]מה שכתוב בתניא פמ”ז הוא שכאשר הדבר תלוי 
ברוסיה זה בכלל לא היה תלוי בהם ולא נתבע מהם בכלל[.     

קיים הבדל בין סיבת הרצון לסיבת הרוממות: יש גזירה ושקידה )“שוקד אני על דברי 
לעשותו”(, גזירה פירושו שהעליון גוזר ושולט על התחתון, ולדוגמא הרצון לטבול במקוה 
ואע”פ שהמקווה קפוא אבל כיון שלא שייך להתפלל בבית המקדש או ב770 בלי מקווה, 
וזהו הרצון שמכריח את האדם. וכן שקידה פירושו שברצון גופא קיים ענין של התמדה 
בענין. אבל סיבת הרוממות היא באופן הפכי מתחתון אל העליון, שהתחתון נמשך לעליון 

שנבדל ממנו וגבוה ממנו.

22(  להעיר מאג"ק חי"ב ע' שס ואילך בהחילוק שבין "שורש" ו"מקור".
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של  באופן  היא  רוממות  ואילו  גזירה,   - שבירה  בדרך  הוא  שרצון  הוא  מזה  היוצא 
אז  הרבי  - כשחסיד מרגיש את  נעלית  בדרגה  הוא מעמיד את התחתון  וגילוי  המשכה 
החסיד מתרומם הוא דבוק ברבי וממילא דבוק באלוקות וממילא הוא מתרומם אפי’ עוד 
קודם למעשה שעושה עבור התקשרות זו, כאשר שאלו את ר’ מרדכי מליעפלי )שהיה גר 
בפטרבורג היה לו אישור מיוחד( - שהוא היה בינוני - כיצד אפשר גם להיות עסקן וגם 
להיות בינוני הוא ענה שתמיד הוא אומר לעצמו האמנם אני יעבור עבירה ח”ו הרי אני 

קשור לרבי??!! היינו הוא התגאה בכך שהוא חסיד וממילא הוא לא יכל לעשות עבירה.

***

לאחר שלמדנו על כוח הרצון שמכריח את השכל ומשנה את הרגילות ולמעלה מזה כוח 
ההתנשאות שמושרש בעצמות הנפש, והסברנו שאע”פ שרצון זה למעלה מכוח אל הפועל 
ואי אפשר להשוותו לכוח הפועל )כנ”ל בשיעור הקודם( אך עכ”ז ישנו הבדל בין סיבת 
הרצון לסיבת הרוממות שהרצון הוא מגיע בדרך גזירה ושקידה כי לפעמים הרצון הוא 
היפך הטבע )דוגמא ממקוה קרה( ואעפ”כ עושים כפי הרצון, שקידה זו מהירות - “שוקד 
אני על דברי” כאשר הרצון גוזר ישנה התמדה בענין, בעצם הגזירה היא מצד הלמעלה אבל 

השקידה היא גם מצד הלמטה.

אבל סיבת הרוממות שהיא בדרך הפרשה והבדלה וכמובן מהדוגמא )הנ”ל( של חסיד 
- לרבי,  ישנה משיכה עצומה למלך  )וכמובא בד”מ שופטים תנש”א( שמצד אחד  ורבי 
להתקשרות  ביטוי  אליו  האהבה  מצד  מגיע  שזה  עליו  הזמן מסתכלים  כך שכל  כדי  עד 
והמשיכה אליו וכמובא בלקוטי דיבורים שזה הביטוי הכי עמוק של אהבה, ועכ”ז זה גופא 

מצד ההבדלה של המלך משאר העם.

הרצון  לגבי  כי  לבטל את התחתון,  היינו שצריך  בתחתון  פועל שבירה  הרצון  כן  ואם 
לא נוגע אם זה מתאים לאברי הגוף, העיקר שהם ימלאו את הרצון. משא”כ הרוממות 
שפועלת עליה וקישור של התחתון עם העליון, שלכן גם “עבד מלך - מלך” שמצד זה 
שהוא קשור למלך ממילא זה פועל בו עליה )דוגמא מוחשית לזה היא מאדם המנקה רצפה 
בבית של אדם רגיל ואדם המנקה רצפה בבית של הרבי(, וא”כ הרוממות העצמית היא 
הסיבה לרצון העצמי שגם הוא מוחלט בעצם והוא המקור לרצון הקדום שבא בהוי’ חדשה, 

ואז בא הרצון הגלוי - בדרך התחדשות - כשהעם מכתירים את המלך.

על  בחסידות  כשמדברים  )לפעמים  הנפש”  עצמות  “עצם  הוא  המלוכה  שורש  וא”כ 
עצם הנפש מדברים על 10 הכוחות, לכן מדגישים כאן שזה עצם עצמות הנפש שזה מצד 
היחידה או אפי’ מצד עצם הנשמה(, והצורך במלוכה הוא מזה שמכתירים אותו שאז ישנו 
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הביטול של העם למלך וזה מעורר אצלו רצון גלוי למלוכה ואז מתגלה תוקף המלכות ככה 
זה במלוכתא דארעא בגלל שכן הוא במלכותא דרקיעא.

הרבי הריי”צ מוסיף שהרצון הגלוי הוא כעין התחדשות כיון שסו”ס יש מאין זה ריחוק 
שבאי”ע לגמרי, ועד”ז מה שהרצון הקדום בא מהרצון המוחלט זה כהוי’ חדשה אבל לא 
ממש הוי’ חדשה, כיון שהתחדשות זה לחדש דבר קיים כמו “המחדש בטובו בכל יום תמיד 
בא מהרצון  הקדום  הרצון  ולכן  העולם  בריאת   - מאין  יש  זה  הוי’ חדשה  ואילו  מע”ב”, 
)כעין(  בדרך  הקדום  מהרצון  בא  הגלוי  הרצון  ואילו  חדשה”  “כהוי’  של  באופן  המוחלט 
התחדשות(, עתה יבאר כ”ק אדמו”ר הריי”צ את ההבדל בין התעוררות הרצון המוחלט 

התעוררות הרצון הקדום והתעוררות הרצון הגלוי, שזה ע”ד מחשבה ודיבור.

***

כנ”ל בשיעורים הקודמים, ישנם ב’ כוחות עצמיים רצון ורוממות רצון שובר את התחתון 
הרצון הוא יותר שייך אל הכוחות ואילו הרוממות היא עצמית והיא נמשכת למטה ולא 
וגם  מהרצון  גם  משניהם  כלול  הוא  למלוכה  שהרצון  יוצא  ומזה  מלמעלה,  פועלת  רק 

מהרוממות.

המשכיל  כח  להקדים:  יש  הקדום,  לרצון  המוחלט  הרצון  בין  ההבדל  את  להבין  בכדי 
והחכמה או לדוגמא אבן חלמיש שיוצא ממנה אש אף שאין בה אש גלויה אלא רק אש 
נעלמה בתכלית שלכן אפי’ אם האבן תהיה במים היא תוכל להוציא אש ,אלא שאי”ז בכל 
אבן ורק אבנים מיוחדות יש בהם כח זה, וכן הוא בכוחות ההיוליים הכוחות הראשוניים 
הרבה  קורה  זה   - אלו  כוחות  לו  שיש  בכך  מכיר  ואינו  יודע  אינו  בכלל  האדם  לפעמים 
זהו מה שכתוב כל   - ואינם מכירים בכוחות שיש להם  יודעים  אצל הבחורים שהם לא 
העוסק בתורה נעשה כמעין המתגבר, היינו שעל ידי ההתעמקות בלימוד מיתווסף אצל 
האדם חידוש מכח המשכיל שבו אבל החידוש לא בא ישר מכח המשכיל אלא רק ע”י 
שורה  וכל  דבר  שכל  שליט”א  המשיח  מלך  הרבי  אצל  הרבה  זאת  רואים  ההתעמקות, 
וכל מילה יש בה ענין מיוחד עד כדי כך שברש”י אחד מוצא הרבי כו”כ ביאורים שלמים 
בפשש”מ, וכמו כן בפרקי אבות וכן באגרת התשובה וברמב”ם, זה גם ההבדל בין ר’ אלעזר 
בן ערך - כמעין המתגבר, לר’ אליעזר בן הורקנוס - בור סוד שאינו מאבד טיפה - שהוא 
היה מקבל! זה הפירוש שיש כוח נעלם שצריך לגלותו, אלא שגם כוח זה אף שהוא נעלם 

מ”מ הוא לא הנפש עצמה רק המשכה )נעלמת( מהנפש.

לנפש יש לבושים - כאן במאמר הוא קורא לדיבור לבו נפרד אמנם בתניא מובא שהדיבר 
ולכן  כי כאן הוא אינו מונה את המעשה  מאוחד עם הנפש רק מעשה הוא לבוש נפרד, 
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ביחס אל המחשבה הדיבור הוא נפרד - וענין הלבוש הוא שהוא מתחלף )“כלבוש תחליפם 
ויחלופו”( ולכן “עת לדבר ועת לחשות מלדבר” זהו הלבוש של הדיבור אבל לבוש המחשבה 
הוא לא מפסיק והוא ישנו כל הזמן בתמידות אלא שעם זאת תוכן המחשבה משתנה מזמן 

לזמן ולכן גם הוא נקרא לבוש.

על  שבא  הקדום  רצון  ואילו  חדשה,  כהוי’  שבא  המוחלט  ברצון  החידוש  הוא  ובזה 
בדרך של  - שזה  או שרק מתלבש במחשבה  או מצד המחשבה עצמה   - ידי המחשבה 

התחדשות.

סעי’ ה’

ולאחר  בעבודת הצדיקים  בריאת העולם עלה התענוג  אומר שבתחילת  הריי”צ  הרבי 
שנברא העולם זה נעשה על ידי הקב”ע בתמימות דכל יהודים בקיום התומ”צ. ומזה קצת 
משמע שמתחילת הבריאה ועד מתן תורה )קודם שקבלו את התומ”צ( הגורם לרצון היה 
מצד חסדו יתברך שהוא “רב חסד”, שזהו מה שאומרים הודו לה’ 26 פעמים בפרק קל”ו 

בתהילים )ראה הגש”פ הלל נרצה ד”ה הודו לד’( ויל”ע בזה.

כדי שאצל הקב”ה תתפוס מקום עבודת הנבראים לכן היה הענין של “בריש הורמנותא 
דמלכא גליף גליפו בטהירו עילאה” - בתחילת הרצון של המלך בעולמות הוא כביכול חקק 
חקיקה ב”טהירו עילאה”, והיינו על דרך ענין הסילוק שענינו לעשות מקום פנוי מאוא”ס, 
וכאן  זה ההסבר השטחי לכך,  זו שענינה נתינת מקום לעבודת התחתון,  כן הוא חקיקה 

במאמר יבאר זאת הרבי הריי”צ בעומק.

דובר על כך שהמטרה של האוכל היא לגרום לכוח הרוחני לשרות בגוף הגשמי וכמו כן 
הוא ענין קיום התורה והמצות שעל ידם נעשה בנין הכלים דז”א - בכללות הם ו’ המדות 
אלא אלא שבהם נכללים הט’ ספירות שהם גופא כלולים זמ”ז )9 כפול 9( כך שיוצא סה”כ 
ג”כ  יש  ברגליים  בידים  גופא  ובו  ל3  הגוף מתחלק  ב3 שהרי  נכפל  81 אלא שזה עצמו 
חלוקה ל3 שלכן זה יוצא 243 ויחד עם ה’ חסדים זה יוצא סה”כ 248 - רמ”ח כנגד רמ”ח 
מצות עשה, היינו שגוף האדם הוא כנגד המצות, ועל ידם נמשך ושורה בו הגילוי אלוקות 

)כנ”ל כמו אוכל שע”י נשארת החיות באדם(.

***
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ידוע ביאורו של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א שזה שתפלה היא מדרבנן אי”ז מצד 
פחיתות ערכה ומעלתה, אלא אדרבה מפני מעלתה כמו עמוד השדרה שאינו נמנה במנין 
האברים כיון שהוא למעלה מהם והוא מעמיד אותם, וכמו כן התפלה שהיא יסוד המצות, 
ולכן את שרש מצות התפלה מבסס כ”ק אדמו”ר הצ”צ דוקא על הדעות שתפלה מדרבנן. 
זהו מה שכתוב בפסוק “ויצעקו אל ה’” ומפרש רש”י תפסו אומנות אבותם בידם, יש על כך 
שיחה שלימה של הרבי שהרבי שואל מה החידוש בפרש”י זה ומבאר בארוכה שתפלתם 
היתה לא מתוך הצרה בה הם שרו אלא תפלה לה’ בתור אומנות אבותם - כמו שיצחק 
“ויעתר”  גם ב10 המכות מוזכר הלשון  וכן אצל שאר האבות,  והפציר בתפלה”,  “הרבה 
)כמו ביצחק( וזה גם הסיבה שמשה הרבה בתפלה מצד אומנות זו. אבל בקרי”ס היה הענין 
של “ואתם תחרישון” כי אז היה גילוי “עתיק” שאז אין מקום לאתערותא דלתתא וזה מה 
שהוזכר בשיעור הקודם בביאור מה שכתוב “ימינך ה’ נאדרי בכוח ימינך ה’ תרעץ אויב” 
מהו ב”פ יד ימי ומה עם יד שמאל? אלא שמצד עתיק – “לית שמאלה בהאי עתיקא” )וזהו 

ענין הרשות שלמעלה מחובה(.

הרבי הריי”צ מביא דוגמא מהנחת תפילין, מ”ע ממשיכה אור שבערך הכלים שזהו”ע 
תפילין של יד, ומל”ת זהו אור שלמעלה משייכות לכלים שזהו”ע תפילין של ראש.

וזהו “הורמנותא דמלכא” – רשות ורצון המלך שעוד לפני ולמעלה משייכות לכלים – 
לפה”צ שם עדיין יש העלת מ”נ מיני’ ובי’ - זהו ענין הרצון הקדום.

בסעיף הבא יבאר כ”ק אדמו”ר הריי”צ את הרצון המוחלט שהו”ע “בריש הורמנותא”.

סעי’ ו’: הרבי מדייק מזה שכתוב “בריש” שיש דרגה נעלית יותר מהורמנותא דמלכא, 
והוא ענין הרצון המוחלט שלמעלה מהמחשבה והרצון - הורמנותא דמלכא, הרבי מביא 
את העבודה של תמידין כסדרן, ומוסיף על זה “ובפרט על ידי מסירות נפש” – ההוספה 
בזה היא כי במסירות נפש יש חידוש יותר )כבר הוזכר בשיעורים המס”נ של הבית יוסף 
במאמר  שאומר  ומה  אפיים,  בנפילת  היא  בימינו  נפש  והמסירות  נפשו(  למסור  שרצה 
“ומעשים טובים” זהו כפי שהרבי מבאר )לקו”ש ח”ד ובכ”מ( שהכוונה לא רק למעשים 

סתם שעושים טוב, אלא שהמעשים עצמם הוא טובים ומאירים.

ושואל הרבי הרי”צ מדוע הסדר הוא שבתחילה נמשך אור מצד שחפץ חסד ללא שייכות 
גם  חשיבי’  כלא  קמי’  כולא  השי”ת  שלגבי  שמכיון  ומבאר  התחתונים  ולעבודת  לכלים 
העולמות העליונים לכן היה צריך לרצות מעצמו זו סיבה א’, וסיבה הב’ )כביכול הפוך( כיון 
שהכל כלול בעצמות א”ס א”כ כיצד יקבל הנאה ותענוג מדבר שזה הוא בעצמו, הרי זה כבר 

קיים בו וא”כ כיצד יקבל מזה תענוג.

***
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אנו עדיין עסוקים בשאלה כיצד ניתן לגרום לקב”ה תענוג “אחרי כי ממנו הכל”? מלך 
בו”ד שיש לו עבדים נפרדים הנה אז הם יכולים לגרום לו נח”ר )כשאומרים נפרדים אין 
הפי’ עבד בכפי’ - עבד שקונים בשוק כפי שהיה פעם, אלא עבד מרצון מעבד כזה יש רצון 
ועונג על ידי הביטול שלו, וכמסופר בס’ יהושע שעם ישראל קבלו ע”ע את מלכות יהושע 
“וכל אשר ימרה את פיך יומת”( וכמבואר בארוכה בהמשך תרס”ו ומקנה רב ואילך, אפילו 
משרים אין כ”כ תענוג כמו מעבד כזה כי שר מקבל משכורת ויש לו הנאה מהקירוב למלך 
ואין בזה חידוש ואילו דווקא איש פשוט שלא נהנה מקירוב למלך ואינו מבין בכלל במלך 

הנה כאשר הוא מתבטל למלך זה גורם למלך נח”ר הכי גדול.

וע”ד משל מתינוק שהולך ב’ צעדים ונופל ואף שהוא נופל זה גורם נח”ר להוריו, זה נובע 
מצד האהבה אליו.

כן הוא כביכול אצל הקב”ה וכמ”ש בשיר השירים “שוקיו עמודי שש” ומפרשים ע”ז 
“זה העולם שנשתוקק הקב”ה לבראותו” וכמ”ש “למעשה ידיך תכסוף” וא”כ כמו שבפעם 
בזה  )ראה  בתחתונים  ית’  לו  דירה  שיהי’  העולם  את  לברוא  הקב”ה  נתאוה  הראשונה 
בארוכה בלקו”ש ח”ו שמות, ד”ה יו”ט של ר”ה תרס”ו גם בתש”ב מדובר בזה ובכ”מ והרי 
אנו יודעים שזה קורה בכל פעם מחדש בראש השנה ובפרט שזה תלוי בכוחות עצמנו וזהו 
חסד עליון שהקב”ה ירצה להתענג מזה – אע”פ שמצ”ע הוא לא שייך להתענג מזה כיון 

שזה לא בערך לגביו, מ”מ מצד “כי חפץ חסד” הוא מתענג וזה צמצום גדול ביותר.

ועד”מ מאב המלמד את בנו לשחק שחמט, שנותן לו לנצח ואז נהיה “נצחוני בני נצחוני”, 
ז”א שלאחרי הצמצום הזה שהקב”ה מתייחס לעבודת הנבראים אז ישנו התענוג הגדול וזה 
הפשט של “קוב”ה קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני”, ואז גם ישנו הענין של “צור ילדך 
תשי” שגורמים תשישות כוח אם - חס ושלום - עושים עבירות, אבל כאשר עושים מצות 

אז אדרבה נעשה “תנו עוז לאלוקים”.

***

שיהיה  כדי  לצמצום  הקב”ה  כביכול  הוצרך  טעמים  שמשני  הריי”צ  הרבי  מסכם  בזה 
נפרדים.

אינם  למעלה  מצד  משא”כ  בהרגשתם,  עכ”פ  המטה  מצד  רק  הוא  כ”ז  שכמובן  אלא 
נפרדים כלל.
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זהו אמנם צמצום באופן של הארה דהארה וא”כ במה נחשב הוא לגביו ית’, אך עכ”ז 
הקב”ה כן מחשיב את זה ומתענג בזה מצד כי חפץ חסד הוא לא שהוא מתענג בזה לבד, 
ומשל לזה מקרבנות שלכאורה כיצד עצמות א”ס נהנה מזה – ריח ניחוח אשה לה’, יש בזה 
הרבה ביאורים בדא”ח אך הנקודה המרכזית היא שהואיל והקב”ה החליט שתהיה לו הנאה 

מזה על כן זה גורם לו נח”ר.

כי משל  בזה  ניתן להביא כל משל שרוצים אלא צריך לדייק  בכלל צריך לדעת שלא 
פירושו שמשתלשל מהנמשל נתבאר בארוכה בלקו”ש ח”ז שיחה לפ’ אמור.

זה שאצל מלך בו”ד העם תופסים מקום זה בגלל שהיתה אצל המלך מחשבה עיונית 
עצמית וכו’, אבל רצון המוחלט אפשר שהוא בעצמו כלל לא יודע ממנו.

אצל הקב”ה קשה יותר להבין את זה, כי אצל הקב”ה הרי הכל ידוע גם הרצון המוחלט 
עכ”ז גם למעלה ישנו ריחוק הערך לגמרי בין בין הרצון הקדום לרצון המוחלט והוא כהוי’ 
אך  הקדום  מהרצון  רק  מתחילה  לעולמות  השייכות  למעלה  שגם  אומרים  ולכן  חדשה, 

ברצון המוחלט אע”פ שגם הוא בידיעתו ית’ אין שייכות לנבראים כלל.

]המשל הזה בא לבאר את ריחוק הערך בין הרצונות אבל לא לומר שהרצון המוחלט אינו 
בידיעה ח”ו[.

הרבי הריי”צ אומר שאי”ע כלל בין מה שלפה”צ למה שלאחה”צ, ומוסיף שאפי’ לאחה”צ 
אין שייכות בין אתעדל”ת לאתעדל”ע ואין לדמות את זה למ”ש “כמים הפנים לפנים כן לב 
האדם לאדם” הואיל וזה שייך כשיש ערך ושייכות בין האדם למי שמסתכל בו שלכן הוא 
כביכול מכריח אותו להביט בו וכ”ש שכאשר המלך מראה לאיש הפשוט אהבה וחיבה שאז 
המלך יעורר אותו בחזרה אליו )כמבואר בתניא( אלא שזה רק כאשר המלך הוא זה שמעור 
אצל האיש הפשוט אבל להיפך כאשר האיש הפשוט יסתכל במלך אדרבה הוא יהיה מורד 

במלכות כיון שאין כל ערך ושייכות בינו למלך.

אמנם בד”ה אדם כי יקריב הוא כן מוכיח מכמים הפנים לפנים אלא ששם באמת מדובר 
מצד הבורא אל הנברא אך אצלנו מדובר מצד הנברא אל הבורא.

עאכו”כ  וא”כ  כלל  הכרחי  ואי”ז  אתעדל”ע  לפעול  אמורה  לא  אתעדל”ת  כן  ואם 
שבמדרגות שקודם הצמצום שאי”ע כלל ערך, אלא שעכ”ז אנו רואים שזה נהיה קבוע כל 
כך שעל ידי מצוה נמשך גילוי מלמעלה עד שזה נראה כאילו זה הכרחי אך באמת זה לא 

מוכרח כלל.

***



'אהלה של תורה' | הערות וביאורים | כולל אברכים חח"ל  - צפת178

ע”פ המדובר בשיעור הקודם, שאם לאחה”צ אין הכרח שאתעדל”ת יעורר אתעדל”ע 
ברצון  שיתעורר  הכרח  שאין  לנבראים  כלל  ושייכות  ערך  אין  ששם  שלפה”צ  כ”ש  אזי 
ותענוג מעבודתם אלא שכ”ז הוא עוד ברצון הקדום שהוא גורם בדרך התחדשות רצון גלוי 
שגם הוא אינו מתעורר על ידי הנבראים. אלא שעכ”ז דווקא כשמדובר על הרצון המוחלט 
שאינו בערך לרצונות הנ”ל הנה דווקא הוא מתעורר על ידי הנבראים – גליף גליפו בטהירו 
עילאה אבל אי”ז מצד הנבראים כנ”ל אלא מצד שכך הקב”ה החליט שעבודת הנבראים 

תתפוס מקום )-עבודת הצדיקים והאנשים הפשוטים בתומ”צ(.

ע”פ כ”ז יובן מ”ש “אדון עולם” כיצד אפשרי שיהי’ מלך עוד קודם שיצור נברא )הרי אין 
מלך בלא עם( ומצד שני היאך יהי’ הקב”ה מלך על נפרדים? וכן מדוע אמירת אדון עולם 
פועלת נפלאות ואף שגם אמירת מה טובו עכ”ז אדון עולם הוא העיקר ועי”ז אויביו נופלים 
לפניו )כנ”ל(, על כך מבאר כ”ק אדמו”ר הריי”צ שדווקא השבח הזה הוא נפלא ועצום כיון 
שבו מדובר בדרגות כ”כ נעלות לא רק באוא”ס שלפה”צ )שם היה “סילוק” ושם היתה 
ה”השערה בכוח”( אלא למעלה מזה באור הכלול בעצמותו ויתירה מזו עצמותו ית’, כי 
כאשר מדברים על הרצון המוחלט הרי זה בעצמותו ית’ כי זה דבר אחד עם העצם למעלה 

מהצמצומים.

אדון עולם אשר מלך זהו הרצון הקדום שהוא לא סתום ונעלם מצ”ע, אבל לאחרי זה 
ממשיך שהוא גם מלך בטרם כל יצור נברא שזה כבר קאי בהרצון המוחלט וא”א לומר שזה 
גם הרצון הקדום שהרי הוא בא בדרך התחדשות ולא כהוי’ חדשה וא”כ הוא אינו שייך 
בטרם כל יצור נברא, וא”כ בזה קאי על הרצון המוחלט שהוא כהוי’ חדשה )ואף שגם הרצון 

הקדום היה בטרם כל יצור נברא, וכפי שיבואר בהמשך אי”ה(.

וזהו מה שפי’ השל”ה הק’ שמ”ש מלכותך מלכות כל עולמים קאי על מלכות דא”ס ואף 
שאנו יודעים מתניא שמלכותך מלכות כ”ע קאי על מלכות דאצי’ עכ”ז כידוע אי”ז סתירה 
כי ידוע שבתניא לא מדובר למעלה מאצי’ ולכן מסביר שם שזה קאי על מלכות דאצי’ אבל 
כשמדובר על ד’ העולמות הכלליים )אבי”ע דכללות( שאז אבי”ע זה עשיה, אריך ועתיק 
)ולפעמים מונים גם את עקודים - כתר( זה יצירה, א”ק זה אדם דבריאה ואוא”ס שלפה”צ 
זה אצי’ דכללות. וא”כ הפי’ הנפוץ זה מלכות דאצי’ הפרטי אבל בעומק הענין זה מלכות 

דאצי’ דכללות וע”ז השל”ה מדבר שמלכות דאצי’ זה אוא”ס שלפה”צ.

ומדוע דוקא על זה מדובר, כי כדי שאנו נבין זאת זה רק ע”י מלכות שמושרשת בעצמות 
אך היא הדרגה התחתונה ולכן על ידה אפשר להשכיל ולהבין שאע”פ שרצון הקדום וממנה 
וכש”כ הרצון המוחלט בעצמותו שאין לו שייכות ליצור נברא, אבל באמת באמת הנבראים 
כן מבינים שזה מצד התאוה לברוא את העולם )היינו שיש הרבה טעמים לבריאת העולם 
זה  והעליון שלמעלה מסדר השתלשלות הוא  נכונים, אבל באמת הטעם הפנימי  וכולם 
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שנתאווה ועל תאוה אין קושיות, וכמו שהוסבר שאין תוקעים בשופר שמא יעבירנו ד”א 
ברה”ר שזה טעם אמיתי ועם זאת יש עוד טעם פנימי בעל משמעות עמוקה יותר.

כשיש רצון זה אומר שהיה חסר הדבר הנרצה ולכן נהיה צורך ורצון אליו, וא”כ אי אפשר 
להגיד על הקב”ה שרצונו התמלא, שהרי אין הקב”ה חסר דבר. זה הפירוש שנברא אינו 
מבין ואינו יודע שום דבר על הטעם והרצון של הקב”ה בבריאה אלא שאעפ,כ כן יודעים 
שרצון זה הוא בתוקף עצום ובתשוקה כמ”ש שוקיו עמודי שש כנ”ל וא”כ אע”פ שלא נבין 
ונדע כיצד נהיה הרצון הקדום ועאכו”כ הרצון המוחלט מ”מ הנה זוהי הפלאת אוא”ס ב”ה 
שגם בעצם עצמותו הוא אדון עולם, וזה מ”ש השל”ה הק’ שהוא בגימטריא א”ס ועכ”ז 

אדון עולם הוא בטרם כל יצור נברא.

יש עילה ועלול שזו סיבה קרובה אל העלול, ויש סיבה ומסובב שזה יותר מובדל ורחוק, 
ואדון עולם שמלך בטרם כל יצור נברא זה כמו סיבה רחוקה לבריאת העולם )כאן גם הרצון 
הקדום וגם הרצון המוחלט נכללים בתואר רצון מוחלט(, ולכן הגאונים הפליגו בשבח פיוט 
זה וההפלגה היא בענין התפלה שהיא התקשרות והתחברות שמקשר עצמו בביטול והנחת 
עצמותו כהקב”ע דר”ה, זה שבמאמר אומר שזה קבלת עול של ר”ה ויוהכ”פ כי אז זה נדרש 
בעיקר אבל בודאי שבכל יום יש ג”כ מעין זה ואע”פ שזה קב”ע כללית עכ”ז זה מקיף וחודר 

את כל פרטי האדם ואז תקובל תפילתו ואויביו הגשמיים והרוחניים נופלים לפניו.
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מאה ועשרים שנה

מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות

ראש הישיבה
הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי

וכל הנהלת הישיבה הרוחנית והגשמית, הר"מים, המשפיעים, 
משגיחים, נו"נים וצוותי העובדים תלמידי התמימים ובוגרי 

הישיבה.



לע"נ

ר' ישככר דוב ב"ר שלמה ע"ה
נלב"ע יו"ד שבט תש"נ

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה העיקרית בהתלבשות הנשמה בגוף בתחיית 
המתים "והקיצו ורננו שוכני עפר" בהתגלותו המיידית של כ"ק אד"ש מה"מ 

תיכף ומיד ממש

***

ולזכות 

בנו ידידנו הנגיד הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

עוסק בצ"צ באמונה

מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ

ובפרט בכל הקשור בעניני גאולה ומשיח

אחיעזר ואחיסמך, ומעמודי התווך דישיבתנו הק'

הרה"ח הרב שלמה שי' קאליש וב"ב שיחיו

והצלחה רבה לו ולכל בני משפחתו

בגשמיות וברוחניות ויזכה לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מתוך בריאות איתנה,  ומתוך שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!



לזכות 

הרה"ג הרה"ח אליהו שי' בן רחל נעמי תחי' 

ראש וראשון לכל דבר שבקדושה 

תמכין דאורייתא לכל עניני הישיבה ברוח נדיבה

ולזכות זוגתו הנכבדה

מרת יונה נחמה בת מאטיל לאה תחי'

שלוסברג
יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, וימלא השי"ת כל 
משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב הנראה והנגלה, והעיקר - 

לקבל פני משיח צדקנו תומ"י.

***

לע"נ אביו

הרה"ח ר' אברהם יצחק ב"ר נתן ע"ה

נלב"ע ט"ו שבט

שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף גשמי בגאולה 
האמיתית והשלימה.



לזכות

הרה"ח הרב מנחם מענדל שי' הראל

הרה"ח יוסף שי' דניאל

מרבני הכולל

שיזכו לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתוך בריאות 
איתנה, שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!



לע"נ

הרה"ח הרה"ת המשפיע

ר' משה מרדכי בן אברהם ע"ה
ארנשטיין

מקושר לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

משפיע ראשי בישיבת חח"ל צפת

מסר שיעורי תניא וחסידות ברבים במשך עשרות שנים

נלב"ע

ליל שבת קודש פ' "ואתה תצוה"

י"א אדר ראשון ה'תשע"ט

תנצב"ה



לע"נ

הרה"ח הרה"ת ר' שלמה אהרן

בן הרה"ח ר' חיים ישראל אפרים פישל ע"ה

הניג

נלב"ע ר"ח סיון תשפ"א

תנצב"ה  

**

לזכות הרה”ח אברהם יוסף בן שרה חנה

לרפואה שלימה בכל רמ”ח אבריו ושס”ה גידיו




