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ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש
. . בבית - לפעול התיישבות וקביעות,

וחסידותי,  )כנ"ל(  דהתיישבות  באופן  היא  הענינים האמורים  בכל  - שהעבודה  חב"ד  חסידי  ישיבת 
ודעת, כולל  בינה  )בית( בכל פרטי הכחות דחכמה  ונקבעת  וחודרת באופן פנימי,  לפנים משורת הדין 
ובמיוחד - הפצת פנימיות התורה, כפי שנתגלתה בתורת חסידות חב"ד, "יתפרנסון", באופן של הבנה 

והשגה בחב"ד שבנפש,
ליובאוויטש - ע"ש ענין האהבה )"ליובא" - בשפת המדינה ההיא(, היינו שהעבודה דהפצת התורה 

והיהדות חדורה באהבת ישראל ואחדות ישראל,
צפת עיה"ק ת"ו - המפורסמת במעלות שבה, ובפרט בנוגע להגאולה, אלי' קיווינו כל היום ומצפים, 

שאז ת"ו..
____________ֹֹֹֹֹ

ז, ה־ז )בית לגבי אהל(. מפרשים )חדא"ג עיון יעקב ועוד(  . . התיישבות וקביעות: ראה ש"ב  בבית 
לפסחים פח, א )בית לגבי הר ושדה(.

דחכמה בינה ודעת: אמות ומקור למדות )תניא רפ"ג(.
יתפרנסון: תקו"ז ת"ו בסופו. וראה לקו"ש חכ"ד ע' 136 הע' 35. וש"נ.

ליובא . . ההיא: ראה ספר הזכרונות ח"א ס"ע 17. וראה גם שם ריש ע' 342.
צפת . . במעלות שבה: ראה לקו"ש חי"ז ע' 514 ואילך.

)ממכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לכינוס השלוחים השמיני באה"ק - ה'תשמ"ז(
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פתח דבר
מחבבי בהלל  ולקהל  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  לנשיאנו  להגיש  הננו  להשי"ת,  והודאה 

לאור  היוצא  ועשרים  האחד  ספר  ישיבה'  'שערי  הספר  את  ולומדי',  התורה 
באופן מיוחד לרגל י"א ניסן, יום מלאות מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ, 
ובו חידושים וביאורים במאמרים ולקוטי שיחות של כ"ק אד"ש מה"מ, בענייני גאולה 
התמימים,  ע"י  נכתבו  עיקרם  אשר  התורה,  מקצועות  ובכל  וחסידות  נגלה  ומשיח, 
רבנים, רבני הישיבה, ובוגרי הישיבה - ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת עיה"ק 

תובב"א. 

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

חב"ד ליובאוויטש.

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

תצא" בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ בקרוב ממש3.

ספר זה בא בהמשך לקודמו, ספר שערי ישיבה הכ', ומהווה את הכרך השני שלו. בכרך 
הקודם שהודפס במשך שנת המאה ועשרים באו 60 פלפולים, ובכרך זה באו 60 פלפולים 
מאה ועשרים פלפולים, לכבוד יום הולדת המאה ועשרים  נוספים ועוד, וביחד הרי הם 

שנה לכ"ק אד"ש מה"מ. 

*

1( שיחת ט"ו בשבט תשמ"ח.
2( שיחת ש"פ משפטים תשד"מ. ובכ"מ.

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

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

הוא הכל"10(. הרי מובן שביום הולדת משיח צדקנו גובר מזלם של ישראל.

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

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

הנשמה, בחינת "אין" ".

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

בחינת  על  רומז  שזה  בספרים16  שמובא  לה"15,  מנחם  "אין  שבפסוק  הרמז  ע"פ  ובפרט 
ה"אין" )הכתר, מזל העליון( שנעשית "מנחם" לבנ"י בזמן הגאולה האמיתית והשלימה. 

4( ראה ס' השיחות תשמ"ח ח"א ע' 331 ואילך. ח"ב ע' 398 ואילך, ובהנסמן שם.
5( ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ח, ובקה"ע שם.

6( בשלח יז, יא.
7( קונטרס בית רבינו שבבבל, הערה 53.

8( קונטרס בית רבינו שבבבל, ס"ה. ובהערה 53 שם.
9( ראה שמו"ר פ"ב, ד. שם, ו. זח"א רנג, א. ש' הפסוקים פ' ויחי. תו"א משפטים עה, ב.

10( פרש"י חוקת כא, כא.
11( דבר מלכות פר' תצווה. ספה"ש ה'תשנ"ב ח"א ע' 369.

12( שבת קנו, א.
13( כלשון הכתוב – ואתחנן ד, יט.

14( איוב כח, יב.
15( איכה א, ט - יז.

כל'   - ולנחמה"  לישועה  ולברכה  ד"לטובה  באופן  הכתובים  )המפרש  איכה  על  ציון"  "נחמת  פירוש   )16
המחבר בהקדמה( להבן איש חי.
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ובפרט ע"פ הידוע ש"מנחם" הוא שמו של משיח צדקנו17, ועפ"ז מודגש עוד יותר מעלת 
יום הולדתו של "מנחם" )משיח צדקנו( ביום שסימנו והרמז שבו הוא "אין" )כנ"ל(.

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

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

שיבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, תיכף ומיד ממש"24.

והיות שבכל דבר שבקדושה, בכל שנה ושנה "חוזרים וניעורים העניינים כפי שהיו בפעם 
הראשונה ביום זה"25. ו"הימים האלה נזכרים ונעשים"26 מחדש. וידוע הפי' בזה שבכל שנה 

כשנזכרים ימים אלו נעשים ונמשכים אותן המשכות שנמשכו בפעם הראשונה27.

ויתירה מזו, בכל שנה העניינים מתחדשים באופן נעלה יותר, וכמ"ש בתניא28 "בכל שנה 
ושנה יורד ומאיר . . אור חדש ומחודש . . עליון יותר שלא הי' מאיר עדיין מימי עולם 

אור עליון כזה". 

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

17( סנהדרין צח, ב. ירושלמי ברכות פ"ב ה"ד. איכ"ר פ"א, נא..
18( ראה שיחת ש"פ וארא תש"נ הערה 99 )ס' השיחות תש"נ ח"א ע' 56-255(. שיחת ש"פ מצורע, שבת 

הגדול, ערב י"א ניסן ה'תשמ"ט, ס"ה.
19( פתח אליהו - הקדמה לת"ז.

20( במדבר ז, עב.
21( בראשית מט, כ.

22( ויחי מט, כ.
23( ברכה לג, כד.

24( דבר מלכות תצוה )הא'( בסופו.
25( דבר מלכות דברים, הערה 12. 

26( אסתר ט, כח. 
27( רמ"ז בס' תיקון שובבי"ם, הובא ונת' בס' לב דוד להחיד"א פכ"ט. וראה משנה גיטין ספ"ג. וראה גם 

מחצית השקל לשו"ע או"ח סתס"ח ס"י. 
28( אגה"ק )סי"ד(, בנוגע לר"ה. 
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למקרא, כיון שהוא כבר למד את הפסוק "והיו ימיו מאה ועשרים שנה", היינו שאז היא 
תכלית השלימות של חיי האדם"29.

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

בתכלית השלימות, אלא שגרם החטא.

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

ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו33.

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

*

הקובץ: שער דבר מלכות - מתורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בראש 
וקושרין  מודדין  פוקקין   - שבת  מס'  סיום  על  שיחה  שבת:  מס'  עניני  על 
בשבת, ובגדר קשר שאינו של קיימא. ושיחה נוספת על סיום מס' עירובין בה מתבאר 
ענין מלאכות שבת ע"פ פנימיות הענינים. וכן בקשר לי"א ניסן מובאת שיחת ד"מ צו 
המבארת את מהותו של נשיא הדור, וכן קטעים משיחת כ' מרחשוון תשמ"א בעניין 

מעלת יום הולדת המאה ועשרים. 

כמו"כ בקשר עם מס' שבת הנלמדת בשנה זו מובאים כאן עלי ההגהה מהפתח דבר של 
קובץ 'פלפול התלמידים' חוברת ג' שי"ל בכ"ד טבת תש"כ, בו מובאים דברי כ"ק אד"ש 
מה"מ לתלמידי התמימים בהשייכות בין תלמידי הישיבה לנרות חנוכה ובפרטי העניינים 

כפי שמבוארים בגמ' שבת ובשו"ע. מובא כאן בפרסום ראשון.

29( שיחת כ' מ"ח תש"מ סכ"ג ואילך, וראה שם באריכות הביאור בפרק ק"כ ששייך לשנה זו.
30( כמובן מזה שבהגיעו לגיל מאה ועשרים - הסתלק.

31( ראה מגלה עמוקות אופן קפה. אוה"ת ואתחנן ע' סה. צג. ועוד.
32( ראה סה"ש תש"נ ח"א ע' 157. ועוד.

33( ראה סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 126. ועוד.
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ובהמשך לזה, חידושי תורה וביאורים מאת התלמידים ורבני הישיבה וכו' אשר נחלקו 
לז' שערים:

א. שער הנגלה - ובו פלפולים על מסכת שבת הנלמדת בשנה זו בישיבות תומכי תמימים 
ליובאוויטש בכל רחבי תבל. בשער זה סודרו החידושים על סדר הדפים והסוגיות במס', 
קודם רבני הישיבה, ולאחמ"כ תלמידי הישיבה, ולא ע"פ סדר הא-ב. ובסופו באו גם מס' 
פלפולים בשאר מסכתות הש"ס ובפרט במס' בבא מציעא שנלמדה בשנה שעברה בישיבה.

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

בפועל ממש34.

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

בגאולה האמיתית והשלימה.

ד. שער הלכה ומנהג - ובו שקו"ט ובירורי הלכה ומנהג למעשה בפועל.

ה. שער חסידות - ובו ביאורים בפנימיות התורה, תורת החסידות שהיא הכנה לתורתו של 
משיח - תורה חדשה מאתי תצא, וכהבטחת הבעש"ט למלך המשיח שע"י הפצת המעיינות 

'אתי מר' - משיח צדקנו36.

ו. שער שונות - ובו ביאורים וסיכומים בעניינים שונים.

מפוענחים  ע"ה  חן  גרשון  ר'  הרה"ח  וחידושי  כתבי  ובו   - ישנים'  שפתי  'דובב  שער  ז. 
אודות  מיוחדת  סקירה  כאן  באה  כמו"כ  לראשונה.  כאן  מתפרסמים  אשר  ומבוארים, 

מעלתם המיוחדת וחביבותם של כתבים אלו וכותבם.

וכן מכ' תשובה לשאלות בהלכה מאת הרה"ח הר"ר אברהם יצחק גלזמן ע"ה. 

וכן חיבור בנושא ברכת כהנים מאת הרה"ג חנניה יוסף אייזנבאך ז"ל מח"ס 'מחנה יוסף'.

34( דבר מלכות ש"פ תזו"מ, ש"פ בלק, תנש"א.
35( היום יום כ"ד סיון. לקו"ש חכ"ז ע' 24. ועוד.

36( כתר שם טוב בתחילתו. וראה לקו"ש ח"ל ע' 170. ועוד.



XI

*

בכתיבה  לאור,  ההוצאה  במלאכת  שסייעו  אלו  לכל  תודתנו  את  להביע  המקום  כאן 
ובהגהה: הרה"ג יוסף יצחק שי' וילישאנסקי ראש הישיבה; הרה"ח שמואל שי' גינזבורג, 
נו"נ בישיבתנו; הרה"ח מנחם מענדל שי' הלפרין, נו"נ בישיבתנו; הרה"ח שבתי יונה שי' 
פרידמן, נו"נ בישיבתנו; הרה"ח אביחי שיל"ו שי' קופצ'יק ר"מ בישיבתנו; הרה"ח אשר שי' 
גרשוביץ משפיע בישיבתנו; הרה"ח שלום דובער שי' וולף, נו"נ ומשפיע בישיבתנו; הרה"ח 

שמרי' הלוי שי' סגל ר"מ בישיבתנו; והרה"ת לוי יצחק שי' שניאורסאהן ר"מ בישיבתנו. 

והאדרת  להגדלת  המנורה'  'קני  המוסד  שהוסיף  הרבה  התוספת  את  לציין  המקום  כאן 
רבים  'התוספו ספסלים  זה  הק', שע"י מוסד  בישיבתנו  בלימוד התורה  והפלפול  העיון 
בבית המדרש'37, והתרבו וגדלו כמות תלמידי התמימים בישיבתנו הק' היגיעים ועמלים 
בלימוד התורה, הנגלית והחסידות, באופן של חריפות38 ופלפול, ואף מוסרים זאת בפני 
- לכלל  גיליון ומפרסמים את חידושיהם ברבים  זאת עלי  ולאחר מכן מעלים  חבריהם, 

לומדי התורה, באופן של "יגדיל תורה ויאדיר"39.

*

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

אודות הגאולה האמיתית והשלימה.

ואע"פ שבדורנו זכינו )שלא ע"י עבודתנו40( לגילויים בבחינת "תורה חדשה מאתי תצא"41, 
יותר מ"די מחסורו אשר יחסר לו" - באופן של "עשירות" ו"בזבוז אוצרות" המלך, שנשמרו 

והסתרו דורות על גבי דורות. 

ובדורנו זכינו לנביעת מעיינות החכמה באופן הכי נעלה, שכ"ק אד"ש מה"מ הואיל בטובו 
להתוועד עמנו אלפי אלפי שעות, לומר דברי אלוקים חיים בשופי, וכן אלפי שיחות בכל 

37( ע"ד ל' הגמרא - ברכות כח, א.
38( ולהעיר מדבר מלכות ש"פ כי-תצא ה'תנש"א "תלמידי הישיבה נקראים תמימים . . "חיילי בית דוד", 
לומר  "ויש  שם:   121 ובהערה  בסופו(,  פט,  )תהלים  משיחך""  עקבות  ד"חרפו  ומצב  המעמד  את  שמנצחים 
ובפרט ע"י   .  . פני המים"  . ההתגלות ד"רוחו של מלך המשיח" ש"מרחפת על   . "חרפו" רומזת על  שתיבת 

ההוספה בלימוד פנימיות התורה )תורתו של משיח( באופן של חריפות )"חרפו" למעליותא(.
39( ישעי' מב, כא. חולין סו, ב.

40( ע"ד הל' בד"ה באתי לגני תשי"א סס"ג.
41( ישעי' נא, ד.
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גובה,  ואריכות ההסברה, בעומק,  וסוד, ברבוי  מרחבי התורה ממש, בפשט, דרוש רמז 
אורך ורוחב, ובאופן שלא הי' כמוהו באופן נפלא ומיוחד לעילא ולעילא. והשקיע שעות 
נגישים לכאו"א מישראל כפשוטו,  להיות  הק', שיוכלו  ומאמריו  רבות בהגהת שיחותיו 

איש ואישה, זקן וצעיר, מאיזה חוג וסוג שיהי'.

וא"כ, יכולה לעלות הטענה, וכסגנון הטענה בסיפור הידוע42: "הרי נדפס הלקוטי תורה" - 
הרי אין אנו מסתפקים בזה, ודורשים ותובעים: "רוצים אנו משיח כפשוטו!".

תובעים אנו, "דעם רבין'ס קינדער"43, בנים יחידים של כ"ק אד"ש מה"מ, שיגמר תיכף 
ומיד הזמן אשר ה"אנוכי הסתר אסתיר44" הנורא, אשר "החושך יכסה ארץ"45, שכל חודש, 
שבוע, יום, שעה ורגע שעוברים במעמד ומצב זה שאין אנו רואים בחוש הגשמי את כ"ק 

אד"ש מה"מ, הרי זה היפך טבענו ורגילותנו, וזה עבורנו בבחינת "עבודת פרך".

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

וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ46:

ומוגבל,  מדוד  הוא  אחד  מצד  שהאדם  מכיון  לכן,  חסד47,  תורת  היא  שהתורה  "מכיון 
ולאידך, הרי נאמר "בנים אתם לה' אלקיכם", "בני בכורי ישראל", וידועה תורת הבעש"ט 

דאהבת הקב"ה לישראל היא כאהבת הורים זקנים לבנם יחידם שנולד להם לעת זקנותם.

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

טבעו ורגילותו . . 

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

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

בארוכה בדרושי ההילולא . .

42( התוועדויות ח"א ע' 18.
43( ל' כ"ק אד"ש מה"מ על תלמידי התמימים - בברכת התמימים, עריוהכ"פ תשי"ב

44( ל' הכתוב - דברים לא, יח.
45( ישעי' ס, ב.

46( במאמר ד"ה אלה תולדות נח ה'תשמ"ב )התוועדויות ה'תשמ"ב ח"א ע' 349(. ההדגשות אינן במקור.
47( ולהעיר ששנה זו היא שנת ה"חסד" )ע"ב( לנשיאותו של כ"ק אד"ש מה"מ.



XIII

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

הבקשה ותביעה הנ"ל חדורה ביטחון מלא עד כדי וודאות מוחלטת, שתיכף ומיד ממש, 
בלי שהות בנתיים, יוליך נשיא דורנו - משיח צדקנו את כל בנ"י מכל הדורות לגאולה 
האמיתית והשלימה, והוא בראשנו, לאה"ק ולירושלים עיה"ק ולהר הקודש ולבית המקדש 
השלישי, ושם גופא לקה"ק, ו"שמחת עולם על ראשם48", ו"לא עיכבן אפי' כהרף עין49", 

ובפשטות - נַאו!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
המערכת

ימות המשיח50, י"א ניסן ה'תשפ"ב )הי' תהא שנת פלאות בכל ופדה בשלום(
מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ 

חס"ד שנה לנשיאותו
צפת51 עיה"ק, אה"ק 

48( ישעי' נא, יא.
49( פרש"י שמות יב, מא.

50( ראה ספה"ש תשנ"ב ח"א ע' 173.
51( הידועה במעלותי' בנוגע לגאולה האמיתית והשלימה - ראה מכתב כ"ק אד"ש מה"מ לכינוס השלוחים 

השמיני באה"ק.





לזכות

הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
יה"ר שיראה רוב נחת מבניו - התמימים בפרט

משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל - בכלל

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

וישמיענו תורה חדשה מפיו

בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומי"ד ממ"ש



נדפס על־ידי תלמידי התמימים
ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש - צפת





צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה 
בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, 
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)משיחת ש"פ שופטים תנש"א - מוגה - תרגום מאידית(

הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מעודד את שירת
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"

ר"ח כסלו תשנ"ג
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בכורות / יביא דברי המאירי והריטב”א ועפ”ז יבאר שיטת רב המנונא / עפ”י כהנ”ל יבאר 

הדיוקים בשיטת רש”י 

134 ........................................................... ד. ידו לא נייח על גבי קרקע

הרה"ח חיים שמריהו הלוי שי' סגל, ר"מ בישיבה

יביא דברי הגמ’ בנוגע להחילוק בין גופו לידו ויבאר פירוש רש”י בזה / יביא קושיית התוס’ 
על רש”י ויבאר שיטתם / יביא ביאור הראשונים בשיטת רש”י / יקשה בדעת רש”י מפירושו 
בפ’ הזורק / יבאר טעמו של רש”י דידן “משום דיתירא היא” ע”פ גירסת הראשונים כאן / 
ידחה ביאור הנ”ל מצד דיוק בלשונו / יקדים מחלוקת רש”י ותוס’ לקמן בדף צב ע”א / יבאר 
דמחלוקתם תלויה במחלוקת הנ”ל / עפ”ז יבאר בדעת רש”י דידן / יקשה על ביאור זה מצד 
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דינא דכותל ולבינה / יביא דברי אדה”ז בשו”ע בנוגע לענין זה / עפ”ז יבאר בשיטת רש”י / 
יקשה בזה ויישב / עפ”ז ימתיק לשון אדה”ז הנ”ל

143 ...................................... ה. "עקירת גופו כעקירת חפץ" לשיטת אדה"ז

הרה"ח מנחם מענדל שי' ווילשאנסקי, רב קהילת נוו"ג, ור"י חח"ל חיפה סניף הישיבה

יביא דברי אדה”ז בענין הלימוד ממשא בני קהת בענין חפץ המונח על האדם למעלה מי’ / 
יחקור האם לימוד זה הווי בגזרה או כעין סברא / יביא דבריו בס”ז / מקשה מהיוצא בס”ז 
על דבריו בס”ב / יקדים דברי רש”י והתוס’ בסוגיית עקירת גופו כעקירת חפץ / קושיות 
בדבריהם / מביא ביאור הרשב”א ברש”י / יבאר ההבנה בדבריו שלא כבחה”ר הוצאת מוסד 
הרב קוק ואחרונים אחרים / יבאר פשט אדה”ז בענין ידו בתר גופו גרירא וסברתו / יבאר 
עפ”ז נקודת דבריו בס”ב ונקודת דבריו בס”ז / מביא חקירת האחרונים בענין עקירת גופו 
כעקירת חפץ ועפ”י כהנ”ל מבאר פירושו המחודש של אדה”ז בזה / יבאר מתי משתמשים 
בלשון ‘ידו בתר גופו גריר’ ומתי בלשון ‘אגד יד שמיה אגד’ / עפ”י הנ”ל מבאר דברי רש”י 
הסוגיא  מבאר  עפ”ז   / אגד  שמיה  יד  אגד  ובסוגיית  חפץ  כעקירת  גופו  דעקירת  בסוגיא 

דעקירת גופו כעקירת חפץ לשיטת אדה”ז

157 ....................... ו. שיטות תוס' והרשב"א בדין עקירה ממקום נח והמסתעף

הרה"ח אביחי שילו שי' קופצ'יק, ר"מ בישיבה

תוס'  בין  החילוק  יבאר   / מים  ע"ג  להנחה  המהלכת  חצר  מדין  הראשונים  קושיית  יביא 
לרשב"א באופן השאלה / יחדד ההשוואה בין הסוגיות ויביא הקושיא על הרשב"א / יבאר 
חידושו של הרשב"א שבשבת בעינן הנחה ע"ג "מקום נח" / יבאר סוגיית הגמ' לפ"ז / יתרץ 
על אופן השאלה של הרשב"א / יבאר החילוק בין תוס' לתוס' ישנים בהמשך התוס' / יבאר 
ע"פ יסוד הרשב"א מדוע לא קשה לו קושיות התוס' / יקשה על הרשב"א מהקושיא האחרונה 
בתוס' / יבאר מקורו של הרשב"א לצורך ב"מקום נח" / יבאר הצ"ע לפי זה בחילוק בין תוס' 
לרשב"א / יביא החקירה בגדר הצורך במקום ביחס לעקירה והנחה / יבאר שיטת התוס', 
ולפ"ז החילוק היכן למד מהמשכן והיכן לא / יבאר אופן הלימוד של הרשב"א / עפ"ז יתרץ 
דברי  לפי  הרשב"א  לשיטת  נוסף  תירוץ  יביא   / שבתוס'  האחרונה  לקושיא  הרשב"א  לפי 
המאירי / יקדים ג' הקדמות בדברי הרשב"א בנוגע להנחה ברשות היחיד וברשות הרבים / 

יבאר מדוע לא קשה לפ"ז מלכתחילה על הרשב"א

ז. הסבר סוגיית הגמ' "בעי אביי" לשיטתייהו דרשב"א ור"י........................ 170

הרה"ח שמואל שי' גינזבורג, נו"נ בישיבה

יביא ספק אביי “ידו של אדם מהו שתעשה ככרמלית” וידייק ב’ אופנים בהבנת הגמ’ / יביא 
ביאור המהרש”ל כהאופן הב’ / ידייק ב’ האופנים הנ”ל גם בספק רב ביבי “התירו לו לרדותה” 
/ יביא ראיות לאופן הא’ / יבאר המשך סוגיית הגמ’ באיבעיית רב ביבי / יביא מחלוקת בעלי 
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הגמ’  בהבנת  האופנים  בב’  הנ”ל  יקשור המחלוקת   / צד  לכל  ויקשה  הגמ’  בגירסת  התוס’ 
ויבאר מהלך הסוגיא לב’ האופנים / יבאר מחלוקת רש”י ותוס’ בסוגיית “איבעיא רב ביבי” 

ע”פ ב’ האופנים

ח. סיכומים וביאורים בריש מסכת שבת.............................................. 177

הרה"ח שלום דובער שי' וולף, משפיע ונו"נ בישיבה

תוכן ענינים כללי של מהלך הסוגיות בפרק יציאות השבת / שיטת התוספות בענין מלאכה 
גרועה / הצעת ביאור בסוגיא של “יציאות השבת שתיים שהן ארבע” / הצעת ביאור בסוגיא 
/ הצעת  “קלוטה כמי שהונחה”  / סיכום דברי התוספות בסוגיא של  “הטעינו חבירו”  של 
ביאור בסוגיא של “שלשל ידו למטה מג” / הצעת ביאור בסוגיא של “ותופסת עד עשרה” 
/ הצעת ביאור בסוגיה של “וכן בגומא” / הצעת ביאור בסוגיא של “המניח עירובו בבור” / 

“אסקופה משמשת שתי רשויות” – בזמן הזה שעומדים על סף הגאולה

204 ................................... ט. הצורך בסברא במלאכה גרועה לשיטת התוס'

הת' יוסף יצחק הכהן שי' כהן )ברר"מ(, תלמיד בישיבה

יביא דברי התוס’ שהוצאה היא ‘מלאכה גרועה’ וההשלכות מכך לתולדותיה / יביא מסקנתו 
ש’הכנסה’ נלמדת מסברא בלבד ויקשה בזה / יביא דברי התוס’ בד’ צ”ו הסותרים לתוס’ דידן 
/ יביא דברי התוס’ בד’ ד’ בשיטת ר”ע בזריקה / עפ”י הנ”ל יתרץ הקושי בתוס’ דידן ויבאר 
הדק היטב שיטת התוס’ במלאכת הוצאה / ידייק בהבדל הלשונות בין תוס’ דידן והתוס’ בד’ 
צ”ו / עפ”ז יבאר דהתוס’ בד’ צ”ו קאי בהוו”א דהגמ’ שם אמנם למסקנא אינו סותר לתוס’ 
יהושוע בצורך דשני פסוקים להוצאה דעני ודעשיר / עפ”י הנ”ל  יביא דברי הפני   / דידן 

יבאר ההוו”א בגמ’ בד’ צ”ו / עפ”י כהנ”ל יבאר הסוגיא בריש מסכתין

214 ................................. י. שיטות רש"י ותוס' בעניין ציווי שביתה מהתורה

הת' שניאור זלמן שי' גלס, תלמיד בישיבה

יביא מח’ רש”י ותוס’ בסוגיית עקירת חפץ / יביא מח’ בעניין קלוטה במקום פטור / יביא 
מח’ בהסבר ספק הגמ’ בעקירה ע”ג מים / יבאר שורש מח’ רש”י והתוס’ בכל הסוגיות הנ”ל 
/ יקשה ע”כ מהסבר רש”י בשיטת בן עזאי דלכאורה לא כהנ”ל / יקדים ב’ חקירות ותלייתם 
האחד בשני / יבאר עפ”ז שיטת רש”י והתוס’ / יבאר עפ”ז התיווך בשיטת רש”י / יביא מח’ 
ר”י ור”ש בעניין חמץ שעבר עליו הפסח / יביא ביאור כ”ק אד”ש מה”מ במח’ רש”י ותוס’ 
דתלויה בב’ הדעות הנ”ל / עפ”י הנ”ל יקשה סתירה לכאורה בשיטת התוס’ / יבאר החידוש 
שיש בפסח ויתרץ עפ”ז שאין להקשות מהתם להכא / יביא מח’ רש”י ותוס’ בטעם דבדיקת 
חמץ ויקשה בשיטת רש”י / יביא ביאור כ”ק אד”ש מה”מ במח’ ר”י ור”ש בפי’ ‘והשבתי’ / 
עפ”ז יבאר שיטות רש”י ותוס’ בטעם דבדיקת חמץ / יביא ביאור כ”ק אד”ש מה”מ במח’ ר”י 

ור”ש לגבי שבת דתלויה במח’ הנ”ל / עפ”ז מבאר שיטות רש”י ותוס’



XXII

יא. ביאור הספק אי עקירת גופו כעקירת חפץ דמי................................. 230

הת' שלום דובער שי' בורוויץ, תלמיד בישיבה

יביא ספק רב אם עקירת גופו כעקירת חפץ דמי / יביא קו’ הצל”ח במה הסתפק רב כיון 
דברה”י מקורה כמאן דמליא דמי / יביא ד’ הצל”ח דדוחק לומר דשאלתו הוא רק ברה”י 
שאינו מקורה / ידייק מרש”י דגם ברה”י מקורה הסתפק רב / יביא ביאור הצל”ח ויקשה 
עליו / יבאר ב’ אופנים בספק רב / הסברת האופן הב’ שנסתפק רב אם חיובי שבת הם על 
פעולת האדם או על הנפעל מפעולתו / ע”פ אופן הב’ יישב קו’ הצל”ח / יבאר עפ”ז מחלוקת 
הראשונים אם נספק רב גם בנוגע להנחת גופו / יבאר דהתוס’ ס”ל כאופן הא’ בביאור הספק 
והת”י כאופן הב’ /ידייק גם מגי’ התוס’ דס”ל כאופן הא’ בביאור הספק / יבאר דרש”י ס”ל 
כאופן הב’ / יבאר לאופן הב’ דתשובת רבי הוא דחיובי שבת הם על הנפעל מפעולת האדם 

/ יבאר המשך דברי רבי דאינו דומה לידו כיון דידו לא נייח לרש”י ולתוס’

יב. בענין אי בעינן ברה"י הנחה ע"ג מקום ד'......................................... 241

הת' מנחם מענדל הכהן שי' כהן )ברלוי"צ(, תלמיד בישיבה

יביא הסתירה בין סוגיות הגמ’ האם בעינן הנחה במקום ד’ ברה”י / יביא בכללות את שיטות 
הראשונים לתווך הסוגיות / יביא בפרטיות שיטת רבינו יהונתן ודברי המאירי בשיטתו / 
יביא דברי הר”ן וסיעתו / יביא דברי הרשב”א ושיטתו / יביא ביאור הצ”צ במח’ הראשונים 
יבאר עפ”ז   / מיניה  בגמ’ לעיל  והר”ן  יביא מח’ הרשב”א   / ביאור בסברות המח’  יצריך   /
סברותיהם בתיווך הסוגיות דאזלי לשיטתייהו / יקשה סתירה בשיטת הר”ן / יבאר גדר רה”י 

ורה”ר / עפ”ז יבאר הסתירה בר”ן וימתיק שיטתו במח’ דלעיל 

יג. הא מני ר"ע היא..................................................................... 251

הת' לוי שי' דהאן, תלמיד בישיבה

יביא דברי רבה להעמיד משנתנו כר”ע / יקשה ב’ קושיות בסוגיא מההו”א והמסקנה / יבאר 
השאלה הא’ ע”פ ביאור ה’חפץ ה’’ במהלך הסוגיא / ידחה ביאור הנ”ל מצד ב’ עניינים / 
יחקור בגדר דהעברת חפץ מרשות לרשות / יקדים שלוש שיטות רש”י תוס’ ופיר”י בנוגע 
שלוש  את  יתאים  עפ”ז   / ע”א  ג  בדף  בגמ’  לשיטתייהו  דאזלי  יבאר   / לקמן  אביי  לדברי 
השיטות בחקירה הנ”ל ויבאר החידוש בדעת ר”י / לפי”ז יבאר ההו”א והמסקנה בסוגיא / 

עפ”ז יבאר בשיטת רש”י בסוגיא

263 ..................................................................... יד. הא מני רבי היא

הת' מנחם מענדל שי' דרחי, תלמיד בישיבה

יביא דברי רבה ור’ יוסף כיצד להעמיד את משנתנו / יביא קושיית התוס’ ור”ת ב’ספר הישר’ 
/ ידייק בלשונם ויתלה ב’ הדיוקים זב”ז / יבאר ב’ דעות בראשונים האם דברי ר’ יוסף נאמרו 
יבאר בדעת התוס’ ששואל השאלה דווקא כאן / עפ”ז   / כהמשך לדברי רבה או בכללות 
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יבאר החילוק בין תוס’ לר”ת / יבאר החילוק ביניהם בטעם שלא שאלה הגמ’ את השאלה 
“ודילמא...” על דברי רבי / יביא ביאור המהר”ם בדברי התוס’ הנ”ל / עפ”ז יישב שיטות 

התוס’ ור”ת יבאר הדיוקים דלעיל.

טו. בענין "קלוטה כמי שהונחה" בדעת רבי......................................... 270

הת' יוסף יצחק שי' דרורי, תלמיד בישיבה

יביא השקו”ט בדברי ר’ יוסף להעמיד משנתנו כרבי / יקשה בדעת רבי מצד ההבנה שסובר 
מה  בעניננו  עפ”ז  ויבאר  עיקרו”  בתר  נופו  ל”שדי  בנוגע  התוס’  שיטת  יביא   / “קלוטה” 
שמצריך רבי הנחה מע”ג מקום ד’ / יביא פירש”י בענין הנ”ל ויבאר דא”א לבאר כאופן הנ”ל 
לדעת רש”י / יבאר שיטת רש”י לפי שיטה בדין “קלוטה” / יבאר שיטת רש”י גם לשיטות 
החולקות על הנ”ל / ידחה ביאור זה בב’ טעמים / יביא אופן ביאור נוסף לשיטת רש”י וידחה 

/ יבאר שיטת הרש”י למסקנה / יסכם השיטות לפי כהנ”ל

276 .............................................. טז. בשיטת בן עזאי דמהלך כעומד דמי

הת' חיים שלום מרדכי שי' ווילשאנסקי, תלמיד בישיבה

יביא מח’ חכמים ובן עזאי האם מהלך כעומד דמי / יביא דברי הגמ’ לעיל מיניה דלא כבן 
ב’  דמפרש  האבנ”ז  דברי  יביא   / בזה  והצ”ע  עזאי  בן  בשיטת  הרמב”ן  ביאור  יביא   / עזאי 
אופנים במח’ חכמים ובן עזאי / עפ”י אופן הב’ יבאר דבן עזאי חולק עם חכמים רק לענין 
החפץ / יקשה ע”כ מדין הנחת גופו כהנחת חפץ / יביא ב’ אופנים לבאר דין זה / עפ”ז יבאר 
שיטת בן עזאי / יבאר שיטת בן עזאי בעומד לכתף / עפ”ז יבאר הצ”ע בשיטתו ובביאור 

הרמב”ן 

283 ............................................................ יז. בעניין גדר רשות הרבים

הת' שניאור זלמן שי' שפיצר, תלמיד בישיבה

ל”בין  בנוגע  יהודה  ור’  יוחנן  ר’  ומחלוקת  ה”כרמלית”  להגדרת  בנוגע  הגמ’  דברי  יביא 
שפוסקים  הרמב”ם  בפסק  המ”מ  ביאור  יביא   / בזה  הפוסקים  מחלוקת  יביא   / העמודים” 
אחר “בתראה” / עפ”ז יקשה בדעת הרשב”א דפליג על הרמב”ם / יקשה בשיטת רבא בנוגע 
ל”רקק מים” שסותר לדברי ר’ יוחנן כאן / יבאר מחלוקת ר’ יוחנן ור’ יהודה הנ”ל ע”פ היסוד 
יוסיף ביאור בהנ”ל   / בנוגע ל”רקק מים”  יוחנן  ר’  יבאר שיטת  / עפ”ז  ו”חפצא”  ד”גברא” 
ולפי”ז יבאר שאינם חולקים במציאות / עפ”ז יבאר מחלוקת הפוסקים הנ”ל / יסכם עפ”ז 

שלוש השיטות בגדר רה”ר

291 ............................................................ יח. נעץ קנה ברשות היחיד

הת' שלום משה שי' זיו, תלמיד בישיבה

אין  שלפיהם  טעמים  ב’  יבאר   / דברים  ב’  מחדש  שבהם  קנה  בדין  חסדא  רב  דברי  יביא 
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על  יקשה   / זל”ז  קשורים  החידושים  טעמים שלפיהם  ב’  יבאר   / זל”ז  קשורים  החידושים 
הביאור האחרון מדברי הראשונים / יביא שאלת וביאור הראשונים מדין המשנה על דין קנה 
/ ע”פ ביאור הנ”ל יבאר הקושי בשייכות ב’ הדינים של רב חסדא / מדייק כהנ”ל מלשון 

הראשונים / ידייק ויבאר כמה פרטים בסוגיא ע”פ הביאור 

299 ..................................... יט. שיטות הראשונים בטעם הצורך במקום ד'

הת' נהוראי מאיר שי' אקוקה, תלמיד בישיבה

יביא דברי עולא בגמ’ שעמוד תשעה דינו כרה”ר / יביא שיטת רש”י בהסבר הגמ’ / יצריך 
עיון בדבריו / יביא מח’ הראשונים בהסברת הסוגיא / יביא דברי הר”ן והרשב”א בהסבר 
יקדים ב’ הטעמים בצורך   / זה  יוסף בהסבר  יביא קושיית הראש   / שיטת רש”י והרמב”ם 
במקום ד’ / יחדד ההבדל בין הטעמים / יבאר דבזה נחלקו הראשונים בסוגיין / עפ”ז יתרץ 

קושיית הראש יוסף / ידייק בגמ’ כא’ מהטעמים הנ”ל

כ. דעת התוס' בעניין "הזורק כוורת לרה"ר"........................................ 306

הת' שלמה חיים שי' שמולביץ והת' לוי שי' דהאן, תלמידים בישיבה 

והקושי  הפטור  בטעם  הראשונים  מחלוקת  יביאו   / כוורת  הזורק  לגבי  הגמ'  דברי  יביאו 
העולה מפירוש התוס' / יקשו בפירוש התוס' והראשונים / יביאו הסוגיא בקידושין בנוגע 
ל"גיטו וידו באים כאחד" / יתאימו הסוגייא הנ"ל עם דעת התוס' / יביאו דין גיטו וידו בנוגע 
לגט אשה ויבארו דעת ה'אחיעזר' והקצוה"ח בעניין / ידחו ביאור הנ"ל לפי הקצוה"ח / יקשו 
ב' קושיות במהלך הסוגיא / יחקרו בגדר זריקת חפץ באויר / יבארו דחקירה הנ"ל תלויה 
הראשונים  מחלוקת  יביאו   / הוצאה  במלאכת  וההנחה  העקירה  גדר  מהו  נוספת  בחקירה 
יביאו מחלוקת   / הנ"ל  יתלו הדעות בחקירה   / נפק"מ  ב'  בזה  ויביאו  בברייתא ד"אחרים" 
רש"י ותוס' בשאלת הגמ' "ודילמא . ." / יבארו שחולקים בחקירה הנ"ל / יבארו דעת התוס' 

למסקנא באופן שונה / עפ"ז יתרצו השאלות הנ"ל

320 ......................... כא. ישוב שיטת אדה"ז בגדר מלאכת מבעיר בשבת ויו"ט

הת' שניאור זלמן הלוי שי' לוין, תלמיד בישיבה

יביא שיטת אדה”ז בגדר מבעיר שהוא הוצאת האש / יפרט ג’ הוכחותיו מקו”א / יביא שיטת 
האבנ”ז שגדר מבעיר הוא כליון העצים / דוחה ראיות אדה”ז ומביא ב’ ראיות לשיטתו / יביא 
דברי אדה”ז בקו”א שהיתר מבעיר ביו”ט הוא משום או”נ כהמ”א ולא מצד מכשירין כהמ”מ 
ויפרט שיטותיהם / ביאור האבנ”ז על קושית המ”א ושאלה לשיטת אדה”ז / מדייק בלשון 
אדה”ז שגדר מבעיר מכריח שהבערה ביו”ט משום או”נ ממש / יבאר עפ”ז קושיות האבנ”ז 
אופנים במכשירין  ב’  יבאר   / בכתובות  והרא”ש  תירוצי התוס’  ב’  יקדים   / לשיטת אדה”ז 
שכנגד ב’ תירוצים הנ”ל / יביא ההכרעה בגדר מכשירין - שלא נעשה בגוף האו”נ / יבאר 
ב’ ביאורים בטעם מבעיר ע”ד חפצא וגברא / יבאר בדעת אדה”ז כהצד הב’ - גברא / יתרץ 
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עפ”ז שיטת אדה”ז מקושיות האבנ”ז / יבאר שיטת האבנ”ז )כליון העצים( ע”פ שהוא מצד 
בגדר  מה”מ  אד”ש  כ”ק  משיחת  יקשה   / לאדה”ז  וקושיותיו  שיטתו  עפ”ז  יבאר   / החפצא 
מבעיר לאדה”ז / יביא הביאור בפנימיות במלאכת מבעיר / יתרץ עפ”ז שאלה הנ”ל / יבאר 
החידוש בשיחה הנ”ל ע”פ ביאור שיטת אדה”ז בגדר מבעיר לעיל / יבאר עפ”ז הא שהביא 

אדה”ז גדר מבעיר בהל’ יו”ט דוקא / יבאר שיטת האבנ”ז בפנימיות

343 ................................. כב. "שתק ואח"כ צוח" - ספק בהודאה או בתפיסה

הת' שניאור זלמן שי' גורעוויטש, תלמיד בישיבה

את  יביא   / זאת מהברייתא  לפשוט  והנסיון  כהודאה  האם שתיקה  זירא  ר’  ספק  את  יבאר 
הוכחת הריטב”א מראי’ זו שבשתק מתחלה ועד סוף לא מוציאין מידו אפי’ באו עדים / יקשה 
על ביאורו לפי מסקנת הגמ’ בשתק מתחלה ועד סוף / יבאר החילוק בין באו עדים בשתק 
מתחלה ועד סוף לבאו עדים בשתק ואח”כ צווח / יקשה ממהלך הגמ’ על כללות הבנה זו 
בספק של ר’ זירא שהיא בדין שתיקה כהודאה / יביא את ביאור הר”ן באופן חדש את הספק 
בדיני תפיסה / יביא את קושיית ה’קובץ שיעורים’ בדעת הר”ן / יביא אופן נוסף ללמוד בר”ן 
שלא כהבנת ה’קובץ שיעורים’ ויתרץ לפ”ז את קושייתו / ידחה הביאור הנ”ל שבדעת הר”ן 
/ יבאר הגדר של תפיסה ויתרץ את קושיית הקובץ שיעורים / יתרץ לפ”ז את הקושיות הנ”ל 
במהלך הגמ’ / יבאר לפי ביאור זה בפשטות החילוק שבין באו עדים בשתק מתחלה ועד 
סוף לבאו עדים בשתק ואח”כ צוח / יוסיף ויקשה על שיטת הר”ן ויבאר את שיטתו לשיטת 

הריב”א / יבאר לפ”ז ששני השיטות בהבנת הספק בגמ’ הם לשיטתייהו בדין דיחלקו 

353 ............................................................ כג. קנין רכוב בשיטת רש"י

הת' נחום שמחה שי' גולדין, תלמיד בישיבה

יקשה על ביאור ומהלך הגמרא דקנין רכוב / יביא את ביאור התוס’ שברכוב יש קנין משיכה 
ויתרץ הקושיות / יוכיח ממשמעות רש”י שלא כביאור התוס’, ויקשה לרש”י קושיא נוספת 
על הקושיות הנ”ל / יקדים שיטת התוס’ בביאור הספק של הגמרא, וביאורו לפ”ז מדוע אין 
ראי’ ממשנתנו / יביא שרש”י חולק גם בכך על התוס’ ויקשה עליו / ידחה הביאור של ‘בית 
הלוי’ בשיטת רש”י וכן את הביאור שב’חידושי ר’ נחום’ / יבאר החידוש שבקנין קרקע ע”ג 
שאר הקנינים / יבאר שיטת רש”י שקנין רכוב הוא ע”ד קנין חזקה / יבאר זאת ע”פ ביאור 
כ”ק אד”ש מה”מ מה”מ בגדר דקנין כשליטה בחפץ / יבאר שיטת רש”י בספק של הגמרא 
ותירוץ  חדש  באופן  בכלאים  יושב  מדין  הגמרא  בפשיטת  שיטתו  יבאר   / הקושיא  ויתרץ 

הקושיא / יבאר לפ”ז מהי הסיבה לכך שבמסקנת הגמרא רכוב לא קני 

363 ........................................ כד. שיטות התוס' ותוס' הרא"ש בכפל לבנים

הת' שלום דובער שי' ניסילעוויטש, תלמיד בישיבה

יפתח בחילוק בשאלת התוס’ בסוגיא, שהתוס’ הרא”ש שואל רק רק בהמשך הסוגיא / יבאר 
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מחלוקתם בספק הראשון בגמ’ ע”פ תירוץ שמציע המהרש”א, ויגדיר החילוק בין השיטות / 
יבאר באופן נוסף / יבאר מחלוקתם בספק השני בגמ’

369 ................................................... כה. בגדר דין 'ועשית הישר והטוב'

הת' ישראל הכהן שי' כהן אלורו, תלמיד בישיבה

‘לא  הקרקע  בבעל  יורש  שבדין  התוס’  דברי  יביא   / הדר  שומא  בסוגיית  הגמ’  דברי  יביא 
מיהדר’ / יביא דברי הרא”ש החולק עליו / יקשה על שיטת הרא”ש מהגמ’ בב”ב / יבאר 
שיטת ברא”ש ועפ”ז ידייק מח’ נוספת בינו לתוס’ / יקדים חקירה בגדר דין ועשית / יביא 
ביאור כ”ק אד”ש מה”מ במח’ הראשונים בדין ‘ועשית הישר והטוב’ לגבי דינא דבר מצרא 
/ יעלה שיש ב’ אופנים בהגדרת דין ‘ועשית’ / ישליך ב’ אופנים אלו לסוגיית שומא הדר / 
ינסה לבאר דבזה נח’ רש”י והתוס’ בסוגיין / ידחה זאת עפ”י ביאור כ”ק אד”ש מה”מ / יביא 
סתירה לכאורה בדברי רש”י בסוגיית שומא הדר אי ס”ל כאופן הא’ או כב’ / יכריח דס”ל 
לרש”י כאופן שלישי / יקדים ג’ אופנים בחוזק הקנין דשומא הדר / עפ”ז ידייק ב’ אופנים 
בהבנת אופן הא’ בחקירה הנ”ל / יבאר דס”ל לרש”י כאופן הב’ בביאור אופן הא’ בחקירה / 
יקדים ב’ אופנים בגדר ד’אדעתא דארעא נחות’ / יתלה ב’ אופנים אלו בב’ האופנים בביאור 
הא’ / עפ”ז יבאר סברות המח’ בין התוס’ להרא”ש / עפ”ז יבאר סברת הרא”ש המח’ הב’ בינו 

להתוס’ / יבאר דעת הנמוק”י

שער גאולה ומשיח

כו. סדר הגאולה......................................................................... 387

הרה"ח חיים הלל שי' שפרינגר, משגיח בישיבה

ע”ד קדימת מה”מ  ב’ השיטות  יביא   / הגאולה  ע”ד סדר  כ”ק אדמו”ר הרש”ב  אגרת  יביא 
יבאר   / משיח  לביאת  וההשלכות  חידושה  הסמיכה,  השתלשלות  על  יבאר   / סנהדרין  או 
ע”ד ביאת אליהו וב’ הדעות בדברי הרמב”ם / יביא דברי כ”ק אד”ש מה”מ שא”א מחלוקת 
במציאות וביאורו וההשלכות לב’ השיטות הנ”ל בביאת מה”מ / יבאר את יחוסו של אליהו 
לכהונה ועפ”ז את ב’ האופנים בביאת מה”מ / עפכהנ”ל יתרץ את אגרת כ”ק אדמו”ר הרש”ב 

ויביא דברי כ”ק אד”ש מה”מ בדעת הרמב”ם

כז. ענין טעימת איוב מעין לעת"ל.................................................... 399

הרה"ח יהודה לייב שי' וייסגלס, בוגר הישיבה

יביא פרש”י בדמיון טעימת איוב לעוה”ב / יביא פי’ המפרשים באו”א / יביא קושיית הר”מ 
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משטראשון בפרש”י מדוע לא פי’ כהמפרשים / יביא צ”ע נוסף בשיטת רש”י וביאור הר”מ 
משטראשון בזה / יקשה על ביאורו יביא שיטת המהרש”א שכך למד והדרא קושיא לדוכתא 
מדוע  יבאר   / רש”י  בשיטת  הב’  הצ”ע  יבאר  עפ”ז   / המקראות  בפי’  רש”י  שיטת  מביא   /
הא’  הצ”ע  יתרץ  ועפ”ז  אילנות’  ש’עתידין  הפסוק  פשט  פי’  יביא   / שבת  למס’  רש”י  ציין 
יביא דרשת התורת כהנים על הפס’ הנ”ל / יקשה מדוע לא הביא רש”י הדרשה  ברש”י / 
מתורת כהנים/ יבאר שיטת רש”י בהנ”ל / יבאר עניןן ההולדה בפנימיות העניסנים / עפ”ז 
ימתיק שיטת רש”י / יביא שיטת הרמב”ם שכל הנ”ל משל וחידה / יבאר בשני אופנים שיטת 

הרמב”ם בדמיון לעוה”ב

414 ............................................... כח. גילוי היחידה שבקטורת בעשירות

הרה"ח יחיאל שי' יעקובוביץ, בוגר הישיבה

יביא דברי הגמ’ שהקטורת מעשרת / יביא ענין התקשרות בנ”י עם הקב”ה מצד בחי’ היחידה 
/ יבאר שכל יהודי עשיר בעצם מצד בחי’ היחידה / יבאר שבקטורת ישנו ענין העשירות 
/ יסביר עפ”ז  יביא סדר הטבת הנרות עפ”י בחי’ היחידה   / גילוי בחי’ היחידה שבו  מפני 
העבודה  יביא   / אתהפכה  היא  הקטורת  דענין  יוסיף   / הגלות  בזמן  דוקא  היחידה  דגילוי 

ד’מוריח ודאין’ בעבודת כאו”א מבנ”י

כט. שיטת הרמב"ם בעניין "והשבתי חיה רעה".................................... 420

הת' מנחם מענדל שי' שוורץ, תלמיד בישיבה

יביא מח’ הרמב”ם והראב”ד האם יהיה ביטול מנהגו של עולם לעת”ל / יביא ביאור הרדב”ז 
שוהם  האבני  ביאור  יביא   / מהתו”כ  הראב”ד  לשיטת  האברבנאל  הוכחת  יביא   / ברמב”ם 
ברמב”ם עפ”י התו”כ ודחיית כ”ק אד”ש מה”מ בזה / ביאור כ”ק אד”ש מה”מ ברמב”ם עפ”י 
לבאר  ינסה  עפ”ז   / מה”מ  אד”ש  מכ”ק  נוסף  ביאור  יביא   / מהתו”כ  בזה  והקושי  הרמב”ן 

הקושי מהתו”כ וידחה זאת / יביא ב’ ביאורים בזה עפ”י שיחות כ”ק אד”ש מה”מ 

428 ..................................................................... ל. הגדר דבן כוזיבא

הת' מנחם מענדל שי' ברגר, תלמיד בישיבה

יביא מחלוקת הרמב”ם והראב”ד בטעם מיתת בן כוזיבא / יביא תיווך של כ”ק אד”ש מה”מ 
בשיטותיהם / יבאר את ענין הכרזת בן כוזיבא / יביא את דברי הרמב”ם בהסבר התגלות 
משיח ויבארו / יבאר עפ”י הנ”ל זיהוי בן כוזיבא כמשיח / יביא דרישת הקץ של ר”ע / יבאר 

עפ”ז מדוע נקרא בן כוזיבא בשם רודף / יוציא מכל הנ”ל ההכרח הנבואה במשיח כהלכה

לא. מחיית עמלק לעת"ל.............................................................. 435

הת' דוד ישראל הכהן שי' אוריאן, תלמיד בישיבה

יביא מקור למחיית עמלק לעת"ל ויחקור באופן המחיי' / יוכיח מביטול המצוות לעת"ל דאין 
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זה בדרך פעולה / יוכיח הנ"ל גם מאופן ביטול מציאותם של הגויים לעת"ל / יציע ביאור 
נוסף ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ שתהיה המחיי' בדרך ממילא / יקשה ע"כ מביאור ביטול 

מציאות הגויים / יתרץ ע"י ביאור הצ"צ / ידחה ביאור הנ"ל ממק"א

440 ....................................... לב. מקנה פירות אילני סרק בדעת רבי מאיר

הת' יוסף יצחק שי' אנקווה, תלמיד בישיבה

יביא מח’ ר”מ ורבנן בענין דבר שלא בא לעולם / יביא דברי הגמ’ שר”מ קאי רק במקרים 
‘דעבידי דאתו’ / לפ”ז מסתפק בדעת ר”מ האם מקנה מקנה פירות אילני סרק חשיב ‘עבידי 
דאתו’ / יביא שיחת כ”ק אד”ש מה”מ שטבע העץ הוא להביא פירות / עפ”ז יבאר הספק / 
ידחה זאת עפ”י דברי כ”ק אד”ש מה”מ בשיחה הנ”ל / ינסה לבאר עפ”י דברי הגמ’ בב”מ / 
ידחה דאין הכרח לפרש כן / יקדים שאלת הראשונים ותירוצם בדעת ר”מ / עפ”ז יבאר גדר 
חדש ב’עבידי דאתו’ / עפ”ז יפשוט הספק שהובא לעיל / יחקור בגדר קנין הפירות / יבאר 

דב’ הצדדים תלויים בפי’ המילה ‘פירות’ 

447..................................... לג. החידוש באהבת ישראל כטעימה מהגאולה

הת' שלמה חיים שי' שמולביץ, תלמיד בישיבה

יביא דברי כ”ק אד”ש מה”מ בעניין אהבת ישראל בזמננו / יקדים החילוק בין אהבת ישראל 
מצד “אב אחד לכולנה” לאהבת ישראל שמצד “כל ישראל גוף אחד הן” / עפ”ז יש להבין 
האם ישנו חידוש שנתווסף כעת / יבאר ע”פ המבואר במאמר “ואתה תצווה” בנוגע להדרגות 
באחדות ישראל שמצד עצם הנשמה / יוסיף ביאור בזה ע”פ הביאור בלקו”ש חל”ו / עפ”ז 
יבאר בענייננו החידוש בשיחת מטו”מ / יבאר הקשר בין דרגה הגבוהה באהבת ישראל לזמן 

הגאולה / ע”פ הנ”ל יבאר דיוקים נוספים בשיחת מטו”מ

453 .................................................. לד. בגדר תחיית המתים למתי חו"ל

הת' יוסף יצחק שי' עזאגווי, תלמיד בישיבה

יביא דברי ר”א בגמ’ שאין תחיית המתים למתי חו”ל / יקשה מכך שעתידה א”י שתתפשט 
מה”מ  אד”ש  כ”ק  וביאור  בתחה”מ  שלבים  כמה  דיש  הזוהר  דברי  יביא   / הארצות  בכל 
יביא שהא דעתידה   / יקומו בתקופה ראשונה בימוה”מ והשאר בתקופה השניה  דצדיקים 
א”י שתתפשט יהיה בתקופה השניה / יבאר עפ”ז שדברי ר”א נאמרו לגבי התקופה הראשונה 
קודם שא”י תתפשט / יביא הסבר כ”ק אד”ש מה”מ בדברי ר”א שמדבר על כל המתים ולא 
לקום  המתים  שעל  הזוהר  דברי  יביא   / בדבריו  הנ”ל  הביאור  ידחה  עפ”ז   / הצדיקים  רק 
בירושלים דלעת”ל דזהו א”י דעכשיו / עפ”ז יבאר דברי ר”א / ידקדק בדרי הזוהר ועפ”ז 

ידחה הביאור / יביא דברי הגמ’ בסוגיא שלאח”ז ויבאר כהנ”ל
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462 .............................................................. לה. ביאור יעודי הגאולה

הת' שמואל שי' הושיאר, תלמיד בישיבה

אבן מקיר תזעק / מציאות אומות העולם בגאולה / אין הדבר תלוי אלא בתשובה / ביאת 
אליהו / וגר זאב עם כבש / והיה אור הלבנה כאור החמה / הצומח בימות המשיח / ירושלים 
לעתיד לבוא / לידה בכל יום / אירוסין ונישואין / מורח ודאין / משיח אתא לאתבא צדיקייא 
בתיובתא / משיח בן יוסף / צחצוח הכפתורים / קיבוץ גלויות ושופרו של משיח / שור הבר 

/ שחיטת היצר הרע בגאולה

479 ....................................... לו. קונטרס 'התגלות משיח בשנות הנפלאות'

הת' שלום רפאל שי' מזרחי, תלמיד בישיבה

חלק ראשון - ג’ ענינים בימות המשיח

יקדים דברי כ”ק אד”ש מה”מ אודות ג’ ענינים בימוה”מ - גילוי היחידה, תיקון העולם וגילוי 
אלוקות שלמעלה מהבריאה / יקביל הענין דגילוי היחידה לשיחת ש”פ תזו”מ / יבאר ענין 
הנ”ל בסוף ס”ח בשיחה / יבאר עפי”ז ההוראה שבסוף השיחה / יקביל הענין דתיקון העולם 
למהלך השיחה בש”פ אחו”ק / יבאר עפי”ז ההוראה מהשיחה / יקשה על ביאור זה ויוכיח 
הקושיא בלשון השיחה דש”פ אמור / יבאר גדר נעלה יותר בענין ד’גאולה’ - גולה בתוספת 

אלף / יבאר עפי”ז ההוראה מהשיחה

חלק שני - התגלות המלך המשיח

יקשה על הלשון “שנה שמה”מ יתגלה בו” בד”מ ואתחנן / יביא ביאור בזה ודחייתו / יבאר 
בארוכה מה ש”כלו כל הקיצין” בקיץ התנש”א / יבאר החידוש בשיחה דש”פ שופטים / יבאר 
כיצד סרו המניעות על ביאת משיח צדקנו / יבאר מהותה של תקופתנו – ימות המשיח / 

יבאר עפי”ז העבודה ד”קבלת פני משיח צדקנו”

חלק שלישי - התממשותם של דברים בשיחות חורף התשנ”ב

יבאר את ענין גילוי היחידה בדברי כ”ק אד”ש מה”מ בד”מ וירא / יבאר עפי”ז את מהותה של 
עבודת השליחות בדורנו זה / יראה כיצד נפעל הענין דתיקון העולם בכו”כ שיחות / יבאר 
הענין ד”כמים לים מכסים” בד”מ תולדות / יקשה כיצד שייכת העבודה דגילוי עצם הנשמה 

לזמננו זה ומבאר ע”פ דברי כ”ק אד”ש מה”מ אודות מהותה של תקופתנו



XXX

שער תורתו של משיח

531 ........................................ לז. הכח לחדש חידוש תורה אמתי בזמננו זה

הרה"ח יחיאל שי' יעקובוביץ, בוגר הישיבה

יביא   / זה נעשה בכח בחי’ היחידה  ויבאר שענין  יוסיף   / יבאר הכח הניתן לחדש בתורה 
יוסיף שהשלימות תהיה לע”ל בביהמ”ק השלישי שאז   / שגילוי בחי’ הוא ע”י נשיא הדור 
יקוים “ותן חלקינו בתורתך” / יבאר הנוסח “שיבנה ביהמ”ק” ויביא עפ”ז בירור האדם באופן 
דמנוחה / יביא הקשר בין הבירור בדרך מנוחה לביהמ”ק ומעלת הביטול בו / יביא הענין 

דו”עשו לי מקדש” אצל כאו”א 

538 ........................................ לח. שיטת ב"ש בהחושב לשלוח יד בפיקדון

הת' שלום רפאל שי' מזרחי, תלמיד בישיבה

יביא מח’ ב”ש וב”ה בענין החושב לשלוח יד בפיקדון / יבאר שלכאורה אזלי’ לשיטתייהו 
האם אזלי’ בתר ‘בכח’ )ב”ש( או ‘בפועל’ )ב”ה( / יביא דברי כ”ק אד”ש מה”מ שבמח’ זו אינם 
חולקים בזה אלא בענין ‘משיכה צורית’ / יקשה מדברי כ”ק אד”ש מה”מ במק”א בביאור מח’ 
זו שלכאורה הוי מטעם ‘כח’ ו’פועל’ / יביא ב’ אופנים בטעם דב”ש שאזלי’ בתר בכח - אי הוי 
מצד שכלול בו ה’פועל’ או ה’כח’ מצ”ע / יבאר מהו ה’כח’ בשליחות יד / עפ”ז יתווך בין ב’ 

ביאורי כ”ק אד”ש מה”מ / יביא מכתב כ”ק אד”ש מה”מ / עפ”ז יוסיף ביאור בהנ”ל 

545 ..................................... לט. חיבור בני ישראל עם אלוקות שע"י משה

הת' מנחם מענדל שי' בקרמן, תלמיד בישיבה

יסביר דהתחלית   / השני  על  יביא מעלת האחד   / ע”י משה  בדברות שנתנו  בחי’  ב’  יביא 
היא בחיבור שניהם יחד / יוסיף החידוש שע”י החיבור בדברות האחרונות נעשה שלימות 
בראשונות / יקשה כיצד נעשה חיבור עם התחתון מצ”ע / יקדים ב’ בחי’ במשה / יבאר ענין 
יבאר ע”כ   / בנ”י  ע”י תפלתו על  יבאר דאין חיסרון במשה   / והעשירות במשה  העשירות 
באופן נוסף / ימשיך לבאר עוד עפ”י ביאור הכתוב “ואתה תצוה” / יביא ב’ עיניניים בגילוי 

העצם / יסביר עפ”י כל הנ”ל חיבור בנ”י עם הדברות הראשונות

554 ................. מ. חידוש כ"ק אד"ש מה"מ בענין המשכת שם הוי' במתן תורה

הת' מנחם מענדל שי' רוזנבלט, תלמיד בישיבה

יסכם מהלך המאמר / יבאר חידוש כ”ק אד”ש מה”מ במאמר / ידגיש דיוקי והוספות כ”ק 
אד”ש מה”מ במאמר / יקשה שאלה כללית במהלך המאמר / יבאר מהות הענין דגילוי שם 
הוי’ במתן תורה / יבאר עפ”ז מהות החידוש במאמרנו / יקשה על כך / יבאר דישנם שני 
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בשלימות  תלוי  בעולם  הגילוי  דשלימות  יבאר   / ובבנ”י  בעולם   – הוי’  שם  בגילוי  ענינים 
הגילוי בהגוף דבנ”י / עפ”ז יחדד החידוש במאמרנו / עפ”ז יבאר המהלך בהמאמר / עפ”ז 

יבאר דיוקי והוספות כ”ק אד”ש מה”מ במאמר

567 ..................... מא. חידוש כ"ק אד"ש מה"מ בענין ג' ביהמ"ק כנגד ג' האבות

הת' שלום דובער הכהן שי' הענדל, תלמיד בישיבה

יביא ביאור אדה”ז בלקו”ת בנוגע לקשר בין ג’ הגאולות לג’ ביהמ”ק / יביא ביאור כ”ק אד”ש 
מה”מ בהשייכות דביהמ”ק להאבות / יביא ביאור כ”ק אד”ש מה”מ בהתאמת ענין ג’ האבות 
לג’ הבחי’ זהב כסף ונחושת / לפי”ז יקשה סתירה בין ב’ השיחות / יקדים הביאור בלקו”ש 
ח”ו בענין מעלת הזהב ועפ”ז יישב הסתירה הנ”ל / יתאים ביאור הנ”ל עם המבואר בלקו”ש 
הנ”ל  בביאור  יוסיף   / ובע”ת  דצדיקים  הסוגים  ב’  עם  ביהמ”ק  ב’  בין  להקשר  בנוגע  ח”ט 
הקשר בין אברהם ויצחק לזהב וכסף / יקשר הנ”ל גם עם ג’ המדרגות בביהמ”ק / יבאר כ”ז 
בעומק יותר מהמבואר בחסידות בזה / ע”פ כהנ”ל יבאר החידוש במעלתו של יעקב והקשר 

עם ביהמ”ק השלישי ובחי’ הנחושת

582 .......................... מב. סיכום כללי וביאור המהלך בד"ה "ביום עשתי עשר"

הת' לוי יצחק שי' זילברשטיין, תלמיד בישיבה

ישראל יודעים האמת / מוכנים לוותר על אף מיעוט השפע / הטעם לבחירה - “חלקי הוי’” 
רוצה האמת - ו”מתחלפין” הוא רק ראי’ / “נפשי” - למעלה מהשכל לגמרי אלא שמתלבש 
בשכל / הפיקח אינו חפץ אף לא בגילוי אלוקות הנעלה ביותר / בחירה בגילויים הנעלים 
בריבוי השתלשלות, כבחירה בקליפה / הבחירה דישראל בהקב”ה, מצד שורשם - פנימיות 
המקיף / שורש ישראל מתבטא דוקא כשחודר לשכל / הרועה ענינו להמשיך בפנימיות / 
יקשה מהביאור במאמר - דלכאורה סותר לעניין ‘ממוצע המחבר’ / יבאר זאת עפ”י הסבר 

כ”ק אד”ש בעניין הרועה / עפ”ז יבאר הדיוק במהלך המאמר

שער הלכה ומנהג

591 .................................................... מג. דין כיסוי הגוף בתפלה ובק"ש

הרה"ח מנחם מענדל שי' הראל, ר"מ כולל אברכים שע"י הישיבה

יביא מדברי הב”ח דאין לעמוד בשעת התפילה ללא כיסוי / יביא דברי הגמ’ בנוגע להחילוק 
בין ק”ש לתפילה / יבאר שיטות רש”י והרמב”ם שמדייקים בזה / יביא פסק המחבר בשו”ע 
/ יבאר שיטות ה’דרישה’, ה’לבוש’ וה’מאמר מרדכי’ בזה / יבאר הנפק”מ בין השיטות הנ”ל 
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לכבוד  בנוגע  הרמב”ם  מדברי  ידייק   / וה’דרישה’  כ’הלבוש’  אדה”ז שמכריע  דברי  יביא   /
המצוות דכהנ”ל אינו לעיכובא ויבאר דכך פסק אדה”ז בענין זה / עפ”ז יבאר בנוגע לנדו”ד

596 ....................................................... מד. בענין לבישת טלית בברית

הרה"ת רפאל אברהם שי' דובקין, מצוות הישיבה

חלק ראשון: 

יביא הטעמים השונים במנהג התעטפות בטלית בברית. 

חלק שני: 

יוסיף דעות החולקות מכמה רבני אנ”ש   / יביא השיטה הנפוצה בנוגע למי הם הלובשים 
ויבאר טעמם / יביא שיטה נוספת שמחלקת בין הנוהגים ללבוש והמחוייבים בכך / יביא 

ממענה כ”ק אד”ש מה”מ האם יש ללמוד מהנהגת הרבי הריי”ץ בנושא זה.

חלק שלישי: 

יביא מהנהגת רבותנו נשיאנו לגבי ברכה בלבישת הטלית / יביא דברי הטור בנוגע להלובש 
והשיטות  מהר”ח  דעת  יביא   / הב”י שחולק  דברי  ויבאר  הראשונה  מהלבישה  הפסק  אחר 
השונות בהבנת דבריו / יביא פסק אדה”ז והצ”צ בזה / יבאר דעת הרמ”א ע”פ ביאור כ”ק 

אד”ש מה”מ / עפ”ז יבאר בדעת הרבי הריי”ץ / יסכם בנוגע למעשה בפועל.

610 ................................ מה. דין גרירת ספסלים כבדים בש"ק במבנה מרוצף

הרה"ח מנחם מענדל שי' הראל, ר"מ כולל אברכים שע"י הישיבה

יביא ב’ המעשיות בגמ’ בעניין גרירית ספסלים / יביא דברי התוס’ בחילוק בין עיר שכולה 
מרוצפת לעיר רגילה / יבאר העולה מכהנ”ל דבעיר המרוצפת לא גזרינן על גרירת ספסל 
ובעיר שאינה מרוצפת כולה גזרינן / יביא דברי המאירי והרמב”ן דאין חילוק בהיתר בין 
ספסלים גדולים לקטנים / יביא שיטת הפוסקים להלכה דמותר לגרור בין גדולים בין קטנים 
בדבר שאינו מתכוין / יביא שיטת הפוסקים דבספסלים גדולים מאוד יש איסור / יביא פסק 
אדה”ז בזה להחמיר / יבאר טעמו מדין העושה נקב בשבת / יבאר דלפי שיטת אדה”ז יש 

להחמיר גם בעיר שכולה מרוצפת

617 ............................. מו. בענין הדלקת נרות שבת ע"י מצית לשיטת אדה"ז

הת' שניאור זלמן שי' קרלנשטיין, תלמיד בישיבה

יביא דברי אדה”ז בנוגע להדלקת נרות שבת / יבאר עפ”ז הטעם שמשליכות הנשים הפתילה 
ולא מניחות / יביא מחלוקת הב”י והמג”א בזמן קבלת שבת ע”י האשה והיוצא מכך בנוגע 
לנדו”ד/ יביא דברי הגרא”ח נאה וערוה”ש / יבאר שיטת אדה”ז והערוה”ש / יביא מקובץ 
הערות וביאורים דיוק בשו”ע אדה”ז והיוצא מכך למעשה / יביא דברי אדה”ז בנוגע לכלי 



XXXIII

נקוב ומטפטף שמן לתוך הנר / יבאר הדוחק להתאים את ההדלקה במצית להנ”ל / יביא 
מקובץ מכון הוראה ומשפט / יבאר האם מתאים לשיטת אדה”ז / יסכם בנוגע למעשה

625............................................... מז. בעניין איסור יציאה מארץ ישראל

הת' מיכאל רפאל הכהן שי' כהן, תלמיד בישיבה

יביא ב’ המקורות מהכתובים לאיסור יציאה מא”י / יבאר בדעת הרמב”ם הגדרת האיסור 
כלפי כהן וישראל / יבאר בדעת התוס’ שמחלק בין כהן וישראל בשונה משיטת הרמב”ם 
ב’  יתאים  עפ”ז   / בזה  הנפק”מ  יבאר   / והרמב”ן בטעם האיסור  יביא מחלוקת הרשב”ם   /
יבאר   / האיסור  חלות  בזמן  יחקור   / האיסור  בטעם  הדעות  לב’  האיסור  במהות  השיטות 
דעת הרמב”ם בזה / עפ”ז יתלה מחלוקתם בחקירה הנ”ל / יביא התייחסות כ”ק אד”ש מה”מ 

בנושא

635 .............................. מח. תפלה מול חלון זכוכית שבבואתו משתקפת שם

הרה"ח גמליאל הכהן שי' רבינוביץ

יסתפק בדין המתפלל מול חלון שבבואתו משתקפת שם / יביא מקור הדין בעניין המתפלל 
אחורי רבו / יביא דברי הרדב”ז שזהו משום דמחזי כמשתחווה לרבו וה”ה למראה / יביא 
האחרונים שנקטו כהרדב”ז להלכה / יביא תמיהת המהרש”ם על דברי הרדב”ז / ידון האם 
דיבר הרדב”ז גם בחלון וכה”ג / יביא דברי הפוסקים בזה / יסתפק האם דין זה תלוי בדין 
אסור שחיטה לתוך כלי עם מים / יבאר דיש לחלק בין המקרים / ידון אם האיסור להתפלל 
מול מראה הוא דווקא בתוך ד’ אמות / ידון אי הוי אסור רק ביחיד או גם בציבור / יסכם 

העולה מכהנ”ל

646 .................................................. מט. מנהג חב"ד לקדש בטבעת זהב

הת' מנחם מענדל הלוי שי' סגל, תלמיד בישיבה

יביא מנהג כ”ק אד”ש מה”מ לקדש בטבעת זהב / יביא ביאור כ”ק אד”ש בקשר לחשיבות 
מנהגי בית הרב / יביא שיטת ה’מרדכי’ לקדש בשל זהב ויביא ראיות לדבריו / יביא שיטת 
הבא”ח לקדש בטבעת של כסף ויביא ראיות לדבריו / יביא מחלוקת הסמ”ע והט”ז בגדר 
נתינת הפרוטה - מטעם פרעון או מטעם קנין / יביא חקירת האב”מ האם גדר הפרוטה מדין 
הלכ”מ, או מדין ממון / יקשר שיטות ה’מרדכי’ והבא”ח עם דעות הסמ”ע והט”ז ע”פ חקירת 
האב”מ / יבאר טעם הסמ”ע שזהו משום ‘קנין’ דרך שוויות החפץ / מדייק זה מדברי כ”ק 
יביא ביאור כ”ק   / ובהשווי  והט”ז בהקנין  יסוד מחלוקת הסמ”ע  יבאר את   / אד”ש מה”מ 
אד”ש מה”מ בנתינת טבעת דוקא / יקשר זה למחלוקת הסמ”ע והט”ז / יבאר ענין הזהב ע”פ 

תורת הסוד והחסידות / יבאר המנהג למעשה
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שער חסידות

663 ........................................................... נ. ז' סוגים בנשמות ישראל

הרה"ח יוסף יצחק שי' אופן, משפיע בישיבה

יבאר השמות מ”ה וב”ן / יבאר המעלה דב”ן על שם מ”ה / יבאר ב’ בחי’ בשם מ”ה, ביטול 
במציאות וזיכוך הגוף / יבאר ג’ בחי’ בנשמות ע”פ הרמ”ז והלקו”ת / יברר האם בחי’ מ”ה 
יבאר   / בנשמות  יביא המבואר בהמשך תרס”ו   / או באצי’ שבבי”ע  היא באצי’ ממש,  דב”ן 
דרגת אליהו ודוד שמבחי’ מלכות ושייכים לאצי’ / יבאר מהמשך תרס”ב הנשמות שמגיעות 
מיחוד זו”נ / יבאר מתרס”ב את הנשמות ששייכים לבי” ממש שמגיעים מאור הנשמה דבי”ע / 
יביא מהמשך אעת”ר עוד דרגה באצי’ וסה”כ ה’ )ו’( דרגות בכללות הנשמות / יבאר הנשמות 
שנקר’ ‘אחים ורעים’ גם אלו שמיחוד זו”נ / יברר המקור דנשמת אליהו האם מבחי’ ב”ן דמ”ה 
או מ”ה דב”ן / יסכם את סוגי הנשמות שמגיעים מיחוד זו”נ וממלכות / יסכם כל הז’ סוגים 

בנשמות

נא. ביאורים והערות בתניא פרקים ט - יא............................................673

הרה"ח יוסף יצחק שי' אופן, משפיע בישיבה

720 ........................................................ נב. בעניין אכילה לשם שמים

הת' חיים הכהן שי' ברנדלר, תלמיד בישיבה

יביא דברי הרמב”ם בעניין עבודת ה’ באופן של “מעשיך לשם שמים” ו”בכל דרכיך דעהו” 
וביאור כ”ק אד”ש בחילוק ביניהם / יבאר עפ”י נגלה ב’ ענינים ב’אכילה לשם שמים’ - בגוף 
בעומק  זה  יבאר   / האכילה  ובכוונת  בלבד,  ה’  לעבודת  הנצרכים  דברים  לאכול  האכילה, 
יותר עפ”י חסידות שרצונו הוא רק בחיות האלוקי שבמאכל / יבאר הדרך לזה - ע”י עבודת 
התפילה והסכמה בנפשו שכך יהיה גם בשעת המלחמה עם הנה”ב / יביא מתו”א דמי שאינו 
מצליח בדרך זו יתבונן בתועלת שיוצאת מאכילתו / יביא העצה אם בכל זאת אינו מצליח / 
יבאר עניין ‘בכל דרכיך דעהו’ דזהו בדוגמת אכילת שבת / יביא עצות כיצד גם בימי החול 
ניתן להגיע לכך / יבאר דיש להקדים העבודה ד’כל מעשיך’ והטעם לכך / יחקור כיצד צריכה 
להיות עבודה זו כהקדמה לביאת המשיח בדורינו וכחלק מכך שצריך ‘לחיות משיח’ / יבאר 
אופן עבודת ה’ בימוה”מ בשתי דרגות זו למעלה מזו / יבאר דגם כהקדמה לעבודה נעלית זו 
יש להתחיל מהעבודה ד’כל מעשיך . . לשם שמים’ / יבאר הטעם בכך שנדרש עבודה באופן 
מלמטה למעלה / יקדים המבואר לעיל שבאכילה ב’ עניינים גוף האכילה וכוונת האכילה / 
עפ”ז יבאר דהעבודה ד’כל מעשיך לשם שמים’ הוא עבודה תמידית בגוף האכילה וכל הדרגות 

שלמעלה מזה הם בכוונת האכילה / יסכם כל הדרגות והדרך להגיע אליהם 
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נג. העולם במהותו הפנימי............................................................. 739

הת' שניאור זלמן שי' גורעוויטש, תלמיד בישיבה

יהיה ראיית  יבאר שבגאולה   / ישראל בזמן הגלות דוקא  יביא הביאור בחסידות שעבודת 
אלוקות בדרך פשיטות / יבאר שהעולם מתחילת בריאתו הוא אלוקות / יביא שיחת כ”ק 
אד”ש מה”מ שהעולם מצד טבעו ההיפך מאלוקות / יקשה דלכאורה ב’ הביאורים סותרים / 
יבאר ב’ מצבים בשייכות העולם לאלוקות / עפ”ז יתווך ב’ הביאורים הנ”ל / יקשר ב’ מצבים 

אלו לב’ התקופות בימוה”מ / יבאר עפ”ז מהי העבודה הנדרשת כהכנה לכך

746 ..................................... נד. ביאור במשל שבריש 'שרש מצות התפלה'

הרה"ת שלום שי' טל, כולל אברכים שע"י הישיבה

יביא משל הצ”צ והסיוג בכך ע”פ ביאור ב’דרכי שלום’ / יעיר ע”כ מדברי כ”ק אד”ש מה”מ / 
יקדים ויביא הנכתב בספר הזכרונות בענין ל’כוון בשמותיו’ של הקב”ה / יבאר עפ”ז באופן 
חדש דברי הצ”צ בשורש מצוות התפילה / יבאר פירוש הבקשה כללית ופרטית / יבאר עפ”י 

הנ”ל פתיחת דברי הצ”צ ב’שורש’ דתפילה מדרבנן

נה. בלי גבול בעולמות בי"ע............................................................ 752

הת' אריאל שי' מימון, תלמיד בישיבה 

על  וההשפעה  הצמצום  בענין  בי”ע  עולמות  לבין  האצי’  עולם  בין  בכללות  החילוק  יביא 
הנבראים בבי”ע / יביא הטעם לגבול שבבי”ע - שזהו בשביל ענין המלוכה ששייך בנפרדים 
דוקא / יבאר שהנבראים בבי”ע הם למעלה ממספר ממש / יקשה בזה על המבואר לעיל 
שבבי”ע הנבראים הם גבול / יביא המבואר שבג”ע יש עליות לאין קץ ובל”ג / יביא ממק”א 
שהתענוג של ג”ע הוא גבולי ויקשה על הנ”ל / יחקור ב’ אופנים בגדר דבל”ג / יבאר דזה 

תלוי האם מסתכלים מצד בי”ע או מצד הבל”ג / עפ”ז יישב כהנ”ל

758 ............................................................... נו. ביאורים ב'תורה אור'

הת' יוסף יצחק שי' אנקווה, תלמיד בישיבה

הדיוק  יבאר   / הע”ס  התכללות  לענין  מ’למשפחותיכם’  בדוגמא  בתו”א  אדה”ז  דיוק  יבאר 
לשם  ו’יעקב’  מ’אברהם’  דוקא  בדוגמא  הדיוק  יבאר   / ה’אותיות’  לענין  מ’ברוך’  בדוגמא 
האדם / עד”ז יבאר דיוקו במק”א בדוגמא מ’אברהם’ דוקא לחקיקת שם האדם / יביא ב’ 
מקומות בתו”א שמביא משל לענין השמחה / יקשה מדוע מביא בב’ המקומות ב’ משלים 

שונים / יבאר זה עפ”י תוכן הענינים המובאים בב’ המאמרים
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שער שונות

767 .................................................................. נז. בגדרי מצות תפלה

הגה"ח הרב גדליה שי' אקסלרוד, אב"ד חיפה

המקור  לגבי  הלח”מ  דברי  יביא   / מדאורייתא  תפילה  למצוות  בנוגע  הרמב”ם  דברי  יביא 
לכך שהחיוב הוא בכל יום ומבאר הענין / יביא קושיית הרמב”ן על שיטת הרמב”ם שתפילה 
דאורייתא / יביא תי’ הכס”מ בדעת הרמב”ם ומקשה עליו / יביא דברי הלב שמח בביאור 
הרמב”ם ומקשה עליו / יבאר הענין בדעת הרמב”ם / יביא מח’ המג”א והט”ז בגדר חיוב 
תי’  יביא   / המג”א  בדעת  המשנ”ב  קושיית  יביא   / כהמג”א  השו”ע  ופסק  לנשים  התפילה 
המחצית השקל ומבאר דבריו / יביא דברי המשנ”ב בדעת המג”א ומקשה עליו / יביא דברי 
בענין  והרמב”ם  השו”ע  דברי  יבאר   / חכמים  של  לדעתם  שנמסרה  לולב  במצוות  הרא”ש 
תפילה ומצוות ת”ת / יבאר הנהגתו של רשב”י וחבריו / יבאר הנהגתו של בן עזאי / יביא 

דברי הפמ”ג בענין תשלומים במעריב ומצריך עיון בהם

778 .................................................... נח. כמה הערות בפרשיות המשכן

הרה"ח שלום דובער שי' וולף, משפיע ונו"נ בישיבה

הצעת ביאור באריכות לשון הפסוק אודות מקום השולחן והמנורה. והצעת ביאור בדברי 
הצ”צ במשמעות הפנימית של השולחן והמנורה / הצגת שיטת רש”י וכנגדה שיטת הרמב”ן 
בפירוש הכתובים במעשה המשכן / סיכום דברי הרמב”ן וכ”ק אד”ש מה”מ אודות השייכות 
בין הקטורת שבכל יום בהיכל לקטורת של יום כיפור בקדש הקדשים. ולפי זה ביאור דיוק 

לשון הפסוקים, מתי נאמר “מחוץ לפרוכת”, ומתי נאמר “לפני הפרוכת”

786 ............................................ נט. ביאור פירוש רש"י ב"בראשית ברא"

הרה"ח שמואל שי' ללום, אנ"ש ביתר עילית

יביא פירוש רש”י עה”פ “בראשית ברא...” / יחלק פי רש”י לשבעה חלקים / יקשה ויפרק 
בכל חלק מפירוש רש”י / יפלפל בדבריו ויבאר החידוש בכל חלק מדברי רש”י

ס. ביאור במעלת ההתעסקות בכבוד השבת......................................... 809

הת' שמואל שי' מנגמי, תלמיד בישיבה

יותר  יביא מעשי אמוראים דעסקו בגופם בצרכי השבת / יביא הגמ’ בקידושין דמצוה בו 
מבשלוחו / יביא דברי אדה”ז על ההשתדלות העשיה בגופו והדיוק בקו”א על לשון מצוה / 
הטעם ע”פ הקו”א זה דהרמב”ם הטור והב”י לא הזכירו מעשי רבא ורב ספרא / עפ”י הנ”ל 
יובן הא דנקיט לשון מצוה / יתמה ע”כ דלא נקטו הטור הב”י ואדה”ז בדבריהם את ר”א ור”ע 
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ר”ה ור”פ / יתרץ עפ”י פ’ הגהות הראמ”ה את ר”א ור”ע/ ינסה לתרץ את ר”ה ור”פ בסברא / 
ידחה ע”פ דברי הרמב”ם / יבאר עפ”י לקו”ש בהחילוק בין הרמב”ם לאדה”ז בטעם הדהלקת 

הנר / עפכ”ז יובן היטב לשונם של הרמב”ם, הטור, הב”י ואדה”ז

שער דובב שפתי ישנים

כתבי הרה"ח גרשון חן ע"ה מפוענחים ומבוארים................................... 821

מהו  בזה  יקשה   / גהינם  פתחי  לג'  בנוגע  הגמ'  דברי  יביא  גהינם:  פתחי  בג'  הצורך  ביאור 
הפתחים  ג'  של  עניינם  עפ"ז  יבאר   / גהינם'  'פתח  עניין  ביאור  יקדים   / דוקא  בג'  הצורך 

ומיקומם 

ל'הקורא  בנוגע  הגמ'  דברי  יביא  בעשה":  עובר  אברם  לאברהם  "הקורא  מארז"ל  ביאור   
לאברהם אברם' / יקשה בזה מהו החילוק מיעקב / יבאר תוכן השמות אברם ואברהם / יבאר 
תוכן השמות יעקב וישראל / יבאר עפ"ז עניין הנ"ל / יבאר ב' דרגות ביחס הקב"ה לתומ"צ 

/ יבאר עפ"ז מדוע 'עובר בלאו ובעשה'
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"למכה  של  הנס  גדול"7,  נס  בו  שנעשה 
אדה"ז  שמבאר  )כפי  בבכוריהם"8  מצרים 
זה  נס  "וקבעו  באריכות9(,  שלו  בשו"ע 
שבת  וקראוהו  בשבת  לדורות  לזכרון 
הגדול". ויתירה מזו: "בשבת הגדול היתה 
יציאת  של  והנסים"10  הגאולה  התחלת 
מצרים )שלכן אומרים בשבת זה "עבדים 

היינו וכו'"11(.

של  הנס  דוקא  מדוע  להבין12:  וצריך 
"למכה מצרים בבכוריהם" נקרא )א( "נס 
גדול" )יותר משאר הנסים(; במה מתבטאת 
"התחלת  )ב(  שזהו  ועד  הנס?  גדלות 
ה"ז  דלכאורה  דיצי"מ,  והנסים"  הגאולה 

רק עוד נס בין כל הנסים שקרו במצרים.

זה  נס  של  בשייכות  הסברה  צריך  גם 
עם יום השבת דוקא, ש"קבעו נס זה לזכרון 

7( תוד"ה ואותו – שבת פז, ב בשם מדרש )ראה 
ושו"ע אדה"ז  טור  ג(.  יב,  בא  זקנים מבעה"ת  דעת 

או"ח הל' פסח ר"ס תל.
8( תהלים קלו, י. וראה מדרש תהלים שם. רש"י 

ומצו"ד שם.
9( שם. וכ"ה בתוס' שם. – ובטור מבאר תוכן הנס 

באו"א. וראה לקו"ש חי"ב ע' 33 ואילך בהערות.
10( שו"ע אדה"ז שם ס"ב.
11( שם, מרמ"א שם ס"א.

12( ראה גם לקו"ש חי"ב שם. חי"ז ע' 57.

"חודש  ניסן,  חודש  של  תוכנו  א. 
ענינו  שם  על  כך  שנקרא   – הגאולה"1 
 – חירותנו"2  "זמן  הפסח,  חג  המרכזי, 

מודגש במיוחד בשבת שלפני פסח:

מזו:  ויתירה  נס3,  מלשון  הוא  ניסן 
ניסן )בשני נוני"ן( מורה על "נסי נסים"4 – 
הנסים והנפלאות שהקב"ה עשה עם בנ"י 
בחודש זה בהוציאם ממצרים, ששמסמלים 
חודש  המיוחדת של  הנסית,  ההנהגה  את 
זה. וענין זה )של נסי נסים( בא יותר לידי 
ביטוי בשבת שלפני פסח )שמיני' מתברך5 
"לפי  הגדול"  "שבת  הנקרא  הפסח6(,  חג 

1( שמו"ר פט"ו, א.
2( נוסח התפלה והקידוש דחה"פ. וראה לקו"ש 

חי"ז ע' 71 ואילך.
ניסן  ב:  יב,  בא  עה"פ  טוב  לקח  ראה מדרש   )3

שבו נעשו נסים לישראל.
וחדא"ג  ובפרש"י  רע"א  נז,  ברכות  ראה   )4

מהרש"א שם.
5( זח"ג סג, ב. פח, א.

זו(  6( דאף שיום ראשון דחג הפסח חל )בשנה 
ביום השבת, הרי גם שבת מקבלת )תוספת( ברכה 
זה,  שלפני  משבת  מצ"ע(  בה  שיש  להברכה  )נוסף 
שמיני' מתברך כולהו יומין, גם יום השביעי, כמובן 
מתוכן הענין בזהר שם, שמיני' מתברך כולהו יומין 
בברכת המן, והרי הברכה על יום הששי כולל "לחם 
משנה" גם על יום השבת )בשלח טז, ה. כב(. וראה 

גם שיחת ש"פ בא )והתוועדויות שלאח"ז( תשד"מ.

מהותו של נשיא הדור
משיחות ש"פ צו, שבת הגדול, ח' ניסן ה'תנש"א 

- תרגום מאידית - 
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בקשתו, כיון שהקב"ה רצה שדוקא משה 
יהי' השליח לגאול את בנ"י.

מזה מובן, שלמשה יש שייכות עמוקה 
לגאולה19, ולכן יש בכחו דוקא לגאול את 

בנ"י.

"הוא  משה  על  אומרים  שחז"ל  ועד 
משה  אחרון"20.  גואל  הוא  ראשון  גואל 
נקרא "גואל אחרון" אפילו בנוגע לגאולה 
האחרון  זה  מגלות  והשלימה  האמיתית 
)שתהי' ע"י משיח צדקנו(, שעלי' נאמר21 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  "כימי 
נפלאות", ובפרט כידוע22 שגאולת מצרים 
היא הראש והשורש דכל הגאולות, כולל 
גם הגאולה העתידה לבוא – כיון שגאולה 

)כל גאולה( באה דוקא בכח משה.

ג. ונקודת הביאור בזה:

התכלית דגאולת מצרים היא – "ולקחתי 
לאלקים  לכם  והייתי  לעם  לי  אתכם 
וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם 
מתחת סבלות מצרים"23, ו"אנכי ה' אלקיך 
ז.א.  מצרים"24.  מארץ  הוצאתיך  אשר 

מתוקן  הי'  משה  ד:  פ"ב,  שמו"ר  ( ראה  19
לגאולה, מתחלת ברייתו נתקן לכך.

ויחי.  פ'  א. שער הפסוקים  רנג,  זח"א  ראה   )20
תו"א ר"פ משפטים. וראה בארוכה לקו"ש חי"א ע' 

8 ואילך.
21( מיכה ז, טו.

22( ד"ה כימי צאתך ה'תש"ח פי"ב )ע' 164(.
23( וארא ו, ז.

שם.  ופרש"י  מכילתא  וראה  ב.  כ,  יתרו   )24
שמו"ר פכ"ט, ג.

הגדול",  שבת  וקראוהו  בשבת  לדורות 
דאע"פ שישנה סיבה על כך13, מ"מ צריך 
לומר14 )ע"פ הידוע גודל הדיוק בכל דבר 
בתורה ובקביעות הימים ע"פ תורה( שיש 
תוכן השבת,  עם  פנימית  שייכות  גם  לזה 
עד כדי כך שהשבת נקראת ,"שבת הגדול".

ד")התחלת(  שהשייכות  ולהוסיף, 
הוא  )הגדול(  שבת  עם  והנסים"  הגאולה 
בהדגשה יתירה בשנה זו, שהיום הראשון 
והיציאה  הגאולה  היתה  )שאז  פסח  של 

ממצרים בפועל( חל ביום השבת15.

בגאולת  העיקריים  הענינים  אחד  ב. 
מצרים המודגש בתורה הוא – זה שהגאולה 
היתה ע"י משה רבינו, גואלם של ישראל, 
כפי שהתורה מספרת ובארוכה16 שהקב"ה 
עד  ישראל.  כגואל  במשה17  דוקא  בחר 
"שלח  מהקב"ה  בקש  כשמשה  שאפילו 
את  הקב"ה  קבל  לא  תשלח"18,  ביד  נא 

13( שו"ע אדה"ז שם ס"א, ממג"א שם סק"א.
14( ראה גם לקו"ש שם ע' 58.

15( ולהעיר שפסח נקרא שבת בכתוב )אמור כג, 
טו(.

16( שמות ג, א ואילך.
17( ואהרן הלך עם משה אל פרעה – ש"יהי' לך 
לפה" )אבל "אתה תהי' לו לאלקים" )שמות ד, טז(( 
כי  גו'  אנכי  דברים  איש  "לא  משה  לטענת  במענה 
כבד פה וכבד לשון אנכי" )שם, י(, ולכאורה משמע 
שלולא טענת משה, לא הי' אהרן המדבר )וכמובן גם 
מזה שבתחלה ענה ה' )על טענת משה הנ"ל( "מי שם 
פה לאדם גו' ואנכי אהי' עם פיך גו'" )שם, יא-יב(, 
ורק לאחרי שאמר משה "שלח נא ביד תשלח", אמר 

ה' שאהרן יהי' המדבר(.
18( שם, יג.



   65   שער דבר מלכות    

הוא הבע"ב על טבע העולם, ולכן יש בכחו 
שמשנה  נס  )או  מן  שלמעלה  נס  לעשות 
את( ההנהגה הטבעית של העולם )מלשון 
"טובעו  )מלשון  שטבע  והסתר31(,  העלם 
בים"32( מכסה על כח הפועל של הקב"ה 

שנמצא בו,

)שראו  לבנ"י  הכח  את  ונותן  נתן  וזה 
גאולה  תהי'  שאצלם  אלו(,  גלויים  נסים 
והגבלות(  )מדידות  מהמיצרים  חירות   –
העולם  להנחות  ומה"שעבוד"  העולם  של 
מיצרים  מלשון33(  ל)מצרים  ומה"עבדות" 
והגלות  בכלל  שונים של העולם  וגבולים 
שזה   – מצרים  מגלות  החל  בפרט, 
אמיתית  חירות  חירותנו",  "זמן  נעשה 
מכלההגבלות, כולל ההגבלות של לבושי 
הטבע )גם דהנסים המלובשים בטבע, כמו 

נס פורים34(.

כפי שיהי' בשלימות בגאולה האמיתית 
מארץ  צאתך  "כימי  כשיהי'  והשלימה35, 
לגמרי  נפלאות  נפלאות",  אראנו  מצרים 

ד. מאמרי אדהאמ"צ  לז,  31( ראה לקו"ת שלח 
דברים ח"א ע' שג. ח"ג ע' א'נט. וראה לקו"ש )חלק 

לד( שופטים תשמ"ז הערה 63. וש"נ.
סה"מ  וראה  ד.  טו,  בשלח   – הכתוב  לשון   )32

מלוקט ח"ה ע' קח ואילך. וש"נ.
סד,  בשלח  ואילך.  ב  נז,  וארא  תו"א  ראה   )33

א-ב. יתרו עא, ג ואילך. ובכ"מ.
סע"ג  צג,  מג"א  תו"א  ג.  נט,  להה"מ  או"ת   )34
ואילך  ע' שע  ח"א  א. סה"מ תקס"ה  ק,  ואילך. שם 
)נוסחא שני'(. ובכ"מ – נסמנו במכתב כ"ה אדר ש.ז. 
הערה ד"ה כידוע )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 883 ואילך(.
ש.ז.  ניסן  ה'  מכתב  ראה   – לקמן  בהבא   )35

)סה"ש תנש"א ח"ב ע' 888 ואילך(. וש"נ.

מצרים  בגאולת  למטה  אלקות  שהגילוי 
בעולם,  שנמצאים  כפי  שבנ"י,  כדי  הוא, 
יראו זאת ויכירו וידעו את הקב"ה, ויקבלו 
על עצמם )אח"כ במתן-תורה( את התורה 
העבודה  וע"י  הקב"ה25,  של  והמצוות 
שלהם – לגלות אלקות באופן קבוע ונצחי 
שנפעל  כפי  בעולם  ובחלקם  בחייהם 
במשכן )התכלית דיצי"מ ומ"ת( – "ועשו26 
ובקביעות  בתוכם"27,  ושכנתי  מקדש  לי 
ושני(,  )ראשון  המקדש  בבית   – יותר 
ובתכלית השלימות שתהי' בבית המקדש 
בית  ידיך"28,  כוננו  אד'  "מקדש  השלישי, 
נצחי29, בגאולה האמיתית והשלימה, ועי"ז 
– גם לגלות אלקות בעולם באופן כזה, עד 
וכל  העולם  כשכל  לע"ל,  בזה  לשלימות 
בגלוי  אלקות  ויראו  יכירו  שבו  האנשים 
ובשלימות, "ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר 

יחדיו כי פי ה' דיבר"30.

מצרים  שגאולת  לכך  הטעם  גם  וזהו 
 – )גלויים(  ונפלאות  באה דוקא ע"י נסים 
כיון שדוקא ע"י נס שלמעלה מדרך הטבע, 
הבלתי  הכח  בשר(  )לעיני  בגלוי  מתגלה 
מוגבל של הקב"ה, שיכירו בגלוי שהקב"ה 

העם  את  "בהוציאך  יב(  ג,  )שמות  וכמ"ש   )25
ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה".

26( תרומה כה, ח.
27( וראה שהש"ר רפ"ה: "ואימת שרתה שכינה 
סה"מ  וראה  המשכן".  שהוקם  מיום  )בארץ(  עלי' 

מלוקט ח"ג ע' נז. ובכ"מ.
28( בשלח טו, יז ובפרש"י. ועוד.

29( זח"א כח, א. ח"ג רכא, א. תקו"ז ת"ח.
30(( ישעי' מ, ה. וראה תניא פל"ו )מו, א(. ושם: 

וכבר הי' לעולמים מעין זה בשעת מ"ת כו'.
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אמרם"38 – שמזה מובן, שמזמור זה מבטא 
את התוכן של עבודת ופעולת משה )ע"י 
תפלתו(, כולל – פעולתו בבנ"י ובעולם39.

נועם  ש"ויהי  חז"ל40,  שאומרים  וכפי 
זה(  מזמור  )סיום  גו'"  עלינו  אלקינו  ה' 
בקשר  משה  של  )ותפלה(  הברכה  הוא 
להם  "אמר  במשכן:  השכינה  השראת  עם 
ידיכם,  רצון שתשרה שכינה במעשה  יהי 
ז.א.  וגו'".  עלינו  אלקינו  ה'  נועם  ויהי 
השראת  את  פעלה  משה  תפלת  שדוקא 
ד"כוננהעלינו"  ובאופן  במשכן41,  השכינה 
– בקביעות, לדור דור ]עד כפי שזה יהי' 
בשלימות בבית המקדש השלישי, כדברי 
כוננהו"  ידינו  ש"ומעשה  עה"פ  חז"ל42 
שעליו  השלישי,  המקדש  בית  על  מכוון 
אומר הקב"ה: לעתיד לבא אני אבנה אותו 
ומשרה שכינתי בתוכו ואינו חרב לעולם[.

ה. הביאור בזה – ובהקדים דיוק בכפל 
הלשון )וענין( בתחילת המזמור ובסיומו43: 

)ד"ה השיר(: אחד עשר מזמורים שאמר משה בספר 
תהלים מתפלה למשה עד סוף מזמור לתודה.

38( מדרש תהלים ופרש"י עה"פ. פרש"י פקודי 
לט, מג. ועוד.

תשכ"ט  למשה  תפלה  ד"ה  בארוכה  ראה   )39
)סה"מ מלוקט ח"ה ע' ריז ואילך. "קובץ י"א ניסן – 

שנת הצדי"ק" )קה"ת, תנש"א( אות כא(.
40( פרש"י פקודי שם, מבמדב"ר פי"ב, ט. וראה 
גם פרש"י תהלים עה"פ. תו"ש עה"פ פקודי שם )אות 
הנ"ל  ניסן  י"א  לקובץ  ב"פתיחה"  )וראה  וש"נ  לד(. 

הערה 12(.
41( ראה בארוכה ה"פתיחה" שם.

הנסמן במכתב  וראה  עה"פ.  42( מדרש תהלים 
הנ"ל הערה ד"ה לעתיד.

43( שמזה מובן שתוכן כל המזמור )שבין תחלתו 

של  הנסים  )כמו  הטבע  מדרך  למעלה 
אפילו  נפלאות   – מזו  ויתירה  יצי"מ(, 
ובאופן  מצרים;  יציאת  של  לנסים  בערך 
ד"אראנו", הקב"ה עצמו מראה אותם, שאז 
מתגלה הכל, הן השייך לגילוי )נגלה(, והן 
המכוסה )נסתר(; נראית האמת והפנימיות 
של ההנהגה הטבעית, השלימות דהנהגה 

נסית, עד גם זה שהוא לגמרי "נפלא".

)גילוי  לבנ"י  גאולה  להביא  והכח 
אלקות למטה( באופן הנ"ל בא דוקא ע"י 

משה רבינו, גואלם של ישראל, כדלקמן.

הענין  תוכן  ביאור  ע"י  זה  ויובן  ד. 
והחידוש דמשה )שהוא בדוגמת החידוש 
של ענין הגאולה, ולכן באה הגאולה דוקא 
ע"י משה( – כפי שמתבטא בספר תהלים 
בימים  לומר  )שמתחילים  צדי"ק  מזמור 
איש  למשה  "תפלה  שמתחיל  אלו36(, 
אלקינו  ה'  נועם  "ויהי  ומסיים  האלקים", 
ומעשה  עלינו  כוננה  ידינו  ומעשה  עלינו 

ידינו כוננהו".

שהוא  בחידוש,  מתיחד  זה  מזמור 
למשה"(;  )"תפלה  רבינו  משה  ע"י  נאמר 
מזמורים  עשר  "אחד  מבין  הראשון  הוא 
)ש(משה  מזמור  לדוד  עד37  מכאן  כו' 

36( ע"פ המנהג לומר בכל יום הקרפיטל תהלים 
אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  )מכתב  חייו  לשנות  המתאים 
נדפס ב"קובץ מכתבים" שבסו"ס תהלים אהל יוסף 
214(. אגרות-קודש שלו ח"א ע' לא. ח"י  יצחק )ע' 
נג. וראה גם מאמרי אדה"ז הקצרים ע' שמא( –  ע' 
צדי"ק  מזמור  אמירת  זו  שנה  ניסן  בי"א  מתחילים 

שבתהלים.
ב  טו,  שבועות  רש"י  וראה  בכלל.  עד  ולא   )37
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ש"כל הוה נפסד"46, )ב( הכח צריך לרדת 
ולהתלבש עד שיהי' בערך לגדרי העולם 
]כידוע47שהמברר צריך להתלבש בלבושי 
לעשות  בכחו  יש  אז  שדוקא  המתברר[, 
לקבל  מקוםקבוע  כלי,  )מהמתברר(  מזה 
הגילוי  )משא"כ אם  הגילוי  בפנימיות את 
ישאר  לא  הוא  למקבל,  בערך  שלא  הוא 
שם בקביעות, רק באופן מקיף וכיו"ב, עד 

שבמשך הזמן יכול להסתלק(.

ו. שני ענינים אלו – וי"ל שאלו הם שני 
הענינים בכפילות שבתחילת וסיום מזמור 
ובגלוי אצל משה  היו בשלימות   – צדי"ק 
רבינו – שהוא הממוצע המחבר בין הקב"ה 
וביניכם"48,  ה'  בין  עומד  "אנכי  ובנ"י, 
הענינים  משני  בו  להיות  צריך  וממוצע 

שהוא מחבר49:

על "איש האלקים" אומרים חז"ל50 "אם 
אלקים  למה  איש  ואם  איש  למה  אלקים 
ולמעלה  מחציו  איש  ולמטה  מחציו  כו', 
האלקים". ובהיות אצלו שני ענינים אלו – 
יש בכח משה לחבר   – )ו(האלקים"  "איש 

ע'  חט"ו  בהערות.   98 ע'  ח"ה  לקו"ש  ראה   )46
428. וש"נ.

47( ראה סה"מ מלוקט ח"א ע' קפז. וש"נ.
48( ואתחנן ה, ה.

49( ראה בארוכה ד"ה פנים בפנים תרנ"ט.
50( דב"ר פי"א, ד. מדרש תהלים עה"פ )במדרש 
תהלים שלפנינו הובא רק בבא הראשונה "ממחציתו 
באבער  תהלים  במדרש  אבל  איש".  נקרא  ולמטה 
הובא כל המאמר(. וראה "קובץ י"א ניסן" הנ"ל אות 

ב. וש"נ.

מהו טעם הכפל ד")תפלה ל(משה", ואח"כ 
בסיום  ועד"ז  האלקים".  "איש   – תוארו 
עלינו  אלקינו  ה'  נועם  "ויהי  המזמור: 
ומעשה ידינו כוננה עלינו )ואח"כ – פעם 

נוספת( ומעשה ידינו כוננהו"44.

ויש לומר אחד הביאורים בזה:

אלקות  וגילוי  המשכת  לפעול  בכדי 
)"ושכנתי  קביעות  של  באופן  למטה 
נדרשים  עלינו"(  ד"כוננה  באופן  בתוכם" 
יחד:  וחיבורם  קצוות,  שני  ענינים,  שני 
הרגילה,  מההנהגה  נעלה  שהוא  כח  )א( 
ההנהגה הטבעית של העולם, שיש בו הכח 
להכניס בעולם גילוי אלקות )שאינו בגילוי 
בעולם )מלשון העלם והסתר( מצ"ע(, ועד 
לגילוי  "כלי"  שיהי'  העולם,  את  לשנות 
אלקות. ובפרט באופן של קביעות ונצחיות 
שמצד  כיון  מיוחד,  כח  נדרש  שלכך   –
 – )זמן(  – שמורכב משינויים  גדר העולם 
משתנים כל הנבראים45 בהמשך הזמן, עד 

וסיומו( הוא ענין של כפל, ראה לקמן ס"ו. ולהעיר 
לשונות  כמה  יש  המזמור  פסוקי  בהמשך  שגם 
כפולים: "בדור דור" )פסוק א(. "ומעולם עד עולם" 
בני  שובו  ותאמר  דכא  עד  אנוש  "תשב  ב(.  )פסוק 
אדם" )פסוק ג(, ועוד. ואף שכן נהוג בכו"כ מזמורי 
כל  הרי  מזמור(,  של  )כסגנון  לשונו  לכפול  תהלים 
הערה  )וראה  הדיוק  בתכלית  הם  בתורה  ענינים 
)לגבי  הוא  החידוש  זה  שבמזמור  ובפרט  הבאה(, 
בתחלת  הן  )ענין(  לשון  כפל  שיש  המזמורים(  רוב 

המזמור והן בסיומו.
הרד"ק  פירוש  ששולל  שם  ראב"ע  ראה   )44

שהוא לשון כפול.
מתחיל  משנולד  התינוק  הידוע:  וכמאמר   )45

להתייבש )ראה בחיי בראשית א, כח(.
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שבחי' "איש" )"מחציו ולמטה"( של משה, 
כפי שהוא קשור עם העולם, מתאחד )רק( 
הבריאה(  )אלקות שבערך  "האלקים"  עם 
53 אבל לא עם הוי' )שם העצם54 כו'(, גילוי 

האלקות שלמעלה מהעולם )שנברא בשם 
אלקים, בראשית ברא אלקים55(.

"איש  לפני  )שנאמר  "משה"  אמנם 
המים  מן  "כי  שם  על  הוא  האלקים"( 
מה58(,  מ"ה57)ונחנו  משם   – משיתיהו"56 
האלקים"60(,  מ"איש  )למעלה  הוי'59  שם 
וידוע  מהבריאה.  שלמעלה  אלקות 
הוא  משה  נשמת  ששרש  בזה61,  הפירוש 
)עלמא  מים  בחי'  מאד,  גבוהה  מדרגא 

"איש  שזהו  מכיון  לומר:  יש  גיסא  ולאידך   )53
"איש"  הרי  הבריאה(,  שבערך  )אלקות  האלקים" 
)"מחציו ולמטה"( לא מתאחד לגמרי עם "האלקים" 
וגם לא נמשך האלקות למטה  ולמעלה"(,  )"מחציו 
ע"י  משא"כ  וכיו"ב(;  אנוש  )בבחי'  איש  מבחי' 
התוכן  שזהו  ית',  עצמותו  עם  משה  התאחדות 
ו"האלקים",  "איש"  לאחד  בכחו  למשה",  ד"תפלה 
וגם להמשיך אלקות למטה מבחי' איש כו', כדלקמן 

בפנים סעיף י.
54( כס"מ הל' ע"ז פ"ב ה"ז. פרדס שער יט )שער 
עיקרים  ואילך.  פס"א  ח"א  מו"נ  פ"א.  ד'(  בן  שם 

מאמר ב' פכ"ח.
55( בראשית א, א.

56( שמות ב, י.
57( תו"ח שמות קטז, א. אוה"ת תצוה ע' א'תרה. 
ע' א'תרכג. וראה גם תו"א יתרו סט, ריש ע"ב. מג"א 

צט, ג. ובכ"מ.
58( בשלח טז, ז. ח.

59( ראה סה"מ תקס"ב ע' קלז. אוה"ת וארא ע' 
רג. ובכ"מ.

ד.  ג,  ואתחנן  לקו"ת  שם.  יתרו  תו"א  ראה   )60
אוה"ת עקב ע' תקצט. ובכ"מ.

61( ראה תו"ח ואוה"ת שבהערה 57. ובכ"מ.

אלקות עם העולם )כפי שהי' בגלוי במשכן 
משה(.

קצוות  ששני  י"ל   – יותר  ובפרטיות 
אלו בממוצע הם שני הענינים של "משה" 
ו"איש האלקים" )הכפל בתחילת המזמור(:

חיבור  הוא  האלקים"  ש"איש  אע"פ 
כפי  ו"האלקים"(  )"איש"  קצוות  שני  של 
)משה(51 אבל מ"מ שם  שהם באדם אחד 
הדרגא  זוהי  הטבע52,  בגימטריא  אלקים 
טבע  את  ומחי'  ש"מתלבשת"  באלקות 
כיון  האלקים",  "איש  נאמר  ולכן  העולם. 

שבמשה  משמע,  הלשון  שמפשטות  דאף   )51
ולמטה"(,  )"מחציו  "איש"  נפרדים,  ענינים  ב'  היו 
במשה  והחידוש  ולמעלה"(,  )"מחציו  ו"האלקים" 
)משא"כ  ולמעלה"  "מחציו  "האלקים"  שהוא  הוא, 
מחציו  גם  איש,  בבחי'  כולו  הם  אדם  בני  שאר 
)"משה  הכתוב  לשון  מפשטות  הרי,   – ולמעלה( 
איש האלקים"( מובן, שהיות שמשה הוא איש אחד, 
בכל  האלקים"  "איש  הוא  הרי  אחד,  בגוף  נשמה 
מציאותו* )ראה ד"ה פנים בפנים הנ"ל, מע"ח שער 
לאה ורחל בסופו. וראה "קובץ י"א ניסן" שם(, שגם 
"מחציו ולמטה" )בעסקו בענינים גשמיים( הוא חלק 
)בעסקו  ולמעלה"  "מחציו  וגם  האלקים",  מ")איש( 
)האלקים("  מ"איש  חלק  הוא  רוחניים(  בענינים 
חלקים  ב'  להם  שיש  אף  אדם,  בני  בשאר  )משא"כ 
"חלק  עמו",  הוי'  "חלק  היא  נשמה  וגוף,  נשמה   –

אלוקה ממעל ממש", וגוף הוא נברא גשמי(.
*( ראה פי' מהרז"ו לדב"ר שם, שמפרש מאחז"ל 
עומדות  רגליו  הי'  משה  )פמ"א(  הפדר"א  ע"פ  זה 
בהר וכולו בשמים, וקורא לחלק שעמד בארץ איש 

ולחלק שבשמים אלקים.
ר"ח  פ"ב.  הנתיבות(  )שער  יב  שער  פרדס   )52
שער האהבה פ"ו ד"ה והמרגיל )קכא, ב(. וראה שם 
שער האהבה ספ"א ד"ה וכדי להבין )נב, ד(. של"ה 
פט, א )דאיתא בזהר(; קפט, א )ומרומז בזהר(; שח, 

ב. שו"ת חכם צבי סי"ח. שעהיוה"א רפ"ו.
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ענין  למטה  משה  אצל  ישנו  שלכן   –
בגלוי  הבל"ג(  )כח  והקביעות  הנצחיות 
אתה  "מעון  המזמור64:  בהמשך  ]כמרומז 
היית לנובדור ודור, בטרם הרים ילדו גו' 
אלף  כי  גו',  א-ל  אתה  עולם  עד  ומעולם 
וכך   – גו'"  אתמול  כיום  בעיניך  שנים 
נמשכת הנצחיות בזמן גם אצל "משה איש 
האלקים"65 בהיותו בטל לאלקות[, נצחיות 
)ובכל  מת"66  לא  ש"משה  עצמו,  במשה 
דור ודור ישנו אתפשטותא דמשה67, נוסף 
וכן  מישראל68(,  א'  שבכל  משה  בחי'  על 

)מזמור  זה  שלפני  מזמור  מסיום  ולהעיר   )64
פט(: ברוך ה' לעולם אמן ואמן, שאמן בכלל מורה 
בסופו(,  נזיר  ראה   – הנצחון  )גמר  הדבר  קיום  על 
ואמן בכפליים מורה על הקיום והתוקף באופן נצחי. 
)ראה  וזמן  מקום  בפירושו  נמשךלעולם,  זה  וענין 
סה"מ תש"ח ע' 160. ובכ"מ(, וגם בפירושו נצחיות 
וראה  ואילך(.  פנ"ז  תרל"ו  רבים  מים  המשך  )ראה 
עיסקא  עם  ד"אמן"  השייכות  תשכד  ע'  אור  יהל 

דשבתא כפול )דלקמן בפנים(.
זמן  בקוצר  מדבר  המזמור  שבהמשך  ומה   )65
שנותינו  ימי  גו'  בעברתך  פנו  ימינו  )"כל  האדם 
– הוא חלק מהעונש כאשר  גו'"(  בהם שבעים שנה 

"זרמתם שנה יהיו גו' שתה עונותינו גו'".
וראה  סע"ב.  לג,  זח"א  סע"ב.  יג,  סוטה   )66

בארוכה לקו"ש חכ"ו ע' 6 ואילך.
67( זח"ג רעג, א. תקו"ז תס"ט. וראה תניא פמ"ד 

)סג, א(. ועוד.
68( ראה תניא רפמ"ב.

ויבשה  מארץ  שלמעלה  דאתכסיא62(, 
"מן המים   – ומשם  )מקום מושב האדם(, 
דאתגליא,  ב)עלמא  בגלוי  משיתיהו"   –
עד ב(עולם הזה הגשמי. כך שכפי שהוא 
נמצא כנשמה בגוף פה למטה ה"ה בגלוי 
למעלה  למקורו  בגלוי  דבוק  המים",  "מן 
בגלוי  הים שתמיד קשורים  דגי  )בדוגמת 

למקור חיותם – מי הים63(.

רומז  האלקים"  איש  ש"משה  נמצא 
)א(  משה:  אצל  הנ"ל  הענינים  שני  על 
עם  למטה(  )פה  התקשרותו   – "משה" 
)שנותנת את  אלקות שלמעלה מהבריאה 
את  ולשנות  למטה  אלקות  לגלות  הכח 
העולם, ולהמשיך נצחיות, כח הבלי גבול – 
למטה(, ו)ב( "איש האלקים" – התקשרותו 
וזה  )כאיש( עם אלקות שבערך הבריאה, 
בערך  אלקות  להמשיך  הכח  את  נותן 
באופן  בעולם,  בגופים  נשמות  ל)בנ"י( 
שיכולים להעשות כלים )מצד ענינם הם(, 
ובאופן של קביעות, לגילוי אלקות שבערך 
גילוי   – בתוכם"  ל"ושכנתי  עד  הבריאה, 

אלקות שלמעלה מהבריאה.

ז. עפ"ז יובן גם הכפל בסיום המזמור 
– "ומעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו 

כוננהו":

כיון שאצל משה )ממוצע המחבר( היו 
האלקים"(  ו"איש  )"משה"  הענינים  שני 

62( תו"א בשלח סב, א-ב. ובכ"מ.
63( וראה ע"ז ג, ב: מה דגים שבים כיון שעולין 
ליבשה מיד מתים, אף בני אדם כיון שפורשין מד"ת 

ומן המצוות כו'. וראה גם ברכות סא, ב.
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שה"כוננהו" חודר בפנימיות גם ב"מעשה 
ידינו" )ולא רק באופן ד"כוננה עלינו"(73.

בזה שכפל בכלל מורה על  ויומתק   -
קיום הדבר באופן נצחי – כפליים לתושי'74 
יתירה  אלא  ככה,  פעמיים  רק  לא  )שהוא 
מזה באיכות ובתוקף(. וכפל קשור גם עם 

הגאולה75 – גאולה נצחית76.

ח. ובפרטיות יותר – ע"פ ביאור רש"י77 
ידינו  ומעשה  פעמים  "ושני  זה:  בכפל 
שבירכן  המשכן  מלאכת  על  א'  כוננהו, 
לישראל והתפלל שתשרה שכינה במעשה 
ברכה במעשה  וא' שתהא  ידיהם במשכן, 
על  מרמז  זה  שכפל  י"ל,  ועפ"ז  ידיהם". 
ברכה כפולה של משה ש"מעשה ידינו" יהיו 
נצחיים – הן "מעשה ידינו" בעניני קדושה 
ב"מעשה  והן  המשכן(,  מעשה  )בדוגמת 
"מעשיך"78  וחול,  רשות  בעניני  ידינו" 
ו"דרכיך"79, שהגם שאלו מעשים הקשורים 
עם הנהגת העולם, מכניס בהם משה את 

כח הנצחיות – "ומעשה ידינו כוננהו".

חלק  הוא  למשה"  "תפלה  ולהוסיף: 

73( וראה גם פי' האלשיך עה"פ.
74( לשון הכתוב – איוב יא, ו.

75( ראה יל"ש ר"פ לך לך )רמז סד(. וראה ד"ה 
ויאמר גו' לך לך באוה"ת תרדע, א. תרכ"ז. תר"ל – 

הובא בסד"ה נחמו עת"ר.
בתוד"ה  הובא  א.  טו,  76( ראה מכילתא בשלח 

ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב. ועוד.
77( עה"פ תהלים כאן.

דעות  הל'  רמב"ם  וראה  מי"ב.  פ"ב  אבות   )78
ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א.

79( משלי ג, ו. וראה רמב"ם וטושו"ע שם.

ידי  "מעשי  שגם  עד  ופרטיו69,  בכחותיו 
משה )משכן שעשה משה( נצחיים"70 -

לכן הי' דוקא למשה את הכח להמשיך 
את השכינה למטה71 ע"י תפלתו "ויהי נועם 
במעשה  שכינה  שתשרה  רצון  "יהי  גו'", 
ידיכם", באופן ד"כוננה עלינו" – בקביעות, 
ידינו  )"ומעשה  שבזה  )עד  דור  לדור 
כוננהו"( מרומזת הנצחיות דבית המקדש 

השלישי, שאינו חרב לעולם, כנ"ל(.

שני  ישנם  עצמו  משה  שאצל  וכשם 
ענינים אלו )"משה" ו"איש האלקים"(, כך 
)כפל( בברכת ותפלת  ישנם שני הענינים 
המשכת  )א(   – גו'"(  נועם  )"ויהי  משה 
השכינה במשכן, אלקות שלמעלה מעולם, 
)ב( באופן שזה מתלבש בפנימיות שלמטה 
הלשון  בכפל  מרומזים  שהם  לומר  ויש   –
באופן   – כוננהעלינו"  ידינו  "ומעשה  )א( 
גבול  בלי  "להיותו  מלמעלה,  מקיף  של 
כוננהו",  ידינו  "ומעשה  )ב(  ותכלית"72, 
שהוא מחזק את "מעשה ידינו" עצמם, ז.א. 

דוקא  היא  הנצחיות  ענין  שלימות  כי   )69
א'  פרט  דבאם  הפרטים,  בכל  וניכרת  כשנמשכת 
בהענינים  גם  "חלישות"  על  מורה  ה"ז  נצחי  אינו 
שהם נצחיים, כי יש נתינת מקום ואפשריות להיפך 

הנצחיות.
70( סוטה ט, סע"א. וראה לקו"ש חט"ז ע' 465, 

ובהנסמן שם. לקו"ש חכ"ו שם.
והורידה  משה  עמד  רפ"ה:  שהש"ר  ראה   )71
כו'  שכינה  שרתה  ואימת   .  . לארץ  )השכינה( 
באתי  ההילולא  המשך  וראה   .)27 הערה  )כדלעיל 

לגני ה'שי"ת.
72( תניא אגה"ק סכ"ג.
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ע"ד החילוק בין שם אלקים )אלקות בערך 
שלמעלה  )אלקות  הוי'  ושם  הבריאה( 
יחדיו,  שניהם  באים  ובשבת  מהבריאה(; 
בתחלת  הכפל  ע"ד  שזהו  וי"ל  כפול. 
ו"איש  )הוי'(  ")תפלה ל(משה"   – המזמור 
נועם  "ויהי   – המזמור  ובסיום  האלקים", 
הדרגא  היא  שנועם  עלינו",  אלקינו  ה' 
 – המשכן89(  עשיית  ענין  )וע"ד  דשבת89 
"ומעשה  עלינו",  כוננה  ידינו  "ומעשה 
ליגיעה  בערך  מנוחה  הן  כוננהו",  ידינו 
דמעשה ידינו, והן מנוחה בעצם )עלינו(. 
ידינו"  ב"מעשה  כוננהו  יותר:  ובכללות 
דימי החול )"ששת ימים תעבוד ועשית כל 
מלאכתך"90(, "ומעשה ידינו כוננה עלינו" 

ביום השבת, כש"כל91 מלאכתך עשוי'"92.

עם  קשורה   – משה  בדוגמת   – ושבת 
ישנו  שבת  שבכל  כידוע93  הנצחיות,  ענין 
לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו  ד"יום  מעין 
הגילוי  שלימות  כשתהי'  העולמים"94, 
והגאולה  נצחית.  מנוחה  בעצם,  דמנוחה 
)"מיד נגאלין"( באה עי"ז ש"משמרין שתי 

למשה תר"ס. ועוד.
89( ראה מאמרי אדהאמ"צ תצוה ע' ת ואילך.

90( יתרו כ, ט.
טושו"ע  שם.  ממכילתא  שם,  יתרו  פרש"י   )91

או"ח סש"ו ס"ח. שו"ע אדה"ז שם סכ"א.
כוננה  "טעם  עה"פ:  הראב"ע  מפי'  ולהעיר   )92
יהי' טורח להם  עלינו – לתקן סבות ועלילות שלא 
שלם,  שיהיו   – כוננהו  וטעם  מעשיהם,  בכל  ועמל 

ע"ד אם ה' לא יבנה בית )תהלים קכז, א(".
93( ראה המשך תרס"ו בסופו )ע' תקמב(. המשך 

תער"ב ח"ב ע' א'קכז. ועוד.
94( תמיד בסופה.

זו  שלתפילה  מובן,  ועפ"ז  שבת.  מתפלת 
ובפרט  שבת80.  עם  מיוחדת  שייכות  יש 
חלק  הוא  השבת"81  ליום  שיר  ש"מזמור 
שאמר  המזמורים  )מי"א  משה  מתפלת 
וחדשו על שמו  משה(, עד ש"בא82 משה 

מזמור שיר ליום השבת )ר"ת למשה(" 83

"מזמור  עה"פ  השייכות:  לומר  ויש 
שיר ליום השבת" אומרים חז"ל84 "עיסקא 
שהכפל  בכ"מ85,  ומבואר  כפול".  דשבתא 
בכל  שבתות86(  )שתי  הדרגות  שתי  הוא 
דשבתא87,  ויומא  שבתא  מעלי   – שבת 
בעצם88,  ומנוחה  ליגיעה,  בערך  מנוחה 

היא  דשבת  העבודה  שעיקר  בזה  ויומתק   )80
עבודת התפלה )ראה ירושלמי שבת פט"ו ה"ג. ספר 
קיג,  בתו"א  ונתבאר  הובא  שיט.  אות  לר"י  היראה 
א. לקו"ת צו יא, ד. סידור עם דא"ח רצז, ד. ועוד(. 
אורות  האלף  אליו  שחוזרין   – משה  תפלת  ובפרט 
)סידור  חלקו"  במתנת  משה  "ישמח  )וזהו  בשבת 
האריז"ל במקומו. פע"ח שער השבת פ"ח((. ומבואר 
בכ"מ השייכות דתפלה למשה לתפלת שבת – ראה 
למשה  תפלה  ד"ה  ואילך.  ב  תתמב  ויצא  אוה"ת 

תר"ס. ועוד.
81( תהלים מזמור צב.

82( ב"ר ספכ"ב ובמ"כ שם.
83( וראה פע"ח שם: וכשתאמר מזמור שיר ליום 

השבת תכוין בר"ת שהם למשה.
84( מדרש תהלים שם. יל"ש עה"פ )בשלח טז, 

כט( ראו כי ה' נתן לכם השבת )רמז רסא(.
85( לקו"ת בשלח ב, ג. יהל אור ריש ע' תרכט. 
שם בהשמטות ע' תשכד ואילך. ד"ה לך לך תרכ"ז. 
תנש"א  נח  תולדות  אלה  ד"ה  וראה  ובכ"מ.  תר"ל. 

)סה"מ מלוקט ח"ה ע' מז ואילך(.
בתחלתו.  הנ"ל  גו'  תולדות  אלה  ד"ה  ראה   )86

וש"נ.
87( זח"א )בהקדמה( ה, ב. ח"ב קלח, א.

תפלה  ד"ה  ואילך.  ב  נז,  נח  אוה"ת  ראה   )88
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המלאה  השלימות  הוא  שלשים(  פעמים 
בחזקה.

צ':

וכו'  חז"ל  כותבים  שבו  הרגיל  האופן 
אות זו )במילוי( הוא – "צד"י"100 )ללא ק' 
בסוף(. ובכמה מקומות כותבים "צדי"ק"101 
 – זה  )מצרפים לצד"י את האות שלאחרי 

100( ראה שבת קג, ב: שלא יכתוב . . גמין צדין, 
צדין גמין. ושם קד, א: צד"י כפופה וצד"י פשוטה.

ועוד.
לה  אמר  )בהקדמה(:  ב  ב,  זח"א  ראה   )101
)הקב"ה( צדי צדי אנת וצדיק אנת* )נתבאר בספר 
תתקכ  ע'  נ"ך  אוה"ת  א(.  )לד,  עה  סי'  מלך  הדרת 
אנת  צדיק  צדי  א"ל  גריס:  הלבנה  ובאור  ואילך(. 
וצדיק אתקריאת. ובפרדס שער כז )שער האותיות( 
לא  וכן  תתקכא(:  ס"ע  שם  באוה"ת  )הובא  פכ"א 
נקרא צדיק אלא בהיותו מתייחד בצדק. וכן מפורש 
באותיות דר"ע אות צד"י: אל תקרי צד"י אלא צדק. 

וי"ג: צדיק. וראה הערה 103.
הר"י  להמקובל  עדן  גן  שערי  בס'  גם  ראה   )*
הרי  א(:  )פתח  צד"י  אות  תקס"ג(  )קארעץ,  קאפל 
הוא  וכן  וצדי"ק.  צד"י  לשונות  ב'  )בזהר(  שאמר 
נמצא בגמרא שלנו כו'. ולכאורה י"ל דכוונתו להא 
פשוטה  וצד"י  כפופה  "צד"י  שם:  בשבת  דאיתא 
צדיק כפוף צדיק פשוט". אבל לכאורה אין להביא 
)מגן  דריש"  קא  קמייתא  אות  "דהתם  מזה,  ראי' 
דוד להרדב"ז אות צד"י(, כדמוכח משאר האותיות 

דדריש בגמ' שם.

שבתות כהלכתן"95 )שתי דרגות אלו בכל 
שבת86, שעיסקא כפול(.

לכך  הטעם  לומר  יש  הנ"ל  ע"פ  ט. 
האלקים  איש  משה  תפלת   – זו  שתפלה 
מצד  הן  בתהלים,  צדי"ק  מזמור  היא   –

המספר )תשעים(, והן מצד האות )צ'(:

תשעים:

בתלתא זימני הוה חזקה96. ענין החזקה 
)מלשון חוזק( הוא, שב)המשכיות או חזרה 
הוא  קבוע,  הדבר  נעשה  פעמים  ד(שלש 

מתחזק )"כוננה"( וכך ישאר לעד.

דשלשה  בחזקה  המלאה  השלימות 
)פעמים( גופא היא – תשעים, שהוא שלש 
פעמים שלשים, שלש פעמים שלש פעמים 
כאשר  היא  מספר  דכל  השלימות  עשר: 
הוא כלול מעשר, כיון שעשר הוא שלימות 
המספר97, שמורה על שלימות הענין ]ולכן 
 – נצחית  גאולה   – תהי' הגאולה העתידה 
עשור"98  "עלי  עשרה:  מספר  עם  קשורה 
פעמים  )עשר  שלשים   – ועפ"ז  וכו'99[. 
שלש( הוא שלימות בחזקה )שלימות יותר 
משלש, שש, תשע וכיו"ב(; ותשעים )שלש 

95( שבת קיח, ב.
96( ב"מ קו, ריש ע"ב. וש"נ.

97( ראב"ע שמות ג, טו. פרדס שער ב פ"ב.
98( תהלים צב, ד. ערכין יג, ב. וש"נ.

)שירה  וש"נ  א.  טו,  בשלח  מכילתא  ראה   )99
)מנין  ועוד  ח.  תשא  )באבער(  תנחומא  העשירית(. 
)פרה  ספ"ג  אדומה  פרה  הל'  רמב"ם  העשירי(. 

העשירית(. ועוד.
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מורשה קהלת יעקב"109 לכאו"א מישראל, 
מובן א"כ ש"צדי" – הצד שלי )הצד דבנ"י( 
– הוא תורה ומצוות, פסקי דיני התורה איך 
צריך יהודי להתנהג בעולם )משא"כ לצד 
ועאכו"כ  אליו,  שייכות  שום  אין  שכנגד 

שאין זה הצד שלו(.

אבל לאידך גיסא הרי זה נקרא "צדי", 
רק צד שלי )ולא מציאותי, וכיו"ב( – כיון 
אלקים(  )בשם  העולם  את  ברא  שהקב"ה 
עשה  זה  לעומת  )זה  עצמו  בפני  כ"צד" 
על  ומסתיר  המעלים  עולם  אלקים107(, 
אלקות, תחתונים, עד "תחתון שאין תחתון 
למטה ממנו בענין הסתר אורו ית'"110, ולא 
נרגש בו )מצ"ע( שצריכים לציית להוראות 
התורה, עד שיתכן שיתנהגו היפך התורה 
את  שיהפכו   – היא  בזה  והכוונה  ח"ו. 
העולם, שגם ה"צד" דעולם מצד ענינו הוא 
)ודוקא  התורה  ופס"ד  להוראות  "יסכים" 

אז ה"ז נקבע בפנימיות בתחתונים(.

השאלה  להתעורר  יכולה  ועפ"ז 
אפילו  רשות,  של  לדבר  בנוגע  )אפילו 
לא הצד שכנגד(: כיצד יכול יהודי לצאת 
והאנשים  ד(עולם  ה)חפצא  את  ולהפוך 
יתנהגו   – הם  ענינם  – מצד  בעולם, שהם 
"לכוף  )עד  התורה  ופס"ד  הוראות  ע"פ 
את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו 
בני נח"111( – הוא הרי "נוגע בדבר" בזה, 
כיון שתורה תלוי' בישראל וניתנה בשביל 

109( ברכה לג, ד.
110( תניא פל"ו )מה, ב(.

111( רמב"ם הל' מלכים פ"ח ה"י.

דצדיק,  הדרגא  עם  קשור103  שזה  ק'102(, 
בחינת יסוד כמ"ש104 "צדיק יסוד עולם"105.

בגודל  הידוע  )ע"פ  ואיתא בספרים106 
ובפרט קדושת  עניני התורה,  הדיוק בכל 
יש פירוש(,  האותיות, שלכל אות במילוי 
מובן  ולפ"ז  צד,  מלשון  הוא  ש"צד"י" 

ש"צדי" פירושו צד שלי.

ויש לומר הענין בזה )בעבודת ה'(:

הקב"ה ברא את האדם והעולם באופן 
זה"107(:  לעומת  )"זה  צדדים  שני  שישנם 
הטוב  יצר  שכנגד,  והצד  הקדושה  צד 
)בצד ימין, חלל הימני108( ויצר הרע )בצד 
משה  לנו  צוה  ש"תורה  כיון  שמאל108(. 

102( ראה הערה הבאה.
ביסוד  מורה  צ'  אות  שם:  דוד  מגן  ראה   )103
כאשר נבאר בע"ה )וראה הנסמן בהערה 105( וא"ת 
ק',  בלא  צד"י  אלא  צדיק  האות  קריאת  אין  שהרי 
לא   .  .  )100 הערה  )דלעיל  בברייתא  תניא  דהכי 
קשיא שהרי הק' לאחרי* הצ' וכאילו אתה מחברה 
תינוקות  ומלמדי  צדיק,  קריאת  ומשלים  הצ'  אצל 

של ספרד מלמדין צדיק בק'.
*( בנדפס שם: לפני. ולכאורה הוא טה"ד.

104( משלי י, כה.
105( ראה פרדס שם: פירש בס' התמונה )תמונה 
וכ"ה  עולם.  יסוד  בצדיק  רמוזה  כי  צד"י(  אות  ג 
לוי"צ  לקוטי  שם.  נ"ך  אוה"ת  צ'.  מערכת  בקה"י 

לתנ"ך וכו' ע' ז.
106( ראה מגן דוד שם: צד"י הוא מלשון צד כמו 
שאמר  ברוך  גם  וראה  המשכן.  ולצדי  הארון  מצד 
א  כח,   – צד"י  אות  אליעזר(  ב"ר  שמשון  )לרבינו 
ראש  לצד  השוה  האמצעי  מקו  שינטה  )"הצדקות 

ימיני"(.
107( קהלת ז, יד. וראה תניא רפ"ו.

108( תניא רפ"ט.



74      שערי ישיבה   

]ואז – כשהוא בוחר לציית לנפש האלקית 
– הרי "הקב"ה עוזרו"119, "כי יעמוד לימין 

אביון להושיע משופטי נפשו"120[.

וזהו ע"ד שני הענינים במשה – "משה" 
הנשמה   – זה  ]ומעין  האלקים"  ו"איש 
"משה"  בהיותו  מישראל[:  דכאו"א  והגוף 
ע"ש מן המים משיתיהו )למעלה מעולם( 
ה"ה קשור בגלוי רק עם אלקות, עם "אין 
משה  תורת  )"זכרו  תורה"121  אלא  מים 
עבדי"122(, שתורה היא בעה"ב על העולם, 
ובשביל  התורה  בשביל  "בראשית", 
הוא להפוך את  יכול  זה  ובכח  ישראל123, 
העולם ולהמשיך שם גילוי אלקות; בהיותו 
"נדמה  ה"ה  ולמטה"(  )"מחציו  "איש" 
ה"ה  ולכן  אוה"ע"124,  לגופי  בחומריותו 
כאילו עומד מן הצד, והוא בוחר, "ובחרת 
בחיים", שכפי שהוא נמצא כ"איש" נעשה 

הוא "איש האלקים" – "צדי".

)שתומ"צ  ש"צד"י"  שכיון  מובן,  עפ"ז 
בדבר",  כ"נוגע  )לא  בא  שלו(  הצד  הם 
)בחיצוניות(  בהיותו  בחירתו,  ע"י  אלא( 
"איש", נשמה בגוף גשמי בעולם – יש בכחו 
שגם  העולם,  ותושבי  העולם  את  להפוך 
התורה,  להוראות  לציית  "יסכימו",  הם 
בפנימיות,  אצלם  נקבע  שזה  כזה  באופן 

באות צ'.
119( תניא שם. וראה סוכה נב, ב. קידושין ל, ב.

120( תהלים קט, לא.
121( ב"ק יז, א.

122( מלאכי ג, כב.
123( פרש"י ר"פ בראשית. ובכ"מ.

124( תניא פמ"ט.

ישראל )ולכן מחשבתן של ישראל קדמה 
בני  את  "צו  בתורה  כמ"ש  לתורה112(, 
ישראל", "דבר אל בנ"י" )וכיו"ב(, והחיות 
של יהודי תלוי' בתורה )היא חיינו ואורך 
ימינו113( – והשאלה: בהיותו "נוגע בדבר", 
לו  דירה  ולעשות  לפעול  הוא  יכול  כיצד 

ית'בתחתונים114, מצד ענינם הם?!

שירד  )כפי  שיהודי  הקב"ה  עשה  לכן 
בגלוי  בגוף( עומד  למטה בעולם כנשמה 
)העצמית(  ששייכותו  הצד,  מן  כאילו 
לתורה ומצוות אינה מכריחה אותו ואינה 
שיתנהג  )בגלוי(  שהיא  כל  לנטי'  גורמת 
כך, אלא הדבר נמסר לבחירתו החפשית, 
בצד  בחיים"115  "ובחרת  יבחר  שהוא 
בדבר"  "נוגע  הוא  אין  ובמילא  דתומ"צ, 
כלל, כיון שאין הוא מוכרח להתנהג באופן 
אחד דוקא, יש בו הן צד טוב והן צד שכנגד, 
ו"זה וזה שופטן"116 )לא "מושלים"117, גם 

לא נפשו האלקית(;

כיון  ל"צד",  יו"ד  מוסיפים  אבל 
בחיים",  "ובחרת   – היא  בזה  שהכוונה 
שיבחר שצד ימין יהי' "צדי", הצד שלו118 

112( ראה תדבא"ר פי"ד ופל"א. ב"ר פ"א, ד.
113( נוסח ברכת אהבת עולם דתפלת ערבית – 
ע"פ לשון הכתוב )נצבים ל, כ( "כי הוא חייך ואורך 

ימיך".
ג.  בחוקותי  שם  טז.  נשא  תנחומא  ראה   )114

במדב"ר פי"ג, ו. תניא שם.
115( נצבים ל, יט.

116( ברכות סא, ב.
117( תניא רפי"ג.

118( וראה ס' ברוך שאמר שם, ש"צד"י", צד י', 
הנ'  של  ימין  שבצד  היו"ד  ע"ש  ימין,  צד   – פירושו 
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קושיא  לכאורה  נשאלת   – דאתכסיא 
את  "משיתיהו"  )שמהם  ה"מים"  פשוטה: 
"ותשם בסוף על   – היו מי הנילוס  משה( 
שפת היאור"126, בסמיכות127 אל – העבודה 
זרה דמצרים128! וגם: דוקאבת פרעה מלך 
את  הוציאה  הארץ129(  ערות   -( מצרים 
משה מן המים, וקראה לו משה על שם "מן 
הוא  זה  שם  על  ודוקא  משיתיהו",  המים 
נקרא )אע"פ שי' שמות היו לו130( – כיצד 
שזהו  בחסידות,  הפירוש  עם  זה  מתאים 
מע"ז  ההיפך  תכלית  דאתכסיא,  עלמא 

ופרעה וכו'?!

הנותנת:  שהיא  הוא,  בזה  והביאור 
נופל למטה מטה  ביותר  גבוה  הגבוה  כל 
ביותר131. בכדי להגיע לאלקות שלמעלה 
מגדר הבריאה, זקוקים דוקא לבת פרעה 
בת  מלשון  "בתי-ה"132,  בשמה  )וכמרומז 
הוי'[,  משם  שלמעלה  מי"ה133,  )מקבלת( 

126( שמות ב, ג.
היו  דכיון שהם  עה"פ,  עה"ת  צפע"נ  ראה   )127
עובדים לנילוס, היתה יוכבד אסורה להשימו בתוך 
היאור, ולכן "ותשם בסוף על שפת היאור"; ולאחרי 
שם,  )שמות  היאור"  על  לרחוץ  פרעה  בת  ש"ותרד 
ה(, "שירדה לרחוץ מגילולי אבי'" )סוטה יב, רע"ב. 
באתה  "ושוב  הע"ז,  בזה  ביטלה  הרי  ועוד(,  וש"נ. 

התיבה בתוך היאור". וראה גם לקו"ש חט"ז ע' 13.
ט.  פ"ט,  שמו"ר  יג.  וארא  תנחומא  ראה   )128

פרש"י וארא ז, יג.
129( מקץ מב, יב.

130( ויק"ר פ"א, ג. ועוד.
131( שערי אורה ד"ה יביאו לבוש מלכות פי"ב 

ואילך. פל"ב ואילך. ובכ"מ.
132( מגילה יג, א.

ספר  ב.  כא,  ישעי'  להאריז"ל  ל"ת  ראה   )133

כיון שזהו בערכם, כנ"ל. כך שעי"ז יכולה 
העולם,  בכל  ולהתגלות  להמשך  אלקות 

באופן של קביעות.

לעיל  האמור  להבין:  צריך  ועדיין  י. 
להמשיך  ד"צד"י",  העבודה  ע"ד  מדובר 
בטבע  שבעולם,  הרשות  בחלק  אלקות 
העולם שמשם אלקים )שאמנם מעלים על 
אלקות, אך אינו מנגד( – והיות שהעבודה 
דבירור העולם היא ע"י התלבשות בבחי' 
"איש האלקים", הרי זה מתקבל גם בגדרי 
שכלהעולם  אומרים  כאשר  אבל  העולם; 
צריך להעשות דירה לו יתברך בתחתונים, 
דירת קבע, מובן א"כ שלא יכולה להשאר 
ח"ו  לאלקות  שמנגדת  בעולם  "פינה" 
דכל  ונצחיות  בקביעות  חסר  שאז  )כיון 
גם  לפעול  בכחנו  יש  כיצד  א"כ  הדירה(. 
ב"צדשכנגד", "מקום" שבו כבר הי' מכשול 

היפך התורה ר"ל?

למשה  "תפלה  שע"י  לומר,  וצריך 
איש האלקים" )שנותן את הכח להמשכת 
אלקות באופן של קביעות(, ה"ז מגיע גם 
בתחתון שאין תחתון למטה ממנו, ומהפך 
גם אותו. ויש לומר שענין זה מרומז בכך 
שמוסיפים ק' ל"צד"י", שעושה את המלה 
השורה125,  מן  למטה  יורד  וק'   – "צדיק" 

וכדלקמן.

שמשה  )ס"ו(  הנ"ל  הפירוש  על  יא. 
גילוי  "מן המים משיתיהו" רומז על  ע"ש 
עלמא  העולם,  מן  שלמעלה  הוי',  שם 

אותיות  חב"ד מערכת  הערכים  ספר  ראה   )125
– קו"ף. וש"נ.
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שענין זה מרומז בענין ד"תפלה למשה"137, 
כמבואר בחסידות138 שזוהי תפלת עשיר, 
הקשורה עם עצמותו ית', שלמעלה מהוי' 
שניהם  והמחבר  וממלא(  )סובב  ואלקים 
לגמרי  )שלמעלה  העצמות  שבכח  יחד, 
מציאות  ומשלילת  העולם  ממציאות 
ובכל  העולם  בכל  אלקות  נמשך  העולם( 
תחתון  שאין  בתחתון  עד  שבו,  הדרגות 

למטה ממנו.

וכפי שיהי' בשלימות בגאולה האמיתית 
הטומאה  רוח  "ואת  כאשר  והשלימה, 
לא  שם  יהי'  ו"לא  הארץ"139,  מן  אעביר 
מלחמה כו', ולא יהי' עסק כל העולם אלא 
ד"ויהי  הגילוי   – בלבד"140  ה'  את  לדעת 
נועם ה' אלקינו עלינו", עלמא דאתי איקרי 
שנמשך  )עד  העצמי142  תענוג  נועם141, 
ב("ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו 

כוננהו", כסיום המזמור143.

גילוי  )א(  ענינים:  ב'  משה  שבבחי'  היינו   )137
שם הוי', עלמא דאתכסיא, אלקות שלמעלה מעולם. 
)ב( "משה" )הוי'( כפי שהוא בדרגת "תפלה למשה", 
מלשון תפל ומחובר לעצמותו ית'. ואולי י"ל שזהו 
כפי  )ב(  הוי',  שם  בחי'  )א(  בהוי':  דרגות  הב'  ע"ד 
שהוא למעלה מכל ענין של שם )ראה ס' הליקוטים 

דא"ח-צ"צ ערך הוי' בתחלתו. וש"נ(.
)סה"מ  תשכ"ט  תר"ס.  למשה  תפלה  ד"ה   )138

מלוקט ח"ה ע' ריט ואילך(.
139( זכרי' יג, ב.

140( רמב"ם בסיום וחותם ספרו.
141( זח"א קצז, ב.

142( מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' 
תיא. שע"ת ד"ה אם יהי' נדחך פכ"א.

"תפלה  דמזמור  התוכן  שע"ד  לומר  ויש   )143
למשה" – תחלתו וסיומו – הוא גם בספר הרמב"ם* 

שהיא תוציא את משה ממקום של עבודה 
זרה )מי נילוס(, ועי"ז נעשה הגילוי ד"מן 
מעלמא  דמשה  הגילוי  משיתיהו",  המים 

דאתכסיא בעלמא דאתגליא.

הי'  שמשה  שזה  לומר,  יש  ועפ"ז 
בתיבה "בסוף על שפת היאור", בסמיכות 
למקום ע"ז )למטה יותר מ"איש" "מחציו 
ע"י  מוגן  שהי'  באופן  אבל  ולמטה"(, 
פתוחה  התיבה  היתה  ובפשטות  התיבה, 
בתיבה  בהיותו  שמשה  ז.א.  מלמעלה134, 
הי' גלוי כלפי שמיא, ובהיותו שם "ראתה 
עמו  פרעה(  בת  עדיין  בהיותה  )אפילו 
משיתיהו"  המים  "מן  ולאח"ז  שכינה"135, 
פרעה  בבית  גדל  והוא  דוקא,  פרעה  בת 
את  למשה  נתן  זה  הרי   – מצרים136  מלך 
הקליפה  את  אח"כ  לשבור  שיוכל  הכח, 

וע"ז דמצרים, ולגאול את בנ"י משם.

איש  למשה  "תפלה  שבפסוק  נמצא 
האלקים" כלול גם ענין שלישי )נוסף על 
אלקות  )גילוי  האלקים"  ד"איש  העבודה 
הוי'  שם  )גילוי  ו"משה"  הבריאה(,  בערך 
דבירור  העבודה  הבריאה((  מן  שלמעלה 
וי"ל  ממנו.  למטה  תחתון  שאין  התחתון 

הגלגולים פס"ז. עיי"ש.
לכניסת  בהתיבה  נקבים  היו  בודאי  134( שהרי 
ובה  סתימה  לעשות  הטרחא  למה  כן,  ואם  אויר, 
יפילוהו  לא  הגלים  שנענוע  להבטיח  כשדי  נקבים, 
וכפשט  התיבה.  גג  רוב  סתימת  ע"י  התיבה  מתוך 
הכתוב )"ותפתח ותראהו גו'" – שמות ב, ו( שרצתה 

לראותו ופתחה חלק התיבה שמנע הראי'.
135( פרש"י שמות שם.

136( שם, י.
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הנפסק הוא כנגד עשי', שעלי' נאמר "אף 
עשיתיו"146, אף המפסיק.

נברא"147,  מילואו  על  ש"עולם  כיון 
בה"א,  נברא  שעוה"ז  שאע"פ  מובן 
)ז.א.  העשי'  עולם  לפני  הפסק  שישנו 
עם  חיבורו  על  המעלים  והסתר  העלם 
הרי  אעפ"כ   – יותר(  הגבוהים  העולמות 
כפי שהקב"ה ברא  זה על מילואו, באופן 
אותו בשם אלקים, שישנו עולם המעלים 
מתבטאת  בעולם  והעבודה  אלקות.  על 
הצד  יהיו  שתומ"צ  לבחור   – ב"צד"י"148 

דבנ"י, כנ"ל.

)דקדושה(  דק'  העבודה  ישנה  לאח"ז 
ע"י  )שנעשית  זה  במקום  גם  שמגיעים   –
החטא(, שמאות ה' ייעשה אות ק', שרגלה 
למטה  השורה,  מן  למטה  יורד  השמאלי 
העולם  את  הקב"ה  ברא  שבו  מהמקום 
לכתחילה. והכוונה בזה היא – "אשר ברא 
"שותף  להיות  לתקן"149,  לעשות,  אלקים 

146( ישעי' מג, יז.
147( ראה ב"ר פי"ב, ו. פי"ד, ז. פי"ג, ג.

148( וי"ל ש"ד"י" )מתיבת "צד"י"( הם כנגד אות 
וזה בא לאחרי  )רגל השמאלי(.  י'  ד' עם  ה', שהוא 
על  שמרמז  בימינו,  וי'  )כפופה(  נ'  שהוא  צ'  אות 
העבודה בקדושה ורשות, דאף שנ' ר"ת נפילה, ה"ז 
וזהו  השורה(,  מן  למטה  יורדת  )שאינו  כפופה  נ' 
הירידה בשם אלקים, וצורך עלי' לבחי' נ' ר"ת נשיא, 
"הוא  בזה ש"צדי"  גם  ומרומז  הנ'.  לגילוי שער  עד 
מלשון וצודה לי ציד" )מגן דוד שם(, בירור ה"ציד" 
)המותר( דעולם הזה.וע"י הירידה נוספת למטה מן 
השורה, באות ק' )ע"ד ן' פשוטה(, נעשית עלי' שלא 
ממקום  משיתיהו",  המים  )ש"מן  משה  ע"ד  בערך, 

של ע"ז(, שבכחו לברר גם למטה מן השורה.
149( בראשית ב, ג.

יב. עפ"ז יש לומר הרמז במזמור צדי"ק 
)בהוספת ק' אחרי צד"י(:

ידוע הפירוש144 ב"בה"א נברא העולם 
לה  שיש  בה"א,  נברא  שהעולם  הזה"145, 
בעולם  הדרגות  ג'  כנגד  קוים,  שלשה 
דיבור  מחשבה  עשי',  יצירה  בריאה   –
)המחוברים(  הימיני  והרגל  הגג  ומעשה: 
הם כנגד מחשבה ודיבור, והרגל השמאלי 

משה  ועד  ממשה  הפתגם  וידוע  משה,  )ששמו 
היסודות  "יסוד   – ספרו  בתחלת  כמשה(:  קם  לא 
דוד  ר'  נכדו  )כמ"ש  הוי'**  ר"ת  החכמות"  ועמוד 
רמב"ם.  מע'  להחיד"א  שה"ג  שם.  סה"ד   – הנגיד 
)וגם ממשיך  יסוה"ת(  וראה גם "פירוש" לריש הל' 
מצוי  שם  שיש  "לידע  לעולם"(,  הוי'  "ואמת  אח"כ 
ובסיום  ית'(.  )עצמותו  המצאו"  "אמיתת  ראשון", 
ד"נועם"  הגילוי  עם  הקשור  משיח,  בהל'   – ספרו 
יהי'  ב' תקופות: שלא   – גופא  ובזה  )עלמא דאתי(, 
שינוי הטבע כ"א ביטול שעבוד מלכיות בלבד )גילוי 
נסים  שני'  ובתקופה  הטבע(,  בגימטריא  אלקים 
לים  "כמים  הספר  בסיום  כנרמז   – מטבע  למעלה 
סה"ש  הרמב"ם  על  )הדרן  במ"א  כמבואר  מכסים". 

תנש"א ח"א ע' 98 ואילך(.
פסח  בערב  הוא  שלו  הולדת  שיום  ולהעיר   )*

)סה"ד ד"א תתקכז(.
הוי'(  דשם  היו"ד  )כנגד  ד"יסוד"  ומהיו"ד   )**
כנגד  שבעים,  בגימטריא  ")י(סוד",  התיבה  נמשך 
בירור העולם, שבעת ימי הבנין )בחי' אלקים(, וגם 
שם ממשיכים ומגלים אלקות דבחי' סתום )שלמעלה 
יצא  )בגימטריא שבעים(  יין  "נכנס  מהבריאה(, ע"י 
דפנימיות  הגילוי  שזהו  סע"א(,  סה,  )עירובין  סוד" 
– בפרקים הראשונים  )וע"ד מעשה מרכבה  התורה 

דספר הרמב"ם(.
144( ראה לקו"ת ר"פ בלק )סז, א ואילך(. תו"א 
מג"א צה, סע"ב ואילך. סה"מ תר"ן ע' רעט ואילך. 
תרנ"ח ע' ריב. ה'שי"ת ע' 122. סה"מ קונטרסים ח"א 

רמא, א ואילך.
145( מנחות כט, ב.
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יד. בזה ניתן גם לבאר את תוכן ה"נס 
שבת  עם  והקשר  הגדול,  בשבת  גדול" 

דוקא:

מצרים  ד"למכה  הנס  ע"י  דוקא 
עצמו  דלעו"ז  שהתוקף  בבכוריהם", 
ארץ  מצרים,  את  מכה  מצרים(  )בכורי 
)למטה  דק'  הבירור   – גילולים153  מלאה 
נעלה  הכי  גילוי  ע"י  נפעל   – השורה(  מן 
לבנ"י  שקרו  מהנסים  למעלה  דאלקות, 
עצמם )או הנסים שהקב"ה עשה(. עד שזה 
מגלה עוד יותר את הכח הנצחי וכח הבלי 

גבול דאלקות, שמגיע אפילו במקום זה.

ולכן נקרא דוקא זה "נס גדול", ודוקא 
והנסים"  הגאולה  "התחלת  נעשה  זה 

דגאולת מצרים.

כיון  בשבת,  דוקא  נקבע  זה  וענין 
ששבת קשורה עם הגאולה הנצחית – יום 
)כנ"ל  עולמים  לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו 
ס"ח(, ועסקא דשבתא כפול, שכפל קשור 
גם הוא עם גאולה; ולכן, בשבת שבה קרה 
ה"נס גדול" ד"למכה מצרים בבכוריהם" – 
ה"ז מהפך את כל השבת, שנעשית "שבת 
זו לברך גם  הגדול". ]ולכן יש בכח שבת 

את חג הפסח, כנ"ל ס"א[.

)ובכמה  זו  שנה  שבקביעות  ולהוסיף, 
שנים( חל שבת הגדול בשבת פ' צו, "אין צו 
אלא לשון זירוז מיד ולדורות"154, שמדגיש 
עוד יותר את גילוי ענין הנצחיות למטה – 

153( פרש"י וארא ט, כט.
154( תו"כ )הובא בפרש"י( עה"פ.

גם  ולברר  להקב"ה במעשה בראשית"150, 
מקום זה, כפי שפעל משה )כנ"ל( – שזהו 
שהוא  ד"צדי"ק",  העבודה  שלימות  תוכן 
ממשיך מ"צד"י" )שתומ"צ הוא הצד שלו( 

גם בק'151 למטה מן השורה152.

דוקא  מדוע  מובן  הנ"ל  כל  ע"פ  יג. 
בגאולת  ישראל,  של  גואלם  הוא  משה 
 – אחרון  גואל  הוא  ראשון  וגואל  מצרים, 
כיון שבהיותו בדרגת "תפלה למשה איש 
האלקים" יש בכחו להמשיך גאולה – גילוי 
כח הבלי גבול – בעולם, ולגאול את בנ"י 
דקליפת  גם  עד  וגבולים,  המיצרים  מכל 
הגאולה  גם   – זה  ובכח  מצרים,  של  וע"ז 
האמיתית והשלימה, ש"כימי צאתך מארץ 
נסים  רק  לא  נפלאות",  אראנו  מצרים 
המלובשים בטבע )אלקים(, אלא גם נסים 
גלויים שלמעלה מדרך הטבע לגמרי, ועד 

נפלאות,

גלות,  אחרי'  שאין  גאולה  זו  ותהי' 
לו  דירה  יהי'  כולו  העולם  שכל  באופן 
ולעולמי  לעד  ונצחי,  קבע  דירת  יתברך, 

עולמים.

150( ל' חז"ל – שבת י, א. קיט, ב.
לגבי פ"א בפסוקי  וע"ד ההוספה בצדי"ק   )151
את  "פותח   – הא"ב(  סדר  )שע"פ  לדוד"  "תהלה 
דרכיו  בכל  ה'  צדיק  רצון,  חי  לכל  ומשביע  ידיך 
וחסיד בכל מעשיו": אף שגם ב"פותח גו'" מודגשת 
הפעולה וההשפעה בעוה"ז )ע"ד באות ה'(, שזהו"ע 
"משביע לכל חי" – הרי ההשפעה היא ביד ימין )ראה 
יהל אור ע' תקנה(; וב"צדיק גו'" מרומזת ההשפעה 

גם ביד שמאל, למטה מן השורה.
152( וע"ד משיח אתא לאתבא צדיקיא בתיובתא 

)ראה לקו"ת שמע"צ צב, ב. שה"ש נ, ב(.
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ונפלאות, עד – ועיקר – "אראנו נפלאות" 
בגאולה האמיתית והשלימה,

שהמלחמות באותו חלק בעולם )"מלך 
פרס" עם "מלך ארם"( הן מהסימנים שמיד 
כדאיתא  צדקנו,  משיח  ע"י  הגאולה  באה 
אל  ש"בני  ובלשונו,  שמעוני157,  בילקוט 
ו"מלך  גאולתכם",  זמן  הגיע   .  . תתיראו 
המשיח עומד על גג ביהמ"ק והוא משמיע 
זמן  הגיע  ענוים  ואומר,  לישראל  להם 

גאולתכם"!

מישראל  לכאו"א  יש  הנ"ל  מכל  טז. 
הוראה בעבודתו הפרטית:

ובה  אראנו,  נפלאות  בשנת  בעמדנו 
דחג  השבוע  ובתוך  ניסן,  בחודש   – גופא 
המאורעות  ולאור  חירותנו,  זמן  הפסח, 
והנסים האחרונים – שגלויים לעיני בשר, 

לעיני כל העמים –

ה"ז צריך לעורר אצל יהודי עוד יותר 
באופן  עבודתו  את  לעשות  וכחות  רצון 
דנס, עד נסי נסים – אין זה מספיק שיתעלה 
וקיום  התורה  בלימוד  עתה  עד  ממצבו 
להתעלות  צריך  אלא  בהידור,  המצוות 
בכ"ז מעלה מעלה, "ילכו מחיל אל חיל"158, 
עד שמגיע ל"נס גדול" האמיתי הקשור עם 

"גדול הוי' ומהולל מאד"159.

וישנה ע"ז נתינת כח מיוחדת ממזמור 
צדי"ק, "תפלה למשה איש האלקים", "ויהי 

157( ישעי' רמז תצט.
158( לשון הכתוב – תהלים פד, ח.

159( תהלים מח, ב.

בכח זה שהקב"ה מצוה למשה רבינו: "צו 
לכאו"א  מגיע  ה"ז  אהרן  וע"י  אהרן",  את 
שלום  אוהב  הוא  שאהרן  )כיון  מישראל 
ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום  ורודף 
לתורה155(, שיש לו את הציווי ונתינת הכח 
הבלתי מוגבלת מהקב"ה, הן בהווה )מיד( 

והן בעתיד )לדורות(:

"מיד" – אין לו שום הפרעה או אפילו 
עיכוב מלפעול את הציווי מיד, כיון שהוא 
חייו, חדור  לגמרי, עד שזהו  בזה  מלובש 
נמשך,  זה  ענין   – ולדורות  תוכו;  תוך 
ובאותו אופן דזריזות, גם בדורות הבאים 
דשלשה  חזקה  ישנה  וכאשר  רבים;  ל'   –
דורות )שלו ועוד שני דורות(, ה"ז נעשה 
פעולה  שכל  הדורות,  לכל  נצחי  ענין 
ידינו  ד"מעשה  באופן  תהי'  עושה  שהוא 

כוננהו"156.

טו. האמור לעיל הוא בהדגשה יתירה 
"הי'  זו  דשנה  ניסן  בחודש  כשנמצאים 
תהא שנת נפלאות אראנו", וכמדובר )גם 
במכתבים כלליים( ע"ד הנסים והנפלאות 
הפורים(,  לחג  )בסמיכות  זו  בשנה  שקרו 
שהתבטל המנגד לבנ"י, עד שהנצחון הביא 
חלק  טוב,  באופן  ישחרר,  שהשונא  לכך, 
משבויי-המלחמה וכו', כמדובר בפרטיות 

לפנ"ז.

נסים  להראות  הקב"ה  ימשיך  ובודאי 

155( אבות פ"א מי"ב.
156( ראה מכתב ה' ניסן ש.ז. )סה"ש תנש"א ח"ב 

ע' 888 ואילך(. וש"נ.
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וכיו"ב. – יסודות בישוב העולם עבור כל 
תושבי המדינה וכל תושבי העולם -

ד"צדיק",  באופן  עד  זאת  ולעשות 
להגיע גם בחוצה שאין חוצה ממנה.

שהזמן  בענין  מיוחדת  והדגשה 
לאלו  החג  צרכי  כל  סיפוק  גרמא165: 
ד'  )מצות,  הסדר  צרכי   – לזה  הזקוקים 
)בגדי  בכלל  טוב  יום  וצרכי  וכו'(,  כוסות 

יום טוב, ומאכלי יום טוב(, וכיו"ב.

ויש לעורר על ענין נוסף בקשר עם זה: 
במקומות שבהם עורכים סדרים ציבוריים 
שבהם  מקומות  כמה  ישנם   – וכלליים 
)בגלל  אחד  סדר  רק  לערוך  הכנות  עשו 
ביותר,  וכדאי  ונחוץ  וכיו"ב(.  חסרון כסף 
שישתדלו ביותר לעשות את שני הסדרים, 
– לחלק את ההוצאות לשני  על כל פנים 
כיון  לזה,  יזדקקו  לא   – ובודאי  הלילות, 
שהקב"ה ודאי יברך ויספק לעוסקים בזה 

את כל המצטרך, ויותר מזה.

שלימות  תקויים  שכבר  רצון  ויהי 
התפלה דמשה ודמשה שבכאו"א מישראל 
– "תפלה למשה איש האלקים" – "ויהי נועם 
ה' אלקינו עלינו", "תשרה שכינה במעשה 
זמן  במשך  ועבודתינו  במעשינו  ידיכם", 
הגלות, ותיכף ומיד ממש העיקר – בבית 
המקדש השלישי, "מקדש אד' כוננו ידיך".

פסח  הל'  ריש  או"ח  אדה"ז  שו"ע  ראה   )165
סתכ"ט ס"ה.

נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה 
ש"תשרה   – כוננהו"  ידינו  ומעשה  עלינו 

שכינה במעשה ידיו",

 – מישראל  לכאו"א  כח  נותן  ומשה 
)המשפיעה  שבו  משה  בחי'  ע"י  בפרט 
את  שיגלהבעצמו   – בפועל(  עבודתו  על 
צדיקים"160,  כולם  "ועמך  שבו,  ה"צדיק" 
בכל  ה'  "צדיק  עם  קשור  שהוא  כפי 
את  בשלימות  לעשות   – ועי"ז  דרכיו"161, 
עבודתו של "צד"י", להתמסר לגמרי לצד 
)כך  "צדי" לגמרי  התורה, כך שזה נעשה 
נוסף(,  צד  של  לקס"ד  מקום  שום  שאין 
הן בנוגע לעצמו, והן בנוגע להשפעה על 
והיהדות  התורה  בהפצת  אחרים,  יהודים 
והפצת המעינות חוצה, וגם – להשפיע גם 
על אוה"ע בנוגע לשבע המצוות שלהם111,

נוסף  מאורע  לנצל  באים  ובזה   –
להוספה בעבודת השם:

אלו  בימים  יצאה  פרטית,  בהשגחה 
 – גימטריא צד"י162   –  104 החלטה מספר 
)באי-הכח  זו  מדינה  של  הנבחרים  מבית 
של המדינה כולה(, שיש להם הכח דדינא 
יום  לקביעת  בקשר   – דינא163  דמלכותא 
"עשתי עשר יום"164 לחודש ניסן דשנה זו 
הטוב  חינוך  לחיזוק  במיוחד  מיועד  כיום 

160( ישעי' ס, כא.
161( תהלים קמה, יז.

 – פרטית.  בהשגחה  הוא  דבר  כל  והרי   )162
ולהעיר מהנהגת גדול א' שהי' לומד הוראה אפילו 

ממספר הרכבת שבה הי' נוסע!
163( גיטין י, ב. וש"נ.

164( לשון הכתוב – נשא ז, עב.
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ביאור בפרק התהילים

ג. ובנוגע לבעל יום ההולדת של כ"ף 
מרחשון, כ"ק מו"ח אדמו"ר הדגיש שהוא 

היה רגיל לומר ביום זה מאמר חסידות.

ובזה גופא - התגלה אחר כך עוד פרט:

בין המאמרים שנאמרו בקשר עם כ"ף 
ההתחלות  עם  יחד  והתפרסמו  מרחשון 
המאמרים  בכל  לא  )שהרי  שלהם 
התפרסמו גם ההתחלות, ורק בכמה מהם4 
התפרסמו גם ההתחלות( – רואים שבכמה 
לפרק  קשורות  ההתחלות  מהמאמרים 
תהילים שמתאים למספר שנותיו של בעל 

יום ההולדת )הרבי נ"ע(.

מיוסד על המנהג, בקבלה מהבעש"ט5, 
המתאים  תהילים  הקאפיטל  "לאמר 
למספר שנותיו" זאת אומרת, כאשר הוא 
מצווה,  בר  שנה,  י"ג  בן  לדוגמא  נעשה 

4( ד"ה למנצח אל תשחת )קאפיטל נז( - עזר"ת 
)נדפס בסה"מ עזר"ת ע' עז(; ד"ה למנצח על שושן 
סד  ע'  פר"ת  בסה"מ  לנדפס  פר"ת   - ס(  )קאפיטל 

ואילך(. וראה "היום יום" ע' קו.
5( מכתב ט' טבת תש"ט - נדפס בקובץ מכתבים 
לתהלים )אהלי י"י( ס"ע 214. וראה גם מאמר אדה"ז 
- נדפס בקונטרס חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז תרפ"ח - 

הוצאת קה"ת תשל"ח - בסופו.

השתלשלות ציון יום הולדת

יום  בעל  אודות  הסיפור  ידוע  ב. 
נ"ע1  )מוהרש"ב(  כ"ק אדמו"ר   - ההולדת 
- שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר ש"בכל שנה 
דא"ח,  אומר  אאמו"ר  היה  הולדת  ביום 
אלא שהיה בחשאי", רק עבור בנו יחידו2 

)כ"ק מו"ח אדמו"ר(.

אחר כך פירסם זאת בנו ממלא מקומו, 
כ"ק מו"ח אדמו"ר, עד שמזה נעשה אח"כ 
כל העניין של חגיגת יום הולדת בפרסום. 
זה בחשאי ואצל  אף על פי שעד אז היה 

כמה וכמה אפילו בחשאי זה לא היה.

זה  הרי  זאת,  פירסם  שהוא  ומכיון 
גופא הוכחה שזה שייך, לאחרי פרסום זה, 

לכאו"א שהגיעה אליו ידיעה זו.

ובפרט שלאחמ"כ זה גם נעשה הוראה 
של כ"ק מו"ח אדמו"ר ש"ביום ההולדת על 
נדפס  שכבר  )כפי  וכו'"  להתבודד  האדם 
בכ"מ3 מהרשימה של כ"ק מו"ח אדמו"ר(.

1( "היום יום" כ' חשון )ע' קו(.
סע"ג  )קלב.  ואילך  לב  ע'  ג  חו'  "התמים"   )2

ואילך(.
3( "היום יום" יא ניסן )ע' מד(.

מעלת יום ההולדת המאה ועשרים
משיחת כ' מרחשוון תשמ"א 
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למספר  הקשור  שלפנ"ז  בשנים  שנאמר 
שנותיו אז, אלא על המזמור תהילים של 
שנה זו המתאים למספר שנותיו בשנה זו.

מאה ועשרים שנה לכ"ק אדנ"ע

ה. עפ"ז יוצא אשר בכ"ף מרחשון שנה 
ועשרים שנה  - תשמ"א כשעברו מאה  זו 

מיום ההולדת,

שנת  מרחשון  בכ"ף  נולד  הוא  ]שהרי 
כפי"ן  שני  ישנם  שבזה  )תרכ"א(  כתר"א 
כאשר  הצ"צ  שאמר  ממה  הסיפור  כידוע 

הרבי נ"ע נולד[.

מתחילים9 מזמור קכ"א בתהילים "שיר 
המעלות אשא עיני אל ההרים וגו'".

השמחה בפרק קכ"א

עם  זה  תהילים  מזמור  לקשר  ויש  ו. 
על  )שמיוסד  בהמאמר  לעיל  המדובר 
אודות  ההולדת10(  יום  בעל  של  מאמר 

גודל ענין השמחה,

יהודי  כל  כך שמכיון שאצל  כדי  ]עד 
ישנו ענין הביטול וזה נמצא אצלו בירושה 
)ומכיון שהוא יורש, נעשית הירושה שלו 
ללא שום קנין ופעולה מצדו כפי שצריך 
השמחה  ולכן  אחרים11(  בעניינים  להיות 

היא שמחה שלימה ש"כולו טוב"[,

כמבואר בארוכה במאמרו של בעל יום 

9( חנוך לנער ע' 8.
10( ד"ה ויהיו חיי שרה עטר"ת - נדפס בסה"מ 

עטר"ת ע' פז ואילך.
11( ראה סה"מ שם ע' צא.

הוא מתחיל לומר מזמור י"ד ועד"ז בשנים 
שלאח"ז.

גם לאחרי ההסתלקות

ד. ועניין זה שייך לא רק כאשר הנשמה 
של בעל יום ההולדת נמצאת כאן למטה 
בגוף אלא - כפי שדובר פעם בארוכה6 - 
למעלה,  נמצאת  הנשמה  כאשר  שאפילו 
לפי  בשנים  עליה  לה  יש  האמת,  בעולם 
מאז  השנים  משך  כפי  למטה,  כאן  הזמן 

לידתה7.

למעלה  לנשמה  נוגע  מה  ולכאורה: 
שכאן למטה עוברת עוד שנה?

אעפ"כ רואים אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר 
שאביו  מרחשון8,  מכ"ף  ברשימתו  כותב 
ואמר  תש"ה(  )בשנת  בחלום  אליו  הגיע 
ש"במעת לעת זה שנתמלאו שמונים וארבע 
 .  . התחתון  בעולם  נשמתי  לירידת  שנים 
הנה כל אחד מכ"ק רבותינו ואבותינו הק' 

יאמר דרוש על פסוק דקאפיטל פ"ד".

רואים, שגם לאחר ההסתלקות,  ומזה 
מיתווסף  למעלה  נמצאת  הנשמה  כאשר 

במספר השנים למטה.

עד שמאמר חסידות שנאמר אז )כאשר 
הנשמה למעלה( אינו על המזמור תהילים 

6( ראה קובץ מכתבים לתהלים שם הע' 33,
7( לקו"ש ח"ב ע'. ח"ה ע' 103 ואילך ובהע' 43 

שם. ועוד.
 .10 הע'  שם  ח"ב  בלקו"ש  נעתקה   - תש"ח   )8
הקדמה לד"ה יידל"י ועד פר"ת )ברוקלין, תשי"ב(. 

הוספות לסה"מ פר"ת ע' שנז.
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עם כל הפרטים שבזה, וכמה שידברו על 
כך – אין זה מספיק עדיין, מכיון שיודעים 

הרי רק מקצת מהענינים המבהילים.

והרי זהו דבר והיפוכו:

מצד אחד אומרים שזהו מעמד ומצב 
שהרי  ארץ"18,  יכסה  "החושך  מבהיל, 
מבהיל!  ביטוי  זה  ארץ"  "יכסה  הלשון 
ויתירה  "קצת",  עוד  שזה  אומרים  ואח"כ 
מזו ישנו גם "וערפל לאומים"19 ש"ערפל" 

הוא הרי יותר מחושך.

וצריכים  הנס"  על  סומכים  "אין  והרי 
לפעול את הענינים בדרך הטבע וכו';

ומצד שני אומרים שיחד עם זאת אסור 
שזה יגע, ימעט ואפילו לא יחליש בשמחה 
גם  כולל  תורה,  של  ובשמחה  מצווה  של 

השמחה ב"מעשיך" ו"דרכיך".

ואדרבה מכזה חושך הגלות ש"החושך 
יכסה ארץ", צריך להיות "יתרון האור מן 
החושך" )שזה גם קשור עם "יתרון החכמה 

מן הסכלות"20(.

ומבואר  בזהר21  שכתוב  מה  ובדוגמת 
בנוגע  ההולדת  יום  מבעל  הנ"ל  במאמר 
לשרה שעי"ז ש"אתת שרה ונחתת" נפעל 
בה הענין של "וסלקת" עליה לגמרי שלא 

בערך.

18( ישעי' ס, ב.
19( ראה פסחים סד, ב. זח"א קיא, ב. ועוד.

ספר  וראה  יג.  ב,  קהלת   - הכתוב  ל'  ע"פ   )20
הערכים חב"ד ע' אור - ביחס לחושך ס"ח. וש"נ.

21( ח"א קכב, ב.

ההולדת ולאחמ"כ גם בביאור "נראה לי" 
מבעל  זה  )וגם  המאמר12  לאחר  )שנדפס 
אודות  נוספת  הדגשה  עם  ההולדת((  יום 

ענין השמחה.

שמחה אמיתית בתוך חושך 
הגלות?!

ז. והעיקר, הרי זה מעשה בפועל מכיון 
ש"המעשה הוא העיקר"13 – שאכן יהיה את 
ענין השמחה בפועל, כפי שדורשים בזמן 

האחרון14.

נשאלת על כך השאלה:

הרי דורשים ואומרים שזהו ענין שהזמן 
גרמא, שצריך להיות את ענין השמחה ולא 
רק שמחה של מצוה15 כפשוטה, ועוד יותר 
ש"פיקודי  התורה  לימוד  בשעת  השמחה 
שמחה  גם  אלא  לב"16  משמחי  ישרים  ה' 
ב"מעשיך" )ש"כל מעשיך יהיו )גם מלשון 
הבטחה( לשם שמים"( ו"דרכיך" )ש"בכל 

דרכיך דעהו"(17:

ויחד עם זאת אומרים שאחד הטעמים 
על ענין השמחה הוא בגלל שהזמן גרמא 
- מפני שהעולם נמצא כעת במצב מבהיל, 

12( שם ס"ע צז ואילך.
13( אבות פ"א מי"ז.

14( שיחת ש"פ נח, בדר"ח מרחשון. מכתב עש"ק 
פ' לך לך, ז' מ"ח. שיחת ש"פ לך לך, ח' מרחשון.

15( ראה רמב"ם סוף הל' לולב.
16( תהלים יט. ט. טושו"ע או"ח ר"ס תקנד.

הל'  רמב"ם  וראה  ו.  ג,  משלי  מי"ב.  אבות   )17
דעות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א. שו"ע אדה"ז או"ח 

סקנ"ו ס"ב.
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בשמחה  כעת  להיות  צריך  הוא  ולכן 
ועם שמחה אמיתית בפועל ממש.

לכאו"א  שייך  זה  שעניין  ואומרים 
חסידות שצריך  זה של  ענין  אליו  שהגיע 
בחסידות  שכתוב  כפי  בשמחה,  להיות 
מכ"ק מו"ח אדמו"ר )שהוא ממלא מקומו 
או  כזה  בסגנון  ההולדת(  יום  בעל  של 
בסגנון שונה אבל תוכן הנקודה הוא אחד.

שכיון  הידועה25,  הבעש"ט  וכתורת 
ישנה  בזה   – זה  עניין  אודות  שמע  שהוא 
הוראה מיוחדת עבורו שהוא צריך להוסיף 

בעבודתו בפועל לקונו.

זה לגמרי לא מובן, כיצד יכול להיות 
יכסה  ש"החושך  אומרים  והיפוכו,  דבר 
ארץ וערפל לאומים" בחושך כפול ומכופל 
זאת  עם  ויחד  מבהיל,  ובאופן  גלות  של 
אמיתית  בשמחה  שיהיה  ממנו  דורשים 

כנ"ל?! 

התשובה בפרק קכ"א

ח. על כך ישנה תשובה ממזמור קכ"א 
בתהילים

ע"י  נאמר  התהילים  ספר  שהרי   -
דוד מלכא משיחא שנקרא "נעים זמירות 
ישראל"26, בגלל שהוא "מנעים זמירותיהם 
זמירות בשם כל  ישראל"27 הוא אמר  של 

אחד ואחד מישראל -

קה"ת(  )הוצאת  כש"ט  נב.  ע'  יום"  "היום   )25
הוספות אות קכז-קכט. וש"נ.

26( ש"ב כג, א.
27( שהש"ר פ"ד, ד )בתחלתו(.

הידוע  מהכלל  בפשטות  גם  ומובן 
מובן  עליה", שמזה  צורך  היא  ש"הירידה 
שמכיון שה"נחתת" היה ב"ערוות הארץ"22 

העלייה שלאחר מכן הייתה שלא בערך.

ועד"ז הוא גם בנדו"ד: מזה ש"החושך 
שאפילו  עד  לאומים"  וערפל  ארץ  יכסה 
רואים בעיני בשר והכל מודים שזהו מצב 
יתקדם  הכל  ]ובוודאי  כמוהו  הי'  שלא 
לטוב[, צריך להיות מזה ה"יתרון האור מן 

החושך" - יתרון השמחה מן החושך.

כאשר  מעשה  שבשעת  דורשים  אבל 
עדיין "החושך יכסה ארץ וערפל לאומים" 
שתורת  כפי  ושמחה  שמחה,  יהיה  כבר 
אמת דורשת זאת אומרת שמחה אמיתית.

ואומר  הלחיים  את  צובט  שהוא  לא 
שמכיון שצריך להיות בשמחה הוא מחליט 
עכשיו  שיהיה  אלא  בשמחה,  יהיה  שהוא 

בשמחה אמיתית בפועל ממש,

נפעל  מחליט,  רק  הוא  כאשר  שהרי 
מכיון  טובה,  המחשבה  ע"י  העניין  כבר 
ש"מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה" 
אבל זהו רק מצרפה למעשה שהוא יעשה 
הדיוק  בתניא23  כמבואר  זמן,  לאחר  רק 
לא  עדיין  זה  וכל  למעשה"24,  ב"מצרפה 
מגיע למה שהוא עושה את הענין בפועל 

בשעת מעשה ממש.

22( מקץ מב, ט. שם, יב.
23( קידושין מ, א.

24( פט"ז.



   85   שער דבר מלכות    

)ש"בדד"(,  מכך  טרוד  להיות  צריך  שלא 
אלא כפי שהוא מיד ממשיך שלכן "אשריך 
יותר,  עוד  שמחים  שיהודים  ישראל" 
של  הפירוש  שזהו  תענוג  של  לאופן  עד 
"אשריך" בגלל שהיהודים הינם "עם נושע 

בה'" שהוא "מגן עזרך".

ולאחמ"כ - "ויכחשו אויביך לך ואתה 
השטורעם  כל  עם  תדרוך",  במותימו  על 
אבל  התורה,  ממפרשי  שמובן  כפי  שבזה 

גם ה"פשוטו של מקרא" שבדבר מספיק.

אדמו"ר31,  מו"ח  כ"ק  שיחת  וע"פ 
לכל  "סחורה"  לוקחים  תשרי  שמחודש 
השנה כולה ולאחמ"כ פורקים זאת במשך 

ימות השנה -

לוקחים גם את הענין שקראנו ולמדנו 
ועאכו"כ  כולה,  השנה  לכל  בשמח"ת, 
ולחודש תשרי  לימים הסמוכים לשמח"ת 

- הימים של חודש חשוון.

לו  יש  כאשר  תשרי  בחודש  ואדרבה 
"סחורה", יש לו את כל הענינים, כולל גם 
הענין של "אשריך ישראל". אבל זה "ארוז" 
לאחר  דווקא  בפועל.  זאת  מנצלים  ולא 
חודש תשרי פורקים זאת, ומתחילים לנצל 

זאת עם כל השטורעם.

היחוד  בקונטרס  בארוכה  וכמבואר 
לאדמו"ר  ההתבוננות(  )קונטרס 

בסה"מ  נעתקה   - תש"ז  שמע"צ  שיחת   )31
תשי"א ע' 78. ועוד.

יכסה  "החושך  בין  כלל  סתירה  שאין 
ארץ וערפל לאומים" עם כך שיחד עם זאת 

צריכים להיות בשמחה:

יכסה  "החושך  של  המצב  יכול  מתי 
משמחתו  לבלבלו  לאומים"  וערפל  ארץ 
שהוא  קודם  או  מביט  שהוא  קודם  זהו   -
בתהילים;  קכ"א  במזמור  כתוב  מה  יודע 
אבל לאחר שהוא יודע מה כתוב שם הרי 

זה לא מבלבלו.

עזרי יבוא מ"אין"!

ט. מזמור קכ"א בתהילים אומר "מאין 
יבוא עזרי".

תמיהה  שזה  לא  הוא,  בכך  והפירוש 
עזרי"? אלא  יבוא  וכיו"ב ש"מאין  ושאלה 
של  עזר  מגיע  מהיכן  ברורה  הודעה  זוהי 
מגיע  "עזרי"   - יהודי  של  שעזר   - יהודי 

מהדרגא של "מאין".

ואחד,  מאה  גימטריא  הוא  "מאין" 
וזה קשור עם כל המעלות שישנם במאה 
זאת  ומקשרים  בלקו"ת28,  כמבואר  ואחד 
עם  גם  נשיאנו  רבותינו  של  במאמרים 

מאמר חז"ל הידוע29 "אין מזל לישראל".

יהודי שמח וסומך על הקב"ה

י. וזהו ע"ד מה שקראנו ולמדנו בתורה 
בשמחת תורה ש"וישכון ישראל בטח בדד 
עין יעקב"30, שהפירוש בזה הוא שלא רק 

28( ראה כב, ג.
29( שבת קנו, סע"א.

30( ברכה לג, כח כט.
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מ"מאין", מדרגא של "דלא37 אתפס בשם 
 – כלל"  וקוצא  אות  בשום  אתרמיז  ולא 

למעלה משם הוי'38;

נמשך  מיד  ה"עזרי",  שנפעל  לאחר   
את  כולל  שזה  וארץ",  שמים  עושה  ב"ה' 
כל סדר השתלשלות עד העוה"ז התחתון 

שאין תחתון למטה ממנו.

גם כשיהודי במצב נמוך

יב. לאחמ"כ, כאשר העזרי מגיע למטה 
לעוה"ז התחתון שאין תחתון למטה ממנו, 
שלא  מה  מיוחדת  שמירה  הרי  צריכים 
מזה.  שלמעלה  בעולמות  לשמור  צריך 

אפילו לא בעולם העשי' הרוחני.

במזמור,  הלאה  ממשיך  הוא  כך  ועל 
מיוחדת  שמירה  התחתון  לעוה"ז  שמגיע 

"הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל".

שישנו  בנפשי'  איניש  שידע  ובפרט 
מארצנו"39,  "גלינו  היה  שבגללו  הענין 
שאז יהודי ישן מן המצוות40, ואז ישנו גם 

השינה מלמעלה41.

אעפ"כ אומרים שאין לזה שום שייכות 
עם כך ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל", 

37( לקו"ת פינחס פ, ב.
38( לקו"ת שמע"צ צ, ב - מזח"ב פג, רע"א.

39( נוסח תפלת מוסף דיו"ט.
40( שהש"ר פ"ה, ב. יל"ש עה"פ שה"ש ה, ב )רמז 

תקפח(. יל"ש אסתר רמז תתרנז קרוב
לסופו.

ההוא  בלילה  ד"ה  וראה  שם.  אסתר  יל"ש   )41
ה'ש"ת.

ובכמה  העבודה33  בקונטרס  האמצעי32, 
בעבודה,  שהוא  כפי  הענין  מקומות, 
יהיה  שהענין  לא  היא  העבודה  שתכלית 
באופן כללי, אלא זה צריך להיות מפורט 
ובפרטי  בפרטים  )"פאנאנדערגעפאקט"( 
פרטים, והוא מנצל כל ענין וענין במקומו 

ובזמנו.

ומנצלים  מפורט  זהו  כאשר  ודווקא 
זה  עם  וביחד  ובזמנו,  במקומו  ענין  כל 
 - למיעבד34  כדבעי  השלימות  בתכלית   -

נשלמת עבודתו בתכלית השלימות.

שהעזרה תגיע למטה בארץ

יא. המדובר לעיל הרי זו ההתחלה של 
מזמור קכ"א בתהילים, שהעזר של יהודי 
של  מהדרגא  בפשטות  מלכתחילה  מגיע 

"מאין", ש"מאין" הרי "יבוא עזרי".

יהיה  לא  שהמזל  להיות  צריך  אבל 
ב"מזל"  רק  לא  השביעי,  ברקיע  רק 
שבנשמה,  ביחידה  רק  לא  שבנשמה35, 
אלא שיהיה אצלנו בטוב הנראה והנגלה, 

שיהיה "אוצרך הטוב לנו תפתח"36.

של  השני  בפסוק  ממשיך  ומיד 
עושה  הוי'  מעם  "עזרי  התהילים:  מזמור 
נמשך  כבר  )"עזרי"(  העזר  וארץ":  שמים 

32( בתחלתו.
33( פ"ו.

34( ראה כתובות סז, רע"א.
35( ראה לקו"ת האזינו עא, ד. ובכ"מ.

יוהכ"פ לחגה"ס ש.ז.  בין  36( ראה מכתב כללי 
הע' ד"ה הטוב לנו.
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לעוד ענינים בלתי רצויים, אבל דבר ברור 
גמורה  ודאות  עד  גמורה  בהבטחה  וודאי 
ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל" עם כל 
הפרטים בזה, כפי שמבאר זאת בפסוקים 

שלאחרי זה.

השמחה פועלת גם במקומות הכי 
תחתונים

וזה  בפשטות,  הביאור  ישנו  ומזה  יג. 
מביא גם נתינת כח, לא רק עבור "ראשיכם 
עציך"  "חוטב  עבור  גם  אלא  שבטיכם" 
להיות  שיכולים  כפי   - מימיך"49  ו"שואב 
ש"החושך  שלמרות  יחדיו,  הדברים  שתי 
שמח  יהודי  לאומים",  וערפל  ארץ  יכסה 
למעלה  ושמחה  אמיתית  שמחה  עם 

ממדידה והגבלה:

בעומדו בעוה"ז התחתון שאין תחתון 
בשמחה  היהודי  שמח  ממנו,  למטה 
מה  יודע  לא  שהוא  בגלל  לא   - אמיתית 
לעיל  המדובר  כפי  אלא  בעולם,  קורה 
במאמר בנוגע לענווה, שהפירוש הוא לא 
אלא  מעלותיו,  אודות  יודע  אינו  שהעניו 
כן הוא עומד  פי  ואף על  יודע מהם  הוא 

בביטול - עד"ז בעניננו:

הוא יודע ש"החושך יכסה ארץ וערפל 
פעולות  כמה  עושה  הוא  ולכן  לאומים", 
בכדי להאיר אותו; אבל יחד עם זה "חדוה 
תקיעא בליבאי מסטרא דא"50, מכיון שהוא 
עושה(  ")הוי'  בתוך  בעולם,  שגם  יודע 

49( נצבים כט, ט-י.
50( ראה זח"ג עה, א. תניא ספל"ד. אגה"ת רפ"י.

"עינא  בחי'  של  ממקום  מגיע  שזה  מכיון 
פקיחא", ששם לגמרי לא שייך הענין של 

שינה כמ"ש בזהר42 ומבואר בחסידות43.

מ"מאין",  מגיע  שזה  לעיל  וכמדובר 
שזו דרגא "דלא אתפס בשם ולא אתרמיז 
בשום אות וקוצא כלל", שזו דרגא שנעלית 
אפילו משם הוי', ועאכו"כ שזה נעלה יותר 
שמים  ב")עושה(  אח"כ  בא  שזה  מכפי 
וארץ", ושם זה הדרגא של "עינא פקיחא" 

ששם לכתחילה לא שייך כל ענין השינה.

עד כדי כך שכשאומרים44 ש"לא ינום 
בחי'  על  הולך  ישראל"  שומר  יישן  ולא 
עתיקא"44  בהאי  שמאלא  ש"לית  עתיק, 
מכיון  דקדושה,  שמאל  אפילו  אין  ושם 

ששם "כולא ימינא"45.

ד"לא  הענין  עם  גם46  זאת  ומקשרים 
יישן  ולא  ינום  שניתי"47, שהענין של "לא 
"לא  של  במצב  נמצא  ישראל"  שומר 

שניתי".

בעוה"ז  יורדים  כאשר  אפילו  שלכן 
ב"בירא  ממנו  למטה  שאין  התחתון 
עמיקתא", וב"בירא עמיקתא"48 גופא באים 

42( זח"ג קכט, ב.
43( ראה תו"א הוספות קיז, א. ובכ"מ.

אוה"ת  וש"נ.  תעט.  ע'  אור  יהל  שם.  זח"ג   )44
בלק ע' תתקפט

45( זח"ג שם, א. ועוד
46( ראה יהל אור שם. אוה"ת שם ע' א'ס ואילך. 

ובכ"מ.
47( מלאכי ג, ו.

48( ל' הש"ס - חגיגה ה, ב.
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וציצית  גשמי,  בקלף  תפילין   – והגבלה54 
בצמר גשמי שיכול למששו בידיים,

למשש  יוכל  שהוא  מוכרח   - ואדרבה 
עם  שיעור  לו  שיש  לראות  כדי  בידיים, 
שהיא  שהתורה,  והמדידות  התנאים  כל 

"ארוכה מארץ מידה", ציוותה.

אם כן ישנם כאן שני ההפכים, התורה 
נפעל  וזה  מידה",  מארץ  "ארוכה  היא 
קשורות  שבתורה  המצוות  כאשר  דווקא 

עם מדידה והגבלה.

שני הפכים באופן לימוד התורה

טו. עד"ז בלימוד התורה גופא ישנם גם 
כן שני קצוות:

מידה"  מארץ  "ארוכה  אמנם  התורה 
צריך  הוא  תורה  לומד  אחד  כאשר  אך   -

להבין זאת בשכל שלו.

הוא מגיע וטוען: בשביל מה הוא צריך 
התייגע  כבר  שהוא  או  בתורה,  להתייגע 
מספיק - הוא יסמוך על השכל של חבירו, 

ולפי זה הוא יפסוק הלכה.

צריך  בעצמך  אתה  לא!  לו:  אומרים 
צריך  וזה  לבד,  ולהבין  תורה  ללמוד 
להיות בהבנה והשגה שלך, עד לאופן כפי 
שמבואר בארוכה בתניא55 פרטי הדברים, 
המושכל,  את  ומשיג  תופס  שלו  שהשכל 
והמושכל נתפס ומושג בשכלו, עד שנעשה 
בינו לבין התורה שהוא לומד "יחוד נפלא 

54( ראה גם אגה"ק ס"י.
55( פ"ה.

שמים וארץ", נמשך "עזרי" מ)הדרגא של( 
"לא  של  באופן  נמשך  שזה  עד  "מאין", 
בעוה"ז התחתון ששם  גם למטה,  שניתי" 
 - לאומים"  וערפל  ארץ  יכסה  "החושך 

ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל",

שמאלא  מ"לית  נמשך  שזה  ומכיון 
נעשית   - ימינא"  כולא   .  . עתיקא  בהאי 

השמחה גם בצד השני.

חיבור ההפכים בתורה

יד. וזוהי הוראה מתורת אמת, ובמילא 
שמתאימה  אמיתית  הוראה  שזוהי  מובן 
בעוה"ז,  שהיא  כפי  המציאות  לאמיתית 
ש"החושך יכסה ארץ וערפל לאומים" ולא 

שעושה עצמו כאילו אינו יודע מהמצב.

ההוראה  את  )שנותנת  בתורה  שגם 
ההפכיות:  הקצוות  שני  את  ישנם  הנ"ל( 
מצד אחד מתחשבים עם המדידה והגבלה 
ישנו  גופא  בתורה  ולאידך  העולם,  של 

הענין של למעלה ממדידה והגבלה:

תורה היא "ארוכה מארץ מידה ורחבה 
מני ים"51, ואף יותר מזה - "נעלמה מעיני 
"לא  תורה  זה  עם  יחד  אבל  חי"52:  כל 
תורה  ללמוד  צריכים   - היא"53  בשמים 
בתורה,  שכתוב  איך  לפי  מצוות  ולקיים 
שזה - כפי שהמצוות קשורים עם מדידה 

51( איוב יא, ט.
52( שם כח, כא.

53( נצבים ל, יב. ב"מ נט, ב.
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פנימי  מהגלות  עצמו  את  מוציא  שיהודי 
שהוא  ע"י  היא  לזה  שהעצה   - שלו58 
בשמחה ששמחה פורצת את כל הגדרים59 

- גם את גדרי הגלות.

גורם הגלות בעצמו נותן את הכח 
לשמחה

יז. וכפי שדובר קודם, שאין זה בגלל 
ומתחבא  בעולם,  קורה  מה  רואה  שאינו 
מאחורי הבקתה וטוען שאליו זה לא נוגע, 

העולם זה אחיזת עינים וכו';

מציאות60,  הוא  העולם  לו:  אומרים 
"מאמיתת  שנמצאת  כזו  מציאות  רק 
 - ואדרבה  מציאות,  הוא  אבל  המצאו"61. 
זו מציאות כזו שיכולה להיבראות רק על 
ואינו עלול  זה ש"מציאותו מעצמותו  ידי 

מאיזה עילה שקדמה לו ח"ו"62.

"גלינו  בגלות,  שנמצאים  זה  וגם 
מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו"39 - מגיע 
בגלל ש"אינו עלול מאיזה עילה שקדמה 

לו ח"ו";

וביחד עם זה הקב"ה נותן כח, ואומר 
שזה דבר אמיתי ושיהיו בשמחה אמיתית,

ואדרבה כאשר עבודת ה' היא בשמחה 
וטוב לבב מובטח שיהיה "ויכחשו אויביך 

58( ראה אגה"ק ס"ד.
59( ראה בארוכה ד"ה שמח תשמח תרנ"ז ס"ע 

49 ואילך.
60( ראה סה"מ תרכ"ט ע' קמח-קמט. ובכ"מ.

61( רמב"ם ריש הל' יסוה"ת.
62( אגה"ק ס"כ )קל, ריש ע"ב(.

כלל  נמצא  ולא כערכו  יחוד כמוהו  שאין 
כו'".

להפוך את העולם בדרך של שמחה

טז. ועד"ז גם בנדון דידן בנוגע לענין 
השמחה, שבזה ישנם שני קצוות הפכיים:

יכסה  "החושך  שבעולם  יודע  יהודי 
זה  עם  יחד  אבל  לאומים",  וערפל  ארץ 
יודע שעליו לתקן זאת. כיון שיהודי  הוא 
צריך לתקן גם את העולם, ועליו מוטל גם 

להאיר את ההנהגה של בני נח בעולם.

של  דין  הפסק  פעמים  כמה  כמדובר 
הלכות"57(,  "הלכות   - )בספרו  הרמב"ם56 
ישמרו את  נח  לדאוג שבני  צריך  שיהודי 
המצוות שהם מחויבים בהן, ועם ההדגשה 
בדבר, שהבן נח צריך לשמור זאת "מפני 
משה  ע"י  והודיענו  הקב"ה  בהן  שציווה 

רבינו" בשעת מתן תורה.

של  הענין  את  לתקן  העצות  כל  שבין 
לאומים"  וערפל  ארץ  יכסה  "החושך 
בכל  ניסו  הפלא,  למרבית  הרי  בעולם, 
ידה  שעל  השמחה,  בדרך  אך  הדרכים, 
פורצים את גדרי הגלות - זה נעשה רק ע"י 
יחידים, או שנעשה בחשאי, או מזמן לזמן 

וכו' -

להרעיש  צריכים  אבל 
ולהוציא  העולם,  את  )"אויפשטורעמען"( 
זה  עם  קשור  שזה  מגלותו,  העולם  את 

56( הל' מלכים ספ"ח.
57( רמב"ם בהקדמתו לספרו יד החזקה.
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כל  את  יודע  הוא  כללית;  ונשמה  נשיא, 
ואינו  יודע  אינו  הוא  אבל   - אלו  ענינים 
"מעשיך"  עם  הקשר  הוא  היכן  רואה 
ו"דרכיך" שלו ביום ה' פ' חיי שרה תשמ"א, 

בהמצאו בברוקלין!

הכבוד,  מפני  הנימוס,  מפני  אמנם, 
מפני כמה ענינים, הוא אכן בא ויושב כאן, 
היכן  הבשר;  כאן  יושב   - ביושבו  אולם 
הנה  לדעת!  ניתן  לא   – מחשבתו  נמצאת 
הוא חושב אודות העסק שהי' לו שלשום, 
מקוה  שהוא  העסק  אודות  הוא  חושב 
להצליח בו מחר בבוקר... ושהקב"ה ייתן 

לו הצלחה רבה יותר.

פעל בעצמך שחיותך כחסיד

כ. אולם תובעים ממנו, שבדקות אלו, 
במקום  נמצא  שהינך  אלו,  בשעות  או 
והתפלל  למד  דורנו  נשיא  שבו  קדוש, 
והצטער  בקשות,  וקיבל  יהודים,  ובירך 
בצערן של ישראל, והשתתף בשמחתן של 

ישראל, הנמצאים בכל קצוי תבל-

תפעל על עצמך, שכעת זהו "תורתו64 
אומנתו"65! כעת הינך חסיד של הרבי נשיא 
יום  בעל  של  ממלא-מקומו  שהוא  דורנו, 
ההולדת, וכחסיד עליך לפעול על עצמך 

ביטול מציאותך!

בברוקלין,  נמצא  שהינך  יודע,  הינך 
במילא עליך להתנהג באופן שבו מתנהגים 

או"ח  )ואדה"ז(  טושו"ע  א.  יא.  שבת  ראה   )64
סו"ס קו. הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ס"ד-ה.

65( ראה לקו"ש חי"ב ס"ע 229.

לגמרי  ומבטל  הפוך  בדיוק  שזה  לך" 
אינה  היא  העבודה  כאשר  שאומרים  מה 
את  "ועבדת  ח"ו,  לבב"  וטוב  "בשמחה 

אויביך"63.

 . .

מאה ועשרים שנה - זה קשור 
אליך

יט. מהמדובר לעיל שמצד אחד צריכים 
לדעת שישנו עולם מדוד ומוגבל וצריכים 
להתחשב עם זה, אבל לאידך גיסא צריכים 
מגדרי  נעלה  שהוא  ענין  בעולם  להכניס 
העולם )וע"י זה לתקן את העולם(, ישנה 

הוראה נוספת לכאו"א בעבודתו:

מהנסיון  יותר  גדול  נסיון  הי'  לא 
הכרוך  הקושי  את  שרואים  זה,  בזמנינו 
לפעול  הפנימית;  מגלותו  יהודי  בהוצאת 
בו, שכאשר נמצאים בלילה של יום חמישי 
רגיל )לכאורה(, והוא גר בניו-יורק הבירה, 
שבה ישנם תשע מיליון אנשים, ויש לו שם 
הגיע  כעת  שהוא  יודע,  והוא  עסקיו,  את 
שלא  ברצונו,   - מתכונן  והוא  מעסקיו, 
ינהג  הוא  כיצד  גם:  חושב  הוא   - ברצונו 

בעסקיו מחר בבוקר.

אח"כ מודיעים לו, שידע לו: כיון שזהו 
יום הולדת של יהודי, שנולד מאה ועשרים 
שנה שנה קודם, נולד בעיירה קטנה מעבר 

לים,

- הוא יודע שהוא הי' אדם גדול, והי' 

63( תבוא כח, מח.
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יום ההולדת של הרבי נ"ע שהוא נולד לפני 
מאה עשרים שנה בעיירה קטנה מעבר לים 
בתהילים,  קכ"א  מזמור  עם  והדבר קשור 

כיון שכבר חלפו מאה ועשרים שנה.

שגם בזה הוא צריך לצרף שני קצוות 
הפכיים יחד:

ממדידה  למעלה  שזה  יודע  הוא 
הדברים  כל  עם  ומקום  מזמן  ולמעלה 
יודע שיום  זה הוא  יחד עם  הטובים אבל 
שנים  ועשרים  מאה  לפני  היה  הלידה 

בעיירה קטנה מעבר לים.

וכך גם לאידך גיסא:

מאה  עברו  שכבר  יודע  אמנם  הוא 
ועשרים שנה מאז שבעל יום ההולדת נולד 

בכפר קטן ברוסי' מעבר לים,

שמכיון  יודע  הוא  זה  עם  ביחד  אבל 
תורת  ע"י  נזכרים"67  האלה  ש"הימים 
אמת דורשים ממנו ונותנים לו כח שיהיה 
בעל  של  הענין  אצלו  שיהיה  "ונעשים"67 
"למפרע"  של  כענין  לא  ההולדת  יום 
"הקורא  על  הידועה68  הבעש"ט  )כתורת 
את המגילה למפרע לא יצא"69( אלא כענין 
שקורה אצלו "היום הזה" זה אצלו לא רק 

רמ"ז  וראה  כח.  ט,  אסתר   - הכתוב  ל'   )67
בספר תיקון שובבים. הובא ונתבאר בספר לב דוד 

להחיד"א פכ"ט.
68( הובאה בלקו"ש ח"ו ע' 189 )מס' דברי שלום 

פ' בא(. כש"ט הוספות אות עח.
69( מגילה רפ"ב.

לחיות שלך,  שייך  זה  אין  אולם   - בגלות 
ל"חלב ודם" שלך - לתענוג שלך66 ולראש 

שלך.

הרי   - בזה  שתאחז  ואומרים 
ההתוועדות יכולה להמשך כך וכך שעות, 
על כל פנים כך וכך דקות, אזי תפעול על 
אלו,  בשעות  או  אלו,  שברגעים  עצמך, 
בן פלוני הנמצא  אינך פלוני  תדע שכעת 
וחודש  תשמ"א  שנת  וזוהי  בברוקלין, 

חשון, ועשרים בחשון,

- לא משום שהמציאות איננה כך; כך 
של  בשיר  אומרים  ולכן  המציאות,  היא 
יום את שירו של יום חמישי, ולכן קוראים 
בתורה בפרשת חיי שרה, ולכן "מרעישים" 
הייתה  לא  איננה תש"מ, שהיא  שתשמ"א 

שנת הקהל; כעת זוהי כן שנת הקהל.

שאינך  עצמך,  על  תפעל  כעת  אולם 
נשיא  של  חסיד  אלא  אינך  האיש.  אותו 

דורינו.

ואומרים לו, שזו אינה עבודה השייכת 
שייכת  היתה  היא  באם  סגולה;  ליחידי 
נשיאינו  רבותינו  היו  לא  סגולה  ליחידי 
עושים מכך פרסום הכי גדול, ובנוסף לזה 
גם עשו פרסום עם ה"שטורעם" הכי גדול!

מלפני מאה עשרים שנה 
ל"חדשים" ממש

כא. לאחמ"כ מוסיפים שזה קשור עם 

66( ראה סה"מ קונטרסים ח"ב שעב, ב ואילך. 
ובכ"מ.
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יורד  זה  וכשאח"כ  העליונים,  בעולמות 
למטה הוא לא יודע מה רוצים ממנו -

ממנו,  רוצים  מה  בפשטות  אומרים 
שיהיה דבר שנדמה לו שזהו דבר והיפוכו:

שנה  ועשרים  מאה  שזהו  לו,  אומרים 
מיום הולדת שהיה בעיירה קטנה ברוסיה 

מעבר לים,

על  נזכרים"  האלה  "הימים  זהו  אבל 
ידי תורת אמת: תובעים ממנו, ונותנים לו 
כח, שיהיה "נעשים", שזה לא יהיה אצלו 
ענין של "למפרע", כתורת הבעל שם טוב 
הידועה, אלא זהו ענין של "היום הזה", לא 

"כחדשים", אלא "חדשים" ממש.

למרות שמעולם לא ראה השקיעו 
בו כוחות

שהוא   - בפשטות  בזה  והכוונה  כד. 
ויעמיד  כולה,  ומהסביבה  יתנתק מעצמו, 
והנה  הוא  שהנה  ומצב,  במעמד  עצמו 
הרבי נשמתו עדן - למרות שמעולם הוא 

לא ראה אותו, אבל הוא שמע עליו,

של  הידוע  כפתגם  הוא,  העיקר  ועוד 
ואת  השמימה  עולה  ש"אני  אדנ"ע74  כ"ק 
מקשר  הוא  לכם".  משאיר  הנני  הכתבים 
זאת בכך שהוא לומד מאמר, מאמר מחיי 
שהי'  מאמר  אולם  אחר,  מאמר  או  שרה 
יום  שבעל  יהבית"75  כתבית  נפשי  "אנא 
ואח"כ  נפשו,  את  בו  "השקיע"  ההולדת 

74( ראה לקו"ש ח"ט ע' 90 הע' 23 בסופה.
75( שבת קה, א )ע"פ גירסת הע"י(. וראה לקו"ת 

שלח מח, סע"ד. ובכ"מ.

וזה  ממש  "חדשים"71  אלא  "כחדשים"70 
פועל עליו במעשה בפועל.

לא רק ביחידה

כב. ולא מספיק, כמוזכר לעיל )סי"א( 
צריך   - כך  נוהגת  שבנפש  שהיחידה   -
להיות לכל לראש בקצה השני ב"המעשה 
העיקר", ודוקא עי"ז הוא יפעל שכך  הוא 
וכך  במחשבתו,  יהיה  וכך  בדיבורו,  יהיה 
יהיה בנפשו, וברוחו, ובנשמתו, ובחי' שלו, 

וביחידה שלו.

וכידוע פתגמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר72, 
 - למטה   - לתורה  עולה  יהודי  שכאשר 
שניים  ב"תחתיים  לתורה  עולה  הוא  אזי 
עולה  אזי  חמישים";  רביעיים  שלישים 
היחידה בעולמה שלה! ממה זה מתחיל? 
הזה  בעולם  לתורה  עולה  שהוא  מזה   -

התחתון, בעולם העשי' הגשמי.

ואח"כ אומרים, שכשכך זהו בתורה - 
הנה "גדול לימוד שמביא לידי מעשה"73, 
כך זה צריך אח"כ להיות אצלו עד למעשה 

כפשטות, ב"כל מעשיך", המעשים שלך.

ובפשטות

כג. וכמדובר כמה פעמים, הרי רוצים 
יתעמקו  שלא  בפירוש,  ענין  כל  לפרש 

70( ל' הכתוב - תבוא טז, טז.
71( ראה ספרי )הובא בפרש"י( עה"פ ואתחנן ו, 

ו.
72( לקו"ד כרך א כה, ב ואילך. סה"ש תש"ב ע' 

.75
73( ראה קידושין מ, ב.
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הלשונות  כל  עם  והצלה  ישועה  מביא 
המובאים בספר ההלכות שלו.

הקב"ה עומד לידו ב"ברוקלין"

כל  על  ינסה  שכאו"א  רצון,  ויהי  כו. 
פנים לפעול כזה, וכמדובר - אם הוא לא 
יכול לעשות זאת כעת, שיעשה זאת חצי 

שעה מאוחר יותר או שעה מאוחר יותר,

ההולדת,  ליום  דוקא  מוגבל  זה  ואין 
כי אם זוהי עבודה הכי נחוצה והכי טובה, 
כדוגמת  לזמן,  מזמן  עצמו  על  לפעול 
שצריכים  ההולדת,  ליום  בנוגע  הנאמר 
ולהתבונן  ב"התבודדות"  רגעים  להיות 
לעצמו בכמה ענינים, כנאמר שם בפרטיות 
בפתגם בהוראתו של נשיא דורנו, של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר,

בכל  טוב  ומה  לזמן,  מזמן  עד"ז  ובכן 
כל  על  לעצמו,  להתבודד  עליו  ויום,  יום 
עצמו  על  ולפעול  אחדים,  לרגעים  פנים 
מסיני":  כ"נתינתו  כעת  נעשה  שהוא 
ליד  עומד  הוא  אולם   - "ברוקלין"  ישנה 
ו"הקב"ה  בתורה,  פסוק  ואומר  סיני,  הר 
חז"ל  מאמר  אומר  הוא  כנגדו";  קורא 
ה"רעש",  כל  עם  כנגדו",  "שונה  והקב"ה 
שלכן נעשה אצלו "באימה וביראה וברתת 
ובזיע" – כמו שהיה במ"ת79 - הוא מתחיל 
להזיע בפועל! שזהו הפירוש של "זיעה"80.

ליחידי  השייך  ענין  שזהו  והטענה, 

79( שו"ע אדה"ז או"ח מהדו"ק רס"ד.
80( ברכות כב, א.

הוריד זאת ב"כתבית", ואח"כ הוריד אותו 
ב"יהבית" - הוא נותנו לכל אחד,

בחיים"76:  "ובחרת   - מאי?  אלא 
מבקשים שהוא בעצמו יעשה משהו ויבחר 

בזה.

תתעלה מעצמך – תביא גאולה 
לעולם

כה. והכוונה בזה בפשטות, לא שהוא 
יביט על השעון ויאמר שכבר עברה "בדיוק 

דקה אחת"77 שהוא התבונן בענין...

עליו לשכוח מהשעון, לשכוח מעצמו, 
זוכר שבינתיים חלפו מאה  למרות שהוא 
פנים  כל  על  ולהרגיש  שנה,  ועשרים 
- בשעות אלו,  ויתירה מזה  ברגעים אלו, 
שהענין הינו "חדש" ממש, כאילו שזה הי' 

דבר חדש לגמרי.

יהיה  זה  ובנוסף גם אומרים לו, שאם 
שהוא  רק  לא  יהיה  ה"ונעשים"  אזי   - כך 
"יחי'" את הענין והוא יחשוב והדבר יפעל 
עליו, אלא זה ירד - כמדובר לעיל - ב"כל 

מעשיך" ו"בכל דרכיך",

ויתירה מזו - הדבר יהפוך את העולם. 
עד כדי כך - שה"חושך" הנמצא ב"ארץ" 
אזי,  ה"לאומים",  על  הנמצא  וה"ערפל" 
כפי שפוסק הרמב"ם78, זה מכריע את זה 
שהוא שקול וכל העולם כולו שקול, והוא 

76( נצבים ל, יט.
77( ראה לקו"ש חט"ז ע' 92.

78( הל' תשובה פ"ג ה"ד.
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בהר סיני – הרי יש כאן שני קצוות הפכיים 
כנ"ל, הוא עומד בעולם וביחד עם זה הוא 

למעלה מהעולם:

מצד אחד הוא יושב בחדר בברוקלין, 
והארון  לקיר",  מקיר  "שטיח  עם  בחדר 
לים  מעבר  דווקא  הובא  בחדר  )שאפע( 
– אחרת זה לא הולך, הוא מוכרח שיהיה 
חומש  בתוכו  להחזיק  בכדי  ארון  כזה  לו 
או תניא, אע"פ שמרבנו הזקן לא שמענו 
שאכפת אם התניא תשב על מדף פשוט או 

על מדף עץ יפה דווקא.

בשעת  שם  יושב  הוא  זה  עם  ביחד 
אינו  ובמילא  העיניים,  את  סוגר  מעשה, 
ואת  לקיר",  מקיר  ה"שטיח  את  רואה 
הארון שהוא הביא מעבר לים, בכדי שיוכל 
לפעול על עצמו בקלות, לעמוד במעמד 

ומצב כמו שהוא עומד במתן תורה.

רהיטים לרבי מהר"ש ולא לצמח 
צדק

כט. ושני ענינים אלו אינם בסתירה - 
וכידוע הסיפור עם הצמח צדק:

היו  לא  הרהיטים  צדק  הצמח  אצל 
צבועים; הרהיטים נעשו מקרשים רעועים, 
אבל  וכיו"ב,  שולחן  ספסל,  עשו  שמהם 

לתת כסף לצבוע אותם הוא לא רצה.

ראה זאת אחד מהחסידים, שהיה גביר, 
והיה לו מופת מהצ"צ, או ענינים אחרים, 
לצ"צ  נתן  והוא  בגשמיות  או  ברוחניות 

מתנה – רהיטים צבועים.

סגולה - הנה מכל יהודי עשו "עם סגולה"81 
יחיד,  יהודי עשו  בשעת מתן תורה; מכל 
הדברות  שעשרת  פעמים  כמה  כמדובר 
נאמרו בלשון יחיד82, ובנוסף אמרו שזהו 
זה  ברגע  "חדשים":  של  ענין  יום"  "בכל 

נותנים את התורה מחדש!

בתוך העבודה המסודרת

כז. אבל יחד עם זאת אומרים, שאין זה 
)העבודה  המסודרת  ההנהגה  את  מבלבל 
של תומ"צ הקשורה עם המדידה והגבלה 
)סי"ד  קודם  שדובר  כפי   – העולם  של 
ואילך( שצריך להיות גם את הקצה השני(:

מגיע זמן מעריב, הוא מתפלל מעריב 
ברוך  הוא  ו"ברוך  "אמן"  ועונה  בציבור 
שמו", ואחרי זה הוא עושה הכנות לקריאת 
קורא  הוא  זה  ואחרי  המטה,  שעל  שמע 

בפועל את קריאת שמע שעל המטה.

זה  עם  ביחד  אשר  לעיל,  וכמדובר 
שהתורה "ארוכה מארץ מדה ורחבה מני 
 – חי"  כל  מעיני  "נעלמה  מזו  ויתרה  ים", 
שהתורה  עד  התורה  בלימוד  מונח  הוא 
אצלו היא בהבנה והשגה כפשוטה, שנעשה 

בין שכלו והתורה "יחוד נפלא כו'".

בתוך הסלון המרוהט בעיניים 
עצומות

כח. וכך גם בעבודה הנ"ל – הוא יושב 
בחדר לעצמו ופועל על עצמו שהוא כעת 

81( ראה לקוטי לוי"צ לזח"ג ע' רלו.
82( יתרו יט, ה. תבוא שם, יח.
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סיפור  שזה  כיון  אבל   - אדמו"ר  מו"ח 
מיוחד אחזור עליו[:

הנהגתו של הרוז'ינער הייתה ברחבות, 
בסדר הנהגה של מלכות.

הענינים  שאחד  שאומרים,  ]ועד 
שעליהם הייתה ה'מסירה' עליו, זה שהוא 
מרידה  שזה  מלך,  של  במנהגים  נוהג 

במלכות המדינה ההיא[.

ומצד הנהגתו בהרחבה כזו, גם הנעלים 
שלו היו עשויות מזהב או כסף וכיו"ב.

ומובן שלאף אחד לא היה את האומץ 
לשאול אותו - היתכן, הרי נמצאים בגלות, 
ואפשר ללכת עם נעלים מעור, ואת הכסף 

לנצל לנתינת צדקה וכיו"ב.

אחר כך קלטו שהוא אמנם נועל נעלי 
זהב או כסף, אבל מתחת לנעלים לא היה 
סוליה כלל - ובמילא כאשר הלך עם כזו 

סוליה, היה לו צער גדול מההליכה,

לאיסור  שהטעם  ספרים,  שכתוב  כמו 
נקרא בשם  הכפורים  ביום  הסנדל  נעילת 
שיגן  מה  אין  סנדל  שבלי  כיון  "עינוי"83, 
בלתי  עניינים  מיני  מכל  הרגל,  כפות  על 
כשהוא  האדמה  על  שמונחים  רצויים 
הולך ממקום למקום, בין אם זה קוצים או 

בערגלעך וכיו"ב.

היה  הדברים:  שני  את  רואים  כאן  גם 
לו נעלי זהב )או כסף(, שאת זה כולם ראו; 

83( יומא עז, א. טושו"ע )ואדה"ז( או"ח סתרי"ד 
ס"ב ואילך.

אמר לו הצ"צ דבר שהוא לכאורה דבר 
והיפוכו: שהוא לא צריך שיהיה לו רהיטים 
אלו, אבל שיתן אותם לבנו )והוא אמר את 

שמו של הרבי מהר"ש(.

זה  הרי  והיפוכו:  דבר  זהו  שלכאורה 
צריך  היה  הוא  ולכן  מותרות,  של  ענין 
לומר לו שייקח אותם, ובנוסף גם לא לתת 
אותם לרבי מהר"ש; ואם זה לא מותרות – 

היה הצ"צ צריך לקחת אותם?!

הדברים,  שני  את  אמר  שהוא  ומזה 
שהוא לא צריך, ושייתן זאת לרבי מהר"ש, 
שום  ואין  אמת  הם  הדברים  ששני  מובן, 

סתירה:

הוא, לא צריך שיהיה לו, כיון שאצלו 
סדר העבודה הוא שאינו צריך שום שולחן 

וכיסא צבוע;

סדר  היה  מהר"ש  הרבי  אצל  אבל 
עבודה הפוך -

לכן הוא אמר לו את שני הדברים: הוא 
לא, והרבי מהר"ש כן.

ועד"ז מובן בנדו"ד, שאין שום סתירה 
בין שני הדברים, יש לו "שטיח מקיר לקיר" 
והארון הובא מעבר לים, ויחד עם זה הוא 
סוגר את העיניים ומתבונן שעומד במ"ת 

למעלה מכל הענינים.

נעלי זהב קרועות

האדמו"ר  אודות  סיפור  ישנו  עד"ז  ל. 
מכ"ק  לא  מחסידים,  ]ששמעתי  מרוז'ין 
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העניינים  בכל  מונחים  היו  לא  שהם 
וכל  הזמן",  "הבלי  מכנה  שהרמב"ם85 
תורה  של  החיות  היתה  שלהם  החיות 
כלל  ידעו  לא  הם   - מצוות  של  והחיות 

ממציאות אחרת, בפשטות!

שצריך  ]כמו  בזה  עצמו  עם  ויתבודד 
עד  )סכ"ו([,  כנ"ל  ביום ההולדת,  לעשות 
באמת  הוא  ממש,  אלו  שברגעים  כך  כדי 
יפעל על עצמו להיות כמו שהיה סבא רבה 
רבה  סבא  איך  שמע  שהוא  כמו  או  שלו, 

שלו הי'.

הענינים  את  לו  שאין  הפירוש  ואין 
בהרחבה,  לו  להיות  שצריכים  הגשמיים 
צריך  שהוא  מכיון  אותם,  לו  יש  בפירוש 
שיהיה לו אותם - אבל ביחד עם זה הוא 
לא מונח בזה, והוא סוגר את העיניים שלו 
ופועל על עצמו שהוא ממש כמו סבא רבה 

שלו.

והוא עושה זאת מתוך שמחה, במכ"ש 
וק"ו מכך שהוא צריך לעשות את כל שאר 

ענייניו מתוך שמחה,

על  גם  כך  אחר  השפעה  יש  ולזה 
הנהגתו בכל היום כולו.

לג. נחזור לעיקר נקודת הענין:

נכון אמנם )"אמת טאקע"( ש"החושך 
יכסה ארץ וערפל לאומים", כפי שרואים 

זאת לפי כל הסימנים בסוף מסכת סוטה,

85( הל' תשובה שם.

אבל לא ראו שהנעלים נעשו ללא סוליה 
קשורה  הייתה  הליכה  כל  ובמילא  כלל, 
עניין שתורת אמת אומרת עליו שזה  עם 

"עינוי".

הרחבה, אך לא בזה מונחים

לא. עד"ז צריך שבכל יהודי יהיה את 
שני ענינים אלו:

של  באופן  הנהגה  אצלו  להיות  צריך 
בענינים  אפילו  ברחבה"84  "ואתהלכה 
לנו  הטוב  "אוצרך  של  ענין  גשמיים, 
ואומרים על  קודם,  כפי שהוזכר  תפתח", 
זה שזה צריך להיות בטוב הנראה והנגלה, 

וחוזרים על כך בכל פעם ופעם;

אבל יחד עם זה, לא צריך שהוא יהיה 
מונח בזה עם חלבו ודמו - התענוג והחיות 

שלו.

היא  הכוונה  בפועל  בעבודה  לב. 
שלא  ]שאע"פ  קודם  כמדובר  בפשטות 
 - בהרחבה  לא  עאכו"כ  זה,  אודות  דובר 
היום  בהנהגה  נוגע  זה  כמה  אבל  רואים 

יומית[:

ועכ"פ  ביום,  אחת  פעם  לזמן,  שמזמן 
פעם אחת בשבוע, ישב עם עצמו בעיניים 
סגורות, וייעמד במעמד ומצב כמו שעמד 

בהר סיני בשעת מתן תורה.

את  להעמיד  אחרות-  באותיות  או 
עצמו במעמד ומצב כמו שהיה לא יהודי 

זר, אלא סבא רבא שלו או סבא שלו.

84( תהלים קיט, מה.
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וכו',  הגלות  בזמן  הגשמי  הזה  בעולם 
כמדובר לעיל בארוכה.

לד. ויהי רצון שכל הענינים המדוברים 
לעיל יהיו בשלימות ומתוך שמחה,

זה  שמחה(,  מתוך  )כשזה  שאז 
בשלימות יתרה, ואדרבה – שמחה פורצת 

גדר:

עניין של מדידה  שלימות קשורה עם 
והגבלה – כי כאשר אומרים על דבר שהוא 
ולא  יותר  בשלימות. מתכוונים שהוא לא 

פחות, אבל גם לא יותר,

שהוא  כלי  על  כשאומרים  ולדוגמא, 
כלי שלם,  הוא שהוא  בזה  הפירוש  שלם, 
או שם  פה  הודבקה  או  לא שצמחה  אבל 

חתיכה;

 - יותר  נעלית  שלימות  ישנה  אבל 
למעלה  שזה  ירושלים"89  תשב  ש"פרזות 

ממדידה והגבלה90. 

 . .

"שיר למעלות" – למלך המשיח

אשא  למעלות  "שיר  הפסוק  על  מה. 
המפרשים91  נעמדים  ההרים"  אל  עיני 
"שיר  עם  מתחיל  שהפסוק  ומעירים 
למעלות", עם למ"ד, ולא "שיר המעלות"92 

89( זכרי' ב, ח.
90( ראה מצו"ד עה"פ.

91( פרש"י, רד"ק, אלשיך ומצו"צ עה"פ.
92( ראה סוכה נג, א-ב.

ובאמת לפי הכלל שהגמרא אומרת86, 
צריך  לא  רב",  "מעשה  רואים  שכאשר 
בענין  גם   - אחרות  ראיות  שום  לחפש 
מכיון   - ראיות  שום  לחפש  צורך  אין  זה 
שכאשר יוצאים לרחוב, או ששומעים מה 
שקורה ברחוב, רואים לאיזה מעמד ומצב 

אומות העולם ירדו.

הקודמת87  בהתוועדות  וכמדובר 
באלו"88  אלו  מתגרות  "מלכיות  אודות 
נלמד  שזה  מכפי  יותר  עוד  אפילו  וכו'", 

בפירוש הפשוט,

והעיקר- שעוד ידם נטויה;

אבל ביחד עם זה הוא יודע דבר פשוט, 
הוי'  מעם  ו"עזרי  עזרי",  יבוא  ש"מאין 
ולא  ינום  לא  ו"הנה  וארץ",  שמים  עושה 
מפרש,  וכפי שרש"י  ישראל",  שומר  יישן 

שכאשר כתוב "הנה" זה לשון של שמחה.

מדבר-  הוא  שכאשר  עליו,  פועל  וזה 
הוא מדבר בלשון של שמחה. עד שהוא גם 

מתנהג בפועל באופן של שמחה.

)כנ"ל  מבארת  שחסידות  כפי  ובפרט 
שומר  יישן  ולא  ינום  ש"לא  שזה  סי"ב(, 
מ"עינא  מגיע  שזה  מכיון  זה  ישראל" 
כל  שייך  לא  מלכתחלה  ששם  פקיחא", 

העניין של שינה.

כאן  היא  זה  בכל  שהכוונה  ואומרים 

86( שבת כא, א. וש"נ.
87( ש"פ לך לך, ח' מרחשון.

88( ב"ר פמ"ב, ד.
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הכתוב )"שיר למעלות"(, שאין כאן מקומו 
להאריך בזה[.

השמחה מעצם הידיעה שהנה 
עוברים ל"למעלות"

למבואר  בהמשך  גם  מגיע  שזה  מו. 
ש"החושך  שמכיוון  טענה  שישנה  לעיל, 
אפשר  איך  לאומים",  וערפל  ארץ,  יכסה 

להיות בשמחה וכו'?

אלא שאדרבה: מכיוון שכבר נתקיימו 
סוטה,  מסכת  בסוף  המובאים  הסימנים 
אחר  עומד  זה  ש"הנה  גמורה  הוכחה  זו 
מן  מציץ  החלונות  מן  משגיח  כתלינו 
ספורים  רגעים  רק  שנשארו  החרכים"96, 
אחריה  שאין  העליה   – למעלות"  ל"שיר 

ירידה ח"ו, שלכן צריכים להיות בשמחה.

ובכלל, עצם העניין שאומרים את ט"ו 
עם  קשור  בפשטות  זה  המעלות"  "שיר 

שמחה:

זה  את  אמר  המלך  שדוד  זה  עצם 
זה  ש"שיר"  "שיר",  הלשון  עם  בתהילים 
כמרז"ל97  השמחה,  עניין  עם  קשור  הרי 
 .  . היין  על  אלא  שירה  אומרים  "אין 

המשמח אלקים ואנשים";

ועאכו"כ כשהלויים אמרו את ה" חמש 
עשרה שיר המעלות"98 כשעמדו על "חמש 

96( אבות פ"ה מ"ו.
104 הע'  ע'  וראה לקו"ש ח"ז  ב. ט.  97( שה"ש 

.38
98( ברכות שבהע' 139.

"שיר  ט"ו  שאר  בתחילת  כמו  ה"א(  )עם 
המעלות".

והביאור בזה:

כתוב  הפסוק  על  שמעוני  בילקוט 
ההרים",  אל  עיני  אשא  למעלות  ש"שיר 
הכוונה על מלך המשיח. ובמדרש תהילים 
מיוסד  גם  שפירושו  )נראה  מפרש  עה"פ 
על השינוי שנכתב שיר למעלות )ולא שיר 
דוד אמר שיר  "שיר למעלות  המעלות((: 
אין אנו  זו  למעלות משנתת עלינו מעלה 
יורדין, משיושיענו ממלכות עשיו שוב אין 

אנו יורדין עוד לשעבוד מלכות כו'":

זה הרי לאחר כל עליה, אחרי כל  כך 
גאולה, היתה ירידה - גלות; משא"כ "שיר 
משיח  ע"י  הגאולה  עם  קשור  למעלות" 
גלות,  אחריה  שאין  גאולה  שהיא  צדקנו, 

עליה שאין אחריה ירידה ח"ו.

מוסיף  שמעוני,  הילקוט  דברי  על 
"זה  "למעלות",  של  שהלמ"ד  החיד"א93 
רמז ל' מעלות שיהיה למשיח, והמשיח בא 
למעלות  ש"נקט  מפרש  והוא  מיהודה"94 
רמז שהמלכות נקנית בל' מעלות"95. שזה 
ל"והיתה  עד  בשלימותה,  המלכות  עניין 
מלכא  עם  קשור  שזה   – המלוכה"  לה' 

משיחא.

על  בתהילים  ידוע  רש"י  גם  ]ישנו 

93( ראה גם תוד"ה ה"ג ונאמר - פסחים קטז, ב.

94( בספרו "יוסף תהלות" לתהלים מזמור קכא.
95( ראה ת"א ופרש"י עה"פ ויחי מט, י. תנחומא 

ויחי י. ועוד.
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גם  כולל  אלו,  ובזמנים  זו,  בשנה  מגיעים 
את העניין של פרשת חיי שרה )שקוראים 

עכשיו(, כנ"ל.

מאה ועשרים שנה – חיים נצחים

זה  עם  הקשר  גם  מתוסף  ובזה  מח. 
ועשרים  המאה  שנת  סיום  היא  זו  ששנה 
)מוהרש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  להולדת 
במאמר: קודם  דובר  שכבר  כפי   נ"ע, 
שנה"  ועשרים  מאה  ימיו  "והיו  עה"פ102 
רבינו  למשה  "רמז  שזה  הזוהר103,  כותב 
כו' שממשיך חיין לבני נשא )לכל יהודי( 
שם  שכתוב  וכמו  דחיין",  אילנא  מההוא 
כו'  משה  דא  ש"בשגם  )לפנ"ז(,  בזוהר 
וכתיב שם  כמו משה,  בגימטריא  )"בשגם 
והיו ימיו מאה ועשרים שנה וכך היו ימי 
משה"104( ומחילא דא קיימין בני בעלמא 

יומין סגיאין".

לא  ש"משה  בזהר,  שם  שאומר  וכמו 
מית", שלכן הוא ממשיך "חיין לבני נשא", 
היפך  של  עניין  היה  לא  שאצלו  מכיוון 

החיים.

עם  זאת  מקשרים  הזהר105  מפרשי 
משה"  מת  ש"לא  אומרת  שהגמרא106  זה 
עומד  כאן  אף  ומשמש  עומד  להלן  ו"מה 

ומשמש".

102( ח"א לז, סע"ב.
103( בראשית ו, ג.

104( פרש"י ד"ה בשגם - חולין קלט, ב.
105( וכ"ה גם בזח"ב קעד, א.

106( נצו"ז לזהר ח"א וח"ב שם.

בית  בשמחת  היה  שזה  מעלות",  עשרה 
השואבה.

שנת הקהל 

גרמא,  שהזמן  עניין  הרי  שזה  מז. 
עניין השמחה,   – קודם  דיברנו  שאודותיו 
ע"ד  הגלות,  שיירי  את  שורפים  כך  שע"י 
חמץ  פתיתי  העשרה  את  ששורפים  כמו 

בערב פסח.

וזה נהיה ההכנה ל"כימי צאתך מארץ 
ע"י  לגאולה   – נפלאות"  אראנו  מצרים 
יהודה  משבט  מגיע  שהוא  צדקנו,  משיח 
מעלות"  ה"שלושים  עם  קשור  גם  שזה 

שהמלכות נקנית בהם, כנ"ל מהחיד"א. 

שאמיתית עניין המלכות, עד ל"והייתה 
מלכא  עם  הרי  קשורה  המלוכה",  לה' 
 - הקהל  בשנת  היתה  שדוגמתו  משיחא, 
המלך  שאז   – הקהל  שנת  היא  זו  ששנה 
היה קורא פרשיות התורה לכל היהודים99, 
עד כדי כך שכל אחת מהפרשיות שהמלך 
מכיוון  המלך"100,  "פרשת  נקראות  קורא 
שבה דובר אודות ענייני מלכות, וכששמעו 
 .  . "כאילו  היה  זה  מהמלך,  הקריאה  את 
מפי הגבורה שומעה, שהמלך שליח הוא 

להשמיע דברי הא-ל"101.

שזה מדגיש את כל העניינים איך שהם 

99( סוכה שם.
בפרש"י  הובא  )במשנה(.  א  מא,  סוטה   )100
חגיגה  הל'  ברמב"ם  ובפרטיות  יא.  לא,  וילך  עה"פ 

פ"ג ה"ג.
101( רמב"ם שם ה"ו.
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דוד  "מצאתי  עם  הקודמת85(  בהתוועדות 
עבדי", ביאת משיח צדקנו110.

מבצע,  לעוד  מגיעים  ומזה  מט. 
שמרומז בסיום של מזמור קכ"א בתהילים 
ועד  מעתה  ובואך  צאתך  ישמור  "ה'   –

העולם",

שהזהר111 מקשר זאת עם עניין המזוזה, 
"הוי'  אז  בפתח,  מזוזה  שישנה  שבשעה 
ישמר צאתך ובואך", לא רק את היום מתי 
שהוא יוצא ונכנס, )"צאתך ובואך"(, אלא 
– "מעתה ועד העולם", באופן תמידי, שזה 
"מעתה  הפירוש  של  מקרא  של  הפשוטו 
ועד העולם" – כל זמן שישנה מציאות של 

זמן בעולם.

)תורגם ע"י את"ה העולמי(

ע' 1165. ועוד.
110( ראה סנהדרין .שם.

יו"ד  רמ"א  גם  וראה  ועוד.  ב.  רסג,  זח"ג   )111
סרפ"ה ס"ב.

לבני  "חיין  ממשיך  רבינו  שמשה  וזה 
כנ"ל(  ממשיך,  שהוא  )כפי  זה  נשא" 
ע"י  אומרת,  זאת  דחיין",  אלינא  "מההוא 

תורה, כמבואר שם בזהר בארוכה.

שזה קשור עם "מבצע תורה", ובפרט 
תורתו   – גרמא  שהזמן  בתורה  עניין  עם 
שלו,  המאמרים  ההולדת,  יום  בעל  של 
שנכתבו על הכתב, והודפסו, שישנם כבר 

ריבוי מופלג;

ישנו  שם  גם  אחד  במאמר  אפילו 
פשוט  שיש  עאכו"כ   – מופלג  ריבוי 
בכמות ריבוי מופלג, וצריכים רק שתהיה 
ישנה ההבטחה107  ואז  ההחלטה ש"יגעת" 
ש"ומצאת", עם ההדגשה שנהיה "ומצאת" 
שלא לפי ערך היגיעה108, בדוגמת מציאה 
מציאה,  בשם  נקרא  זה  )שלכן  כפשוטה 
מגיעה  היגיעה  ערך  לפי  שלא  "ומצאת"( 
שדובר  )כפי  קשור  גם  שזה  המציאה109, 

107( סוטה יג, סע"ב.
108( מגילה ו, ב.

109( ראה לקו"ש ח"ג ע' 810. ח"ד ע' 127. שם 
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 עלי ההגהה על פתח דבר לקובץ 
'פלפול התלמידים' נ.י. - חוברת ג'

- פרסום ראשון -
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פתח דבר

בזה הננו מוציאים לאור קובץ “פלפול התלמידים”, חוברת שלישית, וכוללת: ענינים 
בנגלה והחסידות שנאמרו ע”י תלמידי הקבוצות שנבחרו מבין תלמידי ישיבת “תומכי-
תמימים” ליובאוויטש ברוקלין נ.י. )הלומדים בביהמ”ד כ”ק אדמו”ר שליט”א 770 איסטערן 

פארקוויי( שימסרו את עצמם ביותר ללימוד התורה באופן של “ופרצת”.

)אודות סידור הקבוצות ראה בפתח-דבר לפלפול התלמידים חוברת א’(.

אמירת השיעורים של התלמידים בנגלה ובחסידות, וההוצאה לאור של שתי החוברות 
בראשונות, עשתה רושם אדיר בחוגי הלומדים בכלל ובין תלמידי הישיבות בפרט. 

שליט”א  אדמו”ר  כ”ק  משיחות  קטע  בזה  אנו  מעתיקים  זו,  חוברת  להדפסת  בקשר 
שדיבר לפני תלמידי הישיבה, בליל נר ה’ דחנוכה )בשעת נתנו דמי חנוכה להתלמידים( 
התורה,  ופנימיות  דתורה  גליא  התורה,  לימוד  אופן  בביאור  חנוכה,  זאת  מקץ,  ובש”פ 

הנדרש מתלמידי הישיבה.

* * *

א. ידוע1 פתגם רבותינו הנשיאים בענין נרות חנוכה: מען דארף זיך צוהערן וואס די 
ליכטלאך - נרות חנוכה - דערצלייען )צריך לשמוע, להתבונן מה נרות אלה - נרות חנוכה 

- מספרים(.

לכאורה כמה נרות של מצוה הם: נרות חנוכה, נרות שבת ומוצש”ק )הבדלה(, נרות 
יוהכ”פ, נרות ביהכ”נ ועוד2. ובזמן שביהמ”ק הי’ קיים - נרות המקדש. ובכל זה, הוראת 

רבותינו להקשיב לסיפור הנרות אינה אלא בנרות חנוכה.

1( שיחה שבת חנוכה תש”ז )נדפסה בקונטרס “מאמר - להצמח צדק - ברך שעשה נסים”(.
2( חופה, מילה, של מתים, יאצ”ט.

ה'פתח דבר' כפי שנדפס בשעתו
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מוכח מזה, שישנו ענין מיוחד בנרות חנוכה שאינו בשאר נרות. וע”פ המבואר לקמן 
גם לא בנרות המקדש3, אע”פ שכל ענין נרות חנוכה בא הוא ע”י הנס שהי’ בנרות המקדש.

ב. החילוק בין נרות חנוכה לשאר הנרות, עפ”י נגלה, הוא:

הן  והנאות  ידם.  על  הבא  ענין אחר  אם  כי  בהנרות עצמם,  אין תכלית  הנרות  שאר 
אמצעי ו”טפל” לה”תכלית”. וכמו בנרות שבת, תכליתם הוא - שעל ידם יהי’ שלום בית4, 
כמו”כ נרות המקדש אין התכלית בהם עצמם, אלא כמרז”ל5 וכי לאורה הוא צריך אלא 
עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. הרי שהתכלית אינה בהנרות עצמם כ”א 
ידיעת באי עולם. משא”כ בנרות חנוכה - מצינו סיבתם, הוא הנס דפך השמן, אבל לא 

מצינו שישמשו לאיזה תכלית מחוץ להם. התכלית היא בהנרות עצמם.

והגם דארז”ל6 אשר נרות חנוכה הם לפרסומי ניסא - אין הכוונה בזה שכל עיקרם הוא 
בשביל פרסומי ניסא, כ”א שיש בהם ענין נוסף, שהם גם מפרסמים את הנס. וראי’ לדבר, 
ומברך  ניסא, מקיים את המצוה  חנוכה באופן שאין בהם פרסומי  נרות  דגם כשמדליק 

עליה, כדלקמן.

ג. בנרות שבת אשר עיקרם הוא בשביל שלום בית, הנה באם הדלקתן באופן שאין 
גורמים שלום בית, אין מקיימים את המצוה. ולכן כאשר ב’ או ג’ בעלי בתים אוכלין על 
שולחן אחד ומברכין כל אחד, יש מפקפקים7 לומר שיש כאן ברכה לבטלה, לפי שכבר יש 
שם אוה מרובה מנרות שהדליק הראשון. וגם אלו שמיישבין המנהג, טעמם הוא, שכל מה 
שניתוספה אורה בבת יש בה שלום בית ושמחה יצירה. אבל גם לדעתם לא יברכו שנים 

במנורה אחת, לפי שכל ענין נרות שבת הוא בשביל שלןם בית.

אמנם בנ”ח הדין בפשטות8, נר שיש לה שני פיות עולה לב’ בני אדם.

וכן מוכח ג”כ ממה דאיתא בגמרא9 שבשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו, הרי שגם 
במקום שאין פרסומי ניסא מברך ומקיים את המצוה.

3( שלכן אין מקום להוראה הנ”ל בנרות ביהכנ”ס, מקדש מעט.
4( ראה שו”ע רבנו הזקן ר”ס רס”ג.

5( שבת כב, ב. עיין ספרא הובא בתוס’ שם.
6( שם כג, ב.

7( ראה שו”ע אדמוה”ז או”ח סי’ רס”ג ס”י ובמקומות המסומנים שם.
8( שבת כג, ב.

9( שם כא, ב. ואף דצריך נר אחד להיכר - הרי גם באין נר שני מברך ומדליק )סו”ס תרע”ח באחרונים(
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ואין לזה סתירה מהדין10 דנר חנוכה שהניחה למעלה מכ’ אמה פסולה ופרש”י דלא 
הנה  פסולה?  תהא  למה  לכאורה  הנ”ל  ולפי  ניסא,  פרסומי  וליכא  כו’  עינא  בה  שלטא 
הפירוש בזה הוא, שהגדר דהדלקת נר חנוכה הוא באופן כזה שיהא אור המאיר לבנ”א11 
)ולכתחילה צ”ל גם באופן של פרסום דוקא(, ולכן אם הדליקם במקום )או בזמן12( שאינם 

בגדר הארה לבנ”א )ולפרסם הנס(, אז אין מקיים המצוה.

נרות ביהכ”נ  ונרות המקדש, ענינם אורה.  נרות שבת  וכמו”כ  נרות חנוכה,  והנה  ד. 
וכיו”ב עשויים לכבוד )שלכן אסור להבדיל עליהם13(, משא”כ נרות שבת ענינם הוא אור, 
שהרי אור הנר הוא הגורם שלום בית. וכן נרות המקדש ענינם להאיר, כמ”ש14 יאירו שבעת 
הנרות, וכן נרות חנוכה ענינם אור, וראי’ לזה מהדין15: אין מבדילין בנר חנוכה שאין נהנים 
לאורו. דמשמע מזה שאם הי’ מותר ליהנות מאורו הי’ מותר להבדיל עליו, דמזה מוכח 

שענינו הוא אור, כנ”ל.

אלא שחלוקים הם. האור שבנרות שבת ונרות המקדש הוא בשביל ענין אחר, והאור 
דנרות חנוכה אינו בשביל ענין אחד; התכלית היא בו בעצמו.

ה. ענין האור הוא תורה, כי אין אור אלא תורה שנאמר כי נר מצוה ותורה אור16. זאת 
אומרת אשר כל שלשה סוגי נרות אלו: נרות שבת, נרות המקדש ונרות חנוכה, ענינם - 
תורה. אלא שבתורה יש כמה ענינים. יש ענים בתורה שתכליתה היא - ענין אחר. וכמו 
לימוד התורה בכדי לידע את המעשה אשר יעשון - אשר בכללות ובפנימיות הוא ענין 
התורה שעושה שלום בעולם17 - דוגמת נרות שבת . יש ענין בתורה שעל ידה מתקשרים 
ישראל בקוב”ה18 - דוגמת נרות המקדש. אמנם עצם ענין התורה הוא - תורה “לשמה”, 
הקב”ה  של  ורצונו  חכמתו  היא  התורה  כי  אחר.  תכלית  כל  ללא  עצמה,  התורה  לשם 

10( שבת כב, א. ראה גם רמב”ם הל’ חנוכה פ”ג ה”ג ופ”ד הי”ב.
11( כדוגמת המנורה שנאמר בה יאירו.

12( עיין סו”ס תרע”ג בב”י רש”ל מג”א חמד משה ועוד.
13( ברכות נג, א. או”ח סי’ רצ”ח.

14( במדבר ח, ב.
15( או”ח סי’ תרפ”א. האריך בזה בספר מועדים כהלכה להרש”י שי’ זוין.

16( תענית ז, ב.
17( ספרי - הובא ברמב”ם סוף הל’ חנוכה. וראה לקו”ת ד”ה החלצו וביאורו בביאור מרז”ל )סנהדרין צט, 

ב( כל העוסק בתורה לשמה משים שלום כו’.
18( זוהר ח”ג עג, א. וראה תניא ספ”ה ופנ”ב נ”ג.
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ומיוחדת במהותו ועצמותו19. לזאת הנה כשם שבהעצמות אין שייך לומר שהוא לאיזה 
תכלית אחרת ח”ו, כך גם בהתורה.

שום  בלי  לגמרי  לתורה  ההתמסרות  חנוכה  בנרות  שישנה  המיוחדת  ההוראה  וזוהי 
תכלית צדדית, גם לא תכלית דקדושה , כי התכלית היא התורה עצמה.

ו. וע”י ההתבוננות בענין הלזה שנרות חנוכה מספרים - בגודל מעלת התורה, אשר בה 
נמצא העצמות ית’, תכלית כל התכליתים, הרי מובנת התוצאה - גודל ההתמדה והשקידה, 
המסירה ונתינה בלימוד התורה, מסירה ונתינה בלי כל הגבלות, וגודל היגיעה שבתורה. 
וכיון שע”י היגיעה מובטחים אנו, כפסק רז”ל20, “יגעת ומצאת”, עד לאופן דמציאה, הרי 

מוסיף עוד יותר ביגיעה.

וגם זה - ענין היגיעה בתורה - מרומז בנרות חנוכה. כי נ”ח מצותה מן המובחר בשמן 
זית21. וארז”ל22 זית שכותשין אותו מוציא שמנו. וכך בהתורה, ההצלחה בתורה אור - היא 

ע”י יגיעת וביטוש הגוף דוקא.

ז. הוראה נוספת בענין שמן זית היא:

שמן זית מורה על פנימיות התורה, וידועה הרמז שמן זית זך - כתית למאור, מאור 
שבתורה23. וכמו שהשמן הוא בהעלם ובפנימיות בהזית וביציאתו לגילוי הוא ע”י כתישה 
דוקא, כך גם פנימיות התורה, מצד עצמה היא בתכלית ההעלם, רזין דרזין, והתגלותה 

הוא ע”י כתישה דוקא, וכידוע משל כ”ק אדמו”ר הזקן בענין כתישת האבנים הטובות24.

ח. המורם מכל האמור:

תכלית  שום  בלי  להתורה,  גמורה  התמסרות   - הוא  חנוכה  נרות  והוראת  “סיפור” 
צדדית, כי אם להתורה עצמה, ולהתייגע בתורה, בגליא דתורה ובפנימיות התורה.

זו צריך להמשיכה על כל השנה כולה ועל כל השנים כולן, כדאי’ במדרש  והוראה 
והובא ברמב”ן25 שנרות חנוכה אינן בטילות לעולם.

19( ראה תניא פכ”ג. בהגהות הצ”צ שם.
20( מגילה ו, ב.

21( שבת כג, א. )וקאי גם על נרות שבת. וראה שו”ע רבנו הזקן סרס”ד סעי”ב. אבל פוק חזי מה עמא דבר, 
מנהג ישראל. וראה עטרת זקנים ר”ס תרע”ג(.

22( שמות רבה ר”פ תצוה )בשינוי לשון(. וראה תו”א ותו”ח שם. לקו”ת בהעלותך )לה, א ואילך(.
23( מאור עינים על התורה פ’ תצוה. ראה ירושלמי חגיגה )א, ז( בקה”ע שם.

24( התמים חוברת ב’ ע’ מט.
25( ר”פ בהעלותך.
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* * *

בחסידות.  תרנ”ט,  ר”ה  והמשך  בנגלה  תמורה,  מס’  הוא:  כעת  בהקבוצות  הלימוד 
לומדים כעת בהישיבה(,  )שאותה  ב”ק  בנגלה במס’  זו הם:  הענינים הנדפסים בחוברת 
ובחסידות - בהמשך ר”ה תרנ”ט )שלומדים כעת בזמן ההוספה( ובספר המאמרים תרכ”ט 

)שלמדו אשתקד בזמן ההוספה(.

כמו בחוברת הקודמת נסדרו הענינים עפ”י סדר הא”ב.

דוד  בנגלה, הרב   - ומהם, הרב מרדכי מענטליק  ע”י חבר המערכת,  החוברת מו”ל 
ראסקין והרב יואל כהן - בחסידות.

אנו כופלים את בקשתנו לחובשי ביהמ”ד בלל ולתלמידי הישיבות בפרט, לשלוח את 
הערותיהם בכתב למערכת פלפול התלמידים, להגדיל תורה ולהאדירה.

המערכת

כד טבת, תש”כ





שער
נגלה
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מעביר ד"א ברה"ר דרך עליו
יביא את דברי הגמ' בנוגע ל'אדם עומד על האיסקופא' ושי' רש"י בזה / יביא את קושיות התוס' בזה / יתרץ את 
קושיא הא' / יביא את דברי הרמב"ם בנוגע לקלבד"מ בגנב ומכר בשבת / יביא את קושיית השעה"מ על הרמב"ם / 
יביא את תי' הגר"ח בזה / יבאר עפ"ז את קושיית התוס' ואת מהלך הגמ' / ידייק זה ב'שיטה להר"ן / יקשה דלכאורה 
סותר זה לדברי רבא / יביא את קושיית תוהרא"ש ויתרצה / יקשה בתירוצו / יבאר את דעת ר"א דיליף מ'משא בני 
קהת' / יבאר עפ"ז את דעת רבא / יבאר שאי"ז סותר להנ"ל בשם הגר"ח / יוסיף ביאור ע"פ דברי בעה"מ והראב"ד 

/ יבאר דלא בהכרח פליגי

 הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי*
ראש הישיבה

א
דברי הגמ', פירש"י וקושיות התוס'

איתא במסכתין1 "אדם עומד על האיסקופא נוטל מבעה"ב ונותן לו, נוטל מעני ונותן 
לו. האי איסקופא מאי . . איסקופא מקום פטור בעלמא הוא, וכי הא . . אמר רבי יוחנן 
מקום שאין בו דע"ד טפחים מותר לבני רה"י ולבני רה"ר לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו" 
ומקשה הגמ' "לימא תהוי' תיובתא דרבא דאמר רבא המעביר חפץ מתחילת ד' לסוף ד' 

אע"פ שהעבירו דרך עליו חייב" ומתרצת "התם לא נח הכא נח". 

ומפרש רש"י: דרך עליו. שהגביהו למעלה מי' דלא שליט ביה אויר רה''ר והוי מקום 
פטור: חייב. כי הדר אנחיה ואע''ג דדרך מקום פטור אזל: לא נח. במקום פטור והויא ליה 

עקירה מרה''ר והנחה ברה''ר: הכא נח. במקום פטור ביד העומד על האסקופה: 

רבא  ובדברי  פטור(,  )ומשו"ה  הפסק  חשוב  מק"פ  מצינו שהפסק  שבברייתא  והיינו 
משמע דאע"פ שעבר במק"פ )הפסק(, חייב )היינו שאי"ז הפסק - סיבה לפוטרו(. וע"ז 
מתרצת הגמ', שאכן בב' המקרים עצם העברה במק"פ חשיב הפסק לפוטרו, רק שהברייתא 

מדברת במקרה שהחפץ נח2 בידו של העומד באיסקופא, ודברי רבא, כשהחפץ לא נח.

*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה נרשם ע"י הת' חיים שלום מרדכי שי' ווילשאנסקי.
1( ח, ב.

2( וראה ראב"ד, וריא"ז )בשלטי הגיבורים( הדנים בגדר ההנחה )האם צריך שהחפץ ינוח ממש, או שרק 
היד תיעצר, או שאפ' לא עצירה כלל נחשב כמונח מחמת גוף האדם העומד על האיסקופה(, וראה בכ"ז בדברי 

הצ"צ לסוגיין.
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והקשו בתוס'3: "ולא נהירא דא''כ ה''ל למיפרך מרבנן דאמרי )לעיל דף ה:( המוציא 
מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב ומאי פריך נמי לימא תהוי תיובתא דרבא לימא הא רבנן 
קיימי כוותיה" ומקשה עוד: "דבהמוצא תפילין )עירובין דף צח:( תנן עומד אדם ברה''י 
ומטלטל ברה''ר ובלבד שלא יוציא חוץ לד' אמות ודייק בגמרא הא הוציא חייב חטאת 

לימא מסייע ליה לרבא דאמר רבא המעביר כו' ולפי' הקו' מה ענין זה לזה"

ביאור הדברים: א. איתא בגמ' לעיל "המוציא מחנות )רה"י( לפלטיא )רה"ר( דרך סטיו 
)כרמלית( ב"ע פוטר )דס"ל מהלך כעומד דמי, וממילא נח במק"פ(, וחכמים מחייבים. ואם 
איתא לפרש"י, הוו"ל להביא סייעתא לרבא מרבנן. ב. שנינו בעירובין "עומד אדם ברה"י 
ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוציא חוץ לד"א" ומדייקת מזה הגמ' "הא אם הוציא חייב" 
וממשיכה "לימא תהוי סייעתא לרבא וכו'" ולפי דברי רש"י אין שייכות בין דברי רבא - 

שדיבר במעביר למעלה מי', לבין מתני', שדיברה בתוך י'.

"שהעבירהו  היינו  עליו"  דרך  ש"העבירו  כר"ח,  התוס'  מפרש  אלו  קושיות  ומכורח 
לפניו כנגד גופו" עיי"ש.

והנה בעיון קל בדברי הגמ' בעירובין שם נראה כי ע"פ שי' רש"י ל"ק כלל קושיית 
אע''ג דהוא עומד בגבוה  הא הוציא. החפץ מד' אמות חייב  התוס', דמפרש שם רש"י4: 
והגביהו למעלה מי' והעבירו לא אמרי' העברת מקום פטור הוא אלמא בתר הנחה ועקירה 
גופא  המשנה  שלדבריו,  היינו  ארבע:  לסוף  והניחו  ארבע  מתחילת  נטלו  והרי  אזלינן 
מדברת בענין זה - כשעמד בגובה )בגג דהוא רה"י(, והתכופף לרה"ר, והגביה את החפץ 
למעלה מי' וטלטלו שם, וע"ז אומרת המשנה "ובלבד שלא יוציא חוץ לד"א" וא"כ שפיר 

הויא סייעתא לרבא מדברי מתני'5.

אך קושייתו הראשונה, לכאו' אלימתא היא.

ב
דברי הרמב"ם בקלבד"מ במלאכת שבת

וליישב זאת יש להקדים מש"כ ברמב"ם6 "כבר בארנו . . שכל העושה עבירה שיש בה 

3( שם, ד"ה לימא תהוי.
4( צט, א - וכפי שכבר ציינו זאת במפרשים כאן.

5( אע"פ שתוס' )צח, א ד"ה והאמר רבא( מקשה על פירוש זה "וקשה לפירושו דגג מאן דכר שמיה דרשות 
היחיד קתני במתני' ולא גג" )ומצ"ז שואל כאן בל' "מה ענין זל"ז", דהיינו מאחר שפירושו שם מושלל מעיקרו 

- א"כ מה ענין זל"ז(, עכ"ז וודאי שכך רש"י לומד. ולפי פירושו ל"ק קושיית התוס'.
6( פ"ג מהלכות גניבה ה"א-ב, ובהלכה ה' שם.
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עון מיתת בית דין ותשלומין אינו משלם . . במה דברים אמורים שנתחייב בתשלומין עם 
עון מיתת בית דין כאחת . . אבל אם נתחייב בתשלומין ואחר כך נתחייב במיתת בית דין . 
. הרי זה . . משלם ומת" "כיצד זרק חץ בשבת מתחלת ארבע לסוף ארבע וקרע בגד חבירו 
בהליכתו או שהדליק גדיש חבירו בשבת או שגנב כיס בשבת והיה מגררו עד שהוציאו 
מרשות הבעלים שהיא רשות היחיד לרשות הרבים ואבדו שם הרי זה פטור מן התשלומין 

שאיסור שבת ואיסור גניבה והיזק באין כאחד. 

אבל אם גנב כיס בשבת והגביהו שם ברשות היחיד ואחר כך הוציאו לרשות הרבים 
שיתחייב  קודם  גניבה  באיסור  נתחייב  שהרי  כפל  תשלומי  לשלם  חייב  לנהר  והשליכו 

באיסור סקילה וכן כל כיוצא בזה"

"גנב ומכר בשבת . . חייב לשלם תשלומי ארבעה וחמשה שאין במכירה מיתה. ואם 
כגון שלא  כיצד  וחמשה.  ארבעה  פטור מתשלומי  המכירה  בעת  בשבת  נעשית מלאכה 
הקנה לו עד שתנוח בחצר הלוקח שנמצא כשהוציא מרשות לרשות איסור שבת ומכירה 

באין כאחת"

- היינו  וכתב ע"ז המ"מ: "דיני זריקת חץ ופסק רבינו כר"י דאמר כר"א דאמר הכי 
דעקירה צורך הנחה היא ופטור מתשלומים" 

שהתחייב  לפני  השיראין  שקרע  שאע"פ  ר"א,  בשיטת  הוא  הרמב"ם  דפסק  והיינו 
במלאכת שבת )דהרי ההנחה הייתה לאח"ז(, אך עכ"ז מזמן העקירה - התחיל להתחייב על 
מלאכת שבת )עקירה צורך הנחה היא(, וא"כ שפיר דהוי שניהם ביחד, ופטור על קריעת 

השיראין משום "קים לי' בדרבה מיני'"

ג
קושיית שעה"מ על הרמב"ם

בשבת  ומכר  גנב  איתא:  בב"ק7  בגמ'  דהרי  הרמב"ם,  על  המלך  בשער  בזה  והקשה 
]חייב[: והתניא פטור . . אמר רב פפא באומר לו זרוק גניבותיך לחצרי ותיקני לי גניבותיך 
]הקונה אמר לגנב - זרוק גניבתך לחצרי ותיקנה לי, ובמקרה זה, איסור שבת ומכירת 
הגניבה באים יחד, ומשו"ז פטור מתשלומי ד' וה'[, כמאן ]מקשה הגמ': הרי את החפץ 
וא"כ  בקרקע,  כשנח  רק  עובר  שבת  איסור  על  ואילו  החצר,  לאויר  הגעתו  מרגע  קונה 
האם מתני' ס"ל[ כר''ע דאמר קלוטה כמי שהונחה דמיא ]ומתחייב משום הוצאה כשהגיע 
לאויר החצר[ דאי כרבנן כיון דמטיא לחצר ביתו קנה לענין שבת לא מחייב עד דמטיא 

7( ע, ב. משולב ביאור בחצ"ר.
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לארעא, ]ומתרצת:[באומר לא תיקני לי גניבותיך עד שתנוח ]וממילא רק בשעת ההנחה 
קונה, ואז איסור שבת וגניבה באים כאחת ושפיר שייך קלבד"מ[. 

והקשו בזה תוס'8 "וא''ת וכיון שהקנין בא בין עקירה להנחה אית לן למימר קם ליה 
בדרבה מיניה כדאמרינן בריש אלו נערות )כתובות דף לא. ושם( דאמר רבי אבין זרק חץ 
מתחילת ד' לסוף ד' וקרע שיראין בהליכתו פטור עקירה צורך הנחה הוא . . ונראה לר''י 
דהוי מצי לשנויי דעקירה צורך הנחה הוא אלא לדברי המקשן שלא היה סובר טעם זה 

משיב ליה דמשכחת ליה שפיר באומר לא תקנה גניבותיך עד שתנוח".

וא"כ להרמב"ם, מאחר שפוסק בפירוש כרב אבין )דעקירה צורך הנחה היא(, לא הוו"ל 
להעמיד ב"גנב ומכר בשבת" )שבהל' ה'(, "כגון שלא הקנה לו עד שתנוח בחצר הלוקח" 
)דלר"א גם לולא זה, מאחר ש'עקירה צורך הנחה היא' הרי איסור שבת ואיסור גניבה באים 

כאחת(.

ד
יישוב הגר"ח

ומטו בזה משמי' דהגר"ח9 ליישב הקושיא ולהסביר בדעת הרמב"ם שמחלק בין מעביר 
ד"א ברה"ר )שבזה שייכא הסברא ד'עקירה צורך הנחה' וממילא מיפטר על הנזק - משום 

קלבד"מ(, למוציא מרשות לרשות.

דבמעביר ד"א ברה"ר גדר המלאכה וגורם החיוב הוא המעבר של הד"א, ולכן באם 'קרע 
שיראין בהליכתו' ה"ז נעשה בתוך כדי עשיית מלאכת שבת וממילא שייך לומר ש'עקירה 
צורך הנחה' )היינו שהוא באמצע הפעולה המחייבת אותו )שהחלה בעקירה וממשיכה 
בהעברה עד להנחה(( ומשו"ז פטור )קלבד"מ( אך במוציא מרשות לרשות גדר המלאכה 
וההנחה  זה  )ומקום(  העקירה מרשות  היינו  ההוצאה מרשות לרשות,  הם  וגורמי החיוב 

ברשות אחרת, אך למעבר החפץ באויר הרשויות אין כל משמעות וצורך להמלאכה10.

8( שם, ד"ה ולענין.
9( והובאו דבריו באבן האזל בהל' גניבה שם, ובחידושי הגר"ח לכתובות.

10( הן אמת שהם עיקרי במהות המלאכה )דלולא המעבר, אא"פ להוציא(, אך אין הם חלק מגדר פעולות 
המלאכה.
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ה
תי' קושיות התוס' על רש"י

וע"פ יסוד זה יש ליישב קושיית התוס':

דהנה רבנן דב"ע )ב"המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו"(, דיברו על מלאכת הוצאה 
חלק  איננה  וזה מאחר שהעברה  וחייב.  לא מפסיק  ה"ז  במק"פ,  עבר  באם החפץ  שבה 
מפעולות המלאכה, והמלאכה גופא נעשית בשלימות - החפץ עבר מרשות היחיד לרשות 
הרבים עם עקירה והנחה. אך רבא דיבר על "המעביר ד"א ברה"ר אע"פ שהעבירו דרך 
עליו", ובו, הרי ההעברה היא חלק מגדר המלאכה, ובאם המלאכה עצמה - היינו ההעברה 

- לא נעשית ברה"ר, אלא במק"פ, שפיר שייך לשאול ע"ז.

וע"פ דברים אלו תתפרש קושיית הגמ' במעין ק"ו:

היינו ששואלת הגמ', דבאם במוציא, שההעברה אינה חלק מגדר המלאכה, משמיעה 
הברייתא שכשעבר במק"פ, ה"ז מפסיק את המלאכה ופטור, כש"כ וק"ו במעביר, שבאם 
ההעברה )שהיא היא( - היינו גוף המלאכה, נעשית חוץ לרה"ר )הרשות המחייבת(, וודאי 

שהויא הפסקה, ופטור.

ובאם כנים הדברים, נראה שאפשר לראות יסוד זה כבר בדברי רבותינו הראשונים. 
הרא"ה  בשם  ומביא  התוס'  קושיית  את  מקשה  להר"ן11  המיוחסים  בחידושים  דהנה 
"דאיטריכא היא דדילמא היא גרעה משום דליכא העברה ד"א בחיוב ולא דמיא לההיא 

דמ"מ מוציא הוא מרה"י לרה"ר".

ומדבריו עולה באופן ברור החילוק הנ"ל, דבד"א החיוב הוא על )גדר המלאכה שהוא( 
העברת ד"א ברה"ר ומשא"כ בהוצאה ד"מ"מ מוציא הוא מרה"י לרה"ר".

ו
קושיות בשיטת רבא

אך לפ"ז צ"ל לאידך גיסא:

מהי סברת רבא לחייב ב'מעביר דרך עליו', הרי המלאכה )היינו ההעברה( לא נעשתה 
ברה"ר אלא במק"פ, וא"כ אמור להיות פטור )כנ"ל בארוכה(?

11( נדפס ב'קובץ אוצר מפרשים' למס' שבת בשם 'שיטה להר"ן', וכו"כ מהמפרשים כאן ציינו לדבריו.
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ויובן זה, ובהקדים דבתוהרא"ש בסוגיין12 מוסיף קושי' בשיטת רש"י, "דהכי נמי הוה 
מצי למימר לימא תהוי תיובתא דר"א דאמר המוציא משוי למעלה מעשרה חייב לקמן 

בפרק המצניע".

היינו דלפי דברי רש"י הוו"ל לאקשוי' גם אר"א שאמר שהמוציא משוי למעלה מעשרה 
חייב )אע"פ שעבר דרך מק"פ(?

שדיבר   - לרבא  דוקא  שייכת  שהקושיא  מש"כ,  ע"פ  בפשטות  נראה  בזה  והתירוץ 
במעביר ד"א, אך לר"א שדיבר על מוציא לא שייך לאקשוי' כלל, דסייעתא לדבריו מרבנן 

דב"ע )המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו - חייב(.

ר"א  של  דבריו  דאמת  אליבא  אך  )כתוהרא"ש(,  לאקשוי'  דליכא  הוא  כ"ז  איברא, 
וקיימים גם בנוגע ל'מוציא מרשות לרשות', כפי שמובן מהגמ' בפרק הזורק13  עומדים 
"במאי  ואיתמר עלה:  וחכמים פוטרים"  ר"ע מחייב  ועובר ברה"ר עצמה  "מרה"י לרה"י 
אילימא במעביר למטה מעשרה הוא דמחייב למעלה מי' לא מחייב, והאמר ר"א המוציא 
משוי למעלה מעשרה חייב שכן משא בני קהת" והיינו שמר"א מוכח שהמעביר1415 )למטה 

וכן( למעלה מי' חייב שכן משא בני קהת.

ועפ"ז מתעוררת שאלה הדורשת ביאור, מדוע רבא למד את דינו מסברא בלבד, ולא 
הביא מקור לדבריו "שכן משא בני קהת".

אפשר לתרץ )לכאורה( שענין זה נעוץ בהבדל נוסף שבין מלאכת הוצאה להעברת 
"כל מעביר ד"א ברה"ר הלכתא  ואילו  נלמדת מהמשכן16  והיינו שמלאכת הוצאה  ד"א, 
גמירי לה17" וממילא: כשם שא"א ללמוד את פרטי מלאכת הוצאה18 מסברא19 אלא רק 

12( ד"ה לימא תהוי.
13( צז, א.

14( יש שלומדים )ראה תוס' עירובין לג, א.( שכוונת הדברים היא שמר"א למדים שלמעלה כמו למטה )אך 
לא שמדבר גם על מעביר, דלא כמש"כ בפנים( אך ראה רמב"ן, רשב"א בעירובין )שם( ועוד שכותבים כבפנים.
15( הן אמת שכאן מדובר אודות מעביר מרה"י לרה"י דרך רה"ר, )ולא על מעביר ד"א(, אך ראה רעק"א 
שלומד בתוס' )המחייב בזה, דלא כהרשב"א( שהחיוב הוא משום מעביר ד"א ברה"ר וכן ראה מאירי בסוכה 

)דף מב, ב. הנסמן בתוצ"ח סימן א, סע"א(.
אך ראה תוצ"ח סי' א סעי' ג ואילך שס"ל שהחיוב הוא משום מעביר כשלעצמו )היינו שזו תולדה מיוחדת(. 

16( ע"י הפסוק.
17( ל' הגמ' צו, ב.

18( אי"ז שייך לכך שהוצאה מלאכה גרועה היא, והאם תולדותי' צ"ל במשכן, דכאן מדובר על גדר המלאכה 
עצמה.

19( כמוכח בריש מסכתין כו"כ פעמים, ולדוגמא - מוציא דרך סטיו ש"היכא אשכחן כה"ג דחייב" ועוד 
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מהמשכן, באותה המדה א"א ללמוד את פרטי דין "מעביר ד"א ברה"ר" מהמשכן, אלא רק 
באם הסברא מחייבת זה.

פרט  הוא  שמעביר  מלמדתנו,  ההלל"מ  הראשונים(  רוב  )לשיטת  כי  נכון,  אי"ז  אך 
ותולדה דמלאכת הוצאה, וא"כ גם את 'המעביר ד"א דרך עליו' הי' אפשר ללמוד מ'משא 

בני קהת'.

ז
ביאור דעת רבי אליעזר

ויש לבאר זה, ובהקדים שאלה בדעת ר"א:

באם שנינו בבריתא במפורש "המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו - חייב" כי כן הי' 
במשכן, שהוציאו דרך צידי רה"ר, מדוע צריך לחדש שגם כשהוציא למעלה מעשרה חייב 

'שכן משא בני קהת'? ה"ז לכאו' הינו הך.

והביאור בזה, דיש לחקור בהגדר דמק"פ, האם הוא רשות באפי נפשא, או שענינו הוא 
העדר מציאות הרשות. ובסגנון אחר: האם מק"פ הוא ענין חיובי )רשות של פטור( או ענין 

שלילי )אין בו שום רשות(. 

וי"ל שזהו החילוק בין 'סטיו' ל'רה"ר למעלה מעשרה' ד'סטיו' ענינו הוא העדר הרשות 
)ענין שלילי(, וההסברה בזה: מאחר שזהו מקום שע"פ גדרי התורה )בנוגע לרשויות( לא 

עונה לשום רשות, ה"ה נשאר העדר וכלום.

משא"כ ב'למעלה מעשרה' שבזה התורה החילה גדר והגדירה - ש)שטח שהוא( רה"ר 
תופס רק עד עשרה ו)השטח ש(למעלה מי', הגדרתו היא מקום )של( פטור, היינו מציאות 

חיובית של פטור.

מכיון  ה"ז  חייב,  סטיו'  דרך  ש'המוציא  דאע"פ  הנ"ל,  לקושייתנו  התי'  מובן  ועפ"ז 
שהמק"פ שבאמצע אינו בתוקף כ"כ )היינו שהוא רק ענין שלילי, כנ"ל(. אך בנוגע ל'מעביר 
דרך למעלה מעשרה' הוו"א דכיון שהמק"פ הינו מציאות חזקה )היינו ענין חיובי(, הוא 
יפסיק את המלאכה, וזאת קמ"ל ר"א מ'משא בני קהת', דגם כש'מעביר למעלה מעשרה' 

חייב )ואי"ז מפסיק(.

הרבה.
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ח
תי' דברי הגר"ח והסברת הענין

וע"פ כהנ"ל יש לתרץ הקושי' בדברי הגר"ח שבסעיף ו.

עיקר חידושו של הגר"ח בדבריו על הרמב"ם הוא שגם העברת הד"א הוא חלק וגדר 
ביסוד המלאכה, אך וודאי שס"ל )כפשטות הדברים( שעיקר ויסוד המלאכה הוא העברת 
החפץ ממקום למקום, כפי שמובן גם משיטת בעה"מ20 ש"כולהו תולדות דמוציא מרה"י 
לרה"ר נינהו, לפי שד' אמות של אדם קונות לו, וכרשותו דמיין, וכשמוציא חוצה להם 

בזורק או במעביר, כמוציא מרה"י לרה"ר דמי.

ולא בא הגר"ח לחדש אלא שפעולת המלאכה נמשכת בכל זמן ההעברה )שדוקא לכן 
'קרע שיראין בדרך - פטור' כנ"ל(. ועפ"ז את"ש, שגם אם ההעברה הייתה למעלה מי', 
אי"ז גורע - כי עיקר וגדר המלאכה נעשתה בתוך רה"ר. שהדין של ד' אמות זה דין של 
שטח של מקום שמעבירים בתוכו ומוציאים ממנו, אך אינו חייב להיות למטה מי' במקום 

שנחשב רה"ר21.

וראיה לדבר:

באויר"  כזורק  טפחים  מי'  למעלה  בכותל  אמות  ארבע  "הזורק  במשנה22:  איתא 
ואוקימנא גמ' ב'דבילה שמינה' הנדבקת למקום פגיעתה בכותל, ואומרת ע"כ המשנה - 
שאם נח למעלה מי' טפחים, אזי הוא 'כזורק באויר' ופטור. ומכאן מוכח, שכל סיבת הפטור 
אם נח למעלה מי', אך באם לא הי' נח למעלה, אלא נופל - הי' חייב, למרות שעברה ד"א 

למעלה מי'.

וההסברה בזה:

חפץ מתחבר עם מקומו23 ברשות שנמצא שם ולבעלות של הרשות דיחיד או דרבים, 

20( צו, ב ד"ה אלא כל . וכ"ה שיטת התוס' )ראה מהרש"א ריש פרק הזורק(, וכן נראה שיטת הרמב"ם.
21( וראה בס' ידידי הגה"ח הרימ"מ קלמנסון בספרו מי טל - הוצאה, בסי' כח בשיטת הרמב"ם בהדגשת 
הענין של 'עקירה מקיימת ההנחה' בסוף הד' אמות וגם מ"ש שם בסי' כז בענין מתחילת ד' עד סוף, אך דברינו 

דלא כסברא שם.
22( ק, א.

23( וראה בזה בלקו"ש חי"ב שיחה לפ' ויקרא, ובחל"ד שיחה לפ' עקב שמתבאר הענין דבעלות שזה ע"י 
השליטה על הדבר שזה ברשותו - תחת ידו, וראה קובץ דברי תורה לכולל אברכים צפת מד - בענין אורח משל 
מי אוכל שהתבאר שם שכל חפץ יש לו קשר להשתייכות לבעלים, ועפ"ז ניתן לבאר את הקשר של החפץ עם 
המקום. ובלקו"ש חי"א ע' 248 )נדפס באג"ק חכ"ג ע' רא( מוכיח כ"ק אד"ש מה"מ שגם בהוצאה יש גם ענין של 
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וניתן להסביר ולומר )וכפי שהארכנו בזה בשיעורנו בישיבה( שענין זה הוא היסוד לאיסורי 
הוצאה והעברה, היינו שחפץ שהי' ברשות היחיד הוא מחובר לרשות, ולבעליו. הוא נמצא 

תחת השגחת היחיד, ומשא"כ ברה"ר - ששייך לכולם ותחת אחריותם. 

וגדולה מזו מצינו בראב"ד24 שמגרר מרה"י לרה"ר חייב משום ש'עקירת הרשות הוי 
עקירה' - היינו, שעצם המעבר של החפץ מרה"י לרה"ר )ולהיפך(, נחשב כעקירה בחפץ. 

ולכאו' הדברים תמוהים למאוד, וכי מדוע מעבר הרשות יחשב לעקירה בחפץ?

אך לפי הנ"ל יבואר הענין הדק היטב, דמאחר שהחפץ מתחבר ושייך למקומו ולרשות 
שבה הוא נמצא, שפיר שייך לומר שנפעלת בו עקירה ע"י מעבר הרשות דמתנתק מרשותו 

הקודמת ומתחבר לרשות החדשה.

ומעין זה25 אפ"ל גם בנוגע למעביר ד"א, שיסוד המלאכה היא ההעברה ממקום למקום 
ברשות, היינו דעד עכשיו הי' זה בד"א של האדם )הקונות לו(, והחפץ התחבר לבעלות 
האדם החלה על מקום זה26 וכשמוציאו משם - ה"ה עוקרו מרשות )מקום( זה ומוציאו 

לרשות )ומקום( אחר.

]ולהעיר, דאע"פ שלכאו' דעת הראב"ד )ש'עקירת הרשות הוי עקירה'27( סותרת את 

נפעל. זאת אומרת שגם לפי הביאור דמלאכה גרועה היא, מאחר שלא רואים שום שינוי לכאורה שנעשה ע"י 
ההוצאה והעברת הרשויות, הנה בזה שהתורה קבעה דהוצאה  היא מלאכה היינו שהתורה מגדירה הענין שיש 
בזה גם נפעל וי"ל ולבאר בזה, שהנפעל היינו שינוי מקומו של החפץ ביחס להחפץ - וראה עד"ז ברשימות 

שיעורים שבת לידידי הגה"ח הריי"צ קלמנסון סי' כ אות ב בהסברת הנפעל במלאכת הוצאה.
24( הובא ברמב"ן ח, ב. ד"ה האי זרזא דקני.

25( אך לא ממש, כפשוט, שברה"ר לא שייך להתחבר למקום מסוים, דמאי שנא מהמקום שלידו.
26( אך לא שלחפץ יש שייכות למקום עצמו.

בין המוציא  בזה  דקני דמבאר החילוק  דזירזא  סוגיא  ב בהאי  ח,  ד'  הובאה ברמב"ן  27( שיטת הראב"ד 
מרשות לרשות, דשם אם לא הייתה העקירה לשם עקירה הרי עקירת הרשויות עצמן נחשב כעקירה לחייב, 
משא"כ בד' אמות שכאן צריך עקירה ממש והנחה ממש כדי לחייבו על העברת ד' אמות, דלכאורה משמע 

דפליג על הבעה"מ שרואה במעביר ד' אמות הוצאה מרשות לרשות. וכן נקט התוצא"ח בסי' ט אות ד ועוד.
אך לפי מה שביארנו לתווך בין ביאורו של הגר"ח בשיטת הרמב"ם דבהעברה כל חלק הוי מגורמי המלאכה 
למ"ש הרמב"ם עצמו לגבי ד' אמות דהוי כמוציא מרשות לרשות שעמדו בזה כו"כ שכאן רואים שס"ל כבעה"מ, 
והסברנו שגם לבעה"מ הענין שרואים במעביר ד' אמות הענין דמרשות לרשות זה בין אחרי שהתורה קבעה 
לנו דין דד' אמות )שמותר לטלטל בהם ו(שאסור להעביר החפץ, הרי שבעת שהאדם עושה הפעולה דהעברה 
)או הזריקה( אז נוצרה כאן המציאות של רשות שממנה נעקר החפץ ועובר לרשות אחרת )כשהונח( אחרי 
הד' אמות, ז. א. שאחרי שיש איסור העברה אזי אפשר לקשר ולהשוות להוצאה מרשות לרשות ואיך זה נוצר 
ועובר למקום שבסוף הד"א אז רואים  כשעושה את המלאכה באופן שיש עקירה מהמקום שבתחילת הד"א 
שנהיה פה ענין של עקירה מרשות לרשות מהד"א למחוץ להם, הרחבנו בזה הדיבור בשערי ישיבה חלק טו 
ע' 40 בגדר ד' אמות ברה"ר, ועפ"ז נימא גם כאן שמ"ש הראב"ד כאן לחלק בנוגע לעקירה והנחה בין העברת 
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דעת בעה"מ הנ"ל - שאיסור ד"א הוא משום מוציא מרשות לרשות, דעפ"ז הוו"ל לחייב גם 
בד"א ללא 'עקירת הגבהה' ולהסתפק ב'עקירת הרשות', וכפי שביאר זאת בנוגע להמפנה 

חפצים מזוית לזוית.

עכ"ז י"ל שגם לשי' בעה"מ, ישנו חילוק מהותי בין רה"י ורה"ר, שהם רשויות מציאותיות, 
או  לה  גמירא  זה מצד הלכתא  אם  )בין  ברה"ר  ד' אמות  דדין  ד"א, שרק החידוש  לבין 
מצד הכתוב( הוא שמשמיענו שגם זה הופך להיות כמוציא מרשות לרשות שמחשיבים 
לענין החפץ הזה שעוקרו מתחילת הד' ומעבירו כו' שהיה בתוך רשות של האדם )מה 
שהאדם יוצר רשות בתוך רה"ר(, ומוציאו מרשות זו שכל עצם ענינה נוצרת כשמתחיל 
ענין העברה, שהתורה אומרת שבנוגע להעברת החפץ ממקום זה ברה"ר למקום זה ברה"ר 
הנה מכיון שזה קשור לד' אמות של האדם נתנה לזה התורה שם רשות שייחשב כמוציא 

מהרשות לרשות,

- לולא הלימוד המיוחד שאוסר העברת ד' אמות ברה"ר )ומכליל אותה בכלל מלאכת 
רשות  של  מציאות  שום  כאן  רואים  היינו  לא  הרי  ובעה"מ(  הריטב"א  כדברי   - הוצאה 
נפרדת, הא דד"א של אדם קונות לו זה הרי מדרבנן ובעה"מ הביא דין זה להסביר לנו את 
תוכן הענין כהוכחה שיכולים לראות בד' אמות רשות ושייכות לאדם )וראה בקונט' ענינה 
של תורת החסידות28 ביאור בזה( אך בעצם ניתן לומר שתק"ח היא גם מסתמכת על הדין 

של ד' אמות בשבת[.

רשויות לבין ד"א ברה"ר ניתן לבאר גם אם ס"ל כבעה"מ ועיי"ש בסי"א עד"ז ניתן להסביר גם מה שראיתי 
ועומד במקומו הוי הוצא מד'  בזורק  איך שיש בנוגע לשיטת בעה"מ דהוי כמוציא מרשות לרשות דהניחא 
אמות שלו ומחוצה להם, אבל כשמעביר בעצמו הרי הד' אמות שלו עוברים איתו ואף פעם לא נחשב שהוציא 
מרשותו, וגם כשמניח בעמדו מחוץ לד' אמות )שמהם עקר החפץ( הרי בעצם מניח ברה"י שזה הד' אמות שלו 
והוי כמוציא מרה"י לרה"י. וא"כ איך ניתן לחייב על זה, והביאור בזה דזה מה שמלמדת אותנו התורה בדין 
זה דמעביר ד' אמות וכשעושה העקירה להעביר הד' אמות הרי שכאן נוצר הענין שמחשיבים זה כרשות של 
החפץ ביחס לכך שבסוף ד' אמות יחשיבהו כיצא מהרשות )ולא להתחשב בעובדה שבמציאות האדם עצמו 

נמצא כאן בזמן ההנחה(.
28( לקו"ש חלק מ.
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גדר מלאכת הבערה
יביא את דברי אדה"ז בגדר מלאכת מבעיר לשיטת הרמב"ם / יבאר את הוכחות אדה"ז בקו"א / יביא קושיות האבנ"ז 
בזה / יתרץ קושייתו הראשונה ויסביר ההבדל בין דש למבעיר / יבאר גדר כליון העצים בשיטת אדה"ז דלא כהמובן 
בפשטות / יתרץ עפ"ז קושייתו השני' דהאבנ"ז וידחה ראיותיו / יביא את שאלת וביאור כ"ק אד"ש מה"מ בסדר ל' 

הרמב"ם / יבאר ע"פ הנ"ל עניין זה גם ע"פ נגלה 

 הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי*
ראש הישיבה

א
שיטת אדה"ז בגדר מלאכת הבערה

כתב הרמב"ם1: המבעיר כל שהוא חייב. והוא שיהא צריך לאפר. אבל אם הבעיר דרך 
השחתה פטור מפני שהוא מקלקל . . וכן המדליק את הנר או את העצים בין להתחמם בין 

להאיר הרי זה חייב. המחמם את הברזל כדי לצרפו במים הרי זה תולדת מבעיר וחייב.

ומהות  לתוכן  בנוגע  שיטות  ב'  בזה  מצינו  הבערה  במלאכת  להחיוב  בנוגע  והנה 
כליון העצים  ב. שחייב משום  ריבוי האש.  או  הוצאת האש  א. שחייב משום  המלאכה: 

שנעשו בשעת השריפה. 

ובשו"ע אדה"ז איתא2 )וכן למד בדעת הרמב"ם( בנוגע למלאכת אוכל נפש שהותרה 
ביו"ט: "כל מלאכה הנעשית באוכל או במשקה כגון הקצירה והדישה והעימור . . כל אלה 
נהנה מגוף  נהנה מהאוכל ומשקה הרי  נעשין בגוף האוכל ומשקה וכשהאדם  כיון שהן 
המלאכה עצמה . . וכן ההבערה אף ע"פ שאינה נעשית בגוף האוכל אף אם היא לצורך 
אכילה שהרי הוא מבעיר אש בעצים ומבשל עליהם מ"מ כיון שהיא מתקנת האוכל שהרי 
ענין ההבערה הוא הוצאת האש או שמרבה האש וגוף האש זו שהוציא או שהרבה היא 

המתקנת ומבשלת את האוכל הרי היא גם בכלל מלאכת אוכל נפש".

כלומר שהחיוב במלאכת הבערה הינו הוצאת האש או שמרבה את האש ולכן הותר 

1(*מתוך שיעור שנמסר בישיבה נרשם ע"י א' התמימים.
 פי"ב מהלכות שבת הל' א.

2( הל' יו"ט סי' תצ"ה סעי' ב'
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ביו"ט לצורך אוכל נפש - כי ע"י ריבוי האש )מלאכת ההבערה( גופא המאכל מתבשל. 
)משא"כ באם היינו אומרים שהחיוב הינו משום כליון העצים שאז המלאכה אינה בגוף 

האוכל - הי' אסור(.

וז"ל:  האש  ריבוי  משום  הוא  מבעיר  במלאכת  שהאיסור  להוכיח  כתב  שם3  ובקו"א 
"ואע"פ שהמבעיר אש אינו חייב אא"כ צריך לאפר, אעפ"כ עיקר החיוב אינו משום שריפת 
וכליון העצים, אלא משום ריבוי האש, כדמשמע בהדיא ברמב"ם פי"ב מה' שבת גבי חימום 
ברזל מאור . . וכן משמע בגמ' דכריתות דהביא הרמב"ם שם דהמדליק הנר אע"פ שאין 
צריך לאפר חייב, וכן משמע בתוס' ס"פ האורג ד"ה בחובל4 ע"ש שהקשו צריך לאפרו היכי 

חשיב צריך לגופה", ומסיים: "וזה פשוט וא"צ לפנים".

והנה בזה שמדגישים ש"אינו חייב אא"כ צריך לאפר", ניתן ללמוד לכאורה שעיקר 
המלאכה הינה כליון העצים, ולכן מדגישים שנדרש 'שיהא צריך לאפר' )- וכאילו נאמר 
שזה גופה של המלאכה(. אך כבר התעכב על זה כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש5 ומבהיר בזה 
שכל זה הוא כמפורש ברמב"ם6 כדי שלא יהי' פטור משום מקלקל. וכמ"ש שם )בהמשך 
א'(: "והוא שיהא צריך לאפר, אבל אם הבעיר דרך השחתה פטור מפני שהוא מקלקל". 
רק מטעם  הוא  צריך לאפר'  ב'אין  ]והסיבה לפטור  זו.  עיקר במלאכה  דהוי  ולא משום 

מקלקל, דהרי לדעת הרמב"ם חייבים גם על מלאכה שא"צ לגופה7.[

משום  ולא  האש  הוצאת  משום  הינו  החיוב  שעיקר  ראיות  ג'  מביא  אדה"ז  לסיכום: 
הכליון: א. המחמם ברזל באש )דולקת( חייב משום מבעיר אע"פ שאין כליון בגוף הברזל. 
ב. ממה שהביא הרמב"ם שהמדליק נר אע"פ שא"צ לאפרו חייב, כלומר שגוף המלאכה 
ג. מקושית התוס' ש"צריך  כנ"ל.   - כליון העצים, אלא ההבערה   - ה'צריך לאפר'  אינה 

לאפרו היכי חשיב צריך לגופה", כלומר שאי"ז גוף המלאכה.

)וע"פ דברי אדה"ז כתבו8 לבאר הא דהמבעיר בכל שהוא חייב - דכיון שגוף המלאכה 
הינה הוצאת )או ריבוי( האש, וזה שייך אף בכל שהוא. משא"כ באם נאמר שהחיוב הינו 

מצד כליון העצים שאז צריך שיעור מסוים של עץ או אפר(.

3( ס"ק ב'
4( קו, א.

5( חלק לו ע' 187 שיחה לפ' ויקהל.
6( הל' שבת פי"ב ה"ח.

7( ראה פ"א מהלכות שבת הלכה ז'.
8( ראה שו"ת דווינסק )להצפע"נ( ח"ב סל"ה.
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ב
קושיות האבנ"ז ותירוצם

והנה האבני נזר בתשובותיו9 הקשה על דברי אדה"ז הנ"ל, וביאר כאופן השני הנ"ל את 
מלאכת הבערה10, 

ובנוגע להוכחות אדה"ז כתב האבנ"ז: 

א. בנוגע לגחלת של ברזל, אפ"ל שזהו תולדה דמבעיר, שעכ"ז שאין כליון בברזל חייב, 
אע"פ שעיקר המלאכה והחיוב הוא משום כליון העצים, מאחר שלא כל פרטי האב חייבים 
ומ"מ  בגידולי קרקע"  דישה אלא  לזה מצינו ברמב"ם11 ש"אין  ודוגמא  להיות בתולדה. 
כתב הרמב"ם בנוגע למפרק ש"הרי היא תולדת הדש" שחולב )בע"ח( חייב משום מפרק, 
ולכאורה הרי מפרק הוא תולדה דדש ששייך רק בגידולי קרקע, אלא י"ל בזה דמכיון שזהו 
רק תולדה לכן שייך זה גם בבע"ח )ולא רק בגידולי קרקע(, ועפ"ז ניתן לומר בכה"ג בנוגע 

למלאכת מבעיר.

 ב. על ראית אדה"ז שהמבעיר הנר אע"פ שא"צ לאפר חייב, הקשה והרי בהדלקת הנר 
יש גם לכליון השמן, אע"פ שבפועל מטרתו היא להאיר, וא"כ שפיר י"ל שגדר המלאכה 

הוא הכליון שנפעל בעצים. 

גופה",  "לצורך  נקרא  זה  אין  לקושית התוס' שאם מתכוון לשריפת האפר  בנוגע  ג. 
הוסבר בזה כי אין הכוונה ב"צריך לאפרו" - שצריך לכליון העצים )שיוצר את האפר(, 
שע"ז אומר תוס' דהוי מלאכה שאינצל"ג, אלא הכוונה בתוס' היא שמתכוון בשרפתו רק 
לשיריים )האפר( שיהיו משריפת העץ ולא לשריפה עצמה )שהיא אכן כליון העצים( וע"כ 

אינו חייב.

שיש  בפשטות,  בזה  י"ל  לעיל  שהובא  האבנ"ז  של  הראשונה  לקושייתו  בנוגע  והנה 
לחלק בין מפרק משום דישה - שהשינוי הוא רק בהנפעל, היינו, שבשניהם הפעולה היא 
אותו הדבר, אלא שבדש - זה נעשה בגידולי קרקע, ובמפרק - הפעולה נעשית בבע"ח. 

9( או"ח ס' רל"ח.
10( וראה בלקוטי שיחות חל"ו בפנים השיחה שם שמבאר את הרמב"ם )וכשמביא שיטת אדה"ז כותב על זה 
כדעת הרמב"ם(. ובהערות 6,7,8 מביא שהאבנ"ז הקשה על זה, ומביא מהצפנת פענח )הנ"ל, ובהלכות תרומות 
ל, ג-ד( "שב"גדר הבערה יש בזה מחלוקת גדולה ועיון רב אם המלאכה הוא מציאות האש . . או מה שעי"ז 
כלה מה שדולק" ומסיק ש"שיטת רבינו הגדול הרמב"ם ז"ל הוא שהחיוב הוא עצם הדבר" ו"בכ"מ מקומות 
מוכח דהחיוב הוא רק בשביל מה שנפעל שנעשה ע"י האור" )אלא שמסיק )כנ"ל( ששיטת הרמב"ם אינה כן(".

11( בפ"ח מהלכות שבת הלכה ז'.
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משא"כ בנוגע למחמם גחלת דלפי דברי האבנ"ז חסר לא רק בהנפעל של המלאכה, אלא 
בכל עיקר המלאכה, מפני שאין כלל כליון, וא"א לומר שיהי' תולדה כשלא קיים דמיון 
בגוף ועצם המלאכה בין האב - מבעיר )שעניינו כליון העצים(, לתולדתו - מחמם ברזל 

באור )שאין כליון כלל( . 

ג
גדר כליון האש והעצים לשיטת אדה"ז

בב'  ללמוד  יש  הבערה  במלאכת  והשמן  העצים  לכליון  בנוגע  אדה"ז  בשיטת  והנה 
אופנים:

א. עיקר החיוב הוא רק על הוצאת האש, וכליון העצים אינו נחשב כחלק מהמלאכה. 

ב. גם לדעתו הכליון מהווה חלק ממלאכת האיסור )אך אי"ז העיקר( כי כך היא דרכה 
זהו  ע"י כליון העצים  של המלאכה )שבהבערת האש מתכלים העצים(, וכשדולקת אש 
חלק מפעולת העבירה כי הרי למעשה בפועל האש בוערת ע"י שריפת וכליון העצים ורק 
הובערה  כיון שלמעשה האש  הבעירה,  וכליון העץ( התאפשרה  )ע"י שריפת  זה  באופן 
ע"י העצים, וזהו ענין הכרחי בהוצאת האש, הרי בודאי12 נחשב זה כחלק מהמלאכה - 
וכשמרבה להוכיח שעיקר המלאכה הוא משום ריבוי האש בא לשלול את האפשרות לומר 

שרק כליון העץ הוא חלק מהמלאכה13.

ואת"ש זה )אופן הב'( בתוכן דבריו של אדה"ז שבא להדגיש שריבוי האש זהו עיקר 
וגוף המלאכה ולכן הבישול ביו"ט מותר מאחר שגוף המלאכה הוא עבור האוכל, היינו 
שריבוי וחוזק האש היא המתקנת ומבשלת את האוכל ולכן הרי "הוא גם בכלל מלאכת 
אוכל נפש" )משא"כ באם גדר המלאכה הי' 'שריפת וכליון העצים', דאז בגדר המלאכה אין 

תועלת ל'אוכל נפש'(.

והיינו שגם לאדה"ז ניתן לומר שכליון העץ נחשב מגוף המלאכה, ואין בזה סתירה כי 
עיקר דברי אדה"ז באו לשלול הסברא דהמלאכה היא כליון העצים לצורך עשיית האפר 
)כנ"ל(, אלא דעיקר ענינה ריבוי האור, וא"כ יוצא ש'גדר מלאכת )הפעולה האסורה ב(
הבערה' לשיטת אדה"ז הוא )לא רק ריבוי האור לבד אלא( דהמלאכה היא 'כליון העצים' 

12( ע"פ המבואר בלקוטי שיחות חי"ד פ' עקב ובחלק י"ז פ' אחרי ועוד. מהצפע"נ, בנוגע להולכה דהוי 
עבודה.

בנפק"מ  שם  ודן  כך  על  העיר  שכבר  כ"ו,  סי'  שבת  שניאורסאהן(  )להגרב"ש  שמעון  בברכת  וראה   )13
היוצאת מזה.
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הכרחי  חלק  בהיותו  מהאיסור  חלק  הוא  העצים  שכליון  עכ"פ  )או  האור  ריבוי  לצורך 
בהוצאת האש(.

ועפ"ז תתיישב קושיתו של האבנ"ז על דברי אדה"ז מגמ' דפסחים14 ששם מובאת דעתו 
של ר"ע בנוגע לביעור חמץ )שעליו נאמר "וביום הראשון תשביתו שאור"( שהוא בעיו"ט, 

ומוכיח זאת מכיון שהבערה הוא אב מלאכה ובמילא א"א לבער ביו"ט עצמו. 

והקשה האבנ"ז והרי מצות ביעור חמץ הוא מה שהחמץ מתכלה )ולא מה שהחמץ 
נהפך אש(, וא"כ לדברי אדה"ז הרי אפשר לבער ביו"ט עצמו )דהוי זה מלאכה שאיצל"ג( 
- וע"פ הנ"ל מיושבת קושיתו דגם לאדה"ז הכליון הוא חלק בלתי נפרד מהאיסור )אלא 

שאינו עיקר המלאכה(.

]והעיר בזה א' התמימים, דע"פ הנ"ל מתורצת גם קושייתו הראשונה של האבנ"ז דתנן 
בירושלמי "משום שלא הותחל בכל  ומפרש  . בשביל שתהא מנטפת"   . יקוב אדם  "לא 
טיפה" דמזה משמע שהאיסור הוא בכליון השמן, ולא בריבוי האש - שכבר דלקה מבעו"י, 

די"ל כנ"ל שגם לאדה"ז ה"ז חלק מגדר המלאכה ולכן אסור. 

הנ"ל,  וע"פ  האש,  נוצרת  וכך  כליון,  גם  יש  שבנר  מכך  לנר  בנוגע  מ"ש  גם  ועפ"ז 
הרי אדרבא, בנר מודגש הענין, שחייב על הדלקת הנר )למרות שהכליון איננו המטרה 
העיקרית, וש(העיקר הוא הבערת האש, דמכ"ז מוכח שגדר מלאכת מבעיר הוא 'הבערת 

האש' - ע"י כליון העצים[

ד
ביאור לשון הרמב"ם בנוגע למלאכת מבעיר

והנה בלקוטי שיחות15 שואל על הרמב"ם )בהמשך לשיטת אדה"ז בדעת הרמב"ם בגדר 
מבעיר שענינה הוצאת האש, ש("עפ"ז צע"ק ל' הרמב"ם וסדר דבריו בהלכה זו דבתחלה 
)וכעיקר הגדרת המלאכה( נקט הבערה בשביל האפר, ורק לבסוף נקט גם הבערה בשביל 

האש עצמה )"להתחמם" או "להאיר"(".

וממשיך בהשיחה: "להסברא שמלאכת מבעיר גדרה "שריפת וכליון העצים" ניחא הא 
שנקט הדוגמא ד"צריך לאפר", כי צורך זה שייך לגוף המלאכה )שריפת וכליון העצים(, 

14( ד' ל"ח סע"א
15( חל"ו , שיחה א' לפרשת ויקהל.
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שהרי האפר נוצר מכליון העצים, ורק אח"כ יש מקום להוסיף, דגם כשאין הצורך בהאפר 
)הנוצר מכליון העצים(, אלא בחמימות ואור )האש(, חייבים ג"כ משום מבעיר;

אבל כיון ששיטת הרמב"ם היא שגדר מלאכת מבעיר הוא "הוצאת האש" הו"ל להתחיל 
מהדוגמא שהביא אח"כ "המדליק את הנר . . בין להתחמם בין להאיר" שחמימות ואור 
הוא צורך בגוף האש - ואמאי התחיל מהדוגמא ד"צריך לאפר", שהאפר נוצר ע"י "כליון 

ושריפת העצים"?

צריך  ד"שיהא  הענין  בהתחלה  דנקיט  שאוי"ל  דמבאר  בהשיחה  ב'  באות  ]ועיי"ש   
לאפר" שזה מכיון שבאופן זה מודגש ביותר שאין שום השחתה וקלקול ומבאר הדברים. 
וכותב ע"ז "אבל אין זה ביאור מספיק", עיי"ש. ומסיים[ "ומזה מובן דגם לפמ"ש אדה"ז 
ש"ענין ההבערה הוא הוצאת האש או שמרבה האש", מ"מ, עיקר גדר מלאכת מבעיר הוא 
כשהוא "צריך לאפר", ולכן מתחיל הרמב"ם באופן זה וממשיך "וכן המדליק את הנר . . 

בין להתחמם בין להאיר ה"ז חייב" דאע"פ שבאופן זה אינו צריך לאפר מ"מ "ה"ז חייב"".

ובהמשך השיחה16 מבאר זה בפנימיות הענינים דהא ד'צריך לאפרו' הוא ענין עיקרי 
בגדר המלאכה הוא כיוון שכן הוא בנוגע לעבודת השי"ת ברוחניות הענינים17.

ה
ביאור לשון הרמב"ם ע"פ נגלה

וזה מבאר את מה שמשתמע מהרמב"ם )בגלל סדר ההלכות( ש)גם לפי מה שס"ל )כפי 
שכתב אדה"ז( שעיקר ענין ההבערה הוא הוצאת האש כו', מ"מ( 'עיקר גדר מלאכת מבעיר 

הוא כשהוא צריך לאפר', וזה מובן לכאורה רק לפי הביאור בפנימיות העניינים. 

כי ע"פ נגלה לכאו' הרי כל מה שיש ענין שמדגישים ש'צריך לאפר' זה לא בחלק של 
המלאכה, כ"א במקום שמבעיר אש ויש לחשוש שבזה הוא רק משחית ו'מקלקל', צריך 

לדאוג שיהי' לצורך - שצריך לאפרו.

אך לפי המבואר לעיל שכל ההבערה נעשית באופן של כליון העץ, הרי גם ענין הכליון 

16( אות ג'.
17( פשטות הדברים לכאו': מאחר שהרמב"ם הי' בקי בתורת הסוד, בחר לסדר את הדברים באופן זה בכדי 

להדגיש את ההוראה היוצאת מזה לכאו"א בעבודתו הפרטית כנשמה בגוף - כאן בעולם.
וזה מביא להבנה גם בנוגע להדלקת נר לאיר כפי שכותב בהע' 27 )שם( וז"ל: "וי"ל שבלשון "להאיר" נרמז 

גם שכוונת האדם בההבערה צ"ל )לא רק שהוא יהי' "מואר" אלא( גם להאיר את העולם(.
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כלול במלאכה. ]ודווקא בזה מודגשת הנקודה שצריך לדאוג שזה תיקון ולא קלקול )שלזה 
נצרך שיהא "צריך לאפרו".([

ולפ"ז, יומתק ויובן יותר מה שהרמב"ם הקדים דוגמא זו שצריך לאפרו לפני הדוגמאות 
'לחמם' ו'להאיר' שבהם מודגש יותר ענין ריבוי האש, מאחר שבהדוגמא ש'צריך לאפר' 
יש מה שאין בדוגמאות האחרות, בעניין זה מודגש שריבוי האש נוצר ע"י "כליון ושריפת 
העצים" והרי זהו עיקר וגדר המלאכה, וא"כ ניתן להקדימו, ולהבהיר לנו )ובלשונו של 

הרבי בלקוטי שיחות( ש"עיקר גדר מלאכת מבעיר הוא כשצריך לעפרו". 

- דוגמא  - בגלל ההוראה בעבודת השי"ת )מצד פנימיות העניינים(  ואי"ז שהקדים 
שאינה קשורה כלל למלאכה, דהרי בדוגמא זו של שריפת העץ הנה )כל הכליון שבעץ, 
שבזה ישנה ההדגשה ש'צריך לאפרו' ואינו מקלקל( הוא חלק מ)ובתוך( פעולה שהיא חלק 

מהמלאכה האסורה )היינו ריבוי האש ע"י כליון העצים18(. 

18( ולהעיר שכששורפים העץ לבישול הרי הבישול עצמו הוא תיקון וא"כ גם באינו צריך לאפרו הוי חייב 
9 בלקו"ש הנ"ל בשם המאירי( אך בכ"ז כשהרמב"ם מביא הדוגמא דשורף עצים הרי אינו  )כמבואר בהערה 

מדבר רק בבישול )וע"כ מביא דווקא הדוגמא ד'צריך לאפר'(, ופשוט ומובן.
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שיטת רש"י ב'תקפה אחד בפנינו'
יביא סוגיית הגמ' אי הקדישה הוי כתקיפה או לא ומח' רב המנונה ורבה האם ניתן להוכיח מדין 'בכורות' / ידייק ג' 
דיוקים בדברי רש"י בסוגיא / יקשה על הוכחת רב המנונא מדין בכורות / יביא דברי המאירי והריטב"א ועפ"ז יבאר 

שיטת רב המנונא / עפ"י כהנ"ל יבאר הדיוקים בשיטת רש"י 

 הרה"ח שלמה זלמן שי' לבקיבקר
מראשי הישיבה

א
סוגיית הגמ' האם הקדישה הוי כתקיפה או לאו

איתא בגמ'1: "בעי ר' זירא, תקפה אחד בפנינו מהו, היכי דמי . . לא צריכא דשתיק 
מעיקרא והדר צווח, מאי, מדאישתיק אודויי אודי ליה, או דלמא כיון דקא צווח השתא, 

איגלאי מילתא, דהאי דשתיק מעיקרא, סבר, הא קא חזו ליה רבנן".

פירוש: ר' זירא מסתפק כששניים אחזו בטלית וכ"א טען שהטלית שלו, ותקף אחד 
מהשני את הטלית - מהי שתיקתו, האם פירושה הוא הודאה והסכמה שאין לו שייכות 
לחפץ )ולאחמ"כ חזר בו, ולכן צווח(, או שסבר בשתיקתו שכיון שהחכמים נוכחים ורואים 
את מעשה התקיפה, לא ייחסו למעשה זה חשיבות כלשהי בנוגע לנידון ולא איבד את 

זכותו )וצווח לאחמ"כ משום שלא היה יכול להכיל את מעשה התקיפה(.

וממשיכה הגמ':

"אם תמצי לומר, תקפה אחד בפנינו אין מוציאין מידו, הקדישה בלא תקפה מהו, כיון 
דאמר מר אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי, כמאן דתקפה דמי, או דלמא, השתא 

מיהא לא תקפה".

פירוש: אם תרצה לומר שאם תקף אין מוציאין מידו - כיון ששתיקתו נחשבת כהודאה 
)צד הא'(, כיצד נפסוק במקרה ש - לא חטף מיד חבירו אלא - הקדישה כשהיא ביד שניהם 
ושתק, וכשבא הגזבר לגבות את החפץ צווח. האם נאמר דהקדש כתקיפה, וכיון שהודה 

1( ב"מ ו, א.
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למקדיש - קדוש, או דשאני הקדש מתקיפה, דלא מודה להקדשה, והאי דלא צווח, הרי 
כיון דלא חטף בפועל למה ליה לצווח )כמבואר בתוס'2(.

ומביאה דיון בכגון דא: "ההיא מסותא דהוו מינצו עלה בי תרי האי אמר דידי הוא והאי 
אמר דידי הוא קם חד מינייהו אקדשה פרשי מינה רב חנניה ורב אושעיא וכולהו רבנן".

שהיה מרחץ )דבהוו"א חשבנו שהי' מיטלטל3( שרבו על בעלותו שני אנשים, קם אחד 
והקדישה, והשני שתק ולבסוף צווח.

"ספק בכורות אחד  והביא ראיה מהמשנה4  דין המרחץ,  ושאלו את רב המנונא מה 
בכור אדם ואחר בכור בהמה בין טהורים בין טמאים המוציא מחבריו עליו הראיה )"קס"ד 
אם ביד ישראל הן הוי כהן מוציא מחבירו עליו הראיה, ואם תקפה כהן, ושתיק ישראל 
והדר צווח, הוי ישראל מוציא מחבירו", רש"י(. ותני עלה, אסורין בגיזה ובעבודה והא 
הכא דאמר, תקפו כהן אין מוציאין מידו, דקתני הממע"ה, וכי לא תקפו, אסורין בגיזה 
ובעבודה )"חמור כח הקדש לאסרן בגיזה עבודה, ש"מ דאת"ל תקפו אין מוציאין אותו 

מידו, הקדישה, מקודשת", רש"י(".

פירוש: ישראל שנולד בעדרו ספק בכור, כיון שיש דין שהמוציא מחבירו עליו הראיה, 
לכן יכול הישראל, שהבכור בידיו, לעכב אותו אצלו עד שיפול בו מום. וגם אם לא תקפה 

הכהן - בכ"ז קדושה, והרי ראיה שהקדישה בלא תקפה קדושה.

ודוחה רבה את הוכחת ר' המנונא, דכיון שקדושת בכור באה מאליה, אין לזה קשר 
עם הדין הממוני. וגם אם יהיה הדין שבספק תקף מוציאים מידו, אעפ"כ יהיה אסור בגיזה 

ועבודה.

והיינו, דרב המנונא סבר שלקדושת בכור יש זיקה לדין הממוני. ורבה סבר שאין לזה 
קשר )ומשום כך נדחית ראיית רב המנונא(. 

ב
דיוקים בדברי רש"י

בכדי להבין את הסוגיא יש להקדים כמה נקודות.

2( שם ו, א. ד"ה הקדישה.
3( ולמסקנא דמיירי במסותא מקרקעי, מבואר בתוס', שם ד"ה והא הכא דכי תקפה כהן כו', הסבר מהלך 

הסוגיא.
4( טהרות פ"ד מ"יב.
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תקף,  שכשהכהן  שמדובר  רש"י  כותב  בכורות"  מ"ספק  המנונא  רב  ראיית  על  א. 
הישראל שתק והדר צווח. ולכאורה אין שייך כאן ענין שתיקה כהודאה, דמדובר בספק 

בכור במציאות5 ולא מצד הטענות. וממילא אין שייכת כאן הודאה6.

וצריך לומר שהשתיקה כאן נחשבת כמחילה או ויתור, והספק הוא האם הויא מחילה 
ולא יועיל לו מה שאח"כ צווח, או שהצוויחה מגלה שלא מחל ומה ששתק כי אנשים ראו 

שהוא תקף מעדרו )דוגמת הנאמר קודם "הא קא חזו ליה רבנן"(.

מיד  בצווח  מדובר  שאם  כיון  א"ש.  צווח,  ולבסוף  בשתק  שמדובר  רש"י  דברי  ב. 
וגם אז אין מוציאים מהכהן, א"א להשוות זאת לספק שלנו. דכששניים מחזיקים בחפץ 
ומתווכחים על הבעלות, פשיטא שלא תועיל תפיסה )אם יצווח מתחילה(. ולכן אם בספק 
בכור הנמצא אצל הישראל, היתה מועילה התפיסה של הכהן, גם בצווח מתחילה, הרי זו 
הוכחה דיש לספק בכור דין מיוחד עם שייכות ממונית לכהן, ולכן גם אסור בגיזה ועבודה. 
ומכורח זה מפרש רש"י שהדין הממוני בבכור משתווה לדיני הממונות הרגילים, ומיירי 

בשתק ולבסוף צווח. ולכן ר' המנונא מביא ראיה מספק בכור.

אך צריך להבין מאיפה לקח ר' המנונא שמיירי בכהאי גוונא דשתק ולבסוף צווח ועל 
ידי זה תהיה לו הוכחה לספק, דאולי נימא דגם אם צווח מתחלה ולספק בכור יש שייכות 

מיוחדת לכהן, ולא תהיה הוכחה לספק הגמ'.

וי"ל, שלרב המנונא מסתבר יותר שאין כאן חידוש מיוחד, כל עוד אין הוכחה לזה7, 
אלא דינו משתווה לשאר דיני ממונות ולכן ניתן לומר שמיירי בכה"ג ששתק ולבסוף צווח 
)ועדיף מאשר להעמיד בצווח מתחלתו, ולחדש דין מיוחד בבכור - ששייכותו הממונית 
ממונות,  דיני  משאר  בשונה  מתחלתו,  הישראל  צווח  שבו  ובמצב  בספק  היא  גם  לכהן 

כדלעיל(.

ג. לכאורה ניתן לפשוט את הספק הראשון של ר' זירא - תקפו כהן ושתק ולבסוף צווח 

5( שם רש"י ד"ה "ספק בכורות. ואין ידוע אם בכרה כבר אם לאו." ומהלשון ואין ידוע משמע שזו מציאות 
שאינה ידועה.

6( כן הקשה הפנ"י, ותירץ ששתק כיון שבעצמו הי' מסופק, וכעת נודע לו, ולכן צווח. והשתיקה פעלה 
שהתפיסה היתה ברשות, ולכן מועילה. ודנים בזה האחרונים דלכאורה אין זה דומה לספקו של ר' זירא אם 
שתיקה הוי כהודאה. ויש לעיין מדוע אין מסבירים שהשתיקה כאן מתפרשת כמחילה וויתור, והוי ממש דומיא 

דהודאה, כבפנים. 
יסבור כרבה שקדושה הבאה מאליה שאני  ר' המנונא  חידוש פשיטא שגם  הוכחה שיש  כי אם תהיה   )7

ואפילו לגבי תקיפת הכהן, כדלקמן. 
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אין מוציאים מידו, דהוי הקדש כתקיפה, ולפי"ז מובן שאסור בגיזה ועבודה. דאי נימא 
שמוציאים מידו, מדוע אין מוציאין מיד הכהן והישראל הוי הממע"ה?

אך רש"י כתב "ש"מ דאם תמצי לומר תקפו אין מוציאין אותו מידו הקדישה מקודשת" 
- שהספק הראשון עומד ב"אם תימצי לומר" ואינו מוכרע.

)בדוחק( ש"קדושה  יש להבהיר  מידו",  מוציאים  "תקפו  י"ל דעכ"ז שאומרים  ואולי 
הבאה מאליה שאני", ואינה קשורה לדין הממוני של הבהמה, וכדברי רבה.

אמנם, אם הדין בתקפו הוא שאין מוציאים מידו, אין לדחוק את הנ"ל, וניתן להסביר 
בפשטות שקיימת זיקה בקדושת הבכור לדין הממוני, ומכאן ראיה דהקדש הוי כתקיפה. 

וע"ז השיב רבה שסבור דאין זה דוחק, כיון שזו קדושה הבאה מאליה, ונדחית הראיה.

ג
חידוש בפשט הוכחת רב המנונא ועפ"ז ביאור הדיוקים

והנה הוכחת רב המנונא היא מהא שאסורים בגיזה ועבודה, וברש"י שם8 מפרש ד"חמור 
כח הקדש לאוסרן בגיזה ועבודה, ש"מ דאת"ל תקפו אין מוציאין מידו הקדישה מקודשת".

זו  בתחילה, האם שתיקה  והלה שתק  באם תקף תקף  הוא  דהרי הספק  להבין,  ויש 
מתפרשת כהודאה )או כמחילה( כנ"ל, ומוכיחים מחלות איסור גיזה ועבודה על הבהמה 
וכן בשתק ולבסוף צווח השתיקה הויא  - ושתיקתו היא הודאתו,  דהקדש הוי כתקיפה 

הודאה. 

ולכאורה איפכא מסתברא, דמה שמוכח מתקפה כהן הוא שהקדש תופס בכל מצב, 
ולא מצד הודאה או מחילה. דהרי איסור גיזה ועבודה קיים גם כשהבכור בחזקת הישראל 
ללא שהיתה תקיפה של כהן. היינו שאין צורך שהשתיקה תחשב כהודאה. ומוכח דאינו 

מצד השייכות הממונית לכהן )כשיטת רבה(, ואי"מ הוכחת רב המנונא.

וי"ל ששיטת רב המנונא היא, שדיני קדושת בכור הינם חלק בלתי נפרד משייכותו 
הממונית לכהן. ולכן, כיון שבספק בכור הדי הוא שהמוציא מחבירו עליו הראיה, ולכן 
כשהוא נמצא אצל הישראל הריהו שלו, מתעוררת השאלה )כנ"ל(, כיצד חל איסור גיזה 
ולכן מחדש דגם לפני תקיפת הכהן קיימת שייכות ממונית אליו, שלכן אסור  ועבודה. 

8( ע"ב ד"ה וכי לא תקפו.
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מידו9,  אותו  מוציאים  אין  שכשתקף  הדין  עצם  והיא,   - שתקף  לפני  גם  ועבודה  בגיזה 
וכדלהלן.

לריטב"א  המיוחסים  בחידושים  ג"כ  ומובא  במאירי10  המבואר  ע"פ  זאת,  לבאר  ויש 
)בשם הרמב"ן(11, שבמקרה שאדם מחזיק חפץ בידו ובא אחד וחטפו ממנו, גם אם שתק 
מתחילה ועד סוף, פשיטא שמוציאין אותו מידו. דרק כשנוצר ספק כגון בשנים אוחזים, או 
בבכור, יש משמעות לחטיפה של אחד מהם )בשנים אוחזים(, או של הכהן )בספק בכור(, 

כששתק ולבסוף צווח.

ועפ"ז י"ל, דאם פוסקים שהתקיפה מועילה, ה"ז משום שלתוקף יש שייכות כלשהי 
לחפץ, ושייכות זו קיימת גם אם לא תקף, והתקיפה מגלה אותה. ולכן כשהכהן תקף יש 
לו שייכות בכח12 לחפץ, עוד לפני התקיפה והתקיפה מגלה את השייכות )משא"כ החפץ 

רגיל לא תועיל תקיפה גם אם הנתקף ישתוק, משום דלתוקפ אין זכות ממונית בחפץ(.

וא"כ אנו למדים ב' ענינים מהאיסור בגיזה ועבודה: א. דאם הכהן תקף, והישראל שתק 
ואח"כ צווח, אין מוציאים מידו, משום שמתגלה השייכות לכהן, ב. דהקדש הוי כתקיפה, 

דמכח זה עוד לפני התקיפה בפועל "אסור בגיזה ועבודה".

)הבהרת השוני בין המקרים: 

כהודאה  הויא  וכשהשני שותק  ע"י אחד  נעשה  אוחזים שההקדש  שנים  במקרה של 
דהיה לו למחות משום כך יכול הגזבר לקחת את הדבר. משא"כ באיסור גיזה ועבודה לפני 
התקיפה שאין כאן ראיה לויתור, הרי כל עוד שלא היתה תקיפה של הכהן ושתיקה של 

הישראל, הישראל הוא הבעלים ואין הכהן יכול לקחתו.

ובאיסור גיזה ועבודה לפני התקיפה דאין עדין ראיה לויתור, הרי שכל עוד שלא היתה 
תקיפה של הכהן ושתיקה של הישראל, הישראל הוא הבעלים ואין הכהן יכול לקחתו. 
אך ישנו איסור הנובע מכך שיש לכהן שייכות ממונית שלכן אם יתקוף והישראל ישתוק 

ולבסוף יצווח אין מוציאים מידו כנ"ל.( 

9( ע"פ ביאור הפנ"י ו, ב. ד"ה בגמ' והא הכא. אלא שהוא מבאר ע"פ הרשב"א בתשובות שהתקיפה של 
הכהן מועילה מצד עצם הספק בכור דהבעלים לית להו חזקה קמא יותר מכהן כיון שנולד הספק עמו, ומה 
שרש"י מבאר )עכ"פ בהו"א של הגמ'( שהתקיפה מועילה רק כששתק ולבסוף צווח כדלעיל אות א, הוא כדי 

שהתפיסה תהיה ברשות, שאל"כ אין משמעות כלל לתקיפה, כדלעיל הע' 9. 
10( ד"ה טלית זו שהוזכרה במשנה.

11( ד"ה בעי.
12( ראה רש"י ד"ה לעולם אימא לך]כשמסביר את דחיית רבה[. "לאו משום דיהא לכהן שום כח בהן" 

כלומר שסברת רב המנונא היתה שיש לו בהן כח עוד לפני התקיפה. וכן הוא גם בחי' הר"ן.
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ודוחה הגמ' את הוכחת רב המנונא, דגם אם הי' הדין בתקפו כהן שמוציאים מידו, 
אעפ"כ היה איסור גיזה ועבודה. דאיסור גיזה ועבודה הוא קדושה הבאה מאליה, ואינה 

תלויה בדיני ממונות, וממילא אין לזה קשר לתקיפה. 

כלומר דיש הבדל בין קדושת בכור שהיא 'קדושה הבאה מאליה' להקדש רגיל 'שאינו 
קדוש מאליו'. ולכן הא דבספק בכור יש קדושה קודם התקיפה, אי"ז מוכיח שהקדש שאדם 
הוי כתקיפה )וה"ה קדוש, ובמקרה דשנים אוחזין, ייחשב כתקיפה ויתפוס באמירה בעלמא 

גם כשלא תקף(. וממילא תיתכן דעתו של ר' זירא ששתק ולבסוף צווח, מוציאים מידו.

והא דמבאר רש"י את דחיית רבה "לעולם אימא לך וכו'" - שכהן נחשב תמיד כמוציא, 
)והרי יכל להסתפק בכך שאינו נחשב כמוציא כיון ששתק ולבסוף צווח ורק שאין לדין 
גיזה שייכות לדיני ממונות(, י"ל, דהביאור במשנה שקס"ד שהישראל נחשב מוציא הוא 
גם מצד שיטת ר' המנונא שמתבססת על הצד שתקפו אין מוציאין ורק לפי פירושו ניתן 
להסביר את פרטי המשנה באופן שמבוסס על דיני ממונות )איסור בגיזה כדלעיל( מצד 

)וממילא גם ב(תקפו כהן אין מוציאין.

אבל לרבה המבאר שאיסור גיזה אינו דומה ואינו נגזר מדיני ממונות, אלא כיון שהיא 
קדושה הבאה מאליה, א"כ אין צריך להגיע להסבר של תקפו אין מוציאין ולכן גם במשנה 

ניתן להסביר באופן דמוציאין.

ומסקנת הגמ', בהקדיש והשני שתק ולבסוף צווח, דשתיקה אינה כהודאה, היות שלפני 
שהקדיש הוא ממון שאינו יכול להוציאה בדיינים, ואינו קדוש ה"ז ע"פ דברי ר' נחמן דאינו 

מחלק, אלא אומר זאת ככלל.
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ידו לא נייח על גבי קרקע
יביא דברי הגמ' בנוגע להחילוק בין גופו לידו ויבאר פירוש רש"י בזה / יביא קושיית התוס' על רש"י ויבאר שיטתם 
/ יביא ביאור הראשונים בשיטת רש"י / יקשה בדעת רש"י מפירושו בפ' הזורק / יבאר טעמו של רש"י דידן "משום 
דיתירא היא" ע"פ גירסת הראשונים כאן / ידחה ביאור הנ"ל מצד דיוק בלשונו / יקדים מחלוקת רש"י ותוס' לקמן 
בדף צב ע"א / יבאר דמחלוקתם תלויה במחלוקת הנ"ל / עפ"ז יבאר בדעת רש"י דידן / יקשה על ביאור זה מצד 
דינא דכותל ולבינה / יביא דברי אדה"ז בשו"ע בנוגע לעניין זה / עפ"ז יבאר בשיטת רש"י / יקשה בזה ויישב / עפ"ז 

ימתיק לשון אדה"ז הנ"ל

 הרב חיים שמריהו הלוי סגל שי'*
ר"מ בישיבה

א
שיטת רש"י בחילוק בין ידו לגופו

שבת דף ג' ע"א: "בעי מיניה רב מרבי: הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ 
מהו, עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי ומיחייב או דילמא לא? אמר ליה: חייב, ואינו 

דומה לידו, מאי טעמא? גופו נייח ידו ידו לא נייח"1.

בידיו חפץ  - אדם שעקר  המשנה בתחילת המסכת עוסקת בדיני הוצאה הפשוטים 
מרשות והניחו ברשות אחרת על גבי )אדם אחר העומד על( הקרקע. בהמשך לכך דנה 
סוגייתנו באדם שאמנם לא עקר את החפץ ממש, אך הוציאו ע"י זה ש'עקר את רגליו' 
לאחר שהונח עליו חפץ, וכאן יש מקום לספק: האם עקירה זו של הגוף מהווה 'עקירה' 

עבור החפץ או לאו.

ומשיב רבי, שאכן עקירת גופו נחשבת כעקירת החפץ וחייב. ומיד2 מבהיר רבי את 
דבריו, שעקירת גופו אמנם חשובה כעקירת חפץ, אך כשלא עקר את כל גופו אלא רק 
את ידו )הפשוטה לרשות אחרת(, אין עקירת ידו נחשבת כעקירת חפץ - כנאמר בפירוש 

*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה נרשם ע"י א' התמימים.
1( בהגהות הב"ח גרס להיפך: ידו נייח גופו לא נייח, וכן נראה מרש"י.

2( ראה חת"ס שמבאר מדוע הוצרך רבי לבאר זאת מיד, וראה גם חדושי גור אריה כאן שהקשה למה הוצרך 
לבאר דבר הפשוט - ראה לקמן הע' 22.
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הוא  אין  לרשותו  חזרה  ידו  והשיב  חפץ  ידו  על  והונח  ידו  פשט  אדם  שכאשר  במשנה 
מתחייב על כך.

הוי  )שלא  ידו  )שהוי עקירת חפץ( לעקירת  גופו  בין עקירת  ובביאור טעם החילוק 
עקירת חפץ( מבארת הגמ': "גופו נייח ידו לא נייח"1. ופי' רש"י )ד"ה "ידו לא נייח"(: "]ע"ג 
קרקע[3 הלכך כי הוציאה לא עקר מידי ואין דרך הוצאה בלא עקירה והנחה. גופו נייח: 

ע"ג קרקע והויא עקירה. ל"א ידו בתר גופו גרירא ל"ג דיתירא היא". 

והנה בפשטות נראה שכוונת רש"י לבאר החילוק בין 'ידו' 'לגופו', שידו לא נחה ע"ג 
קרקע אלא עומדת באויר, ובמילא גם החפץ אינו נח, ולא שייך כאן עקירת יד וחפץ כאשר 
אינם נחים; משא"כ גופו, כיון שנח ע"ג הקרקע עם החפץ שעליו, עקירתו נחשבת כעקירת 

החפץ.

ב
קושיית ותירוץ הראשונים בשיטת רש"י

ע"ג  נחה  אינה  )ועוד ראשונים4( הקשו, דאם הפטור הוא מטעם שהיד  והנה התוס' 
קרקע, הרי ש"אפילו הוא וידו במקום אחד ונתן לו חבירו לתוך ידו והוציא פטור", דלענין 
זה שהיד היא באויר ואינה נחה על הקרקע אין חילוק לכאורה בין אם פשוטה לרשות 

אחרת או שנמצאת באותה רשות של הגוף. 

והוציא חייב, אלמא הנחת חפץ ביד בע"ה  וע"ז קשה "דהא קתני או שנטל מתוכה 
שהוא וידו ברשות אחת הויא הנחה, מדחייב העני שעקר מיד בע"ה, וכיון דהויא הנחה, 
כשעוקר גופו עם זה שבידו הרי עוקרו ממקום הנחה". היינו דמהמשנה רואים באופן ברור 
שחפץ הנמצא ביד אדם שהוא וידו באותה רשות, החפץ נחשב מונח ע"י היד, ובמילא 
עקירה מהיד או עקירת הגוף של האדם עצמו היא עקירה המחייבת. ואכן תוס' דחו את 

שיטת רש"י, ולשיטתם עיקר הטעם הוא משום "ידו בתר גופו גרירא".

נמצאים ברשות  וידו  גופו  יישבו את שיטת רש"י, שרק כאשר  אך שאר הראשונים5 
זו את הגוף שתנוח היד באמצעותו על  נפרדת היד לא נחה ע"ג קרקע, כי אין ברשות 
הקרקע, אך כאשר שניהם ברשות אחת אכן נחשבת היד כמונחת ע"י הגוף6. ובלשון הר"ן: 

3( בגרסא שלפנינו ליתא, אך כך גרסו התוס' ועוד ראשונים.
4( תוס' רא"ש, רמב"ן, רשב"א, ר"ן.

5( רמב"ן, רשב"א, ר"ן )הובא להלן בלשונו(, וכן כתב הרא"ש. וכן משמע מהריטב"א. וכ"כ גם המהרי"ט.
6( לכאורה היה אפשר לומר שתוס' לא למדו כן ברש"י מצד דברי רש"י על המשנה, שפירש שם )ד"ה או 
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"יש לומר דלא אמרינן ידו לא נח אלא כשגופו ברשות אחד וידו ברשות אחר, אבל כשגופו 
וידו עומדים ברשות אחד, כיון דגופו נח ידו נמי כמאן דניחא דמי"7.

ג
קושיא על רש"י מדבילה שמינה

והנה לכאורה יש להקשות עוד על שיטת רש"י, דאף אם כשהיש פשוטה לרשות אחרת 
אינה מונחת אגב גופו ע"ג הקרקע, ובמילא גם החפץ אינו חשוב מונח ע"ג הקרקע, הרי 
הנחה  חשיב  דזה  ומצינו  הרשות,  באויר  אחד  במקום  ונח  היד  ע"י  מוחזק  החפץ  עכ"פ 

גמורה:

דהנה לקמן בפרק הזורק8 תנן: "הזורק ארבע אמות בכותל . . למטה מעשרה טפחים 
- חייב", ושואלת ע"כ הגמרא "והא לא נח"? ומתרצת: "א"ר יוחנן בדבילה שמינה שנינו 
]שנדבקה בפני הכותל9[". וברש"י10: "דאויר רה"ר הוא וחייב, וכיון דאויר רה"ר הוא ונח 
בכל דהו מיחייב". ואותו דין איתמר בפרקין11 לגבי "לבינה זקופה ברה"ר וזרק וטח בפניה 

חייב" )וגם זה מאותו טעם, כדברי רש"י שם(.

נמצא ברור שאין הכרח שההנחה תהיה על גבי משהו אלא צריך שהחפץ ינוח מכל 
מקום, ואף אם הוא הנחה מן הצד ע"י דבר המחזיקו באויר. וא"כ גם החפץ שנמצא ביד 
לי דבילה שמינה הדבוקה  ידה חשיב כמונח, דמה  ומוחזק על  הפשוטה לרשות אחרת 

ומוחזקת ע"י כותל או לבינה, מה לי חפץ התפוס ומוחזק ע"י יד.

שנטל( שהחיוב הוא כשעקר מרשות שניה והשיב ידו לרשותו והניח החפץ ברשות. ומשמע מדבריו שסובר 
שהנחת ידו בעצמה אינה מועלת, אף שהיד באותה רשות עם גופו, אלא צריך הנחה ממש. אך אין נראה לומר 
כן, ראשית, דאין זה משמע מהתוס' כלל. ועוד, דבפשטות נראה שגם רש"י סבירא ליה כן, ומה שפירש רש"י 
במשנה דבעינן הנחה ממש הוא כמו שכתב הפני יהושע )במשנה ד"ה או שנטל( וביותר פירוט בחידושי רע"א 
)שם ד"ה מתני'( שרש"י כתב פירושו בשביל הלומד – כדי שיבין את ההו"א של הגמ' ולא יקשה לו מהמשנה, 
ואחרי זה ילמד את פשיטת הגמ' ויהיה אפשר לפרש המשנה אף בלא הניח, וזהו דרכו של רש"י תמיד לפרש 

המשנה לפי ההו"א.
7( וברמב"ן הוסיף בביאור הטעם: "ידו מונחת אגב גופו, אע"פ שלא נחה בעצמה".

8( דף ק. והובא כמה פעמים בגמ', וגם בפרקין )דף ז:(. 
9( רש"י בדף צט: ד"ה בדבילה.

10( צו: ד"ה כזורק בארץ.
11( דף ז.
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וא"כ למה כתב רש"י הטעם לפטור משום דידו לא נייח ע"ג קרקע, דליכא שום חסרון 
אם ידו לא נייח ע"ג קרקע12 שהרי סגי בכל אופן הנחה כנ"ל.

ד
בירור כוונת רש"י בדבריו "דיתירא היא"

גופו  בתר  "ידו  התוס'(  שתפסו  )הטעם  בגמ'  לגרוס  למאן  רש"י  של  בסיבתו  והנה, 
גרירא", כתב רש"י בעצמו כנ"ל: "דיתירא היא".

וצריך להבין משמעות הדבר "דיתירא היא", דממ"נ - אם הטעם אינו אמת, הרי שהיה 
רש"י צריך לדחותו לגמרי ולהוכיח שאינו; ואם יש אמת בטעם זה, מהו שכתב "דיתירא 

היא" – מה שייך 'יתירא' בטעם שהוא נכון ומבאר החילוק בין ידו לגופו.

והיה אפשר לומר ע"פ הגירסא שהביאו הראשונים13 בגמ' שב' הטעמים כתובים יחד 
בהמשך אחד: "ידו לא נייח גופו נייח, ידו בתר גופו גרירא". וכתב ע"ז הרמב"ן: "ורש"י 
ז"ל מעביר עליו קולמוס ואמר דיתירתא היא". ומשמע דנקט הרמב"ן שבפני רש"י היה 
נייח" אין אנו  הגירסא דב' הטעמים יחד, וע"ז כתב רש"י דאם יש לנו הטעם ד"ידו לא 
צריכים להוסיף ולכתוב עוד ד"ידו בתר גופו גרירא", דכיון שהדבר כבר מבורר הרי זה 

'יתירא'14.

אך מפשטות לשון רש"י "לישנא אחרינא", ולא רמז בדבריו שלפי לישנא זו בא הטעם 
השני ביחד ובהמשך לטעם הראשון, וגם מלשון התוס' "נראה כלשון אחר ]של רש"י15[ 
דגרס ידו דבתר גופו גרירא כו'", משמע שללישנא זו הגירסא הוא רק הטעם ד"בתר גופו 
גרירא", וע"ז כתב רש"י שכל עיקר טעם זה "יתירא היא". וצריך להבין כנ"ל מה שייך לומר 

על טעם זה )בפ"ע( "יתירא היא" – או שהטעם אינו נכון, או שראוי לגורסו.

ולכאורה נראה בפשטות, דכוונת רש"י דמאחר שצדקו הדברים ש"ידו לא נייח", כבר 
אין צריך להגיע לענין זה ד"ידו בתר גופו גרירא":

12( ואין לומר דהדבילה אכן מונחת ע"ג הקרקע ע"י הכותל והלבינה העומדים על הקרקע, דהרי הם אינם 
נחשבים )ובמילא אינם עומדים ב( רה"ר, ואין הדבילה מונחת על ידם על קרקע רה"ר. ואת"ל דמ"מ על ידם 
חשיבא הדבילה מונחת על קרקע העולם, וכיון שהיא באויר רה"ר הרי שיש לה דין מונחת על קרקע רה"ר, הרי 
דכמו כן יש לנו לומר בחפץ )וביד( שמונחים ע"ג קרקע העולם ע"י הגוף העומד על הקרקע ברשות האחרת.

13( רמב"ן, רשב"א.
הוא  והיתור  אחד  ענינם  הטעמים  דב'  רש"י(,  דברי  בביאור  שם  שיטתו  )ע"פ  עוד  הוסיף  וברשב"א   )14

בכפילות הדברים.
15( כן הוסיפו ב'הגהות וציונים' דהוצאת 'עוז והדר'. 
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כיון שאנו אומרים שהיד מצד עצמה אינה נחה ואין שייך לומר שיש כאן עקירת היד 
ועקירת החפץ, אין אנו צריכים להגיע למניעה שמצד הגוף - שעומד ברשות אחרת וגורר 
את היד אחריו, ועי"ז מונע ממנה להיחשב כמונחת ברשות שפשוטה אליה. וזהו שכתב 
"יתירא היא" – דכבר יש לנו טעם לפטור מצד היד עצמה, ויתירא היא להביא טעם מצד 

ענינים שמחוץ ליד.

אך עדיין יש לדקדק, דהרי אפשר לומר גם בהיפוך - דמאחר שע"י ה'גרירא' אין כח 
היא באויר  לזה שהיד  אנו צריכים להגיע  אין  כלל כאן ברשות,  שנמצאת  ביד להיחשב 
הרשות ואינה נחה על קרקע הרשות. ויתירה מזו מצינו בדברי הרמב"ן שתפס כהלישנא 
)כהלישנא קמא( דוקא בשהיד הפשוטה היא  להעמיד  אנו צריכים  וכתב דאין  אחרינא, 

באויר, "שאפילו היתה מונחת נמי פטור, משום דבתר גופו גרירא". 

וא"כ כמו שיש לנו לומר שהטעם השני "יתירא היא", יש לנו לומר כן גם כלפי הטעם 
הראשון. וצריכים דברי רש"י לתוספת ביאור – למה נקט שדוקא הלישנא אחרינא "יתירא 

היא".

ה
ביאור דברי רש"י ע"פ דבריו לקמן בשיטת רבא

ויש לבאר דברי רש"י ע"פ שיטתו בפירוש הגמ' לקמן בסוגיא ד"אגד יד"16:

בגמ' שם עסקינן באדם שעמד ברה"י ופשט את ידו והוציא פירות לרה"ר, והניח ידו 
באויר רה"ר עם הפירות. ונחלקו אביי ורבא אם חשיבא הנחת היד באויר רה"ר כהנחה 
לענין הפירות וחייב, או שאינה הנחה ופטור. וטעמם לחלוק בפשטות )כדברי רש"י ותוס' 
שם(, דלאביי "אגד גופו שמיה אגד" ואין היד נחה עם הפירות ברה"ר מאחר דאגודה בגופו 

שברה"י, ולרבא "אגד גופו לאו שמיה אגד" והיד נחה עם הפירות ברה"ר.

ופריך שם הגמ' לשיטת רבא שחייב: "והתנן פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני 
מתוכה או שנתן לתוכה והכניס שניהן פטורין", הרי שאף שבעה"ב הניח ידו באויר רה"ר 

קודם שנטל העני מתוכה, אין הבעה"ב חייב על הנחה זו.

ומחלקת הגמ': "התם למעלה מג', הכא למטה מג'". היינו דהמשנה איירי למעלה מג' 
ובזה אמרה שפטור, ורבא מיירי בלמטה מג' דחייב.

והנה התוס' שם כתבו בכוונת הגמ' )מצד מה שהקשו מדברי רבה לעיל, עיי"ש(, דהגמ' 

16( דף צב.
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חזרה ממה שהיה נראה לפני זה דלרבא "אגד גופו לאו שמיה אגד", ולמסקנא גם רבא 
מודה ד'שמיה אגד', אלא דזה גופא הוא דוקא למעלה מג' - דאז אין היד חשיבא מונחת 
כיון דאגודה ונגררת אחר הגוף, ובזה איירי המשנה; אבל למטה מג' אית ליה לרבא ד'לאו 
שמיה אגד' )ובפשטות הוא מצד דלמטה מג' הוא 'לבוד' לקרקע, ואין כח בגוף לגוררו נגד 

מה שהקרקע 'גוררו' אליו, ואכמ"ל(.

אבל רש"י שם לא ניחא ליה לומר שהגמ' חזרה בזה, וכתב שגם למסקנא לית ליה לרבא 
הדין ד'אגד גוף' וסובר ד'לאו שמיה אגד', וזה שלמעלה מג' הדין גם לרבא )כדתנן במשנה( 
שפטור - "טעמא משום דלא נח ולא משום אגד גופו". משא"כ למטה מג' "דליכא למיפטרי' 

משום הנחה, דכמונח דמי". 

ונמצא דרש"י ותוס' נחלקו שם בפירוש דברי רבא באותו האופן ממש כמו שנחלקו 
בפירוש דברי הגמ' כאן )בהחילוק בין ידו לגופו( – דלתוס' בב' הסוגיות אומרים )למעלה 
מג'( "ידו בתר גופו גרירא" ד"אגד יד שמיה אגד", ולרש"י בב' הסוגיות אין אומרים כן אלא 

רק ד"ידו לא נייח" )והם הם הדברים שכתב רש"י בדברי רבא "טעמא משום דלא נח"(.

ולפי זה יש לומר, דהתוס' לשיטתם - הנה דברי הגמ' בדף ג' ד"ידו בתר גופו גרירא" 
הם דברים פשוטים ומקובלים, ואתיא בין כאביי ובין כרבא; אך לרש"י אין דין זה פשוט 

כלל, ונתחדש ע"י אביי דאית ליה ש"אגד יד שמיה אגד", אך רבא לא ס"ל כן.

ובמילא יובן היטב למה כתב רש"י שאין צריך להגיע לטעם זה ד"יתירא היא", ד)נוסף 
להנ"ל שיש לפטור מצד היד עצמה שאינה מונחת ואין צריך להגוף שיגררנה, הרי( כיון 
שיש לנו טעם ברור ופשוט שהוא לכו"ע, אין צריך לטעם מחודש שרבא לא ס"ל כדין זה 

)ובפרט דהלכתא כוותיה בכל מקום17(.

אלא דשוב יש להקשות גם כאן, היאך אומר רש"י ש"לא נח" היד עם הפירות ברה"ר, 
כותל  דינא כמו בפני  הוי  ולמה לא  היד באויר רה"ר,  ע"י  ומוחזקים  נחים  הרי הפירות 

ולבינה.

ו
ביאור שיטת רש"י ע"פ המתבאר בדברי אדה"ז

לרה"ר  הפשוטה  שהיד  השיטה  )בסתם(  קודם  הביא  בשלחנו18  הזקן  אדמו''ר  והנה 

17( בכמה מקומות בש"ס, ולדוגמא: קידושין נ"ב. וברש"י שם.
18( סי' שמ"ז ס"ז.
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"אינו כרשות הרבים שהיא בתוכה, הואיל ואגודה בגופו העומד ברשות היחיד" )ובהערות 
השו"ע )המקוריים( מצויין לאביי, ומוסיף: "א"נ כרבא לפי פר"י בתוס' שם", וכנ"ל(; 

ואח"כ הביא את שיטת רבא לפי רש"י )כמצויין שם: "כרבא צב, עיי"ש פרש"י"(, וז"ל: 
"וי''א שידו הפשוטה לרשות אחרת הרי היא לגמרי כאותה רשות - אם רה''י רה''י אם רה''ר 

רה''ר, וה''ה לא' משאר אבריו, אע''פ שאגודים בגוף העומד ברשות אחרת". 

ידו מרשות לרשות וחפץ בידו אינו חייב עד  וממשיך שם בהגה"ה: "ומה שהפושט 
שיניח הוא החפץ על גבי קרקע או ליד חבירו העומד שם, אבל אם חבירו נטלו ממנו אף 
הוא פטור, אף על פי שהחפץ מונח בידו שהיא חשובה כאותה רשות לגמרי והרי הוציא 
מרשות לרשות, זהו לפי שלא היתה עדיין הנחה לחפץ זה באותה רשות - שהנחת החפץ 

ביד אינה חשובה הנחה הואיל והיה בה מתחלה כמו שנתבאר". 

והיינו דמקשה אותה הקושיא שהקשתה הגמ' על דעת רבא מהמשנה )דהדין מפורש 
שאין דין הנחה ביד הפשוטה(, ולכאורה היה צריך להביא כאן התירוץ שתירצה הגמ' על 
אתר. וכיון דאיירי כאן לשיטת רש"י )כנ"ל מהמצויין בהערות( שלית ליה לרבא "אגד גוף", 
הנה התירוץ בפשטות הוא כמו שמפרש שם רש"י שהיד לא 'נח' ברשות שפשוטה אליה 
)ובאמת שכבר כתב ענין זה לעיל בסעיף זה עצמו בהשיטה הא': "שהושטת היד אינה 
דומה לעמידת גופו . . שהיא תלויה ונחה באויר", וזה גופא הוא תירוץ הגמ' לשיטת רש"י(.

אך לפועל לא תירץ כן, ובמקום זה כתב דבר חדש: "שלא היתה עדיין הנחה לחפץ 
באותה רשות – שהנחת החפץ ביד אינה חשובה הנחה הואיל והיה בה מתחלה". דבמקום 
לדבר בענין היד כלפי הרשות שפשוטה אליה – דאינה נחה בה אלא תלויה באויר, מדבר 

בענין החפץ כלפי היד – שהיתה בה מתחילה ואין כאן הנחה.

ונראה שבא לתרץ בזה על מה שהקשינו לעיל, דאמנם היד אינה נחה ע"ג הקרקע אלא 
באויר )וזה אכן כתב כבר לעיל בסעיף זה כנ"ל, ונראה שסומך על זה גם כאן(, אך החפץ 
הרי נח כאן ברשות ע"י שנח ביד ומוחזק על ידה )כהדין בכותל ולבינה(, ומצד זה היה 

צריך להיות חייב מצד הנחת החפץ, אף שהיד עצמה אינה נחה.

וע"ז מתרץ, דאמנם החפץ נחשב מונח ביד ו)על ידה( ברשות, אך לא היה כאן 'מעשה 
הנחה' המחייב, כיון שלא החליף החפץ את מקומו שעומד בו. דאף שהמקום שעומד בו 
נשתנה גדרו ומצבו – דקודם היה דינה של היד כהרשות שעמדה בו ביחד עם הגוף, ועכשיו 
דינה כהרשות שפשוטה אליה, אבל לא נשתנתה היד בפועל ממש מכמות שהיתה, וא"כ 

החפץ נמצא בתחילה ובסוף באותו מקום, ואין בו 'מעשה הנחה'.
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וכפשוט שכן יהיה גם להיפך – דאם יניח חבירו חפץ בתוך ידו הפשוטה לרשות אחרת, 
הנה אף שעכשיו חפץ זה מונח בהרשות שהיד פשוטה אליה, אם יעקור את ידו מאויר רשות 
ההיא ויכניסנה לתוך הרשות שעומד בה לא יתחייב על הוצאה זו כיון שאין כאן 'מעשה 

עקירה', דהרי בעקירתו מרשות ההיא לא נשתנה מקומו של החפץ ונשאר כבתחילה19.

ונמצא דבמה שכתב רש"י ד"ידו לא נייח ע"ג קרקע", לא בא לומר בזה דהחפץ אינו 
נחשב כמונח כיון שהוא והיד נמצאים באויר ואינם ע"ג קרקע )דזה אינו, כנ"ל מכותל 
ע"ג  שעומד  כהגוף  )דלא  ידו'20  'עקירת  כאן  אין  נייח  לא  שהיד  דמאחר  אלא  ולבינה(, 
הקרקע ויש בו 'עקירת גופו'(, ולכן לא יהיה בזה הדין ד"כעקירת חפץ דמי". וזה שבהחפץ 
עצמו אין עקירה כשמשתנה רשותו שמונח בו, זה מתבאר ע"י דברי אדה"ז כנ"ל ש)כמו 
שבנידון בשו"ע שם אין 'מעשה הנחה', כן בנידון דידן( אין בזה 'מעשה עקירה' כיון שלא 

נשתנה מקומו בפועל. 

ז
חילוק בזה בין החפץ ליד עצמה

אבל עדיין יש להקשות, דכמו שהחפץ חשיב כמונח ברשות כשמוחזק ע"י היד )כנ"ל 
ה(רשות  )אויר  ב  כמונחת  שחשובה  עצמה  ביד  גם  לומר  יש  כן  ולבינה(,  כותל  מפני 
ברשות  היד  את  משם  ומחזיק  אחרת  ברשות  עומד  שהגוף  דאף  הגוף.  ע"י  כשמוחזקת 
שפשוטה אליה, לא גרע מכותל שהוא עצמו יש לו דין רה"י )ועומד ברה"י(, וע"י שמחזיק 

את הדבילה באויר רה"ר חשובה הדבילה כמונחת ברה"ר.

ואם היה האמת כן דגם היד חשובה כמונחת ברשות שפשוטה אליה, הרי היה כאן 
'מעשה עקירה' דהיד ש"כעקירת חפץ דמי", דביד ודאי שאין לומר שלא נשתנה מקומה 
ונשארה במקום שהיתה בו בתחילה )כמו שכתב אדה"ז גבי החפץ(, דהרי היתה מונחת 

באויר רשות זה ונעקרה משם ויצאה לרשות אחרת.

ואף שמלשון אדה"ז אפשר לדייק ולחלק "שהחפץ מונח בידו שהיא ]- היד[ חשובה 
כאותה רשות לגמרי" )לפי שיטת רש"י ברבא(, והיד "תלויה ונחה באויר" ואינה מונחת 

19( לכאורה יהיה בזה גם נפק"מ לדינא, דאם החפץ מונח ברשות רק שחסר בו 'מעשה הנחה' או 'מעשה 
עקירה', א"כ לשיטה זו - אם אדם אחר יעקור מתוך ידו הפשוטה ויוציאנה ויניחנה ברשות אחרת, שכאן הרי 

נשתנה מקומו של החפץ בעקירה זו מיד ליד ויש כאן 'מעשה עקירה', א"כ עשה מלאכה שלימה וחייב.
20( ולכאורה כן מפורש ברא"ש: "אבל אם לא עקר גופו ועמד במקומו והושיט ידו לחוץ פטור דלא חשיב 
עקירת היד כעקירת חפץ". כלומר דהפטור הוא משום שעקירת ידו אינה נחשבת עקירה בעבור החפץ, כי אין 

היד נחה אלא באויר, כנ"ל.
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אף  ולבינה  כותל  בפני  דהרי   – בעי  טעמא  גופא  הא  אך  כהרשות,  שחשיב  דבר  בתוך 
שהדבילה אינה מונחת בתוך דבר שיש לו שם הרשות אלא "נח בכל דהו" ב"אויר רה"ר"21, 

עכ"ז חשובה כמונחת ברה"ר וחייב. 

ולכאורה צריך לומר בזה, דאמנם אין צריך שיהא החפץ מונח על גבי דבר או קרקע 
וסגי שיהא מוחזק באויר, אכתי צריך שיהא החפץ "נח בכל דהו"21 – שיהא מוחזק ע"י דבר 
אחר שעומד ע"ג הקרקע, שנוכל לומר שהוא נח על ידו וחשיב כמונח ע"י זה; אך אם יהיה 
לנו חפץ שאינו זז בפועל ונח בכח עצמו באויר ממש, בלי שיהא מוחזק ע"י דבר שעומד 

ע"ג הקרקע, לא ייחשב חפץ זה כמונח שהרי הוא באויר לגמרי.

ולפי"ז אפשר לומר דזהו שדייק אדה"ז וכתב שהיד "תלויה ונחה באויר", דאף שאכן 
נחה באויר אך זהו באופן ש"תלויה", דהגוף שעומד על הקרקע אינו מחזיקה שתנוח על 
ידו, דמצד מה שהגוף מחזיקה הרי היא "תלויה" ועדיין זזה ולא נחה, וזה שנחה באויר 
אין זה ע"י שהגוף מחזיקה אלא מצד שהיא עוצרת ואינה זזה, ולכן אין היד מוחזקת ע"י 
דבר אחר העומד על הקרקע שנוכל לומר ש"נח בכל דהו", ואינה חשובה כמונחת למהוי 

עקירתה עקירה22.

21( פירוש רש"י המובא לעיל )אות ג'(.
22( עפ"ז אפשר לבאר קושיית הגור אריה )לעיל הע' 2(, דרב נצרך להסביר לו דבר זה כי אכן חידוש גדול 

הוא שבהוצאת ידו לחוץ אינה חשובה מונחת. וראה מה שתירץ שם לשיטת תוס'.
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"עקירת גופו כעקירת חפץ, ולא דמי 
לידו" לשיטת אדה"ז

ובו יבוארו דברי אדה"ז בשו"ע ודברי רש"י הדק היטב

יביא דברי אדה"ז בענין הלימוד ממשא בני קהת בענין חפץ המונח על האדם למעלה מי' / יחקור האם לימוד זה 
הווי בגזרה או כעין סברא / יביא דבריו בס"ז / מקשה מהיוצא בס"ז על דבריו בס"ב / יקדים דברי רש"י והתוס' 
בסוגיית עקירת גופו כעקירת חפץ / קושיות בדבריהם / מביא ביאור הרשב"א ברש"י / יבאר ההבנה בדבריו שלא 
כבחה"ר הוצאת מוסד הרב קוק ואחרונים אחרים / יבאר פשט אדה"ז בענין ידו בתר גופו גרירא וסברתו / יבאר 
עפ"ז נקודת דבריו בס"ב ונקודת דבריו בס"ז / מביא חקירת האחרונים בענין עקירת גופו כעקירת חפץ ועפ"י כהנ"ל 
מבאר פירושו המחודש של אדה"ז בזה / יבאר מתי משתמשים בלשון 'ידו בתר גופו גריר' ומתי בלשון 'אגד יד שמיה 
אגד' / עפ"י הנ"ל מבאר דברי רש"י בסוגיא דעקירת גופו כעקירת חפץ ובסוגיית אגד יד שמיה אגד / עפ"ז מבאר 

הסוגיא דעקירת גופו כעקירת חפץ לשיטת אדה"ז

 הרה"ח מנחם מענדל שי' ווילשאנסקי*
רב קהילת נוו"ג, וראש ישיבת חח"ל חיפה סניף הישיבה

א
גדר הלימוד ממשא בני קהת

כתב אדה"ז בשו"ע סי' שמ"ז סעיף ב': "היה עומד באחת משתי הרשויות ופשט ידו 
לרשות חבירו ונטל החפץ מידו והוציא לרשות שעומד בו, אפי' לא הניחו בארץ הואיל 
והוא מונח בידו - ה"ה כמונח בארץ1, שהיד נגררת אחר הגוף והגוף הוא עומד בארץ 
)ואפי' אם הוא עומד ברה"ר וידו שהחפץ בתוכה היא למעלה מי' טפחים שהוא מקום 
פטור, ה"ז חייב שכן היה משא בני קהת שהיו נושאים הארון על כתפיהם והיה הארון כולו 

למעלה מי' טפחים מהארץ(" עכלה"ק. 

*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה נכתב ע"י הת' י. י. כ.
1( לשון הרמב"ם הל' שבת פי"ג ה"ב, ועיין ראש יוסף )שבת ג, ב. ד"ה והרמב"ם( שמפלפל בלשונו. ולפי 
אדה"ז יתכן שהרמב"ם ס"ל שידו וגופו )כשהם באותה רשות( היד בטל לגוף וכפי שיתבאר לקמן בפשט דברי 

אדה"ז.
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והיינו שגם כשידו למעלה מי' טפחים )שזהו מקום פטור( עדיין נחשב החפץ כאילו 
הוא בארץ כיון ש'ידו בתר גופו גרירא' והגוף עומד בארץ, וזה נלמד מ'משא בני קהת'. 

ויש לעיין האם הלימוד ממשא בני קהת הווי כעין 'גזירת הכתוב' שהיד אינה דבר נפרד 
ואמרינן שהיא כמו הכתף. או שיש כאן סברא, שהרי פשטות דברי אדה"ז הם שגם כשהיד 
היא למעלה מי' אמרינן בה שנגררת אחרי הגוף והגוף עומד בארץ. ובסגנון אחר - האם 
יד למעלה מעשרה זה גזירת הכתוב, או שמשא בני קהת מלמדנו לומר למעלה מי' את 

הסברא דידו בתר גופו גרירא - כמו שאומרים למטה מעשרה?

ועיי' בסימן הנ"ל סעיפים ו' וז': דבסעיף ו' כתב: "ואם הוא עומד ברה"י וחבירו ברה"ר 
והניח החפץ ביד חבירו והיא גבוהה למעלה מעשרה שהוא מקום פטור - שניהם פטורים, 
שאף שלגבי חבירו עצמו אין יד שלו נחשבת לו מקום פטור לפי שנגררת אחר גופו העומד 
ברה"ר . . מ"מ לגבי אדם אחר גם גופו הוא מקום פטור למעלה מעשרה" )אלא שמ"מ 
וסוברת  חבירו  לבין  בינו  מחלקת  שאינה  ב'  דעה  מביא  ואח"כ  ע"ש(.  מדרבנן  אסורים 

שלגבי שניהם חפץ המונח על ידו למעלה מעשרה ייחשב כמונח בקרקע.

ועכ"פ יוצא לדעה הא' שכשחברו מניח עליו למעלה מי' - פטור, והיינו שהחפץ נחשב 
כמונח במקום פטור, ואילו הוא עצמו כשיש חפץ המונח על גופו למעלה מעשרה נחשב 

כמונח בארץ. 

ומדברים אלו נשמע לכאורה כצד הא' שזה שאומר בסעיף ב' ש'ידו בתר גופו גרירא' 
)כנ"ל כאשר ידו וגופו נמצאים באותה רשות אלא שהיד מושטת מעל לראשו במקום פטור 
- למעלה מי'( ה"ז כעין 'גזירת הכתוב' - דמה הסברא לחלק בינו לבין חבירו שהניח עליו 

למעלה מי'? )ומשמע עוד יותר שזהו כעין 'גדר' הנלמד מגזירת הכתוב(.

אמנם עצם הסברא דידו בתר גופו גרירא זה דבר 'שכלי', ומפשטות לשון אדה"ז בס"ב 
לא משמע שרוצה לומר שהלימוד מבני קהת הוא גזירת הכתוב לבד. ולכן אף שלכאורה 
אי  מי'  ע"ג למעלה  חבירו המניח  לבין  מי'  ע"ע למעלה  מניח  בין  החילוק  צ"ע בסברא 
אמרינן ידו בתר גופו גרירא, בכל זה נראה לומר שהלימוד מבני קהת אינו גזירת הכתוב 
אלא שמגדיר איך ללמוד את הסברא דידו בתר גופו גרירא כאשר מדובר במניח ע"ע לבין 
מקרה שחבירו מניח עליו - שאז ידו בתר גופו גרירא הוא אחרת. ולקמן יבוארו הדברים.
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ב
דברי אדה"ז בסעיף ז' ועפ"ז הצ"ע בסעיף ב'

והנה בסעיף ז' מביא אדה"ז מח'2 האם "אגד יד שמיה אגד או לאו3", והיינו במקרה 
שמושיט את ידו לרשות אחרת, האם כיון שידו אגודה לגופו - היא אינה נחשבת לדינא 
כאותה רשות שנמצאת בה )מצד "שמיה אגד"( - דעת אביי בגמ'4. או שידו נחשבת לדינא 
כאותה רשות שבה נמצאת )על אף שגופו עומד ברשות אחרת - והיינו מצד "לאו שמיה 

אגד"( - דעת רבא בגמרא5.

והנה בדיעה הב' כתב דאף אם הושיט ידו מלאה לרשות הרבים - אינו חייב )על אף 
שידו מקבלת דין רה"ר לדיעה זו(, כיון "שלא הייתה הנחה לחפץ זה עדיין באותה רשות, 

שהנחת החפץ ביד אינה נחשבת הנחה הואיל והיה בה מתחילה6".

כדין  נעשית  )כשהושיטה לרה"ר(  ידו  הב'(  )דעה  זו  והיוצא מדבריו דהגם שלדיעה 
אותה רשות )ולא לכל דבר, ואדה"ז מחדש ש( אם הוציא ידו מלאה לחוץ - אינו חייב, וזהו 

מטעם שלא נעשתה בחפץ הנחה ברה"ר )כיון שהיה מונח בידו מתחילה(. 

ובהמשך דבריו מחדש ש"לדברי הכל אם ידו פשוטה מרשות היחיד לרה"ר למעלה 
מעשרה היא מקום פטור, ולכן יש להתיר להוציא תינוק מרה"י לכרמלית ע"י שיעמדו שתי 
נשים בפנים ואחת מהן תושיט ידיה לחוץ למעלה מעשרה דהווי מקום פטור לד"ה והשניה 
ידי האשה הפשוטות לחוץ למעלה  ותניחנו על  ותושיטנו לחוץ  תטול התינוק מבפנים 

מעשרה והרי זו הנחה במקום פטור" עכלה"ק.

והיינו שאם הוציאו שתי אנשים ידיהם מרה"י לרה"ר למעלה מי' טפחים )דהווי מקום 
- פטורים משום דהווי הנחה במקום פטור לגבי שניהם  זה לזה  פטור( ומושיטים חפץ 
)והיינו דגם לדיעה הב' שידו המושטת לרשות אחרת לא אגודה לגופו וממילא ידם מקבלת 

שם הרשות שלשם מושטת - הרי כאן קיבלה שם מקום פטור(.

2( ראה שבת צב, א. והבאנו הגמ' בדברי הרשב"א לקמן. 
3( לשון הרשב"א )מובא לקמן ס"ד(.

4( הנ"ל בהע' 2.
5( שם.

6( סברא זו מופיעה בדבריו גם בדיעה הא' )שידו המושטת לרה"ר היא כמקום פטור( אלא ששם מדבר 
במקרה ש"הוציא החפץ בידו לרה"ר אפי' אם נחה תחילה בידו באוויר רה"ר - אין זו חשובה הנחה במקום 
פטור, ואם אח"כ הניח הניח החפץ ברה"ר - חייב, לפי שהנחה על היד אינה חשובה הנחה אלא לחפץ שהונח 
עליה ממקום אחר אבל חפץ שהיה עליה בתחילה והושיטה לרשות אחרת . . אינה חשובה הנחה לחפץ שעליה".
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זו )שהיד מקבלת דין הרשות שבה נמצאת( דכאשר שתיים  ומשמע מדבריו לדיעה 
הוציאו ידיהם מרה"י לרה"ר )למטה מי' טפחים( ואחד מהם עקר חפץ ברה"י והניחו על יד 
חבירו ברה"ר - הווי כהנחה ברה"ר - על אף דידו לא נייח שם, וחבירו יהיה חייב7 כמו שאם 
הניח על יד חברו במקום פטור נחשב כהנחה במקום פטור )וכן משמע מדבריו במושיט 
ידו מלאה לרה"ר דכתב דפטור כיון שלא נעשתה הנחה ברה"ר, וא"כ כשמניח - חייב(. 

והיינו שיכול להיות מקרה שחייב על הנחה על אף שאינו נחשב כמונח בארץ. 

ולפי"ז צריך ביאור בלשון בסעיף ב' "הרי הוא כמונח בארץ, שהיד נגררת אחר הגוף 
גופו  דידו בתר  זה? לכאורה מספיק  עומד בארץ", דלכאורה מה צריך לכל  הוא  והגוף 
ז' שחייב כששניים  והיינו כמו שמשמע לעיל מסעיף   - ומקבל שם רשות היחיד  גרירא 
מושיטים ידם לרה"ר ואחד הניח על השנייה על אף שידו לא נייח, א"כ מה צריך לטעם 

שהחפץ מונח בארץ8?

ג
סוגיית עקירת גופו כעקירת חפץ והצ"ע בשיטת רש"י

ויובן זה בהקדים:

דהנה איתא בגמ'9: "בעי רב מרבי - הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ, מהו? 
עקירת גופו כעקירת חפץ דמי ומחייב, או דילמא לא? אמר ליה: חייב, ואינו דומה לידו. 

מאי טעמא? ידו נייח, גופו לא נייח".

וכתב רש"י: "ואינו דומה לידו - הפשוטה לפנים וגופו לחוץ ונתן בעה"ב לתוכה דפטר 
ביה תנא דמתניתין אף לעני שהוציאה". והיינו שההכרח של רבי לחלק בין העברת ידו 
עצמה  שהמשנה   - הוא  לרשות  מרשות  חפץ  עם  גופו  להעברת  לרשות  מרשות  מלאה 

בתחילת המסכת כתבה לגבי ידו של העני שהעבירה שפטור, ובגופו פסק רבי שחייב.

וממשיך רש"י ומפרש את סיבת החילוק: "ידו לא נייח - הלכך כי הוציאה לא עקר מידי 
ואין דרך הוצאה בלא עקירה והנחה", משא"כ "גופו נייח - ע"ג קרקע והוי עקירה. ל"א ידו 

בתר גופו גרירא לא גרסינן דיתירא היא". 

7( ועיי' בראש יוסף )הנ"ל הע' 1( שאמר דין זה ממש, אלא שהגיע לחידוש זה ממק"א.
8( ואחר כתבי ראיתי שכן הקשו בכמה קובצים משנים קודמות ובפרט בקובץ חידושים וביאורים מאהלי 

תורה.
9( שבת ג.א.
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אמנם התוס'10 כן גרס ד"ידו בתר גופו גרירא" והיינו שגם כאשר היד אינה במקום הגוף 
ה"ה נגרת אחר גופו. משא"כ לרש"י )בהסבר התוס'( כיון שידו לא נייח אזי גם כשהיד 

במקום הגוף - אינה נגררת אחריו כיון שאינה נחה, וזהו שיטת התוס' ברש"י.

והנה איך שלא נפרש דברי רש"י11 - הרי מלשונו "ל"ג דיתירה היא" משמע שמסכים 
עם סברא זו )שידו בתר גופו גריר( ורק שאומר שהיא מיותרת כאן. וצ"ע למה לא מהפך 
להביא גירסא זו כעיקרית? דהיינו לומר ידו בתר גופו גרירא ולומר על 'ידו לא נייחא' 

שיתירא היא? 

וכן צ"ע מדוע רש"י מביא דוגמא למקרה ש'ידו לא נייח' מ"ידו )של העני( הפשוטה 
לפנים )לרה"י( . . ונתן בע''ה לתוכה", ולא מ"פשט בעה"ב את ידו לחוץ )לרה"ר(" - דאם 
עקירת גופו כעקירת חפץ אזי היה צ"ל חייב בפחות מי' - שהרי זה כתוב במשנה בראשונה 

לפני "פשט העני" )והרי בשתי המקרים הראשונים היד והגוף לא באותו מקום(? 

)כנ"ל ס"ב( גמ' ערוכה היא בדף צב12 ושם המחלוקת בין אביי  וכן צריך עיון: הרי 
רבא האם אגד יד שמיה אגד או לא13, ולכאורה ידו בתר גופו גרירא ואגד יד שמיה אגד 
הוא אותו הרעיון ואותו הסברא14 רק במילים אחרות, וא"כ לתוס' היה צ"ל מחלוקת גם 
בסוגייתנו, ולפי דברו כל הסוגייא רק למ"ד אגד יד שמיה אגד? ועוד זאת הרי גם רש"י 
מסכים בעצם הענין לתוס' )כנ"ל שאומר שידו בתר גופו גרירא יתירא היא( - וא"כ קשה 

גם לשיטתו מהגמ' הנ"ל?

ד
ביאור הרשב"א בדברי רש"י והיוצא מכך

והנה כתב הרשב"א בביאור דברי רש"י: "ורש"י ז"ל כתב ד"לא גרסי' ידו בתר גופו 
גרירא ולא בעי עקירה, דיתירה היא אלא ה"ג ידו לא נייח גופו נייח". פירוש - ידו לא נייח 

על גבי הקרקע גופו נייח על גבי קרקע והלכך הוי עקירה".

ומקשה: "וא"ת א"כ נתן לתוך ידו של בעה"ב או שנטל מתוכה אמאי חייב, והא בעינן 

10( ד"ה מאי טעמא.
11( ויש רבים מהראשונים ואחרונים שחולקים על פי' התוס' בדברי רש"י. ועיין דברינו לקמן שהכרחנו 

שרש"י בוודאי סובר שכשידו וגופו באותה רשות - נגררת ידו אחר גופו )עיין ברשב"א לקמן בפנים ס"ד(.
12( ראה הע' 2.

13( כנ"ל שם בלשון הרשב"א.
14( ועי' בריטב"א על אתר שכתב שהם שני סוגיות שונות וכאן )בד' ג, א.( החקירה רק אליבא דמ"ד שמיה 

אגד.
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עקירה והנחה ע"ג מקום נח. יש לומר דלא אמרו ידו לא נייחא אלא כשהיא עומדת ברשות 
אחרת ע"ג קרקע והטעינו חברו בידו והוציא שיהא חייב דלעולם אין לה הנחה בפני עצמה 
אלא ברשות שהגוף עומד שם שהיא מונחת אגב גופו, אלא לפי שהיא אין דרכה להיות 
מונחת על גבי קרקע קאמר הגוף הוא שעומד ע"ג קרקע, ולעולם היד נגררת אחריו למאן 
דאמר בפרק המצניע דאגד יד15 שמיה אגד, וכיון דאגדו בידו הוא אע"פ שהניח ידו בקרקע 
אין זו הנחה, וכדאמרינן לקמן גבי היה קורא על האסקופה, שאע"פ שנח ע"ג קרקע לא 
חשבינן ליה כמונח משום דאגדו בידו הוא. ולענין יד נמי ה"ה והוא הטעם למ"ד התם אגד 

יד שמיה אגד".

וממשיך: "אלא מיהו לרבא דאמר התם בפרק המצניע דאגד יד לא שמיה אגד, חייב כל 
שהיא סמוכה לקרקע פחות משלושה, כדאיתא התם, אבל ברשות שהגוף שם ידו מונחת 
היא לכ"ע, והנותן לתוכה או שנטל מתוכה חייב. וכן אם הטעינו חבירו אפי' בידו ויצא הוא 
והניח ברה"ר חייב, כאילו הטעינו על כתפו. והיינו דכתב הוא ז"ל דידו בתר גופו גרירא 
יתירה הוא, דהיינו ידו לא נייח כלומר משום דבתר גופו גרירא. ויש סופרים דגרסי אי 
נמי ידו בתר גופו גרירא היא. ומסתברא דאפילו לאותן סופרים לאו תרי טעמי נינהו אלא 
דא ודא לחד טעמא סלקן, אלא דהוי חד טעמא בתרי לישני, כלומר ואיכא מאן דאמר לה 
בהאי לישנא. וכענין שאמרו לקמן אמוראי נינהו ואליבה דרבי יוחנן מר אמר לה בהאי 

לישנא". עכ"ל.

והנה ב'חידושי הרשב"א' הוצאת מוסד הרב קוק הערה 76 כתבו: "ביאור דברי רבינו: 
דהנה נחלקו בגמ' לקמן צב, א במוציא פירות בידו לרה"ר אי אגד יד שמיה אגד או לא. 
ג' כלבוד  ובתוך  נח.  ופרש"י שם משום שלא  לכו"ע פטור.  מג'  ומסקנת הגמ' דלמעלה 
פליגי. ופרש"י דמאן דפטר משום דאגד יד שמיה אגד דידו בתר גופו גרירא. ומבאר רבינו 
דמשום דידו בתר גופו לכן ידו לא הוי כנח. וסוגיין אזלא כמ"ד שמיה אגד. וא"כ עיקר 
הפטור דלא הוי כמונח, וזה שכתב רש"י ידו לא נח, אבל אין צורך לכתוב ידו בתר גופו 
גריר דזה רק הסבר לדין מדוע לא הוי כמונח. וכל זה בשתי רשויות, אבל שידו נמצאת 
ברשות שגופו נמצא, מודה רש"י דהוי כמונח. וכ"כ הרמב"ן )בנדמ"ח(, הריטב"א )המד' 
רייכמאן( והר"ן )בחי' הריטב"א( אלא שהם כתבו דלרש"י דוקא שהיתה מונחת למע' מג', 
אבל אם היתה מונחת על הקרקע היה חייב, ורק אי גרסי' ידו בתר גופו גריר גם למטה 

מג' פטור".

והיינו שהבינו מלשונו בתחילה שפתח בדעת אביי ש'אגד יד שמיה אגד' ובסוף דבריו 

הוא  יד'  'אגד   - זה  ולשון  אגד.  שמיה  גוף  אגד  פטור(  ביד  )ד"ה  שם  היא  ברש"י  שהגירסא  להעיר   )15
ברשב"א. ועכ"פ ראה לקמן ביאור הדברים.
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כתב שידו בתר גופו גרירא ואגד יד שמיה אגד זה אותו הענין אלא ש"מר אמר כלישנא 
ומר אמר כלישנא". והבינו שהסוגייא כאן )ג, א( הוא רק לדברי אביי שאגד יד שמיה אגד. 

יד  יותר צ"ע בדברי רש"י בד' צב שכתב "ביד פטור דאגד  ולדבריהם ברשב"א עוד 
שמיה אגד דידו בתר גופו גרירא" והיינו שתפס הלשון 'ידו בתר גופו גרירא' כעיקר טעמא 
ולא נקט כעיקר הלשון 'ידו לא נייח' כבדף ג, א. ואם נימא כדבריהם שהסוגייא כאן היא 

כאביי למה נקט הלשון 'ידו לא נייח' ולא הלשון שנקט בדף צב, א. הנ"ל? 

והמעיין בדברי הרשב"א16 יראה שכותב דברי אביי וממשיך ב'גרירא אחת' את דברי 
רבא )והיינו שדבריו ברש"י "והיינו דכתב הוא ז"ל" הוא בין לאביי ובין לרבא( רק שאומר 
שלפי דברי רבא ידו בתר גופו גרירא )ואגד יד שמיה אגד( רק באותה הרשות בלבד, וכל 
החלוקה בין רבא לאביי היא האם זה גם ברשות אחרת )וכן מובן ומבואר מדברי אדה"ז 

שמבסס דבריו על הרשב"א בכמה דינים(.

ולפי"ז הביאור ברש"י לפי הרשב"א הוא: דבאותה הרשות לכ"ע ידו בתר גופו גרירא. 
ורק כשידו מושטת לרשות אחרת יש מחלוקת האם הרשות השניה גוברת ואז היד לא 
נגררת אחרי הגוף )אגד יד לאו שמיה אגד( לדעת רבא, אבל גם זה רק לדינא, אבל עצם 

הרעיון והסברא שידו בתר גופו גרירא נשאר אף לרבא.

)ויתירה מזו הרשב"א17 סובר בדין שהבאנו מסעיף ב' לענין שהניח חפץ על גופו למעלה 
מי' באותה הרשות שיש מחלוקת האם לומדים ממשא בני קהת שהחפץ כמונח בארץ )כי 
ידו בתר גופו(או לא, ומדברי אדה"ז )בהמשך לסברות )רש"י ו(הרשב"א18( משמע שידו 
בתר גופו גרירא הוא גם בלמעלה מי', והיינו שלומדים ממשא בני קהת שאינה כרשות 
אחרת מגופו והוא גם לרבא וא"כ גם רבא ס"ל ידו בתר גופו גרירא לענין ידו למעלה מי' 

שנגררת אחר גופו המונח בארץ, ומוכרח דרק כשידו מושטת לרשות אחרת פליג.(

ה
תיווך דברי אדה"ז בסעיף ב' עם סעיף ז'

והנה עוד יש לבאר בדברי אדה"ז ההבדל בין דבריו בסעיף ב' שנוקט בפשטות שאגד 

16( וכן מובן מדברי אדה"ז ס"ז, ורהי דברי אדה"ז בכמה דינים בסי' שמ"ז מתבססים על רש"י והרשב"א 
ועיי"ש בקונטרס אחרון. 

17( צב, ב. ד"ה איפוך.
18( אף שברשב"א דיו למעלה מי' הוא דין בפ"ע ואדה"ז חולק עליו בכמה דברים ורק בהלימוד מבני קהת 

הוא כדבריו ואכ"מ.
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יד שמיה אגד וידו בתר גופו גרירא. ואילו בסעיף ז' מביא שזה מחלוקת, ולכאורה צריך 
ביאור19? 

ולכאורה נראה ביאור הדברים בפשטות: 'ידו בתר גופו גרירא' זה סברא פשוטה שהיד 
בטלה לגוף והיות שהגוף הוא מציאות אחת, אזי היד כמו גם הכתף או הראש שמונח בהם 
)או ע"ג( חפץ כלפי האדם עצמו שהוא גוף ונפש אחד זה נחשב שהחפץ מונח על כולו - כי 
כל מציאותו מחזיקה החפץ, שאדם כלפי עצמו לא יאמר שהחפץ מונח על ידו - שהרי ידו 
בטילה לגופו, אלא הוא מוחזק אצלו שהוא נשמה בגוף והיד בטל ולא מסתכל עליה בפ"ע, 
והיינו שאין ליד מציאות בפ"ע כלל - כיון שנגררת אחר גופו ובטילה אליו וממילא באדם 

עצמו לא ניתן לומר שהחפץ 'ביד' אלא על גופו.

אמנם לגבי אדם אחר שמניח על כתף חבירו למעלה מי' הוי כמדף )למעלה מי' טפחים(, 
כי חבירו לא מתייחס אליו כמציאות אחת ולא חש את ההוויה שלו כדבר אחד, וכשמניח 
ה"ז כאילו מניח למעלה מי'20. ורק אדם כלפי עצמו כל פעולה שעושה בכל אחד מאיבריו 
נחשב שעושה אותה בתוך עצמו, או בסגנון אחר שכל מציאותו עשה את זה, וחבירו באמת 

אומר הנחתי על כתפו או על ידו כי אינו מסתכל שמניח בתוך מציאותו של חבירו. 

ואמנם סברא זו תופסת לענין דינא כשידו עמו באותה רשות, או בידו כשהיא למעלה 
ברשות  שידו  קהת שלמרות  בני  לומדים ממשא  שזה   - טפחים  למעלה מעשרה  מגופו 
אחרת )מקום פטור( הרי שעדיין הולכים לפי המציאות שידו בתר גופו גרירא, ואלו הם 
דבריו בסעיף ב' )- כי ידו היא מעל ראשו ולא מושטת להלאה( והיינו שיוצא שהלימוד 
ממשא בני קהת אינו גזירה גרידא אלא הגדרה בטעמא21 שגדר ידו בתר גופו גרירא הוא 

גם במקום פטור - מעל ראשו.

והנה סברא זו אין צריך שתועיל גם לידו המושטת לפניו לרשות אחרת, אלא שכאן 
זו מח' - דאף שידו בתר גופו גרירא ומילתא בטעמא ותופס לדינא - אמנם יתכן שיש 
מקרה יוצא מן הכלל כאשר ידו נמצאת ברשות אחרת ורשות זו ממנו והלאה - וזה בסעיף 
יש סברא לומר  כי  ז' כאשר מדבר על מקרה שידו מושטת לרה"ר שם מביא שזה מח' 
שכיון שידו ברשות אחרת אולי לענין דינא תתגבר אותה הרשות על הדין שנגזר מהסברא 
דידו בתר גופו גרירא וכאן היד תקבל דין אחר של הרשות השניה )למרות שעדיין בטבע 
ובמציאות נגררת אחר גופו(. והרי משא בני קהת אינו מדבר במקרה כזה. ובזה נחלקו 

19( וכבר העירו ע"כ בקבצים.
20( לדיעה הא' שם ס"ו.

21( ואחר כתבי ראיתי בתוצאות חיים )שבת סי' ד'( שמביא בשם המאירי יתירה מזה - שאפי' בידו מושטת 
לרשות אחרת עדיין מסברא נאמר שידו בתר גופו גרירא וכאילו מונח )אף שלפי הרשב"א הווי גזירת הכתוב(.
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רבא ואביי. אבל אין זה סותר כלל לדבריו בסעיף ב' ששם לכ"ע לומדים ממשא בני קהת 
שהמקום פטור לא גובר )גם לא לדינא( על הסברא שידו בתר גופו גרירא, היינו גררא מצד 

הטבע המחובר לגוף וגם שנחשב בטל לגבי מציאותו וגופו.

ו
עקירת גופו כעקירת חפץ לשיטת האחרונים ולשיטת אדה"ז

והנה יש חקירה באחרונים בהסבר דברי הגמ' שעקירת גופו כעקירת חפץ דמי: 

החזון יחזקאל מבאר: ספק הגמרא הוא - האם נחשב שהחפץ עצמו נעקר ע"י הגוף 
)וכעין ב' קופסאות אחת ע"ג השנייה שעוקר את התחתונה - עוקר גם את העליונה22(. 

מצד עקירת גופו דאפשר דאינו חייב  אמנם רעק"א כתב: "דהאיבעיה רק דהעקירה 
עלה, כיון שאינו עוקר החפץ ממקומו, ונשאר החפץ במקומו הראשון מוכן לענין הנחת 
גופו אפשר דלא מקרי הנחה לחייב עלה, דכיון דאינו מניח החפץ למקום אחר אלא שמונח 

במקומו בגופו".

והיינו שהחפץ עצמו נחשב שמונח כל הזמן באותו מקום - על היד והיד הוא מקומו, או 
בגוף למעלה וזהו מקומו, ונחשב מונח כל הזמן באותו מקום רק שהרגליים זזות מלמטה, 

והספק הוא האם עקירת הגוף מועילה גם לחפץ.

והנה לפי הנ"ל יוצא שאדה"ז מפרש פירוש 'מופשט' ופשוט יותר: 

היד והכתף שעליהם מונח החפץ אכן נמצאים בגובה, אמנם מכיון שהגוף והיד כולו 
מציאות אחת )כלפי האדם עצמו, שהרי היד בטל לגוף וכן הכתף היא חלק מהגוף(, אזי 
החפץ נמצא עליו והוא נחשב 'מקשה אחת', וכיון שגופו עומד על הארץ - הווי כאילו 

החפץ מונח ממש בארץ23, וממילא כאשר עוקר את גופו הוי כעוקר ממש את החפץ.

ונמצא שלפי שיטת לימוד אדה"ז )מבוסס בהרבה דברים על רש"י והרשב"א( יוצא 
שנכון אמנם שאגד יד שמיה אגד וידו בתר גופו גרירא הווי אותו ענין ואותה הסברא, אבל 

בפועל )מדברי רש"י רואים( שמשתמשים בהם לבטא שני צדדים שונים בענין זה:

22( ולכאורה לפי"ז מאי קשיא ליה לגמ' - פשיטא דעקירת גופו כעקירת חפץ? ועיקר - מהו הצד השני 
שעקירת גופו אינה כעקירת חפץ? ויש שתרצו שכוונתו לצד השני שאולי זה לא דרך עקירה ודרך הנחה, והוא 

אינו ראשון שיעמיסו עליו הסברות בדבריו.
23( ואם יהיה אדם שעקר חפץ בחייו ולאחמ"כ מת ונשאר החפץ בגופו למעלה מעשרה - לא נאמר שהחפץ 
הוא כמונח בארץ אלא שהחפץ הוא הוא כחפץ על חפץ דומם, כמו חפץ על עץ מיטלטל או כהלשון קופסא 

על קופסא - כי אין על מה להתבטל.
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דבלשון אגד יד שמיה אגד משתמשים בעיקר לבטא - חיבור גרידא - חיבור יד לגוף 
בטבע, וכדלקמן.

ובלשון ידו בתר גופו גרירא משתמשים )בעיקר( לבטא ביטול היד לגוף שכל הגוף הווי 
מציאות אחת והמונח ביד הוי מונח והגוף כמונח בקרקע כי גופו על הקרקע, והחפץ הוא 
מונח אצלו וברשותו על 'מקשה אחת', דהיינו שכנ"ל האדם אינו אומר החפץ נמצא בידי 
)אלא מתכוין שנמצא ברשותי - בכולי ועצמי(, כי יד במקום הגוף בטל ואינו שם בפ"ע 

)ואה"נ זה יהיה מצד חיבור הטבע לגוף(.

דבלשון אגד יד שמיה אגד או לאו - לשון חיבור גרידא - משתמשים לבטא יד המושטת 
גופא דנים האם  - הרי בזה  נגררת ומחוברת לגוף  לרשות אחרת שאף שבמציאות היא 
למרות המציאות אולי הרשות השנייה גוברת לענין דין לבטל את האגד יד של ידו בתר 
גופו גרירא )שזה וודאי כך במציאות ומצד הסברא, אלא שאולי לדינא הרשות השנייה 
גוברת ויהיה ליד דין הרשות השנייה - כיון שאינה באותו הרשות של הגוף, וממילא אגד 
יד לאו שמיה אגד היינו שהיד כביכול נחתכת מהגוף ויקרא רשות אחרת, אע"פ ש)כנ"ל 
מהרשב"א( שני הלשונות הם אותו ענין ממש ואפשר היה להחליף ולשנות "מר כלישניה 
ומר כלישניה", אמנם רש"י ואדה"ז )בהמשך לשיטות רש"י והרשב"א( בחרו להשתמש 
בידו בתר גופו גריר לבטא צד ביטול היד לגוף בסברא ובטבע, אף שזה ממש תוכן הענין 

של אגד יד שמיה אגד שהוא גם ביטול היד לגוף(.

ואין הכי נמי לשתי השיטות דרבא ואביי באותה הרשות אגד יד שמיה אגד וידו בתר 
גופו גרירא - כי זה סברא פשוטה. וגם למעלה מעשרה כולם מסכימים לכך. ואם ישאל 
השואל: מה שונה זה מידו פשוטה לרשות אחרת ששם יש מחלוקת? נענה לו: 'משא בני 
קהת' מלמדנו שגופו וכתפו וידו בטלים לכל מציאותו כאשר זה בקו אחד ישר מעל ראשו 

ורגליו ולא כאשר מושט לרשות אחרת.

ז
עפ"י הנ"ל הביאור בדברי רש"י ש'ידו לא נייחא' 

ומעתה נראה שאדה"ז מסביר את דברי התוס' 'ידו בתר גופו גרירא' ו'אגד יד שמיה 
אגד' )שזה סברא מצד מציאות וטבע הדברים שידו הווי חלק מגופו ובטילה אליו( ומתווך 

דברי הרשב"א בתוך הגמרא עם דברי רש"י 'ידו לא נייחא':

ד'ידו לא נייחא' היא תוצאת המציאות שידו בתר גופו גרירא. ולכן תמיד ידו לא נייח 
- כי הגוף גורר ומחזיק אותה איתו גם לדעה שאגד יד לאו שמיה אגד, והשאלה היא - מה 
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הגדר של היד כאשר היא פשוטה לרשות אחרת שאמנם גרירא ומחוברת מצד הטבע לגוף, 
אבל מצד שני נראית כמציאות בפ"ע.

ומעתה נבוא לבאר דין יד המושטת לרשות אחרת לדברי רש"י:

דמצד הסברא יד המושטת לרשות אחרת בעצם בתר גופו גרירא ואגד יד שמיה אגד, 
אלא שהרשות השנייה גוברת בדינא )לדעת רבא( ומקבלת ידו שם רה"ר, אמנם בשביל 
להתחייב על הנחה ברה"ר לא די בהוצאת ידו בלבד )כנ"ל באדה"ז שפטור במקרה זה 

לכ"ע( אלא צריך שיהיה הנחה מבוררת. 

ולכן כתב רש"י הטעם ד"ידו לא נייחא", דאפשר לבאר זה בב' אופנים:

הא' - בפשטות, שידו עומדת באוויר ואינה מונחת ע"ג קרקע.

הב' - בעומק יותר, דידו בתר גופו גרירא ומחוברת ובטילה אל גופו ולכן גם כשהיא 
באוויר רה"ר היא אינה נשמטת ונופלת - כי היא מוחזקת ע"י הגוף. ואף למ"ד דאגד יד לאו 
שמיה אגד - כאשר העני פושט את ידו לרה"י ונותן בעה"ב לתוכה והעני מחזירה בחזרה 
לרה"ר דלכאורה הוא עוקר מרה"י לרה"ר - אומר רש"י: 'ידו לא נייח' - חסר בעקירה כי 
ידו לא נחה שהרי היא באוויר. והיינו דאף שידו מקבלת שם רשות היחיד, עדיין )מצד 
שאגודה בגופו( היא 'לא נייחא' ולכן לא נחשב הוצאה. ולעומת זה אם היה גופו וידו באותו 

רשות ויצא מרה"י לרה"ר הווי כעקירת חפץ וחייב.

והיינו שמשום הסברא דידו בתר גופו גרירא היד אינה נחשבת לגמרי כרשות השנייה 
- מצד סברא הבנויה על מציאות גשמית שידו נגררת בתר גופו, שהרי לכן היד נשארת 

באוויר רשות שנייה ולא נופלת.

)ולולא דמסתפינא הייתי מעמיס ברש"י את חידוש אדה"ז שידו הפשוטה לרה"י 'לא 
נייחא' והעקירה של העני אינה עקירה, וכשנתן בעה"ב לתוכה אין עקירת העני נקראת 
עקירה מכיון שחסר בירור בעקירה - והיינו שאינה עקירה מבוררת. וזהו שכתב רש"י24 "אין 
דרך הוצאה בלא עקירה והנחה" )דלכאורה מילים אלו אינן צריכות, והכוונה( שהעקירה 
לא מבוררת כיון שידו באוויר היא לא נייח, וכל פעולות שעושה בתוך גופו ובתוך עצמו 
גם למ"ד אגד יד לאו שמיה אגד אינן נקראות פעולות מבוררות, ואף שבעה"ב עביד הנחה 
בידו של עני שחשובה דע"ד של העני, אמנם אח"כ מצד העני אין עקירה בחפץ במשיכת 

היד אליו - דהכל נחשב בתוך עצמו של העני.(

24( ד"ה ידו לא נייח.
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ובזה יתורץ הקושיא )הנ"ל ס"ג( מדוע כתב רש"י )ג, א( דוקא הטעם ד'ידו לא נייח' 
ולא הטעם ד'ידו בתר גופו גריר' - כי זה מסביר את הפטור דידו באוויר שאינו דומה לגופו 

)אע"פ שזה אותו ענין(.

משנה  הוא  אגד'  שמיה  יד  'דאגד  המילים  את  מעתיק25  כשרש"י  צב  בדף  משא"כ 
מהגירסא שלפנינו וכותב 'אגד גופו שמיה אגד' והיינו כדי להסביר למה אגד יד שמיה אגד 
- כי זה נגרר מגוף אחד ולכן היד בטילה לגוף. ולאחמ"כ כותב רש"י26 דהטעם הוא משום 
דלא נח ואינו משום אגד גופו - היינו דגם אם נאמר אגד יד שמיה אגד יהיה פטור כי היד 

באוויר והיינו טעמא דלא נח.

ועפ"ז יומתק גם מדוע רש"י מביא דוגמא שידו מושטת לחוץ מעני המכניס ידו לפנים 
ולא מבעה"ב המוציא לחוץ. והיינו כיון שבכך אין צורך להיכנס לבעיה של חילוקים בין י' 
טפחים ולמעלה ולמטה שהרי ברה"י אין הבדלים ביניהם ורש"י רק רוצה להדגיש שמ"מ 

)אף שידו ברה"י שתופסת עד לרקיע( היא לא נייחא.

ח
עפ"י כהנ"ל ביאור דברי הגמ' לשיטת אדה"ז

ומעתה נבוא לבאר את ספק הגמ' האם עקירת גופו כעקירת חפץ או לא ע"פ דברי 
אדה"ז המבוארים עד כאן ויובנו דבריו כפתור ופרח:

לגוף  בטלה  להיחשב  גרירא27  גופו  בתר  שידו  היינו  חפץ",  כעקירת  גופו  "עקירת 
וממילא יחשב שהחפץ מונח על הארץ - במקרה שידו וגופו באותה הרשות ואדם אחר 
עקר והניח בידו, וכיון שהחפץ כעת כאילו מונח בארץ הרי שעקירת הגוף היא כעקירת 

חפץ מהקרקע.

ומצד שני אולי נאמר ש"עקירת גופו אינה כעקירת חפץ" והיינו - או משום שהחפץ 
נמצא בתוכו ואין עקירה מבוררת, או שהלכה כמ"ד שידו אינה בטילה לגופו לעולם - גם 
כשהיא באותה רשות של גופו, וממילא החפץ המונח ביד אינו נחשב כמונח בארץ ולכן 

כשהגוף נעקר הרי בחפץ לא הייתה עקירה.

ועל זה פשטה הגמ' שעקירת גופו כעקירת חפץ דמי - והיינו שידו וכל גופו הם מציאות 

25( ד"ה ביד חייב.
26( ד"ה התם למעלה מג'.

ואינו דומה  )ד"ה  גרירא כמוכח מרש"י  גופו  ידעה מלכתחילה את הסברא שידו בתר  והיינו שהגמ'   )27
לידו( ומהרשב"א כנ"ל.
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אחת ונחשב כמונח בארץ ואם יצא - חייב שהרי עקר מקרקע רה"י )וכנ"ל הוא הדין אם 
ידו למעלה מי' טפחים שלמרות שלכאורה זה לא אותו רשות - הרי שלומדים ממשא בני 
קהת שגם במקרה זה אומרים שהמציאות שידו בטילה לגופו היא הקובעת ולכן עדיין 

נחשב כמונח בארץ(.

אבל מיד ממשיכה הגמ' ואומרת "ולא דמי לידו", והיינו שכאשר ידו מושטת לרשות 
אחרת )שכנ"ל - לפי דעה אחת - היא מקבלת דין רה"ר אזי לגבי האדם עצמו שהוציא 
נחשב  ולכן  גרירא  גופו  ידו בתר  כיון שלגבי האדם עצמו  הנחה.  נקרא  זה  אין   - חפץ( 
שהחפץ יצא עם היד לרה"ר ואין כאן הנחה מבוררת. אבל אם אדם אחר יניח בידו - זה 

יחשב לו הנחה ברה"ר כי )כנ"ל( לגביו לא נחשב שגופו בתר ידו.

לא  ומדוע  צב  בדף  לסוגיא  נוגעת  אינה  שלנו  הסוגיא  מדוע  היטב  הדק  יובן  ובזה 
אמרינן הכא או התם שסוגיית הטעינו חבירו תלויה במח' אביי ורבא )כפי שהבינו בטעות 
ולדבריהם היה צריך לומר בפי'  המהדירים בחידושי הרשב"א הוצאת מוסד הרב קוק, 
שסוגייתנו תלויה בשני המ"ד באגד יד(. משא"כ לדברינו שבד' ג' אין השקו"ט באגד יד 

שמיה אגד או לא, אלא בידו לא נייח ואי עקירת גוף כעקירת חפץ.

ט
סיכום הדברים

משא בני קהת מלמדנו שידו בתר גופו גרירא מצד ביטול היד ומציאות טבע הדברים 
וזה סברא כ"כ חזקה עד שגם אם ידו עליו במקום פטור - לא יקבל שם רשות אחרת, וזה 

למדים ממשא בני קהת )וזהו דברי אדה"ז בס"ב בס' שמ"ז(.

אמנם בהושטה של היד לרשות אחרת, דיותר נראית כמובדלת לעצמה - אף דבתר 
גופו גריר - הרי ש)למ"ד אחד( נחשבת כרה"ר, ולגבי אדם אחר נחשבת לגמרי כרה"ר 

)והיינו גם לענין שהנחה עליה נקראת הנחה ברה"ר(.

והיינו כיון שמקרה כזה לא היה במשא בני קהת ולכן לא ניתן ללמוד שגם שם עדיין 
קיימת הסברא של ידו בתר גופו גריר )וזהו דבריו בס"ז סי' שמ"ז(.

ומעתה יובנו דברי אדה"ז שהקשינו )לעיל סוף אות ב'(.

שבס"ב כתב 'כאילו מונח בארץ', מחמת שרוצה לומר: א. שגם בחפץ שהונח אצלו ע"י 
אחר ואין עקירה מבוררת ביד, הרי מצד שמונח בארץ עקירת גופו כעקירת חפץ. ב. ורוצה 
להגדיר הלימוד ממשא בני קהת שגם למעלה מעשרה הוי מצד גרירת גופו כמונח בארץ.
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אף  אגד  שמיה  לאו  יד  אגד  למ"ד  אחרת"  ברשות  "ידו  אודות  בדברו  בס"ז  משא"כ 
שמניח בידו אחר חייב - זה רק בהנחה מבוררת ולא בעקירת ידו ע"י עצמו. ודו"ק.
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שיטות תוס' והרשב"א בדין עקירה 
ממקום נח והמסתעף

יביא קושיית הראשונים מדין חצר המהלכת להנחה ע"ג מים / יבאר החילוק בין תוס' לרשב"א באופן השאלה / יחדד 
ההשוואה בין הסוגיות ויביא הקושיא על הרשב"א / יבאר חידושו של הרשב"א שבשבת בעינן הנחה ע"ג "מקום 
נח" / יבאר סוגיית הגמ' לפ"ז / יתרץ על אופן השאלה של הרשב"א / יבאר החילוק בין תוס' לתוס' ישנים בהמשך 
התוס' / יבאר ע"פ יסוד הרשב"א מדוע לא קשה לו קושיות התוס' / יקשה על הרשב"א מהקושיא האחרונה בתוס' / 
יבאר מקורו של הרשב"א לצורך ב"מקום נח" / יבאר הצ"ע לפי זה בחילוק בין תוס' לרשב"א / יביא החקירה בגדר 
הצורך במקום ביחס לעקירה והנחה / יבאר שיטת התוס', ולפ"ז החילוק היכן למד מהמשכן והיכן לא / יבאר אופן 
הלימוד של הרשב"א / עפ"ז יתרץ לפי הרשב"א לקושיא האחרונה שבתוס' / יביא תירוץ נוסף לשיטת הרשב"א לפי 
דברי המאירי / יקדים ג' הקדמות בדברי הרשב"א בנוגע להנחה ברשות היחיד וברשות הרבים / יבאר מדוע לא 

קשה לפ"ז מלכתחילה על הרשב"א

 הרה"ח אביחי שילו שי' קופצ'יק
ר"מ בישיבה

א
חילוק בראשונים באופן השאלה מחצר המהלכת

איתא בגמ' )שבת ה, ב( "אמר רבא: מים ע"ג מים היינו הנחתן. אגוז ע"ג מים, לאו היינו 
הנחתו. בעי רבא: אגוז בכלי וכלי צף ע"ג מים, בתר אגוז אזלינן והא נייח, או דילמא בתר 

כלי אזלינן והא לא נייח, דנייד? תיקו".

ולכן  ואזלו"  "ניידי  רש"י  ובלשון  והולכים,  נדים  הם  שהמים  בפשטות,  לכך  והטעם 
החפץ המונח עליהם אינו נח )לבד ממים על גבי מים, שנעשים כחפץ אחד וממילא הוי 

כמונחים על הקרקע(.

חצר שאינו  לקניין  בנוגע  ב(,  )ט,  מציעא  בבא  במסכת  בראשונים1 מהמובא  והקשו 
יכול להתבצע ע"י חצר המהלכת, ושם איתא שספינה המהלכת בנהר יכולה לקנות ואינה 
נחשבת חצר המהלכת, על אף שהיא מפליגה על פני המים, והטעם לכך הוא שה"ספינה 

1( תוס', תוס' הרא"ש, רמב"ן, רשב"א ריטב"א ועוד.
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מינח נייחא, ומיא הוא דקא ממטו לה", ז"א שמכיון שהיא לא זזה מחמת עצמה )כבעל 
חיים(, אלא המים הם אלה שמזיזים אותה, ה"ז כאילו היא נחה.

אמנם, מצינו חילוק לכאורה בראשונים, על איזה חלק בגמ' מופנית השאלה:

היינו הנחתו".  "אגוז ע"ג מים לאו  זו את לשון הגמ'  בתוס' מביא כהקדמה לשאלה 
ולאחר שהוא מתרץ על השאלה, הוא מביא את הבעיא של רבא ומסבירה )כפי שיובא 
להלן(, ומשמע מדבריו שהשאלה היא )לא על ספיקו של רבא בנוגע לאגוז בכלי, אלא( 

על הדין של אגוז ע"ג מים2. 

ואת השאלה  הנ"ל לשתים,  התוס'  דברי  את  הרא"ש, שמחלק  בתוס'  יותר  )ומודגש 
מספינה מביא ג"כ בד"ה אגוז ע"ג מים(.

משא"כ ברשב"א3 מביא את השאלה מספינה על בעייתו של רבא בנוגע ל"אגוז בכלי 
וכלי צף ע"ג מים".

וצריך להבין טעם החילוק ביניהם.

דהנה, בהשקפה ראשונה אכן ההשוואה מספינה ששטה על פני המים וקולטת בתוכה 
דגים, הינה לאגוז )דגים( בכלי )ספינה( הנח ע"ג מים, וכדברי הרשב"א.

אמנם, אם נסתכל על המהות והדינים של החפצים, הרי אדרבה, כדברי התוס' יותר 
מסתבר לומר: שהרי בסוגייתנו אנו מחפשים שהחפץ ינוח, והיינו האגוז; אמנם בספינה, 
אין צורך )לכאורה( שהדגים ינוחו, אלא שהחצר תהיה חצר שאינו מהלכת, והיינו הספינה.

ולפ"ז, השאלה מספינה אכן מתעוררת כבר בדין של אגוז: מדוע אגוז על גבי מים אינו 
נחשב מונח, הרי ראינו שהספינה נחשבת כמונחת ולא כמהלכת.

ומכך שבכ"ז הקשה הרשב"א את קושייתו על "אגוז על גבי כלי" )המובא בגמ' אחרי 
"אגוז ע"ג מים"( משמע שלשיטתו הקושיא מתעוררת רק שם ולא לפנ"ז.

2( ובב"מ )ט, ב. ד"ה ספינה מינח נייחא( הקשו התוס' מ"אגוז ע"ג מים לא הוי הנחה. אגוז בכלי וכלי צף 
ע"ג מים" לספינה. והיינו שהביאו את ב' החלקים. אמנם מתשובתם משמע שקושייתם אינה אלא מ'אגוז ע"ג 
מים', שתירצו ש"התם משום דדומיא דמלאכת המשכן בעינן, ולא היו מצניעים חפצים בדבר שהיה מתנענע 

ומתנדנד", שתשובה זו תקפה על אגוז ע"ג מים, ולא על ספקו של רבא באגוז בכלי.
3( וכן ברמב"ן ובריטב"א )ועיין גם ברשב"א בב"מ, שגם שם הקשה מ"הא דאמרינן בפרק קמא דשבת )ה, 

ב( אגוז בכלי וכלי צף על פני המים", ולא מאגוז על גבי מים(.
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ב
החילוק בין תוס' לרשב"א באופן התירוץ, וחידוש הרשב"א

והנה, נקודת התירוץ בתוס' וברשב"א הינה )לכאורה( זהה:

שאין להשוות בין דיני קניין לדיני שבת, כיון שהכללים בכל מקום הם שונים:

את דין קניין חצר, ובכלל זה שחצר המהלכת אינה קונה, אנו למדים מידו של אדם. 
ולכן חצר המהלכת באותו אופן שידו של האדם נעה, דהיינו לא מעצמה אלא מחמת דבר 
אחר )הגוף המוליכה(, אינה נחשבת חצר המהלכת. אך בשבת הכלל הוא שונה. אמנם 

בטעם הדבר שבשבת הכלל שונה, מצינו חילוק בין התוס' לרשב"א:

כדרך  אלא  מסתמא  היה  לא  ושם  ילפינן,  "ממשכן  הוצאה  דיני  שאת  כתב,  דבתוס' 
שמצניעים חפצים בני אדם", ואין דרך להניח על גבי מים )או דבר המטלטל בכלל(.

)ובהתאם לזה מבאר הוא את ספק הגמ' לאחר מכן באגוז ע"ג כלי, ה"אם הוא דרך כך 
להצניע חפצים או לא" כפי שיובא להלן.(

אמנם ברשב"א ביאר באו"א, ובלשונו:

"אבל גבי שבת בעינן שיטול החפץ ממקום נח, להכי מספקא לן, דילמא אף כשהכלי 
צף במים ואגוז בתוכו, בעינן שיהא האגוז מונח במקום שאינו מתנענע אפילו מצד תנועת 

אחרים".

ובדבריו מצינו לכאורה חידוש גדול, שבשבת )לא די בכך שהחפץ יהיה מונח, אלא( 
בעינן שהמקום בו החפץ מונח יהיה נח4.

ג
ביאור סוגיית הגמ' לפי הרשב"א

ולכאורה לפי חידוש זה, ניתן לומר שהרשב"א למד אחרת את כל מהלך הגמ' בדברי 
רבא:

דבפשטות, כפי שהוסבר לעיל, דברי רבא מדברים אודות החפץ, האגוז, האם הוא 
מונח או לא )וכפי שמובן בפשטות ממהלך הסוגיא קודם לכן, המדברת אודות עקירה 

4( ועד"ז כתב הרשב"א בפי' בבבא מציעא, שהדיון הוא אודות המקום שממנו עוקרים, ובלשונו: "לענין 
שבת דבעינן עקירה מעל גבי דבר נח לגמרי".
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והנחה של מים, ושם שאלה הגמ' "והא לא נח", דהיינו אודות מונחותו של החפץ ולא 
אודות המקום(.

אמנם ניתן לומר, שלדעת הרשב"א, הטעם לכך ש"אגוז ע"ג מים לאו היינו הנחתו" 
הוא כיון שאין מקום להניח עליו את החפץ, והיינו שהמים אינם נחשבים כמקום הנחה )גם 

לולא הסיבה שהחפץ אינו נח(5.

ולכן אין להקשות מספינה בנוגע לדין זה, כיון שכאן לא מוכח שחפץ שנע מחמת דבר 
)בהגדרה ההלכתית בנוגע  מקום  אחר אינו נחשב מונח, כיון שיש פה בעיה אחרת: אין 
להנחת שבת( עליו החפץ יהיה מונח. ובמילים אחרות: ייתכן שהאגוז אכן נח, כמו בספינה, 

ואעפ"כ "לאו היינו הנחתו" מצד המקום.

ולפי זה, בספק אגוז בכלי הצף על גבי מים, הספק הוא על הכלי, האם זה נחשב מקום 
זז או לא )כיון שבשונה מהמים, תזוזתו אינה באה מעצמו אלא מחמת המים(.

ועל זה שפיר ניתן להקשות מספינה, שגם היא זזה מחמת דבר אחר ואעפ"כ מבחינה 
דינית אין אנו מחשיבים אותה כחצר המהלכת, ולכן לכאורה היה ניתן לפסוק גם כאן שכלי 

זה נחשב מקום נח.

ועל זה מתרץ הרשב"א )כנ"ל(, שזהו בדיוק הספק של הגמ':

האם בנוגע לדיני שבת אנו מחלקים בין זז מחמת עצמו לזז מחמת דבר אחר כבדיני 
קניין, או שבנוגע למקום הנחת החפץ בשבת, בכל מקרה זה יחשב כמקום נח, ובלשונו: 
"להכי מספקא לן, דילמא אף כשהכלי צף במים ואגוז בתוכו, בעינן שיהא האגוז מונח 

במקום שאינו מתנענע אפילו מצד תנועת אחרים".

ד
חילוק בין התוס' לתוס' ישנים בגדר תזוזת האגוז

ולפי יסוד זה בחילוק בין תוס' לרשב"א, ניתן לבאר עוד שינוי בדברי התוס' והרשב"א.

ובהקדים, דהנה, בהמשך דברי התוס', מבאר תוס' את ספקו של רבא באגוז בכלי, 
ומסביר שצדדי הספק הם האם דרכם של האנשים להניח באופן הזה חפץ או לא, למרות 

שוודאי החפץ לא נח.

5( ואי"ל דלדעת הרשב"א הוי גם המשך לסוגיית הגמ', שכתבה )לפני השאלה והא לא נח( "והא בעינן 
עקירה והנחה מע"ג מקום ד'". ובפרט לפי מה שביאר הרשב"א שם שנ"ל בפירוש הגמ' שכוונת השאלה היא 
שבעינן עקירה מעל גבי מקום )ולאו דוקא מקום ד'(. אמנם ביאור זה של הרשב"א לא נצרך לכאורה למסקנה.
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וכהוכחה לכך שהחפץ לא נח, מביא תוס' מספר דוגמאות:

מהלך כעומד דמי. והיינו, שבגמ' )קידושין לג, ב( נאמר שת"ח הרוכב ע"ג חמור נחשב 
כמהלך לענין הידור. ומוכיחים זאת שם מדין אבן המנוגעת, שאם אדם נכנס לאוהל עם 

אבן מנוגעת, הוי כאילו האבן נחה וטמא כל האוהל.

מהמובא בריש פרק בתרא דשבת, שהעוקר או המניח ע"ג חברו המהלך, אין זה נחשב 
הנחה.

ובתוס' ישנים כתב: "נראה, דאם מהלך וכלי בידו, ובא א' ושם בכלי, דדמי למניח אגוז 
בכלי וכלי צף ע"ג המים; אבל רוכב או מניח ע"ג אדם, דמי לאגוז ע"ג מים".

והיינו, שלכאורה תמוה מדוע משווה תוס' רוכב על גבי חמור ואבן מנוגעת ע"ג אדם, 
או מניח ע"ג חבירו, לאגוז בכלי וכלי צף ע"ג מים. והרי במקרים אלו ה'חפץ' מונח ישירות 

על גבי הדבר הזז; משא"כ אגוז בכלי, שרק הכלי צף ע"ג המים6.

וניתן לומר, שההבדל בין תוס' לתוס' ישנים הוא: האם מסתכלים על תזוזתו של החפץ 
עצמו )גם אם מחמת דבר אחר(, או על שינוי מקומו של החפץ, גם אם זה מתרחש ללא 

תזוזה כל של החפץ עצמו.

דלפי תוס', במקרה של אגוז בכלי הרי האגוז עצמו לא זז, אלא שמקומו משתנה, כיון 
שהכלי זז. והרי זה דומה שאדם הרוכב ע"ג חמור, שם גם האדם כלל אינו זז, אלא שמקומו 
משתנה. )ועד"ז באבן המנוגעת ומניח ע"ג אדם(. משא"כ אגוז על גבי מים, שהאגוז עצמו 

מתנענע, ואין זה דומה לאדם הרוכב על חמור שהוא עצמו לא מתנענע.

אמור  היה  בכלל,  זז  לא  שהחפץ  בכלי,  באגוז  אפילו  שלכאורה  תוס',  מקשה  ולכן 
להיחשב כלא מונח, כמו שרואים ברוכב ומניח ע"ג אדם, שאע"פ שהחפץ לא מתנענע, 

כיון שמקומו משתנה, אין זה נחשב 'נח'.

)וע"ז עונה התוס' )כנ"ל( שאכן ברור שהחפץ זז, ואעפ"כ יש מקום לומר שחייב, כיון 
שאולי דרך בני אדם להניח באופן כזה.(

6( וכך גם לכאורה כתבו התוס' דבבא מציעא )ט, א. ד"ה ספינה מינח נייחא(, שהשוו בשאלתם את הספינה 
על גבי המים, לתלמיד חכם הרכוב ע"ג חמור.
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ה
ביאור שיטת הרשב"א שכלל לא הזכיר קושיות אלו

אמנם הרשב"א כלל לא הזכיר את הגמ' בקידושין, ולא הקשה לא ממנה, ולא מהמובא 
בסוף המסכת בנוגע לעוקר ומניח ע"ג אדם.

ולפי המוסבר לעיל, שלדעת הרשב"א, הדיון כאן בנוגע לאגוז ע"ג מים, ואגוז בכלי 
וכלי צף ע"ג מים )אינו – כשיטת התוס' – בנוגע למונחותו של החפץ, אלא( בנוגע למקום 
הנחה, שמים אינם מקום הנחה כיון שהם זזים, ובכלי צף ע"ג מים יש להסתפק האם הוי 
מקום הנחה או לא, מובן דאין להקשות כלל מרוכב על חמור או מניח ע"ג אדם, כיון שכל 
הסברא לומר שבכלי הוי מקום הנחה, היא שהכלי זז מחמת דבר אחר, ובזה יש להסתפק 
האם הוי מקום, ובלשונו "דילמא . . בעינן שיהא האגוז מונח במקום שאינו מתנענע אפילו 
מצד תנועת אחרים", אבל באדם ובהמה המהלכים, שהם מהלכים מחמת עצמם, אין מקום 

לומר שהנחה ע"ג תחשב הנחה, ואין להשוות זאת כלל לאגוז. 

ו
צ"ע לרשב"א מדין "כתבן כשהוא מהלך, חייב"

אמנם עדין קשה לכאורה על דברי הרשב"א מהמובא בהמשך התוס' מפרק המוציא 
)פ, א(, שם איתא: "אמר רבא: הוציא שתי אותיות, וכתבן כשהוא מהלך, חייב. כתיבתן זו 
היא הנחתן". דבשלמא לשיטת התוס', שהספק של רבא בסוגייתנו הוא "אם הוא דרך כך 
להצניע חפצים או לא", וודאי שהנחת דיו ע"ג קלף הוא דרך הנחה אצל אנשים, ולכן אין 
סתירה בין ספקו של רבא אצלנו לפסיקתו בפרק המוציא; אך לרשב"א, שמבאר שספקו 
של רבא בסוגייתנו הוא שאולי צריך מקום שאינו מתנענע אפילו מחמת אחרים, מדוע 

פשיטא ליה לרבא שהמניח דיו ע"ג קלף חייב, למרות שהקלף זז מחמת תנועת אחרים?

ונראה לתרץ זאת בכמה אופנים:

ז
ביאור במקור דין "מקום נח" לרשב"א, ולפ"ז תירוץ באופן אחד:

אופן א:

בהקדים ביאור ביסוד המובא לעיל מהרשב"א, שבעינן שהמקום יהיה נח:

דהנה, בטעם הדבר שבעינן עקירה והנחה ע"ג מקום ד', כתב הרשב"א )ד, א( ש"איכא 
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למימר דמסברא בעלמא קאמר, לפי שאין דרכן של ב"א להניח כליהם אלא במקום רחב 
שיכול להשתמר בו שלא יפול". ולפי זה ניתן לומר, שזהו גם המקור והטעם לכך שבעינן 

מקום נח, כיון שבמקום שמתנענע, אנשים לא שמים את חפציהם.

במילים אחרות: גם הרשב"א מסכים עם דברי התוס' שאנו מסתכלים על הנהגת בני 
אדם7. אלא שלשיטתו אנו למדים מכך )לא רק לגבי עקירה והנחה, אלא( לגבי גדר המקום 

עצמו, שהמקום עצמו צריך לנוח כיון שאחרת אנשים לא מניחים ועוקרים ממנו.

ולפי זה י"ל, שבהנחת דיו, כיון שהדיו נתפס על הנייר ולא יורד ממנו על אף תנודות 
החסרון של מקום  כיון שאין פה את  גם לדעת הרשב"א הוי הנחה,  הנייר, ממילא שוב 

שמתנענע, ולכן יהיה חייב, משא"כ בשאר הנחות.

כיון "שהניחן במקום  וודאי שייחשב הנחה,  דיו  תירוץ התוס' עצמו, שבהנחת  וע"ד 
שישארו שם לעולם", אלא שלתוס' משמע שזה מצד תוקף ההנחה, שמתגבר על העובדה 
שהחפץ לא מונח מבחינה הלכתית8; ולרשב"א זה מצד שכך אכן דרך בני האדם, ולכן הוי 

הנחה.

אמנם לפ"ז טעון ביאור: באם הן תוס' והן הרשב"א למדים מהנהגת האנשים, מדוע 
לרשב"א למדים מכך )לא רק שצריך מקום ד', אלא( גם שהמקום עצמו צריך להיות נח, 

ולתוס' לא; והרי לכאורה זוהי סברא פשוטה, שאנשים לא מניחים ע"ג מקום המתנדנד.

ואולי יש לומר בזה, דהנה ניתן לחקור בגדר הצורך במקום ד' על ד', דיש לפרשו בב' 
אופנים:

זהו דין בעקירה והנחה. והיינו, שבאם המקום שממנו עוקרים אין בו מקום ד', אין זו 
עקירה9.

זהו דין במקום. והיינו שוודאי גם עקירה ממקום שאין בו ד' הוי עקירה, אלא שאין זו 
עקירת חיוב לענין שבת, כיון שחסר במקום שממנו נעקר החפץ10.

7( אלא שלתוס' הנהגת בני האדם מורה על מה שהיה במשכן, ולרשב"א הדין נקבע לפי הנהגת האדם 
עצמה.

8( כדמשמע מלשונו "משמע דוקא כתבן שהניחן במקום שישארו שם לעולם", ואינו מזכיר שלפי זה ברור 
שכך הרגילות של האנשים.

9( וכדמשמע מלשון רש"י שפי' דהא דבעינן מקום ד', הוא כיון ש"דהוי חשוב למיהוי הנחתו הנחה ועקירתו 
עקירה", ומשמע שללא המקום חשוב אין זה עקירה והנחה.

10( חקירה זו ניתן לראות ב'מנחת חינוך' )שמות יב, טו(, שמסתפק האם בהוצאת הפסח )שאסורה כהוצאת 
שבת, שלכן למידה הגמ' שהחיוב אינו אלא כאשר יש עקירה והנחה(, יש צורך בעקירה ממקום ד' או לא. ושם 
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ובשיטת התוס' י"ל, שכיון שלומד ממלאכת המשכן, הרי הלימוד )אינו על כל פרטי 
המעשים ששייכים שייכות עקיפה למלאכה, שאכן אינם צריכים להיות כפי שהיה במשכן, 

אלא( הינו על פרטי המלאכה עצמה, דהיינו – עקירה והנחה.

ולפ"ז י"ל, שתוס' סובר שהצורך במקום ד' הינו דין בעקירה והנחה11. וכיון שעקירה 
והנחה הם חלק מהמלאכה, לכן ניתן ללמוד את הצורך במקום ד' מהמשכן. אמנם הצורך 
שהמקום לא ינוע אלא ינוח, אין בזה שייכות לעקירה ולהנחה, אלא וודאי שגם עקירה 

ממקום המתנדנד שמה עקירה, ולכן אין ללמוד זאת ממלאכת המשכן.

אך הרשב"א, שאינו לומד כלל את פרטי המלאכה מהמשכן, אלא מדרך האנשים, א"כ, 
הרי הוא יכול ללמוד גם פרטים שאינם חלק מהמלאכה עצמה, אך אין זה דרך האנשים, 
ולכן לומד הוא )לא רק לגבי העקירה וההנחה, ואולי אף לגבי מקום ד' באם ילמוד באופן 

הא' הנ"ל, אלא גם(, שצריך להיות מקום נח. דהיינו גדר במקום ולא רק בעקירה והנחה.

ואילו הרשב"א לומד  זה בין תוס' לרשב"א, שתוס' לומד ממלאכת המשכן,  ]חילוק 
מהנהגת האנשים, ניתן לראות בכו"כ מקומות12, ומהם:

במקור הצורך במקום ד' על ד':

מסתמא  היה  וכן  מד'  בפחות  החפץ  להניח  רגילות  "דאין  ר"ת(  )בשיטת  כתב  תוס' 
במשכן"; ואילו הרשב"א כתב "דמסברא בעלמא קאמר, לפי שאין דרכן של ב"א להניח 

כליהם" וכו'.

בחילוק בין עקירה להנחה:

בהן  שהיו  מתיבתן  נוטלין  שהיו  ממשכן  "דילפינן  ר"ת(  לשיטת  )בהמשך  כתב  תוס' 
קאמר,  עלמא  "סברא  כתב  הרשב"א  אך  המלאכה";  עושי  ליד  ונותנין  ארבע  על  ארבע 

דדלמא בגמר מעשה כל דהו סגי ליה, אבל בתחלת מעשה, עקירה חשובה בעיה".

בסוגייתנו, בנוגע לאגוז על גבי מים:

בני  ושם לא היה מסתמא אלא כדרך שמצניעים חפצים  ילפינן,  "ממשכן  תוס' כתב 

כתב: "ואפשר לחלק בשלמא לענין עקירה והנחה . . אם כן הכא נמי לא הווי הוצאה כלל. אבל עקירה והנחה 
בד' על ד', דבאמת הוי הוצאה, רק בשבת פטור, אם כן כאן חייב דמכל מקום הוי הוצאה".

11( אמנם ב'מנחת חינוך' שם נטה ללמוד משיטת ר"ת איפכא. ויל"ע.
12( וראה ברשב”א )ו, א. ד”ה מידי דהוה( “וא”ת וצידי רשות הרבים גופייהו מנא לן דחייב? י”ל משום 
דמסתמא כך הוה במשכן”. ולאידך בדברי התוס’ )קב, ב. ד”ה כל שהוא( “דוקא הכא איצטריך לפרושי דהוה 

כוותיה במשכן . . אבל מוציא עיטרן ופלפל כל שהוא סברא הוא דמחייב”.
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אדם"; וברשב"א לא פירש מהיכן ילפינן, אלא כתב בסתמא "בעינן שיטול החפץ ממקום 
נח". 

אף בכלל כללי בדיני שבת, מצינו חילוק זה, והוא במקום ואופן הפטור של "מלאכה 
שאינה צריכה לגופא":

דהתוס' )צד, א. ד"ה ר"ש פוטר( כתב "נראה לר"י דמלאכה שאינה צריכה לגופה קרי 
כשעושה מלאכה ואין צריך לאותו צורך כעין שהיו צריכין לה במשכן אלא לענין אחר" 
אך הרשב"א כתב "אף זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, לפי שאין לו הנאה לא בהוצאתו 

ולא בקבורתו".

ויש להאריך בכ"ז, ואכ"מ. ועוד חזון למועד בעזהי"ת.[ 

ח
תירוץ נוסף ע"פ דברי המאירי

אופן ב:

דבראשונים בסוגיא ד"כתבן כשהוא מהלך" הקשו מדוע חייב, והרי ליכא מקום ד' על 
ד'. 

הנחה,  בכלשהו שמה  ואפי'  מקום,  ועשהו  "כתיבתו מחשיבתו  תירץ  ובמאירי13 שם 
וכעין מה שאמרו מחשבתו משויא ליה מקום".

ולפ"ז י"ל גם לשיטת הרשב"א, שמחשבתיה משוויא ליה מקום )אינו רק בנוגע למקום 
ד', אלא( נותן חשיבות למקום גם באם המקום זז. 

ט 
ג' הקדמות בשיטת הרשב"א בנוגע להנחה ברה"י

אופן ג:

אמנם באמת נראה, דאין כל קושיא על דברי הרשב"א מ"כתבן כשהוא מהלך, חייב", 
כיון שלשיטתו הסוגיא לא מדברת כלל בהנחה, אלא בעקירה, וכדלקמן.

13( גם הרשב”א כתב כעניין זה, שדין “מחשביה משוויא ליה מקום” יכול לתת חשיבות כמקום ד’ על ד’ 
בנוגע לעמוד ועוד )כפי שיובא בהמשך(. וכאן הובאו דברי ה’מאירי’ כיון שהוא כותב זאת במפורש בנוגע 

לסוגיא ד”כתבן כשהוא מהלך”, שדברי הרשב”א בסוגיא שם לא הגיעו לידינו.
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ההסבר בזה יובן בהקדים מספר הקדמות:

הקדמה א – הנחה ע"ג מקום ד' ברשות היחיד14:

על דברי המשנה בתחילת מסכתנו "פשט העני את ידו . . חייב", מקשה הגמ' )ד, א( 
"והא בעינן עקירה והנחה מעל גבי מקום ד' וליכא", ולאחר מכן דנה הגמ' בארוכה מדוע 

בכ"ז חייב, עד שמתרצת )ה, א( "ידו של אדם חשובה לו כד' על ד'".

אמנם, בהמשך הגמ' )ח, א( איתא "אמר רב חסדא: נעץ קנה ברשות היחיד, וזרק ונח 
על גביו . . חייב", שמזה משמע ש)עכ"פ( ברשות היחיד אין צורך בהנחה ע"ג מקום ד'.

ובתוס' )ד, ב. ד"ה באילן( כתבו ש"ברה"י נמי סברא שמעתין דבעינן מקום ד' על ד'", 
ופליגא אדרב חסדא15.

אך הרשב"א )ד, ב. בד"ה התם כדבענין למימר לקמן( הקשה על דבריהם כמה קושיות, 
ולבסוף תירץ "הכא נמי לא קשיא ליה אלא מפשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו 
של עני או שנטל מתוכה, אבל מידו של בעל הבית לא קשיא ליה, דברשות היחיד כל דהו 
סגי", והיינו שהסוגיא בדף ד' לומדת כדברי רב חסדא, שברשות היחיד אין צורך במקום 
ד'. וכך גם כתב הרשב"א )ח, א. ד"ה אמר אביי( "כלומר דלא בעינן הנחה על גבי מקום 

ארבעה . . ברשות היחיד ממש בהנחה כל דהו סגי". 

)וראה בהקדמה הב', דלמסקנה סובר הוא שדין זה נאמר רק לגבי הנחה ולא לגבי 
עקירה(.

הקדמה ב – ההבדל בין עקירה להנחה:

הגמ' )ד, א( מנסה להביא ראיה שר"ע סובר שלא בעינן מקום ד', מהדין שלו בנוגע 
ל"זורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים" שחייב למרות שלא נח. אך דוחה 

את הראיה )ד, ב( בטענה ש"דילמא הנחה הוא דלא בעיא הא עקירה בעיא".

ובביאור הסברא לחלק בין עקירה והנחה, נחלקו תוס' והרשב"א16:

14( וראה בחידושי הצ”צ לש”ס בתחילת מסכת שבת, שם כתב בהרחבה אודות שיטתו של הרשב”א שברה”י 
אין צורך במקום ד’. ושם יישב סתירות בדבריו. וחלק מהמקורות הנידונים שם הובאו בפנים.

15( אמנם מדברי התוס' )ח, א. ד"ה אמר אביי(, שכתב "ושמא י"ל דטעמא דרב חסדא דלא בעי' מקום ד' 
ברה"י משום דאמרי' ביתא כמליא דמי וחשיב כמונח על גבי מקום ארבעה" נראה שגם לדעת רב חסדא בעינן 

מקום ד', אלא שברה"י יש מקום ד' מצד הסברא של ביתא כמאן דמליא.
16( ומרש"י )שם. ד"ה ודילמא הנחה( משמע שאין בזה סברא )אפי' בהו"א של הסוגיא( לחלק בין עקירה 

והנחה, וכל שאלת הגמ' הוא מצד הדין של ר"ע שמחייב אחת ולא שתים. 
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דהתוס' )ד"ה ודילמא( כתב "דילפינן ממשכן, שהיו נוטלין מתיבתן שהיו בהן ארבע על 
ארבע, ונותנין ליד עושי המלאכה". וי"ל, דלפי זה יוצא שסברא זו לחלק בין עקירה והנחה, 
אינה קיימת למסקנת הסוגיא, כיון שלמסקנת הסוגיא "ידו של אדם חשובה לו כד' על ד'", 
וא"כ, אין להוכיח מכך שהיו נותנין ליד עושי המלאכה, שאין צורך בהנחה ע"ג מקום ד'17.

אמנם הרשב"א )בד"ה ודלמא הנחה( כתב ש"סברא עלמא קאמר, דדלמא בגמר מעשה 
כל דהו סגי ליה, אבל בתחלת מעשה, עקירה חשובה בעיה18", והיינו שזוהי סברא כללית, 

שעקירה חשובה יותר מהנחה, וסברא זו קיימת גם למסקנת הסוגיא.

וכך אכן כתב הרשב"א )בהמשך לדבריו המובאים לעיל בנוגע לחיוב מקום ד' ברה"י(, 
שישנו חילוק בין עקירה להנחה ברשות היחיד: 

דמדברי הגמ' בעירובין )צט, א( "השתין ורק חייב חטאת . . והא בעינן עקירה והנחה 
מע"ג מקום ד' וליכא", משמע שגם ברשות היחיד בעינן מקום ד', ולכן לומד הוא ש"יש 
לומר, דהנחה הוא דלא בעיא הא עקירה בעיא, ולעולם לכולי עלמא ברשות היחיד בהנחה 
כל דהו סגי כרב חסדא, וכאביי דמתרץ ברייתא דרבי ורבנן אליבא דידיה. וכן פסקו רב 

אלפסי ורבנו חננאל ז"ל"19.

)וכפי שנראה גם מדבריו של הרשב"א בסוגיא דאגוז ע"ג מים כפי שיובא לקמן.(

17( ואין להקשות שגם לאחר מסקנת הסוגיא כתב התוס' )ה, א. ד"ה ה"מ( ש"ה"א דוקא לענין הנחה חשובה 
כד' על ד' אבל לגבי עקירה לא", שהרי התוס' שם מדבר מה היה לולא אמר ר"י את דינו הראשון, ש"ידו של 

אדם חשובה לו כד' על ד'".
18( אמנם צ"ע מדבריו שכתב )ג, ב. ד"ה פטורי דאתי( "יש מפרשים איפכא, שהנחות קא חשיב, משום שעל 
ידו נגמרה מלאכה והיא עיקר המלאכה שע"י הנחה אתי בהו בעלמא לידי חיוב חטאת, אבל עקירות, לאו מידי 

קא עביד זה, וזה נראה עיקר". שמזה משמע איפכא, שההנחה היא העיקר ולא העקירה.
המובאת  כסברא  החשובה,  היא  העקירה  הרי  ההוצאה,  מלאכת  שלענין  בפשטות:  זאת  ליישב  יש  אמנם 
בפנים. אמנם, מכיון שלענין החיוב הרי גמר המלאכה הוא ע"י עקירה, לכן יש להנחה חשיבות ע"פ העקירה, אך 
לא שתהא חמורה ממנה )וכך משמע גם מדברי הרמב"ן והר"ן )חידושי הריטב"א( שהביאו תירוץ זה ג"כ. אמנם 

צ"ע קצת לפ"ז מדוע הוסיף הרשב"א את המילים "והיא עיקר המלאכה", לשון שלא מופיע ברמב"ן ובר"ן(.
19( ובפשטות ניתן לקשר זאת למחלוקת נוספת בראשונים: 

דעל דברי הגמ' )ג, א( "בעי מיניה רב מרבי: הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ מהו, עקירת גופו 
כעקירת חפץ ממקומו דמי ומיחייב, או דילמא לא", כתבו בתוס' )ד"ה עקירת גופו( "נראה לר"י דהכי נמי מצי 
למיבעי לענין הנחה, כגון שהוציא חפץ לר"ה ועמד שם לפוש ולא הניחו ע"ג קרקע אם הנחת גופו הוה כהנחת 
חפץ או לא". אך בתוס' ישנים שם כתב "ורשב"א פ' דהנחה פשיטא ליה, ואפ"ה בעי על עקירה, כפריך לקמן 
דלמא הנחה לא בעי אבל עקיר׳ בעי", והיינו שלפי תוס' אין חילוק בין עקירה להנחה, אך לדעת הרשב"א בתוס' 

ישנים, שאלת הגמ' "דלמא הנחה לא בעי אבל עקירה בעי" הינה גם למסקנה.
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הקדמה ג – ניתן ללמוד מהנחה ברשות היחיד לגבי הנחה ברשות הרבים:

כמובא לעיל, הרשב"א לומד שברשות היחיד לא בעינן הנחה ע"ג מקום ד', משא"כ 
ברשות הרבים.

יותר  וככל שנקל  דינה קל מעקירה,  ברשות הרבים,  ויש להוסיף עוד, שגם ההנחה 
בהנחה ברשות היחיד, עלינו להקל במידה מסויימת, גם בהנחה ברשות הרבים )וכמובא 

לעיל סברתו של הרשב"א שעקירה חמורה מהנחה(.

ניתן לראות בדבריו )ד, ב. באמצע ד"ה התם כדאביי(, שמבאר כיצד  הוכחה לדבר 
רצתה הגמ' להוכיח מהזורק מרה"ר לרה"ר דרך רה"י, שלא בעינן מקום ד', כשלכאורה 
להנחה  בנוגע  מכך  להוכיח  וא"א  ד',  מקום  ע"ג  בהנחה  צורך  אין  שיטתו(  )כפי  ברה"י 

ברה"ר.

ומתרץ, דמכיון שברשות היחיד מקלים, עד כדי כך שמסתמכים על דין קלוטה הקל20, 
מוכרח שברשות הרבים נסתפק עכ"פ בהנחה ע"ג מקום כלשהו, ולא נאמר שישנו פער כ"כ 

גדול בין הדין ברה"י לדין ברה"ר, ובלשונו:

" . . קלוטה גריעא טובא מהנחה על גבי משהו . . ומשום הכי קא מייתי ראיה מקלוטה 
דרשות היחיד להנחה כל דהו דרשות הרבים, לומר, דאי אמרת בשלמא דברשות הרבים 
בהנחה כל דהו סגי, היינו דברשות היחיד סגי לן בקלוטה, משום דאלים כחו של רשות 
היחיד למהוי קלוטה דידיה כהנחת כל דהו דרשות הרבים; אלא אי אמרת דברשות הרבים 

הנחת ארבעה בעינן, מי עדיף רשות היחיד כולי האי דנחשוב ביה קלוטה כמונחת?".

וע"פ כל הנ"ל נמצא שלדעת הרשב"א ברשות היחיד אין צורך בהנחה ע"ג מקום ד', 
ובמילא יש להקל גם בנוגע להנחה ברשות הרבים.

י 
הסבר ע"פ הנ"ל מדוע מלכתחילה לא קשה על הרשב"א

ונחזור לענין הראשון:

דהנה, מצינו חילוק נוסף בראשונים בסוגייתנו, האם הגמ' מדברת אודות עקירה או 

20(כפי שמוכיח שם הרשב"א מכך שקיי"ל להלכה שברה"י סגי בהנחה ע"ג כלשהו, ובנוגע לקלוטה לא 
קיי"ל שנחשב כהנחה, שמזה מוכח שקלוטה גרועה מהנחה ע"ג מקום כלשהו.
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אודות הנחה. דבפשטות לשון הגמ' "לאו היינו הנחתו . . היינו הנחתן" משמע שהמדובר 
כאן הוא אודות הנחת האגוז )ע"ג מים או כלי(.

אמנם הרשב"א דייק בלשונו וכתב "בעינן שיטול החפץ ממקום נח", והיינו שלשיטתו 
סוגיית הגמ' מדברת אודות עקירה, ולשון הגמ' הנ"ל מדובר אודות ההנחה שממנו נעשה 

עקירה, ולא הנחת החיוב21.

ובטעמו י"ל בפשטות, לפי שסובר )כנ"ל( שברשות היחיד סגי בהנחה כלשהו, ולכן אין 
להסביר את דברי הגמ' שמדובר בהנחה, כי אם כן, וודאי שיתחייב.

אינם  זוהי הנחתן  וכן מכתיבתן  הנ"ל מובן שקושיות התוס' ממהלך כעומד,  כל  ולפי 
קשים כלל על הרשב"א:

דכיון שלרשב"א ברשות היחיד סגי בהנחה זוטא, לכן מובן שלמרות שהמקום לא נח, 
יהיה חייב, כיון שהמדובר הוא אודות הנחה ולא אודות עקירה, ובסוגייתנו מדובר  עדין 

אודות עקירה דחמירא.

אמנם בזה לכאורה ניתן להקשות, שהרי החיוב ב"כתבן כשהוא מהלך" הינו מחמת הנחה 
ברשות הרבים, שבזה סובר הרשב"א שצריך הנחה ע"ג מקום ד'.

וע"ז ניתן לתרץ לפי הקדמה הג' דלעיל, שמזה שברשות היחיד מספיקה הנחה כלשהי, 
צריכים לומר שישנה קולא גם בהנחה שברשות הרבים. ובפשטות, הדין שהמקום צריך 
להיות "מקום נח" הינו גרוע ופחות מהדין שצריך מקום ד', כדמוכח מזה שישנו ספק בדין 

זה לגמ', בשונה מהנחה ע"ג מקום ד' שהוא דין ברור ומוסכם.

ולפ"ז י"ל, דלדעת הרשב"א, בהנחה ברשות הרבים אין את הדין שצריך מקום נח, ודין 
זה קיים רק בעקירה )הן מרשות היחיד והן מרשות הרבים(, והכל בא על מקומו בשלום.

21( וכן כתב רש"י בסוגייתנו בד"ה מהו דתימא "לאו היינו הנחתן דתהוי עקירתו עקירה", ובד"ה קמ"ל 
"דהיינו הנחתן ועקירתן עקירה" )וכן בסוגיא בדף צ"ט סוף עמוד ב' ואילך. בד"ה היינו הנחתן "ואם נטל מקצתן 

והוציא הוה עקירה. ובד"ה לאו היינו הנחתן "ואם נטלו משם לאו עקירה הוא"(.
בשונה מדברי ר"ח שכתב בסוגייתנו בד"ה אגוז "כגון שעקר והוציא אגוזים מרה"י ונתנם ע"ג מים ברה"ר, 

עקירה איכא הנחה ליכא" )ובסוגיא בדף צ"ט "וזו היא הנחתן . . לאו הנחה היא ופטור"(. 
ובפשטות יש לבאר שיטת הר"ח, שסובר ג"כ כרשב"א שברשות היחיד אין צורך בהנחה ע"ג מקום ד'. אך 
)ע"מ שלא לשנות את משמעות הגמ' שבפשטות מדברת אודות הנחה( מבאר שמדובר שעקר מרשות היחיד 
והניח ברשות הרבים, ולכן יכול לבאר שמדובר בהנחה, כיון שברשות הרבים צריך הנחה מלאה. משא"כ שיטת 

הרשב"א כמבואר בפנים.
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הסבר סוגיית הגמ' "בעי אביי" 
לשיטתייהו דרשב"א ור"י

יביא ספק אביי “ידו של אדם מהו שתעשה ככרמלית” וידייק ב’ אופנים בהבנת הגמ’ / יביא ביאור המהרש”ל כהאופן 
הב’ / ידייק ב’ האופנים הנ”ל גם בספק רב ביבי “התירו לו לרדותה” / יביא ראיות לאופן הא’ / יבאר המשך סוגיית 
הגמ’ באיבעיית רב ביבי / יביא מחלוקת בעלי התוס’ בגירסת הגמ’ ויקשה לכל צד / יקשור המחלוקת הנ”ל בב’ 
האופנים בהבנת הגמ’ ויבאר מהלך הסוגיא לב’ האופנים / יבאר מחלוקת רש”י ותוס’ בסוגיית “איבעיא רב ביבי” 

ע”פ ב’ האופנים

 הרה"ח שמואל שי' גינזבורג
נו"נ בישיבה

א
ב' אופנים בהבנת הגמ'

איתא בגמ’1: “אמר אביי פשיטא לי ידו של אדם אינה לא כר”ה ולא כרה”י . . בעי אביי 
ידו של אדם מהו שתעשה ככרמלי’ מי קנסוה רבנן לאהדורי לגביה או לא”.

ומביאה הגמ’ ג’ אופנים בזה: א. ת”ש שזה מחלוקת תנאים )בין ב’ ברייתות(, ב. העמדה 
לכו”ע ככרמלית דמיא ומדובר בב’ מקרים )למעלה או למטה מי’(, ג. העמדות שלכו”ע 
לאו ככרמלית )וההבדל בין הברייתות הוא: מבעוד יום/משחשיכה, בשוגג/במזיד, נחלקו 

אי קנסינן שוגג אטו מזיד, מדובר לחצר זו/לחצר אחרת(.

וצריך להבין בכוונת הגמ’ לאורך הסוגיא, דיש לבאר בב’ אופנים:

א. אביי שאל מה דין ידו של אדם, ומעוניין לדעת את ההלכה, והגמ’ מנסה לענות על 
שאלתו ומעמידה את דבריו כנקודת מחלוקת של כו”כ ברייתות, אך כיון שהסברים אלו 

אינם מוכרחים, דוחים אותם, ואין תשובה לשאלת אביי.

ב. אביי שאל מה דין ידו של אדם, ומסתבר לומר שלא דנו בזה קודם )בשונה מסתם 
והגמ’ מקשה על  ידעו את הברייתא(;  תלמידים או בני בית המדרש שלא מופרך שלא 

1( שבת ג, ב. 
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אביי שכבר חלקו התנאים בכך )ע”ד “לימא כתנאי”, “כתנאי” וכיו”ב2(, ודוחה הגמ’, שניתן 
להעמיד את הברייתות לכיוונים שונים ואין ידיעה ברורה בנושא.

נקודת החילוק בין ב’ האופנים הנ”ל היא: האם בהבאת הברייתות מתרצת הגמ’ את 
שאלת אביי ובפריכתם היא משאירה את שאלת אביי ללא מענה. או שבהבאת הברייתות 

הגמ’ מקשה עליו, ובפריכתם הברייתות - מסכימה שלא דנו בזה קודם.

ויש לעיין כיצד נלמדת הסוגיא בדעת המפרשים.

ב
ביאור המהרש"ל

פשיטותא  הך  דחי  איך  תימה  “נ״ב  הקשה:  כו’”(  ככרמלית  )“דכ״ע  במהרש”ל  והנה 
ואמר דפשטינן מינייהו טפי”.

ותירץ: “ונראה דהך שינויא והך איבעית אימא דבתריה הוא חד שינויא וכאלו אמר 
תרתי ואיבעית אימא כלומר לא תפשוט מידי דאפשר כ״ע סבירא דיד ככרמלית דמיא או 

לאו ככרמלית דמיא כו׳.

ונראה מקושייתו, שבתחילה העמידה הגמ’ שספקו של אביי תלוי במח’ תנאים, ואח”כ 
מביאה הסבר נוסף - שזה אפילו לא מחלוקת )ו”לכ”ע ככרמלית דמיא”(. ולכאורה מדוע 
לגמ’ יש כביכול בעיה עם ההסבר שלכן מביאה הסבר נוסף, כלומר: מה החיסרון בהסבר 

הראשון שההסבר השני בא למלאות?

ומתרץ שאכן כל התירוצים הבאים נאמרו יחד, בכדי לומר שאין הוכחה לשום כיון 
ואת”ש ספיקו של אביי.

ג
ב' האופנים בהמשך הסוגיא

והנה בהמשך דיון הגמ’, איתא: “אדרבה איפכא מסתברא במבעוד יום דאי שדי ליה לא 
אתי לידי חיוב חטאת ליקנסוה רבנן, מחשיכה דאי שדי ליה אתי בהו לידי חיוב חטאת לא 
ליקנסוה רבנן; ומדלא קא משנינן הכי – תפשוט דרב ביבי בר אביי דבעי רב ביבי בר אביי 

“ואע”ג דבהדיא תנא לה בהא מתניתא, ליכא  ולא בעובדי כוכבים(:  )ד”ה  ב.  יג,  2( אך עיין רש”י חולין 
למיפרך תנינא, משום דלאו לכו”ע שמיע להו מתניתא. אבל במידי דתנא במתניתין, כי אמר לה אמורא פריך 

עליה מאי קמ”ל תנינא”. וע”ע רשב”ם פסחים קא, ב. )ד”ה ה”ג במתני’ דבי רב( ועוד.
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הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי חיוב חטאת או לא התירו תפשוט 
דלא התירו”.

וממשיכה הגמ’: “הא לא קשיא ותפשוט, ואיבעית אימא לעולם לא תפשוט ולא קשיא 
כאן בשוגג כאן במזיד בשוגג לא קנסוה רבנן במזיד קנסוה רבנן”.

והנה גם שאלה זו ניתן להבין בב’ האופנים הנ”ל:

א. הגמ’ פושטת את איבעיית רב ביבי, ולאחמ”כ דוחה שאפשר להעמיד את ההבדל 
בין הברייתות בכוונת האדם )שוגג/מזיד( ולא בשינוי הזמן )מבעו”י/משחשיכה(, וא”כ אי 

אפשר להוכיח מה יהיה הדין בספקו של ביבי3.

וא”כ  לו  מוכח שאין מתירין  בית המדרש  בני  ביבי שמדעת  רב  על  הגמ’ מקשה  ב. 
אין מובן מה הסתפק, ודוחה שניתן להעמיד את חילוק הברייתות בכוונת האדם, וא”ש 

איבעיית רב ביבי.

אך ניתן ללמוד זאת בצורה שונה, וכדלקמן )אות ו(.

ד
ראיות לאופן הא'

ולכאורה ניתן להביא כמה ראיות לאופן הא’:

1. מפשטות לשון הגמ’ “הא לא קשיא ותפשוט” משמע שמנסה לפשוט את איבעיית 
רב ביבי.

2. ק”ק לומר שרב ביבי בר אביי צריך י’ לדעת את דברי בני בית המדרש שחיו בזמנו 
ואף יתכן לאחריו )דהרי דיון הגמ’ הנ”ל הוא על שאלת אביו - אביי(, ולכן מסתבר יותר 

לומר שהגמ’ רוצה לפשוט את ספיקו ולא להקשות עליו.

אך צ”ע, דמלשון הגמ’ “הא לא קשיא” היינו שקודם הייתה קושיא על רב ביבי )ומסתבר 
יותר כאופן הב’(?

3( ועיין רש”י ותוס’ כאן מדוע אין הוכחה מעצם הענין שאסרו בשוגג והתירו במזיד.
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ה
ביאור באיבעיית רב ביבי

ויש לבאר זה ובהקדים:

דהנה בהמשך הסוגיא4 מקשה הגמ’ על איבעיית רב ביבי, שלא שייך חיוב חטאת - כיון 
שנזכר ותחילתו במזיד )ואם לא נזכר לא יבוא לשאול(, ומתרצת שלא מדובר בשוגג:

“אמר רב אשי לעולם במזיד ואימא קודם שיבא לידי איסור סקילה. רב אחא בריה 
דרבא מתני לה בהדיא אמר רב ביבי בר אביי בהדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם 

שיבא לידי איסור סקילה”.

לגמרי  הגירסא  את  לשנות  צריכים  מדוע  מקשה,  ואידכר”  דאהדר  “ואלא  ובתוס’ 
ולומר שיש כאן חשש סקילה דוקא, ולא אומרים שרב ביבי הסתפק להתיר כדי למנוע 
את ה”איסור חטאת”, דגם כאשר “חזר ונזכר” ואין חיוב בפועל, מ”מ נעשית כאן עבירה 

)תחילתה בשוגג וסופה במזיד(.

וביאר הב”ח )סי’ רנד, ע”פ דיוק בלשון הטור(:

“ורבינו מיישב תמיהא זו דודאי הוה מצי לתרוצי הפי’ אימא לידי איסור חטאת, אלא 
תלמודא אשמעינן רבותא דאפי’ הדביק במזיד דה”ל רשע והוי אמינא הלעיטהו לרשע 
וימות ולא נתיר לו לרדות אפילו הכי התירו לו לרדותה קודם אפייה שלא יבא לידי איסור 
סקילה; ואין צריך לומר דאם הדביק בשוגג דאינו רשע דפשיטא דהתירו לו שלא יבא לידי 

איסור חטאת”.

ומשמע, דלדעת רב אחא )עכ”פ( נפשט הספק גם בשוגג, שהתירו לרדות את הפת.

וצ”ע איך מתיישבים דבריהם עם הגמ’ לעיל “הא לא קשיא ותפשוט” דלא התירו לו 
לרדות את הפת )לחומרא(.

)ובפרט לגירסת ר”י בתוס’ שלא דוחים אח”כ את הפשיטה, וכדלקמן.(

ויש לבאר, דהנה בנוגע ללשון הגמ’ “הא לא קשיא ותפשוט” כתב רש”י5: “הא לא קשיא 
– כלומר אם קושיא אחרת אין כאן זו יש לה תירוץ; וכן כל דוכתא דאיכא הא לא קשיא יש 

קושיא גדולה מזו”. והיינו שמדגישים שרק “הא לא קשיא”.

4( ד, א.
5( שבועות כג, ב.
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וא”כ אין כוונת הגמ’ כלל לפשוט את הספק.

ועפ”ז ניתן לבאר גם הנ”ל )אות ג’(, שמשפט זה בא כהקדמה לדחיה שלא ניתן לפשוט 
את הספק מהברייתות הנ”ל משום שניתן להעמיד את הברייתות במקרים אחרים, ולא בא 

כפירכא על “קושיא”, ועדין ניתן לומר שלא הייתה כאן קושיא על רב ביבי.

אך לאידך יוצא, שאין הוכחה מהסמכת הגמ’ לפשוט את הספק – דהרי כ”ז הוא בכדי 
להקשות קושיא יותר גדולה, ועצ”ע )וראה לקמן(.

ו
מחלוקת רשב"א ור"י בגירסת הגמ'

והנה בתוד”ה “ואיבעית אימא” מביא ב’ גירסאות אם לאחר המשפט “הא לא קשיא 
ותשפוט” גרסינן “)ואיבעית אימא( לעולם לא תפשוט”.

ר”י מבאר שהגמ’ הביאה הוכחה מכך שבני בית המדרש לא תי’ כהאיפכא מסתברא6, 
והוכחה זו לא ניתן לפרוך; וא”כ ה”איבעית אימא” אינו מסייע לספק רב ביבי, שספיקו לא 

נפשט, אלא נותן אפשרות נוספת לחילוק בין ב’ הברייתות.

הספיקות  אחד  את  לפשוט  מוכרחים  הגמ’  שמדברי  באריכות  מבאר  הרשב”א  אך 
)דאביי או דרב ביבי(, שמום דא”א לומר “איפכא” דהוי כ”חוכא ואיטלולא”. וע”ז מת’ הגמ’ 

“לעולם לא תפשוט”, כיון שיש אפשרות שלישית להעמיד את סתירת הברייתות.

וצריך להבין במה נחלקו ר”י ורשב”א, דגם לר”י, לפי תי’ הגמ’ בתיווך הברייתות אין 
פשיטה לספיקו של רב ביבי; ומאידך להרשב”א, ניתן לפשוט את ספיקו של רב ביבי, גם 

אם זה לא לכל הדיעות?

ז
ביאור מחלוקתם ע"פ ב' האופנים הנ"ל

ואולי י”ל, שנחלקו בב’ האופנים הנ”ל בלימוד הגמ’:

ר”י, שהגמ’ מנסה בכל מהלך הסוגיא לפשוט את ספיקו של  מסתבר לומר לשיטת 
אביי, וא”כ כל פשיטה באה בפני עצמה, ללא קשר לפשיטה אחרת. ולכן אינו מקשר בין ב’ 

האיכ”ד הראשונים ומבאר שהקושיא היא רק מד”לא משני איפכא”.

6( ועיין במהר”ם )בגמ’( מדוע יש הוכחה מכך.
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ולפ”ז מסתבר לומר, שגם הלימוד בספיקו של רב ביבי יהיה באותו אופן, שהגמ’ מנסה 
לפשוט את ספק רב ביבי. וא”כ מספיק שיש אפשרות אחת לפשיטה )בני בית המדרש 

בתירוץ של “מבעוד יום/משחשיכה”( בכדי לערער את הספק.

אך וודאי אינה הכרעה מה הדין בספיקו של רב ביבי, וא”כ גם כשהגמ’ מביאה את 
איבעית אימא השני, אינה משתמשת בלשון “לעולם לא תפשוט”, דבכל מקרה יש מישהו 

שמעמיד כך, ויש לו דעה בספק של רב ביבי.

לעיל  )כמובא  וא”כ  אביי,  על  מקשה  שהגמ’  לומר  מסתבר  הרשב”א7  לשיטת  אך 
מהמהרש”ל( ב’ האיבע”א באים יחד לומר שאין קושיא לאביי, וספיקו נכון.

ביבי, שהגמ’ מקשה שניתן לפטור את ספיקו; אך  ומסתבר לומר שכ”ה בשיטת רב 
דוחה שאין אפשרות לדחות את ספיקו.

אע”ג  ביבי  דרב  בעיא  תפשוט  “א”כ  התוס’(:  )בהמשך  הרשב”א  את”ש מש”כ  ועפ”ז 
דאיכא למידחי בשינויא קמא, ואי בעית למפשט דאביי נאמר כשינויא בתרא וזיל הכא 

קמדחי ליה כו’ – מ”מ חדא מינייהו מיפשטה ממה נפשך”.

א. דיש כאן דחיות לקושיות על אביי ולא ניסיון לפשיטת ספק.

)“חדא  נכון  אינו  הנ”ל  לבהיר שאחד מהספיקות  בא  נפשך”  “ממה  בכותבו  תוס’  ב. 
מינייהו קא מיפשטא” כקושיא(, ואינו פושט אחד מהספיקות.

ג. מובן מדוע הגמ’ אומרת “לעולם לא תפשוט”, משום שהפשיטה היא קושיא על רב 
ביבי/אביי )כנ”ל( ו”לעולם לא תפשוט” הוא דחי’ לקושי’.

ח
ב' האופנים גם בהמשך הסוגיא

ואולי עפ”ז ניתן לבאר באופן נוסף את הקושיא לעיל )אות ד( כיצד בסוגייתנו פושטים 
את הספק לצד אחד ובסוגיא הבאה פשוט לנו כצד השני:

דהנה מרש”י משמע שנחלקו רב אשי ורב אחא האם רב ביבי הסתפק במזיד, או שמא 
לא הסתפק ופשט דוודאי התירו; אך תוס’ הביא גירסא נוספת האומרת שגם לפי רב אחא 

רב ביבי הסתפק.

7( ולכאורה כ”ה לדעת רש”י שלמסקנה לא רוצים לפשוט את הספק ולכן מאריך שגם באיבע”א של שוגג 
/ מזיד אין הוכחה לרב ביבי.
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וע”פ הנ”ל י”ל, שב’ הגירסאות הם כר”י ורשב”א הנ”ל:

לרש”י )ורשב”א( דחינו את הניסיון לפשוט שאסור לרדות משום שניתן לומר איבע”א 
שלישי, וא”כ ניתן לומר שגירסת רב ביבי היא פשיטה? להיתר.

אך לר”י ישנה אפשרות לפשוט לאיסור )מבני בית המדרש(, דרב ביבי הסתפק מה 
הדין במקרה זה; וא”כ עדיף לומר שרב ביבי נשאר בספיקו )וכנ”ל בב”ח שהספק הוא בב’ 

המקרים דשוגג ומזיד(.

יהיה ללמוד בב’  ניתן  ותפשוט”  “הא לא קשיא  ניתן לומר, שגם את המשפט  ועפ”ז 
האופנים הנ”ל:

לרשב”א )ורש”י( לא באים לפשוט את ספיקו של רב ביבי וא”כ המילים “הא לא קשיא” 
באים רק כהקדמה למשפט “לעולם לא תפשוט” כנ”ל אות ד; אך לר”י “ותפשוט” - שניתן 

לפשוט את ספיקו של רב ביבי.
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סיכומים וביאורים בריש מסכת שבת
לתועלת התלמידים1

תוכן ענינים כללי של מהלך הסוגיות בפרק יציאות השבת / שיטת התוספות בענין מלאכה גרועה / הצעת ביאור 
בסוגיא של "יציאות השבת שתיים שהן ארבע" / הצעת ביאור בסוגיא של "הטעינו חבירו" / סיכום דברי התוספות 
בסוגיא של "קלוטה כמי שהונחה" / הצעת ביאור בסוגיא של "שלשל ידו למטה מג" / הצעת ביאור בסוגיא של 
"ותופסת עד עשרה" / הצעת ביאור בסוגיה של "וכן בגומא" / הצעת ביאור בסוגיא של "המניח עירובו בבור" / 

"אסקופה משמשת שתי רשויות" – בזמן הזה שעומדים על סף הגאולה

הרה"ח שלום דובער שי' וולף
משפיע ונו"נ בישיבה

דע מאין באת ולאן אתה הולך

דרך הגמרא לעבור מנושא לנושא, בקשר ישיר או בקשר עקיף, בלא כותרות המכוונות 
ובלא משפטי קישור, וללומד בשטחיות הגמרא יכולה להראות כאוסף רעיונות בלא סדר 

מסודר.

אך האמת היא שכל עניני התורה הם בסדר מסודר, דבר דבור על אופניו, כל ענין נמצא 
במקום המתאים לו, ובכלל זה גם הגמרא מסודרת ומדוקדקת. ועל לומד הגמרא לשים לב 
למהלך וקישור הענינים. לשים לב לנושא העיקרי של כל סוגיא בפני עצמה, וכיצד היא 
מתקשרת לסוגיות שלפניה ושלאחריה. מאין באנו ולאן אנו הולכים. וכפי שמצינו בכמה 
מקומות שרש"י ותוספות ושאר מפרשים מעירים על קישור הענינים, במקומות שהקישור 
אינו מובן מאליו, שמזה משמע שבשאר המקומות שלא דברו על זה הם סומכים על הלומד 

שיעקוב וימצא בכוחות עצמו.

הדברים.  לזכרון  והן  הסוגיה,  להבנת  הן  חשובה  הסדר,  אחר  שבמעקב  והתועלת 
שכאשר הדברים מסודרים בראש בסדר נכון, קל לזכור גם ריבוי ידיעות.

1( מתוך דברים שעלו בלימוד עם התלמידים היקרים, בחברותא ובשיעורים.
בכמה ענינים דלקמן, ראה קונטרס "דרכי ההגיון במשנה וגמרא" הנדפס בשערי ישיבה ח"י.
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*
ולעניננו, בעמדנו על סוגיית הגמרא בביאור המשנה הראשונה במסכת שבת:

ובהקדים, שבמשנה עצמה שלשה חלקים. כותרת – יציאות השבת שתיים שהן ארבע 
וכו'. רישא – מקרים בהם אדם העביר חפץ מרשות לרשות והניח בידו של חבירו או נטל 
ממנה, שבמקרים אלו חייב המוציא. סיפא – מקרים בהם אדם העביר חפץ מרשות לרשות, 
וחבירו סייע בידו, על ידי שנתן החפץ לידו או נטל ממנה, שבמקרים אלו שניהם פטורים.

בדרך כלל הגמרא מבארת דברי המשנה לפי הסדר שבמשנה. אך במשנה זו ישנו שינוי 
מהסדר הרגיל, והגמרא בדרכה לעבור מענין לענין, הגיעה לדון בענינים השייכים לסיפא 

עוד לפני שהתחילה לדון בענינים השייכים לרישא. וכדלקמן: 

לכאורה אפשר לחלק דברי הגמרא, מהמשנה עד המשנה, לשלוש סוגיות כלליות:

– דף ד סוף עמוד א. "איסור  א. הכותרת שבמשנה ]דף ב סוף עמוד א. "תנן התם" 
סקילה"[. ביאור הכותרת, מה הן יציאות השבת, ומה הן השתיים שהן ארבע בפנים ובחוץ. 
הדיון במנין האיסורים שבמשנה, נוגע במקרים שבסיפא, בהם שני אנשים עשו מלאכה 
ועברו איסור, שעל זה מתעורר דיון, האם נכון למנות מקרה כזה כאיסור אחד או כשניים. 
ומתוך זה2 הדיון עובר לשאלות נוספות הקשורות לדין שבסיפא, שבמבט שטחי נראות 

שעומדות כל אחת לעצמה, אך המתבונן יראה שהם קשורות וממשיכות זו את זו3. 

ב. דיני עקירה והנחה ]דף ד סוף עמוד א. "פשט העני" – דף ו אמצע עמוד א. "והזורק 
בידו  חפץ  שהניח  שברישא, שאדם  לדין  וחוזרת  המשנה,  לסדר  חוזרת  הגמרא  חייב"[. 
של חבירו, חייב. ונשאלת השאלה, מדוע הנחת חפץ בידו של אדם נחשבת הנחה גמורה. 
בהמשך לזה דנה הגמרא במקרים שונים, שלא דוברו במשנה, אך נראה שכולם סובבים 

סביב הנקודה הנ"ל, להגדיר מהי העקירה וההנחה שמתחייבים עליה. 

ג. הגדרת ד' רשויות השבת ]דף ו אמצע עמוד א. "תנו רבנן" – דף ט סוף עמוד א. 
"תל ברשות הרבים"[. במשנה דובר על איסור הוצאה מרשות לרשות, אך לא נתבאר בה 
הגדרות הרשויות בשבת. ולכן כאן, עם סיום הביאור של המשנה הראשונה ומה שנגרר 
בעקבותיה, קבעה הגמרא ברייתא המבארת את ד' רשויות השבת4. ומכאן ואילך הגמרא 

2( ראה ג ע"א תוד"ה 'שניהם פטורין'.
3( כפי שמעיר על כך הפני יהושע כמה פעמים לאורך הסוגיא.

4( שים לב שכבר בדף ג ע"ב, כשמוזכר לראשונה המושג כרמלית, רש"י מיד מפנה לברייתא זו כמקור 
העיקרי למושג.



   179   שער נגלה      

את  לבאר  הגמרא  עוברת  הברייתא  ביאור  ובסיום  על הסדר.  הברייתא  בביאור  עוסקת 
המשנה הבאה במסכת. 

*
כמובן, הענינים שבסוגיות השונות נוגעים זה בזה, אך חשוב לשים לב לנקודה העיקרית 

של כל סוגיה ולהבדלים שביניהם. 

מעניין לציין שהגמרא מתייחסת לכל ההמשך הנ"ל כענין אחד. כך שכבר בדף ד היא 
אומרת "כדבעינן למימר לקמן" ומפנה לדברי אביי המופיעים בדף ח.

שיטת התוספות במלאכת הוצאה

התוספות הראשון על המסכת מזכיר את הרעיון שמלאכת הוצאה היא "מלאכה גרועה". 
ובהמשך )תוד"ה פשט בעל הבית( הוא מבאר יותר שמצד הסברא לא היינו מגדירים את 
מלאכת הוצאה כמלאכה ממש, לולא שהתורה לימדה איסור זה בפני עצמו5. ולכן גם אחר 
שלמדנו איסור הוצאה, איננו מכלילים בו אלא רק מה שהיה במשכן ממש. ומוכיח זאת 

מכמה דינים במלאכת הוצאה, שחז"ל מראים מקורם במלאכת המשכן.

ועם קו זה תוספות ממשיך לאורך כל הסוגיות, ועל כל דין וסברה שאומרת הגמרא 
בנוגע לדיני הוצאה, הוא מחפש למצוא מקורו במשכן ממש, או בפסוק. כך בנוגע לדין 
הגמרא6 שבעינן עקירה והנחה מעל גבי מקום ד' דוקא. ואח"ז הסברה7 לחלק בין עקירה 
שבעינן מקום ד', להנחה שלא בעינן מקום ד'. הסברה8 ללמוד זורק ממושיט. הדין9 שאגוז 
רשות  דרך  הרבים  לרשות  היחיד  מרשות  מעביר  של  והדין10  מונח.  נחשב  לא  מים  על 

אחרת.

משא"כ רש"י, בכל אותם מקומות מסביר הדינים על פי סברה או כיו"ב. ומזכיר את 
המשכן רק במקומות שחז"ל עצמם הזכירו אותו11.

5( וחוזר על זה בריש הזורק, צו ע"ב. בתוד"ה הוצאה גופא.
6( ד ע"א. ובתוד"ה והא בעינן.

7( ד ע"ב. ובתוד"ה ודלמא.
8( ד ע"א. בתוד"ה דרבי עקיבא.

9( ה ע"ב. ובתוד"ה אגוז.
10( ה סע"ב ואילך. ובתוד"ה בשלמא. ד"ה מידי דהוה. ד"ה המושיט.

11( אמנם בדין הזורק כוורת )שהיא רה"י( לרה"ר שפטור )ח, א(, מוחלפת השיטה. שרש"י מסביר טעם 
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הצעת ביאור הסוגיה של יציאות השבת

תוכן סוגיית הגמרא, בירור המשמעות של "שתיים שהן ארבע".

בריש מסכת שבועות, "שבועות שתיים שהן ארבע, ידיעות הטומאה שתיים שהן ארבע, 
מראות נגעים שניים שהן ארבעה, יציאות השבת שתיים שהן ארבע". ומשנה זו מובאת 
גם בגמרא בריש מסכת שבת. ובשתי המסכתות הגמרא נעמדת לדון ולברר מה הכוונה 

באמור בשבועות "יציאות השבת שתיים שהן ארבע".

ובתחלה הגמרא יוצאת מתוך נקודת הנחה שהמשנה מתכוונת רק להוצאות שהן אב 
מלאכה המפורש בתורה, ולא להכנסות שהן תולדה. ולפי זה צריך לפרש שהשתיים שהן 
ארבע היינו שתי הוצאות האסורות דאורייתא )הוצאה דעני והוצאה דעשיר(, עם שתי 
הוצאות האסורות מדרבנן )שהעני עשה רק עקירה, ושבעה"ב עשה רק עקירה(. אך פירוש 
זה נדחה מכח הקושיא "והא דומיא דמראות נגעים קתני, מה התם כולהו לחיובא אף הכא 

נמי כולהו לחיובא".

ולפיכך מגיע רב פפא ומפרש ששתיים שהן ארבע היינו שתי הוצאות )דעני ועשיר( 
שהם אבות הכתובות בתורה במפורש, עם שתי הכנסות )דעני ועשיר( שהם תולדות של 
הוצאה. ואע"פ שבמשנה נאמר "יציאות השבת", שלכאורה זה מתפרש על הוצאה לבדה, 
מפרש רב אשי ש"תנא הכנסה נמי הוצאה קרי לה". עד כאן סוגיית הגמרא בהנוגע לעניננו.

ולהעיר, שלפי פירוש רב פפא, נמצא שה"דומיא דמראות נגעים" הוא לא רק בענין 
הכללי ש"כולהו לחיובא", אלא גם בפרטיות, בחלוקה ל"שתיים שהן ארבע". שהרי בכל 
לשתיים  היא  החלוקה  נגעים(,  ומראות  הטומאה,  ידיעות  )שבועות,  כן  שלפני  הדינים 
המפורשים בתורה ועוד שתיים דאורייתא שאינם מפורשים אך נלמדים מדיוק הכתוב. 
המפורשות  הוצאות  שתי  שישנם  השבת,  ביציאות  פפא  רב  של  לפירושו  מתאים  שזה 

בתורה, ועוד שתי הכנסות שאף הם דאורייתא אלא שאינם מפורשים.

הפטור, לפי שבמשכן לא היו זורקים רשויות. והתוספות מסבירים באופן אחר.
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הטעם לסדר הפירושים ב"שתיים שהן ארבע".

להוצאות  רק  מתכוונת  שהמשנה  לפרש  נטתה  הגמרא  שמלכתחילה  זה  ולכאורה, 
ולא להכנסות, הוא12 מפני הקושיא המוזכרת בסוף הענין, "והא יציאות קתני", שהכוונה 
הגמרא  עיני  מול  עמדה  זו  שקושיא  לומר  שמסתבר  בלבד.  הוצאה  לאיסור  בפשטות 
המילה  על  להסתכל  אפשר  שאי  והסבירה  הגמרא  באה  שאח"כ  אלא  מלכתחילה13. 
"יציאות" לבדה, אלא צריך לראות את הענין מתוך הקשרו הרחב, שהדין דיציאות השבת 
בא בהמשך למראות נגעים וכו', שזה מכריח אותנו להוציא את המלה יציאות ממשמעותה 

הצרה ולהבין אותה במשמעות רחבה יותר הכוללת גם הכנסות.

והרי זה כדרך הרגיל במחשבת האדם, שהמחשבה הראשונה נוטה להתפס למשמעות 
הפשוטה של המילים, מבלי להתייחס להקשרם הכללי. ואז באה המחשבה השניה ומורה 
שאי אפשר להתפס למילה מתוך הענין, אלא צריך לראות את הענין בכללותו, ואת המילה 

הפרטית אפשר להבין במשמעויות נוספות. 

והרי השקלא וטריא כאן ]עד התירוץ הסופי של רב פפא[ הוא של סתמא דגמרא בינה 
לבין עצמה, ולא של אמוראים זה עם זה. שכמבואר במ"א, זהו שקלא וטריא פשוט יותר 

הקרוב יותר למהלך המחשבה של הלומד המצוי.

"והא  גם בדבריהם על ההווה אמינא שבגמרא מתייחסים לשאלה  אמנם התוספות, 
דומיא דמראות נגעים קתני" ולכאורה משמע מפירושם שגם בהווה אמינא ידעו שצריך 

להיות דומיא דמראות נגעים.

אך לכאורה, גם בזה התוספות לשיטתם, שמשתדלים תמיד לעשות את ההווה אמינא 
בלבד  אחד  פרט  לו  שחסר  אלא  הבאים  המהלכים  כל  את  כבר  יודע  שהדובר  חכמה, 
שנתחדש לו בדברי הגמרא שלאח"ז שלאח"ז. אך בדרך הפשט לכאורה נכון לומר שההווה 
אמינא לא נתנה דעתה על הענין שיציאות השבת צריך להיות דומיא דמראות נגעים. ודוק.

12( הסוגיה מתחילה באמירה "התם דלאו עיקר שבת הוא אבות תני תולדות לא תני". אך לכאורה באותה 
מדה יכול לפרש גם כמסקנת הגמרא, ש"התם דלאו עיקר שבת הוא חיובי תני פטורי לא תני". ולכאורה זה 

שהעדיף את פירושו הראשון, הוא מפני שפירוש זה קרוב יותר לפשט לשון המשנה, כבפנים.
שחיוב  שאף  רש"י,  שמפרש  וכפי  יציאות".  נינהו,  מאי  "חיובי  הגמרא,  מקושיית  גם  שמשמע  וכפי   )13
בכלל כולל גם הכנסות, אך המקשן היה מונח אצלו בפשטות שהחיובים האמורים כאן הם יציאות דוקא, כיון 

ש"יציאות קתני".
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*
עוד יש להעיר בענין זה, דהנה הגמרא בחנה את שני הביאורים כיצד הם מתיישבים 
בלשון והמשך המשנה. אך מלבד זאת יש להוסיף ולבדוק כיצד שני הביאורים מתיישבים 

מצד ההגיון כשלעצמו.

דהיינו, אם יודעים אנו שביציאות השבת ישנם כמה סוגים, אבות, תולדות, ואיסורי 
ואומרים אנו שבמסכת שבת, ששם עיקר שבת, מפרטים כל סוגי היציאות, אך  דרבנן. 
במסכת שבועות דלאו עיקר שבת, אין מפרטים כל היציאות אלא חלקם, דהיינו החלק 
העיקרי יותר, והשמיטו היציאות שאינם עקריות. צריכה להשאל השאלה, מה הם היציאות 

שאינם עקריות, שאותם ראוי להשמיט, התולדות, או איסורי דרבנן.

שפטור  היציאות  הם  להשמיט  שיש  שהיציאות  מאליה,  ברורה  התשובה  ולכאורה 
עליהם, שהם היציאות הכי גרועות, ולהשאיר כל היציאות דאורייתא. ולא להיפך, להשמיט 

התולדות שאסורות מדאורייתא, ולהשאיר היציאות שאסורות רק מדרבנן.

והרי זו סיבה נוספת לקיים פירושו של רב פפא במשנה, לא רק מצד משמעות דברי 
המשנה, אלא גם מצד תוכן פירושו כשלעצמו.

הפירוש שאמור לעלות ללומד, והטעם שהגמרא מתעלמת ממנו

והנה בריש מסכת שבת, "יציאות השבת שתיים שהן ארבע בפנים ושתיים שהן ארבע 
לשון  משמע  שכך  התוספות  עמו  והסכימו  )כפירש"י,  הוא  הפשוט  שהפירוש  בחוץ". 
שני  ועד"ז  שבפנים,  הבית  לבעל  פטורים  ושני  והכנסה(  )הוצאה  חיובים  שני  המשנה(, 

חיובים ושני פטורים לעני שבחוץ.

והנה כשמעמידים משנה זו מול המשנה בשבועות, שהיא כתבה בקיצור "שתיים שהן 
ומובנת  קצרה.  וכאן  המשנה  האריכה  כאן  מדוע  כנ"ל,  השאלה  ועולה  לא.  ותו  ארבע" 
בפשטות התשובה כנ"ל, כפי שהגמרא אומרת, שבמסכת שבת שהיא עיקר שבת המשנה 
האריכה יותר, ובמסכת שבועות דלאו עיקר שבת, קיצרה המשנה. ונשאלת השאלה כנ"ל, 
ואיזה חלוקה היא השמיטה, הנה לכאורה הלומד המצוי  מה קיצרה המשנה בשבועות 

אמור לזעוק שהכי מתבקש לומר שהמשנה בשבועות השמיטה החלוקה של עני ועשיר.

והטעם לזה, ראשית, שכך משמע מהשוואת לשון המשניות, שבשבת פירטו "בפנים" 
"שניים שהן  ובשבועות סתם  והעני שבחוץ,  ו"בחוץ", דהיינו כפירש"י, בעה"ב שבפנים 
זה  לפי  נשמטה(.  ו"בחוץ"  "בפנים"  )של  זו  שחלוקה  לכאורה  משמע  לא,  ותו  ארבע" 
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הרווחנו שהפירוש של "שתיים שהן ארבע" בשבת ובשבועות יהיה זהה. הוצאה והכנסה 
דחיוב, ועוד שניים דפטור.

וגם מצד הסברה זה מתבקש, שהרי החלוקה בין עני ועשיר היא החלוקה הכי פחות 
משמעותית ]וכקושיית התוספות על זה, "מה לי עני מה לי עשיר", ומה ראה התנא לחלק[, 
כל  ולהשאיר  להוריד,  שצריך  הראשון  הדבר  זהו  לקצר,  ויש  שבת",  עיקר  "דלאו  וכיון 

הפרטים שנוגעים לעיקר הדין, דהיינו אבות, תולדות, וגם איסורי דרבנן.

אמנם למרות זאת, פירוש כזה לא עלה כלל בגמרא, לא בהווה אמינא ולא במסקנא. 
וללומד זה אמור להפריע, מדוע מתעלמים מפירוש זה והסברות החזקות שבו לכאורה.

המשנה  בביאור  הוא  הגמרא  סוגיית  עיקר  דהנה  בפשטות,  בזה  הביאור  לומר  ויש 
מקומה  אך  שבת,  במסכת  ג"כ  מופיעה  זו  שסוגיא  שאף  מובן,  ומזה  שבועות,.  במסכת 
האמיתי הוא בשבועות14. וכשלומדים את המשנה בשבועות כשלעצמה, לפני שמשווים 
אותה למשנה בשבת, ומנסים להבין אותה מתוך עצמה, הרי מהלך הדברים המתבקש הוא 
כנ"ל, שבתחלה נראה שהכוונה לארבע הוצאות, ואח"כ מבינים ומגיעים למסקנה שהכוונה 
לארבעה חיובים. ולאחר שהגענו לפירוש זה, שהוא מוכרח מזה ש"דומיא דמראות נגעים 
קתני", הרי גם כשאנו יוצאים מהמשנה בשבועות ורואים את המשנה בשבת, ששם הפירוש 
הוא באופן אחר, אין בכח ההשוואה למשנה בשבת לשנות את הפשט המוכרח במשנה 
ובטח שלא  ולכן הפירוש השלישי הנ"ל לא עולה בגמרא, לא כהווה אמינא  בשבועות. 

לאחר המסקנא.

ההוכחות בגמרא לכך שבלשון התנא יציאות כוללות הכנסות, והטעם 
לסדר ההוכחות.

ולפי זה – שמקור הסוגיא הוא בשבועות – יומתק עוד ענין.

כשהגמרא מבארת ש"יציאות" שבמשנה הפירוש הוא הכנסות, בתחלה מביאים דברי 
רב אשי שמסביר זאת מסברא ש"כל עקירת חפץ ממקומו תנא הוצאה קרי לה". ומוכיח 
גם הכנסה  גדול שנאמר "המוציא מרשות לרשות", שזה כולל  זאת ממשנה בפרק כלל 
מהמשנה  זאת  שמוכיח  רבינא  דברי  מביאים  אח"כ  ורק  היחיד.  לרשות  הרבים  מרשות 

יותר, כפי שמציין  גם מזה שבמסכת שבועות השקו"ט בסוגיא הוא מפורט קצת  וכפי שמוכח קצת   )14
התוספות בשבת.
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במסכת שבת, שנאמר בה במפורש "יציאות השבת . . פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך 
ידו של בעל הבית", שהיא הכנסה.

ולכאורה תמיהה גדולה, הרי כל הלומד המשנה במסכת שבת, מוכרח להבין כדברי 
זו היתה צריכה להיות התשובה  ולכאורה  גם הכנסות.  כולל  רבינא שיציאות שבמשנה 
הפשוטה והראשונה, לפני ההסבר של רב אשי והדיוק מפרק כלל גדול. ומדוע בגמרא 

הסדר הפוך.

ועל פי הנ"ל מובן. כיון שהסוגיא במקורה היא במסכת שבועות, ששם נאמר "יציאות 
השבת" סתם, בלי לפרש מה הכוונה. ולכן ההסבר הראשון ש"יציאות" הוא גם הכנסות, 
לה".  קרי  נמי  הוצאה  הכנסה  ש"תנא  כשלעצמה,  בשבועות  המשנה  מתוך  לבוא  צריך 
וכשרוצים להוכיח כלל זה, והולכים לחפש מקור לכך בש"ס, הרי המקור האמיתי לכך 
הוא מהמשנה פרק כלל גדול, שם נמנו ל"ט מלאכות, ושם נמצא יסוד איסור הוצאה, ושם 
גם אפשר להבין מדוע "הוצאה נמי קרי לה", כיון שהמשנה מגדירה את האיסור כ"הוצאה 
חפץ ממקומו  עקירת  ש"כל  להבנה שבגמרא,  אותנו  מביא  שזה  סתם,  לרשות"  מרשות 
תנא הוצאה קרי לה". כי בשביל החפץ לא משנה באיזה רשות הוא נמצא, רשות היחיד 
או רשות הרבים, ומבחינתו הרשות שבה הוא נמצא שם הוא מקומו, ועקירה משם היא 

יציאה ממקומו.

אלא שכל הסברה זו של רב אשי היא מכח ההגיון לבד, ומכח הדיוק במשנה בפרק 
כלל גדול. ואח"כ בא רבינא ומוסיף מקור יותר מפורש לזה, מהמשנה הראשונה בשבת, 
ששם נאמר מפורש יציאות השבת, ונאמר במפורש שזה כולל המקרה של פשט העני את 

ידו לפנים, דהיינו הכנסה.

הוא  רבינא  של  וההסבר  יותר,  והיסודי  המהותי  הוא  אשי  רב  של  שההסבר  ונמצא 
המפורש יותר, ובא לרווחא דמלתא לחזק את דברי רב אשי. 
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הצעת ביאור הסוגיא של "הטעינו חבירו"

בהמשך המשנה ריש מסכת שבת, בנוגע לאיסור הוצאה מרשות לרשות בשבת, נאמר: 
"העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים. פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל 
הבית, או שנטל מתוכה והוציא, העני חייב ובעל הבית פטור . . פשט העני את ידו לפנים 

ונטל בעל הבית מתוכה, או שנתן לתוכה והוציא, שניהם פטורין".

עקירה  להיות  צריכה  שבת  הוצאת  על  להתחייב  שכדי  מובן,  המשנה  דברי  ומתוך 
בתחלה והנחה בסוף. ולכן ברישא, כשהעני עוקר או מניח בתוך ידו של בעה"ב, יש כאן 
ומתחייב על ההוצאה. אך במקרה שבסיפא, אף שהעני לכאורה הוציא  והנחה,  עקירה 

מרשות לרשות, אך כיון שלא עשה עקירה בתחלה, או הנחה בסוף, לכן יהיה פטור.

ובגמרא )ג סוף ע"א(, "בעי מיניה רב מרבי, הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן 
לחוץ מהו. מי אמרינן עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי ומחייב, או דלמא לא. אמר 
ליה, חייב, ואינו דומה לידו ]הפשוטה לפנים וגופו לחוץ, שפטר בה תנא דמתניתין אף 
לעני שהוציאו. רש"י[. מאי טעמא, ידו לא נייח, גופו נייח". והתוספות גורסים, "ידו בתר 

גופא גרירא, בעי עקירה. גופו לא בעי עקירה".

ויש לעיין ולבאר סברת רב בשאלתו וסברת רבי בתשובתו, כדלקמן:

ביאור השקו"ט בגמרא. שתי הבנות שונות בדין המשנה

ובהקדים, שבדרך כלל כאשר ישנו ספק בדין, ובו שני צדדים להיתר ולאיסור, תבוא 
התשובה ותכריע לאחד מן הצדדים. אך כאן – כפי שמשמע מהתוספות והמהר"ם, כדלקמן 
– תשובת רבי אינה מכריעה את ספקו של רב לצד אחד, אלא מבארת שהספק של רב 

מיוסדת על הבנה שאינה נכונה.

דהיינו, כשקוראים המשנה ורואים ההבדל בין המקרים, שכאשר העני נטל חפץ מידו 
של בעל הבית והוציא, חייב. ואם נתן בעל הבית לתוך ידו של העני והוציא, פטור. מובן 

בפשטות כנ"ל, שבסיפא היתה חסרה עקירה, ולכן פטור העני.

ואם נבקש לדקדק יותר ולהגדיר מדוע לא היתה עקירה בסיפא, אפשר לומר הסבר 
מיוחדת של עקירה, כמו ברישא  מעשה עקירה, דהיינו פעולה  בזה, כיון שלא היה כאן 
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שהעני נטל מתוך ידו של בעל הבית. אך בסיפא העני לא עשה מעשה עקירה, כיון שהעני 
היה מקבל ולא נוטל.

ולחידוד הדברים: לפי הבנה זו, לכאורה גם אם אדם עמד בתוך הבית והניחו חפץ בידו 
ופשט ידו לחוץ והניחו שם, יפטר מאותו הטעם, שלא עשה מעשה עקירה. וזה שבמשנה 
חייבו אדם העומד בפנים ופושט ידו לחוץ, יתפרש בפשטות שמדובר כשאותו אדם עקר 

החפץ לפני כן מעל גבי קרקע או שולחן.

ויצא עמו לחוץ ועמד או  גופו  יהיה גם במקרה שהניחו החפץ על  ובפשטות, עד"ז 
הניחו שם. שגם כאן יפטר כיון שלא עשה מעשה עקירה.

ועל מקרה זה בא רב לדבר, ולהראות שיש מקום לחלק ולומר ש"עקירת גופו כעקירת 
כאן  היה  פנים  כל  היה כאן מעשה של עקירת חפץ, אך על  חפץ". דהיינו, שאמנם לא 
מעשה של עקירת גוף, שנח על גבי קרקע ואח"כ נעקר ממנה, ואגב זה נעקר גם החפץ. 
ומקום לומר שמעשה זה יכול להחשב כמעשה עקירה בחפץ עצמו. אך אם נאחז בצד השני 
גופו לאו כעקירת חפץ, הרי שחזרנו לסברה הראשונה הנ"ל, שנפטור  ונאמר שעקירת 

אותו מטעם שלא היתה כאן עקירה.

כיון שהאמת היא שאין צריך מעשה  כוונת המשנה.  זו  רבי, שאין  לו  זה השיב  ועל 
מיוחד של עקירה בחפץ, וגם אם החפץ נעקר בדרך ממילא, גם זה עקירה יחשב להתחייב 
עליו. ולכן במקרה כנ"ל של אדם העומד בפנים והניחו חפץ בידו ופשט ידו לחוץ והניחו 
מרשות  החפץ  נעקר  הרבים,  לרשות  היחיד  מרשות  ידו  שבתנועת  כיון  יתחייב.  שם, 
לרשות. ולפי זה מה שאמרו במשנה שאדם העומד בפנים ופשט ידו לחוץ וחפץ בתוכה 
והניחו חייב, יתפרש בכל מקרה, בין שעקר החפץ מקרקע, ובין שהניחו החפץ בידו. וקל 
וחומר במקרה של רב, שהחפץ מונח על גוף האדם ויצא עמו לחוץ, שודאי עקירה יחשב 

להתחייב עליו.

וזה שבמשנה נפטר העני העומד בחוץ וידו פשוטה לפנים ונתנו לתוכה והוציא, אין 
זה מפני שחסר בעקירה כשלעצמה, אלא מפני שחסר בהנחה שלפני העקירה. שהרי אין 
עקירה אלא ממקום הנחה, וכאשר החפץ ניתן בידו של העני העומד בחוץ, כבר אינו נחשב 
כמונח ברשות היחיד, ובמילא כאשר מניע ידו ומוציאה לחוץ, אין כאן עקירה מרשות 
היחיד. משא"כ במקרים הנ"ל שאדם עומד כולו ברשות היחיד, וחפץ בידו או על גופו, 

ודאי שיחשב כהנחה גמורה ברשות היחיד, והוצאתו משם לחוץ, תחשב כעקירה גמורה.

ובלשון הגמרא, זהו שאמר רבי "חייב, ואינו דומה לידו. מאי טעמא, ידו לא נייח גופו 
נייח". כלומר, שמשאלת רב ניכר שהוא סבור שיש מקום לדמות דין הטעינו חבירו על 
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גבי גופו, לדין ידו של עני הפשוטה לפנים שבמשנה, וללמוד מזה פטור. ועל זה משיב לו 
רבי שאין לדמות בין המקרים15. כיון שבמקרה של אדם שידו פשוטה לרשות אחרת ונתנו 
החפץ בידו, אין כאן הנחה. ובמילא לא תהיה כאן עקירה לאחריה. משא"כ גופו העומד 

ברשות אחת, הרי הוא נייח, וכשנעקר ממקומו, הרי זו עקירה ממקום הנחה.

ביאור דברי התוספות המהר"ם והמהרש"א

על כל פנים נמצא שיש בסוגיא של הטעינו חבירו שני דיונים שונים. א. בהנחה שצריך 
מעשה עקירה ממש, כסברת רב בתחלה, מתעוררת שאלת רב האם צריך מעשה עקירה 
בחפץ ממש או שגם עקירת גוף תחשב כעקירת חפץ. ב. לפי הכלל שעקירה היא ממקום 
הנחה דוקא, צריך לברר מה נקרא מקום הנחה. כדברי רבי בתשובתו שגוף נחשב מונח 

ויד לא.

והתוספות בד"ה עקירת גופו מתייחס לספק הראשון, האם צריך מעשה עקירה בחפץ 
ממש. וממשיך אותו הלאה, שאותו ספק קיים גם לגבי הנחה, האם צריך מעשה הנחה חפץ 
ממש או די בהנחת גופו. ומביא על כך הדין שבמשנה שהעני שנטל מיד בעל הבית והוציא 
חייב. שמדין זה משמע לכאורה שעצם ההוצאה מחייבת את העני, גם אם לא הניח ממש 

בקרקע. הרי ראיה לכאורה שהנחת ידו ברשות בה הוא נמצא נחשבת הנחת חפץ.

בפעולת העקירה וההנחה,  ואח"כ )בד"ה שלאח"ז( התוספות עוסק בדיון השני )לא 
אלא( בהגדרת מקום הנחה. ומחדד דברי רבי, שמה שאמר שיד אינה נחשבת מקום הנחה, 
היינו רק יד הפשוטה לרשות אחרת. אך יד שבאותה רשות עם הגוף ודאי נחשבת נחה. 
ומביא על זה ראיה מאותו דין שבמשנה, שהעני שפשט ידו לפנים ונטל מתוך ידו של 
בעה"ב והוציא חייב. שמכך מוכח שנטילה מיד בעל הבית נחשבת עקירה, הרי שיד בעל 

הבית נחשבת כמקום הנחה.

15( וליתר חידוד:
בקריאה פשוטה של הסוגיה, דברי רבי "ואינו דומה לידו" קצת תמוהים )כפי שהעיר על זה גם המהר"ל 
בגור אריה. ושם ביאר באופן אחר(. שהרי גם רב היה מסופק אם המקרה של הטענת גוף דומה למקרה של 

נתינה ביד, או שלא. ומהי הדגשת רבי "ואינו דומה לידו".
ועל פי הנ"ל מובן, שרב חשב שהשאלה של הטעינו חבירו, והמקרה של עני שנתנו בידו, יש בהם צד שווה 
לפטור, שבשניהם לא היה מעשה עקירה בחפץ עצמו. אלא שבמקרה של הטעינו חבירו ישנו גם צד לחלק 
ולומר שעקירת גוף תחשב כעקירה גם עבור החפץ. ועל זה השיב לו רבי "ואינו דומה לידו", שאין כאן צד 
דמיון כלל. כיון שבמקרה של "ידו" סיבת הפטור היא מפני שהיה חסר בהנחה שלפני העקירה, וסיבה זו אינה 

שייכת כלל במקרה של הטעינו חבירו.
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וכפי  ביניהם.  לערב  שאין  שונות,  ראיות  ושתי  שונים,  דיונים  שני  הם  שאלו  ומובן 
שביאר כל זאת המהר"ם.

אך המהרש"א כנראה הבין אחרת מכל מה שנתבאר לעיל, ולהבנתו, כאשר רב שאל 
אם עקירת גוף נחשבת כעקירה, ספיקו של רב היה בכללי הנחה, האם גוף העומד נחשב 

נח, ובמילא האם עקירת גוף תחשב עקירה. ועל זה רבי השיב לו, שאכן גופו נייח.

ועל כך הוקשה למהרש"א, שלכאורה אין מקום לספקו של רב, שהרי זה שגוף העומד 
של  מידו  נטילה  על  העני  מחיוב  התוספות  וכראיית  במשנה,  ברור  דבר  זהו  נח  נחשב 

בעה"ב. והוצרך לדחוק ליישב זאת. ודוק.

הבנת התלמיד הפשוטה מול הבנת הרב המעמיקה

הדין  ונראה  מוקדמות,  ידיעות  בלא  לבדה,  המשנה  בעצמנו  לקרוא  כשננסה  והנה 
שהעני שהניחו חפץ בידו והוציא פטור, ומובן בפשטות שזהו מפני שלא נטל החפץ אלא 
הניחו בידו, וננסה להגדיר בעצמנו מה החסרון בזה שלא נטל החפץ בעצמו, בפשטות 
והבנתו של  דהיינו שחסר במעשה העקירה.  רב, שלא עשה העקירה בעצמו,  כמו  נבין 
רבי במשנה, שאין חסר בעקירה כשלעצמה, אלא בהנחה שלפני העקירה, הרי היא הבנה 

מופשטת יותר ומדוייקת יותר.

שאלת  שזו  דהיינו  רבי,  של  תלמידו  היה  שרב  מרבי,  רב  שאלת  שזו  לזה  ומתאים 
תלמיד מרבו. כך שאין כאן מחלוקת בין שתי סברות שקולות, אלא יש כאן הבנת התלמיד 

הפשוטה, וכנגדה הבנת הרב המעמיקה יותר. ודוק.
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הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע

ורשות הרבים  היחיד  היחיד לרשות  "הזורק מרשות  ד סע"א מביאים המשנה,  בדף 
באמצע. רבי עקיבא מחייב וחכמים פוטרין".

ושם בעמוד ב, "בעי רבה: למטה מי' פליגי, ובהא פליגי, דר"ע סבר קלוטה כמי שהונחה 
דמיא, ורבנן סברי לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא. אבל למעלה מי' דברי הכל פטור, 
ודכ"ע לא ילפינן זורק ממושיט. או דילמא, למעלה מי' פליגי, ובהא פליגי, דר"ע סבר 
ילפינן זורק ממושיט, ורבנן סברי לא ילפינן זורק ממושיט. אבל למטה מי' דברי הכל חייב, 

מאי טעמא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא".

וכדרך  אופנים,  ובכמה  כיוונים  מכמה  רבה  של  ספקו  בביאור  התוספות  והאריכו 
התוספות, בשקלא וטריא הלוך ושוב. מה שמקשה על התלמידים לתפוס כוונת דבריהם. 
וננסה להביא בזה עיקרי דבריהם לא בדרך שקלא וטריא, אלא בדרך של הרצאה פשוטה. 
וגם, לא על סדר דברי התוספות, אלא כהתבוננות בתוך סוגיית הגמרא עצמה. ועל ידי זה 

יקל אח"כ ללמוד דברי התוספות מבפנים, להבין כוונתם בקושיותיהם ותירוציהם.

חקירת התוספות העיקרית. האם יש קשר בין שתי הספקות שרבה מציג

ובהקדים ביאור וחידוד דבריו של רבה:

כשרבי עקיבא אומר שהזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורה"ר באמצע חייב, אפשר 
להבין את דעתו בשתי אופנים שונים.

אם נאמר קלוטה כמי שהונחה דמיא, נמצא שכשהחפץ הנזרק עבר דרך רשות הרבים 
נקלט באוירה וכמי שהונח ברשות הרבים, ויתחייב מדין המוציא מרשות היחיד לרשות 

הרבים.

וכיון שהכלל הוא שרשות הרבים היא רק עד עשרה טפחים, ואויר למעלה מעשרה 
טפחים נחשב כמקום פטור, לכן אם נרצה לומר שרבי עקיבא מחייב מדין קלוטה ומונחת 
ברשות הרבים, נצטרך לומר שמדובר במקרה שהחפץ הנזרק עבר בתוך עשרה טפחים 

באויר רשות הרבים.
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אך מלבד הדין הרגיל של מוציא מרה"י לרה"ר, ישנו עוד דין מיוחד של מושיט מרה"י 
לרה"י דרך רה"ר, שחייבה עליו תורה, שכן היה משא הלווים במשכן. ודין זה מיוחד בכך 
שאיסור זה חל למעלה מעשרה טפחים )ורש"י16 ותוספות גם יחד מניחים שהכוונה היא 
שאיסור זה חל גם למעלה מעשרה טפחים, וכל שכן שחל בתוך עשרה טפחים. וכדלקמן(. 
וגם, באיסור זה ישנו תנאי מיוחד שזהו דוקא כששתי רה"י הם באותו צד של רה"ר )כפי 

שיזכיר זאת התוספות בדבריו(.

אמנם כאן במשנה לא מדובר על המושיט מרה"י לרה"י אלא על הזורק. אך מקום 
לומר שר"ע סובר שזורק הוא כמושיט, ולכן יחייב את הזורק מדין מושיט. ולפי ביאור זה 
אין כוונת ר"ע לחייב על הנחה ברה"ר שבאמצע, אלא על ההנחה שברה"י השניה. עד כאן 

ההבנה הפשוטה בספקו של רבה.

*
והנה המתבונן בתוכן ספקו של רבה יראה שלכאורה שתי שאלות אלו )בדין קלוטה 
ובדין זורק( הן בשתי נושאים שונים, שאינם קשורים זה לזה. שאלה אחת בהגדרת ההנחה, 
ושאלה שניה בהגדרת הושטה. ולכן גם אם נכריע בשאלה אחת לצד אחד, עדיין השאלה 

השניה תשאר פתוחה ונוכל להכריע אותה לכל צד.

האפשרות  את  ומציג  ספקו,  את  מציג  כשרבה  מדוע  השאלה,  מתבקשת  כך  ואם 
הראשונה שהמחלוקת היא בדין קלוטה, הוא ממשיך ומניח בפשטות שבדין זורק הכל 
יודו שפטור, כיון שאין ללמוד זורק ממושיט. ומדוע לא אמר רבה להיפך, שבדין זורק הכל 

יודו שחייב כיון שיש ללמוד זורק ממושיט. 

שמא  האפשרות  את  מציג  כשרבה  הספק,  של  השני  בצד  השאלה  נשאלת  ועד"ז 
המחלוקת היא בדין זורק, והוא ממשיך ומניח בפשטות שבדין קלוטה הכל יודו שחייב 
כיון שקלוטה כמי שהונחה דמיא. וגם כאן נשאל, מנין זאת לרבה. ושמא להיפך, שבדין 

קלוטה הכל יודו שקלוטה לאו כמי שהונחה דמיא.

ומזה לכאורה משמע שאכן ישנו קשר בין שתי השאלות שרבה מעלה, שלכן כשרבה 
נוקט באחת השאלות צד אחד, הרי זה מכריח אותו לנקוט צד גם בשאלה השניה.

וסביב שאלה זו סובבים דברי התוספות בסוגיא )בד"ה אבל למעלה מי, אבל למטה מי, 

16( דוק ברש"י )ד, ב( ד"ה זורק, "מושיט מרה"י לרה"י דרך רה"ר אפילו למעלה מיו"ד קיימא לן בהזורק 
דחייב".
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ודאמרינן קלוטה( לברר האם אכן יש קשר בין שתי השאלות, ומהו. והתוספות מציעים 
כמה ביאורים בזה, כדלקמן.

בירור, האם יש קשר "טכני" בין השאלות

בתחלה17 התוספות מנסים למצוא קשר "טכני" בין השאלות. כלומר, אמנם השאלות 
במהותן אינן שייכות זו לזו כלל, אך בפועל, כיון ששתי השאלות חלות באותה סיטואציה, 

בהכרח שיש להם השלכה זו על זו.

ובהקדים, שהגמרא מציגה את שתי השאלות, כל אחת בסיטואציה אחרת. שהשאלה 
של קלוטה כמי שהונחה נשאלת בתוך עשרה טפחים, והשאלה של זורק כמושיט נשאלת 

בלמעלה מעשרה טפחים.

אך התוספות מציע אפשרות להבין ]ונראה שתוספות נשאר עם הבנה זו גם למסקנה18[, 
שאמנם ודאי השאלה של קלוטה אכן שייכת רק בתוך עשרה טפחים ולא למעלה מזה, 
כיון שלמעלה מעשרה הרי זה מקום פטור, ואין שם קליטה ברשות הרבים. אך השאלה 
של זורק כמושיט יכולה להיות שייכת גם בתוך עשרה טפחים, כיון שיתכן שגם שם ישנו 

האיסור של מושיט, ובמילא גם שם נשאלת השאלה האם זורק כמושיט.

מפני  זה  הרי  טפחים,  מעשרה  בלמעלה  דוקא  זו  שאלה  את  מציגה  שהגמרא  ]וזה 
זו באה במקביל לשאלה של קלוטה שהיא דוקא בתוך עשרה. אך אין  שבגמרא שאלה 
כוונת הגמרא להגביל את שאלת זורק כמושיט ללמעלה מעשרה דוקא. וכפי שיובן יותר 

מתוך ההמשך[.

ולפי זה נמצא לכאורה, שעל כרחנו שתי השאלות משליכות זו על זו. כי אם נניח שזורק 
כמושיט וחייב, בין למעלה מעשרה טפחים בין למטה מעשרה טפחים, שוב אין משמעות 

לשאלה האם קלוטה כהונחה או לא, כיון שבכל מקרה יתחייב הזורק מדין מושיט.

את  הציג  שכשרבה  ולבאר  פתחנו.  בה  מהשאלה  חלק  על  לענות  אפשר  זה  ולפי 

17( תוד"ה אבל למעלה מי;.
18( כמוכח מכך, שגם בהמשך התוספות )בד"ה דאמרינן(, כשמתייחס לאפשרות שהמחלוקת היא בדין 
זורק, ולכו"ע קלוטה לא כמי שהונחה, מבאר שהנפק"מ מדין קלוטה יהיה בזו כנגד זו, ששם אין דין זורק. ולא 
וזורק הוא גם למטה  ביאר שהנפק"מ תהיה למטה מעשרה, כיון שעדיין תוספות אוחז בהנחה שדין מושיט 

מעשרה.
וכך גם בהמשך התוספות, בביאורו החדש של ר"י, כדלקמן, מדבר לפי ההנחה שמושיט הוא גם למטה 

מעשרה.
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לבאר  מוכרח  היה  כהונחה,  קלוטה  בדין  חולקים  וחכמים  עקיבא  רבי  שמא  האפשרות 
שהכל מודים שאין זורק כמושיט. כי אם היו סוברים שזורק כמושיט, שוב אין משמעות 

לשאלה האם קלוטה כהונחה.

*
אך התוספות דוחה ביאור זה, כיון שגם לפי ההנחה ששתי השאלות – קלוטה וזורק – 
נפגשות בתוך עשרה טפחים, עדיין אין להם בהכרח השלכה זו על זו, ותתכן מציאות בה 

יהיה מקום רק לשאלה של קלוטה, ותתכן מציאות בה יהיה מקום רק לשאלה של זורק.

כי הדין של קלוטה מוגבל רק בתוך עשרה טפחים ולא למעלה מהם, ובמילא למעלה 
מעשרה ישנו מקום לחקור בדין זורק, בלא קשר לדין קלוטה. ולאידך, דין זורק מוגבל 
רק בשתי רשויות היחיד העומדות באותו צד של רשות הרבים. אך במקרה ששתי רשויות 
היחיד עומדות בשני צדי רשות הרבים, אין מקום לדין מושיט וזורק, ובמילא במקרה זה 

ישנו מקום לחקור בדין קלוטה, בלא קשר לדין זורק.

ולפי זה נמצא שבאופן תיאורטי על כל פנים, רבה אכן יכל להציג את ספקותיו בעוד 
שני אופנים נוספים, מעבר למה שמפורש בגמרא.

דהיינו, כשרבה הציג את האפשרות שמחלוקת ר"ע וחכמים היא בדין קלוטה, והמשיך 
ואמר שלמעלה מעשרה שאין שם קלוטה, הכל יפטרו, כיון שהכל מודים שאין דין זורק כדין 
מושיט. באותה מדה יכל גם לומר שהכל מודים שזורק הוא כמושיט, ולכן בזורק מרה"י 
לרה"י באותו צד של רה"ר יתחייב, בין למעלה מעשרה ובין למטה מעשרה, ומחלוקת ר"ע 

וחכמים בדין קלוטה תהיה בזורק מרה"י שבצד אחד של רה"ר לרה"י שכנגדה.

וכשרבה הציג את האפשרות שמחלוקת ר"ע וחכמים היא בדין זורק, והמשיך ואמר 
שלמטה מעשרה הכל יודו שחייב, כיון ששם ישנו דין קלוטה, והכל מודים שקלוטה כמו 
שהונחה. באותה מידה19 יכל לומר שהכל סוברים שקלוטה לא כמי שהונחה, ולכן מחלוקת 
ר"ע וחכמים בדין זורק תהיה בין למעלה מעשרה טפחים ובין למטה מעשרה טפחים. ורק 

הזורק מצד אחד של רה"ר לצד שכנגדו, יפטר, כיון שבזה אין דין מושיט וזורק.

*
אלא שהתוספות ממשיך ואומר שהאפשרות הנ"ל היא תיאורטית בלבד. כיון שבפועל, 

19( בלשון התוספות )בד"ה דאמרינן(, "ואומר ר"י . . כיון דאיכא לספוקי בפלוגתייהו, איכא נמי לספוקי 
דלמא לכולי עלמא לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה".
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שמשנה  כיון20  וחייב,  כמושיט  שזורק  מודים  הכל  שמא  אפשרות  להציג  יכול  לא  רבה 
זורק לדין מושיט. ועל כרחך שיש מי שפוטר  מפורשת בפרק הזורק שמחלקת בין דין 
בזורק. ולכן היה לרבה הכרח "חיצוני" להציג דוקא את האפשרות שהכל סוברים שזורק 

לאו כמושיט.

ועד"ז לאידך גיסא, רבה לא רוצה להציג אפשרות שהכל מודים שקלוטה לאו כמי 
שהונחה, כיון21 שרבה רואה במשנה של יציאות השבת שאדם המניח חפץ בידו של חבירו 
חייב, אף על גב שלא היתה כאן הנחה על מקום ד. ורבה מבין שהטעם לחייב במקרה זה 
הוא רק מדין קלוטה. על כרחך שיש לנו תנא שסובר שקלוטה כהונחה. ולכן יש לרבה 

הכרח "חיצוני" להציג דוקא את האפשרות שהכל סוברים שקלוטה כהונחה. 

ביאור קושיית הגמרא לפי התוספות

לפי כל הנ"ל, מסביר התוספות את דברי הגמרא בסוגייתנו:

יציאות השבת האומרת  כי הנה הסוגיא מתחילה בדברי רבה שאומר שהמשנה של 
שאדם המניח בידו של חבירו חייב, אף שלא היתה כאן הנחה במקום ד, היא מתאימה 
לדעת רבי עקיבא שסובר שקלוטה כמי שהונחה. כפי שמשמע במשנה של הזורק מרה"י 

לרה"י.

ועל זה מקשה הגמרא, והרי רבה הסתפק בפירוש דעת ר"ע באותה משנה של הזורק, 
וכיצד מניח כאן בפשטות שר"ע סובר שקלוטה כמי שהונחה.

ועל כך תמה התוספות, ומה בכך שרבה הסתפק בדעת רבי עקיבא. והרי מקריאה 
פשוטה של ספקו של רבה בגמרא, משמע שבכל צד של הספק, עדיין נשאר תקף הכלל 
שקלוטה כמי שהונחה. וההבדל הוא רק האם כלל זה הוא לכולי עלמא או שהוא רק לדעת 
רבי עקיבא. ואם כך, בכל אופן אפשר לקיים את פירושו של רבה במשנה, שהאדם המניח 
בידו של חבירו יתחייב מדין קלוטה. והדבר היחיד שאפשר לתמוה על רבה, מדוע בחר 
לייחס דעה זו לרבי עקיבא דוקא. והמענה הפשוט יהיה מפני שרבי עקיבא ודאי סובר כך, 

משא"כ חכמים שלא ברור דעתם בענין. ומהי קושיית הגמרא.

אמנם לפי כל הנ"ל, קושיית הגמרא מובנת בפשטות. כי כנ"ל, אין שום קשר מהותי או 

20( תוד"ה אבל למעלה מי;, "לא מצי למימר לכו"ע ילפינן זורק ממושיט, משום מתניתין דהזורק".
21( תוד"ה אבל למטה מי;, "דניחא ליה להעמיד מתניתין ככולי עלמא".
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טכני בין דין קלוטה לדין מושיט. ולכן, אם רבה בוחר לפרש את המשנה בהזורק שעוסקת 
בדין זורק כמושיט, אין לנו ממנה שום ראיה לגבי דין קלוטה. ומצד אותה משנה, יתכן 
שהכל סוברים שקלוטה כהונחה, ובאותה מדה22 יתכן גם להיפך. ואם כן, שוב אין לנו שום 
מקור לסברה של קלוטה כהונחה. וזוהי קושיית הגמרא, מנין לרבה שרבי עקיבא – או כל 

מישהו אחר – סובר שקלוטה כהונחה.

וזה שבפועל רבה בביאור המשנה שם הזכיר בדבריו את האפשרות שלכולי עלמא 
קלוטה כהונחה, אין זה מתוך איזה הכרח במשנה שם, אלא רבה אמר זאת מדעת עצמו, 
כדי לתווך את הדברים עם המשנה של יציאות השבת. אך אי אפשר להפוך דברים אלו 
של רבה למקור עליו נסמיך את המשנה של יציאות השבת. שהרי אי אפשר להפוך את 

המסובב לסיבה.

פירוש ר"י. יש קשר מהותי בין השאלות

בכל השקו"ט עד כאן התוספות הלך בגישה אחת, שאכן אין שום קשר בין דין קלוטה 
ודין זורק, ונקיטת צד בדין אחד, אינה מכריחה מאומה בנוגע לדין השני.

אך בהמשך התוספות מביאים דברי ר"י, שמציג קשר פשוט ומהותי, בין שני הדינים. 
כי אם נניח שקלוטה כמי שהונחה, לעולם לא נוכל לומר שזורק כמושיט. שהרי כשאדם 
זורק חפץ מרה"י לרה"י, הרי הוא קלוט באויר שנזרק שם, ואם קלוטה כהונחה, הרי נח 
באויר שבינתיים, המפסיק בין שתי רשויות היחיד. אין זה שייך כלל לדין מושיט, שאדם 

22( בלשון התוספות הנ"ל, "כיון דאיכא לספוקי בפלוגתייהו, איכא נמי לספוקי דלמא לכולי עלמא לא 
אמרינן קלוטה כמי שהונחה וכו;".

והנה בקריאה שטחית של דברי התוספות נראה שר"י מציע ספק נוסף בדברי ר"ע וחכמים, שאינו מוזכר 
בגמרא, נוסף על שתי הספקות המופיעים בגמרא במפורש. ור"י רוצה לומר שקושיית הגמרא היא מכח ספק 

זה שלא הוזכר בגמרא במפורש. וזה נשמע קצת דחוק.
אך על פי המבואר כאן מובן, שהספק הנוסף באמת אינו ספק נוסף כלל, אלא הוא רק צורה נוספת להציג 
שני  הצגת  אלא  אינם  רבה  דברי  עיקר  המתבונן,  שיראה  כפי  כי  בו.  ונכלל  בגמרא,  שהובא  ספק  אותו  את 
הצדדים, האם פליגי בדין קלוטה או שפליגי בדין זורק. והמשך דבריו תוך כדי, שאם פליגי בקלוטה לא פליגי 
בזורק, ואם פליגי בזורק לא פליגי בקלוטה, אינו עיקר דבריו כלל, ואפשר להציגם באופנים שונים, שאינם 

מעלים ואינם מורידים לעצם ספיקו של רבה.
וכשנחדד יותר נמצא, שאין כוונת ר"י לומר שקושיית הגמרא היא מכח הספק השלישי שלא נאמר, אלא 
שר"י מביא את הספק השלישי בכדי לחדד לנו את משמעות דברי רבה בגמרא, שברגע שרבה אומר שפליגי 

בזורק כמושיט, שוב אין לנו שום הוכחה מה הדין בקלוטה. ועל זה בעצם עומדת קושיית הגמרא. ודוק.
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שבאמצע,  באויר  קלוט  נחשב  אינו  שאז  לשניה,  אחת  מרה"י  ומושיטו  בידו  חפץ  אוחז 
ומתחייב על הנחתו ברה"י השניה.

ולכן גם לאידך גיסא, אם נאמר שזורק כמושיט, לא נוכל לומר שקלוטה כמי שהונחה.

והנה סברה זו לכאורה פשוטה היא, אבל בבואנו להתאים אותה לדברי הגמרא, צריך 
לעיין בדבר האם וכיצד סברה זו מתיישבת בדברי הגמרא.

ובבואנו לעיין בצד הראשון שבדברי רבה, שר"ע וחכמים חולקים בדין קלוטה, אבל 
למעלה מעשרה שאין שם קלוטה דברי הכל פטור, כי זורק אינו כמושיט. הרי זה מובן 
היטב לפי הביאור הנ"ל, שרבה היה מוכרח לקחת הצד שזורק אינו כמושיט. כי אם לכולי 

עלמא זורק כמושיט, שוב אי אפשר לחלוק בקלוטה כנ"ל. 

אך בבואנו לעיין בצד השני של רבה, שר"ע וחכמים חולקים בדין זורק, אבל למטה 
מעשרה שיש שם קלוטה דברי הכל חייב כי קלוטה כהונחה, הרי תמוה. שאם לכולי עלמא 

קלוטה כהונחה, בהכרח שזורק אינו כמושיט, וכיצד אפשר לחלוק בזה?

ועל כרחנו נצטרך לפרש שמה שאמרו "למטה מעשרה דברי הכל חייב, מאי טעמא 
קלוטה כמי שהונחה דמיא". אין הטעם של קלוטה עולה לכל הדעות. כי רבי עקיבא שחייב 
וזה שהוא  למעלה מעשרה מדין מושיט, על כרחך שסובר שקלוטה לאו כמי שהונחה. 
מחייב למטה מעשרה, הרי זה רק מפני שגם למטה מעשרה ישנו דין מושיט. ומה שאמרו 
בגמרא שלמטה מעשרה הזורק יהיה חייב מדין קלוטה, הוא רק לדעת חכמים שלמעלה 
מעשרה פטרו הזורק, ולמטה מעשרה יודו לרבי עקיבא שחייב, אך לא מטעמו אלא מדין 

קלוטה.

ואמנם ביאור זה הוא קצת חידוש בלשון הגמרא, לעשות פלגינן דיבורא ולומר שמה 
שאמרו "דברי הכל חייב, מאי טעמא קלוטה", ה"מאי טעמא" אינו דברי הכל ממש. אך 

דומה שעדיין הוא יכול להתיישב היטב בלשון.

זה תובן היטב גם קושית הגמרא, מנין שפשיטא לו לרבה שרבי עקיבא סובר  ולפי 
קלוטה כמי שהונחה. כיון שלפי ספיקו של רבה, שהמחלוקת במשנה היא בדין זורק, ורבי 
עקיבא שמחייב סובר שזורק כמושיט, על כרחך שרבי עקיבא סובר שקלוטה לאו כמי 

שהונחה. 
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שוחה. גומא. ננס.

חייב.  חבירו,  של  בידו  והניח  לרשות  מרשות  שהמוציא  כנ"ל,  נאמר  משנה  באותה 
והגמרא )ד, סע"א( מקשה על זה, "והא בעינן הנחה על גבי מקום ד על ד וליכא". ואחת 
התשובות לזה )ה, א(, "אמר רבי אבהו כגון ששלשל ידו למטה משלשה" )דהויא כקרקע. 
רש"י(. וממשיכה הגמרא לשאול, "והא עומד קתני". ומתרצת "בשוחה )כופף עצמו. רש"י(. 
ואיבעית אימא בגומא )בעומד בגומא, וידו סמוכה לשפתה. רש"י(. ואיבעית אימא בננס".

עצמו  הכופף  אדם  של  הראשונה  הדוגמה  גיסא,  שמחד  נראה,  בדברים  וכשנתבונן 
לקרקע מצויה יותר מהדוגמה השניה של אדם העומד בגומא וידו פשוטה מחוץ לגומא. 
ודוגמה זו מצויה יותר מהדוגמה השלישית של אדם ננס עד כדי כך שבמצב עמידה ידו 
עומד  "והא  המשנה  לשון  את  ליישב  ברצותנו  גיסא,  לאידך  אך  לקרקע.  שלשה  בתוך 
קתני", הנה הדוגמה הראשונה של אדם הכפוף אינה ממש "עומד" לגמרי. ובשניה הוא 
אכן "עומד" מלוא קומתו, אך אין זה הציור הרגיל של עמידה. ובשלישית העמידה היא 

כפשוטה ממש, ורק האדם העומד הוא המשונה.

והרי זה דרך הרגיל בגמרא בכל פעם שיש כמה ביאורים או תירוצים בזה אחר זה. 
שהביאור הראשון פשוט יותר, אך אינו מתרץ לגמרי, ומתירוץ לתירוץ הולכים לרעיונות 

מחודשים יותר ומרחיקי לכת, שמיישבים יותר את הענין.

הצעת ביאור בסוגיה של "ותופסת עד עשרה"

סוגיית הגמרא והקושי בה

בדף ז, א. "אמר רבה דבי רב שילא כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן אין כרמלית פחותה 
מארבעה ]רוחב. רש"י[. ואמר רב ששת ותופסת עד עשרה".

ושואלת הגמרא, "מאי ותופסת עד עשרה. אילימא דאי איכא מחיצה עשרה הוא דהוי 
רב שיכולה  כך, מדברי  ומוכיחה שאי אפשר לפרש  הוי כרמלית",  לא  לא  ואי  כרמלית 
להיות כרמלית גם במחיצה פחותה מעשרה. ומסקנת הגמרא "אלא מאי ותופסת עד י', 
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י' הוא דהויא כרמלית למעלה מי' טפחים לא הוי כרמלית". ]"אויר של בקעה או  דעד 
של ים או של קרפף יתר על בית סאתים, תופס את שמו עד י'. אבל למעלה מי' אין שם 

כרמלית על אוירו. רש"י[.

והנה הגמרא בחנה את הפירושים השונים בדברי רב ששת מצד הדין, האם הוא נכון 
ואמיתי. אך מלבד זאת יש להתבונן מצד הלשון, ולראות כיצד פירושים אלו מתיישבים 

בלשונו של רב ששת.

בפשטות  מובן  עשרה",  עד  "ותופסת  ששת  רב  של  לשונו  את  כשרואים  ולכאורה, 
שכוונתו היא לומר שלמעלה מעשרה לא הוי כרמלית, כמסקנת הגמרא. וקשה להעמיס 

בלשונו את הפירוש הראשון שכרמלית זקוקה למחיצה עשרה.

והרי בדרך כלל כאשר יש בגמרא כמה פירושים הפירוש הראשון הוא הקרוב יותר 
יותר  קרוב  השני  שהפירוש  להיפך,  לכאורה  וכאן  הלשון.  של  הפשוטה  למשמעות 

למשמעות הלשון מהפירוש הראשון.

הצעת ביאור הסוגיה

ויש לומר הביאור בזה, בהקדים שימת הלב לכך שדברי רב ששת "ותופסת עד עשרה" 
לא נאמרו כשלעצמן, אלא באו בהמשך לדברי רב דימי שאין כרמלית פחותה מארבעה 

ונסמכים עליהם.

למדת  מינימלי  שיעור  לתת  הכרמלית,  של  לרחבה  מתייחסים  דימי  רב  דברי  והנה 
הרוחב. שמזה יש נתינת מקום להבין שהעשרה שרב ששת הזכיר בהמשך לזה, הם שיעור 
הגמרא  ולכן  כרמלית".  דהוי  הוא  עשרה  מחיצה  איכא  "דאי  הגובה.  מדת  של  מינימלי 

התחילה מפירוש זה דוקא.

זה,  פירוש  גם הגמרא כשהביאה  ואכן  זה רחוק מפשט הלשון.  פירוש  כנ"ל,  ואמנם 
הביאה אותו בדרך שלילה "אי לימא". היינו שברור מלכתחילה שפירוש זה אין לו מקום, 
מפני  גם  זהו  לגמרא,  כך  ברור  שזה שהיה  ויתכן  לדחותו.  כדי  אלא  אותו  מביאים  ולא 
הדוחק בלשון ]אלא שהגמרא לא הזכירה הדוחק בלשון, והעדיפה לדחותו מצד הדין, 
שזוהי הוכחה מוחלטת יותר[. אך אעפ"כ, הגמרא הייתה חייבת להתייחס אליו בראשונה.

ולבסוף, מסקנת הגמרא היא כנ"ל, שרב ששת התכוון לומר ש"למעלה מעשרה טפחים 
לא הוי כרמלית". וממשיכה הגמרא ואומרת "ואקילו בה רבנן מקולי רשות היחיד ומקולי 
רשות הרבים. מקולי רשות היחיד דאי איכא מקום ארבעה הוא דהויא כרמלית . . מקולי 
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רשות הרבים, דעד עשרה טפחים הוא דהויא כרמלית". ומפרש רש"י, "לעיל קאי, אדרב 
דימי ורב ששת . . רב דימי אשמעינן מקולי רשות היחיד . . ורב ששת אשמעינן מקולי 

רשות הרבים".

ועל פי הנ"ל מובן23, שכוונת הגמרא באמירה "ואקילו בה רבנן" אינה תוספת ביאור 
בעלמא, אלא להדגיש השייכות בין דינו של רב ששת לדינו של רב דימי. כי לכאורה, 
לפי מסקנת הגמרא נמצא שאין כל קשר תכני בין דינו של רב ששת לדינו של רב דימי. 
ומתבקשת השאלה כנ"ל, שהיא השאלה הסמויה העומדת ברקע הסוגיה, מדוע הסמיך רב 
ששת את דינו לדין רב דימי. ועל זה באה הגמרא להורות שיש קשר בין הדינים, ששניהם 

קולות דאקילו בה רבנן.

ולכאורה זוהי גם כוונת רש"י, "לעיל קאי אדרב דימי ורב ששת". שבקריאה שטחית 
נראה שאומר לנו דבר המובן מאליו. אך על פי הנ"ל אפשר לבאר כוונתו, שבא להדגיש 
שקולות אלו הם הם הדינים של רב דימי ורב ששת דלעיל, שבזה מבוארת השייכות בין 

שניהם. 

23( העירני על זה הת יוסף יצחק שיחי אנקווה.
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גומא מאי

בדף ח, א. "אמר עולא עמוד תשעה ברה"ר ורבים מכתפין עליו וזרק )מרשות הרבים 
ד אמות( ונח על גביו חייב", לפי שדינו כרשות הרבים.

ובגמרא נחלקו בדין גומא תשעה ברה"ר )שרבים משתמשין בה על ידי שמצניעים בה 
חפצים. רש"י(, האם גם כן תחשב כרה"ר. רב יוסף סובר שגומא תשעה דינה שווה לעמוד, 

ותחשב ג"כ כרה"ר. ורבא סובר שגומא תשעה דינה ככרמלית. 

גבוהה  ברה"ר  מונחת  קופתו  "היתה  מברייתא,  רבא  על  הקשה  מתנא  בר  אדא  ורב 
עשרה ורחבה ד' אין מטלטלין לא מתוכה לרה"ר ולא מרשות הרבים לתוכה פחות מכן 
מטלטלין )כיון שאינה רשות היחיד, וגם אינה כרמלית, כיון שאין כרמלית בכלים. כמ"ש 

רש"י(. וכן בגומא".

ואומר רב אדא, "מאי לאו, אסיפא". היינו, שמבין שהברייתא משוה דין גומא לסיפא 
של דין קופה. שכשם שקופה פחות מעשרה מותר לטלטל מתוכה לרה"ר, כך גומא פחות 
מעשרה מותר לטלטל מתוכה לרה"ר. ומזה קושיא לרבא, שאם כדברי רבא שגומא תשעה 

היא כרמלית, הרי אסור לטלטל ממנה לרשות הרבים.

ומתרץ רבא, "לא, ארישא". שההשוואה בברייתא בין גומא לקופה היא רק בדין הרישא, 
שקופה עשרה נחשבת כרה"י, וכמוה גומא עשרה. אך במקרה של הסיפא, שהקופה או 

הגומא פחות מעשרה, אכן אין דינם שווה. 

ה"וכן"  את  לפרש  אדא  רב  של  סברתו  מהי  ביניהם.  וטריא  השקלא  להבין  וצריך 
שבברייתא על הסיפא, ומה סברתו של רבא לפרש את ה"וכן" על הרישא. כדלקמן.

*

כרגיל בש"ס, הבנת המקשן צריכה להיות ההבנה היותר פשוטה. ובעניננו, בלימוד 
הן  הברייתא,  כללות  על  יתפרשו  בגומא"  "וכן  שהתיבות  מתבקש  בפשטות,  הברייתא 
הרישא והן הסיפא. ובפשטות מובן שגם רב אדא זו כוונתו. וכמו שמפורש ברש"י, שדברי 
רב אדא "מאי לאו אסיפא", כוונתם "נמי אסיפא". ובפשטות מובן שזה שהזכיר בדבריו רק 

את הסיפא, כיון שממנה ראייתו ואותה רוצה להדגיש.

אמנם רבא שלא נוח לו עם פירוש זה, מציע פירוש אחר, שאינו מובן מאליו, שה"וכן" 



200      שערי ישיבה   

דיבורא  פלגינן  מדוע שנעשה  תמוה,  זה  ולכאורה  הסיפא.  על  ולא  הרישא  על  רק  קאי 
בלשון הברייתא.

ויש לומר הביאור בזה24, שכאשר מתבוננים בתוכן הברייתא, נראה שעיקר החידוש 
הוא ברישא, בהגדרה הכללית שרשות היחיד היא גובה עשרה ורוחב ארבעה, ובפרט שגם 
קופה שהיא כלי יכולה להחשב כרשות היחיד, ולכן אסור לטלטל ממנה לרה"ר ולהיפך. 
וחותם המובן מאליו מתוך הרישא,  והסיפא, ש"פחות מכאן מטלטלין", היא כעין סיום 

שפחות מעשרה לא יהיה דין רשות היחיד, ובמילא אפשר לטלטל. 

הרישא,  בדין  רק  היא  לקופה  גומא  רבא שאומר שהשוואת  כוונת  שזוהי  לומר  ויש 
דהיינו שגומא וקופה משתווים בדין העקרי שגובה עשרה ורוחב ארבעה הם רשות היחיד. 
אמנם בדינים הטפלים לזה, יהיו ביניהם הבדלים, כל אחד בהתאם לענינו. כי קופה פחות 
מעשרה אינה רה"י אלא רה"ר, וגומא פחות מעשרה אינה רה"י אלא כרמלית. אך העקרון 

הכללי שווה בשניהם. ולכן הברייתא יכולה לומר "וכן בגומא".

זאת ועוד:

רש"י מפרש שכל השקו"ט בדין גומא אם נחשבת כרה"ר, היינו רק בגומא תשעה ממש, 
אך גומא שפחותה מתשעה היא כרמלית לכולי עלמא. ולפי זה רש"י צריך להסביר בדברי 
רב אדא, שמשוה גומא פחות מעשרה לקופה פחות מעשרה, שאין ההשוואה שווה ממש. 
כי כשאומרים שקופה פחות מעשרה מטלטלין ממנה לרה"ר, הכוונה לכל גובה שהיא, בין 
תשעה לאפס. אך גומא פחות מעשרה, רק אם היא תשעה, אפשר לטלטל ממנה לרה"ר, אך 

גומא פחותה מתשעה אינה רה"ר אלא כרמלית, ואסור לטלטל ממנה לרה"ר.

ונמצא לדעת רש"י, שגם לדעת רב אדא, אין ההשוואה בסיפא שווה ממש בכל פרטיה. 
והרי זה כבר לא רחוק מדעת רבא, שמפרש שה"וכן" הוא על כללות הענין ולא על פרטיו 

הצדדיים. ודוק.

24( ראה ברמב"ן.
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המניח עירובו בבור

בשבת ח, ב. ברייתא: "נתכוון לשבות ברה"ר והניח עירובו בבור, למעלה מי' טפחים 
עירובו עירוב למטה מי' טפחים אין עירובו עירוב". כיון שאסור לו להוציא העירוב מהבור 

שהוא רה"י למקום שהוא שובת בו שהוא רה"ר.

ושואלים, "היכי דמי. אילימא בבור דאית ביה עשרה, ולמעלה דדלאי ואותביה, ולמטה 
דתתאי ואותביה. מה לי למעלה ומה לי למטה, הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר 

הוא". ומבארים, "אלא לאו, בבור דלית ביה עשר".

ויש להתבונן בדברי הברייתא ולבדוק כיצד הפירושים שבגמרא מתיישבים בלשונה. 
כדלקמן. וכן לשים לב ללשונות רש"י בביאור סוגיה זו.

*
נראה  לשונה,  של  המילולית  להבנה  להצמד  וננסה  הברייתא  בדברי  כשנתבונן 
אחד,  שממשמעות הלשון משמע כפי הפירוש הראשון שבגמרא, שמדובר כאן על בור 
שיש בו יותר מיו"ד טפחים. ו"למעלה מיו"ד טפחים", קאי על העירוב, שהוא מונח למעלה 

או למטה מעשרה טפחים.

ולפי הבנה זו משמע, שיו"ד טפחים האמורים בברייתא, הכוונה ליו"ד טפחים התחתונים 
שבבור, מקרקעיתו ומעלה. שהעירוב נמצא למעלה מיו"ד טפחים אלו, או בתוכם. כפי 

שמבאר זאת רש"י.

הפירוש  שהוא  כיון  זה,  לפירוש  כל  קודם  מתייחסת  הסיבה שהגמרא  זו  ובפשטות, 
הקרוב יותר למשמעות הלשון.

אך פירוש זה מופרך מצד התוכן, כיון שבור שיש בו עשרה, כולו רשות היחיד, ואין 
סברה לחלק בין מקרה שהעירוב מונח בתחתית הבור או בעליונו. ולכן אנו זקוקים לביאור 

אחר בברייתא, גם אם הוא רחוק מעט מההבנה הפשוטה שלה.

הבור  בורות.  סוגי  שני  על  כאן  שמדובר  אחר,  ביאור  להציע  צריכה  הגמרא  ולכן 
עשרה  בו  יש  שבסיפא  והבור  היחיד,  רשות  אינו  ולכן  טפחים,  עשרה  בו  אין  שברישא 

טפחים, ולכן הוא רשות היחיד.
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ולפי זה צריך לבאר ש"למעלה" ו"למטה" לא קאי על העירוב, אלא על הבור, שהוא 
למעלה או למטה מעשרה טפחים. וכאילו צריך להוסיף מילים בברייתא )בלשון רש"י, 
"הכי קאמר"(, "המניח עירובו בבור, )אם מדובר בבור שהוא( למעלה מעשרה, עירובו 

עירוב. )ואם מדובר בבור שהוא( למטה מעשרה, אין עירובו עירוב".

מעשרה",  "למעלה  יקרא  טפחים  עשרה  בו  שאין  שבור  מדוע  תמוה.  קצת  ועדיין 
ובור שיש בו עשרה טפחים יקרא "למטה מעשרה". ולכן רש"י צריך להוסיף עוד, ולומר 
יותר, וקרובה לפני  שהכוונה היא ל"קרקעיתו של בור". שבבור קטן הקרקעית למעלה 

רה"ר, ובבור עמוק היא למטה יותר.

טפחים  עשרה  הם  בברייתא  האמורים  טפחים"  ש"עשרה  משמע,  זה  פירוש  ולפי 
העליונים, שמרה"ר כלפי מטה. ובסיפא שהבור יש בו עשרה טפחים, אכן עשרה טפחים 
אלו קיימים במציאות, וקרקעית הבור היא אכן למטה מהם. אך ברישא, שהבור אין בו 
עשרה טפחים, הרי עשרה טפחים אלו אינם קיימים במציאות, והאמירה שקרקעית הבור 

היא למעלה מהם, היינו למעלה מקו תיאורטי. 

ומכל זה מובן שפירוש זה רחוק מעט מההבנה המילולית הפשוטה בברייתא, אך על 
כרחנו נצטרך לקיים פירוש זה. כיון שהפירוש האחר מופרך כנ"ל. 
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אסקופה משמשת שתי רשויות

ולסיים הענין בהוראה בעבודת האדם, בענין שהזמן גרמא – ימות המשיח:

נעול  ופתח  כלפנים,  פתוח  פתח  רשויות.  שתי  משמשת  אסקופה  אומרים,  "אחרים 
כלחוץ".

סף התחלת  "על  כבר  אד"ש מה"מ שנמצאים  כ"ק  אומר  תנש"א  בלק  ובשיחת ש"פ 
הגאולה, סף התחלת ימות המשיח, ותיכף ומיד המשכתה ושלימותה". וממשיך, שבהתאם 
לכך צריך כעת "לחיות עם הזמן דימות המשיח . . הנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה 
באופן המתאים לזמן מיוחד זה שעומדים על סף הגאולה". ובהמשך השיחה מבאר שיתכן 
משיח  בעניני  התורה  לימוד  לזה,  והעצה  הגאולה",  לענין  "מחוץ  עצמו  מרגיש  שאדם 

וגאולה, שעל ידי זה "מתעלה מהחוץ ונכנס לפנים".

והרי זה ממש דברי אחרים שבברייתא, שאסקופה – היינו זמננו זה שעומדים על סף 
הגאולה – משמשת שתי רשויות, כיון שזמן זה שייך הן לגלות והן לגאולה. ויתכן מצב 
שהפתח שלו נעול, והרי הוא מרגיש עדיין "מחוץ לענין הגאולה". אמנם על ידי לימוד 
התורה בעניני משיח וגאולה, נפתח הפתח25, ואז האדם הוא "כלפנים", במצב ורגש של 

גאולה. 

כבר על סף הפתח,  "הגאולה עומדת  הגר"מ אליהו,  )ו מרחשון תשנ"ב( לראשל"צ  ולהעיר מלשונו   )25
ומחכה לכל אחד מאתנו שיפתח את הדלת".
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הצורך בסברא במלאכה גרועה לשיטת 
התוס'

נלמדת  יביא מסקנתו ש'הכנסה'   / וההשלכות מכך לתולדותיה  גרועה'  'מלאכה  יביא דברי התוס' שהוצאה היא 
מסברא בלבד ויקשה בזה / יביא דברי התוס' בד' צ"ו הסותרים לתוס' דידן / יביא דברי התוס' בד' ד' בשיטת ר"ע 
ידייק בהבדל   / ויבאר הדק היטב שיטת התוס' במלאכת הוצאה  בזריקה / עפ"י הנ"ל יתרץ הקושי בתוס' דידן 
הלשונות בין תוס' דידן והתוס' בד' צ"ו / עפ"ז יבאר דהתוס' בד' צ"ו קאי בהוו"א דהגמ' שם אמנם למסקנא אינו 
סותר לתוס' דידן / יביא דברי הפני יהושוע בצורך דשני פסוקים להוצאה דעני ודעשיר / עפ"י הנ"ל יבאר ההוו"א 

בגמ' בד' צ"ו / עפ"י כהנ"ל יבאר הסוגיא בריש מסכתין

 הת' יוסף יצחק הכהן שי' כהן )ברר"מ(
תלמיד בישיבה

א
שיטת התוס' שהוצאה מלאכה גרועה וצ"ע בזה 

איתא בריש מסכתין1: "יציאות השבת שתיים שהן ארבע . . כיצד? העני עומד בחוץ 
ובעה"ב עומד בפנים, פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעה"ב או שנטל מתוכה 
- העני חייב ובעה"ב פטור. פשט בעה"ב את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני או שנטל 

מתוכה - בעה"ב חייב והעני פטור".

והקשה התוס'2:

"תימה לר"י אמאי צריך למתני תרתי דעני ודבעה"ב . . מה לי עני מה לי עשיר? ונראה 
מרה"י  מוציא  לי  דמה   - היא  גרועה  דהוצאה מלאכה  לאשמעי' משום  דאיצטריך  לר"י 
לרה"ר מה לי מוציא מרה"י לרה"י ולא הוה גמרינן הוצאה דעני מבעה"ב ולא בעה"ב מעני. 
ותדע מדאיצטריך תרי קראי בהוצאה כדנפקא לן בריש לקמן דף צו ושם מויכלא העם 
מהביא ובספ"ק דעירובין דף יז נפקא לן מקרא אחרינא דדרשינן אל יצא איש ממקומו אל 
יוציא והתם פירשתי, והיינו משום דמלאכה גרועה היא איצטריך תרווייהו חד לעני וחד 
לעשיר. וכן בכל תולדות דאבות מלאכות לא חיישינן שיהיה במשכן אלא אבות בלבד, 

1( שבת ב, א.
2( ד"ה פשט.
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ובתולדות דהוצאה בעי' שיהא במשכן . . וגבי הכנסה נמי אמרינן בפ' במה טומנין )לקמן 
מט:( "הם העלו קרשים מקרקע לעגלה אף אתם אל תכניסו מרה"ר לרה"י"".

היינו שכיון שמלאכת הוצאה היא 'מלאכה גרועה' - לכן לא היה ניתן ללמוד מסברא 
את דינו של העשיר מדינו של העני )וכן להיפך( - כדמוכח מהצורך בשני פסוקים ע"מ 
לחייב גם את העני וגם את העשיר - ולכן המשנה שנתה את שתיהם בפירוש. וכן כתוצאה 
גרועה התולדות שלה צריכים שיהיו במשכן ע"מ להתחייב  היא מלאכה  מזה שהוצאה 

עליהם )בשונה משאר האבות שתולדותיהם לא צריכים להיות במשכן(. 

ומקשה התוס': "וא"ת: כיון דהכנסה היתה במשכן מה צריך תו לקמן בהזורק דף צו 
לפרושי דסברא הוא מה לי אפוקי מה לי עיולי - דהזורק ד"א ברה"ר משמע דאי הוה 
משכחת לה במשכן הוה ניחא ליה, אע"ג דהתם ליכא סברא - ? וי"ל דאיצטריך סברא 
להכנסה דבעה"ב דלא הוה במשכן דהם העלו קרשים כו' היינו הכנסה דעני דמסתמא 
בקרקע היו עומדים שהוא רה"ר". ואם תאמר: כיון דאיכא סברא אמאי איצטריך בבמה 
הורידו  הם  למיתני  דבעי  איידי  ליה  דתנא  וי"ל  היתה במשכן?  דהכנסה  למימר  טומנין 

קרשים מעגלה ואתם אל תוציאו כו' . . ". 

היינו דהתוס' אכן סבר בתחילה לומר שגם הכנסה הייתה במשכן ולכן חייבים עליה. 
אמנם למסקנא סובר שכל החיוב של הכנסה הוא רק מצד 'סברא' של 'מה לי אפוקי מה לי 
עיולי' )וזה שהגמ' מביאה שהייתה הכנסה דעני )היינו הכנסה ע"י העומד בחוץ( במשכן 

- זה רק בדרך אגב 'איידי דבעי'(.

ולכאורה צריך ביאור: הרי כל התוס' בא לומר שהוצאה היא מלאכה גרועה ולכן לא 
שווים  הם  )שלכאורה  עני מעשיר  לא  אפי'   - גרידא  דבר מסברא  שום  בה  ללמוד  ניתן 
לגמרי(. וכן התולדות צריכות שיהיה במשכן. וא"כ מדוע שונה הכנסה שאינה צריכה שום 

מקור וניתן להסתפק בה בסברא בלבד?

ב
שיטת התוס' בד' צ"ו בסתירה להתוס' דידן

הנה על דברי הגמ' בד' צ"ו3 ששואלת "הכנסה מנלן" ומביאה את הסברא של "מה 
לי אפוקי מה לי עיולי", מקשה התוס'4: "וא"ת מה צריך להאי סברא כיון דהוות במשכן 
כדאמרינן הם העלו קרשים לעגלה כו' דהא בסמוך משמע גבי זריקה דאם הייתה במשכן 

3( ע' ב.
4( ד"ה הכנסה מנלן.
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הוה אתי ליה שפיר? ומתרץ: "וי"ל דבזריקה נמי איכא סברא - מה לי ע"י הוצאה מה לי 
ע"י זריקה דאי לאו סברא לא הוה מחשבינן לה תולדה דהוצאה ואי לא הוות נמי במשכן 

לא הוה מחייבינן עלה מסברא לפי שמלאכה גרועה היא". 

הגמ'  למה  וא"כ  במשכן  היתה  הכנסה  הרי   - הסברא  את  צריך  מדוע  היינו ששואל 
מביאה הסברא של 'מה לי . . '? ומתרץ שצריך את שתיהם )גם סברא וגם שהייתה במשכן( 

ע"ד זריקה - שע"מ להתחייב - צריך גם סברא וגם שתהיה במשכן. 

וא"כ יוצא שהתוס' עצמו ס"ל שצריך )גם( שיהיה במשכן וא"כ צריך ביאור מדוע כאן 
סובר )בד' ב'( שמספיק )רק( סברא?

והנה על התוס' בד' ב' כתב המהרש"א5: "ר"ל דלכאורה גבי הכנסה נמי לכך דחיק 
לאשכוחי שהיתה במשכן אע"ג דתולדה דהוצאה היא משום דמלאכה גרועה היא. אבל 
משום הך קושיא מה צריך לומר בפרק הזורק דסברא היא מה לי לאפוקי ומה לי עיולי 
כו' אית לן למימר ע"כ דלא תנא ליה דהוה במשכן אלא משום איידי דהוצאה דתני נמי 

התם ודו"ק".

כלומר - לפי שיטת התוס' שהוצאה היא מלאכה גרועה לכאורה מובן היטב מדוע צריך 
היה להביא שהייתה במשכן - כמו כל שאר תולדות ההוצאה שהיא מלאכה גרועה, אמנם 
לאחר שמביאים סברא זו של 'מה לי אפוקי' - שוב אי"צ שיהיה במשכן אלא מספיק סברא 

זו בלבד )ולכן מה שהגמ' הביאה שהיה במשכן זהו רק בדרך אגב(.

שיהיה  צריך  שלא  וסובר  למסקנא  בו  חזר  תוס'  שבאמת  לומד  דהמהרש"א  והיינו 
יוצא שלפי דבריו התוס' כאן  וא"כ   - לי אפוקי'  'מה  במשכן אלא מספיקה הסברא של 
והתוס' בדף צ"ו חולקים ביניהם לכאורה - אם צריך גם שיהיה במשכן בנוסף לסברא )דף 

צ"ו( או לא )דף ב'(6.

ויש לבאר בד"א כיצד ניתן לתווך את דברי שני התוס'. וכדלקמן )ס"ה(.

ג
יישוב שיטת התוס' דידן

הנה )גם לפי מסקנת התוס' דידן שלהכנסה מספיק סברא וא"צ שתהיה במשכן( לגבי 

5( ד"ה וגבי הכנסה.
6( וראה דבריו על התוס' בדף צ"ו )בסופו(: "ויש בכל זה דרך אחרת בתוס' בריש פרק קמא". וכן כתב 

במהר"ם בדף ב'.
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שאר התולדות של הוצאה נראה שתוס' לא חזר בו מדעתו שצריך שיהיו גם במשכן - כפי 
שנראה מתוס' בדף ד'7 שמקשה שם על ר"ע שמחייב בזורק מרה"י לרה"י דרך רה"ר - כיון 
שלומד זורק ממושיט )שהיו מושיטים את העצים מהעגלה דרך רה"ר(. ובלשונו: "וא"ת 
והא ע"כ זורק מרה"י לרה"י דרך רה"ר לא הווי במשכן - דאם היה במשכן מה צריך למילף 
. . וכיון דלא היה במשכן - אמאי מחייב ר"ע דבתולדה דהוצאה שהיא  זורק ממושיט? 

מלאכה גרועה אין לנו לחייב אלא דוקא אותן שהיו במשכן - כדפרישית לעיל )ד' ב("?

שמקשה איך ר"ע מחייב את הזורק - והרי הוא לא היה במשכן ובשביל להתחייב משום 
הוצאה חייב שיהיה במשכן. ומציין להתוס' דידן.

וא"כ נמצא שהכנסה שונה מכל שאר התולדות - שבה בלבד מספיק סברא ולא צריך 
)כמו  - שצריך שיהיו במשכן  בין שאר התולדות  ולכאורה, מה ההבדל  שיהיה במשכן. 
מושיט( לבין הכנסה שלא צריך, והרי גם מושיט )לדוגמא( יש סברא לדמותו למוציא, 
ובכל זאת לא מסתקים בסברא בלבד ע"מ לחייב בו - אלא מצריכים גם שתהיה במשכן, 

ואילו בהכנסה - מסתפקים בסברא בלבד?

וי"ל בזה עפ"י תשובת התוס' )שם בדף ד בדעת ר"ע( - שלמרות שבכל התולדות יש 
דמיון לאב שלהם, אמנם בין זורק למושיט יש דמיון מיוחד )לדעת ר"ע( ולכן זורק חייב על 
אף שלא היה במשכן. ובלשונו: "וי"ל דר"ע סבר דזורק דמי טפי למושיט ממאי דדמו שאר 
תולדות להוצאה". נמצא שיש מצב שבו הדמיון הא כ"כ חזק עד שמספיק )גם במלאכה 

גרועה( הסברא.

הסברת הדברים העולים מדברי התוס': בכל תולדה יש דמיון מסויים לאב שממנה היא 
מגיעה )שהרי זה מה שהופך אותה לתולדה שלו(. ובכל ה'אבות מלאכות' - עצם הדמיון 

הזה מספיק בשביל לחייב על עשיית התולדה.

אמנם במלאכת הוצאה, כיון שהיא 'מלאכה גרועה', אזי הדמיון בין האב לתולדה דילי' 
ולכן בתולדה של הוצאה צריך  חייב על עשיית התולדה,  עדין לא מספיק ע"מ שיהיה 
)בנוסף לסברא הפשוטה( שהיא תהיה גם במשכן ע"מ להתחייב עליה )ולכן לדעת רבנן 
)החולקים על ר"ע( כיון שזריקה דרך רה"ר לא הייתה במשכן - אזי על אף שיש דמיון בינה 
לבין הוצאה/הושטה ולכן היא נקראת תולדה ויהיה אסור לעשות אותה, בכל זאת - יהיה 

פטור על עשייתה(.

אמנם - כאשר התולדה היא דומה באופן מיוחד למקרה שחייב בו, אזי אפילו במלאכת 

7( ע' א ד"ה דר"ע.
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הוצאה - יהיה חייב עליה גם מבלי שנצטרך שתהיה במשכן )ולכן לדעת ר"ע כיון שזורק 
הוא דומה במיוחד למושיט - אזי גם בזה חייב על אף שאינו במשכן8(.

ועפ"ז יש לבאר בתוס' דידן את ההבדל שבין הכנסה לכל שאר תולדות הוצאה: דהתוס' 
לא חוזר בו מסברתו לגבי שאר התולדות של הוצאה - שצריך שיהיו במשכן ע"מ להתחייב 
)וכפי שמוכח מהתוס' בדף ד' כנ"ל(. אלא שהתוס' מדגיש  עליהם דנשאר כך למסקנא 
שלגבי הכנסה - הדמיון הוא באופן מיוחד ומוחלט להוצאה - 'מה לי אפוקי מה לי עיולי' 
)בשונה משאר התולדות שיש בהם רק דמיון מסוים( ולכן דוקא בהכנסה יהיה חייב גם 

מבלי שיהיה במשכן )וע"ד זורק מושיט בדעת ר"ע(.

ד
ההבדל בשאלת התוס' דידן ובדף צ"ו

רק  )שממנו משמע שמספיק  דידן  )ובד"א( שהתוס'  לבאר  יש  אולי  הנ"ל,  כל  עפ"י 
שיהיה  וגם  סברא  גם  בהכנסה  שמצריך  )שמשמע  צ"ו  בדף  והתוס'  בהכנסה(  הסברא 

במשכן( - אינם חולקים בינהם:

דהנה על אף שלכאורה שתיהם מדברים על אותו ענין - האם צריך גם סברא וגם משכן 
- נראה שיש הבדל בין השאלה ונקודת המוצא של התוס' בדף ב' לבין השאלה ונקודת 

המוצא של התוס' בדף צ"ו:

דבתוס' דידן )בסופו( שואל כך: "ואם תאמר: כיון דאיכא סברא אמאי איצטריך בבמה 
טומנין למימר דהכנסה היתה במשכן"? ועל זה עונה: "וי"ל דתנא ליה איידי דבעי למיתני 
הם הורידו קרשים מעגלה..". דהיינו שנקודת המוצא של התוס' היא שיש בידינו כבר את 
הסברא של 'מה לי אפוקי' וא"כ מדוע צריך לזה שהיה במשכן? ועל זה מתרץ שבאמת אין 

צורך שיהיה במשכן אלא רק 'איידי דבעי . . '.

ואילו התוס' בדף צ"ו שואל באו"א: "וא"ת מה צריך להאי סברא כיון דהוות במשכן 
כדאמרינן הם העלו קרשים לעגלה כו'" - והיינו שיש בידינו כבר את זה שזה היה במשכן 

וא"כ מה צריך עכשיו גם לסברא? ועל זה מתרץ שכמו בזריקה צריך שיהיה את שתיהם.

8( ומשמע מתוס' שגם רבנן סוברים כך, אלא שסוברים שזורק לא דמי טפי למושיט ולכן כיון שלא היה 
במשכן יהיה פטור )וצ"ע האם אין זה פלוגתא במציאות - האם זורק דומה יותר למושיט או לא(. וראה ברעק"א 
ומסיים  הוצאה,  במלאכת  בלבד  מסברא  ללמוד  ניתן  באם   - גופא  בהא  נחלקו  ור"ע  שרבנן  שלומד  בסוגיין 
"ובתוס' . . ודחקו לשינויי . . ". והיינו שלומד שלפי התוס' )בשונה מפירושו( ניתן ללמוד מסברא בלבד גם 

לדעת רבנן )ולפי מה שיתבאר לקמן יובן מדוע התוס' פי' כך - משום דאזל לשיטתיה(.
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ובסגנון אחר: בתוס' דידן השאלה היא למה צריך שיהיה במשכן )והיינו שה'סברא' 
כבר בידינו(. ואילו בדף צ"ו השאלה היא למה צריך לסברא )והיינו שבידינו יש את כבר 

שזה היה במשכן(.

ה
תיווך ב' התוס'

וי"ל עפ"י המבואר לעיל: דזה וודאי שבכדי להיחשב תולדה צריך איזה שהוא דמיון 
עכ"פ לאב )אלא שבתולדת הוצאה בשביל להתחייב צריך שיהיה גם במשכן(, א"כ בשלב 
בגמ' שבו התוס' בד' צ"ו מציג את זה שצריך גם סברא ולא מספיק המשכן )והיינו בשאלתה 
"הכנסה מנלן"( - הגמ' אינה יודעת עדין שיש דמיון בין הכנסה להוצאה9 )וכפי שיבואר 

לקמן מהי הסברא לחשוב שאין דמיון כלל בין הכנסה להוצאה(.

וזהו מה שהתוס' בא להסביר: מדוע הגמ' שואלת "הכנסה מנלן" והרי הכנסה הייתה 
במשכן? וע"ז עונה - שכיון שאנו נמצאים בשלב שהגמ' עדין אינה יודעת שיש איזהו דמיון 
בין הכנסה להוצאה לכן - לא מספיק זה שהייתה הכנסה במשכן לבד )שהרי כל עוד אין 
דמיון לאב אז הוא לא תולדה.( ולכן הגמרא מחפשת היגיון וסברא לקשר דין התולדה לאב 

ושואלת "הכנסה מנלן".

אמנם לאחר שהגמ' הביאה את הסברא של 'מה לי אפוקי מה לי עיולי' שזה סברא 
חזקה מאוד - סברא של דמיון מיוחד - אזי גם התוס' בדף צ"ו יסכים שכבר לא צריך את 

זה שהכנסה הייתה במשכן )וכמסקנת התוס' דידן(10.

וכדמוכח מכך שהתוס' )הנ"ל דף צ"ו( מביא בתור ראיה לכך שצריך גם סברא את 

9( וכן לומד רש"י שכתב )ד"ה סברא היא( "להיות הכנסה תולדת הוצאה שהיא מעין לה כשאר תולדות 
שהיא מעין מלאכות" והיינו שגם הוא לומד שבשאלת הגמ' הכנסה מנלן - עדין אין שום דמיון בין הכנסה 
להוצאה ורק בתשובה מתחדש עצם ענין הדמיון שהופך את הכנס לתולדה )אלא שלשיטת התוס' התשובה לא 

רק הופכת את הכנסה לתולדה רגילה אלא למשהו מיוחד שלא צריך אף שיהיה במשכן(.
10( וכידוע שדרך התוס' לפעמים לדבר אל הלומד כאילו שהוא כבר בקיא במסקנת הסוגיא וכו' ולפעמים 
מפרש את הסוגיא עצמה לא לפי המסקנא )ראה אריכות בזה במאמר 'דרכי ההיגיון בגמ'' מהרב שד"ב וולף - 
נדפס בשערי ישיבה חלק י"ח(, וא"כ התוס' בדף ב' מדבר כבר לפי המסקנא - היינו שכבר יודעים את הסברא 

של 'מה לי אפוקי', ואילו התוס' בדף צ"ו מסביר את ההו"א של הגמ' ולא לפי המסקנא.
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המקרה של זריקה - שבזריקה הדמיון לאב אינו דמיון חזק11 אלא שיש בו דמיון מסוים12 
ברור  שעולה  וכפי  מסיני(,  למשה  ההלכה  לא  אם  פטור  היה  שזורק  מכך  )וכדמוכח 
מדברי תוס' הרא"ש )שמסיים בנוגע לסברא בזריקה( "דאי לאו הכי אמאי חשיבא תולדה 
דהוצאה". והיינו שהסברא שהתוס' מחפש שיהיה בנוסף למשכן היא סברא פשוטה בלבד, 

ומימלא כשהגמ' מביאה את הסברא של 'מה לי אפוקי מה לי עיולי' - שזו סברא חזקה 
מאוד - כבר לא נצרך שיהיה גם במשכן )כלומר כל הצורך בסברא ובמשכן זה רק אם 
מחפשים סברא שהיא בסיסית בלבד וזה מה שהגמ' חיפשה בתחילה, אמנם כאשר יש כבר 

סברא חזקה - אין צורך שיהיה במשכן ע"מ להתחייב(.

וא"כ נמצא שלמסקנא ב' התוס' אינם חולקים ביניהם ולפי שתיהם לא יצטרכו שהכנסה 
תהיה במשכן בגלל שיש סברא מיוחדת - "מה לי אפוקי מה לי עיולי".

אמנם לפי ביאור זה עדין צריך להבין: מדוע בשאלת הגמ' "הכנסה מנלן" עדין לא היה 
אפי' דמיון בסיסי להוצאה - והלא לכאורה זו סברא פשוטה עד למאוד להשוות ביניהם?

ו
הצורך בשני הפסוקים לעני ולעשיר

יהושוע על התוס' )בדף ב'( מדוע במלאכת הוצאה  ויובן זה בהקדים קושיית הפני 
צריך באמת שני פסוקים אחד להוצאה דעני ואחד להוצאה דעשיר? ובלשונו: "לכאורה 
עשה דבריהם כדברי נביאות - דכיון דלא ידעינן שום טעם לחלק בין עני לעשיר ואפ"ה 
איצטריך למיתנייהו . . מי גרע מהכנסה דילפינן מהוצאה משום סברא מה לי אפוקי מה לי 

עיולי כ"ש הכא דאיכא סברא מה לי הוצאה דעני או הוצאה דעשיר"?

הוא  הדמיון  שכאשר  לעיל(  המבואר  לפי  )ובפרט  תוס'  מדברי  שיוצא  כיון  כלומר: 
באופן מיוחד )כמו בהוצאה והכנסה( אזי )אפי' במלאכת הוצאה( כבר אין צורך במקור או 
שיהיה במשכן, אלא הסברא מספיקה ע"מ לחייב - א"כ לכאורה גם עני ועשיר זהו ממש 
אותו דבר ואותו סברא )רק שהרשויות משתנות( וכמו שהתוס' עצמו אומר "מה לי עני מה 

11( ומוכח מתוס' דידן )דף ב'( שאומר "דהזורק משמע דאי הוה משכחת לה במשכן הוה ניחא ליה, אע"ג 
דהתם ליכא סברא" והיינו שמגדיר את זריקה שאין לו סברא - ולכאורה הרי התוס' בדף צ"ו מביא שיש בזריקה 
ב' מדבר על סברא חזקה )שזה אין בזריקה(, משא"כ התוס' בדף צ"ו מדבר על סברא  - אלא שבדף  סברא 

פשוטה שיש בהוצאה. וכמובן א"א לומר ששתי התוס' יחלקו האם יש או אין סברא. 
12( שם מדובר על זורק ד' אמות ברה"ר ולא על זורק מרה"י לרה"י דרך רה"ר ששם יש את ר"ע שסובר 

שיש כן דמיון חזק ביניהם.
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לי עשיר", ומדוע כל אחד מהם צריך פסוק בנפרד - לכאורה ניתן לכתוב רק פסוק אחד 
ונדע מסברא את השני?

היינו  ולעשיר  לעני  קראי  תרי  דבעינן  דהא  לפרש  לי  נראה  היה  "ולכאורה  ומבאר: 
. משא"כ   . לצורך עצמו - להביא טרף לביתו  משום דהוצאה דעני והכנסה דידיה הוא 
הוצאה דבעל הבית ליד העני . . שהיציאה אינו לצורך עצמו אלא לסלקה מעליו . . וכיוצא 
בזה נראה לי מלשון הרשב"א ז"ל בחידושיו שכתב לחלק בין הוצאה דעני שמושך אליו 

ובין הוצאה דבעל הבית שמוציא ממנו ואפשר שנתכוון למה שכתבתי..". עכ"ל.

כיון  להיפך(  )וכן  מהעשיר  העני  הוצאת  את  מסברא  ללמוד  ניתן  היה  לא  כלומר 
ש)למרות שהפעולה הטכנית שלהם לכאורה ממש שווה, הרי שמצד כוונתם ומטרתם( 
הם אינם דומים האחד לשני כלל - כי הבעה"ב כוונתו לסלק/לנתק את החפץ ממנו )גם 
כאשר מכניס ה"ז ע"מ להוציא אח"כ(, ואילו העני כוונתו לחבר אליו את החפץ )גם כאשר 

מוציא ונותן לבהע"ב(. 

ולכן הוצרכו להביא את שני הפסוקים שכל אחד מהם מלמד אחד משני המקרים:

הפסוק "ויצו משה ויעבירו קול במחנה . . ויכלא העם מהביא13" מדבר על הוצאה של 
בהע"ב - כיון ששם מדובר על הבאת נדבה לבית המקדש - והיינו ניתוק חפץ מהאדם, 
ואילו הפסוק "אל יצא איש מקומו14" - שאוסר לצאת בשבת ללקוט את המן - הוא מלמד 
על הוצאת העני - חיבור של חפץ, ע"ד המן שהיו מוציאים את הכלי ע"מ למלאות בו את 

המן ולהחזירו לרשותם.

ז
עפ" הנ"ל הסבר ההוו"א של הגמ' בד' צ"ו

עפ"ז יובן מדוע בהו"א של הגמ' בדף צ"ו - כאשר שואלת "הכנסה מנלן" - לא היה ידוע 
שיש אפי' דמיון מסוים בין הכנסה להוצאה: 

דהנה בגמ' שם מובא בתחילה - כמקור למלאכת הוצאה - רק את הפסוק "ויצו משה 
ויעבירו קול במחנה . . ויכלא העם מהביא" שמדבר באיסור הוצאת נדבה למשכן, והרי 
)כנ"ל( זהו פסוק שמדבר על הוצאה בלבד לשם הוצאה )- ניתוק החפץ(, וממילא מובן 
שהגמ' לא יכולה ללמוד מזה גם לענין הכנסה - כיון שע"ד כפי שעני מעשיר לא היינו 

13( שמות ל"ו, ו.
14( שמות ט"ז, כט.
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לומדים מסברא בגלל שענינם ומטרתם בהוצאה שונה לחלוטין, כך גם בהו"א נראה לחלק 
בין הוצאה להכנסה מפני שזה מנתק מעליו חפץ )הוצאה( וזה מחבר אליו חפץ )הכנסה(.

וזהו הפי' בשאלת הגמ' "הכנסה מנלן": הרי לכאורה האב שזה הוצאה מדבר על ניתוק 
וסילוק חפץ, ואילו הכנסה מדבר על חיבור ולא ניתן לדמות ביניהם. ולכן התוס' מפרש 
ואומר שלגמ' לא מספיק זה שהכנסה הייתה במשכן - כיון ש)כנ"ל בארוכה( חייבים דמיון 

לאב ע"מ לחייב את מה שהיה במשכן.

דעשיר15  להוצאה  והן  דעני  להוצאה  הן  פסוקים  שני  שיש  כיון  הגמ'  למסקנת  אכן 
הוצאה  בין  לחלק  ניתן  לא  כבר  אזי  הכנסה  לשם  והן  הוצאה  לשם  הוצאה  הן  והיינו   -
להכנסה, שהרי אפי' הוצאה לשם הכנסה )והיינו חיבור גמור( אסור, אז וודאי שאין לחלק 
בין הפעולות של הכנסה להוצאה בלבד, ולכן ניתן לומר את הסברא 'מה לי אפוקי מה לי 

עיולי' שזו היא סברא חזקה כ"כ עד שלא צריך אפי' לכך שהכנסה תהיה במשכן.

ח
 עפ"י כהנ"ל ביאור הסוגייא בריש מסכתין

עפ"י כהנ"ל יש להמתיק ענין תמוה בסוגיא הראשונה בגמרא דידן:

דהנה בתחילת הגמ' מביאים משנה מריש מסכת שבועות ששם מונה המשנה כמה 
דינים שעליהם כתוב "שתיים שהן ארבע" ומסיימת המשנה שם: "יציאות השבת שתיים 
שהן ארבע". ומקשים בגמ' דידן16: "מאי שנא הכא דתני "שתיים שהן ארבע בפנים ושתיים 
שהן ארבע בחוץ", ומאי שנא התם דתני "שתיים שהן ארבע" ותו לא )והיינו שלא חילקו 

בין 'בפנים' ל'בחוץ'(? 

מביאה הגמ' שתי אפשרויות על איזה מקרים בהוצאה מדובר בשבת: א. שם )בשבועות( 
מדובר רק על האבות - של מלאכת הוצאה )הוצאה מרשות לרשות(, ואילו כאן )בשבת( 
ב. שם מדובר  זו(.  דוחה אפשרות  )אלא שהגמ'  וכו'  - הכנסה  גם על התולדות  מדובר 
על על המקרים שבהם חייב בהוצאה ואילו כאן מדובר גם על המקרים שפטור - שניים 

שעשאוה וכו' )ונשאר למסקנא(. 

הנה לפי הסבר רש"י ותוס' כאשר כתוב במשנתינו "בפנים" הכוונה היא לכל המקרים 
שמדובר על הבעה"ב והיינו "לאותן העומדים בפנים17", ו"בחוץ" הכוונה היא לכל המקרים 

15( עכ"פ לשיטת התוס'.
16( שבת ב, ב.

17( לשון רש"י ד"ה שתיים שהן ארבע בפנים.
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של העני - העומד בחוץ, כלומר "שתים" - הוצאתו )שזה אב( והכנסתו )שזה התולדה( 
ועל שתיהם הוא חייב. "שהן ארבע" - מקרים שעשה רק חצי מלאכה או רק עקירה או רק 

הנחה.

וא"כ לכאורה כאשר הגמ' רוצה להבין על מה מדובר במסכת שבועות במשפט "שתיים 
שהן ארבע" - הרי שלכאורה הסברא הכי הגיונית היא שמדובר על אותם "שתיים שהן 
 - והנחה  עקירה  )תולדה(,  הכנסה  )אב(,  הוצאה  )דהיינו  במשנה  אצלינו  שיש  ארבע" 

פטורים( אלא שהיא מדברת רק בעני או רק בעשיר: 

הן מצד הלשון - "שתיים שהן ארבע" שעדיף לכאורה לפרשו באותו משמעות כמו 
במשנתינו, ולא משמעות חדשה כמו בשתי האפשרויות שהגמ' נותנת.

יותר הגיוני שהמשנה שם )בשבועות( תשמיע לנו את כל  והן מצד ההיגיון - שהרי 
דיני ההוצאה )היינו הן האב והתולדה וגם המקרים שפטור( ולא תדבר רק על חלקם )רק 
הוצאות או רק חיובים(, אלא שנעמיד שמדובר שם רק בעני או רק בעשיר ונלמד האחד 

מהשני )ועי"ז לא יחסרו פרטים בהוצאה שלא נשנו שם(?

וא"כ מדוע לגמ' להידחק ולומר שמדובר גם על הוצאת העני וגם על הוצאת העשיר 
ומושמט שם חלק מדיני ההוצאה עצמם?

אלא שעפ"י המבואר לעיל )מדברי הפני יהושוע והרשב"א( על ההבדל הגדול שיש בין 
העני לעשיר, הרי ברור לגמ' שהמשנה בשבועות לא תדבר רק באחד מהם - שהרי אז צריך 
ללמוד מאחד גם לשני וזה אינו ניתן - בגלל ההבדל בסברא שביניהם )ומובן שהמשנה 
שם לא תשמיט מקרים שבהם חייב(, ולכן לגמ' ברור שהמשנה שם מדברת גם בעני וגם 

בעשיר, ולכן מעמידה שבחרה את המקרים של האב או של החיוביים עכ"פ.
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שיטות רש"י ותוס' בעניין ציווי השביתה 
בשבת מהתורה

יביא מח’ רש”י ותוס’ בסוגיית עקירת חפץ / יביא מח’ בעניין קלוטה במקום פטור / יביא מח’ בהסבר ספק הגמ’ 
בעקירה ע”ג מים / יבאר שורש מח’ רש”י והתוס’ בכל הסוגיות הנ”ל/ יקשה ע”כ מהסבר רש”י בשיטת בן עזאי 
דלכאורה לא כהנ”ל / יקדים ב’ חקירות ותלייתם האחד בשני / יבאר עפ”ז שיטת רש”י והתוס’ / יבאר עפ”ז התיווך 
בשיטת רש”י / יביא מח’ ר”י ור”ש בעניין חמץ שעבר עליו הפסח / יביא ביאור כ”ק אד”ש מה”מ במח’ רש”י ותוס’ 
דתלויה בב’ הדעות הנ”ל/ עפ”י הנ”ל יקשה סתירה לכאורה בשיטת התוס’ / יבאר החידוש שיש בפסח ויתרץ עפ”ז 
שאין להקשות מהתם להכא / יביא מח’ רש”י ותוס’ בטעם דבדיקת חמץ ויקשה בשיטת רש”י/ יביא ביאור כ”ק אד”ש 
מה”מ במח’ ר”י ור”ש בפי’ ‘והשבתי’ / עפ”ז יבאר שיטות רש”י ותוס’ בטעם דבדיקת חמץ/ יביא ביאור כ”ק אד”ש 

מה”מ במח’ ר”י ור”ש לגבי שבת דתלויה במח’ הנ”ל/ עפ”ז מבאר שיטות רש”י ותוס’

הת' שניאור זלמן שי' גלס
תלמיד בישיבה

א
מח' רש"י ותוס' בטעם ד'ידו לא נייח'

י”ל שכל  ובפשטות  שונות,  בסוגיות  ותוס’  רש”י  בין  במסכתין מצינו מס’ מחלוקות 
מחלוקות אלו נובעות מנקודה אחת בה הם חולקים, ולהלן יתבאר מח’ בג’ סוגיות. ותן 

לחכם ויחכם עוד. 

איתא במסכתין1: “בעי מיניה רב מרבי הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ 
מהו? עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי ומיחייב או דילמא לא”.

כלומר כאשר אדם הטעין אוכלין ומשקים על אדם אחר ואותו אדם )הטעון( יצא לחוץ 
עם אותם אוכלים ומשקים, האם נחשב ביציאתו כעוקר חפץ - ויהיה חייב בהוצאה, או 

שלא נחשב כעקירת חפץ ויהיה פטור?

ממשיכים בגמ’: “אמר ליה חייב, ואינו דומה ליד, מאי טעמא - גופו נייח ידו לא נייח”. 
והיינו דאכן עקירת גופו נחשבת כעקירה לחפץ ויתחייב כיוון שגופו נחשב כמונח באותה 

רשות. 

1( ג, א.
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אמנם כל זה הוא בהעברת הגוף, אבל בהעברת היד עם חפץ מרשות לרשות )כאשר 
אחר הניח בידו ברשות השניה( אינה נחשבת כעקירת חפץ )ולכן במשנה כאשר הבעה”ב 
נותן לתוך ידו של עני והעני רק מעביר לרשותו - פטור( והטעם – כיוון ש”ידו לא נייח” 
והיינו דכאשר היד מושטת לרשות אחרת היא אינה נחשבת מונחת שם וממילא כשהחזירה 

לרשותו עם חפץ הוא לא עשה עקירה ופטור.

וכך פי’ רש”י2: “ידו לא נייח - ע”ג קרקע הלכך כי הוציאה לא עקר מידי”. כלומר: 
רש”י סובר שעקירה נעשית רק מעל גבי קרקע. ולכן ביד - שאינה מונחת על הקרקע, הרי 

שהעברה בהיד לבדה מרשות לרשות אינה נחשב עקירה.

וכתב התוס’3: “ורש’’י פי’ “ידו לא נייח ע’’ג קרקע” - משמע אפי’ הוא וידו במקום אחד 
ונתן לו חבירו לתוך ידו והוציא פטור. ואין נראה, דבכל ענין שהטעינו חבירו בין על כתפו 
בין על ידו והוציא - חייב. דהא קתני “או שנטל מתוכה והוציא חייב”, אלמא הנחת חפץ 
ביד בע’’ה - שהוא וידו ברשות אחת - הויא הנחה מדחייב העני שעקר מיד בע’’ה וכיון 

דהויא הנחה כשעוקר גופו עם זה שבידו הרי עוקרו ממקום הנחה”.

והיינו שהבין בשיטת רש”י שכיוון שהיד אינה מונחת על הקרקע )בשונה מהגוף( אזי 
לעולם אין יכול להיות עקירה מע”ג ידו - גם אם ידו תהיה באותה רשות. 

וא”כ מקשה מהמשנה ששם נראה ברור שיש עקירה מהיד שהרי מחייבים על עקירת 
העני מידו של בע”ה ואם אין עקירה מעל גבי יד על מה מחייבת המשנה? ולכן תוס’ מפרש 
נייח” מדובר שהיד כשהיא מושטת לרשות אחרת, אזי אינה נחשבת כרשות  ש”ידו לא 
השנייה כיוון ש”בתר גופו גרירא” ולכן העברת היד מרשות לרשות עם חפץ )כאשר הוא 
לא עקר שם( פטור, כי לא היה פה עקירה שהרי היד מלכתחילה קשורה לרשות שהגוף 
הרשות  שם  מקבלת  אכן  היד  אזי   - רשות  באותו  והגוף  היד  כאשר  משא”כ  בה.  עומד 

שעומד בה, ולכן העוקר מיד הבעה”ב חייב. 

כלומר רש”י4 סובר שעקירה נעשית רק מעל גבי קרקע ולכן ביד לא היה עקירה וזהו 
סיבת הפטור. ואילו תוס’ סובר שעקירה נעשית גם שלא מעל גבי קרקע )אלא שבמשנה 

פטור מטעם אחר - דידו בתר גופו גרירא(.

2( ד”ה ידו לא נייח.
3( ד”ה מאי טעמא.

4( אמנם יש המפרשים את שיטת רש”י בצורה שונה מהתוס’, עיין ברשב”א ועוד.
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ב
מח' רש"י ותוס' האם יש קלוטה במקום פטור

והנה לאחמ”כ בגמ’5 מצינו מח’ נוספת בין רש”י לתוס’:

דנחלקו רש”י ותוס’ בדעת ר”ע שס”ל ד”קלוטה )באוויר( כמי שהונחה דמיא” האם 
חפץ שהועבר באוויר מקום פטור נחשב כקלוט )ומונח שם( או לא:

דרש”י כתב6: “דאילו למעלה מי’ לאו אויר רשות הרבים הוא אלא אויר מקום פטור 
הוא ואפי’ קלוטה ליכא”. כלומר שחפץ הנמצא באוויר מקום פטור אינו נחשב כקלוט.

ואילו התוס’7 כתבו: )לגבי הזורק מרה”י לרה”י דרך אוויר מקום פטור( “בזורק מרה”י 
למקום פטור, וממקום פטור לרשות היחיד”.

כלומר: תוס’ סובר שעצם זה שהחפץ עובר באוויר המקום פטור נחשב לו כקליטה 
)ודלא כרש”י הנ”ל(, אך מכיוון וזה מקום פטור אזי פטור על קליטה זו אבל נחשב כקלוט.

ג
מח' לגבי ספק הגמ' בעקירה מע"ג מים

ולאחמ”כ בגמ’ מצינו מח’ נוספת ביניהם:

דמסתפקת הגמ’8 מה הוא הדין בעקירת מים מע”ג שלולית. ומסביר רש”י9 את הצד 
ואזלי”.  ניידי  דהא  עקירה  עקירתן  דהוי  הנחתן  היינו  “לאו  עקירה:  נקרא  שאי”ז  לומר 
ובהמשך כתב10: )במסקנת הגמ’ שזהו נחשב עקירה( “דהיינו הנחתן והוי עקירה”. היינו 
אח”כ  אותם  יניח  אם  ומתחייב  מונחים  היו  נחשב שהמים  מים מתוך שלולית  שהעוקר 

ברשות אחרת.

וממשיכה הגמ’ לברר הדין במקרה נוסף: “בעי רבא אגוז בכלי וכלי צף ע’’ג מים בתר 
אגוז אזלינן והא נייח או דילמא בתר כלי אזלינן והא לא נייח דנייד”. היינו שיש כלי עם 
אגוז ע”ג מים )שהכלי מוגדר כלא מונח ובתוכו אגוז שלכאורה נקרא מונח בכלי(. והספק 

5( ד, ב.
6( ד”ה ובתוך יו”ד.

7( ד”ה דאמרינן.
8( ה, ב.

9( ד”ה מהו דתימא.
10(ד”ה קמ”ל.
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הוא אם הוא )האגוז( נחשב נח או לא )- האם הולכים אחר הכלי - שלא נח ע”פ המים, או 
אחר האגוז - שנח ע”ג הכלי(.

ובפשטות יסביר רש”י שגם פה הספק הוא האם האגוז נחשב מונח וממילא נעשתה בו 
עקירה בכזה מקרה או לא.

אמנם תוס’11 כתב: “ובעי - אגוז בכלי וכלי צף ע’’ג מים אם הוא דרך כך להצניע חפצים 
או לא, אע’’ג דודאי לאו כמונח דמי”. והיינו שמציג את שאלת הגמרא בהסתכלות שונה 
- דוודאי מצד העניין האגוז אינו נקרא מונח אלא שאולי משום שדרך להצניע  מרש”י 

יחשב זה כמונח.

ולכאורה נראה לומר שכל המחלוקות הנ”ל דרש”י ותוס’ - נובעים מכך שהם חולקים 
בחלוקה עקרונית בהסתכלות על איסורים בשבת, וכפי שיתבאר לקמן.

ד
ביאור שיטותיהם

ויש לומר בזה דרש”י ותוס’ חולקים בצורת ההסתכלות על פעולת האיסור )העברה 
מרשות לרשות( של האדם, דאפשר להסתכל בב’ אופנים - על הפעולה במציאות )תוס’(, 

או על האיסור התורני )רש”י(, וכדלקמן: 

כוללת  לא  כאשר הפעולה  ולכן  לפי מה שהתורה אסרה  לכתחילה  הולכים  לרש”י: 
את כל פרטי הדינים שאסורים ע”פ תורה - אזי למרות שהפעולה בפועל היא בעייתית 
- יהיה פטור, וכמו בנדו”ד - העברת החפץ ביד מרשות לרשות ללא עקירה מע”ג קרקע 
- שפעולת ההעברה מרשות לרשות היא בעייתית עפ”י תורה, אמנם כיוון שאי”ז נעקר 

מהקרקע אזי פטור! 

)- העברת החפץ( דהיינו שבמציאות  אך לתוס’: שמסתכלים על הפעולה במציאות 
נעשתה כאן פעולת העברה מרשות לרשות. וא”כ מהי סיבת הפטור? לכן מעמידים תוס’ 
שמדובר שהיד בתר גופו גרירא ולכן אין עקירה מרשות אחרת - דהיינו שגם במציאות לא 

נעשתה כאן העברה בעייתית, כיוון שבמציאות היד אינה נעשית כהרשות השנייה.

ויוצא שלרש”י סיבת הפטור בהעברה ביד היא מצד סיבה תורנית - שאין עקירה מע”ג 
קרקע )שזה כלל שהתורה קבעה(, ואילו לתוס’ סיבת הפטור היא מציאותית - שהחפץ גם 
כאשר היה בידו ברשות השניה לא באמת היה שם, כיוון שידו בתר גופו גרירא במציאות.

11( ד”ה אגוז.
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ועד”ז יש להסביר את סברותיהם במח’ הב’ )הנ”ל ס”ב( האם חפץ באוויר מקום פטור 
נחשב ‘קלוט’ )תוס’( או לא )רש”י(.

שהונחה’  כמי  ‘קלוטה  ר”ע  שלדעת  כיוון  בפועל:  המציאות  לפי  שהולכים  דלתוס’ 
וכרגע החפץ עובר במקום פטור, לכן נחשב כקלוט במקום פטור - שהרי בפועל עובר שם, 

ואין סברא שיהיה חילוק בין זה לעובר ברה”ר.

אמנם לרש”י - כיוון שהולכים לפי האיסור התורני, אזי כיוון שמצד התורה המקום הזה 
אינו נחשב כרשות בפ”ע לכן אין בו את העניין של קלוטה, כי קלוטה זהו דין תורני בנוגע 
לומר שזה נקלט ברשות מסוימת, אבל אם למקום הזה אין דין רשות - אין שום משמעות 

של ‘היקלטות’ באותו מקום, וממילא אינו נחשב כמונח שם.

ועד”ז במח’ הג’ )הנ”ל ס”ג(: 

דלרש”י כיוון שהולכים לפי האיסור התורני יש ספק האם אגוז המונח על הכלי נחשב 
עפ”י התורה מונח.

לתוס’ שהולך לפי המציאות בפועל - אזי כיוון שהכלי מונח ע”ג מים, וודאי  אמנם 
שבמציאות א”א לקרוא לזה מונח, והדרך היחידה שיהיה אפשר לקרוא לזה מונח זה ע”י 

שבמציאות אנשים דרכם לעשות כך.

ה
קושי בביאור הנ"ל משיטת רש"י במהלך כעומד 

אך לכאורה קביעה זו )שרש”י מסתכל על האיסור התורני ולא על המציאות בפועל( 
כל  “ועקירת  שכתב12:  דמי’  כעומד  ד’מהלך  עזאי  בן  סברת  בהסבר  רש”י  מדברי  קשה 

פסיעה הוי עקירה והנחת הרגל הוי הנחה”. 

כי מסתכלים על  בן עזאי שמהלך כעומד דמי הוא  כלומר דרש”י ס”ל שהטעם של 
ומרימה  הרגל  את  מניח  בזמן שהוא  אזי  הולך,  אדם  מציאותי, שכאשר  באופן  ההליכה 
חזרה - ה”ז כעקירה והנחה. וזה לכאורה רק באם מסתכלים על הליכתו באופן מציאותי 
ולא מצד איסור התורה - שהרי כשמנסים לדמות את ההליכה לעקירה והנחה מצד עניין 
דיני )הסתכלות התורה( - הרי שאז וודאי שאין כל קשר בין הליכת האדם לעקירה והנחה, 

שהרי הליכה היא היפך עניין ההנחה. 

12( כתובות לא, ב. ד”ה קסבר מהלך כעומד דמי.
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המציאות  מה  מסתכלים  אכן  מסוימים  שבמקרים  ס”ל  דרש”י  לכאורה  מוכח  וא”כ 
אומרת לעומת ההגדרה שהתורה קבעה.

 - הקודם(  בסעיף  )כנ”ל  רש”י  שיטת  עם  אחד  בקנה  עולים  אינם  כאן  דבריו  וא”כ 
שמסתכלים על המציאות רק בעיניים הלכתיות/דיניות13. 

ויש לתווך דבריו בשני המקומות.

ו
חקירת האפיקי ים בגדר דמלאכת העברה ד"א ברה"ר

ובהקדים חקירת ה’אפיקי ים’ בגדרם של העקירה וההנחה במעביר ד’ אמות ברה”ר: 

גם עקירה  דבעינן  ד”א ברשות הרבים  בחיובא דהעברת  עוד,  נחקור  “ועתה  וז”ל14: 
והנחה, האם העקירה וההנחה הם גוף החיוב - וכל זמן שלא הניח לא נעשית המלאכה כלל 
וכמו במלאכת הוצאה . . או דעקירה והנחה במעביר אינן רק מתנאי החיוב של המעביר 
ברשות  ד”א  העברת  אם  כי  אינה  בעצמותה  והמלאכה  ועצם המלאכה,  מגוף  אינן  אבל 

הרבים לחוד”.

כלומר: דחוקר, האם החיוב הוא על עקירה, העברה ד”א והנחה )היינו שעקירה והנחה 
הם חלק מגוף המלאכה עצמה(. או שהחיוב הוא רק על העברה ד”א, והעקירה והנחה הם 

רק תנאי ע”מ שיתחייב במלאכה ) - שהיא העברה בלבד(.

ומביא ראיה לאחד מהצדדים, וז”ל: “והנה מצינו לרבותינו ז”ל דחיוב דמעביר ד”א 
ברשות הרבים, הוא אפי’ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רה”ר ועבר ד”א ברה”ר . . וכ”כ 
במאירי דהא דאמרינן דלולב ל”ד שבת גזירה שמא יעבירנו ד”א ברה”ר ועמדו שם רש”י 
ותוס’ ז”ל מ”ט לא אמרינן שמא יוציא מרה”י לרה”ר, וכתב המאירי ז”ל וגדולי המפרשים 
תירצו בה, שעיקר הגזירה הוא בהוצאה מרשות היחיד שלו והכנסה לרה”י של חבירו דרך 
רה”ר, ומכיוון ולא מניח ברשות הרבים אין כאן לא חיוב הוצאה ולא חיוב הכנסה אלא 
והניח  זו  ועקירה מאחר שעקר מרה”י  חיוב העברה. ואע”פ שחיוב העברה צריך הנחה 
לכאורה  נראה  והיה  חייב  הרבים  ברשות  ד”א  הרבים  ברשות  והעביר  זו  היחיד  ברשות 
אליבא דהני רבנן ז”ל דס”ל המעביר ד”א ברה”ר הלכתא גמירא ליה דאין העקירה וההנחה 

מגוף החיוב”. 

13( ואין הכי נמי שרש”י ס”ל שזה גופא מח’ בגמ’ ורק בן עזאי סובר כהשיטה הזאת, אמנם לקמן יבואר 
באופן אחר. 

14( מלאכת הוצאה, סי’ ד ענף ח.
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והטעם: “דאל”כ מ”ט מיחייב בהייתה העקירה וההנחה ברה”י, כיוון דעצם המלאכה 
הדין  שורת  העבירה,  מגוף מלאכת  הם  וההנחה  העקירה  אם  א”כ  ברה”ר  הוא  דמעביר 
דלבעי נמי הנחה ועקירה ברה”ר וע”כ דס”ל דעקירה והנחה דמעביר אינן אלא תנאי החיוב 

וכשמניח אפי’ ברה”י מתחייב למפרע על העברה ברשות הרבים”.

כלומר: גבי ‘גזירה דרבה’ באיסור דתק”ש נטילת לולב וקריאת מגילה בשבת - דגזרו 
חכמים שמא יעביר ד”א ברשות הרבים, ולכאורה החשש הוא בעיקר על הוצאה מרה”י 
)ששם בדר”כ האדם נמצא עם השופר( לרה”ר - ומדוע נקטו הלשון שמא יעבירנו ד’ אמות 

ברה”ר?

ומתרצים - דכיוון שהאדם מוציא את השופר מרה”י ומכניסו לרשותו של החכם - יוצא 
שאינו מתחייב על הוצאה )דהרי אינו חייב על הוצאה מרה”י לרה”י( אלא מתחייב על 
העברה ד’ אמות ברה”ר. ומזה שחייב על העברה למרות שהעקירה וההנחה היו לא ברה”ר 
)דאז גם הם היו צריכים להיעשות  - מובן שהעקירה וההנחה הם אינם מגוף המלאכה 
במקום המלאכה - רה”ר( אלא הם רק תנאי ע”מ שיתחייב על המלאכה - העברה וכאופן 

הב’ בחקירתו.

וממשיך האפיקי ים: “ועוד יותר נראה לרש”י ז”ל בסוכה שם דאפי’ שעקר מעל גבי 
כרמלית מחייב דמעביר בד’ אמות ברשות הרבים”.

ובשיטת רש”י ניתן לומר ב’ צדדים:

והיינו שהעקירה   - ולכן מתבצעת ממנו עקירה  נחשבת רשות  כרמלית  משום שגם 
וההנחה הם חלק מגוף המלאכה. ואז צריך לומר שלולא העקירה לכאורה לא היה מתחיל 
איסור במעביר, וכאן הרי נעשתה הנחה ברה”ר )דלא כבמקרה שמביא האפיקי ים שגם 

ההנחה נעשתה ברה”י ולכן שם ע”כ זה רק תנאי(. 

זה שהחפץ נעקר לא משנה כלל מכיון שהוא רק תנאי טכני בדין העברת ד”א ברה”ר, 
ולכן אפי’ עקירה מעל גבי כרמלית נחשבת עקירה )אבל עקירה של הוצאה לא נעשית 

מעל גבי כרמלית(.

ז
תליית החקירה הנ"ל בחקירה נוספת

והנה שיטת רש”י תובן בהקדים דיש לתלות חקירה הנ”ל )של האפיקי ים( בחקירה 
נוספת, דהנה ידועים החקירות באחרונים במלאכת הוצאה, המתומצתות בלשון כ”ק אד”ש 
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מה”מ )לקו”ש חי”ד ע’ 17 הע’ 37(: “מה דשקו”ט האחרונים במלאכות הוצאה/העברה אם 
עקירה היא העיקר או ההנחה או ששניהם או ששניהם טפלים לגבי ההוצאה עצמה”?

ולהלן נתמקד בחקירת ה’אבני נזר’ )חלק או”ח סי’ רמה( האם העיקר במלאכת הוצאה 
זו העקירה וההנחה או העברה מרשות לרשות . . ובנוסף יש לחקור: דהנה ידוע שבכל 
פעולה ישנם שלושה פרטים פעולה, פועל ונפעל )פעולה - פעולת ההוצאה בעניין. פועל 

- מי פועל את הפעולה. נפעל - מי נפעלת בו הפעולה, מי משתנה עקב הפעולה(.

ובמלאכת הוצאה מסביר ה’אור זרוע’ )הלכות שבת סי’ פב(, שנקראת ‘מלאכה גרועה’ 
כיון שאין רואים בה נפעל, החפץ נשאר בדיוק כמו שהיה מקודם, בשונה משאר האבות 

בשבת, שהשינוי ישנו גם בנפעל.

ועפ”ז יש לחקור האם כשהתורה קבעה שהוצאה ג”כ נחשבת אב, התורה חידשה כי 
עצם פעולתו של הפועל נחשבת מלאכה גם לולא נפעל )כי הרי אין כאן נפעל בחפץ( או 
להתבטאות בחפץ )שהרי יש הוצאת הנפעל מחוץ  שהתורה חידשה כי הנפעל לא חייב 

לרשות, עצם העברה מרשות לרשות(.

זה  המלאכה  שעיקר  או  הפועל,  ה’גברא’,  זה  המלאכה  עיקר  האם  אחרות  במילים 
בהחפצא ה’נפעל’?

ונראה לומר שב’ חקירות אלו )מה העיקר במלאכת הוצאה, ומהו החידוש של התורה 
זו בזו: דאם נאמר שחידוש התורה הוא שיש נפעל במלאכת  במלאכת הוצאה( תלויות 
שהוא  לרשות,  מרשות  העברה  הוא  הוצאה  דמלאכת  שהעיקר  לומר  מסתבר  הוצאה. 

הנפעל.

אך אם נאמר שחידוש התורה הוא שמספיק פעולת ה’פועל’ גם ללא נפעל אזי עיקר 
מלאכת שבת מתבטאת בעקירה והנחה בהם בולט פעולתו של הגברא”. עכ”ל.

ח
עפ"י הנ"ל ביאור שיטות רש"י ותוס'

ולכאורה י”ל דכן הם שיטות רש”י ותוס’:

הקודם(  )בסעיף  וכנ”ל  בחפץ(  הפעולה  )והיינו  הנפעל  הוא  שהעיקר  ס”ל  רש”י 
שהפעולה בחפץ היא לא גלויה ומציאותית )שהרי לא השתנה בחפץ כלום בעת הוצאתו( 
אלא משהו שהתורה חידשה, וזהו בהמשך לשיטתו )הנ”ל ס”ד( בכל הסוגיות שהולכים 

לפי ההסתכלות התורנית.
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ועפ”ז מובן שלשיטת רש”י העקירה וההנחה הם רק כתנאי ולא מגוף החיוב בהעברה 
- שהרי העיקר זה הנפעל.

ואילו תוס’ סוברים שעיקר חידוש התורה בשבת זה פעולת הגברא - הפועל, וכנ”ל 
שהמלאכה בפועל נראית בגלוי גם ללא חידוש התורה )שהרי עוקר ומוציא ומניח( וא”כ 

כי זהו בהמשך לשיטתו בכל הסוגיות )כנ”ל ס”ב( שהולכים לפי ההסתכלות במציאות.

ועפ”ז יש לתווך שיטת רש”י )ד)כנ”ל ס”ה(לכאורה מצינו שלגבי סברת בן עזאי דמהלך 
כעומד פי’ רש”י זאת עפ”י הסתכלות מציאותית ולכאורה דלא כשיטתו בשאר הסוגיות(: 

וי”ל שאי”ז סותר לשיטת רש”י שהעיקר זה הנפעל כיוון ש)כנ”ל( גם לצד זה - התורה 
זה  שהעיקר  כיוון  אמנם  ברה”ר.  אמות  ד’  המעביר  בדין  והנחה  עקירה  שיהיה  חייבה 
ההסתכלות התורנית אזי במעביר ד’ אמות ברה”ר העקירה וההנחה מגיעים בתור תנאי, 
ולכן מסביר רש”י כיצד מתבצע במהלך עקירה והנחה במציאות - וכל זה הוא מצד תנאי 

שהתורה הוסיפה על עיקר האיסור שהוא העברה - נפעל15. 

ט
קושי על הנ"ל

אך קשה לכאורה לבאר כך )דלתוס’ האיסור הוא בגברא - במציאות, ואילו לרש”י 
האיסור הוא בחפצא - עפ”י תורה(, 

דהנה כותב האתוון דאורייתא16 דיש לחקור בכל איסורי זמן האם הם איסורי גברא 
או חפצא, והיינו שכל איסורי הזמן אמור להיות בהם צד אחד שווה - או איסור גברא או 

איסור חפצא, 

וא”כ קשה לכאורה על הביאור הנ”ל משיטות רש”י ותוס’ במקום אחר גבי איסורים 
זמניים )האם האיסור הוא בגברא או בחפצא(, שלכאורה הוא ההיפך משיטתם בשבת:

דהנה בלקו”ש17 מביא ביאור הרוגוצ’בי בעניין ביעור חמץ על מה חל האיסור: האם על 
ה”עצם” של החמץ או שמא רק על התואר - הצורה של החמץ. היינו האם החפץ - החפצא 

15( משא”כ בשאר הסוגיות הנ”ל שבהם לא מדובר על איסור הוצאה ששם התורה הכניסה את העקירה 
וההנחה בתור חלק מגוף המלאכה ולא בתור תנאי, ולכן שם רש”י מפרש את ההסתכלות התורנית גם בעקירה 
והנחה, והיינו שבן עזאי בא בהמשך לסוגיא שלפנ”ז בגמ’ לגבי אחד שיצא מרשות היחיד ועמד לפוש שאז 

יתחייב על העברה ברה”ר והיינו שגם בן עזאי מדבר במקרה של העברה ברה”ר. 
16( כלל י’.

17( חלק ט”ז עמודים 134 135.
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- של החמץ נעשה דבר איסור, או שמא מה שאסור בחמץ זה רק הגדרתו המייחדת אותו 
כ”חמץ” - ה”תואר” שלו. 

ועפ”ז מבאר את מח’ של ר”י ור’ שמעון בעניין חמץ שעבר עליו הפסח האם נאסר 
בהנאה או לא:

דר”י - דס”ל לאחר הפסח אסור - הוא משום שסובר שהאיסור חל על העצם של החמץ 
)והרי הדבר עצמו הוא מהות של איסור ואף אחרי הפסח הרי הוא אותו חפצא שנאסר 
כבר(, ואילו ר”ש - דס”ל שחמץ אחר הפסח מותר - הוא משום שסובר שהאיסור הוא רק 

התואר וכשהלך הזמן בטל התואר “חמץ” לעניין האיסור.

והיינו דגם לפי ר”י וגם לפי ר”ש האיסור הוא רק בחפצא של החמץ ולא בגברא, וא”כ 
מצינו איסור זמני שכל האיסור הוא רק איסור חפצא, ולכאורה א”כ קשה על המבואר 

לעיל שלתוס’ האיסור בשבת - איסור זמני - הוא בגברא.

ולכאורה קשה עוד: 

דהנה מוסיף כ”ק אד”ש מה”מ )בשיחה שם הע’ 41( ומבאר שיש לתלות במחלוקת זאת 
גם במחלוקת רש”י )ר”ש( ותוס’ )ר”י(.

דהנה נח’ רש”י ותוס’ בפי’ הציווי ד’תשביתו’ שנאמר בחמץ. 

דרש”י כתב18: “דכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו והשבתה דלב היא השבתה”.

אמנם תוס’ כתב19: פי’ בקונטרס מדכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו אלמא השבתה 
בלב היא. וקשה לר’’י דהאי השבתה הבערה היא ולא ביטול . . ואומר ר’’י דמדאורייתא 

בביטול בעלמא סגי מטעם דמאחר שביטלו הוי הפקר ויצא מרשותו ומותר . .”.

והיינו דלדעת רש”י ציווי התורה “תשביתו” הוא דין מיוחד שנאמר בחמץ - הסחת 
‘דעתו של האדם לגמרי מחמצו’ שיבטלו בליבו ויחשוב אותו כעפר וישים בליבו שאין 
ברשותו חמץ כלל, והיינו הדין הוא בגברא וזהו כשיטת ר”ש שהאיסור הוא רק בתואר 

שלזה מועיל ביטול האדם.

ולדעת תוס’: דין ביטול חמץ הוא ביטול גמור. והאפשרות היחידה שלא לשרפו היא 
ע”י שיפקיר אותו שאז יוצא מרשותו ואינו מחוייב בהשבתתו וזהו ביטול בעצם החמץ 

שיוצא מרשותו וכדעת ר”י הנ”ל.

18( פסחים ד, ב. ד”ה בביטול בעלמא.
19( שם ד”ה מדאורייתא בביטול בעלמא סגי.
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ונמצא מובן מהנ”ל שאמנם כל העניין של חיוב השבתה בפסח זה איסור חפצא, אבל 
בזה גופא יש לחלק ב’ אופנים: 

א. האם החיוב הוא ביחס ל’גברא’ - היינו שהחפצא של החמץ צריך להיות מושבת 
אבל לא שצריך להיות מושבת בעצם מציאותו, שזהו שיטת רש”י שמספיק   - מהגברא 

לבטל את החמץ בליבו ודיו בזה למרות שהחמץ עדיין קיים.

ב. החיוב הוא בעצם החפצא - היינו שהחפצא של החמץ צריך לחדול מלהתקיים, וזהו 
שיטת התוס’ שלא מספיק לבטל בליבו אלא צריך לשרוף אותו20.

וא”כ יוצא שבזה גופא שיטות רש”י ותוס’ הפוכות משיטותיהם לגבי שבת, דרש”י ס”ל 
שאיסור חמץ הוא בגברא )בשונה משבת כנ”ל ששיטתו היא שהאיסור הוא בחפצא(. ואילו 

לתוס’ האיסור הוא בחפצא עצמו )בשונה משיטתו בשבת שהאיסור הוא בגברא(. 

א”כ לכאורה צ”ע לתווך בין שיטותיהם בפסח לבין שבת - שהרי כנ”ל שניהם איסורים 
זמניים.

י
ביאור קושיא הא' הנ"ל

ויש לומר בזה שאין להשליך מסברת התוס’ בפסח )חפצא( לגבי סברתו בשבת )גברא(, 
כיוון שאף שגם פסח וגם שבת הם איסורים זמניים - מ”מ בפסח נוסף גם איסור חפצא:

וכדברי ה’בית שערים’ על האתוון דאורייתא21 שבפסח החמץ בלבד הוא זה שנאסר, 
משא”כ שאר מאכלים שנשארים מותרים, א”כ האיסור נקשר גם בחפצא “אף שתלוי בזמן 

מ”מ מקרי איסור חפצא”.

כלומר: ביום כיפור לדוגמא כל האוכלים ומשקים אסורים - א”כ אין האיסור קשור 
בחפץ )המאכלים עצמם( אלא רק ביום האוסר על האדם לאוכלם. אך בפסח - מכיוון שכל 
האוכלים מותרים ורק החמץ הוא שנאסר, יכול האדם לבוא לטעות משום הרגילות, ולכן 

נקשר בו גם “איסור חפצא” בחמץ עצמו.

וא”כ מובן שלמרות שתוס’ סובר לגבי שבת שהאיסור הוא בגברא מ”מ לעניין פסח 
יסבור שזהו גם דין בחפצא.

20( אמנם כל זה הוא בחמץ השייך לאדם ואם מפקירו אין החיוב חל עליו.
21( או”ח רמ”ו.
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יא
קושי נוסף 

אך קשה לכאורה גם בשיטת רש”י )שהאיסור הוא רק ב’חפצא’ הן בשבת והן בפסח( 
מהא דאיתא בריש מסכת פסחים: “אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר”. 

ובטעם הבדיקה כתב רש”י22: “שלא יעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא”. והקשה עליו 
שיבטל(  צריך  הבודק  ו:(  )דף  בגמ’  )כדאמר  ביטול  דצריך  כיוון  לר’’י  “וקשה  התוס’23: 
ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי, אמאי הצריכו חכמים בדיקה כלל? ונראה לר’’י - דאע’’ג 

דסגי בביטול בעלמא החמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו שלא יבא לאכלו”.

ובזה שרש”י אינו סובר שצריך לבער החמץ, יוצא שהוא סובר שכל הסייג מלכתחילה 
הוא רק על האדם - שהאדם צריך לבטל את החמץ )אחרי הבדיקה(, אבל לא לשורפו 
ולבערו, והיינו שהחמץ יכול לכאורה להישאר קיים )כמו בצום יום כיפור כסברת הבית 
שערים הנ”ל שהאיסור לא נתפס בחמץ עצמו אלא על האדם( וכדבריו שסיבת הבדיקה 

היא משום “בל יראה ובל ימצא”24.

וא”כ צריך לבאר מהי שיטתו של רש”י באיסורים זמניים, שהרי מכאן נמצא שלשיטת 
רק  הוא  היא שהאיסור  שיטתו  ולגבי שבת  בחפצא,  ולא  בגברא  רק  הוא  האיסור  רש”י 

בחפצא. ואילו בשריפת חמץ שיטתו היא )כנ”ל ס”ט( שיש בחפצא גם איסור גברא.

וכן גם לשיטת התוס’ עדיין צריך ליישב הקושיא הב’ בס”ט.

ולכאורה נראה לומר שגם לשיטת התוס’ וגם לשיטת רש”י יש בפסח גדר החדש - 
שלישי - בעניין גברא וחפצא, וכפי שיתבאר לקמן.

22( ד”ה בודקין.
23( ד”ה אור לארבעה עשר בודקין את החמץ.

24( דין “בל יראה”: התורה אוסרת על האדם להשאיר חמץ ברשותו בפסח אבל לא משום חשש אכילה או 
איסור נגיעה, והראיה לזה - שאם יש חמץ גוי ברשותו של יהודי הוא לא עובר על זה )פסחים ה, ב(. ומאידך 
אם האיסור “בל יראה” הוא איסור אכילה וכו’ מדוע חמץ שאינו שלו ישנם אופנים שכן עובר על בל יראה )ה, 

ב. ו, א. וטושו”ע או”ח תמ-תמא(. 
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יב
ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בעניין 'והשבתי'

ונראה לבאר כל הנ”ל ע”פ דברי כ”ק אדמו”ר מה”מ שליט”א בלקו”ש חלק ז’25 בעניין 
השבתת חיה רעה מן הארץ לעתיד:

ביעוד שנאמר לגבי לעת”ל: “והשבתי חיה רע מן הארץ” ישנה מחלוקת בין ר”י ור”ש 
מה הוא בדיוק אופן ההשבתה של החיות רעות. לר”י - מעבירן מן העולם לגמרי. לר”ש - 

משביתן שלא יזיקו, אבל יהיו קיימות.

וזלה”ק26: “לגבי הסיבה שר”י מבאר שהמשמעות של “והשבתי חיה רעה” היא מעבירם 
מן העולם מסביר הגאון הרוגוצ’בי שר”י נוקט בהתאם לשיטתו בדין ביעור חמץ”.

ותוכן הדברים:

זורקים את החמץ לים או  ר”י ס”ל: “שאין ביטול חמץ אלא שריפה”, כיוון שכאשר 
שזורקים אותו לאוויר ומתפזר, מתבטל רק החיבור בין חלקיו השונים של החמץ אך עדיין 
נשארת מציאות החמץ, וכיוון שנאמר “תשביתו שאור מבתיכם” סובר ר”י שעל ידי פירור 
החמץ וזרייתו לרוח או על ידי זריקתו לים אין מקיימים את מצוות “תשביתו” - כי לדעתו 
כלום.  ממנה  ישאר  שלא  באופן  לגמרי  המציאות  ביטול  היא  “השבתה”  של  משמעותה 

וממילא רק ע”י שריפת החמץ מתבטלת מציאותו27.

אמנם חכמים )ובתוכם ר”ש( סוברים שגם ביטול הצורה )התכונות והאיכות של החמץ( 
- במשמעותן הרחבה, כולל ביטול האפשרות של אכילה והנאה מהחמץ וכדומה - נקראת 
“השבתה”, ולכן הם סוברים שגם ע”י שהוא מפרר את החמץ או זורקו לאוויר או מטיל לים 

מקיימים את מצוות “תשביתו”.

ויוצא ע”פ דברי כ”ק אד”ש מה”מ בדברי הרוגוצ’בי לגבי מחלוקתם של ר”י וחכמים 
כאן, וכן מחלוקתם לעניין חמץ שעבר עליו הפסח )הנ”ל ס”ט( יסודו במחלוקתם בבירור 

פירוש ציווי התורה “תשביתו”: 

דלפי ר”י “תשביתו” פירושו עצם החמץ )וזוהי שיטתו הן בעניין הביעור שצריך לבטל 

25( בחוקותי א’ ע’ 188 ואילך.
26( ס”ב שם. 

הקודמת  והמציאות  לגמרי  חדשה  מציאות  היא  זו  אך  אפר,  ממנו  נותר  השריפה  שלאחר  ולמרות   )27
)החמץ( התבטלה.
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כל מציאותו לגמרי, והן לעניין חמץ שעבר עליו הפסח שהוא עצמו נהיה אסור וכלן עומד 
באיסורו גם לאחמ”כ(.

ושיטת ר”ש וחכמים )שתשביתו הולך על התואר של החמץ ולכן ניתן להוציאו מגדר 
וכן לעניין חמץ שעבר עליו  זריקתו לרוח או לפררו ולהשליכו לים.  ‘התואר’ חמץ ע”י 

הפסח - שלאחר הפסח כשאין על התואר איסור אז חוזר להיות מותר.

יג
עפ"ז ביאור שיטות רש"י ותוס' בטעם דבדיקת חמץ

ועפ”ז אפשר להעמיד את שיטות רש”י ותוס’ )הנ”ל ס”ט( במחלוקתם מה הוא תשביתו 
- האם ביטול בלב )רש”י(, או ביעור/הפקר )תוס’(:

תוס’ סוברים כדעת ר”י הנ”ל שהאיסור הוא בעצם החמץ. ואזי הדרך להשבתה היא 
שהיה  מכפי  לגמרי  חדשה  מציאות  ה”ז  אפר  נעשה  שכאשר  כיוון  לאפר,  מהותי  שינוי 

לפנ”ז28. 

אך רש”י: סובר כחכמים ור”ש שהאיסור הוא על התואר והצורה, לכן בביטול בעלמא 
סגי29 והבדיקה היא רק משום שלא יעבור על איסור “בל יראה ובל ימצא’ בתוך הפסח, 

ולא ע”מ לשרוף מכיוון שלא זה מה שדורשת התורה.

יד
תליית מח' הנ"ל במח' לעניין שבת

וממשיך כ”ק אד”ש מה”מ בשיחה )שם אות ג’( ומקשר כהנ”ל למח’ בעניין שבת:

לגבי  גם  ואכן  “וביום השביעי תשבותו”   - בעניין שבת  גם  נמצא  “שביתה”  “המושג 
איסור מלאכה בשבת הקשור ל”וביום השביעי תשבותו” יש מחלוקת בין ר”י ור”ש ובשתי 

הלכות:

גבי “מלאכה שאינה צריכה לגופה” )שאדם עושה פעולה אך לא לצורך הרגיל של 
אותה פעולה - מכבה נר בשביל חולה וכו’ אזי אין שם מחשבה לגופה של הפעולה אלא 

28( ראה בהשיחה שם. 
29( וראה בהע’ שם שמביא מהרמב”ן שהביטול מועיל להוציאו מתורת חמץ ולהחשיבו כעפר שאינו ראוי 

לאכילה.
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לתוצאה הבאה מחמת הפעולה ולכן אין זו נחשבת מלאכת מחשבת( סובר ר”י שהאדם 
חייב, ואילו ר”ש סובר שהוא פטור.

גבי “דבר שאינו מתכוון” - פעולה הנעשית ללא כוונה, כגון אדם השופך מים קרים 
לתוך כלי מתכת חם כדי לחמם את המים, הרי הוא על ידי כך מחזק את הכלי - וזה הוא 
זו )ולא כמו מלאכה שאינה  “גמר מלאכת הצורפין”, אך הוא לא התכוון כלל למלאכה 
צריכה לגופה שצריך לפעולה ולא לגוף הפעולה משא”כ פה שאף לגוף הפעולה של “גמר 

מלאכת הצורפין” אינו צריך( - ר”י סובר שאסור, ר”ש סובר שמותר”.

וההסבר בזה:

מכיוון שלגבי שבת נאמר “וביום השביעי תשבותו” - שחלה חובת שביתה ממלאכה 
- הרי ר”י )שלדעתו שביתה היא דווקא כאשר כל המציאות מתבטלת כנ”ל בארוכה גם 
לעניין פסח וגם לעניין השבתת חיה לעת”ל( סובר שגם כאשר עשה מלאכה שאינה צריכה 
לגופה, ואפילו דבר שאינו מתכוון - אין מקיימים את מצוות “תשבותו” כי עצם המלאכה 

קיימת גם ללא הכוונה ולכן אסור.

הסובר שגם ביטול הצורה נקרא שביתה )כנ”ל( - אומר שגם ‘מלאכה   - ר”ש  ואילו 
ו’דבר שאינו מתכוון’ נכללים ב”תשבותו”, כי אין מתקיימת בהם  שאינה צריכה לגופה’ 

הגדרת המלאכה על כל תכונותיה - צורתה.

ועפ”י הנ”ל )ס”ט( שבפסח ששיטותיהם של רש”י ותוס’ הם שיטותיהם של ר”י )תוס’( 
ור”ש/חכמים )רש”י( כן י”ל גם ביחס לשבת:

ר”י סובר בפסח ושבת שה”תשביתו” חודר לכל המציאות - אזי יוצא שכן הוא שיטת 
תוס’ בפסח, וכן יוצא שיטתו בשבת שסובר שכל עוד שכל המציאות אינה מושבתת אזי 

לא מקיים את ה’תשבותו’ של התורה.

העצם  של  שביתה/השבתה  מצריך  אינו  שה”תשביתו”  ושבת  בפסח  שסובר  ולר”ש: 
אלא מספיק שאין מתבצעת המלאכה בשלימות או שמושבתת רק התואר )הצורה( ולא 
העצם, וזה כבר עונה על הוראת התורה של “תשבותו”, וכן היא שיטת רש”י בפסח ושבת 

שהשביתה היא על האדם ביחס לחפץ.
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טז
עפ"ז ביאור שיטות רש"י ותוס'

ועפ”י דברי כ”ק אד”ש מה”מ יוצא שלא מדובר רק בחפצא או גברא אלא בגדר שלישי 
הכלול משניהם:

דיש לחקור כשהתורה אומרת ‘תשביתו’ על מה החיוב - האם החיוב הוא על האדם 
שישבית החפץ )ואז לא משנה עצם מהות החפץ אם קיים או לא אלא העיקר שהוא מושבת 
מהאדם(. או שכשהתורה אומרת ‘תשביתו’ הכוונה היא שעל האדם לדאוג שהחפץ יושבת 

שביתה מלאה - כלומר שגם מהות החפץ יושבת ולא רק כלפי האדם.

וזהו החילוק בין רש”י לתוס’: 

רש”י סובר שהתורה מצווה על האדם להשבית את החפץ רק מצד האדם, וזהו בהמשך 
לשיטתו בשבת שמסתכלים בהסתכלות תורנית ולא מציאותית - כנ”ל בארוכה. וכן היא 
שיטתו לגבי פסח שמספיק ביטול בלב שזהו וודאי עניין תורני - שהרי מצד המציאות 

ביטול בלב לא מועיל אלא רק שינוי במהות החפץ. 

אמנם תוס’ סובר שכשהתורה אומרת תשביתו הציווי הוא על האדם להשבית החפץ 
באופן גמור - והיינו שגם במציאות לא יהיה איסור כלל, וזה בהמשך לשיטתו בשבת כנ”ל 

בארוכה. וכן שיטתו גבי פסח שהבתה היא שריפה ולא מספיק ביטול בלב. 

כלומר הציווי ‘תשבותו’ אינו מתחלק רק לחפצא וגברא, אלא חיבור של חפצא וגברא 
ואז החילוק הוא - 

האם האיסור הוא על הגברא להשבית החפצא )והיינו שעיקר הדגש הוא על הגברא 
- שכלפיו החפצא יהיה מושבת ולכן יכול להיות שהחפצא בפ”ע עדיין ישאר קיים ובכל 
זאת יחשב השבתה - כי זה מושבת מהאדם כנ”ל, וכל לענין שבת שכל עוד לא עשה איסור 

תורה, למרות שנעשתה פעולה בחפץ, עולה על זה שם שביתה(. 

או שהחפצא צריך להיות מושבת על ידי הגברא )והיינו שהעיקר זה שהחפצא יחדל 
א”א  וכאן  זאת,  לעשות  שצריך  זה  הוא  שהגברא  אלא  יושבת,  עצמו  שהוא   - מלהיות 
שהחפצא ישאר במציאותו הקודמת )אא”כ הוסר מהגברא החיוב להשביתו - אם הפקיר( 

וכן לענין שבת שששביתת החפץ צריכה להיות מוחלטת(.
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ביאור הספק אי עקירת גופו כעקירת 
חפץ דמי

יביא ספק רב אם עקירת גופו כעקירת חפץ דמי / יביא קו' הצל"ח במה הסתפק רב כיון דברה"י מקורה כמאן דמליא 
דמי / יביא ד' הצל"ח דדוחק לומר דשאלתו הוא רק ברה"י שאינו מקורה / ידייק מרש"י דגם ברה"י מקורה הסתפק 
רב / יביא ביאור הצל"ח ויקשה עליו / יבאר ב' אופנים בספק רב / הסברת האופן הב' שנסתפק רב אם חיובי שבת 
הם על פעולת האדם או על הנפעל מפעולתו / ע"פ אופן הב' יישב קו' הצל"ח / יבאר עפ"ז מחלוקת הראשונים אם 
נספק רב גם בנוגע להנחת גופו / יבאר דהתוס' ס"ל כאופן הא' בביאור הספק והת"י כאופן הב' /ידייק גם מגי' התוס' 
דס"ל כאופן הא' בביאור הספק / יבאר דרש"י ס"ל כאופן הב' / יבאר לאופן הב' דתשובת רבי הוא דחיובי שבת הם 

על הנפעל מפעולת האדם / יבאר המשך דברי רבי דאינו דומה לידו כיון דידו לא נייח לרש"י ולתוס'

 הת' שלום דובער שי' בורוויץ
תלמיד בישיבה

א
קושיית הצל"ח בספק הגמ' האם עקירת גופו כעקירת חפץ

והוציאן לחוץ  "בעי מיני' רב מרבי הטעינו חבירו אוכלין ומשקין  איתא במסכתין1: 
חייב". ע"כ.  או דילמא לא, א"ל  ומיחייב  גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי  מהו, עקירת 
והיינו דמספק"ל לרב אם כשעוקר רגליו עם החפץ שעליו הוי כעקירה מן הארץ או לאו, 

ופשט לי' רבי דחייב גם בכה"ג.

ויעוי' בצל"ח2 שהקשה, דכיון ד"רב ושמואל אמרי תרווייהו )ד(לא מחייב רבי3 )זורק 

1( ג, א.
2( ד"ה הטעינו.

3( בצל"ח שם משמע שמדייק בעיקר מהא דלרבי לא הוה ספיקא. אבל אי משום הא א"א לתרץ כמו שר"ל 
בהמשך )המובא בפנים( דמיירי ברה"י שאינו מקורה, דהרי לאו כו"ע ס"ל הכי )דמיירי ברה"י מקורה( בדעת 
רבי )עכ"פ לההו"א - ראה לקמן ה, א תוד"ה לא מחייב. תוד"ה כמאן - גיטין עט, א. ב"ק ע, ב*(. אלא דלרב 

)ושמואל( משמע, דרבי ס"ל דכמדמ"ד במקורה דוקא.
 * בתוס' גיטין וב"ק שם כ' דס"ל להסוגיא בגיטין דטעמי' דרבי דכמאן דמליא, הוי משום המחיצה, ולא 
יש לחלק דל"א התם  ב. אבל  )ועי' עד"ז לקמן צט,  והריטב"א שם  וכ"ה בחי' הרשב"א  משום קירויו עיי"ש. 
אך  ודו"ק(.  אוירו.  בתוך  הנחה  לענין  לא  אבל  מהרשות,  כחלק  להכותל  להחשיבו  אלא  דכמדמ"ד  הסברא 
בתוס' דמסכתין סתמו ולא פי'. ואפ"ל דלתוס' דידן סברת ההו"א דהתם הוא דטעמי' דרבי הוי משום קלוטה 
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ביתא כמאן דמליא דמי"4,  ורה"י באמצע( אלא ברה"י מקורה, דאמרינן  מרה"ר לרה"ר 
ופרש"י5: "דבר סתום מכל צד הוי כמלא חפצים עד גגו, דאין אוירו חשוב אויר, הלכך כל 

הנזרק לתוכו הוי כמונח".

ממש  זה  דהרי  ליחייבי,  מ"מ  חפץ,  כעקירת  הוה  לא  גופו  דעקירת  נימא  אפי'  א"כ 
כעקירת חפץ מהארץ6.

וכתב שם הצל"ח ליישב, וז"ל: "וצ"ל דבעיא דרב הוא ברה"י שאינו מקורה, וא"כ סתם 
לשונו  לאחוז  הו"ל  ד(ויותר  קשה  עדיין  דא"כ  )אלא  האריכות",  מפני  פירש  ולא  דבריו 
להיפוך, הטעינו חבירו אוכלין ומשקים והכניסן לפנים, נמצא דהטעינה הי' ברה"ר דלא 
שייך מקורה כלל" )ומה"ט נמי ליכא למימר דלא דק לשאלו דוקא ברה"י שאינו מקורה, 
במקורה(,  )גם  לכו"ע  דאתי  מילתא  לינקוט  הו"ל  דמ"מ  לרבנן,  מיהא  דנפק"מ  משום 
דהיינו הכנסה(. "ולמימר משום דאוכלים ומשקים ברה"י שכיחי יותר מרה"ר, נקט מילתא 

דשכיחא, הוא דוחק". ע"כ.

 )וגם דוחק לומר דנקט הכי משום דהוצאה אב והכנסה רק תולדה. )גם אי נימא דס"ל 
הכי - לפמ"ש הרמב"ן )ב, ב ד"ה אלא אמר ר"פ(, דאיכא פלוגתא דאמוראי בזה. אולם 

להתוס' )ד"ה מי. ועוד( - כו"ע ס"ל הכי. ואכ"מ(.(

ניח"ל למימר  ושמואל דלא  דכ' בשם הרשב"א בטעמא דרב  וכ"מ לכאו' מהא דבא בהמשך למאי  כמשה"נ. 
דטעמי' דרבי הוה משום דקכמשה"נ, דא"ה לינקוט לפלוגתי' כר"ע ורבנן, והרי אי משום הא אינו מוכרח עדיין 
דמיירי במקורה דוקא )אלא דמהא קמ"ל דטעמי' דרבי ל"ה משום קכמשה"נ אלא דביתא כמדמ"ד(, ומסמיכות 
הענינים בתוס' משמע, דלהסוגיא בגיטין ל"מ האי דיוקא דהרשב"א )דטעמי' דרבי הוי משום דכמדמ"ד ולא 
משום דקכמשה"נ(, ודו"ק. שו"ר בהגה' מלא הרועים )על התוס'( שכ' כנ"ל, עיי"ש. וכ"מ בחי' החת"ס )ד, ב ד"ה 
ודילמא(. ועי' עד"ז לקמן בשוה"ג להע' 9 בשי' רש"י. ולפ"ז )את"ל הכי בפי' הסוגיא דגיטין(, להסוגיא בגיטין 

ל"ק קו' הצל"ח, דמטעמא דקכמשה"נ ליכא להקשות )עי' בהע' 6(. 
4( לקמן ה, א. צז, א.

5( ה, א ד"ה כמאן.
6( וקו' זו ל"ש אי נימא דסברת רבי הוה משום קלוטה כמשה"נ, דהרי כ' התוס' )ד, א ד"ה אבל למטה( 
יוחנן. ועוד(. דאפי' בידו  )ו, א ד"ה א"ר  )והיינו להרעק"א  דל"ש קלוטה בחפץ שבידו, וכ"ש )לכאו'( בגופו 
וגופו ברשות א' ל"א הכי )ולדעתו התוס' דלקמן צב, א ד"ה התם, פליג, ותוס' חלוקין הן(. משא"כ למש"כ 

התוהרא"ש - עי' בהע' 9(.
)- דלרש"י   ]וראה בצל"ח על התוס' שם דלרש"י גם בידו אמרינן קלוטה. אבל כתב כן רק בנוגע לידו 
דטעמא דידו לא נייח לא הוי משום דבתר גופו גריר, א"כ חזינן דס"ל לרבי דקלוטה לכמשה"נ, משא"כ לתוס' 
אכתי לא שמענו שום תנא דס"ל דקלוטה לכמשה"נ, ולכן פי' דמתני' אתיא גם אי נימא קלוטה כמשה"נ, דל"ש 

קלוטה בידו, ע"ש -(, אבל בגופו אפשר דל"ש קלוטה, )לטעמי' דהצל"ח הנ"ל, אבל ראה בהע' 9([.
אבל אי אמרינן דטעמי' דרבי הוה משום דברה"י מקורה אמרינן דכמאן דמליא דמי, א"כ שייך להקשות, 

דהוי כמלא חפצים, וגם בלי גופו הוי כמונח, ופשוט.
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 ולהעיר, דהא דבעיא דרב הוי גם ברה"י מקורה, מפורש ברש"י שכ' )בד"ה עקירת 
גופו( "שעקר את רגליו מן הבית לאחר שנטען", ופשיטא דבית היינו מקורה7 )ודוחק לומר 
דקאי לדידן, דמ"מ הו"ל לנקוט "מרה"י", )וכדלעיל ד"ה הטעינו(, שלא נטעה לומר דזה 

ג"כ הוי בכלל שאלת רב, אלא ע"כ דלא נפקא לן מינה מידי(.

ולכן כתב לבאר, דמתוך תשובתו של רבי נתחדש לרב, דסברת רבי )דמחייב בקלוטה 
דברה"י  משום  הוה  אלא(  ר"ע(,  )כסברת  שהונחה,  כמו  קלוטה  משום  הוה  לא  ברה"י, 
רק  לי'  מיבעיא  דקא  רב בשאלתו  פירש  לא  ולכן  דמי8.  דמליא  דכמאן  מקורה, אמרינן 
ברה"י שאינו מקורה, עיי"ש. אלא דצ"ע בדבריו - עי' בהערה9 )ומפאת אריכות הדברים 

לא הובאו בפנים(.

7( אבל להעיר מל' התוס' ד"ה אמר אביי לקמן ח, א. ואולי י"ל דכוונתם עדמש"כ במאירי שם )ד"ה ומתוך 
כך( ע"ש. ואכ"מ.

8( ועי' בתוס' לקמן )ה, א ד"ה לא מחייב( שכ' בשם הרשב"א דטעמי' דרב ושמואל )דלא פירשו דטעמי' 
דרבי הוא משום דאמרינן קלוטה כמו שהונחה דמי(, הוא משום דא"כ למה נקט מרה"ר לרה"ר ורה"י באמצע, 
הו"ל ליפלוג )עם רבנן( בזרק מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע )כפלוגתא דר"ע ורבנן(. וכ"ה בתוהרא"ש שם. אבל 
מהא אכתי לא שמעינן דלא חייב רבי אלא ברה"י מקורה. משא"כ למש"כ הצל"ח מובן דא"ל דחייב רבי גם 

ברה"י שאינו מקורה, דהרי אמר דברה"י ידו לא נייח. וק"ל. )ועי' בשוה"ג להע' 9(. 
9( ונביא בזה את תו"ד ומה דצ"ע בהם: דהנה, במ"ש דאיכא ג' דרשות במשמעות הכתוב "אל יצא איש 
ממקומו": א( דבעי' מקום דע"ד, כמ"ש בתוס' לקמן ד, א ד"ה והא בעינן. ב( דוקא כשעקר הוא ממקומו והניח, 
אבל אם זה עוקר וזה מניח פטור. ג( דבעי' שיעקור החפץ ממקומו, אבל אם החפץ לא נעקר ממקומו, וכהאי 
דעקירת גופו, דנשאר במקומו, דהיינו - גופו, פטור. ומבאר, דהי' קשה לרב מה ידרוש רבי - דמקום דע"ד 
לא ס"ל )דאכתי לא סבר רב דלא חייב רבי אלא ברה"י מקורה, וא"כ לא ס"ל דבעי' מקום דע"ד, וכר"ע דס"ל 
קלוטה כמו שהונחה דמי, כדלקמן ד, א-ב(, והא דזה עוקר וזה מניח פטור, יליף רבי מקרא ד"בעשותה", ולא 
וגם ל' ר"ח דנקט ל'  )ובזה ביאר שם שייכות הך בעי' לקודמו,  ממשמעות הכתוב ד"אל יצא איש ממקומו" 
"שינויא" ולא "פשיטותא", ע"ש(, וא"כ, לא נשאר אלא דרשא הג', דרבי דריש, דבעי' שיצא החפץ ממקומו 
הראשון. ולרב הי' פשוט דעקירת גופו הוי כעקירת חפץ, ממתני' דלא יצא החייט )יא, א( )וכקו' התוס' בד"ה 
עקירת(. ולכן תמה על רבי, דמי לא אמרינן דעקירת גופו כעקירת חפץ דמי, עכ"ד. וצ"ע: א( דלפ"ז הו"ל לרב 
לשאול מאי דרשינן מ"ממקומו" )דאטו אין לדרוש אלא ג' דרשות אלו ותו לא(, ב( מנ"ל לרב דחפץ המונח ע"ג 
אדם, מקומו הוא האדם, ול"ח כמונח ע"ג קרקע, )עי' לקמן הע' 10(, וא"כ הרי עקרו ממקומו, ג( אמאי הוה 
פשיט"ל לרב ממתני' דלא יצא החייט דכעקירת חפץ דמי, דהא איכא לאוקמי באיסורא דרבנן )וכתי' התוס' 
שם. ואף דלפ"ז הוי גזירה לגזירה - וא"כ לרבא דס"ל דל"א גזלג"ז )לקמן יא, ב(, אפי' בהוצאה, )עי' בתוד"ה 
אמר אביי ושא"ר שם(, היכי נימא דאפ"ה אסרו רבנן - כבר תי' הראשונים בזה בכמה אופנים, ראה: תוהרא"ש 
ד"ה מי אמרינן )דהוי דבר ההוה(. שי' להר"ן ד"ה עקירת )דמפני חומרא דשבת גזרינן גזירה לגזירה(. מאירי 
קטע המתחיל מי שהי' )דהגזירה היא שמא יניחנה(. וראה ג"כ הגה' חכמת מנוח. ועוד. )וכהנ"ל הוא )לכאו'( 
אפי' לרבא((. ד( מפשטות ל' הגמ' "הטעינו . . מהו וכו'" משמע דמספק"ל לרב, ולא דתמי' לי' לומר דלא הוי 
כעקירת גופו. ה( במ"ש דמתשובת רבי "ואינו דומה לידו . . ידו לא נייח" )וכפרש"י, דלא נייח ע"ג קרקע, ולא 
משום דידו בתר גופו גרירא, כפי' התוס'(, משמע לי' לרב דלא ס"ל לרבי קלוטה כמו שהונחה, ומכאן נתחדש 
לו דלא חייב רבי אלא ברה"י מקורה דכמאן דמליא דמי )וכמובא בפנים(, צ"ע, ]נוסף לזה דאפשר דגם רש"י 
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יודה למאי דכ' התוס' )הו"ל הע' 6( דבחפץ בידו ל"ש קלוטה, ולכאו' תלוי בטעמא דמילתא, דאי הוה משום 
דידו בתר גופו גרירא )וכ"ה להדיא בתוהרא"ש. ולפ"ז ל"א הכי אלא בידו הפשוטה לרשות אחרת(, י"ל דל"ל 
הכי לרש"י )דאם לא נימא כהרשב"א דגם לרש"י ידו בג"ג )עי' בזה לקמן הע' 22(, לכאו' צ"ל דרש"י לשיטתי' 
אזיל )לקמן צב, א ד"ה התם. ודלא כהתוס' שם(, דלרבא ל"א יבג"ג. וא"כ ל"ל להילכתא ד"אינו דומה לידו" 
וכהבנת הצל"ח הנ"ל(. אבל אם הטעם הוה משום  נימא דלרבי ל"א קכמשה"נ,  נייח", אי לא  כיון ד"ידו לא 
דל"ש לומר קלוטה כמשה"נ אלא בדבר שיכול ליפול ולנוח, דאז שייך לומר ד"נקלט" באויר רה"ר, משא"כ 
אי אוחזו בידו )וכהבנת רעק"א הו"ל הע' 6. ועוד. וכן מפורש בחי' הרמב"ן לקמן צז, א )ד"ה דתניא((, א"כ 
שפיר שייך לומר הכי גם לרש"י* )ולהעיר מתוד"ה בשלמא לקמן ה, ב, שנקטו )בשאלתם דאי אמרינן קלוטה 
ודו"ק(.  זורק ד"א בר"ה, ולא מעביר. משא"כ בתוהרא"ש שם נקט גם מעביר עיי"ש,  כמשה"נ, לא משכחת( 
הנה נוסף לזה צ"ע[, דגם אי אמרינן דלא חייב רבי אלא ברה"י מקורה, צ"ב איך אמר רבי "ידו לא נייח", דהרי 
בידו הפשוטה לרה"י מקורה נייח ונייח )ובמכ"ש מהא דס"ל להצל"ח הכי )אליבא דרש"י( אי טעמי' הוה משום 
קלוטה כמשה"נ, וכנ"ל(. והרי לא חילק רבי בהדיא בין רה"י מקורה לאינו מקורה )ואולי כוונתו הוא ע"ד מש"כ 

לקמן הע' 22(.

 * אלא דלכאו' עכצ"ל דרש"י ס"ל דשייך קלוטה גם בחפץ בידו, דהנה לקמן ד, א מקשינן אדינא דמתני' 
דפושט ידו ומניח ביד בעה"ב או נוטל מיד בעה"ב והוציא לחוץ )וכן להיפך( חייב, דהא בעי' מקום דע"ד )עי"ש 
ברש"י ותוס' ושא"ר דביארו הסברא בזה וכן הא מנ"ל(. ובאוקימתא קמייתא רבה אוקים למתני' כר"ע דס"ל 
קכמשה"נ. ובביאור תי' רבה כ' בשו"ת אבנ"ז )או"ח סר"מ ס"ד( תתליא בפי' קכמשה"נ, אי חשיב מונח באויר, 
או דחשיב מונח בקרקע. ודייק שם מרש"י* דס"ל כאופן הב'. ולפ"ז כ' דלרש"י תי' רבה הוי דבידו שייך שפיר 
דע"ד אליבא דר"ע, דכיון דהוי כע"ג קרקע א"כ ודאי איכא דע"ד, וא"כ צ"ל דס"ל לרש"י דגם בידו שייך לומר 
קלוטה ודלא כתוס' )וראה שם דלתוס' דס"ל כאופן הא' בי' התי' הוא דאליבא דר"ע לא בעי' דע"ד, עיי"ש(. 
אבל לפ"ד צ"ע: א( מל' הגמ' "הא מני ר"ע היא דאמר לא בעי' מקום ארבעה על ארבעה" )והכוונה בזה דאינו 
מצריך דע"ד במציאות שנראית לעין, ודוחק(, משמע דס"ל הכי בכל גוונא. והרי לא בכל גוונא איכא למימר 
קכמשה"נ. דהנה באבנ"ז שם הביא מרש"י בעירובין )לג, ב, סד"ה אלא( דבמניח עירוב למטה מי' ע"ג מקום 
דלית בי' דע"ד, מהני ד"כמאן דמנחא אארעא דמיא". וביאר שם לפי דרכו ברש"י דאי אמרינן קכמשה"נ חשיב 
כמונח ע"ג קרקע. ולכן )גם לר"י דבעי' במקום העירוב דע"ד(, חשבינן להא כדע"ד כיון דבקרקע איכא דע"ד 
)ולפ"ז כ' דה"ה ביד דמתני' דמדין קלוטה חשיב כמקום דע"ד, דמ"ש יד מקורה וכיו"ב(. אמנם יעו"ש בחי' 
הרשב"א והריטב"א דכ' דע"כ אין כוונת רש"י כפשוטו - דחשיב כמונח ע"ג דע"ד מטעמא דקכמשה"נ - דא"כ 
ל"ש דינא דמקו"פ או כרמלית ברה"ר, דבכ"ד נימא קכמשה"נ בר"ה, אלא דהוי דין מיוחד בעירוב, עיי"ש )ויש 
להוסיף, דרש"י כ' הכי גם לדידן דל"א קכמשה"נ, ועכצ"ל כהראשונים הנ"ל(. ומבואר מדבריהם דליכא למימר 
קכמשה"נ בנח במקום מסויים. וא"כ קשה ממ"נ, דאי ביד ג"כ להראשונים הנ"ל ל"א קכמשה"נ כיון דהוא מקום 
מסויים )והכי מסתברא בפשטות(, הרי נמצא מבואר דלדידהו לרש"י ל"א קלוטה ביד, דהרי הראשונים הנ"ל 
פי' הכי בדעת רש"י שם )כ"מ מהמשך ד' הרשב"א שם. וכ"כ להדיא בריטב"א שם(, ודלא כהאבנ"ז, ואת"ל דיש 
חילוק בין יד )דאמרינן קלוטה(, לזיז וכיו"ב )דל"א קלוטה( -מ"מ קשה )כנ"ל(, היכי אמרינן דלר"ע לא בעי' 
מקום דע"ד, דאיכא למשמע מינה דגם בנח ע"ג זיז כ"ש חייב, והול"ל "ר"ע היא דאמר דביד לא בעי' דע"ד" 
)ואף דלר"ח לא בעי' מקום דע"ד ברה"י, )לקמן ז, סע"א-ב וברש"י ד"ה נעץ ושלאחריו(, וא"כ י"ל דלא בעי' 
טעמא דקכמשה"נ בזיז שברה"י** - הנה לשי' רש"י )דבי' עסקינן( שם )ד"ה חייב(, גם ר"ח ס"ל דבעי' עקירה 
ברה"י ממקום דע"ד. )וכ"כ הרשב"א ד, ב )סד"ה התם(. ריטב"א )החדשים( ז, ב )ד"ה אמר(. וכ"כ בשה"ג )א, 
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א מדפי הרי"ף( בשם פסקי הרי"ד. והסברא בזה - עי' בחי' הצ"צ ריש מסכתין. וראה מה שליקט בזה בהרחבה 
ב"רמב"ם השלם" פי"ד הי"ז הע' 1, 4((. וא"כ שוב קשה כנ"ל דל"ל דלר"ע "לא בעי' מקום דע"ד", דהרי איכא 
גוונא דבעינן(. ב( לפ"ז א"מ מאי דמקשי' אשינויא דרבה בע"ב "דילמא הנחה הוא דלא בעיא הא עקירה בעיא", 
דכיון דאי אמרינן קכמשה"נ איכא דע"ד, א"כ מאי סברא איכא לחלק בין עקירה להנחה )וכן הק' בעצמו ראה 
כוונת התי' הוא  נ"ל דגם לרש"י  ולכן  וי"ל )מלבד מש"כ שם( בדוחק(.  שם סרל"ט ס"ט-י. סר"מ סי"א-ב-ג. 
דלר"ע לא בעי' דע"ד, דגם אי נימא דהוי כמונח אארעא, הרי"ז פרט בדיני הנחה דלא בעי' שינוח על הקרקע 
וקבוע  הוי כמונח ע"ג קרקע, אבל לענין הא דבעי' דע"ד, ל"א דעי"ז מיקרי מקום חשוב  משום דגם באויר 
דדע"ד )עי' ברש"י שם ד"ה מעל. פיה"מ בריש פירקין בעיקר הג'. ושא"ר, דביארו הסברא בזה וכן הא מנלן(. 
דהרי לית מאן דפליג דמקום החפץ בפועל הוא באויר דליכא דע"ד, רק דלענין הנחה אמרינן דהוי כאילו נח 
ע"ג קרקע, דכל שיכול ליפול )והיינו דהאויר "קולטו"(, מיקרי הנחה ע"ג הקרקע, אבל פשיטא דליכא דע"ד 
)וכן מוכח מד' הרמב"ן, דעי' בתוצ"ח ס"ד סק"ו שביאר בשי' הרמב"ן )ד, א סד"ה למימרא( דס"ל דקכמשה"נ 
הוי כמונח ע"ג קרקע )כדעת רש"י(, ואעפ"כ כ' דל"א קלוטה ביד )כנ"ל בפנים ההע'(, ולהאבנ"ז קשיא(. וא"כ 
שפיר שייך למימר דרש"י יודה לד' התוס' דבידו ל"א קלוטה. וק"ל )והצל"ח כ' הכא לשיטתי' שם )הו"ל בשוה"ג 

להע' 6( דלרש"י ל"א הכי(.

 * מסכתין ד, ב. ד"ה ובתוך )ויל"ד בזה(. גיטין עט, א ד"ה קלוטה. )ויש שפקפקו בזה לפמש"ש התוס' )ד"ה 
כמאן. וכן בב"ק - ראה לעיל בשוה"ג להע' 3(, דלהו"א דהש"ס שם טעמי' דרבי הוי משום דכמאן דמליא דמי, 
אלא דאמרינן הכי משום המחיצה ולא משום קירויו, ע"ש. ובזה שפיר שייך למימר דהוי כמונח בקרקע. וא"כ 
ליכא הוכחה מרש"י שם לענין קלוטה. אבל לפ"ז הו"ל לרש"י לומר בפירוש - דמ"ט אמרינן לרבי קכמשה"נ 
- משום דס"ל דאגב הכותל כמאן דמלי דמי והוי כארעא סמיכתא. )וכבר מצינו כעי"ז במסכתין לקמן צט, ב, 
ובפרש"י שם. אלא דשם אמרינן הכי לע"א - ראה בשוה"ג להע' 3(. ולא להסתפק ברמז )תיבת "לארץ"(, דמזה 
נבין דלא איירי הכא בקלוטה ע"ד הרגיל. ועוד דע"כ ליכא למימר הכי בדעת רש"י, דהרי ממאי דאמר רבי 
ידו לא נייח - ברה"י - מקום דאית לי' מחיצות, מוכח דלא אמרינן כמאן דמלי ברה"י. דבשלמא אי אמר הכי 
רק ברה"י מקורה, ניחא, דלא חש רבי לפרש כולי האי )וכדלקמן הע' 22(, ובמתני' מיירי באמת )בשי' רבי( 
בדליכא קירוי ולכן פטור. אבל אי ס"ל הכי גם ברה"י שאינו מקורה, א"כ היכי אמר דידו לא נייח ופטור, דהרי 
במתני' פשיטא דמיירי ברה"י דאית לי' מחיצות. )ולא בעמוד וכיו"ב דאי"ז מתאים לגוונא דעני ועשיר, וגם לא 
א"ש הל' ד"פנים" ו"חוץ", ופשוט(. ובשלמא להתוס' דפי' דטעמא דלא נייח הוי משום דידו בתר גופו גרירא, 
לק"מ לפרש דלרבי גם ברה"י שאינו מקורה אמרינן דכמדמ"ד, )וכמו שפי' באמת לההו"א דהגמ' בגיטין כנ"ל(, 
דמשום טעמא דידו בג"ג, לא מיקרי ידו הפשוטה לרשות אחרת נייח גם אי ידו הוי ע"ג קרקע. )ראה בהראשונים 
דלקמן הע' הנ"ל(. משא"כ לרש"י )בהבנת התוס' ושא"ר דלרש"י הא דידו לא נייח ל"ה משום דיבג"ג, מלבד 
הרשב"א דפי' דרש"י ס"ל כטעמא דר"ח -דיבג"ג, כדלקמן שם(, פשיטא דידו מיקרי נייח אי הוי ע"ג קרקע. 
)וכמ"ש הראשונים - ראה לקמן שם(. ועד"ז אי אמרינן דביתא כמדמ"ד, דהוי כע"ג קרקע. ולכן נ"ל, דלרש"י, 
ל'  וכפשטות  ב(.  ד,  )וכההו"א במסכתין  הוי משום קכמשה"נ.  לסוגיית הש"ס שם דטעמי' דרבי  ס"ל  באמת 
הגמ' דלא אמרו דס"ל לרבי דכמאן דמלי דמיא, אלא דקלוטה כמו שהונחה דמי. ודלא כרב ושמואל. )ומשה"ק 
בתוס' דאי הכי נימא ר"ע היא, )וכה"ק בחי' הרשב"א וריטב"א שם( - י"ל דרש"י יתרץ כתי' האחרונים, ראה 
בחי' מהר"ם שי"ף שם. פנ"י. מהר"ם שיק. )אלא דל"ל כהנך אחרונים לרש"י, יעו"ש(. חי' גרש ירחים )למהרא"ל 
צינץ( לגיטין שם. ועוד. ולהעיר מהגי' )בחי' הרמ"ה ושיטות הקדמונים גרס הכי ולא ס"ל כתי' התוס'. והובא גם 
בחי' הריטב"א שם(, דגרסי' ר"ע ולא רבי. אבל ברש"י שם מפורש דאיירי בפלוגתא דרבי ורבנן(. והא דלא נקט 
רבי מרה"י לרה"י דרך ר"ה - כדיוק הרשב"א בתוס' )הו"ל בהע' 8( - י"ל בתרי אנפי: א. ע"פ קו' האחרונים )חי' 
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ב
שני אופנים בביאור הספק ועפ"ז ישוב קו' הצל"ח

 והנראה לומר בזה, בהקדים, ביאור הספק אי עקירת גופו חשיב כעקירת חפץ, די"ל 
בזה שני אופנים10:

מהרי"ט. פנ"י. צל"ח. ועוד( על דיוק הרשב"א הנ"ל, דאכתי י"ל דלא נקט הכי )דרך ר"ה( משום דהו"א דטעמי' 
הוה משום דיליף זורק ממושיט. וראה בצל"ח )ועד"ז במהרי"ט( שכ' ליישב דאי משום הא הו"ל )לרבי( למינקט 
בר"ה באמצע שלא בדיוטא אחת, דבכה"ג ליכא חיוב בהושטה, וא"כ ליכא למילף זורק ממושיט, וא"כ הו"א 
דטעמי' הוה משום קלוטה, וא"ש דיוק הרשב"א הנ"ל. אבל ראה במהר"ם לקמן צז, א, דאי ילפינן זורק ממושיט 
"לא איצטריך לי' למהוי ממש דומיא דמשכן, אלא דס"ל ]לר"ע[ מה לי מושיט מה לי זורק, ה"נ ס"ל מה לי 
זאח"ז או זה כנגד זה. וכ"מ במתני' דר"ע דס"ל דזורק מרה"י לרה"י ור"ה באמצע, בכל ענין שעומדים הרשויות 
חייב". )ודבריו הם דלא כד' התוס' )מסכתין ד, א ד"ה אבל למע'. ד"ה דאמרינן(, וכמו שהעיר )שם( בס' עץ 
הדעת הטוב. אבל ראה בירוש' מסכתין פ"ז סה"ב )בתי' ר' סימון משום ריב"ל( דיל"פ שם כהמהר"ם. וכ"מ בשי' 
להר"ן לקמן עג, א )במשנה ד"ה והמוציא. משא"כ בחי' הריטב"א )החדשים( שם - יל"פ באו"א(. וראה בפנ"מ 
לירוש' שם. וראה מי טל )הוצאה( סנ"ג. ואכ"מ(. וי"ל דהסוגיא בגיטין ס"ל כהמהר"ם )עכ"פ בהו"א(, וא"כ שוב 
ל"ק דיוק הרשב"א, וכקו' האחרונים הנ"ל. ב. י"ל ע"פ קו' הראשונים )בחי' הרשב"א )ד, ב ד"ה הא( הובא קו' 
זו בשם התוס'. וכ"ה בתוהרא"ש ד"ה דרבי. אלא דהק' כן בצד הב' דספיקא דרב, ע"ש(, דגם אי לא ילפינן זורק 
ממושיט, אמאי לא ילפינן זרק ממעביר דרך ר"ה לרה"י דחייב. עי"ש מה שתירצו. ולפ"ז י"ל ע"ד הנ"ל )באופן 
הא'(, דלהסוגיא בגיטין שפיר שייך למילף זורק ממעביר, והרי מעביר חייב גם שלא בדיוטא אחת, וה"נ זורק 
יהי' חייב בכה"ג ג"כ. וא"כ שוב ל"ק דיוק הרשב"א, די"ל דנקט רבי זורק דרך רה"י לאשמועינן דטעמי' ל"ה 

משום דיליף זורק ממעביר, אלא משום קלוטה. ודו"ק(. ובמה שדייק האבנ"ז מעירובין ראה להלן בשוה"ג(.
 **ובר"ה - ליכא נפק"מ כיון דזיז כ"ש למע' מג' הוי מקו"פ. אבל להעיר, דבגבוה ט' דרבים מכתפין עליו, 
דהוי ר"ה, ואם נח עלי' חייב, )ראה לקמן ח, א( - תליא בפלוגתא דהראשונים אי אמרינן דחייב גם בפחות 
מדע"ד. )ראה רש"י שם ד"ה מכתפי. תורי"ד שם ד"ה אמר. רמב"ם הל' שבת פי"ד ה"ח ובהשגות הראב"ד שם. 
חי' הרשב"א והריטב"א בגמ' שם. ועוד. אבל ראה שפ"א ד, ב, שכ' דגם לרש"י אינו חייב בעמוד פחות מדע"ד, 

רק דחשיב כר"ה. וכ"מ בריטב"א שם. ועי' תוד"ה באילן – ד, ב. ואכ"מ((. 
10( באחרונים כתבו בזה עוד אופנים, דראה במהר"ם )על תוד"ה מאי טעמא( דכ' דהא דהק' התוס' על 
רש"י דידו לא נייח לעולם, )גם ברשות שנמצא בו גופו(, ממתני' דקתני או שנטל מתוכה והוציא חייב, ל"ש 
אלא לאחר דפשטו דעקירת גופו כעקירת חפץ, אבל להוכיח מהא, דעקירת גופו הוי כעקירת חפץ, לא מצי, 
וז"ל: דהא אע"ג דידו של בעה"ב, שהוא וידו ברשות א' וגופו ברשות א' הויא הנחה, ונתחייב העני כשעוקר 
אלא שהטעינו  בידו,  החפץ ממקומו  עוקר  שאינו  היכי  מזה  לא שמעינן  מ"מ  בעה"ב,  של  מידו  בידו  החפץ 
חבירו והוא עוקר את גופו עם החפץ, שיהא עקירה. )וראה באו"א במהרש"א שם. הגה' קרני ראם שם. ועוד(. 
והעולה מדבריו דהא פשיטא לן )ממתני'( דהחפץ שעל גופו חשיב כמונח, אלא דהספק בנדו"ד הוי אי בעי' 
עקירה ממקום זה למק"א, )וממתני' שעוקר מידו - היינו מקומו דהחפץ - למק"א, ליכא למילף(. או דלא בעי' 
עקירה למק"א, וגם כשנשאר על גופו - דהיינו מקומו, מ"מ כיון דעשה עקירה יתחייב. ועד"ז כ' רעק"א )ג, 
ב ד"ה דתניא(. )ול"ד לב' חפצים המונחים זע"ז, דפשיט"ל דהחפץ העליון ג"כ נעקר ממקומו, דשאנ"ה דאין 
החפץ נושא החפץ שעליו, ולכן נחשב מקומו דהחפץ העליון ע"ג קרקע, משא"כ באדם שהוא נושא את החפץ, 
מקומו דחפץ הוי גופו דהאדם(. ועד"ז משמע בצל"ח )הו"ד בהע' שלפנ"ז(, במ"ש דאי דרשי' תיבת "ממקומו", 
ליכא לחייב על עקירת גופו. )ובאמת להילכתא פסקינן דבעי' עקירה ממקומו - עי' בשו"ע אדה"ז סשמ"ז ס"ז. 
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א( דמספק"ל לרב אם החפץ המונח ע"ג אדם חשיב מונח, כיון דהאדם ג"כ הוי מונח, 
והוי כמונח ע"ג חפץ אחר, דודאי חשיב כמונח. או דהאדם ל"ח כחפץ המונח ע"ג קרקע, 
כיון דהאדם חשיב כנייד. והיינו דאפי' היכא שעומד במקומו - לא חשיב כנח. )דל"ד האדם 
לחפץ המונח, דמצ"ע אינו ניזוז ממקומו ומשו"ה החפץ שעליו חשיב כנח, משא"כ באדם 
דניזוז מעצמו - ל"ח החפץ שעליו כנח, אלא כמוחזק, - אבל עקור הוא ממקומו(. ופשט לי' 

רבי דחשיב האדם כנח ולא כנייד, וממילא דהחפץ שעליו הוי כמונח ג"כ. 

והוי  כנח  חשיב  דהאדם  משום  כנח,  חשיב  אדם  ע"ג  דחפץ  פשוט  הי'  לרב  דגם  ב( 
כב' חפצים מונחים זעג"ז. אלא דקא מיבע"ל אי בעינן מעשה עקירה ניכרת מצד האדם, 
דבהטעינו אחר לא עשה מעשה של עקירה, אלא שעשה פעולה של הילוך, ובדרך ממילא 
גרם לעקירת חפץ ממקומו, ולא מינכרא מעשה עקירה שלו. או דלא בעי' מעשה עקירה 
)ובמאי  רחמנא.  קפיד  ע"י האדם  דנעקר החפץ ממקומו  ניכרת מצד האדם, אלא אהא 

דפשט רבי - עי' בהע' 22(.

 וההסברה בזה, דהנה בחיובי שבת יש לחקור אמאי קפיד רחמנא11: 

ואכ"מ(. ובחזו"י על מסכתין כ' באו"א, דהא פשיט"ל דבעי' עקירה ממקומו, אלא דמספק"ל מהו מקומו של 
החפץ עיי"ש. )ומתאים להמבואר בשו"ע אדה"ז שם(. ובס' זכרון שמואל )מכתבים, ע' תצח( כ' דאע"פ דגופו 
הוי מקומו דהחפץ, מספק"ל אי מהני עקירת מקומו דהחפץ, א"ל, ע"ש. וע"ע בחי' מהר"ם שיק )ד"ה עקירת(. 
וראה גם חי' מהרי"ט בתוד"ה עקירת שכ' לבאר )לולא דברי ר"י בתוס', ע"ש(, דמספק"ל לרב בגוונא דהטעינו 
באמצע הילוכו. אלא דלכל הנך אנפי אכתי לא תתיישב קו' הצל"ח, ולכן לא הארכתי בזה בפנים. )נוסף למאי 

דצ"ע בכ"א מהם, ואכ"מ(. 
11( ולהעיר מפלוגתת האחרונים אי בעי' גם שתושלם המלאכה בשבת, או דלא בעי' אלא דמעשה דידי' 
יהי' בשבת. דראה במנ"ח מצוה רח"צ )סקי"ד ואילך. וחזר על דבריו בקיצור במוסך השבת מצוה לב סק"א(, 
שמחלק דבאופה האיסור הוי שלא תיאפה הפת, ולכן אם ירדה את הפת קודם שתיאפה לא יתחייב. )מסכתין 
ג, ב. ד, א(. ומה"ט כ' דה"ה אם לא נאפית עד למוצ"ש, דפטור. )ובסקכ"א שם כ' דה"ה בשבת ויו"ט או יוהכ"פ 
סמוכים זל"ז, ולא נשלמה האפיה בשבת, עי"ש(. משא"כ בזורע דהחיוב הוי על פעולת הזריעה שלו אע"פ שלא 
נשתרש בארץ עד לאחר שבת, ע"ש. )וכ"כ בחי' הר"מ קזיס מסכתין ד, א. שו"ת הלכות קטנות ח"א סי' רסו-ז. 
)הובא במנ"ח שם(. וראה שם ח"ב סל"ו. פחד יצחק ע' אופה. פמ"ג בפתיחה להל' שבת )קרוב לסופו בד"ה עוד 
יש נ"מ, ע"ש שנסתפק בזה ומסיק מסברא כהמנ"ח(. תפא"י מס' כלאים קונ' בתי כלאים סמ"ג. אגלי טל זורע 
סק"ח. שפ"א שבת קז, ב, )ד"ה אמר שמואל(. וכ"ה בביצה כב, א, )ד"ה בא"ד ולכך(. שו"ת אמרי יושר ח"א סי' 

קצב. קוב"ש ביצה אות מח(.
נאפית אח"כ בחול, משום  אי  לזורע, דחייב אף  כ' דאופה שוה  הזורע(  ד"ה  א  עג,  )לקמן   אבל הרש"ש 
דמשעת נתינת הפת על האש ראוי להתחייב. והא דאם רדה את הפת קודם שתיאפה פטור, הוי משום דאיגלאי 
מילתא שלא היתה מלאכה זו ראוי' לבוא לידי גמר. והיינו דהוי כעין תנאי, דבעי' שתהי' פעולתו ראוי' לבוא 
לידי גמר. )וכ"כ בשו"ת חלקת יואב או"ח ח"א ס"י. )וראה באגל"ט שם אות ח' בהגה"ה מה שהשיב על דבריו. 
וראה המשך השקו"ט בזה - שו"ת חלק"י תנינא סי"ג, ובשו"ת החדשות סי' ד-ה, )ועיי"ש דמשמע דלא ברירא 
לי' מילתא(, קונ' הערות שם אות כ' )בשם החלק"י( - תשובת החלק"י. שו"ת אבנ"ז סי' מח-ט - תשו' האבנ"ז. 
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א( על הפועל: שלא יעשה האדם פעולה האסורה בשבת. 

ב( על הנפעל: שלא תיעשה פעולה אסורה ע"י האדם12. )וראה אג"ק חכ"ג ע' רא(. 

ההוצאה  הוא  דהעקירה  )והיינו  והנחה,  עקירה  בעי'  הוצאה  דבמלאכת  בהא  והנה, 
מרשות זו, וההנחה - ההכנסה לרשות אחרת13(, י"ל )ע"פ הנ"ל( שני אופנים: 

א( דהאיסור הוא שלא יעשה האדם עקירה והנחה בחפץ. 

ב( דהאיסור הוא שלא ייעקר חפץ ושלא יונח ע"י האדם. 

]וראה באג"ק שם: "ולהעיר גם מהוציא חצי גרוגרת ואח"כ עוד חצי גרוגרת שאם קדם 
והגבי' ראשונה פטור, - שבת פ, א. וצע"ק ממה שצ"ל כדרך המוציאין דוקא )שבת צב, 
א(, וי"ל שאז לא מיקרי הוצאה". ומשמע, דנוטה יותר לומר דבהוצאה האיסור הוא שלא 

תיעשה המלאכה[.

ולהעיר מהמסופר בקובץ "ישורון" ניסן תשס"ה ע' תקג(. מהרש"ם ח"ג סי' שמח )ד"ה אבל ראית(. צפע"נ הל' 
שבת פ"ט ה"א. וע"ע כל"ח פ' יתרו. חמד"י ח"ב קונ' דרך חיים סט"ז. )ושם העיר גם בד' הצפע"נ הנ"ל(. וראה 
אפיקי ים ח"ב ס"ד ענף ג. שו"ת הר צבי ח"א סי' קכח, רד(. ונראה דתלוי בהחקירה שבפנים, דאי נימא דאפועל 
קפיד רחמנא, א"כ על פעולתו דהאדם קפדינן, ולא על תוצאת פעולתו, ולכן כיון דעשה מעשה אסור בשבת 
אף שלא נשלמה המלאכה בשבת – חייב. ]ומ"ש האחרונים לבאר שיטה זו עפ"ד הנמוק"י )ב"ק כב, א, בענין 
אישו משום חציו(, שכל מה שנמשך מתחילת מעשיו חשיב כאילו נעשה בשעת פעולתו, )אגל"ט שם אות ו. 
חלק"י תנינא שם. שו"ת מהרש"ם שם( - צ"ע, דשאנ"ה דל"ש חיוב שבת בזמן שנשלמה המלאכה, וא"כ ליכא 
מלאכה המחייבת כלל, משא"כ בנידון דהנמוק"י, דההיזק נעשה בפועל. וראה עד""ז שו"ת אבנ"ז שם )סמ"ה 
סקי"ח(. ועי' בל' הצפע"נ הנ"ל[. אבל אי נימא דאנפעל קפיד רחמנא‚ ליכא לחייבו אי לא נשלמה המלאכה 
בשבת. )והא דבזורע ל"א הכי, )כנ"ל מהמנ"ח( - שאנ"ה דעכצ"ל דבזורע אפועל קפיד רחמנא, דאלת"ה לא 
משכחת לה זורע שיתחייב, כיון דלעולם אינו משתרש עד לאחר שבת, עיי"ש במנ"ח. ]ומתאים עם המבואר 
במכ' המצוין בפנים ד"אין לומר כן בכל חיובי שבת"[. )אבל להעיר דבהלק"ט ח"ב שם, צידד מחמת קו' הנ"ל, 
דחיוב זורע הוי רק בדבר שישריש או יגדל בו ביום. )ועיי"ש שציין לח"ג מספרו דשם הביא ראיות לזה, ולא 
הגיע לידינו(. ועי' במנ"ח שם )סוסקט"ו( שהביא מהירוש' שלפעמים נקלט הזרע לפני השיעור שאמרו חכמים, 
ואפשר שיקלט אף בשבת. אבל דוחק להעמיד חיוב זורע רק באופן זה, ומסתימת המפרשים והפוסקים משמע 

שחייב בכל גווני. ואכמ"ל בזה(. 
12( ואי"ז שייך להחקירה אי איסורי שבת הם איסורי גברא או איסורי חפצא, )ראה בארוכה לאור ההלכה 
ע' ריד ואילך(, דגם אם הם איסורי גברא יש לחקור אי על פעולתו הקפידה תורה, או על תוצאת פעולתו. וכן 
לאידך, גם אי נימא דהוי איסור חפצא, יש לחקור מהו האיסור בחפצא, שלא ייעשה בו פעולה אסורה ע"י )ואם 
הציור של( הגברא - פועל, או שלא תיעשה בו פעולה אסורה בכל גווני - נפעל. )אלא דיומתק יותר לומר דאי 
גדר האיסור הוא בחפצא, גדר האיסור הוא בנפעל, משום דבזה נראה דהאיסור הוי בחפצא, ולא בגברא(. וק"ל.
13( וראה שו"ת אבנ"ז או"ח סי' רמה דמסיק דהחיוב אינו אלא על העקירה והנחה, ולא על העברת החפץ. 
)והיינו דאי"ז דהעקיוה"נ הם רק משלימים להוצאה(. אבל בתוצאות חיים סי' ט סקי"א כ' )לשי' הראב"ד בענין 
וראה  עיי"ש.  החיוב(.  בכלל  הוי  החפץ  דהעברת  )והיינו  ההוצאה,  שלימות  הוי  דהעקיוה"נ  רשות(,  עקירת 

לקו"ש חי"ד ע' 17 הע' 37. 
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פעולתו14  י"ל דתלוי בהנ"ל, דאי אמרינן דעל  והנה בנדו"ד דעקר חפץ ע"י הילוכו, 
דהאדם קפיד רחמנא, מסתבר לומר דפטור, כיון דהאדם לא עשה מעשה עקירה בחפץ, 
אלא שעשה פעולה של הילוך, ועי"ז גרם לעקירת חפץ ממקומו, ואין ניכר בזה פעולת 
דבכה"ג  פשיטא  רחמנא,  קפיד  פעולתו  תוצאת  דעל  אמרינן  אי  אבל  דהאדם.  העקירה 
דעקירת גופו חייב, דהרי נעקר החפץ ממקומו. )והיינו לאופן הב' הנ"ל בביאור ספיקא 

דרב(. 

ונ"ל דהצל"ח לומד כאופן הא'15 בביאור הספק, ולכן הק' דגם אי אמרינן דעקירת גופו 
לא הוי כעקירת חפץ, מ"מ לרבי ברה"י מקורה הוי כמונח ע"ג קרקע, דכמאן דמליא דמי, 
וכנ"ל ס"א, וא"כ הוי כעוקר מע"ג קרקע ממש. אבל לאופן הב' הנ"ל, גם אי נחשב כמונח 

ע"ג קרקע, מ"מ יש להסתפק מצד הא דאין כאן עקירה ניכרת, וכנ"ל.

ג
עפ"ז ביאור מח' הראשונים אם ספיקו של רב הוא גם בנוגע להנחת גופו

וע"פ הנ"ל יש לבאר ג"כ מחלוקת הראשונים, אי מספק"ל לרב גם בהנחה, דבתוס' )ד"ה 
עקירת( כ' וז"ל: "נראה לר"י דה"נ מצי למיבעי לענין הנחה, כגון שהוציא חפץ לר"ה ועמד 
שם לפוש, ולא הניחו ע"ג קרקע, אם הנחת גופו הוי כהנחת חפץ או לא16". אבל בת"י שם 

14( ובפרטיות יותר: אי על הפועל קפיד רחמנא, או על הפעולה. )וראה בשיעורי ר' שמואל )קידושין ע' 
רסא( שחקר עד"ז אי גדר האיסור הוא שהמלאכה לא תתייחס אליו, או שלא תיעשה בגופו(.

15( אבל ראה לעיל הע' 10. ובכל אופן לא למד כאופן הב' שבפנים.
16( וראה בצל"ח שם מה שהאריך לפלפל בד' התוס'. ובמרומי שדה כ' דהכרח התוס' דהספק הוא גם בנוגע 
להנחת גופו, הוא ע"פ מה שכ' )ג, ב. בד"ה הי' טעון(, דהא דנקט הברייתא הי' טעון אוכלין ומשקין מבע"י, ולא 
בהטעין עצמו משחשכה ועמד לפוש, הוא משום דאי הכי הו"א דטעמא דחייב היינו משום דאכתי לא בטלה 
עקירה ראשונה, דאכתי לא אשמועינן דעקירת גופו כעקירת חפץ דמי, ואי פשיט"ל דהנחת גופו מיקרי הנחה, 
א"כ היכי נימא דאכתי לא בטלה עקירה ראשונה, הא כשעמד לפוש נתבטלה העקירה, דהא דנח, אלא דעכצ"ל 
דזה הוי בכלל הספק. וראה בחי' הרשב"א )ד"ה הי' טעון( דכ' כסברת התוס. )ומה שהק' הרעק"א דע"כ האדם 
חשיב נח לגבי אחרים, )דלגבי עצמו אף דחשיב נח, מ"מ אולי בעי' עקירה ממקומו, כנ"ל הע' 10(, מהא דנטל 
העני מידו של בעה"ב )וכן להיפך( והוציא חייב, )וכקו' התוס' )ד"ה מאי( על רש"י בנוגע לידו( - הנה איהו הק' 
הכי לפי פירושו בביאור החילוק בין ספיקא דרב לדינא דמתני'. )וכ"ה במהר"ם, הו"ד לעיל בהע' הנ"ל(. וראה 

במהרש"א והגה' קרני ראם )מצוין לעיל שם( שחילקו באו"א(.
 אבל ראה בחי' הריטב"א )החדשים( ג, א )ד"ה הטעינו(: "וה"ה דמצי למיבעי )רב( אם הי' טעון מבע"י, 
]ולאו דוקא הטעינו חבירו[ א"נ כי משתחשך הטעין עצמו אוכלים ומשקים ועמד לפוש ויצא לחוץ, אי חשיבא 
עקירת גופו כעקירת חפץ וכדחזינן בברייתא דמייתי בסמוך, אלא דנקט חדא מינייהו, ההיא דשכיחי טפי". 
וי"ל דס"ל להריטב"א כסברת הרשב"א בת"י דבהנחת גופו פשיט"ל דמיקרי הנחה, ולכן הוכרח לומר דלאו 
דוקא קאמר הטעינו חבירו - בספיקא דרב, ובברייתא - מבע"י - דגם אי נקט משתחשך והטעין א"ע ועמד 
לפוש, לא הו"א דחייב משום דלא בטלה עקירה ראשונה, דהא פשיט"ל דהנחת גופו הוה כהנחת חפץ, וא"כ 
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)אות ב( כ' וז"ל: "ורשב"א פי' דהנחה פשיטא לי'17 ואפ"ה בעי על עקירה, כדפריך לקמן 
)ד, ב( דלמא הנחה לא בעי אבל עקירה בעי"18. וכ"ה בתוהרא"ש בשם ר"ש. ולהנ"ל י"ל 
דהתוס' ס"ל19 כאופן הא' דהספק הוי אי האדם חשיב נייד או דחשיב כמונח, וממילא אי 
החפץ שעליו הוי כמונח, ולכן אין לחלק בין עקירה להנחה, דשפיר שייך להסתפק עד"ז גם 
בנוגע להנחת גופו, אי האדם חשיב נח או נייד וכנ"ל, אבל הרשב"א ס"ל כאופן הב' בביאור 
הספק, אי בעי' מעשה עקירה ניכרת, ובזה שפיר יש לחלק בין עקירה להנחה, דבעקירה 
הוי  שעליו  דהחפץ  דפשיט"ל  כיון  גופו,  בהנחת  משא"כ  החפץ,  את  עקירתו  ניכר  אינו 
כמונחת, א"כ בזה שעמד לפוש, כיון דבהנחה לא בעי' מעשה חשוב כבעקירה, )כדחזינן 
בגמ' כנ"ל מהת"י20(, י"ל דבהא לא הסתפק רב, כיון דעכ"פ איכא הנחה בחפץ, ורק בעקי' 

דבעי' עקי' חשובה, הסתפק רב דדילמא אפועל קפדינן וכנ"ל, ודו"ק21. 

ואת"ל, מדויק הנ"ל בגי' התוס', דבגמ' גרסי' "עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי", 
ובתוד"ה עקירת העתיק בד"ה ל' הגמ' והשמיט מילת "ממקומו", ולהנ"ל י"ל דכיון דס"ל 
דהספק הוי אי האדם חשיב כמונח א"ל, א"כ "ממקומו" מיותר, אבל להת"י בשם הרשב"א 

בטלה עקירה ראשונה.
17( וראה מה שהק' ע"ז בחי' רעק"א )ג, א. )נוסף להנ"ל הע' שלפנ"ז((. וראה בשפ"א מש"כ ליישב. 

מעשה  בתחילת  אבל  לה,  סגי  דהו  כל  מעשה  בגמר  דדלמא  וז"ל:  שם,  לקמן  הרשב"א  בחי'  וראה   )18
עקירה חשובה בעי'. וכ"כ במאירי שם. והיינו כסברתו דהת"י. וראה בחי' הריטב"א. והתוס' שם )ד"ה דילמא( 
כ' לשיטתם )דליכא לחלק בין עקירה להנחה( פי' בע"א. )או משום דכך הי' במשכן )ר"ת(, או דמשום דכתי' 

"ממקומו" )ר"י(, עיי"ש(.
19( ועפ"ז צ"ל דהתוס' ס"ל דמיירי ברה"י שאינו מקורה אלא דקיצר דאינו נוגע לענינו, )דבודאי לא ס"ל 

כתי' הצל"ח, עי' לעיל הע' 9 בקו' הג' ובקו' הה'(. ועצע"ק.
20( ועי' לעיל הע' 18.

21( וראה בת"י )אות ג'( שכ' ליישב קו' התוס' )ד"ה מאי*( על רש"י, בהמשך למש"כ בשם הרשב"א. )והיינו 
בשיטתי' דהתוס' ברש"י דלעולם לא אמרינן דידו נייח(. )וראה ג"כ בנימוקי הגרי"ב על המהרש"א )ד"ה תוד"ה 
ס"ל  דרש"י  רש"י ממתני',  על  התוס'  קו'  בישוב  שכ'  ועוד,  רש"ש.  )להפר"ח(.  חיים  מים  הגה'  טעמא(.  מאי 
כהת"י. )ועי' בפנ"י((. וע"פ משנ"ת בפנים דהת"י ס"ל כאופן הב' בביאור הספק דרב, י"ל דרש"י לשיטתי' אזיל, 
דבד"ה עקירת כ' רש"י "שעקר רגליו מן הבית", ומשמע דהספק דרב הוי גם במקורה, וכנ"ל בפנים ס"א, וא"כ 
צ"ל דס"ל כאופן הב', כנ"ל בפנים סוס"ג. )דד' הצל"ח צע"ג כנ"ל הע' 4. וכן דוחק לומר דקאי לדידן כנ"ל ס"א(. 
וכ"מ )דס"ל כאופן הב'(, ממש"כ בד"ה הטעינו "שהי' גופו ברה"י והטעינו חבירו, דאיהו גופי' לא עקר מידי". 
דלכאו' אי אמרינן כאופן הא', הא גופא הוי ספיקא דרב אי עשה איהו עקירה א"ל, ויתירה מזו, דבאמת פשט 
לי' רבי דחשיב עקירה. א"ו דהא מיהת פשיט"ל דאיהו גופי' לא עקר מידי, דלא עשה מעשה עקירה הניכרת, 

אלא דמספק"ל אי חייב גם בכה"ג, וכאופן הב'. ודו"ק.

 * כן תוקן בהוצאות החדשות. וראה בחי' רעק"א )ועוד( שהק' להגי' שהי' לפניו, דקאי על ד' התוס' בד"ה 
הקודם בישוב ההוכחה מהא דלא יצא החייט. וראה רש"ש ושפ"א.
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דהספק הוי אי בעי' מעשה עקירה הניכרת א"ל, "ממקומו" בא להדגיש דהא מיהת פשיט"ל 
דהחפץ חשיב כמונחת, אלא דקא מיבע"ל אי דמי )או אי מחייבינן לי' אע"ג דל"ד( לעקירת 

חפץ "ממקומו", דבזה איכא מעשה עקירה ניכרת, וק"ל22.

22( ובמאי דפשיט לי' רבי ד"חייב ואינו דומה לידו, מ"ט ידו לא נייח גופו נייח" )עי' הגהב"ח עה"ג( - לכאו' 
י"ל )לאופן הב' בביאור הספק(, דפשט לי' דאע"ג דליכא מעשה עקירה הניכרת מ"מ חייב, דבמלאכת הוצאה 
אנפעל קפיד רחמנא. וכ"מ לכאו' מל' הגמ' בתשו' רבי "א"ל חייב", ולא תלינן דחייב משום דדמי לעקירת חפץ. 
אלא דלפ"ז צ"ע מאי דא"ל רבי "ואינו דומה לידו מ"ט ידו לא נייח", דבשלמא לפי' התוס' )וכן פי' הרשב"א 
בדעת רש"י(, דהיינו משום דידו בתר גופו גרירא, ניחא, דאע"ג דברה"י מקורה אמרינן כמאן דמליא דמי, מ"מ 
כיון דידו בתר גופו גרירא, לא מצינן למימר דהחפץ נח, דהחפץ אכתי הוי על ידו. וגם אי הוה ידו פשוטה 
ע"ג קרקע ברשותא אחרינא, לטעמא דהתוס' יהי' פטור - ראה חי' הר"ן )המיוחס להריטב"א( ונמוק"י. ובחי' 
הריטב"א )החדשים( כ' הך נפק"מ )בין טעמי' דרש"י ור"ח )ותוס'((, בידו בתוך ג"ט, עיי"ש. אבל לפי' רש"י 
דהיינו משום דלא נח ע"ג קרקע, ולא משום דידו בתר גופו גרירא, )לפי' התוס' ושא"ר. אבל הרשב"א ל"כ כן 
בכוונתו כנ"ל(, היכי מצי רבי למימר ברה"י מקורה לא נייח. ובפשטות י"ל, דבתשובתו דרבי, לק"מ, דלא חש 
רבי להאריך ולדקדק דאיירי רק ברה"י שאינו מקורה, דאינו שייך לשאלתו דרב. )משא"כ בשאלתו דרב דוחק 
לומר כן, דא"כ הו"ל למינקט הכנסה, וכנ"ל ס"א מהצל"ח(. אלא דעדיין דוחק קצת, דאי הכי נפק"מ להלכה 
לשי' רבי, דעקירת ידו ברה"י מקורה, חייב, ובד' הלכה צ"ל באופן ברור )עי' פסחים ג, ב(. ואולי עכ"ז לא חש 
לזה, כיון דבלא"ה הלכה כחכמים. )אבל בשאלתו דרב דוחק לומר כן, דמ"מ הוי עדיף טפי למינקט הכנסה(. 

ועצ"ע*.

משא  הוא  אם  וכ"ש   .  . חייב  והוציא  עקר  כאילו  נתנדנד,  ואם  נייח,  "גופו  )עה"ג(  הר"ח  מל'  ולהעיר   *
כבד". ומבואר מדבריו דעקירת גופו ל"ד לעקירת חפץ, ואעפ"כ חייב. והיינו דס"ל כאפן הב' בביאור הספק, 
)דלאופן הא' אמאי הוי רק "כאילו עקר", הא פשט לי' רבי דחשיב האדם נח ולא נייד, וא"כ הוי ככל עקירת 
חפץ(, ובמאי דפשט לי' רבי, דלא בעי' מעשה עקירה, אלא אהא דנעקר החפץ קפיד רחמנא, )וכבפנים ההע'(, 
מוסיף הר"ח דאם הוא משא כבד, לא איצטריך לאתויי לסברא זו, משום דבחפץ כבד מרגיש האדם את פעולת 
העקירה, דכשמתחיל ללכת מרגיש יותר כובדו דהחפץ, דעד השתא נסמך גם בקרקע, והשתא עוקרו, ואפי' 
היכרא לאחרים איכא, וממילא הוי ככל מעשה עקירה, ודו"ק. ]ועי' בחי' הר"י מלוניל עם הערות "דליות דוד" 
)ירושלים, תשע"א( הע' 73, שהביא דעד"ז איתא בספר הנר )כת"י( למסכתין, בשם ר' שרירא גאון, אלא דשם 

כ' דה"ט דעקי"ג כעקי"ח דמי, ואי באמת אינו חפץ כבד, יתכן )לד' הרש"ג( דפטור. וצ"ע[.
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בענין אי בעינן ברה"י הנחה ע"ג מקום ד'
יביא הסתירה בין סוגיות הגמ' האם בעינן הנחה במקום ד' ברה"י / יביא בכללות את שיטות הראשונים לתווך 
הסוגיות / יביא בפרטיות שיטת רבינו יהונתן ודברי המאירי בשיטתו / יביא דברי הר"ן וסיעתו / יביא דברי הרשב"א 
ושיטתו / יביא ביאור הצ"צ במח' הראשונים / יצריך ביאור בסברות המח' / יביא מח' הרשב"א והר"ן בגמ' לעיל 
מיניה / יבאר עפ"ז סברותיהם בתיווך הסוגיות דאזלי לשיטתייהו / יקשה סתירה בשיטת הר"ן / יבאר גדר רה"י 

ורה"ר / עפ"ז יבאר הסתירה בר"ן וימתיק שיטתו במח' דלעיל 

הת' מנחם מענדל הכהן שי' כהן )ברלוי"צ(
תלמיד בישיבה

א
הסתירה בין הסוגיות האם בעינן מקום ד' גם ברה"י

תנן בריש מסכתין: "יציאות השבת שתים שהן ארבע . . כיצד, העני עומד בחוץ ובעל 
ידו של בעל הבית או שנטל מתוכה  ונתן לתוך  ידו לפנים  הבית בפנים פשט העני את 

והוציא העני חייב ובעל הבית פטור . .".

והקשו בגמ'1: "אמאי חייב, והא בעינן עקירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד' וליכא"? 
ולאחמ"כ שקו"ט בגמרא, ומסקנת הגמ'2 היא: "אלא אמר רבא ידו של אדם חשובה לו 
כד' על ד'". היינו שאכן נדרש מקום ד' על ד' וזה שהנחה ביד מועילה הוא מפני שהאדם 

מחשיבה כמקום חשוב.

והנה לגבי הנחה ברה"י, כתבו התוס'3: "דברה"י נמי סברא שמעתין דבעינן מקום ד' 
על ד', מדאמרינן בסמוך4 "תני טרסקל שבידו, )ומקשה הגמ'( הא תינח ברה"י" - משמע 

דברה"י נמי מהדרינן לאשכוחי מקום ארבעה". עכ"ל.

ולקמן בגמ'5 איתא )גמ' ופרש"י(: "אמר רב חסדא נעץ קנה ברשות היחיד )סתמיה אין 

1( ד, א.

2( ה, א.
3( ד, ב ד"ה באילן.

4( ה, א. בגמ' העמידו שבמשנה מדובר שהיה טרסקל )שיש בו ד' על ד'( בידו, ודחו זאת שטרסקל יועיל 
רק ברה"י, אבל ברה"ר - דינו יהיה כרה"י וא"כ לא ניתן להעמיד את משנתנו כך. ועכ"פ משמע שגם ברה"י 

מחפשת הגמ' שיהיה מקום ד'. 
5( ז, א.
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רחב ארבעה( וזרק )מרה"ר( ונח על גביו, )כמונח על גבי קרקע, דלא בעי הנחה על גבי 
מקום ארבעה ברה"י, כמפרש לקמיה בשמעתין6( אפי' גבוה מאה אמה חייב, מפני שרשות 
היחיד עולה עד לרקיע" )כל אויר שכנגד רה"י, בין אויר חצר בין אויר עמוד ברה"ר גבוה 

עשרה ורחב ארבעה, כנגדו עד לרקיע שם רה"י עליו(7.

והנה בהשקפה ראשונה8 נראה שדבריו )שלא בעינן הנחה ע"ג מקום ד' ברה"י( סותרים 
לסוגייתנו - שמוכח ממנה )כנ"ל בתוס'( שאכן צריך הנחה במקום ד' ברה"י.

ב
השיטות בכללות לתיווך הסוגיות

ובתיווך הדברים ישנם כמה שיטות בראשונים, ונקודתם9:

ר"ח קאי כשנח בצד הקנה - דבאופן זה כמו שמונח בקרקע חשבינן לי' - ולא ע"ג )דע"ג 
אכן מסכים )כבסוגיין( שצריך הנחה במקום ד'(.

קנה המחובר לקרקע לא צריך מקום ד' )דברי ר"ח(, משא"כ אדם שאינו מחובר לקרקע 
- צריך מקום ד' )בסוגיין(.

ברה"ר בעינן גם עקירה וגם הנחה ע"ג מקום ד' )סוגיין(. אמנם ברה"י בעינן רק עקירה, 
אבל ההנחה - לא בעינן מקום ד' )דברי ר"ח(.

ויש לבאר בפרטות כל שיטה, וכדלקמן.

ג
שיטת רבינו יהונתן והצ"ע שבה

ע"ג  הנחה  דבעינן  ס"ל  ר"ח  אף  לתווך הסוגיות: דלעולם  יהונתן10 כתב  רבינו  והנה 

6( ח, א.
7( ותוס' )לעיל ד, ב( הביאו בשם רשב"א )ר"ש בן אברהם( דר"ח פסק את דינו בין ברה"י ובין ברה"ר. ומה 
שנקט ר"ח רה"י, דרצה לומר דין זה שרה"י עולה עד לרקיע. אך ר"י בתוס' הנ"ל חולק ואומר דר"ח דיבר רק 

על רה"י, דבסוגיא משמע דדוקא ברה"י אמר. וכ"ה בתוס' ח, א ד"ה אמר, ובשאר הראשונים.
8( כך משמע מרש"י על אתר והתוס' )ד, ב ד"ה באילן( כתבו כן בפירוש .

9( להלן בהערות יובאו עוד כמה שיטות לתיווך, ובפנים נכתב השיטות שידונו בהם לקמן )וגם הם בכללות, 
דיש המחלקים בהם גופא(. 

10( ד"ה ונעץ.
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פני )בצד( הקנה  מקום ד', והא דבזרק ע"ג קנה חייב, מיירי ש"נזרק11 מרה"ר ונחה על 
)ולא על גביו(, כגון, שהיה טיט או דבילה שמינה12 )ונדבקים בצד הקנה, דבאופן זה( כמו 
שמונח בקרקע החצר חשבינן לי', וכשיש בו ארבעה דמי, שהרי באויר רה"י היא נחה. אבל 
אם היתה על גביו ממש נחה, כיון שרשות חלוק הוא בפני עצמו, מיפטר, דבעי הנחה על 
מקום ארבעה וליכא, )והוכיח כן( כדחזינן ביד דבעה"ב, דאי לאו דאמרינן דידו של אדם 

חשובה לו כארבעה על ארבעה הוי מיפטר, אע"ג דרה"י13 עד לרקיע". 

והמאירי14 הביא דברי רבינו יהונתן, אך דחה אותם, מפני שבלשון הגמ' 'על גבי' - 
משמע לא בצד הקנה )כדפירש הר"י מלוניל(, דכתב "מ"מ אין נראה לי כן, שהרי אמרו 
הלשון"  לרגילות  ששנאוהו  ד"אפשר  ואמר  זאת  שישב  )ואע"פ  גבה"  על  "ונח  בפירוש 

)ופירושו על פניה(, מ"מ סיים "אלא שכל אלו דחקים הם"(.

ד
שיטת הר"ן וסיעתו

אמנם הר"ן15 כתב באו"א, דמקשה: "וא"ת, והא בסוגיין דלעיל16 פרכינן "והא בעינן 
עקירה והנחה מעל גבי מקום ארבעה", ומוכחא ההיא סוגיא דאפילו ברשות היחיד בעינן 
בתוס'  שהוכיח  מה  )ע"ד  וכו'"  ברה"י"  בטרסקל  "תינח  מדאמרינן17  דע"ד(,  )מקום  הכי 

הנ"ל. והוכיח כן כמו שכתב בתוס' הנ"ל18(.

ותירץ: "י"ל דכי אמרינן הכא דלא בעינן הנחה על גבי מקום ארבעה דוקא כגון דנעץ 
קנה שהוא ברשות היחיד עצמה, אבל באדם שהוא ברשות היחיד - שאינו רשות היחיד 

עצמה, בעינן הנחה על גבי מקום ארבעה". עכ"ל19.

11( בהערת המהדיר: 'וזרק'.
12( ע"ד הגמרא ז, א לגבי לבינה גבוהה ג' ברה"ר ש"זרק וטח בפניה - חייב, ע"ג - פטור". )וע"ד דעת ריב"א 

תוספות )שם( ד"ה וטח(.
13( בהערת המהדיר: מוסיף 'עולה'.

14( ז, ב ד"ה ומתוך.
15( ב, ב. מדפי הרי"ף.

16( ד, א.

17( ד, א.
18( בר"ן הנדפס איתא "תינח ברה"י מקורה וכו'", אך הב"ח מגיה בדבריו דצ"ל "תינח בטרסקל ברה"י".

19( וע"ד תי' הר"ן כ"ה ברמב"ן )ז, ב. ד"ה נעץ )ושם: "לא בעינן ע"ג מקום ד' אלא כגון ברה"ר. א"נ. שהוא 
עומד ברה"י שאינו דומה לקנה נעוץ דהוא כרה"י עצמה"((, וכן הוא בנימוקי יוסף )ז, ב. ד"ה אמר רב חסדא(.
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וכן נראה מפורש בחידושיו20, וז"ל: "י"ל דכי אמרינן הכא דלא בעינן הנחה על גבי 
מקום ארבעה דוקא כגון נעץ קנה שהוא ברשות היחיד עצמה, אבל באדם שהוא ברשות 

הרבים שאינו רשות יחיד עצמה, בעינן הנחה על גבי מקום ארבעה". 

ומבואר מדבריו דבנעיצת הקנה ברה"י אינו רשות בפ"ע, אלא הקנה הוא חלק מרה"י - 
ולכן לא בעינן שיהיה בו מקום דע"ד - והם דברי ר"ח, אך באדם - בסוגיין21 - שאני, דאינו 

מחובר לרשות בה עומד, ולכן מצריכים מקום דע"ד22.

ובדומה לחילוק הר"ן כתב בשו"ת הר"י מיגאש23. דביאר, דר"ח דאמר שברה"י לא 
בעינן מקום ד', היינו דוקא במניח על קנה וכיו"ב, ואילו קושיית הגמ' היא מהנחה ע"ג 

אדם, ובזה, לכו"ע בעינן מקום ד'.

וז"ל: "מסתברא לן, דהאי דבעינן ברה"י הנחה ע"ג מקום ד', ה"מ היכא דנח על מקום 
שאינו מחובר לקרקע, כגון שהניח ע"ג כלי או בידו של בעה"ב וכיו"ב, דכיון שאינו מגוף 
הקרקע, משו"ה בעינן שיהא בו ארבעה על ארבעה. אבל נעץ קנה ברה"י, דכיון דמחובר 
הוא בארץ, וכשם שהארץ יש בו דע"ד, כך זו הקנה, ואע"פ שאין בו דע"ד, נראה אותו 

כאילו יש בו דע"ד".

וכ"כ המאירי24: "שמא י"ל ע"ד קצת מפרשים . . )ש(ראשה אחר עיקרה התחוב בארץ 
הוא נגרר שיש בו רוחב ארבעה, וכן הסכימו בה חכמי הדורות"25.

20( ז, ב. ד"ה אפילו )נדפס ע"ש הריטב"א(.
21( ד, א.

22( ורבינו חננאל כתב בסוגיא )ח, א( "אמר אביי ברה"י כולא עלמא לא פליגי דרה"י עולה עד לרקיע, 
והכא באילן העומד ברה"י ונופו נוטה לרה"ר, זרק מרה"ר ונח ע"ג נופו, רבי סבר שדי נופו בתר עיקרו ומרה"ר 
לרה"י זרק, דהא יש בעיקר האילן ד' וכו'". עכ"ל. ובדבריו אין כל אזכור לענין שאין צורך במקום ד', שהרי 
אדרבה כתב דעל ידי שדי נופו בתר עיקרו יש כאן מקום ד'". ובברכת אברהם )להגר"א ארלנגר, בענין הנחה 
במקום ד' ברה"י ס"ק ד( ביאר דסבירא ליה לרבינו חננאל דבאמת גם לר"ח בעינן מקום ד' ולגבי יד האדם 
כסוגייא דלעיל, לא יתחייב אם לא דידו כד' על ד'. ורק בנעץ קנה דמחובר על ידי זה לארץ, אמרינן שדינן 
נופו בתר עיקרו. והוסיף לבאר )כמו שביאר בתוס' - שם ס"ק ב( די"ל דבדין דעולה עד לרקיע נאמר ד'כמליא', 
א"כ גם כן אתי שפיר מה שכתב רבינו חננאל דעיקר דברי ר"ח דעולה עד רקיע, ואם שדינן נופו בתר עיקרו 
יש כאן במקום ד'. גם יתכן לומר שר"ח סובר שמדובר שיש טס ד' על הקנה, וכל חידושו של רב חסדא הוא 
בעצם הגדרת המקום כרה"י )ועיין באריכות בביאור דברי ר"ח באמרי צבי )להגר"מ גרוזמן( סי' יג ענף ג ואילך, 

חלקת אשר )להגרא"ל כהן( סימן ח' וש"נ(.
23( סי' כד ד"ה אלא.

24( ז, ב ד"ה ומתוך )ושם(.
25( ובביאור הגר"א סי' שמה ס"י ד"ה אפילו אינו, נקט כדבריהם: "הא דאמרן דבעינן עקירה והנחה ע"ג 
מקום ד בין ברה"י בין ברה"ר, כבר הקשו הראשונים מה שאמר ר"ח נעץ קנה כו' . . ותירצו, דמיירי בעלי חיים 
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ה
שיטת הריא"ז, הרשב"א ורבינו ירוחם

ברה"ר,  והנחה  עקירה  לענין  הוא  דע"ד  דבעינן  דהא   - באו"א  חילק  הריא"ז26  והנה 
אך ברה"י בעינן רק עקירה מע"ג מקום דע"ד, אך בהנחה לא בעינן - כר"ח. וז"ל: "בד"א 
)דבעינן מקום ד'( בעקירה שעוקר מר"ה או שעוקר מרה"י, וכן בהנחה שמניח ברה"ר, אבל 
בהנחה שמניח ברה"י, אפילו הניח ע"ג מקום כל שהוא כגון: אם נעץ קנה ברה"י וזרק ונח 

ע"ג ה"ז הנחה וחייב עליה" עכ"ל.

וברשב"א27 מביא ג"כ תי' זה, ובלשונו: " . . י"ל דהנחה הוא דלא בעיה הא עקירה בעיא, 
ולעולם לכ"ע ברה"י בהנחה כל דהו סגי כדרב חסדא . .".

וכ"פ רבינו ירוחם28 וז"ל: "וא"צ הנחה ע"ג מקום ד' ברה"י, כלומר, כל שנח ברה"י". 
עכ"ל29.

ו
ביאור הצ"צ בחילוק בין שיטות המפרשים הנ"ל

והנה בטעם הצורך במקום ד' על ד' כתב התוס'30: "אומר ר''ת דאין רגילות להניח 
החפץ בפחות מד' וכן היה מסתמא במשכן31. ועוד אומר ר''י דאל יצא איש ממקומו משמע 

ואדם דאינן חולקין רשות לעצמן, אבל בשאר דברים ודאי א"צ מקום ד'".
26( שלטי גיבורים ריש פרקין.

27( ד, ב. ד"ה והא דאמרינן. אמנם בד' ח, א. ד"ה אביי אמר הביא תי' נוסף, ובלשונו: "ואי קשיא לך כו' 
דבין לר"מ בין לרבנן בעינן הנחה ע"ג מקום ארבעה כו' מסתברא כל הני לשווייה רה"י משום דאינו נעשה רה"י 
עד שיהא בו ארבעה על ארבעה, אבל ברה"י ממש בהנחה כל דהו סגי", עכ"ל. היינו דהא דבעינן עקירה והנחה 
מע"ג מקום דע"ד, הוי רק לענין 'החשבת' ההנחה במקום שהוא בגדר של רשות, דבכדי לעשות רשות בעינן 

מקום דע"ד, אך כאשר ישנה כבר הרשות סגי בהנחה בכל מקום שהוא )אע"פ שאינו דע"ד(. 
28( נתיב י"ב ח"ד.

29( וכ"כ הגהות אשר"י )פ"ק סי' יג(: ואין צריך שתנוח על מקום דע"ד, ובר"ה מודה )ר"ח( דבעינן הנחה 
ע"ג מקום דע"ד.

וכן בריטב"א )החדשים( ד, א. פירש )על מה דאיתא בגמ' שם "הא בעינן עקירה והנחה מעל גבי מקום 
ד' על ד'( דלא פרכינן התם אלא מהנחה דרה"ר או מעקירה דרה"י ורה"ר. ומבואר דמחלק ברה"י עצמו בין 
עיקרה להנחה. ובברכת אברהם )שם ס"ק ח( ביאר דהריטב"א )החדשים( לשיטתיה לקמן )ד, ב( דביאור דברי 
הגמ' "ודלמא הנחה הוא דלא בעיא הא עקירה בעיא" דפירש דרצונו לומר דר"ע לא הצריך דע"ד בהנחה, רק 

בעקירה. עיי"ש.
30( ד"ה והא בעינן ד, א.

31( וראה בתוס' ד"ה ודילמא )ד, ב.( וכן בתוס' הרא"ש )ד"ה זה( היכן היה עקירה ממקום ד' במשכן. 



246      שערי ישיבה   

דקאי נמי אחפץ, כלומר - ממקומו של חפץ דרשינן בעירובין32 דאל יצא אל יוציא אע''ג 
דפשטיה דקרא קאי אמקומו של אדם דהיינו ד' אמות מ''מ משמע נמי מקום החפץ ואין 

מקום חשוב בפחות מד'" עכ"ל.

כלומר לפי ר"ת הטעם הוא מסברא - שזהו הרגילות להניח במקום חשוב - ד' טפחים. 
ו'מקום'  - מקומו של החפץ,  יצא איש ממקומו"  "אל  זה מהפסוק  נלמד  ר"י  ואילו לפי 

משמעותו ד' על ד'.

הוא   - ד'  מקום  דבעינן  דהטעם  ר"י  מ"ש  לפי  דגם  בחידושיו33,  הצ"צ  ע"כ  וכתב 
מהפסוק34 "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי", ג"כ יש לחלק בין עקירה להנחה כדברי 

הראשונים הנ"ל.

וז"ל: "וגם לפמש"ל בר"י הטעם דבעינן מקום ד', שהוא מדכתיב "אל יצא איש ממקומו" 
חשוב,  מקום  דבעינן  ומשמע  מרה"י,  משמע  דממקומו  להנחה,  עקירה  בין  לחלק  א"ש 
והיינו בעקירה שזהו נק' יוציא, אבל בהנחה י"ל דלא בעי מקום חשוב"35. ע"כ דבריו לענין 

דברי הראשונים שסוברים דיש לחלק בין עקירה להנחה.

וממשיך, דבדעת הר"ן י"ל דאינו מחלק בין עקירה להנחה, וז"ל: "משא"כ להר"ן יש 
חילוק בין רה"י עצמו לאדם ברה"י, ואפשר לדבריו, ברה"י ממש אף עקירה לא בעינן מע"ג 
מקום ד', כדמוכח ממ"ש ר"פ )ריש פרקין( בד"ה והא בעינן עקירה והנחה מע"ג מקום ד', 

עיי"ש"36.

]דכתב שם הר"ן )על הא דבעינן עקירה והנחה מע"ג מקום דע"ד(: מיהו דוקא ברה"ר, 
אז ברה"י לענין אדם שעומד שם, שאינו רשות היחיד עצמה, אבל ברה"י עצמה, כגון נעץ 
קנה ברה"י לא בעינן מקום ארבעה אלא אפי' מע"ג משהו, וכדאמר רב הונא37 נעץ קנה 

ברה"י וכו'" עכ"ל.[

והנחה  בין עקירה  )וכן הסוברים כשיטתו כנ"ל ס"ד( ס"ל דאין חילוק  כלומר: הר"ן 

32( יז, ב.
33( ריש שבת ד"ה ומתרץ )לב, ב-ג(.

34( שמות טז, כט.
35( וממ"ש הצ"צ משמע דהוא דלא כמו שכתב בברכת אברהם )שם ס"ק ז( דדברי ר"י נאמרו גם ברה"י 

ללא חילוק בין עקירה להנחה.
36( ומוסיף הצ"צ דגם המגיד משנה בפי"ד מהל' שבת הי"ז כ' בשם רש"י והרמב"ן והרשב"א וקצת גאונים, 
ודוחק,  הרמב"ם,  בדעת  ט  ס"ק  שם  בבררכ"א  )ועי'  בפנים  הנ"ל  ריא"ז  כדברי   - להנחה  עקירה  בין  לחלק 

ואכמכ"ל(.
37( בהגהות הב"ח )אות ד( - רב חסדא.



   247   שער נגלה      

ברה"י, אמנם שיטת הריא"ז )והסוברים כשיטתו כנ"ל ס"ה( דיש חילוק בין עקירה והנחה 
ברה"י דעקירה בעינן מקום ד' ובהנחה לא.

ויש לבאר סיבת ושורש מחלוקתם, וכדלקמן.

ז
מחלוקת הרשב"א והר"ן בגמ' לעיל

ויובן זה בהקדים מחלוקת הראשונים הנ"ל בגמ' לעיל38, שם רבה רצה לתרץ משנתינו 
- דלא בעי מקום ד' - כיון שהיא דעת ר"ע, דסבר "קלוטה כמי שהונחה דמיא" בזורק 
מרה"י לרה"ר ורה"ר באמצע )והרי בקלוטה באוויר אין הנחה על מקום ד' ומוכח שסובר 
דלא בעינן מקום ד'(, וע"כ הקשו בגמ': "ודילמא הנחה הוא דלא בעיא, הא עקירה בעיא". 
כלומר: אמנם ר"ע סובר שלא בעינן הנחה ע"ג מקום ד', אבל בעקירה אולי יסבור שאכן 
להעמיד  ניתן  לא   - עקירה  על  והן  הנחה  על  הן  מדובר  וכיון שבמשנה  ד'  מקום  צריך 

שמשנתינו היא דעת ר"ע.

ובטעם שלא ניתן להוכיח מהנחה לעקירה נחלקו הראשונים:

ליה, אבל בתחילת  )הנחה( כל דהוא סגי  "דדלמא בגמר מעשה  פירש39:  דהרשב"א 
מעשה, עקירה חשובה בעינן" עכ"ל. וחזינן מדבריו ז"ל, דבעקירה כיון דהיא תחילת מעשה 
בעינן עקירה חשובה, אך בהנחה - דהיא רק סוף מעשה - סגי בהנחה כל דהי - כדברי ר"ח 

בנעץ קנה אפי' כלשהו.

והיינו שלומד שיש חשיבות בעקירה על הנחה.

אמנם הר"ן פי'40: ". . דהא דפרכינן הא עקירה בעינן משום דאיכא למילף ממשכן שהיו 
נוטלין ממושבותם, דמסתמא היה בהם ארבע על ארבע ונותנים לעושי המלאכה".

מצד  אלא  כברשב"א(   - חשיבא  יותר  )שעקירה  מסברא  אינה  הגמ'  דשאלת  כלומר 
זה שעקירה ע"ג מקום ד' הייתה במשכן משא"כ הנחה, וממילא לא ניתן להוכיח מהנחה 

לעקירה41.

38( ד, ב.
39( ד"ה הא דפרכינן - בסוף דבריו. ובביאורי סוגיות סי' יז אות ג' האריך בביאור שיטתו, וכן לענין דע"ד, 

עיי"ש.
40( בחידושי הריטב"א )המיוחס לר"ן( ד"ה ודילמא.

ר''ע מחייב אבל  "מדקתני  ודילמא(:  )ד"ה  וז"ל  הנ"ל  פי' רש"י בגמ'  41( בתחילת דבריו מביא הר"ן את 
עקירה בעי מעל גבי מקום ד' מדלא קתני ר''ע מחייב שתים אחת משום הוצאה ואחת משום הכנסה". אמנם 
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ונמצא שלפי הרשב"א יש חשיבות יותר בעקירה מאשר בהנחה, ולפי הר"ן אין חשיבות 
בעקירה. 

ח
עפ"ז ביאור מחלוקתם בסוגיא דידן דאזלי לשיטתייהו

 - ס"ה(  הנ"ל  )והראשונים  הרשב"א  חולקים  דבכך  )לענ"ד(,  לבאר  יש  עפ"ז,  והנה 
דמחלקים בין עקירה להנחה ברה"י - עם הר"ן )והסוברים כמותו כנ"ל ס"ד( דאינו מחלק 

בין עקירה להנחה ברה"י:

דהראשונים הנ"ל סוברים - דעיקר המלאכה הוי בעקירה, וע"כ הם מחלקים ברה"י בין 
עקירה להנחה, דעקירה מכיון דחשיבא42, הלכך בעינן גם ברה"י שתהיה מע"ג מקום דע"ד, 
אך בהנחה - מכיון דלא חשיבא - לא בעינן )ברה"י( הנחה ע"ג מקום דע"ד )וכדברי ר"ח(.

משא"כ לדעת הר"ן הנ"ל, דאין חשיבות לעקירה ע"פ הנחה, ולכן גם ברה"י - לא בעינן 
לא עקירה ולא הנחה מע"ג מקום ד'.

ט
סתירה בדברי הר"ן

גופא, דלכאורה קצת קשה ממ"ש בסוגיא דמימרא  אמנם, עדין צלה"ב בדעת הר"ן 
דעולא43, דאיתא שם בגמ' )ופרש"י(: "אמר עולא: עמוד תשעה )דוקא נקט, דחזי לכתופי 
באיש לא גבוה ולא נמוך( ברה"ר, ורבים מכתפין עליו, וזרק )מתחילת ד' לסוף ד'( ונח על 
גביו - חייב. מ"ט פחות משלשה מדרס דרסי ליה רבים, משלשה ועד תשעה, לא מדרס 
ליה ולא כתפיה מכתפיה, תשעה ודאי מכתפין עלויה )וכיון דצריך לרבים, רה"ר היא בין 

רחב ובין קצר(".

)לפרש"י  דע"ד  מקום  בעינן  לא  זה  בעמוד  מדוע  בביאור  )שם(  הר"ן44  ע"כ  וכתב 
והרמב"ם(, דמכיון דהוא שימוש לרבים, הוי כרה"ר, ולא בעינן מקום דע"ד, וז"ל: "דוקא 
נקט תשעה דחזי לכתופי, ואינו לא גבוה ולא נמוך, כדמפרש ואזיל. ופירש"י ז"ל45 אף 

דוחה את דבריו, עיי"ש. 
42( ולהעיר מאפיקי ים חלק ב ענף ח, לקו"ש חי"ד ע' 17 הע' 37.

43( ח, א.
44( ג, א מדפי הרי"ף.

45( ד"ה מכתפי.
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כשאינו רחב ארבעה, וכן דעת הר"ם46 במז"ל והיינו טעמא דלא בעינן בכי הא ארבעה על 
ארבעה, דדרך בני אדם לכתף בו אף בשאינו רחב כל כך, והרי הוא כידו של אדם, דאמרינן 

לעיל47 שהיא חשובה כארבעה על ארבעה . ."48 עכ"ל.

ומבואר מדבריו, דסובר דלעולם גבי עמוד זה, הגבוה ג' טפחים, צריכין מקום )חשוב 
כ-( דע"ד, אלא שהעמוד ט' יש בו מעלת דע"ד כיון שרגילים לכתף בו, וכמו יד דנחשבת 

כדע"ד כיון שמשתמשים ביד להניח שם.

וצל"ע49, דהא לפי דבריו לעיל, דבעצם הרשות אין צורך שיהא מקום דע"ד, ולכן קנה 
הנעוץ ברה"י נחשב עצם הרשות ואף שאין בו ד' על ד', לכאורה כך גם העמוד שגבוה ט' 
טפחים, הלא הוא עצם רה"ר! ומדוע נצרך לטעם של רבים מכתפים עליו בשביל שיחשב 
כמקום ד'? כלומר - מה הטעם לחלק דברה"י היא עצם הרשות וסגי שלא יצטרכו דע"ד, 

אך ברה"ר הוי מצד טעם אחר?

י
ישוב הקושיא בדברי הר"ן

של  רשות  הוא  רה"י  דגדר  לרה"ר,  רה"י  בין  לחלק  דיש  )לענ"ד(,  י"ל  בזה  והנראה 
רבים  יחיד50 )בני משפחתו וכו' דהוי כגופו(, משא"כ רה"ר - גדרה הוא רשות בה  אדם 
היא מאמר  זו המילה  עיקר  "רשות,  וז"ל:  'קדמון ממצרים',  וכדברי הפירוש  נמצאים51, 
וממשלה . . ומזה קראו למקום שהיחיד שולט לבדו שולט בו, רשות היחיד, ולמקום שכל 

הרבים שולטים בו, רשות הרבים".

ולכן, ברה"י, כאשר אדם נועץ קנה - הקנה מתבטל לרשות בה נמצא - ונהי' רה"י, ולכן 
כאשר נח ע"ג חפץ הוי כמונח ברה"י, וע"כ לא צריך שיהיה בקנה דע"ד כי הוא אינו דבר 
נבדל מהקרקע כלל, והחפץ המונח ע"ג כמונח על הקרקע של רה"י )מקום דע"ד(. משא"כ 

46( הל' שבת פי"ד ה"ח.
47( ה, א.

48( ועי' "קהלות יעקב" )להגריי"ק( סי' ד' שביאר את השגת הראב"ד על הרמב"ם שם, דבעי מקום דע"ד 
)הובא בר"ן שם(. וראה גם מעשה רוקח על הרמב"ם שם וש"נ.

49( כן הקשה בקה"י שם בסוף הסימן, והשאיר בצ"ע, ולקמן בפנים יתורץ קושיתו. וע"ע בברכת אהרן 
)מיאסניק( סי' מ"א בארוכה.

50( )על הרמב"ם( ריש פי"ד משבת. 
51( ולכן ברה"ר ישנה אפשרות לרשות אחרת, עיין בתוס' ד, ב ד"ה באילן: למטה מג' . . כארעא סמיכתא 
היא, והיא למעלה מג' . . כרמלית היא אם רחב ארבעה, או מקום פטור אם אינו רחב ד'. עיי"ש. וכמ"ש בפנים.
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ברה"ר - דהרבים משתמשים שם והולכים - כאשר יהי' העמוד ללא שימוש )כמו דאמר 
עולא )והובא לעיל(, דבפחות מג' - נדרס, ומג' עד ט' - לא נדרס ולא משתמשים(, הוא 
לא יחשב כרה"ר, עד שיהי' לשימושם - כיון דזהו הגדר של רה"ר )או שיהי' דע"ד(, ולכן 
כאשר הוא משמש את הרבים - הוי כרה"ר, דהרבים משתמשים בו, אך כאשר לא משמש 

את הרבים - לא יחשב, ואין כח להיות כרה"ר - עד שיהי' כדע"ד52.

וכן כך פוסק רבינו הזקן בשולחנו53, ובלשונו הזהב: "אויר רה"י הוא רה"י עד לרקיע. 
ולכן, אם נעץ קנה ברה"י, אפי' גבוה מאה אמה, על גביו רשות היחיד. וכן כל מה שיש 

ברה"י, בין רחב בין קצר בין גבוה בין נמוך דינו כרה"י . ."54.

ויש להמתיק זאת ע"פ המבואר בדברי ר"ח דנקט "נעץ קנה ברה"י אפי' מאה אמה - 
וביאר הראש יוסף55 ד"רב חיסדא תרתי אשמעינן: א. ברה"י כל שהוא בהנחה סגי דביתא 
כמאן דמליא דמיא, ב. וגם רה"י עולה עד לרקיע, דברה"ר - למעלה מעשרה מקום פטור 

. ." עכ"ל.

מבואר בדבריו, דר"ח אתא לאשמועינן, דרה"י שאני מרה"ר, א. בכך שהנחה כל דהו 
סגי - כיון דביתא כמאן דמליא דמיא56, )ובדבר נוסף שאני רה"י מרה"ר, בכך דהיא עולה 
עד לרקיע, משא"כ רה"ר היא רק עד עשרה טפחים57( ומכיון שכן, ברה"י - עמוד העומד 
שם - בטל לרה"י )שהרי כ'מליא דמיא' והכל מציאות אחת(, משא"כ העמוד ברה"ר - הוי 
מציאות בפ"ע כיון דרה"ר אין ענינה להיות מציאות אחת ולכן מצריך מקום דע"ד בכדי 

להתחייב, לולי דמכתפי בי' הרבים )כנלע"ד(.

ועפ"ז יומתק יותר שיטתו לעיל דאין הבדל בין עקירה להנחה ברה"י - והיינו כיון שכל 
רה"י הוא מציאות אחת וממילא גם המניח וגם העוקר הווי ממקום ד' על ד'.

52( ע"ד פי' זה ראה חידושי ר' משה קאזיס )ג, א. ד"ה מדברי(.
53( סי' שמה ס"ט.

54( ומקורו מב"י סוף הסימן שם שכתב: "אבל ברשות היחיד אין מקום לרשות אחרת, שכל דבר שבתוך 
רה"י הוא רה"י".

55( ז, ב ד"ה גופא.
56( ולהעיר שבדף ה, א. ובדף צט, ב אמרינן הך לגבי רה"י מקורה, וכאן לומד הראש יוסף דכ"ה ברה"י 
סתם - דזאת מחדש רב חסדא! וכן פירש בתוס' ח, א. וראה בביאור הדברים בדברות משה )להגר"מ פיינשטיין( 

סי' ד, וש"נ.
57( עי' ברש"י ד, ב ד"ה ובתוך י', דכתב: "דאילו למעלה מי' לאו אויר רה"ר הוא אלא אויר מקום פטר הוא 

. .". ועי"ע בריטב"א לקמן )שבת( כג, א. לענין נ"ח.
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הא מני ר"ע היא
יביא דברי רבה להעמיד משנתנו כר"ע / יקשה ב' קושיות בסוגיא מההו"א והמסקנה / יבאר השאלה הא' ע"פ ביאור 
ה'חפץ ה'' במהלך הסוגיא / ידחה ביאור הנ"ל מצד ב' ענינים / יחקור בגדר דהעברת חפץ מרשות לרשות / יקדים 
שלוש שיטות רש"י תוס' ופיר"י בנוגע לדברי אביי לקמן / יבאר דאזלי לשיטתייהו בגמ' בדף ג ע"א / עפ"ז יתאים 
את שלוש השיטות בחקירה הנ"ל ויבאר החידוש בדעת ר"י / לפי"ז יבאר ההו"א והמסקנה בסוגיא / עפ"ז יבאר 

בשיטת רש"י בסוגיא

 הת' לוי שי' דהאן
תלמיד בישיבה

א
סיכום מהלך הגמ'

איתא במתניתין: "פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל-הבית, או שנטל 
מתוכה והוציא - העני חייב ובעל הבית פטור".

ושואלת ע"כ הגמ'1: "אמאי חייב? והא בעינן עקירה והנחה מעל מקום ד' על ד'?!". 
כלומר, שאם הניח העני את החפץ בידו של בעה"ב אין זה נחשב 'הנחה' מכיון שאין בידו 

ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. 

היא,  עקיבא  רבי  מתניתין?  מני  רבה,  "אמר  כר"ע:  המשנה  את  לפרש  מציעה  הגמ' 
דאמר לא בעינן מקום ארבעה על ארבעה". דהיינו שלפי רבה מה ששנינו במשנה בדף צו, 
א. "הזורק מרה"י לרה"י דרך רה"ר ר"ע מחייב", זהו משום שר"ע סובר שאומרים "קלוטה 
כמי שהונחה דמיא" ולכן חייב הזורק משום שהייתה "הנחה" בשטח רה"ר. ולפי זה מובן 

בענינו שלפי ר"ע אין צורך בד' על ד' בשביל עקירה והנחה.

ולאחמ"כ מקשה הגמ', שהרי בדבר זה הסתפק רבה - האם לומר שנחלקו רבנן ור"ע 
בלמטה מי' אם "קלוטה כמי שהונחה" או שנחלקו בלמעלה מי' אם "ילפינן זורק ממושיט"? 

ומתרצת הגמ', אמנם רבה הסתפק בזה אבל כך נפשט לו שנחלקו האם "קלוטה כמי 
שהונחה".

1( ד, א.
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ובהמשך דברי הגמ' דוחים את ההצעה להעמיד את משנתנו כר"ע: "ודילמא הנחה הוא 
דלא בעיא, הא עקירה בעיא". כלומר, שאפ"ל שר"ע סובר "קלוטה כמי שהונחה" רק לגבי 
יכול להיות שלא תחשב עקירתו מיד הבעה"ב "עקירה" להתחייב  הנחה, אבל בעקירה 

עליה, ולכן א"א להעמיד כר"ע.

ב
השאלות על דברי הגמ'

ולכאורה צלה"ב:

א( בתירוץ רבה להעמיד את המשנה כר"ע בודאי ידעה הגמ' שרבה הסתפק בדבר זה2, 
וא"כ מהי קושיית הגמ' שדבר זה נמצא בספק אצל רבה, והרי אם רבה בכ"ז כך מעמיד את 
המשנה כנראה שהספק כבר נפשט לו ולכן הוא מעמיד לפי ההסבר הזה את דברי התנא3. 

וכפשטות דברי הגמ' בתירוצה - ש"בתר דאיבעיא איפשטא ליה"4. 

וא"כ צלה"ב ההו"א והמסקנה.

ובסגנון אחר קצת: האם שאלת הגמ' "למימרא דפשיטא ליה . . " היא שאלת הבנה; 
כלומר, האם כך צריך לומר בשיטת רבה. או שיש בה קושיא, דהיינו, לא יתכן שכך נאמר 

בשיטת רבה.

2( שהרי הפעם היחידה שהזכיר רבה את האפשרות להסביר כך את ר”ע היא בדף צז, א ושם הרי הוא 
מסופק בזה.

3( וענין זה מוכח ג”כ מהמשך הגמ’ שם )צז, א( שר’ המנונא כך פשט מברייתא. וראה מ”ש ‘בעל המאור’ )ד, 
א. ד”ה “למימרא”( לבאר עפ”ז את קושיית הראשונים מדוע מסיקה הגמ’ שכך רבה פשט ולא מתרצת פשוט 
יותר שממ”נ ר”ע סובר ש”קלוטה כמי שהונחה” - היינו משום שכך מוכרח הדבר שנפשט הספק לרבה - כנ”ל, 

וע”ד קושיית התוס’ כאן ד”ה “דאמרינן”, ועיין בהע’ הבאה.
4( בתוס’ ד”ה “דאמרינן” הקשו, מדוע פשוט לגמ’ בתחילה שהסיבה שפשט רבה כר”ע היא משום שסובר 
שהם חולקים האם “קלוטה כמי שהונחה” ובתוך י’, והרי אפ”ל שמה שאמר רבה שמשנתנו כר”ע זהו רק משום 
שיש לר”ע את הסברא של “קלוטה” ממ”נ, כי אפי’ אם נאמר שחלקו בלמעלה מי’ האם ילפינן זורק ממושיט 

ודאי שסובר ר”ע שאומרים קלוטה.
)וכ”ז א”ש רק לפי הגירסא )שיותר מתקבלת על התוס’( שהמשך דברי הגמ’ במה נחלקו ר”ע ורבנן הוא אינו 
מדברי רבה, וכתבו התוס’ ליישב זאת בב’ אופנים. ועיין ברמב”ן )ד”ה “למימרא”( שכתב לתרץ שאלת התוס’ 
ולומר שכבר בתחילה רבה ידע שנחלקו בקלוטה היות שבחר להעמיד את המשנה כר”ע, ואם באמת נאמר כפי 

הצד השני בספק אז זה לכו”ע, ומזה שבכ”ז כתב כר”ע משמע שידע כבר שבזה נחלקו.(
ועיין ג”כ ברשב”א )ד”ה “”למימרא”(, וב’בן אורי’ )בתוד”ה “דאמרינן”( שכתבו באו”א. ועכ”פ עולה מכ”ז, 
שלרבה היה פשוט עוד מתחילה שכך סובר ר”ע וא”כ ביותר צלה”ב מהי התמיהה ע”כ מזה שמסתפק בכך והרי 

כך צ”ל לכאו’ שנפשט לו הספק ולכן העמיד כך את המשנה, וכבפנים.
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ב( בשאלת הגמ' לבסוף אנו אומרים שר"ע יסבור "קלוטה כמי שהונחה" רק לגבי הנחה 
"ר"ע מחייב שתיים" שאז  ופירש רש"י5, שזהו משום שלא כתוב  לגבי עקירה.  אבל לא 
נוכל לומר שמחייבים את הזורק גם על ההנחה ברה"ר וגם על העקירה מרה"ר וההנחה 
ברה"י שלאח"ז, אלא כתוב "ר"ע מחייב", וא"כ משמע שלפי ר"ע יתחייב רק בהנחה משום 

"קלוטה כמי שהונחה".

ולכאורה, גם אם נאמר שיש רק חיוב אחד מי אמר שהוא דוקא ה"הנחה", ולמה לא 
נאמר להיפך שיתחייב על עקירה ולא על הנחה? ואדרבה: הסיבה שמתחייבים על עקירה 
היא בגלל שהייתה הנחה והעקירה היא תוצאה של הנחה, וא"כ איך יכול להיות שהוא 

מתחייב על עקירה ואינו מתחייב על הנחה6?

ג
אפשרות לבאר שאלה הא' ע"פ ה'חפץ ה'' והדחייה

בנוגע לשאלה הראשונה, לכאורה אפשר לבאר זאת ע”פ דברי ה’חפץ ה’’7 שהקשה:

הנה, מלשון הגמ’ “בתר דאבעיא הדר פשטא” משמע שתירוץ הגמ’ הוא בדרך דחיי’, 
לקמן8  בגמ’  והרי  דקלוטה מצד סברא פשוטה.  כר”ע  רבה המשנה  דהיינו שצ”ל שלפי 
מפורש שר’ המנונא פשט כך מברייתא9, ונמצא שמה שפשוט לרבה שר”ע ורבנן נחלקו 

בדין קלוטה אינו מצד דחיי’ בעלמא אלא צריך לכך הוכחה מברייתא.

ותירץ בב’ אופנים:

5( ד”ה “ודילמא”.
6( ואכן בתוס’ ד”ה “ודילמא” מביא סיבה אחרת לחייב דוקא בעקירה, משום סברא שכך היה במשכן, או 
משום שעקירה מעל גבי מקום ד’ נלמד מהפסוק “אל יצא” ולכן דוקא בעקירה מצריכים ד’ על ד’. וראה גם 
ברשב”א )ד”ה “הא פרכינן”( ובריטב”א )ד”ה “ודילמא”( ועוד, סברות לחלק בין עקירה להנחה, אבל לפי רש”י 
לכאורה כל סיבת החילוק הוא מצד שלא כתוב “ר”ע מחייב שתיים” וא”כ אי”ז מצד סברא אלא מצד דברי ר”ע 

עצמו וא”כ צלה”ב מהי הסברא לחייב רק בעקירה, כנ”ל. 
“חייב”  ולא  “ואפשר” שכתב לבאר דברי רש”י משינוי הלשון “מחייב”  יציב’ בד”ה  ועיין ב’אוצרות דברי 
בכד”כ, שמשמע מזה שמחייב ר”ע כמו ברישא דבריו שחייב על ההוצאה בלבד. אך ג”ז אי”מ דמה היא הסברא 
לחייב באופן זה רק על תחילת הפעולה. וכן משמע ג”כ מדברי המהר”ם לובלין, ‘אמת ליעקב’, ‘אבני שהם’ 

ועוד שלרש”י אין סברא לחלק בין עקירה להנחה.
7( ד”ה “הא”.

8( צז, א.
9( לשון הברייתא: “מרשות היחיד לרשות היחיד ועובר ברשות הרבים עצמה”, ודייק ממ”ש “ברה”ר עצמה” 

שמדברים בלמטה י’ ובזה נחלקו התנאים.



254      שערי ישיבה   

א( בהמשך הגמ’ שם מביאים אפשרות אחרת לומר שבאמת ר”ע מחייב אפילו למעלה 
גם  שפוטרים  חכמים  של  כוחן  להודיעך  הוא  עצמה”  “רה”ר  בברייתא  שמ”ש  אלא  מי’, 

בלמטה מי’. וא”כ מובן שרבה פשט כך מצ”ע, ותירוץ הגמ’ הוא בדרך דחיי’.

ב( אפשר לפרש בלשון הגמ’ “בתר דאבעיא הדר פשטא” שבאמת כך היה פשוט לו 
ואי”ז רק בתור דחיי’.

ולכאורה, אפ”ל עד”ז בעניננו:

כוונת המקשן בגמ’ היא לברר האם רבה העמיד את המשנה כר”ע בגלל שכך נפשט 
לו. וע”כ עונה התרצן,

לפי אופן הא’ - אכן, רבה מעמיד את המשנה כר”ע מכיון שכך נפשט לו.

לפי אופן הב’ - רבה העמיד את המשנה כר”ע מצד סברא, וכפי שפושטת הגמ’ מאוחר 
יותר מברייתא, וממילא מובן שכך נפשט לו.

]ולכאורה אפ”ל שב’ אופנים אלו הם כנגד שתי הגירסאות כאן אם לומר “נהי10 )דסבר 
ר”ע קלוטה כמי שהונחה(”:

לפי אופן הא’, תירוץ הגמ’ בא רק ע”מ לדחות את השאלה וממילא השאלה שלאחמ”כ 
אינה באה בתור המשך )“נהי . . “(. אך לפי אופן הב’, תירוץ הגמ’ בא להוכיח את שיטת 
רבה וממילא בתור המשך לזה באה הקושיא, אולי נאמר שכ”ז הוא רק לגבי עקירה ולא 

לגבי הנחה.[

אך קשה לומר כך בנדו”ד מצד שני ענינים:

א( לפי שני האופנים, עדין אין ביאור מספיק מה הקשה המקשן על רבה. שהרי סוכו”ס 
מובן מעצם דברי רבה שכך הוא רוצה להעמיד את המשנה - שכך ברור לו )אם זה מצד 

הברייתא בדף צז, א או מטעם אחר(, וא”כ מהי התמיהה “למימרא דפשיטא ליה . . “.

שכן  כן,  לפני  לבוא  צריכה  הייתה  לכאורה   “  .  . “ודילמא  לאחמ”כ  הגמ’  שאלת  ב( 
בשאלה זו יש ממש סתירה לשיטת רבה שלא צריך מקום ד' בעקירה ובהנחה11. משא"כ 
השאלה הראשונה "ומי אמרינן דפשיטא ליה . . " אינה אלא שאלה פשוטה שנועדה רק 

לברר מהיכן למד זאת רבה, והייתה צריכה להגיע בסוף. 

10( וראה להלן הע’ 20.
11( כפירש”י בתחילת הענין )ד, א. ד”ה “מעל גבי מקום ד’”(: “דהוי חשוב למיהוי הנחתו הנחה ועקירתו 

עקירה”.
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אלא, מוכרחים לומר שבאמת כבר בהתחלה היה פשוט לגמ' שכך נפשט לרבה, אלא 
ששאלת המקשן ותירוץ המקשן באים מצד ענין אחר, וכפי שיתבאר להלן אי"ה. 

ד
חקירה בגדר העברת חפץ

והנה, יש לחקור12 במה שע"י העקירה וההנחה נעשית העברת החפץ מרשות לרשות, 
מהו הגדר בזה, דיש לבארו בב' אופנים:

לכל חפץ יש את מקומו הפרטי, ובהעברת החפץ נוצר שינוי בחפץ עצמו. דהיינו, מצד 
זה שעבר החפץ לרשות אחרת נפעל שינוי בחפץ עצמו שכבר מוגדר ברשות אחרת.

ע”י העקירה וההנחה של החפץ נפעל שינוי גם במקום החפץ. וזה מה שאסרה התורה, 
שינוי בחפץ שגורם לשינוי במקום החפץ במה שכבר אינו נח על הרשות הראשונה13.

ויש לומר שבב' אופנים אלו נחלקו רש"י ותוס' בסוגייתנו, וכפי שיתבאר.

12( מי טל )להגרימ”מ קלמנסון( הוצאה, סי’ ד, וז”ל: “ . . דהנה יש לחקור ביסוד מלאכת הוצאה מרה”י 
לרה”ר האם יסוד החיוב הוא מה שרה”י ורה”ר הם ב’ “שמות” נפרדים ושונים זה מזה והחיוב הוא משום ששינה 
מקום החפץ מרשות הנקרא בשם רשות “היחיד” לרשות הנקרא בשם רשות “הרבים” . . או דילמא יסוד החיוב 
דהוצאה הוא מה שמשנה את החפץ “ממקום” אחד “למקום” שני דהוי מקום נפרד ממקום הראשון ולא איכפת 
לן אם ב’ המקומות הם ב’ “שמות” נפרדים או שם אחד לשניהם דהעיקר הוא מה שהם ב’ מקומות נפרדים זה 
מזה והא דחייב במוציא ברה”י לרה”ר הוא משום שהם ב’ “מקומות” נפרדים זה מזה ולא משום שהם ב’ “שמות” 
שונים זה מזה”- ע”כ. דהיינו כפי שנת’, לאופן הא’ - ההעברה היא שינוי בחפץ עצמו )“שם” החפץ( או שמשנה 
את רשות החפץ )“מקום” החפץ(. וראה במ”ש בהמשך דבריו להתאים דברי התוס’ בדף ו, א. בנוגע להמושיט 

מרה”י לרה”י דרך רה”ר דס”ל דהחיוב הוא כאופן הב’ - שינוי ה”מקום” של החפץ, וכפי שיובא לקמן.
13( ובדומה לזה כתב ב’תוצאות חיים’ )סי’ ט סקי”א(: “יש לחקור בענין עקירה והנחה דחיוב שבת, די”ל 
וענין  ענין המלאכה,  וההנחה בעצם הם המלאכה אלא השתנות הרשותים מעל החפץ הוא  דלאו דהעקירה 
היא  וההנחה  היציאה מרשות  היא  דעקירה  לרשות  והכניסה מרשות  היציאה  הם המשלימים  והנחה  עקירה 
הכניסה לרשות”. דהיינו, שה’תוצאות חיים’ חוקר האם העקירה וההנחה הם עצם ענין המלאה דהעברה מרשות 
לרשות, או שעצם המלאכה זה השתנות הרשויות והעקירה וההנחה הם רק אמצעי לבצע זאת. ולכאורה נראה 
שעד”ז הם ב’ האופנים הנ”ל האם עיקר העברה הוא השתנות החפץ - והעקירה וההנחה הם רק סיוע טכני 
להעברת החפץ, או שהעיקר הוא השתנות הרשות - וממילא העקירה וההנחה חלק ממש מהפעולה, שעוקר 
 17 ברשות זו ומניח ברשות אחרת. וראה עד”ז מ”ש בשו”ת ‘אבני נזר’ או”ח סי’ רמה. וראה לקו”ש חי”ד ע’ 

הע’ 37. ועיין במה שביארו בזה בספר זה )הת’ ש.ח.ש. והת’ ל.ד.( בענין “הזורק כוורת לרה”ר” ובהנסמן שם.
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ה
רש"י ותוס' לשיטתייהו בדף צב, א

ויובן בהקדים:

הגמ' בדף צב, א מביאה את שיטת אביי לגבי הוצאת חפץ לרה"ר וז"ל הגמ': "המוציא 
פירות לרשות הרבים, אביי אמר ביד חייב ובכלי פטור" )אע"פ שלא הניח - רש"י(. ושואלת 
ע"כ הגמ', כיצד מסתדר אביי עם משנתנו שאומרת שכאשר פשט בעה"ב את ידו מלאה 
לחוץ ונטל מתוכה העני - שניהם פטורים, והרי לפי אביי כאשר בעה"ב מוציא את ידו כבר 

הוא מתחייב על הוצאה ומדוע במשנה כתוב שפטור?

מג'  למטה  מדבר  אביי  אבל  טפחים,  מג'  למעלה  מדובר  שבמשנה  הגמ',  ומתרצת 
טפחים ולכן לפי אביי חייב כי נחשב כאילו הניח את החפץ ברה"ר. וכתב רש"י14: "וטעמא 

משום דלא נח ולא משום אגד גופה".

והקשו בתוס'15, לפי רבה שמעמיד את משנתנו כר"ע מה מועיל התירוץ שזה למעלה 
מג"ט, והרי לפי רבה אומרים "קלוטה כמי שהונחה" ונחשב שהניח את החפץ ברה"ר ממש, 

וא"כ למה אומרת המשנה שפטור?

ומתרצים התוס', הסיבה שבמשנה הבעה"ב פטור לפי רבה זה מצד הדין של "אגד גופו 
שמיה אגד". דהיינו שידו נגררת אחר מקום הגוף, ולכן אי"ז נחשב שהחפץ 'הונח' ברה"ר 

אלא ברשות שבה נמצא הגוף, רה"י.

וממשיכים התוס': "ור"י מפרש: התם למעלה מג' - ואית לן למימר דשמיה אגד כדאמר 
בפ"ק )ג.( דידו בתר גופו גריר, הכא למטה מג' - דלאו שמיה אגד". כלומר, לפי ר"י כך יש 
להסביר את דברי הגמ', שמשנתנו מדברת על למעלה מג' ולכן שייך לומר ש"שמיה אגד", 

ומשא"כ אצל אביי מדובר למטה מג' ולכן לא שייך לומר "שמיה אגד"16.

וא"כ נמצא שיש כאן שלוש שיטות:

14( ד”ה “התם למעלה מג’”.
15( ד”ה “התם”.

16( וראה מ”ש בזה הריטב”א )ד”ה “הא לא קשיא”(: “הדר איפשיטא ליה ליה - דפליגי בקלוטה ומתניתין 
ר”ע היא, וא”ת א”כ פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה אמאי מיפטר עני, מיד כשהכניס ידו 
לפנים קלטו אויר רה”י וכמונח דמי, י”ל כיון דידו בתר גופו גרירא לא חשבינן ליה כמונח”. ולכאורה נראה 
ששיטתו כשיטת תוס’ בתירוץ הא’, שזהו מצד ענין אחר ש”ידו בתר גופו גרירא” אך אי”ז קשור ל”ידו נייח” 

וכו’ כפי שנת”ל בדעת ר”י.
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לרש"י, החילוק בין רבה לאביי הוא האם בלמעלה מג' נחשיב שהחפץ 'נח' ברה"ר.

לתוס' )בהביאור הא'(, החילוק הוא כנ"ל, רק שלפי רבה נצטרך לומר שהולכים אחר 
הסברא של "אגד גופו".

ולר"י, החילוק עצמו בין רבה לאביי הוא האם בלמעלה מג' נאמר "אגד גופו שמיה 
אגד" וייחשב החפץ כמונח ברה"י.

ולכאורה נראה שרש"י ותוס' כאן הולכים לשיטתם בדף ג, א:

דהנה, בהחילוק בין ידו לגופו כתבה הגמ' "גופו נייח, ידו לא נייח". ופירש רש"י17: 
"גופו נייח. ע"ג קרקע והויא עקירה. ל"א ידו בתר גופו גרירא ל"ג, דיתירא היא" - ע"כ.

ומשא"כ תוס' כתב: "נראה לר"י כלשון אחר דגרס ידו בתר גופו גרירא בעי עקירה, 
גופו לא בעי עקירה". וממשיך התוס': "ולמאן דגריס נמי ידו לא נייח מפרש ר"י דהיינו 

משום דבתר גופו גריר".

יותר, ובכ"ז אפשר לגרוס כהגירסא הראשונה  ז.א. שלפי ר"י באמת הל"א מדוייקת 
"גופו נייח" מכיון שהטעם לכך ש"ידו לא נייח" הוא בגלל ש"ידו בתר גופו גריר", וא"כ 

יוצא בעצם שר"י משלב את שתי הגירסאות.

ולכאורה נראה לומר ששלושת השיטות האלו הם בהתאם לשלושת השיטות בדף צב, 
א:

לפי רש"י - סיבת הפטור במשנה היא מצד "ידו נייח", דהיינו שהיד לא נחה על הרשות 
שבה היא נמצאת. ולכן מעמיד כך רש"י את המשנה שהיד לא נחה מכיון שמדובר על 

למעלה מג' טפחים.

לפי תוס' )סתם( - סיבת הפטור היא מצד "אגד גופו" דהיינו שהיד נגררת אחרי הרשות 
שממנה היא באה. ולכן מעמידים כך תוס' את רבה שסובר שהניד נגררת ולכן יהיה פטור.

ולפי ר"י )בתוס'( - סיבת הפטור היא מצד "אגד גופו" ומה שיש סברא של "ידו נייח" 
זה מגיע כתוצאה מצד הענין של "אגד גופו". וממילא, לפי ר"י בדף צב יש להסביר כך את 
הגמ', שמכיון שבלמעלה מג' שייך לומר "אגד גופו" לכן יהיה פטור. ולזה רש"י התכוון 

ש"ידו לא נייח" היינו מצד זה שהיד נגררת אחר הרשות של הגוף, כנ"ל.

17( ד”ה “גופו נייח”.
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ו
ע"פ הנ"ל התאמת שיטות רש"י תוס' ור"י בחקירה הנ"ל

וע"פ כהנ"ל נוכל לתלות את שיטות רש"י ותוס' בחקירה הנ"ל:

שיטת רש"י:

כאשר נעשית עקירה נפעל שינוי בחפץ עצמו. ולכן רק כשמרים את החפץ למעלה 
מג' טפחים החפץ כבר השתנה ויתחייב. אמנם כאשר זה יהיה רק בידו אז נאמר שהיד לא 

נחשבת כהנחה ולכן הוא לא יתחייב כי לא נגמרה הפעולה )כשיטתו בדף ג.(.

שיטת התוס':

בזמן העקירה מתחיל שינוי במקום החפץ - כנ"ל. וא"כ, כבר ברגע ההרמה - מתחיל 
פעולת העקירה מכיון שהשטח התרוקן. ולכן מביא תוס' טעם אחר לחילוק בין גופו לידו 
"ידו בתר גופו גרירא", היינו שכאשר עוקר ביד יכול להיות שזה ייחשב הנחה, אבל לא 
יועיל בכך משום שהיד נגררת אחר רשות הגוף, וא"כ נחשיב את היד כמונחת במקום שבו 

הוא עומד, ויוצא שלא נפעל שום שינוי במקום החפץ.

ויומתק עפ"ז מה שבדף צב. לא נוגע כ"כ לתוס' החילוק בין ג' ללמטה מג' )כפירש"י( 
- משום שלפי אופן הנ"ל ההדגשה היא במקום שבו החפץ נמצא ולא לחפץ בעצמו, ולכן 
אין סיבה לחלק בין למעלה מג' ולמטה מג' כיון שמצד הרשות החפץ עדין נחשב עומד 

באותה הרשות.

וכאן מגיע ר"י ומחדש דעה שלישית:

בנוגע להעברת החפץ, שינוי החפץ ושינוי המקום זהו היינו-הך. כלומר, העברת החפץ 
חלה לאחר ב' השלבים וכפי הסדר: קודם כל, השינוי במקום )שזהו כבר מהרגע הראשון 
כנ"ל(, ולאחמ"כ וכתוצאה מכך, השינוי בחפץ עצמו - שכבר נעשה חפץ עם גדרים אחרים.

וכמו"כ בנוגע להחילוק בין גופו לידו: הטעם ש"ידו לא נייח" הוא כתוצאה מזה ש"ידו 
בתר גופו גרירא". והיינו שההתחלה היא בזה שהשתנה רשות החפץ )וזהו ההדגשה ב"ידו 
בתר גופו גרירא" כנ"ל - שבתחילת העקירה כבר נשתנה רשותו, אלא שאם עקר ביד אז 
שינוי בחפץ  גם  מזה  בא  ואח"כ  נשאר באותה הרשות כמקודם(,  הוא שהחפץ  החידוש 
עצמו, שע"י שינוי הרשות כמו שצריך )ע"י גופו( נעשה החפץ מוגדר בגדר אחר. ויוצא 

לפי"ז ששני האופנים הם ענין אחד רק שבאים בשני שלבים.

מג'  למטה  בין  שהחילוק  מדגיש  שרש"י  מכיון  רש"י,  לפי  כך  לומר  שא"א  ופשיטא 
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ולמעלה מג' תלוי רק בענין "ידו נייח". וכפי שכתב שם18: "התם למעלה מג'. וטעמא משום 
דלא נח ולא משום אגד גופה". משא"כ ר"י משלב את שני הענינים: הטעם שאי"ז הנחה הוא 
מפני שאומרים אגד גופו, וזה הכוונה שם, שמכיון שמדובר למטה מג' אז צ"ל אגד גופו 
ואין הנחה. ז.א. שלפי ר"י אגד גופו הוא לא טעם שונה מרש"י )כפי שהתוס' כתב בביאור 

הא'( אלא זהו טעם העיקרי שכולל בתוכו את רש"י.

ז
ע"פ הנ"ל ביאור במהלך הגמ' ויישוב השאלות

עפ"ז יוצא שבהבנת המשנה ישנם ג' אופנים כלליים: א( מצד זה שידו נחה; הפעולה 
בחפץ )כרש"י(. ב( מצד זה שידו נגררת אחר גופו; הפעולה ברשות )כתוס'(. ג( הא בהא 
תליא, מצד הטעם שידו נגררת )ונפעל שינוי ברשות( לא יכול להיות הנחה במקום אחר 

)נפעל שינוי בחפץ( )כר"י(.

וא"כ, אפ"ל בדא"פ שאלו הם ההו"א והמסקנה בגמ':

לאחר שרבה העמיד את המשנה כר"ע אפ"ל שהבינה הגמ' שכך נפשט אצלו - כנ"ל 
על  לערער  רוצה  שהגמ'  אלא  הענין.  אצלו  הובהר  שכך  אומר  זה  פושט  הוא  כך  שאם 
ההבנה הזאת בגלל דוחק שיווצר אם נעמיד כר"ע, והוא - חוסר ההתאמה בין דברי אביי 

למשנה19.

18( ד”ה “התם למעלה מג’”.
19( ועפ”ז אפשר לתרץ את שאלת ה’פני אפרים’ בסוגייא )בתוד”ה “אבל”( שהקשה: בתוס’ מדייק ממ”ש 
במשנה שאם נותן בעה”ב לידו של העני והעני מוציא - פטור העני, ואם נאמר שאומרים קלוטה גם כאשר 
החפץ ביד העני, היה צ”ל חייב מכיון שכאשר הניח הבעה”ב את החפץ ביד העני נחשב שהונח ברה”י, ולכן 
ויתחייב על עקירה והנחה, וא”כ אין מובן איך  ידו משטח רה”י נחשב שעקר את החפץ  כשיעקור העני את 
מסתדר הדיוק הנ”ל מהמשנה )שלא שייך קלוטה כאשר החפץ בידו( עם הברייתא של “אחרים” שמשמע משם 

שסוברים ש”בעינן הנחה ע”ג מקום ד’. וע”מ לתרץ קושיא זו כתב התוס’ שרצה להעמיד את המשנה ככו”ע. 
לתרץ  יכולים  היו  ולכאורה  ככו”ע(  המשנה  להעמיד  )שרצה  זה  באופן  תירצו  הטעם  דמה  בזה,  והקשה 
בפשטות, שגם כאשר החפץ ביד העני שייך דין קלוטה, אלא שמ”ש במשנה שכאשר העני הוציא העני פטור זהו 
משום שלפי רבה אומרים אגד גופו ולכן החפץ נחשב כמונח ברשות גופו של העני ברה”ר ולא הייתה עקירה 

מרה”י כלל. ונשאר בצ”ע. 
יוחנן”(, שתוס’ בסוגייתנו חולק על התוס’ שם היות ובתוס’ שם מסבירים  )ו, א. ד”ה: “א”ר  וכתב רע”א 
שרבה סבר שהמשנה כר”ע דסבר קלוטה זהו משום אגד גופו וא”כ משמע שזהו רק כאשר ידו במקום אחד 
וגופו במק”א )כמו בדין המשנה הנ”ל(, משא”כ התוס’ כאן הסבירו שכל זמן שהחפץ בידו אין שייך קלוטה )ולא 
מהטעם דאגד גופו( וא”כ משמע שאי”ז משנה היכן האדם עומד )אך ה’אור הנערב’ והחזו”א כתבו להתאים 

דברי התוס’ בשני המקומות, עיי”ש(. 
וע”פ הנ”ל יובן היטב: 
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במילים אחרות:

באם נאמר קלוטה כדברי ר"ע, יוצא שדין המשנה "פשט בהע"ב את ידו לחוץ ונתן 
לתוך ידו . . או שנטל מתוכה והוציא - שניהם פטורים" אינו מובן, שהרי מצד "קלוטה 
כמי שהונחה" החפץ נחשב כמונח באותה הרשות אפילו כאשר הוא ביד העני, וא"כ כאשר 
הוציא העני את ידו והניח ברשותו הוא עשה עקירה והנחה. מצד זה מסתבר לומר שאצל 
רבה לא נפשט הספק, אלא עדין הוא מסופק בזה. ולכן שואל המקשן - אם דבר זה בספק 

איך אפשר לומר שרבה סובר שמשנתנו כר"ע20.

וע"ז מגיע התרצן ואומר - מוכרחים לומר שאצל רבה ספק זה נפשט כפי שמשמע 
צב, משום שניתן להבין שם את טעם  קושי מדף  יתעורר  לא  ובכ"ז  מפשטות הענינים, 

הפטור שהוא מצד "אגד גופו". 

ואדרבה, כשיטת ר"י שהובאה לעיל, זה שידו לא נחה ברה"י - זה בגלל שידו נגררת 
אחר הגוף, וא"כ מובן עוד יותר מדוע אפשר להעמיד את המשנה כר"ע.

ויוצא לפי"ז שהחידוש בתשובת הגמ' "בתר דאיבעיא הדר פשטא" גדול יותר, שאין 
הכוונה רק לדחות את השאלה באמירה סתם )כפי שנת"ל ב'חפץ ה''(, אלא באמירה זו אנו 

באים למסקנה שמוכרח כך לומר לפי רבה.

ורק לאחר שהובהר שהספק של רבה נפשט מגיעה הגמ' ומקשה, אולי כל מה שנפשט 
לו הוא רק לגבי הנחה אבל בעקירה עדין מסופק רבה אם נאמר שצריך ד' על ד'21.

ומובן א"כ, שלפי הסבר זה המקשן אכן מגיע עם תמיהה בדברי רבה, ומובן ההו"א של 
המקשן - כנ"ל.

וכמו"כ מובן, שהיות ושאלת המקשן היא לחקור בשיטת רבה מצד קושי שיכול לבוא 

פטור  העני  מדוע  מובן  גופו  אגד  הסברא של  הוא משום שאמנם מצד  זה  באופן  תירץ  לא  שמה שתוס’ 
במשנה, אך אעפ”כ במשנה לא יתכן לומר קלוטה כשהחפץ ביד העני, וזאת מכיון שכאשר הוא אוחז את החפץ 
בידו לא השתנה כלום ברשות החפץ )כיון שידו נגררת כנ”ל( וממילא גם לא נפעל שינוי בחפץ עצמו, וא”כ לא 

שייך פה כלל דין “קלוטה כמי שהונחה” היות ולא השתנה דבר מגדר ההנחה של החפץ.
20( וראה בריטב”א שהובא לעיל הע’ 15, דנראה מדבריו כפי שנת”ל, שדברי הגמ’ )שכך נפשט לרבה( מיד 
מעוררים קושי איך יתאים הדין של עני שהוציא ידו מלאה לחוץ ונטל בעה”ב, והרי זה נחשב כאילו הניח את 

החפץ ברה”ר ממש. 
21( ועפ”ז מובנת הגירסא שמביא הגליון ששאלת הגמ’ מתחילה ב”נהי דסבר ר”ע קלוטה כמי שהונחה 
דמיא. . “ ואי”ז בתור המשך לתשובת הגמ’ “בתר דאיבעיא איפשטא ליה”, היינו כפי שנת”ל ששאלה זו מגיעה 

בהמשך ומכח המסקנה שמוכרחים להבין שהספק של רבה כבר נפשט.
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מכך, לכן מגיעה שאלה זו קודם, כדי להבין האם נכונים דברי רבה להעמיד כך את משנתנו, 
ולאחמ"כ הגמ' מקשה על הדברים.

ח
עפ"ז ביאור שיטת רש"י

וע"פ כהנ"ל מובן למה מסביר רש"י בשאלת הגמ' שנאמר שהספק של רבה נשאר על 
עקירה ולא על הנחה, היינו משום שכל הדיון בגמ' סביב דברי רבה, הוא בנוגע למקרה של 
"הנחה" )"פשט בעה"ב את ידו לחוץ ונתן לתוך יד העני"( שהיה מתעורר בזה קושי, שאם 
נאמר שהמשנה כר"ע ואומרים קלוטה יוצא שהחפץ נחשב מונח במקומו, ומדוע כאשר 

בעה"ב נותן לתוך יד העני והעני מוציא הוא פטור.

ולכן ברגע שהוסר הקושי )ע"י ההסבר בדברי המשנה כשיטת ר"י דלעיל, שמצד אגד 
גופו אין זה הנחה( ניתן לומר שמה שאין קושיא זה רק על המקרה שעליו דיברנו - "הנחה", 

אבל לגבי עקירה יכול להיות שעדין מסתפק בזה רבה.

ורש"י מוסיף ונותן טעם לומר שאכן רבה פשט להנחה בלבד, והוא הטעם שהיה צריך 
להיות כתוב "ר"ע מחייב שתיים", ואם זה לא כתוב כנראה שעל משהו אחד רבה דיבר וזה 

"הנחה"22. 

ובמילים אחרות: רבה פשט שנחלקו בדין "קלוטה" אך עדין הסתפק שמא חלקו גם 
בהנחה או שחלקו רק בעקירה, מכיון שרק מצד הענין של ה"עקירה" אנחנו אומרים שרבה 

פשט את הספק.

ועפ"ז יומתק עוד ענין בסוגייתנו:

רש"י23 מצטט מדברי הגמ' "והא בעינן עקירה והנחה מעל גבי מקום ד'", אבל כשהוא 
ומתחיל  הופך את הסדר  הוא  הנחה,  ומה המקרה של  עקירה  מסביר מהו המקרה של 

מהנחה, כאשר "פשט העני את ידו והניח בידו של בעה"ב", ואח"כ עובר לעקירה.

ולכאורה ע"פ הנ"ל אפשר להבין זאת, מכיון שכנ"ל - עיקר מה שנוגע בשקו"ט הוא 
המקרה של הנחה שעליו אפשר להקשות אם נעמיד את המשנה כר"ע, משא"כ המקרה של 
עקירה )שהבע"ב עקר מיד העני( גם אם נעמיד כמו ר"ע ש"קלוטה כמי שהונחה" לא יצא 

22( דף ד, א.
)23



262      שערי ישיבה   

מזה שום קושי לדברי אביי, כי "המוציא פירות" הוא יכול להיחשב כמניח אבל העקירה 
שלו בוודאי הייתה מקרקע של רה"י שבה הוא עומד24.

רבה  על  הגמ’  עד לשאלת  מי’” מחכה  “אבל למטה  בד”ה  תוס’  מדוע  ג”כ  להבין  עפ”ז אפשר  ואולי   )24
בהסבר הצד השני בספק כדי לחדש שא”א לומר “קלוטה כמי שהונחה” כל עוד החפץ עומד בידו, ולא אומר 
זאת מיד בתירוץ רבה או בתחילת השאלה על רבה )למימרא . . “(, היינו משום שבשלב הראשון של הגמ’ לא 
נוגע להבהיר זאת מכיון ששאלת הגמ’ נובעת, כנ”ל מהבנתו של רש”י, שיכול להתעורר קושי על המשנה. רק 

לאחמ”כ מביא תוס’ שכלל לא אפשרי להקשות כך כי “קלוטה” לא שייך כאשר זה בידו של העני.



   263   שער נגלה      

הא מני רבי היא
יביא דברי רבה ור’ יוסף כיצד להעמיד את משנתנו / יביא קושיית התוס’ ור”ת ב’ספר הישר’ / ידייק בלשונם ויתלה 
ב’ הדיוקים זב”ז / יבאר ב’ דעות בראשונים האם דברי ר’ יוסף נאמרו כהמשך לדברי רבה או בכללות / יבאר בדעת 
התוס’ ששואל השאלה דוקא כאן / עפ”ז יבאר החילוק בין תוס’ לר”ת / יבאר החילוק ביניהם בטעם שלא שאלה 
הגמ’ את השאלה “ודילמא . . “ על דברי רבי / יביא ביאור המהר”ם בדברי התוס’ הנ”ל / עפ”ז יישב שיטות התוס’ 

ור”ת יבאר הדיוקים דלעיל.

 הת' מנחם מענדל שי' דרחי
תלמיד בישיבה

א
סיכום דברי הגמ'

שנטל  או  בעה”ב,  של  ידו  לתוך  ונתן  לפנים  ידו  את  העני  “פשט  במתניתין1:  איתא 
מתוכה והוציא העני חייב”. ובגמ’ )ד, א( הקשו: “אמאי חייב? והא בעינן עקירה והנחה 

מעל גבי מקום ד’ על ד’, וליכא”? 

כלומר: מדוע יהיה חייב העני על עקירתו או הנחתו, והרי לא הייתה עקירה במקום 
דע”ד ולא הנחה במקום דע”ד.

כמי  “קלוטה  שסובר  ר”ע  כדעת  המשנה  את  להעמיד  שיש  הגמ’  תירצה  ובתחילה 
עקירה  הא  בעיא  דלא  הוא  הנחה  ש”דילמא  משון  זאת  דחתה  למסקנה  אך  שהונחה”, 
בעיא”2. דהיינו שגם אם נסביר שלפי ר”ע אומרים קלוטה ולא בעינן דע”ד, אולי כ”ז רק 

לגבי הנחה אך בעקירת העני בעינן דע”ד.

וממשיכה הגמ’: “אלא אמר רב יוסף הא מני רבי היא )ולמסקנת הגמ’, הברייתא של 
רבי שממנה רוצים להוכיח שדעת רבי שלא בעינן דע”ד היא(, דתניא, זרק מרה”ר לרה”ר 
ורה”י באמצע רב’ מחייב וחכמים פוטרין, ואמר ר’ יהודה אמר שמואל מחייב היה רבי 
שתיים”. ומשמע שלפי רבי חייב הן על העקירה והן על ההנחה אע”פ שלא הייתה ברה”י 

הנחה ועקירה מע”ג מקום ד’.

1( ב, א.

2( ד, ב.
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וגם את זאת דוחה הגמ’ לבסוף3, משום שרבי דיבר רק ברה”י מקורה שניתן לומר 
“ביתא כמאן דמליא דמיא”, אך במשנתנו אא”ל כן, מכיון שברה”ר מקורה לא חייב על 

העברת חפץ.

ב
קושיית התוס' וספר הישר והחילוק ביניהם

והקשה בתוס’4: “קשה לרשב”א, מה צריכין רבה ורב יוסף להעמיד המשנה כתנאים 
והא סבירא להו בפרק בתרא דעירובין דמחשבתו משויא ליה מקום . . “. כלומר, מצד זה 
שהעני מחשיב את ידו כמקום שינוח שם החפץ, עי”ז מקבל גדר של מקום חשוב גם בלי 

שיהיה בו דע”ד. ולפי”ז אפשר להעמיד את המשנה ככו”ע.

וב’ספר הישר’ לר”ת5 כתב בדומה לזה, וז”ל: “אמר ר’ יוסף הא מני רבי היא דאמר 
לא בעינן מקום ד’. ואי קשיא הא ר’ יוסף סבירא ליה בעירובין בהמוצא תפילין )צט, א( 

מחשבתו משויא ליה מקום . . “.

ויש לדקדק בפרטי הלשון בקושיית התוס’ וספר הישר:

“מחשבתו  על  לסמוך  צריכים  יחד, שהיו  יוסף  ורב  לרבה  מופנית  התוס’  א( שאלת 
משויא ליה מקום”, אך בספר הישר כתב הקושיא רק לגבי רב יוסף.

ב( תוס’ מצטט בד”ה: “אלא אמר רב יוסף . . “, אך בספר הישר החסיר תיבת “אלא” 
וכתב רק ההמשך “אמר רב יוסף . . “.

וי”ל ששני דיוקים אלו תלויים זב”ז, שתוס’ מצטט את המילה “אלא . . “ כיון שלשיטתו 
השאלה מופנת על רבה ועל ר’ יוסף, משא”כ לר”ת בהתאם לשיטתו על מי הולכת השאלה, 

וכפי שיתבאר לפנינו בעז”ה. 

ג
ב' אופנים בהבנת דברי רב יוסף ודעות הראשונים בזה

ולהבין זה יש להקדים:

זה שרב יוסף מנסה להעמיד המשנה כרבי ניתן להבין בב’ אופנים:

3( ה, א.
4( ד”ה “אלא א”ר יוסף”.

5( חידושים סי’ רא.
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א( כל הסיבה שנדחו דבריו של רבה להעמיד המשנה כר”ע הייתה משום שלא ברור 
מה סובר ר”ע לגבי עקירה, אבל בהנחה באמת אפשר להוכיח מר”ע שלא בעינן דע”ד 
)שאומרים “קלוטה כמי שהונחה”(. וא”כ, דברי רב יוסף באים להשלים רק את הפרט השני 

במשנה - עקירה. שגם בעקירה מצאנו בדברי רבי שלא בעינן עקירה מע”ג מקום דע”ד.

ב( ואפ”ל, אמנם מרבה הוכח למסקנה שלא בעינן דע”ד לענין הנחה, אך דברי רב יוסף 
באים הן בנוגע לעקירה והן בנוגע להנחה.

והנה, ב’ אופנים אלו מצאנו בדברי הראשונים:

א( תוס’ הרא”ש6 כתב: “ולי נראה דלא שייך לומר מחשבתו משויא ליה מקום אלא 
במקום שאדם מניח חפץ אחר, ומחשב אותו מקום להניח שם חפצו, משויא ליה מקום . 
. אבל גבי עקירה לא שייך למימר מחשבתו משויא ליה מקום, כי לא החשיב אותו מקום 

כיון שלא הניח שם כלום”.

ונראה מדבריו, שסובר כאופן הא’ הנ”ל, שר’ יוסף בא לדבר רק על מה שנותר לא מובן 
- העקירה. והטעם לזה, ממה שכתב שאין שייך הסברא של “מחשבתו . . “ גבי עקירה, 
ומשמע מזה שבהנחה יש את הסברא של “מחשבתו . . “, וא”כ יוצא שכל הדיון בדברי רב 

יוסף הוא רק על עקירה.

ב( לעומת זאת, בשיטה להר”ן7 )בשם הרא”ה( כתב מפורש דלא כן, אלא דר’ יוסף בא 
לדבר גם על הנחה, וז”ל: “. . דהא דר’ יוסף לאו אקושיין איתמר, דמאי ראיה מייתי’? מיהו 
אכתי איכא למימר עקירה מיהת בעינן8?!, אלא אמתני’ איתמר, דמקשינן והא בעינן מקום 

ארבעה ופרקינן דרבי היא”.

יוסף נאמרו על המשנה באופן כללי ולא על מה  ר’  ונראה מדבריו מפורש, שדברי 
שהקשנו בדברי רבה ש”דילמא הנחה הוא דלא בעיא הא עקירה בעיא”, וכאופן הב’ הנ”ל.

ד
ביאור דעת תוס' בהסבר הקושיא ודעת הראשונים החולקים

והנה, בדברי התוס’ הנ”ל שמקשה על רבה ור’ יוסף, צלה”ב:

6( בד”ה “אלא אמר רב יוסף”.
7( ד”ה “הא מני”.

8( כלומר שלכאורה ניתן להקשות גם על ביאור זה - “דילמא הנחה לא בעינן אבל עקירה בעינן” - בדיוק 
כפי שהקשו על הביאור הראשון.
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מדוע רק עכשיו שואל זאת תוס’, ולכאורה היה מתאים יותר להביא קושיא זו עוד 
בתחילת דברי רבה, שאז מתעורר הקושי - לשם מה להעמיד כר”ע והרי סברא פשוטה 
היא? ואם ברצונו להקשות לאחר שהובנו דעות רבה ור’ יוסף, היה צריך להביא זאת לאחר 
דברי ר’ יוסף בהמשך. ומה הטעם שהביא הקושיא דוקא בתחילת דברי ר’ יוסף - “אלא 

אמר ר’ יוסף . . “?

וי”ל הביאור בזה, דכך היא שיטת התוס’ בסוגיא זו: 

פשוט הדבר שאפשר ללמוד את הטעם שלא בעינן מקום דע”ד מהענין ש”מחשבתו 
משויא ליה מקום”, אלא שרבה רצה מתחילה להעמיד דברי המשנה כר”ע במשנה במק”א, 
מצד  דבריו  את  דוחים  כאשר  ולכן,  בעלמא.  מסברא  יותר  חזק  ממשנה  ולימוד  היות 
ש”דילמא . . עקירה בעיא”, כעת נשאלת השאלה, אמנם א”א למצוא לכך מקור מהמשנה 

אך לפחות שיאמר הטעם מכח סברא )ד”משויא ליה מקום”(.

ועפ”ז מובן מדוע בא כעת תוס’ ושואל על דברי רבה ור’ יוסף, היינו משום שכעת מובן 
שאין אפשרות בדעת רבה ללמוד את הטעם שלא בעינן מקום דע”ד במשנה מר”ע, ולכן 
מיד הגמ’ עוברת לאפשרות נוספת לפי ר’ יוסף, ועל זה מתעוררת השאלה על רבה, מדוע 

א”א להעמיד כסברא זו ש”מחשבתו משויא ליה מקום”, כנ”ל9.

היא  ולכן  גם דעת האמוראים שמתרצים,  היא  א”כ, דלפירוש התוס’ השאלה  נמצא 
מתעוררת דוקא כאשר מביאה הגמ’ את דברי ר’ יוסף - דהיינו לאחר שבדעת רבה כבר לא 

ניתן למצוא מקור ממשנה. 

אמנם, הרמב”ן10 והרשב”א11 כאן הביאו השאלה הנ”ל על רבה ור’ יוסף מאוחר יותר 
בסיום הסוגיא, וא”כ נראה לכאורה שאינם סוברים כתוס’ ומקשים את הקושיא על כללות 
הסוגיא ולא על האמוראים - רבה ורב יוסף. ועפ”ז מובן גם מה שאינם מציינים על מי 
הקושיא - רבה ור’ יוסף, היינו משום שמביאים הקושיא הנ”ל באופן כללי ללא קשר מיוחד 

עם דברי רבה ורב יוסף.

המשנה  בדברי  למדנו  לא  עדין  אם  כאן שהקשה,  דיונה’  ה’קיקיון  על שאלת  לתרץ  ניתן  עפ”ז  ואולי   )9
שמקום ד’ על ד’ יכול להחשיב את המקום למקום חשוב שתהיה בו עקירה והנחה, איך תוס’ רוצה ללמוד כעת 
שנאמר שמצד מחשבה שיהיה המקום חשוב שתהיה עקירתו עקירה והנחתו הנחה. ולכאורה ע”פ הנ”ל י”ל 
בפשטות, תוס’ מביא כאן את השאלה בגלל שכעת שייך להקשות על רבה, אך אין בכוונת התוס’ לשאול על 
דברי רבה בכלל, אלא כנ”ל - בדברי רבה לאחר שנדחו. אך אולי יש לדייק מל’ תוס’ שכולל את רבה ור’ יוסף 

ומשמע שהיא שאלה כללית, ויש לעיין בזה. 
10( ה, א ד”ה “ידו של אדם”.

11( שם בד”ה הנ”ל.



   267   שער נגלה      

משא”כ לתוס’ השאלה היא כנ”ל, דוקא בדברי רבה שדבריו נדחים בגמ’ - מדוע לא 
יאמר כסברא הפשוטה.

וע”פ כהנ”ל י”ל שר”ת ס”ל כהתוס’ בענין זה, אלא דבאמת לשיטת ר”ת אין קושיא על 
דברי רבה כלל, אלא על דברי ר’ יוסף בלבד.

ה
שיטת התוס' ור"ת בשאלת הגמ' "ודילמא עקירה הוא דלא בעי . . "

וההסבר בזה:

הנה בתוס’ ד”ה “זרק ונח” הקשה, ששאלת הגמ’ על דברי רבה “דילמא הנחה הוא דלא 
בעיא הא עקירה בעיא” יכולה להישאל גם כאן בנוגע לר’ יוסף, שאולי כל דברי רבי נאמרו 

בנוגע להנחה אך לא בעקירה. 

וכתב התוס’ ליישב זאת: “וי”ל דבלאו הכי פריך שפיר”. וכוונתו להמשך הגמ’ לאחמ”כ 
שמפרשים דברי רבי כאביי שהחידוש במקרה ש”זרק ונח ע”ג זיז כל שהוא” )שמכאן רצינו 
להוכיח דס”ל שאי”צ דע”ד( הוא ש”שדי נופו בתר עיקרו” והולכים אחר עיקר העץ שנמצא 

ברשות אחרת, וא”כ א”א ללמוד מר’ יוסף שלא בעינן מקום דע”ד.

ולאחמ”כ מקשה התוס’ מדברי הגמ’ בפ’ הזורק12, לפי הגירסא שר’ חסדא הקשה על 
מה שאמר ר’ יהודה ש”מחייב היה רבי שתיים”, שלפי”ז יוצא שרבי מחייב על אב במקום 
תולדה, ותירץ ר’ יוסף שבאמת לא אמר ר’ יהודה את דבריו על רבי ורבי מחייב אחת 
בלבד. ולפי”ז מקשה התוס’, איך ר’ יוסף אצלנו רוצה להעמיד המשנה כרבי, והרי ברור 
לו שרבי אינו מחייב שתיים וא”כ כשמעמיד כרבי בוודאי כוונתו לרבי לגבי הזורק ונח ע”ג 

זיז, וא”כ חוזרת השאלה “דילמא הנחה הוא דלא בעיא הא עקירה בעיא”. 

ומתרץ תוס’, ששאלת הגמ’ “ודילמא . . “ שייך דוקא על דברי רבה שאמר “קלוטה כמי 
שהונחה”. והטעם, שמכיון שמחייב כאשר החפץ עוד באויר משום שנחשב כמונח, אז יש 
לחלק בין עקירה להנחה כיון שאינו מדבר כלל על הנחה, אך בדברי רבי הרי מדובר על 

הנחה )רק שנח במקום מיוחד ע”ג זיז( ולכן אין לחלק ביניהם. 

ולאחמ”כ מתרץ באופן אחר לשיטת ר”ת, וז”ל: “ולר”ת נראה דגרסינן בהזורק יתיב רב 
יוסף וקא קשיא ליה א”ל חסדא וכו’ . . “. כלומר: לפי ר”ת הגירסא היא הפוכה ור’ יוסף 

12( צז, ב.
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הקשה על ר’ יהודה, ולפי”ז יוצא שר’ יוסף אכן סובר שלפי רבי חייב שתיים אפילו שזהו 
אב במקום תולדה. וכך משאיר התוס’ למסקנה.

ולכאורה, לפי”ז נראה שר”ת יסבור כתירוץ התוס’ הראשון ש”בלאו הכי שפיר פריך”, 
שהרי כל הקושי שנוצר ע”כ הוא לפי הגירסא השונה בדברי הגמ’ שם, אך לגירסת ר”ת 
מיושבים הדברים. ונמצא שלפי ר”ת באמת אפשר להקשות על רבי “דילמא עקירה . . “, 

אלא שהסיבה שלא מקשים כך היא משום שבכל מקרה הגמ’ דוחה את זה לאחמ”כ.

ו
ביאור המהר"ם ועפ"ז שיטות התוס' ור"ת בנדו"ד וביאור הדיוקים הנ"ל 

דתלויים זב"ז

והנה, בביאור דברי התוס’ כתב המהר”ם13, שכוונת התוס’ בתי’ הב’ )“וי”ל דסבר ר’ 
יוסף . . “( היא, שהיות ולמסקנת דברי רבה שבהנחה מספיק כלשהו ולא בעינן דע”ד, עפ”ז 

מתעוררת סברא לומר שאולי נאמר כך ג”כ בעקירה כיון שאין לחלק בין עקירה והנחה. 

ולפי הסבר זה בתוס’ מובן שעיקר השאלה מרבה היא על עקירה - שאם למדנו את אי 
הצורך בדע”ד בנוגע להנחה כך לכאורה אפ”ל בנוגע לעקירה.

ובאמת, מפשטות הענינים בגמ’ בעירובין14 שאליה מציין התוס’, נראה שרבה דיבר 
בנוגע להנחה, שהרי מדבר על המקרה של “זרק בפי כלב או בפי כבשן חייב” וכו’, והיינו 
הנחה שנעשתה במקום חשוב )ע”י מחשבתו(. ולעומת זאת, ר’ יוסף דיבר בנוגע לעקירה, 
על המקרה ש”השתין ורק מרה”י לרה”ר . . “, דהיינו מה שעקר ממקומו שנחשב מקום 

חשוב ע’’י מחשבתו.

ולכן  ללמוד ממשנה  עדיפות  )ס"ד( בדעת התוס' שישנה  לעיל  ע"פ המבואר  וא”כ, 
מגיעה הקושיא בתחילת דברי ר' יוסף וכו', צלה"ב לפי"ז קושיית התוס' על דברי רבה 
שהרי לגבי הנחה מעדיף להביא המשנה בהזורק שמדברת לגבי הנחה. ואילו לגבי עקירה 
לא אמר שמחשבתו מחשיבה למקום חשוב, וממילא אין שאלה מדברי רבה בעירובין על 

דבריו כאן? 

יוסף, משום  רב  דברי  על  רק  הישר שהקשה  בספר  ר''ת  בדברי  הביאור  שזהו  וי''ל 
שלרבה לא קשה שאלת התוס', כנ"ל.

13( על אתר.
14( צט, א.
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ועפ"ז מובן הדיוק השני שהובא לעיל ס"ב מה שמשמיט התיבה "אלא . . ", היינו משום 
שאי"ז נוגע כ"כ להבנת דבריו, אלא הדברים בכללות נאמרו, כנ"ל.

אך עדין צריך להבין מה יענה תוס' על השאלה דלעיל.

ונראה לומר דע''פ דברי המהר''ם שמכיון שראינו לרבה שצריך מקום )דהיינו כדברי 
הגמ' שמחשבתו משויא ליה מקום( ואעפ''כ המחשבה מועילה לגבי הנחה נלמד אותו דבר 
גם לגבי עקירה ש''מחשבתו משויא ליה מקום'', וממילא מובן שגם לגבי עקירה המחשבה 

מועילה שיהא מקום חשוב.

ועפ''ז יובן מדוע תוס' שואל גם על דברי רבה והיינו משום דס''ל שגם לגבי עקירה 
החשבה מועילה.

משא"כ לר"ת דלא ס"ל כתי' השני בתוס' )כנ"ל( וממילא לא ס''ל סברת המהר"ם, ולכן 
סובר ר"ת שהשאלה על ר' יוסף בלבד כנ''ל. 

ועפ"ז מובן מדוע תוס' מקשה גם מדברי רבה משא"כ ר"ת כנ"ל. ונמצא, כפי שנת"ל 
ששני הדייוקים )הנ"ל ס"ב( תלויים זב"ז, וכ"א נוקט כשיטתו.

ולסיכום: 

לתוס' - השאלה היא גם על עקירה וגם על הנחה, כיון דס"ל שגם לרב יוסף אין חילוק 
בין עקירה להנחה. 

לר"ת - השאלה היא רק על עקירה, כיון דס"ל )ודלא כסברת המהר"ם דלעיל( שרב 
יוסף דיבר רק בנוגע לעקירה.
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בענין "קלוטה כמי שהונחה" בדעת רבי
יביא השקו"ט בדברי ר' יוסף להעמיד משנתנו כרבי / יקשה בדעת רבי מצד ההבנה שסובר "קלוטה" / יביא שיטת 
התוס' בנוגע ל"שדי נופו בתר עיקרו" ויבאר עפ"ז בעניננו מה שמצריך רבי הנחה מע"ג מקום ד' / יביא פירש"י בענין 
הנ"ל ויבאר דא"א לבאר כאופן הנ"ל לדעת רש"י / יבאר שיטת רש"י לפי שיטה בדין "קלוטה" / יבאר שיטת רש"י גם 
לשיטות החולקות על הנ"ל / ידחה ביאור זה בב' טעמים / יביא אופן ביאור נוסף לשיטת רש"י וידחה / יבאר שיטת 

הרש"י למסקנה / יסכם השיטות לפי כהנ"ל

 הת' יוסף יצחק שי' דרורי
תלמיד בישיבה

א
סיכום דברי הגמ' והשאלה בדעת רבי

שנטל  או  בעה"ב,  של  ידו  לתוך  ונתן  לפנים  ידו  את  העני  "פשט  במתניתין1:  איתא 
והנחה מע"ג  בעינן עקירה  והא  חייב  "אמאי  בגמ'2:  והקשו  חייב".  והוציא העני  מתוכה 

מקום ד' על ד' וליכא"?.

ומתרץ ר' יוסף: "הא מני רבי היא". ובבירור כוונתו אומרת הגמ': "הי רבי? אילימא הא 
דתניא זרק ונח ע"ג זיז כלשהו רבי מחייב וחכמים פוטרין - התם כדבעינן למימר לקמן 
כדאביי, דאמר אביי הכא באילן העומד ברה"י ונופו נוטה לרה"ר וזרק ונח אנופו דרבי סבר 
אמרינן שדי נופו בתר עיקרו ורבנן סברי לא אמרינן שדי נופו בתר עיקרו". כלומר, א"א 
לומר שמשנתנו כרבי בברייתא ד"זרק ונח ע"ג זיז כל שהוא" דהיינו שסובר שאין צריך 
הנחה על מקום ד', משום שטעמו הוא כפי שמסביר אביי ש"אמרינן שדי נופו בתר עיקרו" 
דהיינו בגלל שבעיקרו יש דע"ד זה מחשיב את הנוף ג"כ למקום דע"ד ולכן מתחייב בהנחה 

זו ולא משום דלא בעינן מקום דע"ד. 

וממשיכה הגמ' ומבררת על איזה מימרא של רבי התכוון ר' יוסף: "אלא הא רבי, דתניא 
זרק מרה"ר לרה"ר ורה"י באמצע רבי מחייב וחכמים פוטרין ואמר ר' יהודה אמר שמואל 
עקירה  בעינן  לא  אלמא  הוצאה,  וא' משום  הכנסה  אחת משום  רבי שתיים  היה  מחייב 

1( ב, א.

2( ד, א.
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והנחה מע"ג מקום דע"ד". כלומר, אפ"ל שמשנתנו כרבי בברייתא זו שסובר רבי שכאשר 
זרק מרה"ר לרה"ר דרך רה"י מתחייב שתיים )על ההנחה ברה"י וההנחה שלאח"ז ברה"ר(, 

ומשמע מזה שנחשב הנחה ברה"י אע"פ שאין שם הנחה ע"ג מקום ד'.

וגם אפשרות זו דוחה הגמ': "הא איתמר עלה רב ושמואל דאמרי תרוויהו לא מחייב 
רבי אלא ברה"י מקורה דאמרינן ביתא כמאן דמליא דמי אבל שאינה מקורה לא". דהיינו, 
שאין להוכיח מדברי רבי בזה למשנתנו כי כאן סובר רבי כך משום שמדובר ברה"י מקורה 

ואומרים "ביתא כמאן דמליא דמי"3.

והנה, בסברת הגמ' להעמיד המשנה כרבי בברייתא הב', לכאורה מוכרחים לומר שזהו 
משום שסובר רבי "קלוטה כמי שהונחה", שלכן כאשר יעבור החפץ באויר רה"י ייחשב 

כמונח )ולכן לאחמ"כ כאשר ינוח ברה"ר ייחשב עוד הוצאה שעליהן מחייב רבי(.

וצריך להבין:

נראה  והרי מברייתא הראשונה  "קלוטה"(,  )שסובר  רבי  זו בדברי  איך תיתכן הבנה 
שבשביל  היינו  כלשהו",  זיז  "ע"ג  הנחה  מצריך  שרבי  מובן  שהרי  כן,  דאינו  )לכאורה( 

להתחייב צריך הנחה ממש, ולא מספיק שתהיה באויר הרשות?!

ב
שיטות רש"י והתוס' והצ"ע הנ"ל הוא רק לפי רש"י

והנה, כתב התוס'4: "והכא באילן העומד ברה''י ונופו נוטה לרה''ר ומיירי אפילו אין 
בעיקרו ד' דרבי סבר שדי נופו בתר עיקרו דהויא כרה''י וחייב אע''ג דלא הוי מקום ד' 

כדרב חסדא ורבנן סברי לא אמרינן שדי נופו בתר עיקרו". 

כלומר, התוס' סובר ש"שדי נופו בתר עיקרו" הכוונה היא להחשיב את הזיז כרה"י 
זיז, משום שנח במקום רה"י ועשה הכנסה מרה"ר  חייב על ההנחה ע"ג  ולכן  )כעיקרו( 

לרה"י.

ועפ"ז יש לומר בנוגע לעניננו, שאפ"ל שרבי סובר "קלוטה כמי שהונחה", ואעפ"כ אי"ז 
סותר לדברי הברייתא שצריך שינוח ע"ג "זיז כלשהו", היינו משום שמה שצריך הנחה ע"ג 
הזיז הוא ע"מ שייחשב כמונח ברה"י אבל אם נכנס לרה"י ממש אין צריך שינוח ע"ג משהו.

3( אך במשנה אא"ל שמדובר ברשות מקורה משום שמדברת ג"כ ברה"ר ואם נאמר שגם רה"ר מקורה לא 
שייך חיוב )כיון שאינו דומה לדגלי מדבר(.

4( ד"ה "ואילן".
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אך רש"י כתב5: "מתחילת ד' לסוף ד'", היינו שלשיטתו החיוב במקרה זה הוא מפני 
שהעביר ד' אמות ברה"ר.

ונמצא א"כ, שלפי רש"י הקושיא עדיין עומדת בעינה, ואי"מ מדוע מצריך רבי הנחה 
"ע"ג זיז כלשהו", הרי נת"ל ש"קלוטה כמי שהונחה דמי" וא"כ אפי' בכגון שנשרף וכיו"ב 

יהיה חייב )גם לולא הנחה ע"ג זיז(?

ג
אפשרות ביאור לשיטת רש"י )ע"פ שיטות מסוימות(

וי"ל הביאור בדעת רש"י, ובהקדים:

ישנה דיעה6 בדין "קלוטה כמי שהונחה" שלפיה דין קלוטה אינו חל בהעברה ד' אמות 
ברה"ר )מפני שאל"כ, לא יתאפשר חיוב על ההעברה ד"א ברה"ר כיון שבכל רגע החפץ 

'מונח'(.

לא  ד"א ברה"ר(  אומרים קלוטה בהעברה  )שלא  כך  סובר  נאמר שרש"י  ועפ"ז, אם 
קשה הקושיא הנ"ל, שהרי מה שמצריך הנחה "ע"ג זיז כלשהו" הוא לא מפני שלא אומר 
"קלוטה" אלא משום שמקרה זה הוא העברה ברה"ר , ולכן מטעם זה יתחייב בהנחתו ע"ג 

זיז דוקא, היות וכנ"ל - אין דין קלוטה בהעברה ד"א ברה"ר ולא יתחייב מטעם זה. 

ומובן א"כ שאפשר לאמר שמה שחייב רבי בברייתא הב' )שממנה רצתה הגמ' להוכיח 
דלא בעינן הנחה ע"ג מקום דע"ד( הוא משום שהונחה ברה"י מטעם "קלוטה כמי שהונחה", 

ואין לזה סתירה מברייתא א' )זיז כל שהוא(.

אמנם, אם נאמר בדעת רש"י שסובר שדין קלוטה כמי שהונחה ישנה גם בהעברת ד"א 
ברה"ר7 )בשונה מהדיעה הנ"ל( חוזרת הקושיא הנ"ל, מדוע מצריך רבי )בברייתא הא'( זיז 

כלשהו, הרי סובר "קלוטה כמי שהונחה"?

ד
ניסיון ביאור דעת רש"י )גם לשיטות החולקות( מצד שזהו הו"א והדחייה 

ואלי יש לומר שאין זה קשה כ"כ, שהרי כהנ"ל הוא רק הו"א בגמ', )ולמסקנת הגמ' 

5( ד"ה "זרק".
6( רמב"ן בדף ה: ד"ה "הא דסבר בן עזאי " וראה תוס' ד"ה "בשלמא לבן עזאי" שמסתפק בזה.

7( ראה תוס' שם.



   273   שער נגלה      

אחרות:  ובמילים  כלשהו.  זיז  א'  בברייתא  מצריך  ולכן  קלוטה,  סובר  אינו  שרבי  אפ"ל 
דעת רבי בברייתא ב' שמחשיבים את החפץ כמונח ברה"י לא מצד דין קלוטה אלא כפי 

שמסבירה זאת הגמ' לאחמ"כ שזהו משום "ביתא כמאן דמליא דמי"(. 

אך לכאורה קשה לומר כך, ומשני טעמים:

א( עדיין ההו"א טעונה הסברה.

ב( ועיקר: ישנה דעה בגיטין8 שאומרת שרבי סובר קלוטה וא"כ צלה"ב עכ"פ לדיעה זו 
איך מסתדר לשון רבי הנ"ל )"נח ע" זיז כלשהו"(.

ה
ניסיון נוסף בביאור דעת רש"י דמשמיע כוחם דרבנן והדחייה משום "כחא 

דהתירא עדיף"

ואואפ"ל בזה:

באמת ניתן לומר שרבי סובר קלוטה, ובכ"ז אי"ז סותר לדברי הברייתא שאומרת "זרק 
ונח ע"ג זיז כל שהוא" משום שלשון הנ"ל אינה מפני שרבי סובר שצריך הנחה כלשהו אלא 
להשמיענו כוחם דרבנן שצריך הנחה במקום כלשהו )אף שמצד קלוטה אינו נצרך, דאף 

בלא הנחה כלל נחשב כמונח, כנ"ל(.

כלומר: לפי רבנן שפטרו יש צורך להשמיענו שיהיה פטור לא רק כאשר החפץ עוד 
באויר, אלא אפילו כאשר היה הנחה ע"ג מקום כלשהו, יהיה פטור כל עוד שאין מקום ד'.

אך קשה להסביר כך:

דהנה, ידוע הכלל ש"כחא דהיתרא עדיף", דהיינו שכאשר רואים דעה המתירה במצב 
גדולה  זו, מכיון שהאחריות שלוקח המתיר  יש עדיפות לבאר בעיקר את דעה  מסויים 

בהרבה מהאוסר. 

]ובמילים אחרות: כשאנו רואים מישהו שמתיר זה אומר שיש לו כתפיים רחבות ושהוא 
מאוד בטוח בדבריו, שלכן מתיר את הענין, )אף שהאחרים אוסרים( ולכן הוא יותר עדיף 

שהרי אינו מסופק. משא"כ האוסר שיכול להיות שאוסר מפני שמסתפק בענין.[

וע"פ עיקרון הנ"ל יוצא שבעניננו צ"ל להיפך, דהיינו להשמיענו את דעת המחמיר ולא 
דעת המיקל, משום שכאן לכו"ע הדבר אסור ונחלקו האם לחייבו סקילה או לא. וממילא 

8( ראה תוס' דף ה, א ד"ה "לא מחייב".
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מובן שמה שרבי מחייב סקילה הוא הוודאי, שהרי לא היה מחייב סקילה מספק, אלא דעת 
חכמים שפוטרים יתכן שזהו משום שמסתפקים בזה. 

וממילא מובן, שצריך להשמיע דוקא כחו דרבי. משום שכנ"ל, בדעתו יש חידוש גדול 
- שבטוח בדבריו לגמרי ולוקח את האחראיות לחייב סקילה במקום שחכמים פוטרים.

וא"כ לפי"ז, הדרה קושיא לדוכתא, דאם הברייתא צריכה להשמיענו חידוש דברי רבי 
כנ"ל, א"כ מדוע הברייתא מדברת כשנח ע"ג זיז כלשהו להשמיענו כוחם דרבנן, הרי נת"ל 
שדעת רבי היא שאומרים קלוטה, ומצד דין קלוטה אין צורך בהנחה כלל, ואפילו כאשר 

החפץ באויר ונשרף וכיו"ב יהיה חייב לפי"ז.

ו
הביאור בשיטת רש"י

וההסבר בזה, י"ל בדא"פ:

אפ"ל שהברייתא בחרה למרות הנ"ל להשמיע את כוחם דרבנן )שפוטרים את הזורק 
למרות שנח ע"ג זיז( ולא את כחו דרבי משום שאת כוחו של רבי כבר שומעים מברייתא 
אחרת )ברייתא ב'( שבה רבי מחייב אפי' כשזה לא נח כלל. דהיינו, שמצד הברייתא השנייה 
של דברי רבי שבה מחייב רבי את הזורק מרה"ר לרה"ר דרך רה"י. משמע שגם כאשר לא 

נח כלל, בכ"ז יהיה חייב לשיטת רבי.

ונמצא, שבברייתא הא' אמנם אליבא דאמת החידוש צ"ל בדעת רבי, אך מפני שכבר 
כוחם  את  דוקא  לחדש  הברייתא  מגיעה  אחרת,  בברייתא  מפורש  באופן  החידוש  ישנו 

דרבנן, וכפי שנת"ל9.

ז
סיכום השיטות

והעולה מכל האמור בנוגע לשיטות רש"י ותוס': 

לפי רבי אומרים קלוטה, ואי"ז סותר למה שמצריך הנחה ע"ג זיז:

9( לתוס' הלשון "זיז כלשהו" הוא להשמיע לנו כח רבי, וכלשונו: "משמע דמשום רבותא דרבי נקט" ולכן 
אין מתאים לשיטתו ביאור הנ"ל, אך אעפ"כ אין קשה עליו משום שסובר שהנחה ע"ג זיז היא בשביל שיעבור 

לרה"י )כנ"ל ס"ב(.
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לרש"י - אי"ז סותר מכיון שהברייתא הראשונה באה להשמיע כוחם דרבנן, ויוצא שרבי 
יחייב גם כשלא נח ע"ג זיז.

לתוס' - אי"ז סותר משום )אמנם הברייתא הא' משמיעה כחו דרבי, אך אעפ"כ( זה 
שרבי מצריך הנחה ע"ג זיז זהו מצד שיטתו בכללות המקרה, שהחיוב הוא מצד שהונח 
החפץ ברה"י )במקום עיקר האילן(, ולכן חייב לנוח על זיז כלשהו, ללא קשר לדין קלוטה. 
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בשיטת בן עזאי דמהלך כעומד דמי
יביא מח' חכמים ובן עזאי האם מהלך כעומד דמי / יביא דברי הגמ' לעיל מיניה דלא כבן עזאי / יביא ביאור הרמב"ן 
בשיטת בן עזאי והצ"ע בזה / יביא דברי האבנ"ז דמפרש ב' אופנים במח' חכמים ובן עזאי / עפ"י אופן הב' יבאר 
דבן עזאי חולק עם חכמים רק לענין החפץ / יקשה ע"כ מדין הנחת גופו כהנחת חפץ / יביא ב' אופנים לבאר דין 

זה / עפ"ז יבאר שיטת בן עזאי / יבאר שיטת בן עזאי בעומד לכתף / עפ"ז יבאר הצ"ע בשיטתו ובביאור הרמב"ן

הת' חיים שלום מרדכי שי' ווילשאנסקי
תלמיד בישיבה

א
דברי הגמ' במעביר מחנות לסטיו 

איתא בגמ'1: "ת"ר המוציא מחנות לפלטיא )מרה"י לרה"ר( דרך סטיו )רחבה שלפני 
החנויות שדינה ככרמלית2( חייב, ובן עזאי פוטר".

ממשיכה הגמ': "בשלמא בן עזאי קסבר מהלך כעומד דמי . ." - כלומר, בן עזאי מחשיב 
את האדם המהלך כאילו שעומד )היינו - בכל צעד, כשמניח את רגלו על הקרקע נחשב זה 
כהנחה3(, וא"כ במוציא דרך סטיו אין הוצאה מרה"י לרה"ר, אלא הוצאה מרה"י לכרמלית 
)מחנות לסטיו( - שהרי בעת שהלך שם נחשב כאילו הניח שם החפץ, ואח"כ הייתה הוצאה 
נוספת - מכרמלית לרה"ר )מסטיו לרחבה - רה"ר(, ובהוצאה מרה"י לכרמלית אין חיוב 

קרבן )שהרי כרמלית הוא איסור דרבנן בלבד(. 

אמנם חכמים סוברים שמהלך לאו כעומד דמי, וא"כ ההולך דרך הסטיו הוי מוציא 
מרה"י לרה"ר בלי שום הפסק באמצע )דהיינו בלי הפסק הנחה בכרמלית(, ולכן פוסקים 

שחייב.

1( שבת ה, ב.
הוא  להילוכה  דלאו  עליה  כרמלית  ושם  סוחרים  שיושבים  איצטבאות  "מקום  סטיו:  דרך  ד"ה  ברש"י   )2

כרה''ר".
3( ולקמן )ס"ד( יבוארו הדברים.
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ב
קושי בשיטת בן עזאי 

כדי  )שעקרם  ומשקין  אוכלין  טעון  הי'  יוחנן  "א"ר  איתא:  בגמ'4  מיניה  לעיל  והנה 
ויוצא )מרה"י לרה"ר( כל  נכנס  ונמלך להוציאם חוץ לרשותו(  לזווית  להוליכם מזווית 
היום כולו - אינו חייב עד שיעמוד )ואז יעקור עצמו מחדש ויתחייב אם יניח, כי כל עוד 
לא עקר את החפץ לשם הוצאה - לא מתחייב5(. אמר אביי - והוא שעמד לפוש )לנוח(. 
ממאי? מדאמר מר: "תוך ד' אמות עמד לפוש - פטור, לכתף - חייב. חוץ לד' אמות עמד 

לפוש - חייב, לכתף - פטור" עכ"ל הגמ'. 

והיינו שעמידה לכתף אינה נחשבת עמידה )שלכן - אם עמד בתוך הד' אמות - אין 
זה הנחה ומתחייב על העברה בבת אחת, וחוץ לד' אמות אינו מתחייב - כי לא נחשב 
שהניחן(. ובפשטות י"ל הסברא בזה שמאחר ועמידה זו היא צורך הליכה )דהרי שעמד 

בכדי לסדר את משאו ויוכל להמשיך ללכת( אין היא נחשבת הפסקה בהילוך.

וא"כ לכאורה אין זה עולה בקנה אחד עם שיטת בן עזאי הנ"ל )ס"א(, דגם לשיטתו - 
שפוטר במהלך מחנות לפלטיא דרך סטיו כי 'מהלך כעומד דמי' - הרי וודאי שהעמידה 
חלק מההליכה )שהרי זהו צורת ההליכה(. וא"כ, גם אם נאמר  הזו דמהלך כעומד היא 
שמהלך כעומד - הרי זה לכל היותר כעומד לכתף )שהרי הוא עומד ממש ולא רק כעומד(. 

ונראה מהגמ' בפי' שאי"ז נקרא הנחה, ודלא כשיטת בן עזאי6. ויש לבאר במה נחלקו. 

ג
ישוב שיטת בן עזאי ע"פ הרמב"ן וצ"ע בזה

והנה לכאורה נראה לומר בפשטות דבן עזאי ס"ל שאין חילוק בין עומד לפוש לעומד 
לכתף )ודלא כבגמ' הנ"ל(. וגם כשמכתף יהיה נחשב מונח במקום שעומד בו, ולכן גם 

במהלך כעומד דמי יהיה נחשב כהנחה בכל צעד7.

4( ה, ב.
5( וטעם הדבר מביא רש"י )ד"ה אינו חייב(: " . . הלכך כי עמד ועקר ע''מ לצאת מיחייב, אבל בלא עמידה 
אלא מלאכת מחשבת  חייבה  לא  והתורה  לצאת,  ע''מ  היתה  לא  והיא  ראשונה,  עקירה  אלא   - עקירה  ליכא 

וגמרינן ממשכן שיתכוון לעשות המלאכה".
6( וכפי שמביא התוס' )ד"ה בשלמא( את דעת הרשב"א דאכן לפי ר' יוחנן ליתא לבן עזאי.

7( והנפק"מ תהי' באם עמד לכתף תוך ד' אמות, דאם אומרים שב"ע מסכים שעמד לכתף אי"ז הנחה - הרי 
פשוט שיתחייב )כפשט הגמ'(. אך אם אומרים שב"ע אינו מחלק בין עומד לפוש לעומד לכתף, אזי יש להסתפק 
בזה - כהספק שמביא תוס' )ד"ה בשלמא( בנוגע לעומד לפוש תוך ד"א האם חייב לב"ע )מאחר שההלכתא 
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אמנם קשה להסביר כך - דלכאורה זו הרי סברא פשוטה ביותר לחלק בין עומד לפוש 
לעומד לכתף, וכנ"ל שעמידה לכתף ה"ה חלק מההליכה ממש ומדוע שיסבור שאין חילוק 

ביניהם8.

ואכן ברמב"ן ביאר שיטת בן עזאי באופן אחר, וז"ל9: "ליתא לי' )לבן עזאי( הא דא"ר 
יוחנן המפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך עליהם להוציאם )דפטור(, דלדידי' כיון שנמלך 

ויצא - כעומד לפוש ועוקר דמי".

כלומר: אכן לבן עזאי ישנו חילוק בין עומד לכתף לעומד לפוש )וכנ"ל דזוהי סברא 
פשוטה( - היינו שאינו חולק עם ה'אמר מר' שהביא אביי בחילוק שבין עומד לכתף לעומד 
לפוש, אלא שאינו סובר כר' יוחנן בדין דמפנה חפצים, כי לשיטתו ברגע שהחליט לצאת 
מרשותו - הרי שהעקירה של הפסיעה שבה יוצא מהרשות היא עקירה ע"מ לצאת )שבאה 

אחרי העמידה וההנחה של הפסיעה הקודמת( וה"ז כאילו עמד לפוש, וא"כ יהיה חייב.

ולכאורה יש להבין פי' דברי הרמב"ן, דאם אכן מסכים בן עזאי לחילוק בין עומד לפוש 
לעומד לכתף, מדוע יחשב ההולך כעומד לפוש )משום הסברא של מהלך כעומד( הרי 

הסברא נותנת לכאורה שיהי' לכל היותר כעומד לכתף - שהרי הוא בדרך הילוכו?

ד
ב' אופנים באבנ"ז במח' בן עזאי וחכמים

והנה, בכדי להבין זה, יש להקדים תחילה ביאור סברות מחלוקתם של בן עזאי וחכמים 
- האם מהלך כעומד או לא.

דהנה באבנ"ז10 מבאר דבריהם )באופן א'( וז"ל:

"דמחלוקת בן עזאי עם חכמים אינו אם עמידת רגל אחת הוי עמידה, דהא ודאי דהוי 
עמידה דאפי' לענין עבודה איתא )שבת צג:( רגלו א' על הרצפה ורגלו א' על האבן רואין 
כל שאילו על האבן ויכול לעמוד ברגלו א' על הרצפה כשר, היינו דעמידה ברגלו א' הוי 

מלמדת שמתחייב על העברת ד"א למרות שעוצר( או שפטור )כי ההלכתא היא שרק במהלך יהיה חייב )למרות 
שהוא כעומד( אבל בעומד ממש - פטור(. 

8( נוסף ע"כ שמהתוס' ד"ה בשלמא מוכח שאכן ישנו חילוק לפי ב"ע בין עומד לפוש או לכתף, וכמ"ש שם: 
"וריב"א מספקא ליה כיון שבד' אמות ברה"ר לא אמר מהלך כעומד דמי . . אם חייב לבן עזאי אפי' בעומד 
לפוש בתוך ד"א". והיינו שמסתפק רק בנוגע לעומד לפוש שאולי פטור, אבל לכתף פשיטא ליה שיהיה חייב. 

9( ד"ה הא דסבר.
10( סי' ר"מ אות ל"א, הובא באגלי טל סימן פ"ד.
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עמידה. ע"כ ס"ל לבן עזאי מהלך כעומד דמי כיון שלעולם הוא עומד על רגל א', ולעולם 
נחשב הוא עומד במקום עמידת רגלו האחד, ומשעת עמידת רגלו הימני עד שעת עמידת 
רגלו השמאלי נחשב עומד במקום עמידת רגלו הימני . . וברגע עמידת רגלו אחד ועקירת 

רגלו שני נחשב עקירה ממקום רגלו שעקר והעמידה במקום רגלו שהניח. 

וחכמים ס"ל כיון דגוף האדם נייד כשהוא מהלך אף שעמידת רגל הוי עמידה כיון 
שגופו נייד לא הוי הנחה" עכ"ל.

ובאות ל"ב מביא אופן ב' לבאר דבריהם, וז"ל:

"דחשיב כמונח לב"ע הוא בשעת עמידת רגלו א' ושעת עמידת רגלו שני לא חשיב 
כמונח ובאמת בשעת עמידת רגלו א' גם גופו לא נייד שעדין לא עקר רגלו שני רק תיכף 
אחר עמידת רגלו ראשון ומה שרואים האדם כשהוא מהלך שהוא נייד תמיד הוא מחמת 

שתיכף הוא עוקר רגלו שני נדמה שתמיד הוא נד11".

הסבר הדברים:

אופן הא': עמידה על רגל אחת - נחשבת עמידה )גם לחכמים - כההוכחה מהגמ' בנוגע 
לכהן שצריך לעמוד על הרצפה, ואם רגלו א' תהיה באויר )ע"י נטילת האצטבא שעומד 

עליה( ועדין יוכל לעמוד - עבודתו כשרה, היינו שעמידה על רגל א' היא עמידה(. 

ומחלוקתם של בן עזאי וחכמים היא:

)ורק כשמחליף  תמיד עומד  - ה"ה  לבן עזאי: מכיון שרגלו א' כל הזמן על הקרקע 
מרגל ימין לרגל שמאל - אז יש עקירה והנחה(. אך לחכמים: כיון שהגוף זז כל הזמן, אע"פ 

שהרגליים נחות - אי"ז נחשב הנחה12.

דרך  לרה"י  מרה"ר  המעביר  האם  ומהרש"א  הריטב"א  מסביר מחלוקת  אלו  אופנים  ב'  ע"פ   - עי"ש   )11
אסקופא ולא נח - חייב או פטור.

12( והנה באבנ"ז סי' רנ"ה )הובא באגלי טל סימן ק"ב( תי' ע"פ אופן זה את שאלתנו שבתחילת הדברים. 
ותוכן דבריו: תוס' בעירובין )צח:( מחלק בין דבר שמגיע לתוך ג' מלמעלה מג', או שכל העקירה/זריקה היא 
בתוך ג'. שבדבר שהכל בתוך ג' - אומרים שנחשב כמונח )מצד דין לבוד(. ובדבר שמגיע מלמעלה מג' - לא 

אומרים שנחשב כמונח אלא "שצריך הנחה ע"ג משהו". 
ומבאר - דמתי אומרים שעוצר לכתף לא חשיב הנחה - כשמלכתחילה לא הי' מונח. אך לבן עזאי - שנחשב 

כל הזמן כמונח )לפי אופן זה( גם עמידה לכתף נחשבת כהנחה.
אבל - )לבד זאת שע"פ ביאור זה אי"מ מדוע מדגיש תוס' )הנ"ל הע' 5( "אפי' עמד לפוש" ולא אומר אפי' 

עמד סתם( - הנה ביאור זה הוא רק לפי אופן הא', והבא לקמן יתרץ גם לאופן הב'.
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אופן הב': עמידה על רגל א' לא נחשבת עמידה, אלא רק עמידה על ב' רגליים. וכן 
כשהגוף זז עמידת הרגליים לא מועילה. 

ומחלוקתם של חכמים ובן עזאי היא:

רגלו  את  מניח  הוא  הימנית  רגלו  את  שעוקר  שקודם  היא  ההליכה  דרך  עזאי:  לבן 
השמאלית, וא"כ ישנו רגע שבו ב' רגליו של האדם מונחות על גבי הקרקע - כשאינו זז! 
ומה שנראה שהגוף זז תמיד - הוא כי תיכף אחרי שמניח הרגל, מיד עוקר הרגל השני' 

)ורגע העמידה הוא קצר(.

נח  שהוא  אמת  שהן  יאמרו  שחכמים  נ"ל  ובפשטות  בדבריו.  מבואר  לא  ולחכמים: 
ממש ע"ג הקרקע13 )בב' רגליו( אך מכיון שהמכוון הפנימי שלו הוא ההליכה, וכרגע הוא 

בתנועת הילוך - עמידתו לא נחשבת לעמידה.

נמצא, דע"פ אופן הב' מחלוקתם הוא - האם מתייחסים לבפועל או לתוכן והמכוון.

ה
עפ"י הנ"ל י"ל שחולק עם חכמים רק לענין החפץ 

ועפ"י הנ"ל )באופן הב'( יש לומר - שבן עזאי לא מתעלם מכך שהאדם נמצא בהילוך, 
עמידה  ולא  הילוך  הוא  בהליכתו  האדם  של  והמכוון  שהתוכן  חכמים  עם  מסכים  אלא 
וממילא האדם לא נחשב עומד גם לפי שיטתו. אך לגבי החפץ עדין יסבור - שהוא יחשב 
כמונח. שהרי כ"ז )שזהו דרך ההליכה וכו'( שייך רק בנוגע לאדם )שבו יש לחלק ולומר 
נח )ובו לא מועילות  וכו'(. אך בנוגע לחפץ - הרי שהחפץ  הולך  שהתוכן הוא שהאדם 

מחשבות וכוונות(. 

וע"ד14 מ"ש בשיטה להר"ן15: "פירוש - ודוקא משוי על כתיפו, אבל אם הניח משוי 
ע"ג קרקע אפילו על דעת כיתוף - פשיטא דחשיבא הנחה". היינו שכל הדיון האם עמידה 
לכתף )וכן מהלך כעומד( הוא נחשב הנחה או לא - זהו רק כשהחפץ על האדם )ורוצים 
לחפץ - כשנח ע"ג  שיהא נחשב מונח מטעם "הנחת גופו כהנחת חפץ דמי"( אך בנוגע 

קרקע )ממש(, לא שייך לומר שכוונת הכיתוף )היינו המשך ההילוך( פוגעת בהנחה. 

13( כי לא נראה לומר שישנה מחלוקת במציאות האם ב' רגליו נחות על הקרקע או לא.
14( אבל לא בדיוק, דהרי במהלך החפץ הינו על האדם.

15( ד"ה "אבל עמד לכתף פטור".



   281   שער נגלה      

ו
ביאור הדברים הנ"ל בסברת בן עזאי דמהלך כעומד

אך לכאורה קשה לומר כך: דאם גם לשיטת ב"ע האדם אכן לא יחשב נח - כיצד החפץ 
יכול להיחשב מונח? הרי כל הנחת החפץ במקרה זה הוא מטעם "הנחת גופו כהנחת חפץ 

דמי"?!

ויש לבאר זאת, ובהקדם שזה שהחפץ נחשב מונח ב"מהלך כעומד" הוא מטעם ד'הנחת 
גופו כהנחת חפץ'16. ובזה יש ב' אופנים:

דבריטב"א17 מביא בשם הר"מ בן שניאור, וז"ל: "כי מה שמונח בידו או בגופו למעלה 
ה"ה כמונח למטה בין רגליו וכשעמד לפוש הוו"ל כאילו מונח בקרקע".

וז"ל: "שאין אדם חולק רשות לעצמו שאין חשיב רשות  אמנם בתוס' רי"ד18 איתא, 
אלא מידי דלא ניידי דהיינו הקרקע, אבל בע"ח לאו רשויות נינהו משום דניידי, וכל מקום 
שעומד אדם הוא בטל אצל אותו הרשות . . ועל האי אמרינן הנחת גופו כהנחת חפץ דמי 

. . אלא וודאי גוף האדם בטל אצל אותו הרשות שעומד בה ונידון כמותה".

והיינו שחולקים בגדר דהנחת החפץ על גוף האדם, דלריטב"א ס"ל דחפץ המונח על 
האדם הוי כמונח בקרקע רה"ר, ואילו לתוס' רי"ד ס"ל שהחפץ אינו כמונח בקרקע, אלא 
כמונח על האדם )שמתבטל לרה"ר ונעשה כמותה( שהוא מונח על הקרקע וכמו ב' חפצים 

המונחים אחד ע"ג השני ברה"ר )אלא שהאדם אינו נחשב רשות לעצמו(. 

ואולי י"ל דבזה נחלקים חכמים ובן עזאי: 

דחכמים לומדים כסברת התוס' רי"ד הנ"ל - וממילא כאשר גופו לא נחשב מונח )ע"פ 
הלכה19 - כי הוא בתנועת הילוך - כנ"ל ס"ד( הרי גם החפץ לא יכול להיות מונח, ולכן 

מהלך לאו כעומד.

אמנם לבן עזאי - י"ל שסובר כסברת הריטב"א הנ"ל וממילא גם כאשר הגוף לא נחשב 
מונח, הרי שכיון שבפועל הוא מונח - הרי שעי"ז החפץ כן מונח בארץ, )ובו לא מועילה 

הכוונה ותנועת ההילוך - כנ"ל משיטה להר"ן(20.

16( בגמ' ג, א-ב.
17( עירובין לג, א. ד"ה והא אי בעי. וכ"כ בתוס' הרא"ש )שם ד"ה אי בעי(.

18( שבת קב, א. ד"ה ה"ג כיון דקא מכווין.
19( הן אמת שבמציאות הוא מונח.

20( היינו שלפי התוס' רי"ד לא שייך שהאדם לא יחשב כמונח ואילו החפץ יחשב כמונח - שהרי הנחת 
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ז
ביאור שיטתו בעמידה לכתף ועפ"ז ישוב שיטתו וישוב שיטת הרמב"ן

אכן, כ"ז הוא בנוגע למהלך כעומד - שאז לשיטת בן עזאי החפץ נחשב מונח בקרקע 
)וכוונת המשך ההילוך של האדם לא פוגעת בהנחת החפץ(. 

מונעת מהחפץ  לעמידה לכתף - פעולת הכיתוף )בפועל( הנעשית בחפץ  אך בנוגע 
להיחשב כמונח ע"ג האדם )ז.א. הנחת גופו כהנחת חפץ - הוא רק בזמן שהחפץ נח ע"ג 
גופו של האדם, אך בעמידה לכתף פעולת הכיתוף "מפריעה" לחפץ להחשב מונח על 

האדם )וממילא ע"ג הקרקע( כי ע"י הכיתוף נראה במוחש שהחפץ "ממשיך ללכת"(.

וא"כ אתי שפיר שגם לשיטת בן עזאי עומד לכתף תוך ד' אמות חייב, מחוץ לד' אמות 
פטור21. וכדברי הגמ' לעיל, ולא פליג עלה.

ויצא כעומד לפוש  וכן עפ"י הנ"ל מובנת כוונת הרמב"ן )הנ"ל ס"ג( ש"כיון שנמלך 
ועוקר דמי": 

די"ל שבזה גופא בא ללמדנו את גדר ההנחה לשיטת בן עזאי במהלך כעומד - שאי"ז 
כעמידה לכתף ובכ"ז חייב )כי בן עזאי חולק על חילוק זה( - אלא כעמידה לפוש, שהחפץ 

נחשב מונח ממש בקרקע22.

החפץ היא ע"ג וביחד עם האדם. משא"כ לריטב"א - החפץ לא מוכרח להאדם ע"מ להיות מונח, אלא נחשב 
כמונח בארץ ללא תלות במונחות גוף האדם.

21( וסברא זו היא גם לאופן הא' שבאבנ"ז - כפשוט.
גם עמידת האדם היא עמידה. שלכן חכמים פוטרים אותו   - 22( הן אמת שישנו חילוק, דבעומד לפוש 
במקרה כזה. ובמהלך כעומד - הרי לגבי האדם אי"ז עמידה )הלכתית( אלא רק לגבי החפץ, אך מ"מ זה אותו 

יסוד כי ע"י מהלך כעומד החפץ מונח בקרקע בדיוק כעומד לפוש.
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בענין גדר רשות הרבים
יביא דברי הגמ' בנוגע להגדרת ה"כרמלית" ומחלוקת ר' יוחנן ור' יהודה בנוגע ל"בין העמודים" / יביא מחלוקת 
הפוסקים בזה / יביא ביאור המ"מ בפסק הרמב"ם שפוסקים אחר "בתראה" / עפ"ז יקשה בדעת הרשב"א דפליג על 
הרמב"ם / יקשה בשיטת רבא בנוגע ל"רקק מים" שסותר לדברי ר' יוחנן כאן / יבאר מחלוקת ר' יוחנן ור' יהודה 
הנ"ל ע"פ היסוד ד"גברא" ו"חפצא" / עפ"ז יבאר שיטת ר' יוחנן בנוגע ל"רקק מים" / יוסיף ביאור בהנ"ל ולפי"ז יבאר 

שאינם חולקים במציאות / עפ"ז יבאר מחלוקת הפוסקים הנ"ל / יסכם עפ"ז שלוש השיטות בגדר רה"ר

 הת' שניאור זלמן שי' שפיצר
תלמיד בישיבה

א
מחלוקת ר' יהודה ור' יוחנן בענין "בין העמודים" ושיטות הפוסקים

איתא במסכתין1: "ת"ר ד' רשויות לשבת רה"י ורה"ר וכרמלית ומקום פטור, ואיזו היא 
רה"י חריץ שהוא עמוק י' ורחב ד' וכן גדר שהוא גבוה י' ורחב ד' זו היא רה"י גמורה . . 

אבל ים ובקעה ואיסטוונית והכרמלית אינה לא כרה"ר ולא כרה"י". 

נינהו?".  כרמלית  לאו  נמי  כולהו  אטו  "והכרמלית:  זו:  ברייתא  על  שואלים  ובגמ'2 
משמע  ה"כרמלית"  את  ואיסטוונית"  ובקעה  "ים  לאחרי  מוסיף  שהתנא  מכך  כלומר, 
ששלושת הרשויות האלו אינם בגדר כרמלית. וזה תמוה, שהרי אומר במפורש "אינן לא 

כרה"ר ולא כרה"י".

ומתרצת הגמ': "כי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן לא נצרכה אלא לקרן זוית הסמוכה 
לרה"ר דאע"ג דזימנין דדחקי ביה רבים ועיילי לגוה כיון דלא ניחא תשמישתיה כי כרמלית 
דמי". כלומר, לדעת ר' יוחנן ה"כרמלית" שכותב התנא כוונתו למקרה שבנה את הבית 
ג"כ  דינו  זה  ומקום  לרה"ר,  )רה"י(  הבית  בין  פנוי  מקום  ונשאר  מרה"ר  קצת  בריחוק 

ככרמלית.

ולאחר מכן ממשיכה הגמ': "כי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן בין העמודים נידון ככרמלית 
מ"ט אע"ג דדרסי ביה רבים כיון דלא מסתגי ליה בהדיא ככרמלית דמיא".

1( שבת ו, א.
2( ז, א.
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ועולה מדברי ר' יוחנן, שלא רק המקרה של קרן זווית נחשב כרמלית אלא אפי' בין 
העמודים שזהו מקום שהרבים מהלכים שם יותר3. והטעם הוא, משום ש"לא מסתגי ליה 

בהדיה" - כלומר, שלא נוח ללכת שם בצורה רגילה, ולכן "ככרמלית דמיא".

לעומת זאת, ר' יהודה אומר: "איצטבא )"לישב שם התגרים" - רש"י( שלפני העמודים 
נידון ככרמלית". 

ובביאור דבריו - שחולק על ר' יוחנן - מבארת הגמ' בב' לישנות: 

א( דוקא בענין איצטבא סובר שנידון ככרמלית, משום ש"לא ניחא תשמישתיה", אך 
בנוגע ל"בין העמודים" היות ושם "ניחא תשמישתיה" ייחשב כרה"ר. 

ב( דוקא בענין איצטבא נאמר שיהיה ככרמלית משום שאין מצוי שדורסים שם רבים. 
משא"כ בנוגע לבין העמודים מצוי לעתים שדורסים שם הרבים, ולכן ייחשב כרה"ר.

ונמצא, דיש ב' טעמים בטעם הדין שבבין העמודים: א( מכיון שנוח תשמישו. ב( אפילו 
אם נאמר שאין נוח תשמישו, מכיון שבפועל הולכים שם הרבים - "כרה"ר דמיא". 

והנה למעשה, מצינו בפוסקים שתי שיטות בדין "בין העמודים":

א( דעת הרא"ש והרשב"א4: ש"בין העמודים" נחשב ככרמלית כדעת ר' יוחנן.

ב( לעומת זאת, דעת הרמב"ם5 המ"א6 ואדה"ז7 שבין העמודים נחשב כרה"ר. 

ויש לבאר את מחלוקת הפוסקים ומה הטעמים שלהם אם לפסוק כר' יוחנן או כר' 
יהודה בנוגע לדין "בין העמודים".

ב
מחלוקת הרמב"ם והרשב"א ודעת ר' יוחנן בנוגע ל"רקק מים"

הנה על דעת הרמב"ם ש"כרה"ר דמיא" הקשה הרשב"א: "קי"ל כרבי יוחנן דאמר בין 
העמודים נידון ככרמלית וכ"ש אצטבא משום דר' יוחנן לגבי רב קי"ל כר' יוחנן וכ"ש לגבי 

3(מכיון שזה נמצא באמצע הדרך ולא בצידה כק"ז.
4( על אתר ד"ה "אבל לפני העמודים" וכן פסק המאירי )שם ד"ה "עמודים"( ועוד.

5( זמנים פרק י"ד הלכה ו'.
6( או"ח סי' שמה ס"ק יב'.

7( או"ח סימן שמ"ה סעי' כ"א.
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ר' יהודה דהוא תלמידיה דרב". וא"כ קשה על הרמב"ם שפסק כר' יהודה, משום ש"ר' יוחנן 
לגבי רב )וכ"ש תלמידו של רב( קי"ל כר' יוחנן". 

והמ"מ על הרמב"ם8 כתב שטעמו של הרמב"ם הוא משום שר' יהודה הוא "בתראה", 
כלומר - אחרון, ולכן פוסק כר' יהודה. 

ויש לבאר את דברי הרשב"א בקושייתו, הרי בפשטות גם הרשב"א ידע שר' יהודה 
הוא "בתראה", ופסק כר' יוחנן אע"פ ש"הלכה כבתראה". ויוצא, שיש כאן לגבי המקרה 
של בין העמודים מחלוקת האם פוסקים כבתראה )ר' יהודה( או כר' יוחנן, וצלה"ב סברות 

המחלוקת9.

ויובן זה, ובהקדים:

בדף ח ע"ב מביא רבא את דין המשנה10 "אם היה רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו 
הזורק לתוכה ד"א חייב". ומהמשנה הזאת אומר רבא לשיטתו שהילוך ע"י הדחק נחשב 
כרה"ר שכן מוכח גם מהמשנה, שאע"פ שברקק ההילוך הוא ע"י הדחק, בכ"ז נחשב כרה"ר. 

ותמוה: 

הרי ר' יוחנן אמר בדף ז ע"א )דלעיל( שבין העמודים אפי' שמהלכים שם בפועל, מכיון 
שלא נוח ההליכה נחשב ככרמלית )כהל"ק(, וא"כ כיצד אומר רבא ש"הילוך ע"י הדחק 

שמיה הילוך"?

מכיון  כרה"ר  נחשב  העמודים  שבין  יהודה  כר'  סובר  שרבא  אפ"ל  בפשטות  אמנם, 
ש'זימנין דדרסי ליה רבים' )ל"ב11(, וכך גם ברקק מים - אפי' שלא נוח ללכת בו, מכיון 

שבפועל מהלכים שם נחשב הרקק כרה"ר12.

8( כנ"ל הערה 5.
9( אפשר היה לבאר ע"פ מה שכתוב ביד מלאכי כלל תקנ"ו כותב שיש ב דעות למה "הלכה כר' יוחנן לגבי 
רב" דעה א' שר"י בתראה לגבי רב ולכן אם חולק על רב הלכה כמותו. דעה ב' )ריטב"א( שר"י היה "חכים טפי" 
ומפני שלא הסתייע הדבר לא הוסמך לתנא ולכן הלכה כמותו ואפשר לנסות להעמיד שהרמב"ם סובר שר"י 
היה בתראה לגבי רב ולכן ר יהודה שהיה בתראה לגבי ר' יוחנן הלכה כר' יהודה לעומת הרשב"א שסובר שר"י 
היה "חכים טפי" ולכן גם כשחולק על ר' יהודה הלכה כר' יוחנן אבל ע"פ המבואר בפנים לא צריך להעמיד 

שחולקים בכך.
10( דף ק, ב.

11( בפשטות לא סובר כל"ק בר' יהודה מכיון שע"פ הל"ק בפשטות אם לא יהיה "ניחא תשמישתיה" - לא 
נוח להילוך הרבים יחשב ככרמלית. 

)לדוג' להניח  "חורי רה"ר לאו כרה"ר" מכיון שלענין תשמיש הרבים  ז' ע"ב  ומה שאומר רבא בדף   )12
להסביר  אפשר  היה  יהודה(  כר'  )שרבא  ועפ"ז  תשמיש  שמיה  לאו  הדחק  ע"י  שתשמיש  סובר  וכו'  חפצים( 
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אבל קשה לומר כך, כיון שלפי"ז יוצא שר' יוחנן )שחולק על ר' יהודה( בעצם חולק על 
משנה מפורשת ש"רקק מים" נחשב כרה"ר למרות ששם זה ע"י הדחק. וא"כ צ"ל לכאורה 
שר' יוחנן יסבור אחרת בפירוש המשנה בדף ק ע"ב או שיסכים בפירוש המשנה לפירוש 

רבא, וכפי שיבואר להלן.

ג
ביאור שיטות ר' יהודה ור' יוחנן ועפ"ז ביאור שיטת ר' יוחנן בנוגע ל"רקק 

מים"

יוחנן לר'  ובכדי להבין את כל הנ"ל, יש להקדים ולבאר את יסוד המחלוקת בין ר' 
יהודה בנוגע לדין בין העמודים. דהנה, נת"ל בדעת ר' יוחנן שאומר שלא מספיק בשביל 
בין  )כדוג'  הפרעות  ללא  בנוחות  יהיה  הרבים  שהילוך  גם  אלא  אמה  ט"ז  שיהיה  רה"ר 

העמודים(. 

שנוח  בגלל  רה"ר  נחשב  העמודים  שבין   - הל"ק  לפי  סובר,  יהודה  ר'  זאת  ולעומת 
תשמישו, ובל"ב - לא בגלל שנוח תשמישו אלא בגלל שפעמים )"זימנין"( מהלכים שם 

רבים בפועל. 

ואין מובן: ע"פ הל"ק לכאורה יוצא שחולקים ר' יהודה ור' יוחנן במציאות, האם נוח 
להשתמש בין העמודים או שלא נוח?

אלא, י"ל הביאור בזה: 

דבאמת, אין מחלוקתם במציאות שבבין העמודים, אלא שנחלקו בהגדרת המושג "ניחא 
תשמישתיה". לדעת ר' יוחנן - ניחא תשמישתיה צריך להיות שרה"ר הזאת תהיה נוחה 

להילוך הרבים ללא שום הפרעות, ולכן בין העמודים שמפריע להילוך נחשב ככרמלית. 

לעומת זאת, לדעת ר' יהודה בל"ק - כדי שמקום יחשב רה"ר מספיק שהרשות עצמה 
נותנת אפשרות ללכת שם, כלומר, שזה רוחב רה"ר )ט"ז אמה( ויש מקום בין הט"ז אמה 
ללכת, ולכן כל מה שעומד באמצע מתבטל כלפי הט"ז אמה ונחשב "ניחא תשמישתיה" 

את החילוק בין בין תשמיש ע"י הדחק והילוך ע"י הדחק שזה מקביל לשתי הלישנות בדעת ר' יהודה האם 
מתייחסים לתשמיש הרבים שצריך להיות בנוחות )תשמיש ע"י הדחק( או להילוך הרבים שבפעול מהלכים 
)הילוך ע"י הדחק( אבל מרש"י ד"ה "לא ניחא תשמישתיה" משמע שבסוגיא בע"א משמע שהתשמיש פה הוא 

ההליכה של הרבים ורבא סובר רק כלישנא ב'.
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מצד הרשות, ובלי קשר למה הרבים באמת מרגישים13 ור' יהודה בל"ק משתמש בביטוי 
לא "ניחא תשמישתיה" בגלל שלאחרי שאמר ש"איצטבא ככרמלית דמיא" מכיון שהיא 
רשות בפ"ע )שמניחים הסוחרים עליה את הסחורה14( והיא לא "ניחא תשמישתיה" מצד זה 
שהיא רשות בפ"ע אז בין העמודים שאינו רשות בפ"ע מתבטל ונחשב "ניחא תשמישתיה" 

בגלל רוחב הט"ז אמה של רה"ר.

ובסגנון אחר:

 ר' יוחנן סובר שרה"ר היא מצד ההליכה של ה"גברא" שמהלכים שם, ולכן כל עוד 
לגברא לא נוח ההליכה, א"א להחשיב זאת כרה"ר, אלא רק כאשר המקום יהיה נוח לרבים 
)כאשר רחב ט"ז אמה וללא שום דבר המפריע וכו'(. לעומת זאת ר' יהודה בל"ק סובר, 
שמספיק שמצד הרשות - ה"חפצא" יש ט"ז אמה, וזה כבר נחשב "ניחא תשמישתיה" אפי' 

שמצד הגברא בפועל לא נוח כ"כ ממילא כל מה שבאמצע יתבטל לגבי הרשות.

ובל"ב מסכים שרה"ר נחשבת כ"רשות" מצד "הגברא" אבל לא מצד שנוח לרבים ללכת 
כי לא מצריך נוחות אלא שבפועל מהלכים שם והמקום שיכולים רבים להלך זה רק ברוחב 

ט"ז ולכן כאשר מהלכים)"בוקעים"( בפועל העמודים בטלים לרה"ר ונחשב כרה"ר.

וע"פ הנ"ל מובן שלא חולקים במציאות ר' יוחנן ור' יהודה )ל"ק( ב"ניחא תשמישתיה", 
אלא כל אחד מתכוון לענין אחר ב"ניחא תשמישתיה".

ועפ"ז אפ"ל: 

שהרמב"ם יסבור כדעת ר' יהודה )ע"פ הל"ב( שברה"ר מספיק שיהיה הילוך לרבים, 
ולכן גם בין העמודים נחשב כרה"ר15. 

כיון  רה"ר  הוא  העמודים  שבין  פנוי  מקום  "אבל  שכותב:  אדה"ז16  בדעת  נראה  וכן 
שרבים בוקעין בו17 ואע"פ שבין עמוד לעמוד אין שם רוחב ט"ז אמה . . אעפ"כ כיון שרבים 

13( ובל"ב לא נכנס לנוחות ומספיק שברה"ר )ט"ז אמה( יהיה הילוך רבים ללא קשר לפרטים מסביב ולכן 
העמודים מתבטלים.

14( או"ח סי' שמ"ה סע' י"ד.
15( וכן נראה מלשונו שם "הואיל ורבים דורסין בינהם הרי הן כרשות הרבים" כלומר רק מצד הילוך הרבים 

"דורסין" נחשב כרה"ר ללא קשר לנוחות הרבים.
16( הלכות עירובין שמ"ה סעי' כא'.
17( כדברי תוס אצלנו ד"ה "אבל".
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בוקעים בהם טפלים לרה"ר הרחבה ט"ז אמה". כלומר, לא משנה כ"כ הנחות של הרבים, 
אלא האם בפועל מהלכים שם הרבים18.

ולפי"ז אולי אפשר להסביר את שיטת ר' יוחנן בנוגע ל"רקק מים":

נוח  יוחנן סובר שצריך ברה"ר )הרחבה ט"ז אמה( שיהיה מצד ה"גברא"  מכיון שר' 
ללכת, לכן, כדברי הגמ' בדף ח' ע"ב שיש ברקק מים גם צדדים שאנשים מהלכים ברקק 
מים כל השנה )בימות החמה בשביל להתקרר ובימות הגשמים מכיון שכבר הכול רטוב 
אנשים שלא  יש  ברקק, שאמנם  התנאים מתקיימים  כל  יוחנן  ר'  יוצא שלפי  ומלוכלך(, 
מהלכים, אך היות ובכ"ז הרבה אנשים כן נכנסים לרקק )"עבידי אינשי"19( - ייחשב כרה"ר. 
רבא  דעת  ולפי  ההליכה,  נוח  לא  הרבים שמהלכים  לכל  שם  העמודים",  ב"בין  משא"כ 
זה  ולכן  סיבות אחרות  דוחק להלך מאשר  יותר  יש שם  ע"פ הל"ב(  יהודה  ר'  )בשיטת 

הוכחה לשיטתו ש"הילוך ע"י הדחק שמיה הילוך".

ד
ביאור דעת ר' יוחנן ורבא שאינם חולקים במציאות ועפ"ז ביאור 

במחלוקת הפוסקים

אך עדין צלה"ב:

לכאורה, ע"פ המוסבר לעיל עדין יוצא שמחלוקתם עוסקת במציאות, שנחלקו האם 
שרוב  שנאמר  או  הולכים,  הדחק  ע"י   - שם  שמהלכים  הרבים  רוב  מים  שברקק  נאמר 

המהלכים שם מהלכים בנוחות )בימות החמה והגשמים(. 

אלא י"ל: 

ר' יוחנן יסביר שכל הטעם שברקק חייב הוא משום שמדובר ברקק שנמצא במקום 
שרוב האנשים שנכנסים אליו זה בנוחות ואומנם יש כאלו שלא נוח להם )ד"מיטנפי" וכו'( 
אבל לרוב לא מפריע להם הרקק ולכן גם מצד "הגברא" נחשב כ"ניחא תשמישתיה" משא"כ 
לרבא )בשיטת ר' יהודה ע"פ הל"ב( אומר שמדובר ברקק שלרוב האנשים שנכנסים לא 

נוח ללכת ואומנם יש מעט ש"ניחא" להו אבל הם בטלים לגבי רוב המהלכים ברה"ר.

18( וברור שגם ר' יהודה ע"פ הל"ב מצריך רוחב ט"ז כדי שיקרא ע"ז שם רה"ר והמחלוקת בפנים זה לאחר 
שיש רוחב ט"ז אמה מה נחשב כרה"ר ומה לא.

19( דף ח, ב.
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וא"כ מובן שאינם חולקים במציאות אלא כ"א נוקט כשיטתו בגדר רקק מים, ועפ"ז 
מסביר על איזה מקרה מדובר.

ואלי ע"פ הנ"ל אפשר לומר, שרבא בכלל לא חולק על ר' יוחנן, משום שהטעם שרבא 
הביא את המשנה של רקק מים הוא בשביל להדגיש את הניגוד בין "תשמיש ע"י הדחק" 
שלא נחשב כרה"ר ל"הילוך ע"י הדחק" שנחשב כרה"ר, וא"כ אפ"ל שכאשר אמר "הילוך 
ע"י הדחק שמיה הילוך" הכוונה להילוך שיש בו גם לחלק מהאנשים מאפיינים של דחק, 

כנ"ל.

]אבל זה קצת דוחק, מכיון שבפשטות הענינים נראה שרוצה להדגיש את שני הקצוות 
שהילוך ע"י הדחק למרות שהוא הכי "דוחק", בכ"ז נחשב כרה"ר מכיון שבפועל מהלכים 

שם, ודלא כר' יוחנן.[

וע"פ היסוד הנ"ל )שרבא סובר כדעת ר' יהודה ש"הילוך ע"י הדחק שמיה הילוך"( 
אפ"ל בנוגע לשיטות הפוסקים:

שזוהי הסיבה שפסקו הרמב"ם ואדה"ז20 כדעת ר' יהודה )ע"פ הל"ב(, מכיון שרבא 
אמר  אלא  כמותו  סבר  לא  ובכ"ז  יוחנן  ר'  סברת  את  ראה  ואם  "בתראה",  היה  בוודאי 
ש"הילוך ע"י הדחק שמיה הילוך" וממילא נחשב כרה"ר, מצד זה מסתבר לומר שבאמת 

סובר כר' יהודה. ולכן הביאו כך אדה"ז והרמב"ם כשיטת ר' יהודה21. 

לעומת זאת, הרשב"א והרא"ש יאמרו שרבא לא חולק על ר' יוחנן וכאשר אמר הילוך 
ע"י הדחק לא התכוון שכולו ע"י הדחק, אלא רק שיש בו צדדים שהם ע"י הדחק, כנ"ל. 

ה
סיכום שלוש השיטות לפי הנ"ל

ולסיכום:

20( וכן דעת המ"א )כנ"ל הערה 6(.
21( ומיהו קצת קשה שהרי המ"מ על הרמב"ם שם הסביר את שיטת הרמב"ם שסובר כר' יהודה שהוא 
"בתראה" ולא כרבא שהוא "בתראה" כבפנים, ואולי י"ל שמפני שרבא סובר כר' יהודה )כמבואר בפנים( אז 
חל על ר' יהודה השם "בתראה". כלומר: כול עוד לא רבא לא סבר כמוהו היה את הטעם שר' יוחנן היה "חכים 
טפי" ולכן הלכה כמותו אבל לאחרי שרבא "שהיה "בתראה אמיתי" סובר כמוהו אז פוסק הרמב"ם כר' יהודה 

שנחשב עכשיו "בתראה" עיין יד מלאכי כלל "הלכה כבתרא” ויש לעיין בכל הנ"ל.
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לפי ר' יוחנן - רה"ר צריך שיהיה נוח )לרוב( הרבים שמהלכים שם. וכן דעת הרשב"א 
ותוס' הרא"ש שרה"ר צריכה להיות נוחה מצד "הגברא".

לפי ר' יהודה )אליבא דל"ק( - רה"ר צריכה להיות נוחה מצד עצמה )"חפצא"( שיהיה 
שם רוחב ט"ז אמה, ולכן העמודים בטלים ומצד זה נחשבת כ"ניחא תשמישתיה".

לפי ר' יהודה )אליבא דל"ב( - רה"ר צריכה להיות מקום שרבים בפועל מהלכים שם, 
שזה ט"ז אמה, אפי שלא נוח. וכן דעת הרמב"ם ואדה"ז.

רקק מים לכ"ע נחשב כרה"ר ובטעם הדבר נחלקו השיטות כנ"ל.

כן הוא הנראה לפענ"ד.
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נעץ קנה ברשות היחיד
יביא דברי רב חסדא בדין קנה שבהם מחדש ב’ דברים / יבאר ב’ טעמים שלפיהם אין החידושים קשורים זל”ז / יבאר 
ב’ טעמים שלפיהם החידושים קשורים זל”ז / יקשה על הביאור האחרון מדברי הראשונים / יביא שאלת וביאור 
הראשונים מדין המשנה על דין קנה / ע”פ ביאור הנ”ל יבאר הקושי בשייכות ב’ הדינים של רב חסדא / מדייק כהנ”ל 

מלשון הראשונים / ידייק ויבאר כמה פרטים בסוגיא ע”פ הביאור 

 הת' שלום משה שי' זיו
תלמיד בישיבה

א
ב' אופנים בהבנת הגמ'

בנוגע לדיני רשות היחיד איתא במס’ שבת1:

“אמר רב חסדא נעץ קנה )סתמיה אין רחב ד’( ברשות היחיד וזרק )מרשות הרבים( 
ונח על גביו אפילו גבוה מאה אמה חייב )כמונח ע”ג קרקע דלא בעי הנחה ע”ג מקום ד’ 

ברה”י(, מפני שרה”י עולה עד לרקיע”.

בפשטות רב חסדא משמיע בדבריו ב’ חידושים: א. רשות היחיד עולה עד לרקיע. ב. 
לא צריך הנחה במקום ד’ טפחים ברה”י.

והנה, את דבריו של רב חסדא בב’ החידושים אפשר להבין בשני פנים האם קשורים ב’ 
הפירושים זל”ז או לא:

א. רב חסדא מחדש ב’ דברים שאינם קשורים אחד לשני, היינו הענין ש’רה”י עולה 
עד לרקיע’ בא כענין נפרד לזה ש’ברה”י אין צורך הנחה במקום ד’ טפחים’. ב. רב חסדא 
אומר ב’ חידושים שקשורים זל”ז. היינו שאמר דבר אחד וממילא מחדש מזה ב’ דברים. 

וכדלקמן.

1( ז, א-ב. ובפירש”י.



292      שערי ישיבה   

ב
ב' סברות בחידושי רב חסדא

והנה2 בהסברת הטעם בדברי רב חסדא בדין ד’נעץ קנה’ שחייב, כיון “דלא בעי הנחה 
ע”ג מקום מקום ד’ ברה”י” יש לומר כמה טעמים.

טעם א - החידוש שאין צורך בד’ טפחים, הוא כיון שיש בו את התכונה של ד’ טפחים. 
החפצים  כי  חפצים,  בו  יניחו  לא  השיעור  מזה  פחות  שהוא  מה  “כי  הרמב”ם:  וכלשון 

המונחים לא יתקיימו אלא אם יהיו אותן החפצים דקים3”.

היינו שהטעם להנחה ועקירה ע”ג מקום ד’ טפחים הוא כדי שהחפץ יונח על מקום 
המשתמר. אבל לעיתים החפץ יכול להשתמר גם אם אין בו בפועל מקום ד’ טפחים, אלא 

גם אם יש לו את התוכן והגדר של מקום ד’ טפחים.

ומטעם זה “ידו של אדם חשובה לו כד’ על ד’ טפחים ע”ד”4, כיון שבהנחה ע”ג ידו של 
אדם יש את התוכן והגדר של הנחה במקום דע”ד טפחים, וכלשונו של הרמב”ם שם: “ולפי 
שהאדם יניחו בו חפצים הגדולים ומזה שיש בה מתכונת הקיבוץ והפשוט והאחיזה, מפני 

זה נחשב אותה כאילו היה מקום שיש בו ד’ על ד’”.

ואפשר לומר ג”כ בקנה דסוגייתנו, מדובר כשיש בו התוכן דמונח במקום ד’ טפחים: הן 
מצד העמוד שתופס את החפץ המונח ע”ג בצורה הראויה כדי שלא יפול. והן מצד החפץ 

)כגון חפץ קטן5( שלא נופל גם מעמוד צר, אלא עומד בצורה בטוחה ושמורה.

וא”כ נמצא שחידושו של רב חסדא (שלא צריך מקום דע”ד( הוא דוקא בקנה הנעוץ 
ייחשב  וא”כ לא  יכול להשתמר כדבעי,  ולא סתם בכל רה”י בה אין החפץ  באופן חזק, 

כמונח במקום ד’6.

2( לא ראיתי את הדברים האלו כתובים בדברי הראשונים אבל זה סברא פשוטה.
3( פיהמ”ש על המשנה הראשונה )בעיקר השלישי(.

4( ה, א.
5( ובאופן אחר, ע”ד ‘רמזורים’, ‘רמקולים’ שנתפסים היטב למרות העמוד הקטן שמחזיקם.

6( והנה הרשב”א בתוס’ )ד, ב. ד”ה “אילן”( כותב שרב חסדא לא מצריך מקום דע”ד בכלל )גם לא ברה”ר(. 
אך רש”י, רבינו חננאל, ריטב”א, רשב”א, ועוד - סוברים שרב חסדא לא מצריך מקום דע”ד רק ברה”י. ופירוש 
הקדמון ממצרים מדייק מדברי הרמב”ם שצריך מקום דע”ד רק במוציא אך בזורק לא צריך הנחה ע”ג מקום 
ד’. ובשו”ת שבט הלוי )ח”ט סימן צ”ד( תמה על דבריו )ד’הקדמון ממצרים’(, שלא משמע מהש”ס, וגם לכאורה 
אין חילוק ממוציא לזורק. וראה מה שכתב ה’מעשה רוקח’ שבגלל שאחשביה למקום )ראש הקנה( ומחשבתו 
של אדם משויא ליה למקום כדאמרינן גבי זרק בפי כלב או בפי הכבשן. אלא שדחה את דבריו כיון שסברת 
אחשביה קיימת כשיש כוונה לזרוק למקום מסויים במכוון, אבל במקרה זה מדובר שהוא זרק סתם, ומוכח 
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טעם ב - החפץ לא נחשב כמונח על הקנה, אלא כמונח על הקרקע שמתחת לקנה7, 
וא”כ נחשב כמונח ברה”י במקום דע”ד8.

והוא ע”ד המבואר לעיל בגמ’9 בדעת רב חסדא עצמו: “לבינה זקופה ברשות הרבים 
וזרק וטח בפניה חייב, על גבה פטור”. היינו, שאם טח “דבילה שמינה או טיט10” על גב 
הכותל פטור, כיון שלא נח ברה”ר אלא במקום “דגבוהה ג’ דלא דרסי בה רבים דהוי מקום 
לעצמה11”. אך אם טח בפניה, היינו על גובה הכותל )שרואה את הקרקע( חייב, כיון שנח 

במקום שאינו מסויים בדע”ד טפחים - דינו כאויר בו הכותל נמצא, היינו ברה”ר וחייב.

ואפשר לומר ג”כ בנדו”ד דקנה, כיון שאינו מקום מסויים, לכן נחשב כמונח באויר 
רה”י, ואויר רה”י כרה”י עצמה וחייב.

ג
ב' טעמים בדברי רב חסדא – נחשב כמונח ע"ג מקום ד'

והנה ישנם כמה טעמים נוספים בדבריו של רב חסדא, ולפי הסברים אלו, יומתק עוד 
יותר הענין, כדלקמן:

טעם ג - התוס’12 לקמן מבארים טעמו של רב חסדא “שלא בעינן מקום ד’ ברה”י משום 
דאמרינן ביתא כמאן דמליא דמיא וחשיב כמונח ע”ג מקום ארבעה”. היינו מכיון שהחפץ 

א.  ח,  זה שבדף  ועפ”ז מובן  פי הקנה.  דוקא על  ינוח  בלי שום מטרה מסויימת שזה  ונח”  “זרק  זה מהלשון 
אומר הרשב”א שבעמוד גבוה ט’ לא צריך מקום דע”ד, כי מחשבתו משויא ליה למקום כיון שבאמת האנשים 

מחשיבים את המקום הזה למקום מיוחד, ולכן שם לא נדרש מקום דע”ד בפועל.
7( סברת הר”י מלוניל. הובא במאירי, אך אינו מקבל את דבריו מצד לשון הגמ’ “ונח על גביו” ולא “על 

פניה”.
8( להעיר שגם פירוש הקדמון ממצרים מצטט את דברי הר”י מלוניל וכותב כך בגלל שהקנה הוא חלול אז 
כאשר החפץ נח על פי הקנה הוא כאילו נח בארץ משא”כ כאשר זרק דבילה או טיט ונדבק באורך הקנה פטור 
כי לא נח במקום דע”ד. ולא הצלחתי להבין את סברתו. ואולי אפשר לומר שכאשר החפץ נח באורך, אז החלק 
העיקרי שמונח על הקנה לא רואה את פני הקרקע. משא”כ כשזה נח על פי הקנה אז העיקר שמונח על הקנה 
רואה את פני הקרקע ועצ”ע ואכ”מ. ועוד יש להבין בדבריו שלא ראינו את דברי הר”י מלוניל כך ובספרו אי”ז 
כתוב וגם המאירי לא כותב כך. ואולי אפשר לבאר, שהקדמון שינה קצת ממה שכתוב כי יש את שאלת המאירי 

שהרי כתוב ונח על גביו ולא בפניו, ולכן הוא מסביר קצת אחרת. ועצ”ע ואכ”מ.
9( ז, א.

10( פרש”י שם.

11( פרש”י שם.
12( ח, א. ד”ה “אמר אביי הכא באילן העומד”.
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מונח על הקנה ברה”י, אומרים שכל אויר רה”י מלא עד גובה הקנה שבו מונח החפץ, וכיון 
שנחשב כמונח על הקרקע חשיב כמונח על גבי מקום ארבעה13, אע”פ שאינו14 מקורה15.

ויש להוסיף בסברא זו דהתוס’ ע”פ דברי רש”י לעיל16 בד”ה כמאן דמליא: “דבר סתום 
מכל צד הוי כמלא חפצים עד גגו דאין אוירו חשוב אויר הלכך כל הזורק לתוכו הוי מלא”. 

היינו שרואים כאילו כל האויר מלא בחפצים גשמיים, וממילא כמונח במקום דע”ד.

טעם ד - גדר הרשות של רה”י מחשיב את החפץ כמונח.

ובהקדים דברי ר”י )בתוס’17 לעיל( שמובא כאחד מהטעמים להא דהנחה צריכה מקום 
ד’ “אל יצא איש ממקומו משמע דקאי נמי אחפץ כלומר ממקומו של חפץ . . ואין מקום 

חשוב בפחות מד’”, הנה יש לבאר את הגדרת הרשויות - רה”י ורה”ר18:

רשות הרבים - מוגדרת ע”פ קרקעיתה, שקרקע שהולכים בו רבים נחשבת רה”ר19, 
ובאם לא הולכים בה רבים אינו רה”ר )כרמלית או מקום פטור(, וא”כ מובן שהקרקעית 

היא העיקר, ומה שלא קרקעית צריך דע”ד20.

רשות היחיד - גדר רה”י הוא האויר של המקום, היינו בזה שמוקף מחיצות. וכדברי 
הנימוקי יוסף21 “עד לרקיע - כל אויר שכנגד רשות היחיד שם רשות היחיד עליו” )ולא 
מוגדר ע”פ קרקעית המקום(, וא”כ מובן שנחשב כמונח במקום ד’ )כיון שאויר רה”י הוא 

כמקום רה”י(22.

13( ואפשר לומר גם ע”פ הסבר הר”ן על הרי”ף )הובא בדברי הר”מ מקאזיס( שרה”י נפעלת בגלל המחיצות 
שסובבות את הרשות ומחשיבות אותו רה”י, היינו שאומרים גוד אסיק מחיצתא לכל השטח של הרשות כביכול 
החפץ שנמצא שם, כמונח בתוך הרשות. וא”כ החפץ שמונח ע”ג קנה כ”ש - חשיב כמונח על מקום ד’ כיון 

שמונח )אפי’ שזה ע”ג קנה כ”ש( ברה”י.
הנ”ל  התוספות  על  משה’  ה’דברות  וכדברי  מקורה.  כשאינו  גם  דמליא’  כמאן  ש’ביתא  הב’  כהדעה   )14
שמדובר כשאינו מקורה, אך במקרה של קלוטה נדרש שיהיה מקורה כדי שנאמר ‘ביתא כמליא דמיא’. וראה 

תוס’ ה, א. ד”ה “לא מחייב רבי”.
15( כך כותב ה’ברכת אברהם’, שאמרינן ‘ביתא כמאן דמליא דמיא’ אע”פ שאינו מקורה.

16( ה, א ד”ה “כמאן דמליא”.
17( ד’, א ד”ה והא בעינן.

18( הררי קדם סי’ כב, ע’ עז.
19( ראה בדברי רב דימי א”ר יוחנן בז, א.

20( וזה שרשות הרבים היא גובה עשרה ולא כמה טפחים בודדים )דלכאורה מצד זה שרשות הרבים היא 
בהגדרה של דרסי ביה רבים היא אמורה להיות כמה טפחים בודדים ולא עשר( כי מצד הענין של תשמיש ביה 

רבים נדרש גובה עשר )כנ”ל סוגיא בדף ז, ב. חורי רה”ר כרה”ר ודברי עולא בדף ח, א. עמוד גבוה תשע(.
21( ההררי קדם לא מביא את הנימוקי יוסף, וחיברתי אותם לדבריו.

22( ואינו לשיטת ר”ת לכאורה, שס”ל שבעינן הנחה במקום ד’ כיון “דאין רגילות להניח החפץ בפחות מד’, 
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ולסיכום ד’ הביאורים23: א. נחשב כמונח במקום שמור, ולא צריך הנחה בפועל במקום 
ד’. ב. כיון שהקנה נחשב כחלק מהקרקע, נחשב כמונח בקרקע ע”ג מקום ד’. ג. רואים את 
האויר כמו קרקע, ולכן גם כשגבוה מי’ טפחים, נחשב כמונח ע”ג מקום ד’. ד. מחיצות רה”י 

מחשיבות את כל אויר הרשות כמונח בתוך קרקע הרשות.

ד
ביאור החילוק בין סוגי הביאורים

הינם  יש לומר, שלב’ הביאורים הראשונים חידושי רב חסדא  והנה בביאורים הנ”ל 
שונים ולא קשורים זה בזה. ולב’ הביאורים האחרונים, חידושי רב חסדא מגיעים מסברא 

אחת, וקשורים זל”ז.

והענין הוא:

לפי הביאור שבקנה כיון שהחפץ משתמר )ביאור הא’(, ולכן נחשב כמונח במקום ד’, 
א”כ אין ב’ חידושי דרב חסדא קשורים זל”ז, כיון שזה שנחשב הנחה. שהוא רק בעמוד, 

ולא דין בכל רה”ר שעולה עד לרקיע.

ולביאור )הב’( שהקנה נחשב כחלק מרה”י )ע”ד פני כותל(, ג”כ אינו בכל סוגי רה”י, 
אלא רק במקרה כגון דא.

אך לביאור )הג’( שכיון שהאויר הוא כמו רה”י, לכן גם באויר למעלה נחשב כמונח 
במקום ד’ – ולא משנה על מה מונח עליו, גם אם לא קנה, וכן מצד המחיצות רואים כמונח 

ברה”י.

מי’  )הד’( שהמחיצות פועלות את הרשות, מובן שגם כשנמצא למעלה  וכן לביאור 
טפחים נחשב כמונח ברה”י עקב המחיצות.

כיון שנחשב כמונח רק מחמת  כך,  ניתן לבאר  ב’ הביאורים הראשונים, לא  אך את 
שהמקרה מדבר בקנה, ולא בסוג אחר של רה”י.

וכן היה מסתמא במשכן”.
23( להעיר מד’ ה’, א, לשיטת רבי שסובר שקלוטה כמי שהונחה דמי, ומשמע מדברי רב חסדא הסובר 
שצריך שיהיה הנחה ע”ג משהו, שלא כדברי רבי שלא צריך שיהיה מונח ע”ג משהו, וכל הדיון שדברי רב חסדא 

הוא בנוגע להנחה במקום ד’.
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ה
ביאור טעמו דרב חסדא ע"פ דברי הראשונים

והנה לכאורה אינו מובן לטעמים הנ”ל )שאי”צ להנחה ממשית ע”ג מקום ד’, כיון שאכן 
נחשב כמונח ברה”י(:

אחד הטעמים ע”כ שצריך הנחה ע”ג מקום ד’, כיון ש”אין24 דרך רגילות להניח החפץ 
בפחות מד’”, וא”כ, הסברא פשוטה ומתאים לומר כך גם לשאר שיטות הראשונים, שכאשר 

החפץ אינו מונח ע”ג מקום ד’ בפועל, ממילא אינו שמור ואינו נחשב כמונח25.

והרי לפי טעמים הנ”ל נחשב כמונח ברה”י גם כשזה נמצא באויר, לא כהסברא שצריך 
להיות מונח במקום גשמי ושמור.

ונראה שיש לבאר ביאור אחר בדרך אפשר, ובהקדים:

ידועה שאלת הראשונים26 מה החילוק בין המקרה של רב חסדא “נעץ קנה” שלא צריך 
מקום דע”ד ברה”י, לבין המקרה של המשנה שכאשר העני מעביר מרה”ר לבעה”ב שנמצא 
ברה”י החפץ צריך לנוח במקום ד’ כדי שיתחייב27, הרי לרב חסדא לא בעי הנחה ברה”י 

ע”ג מקום ד’, וא”כ מהו ההבדל בין ב’ המקרים28?

ומתרצים שם, שההבדל בין המקרים הוא שהקנה נעוץ בקרקע רה”י ולכן נעשה כחלק 
ולכן צריך שינוח  ולא קבוע,  מקרקע דרה”י, משא”כ במשנה הבעה”ב כדבר ארעי שזז 

במקום ד’.

ועפ”ז נראה לבאר דברי רב חסדא בסוגייתנו שב’ חידושיו שייכים זל”ז:

הרי רב חסדא דיבר במקרה שהקנה נעוץ ומחובר בקרקע רה”י, ולכן נעשה כקרקע 
רה”י )היינו שהקנה אינו כמציאות נפרדת מהקרקע, אלא חלק מקרקע רה”י וכמו רה”י 

24( טעם ר”ת בתוס’ ד, א. ד”ה והא בעינן. פיהמ”ש לרמב”ם, תוספות הרא”ש ועוד. וגם לשיטת ר”י שם 
שלומד זאת מפס’ ולא מסברא זו )כנ”ל בפנים( – אם נאמר ש’תשמיש יוצר חשיבות’ מובן שס”ל כסברא זו 
שהביא ר”ת, שהרי מסיים דבריו “ואין מקום חשוב בפחות מד’”, היינו שאע”פ שלומד דבריו מהפס’, אך הגדרת 

מקום חשוב לומד מסברא הנ”ל שרגילות האנשים להניח חפצים ע”ג מקום ד’.
25( עיין קובץ הערות של ישיבתנו גיליון קנ”ד עמוד 76 בהסבר דברי התוספות. וראה ג”כ הערה הקודמת.
26( רמב”ן, ר”ן על הרי”ף, ריטב”א, מאירי, הר”י מיגא”ש ועוד. אך ראה בתוס’ ד, ב דרב חסדא אכן לא 

ס”ל כהסוגיא שם.
27( ד, א. וראה במסקנת הגמ’ )ה, א.( שידו של אדם חשובה לו כדע”ד.

28( הגר”א לומד שכאשר הדבר הוא קבוע לא צריך מקום דע”ד בין לרה”י ובין לרה”ר, אך ראה לקמן דאתי 
שפיר מדוע הוא רק ברה”י.
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שעולה למעלה(, וא”כ לא משנה באיזה גובה הקנה )אפי’ מאה אמה(, ייחשב כמונח בתוך 
חלק מקרקע רה”י )כנ”ל(.

ונראה לדייק הנ”ל מדברי מהראשונים:

לשון הרמב”ן - “לאשמעינן דרה”י עולה עד לרקיע והויא כמונחת בקרקע”. ואפשר 
להסביר בדבריו שהכוונה על הקנה שהוא קיבל את ההגדרה של קרקעית רה”י.

ולשיטת המאירי - גבי אילן ונופו29 שכיון שעיקר האילן מחובר לארץ ממילא גורם 
לנוף שייחשב כמונח מקום דע”ד, ולא בגלל שבעיקר יש מקום ד’. וכלשונו: “ועוד שלא 
אמרו לילך נוף אחר העיקר אלא בעיקר הקבוע ושאינו מתנענע כלל”. ודוקא אז מקבל 
את ההגדרה של רה”י, וממילא יש לו מקום ד’ וכן עולה עד לרקיע, כיון שזה כמו הקרקע 

של רה”י.

לשונו דהר”י מיגא”ש - “אתא רב חסדא לאשמועינן, דרה”י עולה עד לרקיע והויא 
כמונחת בקרקע . . ובהנחה כל דהו מיהא הויא הנחה כמו שהוא מקום דע”ד”. היינו גם אם 

אין בו ד’ טפחים אלא כלשהו, כיון שמחובר לקרקע חשיב כמונח.

ו
ביאור דיוקים בסוגיא ע"פ יסוד הנ"ל

קנה  נעץ  רב חסדא  “אמר  הוא  בגמ’  דהנה הלשון  בסוגייתנו,  נוסף  ענין  יובן  ועפ”ז 
ברה”י וזרק ונח על גביו אפי’ גבוה מאה אמה חייב מפני שרה”י עולה עד לרקיע”.

ומשמע לכאורה מפשט דבריו ב’ דברים:

א. הטעם “מפני שרשות היחיד עולה עד לרקיע” קאי על חידושו הב’ שנח למעלה מי’ 
טפחים ובכ”ז נחשב כמונח ברה”י, ואינו טעם על הענין הא’ שאי”צ הנחה ע”ג מקום ד’ 
ברה”י. ב. עיקר דבריו הם על חידוש זה הב’ )כדמשמע מזה שמביא טעם הנ”ל שקאי על 

חידוש הב’(, וקשה שהגמ’ למדה את עיקר חידושו על הענין הא’?

אך ע”פ הנ”ל יובן:

א. הטעם קאי על ב’ החידושים של רב חסדא, שכיון שרה”י עולה עד לרקיע )ובנדו”ד 
הקנה הנעוץ בקרקע( לכן אי”צ הנחה ע”ג מקום ד’ וכן אפי’ גבוה מאה אמה ייחשב כרה”י. 
ב. עיקר חידושו של רב חסדא הוא בדין הא’ שאי”צ הנחה ע”ג מקום ד’, כדמוכח מזה 

29( ח, א.



298      שערי ישיבה   

ששאלת הגמ’ היא שרואים שלא בעינן מקום ד’. וכן מובן זה שהגמ’ לא כותבת לאחרי 
השאלה על רב חסדא )לימא רב חסדא דאמר כרבי( “אלמא לא בעינן מקום דע”ד”30 )לפי 

הגרסאות שמוחקים זאת מהגמ’(, כיון שענין זה פשוט ע”פ הסבר הנ”ל31.

)כהשיטה  התוס’  שיטת  לדחוק  שאי”צ  דמיא’  דמליא  כמאן  ‘ביתא  סברת  יובן  וכן 
לעיל שמדובר במקורה(,  )וסותר דעת עצמו  שמביא32( שמדובר ברה”י שאינה מקורה 
אלא אפשר להעמיד התוס’ ברה”י שנחשבת כמקורה ע”פ סברא זו שחשיב שגם כשנמצא 

באויר, חשיב כמונח ברה”י, כיון שהקנה נעוץ ברה”י.

30( כמובא בגמ’ לעיל ד, ב, שלאחרי כל ראיה הביאה הגמ’ ‘אלמא’, ‘שמע מינה’. ובסוגייתנו לא הובא זאת:
 31( ולהעיר: לעיל ד, ב - שכתוב “זרק ונח ע”ג זיז “כ”ש” שלא כתוב מילת סיכום כמו “אלמא” או “ש”מ”.
וכבר כתבתי בקובץ הערות קנ”ד עמוד 77, וזהו התוכן בכללות: הגמ’ שואלת על דין המשנה )“פשט העני את 
ידו . . חייב”( “והא בענין עקירה והנחה מע”ג מקום דע”ד וליכא”, ומחפשת הגמ’ מיהו התנא שסובר שאי”צ 
עקירה והנחה במקום ד’, ומציעה כמה אפשרויות, וביניהם משנה זו דזרק ע”ג קנה וכו’, ובכל נסיון העמדה 
)בדף ד, ב שם( כתוב ‘אלמא’ או ‘ש”מ’ “דלא בעי עקירה והנחה ע”ג מקום דע”ד”, חוץ מבראיה זו )נעץ קנה( 
שלא נזכר זה. והביאור בזה בדא”פ: כיון שכל שאר הראיות - אינן מדברות בענין מקום דע”ד עצמו, אלא מתוך 
ענין צדדי שבהם - לומדים שלא צריך מקום דע”ד, ולכן אחרי כל נסיון מוכיחים ממנו לעניננו, אבל במקרה 
של זרק ונח ע”ג זיז - המקרה עצמו עוסק באי צורך מקום דע”ד, ולכן פשוט הדבר )עפ”ז( שלא בעינן הנחה 

במקום דע”ד. לכן לא כותב מילת סיכום )‘אלמא’ ו’ש”מ’(. אבל עצ”ע ואכ”מ.
32( ראה ב’דברות משה’ שבהערה 14.
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שיטות הראשונים בטעם הצורך במקום 
ד'

יביא דברי עולא בגמ’ שעמוד תשעה דינו כרה”ר / יביא שיטת רש”י בהסבר הגמ’ / יצריך עיון בדבריו / יביא מח’ 
הראשונים בהסברת הסוגיא / יביא דברי הר”ן והרשב”א בהסבר שיטת רש”י והרמב”ם / יביא קושיית הראש יוסף 
בהסבר זה / יקדים ב’ הטעמים בצורך במקום ד’ / יחדד ההבדל בין הטעמים / יבאר דבזה נחלקו הראשונים בסוגיין 

/ עפ”ז יתרץ קושיית הראש יוסף / ידייק בגמ’ כא’ מהטעמים הנ”ל 

הת' נהוראי מאיר שי' אקוקה
תלמיד בישיבה

א
מח' הראשונים ברוחב העמוד תשעה ברה"ר

איתא במסכתין1: “אמר עולא: עמוד תשעה ברה”ר ורבים מכתפין עליו וזרק ונח על 
גביו, חייב. מאי טעמא . . תשעה ודאי מכתפין עילויה”. 

למרות  אזי  טפחים,  תשעה  בגובה  עמוד  גבי  על  חפץ  זורק  שאדם  במקרה  דהיינו 
שהעמוד אינו מקום הילוך הרבים )כגון סרטיא ופלטיא מקומות הרגילים להילוך הרבים(, 
אעפ”כ נחשב כרשות הרבים - כי רבים מכתפים עליו ובכך מהווה תשמיש לרבים, והזורק 

חפץ ונח על גביו יתחייב.

והנה לא נתפרש בדברי עולא האם צריך שעמוד זה יהיה ברוחב ד’ טפחים או לא, 
ונחלקו בכך הראשונים: 

דרש”י כתב2: “וכיון דצריך לרבים רה”ר הוא בין רחב ובין קצר”. היינו שלומד שכיון 
 - ובין קצר  ד’ טפחים,  - שרוחבו  רחב  בין  כרה”ר  יחשב העמוד  בו  שרבים משתמשים 

שרוחבו פחות מד’ טפחים3.

וכן כתב הרמב”ם4: “מקום שיש בגובהו תשעה טפחים מצומצמים לא פחות ולא יותר 

1( ח, א.
2( ד”ה ‘מכתפי עילויה’.

3( אמנם ראה גיליון הש”ס שמציין שלקמן )בד’ צא, ב( כתב רש”י שבעינן מקום ד’ דוקא )ד”ה אי נימא(. 
ועיין בשפת אמת )ד, ב בתוס’ ד”ה באילן( דכתב לתווך פי’ רש”י. 

4( שבת פי”ד ה”ח.
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ברה”ר הרי הוא כרה”ר. ואין משגיחין על מידת אורכו ומידת רחבו בין רחב בין קצר מפני 
שרבים מכתפין עליו”. 

אמנם התוס’ רי”ד כתב5: “ . . בעינן שיהי’ רחב ד’ על ד’ דניחא תשמישייהו, אבל אי לא 
רחב ד’ על ד’ דלא ניחא תשמישייהו שאין ראוי לסמוך משוי עליו שמא יפול, לא הוי רה”ר 

אלא מקום פטור . .”. וכן הביאו הראשונים בשם הראב”ד6. 

ב 
ביאור שיטת רש"י והרמב"ם

והקשו הראשונים7 בשיטת רש”י והרמב”ם: 

הרי מפורש בגמ’8 שע”מ להתחייב על הנחה ברה”ר, חייב שהחפץ יונח במקום רחב 
ד’ על ד’ טפחים?

ותירץ זאת הר”ן9 שזהו ע”ד דין ידו של אדם10, שלמרות שאינה רחבה ד’ היא נחשבת 
כמקום ד’ כיון שהיא חשובה אצל האדם, וא”כ גם בעניננו - למרות שהעמוד אינו רחב ד’ 

יחשב כמקום חשוב בגלל שימוש הרבים שמחשיב אותו כרשות הרבים. 

והרשב”א11 )גם ביאר כן, ו( הוסיף תירוץ נוסף - ש”מחשבתו של אדם משוויא ליה 
מקום” היינו שגם אם אין במקום ההנחה דע”ד, הרי שמחשבת האדם מועילה להחשיב את 
המקום שבו הונח החפץ למקום חשוב כד’ על ד’, וכהגמרא בעירובין12 לגבי זרק בפי כלב 

וכו’ שאין שם ד’, ובכל זאת חייב מצד שמחשבתו משוויא ליה מקום. 

בראש יוסף כתב13 דיש לפרש כסברא זו )הב’ בדברי הרשב”א(, ומקשה על סברא הא’: 
“ומ”ש הרשב”א כידו של אדם, איני יודע דכיתוף ראוי לא להניח שם חפץ”.

5( ד”ה אמר עולא.
6( הובא בר”ן ד”ה אמר עולא וברשב”א ד”ה עמוד תשעה.

7( ברשב”א שם ועוד.
8( ד, א. שהקשו על דין המשנה שהמניח ביד הבעה”ב/העני חייב שהרי ביד אין ד’, והעמידו למסקנא )ה, 

א.( שזהו מצד ש”ידו . . חשובה לו כד’ על ד’”. 
9( לעיל הע’ 6.

10( לעיל הע’ 8.
11( ד”ה עמוד תשעה.

12(צט, א. 
13( ד”ה אמר עולא.
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כלומר: זה שהיד נחשבת כמקום ד’ על ד’ הוא כיון שניתן להניח שם חפץ, ואילו העמוד 
תשעה אינו ראוי להנחת חפץ אלא רק לכיתוף, וא”כ כיצד ניתן להשוות ביניהם?

ג
ב' הטעמים בצורך דהנחה במקום ד'

וביאור הענין בהקדים:

דהנה בטעם הצורך בהנחה במקום ד’ בדוקא ניתן לחקור ולבאר בשני אופנים א. מצד 
שזהו מקום חשוב. ב. מצד שזהו מקום שמור.

וי”ל שזוהי מח’ הראשונים במקור הצורך במקום ד’: 

דתוס’ כתבו14: “אומר ר’’ת דאין רגילות להניח החפץ בפחות מד’, וכן היה מסתמא 
במשכן”. 

“ועוד אומר ר’’י: ד’אל יצא איש ממקומו’ משמע דקאי נמי אחפץ, כלומר - ממקומו 
של חפץ . . ואין מקום חשוב בפחות מד’”.

כלומר: ר”ת מסביר שזהו מצד רגילות האנשים, ולכן מסתמא היה כך במשכן. 

ור”י לעומתו מסביר שדורשים זאת מפסוק - “אל יצא איש ממקומו”, שהכוונה היא 
)גם15( למקום החפץ ונחשב מקום דוקא כשיש בו דע”ד.

ויש לחדד ולבאר החילוק בין טעמיהם בהבנת הצורך במקום דע”ד:

לדעת ר”ת יש צורך במקום שמור ברה”ר, וזוהי כוונתו בדבריו ש”אין רגילות להניח 
החפץ בפחות מד’” - שהרי דרך בנ”א להניח החפץ במקום שישתמר שם. וזהו דוקא אם 
יש במקום דע”ד - כיון שבפחות מכך המקום לא מספיק גדול להכיל, והחפץ יכול ליפול 

וכו’ משא”כ במקום ד’ החפץ שמור.

אך לדעת ר”י הצורך במקום דע”ד הוא בכדי שיהיה מקום חשוב - והיינו ש )אין נוגע 
כ”כ האם החפץ משתמר במקום זה או לא, אלא( העיקר הוא שיהיה מקום חשוב, ואז ניתן 

לקרוא לזה מקום החפץ.

14( ד”ה והא בעינן.
15( שאמנם בפשטות הכוונה בפסוק היא לאיסור תחומין, אך הגמרא בעירובין דרשה את הפסוק שכוונתו 
היא גם אל יוציא )ולא רק ‘אל יצא’( - היינו שמדובר גם על מלאכת הוצאה של חפץ לרשות אחרת ועפ”ז 

מחדש ר”י שלומדים את המילה ‘ממקומו’ על מקום החפץ.
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וכמו שכותב הר”י מלוניל16: “ . . ש”מ דלא הוי עקירה והנחה אי לא הוי ממקום חשוב 
לשאינו חשוב”.

ד
עפ"י זה ביאור שיטות הראשונים בסוגיין

בעמוד  דע”ד  צריך  האם  הראשונים  בין  החילוק  יסוד  להסביר  יש  הנ”ל  ע”פ  ואולי 
ברה”ר: 

- שהסיבה לכך שצריך דע”ד הוא מצד הצורך  ר”י  והרמב”ם סוברים כשיטת  רש”י 
במקום חשוב. וכפי שכותב רש”י17 “מעל גבי מקום ד’ על ד’ - דהוי חשוב למהוי הנחתו 

הנחה ועקירתו עקירה . . “. 

ולכן סוברים שלא צריך שיהיה דע”ד בעמוד ברה”ר, כיון שעמוד זה נהיה מקום חשוב 
)לא מצד גודלו אלא( מצד שהכיתוף של הרבים מחשיב את המקום. ולכן למרות שבדר”כ 
יהיה חשוב, הרי שכאן )עקב כיתוף הרבים( אי”צ למקום  צריך דע”ד בשביל שהמקום 

דע”ד.

לעומתם הראב”ד ותוס’ רי”ד סוברים כשיטת ר”ת - שהצורך במקום דע”ד הוא מצד 
שצריך מקום שמור. 

ולכן סוברים שצריך שיהיה בעמוד דע”ד, כי כשאין בו דע”ד אינו מקום שמור, ואין 
דרך בני האדם להניח שם חפציהם. כלומר - למרות שהרבים מכתפים עליו - הם לא יניחו 
בו חפצים כיון שאין זה מקום שמור. וא”כ בשביל להתחייב על הנחה בעמוד זה צריך 

שהוא יהיה רחב דע”ד, דאז הוא נחשב מקום לענין הנחה.

ה
עפ"ז ישוב קושיית הראש יוסף ברשב"א

ועפ”ז יש לתרץ קושיית הראש יוסף על הרשב”א )הנ”ל ס”ג(:

דהנה יש לחקור גם לגבי זה ‘שידו של אדם חשובה כדע”ד’ מצד מה הוא: מצד שהיד 
היא מקום חשוב, או מצד שהיא מקום שמור.

והרשב”א )בביאור הראשון( ס”ל כשיטת ר”י הנ”ל - שהצורך במקום דע”ד הוא כדי 

16( ד”ה והא בעינן.
17( בגמ’ ד, א.
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שיהיה מקום חשוב בפני עצמו, ולא שיהיה מקום שמור, וכלשונו18: “וי”ל דכיון דמשום 
דמכתפי בה . . אע”פ שאין בו ארבעה לפי שאין מניחים שם אלא סומכים בו, ה”ה מקום 

חשוב וה”ז כידו של אדם”. 

וכנ”ל שלפי סברא זו כיתוף הרבים ע”ג העמוד מועיל להחשיבו מקום לענין עקירה 
והנחה, והיינו מצד שהמקום הוי חשוב ע”י הכיתוף.

וממילא לא ניתן להקשות - כקושיית הראש יוסף - לחלק בין כיתוף להנחה.

אמנם שאלת הראש יוסף היא לפי ההסבר בשיטת ר”ת שס”ל לחלק.

יצא איש  “אל  ד’ מהפסוק  ר”י שלמדים מקום  יוסף למד כשיטת  י”ל: דהראש  ועוד 
ממקומו” - מקומו של החפץ, שחשיבות המקום שהחפץ מונח עליו היינו חשיבות של 

מקומו דהחפץ - המקום שבו הוא מונח, וא”כ צ”ל בו דע”ד ולא מספיק הכיתוף.

ו
סתירה בדברי הרשב"א ממק"א

אמנם לכאורה יש להקשות על הביאור הנ”ל בשיטת הרשב”א )שס”ל כשיטת ר”י(, 
דלכאורה מצינו שהרשב”א ס”ל כשיטת ר”ת:

דהנה בדברי הגמ’19 “והא בעינן עקירה והנחה מע”ג מקום ד’” כתב הרשב”א20: “איכא 
למימר דמסברא בעלמא קאמר, לפי שאין דרכן של בני אדם להניח כליהם אלא במקום 
ר”י  שיטת  גם  מביא  )ואח”כ  לן”  לית  אבל מקראי  יפול,  בו שלא  להשתמר  שיכול  רחב 

שלומדים זאת מהפסוק(.

ולכאורה קשה על הנ”ל דאמרינן דס”ל כר”י.

ז
ביאור שיטתו

ויש לבאר זאת ובשני אופנים:

אופן א. הרשב”א אכן סובר כשיטת ר”י דצריך מקום חשוב ולא מקום המשתמר, אלא 

18( שם ד”ה עמוד תשעה.
19( ד, ב.

20( ד”ה הא דאמרינן.
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שבמקום ד’ רגיל )היינו לא בעמוד( מה שיוצר את החשיבות של המקום זה מה שהוא 
מקום המשתמר. 

אי”צ  - שבו  נותן את החשיבות של המקום  - שכיתוף הרבים  אמנם בעמוד תשעה 
שיהיה מקום המשתמר אלא די שיהיה מקום חשוב וכשיטת ר”י.

אופן ב. וכן י”ל לומר שאמנם הרשב”א ס”ל כר”ת - כפי שנראה בדבריו בצורך במקום 
ולכן  ורש”י,  ר”י  בשיטת  נאמר  אדם(  )כידו של  לגבי העמוד  הראשון  ביאורו  אמנם  ד’, 

הקשה על כך הראש יוסף. 

)ש’מחשבתו  נוסף  ביאור  הביא  לכן  ר”ת,  כשיטת  ס”ל  עצמו  שהרשב”א  כיון  אמנם 
משוויא ליה מקום’( - שאם ביאור זה הראש יוסף הסכים, והיינו משום שביאור זה הוא 

כשיטתו - שיטת ר”ת. 

ח
ביאור שיטת התוס' רי"ד והראב"ד

והנה מכהנ"ל יוצא שישנם ב' סברות לכך שא"צ שיהיה בעמוד רוחב דע"ד:

'כידו של אדם' )ביאור הר"ן וביאור א' ברשב"א(.

'מחשבתו משוויא ליה מקום' )ביאור הב' ברשב"א וכן פי' הראש יוסף(.

וא"כ יש לבאר שיטת התוס' רי"ד והראב"ד מדוע אינם מסכימים לב' סברות אלו:

בנוגע לסברא הראשונה - 'כידו של אדם' - י"ל בפשטות שהם סוברים כסברת ר"ת 
אדם  של  ידו  בין  להשוות  א"א  'המשתמר'  מקום  שצריך  סברתו  שעפ"י  בארוכה  וכנ"ל 

לעמוד ברה"ר.

וכפי שניתן לדייק בלשון התוס' רי"ד21: "בעינן שיהי' רחב ד' על ד' דניחא תשמישייהו, 
אבל אי לא רחב ד' על ד' דלא ניחא תשמישייהו שאין ראוי לסמוך משוי עליו שמא יפול, 

לא הוי רה"ר אלא מקום פטור".

ובנוגע לסברא השניה - ש'מחשבתו משוויא ליה מקום', מצינו שהתוס' רי"ד חולק על 
הרשב"א בדין זה וסובר שלא בכל דבר מועיל מחשבתו של האדם. 

21( לעיל הע’ 5.
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דהרשב"א )כנ"ל ס"ב( הוכיח את ביאורו מהגמ' שמדברת במקרים של "זרק בפי כלב 
או בפי כבשן חייב" - שאע"פ שאין בפי הכלב דע"ד הרי 'שמחשבתו משוויא ליה מקום'.

והיינו שסובר שאין הבדל בין עמוד ברה"ר לבין פי הכלב - שבשניהם מחשבתו מועילה.

אמנם התוס' רי"ד כתב22: "פי' פי הכלב הוא חשוב כארבעה על ארבעה מפני שהוא 
בעל חיים, דאי לא הו החשיב ארבעה על ארבעה לא הוויא מחשבתו משוויא ליה מקום, 
שאם נתכווין לזרוק ולנוח ע"ג קנה כל שהוא ברה"ר פטור. ולא הועילה לו מחשבתו לשווי 
מקום חשוב. ולא אמרינן הכא דמחשבתו משוויא ליה מקום אלא משום דאזיל לאיבוד בפי 
הכלב או בפי הכבשן, דתנן במתניתין דהוא פטור משום דאזיל לאיבוד, יאמר הכא כיון 

דקא מכוין להאכיל את כלבו או לזרוק עצים להסיק את הכבשן . .".

כלומר שמחלק בין פי כלב וכדו' לעמוד ברה"ר. בפשטות מצד זה שפי הכלב עושה 
יועיל  לא   - מסויימת  פעולה  בו  שאין  ברה"ר  עמוד  וא"כ  לאיבוד',  בה  ו'איזל  פעולה 

מחשבתו ולכן צדיך שיהיה בו דע"ד. 

22( קב, א. ד”ה ה”ג כיון דקא מכוין מחשבתו משוויא ליה מקום.
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דעת התוס' בעניין "הזורק כוורת לרה"ר"
יביאו דברי הגמ' לגבי הזורק כוורת / יביאו מחלוקת הראשונים בטעם הפטור והקושי העולה מפירוש התוס' / יקשו 
בפירוש התוס' והראשונים / יביאו הסוגיא בקידושין בנוגע ל"גיטו וידו באים כאחד" / יתאימו הסוגייא הנ"ל עם 
דעת התוס' / יביאו דין גיטו וידו בנוגע לגט אשה ויבארו דעת ה'אחיעזר' והקצוה"ח בעניין / ידחו ביאור הנ"ל לפי 
הקצוה"ח / יקשו ב' קושיות במהלך הסוגיא / יחקרו בגדר זריקת חפץ באויר / יבארו דחקירה הנ"ל תלויה בחקירה 
נוספת מהו גדר העקירה וההנחה במלאכת הוצאה / יביאו מחלוקת הראשונים בברייתא ד"אחרים" ויביאו בזה ב' 
נפק"מ / יתלו הדעות בחקירה הנ"ל / יביאו מחלוקת רש"י ותוס' בשאלת הגמ' "ודילמא . ." / יבארו שחולקים 

בחקירה הנ"ל / יבארו דעת התוס' למסקנא באופן שונה / עפ"ז יתרצו השאלות הנ"ל

 הת' שלמה חיים שי' שמולביץ
 הת' לוי שי' דהאן
תלמידים בישיבה

א
מחלוקת הראשונים בטעם הפטור של הזורק כוורת לרה"ר והשאלה 

בשיטת תוס'

במסכתין1: "אמר אביי זרק כוורת לרה"ר גבוהה י' ואינה רחבה ו' - חייב, רחבה ו' - 
פטור. רבא אמר אפי' אינה רחבה ו' - פטור, מ"ט, אי אפשר לקרומיות של קנה שלא יעלו 

למעלה מעשרה".

כלומר: הגמ' דנה במקרה שאדם זורק כוורת לרה"ר, מתי יהיה לכוורת גדר של רה"י 
והוא יהיה פטור. לכו"ע בשביל שתיחשב הכוורת כרה"י ויהיה פטור צריך להיות גובה 
הכוורת  בתוך  לרבע  שיתאפשר  בכדי  טפחים  ששה  הכוורת  ורוחב  טפחים,  י'  הכוורת 

)העגולה( ריבוע של ד' על ד'. 

והנה, בסיבת הפטור כאשר נחה הכוורת ברה"ר מצאנו מחלוקת הראשונים:

רש"י2 כתב: "דהוי רשות לעצמה ואנן ממשכן גמרינן שהיו זורקין מחטיהן במלאכתן 
זורקין רשויות". דהיינו שסיבת הפטור היא משום שאין בזה כבר גדר  זה לזה ולא היו 

1( שבת ח, א.
2( ד"ה "רחבה".
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של זריקת חפץ, אלא נחשב הדבר כזריקת רשות, וכל דיני העברה מרשות לרשות נלמד 
מהמשכן לעניין העברת )וזריקת( חפצים ולא לעניין רשויות.

ובתוס' כתב3: "שהכוורת עצמה נעשית רה"י כשתנוח והוי כזורק מרשות היחיד לרה"י 
דרך רה"ר דפטור כדאמר לעיל דלא ילף זורק ממושיט". כלומר, לפי התוס' זה שהכוורת 
נהפכת לרה"י זה אומר שכאשר נחה בארץ הרשות שלה היא רה"י, וא"כ יוצא שהוא זרק 

מרה"י לתוך רה"י, ולכן יהיה פטור כי הזורק מרה"י לרה"י דרך רה"ר - פטור.

 וממשיך התוס' ומקשה: "השתא משמע דפשיטא ליה לאביי דחשיבא כאילו נחה אחר 
שנעשה רה"י. כלומר, לפי הסבר התוס' בדברי אביי יוצא שעוד לפני שנחה נהפך השטח 
לרה"י, ולכן נחשב שזרק לרה"י. ובפרק הזורק4 הסתפק ר' יוחנן: "בור ט' ועקר ממנו חוליא 
והשלימו לי' והניחו ברה"ר, דעקירת חפץ ועשיית מחיצה בהדי הדדי קאתו ומיחייב או 
לא". כלומר, במקרה שנוצרה המחיצה )ע"י סילוק החוליא( ביחד עם עקירת החפץ יש 
הויא  דלא  כיון  "ואת"ל  וממשיך שם:  לא.  או  כעוקר מרה"י  זאת  נחשיב  להסתפק האם 
מחיצה י' מעיקרא לא מחייב, בור י' ונתן לתוכו חוליא ומיעטה מהו, הנחת חפץ וסילוק 
מחיצה בהדי הדדי קאתו מיחייב או לא מיחייב". דהיינו, שגם אם נאמר במקרה של עשיית 
מחיצה )ע"י סילוק החוליא( מהטעם שמעיקרא בשעת סילוק החוליא לא הייתה מחיצה 
כלל ויהיה פטור, עדיין יש להסתפק בסילוק מחיצה )שע"י הנחת החוליא בתוך הבור( 

שבמקרה זה כבר יש מחיצה מעיקרא, האם יהיה חייב או פטור.

לתוכו  וזרק  ח'  ורוחב  י'  עמוק  ברה"ר  ש"בור  במק"א5  אביי אמר  וא"כ קשה, שהרי 
מחצלת וחלקו פטור", ואם כתב כך בנוגע לסילוק מחיצה )הנחת המחצלת כך שאין ד' 
בשני צדיה( כ"ש שיאמר כך בעשיית מחיצה )שהרי מספקו של ר' יוחנן רואים שעשיית 
מחיצה קלה יותר ואין כ"כ להסתפק בה(. ועפ"ז, כשם ששם פוטר מהטעם הנ"ל ש"לא 
הויא מחיצה מעיקרא" כך גם בענייננו היה צריך אביי לפטור את זורק הכוורת משום דלא 

הויא מחיצה מעיקרא.

וכתב תוס' ליישב זאת, שאפשר לומר שהטעם שלפי אביי פטור כשזורק את המחצלת 
הוא מכיוון שההנחה ועשיית מחיצה באים כאחד, ולכן לא נחשב שהניח ברה"י.

וצריך להבין:

3( ד"ה "רחבה" הב'. וכעין זה כתבו התוס' הרא"ש )ד"ה "רחבה" הב'(, הריטב"א )ד"ה "אמר"(, המאירי 
)ד"ה "זה"( ועוד.

4( צט, ב.
5( ק, א.
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מהו הבסיס להנחת התוס' ושאר הראשונים6 שעוד בזמן שהכוורת באויר, לפני ההנחה 
ממש ייחשב השטח שעליו תנוח רה"י, אע"פ שהוא יקבל גדר רה"י )ד' טפחים ומחיצות י'( 

רק כאשר תנוח הכוורת בפועל?

ב
הביאור ע"פ הדין "גיטו וידו באים כאחד"

ואולי יש לבאר זאת, ובהקדים:

ובחזקה  ובשטר  בכסף  נקנה  כנעני  "עבד  דברי המשנה  מובאים  קידושין7  מס'  בגמ' 
וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו דברי רבי מאיר". ולומדת הגמ' 
את החידוש בדברי רבי מאיר: "בכסף ע"י אחרים - אין, אבל לא ע"י עצמו". כלומר, רבי 
מאיר מחדש שהאופן היחיד להשתחרר ע"י כסף אצל עבד כנעני זהו רק כאשר אדם אחר 
משלם את הכסף, אבל העבד אינו יכול לשחרר את עצמו כי "כל מה שקנה עבד קנה רבו".

מכדי   - מדעתו  שלא  "אילימא  מאיר:  רבי  מדבר  מקרה  באיזה  הגמ'  דנה  ובהמשך 
שמענא ליה לר' מאיר דאמר חוב הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות ותנינא זכין לאדם 
שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו, אלא פשיטא מדעתו - והא קמשמע לן: על ידי אחרים 
אין, על ידי עצמו לא, אלמא אין קנין לעבד בלא רבו אי הכי אימא סיפא בשטר על ידי 
עצמו על ידי עצמו אין על ידי אחרים לא ואי מדעתו על ידי אחרים אמאי לא". דהיינו 
שבכל אחת מהאפשרויות להעמיד את דברי ר' מאיר יש בעיה, שאם נאמר שמדבר בשלא 
מדעתו זה סותר לשיטתו שאין חבין לעבד אלא בפניו, ואם נאמר שמדבר במדעתו אי"מ 
הסיפא, שמדברי הסיפא "בשטר ע"י עצמו" משמע שבשטר רק ע"י עצמו אפשר לקנות 

אבל ע"י אחרים א"א, ואי"מ הטעם שהרי זה מדעתו? 

ומציעה הגמ' ביאור לזה: "וכי תימא מאי ע''י עצמו אף ע''י עצמו והא קמ''ל דגיטו וידו 
באים כאחד". כלומר: החידוש בדברי ר' מאיר הוא שאפילו במקרה שהשחרור לא נעשה 
ע"י שמישהו אחר יקבל עבורו אלא ע"י העבד עצמו, גם אז הוא יוכל להשתחרר משום 

ש"גיטו וידו באים כאחד".

במילים אחרות: שטר השחרור יכול לפעול רק כאשר יגיע לידי העבד, ובענייננו הדבר 
לא מתאפשר כי "יד העבד כיד רבו" והעבד אינו יכול לקנות דבר לעצמו, ובזה מחדש 

6( הובאו לעיל הע' 3.
7( כג, א. ועד"ז ראה בהבא להלן גיטין עז, א בנוגע לגט אשה.
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ר' מאיר שמכיוון שהכח לזכות בגט ושחרור העבד באים בבת אחת, מועיל הדבר לקניית 
העבד וייחשב שזכה בשטר ויוכל להשתחרר.

אך גם אפשרות זו דוחה הגמ': "והא לא תני הכי, דתניא: בשטר ע''י עצמו ולא ע''י 
אחרים דברי ר''מ". דהיינו שא"א לפרש שזהו החידוש בדברי ר' מאיר מכיון שר' מאיר 

אומר מפורש ש"לא ע"י אחרים" כלל.

בפשטות, החידוש בדין "גיטו וידו" הוא, שמכיון שחלות ב' העניינים באים יחד )הכח 
לקבל  יוכל  )שקודם  הדרוש  כסדר  שאינם  אע"פ  הגט(  ע"י  העבד  ושחרור  בגט  לזכות 
ולאחמ"כ יקבל וישתחרר( מועיל דין גיטו וידו לומר שכאילו הוקדמה היכולת של העבד 
לקבל )אע"פ שעדיין אינו משוחרר( כהסדר הדרוש, וזהו משום שגיטו וידו באים כאחד 

ממש8.

ולכאורה, ע"ד העיקרון הנ"ל אפ"ל בענייננו:

כאשר תנוח הכוורת ברה"ר, המקום בו תנוח יהפך לרה"י )כיוון שמקבל גדרי רה"י, 
מחיצות י' ורוחב ד'(, וא"כ מכיוון שזריקת החפץ מרה"ר והחלת גדר רה"י בשטח זה באים 
כאחד, נוכל לומר שיצירת רה"י תחשב קודמת למעשה ההנחה )שעליו אמור להתחייב( 

ולכן יהיה פטור, כמו בזריקה מרה"י לרה"י דרך רה"ר. 

במילים אחרות: 

כשם שלגבי עבד שני הדברים )קבלת הגט ע"מ להשתחרר והשחרור ע"מ שיהיה לו 
גורם את פעולת השני, ושם אנו  יד לקבל את הגט( תלויים זב"ז9, ויותר מכך, כל אחד 
לו לקבל את  אומרים שנחשב כאילו הוקדמה הפעולה בשחרור העבד ע"מ שיתאפשר 
הגט, כך יש לומר בענייננו, שהיות ושתי הפעולות )החיוב של זריקה והגדר של רה"י ע"מ 
שיהיה פטור( תלויות זו בזו, נאמר שהפעולה ברשות קודמת ע"מ שיהיה אפשרי לפטור 

על פעולת הזריקה.

ג
פירוש הקצוה"ח והאחיעזר בדין זה ודחיית הביאור הנ"ל לפי הקצוה"ח

והנה, את חידוש הדין "גיטו וידו באים כאחד" מצינו גם בנוגע לגט אשה:

8( ראה לקמן בדברי הקצוה"ח ובהע' 13.
9( ראה אנציקלופדיה תלמודית כרך ב’ ע’ באים כא’.
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במס' גיטין10, על דברי המשנה "הזורק גט לתוך חצרה הרי זו מגורשת", שואלת הגמ', 
מה מועיל הזריקה לתוך חצרה והרי מה שקנתה אשה קנה בעלה. ותירץ רבא, שגיטה 
וחצרה באין כאחד, דהיינו שהאפשרות שיהיה חצרה )ללא קשר לבעל( כדי לקנות את 

הגט, והגירושין ע"י קניית הגט באים כאחד וכפי שנת"ל. 

ובעניין זה ד"גיטו וידו באים כאחד" מצינו שני ביאורים:

א( 'קצות החושן' כתב11: "ונסתפקתי בראובן שנתן שטר מתנה לשמעון על ביתו, ונתן 
השטר תוך ביתו, ואמר לו הנני נותן לך הבית עם השטר מתנה שבתוכו מי נימא כה"ג 
חצירו ומתנתו באין כא'. דכה"ג אמרו ר"פ הזורק, חצירה, מה שקנתה אשה קנה בעלה, 
ומסיק יד דעבד כיד רבו, אלא גיטו וידו באין כאחד וה"נ חצירה וגיטה באין כא'. והרי 

בשעה שזרק לה הגט תוך חצירה עדיין אינו חצירה אלא ע"י הגט נעשה חצירה". 

כלומר: הקצוה"ח דן במקרה שבו אדם נתן מתנה את ביתו לחברו עם שטר המתנה 
בתוכו, ומקשר זאת לדין גיטו וידו הנ"ל שמשתחרר העבד, ולכן רוצה לומר שגם בנוגע 

למקרה זה יחול הקניין עוד לפני כן - ויועיל בשביל לקנות את הבית.

וממשיך הקצוה"ח ודוחה זאת:

יצא  זוכה, דכיון דהחצר והשטר עדיין לא  נראה פשיטא דכה"ג אינו  "ולאחר העיון 
מרשותו איך יזכה בו המקבל, ומאין יהי' לו למקבל זכי' בביתו ובשטרו. והא דאמרינן גבי 
גט חצירה וגיטה באין כא', נראה דגט שאני, דגט אשה ודעבד לא בעי זכי' שיזכה דרך זכי', 

כיון דאשה ועבד בע"כ ואין זכי' בע"כ". 

ועבד העיקר  הוא משום שבשטר של אשה  וידו  גיטו  הדין  והעולה מדבריו, שיסוד 
שהנותן יתן את השטר, אך אין צורך שהמקבל יזכה בו כדין "זכייה" ע"מ שיחול הגירושין 

והשחרור, וא"כ רק בכגון דא ניתן לומר ש"באין כאחד".

ולכן לא יועיל דין זה במקרה של נתינת מתנה, שצ"ל "זכייה" מצד המקבל.

ב( ה'אחיעזר'12 כתב על דברי הקצוה"ח: "ובאמת מאי דמדמה הקצוה"ח לדין דאם נתן 
ביתו לאחר וכתב עליו שטר מתנה והניח השטר מתנה בתוך הבית דלא מהני - לא דמי, 
דשאני התם דאין כאן הוצאה מרשות בפועל כלל ובמה יזכה המקבל, משא"כ בנותן לעבד 
שט"ש, הא בפועל יש לו רשות ורצון, רק דאמרינן שאין לו יד לזכות, דמה שקנה עבד קנה 

10( עז, א.
11( סי' ר סק"ה.

12( ח"א סי' כח אות יא.
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רבו ויש עליו שיעבוד הרב, בכה"ג שפיר י"ל כלפי הדינים דיד עבד כיד רבו והשיעבוד 
דהאדון, גיטו וידו באים כאחד להשתחרר משיעבודו כיון דבפועל הוא ברשות אחר". 

יש רשות עצמאית, אלא שכל עוד שהוא ברשות רבו  ותמצית דבריו: לעבד באמת 
שעבוד הרב מונע ממנו לקבל את הגט לידו, ולכן כאשר נותן הרב את הגט, מועיל הדין 

"גיטו וידו באים כאחד" לבטל המניעה ויוכל העבד לקבל את הגט. 

ונמצא, דישנו חילוק בין פירוש ה'קצות' וה'אחיעזר': 

לפי ה'קצות', בשעת נתינת הגט יוכל העבד לקבל את הגט, היות ומשום "גיטו וידו" 
מחשיבים אותו כמשוחרר, אף שאינו משוחרר רק ע"י שהגט מגיע לידו. 

אך לפי ה'אחיעזר', בשעת נתינת הגט מועיל "גיטו וידו" להסיר דבר המונע ממנו את 
השחרור, ולכן יוכל העבד לקבל את השטר משום שבמצב זה אפילו שאינו משוחרר יש 
לו יד וניתנת לו האפשרות לקבל, כמו"כ באשה יש לה את הרשות בחצרה אע"פ שעדיין 

אינה מגורשת. 

ובמילים אחרות:

לקצוה"ח - כשב' העניינים באים כאחד, מועיל הדבר לפעול לגמרי את הקניין.

לה'אחיעזר' - זה שב' העניינים באים כאחד הוא מסיר דבר המונע ממנו לקנות, וא"כ 
זה פועל שיוכל לקנות את השטר, אע"פ שאינו משוחרר לפני"ז13.

וידו לזריקת  גיטו  דין  נוכל להתאים את  ולכאורה נראה שלפי פירוש הקצוה"ח לא 
הכוורת בנדו"ד, והטעם הוא:

שנחשב  בנדו"ד  לומר  ניתן  שלפיה  וידו  גיטו  בדין  )ס"ב(  לעיל  שהובאה  הסברא 
שהכוורת נעשית רה"י קודם שתנוח אינה מתאימה לפירוש הקצוה"ח, משום שלפי הסבר 
הקצוה"ח יוצא, שמה שהעבד משוחרר לפני ש"קיבל" את הגט אינו משום שאנו כאילו 
מקדימים את שחרורו לקבלת הגט כנ"ל, אלא משום שאין צורך כ"כ בקניית הגט ע"י העבד 

13( בדומה לזה כתב ב'אמרי בינה' )קונטרס הקניינים סי' כז(. 'קהילות יעקב' )סי' כט(. שיעורי ר' שמואל 
)קידושין שכו(. וראה 'קובץ שיעורים' במה שכתב בזה, שאף שהתורה החשיבה את יד העבד לאדונו לענייני 
קניינים סוכ"ס יד העבד היא, ולכן מכיון שאין נתינת הרב מושלמת אם לא יקבל העבד בידו, לזה מועיל דין 
"גיטו וידו באים כאחד" לבטל מניעה זו )שיוך היד לרב לענייני קניינים( וייחשב כיד העבד ויוכל לקנות בה 

את שטר השחרור. 
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אלא העיקר הוא מה שנותן את גט השחרור לעבד, אך בנוגע לכוורת אאפ"ל סברא זו שכל 
הסיבה היא רק משום שהעיקר הוא ה"נתינה"14.

שקודם לכן השטח נהפך לרה"י,  ובמילים אחרות: לגבי כוורת תוס' מדגיש שנחשב 
אבל לא שייך לומר שהפטור על זריקת הכוורת יהיה קודם, כי אין שום סיבה כבר לפטור 
כאשר הכוורת עדיין באויר משום שכל החיוב בזה הוא מטעם העקירה וההנחה. משא"כ 
בשחרור עבד שייך לומר שהעבד ישתחרר כבר בנתינת הגט ע"י רבו, כיוון שזהו עיקר 

שחרור העבד, ע"י נתינת השטר. 

ד
השאלות המתעוררות בסוגיא

לזריקת  וידו  גיטו  דין  להתאים  לכאורה  אפשר  ה'אחיעזר'  ביאור  לפי  שנת"ל,  כפי 
הכוורת בנדו"ד, ובכדי להבין זאת בעומק יותר יש להקדים ולעיין כאן בכמה מקומות:

א( בשיטת התוס' בכלל יש להבין, מה הכריח את תוס' ללמוד כך בדברי הגמ', ולא 
פי' כרש"י בצורה פשוטה יותר, שהחיוב על זריקת הכוורת כשרחבה ו' הוא משום שזורק 

רשות, ולומדים מהמשכן דין זריקת חפצים ולא זריקת רשויות.

ב( בדברי הקצוה"ח שהובאו לעיל, צלה"ב, על מה מבסס את דבריו שהעבד נחשב 
כאילו נשתחרר מצד נתינת הגט. דלכאורה, ממ"נ: אם פעולת השחרור נפעלת רק בקניית 
והרי בכל מקרה אינו משתחרר ללא  העבד אז מה הטעם שנהיה משוחרר כבר לפני"ז 
קניית השטר. ואם אין פעולת השחרור נפעלת ע"י קבלת העבד, א"כ מה החידוש בדברי 
הגמ' )שמביאה דין זה ע"מ להבין את חידושו של רבי מאיר במשנה(, ובוודאי שמשתחרר 

ברגע שנתן הרב. 

14( עיין ב'שיעורי ר' שמואל' )קמא אות קלח( שהביא דברי הירושלמי שהתורה מקנה לאשה את הגט 
לאחר נתינת הבעל אפילו בע"כ, וכתב שלזה התכוון הקצוה"ח ואמר שמצד הבעל מספיק רק הנתינה, היינו 
משום שכנ"ל התורה מיד מקנה את הגט לאשה אפילו בע"כ. ולכאורה אף לדברים אלו אין הכרח להתאים 
הסברא הנ"ל )דלעיל ס"ב( לדעת הקצוה"ח היות שעדיין מה שזוכה האשה מכח התורה אינו בא לומר שגיטו 
וידו פועל שתשתחרר לפני"ז ולכן תקנה חצרה, אלא כנ"ל שהתורה הקנתה הגט לאשה והוא דין מיוחד באשה. 
ועיין ב'אבן האזל' שכתב בעניין זה )הל' שכירות פ"ט(, שע"פ דברי הירושלמי הנ"ל מובן דין גיטה וחצרה, 
שאע"פ שאין חצרה קונה לה, אעפ"כ, מכיון שהתורה זכתה לה בע"כ קונה את הגט. וראה בהע' הקודמת בדעת 

הקוב"ש. 
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ה
ב' האופנים בנוגע לזריקת חפץ מרשות לרשות והשתלשלותם מהחקירה 

בנוגע לאיסור הוצאה מרשות לרשות

ויובן כ"ז בהקדים:

דהנה, יש לחקור בעניין זריקת חפץ מרשות לרשות, דיש לבארו בב' אופנים:

כאשר נכנס החפץ לאויר הרשות השני' כל זמן שהחפץ עדיין נע באויר, החפץ א. 
אינו מוגדר כנמצא ברשות מסויימת, ורק כשנח - נקרא שנמצא באותה רשות 

שנח בה.

כאשר החפץ נכנס לאויר הרשות השני' כבר השתנתה רשות החפץ, אלא שהתהליך ב. 
בפועל לוקח כמה זמן עד שהחפץ נח באותו מקום, ולפי"ז כאשר החפץ באויר 

הוא כבר מוגדר באותה הרשות שבה אמור לנוח15.

ולכאורה, ב' אופנים אלו משתלשלים מחקירה נוספת בגדר העקירה וההנחה בחפץ, 
דגם בזה ישנם ב' אופנים16: 

לכל חפץ יש את מקומו הפרטי, ובהעברת החפץ נוצר שינוי בחפץ עצמו. דהיינו, א. 
מצד זה שעבר החפץ לרשות אחרת נפעל שינוי בחפץ עצמו, שכבר מוגדר ברשות 

אחרת.

ע"י העקירה וההנחה של החפץ נפעל שינוי גם במקום החפץ. וזה מה שאסרה ב. 
התורה, שינוי בחפץ שגורם לשינוי במקום החפץ במה שכבר אינו נח על הרשות 

הראשונה.

ובפשטות, מב' האופנים האלו מגיעים ב' האופנים בהגדרת החפץ באויר:

15( ובדומה לזה כתב ב'תוצאות חיים' )סי' ט סקי"א(: "יש לחקור בענין עקירה והנחה דחיוב שבת, די"ל 
וענין  ענין המלאכה,  וההנחה בעצם הם המלאכה אלא השתנות הרשותים מעל החפץ הוא  דלאו דהעקירה 
היא  וההנחה  היציאה מרשות  היא  דעקירה  לרשות  והכניסה מרשות  היציאה  הם המשלימים  והנחה  עקירה 
הכניסה לרשות". דהיינו, שה'תוצאות חיים' חוקר האם העקירה וההנחה הם עצם עניין המלאה דהעברה מרשות 
לרשות, או שעצם המלאכה זה השתנות הרשויות והעקירה וההנחה הם רק אמצעי לבצע זאת. ולכאורה נראה 
שעד"ז הם ב' האופנים הנ"ל האם העקירה וההנחה הם רק סיוע טכני להעברת החפץ )ז.א. שעיקר הפעולה 
נעשתה כבר( וממילא החפץ כבר מוגדר ברשות שנשלח אליה או שהעקירה וההנחה הם עיקר הפעולה וממילא 

כל עוד לא הונח בפועל אינו מוגדר באיזו רשות. וראה עד"ז מ"ש בשו"ת 'אבני נזר' או"ח סי' רמה.
16( מי טל )להגרימ"מ קלמנסון( הוצאה, סי' ד.
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כבר חפץ של רשות  הוא מה שמשתנה החפץ עצמו שהוא  - העיקר  הא'  אופן  לפי 
אחרת, ולפי"ז יוצא שבעת הזריקה עוד לא נחשב החפץ כמונח ברשות החדשה כי עוד לא 

הונח שם בפועל, וא"כ כל עוד הוא לא נח בפועל החפץ אינו מוגדר )כאופן הא' דלעיל(.

הזריקה  א"כ שבעת  יוצא  החפץ,  מקום  מה שמשתנה  הוא  העיקר   - הב'  אופן  ולפי 
כבר השתנה מקום החפץ, או עכ"פ ההתחלה בזה - ע"י שהתרוקן הרשות שבה היה מונח 
החפץ. ולכן יוצא שהחפץ כבר עבר לגדר אחר - חפץ שמונח ברשות אחרת )רק שכנ"ל, 

לוקח זמן טכני עד שנח במקום שאליו מיועדת הזריקה( )כאופן הב' דלעיל(.

ובסגנון אחר: 

אם העיקר הוא השינוי בחפץ )אופן הא'( - זה נפעל רק כאשר תתבצע פעולה חיובית 
של כניסת החפץ לרשות חדשה, ולכן בזמן התעופה עוד לא נפעל השינוי. אך אם העיקר 
הוא השינוי במקום החפץ )אופן הב'( - זה נפעל ע"י פעולה שלילית שיפסיק החפץ לנוח 
על מקומו הראשון, ולכן לפי"ז ניתן לומר שכאשר עזב החפץ את מקומו הראשון והחל 
לנוע באויר )והשתנה הרשות כנ"ל( נחשב כאילו הונח כבר ברשות החדשה )שזהו חלק 

משינוי הרשות שעובר למקום שונה(, רק שכעת עף באויר ע"מ שיעבור בפועל.

ו
תליית ב' האופנים במחלוקת הראשונים ועפ"ז הביאור בתוס' דידן

"אחרים  הברייתא:  וז"ל  "אחרים",  כשיטת  ברייתא  הגמ'  מביאה  ע"א  ה  בדף  הנה, 
אומרים, עמד במקומו וקיבל חייב, עקר ממקומו וקיבל פטור". דהיינו שאם אדם זורק 
ברה"ר חפץ לחברו בסוף ד' אמות, אם החבר קיבל את החפץ במקום שבו נחת החפץ מכח 
הזורק - הזורק חייב כי עשה עקירה והנחה, ואם השני עקר ממקומו17 וקיבל את החפץ - 

הזורק פטור כי לא קיים הנחה.

ובביאור הדבר, הטעם שיהיה פטור כאשר עקר ממקומו מצינו ב' דעות עיקריים - 
רש"י והרמב"ם: 

רש"י כתב18: "דלא איתעביד הנחה מכחו"19. והיינו שסיבת הפטור לפי רש"י היא משום 

17( ראה רש"י ד"ה "עקר": "עקר. המקבל ממקומו ורץ לקראת החפץ וקבלו".
18( ד"ה "פטור".

19( ובמיוחס לר"ן )ד"ה "נעקר"( הוסיף שהחידוש גדול יותר, שאף שנתכוון הזורק מתחילה לזרוק לחברו, 
אם השני עקר ממקומו הוא ביטל את דעת הראשון ולא נחשב שנעשה הנחה מכחו. ועד"ז כתב ה'ויברך דוד' 

)ד"ה "עקר"(.
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שההנחה לא הייתה מכח הזורק וא"כ לא יתחייב על העקירה בלבד שנעשתה מכוחו. וכ"כ 
הריטב"א20, שמשום כך נחשב הדבר כשניים שעשאוה ולכן שניהם יהיו פטורים. 

והרמב"ם בהל' שבת כתב21: "הזורק ונחה בתוך ידו של חברו. אם עמד חברו במקומו 
וקבלה הזורק חיב שהרי עקר והניח. ואם נעקר חברו ממקומו וקבלה פטור. . ׁשאין ההנחה 

גמורה עד שינוח החפץ במקום שהיה לו לנוח בו בשעת עקירה:

משום  הוא  הזורק,  פטור  יהיה  ממקומו"  שב"עקר  הטעם  הרמב"ם  לשיטת  כלומר, 
שכשזרק היה החפץ צריך לנוח במקום מסויים ומכיוון שהשני בא ושינה את מקום הנחת 

החפץ, יוצא שההנחה לא הייתה מושלמת22.

והנפק"מ בין השיטות כתב המאירי23: 

במקרה שלכתחילה הזורק התכוון שהשני יקבל את החפץ בכל מקום שהוא. שלפי 
רש"י )מצד כח הזריקה( - הזורק פטור כי סו"ס אין ההנחה נעשית מכוחו, משא"כ לפי 
הרמב"ם )מצד דעת הזורק( - הזורק יהיה חייב כיוון שמצד דעתו של הזורק לא השתנה 

דבר והחפץ נח במקום שהיה בדעתו. 

ונפק"מ נוספת כתב ה'שפת אמת'24, שלפי הרמב"ם מספיק אפילו פשיטת יד קטנה - 
שבזה הוא משנה את המקום שבו היה אמור לנוח החפץ. אבל לפי רש"י והחולקים על 
הרמב"ם לא מספיק רק שפשט את ידו אלא עליו לעקור ממש ממקומו ע"מ שנחשיב את 

פעולת ההנחה מכוחו של השני.

ולכאורה, י"ל דבהא פליגי:

לרש"י - כדי שיתחייב הראשון צריך להיות שינוי בחפץ )ע"י שיכנס לרשות החדשה 
וינוח(, ולכן כשהראשון זרק את החפץ, כל עוד החפץ באויר - החפץ עוד לא השתנה 
ואין עליו חיוב. וממילא כאשר יבוא השני ויעקור ממקומו וישלים את פעולת ההנחה, אז 
יהיה פטור הזורק כי את ההנחה )השלמת השינוי בחפץ( פעל השני, למרות שדעתו שבכל 

מקום שירצה ינוח.

לרמב"ם - כדי להתחייב צריך שיהיה שינוי במקום החפץ )ע"י שיוצא מהמקום שלו 

20( ד"ה "נעקר". וראה גם במאירי )סוד"ה "הזורק"(: "אם נעקר ממקומו וקיבלה אין הנחה זו מכח הזורק".
21( פי"ג הט"ו.

22( וכן משמע גם דעת רבינו חננאל )בד"ה "וא"ר"(. ועיין ב'מקור הלכה' )סי' כד( שהאריך בדבריו.
23( מאירי ד"ה "כבר".

24( ד"ה "עקר".
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והרשות מתרוקנת(, ולכן כאשר זרק הראשון את החפץ, גם בזמן שהחפץ באויר - נפעל 
השינוי ברשות )ולכן נחשב כביכול כמונח כבר בארץ, אלא שנותר התהליך הטבעי עד 
שינוח לחלוטין(, וממילא מכיוון שלפי הרמב"ם עיקר השינוי דהרשות כבר נפעל )וכנ"ל, 

חסר הזמן הטכני(, לכן פעולת השני אינה מפריעה באם דעתו הייתה על כל מקום.

ולאידך: אם הייתה הושטת יד קטנה - הרי שלדעת רש"י, שהשינוי נוצר בעת ההנחה, 
הרמב"ם,  לשיטת  אך  ההנחה,  בעת  הזורק  של  מכחו  השינוי  נוצר  זה  במקרה  גם  הרי 
שהשינוי נוצר בעת העברת הרשות, משום שעתיד לנוח במקום מסויים, הנה כאשר החפץ 

לא נח בסוף באותו מקום - בטלה פעולת ההעברה.

ע"י  הפרעה  )ללא  באויר  החפץ  שכאשר  הנ"ל,  הב'  באופן  חידוש  יוצא  הנ"ל  וע"פ 
מישהו שני( החפץ בהגדרתו נחשב כמונח )היות וכבר "עבר" ע"י שינוי הרשות כנ"ל(, 
וא"כ כאשר יסתיים שלב ההעברה בפועל, יוצא שהחפץ נחשב מונח למפרע. כלומר, עוד 

מרגע הזריקה.

ועפ"ז יובן היטב בנדו"ד:

כאשר העומד ברה"י זורק את הכוורת לעבר רה"ר - הגדר של אותו שטח שבו תנוח 
הכוורת הינו רשות היחיד. ולאחר שהכוורת תנוח נמצא שהפיכת המקום לרה"י התבצעה 
כבר לפני שנחה הכוורת. ולזה כתב התוס' ד"משמע דפשיטא ליה לאביי דחשיבא כאילו 

נחה אחר שנעשה רה"י".

ז
שיטות רש"י ותוס' בנוגע להחילוק בין עקירה והנחה ודברי ה'שפת אמת' 

בענייין

ויש לתלות יסוד זה במחלוקת נוספת:

בדף ד ע"ב בנוגע לדברי רבה להעמיד המשנה כר"ע דלא בעינן מקום דע"ד, שאלה 
הגמ': "ודילמא הנחה הוא דלא בעיא הא עקירה בעיא". 

כלומר: לאחר שדנה הגמ' בדברי ר"ע מגיעה הגמ' למסקנה שהוא סובר שלא צריך 
הנחה ע"ג מקום ד'. וע"ז מגיעה הגמ' ושואלת, אולי כל מה שאמר ר"ע הוא לגבי הנחה 
בלבד )כלומר, דין המשנה המדבר בהנחה(, אבל בעקירה אולי עדיין יסבור ר"ע שצריך 

מקום ד'.
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ובנוגע לסיבה שהגמ' רצתה לחלק בדעת ר"ע בין הנחה לעקירה מצינו כמה דעות 
בראשונים ובאחרונים:

רש"י כתב25: "עקירה בעי מעל גבי מקום ד', מדלא קתני ר''ע מחייב שתים אחת משום 
הוצאה ואחת משום הכנסה". כלומר, משום שכתוב "רבי עקיבא מחייב" ולא כתוב "מחייב 

שתיים", מובן מזה שרק בדבר אחד חייב - והוא ההנחה ברה"ר.

ובתוס'26 הביאו לכך טעם ע"פ מ"ש התוס' בדף ד ע"א שדורשים מהפסוק "אל יצא איש 
ממקומו" - אל יוציא, משמע שעיקר הלימוד הוא לגבי עקירה דווקא, ולכן ייתכן שדוקא 

בו בעינן מקום דע"ד.

ועד"ז כתב הרשב"א27 שמצד סברא יש לחייב דע"ד דוקא בעקירה, משום שאז היא 
תחילת המעשה וצריך שיהיה במקום חשוב28.

ח
תליית הדעות בחקירה הנ"ל ועפ"ז ביאור שיטת התוס'

ולכאורה י"ל שנחלקו בב' האופנים הנ"ל:

התוס' ושאר הראשונים יסברו כאופן הב' דלעיל שעניין ההעברה הוא שינוי הרשות, 
בעקירה )כפי שנת"ל שלפי אופן הב' נפעל שינוי  שהעיקר נפעל כבר  ולכן באמת יוצא 

הרשות כבר בעקירה, רק שלוקח זמן עד שמתממש בפועל וכו'(. 

ואולם ההנחה לפי"ז היא רק הסיום הטכני של הפעולה בלבד, ואין צורך בזה שיהיה 
מקום חשוב ע"י שיהיה בו דע"ד.

ולכאורה עפ"ז מתווסף כאן חידוש גדול: לא רק שעיקר הפעולה נעשית בזמן העקירה 
נחה  שבו  הזמן  באמת  שזהו  למפרע  יתברר  בפועל  שתנוח  שלאחר  אלא  הנ"ל,  לאופן 

הכוורת - בשעת הזריקה.

התוס'  שלשיטת  מובן,  וממילא  בסוגיין,  התוס'  סובר  גם  שכך  בפשטות  י"ל  ועפ"ז 

25( ד"ה "ודילמא הנחה".
26( ד"ה "ודילמא".

27( ד"ה "הא פרכינן".
בזה  במ"ש  עוד  וראה  "ודילמא"(.  )ד"ה  והריטב"א  "והא"(  ד"ה  ע"א  )לעיל  הרמב"ן  כתב  גם  ועד"ז   )28
המאירי )לעיל ע"א ד"ה "הזורק"(. גור אריה )ד"ה "הא"(. חלקת בנימין )בתוד"ה "ודילמא" בא"ד ונראה(. וכעין 

זה נזכר בדברי התוס' הרא"ש )סוד"ה "אלא"(.
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שאומרים כאופן הב' הנ"ל, כאשר זורק את הכוורת בענייננו - הכוורת נחשבת כאילו כבר 
בזמן זה  שרק  הונחה ברשות שאליה נשלחה ע"י הזריקה )ועוד יותר - מתברר למפרע 
הונחה ונהפכה לשטח רה"י(, וזוהי הסיבה שמחשיב תוס' את הכוורת כאילו כבר מונחת 

)וממילא יהיה חייב הזורק היות וזרק כוורת לרשות שהיא רה"י(. 

ועפ"ז מתורצת השאלה הראשונה דלעיל ס"ד, דבאמת ההכרח של תוס' לומר כך הוא 
משום שזוהי עמדתו בשורש הדברים, וכפי שנת"ל בדעת התוס' שבהנחת הכוורת יוברר 

למפרע שאז הוא זמן ההנחה.

ט
חידוד בדעת התוס' ועפ"ז ביאור שיטת קצוה"ח

אמנם, נראה לומר שיטת התוס' באופן שונה קצת, ובהקדים:

דהנה, הובא לעיל קושיית התוס', שלפי שיטת אביי ב"בור ברה"ר עמוק י' ורוחב ח' 
וזרק לתוכו מחצלת וחלקו" שפטור, דכ"ש שיאמר כך בעשיית מחיצה )שהרי מספקו של 
ר' יוחנן רואים שעשיית מחיצה קלה יותר ואין כ"כ להסתפק בה(. ועפ"ז, כשם ששם פוטר 
מהטעם הנ"ל ש"לא הויא מחיצה מעיקרא" כך גם בענייננו היה צריך אביי לפטור את זורק 

הכוורת משום דלא הויא מחיצה מעיקרא.

וכתב התוס' ליישב זאת, שבאמת לאביי שם יש טעם אחר שפוטר בעשיית מחיצה: 
"משום דלא חשיב לא עקירה ולא הנחה כי אתי בהדי הדדי". 

כלומר, מכיוון שהבור נהפך לבור י' )רה"י( באותו זמן ממש כשנעקרה החוליא, לא 
מחשיבים את החוליא כעקירה. וכמו"כ לגבי סילוק מחיצה )ע"י שנתן חוליא בתוך בור ט'( 
מכיוון שהפקעת הבור מגדר רה"י בא ביחד עם הנחת החוליא לא מחשיבים את החוליא 
כהנחה )אלא שהטעם לפי"ז שפשיטא ליה לאביי בעשיית מחיצה יותר מסילוק מחיצה, 

משום שעקירה חשובה יותר(.

ועפ"ז מבאר התוס' בענייננו, שמכיוון שהנחת הכוורת והפיכתה לרה"י באים ביחד לא 
נחשיב את הכוורת שהונחה בתוך רה"י, אלא אי"ז נקרא כלל הנחה.

ולכאורה משמע, שבדבריו אלו חוזר בו ממ"ש בתחילה שסיבת הפטור בכוורת הוא 
משום שנחשב כזורק מרה"י לרה"י דרך רה"ר, אלא הטעם הוא משום ששני הדברים חלים 

יחד ולכן א"א לחייב על זריקת הכוורת.

ועפ"ז אפ"ל:
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נת"ל בביאור דעת התוס', שלאחר שנחה הכוורת מתברר למפרע שההנחה כבר הייתה 
בזמן העקירה. אך נראה שביאור זה לשיטת התוס' אינו, כלומר, התוס' מסכים שעיקר 
לומר  כדי  הכרחי  שלב  עדיין  ההנחה  אך  הנ"ל(  )כאופן  העקירה  ע"י  נעשית  הפעולה 

שהכוורת נחה ואי"ז בא כלמפרע.

וזהו מה שתוס' חוזר בו מטעם הפטור בכוורת שזורק מרה"י לרה"י דרך רה"ר, שלפי זה 
צ"ל שהכוורת נחה ברה"י ממש, דהיינו שהרשות נהפכה כבר לרה"י קודם שנחה הכוורת. 
אלא, מסביר התוס' שהטעם הוא משום ששני הפעולות מגיעות בחדא מחתא, כלומר, 

בשעת הנחיתה נפעלה הנחת הכוורת וחלה על הרשות שם רה"י.

ועפ"ז אולי אפשר לתרץ בדא"פ שאלה הב' דלעיל ס"ד: לפי ביאור הנ"ל בדעת התוס' 
מובן שאפשר להתאים דין גיטו אף לדעת הקצוה"ח שם שהעיקר הוא מצד נתינת הרב 

ולא זכיית העבד. 

וא"כ אואפ"ל שגם בפרטי העניינים דהסוגיא כאן יסבור הקצוה"ח שם. כלומר, העיקרון 
שנת"ל שכאשר שני הדברים באים ביחד אי"ז עקירה ואי"ז הנחה, עד"ז יסבור הקצוה"ח 
לגבי שחרור העבד, שאמנם דרוש שיקבל העבד בידו, אך משום שיש בזה שני דברים 
הבאים כאחד יוצא שכבר בנתינת הרב משתחרר העבד. ועפ"ז מובן היטב שיטתו בנוגע 

לשחרור עבד או אשה, שדיניהם שווה מצד נתינת הרב, כנ"ל. 
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ישוב שיטת אדה"ז בגדר מלאכת מבעיר 
בשבת ויו"ט

יביא שיטת אדה”ז בגדר מבעיר שהוא הוצאת האש / יפרט ג’ הוכחותיו מקו”א / יביא שיטת האבנ”ז שגדר מבעיר 
הוא כליון העצים / דוחה ראיות אדה”ז ומביא ב’ ראיות לשיטתו / יביא דברי אדה”ז בקו”א שהיתר מבעיר ביו”ט 
ושאלה  ביאור האבנ”ז על קושית המ”א   / ויפרט שיטותיהם  ולא מצד מכשירין כהמ”מ  או”נ כהמ”א  הוא משום 
לשיטת אדה”ז / מדייק בלשון אדה”ז שגדר מבעיר מכריח שהבערה ביו”ט משום או”נ ממש / יבאר עפ”ז קושיות 
האבנ”ז לשיטת אדה”ז / יקדים ב’ תירוצי התוס’ והרא”ש בכתובות / יבאר ב’ אופנים במכשירין שכנגד ב’ תירוצים 
הנ”ל / יביא ההכרעה בגדר מכשירין - שלא נעשה בגוף האו”נ / יבאר ב’ ביאורים בטעם מבעיר ע”ד חפצא וגברא 
/ יבאר בדעת אדה”ז כהצד הב’ - גברא / יתרץ עפ”ז שיטת אדה”ז מקושיות האבנ”ז / יבאר שיטת האבנ”ז )כליון 
העצים( ע”פ שהוא מצד החפצא / יבאר עפ”ז שיטתו וקושיותיו לאדה”ז / יקשה משיחת כ”ק אד”ש מה”מ בגדר 
מבעיר לאדה”ז / יביא הביאור בפנימיות במלאכת מבעיר / יתרץ עפ”ז שאלה הנ”ל / יבאר החידוש בשיחה הנ”ל 
ע”פ ביאור שיטת אדה”ז בגדר מבעיר לעיל / יבאר עפ”ז הא שהביא אדה”ז גדר מבעיר בהל’ יו”ט דוקא / יבאר 

שיטת האבנ”ז בפנימיות 

 הת' שניאור זלמן הלוי שי' לוין
תלמיד בישיבה

א
שיטת אדה"ז בגדר מבעיר וראיותיו

בענין מלאכת מבעיר ביו”ט כתב אדה”ז בשולחן ערוך1, וז”ל:

“אבל כל מלאכה הנעשית באוכל או במשקה כגון הקצירה . . כל אלו כיון שהן נעשים 
בגוף האוכל ומשקה, לפיכך נקראים כל מלאכות אלו מלאכת אוכל נפש שהתורה התירה 
לעשותה לצורך אכילת יו”ט . . וכן ההבערה אף ע”פ שאינה נעשית בגוף האוכל אף אם 
היא לצורך האכילה, שהרי הוא מבעיר אש בעצים ומבשל עליהם. כיון שהיא מתקנת את 
האוכל, שהרי ענין ההבערה הוא הוצאת האש או שמרבה האש וגוף האש הזו שהוציא או 

שהרבה היא המתקנת והמבשלת את האוכל, הרי היא בכלל מלאכת אוכל נפש”.

היינו שיש ללמוד את גדר ‘מלאכת מבעיר’ בב’ אופנים: א. הוצאת האש וריבויה. ב. 
כליון העצים באש. ודעת אדה”ז היא שגדר המלאכה הוא מטעם הוצאת האש וריבויה.

1( הלכ' יו"ט. סתצ"ה ס"ב.
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ובקו”א2 מוכיח לשיטתו, וז”ל:

“כדמשמע בהדיא ברמב”ם פי”ב מהל’ שבת גבי חימום ברזל באור עיין שם במ”מ שכל 
דבר שהוא עצמו נעשה אור כו’, וכן משמע בגמ’ דכריתות שהביא הרמב”ם שם דהמדליק 
הנר אע”פ שא”צ לאפר חייב, וכן משמע בתוס’ ס”פ ‘האורג’ ד”ה ‘בחובל’ ע”ש שהקשו 

צריך לאפרו היכי חשיב צריכה לגופה וזה פשוט ואין צריך לפנים”.

כליון  ולא  וריבויה,  האש  הוצאת  הוא  מבעיר  )גדר  לשיטתו  הוכחות  שמביא  היינו 
העצים( מג’ מקומות:

א. כותב הרמב”ם3 ש”המחמם את הברזל כדי לצרפו במים ה”ז תולדת מבעיר וחייב”, 
הברזל  יתחזק  שהתחמם(  )לאחר  במים  שרייתו  שע”י  כדי  באש  ברזל  שמחמם  היינו 

ומתחייב, וכיון שבזה אין שייכות לכליון כיון שאינו מתכלה באש.

ב. הגמ’ בכריתות4 מביאה ברייתא “היו לפניו שתי נרות דולקות ונתכוין . . להדליק 
ונר השני כבוי,  נר אחד דולק  וכיבה והדליק בנשימה אחת חייב”. היינו שהיה  ולכבות 
ונתכוין להדליק הכבוי ולכבות הדלוק, ונפעל לא כמו שבכוונתו )שע”י שכיבה ברוח פיו 
את הנר הדלוק, הדליק הנר השני(. ומשמע שאע”פ שאינו צריך לאפרו אלא מדליק נר 

לאורו - חייב אע”פ שלא נוצר אפר עי”ז5.

ג. בגמ’ בשבת6 מובא: “תני תנא . . כל המקלקלים פטורים חוץ מחובל ומבעיר, א”ל 
פוק תנא לברא חובל ומבעיר אינה משנה )דאם מקלקל הוא פטור(, ואם ת”ל משנה - 
חובל בצריך לכלבו מבעיר בצריך לאפרו”. היינו שאפשר לומר )שאינה משנה, ואפשר 
חובל בשביל לתת את הדם  כגון:  ע”מ לתקן,  כיון שמקלקל  וחייב  לומר( שהיא משנה 

לכלבו שישתה, ומבעיר שצריך לאפר לכן )בשונה משאר מקלקלים( יתחייב.

ומקשים התוס’7: “וא”ת צריך לכלבו ולאפרו היכי חשיב צריכה לגופה, מאי שנא מחופר 
גומא ואינו צריך אלא לעפרה? )ומתרצים:( וי”ל דלא דמי, דהכא הוא צריך לנטילת נשמה 

2( שם, סק"ב.
3( הל' שבת פי"ב ה"א.

4( דף כ, א.
5( עיין ברמב"ם השלם )לר' שד"ב הלוי וולפא( כ' ה' עמ' נב-נד, שהאריך לבאר שבנר לא שייך בישול 
סממנים ושמן אלא הבערה בלבד, ולפ"ז מסביר שמה שמוסיף הרמב"ם שאף המדליק נר ועצים חייב )בנוסף 
לדבריו לפנ"כ שהמבעיר וצריך לאפרו חייב, הוא( כיון שבא לשלול הבנה מוטעית שרק בהבערה לצורך אפר 

חייב.
6( קו, א, ובפרש"י שם.

7( שם, ד"ה "בחובל וצריך לכלבו".
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כדי לתת לכלבו דהיינו הדם, כי הדם הוא הנפש, ומבעיר נמי צריך להבערה כדי לעשות 
אפר כמו מבעיר כדי לבשל קדירה, אבל חופר - הגומא נעשית מאליה, ואינו נהנה ממנה 

כלום”.

היינו, ההבדל בין חופר גומא )שפטור כיון שאינה לצורך המלאכה(, לבין חובל ומבעיר 
)שחייב אע”פ שלכאורה אינו לצורך המלאכה(, הוא שבחופר אינו צריך הגומא עצמה אלא 
בעפר היוצא ממנה, אך במבעיר וחובל צריך החבלה והאש עצמם בשביל הדם והאפר 
)כמו בישול שצריך האש עצמה(, ומשאלת תוס’ )“צריך לאפרו היכי חשיב צריכה לגופה”( 

משמע שלא מחשיב מבעיר לצורך אפר כמלאכה לגופה.

ב
שיטת האבנ"ז בגדר מבעיר וראיותיו

והנה ה’אבני נזר’ בתשובותיו8 ס”ל כהאופן הב’ בגדר מלאכת מבעיר שהוא משום כליון 
העצים )לא כאדה”ז(, ודוחה הראיות מהקו”א:

המחמם את הברזל - תולדת מבעיר וחייב )אע”פ שאין בזה אפר(: הרי ידוע9 שבמלאכות 
שבת תולדה ד’אב’ אינה כ’אב’ ממש, אלא רק בדומה לו בעצם בעירת האש ולא בכליון 

העצים באש )אע”פ שלא זהו עיקר המלאכה(.

מ’כריתות’ שחייב אע”פ שאין בזה כליון העצים: יש שם כליון השמן, וא”כ ‘היינו כליון 
השמן היינו כליון העצים’.

מתוס’ בשבת שעיקר המלאכה הוא לא לצורך האפר: גופה של מלאכה הוא כליון כח 
הפסולת הנשאר מכליון העצים,  העצים הנכנס באש, ואפרה שאינו לצורך גופה כי זהו 

אינו חשיב לגופה.

ומביא ב’ ראיות לשיטתו:

א. דתנן10 “לא יקוב אדם שפופרת של ביצה וימלאנה שמן ויתננה על פי הנר בשביל 
שתהא מנטפת )ויתקיים הנר שתהא השמן מטפטף כל שעה לתוך הנר(”. ובירושלמי11 
מפרש הטעם “משום שלא הותחל בכל טיפה וטיפה”. היינו שמבעוד יום עדיין לא התחיל 

8( בשו"ת שלו או"ח הלכ' שבת סרל"ח.
9( רמב"ם הלכ' שבת ז, ה.
10( כט, ב, ובפרש"י שם.

11( שבת ב, ד.
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חידוש  זהו  א”כ  הנר,  בכלי  אינו  עדיין  והמלאכה בשמן שעתיד לטפטף שהרי  השימוש 
שנעשה בשבת ואסור.

ואם עיקר ‘מבעיר’ הינו באש, לא צריך להתחייב שהרי דלקה כבר מבעוד יום. אלא נ”ל 
שהאיסור הינו מפני השמן שמתכלה )ע”ד כליון העצים( בכל טיפה וטיפה, וכיון שמעיקרא 

אין השמן מונח בכלי הנר לא התחיל לכלות מע”ש וחייב.

הראשון  ביום  אך   .  . אומר  “ר”ע  בפסחים12:  איתא  בעיו”ט  חמץ  ביעור  במצוות  ב. 
תשביתו שאור מבתיכם וכתיב כל מלאכה לא תעשו ומצינו להבערה שהיא אב מלאכה”. 

היינו שכיון שיו”ט אסור במלאכה, לכן מבער החמץ בעיו”ט.

והרי פשוט שמצוות ביעור חמץ ענינו הוא שהוא מתכלה, ולפי דברי אדה”ז שעיקר 
מלאכת הבערה הוא שנעשה אש - הוי ביעור חמץ ‘מלאכה שאינה לגופה’, ולא מלאכה 

ממש?

ג
היתר הבערה ביו"ט לשיטת המ"א אדה"ז - והמ"מ

והנה כדי להבין שיטות אלו, יש להקדים דברי אדה”ז שהובאו לעיל גבי מבעיר ביו”ט, 
וז”ל13:

“וכן ההבערה . . כיון שהיא מתקנת את האוכל . . הרי היא בכלל מלאכת אוכל נפש”. 
היינו הבערת אש בשבת אינה כ’מכשירין’ לאוכל שאסורים בשבת )כמפורש לקמן בדברי 
המ”מ(, אלא נחשב ממש כאוכל נפש. ובקו”א14 מוכיח זאת, וז”ל: “כן מוכרח לומר על פי 

מה שכתב המגן אברהם בסימן תקי”ח בשם המגיד משנה עיין שם”.

דהנה כתב ה’מגיד משנה’15: “ופירוש מלאכה שלא לצורך אכילה . . כל מלאכה שאינה 
כתיבה  כמו  נאסרין  והוצאה  הבערה  שיהיו  הדין  מן  היה  וא”כ  ושתיה,  באכילה  נעשית 
לשני  טעם  ונראה  לצורך16.  שלא  הותרו  אכילה  לצורך  שהותרו  שמתוך  אלא  ואריגה, 
אלו, ההוצאה לפי שאף היא באוכל ומשקה ואע”פ שהיא בדברים אחרים אמרינן ‘מתוך’, 

12( ה, א.
13( שם. ס"ב.

14( שם, סק"א.
15( הלכ' שביתת יו"ט א, ד.

16( להשלמת הענין ראה מס' ביצה יב, א.
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ביום  מושבותיכם  בכל  אש  תבערו  לא   - כתיב  ומשקין,  באוכלין  שאינה  אע”פ  והבערה 
השבת בשבת הוא דאסיר הא ביו”ט שרי”17.

שנעשית  )מלאכה  ממש  נפש  אוכל  א.  ביו”ט:  מלאכה  בעשיית  סוגים  ג’  שיש  היינו 
באכו”ש עצמם(. ב. הבערה והוצאה שאינם נעשים בגוף האוכל ממש, אך הוצאה הותרה 
ג. שאר מלאכות שאסורות.  שיכולה להיעשות עקב או”נ וכן הבערה )גם שלא לצורך(. 

)היינו שלמ”מ הבערה אינה או”נ ממש אלא מכשירין, דלא כאדה”ז(.

היינו שמצד הדין, מלאכת מבעיר כיון שאינה נעשית בגוף או”נ, תאסר ביו”ט, אך מפני 
שישנו מיעוט מהפסוק, מותר ביו”ט, והותר ג”כ שלא לצורך.

ביו”ט דהתורה  אסור לשרוף חמץ   .  . “ותימה דבפסחים  וז”ל:  ע”כ המ”א18  ומקשה 
אמרה לא תעשה כל מלאכה, ומצינו להבערה שהיא אב מלאכה . . וצ”ע”. היינו, שר”ע19 
לומד שאסור להבעיר אש ביו”ט, וכמסקנת הגמ’ שם: “ש”מ לא אמרינן הואיל והותרה 
הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך”, וכיצד למד המ”מ מיעוט מהפס’ שביו”ט מותרת 

הבערה שלא לצורך?

“שהיא   - ממש  או”נ  מלאכת  נחשבת  שהבערה  )בקו”א(  אדה”ז  מוכיח  זו  ומקושיא 
מתקנת את האוכל” )דלא כהמ”מ דלעיל(, ולכן מותרת ביו”ט כשאר מלאכות שבגוף או”נ, 

ולא לומדים זאת מהמיעוט דפס’.

לסיכום: מלאכת הבערה ביו”ט מותרת. הטעם לזה: א. למ”מ הבערה נחשבת מכשירין 
ב. למ”א ולאדה”ז )שבפשטות ס”ל למ”א  ואעפ”כ מותרת שלא לצורך )ממיעוט הנ”ל(. 

כאדה”ז( שהבערה נחשבת צורך או”נ ממש ולכן מותרת.

ד
שאלה בשיטת אדה"ז ע"פ הסבר האבנ"ז בשיטת המ"מ

בילקוט21  כהמובא  סובר  שהמ”מ  הנ”ל,  המ”א  קושיית  על  תירץ  האבנ”ז20  והנה 
הבערה  להתיר  בא  ביו”ט”,  מבעיר  אתה  אבל  מבעיר  אתה  אי  השבת  “ביום  שהמיעוט 
לרחיצה ולמדורה ש)אף שאינם אוכל נפש, אבל( יש בהם צורך קצת גופו, ומ”מ מהמיעוט 

17( ראה ב'ילקוט שמעוני', שמות, לה, ג. 
18( סתקי"ח ס"א סק"א.

19( פסחים שם.
20( או"ח הלכ' יו"ט סי' תח.

21( שם, וב'זית רענן' על אתר.
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)כהסבר  לצורך או”נ, אך הבערה שלא לצורך לא הותר ממיעוט זה  לומדים שהותר רק 
המ”א ואדה”ז בשיטת המ”מ(, אלא הותר מתוך הכלל ‘דאמרינן מתוך’. כדלקמן.

הנה מצינו22 דב”ש וב”ה פליגי גבי הבערה שלא לצורך:

“ב”ש . . דאמרי לא אמרינן מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך . 
. ב”ה . . אמרי מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך”. והנה מצינו דעת 
- “לא אמרינן הואיל והותרה  )גבי איסור ביעור חמץ ביו”ט( כדעת ב”ש  ר”ע23 שסובר 

הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך”.

והנה פסק המ”מ בהבערה שלא לצורך כדעת ב”ה שמותר ‘דאמרינן מתוך שהותרה 
לצורך אמרינן נמי שלא לצורך’24. אך לא לומדים זאת ממיעוט הפסוק, אלא מהלימוד 

ד’מתוך’25.

וא”כ לא קשה למ”מ כלל קושיית המ”א, כיון שאכן מתיר מהמיעוט )“אבל אתה מבעיר 
ביו”ט”( הבערה לצורך אוכל נפש בלבד, כמו דאיתא בפסחים שהותר רק הבערה לצורך, 
)“אתה  ולכן אסור ביעור חמץ ביו”ט. ולא כהבנת המ”א במ”מ שהכוון לומר שהמיעוט 

מבעיר ביו”ט”( מתיר גם שלא לצורך.

וממילא קשה בשיטת אדה”ז - כלשון האבנ”ז: “מעתה מה שהעלה הרב בשלחן ערוך . 
. דהבערה הוא גוף אוכל נפש כיון שהאש הוא מתקן האוכל, והוכחתו מכח קושיית המ”א 

על הרב המגיד, ובהתרועע היסוד נפל הבנין”.

היינו דעת אדה”ז ש’הבערה’ היא כאוכל נפש ממש, הוא כיון שא”א ללמוד מהמיעוט 
אלא רק לצורך בלבד. וא”כ מוכרח ללמוד שהבערה היא לצורך ממש - ולא כמכשירין 
שאינם לצורך ממש. אך לפי הסבר האבנ”ז במ”מ אפשר ללמוד מהכלל ד’מתוך’ שאף לא 
לצורך מותר, ולכן מפרש שהבערה היא מכשירין לאו”נ. וא”כ צריך להבין שיטת אדה”ז 

דלא ס”ל כהאבנ”ז.

22( ביצה יב, א.
23( ומסיקה הגמ' בדעתו בפסחים שם )ה, ב( וז"ל: "לא אמרינן הואיל והותרה הבערה לצורך הותרה נמי 

שלא לצורך".
24( ואיסור ביעור חמץ ביו"ט לומד משאר התירוצים בגמ' שם.

א-ב.  סתקי"א  או"ח  ובטוש"ע  הט"ז.  פ"א  יו"ט  הלכ'  ברמב"ם  ועיי'  מתוך".  "דאמרינן  כב"ה  דהלכה   )25
וב'איקצלופדיה תלמודית' ערך 'מתוך' וערך 'או"נ'. וש"נ.
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ה
ביאור דיוק אדה"ז גבי הבערה

ולהבין כ”ז יש להקדים דיוק בלשונו הזהב של אדה”ז, וז”ל26: “וכן ההבערה כיון שהיא 
מתקנת את האוכל, שהרי ענין ההבערה הוא שמוציא האש או שמרבה האש . . הרי היא 
בכלל מלאכת אוכל נפש”. שממילת “שהרי” נראה שתולה מה שהבערה נחשבת אוכל נפש 

ממש, מטעם זה שמלאכת הבערה הוא שמרבה האש.

היינו ששיטת אדה”ז היא שכיון שעיקר גדר מלאכת הבערה היא הוצאת האש עצמה, 
במילא ביו”ט היתר ההבערה הוא כיון שהוא צורך או”נ גופא )ולא כמכשירי או”נ(, מפני 

שהאש מבשלת את האו”נ.

ושיטת האבנ”ז היא שכיון שעיקר גדר מלאכת הבערה היא כליון העצים, א”כ מלאכת 
הבערה ביו”ט מותרת משום מכשירי או”נ, היות שהאוכל מתבשל ע”י חום האש וריבוייה 

)ולא משום כליון העצים שהם רק הגורמים ומכשירין את המלאכה(.

ועפ”ז יש לתרץ קושיא הנ”ל לאדה”ז )בסעיף ד’ מהאבנ”ז בהבנת המ”מ( שאין לחלק 
)לשיטת אדה”ז( בין לצורך או”נ ושאינו לצורך או”נ )כמו שחילק האבנ”ז שילפינן שלא 
לצורך מתוך שהותרה, ויקשה באופן זה, אך( כיון שלומד היתר מלאכת הבערה ביו”ט מצד 
הצתת האש שהוא ממש צורך או”נ. ומכשירין ייאסרו מצד עיקר הדין ככל המלאכות, וא”כ 
מיעוט הפס’ שמתיר הבערה, מתיר בין לצורך ובין שלא לצורך. ובמילא אין לטעון טענת 
בפסיקתו  לא הסתמך  אדה”ז  או”נ, שהרי  היא  אדה”ז שהבערה  יסוד  האבנ”ז שנתרועע 
שהבערה נחשבת כאו”נ על קושיית המ”א, אלא על גדרו במלאכת מבעיר ויסוד זה תקף.

משום  היינו  העצים  כליון  מצד  היא  הבערה  מלאכת  שעיקר  האבנ”ז  לשיטת  אך 
‘מכשירין’ )שאין בזה היתר דיו”ט מצ”ע שהרי אינו או”נ ממש(, א”כ מיעוט הפס’ שמתיר 
מלאכת הבערה ביו”ט יתיר רק לצורך או”נ כשאר כל המלאכות שמותרות ביו”ט משום 

או”נ, אך שלא לצורך אינו נלמד מהפס’ עצמו, אלא מדין ד’מתוך’27.

ולפי הנ”ל )שגדר מלאכת מבעיר ישנם ב’ ענינים28 א. גוף ההנאה שהוא הצתת האש. 
ב. מכשירי המלאכה, שהוא כליון העצים( אפשר לבאר )בדא”פ עכ”פ( ג”כ קושיית האבנ”ז 

26( לעיל סעיף א’. וש”נ.
27( ובהסברת הדברים בעומק עיין לקמן הערה 69.

28( מהא גופא שמלאכת הבערה )לאדה"ז( היא מצד הצתת האש ולכן הוא צורך או"נ ממש, משמע שיש 
אפשרות אחרת שהיא מצד מכשירין בעצם מלאכת מבעיר )כליון העצים(.
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יוצאת מהכלל שהבערה הוא הצתת האש  על אדה”ז )בסעיף ב’(, שמצוות ביעור חמץ 
לאדה”ז, כיון שהצתת האש )בענין זה( הינה רק כמכשירין למצוות הביעור ועיקר המצווה 

הוא כליון החמץ )כליון העצים(, א”כ הביעור אסור29 כיון שזוהי מלאכה ממש30.

ו
דברי התוס' והרא"ש בהיתר בעילת מצוה ביו"ט

וע”פ הנ”ל )שיש ב’ אופנים להגדיר את מבעיר ביו”ט: א. מכשירי או”נ, וקשור לכליון 
העצים. ב. צורך או”נ, וקשור להצתת האש( נראה לתרץ ג”כ שאר דחיות האבנ”ז )סעיף 
ב’( לאדה”ז על שיטתו בגדר מבעיר והוכחותיו לשיטתו שלו, ובהקדם דברי הגמ’ בביצה31:

“בעא מיניה אבא בר מרתא מאביי, מהו לכבות את הנר מפני דבר אחר )לשמש מיטתו(? 
אמר לו - אפשר בבית אחר, אין לו בית אחר מאי? אפשר לעשות לו מחיצה )בסדין(, אין 

לו לעשות מחיצה מאי? אפשר לכפות עליו את הכלי, אין לו כלי מאי? א”ל אסור”.

ומבואר בגמ’ בכתובות32 שבעילה ראשונה )בעילת מצוה( מותרת היא כיון שהיא צורך 
שהותרה  שמתוך  נפש,  אוכל  לצורך  שאינה  אפי’  ביו”ט  לעשותה  מותר  ולכן  נפש  לכל 

חבורה לצורך או”נ )שחיטה( הותרה נמי שלא לצורך או”נ - היינו בעילה.

ומקשים ע”כ תוס’ בכתובות שם33 וכן הרא”ש34: “וקשה לר”י דאמר בסוף פ”ב דביצה 
מהו לכבות הנר מפני דבר אחר ומסיק דאסור הא הכא שרי משום דצריך לכל נפש? וי”ל 
דהכא דוקא בבעילה ראשונה שמצוה היא דהוי צורך מצות היום אבל שאר בעילות אין 

29( עפ"ז מובן ג"כ ביתר ביאור דעת האבנ"ז, שתוס' בפסחים )ה, א( "ד"ה ואומר כל מלאכה לא תעשו", 
הב'(  )תירוץ  שם  ומתרץ  הנאתו,  צורך  שזה  כיון  ביו"ט  חמץ  ביעור  להתיר  צריך  שהיה  השאלה  על  מתרץ 
שבתחילת הביעור אינו יכול ליהנות מזה. ולכאורה לא תירץ לשיטת האבנ"ז )שגדר מלאכת מבעיר הוא כליון 
צריך  וא"כ  החמץ  את  בשעה ששורף  נהנה  הוא  הרי  וא"כ  החמץ,  מתכלה  הביעור  כיון שבתחילת  העצים(, 
להתיר ביו"ט )משא"כ לאדה"ז דלא קשיא כלל כיון שלשיטתו דהצתת האש עיקר ולא כליון העצים - החמץ, 
כיון שהאש משמשת  כלל,  לא קשיא  בפנים  ע"פ המבואר  אך  תיאסר(.  כיון שנתפסת בחמץ  וא"כ ההבערה 
כמכשירין לביעור כיון שעיקר הביעור הוא כליון החמץ, וא"כ בזמן זה אסור לאדם ליהנות מהאש כלל, עד 

שלא יפסד מציאות החמץ שאז ההבערה תהיה מותרת כיון שאינה מכשירין, אלא צורך או"נ.
30( ועומק סברתו במה שהשווה בינהם ולפיכך הוקשה לו ראה לקמן הערה 67.

31( כב, א, ובפרש"י שם.
32( ז, א.

33( שם ד"ה "אמר ליה אנא דבר הצריך לכל נפש קאמינא כו'".
34( ביצה. סע' יט.
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כ”כ צורך היום, ועוד י”ל דכיבוי הנר מפני דבר אחר הוי כמו מכשירין דאפי’ באוכל נפש 
אסור”35.

בעילה  לבין  )שאסור(  הנר  כיבוי  בין  יו”ט  בדיני  החילוק  את  מבאר  שתוס’  היינו 
)שמותרת( אע”פ ששניהם צורך לכל נפש, בב’ ביאורים: א. צריך )בנוסף לכלל ד’צריך 
לכל נפש’, צריך ג”כ( שיהיה צורך מצות היום שזהו בבעילה ראשונה ואינו שייך בכיבוי 
הנר  כיבוי  מותרת(, משא”כ  )ולכן  כצורך ממש  נחשבת  בעילה  ב.  בעילה סתם.  לצורך 

נחשב כמכשירין )ולכן נאסר(.

ז
ביאור גדר מכשירין בשיטות הראשונים

והנה אדה”ז מסיק36 שב’ תירוצים אלו של התוס’ והראש תלויים בב’ אפשריות לפרש 
את גדר ‘מכשירין’ - א. אינו מוכרח לצורך או”נ. ב. אינו נעשה בגוף או”נ:

לתירוץ הא’ - גדר מכשירין הוא כל מה שמלאכה זו אינה מוכרחת לצורך נפש, אלא 
יכולה להיעשות בלעדי מעשה זה, כמו בבעילה הראשונה )שמובא בכתובות( שהיא צורך 
מצוה. ולפ”ז גריפת התנור הוי כאו”נ ממש, מפני שזה שגורף התנור לצורך אפיית הפת 
מוכרח הוא וא”א ללא זה, אך כיבוי הנר שלצורך בעילה )במס’ ביצה( לא מדובר בבעילת 

מצוה, ולכן אסור לכבות את הנר כיון שאינו נצרך לצורך מצוה.

לתירוץ הב’ - גדר מכשירין הוא כל מה שלא נעשית המלאכה בגוף הדבר שנהנה בו, 
מהאו”נ והמלאכה נעשית  היינו שגופו לא נהנה מאותה מלאכה. כי הרי לא נהנה אלא 
בדבר המכשיר את האו”נ, וא”כ בעילה )לעיל מכתובות( מותרת כיון שההנאה בגוף הדבר, 
משא”כ בכיבוי הנר וגריפת תנור )לצורך בישול( שהמלאכה לא נעשית בגוף הדבר שנהנה 

בו37.

היינו שהנפק”מ לב’ תירוצים אלו הוא בנוגע לגריפת התנור וכה”ג.

ומסיק אדה”ז שם שהרא”ש )שהביא ב’ התירוצים הנ”ל( תפס בעיקר תירוץ הא’ )שגדר 

35( לשון התוס'.
36( בקו"א שם.

37( והנפק”מ לב’ תירוצים אלו הוא בנוגע לגריפת התנור וכה”ג. שלפי צד הא’ במכשירין )הרא”ש( גריפת 
הב’  ולצד  זה,  ללא  וא”א  הוא  מוכרח  הפת  אפיית  לצורך  התנור  שגורף  שזה  מפני  ממש,  כאו”נ  הוי  התנור 

במכשירין )שאר הראשונים( גריפת התנור אינו נעשה באו”נ ונחשב כמכשירין.
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המכשירין הוא כל מה שלא מוכרח לצורך אוכל נפש(, משא”כ שאר הראשונים38 שס”ל 
כתירוץ הב’ )שגדר המכשירין הוא מה שלא נעשה בגוף הדבר שנהנה בו(.

ואפשר להגדיר ב’ תירוצים אלו לחקירה ד’חפצא’ ו’גברא’: שלשיטת הרא”ש ש’מכשירין’ 
הוא מה שלא נצרך לאו”נ, א”כ המלאכה נקבעת ע”פ ‘חפצא’ דהאו”נ, שכל מה שאינו צורך 
או”נ ה”ה מכשירין. ולשאר הראשונים ש’מכשירין’ הוא כל דבר שאינו נעשה בגוף דבר 
ההנאה, הרי שמכשירין נקבע לפי ה’גברא’39, שכל דבר שה’גברא’ אינו נהנה ממנו, מפני 

שאינו נעשה בגוף האו”נ - הוי מכשירין.

והנה להלכה נפסק כשיטת שאר הראשונים )שגדר מכשירין הוא כל מה שאינו נעשה 
בגוף האו”נ שאינו מהנה את האדם(40, וכלשונו של אדה”ז41: “בד”א כשגופו נהנה מגוף 
המלאכה עצמה . . אבל אם אין גופו נהנה ביו”ט מגוף המלאכה עצמה, אלא מדבר שנתקן 
ונתכשר להנאת האדם ע”י עשיית מלאכה . . אע”פ שעשה אותם לצורך אכילת יו”ט מ”מ 

כיון שאין המלאכה נעשית בגוף האוכל נפש . . הרי הן נקראין מכשירי אוכל נפש”.

ח
ב' טעמים בשיטת אדה"ז בגדר מבעיר

ואפשר לומר שלשיטת אדה”ז42 )שקישר עיקר מלאכת ההבערה )הצתת האש( לזה 
שהוא או”נ ממש, ולא מכשירי או”נ43( אפשר לומר הטעם לשיטתו בגדר הבערה )שהיא 

הצתת האש( בב’ אופנים, ובהקדים:

במה  לו  יש  אא”כ  במציאות  נתפס  אינו  א.  ולכן:  ביותר,  דק  יסוד  הינו  האש  יסוד 

38( ראה 'שיטה מקובצת' )ביצה שם( שכתב בשם הרא"ה דלכחול העין אינו נהנה מהמלאכה עצמה, ומשום 
הכי דמי למכשירין כמו כיבוי הנר שאינו נהנה מהכיבוי עצמו, וזהו כתירוץ הב' בתוס' וברא"ש. וכ"מ לדעת 
רש"י שפירש שלרבנן גריפה אסורה אף שאא"פ באופן אחר )עיין ברש"י שבברייתא שם )לב, ב( ד"ה "ואם" 
שפירש על "הא דתניא ואם אי אפשר לאפות בו כו'" שלרבי יהודה היא(. וכ"מ קצת ברמב"ן במלחמות שם 

בפ"ב )יא, א( ד"ה "ועוד". וכ"כ המ"מ בשם הרשב"א )והביאו הב"י בסתקי"ד(.
39( כנאמ' )שמות יב, טז( "אך אשר יאכל לכל נפש )להנאת האדם - לנפשו שלו( הוא לבדו יעשה לכם". 
א"כ כל מה שאינו חלק מהנאת האדם כי אינו נעשה בגוף הדבר שנהנה ממנו )כדברי אדה"ז הנ"ל: "אבל אם אין 

גופו נהנה . . מגוף המלאכה בעצמה . . ה"ה נקראין מכשירי אוכל נפש"(, ה"ז מכשירין להנאתו.
משא"כ  אחר,  באופן  א"א  אם  אף  אוסרים  הראשונים  )שהרי  המחמיר'  אחר  הלך  תורה  ש'בשל  כיון   )40

לשיטת הרא"ש שמתיר כשאא"פ בע"א, עיין לעיל הערה 37(, ובפרט ששיטת הראשונים היא דעת רוב.
41( שם. ס"ד.
42( סעיף ה'.

43( ועיין לעיל סעיף ה', ובהערה 29.
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להיאחז )ע”י שמכלה את החומר בו נתפס(. ב. וגם כשנתפס, לא מורגש לגמרי44. והפעולה 
העיקרית של האש שלצורך בישול )שלכן זהו ענינה( היא חימום.

אינו כליון העצים - י”ל בב’  וביאור טעם הדבר בדעת אדה”ז שסובר שגדר הבערה 
ביאורים )ע”ד גברא וחפצא(: א. כיון שהאש רק נתפסת ונאחזת ע”י כילוי העצים )חפצא45(, 
והכילוי רק מסייע למלאכה, אך אינו עיקרה של המלאכה גופא )שהוא יסוד האש, היינו 
)גברא(,  באור  או  בחימום  הוא להנאת האדם  כיון שעיקר האש  ב.  בעירת האש(.  עצם 
והנאת האדם אינה באה מכילוי העצים, אלא שהעצים מסייעים להנאת האדם, שדרכם 

בוערת האש שזהו העיקר.

ט
ביאור שיטת אדה"ז כטעם הב' - מצד הגברא

אמנם כיון שלהלכה נפסק )כנ”ל( שגדר מכשירין הוי כשיטת הראשונים )שמכשירין 
הוא ע”פ הגברא(, א”כ אפשר לומר שלדעת אדה”ז מבעיר הוא מצד הגברא, וכדלקמן.

והנה לשון אדה”ז שם: “וכן ההבערה אע”פ שאינה נעשית בגוף האוכל - אף אם הוא 
לצורך אכילה, שהרי הוא מבעיר אש בעצים ומבשל עליהם. מ”מ כיון שהיא מתקנת האוכל 
שהרי ענין ההבערה הוא הוצאת האש או שמרבה האש, וגוף האש זו שהוציא או שהרבה 

היא המתקנת ומבשלת, הרי גם היא בכלל מלאכת אוכל נפש”.

היינו, אע”פ שההבערה אינה בגוף האו”נ אלא בעצים )שהוא רק מכשיר לאו”נ(, וא”כ 
תיאסר ההבערה ביו”ט משום מכשירי או”נ, מ”מ כיון שהגדרת מלאכת מבעיר היא הצתת 

האש שתלוי בהנאת האדם, א”כ ההבערה נחשבת כגוף ההנאה ולא כמכשירין.

ביאור הדברים בהמשך למשנת”ל: באם הגדרת מלאכת מבעיר הוא מצד ה’חפצא’ - 
א”כ הוי מלאכת הבערה מכשירי או”נ כיון שהאש דולקת בעצים שמכשירים את האוכל, 
כגוף  הוי  שהבערה  אדה”ז  דברי  מובן  ה’גברא’,  מצד  הוא  מבעיר  מלאכת  גדר  אם  ורק 
ההנאה, וכלשונו “וגוף האש זו שהוציא או שהרבה היא המתקנת ומבשלת הרי גם היא 
דוקא  היא מחום האש  כיון שהנאת האדם  הוא  לזה  והטעם  נפש”,  אוכל  בכלל מלאכת 

44( בשונה משאר היסודות עפר מים ורוח שנראים או שנרגשים באופן תמידי וגשמי.
45( ואף שלכאורה לא תיתכן השוואה בין ב' החקירות בצד זה, שהרי באש יש צורך בעצים? י"ל: )א( לגבי 
'יסוד האש' אין צורך כלל בעצים. ורק בשביל התגלותה ותפיסתה בעוה"ז ישנו צורך בכך )שבזה נכנס הגדר 

של הנאת האדם – גברא(.
ובעיקר )ב(: ההשוואה בין ב' החקירות בצד זה היא רק בסברא הכרעת שבשניהם – חפצא.
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ולא מכליון העצים )ולכן זהו גדר מבעיר לאדה”ז(, לכן האש נעשית בגוף האו”נ ש”היא 
המתקנת ומבשלת” ע”י החום שלה.

י
ישוב קושיות האבנ"ז לאדה"ז

וע”פ כהנ”ל )שיטת אדה”ז שגדר הבערה הוא מצד ה’גברא’( אפשר ליישב )בדא”פ( 
שלאדה”ז לא קשה כלל קושיות והוכחות האבנ”ז46:

א. מהרמב”ם שהמחמם ברזל )באש( כדי לצרפו במים חייב, שמובן מהמקרה שהנאת 
את  האש שמחזק  מחום  שנהנה   - מסויים  מכליון  הנאה  ולא  האש  מבעירת  היא  האדם 

הברזל, ואדרבה לא שייך כלל כליון בברזל.

ומובן בפשטות לא כביאור האבנ”ז )שהוי תולדה שאינה כהאב ממש ולכן אי”צ כליון(, 
כיון שהרמב”ם מדבר במקרה זה בהנאת האדם מחום האש גם אם היה שייך בברזל כליון 

)ויחשב אב לאבנ”ז(, וא”כ מובן שהנאת האדם היא מחום האש ולא מהכליון47.

ב. מהגמ’ בכריתות שכשהדליק נר בשביל להשתמש באורו להנאתו והדליק בשגגה לא 
כמו כוונתו, היינו שהנאת האדם היא מאור הנר ולא מכליון השמן48.

ומובן בפשטות שאין מקום לביאור האבנ”ז )שחייב מפני שצריך לכליון השמן(, שהרי 
אדה”ז מחייב מצד הנאת האדם מאור הנר - האש, ולא מחמת כילוי השמן.

ג. מקושיית התוס’ כיצד אפשר ‘למבעיר בצריך לאפרו’ שיהיה ‘מלאכה צריכה לגופה’ 
- שלכאורה הוי כחופר גומא שאינו צריך בה עצמה אלא צריך להשתמש בעפר היוצא 
מלאכת  )בגדר  העצים’  ‘כליון  שגם  היינו  לגופה.  צריכה  שאינה  מלאכה  דחשיב  ממנה 
כיון שהנאת האדם הינה רק  ו’צריך באפרה’ שניהם נחשבים מלאכה שאצל”ג,  מבעיר( 

מחום האש, וגם אם בדעתו רוצה את האפר אינו נהנה מגוף האש.

וא”כ מובן בפשטות שאין מקום לשאלת האבנ”ז שאפר הוא פסולת כליון האש, והכליון 
מכליון  ולא  האש  מחום  נהנה  שהאדם  כיון  לגופה,  מלאכה  היא  שאז  האש,  את  מחזיק 

העצים שמטרתם הוא להחזיק את האש, ולכן גם כליון העצים הוא מלאכה שאצל”ג49.

46( וכבר חש ליישב זאת )באו"א מהביאור כאן( ב'רמב"ם השלם' )להרב שד"ב וולפא( כרך ה עמוד מ.
47( וכ"ש כשלא שייך כלל כליון העצים, שלא שייכת הנאה מכליון.

48( שהרי מובן שאין אדם מדליק נר בכדי לכלות שמנו שמה הנאה היא לו בכך.
באש  כצורך  האפר  בשביל  האש  את  שצריך  שכתב  א(  בסעיף  )הובא  שם  התוס'  בתשובת  י"ל  וכן   )49
לתבשיל, שאף שמשווה את הצורך לאפר כצורך באש לבישול תבשיל, בכ"ז אין לומר בכליון העצים שנצרכים 
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ובאופן דומה יש לדחות את הוכחות האבנ”ז לשיטתו:

‘מפני שלא הותחל בכל טיפה  יקוב’  ההוכחה מהירושלמי: לא כדברי האבנ”ז ש’לא 
וטיפה’ והוי ראיה שעיקר מלאכת מבעיר הוא כילוי השמן )כיון שכילוי השמן נעשה גם 
בשבת בכל רגע( - י”ל הביאור לאדה”ז, שאמנם האש בוערת מע”ש, והכליון נעשה בשבת 
בכל רגע, אך הנאת האדם מתחדשת בכל טיפה והוא כתוצאה מכליון השמן, וא”כ מובן 
שעיקר מלאכת מבעיר הוא מצד הצתת האש שממנה נהנה )משא”כ כליון השמן אינו אלא 

מסייע להנאתו(.

ביעור חמץ( הוא מלאכה  )גבי  ההוכחה מפסחים: לא כדברי האבנ”ז שהצתת האש 
מפני  העצים(,  כליון  מצד  אסורה  מבעיר  מכריח שמלאכת  )ולכן  לגופה  צריכה  שאינה 
שגם בביעור חמץ האדם נהנה מהאש בכילוי החמץ, ולכן )בענין ביעור חמץ( נכלל בגדר 

מבעיר )הנאת האדם( גם כליון החמץ וע”כ זהו מלאכה הצריכה לגופה.

יא
ב' טעמים בשיטת האבנ"ז בגדר מבעיר

ז’, החקירה במלאכת מבעיר שהעיקר הוא ה’גברא’  והנה ע”ד המבואר לעיל )סעיף 
או ה’חפצא’( בשיטת אדה”ז, כמו”כ אפשר לומר בשיטת האבנ”ז )שגדר האש הוא כליון 

העצים( ב’ אופנים:

ונרגשת  מתגלה  האש  העצים  שע”י  מפני  העצים  כליון  הוא  הבערה  גדר   - א’  מצד 
נפעלת  דהאש  החפצא  שגבי  היינו  מהאש50,  כחלק  ממש  נחשב  הכליון  ולכן  במוחש, 

ההבערה ע”י כליון העצים51.

לאש )כצורך באש לתבשיל(, כיון שאינו נהנה מכליון העצים אלא מהאש שמוחזקת ע"י כליון העצים, משא"כ 
חום האש )לבישול תבשיל( והאפר שצריך את התכונות של האש להנאתו. וכמו שמסיים התוס' בתשובתו: 

"אבל חופר הגומא נעשית ואינו נהנה ממנה כלום".
50( ולהעיר מהמבואר במאמר ד"ה "ברוך שעשה ניסים" )סה"מ מלוקט ב, ריז(, שהעילוי שבשמן למאור 
על שמן המשחה, וז"ל: "והחילוק שביניהם הוא, דהריח שבשמן המשחה הוא בשביל השמן, שע"י הריח נמשך 
השמן דח"ס לגילוי, שיוכלו לחנך בו את המזבח . . משא"כ בשמן ואור הוא אדרבה, דהשמן הוא בשביל האור, 
ועד שהשמן נכלה ונעשה ממנו אור", ובהערה 59 שם: "וזהו החידוש בהאור שנעשה מהשמן לגבי הריח דשמן 
המשחה. דענין ה"גילוי" בהריח דשמן המשחה הוא שעל ידו נמשך השמן לגילוי . . משא"כ האור דשמן המשחה 

)עם היותו למעלה מהריח, מ"מ( הוא עצמו נעשה אור המאיר". ]ההדגשים אינם במקור[.
51( כנראה במוחש שככל שיוסיף בתפיסתה ע"י כילוי העצים )ע"י שיוסיף כמות גדולה של עצים( כך ג"כ 

האש תגדל.



   333   שער נגלה      

מצד ב’ - גדר הבערה הוא כליון העצים מפני שרק ע”י כליון העצים נגרמת לאדם 
הנאה מהאש )גברא(, וככל שהאש נתפסת יותר )יותר עצים( גם הנאתו מחום האש תגדל.

ואולי אפשר לומר שהאבנ”ז סובר שגדר הבערה הוא מצד ‘חפצא’ של האש52 - שכל 
כולו כליון העצים, וכדמשמע מלשונו וז”ל שם )גבי קושיתו על אדה”ז מהתוס’ בשבת( 
“אף אם הבערה כליון העצים, היינו כליון כח העצים הנכנס באש”. שלכאורה נראה מדבריו 
שזה שעיקר מלאכת הבערה הוא כליון העצים, הוא כיון שכח העצים “נכנס באש” נעשה 

חלק מהתהוות היסוד עד לעיקר ממש בו53.

ובזה יובנו הוכחותיו וקושיותיו שהביא על אדה”ז, כדלהלן:

ההוכחה מירושלמי: הא דאסור לנקוב ביצה מפני ש’לא הותחל בכל טיפה וטיפה’, ה”ז 
משום שכאשר הטיפה מתכלה באש הוי בשעה זו כמבעיר אש, היות שכעת הכליון נעשה 
חלק מבעירת האש, ע”י כילוי כח השמן באש. משא”כ אם הוי בכלי אחד - א”כ מלאכת 

מבעיר נעשתה כבר מבעוד יום54.

ההוכחה מפסחים: “ר”ע אומר . . אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם וכתיב כל 
מלאכה לא תעשו ומצינו להבערה שהיא אב מלאכה”. היינו שכיון שיו”ט אסור במלאכה, 
לכן מבער החמץ בעיו”ט, ומוכח שעיקר מלאכת מבעיר הוא מצד כליון החמץ, כיון שמצות 
הביעור הוא שהחמץ יתבטל ע”י האש, משא”כ לאדה”ז שסובר שהעיקר שהאש תבער, לא 
קיים בזה ביעור חמץ )שמתבטל מציאות החמץ ונעשית אש55(, ולכן היא מלאכה שאינה 

לצורך גופה.

52( באופן אחר: אדה”ז תופס עיקר גדר האש מצד ‘הגברא’ כשיטת הראשונים בגדר ‘מכשירין’ )שנפסק 
להלכה(, מפני שהעיקר הוא הנאת הגברא מהאש היינו מחום האש, ולא מכליון העצים )שלזה מודה אף האבנ”ז 

שאינו העיקר(.
משא”כ האבנ”ז תפס עיקר גדר האש מצד ‘החפצא’ כשיטת הרא”ש בגדר ‘מכשירין’ )שכל מה שהוא לצורך 
האו”נ הוי כאו”נ(, מפני שהעיקר הוא ה’חפצא’ של האש שצריכה לכליון העצים, כיון שהמלאכה נעשית בעוה”ז 
הרי שצריך לכליון העצים וזוהי מציאות האש )כמוכח בהערה 50(, הרי שהכליון נצרך לאו”נ )שכל זה הוא גם 

לאדה”ז אלא שתפס עיקר גדר מבעיר מצד הגברא ולא החפצא(.
משווה  אינו  )שהרי  הבערה  בגדר  להם  דומים  דינים  מחייבים  אינם  במכשירין  הדינים  הרי  לאבנ"ז   )53
ביניהם כאדה"ז(, וע"כ אפשר שס"ל שגדר האש נקבע ע"פ החפצא. אע"פ שגדר מכשירין נקבע להלכה ע"פ 

הגברא, כנ"ל סעיף ז.
54( וכלשונו “ואם המלאכה רק באש, הרי הותחל המלאכה באותו האש” - היינו, שרק כילוי השמן בכל 

טיפה כשנעשה אש לא הותחל מבעו”י.
55( וכלשונו "והרי בחמץ אין המצווה במה שנעשה גחלת ואש. אלא במה שהחמץ נשרף ומבוער לא במה 
שנעשה אש . . ואי אמרת דהמלאכה הוא רק מה שנעשה אש, א"כ הוה מלאכה שאינה צריכה לגופה. דגופה של 

מלאכה רק הוצאת האש. ולזה אין צריך כלל".
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ומובן ג”כ שיטתו על שאלות אדה”ז:

ההוכחה מ’כריתות’ שהמדליק את הנר חייב כיון שצריך הוא לאור האש ולא לאפר, 
א”כ י”ל שאע”פ שאינו צריך לאפר, אעפ”כ צריך הוא לכליון השמן שנעשה אש )כנ”ל(. 

ובלשונו: “כי צריך לכליון השמן כדי שיעשה אור )השמן(”.

ההוכחה מתוס’ בשבת שהצורך באפר הוי מלאכה שצריכה לגופה י”ל שהצורך בכליון 
העצים הוי מלאכה הצריכה לגופה, כי צריך את הכליון שהופך למציאות האש56.

ההוכחה מהרמב”ם שהמבעיר גחלת של מתכת חייב אף שלא שייכי ביה כליון, י”ל 
שהרי האבנ”ז מתייחס לחפצא של מלאכת מבעיר וע”כ כליון נחשב כמציאות האש. וזה 
שאין בו כליון הוא מטעם שהוא תולדה של מלאכת מבעיר ואינו דומה למלאכה עצמה57.

יב
קושי בגדר מבעיר לשיטת אדה"ז

וצריך להבין:

דהנה בלקו”ש חל”ו58 מביא כ”ק אד”ש מה”מ את שיטת אדה”ז הנ”ל )שעיקר מלאכת 
מבעיר בשבת הוא הצתת וריבוי האש( ומסביר שזוהי דעת הרמב”ם59 שכתב: א. “המבעיר 
כל שהוא חייב והוא שיהא צריך לאפר . . וכן המדליק את הנר או את העצים בין להתחמם 
בין להאיר הרי זה חייב”. ב. “המחמם את הברזל כדי לצרפו במים הרי זה תולדת מבעיר 

וחייב”, וכלשון המ”מ “שכל דבר שהוא עצמו נעשה אור וכו’ מבעיר”60.

מלאכת  שגדר  היא  הרמב”ם  ששיטת  “כיון  וזלה”ק:  מה”מ,  אד”ש  כ”ק  שואל  ולפ”ז 
מבעיר הוא “הוצאת האש” הו”ל להתחיל מהדוגמא שהביא אח”כ “המדליק את הנר . . בין 

56( ובלשונו: “כי גופה של מלאכה הוא כח העצים הנכנס באש. . דהשתא חשיב לשריפת העצים שמהם 
נעשה אש”.

57( וכלשונו: “דתולדה הוא שאינו דומה לאב לגמרי רק במקצת דמיין, דאף שאין המתכת מתבער, מ”מ 
הוא נעשה אש, והוא דומה קצת למבעיר, אבל עיקר מבעיר שהעצים מתבערים”.

58( שם. ע' 187.
59( הל' שבת יב, א.

60( וב'צפנת פענח' )שו"ת - דווינסק - ח"ב סל"ה( מביא ראיה נוספת שזוהי שיטת הרמב"ם, מהא דאמר 
"המבעיר כ"ש חייב" - דאם שיטתו שגדר מבעיר הוי כליון כ"ש, הוו"ל למימר שיעור זמן של כליון דבר, אלא 

דמוכח ששיטת הרמב"ם היא שגדר מבעיר הוי בהצתת וריבוי האש.
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להתחמם בין להאיר”, שחמימות ואור הוא צורך האש - ואמאי התחיל מהדוגמא ד”צריך 
לאפר” שהאפר נוצר ע”י “כליון ושריפת העצים””61?

ומסיק62 “ומזה מובן דגם לפי מה שכתב אדה”ז ש”ענין ההבערה הוא הוצאת האש או 
שמרבה האש”, מ”מ, עיקר גדר מלאכת מבעיר הוא כשהוא “צריך לאפר”, ולכן מתחיל 
. בין להתחמם בין להאיר הרי זה   . “וכן המדליק את הנר  זה, וממשיך  הרמב”ם באופן 
חייב”, דאע”פ שבאופן זה אינו צריך לאפר, מ”מ “הרי זה חייב””. ומובן שגם לאדה”ז עיקר 

מלאכת מבעיר הוא צריך לאפר.

ולפ”ז קשיא טובא, שהרי הוסבר לעיל )ס”ו( שלאדה”ז היתר מבעיר ביו”ט הוא צורך 
ע”פ  אך  האש,  הצתת  הוא  הבערה  גדר  שעיקר  שס”ל  מפני  מכשירין(,  מצד  )ולא  או”נ 
המבואר בשיחה, שלאדה”ז עיקר מלאכת מבעיר הוא ב”צריך לאפרו” )ולא מצד הצתת 
האש(, כלומר שהאש נחשבת מכשירין לאפר, א”כ היתר הבערה ביו”ט )שחפץ בהצתת 
האש( יהיה מצד מכשירין בלבד לא כהבנת דעת אדה”ז לעיל שהיתר הביעור ביו”ט )אינו 

מצד מכשירין אלא( משום או”נ ממש?

יג
ביאור תוכן מלאכת מבעיר בפנימיות הענינים

והביאור בזה, ובהקדים ביאור כ”ק אד”ש מה”מ63 בתוכן הפנימי במלאכת מבעיר:

ל”ט מלאכות האסורות בשבת הם המלאכות שעשו במשכן, וא”כ מובן שהגם שהם 
לי  “ועשו  בענין  ועיקריות  כלליות  עבודות  הם  בקדושה  בשרשן  מ”מ  דחול’,  ‘עובדין 
והמותר,  האסור  את  שקובעים  המלאכות  בפרטי  גם  וכמו”כ  בתוכם64”,  ושכנתי  מקדש 
יסודם בעבודה ש’בין אדם לקונו’ שללא גדרים אלו העבודה אינה נעשית בשלימות. אלא 

שמשתלשל מזה העבודות האסורות בשבת.

ומובן שלאדה”ז שעיקר מלאכת מבעיר הוא ש’יהא צריך לאפרו’, מוכרח כן בעבודה 
הרוחנית, וההסברה בזה:

- כשמבעיר בצריך לאפרו  גדר מבעיר  דנקיט ברישא ממה דהוי מעיקר  61( משא"כ לאבנ"ז לא קשיא, 
)שנעשה מכליון העצים(, ולאחמ"כ ממבעיר אף כשאינו צריך לאפרו שאינו עיקר גדר מבעיר.

62( שם. עמ' 189 סוס"ב.
63( שם. ס"ג ואילך.

64( תרומה כה, ח.
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ענין ‘מבעיר’ הוא בעירת הנה”א “לידבק בשרשה ומקורה בה’65”, היינו ענין של כלות 
הנפש ומס”נ לה’. וזהו שמלאכת מבעיר הוא כלשהו, משום שענין ההבערה בקדושה הוא 
מסירת נפשו לה’ שמקורו בנקודת היהדות ש’בחלק אלוקה ממעל ממש’, ולכן גם ב’כל 

שהוא’ יש את כל נקודת הנפש.

היותר  הוא החלק  ‘והוא שיהא צריך לאפרו’, שאפר  זה מוסיף הרמב”ם,  וביחד עם 
חומרי בדבר שנשרף, וכלשון אדה”ז בתניא66, בשעת שריפת עץ, ג’ היסודות אש מים ורוח 
שבעץ “חלפו והלכו להם וכלו בעשן”. משא”כ האפר הנשאר הוא “העפר שבו היורד למטה 

ואין האש שולטת בו הוא הנשאר קיים . . הוא החומרי יותר מכולן”.

אש  הבערת  שתכלית  דהיינו  לאפרו’.  צריך  ש’יהא  מבעיר  מלאכת  של  התנאי  וזהו 
הנשמה אינה בשביל עלייתה בלבד, אלא בשביל ההמשכה שתבוא אחריה למטה )ש’יהא 

צריך לאפרו’(, שירגיש שצריך להשאר בגוף כדי לעסוק בעולם לבררו ולזככו.

עי”כ  שיבוא  בכדי  הנפש,  כלות  ברגשי  שנתעורר  העליה  מטרת  כל  זוהי  ואדרבה, 
ובניית המשכן )ל”ט  לתוספת חיזוק בענייני תומ”צ בעוה”ז דוקא. משום שענין עבודת 
מלאכות( היא כדי לעשות לקב”ה דירה בתחתונים - “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”, ע”כ 
אין ענין הבעירה בשלימות עד שיורגש שהתכלית בה הוא לעשות דירה בתחתונים - ‘צריך 

לאפרו’.

ובעומק יותר, אין אלו שני עניינים שונים זמ”ז העליה וההמשכה למטה, דהיינו שיש 
עליה שהיא לצורך המשכה למטה. אלא יותר מזה, שהתנאי ש’יהא צריך לאפרו’ קיים רק 
כאשר אש הנשמה הוא כדבעי. שכאשר הבערת אש הנשמה היא בשלימות, היא עצמה 
היא  הרי  הנפש  כלות  של  בתנועה  היא  שכאשר  שבגלל  לאפרו’.  צריך  ש’יהא  מכריחה 
הנחיצות  את  יותר  עוד  מרגיש  ע”כ  ב”ה”,  א”ס  החיים  ב”חיי  ומקורה  מידבקת בשרשה 

בעבודה בעוה”ז שעי”כ ממלא את כוונת העצמות - “לעשות לו ית’ דירה בתחתונים”.

ובהערה 27 אומר כ”ק אד”ש מה”מ, “אלא שמ”מ גם אם מבעיר אש נשמתו “להתחמם” 
או “להאיר” הוי מלאכה, דאע”פ שלא נרגש בהרצוא כוונת השוב )וחסר בשלימות הכוונה 
כו’(, מ”מ כיון שעי”ז נתוסף אצלו בחמימות ואור הקדושה, ה”ז מלאכה”. היינו שגם עצם 

ההבערה הוי מלאכה, כיון שזה מוסיף אצלו בקדושה.

ועפ”ז )הביאור שבהערה שמלאכת מבעיר קשורה אף להצתת האש( מובן בפשטות 

65( תניא ריש פי"ט.
66( אגה"ק סט"ו )קכא, ב(.
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ולא קשיא מידי, כיון שגדר מבעיר הוא גם הצתת האש היינו שמתוסף אצלו בקדושה עקב 
הבעירה, א”כ מובן שביו”ט היתר מלאכת מבעיר הוא משום או”נ ממש )כמובא בשו”ע( 

שיש לו צורך בהאש עצמה67.

יד
הטעם בשיטת אדה"ז בגדר מבעיר שצריך לאפרו

ויש לומר שלפי מה שהסברנו במחלוקת אדה”ז והאבנ”ז )שקשורה לחקירה דגברא 
וחפצא בהאש( מובן בפשטות התירוץ על הקושיא דלעיל68, וביאור הענין:

זה ש’צריך לאפרו’ הוא גדר מלאכת מבעיר דוקא לאדה”ז, כיון שלשיטתו גדר מבעיר 
נקבע ע”פ ה’גברא’, והנאת הגברא נעשית בשלימות כשנהנה גם מתוצאות האש, היינו גם 
מהאפר הנשאר ע”י כליון האש ולא רק מחום האש, משא”כ כליון העצים אינו אלא סיעתא 

להנאתו מחום האש וכו’.

משא”כ לאבנ”ז שס”ל שגדר מבעיר הוא מצד ה’חפצא’, מובן שכליון העצים הוי כחלק 
מהאש עצמה, שמקיימים אותה, אמנם אפר הוא רק פסולת הנשארת מהאש שהוי דבר 

אחר מהאש בעצמה, ולכן לשיטתו אי”ז עיקר מלאכת מבעיר69.

לכאורה  הוי  אדה"ז  דברי  )שלפי  בענין שריפת חמץ  לאדה"ז  בקושיית האבנ"ז  יומתק הטעם  ועפ"ז   )67
מלשצל"ג, ועיין בסעיף ב שהובא שם(.

דהנה בהערה 23 שם מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ הטעם מדוע לא ס"ל לאדה"ז כאבנ"ז בפנימיות הענינים, וז"ל: 
"וזהו הטעם הפנימי שגדר מלאכת מבעיר )לדעת אדה"ז( אינו "כליון ושריפת העצים" אלא הוצאת האש או 
שמרבה האש, היינו הרצוא צ"ל לא בשביל ענין של כליון וביטול הגשמיות )רצוא בלי שוב(, אלא דוקא בשביל 

ההמשכה למטה, להרבות אור )אש( הקדושה בעולם". עכלה"ק.
ועפ"ז מובן שהאבנ"ז ס"ל שיש לעבוד בקו של יציאה מהעולם )כליון ושריפת העצים(, ובמילא לשיטתו אין 
הבדל בין שבת לפסח, שבשניהם מודגש כליון הגשמיות - בשבת העצים ובפסח החמץ, ולכן הקשה לאדה"ז 
שלכאורה בפסח הקו שעיקר מבעיר הוי הצתת האש וריבויה )שהמטרה היא אש הקדושה ולא כליון הגשמיות( 

יהווה משצל"ג.
אמנם אדה"ז לא ס"ל כדעתו דהאבנ"ז אלא בשבת, משא"כ בפסח שענין החמץ הוא איסור ממש מפני היותו 
מסמל את גקה"ט )וכן בנגלה הוי איסור הנאה( שהם היצה"ר וישות וגאווה )כ"ה בסה"מ אעת"ר עמ' סד - 
"ובד"כ נקרא היצה"ר חמץ". ועיין בד"ה "אור לארבעה עשר" תרצ"ד. ובלקו"ש ח"א עמ' 129 ואילך, ועוד.(, 

ולכן בזה בשונה משבת גם אדה"ז יסבור שהעיקר הוא כליון החמץ היינו לשבור הגשמיות )גקה"ט(.
68( מהשיחה דלעיל.

69( ואפשר לומר תוספת ביאור בתירוץ קושי האבנ”ז למ”א על משנת”ל )סעיף ה(. כיון שלאדה”ז גדר 
האש נקבע ע”פ הגברא, במילא כאשר האש תהווה מכשירין )כשיטת המ”מ והאב”נ( לא יהיה הבדל בין אם 
היא ‘לצורך’ האו”נ או ‘שלא לצורך’, מפני ששניהם אינם נעשים באו”נ וממילא אינם מהנים את הגברא בשווה, 
ולכן ס”ל שההיתר מהמיעוט לפי המ”מ במבעיר ביו”ט הוא אף ש’לא לצורך’ )וקשה ע”כ מפסחים, כנ”ל סעיף 



338      שערי ישיבה   

ולפ”ז תתורץ ג”כ בפשטות הקושיא הנ”ל, מפני שלאדה”ז גדר האש נקבע מצד ה’גברא’ 
הרי שגם צורך באפר הוא חלק מהנאת האדם באש, ולכן אין האש נעשית ‘מכשירין’ לצורך 
האפר, אלא שחלק ממש מההנאה באש )בתור אש שבוערת(, הוא גם ההנאה באפר שלה 

)וממילא ילפינן ‘מתוך’ - “הותרה נמי שלא לצורך”, כיון שהאש נחשבת או”נ ממש(.

טו
גדר מבעיר בהל' יו"ט דוקא

ועפ”ז מובן ג”כ מדוע אדה”ז מביא את גדרו במלאכת מבעיר דוקא בהל’ יו”ט )ובכדי 
להוכיח שאש ביו”ט הינה כאו”נ ולא כמכשירין( דלכאורה הו”ל לכתוב זאת גבי הל’ שבת 

וכדבר בפ”ע?

וי”ל הביאור בזה, כיון שגדר מלאכת מבעיר לאדה”ז שנקבע מצד ה’גברא’ נלמד ע”פ 
החקירה בדיני מכשירין ביו”ט )כנ”ל סעיף ז’(.

היינו, כיון שמלאכות המותרות הם רק אלו הנעשות בגוף האו”נ, ו’מכשירין’ הוי כל 
מה שאינו נעשה בגוף האו”נ, ולכן הוו”א שמבעיר ביו”ט הוי ‘מכשירין’, כיון שאינה נעשית 
באו”נ ממש אלא בעצים. אך כיון שגדר מבעיר הוא הצתת וריבוי האש א”כ האש נחשבת 

או”נ ממש, כיון שפועלת באו”נ וגורמת הנאה לאדם.

יו”ט, שרק עי”כ )שמלאכת מבעיר היא מצד  ולכן הביא זאת כ’בדרך אגב’ בהלכות 
הגברא( משמע שהצתת האש וריבויה הוי גדר מבעיר מפני שגרימת ההנאה לאדם היא 
מחום האש )כנ”ל בחקירה(, משא”כ אם לא היה בא בהל’ יו”ט, לא היה נדרש להגדיר זאת.

טז
שיטת האבנ"ז בפנימיות

ואפשר לומר שעפ”ז ניתן לבאר גם את דעתו של האבנ”ז בפנימיות העניינים )שיש 
לעבוד באופן של כליון הגשמיות והגברת אש הקדושה בעולם(, והענין:

ג(. וכן לשיטת האבנ”ז שגדר האש נקבע מצד החפצא, כיון שהאש הינה מכשירין בלבד לאו”נ ואינה הנאת 
גברא )כי לא נעשית בגוף האו”נ(, לכן יתכן חילוק בין הבערה לצורך האו”נ שאע”פ שאין באש הנאת הגברא, 
מ”מ ‘לצורך’ האו”נ היא )כשיטת הרא”ש בגדר מכשירין(, לבין הבערה ‘שלא לצורך’ האו”נ כלל. ועפ”ז מובן 
הסברו במ”מ שלומד היתר הבערה ממיעוט הפסוק רק רק לענין מבעיר ‘לצורך’ )שאף שאין בה הנאת הגברא 
מ”מ נעשית ‘לצורך’ האו”נ(, משא”כ ‘לא לצורך’ האו”נ שאפשר לחלק ולומר שנלמד ממחלוקת כללית בענין 

‘מתוך’.
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ושלימות  שאמיתית  בתחתונים’  ‘דירה  ענין  מה”מ  אד”ש  כ”ק  מבאר  ח”ו70  בלקו”ש 
הדירה היא דוקא כאשר אין בעשיית הדירה שום מעלה ושלימות מצ”ע, שאל”כ המעלה 

היא הטעם לרצון הקב”ה בדירה.

וכדברי אדה”ז71 שהלשון “נתאווה הקב”ה להיות לו ית’ דירה בתחתונים” מורה על כך 
שהרצון של הקב”ה בדירה אינו מפני טעם כל שהוא, ש”על תאוה אין קושיות”. וע”כ מובן 
שבדירה בתחתונים אין שום טעם של מעלה שתפעל עי”כ וכדו’, אלא רצון פשוט, ומהו 
“נתאווה הקב”ה  “דירה בתחתונים” כך שתתממש התכלית של  א”כ האופן האמיתי של 

כו’”?

ומסביר שזהו העוה”ז הגשמי שכפי דברי אדה”ז72 הוא “תחתון שאין תחתון למטה 
ממנו בענין הסתר אורו יתברך וחושך כפול ומכופל עד שהוא מלא קליפות וסטרא אחרא 
שהן נגד ה’ ממש לומר אני ואפסי עוד”. היינו ששלימות ה”דירה בתחתונים” הוא דוקא 
ממש  הקדושה  כנגד  הוא  מציאותו  ואדרבה  אלוקות,  לגילוי  כלל  שייך  שאינו  במקום 
שהיותו מלא קליפות וס”א מעוררים תחושה של “אני ואפסי עוד”. וכאשר יהודי עושה 
הטוב  גילוי  ע”י  ולא  לאלוקות  מנוגדים  שהם  עד  תחתונים  כ”כ  בעניינים  לקב”ה  דירה 
והקדושה המסתתרים בהם מלכתחילה, אלא ע”י שבירת וביטול הס”א לגמרי, כך שהדירה 

מעוררת התחדשות מצד עבודת בנ”י. וזוהי ה”דירה בתחתונים” שנתאווה לה הקב”ה.

הס”א  וביטול  שבירת  א.  עניינים:  ב’  יש  הדירה  שבעשיית  מבאר  השיחה  ובהמשך 
וכפי  האדם.  עבודת  ע”י  הנוצרת  לגמרי  יצירה חדשה  שזוהי  ב.  בעולם.  שיש  והקליפה 
וע”י  ד’העדר’  מציאות  הם  והס”א  שהקליפות   - שם   73 בהערה  לכך  בדומה  שמוסיף 

העבודה הנ”ל נעשה חידוש בבריאה, שנעשה מ’העדר’ ‘מציאות’73.

ולפי כל האמור מובן איפוא שדוקא ע”י שבירת וביטול העולם )מציאות של קליפות 
)וחשיבי  עוה”ז   - ביותר  הנמוך  במקום  גם  הקדושה  אור  התגברות  נגרמת  עי”כ  וס”א( 

כ’מציאות חדשה’(74.

70( עמ' 22 מאמצע סעי' ט' ואילך.
71( הובא המשך תרס"ו בתחילתו. ד"ה "שוקיו עמודי שש", תשי"ב, פי"ט.

72( תניא פל"ו.
73( וראה בשיחה שם שמבאר לפ"ז מחז"ל "כל המתפלל בער"ש ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו 

נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית".
74( ובדומה לזה ישנו בסה"מ תרס"ה )ד"ה "ויגדלו הנערים" ע' קנ וז"ל: "וביאור הענין י"ל דהנה בסש"ב 
כלל  טוב  איך שייך שאין בהם  מובן  אינו  ולכאורה  כלל,  טוב  אין בהם  גקה"ט  טו"ר אבל  דק"נ מעורב  כתב 
והלא א"א בלי טוב כלל שהרי יש בהם איזה חיות והוא מן הטוב כו', אך הענין הוא דהנה ההפרש בין ק"נ 
לגקה"ט דבק"נ טוב רק מעורב ברע אבל אינו מתאחד עימו ובגקה"ט המעט טוב שבהם מתאחד עם הרע, וע"ד 
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ולפ”ז מובן שיטת האבנ”ז בפנימיות העניינים, שמפני שגדר ההבערה נקבע ע”י החפצא 

שבקדושה הנה באצי' איהו וגרמוהי חד ובי"ע לאו איהו וגרמוהי חד, עד"ז הוא בקליפות וסט"א, בק"נ הטוב 
אינו בבחי' התאחדות בהרע ובגקה"ט הוא בבחי' התאחדות כו' . . וענין ההתאחדות הוא שהטוב נהפך להיות 
רע, וע"ד שיש בתערובות איסור בהיתר ב' אופנים, הא' שהאיסור רק מעורב בהיתר אבל ההיתר הוא היתר 

בעצם ואפן הב' שההיתר נהפך להיות איסור וכמו חתיכה עצמה נעשה נבילה כו'".
ובהמשך מקשר זה בד' עולמות אבי"ע "הנה באצילות דקליפה שקרובה עדיין לאלוקות אינה בבחי' יש 
גמור כ"כ והיינו שהיא בבחי' יש מורגש אבל לא יש נפרד . . לזאת גם הקלי' דשם היא בבחי' ז' מידות לבד 
שזהו מציאותה מצד השבירה כנ"ל אבל אין בו מוחין להגדיל המידות כו', ובד"כ הוא בחי' מלכות דקליפות 
מוחין  שהן  דקלי',  חו"ב  בחי'  בסט"א  נתוסף  בהתגלות  החכמה  בחי'  מאיר  אינו  שבקדושה  ובבריאה  לבד, 
המגדילים את המידות, וביצירה דקדושה גם הבינה אינו מאיר בגילוי מתוסף בס"א בחי' הכתר דקלי' רצון 
שלמעלה מטו"ד עד שבעשייה דבקדושה אינו מאיר רק בחי' מלכות מתוסף בקילפות גם בחי' עתיק דקלי' 

בחי' התענוג כו'.
דמכל זה מובן איפה שמציאות עוה"ז )עשייה( הינה מציאות של רע ממש עד שיש צורך בשבירה בבירורו, 
וע"כ נעשה כמציאות חדשה, כנ"ל בשיחה מח"ו. אמנם יש להקשות ע"כ מהא דבסה"ש תשנ"ב )ע' 438( שיחה 
לפ' תשא הערה 166 מקשה במאמחז"ל )מגילה ז, ב( "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן 
לברוך מרדכי" וזלה"ק: "ולכאורה - היתכן לומר בעניני קדושה שאא"פ להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי?! 
יותר, למעלה מעליה  נעלית  כדי להביא עליה  ורק  היא אך  ב'ארור המן'  . שכל הכוונה   . בזה  וי"ל הביאור 
בקדושה מצ"ע. וענין זה נעשה ע"י השמחה )לבסומי( בפורים, שמגלים הפנימיות שב'ארור המן' )מעלתו הכי 
נעלית(, עד שמשום זה אא"פ להבחין בינו ובין 'ברוך מרדכי'". וממשיך לבאר זאת לגבי שושן פורים: "וי"ל 
שבשושן פורים מתוסף חידוש נעלה יותר )לגבי פורים( - כמודגש בשמו שנקבע לדורות 'שושן פורים' . . ע"ש 
עיר הבירה של לעו"ז, אחשוורוש מלך פרס . . כי בשושן פורים מודגש שגם הלעו"ז )שושן( הוא ענין של פורים 
)דקדושה(, היינו לא רק הבירור של ק"נ , אלא גם של גקה"ט, ולא רק באופן שדוחים את הרע, אלא שהרע 
עצמו נעשה טוב". ע"כ. דלכאורה משמע מכך שהבירור של הרע נעשה באופן שהוא עצמו נעשה טוב ולא 

כהמובן מהשיחה דח"ו ששוברים אותו ועי"כ נעשית מציאות חדשה ממה שהיה קודם לכן?
ויש ליישב זאת בהקדמת דברי כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש חט"ז )עמ' 413(, שמסביר שם את ההבדל בין 
עבודת הבע"ת לעבודת הצדיקים, שבע"ת כאשר עושים תשובה מבררים את ניצוצות הקדושה שנמצאים בתוך 
הקליפות, מפני שע"י תשובתו זדונותיו נעשים כזכויות, היינו שלא זו בלבד שהוא מבטל את הרע אלא שאף 
מעלה את ניצוצות הקדושה ששוכנים בקליפות. משא"כ עבודת צדיקים שיכולים לעלות את ניצוצות הקדושה 
שנמצאים בדברי היתר, אבל את דברי האיסור עליהם לדחות, ואינם יכולים להפך דבר אסור לקדושה. הבדל 
זה נובע מכך שמצד אחדותו ית' לא ניתן לומר שישנה מציאות כלשהיא שלשם אחדותו לא מגיעה כמאמרז"ל 
)חולין ז, ב( "אין עוד מלבדו . . ואפילו כשפים . . שמכחישין פמליא של מעלה". אלא שבאחדות זו ישנם שני 
ענינים: א. הרע אינו סותר לאחדותו ית' מפני שאינו מציאות, אלא מציאות ד"העדר". וזה מתגלה ע"י עבודת 
דחיית הרע. ב. ניצוץ הקדושה שנמצא ברע עולה ומתאחד עם הקדושה, כי תכלית הרע הוא שניצוץ הקדושה 
שבו יתעלה ויהפוך לקדושה. וזה נעשה ע"י עבודת התשובה ש"זדונות נעשות לו כזכיות". והבדל זה תלוי 
באחדות ה' כפי שהוא מצד העולם או מצד האלוקות: אחדות ה' כפי שהיא מתגלה בעולם דהיינו שהעולם 
מצדו מאוחד עם אלוקות, מתגלה אחדות ה' ע"י דחיית הרע שאזי מתגלה שהרע הוא מציאות של "העדר". 
אמנם מצד האלוקות, המציאות של כל דבר היא פנימיותו - הניצוץ האלוקי ודבר ה' שמחייה אותו, ומבחי' 
זו מודגש שמציאותו של הרע היא עלייתו לקדושה ע"י עבודת התשובה. וזהו ההבדל בין עבודת הצדיקים 
לעבודת הבע"ת, עבודת הצדיקים היא המשכת אלוקות לתוך העולם, וכך גם לגבי מציאות הרע הם מגלים בו 
את אחדותו ית' כפי שהיא מצד העולם - המעלים ומסתיר על אלוקות, ולכן זה נפעל ע"י דחיית הרע. משא"כ 
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ע”כ ס”ל שהעבודה מתבטאת בשבירת וכליון הגשמיות ורק ע”י כך מתגברת אש הקדושה 
בעולם, שהרי העבודה הנ”ל בעשיית “דירה בתחתונים” נוגעת בחפצא של הקדושה )אש(, 

כי הרי הקליפות נוגדות והיפך הקדושה לגמרי.

וע”י שבירת עוה”ז )שעניינו קליפות וס”א( ממציאות מנגד לקדושה הופכו למציאות 
 - וא”כ מצד החפצא של העבודה  ‘דירה’ לקב”ה ממש.  זה  נעשה  ואדרבה  של קדושה, 
להפוך לקדושה גם מה שמנגד לקדושה, זה נעשה דוקא ע”י שבירת וביטול העולם - כליון 
הגשמיות )העצים(75. ואדרבה: מציאות האש )הקדושה( ה”ה מתגלה ונתפסת בעולם רק 

ע”י כליון כלשהו )העולם(76.

יתייחס לעבודת  ה’  משא”כ לאדה”ז שמתייחס לאש ע”פ הגברא הרי שגם בעבודת 

עבודת הבע"ת היא בדרך הלאה - לצאת מהעולם, וכן ברע הם מרגישים את פנימיותו - ה"דבר הוי'" שבו, ולכן 
הם מעלים - באמצעות התשובה - את הרע לקדושה, ע"כ תוכן הביאור. ולהעיר שבהערה 41 מוסיף, וזלה"ק: 

"שלכן דוקא ע"י עבודת הצדיקים נעשה דירה בתחתונים".
שמזה משמע שדוקא עבודת הצדיקים )עבודת אדם רגיל שאינו במצב של בע"ת( היא בדרך המשכה, ולכן 
גם בירור הרע נעשה בדרך דחייה דוקא כמוסבר בשיחה מח"ו הנ"ל, עד שנעשה כמציאות חדשה. ובעיקר 
מובן כן מהאמור לעיל בהערה שם שדוקא בעבודה זו נעשית ה"דירה בתחתונים". ולהעיר ממה שבנוגע לאופן 
הא' שבאחדות ה' שהוזכר לעיל, מציין כ"ק אד"ש מה"מ למאמר בתרס"ה שם )המובא לעיל(. וממילא מובן 
שאפשר לומר שהעבודה של "דירה בתחתונים" מצד העולם היא בדרך שבירה, שעי"כ גורמים דחיית הרע 

)שזוהי מציאותו(. והעבודה בבירור הרע, היא עבודת הבע"ת.
75( ולולי האמור לעיל היה אפשר להבין שהאבנ"ז ואדה"ז חולקים במחלוקת הידועה )וביאורה בפנימיות 
הענינים בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ( דב"ש וב"ה. דהנה בלקו"ש חכ"ד )עמ' 8( מביא הנאמר במדרש )ב"ר פ"ח, ה( 
ש"חסד אמר יברא . . ואמת אמר אל יברא", דהיינו שמצד מדת החסד יש מקום לעולם, ואילו מצד מדת הדין 
)אמת( אין מקום לעולם. והעולה מכך הוא שלאחרי בריאת העולם מצד מדת הדין ניכרת ההתבטלות ושבירה 
של העולם, ואילו מצד מדת החסד הוא להיפך - שיש להמשיך ולהוריד אלוקות לעולם. ולפ"ז מובן ההבדל 
המהותי שבין חסד לגבורה, שלפי מדת הגבורה )דין( נראה העולם כמציאות נפרדת בתחושתו מאלקות, ולכן 
בעבודה הרוחנית מתבטא הדבר בשבירת העולם וביטולו. משא"כ לפי מדת החסד יש להמשיך אלוקות לתוך 
העולם ולגלות עי"כ את האלוקות שיש בו. ובזה מבאר שורש המחלוקות בין ב"ש לב"ה, שב"ש דרכם להחמיר 
מפני ששיטתם בקו הגבורה ושוללים את מציאות העולם, אמנם ב"ה בכללות דרכם להקל מפני ששיטתם בקו 
החסד. וע"פ ביאור זה היה אפשר להבין שהאבנ"ז ששיטתו היא שיש לעבוד בקו של יציאה מהעולם )כליון 
העצים - הגשמיות(, ס"ל כדעת ב"ש - שיש לעבוד בקו הגבורה, וממילא נראה העולם כמציאות שיש לכלותה, 
ונוגע זה להגברת אש הקדושה - שע"י כילוי הגשמיות המעלימה תגבר אש הקדושה. משא"כ לאדה"ז ששיטתו 

שהעבודה היא דוקא רצוא בשביל השוב, לכן ס"ל כב"ה שיש להמשיך אלוקות לתוך העולם.
אמנם לפי האמור לעיל הרי אא"פ לומר כן, שהרי גם לאבנ"ז העבודה היא להכיר במציאות העולם ולעבוד 
בתוך העולם כדי לעשות "דירה בתחתונים" דוקא, ולא חלק על אדה"ז, אלא לענין שמסתכל על עבודה זו מצד 

החפצא, ובזה, העבודה בעולם גורמת להפיכתו למציאות חדשה, כנ"ל.
76( עד שמציאות העולם לא ניכרת אלא רק אש הקדושה, כבביאור שבהערה 44 במעלת שמן המאור על 

שמן המשחה ועיי"ש. 
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הגברא דוקא )שהיא רצוא ושוב דוקא(. ולכן מסביר כ”ק אד”ש מה”מ באריכות שלא די 
בהבערת נשמת היהודי - רצוא, אלא צריך גם שוב לפעול בעוה”ז הגשמי, שכל זה הוי 

בגברא )הבערת נשמת היהודי(.
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"שתק ואח"כ צוח" - ספק בהודאה או 
בתפיסה

יבאר את ספק ר' זירא האם שתיקה כהודאה והנסיון לפשוט זאת מהברייתא / יביא את הוכחת הריטב"א מראי' זו 
שבשתק מתחלה ועד סוף לא מוציאין מידו אפי' באו עדים / יקשה על ביאורו לפי מסקנת הגמ' בשתק מתחלה ועד 
סוף / יבאר החילוק בין באו עדים בשתק מתחלה ועד סוף לבאו עדים בשתק ואח"כ צווח / יקשה ממהלך הגמ' 
על כללות הבנה זו בספק של ר' זירא שהיא בדין שתיקה כהודאה / יביא את ביאור הר"ן באופן חדש את הספק 
בדיני תפיסה / יביא את קושיית ה'קובץ שיעורים' בדעת הר"ן / יביא אופן נוסף ללמוד בר"ן שלא כהבנת ה'קובץ 
שיעורים' ויתרץ לפ"ז את קושייתו / ידחה הביאור הנ"ל שבדעת הר"ן / יבאר הגדר של תפיסה ויתרץ את קושיית 
הקובץ שיעורים / יתרץ לפ"ז את הקושיות הנ"ל במהלך הגמ' / יבאר לפי ביאור זה בפשטות החילוק שבין באו 
עדים בשתק מתחלה ועד סוף לבאו עדים בשתק ואח"כ צוח / יוסיף ויקשה על שיטת הר"ן ויבאר את שיטתו לשיטת 

הריב"א / יבאר לפ"ז ששני השיטות בהבנת הספק בגמ' הם לשיטתייהו בדין דיחלקו 

הת' שניאור זלמן שי' גורעוויטש
 תלמיד בישיבה

א
ביאור וסיכום דברי הגמרא

בנוגע לדין במשנה1 ש"שנים אוחזין בטלית - יחלקו", איבעיא בגמרא2: "בעי ר' זירא, 
תקפה אחד בפנינו מהו, היכי דמי, אי דשתיק, אודויי אודי ליה, ואי דקא צווח, מאי הוה 
ליה למעבד, לא צריכא, דשתיק מעיקרא והדר צווח מאי, מדאשתיק אודויי אודי ליה, או 
דלמא כיון דקא צווח השתא איגלאי מילתא דהאי דשתיק מעיקרא סבר הא קא חזו ליה 

רבנן".

צ"ל  והדין  אוחזין בטלית  ושנים  היא שבמקרה  זירא  ר'  ההבנה הפשוטה בספק של 
יחלוקו, אם אחרי שבאו אחוזין בטלית א' מהם תקפה מחברו בפנינו - אם השני שתק 
מתחילה ועד סוף: ודאי שהודה לו ויהי' ביד התוקף. אם השני צוח מתחלה ועד סוף: ודאי 
שלא הודה לו ויוציאו את הטלית מן התוקף, ויחזירו לדין המקורי - יחלקו. והספק הוא: 

1( ב"מ ב, א.
2( ו, א.



344      שערי ישיבה   

אם השני שתק ואח"כ צוח: האם שתיקתו היא הודאה וישאר ביד התוקף או שכיון שצוח - 
נתגלה למפרע ששתיקתו אינה כהודאה )אלא שסבר שבי"ד רואים זאת ולא חשש להגיב(.

ובהמשך, הגמרא מנסה לפשוט את הספק מהברייתא "בד"א: )שיחלוקו( . . אבל היתה 
הטלית יוצאה מתחת ידו של אחד מהם המוציא מחברו עליו הראי'", שא"א לפרש שכוונת 
הברייתא היא שאם מלכתחילה הגיע רק א' לבי"ד מוחזק בטלית והשני תובע שזה שלו 

שאז ישאר אצל המוחזק - כי א"כ פשיטא, ולא צריך לחדש זאת;

אלא על כרחך - מוכיחה הגמ' - צריך להסביר שמדובר כאן ששניהם הגיעו לבי"ד 
אדוקים בטלית, ורק שאח"כ תקף א' מהם וכעת יוצא תחת ידו, והשני שתק ואח"כ צוח - 
שע"ז הברייתא פוסקת שהמע"ה, והיינו, שמשאירים ביד התוקף. ומכאן יש להוכיח שגם 
בשתק ואח"כ צוח, ששתיקה כהודאה, ולכן משאירים את הטלית ביד התוקף )ואח"כ דוחה 

זאת הגמ' שאפשר להעמיד זאת במקרה אחר(.

ב
ביאור הריטב"א בשתק מתחילה ועד סוף שאפי' באו עדים אין מוציאין 

מיד התופס 

לומר  חייבים  שמדוע  הספק,  את  לפשוט  הגמרא  של  בהו"א  להקשות  יש  ולכאורה 
סוף3,  ועד  מתחילה  בשתק  הברייתא  את  להעמיד  אפשר  צווח,  ואח"כ  בשתק  שמדובר 

והחידוש הוא ששתיקה כהודאה. 

כי  הברייתא  את  להעמיד  יכולים  היינו  לא  סוף  ועד  בשתק  שגם  הריטב"א:  ומבאר 
יביא זה ששתק עדים שזה שלו. שכיון  ואפי'  בשתק הדין הוא ששיך לתוקף בכל מצב 
שהודה ו"הודאת בע"ד כמאה עדים דמי" אז גם אם הי' שלו עד אז - ברגע שהודה נתן זאת 
לתוקף. אבל בברייתא הדין הוא ש"המוציא מחברו עליו הראיה", ז.א. שבאם יביא עדים - 

כן יוכל להוציא מהתוקף. ולכן א"א לפרש את הברייתא אלא בשתק ואח"כ צוח.

ג
החילוק בין הדין בבאו עדים אח"כ בשתק עד סוף לשתק ואח"כ צווח

אך יש להקשות על דברי הריטב"א הנ"ל: שאם כשהודה "הודאת בע"ד כמאה עדים 

כי בצוח מתחילה הדין הוא שיחלוקו  ועד סוף א"א להעמיד את הברייתא,  3( דבשלמא בצוח מתחילה 
והברייתא אומרת המע"ה, אבל בשתק מתחילה ועד סוף, כאן ודאי שתיקה כהודאה והדין הוא שהמע"ה, ואיך 

אפשר לפשוט מברייתא זו בנוגע לשתק ואח"כ צווח?
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דמי", ואפי' יביא עדים לא יועיל ישאר ביד התוקף - לפי זה גם בשתק ואח"כ צוח, אם 
אתה פושט מהברייתא שישאר ביד התוקף )המע"ה(, א"כ שתיקה כהודאה ו"הודאת בע"ד 
שהברייתא  לומר  אפשר  איך  וא"כ  בעדים.  אפי'  ממנו  להוציא  יוכל  ולא  עדים",  כמאה 

שאומרת המע"ה, והיינו שכן יוכל להוציא בעדים )בראי'( מדברת בשתק ואח"כ צוח?

זו היא גם אליבא דהלכתא שפסק הטור בשם הרא"ש שמתי ששתק - אפי'  ושאלה 
הביא עדים אח"כ לא מוציאין מהתוקף, וכותב הב"ח שהיינו דוקא ששתק מתחילה ועד 
סוף אבל שתק ואח"כ צווח אם הביא עדים מוציאין מהתוקף4. וגם כאן קשה כנ"ל שאם 
שתיקה כהודאה והודאת בע"ד כמאה עדים )ולכן בשתק לא יועיל שיביא עדים( א"כ גם 

בשתק ואח"כ צווח צ"ל הדין כנ"ל שלא יועיל להוציא אפי' בעדים? 

והביאור הנפוץ בזה הוא, שבשתק ואח"כ צוח ההכרעה היא שאין זו הודאה ודאית 
)כמו מי ששתק מתחילה ועד סוף(, אלא שתלוי בזה גופא אם הביא עדים או לא, שכל עוד 
לא הביא עדים הרי השתיקה תחשב כהודאה, ולכן יוברר שזה שצוח הוא כי הוא התחרט. 
אבל באם הביא עדים אנחנו נאמר שזה שצוח זה כי ידע שיש לו עדים ולא נתכון להודות 

בשתיקה.

ד
המסקנא העולה מביאור זה בגמרא

ובשיטה זו נוקט הנימוקי יוסף )וכן מוכח מתוס' לקמן( שמבאר שספק ר' זירא הוא 
האם ששתק ואח"כ צוח יחשב כהודאה ודאית או לא.

ולפי זה יוצא שכל הדיון כאן בגמרא הוא לא בנוגע לדיני תפיסה, שודאי לנו שתפיסה 
לא מועילה מתי שהשני צווח5, וכל הדיון כאן הוא רק שכיון ששתק - האם ניתן ללמוד 
ואין תפיסתו  אן שאין שתיקה כהודאה  והתפיסה מועילה  יש הודאה של הבע"ד  שכאן 

כלום.

4( והש"ך חולק שגם בשתק ואח"כ צוח אין מוציאין מיד התוקף אפי' הביא השותק עדים, ומקשים עליו 
מהגמ' שלנו, ואכ"מ.

5( ובאמת זו מח' ראשונים האם תקיפה שהשני צווח מועילה להוציא ממוחזקות )כשיטת התוס' הרא"ש 
והרמב"ם( או לא מועילה )כשיטת הר"ן והרמב"ן והרשב"א(, אך כאן לכ"ע לא מועיל כיון שכאן החלוקה היא 

מתורת ודאי )ויש אופנים נוספים ללמוד מדוע כאן זה שונה(.
ולאידך, לכ"ע מתי שאין כלל מוחזקות - תקיפה תועיל, וראה לקמן )סעיף ח'(.
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ה
הקושיות בהבנת שיטה זו

אך לפי זה קשה:

ברש"י משמע שזה שהמע"ה בשתק ואח"כ צוח הוא לא כיון ששתיקה כהודאה, אלא 
לשתיקה  רק  ולא  מוחזקות,  לדיני  קשור  שזה  ז.א.  בטלית.  מוחזק  הוא  רק  שכעת  כיון 

כהודאה.

אם נלמד שכל הספק הוא רק האם שתיקה כהודאה או לא - א"כ ב"בעי ר' זירא תקפה 
א' בפנינו מהו" העיקר חסר מן הספר שהי' צריך לפרש ש"תקפה . . ושתק ואח"כ צווח 
מהו" שזהו עיקר הספק שלו, ומתוך הגמ' משמע שעיקר הספק הוא בעצם התקיפה, ורק 

שהמקרה )"היכי תמצי"( של הספק הוא מתי ש"שתק ואח"כ צווח".

בלשון הברייתא: "בד"א . . אבל היתה יוצאת מתחת ידו של אחד מהם", משמע שעיקר 
השינוי הוא זה שכעת זה במוחזקות של החוטף ולא מצד השתיקה של השני, שא"כ הי' 
מתאים לומר "אבל תקף אחד מהם ושתק השני ואח"כ צווח" וכיו"ב, שזהו עיקר החידוש.

שאלה כללית: מה הסברא לומר ששתיקתו ודאי הודאה מתי שצווח רגע אחר כך, גם 
אם הי' צריך לצווח מתחילה ולא צווח אלא שתק - מכאן עד לומר שבשתיקה ודאי הודה 

לו לכאו' הדרך עוד רחוקה?

 ויש לבאר את כל הספק בגמרא באופן אחר, שעיקר הספק הוא באמת )לא בדיני 
שתיקה, האם היא כהודאה או לא, אלא( בדיני תקיפה האם היא תועיל כאן או לא, וכדלקמן.

ו
ביאור הר"ן בהבנת הגמרא שהספק הוא בתפיסה

הר"ן )באופן הראשון( מבאר את ספק הגמרא באופן אחר מהנימוק"י הנ"ל )סעיף ד(: 
שכאן, ששתק ואח"כ צוח, באמת אין ודאות של הודאה מצד התוקף אלא רק ספק בלבד, 

וזה לפי שני צדדי הספק בגמרא.

והספק הוא בנוגע לטלית - האם נלמד שהדין שיחלוקו בטלית הוא מדין ודאי )שכל א' 
מוחזק בחצי( או מדין ספק )ששניהם מוחזקים בהכל, או שאף א' מהם לא מוחזק(:

יחלוקו  מודאי  הודאה  ספק  יוציא  לא   - ודאי  דין  הוא  בטלית  שהיחלוקו  נלמד  אם 
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)כהכלל בכל הש"ס: "אין ספק מוציא מידי ודאי"( ולכן נתייחס לצד שאין זו הודאה אלא 
שסבר שבי"ד רואים והתקיפה לא תועיל.

ספק  מידי  יוציא  הודאה  ספק   - ספק  מדין  הוא  בטילית  שהיחלוקו  נלמד  אם  אבל 
חלוקה, ונשאיר ביד התוקף )המע"ה(.

ז
קושיית הקובץ שיעורים על שיטת הר"ן

והנה, הקובץ שיעורים לומד שכשאנחנו אומרים שהחלוקה בטלית היא מדין ספק - 
הכוונה היא שאף א' לא מוחזק, כי גם אם נלמד שהספק הוא כיון ששניהם מוחזקים בכל 

הטלית, מ"מ, כיון שכל חזקה של א' מבטלת את השני נמצא שאף אחד לא מוחזק.

וא"כ לפי צד זה )שהחלוקה מדין ספק( יוצא שאף א' לא מוחזק. ומתי שאין לאף א' 
חזקה, לפי כל השיטות6 מועילה תקיפה. וא"כ למה אומרת הגמ' שהספק הוא רק ב"שתק 
צווח  שהשני  וכגון  הודאה,  ספק  שאין  מתי  גם  הרי  הודאה(,  ספק  )שיש  צווח"  ואח"כ 

מתחילה ועד סוף, גם אז צ"ל שהתקיפה תועיל כיון שאין מוחזק.

ז.א. בשלמא לדיעות שכאן החלוקה בטלית היא מדין ודאי - מובן מדוע התקיפה לא 
תועיל, וכל הצד לומר שתועיל התקיפה הוא רק מצד שתיקה כהודאה, וצ"ל הודאה ודאית 
)כי ספק הודאה לא יוציא מודאי חלוקה(, ולכן הספק הוא רק בשתק ואח"כ צווח שאז יש 
לחשוש שיש הודאה. משא"כ באם צוח מתחילה ועד סוף שודאי אין הודאה - ודאי תקיפה 

לא תועיל.

ודאי או מדין  גופא, האם החלוקה היא מדין  אבל לדעת הר"ן שהספק הוא בטלית 
ספק - א"כ למה הספק הוא רק מתי ש"שתק ואח"כ צווח" הרי לפי הצד שהחלוקה היא 
מדין ספק, תקיפה מועילה גם בלי הודאה, וא"כ גם בצוח מתחילה ועד סוף )שאין חשש 

להודאה( תקיפה תועיל כיון שאין לאף א' מהם מוחזקות?

והקובץ שיעורים נשאר בצריך עיון.

ח
אפשרות לתירוץ בביאור דברי הר"ן באופן אחר מהקובץ שיעורים

 לכאורה הי' אפשר לבאר בר"ן באופן אחר מהקובץ שיעורים הנ"ל, דהנה בהבנת דברי 

6( גם לרמב"ן ולרשב"א שבהערה הקודמת, כי כל המח' שלהם הוא מתי שיש מוחזקות.
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הר"ן שהספק הוא בתפיסה, האם החלוקה היא דין ודאי )וא"א לתפוס( או ספק )ויכול 
לתפוס( יכול לבאר בב' אופנים:

האם זה ודאי מוחזק או ספק שאין אף א' מהם מוחזק; ולפי זה הצד שא"א לתפוס הוא 
מתי שהם מוחזקים7, והצד שיכול לתפוס הוא כיון שאף א' מהם לא מוחזק. 

האם זה ודאי ממון או ספק שאין לאף א' מהם ודאי ממון; ולפי זה הצד שא"א לתפוס 
הוא מתי שיש להם ודאות של ממון, והצד שיכול לתפוס הוא כיון שאין לאף א' מהם ודאי 

ממון.

והנה בפשטות הקובץ שיעורים למד כאופן הא', ולכן הקשה כנ"ל מדוע צריך שיהי' 
"שתק ואח"כ צווח", הרי אם אין אף א' מהם מוחזק התפיסה צריכה להועיל אפי' שצוח 

מתחילה ועד סוף;

אבל אם נלמד כאופן הב' אפשר ללמוד שגם לצד שהטלית היא ספק ממון עדין הוא 
מוחזק, ולפי זה תתורץ קושיית הקובץ שיעורים הנ"ל, כי בצוח מתחילה ועד סוף לא 
תועל תפיסה כיון שהוא מוחזק, ולא תועיל תפיסה במוחזקות8, אבל שהי' שתיק ויש ספק 

הודאה אז תפיסה תועיל אפי' במוחזקות.

ט
הקושי בתירוץ זה בהבנת דברי הר"ן

אבל באמת לא נראה ללמוד כך בר"ן כי: א( עיקר החידוש )כנ"ל( בדעת הר"ן הוא 
זה שהדיון כאן הוא בדיני תפיסה, ומשמע שלפי הצד שהטלית ספק אפשר לתפוס מדיני 
תפיסה. ולפי הביאור הנ"ל יוצא שגם לצד שהטלית היא ספק עדין לא תועיל תפיסה )כיון 

שהוא מוחזק(, וזה שתועיל תפיסה הוא מחמת הספק הודאה.

ב( ועיקר: אם גם לצד שהטלית היא ספק, הוא מוחזק, ותפיסה לא מועילה במוחזקות 
)ולכן בצוח מתחילה ועד סוף לא תועיל תפיסתו( - א"כ מה יעזור הספק הודאה להוציא 
ללא  גם  אזי  ממוחזקות,  להוציא  מועילה  התפיסה  ספק  שישנו  אם  וממ"נ:  ממוחזקות, 
הספק הודאה יש כאן ספק אם הטלית היא שלו ותפיסה צריכה להועיל, ואם שישנו ספק 
התפיסה לא מועילה להוציא ממוחזקות7, מה יוסיף לי הספק הודאה שתועיל תפיסתו9?! 

7( וזה מתאים להשיטה שאין מועילה תפיסה במוחזקות )וכדעת הרמב"ן והרשב"א(, שכך סובר ג"כ הר"ן.
8( ראה בהערה 5.

9( ולא שייך לומר כאן ספק ספקא, כי זה לא שייך בדיני ממונות כנדו"ד.
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וא"כ צ"ל בר"ן כאופן הא' הנ"ל והדרא קושיא לדוכתא.

י
ביאור הגדר של 'תפיסה' ותי' קושיית הקובץ שיעורים

והביאור בזה )ומכאן נלמד חידוש גדול בכל דיני תפיסה(:

כל הדין של תפיסה שייך רק שיש לתופס יכולת לתפוס, כיון שיש לו שייכות מסויימת 
לטלית. אבל כאן שהדין הוא "יחלוקו", אם נאמר שהחלוקה היא מדין ספק - אין לשום א' 

מהם יכולת לתפוס, ואם תפס - הרי זה כגזלן, ולא תועיל תפיסתו.

 ובמילים אחרות: כל הדין של תפיסה הוא שבא לידו באיזה היתר שיש מקום לומר 
שזה שלו )גם שאין ודאות(, אבל מתי שאף א' לא מוחזק והוא תוקף והשני צווח מתחילה 

ועד סוף - הרי זה בא לידו באיסור ולא יחולו כאן דיני תפיסה.

ולכן רק מתי ש"שתק ואח"כ צווח" שיש ספק הודאה, יש מקום לומר שהטלית שייכת 
לו והרי זה כבא לידו בהיתר, והתקיפה תועיל10.

יא
תי' הקושיות בגמרא לביאור זה

ולפ"ז כל הדיון כאן בגמרא הוא על התקיפה עצמה - האם תועיל בטלית )אם החלוקה 
מדין ספק( או לא תועיל )אם החלוקה מדין ודאי(, וכל מה שמדובר שיש כאן שתיקה הוא 
לא בגלל שצריך את השתיקה עצמה )שתיקה כהודאה(, אלא רק כדי שיהי' התר לתופס 

לתקוף את הטלית. 

ועפ"ז מתורצות הקושיות הנ"ל )סעיף ה(:

באמת לרש"י הסיבה שלא מוציאין מהתוקף הוא מחמת שזהו כעת בחזקתו )שתקיפה 
מועילה(.

עיקר הספק של ר' זירא הוא עצם המקרה של "תקפה אחד בפנינו" האם תועיל התקיפה 
או לא, וה"שתק ואח"כ צוח" הוא רק טפל - מקרה שבו יחול הספק הנ"ל. 

10( וזה מה שמוסיף הר"ן בכך שיש ספק הודאה, שלכאו' אם יש כאן ספק אם הטלית היא מדין ספק או 
ודאי, מה יעזור שיש כאן עוד ספק אם שתיקה כהודאה או לא?

אך עפהנ"ל מובן שאין זה הוספת עוד ספק כמותי אלא ספק איכותי שכיון שיש ספק הודאה אז יש תוקף 
לתפיסה שלו כבפנים.
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עיקר החילוק בברייתא בין המקרים הוא זה שבמקרה השני "הטלית יוצאה מתחת יד 
א' מהם".

באמת אין סברא שבשתק ואח"כ צווח יש ודאות הודאה, אלא לכל הצדדים זה רק 
ספק הודאה.

יב
עפ"ז ביאור נוסף בחילוק בין באו עדים בשתיקה עד הסוף לבין שתק 

ואח"כ צוח

והנה נתבאר לעיל )ס"ב( מדוע רב נחמן פושט את הספק )המע"ה( מהברייתא, ומעמיד 
שמדברת ב"שתק ואח"כ צווח" ולא יכול להסביר שמדובר בשתק מתחילה ועד סוף - כי 
בשתק מתחילה ועד סוף הדין הוא שגם בעדים לא יוכל להוציא מאחר ש"הודאת בע"ד 

כמאה עדים דמי".

והקשנו על כך )ס"ג( שא"כ גם ב"שתק ואח"כ צוח", אם אתה פושט שהמע"ה יוצא 
ששתיקה כהודאה וא"כ גם כאן צ"ל הדין שאפי' בעדים לא )וע"ש תירוץ בכך(.

אך לפי הביאור הנ"ל שבר"ן הקושיא כלל לא מתחילה - כי ב"שתק ואח"כ צוח" הספק 
הוא כלל לא מצד שתיקה כהודאה כנ"ל בארוכה, ולפי כל הצדדים יש כאן רק ספק הודאה, 

ולכן כאן ודאי שאם יביא עדים שזה שלו יוכל להוציא מחברו.

יג
עפ"ז יובן מה שייך שתיקה בבכור

מאמר המוסגר:

עפ"ז יש לבאר מה שבספק בכור, שהדין הוא שהמע"ה, ובהו"א מבינה הגמ'11 שאם 
ואח"כ  ישראל  "שתיק  כהן  שכשתקפו  רש"י  מבאר  מידו,  אותו  מוציאין  אין  כהן  תקפו 
צווח". שלכאו' קשה מה כאן צריך את שתיקת הישראל, הרי כאן הבכור הוא ספק לשניהם 
ולא שייך שא' יודה לשני )ולא כמו בטלית ששייך שא' מהם יודע שמשקר ויכול להיות 

שמודה(?

ועפהנ"ל שהצורך בשתיקה הוא לא מחמת שהוא מודה, אלא כדי שהתפיסה לא תהי' 
כגזלנות מובן שגם כאן צריך שתיקה - בשביל שלא תחשב תפיסתו כגזלנות.

11( שם ו, ב.
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יד
קושיא נוספת על ביאור הר"ן, ותירוץ ביאורו כשיטת הריב"א

ואילך( שלר"ן הצד לומר שתפיסה  ו  לכאורה יש להקשות על הביאור הנ"ל )סעיף 
תועיל הוא כיון שאף א' לא מוחזק, דכיון שאין אף א' מהם מוחזק בטלית - מדוע פסק הדין 
של המשנה בטלית הוא 'יחלקו' הרי הדין מתי שאין א' מהם מוחזק הוא 'כל דאלים גבר'12?

ולכאו' צריך לומר הביאור בזה, שהר"ן יסבור כשיטת הריב"א13 שהחילוק בין הדין 
ד'כל דאלים גבר' ל'יחלקו' הוא לא כתוס' וברא"ש10 שמתי שאין מוחזק אומרים כל דאלים 
גבר, אלא שהחילוק הוא האם יש רמאי או אין רמאי - שאם אין רמאי אומרים יחלקו אפי' 

שאין מוחזק, וכדא"ג הוא רק מתי שיש רמאי.

ולכן: בטלית שאין ודאי רמאי "דאיכא למימר תרוייהו בהדי הדדי אגבוהה"14, אומרים 
יחלקו אפי' שאין א' מהם מוחזק. אבל בספינה שודאי א' מהם רמאי אומרים כדא"ג.

התוס'  שלשיטת   - התוס'15  לשיטת  הר"ן  דברי  את  להעמיד  א"א  כרחך  על  ]והרי 
החלוקה כאן בטלית היא מדין ודאי, וא"כ ברור שלא שייך להסתפק כאן האם הטלית היא 

ודאי או ספק.[ 

טו
מח' התוס' והר"ן כאן לשיטתייהו בדין יחלקו במשנה 

ולפ"ז אפשר ללמוד כאן שני שיטות בהבנת הגמרא לשיטתייהו:

תוס' לומד שהחילוק בין טלית )יחלקו( לספינה )כדא"ג( הוא שהטלית היא ודאי ממון 
והספינה היא ספק, ולכן כאן מובן מדוע התפיסה לא תועיל ב"צווח מתחילה ועד סוף", 
כי תפיסה לא מוציאה מדין ודאי. וכל הצד לומר שהתפיסה כאן תועיל היא רק מצד הדין 

של שתיקה כהודאה. )וכביאור הא' בגמ' הנ"ל בס"א(. 

הר"ן ילמד כריב"א שהחילוק בין יחלקו לכדא"ג הוא שיחלקו הוא מתי שאין רמאי 
וכדא"ג הוא מתי שיש ודאי רמאי, ולכן יש להסתפק כאן האם הטלית היא מדין ספק שאין 

12( תוס' ב,א ד"ה יחלקו, רא"ש פ"ק סימן א'.

13( תוס' ב"ב לד, ב. הובא בר"ן ריש מסכתין.
14( ב"מ ב,ב.

15( אבל כשיטת הרא"ש שהטלית היא ספק ממון וודאי מוחזק הי' אפשר לכאורה לבאר בר"ן כנ"ל )ס"ח( 
אבל ראה שם מדוע א"א ללמוד כך בר"ן.
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אף א' מהם מוחזק, והצד לומר שתפיסה תועיל כאן הוא מדיני תפיסה, וזה שהתפיסה לא 
תועיל ב"צווח מתחילה ועד סוף" הוא רק כיון שלולא השתיקה אולי אין זה כלל 'תפיסה' 

אלא 'גזלנות' )וכדלעיל סעיף י'(.
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קנין רכוב בשיטת רש"י
יקשה על ביאור ומהלך הגמרא דקנין רכוב / יביא את ביאור התוס' שברכוב יש קנין משיכה ויתרץ הקושיות / יוכיח 
ממשמעות רש"י שלא כביאור התוס', ויקשה לרש"י קושיא נוספת על הקושיות הנ"ל / יקדים שיטת התוס' בביאור 
הספק של הגמרא, וביאורו לפ"ז מדוע אין ראי' ממשנתנו / יביא שרש"י חולק גם בכך על התוס' ויקשה עליו / ידחה 
הביאור של 'בית הלוי' בשיטת רש"י וכן את הביאור שב'חידושי ר' נחום' / יבאר החידוש שבקנין קרקע ע"ג שאר 
הקנינים / יבאר שיטת רש"י שקנין רכוב הוא ע"ד קנין חזקה / יבאר זאת ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ מה"מ בגדר 
דקנין כשליטה בחפץ / יבאר שיטת רש"י בספק של הגמרא ויתרץ הקושיא / יבאר שיטתו בפשיטת הגמרא מדין 

יושב בכלאים באופן חדש ותירוץ הקושיא / יבאר לפ"ז מהי הסיבה לכך שבמסקנת הגמרא רכוב לא קני 

 הת' נחום שמחה שי' גולדין
תלמיד בישיבה

א
כמה קושיות בביאור ומהלך הסוגייא דקנין רכוב

איתא בגמרא1: "אמר רב יוסף, אמר לי רב יהודה, שמעית מיניה דמר שמואל תרתי, 
רכוב ומנהיג, חד קני וחד לא קני )שמעתי ממנו שני דברים, דין רכוב ודין מנהיג, בחד 
אמר לי קני, ובחד אמר לי לא קני, ולא ידענא כו'(, ולא ידענא הי מינייהו". והיינו שרב 

יהודה מסתפק על איזה קנין אמר שמואל שמועיל, קנין של רכוב או קנין של מנהיג.

והגמרא מביאה שני מקרים בהם יכול להיות הספק: א( "רכוב לחודי' ומנהיג לחודי'", 
והיינו, שהספק הוא בעצם הקנין, האם "רכוב" )ועד"ז מנהיג( קונה, או שזה לא קנין בכלל, 

ומי שיחטוף ממנו ויעשה קנין "שפיר חטף"?

וזה  ברכיבה  זה  ביחד,  קנו  הוא ששניהם  והיינו שהספק  מנהיג",  "רכוב במקום  ב(   
בהנהגה, מי משניהם קונה. ז.א. אם כל א' מהם הי' לבדו, ודאי הי' קונה, ולא הי' אפשר 
לחטוף ממנו )אין ספק בעצם הקנין(, והספק הוא רק כששניהם קנו ביחד, ששמואל אמר 

שרק א' קנה, שהספק הוא איזה קנין יותר חזק שמבטל את הקנין השני?

והגמרא אומרת שא"א לומר שרב יהודה נסתפק במקרה הא' )בעצם הקנין(, כי אם כך, 
מה יש מקום להסתפק, ודאי הוא שהמנהיג הוא זה שקונה, והרכוב הוא זה שלא קונה, 
כי א"א לומר להיפך, שהרכוב הוא הקונה והמנהיג הוא זה שלא קונה, כי הרי לפי כולם 

1( ב"מ ח, א ואילך.
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מנהיג לבד קונה. ולכן מעמידה הגמ' שהספק הוא במקרה הב', שברור שכל א' לבדו קונה, 
והספק הוא שאם שניהם קנו ביחד, האם רק הרכוב יקנה או רק המנהיג יקנה?

וצריך ביאור:

א( מהו קנין "רכוב", איזה פעולה של קנין בדרכי הקנינים הוא עושה בזה שהוא רוכב?

ב( קושיית הראשונים2: גם לפי המסקנא של הגמ' שהספק הוא ב"רכוב במקום מנהיג", 
צריך להבין מה מקום יש להסתפק, היות שברור לנו שמנהיג הוא קנין יותר מועיל מרוכב 
ולא הרוכב(, אז גם  זה שקנה  )שלכן ברכוב לחודי' ומנהיג לחודי' ברור שהמנהיג הוא 
ברכוב במקום מנהיג, אם רק א' קונה, ברור שזהו המנהיג ולא הרוכב, כי אין הו"א שהרכוב 

יקנה לבדו, שאז יצא שהוא יותר חזק ממנהיג?!

ג( לפי ההו"א באופן הב' שכל אחד לבדו קונה, למה מתי ששניהם קונים רק אחד יקנה 
ולא נגיד ששניהם יקנו ויחלוקו )והרי אין קנין מבטל קנין(?

ב
ביאור התוס' בקנין רכוב - קנין משיכה

התוס' מבארים3, ש"דתפיס בה, ואזלא נמי מעט מחמתיה", והיינו, שהרכוב, ע"י ישיבתו 
על הבהמה – הבהמה הולכת מעט מחמת ישיבתו. וא"כ יוצא שברכוב יש קנין משיכה.

ועפ"ז מבארים התוס' את מה שהגמ' פושטת את הספק מהדין של יושב בקרון בכלאים 
)כ"שור וחמור יחדיו"(, שכמו שהיושב בכלאים לא חייב מלקות על ישיבתו בקרון - כך 
הרוכב לא יקנה את הבהמה, שהמשותף בין קנין רכוב לכלאים הוא שכמו שבכלאים חיוב 
המלקות הוא על הזזת הבהמות המחוברות יחד, כך כאן ברכוב ומנהיג הקנין הוא מצד 
ההוזזה של הבהמה, ולכן, אם רואים בכלאים שהיושב בקרון לא מתחייב מלקות אף שעי"ז 
זזה הבהמה – מוכח שהוזזה מחמת ישיבה לא נחשבת, וא"כ גם ההוזזה מחמת הרכיבה לא 

תחשב לקנין משיכה.

ולפי זה יש לתרץ הקושיות הנ"ל:

קנין רכוב הוא קנין משיכה, שהבהמה זזה מחמת ישיבתו על הבהמה.

2( רמב"ן ורשב"א שם ח, ב.
3( ד"ה "רכוב עדיף דתפיס בה".



   355   שער נגלה      

אם הי' מדובר בספק בעצם הקנין האם רכוב לבד קונה או לא – ודאי שהמנהיג קונה 
ולא הרכוב. )והיינו אומרים שהמשיכה של הרוכב אינה משיכה( אבל אם אני חושב שכל 
אחד לעצמו קונה, והיינו, שהמשיכה של הרוכב היא כן משיכה, וכל הספק הוא רק איזה 
חזק  יותר  הוא  רוכב  שקנין  אדרבה,  לומר  יש  אז  מנהיג,  או  רכוב  קנין  חזק,  יותר  קנין 

ממנהיג, כי הוא גם מושך וגם תופס.

היות4 שגם קנין הרכוב הוא קנין משיכה – לכן יש לומר שמה ש"אין קנין מבטל קנין" 
ורק  קנין משיכה,  קנין,  אותו  קנינים שונים, אבל שמדובר ששניהם עשו את  הוא בשני 
שהוא משך בהנהגה והוא משך ברכיבה, אז יש לומר שאם המשיכה של הרוכב יותר חזקה 

)כיון שתפוס בה( אז הקנין שלו יבטל את קנין המנהיג.

ג
משמעות רש"י שלא כביאור התוס'

זזה  שאינה  היא,  משיכה  דלא  "אע''ג5  קונה  שהוא  רכוב,  קנין  על  כתב  רש"י  אמנם 
ממקומה שאין מנהיגה ברגליו". ומפורש בדבריו שלא כתוס', שגם ברכוב, הבהמה לא זזה 

מחמתו כלל, והוא לא קנין משיכה.

וא"כ, לשיטת רש"י קשים כל הקושיות דלעיל )סעיף א'( מהו קנין רכוב, מדוע שנחשוב 
שהרכוב יגבור על מנהיג )ולא להפך(, ומדוע כאן קנין א' מבטל קנין שני ולא אומרים 

יחלקו?

ועוד קשה לשיטת רש"י: ד( איך הגמרא פושטת קנין רכוב מדין יושב בכלאים, הרי זה 
שיושב בכלאים לא מתחייב הוא כיון שהחיוב על כלאים הוא בגלל שהבהמה זזה, והיות 
זזה לכן הוא לא מתחייב בכלאים. אבל אצלנו, שקנין  שע"י ישיבתו בקרון הבהמה לא 
רכוב לשיטת רש"י אינו קנין משיכה, מדוע שקנין רכוב לא יועיל בגלל שהיושב בקרון לא 

מתחייב בכלאים?!

ד
שיטת התוס' בספק של הגמ' והוכחתו

ויובן בהקדים מח' רש"י ותוס' בכל הספק כאן של הגמרא, שתוס' פירש שהספק הוא 

4( כן משמע מלשון הרשב"א, וכ"כ 'בית הלוי' בשיטת רש"י.
5( ח, א. ד"ה "דרכיב קני".
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רק בנוגע לדין הקנין, ז.א. האם מתי שבבהמה של מציאה באו שנים ביחד לקנותה, ואחד 
רכב ואחד הנהיג, שהספק הוא מי משניהם קנה את הבהמה. 

ועפ"ז מבאר התוס' מה שלכאורה תמוה, למה הגמרא לא פשטה את הספק, שהמנהיג 
הוא זה שקונה ממשנתנו. שהדין במשנה ב"אחד רוכב ואחד מנהיג" הוא שהמנהיג קונה 
אפי' שיש רכוב. וא"כ גם אצלנו המנהיג יקנה במקום רכוב. וכיון שודאי שלמנהיג יש קנין 
במקום רכוב, אז ששמואל אומר שא' קנה הכל וא' לא קנה כלום, ודאי שהמנהיג הוא זה 

שקנה את הכל?

)אבל להיפך א"א להוכיח, שכמו שבמשנה הרכוב קונה במקום מנהיג, כך כאן הרוכב 
יקנה אפי' במקום מנהיג. כי הרוכב כאן ובמשנה זה לא אותו רוכב, כי במשנה מדובר 
ברוכב שהוא גם מנהיג ברגליו, שהוא קונה במקום מנהיג. אבל המנהיג שכאן ובמשנה 
הוא אותו מנהיג, ואם הוא קונה אפי' כשיש רכוב שמנהיג ברגליו, כ"ש שהוא קונה במקום 

שיש רכוב לבדו.(

וההסבר הוא, שבמשנה שלנו הדיון הוא )לא על קנין, אלא( על מוחזקות, והיינו לא 
שהם עכשיו קנו זאת ביחד )א' ברכיבה וא' בהנהגה(, אלא שהם באים לפנינו, זה רכוב וזה 
מנהיג, וכל אחד טוען שכולה שלו, ז.א. שהוא קנה לבדו את כל הבהמה לפני השני, והדיון 
היא מי המוחזק בבהמה שנשאיר זאת ברשותו. ועל זה המשנה אומרת, שמנהיג נחשב 

מוחזק גם במקום רכוב.

אבל כאן הדיון הוא )לא על מוחזקות, אלא( על קנין, ולכן יכול להיות שכאן לא יקנה 
המנהיג כלל במקום הרכוב.

ה
משמעות רש"י שלא כתוס' גם בספק של הגמרא, והקושיות עליו

אבל רש"י מסביר את הספק שמדובר כאן גם6 על מוחזקות, שמדובר במקרה ש"שניהם 
באים לפנינו, זה רכוב וזה מנהיג, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אמר שמואל חד 

קני, ומבעיא ליה לרב יהודה, היכא דאיתנהו לתרוייהו, הי עדיף".

ולאידך, במשנה רש"י ביאר שהדין בא' רכוב וא' מנהיג שיחלקו הוא )לא רק במוחזקות, 
אלא( "לאשמועינן אתא דרכוב ומנהיג שניהם שוין לקנות בהמה מן ההפקר". ז.א. שהדין 

עליו  הקשו  כבר  אבל  מוחזקות,  על  רק  הוא  הספק  כל  שלרש"י  למד  ב(  ס"ק  רס"ט  )סימן  ה'קצות'   )6
האחרונים מלשון רש"י "חד קני" )ועוד(, שמשמע שהספק הוא גם בקנין. )ראה במילואי חותם לקצות שם(.
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במשנה שיחלקו הוא גם על קנין. וא"כ בהחלט ניתן להוכיח ממשנתנו, שמנהיג קונה גם 
במקום שיש רכוב, הן לקנין והן למוחזקות. 

ועפהנ"ל קשה לרש"י קושיות נוספת: ה( הקושיא של תוס', מדוע לא פשטה הגמ' את 
הספק ממשנתנו?

לכאו'  הגמ'  כפשט  לא  במוחזקות,  גם  הוא  כאן  שהספק  לבאר  לרש"י  לי'  למה  ו( 
שמדובר כאן בקנין?

ו
שיטת ה'בית הלוי' בקנין רכוב לרש"י ודחייתו

ויובן בהקדים הגדר דקנין רכוב לשיטת רש"י:

'בית הלוי' ביאר שהקנין רכוב לשיטת רש"י הוא קנין משיכה )וכשיטת התוס'(, ובנוגע 
למה שרש"י אמר בעמוד הקודם שהבהמה "אינה זזה", זה הי' בעמוד הקודם, אבל כאן 
בספק של רב יהודה הגמ' באמת לומדת שברכוב הבהמה זזה, ולכן הוא קונה, ולכן יש 

מקום לומר שכיון שהוא גם משיכה וגם תפוס – שיקנה אפי' במקום מנהיג לבדו.

ועפ"ז יתורץ לרש"י הג' קושיות הראשונות )שבס"א( כדרך שמתורץ לתוס' )כבס"ב(, 
וכיון שיסבור כתוס' שהקנין רכוב הוא כקנין משיכה – לא יהי' קשה ג"כ קושיא ד' הנ"ל 
)ס"ג( איך פושטים רכוב מיושב כי יבאר השיכות ביניהם מחמת ההוזזה, וכשיטת התוס'. 

אבל, נוסף לכך שלא מתורץ עדין מדוע רש"י צריך לבאר שהספק כאן הוא במוחזקות 
)שאלה ו' הנ"ל7( - 

הנה בעצם תוכן הביאור קשה, מה השתנה כאן מהעמוד הקודם, שפתאום הגמרא תגיד 
שלרכוב יש קנין משיכה )כי הבהמה זזה(?

ועוד ועיקר – שהדיון כאן הוא ענין שבמציאות, האם הבהמה זזה או לא, וא"כ זה דבר 
שכלל לא ניתן לעשות בו שינוי?!

ז
הביאור ב'חידושי רבי נחום' בשיטת רש"י ודחייתו

בחידושי ר' נחום חידש חידוש גדול, שאפי' שהבהמה לא זזה, הרוכב יקנה את הבהמה 

7( אבל בנוגע לשאלה ה' אפשר לבאר כתי' המהרש"א לקמן סעיף יא.
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בקנין משיכה. וסברתו היא, שבאמת הבהמה גם לשיטת רש"י בדרך כלל כן זזה מחמת 
עי"ז  הבהמה,  את  יקנה  הוא  זזה  לא  וגם שהיא  זזה,  לא  ולפעמים  הבהמה,  על  ישיבתו 
שהוא רוכב, כי עשה מעשה משיכה )מעשה שבדרך כלל גורם למשיכה(, ולא צריך שתהי' 

משיכה בפועל.

ועפ"ז יתורץ לרש"י )כמו ה'בית הלוי'( הג' קושיות הראשונות )שבס"א( כדרך שמתורץ 
לתוס' )כבס"ב(, וכיון שיסבור כתוס' שהקנין רכוב הוא כקנין משיכה – לא יהי' קשה ג"כ 
קושיא ד' הנ"ל )ס"ג( איך פושטים רכוב מיושב כי יבאר השיכות ביניהם מחמת ההוזזה, 

וכשיטת התוס'.

ועפ"ז יבואר שהגמ' לא שנתה ענין שהוא במציאות, אלא ודאי לגמרא תמיד שבד"כ 
זזה ולפעמים לא, אבל השינוי מהעמוד הקודם לכאן הוא שינוי דיני )סברתי(, בהתחלה 
חשבנו שמתי שלא זזה – אין זה קנין משיכה, וכעת השתנה שהגמ' לומדת שאע"פ שהיא 

לא זזה זה יקרא קנין משיכה, כיון שזה מעשה משיכה.

אבל, גם לשיטתו, נוסף לכך שלא מתורץ עדין מדוע רש"י צריך לבאר שהספק כאן 
הוא במוחזקות )שאלה ו' הנ"ל8( - 

תמיד  ידענו  באמת  אם   - שבדבר(  לחידוש  )נוסף  קשה  הביאור  תוכן  בעצם  הנה 
שהבהמה בד"כ זזה, למה לי' לרש"י לבאר שמדובר כאן שהבהמה לא זזה, מה הענין של 
הגמ' להעמיד במקרה לא מצוי שהבהמה לא זזה ולא כביאור הפשוט בשאר הראשונים 

שמדובר מתי שהבהמה זזה?!

אלא נראה לומר שלרש"י באמת הבהמה לא זזה בכלל )ולכן לא יכל ללמוד כשאר 
הראשונים שביארו שמדובר כאן שהבהמה זזה(, וכן נשאר גם למסקנא, וכדלקמן.

ח
החידוש בקנין חזקה בקרקע לגבי שאר הקנינים

ויובן בהקדים שיש בכל קנין שני ענינים:

כהגבהה, משיכה, שטר  לרשותי,  עובר  הקנין שאיתו החפץ  מעשה   – הקנינים  דרכי 
בעלות וכדו'.

8( אבל בנוגע לשאלה ה' אפשר לבאר כתי' המהרש"א לקמן סעיף יא.
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הנפעל מהקנין – התוצאה שנפעלת מהקנין, שאני הבעלים של החפץ ויכול להשתמש 
בו כבשלי.

ז.א.  מדרכי הקנינים.  הוא עצמו  "קנין חזקה", שהנפעל מהקנין  הוא  דופן  יוצא  קנין 
הדרך של קנין זה הוא שתתנהג בחפץ כאילו הוא שלך )הנפעל של הקנין( וזהו עצמו דרך 

הקנין שמעבירה לך את הבעלות.

ישנו גם כן קנין של  וכמו בקרקע, שנוסף לקניני כסף ושטר שהם מדרכי הקנינים, 
"חזקה", שאם "נעל, גדר, פרץ", והיינו שהשתמש בקרקע כאילו כבר נקנתה לו )הנפעל 

מהקנין(, עי"ז הוא נהי' הבעלים על הקרקע.

ט
ביאור קנין רכוב לשיטת רש"י שהוא כקנין חזקה

ואולי יש לומר עפ"ז הביאור בגדר דקנין רכוב בשיטת רש"י:

הקנין רכוב כאן הוא לא קנין משיכה )כשיטת התוס' וכשיטת המפרשים הנ"ל ברש"י(, 
אלא ע"ד קנין חזקה בקרקע. ז.א. אני כבר משתמש בבהמה כאילו הוא שלי )בזה שאני 

רוכב( ובזה עצמו אני קונה את הבהמה.

ולכן, אחרי שאני יודע שרכוב זה 'קנין' זה קנין עוד יותר חזק ממנהיג, כי קנין חזקה 
בנוי על כך שהוא כבר מראה את הבעלות שלו על הקנין )הנפעל של הקנין(, וזה יותר חזק 
ממנהיג שהוא רק עושה קנין משיכה בדרכי הקנינים )דבר שיאפשר לו בהמשך להשתמש 

בבהמה אבל עדין אין לו את ההשתמשות בבהמה(.

ולכן, אע"פ שבדרך כלל "קנין אינו מבטל קנין" כאן הקנין רכוב יבטל את קנין המנהיג, 
כי היות שהמנהיג עשה כאן רק את 'דרך הקנין' אבל הרוכב כבר אוחז ב'מעשה' של הקנין 
שזה כבר שלו )וכאילו קנה לפניו?(, ולכן כאן אם הרוכב קונה ע"י ה'חזקה' שלו בקרקע - 

הוא יקנה לבדו אפי' במקום מנהיג )ויתורצו הג' קושיות הראשונות דלעיל ס"א(.

י
ביאור כ"ק אד"ש מה"מ מלך המשיח ביסוד הקנין של חזקה כשליטה 

בחפץ

ולהבין את  יותר מהו ה'קנין' הזה שנפעל ע"י הרכיבה, צריך להקדים  ובכדי להבין 
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מהות קנין החזקה הנ"ל בקרקע )שע"י שמשתמש בחפץ כאילו הוא קנוי לו - בזה עצמו 
הוא קונה את החפץ(, שלכאו' מדוע שהוא יקנה בזה אם אין כאן איזה דרך של קנין?

ויש לבאר זאת ע"פ ביאורו של כ"ק אד"ש מה"מ מה"מ9 בקנין של אדם הראשון, שרש"י 
כותב10 "אדה"ר לא הקריב מן הגזל, שהכל הי' שלו", ולכאו' צ"ל איזה קנין עשה אדה"ר 

לקנות את כל העולם?

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ מלך המשיח שזהו מדין קנין מלך11 ש"מלך, אפי' נכרי, שכבש 
איזו מדינה במלחמה קונה אותה עם כל הנהרות והערים שבה כו' שכל הארץ כולה עם 
ומכאן  במלחמה".  שכבש  מדינה  בין  מדינתו  בין  המלך  ברשות  היא  והיערים,  הנהרות 
שכשמישהו נמצא בשליטה על דבר - בזה עצמו הוא קונה אותו ולכן מלך קונה את כל 

המדינה, כיון שנכנסה תחת ממשלתו.

ועד"ז אדה"ר - שכיון שהי' יחידי בעולם שלט על הכל, ולכן כל העולם נכנס לרשותו 
)ועיין שם בשיחה הוכחות נוספות לכך גם בפשוטו של מקרא(. 

וא"כ י"ל עד"ז בקנין חזקה, שכשהאדם מוחזק בחפץ ושולט בו )כאילו הוא בעה"ב( 
בזה עצמו זה נקנה לרשותו. ולכן שהאדם עושה "חזקה" בקרקע בקנין נעל, גדר, פרץ, 

והיינו שהוא שולט בקרקע - עי"ז הוא קונה את הקרקע והיא נהיית שלו.

ואולי יש לומר שעד"ז הוא אצלנו בקנין רכוב, שכשהוא רוכב על הבהמה הרי הוא 
שולט בה, ועי"ז הוא קונה את הבהמה.

וסייעתא לכך ניתן למצוא בדברי הראשונים, שכתב הריצב"ש12 שהקנין ברכוב הוא 
ע"י ההשתמשות בבהמה "ע"ד קנין חזקה". שהביאור בזה הוא כנ"ל.

יא
תירוץ הקושיות על שיטת רש"י במה נסתפקה הגמרא

גם  הוא  רש"י שהספק  של  שיטתו  תובן  לרש"י,  רכוב  קנין  בגדר  הזה  הביאור  וע"פ 
במוחזקות, שהוא מוכרח להסביר כך כאן, כי בלי ה'מוחזקות' )השליטה בחפץ( אין קנין, 

9( לקו"ש חי"ב ע' 6 ואילך.
10( ויקרא א, ב. ד"ה "אדם".

11( שו"ע אדה"ז הל' הפקר סעיף ג'.
12( הובא בשיטמ"ק.
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כי כל הקנין כאן הוא 'חזקה', ולכן הקנין והמוחזקות באים בספק ברש"י ביחד )"זה אומר 
כולה של וזה אומר כולה שלי . . חד קני"(, כי כאן זה תלוי אחד בשני.

אך עפ"ז לכאורה עוד יותר יש להוכיח ממשנתנו שמנהיג קונה אפי' שיש רוכב, )שאין 
חילוק בין הספק כאן לדין במשנה( וא"כ למה באמת לא פשטה הגמ' את הספק ממשנתנו?

ומבאר המהרש"א: באמת הגמרא כן פשטה ממשנתנו, שאחרי שהגמ' בהמשך מקשה 
ממשנתנו שרכוב קונה )והרי הסקנו שרכוב לא קונה?( ומתרצת שמדובר ברכוב ברגליו 
)אבל באמת רכוב סתם לא קונה(, - בתירוץ זה היא גם פושטת ממשנתנו שמנהיג קונה 

אפי' במקום רכוב ברגליו )ועפ"ז מבאר שיטת רש"י בהמשך הראיות בגמ', ע"ש(.

יב
ביאור שיטת רש"י בפשיטת הגמרא מדין יושב בכלאים

עפ"ז יש לבאר ג"כ מדוע לרש"י פשטה הגמ' רכוב מיושב בדין כלאים, שעפהנ"ל תמוה 
)שאלה ד' הנ"ל( מה הראי' מכך שיושב בכלאים לא עובר בלאו בנוגע לרכוב, זה שיושב 
בכלאים לא עובר בלאו זה בגלל שהבהמה לא זזה מחמתו, אבל זה שהרכוב קונה הוא 

מכיון שקונה בקנין חזקה ומה ענין שמיטה להר סיני?!

דהנה חיוב הלאו דכלאים הוא על עשית המלאכה בהם )"לא תחרוש בשור ובחמור 
יחדיו"(. ותוס' למד שזה תלוי בהוזזת הבהמה מעט. אבל לרש"י י"ל שיחלוק על תוס' גם 
בגדר החיוב דכלאים, שהחיוב בכלאים הוא לא בגלל ההוזזה של הבהמה )כי לרש"י היא 

כלל לא זזה(, אלא בעצם הישיבה, זה גופא השתמשות ומלאכה. 

הדין  הוא  נק' מלאכה  לא  הישיבה שלו  מיושב, שכמו שביושב,  רכוב  פושטים  ולכן 
שהישיבה על הבהמה לא נקראת קנין כלל )אפי' בעצם הקנין, וכ"ש שאין לו קנין יותר 

חזק ממנהיג(.

יג
הסיבה לכך שלמסקנת הגמרא רכוב לא קני

אמנם זה גופא צריך להבין למה באמת למסקנת הגמ' רכוב לא קני )כמו שפושטים 
מיושב(, והרי הוא עושה כאן "קנין חזקה"?

והביאור בזה: 
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מה ששליטה על החפץ קונה את החפץ )כנ"ל מהשיחה(, יש בזה חילוק בין אדה"ר 
לכל אדם:

אדה"ר, בעצם היכולת שלו לשלוט בחפץ הוא קנה אותו, כיון שהוא הי' היחידי בעולם, 
ולכן, אין מי שיבטל את הקנין שלו. אבל כל אדם, לא יכול לקנות את החפץ בשליטה 
סתם כיון שיש עוד אנשים בעולם שיכולים לשלוט בחפץ, ובזה גופא הם מבטלים את קנין 
השליטה שלו, ולכן, כדי שהוא יקנה דבר מסויים, הוא צריך שליטה בלעדית שלו בתור 

בעל הבית.

ולכן, למסקנת הגמרא רכוב לא קני, כי אף שבקרקע יש קנין חזקה, זה דוקא שם שיש 
כשליטה  נחשבת  לא  מטלטלין  על  רכיבה  אבל  הבית,  כבעל  בקרקע  שליטה  באמת  לו 

בלעדית של בעל הבית, וע"ד שאכילת פרות בקרקע לא קונה בקנין חזקה.

]בהו"א הגמ' חשבה שכל שליטה קונה, וגם רכוב, והחידוש במסקנא הוא שלא כל 
שליטה קונה, אלא דוקא שליטה מיוחדת כשליטתו של בעל הבית.[
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שיטות התוס' ותוס' הרא"ש בכפל לבנים
בספק  מחלוקתם  יבאר   / הסוגיא  בהמשך  רק  רק  שואל  הרא"ש  שהתוס'  בסוגיא,  התוס'  בשאלת  בחילוק  יפתח 
הראשון בגמ' ע"פ תירוץ שמציע המהרש"א, ויגדיר החילוק בין השיטות / יבאר באופן נוסף / יבאר מחלוקתם 

בספק השני בגמ'

 הת' שלום דובער שי' ניסילעוויטש 
תלמיד בישיבה

א
החילוק בין התוס' ותוס' הרא"ש בשאלתם בענין כפל לבנים

השומר  מבית  נגנב  ופקדון  שבמקרה  המשנה  מבארת  ב(  )לג,  המפקיד  פרק  בריש 
והשומר קיבל על עצמו לשלם1, הרי שאם ימצא הגנב השומר הוא זה שיקבל את הכפל. 

הגמרא )לד, ב( מעלה כמה מקרים שיש להסתפק האם חלה בהם הקנאת הכפל לשומר.

בין הספיקות מסתפקת הגמ' בכמה מקרים בהם מת אחד מהנוגעים בענין:

א. אמר הריני משלם ומת ואמרו בניו אין אנו משלמין – מאי. מי אמרינן מיהדר קא 
הדרי בהו או דילמא במילתא דאבוהון קיימא וכו'.

ב. שלמו בנים – מאי. מצי אמר כי אקנאי כפילא לאבוכון דעבד לי נייח נפשאי, לדידכו 
לא, או דילמא לא שנא.

ג. שילם לבנים – מאי. מצו אמרי ליה כי אקני לך אבונא כפילא דעבדת ליה נייח נפשיה 
אבל אנן לדידן לא, או דילמא לא שנא. עכ"ל הגמ'.

והקשו בתוס' )ד"ה הריני משלם ומת(: תימה, היאך ישלם לבני הנפקד כפל, הא אין 
אדם מוריש קנס לבניו כדתנן בריש פרק נערה שנתפתתה. היינו שמקשים מהו הדיון לגבי 

תשלום קנס לבנים, והרי אין אדם מוריש קנס לבניו.

והנה, בשאלה זו עוסק תוס' הרא"ש גם הוא, אלא שיש חילוק בין התוס' לתוס' הרא"ש: 
התוס' בשאלתם נעמדו על הספק הראשון בגמרא )ובפשטות על כללות ג' ספיקות אלו 
גמ'( – "הריני משלם ומת כו'". ואילו התוס' הרא"ש בשאלתו נעמד על הספק השלישי 

1( ואפילו לא שילם עדין בפועל – מימרת ר' יוחנן בגמרא )לד, א(. עי"ש פרטי הדינים בזה.
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בגמרא – "שילם לבנים". והמובן מזה, שלשיטת התוס' רא"ש שאלה זו מתעוררת רק בספק 
הג' ואינו ולא בשני הספיקות הראשונים.

]חילוק זה ביניהם בא לידי ביטוי בנקודה מהותית נוספת: בתוס' הרא"ש כתב ששאלה 
זו מתורצת על פי דברי רש"י בד"ה ששילם לבנים, שם דייק לבאר שהגניבה הייתה אחרי 
וכן  לבנים.  הוא  מתחילתו  הקנס  קנין  אלא  קנס2  ירושת  כאן  אין  כן  ואם  המפקיד  מות 
כתב הריטב"א )בביאורו השני( שרש"י בא לתרץ קושיא זו. תירוץ זה בדברי רש"י הוא 
כמובן רק לפי הביאורים הללו שהשאלה מתעוררת בספק השלישי, אך לפי שיטת התוס' 

שהשאלה היא אף על הספיקות הראשונים – דברי רש"י אינם מתרצים.[

ויש לברר במה נחלקו, ולמה לשיטת התוס' רא"ש והריטב"א הספק מתעורר רק בספק 
השלישי ולא בשנים שלפניו.

ב
ביאור על יסוד תירוץ המהרש"א

ויש לבאר זה בדרך אפשר:

דהנה המהרש"א כתב לתרץ שאלת התוס', שנידון שאלתם ההוא גופא שאלת הגמרא: 
האם הקנאת הבעלים לאביהם השומר עדין קיימת, וממילא כיון שהם בניו של השומר אזי 
אין ירושת קנס והגנב לא צריך לשלם קנס, או שבאמרם אין אנו משלמין בטלה ההקנאה 

ושוב זכה הבעלים בכפל, ועל כן הגנב יחוייב בכפל.

וביאר שהטעם שלא פירשו כן התוס', כיון שמה שאומדים את דעת הבעלים שהוא 
מקנה את הכפל לשומר - הרי ודאי שלא התכוון שייווצר מצב שהגנב ירוויח מהקנאה זו, 

וודאי לא נתכוון להקנות את הקנס במקרה שמת השומר וירשוהו בניו ואזי הגנב ירוויח.

וממשיך המהרש"א ומוכיח, שמלשונות הגמ' "כי אקנאי כפילא לאבוכון כו'" ו"כי אקני 
)ולא  ויקבלוהו  וכו'", מובן, שהמדובר הוא שיזכו הבנים בכפל ממש  כפילא  לך אבונא 

שיהיה להם ירושת קנס שממילא הגנב אינו מחוייב לשלם(, וכדלקמן.

ועל פי זה יש לומר, שלשיטת התוס' רא"ש והריטב"א אכן מתרצים תירוץ זה בספק 
ניתן לתרץ תירוץ זה ומתעוררת השאלה מהו  הראשון, ורק בספיקות שלאחר מכן לא 

הדיון לגבי הקנס והרי אין אדם מוריש קנס לבניו.

2( כיון שספק זה בגמרא נאמר על פי השיטה שקנין הקנס נעשה "סמוך לגניבתה" )בגמרא לד, א(. ראה 
בריטב"א המצויין בפנים, ובמהרש"א לתוס' ד"ה שאל מן האשה.
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והענין הוא, דבספק הראשון הנה הגניבה בוודאי אירעה בחיי השומר, והוא אף הספיק 
לומר "הריני משלם", וא"כ הקנאת הכפל לשומר כבר חלה, והשאלה היא כנ"ל האם אכן 
הסכם זה עודנו קיים או שהם ביטלוהו. ואם היא אכן חלה - אז כעת כאשר הוא מת והכפל 

עובר לבנים הנה אין אדם מוריש קנס לבניו והגנב יפטר מתשלום.

ובזה סוברים התוס' הרא"ש והריטב"א ששייך שהשומר כן יקנה משום שברגע ההקנאה 
היה זה באופן שהגנב כן אמר לשלם.

רק בספיקות שלאחר מכן, שההקנאה לא הייתה לאב אלא לבנים עצמם – פה ודאי אין 
סברא שיקנה להם הבעלים כעת את הכפל, שהמשמעות הפשוטה והישירה של הקנאה זו 
היא פטור לגנב, ואם כן בספיקות אלו מוכרחים לומר שהדיון נסוב על כפל שאכן ישולם 

לבנים ועל כך מתעוררת ההשאלה "הא אין אדם מוריש קנס לבניו".

ג
הגדרת המחלוקת בביאור הנ"ל

ובביאור והגדרת מחלוקתם יש לומר:

לשיטת התוס' כאשר אדם מקנה הכפל לשומר - בדעתו שלא יצא מהקנאה זו ריווח 
לגנב ואם יהיה ריווח אזי אינו מקנה. ועל כן לשיטתם גם בספק הראשון לא תיתכן הקנאת 

קנס שירוויח מנה הגנב, ומתעוררת השאלה כבר אז.

אך לשיטת התוס' רא"ש והריטב"א אדם מקנה את הכפל לשומר באופן סתמי, ואין 
בדעתו לעשות חלוקה בדבר )היינו שחכמים שאמדו את דעתו שברצונו להקנות שיערו 
בזהה כוונה כללית להקנות(, והמקרה היחיד שהוא לא יקנה זה כאשר המשמעות הישירה 

של ההקנאה הינו ריווח לגנב כנ"ל.

ובפרטיות יותר:

בסוגיא לקמן "ההוא גברא דאפקיד כיפי", רבא סבר שדין משנתינו שייך ליוקרא וזולא 
וולדות,  וגיזות  וזולא  יוקרא  בין  החילוק  מה  לבאר  בזה  נדרשו  ובראשונים  הכיפי.  של 
שכאמור בגמ' לפני כן הבעלים לא מקנה גיזות וולדות רק "שבחא דאתי מעלמא" וביארו 

החילוק בין הדברים3, ושהקנאת היוקרא וזולא גם היא בכלל ההקנאה.

והיוצא מזה שהבעלים מקנים "שבחא דאתי מעלמא", ולא כפל ביחוד, וא"כ יש מקום 

3( ראה תוד"ה ואותביניה שילם, ריטב"א ד"ה שבחא דאתי מעלמא, ועוד.
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לבאר שאומדן הדעת של בי"ד שהבעלים מוכן להקנות את השבחא דאתי מעלמא היא 
כוונה כללית בענין, ולא נחית לפרט שהקנאה זו היא רק במידה והגנב לא מרויח מכך. 
משא"כ אם היה מקנה הכפל לחוד אולי היה יותר מקום לומר שהוא מקנה רק באופנים 
מסויימים וכו', אבל כיון שההקנאה היא הקנאה כללית יש סבירות להסתכל על הקנאה 

זו במובן כללי4.

ולכן בספק הראשון חלה ההקנאה וביאור הספק הוא כמו שפירש המהרש"א בקושייתו, 
ורק בספיקות שלאחר מכן מתעוררת השאלה כנ"ל.

ויומתק יותר, שהרי הלשונות שהוכיח מהן המהרש"א שהדיון בגמרא הוא על ריווח 
כפל ממש ולא על הקנאתו בלבד )באופן שיפטור את הגנב( הן מהספק השני והשלישי ולא 

מהספק הראשון, ובספק הראשון יש לפרש לפי שיטתם כנ"ל.

ד
ביאור נוסף

 עוד יש לבאר באופן נוסף:

 הקנאת הבעלים לשומר היא, ש"לכשתגנב ותרצה ותשלמני הרי היא קנויה לך וכו'". 
ועל זה הוסיף ר' יוחנן בגמ' שאין צורך דוקא לשלם בפועל אלא גם נכונות לשלם, "אמר 

הריני משלם", מזכה בכפל.

 אמנם לאידך גיסא, לכאורה ברור שאף שהריצוי לשלם מזכה בכפל - מ"מ שלימות 
הענין בזה הוא כאשר משלם הכפל בפועל. וזהו מה שהגמ' מסתפקת לאחר מכן ב"אמר 
הריני משלם וחזר ואממר איני משלם", ועד"ז "אמרו בנים אין אנו משלמין", שיתכן שבמצב 
כזה ההקנאה תתבטל אף שהיא כבר לכאורה חלה, שהרי אם היה נמצא הגנב לפני שחזר 

ואמר "איני משלם" היה זוכה בכפל.

 ועפ"ז אולי יש לומר שבזה נחלקו התוס' ותוס' הרא"ש:

 לשיטת התוס' ההקנאה חלה על ידי האמירה "הריני משלם". כעת יתכן מצב בו הוא 
יבטל הקנאה זו, אך באם הוא ישלם כמסוכם, לא נתחדש דבר בקנין שהקנו לו הבעלים 
ולא נפעל כעת דבר. ולפי זה, כאשר הבנים משלמים הכפל בו הם זוכים הוא בגדר ירושה 

ממה שקנה וזכה בו האב, ועל זה אומרים ד"אין אדם מקנה כפל לבניו".

4( ולאידך גיסא, ברור שאם כעת כשמקנה הוא רואה בבירור בצורה ישירה ריוח לגנב - אז הוא לא יקנה, 
אבל לא אומדים כן דעתו באופן כללי.
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 אך לשיטת תוס' הרא"ש אולי יש לומר, שבתשלום הבהמה, זהו חלק מעצם הפעולה 
שהשומר משלם לבעלים. כאילו נאמר שפעולת התשלום של השומר המזכה לו את הכפל 
הוא עצם אחד הכולל ב' ענינים: הריצוי לתשלום, והתשלום בפועל. ואמנם כבר בפעולה 
הראשונה נקנה הכפל, ואין מתחדש איזה פרט בפעולה השניה, אך הפעולה השניה היא 

חלק מה"עצם" של פעולת התשלום.

 ולפי זה נאמר, שאף אם האב אמר "הריני משלם" וכבר זכה אז בכפל אם ימצא הגנב, 
השלמת פעולת האב,  הנה בזה שהבנים משלמים זה לא מוגדר כפרט וענין נוסף, אלא 
והכפל נקנה על ידי פעולתם להם, ובכפל א"כ אינו בגדר ירושה, אלא הם עצמם שקנו 

הכפל5.

ה
מחלוקתם בספק השני

אך עדין לא מתורץ הכל, דהרי את הביאור הנ"ל ניתן לבאר רק בספק הראשון, אך 
בספק השני שהדיון הוא על כפל ממש שיקבלו הבנים כבר מתעוררת השאלה "אין אדם 
מוריש כו'", ולפי זה שאלת התוס' רא"ש והריטב"א צריכה להתעורר כבר בספק השני 

בגמרא, ובפועל פירשו שהשאלה מתעוררת רק בספק השלישי.

והנה, לכאורה יש לומר ששאלה זו אינה קשה לפי שיטת הריטב"א.

לומר"  "אם תמצי  הוא  זה  הריטב"א שספק  פירש  בנים"  "שילמו  השני  בספק  דהנה 
בספק שלפניו. דהיינו שבאמר הריני משלם ומת ואמרו הבנים אין אנו משלמין ומסתפקים 
בזה אם חזרו בהם או לא, הנה את"ל שאכן חזרו בהם - הנה כאשר שילמו בפועל ומובן 

שלא חזרו בהם, האם יכול הבעלים לטעון שאינו מקנה להם.

והיוצא מזה, שספק זה השני גם הוא במקרה שהספיק האב לומר הריני משלם, ואם כן 
גם ספק זה ניתן לבאר כמו שנתבאר לעיל בספק הראשון, והשאלה מתעוררת אם כן רק 

בספק השלישי, וזהו הביאור בשיטת הריטב"א.

רא"ש  התוס'  לשיטת  ביאור  צריך  עדין  הריטב"א6,  בשיטת  כן  נבאר  אם  גם  אמנם 

היא  אם  )בין  הקנין  פעולת  שהרי  הנוסף(  )כהביאור  כן  לבאר  קשה  לכאורה  אמנם  המערכת:  הערת   )5
המשיכה בשעת ההפקדה, ובין אם זה קנין חצר רגע לפני הגניבה( נעשתה ע"י האב, ואיך נוכל לומר שהבנים 

קנו בעצמם? אך ראה לקמן ס"ה בביאור דבר זה.
6( ובאמת גם בריטב"א קשה לבאר כן. דעם היות שלשיטת הריטב"א גופיה הענין מיושב - אך הרי הוא 
ומזה שביאר  הריטב"א,  כפירוש  השני  את הספק  לא מפרש  ורש"י  רש"י,  בביאורו של  אלו  דבריו  את  ביאר 
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בסוגיא, שלכאורה בפשטות לא למדו כן, מדוע השאלה מתעוררת רק בספק השלישי. 
כלומר, כיצד יבארו שבספק השני גם כן לא מתעוררת השאלה.

ו
גדר קנין הכפל כאשר שילמו בנים

ואולי יש לומר הביאור בזה, שנחלקו התוס' ותוס' הרא"ש בספק השני מהו גדר קנין 
הכפל בשילמו בנים:

דהנה האומד דעת של בי"ד בהקניית הכפל הוא תנאי כזה: "לכשתגנב ותרצה ותשלמני 
. . קנויה לך". והיינו שההקניה היא על ידי נכונותו לשלם. והנה יש לחקור במקרה זה של 
שילמו בנים באם הם זוכים בכפל מהו גדר קנין זה. דיש לבאר זה בב' אופנים: א( קנין 
הכפל הוא לאב. שהכפל נקנה לאב במשיכתו על ידי הנכונות לשלם. וכיון שהוא נפטר אזי 
הבנים הם אלו שהשלימו פרט זה של הנכונות לשלם, וכיון שהושלם פרט זה נקנה הכפל 
לאב. ב( על ידי המשיכה של האב, הוא קונה בזה את הכפל למי שיהיה נכון לשלם הוא 

קונה את הכפל7.

ועובר  ב' אופנים אלו בעניננו הוא פשוט: לאופן הא' הכפל שייך לאב  בין  וההבדל 
לבנים בירושה. ולאופן הב' מלכתחילה מי שקנה את הכפל הם הבנים.

ועפ"ז י"ל שבזה נחלקו התוס' ותוס' הרא"ש, דהתוס' ס"ל כאופן הא' וא"כ הכפל הוא 
בגדר ירושה, ועל זה מקשים "והא אין אדם ממקנה כו'". ותוס' הרא"ש וכן הריטב"א ס"ל 

כאופן הב', וא"כ הכפל לבנים הוא לא בגדר ירושה.

ולא  השלישי  בספק  מתעורר  שהספק  והריטב"א  רא"ש  התוס'  שיטת  מובנת  ועפ"ז 
בראשון והשני: בספק הראשון ניתן לפרש שגוף הספק הוא האם ישנה ההקנאה אם לאו 
)וממילא האם יצטרך הגנב לשלם הכפל או לא(. ובספק השני לומדים שהבנים הם עצמם 
אלו שקנו את הכפל ואין פה כלל ירושה. רק בספק הג' הנה הגניבה הייתה מהבעלים, ומת, 

וכעת הכפל שייך לבניו מדין ירושה ועל זה קשה ד"הא אין אדם מוריש כו'".

גם י"ל, דהתוס' לא חולקים וסוברים אף הם שבשילמו בנים מוגדרים הם עצמם כקונים 
את הכפל ולא כיורשים, וכל שאלת התוס' ומחלוקתם היא על הספק הראשון )והשלישי(, 

אך לא בספק השני. ויל"ע.

הריטב"א כן בשיטת רש"י מובן שמצד טעם אחר השאלה מתעוררת רק בספק השלישי. ועצ"ע.
7( ראה כסף משנה הל' שאלה פ"ח ה"ה. פנ"י על התוס'.
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בגדר דין 'ועשית הישר והטוב'
יביא דברי הגמ' בסוגיית שומא הדר / יביא דברי התוס' שבדין יורש בבעל הקרקע 'לא מיהדר' / יביא דברי הרא"ש 
החולק עליו / יקשה על שיטת הרא"ש מהגמ' בב"ב / יבאר שיטת ברא"ש ועפ"ז ידייק מח' נוספת בינו לתוס' / יקדים 
חקירה בגדר דין ועשית / יביא ביאור כ"ק אד"ש מה"מ במח' הראשונים בדין 'ועשית הישר והטוב' לגבי דינא דבר 
מצרא / יעלה שיש ב' אופנים בהגדרת דין 'ועשית' / ישליך ב' אופנים אלו לסוגיית שומא הדר / ינסה לבאר דבזה 
נח' רש"י והתוס' בסוגיין / ידחה זאת עפ"י ביאור כ"ק אד"ש מה"מ / יביא סתירה לכאורה בדברי רש"י בסוגיית 
שומא הדר אי ס"ל כאופן הא' או כב' / יכריח דס"ל לרש"י כאופן שלישי / יקדים ג' אופנים בחוזק הקנין דשומא הדר 
/ עפ"ז ידייק ב' אופנים בהבנת אופן הא' בחקירה הנ"ל / יבאר דס"ל לרש"י כאופן הב' בביאור אופן הא' בחקירה / 
יקדים ב' אופנים בגדר ד'אדעתא דארעא נחות' / יתלה ב' אופנים אלו בב' האופנים בביאור הא' / עפ"ז יבאר סברות 

המח' בין התוס' להרא"ש / עפ"ז יבאר סברת הרא"ש המח' הב' בינו להתוס' / יבאר דעת הנמוק"י

 הת' ישראל הכהן שי' כהן אלורו
תלמיד בישיבה

א
דין השומא והוספת תוס' בחידוש דבעל כלוקח הוי

אנא  אמימר  ואמר  שתא,  ירחי  תריסר  עד  הדר  שומא  נהרדעא  "אמרי  בגמ'1  איתא 
מנהרדעא אנא, וסבירא לי שומא הדר לעולם". 

כלומר, במקרה שלא היה ללווה כסף להחזיר, אזי בי"ד גובין ממנו קרקע בתמורה 
)שומא(, ואם הלווה מצליח להשיג את הכסף - הקרקע חוזרת אליו, ובזה נחלקים: דהגמ' 
מגביית  חודשים  עשר  שנים  עד  רק  חוזרת2  שה'שומא'  'נהרדעא',  בשם  הלכה  מביאה 
הנכסים. ואמימר חולק, ומעיד ששמע מאותם 'נהרדעא', שה'שומא' חוזרת לעולם )ולא 

רק עד י"ב חודשים(.

1( בבא מציעא לה, א.
2( רש"י שם ד"ה דשומא הדר.
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ולמסקנא פוסקת הגמ' כדברי אמימר - "והלכתא שומא 3הדר לעולם משום שנאמר 
ועשית הישר והטוב “4והיינו שמתחשבים בלווה ולכן מחזירים לו את נכסיו.

לאחר מכן מבררים בגמ' האם דין הנ"ל קיים גם במקרה שהשומא )הקרקע( עברה 
מהמלווה לאדם אחר, ובזה מפרטת הגמ' כמה אופנים: 

א. "פשיטא שמו ליה לבעל חוב ואזל איהו ושמה לבעל חוב דידיה, אמרינן ליה לא 
עדיף את מגברא דאתית מיניה".

היינו שבבעל חוב תמיד יהיה את הדין של "שומא הדר", שהרי מלכתחילה היה צריך 
לקבל מעות בחובו ולא קרקע ולכן גם אם המלווה נתן את הקרקע לבע"ח שלו - היא 

תחזור ללווה הראשון כשיחזיר את הכסף.

ב. אמנם במקרה ש"זבנה, אורתא ויהבה במתנה, ודאי הני מעיקרא אדעתא דארעא 
את  במתנה  נתן  או  הוריש  מכר,  המלווה  כאשר  היינו  נחות”,  דזוזי  אדעתא  ולאו  נחות 
חוב שחפץ  מבעל  בשונה  הקרקע  על  היא  המקבל  כוונת  )שאז  מהלווה  שגבה  הקרקע 
בכסף ובזה דעתו, אלא שמאחר ולא שילם הלווה בבי"ד הביאו קרקע במקום החוב(, אזי 

אין אומרים "ועשית הישר והטוב", ואין מוציאים הקרקע מידיהם.

ג. ובמקרה ש"שמו לה לאשה ואינסיבא, או שמו מינה דאשה ואינסיבא ומתה, בעל 
ולא מהדרינן ליה". כלומר כאשר שמו את הקרקע  בנכסי אשתו לוקח הוי, לא מיהדר 
לאישה )שהיו חייבים לה ונתנו קרקע במקום כסף( ונישאת ומתה, הבעל אינו מחזיר את 
הקרקע למי שהלווה מהאשה, מאחר ודינו )גם בנכסי מילוג5( כלוקח6, ולכן אינו מחויב 
להחזיר את הקרקע כנ"ל. וכן במקרה שהאשה הייתה חייבת למישהו וגבו ממנה קרקע 

3( הרא"ש סבירה ליה, שדוקא בקרקעות שומא הדר אבל לא מטלטלין.
הפלפולא חריפתא מבאר טעמו - שמצד תיקון העולם יותר ועשית הישר והטוב, לא לתת את המיטלטלין 

)שהרי יכול לקנות כלים חדשים ואינם כמו קרקע(.
מהרמב"ם משמע כהרא"ש, שדוקא קרקעות אבל לא מיטלטלין - שבדבריו מציין רק קרקע בפירוש ואינו 

מזכיר מיטלטלין.
וכן פסק בשו"ע ח"ג ק"ג סעיף ט', שדוקא קרקעות אבל לא מטלטלין.

ולבאר דעת רש"י )נכסים שאף מטלטלין נשמע(: שרש"י לא נחת לבאר כוונתו דהדין הוא בקרקעות דוקא, 
מאחר וסמך על דבריו בסוף הד"ה "כי הכא דהדר אפדנא למרא" - שזה קרקעות.

4( דין "ועשית הישר והטוב" משמע שהוא חיוב דיני, ולא רק לפנים משורת הדין.
5( רש"י ד"ה ואינסיבה.

6( אף שבפועל לא הייתה דעתו על הקרקע - שהרי לא קיבל הקרקע מן האשה - מ"מ דינו כדין לוקח. 
מאחר והחילוק הוא האם מגיע לו הקרקע או לא, ולא מה רצונו )שהרי גם רצון הבעל חוב הוא לקבל הקרקע 

אבל מגיע לו מעות, וניתן לדייק זאת מרש"י, ואכ"מ(.
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ומתה, ורצה בעלה לשלם החוב ולקבל את הקרקע, אין מחזירים לו 'לא מהדרינן ליה' 
)ואין דינו כיורש שכן מהדרינן ליה(.

וביאור דין זה: אף שלכאורה לא מובנים דברי הגמ', שהרי בלוקח לא שייך הדין של 
"לא מהדרינן לי'ה" - מאחר ו"מהדרינן" קאי על הלווה - מ"מ דגש הגמ' הוא על דין "לא 
מיהדר". ובזה ישנם ב' אופנים: לפי תוס' דגש הגמ' ב"לא מהדרינן ליה" הוא שבעל לא הוי 
כיורש, ולא על זה שהוא כלוקח דוקא. ולהרא"ש )לקמן ס"ב( עיקר חידוש הגמ' הוא בכך 

ש"לא מיהדר", ולזה צריך דין לוקח דוקא. וכדלקמן.

דהנה כתב התוס'7: "אפי' אי הוי יורש לא מהדר כדאמר זבנה אורתא כו' אלא משום לא 
מהדרינן ליה נקטיה דאי יורש הוי מהדרינן ליה שהבן פודה קרקע של אביו". 

כלומר: זה שהגמ' מחשיבה את הבעל כלוקח ולא כיורש, הוא לא ע"מ לחדש בענין 
ש"לא מיהדר" )אם האשה גבתה קרקע( - כי גם אם חשבינן דינו כיורש ג"כ יהיה הדין 
מאשה  )כשגבו  ליה"  מהדרינן  "לא  לגבי  הוא  לוקח  בדין  החידוש  אלא  מיהדר",  ד"לא 
קרקע( - שסתם יורש מחזיר קרקע אביו, אבל בעל בנכסי אשתו אינו מחזיר קרקע שגבו 

לו בשומא8.

ונמצא שלפי התוס' אם דין הבעל היה כיורש הרי שהיו מחזירים לו את הקרקע שגבו 
מהאשה )אם משלם(, אמנם כיון שדינו כלוקח - אין מחזירין לו.

ב
דברי הרא"ש וע"פ ביאור דבריו חולק על תוס' בב' פרטים

הוי  אי  אבל  מיהדר,  ולא  לוקח  הוי  בנכסי אשתו  "בעל  כתב:  ד(  )סי'  אמנם הרא"ש 
כיורש מיהדר. ולא דמי לאורתא דאמרינן אדעתא דארעא נחית, דהיינו כגון שכתבה בחייו 
לאחד מיורשיו דומיא דזבנא ויהבה במתנה. אבל דממילא במקום המוריש קאי ומחזיר 

ולא מהדרינן ליה". 

7( ד"ה לוקח הווי.
8( וי"ל ביאור חילוק הדינים בין בן בנכסי אביו ד"מיהדר", לבעל בנכסי אשתו ד"לא מיהדר" )אף שהחילוק 
בפשטות הוא מאחר ש"דין לוקח נתנו בו )היינו בבעל( חכמים"(. שבשונה מבן בנכסי אביו, שהקנין בקרקע 
תמורת החוב נעשה כאשר היה שייכות בין הבן לאביו )שאף אם הבן לא היה בין החיים בעת שאביו קנה קרקע, 
מ"מ הקרקע עוברת אליו, מאחר והוא עומד במקום אביו(, שלכן יותר מקום לומר שהבן שייך גם לפרטי הקנין 
)שכאשר יבוא הלווה ויחזיר את חובו, על הבן להשיב הקרקע ללווה(. משא"כ אצל האשה, קנין השדה נעשה 
עוד קודם שהיה שייכות בינה לבין הבעל )שהרי "שמו ליה לאשה" ורק אח"כ "אינסבה"(, ולכן אין הוא שייך 

לפרטי הקנין )היינו לדין החזרת השומא(.
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היינו דסבירא ליה )דלא כתוס'( שאם דין הבעל היה כיורש הרי ש"מיהדר" הקרקע 
ללווה תמורת תשלום החוב. וטעמו - מאחר ודוקא יורש שנכתבה לו הירושה בחייו )כפי 
בירושה שמגיעה  ולוקח, אבל  כמו מקבל מתנה  הוא  זוכה בקרקע, שהרי  בדר"כ(  שזה 

ממילא )כגון כאן9( הוא עומד במקום המוריש ותחזור הקרקע ללווה.

והנה לכאורה קשה על דברי הרא"ש מהגמ' בסוף "יש נוחלין"10 - שם מביאה הגמ' דין 
שבעל הוי לפעמים כיורש ולפעמים כלוקח, אלא שחכמים מעמידים תמיד לפי מה שיצא 
טוב יותר עבור הבעל )היינו אם טובתו של הבעל הוא בהיותו כיורש, אזי דינו הוי כיורש. 
ואם טובת הבעל הוי בהיותו כלוקח, אזי דינו הוי כלוקח(, אא"כ מישהו מפסיד מטובה זו11.

ומזה משמע כתוס' בענינינו - שהרי אם כשהבעל הוי כיורש אזי הקרקע "מיהדר" ללווה 
)כדברי הרא"ש(, צריך היה לכאורה להעמיד הבעל כאן כיורש ע"מ שהלווה לא יפסיד את 
הקרקע )שהרי כנ"ל במקרה שיש פסידא לא מתחשבים בבעל( - ומכך שמעמידים חכמים 
את הבעל כאן כלוקח )שלא מחזיר ללווה את הקרקע(, משמע שאין הפסד הלווה בזה 

שדין הבעל הוא לוקח - כיון שגם כאשר הבעל הוי כיורש "לא מיהדר" וכדברי התוס'12.

וי"ל ביאור דברי הרא"ש - ובהקדים דיש לחקור האם זה שהקרקע 'לא מיהדר' הווי 
פסידא ללווה או לא, וי"ל דבזה נחלקו - דלהרא"ש "לא מיהדר" לא הוי פסידא ללווה. 

ולתוס' "לא מיהדר" הוי פסידא ללווה.

דסברת הרא"ש היא לכאורה ע"פ מה שכתב תוס' בסוף פרק יש נוחלין13, ותוכן דבריו: 
שמאחר ודין 'שומא הדר' הוא רק מצד "ועשית הישר והטוב" אבל "בדין לא הדר" )כנ"ל 
ס"א(, לכן אין זה נחשב פסידא ללווה14. ואין צריכים להעמיד הבעל כיורש, מאחר וכאשר 
נעמדו כלוקח, אזי מצד אחד יהיה טובה לבעל )שלא יצטרך להחזיר הקרקע( ומצד שני 

לא הוי פסידא לאדם אחר מאחר וכנ"ל "לא מיהדר" אינו נחשב כפסידא15.

ומ"מ מובן שתוס' )שבהבנתו יורש לא מיהדר( לומד שכאשר לא מיהדר, אזי נחשב זה 
כפסידא ללווה )אלא שאין הבדל בזה בין לוקח ליורש(.

9( שהרי כאן מדובר גם בנכסי מלוג שהאשה לא נתנה אותם לבעל בכתובתה )כנ"ל ברש"י ד"ה ואינסיבה(.
10( קלט, ב.

11( ראה ב"ב שם הדוגמא בזה.
12( עפ"י הסבר תוס' בד"ה הנ"ל.

13( שם ד"ה התם.
14( שהרי לא הפסיד משהו שהיה מגיעה לו. וראה לקמן )סי"ג( ביאור דברי הנמוק"י.

15( או באופן אחר קצת: שיותר "ישר וטוב" הוא להפסיד קצת את הלווה, מלהפסיד הרבה את הבעל. 
ודו"ק. 



   373   שער נגלה      

ונמצאנו למדים מחלוקת נוספת היוצאת מהבנת הרא"ש ותוס' האם לא מיהדר הווי 
פסידא ללווה )תוס'( או לא )הרא"ש(. 

ג
ניסיון לדייק בדברי רש"י כהרא"ש

והנה בדברי רש"י )בסוגיין( ניתן לכאורה לדייק דס"ל כהרא"ש, דכתב16: "דין לוקח 
נתנו בו חכמים הלכך לא מיהדר". וניתן לדייק שמכך שמדגיש "הלכך לא מיהדר" משמע 
שדוקא מצד זה שהבעל הוא לוקח לכן "לא מיהדר" )משא"כ אם הוי בעל כיורש מיהדר(17.

ובד"ה זבנה אורתא )שהם מקרים שבהם 'לא מיהדר'( כתב: "בעל חוב ששמו לו קרקע 
ומכרה או שנתנה או הוריש".

וכיוצ"ב, שמשמע מזה שבהוריש מחיים  "ירש"  וניתן לדייק שכתב "או הוריש" ולא 
דוקא 'לא מיהדר' ולא בירושה ממילא )וכנ"ל ברא"ש דיורש ממילא 'לא מיהדר'(.

ויש לבאר סברות ושורש המח' בין התוס' להרא"ש, וכלקמן.

ד
חקירה בגדר דין ועשית הישר והטוב

ויובן זה בהקדים:

דהנה בדין "ועשית הישר והטוב" יש לברר מהו גדר דין זה: 

שהתורה  אלא  לגמרי,  למלווה  שייכת  בחובו(  המלווה  )שגבה  הקרקע  הדין  מעיקר 
אמרה שמצד 'ועשית הישר והטוב' יש לתת ללווה בחזרה את הקרקע.

הקרקע שייכת ללווה גם לאחר שגבו אותה ממנו. ולכן כאשר הלווה מחזיר את כסף 
החוב - אף שקנה כבר המלווה את הקרקע - צריך המלווה להחזיר את הקרקע ללווה מצד 

ועשית הישר והטוב18.

16( ד"ה לוקח הוי.
17( אמנם לא מוכרח וניתן לפרש באופן אחר: שגם אם דין יורש היה בו, אזי "לא מיהדר" כתוס'. ואינו 
מוכרח שכוונתו בהלכך הוא לומר מאחר והוא לוקח ולא יורש, אלא כוונתו היא מאחר וחכמים נתנו בו דין 

לוקח, ולא העמידו במקום המוריש ממש, לכן "לא מיהדר". ועדין צ"ע.
18( יש כאן "ועשית הישר והטוב" - מאחר שלמרות שיש גם ללווה שייכות לקרקע, מ"מ עיקר השייכות 
לקרקע )ובפרט בכל הזמן עד אז( הוא של המלווה, ולכן כשנותן המלווה ללווה את הקרקע - אף שזהו מעיקר 

הדין - מ"מ הרי זה פעולה של עשיית 'ישר וטוב'.
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והנה מביא בלקו"ש19 כ"ק אד"ש מה"מ ב' אופנים לבאר דין "ועשית הישר והטוב" בבר 
מצרא20: א( מצד הנהגה טובה - קנין השדה ע"י הלוקח לא נפגם כלל, אלא שמצד דין 
"ועשית" חכמים חייבו אותו למסור הקרקע לידי בר המצר. ב( החובה של "ועשית הישר 
והטוב" פועלת שיש לבר המצר בעלות חלקית בקרקע21 - ולכן צריך למסור את השדה 
לבר המצר מאחר והשדה שייכת לו. ובלשון הנמוק"י22 "כאילו יש לו קצת קנין בגופו של 

קרקע".

והחילוק בין ב' ההסברים: להסבר הא' הדין ד'ועשית' הוא בעיקר ללוקח - שהוא צריך 
לנהוג באופן ישר וטוב ולהחזיר הקרקע לבר מצרא. אמנם להסבר הב', הדין הוא בעיקר 
על בי"ד23 - מצד דיני בעלות על קרקעות - שהם צריכים להשיב את הקרקע למי שיש לו 

בעלות בה24.

ומביא כ"ק אד"ש מה"מ שזוהי מחלוקת ראשונים, ובפרט בין רש"י להרמב"ם: 

דהנה בטעם של "ועשית הישר והטוב" מבאר רש"י25: שמאחר והלוקח לא נחסר כ"כ 
לו לקנות  ולעומתו הבר מצרא טורח הוא  יכול לקנות קרקע בכל מקום אחר(,  )שהרי 

קרקע במק"א - שהרי אז יהיו נכסיו חלוקים, לכן על הלוקח למכור הקרקע לבר המצר.

כלפי בר המצר,  לנהוג הנהגה טובה  לו  - שיש  דין על הלוקח  ויוצא מדבריו שזהו 
וכאופן הא' הנ"ל.

19( חלק י"ט ואתחנן ג' ע' 55 ואילך. בשיחה שם, בביאור סיום מסכת סוכה בדין שכנות ד"אוי לרשע ואוי 
לשכנו". וראה גם לקו"ש חלק מ' כרך א' ע' 272 שיחת סיום מסכת סוכה.

20( דהיינו שיש קדימה לבר המצר )השכן( לקנות הקרקע משכנו, ובמקרה שאחר קנה את השדה - יש 
להחזיר את השדה לבר מצרא.

21( הדגש הוא - שעוד קודם שדורש "בר המצרא" לקנות את הקרקע, כבר יש לו בעלות בקרקע. וחידוש 
ע"פ זה בגדר "ועשית הישר והטוב" בבעל חוב, ששייכותו לקרקע היא עוד קודם שבכוונתו לתת תשלום החוב 

)וכ"ש קודם שנתן בפועל(. וראה הערה 16 בשיחה חלק י"ט שם. 
22( ב"מ קח, ב ד"ה והלכתא צריך למקניה מינה.

23( שהם מחלישים את קנין הלוקח מן הקרקע - ע"י נתינת בעלות ל"בר המצרא".
24( ראוי לציין שלפי ב' ההסברים ישנה חובה על הלוקח למסור הקרקע לידי בר המצר, ועיקר החילוק 
הוא האם זה באופן של מסירה משלו לבר המצר, או באופן של כעין "השבה" - שמחזיר לבעל המצר את ששייך 
לו ]ויש לברר האם שייך נפק"מ במקרה שרוצה הלוקח קרקע זאת דוקא, האם דומה זה לדין אדעתא דארעא 

נחות[.
25( ב"מ שם ד"ה ועשית.
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ולעומתו הרמב"ם26 ביאר טעם הדין: "אמרו חכמים הואיל והמכר אחד הוא, טוב וישר 
הוא שיקנה מקום זה בו המצר יותר מן הרחוק".

היינו שזהו דין כללי שפועל בעצם המכירה )'כך ראוי'( - שהקרקע צריכה להימסר 
לבר המצר וכאופן הב' שאי"ז זה דין על הלוקח. 

הא'  כאופן  ג"כ  לי'  סבירה  שהרא"ש  עוד  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מוכיח  שם   11 ובהערה 
ימצא להחזיק במקום אחר"  כי  והטוב,  הישר  שייך  בזה  "אף  בחקירה: שכתב הרא"ש27 

ובהמשך כתב28 "שהוא חפץ שיעשה עמו טובה ויניח לו השדה".

היינו שזהו דין על הלוקח, שיעשה טובה עם בר המצר ויניח לו את השדה.

ועכ"פ נמצאנו למדים ב' אופנים בגדר ד"ועשית הישר והטוב"29:

א( ע"פ סברא )היינו מעיקר הדין( גם אחרי הציווי ד"ועשית", לא היה צריך להיות שום 
שייכות בין האדם שנעשה כלפיו הישר והטוב לבין העושה - אופן הא' הנ"ל.

ב( ציווי התורה של "ועשית הישר והטוב" גילה, שבאמת חייב האדם העושה את הישר 
והטוב גם )ובעיקר( מצד הסברא )היינו מעיקר הדין(. היינו שיש שייכות בין עושה "הישר 

והטוב" לבין הנעשה כלפיו - וכאופן הב' הנ"ל.

ה
ביאור על פי ב' האופנים בבר מצרא ב' אופנים בשומא הדר

מצד  דהוא   - בסוגיין  הדר'  'שומא  דין  לגבי  גם  הנ"ל  אופנים  ב'  להשליך  יש  והנה 
'ועשית'. שיהיה ניתן לבארו בב' אופנים:

וללווה  גמור. שהרי מאחר  ובאופן  א( מעיקר הדין המלווה קנה את השדה לגמרי, 
לא היה אפשרות לשלם כסף כתשלום לחוב, בי"ד המירו זאת בקרקע שלו. אלא שמצד 
"ועשית הישר והטוב" - שדעתו של המלווה הייתה מלכתחילה על תשלום כסף ולא על 
תשלום קרקע - על המלווה להחזיר הקרקע ללווה. וזהו כאופן הא' הנ"ל שזהו דין על 

הלוקח )ובעניננו - המלווה(.

26( הלכות שכנים פי"ב, ה"ה.
27( ב"מ שם סי' כ'.

28( שם סי' כג.
29( וראה הערה 13 שם בשיחה ביאור הרגוצ'ובי, האם המשפט עושה קנין או חיוב.
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ב( מאחר והלווה צריך לתת כסף ולא קרקע, לכן גם כאשר שולמה כבר הקרקע תמורת 
החוב, עדין אין למלווה בעלות מלאה על הקרקע30. ולכן כאשר רוצה הלווה לשלם כסף 
ולקבל חזרה את הקרקע, חל חובה על המלווה להחזיר ללווה את הקרקע )שהרי גם ללווה 

יש בעלות בקרקע31( והיינו כאופן הב' הנ"ל.

ו
נסיון לבאר דרש"י ותוס' נחלקו בב' האופנים בגדר דשומא הדר 

ולכאורה נראה דבב' האופנים הנ"ל בביאור דין שומא הדר נחלקו רש"י ותוס' )בסוגיין(, 
דרש"י סבירה ליה כאופן הב', ותוס' סבירה לי'ה כאופן הא':

דהנה רש"י32, מבאר החילוק בין בעל חוב ללוקח יורש ומקבל מתנה - שירדו על דעת 
מעות.  שיקבלו  ולא  שלהם,  הקרקע  שיהיה   - נחות  דארעא  "אדעתא  ובלשונו  הקרקע, 
דאילו בעל חוב אית ביה משום ועשית הישר והטוב, דאמרינן לא היה לך עליו אלא מעות 

והרי הן לך, אבל אלו קרקע קנו".

ולכן אף שטוען  היינו שבעל חוב דעתו מלכתחילה על קבלת מעות תמורת החוב. 
שרוצה את הקרקע, אומרים לו "ועשית הישר והטוב" - שהרי בפועל בשעת קבלת הקרקע 
היה צריך הבעל חוב לקבל מעות. אבל לוקח יורש ומקבל מתנה בכוונתם היתה לקנות 

קרקע, ואצלם לא היה כוונה למעות כלל, לכן לא שייך אצלם "ועשית הישר והטוב".

ובהשקפה ראשונה33 לכאורה ניתן לדייק כאופן הב' שאין זה רק הנהגה טובה, אלא כך 
הדין. שמאחר ולא מגיע למלווה אלא מעות, לכן מלכתחילה לא קנה בקרקע קנין גמור.

ואילו התוס' כתבו34: "דהראשון )המלווה( מן הדין נמי אין מחזיר שמכורה היא לו . . 
אלא משום ועשית הישר והטוב מיהדר". 

והיינו כאופן הא' שהמלווה קונה הקרקע בקנין גמור, אלא שמצד הנהגה טובה מחזיר 
המלווה את הקרקע ללווה.

30( שהרי הקרקע, זה לא מה שהיה צריך לקבל מלכתחילה.
31( ואעפ"כ נקרא בשם "ועשית הישר והטוב", שהרי כאשר קיבל המלווה את הקרקע נעשה גם לו בעלות 

בקרקע.
32( ב"מ לה, א ד"ה אדעתא דארעא נחות.

33( אבל ראה לקמן בסעיף הבא.
34( שם ד"ה וזבנה.
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ז
שיטת רש"י לכאורה לא כב' האופנים הנ"ל אלא כאופן שלישי

אמנם קשה לבאר באופן הנ"ל לשונות רש"י ותוס', מאחר ובדין בר מצרא )שדינה גם 
כן מצד "ועשית הישר והטוב"( ביאר כ"ק אד"ש מה"מ שרש"י הוא כאופן הא' שם )כנ"ל 

ס"ד(.

והיינו שסבירה לי'ה לרש"י שדין בר מצרא הינו מצד הנהגה טובה של הלוקח, ולא 
כחיוב מעיקר הדין. 

]בשונה מהרמב"ם שכתב בדין בר מצרא שזהו חיוב על בי"ד מעיקר הדין35, ולא רק 
הנהגה טובה. ואזיל לשיטתיה גם בדין שומא הדר שכתב36 "מסלקין אותו מאותה הקרקע 
כשיטתו,  היינו  והטוב".  הישר  ועשית  שנאמר  משום  לעולם  לבעלים  חוזרת  שהשומא 
שבי"ד מסלקין אותו מן הקרקע מאחר ואין זה רק הנהגה טובה אלא כך הוא מעיקר הדין.[

ויש לבאר שיטת רש"י באופן אחר: 

ובהקדים - שגם בסוגיית שומא הדר עצמה לכאורה משמע דס"ל לרש"י כאופן הא', 
שכתב37: "כשם שהוא )בעל חוב ראשון( מחזירה ויטול משום "ועשית הישר והטוב" אף 
שבי"ד  הדגש  שאין  הא',  כאופן  משמע  שמזה  הראשונים".  מבעלים  מעותיך  קבל  אתה 
קבל  אתה  אף   .. מעותיו  ויטול  מחזירה  ש"הוא  טובה  הנהגה  מצד  אלא  אותו,  מסלקין 

מעותיך"38.

וצריך עפ"ז לברר דעת רש"י. שממקום אחד4 משמע שהציווי הוא על המלווה, מצד 
הנהגה טובה. וממקום אחר35 משמע שהציווי הוא על בי"ד, מצד חיוב מעיקר הדין.

ויש לומר שרש"י סובר כאופן שלישי המורכב מב' האופנים הנ"ל39 - שכאשר הלווה 
רוצה40 את הקרקע, אין הכוונה שמתבטל קניין הקרקע מן המלווה, אלא שנשאר עדין קנין 

בידי המלווה )כאופן הא'(, אלא שהוא מוחלש. וכדלקמן.

35( ובלשונו הלכות שכנים שם: "יש לחברו שהוא בצד המצר שלו ליתן דמים ללוקח ולסלק אותו .. ודבר 
זה משום שנאמר "ועשית הישר והטוב". אמרו חכמים הואיל והמכר אחד הוא, טוב וישר הוא שיקנה מקום זה 

בן המצר יותר מן הרחוק". 
36( הלכות מלווה ולווה כב, טז.

37( ב"מ שם ד"ה לא עדיפת.
38( וכפי שהדגיש כ"ק אד"ש מה"מ - שלאופן הא' הציווי הוא על הלוקח.

39( וכפי שיבואר לקמן ביתר ביאור ב' אופנים באופן הא'.
40( ובעומק יותר: עוד קודם שברצונו לשלם את החוב, אלא כבר מכך שחכמים חייבו את המלווה, שבאם 
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ח
ב' אופנים בראשונים בחוזק קנין השומא וחידוש אופן ג' בזה

וביאור ענין זה - דהנה בראשונים מצינו ב' גישות כלליות ביחס לשומא הדר, עד כמה 
חזקה היא החזקת הקרקע שבידי המלווה:

א. הקרקע נחשבת ממש של המלווה, ולכן כשמחזירה צריך להקנות ללווה הקרקע 
במכירה וקנין חדש.

ב. אין צריך להקנות לו בקנין חדש. והטעם, מאחר וע"י "שומא הדר" בטל הקנין של 
המלווה מלמפרע.

דהנה בריטב"א41 כתב דה"יוקרא" )כאשר הקרקע התייקרה בידי המלווה( אינו צריך - 
בעת חזרת השומא - להחזיר ללווה. וטעמו, משום "דהא הוי כמכר גמור".

היינו שכל אותו הזמן שהקרקע היתה ביד המלווה, הקרקע נחשבת כרכושו וכחלק 
מנכסיו. וממילא גם היוקר בקרקע, הרי הוא יוקר שנעשה בנכס שלו. 

בידי המלווה הרי הקרקע של  וכשהקרקע נמצאת  ומדברי הריטב"א מובן, שמאחר 
המלווה לגמרי )עד כדי כך שגם מה שמתייקר בינתיים הוי שלו(, לכן בעת חזרת השומא 

הרי הוא מקנה מחדש את הקרקע ללווה, ולכן צריך לעשות קנין חדש.

אמנם בנמוק"י42 כתב "דכיון דתקון רבנן דשומא הדרא אף כשיגבהו מתחילה על דעת 
כן הגבהו וכו'".

יחזיר  דעת שאם  על  עומדת  היא  הרי  בקרקע,  המלווה  קנין  כל  היינו שמלכתחילה 
"נראה  שכך  הנמוק"י43  ומביא  וממשיך  ללווה.  הקרקע  תחזור  החוב,  כסף  את  הלווה 
מדברי הרמב"ם בפרק כ"ב מהלכות מלווה ולווה שכתב מסלקין אותו מאותה הקרקע וכו' 

דמשמע שאין צריך קנין אחרת אלא סילוק בעלמא44". 

היינו שכאשר צריך המלווה להחזיר השומא ללווה, בי"ד רק מסלקין את המלווה מן 

ירצה הלווה לשלם יצטרך למסור בידו חזרה את הקרקע, מדין "ועשית הישר והטוב", כבר אז נחלש קנינו. 
וכפי שיבואר לקמן.

41( ב"מ לה, א ד"ה למימרא.
42( ב"מ ט"ז, ב ד"ה ואדרכתא.

43( שם.
44( ונראה שוב בדברי הרמב"ם והנמוק"י - שסבירה להם שסילוק הקרקע מדין "ועשית הישר והטוב", הרי 

הוא ציווי על בי"ד )מסלקין אותו(, ולא על הלוקח )היינו מצד הנהגה טובה(.
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)שכשאר  זה  דעת  על  מלמפרע, שהרי  בקרקע מתבטלת  המלווה  וקנין  מאחר  הקרקע. 
ישלם הלווה את החוב תוחזר הקרקע ללווה( חל מלכתחילה קנין הקרקע למלווה.

ומדבריהם יוצא ב' אופנים בפעולת שומא הדר:

א. אינו עוקר קנין המלווה )ריטב"א(.

ב. עוקר קנין המלווה מלמפרע )נמוק"י ורמב"ם(.

והנפק"מ בין ב' האופנים הנ"ל הוא מהו דין היוקרא. לאופן הא' היוקרא למלווה )שהרי 
הקרקע הייתה שלו(. ולאופן הב' היוקרא ללווה )שהרי נתברר למפרע שכל זמן שהקרקע 
הייתה אצל המלווה, עדין הייתה שייכת ללווה בקרקע, מאחר ומתבטל הקנין מלמפרע(.

ולכאורה נראה לומר אופן שלישי בזה: כאשר שומא הדר, הרי לא שבטל מלמפרע קנין 
המלווה מכל אותו הזמן, אלא שעדין שייך הקרקע למלווה, אמנם קנינו הוא קנין מוחלש.

וניתן לדייק אופן זה בלשון כ"ק אד"ש מה"מ45 בביאור האופן הב': "מצד ועשית הישר 
והטוב גיבן חכמים דעם בר המצרא קצת קנין אין גוף השדה זיי שוואכן אפ דעם קנין פון 
לוקח". ובתרגום חפשי: מצד ועשית הישר והטוב נותנים חכמים לבר מצרא קצת קנין 
בגוף השדה ומחלישים את הקנין של הלוקח. היינו שיש כאן ב' פרטים א. חכמים נתנו לבר 
המצרא )ובעניננו ללווה( קצת קנין בגוף הקרקע ב. הם החלישו את קנין הלוקח )ובעניננו 

המלווה(.

וניתן לומר נפק"מ לאופן הג': שמאחר ואינו עוקר קנין המלווה מלמפרע, לכן היוקרא 
נשארת ביד המלווה )שהרי היוקרא נעשית ברשותו ובנכסיו(. אמנם אין צורך לעשות קנין 
חדש ע"מ להקנות הקרקע ללווה, מאחר וכרגע אין הקרקע קנויה למלווה באופן גמור 
)אלא רק באופן מוחלש(, וקנין ותפיסה באופן כזה בקרקע, אינה מחייבת קנין מיוחד ע"מ 

להוציא מידו46.

ט
חידוש ב' אופנים באופן הא' בחקירת דין ד'ועשית' 

וניתן ע"פ ג' אופנים אלו לחדש ב' אופנים באופן הא' בחקירת גדר הדין ד"ועשית הישר 
והטוב" הנ"ל )ס"ד(:

45( ראה ס"ד ובנסמן שם.
46( אף שלכאורה צריך )לפי אופן זה( שהלווה יעשה קנין בקרקע. אבל י"ל שאין זה קנין ע"מ להעביר 

בעלות, אלא רק כמו )אבל לא בדיוק( קנין מהפקר. ודו"ק.



380      שערי ישיבה   

הינו  והטוב"(  הישר  "ועשית  דיני  ובכלל  )בפרט  "בר מצרא"  דין  הא'  דהנה להאופן 
מצד הנהגה טובה, והיינו שקנין השדה ע"י הלוקח )ובעניננו קנין הקרקע ע"י המלווה( 

לא נפגם.

אמנם ניתן לומר בזה ב' צדדים ואופנים כיצד לבאר דין זה:

 א. קנין הלוקח )או המלווה( נשאר חזק לגמרי )והוא נותן קרקע שלו לבר המצר או 
ללווה - כאופן הא' בפעולת "שומא הדר"(. 

ב. מאחר ובעתיד יתכן מצב של "ועשית הישר והטוב" שיגרום ללוקח )או למלווה( 
למסור הקרקע לבר המצר )או ללווה(, לכן גם עכשיו אע"פ שיש ביד הלוקח )או המלווה( 

קנין גמור, מ"מ הרי הוא קנין מוחלש )כאופן הג' בפעולת "שומא הדר"(.

- מסברא,  כל שהוא מעיקר הדין  יש מקום  הוא: האם  אופנים אלו  ב'  בין  והחילוק 
להוציא המלווה מהקרקע ולהחזירה ללווה.

דלאופן הא' מאחר ולא נעשה שום חלישות בקרקע, הרי אין שום מקום שיחזיר המלווה 
את הקרקע. ולפי אופן זה החידוש בדין ד"ועשית הישר והטוב" הוא גדול יותר. 

משא"כ לאופן הב' אף שיש חידוש בדין "ועשית הישר והטוב" )מאחר וללווה אין שום 
קנין בקרקע(, מ"מ יש יותר מקום בסברא שיחזיר המלווה את הקרקע ללווה, מאחר והוא 
שייך באופן כל שהוא אל הקרקע )עכ"פ באופן של שלילה - שקנינו דהמלווה הוא קנין 

מוחלש כנ"ל(.

י
ביאור רש"י כאופן הב'

וע"פ חידוש זה, ניתן יהיה לבאר שיטת רש"י בגדר דין "ועשית הישר והטוב", בסוגית 
"שומא הדר". שי"ל שסבירה לי' כאופן הב' בביאור האופן הא' דחקירת דין 'ועשית' )כנ"ל 

בסעיף הקודם(.

היינו, מאחר והדין ד"ועשית הישר והטוב" לאופן זה פועל שקנין המלווה יהיה קנין 
נותנת  הקרקע  בקנין  החלישות  )שהרי  ממנו  מוציאים  בי"ד  הדין  מעיקר  לכן  מוחלש, 
שכאשר יבוא הדין ד"ועשית הישר והטוב" יהיה לו מקום מעיקר הדין כנ"ל(. אמנם מאחר 

ובפועל הוא הבעלים על הקרקע, לכן נחשב להנהגה טובה ש"הוא מחזירה".

והטוב,  ועשית הישר  "דאילו בעל חוב אית ביה משום  ולכן מצד אחד כתב רש"י44 
דאמרינן לא היה לך עליו אלא מעות והרי הן לך" - שמשמע מדבריו שזהו ציווי המגיע 
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ויטול  מסברא מעיקר הדין47. ומצד שני כתב35 "כשם שהוא )בעל חוב ראשון( מחזירה 
משום ועשית הישר והטוב, אף אתה קבל מעותיך מבעלים הראשונים" - שמשמע שאין זה 

ציווי לבי"ד אלא הנהגה טובה )כאופן הא'(.

ונמצא שאין סתירה בדברי רש"י בסוגיית 'שומא הדר'.

ודעת הרא"ש ניתן יהיה לבאר גם כן באופן הנ"ל: שהרי בדין "ועשית הישר והטוב" 
סבירה לי' כרש"י21, וא"כ סבירה ליה שקנין הקרקע נשאר באופן גמור בידי המלווה. ומ"מ 
מאחר ובעתיד יתכן מצב של "ועשית הישר והטוב" - שיגרום ללוקח )או למלווה( למסור 
הקרקע לבר המצר )או ללווה( - לכן גם קודם הציווי ד"ועשית הישר והטוב", קנין המלווה 

הרי הוא קנין מוחלש.

יא
עפ"ז ביאור מחלוקת תוס' והרא"ש

וע"פ כל הנ"ל ניתן יהיה לבאר מחלוקת תוס' והרא"ש )הנ"ל ס"ב(, האם ירושה ממילא 
קונה לענין "שומא הדר". דלתוס' קונה ו"לא מיהדר", ולהרא"ש לא קונה "ומיהדר":

ובהקדים שביאור החילוק בסברא האם ירושה קונה ממילא או רק מחיים, תלוי בגדר 
דין ד"אדעתא דארעא נחות". שניתן לבאר דין זה בב' אופנים א. שהגיע לידו קרקע זו48 

בתור ירושה ב. דעתו הייתה מלכתחילה על קרקע דוקא.

היינו שלאופן הא' אין צורך שהאדם שבא לידו הקרקע ירצה בקרקע זו דוקא, אלא 
צריך שבפועל הקרקע תבוא לידו )ולא רק כתחליף לכסף כמו בבע"ח(. ובמילים אחרות 
- שדעתו על קרקע הוא שמלכתחילה הדבר שצריך לבוא לידו הוא קרקע. ולאופן הב' רק 
כאשר רוצה האדם בקבלת קרקע אזי חל הדין ד"אדעתא דארעא נחות" )משא"כ אם נפלה 

לידו בדרך ממילא(.

וי"ל שאחד מהנפק"מ בין האופנים הנ"ל הוא - בדין "שומא הדר" ב"ירושה ממילא":

לאופן הא' - מאחר ומגיע לו מעיקר הדין קרקע )כמו כל יורש שנכסי המוריש עוברים 
ליורש( נחשב ש"אדעתא דארעא נחות", וממילא "לא מיהדר".

ואילו לאופן הב' מאחר והירושה מגיעה ממילא, ולא היה בדעתו לקנות קרקע )שהרי 

47( כלומר, אף שסברא זו אינה מכריחה את המלווה להחזיר הקרקע )ולא כהאופן הב' שיש ללווה בעלות 
חלקית בקרקע(, מ"מ יש לה נתינת מקום מצד סברא - מעיקר הדין. 

48( ואינו דומה לבעל חוב - ששם לא הגיע קרקע לידו, אלא רק תשלום החוב בדמות קרקע. ודו"ק.
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אין זה ירושה שהמוריש מקנה לו מחיים(, לכן לא חל בזה דין ד"אדעתא דארעא נחות". 
ולכן כאשר הלווה משלם את חובו, חלה על היורש החובה להשיב הקרקע, מדין "ועשית 

הישר והטוב".

וי"ל שזה תלוי בב' האופנים שביארנו באופן הא': 

אם נאמר כאופן הא' בביאור הנ"ל - היינו שקנין המלווה בחפץ הינו קנין חזק לגמרי 
)ואין מתחשבים בכך שיתכן ובעתיד ילקח ממנו הקרקע מדין "ועשית הישר והטוב"(, אזי 
ישנה הסתברות חזקה יותר לומר שהירושה עוברת ליורש ממילא )מאחר ואין צורך בקנין 
מיוחד ע"מ להפקיע משיכות ללווה, מאחר וקרקע זו שייכת למלווה באופן גמור כמו כל 

נכסיו(. 

אמנם אם נאמר כאופן הב' בביאור הנ"ל - שאף שקנין המלווה בקרקע הינו קנין גמור 
)ואין ללווה חלק בקרקע(, מ"מ מאחר ובעתיד יתכן מצב שילקח מן המלווה הקרקע מדין 
"ועשית הישר והטוב", אזי גם עכשיו קנינו הוא קנין מוחלש. ישנה לפי זה הסתברות לומר 
ובמילא פחות מקום  )ע"ד לוקח ומקבל מתנה(  שבירושה ממילא )שבה אין קנין ממש 
לומר "אדעתא דארעא נחות"( לא יהיה קנין גמור. ולכן כאשר ישלם הלווה עבור חובו 
יתחייב היורש )ובענינו הבעל היורש מאשתו( להשיב הקרקע תמורת תשלום החוב, מדין 

"ועשית הישר והטוב".

ירושה  לפיו  ולכן  הא',  כהאופן  לי'  סבירה  שתוס'  והרא"ש:  תוס'  נחלקו  שבזה  וי"ל 
ירושה  לפיו  ולכן  הב',  כהאופן  לי'  סבירה  והרא"ש  מיהדר"(.  "לא  )לענין  קונה  ממילא 

ממילא אינה קונה.

יב
עפ"י כהנ"ל ביאור סברת הרא"ש ד'לא מיהדר' לא הוי פסידא ללווה

ועתה יובן גם סברת הרא"ש )במחלוקת הנוספת שיוצאת מדברי תוס' והרא"ש הנ"ל 
ס"ב( - דס"ל שגם כאשר "לא מיהדר" הקרקע ללווה, עדין נחשב דלא הוי פסידא ללווה: 

)שנתינת  והטוב"  הישר  "ועשית  דין  בגדר  הא'49  כאופן  לי'  וסבירה  דמאחר  והיינו 
המלווה היא בגדר הנהגה טוב(, היינו שאין קנין ללווה בקרקע, לכן אי נתינת הקרקע 
ללווה אינה נחשבת כפסידא )שהרי לא נחסר אצלו כלום, מאחר ואין זה נכס שלו(. ולכן 

והיינו  )בס"ד(,  היינו אופן הב' בביאור אפן הא'   - 49( הנאמר בסעיף הקודם דס"ל להרא"ש כאופן הב' 
שבפועל סובר הרא"ש דדין 'ועשית' הוא על הלוקח. 
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כאשר יש סברא להשאיר הקרקע ביד המוחזק )ובעניננו ביד הבעל(, אין אומרים "ועשית 
הישר והטוב"50.

יג
ביאור בנמוק"י דאף דפליגי על הרא"ש מ"מ סבירה ליה כוותיה בדין 

ירושה ממילא 

והנה הנמוק"י51 סבירה ליה כהרא"ש - שאם הבעל הוי כיורש הרי שהקרקע "מיהדר", 
מאחר והוא במקום האישה. ומה שמובא שבירושה "לא מיהדר", הכוונה במתנת שכיב 
מרע, שזה ירושה מחיים. ומוסיף ביאור נוסף )בטעם שכאשר הוא במקום האישה "מיהדר" 
הקרקע ללווה,( - דמאחר שכאשר קיבל את הירושה ממילא אזי לא נחית לארעא, כלומר 

לא היה לו רצון בקרקע, ובלשונו "לא נחת בה".

והנה בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ )הנ"ל ס"ד( כתב שהנמוק"י סבירה ליה כאופן הב' - 
היינו שהלוקח )והלווה( יש להם קנין בקרקע - ולא כהרא"ש שסבירה ליה כאופן הא'.

וי"ל שהנמוק"י למד את דין "שומא הדר" באופן פשוט יותר: והיינו שיש ללווה בעלות 
קצת בקנין הקרקע52, ולכן ירושה ממילא "הדר". היינו מאחר ויש גם ללווה קנין בקרקע, 
לכן אין הקנין החלש בקרקע - היינו קנין בירושה ממילא - יכול לתת בעלות בלעדית 

בקרקע באופן שתוציא את הלווה מקנין הקרקע.

ולכן אף שסבירה לי'ה דלא כהרא"ש בגדר ד"ועשית הישר והטוב" )שלהרא"ש שאין 
קנין ללווה בקרקע( - ולנמוק"י יש קנין ללווה בקרקע, מ"מ בדין ירושה ממילא מסכים 

להרא"ש ד"מיהדר".

50( אמנם תוס' אף שסבירה ליה ג"כ כאופן הא', מ"מ לפיו כאשר "לא מיהדר" הוי פסידא ללוקח. ויש 
לחדש בדבריו - שחולק על הרא"ש בגדר המושג "פסידא". דלהרא"ש הכוונה בפסידא הוא, שנחסר לאדם דבר 
ששייך לו )ולכן כאשר לא היה ללווה שייכות לקרקע אין זה נחשב כפסידא(. ולתוס' כאשר לא מגיע לאדם 
דבר שהיה יכול להגיע אליו, נחשב הדבר להפסד. ולכן אף שאין שום שיכות בין הלווה לקרקע, מ"מ מאחר 
ומצד דין ד"ועשית הישר והטוב" היה מקום לתת הקרקע ללווה, לכן אי נתינה ללווה נחשבת כ"פסידא" לגביו.

51(ב"מ דף י"ט, ב מדפי הרי"ף בד"ה שמו לה ובד"ה שמו מינה. 
קנין  את  עוקר  הלווה  שקנין  לי'ה  סבירה  שהנמוק"י  והרמב"ם,  הריטב"א  במחלוקת  לשיטתו  ואזיל   )52

המלווה מלמפרע.
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סדר הגאולה
יביא אגרת כ"ק אדמו"ר הרש"ב ע"ד סדר הגאולה / יביא ב' השיטות ע"ד קדימת מה"מ או סנהדרין / יבאר על 
השתלשלות הסמיכה, חידושה וההשלכות לביאת משיח / יבאר ע"ד ביאת אליהו וב' הדעות בדברי הרמב"ם / יביא 
דברי כ"ק אד"ש מה"מ שא"א מחלוקת במציאות וביאורו וההשלכות לב' השיטות הנ"ל בביאת מה"מ / יבאר את 
יחוסו של אליהו לכהונה ועפ"ז את ב' האופנים בביאת מה"מ / עפכהנ"ל יתרץ את אגרת כ"ק אדמו"ר הרש"ב ויביא 

דברי כ"ק אד"ש מה"מ בדעת הרמב"ם

 הרה"ח חיים הלל שי' שפרינגר
משגיח בישיבה

משיח  “וביאת  הגאולה:  סדר  אודות  הידוע1  במכתבו  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  כותב 
צריך להיות קודם קיבוץ גלויות2, ובניין ביהמ”ק ובניין ירושלים עיה”ק שיורידם הקב”ה 
משמי מרום הוא קודם לקיבוץ גלויות, וקיבוץ גלויות הוא קודם לתחיית המתים, והיינו 
דקיבוץ גלויות יהיה ע”י משיח . . והוא אמונה פשוטה בלב אחינו ע”פ התורה ונבואת 
ביאת  היינו שסדר הגאולה הוא פשוט:  יום".  ומייחלים בכל  אנו מצפים  וע”ז  הנביאים, 
הוא ע"פ דברי הרמב"ם  ובפשטות  ותחיית המתים,  גלויות  קיבוץ  ביהמ"ק,  בנין  משיח, 
בהל' מלך המשיח3 שכתב: "המלך המשיח עתיד לעמוד, ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה 
בימיו,  המשפטים  כל  וחוזרין  ישראל.  נדחי  ומקבץ  מקדש,  ובונה  הראשונה,  הממשלה 

כשהיו מקודם: מקריבין קרבנות, ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותן האמורה בתורה".

1( אג"ק אדמו"ר הרש"ב, ח"א אגרת ק"ל, ע' ש"י ואילך. אגרת זו נסמנה בכו"כ מקומות בתורת כ"ק אד"ש 
מה"מ, ובתוכם גם בשיחה המצוטטת לקמן מחלק י"ח, הערה 66 )שיחת 'גדרו ההלכתי של משיח'(.

2( בשיחת ש"פ חיי שרה תשמ"ז הביא כ"ק אד"ש מה"מ שיש גם דעה שס"ל שיתכן קיבוץ גלויות לפני בית 
המקדש ]באופן של 'אכשור דרי' - 'זכו'[ וכו' עיי"ש, ומציין שם שגם משיטה זו "בנוגע 'למעשינו ועבודתינו' 
עכשיו ברוחניות . . יש ללמוד הוראה משתי הדעות" אבל משמעות השיחה שם ש"פסק דין ברור דהרמב"ם 
)ובמילא כל נושאי כליו( 'בנה מקדש במקומו' )ואח"כ( וקיבץ נדחי ישראל" שלכאורה פסק זה הוא גם במצב 
'זכו'. והעיר בזה ה)רה"(ת' שד"ב שי' קארף )בקובץ הערות הת' ואנ"ש דישיבתינו, גל' מ"ו שיצא לאור  של 
לי"א ניסן תשס"ב - מאה שנה(, וכתב שם שזהו לא כפי שכתוב ב'מגולה לגאולה' )ע' 310( ובקונ' 'הגיע זמן 
גאולתכם' )ע' 49( ובספר 'ימות המשיח' )ע' 160( ובקובץ סוגיות בגאולה פרק 'מלך המשיח'. כהשלמה לענין 

זה אפשר לראות המתבאר בפרק ל"ב של 'ענינו של משיח' לרשד"ב שי' וולף, ושם ע' 473 ובשוה"ג.
3( 'הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח', פי"א, א ]לכותרת זו להלכות אלו ברמב"ם: זהו לשונו של 
כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל ע' 277, הע' *45. וראה הקדמת המו"ל ל'משנה תורה' הוצאת חז"ק בענין זה[.
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אמנם לאחרי העיון בדבר זה, אולי אפשר לומר שיש כאן מקום לב' מהלכים כלליים 
בסדר הגאולה, והדברים תלויים זה בזה, כדלקמן בעזהי"ת.

משיח וסנהדרין - מי קדם למי

ולהחזיר  "המלך המשיח עתיד לעמוד,  כמובא לעיל, כתב הרמב"ם בסדר הגאולה: 
מלכות בית דוד ליושנה הממשלה הראשונה, ובונה מקדש, ומקבץ נדחי ישראל. וחוזרין 
כל המשפטים בימיו, כשהיו מקודם: מקריבין קרבנות, ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותן 
שהוא  לסנהדרין,  קודם  המשיח  שהמלך  לכאורה  להבין  אפשר  ובזה  בתורה",  האמורה 
"עתיד לעמוד", ואח"כ יהיה "חוזרין כל המשפטים בימיו" היינו - חזרת הסנהדרין אם כל 

המשתמע מכך.

בענין זה דן כ"ק אד"ש מה"מ בב' מקומות בלקו"ש. בלקו"ש חי"ח4 ושם מציין ללקו"ש 
ח"ט5, ולהלן נציע סיכום המתבאר בב' מקומות אלו, שהם משלימים זה את זה.

שיטה א': משיח קודם6.

על פי פשט דברי הרמב"ם המובאים לעיל מהל' מלכים, משיח קודם לסנהדרין, ומביא 
לזה7 כ"ק אד"ש מה"מ כמה הוכחות. א. המבי"ט8 כתב9 בלשונו של הרמב"ם "ומחזיר כל 
המשפטים כמו שהיו קודם", היינו שהמלך המשיח מחזיר את הסנהדרין. ב. הרדב"ז10 הבין 
בדעת הרמב"ם וכתב11 "ואפשר שהוא )משיח( יסמוך ב"ד הגדול", היינו שהמלך המשיח 
"שאין  שלו:  מלכים12  בהל'  עצמו  הרמב"ם  של  מלשונו  לדבר  סמך  ג.  לסנהדרין.  קודם 

ממליכין מלך תחילה אלא לעשות משפט".

4( שיחה ב' לפר' בלק. ע' 271 ואילך ובהערה 49 שם )היא השיחה הראשונה ב'ד"מ י"ב' - 'גדרו ההלכתי 
של משיח'(.

5( ע' 105, הערה 74.
6( כשיטה זו אזיל )לכא'( בשיחה מחי"ח.

7( בהערה 49 שם.
8( רבי משה בר יוסף מטראני. אב"ד פה צפת עיה"ק. נסתלק ה'ש"מ.

9( 'קרית ספר' להל' מלכים.
10( רבי דוד בן שלמה אבן זמרא. היה נער צעיר בזמן גרוש ספרד, והיה מרבני קהילות במצריים, ובערי 

הקודש ירושלים וצפת. נסתלק ה'של"ד, ומ"כ צפת עיה"ק.
11( הל' סנהדרין פי"ד, י"ב.

12( פ"ד בסופו.
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אמנם בשוה"ג בלקו"ש ח"ט )שם( דן כ"ק אד"ש מה"מ בדברי שיטה זו, ומקשה עליה:

כתוב בגמ' עירובין13 שאליהו הנביא מגיע קודם לבית דין הגדול. ולכאורה המשמעות 
הפשוטה ל"ב"ד הגדול" היא 'סנהדרין', ולפי זה יוצא שאליהו מבשר הגאולה מגיע קודם 
כל לסנהדרין שכבר קיימת, ורק אח"כ מגיע מלך המשיח. ובפרט על פי מה שכתב הרמב"ם 
עצמו בהל' סנהדרין שלו14 שב"ד הגדול חוזר קודם לטבריה, היינו שזה לכאורה עוד לפני 

ביאת המשיח ובניין ירושלים.

משום שאלה זו15 מחדש כ"ק אד"ש מה"מ16 שהפי' של "ב"ד הגדול", אינו לסנהדרין, 
אלא "שגרא דלישנא, והכוונה לב"ד )הכי( גדול שבדור", ועפ"ז א"א להוכיח מזה שסנהדרין 

קודמת, ועדין אפשר לומר שמלך המשיח קודם לסנהדרין.

שיטה ב': סנהדרין קודמת17.

ראשית לכל, פסוק מפורש בישעי'18 הנביא "ואשיבה שופטיך כבראשונה", ורק "אחרי 
כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה", היינו - שסנהדרין קודמת, וכן ביאר הרמב"ם עצמו19 
התגלות  לפני  תשוב  שהסנהדרין  סבור  "ואני  וכתב:  שלו20  המשניות  בפירוש  בפשטות 

המשיח".

13( מ"ג, ב.
14( פי"ד, י"ב.

15( ומצד ענין נוסף - שסנהדרין זו מי יסמוך אותה? וראה לקמן בסוגיית 'חידוש הסמיכה' )ומבאר שם 
שאין לתרץ שהם נסמכו ע"י בני ראובן, או המלך המשיח, כי בני ראובן לא באו, ולדעה זו המלך המשיח עוד 

לא נתגלה, ובמילא אינו יכול לסמוך את הסנהדרין(.
16( עכ"פ לדעת הסוברים שקודם יבוא משיח. ומובן שלדעה הב' אין שום קושי' ואכן סנהדרין תחילה.

17( בשיחה בח"ט ע' 105 הע' 74 הנסמנת לעיל פותח בפשטות כשיטה זו, וכן הוא בגוף השיחה שם. אם 
כי בהמשך ההערה שם דן בדברי הדעה האחרת, המסומנת כאן שיטה א'.

18( א', כ"ו.
19( על מנת לבאר את הסתירה בין דברי הרמב"ם בהל' מלכים ]שמשיח קודם לסנהדרין[ לדבריו בפירוש 
המשניות - אומר כ"ק אד"ש בח"ט שם, שאפשר לומר ב' ביאורים. א. הרמב"ם חזר בו ממה שכתוב בפירוש 
המשניות שלו. ב. עוד היה אפשר לבאר, שמשיח מתגלה ומתכסה ובא שוב לאחרי ביאת אליהו. אבל הגמ' 
רק  ציינה  ולכן  כך(  יהיה  שזה  חיוב  שאין  )או  ויסתתר,  יתגלה  הזה, שמשיח  הענין  את  סוברת  לא  בערובין 
שאליהו בא קודם. אבל כ"ק אד"ש מה"מ מה"מ דוחה ביאורים אלו וכתב ש"אין להכריח שהרמב"ם . . לא ס"ל 

דמשיח יתגלה ויסתר . . וכן ש . . חזר בו", וראה לקמן הצעת ביאור בזה.
20( סנהדרין פ"א, ג.



390      שערי ישיבה   

חידוש הסמיכה

אלא שדבר גדול מגלה לנו כ"ק אד"ש מה"מ בשוה"ג בח"ט שם: שיסוד מחלוקת זו 
בשאלה האם משיח קודם לסנהדרין או להיפך, תלוי ב'הכרע אם אפשר לסמוך בזה"ז'.

וביאור הדברים בקצרה: 

הדין הוא ש"אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין קטנה )של כ"ג( או בית דין של שלושה, 
צריך שיהיה אחד מהם ]לפחות[ סמוך מפי הסמוך"21. וכך יוצא שנשמר רצף שלשלת 
הסמיכה ממשה שסמך את ידיו בפועל על יהושוע, "ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו", ותנאי 

ה'סמיכה' שתעבור ברצף. 

ובמשך השנים נפסקה שלשלת הסמיכה. מפורסם הסיפור המופיע בגמ'22 אודות רבי 
הסתיימה  מקומות שמשמע שהסמיכה  יש  חכמים.  בגלל שסמך  שנהרג  בבא  בן  יהודה 
בזמן רבינא ורב אשי, וכך התבטא כ"ק אד"ש מה"מ23, ויש מקומות שמשמע שהסמיכה 
התקיימה עד זמנו של הרי"ף, ולפחות עד שנת ד"א תתנ"ד24. בהתוועדות ש"פ בראשית 
תשמ"ה אומר כ"ק אד"ש מה"מ שאפשר לומר שאצל הרי"ף קידשו בראיה, גם כשהי' לוח, 

וביחד עם זה תקעו אצלו בשופר בר"ה שחל להיות בשבת, היינו שהיו סמוכים. 

בשנת ה'רנ"ב היה גרוש ספרד. בשנת ה'רח"צ, היה נסיון של חכמי צפת לחדש את 
ה'סמיכה'. עקרו של הניסיון היה על מנת להקים בית דין 'סמוכים' לטובת האנוסים, על 
מנת שיוכלו לחייב את האנוסים שחזרו לקהילות ישראל מלקות, כפי יכולת הסנהדרין, 
ובזה לסייע להם בכפרה, ונוסף בזה ג"כ הענין ש"מעשה הצדקה והשלום הזה יהיה תחלה 
וראש לפדיון נפשנו25", היינו לזרוז הגאולה. וע"פ דברי הרמב"ם שכתב: "נראין לי הדברים, 
שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם - הרי אלו סמוכים, 
ויש להם לדון דיני קנסות ויש להם לסמוך לאחרים", סמכו חכמי צפת את הגדול שבהם, 
הוא רבי יעקב בירב26, ולאחר שהוא נסמך, שלחו לחכמי ירושלים שיצטרפו עמהם. חכמי 

21( רמב"ם הל' סנהדרין פ"ד, א.
22( סנהדרין י"ד, א.

23( בשיחת חי"ש תשט"ז.
24( כך נאמר בשיחות של שבת בראשית תשמ"ה, ונדון בקצרה קודם לכן בהתוועדות ש"פ נצבים תשמ"ד 

]וכן הוא בשיחת ער"ה תשמ"ט[, ויש גם צילום כתי"ק שכתוב שם כך.
25( לשון מכתב חכמי צפת.

גדול למרות  )ה'רנ"ב( היה נחשב לגאון  בזמן הגירוש  ר"י אבוהב.  ולמד אצל  ה'רל"ד בספרד,  נולד   )26
שהיה בן 18 בלבד, ומונה לרבה של פאס במרוקו. לצפת הגיע בשנת ה'רפ"ד והשתקע בעיר בשנת ה'רצ"ה, עד 

לפטירתו בשנת ה'ש"א. רבי יוסף קארו היה בין תלמידיו וי"א שאף נסמך על ידיו. 
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ירושלים, ובראשם רבי לוי בן חביב27 )רלב"ח( לא הסכימו לחידוש הסמיכה מכמה וכמה 
וטעמים, וביניהם - הבלגן שעלול להווצר בלוח השנה28, ונחלקו חכמי ישראל שבאותו 

הדור האם אפשר לחדש את הסמיכה בזמן הגלות.

יוצא, שלדעת הרבנים שסברו שלא יכולים לחדש את הסמיכה בזמן  עכ"פ מכל זה 
הזה, יש לומר שמשיח בא קודם, והוא 'סומך' את הסנהדרין מחדש, וכך סוברים הרדב"ז, 

רלב"ח ועוד. 

ואילו לדעת הסוברים שאפשר לחדש את הסמיכה בזמן הזה, מכל סיבה שתהיה, הרי 
לשיטתם אפשר שמשיח יבוא לאחר הסנהדרין, שהם יהיו סמוכים לפניו, ואדרבה - אולי 

הם יסמכו אותו. וכך יהיה לדעת ר"י בירב וכל חכמי צפת הסמוכים שעימו.

בוודאות  יודע הוא  "וגם  כ"ק אד"ש מה"מ:  יש לציין מה שאומר29  במאמר המוסגר 
גמורה שהדברים שנאמרו ע"י רבותינו נשיאינו שהם סמוכים איש מפי איש עד משה רבינו 
הם אמיתיים בתכלית, ואשר רבותינו נשיאינו )בעלי המאמרים( בטח הבינו את הדברים"

ביאת אליהו

ע"פ יסוד מחלוקת זו, יהיה אפשר לבאר לכא' ענין נוסף לגבי ביאת אליהו הנביא:

בסה"ש30 דן כ"ק אד"ש מה"מ בזמן ביאת אליהו ע"פ דברי הרמב"ם בריש פרק י"ב 
דעות, שכתב:  ב'  בזה  לשונו של הרמב"ם משמע שיש  מהלכות מלך המשיח, שמפשט 
ומגוג,  גוג  מלחמת  תהי'  המשיח  ימות  שבתחילת  הנביאים  דברי  של  מפשוטם  "יראה 
ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין ליבם שנאמר הנה אנכי שולח 
לכם את אלי' וגו', ואינו בא . . אלא לשום שלום בעולם", וממשיך שם: "ויש מן החכמים 
שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו". ולפי זה משמע שיש ב' דעות בזמן ביאת 

27( נולד בספרד. אביו הוא מחבר הספר 'עין יעקב'. בגרוש ספרד היה בערך בן 12. נדד לפורטוגל. זמן 
מה התגורר בצפת עיה"ק. בשנת ה'רפ"ה התיישב בירושלים ונודע בה כאחד מגדולי הדור המובהקים. לאחרי 
פטירתו כתב המבי"ט: "לית דין ולית דיין". רגליים לדבר שחלק מעמדתו על הסמיכה היית מדאגה לכבודה 

של ירושלים. נסתלק בסביבות שנת ה'ש"א.
28( ראה בארוכה בכל זה, ועוד בענין מרתק זה, 'התמים' )בית משיח( גליון מ"א, ג' תמוז תשע"ו, מאמרו 

של ש"ב הרב איסר שי' שפרינגר ומשם לקוחים רוב ככל הדברים בענין זה.
29( מאמר ד"ה והיה מידי חודש בחודשו תשד"מ.

30( תשמ"ז )שיחה שנאמרה ביו"ד שבט( ע' 302 ואילך ]שיחת 'ביאת אליהו', הנדפסת אחרונה בחוברת 
'ד"מ י''ב'[.
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לאחרי ביאת המשיח, ולדעה שניה מגיע  אליהו, שלדעה ראשונה ברמב"ם מגיע אליהו 
לפני ביאת המשיח.

דלעיל,  הדעות  כב'  אזלינן  שברמב"ם,  אלו  דעות  שב'  לומר  אפשר  היה  ובפשטות 
שלדעת הסוברים שאפשר שתהי' סמיכה בזמן הזה, הרי אליהו בא לפני ביאת המשיח 
]ולפי דעתם יהיה אפשר להסביר שמשמעות ביאת אליהו 'לב"ד הגדול', היא כפשוטם 
של דברים - לסנהדרין[, ולדעת הסוברים שא"א לחדש את הסמיכה בזה"ז, אפשר לומר 

שאליהו בא לאחרי ביאת המשיח - כדעה א' שברמב"ם. 

אמנם, כ"ק אד"ש מה"מ מבאר את הרמב"ם באופן אחר, בהיות שכלל הוא בתורה שאי 
אפשר שתהיה מחלוקת במציאות31, ובמילא לא יכולה להיות מחלוקת מתי יבוא אליהו 
בפועל  הדברים  במציאות  כי  במציאות,  אין מחלוקת  ולכן מבאר שם, שבאמת  בפועל, 
איזה  רק  היא  הדעות  בין  והמחלוקת  לאחריה,  וגם  המשיח  ביאת  לפני  גם  יבוא  אליהו 
פעולות ואיזה ביאה היא חלק מתהליך הגאולה, שלדעה א' שברמב"ם )"יראה מפשוטן של 
דברים"( ביאתו שלאחרי ביאת המשיח היא ביאתו הקשורה לגאולה, ולדעה ב' שברמב"ם 
)"ויש מן החכמים שאומרים"( דוקא ביאתו הראשונה - לפני ביאת המשיח - היא ביאתו 

הקשורה לגאולה. ועיי"ש באריכות השיחה. 

ובהמשך לכך32 מתחיל כ"ק אד"ש מה"מ לבאר באופן מעט שונה, ובלשונו: "ולתוספת 
ביאור בהסבר וטעם פלוגתתם" )ולכאורה ]בזהירות הנדרשת[, אפשר אולי לומר שיש 
כאן ביאור אחר לדברי הרמב"ם(, ומוכיח שישנם חילוקים בין אישים שונים ביחס הגלות 
למצבם, גם אם הם חיים בתקופה אחת. ומזכיר את רשב"י לעומת ר"י הנשיא, ששניהם היו 
בזמן גלות רומי, אלא שגלות כ"א מהם הייתה שונה, שרשב"י הוצרך לברוח מפני השלטון 
הרומי33, לעומת ר"י הנשיא שהיה ידיד של אנטונינוס המלך34, ויחד עם זה: אצל רשב"י 
עצמו, שהיה בגלות נוראה, והוצרך לברוח ולהתחבא וכו', נאמר עליו35 ש"לפני נשמות 
הגבוהות כמו רשב"י לא נחרב הבית", היינו שבבחינה אחרת )מצד גודל מעלתו( הוא לא 

הי' בגלות.

ועפ"ז לכאורה אפשר לבאר שבאמת אין מחלוקת מתי יבוא אליהו, ובפועל הוא יבוא 

31( שדי חמד, מערכת כללים, כלל קסד.
32( אות ח' בשיחה.

33( מציין בשיחה לגמ' שבת, ל"ג, ב.
34( עבודה זרה יו"ד, א ואילך.

35( מציין בשיחה בשם רבי הלל מפאריטש, פלח הרימון שמות ז' ע"א.
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גם קודם ביאת המשיח וגם לאחרי', אלא שתלוי ב'מקבלים' ובדרגתם, מה נוגע אליהם ומה 
יהיה סדר ההשפעה עליהם.

ולענינינו: לביאור הראשון )והעיקרי( שבשיחה שם; אפשר לומר שביאת אליהו - היא 
לאחרי ביאת המשיח. אך לביאור השני - מוכרח לומר שבכל מקרה אליהו בא לפני ביאת 
המשיח, אך מתגלה לפי מצבו הוא. ואפשר לומר שב' ביאורים אלו אזלינן גם לפי השיטות 

בנוגע לחידוש הסמיכה בזה"ז והמסתעף:

ובנוגע לענינינו: לדעת הסוברים שא"א לחדש את הסמיכה בזה"ז, הרי שאליהו בא 
לאחרי ביאת המשיח, והיא דעה א' שברמב"ם )"יראה מפשוטן של דברים"( וזה מתאים 
לביאור הראשון בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ, שאפשר לומר שביאת אליהו הקשורה לגאולה - 
היא ביאתו לאחרי ביאת המשיח. אבל לדעת הסוברים שאפשר לחדש את הסמיכה בזה"ז, 
הרי שאליהו בא )לסנהדרין( לפני ביאת המשיח, כדעה ב' שברמב"ם )"ויש מן החכמים 

שאומרים"( ומתאים לביאור השני בשיחה, שבכל מקרה אליהו בא לפני ביאת המשיח.

יחוסו של אליהו36

אם כנים הדברים, אולי אפשר לקשר זאת עם השקו"ט לגבי יחוסו של אליהו הנביא 
ולבארו ע"פ יסוד זה.

מפורסם מה שכתוב בזוהר37 )וכך כתוב בזוהר בסתמא דלישנא38( לגבי אליהו הנביא 
"פנחס זה אליהו" - שמשמעותו שזהו אותו אדם וממילא עפ"ז מוכרחים לכאורה לומר, 

שאליהו הוא כהן.

אבל, במקום אחד בזוהר39 משמע שזה לא ממש כפשוטו, דהיינו שהם לא באותו גוף, 
אין  אליהו"  זה  ש"פנחס  נאמר  אם  גם  וממילא  נשמה,  של  דרגה  באותה  רק  אלא שהם 
מוכרחים לומר שאליהו הוא כהן כפנחס, אלא שהם באותו שורש של הנשמה ואליהו הוא 

שרשו של פנחס.

36( חלק מענין זה פורסם ע"י בקובץ 'שבעים למלך'.
"ר'  )פמ"ז(:  בפרד"א  )לכא'(  הענין  ומקור  לקיש.  ריש  בשם  ]בובר[  אגדה'  ב'מדרש  ג"כ  מופיע  וכך   )37
אליעזר אומר, חשב הקב"ה שמו של פנחס כשמו של אליהו, מתושבי הגלעד, שעשה שישראל יעשו תשובה 
בארץ גלעד . . ונתן לו ולבניו שכר טוב למען כהונת עולם, שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם".

38( ז"ח רות, ח"ב דף מב, א. רעיא מהימנא לפנחס, רטו, א.
39( תשא, דף קצ, א: 'פנחס הוא אליהו וודאי בדרגא חדא'.
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ויש בזה אריכות 'במדרש רבה'40: "אליהו משל מי? ר' אלעזר אמר משל בנימין, דכתיב 
"ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם כל אלה בני בנימין", ר' נהוראי אמר משל גד היה, הה"ד 
"ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד" . . פעם אחת נחלקו רבותינו בדבר )מאיזה שבט 
אליהו( אלו אומרים משל גד ואלו אומרים משל בנימין בא )אליהו( ועמד לפניהם, אמר 
להם רבותינו מה אתם נחלקים עלי אני מבני בניה של רחל אני", ומזה משמע שאליהו אמר 

על עצמו שהוא מבני רחל וממילא אינו כהן.

ב'אליהו רבה'41 מופיע ההמשך של גילוי זה וז"ל שם: "אמרו לי )לאליהו( ולא כהן 
אתה? ולא כך אמרתה לאישה אלמנה, אך עשי לי משם עוגה וגו' אמרתי להן אותו תינוק 
)משיח( בן יוסף היה, ורמז רמזתי לעולם שאני יורד תחלה לבבל ואח"כ יבא בן דוד". 
שהיה  ורעב  בצורת  שבזמן  המקוששת''(42  )"האשה  באריכות  מסופר  הדברים:  ביאור 
בארץ ישראל נצטווה אליהו ללכת לעיר צרפת שבצידון, ושם פגש אישה אלמנה שהייתה 
באמצע ללקט לעצמה עצים לאפות, ובשלב מסויים ביקש שקודם תביא לו מהעוגה ואח"כ 

תיתן לבנה43.

היינו, חכמים הבינו, שבקשתו של אליהו לקבל )חלק מה(עוגה לפני הילד, היא בתורת 
מעשר או תרומה כי הוא כהן, ועל זה השיב אליהו שזה לא היה בגלל כהונה, אלא מסיבה 
אחרת, שהילד הוא נשמת משיח בן יוסף, ורצה אליהו לרמז שהוא יבוא לפניו )ועוד יש 

לדייק הרבה בסיפור זה, ומה משמעות התרומה מדברים אפויים ואכ"מ(.

ולא  ולענינינו: באם נאמר שאליהו הוא כהן הרי העוגה שלקח היה בתורת מעשר, 
מוכרח שיבוא לפני ביאת משיח )בן יוסף(, משא"כ אם נאמר שהוא לא כהן הרי העוגה 

שלקח לא הייתה בתורת מעשר והוא יבוא לפני ביאת משיח44.

ולכאורה אפשר לומר שהן הן ב' הדעות לגבי סדר הגאולה:

40( פרשה ע''א, אות י'ב.
41( פרק ח"י.

42( מלכים א', פי"ז.
43( "ויקם וילך צרפתה, ויבא אל פתח העיר, והנה שם אשה אלמנה, מקששת עצים; ויקרא אליה ויאמר, 
קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה, ותלך לקחת; ויקרא אליה ויאמר, לקחי נא לי פת לחם בידך, ותאמר, ַחי 
ה' אלקיך אם יש לי מעוג, כי אם מלא כף קמח בכד, ומעט שמן בצפחת; והנני מקששת שנים ֵעִצים, ובאתי 
ועשיתיהו לי ולבני, ואכלנהו, ומתנו, ויאמר אליה אליהו ַאל תיראי, באי עשי כדברך; אך עשי לי משם עגה 

קטנה בראשנה, והוצאת לי, ולך ולבנך, תעשי באחרנה".
44( ובמקומות רבים עסקו בנושא זה ובסוגיית 'יחוסו של אליהו', ולא הובאו כאן אלא מקצת מן המקצת 
מהמ"מ בענין זה. ולכל לראש במפרשי התורה בפרשת פנחס ]"הנני נותן לו את בריתי שלום"[, וראה בראב"ע, 

וכן במפרשי הנ"ך והמדרש ועוד.
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באם אליהו אינו כהן, והוא ביקש את העוגה לרמז שהוא בא לפני משיח ]בן יוסף[, 
הרי זה מתאים יותר לביאור השני בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל לגבי ביאת אליהו הנביא, 
שאפשר  הסוברים  וכדעת  שאומרים"[,  החכמים  מן  ]"ויש  ברמב"ם  השניה  הדעה  וכפי 

לחדש הסמיכה בזה"ז.

אבל אם נאמר שאליהו הוא כהן, הרי אפשר לומר שהוא ביקש את העוגה בתורת מעשר, 
)והעיקרי(  יותר לביאור הראשון  ואפשר לומר שהוא בא לאחרי ביאת המשיח, מתאים 
בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל לגבי אליהו הנביא, וכפי הדעה הראשונה ברמב"ם ]"יראה 

מפשוטן של דברים"[, וכדעת הסוברים שא"א לחדש הסמיכה בזה"ז. 

חזקת משיח

באגרת הרבי הרש"ב נ"ע45 נחית לבאר שיש ב' דרגות )ותקופות?( במשיח. ובלשונו 
של כ"ק אד"ש מה"מ46: "דיש ב' מדריגות במשיח: ביאתו לפני בניין ביהמ"ק וירושלים 
"כיון שנבנית  וירושלים דאז  )שאז הוא בחזקת משיח( ואחר שיבנה משיח את ביהמ"ק 
ירושלים - בא דוד" - )משיח ודאי(", וממשיך: "ולהעיר משינוי הגירסא ברמב"ם" )"המלך 
כ"ק  שביאר  מה  דע"פ  דוד"",  "בית  או  דוד"  מלכות  ""להחזיר  לעמוד"(  עתיד  המשיח 
אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע במכתבו, דיש דרגה ראשונה, והיא נקראת 'בן דוד', ולאחרי בניין 

המקדש היא נקראת 'דוד'47. 

והדברים ברורים לכאורה, שהדעות הסוברות שמשיח בא לפני אליהו - זוהי דרגת 'בן 
דוד', ודרגת 'דוד' שייכת לאחרי הקמת הסנהדרין שתהיה אחרי ביאת אליהו.

ביאור דברי כ"ק אד"ש מה"מ בדעת הרמב"ם.

אמנם, לאחרי כל השקו"ט בענין, עדין צריך לבאר מה דעת הרמב"ם עצמו בסוגי' זו. 
שהרי לכאורה סתר את דבריו. בפירוש המשניות שלו כתב בפירוש שסנהדרין קודמת, 
אחרונים  עוד  הבינו  וכן  קודם,  שמשיח  הוא  מלכים  בהל'  לשונו  פשט  משמעות  ואילו 

בדעתו.

45( המוזכרת לעיל הערה 1. 
46( לקו"ש חח"י שם. ע' 281 הערה 66. 

47( נקודת החילוק בין דרגות אלו )כמתבאר שם( היא בנוגע למלכותו, ולא בנוגע למלך המשיח עצמו. 
וז"ל שם: "וקרוב הדבר לאמר שלא יתוסף מעלה בו עצמו ומובן למשכיל".
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לענין זה נדרש כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש ח"ט שם, ומעלה שני אפשרויות.

אפשר לומר שהרמב"ם בספרו 'היד החזקה' חזר בו ממה שכתוב בפירוש המשניות 
שלו.

אם רוצים לתווך דברי הרמב"ם בשני המקומות, צריך לומר )וראה לעיל הערה 19( 
שמשיח יתגלה, יתכסה וחוזר ומתגלה. בהל' מלכים דיבר על ביאת משיח הראשונה, ואילו 
בפיה"מ שלו דיבר על ביאתו השניה. ועל זה כתב כ"ק אד"ש מה"מ ש"אין להכריח שכך 

סבר הרמב"ם", ולא ביאר מדוע "אין להכריח", ולכא' אדרבה - מדוע לא?

מדובר  כי  להכריח",  "אין  שבאמת  זה,  ענין  לבאר  אפשר  דלעיל  דברנו  שלפי  אלא 
בב' דעות שונות, שביניהם יש חלוקה מלאה בביאור כל סדר הגאולה, ובמילא לא יועיל 
'להכריח' תיווך בדברי הרמב"ם במקום אחד ובענין אחד, שבלאוו הכי ישארו בו ב' דעות 

)וראה לקמן ביאור נוסף בדרך אפשר(.

]ולהעיר בזה, ע"פ הערת כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש48 שספר משנה תורה נכתב בלה"ק, 
והוא ספר הלכות ובתראה לשאר חיבוריו. משא"כ פיה"מ שלו נכתב לכתחילה בערבית-
יהודית, ויתכנו שינויי תרגום. וכך כותב שם כ"ק אד"ש מה"מ )לגבי ההפרש בין הנכתב 
ב'משנה תורה' לנכתב ב'ספר המצוות', אבל לכא' דין אחד להם בנוגע לדידן(: "כי כידוע 
דיוק פי' התיבות בכל לשון - משתנה במשך הזמן. ולהעיר מהכלל אפילו בלה"ק - ל' תורה 

לחוד ול' חכמים לחוד".[

***

אם כי לפועל, גם במחלוקת זו לכאורה אפשר לבאר ע"פ היסוד אותו מניח כ"ק אד"ש 
מה"מ49 שאי אפשר שתהיה מחלוקת במציאות50, ובמילא לא יכולה להיות מחלוקת מתי 
יבואו משיח ואליהו בפועל. ולכן מבאר שם לגבי אליהו, שבאמת אין מחלוקת במציאות, 
כי במציאות הדברים בפועל אליהו יבוא גם לפני ביאת המשיח וגם לאחריה, והמחלוקת 
א'  שלדעה  הגאולה,  מתהליך  חלק  היא  ביאה  ואיזה  פעולות  איזה  רק  היא  הדעות  בין 
שברמב"ם הל' מלכים )"יראה מפשוטן של דברים"( ביאתו שלאחרי ביאת המשיח היא 
ביאתו הקשורה לגאולה, ולדעה ב' שברמב"ם )"ויש מן החכמים שאומרים"( דוקא ביאתו 

הראשונה - לפני ביאת המשיח - היא ביאתו הקשורה לגאולה. ועיי"ש.

48( חכ"ד ע' 84 הערה 45 ובשוה"ג, חכ"א ע' 261 הערה 9.
49( הובא לעיל הערה 30.

50( שדי חמד, מערכת כללים, כלל קסד.
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ואח"כ  הגאולה,  לבשר  אליהו  יבוא  שבמציאות  זה,  נושא  בכל  לומר  אפשר  ועפ"ז 
יתגלה משיח וכו', וכל אחת מהדעות בענין זה, אינה חולקת על המעשה בפועל, אלא 
איזה פעולות וביאות נחשבות כחלק מתהליך הגאולה, ולפי זה יהיה אולי אפשר להעמיד 
את סדר הגאולה כדלהלן: אליהו מגיע לפני ביאת המשיח, ומבשר הגאולה51 ]זו דעה ב' 
שברמב"ם הל' מלכים[, לאחר מכן תהי' ביאת משיח הראשונה ]כדעת הסוברים שא"א 
לחדש הסמיכה בזמן הזה )חכמי ירושלים( ומתאים לדברי הרמב"ם בהל' מלכים שמלך 
אליהו  בא  שאליה  ונכסה52[  ]וחוזר  הסנהדרין  את  ממנה  המשיח  מלך  קודם[,  המשיח 
שיש  ולסוברים  בערובין  לגמ'  מתאים  שלו,  בפיה"מ  הרמב"ם  ]כדעת  השניה,  בביאתו 
סמיכה בזמן הגלות )חכמי צפת(, והיא דעה א' שברמב"ם הל' מלכים לגבי ביאת אליהו[ 

ולאחר מכן מתגלה מלך המשיח בשלימות לעין כל.

עפ"ז עוד יתבאר באופן אחר, מדוע כתב כ"ק אד"ש מה"מ שעל מנת לתווך הסתירה 
בהל'  שכתב  מה  לבין  קודמת(,  )שסנהדרין  שלו  המשניות  פירוש  בין  הרמב"ם  בדעות 
מלכים )שמשיח קודם(, 'אין להכריח' שהרמב"ם ס"ל שמשיח חוזר ונכסה. משום שבאמת 
ישנם ב' דעות, אך מ"מ סדר הדברים בפועל יהיה שמשיח חוזר ונכסה לכל הדעות, ]שהרי 
א"א שתהיה מחלוקת במציאות, כנ"ל[ אלא כל החילוק בין המקומות ברמב"ם הוא על 
איזה חלק יש דגש בקשר לגאולה, כנ"ל, ובמילא - 'אין להכריח', כי בכל אחד מהמקומות 

נתן דגש לפי שיטה אחרת, והחילוק ביניהם ישאר גם אם נאמר שמשיח חוזר ונכסה.

לסיכום:

אפשר לחדש את הסמיכה בזמן הזה )דעת 
חכמי צפת(

אי אפשר לחדש את הסמיכה בזמן הזה )חכמי 
ירושלים(

משיח קודם )דעה א’ ברמב”ם הל’ מלכים(אליהו קודם )דעה ב’ ברמב”ם הל’ מלכים(

51( יש לציין לב' מקומות בסגנון זה בתורת כ"ק אד"ש מה"מ. א. "ויש לומר, שכיון שמשיח יכול לבוא בכל 
יום, "אחכה לו בכל יום שיבוא", ואליהו הנביא צריך לבשר ביום שלפני זה אודות ביאת המשיח - בא אליהו 
ומצב  במעמד  שעומדים  לאלו  )במיוחד(  המשיח  ביאת  אודות  ומבשר  יום  כל  ממש  בפועל  לטבריא  הנביא 
ד"אחכה לו בכל יום שיבוא" - גם אלו שאין אומרים זאת בדיבור . . אלא חושבים ע"ז" )מיחידות לחברי הקרן 
של 'מחנה ישראל', ז' תשרי ה'תנש"א( ]ואפשר לראות בלשונו של כ"ק אד"ש מה"מ אולי רמז לזה שהגילוי 
הוא במיוחד ]רק?[ לאלו ש"עומדים במעמד ומצב ד"אחכה לו" בכל יום שיבוא", מתאים לביאור השני דלעיל, 
שיש חילוק בדרגות הגילוי[. ב. ביחידות לרבנים הראשיים )י"א אייר תשמ"ט( הרב מרדכי אליהו והרב אברהם 
שפירא עליהם השלום אמר הרבי: "במדרשי חז"ל מצינו שמשיח צדקנו )אליהו הנביא( יתגלה תחילה בגליל, 
ובגליל גופא בטבריא ש"טובה ראייתה", אבל איש לא יקפיד גם אם אליהו הנביא יבוא בחוץ לארץ, ואפילו 

בברוקלין, ולמחרתו יבוא משיח לטבריא".
52( כפי שמביא כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש ח"ט שם את האפשרות הזו.
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דעת הרמב”ם בפירוש המשניות שלו, ובגמ’ 
ערובין. 

משמעות דברי הרמב”ם בהל’ מלכים

אליהו הנביא - כהןאליהו הנביא אינו כהן

‘דוד’‘בן דוד’

משיח ודאיחזקת משיח
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ענין טעימת איוב מעין לעת"ל
יביא פרש"י בדמיון טעימת איוב לעוה"ב / יביא פי' המפרשים באו"א / יביא קושיית הר"מ משטראשון בפרש"י 
מדוע לא פי' כהמפרשים / יביא צ"ע נוסף בשיטת רש"י וביאור הר"מ משטראשון בזה / יקשה על ביאורו יביא שיטת 
המהרש"א שכך למד והדרא קושיא לדוכתא / מביא שיטת רש"י בפי' המקראות / עפ"ז יבאר הצ"ע הב' בשיטת רש"י 
/ יבאר מדוע ציין רש"י למס' שבת / יביא פי' פשט הפסוק ש'עתידין אילנות' ועפ"ז יתרץ הצ"ע הא' ברש"י / יביא 
דרשת התורת כהנים על הפס' הנ"ל / יקשה מדוע לא הביא רש"י הדרשה מתורת כהנים / יבאר שיטת רש"י בהנ"ל 
/ יבאר עניןן ההולדה בפנימיות הענינים / עפ"ז ימתיק שיטת רש"י / יביא שיטת הרמב"ם שכל הנ"ל משל וחידה / 

יבאר בשני אופנים שיטת הרמב"ם בדמיון לעוה"ב

 הרה"ח יהודה לייב שי' וייסגלס
בוגר הישיבה

א
קושיית הר"מ שטראשון בשיטת רש"י בטעימת איוב מעין לעת"ל 

הגמ' בב"ב1 דורשת שאצל איוב היה מעין לעתיד לבוא:

"ומלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו חורשות וגו' - מאי הבקר היו חורשות והאתונות 
יוחנן: מלמד, שהטעימו הקדוש ברוך הוא לאיוב מעין העולם  ידיהם2? א"ר  רועות על 

הבא".

ידי הבקר, דריש ליה לקרא שאוכלת חזיז3  - על  ]וגו'[  "והאתונות רועות  ופירש"י: 
מתלם המענה, שהזרע צומח בשעתו". 

1( טו, ב - טז, א.
- אצלם בסמוך להם.  יד(  )א,  וכפי שמפרש המצו"ד באיוב  היינו בסמוך להם,  ידיהם  2( ע"פ פשט, על 

ובדומה לכך פי' האב"ע "ידם - מקומם". וגם רש"י פירש שעל ידיהם הכוונה שהם מוכנים וסמוכים לידם.
אמנם הביטוי "על ידיהם" מופיע בנ"ך עוד פעם אחת בלבד )ירמיהו ה, לה( "הנביאים נבאו בשקר והכהנים 
ירדו על ידיהם וגו'", ושם הפי' העיקרי הוא שהכהנים ירדו וישלטו בעם באמצעותם של נביאי השקר, ובלשון 

רד"ק שם "הכהנים רודים בעם על ידי הנביאים ומצותם ומטים המשפט כרצונם". 
לכן גם כאן יש לדרוש מהמילה על ידיהם, שהפירוש הוא שהאתונות רועות על ידי ובכח הבקר שחורש 

באדמה.
]ובאלשיך הקדוש פירש שהדרשה היא "לתת טעם אל אומרו מה היו עושים הבקר והאתונות בהלקחם, מה 

שלא אמר כן בצאן ובגמלים", אבל מפירוש רש"י דלקמן בפנים נראה דרש"י לא ס"ל הכי.[
3( "חזיז - שחת של תבואה כשהוא ירק, וגוזזין ואוכלין אותו" )רש"י עירובין כח, א(.
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מה הדמיון לעולם הבא בכך? מבאר רש"י )בד"ה 'מעין עולם הבא'(: "כדכתיב4 הרה 
ויולדת יחדו הריון ולידה ביום אחד, הכי דרשינן ליה במסכת שבת5".

והיינו, שהדמיון בין מה שהיה אצל איוב למה שיהיה בגאולה הוא שאצל איוב היה 
חרישה וצמיחה ביחד כמו שגאולה יהיה הריון ולידה ביחד.

והנה דרשת רבותינו על מעין עולם הבא אצל איוב, מופיעה גם בספרי המדרשים, ושם 
מפורש שהדמיון בין מה שהיה אצל איוב לבין עולם הבא הוא באופן אחר:

"הבקר היו חורשות והאתונות רועות על ידיהם. א"ר יוחנן מלמד שהטעימו הקדוש 
ברוך הוא לאיוב בעולם הזה מעין העוה"ב שנאמר ונגש חורש בקוצר6".

והכוונה היא לנבואת עמוס7 "הנה ימים באים נאם ה', ונגש חורש בקצר ודרך ענבים 
במשך הזרע, והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה".

וכמו שפירש שם האלשיך הקדוש "כי הנה ימים באים בימות המשיח אשר נגש חורש 
בקוצר . . והוא מאמרם ז"ל שעשה הוא יתברך עם איוב מעין העתיד, שהבקר היו חורשות 
דהיינו כמפורש אצלנו שאחר הטלת הזרע חרשו לכסות הזרע עפר, ומיד צמחה התבואה 

והאתונות היו רועות אותה על ידיהן. 

וזה יאמר ונגש חורש בקוצר, שהחורש חורש להפך התבואה שהוטלה בארץ, והקוצר 
קוצר אחריו עד שנמצא נדחק ונגש החורש, שעד סמוך לו ממש הוא קוצר, כי אין התבואה 
שוהה מלעלות עד שיהיה הקוצר רחוק מהחורש, כי אם מיד שהוא חורש ומכסה הזרע 

צומחת ועולה, באופן שהחורש נגש ממנו ונדחק".

תיכף  שלאלתר  הבא.  העולם  מעין  הקב"ה  "שהטעימו  כאן  גרשום  רבינו  פירש  וכן 
ונגש  וכן כתב לעולם הבא  ורועות.  יוצא  ידיהן מיד והיה עשב  לחרישה היו רועות על 

חורש בקוצר".

והיינו, שהדמיון הוא ממש באותו ענין, אצל איוב חרשו ומיד צמח וכן לעתיד לבוא 
יחרשו ומיד יצמח.

4( ירמיהו לא, ז.
5( ל, ב.

6( ילקוט שמעוני איוב רמז תתצב.
וכן מובא במדרשים רבים נוספים, אך לא בשם ר' יוחנן: בויק"ר )מצורע פי"ז, ד( רב הונא בשם רבי יהושע 
בר אבין ור' זכריה חתניה דרבי לוי בשם ר' לוי, ברות רבה )פ"ב, י( ובפסיקתא רבתי )יז( בשם ר' חמא בר 

חנינא, ובפסיקתא דרב כהנא )ז( ר' חמא לבד.
7( ט, יג.
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ולפי"ז צריך להבין מדוע הרחיק רש"י להביא דוגמא מענין אחר של הריון ולידה, ולא 
ציין לפסוק "ונגש חורש בקוצר", שמדבר באותו ענין ממש.

ובאמת, מכאן הקשה הר"מ שטראשון8 )בן הרש"ש(:

"אבל לי נראה דעדיפא ה"ל לאתויי )מעמוס ט( הנה ימים באים נאם ה' וניגש חורש 
בקציר. וכ"ה )בויק"ר פי"ז( וברות רבה )פ"ב( ובילקוט איוב".

להסברת  להפנות  אפשר  היה  אליו  נוסף  ממקור  להקשות  מוסיף  שטראשון  הר"מ 
הדמיון לעולם הבא: 

"וכן מה שכתוב בשיר המעלות "שובה ה' את שביתנו כו' הזורעים בדמעה ברנה יקצורו 
הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נושא אלומותיו9", דרשו )בתענית ה א( שור 

כשהוא הולך ובוכה, בחזירתו אוכל חזיז מן התלם. ע"כ10".

ב
צ"ע נוסף בפרש"י

ובאמת, גם דברי רש"י עצמם צריכים ביאור, שהרי רש"י מציין לדרשת חז"ל במסכת 
שבת לגבי "הרה ויולדת יחדיו", שעתידה אשה שתלד בכל יום, ובאותה סוגיא במסכת 
וממילא  יום",  בכל  פירות  שמוצאים  אילנות  "עתידים  לבוא  שלעתיד  גם  מובא  שבת11 

8( שם טז, א. 
9( תהילים קכו, ו.

בין  הבדל  אין  בפשטות  כי  המלך?  דוד  לדברי  בהם  מצויין  אין  מדוע  המדרשים  על  להקשות  ואין   )10
הנבואות, ושניהם עולות בקנה אחד. וכפי שהשווה ביניהם האלשיך )בעמוס שם(, ובלה"ק: "נגש חורש בקציר, 
והוא מאמר המשורר הלוך ילך נושא משך הזרע, שהולך וזורע בשדה ובשובו מסוף השדה יבא נושא אלומותיו, 

כי מיד הצמיח ונגמרה התבואה ונושאה אלומות ונושאן בידו".
11(מכיון שסוגיא זו ופרטים רבים ממנה נידונים בהמשך, נצטט כאן הנוגע לעניננו: 

"כתיב: אל תען כסיל כאולתו, וכתיב ענה כסיל כאולתו, לא קשיא, הא - בדברי תורה, הא - במילי דעלמא 
 . .

בדברי תורה מאי היא? כי הא דיתיב רבן גמליאל וקא דריש: עתידה אשה שתלד בכל יום, שנאמר הרה 
ויולדת יחדיו. ליגלג עליו אותו תלמיד, אמר: אין כל חדש תחת השמש. אמר לו: בא ואראך דוגמתן בעולם 

הזה, נפק אחוי ליה תרנגולת. 
ותו יתיב רבן גמליאל וקא דריש: עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יום, שנאמר ונשא ענף ועשה פרי, 
מה ענף בכל יום - אף פרי בכל יום. ליגלג עליו אותו תלמיד, אמר: והכתיב אין כל חדש תחת השמש. אמר לו: 

בא ואראך דוגמתם בעולם הזה, נפק אחוי ליה צלף. 
ותו יתיב רבן גמליאל וקא דריש: עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, שנאמר יהי פסת בר 
בארץ. ליגלג עליו אותו תלמיד, ואמר: אין כל חדש תחת השמש. אמר ליה: בא ואראך דוגמתן בעולם הזה, 
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לכאורה אם כבר מציינים לסוגיא במסכת שבת, עדיף לציין לדרשה העוסקת בצמיחה של 
אילנות, שאז הדמיון יותר קרוב.

כוונת רש"י בציינו הכי דרשינן במסכת שבת,  ובאמת כתב הר"מ שטראשון, שזוהי 
לומר שכוונתו להשוות להמשך הסוגיא לגבי צמיחת האילנות.

ובלשונו: "נראה שסמך על מ"ש שם עוד עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יום 
שנאמר ונשא ענף ועשה פרי מה ענף בכ"י אף פרי בכ"י ע"כ12". 

הוא מוסיף ומציין ש"כן ראיתי בתורת חיים13".

אבל קשה לפרש שזוהי כוונת רש"י, שהרי אין לכך כל רמז בפירושו, ורק מסיים ש"הכי 
דרשינן לה מסכת שבת", כלומר, שכך דורשים חז"ל במסכת שבת.

ואף ה"תורת חיים" לא כתב זאת כפירוש בדברי רש"י, אלא מפרש בעצמו את דברי 
הגמ' )מבלי לציין לרש"י14( שהכוונה ב"מעין עוה"ב" היא לדרשת ר"ג על "הרה ויולדת 
יחדיו" וגם להמשך הגמרא שם לגבי האילנות, ובלשונו "מלמד שהטעימו הקדוש ברוך 
הוא מעין העולם הבא. דכתיב הרה ויולדת יחדו. הריון ולידה ביום אחד וכתיב ונשא ענף 

ועשה פרי מה ענף בכל יום אף פרי בכל יום הכי איתא במסכת שבת15".

וכן מפורש במהרש"א, שהדמיון לעולם הבא לשיטת רש"י הוא להריון ולידה דוקא, 
וז"ל:

"שהטעימו הקדוש ברוך הוא לאיוב מעין עולם הבא כו'. שנאמר ונגש חורש בקוצר 
כ"ה בגירסת ילקוט16 ומייתי מיניה עוה"ב. ובספרים שלנו גם מדברי רש"י נראה דלא הוה 

גרס ליה מדהוצרך לאתויי מדכתיב הרה ויולדת וגו'" ע"כ.

נפק אחוי ליה כמיהין ופטריות, ואכלי מילת - נברא בר קורא".
12( אמנם כאמור, הוא עצמו מקשה שעדיף להשוות ל"נגש חורש בקוצר" ול"שיר המעלות" כנ"ל.

13( להגאון ר' אברהם חיים שור ]שר' אברהם הגנן )סבו של האדמו"ר הזקן(, היה דור רביעי ממנו )ספר 
הזכרונות פרק קלא([.

14(אף שפשוט שהוא מבסס את דבריו על רש"י, שהרי הוא כמצטט מדבריו, ומ"מ אין לראות בכך ביאור 
בפירש"י לענ"ד.

15( ובאמת לא הובא שם כל זה אלא בדרך אגב, כי עיקר כוונתו שם להוכיח שעולם הבא היינו תחיית 
המתים, ולכך שפיר דמי מה שמציין גם להמשך הסוגיא, שבכך מוכחא מילתא טפי שהכוונה לתחיית המתים, 

ולא לעולם הבא רוחני.
שם  שדוקא  מפני  הוא  האחרים  למדרשים  ולא  לילקוט  דוקא  המהרש"א  שמציין  שמה  להעיר  ויש   )16

מובאים הדברים בשם רבי יוחנן, כבסוגיין.
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כלומר, שיש גירסא שממשיכה בגמרא דידן כמו בילקוט שמעוני "שנאמר ונגש חורש 
בקציר", אבל מפירוש רש"י שמפרש שהדמיון לעולם הבא הוא למה שלעתיד יהיה "הרה 

ויולדת יחדיו", פשוט שהוא לא גורס זאת.

ואם כן, הדרא קושיא לדוכתא, מדוע מציין רש"י דוקא לדרשה בענין הריון ולידה ולא 
בעניןן צמיחה.

לכך יש להוסיף ולשאול שבכלל אינו מובן מה מוסיף רש"י בציינו את מקור הדרשה 
במסכת שבת? ובפרט שאין דרכו של רש"י לציין מקורות לפירושו17?

ג
ביאור שיטת רש"י

בפירוש  לשיטתו  )עכ"פ  כלל  לדמות  אפשר  אי  שבאמת  רש"י,  בדעת  לבאר  ונראה 
המקראות(, את מה שהיה אצל איוב אלא ל"הרה ויולדת יחדיו".

דהנה לגבי הפסוק "ונגש חורש בקציר" פירש רש"י שהוא דומה לפסוק בתורה "והשיג 
דיש את בציר ובציר ישיג את זרע18", ופירושם זהה, ש"לא יספיקו לחרוש עד שיבא הקציר 

ולא יספיקו לבצור עד שיבא עת הזרע".

וכן מפרש רש"י על הפסוק "והשיג לכם דיש את בציר" - "שיהא הדיש מרובה ואתם 
עסוקים בו עד הבציר, ובבציר תעסקו עד שעת הזרע".

כלומר, שלעתיד לבוא יהיה שפע עצום עד כדי כך, שיאלצו לעסוק בחרישה עד עת 
הקציר, ובדיש עד הבציר, ובבציר עד שעת הזריעה, כל זאת בגלל השפע והריבוי שיהיה 

לעתיד.

אבל לא מובא שם שתהיה צמיחה על טבעית שמיד לאחרי החרישה כבר יתחיל לצמוח.

כמו כן, גם לגבי מה שהביא הר"מ שטראשון מהגמרא בתענית19 "שור כשהוא חורש - 
הולך ובוכה, ובחזירתו אוכל חזיז מן התלם", הנה בעיון הפשוט ביותר בגמרא שם רואים 

17( ראה כללי רש"י פרק ח. ואולי זה מה שהביא את הר"מ שטראשון לאמר שרש"י התכוון גם לכך בציון 
לשם בשונה מדרכו בד"כ.

18( ויקרא כו, ה.
19( ה, א.
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ש"בימי יואל בן פתואל נתקיים מקרא זה20", "ועל אותו הדור הוא אומר: הזורעים בדמעה 
ברנה יקצרו הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע וגו'", ואינו על לעתיד לבוא21.

וגם לפי פשוטו של מקרא, שהוא על לעתיד לבוא, הנה פירש רש"י שם: "הלוך ילך 
ובכה וגו' - כך ישראל זורעין לפני הקדוש ברוך הוא צדקה בדמעה בגלות, וברנה יקצורו 
כשתשלם משכורתם לעתיד". וא"כ אינו עניןן כלל לצמיחה גשמית אלא לזריעה וצמיחה 

רוחניים.

פשוט  אם-כן  פירש,  ולא  הבא,  עולם  מעין  שהוא  יוחנן  רבי  שדרש  שמכיון  והיינו, 
שכוונתו על דבר שידוע לכל שיהיה לעתיד לבוא, ומכיון שההסבר הפשוט של פסוקים 
אלה לדעת רש"י אינו קשור למהירות צמיחה, פשוט שלא אליהם הייתה כוונת רבי יוחנן.

ומפני כך, מדמה רש"י את מהירות הצמיחה שהייתה אצל איוב, לדבר אחר שיצמח 
תשעה  שלוקח  ההיריון  שתהליך  יחדיו",  ויולדת  "הרה  במהירות  לבוא  לעתיד  ויגדל 

חודשים יהיה ביום אחד, ובדומה לכך היה אצל איוב שזרעו וחרשו ומיד צמח. 

וכפי שמפרש רש"י במסכת שבת "הרה ויולדת יחדיו . . דהכי משמע קרא: בכל עת 
שהיא מתעברת - יולדת, שממהרת לגמור צורת הולד לזמן מועט"22.

20( דברי רבי יוחנן "בעל השמועה" דסוגיין, בגמ' שם. עיי"ש היטב.
21( ותימה על הר"מ שטראשון, ובפרט שלכאורה "ונגש החורש בקוצר" - שכבר אפשר לקצור מיד לאחרי 

החרישה, הוא פלא גדול יותר, מאכילת חזיז בחזרתו של השור מהחרישה, ולאיזה צורך מביא זאת הרמ"ש?
ואולי יש לומר, דלדבריו, אדרבה, על אף שהעיקר הוא כגירסת הילקוט "וניגש חורש בקוצר", בכל זאת 
הנה מה שהאתונות רועות על יד הבקר דומה ביותר למה שהיה בימי יואל בן פתואל, ומכ"ש שגם בגאולה 

יהיה כן לשיטתו.
אבל לשיטת רש"י, ש"ונגש חורש בקוצר" אינו על מהירות צמיחה אלא על ריבוי הצמיחה, מנין לנו שיהיה 

גם הנס שהיה בימי יואל בן פתואל. ודו"ק. 
22( פרש"י במלואו שם הוא "הרה ויולדת יחדיו - ביום שהרה זה - יולדת ולד אחר, כמו תרנגולת, וכיון 
שמשמשת בכל יום - נמצאת יולדת בכל יום, דהכי משמע קרא: בכל עת שהיא מתעברת - יולדת, שממהרת 

לגמור צורת הולד לזמן מועט.
ומזה משמע שיש כאן הריון ולידה יחדיו באותו יום שקודם יולדת ואחר כך מתעברת, וממילא יש לידה 

בכל יום, כי זמן העיבור הוא קצר ומהיר.
]אבל במהרש"א כתב שזמן העיבור אינו יום ולא יתכן שתתעבר ותלד באותו יום, ודבריו צ"ע שהרי אצל 
אדם הראשון בוודאי היה לידת קין והבל בשעה אחת כדברי חז"ל )סנהדרין לח, ב( "שמינית עלו למטה ב' 
וירדו ארבעה", וכבר דרשו חז"ל בכ"מ )ספרא ריש פרשת בחוקותי שיובא לקמן, ועוד. וראה גם בספר "ענינו 
של משיח" ע' 52-53 בדעת הרמב"ן(, שבגאולה יהיה הכל כמו אצל אדם הראשון קודם החטא, והתרנגול אינו 

אלא דוגמא.
ואולי סבר המהרש"א שהוא מדרשות חלוקות, שהרי לגלוגו של התלמיד היה מכך שאין חדש תחת השמש, 

ומדוע לא השיב לו רבן גמליאל שכן היה אצל אדם הראשון )אבל ראה עיון יעקב מה שכתב בזה(.[
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ד
כוונת רש"י כשמציין למס' שבת

אלא שעדין צריך להבין, מדוע מציין רש"י המקור בסוגיא במסכת שבת? 

ונראה לומר שבכך בא רש"י לתרץ קושיא שעלולה להתעורר על פירושו ל"תלמיד-
ממולח23":

דהנה פשט הפסוק "הרה ויולדת יחדיו" קאי בקיבוץ גלויות "הנני מביא אותם מארץ 
צפון וקיבצתים מירכתי ארץ, בם עיוור ופיסח הרה ויולדת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה". 
ופיסח שהם נכשלים  וכוונתו לומר שחיגר  ופירש"י "אפילו הנכשלים שבם לא אמאס", 
בהליכתם מצד מומם, והרה ויולדת שהם נכשלות בהליכה מצד מצבם המיוחד, אף על פי 
כן גם הם יובאו וישובו, וכפי שממשיך בפסוק לאחר מכן - "אובילם אוליכם אל נחלי מים, 

בדרך ישר לא יכשלו בה"24.

ולכן מכיון שע"פ פשט הפסוק מדובר בכלל שבקיבוץ הגלויות יגאלו כולם גם ההרה 
וגם היולדת ויחדיו עם כל עם ישראל יבואו ויקבצו, ממילא לכאורה אין מקום לומר שלכך 

כיון רבי יוחנן שהרי אין זה פשט הפסוק.

ובהגהות שארית הברכה כותב שיש להוסיף "אי נמי דהכי". כלומר, שרש"י מביא כאן שני פירושים, הא' 
שיהיה לידה ובאותו היום כבר תתעבר, והב' שתלד באותו יום שמתעברת.

ופשט לשון רש"י בסוגיין, מתאים לביאור השני "הריון ולידה ביום אחד, ולא כתב לידה והריון ביום אחד 
כפירוש הא'", ובפרט שלפי פירוש הא' הדימוי למה שהיה אצל איוב הוא רק ב"יחדיו", ולכן ציטטנו בפנים 
רק את הפירוש השני שאולי הוא בעצם הפירוש היחיד )ורש"י לא בא אלא לבאר לשון הפסוק "הרה ויולדת" 

הרה קודם ליולדת(.
ובאמת כן פירש האריז"ל בלקוטי הש"ס, שזמן ההריון יהיה פחות מיום, ובאותו היום שתתעבר תלד. וציין 

לזה כ"ק אד"ש מה"מ בהגהותיו לשיעורים בספר התניא ח"ד ע' 1751. 
ומה שכתב שם שהוא דלא כפרש"י בשבת, היינו לפי המבואר באגרת הקודש שם שמכיון שדין הטומאה 
לא ישתנה, הרי לאחר הלידה תהיה טמאה לידה ולא תוכל להתעבר שוב באותו יום, ובזה אינו כפירוש רש"י, 
ובמילא גם בדוגמא מהתרנגול אין זה כפירוש רש"י. אבל עצם הענין שהריון ולידה ביום אחד פשוט הוא גם 

ברש"י. עיי"ש. ואכ"מ.
ולהעיר עוד, שכ"ק אדמו"ר הזקן מבאר שם שכל זה הוא בימות המשיח, אבל בסוגיין משמע מרש"י, שענין 
זה הוא "מעין עולם הבא", וכן כתב ה"תורת חיים" שהוא בזמן תחיית המתים, והרי אז מצוות בטלות כפי שכתב 

כ"ק אדמו"ר הזקן באיגרת שם )ואולי זוהי שורש מחלוקתם דרש"י והאריז"ל(. ועצ"ע, ועח"ל.
23( כללי רש"י, שם, כלל 2.

24( וראה עד"ז בפירוש הרד"ק שם "כל כך יבאו בנחת שאפילו העור והפסח שיהיו בם וההרה והיולדת 
ילכו לאטם ואדוני אבי ז"ל פי' ואמר כל כך אובילם בנחת דרך ישר עד שיוכלו ללכת עמהם )עוד( ]עור[ ופסח 

והרה ויולדת ולא יכשלו בהליכתם".
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ולכן מפרש רש"י "הכי דרשינן במסכת שבת", כלומר שבאמת אין זה פשט הפסוק אלא 
שכן דרש רבן גמליאל בדרשה המובאת במסכת שבת, ומכיון שכן דרש התנא רבן גמליאל, 

לכן יש לומר שלכך נתכוון רבי יוחנן.

]משא"כ הפירוש שהכוונה ל"ונגש חורש בקוצר", מלבד שאינו פשט הפסוק )לשיטת 
רש"י(, הרי גם אינו מופיע בגמרא וממילא אינו מפורסם וידוע כל כך25. ולכן ככל הנראה 

לא לזה התכוון רבי יוחנן.[

ה
תי' קושיית הר"מ משטראשון

דריש:  וקא  גמליאל  רבן  יתיב  "תו  איתא  שבת  במסכת  גמליאל  רבן  דברי  בהמשך 
יום, שנאמר ונשא ענף ועשה פרי, מה ענף בכל  עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל 

יום - אף פרי בכל יום"?

והקשנו לעיל מדוע לא ציין רש"י לדרשה זו של רבן גמליאל שעוסקת בצמיחה )ואין 
לומר שלזה כיון רש"י בפירושו כדמוכח מהמהרש"א(?

ואולי יש לומר בהמשך להנ"ל, שרש"י פירש את פשט הפסוק באופן אחר26, ומלבד 
זאת גם דרשתו זו של רבן גמליאל דומה בתוכנה פחות למה שהיה אצל איוב:

פשט הפסוק - מקור דרשתו של של רבי יוחנן "עתידים אילנות וכו'", הוא מנבואת 
יחזקאל27 "כה אמר ה' אלקים ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה וגו', בהר מרום ישראל 
אשתלנו ונשא ענף ועשה פרי וגו'", ופירש"י "ולקחתי אני - את מלך המשיח", כלומר, 
שפסוקים אלה הם משל על מלך המשיח וממילא גם "ונשא ענף ועשה פרי" הכוונה על 

מלך המשיח וגדולת מלכותו. 

וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק.

הדימוי - רבי יוחנן דורש ש"עתידים אילנות שיוציאו פירות בכל יום", וזאת בדומה 

במדרשים  לבוא  לעתיד  מהירה  לצמיחה  שהכוונה  בקוצר"  חורש  "ונגש  על  הדרשה  שמובאת  ואף   )25
שהובאו לעיל, אך מכל מקום אפשר לומר שלא היו הדברים ידועים כל-כך, וכפי שמשמע קצת מכך שלא 
הובאו בגמרא. ובפרט שדרשה זו מקורה מאמוראים בני דורו של רבי יוחנן, או מאוחרים יותר, ואפשר שבכלל 

עדין לא נאמרה דרשה זו על ידם, כאשר דרש רבי יוחנן שאצל איוב היה מעין עולם הבא.
26( אלא שמצד זה לבד אין משום ביאור, שהרי יש לומר ש"הכי דרשינן ליה במסכת שבת". אלא שגם על 

פי הדרשה במסכת שבת אינו דומה בדיוק, ועדיף טפי לדמות ל"הרה ויולדת יחדיו". וכדלקמן.
27( יחזקאל יז, כב-כג.
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הצלף  בפרי  הגלות  בזמן  קיים  שכבר  וכמו  חדשים,  ענפים  יוצאים  יום  שבכל  לענפים 
שמוציא כמה סוגים של פירות וכאשר ישנו סוג אחד אין את הסוג השני28.

ולפי זה, המדובר הוא רק על כך שיצמח בכל יום, אך לא על מהירות הצמיחה, ובעיקר 
לא על כך שהתהליך השלם מתרחש ממש במהירות, בדומה למה שהיה אצל איוב שבאותה 

שעה אחרי שחרשו וזרעו מיד מתחיל כבר לצמוח.

אם היה המדובר שבאותו היום שנוטע עץ באותו היום הוא מוציא פירות, היה בכך 
דמיון מוחלט למה שהיה אצל איוב.

משא"כ "הרה ויולדת יחדיו", ש"הכי משמע קרא: בכל עת שהיא מתעברת - יולדת, 
וגם בכך שתהליך שלם  שממהרת לגמור צורת הולד לזמן מועט", דומה גם במהירות, 

עשוי להתרחש ביום אחד - "יחדיו"29.

ו
קושי נוסף בשיטת רש"י

אמנם עדין צריך להבין, גם לאחרי כל הביאורים הנ"ל שתמציתם היא - א( שהדימוי 
המתאים ביותר הוא ל"הרה ויולדת יחדיו", ב( דימויים אחרים אינם ע"פ פשט הפסוק ואי 
אפשר לומר שלכך כיון רבי יוחנן, אלא אם כן ראינו שכן נדרש על ידי תנאים ידועים כרבן 

גמליאל - 

הרי מצאנו דרשת חכמים על מהירות הצמיחה לעתיד לבוא ב"ספרא"-"תורת כהנים"30: 
"ונתנה הארץ יבולה לא כדרך שהי' עושה עכשיו אלא כדרך שעושה בימי אדם הראשון31, 
ומנין שהארץ עתידה להיות נזרעת ועושה פירות בן יומה ת"ל זכר עשה לנפלאותיו, וכן 
הוא אומר תדשא הארץ דשא עשב מלמד שבו ביום שהיתה נזרעת בו ביום עושה פירות.

"ועץ השדה יתן פריו, לא כדרך שהוא עושה עכשיו אלא כדרך שעשתה בימי אדם 

28( ע"פ רש"י בשבת שם, אך ראה ברש"י בב"ב )כח, ב(, שפירש באופן אחר קצת לכאורה, ואכ"מ.
29( בסגנון אחר, ובהתאם לפירוש הראשון )או כללות הפירוש( ברש"י, הרי שבאותו יום שבו ישנה לידה 
)שהוא סיומו של תהליך אחד, בדומה לזריעה וחרישה(, כבר מתחיל העיבור במהירות )התחלתו של תהליך 

חדש, שכבר מיד מתחיל לצמוח(.
30( בחוקותי פרק א בתחילתו.

תחת  חדש  "אין  ואמר  תלמיד  אותו  לגלג  מדוע  שמקשה  בשבת,  יעקב"  ה"עיון  מדברי  להעיר  ויש   )31
השמש", והרי כן נעשה בימי אדם הראשון? ומתרץ שמה שנעשה בימי אדם הראשון היה שלא על ידי אדם אלא 

על ידי ה' וממילא אין ללמוד ממנו על העתיד לבוא.
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הראשון, ומנין שהעץ עתיד להיות נטוע ועושה פירות בן יומה ת"ל זכר עשה לנפלאותיו, 
ואומר עץ פרי עושה פרי למינו מלמד שבו ביום שהוא נטוע בו ביום עושה פירות".

ודברים אלו שיהיו לעתיד לבוא, דומים ממש למה שמתואר שהיה אצל איוב.

ואם תאמר שאין זהו פשט הפסוק, שהרי רש"י עה"ת32 פירש "ועץ השדה יתן פריו - הן 
אילני סרק, ועתידין לעשות פירות", הרי מכל מקום "הכי דרשינן ליה בתורת כהנים33", 
יהודה  רבי  של  רבו  היה  יהודה  ורבי  עקיבא34,  דרבי  אליבא  יהודה  רבי  "ספרא"  וסתם 
הנשיא שהיה רבו של רבי יוחנן35. ולכן דוחק לומר שלא היה ידוע לרבי יוחנן על דברי 

ה"תורת כהנים".

ב"תורת  לדרשה  הוא  הבא"  עולם  ב"מעין  שהכוונה  רש"י  ביאר  לא  מדוע  ואם-כן 
כהנים"?

ז
תי' הקושיא

ויש לומר הביאור בזה בפשטות, שמכיון שב"תורת כהנים" כל המדרש הוא שלעתיד 
יהיה כמו שהיה בימי אדם הראשון, הרי שאם היה מכוון רבי יוחנן לאותו מדרש, הרי היה 

משתמש באותו "מטבע לשון" שאצל איוב היה כמו שהיה בימי אדם הראשון.

ומכך שמציין שהיה זה "מעין העולם הבא", משמע שכוונתו על ענין דומה שיהיה )רק( 
בגאולה, והיינו, "הרה ויולדת יחדיו"36.

ויש להוסיף ולבאר בדברי רבי יוחנן עצמם, דלכאורה צריך ביאור, מפני מעדיף לדמות 
למה שיהיה בגאולה, ואינו מדמה אף הוא למה שהיה בימי אדם הראשון? 

ויש לומר, דהוא "לשיטתיה" דרבי יוחנן, ד"אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל 

32( ויקרא כו, ב.
33( וכפי שרגיל רש"י לציין בביאור סוגיות הגמ' ל"תורת כהנים" פעמים רבות.

34( סנהדרין פו, א ועוד.
35( ראה סדר הדורות, תנאים ואמוראים אות י'.

מכן  לאחר  חד-פעמי שהרי  דבר  אלא  זה  היה  לא  הרי  במהירות,  היה  הראשון  אדם  בימי  שגם  ואף   )36
)לאחר החטא( פירש מן האשה )משא"כ ענין הצמיחה הרי היה במשך כמה ימים(, ואינו כמו שיהיה לעתיד 
לבוא "עתידה אישה שתלד בכל יום", דמשמע דכן יהיה הסדר הרגיל אז, ובדומה לכך היה הסדר הרגיל אצל 

בהמות איוב.
]ולהעיר מ"עיון יעקב" )שם(, שכתב שאין ללמוד ממה שהיה אצל אדם הראשון מפני שהיה יציר כפיו של 

הקב"ה.[
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הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל העולם הבא "עין לא ראתה וגו'37", 
והיינו, שסובר שכל ההבטחות הנבואיות הפלאיות יתקיימו כבר בימות המשיח כפשוטם, 
ואינם ענין רוחני או משל על ענין אחר, וזוהי ההדגשה שאצל איוב היה "מעין העולם 

הבא", בא ללמד ונמצא למד, שבגאולה יהיו ענינים פלאיים כפשוטם. 

פרשת  שם  אודות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בשיחת  המבואר  דרך  על  שהוא  לומר  יש  עוד 
"מקץ"38, וזלה"ק: 

ענינים  באים  אדם, שכאשר  בן  טבע  הרי  מסויים,  בענין  בחזקה  אדם שקוע  "כאשר 
נוספים הוא מחפש ומוצא - לכל לראש - את הנקודה המשותפת עם הענין שבו הוא שקוע 

)אע"פ שיכולים להיות בזה ענינים נוספים, וענינים עיקריים(. 

בנוגע לבנ"י, ובפרט בסוף זמן הגלות )לאחרי שכלו כל הקצין, וכ"ק מו"ח אדמו"ר 
יום  בכל  לו  ב"אחכה  הם  ומושקעים  מונחים   - הכל(  וסיימו  תשובה  עשו  שכבר  העיד 

שיבוא", שבמשך כל היום )בכל יום( מחכים ומצפים לגאולה האמיתית והשלימה. 

וכיון שבנ"י מתעסקים ושקועים בביאת המשיח - הרי מובן, שבכל ענין מחפשים לכל 
לראש את השייכות עם אחכה לו בכל יום שיבוא . . "

" . . כשיהודי שומע בקריאת התורה את המילה "מקץ" - מתעורר הוא: אהא! זה מרמז 
על קץ הגלות, וקץ הימים וקץ הימין, קץ הגאולה"!

וכן יש לומר אצל רבי יוחנן, שכאשר דרש שכן היה אצל איוב, מיד קישר זאת לגאולה 
שכן יהיה בגאולה39.

ח
ביאור שיטת רש"י עפ"י פנימיות הענינים

ויש להמתיק את הקשר בין צמיחת החזיז המהירה שהייתה אצל איוב, לבין תהליך 

37( ברכות לד, ב.
38( התוועדויות תנש"א ח"ב ע' 65-66.

39( אלא שלפי ביאור זה לכאורה שוב יש להקשות, מדוע לא ציין רש"י ל"תורת כהנים", ומה שאמר רבי 
יוחנן מעין עולם הבא, ולא שהוא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון, הוא כדי לקשר לגאולה דוקא? אבל באמת 
יש לדחות, כי לו נפרש כך הרי שאינו דומה תוכן המדרש לתוכן דברי רבי יוחנן, וממילא אי אפשר לציין לשם.
]ואולי יש להוסיף לכך שמכיון שדרשת רבי יהודה בספרא )אף שהוא אליבא דרע"ק(, הייתה מאוחרת יותר 
לדרשת רבן גמליאל שהיה מרבותיו של רבי יהודה )וחברו של רע"ק(, הרי שבעצם דרשת רבן גמליאל היא 

מקור חידוש הענין, ולכן ציין רש"י דוקא לזה.[
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הלידה וההריון אצל האשה לעתיד לבוא, ע"פ המבואר בחסידות40 שענין הלידה והצמיחה 
הם מכח ה"אין סוף", וכפי שמובא בלקוטי שיחות חל"ו41: 

" . . כח ההולדה שבנבראים אינו בהם מצד עצמם אלא הוא כח האין-סוף והבלי גבול 
של הקב"ה. כי נבראים מצד-עצמם הרי הם מצד גדרם במדה וגבול ואין שייך שיהיה בהם 
מצד-עצמם כח ההולדה שהוא כח בלי גבול, להוליד עד אין-סוף )וגם עצם ההולדה הוא 
ענין של חידוש, כעין יש מאין(, ואינו אלא מצד כח האין-סוף של הקב"ה שקבע בגוף 

האדם בכח המפליא לעשות . . ".

לפי  היינו  חיים,  בבעלי  ואפילו  נבראים,  בשאר  גם  ההולדה  כח  דמצינו  והא   .  .  "
"שניזונות מצומח שנצמח מהארץ", שבארץ "יש גם-כן כח ההולדה" מצד כח האין-סוף 

שבעפר הארץ".

אמנם מוסיף על כך כ"ק אד"ש מה"מ, ש"יש חילוק עיקרי בין כח ההולדה בישראל 
לכח זה בשאר נבראים: בשאר נבראים שאין בהם נשמה קדושה, הרי כח ההולדה, שהוא 
כח א"ס שלמעלה מהבריאה, הוי דבר נוסף על עצם מציאותם, דאף שהקב"ה קבע כח זה 
בטבע גופם הרי זה על-דרך כח מקיף שלמעלה ממציאותם; משא"כ בישראל שמצד מעלת 
נשמתם יש בהם הארת אין-סוף, הרי כח זה הוא באופן שמתייחד עמהם, והוא חלק מעצם 

מציאותם".

ולפי זה מובן שלא רק שיש דמיון חשוב בין צמיחה להולדה, אלא שבהריון ולידה ענין 
זה ש"מתגלה כח האין סוף בעולם42" הוא ביתר עוז.

ומכיון שתוכן ומהות הגאולה הוא "גילוי אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי43", 
יותר  עוד  הבא,  עולם  ענינו של  על  מורה  יחדיו"  ויולדת  ד"הרה  הייעוד  נמצא שדוקא 

מאשר ענין הצמיחה לעת"ל.

ועפ"ז יומתק מה שמשוה רש"י דוקא ל"הרה ויולדת יחדיו". 

40( ולהעיר, מהפתגם הידוע ש"פרש"י על החומש הוא יינה של תורה" )היום יום כ"ט שבט(, כלומר, שיש 
בו מסודות התורה. וראה כללי רש"י פרק יז.

41( ע' 91, 94.
42( ד"מ תצא, סי"ד, הערה 114, ושם שענין ההולדה הוא "מעין ודוגמא והכנה לגילוי אור אין סוף ב"ה 

בימות המשיח".
43( תניא פל"ז.
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ט
שיטת הרמב"ם 

לכל הנ"ל יש להוסיף, שההשוואה ל"הרה ויולדת יחדיו" הוא לכאורה דוקא לפירוש 
רש"י וסייעתו בסוגיא במסכת שבת שם, שאותו תלמיד שלגלג על דברי רבי יוחנן, השיב 
לו רבי יוחנן כהוגן, מפני בדברי תורה "תען כסיל כאיוולתו" ויש להשיב לדבריו כהוגן, 
כדי להעמיד דברי תורה על מכונם, ובלשון רש"י שם "טרח לענותו כאולתו, כדי להעמיד 

דברי תורה על מכונו".

אבל הרמב"ם כתב בפירוש הסוגיא שהתשובה היא "כאיוולתו", ומשיבים לו בצורה 
ניצחת לפי טעותו, אף שאינה תשובה נכונה, ואין כוונת המאמר "עתידה אשה שתלד בכל 

יום" כפשוטו. ובלשון הרמב"ם44:

בימיו  וישארו  בלבד.  מלכיות  שעבוד  אלא  המשיח  לימות  הזה  העולם  בין  "אין 
החזק והחלש ביחס לזולתו, אלא שבאותם הימים תוקל על בני אדם פרנסתם מאד, עד 
שכשיעבוד האדם איזה עבודה מועטת שתהיה ישיג תועלת גדולה וזהו ענין אמרם עתידה 
ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילת, לפי שדרך בני אדם לומר את מצא אדם איזה 
דבר מוכן בשפע, מצא פלוני לחם אפוי ותבשיל מבושל, והראיה לזה מאמר הכתוב ובני 

נכר אכריכם וכורמיכם משמע שיהא שם החריש והקציר. 

ולפיכך כעס החכם הזה שאמר את הדברים הללו על תלמידו בעת שלא הבין בדבריו 
את הענין הזה וחשב שהדברים כפשוטן, והשיבו לפי ערך השגתו, ולא זאת היא התשובה. 

והראיה שלא אמר לו את האמת מה שלמד בפסוק ענה45 כסיל כאולתו". ע"כ.

ולפי זה, גם הפירוש ב"עתידה אשה שתלד בכל יום" אינו כפשוטו אלא משל וחידה46, 
ולפי זה צריך להבין את ההשוואה של הנס שהיה אצל איוב ל"מעין עולם הבא", לדעת 

הרמב"ם?

ולכאורה יש לבאר שהרמב"ם ס"ל כדברי המהר"ל בחידושי אגדות47 בפירוש הסוגיא:

"מלמד שהטעימו הקדוש ברוך הוא וכו'. פי' רש"י ז"ל ידוע, ולי נראה פירושו מפני 
שאף על בהמתו נאמר הבקר היה חורשות ואתונות היו רועות על ידיהן כי השקט והשלום 

44( פירוש המשניות הקדמה לפרק חלק.
45( כן הגירסא הנכונה, והגירסא "אל תען כסיל כאוולתו" היא טעות. ואכ"מ.

46( ראה לקו"ש חכ"ז, ע' 202 הערה 77.
47( ב"ב טו, ב.
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היה להם, וזהו ענין עה"ב שהכל בשלום ובשלוה ובהשקט והטעימו הקדוש ברוך הוא מעין 
עה"ב שהכל בשלום ובשלוה ובהשקט והטעימו הקדוש ברוך הוא מעין עה"ב בעה"ז כדי 

שלא יהיה לו עולם הבא". ע"כ.

וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש חכ"ז48, שהרמב"ם פסק כשמואל ש"אין בין 
עוה"ז לימוה"ש אלא שיעבוד מלכויות", אלא שלדעתו גם לשיטת שמואל הרי שבשלב 
מאוחר יותר של ימות המשיח יתקיימו כל הייעודים כפשוטם כעניןן בפני עצמו ולא מצד 
פעולתו של משיח, אבל מצד פעולותיו של משיח בתחילת ימות המשיח "עולם כמנהגו 

נוהג" ואין צריך לעשות אותות ומופתים וכו'.

ופעולותיו, מפרש הרמב"ם  ולכן את כל הפסוקים שמדברים אודות משיח תקופתו 
בהקשר לפעולתו של משיח באופן טבעי.

וממילא צריכים להיות  "בענין המשיח"49,  ובאמת שכל הפסוקים שהזכרנו מדברים 
אותות  בעשיית  תלויים  אינם  הרמב"ם  שלדעת  משיח  של  ומהותו  גדרו  עם  קשורים 
ויולדת יחדיו" הוא פעולה של קיבוץ  ומופתים ושינוי דברים ממנהגו של עולם: "הרה 
גלויות הנעשית על ידי משיח. "ונשא ענף ועשה פרי" אף הוא מדבר במלכותו של משיח 
כדלעיל. "יהי פיסת בר בארץ" גם קשור למשיח שהרי הפרק מדבר על משיח "לשלמה 
אלקים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך". גם הפסוק "ונגש חורש בקוצר", הוא בהמשך 
ל"ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת", המדבר על משיח, וגם הפסוק עצמו מדבר על 

פעולתו של משיח בעניןן שיבת ציון.

י
ביאור נוסף בשיטת הרמב"ם

דברי  את  לפרש  צורך  אין  יש לתרץ בפשטות שגם לשיטת הרמב"ם  אמנם מאידך, 
רבי יוחנן כמשל וחידה, כי רבי יוחנן לשיטתיה קאי, דס"ל שמיד בתחילת ימות המשיח 
יתקיימו כל הדברים הנפלאים כפשוטם )"א"ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים 
כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח"(, ולכן גם לשיטת הרמב"ם אפשר שהסוגיא בבבא 

בתרא היא כפשוטו, ו"מעין עולם הבא" היינו כשיטתו של רבי יוחנן. 

שמואל  כשיטת  סבר  גמליאל  שרבן  להרמב"ם  ליה  סבירא  בשבת  הסוגיא  לגבי  אך 

48( ע' 191 ואילך.
49( שם, ע"פ הערה 77.



   413   שער גאולה ומשיח     

שבתקופה הראשונה של ימות המשיח "עולם כמנהגו נוהג", וממילא כוונתו הייתה שלא 
כפשוטו ודיבר בדרך משל וחידה.

אבל באמת, מכיון שלשון הסוגיא הוא "מעין עולם הבא"50, והרי לדעת הרמב"ם "ימות 
ועולם כמנהגו הולך51", אבל עולם הבא בד"כ הכוונה לעולם  המשיח הוא העולם הזה 

הנשמות52, לכן יותר נראה שפירש כפירוש המהר"ל.

ומ"מ, ע"פ ביאורו של כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש חכ"ז )הנ"ל(, שגם לדעת הרמב"ם 
תהיה תקופה ניסית - התקופה השניה בימות המשיח שבה יחיו המתים, שגם היא נקראת 
עולם הבא )"שבאין לו לאדם - הקמים לתחיה - אחר חיי העולם הזה53"(54, אזי אפשר 
לפרש את דברי רבי יוחנן גם כפשוטם כאשר הכוונה היא על התקופה הניסית דתחיית 

המתים, וגם שמואל יסכים לזה שאז יהיו ניסים ונפלאות55.

50( וכאמור לעיל, שלדעת רש"י תתקיים הנבואה ד"הרה ויולדת יחדיו" גם היא רק בעולם הבא, ומפני זה 
לא תהיה כבר טומאת יולדת כי "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ" לגמרי.

51( הל' תשובה ספ"ט.
52( כמבואר שם בפ"ח באריכות.

נקרא  גם  יהיה רק לעתיד  כותב שגם העולם שאינו עתה אלא  ושם  53( ע"פ רמב"ם הל' תשובה ספ"ח, 
העולם הבא עיי"ש.

הת'  בהערות  באריכות  בזה  ובמה שנתבאר   ,44 בהערה  ובפרט   141-143 ע'  חט"ו  ולהעיר מלקו"ש   )54
ואנ"ש בית משיח 770 גליון ט )שפב( ש"פ תזריע מצורע תשס"ט 13-28.

55( וקצת ראיה לזה מהא דלא אמרינן בגמ' שם "ופליגא אדשמואל", כמו שנאמר בגמ' בכ"מ.
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גילוי היחידה שבקטורת בעשירות
יביא דברי הגמ' שהקטורת מעשרת / יביא ענין התקשרות בנ"י עם הקב"ה מצד בחי' היחידה / יבאר שכל יהודי 
עשיר בעצם מצד בחי' היחידה / יבאר שבקטורת ישנו ענין העשירות מפני גילוי בחי' היחידה שבו / יביא סדר הטבת 
הנרות עפ"י בחי' היחידה / יסביר עפ"ז דגילוי היחידה דוקא בזמן הגלות / יוסיף דענין הקטורת היא אתהפכה / 

יביא העבודה ד'מוריח ודאין' בעבודת כאו"א מבנ"י

 הרה"ח יחיאל שי' יעקובוביץ
 בוגר הישיבה

א
התקשרות בחי' היחידה בישראל ובמקטיר הקטורת

בנוגע לעבודת הקטרת הקטורת, איתא ביומא )כו, א(: “תנא, מעולם לא שנה אדם בה. 
מאי טעמא, אמר ר’ חנינא מפני שמעשרת”. דהיינו כיון שהיתה גורמת למקטיר להתעשר, 

לא היו מניחים לכהן אחד להקטיר פעמיים.

ובגליון “הדרך הישרה”1 מבואר ע”פ דברי כ”ק אד”ש מה”מ2 שענין מזבח הקטורת הוא 
ההתקשרות דישראל עם הקב”ה מצד עצם הנשמה, בחינת היחידה. ובלשונו הק’: “במזבח 
 . . היחידה  הקטורת מודגשת ההתקשרות דישראל עם הקב”ה מצד עצם הנשמה, בחי’ 

שמיוחדת עם מהותו ועצמותו ית’”.

מידות  א.  היחידה:  בחי’  עם  הקשורים  הקטורת  במזבח  פרטים  כמה  עפ”ז  ]ומבאר 
המזבח הם אמה על אמה, אמות יחידות, שרומז על בחי’ היחידה; ב. בסממני הקטורת 
ישנם אחד עשר סממנים, שרומז על עצמותו ומהותו ית’, ודוגמתו בנשמה - יחידה; ג. 
כאשר הכהן מקטיר את הקטורת, אסור לאדם להיות בהיכל והאולם וכו’. היינו שעבודת 
הקטורת היא באופן שהכהן נמצא ביחידות עם הקב”ה, שרומז על ההתקשרות שמצד בחי’ 

היחידה.[

וע”פ דבריו הק’ ב ד”מ ש”פ תרומה ה’תשנ”ב, בה מבואר שכל יהודי הוא עשיר בעצם, 
“בן מלך” )ועד ל”מלך”(, ולכן ראשון נכסיו הוא “זהב”. וענין זה נובע מכך ש”ממתן תורה 
ואילך - מציאותו של כאו”א מישראל היא, שמבלי הבט על חיצוניותו הרי “אע”פ שחטא 

1( של ישיבתנו, ה’תשע”ח, כתב בזה ש”ב הת’ מ”מ שי’ נ.
2( ד”מ ש”פ תצוה )ב( ה’תשנ”ב ס”ד.
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ח”ו  יכול להתנתק  ואיננו  רוצה  איננו  זה  היהדות”, שמצד  “נקודת  לו  יש  הוא”,  ישראל 
מאלקות”. היינו, שמצד “נקודת היהדות” שיש בכל יהודי, הרי הוא עשיר בעצם. ע”כ תוכן 

השיחה שם.

בחי’  על  שמורה   - הקטורת  במזבח  שמצינו  הרמז(  )ע”ד  בנדו”ז  לבאר  ניתן  ועד”ז 
היחידה - ענין של עשירות, כיון שמצד עצם הנשמה הרי כל יהודי הוא עשיר בעצם, ולכן 

המקטיר את הקטורת )שי”ל שהי’ בו גילוי היחידה(, הי’ מתעשר.

ב
פירש"י שדוקא בקטורת יש עשירות

ויש להוסיף בזה, דהנה בהמשך הסוגיא שם איתא: “אמר ליה רב פפא לאביי: מאי 
דכתיב  משום  אילימא  לעשירות[?  מביאה  הקטורת  הקטרת  דוקא  מדוע  ]היינו  טעמא 
ישימו קטורה באפך ]שקאי על הקטורת[, וכתיב בתריה ]בפסוק שאחריו[ ברך ה’ חילו 
]של המקטיר[, אי הכי עולה נמי, הכתיב ]באותו פסוק[ וכליל ]עולה[ על מזבחך ]וא”כ 
הפסוק “ברך ה’ חילו” שלאחמ”כ קאי גם על מעלה העולה ולא רק על המקטיר[. אמר ליה: 

הא - שכיחא, והא - לא שכיחא”.

ובביאור התירוץ “הא שכיחא” נחלקו רש”י ותוס’:

הכל  נמצאו   - כן  לא  דאם  אדלא שכיחא,   - עושר  כתיב  דכי  “ומסתברא  כתב  רש”י 
גופא שאין עבודת הקטורת מצויה לכל החפץ בה, מוכיח שדוקא  היינו דזה  עשירים”, 

עליה נאמרה ברכת העשירות.

ואילו התוספות ישנים3 כתב, דכוונת ר”פ היתה להקשות דכיון שגם עולה מוזכרת 
בפסוק, “א”כ יפיסו עליה בחדשים”, שהרי גם היא מעשרת. “ומשני דהא שכיחא - דיוכלו 
יכולין להתנדב אלא אותה של  כל אחד ואחד להתנדב עולה ולהביא, אבל קטורת אין 
ציבור”. היינו דגם למסקנא עולה מעשרת, אלא שאין מפיסין עליה כיון שמצויה. )וממשיך: 
“ובקונטרס פירש עולה שכיחא ואין הכל ראוין להתעשר, ולדבריו קא פריך עולה אמאי 
כליל כמו  כיון שיש בה  יתעשרו  כי למה לא  כך  כל  זה טעם מפורש  ואין  לא מעשרא, 

בקטורת”(.

וע”פ הביאור הנ”ל, שעשירות הקטורת היא מחמת גילוי היחידה שבה, מובנת דעת 

3( ובגליון הש”ס מציין שכן דעת התוס’ במנחות נ, א.
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רש”י שדוקא משום שלא שכיחא )שאינו מצוי ]אלא באופן של יחידים[ ענין היחידה(, 
מעשרא.

כ”ק אד”ש מה”מ,  שהרי פרטי הענינים בעבודת הקטורת, כביאור הנ”ל ע”פ שיחת 
מכוונים כנגד בחינת היחידה בדוקא, שהכהן מקטירה ביחידות דוקא וכו’, ובמילא גם פרט 
זה, שיכולים להקריבה רק פעם אחת בחיים )משום דלא שכיחה( - מורה הוא על גילוי 

היחידה שבה )ובמכ”ש מענין “אחת בשנה” - גילוי היחידה ביום הכיפורים(.

ג
יחידה בטהרתה דוקא בזמן הגלות

ויש להוסיף בביאור הלימוד וההוראה מזה לדורנו )כפי שממשיך בגליון הנ”ל(, להביא 
את העשירות בפועל ובגלוי )וכידוע שזהו מחידושיו של כ”ק אד”ש מה”מ בדור הגאולה, 

על פני הדורות הקודמים בהם היתה העבודה דוקא בעוני ובמס”נ4(:

דלכאורה איפכא מסתברא, שהרי מבואר בחסידות שגילוי היחידה הוא דוקא ע”י מס”נ 
והסרת העלם הגוף, שענין זה מתבטא לכאורה דוקא באופן ד”מקיימה מעוני”, משא”כ 

ההנהגה מתוך עשירות שעלולה להביא ל”ורם לבבך ושכחת את ה”א” ר”ל?

והביאור בזה, ע”פ דברי כ”ק אד”ש מה”מ5 שענין הקטרת הקטורת בין הטבת חמש 
הנרות להטבת שתי נרות )כדעת רבנן, ודלא כאבא שאול(, הוא שעבודת הקטורת )יחידה( 
נמשכת ומתגלה ומאירה ע”י הנרות בכל פרטי הדרגות ובכל פרטי העבודה, ועד להמשכה 

והגילוי גם בעולם.

ועפ”ז מבאר מדוע אנו אומרים כל יום סדר הקטורת אליבא דאבא שאול הסובר דאין 
הקטרת הקטורת בין הטבת הנרות )אף שהלכה כחכמים( שזהו כיון שאבא שאול מורה על 
זמן הגלות6, וכיון ש”במצב של העלם והסתר דזמן הגלות לא שייך )כ”כ( שבחינת היחידה 
תומשך ותתגלה בעבודה בכחות פנימיים, ועד לההמשכה והגילוי בעולם”, לכן בזמן הזה 
אומרים את סדר הקטורת שלא בין הטבת הנרות )אלא ההטבת שתי נרות קודמת לקטורת 

והקטרת הקטורת - עבודה בפ”ע היא(.

זה  ענין  בהשתקפות  משיח(,  בית   770 המרכזית  )תות”ל  כבוד”  תן  לשמך  “כי  בס’  בזה  מש”כ  וראה   )4
בשיטות דצרפת ורוסיא, בזמן אדה”ז ובזמננו.

5( ד”מ הנ”ל ס”ט.
6( כמרומז בשמו “אבא שאול” שכיון שאביהם נמצא במקום אחר )כביכול(, צריכים ‘’להשאיל’’ את האבא 

ממקום אחר. 



   417   שער גאולה ומשיח     

)גם בזמן הגלות( בדרגא נעלית7, אומרים כדעת  משא”כ ביוהכ”פ, כשבנ”י נמצאים 
והגילוי  ההמשכה  על  )כנ”ל(  רומז  שזה  נרות,  שתי  להטבת  קודמת  - שקטורת  חכמים 
דבחינת היחידה בכחות פנימיים ועד לההמשכה והגילוי בעולם. ו”מאמירת סדר העבודה 
ביוהכ”פ . . נמשך על כל השנה כולה . . שגם בכל יום יהי’ מעין ודוגמת השלימות דיוהכ”פ 

שהקטורת היא באמצע הטבת הנרות”.

ובהערה שם8: “אבל בחי’ היחידה )קטורת( כפי שהיא בפ”ע, שהו”ע המס”נ - מודגש 
בזמן הגלות יותר מאשר בזמן הבית. ויש לומר, שענין זה מרומז בסדר דאביי אליבא דאבא 
שאול )בזמן הגלות( - שהקטורת אינה הקדמה להטבת שתי נרות )המשכת היחידה בדרגת 

הגילויים(, אלא היא עבודה בפ”ע, מס”נ בטהרתה”.

ד
גילוי עצם הנשמה מתגלה בעשירות

ועפ”ז מובן, שבאמת בכל הדורות היתה ההדגשה על גילוי היחידה כעבודה בפ”ע, כיון 
שבזמן הגלות א”א להביאה לידי גילוי בכוחות הפנימיים, ודוקא באופן דעוני ויסורים כדי 
לגלות בחי’ היחידה. משא”כ בדורנו ישנה היכולת להביא את היחידה לידי גילוי במציאות 
האדם עצמו, שגם כשהנהגתו היא בהרחבה בכל עניני עוה”ז, ה”ז גופא מבטא את המשכת 

היש האמיתי ביש הנברא.

והסיבה לזה, מפני שהגילוי כעת הוא נעלה יותר - עצם הנשמה שלמעלה מיחידה, 
וכמבואר בקונטרס פורים קטן תשנ”ב9, שדוקא הפשיטות שבעצם בכוחה לחדור בכוחות 
הגלויים, כפי שמתבטא דוקא בזמני ההרחבה בגשמיות, שגם אז הוא חפץ בגילוי אוא”ס10.

וא”כ מובן החידוש בדורנו, דמכיון שישנו גילוי היחידה בכוחות הפנימיים, אזי לא רק 
שמחמת גילוי היחידה ניתן להביא את העשירות שיש לכל יהודי בעצם לידי גילוי, אלא 
שכלול בזה גם הסרת החשש שהיה בדורות הקודמים, שלא רצו בנסיון העשירות. משא”כ 

העשירות בדורנו, בזה גופא מתגלה עצם הנשמה. וכנ”ל.

7( ראה שו”ע אדה”ז או”ח סתר”י ס”ט, סתרי”ט ס”ט.
8( הערה 107.

9( ד”ה ואתה תצוה )סה”מ מלוקט ח”ו ע’ קכז ואילך(.
10( וראה המשך הענין בס’ “כי לשמך תן כבוד” הנ”ל המבואר בזה בארוכה, לענין נס חנוכה וגילוי העצם 

בדורנו.
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ה
מעלת הקטורת דפועלת אתהפכה

ויש להוסיף בזה ע”פ שיחת11 כ”ק אד”ש מה”מ בה מבואר הטעם לכך שענינו העיקרי 
של משיח מתבטא דוקא בסימן ד”מורח ודאין”, כדמצינו בנוגע לבר כוזיבא, ש”בשעה 
שבחנוהו בהענין ד”מורח ודאין”, וראו שענין זה חסר בו, אזי ידעו בוודאות שאינו, אף 

שכל שאר המעלות היו בו”.

ומביא מהזהר, שהריח שבחוטם הוא עצם החיות. ובזה גופא ישנם ב’ מדריגות, שהם 
ב’ הנקבים שבחוטם, הנקב הימני והנקב השמאלי, והנקב השמאלי הוא עצם החיות ממש. 

וזוהי המדריגה ד”מורח ודאין” שבמשיח.

ומבאר ע”פ המובא בחסידות, שריח הקרבנות הם בבחי’ נקב הימני, וריח הקטורת 
הוא בבחי’ נקב השמאלי. וממשיך דאף שענין הקרבנות הוא עבודה נעלית ביותר, ש”רזא 
דקורבנא עולה עד רזא דאין סוף”, וקרבנות הם ענין קירוב הכחות והחושים, אין מעלתם 
מגעת למעלת הקטורת, ובפרט למעלת הקטורת דיוהכ”פ, וכפי שרואים שבענין הקרבנות 
ישנם כמה וכמה הגבלות - מאיזה בהמה להקריבם, משא”כ הקטורת - יכולה להיות גם 
מן הטמא, ואדרבה, א’ מסממני הקטורת הוא “מור”, שהוא מין טמא, ומין זה גופא צריכים 

להפוך לקדושה.

“וזהו תוכן הענין ד”מורח ודאין” - בדוגמת נקב השמאלי וריח הקטורת - שנוטלים 
אפילו מין טמא, ופועלים בו בירור ועלי’ לקדושה”.

ו
כח זה בדורנו ניתן לכל אחד

ומבאר שם אד”ש מה”מ שעבודה זו שייכת להזמן שלפני ביאת המשיח דוקא:

בדורות הראשונים - לא היו זקוקים לעבודה זו. כיון שהי’ עדין די זמן, יכלו לברר 
למראה  הסנהדרין  דיני  היו  ולכן  ודעת.  טעם  שע”פ  בחשבון  ובהגבלה,  מסודר  בסדר 

עיניהם ולמשמע אזניהם בלבד.

את  שנסיים  עד  עבודתנו,  על  וממתין  כתלנו”,  אחר  עומד  זה  ש”הנה  עתה,  משא”כ 
עבודת הבירורים - אין זמן לברור בסדר מסודר כו’, “עתה אין זה הזמן לעשות חשבונות - 

11( ש”פ קדושים תשי”ז.
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שדבר פלוני אינו ענינו, כיון שגם מי שהוא פחות ממנו יכול לעשות זאת, ואילו הוא ענינו 
לעסוק בענינים נעלים יותר דוקא . . אבל בשעה שנמצאת “אבידה בבית הקברות” - טוען 
הוא שהוא “כהן גדול”, או שהוא “זקן ואינה לפי כבודו” . . על כך אומרים לו, שעתה הוא 

זמן עבודת הקטורת - שהכה”ג עצמו נוטל את ה”מור”, ועוסק בו כדי להפכו לקדושה”.

והטעם לכך הוא מצד הענין ד”מורח ודאין” שנאמר במשיח, “והריחו ביראת הוי’ ולא 
למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח”: “מראה עיניו” ו”משמע אזניו” - הם הגבלה, 
ואילו משיח - יגלה אלקות בכל מקום בלי שום הגבלות. ולכן גם ההכנה למשיח צריכה 

להיות באופן הנ”ל - שכל ענין הבא ליד יש לעסוק בו.

“וזהו הטעם שרבותינו נשיאינו בדורות האחרונים בכלל, וכ”ק מו”ח אדמו”ר ביחוד, 
בי”ת”  “אל”ף  עמהם  ללמוד   .  . בנ”י  כל  עם  שיפעלו  והשתדלו  כך  כל  עצמם  השקיעו 
כפשוטו, ו”אל”ף בי”ת” של יהדות, ולא הסתפקו בכך, אלא תבעו שבה בשעה שמתעסקים 
גם  אלא  סתם,  ל”מים”  רק  לא  באותה שעה  יקרבוהו  הזולת,  עם  בי”ת”  “אל”ף  בלימוד 
ל”מעין”, דהיינו לפנימיות התורה - דכיון שענינו של משיח הוא שיגלה פנימיות התורה 
לכל, בלי שום הגבלות . . צריכים גם עתה להתעסק בהענין ד”יפוצו מעינותיך חוצה” . . 

ללא שום חשבונות והגבלות שע”פ טעם ודעת”.

וע”פ ביאור אד”ש מה”מ לעיל שענינה של הקטורת הוא גילוי היחידה, מובן ביתר 
עומק הטעם שכיום יכול כאו”א להתעסק בעבודה זו ד”מורח ודאין”, השייכת לכאורה 
רק למשיח. כיון שמצד גילוי ניצוץ משיח - בחינת היחידה - שבכאו”א, שממנה הוא הכח 

דמורח ודאין, שייכת עבודה זו לכל שלוחיו ומקושריו.
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שיטת הרמב"ם בעניין "והשבתי חיה 
רעה"

יביא מח’ הרמב”ם והראב”ד האם יהיה ביטול מנהגו של עולם לעת”ל / יביא ביאור הרדב”ז ברמב”ם / יביא הוכחת 
האברבנאל לשיטת הראב”ד מהתו”כ / יביא ביאור האבני שוהם ברמב”ם עפ”י התו”כ ודחיית כ”ק אד”ש מה”מ בזה 
/ ביאור כ”ק אד”ש מה”מ ברמב”ם עפ”י הרמב”ן והקושי בזה מהתו”כ / יביא ביאור נוסף מכ”ק אד”ש מה”מ / עפ”ז 

ינסה לבאר הקושי מהתו”כ וידחה זאת / יביא ב’ ביאורים בזה עפ”י שיחות כ”ק אד”ש מה”מ 

הת' מנחם מענדל שי' שוורץ
תלמיד בישיבה

א
מח' הרמב"ם והראב"ד בנוגע ליעודים לעת"ל

כתב הרמב”ם בסיום ספר הי”ד1, וז”ל: 

“על יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם או יהיה שם חידוש 
במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג, וזה שנאמר בישעיה2 “וגר זאב אם כבש ונמר 
אומות  רשעי  בין  לבטח  יושבין  ישראל  שיהיו  הדבר  עניין  וחידה,  משל  ירבץ”  גדי  עם 
העולם המשולים בזאב ונמר, שנאמר . . ויחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו, 
אלא יאכלו דבר המותר כדת כישראל, שנאמר3 “ואריה כבקר יאכל תבן, וכן כל כיוצא 
באלו הדברים הכתובים בעניין המשיח משלים הן ובימות המשיח יודע לכל לאיזה דבר 

היו משל, ומה עניין רמוז בהן” עכ”ל.

והנה, הראב”ד בהשגותיו חולק על הרמב”ם. וכך כותב הראב”ד: “א”א: והלא כתוב 
בתורה4 “והשבתי חיה רעה מן הארץ”. 

ובפשטות כוונתו שפסוק זה א”א לפרשו כמשל וחידה שהרי זהו פסוק בתורה שאין 

1( הל' מלכים ומלחמותיהן פי"ב, ה"א.
2( יא, ו.

3( שם, ז.
4( ויקרא כו, ו.
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דרכה במשלים )שהרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו5( בשונה מספרי נ”ך שמלאים במשלים 
וחידות6. 

ובפרט שבא ברצף פסוקים שמדברים ביעודים גשמים7 “ונתתי גשמיכם . . ואכלתם 
לחמכם לשובע . . ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ 
וחרב לא תעבור בארצכם” אז כיצד אומר הרמב”ם שבימות המשיח “לא יבטל דבר ממנהגו 

של עולם” הרי זה שלא יהיו חיות רעות לע”ל זה ביטול מנהגו של עולם8? 

ב
ביאור הרדב"ז בשיטת הרמב"ם ודחיית האברבנאל

זה  זו השגה” משום שגם פסוק  הרדב”ז9 והמגדל עוז )על אתר( כתבו “שאין  אמנם 
אפשר לפרשו כמשל וחידה שזה משל על אומה רעה כמדרש חז”ל )ב”ר( על פסוק “חיה 
רעה אכלתהו10” - “על אשת אדוניו: פוטיפר שתתגרה בו ביוסף” )הובא בפרוש רש”י שם: 

“נצנצה בו רוח הקודש, סופו שתתגרה בו אשת פוטיפר”(

וכן נראה ב”מדרש הגדול” עה”פ: “והשבתי חיה רעה מין הארץ גו’ אלו אומות העולם 
המשולות בחיות המשכלות”, וכן ב”משנת דרבי אליעזר” פרשה רביעית :”חיה רעה בטלה 
מן העולם בשלום שנאמר “וכרתי להם ברית שלום” )הושע ב, כ( “והשבתי חיה רעה מן 

הארץ” . . אלו האומות )העולם( שנמשלו לחיות11. 

שהרי  נכונה  הראב”ד  שהשגת  כתב  אברבנאל(  )להר”י  משיחו  ישועות  בספר  אבל 
מ)ן(  מעבירם  אומר  יהודה  “רבי  וז”ל:  )‘והשבתי’(,  זה  פסוק  פירשו  כוהנים’12  ב’תורת 

5( שבת סג, א. וש"נ. 
6( עפ"י הסבר מרכבת המלך על אתר.
7( ויקרא שם ד-ו וכן בהמשך הפרשה.

זה כפשוטו הוא  188 שוה"ג הב'( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שמקור הראב"ד שיעוד  )ח"ז עמ'  8( בלקו"ש 
הוא  רעה"  חיה  "והשבתי  רק  כוהנים שנראה ממנו שלא  בתורת  הדיוק  אי"ה  יבואר  )דלקמן  כוהנים  בתורת 
כפשוטו, אלא אף "וגר זאב עם כבש" הוא כפשוטו )וראה לקמן מח' ר"י ור"ש בפי' מאמר זה(, ובמילא לפי שני 

הביאורים של כ"ק אד"ש דלקמן, הרמב"ם לא מסתדר עמו בצורה חלקה כמו שיבואר לקמן בפנים(.
9( ובאריכות בתשובות הרדב"ז ח"ח סי' ע"א.

10( וישב לז, פ' לג. והיינו שגם בתורה מצינו פסוקים שהם כעין משל.
ב' האופנים להסברת הפסוק )כפשוטו או כמשל  ל'( שמביא  11( ראה גבעת שאול פ' בהר סיני )מאמר 

וחידה(. 
בשינויי  הגדול  ומדרש  בילקוט שמעוני  גם  מובא  ב',  פרק  ד"ה  א'  פרשה  בחוקותי  בספרא  הוא  וכן   )12

לשונות קלים.
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העולם, רבי שמעון אומר: משביתן שלא יזיקו, אמר ר”ש )אי(מתי הוא שבחו של מקום? 
אמור בזמן שיש מזיקין ואינם מזיקין. וכן הוא אומר מזמור שיר ליום השבת, למשבית 
מזיקים מן העולם משביתן שלא יזיקו, וכן הוא אומר13 וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי 
ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו, ונער קטון נוהג בם, ופרה ודוב תרעינה וארי’ כבקר יאכל 
תבן, ושעשע יונק של חור פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה” )ומפרש הת”כ:( “מלמד 
שתינוק מישראל עתיד להושיט )את( ידו לתוך גלגל עינו של צפעוני ומוציא מרה מפיו 

וכן הוא אומר “גמול ידו הדה”, זה חיה ההורגת את הבריות” עכ”ל. 

ביטול  משום  בהם  שיש  ביעודים  אלו  בפסוקים  שמדובר  כהנים”  מה”תורת  משמע 
מנהגו של עולם, וא”כ כיצד אומר הרמב”ם שבימות המשיח “לא יבטל דבר ממנהגו של 

עולם”?

ג
נסיון ישוב שיטת הרמב"ם ודחייתו 

אמנם “באבני שהם”14 מביא דברי התורת כהנים הנ”ל כהוכחה לשיטת הרמב”ם:

ותוכן דבריו: דהרמב”ם ס”ל כרבי יהודה )שם בתורת כהנים( שהפי’ ב”והשבתי” הוא 
ש”מעבירם מהעולם” - והיינו שלע”ל לא יהיו חיות רעות כלל, וא”כ ע”כ צ”ל שמה שכתוב 

“וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ” הוא משל וחידה15. 

אבל דוחק גדול לומר כך בשיטת הרמב”ם וכדברי כ”ק אד”ש מה”מ16: 

יבטל דבר ממנהגו של עולם  . לדעת הרמב”ם שס”ל שבימות המשיח לא   .  “ וז”ל: 
והכתובים שבישעיה שם - משל הם, הרי גם הכתוב והשבתי חיה רעה עכצ”ל שמשל הוא 
)ובמכש”כ מהכתוב וגר זאב עם כבש( . . וממ”ש בתו”כ כאן )גם לדעת ר”י( שוהשבתי חיה 

רעה היא כפשוטו הרי במכ”ש שס”ל שגם הכתובים שבישעי’ שם הם כפשוטן”.”

כלומר: לפרש ש’והשבתי’ הוא “שמעבירם מהעולם” זה ביטול מנהגו של עולם הכי 
גדול, והרי הרמב”ם אומר “על יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם 
כו’” – וזה הסיבה שבגללה הרמב”ם מפרש ש”וגר זאב אם כבש” הוא משל וחידה )כי אם 

13( ישעי' פי"א פסוקים ו-ח.
14( עה"ת ס"פ בחוקותי.

15( וכן נראה בפירוש דרך הקודש על התורת כהנים שמבאר בשיטת ר"י שמעבירן מן העולם שיסבור ש"גר 
זאב עם כבש" הוא משל וחידה.

16( לקו"ש ח"ז, עמ' 188 הערה 5.
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הפי’ הוא כפשוטו הרי יש ביטול מנהג העולם(, ולכן לא ניתן לומר שסובר כרבי יהודה - 
שלשיטתו יש שינוי מנהגו של עולם הכי גדול. 

ד
ביאור כ"ק אד"ש מה"מ ברמב"ם והצ"ע שנותר מהתורת כהנים

רעות  חיות  יבואו  “שלא  וז”ל:  )‘והשבתי’(,  זה  בפסוק  מפרש  עה”ת  הרמב”ן  והנה 
בארצכם, כי בהיות השבע וברבות הטובה ובהיות הערים מלאות אדם לא תבאנה חיות 

בישוב”17. 

ועפ”ז מבאר כ”ק אד”ש מה”מ18 את שיטת הרמב”ם בפ’ ‘והשבתי’ שלומד שזה שלא 
יהיו חיות רעות לעת”ל אינו משום שיהיה ביטול מנהגו של עולם, אלא דבר טבעי )מצד 

ריבוי השובע( וא”כ מדובר ביעוד גשמי כפשוטו ולא משל וחידה19.

בדעת הרמב”ם שמביא את הפסוק “וגר זאב אם כבש” דווקא כדוגמא להוו”א שהוא 
ביטול מנהגו של עולם - דלכאורה למה לא הביא הפ’ “והשבתי חיה רעה” - והיינו משום 
שפסוק זה אפשר לפרשו כהרמב”ן. ולכן אין הרמב”ם צריך לדחוק ש’והשבתי’ הוא רק 

בדרך משל. 

אמנם עדיין אי”ז מספיק20: דהרי ביאור זה אינו מבאר את התורת כוהנים שמביא את 
דעת רבי יהודה שמעבירים מהעולם21 לגמרי )והיינו שלא רק שלא יהיו במקום בני האדם 
אלא שלא יהיו כלל(. וכן בדעת ר”ש ש”משביתן שלא יזיקו” כי מזה שכותב בהמשך - 
“למשבית מזיקין מן העולם”, שמשמע שהחיות רעות יושבתו מכל העולם, א”כ הרי זה 

ביטול מנהגו של עולם. וזה דלא כהרמב”ם שאומר שלא יהיה ביטול מנהגו של עולם.

17( וכן נראה מפירוש רבינו יוסף "בכור שור" עה"ת שמבאר שמה שנאמר "והשלחתי בכם את חית השדה" 
)בהמשך הפרשה בקללות בבחוקותי(, כנגד זה בברכות הוא "והשבתי חיה רעה מן הארץ", שנראה שמפרש 

כהרמב"ן )עה"ת( ש"והשבתי חיה רעה" הוא שלא יבואו בישוב. 
וע"פ פירושם )של הרמב"ן ורבינו יוסף( זה מובן גם רצף הפסוקים בפרשה שמדברים על יעודים גשמיים 
כפשוטו "ונתתי גשמיכם . . ואכלתם לחמכם לשובע . . ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה 
רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם" )שלכן דחוק לפרש כהרדב"ז, והמגדל עוז בשיטת הרמב"ם כנ"ל 

במרכבת המלך(.
18( שם שוה"ג הא'. וכן לקו"ש חכ"ז ע' 191 הע' 4.

19( ודלא כהראב"ד שלמד שזה באופן ניסי ולכן מקשה מכך על הרמב"ם. וכן לא קשה הסבר המרכבת 
המלך בהשגת הראב"ד )לעיל ס"א ובהע' 6( .

20( וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ שם ח"ז.
21( ובפרט שמשנה מלשון הכתוב "הארץ" ואומר בלשון "העולם".
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ה
ביאור נוסף מכ"ק אד"ש מה"מ ויישוב הקושיא מהתורת כהנים

והנה מבאר כ”ק אד”ש מה”מ22 ביאור נוסף, ותוכן הדברים:

“עולם  יהיה  ב’ תקופות בימוה”מ23. דבתקופה הראשונה  יש  דהנה לשיטת הרמב”ם 
כמנהגו נוהג”, ועל תקופה זו מדבר בספר היד24. ובתקופה השניה יהי’ תחיית המתים וכל 

העניינים שהם “ביטול מנהגו של עולם”. 

ועפ”ז מובן שהרמב”ם מפ’ את הפסוק “והשבתי חיה רעה מין הארץ” שאכן יתקיים 
כפשוטו, אלא שיהיה זה רק בתקופה השנייה. וממילא לא קשה השגת הראב”ד מפסוק זה. 

אמנם את הפסוק “וגר זאב אם כבש” מפרש הרמב”ם שהוא משל וחידה25 משום שפסוק 
זה בא בהמשך לפסוק “ויצא חוטר מגזע ישי וכו’”, היינו הזמן של ביאת משיח - “ויצא 
חוטר”, ועל כרחך צריך לומר שמדובר בתקופה הראשונה בימוה”מ, ולכן צריך לפרש 

שפסוק זה הוא משל וחידה26. עכת”ד בשיחה שם. 

והנה לכאורה עפ”י ביאור זה של כ”ק אד”ש ניתן לבאר שאין קושי על הרמב”ם מדעות 
ר”י ור”ש בתורת כהנים )שמהם מובן שיהיה שינוי מנהגו של עולם(, ואי”ז קשה - כיוון 

שכל הייעוד הזה יתקיים רק בתקופה השניה שעליה לא דיבר הרמב”ם כלל. 

ו
דחיית הביאור הנ"ל בדברי התורת כהנים 

שיטת  על  כהנים  מהתורת  קושיא  נותרה  עדיין  הנ”ל(  ביאור  לפי  )גם  לכאורה  אך 
הרמב”ם: 

22( בלקו"ש חכ"ז ע"מ 191 ואילך )ובפרט עמ' 202(.
23( ומוכרח מכך שתחיית המתים היא מעיקרי הגאולה, ומכמה סתירות בפסקי הרמב"ם, וכן מה"תורת 

כוהנים" בעניין יעודי הגאולה, ועוד, עיי"ש בשיחה בארוכה.
24( וראה שם הטעם שהתייחס רק לתקופה זו.

25( דלכאורה מדוע שלא יפרש זאת כפשוטו אלא שזה יתקיים בתקופה השנייה? 
ואילך( מביא כ"ק אד"ש מה"מ  )מובא בספר שערי גאולה עמ' ער  26( בשיחת אחרי ש"פ אחרי תשל"ג 
תוספת ביאור ממה שכותב הרמב"ם בעצמו באגרת תחיית המתים, שעפ"ז מובן גם סיום הכתוב "לא ירעו ולא 
ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" שהטעם לכל פסוקים אלו הוא ענין של 
דעה שאם אומרים שמדובר בחיות וכפשוטו לא )כ"כ( מובן מה שייך כאן ה"דעה את ה'", משא"כ אם אומרים 

שזה משל לאוה"ע, א"ש.
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א. דהנה התורת כהנים )שמביא מחלוקת ר”י ור”ש בענין ‘והשבתי’ שלא בא בהמשך 
לעניין של ביאת המשיח וכי”ב( מקשר הפס’ ‘והשבתי’ עם ‘וגר זאב עם כבש’ )“אמר ר”ש 
. וכן הוא אומר   . )אי(מתי הוא שבחו של מקום? אמור בזמן שיש מזיקין ואינם מזיקין 
וגר זאב עם כבש( - שכנ”ל פס’ זה בא בהמשך ל”ויצא חוטר וגו’”. ולפי הביאור בשיטת 
הרמב”ם בב’ פסוקים אלו ש’וגר’ הוא אינו כפשוטו, ואילו ‘והשבתי’ הוא כפשוטו )והם 

בשתי תקופות שונות( - לא מובן כיצד ניתן לקשר ביניהם ולומר “וכן הוא אומר”?

ב. וכן בסוף התורת כהנים הנ”ל מביא הפס’ בישעי’ “ושעשע תינוק על חור פתן..” 
צפעוני”  של  עינו  גלגל  לתוך  ידו  את  להושיט  עתיד  מישראל  שתינוק  “מלמד  ומפרש: 
- והרי פס’ זה צריך להתפרש לפי הרמב”ם כמשל וחידה )כיוון שבא בהמשך לפסוקים 
המדברים בזמן ביאת משיח שלא ניתן להעמידם בתקופה השנייה כמו “וגר זאב וכו’”(. 

וא”כ כיצד יפרש הרמב”ם פס’ זה27?

ז
תיווך שיטת הרמב"ם עם התורת כהנים

ויש לתווך בד”א שיטת הרמב”ם עם התורת כהנים הנ”ל28, ובב’ אופנים:

אופן הא’:

בנוגע לקושי הא’ הנ”ל - ממה שר”ש מקשר הפ’ ‘והשבתי’ עם הפסוק וגר זאב עם כבש: 

הרמב”ם יסבור שגם התורת כהנים ס”ל ש”וגר זאב עם כבש” הוא משל וחידה לכך 
שרשעי העולם ישבו לבטח עם ישראל, ובכל זאת ר”ש מקשר פסוק זה ל”והשבתי חיה 
רעה” - ש”משביתן שלא יזיקו”, כיוון שבא להוכיח ששבחו של עולם הוא בזמן שיש מזיקין 
ואינם מזיקין29 ובנקודה זו יש השוואה לפס’ ‘וגר זאב עם כבש’ גם כפי שהוא מפורש כמשל 

וחידה,

שהרי זה שהקב”ה לא יהרוג את הגויים לע”ל, ואדרבה הם ישבו לבטח עם רשעי העולם 
“המשולים כזאב ונמר”, מוכיח ש”שבחו של עולם” הוא כ”שיש מזיקין ואינם מזיקין”30. 

אד"ש  כביאור  הראב"ד,  של  מקורו  זהו  כהנים  התורת  מדוע  היטב  יובן  זה  ביאור  לפי  שגם  ונמצא   )27
בשוה"ג הב' בהערה 5, בח"ז הנ"ל.

28( ובפרט שבלקו"ש חכ"ז הנ"ל מבאר כ"ק אד"ש מה"מ כיצד יסתדר עם התורת כהנים בעניין היעודים 
הגשמיים לע"ל.

29( דלא כר"י שסובר שמעבירן מן העולם לגמרי.
30( ומדוייק זה בת"כ שלא אומר "מתי שיש חיה רעה ואינה מזיקה".
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)כנ”ל  השניה  בתקופה  כפשוטו  הוא  רעה”  חיה  ש”והשבתי  שלמרות  מובן  ובמילא 
בביאור השני מלקו”ש חכ”ז( ניתן לקשר זאת לפס’ “וגר” שהוא בתקופה הראשונה - כיוון 

ש)כנ”ל( בא רק להוכיח את העניין של ‘אימתי הוא שבחו של עולם’. 

ובנוגע לקושי הב’ יש לבאר עפ”י דברי כ”ק אד”ש מה”מ במק”א31 - שלשיטת הרמב”ם 
זה שהחיות לא מזיקות אינו ביטול מנהגו של עולם, כמו שהיה בששת ימי בראשית שלא 
רק לצורך מזונם, ולכן לא קשה לרמב”ם זה שאינם  הזיקו, אלא טרפו אחת את השניה 
מזיקים - ולכן אפשר לפרש את “ושעשע יונק על חור פתן כו’”- שהנחש לא מזיק ליונק 
כפשוטו כהת”כ, ובכל זאת לא יסתור לשיטת הרמב”ם שלא יהיה ביטול מנהגו של עולם 

)שהרי בתחילת הבריאה הם גם לא הזיקו בנ”א(. 

אבל “וגר זאב עם כבש32” שכבש הוא מזונו של הזאב, אזי יוצא ש”וגר זאב עם כבש” 
הוא ביטול מנהגו של עולם )שהרי גם בתחילת הבריאה טרפו למזונם את הכבשים( ולכן 

צריך הרמב”ם לפרש זאת כמשל וחידה33. 

ולפ”ז יוצא שהרמב”ם ס”ל שהפסוקים “וגר זאב . . ואריה כבקר יאכל תבן” הם משל 
וחידה, אבל פסוק שלאח”ז - “ושעשע יונק על חר פתן” - הוא כפשוטו )כנ”ל( ואין צורך 

לדחוק שגם פסוק זה הוא משל וחידה34.

ועפ”ז יומתק מה שהרמב”ם ביאר שני פסוקים אלו בתוך ההלכה, ולא ביאר הפסוק 
השלישי - דלכאורה ממ”נ? או שיפרש את כל הפסוקים או רק פס’ אחד כדוגמא? ועפ”י 
הנ”ל מובן שאכן דווקא שני פסוקין אלו מתפרשים שלא כפשוטם משא”כ הפס’ השלישי. 

אמנם לכאורה קצת קשה לבאר כהביאור הנ”ל דדחוק לומר שברצף הפס’ חלקם הם 
כמשל וחידה והשלישי הוא כפשוטו.

ח
ביאור נוסף בתיווך דברי הרמב"ם עם התורת כהנים

ונראה לבאר באופן אחר: 

31( לקו"ש חכ"ז עמ' 194 הערה 37. עי"ש.
32( וכן ואריה כבקר יאכל תבן.
33( ומסיים שם בהע' "ועצ"ע".

34( ועפ"ז מובן גם מה שנאמר בשו"ת תשבץ ח"ג סל"ז: שהנס שלא הזיק נחש שרף ועקרב בירושלים זה 
מעין ימות המשיח, משמע שבגאולה לא יזיק כפשוטו, וזה לא ביטול מנהגו של עולם, כנ"ל בפנים.
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דהנה במק”א35 מביא כ”ק אד”ש מה”מ את דברי הרמב”ם באגרת תחיית המתים פ”ו 
- שמה שכתב בספרו היד החזקה ש”וגר זאב עם כבש” הוא משל וחידה, הוא לא ודאי, 

ואפשר ש”וגר זאב עם כבש” יתקיים כפשוטו36. 

ומציין לשיחות ניסן תשל”ג37 שזה תלוי אם הגאולה תבוא באופן של ‘בעיתה’ - הנהגה 
טבעית, והפס’ יתפרש לא כפשוטו. או באופן של “אחישנה” - הנהגה ניסית מלכתחילה, 
ויתפרש כפשוטו. )וזה שהרמב”ם בספר היד החזקה מבאר לפי האופן של בעיתה זה משום 

שהוא ספר של הלכות הלכות עיי”ש(. 

ועפ”ז מובן שלדעת הרמב”ם מונח בפס’ “וגר זאב כבש” גם פי’ הפשוט, אלא שבמקרה 
של בעיתה יתקיים הפס’ )בתקופה הראשונה38( לא כפשוטו, אבל אי”ז מבטל את הפי’ 

הפשוט בזה.

וממילא מובן ביאור הקושי הא’ )הנ”ל ס”ו( - שאין שום בעיה לקשר פס’ זה עם הפס’ 
‘והשבתי’ שיתקיים כפשוטו - והיינו משום דגם בפס’ “וגר” ישנו הפי’ הפשוט.

וכן לגבי הקושי הב’ הנ”ל מהפס’ ושעשע יונק שהוא כפשוטו - בפשטות ניתן לבאר 
כבהביאור הא’ )הנ”ל ס”ז דושעשע אינו ביטול מנהגו של עולם(, אלא שעפ”י ביאור זה אין 
את הדוחק שהפס’ הראשון והשני )“וגר” “ואריה”( הם אינם כפשוטם, והפס’ ושעשע הוא 
כפשוטו )כנ”ל סס”ז(, שהרי גם שני הפס’ הראשונים הם מתפרשים כפשוטם )אלא שיש 

בהם גם פי’ שאינו כפשוטו(.

וכן ניתן לבאר שגם פס’ זה )“ושעשע”( יתפרש בתקופה הראשונה כמשל וחידה, ורק 
בתקופה שניה יתקיים כפשוטו, והיינו שהוא בדיוק כמו הפס’ “וגר זאב”39. וממילא ניתן 

לקשר בין הפסוקים, ואין קשה על שיטת הרמב”ם בעניין ביטול מנהגו של עולם40.

35( בשיחת ש"פ אחרי תשל"ג הנ"ל הע' 26. 
36( למרות סיום הכתוב "ומלאה הארץ דעה את ה'" כנ"ל בהע' הנ"ל בארוכה.

37( שאח"כ הוגהו ונדפסו בלקו"ש חכ"ז הנ"ל אותיות ט"ז-י"ט.
38( שהרי בפשטות בתקופה השניה כבר יתקיים כפשוטו.

39( ומה שהרמב"ם מבאר רק שני פסוקים הראשונים שהם כמשל וחידה ולא פס' זה - אוי"ל כיוון ששני 
הפסוקים הראשונים מדברים בעניין אחד - אכילת החיות )זאב, אריה( לעת"ל. ואילו הפ' "ושעשע" מדבר על 

נחש לעניין שלא יזיק וממילא הנמשל לא אותו דבר, לכן לא מביא זאת ועצ"ע.
40( והמעלה בביאור זה הוא - דבהערת כ"ק הנ"ל )ס"ז ובהע' 31( מסיים "ועצ"ע" ועפ"י ביאור זה אינו צ"ע.
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ענין הכרזת בן כוזיבא / יביא את דברי הרמב"ם בהסבר התגלות משיח ויבארו / יבאר עפ"י הנ"ל זיהוי בן כוזיבא 
כמשיח / יביא דרישת הקץ של ר"ע / יבאר עפ"ז מדוע נקרא בן כוזיבא בשם רודף / יוציא מכל הנ"ל ההכרח הנבואה 

במשיח כהלכה

הת' מנחם מענדל שי' ברגר
תלמיד בישיבה

א
מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בדין 'מורח ודאין' במשיח

בלקו"ש חכ"ז1 מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי הרמב"ם בהלכות מלכים2 בנוגע לבן 
כוזיבא3: "ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעוונות" ובהלכות 
תעניות4: "ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך המשיח ונפל ביד הרומיים ונהרגו 

כולם". 

ומביא השגת הראב"ד על דבריו בהלכות מלכים: "והלא בן כוזיבא הי' אומר אנא הוא 
מלכא משיחא, ושלחו חכמים לבדקו אי מורח ודאין )דן ע''פ הריח( או לא, וכיון דלא עביד 

הכי קטלוהו".

ואילו לדעת הראב"ד  הגויים,  ע"י  בעוונות  נהרג  כוזיבא  בן  היינו, שלדעת הרמב"ם 
נהרג בן כוזיבא ע"י חכמים )קטלוהו(, וזה מפני שאמר על עצמו שהוא משיח אף שלא הי' 

"מורח ודאין".

ובתיווך מחלוקתם שלא תהיה מחלוקת במציאות מבאר כ"ק אד"ש מה"מ:

שגם לדעת הרמב"ם היו חכמים שסברו שאין בן כוזיבא משיח, וגם לדעת הראב"ד הוא 

1( בחוקותי א' ע' 191 ואילך ובהערה 70 שם.
2( פי"א, ה"ג.

"בן  3( בתחילה נקרא בר כוכבא )ע"ש "דרך כוכב מיעקב"(. ולאחר שהתברר תוצאת הענין נקרא בשם 
כוזיבא" )מלשון כזב- שקר(.

4( פרק ה', ה"ג.
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בפועל נהרג בידי גויים )ולא בידי חכמי ישראל(, אלא שלדעת הרמב"ם משיח אינו צריך 
לדון ע"פ ריח )מאחר ואינו צריך להראות אותות ומופתים( וא"כ זה שבן כוזיבא נהרג הוא 

מפני העוונות )ולא מצד שלא היה מורח ודאין(.

ובלשון הרמב"ם2: "ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים 
. . וכיוצא בדברים אלו אין הדבר כך. שהרי רבי עקיבא . . מנושאי כליו של בן כוזיבא 
. היה אומר עליו שהוא המלך המשיח. ודמה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך  המלך. 

המשיח. עד שנהרג בעונות . . ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת".

אמנם לדעת הראב"ד משיח אכן צריך להיות 'מורח ודאין', ולכן בן כוזיבא שלא הי' 
'מורח ודאין' ואעפ"כ סבר שהוא משיח, ויצא למלחמות ומתו מכך רבים מישראל - הרי 
שהיה לו דין רודף והיה חייב מיתה גם בידי ישראל )אלא שבפועל נהרג ע"י גויים(. עד 

כאן תוכן הביאור.

ולכאורה צ"ל:

א( אף אם נאמר שבן כוזיבא לא הי' לו גדר של משיח )מאחר ולא היה "מורח ודאין"(, 
וכי מי שאינו משיח אסור לו לצאת במלחמה למען עם ישראל, ועד כ"כ שיש לו דין רודף, 

הרי לכאורה זהו כמו מלחמת רשות רגילה?

ב( לאידך אם אכן הכריז ע"ע שהוא משיח )'אנא הוא מלכא משיחא'( למרות שאינו, 
בכך  גם  אלא  בלבד,  במלחמה  בגללו  שנפלו  בכך  רק  מסתכמת  אינה  הבעיה  לכאורה 

שמכריז ע"ע שהוא משיח5?

ב
ביאור בהרמב"ם שכתב רק הנוגע לענינו העיקרי דמשיח

על עצמו  הכריז  כוזיבא  ביאור משמעותה של ההכרזה שבן  זה בהקדים  לבאר  ויש 
)והרי פשוט שאדם )אף אם יש בו כל סימני בחזקת משיח( לא יכול להחליט על דעת 
עצמו שהוא משיח ולגאול את עם ישראל, אלא צריך שהקב"ה ישלח אותו שהרי משיח 

הוא שלוחו של הקב"ה ופשוט שהמשלח צריך לשלחו(:

מהדורת  לרמב"ם  אגרות  לספר  הקדמה  ראה  ישראל  בעם  לחורבן  שגורם  שקר",  "משיח  הוא  שהרי   )5
רמב"ם לעם ושם בהרחבה.
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דהנה ברמב"ם בהל' מלכים6 לא מצינו כלל שיזכיר בתיאור שלבי התגלות המשיח7 
ציווי הקב"ה למשיח לגאול את עם ישראל8, או הכרזת המשיח על עצמו כמלך המשיח9, 

וצריך ביאור מדוע הרמב"ם אינו מתייחס לענין זה?

ויש לבאר זה בהקדים דברי כ"ק אד"ש מה"מ10 שלדעת הרמב''ם אף שמשיח הוא נביא 
גדול וכו' מ"מ אין זה ענינו, ועיקר ענינו של משיח הוא החזרת מלכות בית דוד ושלימות 

התומ"צ.

)כגון  העיקרי של משיח  ענינו  לגבי  זהו  כוזיבא  כלומר, דברי הרמב''ם שלומד מבן 
שמשיח צריך להיות מבית דוד וכן לא צריך לעשות אותות ומופתים(.

המלך  פעולות  מתיאור  כחלק  הנבואה  את  הרמב"ם  הזכיר  לא  מדוע  מבאר  ועפ"ז 
המשיח, שמאחר ואין זה נוגע לענינו העיקרי - החזרת מלכות בית דוד ושלימות התומ"צ - 
והרמב"ם מבאר רק את הפעולות העיקריות של משיח, שעל ידם ניתן יהיה לזהותו כמלך 
המשיח, לכן את שאר הפרטים שבו כגון הנבואה )שאינם נוגעים לעיקר ענינו( אינו מזכיר.

עד"ז יש לכאורה לבאר גם מדוע הרמב"ם לא מזכיר ענין הוראת הקב"ה למלך המשיח 
לגאול את עם ישראל, ואת הכרזת המלך המשיח על עצמו כמלך המשיח )אף שפשוט 
שבעצם היות מלך המשיח בונה את ביהמ"ק, הרי זה מורה על עצמו בצורה הכי מפורשת 
שהוא המלך המשיח, וזה נעשה לאחר הוראת הקב"ה כמובן11( שמאחר ואין שלבים אלו 
מורים על ענינו העיקרי כמלך המשיח, לכן הידיעה שהוא משיח נעשית לא על בסיס 

פרטים אלו, אלא על בסיס סימני מלך המשיח בלבד )שאותם מזכיר הרמב"ם12(.

ג
ביאור באופן זיהוי בן כוזיבא כמשיח

ועפ"ז יש לבאר בנוגע לבן כוזיבא ובהקדים ביאור באופן זיהוי בן כוזיבא כמשיח ע"י 
חכמי ישראל:

6( פרקים י"א י"ב.
7( יעמוד מלך וכו'.

8( ע"ד הציווי אצל משה רבינו בסנה "הוצא את עמי בני ישראל מארץ מצרים".
9( ע"ד בן כוזיבא שאמר על עצמו "אנא מלכא משיחא".

10( לקו"ש חלק ח"י ע' 271 ואילך.
11( ראה שו''ת חת''ס חו''מ )ח''ו( בסופו )סצ''ח(. וראה שד''ח פאת השדה מע' האל''ף ככל ע'. ועוד.

12( ועפ"י הסימנים ניתן לזהותו ולקבל מלכותו.
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דהנה במענה לשאלה כיצד ר"ע האמין בבן כוזיבא כמשיח, והרי לא היו בו הסימנים 
המופיעים ברמב"ם? השיב כ"ק אד"ש מה"מ13 "דעת ר"ע בנוגע לבן כוזיבא המלך - אינה 
סותרת מש"כ הרמב"ם הל' מלכים ספי"א - כי הי' קס"ד דר"ע שזוהי תחילת תקופת הגילוי 

שלו".

היינו, למרות שבבן כוזיבא אכן לא היו סימני המשיח, מ"מ ר"ע סבר שהסיבה היא 
מפני שנמצא רק בתחילת התגלותו.

ולאידך בלקו"ש14 מביא את דברי הרמב"ם שר"ע הי' אומר על בן כוזיבא שהוא המלך 
המשיח. ומבהיר כ"ק אד"ש מה"מ שם שהכוונה היא לא רק ל'בחזקת משיח'.

ולכאורה צ"ל איך ב' הביאורים הולכים יחד: שמצד אחד לא היו בו סימני משיח מפני 
שהי' רק בתחילת התגלותו, ולאידך הי' יותר מ'בחזקת משיח'?

וכן צ"ל בכל א' מהביאורים בפ"ע: לביאור שלא היו בו סימני משיח מפני שהי' בתחילת 
התגלותו, לכאורה צ"ל על בסיס מה ר"ע סבר שבן כוזיבא הוא המלך המשיח, בשעה שלא 

היו בו סימני המשיח?

ולביאור שבן כוזיבא היה לא רק 'בחזקת משיח', צ"ל באיזה הגדרה הוא היה. שהרי 
פשוט שלא הי' 'משיח ודאי'15?

ד
ר"ע הסתמך על הקץ

וי"ל הביאור בזה: לכאורה מוכרח לומר שהיו בבן כוזיבא סימני משיח בסיסיים, שהרי 
גם לגבי תחילת התגלותו כמשיח, הרי משיח צריך להיות מבית דוד )שלכן היה צריך בן 
כוזיבא להיות מבית דוד(. וכן הרמב"ם2 מכנהו "מלך" כך שהי' בו את הסימן של "מלך 
מבית דוד", וכפשוט שצ"ל "הוגה בתורה ועוסק במצוות"16. אלא שלא היו בו כל סימני 

המשיח.

13( אגרות קודש כ"ק אד"ש מה"מ חכ"ז ע' מו אגרת ט'תתקפב )למונדשיין(, הובא גם באג"ק גאומ"ש ע' 
ק"ע.

14( בחוקותי א' שם הערה 70.
15( מאחר שעדין לא "עשה והצליח וניצח כל האומות שסביבו ובנה המקדש וקבץ נדחי ישראל וכו'". 

16( שהרי חכמי ישראל ראו בו משיח. וא''כ מסתבר לומר שהיה הוגה בתורה וכו' שהרי ענינו חזרת מלחות 
בית דוד ושלמות התומ''צ.
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והנה בגמ' איתא17 שר"ע דרש קץ על זמנו של בן כוזיבא.

ועפ"ז אולי יש לבאר כל הנ"ל: שאכן בבן כוזיבא לא היו כל סימני המשיח מפני שהי' 
בתחילת התגלותו, אך מפני דרשת הקץ על זמנו, סבר ר"ע באופן ודאי שבן כוזיבא הוא 
המלך המשיח. ואף שכרגע אין בו את כל סימני המשיח, מ"מ חשב שזהו רק מפני שבן 
הלכתית הוא אינו  )אך כפשוט שמבחינה  כוזיבא הוא בתחילת התגלותו כמלך המשיח 

נחשב מלך המשיח(.

]אך עדין צ"ע מדברי כ"ק אד"ש מה"מ במק"א18 וז"ל: "וכפי שמובן ממה שהרמב"ם2 
הי' צ"ל אצלו כל סימני  אומר בנוגע לשמעון בר כוכבא שר"ע חשבו למשיח. וממילא 
המשיח. ולכן אמר הרמב"ם שממנו ניתן ללמוד כיצד יהיו הדברים אצל המשיח" שמשמע 

לכאורה שצריך להיות במשיח כל הסימנים ולא כהנ"ל.

שהרי  משיח'  'בחזקת  לסימני  הכוונה  המשיח"  סימני  ש"כל  לומר  נראה  ולכאורה   
כפשוט לא בנה ביהמ"ק וכו'. ועדין צ"ע.[

ה
ביאור חילוק דעת ר"ע והחולקים עליו

ולפ"ז יש לבאר דעת הסוברים שלבן כוזיבא הי' דין רודף, אע"פ שלכאורה גם מי שלא 
משיח יכול להילחם למען בנ"י? ולאידך, מדוע הכרזת בן כוזיבא על עצמו כמשיח אינה 

מהוות בעיה, ורק כאשר יצא להילחם ונפלו רבים מישראל נחשב לרודף?

דהנה לפי הנת"ל יוצא שלבן כוזיבא לא היו כל סימני המשיח, אך ר"ע הי' בטוח שהוא 
מלך המשיח מפני הדרשה אודות הקץ.

ועפ"ז אולי י"ל שכאשר בן כוזיבא הכריז על עצמו שהוא משיח, הוא לא בא להכריז 
שהקב"ה הורה לו לגאול את בנ"י. אלא מפני שסבר כדרשת ר"ע אודות הקץ, לכן הכריז 

שהוא המלך המשיח, היינו שלו הקב"ה עתיד להורות לגאול את בנ"י.

ומפני שהי' בטוח שהוא יהי' מלך המשיח, יצא להלחם עם רומי19 )אף שזה הי' כרוך 

17( סנהדרין צז, ב ושם: "שהיה ר"ע דורש "עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ" אלא 
מלכות ראשון שבעים שנה מלכות שניה חמשים ושתים ומלכות בן כוזיבא שתי שנים ומחצה". וראה במפרשים 

על פסוק זה )חגי ב, ו( שמלכות שניה קאי על מלכות בית חשמונאי שמצילה מן מלכות יון.
18( שיחת אחש"פ תשכ"ט. הובא גם בשערי גאולה ח"ב ע' ק"ו. דלכאורה סותר לנאמר באג''ק חכ''ז הנ''ל 

בלי קשר למבואר בדברינו.
19( כדמוכח מלקו"ש חכ"ז בחוקותי א' ששם נתבאר אודות דברי הרמב"ם - שר"ע וחכמי דורו דימו שבן 
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בטוח שהקב"ה  והי'  מאחר  מלהישאר תחת שלטונם(.  גדול  יותר  הרבה  ופקו"נ  בסכנה 
יסייע בידו וינצח.

ולכן לדעת ר"ע לא היתה בעי' בכך שנלחם.

אך לדעת החולקים על ר"ע, ואומרים שמשיח צריך להיות "מורח ודאין" מיד בתחילת 
התגלותו, )ובן כוזיבא לא הי' "מורח ודאין"( אזי מאחר והוא יצא למלחמה הכרוכה בפקו"נ 
על סמך כך שהוא משיח )והרי לדעתם בן כוזיבא לא יכול היה לקרוא עצמו משיח טרם 

שיהיה "מורח ודאין"(, לכן הי' לו דין רודף.

ומ"מ לא הי' לו דין נביא שקר וכיוצ"ב ח"ו, ולא דנוהו ע"כ שאמר שהוא משיח מפני 
שלא אמר שהקב"ה הורה לו לגאול את בנ"י, ולא אמר שהוא "מורח ודאין", אלא שהי' 

בטוח שבעתיד הקב"ה יורה לו לגאול את בנ"י כנ"ל.

ו
הכרח פרט הנבואה במשיח כהלכה 

והנה מדברי הרמב"ם נמצא שאף שבאמת משיח הוא גם נביא, אי"ז נוגע לזיהוי שלו 
כמלך המשיח. ומאחר ואין לזה נפק"מ הלכתית, לכן הרמב"ם לא מביא בהל' מלך המשיח 

את היות מלך המשיח נביא.

גם  הלכה  בתור  לדעת  "צריכים  מה"מ21  אד"ש  כ"ק  אומר  שופטים20  בד"מ  והנה 
בזמן הזה )עוד קודם הגאולה(, שישנה המציאות דגילוי הנבואה )אצל משיח עוד לפני 
כבתחילה"( שלימות גילוי הנבואה לאחרי הגאולה  הגאולה(, כמעין והתחלת )"יועצייך 
. . ולכן כותב זאת הרמב"ם בספר ההלכות שלו )ובפרט שהרמב"ם כותב בספרו גם את 

ההלכות הנוגעות לימות המשיח, גם - ההקדמה לזה(".

היינו זה שהרמב"ם מאריך בספרו אודות ענין הנבואה, מאחר וזה נוגע להלכה שמשיח 
הוא נביא עוד קודם הגאולה. וכפי שאכן מצינו בפי' בהל' תשובה22 שכותב "נביא גדול 
הוא קרוב למשה רבינו". ולכאורה צ"ל אם אכן זה שמשיח הוא נביא נוגע להל' מדוע אי"ז 

כתוב בהל' מלך המשיח?

כוזיבא הוא המשיח. ומבאר שם ד'דימו' הוא באופן "עד כדי כך שיצאו במלחמה )פקו"נ( ע"פ ציוויו".
20( ספה"ש תשנ"א חלק ב' ע' 780 ואילך.

21( שם ס"ט ומובא כאן בתרגום ללה"ק.
22( פ"ט ה"ב.
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ואולי י"ל הביאור בזה ע"פ מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ במקום אחר23 החילוק בין 
תשובה כותב הרמב"ם הלכות בנוגע לאופן  הל' תשובה להל' מלך המשיח וז"ל: "בהל' 
עבודת האדם בזמן הזה . . ובמילא גם ההלכה אודות ימות המשיח, היא בנוגע לכללות 
קיום התומ"צ בזמן הזה . . אבל בהלכות מלך המשיח כותב הרמב"ם הלכות בנוגע לימות 

המשיח". 

שלימות  כהתחלת  הגאולה  קודם  עוד  המשיח  מלך  אצל  שהנבואה  מובן  ובמילא 
הנבואה בגאולה, זה נוגע להל' תשובה שמדבר אודות מלך המשיח לפי אופן הזמן הזה24.

המשיח  ענין  ועצם  והציפיה  האמונה  לעצם  בנוגע  הרמב"ם  מדבר  כאשר  כלומר 
)בהלכות מלך המשיח(, אין ענין הנבואה נוגע להלכה. אך בנוגע לזמן הזה זה אכן הלכה 

לדעת שיש כבר את גילוי הנבואה אצל מלך המשיח25.

23( הדרן על הרמב"ם תשמ"ט הובא בספה"ש תשמ"ט חלק א' ע' 146 ואילך.
24( אך צ"ע בעצם הענין שהרי לפי הד''מ הענין של נביא הוא כהכנה לגאולה ושייך לימות המשיח משא"כ 

לפי ההגדרות בהדרן )תשמ"ט( ההלכות של תשובה לא קשורות להכנה לגאולה.
25( וכהוראת כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה שם, לפרסם לכל אנשי הדור שזכינו בדורנו לשופטיך ויועציך ונביא 

הדור, שע"י קיום הוראות השופטיך וכו' דדורנו נזכה לגאולה האמיתית והשלימה.
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מחיית עמלק לעת"ל
יביא מקור למחיית עמלק לעת"ל ויחקור באופן המחיי' / יוכיח מביטול המצוות לעת"ל דאין זה בדרך פעולה / 
יוכיח הנ"ל גם מאופן ביטול מציאותם של הגויים לעת"ל / יציע ביאור נוסף ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ שתהיה 
המחיי' בדרך ממילא / יקשה ע"כ מביאור ביטול מציאות הגויים / יתרץ ע"י ביאור הצ"צ / ידחה ביאור הנ"ל ממק"א

 הת' דוד ישראל הכהן שי' אוריאן
תלמיד בישיבה

א
מקורות על פעולת מחיית עמלק

בנוגע לעמלק נאמר בפרשת בשלח1: "כי מחה אמחה את זכר עמלק". וכתב רש"י על 
ענין זה, וז"ל: "נשבע ה' שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו, 

וכשימחה שמו יהי' השם שלם והכיסא שלם שנאמר2 "האויב תמו חרבות לנצח" - עכ"ל.

והנה, פסוק זה בתהלים קאי על מלך המשיח, וכמ"ש במפרשים3. ועפ"ז נמצא, שבימי 
מלך המשיח, תתקיים מחיית עמלק.

 .  . לארץ  כניסתן  בשעת  ישראל  נצטוו  מצוות  "ג'  כתב:  מלכים4  בהלכות  וברמב"ם 
להכרית זרעו של עמלק". וידוע ששאול המלך לא הרג את אגג וממנו נולד אח"כ המן וכו'. 

וא"כ מובן שתהיה שוב מחיית זרעו של עמלק, כשיהי' מלך לישראל. 

1( שמות יז, יד.
2( תהלים ט, ז.

3( אבודרהם לפי' התפילה )קדיש(: "וזהו לעת הגאולה שיתנקם מעמלק שהוא מזרעו של עשו, שנשבע 
. אבל לאחר שיתנקם ממנו יהיה השם שלם   . שלא יהיה שלם עד שיתנקם ממנו, שנאמר כי יד על כס י-ה 
וגם הכסא, שנאמר האויב תמו חרבות לנצח וגו', וכתיב בתרי' וה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו, הרי השם 
שלם והכסא שלם". וכן בספר הרקח הל' פורים: "אין הכסא שלם ואין השם שלם עד שימחה זרעו של עמלק 
שנאמר האויב תמו חרבות לנצח . . מחה אמחה בגי' זה המן, אבל לימות המשיח לא יהי' שריד לבית עשו ועלו 
מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה להוי' המלוכה" וראה בפי' בעל הטורים בשמות שם פסוק טז: 

"מדר דר - בגי' לימי המשיח". וכן בכ"מ.
4( פ"א ה"א.
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]ואף שכתב הר"י פערלא5, ע"פ מה דאי' בירושלמי6 שהמן לא היה מזרע עמלק אלא בן 
רשע אחר, ראה דברי כ"ק אד"ש מה"מ בזה7 שאין זה ע"פ פשוטו של מקרא[.

ויש לעיין ולבאר כיצד תתקיים מחיית עמלק לעת"ל - דלכאורה משמע שתהיה פעולה 
מיוחדת במחיית זרע עמלק8, אך ניתן לבאר שיהיה גם באופן ממילא, וכמו שיתבאר לקמן. 

ב
אופן ביטול המצוות לעת"ל

ויש לבאר זה, ובהקדים:

 בקונטרס "הלכות של תורה שבע"פ שאינן בטלים לעולם"9 מבאר כ"ק אדמו"ר מה"מ 
שליט"א, שבגאולה האמיתית והשלימה לא יצטרכו עוד לצוות על קיום התומ"צ, אלא הם 

ייעשו ממילא ע"י בנ"י, מכיון שלא יהי' אז רע בעולם. 

לקבל  "למחר  לעשותם",  ד"היום  הזמן  לאחרי  "אבל  מה"מ10:  אד"ש  כ"ק  כותב  וכך 
שכרם", בעולם התחי', ש"מצוות בטלות לעתיד לבוא", שבטל גדר הציווי להאדם, ונשאר 

רק ענינם האמיתי שהם רצונו של הקב"ה, הלכות של תורה.. שאינן בטלים לעולם".

ולאחמ"כ ממשיך ומביא ע"כ דוגמה ממצווה פרטית - מצוות כלאים:

"ולכן מותר לקוברו ]את המת[ בכלאים, כי כשיעמוד לעתיד לא יהיה עליו הציווי 
לא  כי  אם  התחיה(,  רגע  )לאחרי  בכלאים  לבוש  ישאר  לא  שבודאי  אף  כלאים  דאיסור 
בתורת ציווי, אלא )בדרך ממילא( מצד רצונו של הקב"ה לשלול )שמתגלה ומתבטא ע"י 

האיסור ד(כלאים".

ברגע  שגם  לומר,  "ומסתבר  שליט"א:  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  מוסיף  שם,   45 ובהערה 
התחי' לא יהי' לבוש כלאים - בדרך ממילא )באופן ניסי(, מצד רצונו של הקב"ה שבאיסור 

כלאים".

5( סהמ"צ רס"ג ח"א ע' 523.
6( יבמות פ"ב ה"ו.

7( לקו"ש חי"ד ע' 90 הערה 21.
8( אף שאת הלשון "עד שימחה שמו של עמלק" ניתן לכאורה לבאר גם באופן שימחה "בדרך ממילא".

9( סה"ש תשנ"ב ח"א עמוד 27.
10( סס"ט.
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מזה מובן, שבנוגע לענין שיהיה בגאולה רואים שיהיה באופן ממילא ולא בדרך של 
פעולה.

ג
הוכחה ע"פ אופן ביטול הגויים לעת"ל

והנה בלקו"ש11 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לביטול מציאותם של הגויים לעת"ל12 
שביטולם לעת"ל הוא יהיה בדרך ממילא, וזלה"ק )תרגום(:

"גאולת העולם כולו כולל אומות העולם, היא פרט בגאולת ישראל, יוצא, שמציאותם 
של אומות העולם לכשעצמם נעלמת - "יכרתו ויגועו". ולא רק כאומה, אלא גם כיחידים, 
ודומה למציאותו של עבד בהלכה, שאיננה מציאות עצמאית, כי כל מה שקנה עבד קנה 

רבו".

כלומר, מכיון שבגאולה יתגלה הגילוי של הקב"ה, וכל מה שהוא נגד רצון ה' יתבטל 
באופן ממיילא, לכן גם מציאותם של הגויים שנגד רצון ה' יתבטלו מצד הגילוי דלעת"ל.

ולכאורה לפי יסוד זה בדברי כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, שהאיסורים - מה שנגד רצון 
ה' - יתבטל בדרך ממילא )כפי שמשמע הן מאיסור כלאים לעת"ל והן מביטול הגויים 
לעת"ל - שיהיו בדרך ממילא( אולי ניתן לומר שכך הוא גם בנוגע למחיית עמלק, שייעלם 
ברגע הגאולה באופן ניסי )בדרך ממילא(, וללא כל פעולה גשמית של מחי', משום שענינו 

הוא לנגד לרצון ה'. 

אך ניתן לדחות כ"ז ע"פ דברי הצ"צ בספר המצוות שלו13 שישנם כו"כ דרגות באו"ה 
וגויים שאינם עצם הקליפה, וזלה"ק: 

"עד שהאומות מקבלים בשרשם מקבלים בשרשם מבחי' שערות מסתעף בהם היש 
בחי' ביותר וכמש"ש באריכות שיש בהם כמה מדרגות שונות לפי אופן ריחוקם מא-לוהות 
ובכלל ז' אומות הכנעני והחיתי כו' הם ז' מידות רעות ותאוות שונות הנולדים מן הרוח 

שטות המכסה על דעת האלוהות וכמארז"ל אין אדם ע"ע אא"כ נכנס בו רוח שטות".

וממשיך שם: "אמנם כ"ז הוא בז' אומות הנ"ל שהם ז' מדות רעות הנולדים מרוח שטות 
ובגילוי דעת אלהות הם נופלים, אבל עמלק רוח אחרת היתה בו והוא כמשרז"ל עליו יודע 

11( חלק כ"ג שיחה ב' לפרשת בלק בסופו.
12( ראה שם שקו"ט בכ"ז.

13( מצות זכירת ומחיית עמלק )צד, א ואילך(.



438      שערי ישיבה   

רבונו ומכוין למרוד בו . . וזהו ראשית גוים עמלק שהוא הקליפה שכנגד הדעת שהוא ראש 
לכל המדות כידוע כענין מפתחא דכליל שית".

היינו, שישנם כמה וכמה דרגות באומות העולם שכנגד ז' המידות ולכן כל האומות 
בו  שייך  ולא  דקליפה  דעת  כנגד  שהוא  עמלק"  גוים  "ראשית  משא"כ  לבירור,  שייכים 

הבירור ששייך בהם.

עפכ"ז אולי יש לומר, דכל מה שנתבאר לעיל שכל הגויים יתבטלו באופן ממילא, זהו 
רק בשאר הגויים שאינם עצם הקליפה;

אך עדיין יש לעיין האם יכול להיות שלעת"ל יצטרכו מחיי' באופן של פעולה בנוגע 
לעמלק, אלא שמהמאמר "ואתה ברחמיך" מוכח לכאורה כנ"ל שלא תהיה מחיה באופן 

של פעולה.

ד
ביאור כהנ"ל ע"פ מאמר כ"ק אד"ש מה"מ

והנה במאמר ד"ה "להבין ענין נרות חנוכה" תשכ"ו14 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בארוכה 
דיש ג' ענינים: צדיק, ישר וחסיד. שהם כנגד ג' בחינות: אריך )חיצוניות הכתר(, עתיק 

)פנימיות הכתר(, פנמיות עתיק.

ומבאר, דבימי שלמה היה הגילוי דעתיק - ולכן הניצוצות שהיו שייכים לבירור הגיעו 
לשלמה )כמו מלכות(, אך החושך עצמו לא נהפך לאור. אך לעת"ל גם הרע עצמו יתברר 

כי אז יהיה הגילוי של פנימיות עתיק.

וממשיך שם )ס"ב( שהגילוי של חנוכה היה מעין הגילוי דלעת"ל, דמכיון שהיה "מונח 
אצלם" שגם הטבע הוא אלוקות - נלחמו גם כשהיו מעטים וחלשים מול רבים וגיבורים, 

וזה המשיך את הגילוי של פנמיות עתיק.

ועפ"ז לכאורה היה אפשר להשוות ולומר, שכמו שבזמן חנוכה שהיה להם גילוי כמו 
לעת"ל ובכ"ז עדיין הוצרכו בני ישראל ללחום עם החשמונאיים, כמו"כ אולי אפשר לומר 
לגבי ביטול עמלק לעתיד לבוא - דאף שיהיה גילוי של פנימיות עתיק לעת"ל וגם החושך 

יתברר, מ"מ לכאורה יצטרכו לעשות איזו פעולה בעולם הזה הגשמי במחייתם.

14( סה"מ מלוקט ח"ו עמוד סא ואילך.
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כ"ק  ברחמיך הרבים" תשמ"ח16 מבאר  "ואתה  דהנה במאמר  אלא, שיש להקשות15, 
אד"ש מה"מ את ג' הסוגי ניסים שארעו בג' הימים של כ"ד, כ"ה וכ"ו כסלו )נצחון המלחמה, 

מציאת פך השמן ומה שדלק יותר מהזמן הרגיל(,

ובאות ו' מוסיף, שגילוי היחידה אצל מתתיהו ובניו היה רק בנוגע לכוחות הגילויים, 
וההוכחה - שבגילוי היחידה "אינו חושב כלל אודות המנגד" והרי הם חשבו ואף נלחמו. 

ולעת"ל יהיה הגילוי האמיתי של יחודא עילאה.

חנוכה;  כבימי  ודלא  המנגד,  של  מציאותו  מקום  כלל  יתפוס  לא  שלעת"ל  והיינו, 
ולכאורה הכוונה שלא יצטרכו להלחם.

ועפ"ז צריך לומר, שאף שבמאמר "להבין ענין" נאמר שזה היה ע"ד הגילוי דלעתיד, 
אך  עכ"פ(,  לזמן שלמה  יחסית  לעת"ל"  "מעין  היה  )והוא  ודומה  ע"ד  רק  היה  זה  מ"מ 

לעת"ל יהיה הגילוי האמיתי, וממילא תהיה המחיה באופן ממילא17.

ועדיין יש לעיין בכל זה, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

15( וכן היה ניתן לדחות ולומר שאין קושי מדוע היו צריכים להלחם, כיון שאז גילוי העצמות היה בעקבות 
ה"מלחמה", משא"כ לעת"ל אולי גילי העצמות יהיה מצד גילוי מלכותו של מלך המשיח וא"כ לכאורה לא 

יצטרכו למלחמה.
אך לאידך, כיון ש"אין השם שלם" עד מחיית עמלק, אולי הגילוי כן יהיה בעקבות המלחמה ע"ד חנוכה. 

ועצ"ע.
16( סה"מ מלוקט ד עמ' צט ואילך.

17( וראה מש"כ הת' מ.מ.ר. בקובץ קנה )י"א ניסן, מאה ועשרים שנה( ע"פ המאמרים הנ"ל, שב' בחינות 
אלו יתקיימו לעת"ל בב' התקופות דימוה"מ, ודו"ק.
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מקנה פירות אילני סרק בדעת רבי מאיר
יביא מח' ר"מ ורבנן בענין דבר שלא בא לעולם / יביא דברי הגמ' שר"מ קאי רק במקרים 'דעבידי דאתו' / לפ"ז 
מסתפק בדעת ר"מ האם מקנה מקנה פירות אילני סרק חשיב 'עבידי דאתו' / יביא שיחת כ"ק אד"ש מה"מ שטבע 
העץ הוא להביא פירות / עפ"ז יבאר הספק / ידחה זאת עפ"י דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל / ינסה לבאר 
עפ"י דברי הגמ' בב"מ / ידחה דאין הכרח לפרש כן / יקדים שאלת הראשונים ותירוצם בדעת ר"מ / עפ"ז יבאר 
גדר חדש ב'עבידי דאתו' / עפ"ז יפשוט הספק שהובא לעיל / יחקור בגדר קנין הפירות / יבאר דב' הצדדים תלויים 

בפי' המילה 'פירות' 

 הת' יוסף יצחק שי' אנקווה
תלמיד בישיבה

א
דעת ר"מ והספק במקנה "פירות אילני סרק"

"תניא האומר  קידושין:  גבי  ורבנן  ר"מ  קידושין1 מביאה הגמ' את מחלוקת  במסכת 
לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר שאשתחרר, לאחר 
שתשתחררי, לאחר שימות בעליך, לאחר שתמות אחותיך, לאחר שיחלוץ לך יבמיך אינה 

מקודשת רבי מאיר אומר מקודשת".

ובהקשר לזה נאמר במסכת ב"מ2: "איתמר המוכר פירות דקל לחבירו אמר רב הונא 
עד שלא בא לעולם יכול לחזור בו, משבאו לעולם אין יכול לחזור בו, ורב נחמן אמר אף 
משבאו לעולם יכול לחזור בו". כלומר, כאשר האדם מוכר לחבירו פירות דקל שעתידים 
לצמוח, נחלקו ר"ה ור"נ האם המקח קיים והמוכר לא יכול לחזור בו או שהמוכר יכול 
לחזור בו. ר"ה סובר שהמכירה קיימת ולאחר שהגיעו הפירות לעולם אין המוכר יכול 

לחזור בו, ואילו ר"נ סובר שגם לאחר שהפירות הגיעו לעולם המוכר יכול לחזור בו.

ובמסכת יבמות3 נאמר שרב הונא אמר את דבריו ע"פ שיטת רבי מאיר שהובא לעיל, 
להקנות,  ניתן  וכו'(  והמיתה  הגיור  )כמו  בעולם  הפעולה  נעשתה  לא  עדין  כאשר  שגם 

1( סג, א.
2( סו, ב.
3( צג, ב.
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קיימת  המכירה  בעולם,  נמצאים  לא  הפירות  כאשר  שגם  פירות  מכירת  לגבי  וכמו"כ 
וכשיבואו הפירות לעולם לא יוכל המוכר לחזור בו.

ועל יסוד השוואה זו שבין רב הונא לר"מ מבינה הגמ' שר"מ דיבר רק באופנים הדומים 
והיינו שרק במקרים שמצוי שהדבר הנקנה  - פירות דקל.  לאופן אותו הזכיר רב הונא 
יבוא לעולם אח"כ )"עבידי דאתו"( כפירות דקל, ייחשב הדבר לקנין. אך להקנות לאדם 
)לדוגמא( את הכפל שצריך לקבל במקרה שיגנבו לו את החפץ והגנב לא ירצה להודות, 

יודה ר"מ שלא ניתן להקנות כיון שדבר זה נחשב כ"לא עבידי דאתו".

והנה יש להסתפק בדעת רבי מאיר, במקרה שאדם מקנה לחבירו פירות אילן סרק, 
שהרי לע"ל אפילו אילני סרק עתידים להיות עושים פירות, כדאיתא בתו"כ4 פ' בחוקותי 
עה"פ "ועץ השדה יתן פריו" - "ומנין שאף אילני סרק עתידים להיות עושים פירות, ת"ל 

ועץ השדה יתן פריו".

והספק הוא האם גם באילן סרק יסבור ר"מ שניתן להקנות את פירותיו, מכיון שפירות 
אלו הם כפירות דקל ש"עבידי דאתו" )עתידים לבוא( - בגאולה האמיתית והשלימה. או 
שנגיד שלאו דוקא שפירות אלו ייחשבו כ"עבידי דאתו", וניתן לומר שבאילן סרק יסבור 
ר"מ שלא ניתן להקנות את פירותיו, מכיון שדיבר רק בפירות דקל, אשר בהם מצד העץ 
עצמו כעת ראוי הוא להצמיח פירות, משא"כ אילן סרק שמצד האילן עצמו אינו ראוי כעת 

להצמיח פירות5.

כמו"כ יש לבאר אם ישנו הבדל לגבי ענין זה בין הדורות הקודמים לדורנו זה.

ב
ניסיון א' לפשיטת הספק ודחייתו

והובא  פל"ח(  )ח"ב  הקודש  עבודת  בספר  מ"ש  ע"פ  להסביר  היה  ניתן  בפשטות 
בלקו"ש6 אשר "כל הענינים שבבריאה יהיו על טבעם ושרשם כמו שהיו בתחילת הויתם 
ובריאתם", ועפ"ז מסביר בלקו"ש הנ"ל אשר גם הענין ד"אילני סרק יעשו פירות" אינם 
חידוש במעשה בראשית אלא טבע הבריאה, שבתחילת הבריאה קודם חטא עה"ד נשאו 

4( ועד"ז בסוף מס' כתובות: "אמר רב חייא בר אשי אמר רב עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו 
בחוקותי  לפרשת  שיחה  כ"ז  חלק  בלקו"ש  ועיין  חילם".  נתנו  וגפן  תאנה  פריו  נשא  עץ  כי  שנאמר  פירות, 

השינויים בין התו"כ למס' כתובות.
יחול כמקנה  אילן סרק לפירותיו, האם הקנין  רבנן כאשר מקנה לחבירו  ניתן להסתפק בדעת  ועד"ז   )5

לחבירו דקל לפירותיו, או שלא נחשב שיש בעץ זה בכלל אפשרות לפירות ולא יחול הקנין.
6( חכ"ז שיחה א' לפרשת בחוקותי.
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כל האילנות שהיו אז פירות, אלא שע"י חטא עה"ד שאמר הקב"ה "וקוץ ודרדר תצמיח", 
נעשו חלק מהאילנות אילני סרק.

ובמילא י"ל כן גם בעניננו שמכיון שבאמת אילני סרק אלו טבעם )בתחילת הבריאה( 
הוא לעשות פירות, יוצא שכבר עכשיו העץ מצד עצמו ראוי להצמיח פירות בדיוק כמו 
שעץ דקל ראוי להצמיח פירות. וכמו שעל עץ דקל אומר ר"מ שניתן להקנות פירות דקל 
מכיון שהם עתידים לבוא והעץ מצד עצמו ראוי להצמיח פירות, כך יאמר על אילן סרק 
להצמיח  ראוי  עצמו  והעץ מצד  לבוא  עתידים  מכיון שהם  פירותיו  את  להקנות  שניתן 

פירות אלו כמו שעשה בתחילת הבריאה כנ"ל7.

אך קשה לפרש כן וכמו שדוחה כ"ק אד"ש מה"מ בעצמו בשיחה הנ"ל:

בכל שאר הענינים המופיעים לפני"ז שיתחדשו בגאולה מובא בתו"כ שזה יהיה "כדרך 
"כדרך  זה  אשר  בתו"כ  מופיע  לא  סרק  אילן  לגבי  ואילו  הראשון",  אדם  בימי  שעשתה 
שעשתה בימי אדה"ר", אדרבא נלמד זה מהפסוק "ועץ השדה יתן פריו" שקאי על לעת"ל. 
אשר מוכח מזה שהתו"כ סובר כהדיעה בגמ'8 שלא היה כן בתחילת הבריאה שאילני סרק 

נשאו פירות.

גם אם נפרש שהמובא בתו"כ "כדרך שעשתה בימי אדה"ר" הולך גם על אילני סרק, 
וס"ל לתו"כ שבתחילת הבריאה היו אילני סרק נושאים פירות, עדין אין לומר שטבע העץ 
כעת הוא לעשות פירות, שהרי גם להדיעה הנ"ל ציווי הקב"ה לארץ היה להוציא אילני 
סרק והארץ שינתה מציווי זה והוציאה גם באילני סרק פירות. יוצא א"כ שהטבע האמיתי 
של האילן הוא להיות סרק ולא להוציא פירות, אלא ששינתה למשך זמן מציווי השם, אבל 

לאחרי שה' ביטל את הוצאת הפירות בחטא עה"ד, ודאי שאין להם שום טבע כזה.

ובמילא מובן שכן אין לומר בעניננו - שטבע אילני סרק כעת הוא להצמיח פירות, 
והספק גבי מקנה פירות אילני סרק הנ"ל במקומו עומד.

7( וכמו"כ בדעת רבנן שכאשר מקנה "אילן סרק לפירותיו" הקנין יחול, מכיון שבעץ עצמו נמצא פירות אלו 
וה"ז בדיוק כמקנה "דקל לפירותיו" שהקנין חל בו. וראה הדחיה בפנים.

8( עיין בלקו"ש שם.
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ג
ניסיון ב' לפשיטת הספק ודחייתו

ואולי י"ל שניתן להוכיח מדברי הגמ' בריש פרק המפקיד )ב"מ לג, ב(, שלדעת ר"מ ניתן 
להקנות גם אם כרגע לא נמצא הדבר בעולם כלל:

במשנה נאמר "המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או שאבדו, שילם ולא רצה 
לישבע שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא, נמצא הגנב משלם תשלומי כפל טבח ומכר 
משלם תשלומי ארבעה וחמשה, למי שהפיקדון אצלו". ובפירש"י )ד"ה "למי שהפיקדון 

אצלו"(: "דכיון דשילם קנה כל תשלומיה".

וע"ז מקשה רמי בר חמא כיצד יכול המפקיד להקנות את הכפל לשומר "והא אין אדם 
מקנה דבר שלא בא לעולם ואפילו לר"מ דאמר מקנה אדם דבר שלא בא לעולם הני מילי 
כגון פירות דקל דעבידי דאתו )- שעתידים לבוא(, אבל הכא )- בכפל( מי יימר דמגנבא 
ואם תימצי לומר דמגנבא מי יימר דמשתכח גנב ואי משתכח גנב מי יימר דמשלם דלמא 

מודה ומפטר".

כלומר, רמי בר חמא מקשה דלכאורה בכפל כולם יודו שלא מקנים דבר זה מאחר 
שאין כל וודאות שהכפל יגיע בשונה מפירות דקל שודאי עתידים לבוא.

משאלת הגמ' משמע שבאם היתה לי וודאות גמורה שהבהמה תגנב והגנב יימצא ולא 
יודה, יוכל המפקיד להקנות לשומר את הכפל אע"פ שכרגע לא נמצא בבהמה מצד עצמה 

הכפל כבפירות דקל.

ועפ"ז ניתן לומר כן גם בעניננו: שמכיון שישנה וודאות גמורה שבביאת משיח צדקנו 
"אילני סרק יעשו פירות", במילא יהיה ניתן להקנות לשיטת ר"מ פירות אילני סרק גם כעת 

למרות שבפועל כעת עדין לא נמצא הדבר באילן סרק מצד עצמו.

וכמו שמסביר רע"א בחידושיו )על הסוגיא שם( "דמה דעבידי דאתי, כיון דבודאי אתי 
הוי כמו יוצא מגופו, והוי כאילו כח השבח ההוא בגוף העבד", והיינו שאע"פ שבפועל לא 

יוצא מגוף הדבר אך ברור לי שיבוא נחשב כאילו הוא בגוף אותו הדבר.

אך עדין ניתן לפרש שכל קושיית רמי בר חמא היא באופן כזה שגם את"ל שהכפל לא 
צריך להיות עכשיו בעולם, עדין יוקשה ד"מי יימר דמגנבא" וכו'. אבל באמת גם אם היתה 
וודאות גמורה שהכפל יגיע, עדין יסבור ר"מ שלא ניתן להקנות הכפל מכיון שאינו נמצא 

כלל בעולם בשונה מפירות דקל הנמצאים בכח - בעץ המצמיח.
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וכדמצינו בריבוי מקומות9 שדרך הש"ס לנסות לדחות באותו קו של התרצן ורק אם 
אינו מצליח עוברים לדרך אחרת. 

וכמו שמסביר תוס' הרא"ש )על הסוגיא שם( "ולא דמי לפירות דקל דשייכי בתר דקל 
ומחוברין, ומועיל לפירות מה שמחזיק בדקל, אבל כפל לא שייך לגוף הבהמה", והיינו 

שע"מ שייחשב "עבידי דאתו" צריך שיהיה בגוף הדבר, ובעניננו - בגוף האילן סרק.

ובמילא הספק גבי מקנה פירות אילני סרק הנ"ל במקומו עומד.

ד
הקדמת קושיית הראשונים בדעת ר"מ ותירוצם

ולכאורה יש להכריע שלדעת ר"מ ניתן להקנות פירות אילני סרק, ובהקדים:

כפי שהוזכר לעיל ר"מ בעצמו לא הזכיר את המקרה של מוכר פירות דקל שלא צמחו 
. מקודשת"(, רק   . עדין )אלא רק "האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר 
בגמ' בב"מ מובאת דעת רב הונא שבאופן זה המקח קיים ואין המוכר יכול לחזור בו אחרי 

שיבואו הפירות לעולם.

ובמס' יבמות )צג, ב. הובא לעיל( נאמר שרב הונא אומר את דבריו ע"פ שיטת ר"מ, 
לכן נוקטת הגמ' בריש פרק המפקיד שהובא לעיל שיש להגביל את דברי ר"מ ולקבוע 

שלא אמר את דבריו אלא באופן הדומה למה שהזכיר רב הונא - פירות דקל.

שלאו  מקרים  גם  הוזכרו  ר"מ  של  דעתו  במקור  הרי  מקשים10:  הראשונים  אמנם 
אומר  ואעפ"כ  וכו',  "לאחר שימות בעליך"  "לאחר שתתגיירי",  כמו  דוקא שיקרו אח"כ 
ר"מ שהקידושין תופסים בכל אותם המקרים, וא"כ כיצד ניתן להגביל את דברי ר"מ רק 

למקרים הדומים לפירות דקל - "עבידי דאתו" )- שודאי עתידים לבוא(?

בשאלה זו יש שתירצו:

כל המקרים עליהם מדובר בברייתא הם אכן מקרים של "עבידי דאתו". כגון, המקדש 
"לאחר שאתגייר", או "לאחר שתתגיירי", מדובר במקרה שהם רוצים להתגייר וממילא 
"לאחר  או  בעליך"  שימות  "לאחר  כמו"כ המקדש  אותם.  שיגייר  בי"ד  מסתבר שימצאו 
שתמות אחותך", מדובר במקרה שהם גוססים ונוטים למות, וכיוצא בזה יש להעמיד את 
שאר המקרים. אבל באופנים "דלא עבידי דאתו", יש לומר שר"מ מודה שא"א לעשות קנין. 

9( עיין לדוגמא תחילת מסכת זו )ב"מ ב, א(, ובריבוי מקומות.
10( עיין תוס' הרא"ש, תוס' ב"ב עט, ב ד"ה "אימור". ועיין עוד רשב"א ורמב"ן בענין זה.
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וההסברה בתירוץ זה י"ל בפשטות, שהרי כל קנין תלוי בזה שהמוכר והקונה יסמכו 
על מכירה זו, ולכן כאשר נראה שהמיתה או הגיור ממש קרובים, אין סברא לומר שהמוכר 

או הקונה לא יסמכו על קנין זה.

ה
פשיטת הספק ע"פ הסברי הראשונים בדעת ר"מ

עפ"י הסבר זה של הראשונים יהיה ניתן להכריע בד"א עכ"פ בדעת ר"מ גבי המקנה 
פירות סרק לע"ל:

נקודת ההסבר הוא: במקרים שהתהליך כבר מתחיל ובמילא ודאי שהוא יבוא, נקרא 
קנין זה כ"עבידי דאתו" שסומכים עליו המוכר והקונה ובמילא הקנין יחול.

זה ש"אילני סרק עושים פירות" אינו ענין שמגיע לבד אלא בא  י"ל בעניננו:  ועד"ז 
כתוצאה מתהליך שלם של ביאת גואל צדק. ומכיון ש"דורנו זה הוא הדור האחרון לגלות 
ודור ראשון לגאולה11", ויתירה מזו רואים שבכמה ענינים כבר מתחיל הגילוי של משיח 
כקנין  ייחשב  פירות"  עושים  סרק  "אילני  א"כ  והשלימה12,  האמיתית  והגאולה  צדקינו 
שסומכים עליו הקונה והמוכר, ולדעת ר"מ ייחשבו כ"עבידי דאתו", ובמילא כאשר האדם 

יקנה לחבירו "פירות אילני סרק" הקנין יחול13.

11( ראה לדוגמא בשיחת ש"פ נשא תשנ"א, ש"פ בהעלותך תשנ"א, ובריבוי מקומות.
12( ראה שיחת ש"פ משפטים תשנ"ב. ובכ"מ.

13( אמנם יש שתירצו שיש לחלק בין שני סוגים של דבר שלא בא לעולם: ישנו דבר שאינו בעולם כלל 
)כפירות דקל, כפל וכדו'(, וישנו דבר הקיים בעולם, רק שעכשיו הוא במצב שלא יכול לחול עליו קנין )כגון 
"לאחר שתתגיירי", "שימות בעליך" וכדו'(. הגמ' מבינה שכאשר גוף הדבר קיים בעולם סובר ר"מ שחל הקנין 
אע"פ "דלא עבידי דאתו", שלכן "לאחר שתתגיירי" וכדו' תופסים הקידושין. אך כאשר גוף הדבר לא נמצא 

בעולם כלל יסבור שחל הקנין רק כאשר "עבידי דאתו" כפירות דקל )אך לא בכפל(.
כתוצאה  בא  אלא  לבד  שמגיע  ענין  אינו  פירות"  עושים  סרק  ש"אילני  זה  בעניננו:  לכאורה  י"ל  ועד"ז 
מתהליך שלם של ביאת גואל צדק. ומכיון שבדורנו זה אומר כ"ק אד"ש מה"מ שהגאולה קיימת בעולם )שיחת 
ש"פ משפטים ה'תשנ"ב. ובכ"מ(, ויתירה מזו ישנם כמה ייעודים של הגאולה שמתחילים לקרות כבר )"מעין 
משפטים  ש"פ  שיחת  )ראה  ישראל"  נדחי  ו"קיבוץ  לאיתים"  חרבותם  "וכתתו  כגון  הייעוד(,  קיום  והתחלת" 
ה'תשנ"ב, וש"פ ויקהל ה'תשנ"ב(, א"כ "אילני סרק עושים פירות" ייחשב כקנין שסומכים עליו הקונה והמוכר, 
ובמילא אע"פ שאילני סרק עצמם "לא עבידי דאתו", בכ"ז מכיון שענין זה נמצא בעולם יסבור ר"מ שכאשר 

האדם יקנה לחבירו "פירות אילני סרק" הקנין יחול.
אך לכאורה אין להשוות כן, מכיון ש"מיתת הבעל" וכדו' קיים בעולם, רק שבפועל עדין לא מת ונחשב 
כאילו גוף הדבר קיים בעולם, אך גוף כח הצמיחה של אילן סרק לא נמצא עדין בעולם. ואולי י"ל שזו תהיה 
הנפק"מ בין ב' תירוצי הראשונים, שלתירוץ שהובא בפנים ודאי שהמקנה פירות אילן סרק קניינו קנין לר"מ, 

אך לפי תירוץ זה יש עדין להסתפק.
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ואם כנים הדברים, י"ל שהוודאות שר"מ יסבור שכאשר מקנה אדם לחבירו "פירות 
אילני סרק" - יחול הקנין מכיון שזה ודאי יקרה, הוא רק בדורנו זה שבו הודיע כ"ק אד"ש 
מה"מ שהגאולה בפתח וכבר נמצאת בעולם כנ"ל, אך בדורות קודמים הספק גבי המקנה 

"פירות אילני סרק" במקומו עומד.

ו
חקירה נוספת בגדר קנין ה"פירות"

ומענין לענין יש לחקור בכלל ובדעת ר"מ בפרט: כאשר האדם מקנה לחבירו פירות 
אילנות בכלל ופירות אילני סרק בפרט, האם כולל בזה רק הפירות שייצאו או גם את 
שאר הדברים שיוציא העץ לע"ל כגון בגדים וכדו' אשר כידוע לע"ל "עתידה ארץ ישראל 

שתוציא גלוסקאות וכלי מילת".

ניתן להסביר שודאי יקנה את כל מה שהעץ כולל. מכיון  לגבי אילני סרק לכאורה 
הסכים  הקונה  לומר שכאשר  חידוש, מסתבר  הוא  סרק  האילן  הפירות שמוציא  שעצם 

לקנין זה, היה בדעתו לקנות את כל החידושים שייצאו מעץ זה כולל בגדים וכו'.

אך אליבא דאמת לכאורה בכל סוגי האילנות תלוי זה בפירוש המשמעות של המילה 
'פירות': אם פירושו פירות דוקא, כפשוטו - לא יקנה הקונה את שאר הדברים היוצאים 
העץ,  מן  היוצא  דבר  כל  הוא  פירות  פירוש  ואם  פירות.  רק  אלא  וכדו'  כבגדים  מהעץ 
שנחשבים כפירות )- תולדות( של העץ - יקנה הקונה גם את שאר הדברים היוצאים מן 

העץ ולא רק את הפירות הרגילים.

ויש לעיין עוד בכ"ז.

אך לדעת רבנן, לכאורה יש להסתפק לב' התירוצים, מאחר שרבנן מצריכים )בפשטות( שבגוף האילן עצמו 
יהיה אפשרות כעת להצמיח פירות. ועצ"ע.
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החידוש באהבת ישראל כטעימה 
מהגאולה

יביא דברי כ"ק אד"ש מה"מ בעניין אהבת ישראל בזמננו / יקדים החילוק בין אהבת ישראל מצד "אב אחד לכולנה" 
לאהבת ישראל שמצד "כל ישראל גוף אחד הן" / עפ"ז צלה"ב החידוש שנתווסף כעת / יבאר ע"פ המבואר במאמר 
"ואתה תצווה" בנוגע להדרגות באחדות ישראל שמצד עצם הנשמה / יוסיף ביאור בזה ע"פ הביאור בלקו"ש חל"ו 
/ עפ"ז יבאר בענייננו החידוש בשיחת מטו"מ / יבאר הקשר בין דרגה הגבוהה באהבת ישראל לזמן הגאולה / ע"פ 

הנ"ל יבאר דיוקים נוספים בשיחת מטו"מ

 הת' שלמה חיים שי' שמולביץ
תלמיד בישיבה

א
חידוש כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לאהבת ישראל בזמננו

בדבר מלכות לש"פ מטו"מ תנש"א כותב כ"ק אד"ש מלך המשיח1: 

"ויש להוסיף ולהדגיש הקשר והשייכות דאהבת ישראל להגאולה העתידה – לא )רק( 
מפני שביטול הגלות הוא ע"י ביטול סיבת הגלות )שבא ע"י ההיפך דאהבת ישראל(, שהרי 
. בודאי שכבר נתתקנה   . זמן משך הגלות  ועבודתינו כל  בעמדנו לאחרי סיום מעשינו 
סיבת הגלות, ולכן, ההדגשה דאהבת ישראל היא – בתור טעימה ועד להתחלה דהגאולה 

האמיתית והשלימה".

כלומר: ע"פ הביאור בשיחה בנוגע לנקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות, יש ללמוד 
את  ורודף שלום",  "אוהב שלום  - שהיה  מנ"א  בא'  - שהסתלקותו  אהרן  מעבודתו של 
וזהו האופן  נקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות.  כפי שבא מצד  ישראל  עניין אהבת 
נקודת האחדות שלמעלה  . הקשורה עם   ." וכפי שמסיים שם:  ישראל,  הנעלה באהבת 
מהתחלקות, שמודגשת באחדותם של ישראל, מצד בחי' היחידה )דרגא החמישית( שבכל 

ישראל בשווה, שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח, יחידה הכללית”.

1( סי"ג.
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ישראל  אהבת  בעניין  והתחדש  נתווסף  מה  זה,  בעניין  החידוש  ולבאר  לדקדק  ויש 
בזמננו - לאחר שנתתקנה סיבת הגלות.

ב
שני סוגי אהבת ישראל

ויש לבאר זאת, ובהקדים:

עניין אהבת  ידועים דברי אדה"ז בתניא3 אודות  בלקו"ש חל"א2 שואל הרבי מה"מ: 
ישראל, ושם כתב אדה"ז: ". . אב אחד לכולנה ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד 
שורש נפשם". ולכאורה, אדה"ז היה יכול לבאר את עניין האחדות שבבנ"י בצורה טובה 
יותר. דהנה בירושלמי4 כתב בעניין זה: "כל ישראל גוף אחד הן", ובפשטות החידוש בזה 
גדול יותר, שאחדותם של ישראל הוא לא רק מצד "אב אחד" שמאחד את כולם, כלומר 
מצד השורש, אלא כולם "גוף אחד" דהיינו שאין חילוק ביניהם כלל, גם כפי שהם למטה.

ומבאר זאת הרבי מה"מ:

אחד".  ד"גוף  מהאחדות  יותר  נעלית  לכולנה"  אחד  ש"אב  זה  מצד  האחדות  באמת 
והטעם לכך: גם כאשר מחשיבים את ישראל לגוף אחד, עדיין יש חילוקי דרגות, וכמו 
היא  האמתית  המעלה  אבל  וכו'.  והרגל  הראש  בין  מעלות  הפרשי  שיש  כפשוטו,  בגוף 
דווקא מצד "שורש נפשם", דהיינו איך שכל הנשמות כלולות ב"ה' אחד" שפשוט בתכלית 

הפשיטות ולמעלה מכל התחלקות.

במילים אחרות: מצד הפרטים, יכול להיות חילוק גם כאשר כולם במצב של אחדות. 
אך מצד הנקודה הכללית, לא יכול להיות שום חילוקים כי מדובר על דרגת התאחדות 

שונה לחלוטין.

הגלות.  לזמן  לכאורה  ושייכת  בתניא,  המדוברת  ישראל  האהבת  שזוהי  א"כ,  ומובן 
ועפ"ז צריך להבין בדברי כ"ק אד"ש מה"מ, מהו החידוש שנתחדש באהבת ישראל כעת 

לאחרי שנתתקנה סיבת הגלות?

2( עמ' 73, פ' בשלח שיחה א.
3( פל"ב.

4( נדרים פ"ט ה"ד.
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ג
התאמת ב' הדרגות באהבת ישראל לב' הבחי' בעצם הנשמה 

כותב הרבי  וכך  "ואתה תצווה" תשמ"א5,  ד"ה  כ"ז ע"פ המבואר במאמר  ויש לבאר 
מה"מ: ". . יש לומר, שגם בגילוי עצם הנשמה, ישנם )דוגמת( שני ענינים הנ"ל. דגילוי 
 . . כמו דבר נוסף  לכוחות הגלויים הוא  העצם הנשמה בענין המס"נ, יש לומר, שבנוגע 
והגילוי דעצם הנשמה בזה שהוא נשבר ונדכא מזה שהוא נמצא בגלות הוא שגם כוחות 

הגלויים שלו )הציור דהכוחות הגלויים( הם כמו חד עם העצם".

וממשיך הרבי מה"מ בטעם חילוק זה:

"ויש לומר, דזה שעצם הנשמה והציור דהכוחות הם )דוגמת( שני ענינים, הוא לפי 
שגם עצם הנשמה היא מוגדרת בגדר, והגדר שלה היא למעלה מהציור דכוחות. אבל מצד 
עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת בהעצמות, הפשיטות דהנשמה והציור דהכוחות שלה 

הם כולא חד".

ז.א. שגם בעצם הנשמה יש ב' דרגות:

א( עצם הנשמה מצד עצמה, שנפרדת מהכוחות הגלויים, וזהו משום שהיא מוגדרת 
בגדר מסויים - בכך שהיא למעלה מהכוחות הגלויים.

ב( עצם הנשמה כפי שמושרשת בהעצמות, שבבחי' זו עצם הנשמה והכוחות הגלויים 
מתאחדים לדבר א' היות שבדרגה זו אין לה שום גדרים. וממילא בבחי' זו גם בכוחות 

הגלויים מורגשת עצם הנשמה.

ועפ"ז ממשיך הרבי מה"מ ומבאר )בחצ"ר(, שמצד עצם הנשמה שנפרדת מהכוחות 
הגלויים )דרגה הא' הנ"ל( האחדות דישראל היא שעושים גופם טפל ונפשם עיקר. אבל 
מצד עצם הנשמה שמושרשת בהעצמות )דרגה הב'( האחדות דישראל היא בכל העניינים, 

גם בעניינים שקשורים לגוף.

וע"פ הנ"ל י"ל בדא"פ בענייננו: 

מה שנת"ל בתניא פל"ב זהו אהבת ישראל מצד עצם הנשמה המוגדרת בגדרים6. אמנם, 

5( קונרטס פורים-קטן תשנ"ב, נדפס בסה"מ מלוקט ח"ו עמ' קלז. ההדגשות הינן במקור.
זה )עצם הנשמה שמוגדרת בגדרים( שייך ב"העושים נפשם  6( וכפי שכותב שם במאמר )סי"א( שעניין 
עיקר וגופם טפל" ומציין שם לדברי אדה"ז הנ"ל בפל"ב. וע"פ הנ"ל מובן יותר מהי ההדגשה שעניין זה שייך 
ב"העושים נפשם..." היינו ששורש אהבה זו הוא מקום שבו יש חילוק והבדל בין הגוף לנשמה, בגלל שעצם 
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החידוש שנתווסף בזמננו לקראת הגאולה האמתית והשלימה הוא האהבת ישראל שמצד 
עצם הנשמה כפי שמושרשת בהעצמות ולכן ביכולתה להשפיע גם על הגוף.

כלומר: מצד דרגה הא', האהבה ליהודי אחר היא מצד נשמתו, שכאשר יעשה גופו טפל 
אזי תורגש הנשמה, ומצדה כל ישראל אחד ממש. משא"כ מצד דרגה הב' האהבה ליהודי 

אחר היא מצד גופו.

הייתה  בישראל  הקב"ה  שבחירת  בתניא7,  המבואר  ע"פ  זאת  להסביר  יש  ולכאורה 
"בגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אמות העולם". היינו שהגוף החומרי עצמו קדוש 

בקדושה נעלית שדווקא בו הייתה בחירת העצמות. 

וזהו הפי' לאהוב יהודי אחר מצד הגוף - היינו מצד ההתבוננות שגופו הוא בחירת 
העצמות וממילא האהבה חודרת גם מצד ענייני הגוף.

ומובן עפ"ז, שזהו החידוש באהבת ישראל שנתבאר בשיחת מטו"מ תנש"א, שכאשר 
יהודי יגלה בעצמו את "נקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות", דהיינו מצד עצם הנשמה 
שמושרשת בעצמות ואינה מוגדרת בגדרים )התחלקות(, אז מגיעים לבחי' הגבוהה באהבת 

ישראל שאין הבדל בין הנשמה והגוף, ואדרבה, האהבה מתבטאת דווקא מצד הגוף.

ד
תוספת ביאור בהנ"ל

ויש להוסיף ולבאר כ"ז בעומק יותר, ע"פ הביאור בלקו"ש חל"ו8 בעניין אחדות ישראל, 
שיש בזה ב' דרגות:

א( אחדות מצד השורש ש"כולנו בני איש אחד נחנו", למעלה מהתחלקות.

ב( אחדות שמורגשת גם במקום של התחלקות. 

וממשיך שם הרבי מה"מ ומבאר המעלה בכל דרגא: מצד הדרגא הא' האחדות גדולה 
גם  חודרת  הב', האחדות  בדרגא  ולאידך,  מורגשת במקום ההתחלקות.  אינה  אך  יותר, 
כיוון  מוחלטת  התאחדות  אינה  שהיא  בכך,  החסרון  גם  זהו  אך  ההתחלקות.  למקום 

שקשורה היא עם התחלקות.

הנשמה מוגדר בגדר - כנ"ל.
7( פמ"ט.

8( שיחה א' לפרשת תצווה, עמ' 150.
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ועפ"ז מובן יותר המעלה בדרגת האחדות הנ"ל במאמר "ואתה תצווה", שלא זו בלבד 
פרטי  בכל  חודרת  גם  היא  מכך,  יותר  מהתחלקות,  הנשמה שלמעלה  עצם  מצד  שהיא 
ההתחלקות עד אחדות בעניינים גשמיים. כלומר, שבאהבת ישראל שבגאולה יתחברו ב' 
המעלות יחד: גם המעלה מצד שורש האחדות, וגם פעולת האחדות בפועל תהי' באופן 

שחודרת עד הפרטים הגשמיים.

ה
שייכות אהבת ישראל בדרגה הנעלית לזמן הגאולה

אך עדיין צלה"ב:

"טעימה ועד להתחלה דהגאולה  מדוע דווקא דרגה זו באהבת ישראל מגיעה בתור 
האמיתית והשלימה" כלשונו הק'.

ולכאורה, י"ל הביאור בזה:

ידוע ומפורסם9 המעלה בזמן דלעת"ל שבו תתגלה מעלת הגשמיות, וכמודגש בכך 
שאז תהא "הנשמה ניזונת מן הגוף", והיינו ששורש הגוף הינו למעלה משורש הנשמה. 
ונמצא א"כ, שהחידוש בדרגא הנעלית באהבת ישראל כפי שנת"ל, שהאהבה היא דווקא 

מצד הגוף, קשור דווקא עם זמן הגאולה שאז תתגלה מעלת הגוף.

ולכן כעת ברגעי הגלות האחרונים, עבודה זו היא "טעימה ועד להתחלה", היינו שכבר 
עתה ישנה ההתחלה במעלת הגוף והגשמיות כפי שיהי' בשלימות לעת"ל. ולכן אפשר כבר 

עתה "לטעום" מהגילוי דלעת"ל ולאהוב גם מצד הגוף.

ו
המעלה באהבת ישראל באופן הא'

וע"פ כהנ"ל יומתק עניין נוסף: 

מפשטות הדברים בשיחת מטו"מ משמע שאין שלילה לאהבת ישראל בדרגא התחתונה 
)רק( מפני שביטול הגלות הוא ע"י  . לא   ." ואדרבה, הלשון היא  כתיקון סיבת הגלות. 
ישראל שמתקנת  לעבודה של אהבת  גם  נתינת מקום  היינו שיש  הגלות",  סיבת  ביטול 

סיבת הגלות.

9( ראה לקו"ש ח"כ עמ' 44, חכ"א עמ' 88, ובהנסמן שם.
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"ה"ז  ויתירה מכך: בשבוע שלאחמ"כ בש"פ דברים תנש"א אומר כ"ק אד"ש מה"מ: 
ביתר שאת וביתר עוז כאשר מתבטא הדבר באמצעות כו"כ עשיריות מישראל, שנמצאים 
באחדות, אשר האהבה והאחדות בין בנ"י מבטלת את סיבת הגלות, ובמילא - מתבטל 

המסובב )גלות(, ותיכף ומיד ממש באה הגאולה".

)כפי שהקשו כמה10( הרי בשבוע שלפנ"ז )מטו"מ( אומר כ"ק אד"ש באופן  ותמוה: 
שונה לחלוטין, שכעת האהבת ישראל הינה בעיקר לטעום מהגאולה ולא על מנת לתקן 

סיבת הגלות, ואיך זה מתאים עם שיחת ש"פ דברים בשבוע שלאח"ז.

וע"פ המבואר לעיל )ע"פ לקו"ש חלק ל"ו( יובן היטב:

נת"ל שיש בכל אחת מהדרגות באהבת ישראל מעלה שאין בחברתה, אך מעלה זו היא 
גם החיסרון שבאותה מדרגה. כלומר, מצד הדרגה ש"כולנו בני איש אחד נחנו” היא אהבה 
עצומה שלמעלה מהתחלקות וזהו גם חסרונה שאינה חודרת בפרטי ההתחלקות. והאהבה 
באהבת  מעלה  הפרטים.  בכל  שחודרת  מעלתה  גם  זוהי  התחלקות  במקום  מגיעה  שכן 
ישראל שמצד השורש - הנשמה, על פני האהבת ישראל שיורדת גם למקום ההתחלקות, 

ששם לא שייך התחלקות.

ועפ"ז י"ל בדא"פ הטעם שאינו שולל האהבת ישראל באופן הא' )ששייך לזמן הגלות(, 
מכיוון שאמנם באופן זה האהבה אינה חודרת בגשמיות, אך אעפ"כ יש גם בה מעלה גדולה 

שלא שייך שם התחלקות כלל.

10( שערי ישיבה ???
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בגדר תחיית המתים למתי חו"ל* 
יביא דברי ר"א בגמ' שאין תחיית המתים למתי חו"ל / יקשה מכך שעתידה א"י שתתפשט בכל הארצות / יביא 
דברי הזוהר דיש כמה שלבים בתחה"מ וביאור כ"ק אד"ש מה"מ דצדיקים יקומו בתקופה ראשונה בימוה"מ והשאר 
בתקופה השניה / יביא שהא דעתידה א"י שתתפשט יהיה בתקופה השניה / יבאר עפ"ז שדברי ר"א נאמרו לגבי 
התקופה הראשונה קודם שא"י תתפשט / יביא הסבר כ"ק אד"ש מה"מ בדברי ר"א שמדבר על כל המתים ולא רק 
הצדיקים / עפ"ז ידחה הביאור הנ"ל בדבריו / יביא דברי הזוהר שעל המתים לקום בירושלים דלעת"ל דזהו א"י 
דעכשיו / עפ"ז יבאר דברי ר"א / ידקדק בדרי הזוהר ועפ"ז ידחה הביאור / יביא דברי הגמ' בסוגיא שלאח"ז ויבאר 

כהנ"ל

הת' יוסף יצחק שי' עזאגווי
תלמיד בישיבה

א
דברי ר"א שאין תחיית המתים בחו"ל

חיים,  אינם  לארץ  שבחוץ  מתים  אלעזר:  "א"ר  בגמרא1:  איתא  המתים  תחיית  לגבי 
שנאמר: "ונתתי צבי בארץ חיים, ארץ שצביוני בה - מתי' חיים, שאין צביוני בה - אין 
מתי' חיים" . . ולר' אלעזר, צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים? אמר רבי אילעא: ע"י גלגול 
)מתגלגלים העצמות עד א"י וחיין שם, רש"י.( מתקיף לה ר' אבא בר סלא רבא: גלגול 
לצדיקים צער הוא. אמר אביי: מחילות נעשות להם בקרקע )ועומדים על רגליהם והולכים 

במחילות עד א"י ושם מבצבצין ויוצאים, רש"י.(".

והיינו שלדעת ר"א מתי חו"ל אין עתידין לקום בתחיית המתים, וצדיקים שקבורים 
בחו"ל - הקב"ה יעשה להם מחילות, והם ילכו דרך המחילות עד לא"י, ושם הם יקומו 

לתחי' )ולכן אי"ז נחשב שהם קמו בחו"ל אלא בא"י(2.

*( חלק מהבא לקמן נדפס בקובץ הערות התמימים 'הדרך הישרה' וכאן מובא החיבור בשלמותו.
1( כתובות קיא, א.

א"י  עד  במחילות  והולכים  רגליהם  על  "ועומדים  רש"י  הסבר  לפי  אביי  שדברי  ולהעיר   )2
קמים  אינם  חו"ל  שמתי  כך  על  היא  בגמ'  הקושיא  כל  תמוהים:  לכאורה,  ויוצאים",  מבצבצין  ושם 
העצמות  "מתגלגלים   - הקודם  )וכפרש"י  דוקא  בא"י  קמים   - )צדיקים(  קמים  שכן  ואלו  לתחי', 
בחו"ל? כבר  שחיים  היינו   - לא"י  ברגליהם  שהולכין  משמע  אביי  ומדברי  שם"(,  וחיין  א"י   עד 
ע' קסח( שקברי צדיקים  )י' שבט תשי"ד ס"ט, שיחו"ק תשי"ד  כ"ק אד"ש מה"מ  בזה ע"פ מה שמבאר  וי"ל 
בחו"ל יש להם דין של א"י, היות ופתחיהם פתוחים לא"י, ובמילא יש להם דין של א"י. והיינו שקברי צדיקים 
יש להם דין של א"י גם בזמן הגלות, שכן, למרות שהמחילות יפתחו רק לע"ל, וכעת קברי הצדיקים סתומים 
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ועפ"ז מובן גם בנידון דידן - שאכן ברגע שנפתחים המחילות )ואולי אף לפנ"ז - שהרי 
גם קודם לכן יש לקברים דין א"י, כנ"ל(, קמים הצדיקים מיד לתחי' - היות ונמצאים כבר 
בא"י )כי המחילות פתוחות לשם, כנ"ל(, והם "עומדים על רגליהם והולכים במחילות עד 

א"י ושם מבצבצין ויוצאים"3.

)אמנם בזהר4 איתא "מי מוליך הגוף לא"י - א"ר יצחק גבריאל מוליך", ומכך משמע 
שאין המתים הולכים ברגליהם, כי אם מלאך גבריאל נושאם. ואולי מה שמובא בזהר הוא 
לגבי כל המתים )שיהי' להם צער גלגול מחילות, ובאמת לא ילכו בעצמם(, אבל צדיקים 

באמת אין מלאך גבריאל מוליכם, כי אם שהם עצמם "עומדים על רגליהם וכו'"(.(

ב
הקושי ע"כ מהא שעתידה א"י להתפשט על כל הארצות

והנה, ידוע יעוד הגאולה5 "עתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל, ועתידה ארץ 
ישראל להתפשט בכל הארצות"6, ולכאורה לפ"ז צריך ביאור מהו דיון הגמ' הנ"ל, שהרי 
לעת"ל העולם כולו יהי' ארץ ישראל, וא"כ לא יהי' יותר מושג של "מתים שבחוץ לארץ", 

וכל מקום שיקומו המתים יהי' זה ארץ ישראל, וא"כ על מה כל הדיון בגמ'?

ובמיוחד יוקשה, שכל הטעם לכך שאין מתי חו"ל קמים בתחה"מ, הוא משום ש"ארץ 

מכל צידיהם - מכל מקום, מכיון שישנה כוונה להוציאם דרך המחילות, לכן גם כעת, בזמן הגלות, יש להם דין 
של א"י )במכ"ש מהדין דטומאה שנמצאת בבית טמאים כל הפתחים כולם, משום שלא ידוע מאי' פתח יוציאוה, 

ו"מרובה מידה טובה ממדת פורענות כו'"(.
3( ועוד יש לומר, ע"פ המבואר ש"צדיקים במיתתן קרויין חיים" )ברכות יח, א(, וישנם כו"כ סיפורים על 
ועושה  )ולדוגמא מה שר"י הנשיא הי' בא לביתו  צדיקים שעשו דברים שונים בעוה"ז הגשמי לאחר מיתתן 
קידוש כו' - ראה כתובות קג, א. ספר חסידים סי' תתשכט. וכן ר' אלעזר שהי' נמצא בעלית ביתו כו"כ שנים 
עכ"פ( שמה שבצדיקים  )בדוחק  י"ל  ועפ"ז  ועוד(  ב.  פד,  ב"מ  ראה   - כו'  לשאלות  עונה  והי'  פטירתו,  אחר 

"עומדים על רגליהם והולכים כו'" היינו קודם שקמים לתחי', ודו"ק.
4( ח"א קכח, ב.

5( ראה ספרי דברים א. שהש"ר פ"ז, ד )ג(. פס"ר פ' שבת ור"ח. ילקו"ש ישעי' רמז תקג.
6( מבואר בחסידות )לקו"ת מסעי פט, ב. לקו"ש ח"ל ע' 251 ואילך. וש"נ.( שהענין בזה הוא שלע"ל יתעלו 
כל הארצות ויהיו במדרגת א"י, וכפי שכותב כ"ק אד"ש מה"מ )לקו"ש חל"ט ע' 442( "ויש לומר, שזו גם אחת 
המשמעויות של מאמר חז"ל לגבי לעתיד לבוא ש"עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות", שכן אז, כאשר 
בני ישראל יסיימו את עבודתם לעשות את העולם ל"דירה" עבור הקב"ה, על ידי בירור וזיכוך גשמיות העולם 

והבאת אור הקדושה לתוך הגשמיות, תתפשט קדושת ארץ ישראל בכל ארצות תבל".
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שצביוני בה - מתי' חיים, שאין צביוני בה - אין מתי' חיים". והיינו שבארץ ישראל יש 
מעלה שהיא ארץ "שצביוני7 בה", ובחו"ל חסרה מעלה זו, ולכן "אין מתי' חיים".

ולפי זה בפשטות אין מניעה לכך שיקומו המתים בחו"ל - היות שכל העולם יהיה אז 
במדרגת א"י )וא"כ יהי' גם שם )בפשטות( כל המעלות שיש לארץ ישראל - כולל המעלה 
ד"צביוני בה"8(, ומדוע א"כ אומר ר"א שמתי חו"ל לא יקומו, ויתירה מזו - שלצדיקים יהיו 

מחילות כדי שיקומו בא"י, והרי גם חו"ל יהי' ארץ ישראל?

ג
ב' שלבים בתחיית המתים - ב' תקופות בימוה"מ

והנה, לכאורה אפשר לבאר זה, ובהקדים:

ושל  גמורים  רשעים  ושל  גמורים  צדיקים  של  הן  כתות  שלש  "תנינן  בזהר9:  איתא 
קודמים  שהם  שנים  כמה  מהיום  א"י  מתי  של  בקימה  יקומון  גמורים  צדיקים  בינונים, 
בתחלה . . דכתיב ורבים מישני אדמת עפר יקיצו משמע דכתיב מישני אלו הם הצדיקים 

הנקדמים בחייהם קודם זה".

והיינו שלע"ל לא כולם יקומו לתחייה באותו הזמן אלא קודם תהיה תחיית המתים 
דהצדיקים - שתהי' בתחילת ימות המשיח. ורק לאחמ"כ תהיה תחיית המתים דכל ישראל, 

שתהי' כמה שנים לאחרי זה.

ובכ"מ10 מציין כ"ק אד"ש מה"מ לדברים אלו, ומבאר שתחיית המתים דצדיקים תהי' 
עוד בתקופה הראשונה בימות המשיח, והתחי' דכל ישראל תהי' בתקופה השני'.

וכפי שכותב כ"ק אד"ש מה"מ11 בנוגע למה שקודם תחה"מ לא יהיו מצוות בטלות, 
צדיקים  משא"כ  בנ"י,  דכל  תחה"מ  לפני  "כלומר,  השלימות:  בתכלית  מצוות  ויקיימו 

7( "צביוני" פירושו "תפארתי" - ראה רש"י ישעי' ד, ב. ומשמע שמעלת א"י היא שהקב"ה מתפאר בה, 
ולע"ל שלא יהיו חילוקים בין א"י לחו"ל )כדלקמן(, הנה גם אין טעם שדוקא א"י תהי' 'תפארתו' של הקב"ה.

8( וראה להלן ס"ג שלע"ל יהי' התגלות העצמות, וממילא לא יהי' הבדל בין ארץ ישראל לחו"ל, אלא יהיו 
באותה מדריגה. וגם את"ל )ראה לקו"ת שם( שגם לע"ל יהיו דרגות )וארץ ישראל תהי' במדריגה נעלית יותר 
מכל הארצות(, הנה הכוונה בזה )כפי שמבאר בלקו"ת שם( היא שארץ ישראל תתעלה למדריגה נעלית יותר 
מכפי שהיא בזמן הגלות, וחו"ל תתעלה למדרגת א"י כפי שהיא עכשיו )וממילא יהיו בה את כל המעלות דא"י 

עכשיו - כולל המעלה ד"צביוני בה"(.
9( זח"א קמ, ב.

10( ראה בסה"ש תנש"א ח"א ע' 126. ד"מ ש"פ וארא תשנ"ב )הב'( הערה 66. ועוד.
11( קונטרס "הלכות של תושבע"פ שאינן בטלין לעולם" הערה 24.
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שקמים לתחי' בהתחלת ימות המשיח )ראה זח"א קמ, א(, כשיהי' קיום המצוות בתכלית 
השלימות, כדאיתא בגמרא12 כיצד מלבישן לעתיד לבוא . . לכשיבואו אהרן ובניו ומשה 

עמהם".

וכמו שכ"ק אד"ש מה"מ מאריך לבאר בלקו"ש13 את ההבדל בין התקופה הראשונה 
והשני' בימות המשיח, ומוכיח זאת ממ"ש הרמב"ם ש"אל יעלה על הלב שבימות המשיח 
יבטל דבר ממנהגו של עולם . . אלא עולם כמנהגו נוהג", ולכאורה סותר דבר זה לכו"כ 

מיעודי הגאולה שענינם הוא שינוי מנהגו של עולם )כגון תחה"מ וכו'(?

ומכך מוכח שלע"ל יהיו ב' תקופות: בתקופה הראשונה יהי' "עולם כמנהגו נוהג", ואז 
יקיימו מצוות בתכלית השלימות כו'14; ובתקופה השני' יהי' שינוי מנהגו של עולם )כגון 

תחה"מ וכו'(, ואז גם יהיו מצוות בטלות15.

ד
ביאור דברי ר"א דקאי על התקופה הראשונה קודם שתתפשט א"י 

ועפ"ז אולי אפשר לומר שגם היעוד ד"עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות" 
יתקיים בתקופה השני'16, היות ובפשטות נכלל ביעוד זה גם ענינים שהם "ביטול מנהגו 

של עולם"17.

12( יומא ה, ב.
13( חכ"ז ע' 191 ואילך.

14( וצ"ע מדוע תחיית המתים דהצדיקים אינה נקראת שינוי במנהגו של עולם.
15( ראה גם בשיחת אחרי מות קדושים תנש"א )ספר השיחות ח"ב ע' 506( ס"ד וזלה"ק )בתרגום(: בתקופה 
השני' - לאחרי התקופה הראשונה . . יקרו חידושים גדולים בשינוי מנהגו של עולם )עד הענין העיקרי ויסודי 
של תחיית המתים שהוא חידוש במעשה בראשית(. עכלה"ק. וגם ידוע שבנין המקדש יהיה לפני קיבוץ גלויות 
)ראה המלוקט בספר חידושים ובאורים בהלכות מלכים עמוד רנ.( ותחיית המתים )ראה ר"ד בעת ניחום אבלים 

של כ"ב שבט תשמ"ח(.
ג'  יח, א( שמקשה מהי המעלה בכך שלע"ל יתוספו  וכן משמע ג"כ מדברי השל"ה בבית דוד )ח"א   )16
ארצות )קיני קניזי וקדמוני(, והרי לע"ל כתיב )תהלים עב, ח( "וירד מים עד ים", והיינו שמלך המשיח יכבוש 
וז"ל: "ע"כ נראה שכל ההצלחות הגדולות  ג' ארצות? ומבאר  את העולם כולו, ומהי המעלה בכך שיתוספו 
לא יהי' תיכף בביאת הגאולה רק בהמשך הזמן שתתרבה הדעה בישראל וכו', אז תתבטל הקליפה מכל וכל 
ויתקיים וירד מים עד ים", עכ"ל. והנה, באם נאמר ש"וירד מים עד ים" זהו שלב קודם "עתידה א"י להתפשט 
בכל הארצות", אזי בודאי שהיעוד ד"עתידה כו'" יתקיים זמן רב לאחרי ביאת המשיח, וגם באם היעוד ד"וירד 
בביאת  מיד  זה  יהי'  מוכח שלא  הנה מ"מ  כו'",  ד"עתידה  להיעוד  )גם(  כוונתו  ים" שכותב השל"ה,  עד  מים 

המשיח, אלא לאחר זמן, וע"פ המבואר בפנים מוכח שיהי' זה בתקופה הב' דימות המשיח.
17( שהרי זה שכל העולם כולו יהי' בדרגת א"י - הנה זהו שינוי בטבע העולם.
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וגם באם נבאר שאין ביעוד זה משום "ביטול מנהגו של עולם" )משום שיכול להיות 
באופן טבעי - כגון ע"י כיבוש, או שאוה"ע יסכימו מרצונם לבטל את גבולות ארצותיהם 
וכיו"ב(, עדין מסתבר לומר שיעוד זה יתקיים בתקופה השני', וזאת ע"פ מה שמבאר כ"ק 
אד"ש מה"מ18 שהטעם לכך שהעולם כולו יהי' בדרגת ארץ ישראל, הוא מכיון שאז יהי' 

גילוי עצמותו ית', שלגביו אי הבדל בין קדש לחול כו'.

שבכל  הארצות",  לכל  ישראל שתתפשט  ארץ  "עתידה  חז"ל  "ובלשון  הק':  ובלשונו 
העולם כולו יראו בגילוי כח הפועל האלוקי בנפעל, כמ"ש "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר 

גו'", ועד שרואים שיש הנברא הוא חד עם יש האמיתי".

"שהתהוותו  האמתי"(:  יש  עם  חד  הוא  הנברא  "שיש  המילים  )על  שם   62 ובהערה 
עילה  ואינו עלול מאיזו  הוא מעצמותו  ב"ה שמציאותו  ועצמותו של המאציל  ממהותו 
שקדמה לו ח"ו, ולכן הוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין ואפס המוחלט ממש כו'" 

)אגה"ק ס"כ(.

ומבואר בכ"מ19 שגילוי זה יהי' בתקופה השני' דימות המשיח, שבה יהי' שינוי מנהגו 
של עולם מכח גילוי זה, ואז יהיו מצוות בטלות )וההלכה תוכל להיות כב' דעות יחד - מצד 
"נמנע הנמנעות"(, משא"כ בתקופה הראשונה ש"עולם כמנהגו נוהג", שאז לא יהי' עדין 

גילוי זה. וא"כ גם הייעוד "עתידה א"י שתתפשט בכל הארצות" יתקיים בתקופה השני'.

ועפ"ז אפשר לבאר, שהיות וצדיקים קמים לתחי' בתקופה הראשונה דימות המשיח, 
הדיון  מובן  ממילא  הארצות",  בכל  א"י שתתפשט  "עתידה  היעוד  יתקיים  לא  עדין  ואז 
בגמ' על "מתים שבחו"ל", שהרי בתחיית הצדיקים )שע"ז מדבר ר"א( עדין יהיו קיימים 

ההבדלים בין א"י לחו"ל.

ה
דחיית ביאור הנ"ל - דברי ר"א הם גם בשלב הב' בתחי'

והנה בפירוש דברי ר' אלעזר הנ"ל למסקנא ישנם )בכללות( ב' אופנים20: 

א. לאחר שמתרצת הגמ' שתחיית המתים למתי חו"ל תהי' ע"י שיבואו לא"י ושם יחיו, 
יוצא, שבאמת גם ר"א סובר שלמעשה יקומו לתחי' כל מי שנקבר בחו"ל - גם כאלו שאינם 

18( סה"ש תנש"א ח"א ע' 267.
19( ראה קונטרס 'הלכות תושבע"פ שאינן בטלין לעולם" ס"ח ואילך. וש"נ.

20( ראה שו"ת נודע ביהודה יו"ד מהדו"ת סי' רה.
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צדיקים, ומה שהקשתה הגמ' "צדיקים שבחו"ל אינם חיים", הכוונה באמת להקשות על 
כאו"א מישראל, אלא שבצדיקים השאלה היא חזקה יותר, ולכן כתבה הגמ' בלשון זו21.

ב. כוונת ר"א היא כפשוטו - שרק צדיקים הקבורים בחו"ל יקומו בתחה"מ, וכל בנ"י 
שיזכה  מי  שרק   - מחילות  שיהיו  הגמ'  בתירוץ  הכוונה  וזו  יקומו,  לא  בחו"ל  הקבורים 
למחילות )צדיקים( יקומו )ע"י שילכו בהם עד א"י ושם יקומו(, אבל כל בנ"י שלא יזכו 

למחילות, לא יקומו22.

ובאג"ק23 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שהאמת היא כהאופן הא' הנ"ל, וזלה"ק:

"והנה כיון דגם צדיקים שנקברו בחו"ל חיים, על כרחך צריך לומר דלר' אלעזר, לפי 
אלא  והקבורה,  המיתה  במקום  מדבר  שאינו  הוא,  גו'  צבי  ונתתי  הכתוב  פי'  המסקנא, 
במקום התחי' שתהי' דוקא בא"י. וגם אותם שבאו לא"י ע"י מחילות נקראים מתי' של א"י 

כיון שהנשמה ניתנה בגופם רק לאחר שמבצבצין בא"י".

וממשיך: "וכיון שכן, הרי אין כל הכרח וראי' שמקום הקבורה נוגע לענין תחה"מ. וא"כ 
שוב י"ל שגם ר' אלעזר ס"ל דהנקברים בחו"ל חיים. ומובן כפשוטו מ"ש השל"ה )שער 
האותיות סוף אות ק( א"ר אלעזר מתים שבחו"ל אינם חיים אלא ע"י גלגול. והוא כנ"ל. 
אלא שצדיקים זוכים למחילות ואין להם צער גלגול לא"י, משא"כ אותם שאינם צדיקים 

כ"כ, אבל כולם באים לא"י - ואז נקראים מתים שבא"י - ושם חיים".

שכל המתים הקבורים בחו"ל  יוצא, שדעת כ"ק אד"ש מה"מ בדעת ר"א היא  ולפ"ז 
יקומו לתחי', אלא שכולם יצטרכו לבוא לא"י ע"י גלגול מחילות )שהוא ענין של צער כו'(, 

וצדיקים זוכים למחילות )ואין להם צער גלגול(.

דתחילת  הזמן  על  הוא  בגמ'  שהדיון  לעיל  המבואר  על  קשה  שוב  זה,  ביאור  ולפי 
א"י  ד"עתידה  הייעוד  יתקיים  לא  ישראל(, שאז עדין  )קודם תחה"מ דכל  ימות המשיח 
להתפשט בכל הארצות", שהרי לפי המבואר לעיל בדעת ר"א, יוצא, שבדיון הגמ' נכללים 
גם מתי חו"ל שאינם צדיקים, והתחי' שלהם תהי' בתקופה הב' כנ"ל, שאז כבר יתקיים 

21( וממילא יוצא שכל החילוק בין ר' אלעזר לר' אבא בר ממל )שמקשה על ר"א(, הוא, שלדעת ר"א מתי 
חו"ל יתגלגלו )או ילכו במחילות( עד לא"י ושם יחיו; ולדעת ר' אבא בר ממל מתי חו"ל יקומו לתחי' בחו"ל 

עצמה.
22( וכדעה זו משמע בתוס' )סוטה ה, א, ד"ה כל אדם( שמשווים את הנאמר שם "כל אדם שיש בו גסות 
משמע  ננער"  עפרו  ש"אין  שכמו  בפשטות  ומשמע  קמים",  אינם  חו"ל  ד"מתי  להא  ננער",  עפרו  אין  הרוח 

כפשוטו - שאינו קם בתחה"מ, כ"ה גם במתי חו"ל.
23( ח"ב ע' עא ואילך. וש"נ.
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הייעוד ד"עתידה ארץ ישראל להתפשט כו'", וחוזרת א"כ השאלה - מדוע צריכים המתים 
להתגלגל לא"י, והרי א"י תתפשט בכל העולם, וגם המקום בו הם נקברו יהי' א"י?

ו
ביאור באו"א - ר"א קאי דוקא בא"י דזה"ז שהיא ירושלים דלעת"ל

והנה, בטעם הדבר מדוע תחה"מ צריכה להיות דוקא בא"י, כותב הזהר24 וז"ל:

"ריב"א שאל לר"ח א"ל מתים שעתיד הקב"ה להחיותם למה לא יהיב נשמתהון באתר 
דאתקברו תמן וייתון לאחייא בארעא דישראל א"ל נשבע הקב"ה לבנות ירושלים ושלא 
קיים לעולמים כדי שתהי'  אין מקבלין נשמתן אלא במקום  כו' לפיכך  תהרס לעולמים 

הנשמה קיימת בגוף לעולמים".

ועל לשון זה מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ באג"ק הנ"ל )הערה 13( וז"ל: וכל ארץ ישראל 
בכלל ירושלים היא כדאמר שם קודם למאמר זה".

והיינו שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ היא )לכאורה( אמנם שתחיית המתים שייכת דוקא 
לירושלים )ולא לכל ארץ ישראל( שהרי "נשבע הקב"ה לבנות ירושלים" אלא שכל א"י יש 

לה דין של ירושלים ולכן כל מי שבא"י יקום.

ובפשטות יש לפרש שכוונת הזהר היא שהיות ולע"ל "עתידה ירושלים להתפשט בכל 
ירושלים. ומכיון שהקב"ה נשבע לבנות את  א"י" כנ"ל, הנה ממילא כל א"י תהי' בכלל 
ירושלים )דוקא( שלא להורסה לעולם, לכן גם המתים - שעתידים לחיות חיים נצחיים - 

מוכרחים לקום ב)ירושלים שתתפשט על פני כל( ארץ ישראל.

ולפי"ז נוכל לבאר מדוע המתים יצטרכו לקום בא"י דוקא )ולא בשאר העולם שא"י 
לחיים  שיזכו  וכדי  והיות  א"י,  בכל  ירושלים תתפשט  שלע"ל  מכיון  וזאת  בו(,  תתפשט 
נצחיים מוכרחים המתים לקום בירושלים, ולכן יבואו כל המתים לירושלים דלעתיד )היינו 
לא"י דעכשיו(, ושם יקומו )ומה שאמר ר"א שמוכרחים לקום בא"י היינו בא"י דעכשיו, 

שהיא ירושלים דלעתיד(.

ז
בדברי הזוהר אין הכרח

אמנם בדברי הזוהר לא מוכרח פשט זה )שעיקר הענין זה ירושלים וכל ארץ ישראל 

24( ח"א קיד, א.
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נחשבת כירושלים לענין זה(, וזאת על פי מה שמסיים כ"ק אד"ש מה"מ "וכל ארץ ישראל 
בכלל ירושלים היא כדאמר שם קודם למאמר זה". והמעיין בזהר שם יראה, שההוכחה לכך 
שכל א"י "בכלל ירושלים היא", הינה מכך שכתוב25 "וכי תבואו אל הארץ" עיי"ש, ומביאים 
מזה הוכחה שמה שכתוב26 "והי' הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו" הכוונה 

לכל א"י, ולא לירושלים בלבד.

ליעוד  קשור  בהכרח  זה  אין  היא,  ירושלים  בכלל  א"י  שכל  שמה  להבין  ניתן  ומכך 
"עתידה א"י כו'", אלא שגם בזמן הגלות נחשבת א"י כולה כירושלים, וממילא כן יהי' גם 
בגאולה, שכל העולם כולו יהי' כמו א"י דעכשיו - שהיא נחשבת בכלל ירושלים )לענין זה 

דתחה"מ(.

אמנם מהגמ' לכאורה ניתן לראות שאכן ר"א קאי על א"י דעכשיו )ירושלים דלעת"ל( 
ולכן גם לעת"ל לא תהיה תחייה בכל העולם, וכדלקמן.

ח
הביאור הנ"ל עפ"י דברי הגמ'

והנה בהמשך הגמ' שם )לאחר הדיון בדברי ר"א )הנ"ל ס"א(( מובא27: 

"א"ר חייא בר יוסף עתידין צדיקים שמבצבצין ועולין בירושלים שנאמר ויציצו מעיר 
כעשב הארץ ואין עיר אלא ירושלים שנאמר וגנותי אל העיר בזאת". והיינו שהגמ' עצמה 

מתייחסת לכך שהמתים יקומו בירושלים דוקא.

ובפשטות נראה שדברי ר"ח בר יוסף אינם עולים בקנה אחד עם דברי ר"א )לעיל ס"א( 
שבכל א"י תהיה התחייה )ולא רק בירושלים(.

ירושלים  )שזה  דעכשיו  בא"י  קאי  שר"א  )ס"ו(  לעיל  המבואר  עפ"י  לכאורה  אמנם 
דלעתיד(, ור"ח קאי בירושלים דלעתיד )א"י דעכשיו(, יש לבאר שאינם חולקים.

תחיית  לגבי  למה שמובא שם  בנוגע  סנהדרין28  במס'  ברש"י  במפורש  וכפי שנראה 
המתים: "שאלה קליאופטרא מלכתא את ר''מ, אמרה: ידענא דחיי שכבי )שהמתים חיים, 

25( ויקרא יט, כג.
26( ישעי' ד, ג.

27( קיא, ב.
28( צ, ב.
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רש"י( דכתיב29 ויציצו מעיר כעשב הארץ . . ". וברש"י ד"ה יציצו מעיר כתב: "שעתידין 
ישראל לציץ ולפרוח בעיר ירושלים, וכדאמרינן: "הקב"ה עושה להם מחילות לצדיקים 

והולכין ועולין לירושלים".

והנה רש"י כאן מציין )"כדאמרינן"( לסוגיא הדנה בדברי ר"א )לעיל ס"א( ששם כתב 
רש"י )ד"ה מחילות נעשות להם בקרקע(: "ועומדים על רגליהם והולכים במחילות עד 
א"י ושם מבצבצין ויוצאים", ואילו במסכת סנהדרין כשמציין למאמר זה מביא עליו את 
הפסוק המדבר בתחיית המתים בעיר ירושלים - "ויציצו מעיר". ולכאורה בסוגיא זאת - 
אליה מציין רש"י )הדנה בדברי ר"א( - לא נזכר העיר ירושלים אלא כל א"י, ורק בהמשך 

הגמ' )שם ע"ב( מובא מאמר ר"ח שעתידין צדיקין שמבצבצין בירושלים?

אלא שכנ"ל שניהם לדבר אחד נתכוונו שבסוגיא דר"א מדובר על א"י דזמן הגלות 
ובמסכת סנהדרין )וכן בהמשך הגמ' בדעת ר"ח( קאי על ירושלים דלעתיד.

יצטרכו מחילות לא"י למרות שהיא עתידה להתפשט על כל  ולכן המתים דלעת"ל 
ירושלים  וכיון שלעת"ל  כיון שענין התחייה אינו בא"י מצ"ע אלא בירושלים,  הארצות, 
תתפשט על כל א"י ממילא בכל א"י יוכלו לקום אבל בשאר הארצות )שבהם לא תתפשט 

ירושלים( לא יוכלו לקום30.

29( תהילים עב-טז.
30( וכמובן שכל הנ"ל אינו אלא לפלפולא בעלמא ולא באתי לקבוע מסמרות בענין.
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ביאור יעודי הגאולה
אבן מקיר תזעק / מציאות אומות העולם בגאולה / אין הדבר תלוי אלא בתשובה / ביאת אליהו / וגר זאב עם כבש 
/ והיה אור הלבנה כאור החמה / הצומח בימות המשיח / ירושלים לעתיד לבוא / לידה בכל יום / אירוסין ונישואין 
/ מורח ודאין / משיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא / משיח בן יוסף / צחצוח הכפתורים / קיבוץ גלויות ושופרו 

של משיח / שור הבר / שחיטת היצר הרע בגאולה

הת' שמואל שי' הושיאר
תלמיד בישיבה

א
אבן מקיר תזעק

יעננה". בימים עברו  וכפיס ]-חתיכת עץ )קיסם([ מעץ  המקור1: "אבן מקיר תזעק, 
היו רגילים בשעת הבניה להניח חצאי לבינים בתוך הקיר בין כל שתי שורות של עצים. 
פירושו הפשוט של הפסוק הוא שהנביא מזהיר את אומות העולם שהחומרים שהם גזלו 

מעם ישראל לשימוש הנ"ל יעידו נגדם מתוך הבניינים שהקימו מהם2. 

מה  כל  את  קולט  שהדומם  מכיון  יזעקו  מסבירים שהאבנים  הפסוק  על  המפרשים3 
שהאדם עושה היכן שנמצא, וכמו שכתוב: "כמה יש לו לאדם להיזהר מעוונות, שלא יחטא 
לפני הקדוש-ברוך-הוא. ואם יאמר האדם, מי מעיד בי, הרי אבני ביתו וקירות ביתו יעידו 
בו". לפי זה מובן שבגאולה האמיתית והשלימה כאשר יזדכך העולם מחומריותו תבוא 
האדמה בטענה לאדם: באיזו רשות הוא דורך עליה והוא אינו אומר דברי תורה?!4, ובשעה 

שחס ושלום יבוא אדם ללקוט תאנה בשבת, התאנה בעצמה תזעק אליו "שבת היום".

כ"ק אד"ש מה"מ מסביר שכעת בזמן הגלות חודרים מעשיו של האדם בקירות ביתו, הן 
קול דיבורו בלמוד התורה והן מעשה המצוות שמקיים, ובזמן הגאולה בו תזדכך גשמיות 

1( חבקוק ב, יא.
2( תענית יא, א. מגילה טז, א, רש"י ותוס'.

3( ראה הערה 2, זוהר ח"ב כח, ב.
4( היום יום ט"ז אדר, ת"י מו"ק פ"ג ה"א.
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העולם באופן שבגשמיות יהיה ניכר החיות האלוקי המחיה אותה, זה יתבטא בכך שהאבן 
תזעק את הרצון האלוקי של הקב"ה שיזעקו קירות ביתו של האדם את מעשיו5.

ב
מציאות אומות העולם בגאולה

המקור6: "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו 
אליו כל הגוים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' וגו'".

הגמרא7 דנה האם אומות העולם יישארו בחיים או ימותו. רבי אלעזר סבר שאומות 
העולם ימותו, כפי שמוכח מהפסוק: "ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלקים", ורבי 
יהושע סבר שפירושו של הפסוק שרק הרשעים שבגויים "ישובו שאולה" - ימותו, אך גויים 
צדיקים יחיו בגאולה. הגויים שיחיו הינם חסידי אומות העולם אשר קיימו שבע מצוות 
בני נח בזמן הגלות8 והתנהגו באופן הראוי לבני אדם9. ובגאולה יעבדו את ישראל על מנת 

שיוכלו לעסוק בתורה כמו שכתוב10: "ועמדו זרים ורעו צאנכם".

ייהפך לטוב  בחסידות מוסבר11 שבזמן הגאולה יתבררו אומות העולם והרע שבהם 
לגמרי )כמו בעל תשובה שזדונותיו נהפכים לזכויות(. אך הם אינם נעשים כלי לקבלת 

קדושה אלוקית והם מבחינת חיצוניות לגמרי.

כ"ק אד"ש מה"מ מסביר12 את אחד מתפקידיו של מלך המשיח "וקרקר כל בני שת". 
בזמן הגאולה תתגלה "אמת ה' לעולם" - שכל דבר בעולם יכיר וירגיש שעצם מציאותו 
היא מהקב"ה, וכתוצאה מכך ירגישו אומות העולם שהם אינם מציאות אמיתית ומציאותם 
העצמית היא אלוקות. תפקידו של מלך המשיח - "וקרקר", לעקור מאומות העולם את 

ישותם ולגלות בהם את מציאותם האלוקית.

5( 'ד"מ' ש"פ ויצא סעי' י"ח, לקו"ש ח"ד פ' ואתחנן סעי' ד' ואילך.
6( ישעיה ב, ב.

7( סנהדרין קה, א.
8( רמב"ם הלכות מלכים פ"ח הי"א.

9( שיחת יום ב' דחג השבועות תשמ"ז סכ"ט.
10( ישעיה סא, ה.

11( אוה"ת דברים ע' א'תשסז-ח, שיחת ר"ח שבט תשמ"ב.
12( לקו"ש חכ"ג ע' 172 ואילך.
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ג
אין הדבר תלוי אלא בתשובה

עם  של  חזרתם  בעקבות  להיות  חייבת  משיח  ביאת  האם  נחלקת  הגמרא13  המקור: 
ישראל בתשובה. דעת רב היא שכבר כלו כל הקיצין וכעת הדבר האחרון שנותר הינו 
תשובה ומעשים טובים שיעשו עם ישראל. לעומת זאת, דעת שמואל היא שהקב"ה יגאל 
את עם ישראל גם ללא תשובה, כיון שהקב"ה שרוי בצער רב עקב מצבם של בני ישראל 

בגלות.

המפרשים14 מסבירים שאכן כל זמני הקיצין שקבעו גדולי ישראל לזמן הגלות כבר 
עברו וכעת נותר רק התעוררותם של עם ישראל לחזור בתשובה ולקיים תורה ומצוות, 
על דרך "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"15. שכעת, ביאת המשיח תלויה בעבודת עם 

ישראל ואין עיכוב מצד הקב"ה16.

ומעשים  בתשובה  אלא  תלוי  הדבר  "אין  הגמרא  ללשון  הטעם  מוסבר17  בחסידות 
טובים" - שכתוב שעם ישראל צריכים לעשות תשובה ודוקא לאחר מכן לקיים מצוות 
ומעשים טובים18, כי למרות המעלה של קיום תורה ומצוות שבא מעצמות אור אין סוף, 
אך כל זה לא יכול לעלות למעלה אלא על ידי התגברות מצד בחי' "רב חסד" שהיא דרגה 

שבעצמות ממש, ובאה דוקא על ידי תשובה שבאה מעצמות הנפש.

כ"ק אד"ש מה"מ הודיע שבדורנו כל בני ישראל כבר עשו תשובה, ע"פ פסק הדין של 
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ש'אנחה' של יהודי הינה תשובה שלימה19. ולכן, גם אם ישנו יהודי 
פרטי שעדין יש אצלו ענינים הדורשים תיקון אין זה מעכב את הגאולה, כיון שכלל ישראל 

מוכנים כבר לגאולה, ולכן "אין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו"20.

13( סנהדרין צז, ב.
14( רמב"ם הלכות תשובה פ"ז ה"ה, מהר"ל נצח ישראל פל"א.

15( ברכות לג, ב.
16( מהרש"א חידושי אגדות סנהדרין צז, ב. ד"ה "אמר רב".

17( שערי אורה לח, ב.
18( שהרי "המעשה הוא העיקר".

19( היום יום ג' תמוז, אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי'צ ס"ע תקנא.
20( 'ד"מ' ש"פ נח בסופו ועוד.
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ד
ביאת אליהו

המקור: על ביאת אליהו לפני בוא הגאולה כתוב בספר מלאכי21: "הנה אנוכי שולח 
לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים 

על אבותם פן אבוא והיכתי את הארץ חרם".

המפרשים22 על הפסוק מסבירים שביאת אליהו הנביא היא על מנת לבשר לעם ישראל 
על בוא הגאולה ועל ידי כך יתכוננו ויקבלו את גמולם הטוב, ביאתו תהיה שלושה ימים 
קודם ביאת משיח, ביום ראשון מספיד ובוכה על עם ישראל הנתונים בהרי הגולה, ביום 
על  מבשר  השלישי  וביום  טוב"23,  "מבשר  שכתוב:  כמו  ישראל  לעם  טוב  מבשר  השני 
הישועה לעם ישראל ובה הקב"ה וגואלם. ובאם לא יכינו עצמם יכה אותם הקב"ה ח"ו 

ב"יום הגדול והנורא" בו יבוא דינו של כל אחד מישראל במשפט שיערך לו. 

נחלקו במשנה מה יעשה אליהו הנביא בעת ביאתו: רבי יהושוע סבר שאליהו הנביא 
יגיע על מנת לקרב את המשפחות שנטמאו בידי הגויים ונתבוללו, ולרחק את אלו שנכנסו 
לעם ישראל שלא על פי תורה. לעומת זאת רבי יהודה סובר שביאת אליהו הינה לקרב את 
המשפחות שנכנסו ונעשו חלק מעם ישראל ואילו אלו שנתבוללו לא ירחיקם. רבן שמעון 
סובר: להשוות את המחלוקת הקיימת בעולם ודעת חכמים: אליהו הנביא בא על מנת 

להשכין שלום בעולם. 

דעת כ"ק אד"ש מה"מ היא על פי הכלל אשר "אין מחלוקת במציאות" ואם כן אין 
לחלוק מה יעשה אליהו הנביא בפועל למתבוללים, אלא מחלוקתם היא: מהי עיקר ומטרת 
ביאתו, ולא מה הוא יעשה בפועל, ועל כן אין זו פלוגתא במציאות מה יעשה אליהו הנביא.

כ"ק אד"ש מה"מ24: ש"כיון שמשיח יכול לבוא בכל יום, 'אחכה לו בכל יום שיבוא', 
בא  הנביא  אליהו  הרי   – המשיח  ביאת  על  זה  שלפני  ביום  לבשר  צריך  הנביא  ואליהו 
לטבריה בפועל ממש בכל יום ומבשר על דבר ביאת המשיח )במיוחד( לאלו שעומדים 

במעמד ומצב של "אחכה לו בכל יום שיבוא"".

21( ג, כג.
22( מדרש פסיקתא רבתי פ' ל"ה.

23( ישעי' נ"ב, ז.
24( ז' תשרי תשנ"א
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ה
וגר זאב עם כבש

פטם[  ]-שור  ומריא  וכפיר  ועגל  ירבץ,  גדי  עם  ונמר  כבש,  עם  זאב  "וגר  המקור25: 
יחדיו, ונער קטֹן נוהג בם, ופרה ודֹב תרעינה, יחדו ירבצו ילדיהן. ואריה כבקר יאכל תבן 
]-למרות שמאכלו הינו בשר[, ושעשע יונק על חור פתן ]-תינוק שעדין יונק מאמו יניח 
ידו על פתח מקום הנחש ולא יוזק[, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה ]-יניח התינוק ידו 
על הארס של הנחש והוא לא יזיקו ויהיה רק כאור מבריק[, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר 

קדשי, כי מלאה הארץ דעה את ה', כמים לים מכסים".

וחידה,  משל  זה  יהיה  הרמב"ם26  לדעת  זה.  יעוד  יתקיים  כיצד  חולקים  המפרשים 
ואילו  יושבים בשלווה,  אינם  וכיום  לזאב,  והגויים  נמשלים לכבש  ישראל  דהיינו, שבני 
בגאולה האמיתית והשלימה ישבו יחד עם הרשעים שבגויים. ואילו הרד"ק27 מפרש שיעוד 
זה הינו כפשוטו - שישרור השלום בין החיות והאדם, ואין לפרש זאת כמשל. כ"ק אד"ש 
מה"מ מתווך בין השיטות שמדובר על שתי תקופות שיהיו בגאולה, בתקופה הראשונה 
יהיה כדעת הרמב"ם שזהו משל, ואילו בתקופה שניה בה יהיו שינויים בסדר העולם הרגיל 

יחיו הכבש והזאב יחדיו.

בחסידות28 מוסבר שבזמן הגלות החילוקים בין הנבראים הינם באים כתוצאה מחוסר 
הדעת שבהם כולל החיות, ועל כן חיה טורפת חיות אחרות. ובגאולה האמיתית והשלימה 

יחיו החיות בשלום יחדיו כתוצאה מהרחבת הדעת שתהיה מהגילוי האלוקי שישרור.

כ"ק אד"ש מה"מ מסביר29 שיעוד זה הינו המשך של תיבת נח, בה שרו כל סוגי החיות 
זה באופן  יהיה  והשלימה  ובגאולה האמיתית  אינה מזיקה לחברתה,  יחדיו כשאף אחת 

נצחי.

25( ישעי' י"א, ו'.
26( רמב"ם הלכות מלכים פי"ב ה"א, וראה לקו"ש חכ"ז פ' בחוקותי.

27( עה"פ. וכן הרמב"ן דרשת 'תורת ה' תמימה', כתבי רמב"ן כרך א, ע' קנד-ה, ובפירושו עה"ת ויקרא 
כו, ו.

28( המשך "וככה" תרל"ז פ' צד-ו.
29( לקו"ש חכ"ה פ' נח ג' סעי' ב'.
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ו
והיה אור הלבנה כאור החמה

שבעת  כאור  שבעתיים  יהיה  החמה  ואור  החמה  כאור  הלבנה  אור  "והיה  המקור30: 
הימים ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא". הגמרא31 מסבירה שבימות המשיח 
אור הלבנה יגדל להיות כמו החמה בזמן הגלות ואור החמה יוכפל בעוצמתו כפול 49, 

וזאת מוכח מהלשון "שבעתיים" - שבע כפול שבע.

המפרשים32 מסבירים שיעוד זה הינו המשך לששת ימי בראשית בו אירע שהלבנה 
'התלוננה' על גודלה, באמרה: "אין שני מלכים יכולים להיות בכתר אחד", זאת אומרת: 
"אין שני המלכים" - הלבנה והשמש, "יכולים להיות בכתר אחד" - לקחת חיות מאותו 
מקור, כך שצריכה הלבנה להיות גדולה יותר מהחמה, ואמר לה הקב"ה - ללבנה: "לכי 
עוד נאמר אשר אור  ומעטי את עצמך", אך בגאולה תוגדל הלבנה לגודלה של החמה. 
זה עתיד לרפא את הצדיקים ולשרוף את הרשעים כמו שכתוב33: "כי הנה היום בא בוער 
כתנור, והיו כל זדים וכל עושי רשעה – קש, וליהט אותם היום הבא, אמר ה' צבאות", 

וצדיקים מתרפאים בה "וזרחה לכם יראי שמי, שמש, צדקה ומרפא בכנפיה".

בחסידות מוסבר34 שענינה של החמה הינה שש המידות המכונות בשם "ז"א", והלבנה 
ענינה ספירת המלכות, ואמנם בששת ימי בראשית הוצרכה הלבנה להתמעט ולהצטמצם, 
שנראה כירידה, אך כל זה בשביל העלייה שתהיה בגאולה, שבה הלבנה - ספירת המלכות 
תהיה למעלה מהחמה - ז"א, כיון שתתגלה מעלתה האמיתית של ספירת המלכות שהיא 

למעלה מכל הספירות שלפניה.

כ"ק אד"ש מה"מ35 מסביר שבגאולה האמיתית והשלימה גם העיניים יאירו מצד עצמם 
והיעוד  וכירח",  "ועינינו מאירות כשמש  והירח, כמו שכתוב:  יזדקקו לאור השמש  ולא 
יתגשם בגאולה על ידי מעשינו ועבודתינו במשך זמן הגלות שעל ידי כל מצוה מאירים 

את הגלות שענינה חושך ולילה, לאור היום.

30( ישעיה ל, כו.
31( סנהדרין צא, ב. וברש"י שם.

32( רש"י על אתר. זוהר פ' בראשית.
33( מלאכי ג, כג.

34( המשך תרס"ו ע' רצא. ועוד.
35( לקו"ש ח"ט שיחה לפ' ואתחנן ע' 64. י"ט כסלו תשח"י סי"א.
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ז
הצומח בימות המשיח

מהירות הצמיחה

המקור )ילקוט שמועני בחוקותי כו רמז תרעב(: "ונתנה הארץ יבולה לא כדרך שעושה 
עכשיו אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון . . ביום שנזרעת בו ביום עושה פירות . . ".

המפרשים מסבירים שבעקבות חטא עץ הדעת, נענש האדם בתפוקה ירודה של יבול 
האדמה, ועל כן צריך להתאמץ ולהזיע כדי ליהנות מתנובת השדה כמו שכתוב36: "ארורה 
האדמה בעבורך . . וקוץ ודרדר תצמיח לך . . בזיעת אפיך תאכל לחם". בגאולה האמיתית 
בעקבותיו,  שבאו  העונשים  כל  ויתבטלו  הדעת  עץ  חטא  על  התיקון  יושלם  והשלימה 
והאדמה תשוב להצמיח פירות במהירות כמו לפני החטא כך שבאותו יום שנוטע את העץ 
- יצמיח פירות. ועל כן חורשי השדות והקוצרים יפגשו זה את זה. ומרוב המהירות צמיחת 

הפירות "עתידה הארץ שתוציא פירות בכל יום ויום"37.

ישראל  בני  של  דרגתם  על  מורה  )בגשמיות(  זה  שיעוד  מסביר38  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
)ברוחניות( בגאולה. דהיינו: שהסיבה שבזמן הזה הפירות צומחים באיטיות ולא במהירות 
גדולה, זה בגלל חטא עץ הדעת, ובעיקר משום שעניניו הרוחניים של האדם - התורה, 
המצוות, והדברים הגשמיים )השדה וכו'( אינם בהתאחדות גמורה כדי לקבל את ברכת ה' 
הזו. מה שאין כן בגאולה - הדברים הגשמיים של האדם יהיו באחדות גמורה עם שורשם 

ומקורם - הקב"ה, ואזי יתקצר זמן צמיחת הפירות. 

איכות הצמיחה

המקור: "עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות ]-לחם אפוי הראוי לאכילה[ וכלי 
מילת ]-בגדים העשויים מצמר משובח[" 39. 

36( בראשית ג, יז-יט.
37( מהר"ל, נצח ישראל פ"נ.

38( לקו"ש חל"ז ע' 191.
39( שבת ל, ב. כתובות קיא, ב.
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"מנין שאף העץ עתיד להיות מאכל ת"ל עץ פרי . . אלא מה פרי מאכל אף העץ עתיד 
להיות מאכל. מנין שאף אילני סרק עתידין להוציא פירות ת"ל ועץ השדה יתן פריו40".

המפרשים מסבירים שבגאולה האמיתית והשלימה41, לא יזדקקו לדריכת על הענבים 
להפיק מהם יין כיון שהענבים יהיו מלאים כל כך שיזלו מהם ממילא יין וההרים ייזלו חלב 
אותו ישקו לצאן. גודלם של הפירות יהיו עצום בהרבה מכפי שאנו רואים בזמן הגלות. 
בגמרא מסופר42 אודות החיטה שגודלה יהיה כגודל עץ דקל, ומפני צער האדם שלא יוכל 
לעלות לגובה כזה, יביא הקב"ה רוח שתוריד את כל גרגירי החיטה ועל ידי כך האדם 
יתפרנס ויביא אוכל לבני ביתו. יצא מהארץ בגדים ולחמים בצורה ניסית, העץ עצמו יהיה 

ראוי לאכילה, וגם העץ סרק יוציא פירות43.

אוכל  אלא  ושבע  הרבה  אוכל  אדם  שיהא  לומר  צריך  אין  לשובע  לחמכם  ואכלתם 
קימעא ומתברך עליו כמה שנאמר להלן וברך את לחמך ואת מימיך.

)מקורות: א.מנין שאף העץ עתיד להיות מאכל ת"ל עץ פרי. אם ללמד שעושה פירות 
הרי כבר נאמר עושה פרי אם כן למה נאמר עץ פרי, אלא מה פרי מאכל אף העץ עתיד 

להיות מאכל. מנין שאף אילני סרק עתידין להוציא פירות ת"ל ועץ השדה יתן פריו.

ב. ונתנה הארץ יבולה לא כדרך שעושה עכשיו אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון 
ומנין אתה אומר שתהא השדה נזרעת ועושה פירות בת יומה ת"ל זכר עשה לנפלאותיו 
ואומר תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע ביום שנזרעת בו ביום עושה פירות. ועץ השדה 
יתן פריו, לא כדרך שעושה עכשיו אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון. מנין אתה אומר 
יהא אילן נוטע ועושה פירות בן יומו. ת"ל זכר עשה לנפלאותיו. ואומר עץ פרי עושה פרי 
למינו ביום שניטע בו ביום עשה פירות . . והשיג לכם דיש את בציר שתהו עסוקין בדיש 

עד שהגיע בציר ובציר ישיג את זרע שתהו עסוקין בבציר עד שיגיע זרע.(

40( )ילקוט שמעוני בחוקותי כו רמז תרעב(:
41( עמוס ט, יג ובמפרשים.

42( כתובות הנ"ל. מהר"ל על ברכות מ, א כותב שתגדל אך תהיה כגודל אילן.
43( מהר"ל.
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ח
ירושלים לעתיד לבוא

המקור44: "והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות, 
והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה 

באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

המפרשים מתארים יעוד זה, שגודלה של ירושלים יהיה כארץ ישראל וארץ ישראל 
תתרחב ותתפשט לכל העולם. הקב"ה יגביה אותה ג' פרסאות מהארץ, וענני שמיא ישאו 
את בני ישראל על מנת שיוכלו להגיע אליה. ירושלים תהיה נקיה מכל הטומאה ששרר 
כדכד  "ושמתי  שכתוב45:  כמו  עשירותה  בה  שניכרת  מפוארת,  ותהיה  הגלות,  בזמן  בה 
שמשותיך", שהקב"ה ישים אבן כדכד46 בחומות ירושלים. עם ישראל יתעשר בעושר רב 
ועל ידי כך ירבו השלום והאחווה בין היהודים. הקב"ה יפרוש את עורו של הלוויתן על פני 
חומות ירושלים וייצא ממנו זיו המבהיק עד סוף העולם, ומבית קדשי הקדשים ייצא נחל 

ובו מיני אילנות ומגדנות, שירפא את כל החולים.

בחסידות47 מוסבר שירושלים היא מלשון "יראה שלם" - שלימות היראה. כשיהודי היה 
מגיע לירושלים, בזמן בית המקדש, היה רואה אלוקות במוחש בעיניו הגשמיות. ובגאולה 
האמיתית והשלימה תתפשט מעלה זו של ירושלים בכל ארץ ישראל, שבכל מקום יראה 

היהודי אלוקות בפשטות.

כ"ק אד"ש מה"מ שואל48: בקשר לפסוק "והיה באחרית הימים" ישנם שני פירושים 
לכאורה סותרים. כתוב שתהיה חומת אש סביב לירושלים, ומאידך כתוב "פרזות תשב 
ירושלים" - ללא חומה? ומבאר שענינה של החומה בדרך כלל הוא להגן מפני האוייב - 
להגן מפני הקליפות והסטרא אחרא שבעולם, אך בגאולה האמיתית והשלימה שבה יעביר 
ה' את רוח הטומאה מן הארץ ולא יהיה עוד רוע בעולם, תהיה חומת ירושלים שענינה 

יהיה גילוי אור ה' סביבות ירושלים.

44( ישעיה, ב בתחילתו, וכן נתנבא הנביא מיכה פ"ד, א.
45( ישעי' נד, יב.

46( אבן יפה כמו יהלום.
47( שיחת י"ג תשרי תשל"ו סי"ב.

48( התוועדויות תשמ"ב, א, ע' 285 מאמר ד"ה "בראשית ברא אלקים גו'".
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ט
לידה בכל יום

המקור49: "כי הא דיתיב רבן גמליאל ]רבן גמליאל היה יושב ודורש[: עתידה אשה 
שתלד בכל יום שנאמר50 "הרה ויולדת יחדיו", לגלג עליו אותו תלמיד, אמר: אין כל חדש 
תחת השמש?, אמר ליה: בא ואראך דוגמתן בעוה''ז, נפק אחוי ליה תרנגולת ]הראה לו 

תרנגולת שמטילה ביצים בכל יום[.

המפרשים51 מסבירים את החידוש שיהיה בימות המשיח בו יתקצר הזמן שבין עיבור 
הוולד לבין לידתו. האישה תתעבר, ולמחרת תלד, ובו ביום שתלד תתעבר מחדש ותלד 
למחרת שוב וכן הלאה. וזאת מוכח מדוגמת הגמרא על שהות הזמן בין עיבור התרנגול 
ולא  העובר  יוולד  העיבור  זאת מפרש שביום  לעומת  האריז"ל53  הביצים52.  לבין הטלת 

ימתינו למחרת יום העיבור.

בחסידות54 מוסבר שבזמן הגלות העיבור נמשך ט' חודשים כיון שבאופן כללי ישנם 
צמצומים רבים על אלוקות, וספירת המלכות שתפקידה להמשיך בפועל את האור האלוקי 
לעולמות התחתונים ) - בריאה יצירה עשיה( זקוקה ליניקה גדולה מעולם האצילות, וכל 
זה לוקח ט' חודשים. בגאולה האמיתית והשלימה שאוא"ס יאיר בכל העולמות והם יזדככו, 

ממילא ספירת המלכות תמשיך במהירות לוולד את חיותו והלידה תתקיים במהירות.

י
אירוסין ונישואין

המקור: נאמר במדרש55: משל למלך שקדש אשה וכתב לה מתנות מועטות, כיון שבא 
ללקחה כתב לה מתנות רבות כבעל, כך העולם הזה אירוסין היו שנאמר56: "וארשתיך לי 
לעולם" ולא מסר להם אלא הלבנה בלבד שנאמר: "החדש הזה לכם", אבל לימות המשיח 

49( שבת ל, ב.
50( ירמיה לא, ז.

51( רש"י ומהרש"א שבת הנ"ל.
52( בכורות ח, א.

53( ליקוטי הש"ס על שבת הנ"ל. שיעורים בספר התניא אגה"ק סי' כ"ו ע' 1751.
54( יהל אור ע' תריט.

55( שמו"ר ל"א, טו.
56( הושע ב, כא.
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"כי בועליך עושיך" באותה שעה מוסר להן את הכל שנאמר58:  נישואין שנאמר57:  יהיו 
"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד".

המפרשים59 מסבירים שבזמן הגלות בני ישראל הינם כארוסה של הקב"ה, ועל כן הוא 
יכול לגרשם ולהחזירם, אך בגאולה האמיתית והשלימה בה יהיו נישואין בין בני ישראל 

לקב"ה ועל כן לא יוכל לגרשם.

כ"ק אד"ש מה"מ מסביר60 שבזמן הגלות בני ישראל הינם כמאורסים, ובשעה שהבעל 
עושה תנאי עם האישה, יכול הוא לבטלו. אך בגאולה שיתקיימו הנישואין בין בנ"י לקב"ה 
לא יוכל ה' לבטל את התנאי עם עם ישראל שהרי זהו מחובתו כבעל לאישה. והנישואין 
יתבטאו בכך שבני ישראל יקבלו את פנימיות התורה ויזכו לראות את הקב"ה במוחש, כמו 

שכתוב: "וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר".

עוד מסביר כ"ק אד"ש מה"מ61: שכיון שהגאולה נמצאת כבר כאן - "הנה זה עומד אחר 
כותלנו" ממילא צריך ללכת לחתונה של הקב"ה עם בני ישראל עם 'מרגליות' ולבושים 
הכי נאים כמתאים לחתונה כזו, והלבושים של יהודי הינם לימוד התורה ובפרט לימוד 
תורת החסידות, ועל ידי "מעשינו עבודתינו במשך זמן הגלות" בהם בני ישראל ילמדו 
חסידות בשפע כך שכל העולם ישטף מלימוד זה, מזרזים את ביאת הגאולה האמיתית 

והשלימה.

יא
מורח ודאין

המקור62: "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה, ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה 
ולא  עיניו  למראה  ולא  ה'  ביראת  והריחו  ה',  ויראת  דעת  רוח  וגבורה  עצה  רוח  ובינה 

למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים והוכיח במישור". 

המפרשים מסבירים ש"מורח ודאין63" הינה אחת ממעלותיו של מלך המשיח שיהא 

57( ישעי' נד, ה.

58( דניאל יב, ג.
59( מהרש"א תענית טז, א, רש"ש שם.

60( י"ט כסלו תשי"ב ס"ט, 'ד"מ' ש"פ חיי שרה ס"ו, התוועדויות תש"נ ע' 130 ואילך, ש"פ שופטים תשי"ג, 
ש"פ שמות תשמ"ז.

61( לקו"ש ח"כ ע' 177.
62( ישעיה יא, א.

63( סנהדרין צג, ב.
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מריח ודן, כלומר, "והריחו" הוא מלשון ריח, שיוכל מלך המשיח להריח את בני האדם 
ולדעת אם הינם חייבים או פטורים בדין וינסה לזכותם64. וזאת יהיה על פי רוח הקודש 
ולא יזדקק לעדויות ואף לא למראה עיניו ושמיעת אוזניו וכדומה65. בין המעלות שישנם 
לחוש הריח שהינו חוש רוחני וקל, הפירוש "קל" שעל ידי חוש הריח יוכל מלך המשיח 
להבין ולבחון בקלות את הדין שיבוא לידו66, כמו כן חוש הריח אינו כמו שאר חושי האדם 

שאינו נפגם בחטא עץ הדעת67.

בחסידות מוסבר68 שהיכולת של מלך המשיח לפסוק על ידי הריח הינה מכח חכמה 
ובינה שהינם כלי מוח שכליים, שכח החכמה הוא נקודת ההשכלה, וכח הבינה הוא הפשטת 
ההשכלה והרחבתו במוח, כוחות אלו פועלים על ידי כח העצמות שנושא הפכים וניגודים, 

וזאת יהיה בימות המשיח שכוח העצמות יתגלה.

יב
משיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא

המקור69: "ומעלת המשיח הוא לאבתא צדיקייא בתיובתא דהיינו שתהי' מעלת ומדרגת 
התשובה מתגלה בצדיקים גמורים שזה תלוי בביאת משיח דוקא . . אבל צדיקים שיזכו 

למעלת התשובה יהיה אחר ביאת המשיח דוקא".

בגמרא כתוב שתשובה הינה באה על חטא ועון שיהודי עשה, היהודי מתחרט על כך 
ושב אל ה'. מציאות כזו אינה שייכת בצדיקים אשר אינם טעמו טעם חטא כמו שכתוב: 

"לא יאונה לצדיק כל און".

דרך  הינה  אלא  שליליים  מדברים  כתוצאה  באה  אינה  שתשובה  מחדשת  חסידות 
בעבודת ה' שבה יהודי צריך להתנהג. וכפי שאמר אדה"ז: "יהודי יכול להיות עובד השם 
במשך שבעים שנה ולהגיע לדרגות הנעלות ביותר עד לדרגת צדיק גמור, ולא לטעום 

טעמה של תשובה". מובן אם כך שמעלת התשובה צריכה להיות בכל סוגי היהודים.

64( לקו"ד ח"ב ע' 268 .
65( יד רמה.

66( רד"ק.
67( בני יששכר סיון ד, ו. חושי האדם נפגמו בחטא אדה"ר, וזאת מוכח מהמילים: "ותרא" "ותקח" ותתן" 

"וישמעו" ועוד. 
68( סה"מ מלוקט ח"ב ע' רצא.

69( לקו"ת דרושים לשמ"ע צב, ב.
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וזהו מעלותו של משיח, שאף על פי שצדיק אינו שייך שיעבור על חטא, אך מעלת 
התשובה ודאי שייכת גם אליו ולכן יחזיר את הצדיקים בתשובה לאחר ביאת משיח.

בשלימות,  עשו תשובה  ישראל  בני  כל  כבר  זה  הודיע שבדורנו  מה"מ70  אד"ש  כ"ק 
כולל השלימות של "משיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא" מצד הניצוץ משיח בכל אחד 

מישראל ועל כן כבר הכל מוכן לגאולה.

יג
משיח בן יוסף

. . מאי עבידתיה? פליגי בה רבי דוסא  המקור71: "וספדה הארץ משפחות משפחות 
ורבנן, חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג, וחד אמר על יצה"ר שנהרג . . וכיון שראה משיח 
בן יוסף שנהרג אומר לפניו רבש"ע איני מבקש ממך אלא חיים, אומר לו חיים עד שלא 

אמרת כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר72 'חיים שאל ממך נתתה לו'".

המפרשים מסבירים שמשיח בן יוסף יהיה מבני בניו של אביה בן ירבעם73. ענינו של 
משיח בן יוסף הינו לבשר אודות ביאת משיח לפני ביאת משיח בן דוד, ולהכין את העולם 
לקבלתו74. הוא ילחם בכל המורדים במשיח בן דוד עד שיפול במערכה מול ארימלוס 
במלחמת גוג ומגוג75. ואם עם ישראל יחזרו בתשובה שלימה, יזכו ומשיח בן דוד יגיע מיד 

ללא משיח בן יוסף76.

בחסידות77 מוסבר שענינו של משיח בן יוסף הוא ספירת היסוד, ומשיח בן דוד הוא 
ספירת המלכות. ועל פי מאמר יחזקאל הנביא "קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה גו' 
וקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף גו' ומלך אחד יהיה לכולם" מובן - שבגאולה האמיתית 
והשלימה יהיה משיח בן דוד כלול עם משיח בן יוסף, כך שספירת היסוד משפיעה בספירת 
המלכות ולא נפרדת ממנה, ועד שמגלה בה את מעלתה, ששורשה האמיתי הוא בחינת 

אין סוף. 

70( 'ד"מ' ש"פ בלק ס"ז.
71( סוכה נב, א.

72( תהילים כא, ה.
73( זוהר חדש פ' בלק.

74( פרקי היכלות רבתי פרק לט, ספר זרובבל, מדרש אגדת משיח.
75( סוכה לעיל.

76( אמונות ודעות לרס"ג מאמר הגאולה.
77( תורת חיים צג, א.
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כ"ק אד"ש מה"מ מבאר שבמשיח בן יוסף אין ענין של מיתה והוא חי לעולם כמו משיח 
בן דוד78. ועד שהם נעשים דבר אחד ממש, כך, שמשיח בן יוסף כלול במשיח בן דוד79.

יד
צחצוח הכפתורים

כבר  הם  משיח.  לקראת  ללכת  המדים  את  מצחצחים  כבר  הם   .  . "ראו  המקור80: 
מצחצחים את הכפתורים של הבגדים ללכת לקראת משיח".

כל יהודי הינו יוצא בצבא ה', כפי שכתוב81: "כל יוצא צבא בישראל". ממילא זקוק 
הוא לבגדי שרד ]-בגד איש צבא[ על מנת ללכת לקבל פני משיח, ובגדי השרד זקוקים 
אופן  לאחד.  הנפרדים  הבגד  צידי  שני  את  לחבר  הינו  הכפתור  של  ענינו  לכפתורים82. 
החיבור הינו כמנהג ישראל לחבר את הכפתורים שהכפתור הימני עולה על גבי השמאלי, 

כך שהצד הימני משפיע על הצד השמאלי83.

כ"ק אד"ש מה"מ הודיע שבדורנו כבר סיימו לצחצח את הכפתורים ועומדים כך כבר 
משך זמן, וממילא אנו מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו84.

טו
קיבוץ גלויות ושופרו של משיח

האובדים  ובאו  גדול  בשופר  יתקע  ההוא  ביום  "והיה  נאמר85:  ישעי'  בספר  המקור: 
בו  הגאולה86  בוא  לפני  הזמן  על  נאמר  זה  והנדחים בארץ מצרים". פסוק  בארץ אשור 
יתעוררו בני ישראל שהיו מפוזרים בין קצווי תבל החל מעבר לנהר סמבטיון87 וכלה בארץ 
מצרים88 על ידי תקיעת השופר ויתקבצו יחדיו ויעלו לארץ ישראל ויחזרו בתשובה לפני 

78( משיחת ש"פ פנחס תשי"ט סעי' לב.
79( לקו"ש חל"ב ע' 185, 'ד"מ' ש"פ ויגש, מבואר באריכות בספר "יחי המלך המשיח" לרב שד"ב וולפא.

80( שיחת שמח"ת תרפ"ט.
81( במדבר א, ג.

82( שיחת כ"ב שבט תשמ"ח אחר סיום השבעה.
83( התוועדויות תשמ"ז ח"ב ע' 173-4, לקו"ש חכ"ה 481 תרגום מאידית.

84( שיחת ש"פ ויצא ז' כסלו תשמ"ח )התוועדויות ח"ב ע' 542 ואילך( ובעוד ריבוי מקומות.
85( כ"ז, י"ג.

86( ילקוט 'מעם לועז' תהילים צ"ה ע' שנ"ה.
87( רש"י עה"פ.

88( מלבי"ם עה"פ.
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ביאת משיח. ואף יהודי לא ישאר בגלות ח"ו, אפילו באם יהיה יהודי אחד שישאר מעבר 
לנהר יאספהו הקב"ה בכבודו ובעצמו ויקחהו לארץ ישראל89.

מסופר במדרש90 שבעת קיבוץ הגלויות יגידו כל עם ישראל הלל. כמו שכתוב: "יאמרו 
גאולי ה' אשר גאלו מיד צר", וההבדל בין גאולת יחיד לרבים, שגאולת יחיד אומר עליה 

ברכת הגומל, משא"כ על גאולת הרבים אומרים הלל.

בחסידות מוסבר91 על הכתוב בפסוק "יתקע" ואינו מוזכר מי הוא זה שיתקע בשופר. 
ומסבירים שהוא הדרגה הכי עליונה אצל הקב"ה שהינה מוסתרת ונעלמת, והיא דרגת 
עצמות אין סוף. אך בהגיע זמן הגאולה יתקע הקב"ה בעצמו ויעורר את היהודים שאינם 
שומרי תורה ומצוות המכונים "אובדים ונדחים" שגם הם יעלו יחדיו לגאולה האמיתית 

והשלימה.

כ"ק אד"ש מה"מ אומר92 שיעוד זה כבר החל בכמה ענינים ובפרט לאחר ההתעוררות 
במלחמת ששת הימים.

טז
שור הבר

המקור93: "הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך, חציר כבקר יאכל ]אוכל חציר במקום 
בקר[, הנה נא כחו במותניו, ואונו ]כוחו[ בשרירי בטנו, ]בעת[ יחפץ זנבו כמו ארז, גידי 
פחדיו ישרגו, עצמיו אפיקי נחשה גרמיו כמטיל ברזל ]עצמותיו קשות כמו הטלת ברזל[, 
הוא ראשית דרכי א-ל העשו יגש חרבו ]הוא הבהמה הראשונה של הקב"ה - ולעתיד לבוא 
רק ה' יוכל לשוחטו[, כי בול הרים ישאו לו וכל חית השדה ישחקו שם ]"בול" מלשון יבול 
- שההרים יתנו לו יבול, וכל החיות יאכלו בהרים אלו ולמרות גודלו לא ייראו ממנו[" 94.

בגמרא95 מסופר שלאחר שברא הקב"ה את שור הבר זכר ונקבה - מנע מהם את כח 
ותכונותיהם,  בגודלם  קיימים  בעודם  להתקיים  יכול  העולם  שאין  כיון שראה  ההולדה, 

ובפרט שיתרבו מהם עוד וולדות כמוהם, 

89( תד"א זוטא י"ד.
90( ילקוט מעם לועז תהילים ק"ז ע' ע', שמו"ר כ"ג, ו'.

91( לקו"ת דרושים לר"ה.
92( סה"מ מלוקט ו' ד"ה "והיה ביום ההוא".

93( איוב מ, טו.
94( מצו"ד עה"פ.

95( בבא בתרא עד, ב.
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המפרשים מתארים96 את שור הבר רבוץ על אלף הרים כמו שכתוב97: "בהמות בהררי 
מימי  ושותה  מחדש,  יום  בכל  לאכילה  עשב  לו  המצמיחים  הרים  באלף  ורועה  אלף", 

הירדן98 כל מה שנובע ממנו למשך שנים עשר חודשים99 בלגימה אחת. 

בחסידות מוסבר100 שענינו של שור הבר הינו השור שבמרכבה בעולמות העליונים, 
ושם יש לו איזה צד אחיזה בגבורות קשות שבנפש הבהמית. אך שור הבר בגאולה הינו 
עצומה  אהבה  של  )-תוקף(  דקדושה  מגבורות  הוא  שלו  הגבורה  וכח  בתכלית  מבורר 

לקב"ה ולא מצד הנפש הבהמית.

העיניים  את  לפתוח  רק  צריכים  ממש  אלה  "שבימינו  הודיע101:  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
ולראות את המציאות בפועל ממש, היינו שיושבים יחד עם הקב"ה בשולחן ערוך לסעודת 

הנישואין, הסעודה דלווייתן ושור הבר ויין המשומר".

יז
שחיטת היצר הרע בגאולה

ובפני  הצדיקים  בפני  ושוחטו  הרע  ליצר  הקב"ה  מביאו  לבא  "לעתיד  המקור102: 
הרשעים, צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה, הללו בוכין 
בוכין  ורשעים  כזה,  גבוה  יכולנו לכבוש הר  ואומרים היאך  בוכין  בוכין. צדיקים  והללו 
ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה, ואף הקב"ה תמה עמהם שנאמר103 

'כה אמר ה' צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא". 

המפרשים104 מסבירים ששחיטת היצר הרע אסורה בשבת, משום שעל ידי השחיטה 
ניתז דם ועובר על מלאכת צובע האסורה בשבת, או משום נטילת נשמה בשבת. אך, מכיון 
שמטרת בריאת היצר הרע הינה שחיטתו בגאולה, לכך התירו לשוחטו. אופן השחיטה 

96( מדרש רבה, פנחס, סימן חי.
97( תהילים נ, י.

98( לדעת רשב"י מנהר היוצא מגן עדן כמ"ש: "ונהר יוצא מגן עדן . . ".
99( מחלוקת בין חכמים לבין ריב"ל הסובר שישה חודשים.

100( מאמרי אדמו"ר האמצעי, במדבר ג', ע' תתקלו.
101( סה"ש תשנ"ב, ע' 165.

102( סוכה נב, א.
103( זכריה ח, ו.

104( כש"ט סי' עח, מהרש"א על שבת עה, א, אור החיים פ' שמות יא, ה.
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יהיה שייקחו מהיצר הרע את החלק הטוב שבו )שהוא הוא המחייה אותו(. לכן, בלקיחת 
חלק זה, יתבטל באופן ממילא מן הארץ.

בחסידות מוסבר שבגאולה האמיתית והשלימה יתברר כל העולם בשלימותו על ידי 
עבודת הבירורים של היהודי בזמן הגלות. שלימות הגילוי האלוקי בגאולה יהיה על ידי 
שחיטת היצר הרע, כמו שכתוב "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", שעל ידי כך לא יהיה 

נתינת מקום לרע כלל.

כ"ק אד"ש מה"מ מסביר105 את מאמר רז"ל "אין שחט אלא ומשך", שהקב"ה לא ישחט 
את היצר הרע וישמידו, אלא 'ימשוך' אותו לקדושה, ועל ידי כך יוכל יהודי לאהוב את ה' 

בתכלית השלימות בשני יצריו - יצר טוב ויצר רע.

105( לקו"ש חכ"ד תבוא ב'.
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קונטרס

התגלות משיח בשנות הנפלאות

 הת' שלום רפאל שי' מזרחי
תלמיד בישיבה

הקדמה:

שיחותיו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ מהשנים התנש"א – התשנ"ב מתייחדות בהגעתן 
בהמשך ובשייכות לשיחה הידועה מכ"ח ניסן, השיחה בה דורש כ"ק אד"ש מה"מ 'עשו כל 

אשר ביכולתכם' להביא משיח צדקנו בפועל ממש, תיכף ומיד ממש.

והנה, בשיחה דכ"ח ניסן עצמה כ"ק אד"ש מה"מ אינו מורה על דרך עבודה מסויימת 
להבאת הגאולה, ומטיל זאת עלינו - החסידים, להבין כוונתו הק', וכלשונו הק'1 'שימצאו 
מכם אחד, שנים שלושה, שיטכסו עצה מה לעשות וכיצד לעשות, ועוד והוא העיקר – 
שיפעלו שתהי' הגאולה האמתית והשלימה בפועל ממש, תיכף ומיד ממש', וגם בשיחת 
ש"פ שמיני מורה כ"ק אד"ש מה"מ רק ש'כל אחד ואחד מישראל, אנשים נשים ואפילו טף, 
יש לו אחריות להוסיף בעבודתו להביא את משיח צדקנו בפועל ממש . . ובמה מתבטאת 
עבודה זו – הרי זה ג"כ בפשטות: בהוספה בתורה ובמצוות, בלימוד התורה – נגלה דתורה 
ופנימיות התורה, ובקיום המצוות בהידור . . וכל זה – מתוך הצפי' והתשוקה וכו' חזקה 

לגאולה2", אך אינו מורה על דרך עבודה מסויימת הנדרשת ע"מ להביא את הגאולה.

השיחות  ובפרט  זו,  שיחה  לאחר  הבאות  השיחות  בהמשך  אשר  לומר,  יש  וע"כ 
הראשונות – שיחות חודש אייר התנש"א - מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בפרטיות 'מה לעשות 

1( שם ס"ו.
2( שם סט"ו.



480      שערי ישיבה   

וכיצד לעשות3' ע"מ להביא את משיח צדקנו4, ונוסף על פשוטם של דברים, ישנו בזה 
עומק לפנים מעומק, מתאים לתוכנה הכללי של הגאולה ולפרטיה, וכפי שיתבאר להלן 

בעז"ה.

וכמו כן, יש לבאר כיצד רואים את התקדמותו של תהליך הגאולה המתחיל מהתגלותו 
זאת  לראות  ניתן  כיצד  ולבאר  התשנ"ב,   – התנש"א  השנים  במהלך  המשיח,  מלך  של 
בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ המקבילות לתהליך זה, וכן לבאר את מהותה של תקופתנו עליה 
התבטא כ"ק אד"ש מה"מ בעצמו5 שאלו הם "ימות המשיח בהם נמצאים עכשיו", וכיצד 

ניתן לראות את התממשות הגאולה בפועל בעולם.

וכיון ש"המעשה הוא העיקר" יש לבוא ולבאר אף את מהות העבודה שנותרה על מנת 
שנזכה לשלימותה של הגאולה – קבלת פני משיח צדקנו.

ובכללות, ייחלק הביאור לשלושה חלקים עיקריים:

בחלק הראשון של הדברים יבוא ביאור מהותם של ג' ענינים כלליים בימות המשיח א. 
– עיקר ענינו של משיח – גילוי מציאותו - בחי היחידה, פעולתו של מלך המשיח 
בעולם וביטול העולם כליל לאלוקות בתקופה הב' דימות המשיח, ע"פ שיחות כ"ק 
 אד"ש מה"מ וב"הדרנים על הרמב"ם" מהשנים התשמ"ו, התשמ"ט והתנש"א, בפרט.
התנש"א,  אייר  מחודש  הק'  בשיחות  אלו  ענינים  ג'  נמצאים  כיצד  גם  ויתבאר 
של  המהות  עיקר  כהגדרת  מהשיחות,  ובהוראות  השיחות  במהלך  ומשתקפים 
ביכולתו על מנת  כל אשר  כאו"א מישראל לעשות  נדרש  ימות המשיח עבורם 
להביאם בפועל. אמנם, בחלק זה של הדברים יתבאר כיצד מוזכרים ג' ענינים אלו 

בשיחות הקודש כדבר העתיד להתרחש ולא כמציאות שישנה עתה.

דורנו ב.  נשיא  של  התגלותו  תהליך  בארוכה  יתבאר  הדברים  של  השני  בחלק 
כמלך המשיח, החל מהגעת הזמן הראוי להתגלותו בתחילת קיץ התנש"א, ועד 
גם מהותה של  תובן  הביאור  ולפי  סופה של השנה.  בפועל לקראת  להתגלותו 
תקופתנו – ימות המשיח, ומהות העבודה המוטלת עלינו עתה – קבלת פני משיח 

צדקנו.

3( לשונו הק' בהשיחה דכ"ח ניסן.
4( ראה גם שבתחילת השיחות מציין כמ"פ להשיחה דכ"ח ניסן, ובמענה להרה"ח ר' חיים גוטניק )נדפס 
ב'ליקוט מענות קודש' התנש"א עמ' 115( שההוראה בהשיחה דש"פ תזו"מ להוסיף בלימוד עניני גאולה ומשיח 

היא המענה על התביעה בהשיחה דכ"ח ניסן, ויומתק ע"פ המבואר לקמן בפנים.
5( שיחת מוצאי י"ט כסלו התשנ"ב, ס"ז.
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את ג.  לראות  ניתן  כיצד  יבואר  הביאור  את  החותם  והאחרון  השלישי  בחלק 
ג' הדברים שנתבארו בחלק הראשון של הביאור בשיחות הק'  התממשותם של 
משנת התשנ"ב, ובדברים אלו יושלם הביאור ותובן היטב מהותה של תקופתנו, 

תקופת הגאולה.

מקומות  אלו  באי  אשר  ואפשר  בלבד,  דעתי  עניות  לפי  הוא  כולו  הביאור  כפשוט, 
במייל  ותיקונים  הארות  הערות,  לקבל  ואשמח  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  דברי  בהבנת  טעיתי 

.shalomrefeal@gmail.com

ויה"ר שע"י ההוספה בלימוד עניני גאולה ומשיח, אשר היא ה"דרך ישרה, קלה ומהירה 
לפעול התגלות וביאת המשיח6" ופעולת הטעימה מהגאולה7, ותחילת ההכרה וההרגשה 
שנמצאים על סף התחלת ימות המשיח8, ועד ל"ימות המשיח9 - בפשטות10" ותיכף ומיד 
–שלימותם, התגלות כ"ק אד"ש מה"מ לעין כל ע"י פעולותיו כ"משיח ודאי", נזכה לקיום 

ומימוש כל אותם דברים בגלוי לעיננו הגשמיות11, תיכף ומיד ממש.

יהיו הדברים לעילוי נשמת סבתי מרת ג'ני בת יצחק ע"ה, ודודי רפאל בן דוד ע"ה.

6( ד"מ תזו"מ סי"ב.
7( ד"מ ואתחנן סי"א.

8( ד"מ בלק ס"ט.
9( שיחת מוצאי י"ט כסלו התשנ"ב, ס"ז.

10( הוספה ע"פ סרט ההקלטה משיחה הנ"ל..
11( שהרי "העיניים הרוחניות של בנ"י רואות כבר את הגאולה" )ד"מ בא סי"ד(.
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חלק ראשון
ג' ענינים בימות המשיח:

וגילוי אלוקות שלמעלה  ג' ענינים בימוה"מ - גילוי היחידה, תיקון העולם  יקדים דברי כ"ק אד"ש מה"מ אודות 
מהבריאה / יקביל הענין דגילוי היחידה לשיחת ש"פ תזו"מ / יבאר ענין הנ"ל בסוף ס"ח בשיחה / יבאר עפי"ז 
ההוראה שבסוף השיחה / יקביל הענין דתיקון העולם למהלך השיחה בש"פ אחו"ק / יבאר עפי"ז ההוראה מהשיחה 
/ יקשה על ביאור זה ויוכיח הקושיא בלשון השיחה דש"פ אמור / יבאר גדר נעלה יותר בענין ד'גאולה' - גולה 

בתוספת אלף / יבאר עפי"ז ההוראה מהשיחה

א
ענינו העיקרי של משיח

שיחות חודש אייר התנש"א הינן השיחות הראשונות הבאות לאחר ה"שיחה הידועה12" 
דכ"ח ניסן, ועוסקות – רובן ככולן – בעניני הגאולה האמיתית והשלימה והדרכים והפעולות 

שיש לנקוט ע"מ לפעול ביאתה בפו"מ.

כיצד  ולבאר  לבוא  יש  ניסן,  דכ"ח  לשיחה  בהמשך  באות  אלו  ששיחות  כיון  והנה, 
מבטאות השיחות הנ"ל את המענה על השיחה דכ"ח ניסן, וכיצד מורות הן כיצד להתכונן 
כ"ק  דברי  ובהקדים  הגאולה,  הפנימי של  לתוכנה  ביאתה, מתאים  את  ולפעול  לגאולה 

אד"ש מה"מ בביאור ענינה של הגאולה וביאת משיח צדקנו.

והנה, ב'הדרן על הרמב"ם' משנת התשמ"ו13, לאחר אריכות הביאור בשיחה על 'תיקון 
העולם' שיהיה בימות המשיח, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ אשר 'ענינו העיקרי' של משיח אינו 
תיקון העולם, ומטרה זו אינה אלא הסתעפות מענין עיקרי יותר המתרחש בביאת משיח.

ומבאר, אשר ענינו העיקרי של משיח הוא 'מלך מבית דוד', וענינה של הגאולה הוא 
'שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח', וכלשונו הק' בשיחה14:

"ענינו העיקרי של משיח הוא )לא בכדי לתקן את העולם, אלא( ענין בפני עצמו - 

12( לשוה"ק של כ"ק אד"ש מה"מ במענה לר' רמי אנטיאן. קיץ נ"א.
13( נדפס בלקו"ש חכ"ז ע' 249 ואילך.

14( סי"ב.
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"מלך מבית דוד", וענין ביאת המשיח )בעולם( - שזה יהיה לאחר "בנה מקדש במקומו 
וקיבץ נדחי ישראל", שאז הוא "משיח בודאי" - הוא שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח 
)שהוא למעלה מענין תיקון העולם(, אלא שכתוצאה מזה "יתקן )גם( את העולם כולו", 

שגם העולם יהיה בשלימות, עד אשר "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

והנה, בפנים השיחה כ"ק אד"ש מה"מ אינו מבאר מהו ענינו העיקרי של משיח, ורק 
מבאר )בדרך שלילה( שענינו העיקרי של משיח הוא ענין בפני עצמו, למעלה מענין תיקון 
העולם, אמנם, מעיון בהערות על קטע זה בשיחה ניתן לבאר מהו ענינו העיקרי של משיח;

וזלה"ק בהערה 36 )על המילים "ענין בפ"ע"(:

"להעיר מהידוע שמשיח יזכה לבחי' יחידה, ומכיון שענין יחידה הוא "שמקבלת מיחיד, 
כי היא רק תשוקתה ליחידו של עולם בלבד" - לכן, משיח )בחי' יחידה( הוא ענין בפ"ע - 

דוגמת יחידו של עולם".

ובהערה 37 )על המילים "מלך מבית דוד"(:

מצד  רק  )לא  הוא  דוד"(  מבית  )"מלך  זה  שענין  משמע  הרמב"ם  לשון  "מפשטות 
ההבטחה ש"לא תכרת המלוכה מזרע דוד לעולם", אלא( הגדר דמשיח.

וההתנשאות  שהמלוכה  א.  אופנים:  שני   - שבמלך  הידוע,  ע"פ  זה  לבאר  ויש 
למלך",  אותו  ועושים  עליהם  אותו  שמנשאין  העם,  "מן  )בעיקר(  באה  שלו 
כלל  מזולתו  להסכמה  צריך  ש"אינו  ב.  עם".  בלא  מלך  "אין  אמרו  זה  ועל 
עם". בלא  גם  להיות(  יכולה  דמלכות  זו  )ובחינה   . בעצם.  מלך  להיותו   וכלל, 
ויש לומר שמה שדוד זכה בכתר מלכות, ו"עיקר המלכות לדוד" הוא - שלמלכי בית דוד 
יש )גם( הענין ד"מלך בעצם", ועפ"ז יובן מה שהתואר דמשיח הוא "מלך מבית דוד" - כי 
משיח הוא ענין בפ"ע )שלמעלה מענין תיקון העולם(, בחינת "מלך בעצם" שאינו תלוי 

בהעם".

ובשולי הגליון הב' )על המילים "מלך בעצם" שבסוף הע' 37( מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ:

"ראה גם המשך תער"ב שם. . דענינו של משיח )מה שיזכה לבחינת יחידה( הוא דוגמת 
בחינת "מלך בעצם"".

והעולה מכל האמור הוא, שענינו העיקרי של משיח - "מלך בעצם", הוא ענין גילוי 
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משיח15,  של  העיקרי  ענינו  הוא  זה  וענין  בעולם,  והמשכתה  היחידה,  בחינת   - בחינתו 
שלמעלה מענין תיקון העולם.

ב
"יתקן את העולם"

ענין נוסף בביאת משיח הוא ענין "תיקון העולם", וכפי שכותב הרמב"ם לאחר שמביא 
את סימני מלך המשיח בספרו היד החזקה16 "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד 
שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד", וענין 
זה ענין עיקרי הוא בימות המשיח, כי בימות המשיח תושלם "תכלית בריאת עולם הזה . . 
שנתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים17", וענין זה יתבטא בתיקון כל העולם והנהגתו 

כפי רצון ה'.

ובהדרן דשנת תשמ"ו מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בארוכה את ענין תיקון העולם, ומבאר, 
שענין תיקון העולם נחלק לשתי דרגות זו למעלה מזו – הכרת העולם במציאות ה' על 
פי גדרי שכלו )"יש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא"(, וביטולו של העולם לקב"ה 
הנעלה מגדרי העולם, ובשני ענינים אלו נשלמת פעולת תיקון העולם, שמכיר במציאותו 

הבלעדית של ה' ונוהג לפיה.

ג
כמים לים מכסים

רצון  לפי  נוהג  כולו  והעולם  בשלימות,  נפעלה  העולם  תיקון  שפעולת  אף  אמנם, 
ה' בשלימות, הרי שמ"מ נשאר העולם כמציאות בפ"ע, ועדין אינו בטל במציאות כלפי 

הקב"ה.

וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ18 בפסוק "ומלאה הארץ דעה את ה'" שמביא הרמב"ם 
בסיום ספרו, שאף על פי ש"הארץ" מלאה וחדורה כולה ב'דעה את ה'", מ"מ, עדין נשארת 
היא מציאות לעצמה, וביטול מוחלט של העולם לאלוקות יהיה רק בתקופה השניה של 
ימות המשיח19, כשיהיה שינוי מנהגו של עולם, ועל כן, לאחר שמסיים הרמב"ם לבאר את 

15( ראה ג"כ קונ' ענינה של תורת החסידות ס"ו.
16( הל' מלך המשיח פי"א ה"ד.

17( תניא רפל"ו.
18( הדרן על הרמב"ם התשמ"ט ס"ו, ובכ"מ.

19( בענין ב' התקופות בימוה"מ ראה בארוכה לקו"ש חכ"ז ע' 191 ואילך. ובכ"מ.
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גדרה של התקופה הראשונה20 בימות המשיח, מוסיף הרמב"ם בסיום וחותם ספרו רמז 
למצב נעלה יותר, בו תתבטל מציאות העולם כליל כלפי הקב"ה, עד אשר יורגש ש"אין 

עוד מלבדו".

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ21 שביטול העולם לאלוקות בתקופה השניה של ימות המשיח 
כל  ש"הים"  וכשם  בשלימות,  העולם  מציאות  את  וימלא  שיחדור  מוחלט,  ביטול  יהיה 

מציאותו היא "מקום המים22", כך לא תהיה לעולם כל מציאות לבד "דעה את ה'". 

ומוסיף לבאר23, אשר באופן זה גם הדעה את ה' גופא היא נעלית יותר, כי ידיעת ה' 
כל  ממציא  והוא  ראשון  מצוי  "הוא  שהקב"ה  הידיעה  רק  היא  הארץ"  ד"ומלאה  באופן 
נמצא", ובאופן הנעלה יותר ידיעת ה' היא שבלי מציאות ה' "אין דבר אחר יכול להמצאות", 

ונמצא שהוא לבדו המציאות היחידה.

ובהדרן על הרמב"ם משנת התנש"א, מחלק כ"ק אד"ש מה"מ את ב' ענינים אלו לשתי 
התקופות שיהיו בימות המשיח, ומבאר24, שהרמב"ם לא הביא בספרו את תיאור התקופה 
השניה בימות המשיח, כיון שענינו של ספר הרמב"ם הוא "הלכות הלכות" ופעולת הלכות 

התורה בעולם נשלמת בתקופה הראשונה בימות המשיח25:

""לכל הדעות )גם לדעת שמואל והרמב"ם שפוסק כוותי'( יהי' לעתיד ביטול מנהגו של 
עולם וחידוש במעשה בראשית ]כמו: תחיית המתים, ביטול כלי זיין, ועד"ז "כל הדברים 
שנאמרו על ידי כל הנביאים" )ש"כל הספרים מלאים בדבר זה"(, לא רק באופן דמשל 

וחידה, אלא גם כפשוטם[ בתקופה השניה דימות המשיח,

להתקופה  בנוגע  גם  המשיח  דימות  המצב  בתיאור  המשיך  לא  שהרמב"ם  והטעם 
כאן בתיאור  ויהי' חידוש במעשה בראשית ]כשם שלא האריך  שיבטל מנהגו של עולם 
המצב ד"חיי העולם הבא"[– מפני שתוכנו של ספר הי"ד הוא "הלכות הלכות" שענינם 
לפעול בעולם שיהיה כפי הוראות התורה, אשר ענין זה נעשה בשלימות על ידי ע"י ביטול 
וחזרת המלכות לישראל ע"י המלך  ומבטל"(  נוגש  יהיה להם  )"לא  "שיעבוד מלכויות" 

20( המחוייב ההלכתי של ימות המשיח – שלימות מצוות התורה.
21( שם.

22( בשונה מהמבואר בהדרן משנת התשמ"ו, שאע"פ ש"הים" מלא ב"מים", עדין הוא מציאות ומקום בפ"ע.
23( ס"ז שם ואילך.

24( ראה גם לקו"ש חכ"ז שיחה א' לפ' בחוקותי ס''ט.
25( ס"ו, ויומתק ע"פ ביאורו של כ"ק אד"ש מה"מ )לקו"ש חח"י, שיחה ב' לפ' בלק( בגדרו ההלכתי של 
משיח וממילא גדרם של ימות המשיח )תקופה הא'( כזמן בו ישובו כל הלכות התורה לשלמותם שהיתה בזמן 

הבית, ע"ש.
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נשלמת  שבזה  וכיון  האמורה",  מצותה  ככל   .  . בימיו  המשפטים  כל  ש"חוזרין  המשיח, 
פעולת ה"הלכות", שהעולם )עולם כמנהגו נוהג" מבלי שיתבטל דבר ממנהגו של עולם או 

חידוש במעשה בראשית( מתנהג ונעשה כפי התורה – נשלם בזה גם ספר ההלכות.

ויש לומר, שלאחרי השלימות דכל פרטי הלכות התורה )בסיום ספר ההלכות( בתיאור 
ע"פ  יהי'  )שהעולם  בעולם  התורה  הלכות  פעולת  תושלם  שאז  המשיח  דימות  המצב 
התורה(, מוסיף הרמב"ם בהלכה האחרונה )סיום וחותם דספר ההלכות( בקיצור וברמז 
יותר,  נעלית  דרגא  יש  הזמן"  "באותו  בעולם שתהי'  הלכות התורה  פעולת  שבשלימות 
אשר, עם היות ששלימות יתירה זו אינה בגדר הפעולה דהלכות, הרי היא נעשית בגמר 
ושלימות פעולת הלכות התורה בעולם, שאז נתגלה ה"כלל" )סֿך הכל( דהלכות התורה".

לאחר  הנפעלת  זו  שלמות  של  שענינה  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  מבאר  ה'הדרן'  ובהמשך 
שלמות פעולת ה"הלכות" בעולם, הוא ביטול העולם לאלוקות בתכלית, וכלשונו26:

"ובהלכה האחרונה דהלכות מלך המשיח, שהיא גם סיום וחותם כל הלכות התורה 
)גמר ושלימות הלכות התורה ופעולתם בעולם(, מוסיף הרמב"ם ענין חדש – ה"כלל" )סך 

הכל( דהלכות התורה ופעולתם בעולם:

מצד פעולת הלכות התורה בעולם, גם לאחרי שנשלמת הפעולה דכל הלכות התורה 
שהעולם כולו מתנהג בפועל כפי הוראת התורה, נשאר העולם בגדרי מציאותו, מציאות 
לעצמו, ובמילא, גם מצב העולם בימות המשיח הוא באופן שלא יבטל דבר ממנהגו של 

עולם.

ספר  ושלימות  )בגמר  בעולם  ופעולתם  התורה  דהלכות  ה"כלל"  כשמתגלה  אבל 
ורצונו של הקב"ה,  )לא הפעולה בעולם, אלא( חכמתו  ההלכות(, שענינם העיקרי הוא 
ומציאות העולם אינה אלא בשביל קיום הלכות התורה – אזי נעשית השלימות האמתית 
שלמעלה מהעולם, ובמילא, ניתוסף גם במצב העולם בימות המשיח שלימות נעלית יותר 

שהיא שינוי מנהגו של עולם".

ונמצאו עד כאן ג' ענינים בימות המשיח:

היחידה א.  בחי'   – המשיח  מלך  של  התגלותו  עצם  הוא  משיח  של  העיקרי  ענינו 
הכללית, 'מלך בעצם', והמשכתו בעולם.

מלך המשיח "יתקן את כל העולם לעבוד את ה' ביחד", ותיקון זה נחלק ל – א. ב. 

26( ס"ט שם.
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בגדרי מציאותו. ב. הכרת העולם בדרגת  הכרת העולם באלוקות המחיה אותו 
האלוקות שלמעלה מהעולם, אך בדרגה זו על שני פרטיה, נשאר העולם כמציאות 

בפ"ע )אלא שמציאות זו מהותה היא ביטולה לאלוקות(.

בתקופה השניה של ימות המשיח תתגלה דרגת האלוקות שלמעלה מגדרי העולם ג. 
תתבטל  וממילא  השלילה(,  ידיעת  לא  גם  השגה,  שום  אין  זו  )ובדרגה  לגמרי 

מציאות העולם באופן מוחלט לאלוקות )"כמים לים מכסים"(.

ד
ד"מ תזריע מצורע – ענינו העיקרי של משיח

ולאחר הקדמה זו ניתן לבוא ולבאר את רצף השיחות משבתות תזו"מ, אחו"ק ואמור, 
מצד  הנדרשת  העבודה  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  תזו"מ  דש"פ  שבשיחה  לומר,  ויש 
ענינו העיקרי של משיח – גילוי היחידה, ובשיחות דש"פ אחו"ק ואמור מבאר את העבודה 

ד"יתקן את העולם" ו"כמים לים מכסים", וכפי שיתבאר לקמן.

דהנה, בשיחה של ש"פ תזו"מ מבאר באריכות את התוכן הפנימי של ענין הנגעים, 
ומביא מהלקו"ת, אשר ענינם האמיתי של הנגעים הוא אורות עליונים מאוד, שמצ"ע אינם 
יכולים לירד ולהתלבש בכלים, וע"כ אפשר שימשך מהם דבר הנראה כנגע בחיצוניות, 

ותיקון הנגעים הוא ע"י גילוי ענינם האמיתי כאור עליון.

שלמעלה  בחינה  ע"י  רק  יתאפשר  הנגעים  של  האמיתי  ענינם  שגילוי  שם,  ומבאר 
מאורות וכלים, רצוא ושוב, ומבאר שזהו ענינה של בחי' התפארת שמושרשת בבחי' הכתר 
שלמעלה מסדר השתלשלות, שמצד הבל"ג שבה יכולה לחבר ההפכים ולהמשיך אורות 

בכלים.

ועל דרך זה הוא גם בנוגע לגלות ולגאולה, שעל אף ההעלם החיצוני השורר בזמן 
הגלות הרי שלאמיתו של דבר "קוב"ה סליק בגלותא לעילא ולעילא", ונמשכת בעולם 
דרגה שלמעלה מהתגלות בכלים, עד שנשתלשל למטה חושך והעלם כפשוטו, ובחיבור 

האורות הנעלים דהגלות עם ה'כלים', מתגלים אורות אלו בטוב הנראה והנגלה.

ובסוף סעיף ז' בשיחה אומר כ"ק אד"ש מה"מ אשר המשכת ה"אורות עליונים" ב"כלים" 
וגילוי תוכנה האמיתי של הגלות, נפעל על ידי העבודה באופן דמס"נ בזמן הגלות, מכיון 
מסדר  שלמעלה  'יחיד'  בבחי'  שמושרשת  שבנפש,  היחידה  בחי'  מצד  באה  זו  שעבודה 
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ההשלשלות, ועל כן בכחה לחבר ההפכים דרצוא ושוב, אורות וכלים, ע"ד המבואר קודם 
לכן אודות בחינת התפארת.

 – התפארת  בחי'  אודות  לאורכה  בשיחה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  אשר  נמצא  וא"כ 
מקבילים לענין גילוי היחידה, ענינו של מלך המשיח עצמו - מלכות27.

ה
מציאותו של משיח בזמן הגלות

ויש לומר, אשר ענין זה מודגש עוד יותר בדבריו של כ"ק אד"ש מה"מ אודות מלך 
המשיח, הקרוי בשם "מצורע" על שם שסובל תחלואים בזמן הגלות, עת בה ממתין ומצפה 

להתגלותו ולגאולת ישראל, בסוף סעיף ח' בשיחה, ובהערות שם.

ולכאורה, בהשקפה ראשונה נראה שדברים אלו הינם כעין "דרך אגב" בשיחה, ונועדו 
רק להדגיש את הקשר בין שם הפרשה "מצורע" למלך המשיח ולגאולה השלימה, אך אין 
כאן קשר מהותי ותוכני המבטא את כללות מהלך השיחה – גילוי אמיתת ענינה של הגלות 

על ידי בחי' התפארת – בחי' היחידה, שלמעלה מההגבלות דסדר השתלשלות.

ישיר  כהמשך  בא  בשיחה  זה  קטע  כי  עולה,  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בדברי  מעיון  אמנם, 
ומבטא אף הוא את ענינו העיקרי של מלך המשיח – גילוי בחי' היחידה והמשכתה בעולם.

וזלה"ק בסוף ס"ח בשיחה:

"ומודגש עוד יותר בשמו של משיח )הגואל( שנקרא בשם מצורע – "מצורע של בית 
רבי", ש"יתיב ביני עני סובלי חלאים", "מנוגעים, והוא נמי מנוגע" – שמשיח נמצא בעולם 
בזמן ומקום הגלות, ובמצב של גלות, שסובל תחלואי הגלות ]כהמשך הגמרא "אמר רב 
רבינו  היינו  ודאי  מאותן שחיין עכשיו  "אם משיח  רבינו הקדוש",  כגון  הוא  חייא  מן  אי 
הקדוש, דסובל תחלואים וחסיד גמור הוה"[, ומצפה בקוצר רוח ובכליון עינים להתגלות 
)מההעלם בזמן ומצב הגלות(, דמלך המשיח גואל את ישראל בגאולה האמתית והשלימה 

שאין אחרי' גלות, כפס"ד הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד וכו'"".

ועל המילים "אם משיח מאותן שחיין עכשיו" נעמד כ"ק אד"ש מה"מ בהערה 66 ומעיר:

27( ולדיוקם של דברים, בחי' תפארת ובחי' מלכות אינן מקבילות זו לזו )וכפי שרואים בשיחה דתזו"מ 
עצמה, שכ"ק אד"ש מה"מ שולל עבודה שמצד "מלכות" בפ"ע, ומורה על עבודה שמצד בחי' ")מלכות שב(
תפארת"(, אך בחינות אלו משתלשלות זו מזו, ע"י השתלשלות הכתרים זה מזה )ראה בענין זה ברנ"ט ריש 

ד"ה יחיינו מיומיים(.
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"וע"פ פס"ד הרמב"ם )הל' מלכים ספי"א( "ואם יעמוד מלך מבית דוד כו'" – היינו שהוא 
כבר מלך28".

וכאן יש לשוב ולהיזכר בדברי כ"ק אד"ש מה"מ בהדרן דתשמ"ו29, אשר "משיח הוא 
ענין בפ"ע – מלך מבית דוד", ובביאור תוכן הענינים הפנימי, בהערות 36 ו37 שם, ש"ענין 
בפ"ע" מקביל לענינה של בחי' היחידה, אשר גם היא ענין בפ"ע "שתשוקתה ליחידו של 
עולם בלבד" וש"מלך מבית דוד" הוא הגדר דמשיח, שמעלת מלכותו היא מלכות בעצם, 
"כבר מלך" עוד בזמן הגלות, מצד  כן משיח הוא  ועל  שאינה תלויה בהמלכה של עם, 

ההתנשאות ומעלת המלוכה העצמית שבו30.

וא"כ, נמצא שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ בקטע זה בשיחה היא לבטא את ענינה של בחי' 
– כפי שהיא בדמותו של מלך המשיח  – המגלה את אמיתת ענינה של הגלות  היחידה 
עצמו, המחכה לגילוי תוכנה האמיתי של הגלות בגאולה האמיתית והשלימה – "טהרת 

המצורע".

ו
ביאור ענין הנ"ל בהוראה מהשיחה

וכתוכנה הכללי של השיחה העוסקת בגילוי היחידה, כן הוא תוכנם של קישור הדברים 
לפרק השבועי בפרקי אבות ולהוראה מהשיחה - המשקפת ומבטאת את תוכנה הכללי:

הביאור בפרקי אבות עוסק בביאור מאמרו של רבי 'איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם', 
ואשר תוכן שאלתו של רבי היא - מהי ה"דרך הישרה, הקלה והמהירה", שעל ה"אדם הזה 

)ש"הוא במדרגה גדולה . . שלימו דכולא"(", לפעול כדי להביא את משיח בפועל?

ובהערה 74 נעמד כ"ק אד"ש מה"מ על שאלה זו, ומוסיף פרט משמעותי בתוכנה:

כוכב  "דרך  שהפסוק  כידוע  מישראל,  שבכאו"א  משיח  וביאת  מהתגלות  "ומתחיל 
מיעקב גו'" שקאי על מלך המשיח, קאי גם על כאו"א מישראל, כיון שיש בו ניצוץ מנשמת 

משיח".

וא"כ נמצא שתוכנה הכללי של השאלה הוא - מהי הדרך הישרה, הקלה והמהירה 

"היינו  נכתב   ))RebbiDrive( "מפתח"  ע"י מערכת  )פורסמה  כפי שהוכנה להגהה  28( להעיר שבשיחה 
ועפי"ז  שהוא מאותן שחיים עכשיו", ובעת הגהת השיחה שינה כ"ק אד"ש מה"מ ל"היינו שהוא כבר מלך", 

יומתק הדיוק במילים אלו כדלקמן בפנים.
29( הוזכרו לעיל - אות א'.

30( וכנ"ל, בשולי הגליון הב' להערה 37 מבאר שענין "מלך בעצם" מקביל לדרגתו של משיח כבחי' יחידה.
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לפעול התגלות בחי' היחידה - ניצוץ משיח הפרטי שבכל אחד, על מנת שגילוי זה יביא 
ויפעל לאחמ"כ את גילוי בחי' היחידה הכללית שבדור - משיח צדקנו עצמו!

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ, אשר "המענה לזה - כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו 
מן האדם", וכנ"ל בתחילת השיחה אשר התורה מקבילה לבחי' התפארת, ומצד מעלתה 
בכוחה לגלות דרגה שלמעלה לגמרי מסדר השתלשלות - בחי' הכתר, אשר בכוחות הנפש 
מקבילה לבחי' היחידה, ומצד מעלתה של דרגה זו ניתן לחבר את שתי התנועות דרצוא 

ושוב, אורות וכלים. 

את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  וספיה"ע,  הזמן  של  לתוכנו  הנ"ל  הענין  קישור  ולאחר 
ההוראה למעשה בפועל מכללות הביאור בשיחה, וזלה"ק:

בנוגע   – שבתפארת"  "מלכות  ע"י  המשיח  וביאת  להתגלות  ישרה"  ה"דרך  "וביאור 
למעשה בפועל:

ובהקדמה – שכיון שמשיח צדקנו עומד לבוא תיכף ומיד, אבל עדין לא בא בפועל, 
שלכן דרושה ההשתדלות האחרונה )"סוף לבושיו"( של כאו"א מישראל להביא את המשיח, 
צריכה להיות הפעולה )לא ע"י מלכות בטהרתה, ענינו של מלך המשיח עצמו, אלא( ע"י 
)תפארת(,  בתורה  שהוא  כפי  )מלכות(  המשיח  של  ענינו  כלומר,  שבתפארת",  "מלכות 
כאמור לעיל )ס"ט( שע"י התורה )ענינו של משיח בתור "רב"( נמשכים ומתגלים האורות 

עליונים דהגאולה )ענינו של משיח בתור "מלך"( באופן פנימי.

ובפשטות: "תפארת" – הו"ע לימוד התורה, ו"מלכות שבתפארת" – הוא לימוד התורה 
בעניני מלך המשיח ובעניני הגאולה שנתבארו בריבוי מקומות,

– בתורה שבכתב )ובפרט "בדברי הנביאים. . שכל הספרים מלאים בדבר זה" ( ובתורה 
 – וגם  ובמדרשים,   ) סוטה  מסכת  ובסוף  סנהדרין  במסכת  )ובפרט  בגמרא  פה,  שבעל 
ובמיוחד – בפנימיות התורה, החל מספר הזהר )ש"בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזהר 
כו' יפקון בי' מן גלותא ברחמים" (, ובפרט בתורת החסידות )שע"י הפצת המעיינות חוצה 
אתי מר דא מלכא משיחא (, בתורת רבותינו נשיאינו, ובפרט בתורתו )מאמרים ולקוטי 
שיחות( של נשיא דורנו – מעין ודוגמא והכנה ללימוד תורתו של משיח, "תורה חדשה 
מאתי תצא", שילמד לכל העם פנימיות התורה )טעמי תורה(, ידיעת אלקות )"דע את 
ויודעים  יהיו ישראל חכמים גדולים   .  . (, כפס"ד הרמב"ם ש"באותו הזמן  אלקי אביך" 

דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כו'" –
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וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה )"מלכות שבתפארת"( היא ה"דרך 
ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש", עכ"ל.

ולכאורה, מדוע מציין כ"ק אד"ש מה"מ בפירוט לכל חלק וחלק מחלקי התורה בהם 
יש ללמוד את עניני הגאולה, ואינו מסתפק בהוראה הכללית ללמוד עניני גאולה ומשיח - 

והלומד ימצא את ענינים אלו בעצמו31?

ועוד יש לדקדק בלשונו של כ"ק אד"ש מה"מ, שעל חלק מחלקי התורה מוסיף דגש 
כגון "בפרט" או "ובמיוחד", ובחלקים אחרים בתורה אינו מוסיף את הדגשה זו?

אלא שבהוראה זו ופרטיה, מציין כ"ק אד"ש מה"מ את חלקי התורה העוסקים בהתגלות 
היחידה – ענינו העיקרי של משיח, ובסדר ד"מן הקל אל הכבד":

– בתורה שבכתב )ובפרט "בדברי הנביאים . . שכל הספרים מלאים בדבר זה"( ובתורה 
שבעל פה, בגמרא )ובפרט במסכת סנהדרין ובסוף מסכת סוטה( ובמדרשים – כללות ענינה 
של התורה הוא – כמבואר לעיל בשיחה – דרגה שלמעלה מהעולם וע"כ בכוחה לחבר 
רצוא ושוב, וכנ"ל שהתורה היא בחי' התפארת אשר שרשה בכתר שלמעלה מהשתלשלות, 
ודרגה זו מקבילה לבחי' היחידה )כתר( שבנפש שע"י גילויה ניתן לחבר רצו"ש ולגלות את 

תוכנה הפנימי של הגלות כגאולה. 

ובין הציון לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה אין כ"ק אד"ש מה"מ מדגיש "ובמיוחד", 
כיון שחלק הנגלה שבתורה בכללותו חד הוא לענין גילוי שרשה של התורה בבחי' הכתר.

וגם – ובמיוחד – בפנימיות התורה, החל מספר הזהר )ש"בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר 
הזהר כו' יפקון בי' מן גלותא ברחמים" ( - בחלק זה, העוסק בפנימיות התורה, מוסיף כ"ק 
אד"ש מה"מ "ובמיוחד", כי פנימיות התורה היא בחי' השמן שבתורה, אשר מקבילה עוד 

יותר לבחי' היחידה שבנפש32. 

 ,) ובפרט בתורת החסידות )שע"י הפצת המעיינות חוצה אתי מר דא מלכא משיחא 
בתורת רבותינו נשיאינו – אך לתורת החסידות נוספת בזה מעלה נוספת, כי בשונה מרוב 
חלקי פנימיות התורה שאינם מובנים כ"כ בשכל האדם, נועדה תורת החסידות לחדור אף 
בשכלו של האדם )ועד לשכל דנפה"ב(, אשר בזה רואים עוד יותר את חיבור ב' ההפכים 

31( בפרט ש)כמעט ו(אין בפנים השיחה מ"מ פרטי למיקום מסויים באחד מחלקי התורה, אלא רק ציון 
בערכים  זה,  בדורנו  שרבו  המפתחות  "בספרי  לעיין  יש  הפרטיים  המקומות  את  למצוא  שכדי  ועד  כללי, 

המתאימים )גאולה, משיח וכיו"ב(" )הע' 110 שם(.
32( ראה קונטרס ענינה של תורת החסידות ס"ז.
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בכח שלמעלה מהשתלשלות: פנימיות התורה שלמעלה מהעולם מחד, ומאידך – חדירה 
בהבנה והשגה דשכל האדם33. 

 ובפרט בתורתו )מאמרים ולקוטי שיחות( של נשיא דורנו – ובתורת החסידות גופא 
נשיא דורנו, כיון שמהותו של נשיא דורנו היא בחי'  נוספת מעלה מיוחדת בתורתו של 
ד"משה"  ההפכים  ב'  את  מחבר  עצמו  הדור  נשיא  וגם  הדור,  שבאותו  הכללית  היחידה 
ו"איש האלוקים34" מצד חיבורו הנצחי לכח הבלתי מוגבל של הקב"ה כפי שהוא למעלה 

מהשתלשלות. 

ונמצא אשר ההוראה מהשיחה מבטאת את כללות מהלך השיחה – גילוי ה'יחידה' – 
ענינו העיקרי של משיח.

ז
ד"מ אחרי קדושים – "יתקן את העולם"

שיחת הד"מ לש"פ אחו"ק, עוסקת ברובה בביאור מהותה של הגאולה המתבטא בשמה 
"גאולה – גולה בתוספת אל"ף", ולעומת שיחת ש"פ תזו"מ, יש לבאר ששיחה זו עוסקת 
בתפקידו של משיח הבא לאחר שנפעל עיקר ענינו – התגלותו והמשכתו בעולם – תיקון 

העולם ועשייתו דירה מושלמת להשי"ת בתחתונים.

דבר  כל  ביטול  פירושה  "גאולה"  מה"מ שהמילה  אד"ש  כ"ק  מבאר  השיחה  במהלך 
כל המציאות הקיימת המתחילה לחוש  ושחרור  הגלות,  בזמן  ה'  לרצון  ומנגד  המפריע 

ולהרגיש בכל עת את ה"אל"ף" – דרגת "אלופו של עולם" המחיה אותה תמיד.

והרי הדברים מקבילים לענין "תיקון העולם" המבואר בארוכה בהדרן דשנת התשמ"ו, 
מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שפעולת הלכות התורה בעולם )מתחיל מהראשונה שבהם: לידע 
שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא( תושלם בימות המשיח, אשר אז "יהיה העולם 
בציור המתאים וכו', דלא רק שלא יהיה שום מניעות מצד העולם לקים התומ"צ, אלא 
אפשר  שיהיה  בכדי  ה'"  את  דעה  הארץ  ד"מלאה  באופן  יהיה  גופא  שהעולם   – אדרבה 

להאדם לקיים "מצוות ידיעת ה'" בשלימות35".

וגם כשמוסיף כ"ק אד"ש מה"מ להקשות כיצד נרמזים ענינים שהינם "שינוי מנהגו 

מעלתה  מצד  ובנפש,  בעולם  בתורה,  וגליא  סתים  חיבור  בענין  החסידות  תורת  של  מעלתה  ביאור   )33
כ"עצם פנימיות התורה" – ראה לקו"ש חט"ו ע' 286 ואילך. וראה ג"כ לקו"ש ח"ו ע' 40, ועד"ז בכ"מ. 

34( ראה באריכות ד"מ צו ס"ד ואילך.
35( ס"י שם.
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של עולם" )כתחיה"מ וכו'( בענין ד"גולה בתוספת אל"ף", הביאור הוא שתכלית הכל – 
גם הענינים שלמעלה מהעולם – היא השלמת ה"דירה לו ית'" שבשבילה היתה הבריאה 

מלכתחילה.

ח
ביאור ההוראה מהשיחה בדרך זו

וככללות מהלך השיחה, עוסקת גם ההוראה מהשיחה36 בראיית עניני הגאולה בתוך 
מציאות העולם, בדחיית המחשבה לשלול את העיסוק ב"מנהגו של עולם", ובהכנת עניני 

העולם לגאולה האמתית והשלימה, ע"י ניצולם לעניני קדושה, תורה ומצוותיה.

ועד"ז מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בהרחבה ובאריכות, כיצד רואים את מימוש ענין זה 
במאורעות האחרונים בעולם, המראים כיצד הנהגתם של אוה"ע היא בענינים המשלימים 

את התכלית ד"לשבת יצרה", בהוספה בעניני גמ"ח וחינוך בינם לבין עצמם.

וממילא, חותם כ"ק אד"ש מה"מ את השיחה במילים:

"המסקנא מהאמור לעיל בנוגע לפועל:

הגאולה באה דוקא ע"י העבודה בגלות, דגילוי אלופו של עולם ב"גולה", כך שדור זה, 
הדור האחרון של הגלות, יהי' הדור הראשון של הגאולה.

והקב"ה עוזר שרואים במאורעות האחרונים בעולם איך העולם בעצמו מסייע ומוביל 
לגאולה.

ב"מעשינו  להוסיף  צריך  מישראל  שכאו"א   – כנ"ל   – הוא  הדבר  פירוש  ובפשטות 
ועבודתינו" בכלל שמביאים את הגאולה, כולל ובמיוחד – כמדובר בהתוועדות שלפנ"ז – 
בלימוד התורה בעניני גאולה, בתושב"כ )ש"כל הספרים מלאים בדבר זה"(, ותושבע"פ, 

משנה וגמרא ומדרשים וכו'37".

36( סי"א ואילך.
37( שם סי"ד, ובפשטות ההוראה להוסיף בלימוד עניני גאולה ומשיח באה כאן מפני שהדרך לפעול את 
הע'  )וראה  מהעולם  שלמעלה  היחידה"  גילוי   – משיח  של  העיקרי  מ"ענינו  ונמשך  מתחיל  העולם"  "תיקון 
120 שם, אשר מקשר גם את לימוד עניני גאולה ומשיח לענין ד"גולה בתוספת אל"ף" כחלק מכללות מהלך 
השיחה שעוסק בגילוי ותיקון העולם(, אמנם כאן אינו מפרט דרגות שונות בלימוד עניני גאולה ומשיח בתורה 
המקבילים לבחי' היחידה )כבשיחה דש"פ תזו"מ(, ואולי הוא משום ש)בשונה מהשיחה דש"פ תזו"מ(הנושא 

העיקרי של שיחה זו _אינו גילוי היחידה אלא( תיקון העולם.
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ט
ד"מ אמור – כמים לים מכסים

והנה, לאחר שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ איך ששמה של הגאולה - "גולה בתוספת אל"ף" 
מבטא את כללות ענינה של הגאולה – גם ענינים שהינם "שינוי מנהגו של עולם", כיון 
שתכלית כל עניני הגאולה היא להשלים את כוונת הבריאה ד"דירה בתחתונים" – עדין 

ניתן לבוא ולהקשות:

כיצד ניתן לומר שעניני הגאולה שהינם "שינוי מנהגו של עולם" יוכלו להירמז במילה 
ענינים אלו  והרי  "אלופו של עולם",  גולה בתוספת אל"ף" שמורה על דרגת   – "גאולה 
בתוך העולם  ובודאי שאינם מבטאים את הפעולה  לגמרי,  שוללים את מציאות העולם 

להיות לו ית' דירה בתחתונים?

זו מקשה כ"ק אד"ש מה"מ בתחילת השיחה דש"פ אמור38,  ויש לומר, שאת קושיא 
כשמקשה שוב כיצד ניתן לומר שהמילה "גאולה" שתוכנה הוא "גולה בתוס' אל"ף" מבטא 
את הגאולה האמתית והשלימה על כל פרטיה, והרי בגאולה יהיו ענינים שלמעלה מדרגת 

האלוקות ד"אלופו של עולם"?

יהי',  – שאז  "ועאכו"כ כשמדובר אודות הגאולה האמתית והשלימה   - וכלשונו הק' 
 – גילוי אלקות שלמעלה מהבריאה  )בכל הבריאה(,  נוסף על הגילוי דאלופו של עולם 
"אלה תולדות פרץ" מלא שגבוה יותר מה"מלא" ד"אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" 
)עולם על מילואו נברא(, עד שיהי' חידוש שלא בערך לגבי המצב בגאולת בבל ומדי וכו', 
הן בעולם – חידוש במעשה בראשית )"הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה", "השמים 
החדשים והארץ החדשה"(, והן בגילוי אלקות – הגילוי דפנימיות עתיק, עד לגילוי עצמותו 

ית' למטה, בה"דירה לו יתברך בתחתונים"",

ואין תוכנה של קושיא זו כתוכנה של הקושיא שבתחילת השיחה דש"פ אחו"ק39, כי 
כיצד מבטאת המילה  באופן כללי  בשיחה דש"פ אחו"ק מבקש כ"ק אד"ש מה"מ לבאר 
"גאולה" את תוכנה של הגאולה, וכאן מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ להקשות על הביאור שלעיל, 
דמכיון שבגאולה יהיה גילוי ענינים שלמעלה מדרגת האלוקות השייכת לעולם – 'אלופו 

של עולם', כיצד אפ"ל שכ"ז נרמז במילה "גאולה – גולה בתוספת אל"ף40"?

38( ס"ג.
39( ס"ד.

)משא"כ  באלוקות  דרגות  אודות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדבר  אמור  שבד"מ  שבקושיא  עפ"ז  יותר  ויובן   )40
בקושיא שבד"מ אחו"ק שואל רק שיהיו ענינים שהם 'למעלה מעליית עניני הגלות" ועד ל"שינוי מנהגו של 
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וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ:

". .עד ש"לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד ולפיכך יהיו ישראל חכמים 
מלאה  כי  האדם שנאמר  כח  כפי  בוראם  דעת  וישיגו  הסתומים  דברים  ויודעים  גדולים 

הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים41"",

ומציין   ,45 בהע'  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נעמד  הרמב"ם  מדברי  הציטוט  של  סופו  ועל 
ל"רמב"ם בסיום ]ומדגיש[ וחותם ספרו", ואף שבהשקפה ראשונה נראית הערה זו כמראה 
מקום בעלמא, מ"מ יש לומר שבהדגשת המילים "וחותם ספרו" מדייק כ"ק אד"ש מה"מ 
ומכוון לביאור הנ"ל מההדרנים על הרמב"ם בשנים התשמ"ט והתנש"א, בהם מבאר כ"ק 
אד"ש מה"מ שב"חותם ספרו" של הרמב"ם, מתכוון הוא לבטא בכללות וברמז את התקופה 
ההלכות  נעלים מפעולת  ענינים שהינם  בעולם  יפעלו  בה  אשר  בימות המשיח,  השניה 
בתוך גדרי העולם, וא"כ – כיצד ניתן לומר שענינים נעלים אלו שיתרחשו בתקופה בפ"ע 
בימות המשיח, מרומזים גם הם במילה "גאולה – גולה בתוספת אל"ף" שמורה על חדירת 

דרגת "אלופו של עולם" בעולם, ותו לא?

ועל קושיא זו מתרץ כ"ק אד"ש מה"מ באריכות במהלך השיחה, ומבאר שהאות "אל"ף" 
החודרת ב"גולה" והופכת אותה לגאולה, אינה רק ה"אל"ף" דבחי' "אלופו של עולם", אלא 
גם האל"ף המרמזת על בחי' "אאלפך חכמה" ובחי' ")אל"ף אותיות( פלא" שבחי' אלו הינן 

נעלות לגמרי מהעולם, ואעפ"כ נרמזות הן במילה "גאולה – גולה בתוספת אל"ף".

ויש לומר, אשר מהותה של בחי' "אאלפך חכמה" היא בחי' ידיעת השלילה המבוארת 
בהדרן דתשמ"ו, אשר בבחי' זו מכיר העולם במציאות האלוקית שלמעלה מהתלבשות 
להתבטל  היא  מהותה  שכל  כלשהי,  כמציאות  העולם  נותר  אעפ"כ  אך  הטבע,  בגדרי 
לאלוקות, ובחי' "פלא" היא דרגת האלוקות שלמעלה מהעולם לגמרי, ובהתגלותה מתבטל 
העולם לאלוקות בתכלית, ע"ד המבואר בהדרן דתשמ"ט ותשנ"א בנוגע לגילוי שבתקופה 
הב' בימות המשיח, שאז יתבטל העולם בתכלית כלפי דרגת האלוקות שלמעלה מהעולם 

לגמרי.

עולם" ואינו מבאר לאיזו דרגה באלוקות מקבילים ענינים אלו(.
41( הדגש אינו במקור.
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י
ביאור ההוראה מהשיחה עד"ז

ובסיום השיחה דש"פ אמור מורה כ"ק אד"ש מה"מ:

"ההוראה מזה בפשטות – בנוגע לפעולות שבנ"י צריכים לעשות בכדי למהר עוד יותר 
את הגאולה:

בנוסף לפעולות בחלקו בעולם, עד בכל העולם, לגלות איך שהקב"ה הוא אלופו של 
עולם בעולם ובכל דבר בעולם, ובפרט ע"י שמנצלים את כל עניני העולם "לשם שמים" 

ול"דעהו", כך שכל דבר בעולם מגלה את "כבודו" של הקב"ה. ".

- שכל זה שייך ונכלל בשיחה דש"פ אחו"ק, העוסקת בפעולה בתוך גדרי העולם ע"מ 
"לתקן את העולם", וע"כ ההוראה ממנה היא לגלות איך הקב"ה הוא "אלופו של עולם 

בעולם ובכל דבר בעולם" ע"י שמנצלים כל דבר מעניני העולם לקדושה ולעבודת ה' - 

בפנימיות   – ובמיוחד  התורה,  ולימוד  באולפנא  מיוחדת  הוספה  גם  להיות  "צריכה 
התורה כפי שנתגלתה בתורת החסידות, באופן של הבנה והשגה, בחכמה בינה ודעת"

מהעולם  שלמעלה  באלוקות  השלילה"  "ידיעת  דרגת  על  מורים  אלו  שענינים   -
)"פלא"(  – לימוד התורה בכלל, ודרגת האלוקות שלמעלה מהעולם לגמרי  )"אאלפך"( 
– לימוד פנימיות התורה שנמשלה לשמן, המובדל משאר הנוזלים, ועד"ז בחי' פנימיות 

התורה שהיא למעלה מהעולם לגמרי42.

]ונמצא שבתקופה הב' בימות המשיח מגיע העולם לענין הא' – גילוי ענינו העיקרי 
של משיח, בחי' יחידה, כיון שמה שנמצא אצל מלך המשיח מלכתחילה – ענין שלמעלה 
מהעולם לגמרי )מלך בעצם(, נפעל בעולם בשלבים ובהדרגה, אך בסופו של דבר מגיע 

גם העולם לגילוי דרגה שלמעלה מהעולם לגמרי43[

וא"כ ניתן לומר, שבשלושת שיחות אלו מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את המהות הכללית 
של הגאולה, וממילא – את ההוראות במעשה בפועל הנבעות ממהות זו, וכל זה הינו מענה 
ותשובה לדרישת כ"ק אד"ש מה"מ כ"ח ניסן "עשו כל אשר ביכולתכם להביא משיח צדקנו 

בפועל ממש".

42( ראה קונ' ענינה של תורת החסידות פ"ז, מאמר ד"ה להבין ענין נ"ח התשכ"ו.
ואלוקות  )בשייכות כלשהי( לעולם  יחידה לבחי' עצם הנשמה, אלוקות השייכת  בין בחי'  יש לחלק   )43

שלמעלה מהעולם לגמרי )עצם האלוקות(, בקשר לתקופה הראשונה והשניה בימוה"מ אך אכ"מ.
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חלק שני
התגלות המלך המשיח

יקשה על הלשון "שנה שמה"מ יתגלה בו" בד"מ ואתחנן / יביא ביאור בזה ודחייתו / יבאר בארוכה מה ש"כלו כל 
הקיצין" בקיץ התנש"א / יבאר החידוש בשיחה דש"פ שופטים / יבאר כיצד סרו המניעות על ביאת משיח צדקנו / 

יבאר מהותה של תקופתנו – ימות המשיח / יבאר עפי"ז העבודה ד"קבלת פני משיח צדקנו"

פתיחה:

אייר  מחודש  הקודש  בשיחות  משתקפים  כיצד  נתבאר  הדברים  של  הראשון  בחלק 
התנש"א שלושה ענינים כלליים בימות המשיח: גילוי מציאותו של משיח – בחי' היחידה, 
ביטול   – מכסים"  לים  "כמים  לדרגת  העולם  והגעת  בעולם  המשיח  מלך  של  השפעתו 

מוחלט לאלוקות. 

ולא  שבעתיד,  דבר  בתור  לדברים  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מתייחס  אלו  בשיחות  אמנם, 
כמציאות הקיימת בפועל ממש כבר עתה בגשמיות העולם. 

קיץ  של  במהלכו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  הק'  בשיחותיו  הנ"ל  הגישה  את  לבאר  ויש 
התנש"א, ולבחון מקרוב את פרטי הדברים בתהליך התגלותו של מלך המשיח, אשר על 
ידי כל זה יובן היטב מה שבשיחות חורף התשנ"ב מתייחס כ"ק אד"ש מה"מ אל ג' הענינים 

הנ"ל כדבר שניתן להתחיל לראותו מתרחש בפועל בעולם, וכפי שיתבאר.

א
הקושיא על הלשון "שנה שמלך המשיח יתגלה בו"

בשיחת ש"פ ואתחנן התנש"א מתבטא כ"ק אד"ש מה"מ44:

"דובר כמה פעמים בתקופה האחרונה שלפי כל הסימנים נמצאים אנו ב״שנה שמלך 
המשיח יתגלה בו".

שיחות  בכו"כ  שהרי  לכאורה,  כתמוהים,  אלו  דברים  נראים  ראשונה,  ובהסתכלות 

44( ס"י.
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בתקופה שקדמה לשיחה זו מצינו ביטויים כגון "נמצאים בסמיכות ממש לגאולה האמיתית 
והשלימה . . וכבר ראו בפועל ״נפלאות״ המעידים שזוהי ה״שנה שמלך המשיח נגלה בו״ 
. . ועד להכרזה ש״הנה זה )המלך( המשיח בא״, וכבר בא״ )ש"פ בלק נ"א(, "עומדים כבר 
. ומשמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם״   . ״בשעה שמלך המשיח בא 
)ש"פ נשא נ"א( – ומביטויים אלו, )ועוד, כדלקמן( ניתן להבין שמשיח כבר התגלה וכבר 
"שנה שמלך  לומר  ניתן  כיצד   – כן  ואם  גאולתכם,  זמן  הגיע  ענוים  לישראל  ובישר  בא 

המשיח יתגלה בו" – בלשון עתיד45?

ועוד יש להקשות – לשונו המקורית של המדרש בילקוט שמעוני46 היא "שנה שמלך 
המשיח נגלה בו" – ומהו המקום א"כ לשנות מלשון זו ולכתוב בלשון אחרת?

ב
הצעת ביאור בזה ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ תולדות, ודחייתו

והנה, יש שביארו47 ע"פ הידוע, שבתהליך התגלותו של מלך המשיח שני שלבים – 

התגלות מציאותו של מלך המשיח.א. 

התגלותו של מלך המשיח לעין כל ע"י פעולותיו.ב. 

מלך  של  התגלותו  ישנה  שכבר  משמע  מהם  הנ"ל  שבמקומות  לבאר,  כתבו  ועפ"ז 
המשיח הכוונה היא לשלב בו מתגלה מציאותו של מלך המשיח, אשר מתגלה ומבשר 
לבני ישראל "הגיע זמן גאולתכם", ואילו דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ ואתחנן "שנה 
שמלך המשיח יתגלה בו" מוסבים על השלב השני, בו מתגלה מלך המשיח לעין כל ע"י 

פעולותיו,

]ועד"ז ניתן לומר ע"פ הביאור הידוע48 במהות גדרו של משיח, הבא על מנת "להחזיר 
מלכות בית דוד ליושנה" ועל ידי זה להביא את כל התורה והמצוות לשלימותן הראשונה, 

החסרה בזמן הגלות, 

ולפי זה י"ל לומר שמ"ש בכו"כ שיחות "שנה שמלך המשיח נגלה בו" קאי על תחילת 
התגלותו של משיח, כאשר הוא רק "בחזקת משיח" וטרם בנה המקדש וקיבץ נדחי ישראל 

45( אמנם, בהעתקת הדברים בספר "בשורת הגאולה" )סימן ל"ד( נכתב "שנה שמלך המשיח נגלה בו", 
ועפי"ז י"ל בפשטות שציטוט המדרש הנ"ל הינו טה"ד. אמנם, י"ל שישנו ג"כ דיוק בדברים אלו, כדלקמן.

46( ישעיה רמז תצ"ט.
47( ראה גליון 'מדקדקים' על שיחה זו – גליון ל"ט ע' 17.

48( לקו"ש חח"י ע' 272 ואילך )ברמב"ם הלכות מלך המשיח פי"א ה"א - ב(.
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וכו', ואילו הלשון "שנה שמלך המשיח יתגלה בו" קאי על שלימות פעולתו של משיח 
בבניין ביהמ"ק וכו', שאז "הרי זה משיח ודאי"49 [

אמנם יש לומר, שקושיא זו בטעות יסודה50, וממילא אין צורך בביאור הנ"ל – ועד שיש 
לומר שאינו נכון - 

כיון שאת לשון המדרש המשמשת לרוב בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ בשנת התנש"א 
"שנה שמלך המשיח נגלה בו" ניתן להבין בשני אופנים:

ה" – כדבר שבעבר, היינו שמה"מ כבר נגלה ובישר את בשורת הגאולה לבנ"י. "נגלָָ

"נגֶלה" – כדבר שבהווה, היינו שבכל רגע ממש נמצאים בזמן בו מתגלה מלך המשיח 
על מנת לבשר בנ"י את בשורת הגאולה, אך התגלות זו טרם היתה בפועל51.

ויש לומר, אשר הכוונה בדברי המדרש "שנה שמלך המשיח נגלה בו", איננה שמלך 
שעתיד  המשיח,  מלך  של  להתגלותו  הראוי  בזמן  שנמצאים  אלא  כבר,  התגלה  המשיח 

להתגלות בכל רגע, וכן מוכח מכללות השיחות בתקופה דקיץ התנש"א, כדלקמן.

ג
ביאור מה ש"כלו כל הקיצין" בחודש ניסן התנש"א

דהנה, בעיון קל בכל שיחות הקודש מתקופת קיץ התנש"א52, ניתן לראות מיד שעל אף 
שפע הביטויים הנפלאים בשיחות אלו, על קרבתנו לגאולה האמיתית והשלימה וביאתה 
תיכף ומיד ממש, לא מצינו אף ביטוי אחד אשר ממנו ניתן להבין אשר הגאולה האמיתית 

והשלימה כבר הגיעה בפועל, ולדוגמא:

49( וי"ל ששני הביאורים חד הם, כי כשמתגלה "מציאותו" של מלך המשיח – ה"ה עדין בחזקת משיח, כי 
טרם הושלמו פעולותיו המביאות להכרה מוחלטת ) - ודאית( שזהו מלך המשיח, ורק כשמלך המשיח מתחיל 

לפעול בעולם ניתן )להתחיל( לומר ש"הרי זה משיח בודאי".
50( נוסף על מה שהקשה התרצן עצמו )ראה במדקדקים שם( על כך שכ"ק אד"ש מה"מ "מערב" במדרש 
העוסק בהתגלות מציאותו של מלך המשיח לשון העוסקת בהתגלותו של מה"מ לעין כל ע"י פעולותיו ]ומ"ש 
לתרץ שם שאין הכרח שיהיה הפסק בין התגלות מציאותו של מלך המשיח להתגלותו ע"י פעולותיו – דוחק, 
שהרי מעצם החילוק בין הלשונות "נגלה" – לשון עבר – על התגלות מציאותו של מה"מ ו"יתגלה" – לשון עתיד 

– על התגלות מה"מ ע"י פעולותיו מובן שיש הפסק ביניהם[.
מו"ח  דכ"ק  נשמתו  בתור  התחי'  שנעשית  מאחר   " )סי"ג(:  התשנ"ב  ח"ש  ש"פ  בשיחת  האמור  וע"ד   )51
אדמו"ר בפועל ממש, כנשמה בגוף" – שפירוש הדברים הוא, שתיכף ומיד נפעלת התחיה דכ"ק מו"ח אדמו"ר 
)ולא – שכבר היתה )ועד"ז במקור השיחה באידית – "וייל עס ווערט די תחיה אלס נשמתו דכ"ק מו"ח אדמו"ר((.

52( משא"כ בשיחות ד)סוף קיץ נ"א ו(חורף נ"ב, כדלקמן.
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בשיחת ש"פ תזריע מצורע53 אומר כ"ק אד"ש מה"מ:

“כלו  נפלאות(  ניסן דהי' תהא שנת אראנו  )עם סיומו של חודש  בימינו אלה ממש   "
כל הקיצין( “קץ הימים וקץ הימין )כפשוטו ממש, ובודאי שתיכף ומיד בא משיח צדקנו, 
וכאו”א מראה באצבעו ואומר “הנה זה )מלך המשיח54( בא", שכבר בא )בלשון עבר( ברגע 

שלפני רגע זה".

ופירוש דברים אלו בהבנה פשוטה הוא – שבימינו אלו ממש – ובמיוחד עם סיומו של 
חודש ניסן התנש"א – "כלו כל הקיצין" כפשוטו ממש55 והגיע הזמן להתגלותו של מלך 
יאמר  ולאחר התגלותו של מלך המשיח  כ"ק אד"ש מה"מ, שע"י  וכפי שמסיים  המשיח, 

כאו"א "הנה זה משיח בא" – שכבר בא56.

ועד"ז בהמשך השיחה57 בה אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "משיח נמצא בעולם בזמן ומקום 
עיניים  ובכליון  רוח  בקוצר  וממתין   . הגלות.  תחלואי  שסובל  גלות,  של  ובמצב  הגלות, 
להתגלות דמלך המשיח גואל את ישראל בגאולה האמיתית והשלימה שאין אחריה גלות. 
ישלחו  ומצפה שהקב"ה  וממתין  גלות,  של  במצב  נמצא  עודנו  המשיח  – שמלך  היינו   ".

להתגלות ולגאול את ישראל.

ועד"ז בסיום השיחה: 

 – והמכוון  התכלית  את  ומיד  תיכף  ותביא  ותזרז  תמהר  בכהנ"ל  שההחלטה  "ויה"ר 
התגלות וביאת המשיח בפועל ממש, תיכף ומיד ממש. 

ובפשטות – שביום הש"ק . . תהי' לידת והתגלות משיח צדקנו )"חיוורא דבי רבי" כפי 
שהוא "ביום טהרתו"( – שזוכים לשמוע ההכרזה )בכל העולם ובכל סדר ההשתלשלות( 

ש"הנה זה )מראה באצבעו ואומר זה( מלך המשיח בא. . 

53( ס"א.
54( להעיר שכאן מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ על לשון הפסוק ומדגיש "הנה זה מלך המשיח בא" )ולא רק "הנה 
זה משיח בא"(, ואואפ"ל שזהו מכיון שכאן עוסק בתהליך התגלותו של מלך המשיח )משא"כ המושג "משיח" 
יכול להחליף )בטעות, ותא חזי עמא דבר( את המונח "גאולה" ולא להתייחס לדמותו של הגואל. ועפ"ז אולי 

אפשר לומר הדיוק שמורה ללמוד ב"עניני מלך המשיח ובעניני הגאולה".
55( ומוסיף בהערה 3: "נוסף לכך שבזמן הגמרא כבר "כלו כל הקיצין", וראה לקמן הביאור בזה בפנים, 
ואין צורך אפילו  "כלו כל הקיצין"  וכעת  ו"אין הדבר תלוי אלא בתשובה"  "כלו כל הקיצין"  שבזמן הגמרא 

לתשובה.
כבר  שניתן   – בא"  המשיח  מלך  זה  הנה  ואומר  באצבעו  ב"מראה  ההדגשה  שזו  לומר  אפשר  ואולי   )56

להורות באצבע על מלך המשיח, העומד בהתגלות.
57( ס"ח.
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ועוד והוא העיקר – שכל זה נעשה בפועל ממש, למטה מעשרה טפחים, כך שיכולים 
להודות ולברך על לידת והתגלות המשיח: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"".

וע"פ המבואר לעיל יהיה הביאור בדברים אלו, שלאחר ש"כלו כל הקיצין" והגיע זמן 
ופועלת את  הגאולה, הרי ש)ע"י ההחלטה להוסיף בלימוד עניני גאולה ומשיח שמזרזת 
הגאולה( תהיה בפועל התגלותו )"לידתו"( של מלך המשיח, העת בה יהיה ניתן להורות 

באצבע ולהכריז "הנה זה מלך המשיח בא".

ואולי אפשר לומר שכהנ"ל נמצא בתוכנה של הערה 134 )על המילים "כך שיכולים 
להודות ולברך על התגלות וביאת המשיח "שהחיינו" וכו'(:

" להעיר, שברכת שהחיינו מברכים על שמחה הנרגשת בלב – דוקא על דבר שישנו 
בפועל עתה".

ביאורו של  ידוע  והשלימה  לגאולה האמיתית  "שהחיינו" בקשר  לברכת  בנוגע  והנה, 
הוא  "שהחיינו"  בהם  שא"א  דחה"פ, שהטעם  האחרונים  ימים  אודות  מה"מ58  אד"ש  כ"ק 
ניתן לברך רק  ומכיון שברכת שהחיינו  מכיון שימים אלו קשורים עם הגאולה העתידה, 
על "שמחה הנרגשת בבשר הלב, שזה אפ"ל רק כשרואים בעיני בשר59", ומכיון שהשמחה 
בימים האחרונים דחה"פ קשורה עם הגאולה האמיתית והשלימה, הרי שכל עוד לא רואים 
את הגאולה בעיני בשר א"א לברך "שהחיינו". ובנדו"ד, בנוגע ל"לידת והתגלות המשיח" - 
וכהמשך לקו הנ"ל במהלך השיחה - אולי י"ל שהכוונה בדבריו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ 
צ"ל  רגע  שבכל  ועד  הגאולה,  לזמן  גדולה  הכי  בסמיכות  שנמצאים  שאף  היא,  בהערה 

התגלותו של מלך המשיח - הרי כל עוד שלא היה זה בפועל א"א לברך "שהחיינו".

נמצא מובן, שמשיחה זו נראה שטרם היתה התגלותו של מלך המשיח.

ועד"ז בשיחה דש"פ נשא60, בה אומר כ"ק אד"ש מה"מ:

"ובכל זה ניתוסף עילוי מיוחד והדגשה מיוחדת בשבת שלאחרי מתן תורה, שבת פרשת 
נשא, בשנה זו:

ובהקדים המדובר כמ"פ שע"פ כל הסימנים שבדברי חז"ל אודות אחרית הימים )נוסף 
על ההודעה הכללית בזמן הגמרא ש"כלו כל הקיצין"(, דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות 
ודור הראשון של הגאולה, כפי שהעיד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו . . עאכו"כ לאחרי 

58( לקו"ש ח"ב ע' 546. ראה גם התוועדויות התשד"מ ח"ג ע' 1509, התשמ"ג ח"ג ע' 1308.
59( לשה"ק בלקו"ש שם )ההדגשה אינה במקור(, בדומה מאוד ללשון ההערה כאן.

60( סי"ג.
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ריבוי העבודה דהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה מאז ועד עתה . . בודאי ובודאי 
שסיימו גם "לצחצח הכפתורים", ועומדים הכן לקבלת פני משיח צדקנו.

וענין זה מודגש ביותר וביותר בשנה זו – שנת ה'תנש"א . . מתחיל מה"נפלאות" שכבר 
ראו )נוסף על אלה שיראו בעתיד, "אראנו"( בפועל ובגלוי לעיני כל העמים בשנה זו, שבהם 
נתקיימו דברי הילקוט שמעוני : "שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכיות אומות העולם 
מתגרים זה בזה, מלך פרס כו' מלך ערבי כו', ואומר להם )הקב"ה לישראל( בני אל תתיראו, 
כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם . . הגיע זמן גאולתכם", ומאז )ובפרט בחודש 
ניסן, חודש הגאולה( עומדים כבר "בשעה שמלך המשיח בא )"הנה זה בא"( . . ומשמיע 

להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם".

וגם משיחה זו ניתן לראות שדורנו )כללות הדור, אף לפני שנת התנש"א( הוא הדור 
האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה, ושסיימו "לצחצח את הכפתורים" ועומדים מוכנים 
כיון  תוקף61,  ביתר  לעיל  האמור  כל  מתחזק  התשנ"א  ובשנת  צדקנו,  משיח  פני  לקבלת 
שניכר בשנת התנש"א שהיא ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו" )נוסף על כללות מעלת הדור(, 
זו אכן התקיים החלק הראשון של דברי המדרש בילקוט שמעוני  וכפי שרואים שבשנה 

אודות מלחמתם של "כל מלכי אוה"ע" המתרחשת )כסימן(לקראת התגלות וביאת משיח.

ומוסיף כ"ק אד"ש מה"מ, שמאז חודש ניסן - חודש הגאולה, נמצאים בזמן נעלה יותר 
השנה  היא  השנה  שכל  כך  על  שנוסף  היינו  בא",  המשיח  שמלך  "שעה  גופא:  זו  בשנה 
בה יתגלה המלך המשיח, הרי שכעת זהו גם הזמן הפרטי בשנה זו62 בו צריכה להתרחש 

התגלות זו, בכל רגע ממש.

61( ואולי ניתן לדייק מלשונו הק' בשיחה "וענין זה מודגש ביותר וביותר בשנה זו", היינו שאין כאן ענין 
שהתחדש בשנה זו ולא היה קודם, אלא שכללות מעלת דורנו המסוגל לגאולה מודגשת ביותר בשנת התנש"א, 

ובפרט מאז חודש ניסן שהוא ה"שעה שמלך המשיח בא".
וגדול,  זמן כללי  וכפי שמשמע מפשטות הלשון, שמעלת "שעה" על "שנה" היא ש"שנה" היא משך   )62

ו"שעה" היא זמן פרטי - ספציפי בו צריכה להתרחש התגלותו של מלך המשיח.
]וקשה לומר שפירוש המשפט "שעה שמלך המשיח בא ומשמיע לישראל ואומר ענווים הגיע זמן גאולתכם" 
הוא שישנה התגלות מציאותו של מלך המשיח כגואל ישראל בפועל, כי המונח "שעה" מתרחש לפרק זמן ולא 
לפעולה המתרחשת בו, וא"כ "שעה שמלך המשיח בא" פירושה הזמן שבו יכול מלך המשיח להתגלות בכל 
רגע )ועוד קשה, דע"פ הביאור ש"שעה שמלך המשיח בא" קאי על התגלות מציאותו של מלך המשיח, כיצד 
ניתן לומר שעומדים ב"שעה שמלך המשיח בא" זמן כה רב )מאז חודש ניסן, חודש הגאולה(, כשהתגלות מלך 
המשיח בפועל אורכת לא יותר מרגע אחד )שהרי אין שלב ביניים בין "גלוי" ל"נעלם", וממה נפשך – או שמה"מ 
נמצא בגילוי, או שנמצא בהעלם( ומאז שהתגלה כבר לא מתאים לומר "שעה שמלך המשיח בא" אלא לשון 
אחרת ממנה משמע שעומד כבר בהתגלות, וע"ד "הנה זה מלך המשיח בא" – שכבר בא. אמנם, ניתן לבאר 
שהתגלות מציאותו של מלך המשיח היא מה שהעם מכירים בו ובמלכותו כמלך המשיח, ויתכן שתהליך זה 
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אמנם, משמע שהתגלות המלך המשיח טרם היתה בפועל.

ובדרך זו יש לבאר גם בשיחת ש"פ בלק, בה אומר כ"ק אד"ש מה"מ:

". . ע"פ כל הסימנים שבדברי חז"ל אודות דרא דעקבתא דמשיחא, דורנו זה הוא דור 
האחרון של הגלות ו)במילא( דור הראשון של הגאולה . . וחידוש נוסף בדורנו זה גופא – 

בשנה זו:

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

ושלימותה".

וכנ"ל, שמהנפלאות שראו בשנת התנש"א מובן שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו", 
מלך  להתגלותו של  הראוי  הזמן   – בא"  ה"שעה שמלך המשיח  גם  מזה, שהגיעה  ויתרה 
המשיח, ומוסיף כ"ק אד"ש מה"מ "ועד להכרזה ש"הנה זה )מלך המשיח( בא", שכבר בא".

ובהשקפה ראשונה, נראה ממשמעותו של משפט זה יתרה על כל האמור עד עתה, שלא 
רק שהגיע הזמן להתגלותו של מלך המשיח, אלא שכבר ישנה ההכרזה ש"הנה זה )מלך 

המשיח( בא – שכבר בא", היינו, שכבר החלה התגלותו של מלך המשיח בפועל. 

אמנם כשנשווה את משפט זה למקומות נוספים באותה התקופה בהם מוסיף כ"ק אד"ש 
מה"מ ש")הנה זה משיח בא( – כבר בא", יהיה פירוש הדברים באופן אחר:

כי הנה, את הביטוי "כבר בא" בקשר למלך המשיח ניתן למצוא בעוד ארבעה מקומות 
בשיחות קיץ התנש"א:

א. כיון שבימינו אלה ממש )עם סיומו של חודש ניסן דהי' תהא שנת אראנו נפלאות( 
"כלו כל הקיצין" )"קץ הימים" ו"קץ הימין" ( כפשוטו ממש, ובודאי שתיכף ומיד בא משיח 
צדקנו, וכאו"א מראה באצבעו ואומר "הנה זה )מלך המשיח( בא", שכבר בא )בלשון עבר( 

ברגע שלפני רגע זה.

)ד"מ תזו"מ ס"א(

של הכרת העם נמשך משך זמן([. 
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שנת  )ר"ת  "נשא"  נשא,  פרשת  שבת  דעצרת,  ה"קץ"  שלאחרי  בשבת  ובעמדנו  ב. 
אראנו נפלאות( שב"תנשא" – ה"ז הזמן הכי מוכשר להחידוש ד"תורה חדשה מאתי תצא", 
ו"השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה" – לא רק בלשון עתיד, אלא בלשון הוה, 

ועד שברגע שלאח"ז נעשה כבר בלשון עבר, כיון ש"הנה זה בא", וכבר בא.

)ד"מ נשא סי"ג(

ג. ועוד והוא העיקר – שכן תהי' לנו בפו"מ, ויתירה מזה, שכבר היתה לנו, בלשון עבר, 
ובפרט ע"פ הפתגם הידוע של רבותינו נשיאינו ע"ד הפירסום דביאת המשיח בעיתונים, 
כפי שנתקיים בפועל ממש בתקופה האחרונה שנתפרסם בכו"כ עיתונים בעולם כולו )ויש 
להוסיף ולפרסם עוד יותר( ש"הנה זה )המלך המשיח( בא", ותיכף – כבר בא – בפועל 
ישראל",  כל  "לעיני  ועאכו"כ  עולם,  באי  כל  לעיני  ובגלוי  טפחים,  למטה מעשרה  ממש, 

ותיכף ומיד ממש.

)ד"מ נצו"י י"ב(

ד. ובהדגשה מיוחדת בשנה זו – שנת ה'תשנ"ב, ר"ת הי' תהא שנת נפלאות בה, שכוללת 
לכל לראש את נפלאות הגאולה . ובפרט ע"פ המדובר כמ"פ לאחרונה, שלפי כל הסימנים 
נמצאים אנו כיום על סף הגאולה, כאשר "הנה זה )משיח( בא", ותיכף ומיד רגע לאח"ז – 

כבר בא.

)ד"מ שמח"ת לפני הקפות ס"א(

וכנראה בפשטות - בכל השיחות שהובאו לעיל63 מתייחס כ"ק אד"ש מה"מ לזמננו כזמן 
בו התגלות משיח היא דבר שהווה, ועד שתיכף ומיד נעשית התגלות משיח כדבר שבעבר, 

כיון שכבר היתה התגלותו של מלך המשיח )"כבר בא"(.

יכול  בו משיח צדקנו  כזמן  "סף הגאולה64",  זו ההגדרה המדוייקת למונח  ובפשטות, 
התגלותו  שלאחרי  הרגע  הוא  הבא  שהרגע  לומר  שניתן  ועד  ממש,  רגע  בכל  להתגלות 

63( כולל שיחות שנאמרו לאחר אמירת השיחה בש"פ בלק התנש"א.
64( וכפי שמוסיף כ"ק אד"ש מה"מ לבאר )מיד לאחר שאומר ש"נמצאים בסמיכות ממש לגאולה . . ועד 
להכרזה ש"הנה זה המלך המשיח בא" שכבר בא" -( "היינו, שעומדים כבר על סף התחלת ימות המשיח, על 

סף התחלת הגאולה, ותיכף ומיד המשכתה ושלימותה".
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של מלך המשיח, אך ברגע זה עדין אי אפשר לומר שהגאולה כבר החלה65, וא"כ נמצא 
שמשמעות המשפט "ועד להכרזה ש"הנה זה )המלך המשיח( בא", שכבר בא" היא )לא 
שמלך המשיח כבר בא, שהרי טרם היתה התגלותו בפועל, אלא( שנמצאים בזמן הכי סמוך 
להתגלותו של מלך המשיח, כך שבכל רגע יהיה ניתן להכריז "הנה זה מלך המשיח בא - 

שכבר בא".

ואפשר לומר, אשר קו זה מתאים לגישתו של כ"ק אד"ש מה"מ בכל ההוראות מהשיחות 
זירוז הגאולה  הכנה לקראת הגאולה68,  נוקט בקו של  של קיץ התנש"א66, אשר בכולן67 
בכו"כ  מורה  ועד"ז  לבוא(,  )העתידה  מהגאולה70  טעימה  ביאתה69,  הגורמות  ופעולות 
שיחות על תביעת הגאולה וזעקת "עד מתי71", שכל הוראות אלו מבטאות את מהות הזמן - 

תקופה הסמוכה ביותר לגאולה מחד, ולאידך - עדין לא החלה הגאולה בפועל.

ולפי כהנ"ל יש לבאר את הלשון "שנה שמלך המשיח יתגלה בו", הנ"ל בד"מ ואתחנן, 
טרם היה גילויו של משיח צדקנו, כנ"ל בארוכה, מתאים  שמכיון שבעת אמירת השיחה 

לומר "שנה שמלך המשיח "יתגלה בו" בלשון עתיד.

זו היתה התגלות מלך  כיון שבשנה  בה,  יתגלה  ה"שנה" שמלך המשיח  ה"ז  ומאידך, 
המשיח, כדלקמן.

ד
החידוש בשיחה דש"פ שופטים

לאחר שנתבארה הגישה הכללית לענין גילויו של מלך המשיח בשיחות קיץ התנש"א, 
יש לבוא ולבאר היכן מצינו לראשונה בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ התייחסות להתגלות מלך 

המשיח כדבר שבעבר, כפי שיתבאר לקמן.

)שהיא  הגאולה  תחילת  אפילו  עדין  שאין  היינו  הגאולה",  התחלת  "סף  המילים  משמעות  זו  ואולי   )65
בפשטות, התגלות מציאותו של מלך המשיח(, אלא שנמצאים בקירוב הכי גדול להתחלה זו )וע"ד סף הדלת, 

הנמצא לפני הכניסה אך בסמיכות גדולה אליה(.
66( עד לחודש אלול ולא עד בכלל, כפי שיתבאר לקמן.

67( למעט הוראות הבאות בקשר לזמן הכללי בו נאמרה השיחה וכיו"ב.
68( ש"פ נשא.

69( ש"פ תזו"מ, אחו"ק.
70( ש"פ בלק, פנחס )שבפשטות ההוראה להתרגל לגאולה ע"י הפיכת יומו הפרטי "יום גאולה פרטית" היא 

טעימה משלימות מצב זה בגאולה האמיתית והשלימה(, מטו"מ, ואתחנן.
71( ש"פ דברים, עקב, ראה.
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בשיחה דש"פ שופטים התנש"א72 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ באריכות כיצד ציווי התורה 
"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" הינו ציווי נצחי השייך בכל הזמנים ובכל הדורות, 
וכפי שמבאר שם, שגם מ"ש בגמרא73 "משמתו נביאים האחרונים נסתלקה נבואה מישראל" 
הנבואה  מציאות  עצם  אך  בגילוי,  שאיננה  היינו,  "נסתלקה",  רק  שהנבואה  הוא  פירושו 

קיימת לעד. 

וממשיך לבאר ענין זה באריכות, ומוכיח מדברי הרמב"ם שכתב כפסק הלכה לדורות 
)אף  משה  לנבואת  בנוגע  והאריך  האדם",  בני  את  מנבא  שהא-ל  לידע  הדת  ש"מיסודי 
דלכאורה "מאי דהוה הוה"(, מפני שבכל דור שייך שיהיה "נביא אקים להם . . כמוך", וכן 
מוכיח ממה שמצינו השראת רוח הקודש אצל כו"כ גם לאחר ש"נסתלקה הנבואה מישראל".

ומוסיף להביא את דברי הרמב"ם באיגרת תימן74, שטרם ביאת משיח תחזור הנבואה 
לישראל, כהקדמה לגאולה.

ומוציא מכהנ"ל שגם בזמה"ז שייכת נבואה, ושנביא דורנו הינו נשיא דורנו.

ומיד מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ ומדגיש75:

"ובפרט לאחרי ש"תחזור הנבואה לישראל", שהיא "הקדמת משיח" )כנ"ל( – הנבואה 
שתהי' אצל משיח צדקנו )ש"נביא גדול הוא קרוב למשה רבינו" (, ואמרו חז"ל ש"גואל 
ראשון )משה( הוא גואל אחרון", ובכל דור ודור ישנו אחד הראוי לזה – לכן צריכים לדעת 
כהלכה גם בזמן הזה )עוד קודם הגאולה(, שישנה המציאות דגילוי הנבואה )אצל משיח עוד 
לפני הגאולה(, כמעין והתחלת )"יועציך כבתחלה"( שלימות גילוי הנבואה לאחרי הגאולה. 
היינו, שאין זה חידוש שיתחדש רק לאחרי הגאולה, אלא שההתחלה בזה נפעלת עוד קודם 

בבחי' "יועציך כבתחלה". ".

נמצאנו למדים, כי גילוי הנבואה ששייך בכל דור, ובדורנו – אצל נשיא דורנו, קשור 
עם הגילוי של מלך המשיח76, כיון שהנבואה המתחדשת לקראת הגאולה מתגלה אצל מלך 

72( ס"ט ואילך.
73( ראה הנסמן בהע' 75 בשיחה.

74( פ"ג.
75( שם, ההדגשות אינן במקור.

6064 צפת( הקובע שכ"ק  )ניתן להשיגו בת.ד.  76( ולהעיר, שחלק עיקרי בפס"ד הרבנים ומורי הוראה 
אדמו"ר שליט"א הוא המלך המשיח מתבסס על היסוד הנ"ל בפנים, שדברי כ"ק אד"ש מה"מ הם נבואה )"ועל 
כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו, מגדר החיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך 

המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש" – לשון הפס"ד(.
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המשיח, וענין זה הוא הלכה השייכת עוד בזמן הזה קודם הגאולה, וזה גופא הוא התחלת 
הגאולה – "יועצייך כבתחילה".

ועפי"ז אולי יש לומר, שהחידוש העיקרי בשיחה הוא )לא שישנה מציאות של נבואה 
בכל דור, כיון שדבר זה הוא הלכה פשוטה כמוכח מהרמב"ם, וכן לא מה שרבותינו נשיאנו 
97 בשיחה מספר החקירה  בהע'  וכפי שמביא  ידוע,  כבר  זה  ענין  כיון שגם  נביאים,  הם 
גודל מעלת הנבואה של הבעש"ט ואדמוה"ז, אלא( שבדורנו מתווסף חידוש  להצ"צ על 
עיקרי – שישנה התחלת הגאולה - "יועצייך כבתחילה", ע"י גילוי הנבואה אצל נשיא דורנו 

– משיח צדקנו!

– הנביא  דורנו  זו מודיע כ"ק אד"ש מה"מ לראשונה, שנשיא  – בשיחה  ובסגנון אחר 
שבדור, הוא הוא המלך המשיח, כיון שנבואתו היא נבואתו של משיח צדקנו קודם הגאולה77.

)"בעל בחירה שמצ"ע הוא שלא  נשיא דורנו  יובן מה שנבואתו העיקרית של  ולפי"ז 
בערך נעלה מאנשי הדור"( היא "לאלתר לגאולה" ושתיכף ומיד "הנה זה )משיח( בא" – 

דמכיון שנשיא דורנו הוא משיח צדקנו, הרי שנבואתו העיקרית היא נבואת הגאולה.

ולפי"ז אולי אפשר לבאר מה שמורה לפרסם78 לכל אנשי הדור על מציאותו )וזהותו( 
של הנביא בדורנו, דמכיון שנביא דורנו – נשיא הדור, הוא משיח צדקנו, נמצא שהפרסום 

על מציאותו של הנביא79 גורם עוד יותר שיתגלה מלך המשיח בעולם80.

וממילא יובנו דברי כ"ק אד"ש מה"מ בסוף סי"א בשיחה:

שהגאולה  לאחרונה  שמדברים  כך  על  ששואלים  השאלה  על  מענה  גם  ישנו  "ועפ"ז 
כך;  כל  חלקה  בצורה  ולהצליח  לעבור  יכול  זה  כיצד  לכאורה:   – ומיד ממש  תיכף  באה 

77( ולפי"ז אולי אפשר לבאר מה שמוסיף ומדגיש )על המבואר בס"י בשיחה, על ענין הנבואה ו"שופטייך 
דכ"ק  הנ"ל  וע"פ ההכרזה   .  . זה  בדורנו  יותר  עוד  ניתוסף  גופא  זה  "ובכל  נשיאנו(  רבותינו  ויועצייך" אצל 
מו"ח אדמו"ר, שכבר סיימו את כל עניני העבודה, כולל העבודה דרבותינו נשיאינו כ"שופטיך" ו"יועציך" עד 
היום הזה, ו"אכשור דרי" כפשוטו – מובן, שכבר הגיע הזמן ד"ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה" 
ע"י  בזה  וההתחלה  הטעימה  לאחרי  מבורר(,  הכל  שכבר  כיון  לשוטרים,  צריכים  )ואין  השלימות  בתכלית 
רבותינו נשיאינו", וזאת מכיון שבדורנו מתגלה סוג אחר של גילוי נבואה, הנבואה דמשיח צדקנו טרם הגאולה.

78( סי"א בארוכה.
79( ועפי"ז נמצא שלא די בפרסום על כך שיש נביא בדורנו, אלא יש לפרסם אף שנבואתו היא נבואתו של 

משיח צדקנו, וכן יש לפרסם את זהותו של הנביא כיון שפרסום זה פועל את גילויו כמלך המשיח, כבפנים.
80( שפירוש "שיתגלה" הוא – שידעו מיהו, )שזהו החידוש בין מציאותו של משיח כפי שנמצא בהעלם 
בזמה"ג וממתין ומצפה לגאול את עם ישראל )סנהדרין צח, ב.(, ואין איש יודע מיהו, לעת התגלותו של מלך 
המשיח )התגלות מציאותו( בה מתחדש שנית להורות באצבע מיהו מלך המשיח, העומד בהתגלות(, כפשוט.
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כיצד יגיבו בני הבית על זה, ומה יאמר העולם על כך?! והמענה הוא, שאילו עניני הגאולה 
היו חידוש, אולי הי' מקום לשאלה; אבל היות והגאולה אינה חידוש דבר, אלא כל עניני 
הגאולה התחילו כבר )"כבתחלה"( וכבר נמשכו ונתקבלו בעולם הזה הגשמי התחתון שאין 
תחתון למטה ממנו )בבחי' "ויועציך כבתחלה"( – לא יהי' פלא כאשר הגאולה באה תיכף 

ומיד ממש!"

דמכיון שהתחלת הגאולה קשורה עם גילויו של מלך המשיח81, הרי שהתגלותו של מלך 
המשיח )הנביא שבדורנו( שנפעלה בדורנו היא תחילת הגאולה.

ומובן מה שמתבטא כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה די"א אלול82: "מכיון שנשיא דורנו היה 
המשיח שבדורנו, והוא נתגלה בכל התוקף", שע"ע לא היה ניתן לומר כך, כיון שטרם היה 
גילויו של נשיא דורנו – מלך המשיח, אך לאחר שמתגלה בעולם שישנה מציאות של נבואה 
אצל משיח צדקנו כהקדמה לגאולה, ונבואה זו מתגלה אצל נשיא דורנו, ניתן כבר לומר 

ש"נתגלה בכל התוקף83".

בשיחות,  ההוראות  של  הקו  משתנה  שופטים  דש"פ  השיחה  דלאחר  מה  ויומתק 
שמתחילות לבטא שיקוף של תקופתנו, תקופת הגאולה שהחלה כבר, ולדוגמא – בשיחה 
ועבודתינו,  דמעשינו  וחותם  בסיום  שעומדים  ומקום  מקום  בכל  "לפרסם  תצא84:  דש"פ 
ובהתחלת התקופה דתשלום השכר, "מתן שכרן של צדיקים", ובהתאם לכך צריכה להיות 
העבודה גם בענינים השייכים לימות המשיח, החל מלימוד התורה בעניני משיח וגאולה 

וביהמ"ק, ועוד ועיקר – מתוך מנוחה והתיישבות, שמחה וטוב לבב. .", 

ועד"ז בשיחה דשמח"ת התשנ"ב – "ומזה מובן גם בנוגע לעבודת בנ"י הנדרשת בשמחת 
תורה. . ובמיוחד בשנה זו – עבודה שחדורה עם ענין הגאולה ומשיח. היינו, שהנהגתו של 
יהודי בכל הענינים בחיי היום־יום שלו גם בזמן הזה תיכף ומיד לפני הגאולה – היא מעין 
חורף  במהלך  שיחות  וכמה  בכמה  וכן  ממש",  המשיח  בימות  בנ"י  והנהגת  חיי  ובדוגמת 

התשנ"ב85.

81( ראה רמב"ם הלכות מלכים פי"א ה"א ראיה הב', ובכו"כ מקומות בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ על דברים 
אלו דהרמב"ם.

82( ארבעה ימים לאחר אמירת השיחה דש"פ שופטים שנאמרה בז' אלול. בלתי מוגה.
מקום  באף  נמצא  לא  מכן  דלאחר  ודו"ק  בה",  נגלה  המשיח  שמלך  "שנה  המדרש  דברי  קיום  וזהו   )83
בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ שעוד נמצאים ב"שנה שמלך המשיח נגלה בה", כיון שהתגלות מלך המשיח כבר 

היתה.
84( סט"ו.

מה"מ  אד"ש  כ"ק  מורה  ועוד(  תצוה  ש"פ  דחנוכה,  א'  שיחת  תבא,  כי  )ש"פ  מקומות  בכמה  אמנם,   )85
הוראות שתוכנן הוא זירוז הגאולה, או צעקת "עד מתי" על אריכות הגלות, והביאור בדברים אלו הוא שאף 
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ה
המניעות לביאת משיח והסרתן

וקא אתינן להכי, יש לבאר כיצד רואים בשיחות הק' של כ"ק אד"ש מה"מ מתקופה זו 
כיצד סרו המניעות שהיו עד עתה על התגלות וביאת המשיח.

דהנה בשיחה דש"פ עקב התנש"א86 עושה כ"ק אד"ש מה"מ כעין "חשבון נפש", ושואל 
כיצד יתכן שבסופה של שנת התנש"א, עליה נאמר "שנה שמלך המשיח נגלה בו"– משיח 

צדקנו טרם בא.

ובשיחה "מתרץ" זאת כ"ק אד"ש מה"מ ותולה זאת בהידוע, שביאת משיח צדקנו תלויה 
בכך ש"יפוצו מעיינותך חוצה" – הפצת תורת החסידות בכל מקום ומקום, וכיון שעד לעת 
אמירת השיחה היה סוג שלם של בנ"י שתורת החסידות לא הגיעה אליהם – העיוורים שאינם 
יכולים לקרוא בכתב רגיל, הרי שהיה חסר ב"יפוצו מעיינותיך חוצה87" ונתעכבה הגאולה, 
אף שמצד כללות מעלת הזמן התגלות מלך המשיח )תחילת הגאולה( יכלה להתרחש כבר 
זמן רב לפני זה, היות וזו ה"שנה שמלך המשיח נגלה בה", ויתרה מזה, שכבר הגיעה ה"שעה 

שמלך המשיח בא"88.

הוסרה  ברייל,  בכתב  גם   - החסידות  דתורת  תושב"כ   – התניא  ספר  כשנדפס  אמנם, 
המניעה על ביאת המשיח, וכפי שאכן ניתן לראות בשיחה דש"פ שופטים89, שמבאר את 
מעלת דורנו בהפצת תורת החסידות בכל מקום ומקום )"בלשון עם ועם. . רוסית וכיו"ב"( 
עד להפצת תורת החסידות גם לעיוורים, ע"י הדפסת התניא בכתב ברייל, ומיד לאחמ"כ 
מבאר כיצד ישנה התחלת גילוי הנבואה דמשיח צדקנו אצל נשיא דורנו, וכנ"ל בארוכה 
שזהו השלב הראשון בהתגלות מלך המשיח, וכפי שאומר בסוף סי"א בשיחה ש"כל עניני 
הגאולה התחילו כבר )"כבתחלה"( וכבר נמשכו ונתקבלו בעולם הזה הגשמי התחתון שאין 

תחתון למטה ממנו".

ואם כן, חיסרון בהפצת תורת החסידות אינו הדבר שמעכב את התגלות משיח צדקנו.

שישנה התגלותו של מלך המשיח, מ"מ, טרם הגיעה הגאולה האמיתית והשלימה )שלימות פעולתו של מלך 
המשיח(, ולכן יש לעשות פעולות ולדרוש את בא הגאולה ע"מ לזרז את בואה.

86( סי"ב ואילך.
87( אמנם צ"ע מד"מ שלח סי"ג: "ההוספה בהפצת המעיינות חוצה )שכבר היתה באופן ד"די והותר"( . . ".

88( וכנ"ל בארוכה, שפירוש דברים אלו הוא שהגיע הזמן הראוי להתגלות וביאת המשיח.
89( ס"י.
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מקום נוסף בו מתייחס כ"ק אד"ש מה"מ למניעות ועיכובים על ביאת משיח צדקנו הוא 
בשיחת שמח"ת התשנ"ב90:

"ועפ"ז אולי יש לומר הביאור בהעיכוב המבהיל של הגאולה – שהוא מצד זה שהיתה 
חסרה אצל בנ"י שלימות בדרגת העבודה באופן ד"אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני", 
שדוקא עי"ז מגיעים להגאולה אשר תהי' באופן זה )ד"אין עוד מלבדו"(. – אבל עכשיו כבר 
הוסר גם עיכוב זה, ובמילא הרי "הכל מוכן לסעודה", סעודת לויתן ושור הבר ויין המשומר 

בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש"

וכאן אין כ"ק אד"ש מה"מ מבאר מדוע "הוסר גם עיכוב זה", ואולי אפשר לומר הביאור 
בזה עפ"י דברי כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ נח91:

זה  אין  תיקון,  הצריכים  ענינים  אצלו  שיש  ומצבו  מעמדו  בנפשי'  איניש  כשידע  "גם 
בסתירה ח"ו לעדותו של נשיא דורנו שכבר נשלמה העבודה ועומדים מוכנים לקבל פני 
כי, העבודה דכללות בנ"י במשך כל הדורות שצריכה להיות בזמן הגלות  משיח צדקנו, 
כדי לבוא להשלימות דהגאולה )שתלוי' "במעשינו ועבודתינו )ד(כל זמן משך הגלות"( – 
נסתיימה ונשלמה, ואין ביאור והסבר כלל על עיכוב הגאולה, ולכן, גם אם חסר בעבודתו 
של הפרט במשך הזמן שמתעכבת הגאולה מאיזו סיבה שתהי', ה"ז ענין פרטי שבודאי צריך 
לתקנו ולהשלימו, אבל, אין זה גורע ח"ו בגמר ושלימות "מעשינו ועבודתינו" דכלל ישראל 

שעומדים מוכנים להגאולה"

והיינו, שדברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה דשמח"ת הינם מצד מצבם הכללי של כללות 
בנ"י, ולכן, גם אם מצד מצבו הפרטי של האדם אין הוא חש ש"אני לא נבראתי אלא לשמש 

את קוני", אין זה עוד עיכוב לגאולתם של כלל ישראל, כהודעת נשיא דורנו.

והרי דברים אלו תואמים מאוד לכל המבואר לעיל, שמכיון שסרו המניעות והעיכובים 
על ביאת המשיח, ישנה כבר התגלותו בפועל. ויומתק בלשונו של כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ 

וירא92:

"נוסף על המבואר לעיל )סי"א )בשיחה שם(( שקיימת מציאותו של משיח בניצוץ משיח 
)בחי' היחידה( שבכאו"א מישראל, קיימת גם מציאותו של משיח כפשוטו )יחידה הכללית( 
"א'  יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל",  א' מזרע  נולד  ודור  דור  כידוע ש"בכל   –

90( ס"ב.
91( ס"ט.

92( סי"ד, ההדגשות אינן במקור.



   511   שער גאולה ומשיח     

הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", ואילו לא היו 
מתערבים ענינים בלתי רצויים המונעים ומעכבים כו', הי' מתגלה ובא בפועל ממש.

וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדורנו, שכבר נסתיימו ונשלמו 
כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו, הרי, בימינו אלו )כנ"ל סי"ג( 
נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם 

ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש!"

והיינו כנ"ל, שמצד מעלת הזמן היתה יכולה להיות התגלות מלך המשיח כבר לפני זמן 
רב, אלא שהיו "ענינים בלתי רצויים" שמנעו ועיכבו את התגלותו בפועל. וכעת נתחדש, 
שסרו כל המניעות והעיכובים וממילא יש התגלות מציאותו של מלך המשיח וצריך רק 

לקבל פניו, וכפי שתתבאר מהות עבודה זו לקמן.

ו
ביאור מהותה של תקופתנו – ימות המשיח בהם נמצאים עכשיו

והנה, על מנת לבאר את מהות העבודה הנדרשת מאיתנו כעת על מנת לזכות לשלמות 
הגאולה וגילויו של מלך המשיח, יש להקדים ולבאר תחילה את מהותה של תקופתנו – 

"ימות המשיח בהם נמצאים עכשיו93":

מקורו של המונח "ימות המשיח" נמצא כבר בגמרא94 המחלקת את כללות משך קיום 
העולם לשלוש תקופות עיקריות:

"תנא דבי אליהו, ששת אלפים שנה הוי עלמא, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני 
אלפים ימות המשיח".

וביאר המהר"ל95: "ב' אלפים ימי המשיח, ר"ל שהם מיוחדים למשיח, אבל קודם לכן אי 
אפשר שיבוא המשיח בכל אופן, בכל תשובה ומעשים שבעולם. . ובתוך אלו ב' אלפים שנה 
זמן הכשר לזה שיבוא המשיח. . יש זמנים מהן מוכנים לגאולה, שכאשר לא הגיעו אותם 
זמנים הם מעכבין הקץ, וכבר עברו כולם ואין עוד קץ מעכב לגאולה. וזהו כי כל הקיצין כלו 

ואין מעכב אלא תשובה ומעשים טובים".

ונמצא מובן, אשר הפירוש ב"ימות המשיח" הוא "זמן הכשר לזה שיבוא המשיח".

93( בהבא לקמן, ראה ג"כ קבץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו – קובץ ל"ה )ה' טבת התשנ"ט(, ע' 9. 
94( סנהדרין, צז, א.

95( נצח ישראל פ' כ"ז.
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והנה, בתחילת השיחה דש"פ תזו"מ התנש"א, אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "כיון שבימינו 
אלה ממש )עם סיומו של חודש ניסן דהי' תהא שנת אראנו נפלאות( "כלו כל הקיצין" )"קץ 
הימים" ו"קץ הימין"( כפשוטו ממש, ובודאי שתיכף ומיד בא משיח צדקנו, וכאו"א מראה 
באצבעו ואומר "הנה זה )מלך המשיח( בא", שכבר בא )בלשון עבר( ברגע שלפני רגע זה",

ומוסיף בהערה 3: "נוסף לכך שבזמן הגמרא כבר "כלו כל הקיצין"".

ואם כן, פירוש הדברים הוא, שאם עד עתה היה צורך ב"תשובה ומעשים טובים" על 
מנת שיבוא המשיח, הרי שעתה כבר "כלו כל הקיצין כפשוטו ממש", ואין עוד עיכוב מצד 
"תשובה ומעשים טובים", וכפי שנתבאר לעיל בארוכה, פירוש דברים אלו הוא שהגיע הזמן 
המסוגל ומוכשר )"זמן הכשר"( להתגלות מלך המשיח בפועל ממש, ואם כן, אלו הם –"ימות 
המשיח", אמנם הימים שלפני התגלותו, אך במצב נעלה יותר מאשר המצב אודותיו מדובר 

בגמרא הנ"ל, כיון ש"כלו כל הקיצין – כפשוטו ממש".

ועפי"ז, גם מה שמצינו בשיחה דש"פ חוקת התנש"א96 את הביטוי "עומדים כבר ב"ימות 
שישנה  הוא  פירושו  הראשונים("  )בימים  בהתחלתם  אלא  באמצעם  לא  אמנם  המשיח", 
מציאותו של משיח – כפי שהוא עדין במעמד ומצב ד"חזקת משיח" – אשר יכול להתגלות 

בכל רגע ממש.

אמנם, לאחר שמתחילה התגלותו של מלך המשיח, ניתן לומר אשר מתחדש גדר חדש 
המסוגל להתגלות מלך המשיח, אלא תחילת התגלותו  זמן  ב"ימות המשיח", שאינם רק 
בפועל, ולזה מכוונים דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה דיט"כ התשנ"ב, אשר נמצאים ב"ימות 

המשיח", היינו שישנה גם התגלותו של מלך המשיח97.

ויומתק, שעל המילים "ימות המשיח, בהם נמצאים עכשיו" נעמד כ"ק אד"ש מה"מ בהע' 
66 בשיחה ומבאר "כמדובר כמ"פ דברי נשיא דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, שלפני זמן רב כבר 

96( סי"ב בשיחה בלתי מוגהת.
97( ולכאורה, לזה מכוונים גם דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ וארא התשנ"ב ס"י: "המשך הנשיאות 
לאחרי הסתלקותו )מיום עשתי עשר לחודש עשתי עשר דשנת עשתי עשר )תשי"א((, שניתוסף ביתר שאת 
וביתר עוז בהפצת המעיינות חוצה בכל קצוי תבל, ועד לגמר ושלימות העבודה, שהכל מוכן כבר לסעודה 
דלעתיד לבוא – ימות המשיח", שפי' הדברים הוא, שלאחר "גמר ושלימות העבודה, שהכל כבר מוכן לסעודה 
דלעתיד לבוא" )ע"ד האמור בהערה 66 בשיחה דיט"כ הנ"ל בפנים, שמבאר שימינו אלו הינם ימות המשיח 
ע"פ דברי נשי"ד "שלפני זמן רב כבר כלו כל הקיצין, ונסתיימו כל הענינים וההכנות, גם הכפתורים כו'", וע"ד 
האמור בפנים השיחה שם, שכעת "מוכנים לגשת ולהסב אל השולחן"( הרי אלו "ימות המשיח" כיון שנתגלה 
משיח צדקנו )אך התקופה דהתחלת הנשיאות הינה "ימות המשיח" כפי הפי' הראשון – זמן המוכשר לביאת 
משיח צדקנו )אך ודאי באופן נעלה יותר מאשר לפנ"ז, מצד מעלת דור השביעי, ועד"ז צ"ל שבדור השביעי 
עצמו ישנה התקדמות בתוך הגדר של "ימות המשיח, זמן המוכשר לביאתו" גופא - ראה ד"מ כ"ב שבט ס"ח(.
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כלו כל הקיצין, ונסתיימו כל הענינים וההכנות, גם הכפתורים כו'" – וזאת בדומה למ"ש 
גם( התגלותו של  )לא רק מציאותו של משיח, אלא  ישנה  וירא98, שמבאר שכעת  בד"מ 
משיח, ותולה זאת בדברי נשיא דורנו, ש"כבר נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה ועומדים 
מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו", ומשמע שהגדר ד"ימות המשיח" התלויים בגמר ההכנות 
לביאתו99, הוא התגלות מלך המשיח, שכבר הושלמו כל ההכנות לקראת בואו וצריכים רק 

לקבלו בפועל.

ושלימות הענין ד"ימות המשיח" הוא בהתגלות מלך המשיח בפועל ע"י פעולותיו100, 
ועל תקופה זו כותב הרמב"ם "ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה 
ותחרות – שהטובה תהיה מושפעת הרבה. . ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' 

בלבד. . כמים לים מכסים101".

ניתן לראות בדברי כ"ק אד"ש מה"מ – בשיחת ש"פ  זו  וגם את תחילתה של תקופה 
המשיח  מלך  של  "פעולתו  לראות  מתחילים  כיצד  באריכות  שמבאר  התשנ"ב,  משפטים 
על העמים", ע"י שפועל הוספה בשלום בין אוה"ע, שזהו מימוש היעוד "וכתתו חרבותם 
לאתים", וכדברי הרמב"ם, שבאותם הימים "לא תהיה שם. . מלחמה", אך זהו רק תחילת 
התגלותו של מלך המשיח ע"י פעולותיו, ושלימות תקופה זו היא רק כאשר מלך המשיח 

98( סי"ד.
99( והחילוק בין הזמן של "עדותו של נשיא דורנו שכבר נשלמו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת 
פני משיח צדקנו" לזמננו – תקופת התגלות משיח, הוא שע"ע היו מניעות ועיכובים שמנעו את התגלותו של 

מלך המשיח, משא"כ עתה כשהוסרו המניעות, כנ"ל בפנים.
100( ובד"מ חיי שרה )סי"ד( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "ימות המשיח )לא רק כאשר המשיח הוא "בחזקת 
משיח", אלא כל ימות המשיח – גם השלימות של "משיח ודאי"" – ואואפ"ל שתקופת התגלות משיח היא ימות 
המשיח ד"חזקת משיח" ושלימות התגלותו של משיח צדקנו )ע"י פעולותיו( היא ימות המשיח ד"משיח ודאי" 
)ויומתק ע"פ האמור בשיחת ש"פ שמות התשנ"ב )סי"ד(: שלאחרי שישנו כבר ה"מלך מבית דוד הוגה בתורה 
ועוסק במצות כדוד אביו . . ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמת ה'" – שהוא "בחזקת שהוא 
משיח" – שכבר יהי' מיד "משיח בודאי", עי"ז ש"עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל . . ויתקן 
את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד כו'"", היינו שכעת יש כבר הגדר ד"חזקת משיח" וצריך רק שיהיה "משיח 

ודאי"(.
101( ו"ימות המשיח" אלו גופא נחלקים לשתי תקופות, כמבואר בלקו"ש חכ"ז ע' 198, ובכ"מ.
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בונה את ביהמ"ק ומקבץ את נדחי ישראל102, שע"י "חוזרין כל המשפטים כשהיו מקודם", 
שזהו הגדר דימות המשיח עפ"י הלכה103.

וכיון שתקופה זו טרם הגיעה בפועל, מובן מה שיש להוסיף במעשים ופעולות לזירוז 
בשלימות  חסר  שעדין  כיון  הגלות105,  אריכות  על  מתי"  "עד  לזעוק  יש  וכן  הגאולה104, 

דהגאולה, אף שישנה התגלותו של מלך המשיח106.

ז
קבלת פני משיח צדקנו

וע"פ כל האמור לעיל יש לבאר את העבודה המוטלת עלינו עתה – קבלת פני משיח 
צדקנו.

בשיחת ש"פ חיי שרה התשנ"ב107 אומר כ"ק אד"ש מה"מ:

". .מאחר שהשלוחים עומדים כבר מזמן לאחר מילוי התחלת עבודת השליחות בהפצת 
התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה, ומזמן לאחר אמצע עבודת השליחות, עד שכבר 
ממש  בפועל  באה  לא  עדין  ואעפ"כ  הנ"ל(,  דורנו  נשיא  )כהודעת  השליחות  את  סיימו 
את  להביא  כדי  לעשות  נשאר משהו  לומר, שעדין  צריך   – והשלימה  האמיתית  הגאולה 

הגאולה בפועל.

והוא: ע"פ הידוע ש"בכל דור ודור נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל", 

102( ובד"מ תרומה סי"ב: "ובנוגע אלינו הכוונה – לבנות את בית המקדש השלישי, בפשטות ממש, כפס"ד 
הרמב"ם שיבנה ע"י משיח צדקנו, "ובנה מקדש במקומו" . . ", ובשיחת ש"פ ויקהל התשנ"ב ס"ז )בלתי מוגה(: 
"הענין ד״ויקהל״ – הקהלת כל בני ישראל לארצנו הקדושה מארבע כנפות הארץ – הותחל כבר בפשטות, כפי 
שרואים זאת בזמננו זה, בשנה זו )וכבר כמה שנים(, ועד שגם אומות העולם רואים זאת – שכמה וכמה מבני 
ישראל עלו לארצנו הקדושה" - היינו שיש כבר האפשרות שמלך המשיח יבנה את ביהמ"ק, וכבר מתחיל קיבוץ 

כל בנ"י לא"י, אך מ"מ, טרם הושגה השלימות בזה.
103( ראה לקו"ש חח"י ע' 272 ואילך.

104( ראה לדוגמא – שיחת נר א' דחנוכה התשנ"ב ס"ו, ועוד.
105( ד"מ משפטים ס"ט, ד"מ תצוה סי"א – י"ב.

106( ובדרך זו אולי אפשר לתרץ מה שבד"מ נח )ס"ט( אומר כ"ק אד"ש מה"מ ש"נשלמה העבודה ואין 
הדבר תלוי אלא בביאת משיח צדקנו עצמו", ואילו בד"מ לך לך )ס"ד( אומר כ"ק אד"ש מה"מ ש"הגם שעדין 
לא נסתיימה לגמרי העבודה כולה )והראי' שמשיח עדין לא בא( . . " –שבשיחה דש"פ נח עוסק בהתגלות מלך 
המשיח, ומכיון שכבר הוסרו כל המניעות והעיכובים על בואו )כנ"ל בפנים( הרי ש"אין הדבר תלוי אלא במשיח 
צדקנו עצמו", ואילו בשיחה דש"פ לך לך עוסק בהשלמת הענין ד"עשה כאן א"י" בגאולה האמיתית והשלימה, 

שלזה נדרשת עוד עבודה, כמבואר בפנים.
107( סי"ג.
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"א' הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", וע"פ הודעת 
נשיא דורנו, השליח היחיד שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, שכבר  כ"ק מו"ח אדמו"ר 
סיימו את כל הענינים – הרי מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות 
של כ"ק מו"ח אדמו"ר. ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: 
לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את 

כל ישראל מהגלות!"

וביאור הדברים108:

מלך המשיח, הינו "מלך בעצם109" – מלך מצד עצם מהותו, עוד בטרם העם מקבל אותו 
עליו למלך, ועל כן, גם בזמן הגלות מלך המשיח הוא "כבר מלך"110 על אף שנמצא בהעלם 
וסובל תחלואי הגלות. אמנם, התגלותו של מלך המשיח – המתחילה בהתגלות מציאותו, 
מתבטאת בכך שהעם מכיר בכך שקיימת מציאותו של מלך המשיח עוד בזמן הגלות, ויודע 
מיהו מלך המשיח שמתחיל להתגלות, תוך קבלת מלכותו כמלך על ישראל, ודבר זה עצמו 
עם  את  ולהוציא  את שליחותו  להשלים  לו  ומסייע  מלך המשיח  התגלותו של  את  פועל 

ישראל מהגלות111.

ועל כן, כשמתחילה התגלותו של מלך המשיח, הרי שעבודת העם היא "לקבל את פניו" 
– לקבל אותו במלך עליהם ולהכיר בכך שהוא הוא המלך המשיח.

וכיון שעבודה זו היא העבודה העיקרית בזמננו זה, ה"ה ה"שער" דרכו עולים כל עניני 
דורנו112, וממילא צריכה לחדור בכל עניני העבודה, הן עבודת הכלל והן עבודת הפרט, ועל 
כן כל הפרטים בעבודת השליחות עכשיו צריכים להיות חדורים בקבלת פני משיח צדקנו, 
וגם חייו האישיים של כאו"א מישראל צריכים לממש את המשפט "כל ימי חייך להביא 
לימות המשיח" – וכביאור כ"ק אד"ש מה"מ בזה, שהכוונה היא שמרגיש שכל חיותו, בכל 

מהלך היום הינה על מנת "להביא לימות המשיח".

108( בהבא לקמן, ראה ג"כ ספר "ענינו של משיח" ע' 582. שערי ישיבה חי"ז ע' 326.
109( וראה לעיל בחלק הראשון של הדברים, שמהות זו קשורה עם בחינתו של משיח – בחי' היחידה.

110( הע' 66 בד"מ תזו"מ. ובחדא"ג מהרש"א לסנהדרין צח, ב: "מאותן הבאים מבני דוד ועדין הי' להם 
ממשלה גם בגלות . . כגון רבינו הקדוש".

111( וראה לעיל בביאור השיחה דש"פ שופטים, שמפני זה מצווה כ"ק אד"ש מה"מ לפרסם את מציאותו 
של נביא דורנו – שנבואתו היא נבואתו של משיח צדקנו, כיון שפרסום זה עצמו מוסיף בהתגלותו של מלך 

המשיח בכל העולם.
112( ד"מ חיי שרה שם ס"א. וראה ביאור ההוראות מהשיחה בפירוט בהנסמן לעיל מספר 'ענינו של משיח', 

וראה לקמן ח"ג )מצד ענינם הפנימי של הדברים – גילוי היחידה(.
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חלק שלישי
התממשותם של דברים בשיחות חורף התשנ"ב

יבאר את ענין גילוי היחידה בדברי כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ וירא / יבאר עפי"ז את מהותה של עבודת השליחות 
בדורנו זה / יראה כיצד נפעל הענין דתיקון העולם בכו"כ שיחות / יבאר הענין ד"כמים לים מכסים" בד"מ תולדות 
/ יקשה כיצד שייכת העבודה דגילוי עצם הנשמה לזמננו זה ומבאר ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ אודות מהותה של 

תקופתנו

פתיחה:

לאחר שנתבאר בארוכה תהליך התגלותו של מלך המשיח במהלך קיץ התנש"א, עד 
לשלב בו מלך המשיח כבר עומד בהתגלות, וקריאת שמם של ימינו "ימות המשיח", יש 
לבוא ולבאר כיצד נמצאים ג' הענינים שנתבארו לעיל – גילוי היחידה – עיקר ענינו של 
משיח, תיקון העולם וגילוי אלוקות שלמעלה מהעולם לגמרי, אשר שלושת ענינים אלו 
יחד מרכיבים ומבטאים את תוכנה הכללי של הגאולה - בהשיחות דחורף התשנ"ב, ומצד 

התממשותם בפועל בדורנו זה, כדלקמן.

א
ד"מ וירא - התגלות מלך המשיח – גילוי היחידה

כנ"ל בחלק הראשון של הביאור, ענין ראשון ועיקרי בגאולה האמתית והשלימה הוא 
התגלות מלך המשיח עצמו והמשכת גילוי זה בעולם, ונת"ל ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ 
בהדרן על הרמב"ם משנת התשמ"ו אשר ענין זה מקביל לגילוי בחי' היחידה, בחי' מלך 

בעצם, שהיא בחינתו של משיח – יחידה הכללית.

ונת"ל בארוכה השיחה דש"פ שופטים התנש"א, בה ניתן לראות כיצד מתחילה התגלותו 
של מלך המשיח ע"י גילוי נבואתו בסוף זמן הגלות, ויש לבאר בזה עוד מצד ענינה הפנימי 

של התגלות משיח – גילוי היחידה:

בשיחת ש"פ וירא התשנ"ב113 עוסק כ"ק אד"ש מה"מ בפעולתו של כ"ק אדנ"ע, אשר 

113( סי"ב.
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הקב"ה  התגלות   – ה'"  אליו  ד"וירא  הגילוי  בעולם  לפעול  היה  העיקריים  מעניניו  אחד 
בעולם ע"י הפצת ולימוד החסידות, אשר אף שתורת החסידות היא למעלה מהעולם, יהיה 
ניתן ללומדה ולהבינה בשכל אנושי, ועד"ז - יסודה של ישיבת תומכי תמימים, אשר ענינה 
להלחם באלו אשר "חרפו עקבות משיחך", על ידי לימוד תורת הנגלה והחסידות באופן 

של "תמימות", ועל ידם נפעל הניצחון של מלך המשיח על אלו המנגדים לו.

ולאחר דברים אלו, אומר כ"ק אד"ש מה"מ114:

"ובהדגשה יתירה בדורנו זה – דור השלישי לאדנ"ע ולתלמידיו חיילי בית דוד, שבו 
מסתיימת ונשלמת עבודתם של חיילי בית דוד להביא את הגאולה בפועל ממש ע"י דוד 
דין שכבר  חיותו בעלמא  בחיים  דורנו  נשיא  מו"ח אדמו"ר  כ"ק  וכדברי  מלכא משיחא, 
ועאכו"כ  משיחא,  מלכא  דוד  לקבלת  מוכנים  ועומדים  העבודה,  כל  ונשלמה  נסתיימה 
חוצה במשך ארבעים שנה,  דוד בהפצת המעיינות  בית  דחיילי  לאחרי המשך העבודה 

באופן ש"נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע"".

ובהמשך הדברים מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ115:

"ועוד והוא העיקר:

)בחי'  משיח  בניצוץ  משיח  של  מציאותו  שקיימת  )סי"א(  לעיל  המבואר  על  נוסף 
הכללית(  )יחידה  כפשוטו  משיח  של  מציאותו  גם  קיימת  מישראל,  שבכאו"א  היחידה( 
– כידוע ש"בכל דור ודור נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל", "א' 
הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", ואילו לא היו 

מתערבים ענינים בלתי רצויים המונעים ומעכבים כו', הי' מתגלה ובא בפועל ממש.

וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדורנו, שכבר נסתיימו ונשלמו 
כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו, הרי, בימינו אלו )כנ"ל סי"ג( 
נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם 

ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש!"

ואם בשיחה דש"פ תזריע מצורע התנש"א אומר כ"ק אד"ש מה"מ אשר "משיח נמצא 
בעולם בזמן ובמקום של גלות, ובמצב של גלות, שסובל תחלואי הגלות, ומצפה בקוצר 
רוח ובכליון עיניים להתגלות )מההעלם בזמן ומצב הגלות( דמלך המשיח גואל את ישראל 
בגאולה האמתית והשלימה" ומתפרשים הדברים על מציאותו של משיח הקיימת תמיד, 

114( סי"ג שם.
115( סי"ד שם.
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גם בזמן הגלות, אלא שהיא בהעלם ואינה מתגלה, הרי שכעת "ישנה )לא רק המציאות 
דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל 

ממש!"

ובפשטות, כוונת הדברים היא, אשר בזמננו זה מתחילה להתממש הגאולה האמתית 
והשלימה, על ידי פעולת הענין הראשון בה – גילוי מלך המשיח, בחי' היחידה הכללית, 

והמשכתו בעולם )"קבלת פני משיח" – המשכתו באופן פנימי בעולם(, כנ"ל בארוכה.

ואולי יש לדייק בלשונו של כ"ק אד"ש מה"מ בסי"ג בשיחה, שאומר ש"עומדים מוכנים 
אחרים,  מקומות  כבכו"כ  משיח"  פני  "לקבלת  אומר  ואינו  משיחא",  מלכא  דוד  לקבלת 
שהכוונה בזה היא לקבל ולהמשך בפנימיות העולם את "דוד מלכא משיחא" - מלך המשיח 

עצמו, בחי' היחידה הכללית.

ובהוראה מהשיחה מורה כ"ק אד"ש מה"מ:

כולל  וגאולה,  בעניני משיח  חדורים  הפעולות  וכל  הענינים  מובן, שכל  שכן,  "וכיון 
גם באכילתו ושתייתו, שמשתוקק לסעודה דלויתן ושור הבר ויין המשומר, עד כדי כך 
שגם לאחרי הסעודה נשאר רעב לסעודה דלויתן ושור הבר ויין המשומר, ובמילא, טוען 
שהקב"ה  עד  לאמיתתה  וברכת"  ושבעת  ד"ואכלת  המצוה  לקיים  יכול  שאינו  להקב"ה 

יושיבנו על שולחנו להסעודה דלעתיד לבוא".

ויש לומר שגם ענין זה מבטא את גילוי היחידה, אשר מפעפעת וחודרת בכל דבר116, 
יום, כולל גם בענינים  וע"כ גם הענין דגילוי המשיח צריך לחדור בכל פרט בחיי היום 

גשמיים כאכילה ושתייה.

ב
ד"מ חיי שרה – המשכת היחידה בעולם

של  שליחותם  בביאור  כולה  עוסקת  שלאח"ז,  בשבוע  הבאה  שרה  חיי  ש"פ  שיחת 
השלוחים בדורנו זה, אשר חדורה ועוברת ב"שער" העיקרי של דורנו, קבלת פני משיח.

ויש לומר, אשר בשונה משיחת ש"פ וירא אשר עוסקת בגילוי ענינו העיקרי של משיח 
ופחות  עצמו,  עם  היהודי  לעבודת  בעיקר  היא  נוגעת  מאידך  אך  כנ"ל,  יחידה,  בחי'   –

116( ראה קונ' ענינה של תורת החסידות פ"ה, שאף שבחי' היחידה היא מהות פשוטה שלמעלה מפרטים, 
מ"מ היא חודרת ומתלבשת בכל שאר הפרטים.



   519   שער גאולה ומשיח     

עם סביבתו ועבודתו ב"חוצה"117, עוסקת שיחת ש"פ חיי שרה בהתגלות והמשכת בחי' 
היחידה בעולם.

ובהקדים, אשר בשיחת שמח"ת ה'תשמ"ו118 אומר כ"ק אד"ש מה"מ:

"כשם שהנשיא הוא בחי' יחידה הכללית – משיח – של אותו דור, שבדורנו זהו נשיא 
דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, כמו"כ יש בכל יהודי בחי' יחידה שבנפש. . ומזה מובן כיצד 
הענין של "שלוחו של אדם כמותו" בנוגע לנשיא הדור ומשיח צדקנו שייך לכ"א מישראל 
– כיון שהוא בדומה למשלח בענין זה, וענין זה עליו לגלות עי"ז שהוא מבצע את השליחות 
בכל עשר כוחות הנפש. . ובפשטות: כשנתנו ליהודי את בחי' היחידה, ניצוץ משיח, אין זה 
בכדי שהדבר ישאר אצלו באופן של "שינה" ח"ו, אלא עליו "להדליק" את ה"ניצוץ", עד 

שהוא יגלה עי"ז את בחי' היחידה הכללית, משיח צדקנו.

וזאת פועלים עי"ז שמקיימים את השליחות בכל עשר הכוחות, החל מהעבודה עם 
עצמו, ובנוסף לכך לקיים בכל עשר הכוחות את השליחות לפרסם אלוקות בחלקו בעולם 
פוגשים  אותו  יהודי  בכל  משיח(  של  )ניצוץ  היחידה  בחי'  את  ולגלות  העולם  לכל  עד 
ואת הניצוץ אלוקות שישנו בכל נברא ונברא, עד שעי"ז מגלים בעולם את בחי' היחידה 

הכללית – משיח.

. . ועל כל אחד לדעת את האחריות המוטלת עליו מאחר שיש בו את בחי' היחידה, 
ניצוץ של משיח, ומוטלת עליו השליחות לגלות זאת בעולם, לצאת לעולם ולהפיץ את 

המעיינות חוצה, עד שעי"ז מתגלה היחידה הכללית – משיח צדקנו!"

ונמצא אשר כללות ענין השליחות הוא לגלות את בחי' היחידה בעולם – הן היחידה 
שבנפש, אצל כאו"א מישראל אותו פוגשים, והן את בחי' היחידה בעולם – ה"ניצוץ בורא", 

הכח האלוקי המהווה את כל הנבראים, המגיע ממהותו ועצמותו ית'.

אשר  "אמצעים119"  מיני  בכל  השליחות  עבודת  "התלבשה"  השנים  כל  במשך  והנה, 
נועדו להפיץ קדושה ואלוקות בעולם ולהכשיר אותו לגילוי היחידה, אמנם, כשמתחילה 

117( כך יש לדייק מהקבלת בחי' היחידה הפרטית לבחי' היחידה הכללית הן בסי"א בשיחה שם והן בסי"ד, 
ניצוץ   – ישנה ההתגלות של בחי' היחידה  יש לומר שכשם שישנה התגלותו של מלך המשיח כך  ובפשטות 
משיח, בנפשו של כאו"א מישראל )וראה ג"כ הע' 74 בד"מ תזו"מ( ודורשת עבודה המתאימה לגילוי זה, וגם 

ההוראה מהשיחה עוסקת בעיקר בעבודת האדם עם עצמו – בהחדרת הגאולה בכל פרט בחייו.
118( ס"ד ואילך )לקו"ש חכ"ט ע' 360(.

119( ואפשר לומר, אשר ענין זה נפעל גם ע"י עצם המגורים בכל מקום ומקום בעולם והשימוש בשפת 
המקום ובמנהגי המקום לקדושה – שע"י כל זה נפעל בירור כל עניני העולם והעלאתם לקדושה )וראה ד"מ 

וישב ס"ג(.
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התגלות מלך המשיח בעולם הרי שעבודת השליחות עוסקת בענינו העיקרי של משיח 
בטהרתו – קבלת פני משיח צדקנו.

וכלשון כ"ק אד"ש מה"מ בהמשך השיחה שם120:

עבודת  התחלת  מילוי  לאחר  מזמן  כבר  עומדים  שהשלוחים  שמאחר  מובן,  מזה   "
השליחות בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, ומזמן לאחר אמצע עבודת 
השליחות, עד שכבר סיימו את השליחות )כהודעת נשיא דורנו הנ"ל(, ואעפ"כ עדין לא 
באה בפועל ממש הגאולה האמתית והשלימה – צריך לומר, שעדין נשאר משהו לעשות 

כדי להביא את הגאולה בפועל.

משיח  להיות  ראוי  שהוא  יהודה  מזרע  א'  נולד  ודור  דור  ש"בכל  הידוע  ע"פ  והוא: 
לישראל", "א' הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", 
היחיד  המשיח  שבדורנו,  היחיד  השליח  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הודעת  וע"פ 
שבדורנו, שכבר סיימו את כל הענינים – הרי מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד 
עכשיו  שנשאר  היחיד  שהדבר  מובן,  ומזה  אדמו"ר.  מו"ח  כ"ק  של  השליחות  תשלח", 
פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי שיוכל לקיים את  בעבודת השליחות, הוא: לקבל 

שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות!"

וביאור הדברים בפשטות הוא, שעבודת השליחות שהיתה עד עכשיו – הכשרת העולם 
לחיבור ד"מ"ה וב"ן" ופעולת ה"דירה בתחתונים", נסתיימה ונשלמה, וכעת העבודה היא 
"קבלת פני משיח צדקנו" – המשכת בחי' היחידה הכללית – מלך המשיח - בכל העולם 

כולו121.

וממילא, מורה כ"ק אד"ש מה"מ לשלוחים:

"והכוונה בפשטות היא – שמכינוס השלוחים צריכים לבוא ולהביא החלטות טובות 
כיצד כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל בני ישראל במקומו ובעירו וכו' לקבלת 
פני משיח צדקנו, ע"י שהוא מסביר את ענינו של משיח, כמבואר בתושב"כ ובתושבע"פ, 
באופן המתקבל אצל כל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו, כולל במיוחד – ע"י לימוד עניני 

משיח וגאולה, ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת".

וע"ד האמור בשיחת ש"פ תזו"מ ה'תנש"א, אשר הדרך לפעול התגלות וביאת המשיח 
היא ע"י לימוד עניני משיח וגאולה בכל חלקי התורה, כך גם בשיחה זו מורה כ"ק אד"ש 

120( סי"ג.
121( וזהו החלק הפנימי של עבודת קבלת המלכות שנתבארה לעיל )ח"ב(.
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מה"מ ללמד עניני גאולה ומשיח את כל בנ"י שבעירו, שעי"ז יהיו כולם מוכנים לקבלת 
פני משיח צדקנו – גילוי היחידה והמשכתה בעולם )נוסף על ההוראה הכללית, שכל עניני 

השליחות יהיו חדורים בקבלת פני משיח צדקנו, כנ"ל(.

ג
'תיקון העולם' בשיחות חורף ה'תשנ"ב

בכך  מכיר  שהעולם  עי"ז  הנפעל  העולם',  'תיקון  ענין  הוא  המשיח  בימות  שני  ענין 
דבר  של  שלאמיתו  בכך  מכיר  שהעולם  ועד  לבדו,  מהקב"ה  היא  התמידית  שהתהוותו 
ישנה גם דרגת אלוקות הנעלית מגדרי העולם ומצד דרגה זו מתבטל העולם כלפי הקב"ה 
)אלא שגם באופן ידיעה זה נשאר העולם בגדר כלשהו של מציאות, אלא שמציאותו היא 

ביטולו לאלוקות(.

ובכו"כ שיחות מתקופת חורף ה'תשנ"ב ניתן לראות כיצד גם ענין זה הולך ומתממש 
בזמננו - לקראת הגאולה האמתית והשלימה, כדלקמן.

כ"ק אד"ש מה"מ אשר התוכן הפנימי בשכיבת  ויצא122, מבאר  בשיחת הד"מ דש"פ 
יעקב אבינו בהר המוריה בדרכו לחרן, ובשימו מאבני הר המוריה תחת ראשו בדרכו לחרן, 
היא להמשיך את דרגת האלוקות הנרמזת ב'ראש' - מקום משכן הנפש האלוקית, וממילא 
גילוי האלוקות שם הוא בתוקף ובחזקה, גם ב'אבני המקום' - בגשמיות ובחומריות העולם, 

עד להשתוותם והתאחדותם כדרגה אחת ממש )'שכיבה'(.

ומוסיף כ"ק אד"ש מה"מ לבאר123, אשר בפרשת ויצא מודגשת בעיקר עבודת יעקב 
אבינו בנוגע לעצמו - התאחדות נשמתו וגופו, ואילו בפרשת וישלח מודגשת עבודת יעקב 
ביחס לעולם - בשליחת מנחת יעקב לעשיו, שאשר תוכנה הפנימי הוא שיעקב שבחינתו 

היא 'עולם התיקון' מברר ומעלה את עשיו - ה'אורות מרובים' שבעולם התוהו.

ומוסיף124, זהו תוכנה של כללות עבודת בנ"י בעולם מאז מתן תורה, ועד לגאולה, 
האלוקי  האור  לקבלת  ל'כלי'  ולעשותו  העולם  גשמיות  את  ולזכך  לברר  הוא  שענינה 
זו הולכת ונשלמת בעולם מדור  שיתגלה בעולם בגאולה האמתית והשלימה ושתכלית 

לדור, ובפרט עם התגלות תורת החסידות בעולם והפצתה חוצה.

ובסעיף ח"י בשיחה אומר כ"ק אד"ש מה"מ:

122( בכללות מהלך השיחה עד סוסי"א.
123( שם סי"ב.

124( שם סי"ג - סי"ד.



522      שערי ישיבה   

זה  בדורנו  וכמה  כמה  אחת  על  הדורות.  בכל  לבנ"י  ונוגע  שייך  לעיל  האמור  "כל 
ובזמננו זה – שע"פ סימני חז"ל )במסכת סנהדרין, במדרשים ובכ"מ( נמצאים כבר בשלב 

הגאולה ממש,

וכמדובר כמה פעמים לאחרונה, שלאחר הריבוי המופלג של מעשינו ועבודתנו במשך 
כל הדורות, ובפרט לאחר עבודתם של רבותינו נשיאינו. . כבר סיימו את כל הבירורים,

כולל גם הבירור של "עשו הוא אדום", ומכ"ש וק"ו, שהרי אפילו בזמן יעקב, סבר יעקב 
וחשב שעשו נתברר כבר, כנ"ל, עאכו"כ לאחרי ריבוי העבודה מאז, הרי עשו כבר נתברר 
לגמרי, כפי שרואים זאת גם בהנהגה בזמן הזה )בגלות אדום( של אוה"ע המיוחסות ל"עשו 
הוא אדום", בדרך מלכות של חסד )כמו"כ מתפשטת הנהגה זו בעוד מדינות, כפי שראו 

ורואים בפרט לאחרונה( –

ואפילו גשמיות העולם כבר  בו הגוף הגשמי  נמצאים כבר במצב  הרי מובן, שעתה 
כולל  הרוחניים,  והענינים  האורות  לכל  מוכן  "כלי"  הם  והרי  לגמרי,  ונזדככו  נתבררו 

ובעיקר – אורו של משיח צדקנו, אור הגאולה האמתית והשלימה".

ונמצא, אשר כללות עבודת בנ"י במשך כל הדורות נשלמת בדורנו זה, והעולם נעשה 
בענין  הבריאה  כוונת  נשלמת  ובזה  בגאולה,  שיאיר  האלוקי  הגילוי  את  לקבל  מוכן  כלי 

ד"דירה בתחתונים".

ועד"ז בשיחה דש"פ וישלח, מודיע כ"ק אד"ש מה"מ אשר "לאחרי "מעשינו ועבודתינו" 
דכל בנ"י במשך כל הדורות, כולל ובמיוחד לאחרי גילוי תורת החסידות בי"ט כסלו, שאז 
התחיל עיקר הענין ד"יפוצו מעינותיך חוצה", ומוסיף והולך ע"י רבותינו נשיאינו מדור 
לדור, עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שעל ידו הופצו המעיינות חוצה בכל קצוי תבל 
– כבר נגמרו ונשלמו כל הענינים גם מצד )וב(העולם, כפי שהודיע והכריז שכבר נשלמו 

כל עניני העבודה, גם "צחצוח הכפתורים", והכל מוכן לביאת המשיח.

סיבה  מאיזו  מתעכב  צדקנו  זמן שמשיח  )כל  שלאח"ז  העבודה  מובן שהמשך  ומזה 
ונשלמה  נסתיימה  כבר  )שהרי  הבירורים"  "עבודת  אינו  כלל((  ומובנת  ידועה  )בלתי 
עבודת הבירורים(, אלא, עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל בעולם", וביאור הענין 
ש"נשלמה עבודת הבירורים" הוא, שנשלם "תיקון העולם" והכנתו להיות "דירה לו ית'" 

בגאולה האמתית והשלימה!

זה בשיחה דש"פ משפטים, אשר בה מבאר באריכות  ובהדגשה מיוחדת נמצא ענין 
את החלטת מנהיגי אוה"ע על צמצום כלי הנשק ועל הנהגה באופן של שלום ואחדות בין 
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אומה לחברתה כתוצאה מפעולת מלך המשיח בעולם, וכנ"ל בהדרן דתשמ"ו, אשר לאחר 
בהנהגתו  כולו  העולם  את  המשיח  מלך  בעולם, מתקן  והמשכתו  מלך המשיח  התגלות 

כרצון ה'125.

והנה, גם בשיחה דש"פ אחרי קדושים התנש"א מבאר כ"ק אד"ש מה"מ כיצד הנהגת 
ועד"ז מבאר  ויושר כהכנה לגאולה,  זה משתנית להנהגה בדרך של טוב  אוה"ע בזמננו 
בכ"מ126 את השינוי בהנהגת מדינת רוסיה שרדפה פעולות של הפצת תורה ויהדות בעולם 
כסימן על קרבתנו לגאולה האמתית והשלימה, אך בכל מקומות אלו מבאר את ענין זה 
כהכנה לגאולה, משא"כ כאן מבאר את ענין זה כתוצאה מהשלימות של הגאולה שישנה 

בדורנו, ועד לתחילת פעולתו של מלך המשיח על אוה"ע.

וכיון שכך מסיק כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה דש"פ ויצא127:

והדבר היחיד שחסר הוא – שיהודי יפתח את עיניו כדבעי128, ויראה איך הכל כבר מוכן 
לגאולה! . . כעת צריך רק להיות, כאמור, שיפתחו את ה"לב לדעת", ויפתחו את ה"עינים 
ושס"ה  האברים  רמ"ח  כל  את  שינצלו   – ועד"ז  לשמוע",  ה"אזנים  את  ויפתחו  לראות", 
הגידים הגשמיים – נוסף על לימוד התורה וקיום המצוות בכלל - ללימוד פנימיות התורה 
כפי שנתגלתה בתורת החסידות וקיום הוראות רבותינו נשיאינו, כולל – ללמוד בעניני 
וישמעו בפשטות  יראו  – שיבינו,  והאזנים  והעינים  הגאולה, באופן שזה יפתח את הלב 
ממש בגשמיות העולם – את הגאולה האמתית והשלימה בפועל ממש, וללמוד תורתו של 
משיח )פנימיות התורה( באופן של ראי', שכל זה כבר ישנו מן המוכן, צריך רק לפתוח את 

העינים ואז יראו זאת!

ובשונה משיחת ש"פ אחרי קדושים, בה מורה כ"ק אד"ש מה"מ לעסוק בניצול כל עניני 
העולם לקדושה ובראיית נפלאות הגאולה בעולם - מורה כ"ק אד"ש מה"מ "לפתוח את 
העיניים" על מנת לראות כיצד הגאולה כבר נמצאת כאן, וממילא - כיצד מתממשים כל 

עניני הגאולה, החל מענין תיקון העולם129.

125( עד"ז ראה - ד"מ ויגש סי"ב, ד"מ בא סי"ג.
126( ראה ד"מ ואתחנן ס"י, ד"מ ראה ס"ט.

127( ובדומה לכך - בשיחה דש"פ וישלח )סי"ג(, ועד"ז - בד"מ שמות סי"ב.
128( ביאור ענין פתיחת העיניים ושינויי הביטויים בשיחות השונות העוסקות בזה - ראה קובץ הערות הת' 

ואנ"ש דישיבתנו, גליון קמ"ט ע' 36.
בניין  ע"י  זה תושג  ענין  ושלימות  י"ל, שכעת רק מתחיל להתממש הענין ד"תיקון העולם",  129( אמנם 
יוכלו לקיים תומ"צ בתכלית השלימות, שהרי תיקון העולם נפעל ע"י  נדחי ישראל, שעי"ז  וקיבוץ  ביהמ"ק 

פעולת הלכות התורה בעולם )הדרן על הרמב"ם התנש"א ס"ו(.
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ד
כמים לים מכסים – "תקופה שניה" בשיחת ש"פ תולדות התשנ"ב

את  המדרש  מדמה  מדוע  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מקשה  תולדות,  דש"פ  הד"מ  בשיחת 
למעמד  ולא  דוקא,  הלבנה"  ל"מולד  והשלימה  האמתית  בגאולה  ישראל  של  גאולתם 
ומצב דשלימות הלבנה – המבטא לכאורה את שלימות מעלתם של ישראל, ובמכ"ש מזמן 
שלמה המלך שנמשל ל"קיימא סיהרא באשלמותא" – אף ששלימותו אינה מגעת לדרגת 

השלימות שתהיה בגאולה?

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ באריכות במהלך השיחה, אשר אף שבדרגת הגילויים מבטא 
של  באמצעו  הלבנה  לשלימות  ביחס   - שלימות  וחוסר  מיעוט  הלבנה  דחידוש  המצב 
החודש - מ"מ רמוזה בו שלימות נעלית יותר של עצם שלמעלה מגילויים, וענין זה הוא 
עיקר מעלתה של הגאולה האמתית והשלימה, כי ענין הגילויים הוא המשכת וגילוי אור 
שישנו כבר, ואילו התגלות העצם הוא חידוש מציאות חדשה מתוך ההעלם שברגע שלפני 

ההתגלות.

הזה, המביאים  בזמן  ועבודתינו"  ל"מעשינו  בנוגע  אד"ש מה"מ  כ"ק  זה מבאר  ולפי 
את הגאולה, שאף שבד"כ נאמר שביאת הגאולה האמתית והשלימה תלויה בכך שכאו"א 
נשמת משיח   – הכללית  היחידה  לגילוי  כהכנה   – שבו  היחידה  בחי'  את  יגלה  מישראל 
צדקנו, "יש להוסיף ולתקן" שעיקר הכוונה היא לגילוי בחי' עצם הנשמה שלמעלה מבחי' 

היחידה, שהיא "עיקר ענינו של משיח".

ובסי"א בשיחה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את ענין גילוי עצם הנשמה במאמר חז"ל "כל 
ימי חייך להביא לימות המשיח", ומבאר, אשר יהודי צריך לבטא את חיותו בענין ד"להביא 
לימות המשיח" בכל רגע ורגע מחייו, ולא רק בעת עשיית מעשה מסויים וכיו"ב, כשם 

שעצם הנשמה הינה כח פשוט ועצמי שאינו זקוק לפעולה כלשהי כדי להתגלות.

ומוסיף כ"ק אד"ש מה"מ לבאר, אשר מיד בקום היהודי משנתו, עוד קודם שמתחיל 
האוויר  בנשימת  לחוש  עליו  היחידה(  מבחי'  )החל  הפרטיים  בכוחותיו  ה'  את  לעבוד 
)"חייך"( את "אוירו של משיח" שמבטא את התגלות מציאותו - העצם - של מלך המשיח, 
וקודמת ל"התגלותו לעין כל ע"י פעולותיו"  "עיקר החידוש בביאת המשיח"  אשר היא 

הבאה לאחר מכן.

ולכאו' י"ל, שהחילוק בין העבודה שמצד בחי' היחידה לעבודה שמצד עצם הנשמה 
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הוא ע"ד החילוק בין המעמד ומצב ד"ומלאה הארץ דעה את ה'" - בתקופה הראשונה של 
ימות המשיח, והמעמד ומצב ד"כמים לים מכסים" - בתקופה השניה של ימות המשיח.

מציאות  כיון130 שבחי' היחידה, על אף ביטולה הנעלה אל הקב"ה, מ"מ נותרת היא 
כלשהי שמהותה היא להתבטל כלפי הקב"ה ברמה הגבוהה ביותר אליה נברא יכול להגיע, 
ואילו עצם הנשמה אינה דרגה בפ"ע המתבטלת כלפי הקב"ה, אלא דבר אחד ממש אתו 

ית', 

וכך יהיה בב' התקופות השונות בימות המשיח:

לגדרי  השייכת  האלוקות  דרגת  בעולם  תאיר  המשיח  ימות  של  הראשונה  בתקופה 
הנמצא  ה'  בגדולת  המכיר  בפ"ע  כדבר  העולם  מציאות  את  שוללת  אינה  אשר  הטבע, 
בתוכו, וגם בשלימות המעמד ומצב ד"ומלאה הארץ דעה את ה'" - בהכרת העולם וביטולו 
אל הקב"ה הנעלה מגדרי הטבע - נותר העולם דבר בפ"ע, שהתעלה מגדרי מציאותו ע"מ 

להתבטל כלפי הקב"ה בתכלית.

ואילו131 בתקופה הב' של ימות המשיח יתעלה העולם לדרגת ביטול נעלית יותר, בה 
אין הוא נותר מציאות כלשהי המתבטלת כלפי הקב"ה, אלא שאמיתת ענינה של מציאות 

העולם הוא התגלות וביטוי למציאותו של הקב"ה, וכלשון הידוע "אין עוד מלבדו".

ויש לומר, אשר זהו גם החילוק בין דרגות האלוקות שיאירו בעולם לעתיד לבוא - 
פנימיות הכתר )תקופה ראשונה( ופנימיות עתיק )תקופה שניה(:

דהנה במאמר ד"ה פדה בשלום התשכ"ו132 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את מהותה של 
עשירותו של שלמה ברוחניות ובפנימיות הענינים, ומקביל דרגה זו לבחי' פנימיות הכתר 
- בחי' עתיק, ומוסיף לבאר שישנה לבחי' הנעלית מבחי' עשירות והיא בחי' החסד )שחסד 
ומבאר שם שבחי'  לפנימיות עתיק,  ברוחניות  והן לעשירים(, המקבילה  לענים  הן  הוא 
פנימיות עתיק תתגלה לעתיד לבוא, וכשתתגלה ותאיר בעולם יתגלה שאמיתת מציאותו 
של העולם היא אמיתת המציאות דאלוקות )משא"כ בזמן שלמה, שאפי' בדברים שהאיר 

130( יש לבאר באריכות את החילוק בין בחי' היחידה לעצם הנשמה, ועד"ז דרגות האלוקות שיאירו בעולם 
בשתי התקופות השונות של ימות המשיח, ומפני אריכות הדברים וקוצר היריעה - אכ"מ. וחזון למועד להעלות 

את הדברים עלי כתב בצורה מסודרת.
131( בהבא לקמן - עיין מאמר ד"ה פדה בשלום התשמ"א ס"ד )סה"מ מלוקט ח"ב ע' קפ"ד(, התשכ"ו ס"ז 

ואילך )סה"מ מלוקט ח"ו ע' מ"ט( בארוכה.
132( ס"ז ואילך )ספה"מ מלוקט ח"ו ע' מ"ט ואילך(.
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דבר נוסף על מציאותם מצ"ע(, ע"כ  בהם גילוי אלוקות היה זה באופן שהאלוקות היא 
תוכן דבריו הק'.

ובפרטיות יש לומר, שבחי' 'עשירות' שהתגלתה בימי שלמה תשוב ותתגלה בתקופה 
הראשונה דימות המשיח133, וגילוי זה יתבטא בגילוי בחי' היחידה בנפשות ישראל ובחי' 
פנימיות הכתר בעולם - שבחי' אלו, אף שבטלות הן אל הקב"ה בתכלית, מ"מ נותרת בהן 
שמץ של מציאות דקה ועדינה המתבטאת בכך שהם דבר נוסף הבטל אל הקב"ה, ואילו 
הגילוי שיהיה בתקופה השניה של ימות המשיח יהיה גילוי בחי' 'חסד' שלמעלה מעשירות, 
המקבילה לבחי' עצם הנשמה ופנימיות עתיק - המבטאות את מציאותו של הקב"ה עצמו 

בעולם ובנפשות ישראל.

ה
ימות המשיח בהם נמצאים עכשיו

אך לכאו' לפי"ז יש להקשות:

 - הנשמה  עצם  גילוי  ענין  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מקביל  הנ"ל  תולדות  ש"פ  בשיחת 
בנפשות ישראל - ל'התגלות מציאותו של מלך המשיח', 'אורו של משיח', ומבאר, שגילוי 
בחי' עצם מציאותו של מלך המשיח היא עיקר החידוש בתהליך התגלותו של מלך המשיח, 
כי פעולתו של מלך המשיח בעולם )"אוירו של משיח"( באה כהמשך וכתוצאה מעיקר 

התגלותו של מלך המשיח - התגלות מציאותו.

)יחידה,  הגילויים  בחי'  בתחילה   - הפוך  הינו  הגילוי  סדר  שנת"ל  מה  ע"פ  ולכאו' 
פנימיות הכתר - תקופה ראשונה( ואח"כ העצם שלמעלה מגילוים )עצה"נ ופנימיות עתיק 

- תקופה שניה(?

ימות המשיח,  בתקופה השניה של  יהיה רק  כיון שגילוי העצם   - יש להקשות  ועוד 
מדוע מורה לנו כ"ק אד"ש מה"מ הוראות הקשורות בגילוי זה, טרם שהתממשה בשלימות 

התקופה הראשונה בימות המשיח?

133( כך לכאורה עולה מהקבלתו של שלמה המלך לבחי' היחידה, שתתגלה בתקופה הראשונה של ימות 
המשיח )ראה מאמר ד"ה פדה בשלום התשל"ט, וראה ג"כ ד"ה משנת התשמ"א(. ומתאימים הדברים ממ"ש 
הרמב"ם שבתקופה הראשונה של ימות המשיח לא יהיה שום שינוי במנהגו של עולם וחידוש במעשה בראשית, 
אלא עולם כמנהגו נוהג והשינוי היחיד שיהיה הוא חזרת מלכות דוד לשלימות בה היתה בזמן דוד ושלמה, וכך 
י"ל בפנימיות הענינים, שבתקופה הראשונה של ימות המשיח אין חידוש ושינוי מזמן הגלות, כי בחי' היחידה 

שתתגלה אז כבר היתה בגילוי בימי שלמה המלך. ויש להאריך מאוד בכ"ז ואכ"מ.
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בחי'  קודם  עוד  מתגלה  העצם  דבחי'  הגילוי  המשיח  מלך  שאצל  לומר,  יש  ואולי 
ולפעול את תהליך  לבוא  ביכולתו  הנמצא אצל מלך המשיח  כח העצם  וע"י  הגילויים, 
הגאולה - שתכליתו גילוי העצם - בעולם ובישראל, ועל כן, כבר ב"התגלות מציאותו" של 

מלך המשיח יש ג"כ את גילוי בחי' העצם134.

והנה, כיון שמלך המשיח נשלח ע"י הקב"ה לגאול את ישראל, ובזמננו זה ישנה כבר 
התגלות מציאותו של מלך המשיח )ענין גילוי היחידה - ענין הא' בימות המשיח(, ועד 
ונת"ל136 הפירוש בזה, שהחלה התגלותו של מלך   - ש"נמצאים כבר בימות המשיח135" 
המשיח והוא מתחיל לפעול בעולם )בענין תיקון העולם - ענין הב' בימות המשיח( וע"כ 
אין צורך בפעולות נוספות ע"מ לפעול את הענינים הקשורים בתקופה  יש לומר, אשר 
את  "לפתוח  רק  ונותר  ישנם,  כבר  אלו  שענינים  כיון  בעולם,  המשיח  דימות  הראשונה 
העיניים137" ולראות כיצד "ישנו כבר בפועל ובגלוי138", וע"כ נותרה רק העבודה הקשורה 
בימות  הג'  )ענין  ובעולם  בישראל  העצם  גילוי   - משיח  של  ענינו  ואמיתת  בשלימות 
המשיח(, ולעבודה זו מכוונים דברי כ"ק אד"ש מה"מ בהוראה דהשיחת ש"פ תולדות הנ"ל 

ושיחות נוספות מהתקופה שלאח"ז.

134( וע"ד כללות המהלך בד"מ בא, שמבאר כיצד יש גילוי בחי' "אתפריעו כל נהורין" אצל משה רבינו עוד 
לפני הגילוי אצל כל ישראל במ"ת, ויש להאריך בכ"ז ואכ"מ.

135( שיחת מוצאי י"ט - כ' כסלו ביחידות כללית ס"ז.
136( חלק ב'.

והעיניים  הגאולה,  עניני  ובפרט(  התורה  )פנימיות  בלימוד  מישראל  כאו"א  בעבודת   - עיני השכל   )137
הגשמיות ע"י פעולת הקב"ה שיפקח את עיניהם של ישראל )ראה ד"מ וירא סי"ב, ד"מ ויצא סי"ח, ד"מ שמות 

סי"ב(.
138( ד"מ וישלח סי"ג.
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הכח לחדש חידוש תורה אמתי בזמננו זה
יבאר הכח הניתן לחדש בתורה / יוסיף ויבאר שענין זה נעשה בכח בחי’ היחידה / יביא שגילוי בחי’ הוא ע”י נשיא 
הדור / יוסיף שהשלימות תהיה לע”ל בביהמ”ק השלישי שאז יקוים “ותן חלקינו בתורתך” / יבאר הנוסח “שיבנה 
ביהמ”ק” ויביא עפ”ז בירור האדם באופן דמנוחה / יביא הקשר בין הבירור בדרך מנוחה לביהמ”ק ומעלת הביטול 

בו / יביא הענין דו”עשו לי מקדש” אצל כאו”א 

 הרה"ח יחיאל שי' יעקובוביץ
בוגר הישיבה 

א 
הטעימה מהגאולה - כח לכוון לאמיתת התורה

תורה  חידושי  ולפרסם  לכתוב  מה”מ1,  אד”ש  כ”ק  הוראת  לכל  ומפורסמת  ידועה 
בנגלה ובפנימיות התורה. ומבאר בזה2 שזהו חידוש על פני הדורות הקודמים, ש”בדורות 
שלפנינו היו זהירים . . הן בנוגע לכתיבת חידושי תורה, ועאכו”כ בנוגע לפרסומם בדפוס. 
וההנהגה היתה . . דוקא לאחרי כו”כ תנאים המוכיחים שהחידושים מכוונים לאמיתתה 

של תורה כו’”.

משא”כ בדורנו, “צריכים לחפש מה שיותר אופנים בכדי להוסיף בלימוד התורה . . 
ולכן כדאי לעודד ולזרז את כל אלו השייכים לחדש בתורה – ובתנאי שנלמדת ע”פ כללי 
התורה כפשוט – שאפילו אם אין הם בטוחים האם חידושיהם מכוונים לאמיתתה של תורה 

. . ישתדלו לכתבם, ולפרסם זאת גם בדפוס”.

 ובגליון המאה דישיבתנו3 נתבאר בזה, ע”פ הכלל הידוע בתורת אד”ש מה”מ, דגם 
הדור  מצד מעלת  דווקא  ה”ז  הענינים  בשרש  הדורות,  ירידת  מצד  כהכרח  שנראה  מה 
)וכביאורו בכ”מ בענין התגלות תורת החסידות, שבחיצוניות ההיתר לגלותה הוא מצד 

התגברות חשכת הגלות, אך בפנימיות ה”ז טעימה מהתגלות סודות התורה לע”ל4(.

 וכן י”ל גם בנוגע לכתיבת חידושי תורה, דאין בההכרח להוסיף בלימוד התורה בדורנו 

1( ובמיוחד בשנים תשנ"א - ב.
2( דבר מלכות ש"פ במדבר.

3( ע' 25 ואילך.
4( ראה דבר מלכות מקץ בארוכה.
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‘וויתור’ על הצורך לכוון לאמיתתה של תורה. אלא דכיון ד’דורינו הוא דור האחרון לגלות 
ודור הראשון לגאולה’ שאז “יהיו כל ישראל חכמים גדולים וידעו דברים הסתומים וישיגו 
דעת בוראם כפי כח האדם”, וכדברי כ”ק אד”ש מה”מ בהדרן על הרמב”ם5: “יודעים דברים 
הסתומים . . שהם “עומק טעמי ההלכות והפלפול בטעמיהן כו’””. וכלשונו בהדרן עמ”ס 
ברכות ומו”ק )ס”ו(: “שלעתיד לבוא יעמדו ישראל על אמיתת התורה כמו שהיא באמיתתו 

ית’ )כיון שיתגלה בפועל ש”ישראל אורייתא וקוב”ה כולא חד”(”,

 הנה עפ”ז נראה לומר דבזמננו אנו כיון שבדורנו זה מתחיל הטעימה מתורתו של 
משיח ע”י תורת החסידות בכלל, ובפרט בתורתו של כ”ק אד”ש מה”מ )ובהם גופא לאחר 
גילוי משיח(, מזה ניתן לנו הכח לעמוד על אמיתת התורה מעיין הגילוי דלע”ל ובמילא 

לחדש בה.

ב
חידושי התורה בדורנו - בכח גילוי היחידה

ולכאורה מפורשים הדברים יותר בשיחת שבת פ’ נשא תשנ”א, שבה מבאר כ”ק אד”ש 
מה”מ בארוכה ענין החידוש בתורה ע”י ה”תלמיד ותיק”, שבכל חידוש וחידוש נפעלת 
“גאולה לעולם”, שגואל חלק זה מתעלומתו בתורה. ושלימות הגאולה בתורה היא ב”תורה 

חדשה” שע”י מלך המשיח.

ומקשר ענין זה לפרשת נשא, ומוסיף6 “שבפרשת נשא מרומזת גם דרך העבודה שעל 
שבכאו”א  היחידה  בחי’  גילוי  ע”י   .  . תצא”  מאתי  חדשה  ד”תורה  להחידוש  באים  ידה 
מישראל מזרזים וממהרים ופועלים הגילוי דבחי’ יחידה הכללית בביאת משיח צדקנו, 

שאז יהי’ הגילוי ד”תורה חדשה מאתי תצא”, פנימיות התורה, בחי’ היחידה שבתורה”.

ונראה מפשטות השיחה שהדברים אמורים )לא רק בנוגע לקירוב הגאולה באופן כללי 
)שנעשה ע”י גילוי היחידה שבכל אחד, שגורם שתתגלה ה”תורה חדשה”(, אלא( בפשטות 
גם בנוגע לדרך הפרטית המבוארת בשיחה זו גופא - חידוש חידושי תורה בזמן הזה, שאף 

הוא נעשה בכח היחידה שבתורה - פנימיות התורה, שזה עצמו נותן כח לחדש בתורה.

האחרונים  בדורות  “שדוקא  מה”מ  אד”ש  כ”ק  מבאר  מקץ  ש”פ  מלכות  בדבר  והנה 
דבר  שנעשה  עד   .  . )מזון(  והשגה  הבנה  של  באופן  שבתורה  )שמן(  דרזין  רזין  נתגלו 
כמו שמן  לגלות השמן שבתורה,  ניתן רשות  לא  )אף שבדורות שלפנ”ז  כמזון  המוכרח 

5( תשמ"ה )ס"ה(
6( ס"י.
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הולך   .  . גופא  האחרונים  ש”בדורות  ומוסיף  לאדם(”.  ומזיק  בפ”ע,  לשתי’  ראוי  שאינו 
ומתגבר גילוי השמן שבתורה . . בזמנו של אדנ”ע . . ישיבת תומכי תמימים, “ישיבה” שבה 
לומדים ב”התיישבות” “תורת הנגלית ותורת החסידות תמימה”, ובאופן ש”החסידות יבינו 

כמו שמבינים ענין בנגלה” . . ומוסיף והולך ביתר שאת וביתר עוז עד היום הזה”.

ומבאר שם שגילוי זה אינו רק הכרח מצד התגברות החושך בעולם, אלא בעיקר “בגלל 
משיח צדקנו, שנקרא “משיח” ע”ש המשיחה בשמן, כמ”ש  שהולכים ומתקרבים לביאת 
“בשמן קדשי משחתיו”, ועל ידו יהי’ עיקר ושלימות גילוי השמן שבתורה . . ולכן, ככל 
שהולכים ומתקרבים להתגלות של משיח צדקנו, הולך ומוסיף בהגילוי דשמן שבתורה, 
לנר  )בנוגע  הגמרא  ללשון  זאת  ובהערה מקשר  מתורתו של משיח”.  ה”טעימה”  שזוהי 
חנוכה( “יום ראשון מדליק אחת” - “שהדלקת נר חנוכה )נס השמן( היא באופן שמדליק 
בחי’ “אחת” שקאי על יחידה, יחידה שבתורה, שעיקרה ושלימותה בתורתו של משיח, בחי’ 

יחידה הכללית”.

היחידה  בחינת  מתגלית  האחרונות,  בשנים  ובפרט  זה,  בדורנו  שדווקא  מובן,  ומזה 
שהיו  ההגבלות  מבלי  בתורה,  לחדש  הכח  ניתן  ובמילא  שבכאו”א,  והיחידה  שבתורה7, 

בדורות הקודמים, )ובדורנו זה גופא מבלי ההגבלות של השנים שלפנ”ז(.

]וראה גם בשיחת ליל ד’ דחג הסוכות תשנ”ב )בלתי מוגה(, שמתבטא בנוגע לשיחותיו 
הק’ משנים קודמות, ש”כאו״א יכול לחדש בזה, מפני שכל יהודי בדורנו זה הוא בכלל 
כל  של  ועבודתינו״  ה״מעשינו  כל  את  הכולל  בדור  אנו  שנמצאים  כיון  ותיק״,  ״תלמיד 
״רובו ככולו״,  ותיקים, הרי  ומכיון שישנו כבר ה״רוב״ של התלמידים  הדורות שלפניו! 
היינו שדווקא  זה”.  לאחרי  הבאים  ותיקים  התלמידים  כל  כבר  נכללים  דעתה  שב״רוב״ 

בדורנו ה”תלמיד ותיק” הוא מוכשר כראוי לחדש חידושי תורה[.

ג
כח היחידה - ע"י נשיא הדור

ויש להוסיף בזה, ע”פ הידוע שהגילויים בעולם קשורים עם מזמור התהלים השייך 
בגילוי  רבים  ענינים  מה”מ  אד”ש  כ”ק  מביא  מלכות  הדבר  בשיחות  וגם  הדור8,  לנשיא 
דימות המשיח עתה, בקשר למזמורים שאמר בשנים אלו - “מצאתי דוד עבדי”, ו”ברוך 

7( ולהעיר שבתקופה זו גופא דסיון תנש"א, בהתוועדות חג השבועות, גילה כ"ק אד"ש מה"מ בעצמו חלק 
מה"תורה חדשה" של מלך המשיח - בביאור היתר שחיטת שור הבר בסנפירי הלוויתן. עיי"ש.

8( ראה לקו"ש ח"ט ע' 156 ואילך, בנוגע ללידת אדה"ז בזמן שאמר הבעש"ט )במזמור מח( "גדול ה' . . 
בעיר אלקינו".
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ה’ לעולם אמן ואמן” )במזמור פ”ט )ו”ויהי נועם ה’ אלוקינו” במזמור צדי”ק(, וגם ענין 
משחתיו”,  קדשי  “בשמן  לפסוק  מה”מ  אד”ש  כ”ק  מקשר  בתורה,  היחידה  גילוי  זה, 
מלכות  בדבר  בארוכה  וראה  בכולם(  גם  זה  גילוי  נפעל  ובמילא  תנש”א  בשנת  שאמרו 
ש”פ תולדות בביאור פסוק זה, שגילוי היחידה “מפעפע בכל עניני האדם, שזהו היחידה 
למזמור  אד”ש מה”מ9  תנש”א מקשר  נשא  בשיחה דש”פ  )וכן  הכללי”, שבנשמת משיח 
“צדי”ק בתהלים )המזמור דשנה זו( שסיומו וחותמו “ויהי נועם גו’ ומעשה ידינו כוננהו” 

– ש”נועם” הו”ע התענוג, שאין למעלה ממנו, ונמשך וחודר עד למטה ב”מעשה ידינו””. 

ובשיחת ש”פ צו תנש”א מבאר כ”ק אד”ש מה”מ שכח זה הוא ע”י ממוצע המחבר - 
נשיא הדור שהוא פועל המשכת השכינה למטה דהיינו שעניין זה נעשה בכוחו של נשיא 
הדור ובדורנו כ”ק אד”ש מה”מ, )כיון שבו ישנם שני הדברים הן “משה” שמרמז על דרגתו 
 הגבוהה “מן המים משיתהו” שזהו עלמא דאתכסיא והן “איש האלוקים” “אלוקים” בגימטריא 

“הטבע” שמראה שהוא מחובר עם המטה(

וי”ל שזהו ביאור ג”כ בנוגע לחידושי תורה - שמגיעים ע”י התענוג שבתורה, שעתה, 
כשישנו הגילוי ד”נועם ה’”, שייך הדבר לכאו”א.

ד
שלימות התורה כ"שיבנה בית במקדש"

ויש להוסיף, דשלימות הענין ד”נועם ה’” )אותיות מעון( היא בבית המקדש השלישי 
)כדברי כ”ק אד”ש מה”מ לעיל(. שאז יתגלה חלקו של כל יהודי בתורה בו הוא מחויב 

לחדש ולגלות. וכתפילתנו “שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך”.

ומבאר אד"ש מה"מ10, שעיקר התפילה היא על בחי' "מתנה" שבתורה, הבאה מלמעלה 
והיא שלא בערך יגיעת האדם. אלא שהבקשה באה לאחר שכבר התייגע ורכש את "חלקו" 
בתורה כפי לכ"שיבנה ביהמ"ק", כי "אמיתית בחי' "מתנה" שבתורה יתגלה לעת"ל בתורתו 

של משיח".

שהתחלתה  אלא  לעת”ל,  על  רק  הבקשה  שאין  להמתיק,  יש  לעיל  המבואר  וע”פ 
וטעימתה יכולה להיות גם ברגעים שקודם ביאת משיח בגלוי. ע”י גילוי בחינת היחידה 
הפרטית שבתוכו, שהיא ניצוץ מנשמת משיח, ועל ידה הוא גילוי היחידה שבתורה, תורתו 

של משיח. וכפי שית’ לקמן אי”ה.

9( בהערה 149.
10( לקו"ש חי"ג ע' 118 ואילך.
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ה
לעת"ל יתגלה "חלקינו בתורתך"

בית המקדש” דווקא, אף שלביאור כ”ק אד”ש מה”מ  ולהבין לשון התפילה “שיבנה 
הנ”ל טעם התפילה הוא על גילוי תורתו של משיח )והול”ל “שיתגלה מלך המשיח במהרה 

בימנו” וכיו”ב(,

יש להקדים ביאור כ”ק אד”ש מה”מ במ”א11, שמפרש נוסח זה בנוגע לחלק בעולם 
שניתן לכאו”א מישראל כדי לבררו, יחד עם בירור גופו ונפשו הבהמית. והבקשה “ותן 
חלקנו בתורתך” – שבירור החלק בעולם )“חלקנו”( יהי’ באופן הבירור דתורה )“בתורתך”(.

והיינו, מכיוון שבירור ע”ד הרגיל הוא בדרך מלחמה – הן מצד התנגדות הנפש שבדבר 
המתברר, שאין רצונה שחלק ממנה ידחה, והן מצד התנגדות הנפש הבהמית של האדם 
וזיכוך בנפשו הבהמית – לא הי’ צריך  המברר. )ומוסיף, שבאמת אילו הי’ פועל בירור 
למלחמה עם הדבר המתברר. ע”ד מ”ש בגמרא שצדיק גמור מותר לו להתגרות ברשע, כי, 

להיותו צדיק גמור שאין בו רע, אין לו להתיירא שתהי’ אחיזה ויניקה לרע(.

משא”כ הבירור שע”י התורה אינו בדרך מלחמה, כמחז”ל “מאן מלכי רבנן”. שמלך 
אינו צריך להתעסק עם הדבר שרצונו לפעול, אלא הוא נשאר בהיכלו, ורק גוזר שייעשה 
הדבר באופן כך וכך. ועד”ז הוא הבירור דתורה – שאין צריך להתעסק בהדבר המתברר, 
כי אם, ללמוד בתורה ולפסוק כיצד צריך להיות הדבר ע”פ התורה, ובהתאם לכך נעשה 

הבירור בדרך ממילא.

וטעם הדבר – כיון שכל עניני העולם נעשים ע”י התורה, כמארז”ל “קוב”ה אסתכל 
באורייתא וברא עלמא”, ולא כבשר ודם שגם לאחרי שעשה “דיפתראות ופינקסאות” צריך 
להתחיל ליקח אבנים ועצים לבנות את הבנין, אלא ע”י התורה נעשה בנין העולם בדרך 

ממילא, ולכן, ע”י פסק התורה נפעל הדבר בעולם בדרך ממילא.

וזוהי הבקשה “ותן חלקנו בתורתך” – שע”י שימצא את חלקו הפרטי בתורה יוכל לכוון 
בו לחלקו בעולם )שבחלקו הפרטי בתורה ישנם כל העניינים השיכים לו ובמילא גם אופן 
בירור חלקו בעולם( וע”י בירור באופן זה יוכל לבררו במנוחה באופן הבירור דתורה, שלא 

בדרך מלחמה.

וענין זה נפעל דווקא ע”י “שיבנה בית המקדש במהרה בימינו” – כי עיקר ענין הבירור 

11( שיחת ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון ה'תשי"ג.
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דתורה יהי’ לעתיד לבוא, שאז יהי’ אלקות בגילוי, ובמילא יהי’ ניכר בגילוי שכל הענינים 
הגשמיים באים מהתורה.

ו
"חלקינו בתורתך" ע"י הגילוי הנעלה דביהמ"ק

והנה במאמר ד”ה “מזמור לדוד” תשט”ז מבאר כ”ק אד”ש מה”מ שייכות הענין דבירור 
בדרך מנוחה לביהמ”ק דווקא )שעליו נאמר “אל המנוחה ואל הנחלה”(, כיון שבו מאיר 
הגילוי שלמעלה מהגבלה שעם היותו למעלה בגדר מקום ה”ה מתלבש במקום המקדש 
עצמו, שזהו אור גבוה ביותר ע”ד אור האבוקה המאיר למרחוק, ובמילא הבירור נעשה 
בדרך מנוחה, שהוא עצמו נמצא במקום הקדושה, והבירור במקום הרחוק נפעל ממילא.

ומבאר שענין זה נפעל ע”י פנימיות התורה, “אילנא דחיי שהוא תורת החסידות . . 
שהו”ע מי מנוחות . . שאין שייך שם ענין החומריות כלל ומכ”ש שאינו שייך ללעו”ז . . 
לזאת הרי אין שייך שם שום יניקה ללעו”ז . . שפועלת הבירור בדרך ממילא גם במקום 
הרחוק”. ומזה נמשך גם בלימוד נגלה דתורה וגם בעבודת התפילה, “שיהי’ כללות עבודתו 

בדרך שלום ומנוחה”.

“ואתה ברחמיך הרבים” תרפ”ד,  ויש להוסיף ביאור בזה ע”פ המבואר במאמר ד”ה 
היא  בלעדיו(,  ולהשתחוות”  להיראות  יכולים  אנו  “אין  )מה שעתה  דביהמ”ק  שהמעלה 
הביטול פנימי שמצד דעת עליון, בכח גילוי העצמות שהי’ שם. וע”י גילוי זה נצחו את 
מלחמת היוונים, שברוחניות היתה “להשכיחם תורתך” – היינו הביטול שבלימוד התורה.

ולעיל12 הובא ביאור כ”ק אד”ש מה”מ, שגילוי השמן שבתורה הולך ומתגבר מדור 
לדור, ודווקא בדורות האחרונים נתגלתה תורת החסידות שעל ידה מרגישים את קדושת 

התורה, ובפרט מאז יסוד ישיבת תו”ת שמטרתה שביטול זה יפעל גם בלימוד הנגלה.

הוא  שמצידו  דביהמ”ק  העליון  האור  גילוי  היינו   – ביהמ”ק”  “שיבנה  הבקשה  וזוהי 
והשייכות  שבתורה,  היחידה  שמתגלה   – בתורתך”  חלקנו  “ותן  הנ”ל,  פנימי  הביטול 
הפנימית של היהודי עם התורה )ובמילא זוכה לכוון ולמצוא חלקו הפרטי בתורה, כנ”ל(, 

ואז הבירור הוא בדרך מנוחה.

ובמילא מובן, שכל הגילויים הנ”ל )בנין ביהמ”ק, תורתו של משיח, ופנימיות התורה( 

12( ס"ג.
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ענינם אחד: גילוי היחידה שבנפש, ניצוץ בורא, שמצידה ישנו הביטול במציאות הנברא 
עצמו, שביש הנברא מתגלה היש האמיתי. 

וכפי שמסיים כ”ק אד”ש מה”מ בשיחה הנ”ל13: “אמנם, גם לפנ”ז צריך להיות הענין 
ד”ועשו לי מקדש” ע”י כאו”א מישראל, ובמילא צריך להיות גם עכשיו אופן הבירור דתורה, 
כפי שמצינו אצל יחידי סגולה שעבודתם היתה באופן הבירור דתורה, כמו רבי עקיבא ורבי 
אלעזר בן ר”ש שמלאכתם היתה נעשית ע”י אחרים - שזהו המעמד ומצב דלעתיד לבוא 
כמ”ש “ועמדו זרים ורעו צאנכם” - שלא הוצרכו להתעסק בהדברים הגשמיים ]ומביא ע”ז 

כמה דוגמאות[ ומעין זה – צריך להיות גם אצל כאו”א מישראל”. 

13( ס"ה.
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שיטת ב"ש בהחושב לשלוח יד בפיקדון 
יביא מח' ב"ש וב"ה בענין החושב לשלוח יד בפיקדון / יבאר שלכאורה אזלי' לשיטתייהו האם אזלי' בתר 'בכח' 
)ב"ש( או 'בפועל' )ב"ה( / יביא דברי כ"ק אד"ש מה"מ שבמח' זו אינם חולקים בזה אלא בענין 'משיכה צורית' / 
יקשה מדברי כ"ק אד"ש מה"מ במק"א בביאור מח' זו שלכאורה הוי מטעם 'כח' ו'פועל' / יביא ב' אופנים בטעם 
דב"ש שאזלי' בתר בכח - אי הוי מצד שכלול בו ה'פועל' או ה'כח' מצ"ע / יבאר מהו ה'כח' בשליחות יד / עפ"ז יתווך 

בין ב' ביאורי כ"ק אד"ש מה"מ / יביא מכתב כ"ק אד"ש מה"מ / עפ"ז יוסיף ביאור בהנ"ל 

 הת' שלום רפאל שי' מזרחי
תלמיד בישיבה

א
דברי כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש אודות מחלוקת ב"ה וב"ש בשליחות יד

איתא במס' ב"מ1: "על כל דבר פשע"2, ב"ש אומרים - לחייב על המחשבה כמעשה. 
וב"ה אומרים - אינו חייב עד שישלח בו יד, שנאמר "אם לא שלח ידו וגו‹". אמרו ב«ש 
לב«ה - והלא נאמר "על כל דבר פשע"? אמרו להם ב«ה לב«ש - והלא נאמר3 "אם לא 
שלח ידו במלאכת רעהו"? אמרו ב«ש לב«ה - א«כ "על כל דבר פשע" למה לי? שיכול אין 

לי אלא הוא, באמר לעבדו ולשלוחו מנין - ת«ל "על כל דבר פשע".

והנה, בכו"כ מקומות4 שנחלקו ב"ש וב"ה, סברת המחלוקת אחת היא - האם "אזלינן 
בתר בכח", או דילמא "אזלינן בתר בפועל", שיטת ב"ש היא שהכח מכריע את הפועל, 

ואילו ב"ה סוברים שהפועל הוא העיקר, ולדוגמא:

מפורסמת מחלוקתם של ב"ש וב"ה5 ממתי "חלות דבש" נחשבות כמשקין להכשיר 
ולהפוך אותן  - משיחשוב לרסק את החלות דבש   [ לטומאה, ב"ש סוברים "משיהרהר 

לדבש נוזלי[", ואילו ב"ה סוברים שהחלות אינן נחשבות כמשקין עד שירסקן בפו"מ.

1( מג א.
2( שמות כב, ח.
3( שמות כב, י.

בהוספות  )נדפס  התשמ"ח  משנה  סדרי  שישה  על  בהדרן  ובאריכות  ואילך.   70 ע'  ח"ו  לקו"ש  ראה   )4
לספה"ש התשמ"ח ח"ב, ע' 645(.

5( עוקצין פ"ג, מ"יא.
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בפעולת  די  בכח",  בתר  ש"אזלינן  ב"ש  לשיטת  הנ"ל:  בסברה  זו  מחלוקת  ותלויה 
המחשבה )ה'כח'( להכשיר את החלות דבש לקבל טומאה, ואילו לשיטת ב"ה ש"אזלינן 
בתר בפועל" הרי שכל עוד שהחלות לא הפכו לנוזל בפועל ממש אי אפשר להגדירן כנוזל 

שראוי להכשיר אוכלין לקבל טומאה.

ולכאורה, היה נראה לומר כך גם בסוגייתנו, שדברי ב"ש שאפילו החושב לשלוח יד 
בפיקדון חייב היא כשיטתם שדי ב'כח' ובמחשבה בלבד כדי לחייב על המעילה, וב"ה אזלי 

לשיטתם וס"ל שכל עוד לא נעשתה המעילה בפועל אי אפשר לחייב עליה.

אמנם, בליקוטי שיחות ח"ו6 כותב כ"ק אד"ש מה"מ:

"ממה שאמרו בירושלמי )שבועות רפ"ח( "בעומדת ברה"ר וחושב לגוזלה . . אם עד 
שלא משך דברי הכל פטור" מוכח שגבי שליחות יד גם ב"ש סברי דלא אזלינן בתר בכח, 

ומה שמחייבים בעומדת באבוסו הוא מטעם אחר".

ובשוה"ג שם מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ:

"וי"ל הטעם כי מכיוון שהחפץ הוא של המפקיד, הרי מחשבתו של הנפקד אינה יכולה 
לפעול בחפצו של המפקיד עי"ז".

ולכן, מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי הצפע"נ7, שמבאר את סברת המחלוקת באופן 
אחר:

"ראה צפע"נ שטעמא דב"ש הוא: הרי בתחילה הי' מקום זה שהחפץ מונח שם רשותו 
של המפקיד "וע"י מחשבתו שכלתה שמירתו, נעשה רשות הנפקד, והוי זה משיכה צורית" 

- והרי גם משיכה צורית היא משיכה בפועל".

וביאור הדברים:

או  אזלינן בתר בכח  כאן האם  אינם חולקים  וב"ה  ב"ש  כמוכח מדברי מהירושלמי, 
בתר בפועל )כיון שסברה זו אינה שייכת כאן אפי' לב"ש(, אלא מחלוקתם היא בגדרה 
של "משיכה צורית" - דהיינו כשנעשית "משיכה" בחפץ והעברתו מרשות לרשות מבלי 
למושכו בפועל ממש, אלא ע"י שינוי הבעלות על הרשות בה נמצא החפץ, הרי שהמשיכה 
אינה משיכה ב"חומר" של החפץ אלא ב"צורה" - בבעלות של החפץ, אך משיכה זו - אף 

שאינה משיכה ממש - הינה משיכה בפועל ולא ב'כח'.

6( ע' 70, הערה 15.
7( מהדו"ת בהשמטות ע' 180.
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ב
ביאור כ"ק אד"ש מה"מ במק"א והערה בביאור הדברים

ולכאורה קשה: דהנה במק"א8 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ וז"ל:

"בדיני ובפלוגתות ב"ש וב"ה יש או לחפש טעם חדש בכל פלוגתא חדשה, או לחפש 
שיטה מסויימה שעפ"ז יובנו איזה דינים בב"א, וכמובן דרך השני יותר שכלי וקרוב אל 

האמת כיון שהיא מתאמת בענינים אחרים".

ועל פי עקרון זה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את מחלוקת ב"ש וב"ה בחלות דבש כחלק 
ממחלוקתם הכללית אודות כח ופועל, וב"ש סבורים "כיון שנמצא בכח מהני" וב"ה ס"ל 
"דבעי הפועל ממש", וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ לבאר ש"ב"ש וב"ה לשיטתייהו בב"מ ספ"ג 
"החושב לשלוח יד בפקדון דב"ש מחייב ובה"א עד שישלח בו יד. והנה י"ל דב"ש מחייבים 
אמחשבה מצ"ע, אבל זהו דוחק כיון שאין החפץ שלו, ולכן י"ל שהוא מפני שבמחשבה יש 
בכח מה שישלח יד אח"כ בפועל ואין מעכב ע"י כיון שנמצא החפץ ברשותו ואינו נוגע אם 

מפני סיבה צדדית יבטל הפועל".

ובהשקפה ראשונה נראה, שכאן מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את מחלוקת ב"ש וב"ה סביב 
אותו עיקרון של "אזלינן בתר בכח" ו"אזלינן בתר בפועל", גם בנוגע לשליחות יד, שלא 

כפי שנתבאר בלקו"ש הנ"ל, שבשליחות יד אין לומר כך?

ג
ביאור כללות סברת ב"ש דאזלינן בתר כח

וי"ל בזה בהקדים ביאור טעמם הכללי של ב"ש בכ"מ ללכת אחר ה'בכח', ויש לומר 
בזה ב' טעמים:

ב"ש אזלינן בתר כח מפני שהכח כולל בתוכו את הפועל שיבוא אח"כ, וכיון שמציאות 
ה'פועל' נתחדשה לראשונה בתוך ה'כח', עדיף הכח על הפועל9.

8( מובא בתו"מ - התוועדויות ח"א )מהדורת התשנ"ג( בתחילתו, ובכ"מ. 
9( ראה בהע' 61 בלקו"ש שם, שמציע את סברה זו כטעם לשיטת ב"ש, והחילוק בין ב"ש לב"ה בזה הוא 
שלב"ה הפועל הוא עיקר, וחשיבותו של הכח היא מפני הפועל הכלול בתוכו, ואילו לב"ש הכח עיקר מפני שבו 
נתחדשה מציאות הפועל שיבוא אח"כ )ואף שבהע' שם דוחה כ"ק אד"ש מה"מ את סברא זו ומוכיח משיטת 
ב"ש ש"שמים קדמו" שכח עדיף גם כשאין הכרח שהפועל יצא מתוך הכח, כנ"ל בטעם הא' בפנים, מ"מ י"ל 

שהסברא מצ"ע הינה אמת, אלא שבמחלוקת אודות "שמים קדמו", אאפ"ל שזהו טעם המחלוקת(.
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ב"ש אזלינן בתר בכח בכ"מ )לא מצד מעלה מסויימת שישנה בכח על הפועל, אלא( 
מצד מעלת הכח עצמו.

דהנה בהמשך השיחה בלקו"ש הנ"ל10 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ע"פ העיקרון הנ"ל את 
מחלוקת ב"ש וב"ה האם "שמים נבראו תחילה" )שיטת ב"ש( או "ארץ נבראת תחילה" 

)שיטת ב"ה(.

ומבאר שהן לב"ש והן לב"ה נבראו השמים תחילה ואח"כ הארץ בבריאה בפועל ממש, 
ובמחשבה וכוונת הבריאה עלתה הארץ תחילה ואח"כ השמים, ולא נחלקו ב"ה וב"ש אלא 

לגבי ה"תחילה" - מי הוא הראשון במעלה והחשיבות, השמים או הארץ.

ב"ש סוברים דמכיון שהשמים נבראו תחילה ומהם נמשכה הארץ )שהיתה כלולה בהם 
ב'כח'(, הרי שה'כח' ד'שמים' גובר במעלתו על הארץ, ואילו ב"ה סוברים שמכיון שהארץ 

היא תכלית ומטרת הבריאה )בפועל( הרי שהיא ה'תחילה' והחשיבות שבבריאה.

הכרח  שאין  אף  בכח"  בתר  ש"אזלינן  סוברים  שב"ש  היא  זו  במחלוקתם  והחידוש 
בלי  גם  הארץ  את  לברוא  ויכל  מוגבל  אינו  הקב"ה  )שהרי  הכח  מתוך  יומשך  שהפועל 
שמציאות השמים תקדם לה ותכלול אותה בכח( - מצד מעלת ה'כח עצמו' - כיון שבפו"מ 

נבראה הארץ באופן שהיא כלולה בשמים ואח"כ באה בגלוי11.

ולסיכומם של דברים: נמצא שלשיטת ב"ש אזלינן בתר כח מצד מעלתו עצמו, אף שאין 
הכרח שהפועל יומשך ממנו.

ד
ביאור אופן הא' בדין דשליחות יד

והנה, בדין ד"שליחות יד", אין לומר כהאופן הב', שב"ש אזלינן בתר הכח מצד מעלתו 
העצמית, כיון שא"א לפעול בחפץ של אדם אחר ע"י מחשבה בלבד, ועוד שא"כ היו ב"ש 
צריכים לסבור כשיטתם הכללית גם במקרה בו הפקדון נמצא ברשות הרבים ולומר שע"י 

מחשבתו קנה את הפקדון ומתחייב משום שליחות יד.

10( ס"ט ואילך.
וה'כח'  השמים  מעלת  את  ולאמת  לגלות  הבוחן"  "אבן  היא  השמים  מתוך  הארץ  שהמצאת  ונמצא   )11

)הקיימת גם מצ"ע(.
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אך מ"מ יש לומר שישנה לסברה הא' - דמכיון שב'כח' של מחשבת המעילה בפקדון 
נמצא בהעלם ה'פועל' שיבוא אח"כ, הרי שניתן לחייב על המחשבה בתור 'כלל' שבתוכו 

נמצאת המעילה בפועל.

ולפי סברה זו אין לומר שב"ש "אזלינן בתר כח" כמו בכל שאר המקומות בש"ס, כי 
כמוכח משיטת ב"ש אודות "שמים קדמו", הפירוש ד'אזלינן בתר כח' הוא אחרי מעלת 
הכח מצ"ע, וניתן רק לומר שבשליחות יד סוברים ב"ש ש'כח מהני' כיון שכלול בו בהעלם 

ההמשך דהפועל שיבוא לאח"ז.

וי"ל, שזהו גדרה של "משיכה צורית", כי באם נאמר שה'כח' דמחשבת המעילה בפקדון 
כוללת בתוכה את המשך המעילה בפועל שיבוא אח"כ נמצא שכשחושב האדם לשלוח 
בפועל, וממילא עי"ז "כלתה שמירתו" על החפץ,  יד בפקדון ה"ז נחשב כאילו שלח יד 
וכשנגמרת פעולת השמירה מסתלקת רשות המפקיד על השטח בו נמצא החפץ, ונעשה 
השטח רשות הנפקד, וא"כ נעשית "משיכה צורית" - שינוי הגדרות הבעלות על החפץ 
מבלי שתעשה משיכה בחפץ עצמו ]ואילו ב"ה שס"ל שהעיקר הוא הפועל, יאמרו שכל 
עוד לא מעל בפועל ממש לא "כלתה שמירתו", ולא הועילה מחשבתו לבטל את השמירה, 

וממילא אין כאן "משיכה צורית" שניתן לחייב עליה[.

אך במצב בו החפץ נמצא ברה"ר, גם אם נאמר שה'כח' כולל בתוכו את המעילה בפועל 
שתבוא לאחמ"כ, מחשבתו של האדם לא תועיל ליצור "משיכה" בחפץ ע"י קניית הרשות 
ונמצא שמכיון  לשומר,  ולא  למפקיד  לא  שייכת  אינה  זו  כיון שרשות   - נמצא  הוא  בה 
שברה"ר א"א שתהיה "משיכה צורית" יודו ב"ש לב"ה שאינו חייב עד שישלח יד בפועל. 

ה
עפ"ז תיווך הביאורים הנ"ל

ועפ"ז יש לבוא ולתווך את ביאורי כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל )סעיף א-ב( אודות מחלוקת 
ב"ה וב"ש בשליחות יד:

בביאור הראשון )הנ"ל ס"א בלקו"ש( דן כ"ק אד"ש מה"מ אודות הגדר ד'אזלינן בתר 
כח' מצד מעלת הכח עצמו, וכמוכח לעיל מהמשך השיחה בביאור המחלוקת אודות "שמים 
הנזכרים  הדינים  לשאר  יד"  ד"שליחות  הדין  בין  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מחלק  וע"כ  קדמו", 
בשיחה ואומר שבדין זה א"א לומר שב"ש אזלינן בתר כח, אלא שס"ל שמשיכה צורית הוי 
משיכה, וכנ"ל שפירוש הגדרה זו הוא שמפני שהכח דהמחשבה )שכולל המעילה בפועל 
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שתבוא לאחמ"כ( גורם לביטול השמירה וממילא ל"משיכה צורית", וע"כ בא החיוב )לא 
על המחשבה לבדה, אלא( על המשיכה צורית.

הכח,  למעלת  הב'  בטעם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  עוסק  ס"ב(  )הנ"ל  השני  בביאור  ואילו 
שכולל בתוכו את ]ובו מתחדש[ הפועל שיבוא אח"כ12, ומבאר עפ"ז את מחלוקת ב"ה 
וב"ש כאן, ובדקדוק בפרטי לשונו הק' שם עולה כי מתאימים הדברים בדיוק למבואר 

בלקו"ש )הביאור הראשון(:

דב"ש  י"ל  והנה  יד.  בו  שישלח  עד  ובה"א  מחייב  דב"ש  בפקדון  יד  לשלוח  "החושב 
מחייבים אמחשבה מצ"ע, אבל זהו דוחק כיון שאין החפץ שלו" - בדין ד"שליחות יד", אין 
לומר שב"ש מחייבים על המחשבה מצ"ע, היינו - מצד מעלת הכח עצמו, כיון שא"כ היו 
צריכים לסבור כן גם ב'עומדת ברה"ר', והטעם שאין לומר כן הוא מפני ש'אין החפץ שלו' 

וא"א לפעול בחפץ של חבירו ע"י מחשבה לבדה.

ולכן י"ל שהוא מפני שבמחשבה יש בכח מה שישלח יד אח"כ בפועל ואין מעכב ע"י 
כיון שנמצא החפץ ברשותו ואינו נוגע אם מפני סיבה צדדית יבטל הפועל" - וע"כ יש לבאר 
שטעמם של ב"ש כאן הוא מפני שבכח דהמחשבה כלול גם השליחות יד בפועל שתבוא 
אח"כ, כי מכיון שהחפץ נמצא ברשות השומר ו"אין מעכב על ידו" למעול בפועל ממש 
לאחמ"כ, הרי שמחשבת המעילה של השומר מעוררת "משיכה צורית" ועליה ניתן לחייב.

ואף אם אח"כ יבטל הפועל מפני סיבה כלשהיא, אין זה סותר לכך שבזמן המשיכה היה 
הפועל דהשליחות יד כלול במחשבת המעילה.

ו
הוספת ביאור בזה ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ באג"ק

ויש להוסיף ביאור בזה ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ באג"ק13, אודות הכח שבמחשבה 
לפעול בדברים שחוץ לאדם, שמחלק שם בין מצב בו הפעולה נעשית ע"י מחשבה ומעשה 
יחד )וא"א לזה בלא זה(, אשר בו לא תועיל המחשבה לפעול בדבר שאינו שייך לאדם 
החושב - כי מפני שלמחשבה יש חלק ביצירת הפעולה, ואי אפשר בלעדה, הרי ש"מחשבה 

12( ואולי מפני זה אינו מזכיר את כל שאר המחלוקות בין ב"ש וב"ה שנזכרו בלקו"ש, כיון ששם עוסק 
באופן הא' הנ"ל )ואילו הדין ד"חלות דבש" מכיל בתוכו את שני הפרטים, כי אף שלפועל שיטת ב"ש ש"אזלינן 
בתר כח" היא מפני מעלתו העצמית של הכח, עדין ניתן לומר שב'כח' ד'חלות דבש' כש'הרהר עליהן' כלול 

)ומתחדש(הפועל דהנוזל שיצא מהם אח"כ, ומועיל להכשיר אוכלין לקבל טומאה(.
13( ח"א ע' רל"ט בשוה"ג.
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שלו אין לה כל קשור עם דבר השייך לחברו", ובין מצב בו הפעולה נעשית ע"י מעשה 
אינה  כיון שהמחשבה  כזה,  ובאופן  ישנה למחשבה,  אין העשיה מועלת אא"כ  לבד, אך 
 - ויפעל  'מציירת' את המעשה ע"מ שיועיל  רק  יוצרת את הפעולה בפועל ממש, אלא 
ע"י המעשה,  יכולה פעולה זו לפעול גם בחפץ של חבירו, מפני שעצם הפעולה נעשה 

והמחשבה רק מוסיפה "ציור המועיל" למעשה.

והנה בדין דשליחות יד, אאפ"ל שב"ש מחייבים על המחשבה מצ"ע )בהתאם לשיטתם 
ש'אזלינן בתר כח' מצד מעלתו מצ"ע(, כי א"כ נמצא שע"י פעולת המחשבה לבדה נפעלת 
מעילה בחפץ של חבירו14, אך אם נאמר כהאופן הא', שב"ש מחייבים על המחשבה מפני 
שהיא כוללת בתוכה את פעולת המעשה שתבוא אחריה, וזהו הגדר ד"משיכה צורית", 
נמצא שעיקר המעילה נעשית ע"י פעולת המשיכה, ואילו מחשבת האדם רק "מציירת" את 
המשיכה שתחשב משיכה )ב'צורה' של החפץ(, כי אם לא יחשוב השומר למעול בפקדון, 

יישאר החפץ ברשות המפקיד ולא תהיה מעילה שניתן לחייב עליה.

14( וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ בביאור הב' הנ"ל ש"זהו דוחק כיון שאין החפץ שלו", וראה ג"כ בשוה"ג להע' 
15 בלקו"ש הנ"ל, שמחשבה אינה יכולה לפעול שינוי בחפץ של חבירו.
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חיבור בני ישראל עם אלוקות שע"י 
משה

יביא ב’ בחי’ בדברות שנתנו ע”י משה / יביא מעלת האחד על השני / יסביר דהתחלית היא בחיבור שניהם יחד / 
יוסיף החידוש שע”י החיבור בדברות האחרונות נעשה שלימות בראשונות / יקשה כיצד נעשה חיבור עם התחתון 
מצ”ע / יקדים ב’ בחי’ במשה / יבאר ענין העשירות והעשירות במשה / יבאר דאין חיסרון במשה ע”י תפלתו על 
בנ”י / יבאר ע”כ באופן נוסף / ימשיך לבאר עוד עפ”י ביאור הכתוב “ואתה תצוה” / יביא ב’ עיניניים בגילוי העצם 

/ יסביר עפ”י כל הנ”ל חיבור בנ”י עם הדברות הראשונות

 הת' מנחם מענדל שי' בקרמן
תלמיד בישיבה

א
מעלת הדברות הראשונות והאחרונות והשלמות בחיבורם יחד

האחרונות  בדברות  הצורך  את  מה”מ  אד”ש  כ”ק  מבאר  ה’תשנ”ב  יתרו  ש”פ  בד”מ 
ע”י משה רבינו, למרות שישנם באופן נעלה יותר בדברות הראשונות שנאמרו מהקב”ה 
בעצמו - “וידבר אלוקים”, מכיון שכל סוג של דברות פועל באופן שהסוג השני לא פועל, 

ויש בזה מה שאין בזה:

הדברות הראשונות )“וידבר אלוקים”( פועלים את “גילוי והמשכת הדברות מעצמותו 
ומהותו יתברך בלי ממוצעים כלל, אפילו לא ע”י הממוצע דמשה רבינו )“איש האלוקים”(”, 
“וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמר”, אבל  מכיון שהדברות נאמרו באופן של 
ולכן “פרחה נשמתן”.  ביטול מציאותם לגמרי,  ה’ היה ע”י  האופן שבנ”י קבלו את דבר 

היינו, שלא נפעל כ”כ שיתקבל במציאות התחתונים ויהיה ה”דירה לו יתברך”.

ומעלת הדברות האחרונות הוא, מכיון שהגילוי לבנ”י בא ע”י משה שהוא “ממוצע 
המחבר”, לכן “מציאותם גופא יכולה לקבלו בפנימיות” ולא ע”י ביטול במציאות, אבל אין 
בכך את המעלה של “וידבר אלוקים” - גילוי עצמותו ומהותו בלי שום ממוצע, כולל משה 

רבינו, שאם היותו ממוצע המחבר עדין הוא ממוצע.

ובמילים אחרות: 
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הדר  יתברך  ומהותו  עצמותו   - בדירה  ה’דר’  על  היא  ההדגשה  הראשונות  בדברות 
בתחתונים. ובדברות האחרונות ההדגשה היא על כך שהדירה נעשית במציאות התחתונים 

ובערך לגדרם, ומשום כך מתקבל בפנימיות מציאותם ולא ע”י ביטול מציאותם1.

וממשיך2 כ”ק אד”ש מה”מ “תכלית שלימות המעלה היא כשישנו החיבור דב’ הענינים: 

בתור  במשה  שנמצא  כפי  )לא  ומהותו  בעצמותו  ב”ה  א”ס  ומהות  דעצמות  “הגילוי 
ומקבלים את הגילוי  בגופים בתחתונים  ממוצע המחבר( לבנ”י כפי שנמצאים כנשמות 

בפנימיות מציאותם )לא ע”י ביטול מציאותם(”.

כמו  העצמות  גילוי  את  שיהיה  הוא,  יחד  הענינים  שני  של  החיבור  שתכלית  היינו, 
שהוא )גם לא ע”י ממוצע המחבר( ויחד עם זאת, אצל בנ”י בגדרם הם שיקבלו את הגילוי 

בפנימיות ללא שיהיה ביטול מציאותם כפי שהיה בדברות הראשונות שפרחה נשמתם3.

ועפ”ז מבאר כ”ק אד”ש מה”מ את הצורך בדברות האחרונות בעומק יותר:

“שע”י הדברות האחרונות . . מתגלה שלימות המעלה דהדברות הראשונות . . גילוי 
ד”וידבר אלוקים” ב”לאמר” של כאו”א מישראל )בתחתונים(”.

שאין המעלה שמחדירים גילוי אלוקות בתחתונים רק בשביל שיהיה בערך למציאותם 
)שלכן אין זה העצמות כמו שהוא בעצמותו(, אלא שבדברות האחרונות שע”י משה רבינו, 
הראשונות,  הגילוי אלוקות שבדברות  גם את  נפעל במציאות התחתונים שיוכלו לקבל 
וזאת משום שזהו התכלית כנ”ל, שיהיה “דירה לו יתברך בתחתונים” באופן הכי מושלם, 

היינו שהוא יתברך יחדור בתחתונים מצד ענינים הם )אע”פ שזהו סתירה(.

וצריך ביאור:

מכיון שמשה רבינו הוא ממוצע המחבר, שאם היות שהוא מעביר את דבר ה’ ממש 
באופן של “מעבר”, היינו שאין שינויים בדברי ה’ איך שהם נמסרים )ע”י משה( לבנ”י, 
עדין אין בדרגה זו את גילוי העצמות כמו בדברות הראשונות4, א”כ לכאורה לא מובן, הרי 
מכיון שהוא ממוצע המחבר, איך ביכולתו לפעול זאת שגם במציאות התחתונים יוכלו 

לקבל את גילוי האלוקות שבדברות הראשונות, גילוי העצמות שלא ע”י ‘ממוצע’?

1( ע”כ תוכן השיחה עד ס”ח.
2( בס”ח.

3( ולהרחבת הביאור ראה מה שכתבתי בשערי ישיבה ח”כ ע’ 188.
4( תוכן ס”ז בשיחה.
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ב
ב' בחי' במשה רבינו ושיכותם לב' הדברות

וי”ל בדא”פ שאצל משה, מלבד הענין של “ממוצע המחבר” יש ענין נעלה יותר, שלכן 
בכחו לפעול את גילוי הדברות הראשונות - גילוי העצמות אצל בנ”י:

בד”מ ש”פ צו5 מבאר כ”ק אד”ש מה”מ את מאמר רז”ל6 על הפסוק7 “תפילה למשה 
איש האלוקים” - “מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה האלוקים”, היינו שישנו אצל משה 

שני ענינים שלכן הוא ממוצע המחבר בין בנ”י לה’.

א( כח שהוא למעלה מההנהגה הטבעית של העולם ולכן הוא יכול להלביש בעולם 
גילוי אלוקות, שזהו הענין של “)איש( אלוקים”.

ב( הכח הזה יורד ומתלבש באופן שיהיה בערך לגדרי העולם, וכך העולם יהיה כלי 
לקבל את הגילוי אלוקות בפנימיות, שזה הענין שמשה הוא “איש )האלוקים(”. ומפני ב’ 

בחי’ אלו הוא ממוצע המחבר, כיון שהוא מורכב משני הענינים שהוא מחבר אותם.

חיבור  זהו  אמנם  האלוקים”  ש”איש  מה”מ,  אד”ש  כ”ק  ומבאר8  וממשיך 
מצד  משה(  )אצל  שישנו  אלוקות  הגילוי  מ”מ  אך  )כנ”ל(,  הקצוות  שני  של 
הבריאה  שבערך  אלוקות  הטבע,  בגימטריא  “אלוקים”  משם  רק  זהו  אלו,  דרגות 
מהעולם(. שלמעלה  )אלוקות  הוי’  שם  גילוי  זה  ואין  בעולם,   ומתלבשת 
אבל אצל “משה”, מכיון שהוא נקרא משה ע”ש “כי מן המים משיתיהו”, המרמז על בחי’ 
גילוי שם הוי’ כפי שנמצא הוא  שם מ”ה השייך לשם הוי’, לכן קיים אצל משה גם את 

בעולם9.

ויוצא מכך שיש אצל משה שני הענינים:

א( “משה”, שזהו ההתקשרות שלו עם אלוקות שלמעלה מהבריאה.

ב( “איש האלוקים”, ההתקשרות שלו עם אלוקות שבערך לבריאה, שהוא הנותן את 
הכח להמשיך אלוקות אצל בנ”י בערך למציאותם למטה.

5( ס”ד ואילך.
6( ב”ר פי”א, ד.

7( תהילים, צ.
8( ס”ו.

ב)עלמא  בגילוי  “משיתיהו”   - ומשם,  )עלמא דאתכסיא(  מים  נשמת משה מבחי’  - שורש  “מן המים”   )9
דאתגליא, עד בעולם הזה הגשמי.



548      שערי ישיבה   

שבערך  אלוקות  גילוי  האחרונות,  הדברות  לגילוי  רק  לא  שייך  מובן שמשה  ועפ”ז 
שלמעלה  אלוקות  הראשונות,  הדברות  לגילוי  גם  אלא  האלוקים”,  “איש   - לתחתונים 

מהבריאה - “משה”10.

אלא שעדין צריך ביאור: אמנם למשה יש את הכח )מצ”ע, ולא בתור ממוצע המחבר( 
לגלות אלוקות שלמעלה מהבריאה ולמעלה מבנ”י, אך מכיון שזהו בדרגתו עצמו, ולא 
בנ”י, האיך יוכל לפעול גילוי זה במציאות בנ”י עצמם  בתור היותו ממוצע המחבר של 

)שהפעולה בהם נעשית ע”י ממוצע(?

ג
ביאור תפילת עשיר אצל משה

ויובן זה ע”פ המבואר במאמר ד”ה “תפלה למשה”11:

איתא בזהר12 דתפלה למשה היא תפלת עשיר, ומדייק ע”כ אדמו”ר הרש”ב13, “והלא 
כל ענין התפלה הוא על החסרון שזהו עיקר מצות התפילה כשחסר איזה דבר יתפלל 
להקב”ה שימלא מחסורו כו’, והעשיר הרי אינו חסר בשום דבר וא”כ מה שייך בו ענין 

התפלה”.

ומבאר ע”כ כ”ק אד”ש מה”מ ומקדים לפרש מהו ענין העשירות, “דענין העשירות הוא 
לא רק שיש לו די צרכיו בהרחבה, ועוד יותר מדי צרכיו, אלא שהוא עשיר בעצם . . שמצד 

עצמו יש לו הכל”14.

וברוחניות הענינים, אין זה גילוי אור הממלא או אור הסובב, )מכיון שיש נתינת מקום 
אוא”ס  העצמות  גילוי  הוא  “עשירות  אלא  לאלוקות15.(  מחוץ  למשהו  מסוימת  בצורה 

10( ועפ”ז יומתק שבס”ח בד”מ יתרו שכ”ק אד”ש מה”מ מבאר, שע”י הדברות האחרונות נעשה גם גילוי 
שלימות המעלה של הדברות הראשונות, שהעצמות מתגלה בתחתונים מצ”ע, מקדים ואומר “תכלית שלימות 
המעלה היא החיבור דב’ הענינים: הגילוי דעצמות ומהות א”ס ב”ה במהותו ועצמותו )לא כפי שנמצא במשה 
בתור ממוצע המחבר( לבנ”י”, לכאורה מה ההדגשה בתור ממוצע המחבר, ולא משה ממוצע המחבר וכיו”ב?! 
הדברות  רק  אפשרי  זה  )שמצד  המחבר  ממוצע  של  הענין  את  גם  יש  משה  שאצל  מובן  הנ”ל  שע”פ  אלא 

האחרונות( וגם את הענין שלו מצ”ע )שמצד זה אפשרי גם לגלות את הדברות הראשונות במציאות בנ”י(.
11( התשכ”ט )מלוקט ח”ה ע’ רי”ז(.

12( ראה זח”א קסח, ב.
13( סה”מ תר”ס ד”ה תפלה למשה.

14( מלוקט שם, ס”ג ואילך.
15( כמבואר במאמר פרטי הענינים בזה, בגשמיות, וברוחניות באור הממלא ואור הסובב.
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שלמעלה משיכות לעולמות”16, שמצד גילוי העצמות “אין שום מציאות חוץ ממנו, ואדרבה 
אמיתי המצאו ית’ היא היא המציאות של כל הנמצאים”17, ומשום זה )גילוי העצמות( אין 

שייך כלל אפי’ ענין של )מילוי ה(חיסרון.

ובהמשך לכך מבאר הטעם שמשה נק’ עשיר:

“דזה שמשה נקרא עשיר . . הוא לפי שמשה הוא בחינת דעת עליון . . ודעת עליון 
מקבל מפנימיות הכתר, עתיק . . ועתיק הוא בחינה התחתונה שבמאציל, עצמות אוא”ס 
שלמעלה מגדר עולמות . . וענין העשירות הוא דוקא העצמות אוא”ס שלמעלה מסובב 

)עתיק(, לכן . . ענין העשירות הוא דוקא בדעת עליון שמקבל מפנימיות הכתר”18.

דהיינו, מכיון שמשה הוא מבחי’ אוא”ס שלמעלה מגדר עולמות - בחי’ העצמות, וענין 
העשירות היא ג”כ בחי’ העצמות )כנ”ל(, לכן ישנו במשה ענין העשירות.

ועפ”ז מבאר כיצד שייך תפילה )שענינה על חסרון( לעשיר )שלא שייך אצלו חסרון(:

“דנוסף לזה שבמשה עצמו אין שייך שום חסרון ח”ו, אלא שלגבי משה, גם החסרון 
דכנס”י שהתפלל עליהם אינו חסרון, כי דעת עליון מקבל מעתיק, ולכן נרגש בו שאמיתית 
המצאו ית’ הוא אמיתית המציאות של כל הנמצאים ואינם חסרים מאומה. והגם שמשה 
יש לאמר, שהתפלה שלו היתה   - התפלל עליהם, דענין התפלה הוא למלאות החסרון 

שענין זה )שהאמת היא שאינם חסרים מאומה( יהי’ נרגש בגלוי גם אצלם”.

כלומר, דלא רק שאצל משה אין שייך שום חסרון, אלא שמצד ענינו הוא, גם בבנ”י 
)של  המצאו  שאמיתית  אצלו  שנרגש  כיון  חסרון,  שום  בהם  אין  עליהם  מתפלל  שהוא 
ית’, וכל תפילתו היא )לא  היא המציאות של בנ”י וממילא לא שייך חסרון בו  הקב”ה( 

כמלוי חסרון, אלא( שענין זה שבנ”י אינם חסרים מאומה יהי נרגש אצליהם בגלוי.

ד
ביאור ענין נוסף בתפילת עשיר אצל משה

ומוסיף בזה כ”ק אד”ש מה”מ ומבאר במאמר ד”ה “וידבר גו’ זאת חוקת התורה”19:

16( ס”ד.
17( ס”ט, עיי”ש שם בארוכה.

18( רס”ט.
19( התשכ”ט )מלוקט שם. ע’ שט”ו(.
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“ולכאורה, ביאור זה20 צריך לביאור נוסף. דלפי הנ”ל התפלה שהעשיר מתפלל )בשביל 
אחרים( אינה שייכת להעשירות שלו ]דזה שהוא מתפלל בשביל אחרים הוא מפני שרוצה 

בטובתם[, ופירוש תפילת עשיר )בפשטות( הוא שהתפלה שלו היא מפני שהוא עשיר”21.

פירוש, אמנם נתבאר )לעייל ד”ה “תפלה למשה”( דתפילתו של משה זהו לא משום 
מילוי חסרון )שהרי משה הוא בחי’ עשיר, שלילת החסרון( כ”א לפעול שהי’ נרגש בחי’ 
העצמות בהם עצמם, אך מהלשון תפלה למשה, מובן בפשטות שהתפלה שייכת למשה 

עצמו, והאיך, הרי משה הוא עשיר, שאינו בענין החסרון?

ומבאר כ”ק אד”ש מה”מ:

“דכיון שמשה הוא רוען של ישראל, לכן, כשחסר איזה ענין בכנסת ישראל, הוא כמו 
שחסר הענין גם אצלו, דנוסף לזה שהצער שלו על זה שחסר לישראל הי’ צער גדול ביותר 
כאילו שהוא עצמו הי’ החסר, הנה גם החסרון דישראל הי’ החסרון שלו. כי משה וישראל 
הם חד, ובלשון רש”י22 שמשה הוא ישראל וישראל הם משה. ולכן, הגם שמשה הי’ עשיר 
והאירו בו כל הגילויים, מ”מ, כיון שישראל היו חסרים הגילוי, ורק ע”י עבודה )תפלתו של 

משה( נתחדש הגילוי לגבם - גם לגבי משה נתחדש הגילוי ע”י תפילתו”23.

ובהסברת הענין, דמשה מצ”ע )בלי כל קשר לבנ”י(, לא שייך בו שום חסרון, מכיון 
שמאיר אצלו גילוי העצמות, אך מפני שמשה וישראל הם מציאות אחת, לפיכך החסרון 
שבישראל קיים ג”כ אצל משה )כמובן לא מצ”ע ח”ו, אלא משום שמשה וישראל הם חד(. 

ולכן נק’ “תפלה למשה”, דהחסרון דישראל הוא החסרון שלו.

א”כ מובן מכל הנ”ל, שמכיון שזאת היא תפילת משה, לגלות אצל בנ”י גם את ענין 
העשירות - גילוי עצמות אוא”ס שבהם, ויותר מזה, שהם “חד עם משה”, לכן בנ”י יכולים 
לקבל גם גילוי זה )של הדברות הראשונות( ע”י משה, כפי שהוא מצ”ע ולא בתור ממוצע 

המחבר.

הנ”ל  הביאור  לכך  בדומה  )אך  ישראל  לא לעצמו אלא בשביל  היא  ע”כ שתפלתו של משה  ביאורו   )20
)במאמר ד”ה תפלה למשה( שתפלתו של משה הוא לצורך ישראל שיורגש בהם שאינם חסרים מאומה(.

21( ס”ו.
22( במדבר כא, כא.

23( סי”א.



   551   שער תורתו של משיח      

ה
דוגמת ב' הדרגות דמשה כפי שהם בבנ"י

ויש לבאר עוד את האופן בו בנ”י מקבלים וכלים לגילוי ב’ הענינים )דברות אחרונות 
וראשונות(:

 - תצוה”  ש”ואתה  באריכות,  מה”מ  אד”ש  כ”ק  מבאר  תצוה”24  “ואתה  ד”ה  במאמר 
שמשה מצווה את בנ”י הפירוש הוא, שציווי הוא לשון צוותא וחיבור, היינו שתפקידו של 
משה הוא לקשר ולחבר את בנ”י עם אוא”ס, ועד”ז באתפשטותא של משה בכל הדורות זהו 
תפקידו, לחבר את בנ”י עם הקב”ה, וזהו שכותב ואומר: “וזה ואתה תצוה את בני ישראל, 

שמשה הוא מקשר ומחבר את בני ישראל עם אוא”ס”.

וממשיך ומקשר זה עם המשך הפסוק “כתית למאור”, שעיקר הפעולה של משה )ובפרט 
האתפשטותא שלו כמרדכי בזמנו(, שדוקא במצב של כתית - גזירות, מגיעים למאור - 
התגלות עצם הנשמה. וזהו ענינו של משה, מכיון שהוא זן את ישראל בענין האמונה - 
בעיקר באמונה, שמגיעה מצד עצם הנשמה )ולא כ”כ מצד זה שהנשמה שלמעלה רואה 

אלוקות(, לכן כל יהודי מוסר את נפשו על אלוקות, מכיון שזהו העצם שלו.

ובלשונו: “שמשה רבינו נקרא רעיא מהימנא . . וזה שמשה רועה ומפרנס את ישראל 
בענין האמונה הוא שהאמונה תהי’ בפנימיות . . דזה שמשה הוא רעיא מהימנא, הכוונה 
בזה היא גם לאיתפשטותא דמשה שבכל דור ודור . . וכמו מרדכי, שהי’ האיתפשטותא 

דמשה שבדורו”.

ולאחר שמבאר את ענינו של משה והאיתפשטותא דילי’ מדייק מל’ הכתוב: “שמן גו’ 
כתית למאור )למאור ולא להאיר(, שבזמן הגלות, שכאו”א הוא נשבר ונדכא, עי”ז מגיעים 

למאור )העצם( שממנו נמצא האור”.

מכל מהנ”ל בדברי כ”ק אד”ש מה”מ יוצא שישנם ב’ ענינים:

א( הענין שמשה מקשר את בנ”י עם אלוקות )תצוה לשון צוותא(. 

המאור  את  בנ”י  אצל  ש(מעורר  הגלות,  בזמן  שלו  )האתפשטותא  שמשה  הענין  ב( 
שבנשמה, כח המס”נ, שזהו עיקר גילוי עצם הנשמה.

וממשיך במאמר25 כ”ק אד”ש מה”מ ומבאר את שני הענינים הנ”ל בעומק יותר:

24( התשמ”א )מלוקט ח”ו ע’ קכ”ט ואילך(.
25( ס”י.
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עצם  דגילוי  הנ”ל.  ענינים  שני  )דוגמת(  ישנם  הנשמה,  עצם  בגילוי  שגם  לומר  “יש 
הנשמה בענין המס”נ, יש לומר, שבנוגע לכחות הגלויים הוא כמו דבר נוסף . . והגילוי 
דעצם הנשמה בזה שהוא נשבר ונדכא מזה שהוא נמצא בגלות הוא שגם כחות הגלויים 

שלו )הציור דכחות הגלויים( הם כמו חד עם העצם”.

כלומר, כשם שבהתקשרות עם אלוקות באופן הפשוט ישנם ב’ אופנים:

א( שהיהודי והאלוקות הם שני דברים נפרדים שמתקשרים ומתחברים.

ב( שהיהודי והאלוקות זה דבר אחד.

כך גם כשמתגלה עצם הנשמה, הגילוי שלה ופעולתה בכחות הגלויים יכולה להיות 
בשני אופנים:

א( עצם הנשמה נפרדת מהכחות הגלויים, היינו שהיהודי מוסר את נפשו )ובהרגשתו 
זה נגד מציאותו כפי שהוא נשמה בגוף(.

ב( עצם הנשמה חודרת ומתקבלת גם בכחות הגלויים, ויהודי מרגיש שזה כמוסר את 
נפשו זה לא נגד מציאותו, אדרבה זה מי שהוא.

וממשיך כ”ק אד”ש מה”מ בטעם החילוק:

“ויש לומר דזה שהנשמה והציור דהכחות הם )דוגמת( שני ענינים הוא לפי שגם עצם 
הנשמה היא מוגדרת בגדר, והגדר שלה היא למעלה מהציור דהכחות. אבל מצד עצם 
הם  דהכחות שלה  והציור  דהנשמה  הפשיטות  בהעצמות,  מושרשת  כמו שהיא  הנשמה 

כולא חד”.

דהיינו שגם בעצם הנשמה ישנם ב’ דרגות:

א( עצם הנשמה כפי שהיא מצד הציור שלה, ולכן היא למעלה מהכחות הגלויים )עד 
כדי כך, שבזמן שלא יהיה מצב של כתית בעקבות הגזירות, לא יהיה ניכר פעולת עצם 

הנשמה על הכחות הגלויים(.

ב( עצם הנשמה כפי שמושרשת בעצמות, שמכיון שאינה מוגדרת בכך שהיא למעלה 
מהכחות הגלויים )שהרי בעצמות לא שייך גדר מסויים, אפי’ לא גדר של שלילה(, היא 

מתאחדת עמהם, ולכן גם בכחות הגלויים עצמם יהיה ניכר עצם הנשמה.



   553   שער תורתו של משיח      

ו
יכולת בנ"י לקבל בפנימיות גילוי העצמות ע"י משה

ומבאר כ”ק אד”ש מה”מ שאלו הם ב’ הענינים הנכתבים בפסוק:

“ואתה תצוה” זה פעולת משה לגלות את עצם הנשמה כפי שהיא מצד עצמה )האופן 
הא’(. “ויקחו אליך . . כתית למאור” זהו גילוי עצם הנשמה כפי שהיא אחד עם הכחות 
הגלויים )האופן הב’(, ואין זה מגיע בדרך מלמעלה, אלא דוקא ע”י עבודת בנ”י, ולכן נאמר 

זה בהמשך ל”ויקחו אליך” - עבודת בנ”י, שכחות הגלויים יהיו מתאימים לעצם הנשמה.

וממשיך כ”ק אד”ש מה”מ ומבאר26, “והנה הפירוש )בפשטות( בואתה תצוה את בני 
ישראל ויקחו אליך גו’ הוא שמשה יצוה את בני ישראל שיקחו אליך גו’. ומזה מובן גם 
בפנימיות הענינים, דזה שמשה מצוה ומקשר את בני ישראל הוא באופן שממשיך להם 

נתינת כח גם על ויקחו אליך גו’”.

מובן  לכך,  המצווה  הוא  שמשה  זה  אליך”  ב”ויקחו  הפשוט  שהפירוש  שמכיון 
שבפנימיות, משה הוא זה שנותן את הכח לא רק לענין הראשון של גילוי עצם הנשמה 
)כפי שהיא מופרדת מהכחות הגלויים(, אלא גם לענין השני - עבודת בנ”י לאחד את עצם 

הנשמה עם הכחות הגלויים. 

וע”פ כל הנ”ל מובן היטב איך לבנ”י יש את הכח ממשה רבינו לקבל בפנימיות מציאותם 
כפי שהם נמצאים למטה, לא רק דרגת האלוקות שבערך למציאותם - הדברות האחרונות, 
דרגת ‘ממוצע המחבר’. אלא גם את גילוי עצמותו ומהותו - אלוקות שלמעלה מהעולם, 
הלוחות הראשונות, דרגת ‘משה’ וכל זה דוקא ע”י משה רבינו, ובעיקר “אתשטותא דמשה 

בכל דרא ודרא”, ומה שנוגע לנו - כ”ק אד”ש מה”מ.

26( סי”ב.
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חידוש כ"ק אד"ש מה"מ בענין המשכת 
שם הוי'במתן תורה 

יסכם מהלך המאמר / יבאר חידוש כ”ק אד”ש מה”מ במאמר / ידגיש דיוקי והוספות כ”ק אד”ש מה”מ במאמר / 
יקשה שאלה כללית במהלך המאמר / יבאר מהות הענין דגילוי שם הוי’ במתן תורה / יבאר עפ”ז מהות החידוש 
במאמרנו / יקשה על כך / יבאר דישנם שני ענינים בגילוי שם הוי’ – בעולם ובבנ”י / יבאר דשלימות הגילוי בעולם 
תלוי בשלימות הגילוי בהגוף דבנ”י / עפ”ז יחדד החידוש במאמרנו / עפ”ז יבאר המהלך בהמאמר / עפ”ז יבאר 

דיוקי והוספות כ”ק אד”ש מה”מ במאמר

 הת' מנחם מענדל שי' רוזנבלט
תלמיד בישיבה

א
סיכום מהלך המאמר

גו’ לאמר”1 פותח בשאלה על הפסוק דלכאורה תיבת  “וידבר אלוקים  ד”ה  במאמר 
‘לאמר’ אין לה הבנה במקרא - כיון שכל בנ”י היו בעת מתן תורה ולמי מיועד ה’לאמר’?

והביאור בזה, דמילה זו מרמזת על החידוש דמתן תורה שעל ידו: א. נוצר הקשר בין 
ב. או שהחידוש הוא להיפך -  נותן התורה למקבלה, שהוא החוזר אחרי דברי הקב”ה. 
שהקב”ה חוזר אחריו. ג. תכלית המכוון במ”ת הוא שה”וידבר” יוחדר ב”לאמר” - עשרה 

מאמרות שבהם נברא העולם.

בכדי לבאר זאת מביא כ”ק אד”ש מה”מ את ביאור כ”ק אדמו”ר המהר”ש )במאמרו ד”ה 
וידבר אלקים תרכ”ט( על דברי הילקוט, שבמתן תורה “כשהיה הקב”ה מדבר היה כל אחד 
מישראל אומר עמי הדבור מדבר שנאמר “אנוכי הוי’ אלוקיך” לשון יחיד”. והטעם לזה 
הוא, דבעת מ”ת שיתף הקב”ה שמו בכאו”א מישראל, וזה פעל בהם ביטול, ובדרך ממילא 

הרגיש כל אחד “עמי הדיבור מדבר”.

ומוסיף ומבאר כ”ק אדמו”ר מהר”ש, דמה ששיתף הקב”ה שמו בישראל הוא נעלה 
יותר אפילו משיתוף שמו במלאכים, כיון דאצל המלאכים ישנו רק שם אלוקים, ואלו אצל 

בנ”י שיתף הקב”ה את שם הוי’.

1( מלוקט ד’ ע’ רעא ואילך.
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)ומבאר כ”ק אד”ש מה”מ בהמשך המאמר כיצד שיתוף זה של שם הוי’ ניכר בכאו”א 
מישראל - בתכונות נפשו ובצורת גופו.(

ב
חידוש והוספת כ"ק אד"ש מה"מ במאמר

במאמר ד”ה “וכל העם רואים את הקולות” )דמאמר זה הינו המשך למאמר ד”ה וידבר 
אלקים תרכ”ט הנ”ל( מתייחס כ”ק אדמו”ר מהר”ש לכח שניתן במ”ת ליהודי - בעבודתו 

בתומ”צ בחיי היום יום, ובלה”ק: 

“וממשיך בהמאמר, דפירוש וידבר גו’ לאמר הוא, שבמ”ת ניתן הכח לכאו”א מישראל 
שכשיקרא בתורה יהיה הקב”ה קורא ושונה כנגדו. ועד”ז הוא במצוות, דע”י שאיש ישראל 
עושה מצווה גורם וממשיך שהקב”ה יעשה אותה. והכח שיש בכאו”א מישראל שע”י לימוד 
התורה שלו יהיה הקב”ה קורא ושונה כנגדו ושע”י קיום המצווות שלו יהיה הקב”ה מקיים 

את המצוות, הוא ע”י הדיבור אנכי הוי’ אלוקיך לשון יחיד, כמבואר בהמאמר”. עכלה”ק. 

זה  הוי’. חידוש  נמשך שם  - שבו  הוא  הסבר הדברים: החידוש שנפעל במתן תורה 
ושונה  יהיה קורא  נפעל שהקב”ה  והמצוות של האדם  קיום התורה  מתבטא בכך שע”י 
ומקיים מצוות כנגדו. הכח לזה ניתן מכך שבמתן תורה היה הגילוי של “אנכי הוי’ אלוקיך” 

בלשון יחיד דוקא - כך שגילוי זה נמצא אצל כאו”א מישראל.

והנה, במאמר שלפני זה )ד”ה “וידבר אלוקים”( מבוארים שני ענינים: א. הביטול שנפעל 
בבנ”י ע”י שהקב”ה שיתף בהם את שמו. ב. הכח להמשכה זו )ש”הוי’” יהיה “אלוקיך”( בא 

מ”אנוכי” עצומ”ה אוא”ס ב”ה, כיון שדוקא בכח הגבוה ביותר - לרדת למטה ביותר. 

ומחדש ע”כ כ”ק אד”ש מה”מ: מהתבוננות במהלך הדברים במאמרים הנ”ל, ניתן לראות 
גורם שיהיה הקב”ה קורא  שהענין המבואר במאמר השני - שע”י קיום התורה ומצוות 
ושונה כנגדו, מקביל לחידוש הראשון שנתבאר לעיל. ושני הענינים המבוארים במאמר 
ע”י  בבנ”י  הנפעל  הביטול  בענין  הביאור  ב”לאמור”:  הטעמים  לשאר  מקבילים  שלפנ”ז 
שהקב”ה שיתף בהם את שמו - מקביל לחידוש השני שהובא לעיל - שלימוד התורה של 
היהודי הוא כחוזר אחר הקב”ה. והביאור בכך שדוקא בכח הכי עליון ניתן לרדת למקום 
הכי תחתון - מקביל לחידוש השלישי שהובא לעיל: שהחידוש הוא בכך שה”וידבר” עשרת 

הדברות, יומשכו יחדרו ב”לאמור” - עשרה מאמרות. 

זאת  להבין  ובכדי  המאמר,  סוף  עד  מה”מ  אד”ש  כ”ק  ומבאר  הולך  זה  חידוש  בקו 
מקדים: במ”ת נפעל חידוש בשלושה ענינים: נותן התורה, מקבלי התורה, והתורה עצמה. 
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נקודת החידוש בכל אלו היא שבמ”ת נפעלה המשכת העצמות, ומנקודה זו נובעים כל 
חידושים אלו.

כפי שנת”ל, מטרת חיבורנו היא לעמוד, להבהיר ולחדד מהות חידוש כ”ק אד”ש מה”מ 
במאמרנו, וכפי שיבואר לקמן.

ג
דיוקים בהמאמר

יובן כל זה בהקדים מספר דיוקים במהלך המאמר:

א. כפי שנת”ל, המאמר נפתח בשאלה: מהי המשמעות של המילה “לאמר” בהקשר של 
עשרת הדברות, והרי במ”ת היו כל בנ”י ושמעו את עשרת הדברות, ומהי הכוונה “לאמר”, 

היינו לומר למישהו אחר?

וכפי שנת”ל, מביא כ”ק אד”ש שלושה ביאורים בזה:

)1( שע”י מתן תורה נפעל שלימוד התורה של יהודי יהיה באופן של “לאמר” - שהקב”ה 
חוזר אחרי - יהודי שלומד תורה. )2( ופירוש שני בזה: שלימוד התורה של יהודי הוא 

באופן של “כעונה אחר הקורא” - שחוזר אחרי דבריו של הקב”ה.

ולאחר מכן )ובנפרד( מביא פירוש שלישי בזה )3(: “וידבר אלוקים גו’ לאמר” - החידוש 
בזה הוא שעשרת הדברות שלמעלה מהעולם )“וידבר”( - יומשכו בהעשרה מאמרות שע”י 

נברא העולם )“לאמר”(.

הראשונים  הפירושים  שני  בין  החילוק  מהו  בפשטות:  שמוקשה  כפי  להבין  וצריך 
הראשונים במאמר לבין הפי’ השלישי - שאת השלישי מביא כ”ק אד”ש מה”מ כיחידה 

בפ”ע?

ב. לאחר שמבאר כ”ק אד”ש מה”מ ובאריכות כיצד כל החידושים שנפעלו במתן תורה 
נובעים מנקודה אחת, שהיא - גילוי העצמות, “אנוכי הוי’ אלוקיך”. מגיע באות ט’ ומוסיף 
לבאר יותר הקשר והשייכות שבין “השינוי שנעשה בעולם ע”י לימוד התורה וקיום המצוות 
להמשכת העצמות בהתומ”צ” כלשון כ”ק אד”ש מה”מ, ורק לאחר מכן מבאר כיצד ע”פ כל 

המבואר במאמר ניתן להבין הקשר והשייכות בין שלושת הפירושים.

ונ”ל לחדד יותר הצורך בהוספת אות זו להבנת הדברים, וכדלקמן.
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ד
הוספות כ"ק אד"ש מה"מ על דברי כ"ק אדמו"ר המהר"ש

מעיון במאמר ניתן לראות את הוספות כ”ק אד”ש מה”מ על דברי אדמו”ר מהר”ש, 
ומהם:

בציטוט דברי אדמו”ר המהר”ש במאמרו משנת תרכ”ט, מביא את דבריו על הנאמר 
בילקוט, שבמ”ת “כשהיה הקב”ה מדבר היה כל אחד מישראל אומר עמי הדיבור מדבר”. 
וע”פ זה מבאר כ”ק אדמו”ר המהר”ש את דברי המדרש שבמ”ת הדיבור היה לפי כוחו של 

כאו”א מישראל: זקנים לפי כוחן, בחורים לפי כוחן וכו’.

ומחדש כ”ק אד”ש מה”מ שני נקודות:

)“לפי כוחן”( הוא בכדי  הטעם לכך שמביא כ”ק אדמו”ר מהר”ש את דברי המדרש 
לבאר שבמ”ת הי’ הדיבור לכאו”א מישראל - גם בנוגע להגוף.

לאחר מכן מביא את המשך דברי אדמו”ר המהר”ש במאמרו, דהדרגא ששיתף בישראל 
נעלית יותר מהדרגא ששיתף במלאכים, דבמלאכים הוא שם אלוקים, ובבנ”י נמשך שם 

הוי’.

ומוסיף כ”ק אד”ש מה”מ, דכיון שנמשך בהם שם גבוה יותר, גם הביטול הנפעל בהם 
הוא ביטול נעלה יותר.

הוי’  שם  כיצד  מהר”ש  אדמו”ר  כ”ק  מבאר  במאמר,  הדברים  מהלך  מביאור  כחלק 
ובביאורו כיצד שם הוי’ מתבטא בגוף,  ונפשו של כאו”א מישראל.  גופו  מתבטא בציור 

מבאר כ”ק אד”ש מה”מ:

הראש הוא כנגד היו”ד, הגוף כנגד הוא”ו, עשר אצבעות הידיים - ה’ עילאה, ועשר 
הידיים  באצבעות  נראית  ה’  אות  כיצד  ובכדי שהביאור  ה’ תתאה.   - הרגליים  אצבעות 
גם המילוי  ה’ נחשב  כיון שבאות  - מספר חמש, מבאר שזהו  יתאים למניינה  והרגליים 

וביחד הם עשר.

ומבאר כ”ק אד”ש מה”מ דהטעם לכך שבביאור ענין שם הוי’ בעבודת האדם מבואר 
גם ענין המילויים - הוא:

נתבאר לעיל, שבכדי שיומשך שם הוי’ בנשמות ישראל הוא ע”י גילוי בחי’ “אנכי”, 
התגלות  מצד  הוא  הוי’  בבנ”י שם  שיומשך  וכיון שהכח  ב”ה.  א”ס  עצומ”ה  על  שמורה 
פנימיות שם הוי’. לכן ישנם המילויים באותיות - שענינם הוא התגלות פנימיות האותיות.



558      שערי ישיבה   

“הוי’ אלוקיך” ע”י  גילוי בחי’  אך מחלק כ”ק אד”ש מה”מ בין שני הענינים: דבענין 
המשכת העצמות “אנכי”, החידוש הוא רק בנוגע למקום, שהגילוי הכי נעלה נמשך במקום 
הכי תחתון. משא”כ בענין המילויים החידוש הוא שבגוף עצמו ניכר שם הוי’, כיון שהמילוי 

מורה על פנימיות הדבר עצמו.

ונ”ל לבאר כיצד הוספות אלו נובעות מחידושו הכללי של כ”ק אד”ש מה”מ במאמר, 
וכפי שיתבאר בעז”ה בהמשך.

ה
שאלה כללית במהלך המאמר

ויובן כל זה בהקדים שאלה כללית במהלך המאמר:

כפי שנת”ל, נקודת הביאור בהמאמר היא לבאר מהות החידוש דגילוי שם הוי’ במ”ת, 
ולזה מביא את דברי כ”ק אדמו”ר מהר”ש, ומבארם באריכות. ואינו מובן: באות ה’ מתחיל 
לחידוש  מקבילים  במאמרו  מהר”ש  אדמו”ר  כ”ק  ביאורי  כיצד  לבאר  מה”מ  אד”ש  כ”ק 
עצמה.  והתורה  התורה  מקבלי  התורה,  נותן  תורה:  במתן  הענינים  בשלושת  הנפעל 
במתן  הוי’  שם  דגילוי  החידוש  מהות  לבאר  הוא  המאמר  נקודת  דעיקר  כיון  ולכאורה, 
לשלושת  הם  מקבילים  וכיצד  זו,  מנקודה  נובעים  החידושים  כל  כיצד  נוגע  מה  תורה, 

הענינים בדברי כ”ק אדמו”ר המהר”ש במאמרו?

ובסגנון אחר: באם הענין הוא לבאר מהות החידוש דגילוי שם הוי’ במתן תורה, צריך 
הי’ לכאורה להתמקד בענין זה עצמו )החידוש דגילוי שם הוי’ במ”ת(, ולא בדברים אחרים 

הנובעים מנקודה זו )כיצד כל החידושים שבמ”ת נפעלים עי”ז וכדו’(?

ו
חידוש כ"ק אד"ש מה"מ בהחידוש דמ"ת

והביאור בכל זה:

בש”פ וארא תשנ”ב מביא כ”ק אד”ש מה”מ את הפס’ “וארא אל אברהם אל יצחק ואל 
יעקב בא-ל שד-י ושמי הוי’ לא נודעתי להם . . לכן אמור לבני ישראל אני הוי’”, ומקשה: 
מזה שהפסוק אומר “לכן אמור לבני ישראל אני הוי’”, משמע, שענין גילוי שם הוי’ לבני 
ישראל בזמן זה, הוא תוצאה מהגילוי שהיה לפני כן אצל האבות. ולכאורה אינו מובן: כיון 
שבפסוק נאמר שאצל האבות לא היה גילוי שם הוי’, כיצד ייתכן שהתוצאה מזה היא שאצל 

בנ”י כן יהיה גילוי שם הוי’?
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. . יש בהם מעלה  ומבאר כ”ק אד”ש מה”מ: “ונראה לומר, שכיון שנקראים “אבות” 
יתירה לגבי הבנים )אף שלבנים נתגלה שם הוי’ שלא נתגלה לאבות( . .

ועד כדי כך, ש”וארא אל האבות” הוא הגורם שיהי’ הגילוי גם אצל הבנים )ע”ד “האב 
זוכה לבן כו’”, “מעשה אבות סימן )ונתינת-כח( לבנים”(, ובלשון הכתוב “וארא אל אברהם 

וגו’ לכן )מסובב ותוצאה( אמור לבני ישראל אני הוי’” כדלקמן”.

כלומר, שהסיבה לכך שנאמר “לכן אמור לבני ישראל אני הוי’”, אע”פ שאצל האבות 
לא היה גילוי שם הוי’, הוא שגם אצלם היתה ההתחלה בזה, וזה נתן את הכח לגילוי שם 

הוי’ אצל בנ”י.

ושואל כ”ק אד”ש מה”מ: לפי האמור לעיל מובן שגם אצל אברהם אבינו הי’ גילוי שם 
הוי. וא”כ, מדוע נאמר בפס’ “ושמי הוי’ לא נודעתי להם”?

ומבאר: א’ מהביאורים בחידוש הנפעל ע”י גילוי שם הוי’ במתן תורה, הוא שענינו של 
שם הוי’ הוא גילוי כח הבלי גבול, וזהו מה שנותן את הכוח לחיבור עליונים ותחתונים ע”י 
מצוות התורה. וכיון שאצל האבות לא היה חיבור עליונים ותחתונים, מובן שאצלם לא 

היה כח הבלי גבול.

במצוות  שרואים  )כפי  דמ”ת  ההתחלה  הייתה  אבינו  אברהם  אצל  שכבר  כיון  עכ”ז, 
בו  הגשמי  בחפץ  נמשכת  הקדושה  שבהם  מ”ת,  שלאחרי  המצוות  כמו  שהייתה  מילה 
נעשית המצוה(, צריך לומר שגם אצל אברהם היה הכח לחיבור זה - גילוי שם הוי’. אלא 

לא הי’ ניכר בגילוי בעולם.

ועפ”ז יובן מדוע נאמר “לא נודעתי” ומפרש ע”כ רש”י “לא ניכרתי”, היינו, שגם אצל 
האבות היה גילוי שם הוי’, אלא שהוא לא ניכר ע”י ההמשכה בעולם. משא”כ אצל בנ”י, ע”י 
נתינת התורה ניתן הכח לכאו”א מישראל שע”י קיום תורה ומצוות ימשיך גילוי אלוקות 

בעולם - ולכן אצלם כבר הי’ גילוי שם הוי’.

ובעומק יותר מבאר בהמשך השיחה: החידוש שבמתן תורה אינו רק בנוגע להמשכה 
למטה, אלא גם בנוגע למהות ההמשכה. החידוש הוא בכך שניתן הכח להמשכת העצם, 

וכיון שהעצם אינו מוגבל - לכן הוא נמשך בכל מקום2.

וע”פ יסוד זה )שענינו של גילוי שם הוי’ אינו רק גילוי כח הבלי גבול, אלא המשכת 

2( ובביאור יותר בדא”פ: ההבדל בין החידוש שהמשכה למטה כפי שהוא באופן הראשון הוא ענין טכני 
כביכול, שכיון שענינו של גילוי שם הוי’ הוא גילוי כח הבלי גבול, נמשך הגילוי גם למטה. משא”כ באופן השני 

ההמשכה למטה היא תוצאה הכרחית, שכיון שהעצם אינו מוגבל - נמשך הוא גם למטה.
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העצם( מבאר לאחמ”כ, שמצד האמת גם הכח שניתן במ”ת אינו בשלימות - שהרי אינו 
נמצא בגילוי ובאופן מורגש בעולם, ושלימות גילוי שם הוי’ תהי’ לעתיד לבוא - שכח הבלי 

גבול יתגלה ויורגש בעולם.

נקודת הדברים: ענינו של גילוי שם הוי’ הוא גילוי כח הבלי גבול, ומשום כך נמשך גם 
בעולם. ובעומק יותר: גילוי כח הבלי גבול במתן תורה הוא תוצאה מהתגלות העצם )ע”י 

התגלות שם הוי’(, וכיון שכן נמשך הוא גם למטה )וראה הערה 1(.

ניכר  גילוי שם הוי’ העכשווי אינה מושלמת, שהרי אינו  גם  זה מובן שבאמת  ומצד 
ומורגש בעולם - וההתגלות המושלמת תהי’ בגאולה האמיתית והשלימה שתבוא בעזה”י 

תיכף ומיד ממש.

ז
השוואת חידושו למאמר זה 

ע”פ זה ניתן לבאר את חידושו של כ”ק אד”ש מה”מ במאמר כאן:

ענינו של גילוי שם הוי’ הוא - גילוי כח הבלי גבול, וממילא שלימות התגלותו היא 
כאן,  אד”ש מה”מ  כ”ק  חידושו של  ואוי”ל, שזהו  כאן למטה.  ומתגלה  ניכר  הוא  כאשר 
שבדבריו מודגש כיצד גילוי שם הוי’ שנפעל במתן תורה, הוא גילוי כח הבלי גבול, לעומת 
אדמו”ר מהר”ש שבדבריו לא כ”כ מודגש ענין הבלי גבול שבשם הוי’, אלא רק זה שבמ”ת 
נמשך שמו של הקב”ה בכאו”א מישראל, ובזה גופא - שם הוי’, למעלה מהמלאכים שבהם 

נמשך שם אלוקים בלבד.

וביאור הדברים:

בנוגע לגילוי שם הוי’ אומר אדמו”ר מהר”ש במאמרו: “השיתוף שנשתתף שמו ית’ בהם 
זהו ג”כ מבחי’ הגבוה יותר מבמלאכים, שזהו שאמר אנוכי הוי’ אלוקיך שבחי’ הוי’ הנמשך 
להיות אלוקיך להשתתף עם כאו”א מישראל הוא מבחי’ אנכי מי שאנוכי בחי’ כתר כי בכדי 
וזהו מבחי’ אנכי  יותר  גבוה  לבוא להשתתף עם הנשמות שמלובשים בגופים צ”ל מבחי’ 

דוקא - בחי’ כתר”. עכלה”ק.

כלומר: בנשמות ישראל משותף שם הוי’ - הנעלה יותר מהשם המשותף במלאכים - 
כיון שכדי להמשיך גילוי אלוקי בעולם מוגבל נדרש כח המגיע ממקום נעלה יותר - בחי’ 
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הכתר. ובהמשך המאמר אינו מתייחס כ”כ לחידוש זה3 אלא לענין הכללי של המשכת שם 
ה’ בכאו”א מישראל.

ומוסיף ע”כ כ”ק אד”ש מה”מ במאמרו:

א. בדרגת גילוי זו אצל כאו”א מישראל ישנו הבדל במהות הביטול הנוצרת. שמגיע 
לדרגת ביטול גבוהה יותר.

החידושים  כל  הוי’,  גילוי שם  ע”י  במ”ת  ישראל  בנשמות  הנפעל  החידוש  מלבד  ב. 
שנפעלו במתן תורה באים כתוצאה מגילוי שם הוי’.

וע”פ המבואר להלן משיחת הד”מ ש”פ וארא, אתי כ”ז שפיר: חידושו של כ”ק אד”ש 
וכיון  גבול.  כח הבלי   - כח העצמות  גילוי  נפעל  הוי’ במ”ת  גילוי שם  הוא שע”י  מה”מ 
שענינו של כח הבלי גבול הוא שחודר מצד היותו בלי גבול - בכל פרט ופרט ובכל מקום 
ומקום - מצד זה נפעל ביטול נעלה יותר, ולכן גם שאר הענינים שנפעלו במ”ת באים מצד 

גילוי העצמות זה.

אך עדין אינו מובן:

לפי כל האמור לעיל יוצא שהחידוש בדברי כ”ק אד”ש מה”מ על אדמו”ר המהר”ש 
בענין זה הוא שלפי ביאור כ”ק אד”ש מה”מ גילוי שם הוי’ במ”ת הוא גילוי כח הבלי גבול 

ע”י התגלות שם הוי’ - ומחידוש זה נפעלו כל שאר החידושים שבמ”ת.

ולכאורה הרי גם במאמרו מבאר כ”ק אדמו”ר מהר”ש שהחידוש במתן תורה הוא גילוי 
שם הוי’, וגם שם מבאר שזהו דוקא בכח העצמות שבכוחו לרדת מטה מטה?

ח
חידוד הענין - שני אופנים בגילוי שם הוי'

ויש לומר הביאור בזה - ובהקדים:

בענין גילוי שם הוי’ - שענינו הוא גילוי כח הבלי גבול של הקב”ה - ישנם שני אופנים: 
א. כפי שהוא בגילוי בעולם. ב. כפי שהגילוי הוא בבנ”י4.

- הרי כפי  ונפשו של כאו”א מישראל  גופו  הוי’ כפי שהוא בציור  לגילוי שם  בנוגע  3( הגם מה שמבאר 
שיבואר לקמן בפנים, הרי אין פה כ”כ הדגשה על גילוי שם הוי’ - אלא על גילוי שם ה’ כפי שהוא בכאו”א 

מישראל.
4( בכל המבואר לקמן ראה לקו”ש חי”ב ובהנסמן שם. לקו”ש חכ”ג ע’ 177 ואילך. הדרן על הרמב”ם תשמ”ו 

בסופו.
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הגילוי בבנ”י - שמציאות בני ישראל כפי שהם פה בעולם הזה הגשמי - היא עצמותו 
ומהותו של הקב”ה.

הגילוי בעולם - שבכל העולם כולו מתגלה כוחו הבלתי מוגבל של הקב”ה.

החילוק בין שני אופנים אלו הוא: בגילוי כח העצמות כפי שהוא בבנ”י מודגש שבנ”י 
הם המטרה בגילוי העצמות. משא”כ בגילוי כח הבלי גבול כפי שהוא בעולם מודגש יותר 

שמצד היותו בלי גבול צריך גילוי זה לחדור בכל פרט בעולם.

גילוי שם הוי’ ששלימותו היא דוקא כאשר מתגלה כולו )עד  אך כפי שנת”ל בענין 
מובן  דיבר”(,  הוי’  פי  כי  יחדיו  בשר  כל  “וראו  יהיה  בה  העתידה  בגאולה  לשלימותו 

ששלימות הגילוי דשם הוי’ הוא כאשר גילוי זה ניכר גם בעולם.

אמנם, בכדי ששם הוי’ יתגלה בשלימות בעולם, צריך הוא להתגלות קודם בשלימות 
בגופם של ישראל:

במאמר ד”ה “זה היום” תשמ”א5 שואל כ”ק אד”ש מה”מ כיצד ניתן לקרוא ליום ראש 
ומתרץ,  באלול?  כ”ה  ביום  היא  העולם  בריאת  בעוד שתחילת  “תחילת מעשיך”  השנה 
דכיון שדוקא ע”י בריאת האדם ניתן הכח, להמשיך בחי’ “זה” - עצמות אוא”ס שלמעלה 

משייכות לעולמות.

זה  גילוי  ע”י שממשיכים  הוא  בעולם,  גם  זה  גילוי  להמשיך  ו’ שהכח  באות  ומבאר 
בגופם.

 ומבאר כ”ק אד”ש מה”מ הטעם לזה, ובלה”ק: “וביאור הענין . . הנה שם אדם הוא 
על שם אדמה לעליון, וי”ל שזהו בנשמת האדם וגם בגוף האדם, כמ”ש נעשה אדם גו’ 
כדמותנו. וכמו שגופו של אדם הראשון היה יציר כפיו של הקב”ה עד”ז הוא גם בנוגע 
להגוף דכאו”א מישראל . . ולכן ע”י עבדות האדם להמשיך גילוי אלוקות בגופו, נמשך 

עי”ז גילוי אלוקות גם בעולם”.

נקודת הדברים: כיון ש”נעשה אדם בצלמנו כדמותנו”, וענין זה אינו רק בנשמתו של 
היהודי אלא גם בגופו. ממילא - ע”י שממשיך גילוי אלוקות בגופו, נמשך הוא גם בעולם.

ובנוגע לעניננו, בכדי ששם הוי’ יומשך ובשלימות בעולם )שכפי שנת”ל - זהו חידושו 
העיקרי של כ”ק אד”ש מה”מ במאמרנו(, גילוי זה צריך לחדור בגופו של כאו”א מישראל.

5( הוגה ע”י כ”ק אד”ש מה”מ ויצא לאור כ”קונטרס ראש השנה תשמ”ח”.
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ט
שני אופנים בהתגלות שם הוי' בעולם

והנה, גם בגילוי שם הוי’ בעולם ע”י התגלותו בבני6 ישראל ישנם ב’ אופנים:

בשיחה העוסקת בהבדל בין גילוי שם הוי’ בעולם לבין גילוי זה בנשמות ישראל, מבאר 
כ”ק אד”ש מה”מ7 דישנם ב’ אופנים כיצד זה יקרה:

א. מצב זה בעולם, הוא כחלק ופרט מגאולת בני ישראל.

ב. מצב זה בעולם מגלה כיצד מציאותם של כל הנבראים הוא חלק מגילוי כבודו של 
הקב”ה, גם כמציאותם בפני עצמם.

ובשיחה שם מכריע כהאופן הב’.

לסיכום הדברים עד כאן: בכדי לבאר את הענין הובאו ארבעה מקורות בענין גילוי שם 
הוי’: משיחת הד”מ ש”פ וארא התבאר שענינו של גילוי שם הוי’ הוא חיבור גבול ובלי גבול. 
לאחר מכן הוספנו שבגילוי כח הבלי גבול גופא ישנם שני אופנים: כפי שהוא בעולם וכפי 
ממאמר ד”ה “זה היום” הוכחנו ששלימות הגילוי בעולם תלויה בשלימות  שהוא בבנ”י. 
גופא הובא8 שישנו הבדל האם הגילוי הוא כחלק משלימות  ובזה  הגילוי בהגוף דבנ”י. 
הגילוי אצל בנ”י או כענין בפני עצמו. וההכרעה היא שהשלימות היא שבעולם מתגלה 

תכליתו מצד עצמו )אך זה גופא ע”י הגילוי בבנ”י(.

ולפי כל זה יבואר היטב חידוש כ”ק אד”ש מה”מ במאמרנו, וכדלקמן.

י
הסבר המהלך הכללי ע"פ החידוש בגילוי שם הוי'

ע”פ כל זה יש לבאר מהות החידוש דכ”ק אד”ש מה”מ על פני המבואר בדברי כ”ק 
אדמו”ר מהר”ש:

כפי שנתבאר לעיל - בדברי כ”ק אדמו”ר מהרש במאמרו מודגש בעיקר מהו החידוש 
הנפעל בבני ישראל ע”י גילוי שם הוי’ במתן תורה. ע”כ מוסיף ומבאר כ”ק אד”ש מה”מ 

במאמר כיצד כל פרטי החידושים שבמתן תורה נובעים מענין זה.

6( ובהם גופא, לא רק בנשמתם אלא גם )ובעיקר( בגופם, כפי שנת”ל.
7( חכ”ג שיחה ב’ לפרשת בלק.

8( מלקו”ש חכ”ג הנ”ל.
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ובפשטות יש לומר, שהחידוש בדברי כ”ק אדמו”ר המהר”ש הוא בעיקר בענין גילוי 
העצמות בבנ”י - שהם המטרה והתכלית בבריאת העולם. אך לא כפי שכל עניני העולם 

הם חלק מענין זה, אלא מציאותם אינה ניכרת.

ונראה שחידושו של כ”ק אד”ש מה”מ כאן הוא כאופן הב’ הנ”ל, שמציאותם של עניני 
העולם היא גם במציאות בפ”ע. ולכן נוגע כ”כ לבאר כיצד כל החידושים שבמ”ת נובעים 

מנקודה זו.

וכיון שבכדי שיפעל גילוי שם הוי’ בשלימותו ה”ה צריך להתגלות בשלימותו בבנ”י, 
צריך גם להדגיש כיצד זה מתגלה בשלימותו בבנ”י, שזה הולך ומבאר במאמר באריכות 

הפרטים וכו’9.

ע”פ כל זה תובן התשובה לשאלה הכללית שהקשינו במהלך המאמר )לעיל אות ה’(, 
מדוע כ”ק אד”ש מה”מ כ”כ מדגיש שכל הפירושים הם תוצאה מענין אחד. ולפי המבואר 
לעיל יובן, דזהו החידוש דמאמר זה - שלימות גילוי שם הוי’ - כפי שחודר בכל הפרטים.

וע”פ זה יובן הצורך בהוספת כ”ק אד”ש מה”מ שהבאת דברי הילקוט )“בחורים לפי 
כוחן, זקנים לפי כוחן”( הוא כיון שנוגעים להגוף. דכיון שהחידוש במאמרנו הוא שגילוי שם 
הוי’ יתגלה בשלימותו בעולם שכפי שהובא לעיל )ממאמר ד”ה “זה היום” תשמ”א( תלוי 

זה בשלימות הגילוי בהגוף דבנ”י, לכן ישנה חשיבות שהגילוי יחדור בגופו של היהודי.

יא
ביאור החידוש ב"וידבר . . לאמור"

ע”פ כל זה אתי שפיר מה שהקשינו לעיל:

לעיל הוקשה מדוע כאשר מביא כ”ק אד”ש מה”מ במאמר את שלושת הביאורים בענין, 
מחלקם לשניים: הביאורים שהחידוש ד”לאמר” הוא לחזור אחר הקב”ה ושהקב”ה יחזור 

אחריו. וביאור נוסף, שהחידוש ד”לאמר” הוא לפעול שעשרת הדברות יומשכו בעולם.

וע”פ המבואר לעיל יובן זה היטב, שהרי כ”ק אדמו”ר מהר”ש מדבר במאמרו )בעיקר( 

9( ואולי יש לומר הטעם לזה שחשוב לכ”ק אד”ש מה”מ להדגיש זאת: ענינו של מלך המשיח הוא לפעול 
את שלימות גילוי האלוקות בכל העולם כולו, ולכן נוגע לו )ויתירה מזה: מאיר אצלו( כיצד כל פרטי הבריאה 
הם חלק מגילוי שם הוי’ במתן תורה ]וכפי שמבואר בריבוי מקומות כיצד ענינו של האדם ומהותו - דרכו 
שעלה  ביום  ראב”ע  לדברי  בנוגע  ה’תשנ”ב  וארא  ש”פ  שיחת  לדוגמא  )ראה  עבודתו  עניני  שאר  כל  עולים 
לנשיאות. וכן בנוגע ל”במאי אבוך הוה זהיר טפי” - המצווה המיוחדת דרכה עולים כל שאר עניני עבודתו 

)ראה אגה”ק סימן ז’ דף קיב, א(([.
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על המשכת שם הוי’ כפי שהיא בנשמות ישראל. ואלו חידושו של כ”ק אד”ש מה”מ היא 
שענין זה מתבטא בכל הפרטים דמתן תורה. ובהתאם לזה מתחלקים הביאורים לשניים - 
החידוש בענין המשכת שם הוי’ - ביאורים א’ וב’. והחידוש השלישי הוא בענין המשכת שם 

הוי’ גם בעולם הנובע מגילוי כח הבלי גבול ע”י התגלות שם הוי’ במ”ת.

הענינים  בנוגע להחידוש דשני  כ”ק אד”ש מה”מ עצמו:  זה מדברי  לדייק  יש  ואולי 
הראשונים אומר: “שהחידוש דוידבר אלוקים . . שלימוד התורה שלו יהיה באופן דלאמר” 
וממשיך ואומר “ושני פירושים בזה” שהכוונה שבלימוד התורה באופן ד”לאמר” - היינו 
וגילוי שם הוי’ - ישנם שני פירושים. ולאחמ”כ מוסיף10:  בעבודה אצל יהודי בהמשכת 
“ועוד פירוש בוידבר גו’ לאמר”. ואולי יש לומר שכאן מוסיף כ”ק אד”ש מה”מ ענין נוסף 
על המבואר לפני כן - לא רק גילוי שם הוי’ כשלעצמו אלא שה”וידבר” יומשך ויחדור 

ב”לאמר”.

יב
ביאור שאר הדיוקים 

כן יתורצו שאר הדיוקים שהובאו לעיל:

כן הוקשה )אות ג’( מהו הצורך לאחרי שביאר כ”ק אד”ש מה”מ כיצד כל הפירושים 
נובעים מענין אחד שמגיע ומבאר “באות ט’ “ולתוספת ביאור”.

לעיל הובאה הוספת כ”ק אד”ש מה”מ )באות ד’( ששם הוי’ שהתגלה אצל בנ”י, פעל 
אצלם את ענין הביטול יותר מכפי שהוא במלאכים שאצלם נמצא רק שם אלוקים )רפא-ל, 

גבריא-ל וכו’(.

ב”אלוקיך”  “הוי’”  דהמשכת  כהחידוש  שאינו  המילויים,  בענין  ה’(  )אות  וחידושו 
בכח העצמות )“אנכי”( שהוא רק בנוגע למקום הגילוי, אלא המציאות דהגוף עצמו היא 
מהמשכת שם הוי’. ושם אמרנו, שצריך לבאר כיצד ענין זה נובע מחידושו הכללי של כ”ק 

אד”ש מה”מ במאמרנו.

וביאור ג’ ענינים אלו בהמשך להנ”ל:

באות ט’ )“ולתוספת ביאור”( מבאר כ”ק אד”ש מה”מ שהקשר בין החידוש בביטול 
הנפעל ע”י קיום התורה והמצוות, לבין החידוש שנעשה ע”י כך בעולם הוא שכמה שהאדם 
בביטול יותר כך ישנו גילוי אלוקות יותר. וע”פ הנ”ל שזהו החידוש בהמאמר - שלימות 

10( ההדגשות אינם במקור.
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גילוי שם הוי’ בעולם, ולכן נצרך שיהיה זה גם חלק מגוף האדם - מובן מדוע נחוץ להביא 
ענין זה בהמאמר, כיון שכך מובן יותר החידוש בשלימות גילוי שם הוי’ הנפעל במ”ת.

עד”ז הוא גם בענין הביטול הנפעל, שכיון שבכדי ששם הוי’ יאיר בשלימותו בעולם, 
צריך הוא להתבטא בשלימות אצל בנ”י, ככל שביטולם הוא יותר נעלה כך הגילוי יותר 

מושלם.

ועד”ז הוא גם הטעם לביאור בענין המילויים, שזהו כיון שכחלק משלימות המשכת 
שם הוי’ בעולם, נחוץ שיהיה זה חלק מגופו של האדם עצמו, ולא רק כענין אחר המתבטא 

בגופו, כנ”ל.
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 חידוש כ"ק אד"ש מה"מ בענין 
ג' ביהמ"ק כנגד ג' האבות

יביא ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בהשייכות   / ג' הגאולות לג' ביהמ"ק  יביא ביאור אדה"ז בלקו"ת בנוגע לקשר בין 
דביהמ"ק להאבות / יביא ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בהתאמת ענין ג' האבות לג' הבחי' זהב כסף ונחושת / לפי"ז יקשה 
סתירה בין ב' השיחות / יקדים הביאור בלקו"ש ח"ו בענין מעלת הזהב ועפ"ז יישב הסתירה הנ"ל / יתאים ביאור 
הנ"ל עם המבואר בלקו"ש ח"ט בנוגע להקשר בין ב' ביהמ"ק עם ב' הסוגים דצדיקים ובע"ת / יוסיף בביאור הנ"ל 
הקשר בין אברהם ויצחק לזהב וכסף / יקשר הנ"ל גם עם ג' המדרגות בביהמ"ק / יבאר כ"ז בעומק יותר מהמבואר 

בחסידות בזה / ע"פ כהנ"ל יבאר החידוש במעלתו של יעקב והקשר עם ביהמ"ק השלישי ובחי' הנחושת

 הת' שלום דובער הכהן שי' הענדל
תלמיד בישיבה

א
הביאור בלקו"ת בענין ג' בתי מקדש ותוספת ביאור בזה בדברי כ"ק אד"ש 

מה"מ

בלקוטי תורה פ' מטות1 מבאר אדה"ז שג' הגאולות )הכלליות2( הם כנגד ג' האבות, 
וז"ל: "דהנה שלשה גאולות הן גאולה ראשונה בחי' חסד בזכות אברהם גאולה שניה בזכות 
יצחק ולכן לא היתה גאולה שלימה. גאולה שלישית בזכות יעקב. שזהו ענין מארז"ל ע"פ 
והלכו עמים רבים כו' אל בית אלקי יעקב לא כאברהם שכתוב בו הר בהר ה' יראה ולא 
כיצחק שכתוב בו שדה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה אלא כיעקב שקראו בית כו'" - 

עכ"ל.

כלומר, כל גאולה היא בהתאם לאותו קו של הצדיק שכנגדו, גאולה ראשונה בחי' חסד 
בזכות אברהם, גאולה שניה בזכות יצחק ולכן לא היתה גאולה שלימה, גאולה שלישית 

1( פג, ג.
2( מגלות מצרים, מהגלות שלאחרי חורבן בית ראשון, מהגלות שלאחרי חורבן בית שני )ד"מ משפטים 

הערה 76(.
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בזכות יעקב". וביהל אור מפרש3 שגאולה ראשונה קאי על בית ראשון שכנגד אברהם4 
וכו'.

בתי  ג'  בין  השייכות  את  יותר  בפרטיות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  ח"ט5  ובלקו"ש 
זה  ביהמ"ק  של  מה"מ, שהענין  אד"ש  כ"ק  ומבאר  האבות.  ג'  של  לעבודתם  המקדשות 

"ושכנתי בתוכם" - התחברות של הקב"ה עם העולם, ובזה גופא ישנם שלושה אופנים:

מלמעלה  בדרך  לעולם  נמשך  שהקב"ה  איך  "ראשון",  הקב"ה  מצד  ראשון  בית  א( 
למטה, וזה כנגד אברהם שמדתו היא מדת החסד, באופן של המשכה )השפעה( מלמעלה 

למטה )מהמשפיע למקבל(.

ב( בית שני מצד העולם, שהנבראים )"שני"( פועלים זיכוך והעלאה מלמטה למעלה, 
והוא כנגד יצחק, מדת הגבורה, מלמטה למעלה.

ג( בית שלישי, שענינו של "שלישי" זה חיבור ב' הענינים )הקודמים( ביחד, כנגד יעקב 
שהוא מדת התפארת, מדת האמת, שכולל ב' הקצוות )"מעלה" ו"מטה"( "מבריח מן הקצה 
אל הקצה", מהקצה הכי עליון )"מעלה" - בית ראשון( עד הקצה הכי תחתון )"מטה" - בית 

שני(, ועד שהם נעשים מציאות אחת -שלישי.

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ שאת החילוק בין ג' אופנים אלו רואים בג' ביהמ"ק: 

א( בזמן בית ראשון בני ישראל היו בבחי' "צדיקים", שענינם של הצדיקים הוא להמשיך 
אלוקות מלמעלה למטה, אלא שמכיון שההמשכה הייתה מצד ה"למעלה", ולא כ"כ הי' 

קשורה עם ה"מטה", לכן הי' אפשרות להפסק )כפי שהי' החורבן בפועל(.

ב( בזמן בית שני, מכיון שזה הי' לאחרי חורבן בית ראשון ולאחרי התיקון על החורבן, 
לכן בנ"י היו אז במדריגת בעלי תשובה, שענין התשובה הוא זיכוך ועליית המטה, ולכן 
לבית שני הי' יותר שייכות לעולם )בפועל6(. אבל גם בית שני בסוף נחרב - אע"פ שהי' 
לו יותר שייכות לעולם )מטה( - מכיון שכללות העולם זה מדידה והגבלה, ולכן גם קיימו 

הי' מדוד ומוגבל.

3( עה"פ "אם ה' לא יבנה בית".
4( עפ"י פסחים פח, א "אברהם שכתוב בו הר.. יצחק שכתוב בו שדה.. יעקב שקראו בית". וראה חדא"ג 

מהרש"א )שם( שמבאר בפרטיות את הקשר בין הר שדה ובית לג' ביהמ"ק.
5( ע' 26 ואילך, ובנסמן שם.

6( ולכן נאמר עליו "גדול יהי' כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון" )שהי' קיים בעולם יותר מזמן קיום בית 
ראשון(, חגי ב, ט. ב"ב ד, סע"א ואילך. וראה לקמן.
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ג( והשלימות תהי' בבית שלישי, שענינו זה ההתאחדות בין "מעלה" ו"מטה", ולכן יהי' 
לו )במילא( קיום נצחי, מכיון שה"גבול" של העולם עצמו יהי' "בלי גבול".

ב
ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ ויחי והשאלות בהבנת הדברים

והנה, בד"מ פרשת ויחי7 מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי המדרש8 שזהב כסף ונחושת 
)בתרומת המשכן( הם כנגד ג' האבות אברהם יצחק ויעקב: "זהב זה אברהם . . כסף זה 

יצחק . . נחושת זה יעקב". 

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ: "ועפ"י הידוע שג' בתי המקדשות הם כנגד אברהם יצחק 
ויעקב . . יש לומר, שזהב וכסף ונחושת הם כנגד ג' בתי המקדשות: זהב כנגד בית ראשון, 
כסף כנגד בית שני, ונחושת כנגד בית שלישי". ולאחמ"כ מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בפרטיות 
את השייכות בין זהב לבית ראשון )שהוא "ראשון" - מעלה, כנ"ל( ובין כסף לבית שני 

)"שני" - מטה( ואת השייכות של נחושת לבית שלישי )עיי"ש(.

ולכאורה, לפי הנ"ל דרוש ביאור בהשייכות של בית ראשון שכנגד אברהם ל"זהב" ובין 
בית שני שכנגד יצחק ל"כסף" עפ"י ענינם בחסידות9: 

א( ידוע החילוק בין זהב לכסף, שזהב הוא בחי' יראה כמ"ש "וזהב מצפון יאתה" שהוא 
בחי' שמאל )צפון( שהוא גבורה, וכסף הוא מלשון "נכסוף נכספת" בחי' אהבה. ולפי"ז 
מבואר שזהב )גבורה( קאי על יצחק שהוא קו השמאל, וכסף קאי על אברהם שהו קו 

הימין - אהבה.

ועפ"י הביאור הנ"ל בלקו"ש )בשייכות בין ג' ביהמ"ק לג' האבות(, מובן שהשייכות 
של בית ראשון לאברהם היא מצד בחי' החסד שיש לו )השפעה שבדרך מלמעלה למטה(, 
)העלאה  שבו  הגבורה  מצד  היא  ליצחק  שני  בית  בין  השייכות  וכן  אהבה,  מדת  היינו 
מלמטה למעלה, בעלי תשובה(, מצד היראה שבו. וא"כ צריך להבין את השייכות בין זהב 
)גבורה( לבית ראשון שכנגד אברהם )חסד(, ובין כסף )אהבה, חסד( לבית שני שכנגד 

יצחק )גבורה(, שהרי זה ההיפך ממש?

7( סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 233, ובנסמן שם.
8( שמו"ר ספמ"ט.

9( ראה ספר הליקוטים להצ"צ ערך זהב ע' לט ואילך.
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ויתירה מזו: 

לפי דברי המדרש בקשר לשייכות בין זהב כסף ונחושת לאברהם יצחק ויעקב, אי"ז 
קשה, מכיון שהמדרש מדבר על תכונה מסוימת שמצינו אצל האבות השורה לג' הסוגים 
)זהב לאברהם וכו'( "זהב זה אברהם שנבחן בכבשן האש בזהב, וכסף זה יצחק שנצרף 
ויברכני ה' בגללך", היינו שיש  זה יעקב שנאמר נחשתי  ונחושת  ככסף על גבי המזבח, 
)איזושהי( שייכות בין זהב לאברהם וכו', ואי"ז סותר לזה שאברהם הוא מדת החסד, מכיון 
שהקו שלו, ענינו העיקרי זה חסד, אהבה, אך יש בו תכונה מסוימת של יראה )מצד ענין 
כנגד  הוא  ראשון  לכך שבית  סותר  אי"ז  ולכן  ליצחק,  בנוגע  וכן  בקדושה(,  ההתכללות 
אברהם, מכיון שזה שבית ראשון הוא כנגד אברהם, זה כנגד ענינו העיקרי - חסד )וכן בית 

שני כנגד ענינו העיקרי של יצחק - גבורה(.

אך אמנם, בד"מ ויחי כ"ק אד"ש מה"מ מקשר את דברי המדרש לכך שג' ביהמ"ק הם 
לענינו העיקרי של אברהם וכן כסף שייך  כנגד האבות, ולפי"ז צריך לומר שזהב קשור 
לענינו העיקרי של יצחק. ולכאורה זה ממש להיפך, שכל ענינו של אברהם זה חסד, וכל 
ענינו של יצחק זה גבורה )ובפרט לפי המבואר בלקו"ש ח"ט הנ"ל שהשייכות של אברהם 
לבית ראשון זה מצד ענינו )העיקרי( חסד, וכן השייכות של יצחק לבית שני זה מצד ענינו 

העיקרי - גבורה(?

ב( מדברי המדרש10 עה"פ "וזהב הארץ ההיא טוב אר"ל לא הי' העולם כדאי להשתמש 
בזהב, ולמה נברא בשביל ביהמ"ק", המדרש אינו מחלק בין בתי המקדשות, ובפשטות קאי 

על ג' ביהמ"ק )וכנ"ל אי"ז סותר למדרש הנ"ל שזהב קאי על אברהם כו'(?

ג
ביאור במעלת הזהב ע"פ הביאור בלקו"ש 

ויש לומר הביאור בזה בדא"פ, ובהקדים:

אע"פ שזהב קאי על גבורה ששייך יותר לעולם, אמנם כפי שהוא בשורשו הוא למעלה 
מהעולם )שורשו בבינה(. וזוהי כוונת המדרש "לא היה העולם כדאי לזהב", כיון שהעולם 
שורשו מחסד )ו' קצוות: מעלה ומטה וד' רוחות, וראשיתם מהחסד( כמ"ש "עולם חסד 
יבנה", ולכן אינו ראוי להשתמש רק בכסף ששורשו מחסד )נכסוף נכספתי, אהבה(, ולא 
בזהב שהוא נעלה מהכסף ושורשו מהבינה, וממשיך המדרש "ולמה נברא )הזהב( בשביל 

ביהמ"ק", כי ביהמ"ק הוא למעלה מהעלום "שורשו מבחי' ה' עילאה בינה".

10( בראשית רבה פט"ז.
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ביאור הדברים: 

מכסף  יותר  חשוב  שזהב  לכך  הטעם  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  ח"ו11  בלקו"ש 
תשובה  הבעלי  עבודת  על  הגבורה, שקאי  בחי'  הוא  שזהב  ומבאר,  הענינים,  בפנימיות 
מלמטה למעלה, וכסף הוא בחי' חסד שזהו המשכה מלמעלה למטה, עבודת הצדיקים. 
ובזה מתבטאת מעלת הזהב על הכסף, מכיון שזהב הוא למעלה מהעולם, כמו שרואים 
בעבודת התשובה שענינה בכללות הוא היציאה מהעולם12, לשוב ולחזור למקור, ומזה 
עבודת  על  שקאי  כסף  משא"כ  מכסף,  חשוב  יותר  שזהב  בגשמיות,  מהן"  "נשתלשלו 

הצדיקים שזה להמשיך אלוקות )ע"י תומ"צ( בתוך העולם, שקשור ושייך לעולם.

והעולה מהנ"ל, שאמנם זהב הוא בחי' גבורה שהיא העלאה מלמטה למעלה, אך הדגש 
עבודת   - מהעולם  שלמעלה  במקור  נמצא  שזה  איך  העלאה,  ה"תכלית" של  הוא  בזהב 
התשובה כפי ששב למקורו למעלה )ולא כפי שנמצא למטה(. וכן זה שכסף הוא בחי' חסד, 
אי"ז מצד זה שההשפעה של חסד היא מלמעלה, אלא כפי שזה נמשך למטה, כמו בעבודת 

הצדיקים שממשיכים אלוקות לעולם )ע"י תומ"צ, ולכן זה במדידה והגבלה(.

ולפי"ז מובנת השייכות של זהב לבית ראשון וכסף לבית שני, מכיון שבית ראשון קשור 
יותר ל"מעלה", ע"ד זהב שהוא למעלה מהעולם, ובית שני קשור יותר ל"מטה", ע"ד כסף 

שהוא דוקא בתוך העולם.

ולכאורה, אפשר להקשות על כך:

דהנה, בלקו"ש ח"ט )הנ"ל( כ"ק אד"ש מה"מ מקשר את בית ראשון לעבודת הצדיקים 
בחי' חסד )מדתו של אברהם(, ובית שני לעבודת הבעלי תשובה בחי' גבורה )מדתו של 
בית ראשון קאי על זהב שלמעלה  )עפ"י לקו"ש ח"ו(  ואילו לפי המבואר לעיל  יצחק(, 
עבודת  בדוגמת  שני,  לבית  שייך  כסף  וכן  תשובה,  הבעלי  עבודת  בדוגמת  מהעולם 

הצדיקים?

אך יש להסביר זאת בפשטות: 

בלקו"ש ח"ט מדבר על עבודת הצדיקים, איך שהיא למעלה מהעולם, שהם ממשיכים 
לעולם אלוקות בדרך של מלמעלה למטה, שעיקר ההדגשה זה ה"מעלה", ולכן מדמה זאת 
לבית ראשון הוא יותר מצד ה"ראשון" - למעלה מהעולם )ולכן הי' שייך בו הפסק, כנ"ל(. 

11( ע' 158 ואילך, ובנסמן שם.
12( "בדוגמת האהבה ד"כמעלת הזהב על הכסף כו'" שענינה הוא - ליפרד מהעצים והפתילה" )תניא פ"נ( 

שם בהערה. 



572      שערי ישיבה   

משא"כ בלקו"ש ח"ו כשמדבר על זהב ומשווה זאת לעבודת הבעלי תשובה, מדגיש 
עם  וזה מממש מסתדר  למעלה,  למקור  לשוב  מהעולם  למעלה  היא  שעבודת התשובה 

הענין של בית ראשון - למעלה מהעולם. 

וכמו"כ בנוגע לבית שני, שבלקו"ש ח"ט מדבר על בית שני שהי' בזמן שבנ"י היו בדרגת 
בעלי תשובה, ולכן הי' יותר שייך לעולם ל"מטה", בדוגמת עבודת התשובה שהיא זיכוך 
ועליית המטה, וכשמשווה בלקו"ש ח"ו בין כסף לעבודת הצדיקים, מדבר על השייכות של 
לעולם ע"י קיום התומ"צ במדידה  הצדיקים לעולם דוקא, בזה שהם ממשיכים אלוקות 

והגבלה דוקא, שזהו ענינו של בית שני שמצד ה"מטה".

ד
ביאור במעלת אברהם ויצחק והחידוש שבכל אחד

האלוקות שלמעלה  יותר  בו  ראשון שמודגש  בית  על  קאי  שזהב  הנ"ל  הביאור  לפי 
מהעולם, וכסף קאי על בית שני ששייך יותר לעולם, יש לבאר זאת גם בנוגע לאברהם 

ויצחק, שאצל אברהם מצינו יותר שייכות לזהב ויצחק לכסף13: 

של  בדרך  החסד  השפעת  הוא  אברהם  של  העיקרי  שענינו  אף   - לאברהם  בנוגע 
)המשכה( מלמעלה למטה )שזוהי מדתו אהבה, "אברהם אהובי"(, עדין אי"ז חודר למטה 
ממש, ונשאר למעלה מהעולם, כמו שרואים בעבודתו העיקרית של אברהם אבינו, שעסק 
גם  עד  נמוכות,  לבריות ממש  ועד  ושב,  עובר  לכל  באלוקות  והידיעה  ההכרה  בהבאת 
אצל הערביים "שהם משתחווים לאבק רגליהם", שגם הם יכירו את גדולתו של ה', שהם 
יצעקו "א-ל עולם", אעפ"כ, זה שהערביים צעקו "א-ל עולם", אי"ז מצדם, מצד מציאותם 
שיקראו,  בהם  פעל  שהוא  לאברהם,  מתייחס  שזה  "ויקריא",  של  באופן  אלא  העצמית, 
ולא שהם עצמם ישתנו, ולכן אח"ז הערביים נשארו באותו מציאות כמו שהיו קודם, ולא 
נפעל שינוי בהם עצמם ב"מטה", כיון שה"חסד" של אברהם הוא באופן של זהב - למעלה 

מהעולם.

)מצד  בו  ונהיה  נשתנה  עצמו  שה"מטה"  בעבודתו  רואים  אנו   - ליצחק  בנוגע  וכן 
עצמו( שייכות לאלוקות, ע"ד חפירת הבארות, שיצחק עסק בחפירת הבארות, שבחפירת 
ממקום אחר, אלא חופרים ומעלים את המים  הבארות אין מביאים ושופכים לבור מים 
החיים החבויים באדמה, בבור עצמו, שזה קשור לכסף, שעבודתו היא בתוך העולם )עם 

התחתון עצמו(. 

13( בהבא לקמן ראה לקו"ש חט"ו ע' 194 )ובהערות(, ובנסמן שם. וראה מקומות שנסמנו בהערה 39 שם.
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והנה, כ"ק אד"ש מה"מ ממשיך בשיחה )בחט"ו( במעלה של ההמשכה מלמעלה למטה 
על ההעלאה מלמטה למעלה, שבהמשכה מלמעלה למטה, האור האלוקי מגיע עד למטה 
כפי שהוא במציאותו, במקומו, כמו שראו אצל אברהם שפרסם את גדולת ה' עד לערבים 
כפי שהם במצבם הנמוך )משתחווים לאבק רגליהם(, ולכן גם מצינו בסדר עבודתו שיצא 

מארץ ישראל לחוץ לארץ עד למצרים – מצרים וגבולים, וגם שם פרסם אלוקות. 

שמבודלת  הקודש,  ארץ  ישראל,  בארץ  ונשאר  לחו"ל14,  יצא  שלא  יצחק  משא"כ 
ומרוממת מכל עניני העולם, מכיון שאופן העבודה בדרך של העלאה מלמטה למעלה 
הוא, שהגילוי אלוקות הוא באופן שהמטה מרומם ועולה מעניני העולם, ולא שהמקום 

עצמו )לפי מעמדו ומצבו התחתון( נעשה מואר באלוקות.

ולכאורה לפי המבואר לעיל, שאברהם שענינו המשכה מלמעלה למטה שייך לזהב, 
כיון שבזה ניכר התנועה של ההתנתקות מעניני העולם, וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ 
ישתנו, אלא באופן של  לפנ"ז שאברהם לא פעל בערביים שהם מצד עצמם  זו  בשיחה 
"ויקריא", וכן ביצחק שהוסבר לעיל בשיחה שפעל שהמטה עצמו ישתנה כמו בחפירת 
הבארות, וזהו"ע של העלאה )שמצד התחתון( מלמטה למעלה – כסף )ששייך לעולם(, לפי 

כ"ז יוצא סתירה לכאורה להסבר כ"ק אד"ש מה"מ כאן.

דהנה, לפי ההסבר של כ"ק אד"ש מה"מ כאן יוצא, שבהמשכה מלמעלה למטה ה"ה 
מגיעה עד למטה כפי שהוא מצד עצמו )מעמדו ומצבו התחתון(, ואילו בהעלאה מלמטה 
ממציאותו,  למעלה  אותו  שמעלה  אלא  הנמוך,  מצבו  מצד  במטה  פועל  אי"ז  למעלה 

ולכאורה הדברים באים בסתירה ממש?

אך לפי הביאור של כ"ק אד"ש מה"מ בהמשך השיחה אפ"ל שלא זו בלבד שאי"ז סותר, 
אלא שזה ממש מתחבר ומתקשר לאותו ענין:

המשכה  ויצחק,  אברהם  של  העבודה  סוגי  ב'  את  ביאר  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  לאחרי 
מלמעלה למטה והעלאה מלמטה למעלה, ואת המעלה שיש בכל אחד מהם על השני15, 

לאח"ז מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שמזה נובע החילוק בין ישמעאל ועשו )תולדותיהם(. 

מצד ענינו של אברהם שההמשכה מגיעה עד למטה כפי שהוא במצבו התחתון וגם 
בו הוא ממשיך אלוקות, רואים זאת אצל ישמעאל שהיה "בן האמה" ועד ש"יצא לתרבות 
רעה", גם אותו מקרב אברהם ומחזיר אותו בתשובה )ומאותו טעם לקיחתו את "האמה 

14( מפני שהוא "עולה תמימה" )ב"ר פס"ג, ג(, ועד"ז נולד מטיפה קדושה דוקא )ב"ר פמ"ו(.
15( מעלתו של אברהם שהשפיע להכי תחתון )במצבו התחתון(, מעלתו של יצחק שפעל בתחתון בפנימיות 

ושינה אותו.
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להשיך  ענינו,  על  מתבטא  שבזה  אלא  לעבודתו,  סותר  לא  שזה  רק  לא  לאשה,  הזאת" 
במציאותו  היה  לא  זה  בישמעאל,  אברהם  מה שפעל  גם  אבל  בתחתון(,  דוקא  אלוקות 
העצמית שלו )של התחתון(, מצד מציאותו הוא "יצא" ו"נפרד" מאברהם, ולא יכל להיות 

"יורש".

שייכים  ממנו  שמגיעות  ה"תולדות"  גם  וכך  המטה,  את  שמעלה  שענינו  ביצחק  וכן 
לדרגתו, שלכן עשו היה ישראל )מומר( ובגר יורש, ומאותו טעם לא יכל לישא "אמה", 
מכיון שאז התולדות לא היו שייכים לדרגתו. אל שגם ביצחק )מאותו טעם( השייכות של 
עשו אליו היא רק "רישיה דעשו בגו עיטפי' דיצחק" )בנוגע לקבורה של ראשו של עשו, 
שנקבר אצל יצחק כהסיפור הידוע( שזהו בראשו, מצד שורשו, איך שהוא למעלה ונפרד 
מהגוף, משא"כ בחלקו התחתון, כפי שה"רישיה" מחובר לגוף )בעודו בחיים( לא עשה 

תשובה, ונפרד מיצחק.

א"כ יוצא שהמעלה של ההמשכה מלמעלה למטה היא בגילוי האור, שיש גילוי אור 
נעלה ביותר ומצד זה מגיעה ההשפעה עד למקום הנמוך ביותר )וכפי שנמצא בדרגתו 
הנמוכה מאיר בו(, ע"ד משל מאבוקה שמאירה למרחוק16, שככל שהאור באבוקה יותר 
גדול כך מאירה האבוקה יותר רחוק, אך מאותה סיבה אי"ז פועל בתחתון כפי שהוא מצד 
עצמו, מכיון שזה מצד הגילוי אור שמלמעלה, ובתחתון מצד עצמו לא נירגשת בפנימיות 
שאלו  למרחוק,  באבוקה שמאירה  כמו  מלמעלה,  מקיף  בדרך  ורק  מהעליון,  ההשפעה 
שנמצאים מרחוק לא מאיר להם אותו אור כמו שמאיר לאלה שנמצאים קרוב לאבוקה, 
מאותה סיבה שתחתון נא נירגשת ההשפעה )מכיון שמגיעה מלמעלה, ולכן ככל שיותר 

נמוך כך מרגיש פחות כמו באבוקה(.

הקודם  מצבו  בפנימיות, שמשתנה  שחודר  זה  למעלה  מלמטה  שבהעלאה  והמעלה 
ומצד עצמו הוא מאיר ומשפיע אלוקות, ומאותו סיבה אי"ז חודר בו גם במצבו הנמוך, 

אינו משפיע אלוקות גם לדרגה זו, אלא מעלה את התחתון ומשנה אותו.

ה
התאמת ב' הענינים הנ"ל לב' ביהמ"ק

והנה, ב' ענינים אלו רואים ג"כ בב' ביהמ"ק17: 

16( שערי אורה נח, א ואילך )מביא עוד משלים לענין זה(. מאמר ד"ה באתי לגני תשל"ח ס"ה.
17( בהבא לקמן ראה בהערות בלקו"ש ח"ט, ובנסמן שם. מאמר ד"ה פדה בשלום תשכ"ו ס"ז )סה"מ מלוקט 

ו' ע' מט(, ובנסמן שם. תשמ"א ס"ו )סה"מ מלוקט ב' ע' קפד(, ובנסמן שם.
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סיהרא  "קיימא  היה  שבזמנו  המלך,  שלמה  ע"י  נעשה  ראשון  בית  והתחלת  בנין 
בטלים  שהיו  העולם,  אומות  על  אף  השפיע  וזה  ישראל,  בני  של  במצבם  באשלמותא" 
גו'  אליו )שזה מה שהביא למנוחה ושלום בימיו, כמ"ש "הוא )שלמה( יהי' איש מנוחה 
ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו )ולכן( הוא יבנה הית לשמי"(, מכיון שהאיר בו אוא"ס, 
והתבטלו לאוא"ס שהאיר על ידו. וכך גם בנוגע לזה שבאו אליו מכל העמים לשמוע את 
חוכמתו, כיון שהגילוי אור שהאיר על ידו משך את הניצוצות שנמצאו אצל העמים, כמו 

אבוקה שמושכת אליה כל הניצוצות.

וכיון שהגילוי אז היה נעלה ביותר, לכן זה האיר ופעל גם בניצוצות הרחוקים, שנמשכו 
לגילוי שהאיר ע"י שלמה, כמ"ש "ומלכת שבא שמעת את שמע שלמה לשם ה' גו' ותבוא 

ירושלמה גו'", היינו שהגיעה אל שלמה מחמת הגילוי הנעלה שהיה בזמנו.

עצמם  ומצד  בעצמם,  שהשתנו  עצמם  בעמים  פעל  לא  אז,  שהאיר  הגילוי  גם  אבל 
יתבטלו לאלוקות, אלא שהגיע עליהם )הארה מ( הגילוי אור שהאיר אצל שלמה, ונמשכו 

אל הגילוי שהיה אצל שלמה, היינו שקירובם מתייחס לשלמה.

וכמו שרואים בנוגע למלכת שבא, שזה ששמעה את "שמע שלמה" הוא ע"י ששמו 
והשם  במקומו,  היה  עצמו  שבא, ששלמה  לארץ  שהגיע  עד  למרחקים  והתפשט  נמשך 
שלו )שמע שלמה( נמשך והגיע לשבא, וכל מה שההמשכה נמשכה למקום רחוק יותר 
היא מתקטנת יותר )בדוגמת האבוקה דלעיל(, והיינו כנ"ל בנוגע לעבודתו של אברהם, 
שאמנם ממשיך עד לתחתון כפי שהוא במצבו הנמוך )ע"ד שלמה, ששמו הגיע עד לארץ 
שבא(, אך אי"ז פועל בתחתון עצמו שתשתנה מציאות העצמית )וכמו שהיה אצל מלכת 
שבא, שגם לאחרי ששמע את שמע שלמה, הוצרך להיות "ותבוא ירושלמה" )בכדי לברר 
את הניצוצות שבה(, אבל קודם שבאה לא היה בא הביטול, ועד אשר אמרה "לא האמנתי 

לדברים עד אשר באתי"(.

וכן בנוגע לבית שני )כנגד יצחק(, שבזמן בית שני היו ישראל בדרגת בעלי תשובה, 
שקשור עם עבודת המטה, זה מתקשר לעבודתו של יצחק, מכיון שבית שני היה אחרי 
החורבן והתיקון )של בית ראשון(, שבא מצד עבודת המטה "יש בהם מעלה לגבי כמו 
שהיו בבית ראשון, כי ע"י עבודה זו )עם התחתון עצמו( דוקא נעשה בירור הגוף ונה"ב", 
וכמו שאנו מוצאים בבעלי תשובה שצריכים שמירה יתירה )רוב הבע"ת( ולומר "אי אפשי" 
– שזהו בדוגמת הסייגים שבבית שני ))בכדי( שלא תיהי' יניקת החיצונים( – ודוקא ע"י 
שמירה זו הם מתרחקים מן הרע גם מצד חומר הגוף ונה"ב השייך לחטא, ו"מעלתן גדולה 

ממעלת אלו שלא חטאו מעולם".
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וא"כ מובן שגם בבית שני אנו רואים שאמנם קשור יותר לתחתון עצמו כדוגמת עבודת 
הבע"ת )וכן בגשמיות שנעין הגלות לא נתבטל לגמרי "כי היו מלכי עו"כ מושלים עליהם", 
ידוע  וכן  לבנינו,  נפקתא  ונתן  כורש  ממשלת  בזמן  שהי'  המקדש  בית  לבנין  בנוגע  וכן 
ה' דברים(, אבל קשור לתחתון באופן שמעלה את התחתון לדרגתו  שבבית שני חסרו 
)דוקא מצד שייכותו לתחתון(, שמשנה את מציאותו, כנ"ל, שדוקא ע"י עבודת הבע"ת 

נעשה הבירור של הגוף ונה"ב, היינו שמעלה אותם )שלא היה כן בבית ראשון(.

ו
תוספת ביאור בהנ"ל

ולבאר זאת בעומק יותר )ולפי"ז יתיישב מה שבדרך כלל אברהם רומז לכסף )ברוב 
המקומות בחסידות( ויצחק רומז לזהב(: 

בשייכות  וגבורה  חסד  )היינו(  ויצחק  אברהם  על  כשמדברים  כלל  שבדרך  כמובן 
לכסף וזהב, ברוב המקומות בחסידות, אברהם שהוא חסד מתייחס לכסף )נכסוף נכספתי 
– אהבה, ושייך לעולם, שנמשך לתוך העולם כמו כסף – טיבעא(, ויצחק שהוא גבורה 
– גבורה( זהב יאתה", למעלה מכסף, למעלה מהעולם.  )"מצפון )שמאל  מתייחס לזהב 
אך בעומק יותר, באברהם ויצחק גופא יש בכל אחד מהם את ב' הבחי' של זהב )למעלה 

מהעולם( וכסף )בתוך העולם(.

"ב"העלאה מלמטה למעלה"  )בתרגום חופשי(:  כ"ק אד"ש מה"מ18  כלשונו הק' של 
מעלים את ה"מטה" עצמו, אך זהו תנועה )כיון( של ההעלאה, הוא מתרומם ויוצא מדרגתו 
הנחותה, לעומת זאת ב"המשכה מלמעלה למטה", אמנם המשכת האלוקות של ה"מטה" 
היא מלמעלה, ולא ממנו עצמו, אך ההמשכה חודרת אליו כפי שהוא נמצא למטה" )עיי"ש 

בשיחה בפרטיות בב' ענינים אלו איך שרואים זאת אצל אברהם ויצחק(.

והיינו, שחסד הוא המשכה מלמעלה למטה, וענינו להימשך ולרדת מלמעלה למטה, 
לזה ממים  הידוע  וכמשל  )לפי מצבו של התחתון(,  נמצא למטה  )ה"מטה"(  כפי שהוא 
הם עצמם19 יורדים למטה )בשונה  שטבעם לרדת מלמעלה למטה, שכפי שהם למעלה 
מ)מאור ו(אור, שרק מאיר למטה, אך הוא עצמו נשאר למעלה(, והיינו שהתנועה של חסד 

זה המשכה למטה, והמשכה זו מגיעה מלמעלה. 

18( לקו"ש ח"ה ע' 75 )ובהערות שם(.
19( וכידוע הטעם לכך שהתורה נמשלה למים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כיון שגם כפי התורה 

נמצאת למטה היא כפי שהיא למעלה )תורתו של ה'( - ראה ביאורים לתניא פ"ד.
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וזה מה שמצינו אצל אברהם )כנ"ל מלקו"ש חט"ו( שהשפיע והמשיך אלוקות מלמעלה 
לאבק  שמשתחווים  לערביים  )עד  התחתון  במצבו  למטה  נמצא  שהמטה  כפי  למטה, 
המשכה  שענינו  חסד20,  היא  מדתו  שאברהם  בחסידות  שמוסבר  מה  וזהו  שברגליהם(, 

מלמעלה למטה )כמשל המים שיורדים מלמעלה למטה(.

וזוהי שייכותו של אברהם – מדת החסד לכסף, כמ"ש בלקו"ש ח"ו )הנ"ל( שכסף שייך 
העולם )שלכן הוא  לחסד, עבודת הצדיקים שממשיכים אלוקות מלמעלה למטה, לתוך 

טיבעא(, כפי שהעולם במצבו התחתון, והמשכה זו מגיעה בדרך של מלמעלה למטה.

מלמעלה למטה, היא אינה משנה את המטה,  גופא שההמשכה היא  זה  מצד  אמנם, 
דהגם שהיא יורדת עד למטה ממש, אך היא אינה חודרת ב"מטה" באופן פנימי ומשנה 
את מציאותו, המטה – התחתון נשאר למטה, והוא מקבל את ההשפעה מהעליון, וזה מה 
שמצינו באברהם, שאמנם השפיע עד למטה ממש, לערביים, שגם הם יכירו את גדולתו של 
ה' ויצעקו "א-ל עולם", אך גם זה שצעקו "א-ל עולם" זה לא היה מצדם, מצד מציאותם, 

אלא זה התייחס לאברהם, מצד אברהם – מצד ה"מעלה". 

קו,  אותו  הנקודה,  אותה  מצד  שזהו  הנ"ל,  בשיחה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שאומר  וכמו 
– המשכה מלמעלה למטה, שמקורה מלמעלה, לכן אי"ז חודר  מכיון שענינו הוא חסד 
במטה בפנימיות, והיינו משום שהוא עצמו "למעלה מהעולם" אל שמשפיע לתוך העולם, 
ומצד זה שלא חודר בפנימיות בעולם נקרא זהב, כיון שזהב הוא למעלה מהעולם, תנועה 
של יציאה מהעולם, אלא שהשייכות של אברהם לזהב היא אינה ב'תנועה' – בכיון דרך 
עבודתו, כיון שה'תנועה' של אברהם זה חסד להמשיך בתוך העולם )שלכן נק' כסף(, אלא 
גם כאשר משפיע  ולכן  למעלה מהעולם,  נמצא  הוא  במקור, שההמשכה היא מלמעלה, 
לתוך העולם, אינו חודר בפנימיות בעולם )מכיון שהוא עצמו למעלה מהעולם(, וכנ"ל 

שזה בא בדיוק מאותה נקודה. 

ולכן כשמדברים על ביהמ"ק הראשון, כפי שכ"ק אד"ש מה"מ אומר בשיחה )בלקו"ש 
ח"ט( שכנגד אברהם - חסד, המשכה מלמעלה למטה, עבודת הצדיקים, כפי שהיה בזמן 
ומצד זה גופא, היה שייך בו חורבן, כיון שהוא למעלה מהעולם, הצדיקים  בית ראשון, 
מלמעלה למטה(, ולא שייך כ"כ  )ועבודתם היא להמשיך אלוקות  הם למעלה מהעולם 

ל"מטה", ולכן בסוף נחרב )ולכן נק' בית ראשון זהב, כנ"ל(.

וכן בנוגע ליצחק - גבורה, שהוא העלאה מלמטה למעלה - לצאת מהעולם, כמשל 
הידוע ע"ז מאש, שבטבעה תמיד עולה למעלה, כמו בעבודת הבעלי תשובה, לחזור למקור 

20( ראה תו"א ר"פ תולדות.



578      שערי ישיבה   

יצחק,  אצל  זאת  רואים  שאנו  וכמו  מהעולם,  לצאת  למקור(,  לשוב   - )תשובה  למעלה 
שלא יצא לחו"ל והי' עולה תמימה, מכיון שהי' מופרש ומובדל מן העולם )ולכן לא נשא 
שפחה )כמו אברהם((, שעבודתו הי' שייכת לקו הגבורה, לעלות למעלה מהעולם. ולכן 

כשמדברים בחסידות על זהב מקשרים זאת לגבורה )וכן בשיחה הנ"ל מח"ו( - ליצחק.

יותר לתחתון  גופא שענינו ה'תנועה' שלו לצאת מהעולם, לכן שייך  זה  מצד  אמנם 
)העלאה מלמטה למעלה(, שעובדתו חודרת בתחתון בפנימיות ומשנה את מציאותו, מכיון 
ורואים זאת בעובדתו בחפירת הבארות, שחופרים ומוצאים מים  שהוא נמצא למטה21, 
בבור עצמו )ולא מביאים מים ממקום אחר(, וכנ"ל שכ"ק אד"ש מה"מ אומר בשיחה שזה 
מגיע מאותה נקודה, מכיון שעולה מלמטה למעלה, ענינו ) - עבודתו העיקרית( לצאת 
מעולם )זהב(, אבל הוא עצמו נמצא בתוך העולם, ומצד זה שייך לכסף, ששייך לעולם, 

כיון שהוא עצמו נמצא בתוך העולם )ולכן 'רוצה' לצאת מהעולם(.

למעלה,  מלמטה  גבורה,   - יצחק  כנגד  שהוא  השני,  ביהמ"ק  על  כשמדברים  ולכן 
בהתאם למצב של בני ישראל אז שהי בדרגת בעלי תשובה, ומצד זה גופא, מכיון שהוא 
עולה מלמטה, היינו שהוא נמצא בתוך העולם, מצד זה שייך בו חורבן, כיון שנמצא בתוך 
העולם המוגבל, ואין לו כ"כ שייכות ל"למעלה" - לבלי גבול שלמעלה מהעולם. ולכן נק' 

בית שני כסף.

ז
עפ"ז החידוש במעלת יעקב בקשר עם ביהמ"ק השלישי ומעלת הנחושת

לב'  הקשר  ולפי"ז  וכסף,  לזהב  ושייכותם  ויצחק  אברהם  של  ענינם  בארוכה  נת"ל 
ביהמ"ק. ומעתה נותר לבאר את חידושו של יעקב ושייכות לבית שלישי וכן לנחושת:

הנה, בשיחה הנ"ל )בחט"ו( לאחרי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בפריטות את ענינם של 
אברהם ויצחק, וכן השייכות לעבודתם ו)מזה משתלשל(תולדותיהם, לאח"ז מבאר כ"ק 
אד"ש מה"מ שב' אופני העבודה של אברהם ויצחק היו הכנה לעבודתו של יעקב ש"היו לו 

שני הבחינות" - הן של אברהם והן של יצחק:

יעקב יצא לחו"ל, למקום המטה, אבל לא באופן שהוא נמצא למעלה ומאיר למטה 
שלימה",  ש"מטתו  באופן  בחו"ל  השבטים  את  הקים  הוא  אלא  אברהם(,  של  )כעבודתו 
ששינה את המטה עצמו )כפי שהוא במצבו הנמוך שינה את מציאות העצמית(, ומשום 

21( וראה בארוכה בד"מ וישב שדוקא כשמתנהגים לפי מנהגי התחתון, אז דוקא אפשר לפעול כדבעי )ועד 
שהוא עצמו יהי' משפיע ע"ד צרפת בגימטריא 770(.
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כך יכל לישא שפחות, כיון שלפי עבודתו יכולים גם תולדותיו מן השפחות להיות שבטים 
"שבטי י-ה".

ח"ו  בלקו"ש  לנחושת, שהרי  יעקב  השייכות של  את  להבין22  צריך  לכאורה  ולפי"ז, 
)לעיל( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את ענינם של זהב וכסף, ובנוגע לנחושת מבאר, שזה שאין 
לה חשיבות כלל )אפילו לא כמו חשיבות הכסף )הפחותה מחשיבות הזהב((, זה משום 
שבעולם גופא )השייך לכסף - טיבעא( הנחושת מורה על דרגה תחתונה יותר, ורואים זאת 
בתיבת נחושת, 'נחושת' מלשון 'נחש', שהנחש הביא לחטא עץ הדעת, שהוא השורש של 

כל החטאים, מכיון שנחושת מורה על הדרגה התחתונה שבעולם התחתון גופא. 

הוא  יעקב  ההיפך ממש,  בדיוק  ה"ז  ליעקב,  נחושת  בשייכות של  ביאור  דרוש  וא"כ 
הדרגה הכי נעלית שמחבר מעלה ומטה, ונחושת היא הדרגה הכי נמוכה, ולכאורה נחושת 

צ"ל שלב ב' לכסף וכיוצ"ב, אבל איך שייך לקשר בין נחושת ליעקב?!

והביאור בזה: 

כפי שכ"ק אד"ש מה"מ אומר בשיחה23 שהשייכות של יעקב לנחושת קאי על הבירור 
של נחושת, שנעשה ע"י נחושת דקדושה, שקאי על התורה, שזהו ענינו של יעקב כמ"ש 
"ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל", ששלימות הבירור של נחושת תיהי' בביהמ"ק 
השלישי שהוא כנגד יעקב, וכפי שמבאר שם כ"ק אד"ש מה"מ שנחושת קאי גם על מצב 
הגלות שלאחרי חורבן בית שני24 )למטה מכסף - בית שני(, והיינו שדוקא משום שנחושת 

22( ראה בשיחה הנ"ל בלקו"ש ח"ו בשוה"ג להערה 51 )כאן זה הובא יותר בתור שאלת בירור )להבין יותר 
טוב את התשובה(.

23( ד"מ ויחי, ובנסמן שם. וכן בלקו"ש ח"ו שבהערה הקודמת.
24( ראה בלקו"ש ח"ט הנ"ל הערה 29 ש"עיקר המעלה הוא זיכוך המטה, אלא שתכלית השלימות שבזה 
הוא ש"המטה" יתעלה כ"כ עד שיהי' בו גם ענין ה"אור" של ה"עליון" - יומתק יותר מה שבית שלישי שייך 
לבית שני יותר מלבית ראשון.. - כי בית שני ענינו הוא העלאת המטה, וזהו עיקר המעלה שבבית שלישי", וזה 
מתקשר עם זה שבית שני כנגד כסף ששייך לעולם )ל"מטה"(, ובית שלישי יותר לעולם )לזיכוך העולם( ע"י 

בירור הנחושת )ע"י התורה(.
ובגלל זה - שעיקר ענינו של בית שלישי הוא זיכוך התחתון - בית שלישי יהי' נצחי, מכיון שבא ע"י העבודה 
בגלות שלאחרי חורבן בית שני, שיגיעו לשלימות התשובה, ועי"ז "יהי' גדול כבוד הבית הזה האחרון" שקאי 
גם )ובעיקר( על בית שלישי בתכלית השלימות )ראה במאמר ד"ה גדול יהי' דלקמן ס"ג. ראה בהערה הנ"ל 
בלקו"ש ח"ט(, וזהו ע"ד השייכות של בית שני ל"מטה", שבא לאחרי חורבן בית ראשון וזיכוך המטה, אלא 

שהשלימות תיהי' בבית שלישי שבא לאחרי הגלות הארוכה שע"י יגיעו לשלימות התשובה.
וראה בלקו"ש גאומ"ש שיחה ג' לפ' דברים )ס"ו( "בנין בית שלישי ע"י הקב"ה, אינו דבר שיתחיל רק לעתיד 

לבוא, אלא התחלת בניינו נפעלה תיכף לחורבן הבית )השני(". עיי"ש.
ובד"מ ויחי מדבר כ"ק אד"ש מה"מ שמעלת הניצחיות של בית שלישי מרומזת בחוזק של הברזל דוקא 
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היא הדרגה הנמוכה ביותר, לכן הבירור שלה הוא דוקא ע"י )בכח של( הדרגה הנעלית 
ביותר - יעקב, שע"י התורה מברר גם את הדרגה הנמוכה ביותר של נחושת. וזוהי השייכות 
לבית שלישי, ש"שלישי" מחבר את ה"מעלה וה"מטה" )כדלעיל מלקו"ש ח"ט( ע"י נחושת 
דקדושה - ענינו של יעקב, ובמילא יהי' קיים בקיום נצחי, כיון שהגבול של העולם עצמו 

יהי' בלי גבול.

וע"ד שנתבאר לעיל, שבהתאם לדרגה שהאירה ביהמ"ק, כך הי' מצבם של בני ישראל 
הרוחני )וגם הגשמי(, עד"ז הוא בנוגע לביהמ"ק השלישי: 

בהקדם מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ במאמר ד"ה גדול יהי' תשכ"ב25, שבבנין ביהמ"ק 
השלישי יהי' כלולים כל הענינים והמעלות שיהי' לאח"ז, 

)כמובן  השלישי  דביהמ"ק  מהמעלה  יותר  נעלית  שהיא  השלישית  הגאולה  ]שלכן 
מזה שהגאולה )קיבוץ גלויות( תיהי' אחרי בנין ביהמ"ק( נלמדת בלקו"ת )שהובא לעיל 

בהתחלה( מהמעלה שביהמ"ק השלישי.[

מובן א"כ, שגם הגאולה העתידה תהי' באופן כזה )ולמעלה מזה, כנ"ל(, כפי שמבאר 
כ"ק אד"ש מה"מ בהמשך המאמר26, שהגילוי שיהי' בבית המקדש השלישי, שגם המקום 
מהמקום27  שלמעלה  דהוי'  לגילוי  כלי  הוא  )גבול((  צמצום   - אלוקים  משם  )שנתהווה 

)כיון שנחושת קאי על זמן הגלות כנ"ל, והשלימות של בית שלישי מרומזת בהפיכת הברזל דלעו"ז )שלמטה 
גם מנחושת((. ומבאר שם כ"ק אד"ש מה"מ בארוכה שברזל קאי על הקליפה הכי תחתונה - שלכן לא היה ברזל 
בביהמ"ק, ורק לעתיד לבוא יהי' )מותר להשתמש ב( ברזל בביהמ"ק, כיון שאז יהי' הבירור של הברזל )ולכן 

דוד הכין "ברזל מאה אלף כיכרים" לביהמ"ק השלישי. וראה בהערות שם.
102 )בנוגע לזה שיהי' ברזל בביהמ"ק השלישי( "ומעין זה הי' בבית שני )ששייך לביהמ"ק  ושם בהערה 
נאמר  ט(  ב,  )חגי  מן הראשון  הזה האחרון  הבית  כבוד  יהי'  "גדול  מזה שהפסוק  "כמובן  ]בשוה"ג:  השלישי 
על בית שני )ב"ב ג, סע"א( וגם ובעיקר על ביהמ"ק השלישי )זח"א נח, א("[( - כי 'הברזל במנורה הי' בזמן 
החשמונאים בבית שני, וכן הברזל באמה כליא עורב שהיתה בבית שני ]ראה שם בהערה 93[, משא"כ בבית 
ראשון שמפני רוב קדושה שהיתה בו לא הי' צריך כליא עורב.. ויש לומר ההסברה בזה - שבבית שני היתה 
ההתעסקות בבירור והפיכת הלעו"ז )משא"כ בבית ראשון שמפני רוב קדושתו נדחו החיצונים(, ולכן מצינו בו 
גם ברזל, אבל, רק בברזל שבמנורה שבא במקום כסף וזהב ומחופה בעץ, והברזל שבאמה כליא עורב על גג 
המקדש הוא כמו בחוץ ]כנ"ל בהערה 93[, משא"כ בביהמ"ק השלישי יהי' ריבוי ברזל )"מאה אלף כיכרים"( 
בהבנין עצמו, כיון שיהי' בירור והפיכת הברזל בתכלית השלימות" - והיינו כנ"ל שהשלימות דלעתיד לבוא 

היא בעיקר בבירור התחתון )נחושת( ביותר )ברזל(. 
25( קונטרס שבת נחמו תש"נ - סה"מ מלוקט ד', ובנסמן שם.

26( סעיף י'.
27( "וכמבואר בלקו"ת שגאולה שלישית היא בזכות יעקב שמדתו מדת האמת שאין בו שינוי, שאמיתית 

ענין הבל"ג )מדת האמת( הוא שהמטה הוא כלי לזה" שם )ס"י(.
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יהי'  וזה  זה( לכל העולם,  )מעין  יומשך  זה  גילוי  כנ"ל(,  גבול,  יהי' בלי  )שהגבול עצמו 
גלות,  ניצחית שאין אחריה  תיהי'  הגאולה  ולכן  ביהמ"ק28,  בנין  בגאולה שאחרי  בעיקר 

מכיון העולם יהי' כלי לגאולה. 

והשלימות של זה תיהי' בתחיית המתים )שאחרי קיבוץ גלויות(, אחרון שבכולם, שאז 
חיות הגוף תיהי' מה'סובב', גילוי בלי גבול, וגילוי זה יהי' בגוף ששורשו משם אלוקים, 

וכפי שמסיים כ"ק אד"ש מה"מ "ויהי רצון ועיקר שכל זה יהי' בקרוב ממש".

28( ראה שם סי"ב, שלכן עיקר ההדגשה היא )"גדול יהי' כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון"( בכבוד 
הבית הזה האחרון )אף שבגאולה העתידה יהי' כו"כ ענינים ועד לתחה"מ(, כי שורש כל הענינים יהי' בביהמ"ק, 

וממנו יומשכו בעולם.
וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ "וזהו גם מהטעמים שהפעולה הראשונה של משיח )לאחרי שיהי' בחזקת משיח( 

הוא בנין ביהמ"ק )רמב"ם הלכות מלכים פי"א ה"ד(, כי זהו שורש דכל הענינים שלאח"ז".
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סיכום כללי וביאור המהלך בד"ה "ביום 
עשתי עשר1"

ישראל יודעים האמת / מוכנים לוותר על אף מיעוט השפע / הטעם לבחירה - "חלקי הוי'" רוצה האמת - ו"מתחלפין" 
הוא רק ראי' / "נפשי" - למעלה מהשכל לגמרי אלא שמתלבש בשכל / הפיקח אינו חפץ אף לא בגילוי אלוקות 
הנעלה ביותר / בחירה בגילויים הנעלים בריבוי השתלשלות, כבחירה בקליפה / הבחירה דישראל בהקב"ה, מצד 
שורשם - פנימיות המקיף / שורש ישראל מתבטא דוקא כשחודר לשכל / הרועה ענינו להמשיך בפנימיות / יקשה 
מהביאור במאמר - דלכאורה סותר לעניין 'ממוצע המחבר' / יבאר זאת עפ"י הסבר כ"ק אד"ש בעניין הרועה / עפ"ז 

יבאר הדיוק במהלך המאמר

 הת' לוי יצחק שי' זילברשטיין
תלמיד בישיבה

א
מהלך המאמר ושאלות הפתיחה

כ"ק אד"ש מה"מ פותח בכמה שאלות עה"פ "ביום2 עשתי עשר יום נשיא לבני אשר" 
לפי פירוש המדרש:

"כל3 השבטים לשם גאולתן של ישראל ולשם שבחן נקראו שמותם ואשר נקרא שמו 
ולשם שבחן כמה דתימא אשרי   .  . ואשרו אתכם כל הגויים  גאולתן כמה דתימא  לשם 
העם שככה לו" וממשיך שם "אין אישורן של ישראל אלא על שבחרו בקב"ה להיות להם 
לאלקים . . ולפיכך כשבא נשיא אשר להקריב, הקריב קורבנו ע"ש הבחירה שבחר הקב"ה 

בישראל מכל האומות כמה דתימא ובך בחר ה' אלוקיך".

אומר שאישורן  דבתחילה  א"ע,  סותר  לכאורה  א: המדרש  אד"ש מה"מ:  כ"ק  שואל 

1( שי"ל לקראת "יום הבהיר י"א ניסן יום הולדת הפ"ז של כ"ק אד"ש מה"מ לאורך ימים ושנים טובות" 
)מתוך ה"פתח דבר" למאמר - ה'תשמ"ט( את המאמר אמר כ"ק אד"ש מה"מ בהתוועדות י"א ניסן תשל"א, 

נדפס בסה"מ מלוקט ג' ע' צח.
2( נשא ז, עב.

3( במדב"ר פי"ד י.
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של ישראל הוא שהם בחרו בקב"ה )וזה שהקב"ה בחר בהם הוא ענין 'שולי'( ואח"כ אומר 
שנשיא אשר הקריב על שם שהקב"ה בחר בהם?

ב: הלשון 'בחירה' לא שייכת לכאורה בקב"ה או בישראל, שהרי בחירה אמתית, היא 
דוקא בין ב' דברים שווים, משא"כ גבי הקב"ה שאינו בערך כלל - להבדיל - מאלוקי הנכר 
וא"כ לא שייך לומר ע"ש הבחירה שבחרו ישראל בקב"ה )וכן ישראל אינם בערך כלל לגבי 

אומות העולם(?

ומקדים כ"ק אד"ש מה"מ לבאר המדרש4 עה"פ "חלקי הוי' אמרה נפשי", במשל "למלך 
שנכנס למדינה והיו עמו דוכסין איפרכין ואיסטרטילוטין כו', חד אמר אנא נסיב דוכסין 
לגבי וחד אמר אנא נסיב איפרכין לגבי וחד אמר אנא נסיב איסטרטילוטין לגבי, הי' פקח 
כן אוה"ע מהן  אינו מתחלף,  ומלכא  נסיב מלכא דכלהו מתחלפין  אחד לשם אמר אנא 
עובדין לחמה ומהן עובדין ללבנה כו' אבל ישראל אינן עובדין אלא להקב"ה, הדא הוא 

דכתיב חלקי הוי' אמרה נפשי".

א. לכאורה למה צריך להיות 'פיקח' לזה, הרי דבר ברור  ומדייק כ"ק אד"ש מה"מ: 
הוא שהמלך עדיף מן השרים? ב. אף אם השרים דומים למלך בזה שאינם מתחלפין, בכל 
זאת הבחירה במלך שווה יותר כפשוט, ולמה צריך סיבה לבחור בו )"כולהו מתחלפין"(?

ב
סעיפים ג - ו קדושה ולא קליפה

סעיף ג: ישראל יודעים האמת. 

מבאר שאפשר לומר שהפקחות של ישראל היא בענין ההשפעה היורדת לעולם ע"י 
הכוכבים ומזלות. שישראל )לא כאומות העולם הסבורים שהכו"מ משפיעים בבחירתם 
החפשית וא"כ כשיודו להם ע"כ - יקבלו יותר, אלא ישראל( יודעים את האמת שהם רק 
כגרזן ביד החוצב ואינם בוחרים להשפיע, ולכן לא צריך להודות ולהתפלל אליהם כדי 

שישפיעו יותר )ומתרץ למה צריך דוקא פיקח(.

סעיף ד: מוכנים לוותר על אף מיעוט השפע.

בחירה  להם  שאין  שיודע  בזה  רק  לא  היא  פקחותו  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  ע"כ  מוסיף 
כלל, אלא מעבר לכך, ע"ד זה שבמשל הם כ'שרים' בעלי בחירה האם וכמה להשפיע, 
ע"כ שהפיקח בוחר במלך, בזה מוותר הוא על ההשפעה מהם אפילו שהיא בריבוי גדול 

4( איכ"ר עה"פ, איכה ג, כד.
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וכשמקבלה מהמלך היא במיעוט לפי ערך עבודתו. ולפ"ז הפקחות דישראל היא שאע"פ 
שיכולים לקבל תועלת, ותועלת מרובה - מוותרים על זה כי עבודת המלך חשובה אצלם 

יותר, אפי' שצריכים עבודה ויגיעה גדולה.

סעיף ה: הטעם לבחירה - "חלקי הוי'" רוצה האמת - ו"מתחלפין" הוא רק ראי'. 

לא  היא  לקליפה  שההשפעה  שמכיון  מתחלפין',  ש'כולהו  להטעם  זה  את  קושר 
מפנימיות הרצון, ולכן אי"ז נצחי אלא מתבטל לעת"ל. ז"א ש"כולהו מתחלפין" הוא הוכחה 
שגם כעת ההשפעה שלהם - אינה אמתית. ואינו רוצה בהשפעה זו, כי נשמתו היא - "חלקי 
הוי'", וזה מביאו להכרה ששווה לוותר על תועלת זמנית ולבחור בפנימיות ובאמת. והכרה 
זו )שגם כעת אינם מציאות אמתית( מובנת אף בשכל שהרי הם 'מתחלפין' וא"כ גם כעת 

אינם אמת.

סעיף ו: "נפשי" - למעלה מהשכל לגמרי אלא שמתלבש בשכל.

הנשמה  מצד   - נפשי"  "אמרה  אלא  שכלי,  טעם  מצד  אינה  זו  בחירה  יותר:  בעומק 
שלמעלה מהשכל )שהרי השכל מצ"ע מחייב את מה שטוב לו(, ובישראל הבחירה היא 
מצד הנפש שלמעלה מהשכל ולא מצד זה שאלוקות הוא טוב לו, ואח"כ זה חודר אף 

בשכל )"פיקח"(, לוותר על המציאות שלו לטובת אלוקות.

ג
סעיפים ז' - י"א בקדושה גופא - דוקא במלך עצמו

סעיפים ז - ח: הפיקח אינו חפץ אף לא בגילוי אלוקות הנעלה ביותר.

ז: מוסיף ביאור במעלת הפיקח ע"י המשל, שיש בו כלבים עבדים ושפחות, ועבדים 
חשובים ושרים שבשולחן המלך, שבנמשל זה מורה על דרגות הכי נעלות בקדושה עד 
למלאכים וספירות דאצילות, שהם "איהו וחיוהי וגרמוהי חד" - תמיד עם ה'עצמות'. וזוהי 
הפקחות שאפי' דרגות הכי נעלות שבשולחן המלך )כל סוגי הגילויים - גם הנעלים ביותר( 

אינו חפץ בהם, אלא רק במלך עצמו.

ח: מקשר זה עם מאמר אדה"ז הידוע "איך וויל ניט דאיין ג"ע איך וויל ניט דאיין עוה"ב 
כו' איך וויל מער ניט דיך אליין" )תרגום: אני לא רוצה כלום, אני לא רוצה לא את הג"ע 
שלך ולא את העוה"ב שלך, אינני רוצה כי אם אותך בעצמך(. שפירושו שאפילו הדרגות 
הכי נעלות שלמעלה משתלשלות והם "שלך" דהיינו שמגלים כל מה שאפשר להתגלות 
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מהמאור )מהקב"ה בעצמו(, עדיין אינו חפץ בהם ורוצה את הקב"ה עצמו בלבד )"דיך 
אליין"(.

סעיף ט: בחירה בגילויים הנעלים בריבוי השתלשלות, כבחירה בקליפה.

מבאר שהפירוש הנ"ל שאינו בוחר בשום גילוי הוא בהתאם לפשט של המשל שבוחר 
בקדושה ולא בקליפה )כו"מ(, שאדם שאינו בטל, מכיון שאם יבחר בקב"ה עצמו תתבטל 
בריבוי  להגיע  יכול  ועי"ז  במלך  בוחר  אינו  לכן  והשפעה,  בגילויים  ורצונו  מציאותו, 
כמו  עצמו,  הקב"ה  משפיע  להם  גם  )שהרי  קליפה  של  בהשפעה  לבחור  השתלשלות 
וההיפך  שלו  לרווח  גורם  זה  שגם  בריבוי  שהיא  ית'(  ממנו  הנעלים שמגיעים  הגילויים 
מביטולו )וגם כשבוחר בהם אי"ז נרגש שאינו בוחר במלך, כיון שגם הכו"מ - הקב"ה בחר 

בהם להשפיע(.

סעיף י': הבחירה דישראל בהקב"ה, מצד שורשם - פנימיות המקיף.

בגילויים. שעיקר  ולא  עצמו  במלך  היהודי  בבחירת  ועמוק  פנימי  קשר  שיש  מבאר 
הטעות בבחירת ההשפעה מהכו"מ הוא שמחשיבים שהשפעתם של הכו"מ היא העיקר, 

ולכן בוחרים בהם בחושבם זה להתכלית.

וטעות זו נובעת מצד שורשם שהם מחיצוניות הרצון, שנבראו לא לשם עצמם, אלא 
למילוי מטרה נעלית מזו - דירה בתחתונים, וע"כ כמהותם העצמית - כך מחשיבים את 
השפע לעיקר אף שכלל אינו כן. משא"כ ישראל - שרשם בפנימיות הרצון שבשבילם נברא 
העולם, כדי שיעשו דירה בתחתונים, לכן יש להם הכרה שהשפע המתקבל מהכו"מ אינו 

אמתי, ולכן השפע לא תופס אצלם כלל חשיבות.

סעיף י"א: שורש ישראל מתבטא דוקא כשחודר לשכל.

וזו הסיבה שמעלת הבחירה של ישראל צריכה לחדור גם לשכלם )"היה שם פיקח"( 
'פנימיות  שרשם  מצד  זהו  בקב"ה  שהבחירה  שכיון  מהשכל,  למעלה  רק  להישאר  ולא 
המקיף' שזהו 'עצם הנשמה' ודוקא ע"י שהרצון של הנשמה שלמעלה מהשכל שהוא מקיף, 
חודר בשכל שהוא פנימי, עי"ז נמשך בו מ'עצם הנשמה' וזהו "חלקי הוי' אמרה נפשי" 
ש"חלקי" דהיינו פנימיות באמיתות, עד שהבחירה של הנשמה שלמעלה מהשכל פועלת 

גם בפנימיות - במחשבה דיבור ומעשה.
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ד
ענינו של הרועה וסיום המאמר

סעיף י"ב: הרועה ענינו להמשיך בפנימיות.

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ הקשר ע"פ מדרש תהילים לפסוק5 "למנצח לדוד להזכיר" 
משל למלך שהיה לו צאן וכעס עליהם גירש הצאן והתיר הדיר והעביר הרועה, לאחר זמן 
כינס הצאן, ובנה הדיר, אך את הרועה לא הזכיר, כך הקב"ה "כי אלוקים יושיע ציון ויבנה 

ערי יהודה" - בנה הדיר, "וישבו שם" כינס הצאן, אך לרועה - דוד המלך - לא הזכיר.

ומבאר, שבקשתו של דוד הייתה שההשפעה תהי' פנימית ולא רק במקיף שמה שהמלך 
)הקב"ה( בנה וכינס אפשר שהוא רק במקיף, ודוקא ע"י הרועה חודר המקיף בפנימיות. 

והוא ע"פ כהנ"ל - המעלה דישראל הוא דוקא בפנימיות.

בסעיף י"ג: מסיים כ"ק אד"ש מה"מ את המאמר ועונה על השאלה הראשונה )בס"א( 
יבחרו בקב"ה הוא כי הקב"ה בחר בהם ששורשם  וכהקדמה מביא דהכח ע"ז שישראל 
מפנימיות הרצון, ומה שצריך לבחור בקב"ה הוא מכיון שיש פיתוי בצד השני )שרי המלך 

ושפע גדול( ודוקא הפיקח בוחר במלך בכח זה שהקב"ה בחר בהם6.

*
ביאור בדא"פ בסעיף י"ב במאמר

כ"ק אד"ש מה"מ מקשר את  בו  י"ב  נראה שסעיף  ע"פ המבואר בהשקפה ראשונה, 
המאמר למדרש על הרועה, מה שביקש דוד )שרצונו היה שתומשך ההשפעה בפנימיות(, 
"ויש לקשר" שזה קשור  י"ב  ביאור במאמר, אלא כהלשון בתחילת סעיף  שאי"ז מוסיף 
לענין אחר, כבשולי הגיליון7 שמפני שזה הקאפיטל תהילים של כ"ק אד"ש מה"מ דשנה זו 

)ה'תשל"א, בה נאמר המאמר( אבל לא נוגע לביאור בגוף המאמר.

5( תהילים מזמור ע' - מזמור כ"ק אד"ש מה"מ )ע"פ המנהג לומר הקאפיטל המתאים למספר שנותיו של 
כ"ק אד"ש מה"מ( לשנת ה'תשל"א.

6( במאמר לכאורה אינו מבאר התשובה לשאלה הב' )מהו לשון 'בחירה' בישראל(, אך אפ"ל ע"פ המבואר 
בכ"מ בחסידות )תו"א ו, ג.( עה"פ "כי אח עשיו ליעקב ואהב את יעקב ואת עשיו שנאתי", שבעצמותו ית' לא 
שייך הבדל בין יעקב לעשיו )אח עשיו ליעקב(, כיון שאינו מוגבל כלל, ועכ"ז בוחר ביעקב דוקא )ואוהב את 

יעקב ואת עשיו שנאתי(. היינו שבוחר בישראל למרות שבדרגת העצמות אין מעלה )כביכול( בהם בפ"ע. 
7( בהערה 77.
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ענין  שכל  ומאמרים,  שיחות  בריבוי  מדגיש  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  מה  הידוע  ע"פ  אך 
י"ל שמה שכ"ק אד"ש מה"מ מקשר את המאמר למזמור  בתורה הוא בתכלית הדיוק8. 
הזה דוקא מוכרח לומר שלא רק שזה קשור למאמר זה, אלא שבכדי להבין היטב את כל 

המאמר מוכרחים לביאור שבסעיף זה.

והענין:

כשלומדים את הביאור בכללות )עד סי"ב(, שעיקר הטעות של אוה"ע הוא שמחשבים 
האמצעי לעיקר ותכלית. ובפרטיות יותר ע"פ החלק השני של המאמר )סעיפים ז - י"א( 
שאפילו על אלו היושבים בשולחן המלך שהם הגילויים הנעלים כמלאכים וספירות דאצי' 
ש"איהו וחיוהי וגרמוהי חד" - תמיד עם המלך, ולמעלה מזה אפי' אלו הדרגות המגלות 
כל מה שאפשר להתגלות מהמאור - אי"ז הוא בעצמו, והבחירה היא בעצמותו ית' - במלך 

עצמו.

והמסקנא היא שלהתחשב באמצעי - )אפי' שמחבר לתכלית( יכול לגרום ח"ו בריבוי 
השתלשלות נגד אלוקות, וזה בדקות כבחירה בעכו"ם, כי הנקודה היא ה'אני', הגילויים 
שאקבל, ועד לקליפה ח"ו. והפקחות היא לבחור "דיך אליין" - הקב"ה עצמו, ולא הגילויים, 

אפילו שהם גילויים של הקב"ה, עדיין לא רוצים אלא רק את המלך עצמו.

ומיד נשאלת השאלה איך כהנ"ל מתאים עם ענין הכי עקרי - משה רבינו, שאתפשטותא 
דילי' בכל דור ודור )ובדורנו כ"ק אד"ש מה"מ נשיא דורנו( שהוא ממוצע המחבר9, וכמו 

שכ"ק אד"ש מה"מ מדגיש שרבי אין ענינו ממוצע המפסיק ח"ו אלא ממוצע המחבר10.

ולכאורה אינו מובן, שהרי גם השרים הגדולים במשל "מגלים כל מה שאפשר לגלות 
מהמאור", ומה החילוק בין הבחירה בהם לבין 'ממוצע המחבר' שלא רק שאין זה מביא 

בריבוי השתלשלות וכו' אלא דוקא הוא 'רועה הצאן' שצריך להתחבר ע"י לאלוקות?

ויש לומר שכ"ק אד"ש מה"מ מבאר ושולל שאלה הנ"ל ע"י ההסבר )סי"ב( ענינו של 
הרועה:

ע"י המשל במלך שכעס על הצאן, התיר את הדיר והעביר הרועה, אח"כ נחם מכעסו, 
כנס הצאן ובנה הדיר ולרועה לא הזכיר, וזאת דוד המלך ביקש להזכיר הרועה "למנצח 

8( לדוגמא בלקו"ש ח"ז ע' 28, שיחה ג' לפרשת ויקרא. ובריבוי מקומות.
9( ראה הביאור בארוכה שיחת כ"ק אד"ש מה"מ ש"פ צו ח' ניסן ה'תנש"א, שדוקא ע"י משה איש האלקים 
 - - עלמא דאתכסיא  )מן המים  - תכלית העילוי באלוקות  'משה'  אפשר להתחבר לקב"ה, שמצד אחד הוא 

משיתיהו( ומצד שני 'איש האלוקים' אלוקים בגמטריא טבע, שמחבר בין העולם לאלוקות.
10( לקו"ש ח"ב ע' 510.
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לדוד להזכיר", ואינו מובן מדוע אכן לא הזכיר המלך לרועה אחר שסו"ס נתעורר הרצון 
לצאן בחזרה?

אלא הביאור הוא שאפשר שיהיה הרצון לצאן רק בחיצוניות, כיון שהרצון הוא מקיף, 
וענינו של הרועה הוא השפעה פנימית, ולא רצה דוד שתהיה להם השפעה רק במקיף כיון 
ש"כל זמן שלא ישנה ההשפעה פנימית )הרועה( חסר העיקר" ולכן ביקש שההשפעה תהי' 

בפנימיות.

וזה ע"י הרועה שכל ענינו שהוא משפיע בפנימיות, והיינו שלולא השפעה זו לא יהיה 
המעלה דהפקחות בישראל בכלל לבחור בהקב"ה, שהרי פקחותם מגיעה משרשם שהוא 
בפנימיות המקיף וזה מתגלה בישראל ע"י משה רבינו )כנ"ל בארוכה בהביאור דהמאמר(. 

ומעתה מובן שהרועה שכל ענינו הוא להמשיך בפנימיות, ברור שלא רק שאינו סותר 
לבחירה במלך עצמו, אלא אדרבה אי אפשר כלל להיות הבחירה לולא פעולת הרועה בעם 

שיהיה בפנימיות.

וכ"ז הוא פשוט לענ"ד, ולא באתי אלא להאיר.



שער
הלכה ומנהג
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דין כיסוי הגוף בתפלה ובק"ש
יביא מדברי הב"ח דאין לעמוד בשעת התפילה ללא כיסוי / יביא דברי הגמ' בנוגע להחילוק בין ק"ש לתפילה / 
יבאר שיטות רש"י והרמב"ם שמדייקים בזה / יביא פסק המחבר בשו"ע / יבאר שיטות ה'דרישה', ה'לבוש' וה'מאמר 
מרדכי' בזה / יבאר הנפק"מ בין השיטות הנ"ל / יביא דברי אדה"ז שמכריע כ'הלבוש' וה'דרישה' / ידייק מדברי 
הרמב"ם בנוגע לכבוד המצוות דכהנ"ל אינו לעיכובא ויבאר דכך פסק אדה"ז בענין זה / עפ"ז יבאר בנוגע לנדו"ד

הרה"ח מנחם מענדל שי' הראל
ר"מ כולל אברכים שע"י הישיבה

א
דברי רש"י והרא"ש בענין כיסוי בתפילה דמעכב

האם מותר להניח תפילין לאדם שבא עם גופיה ללא כתפיות?

טרם נענה תשובה על גוף השאלה נקדים, בכללות דין כיסוי הגוף ואופן הלבוש בשעת 
התפילה, ממה שכתב הב"ח1:

"וכן קיבלתי דאין להתפלל בבתי שוקיים אם לא לביש עלייהו פוזמקיי . . דכיון דגנאי 
הוא לעמוד לפני השררה והגדולים בבתי שוקיים . . אם כן יש להקפיד שלא יעמוד בהם 

בשעת תפילה"2.

והנה מקור הדין דהתעטפות וכיסוי בשעת התפילה הוא בגמ' ברכות3 "אמר רב הונא 
היתה טליתו חגורה לו על מתניו, מותר לקרות קריאת שמע. תניא נמי הכי . . אבל לתפילה 

עד שיכסה את לבו4".

1( סי' צא ס"ק א.
ועומדין   .  . ידיים  בתי  לובשין  "ומקצתן  שם  וכ"כ  בידיו.  כשכפפות  להתפלל  שאין  כך  על  העיר  וכן   )2

בתפילה, ומוהר"ר יעקב פולאק ז"ל קרא עליהם המקרא הזה "אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני"".
3( כד, ב.

וכפי  דבר",  בך ערות  יראה  "ולא  כיסוי ערוה בשעת התפילה, מהכתוב  דין  ב( למדו את  )כה,  ובגמ'   )4
שנתבאר שם בדין קריאת שמע "יתכסה במים ויקרא". ושאלו על כך "והרי לבו רואה את הערוה"? ומתרצת 
הגמ' "במים עכורים שנו, דדמו כארעא סמיכתא, שלא יראה לבו ערוותו". ופירש רש"י שההו"א בשאלת הגמ 
היתה "קס"ד כל אבר שאין דרכו לראות את הערוה, ורואה אותו בשעה שקורא בתורה, קרינן בי' ולא יראה 

בך ערות דבר".
ובחדושי הצ"צ לברכות ביאר בדין כיסוי הערוה דיכא מחלוקת בין רבוותא "דהרשב"א והרר"י מחולקים 
במה שנחלקו הב"י סס"י ע"ה עם הרוקח והט"ז ומ"א – דלהב"י ס"ל דבערוה סגי כשעוצם עיניו מראות . . אבל 
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אע"פ  ולמטה,  ממתניו  לכסותו   - מתניו  על  לו  חגורה  טליתו  "היתה  רש"י  ודייק 
שממתניו ולמעלה הוא ערום, קורא קריאת שמע, אבל לתפילה - צריך הוא להראות את 

עצמו כעומד לפני המלך, אבל בקריאת שמע אינו מדבר לפני המלך".

העולה מדיוק רש"י שישנו חילוק מהותי בין ק"ש לתפילה, שלק"ש )שהוא קיום מצוה( 
העיקר והמעכב הוא שערוותו מכוסה ולכן די בזה שמכוסה ממתניו ולמטה, ואילו בתפילה 

- הרי הוא מדבר עם המלך, ולכן עליו לכסות גם את חלק גופו העליון כדי להתפלל.

וכן מלשון הרא"ש נראה דהוא לעיכובא בתפילה, שכתב - "ובתפילה עד שיכסה את 
לבו".

ב
דברי הרמב"ם, הכס"מ ולח"מ והטור החולקים דאינו מעכב

והנה הרמב"ם5 כתב "חמשה דברים מעכבים התפילה . . וכיסוי הערוה . . כיסוי הערוה 
כיצד, אף על פי שכיסה ערותו כדרך שמכסין לקריאת שמע, לא יתפלל עד שיכסה את 
לבו, ואם לא כסה את לבו, או שנאנס ואין לו במה יכסה, הואיל וכסה ערותו והתפלל יצא, 

ולכתחילה לא יעשה".

היינו שלדברי הרמב"ם מדויק שיש חילוק בין לכתחילה לדיעבד לענין אופן עטיפת 
גופו לתפילה - שלכתחילה אכן צריך לכסות את לבו, אך בדיעבד שכבר התפלל כך או 

שאין לו בגד לכסות את עצמו, אין זה מעכב ותפילתו תפילה.

וכפי שדייק כן בכסף משנה ובלחם משנה על אתר, דהרמב"ם לומד בגמ' הנ"ל - "עד 
שיכסה את לבו" דהוא לכתחילה, אבל בדיעבד יצא, דלא מחמרינן כולי האי בתפילה".

והנה הטור נראה בזה שהכריע כדעת אביו הרא"ש ז"ל6 וכדיעה נוספת הביא את דברי 
הרמב"ם גבי דיעבד.

הרר"י ס"ל כהרוקח שהביאו הב"י דלא מהני הטעם מה שעוצם עיניו לבד, אלא בצירוף הטעם משום חציצה. 
אבל העיקר כמ"ש המ"א, דלהרשב"א ג"כ לא מהני טעם דעוצם עיניו אלא בצירוף הטעם כיון שעיניו במים 
ועיניו חוץ למים . . ותדע דהא בלא עיניו רואות ובלא לבו רואה כו', יש איסור כשהערוה שלו מגולה בלא 

כיסוי כלל", וע"ש עוד.
העולה מדברי רבינו הצמח צדק דעיקר הכיסוי בערוה הוא א. חציצה מלבו, ב. שלא יראה בעיניו. וע"ע 

בשו"ע או"ח סי' ע''ה, בדינים אלו ובקצות השלחן סי' ט.
5( הל' תפילה פ"ד, א, ז.

6( וכפי שכתב ביד מלאכי כללי ר"י בעל הטורים כלל ו': "אם הוא מתחיל הפסק בסתמא, ואח"כ יאמר . . 
הרב פלוני כתב, דעתו הוא כפי מה שכתב בתחילה בסתמא, וכן הוא דרך כל הפוסקים בספריהם".
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והנה, המחבר בשלחן ערוך7 פסק כדעת הרמב"ם וז"ל: "היתה טליתו חגורה על מתניו 
לכסות ממתניו ולמטה, אסור להתפלל, עד שיכסה את לבו, ואם לא כסה את לבו, או 

שנאנס ואין לו במה יתכסה, הואיל וכסה ערותו להתפלל יצא".

ב"דרישה", הרגיש בדיוק הנ"ל ד"עד שיכסה את לבו", דלכאו' משמע מלשון זו, שהוא 
זה, דהא כל  "וקשה, למה לו לרמב"ם לכתוב  יצא(, וכתב8:  )ואפי' דיעבד לא  לעיכובא 
בא  דלא  וי"ל  כו'.  כסה  לא  דהכי משמע מלשונו שכתב  בדיעבד,  מיירי אלא  לא  הענין 
את  שיכסה  עד  דתני  מברייתא  עליו  כדי שלא תקשה  כן  כתב  אלא  הדין,  בזה  ללמדנו 
לבו דמשמע עיכובא, דאפילו בדיעבד לא יצא, והוא כתב דבדיעבד יצא. ועל זה מסיים, 
ולכתחילה לא יעשה כן". כלומר, אף הברייתא לא דקדקה כל כך, אלא דלכתחילה בעי 

למימר לא יעשה כן.

ג
מח' ה'לבוש' והמרדכי בהסבר הדיעבד 

"הלבוש" דייק בדין זה דבדיעבד, היינו, או שאין לו במה לכסות עצמו או שכבר התפלל 
כך ללא כיסוי חלק גופו העליון.

לאידך, במאמר מרדכי9 דייק בדברי הרמב"ם באופן אחר וז"ל: "אמינא דכוונת הרמב"ם 
ז"ל להשמיענו דאע"פ שהוא אנוס, ואין לו במה יתכסה, לכתחילה אין לו להתפלל בהיותו 
. . ויש לו להמתין עד שיהיו לו בגדים, ואם תעבור השעה, תעבור וישלים אותה  ערום 
בתפילה הסמוכה, דכיון שהיה אנוס. ומה שנמנע מלהתפלל לא הי' אלא לכבוד המקום 

ב"ה, פשיטא דיש לה תשלומין".

יוצא א"כ שיש כאן מחלוקת עם נפק"מ הלכתית בין הלבוש, הדרישה דלעיל, והמאמר 
מרדכי. דלדעת הדרישה והלבוש, גם כשאנוס ואין לו במה יכסה עצמו, נחשב לבדיעבד 

ועליו והתפלל כך )וממילא אינו יכול לחכות עד שישיאו לו בגד, אם יעבור זמן תפילה(.

ולדעת המאמר מרדכי, רק כשכבר התפלל כך עלתה לו תפילה בדיעבד, אבל כשאין 
לו בגד לכסות חלק גופו העליון, נחשב לאנוס שאסור לו להתפלל עד שיביאו לו בגד, 

ואפי' יעבור זמן תפילה, ישלימנה בתפילה הסמוכה כדין כל אנוס שלא התפלל10.

7( סי' צא, א.
8( סי' צ"א ס"ק א.

9( להרב מרדכי כרמי.
10( כמבואר בסי' ק"ח.
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והנה הכה"ח11 נמשך אחר דעת הלבוש. אך המשנ"ב בביאור הלכה נמשך אחר דעת 
המאמר מרדכי הנ"ל.

כדברי  בזה  ונראה שהכריע  הזהב,  בלשונו  ודייק  כתב  הזקן בשלחנו12  אלא שרבינו 
הלבוש והדרישה וז"ל: "ואם לא כסה את לבו, או שנאנס ואין לו במה שיתכסה, הואיל 

וכסה ערותו והתפלל יצא".

היינו שלדבריו אופן הלימוד ברמב"ם הוא כשני הדיעבדים, או שהתפלל כך, או שאין 
לו במה יתכסה, ולכן יכול להתפלל באופן של כיסוי הערוה בלבד.

ד
מנהג כבוד במצוות ותשובה על הנ"ל

בנוגע  יהי' הדין  כיצד  היינו תפילת שמו"ע, אך  לדין התפילה,  בנוגע  הוא  הנ"ל  כל 
לשאר מצוות, ובכללם מצוות תפילין.

ויש לבאר ובהקדים ביאור בכללות ענין המצוות, מצינו ש"אמר רבי שמעון בר יוחאי, 
היו מכבדין את המצוות שהן שלוחי ושלוחו של אדם כמותו, אם כבדת אותן כאלו כבדתני, 

ואם בזית אותן כאלו לכבודי בזית"13.

ועל יסוד זה כ' הרמב"ם14 בדין כיסוי הדם "וכשמכסה, לא יכסה ברגלו, אלא בידו 
או בסכין כדי שלא ינהוג בו מנהג בזיון ויהיו מצות בזויות עליו, שאין הכבוד לעצמן של 

מצוות, אלא למי שצוה בהן ברוך הוא" )וכמבואר במגיד משנה שם(15.

והישרה, אך כאשר מדייקים  זה במצוות הוא מצד ההנהגה הנכונה  ענין  אלא שכל 
הנ"ל  )והפוסקים(  הרמב"ם  לשון  מדיוק  שנראה  וכפי  לעיכובא.  זו  הנהגה  אין  לדינא, 
שחמשה דברים מעכבים )הוא( לתפילה דוקא, וכנ"ל שאפי' לקריאת שמע, מעיקרא מועיל 

כיסוי הערווה בלבד.

וכן כתב בפרישה16 "והוא הדין שאר ברכות כך, כקריאת שמע דמי, ומותר". וכן פסק 

11( בס"ק ג.
12( סי' צא, א.

13( מדרש תנחומא פ' ויגש.

14( בהלכות שחיטה יד, טז.
15( וראה בביאור הלכה זו ברמב"ם ב"יין מלכות" על אתר.

16( סי' צא, ס"ק א.
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אדה"ז17. ולפי זה נראה שבדיעבד, כאשר מגיע אדם להניח תפילין, ולבוש באופן זה שיש 
לו רק גופיה ללא שרוולים, הנה, אם יש אפשרות לתת לו טלית להתעטף בה18, או בגד 
כחולצה או חליפה לשים עליו כדי שיקיים את מצוות הנחת תפילין באופן מכובד, וודאי 

שהוא הטוב ביותר, וכך ראוי ונכון לעשות. 

אך אם אין בנמצא טלית או בגד אחר, ואם לא יניח תפילין כעת הרי שלא יניח כלל 
)באותו יום(, ודאי שיש להניח לו תפילין, גם כשלבוש באופן האמור19.

17( בסי' ע"ד סעיף ז. וראה בבא"ח שנה א' פ' בא ס"ד, וכן בילק"י סי' ע"ה ע' תרנב.
18( וכפי שנפסק בשו"ע סי' כ"ה בתחילתו שצ"ל לבישת טלית ואח"כ הנחת התפילין. וראה גם בשו"ת 
"ישכיל עבדי" )ח"ז קונ"א סי' א( שלכתחילה ודאי שעליו ללבוש חולצה ארוכה, אך בדיעבד רשאי להתפלל כך.
19( דהרי עיקר הדין הוא שלא יזכור ש"ש כשליבו או אבריו רואים ערותו, וכמבואר כ"ז בס' ע"ד. וכן הוא 
מצד עיקר הדין בפשטות, שאפי' אם האדם לבוש באופן כזה שרק פלג גופו התחתון מכוסה וחלקו העליון 
מגולה, כמובן שלכתחילה כנ"ל, ייתן לו איזה בגד לעטוף עצמו ע"מ שיניח תפילין, אך בדיעבד כנ"ל, יניחו 
לו גם באופן זה )בפשטות בכזה מצב נכון לעשות כן במקום צנוע מעיני הבריות כדי שלא יהיה דבר התמוה 

לרבים(. וכנ"ל.
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בענין לבישת טלית בברית
חלק ראשון: יביא הטעמים השונים במנהג התעטפות בטלית בברית. 

חלק שני: יביא השיטה הנפוצה בנוגע למי הם הלובשים / יוסיף דעות החולקות מכמה רבני אנ"ש ויבאר טעמם / 
יביא שיטה נוספת שמחלקת בין הנוהגים ללבוש והמחוייבים בכך / יביא ממענה כ"ק אד"ש מה"מ האם יש ללמוד 

מהנהגת הרבי הריי"ץ בנושא זה.

יביא דברי הטור בנוגע להלובש אחר   / יביא מהנהגת רבותנו נשיאנו לגבי ברכה בלבישת הטלית  חלק שלישי: 
הפסק מהלבישה הראשונה ויבאר דברי הב"י שחולק / יביא דעת מהר"ח והשיטות השונות בהבנת דבריו / יביא 
פסק אדה"ז והצ"צ בזה / יבאר דעת הרמ"א ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ / עפ"ז יבאר בדעת הרבי הריי"ץ / יסכם 

בנוגע למעשה בפועל.

 הרה"ת רפאל אברהם שי' דובקין
צוות הישיבה

הקדמה:
זמן רב  ואף לאחר  ואינם מברכים  נהוג בחב"ד שהמשתתפים בברית לובשים טלית 
מההתעטפות בבוקר. להלן נעיין בפוסקים ובמקורות ונבאר בעז"ה ענין זה על כל פרטיו. 

ונחלק בכללות לשלושה חלקים:

א( מדוע לובשים טלית. ב( מי לובש. ג( האם מברכים ע"כ.

חלק ראשון:
הטעמים ללבישת טלית בברית

בענין לבישת טלית בברית מצינו מספר טעמים:

א( משום כבוד וחיבוב המצווה1.

הברית  ושבח  הברית  ראה  הפוסקים,  רוב  כותבים  זו  כדעה  כה.  סי'  א  כלל  או"ח  גינת-ורדים  שו"ת   )1
הנסמנים לקמן.
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ב( מפני כבוד מלאך הברית2.

ג( על מצוות מילה נכרתו 13 בריתות כנגד י"ג מידות הרחמים, כמו שכשאומרים י"ג 
מידות יש להיות מעוטפים בטלית, כך בברית מתעטפים בטלית3.

ד( בפיוט לסעודת הברית )שנאמר לחלק מהנוסחאות( אומרים: "ומבטן לשמך המה 
נימולים, ועל כנפי כסותם יעשו גדילים )= ציציות(". מקטע זה בפיוט אנו רואים שיש קשר 
בין מילה לציצית, לכך נהגו שהמשתתפים ה'פעילים' )דהיינו בעלי הכיבודים שמתעסקים 

עם התינוק( מתעטפים בטלית4.

ה( יש ללבוש בברית בגדים נאים וציצית נקראת 'פאר', לכך יש ללבוש טלית בברית5.

2( ערוך השולחן סי' יח,ז. במקומות רבים לא פורט כבוד מי, אלא כתוב סתם "משום כבוד" ולענ"ד מדברים 
הם על הטעם הקודם, דהיינו משום כבוד וחיבוב המצווה.

3( זכור הברית סי"ז,טז וראה מ"א ועה"ש סיח ומקורו בר"ה יז,ב: "ַוַּיֲעֹבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא )שמות לד, ו(, 
אמר רבי יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה 
לו למשה סדר תפילה, אמר לו: כל זמן שישראל חוטאין – יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוחל להם. ה' ה' – אני 
הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה" )ובפשטות גמ' זו הינה הסיבה לכך 
שרק הש"ץ לובש טלית בסליחות )ולמנהגים אחרים גם במנחה( ולא כלל הציבור, שהרי הקב"ה התעטף כש"ץ, 

בכאן שש"ץ הוא המתעטף(.
הנה לענ"ד נ"ל הטעם שכל ענין ההתעתפות בטלית לאמירת י"ג מידות הינו לסדר סליחות ולא לשחרית 

או למנחה )ראה שערי הלכה ומנהג ח"א ע' רכה-ו(:
כל ענין אמירת יג מידות אינו אלא לסליחות, ברם ליג מידות שבתפילה אין צורך בטלית, מכיון שאין זה 
אלא כדרך תפילה ולא כדרך בקשת סליחה, כן משמע גם מלשון המגן אברהם סי"ח סק"ב שמחלק בין אמירת 
יג מידות לתפילה, כן משמע גם מכך שדין זה מופיע בלבוש על הלכות ר"ה )לבוש החור )או"ח( סתקפא,א( 
וכלשונו: "אבל לא יאמר החזן הסליחות בלא עטיפת הטלית, משום שאומרים בתוך הסליחות הי"ג מידות, 
ואמרינן במדרש: נתעטף הקב"ה כש"ץ ולמד למשה הי"ג מידות, שמע מינה שצריך עטיפה בשעת י"ג מידות" 
אבל הוא לא מביא דין זה בנוגע לתפילות, אם כן אין זה בסדר תפילה )שעל פי ההלכה אומרים שם גם בקשות, 

ראה בספר המצוות הקצר לבעל המ"ב מ"ע ז( אלא רק בעת בקשת סליחה שאינה בסדר תפילה.
לפי חלוקה זו בין הסליחות לתפילה מובן למה בחור העומד ש"ץ בתפילות שחרית ומנחה אינו שם טלית, 

למרות שיש יג מידות בתחנון )שערי הלכה ומנהג ח"א ע' קלג(.
כמו כן לפי חלוקה זו בין הסליחות לתפילה מובן מדוע בחור האומר סליחות כן מתעטף בטלית )שערי 

הלכה ומנהג ח"א ע' רכו, ראה בירורי מנהגים מועדים ע' 106(.
כמו כן לפי חלוקה זו בין הסליחות לתפילה מובן מה שיש אומרים שהמתפלל או האומר סליחות ביחיד 
יכול לומר יג מידות כקורא בתורה )שו"ע או"ח סי' תקסה ס"ה(, שהרי אין זה אלא כדרך קורא בתורה ולא 
כסדר סליחה. להעיר שלכא' אין זה מנהגינו – למרות שכתוב את זה בחלק מהוצאות הסידור )היכל מנחם ח"ג 

ע' רסה(.
4( ראה שבח הברית ע' 68 הע' 7. ראה גם באוצר הברית ח"א ע' קפז הע' ו. ראה גם בשבח הברית ע' 72 

הערה 21 ומקורם בספר מטעמים.
5( הברית ע' סג, קיד.
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ו( ברית מילה הינה כנגד כל מצוות התורה6, אף ציצית כנגד כל מצוות התורה ולכך 
מתעטפים בברית בטלית7.

ז( ציצית בגימטריה 613 )ציצית + 8 חוטים + 5 קשרים(, המילה 'ברית' עם הכולל יוצא 
בגמטריה 6138.

חלק שני:
הלובשים טלית בברית

ישנם כמה דעות מי הם הלובשים טלית בברית:

א( רוב העולם9 נוהג אשר כל מי שיש לו איזה כיבוד בברית מתעטף בטלית.

הסיבה לנוהג זה: כלל הטעמים להטעתפות בטלית הנזכרים לעיל.

ב( יש רבנים חב"דיים החולקים על כך ואומרים שאין צורך ללבוש טלית בעת הקראת 
הברכות וכן נהג הרב מ"ש ע"ה אשכנזי.

במפורש  אמר  בבית-חיינו,  מרא-דאתרא  ע"ה,  דבורקין  זלמן-שמעון  ר'  "הרה"ג 
שהמברך אינו צריך טלית. וכך נהג כשהיו נותנים לו טלית, לפעמים התעטף בו כשהיה 
אומר בחיוך "אין צורך" ]כדי שלא ייפגעו[, ולפעמים, כשהבינו מה שאמר שאין צורך ולא 
"דחפו" לו את הטלית, היה מברך ללא טלית"10 וכן העיד בפני הרב יוסף יצחק ווילשנסקי 

שהיה בברית וראה את הערתו זו של הרב דווארקין.

ולענ"ד י"ל בפשטות הטעם למנהג זה: לפני מעשה הברית אכן כל מי שיש לו כיבוד 
צריך להשים טלית )כנ"ל(, אך לאחר מעשה הברית אין כבר צורך בטלית מכיון שמעשה 
הברית כבר היה ולכך אומר הברכות פשוט לא צריך את הטלית, שהרי אינה חלק מהברית 

עצמה אלא ברכה לרך הנולד וקריאת שם11.

6( נדרים לב,א.
7( נדרים כה. הברית ע' קיד.

8( הברית ע' קיד.
9( וכן פסקו חלק מרבני חב"ד ורוב הרבנים ה"עולמ'ישע" – ראה הנסמן בהברית שם ובשבח הברית שם.

10( התקשרות גל' 546.
11( ויש לעיין האם לדעה זו סנדק שני צריך טלית או שלא, בפשטות זה תלוי האם הוא קשור לסנדקאות 
הראשונה וילע"ע ואכ"מ. לכאו' יש לסנדק שני לשים טלית מכיון שאמנם לדיעה זו הברכות אינם חלק מהברית 
)ואומר הברכות אינו אלא מברך את התינוק ואומר את שמו(, אך סנדק שני עודנו מחזיק את התינוק על ידיו 

ואליהו הנביא עודנו שם מכיון שהטקס עצמו לא הסתיים.
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ג( הרב אליהו לנדא בן )הר"י לנדא( והרב יוסף שמחה גינזבורג: רק המוהל, הסנדק 
ואבי הבן צריכים ללבוש טלית, דהיינו שעליהם כתוב בפירוש שצריכים טלית. ברם נהוג 

אשר גם הקוואטר, כיסא של אליהו, ברכות ועמידה לברכות ילבשו12.

ד( דעת הרב לוי ע"ה ביסטריצקי: קוואטער )גם בהחזרת התינוק לאחר הברית(, אבי 
הבן, המוהל, סנדק, עמידה לברכות ומקריא הברכות.

שי'  מרדכי  הרב  בצפת,  חב"ד  דקהילת  מד"א  שכתב  כפי  הינו,  זה  לנוהג  הסיבה 
ביסטריצקי13: "סבי ז"ל שמע מהרבי הריי"צ שכל כיבוד צריך להיות עם טלית". עקב כך 
פסק רבה הקודם של צפת, הרב לוי ע"ה ביסטריצקי שכל כיבוד מהותי צריך להיות עם 

טלית.

מענין לציין: הרב אליהו שי' לנדא )הנ"ל( סיפר שהיה נוכח בברית לנינו של הרה"ג ר' 
שניאור זלמן גרליק ע"ה, הרב הראשון דכפר חב"ד, שהשתתפו בה, מלבד המרא דאתרא, 
גם אביו, הרה"ג ר' יעקב ז"ל רב אב"ד דבני ברק, וכנראה גם הרה"ג ר' שאול דוב זיסלין 
ז"ל. המוהל הרה"ח ר' יעקב יוסף רסקין ז"ל טען שלמנהגנו אין המוהל מתעטף בטלית, 
והביא ראיה ממה שבברית מילה לנכד כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ברוסטוב בשנת תרפ"ג, 
היה המוהל הרה"ח ר' מאיר לאבאק ז"ל מרוסטוב לבוש רק בחלוק לבן ללא טלית ומל 
על ברכיו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שלא העיר לו מאומה. הנוכחים הנ"ל לא קיבלו את 
ר' מאיר לאבאק סתבכו פעם הציציות והפריעו  דבריו, והרב יעקב לנדא העיר, שאצל 
ואין ללמוד ממנו לאחרים.  לגמרי מלהתעטף בטלית בעת המילה,  נמנע  ומאז  למילה, 
כששאל זאת הרב רסקין ב'יחידות' את הרבי, אמר לו הרבי שאין ללמוד מאי התגובה של 
אדמו"ר מהוריי"צ, "כי דרכם של רבותינו נשיאינו שלא היו מתערבים אפילו בעניני בית-

הכנסת )כל זמן שלא נשאלו על כך(" 14. 

12( התקשרות שם.
13( הבא לקמן מתוך מה שכתב הרה"ח מרדכי שי' ביסטריצקי עבור המחבר.

14( התקשרות שם ובהע' 5 ולפועל הנ"ל לא שם טלית גם אח"כ כי אם נהג כמנהג המקום או המתין שיעירו 
לו להשים טלית, ראה לקמן בהע' היחידות במלואה ולפי זה הנ"ל עשה לפועל.
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חלק שלישי:
ברכה על הטלית

א
מנהג הרביים בברכה על טלית בברית

בנוגע לברכה על לבישת טלית בברית מילה ישנו סיפור המובא בג' מקומות ובנוסחאות 
דומות, ולהלן הסיפור:

רחש  הסנדקאות  קודם  סנדק.  והי'  מילה,  בברית  נוכח  הי'  אדמו"ר  מו"ח  "כ"ק  א( 
על  הוא  מברך  אם  שאלתי  על  שלו.  הטלית  את  לבש  קולו.  נשמע  לא  אבל  בשפתיו, 
הטלית, אמר שאינו מברך, כי בלבשו את הטלית בעת התפילה, מכוין להוציא גם לבישתו 

להסנדקאות"15.

ב( "כ"ק מו"ח אדמו"ר צוה להביא את הטלית שלו, והתעטף בה ללא ברכה. הברית 
מילה היתה כשלש – ארבע שעות לאחרי תפלת שחרית, לאחרי כל השיעורים של הפסק 
שמצינו בשולחן ערוך של רבינו הזקן: עד שיסיח דעתו, ב' שעות, וכיוצא בזה – ואף על 
פי כן, התעטף בטליתו ללא ברכה. ואף שהי' יכול להתעטף בטלית שאולה שאין מברכים 
עלי', מכל מקום התעטף בהטלית שלו דוקא, וללא ברכה, להורות שאין צורך לברך עוד 

הפעם גם לאחרי שיעור הפסק"16.

ג( מתוך יחידות לרב יעקב רסקין )הנ"ל(, אור ליום השישי כ"ה בסיון תשכ"ה17:

15( ברית נתן ע' סג.
16( שיחת ז אדר תשי"א )תורת מנחם ח"ב ע' 277(.

17( ברית נתן ע' סג. להלן התמלול המלא מהיחידות:
"שאלה: בדבר שהעירו לי על שאיני לובש טלית בשעת עריכת הברית מילה, ואשר השבתי להם ששמעתי 
לַאּבָאק  מאיר  ר'  היה  שהמוהל  נ"ע,  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  נכד  של  מילה  הברית  בעת  שהיו  ראייה  מעדי 
הנ"ל.  אדמו"ר  כ"ק  הסנדק  של  ברכיו  על  הילד  את  ומל  טלית,  ללא  לבן  בחלוק  רק  לבוש  והיה  מרוסטוב, 
וגם חתני הר"ר דוד בראוומן ע"ה היה באותו מעמד, וסיפר לי כמה פעמים שזוכר שהמוהל היה ללא טלית. 
ובשבילי זה פסק דין של מנהגי אנ"ש, כי אילו היה בהכרח ללבוש טלית, בטח היה כ"ק אדמו"ר מעורר על כך. 

כך השבתי להם, אך העירוני שיש לשאול את חוות דעתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.
תשובה: פעם נסע כ"ק אדמו"ר ]מוהריי"צ[ לברית מילה, ולקח עמו את הטלית שלו. וכשלבשה בשעת 
הברית מילה לא עשה ברכה. ואמר והדגיש שהוא אינו מברך מפני שכשבירך בבוקר על לבישת הטלית התכוין 
להוציא בברכתו את לבישת הטלית בשעת הברית מילה. ומובן מזה, שאם הסנדק לובש טלית, בטח שצריך גם 
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"פעם נסע כ"ק אדמו"ר ]מוהריי"צ[ לברית מילה, ולקח עמו את הטלית שלו. וכשלבשה 
בשעת הברית מילה לא עשה ברכה. ואמר והדגיש שהוא אינו מברך מפני שכשבירך בבוקר 

על לבישת הטלית התכוין להוציא בברכתו את לבישת הטלית בשעת הברית מילה".

להוציא   – מדעתי  שלי  "הגהה  שלו:  מדעתו  רסקין  הרב  כתב  ביחידות  זה  קטע  על 
ממה שנתקבל אצל אנ"ש שלא צריך לברך על הטלית בשעת הברית מפני שכך עשה כ"ק 
אדמו"ר נ"ע. אבל לפי שאמר לי עכשיו כ"ק אד"ש, שמו"ח אדמו"ר אמר אז שלא עשה את 

הברכה רק מפני שנתכוין על כך מהבוקר וכו'".

מסיפור זה אנו רואים שהרבי הריי"צ עשה ב' דברים בקשר ללבישת הטלית בברית:

א( לקח טלית של חיוב דוקא. הסיבה לכך: "להורות שאין צורך לברך עוד הפעם גם 
לאחרי שיעור הפסק".

ב( התעטף בה ללא ברכה, תוך הדגש שהסיבה לכך הינה שהוא כיון על כך בעת ברכת 
הטלית בבוקר.

ועתה יש לבוא ולדון טעם הדברים, מדוע הרבי הריי"צ התעטף בטלית ללא ברכה 
ואף הורה כן.

ב
ביאור הטור בנוגע לברכה על טלית לאחר הפסק מלבישה הראשונה

יש הרבה מצות בתורה שמברכים על קיומם "אשר קדשנו" וכו'. חז"ל חייבו בברכה 
סיבות18. בהלכה  עוד  וכן משום  כראוי  לכוון בקיום המצוה  כדי שנזכור  זו את המצות 

המוהל ללבוש טלית. ומה שכתבת שבשבילך זה ]הסיפור שהי' עם אדמו"ר מוהריי"צ ור' מאיר לאבאק[ פסק 
דין מאחר שכ"ק מו"ח אדמו"ר לא ערער על זאת ומשום כך פסקת שזהו מנהג ליובאוויטש – זה אינו נכון, כי 
דרכם של הרביים שלא להתערב אפילו בעניני בית הכנסת כל זמן שלא שואלים אותם. לדוגמא: פעם הסתמכו 
על החזן יצחק גרשון שנהג איזה מנהגים בתפילה והרבי לא הגיב אז על כך ורצו ללמוד מזה שמאחר והרבי 
לא ערער עליו אם כן זהו מנהג ליובאוויטש, אבל האמת לא כן והרביים נוהגים שאין הם מתערבים וגם לא 
מערערים כל זמן שאין הם נשאלים על כך ורק כששואלים אותם הם מחווים את דעתם. כך גם בברית מילה 
של הנכד ברוסטוב, אולי המוהל ר' מאיר לטבאק עשה כן על דעת עצמו ולפיכך אין להסיק מכך שזהו מנהג 
חב"ד. אשר על כן, במקום שיש "בליטה" אין כדאי להתווכח על כך ויש ללבוש טלית. הרבי לא אמר ביחידות 
שהוא פוסק שצריכים ללבוש טלית, אלא שיש לנהוג כמנהג המקום והעיקר הוא שהדבר לא ייעשה ב"בליטות" 

ולא לומר שזהו מנהג ליובאוויטש, "א חב"דסקער מנהג".
18( בכ"ז ראה בלקו"ש חי"ד ע' 148 ואילך.
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אנחנו רואים שחז"ל קבעו דיני הברכה באופן שכל זמן שהאדם מפסיק קיומו במצוה, הוא 
'מפסיד ברכתו' וצריך לברך עוד פעם כשממשיך לקיים המצוה. 

ישנו כלל נוסף: שאם האדם מסיח דעתו לגמרי מקיום המצוה, הוא מפסיד ברכתו 
וצריך לברך עוד פעם על המשך קיום המצוה.

שני הכללים הללו נקראים: "הפסק" ו"היסח הדעת".

המקור לשני כללים אלו:

 'הראשונים'19 כבר נתעוררו בשאלה זו ותירצו שלומדים את הכללים הללו ממצות 
וגם  קיומו במצוה21  יותר מכל המצות שהיסח הדעת מפסיק  לנו  תפילין20, ששם ברור 
להיות  צריך  ציצית  במצות  גם  א"כ  המצוה22.  קיום  מפסיק  ממקומם  התפילין  יציאת 
הכללים הללו ואם מסיח אדם את דעתו מקיום המצוה יהיה נפסק קיומו של מצות ציצית 

וגם אם הטלית יפול ממקומו יהיה נפסק קיום המצוה.

הטור23 ביאר בדינים אלו של 'הפסק' ו'היסח הדעת':

א( ישנן מצוות שהאדם מתלבש או נכנס בהם, ממילא כל זמן שלבוש או נכנס במצוה 
זו נמשך קיומו בכל רגע ורגע. דוגמאות של מצות כאלו הם תפילין, ציצית, סוכה, וכדומה. 
הרי ברור הוא שכל זמן שלא נפסק מעשה המצוה בפועל, המצוה נמשכת אפילו כשהוא 
מסיח דעתו ממנה, כגון מכיון שעסוק בתפילה, כיון דגופו עדין מתלבש במצות תפילין 
אינו צריך לברך עליהם שוב אף אם שקוע מאוד בתפילתו. כן הדין לגבי ישיבה בסוכה 

וכו'.

ב( אם האדם מפסיק מלקיים המצוה בגופו ואף מסיח דעתו מיניה פשיטא דאין לו שום 
קשר בהמצוה עוד ולכך צריך לברך שנית.

ג( אם אין האדם מסיח דעתו מקיום המצוה, אע"פ שעכשיו בגופו אינו מקיים המצוה 
בפועל, כיון שעדין לא הסיח דעתו מן המצוה אין צריך לברך עוד כשחוזר ולובש, למשל 
אם פשט את טליתו או את התפילין שלו על דעת לחזור וללובשן לאלתר, אינו צריך לברך 

שוב )ברם צריך לשים לב שאין הפסק בדעת ובזמן(.

19( הטור, הב"י, האגור. מובא להלן באריכות. 
20( ראה טור או"ח ס"ח.

21( עיין יומא ז,ב.
22( ראה קידושין לה,א.

23( ס"ח.
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הבית יוסף24 חולק על הטור במקרה האחרון וסובר שבעיקר מסתכלים על זה שאינו 
מקיים עוד את המצוה בגופו, ולא מתחשבים כלל בדעתו ולכן צריך לברך שוב אף אם לא 
הסיח דעתו כלל מהמצווה. לכן למעשה פוסק המחבר בשו"ע שכל זמן שפושט טליתו, 

אפילו דעתו לחזור וללובשה לאלתר , חייב לברך שנית25.

ג
המחלוקת בדעת מהר"ח ושיטת המ"ב בענין זה

וחוזר  טליתו  ומסיר  הכנסת  מבית  היוצא  על  מולין  מהר״י  "נשאל  כתוב:  בהאגור26 
ולובשו, אם יש לו לברך. והשיב דמהר״ם הצריך לחזור ולברך, ומהר״ח חילק היכא דנשאר 

עליו ט״ק אז כשחוזר לא יחזור לברך".

האגור לא הבהיר בדבריו באיזה מצב חולקים מהר״ם ומהר״ח: האם בדעתו לחזור 
וללבשו, או בשאין דעתו לחזור וללבשו קמיפלגי. ונחלקו בזה האחרונים:

א( דעת הב״י: שהם חולקים במצב שהוריד טליתו כשבדעתו לחזור וללבוש. לפי זה 
המהר״ם שהצריך לברך חולק על סברת הטור )ומסכים להב״י החולק עליו(.

ב( דעת הרמ״א27: שהם חולקים במצב שהוריד טליתו כשאין בדעתו לחזור וללבוש. 
אבל בדעתו לחזור וללבשו לאלתר, הרי דעת מהר״ם כדעת הטור, דאין צריך לברך שנית. 
ולפ״ז דעת המהר״ח שכל שהוא לבוש ט״ק אינו מברך שנית, אף בפושט שלא על מנת 
ללבשו קמיירי28. הט״ז29 הבין בדעת הרמ״א שלדעת המהר״ח אין צורך כלל ב׳דעתו'30, 

24( שם ושו"ע או"ח ח,יד וראה בב"י שם דעות הראשונים בזה וראיתו מגמ' סוכה מו,א.
25( בשו״ע רבינו )ח, כו( סתם כדברי השו״ע דבנפלה טליתו ממנו לגמרי וחוזר ולובשו, צריך הוא לברך 
שנית. בסידור הל׳ ציצית, אף כי האריך בכו״כ פרטי הלכות, לא הזכיר כלל דין זה. וכן בקצות השלחן )ס"ז ס"ו( 
הביא הלכה זו בסתמא. ברם בכמה פוסקים )נסמן לקמן בפנים( יש שקו"ט בדין זה אם נאמר אף במי שהוא 
לבוש טלית קטן, או נימא דכאשר הוא לבוש ט"ק אינו מברך שנית כשחוזר ולובש הט״ג וראה לקמן בפנים 

הדעות, הדיון וכן מסקנת אדה"ז בסידור שאין לברך.
26( מובא בב"י שם.

27( בד״מ שם.
28( על אוקימתא כזו כבר הקשה הב״י: ״דאטו אם לבש טלית בשחרית והסירו וחזר ולבשו במנחה לא יהא 

צריך לברך אם נשאר עליו ט״ק, דמה לי זה ומה לי הסירו שלא ע״ד להחזירו מיד״.
29( שם סקי״ג.

30( וי"ל שלמהר"מ אם היה בדעתו לא לחזור וללבוש הינו מתחייב בברכה, ולפי דעת מהר"ח אינו מברך 
גם אז. ראה לקמן ההלכה בזה למעשה לאור הנהגת הרבי הריי"צ.
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לחזור  הרי אף שדעתו  לבוש ט״ק,  היה  לא  או שלא: שאם  לבוש ט״ק  הדיון באם  אלא 
וללבוש טליתו לאלתר צריך לברך שנית31.

ג( דעת הט״ז32 שהם חולקים במצב שהוריד טליתו כשבדעתו לחזור וללבוש: לדעת 
המהר״ח שיש ב׳ תנאים: א. דעתו לחזור ולהתעטף לאלתר ב. שהוא לבוש ט״ק, אז אינו 
מברך עוד הפעם. לכן להלכה הוא פוסק שאם היה בדעתו לחזור ולהתעטף, אינו מברך 
שנית ומציאות הט"ק אינו תופס )כשיטת המהר״ם(. כשלא היה בדעתו לחזור ולהתעטף, 
אין  זה  ולפי  תנאים   2 שצריך  מהר״ח  דעת  )שהרי  שנית  יברך  ט״ק  לבוש  הוא  אם  אף 

מחלוקת שיש לברך שנית(.

ד(דעת המג״א33 בשם הב"ח שהם חולקים במצב שהוריד טליתו סתם ובלי לחזוב כל 
מחשבה, לא שרוצה לחזור וללבוש ולא שמורידה ממנו לגמרי ולכך רק אז מועיל לבישת 
הט״ק כהמשך המצוה34. במילים אחרות: בדרך כלל דעתו מועיל35, רק שכאן מדובר במצב 
שפשט את הטלית בסתם דעת. כשיש לו סתם דעת אין סיבה שהמצוה תמשך, אלא אם כן 
אמרינן דזה שנשאר עליו ט"ק מוכיח לנו שלא הסיח דעתו. אבל אם הייתה דיעה מפורשת 
לחזור וללבשו לאלתר אין צריך לברך אף בלי ט״ק, ובדיעה מפורשת שלא לחזור וללבשו 

עד לאחר זמן מברך שנית אף באם הוא לבוש ט״ק. כדבריו פסק אדה"ז בשו״ע36.

ובמ"ב37 מביא דהסכמת האחרונים בדעת המהר"מ והמהר"ח הוא כמו שראינו בב"ח38. 
ולפי זה:

31( לפועל פוסק הרמ"א: כל זמן שפושט טליתו על דעת שלא ללובשה עוד, חייב לברך שנית כשלובשה. 
אם פשטה על דעת לחזור וללובשה מיד, אין צריך לברך שנית.

32( שם.
33( סקי"ט.

34( הב"ח סובר שלא שייך לחלק בין אם היה בדעתו לחזור וללבוש הטלית ובין זה שנשאר עליו טלית קטן 
והיה דעתו לחזור וללבוש הטלית, בגלל ממה נפשך: אם דעתו לבד מספיק להשאר בקשר עם המצוה – לא 
צריכים את החידוש של הטלית קטן, ואם אין דעתו מועיל – מה טלית קטן מוסיף? לכן כותב הב"ח דבאמת 

דעת המהר"י חולון הוא כבפנים.
35( כמו הטור.

יחזור  ולא שלא  וילבשנו מיד  "הפושט טליתו סתם שלא היה בדעתו כלום לא שיחזור  ח,כה:  או"ח   )36
וילבשנו מיד אם כשפשט הטלית נשאר עדין עליו טלית קטן אם כן לא הסיח דעתו מהמצוה לכן כשיחזור 
וילבוש את הטלית שפשט מתחלה אין צריך לברך עליו, אבל אם כשפשט הטלית לא נשאר עליו שום בגד שיש 
בו ציצית אם כן הסיח דעתו לגמרי מן המצוה לכן כשיחזור וילבוש את הטלית שפשט צריך לחזור ולברך עליו.

37( שם ס"ק לח.
38( במ"ב סקל"ז-ח מביא בשם הגר"א שבין אם פשט טליתו בדעת שלא לחזור וללבוש ואז נמלך ולבשו 
מיד, או להיפך שפשט הטלית בדעת לחזור וללבוש ואז נשתהה מאיזה סיבה ולא לבשו מיד, צריך לברך שנית 

ואפילו נשאר עליו ט"ק.
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א( הפושט טליתו באמצע תפילה בסתם דעת, הוי כאילו כיון בפירוש לחזור וללובשה 
מכיון שמנהג העולם להקפיד תמיד ללבוש טלית בתפילה.

ב( הפושט טליתו, אפילו על דעת לחזור וללובשה, ושם את טליתו בנרתיק שלה, הוי 
כאילו כיון בפירוש לא לחזור ללובשה39.

בעת  שמכוון  שמי  אברהם,  המגן  כפי  ופסק  הביא  ל"א  ס"ק  שבמ"ב  כתב  ובבה"ל40 
ברכתו על הטלית שאחר כך יוריד את הטלית ויחזור וילבשנה לאחר זמן, מועילה כוונה 
זו אפילו לדעת השו"ע שלא יצטרך לברך שנית. לכן הגם שאנו פוסקים כמו הרמ"א, אם 

מכוון בעת הברכה הרי הוא מוציא עצמו מן ספק.

ברם הבה"ל41 הסתפק בביאור הסברה בעצה זו של המג"א: האם הסברה הוא שכיון 
שמכוון בעת ברכה ראשונה, ממילא ברכה זו חלה גם על לבישה שניה אף לאחר הפסק 
זמן, או שהכוונה בעת הברכה מקרבת את הפשיטה והלבישה להדדי ולכן אין כאן כל 

הפסק.

תועיל  הברכה,  בשעת  לכווין  של  זו  עצה  אם  הסברות:  בין  מינה  הנפקא  ולכאורה 
להפסק מרובה בין הפשיטה והלבישה: אם הסברה שהברכה חלה גם על לבישה שניה, 
יועיל אפילו להפסק גדול. אבל אם הסברה שהכוונה בעת הברכה מקרבת את הפשיטה 
והלבישה להדדי, עצה זו לא יכולה להיות יותר חזק מהציור שדעתו לחזור וללבוש בעת 

הפשיטה דאמרינן לעיל שאם ההפסק גדול צריך לחזור ולברך.

ד
שיטת אדה"ז והשאלה בהנהגת הרבי הריי"ץ

וללבשה  לחזור  דעת  על  שעה  לפי  טליתו  "הפושט  בסידור:  אדה"ז  פוסק  להלכה 
לאלתר, אין צריך לחזור ולברך בכל ענין. ואפילו פשטה על דעת שלא לחזור וללבשה 
לאלתר, ואחר כך נמלך לחזור וללבשה לאלתר, אם נשאר עליו טלית קטן, אין צריך לחזור 

39( המ"ב )שם( מביא שיש חילוק בין טלית ותפילין: הפושט טליתו ותפילין שלו על דעת לחזור וללובשן 
מיד אחרי שיוצא מבית הכסא, בטלית אין צריך לברך שנית אבל בתפילין כן צריך לברך שנית. הטעם לחילוק 
זה מפסיק אפשרותו בקיום המצוה. אבל  אין מקום  לכן  ליכנס בטלית לבית הכסא,  זה: מעיקר הדין מותר 
בתפילין אסור מן הדין להכניסם לבית הכסא, כיון דיש להם קדושה, ולכן מקום זה מפסיק בעל כרחו של 

האדם את קיומו בהמצוה.
40( שם ד"ה אם פשט טליתו.

41( ד"ה וי"א שאין.
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ולברך. אבל אם בא ללובשה אחר כמה שעות משפשטה, צריך לחזור ולברך אפילו נשאר 
עליו טלית קטן ואפילו היתה דעתו מתחלה לכך".

אם כן יוצא שאדה"ז פוסק ששמים לב להסחת הדעת ושטלית קטן נחשב לראיה לכך 
שהאדם לא הסיח דעתו. לכן גם אם פשטה על מנת שלא לחזור וללבשה, הטלית קטן 
מראה שאין פה הסחת הדעת לגמרי42. ברם אם עבר זמן מרובה, צריך לחזור ולברך תמיד 

בגלל ה'הפסק' שיש באמצע. 

זה כותב הצמח צדק43: מפני שיש מחלוקת האם יש לאדם לברך  את הטעם לפסק 
במקרה שהוריד טליתו ונשאר עם טלית קטן, ספק ברכות להקל ולכך אין לאדם לברך על 
הלבישה השניה. ברם אם לאחר כמה שעות רוצה לחזור ולבוש את הטלית, פוסק אדה"ז 

שיש לברך על העיטוף השני ואפילו אם התכווין לכך.

יש ללובש טלית בברית כמה שעות אחרי  לפי כל הנ"ל נראה לומר בפשטות האם 
תפילתו יש לברך שנית או שלא:

דעת הרבה האחרונים, כולל אדה"ז בסידור, שיש לברך עקב ההפסק המרובה שיש 
אחרי הורדת הטלית.

הרמ"א להסבר הט"ז )ומובא סברה זו בב"י44( וסברת הביה"ל במג"א: אם חשב על 
הלבישה השניה, אין לברך.

ואם כן נשאלת השאלה מדוע הרבי הריי"צ לא בירך כמה וכמה שעות אחרי לבישת 
הטלית ולמרות שהיה זה "לאחרי כל השיעורים של הפסק שמצינו בשולחן ערוך של רבינו 
הזקן: עד שיסיח דעתו, ב' שעות, וכיוצא בזה – ואף על פי כן, התעטף בטליתו ללא ברכה" 

והנתינת טעם הייתה שכיון על כך בעת לבישת הטלית בבוקר ושלא כפסק אדה"ז בזה?

42( לפי זה אם כבר פשט טליתו והניחה בנרתיקה וסגר הנרתיק, נראה לומר שיש פה הסחת הדעת אא"כ 
התלבט ע"ז בדעתו קודם לכן ואז לכא' נ"ל שאין לו לברך משום ספק ברכות.

הצ"צ  בדברי  ההסבר  אריכות  תרסה  ע'  )רסקין(  הערות  עם  בסידור  ראה  ס״ה.  או״ת  דינים  פסקי   )43
וההשלכה לדברי אדה"ז ואכ"מ. ראה גם שם ע' סה-ו.

44( נסמן לעיל בהע' שולים. 
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ה
ביאור בדעת הרמ"א בדעת המהר"ח

לכאורה צריך ביאור בדעת המהר"ח לפי הרמ"א: הכיצד אפשר לומר שעצם מציאות 
הט"ק פוטרת מברכה וללא קשר לאומדן של זמן, דעת וכו'45?

ולענ"ד נ"ל הטעם לזה על פי דברי הרבי בנושא:

הרבי מסביר46 שישנו הבדל יסודי בין טלית לתפילין: תפילין צריכים גוף נקי וכן שלא 
יסיח דעתו מהם, טלית לא צריכה גוף נקי וכן היא אינה תלויה בהסיח הדעת. זהו הסיבה 
לכך שגם ילדים קטנים, ואפילו לפני גיל שלוש, יכולים ללבוש ציצית47 למרות שאין להם 

45( וכשאלת הב"י שהובא בהע' לעיל.
46( באג"ק ח"ג ע' ריא.

47( אדה"ז כותב בשו"ע סי"ז ס"ד: "אבל מ"מ אביו חייב להטיל ציצית לכל בגד שיש לו ד' כנפות שהבן 
מתלבש בו כיון שכבר הגיע לחינוך". גיל חינוך לציצית כותב אדה"ז בסי' טז ס"א שהינו מבן 9 ומעלה, ברם 
6 ומעלה )ראה בשיעורי תורה ע' רסד סקע"ב(. הרבי הרש"ב,  בסידור בדיני ציצית פוסק אדה"ז שזהו מבן 
הרבי הריי"צ והרבי הורו להקדים את גיל החינוך בציצית לגיל 3 שנים היום יום ד אייר. אגרות קודש חלק 
יג עמוד שנה. ספר המנהגים עמוד 87 . כן כותב הרבי גם בנוסח המכתב ששולח הרבי לרגל התספורת בשם 
הרבי הריי"צ )ראה יגדיל תורה נ.י. שנה ו גליון מח ע' רסג ואילך(, ראה גם ספר השיחות תשמ"ח ע' 308 הערה 
27 . ראה גם בחקרי הלכות – ציצית הלכה למעשה )גוראריה( פ"א סט"ז ובנסמן שם ובמענה הרבי בסוף הע' 
6, צ"ע מה חידש הרבי שהרי החידוש הוא להדר בזה כבר  30 )ומש"כ שם בסי"ח שמתחילים כשיעור מגיל 
מגיל 3 כנ"ל ולא שיהיה כשיעור כפי שלומד שם(. ברם אפשרי להקדים זאת ולהלביש לילד קודם מלאות לו ג' 
שנים עקב צוואתו הכללית של הרבי הרש"ב בה הורה אשר מאז שהילד מתחיל ללכת עליו ללבוש טלית קטן 
)אשכבתא דרבי עמוד 137 ראה גם תולדות לוי יצחק ח"ב ע' 339 . ראה עוד מש"כ בקונט' חנוך לנער לרב 
אברהם חיים נאה סימן א סעיף ז )ראה מש"כ בנטעי גבריאל תגלחת הילדים והולכתם לחדר פרק טו הערה 
ג(. וראה התוועדויות תשמ"ב ח"ב ע' 708 "שמגיל שלוש שנים ההידור בזה הוא דבר המוכרח, אבל מובן שגם 

לפני זה כדאי להדר".
לגבי ההשפעה של גיל החינוך על גודל הציצית לצורך חיוב ברכה על פי אדה"ז: אדה"ז כותב בשו"ע סי"ז 
ס"ד: "אבל מ"מ אביו חייב להטיל ציצית לכל בגד שיש לו ד' כנפות שהבן מתלבש בו כיון שכבר הגיע לחינוך", 
אם כן יוצא שבגד אשר ילד בגיל חינוך מתעטף בו שיעורו הינו רק העובדה "שהבן מתלבש בו". גדר זה של 
לבוש, נתבאר בסי' טז ס"א )לגבי ילד בגיל חינוך, גיל 9( שהבגד צריך להקיפו ראשו ורובו. לפועל פוסק אדה"ז 
בסידור שמידת הציצית לגדול )מגיל 13 שנים( הינו אמה על אמתיים וללא בית צוואר )זאת מכיון ש"שהוא 
נקב שיש בה חיסרון ואינו עולה למידת שיעור טלית(. ממשיך אדה"ז ופוסק שבגיל חינוך – גיל 6, ניתן להקל 
ולהלביש את הילד בציצית שהינה רק אמה על אמה )ובפשטות ללא בית צוואר(. עקב כך שהרבי הרש"ב, הרבי 
הריי"צ והרבי הקדימו את גיל החינוך בציצית לגיל 3 וללא שפירטו את מידת הציצית, נראה להקל לילד בגיל 
זה, שגופו קטן הרבה יותר מילד בגיל 6, ולהתיר לו לכתחילה כפי הנפסק בשו"ע אדה"ז: "אם הוא מתכסה בה 
ראשו ורובו אורך גופו ורוב רוחבו". ראה בכ"ז: שו"ת משפטי עוזיאל ח"ח סי"א, פרי מגדים במשבצות זהב 
סט"ז, משנה ברורה סק"ט, שו"ע עם מאסף לכל המחנות סט"ז סק"ה בתחילתו. ראה גם בציצית הלכה למעשה 
ע' מ בכוכבית אודות לשון אדה"ז שם. לגבי הברכה ראה באסיף דינים ומנהגים )והבה( פ"ז הערה ח. ראה גם 
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גוף נקי ולמרות שאינם יכולים שלא להסיח דעתם48. אם כן יוצא שאין בטלית אומדן של 
הסחת הדעת, שהרי אין זה קשור לדעת כלל.

אם כן לא שהטלית קטן הינו הראיה לכך שלא הסיח דעתו )כב"ח(, אלא הטלית קטן 
מהווה ראיה שגוף האדם לעולם לא הפסיק מהמצווה, שהרי מצווה זו לא שייך בה הסיח 

הדעת ולכך כל זמן שהינו עם הטלית קטן הרי האדם מקיים את המצווה.

אם כן מובן מדוע לדעת הרמ"א אין צורך לברך כלל אף לאחר זמן מרובה49: האדם 
עודנו מקיים המצווה ולמה יברך?

ו
ע"פ כהנ"ל ההסבר בדעת הרבי הריי"צ

לפי כל הנ"ל נראה להסביר לענ"ד דעת הרבי הריי"צ:

הרבי הריי"צ לבש טלית של חיוב50 ללמדינו את דיני ברכה על טלית גדול לאחר זמן, 
כלשונו של הרבי51 "ואף שהי' יכול להתעטף בטלית שאולה שאין מברכים עלי', מכל מקום 
התעטף בהטלית שלו דוקא, וללא ברכה, להורות שאין צורך לברך עוד הפעם גם לאחרי 
שיעור הפסק", ולא סתם אלא למרות ש"הברית מילה היתה כשלש – ארבע שעות לאחרי 
תפלת שחרית, לאחרי כל השיעורים של הפסק שמצינו בשולחן ערוך של רבינו הזקן: עד 
שיסיח דעתו, ב' שעות, וכיוצא בזה . . להורות שאין צורך לברך עוד הפעם גם לאחרי 

שיעור הפסק".

בגלל שהטעם ללבישת הטלית שלו היה להורות לנו הדין, הרבי הריי"צ "אמר והדגיש 

בשו"ע הקצר פ"ח סעיף יו"ד ובהערות 26-7. ראה באריכות בחקרי הלכות – ציצית הלכה למעשה )גוראריה( 
פ"א סי"ח בהערה 35-6.

48( ראה שו"ע אדה"ז או"ח ח"א סימן לז סעיף ג.
49( וכלשון קושיית הב"י שהובא לעיל: "דאטו אם לבש טלית בשחרית והסירו וחזר ולבשו במנחה לא יהא 

צריך לברך אם נשאר עליו ט״ק, דמה לי זה ומה לי הסירו שלא ע״ד להחזירו מיד".
50( אמנם יש מעלה בטלית של חיוב, מטה אפרים תרכ"א,ג. ראה גם באלף למטה על המט"א שם וכן בפסקי 
הסידור ובשו"ע שם שהמשאיל ישאיל טלית בצורה שניתן לברך עליה, אך כאן הרבי אמר שהרבי הריי"צ יכל 
להמנע משאלות ע"י שייקח טלית שאולה. במבט ראשון נראה שהרבי סובר שאין מעלה בטלית של חיוב, אך 
במבט נוסף רואים שהרבי אמר שאם רצון הרבי הריי"צ להמנע משאלות היה עושה כך, אך בפועל הרבי הריי"צ 
לא נמנע מכך, אם כן אין כאן הבהרה ברורה אודות דעת הרבי הריי"צ והרבי האם פה ישנה מעלה בטלית של 

חיוב או שיש להמנע משאלות הלכתיות.
51( נסמן לעיל.
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שהוא אינו מברך מפני שכשבירך בבוקר על לבישת הטלית התכוין להוציא בברכתו את 
לבישת הטלית בשעת הברית מילה".

והטעם לאי הברכה לפי כל הנ"ל הינו:

א( אם אדם כיון בשעת הברכה שיפשוט טליתו ויחזור וילבשנה לאחר כו"כ שעות: 
דעת הב"י, הט"ז והמג"א שעליו לברך. ברם לדעת הרמ"א אין לברך שוב על הטלית מכיון 
שאין מחלוקת בין המהר"מ והמהר"ח שאין לברך על לבישה שניה. למעשה פוסק הרבי 
הריי"ץ לחשוש לדעתו ובפשטות מדין ספק ברכות להקל כנ"ל בדעת הצ"צ בדעת אדה"ז.

ב( אם לא כיון כלל בשעת הברכה שיפשוט טליתו ויחזור וילבשנה לאחר כו"כ שעות, 
והברית חלה כמה וכמה שעות אחרי, יש בזה מחלוקת: הב"י, המג"א, הט"ז ולרמ"א בדעת 
המהר"מ יש לברך, אך לדעת הרמ"א במהר"ח אין לברך. בפשטות סברת הרבי הריי"צ 

שמכיון שיש פה רוב מכריע של דיעות לברך, יש לברך שוב.

היוצא מזה:

א( אם כיון בבוקר בשעת ברכה, אם לבוש בט"ק – אין לברך.

ב( אם לא כיון בבוקר בשעת ברכה, אף אם הינו לבוש בט"ק – יש לו לברך לאחר הפסק 
של דעת וכמה שעות, ואף אם לבוש בטלית קטן.

ג( אם לא לבוש בט"ק – יש לברך אא"כ זה לאלתר או שלא הסיח דעתו מזה כלל.

ולהעיר: יש שניסו להוכיח מדברי הרבי המובאים לעיל אודות הנהגת אדמו"ר הריי"צ 
שאין לברך על טלית משום כבוד, וזה אינו מכיון שהרביים לא אמרו דבר זה כלל בהקשר 

לברית52.

52( ראה שו"ע רבינו ס"ח בקו"א ס"ק ג-ד. ביאור הלכה או"ח ס"ח על סי"ד. וראה בשו"ע ונו"כ על או"ח 
ס"ח סי"ב ובמ"ב סקל"א ולאחר כ"ז הבן יותר בטוב את הקו"א הנ"ל.
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דין גרירת ספסלים כבדים בש"ק במבנה 
מרוצף

יביא ב' המעשיות בגמ' בעניין גרירית ספסלים / יביא דברי התוס' בחילוק בין עיר שכולה מרוצפת לעיר רגילה / 
יבאר העולה מכהנ"ל דבעיר המרוצפת לא גזרינן על גרירת ספסל ובעיר שאינה מרוצפת כולה גזרינן / יביא דברי 
המאירי והרמב"ן דאין חילוק בהיתר בין ספסלים גדולים לקטנים / יביא שיטת הפוסקים להלכה דמותר לגרור בין 
גדולים בין קטנים בדבר שאינו מתכוין / יביא שיטת הפוסקים דבספסלים גדולים מאוד יש איסור / יביא פסק אדה"ז 
בזה להחמיר / יבאר טעמו מדין העושה נקב בשבת / יבאר דלפי שיטת אדה"ז יש להחמיר גם בעיר שכולה מרוצפת

 הרה"ח מנחם מענדל שי' הראל,
ר"מ כולל אברכים שע"י הישיבה

א
יסוד הדין בגמ' ובדברי התוס'

הנה יסוד דין זה, הוא בגמ' בשבת1 והכי איתא התם:

“אבין ציפוראה גרר ספסלא בעליתא דשישא )גרר ספסל בעליה המרוצפת בשיש(, 
לעילא מרבי יצחק בן אלעזר. א"ל )ר' יצחק לר' אבין(, אי שתיקו לך כדשתיקו ליה חבריא 
לר' יהודה, נפיק מניה חורבא! גזירא עליתא דשישא, אתו עליתא דעלמא )גזרו על עליה 

אפי' שהיא מרוצפת משום עליות שאינן מרוצפות(.

ריש כנישתא דבצרה גרר ספסלא לעילא מרבי ירמיה רבה, אמר ליה )ר"י( כמאן כרבי 
שמעון?! )שמתיר גרירת ספסל מפני שזה דבר ש'אינו מתכוון'(, אימר דאמר ר"ש בגדולים 
דלא אפשר )אחרת ולכן התיר גרירתם(, אבל בקטנים מי אמר )האם התיר, שהרי אפשר 

למשכם ללא גרירה(?!"

ומקשה הגמ' על דברי ר"י )הקושיא השניה(: "מתיב רבה, מוכרי כסות מוכרין כדרכן 
דכי  כצנועין  למיעבד  דאפשר  הכא  והא  לאחוריהן,  במקל  מפשילין  והצנועין   .  . בלבד 
קטנים דמי, וכי לא מתכוין, שרי רבי שמעון לכתחילה?! )היינו שגם כשאפשר לעשות 
באופן אחר, התיר ר' שמעון לנהוג בדרך של 'אינו מתכוון', וא"כ ה"ה הכא בספסל קטן 

שיתיר(. תיובתא דר' ירמיה תיובתא".

1( כט, ב.
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ולמסקנת הגמ' בין קטנים בין גדולים מותר לגוררן.

זילחא  שרא  דאמימר  מהא  התוס'2  הקשו  ציפוראה,  דאבין  הראשון  במעשה  והנה, 
ונתן טעם להיתרו "אמר,  )בעיר מחוזא(  - היינו שהתיר לנקות הרצפה במים  במחוזא3 
טעמא מאי אמור רבנן )שאסור לרבץ במים, מחשש( דלמא אתי לאשוויי גומות. הכא )כאן 

במחוזא(, ליכא גומות4 )מפני שכל מחוזא היתה מרוצפת באבנים(".

שהיא  דשישא  בעליתא  קאי  והרי  יצחק  ר'  של  החשש  מה  התוס',  מקשים  ולפ"ז 
מרוצפת?!

לשאר  מחוזא  בין  מהותי  הבדל  דישנו  דחז"ל;  הגזירה  בדין  יסוד  התוס'  ומחדשים 
עיירות.  לשאר  מחוזא  בין  בזה  חז"ל  גזירת  בעצם  שינוי  ישנו  מכך  וכתוצאה  העיירות 
"ומפרש בקונטרס דכולא מחוזא רצפת היתה, התם אין לגזור מחוזא אטו שאר עיירות, 
הגזירה  שקיימת  יצחק  ר'  סבר  ולכן  אחרת5".  עלי'  אטו  זו  עלי'  גזרינן  אחת  בעיר  אבל 

והחשש בדין גרירת הספסל.

2( ד"ה גזירה.
3( צה, א.

4( והנה בדין ריבוץ בשבת גופא, ג"כ מצינו חילוק בין דין העזרה לשאר מקומות. 
הגמ' בפסחים )ס"ה.( עוסקת בדין הקרבת קרבן הפסח - ובעניין ניקוי העזרה לאחר הקרבת ק"פ ואיתא 
ברצון  "שלא  הקרבנות  מדם  במים  העזרה  את  מדיחין  והיו  בשבת(,  מעשהו  )כך  כו'"  בחול  "כמעשהו  התם 

חכמים".
ושואלת "שלא ברצון מאן?! אמר רב חסדא שלא ברצון רבי אליעזר, דאי רבנן הא אמרי שבות הוא, ואין 

שבות במקדש )אבל ר' אליעזר ס"ל שאסור אפי' בעזרה וכדלקמן(".
ומבררת "מאי היא" )היכן נחלקו( "דתניא אחד החולב והמחבץ והמגבן . . המכבד והמרבץ.. חייב חטאת 

דברי ר' אליעזר, וחכמים אומרים, אינו אלא משום שבות". 
ובתוס' ביארו מחלוקתם דבהא פליגי:

דר' אליעזר סבר סתם מכבד ומרבץ מתכוון להשוות גומות, אע"פ שאין צריך להשוות גומות מיחייב לרבי 
יהודה הואיל והשווה גומות לבסוף, ורבנן סברי דאין מתכוון אלא לכבד ולרבץ בעלמא וליכא אלא שבות. ומה 
שחשש רבי אליעזר בקרקע העזרה לריבוץ, דהא העזרה מרוצפת היא וקיי"ל דבי מחוזא הייתה כולה רצופה 
באבנים לא גזרו אטו עיר דעלמא" )וא"כ מה יש לגזור על העזרה דכולה מרוצפת(?! "ואומר ר"י - דבעזרה בין 
רובד לרובד, היו גומות". "אי נמי - דלרבי אליעזר דאיכא איסורא דאורייתא בכיבוד דעלמא, גזרינן עזרה אטו 

כיבוד דעלמא, דכמה שבות אשכחן במקדש".
והנפק"מ בין שני התירוצים, דבטעם דתי' הא' איכא איסור דאורייתא ממש. ולפי תי' הא' - אם כל החשש 
הוא רק שבות לא הוי גזרינן. אך לפי תי' הב' - מתחדשת חומרא בדין שבות בעניין זה במקדש מפני שיטעו 
בכיבוד בכל מקום אחר. אמנם לרבנן כל איסור הריבוץ אינו אלא מדרבנן - וס"ל לרבנן דבכה"ג "אין שבות 

כי האי במקדש".
5( ובטעם היתר הריבוץ במחוזא, וביאור החילוק בגזירת חז"ל, כ' הריב"ש בתשובה )סי' שצ"ד, ז.(:

"רבינא שרי זיחלא במחוזא, וסבירא לי' שלא מפני הריבוץ הוצרך רבינא למחוזא, דבודאי כר' שמעון ס"ל, 
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בעליה  אפילו  ספסל  גרירת  על  גזירה  ישנה  יצחק  ר'  לדברי  א(  מדבריהם:  העולה 
מרוצפת )והוא אינו נכנס לחילוק כהמעשה שלאחר מכן. כנ"ל(. ב( בעיר שכולה מרוצפת 
לא העמידו חז"ל גזירתם. אמנם בעיר שרובה מרוצפת וחלקה לא, גזרינן )עיין בהערה 

מדברי הריב"ש(.

והנה בהחילוק בין ב' המעשיות בגמ' והדין למסקנא בסוף הסוגיא דליכא חילוק. כ' 
המאירי )בחידושיו שם( "שמא ממה שכתבנו תטעה לומר שהגרירה אסורה, ואינו כן6 . . 
הגרירה מ"מ מותרת, מפני שכל דבר שאינו מתכוון מותר, והוא שאמרו גורר אדם מטה 
וכיסא וספסל ובלבד שלא יתכון לעשות חריץ, ואין בזה חילוק בין קטנים לגדולים שאף 

הגדולים אין בהם פסיק רישיה".

אמנם - יש להעיר מדברי הרמב"ן שכ' בחידושיו מגירסת הספרים "מחלוקת בקטנים, 
אבל בגדולים דברי הכל אסור - ומפרשי לי' משום דה"ל פסיק רישי' ולא ימות". דלפי 

גירסא זו דין ההיתר הוא רק לכסאות וספסלים קטנים, אך בגדולים יהי' אסור לכו"ע.

נראה שאין  כתבוהו,  לא  והגאונים  רבינו  "אבל ממה שהשמיטה  הרמב"ן  מסיים  אך 
הגירסא כן".

ב
שיטת הסוברים דמותר לגרור אף גדולים ובלבד שלא נתכוין

והנה במסקנת הדין וההלכה מסוגיא זו:

כתבו ב"פסקי התוספות7" - "מותר לגרר ספסלים גדולים וקטנים". וברי"ף )הלכות 
חנוכה8, ט:( "והלכתא כרבי שמעון בגרירה, דתניא רבי שמעון אומר גורר אדם מטה וכסא 

ולר"ש שרי ריבוץ לכתחילה.
אלא מפני הכיבוד הוא - לפי שדרך המרבץ לכבד קודם ריבוץ, והכיבוד אסור אפי' לר"ש דפסיק רישיה 
הוא, אבל במחוזא שהיו הבתים רצופים ברצפת אבנים, אין לחוש. ולא התירו הבלתי רצופים, מפני הרצופים 
כמו שאתה אומר, ואדרבה הי' ראוי לגזור ולאסור הרצופים מפני הבלתי רצופים. וכן נראה שהרי לא התיר 
רבינא אלא במחוזא שכולה או רובה רצופה, ולא שייך למגזר רובה אטו מיעוטה ולא עיר אחת אטו עיר אחרת . 
. אבל בעיר אחת ראוי לאסור הרצוף מפני הבלתי רצוף, כדאמרינן גזירה עליתא דשישא אטו עליתא דעלמא".
6( ואף אנו לא כתבנוה, אלא להודעה שהחכם צריך למחות ולהודעה שגוזרין בדברים אלו מקום היתר 

מחשש מקום איסור.
7( המיוחס לרבי יעקב בעל הטורים.

8( וכידוע שדיני חנוכה בגמ' נשנו בפ"ב דמס' שבת )פ' במה מדליקין(, ובין הדינים כ' הרי"ף את הדין 
בגרירה כרבי שמעון ולא חילק.
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וספסל ובלבד שלא יתכון לעשות חריץ" )ולא חילק בין גדולים לקטנים וכו'(. וכן הרא"ש 
כתב כהאי לישנא דהרי"ף9.

וכן כתב הרמב"ם10 "דברים המותרים לעשותן בשבת ובשעת עשייתן אפשר שתיעשה 
בגללן מלאכה ואפשר שלא תיעשה, אם לא נתכוין לאותה מלאכה, הרי זה מותר. כיצד?! 
גורר אדם מטה כיסא וספסל וכיוצא בהן בשבת ובלבד שלא יתכון לחפור חריץ בקרקע 
בשעת גרירתן, ולפיכך אם חפרו הקרקע אינו חושש בכך, לפי שלא נתכוין11". וכן פסק 
דאפשר  קטנים  ובין  לטלטלם  אפשר  דלא  גדולים  בין  חילוק  "ואין  מימוניות  בהגהות 

לטלטלם".

וכדברי הפוסקים הנ"ל פסק הטור )או"ח סי' של"ז( "כל דבר ש'אינו מתכון', מותר. 
הלכך גורר אדם מטה כיסא וספסל ובלבד שלא יתכון לעשות חריץ". והב"י ביאר היסוד 

לפסק הטור, ובשו"ע )שם( הסכים עמו והעתיק לשונו.

גדולים  בין  חילוק  אין  גרירת ספסלים  דלגבי  להלכה,  רבותא  הני  מכל  א"כ  העולה 
לקטנים ובכל האפנים הנ"ל ודומיהן, ניתן לגוררם כשאינו מתכוון.

ג
שיטת הסוברים דבחפצים גדולים אסור לגרר

והנה הרוקח12 כתב בדין זה: "קיימא לן כר"ש גורר אדם מטה כיסא וספסל ובלבד שלא 
יתכון לעשות חריץ, בין גדולים בין קטנים . . אבל גדולות מאוד אסור דהוי פסיק רישיה 

,ואסרינן אפילו בעליתא דשישא"!

ואין חילוק הוא דוקא  זה, דהא דאמרינן שמותר לגרור  היינו, דהרוקח מחדש בדין 
'אינו מתכוון', "אפשר שתיעשה ואפשר שלא תיעשה  במקום שיכול להיות גדר זה של 

9( פב, ח.
10( הלכות שבת פ"א, ה.

כש"אפשר שתיעשה מלאכה  רק  ש'אינו מתכון', שהוא  דבר  בגדר  בלשון הרמב"ם  לדייק  אלא שיש   )11
ואפשר שלא", אך במקום שודאי שיעשה מלאכה ובנדו"ד בספסלים גדולים מאוד, אולי יתיר. ואולי יסוד זה 

בגדר דבר ש'אינו מתכון' - יהווה יסוד חששו של הרוקח דלקמן. בספסלים גדולים מאוד.
אך יש להעיר בכללות מדברי המשנה למלך דכ' "הכלל העולה מסוגיא זו, נראה דר"ש מתיר אפי' באיסור 

תורה" )וע"ש עוד(.
ולפי דברים אלו, אפי' בספסלים גדולים מאוד ליכא חששא לשיטת רבי שמעון.

12( ערך החורש בהלכות שבת סי' נח.
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בספסלים  ולכן  מתכוון,  דאינו  כאן  לומר  א"א  רישיה  פסיק  דהוא  היכא  אבל  מלאכה", 
גדולים מאוד, יהי' אסור אפי' במקום מרוצף.

והנה בנוסף לדברי הרוקח, מביא הכסף משנה )על הרמב"ם הנ"ל( את דברי הרמ"ך - 
אשר מיוסדים על שינוי הגירסא בגמ' שנזכרה ברמב"ן לעיל, ולפי גירסא זו בגדולים כו"ע 

לא פליגי דאסור.

וכ"כ הרמ"ך: "נראה שהוא גורס, אבל בגדולים ד"ה מותר, ולכן לא מפליג )בין גדולים 
לקטנים( ומתיר בכל עניין. ולא נהירא . . ובספרים מדויקים נמצא - מחלוקת בקטנים, אבל 

בגדולים ד"ה אסור דדמי לפסיק רישיה, וצ"ע".

והנה, עם היות שהמחבר לא חש לחילוק כנ"ל ופסק להתיר בכל גווני, הרי שהמג"א13 
חשש לדעת הרוקח והרמ"ך ולכן פסק לחלק בדין זה "אבל בגדולים מאוד אסור לגרור 
דהוי פסיק רישיה דעושה חריץ, ואסור אפי' בקרקע של שיש". וביאר במחצה"ש ש"אפי' 

שבקרקע של שיש דלא עביד חריץ, מ"מ אסור, דגזרינן אטו קרקע שאינו של שיש".

ונראה לומר דלטעמייהו דהרוקח ודעימי'ה מעשה זה דאבין ור' יצחק הינו הלכתא 
בפ"ע, היינו שלשיטתייהו עוסקת הסוגיא בשני דינים שונים:

אפי'  שאסור  לר"י  דס"ל  מאוד,  גדולים  ספסלים  בעניין  דין  הוא  ור"י  דאבין  מעשה 
בעליתא דשישא משום פס"ר, ולכן מחה באבין )וכדברי התוס' דלעיל שאין לחלק בעיר 

אחת(.

הסוגיא בכללות דין גרירה במעשה דר' ירמיה, דשם הוא בסתם כסא מיטה וספסל, 
'אינו מתכון' מפני דאינם גדולים כ"כ, ובזה "ס"ל לר"ש דהוא מותר והוי  שהינם בכלל 

בכלל דבר שאינו מתכוון".

ד
שיטת אדמו"ר הזקן וטעמו ע"פ דבריו ב'עושה נקב' בשבת

א(:  של"ז,  )סימן  וז"ל  ופסק  הרוקח  לסברת  בשלחנו  חש  אדה"ז  הגדול  רבינו  והנה 
"אבל הגדולים מאוד אסור לגרור שבודאי עושין חריץ ופסיק רישיה ולא ימות הוא, ואע"פ 
שחופר כלאחר יד הוא ואינו חופר אלא במרא וחצינא וכיוצא בו מהכלים שדרך לחפור 

בהם, וגם מקלקל קרקעית הבית וגם מלאכה שאינה צריכה לגופה היא. 

13( ס"ק א



   615   שער הלכה ומנהג     

אף על פי כן אסור מדברי סופרים, ואפילו בקרקע המרוצף בשיש וכיוצא בו, שאי 
אפשר לעשות בו חריץ, אסור לגרור. גזירה משום אינו מרוצף".

וטעמו להחמיר בזה )אע"פ דיש ג' צדדים להקל בכך )כפי שפירטם בגוף הסעיף(, נראה 
לומר ד( הוא ע"פ מ"ש בסימן שי"ד ס"ד14 גבי הוצאת סכין התקוע בחוזק קצת בכותל של 
עץ "כשעדיין לא הוציאו מעולם מנקב זה, אי אפשר שלא יוסיף בנקב כשמוציאו בשבת . 
." ]ומכיון ש[ "העושה נקב בכותל בשבת במתכוין חייב חטאת לפעמים . . לכן יש להחמיר 

בו, שלא להוסיף בו אף שלא במתכוין כשהוא פסיק רישיה"15.

ונראה לומר החילוק בין התם )סי' שי"ד( להכא )סימן של"ז( דהכא חמירא טפי אפילו 
מצד הדין. דהתם )סי' שי"ד( ביסוד הדין אין האיסור מה"ת, מאחר דהוא מקלקל וכו', 
ולכן כש 'אינו מתכון' אין איסור, אלא רק בהוצאת הסכין התחוב, שיש חשש שמא יוסיף. 

משא"כ הכא )של"ז( שודאי יעשה איסור בקרקע שאינו מרוצף, באופן של פס"ר.

ועוד, שכן הוא יסוד הדין כפי שנלמד מהמעשה דאבין ור' יצחק בגמ' )כדלעיל(, וכן 
בין  חילוק  איכא  ירמיה  בדר'  השני  למעשה  שאפי'  וברמ"ך  ברמב"ן  שהובאה  הגי'  לפי 

קטנים לגדולים. ולכן הכא האיסור הוא מצד הדין )בגדולים מאוד(.

ולפי כל הנ"ל נראה לומר בנידון השאלה, שבספסלים הגדולים מאוד לשיטת רבינו 
הזקן, אין לגררם אפי' במקום מרוצף, ולכן הי' נראה לומר שבבתי כנסיות וישיבות שיש 
בהם ספסלים כגון דא, שאין לגוררם ממקום למקום בשבת בתוך המבנה עצמו אפי' שהוא 
מרוצף, שהוא בכלל הגזירה כנ"ל. אלא, ישיאוהו כמה יחד, כדי שלא יעברו על הדין הנ"ל.

אמנם יש להעיר מצד שני בכ"ז, דלעיל הובאו דברי התוס' שבעיר שכולה מרוצפת 
לא גזרו על עלייה מרוצפת, וא"כ כיום רוב כל הערים והעליות מרוצפות, וא"כ אין מקום 

לגזירה זו.

14( והנה יסוד דין זה בכותל של עץ הוא בתרומת הדשן סי' ס"ד ושם כ' "דהיכא דתקוע הוא בכותל, יש 
לחוש לאסור אם מוציאו.. אליבא דרב דקי"ל כוותיה באיסורי, דקודח חייב משום בונה, וחייב קודם שנתמלאה 
הנקב.. וא"כ בהוצאת הסכין היכא דתקוע קצת בחוזק, כמעט פסיק רישיה הוא, שלא יוסיף בנקב והוי ליה 
קודח כל שהוא.. וכיון דכבר נהגו העולם לאסור ולהוציא הסכין התקוע בכותל, ואשכחינן ביה טעמא כדפרש"י 

- יש לנו לקיים המנהג".
ויסוד הכרעתו  - בביאור דברי תה"ד  וכן סבר בית מאיר סי' שי"ד  וע"ע במ"ש המג"א סי' שי"ד ס"ק ה' 

להחמיר, בנידון סעיף זה.
15( ויומתק יותר ע"פ מה שכתב בסידור להחמיר בכל מקום שיש בו חשש חיוב חטאת או סקילה, אף שאינו 

קרוב לאיסור חטאת או סקילה בפועל, כדין אכילת אגוזים ולוזים בשבת.
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בשעה"צ16[:  הובאו  זה  בעניין  ]ודבריו  רעק"א  הגאון  הרגיש  אלו  בדברים  ואכן 
"ומסתברא, דאם כל העיר מרוצף במבנים אלו בקרשים יש להקל בזה. ואפילו אם נחמיר 
לקמן בכיבוד הכא קיל טפי אפילו באינו מרוצף לית בזה גררא . . על כל פנים במרוצף כל 
העיר יש לצרף לזה דעת התוס', דלא גזרינן בזה אטו אינו מרוצף, וגם רש"י סבירא לי כן".

וא"כ לפ"ז נראה לכאו' שכיום יש להקל בכל גווני אפי' בגדולים מאוד, מאחר והערים 
שלנו מרוצפות כולם17.

אלא, שרבינו הזקן לא הביא סברת התוס' ולא זכרה בדבריו בדין זה להקל - ואולי לא 
ס"ל חילוק זה שהרוקח לא הזכירו. דהא המאירי18 הביא ב' פי' לחילוק בין עליה של שיש 
למחוזא, פי' א' - כמו שכתבו התוס' דלעיל, אך בפי' הב' כתב באופן אחר והוא "טעם אחר, 

שהגרירה נשמעת אף למי שאינו רואה אותה, ואינו יודע שבמקום שיש הוא גורר".

היינו שהטעם לאסור בעליית השיש הוא טעות ותקלה שתצא, ובזה אין חילוק בין עיר 
מרוצפת לאינה מרוצפת - ולכן לפי טעם זה יש להחמיר גם בעיר שכולה מרוצפת, ויל"ע 

עוד.

16( סי' של"ז ס"ק ב.
17( ואנן דחזינן דנוהגים ב 770 לגרור ספסלים הארוכים מאוד וכן שולחנות כבדים - הרי דאזלינן כדברי 

רעק"א. 
18( שבת שם.
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בענין הדלקת נרות שבת ע"י מצית 
לשיטת אדה"ז

יביא דברי אדה"ז בנוגע להדלקת נרות שבת / יבאר עפ"ז הטעם שמשליכות הנשים הפתילה ולא מניחות / יביא 
מחלוקת הב"י והמג"א בזמן קבלת שבת ע"י האשה והיוצא מכך בנוגע לנדו"ד / יביא דברי הגרא"ח נאה וערוה"ש / 
יבאר שיטת אדה"ז והערוה"ש / יביא מקובץ הערות וביאורים דיוק בשו"ע אדה"ז והיוצא מכך למעשה / יביא דברי 
אדה"ז בנוגע לכלי נקוב ומטפטף שמן לתוך הנר / יבאר הדוחק להתאים את ההדלקה במצית להנ"ל / יביא מקובץ 

מכון הוראה ומשפט / יבאר האם מתאים לשיטת אדה"ז / יסכם בנוגע למעשה.

 הת' שניאור זלמן שי' קרלנשטיין
תלמיד בישיבה

א
הטעם בהשלכת הפתילה לאחר הדלקת נרות שבת

בדין הדלקת נרות שבת פוסק אדה"ז בשו"ע )סי' רס''ג ס"ז( וז"ל: "וע"פ זה נוהגות 
בה  שהדליקו  שבידן  הפתילות  לארץ  משליכות  הנרות  והדליקו  שברכו  שאחר  הנשים 

הנרות ואינן מכבות אותן שכבר חל עליהן שבת בגמר הדלקה. ." 

כלומר, מכיוון שבשעת הדלקת הנרות האשה מקבלת על עצמה את השבת, לכן אינה 
מכבה את הנר שאתו הדליקה, אלא משליכה אותו ונכבה לבד. ויש שהסבירו1 שהכוונה 
בדברי השו"ע שנהגו "להשליך" היא להניח בנחת את הגפרור או הפתילה כך שלא יכבה 

בהנחה זו אלא אחר זמן מועט, וכך לא לעבור על איסור מכבה.

זהו משום  שנוהגות להשליך הפתילה  אדה"ז שהסיבה  בדברי  יש שהסבירו2  אמנם, 
הנשים  החמירו  אעפ"כ  ההדלקה,  לאחר  מוקצה  היא  האש  עם  הפתילה  שהרי  מוקצה, 

להיזהר גם באיסור דרבנן ולהשליך את הפתילה למרות שיכולות להניח בנחת.

אך קשה לומר כן דהרי מוקצה שכבר נמצא ביד אפילו אם לקחו באיסור יכול לטלטלו 

1( פסקי תשובות סרס"ג הע' 297, וכן מפורש ב'שלטי גיבורים' ב"במה מדליקין" אות ז'.
2( הרב מרדכי שמואל ע"ה אשכנזי מרא דאתרא דכפר חב"ד. הובא בעיתון "כפר חב"ד" גיליון ??
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לכל מקום כיון שכבר נמצא בידו, כמבואר בשו"ע3. ואפילו לדעת המחמירים במוקצה 
גמור, הרי המשך טלטולו אסור רק מדרבנן משום טלטול מוקצה, אבל השלכת הפתילה 
לארץ במקום להניח בנחת יכולה לגרום לכיבוי האש של הפתילה, שהיא מלאכה שאינה 
צריכה לגופה. דהרי בסי' רעח4 מביא אדה"ז שיטה שדבר זה אסור לא רק מדרבנן אלא גם 
חייב עליה מן התורה. וא"כ הרי לכאורה טוב יותר להניח את הפתילה בנחת ולעבור על 
איסור מוקצה דרבנן, מאשר להשליך את הפתילה לארץ ולגרום לכיבוי האש שלפי כמה 

דעות חייב עליה מן התורה.

אלא י"ל שהטעם שמשליכות את הפתילה ולא מניחות בנחת, הוא כמו שמביא אדה"ז 
"שכבר חל עליהן שבת", והסיבה שמשליכות ולא מניחות הוא כי ע"י ההנחה יכול להיות 
חשש שריפה באם לא יישמרו כמו שצריך בצורת ואופן ההנחה, אך בהשלכה יש פחות 

חשש שריפה כי נופל קצת רחוק ממקומה ויכול להיכבות ע"י הרוח. 

ב
המחלוקת בזמן קבלת שבת והנפק"מ בנוגע לעשיית מלאכה לאחר ה"נ

בנוגע לעצם הדין מתי מקבלת האשה את השבת שבעקבות כך נוהגות הנשים להשליך 
את הפתילה מידם, הנה שאלה זו תלוי' במחלוקת בין הגאונים וכן בין הראשונים, ובשו"ע5 

מביא הב"י ב' דעות ביחס לשאלה זו:

ונאסר  שבת  עליו  חל  שבת  של  נר  שהדליק  "כיון  גדולות'6:  הלכות  'בעל  דעת  א( 
במלאכה" )ומביא שם ב' דעות האם מועיל תנאי האשה שתקבל שבת רק באמירת החזן או 
לא(, כלומר, בסיום ההדלקה האשה מקבלת שבת ומחמת כך לאחר ההדלקה אינה מכבה 
את הגפרור שבה הדליקה, אלא מניחה אותו )או כלשון אדה"ז - "משליכות"( וכבה מאליו.

3( סי' שח סי"ג וסי' רסו סי"ט.
4( ס"ג.

5( סרס"ג סע"ק י'.
6( וכ"כ מרדכי לגמ' שבת אות רצג. ר"ן כג, ב ד"ה ומדאמרינן. רוקח סי' רכו. שבלי הלקט סי קפה. תניא 
רבתי סי' יב. אור זרוע ח"ב סי' יא וסי' רנו. אבודרהם בסדר מעריב של שבת. ועיין עוד ריטב"א לגמ' שבת 
כג, ב ד"ה נר חנוכה. רשב"א לשבת שם ד"ה הא דאמר. פסקי הריקנטי סי' פח בשם רב שרירא גאון. העיטור 
עשרת הדברות הלכות חנוכה. וכן משמע מלשון רבי אליהו מלונדריש ז"ל וראה שם פירושו למשנה א בפרק 

ב דברכות. 
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נרות אלא בהתחלת  "אין קבלת שבת תלויה כלל בהדלקת  ה'יש חולקין'7:  ב( דעת 
תפילת ערבית של שבת". כלומר, לפי ה'יש חולקין' אין כל קשר בין הדלקת הנרות לקבלת 

השבת, וההדלקה היא כשאר ההכנות לשבת שלא מקבלים שבת בעשייתן.

היוצא למעשה ממחלוקת זו הוא: 

א( בנוגע לזמן הברכה על הנרות: 

דהנה, בשו"ע אדה"ז כתב8: "המדליק נר של שבת ויו"ט חייבים לברך עובר לעשייתן 
בא"י אמ"ה אקב"ו להדליק נר של שבת9 או של יו"ט כדרך שמברכים על שאר כל מצוות 
מדברי סופרים עובר לעשייתן. והמנהג שמברכים אחר ההדלקה לפי שסוברין שאם תברך 
תחילה קיבלה לשבת ותהא אסורה להדליק . . וכדי שתהא הברכה עובר לעשייה אינה 
נהנית מן האור עד אחר הברכה שמשימה ידה לפני הנר מיד אחר ההדלקה עד אחר גמר 

הברכה ואז מסירה ידה ונהנית מן האור וזה נקרא עובר לעשייה".

לה  אסור  ואז  שבת  עצמה  על  מקבלת  האשה  הנרות  על  שבברכה  משום  כלומר,   
להדליק את הנרות10, לכן צריכה קודם כל להדליק את הנרות ורק אח"כ לברך. אמנם 
לפני  המצוות שמברכים  כל  כמו  לעשייתן'11  'עובר  תהיה  הברכה  הזה  באופן  כדי שגם 
מעשה המצווה12, לכן אחרי ההדלקה צריכה לכסות את הנרות בכפות הידיים13 או לעצום 

7( טור והגהות מיימוניות ספ"ה בשם התוס'. רא"ש סו"פ במה מדליקין. רמב"ם לפירוש המ"מ הל' חנוכה 
פ"ד הי"ג. רמב"ן כג, בד"ה נר חנוכה. רשב"א כג,ב ד"ה הא דאמר. ושו"ת, ח"א א'ע. רבינו ירוחם נתיב יב ח"א 

וח"ב, מ"א.
8( שם, ס"ח.

9( הערת המערכת: למנהג חב"ד )מלבד כשחל יו"ט בשבת(: "שבת קודש", וראה אג"ק ח"ו ע' קכד ובנסמן 
בשוה"ג שם. קובץ אור תורה חוב' קל ע' קיא. 

10( ב"ח ס"ג, מ"א ס"ק יב, וראה מ"מ וציונים, וראה משנה שלמה סי' טז סק"ה וסי"ז סק"ג.
11( פסחים ז, ב: "דאמר רב יהודה אמר שמואל: כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן. מאי משמע דהאי 
עובר לישנא דאקדומי הוא? אמר רב נחמן בר יצחק: דאמר קרא "וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבר את הכושי". 
אביי אמר מהכא: "והוא עבר לפניהם". ואיבעית אימא מהכא: "ויעבר מלכם לפניהם וה' בראשם". וע"ע רמב"ם 

הלכות שבת פ"ה הלכה א.
12( עיין רמב"ם הלכות שבת פרק ה' הל' א', ועיין שו"ע ורמ"א סי' רס"ג סע' ה'.

כיסוי  578 שהשמיט אדה"ז המנהג לאמר תפילת בקשה בשעת  ע'  13( להעיר מהמבואר בלקו"ש חט"ז 
העיניים בהדלקת נרות.
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עיניים14 וזאת כדי לא להנות מאור הנרות, רק לאחר הברכה יכולה להסיר את הידים או 
לפקוח את העיניים ובכך יתקיים 'עובר לעשייתן'15. 

וא"כ יוצא שבכדי שהברכה תהיה 'עובר לעשייתן' צריך לברך ורק אח"כ להדליק את 
הנרות16.

ב( בנוגע לענייננו, לגבי עשיית מלאכה אחר ההדלקה;

לשיטות שסוברות שקבלת השבת היא בהדלקת הנרות יהיה אסור לעשות שום מלאכה 
לאחר ההדלקה כולל כיבוי הנר.

לעשות  בעיה  שום  אין  ערבית  בתפילת  היא  השבת  שקבלת  שסוברות  לשיטות  אך 
מלאכה לאחר ההדלקה וכ"ש לכבות את הנר שאתו הדליקה.

ג
מחלוקת הבה"ג והב"י ופסיקת אדה"ז

והנה, בספר בדי השולחן17 )להגרא"ח נאה( כתב: "אבל אם הודלק כראוי, ומחמת איזה 
סיבה נכבה אסור לה לחזור ולהדליקו אחר שגמרה ההדלקה אע"פ שלא בירכה עדיין 

וצריך להזהיר הנשים ע"ז".

עצם ההדלקה,  ע"י  היא  דלעיל שקבלת שבת  אדה"ז  כדברי  למעשה  והיינו שהביא 
אפילו שעדיין לא בירכה, ולכן אם נכבה הנר יהיה אסור לשוב ולהדליק כיון שכבר חלה 

עליה השבת.

וחולק על זה ה'ערוך השולחן' שכתב18 "פשיטא דקודם הברכה לא הוי קבלת שבת 
יכולות  בסעיף הקודם שפיר  כמ"ש  נשים שלנו שמברכות אחר ההדלקה  ולפי"ז  עדיין, 

לכבות ואח"כ יברכו וכמדומני שכן המנהג ואין פקפוק בזה".

14( עיין פרי עץ חיים )פ"א ע"ג( ותורף דבריו הם שבשעת קבלת שבת צריכים האנשים לעצום עיניהם, 
ולפ"ז כשם שאנשים עוצמים עיניהם בעת שמקבלים שבת כך תעצום האשה את עיניה בשעת הדלקת הנר שאז 

מקבלת ע"ע שבת.
15( והבא"ח פסק בנדו"ד וכתב שיש סוד גדול בעצימת העיניים באותה שעה.

16( והרמ"א בסי' רס"ג סעי' ה' כתב: "ויש מי שאומר שמברך אחר ההדלקה, וכדי שיהיה עובר לעשייתו 
לא יהנה ממנה עד לאחר הברכה, ומשימין היד לפני הנר אחר הדלקה ומברכין, ואח"כ מסלקין היד וזה מקרי 

עובר לעשיה, וכן המנהג". 

17( סי' עד, ס"ק יט.
18( סרס"ג סי"ד.
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ונראה ששורש מחלוקתם נעוצה במחלוקת הפוסקים:

הר"ן בסוף פרק "במה מדליקין" בשם בה"ג כתב, שקבלת שבת הוה בהדלקה בלבד, 
אע"פ שלא בירכה עדיין19.

והב"י על גיליון הטור20 כתב שם שקבלת השבת תלויה דווקא בברכה21.

ומובן א"כ, שפסק אדה"ז כהבה"ג, וערוה"ש פסק כהב"י.

ד
שו"ת בקובץ 'הערות וביאורים' וההשלכה על הדלקת הנרות ע"י מצית

והנה בקובץ 'הערות וביאורים'22 כתב הרב ש.פ.ר23 בענין הדלקת נרות שבת ושיטת 
אדה"ז בזמן קבלת שבת בהדלקה, וניסה להוכיח מדברי אדה"ז שאין בעיה כלל לכבות את 

הפתילה, מכיון שמקבלות את השבת רק לאחר הברכה ולא אחר ההדלקה. 

שברכו  שאחר  הנשים  נוהגות  זה  פי  "ועל  רס"ג24:  בסי'  אדה"ז  ממש"כ  זאת  ודייק 
והדליקו הנרות משליכות לארץ הפתילות שבידן", ולפי זה מדייק25 ששיטת אדה"ז היא 
ואח"כ  יכולה לכבות את הפתילה  וא"כ  שהאשה מקבלת את השבת רק לאחר הברכה, 
לברך ללא כל בעיה, ומציין שם, שלפי"ז יוצא נפק"מ להלכה שאין כל בעיה להשתמש עם 

מצית להדלקת נרות. 

וכתב עליו שם הרב צ.ה.ר26 שדבריו אינם מובנים כלל וכלל ויצאו מהקשרם הפשוט, 
שהרי אם הדיוק הנ"ל היה עיקר תוכן הסעיף היה מובן הסברא לדייק כהנ"ל, אך באמת 
דיוק הנ"ל לא רק שאינו עיקר התוכן של הסעיף אלא עוד זאת, שלא הוזכרו אלא אגב 

עיקר תוכן הסעיף, ולכן א"א לדייק דיוק מסוים שכנגד התוכן העיקרי של הסעיף. 

19( ה'כל בו' בשם הרי"ף: "אשה שמדלקת, היא אסורה לעשות מלאכה אחר שהדליקה, דכיון שמברכת 
עליה אין לך קבלה גדולה מזו".

20( סרס"ג ד"ה כתב בה"ג.
21( וכ"כ שיבולי הלקט: "יש אנשים שמדליקים הנר בפתילה ואחר שברכו והדליקו הנר משליכין הפתילה 

לארץ".
22( תתקפב - ש"פ דברים תשס"ט.

23( שרגא פייביש רימלער, רב בברייטען בייטש ניו יורק.
24( ס"ז.

25( שהרי אם קרה ולאחר סיום ההדלקה המתינה ועדיין לא בירכה עדיין לא קיבלה על עצמה את השבת.
26( צבי הירש רימלער, כולל מנחם שע"י מזכירות כ"ק אד"ש מה"מ. 
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והנה עיקר תוכן סעיף ז': "י"א שכיון שהדליק נר שבת חל עליו השבת ונאסר בעשיית 
מלאכה אא"כ התנה שאינו מקבל עליו שבת בהדלקה זו כלל . . וי"ח ע"ז ואומרים שאין 
קבלת שבת תלויה כלל בהדלקת נרות אלא בתחילת תפילת ערבית של שבת . . וכן עיקר 
אבל המנהג כסברא הראשונה, שאותה האשה המדלקת מקבלת שבת עליה בהדלקה זו".

יוצא א"כ שעיקר תוכן ויסוד כל הסעיף הוא, שיש ב' סברות מתי חל קבלת השבת: 
א. בגמר הדלקת נרות שבת. ב. בתחילת תפילת ערבית של שבת )אמירת ברכו(. ופוסק 

אדה"ז שהעיקר כסברא הב' אבל המנהג כסברא הראשונה.

ובכל הסעיף מדגיש אדה"ז בלשונו שקבלת השבת היא דוקא בהדלקה, ולכן מופרך 
הדבר לבוא ולדייק מדברי אדה"ז שהובאו אגב הדיעה הראשונה, אף שהדיוק עצמו אפ"ל 
גם שהיוצא  ומה  איננו מתאים,  ז'( בהקשר הזה הוא  )סעי'  בנדו"ד  שנכון הוא, אך כאן 
למעשה מהדיוק הנ"ל הוא משמעותי מאוד בנוגע למעשה בפועל. ואין כאן כלל שאלה 
בדעת אדה"ז. וכמו"כ הבנת הגרא"ח נאה )דלעיל( בזה, ששיטת אדה"ז היא שמקבלות את 

השבת בהדלקה.

והנה, לפי שני ההסברים הנ"ל בשיטת אדה"ז יהיה חילוק גדול לדינא לגבי הדלקת 
שבת  שמקבלות  אדה"ז  ששיטת  ש.פ.ר  הרב  שכתב  מה  לפי  שהרי  במצית,  שבת  נרות 
בברכה, אין בעיה כלל להשתמש במצית ולכבות אותה לאחר ההדלקה, שהרי לפי שיטתו 

ודיוקו, אדה"ז מתיר לכבות, כי מקבלות שבת רק בברכה.

שבת  היא שמקבלות  אדה"ז  והוכיח ששיטת  צ.ה.ר  הרב  עליו  מה שהקשה  לפי  אך 
בהדלקה )וזה דעת אדה"ז(, יוצא שיהיה אסור להשתמש בהדלקת הנרות במצית מכיון 

שברגע שתעזוב את הלחצן תעבור על איסור מכבה ולכן השימוש במצית תהיה אסורה.

ה
הדוחק לדמות את ההדלקה במצית לדברי אדה"ז בסי' רסה

אך הנה, אולי ניתן לדמות את המצית למה שמביא אדה"ז בסי' רסה27: "אסור ליתן כלי 
מנוקב מלא שמן ע"פ הנר כדי שיהא השמן מטפטף כל שעה לתוך הנר גזרה שמא יסתפק 
מהשמן שבכלי כיון שאינו מחובר לנר ויש בזה איסור משום מכבה שעי"כ יכבה הנר בזמן 

קרוב יותר מאם לא היה מסתפק ממנו כלום והיה נוטף כולו לתוך הנר.

ואף להאומרים דמותר לחתוך נר של שעוה הדולק ביו"ט ואין בזה משום מכבה הואיל 

27( סעי' א'.
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ובשעה שחותך ממנו אינו מכבה אורו כלל ואע"פ שגורם לו להכבות במהרה אין בכך 
כלום כמו שיתבאר בסי' תקי"ד ולפי דבריהם אף כאן אין בו משום מכבה כשנוטל מהשמן 
שבכלי כיון שאינו מכהה כלל את אור הנר בשעת נטילתו שהרי נשאר עדיין שמן בכלי 
או בלא הכלי  ויטול מהנר כל השמן עם הכלי  יימלך  לנר מ"מ חוששין שמא  שיטפטף 

ונמצא מכהה אור הנר בשעת נטילתו ויש בזה משום מכבה לדברי הכל" - ע"כ.

הניצוץ  ש)לאחר  באופן  פועלת  המצית  שהרי  במצית,  ג"כ  לומר  אפשר  אולי  וא"כ 
ברגע  וא"כ  הלחצן,  על  הלחיצה  ע"י  גז שמשתחרר  זרימת  ע"י  דולקת  האש  הראשוני( 
שמשחרר את הלחצן נפסקת זרימת הגז והאש נכבית, ואולי ניתן לדמות את המצית לדין 
ב' הכלים שמביא אדה"ז, שהרי גוף המצית מורכב מההצתה של הניצוץ ומזרימת הגז וכל 
זמן הלחיצה הגז יוצא, וברגע שמפסיק זרימת הגז נכבה האש, ובמילא שימוש המצית 

בהדלקת הנרות יהיה מותר לפי היש אומרים שמביא אדה"ז.

 אך קשה לומר כן, שהרי מה שהתירו זה רק אם לא מכהה אורו אפילו במקצת, אך 
במצית מכהה אורו ברגע שעזב את הלחצן וזה באותו רגע, ויש בזה מכבה לדברי הכל. 
כלומר לגבי הדין של ב' הכלים שמביא אדה"ז ישנה שהות זמן בין רגע לקיחת הכלי לבין 

הכיבוי של האש ולכן מתיר אדה"ז.

 אך במצית, הכיבוי קורה באותו רגע של עזיבת הלחצן ללא שהות זמן בינתיים, ויוצא 
שעזיבת הלחצן היא הכיבוי בפועל ויהיה אסור להשתמש במצית בהדלקת הנרות מכיון 

שכבר חל עליה השבת.

ו
דעה נוספת שההדלקה היא בתנאי וסיכום

והנה בקובץ מכון הוראה ומשפט28 הסביר הרב א.מ.ו שלשיטתו אין בעיה בשימוש 
במצית להדלקת נרות שבת, והביא ג' טעמים: א. דכיון שלא שייך להשתמש בו רק באופן 
די"ל  ב.  שנכבה.  אחר  רק  מקבלת שבת  אינה  בודאי  מתכבה  הוא  הזה שאחר שהדליק 
שאין זה כיבוי אלא הפסקת ההבערה )ואדרבה יל"ע דאפשר שחוששין שתמשיך בהחזקת 
המצית והוי הבערה שלא לצורך(. ג. דאינו כיבוי כמו בפחמין ומיהו מדרבנן אסור וחזי 

לאיצטרופי להיתר.

תצטרך  השימוש  שבסוף  באופן  ורק  אך  אפשרי  במצית  שהשימוש  מאחר  כלומר, 
לכבות אותו, אזי מלכתחילה כשהאישה מדליקה, נעשה כאילו התנתה מראש שלא תקבל 

28( תל תלפיות מס' ס"ו עמוד 76 ע"י הר' ארי' מרדכי ורצברגר. 
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על עצמה את השבת עד אחר שתעזוב את הלחצן. ואפילו שלא אמרה כך בפירוש, עצם 
ההדלקה עם המצית היא תנאי שתקבל על עצמה את השבת רק לאחר שתעזוב את הלחצן. 

זה שמדליקה מראה שרצונה  ג"כ בנר, שהרי עצם  זאת  ולכאורה אולי אפשר לומר 
לקבל את השבת רק לאחר שתכבה.

 אך א"א לומר כן, שהרי בנר הכיבוי הוא עוד פעולה, ולכן אומרים שתניח בנחת שלא 
יכבה, אך במצית עצם עזיבת הלחצן זהו עדיין חלק מפעולת ההדלקה, ולכן ניתן לומר 

שיש מקום להתיר השימוש במצית באופן הנ"ל.

אך, מכיון שדעת אדה"ז )כמו שהביא שם בסי' רס"ג סעיף ז'( שהאפשרות של לעשות 
תנאי שקבלת השבת תהיה רק אחרי הברכה זהו אך ורק בשעת הצורך29, א"כ נראה שיהיה 
בעיה להשתמש במצית בשימוש קבוע מכיון שעצם השימוש במצית להדלקת נרות שבת 
היא סוג של הצהרה שמקבלים את השבת רק לאחר עזיבת הלחצן, ולדברי אדה"ז לא רצוי 

לסמוך על התנאי. 

יוצא לסיכומם של דברים: לשיטת אדה"ז שמקבלות את השבת בהדלקת הנרות, לא 
רצוי להשתמש במצית גז להדלקת הנרות כי אז יש תנאי לקבל את השבת באיחור מה 

אחרי סיום ההדלקה וכנ"ל.

אך לשיטות שסוברות שמקבלות שבת לאחר הברכה או בתפילת ערבית כנ"ל, השימוש 
במצית יהיה מותר ללא כל חשש.

29( תשב"ץ סי' ח'. מרדכי שם. מנהגים )טירנא( ערב שבת. רמ"א שם. מ"א סק"כ. כל בו בשם רבינו פרץ. 
וראה מ"מ וציונים.
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בענין איסור יציאה מארץ ישראל
יביא ב' המקורות מהכתובים לאיסור יציאה מא"י / יבאר בדעת הרמב"ם הגדרת האיסור כלפי כהן וישראל / יבאר 
בדעת התוס' שמחלק בין כהן וישראל בשונה משיטת הרמב"ם / יביא מחלוקת הרשב"ם והרמב"ן בטעם האיסור / 
יבאר הנפק"מ בזה / עפ"ז יתאים ב' השיטות במהות האיסור לב' הדעות בטעם האיסור / יחקור בזמן חלות האיסור 

/ יבאר דעת הרמב"ם בזה / עפ"ז יתלה מחלוקתם בחקירה הנ"ל / יביא התייחסות כ"ק אד"ש מה"מ בנושא

 הת' מיכאל רפאל הכהן שי' כהן
תלמיד בישיבה

א
שני המקורות לאיסור היציאה מא"י

איסור היציאה מארץ ישראל אינו מפורש בכתובים, אך בגמ' במס' בבא בתרא1 מוצאת 
לכך מקור מהתושב"כ, בנוגע למחלון וכליון:

במגילת רות2 מסופר על אלימלך ואשתו נעמי שלהם היו שני בנים ושמותם מחלון 
וכליון. בהמשך חייהם עברו מחלון וכליון לגור בארץ מואב. באותו הזמן מת אלימלך 
ומחלון וכליון נשאו נשים מאוביות אחת בשם ערפה והשנית בשם רות, ולאחר עשר שנים 

מתו מחלון וכליון. 

ואומרת ע"כ הגמ': "וכן היה ר"ש בן יוחאי אומר אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו 
ופרנסי הדור היו ומפני מה נענשו מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ".

וכך הביא גם בפי' המלבי"ם3, שהסיבה שמתו הייתה משום שעזבו את ארץ ישראל ולא 
התכוונו לחזור אליה. וכ"כ הרמב"ם בהל' מלכים שיובא להלן.

ואולי י"ל מקור נוסף ממנו ניתן ללמוד את האיסור: בפרשת מטות4 מובא שבני גד ובני 
ראובן בקשו ממשה רבינו לתת להם נחלה בעבר הירדן המזרחי מפני המקנה הרב שהיה 

1( צא, ב.
2( פ"א, ב-ו.
3( לרות שם.

4( פ"לב, א-ו.
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ברשותם. ובמדרש רבה5 נאמר בזה: "וכן אתה מוצא בבני גד ובבני ראובן שהיו עשירים 
והיה להם מקנה גדול וחיבבו את ממונם וישבו להם חוץ מארץ ישראל לפיכך גלו תחילה 

מכל השבטים שנאמר6 ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה". 

וא"כ נמצא שהסיבה שבני הראובני והגדי גלו תחילה היא משום שנענשו ע"כ שבקשו 
נחלה מחוץ לארץ ישראל, ומכאן יש להסיק שיש איסור בדבר7.

נמצינו למדים, המקור לאיסור היציאה מארץ ישראל והחומרה הרבה בכך. 

ב
שיטת הרמב"ם באיסור יציאה מא"י בישראל ובכהן

והנה, הרמב"ם8 הביא ענין זה להלכה, וכך פסק: "אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה 
לארץ לעולם אלא ללמוד תורה ולישא אשה . . ויחזור לארץ". 

ובמקום נוסף מתייחס הרמב"ם לאיסור יציאה מא"י בהלכות אבל9, ושם כותב הרמב"ם: 
"מותר לכהן להיטמא בבית הפרס או בחוצה לארץ לדבר מצווה בזמן שאין שם דרך אלא 
היא כגון שהלך לישא אשה או ללמוד תורה אע"פ שיש שם מי שילמדו בארץ ישראל לא 

מן הכל אדם זוכה ללמוד"

ויש לדקדק בפרטי השינויים בין פסיקת הרמב"ם בנוגע ליציאה מהארץ אצל כהן ובין 
היציאה של ישראל, שיש בהם כמה חילוקים, וכדלקמן:

", ומשמע מכך שרק   .  . . לעולם, אלא   . לגבי ישראל אומר הרמב"ם "אסור לצאת 
בדברים הללו שאותם מונה לאחמ"כ יהיה מותר לצאת מהארץ. 

וכן ממשיך לאח"ז - "ויחזור לארץ", משמע שלאחר שסיים את הפעולות שנתנו לו את 
ההיתר לצאת מא"י, חובה עליו מיד לחזור חזרה לארץ.

ההיתר  כלומר,  היא",  אלא  דרך  שם  שאין  "בזמן  הרמב"ם  כותב  כהן  לגבי  משא"כ 

5( מטות פרשה כב סימן ז.
6( ד"ה א ה, כו.

7( מכך שהיו היחידים מכל השבטים שביקשו נחלה מחוץ לא"י וע"ז נענשו נראה שיש בזה מן האיסור 
לצאת מא"י, ואף שהמדובר שם הוא לפני שנכנסו לא"י ובנדו"ד מדובר על היציאה מא"י, עכ"פ רואים מכך 

חומרה רבה בענין זה.
8( הל' מלכים פ"ה ה"ט.

9( פ"ג הי"ד.
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)בנוגע לכהן( הוא כאשר אין אפשרות אחרת בשביל לקיים את אותה מצוה. וממשיך ונותן 
יותר,  גדול  תורה החידוש  לימוד  )ולגבי  תורה"  ללמוד  או  לישא אשה  "כגון  דוגמאות: 
אפילו אם יש מי שילמדו בארץ, אלא שלימודו יהיה טוב יותר בחו"ל(. ומשמע מדבריו 
שלאו דוו/קא במצוות אלו בלבד יהיה מותר לצאת מא"י, אלא לכל מצווה שאי אפשר 

לעשות אותה בארץ ישראל יהיה מותר לצאת לחו"ל. 

וכן הרמב"ם לא מגביל את זמן השהות בחו"ל לענין כהן ולא כותב שעליו לחזור מיד 
בחזרה לארץ.

וההסבר בזה בפשטות:

)כפי  ישראל  מארץ  לצאת  הכללי  האיסור  א(  שונים:  פרטים  שני  ישנם  זה  באיסור 
העמים10.  ארץ  טומאת  משום  ישראל  מארץ  לצאת  בכהן  הפרטי  האיסור  ב(  שנת"ל(. 
כלומר, בזמנם היו נוהגים הגויים לזרוק את המת לרחוב בחוץ, ולכן קיים שם טומאה 

בכ"מ, וזוהי הסיבה שאסור לכהן לצאת מא"י, שלא יטמא בטומאתם.

והיוצא מכ"ז:

מצד האיסור הפרטי שבכהן אין הבדל במטרת היציאה, ללמוד תורה או לקיים שאר 
מצוות, כיון שבכל מקרה הוא יטמא ולא נוגע לאיזה מצוה הוא יצא, וכמו"כ, אין הבדל 
אם חוזר לארץ או לא חוזר לארץ, כיון שזהו דין בפ"ע ששייך לעניני טומאה. אלא, מכיון 
שחל על הכהן גם האיסור הכללי של היציאה מא"י, לכן גם הוא מותר לצאת רק כשיש בזה 

מטרות חשובות כנשיאת אשה או לימוד תורה.

ומובן א"כ לשיטת הרמב"ם, שאיסור היציאה הוא הן בכהן והן בישראל ולשניהם אסור 
וללמוד תורה. אלא שבהל'  לצאת מהארץ אלא למטרות חשובות בלבד כנשיאת אשה 
מלכים ששם עיקר הענין מביא הרמב"ם את כל הפרטים באיסור, ובהל' אבל רק מביא את 

טעם ההיתר של כהן לצאת לחו"ל, מצד מצוה חשובה.

ג
שיטת התוס' באיסור יציאה מא"י בישראל ובכהן

במסכת עבודה זרה11 איתא: "ואם היה כהן מטמא בחוצה לארץ לדון ולערער עמהם 
. ומטמא ללמוד תורה ולישא   . וכשם שמטמא בחוצה לארץ כך מטמא בבית הקברות 

10( שבת יד, ב.
11( יג, א.
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אשה". כלומר, לכהן מותר לצאת לחו"ל ע"מ לישא אשה וללמוד תורה ואע"פ שנטמא 
בכך.

כתובות13  במס'  והרי  ישראל,  מארץ  לצאת  יכול  שכהן  יתכן  כיצד  התוס'12,  והקשו 
מסופר על יהודי אחד )ישראל( שרצה לצאת לחו"ל כדי לייבם ורבי חנינא גער בו באמרו: 
"אחיך ירד נשא כותית וברוך המקום שהרגו, שאתה תלך בדרכיו?". וא"כ, לכאורה פשוט 
מדברי הגמ' הנ"ל שאפילו לייבם אשה לא יוצאים מא"י, ואיך למדנו לגבי כהן שמותר 

לצאת ע"מ לישא אשה.

ותירצו, שהמדובר במס' כתובות )שגער בו ר' חנינא( הוא בשאין דעתו לחזור, ולכן 
אסור לצאת, אבל כאן בנוגע לכהן מדובר שדעתו לחזור, ולכן יהיה מותר לצאת בשביל 

לישא אשה וללמוד תורה.

ונמצא, שלפי תוס' היתר היציאה מא"י הוא רק אם בדעתו לחזור, וכך יש לחלק לפי 
שיטתו:

לכהן - יהיה מותר לצאת רק למטרות חשובות כגון לישא אשה וללמוד תורה )כפי 
שנת"ל בגמ' שזהו המטרות שלשמן קיים ההיתר(. ועוד זאת, יתאפשר לו לצאת רק אם 

בדעתו לחזור.

)אף שאינן חשובות כלימוד תורה  יהיה מותר לצאת לכל שאר המצוות   - לישראל 
וכו'(14, וגם הוא כמובן - ובלבד שיחזור.

ולסיכום הענינים:

שיטת הרמב"ם - האיסור בכהן ובישראל הוא אחד ודיניהם שווה.

שיטת התוס' - האיסור שונה בכהן ובישראל, שלישראל יהיה מותר אף למטרות שונות 
ולכהן יהיה מותר רק במטרות חשובות. והמשותף בשניהם שצריך שיהיה בדעתם לחזור.

ד
מחלוקת הרשב"ם והרמב"ן בטעם האיסור

והנה, בטעם האיסור לישראל לצאת מא"י, מצינו שני טעמים:

12( ד"ה ללמוד תורה ולישא אשה.
13( קיא, א.

14( שהרי תי' התוס' היה שכל הבעיה באותו ישראל שיצא לחו"ל הייתה שלא היה בדעתו לחזור, ומובן 
לכאורה שבאם היה בדעתו לחזור היה מותר גם בנוגע לשאר המצוות, וא"כ מוכח כנ"ל.
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א( הרמב"ן בהשגותיו על ספר המצוות15 כותב: "מצווה ד' - שנצטווינו לרשת הארץ 
מן  זולתנו  ביד  נעזבה  ולא  וליעקב  ליצחק  לאברהם  לאבותינו  יתעלה  הא-ל  נתן  אשר 
האומות או לשממה והוא אמרו להם והורשיתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את 
הארץ לרשת אותה . . ואומר אני כי המצווה שחכמים מפליגים בה והוא דירת ארץ ישראל 
עד שאמרו בכתובות )דף קי, ב( כל היוצא ממנה ודר בחוצה לארץ יהא בעיניך כעובד 
ע"ז . . הכל הוא ממצות עשה הוא שנצטווינו לרשת הארץ לשבת בה, א"כ היא מצות עשה 

לדורות מתחייב כל אחד ממנו ואפילו בזמן הגלות כידוע בתלמוד ובמקומות הרבה". 

ובביאור דבריו כתב ה'שלטי גיבורים'16: "דאין מצוה ללכת לא"י ע"מ לשוב ואפילו 
למ"ד דהאידנא מצווה ללכת לא"י היינו דוקא ע"מ לדור אבל ההליכה ע"מ לצאת אין בה 
מצווה . . דעיקר ההליכה והיציאה תלוי בדירה, וכן יש בספר תשב"ץ בשם המהר"ם ז"ל 
ומלתא דמסתבר הוא דמה מצווה יכול להיות בהולך לא"י ע"מ שוב מי בקש זאת מידו . . 

וכיון דאין כאן נחת רוח לפניו יתברך".

ומובן מזה: לשיטת הרמב"ן יש מצוות עשה17 )מ"ע ד'( לשבת בארץ שנאמר "והורשיתם 
את הארץ וישבתם בה". וכפי שמביא ה'שלטי גיבורים' קיום מצוה זו הוא רק כאשר יש לו 

דירה בארץ ובא לגור בה, אך בכניסה לארץ ע"מ לחזור אין מצוה כלל.

ועפ"ז מובן שכל הטעם באיסור היציאה מא"י להרמב"ן הוא משום ביטול מצוות עשה, 
שבכל רגע שיוצא מבטל את עצמו מקיום מצוות יישוב א"י.

ב( לעומת זאת, הרשב"ם18 הביא לכך טעם אחר, וכתב: "שמפקיע מן המצוות". כלומר, 
שאדם בא"י הוא מחוייב בכל המצוות התלויות בארץ )שמיטה, מעשר וכו'( וכאשר האדם 

יוצא מהארץ הוא מפקיע את עצמו ממצוות אלו, וזהו טעם האיסור ביציאה מא"י.

15( השגות הרמב"ן על ספר המצות שביתת העשין עשה ד'.
16( מסכת שבועות דף ז עמוד ב בדפי הרי"ף.

17( ומה שלא הזכיר הרמב"ם את מצוות יישוב א"י בכלל המ"ע, הנה בס' 'מגילת אסתר' כתב ליישב זה, 
משום שהוא מצווה שאינה נוהגת בזה"ז אלא רק בתחילה לפני שגלו ישראל, וא"כ יתכן שאף לפי הרמב"ם 
המצווה היא מהתורה. אך רבים דחו את דבריו וביניהם הגר"ע יוסף שכתב שהרי הרמב"ם מנה את מצות בניין 
ביהמ"ק חלק ממניין מ"ע אע"פ שיבנה אותו מלך המשיח. ויש שרצו לומר באו"א, ע"פ מ"ש הרמב"ם בשורש 
הרביעי בסהמ"צ ש"אין למנות ציוויים הכוללים התורה כולה" ולכן לא הביא זאת הרמב"ם מפני שעל מצווה 
מצוות  הרמב"ם  שמביא  ממה  לכאורה  לדחות  אפשר  וג"ז  המצוות".  כל  כנגד  שקולה  א"י  "ישיבת  אמרו  זו 
"אהבת ישראל" שאף היא שקולה ככל התורה. ועיין במ"ש הגר"א סולביצ'יק בענין זה, שגם לפי הרמב"ם יש 
מצווה ביישוב א"י, אלא שלשיטתו היא בגדר "מצווה קיומית" שהיא ייעוד והבטחה אך אינה "מצווה חיובית" 

שחייבים לקיימה כשאר מ"ע. וכ"כ גם ה'אבני נזר' והגר"מ פיינשטיין. ויש להאריך בכ"ז ואכ"מ.
18( בבא בתרא צא. א ד"ה אין יוצאין.
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ה
הנפק"מ בין הטעמים

ולכאורה י"ל הנפקא מינה שיכולה לעלות בין השיטות של הרשב"ם והרמב"ן:

יוצא  הוא  ישראל, האם כאשר  בארץ  לביקור קצר19  מגיע  בחו"ל  יהודי שגר  כאשר 
מהארץ חזרה למקומו הוא עובר על איסור יציאה מא"י, או שאינו עובר על האיסור.

בפשטות, לשיטת הרשב"ם יש בזה איסור משום שסובר שהטעם על האיסור זה הוא 
משום שמפקיע עצמו מהמצוות התלויות בארץ, ולכן למרות שאינו גר בא"י, בזמן הביקור 
חלו עליו המצוות התלויות בארץ, וכשיוצא מהארץ נפקע ממנו המצוות הללו, ולכן יוצא 

שהוא ממש עובר על האיסור20.

יוצא, שכל האיסור הוא משום  גיבורים'  אמנם, לשיטת הרמב"ן ע"פ הסבר ה'שלטי 
שמבטל המצוות עשה של יישוב א"י, וא"כ רק כשיש לו דירה בארץ והוא נעקר ממקומו 
כדי לגור בחו"ל יעבור על האיסור )כפי שנת"ל שהמצווה היא לגור(, אבל במקרה הזה, 
מלכתחילה לא היה לו דירה בארץ, ולכן כשהוא יוצא בחזרה לחו"ל הוא לא מבטל מצוות 

עשה, וממילא לא עובר על איסור היציאה מארץ ישראל.

ו
התאמת השיטות בטעם האיסור למהות האיסור

וע"פ כהנ"ל אפשר לתווך בין השיטות מהו האיסור )הרמב"ם והתוס'( להשיטות מהו 
טעם האיסור )הרמב"ן והרשב"ם(:

הרמב"ם ס"ל כשיטת הרשב"ם בטעם האיסור, והרמב"ן ס"ל כשיטת התוס', ולכאורה 
כך י"ל: הרמב"ם סובר שאיסור יציאה מא"י מלבד "לישא אשה וללמוד תורה" תקף לכולם 
בין לכהן ובין לישראל, הטעם לכך הוא משום שסובר כשיטת הרשב"ם שכל האיסור הוא 
משום שמפקיע מהמצוות התלויות בארץ, ולכן ברגע שיוצא מהארץ מפקיע את עצמו 
מהמצוות התלויות בארץ, וא"כ אין לחלק בזה בין כהן וישראל, וההיתר הוא למטרות 

חשובות בלבד.

אבל הרמב"ן סבר שטעם האיסור הוא שמבטל עצמו ממצות יישוב א"י, וא"כ יסבור 

19( ראה בהע' הבאה.
20( במקרה שהיה תקופת זמן ממושכת )חודש וכדו'( שנחשב ע"פ הלכה מבני המקום להתחייב במצוות.
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כשיטת התוס' שנותנים דגש על החזרה, ומשמע מכך שאין בעיה שישראל יצא לחו"ל לכל 
מטרה רק צריך שיהיה בדעתו לחזור, וזה עולה בקנה אחד עם שיטת הרמב"ן שכל עוד 
שהוא לא ביטל את הדירה שלו בארץ ישראל ויצא לחו"ל לא מבטל מצוות עשה, וא"כ 
זוהי הסיבה שאינו עובר על איסור יציאה מהארץ אפי' כשנוסע לכל מטרה כיון שהעיקר 

הוא שיחזור לארץ בחזרה.

ובסגנון אחר: לפי שיטת התוס' מותר לצאת מהארץ לכל מטרה, כי ביציאה זמנית אינו 
עובר על האיסור )כשבדעתו לחזור(, אלא שנתחדש בכהן דין טומאה וזה גורם לחילוק 

בין כהן לישראל. 

ז
חקירה בזמן האיסור - ביציאה או בשהייה

ויש להוסיף ביאור בזה, ובהקדים:

יש לחקור מתי בדיוק נפעל האיסור ביציאה מא"י, דאפ"ל בזה ב' אופנים:

א( איסור היציאה הוא הנקודה השלילית שבזה, כלומר, שלא לצאת מא"י. וממילא 
בעת היציאה מא"י כבר עובר על האיסור.

כלומר,  א"י.  שאינו  במקום  בפועל  כשנמצא  חיובי  באופן  הוא  היציאה  איסור  ב( 
שהאיסור הוא שלא להימצאות בכל הארצות שאינם א"י. וממילא יחול האיסור רק כאשר 

יעבור לאותה הארץ וישהה שם.

והנפק"מ בזה: כשאדם יצא לחו"ל עקב סיבה מותרת, כגון ללמוד תורה, ולאחר מכן 
נתבטלה אותה הסיבה. לפי אופן הא' לא מתחדש כאן איסור בזמן השהייה בחו"ל, משא"כ 

לאופן הב' יש איסור בזמן זה21.

ובשלשה   .  . מצרים  מארץ  חוץ  העולם  בכל  לשכון  "ומותר  פסק22:  הרמב"ם  והנה 

אין אצלם פעולה של  אופן הא'  חו"ל הגרים שם באופן קבוע, שלפי  ליושבי  בנוגע  נוספת,  ונפק"מ   )21
יציאה מא"י, וממילא אין האיסור חל לגבם. משא"כ לפי אופן הב' כל זמן השהייה שם נכלל באיסור היציאה 
מא"י. אמנם ודאי שאין לומר שחל האיסור בנוגע לבנ"י הגרים שם אף לשיטת הרמב"ן, וכפי שכתב הגר"מ 
פיינשטין שזהו ע"ד מצוות ציצית ועוד שאין בהם חיוב לקיימם כמצות תפילין וכיו"ב, אלא רק כאשר ילבש 
עליו טלית בעלת ארבע כנפות וכו', כמו"כ בנדו"ד לגבי יהודים שגרים בחו"ל באופן קבוע אין להם מגורים 
בא"י ע"מ שנחשיב היציאה כאיסור יציאה מא"י. וראה בלקו"ש ח"ב ע' 617 ואילך בהוספות לפ' ראה בנוגע 

ליישוב א"י והגדרתו.
22( הלכות מלכים פ"ה ה"ז.
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ומבואר מדבריו שאין כלל איסור שהייה  מקומות הזהירה תורה שלא לשוב למצרים". 
בחו"ל, ואין מניעה לשכון בכל מקום בעולם, למעט ארץ מצרים. משמע, שהאיסור הוא 
היציאה מא"י לחו"ל, וכל שיצא, אינו עובר איסור נוסף בשהייה, והיינו כפי אופן הא' הנ"ל.

לחזור לארץ מצרים לסחורה  "מותר  ישיבה במצרים23:  לגבי  קובע הרמב"ם  גם  כך 
ולפרקמטיא . . ואין אסור אלא להשתקע שם. ואין לוקין על לאו זה, שבעת הכניסה מותר 

הוא; ואם יחשב לישב ולהשתקע, אין בו מעשה". 

מארץ  ביציאה  הוא  העיקר  במצרים  ישיבה  של  תורה  שבאיסור  מכך  עולה  הרי, 
ישראל24, ולא בישיבה, כפי שאומר ש"אם יחשב . . אין בו מעשה" לאחר הכניסה - יהיה 

אסור אלא שאינו לוקה על המשך שהייתו שם25.

]אמנם יש לציין ההבדל בזה בין בן חו"ל, שנולד שם, לבין בן הארץ, שאסור לו לשכון 
בחו"ל, שכך עולה גם מדברי הרמב"ם עצמו, שהבדיל )באותה הלכה שם(, בין "לצאת 
מא"י לחו"ל", ובין "לשכון בחו"ל" - יציאה מותרת ללמוד תורה ולישא אשה ולהציל מיד 

הגויים ולסחורה, ואילו לשכון בחו"ל מותר רק אם "חזק שם הרעב".[

ולכאורה הוא הדין ביציאה מן הארץ לחו"ל, האיסור הוא ביציאה, ולא בשהייה.

על  עובר  הוא  לבין השהייה מתי  היציאה  בין  חילוק  אולם להרמב"ן26 משמע שאין 
איסור, אלא כנ"ל רק מתי שמבטל את דירתו שבארץ ועובר לגור בחו"ל.

ונמצא לפי"ז שהרמב"ם והרמב"ן כאן אזלי לשיטתייהו בשיטתם בנוגע להיתר היציאה 
וטעם האיסור:

ישיבה  נת"ל שיטת הרמב"ן בטעם האיסור, שמבטל עצמו ממצות עשה של  דהנה, 
בא"י. וכמו"כ ההיתר הוא גם במצוות שאינן חשובות כ"כ. משא"כ לשיטת הרמב"ם טעם 

23( הל' ח'.
24( אמנם אי"ז מוכרח, דאפ"ל שישנו איסור בישיבה רק ש"אין לוקין על לאו זה" כאשר בעת הכניסה היה 
מותר משום שלא התכוון לשכון שם, אך לאחר שהיה בכוונתו לשכון שם נאסר על הישיבה )אמנם אינו לוקה 
כי אין בו מעשה היות שכבר נמצא שם. ואולי יש לדייק מלשון הרמב"ם ש"אם יחשב לישב ולהשתקע" משמע 
שהוא הוספה על דבריו ש"בעת הכניסה מותר הוא", והיינו שההיתר בעת הכניסה הוא שאינו חושב להשתקע 
אך כאשר יחשוב כך יהיה אסור - בכניסה. וכן משמע מדברי הרמב"ם לעיל הל' ז' ש"מותר לשכון בכל העולם", 

כנ"ל. אך יש לעיין בזה.
25( עכ"פ להשתקע אסור, שהרי הרמב"ם סיים באומרו: "ויחזור לארץ".

26( עה"ת במדבר לג, נג. ובהשגותיו בסהמ"צ מצוה רביעית הנ"ל.
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בחשיבות  חילוק  ואין  בארץ  שתלויות  המצוות  מן  עצמו  שמפקיע  משום  הוא  האיסור 
המצוות שבשבילם נוסע.

וא"כ מובן שלפי הרמב"ם שסובר שכל האיסור זה משום שמפקיע את עצמו מהמצוות 
התלויות בארץ - מצד זה האיסור הוא ביציאה, שאז כבר הופקע מן המצוות. ולכן יהיה 

אסור לצאת אלא רק למטרות חשובות.

ולפי הרמב"ן שסובר שכל האיסור זה משום שמבטל מצוות עשה, וענין זה תלוי בדירה 
- מטעם זה אינו מחלק בין יציאה לשהייה - כי מה שנוגע הוא שיהיה בדעתו לחזור - 

וכנ"ל. 

ח
התייחסות של כ"ק אד"ש מה"מ בנושא

לחביבותא דמילתא:

בליווי חתנו אצל הרבי מה"מ  "סוד שיח" מובא, כשעבר האדמו"ר מערלואי  בספר 
ב'חלוקת דולרים', שאל הרבי מה"מ את החתן האם ממשיך הוא במסע עם חותנו האדמו"ר, 

וענה החתן שמכיון שהינו כהן בכוונתו לחזור לארץ.

אמר לו הרבי מה"מ )להלן התוכן, הל' אינו מדוייק(: תלמיד תמיד הולך אחר הרב 
מבלי לשאול שאלות, וכשיגיע לאה"ק יבדוק עם רב מורה הוראה האם עשה נכון, ובאם 

לא - יעשה ע"כ תשובה.

ולכאורה, כמו"כ ומכ"ש שכן הוא גם בנוגע לחסידים ותמימים, אשר נוסעים לחצרות 
קודשנו לשהות בצלו של כ"ק אד"ש מה"מ, ראשית צריכה להיות ההנחה הפשוטה שחסיד 
הוא תמיד נמצא בקרבת הרבי, וזה הטעם שיוצא מא"י. ובנוסף לכך, כפשוט שישנו ההיתר 

מרב מורה הוראה כ"א בנוגע לענינו.

ובהקשר לזה יש לציין לב' 'מענות קודש' של כ"ק אד"ש מה"מ בנושא:

א( לא' שכתב שביקש מאביו שיבוא לחתונתו המתקיימת בניו-יורק, אך אביו ענה לו 
שאין ביכולתו לנסוע לניו-יורק27.

את התיבות "בקשתי שיבוא על חתונתי" הקיף הרבי מה"מ בעיגול וכתב: 

"? המצא היתר בזה )ליציאה מאהקת"ו( ע"פ שו"ע".

27( ב'קובץ מענות קודש' ע' 75.
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ב( לאשה )נשואה( שטסה לחו"ל )לא לצורך חתונה( כתב28:

"בודאי תקשר זה עם איזה דבר מצוה, המתיר יציאה מארץ הקודש".

28( אג"ק חי"ט ע' רלו. ועיין ב"בירורי מנהגים" להרה"ח שבתי יונה שי' פרידמן )ע' 140 ובהע' 41 ובהנסמן 
שם( שהאריך בכ"ז.
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תפלה מול חלון זכוכית שבבואתו 
משתקפת שם

יסתפק בדין המתפלל מול חלון שבבואתו משתקפת שם / יביא מקור הדין בעניין המתפלל אחורי רבו / יביא דברי 
הרדב"ז שזהו משום דמחזי כמשתחווה לרבו וה"ה למראה / יביא האחרונים שנקטו כהרדב"ז להלכה / יביא תמיהת 
המהרש"ם על דברי הרדב"ז / ידון האם דיבר הרדב"ז גם בחלון וכה"ג / יביא דברי הפוסקים בזה / יסתפק האם דין 
זה תלוי בדין אסור שחיטה לתוך כלי עם מים / יבאר דיש לחלק בין המקרים / ידון אם האיסור להתפלל מול מראה 

הוא דווקא בתוך ד' אמות / ידון אי הוי אסור רק ביחיד או גם בציבור / יסכם העולה מכהנ"ל

הרב גמליאל הכהן שי' רבינוביץ 
מח"ס "גם אני אודך"

הקדמה:
הסתפקתי כעת בגלל הקורונה שמתפללים מנינים בחניה של הבנין, ויש שם מכוניות 

עם חלונות, ויש כאלה שמתפללים שמונה עשרה מול החלונות, אם שפיר דמי?

והגאון האדיר המפואר רבי אמיר ולר שליט"א, מח"ס אמרתו ארץ, ירוץ דברו, ושא"ס 
נכבדים, כתב לי וזה לשונו: כעין זה נשאלתי לגבי תפלה בעזרת נשים אשר בכותל המזרח 
ישנם חלונות לכל רוחב העזרה, ובעזרה זו לומדים אברכי כולל באופן קבוע, האם רשאים 

להתפלל שם מול החלונות אשר בבואתם משתקפת שם. וזה החלי בעזר צורי וגואלי.

א
מקור הדין

ונחלקו  רבו".  אחורי  ולא  רבו  כנגד  לא  אדם  יתפלל  "אל  איתא:  בברכות1  בגמרא 
הראשונים בטעם הדבר: לדעת רש"י, אין להתפלל אצל רבו משום שמראה כאילו הם 

שוים, ואף אחורי רבו אסור משום יוהרא. ע"ש. 

1( כז, ב.
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דנראה  משום  אסור  רבו  דאחורי  דטעמא  מפרשים  "דיש  כתבו:  התוספות2  אמנם 
כמשתחוה לרבו". 

ואילו לדעת רבינו יונה3 הטעם שאסור להתפלל אחורי רבו הוא משום דשמא יצטרך 
רבו לפסוע ג' פסיעות לאחוריו בעוד שהוא מתפלל, ולא יוכל להפסיק. ועוד כתב דאם 
והטור5 שכל שהרחיק ארבע  וכן כתבו הרא"ש4  הרחיק ממנו ארבע אמות מותר. ע"ש. 
אמות מותר. ועיין בבית יוסף6 שכתב מהיכן למדו זה. ע"ש. ומרן ז"ל בשלחנו הטהור7 
פסק וז"ל: לא יתפלל בצד רבו ולא אחורי רבו ולא לפניו. ואם הרחיק ממנו ארבע אמות 

מותר. עכ"ל.

והנה הרדב"ז8 כתב וז"ל: עוד יש ראיה ממה שאמרו ז"ל אסור לאדם שיתפלל אחורי 
רבו, ושמעתי בטעמו של דבר שלא יאמרו משתחוה הוא לרבו. וכמדומה לי שהוא מן 
הירושלמי אלא שלא נפנתי לבקש. ומזה הטעם בעצמו אנו אוסרים להתפלל כנגד המראה 
שלא יאמרו משתחוה הוא לבבואה שלי. עכ"ל. הרי שלמד מן האיסור להתפלל אחורי רבו 

שאסור להתפלל גם נגד מראה. והוא ע"פ הטעם המובא בתוס' הנ"ל9.

ב
האחרונים שהביאו ד' הרדב"ז להלכה

ע"ז,  וכתב  הנ"ל,  כנסת הגדולה10 הביא להלכה דברי הרדב"ז  ומרן החבי"ב בשיירי 
שהוצרך לתת טעם זה כדי לאסור אפילו כשעוצם עיניו, אבל כשאינו עוצם עיניו בלאו 
הכי אסור מפני שמבטל הכוונה, וכמו שכתב המרדכי11 לענין ציורים בספרים שמתפללים 

בהם. ע"ש. 

2( שם ד"ה ולא.
3( יח, ב, ד"ה "אל".

4( סי' ה.

5( סי' צ.
6( שם.

7( סי' צ סעיף כד.
8( בתשובה ח"ד )סוף סי' אלף קעח(.

9( ועיין בשו"ת עולת יצחק ח"ב )סי' מא אות ג( שכתב דלא מצינו טעם זה בירושלמי כפי שנדמה להרדב"ז, 
ואדרבא הגר"א כתב דלהירושלמי הטעם כרבינו יונה וכו'. ע"ש.

10( סי' צ הגב"י סק"י.
11( ע"ז פ"ג סי' תתמ.
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וז"ל  ויש לציין שגם בש"ע12 פסק שאין להתפלל כנגד דברים המסיחים את הדעת, 
שם: הבגדים המצויירים אע"פ שאינם בולטות ]א"ה: נדצ"ל בולטים[ אין נכון להתפלל 
כנגדם, ואם יקרה לו להתפלל כנגד בגד או כותל מצוייר יעלים עיניו. ע"כ. ומקורו מדברי 

הרמב"ם בתשובה13 שהובאה ביתה יוסף14. 

ובבאר  רבה15,  באליה  ומהם:  רבים,  באחרונים  להלכה  הובאו  הנ"ל  הרדב"ז  ודברי 
היטב16, ובמחצית השקל17, ובפמ"ג18, ובשלמי ציבור19, ומרן החיד"א בקשר גודל20, ובחסד 
לאלפים21, ובכף החיים פלאג'י22, ובמשנ"ב23, ובבן איש חי24, ובכף החיים סופר25, ובקצות 
השלחן26 ועוד. ע"ש. וע"ע בשו"ת ישכיל עבדי27, ובשו"ת שערי צדק חירארי28, ובשו"ת 
ויצבור יוסף בר29 ע"ש. ויש אומרים דמהאי טעמא יש לכסות את המראות הנמצאות בבית 
האבל ל"ע, כיון שמתפללים שם כל ימי השבעה, שלא יכשלו הרבים, וכמ"ש מרן הגר"ע 

יוסף זצ"ל בספר חזון עובדיה אבלות ח"ג30 ע"ש.

12( סי' צ סעיף כג.
13( הוצאת מקיצי נרדמים מהדורת פריימן סי' כ ומהדורת בלאו סי' רטו.

14( שם.
15( ס"ק כח.

16( סק"ל.
17( ס"ק לז

18( מש"ז סק"ו
19( דף קט ע"ד.

20( סי' יב אות כב.
21( ס"ק יח.

22( סי' טו אות ט.
23( ס"ק עא.

24( פר' יתרו אות יד.
25( אות קלח.

26( ח"א סי' כ ס"ה.
27( ח"ח )חיו"ד ס"ס יט(.

28( סי' כז.
29( שלום ח"ב סי' יח.

30( ע' נב.
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ג
תמיהת המהרש"ם על ד' הרדב"ז הנ"ל 

איברא דחזיתיה להגאון מהרש"ם בדעת תורה31 שהעיר על טעמו של הרדב"ז, שהרי 
גם הבבואה שלו נכפפת כשהוא כופף את עצמו, ומשום ביטול הכוונה מועיל בזה עצימת 

עינים כמ"ש בשלחן ערוך. ולכן יש להקל בזה בשעת הדחק.

וסיים: וכמה פעמים מזדמן כשמתפלל בלילה נראה צל האדם בכותל נגד המתפלל 
כיון שאינו בבואה ממש רק צל  גם הרדב"ז מודה  ואולי בכה"ג  נמי חשש הנ"ל,  ואיכא 

בעלמא. עכ"ד.

הא קמן דאע"ג דשדי ביה נרגא בהאי טעמא דהרדב"ז, מ"מ לא אבה להקל בזה אלא 
הנ"ל  הרדב"ז  דברי  הביאו  האחרונים  רבותינו  שרוב  הבאנו  כבר  ומ"מ  הדחק.  בשעת 

להלכה, וא"כ ודאי שיש להחמיר כוותייהו.

ד
האם ד' הרדב"ז אמורים אף כנגד חלון זכוכית או לוח "שויתי" או שיש 

מבריק וכדומה

נגד מראה שאז הבבואה משתקפת  אלא שיש לדון האם חומרת הרדב"ז היא דוקא 
שם היטב, וזה ייעודה שהאדם יראה בה את עצמו, אבל כנגד חלון זכוכית או שיש מבריק 
כיון שאין  ועוד,  כך,  כל  ברורה  היא  אין  וכדומה, אע"פ שהבבואה משתקפת שם, מ"מ 

ייעודם לכך כלל, לא נראה בזה כמשתחוה לבבואה שלו.

או שמא כיון שסוף סוף בבואתו משתקפת שם, יש להחמיר ולאסור להתפלל כנגד זה, 
ואין חילוק בינם לבין מראה.

ה
דברי הפוסקים בזה

והנה נשאל בכיוצא בזה בשו"ת שבט הלוי32 אודות עמוד של שליח ציבור שחקוקים 
עליו באותיות בולטות פסוק "שויתי ה' לנגדי תמיד", והאותיות הן בצבע זהב כעין מראה, 

והש"צ העומד שם רואה את צורת פניו באותיות.

31( סי' צ סע' כג.
32( ח"ט )סי' כא(.
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והשיב, שיש להקל בזה מב' טעמים:

א( ע"פ דברי מהרש"ם הנ"ל.

כדי  שנעשתה  ממש  במראה  דברו  והפוסקים  דהרדב"ז  בזה,  להחמיר  ראיה  אין  ב( 
זה  נדון  משא"כ  זאת.  במחשבה  המראה  על  הסתכלות  וכל  בתוכה,  הצורה  את  לראות 
שהאותיות נעשו לשם קדושת "שויתי" וזה כל מטרתם, לא זוהר וליטוש המראה, א"כ לא 
יבוא לידי חשד שמשתחוה לבבואה שלו, כי הכל יודעים שמשתחוה לעומת שם הוי"ה 

ברוך הוא. עכת"ד.

ומבואר דס"ל כהצד הראשון הנ"ל, דדוקא במראה החמירו הפוסקים ולא בכל דבר 
שמשתקפת הבבואה שלו.

וכן ראיתי שהעלה מרן רבינו הגר"ע יוסף זיע"א בתשובה שנדפסה בקובץ אור תורה33 
לגבי תפלה כנגד חלון זכוכית או לוח "שויתי" שמוסגר בזכוכית, וז"ל שם: הנה עיקר דברי 
הרדב"ז לאסור להתפלל נגד מראה מפני שנראה כמשתחוה לבבואה שלו, אינם מוסכמים, 
כי הגאון מהרש"ם בדעת תורה34 כתב לפקפק ע"ז שהרי גם הבבואה נראית כמשתחוה. 

ובכהאי גוונא אין לחוש שמשתחוה לבבואה שלו, ולכן התיר בזה בשעת הדחק. ע"ש.

והבו דלא להוסיף עלה נגד זכוכית של חלון, או לוח "שויתי" המוסגר בזכוכית, שאין 
הבבואה ניכרת לעין כל כך. ולכן אין להוריד הזכוכית מלוח "שויתי" הנ"ל. והנח להם 
לישראל אם אינם נביאים בני נביאים הם. עכ"ל. וכן כתב מר בריה דרבינא הראש"ל הגאון 

רבי יצחק יוסף שליט"א בילקוט יוסף35 ע"ש.

נראית בה אסור  והשיב, שכנגד מראה שצורתו  בנ"ד בשו"ת אור לציון36  וכן נשאל 
להתפלל, ואפילו אם עוצם עיניו, אבל כנגד זכוכית רגילה אפילו שצורתו נראית בה, מותר 
להתפלל אם עוצם את עיניו במשך התפלה, או שמטה את עצמו מעט מכנגד הזכוכית. 
עכ"ל. וכן נקטו בספר התפלה והלכותיה37, ובספר ויעתר יצחק38, ובספר בניית בית כנסת 

33( )טבת תשמ"ו סי' לב(.
34( או"ח סי' צ סע' כג.

35( מהדו' תשס"ד סי' צ סעיפים מא- מב, ע' ריא והלאה.
36( ח"ב )פ"ז סי"א, ע' סד(.

37( ח"א )ע' 85(.
38( ח"ב )ע' סז(.
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ויזבח אלקנה40 ושכן הסכים עמו מו"ר  כהלכה39 ועוד. ע"ש. וכן ראיתי שהעלה בשו"ת 
הגר"ח רבי שליט"א41.

ז
האם נ"ד תלוי בדין הגמ' בחולין שאסור לשחוט לתוך כלי עם מים

במראה,  כמו  כך  כל  ניכרת  הבבואה  דאין  דידן  הנדון  לתלות  דיש  נראה  ולכאורה 
בדברי הגמ' בחולין42 דאמרו שם, שאסור לשחוט לתוך עוגה של מים, שלא יאמרו ששוחט 
לבבואה, אלא אם כן המים עכורים. ופירש רש"י שם, לבבואה- פרצוף שלו הנראה במים. 
וכן ביארו רבינו גרשום והמאירי43 ע"ש. ועיין למרן ז"ל בשלחן ערוך יו"ד44 שפסק וז"ל: אם 
יש בכלי מים וכו', אם הם צלולים לא ישחוט בו שלא יאמרו לצורה הנראית במים שוחט. 

ואם הם עכורים מותר. עכ"ל.

"עכורים" שאמרה הגמרא שמותר לשחוט לתוכם, האם הם  גדר  לנו לברר מה  ויש 
עכורים כל כך עד שלא ניכרת בהם צורה כלל. ולפ"ז אף בנדון המתפלל כנגד חלון זכוכית 
או שיש מבריק וכדומה, אף שבבואתו אינה ניכרת כ"כ, מ"מ כיון שסוף סוף יש בבואה 
אסור. או שמא "עכורים" היינו שניכרת בהם צורה אלא שאינה ברורה כל כך ולכן לית לן 
בה. ולפ"ז ה"ה בחלון זכוכית ושיש מבריק שאין הבבואה ניכרת כ"כ, שאין לאסור. וכבר 
דנו בזה האחרונים, עיין בפרי חדש45 שכתב: "ואם הם עכורים או צבועים דלא מתחזי בהו 

צורה וכיוצא". ע"כ. ומשמע דבעינן שלא תהיה צורה כלל.

39( ע' תמב.
40( ח"א )סי' ג(.

41( ברם מאידך גיסא, חזינן בספר ארחות רבינו )ח"א ע' נז אות קפה( שמרן הסטייפלר זי"ע אמר להעיר 
מצופים  שהיו  הקודש  ארון  שבצדי  העמודים  כנגד  יתפללו  שלא  "לדרמן"  בביהכנ"ס  המתפללים  לקהל 
בפורמייקה והיו מבריקים, והמסתכל בהם רואה את הבבואה שלו, שדינם כמו המתפלל כנגד המראה שאסור. 

ע"ש.
ומבואר דס"ל שכל שמשתקפת בבואתו שם אע"ג דלא מיירי במראה ממש, אסור להתפלל כנגדה. ונשאל 
בזה מרן הגר"ח ע"ה קנייבסקי בספר נקיות וכבוד בתפלה )ע' קצט( והשיב, "אסור בכל מקום שנראה הפנים". 
ע"כ. אמנם בספר דעת נוטה )ח"א, תשובה צח, ע' רעח( השיב הגר"ח ע"ה קנייבסקי בזה"ל: "המנהג להקל וטוב 
להסב פניו". ע"ש. וצ"ע. שו"ר בספר וישמע משה )ח"א, ע' מא( ששאל בזה את ריש"א דגלותא זצ"ל, והשיב 

בזה"ל: "אם אפשר לראות את עצמו דרך הזכוכית הרי זה כמראה ואסור להתפלל כנגדה. ע"כ.
42( מא, ב.

43( שם.
44( סי' יא ס"ג.
45( שם סק"ה.
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וכן מבואר יותר בשמלה חדשה46 שהביא ד' הפר"ח וכתב: ואם הם עכורים או צבועים 
בכף  והובא  כלל.  תיראה  דלא  דבעינן  קמן  הא  ע"כ.  וכו'.  בו  נראית  בבואה  שאין  "עד" 
מים  נקרא  דלא  חיים49  בשנות  קלוגר  הגר"ש  בשם  תשובה48  בדרכי  כתב  וכן  החיים47. 
עכורים רק כשלא נראה בו שום צורה כלל, אבל כל שנראה בו צורה אע"פ שאינו מכיר 

הפרצוף של הצורה לא נקראים עכורים לענין זה. ע"ש.

ועתה ראיתי להגרש"ד מונק זצ"ל בשו"ת פאת שדך50 שכתב לדייק איפכא מפירוש 
רש"י51 שכתב: "עכורין- לא מינכר בהו בבואה." דמשמע דיש עכ"פ צורה אך היא אינה 
ניכרת. ושוב הביא לשון הרמב"ם52 שכתב: "שוחטין לכלי מים עכורים שאין הצורה נראית 

בהם".

וכתב ע"ז, שיש לדון בלשון הרמב"ם אם מראה קלוש שאינו ניכר להדיא נקרא ג"כ 
צורה נראית. אבל בלשון רש"י שדקדק וכתב "לא מינכר" נלע"ד דהדעת נוטה יותר דלא 
אסרו חז"ל אלא בניכר להדיא. והדבר ידוע דאפושי פלוגתא לא מפשינן, וכיון דאף לשון 
לא  ועכ"פ  כן,  לפרשו  טפי  עדיף  פירש"י  על  חולק  שאינו  באופן  לפרשו  יתכן  הרמב"ם 
שבקינן מילתא דפשיטא לן טפי אליבא דרש"י מקמי מילתא דמספקא לן בדברי הרמב"ם. 

עכת"ד.

ברם אחר המחילה ממעכ"ת זיע"א, לפע"ד אין הכרח כ"כ מפירוש רש"י הנ"ל דס"ל 
דאף שיש צורה אך אינה ניכרת שפיר מיקרי "עכורים". דאפשר שכוונתו דלא מינכר בהו 
בבואה כלל. ואדרבא נראה יותר מלשון הרמב"ם הנ"ל, דבעינן שלא תיראה צורה במים 
כלל. וכן נראה לי לדייק מדברי רבינו גרשום53 שכתב: "בעכורים שנו, כלומר שאינו רואה 
שם שום דמות". ע"כ. ומשמע דלא רואה דמות כלל אף שאינה ניכרת. וי"ל. ומה גם שלא 
זכר ש'ר דברי האחרונים הנ"ל שכתבו להדיא דבעינן שלא תיראה שום צורה כלל. וע"ע 

מה שכתב בזה בשו"ת שבט הקהתי54.

46( שם.
47( אות כג.

48( שם ס"ק לה.
49( סק"ז.

50( ח"ב, סי' ל.
51( שם.

52( פ"ב מהל' שחיטה ה"ד.
53( שם.

54( ח"ה, סי' לב.
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ח
שיש לחלק בין הנדונים

אלא שעדין יש מקום בראש לחלק בין הנדונים, דהתם סוף כל סוף הוא שוחט לתוך 
כלי של מים, ואין הכל יודעים אם משתקפת הבבואה שלו בבירור כמו במים צלולים או 
שמשתקפת פחות בבירור מפני עכירות המים, ולכן בעינן עכורים לגמרי עד שלא תהיה 
ניכרת שום צורה, ומשום הרחק מן הכיעור והדומה לו. משא"כ בנ"ד, כאשר בא לביהכנ"ס 
כדי להתפלל, והוא עומד מול חלון זכוכית או לוח "שויתי" שמוסגר בזכוכית, או כנגד 
שיש מבריק וכיו"ב, שהם חלק מריהוט ביהכנ"ס, ורחוק הדבר לומר שיחשדוהו שמשתחוה 
לבבואה שלו, ומה גם שאין הדבר מוזכר כלל בחז"ל, אלא יסודו מדברי הרדב"ז שלמד 
כן מדין איסור להתפלל אחורי רבו שנראה כמשתחוה לו, ולא החמיר אלא במראה ממש.

לפ"ז כאשר לא ניכר הדבר שיש שם בבואה, ואין הריהוט הנ"ל נעשה לשם ראיית עצמו 
כמו מראה שזה כל ייעודה, ואדרבא עושים הריהוט הנ"ל לנאות ולכבד את בית ה' משום 
"זה אלי ואנוהו" )ואף בחלונות עושים כן לצורך בית הכנסת שיכנס אויר טוב, או לשם 

צניעות בעזרת נשים(. נראה שאין לחוש כל כך.

ט
האם האיסור להתפלל מול מראה הוא דוקא בתוך ד' אמות

ולכאורה יש להוסיף בזה טעם נוסף להיתרא, דהנה כמו שנתבאר לעיל, הרדב"ז למד 
דין זה מדין איסור להתפלל אחורי רבו. ומרן בש"ע55 כתב בדין איסור להתפלל אחורי 
והרא"ש  יונה  רבינו  מדברי  טהור  ומקורו  מותר.  אמות,  ארבע  מרבו  הרחיק  רבו, שאם 

והטור כמבואר בבית יוסף.

וא"כ יש לומר בנדונינו שכל האיסור להתפלל מול מראה זה דוקא בתוך ארבע אמות, 
אבל אם הוא רחוק יותר חשיב רשות אחרת ותו ליכא חשדא דמשתחוה לבבואה שלו. ודיו 
לבוא מן הדין להיות כנדון. אלא שיש מקום לדחות, דבנ"ד יש להחמיר אף יותר מד' אמות 

55( סי' צ סעיף כד.
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עד שיהיה ניכר לפי הענין שאינו משתחוה לבבואתו, או שאין הבבואה נראית בה יותר. וכן 
ראיתי שהסתפק בזה בשו"ת עולת יצחק56 ע"ש.

והלום ראיתי לידי"ן הגאון הצדיק רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א בספר גם אני 
זצ"ל, והשיב הגאון הנ"ל, שכל האיסור  אודך57 ששאל בזה את הגאון בעל אבני ישפה 
וכן משמע מדברי הש"ע שכתב  ד' אמות למראה,  כנגד המראה הוא רק תוך  להתפלל 

וז"ל58: אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך ד' אמות. עכ"ל.

והרי דנקט לשון "כנגד" וביאורו בתוך ד' אמות. ועוד שהוא קל וחומר, שהרי האיסור 
לעבור לפני המתפלל הוא דבר שמפורש בגמ' ובכל אופן האיסור הוא רק תוך ד' אמות, 
א"כ ק"ו כנגד המראה שלא מבואר כלל בחז"ל, שאין להחמיר אם הוא רחוק יותר מד' 
אמות. עכת"ד. ברם אחר המחילה אם יורשה לי הקטן להעיר, דאין להביא ראיה מדין 
איסור לעבור כנגד המתפלל לנ"ד, דהתם מצינו ב' טעמים לאסור, מפני שמבטל כוונת 

המתפלל ע"י זה, או משום שמפסיק בין המתפלל לבין השכינה59.

וא"כ זה שייך דוקא בתוך ד' אמות של המתפלל. אבל בנ"ד דהטעם הוא משום שנראה 
משתחוה לבבואה שלו, אפשר שיש לאסור אף ברחוק יותר מד' אמות, שכל שעדין ניכרת 
בבואתו לפניו שייך חשש זה. ודו"ק. ושו"ר להרה"ג רבי אשר חנניה זצ"ל בשו"ת שערי 
יושר60 שנשאל בזה ע"י ידי"ן הנ"ל, והשיב בזה"ל: נלע"ד שאם הבבואה שלו נראית במראה, 
אין להתפלל נגדה אפי' שעומד רחוק, אבל אם היא לא נראית או שנראית מטושטשת 

הרבה, מותר. עכ"ד. ואכתי צ"ע.

י
האם האיסור להתפלל מול מראה הוא דוקא ביחיד ולא בציבור

דבר  בזה  יצחק61 שכתב  עולת  בשו"ת  שליט"א  רצאבי  להגר"י  וראה  עיניך  נא  ושא 
חדש, שאין האיסור להתפלל נגד מראה אלא ביחיד ולא בציבור שמקומותיהם קבועים. 
שהרי שורש דין זה הוציא הרדב"ז מדין המתפלל אחורי רבו, וכבר הביא מרן הבית יוסף 
דבציבור יכול להתפלל אחורי רבו, דמאחר שכך הוא סדר ישיבתם אין כאן חשש שמקבל 

56( ח", סי' מא אות א.
57( סי' כח.

58( סי' קב ס"ד.
59( עיין משנ"ב שם ס"ק טו.

60( ח"ד, סי' כט אות ז.
61( ח"ב, סי' מא אות ב.



644      שערי ישיבה   

אותו כאלוה. ולהסוברים שהטעם מפני שמצערו שלא יוכל לפסוע כשיסיים תפלתו, אין 
הפרש בין יחיד לבין ביהכנ"ס.

יש לחוש לזה אפי' בציבור. ע"ש. ומשמע דלאו למימרא  וסיים הב"י דלענין הלכה 
דאפי' בציבור חיישינן שמקבלו לאלוה, רק שמרן הב"י חושש לדינא לפירוש רבינו יונה 
דטעמא משום שלא יוכל הרב לפסוע. אבל אה"נ לטעם התוס' שנראה כמשתחוה לרבו 

היה צריך להיות מותר.

וכן נראה מד' הגר"א בביאורו, ומביאו ג"כ המשנ"ב62 על דברי הרמ"א שפסק שאע"פ 
שטוב להחמיר, המנהג להקל )דלא כהב"י(, שהטעם שטוב להחמיר הוא מפני שיטת רבינו 
יונה. ע"ש. נמצא שבנ"ד שאין איסור במראה אלא מצד שנראה כמשתחוה לבבואה שלו, 

לכו"ע שרי בביהכנ"ס שיש מקומות קבועים לישיבתם. עכת"ד. ודפח"ח.

יא
יש לצרף בנ"ד שיש מעלה גדולה להתפלל במקום שבו לומדים

טעמי  הני  מכל  החלונות שבעזרה  כנגד  להתפלל  בנ"ד  להקל  שיש  לדינא  והנלע"ד 
תריצי הנ"ל. ומה גם שבנ"ד יש מעלה גדולה להתפלל באותה עזרה שבה לומדים אברכי 
הכולל, כדאיתא בברכות63 אמר אביי מריש הוה גריסנא בגו ביתא, ומצלינא בבי כנישתא, 
כיון דשמענא להא דאמר ר' חייא בר אמי משמיה דעולא, מיום שחרב בית המקדש אין 
להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד, לא הוי מצלינא אלא היכא דגריסנא. רבי 
אמי ורבי אסי אע"ג דהוו להו תליסר בי כנישתא, לא הוה מצלו אלא ביני עמודי היכא 

דהוו גרסי.

ומבואר דמעלת בית המדרש עדיפא על בית הכנסת. וכן פסק מרן ז"ל בשה"ט וז"ל64: 
והוא  הכנסת,  מבית  יותר  בו  להתפלל  ומצוה  הכנסת,  מבית  יותר  קדוש  במדרש  בית 
שיתפלל בעשרה. ע"כ. וכן הסכמת האחרונים שם. ע"ע. ובפרט שזהו בית המדרש הקבוע 
ללומדי הכולל, שיש בו מעלה טפי מבית המדרש ליחיד, ראה משנ"ב65 ודו"ק. וע"ע מ"ש 

62( ס"ק עח.
63( ח, ב.

64( סי' צ סעיף יח.
65( שם ס"ק נה.
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בזה בשו"ת שמש ומגן66, ובשו"ת הרי יהודה67, ובס' שלחן ערוך המוסר68 ואכמ"ל. ומכל 
מקום אין להסתכל על בבואתו משום היסח הדעת, לכן יש להתפלל בעצימת עינים או 

שיתנו עיניהם בתוך הסידור.

יב
מסקנא דדינא

א( אסור להתפלל כנגד מראה משום שנראה כמשתחוה לבבואה שלו, והאיסור קיים 
אף כשעוצם עיניו או שנותן עיניו בסידור )הרדב"ז ושאר אחרונים(. ויש מי שאומר שאין 
לחוש לזה בשעת הדחק כיון שכאשר הוא משתחוה גם בבואתו משתחוה )מהרש"ם בדעת 

תורה(. ולמעשה יש לאסור בזה כהסכמת רוב האחרונים.

יש אומרים שכל האיסור הוא דוקא להתפלל מול מראה ממש, אבל כנגד חלון  ב( 
זכוכית או לוח "שויתי" המוסגר בזכוכית או כנגד שיש מבריק וכדומה, מותר, דלא ניכר 
הדבר שמשתחוה כנגד בבואתו, ובלבד שיעצמו עיניהם או שיתנו עיניהם בסידור )שו"ת 
שבט הלוי, מרן הגר"ע יוסף, שו"ת אור לציון, ילקוט יוסף ועוד(. ויש שהחמירו אף בזה 

)ארחות רבינו בשם הסטייפלר, הגרי"ש אלישיב(.

ג( יש להסתפק האם יש איסור להתפלל כנגד מראה כשהוא רחוק יותר מד' אמות, 
ונראה לצדד שכל שבבואתו נראית וניכר שהוא עומד מולה, יש לאסור. וצ"ע.

ד( יש אומרים שכל האיסור להתפלל כנגד המראה הוא דוקא ביחיד, אבל בבית הכנסת 
שיש שם מקומות קבועים, אין לאסור. כיון שכולם יודעים שמתפלל שם כיון שזהו מקומו 

ולא יבואו לחשדו )שו"ת עולת יצחק(.

הכולל  לאברכי  לכתחלה  אף  בנדונינו  להקל  יש  תריצי  טעמי  הני  מכל  למעשה  ה( 
להתפלל בעזרת הנשים ששם נערכים סדרי הכולל, ויש שם חלונות בצד המזרח. ובלבד 

שיעצמו עיניהם או שיתפללו מתוך הסידור )עכ"ל(

66( ח"ב חאו"ח סי' א.
67( ח"א, חאו"ח סי' יא.

68( ח"ב, סי' צ, ע' עדר ואילך.



646      שערי ישיבה   

מנהג חב"ד לקדש בטבעת זהב
יביא מנהג כ"ק אד"ש מה"מ לקדש בטבעת זהב / יביא ביאור כ"ק אד"ש בקשר לחשיבות מנהגי בית הרב / יביא 
שיטת ה'מרדכי' לקדש בשל זהב ויביא ראיות לדבריו / יביא שיטת הבא"ח לקדש בטבעת של כסף ויביא ראיות 
לדבריו / יביא מחלוקת הסמ"ע והט"ז בגדר נתינת הפרוטה - מטעם פרעון או מטעם קנין / יביא חקירת האב"מ 
האם גדר הפרוטה מדין הלכ"מ, או מדין ממון / יקשר שיטות ה'מרדכי' והבא"ח עם דעות הסמ"ע והט"ז ע"פ חקירת 
האב"מ / יבאר טעם הסמ"ע שזהו משום 'קנין' דרך שוויות החפץ / מדייק זה מדברי כ"ק אד"ש מה"מ / יבאר 
את יסוד מחלוקת הסמ"ע והט"ז בהקנין ובהשווי / יביא ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בנתינת טבעת דוקא / יקשר זה 

למחלוקת הסמ"ע והט"ז / יבאר ענין הזהב ע"פ תורת הסוד והחסידות / יבאר המנהג למעשה

 הת' מנחם מענדל הלוי שי' סגל
תלמיד בישיבה

א
מנהג חב"ד לקדש בטבעת זהב

בנוגע לסוג טבעת הקידושין נכתב בספר המנהגים1: "מקדשים בטבעת של זהב חלקה".

והנה, יסוד מנהג זה מקורו במנהג רבותינו נשיאינו אשר נהגו לקדש בטבעת זהב. 
וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ2 וזלה"ק:

"הקידושין – היו בטבעת של זהב. בספר אוצר חילוף מנהגים )מכת"י( בין בני א"י ובני 
בבל, והובא גם בים של שלמה )למהרש"ל( בסוף ב"ק, איתא שמנהג בנ"י לקדש בטבעת. 
הוא  המשנה  לשון  א(  טעמים:  מכמה   – כסף  של  להיות  צריכה  הטבעת  היתה  לכאורה 
"בכסף ובשווה כסף". ב( עפ"י קבלה צריכה להיות טבעת של כסף. ג( קידושין הוא ענין 
של אהבה שזהו ענין כסף מלשון "נכסוף נכספת". אבל בפועל היו הקידושין בטבעת של 
זהב. – טעם הדבר יחשוב כל אחד כרצונו, אבל בכל אופן כך היה – כ"ק מו"ח אדמו"ר היה 

אומר: כך שמעתי". עכלה"ק.

1( עמ' 86.
 – יובל לנישואי כ"ק אד"ש מה"מ והרבנית ע"ה, תרפ"ט  224 )חצי  וישלח תשיד, תו"מ ח"י עמ'  2( ש"פ 

תשי"ד(.
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המנהג  כסף, אבל אעפ"כ,  יש לקדש בטבעת של  "וע"פ קבלה  אומר:  ובתו"מ ח"ב3 
בפועל לקדש בטבעת עגולה )גם מבחוץ(, ומזהב דווקא".

והנה הענין אינו פשוט כ"כ, וכך כותב כ"ק4 ר' לוי"צ לכ"ק אד"ש במכתב לאחר נישואיו:

הלא מנהג  זהב, לפלא אצלי מעט הדבר,  היו בטבעת של  "מה שכתבת שהקידושין 
העולם להקפיד בשל כסף דווקא )וכן הוא עפ"י סוד, כמדומה, שהקידושין הוא ע"י חסדים 
ועיין  זו"נ.  יחוד  כי יקח את חסד הוא שרומז על  ואיש  שעליהם מורה ענין כסף כמ"ש 
בבה"ז פר' אחרי על מאה"ז "תאנא אתעברת ה' עילאה כו'", ואם כי יש להעמיד עפ"י הסוד 
ג"כ ענין זהב, עכ"ז אינו מובן לי הדבר.( אם לא קשה לך שאול את חותנך בשמי עד"ז, 

והשיבני".

ויש לבאר יסוד מנהג חב"ד לקדש בטבעת זהב5, אע"פ דלכאורה ישנם כו"כ סברות 
וטעמים לקדש בשל כסף דווקא )כנ"ל(.

ב
טעם וחשיבות למנהג זה

והנה, ידוע ומפורסם גודל חשיבות מנהג רבותינו נשיאנו למנהגם בפועל של חסידים, 
וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה דפרשת וישלח הנ"ל, וזלה"ק:

"מנהגי בית הרב מחולקים לשתים, )א( מנהגים כלליים, מנהגים שפירסמום ברבים. 
)ב( מנהגים פרטיים, מנהגים שנהגו בחשאי. בשנים האחרונות לחיים חיותו בעלמא דין 

גילה כ"ק מו"ח אדמו"ר ריבוי מנהגים גם מאותם מנהגים שנהגו בחשאי. 

בהכירו את היחס, את הרצון לקיים את דבריו, והפרסום שקיבלו הדברים - לא הי' זה 
סתם ענין של "דרוש וקבל שכר", אלא ענין של הוראה בנוגע לפועל. והיינו, שכל אלה 
שהגיע אליהם הודעת המנהגים, יתחילו גם הם, לאחרי הכנה במדה ידועה, להתנהג כן 

בפועל.

וגם - על יסוד ה"כלל גדול בתורה" "ואהבת לרעך כמוך" - שהם ימסרום לאלה שעדיין 
לא יודעים אודותם, שגם הם יתנהגו כן . . וכללות הענין בזה - שיש עניינים שפעם היו 

3( עמ' 252, ר"ד בעת קבלת-פנים )של החתן צבי הירש חיטריק – באולם איזראעל טערעס אוו פלעטבטוש, 
ברוקלין(, פורים קטן תשי"א.

4( ראה פתח דבר לקונטרס ח"י ניסן תנש"א.
5( אשר מנהג זה מיוסד – כנ"ל במנהג רבותינו נשיאינו. 
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עושים אותם רק רבותינו נשיאנו, ובכך היו מוציאים י"ח את כלל ישראל, אבל עכשיו, 
לאחרי שרבותינו נשיאינו גילו עניינים אלו, צריך כאו"א לעשותם בעצמו.

. . ונקודת הדברים - שהנהגה בדרכי ומנהגי החסידות, ובכללם גם מנהגי בית הרב, 
הו"ע השייך לכל, ועוד זאת - שעניין זה מסייע גם לגרש את החושך כפול ומכופל שבעולם, 

שהרי מעט אור דוחה הרבה חושך".

ומוסיף כ"ק אד"ש מה"מ: ". . האמור לעיל הוא בנוגע למנהגים בכלל. ובפרט בנוגע 
למנהגי חתונה - ה"ז בודאי נוגע לכל, שהרי בנישואין צריך להתגלות כח האין סוף ב"דור 
ישרים יבורך", וכיון שהתגלות כח הא"ס נמשכת ע"י נשיא הדור, לכן נוגע יותר שתהי' 

הנהגה במנהגי בית הרב". עכלה"ק. 

ובאג"ק ח"ג6 כותב כ"ק אד"ש מה"מ לר' שלמה מטוסוב: "בשאלתו בענין הטבעת של 
קידושין, הנה מנהג בית הרב הוא בטבעת של זהב, וכן ראיתי נוהגים גם אנ"ש והחסידים".

ונותן כ"ק אד"ש מה"מ מקור לענין: "ולהעיר ממש"כ בס' טעמי המנהגים מס' חופת 
חתנים שנותנים הטבעת על האצבע מפני שבמזמור י"ט: והוא כחתן גו' מזהב גו', תיבת 

מזהב מכוונת לאצבע עיי"ש".

ג
שיטת המרדכי לקדש בטבעת זהב וטעמו

זה, סוג  יש להביא דעות הפוסקים בענין  זה לאשורו,  יסוד מנהג  והנה בכדי לבאר 
המתכת דטבעת הקידושין7:

דווקא,  זהב  היא, שלכתחילה הטבעת צריכה להיות ממתכת  דהנה שיטת המרדכי8 
אבל בדיעבד אם קידש בשל כסף - מקודשת, וכמה טעמים וראיות ע"כ: )הובאו ראיות 

מהמרדכי עצמו?!(

א. איתא במסכת קידושין9: "התקדשי לי בדינר זה של כסף ומצא של זהב, של זהב 
ונמצא של כסף אינה מקודשת, רבי שמעון אומר אם הטעה לשבח מקודשת". היינו, שאם 

נתן של זהב במקום של כסף מקודשת, כיון שהזהב הוא לשבח מהכסף.

6( עמ' תכח-ט, אגרת לר' שלמה מטוסוב לרגל נישואיו.
7( תוכן אות זו והבאה אחריה הוא ע"פ ספר אוצר מנהגי הנישואין להרב אליקום דבורקס.

8( קידושין סי' תפח. והובא גם בתשובות מימוני הל' אישות סי"ט.
9( דף מח ע"ב.
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ב. מרומז בפסוק ממש"כ10 "ואת טבעותיהם תעשה זהב".

ג. הזהב לא יעלה חלודה לאורך זמן גדול ולא יבלה בעפר כי מפני חוזק דיבוק חלקיו 
לא יוכל לקבל שינוי, ומפני זה מתאחר מאוד התכתו באש הרי שהזהב מראה חוזק דיבוק 

חלקיו ולא מהרה יפרד והוא לסימן טוב שלא יפרדו זה מזה לעולם11.

וזה  כי כסף עשוי להוציא  ונסתר שבתורה  והזהב רומזים לחלקי הנגלה  ד. הכסף12 
דומה לנגלה שניתנה לכל אחד מישראל והזהב הוא יקר ערך ואינו ניתן להוצאה וזה דומה 

לחלק נסתר שבתורה שנמסרה רק ליחידי סגולה13.

ועפ"ז מובן הא דמקדשין בטבעת של זהב לרמז שחובת האישה להיות צנועה בביתה, 
וכדכתיב 'אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך', 'כל כבודה בת מלך פנימה'.

ה. כיון14 שאין בכל המתכות מי שקולו נמוך כמו הזהב, כן האישה יהא קולה נמוך 
וכל דיבורה יהא בחשאי וזהו דרך בנות ישראל הצנועות )ולכן אמרו רז"ל15 שאשה שהיא 
נשמע,  קול ברמה  קולה  יהא  לה שלא  לרמז  וכדי  להוציאה(,  יכול  מידי הבעל  קולנית 

מקדש בזהב שקולו נמוך ולא נשמע.

ונפק"מ להלכה ע"פ הנ"ל לפי דברי הפוסקים16 שאם האיש מקדש בטבעת כסף, צריך 
להודיע לכלה מראש, מפני שמנהג הרגיל בעולם לקדש בשל זהב.

ד
שיטת ה'בן איש חי' - טבעת כסף וטעמו

אך ה'בן איש חי' בספרו17 נחלק עליו וכתב שמצווה מן המובחר לקדש בטבעת של 
כסף. וכך היה המנהג בירושלים18 עיה"ק לקדש בטבעת של כסף. וכמה טעמים לכך:

10( שמות כו, כט.
11( שער השמים, מאמר ב שער ב.

12( מובא שם בשם בספר 'משה עבד' בשם 'ישמח משה'.
13( משא"כ בדורנו זה שמצווה לגלות זאת החכמה )הקדמת הרח"ו לשער ההקדמות(, אך עדיין נקרא 
והרי הוא חלק הנסתר שבתורה –הפנימיות שבה, ואדרבה, דמודגש ששייך לכל אחד, ועכ"ז מרמז את התפקיד 

וההתנהגות המתאימה )שממנה תלמד גם האישה(.
14( מהר"י פלאג'י בספרו 'נפש היפה' מערכה ק, אות ג.

15( כתובות.
16( ראה שו"ת לבושי מרדכי סי' עדר.

17( שנה א, פרשת שופטים, אות ח.
18( שולחן העזר ח, סק"א.



650      שערי ישיבה   

קיחה"   - "קיחה  מהמילים  מגז"ש  אישה  בקידושי  כסף  קנין  את  שלומדים  כיון19  א. 
משדה עפרון )"כי יקח איש אישה", "נתתי כסף השדה קח ממני"(, ושם נתבצעה הרכישה 

בכסף, ע"כ גם בקידושי אישה צריך שיהיה כסף.

ולא כסף בעבור  בזהב  - בחרו  נזמי הזהב"20  "פרקו  ב. ע"פ המבואר ברמב"ן עה"פ 
שהוא מורה על מידת הדין ומראהו כמראה אש. ע"כ עדיף לקדש בכסף ולא בזהב שמורה 

על דין.

ג. מבואר21 בנוגע לפרה אדומה שסימניה מוכיחים על הדינים כי אדומה היא תגבורת 
הדינים. וע"כ ראוי לקדש בכסף ולא בזהב. וכן ידוע22 בחכמת הכוכבים שכוכב מאדים 
כוחו על הדם ועל החרב ועל המלחמות במין הצומח ובמין הדומם, וגם עשיו ששמו אדום 

מושך כח מן המאדים בו נולד והוא מזלו.

לאור מקורות אלו נהגו לבחור בטבעת של כסף דוקא, היות ומורה על רחמים23 וחסד 
- היפך הדינים.

ע"כ מראש שלא  להודיעה  רק שצריך  סוג המתכת,  יש הפוסקים24 שאין משנה  אך 
תטעה ותסבור שמביא לה את הדבר היקר יותר.

ולסיכום הענין:

צריך  חי'  איש  ה'בן  ולשיטת  זהב.  בשל  לקדשה  צריך  לכתחילה  ה'מרדכי'  לשיטת 
לקדשה בשל כסף. אלא שבדיעבד מקודשת לכו"ע כפשוט.

ה
מחלוקת בגדר נתינת הפרוטה

והנה, בנוגע למהות קנין כסף פליגי הסמ"ע והט"ז, האם זה מדין 'פרעון', או מדין 'קנין' 
כבשאר אופני הקניינים - שטר וחזקה:

19( שו"ת לבושי מרדכי ח"ג סי' רעט בשם הגר"מ בנעט.
20( שמות לב, ב.

21( 'אור החיים' במדבר יט, ב.
22( סידור היעב"ץ שער פתרון החלומות פ"ד, בשם רבינו בחיי.

23( ראה ספר 'כלילת חתנים' )סי' ט.( שכותב ש"כסף רומז על רחמים כידוע ליודעי ח"נ".
24( סדר חופה וקידושין לר' מתתיהו דייטש.
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דהנה, נפסק בשו"ע25: "בכסף כיצד? מכר לו בית או שדה ונתן לו כסף שוה פרוטה - 
קנה ואין אחד מהם יכול לחזור בו". 

וכתב ע"ז הסמ"ע26: דהא דקרקע נקנה בכסף היינו דוקא כשנותן בעד שווי המקח, 
ובפרוטה היינו שנותן פרוטה בעד תחלת הפרעון והשאר זוקף עליו במלוה27 או במקרה 
שכל שווי המקח אינו אלא פרוטה. אבל אם אינו נותן לשווי המקח אלא שנותן לקנין - לא 
מהני, "דהא קנין כסף נלמד משדה עפרון וכסף הנזכר בשדה עפרון הי' דמי שווי השדה".

והיינו דשונה התשלום בכסף - שהחפץ עובר לקונה עקב תשלום שווי החפץ ושאר 
התשלום נשאר בתורת הלוואה אצלו )ולא כבכל הקניינים שנפעל 'מעשה קנין' וזה מכניס 

את החפץ לרשותו של הקונה, אלא(, שמחליפין עצם הדבר בשוויו.

גם  לומד  ומזה  לשווי29.  ולא  לקנין  אלא  אינו  דאשה  עליו שהפרוטה  חולק  ובט"ז28 
לשאר דברים הנקנים בכסף שאי"ז מתורת שווי המקח אלא בתורת קנין - מעשה קנין 

בעלמא והתשלום אינו קשור לקניית החפץ30.

היינו שחולקים מה פועל נתינת הפרוטה, האם השווי שבה קונה את החפץ )והפרוטה 
היא תחילת התשלום( או שעצם נתינת הפרוטה קונה את החפץ מתורת קנין )ואין התשלום 

קשור לעצם הקניה31(.

ויש לקשר דעותיהם עם דברי ה'אבני מילואים'32 שמסתפק האם חיוב נתינת פרוטת 
הקידושין הוא דין 'ממון' או 'הלכה למשה מסיני', דאפשר לומר שבזה חולקים הסמ"ע 

והט"ז:

הסמ"ע ס"ל שזהו דין ממוני שחייב מדין תשלום, והפרוטה הינה כהתחלת התשלום. 

25( חו"מ סי' ק"צ ס"ב.
26( ס"ק א'.

27( ואז נחשב כאילו שכבר קיבל ממנו כל הכסף אלא שהלוהו לו בחזרה כמבואר בל' הפרישה.
28( על אתר.

29( וז"ל: "לא הבנתי דבריו: )א( דהא כתב הרמ"א סי"ז באומר ערבוני יקון קנה הכל. )ב( ועוד, הא גם 
קנין דאשה בכסף נלמד משדה עפרון וזה פשוט דבאשה קונה אותה דרך נתינה לחוד ולא בתורת שווי מה 

שהיא שווה".
30( כן לומד הרמב"ם.

31( כלומר, ודאי שע"פ דין חייב בתשלום, אלא שאין התשלום נוגע לקניית החפץ בפועל.
32( סכ"ז סק"א.
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והט"ז ס"ל שזה הלכה למשה מסיני, שהענין הוא שיתבצע קנין הקידושין33, וזה נעשה ע"י 

33( והנה דברים אלו עולים בקנה אחד עם מחלוקת הראשונים מנין המקור לכך שאישה מתקדשת בשווה 
כסף. )הדברים הובאו גם בקובץ 'שבעים למלך' )שי"ל ע"י ישיבתנו( בהערת הת' י.י.ס, ולהלן יובאו בהרחבה 
כסף,  ובשווה  קידושין שהאישה מתקדשת בכסף  דברי המשנה בתחילת מסכת  על  והסברה(: דהנה  הוספה 
נעמדו התוס' דמנין לנו שניתן לקדש גם בשווה כסף. ולמדו שם אשר ענין זה לקוח מדברי הפסוק בדין עבד 

עברי.
וברמב"ן וכן בהרשב"א )קידושין ב, ב. שזוהי סברא פשוטה, אלא שהוצרך הכתוב לאומרה בכמה מקומות, 
מדפי  ע"א  א'  בדף  בר"ן  גם  מפורשים  והדברים  הרשב"א.  בחידושי  הוא  וכן  שם.  ברמב"ן  בדברי  וכמוסבר 
יינתן גם לקדש בשוויו,  הרי"ף.( למדו שסברא פשוטה ששווה כסף ככסף, דכאשר ניתן לקדש אישה בכסף 

דלכאורה אין מניעה לכך. ודרך זו נכתבה במהרש"א כעיקרית.
והנה, לפי הנ"ל נראה אשר יסוד ושורש מחלוקת זו תלוי במחלוקת הנ"ל, דלפי שיטת המהרש"א )ויסודה 
עוד קודם לכן - בהרשב"א והרמב"ן(, אשר דין הקידושין השווה כסף מבוסס על סברא בלבד, ושאין צריך 
לזה פסוק, הנה יש לומר שענין התשלום בקידושין נחשב כתשלום ממוני לכל דבר, כדעת הסמ"ע, שלכן אין 
שום מניעה לכך שבנותנו שווה כסף יוכל לקדש. דהיות שכל מה שצריך בקידושין הוא לתת לאישה את דמיה 
דיני  כבכל  שילום  דין  הוא  הקידושין  שדין תשלום  וכיון  שווין.  לי  ומה  מעות  לי  מה  א"כ,  עכ"פ(,  )התחלה 

הקניינים , אין צורך בפסוק מיוחד בכדי לדעת שיכול לקדש גם בשווה כסף.
שקבעה  דין  הוא  הפרוטה  שילום  דין  שכל  דהיות  הט"ז.  בדברי  המופיעה  כהשיטה  נקטו  תוס',  משא"כ 
יקדש  לן שגם שווי הפרוטה  קניין(, אשי מנא  וקדש אישה באמצעות פרוטה )מעשה  התורה, שניתן לקנות 
אותה )דמבלי פסוק מפורש הרי י"ל שקניין זה נפעל רק בפרוטה, ולא בשווי מסוים, דהרי מעשה הקניין הוא 
ביטוי של התחייבות והסכמה, ואולי התחייבות זו באה דווקא ע"י נתינת פרוטה דווקא לא בגלל השווי(, שרק 
אותה למדנו משדה עפרון(, ובכדי לומר שמתקדשת גם בשווה פרוטה יש צורך בפסוק מהתורה שיחדש לנו 

שאישה נקנית גם בשווה כסף.
והנה בהערה שם הביא, אשר יש לתלות בחקירה זו )כסף הקידושין - התחלת תשלום או מעשה קניין(, גם 
את מחלוקת בית שמאי ובית הלל אם על המקדש להביא לאישה: דינר )או שוויו( כדעת ב"ש, או שדי בפרוטה 
)או שוויה( כדעת ב"ה. די"ל שב"ש נקטו כהדיעה המובאת בהסמ"ע שהאיש קונה את האישה כקנין רגיל לכל 
דבר, וערך האישה הוא דינר, ובשווה דינר כי אין עניין במטבע מסוים אלא בשווי מסוים. משא"כ ב"ה למדו 
כהשיטה המובאת בט"ז, שהקניין האישה לבעלה הוא עניין סמלי )כנ"ל(, ולכן ניתן לקדש במטבע הכי קטנה 
שחשובה בדיני קניינים - פרוטה, ולא בשוויה, אך מ"מ ניתן גם לקדש בשווי הפרוטה ולא כדעת ב"ש - שאין 
הבדל, אלא שיש לימוד מיוחד שמתיר לעשות כן וסתם כך לא היינו לומדים כן. ומוסיף שנראה כן מתוס' 
שעומד בדבריו על האפשרות לקדש בשוו"פ אצל ב"ה ולא ב"ש, משום שלב"ש אין חידוש )דכל שיטתם היא 

שהשווי הוא העיקר, משא"כ לבית הלל דיש חידוש, דניתן לקדש גם מעבר למטבע מסוימת(.
ולכאורה יש לומר דאף שנכונים הדברים בעיקרם אין זה הכרח, משום שניתן לומר שב"ש וב"ה חלוקים 
הוא הסכום  כמה  היא  ומחלוקת  הוא התחלת התשלום,  בסברה המובאת בסמ"ע, שקניין האיש את האישה 
יהיו לדעתה  דין מיוחד אשר צריך שהקידושין  ישנו  ההתחלתי שצריך הבעל לתת לאישה, דהרי בקידושין 
יהיה סכום שהאישה  וכיון שהקידושין הם התחלת התשלום לאישה, צריך שבנתינתם  ולרצונה של האישה, 
תרצה להתקדש. דב"ש סברי שרק בדינר ושוויו מתקדשת האישה, וב"ה סברי שגם בפרוטה ושוויו מתקדשת 
האישה, דגם לפי ב"ה כסף הקידושין אינו פעולת קניין בעלמא, אלא התחלת התשלום )ועל דבריו לגבי עמידת 
התוס' בדברי ב"ה דווקא י"ל דכיון שההלכה היא כבית הלל הבירור והדקדוק בדינים עדיף בדבריהם(, ואין 

להכריע אשר ב"ה סוברים באופן כזה וב"ש באופן כזה.
המפרשים  דעות  את  קישרו  אשר  ועוד(,  ]נתני'[  אלפנביין  מהגר"י  )שמעתי  בהנ"ל  המתפלפלים  ורבו 
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נתינת פרוטה.

באיסר  משמונה  אחד   - פרוטה  היא  )"וכמה  הוזל  שהאיסר  במקרה  בזה  ונפק"מ 
האיטלקי34"( ואינו שווה שמונה פרוטות, האם צריך להוסיף על פרוטה זו, משום שכעת 
אינה שווה את הסכום הרצוי )אחד משמונה באיסר האיטלקי( - שיטת הסמ"ע. או שמכיון 
שהוא דין תורה הרי לא שנא אם הוזל או התייקר )כיוון שהוא רק פועל קנין(35 - שיטת 

הט"ז.

והנה אולי יש לקשר מחלוקת הנ"ל בסוג טבעת הקידושין, לחקירה הנ"ל בגדר כסף 
הקידושין:

שסוברים  משום  שזהו  י"ל  אולי  דוקא,  כסף  בשל  לקדש  שצריך  הסוברים  לשיטת 
שמהות כסף הקידושין הינו מעשה קנין )כסף קנין(, וכיון שמצינו בתורה שצריך לקדש 
גם השווה כסף של כסף  כן  כסף"(, על  ובשווה  )וכן לשון המשנה הוא "בכסף  ב"כסף" 

הקידושין צ"ל בדומה לו - כסף, וע"כ טבעת הקידושין צ"ל מכסף.

ואלו הסוברים שצריך לקדש בשל זהב דוקא, אולי י"ל שזהו משום שסוברים שמהות 
כסף הקידושין הינו תחילת תשלום השוויות לאישה )כסף שוויות(, ולכן ניתן לקדש בכל 

דבר בעל שווי, ואין עדיפות מסוימת לכסף דוקא. 

ו
בירור דעת הסמ"ע

והנה, בבירור דעת הסמ"ע )תשלום שווי החפץ בתורת ממון( יש להביא את המבואר 
וחוקר  וילישאנסקי שמביא שיטת הסמ"ע,  י"י  ישיבתנו הרה"ג  ישיבה'36 מראש  ב'שערי 
האם הא דתשלום השווי קונה הוא דרך התשלום )כעין החלפת דברים - דמשלם השוויא 

ומקבל הכסף(, או שגם זה נקרא קנין אלא שנפעלת ע"י השוויות - "קנין כסף שוויות".

דהנה להסמ"ע הקשו המפרשים:

על סוגיין בחקירה הנ"ל, דכל מפרש מסביר את כל המשנה לשיטתו )הן את דברי ב"ש והן את דברי ב"ה, 
ומחלוקתם היא בתוך א' הצדדים - כסף שוויות או פעולת קנין( ויש לאריך ולפלפל בכהנ"ל וכדוגמת רש"י 

ותוס. ואכ"מ.
34( קידושין ב, א במשנה.

35( נפק"מ זו שמעתי מפי הגר"י אלפנביין בשיעורו על מסכת קידושין.
36( ח"ז, ע' 34 ואילך.
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א. עיקר ראייתו הוא משדה עפרון, והרי גמרא מפורשת בקידושין37 דקנין בכסף נלמד 
מהא דכתיב "שדות בכסף יקנו"38.

ב. אם למדים קנין כסף משדה עפרון, אולי נימא דקונה רק כשנותן כל דמי השווי, ולא 
יקנה גם אם נותן בתורת התחלת פירעון כל השווי39?

ומתרצים בזה, דלסמ"ע למדים מ"שדות בכסף יקנו" רק שקונה גם כשלא נותנים כל 
שווי המקח )והתחלת הנתינה ג"כ קונה(, ומשדה עפרון למדים רק גילוי מילתא שכסף 
כדילפינן מ"שדות  שוויו  כל  צריך מתחילה לשלם  )אף שלא  שוויו  רק באמצעות  קונה 

בכסף יקנו"(.

ומביא את דברי כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש40 בענין זה שלמדים קנין כסף בקרקע )לא 
מהכתוב ד'שדה עפרון' אלא למדים( מהכתוב "שדות בכסף יקנו". וזלה"ק:

"מלבד זאת שלא היינו יודעים מילפותא זו ]משדה עפרון[ את עיקרו של דין קנין כסף 
בקרקע - היינו שהוא נקנה בשוו"פ אפילו שהקרקע שווה יותר".

ומוסיף כ"ק אד"ש מה"מ41: "וגם לפי דעת הסמ"ע שמה שקונה בכסף הוא מצד דמי 
שווי' הדבר, דנלמד משדה עפרון שהיה דמי שווי השדה - הרי א"א ללמוד משדה עפרון 

פרט זה דגם כשנותן פרוטה קונה בתורת תחילת פרעון, שהרי אברהם שילם "כל שווי'".

היינו שאע"פ שמשמע מדברי הסמ"ע שקנין כסף נלמד משדה עפרון, הרי הכוונה ג"כ 
לפסוק ד"שדות בכסף יקנו". והכוונה בזה בפשטות היא כדברי ה'אמרי בינה'42 - שודאי 
וזה המקור להשמיענו שאע"פ שלומדים  יקנו",  שעיקר קנין כסף נלמד מ"שדות בכסף 
מהפס' דעפרון שכסף קונה בתורת שווי, בכ"ז מועיל כשנותן בתורת פירעון )ולא את כל 

שוויו(.

ומבאר עפ"ז שגם לסמ"ע אפשר לומר שזה שכסף קונה הרי זה ככל הקניינים )ע"י 
קנין ולא בתורת שווי( שהרי למדנו זאת "משדות בכסף יקנו" )שהוא ע"י מעשה קנין(, רק 
שמהות הקנין הוא שקונה דרך שוויות החפץ, אך אי"ז מדין החלפה, אלא שהתורה נתנה 

37( כו, א.
38( ב"ח סי' קצ. ועוד.

39( אמרי בינה.
40( ח"י שיחה לפר' חיי שרה ע' 63.

41( הע' 35.
42( שם.
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דין 'קנין' בשוויות החפץ, ומובן שענין הקנין הוא העברת החפץ מרשות המוכר לרשות 
הקונה.

וכן משמע מלקו"ש שם שמגדיר את הקנין כסף )גם מה שקונים בפרוטה( כהתחלת 
הנ"ל שגם  היינו ע"פ הביאור  "קנין כסף בקרקע".  )כלשונו שם:(  וזה התוכן של  פרעון 
להסמ"ע הוא דין קנין שמבוסס על תוכן הכסף - משום דין קנין )ולא משום שנתן למוכר 

בזה את תחליפי הדברים(.

וע"פ הנ"ל יש לבאר יסוד המחלוקת בין הט"ז להסמ"ע:

דעת הט"ז - הקנין נפעל ע"י נתינת הכסף )כיון שיש שוויות בכסף, אך אינו קונה דרך 
השווי(, היינו שמודגש בו )יותר( ענין גזירת הכתוב, וע"כ לכתחילה צ"ל כמה שיותר צמוד 
לדברי התורה, ולכן פעולת הקנין תעשה דווקא בכסף, שבו פעולת הקנין, דמה שחשוב 
הוא מעשה קנין בעלמא ותו לא )אך ודאי שניתן לקדש גם בשווה כסף - דהרי למדנו 

ששו"כ ככסף(.

דרך  הוא  הקנין  הרי  קנין,  שיש  )עכ"ז  השוויות  ע"י  נפעל  הקנין   - הסמ"ע  לדעת 
השוויות(, הרי התורה עצמה נתנה תוקף של קנין לשווי הדבר, וע"כ אין זה רק פעולת קנין 
אלא ישנו חשיבות גם לפרטי הקנין - שנסובים מחמת השוויות שבו, ועל כן ניתן לקדש 
בכל דבר בעל שווי )אלא שלכו"ע בין בזהב ובין בכסף יהיו הקידושין, אלא שחולקים בדין 

דלכתחילה(.

ואולי יש מקום לומר שלדעת הסמ"ע אולי צריך לקדש בזהב, כיון שהעיקר זה השווי, 
ואדרבה, דיש לזה תוקף של קנין )וכן יש מעלה להמקדש בו ג"כ שמשובח יותר43(.

ז
הטעם לנתינת טבעת דוקא

אד"ש  כ"ק  כותב  דוקא,  בטבעת  לקידושין  בנוגע  דהנה   - ובהקדים   - בזה  ולהוסיף 
מה"מ44:

"על דברי הרמב"ם דלעיל45 "אם בכסף הוא מקדש כו'" – כותב הרגצ'ובי46: והמנהג 

43( ראה ס"ג
44( בשיחת ש"פ בלק תשמ"ד - בלתי מוגה.

45( הל' אישות ריש פ"ג.
46( צפע"נ על הרמב"ם שם.
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שמקדש בטבעת ולא בכסף, ונ"ל דהנה עי' בירושלמי פרק ה' דנדרים דהמקדש בספר 
תורה שלו אינה מקודשת, וטעם הדבר כמ"ש הר"ן פרק א' דקידושין גבי מנה אין כאן, 

דבדבר שלא יצא מידו לגמרי לא הוה קידושין.

צריך  קידושין  ]דגבי  לגמרי  לסלק  יכול  אינו  ס"ת  דמן  מ"ג  דף  בב"ב  מבואר  והנה 
ליתן לה הכל הצורה והחומר, ובס"ת אינו יכול להקנות הצורה )כלומר, שקיום המצווה 
דכתיבת ס"ת נשאר לעולם בידו( ולא הוה קידושין[ . . והנה כעת המנהג שמקדשים בשעת 
חופה, ותיכף הוי נשואה, וא"כ יהא לו בכסף קידושין פירות, וא"כ לא הוה קידושי, לכך 

תתקדש בכלי דהוה לבוש".

היינו, שכיון שנתינת הפרוטה צ"ל שייך רק לאישה )ללא שייכות לבעל(, דאז דוקא 
. . הרי אם יקדש בכסף, נמצא שלאחרי האירוסין, יש לבעל את הפירות  קיים קידושין 
דכסף הקידושין )כדין נכסי מלוג שהפירות לבעל(, ומכיון שכן לא יצא הכסף מידו לגמרי 

)שהרי יש לו את הפירות(, ובמילא לא הוה קידושין.

ולכן, צריכים לקדש בטבעת )בכלי דהוה כלבוש( - שבזה לא שייך ענין של פירות, 
ובמילא לא נשאר לבעל חלק בזה, דמכיון שנתן את הטבעת לאשה שיהיה לבוש עבורה - 

שוב אינו יכול להשתמש בזה כי:

)א( טבעת יכולה להיות על אצבע של אדם אחד בלבד, ובמילא בזמן שהאשה לובשת 
הטבעת  את  מסירה  האשה  כאשר  אפילו  )ב(  ללובשה.  הבעל  יכול  אין   - הטבעת  את 

מאצבעה - אין הבעל יכול ללובשה מפני האיסור ד"לא ילבש גבר שמלת אשה"47. 

- הרי אין  היינו, דכל ענין הטבעת הוא שיהיה פריט השייך לאישה לגמרי, וטבעת 
הבעל יכול ללובשה )מהסיבות הנ"ל( והרי הוא של האישה לגמרי.

ואולי אפשר לקשר ביאור זה עם שיטת הסמ"ע - שמהות כסף הקידושין הוא תחילת 
תשלום השוויות לאישה, דישנה חשיבות למציאות האשה בנתינת כסף הקידושין, דעכ"ז 
שה"ה מעשה קנין גמור )רק שפועל דרך השוויות שבכסף(, הרי ככלות הכל הוא אינו 
דבר צדדי מהמו"מ, ואינו פעולה של התחייבות והסכמה ותו לא, אלא הוא גם תשלום 
דלכן צריך לעבור מהקונה למוכר )אלא דבהשוויות שבו נפעל הקנין(, ובעניננו, שכסף 
הקידושין צריכים לעבור לרשות האישה - כתשלום, לכן מקדשין בטבעת - בכדי שתהיה 

נתינה ממונית גמורה לאישה48.

47( ומבואר בשיחה שם.
48( אף דאין הכרח אשר נתינת הטבעת היא שוויות גרידא, וניתן להעמידה כמעשה קנין, מ"מ, כהמשך 

לדברי כ"ק אד"ש מה"מ, שצריך להישאר ברשותה, נראה דאפשר לקשר זאת עם השיטה הנ"ל.
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משא"כ לשיטת הט"ז דהעיקר הוא שנפעל הקנין, וה"ה כביכול דבר שאינו קשור לדבר 
הנקנה )כשאר הקניינים(, ולא נוגע כ"כ מה נעשה בו אח"כ, והאם יש לבעל שייכות בזה 
או לא )כהמבואר בשיחה(. א"כ אולי לא אינו נוגע )כ"כ( שהקידושין יהיו בטבעת דוקא49.

ואולי אפשר להוסיף שזו היא נקודת הסברא לקדש בזהב - לכתחילה, דכיוון דמציאות 
האישה מודגשת במעשה הקידושין )דהיא חלק מהקנין, והיא צריכה לקבל ולקנות את 
כסף הקידושין(, אולי י"ל דגם יתחשבו בדעתה - שסתם כך הוא להתקדש על היקר ביותר 

- זהב50, ולכן המהדר יקדש לכתחילה בזהב51.

ח
מעלת הזהב ע"פ תורת הסוד

ויש להוסיף ולבאר את מנהג קידושין בטבעת זהב אף שתוכנו הוא גבורות, ובהקדים 
ביאור ע"פ הסוד במהות הקידושין:

מבואר בספרים52 הטעם בזה ע"פ הסוד, דעם היות שהכסף מורה על החסדים, ענין 
הנוגע לאיש ואשה לקבל חסדים, והוא עניין הנעשה יחד עם קו הגבורות והמלכות, וכאשר 

יש החיבור והעניין הנ"ל, שייך יותר עניין הזהב, וזוהי הסיבה לקדש בזהב.

ובאופן אחר מבואר53 ע"פ דברי הת"ז: "אינון תכשיטין דכלה בתפילין דראש עטרת 
זהב", שטבעת הקידושין הו"ע ה"עטרת זהב" שהכלה מתעטרת בה54.

ט
מעלת הזהב על הכסף ע"פ חסידות

וביאור מעלת הזהב על הכסף ע"פ המבואר בחסידות:

49( אין בהנ"ל להכריע כצד בחקירה, ואינו סותר לשיטה שכסף הקידושין הוא קניין. אך משום שצריך 
להשאיר את החפץ אצל האישה רואים דחיישינן )גם( להסברא דכסף הקידושין הוא כסף שוויות, וא"כ נחשוש 

גם בסוג הטבעת - כדלהלן.
50( שלכן אם משנה צריך להודיעה, ראה ס"ג.

51( וכנ"ל - דאין בזה הכרחה אלא בד"א
52( 'אוצר הנישואין'

53( 'אור יקר' תיקון י.
יש  כי  "ואם  כותב במכתבו:  לוי"צ  ר'  אד"ש  כ"ק  אביו של  גם  )ס"א(  לוי"צ  ר'  ג"כ במכתב של  ראה   )54
להעמיד עפ"י הסוד ג"כ ענין זהב". אלא - "עכ"ז אינו מובן לי הדבר". ואפ"ל שאעפ"כ הטעם שמקדשין בזהב 

הוא כמבואר בפנים באריכות.
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עם היות שבכללות ידוע מעלת הכסף על הזהב, שהכסף ענינו הוא אהבה - "נכסוף 
נכספת" וזהב מורה על יראה עכ"ז גם זהב שייך לעניין האהבה, ובזה גופא באופן הכי 

נעלה )כדלקמן(.

ומבאר בזה אדה"ז בתניא פרק נ'55: "אך יש עוד בחי' אהבה העולה על כולנה כמעלת 
הזהב על הכסף והיא אהבה כרשפי אש מבחי' גבורות עליונות דבינה עילאה".

היינו, שאכן אהבה המשולה לזהב "עולה על כולנה כמעלת הזהב על הכסף" - כל סוגי 
האהבות שנתבארו בתניא עד פרק נ' - כיון ששרשה מבחי' הגבורות העליונות.

ובהרחבה יותר מבאר הצ"צ56:

"כי ג' בחי' אש מים רוח הנ"ל, כשהן בבחי' נקודות עדיין אינן תכלית המכוון שכשהן 
בבחי' נקודות הן ענפין מתפרדין כו' והיינו לפי שהוא בבחי' כסף בבחי' אהבה של קרירות, 
אבל בבחי' ומעלת הזהב על הכסף שהוא בבחי' רשפי אש כו' נעשה נקודות אלו בחי' 
תורים כמו ראש התור.. וזהו תורי זהב תעשה לך זהב דווקא כי בחי' ומעלת הזהב על 
הכסף הוא בחי' שהאהבה ברשפי אש בהתלהטות והתלהבות לאסתכלא ביקרא כו' עד 

כלות הנפש כמ"ש בתניא פ"נ".

וא"כ מובן המעלה דזהב )אהבה מבח' גבורות עליונות( על מעלת הכסף, שהיא אהבה 
כרשפי אש, עד "כלות הנפש ממש57".

י
ביאור המנהג למעשה בפועל

וע"פ כהנ"ל מובן מנהג חב"ד כדלעיל לקדש בטבעת של זהב דוקא שהוא מפני כמה 
סיבות:

א. מצד דעת האישה )שדעתה על הדבר היקר יותר, וכן כיון שישנה רגילות לתת זהב(. 
כיון שמתחשבים בדעתה ולכן מקדשים דוקא בטבעת ודוקא מזהב שבזה מודגש התשלום 

לאישה )עכ"ז שהפעולה דרך השוויות היא קנין(.

ב. מצד תוכנו הפנימי של הזהב – ע"פ תורת הסוד יש לקדש בטבעת זהב מפני שמהות 
הקידושין הם גבורות ומלכות, וכן מפני שהטבעת היא העטרת זהב שהכלה מתעטרת בה.

55( ע, ב.
56( ספר הליקוטים אות ז, ערך זהב.

57( תניא שם.
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ג. ע"פ חסידות - אף שמהות הזהב הוא גבורה, שייך בו גם העניין של אהבה )ובזה 
גופא הכי נעלית כנ"ל( מעלת ה"נכסוף נכספת" – אהבה, שלכן אין בו הענין דיראה בלבד.

ויש להוסיף:

לע"ל.  הקב"ה  עם  ישראל  כנסת  של  לנישואין  הכנה  הם  בעוה"ז  שהנישואין  כידוע 
וכלשון כ"ק אד"ש מה"מ58: "נישואין דכאו״א מישראל )גם איש פרטי( הו"ע הקשור עם 
הנישואין דכנס"י והקב"ה בימות המשיח שלכן מסיימים וחותמים השבע ברכות דנישואין 

בעניין הגאולה: מהרה כו' ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים וגו'". 

ואפשר לומר שהטבעת זהב בה התקדשו בנ"י עם הקב"ה )בשעת מ"ת שהיה אירוסין( 
היא האהבה כרשפי אש )הנעלית( דישראל לקב"ה, וזה ההכנה לשלימות הנישואין בגאולה 

האמיתית והשלימה.

המשיח,  בימות  והקב"ה  דכנס"י  הנישואין  דהגאולה,  להנישואין  שנזכה  רצון,  ויהי 
ותיכף ומיד ממש.

58( ש"פ תצא ה'תנש"א.





שער
חסידות





   663   שער חסידות     

ז' סוגים בנשמות ישראל*
יבאר השמות מ”ה וב”ן / יבאר המעלה דב”ן על שם מ”ה / יבאר ב’ בחי’ בשם מ”ה, ביטול במציאות וזיכוך הגוף / 
יבאר ג’ בחי’ בנשמות ע”פ הרמ”ז והלקו”ת / יברר האם בחי’ מ”ה דב”ן היא באצי’ ממש, או באצי’ שבבי”ע / יביא 
המבואר בהמשך תרס”ו בנשמות / יבאר דרגת אליהו ודוד שמבחי’ מלכות ושייכים לאצי’ / יבאר מהמשך תרס”ב 
הנשמות שמגיעות מיחוד זו”נ / יבאר מתרס”ב את הנשמות ששייכים לבי” ממש שמגיעים מאור הנשמה דבי”ע / 
יביא מהמשך אעת”ר עוד דרגה באצי’ וסה”כ ה’ )ו’( דרגות בכללות הנשמות / יבאר הנשמות שנקר’ ‘אחים ורעים’ 
גם אלו שמיחוד זו”נ / יברר המקור דנשמת אליהו האם מבחי’ ב”ן דמ”ה או מ”ה דב”ן / יסכם את סוגי הנשמות 

שמגיעים מיחוד זו”נ וממלכות / יסכם כל הז’ סוגים בנשמות

 הרה"ח יוסף יצחק שי' אופן
משפיע בישיבה

א
ענין מ"ה וב"ן בספירות ובעבודה

ועניינם  ומעלותיהם  בפרטות  וב”ן  מ”ה  ענין  מבאר  תרפ”א1  בסכות  ד”ה  במאמר 
בעבודה, וז”ל:

“מ”ה הוא בחי’ אין והוא ע”י ההרגש דההפלאה דאוא”ס שלמעלה מהשגה שעי”ז הוא 
ביטול במציאות, וב”ן הוא ע”י השגה דאלוקות . . ונתבאר ההפרש ביניהם דשם מ”ה בכל 
מקום שנמשך הוא בבחי’ אין ופועל בכ”מ כפי פעולתו העצמי, ושם ב”ן הוא בבחי’ יש 

שבריבוי ההשתלשלות יכול להיות בבחי’ יש ממש”.

מהרגש  אלא  מהשגה,  נובע  שאינו  במציאות  ביטול  ענין  מקומות  בריבוי  כמבואר 
ההפלאה דהאלוקות, וביטול היש נובע ע”י השגה באלוקות, ולכן ביטולם אינו במציאות 

כיון שמציאותם השיגה את הביטול.

שזהו   .  . דוקא  היש  בביטול  הוא  הכוונה  תכלית  כי  ידוע  “אמנם  במאמר2  וממשיך 
הכוונה העליונה שהיש יהפך לאין, שבביטול היש כמו שהוא בא ע”י העבודה בתומ”צ 

דוקא יש יתרון מעלה על ביטול העצמי דבחי’ מ”ה ואין בעצם”.

*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה, ולא התבאר כל צרכו, ועוד חזון למועד אי”ה.
1( ע’ קי ואילך.

2( ע’ קיא.
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ומבאר שכ”ה ג”כ מעלת הבע”ת )ב”ן( על הצדיקים )מ”ה(, ובכדי לבאר זה מבאר מהות 
מדריגת הצדיק, וז”ל:

“דהנה שם צדיק אינו רק ע”ש השלימות בקיום המצות, דפי’ צדיק לפ”ז הוא זכאי, דזה 
שייך בדין ומשפט . . ולא שמשום זה יקרא בשם התואר דצדיק . . ומהו השם צדיק, אך 
הענין הוא דצדיק הוא לשון יושר . . וענין היושר הוא כמו קו הנמשך מלמעלמ”ט בבחי’ 
יושר . . שהוא למטה כמו למעלה, וז”ע הצדיקים שהן בבחי’ יושר דהיינו שאור נשמתם 
מאיר בהם בגילוי וגם כמו שהן למטה מאיר בהם אור הוי’ שבנשמתם . . ואין הגוף שלהם 
מעלים ומסתיר כלל על אור נשמתם כי אינם נתפסים בגשם כ”כ, אדרבה הגוף הוא ג”כ 

בבחי’ ביטול ממש”.

ולאחמ”כ מבאר3 באריכות מעלת התשובה שע”י עבודת התשובה הגוף הגשמי מתבטל 
ממש, וא”כ - “נעשה בזה יחוד מ”ה וב”ן שהב”ן נעשה מ”ה ממש”, ולכן בע”ת הם בדרגה 

נעלית יותר מהצדיקים, שהם )הבע”ת( ‘משכין לי’ בחילא יתיר’ מבחי’ עצמות אוא”ס.

וע”ד מעלת התשובה כמו”כ הוא גם בבינונים, וכלשונו שם “דעבודת הבינונים שהיא 
בבחי’ ביטול היש דגוף ונפה”ב, והוא שנקר’ עובדי ה’ בגופם”.

כיון  ה’ בנשמתם’  ‘עובדי  ונקראים  ‘ביטול במציאות’  משא”כ מדריגת הצדיקים היא 
שגופם בטל במציאות ממש, ואור נשמתם מגיע מבחי’ שם מ”ה “וכמו במשה דכתי’ ותרא 
אותו כי טוב הוא ואיתא בזהר )בלק דקפ”ז ע”ב( מיד דאיתייליד אספקלריא דנהרא הוה 

עמי’”. שמורה על אור נשמתו שהאירה בגופו ולכן נולד מהול.

ב
ב' דרגות בשם מ"ה ומעלותיהם זע"ז

וממשיך במאמר4: “והנה ידוע דבבחי’ שם מ”ה עצמו יש ב’ מדריגות, מ”ה דמ”ה, וב”ן 
דמ”ה שזהו משה ואליהו”.

וידוע  ב”ן דמ”ה,  וז”ל: “שאליהו הוא בחי’  דב’ בחי’ אלו,  ומבאר חילוקי המדריגות 
דאליהו היה בעיבור י”ב חודש בזיכוך לבושי הנשמה שהן בבחי’ יש להיות בבחי’ אין, וגם 
בהיותו בגופו היה בו הזיכוך דגוף, שהיה מזוכך ביותר גם מגופו של משה, שאליהו גם 
בהיותו למטה בגוף גשמי היה כמו מלאך ממש שהיה טס באויר5. . הרי שהיה גופו בטל 

3( ע’ קיב ואילך.
4( ע’ קטו.

5( וכמ”ש “ורוח ה’ ישאך על אשר לא אדע”. וכמו”כ ידוע שמלאך מט”ט שהוא אליהו הגם שהוא ביצירה, 
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במציאות ממש והיה בבחי’ אין ממש כמו הנשמה . . ואח”כ נתעלה בגופו השמימה ונעשה 
כגופות המלאכים6”. ומצד מעלה זו היה נעלה יותר מהאבות ומשה רבינו.

ממש  במציאות  ביטול  בו  והיה  מאליהו  במדריגה  גבוה  היה  משה  “והלא  וממשיך: 
כמ”ש ונחנו מה שהיה בחי’ מ”ה בעצם, ומ”מ לא היה גופו פורח באויר ולא עלה בגופו 
השמימה כאליהו אלא גופו נקבר בקבר7. . וגם כאשר עלה השמים בקבלת התורה . . לא 
נשתנה גופו להיות כגוף המלאך, וכידוע שהניח גופו בעולם היצירה שהגוף לא היה יכול 

לעלות למעלה מעולם היצירה, ונשמתו עלתה באצי’”.

ומבאר בזה, “דמשה היה בבחי’ הפנימיות היינו בחי’ מ”ה דמ”ה כמו שהוא בעצם וע”כ 
היה בו הביטול בבחי’ הפנימיות ביותר הרבה מאליהו, וע”כ היה כבד פה וכבד לשון שלא 
היה יכול לבוא לבחי’ גילוי יש ודבר מה בבחי’ דיבור . . ומ”מ היה גוף גשמי ולא ירד אור 

נשמתו לזכך את הגוף שהיה ג”כ בבחי’ אין ממש כגוף אליהו”8.

היינו שמעלת אליהו היא בזיכוך הגוף, שיהיה בטל במציאות ממש, לא כמשה שגופו 
לא היה צריך זיכוך כאליהו9.

ג
ב' דרגות בנשמות דבי"ע שמיחוד זו"נ

וממשיך במאמר10: “והנה כמו שהוא בשם מ”ה ב’ בחי’ ומדרגות מ”ה דמ”ה וב”ן דמ”ה, 
כמו”כ בשם ב”ן הוא ג”כ ב’ מדרגות בחי’ מ”ה דב”ן ובחי’ ב”ן דב”ן, והוא עפמ”ש הרמ”ז 
. . שיש ג’ מדרגות חלוקות במעלת מדרגות הנשמות והן נשמות דאצי’ ממש, ונשמות 
ודאצי’  ממש,  מ”ה  בחי’  הן  דאצי’  נשמות  הנה  ממש,  דבי”ע  ונשמות  שבבי”ע  שמאצי’ 

שבבי”ע הן בחי’ מ”ה דב”ן ונשמות דבי”ע הן בחי’ ב”ן”.

הרי ראשו בבריאה, ובשבת עולה לאצי’.
6( ולכן היה )כלשונו במאמר(: “שליח לכל דבר שצריכים שליחות והכל משתמשין בו לשליחות . . הנני 

שולח לכם את אלי’”, ולעתיד שליחות אליהו תהיה שהגוף יהיה בטל לאין.
7( שקבורה הו”ע זיכוך הגוף, כדי שיוכל לקבל את הגילויים דלעתיד.

8( ע”ד אור הקו שיש בו מעלה )מ”ה( ומטה )ב”ן(, וה’מעלה’ של הקו לא יכול להתלבש אפי’ בכלים דאצי’ 
- ע”ד נשמת משה. ורק ה’מטה’ יכול להתלבש בכלים - ע”ד נשמת אליהו, כמבואר במאמר.

9( והוא )שאינו זקוק לזיכוך הגוף כמו אליהו( מצד ב’ טעמים )כנ”ל בפנים מהמאמר(: א. גופו לא היה יש. 
ב. כיון שהיה גילוי הנשמה נתבטל הגוף ממילא.

10( סעי’ כא.
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היינו, שישנם ג’ חילוקי מדרגות בנשמות )ע”פ הרמ”ז(: א. נשמות דאצי’ ממש )מ”ה 
ממש(. ב. נשמות דאצי’ שבבי”ע )מ”ה דב”ן11(. ג. נשמות דבי”ע ממש )ב”ן12(.

וממשיך במאמר: “וגם י”ל כמ”ש בלקו”ת בהביאור הב’ דיונתי בשם הע”ח, דנשמות 
הנולדים מיחוד זו”נ דאצי’, לידתם הוא לצורך הבריאה ואפשר זהו מדריגה הג’ הנ”ל שזהו 

בחי’ ב”ן דב”ן, ויש מיחוד זו”נ דאצי’ נשמות דאצי’ ממש . . וי”ל שזהו בחי’ מ”ה דב”ן”.

היינו, שיש ב’ סוגים בלידת הנשמות מיחוד זו”נ: א. ב”ן דב”ן, שנולדו לצורך הבריאה. 
ב. נשמות דאצי’ ממש - מ”ה דב”ן.

יש שעיקרן הוא מבחי’ אור  זו”נ  “ובמ”א מבואר דבנשמות דיחוד  וממשיך במאמר: 
זרוע לצדיק עליון שהן בחי’ מ”ה ויש שעיקרן מבחי’ מל’ שהן בחי’ ב”ן, דנשמות אלו הן 

שנתפסים בגשם ועיקר עבודתם הוא לברר ולזכך הגוף ונה”ב”.

ב. נשמות  א. נשמות מבחי’ מ”ה.  היינו, שמיחוד זו”נ דאצי’ נולדים ב’ סוגי נשמות: 
מבחי’ ב”ן. אך אינו מפרט בפרטיות )כמו שמפורט בלקו”ת( הבחינות דמ”ה וב”ן )האם זה 
מ”ה דב”ן או ב”ן דמ”ה(, אך משמע בפשטות הכוונה בזה כהלקו”ת, היינו בלשון “נשמות 

11( ביאור ענין אצי’ שבבי”ע: אינו באצי’ ממש אלא בבי”ע. ומגיע מאור הנשמה דבי”ע שהוא מגיע ממל’ 
דאצי’, רק שאצלם מאיר אור הנשמה שבא ממל’ דאצי’, הנעשה כלים דבי”ע כיון שאינם בערך זל”ז מאצי’ 

לבי”ע.
12( והנה בזה שיש נשמות מעולמות בי”ע צריך להבין, שהרי הנשמה היא “חלק אלוקה ממעל ממש” היינו 
מעולם האצי’, ואיך ישנם נשמות מעולמות בי”ע - היינו שהנשמה עצמה נעשית נברא? וע”כ מבואר בחסידות 
שנברא  אלא  כלל  אלוקות  ואינו  יש  הוא  שהמלאך  הנשמות,  להתהוות  המלאכים  התהוות  בין  חילוק  שיש 
מאלוקות, ויש לו חיות אלוקית שמחיה אותו כנברא. משא”כ נשמה היא יש, כיון שהאלוקות נעשית יש ולא זה 
שנברא ע”י אלוקות, וזה דבר נפלא שאלוקות נעשה יש. וא”כ מובן שגם הנשמות דבי”ע הם אלוקות במהותם. 
ועפ”ז יובן מארז”ל בנוגע למלאכים “הושיט אצבעו הקטנה ביניהם ושרפן”, שכיון שהיה גילוי אלוקות יתר 
מכוחם שלא יכלו לסבול, ולכן התבטלו כלפני בריאתם. וע”פ הנ”ל מובן שלנשמה יש גם גילוי אלוקות שנעלה 
על  מלבוש  כמו  )שהוא  תתבטל  ישותה  שרק  אלא  הבריאה  כלפני  ממציאותה  תתבטל  לא  השגתה  מיכולת 
הנשמה(, אך מציאותה האמתית שהיא אלוקות תשאר. וכ”כ בתניא פי”ט )כד, א ואילך( במשל על אור הנשמה 
)“נר הוי’ נשמת אדם”( על דבר חשקה להיכלל באלוקות מאור האש ש”אור האש חפץ בטבע . . לידבק בשרשו . 
. ואף שע”י זה יכבה ולא יאיר כלום למטה וגם למעלה בשרשו יתבטל אורו . . כך נשמת האדם . . חפצה וחשקה 
בטבעה ליפרד ולצאת מן הגוף ולידבק בשרשה ומקורה . . הגם שתהיה אין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי 
“הגם  המילים  מספיק  הנמשל  לבאר  כדי  שלכאורה  הראשון”,  ועצמותה  ממהותה  מאומה  ממנה  ישאר  ולא 
שתהיה אין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי”, ולמה מוסיף “ולא ישאר ממנה מאומה ממהותה ועצמותה 
הראשון”? והביאור בזה, שאכן האש מתבטל גם למטה וגם למעלה )בשרשו(, ולא נשאר במציאות כלל. משא”כ 
כשמדבר על הנשמה ש”חפצה וחשקה . . לידבק בשרשה” אך רק “ממהותה ועצמותה הראשון” )שזהו כשהיא 

בגוף - לבוש היש דהנשמה( “לא ישאר ממנה מאומה”, כיון שמציאותה האמיתי )אלוקות( קיים כנ”ל. 
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דיחוד זו”נ . . שהן בחי’ מ”ה, ויש שעיקרן מבחי’ מלכות שהן בחי’ ב”ן” - היינו בחי’ מ”ה 
דב”ן, ונשמות דבי”ע שהם ב”ן ממש )כמבואר בתחילה מהלקו”ת בשם הע”ח(.

וביאור הענין בפרטיות יותר )כמבואר לעיל במאמר(: יש נשמות הנולדים מיחוד או”א 
ויש שנולדים מיחוד זו”נ, הנולדים מאו”א הם נשמות מבחי’ מ”ה דמ”ה )אחים ורעים(, 

ובנולדים מזו”נ גופא ישנם ב’ דרגות:

א. נשמות שעיקרן מז”א - בחי’ מ”ה והם נשמות דאצי’ ממש. ב. נשמות שעיקרן בחי’ 
נוקבא, והם לצורך הבריאה )שזהו הדרגה הג’ דלעיל - בי”ע ממש(. כמו בגשמיות יש 
בנים שדומים יותר לאבא )ז”א(, ויש בנים שדומים יותר לאמא )נוקבא( אך שניהם מגיעים 

מיחוד זו”נ.

ועפ”ז )שנשמות שעיקרן מל’ הם בבי”ע ממש( צריך לומר שגם נשמות דאצי’ שבבי”ע, 
כיון שעיקרן הוא מלכות נקרא ב”ן.

היינו, שמבאר שיש ג’ דרגות בנשמות: א. אצי’ ממש. ב. אצי’ שבבי”ע. ג. בי”ע ממש.

ודאצי’  ממש,  מ”ה  בחי’  הן  דאצי’  ש”נשמות  כתב  הרמ”ז  להבין:  צריך  הנ”ל  ובכל 
שבבי”ע הן בחי’ מ”ה דב”ן”, אך מלקו”ת כתב )ממשמעות הע”ח( “ויש מיחוד זו”נ דאצי’ 
נשמות דאצי’ ממש . . וי”ל שזהו בחי’ מ”ה דב”ן13”. וא”כ אינו מובן איזה נשמות מגיעות 

מבחי’ מ”ה דב”ן - נשמות דאצי’ ממש, או אצי’ שבבי”ע14?

ומוכרחים לומר שישנם ב’ דרגות בבחי’ מ”ה דב”ן, כדלקמן.

ד
ג' דרגות בנשמות דאצי' גופא

והנה, בהמשך תרס”ו15 מבאר באופן אחר, וז”ל:

“הנה ידוע שיש בחי’ בן ובחי’ עבד . . ובפרטיות הן ב’ מיני נשמות, יש נשמות שנק’ 
בנים ויש נשמות שנק’ עבדים . . וכללות ההפרש בין בנים לעבדים . . דעבד היינו בחי’ 
נר”נ דבי”ע ומי שזוכה לנרנ”ח מאצילות הוא בבחי’ בן להקב”ה . . ונמצא דבנים הן נשמות 

דאצי’ ועבדים נשמות דבי”ע”.

13( ולהעיר שברמ”ז מביא ענין אצי’ שבבי”ע, ובלקו”ת אינו מזכיר אצי’ שבבי”ע.
14( וקשה לומר שהפירוש ברמ”ז “מ”ה ממש” היינו מ”ה דב”ן. וכן אי אפשר לומר הפירוש ב”אצילות ממש” 

שבלקו”ת שהוא אצי’ שבבי”ע, כפשוט.
15( ד”ה החודש ע’ קנז ואילך.
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היינו, שהחילוק בין ב’ סוגי הנשמות הוא, ש’בנים’ יש להם נרנ”ח מעולם האצי’, ולכן 
מגיעים מאצי’. ו’עבדים’ יש להם נר”נ16 דבי”ע, ולכן הם נשמות דבי”ע.

וממשיך במאמר שם:

זו”נ דאצי’ כי  “והנה ידוע דנשמות דבחי’ בנים ועבדים שניהם נמשכים מבחי’ יחוד 
בד”כ התהוות הנשמות הוא מבחי’ אצי’ דוקא, דבחי’ זו”נ דבריאה אין בכחם להוות נשמות 
כי אם מלאכים, אמנם . . יחוד זו”נ הוא להוליד נשמות דבריאה, כי נשמות דאצי’ ממש 
הן הנולדים מיחוד או”א ונק’ אחים ורעים לז”א כמ”ש במ”א, אבל נשמות הנולדים מיחוד 
זו”נ הוא שנולדים בבי”ע, ומ”מ יש בזה ב’ בחי’, בחי’ בנים שהן נשמות דאצי’, ובחי’ עבדים 

שהן נשמות דבי”ע”.

היינו, שנשמות דאצי’ ממש נולדים מיחוד או”א, ומיחוד זו”נ נולדים גם נשמות דאצי’ 
)בנים, עיקרן בחי’ ז”א( וגם נשמות דבי”ע )עבדים, עיקרן בחי’ מלכות(.

וממשיך במאמר: “יש בזה ב’ מדרגות, שיש נשמות דעיקרן הוא מבחי’ ז”א דוקא ואינן 
מתעכבים כ”כ בבחי’ עיבור במלכות וכמו נשמות משה17 שהיה בחי’ עיבור רק ז’ חדשים, 
והיינו שלא נשתנה בזה בעצם מהותו שהוא בחי’ נשמה שמ”ה, ויש שעיקרן הוא מבחי’ 
מלכות ומתעכבים יותר בבחי’ עיבור וכמו אליהו שהיה בעיבור י”ב חודש, והן נשמות 

דב”ן”.

היינו שהחילוק בין נשמות מבחי’ מ”ה ובין נשמות דבחי’ ב”ן הוא, שנשמות שמבחי’ 
מ”ה עבודתם הוא מצד הנשמה )ועד”ז ג”כ יוסף ורשב”י(. אך נשמת אליהו ודוד18 עבודתם 

הייתה בזיכוך הגוף, כיון שהיו נשמה דבחי’ ב”ן.

ועכ”ז19 מעלת אליהו היא שזיכך את גופו באופן הנעלה ביותר גם ממשה )שמבחי’ 
טעון  היה  גופו  שהרי  לאלוקות(  כלי  שיהיה  גופו  על  פעלה  נשמתו  שאור  ממש,  או”א 
קבורה, משא”כ אליהו שעלה בגופו השמימה, מכיון שהאיר בו חלק האצי’ שבו - בחי’ חי’ 
יחידה שלו20 )כמובא בתרפ”א מהע”ח ש”זהו מעלת הצדיקים לזכך גופם ולעשותן צורה”(.

ולכן  נר”נ דבי”ע לנרנ”ח דאצי’ הוא: נפש בעשיה, רוח ביצירה, נשמה בבריאה,  16( הביאור לשינוי בין 
נשמות דבי”ע הם נר”נ. משא”כ באצי’ מתווסף ג”כ חי’ ששייכת לאצי’.

17( וזה שמזכיר שמשה וכו’ מגיעים מז”א )לא כהמבואר בכ”מ שמגיעים מאו”א(, אפ”ל הכוונה שעוברים 
דרך ז”א אך מקורם מאו”א.

18( אלא שלא היה בתכלית כמו אליהו שעלה בגופו השמימה, כדלקמן.
19( ע’ קנח בסוף.

20( כמבואר שם שהנשמות דב”ן הנר”נ שלהם הוא מבי”ע ובחי’ חי’ יחידה הוא חלק האצי’ שבהם, ובנשמות 
הגבוהות זה האיר בגילוי בהם, אך בנשמות דמ”ה כללות הנרנח”י הוא מאצי’ ונמצא בגלוי בהם.
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וא”כ נשמות דב”ן שמבחי’ מלכות הן שייכים אל הבריאה והן נשמות דבי”ע בכלל, לכן 
עבודתם בבחי’ ביטול ביטול היש והחומרי ומ”מ נשמת דוד ואליהו הן נשמות דאצי’ ולכן 

באמת גם למטה היה חומרם בבחי’ ביטול במציאות ממש”.

וא”כ מהמבואר בתרס”ו ישנם ד’ סוגי נשמות21: א. נשמות דאצי’ שמיחוד או”א - ‘אחים 
ג.  מ”ה.  בחי’  ז”א,  ועיקרן  )בנים(,  זו”נ  שמיחוד  דאצי’  נשמות  ב.  רבינו(.  )משה  ורעים’ 
נשמות דבריאה שמיחוד זו”נ )עבדים(, ועיקרן מל’, בחי’ ב”ן. ד. חוץ מנשמות דוד ואליהו 
שעם היות שעיקרן הוא מלכות, הם נשמות דאצי’, שלכן גופם היה בטל ממש ע”י הזיכוך 

שעשו )נשמות גבוהות דב”ן(.

אלא שבתרס”ו לא מזכיר את אצי’ שבבי”ע )שהוזכר בתרפ”א(, ובתרפ”א לא מזכיר את 
דרגת אליהו ודוד. ויחד עם כל דרגות אלו ישנם ה’ דרגות. וכן בתרס”ו לא מפרט הדרגות 

דמ”ה וב”ן )כמו שהביא בתרפ”א מהמבואר במ”א(.

ה
ד' דרגות בנשמות שבעולם האצי'

והנה בתרס”ב22 ובתש”ד23 מבואר בשם הרמ”ז, וז”ל:

“יש ג’ בחי’ נשמות, הא’ נשמות דאצי’ ממש, הב’ נשמות שמאצי’ שבבי”ע, והג’ נשמות 
דבי”ע. וי”ל שנשמות דאצי’ . . מבחי’ יחוד או”א ונק’ אחים ורעים לזו”נ להיות שנאצלו 
מאו”א כמו שנאצל זו”נ מאו”א . . והב’ נשמות שנק’ בנים והן שנולדו מיחוד זו”נ . . לידתם 
לצורך הבריאה, וי”ל דהיינו נשמות דאצי’ שבבי”ע שהן במדרגת כמו אור הנשמה דבי”ע, 

והג’ נשמות דבי”ע שהן למטה במדרגה מבחי’ אור הנשמה שהוא מקורן”.

היינו שמבאר בתרס”ב בדומה למבואר בתרפ”א - ג’ דרגות בנשמות: א. נשמות דאצי’ 
ממש )יחוד או”א(. ב. נשמות דאצי’ שבבי”ע )יחוד זו”נ ונחשבים אור הנשמה דבי”ע(. ג. 
דבי”ע(. אלא שבתרפ”א מבאר שהנשמות  הנשמה  )ומגיעים מאור  דבי”ע ממש  נשמות 
שנולדו מיחוד זו”נ, יש שעיקרן ז”א, ויש שעיקרן מלכות, אך ב’ הבחי’ נולדו מיחוד זו”נ. 

ובתרס”ב מבאר שהבחי’ הג’ מגיעה )לא מיחוד זו”נ, אלא( מאור הנשמה דבי”ע.

וי”ל דאי”ז סתירה שאמנם הם מיחוד זו”נ, אך צריכים לעבור את אור הנשמה דבי”ע, 
כדי שיהיו נשמות דבי”ע.

21( כן מבואר ג”כ בלקו”ת שה”ש ביאור הב’ דיונתי. יט, ב-ג.
22( המשך ר”ה ע’ רלב סוף ד”ה זה היום.

23( ד”ה ביום השמיני, ע’ 46 ואילך.
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והנה, בהמשך אעת”ר24 מובא ענין נוסף, וז”ל: “והתהוות נשמות הוא מבחי’ יחוד זו”נ 
)בחי’ יחוד פנימי( והן הנקראים אחים ורעים להקב”ה, ויש נשמות דשרשן ג”כ מבחי’ יחוד 
או”א והן הנקראים קודש . . ההפרש בין אנשי קודש לקודש כמ”ש קודש ישראל לה’ וב’ 

המדרגות שניהם הן מיחוד או”א, רק דאנשי קודש הן מהבינה וקודש מבחי’ חכמה”.

היינו, שבאעת”ר מבאר ד’ דרגות בנשמות דאצי’: א. נשמות שמיחוד או”א יש שנקראים 
‘קודש’  ‘אנשי קודש’. ומבאר שנשמות שבעיקר חכמה נקראו  ויש שנקראים  ב.  ‘קודש’. 
)חכמה נק’ קודש(, ואלו שעיקרן בינה נקראו ‘אנשי קודש’, עם היות ששניהם מיחוד או”א. 
ד. נשמות הנקראים בנים למקום שנולדים  ורעים.  זו”נ נקראים אחים  ג. נשמות מיחוד 

מיחוד זו”נ לבי”ע.

וא”כ בתרס”ו מבאר שיש נשמות דמל’ )לא רק בבי”ע אלא( גם באצי’ ע”ד נשמת דוד 
)ג’ דרגות בנשמות דאצי’(, ישנם ד’ דרגות באצי’  ואליהו, וביחד עם המבואר באעת”ר 
ודרגא אחת בבי”ע: א. קודש, חכמה. ב. אנשי קודש, בינה. ג. יחוד זו”נ שעיקרו ז”א. ד. 
ויש שעיקרן מלכות ואלו נשמות גבוהות שבאצי’ )כאליהו ודוד המלך(. וביחד עם נשמה 
דבי”ע ממש, ועם אצי’ שבבי”ע ישנם ו’ דרגות בנשמות: ד’ ששייכים לאצי’, ועוד דרגה 

דאצי’ שבבי”ע, ועוד דרגה ששייכת לבי”ע ממש.

ו
הגדרה בנשמות שנק' אחים ורעים, וסיכום הענין

וצריך להבין, שבכל הביאורים בחסידות ובהנ”ל, נשמות שנולדו מיחוד או”א הם נק’ 
‘אחים ורעים’ לז”א, אך אלו שנולדים מיחוד זו”נ )ושעיקרן ז”א( נק’ בנים של ז”א, ובאעת”ר 
מבאר שהנולדים מיחוד זו”נ נקראים ‘אחים ורעים’ “מבחי’ יחוד זו”נ והן הנקראים אחים 

ורעים להקב”ה”, וכן בתרס”ב שם מבאר שנשמות דאצי’ בכללות הם ‘אחים ורעים’?

ובהכרח לומר שזה יחסי, היינו לגבי נשמות דבי”ע נקראו נשמות דאצי’ בכללות )גם 
נשמות  רק  ורעים’  ‘אחים  נקראים  גופא  באצי’  אך  ורעים’,  ‘אחים  זו”נ(  מיחוד  הנולדים 

שנולדו מיחוד או”א.

סיכום הדרגות:

הרמ”ז )תרפ”א(: מביא ג’ דרגות )אצי’ ממש, אצי’ שבבי”ע, בי”ע ממש(. והרמ”ז מחלק 
במ”ה וב”ן גופא שיש מ”ה דב”ן - אצי’ שבבי”ע, וב”ן ממש - נשמות דבי”ע.

24( ד”ה אנכי הוי’ אלוקיך, עמ’ צ.
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לקו”ת בשם הע”ח )תרפ”א(: נשמה מיחוד זו”נ יש שלידתם לצורך הבריאה - ב”ן דב”ן 
)דרגה ג’ מהרמ”ז( ויש נשמות מיחוד זו”נ שהם נשמות דאצי’ וזה מ”ה דב”ן. ואינו מזכיר 

את אצי’ שבבי”ע, שמשמע ממנו שמ”ה דב”ן - אצי’ ממש דלא כהרמ”ז.

תרס”ו: מביא ד’ דרגות )נשמות דאו”א, ושעיקרן ז”א - מ”ה, ושעיקרן מלכות - ב”ן, 
ואלו שעיקרן מלכות אך באצי’(. ולא מזכיר אצי’ שבבי”ע, ולא הרחיב בבחי’ מ”ה וב”ן 

בפרטיות.

אעת”ר: מביא דרגה נוספת באצי’ שמיחוד או”א - מבחי’ חכמה ומבחי’ בינה.

ז
בחי' מ"ה דב"ן גופא - ב' מדרגות

ועוד צריך להבין: בתרס”ו מבאר מהע”ח, “דיחוד זו”נ הוא להוליד נשמות בבריאה, 
כי נשמות דאצי’ ממש הן הנולדים מיחוד או”א . . ונשמות שנולדים מזו”נ הוא שנולדים 
בבי”ע, ומ”מ יש בזה ב’ בחי’, בחי’ בנים שהן נשמות דאצי’, ובחי’ עבדים שהן נשמות דבי”ע 

. . כמו אליהו שהיה בעיבור י”ב חודש והן נשמות דב”ן”.

היינו, שנשמת אליהו היא נשמה דב”ן, ואינו אומר ב”ן דמ”ה, אלא ב”ן באופן כללי, 
ומשמע שיש נשמות דבחי’ ב”ן באצי’.

וצריך לומר שהמבואר בתרס”ו שאליהו הוא נשמה דאצי’ מבחי’ ב”ן הכוונה בזה לב”ן 
דמ”ה כמ”ש בתרפ”א. וצריך לומר שבמ”ה דב”ן - ב’ דרגות ועניינם הוא מלכות )ב”ן(: )א( 

אצי’ שבבי”ע. )ב( אצי’ ממש.

ח
כללות סוגי הנשמות באצי' ובבי"ע

והביאור בכל הדרגות הנ”ל:

בנשמות מיחוד זו”נ ישנם ד’ דרגות: )א( עיקרן ז”א - נשמות דאצי’. )ב( עיקרן מלכות 
אך הם נשמות גבהות - ג”כ נשמות דאצי’. )ג( אצי’ שבבי”ע. )ד( נשמות דבי”ע ממש )ואי”ז 

סותר למבואר שמגיעים מאור הנשמה - כנ”ל(.

)ב( אצי’  )א( אצי’ שבבי”ע - מ”ה דב”ן.  ונשמות שעיקרן מלכות יש בהם ג’ דרגות: 
ממש - ב”ן דמ”ה, מ”ה דב”ן. )ג( בי”ע ממש, ב”ן.
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ובאצי’ גופא ב’ עניינים ב”ן דמ”ה )שקרוב יותר לאצי’ כיון שעיקרו מ”ה25( ומ”ה דב”ן, 
ושניהם עניינם הוא מלכות דאצי’, ובמלכות דאצי’ גופא אליהו הגיע מבחי’ ב”ן דמ”ה.

היינו, בחי’ מ”ה דב”ן בד”כ מורה על נשמה דאצי’ שבבי”ע, אלא שנחשבת ג”כ לפעמים 
נשמות דאצי’ ממש. 

וא”כ מכל המאמרים מבואר שישנם ז’ דרגות בנשמות )ה’ באצי’ וב’ בבי”ע(:

א. חכמה, קודש.

ב. בינה, אנשי קודש.

ג. יחוד זו”נ ועיקרן ז”א. - יחוד זו”נ ועיקרן מלכות ובזה ב’ מדרגות:

ד. ב”ן דמ”ה )נשמת אליהו(.

ה. מ”ה דב”ן )ואולי זוהי נשמת דוד(.

ו. אצי’ שבבי”ע, מ”ה דב”ן )אור הנשמה(.

ז. בי”ע ממש - ב”ן ממש.

וביאור הענין מובן כיון שמ”ה הוא מופשט מהגדרה והוא ביטול במציאות, מובן שאצי’ 
וז”א( מופשטים מהגדרה לכן הנשמות שמבחינות אלו, הם נשמות דאצי’.  בכלל )או”א 
וכיון שב”ן מוגדר ואינו בטל במציאות, א”כ במלכות שהוא שורש בי”ע שבאצי’, לכן הוא 

בחי’ ב”ן.

ובזה גופא אפשר לומר ב”ן דמ”ה ומ”ה דב”ן, והחילוק ביניהם הוא: ב”ן דמ”ה - חלק 
ממ”ה עצמו שאע”פ שהוא בחי’ מלכות, בכ”ז הרי היא קרובה לאצי’ )פנימיות המלכות(, 

ויש שהיא יותר מקור לבי”ע שהוא מ”ה דב”ן )חיצוניות המלכות(.

25( והיינו לגבי נשמות דמ”ה ממש נקר’ נשמה דב”ן, ולגבי נשמות נמוכות יותר, ואפי’ לבחי’ מ”ה דב”ן 
נקר’ מ”ה.
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 שיעורי תניא פרקים ט- י"א
ע"פ ביאורי רבותינו נשיאינו וביאורי 

חסידים
 הרב יוסף יצחק שי' אופן1
משפיע בישיבה

להלן אופן עריכת השיעורים:

א( הקדמה קודם הפרק.

ב( גוף התניא - באו באותיות מודגשות.

ג( לאחמ"כ - ביאור לדברי אדה"ז עם מראי מקומות לדבריו ולספרי המפרשים השונים.

ד( לאחמ"כ - דברי עיון ודיוקים שבאו באותיות צרות יותר.

הקדמה לפרק ט'

לאחר שרבינו הזקן ביאר בפרקים הקודמים כיצד כל אחד משתי הנפשות - הנפש 
האלוקית והנפש הבהמית - יש לה מערכת שלימה של ‘כוחות’ ו’לבושים’ הפועלים בכל 

חלקי הגוף, בפרק זה ימשיך ויבאר את מהות מלחמתם של ב’ הנפשות.

כלומר, מאחר שיש לכל יהודי שתי נפשות, והם נמצאות ופועלות בכל אברי הגוף, 
במילא ‘איכות’ המלחמה שביניהן היא לא רק על המעשים והפעולות של האדם, אלא על 
כללות הגוף. היינו, שזוהי מלחמה על פנימיות ומהות האדם, מאיזו משתי הנפשות יקבל 
האדם את עיקר חיותו, ועל פי זה יקבע מה תהיה ‘מהות חייו’, האם הם יהיו חיים בהמיים 

- שליטת נפש הבהמית, או חיים של קדושה ואלוקות - שליטת הנפש האלוקית.

ועתה יבאר היכן הוא מקומן של נפשות אלו בגוף האדם.

1( מתוך שיעורים שנמסרו בישיבה, נכתב ע”י א’ התמימים.
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פרק ט'

והנה מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נגה, בכל איש ישראל, הוא בלב. 
בחלל שמאלי שהוא מלא דם, וכתיב2 ”כי הדם הוא הנפש”.

מקום משכן נפש הבהמית - היינו3, המקום המיוחד בגוף שבו הוא עיקר גילוי הנפש 
ואחד משמאל,  מימין  )חדרים(, אחד  ‘חללים’  שני  יש  ובלב הגשמי  בלב,  הוא  הבהמית 
ומקום משכן נפש הבהמית הוא בחלל השמאלי שהוא מלא דם. וזה מפורש במה שכתוב 

“כי הדם הוא הנפש”, היינו, שבדם שבלב נתלבשה נפש החיונית.

הסיבה שרבינו הזקן לא כתב את שמה הראשון של נפש הבהמית שהוא 
ז’, היא4 משום דכאן מבאר התאוות  ‘נפש החיונית’ - כמו שכתב בריש פרק 
והתפארות וכעס )כדלקמן(, שהם באים מנפש הבהמית, ועל שם דברים אלו 
מפני  היא  ‘חיונית’  שנקראת  הסיבה  משא”כ  ‘בהמית’,  נקראת  ממנה  שבאים 

שמחיה את הגוף, ולא זה מה שבא לבאר כאן.

בפרק א’ הביא רבינו הזקן את הפסוק “כי נפש הבשר בדם היא”, וכאן מביא 
את הפסוק “כי הדם הוא הנפש”, והטעם לכך מבאר הרבי5, שכאן מתכוון להביא 
הוא הנפש”, משא”כ  “כי הדם  ולכן מביא  כך שהנפש שוכנת בלב  ראיה על 
בפרק א’ מביא ראיה שהנפש מתלבשת בדם להחיות את הגוף בכללותו, ולכן 

מביא את הפסוק “כי נפש הבשר בדם היא”.

ועל כך ש”הדם הוא הנפש”, מציין הרבי6 לגמרא במסכת פסחים7, ששם 
דרשו חז”ל מפסוק זה “דם שהנפש יוצאה בו קרוי דם”, ועיקר8 הדם שבו הוא 

משכן הנפש, הוא דם הלב.

2( פ’ ראה יב, כג.
3( לקוטי ביאורים.
4( הלקח והלבוב.

5( לקוטי פירושים, מ”מ.
6( שם.

7( טז, ב.
8( כמו שמבואר בתוס’ סוטה ה, א. ד”ה אדם.
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ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן הן בלב.

מאחר שמשכנה של הנפש הבהמית הוא בלב, היינו שעיקר התגלותה הוא בלב, לכן כל 
התאוות - עיקרם - מקומם הוא בליבו של האדם.

“תאוות  של  אלו  דוגמאות  דוקא  הזקן  רבינו  נקט  מדוע  שואל9,  הרבי 
והתפארות וכעס”. ומבאר, דנקט כן מפני שכך הוא סדר גילוי המידות: לכל 
לראש - התאוות, ומתגברים התאוות כל כך עד שמתפאר בהם, וכל כך גברו 

אצלו, עד שכאשר יש מי שמפריע לתאוותיו - מתעורר בכעס עליו.

ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף וגם עולה להמוח שבראש, לחשב ולהרהר 
בהן ולהתחכם בהן.

באות  זה  ידי  ועל  מהלב,  הגוף  בכל  מתפשטות  הן  בלב  המידות  התעוררות  לאחר 
המידות רעות לידי פועל. ובנוסף10 לכך שהמידות הרעות מתפשטות מהלב אל כל אברי 
הגוף )ובאות לידי פועל(, הן משפיעות גם על המוח שבראש )בו מתגלים הכוחות של 
וההתפשטות11  בהן.  ולהתחכם  אלו,  רעות  במידות  ולהרהר  לחשוב  והמחשבה(,  השכל 
של נפש הבהמית למוח, היא לא כמו ההתפשטות לשאר האיברים, דשאר איברי הגוף 
הם רק ‘כלים’ להוציא לפועל את רצון המידות שבלב. כאן - בעליה למוח הנפש הבהמית 

מתעלה, מלהיות רק ‘מדות’ בלב, היא עולה לדרגת ‘מוחין’ - במוח שבראש.

ביאור12 הלשון “לחשב ולהרהר בהן והתחכם בהן”. לחשב זהו המחשבה 
וההרהור הוא שכבר  גם שלא ברצון.  לו  ונופלת  הראשונה שעולה להמוח 
נתרצה להרהר בתאותו. ‘ולהתחכם בהן’ זהו ענין היעוץ והעיון איך למלא 

תאותו ולהוציא כעס וכדומה לפועל. 

בהרהור  משא”כ  ‘בהן’,  נקט  לא  במחשבה  מדוע  מובן  זה  פי  ועל13 
שלא  גם  לו  שנפלה  הראשונה  שבמחשבה  מכיון  ‘בהן’,  נקט  והתחכמות 
זו כלום.  ‘בהן’, מכיון שלא קדמה למחשבה  ‘בה’ או  ברצון, לא שייך לומר 

9( לקוטי פירושים, מ”מ.

10( ע”פ לקוטי ביאורים.
11( שם, לקוטי פירושים, מ”מ. )- ושם, שהלשון ‘עולה’ קאי על הנפש )ולא על “כל התאוות והתפארות 

וכעס ודומיהן”((
12( הלקח והלבוב.

13( שם.
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לאחרי שקדמה  ‘בהן’,  תיבת  לומר  ודאי ששייך  ובהתחכמות  בהרהור  אבל 
להן המחשבה.

על מה שכתב רבינו הזקן, שמקום משכן נפש הבהמית הוא בלב בחלל 
השמאלי, ומשם מתפשטת לכל הגוף, וגם עולה להמוח שבראש, מעיר הרבי14 
שצ”ע ממה שמבואר לקמן בפרק נא, ששם כותב אדה”ז ש”נשמת האדם . . 
עיקר משכנה והשראתה היא במוחו, ומהמוח מתפשטת לכל האיברים. . ואפילו 

הלב מקבל מהמוח”. 

ואם כן, משמע משם שמהמוח האיברים מקבלים חיות, וגם הלב מקבל 
חיות מהמוח, ולא שהלב זה העיקר כמו שכותב כאן )ואי אפשר לומר ששם 
מדבר על נפש האלוקית בלבד, מכיון שמפשטות הלשון שם מוכח שזהו גם 

בנפש הבהמית כך(.

עוד מעיר הרבי15: שהטעם להדגשת המוח בפ”ע - שענין התאוות וכו’ 
קודם  שכתב  כפי  האיברים,  בכל  כלול  שהמוח  אע”פ  למוח,  מהלב  עולים 
שהדם מתפשט לכל האיברים, זה על דרך מה שפירש לקמן בנפש האלוקית 
- ששם מדגיש את ההתפשטות ללב בפ”ע, מלבד ההתפשטות לכל האיברים.

לאחר שביאר רבינו הזקן את מקום משכן נפש הבהמית, כעת מדבר על מקום השראת 
נפש האלוקית.

אך, מקום משכן נפש האלוקית היא במוחין שבראש, ומשם מתפשטת לכל 
האיברים, וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם, וכמ”ש16 ”לב חכם לימינו”.

כוחות  האלוקית  שבנפש  מכיון  שבראש’,  ‘במוחין  הוא  האלוקית  נפש  גילוי  עיקר 
השכל הם העיקר, ולכן הם מתגלים ‘במוחין שבראש’, ומשם היא מתפשטת לכל האיברים 
שבגוף, וגם בלב. כלומר, אפילו המידות של הנפש האלוקית מקורן מהמוח שבראש, כי 
רגשי המידות של הנפש האלוקית נולדות על ידי ההבנה וההתבוננות בגדולת ה’ ב’מוחין 

שבראש’, ובלב עצמו היא מתפשטת בחלל הימני שבלב ‘שאין בו דם’.

זו נפש האלוקית, שעיקר  ‘חכם’17  ועל ענין זה נאמר “לב חכם לימינו”, 

14( מ”מ.
15( שיעורים בספר התניא ע’ 97 הערה 3.

16( קהלת י, ב.
17( הפירוש הפשוט של הפסוק הוא ש”חכמתו )של החכם( מזומנת להטותו אל דרך המיומנת לטובתו” - 
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ענינה שכל, ולב החכם הוא לימינו, כלומר, שמדות הנפש האלוקית נמצאות 
ומתגלות ב’חלל הימני’.

על כך שרבינו הזקן כותב, שבחלל השמאלי יש הרבה דם )‘מלא דם’(, 
ובחלל הימני אין בו דם, מבאר הרבי18 )ע”פ המבואר בספרי הרפואה(: הדם 
ישנו בשני חללי הלב. אלא שיש חילוק בתפקיד של כל חלל, תפקיד החלל 
הימני - ששם מתקבץ הדם מכל האיברים, בכדי לשלחו לריאה, ששם מתלבש 
ותפקיד  היינו חמצן, שהוא חלק האויר שנותן חיים באדם.   - רוח חיים  בו 
- לאחרי שנתלבש בו  החלל השמאלי הוא לשלוח את הדם לכל האיברים 
רוח חיים. משא”כ לחלל השמאלי אין לפעולה שלו שייכות לענין רוח חיים. 

ואם כן, מה שאומר אדה”ז “בחלל הימני שאין בו דם”, אפשר לפרשו בשני 
אופנים. א. לא הכוונה ‘שאין בו דם’ מצ”ע, כלומר שאינו מחדש את הדם, אלא 
רק מה שהאיברים שולחים אליו, מה שאין כן הדם שבחלל השמאלי הוא דם 
מחודש - לאחר שניתוסף בו רוח חיים על ידי פעולת החלל הימני, ולכן נחשב 
שיש בו דם מצד עצמו. ב. מלבד הדם שהאיברים שולחים אל הלב, יש בלב 
רביעית דם מצד עצמו19, והוא נמצא בחלל השמאלי דוקא. ולא בחלל הימני 

- ולכן נחשב ‘שאין בו דם’.

ישנו דיוק של אביו של הרבי, הרה”ח הרב לוי יצחק20, והוא מדייק בכך 
שלגבי תאוות והתפארות וכו’ )שבאות מנפש הבהמית( נקט הלשון שעולה 
“למוח” - לשון יחיד21. ובנפש האלוקית נקט ב’מוחין’ לשון רבים. ולכאורה22 
כוונתו בדיוק זה - שבנפש האלוקית נוגע יותר לכתוב ‘מוחין’ לשון רבים, 
מכיון שזה רומז לפרטי המדריגות שבמוח - כיון שזהו מקומה, משא”כ נפש 

פירוש רש”י קהלת שם )והמצודת דוד שם פירש: ‘לב’ - רוצה לומר השכל הנטוע בלב. ‘לימינו’ - רוצה לומר 
מזומן לו בכל עניניו ומיד ימצאנו בעת הצורך, ואמר בלשון השאלה, לפי שימין האדם מזומנת ומהירה יותר 

מן השמאלית(.
18( מ”מ, אגרות קודש חלק כב ע’ שי, הובא בלקוטי ביאורים ולקוטי פירושים.

19( הרבי מציין )באג”ק שם( ללקו”ת שה”ש לא, א. )ושם: “מאין יהיו הדמים בלב אינו מצד עצמו לבד, כי 
מצד עצמו אין בו רק רביעית דם לבד, ואין בו כדי התפשטות להילוך הדם בכל האיברים, רק שמוסיפים בו 

תמיד דם על ידי המאכל אשר יאכל האדם כו’”(
20( לקוטי לוי יצחק לתניא עמוד ב’.

21( וכן גבי דם, אלא ששם נקט להמוח בתוספת ה”א. שמשמע מכך שהוא קצת יותר נעלה.
22( ביאור העורך בלקוטי פירושים מרבותינו נשיאינו.
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הבהמית, שאין זה עיקר מקומה - אלא מתפשטת שם בלבד, שייך יותר לשון 
‘יחיד’.

במוחין  הוא  האלוקית  נפש  משכן  “מקום  אדה”ז  שמלשון  מבאר23,  הרבי 
שבראש ומשם מתפשטת בכל האיברים וגם בלב” - משמע שהלב אינו כשאר 
אברי הגוף שיש בהם רק ‘התפשטות’ של הנפש האלוקית, אלא הלב הוא גם 
‘מקום משכן’ הנפש האלוקית, ומוכח כך מהלשון ‘וגם בלב’ ולא ‘וגם ללב’ - 

כמו שכתב לפני כן “ומהלב מתפשט לכל האיברים”. 

כלומר, המילים “גם בלב כו’” אינן מתייחסות אל המילים “ומשם מתפשטת 
לכל האיברים” שכתב קודם, אלא הן נמשכות אחר המילים “מקום משכן נפש 
האלוקית הוא במוחין”, ועל זה הוא מוסיף “וגם בלב”, פירוש, שגם בלב הוא 

מקום ‘משכן’ הנפש האלוקית. 

ומוכיח הרבי שכך משמע מלשון אדה”ז במה שכתב לקמן ר”פ יא “שהטוב 
שבנפשו האלוקית שבמוחו ובחלל הימני שבלבו” - שחיברם יחד. וכן מלשון 
הצ”צ ב’קיצור תניא’ - “משכן נפש האלוקית במוח וגם בחלל הימני שבלב”. 

ואם כן, נשאלת השאלה מה הסיבה שהנפש הבהמית מקומה רק בלב, 
ולמוח היא רק ‘עולה למוח שבראש’, ונפש האלוקית שמקומה ב’מוחין וגם 
בלב’? ומבאר הרבי, שנפש הבהמית עיקרה מידות, והמוחין הם רק טפלים 
למידות. וטבע המידות של הנפש הבהמית היא - רתיחת הלב, ללא מדידה 
בלי  ‘רותחות’  מידות  כן  גם  שהן  ‘בהמה’  של  מידות  כמו  שכלית,  והגבלה 

הגבלה שכלית, ולכן מקומן בחלל השמאלי שבלב, מקום רתיחת הדמים. 

ומה שנפש הבהמית ‘עולה למוח שבראש’ זה רק לצורך המידות - “לחשב 
ולהרהר בהן ולהתחכם בהן” - וממילא, זה רק עליה והתפשטות של הנפש, 

ולא מקום הנפש עצמה24.

משכנה  ועיקר  משכנה,  מקום  ולכן  מוחין,  עיקרה  האלוקית,  נפש  אך 

23( מ”מ.
24( ועיין ג”כ לקמן פי”ב )ושם: “מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה שבחלל השמאלי שלא 
נדחה כלל ממקומו . . אלא הרהורי עבירה הקשים מעבירה יכולים לפעול לעלות למוחו כו’ “(. פי”ג )ושם: 
“הרע שבחלל השמאלי הוא בתקפו בתולדתו להתאוות תאוה לכל תענוגי עוה”ז . . מהותו ועצמותו של הרע 
הוא בתוקפו כתולדתו ובגבורתו בחלל השמאלי כתולדתו כו’ “(. פל”ה )ושם: “שמהותה ועצמותה של נפש 

הבהמית שבלבו שהן מדותיה הרעים”(.
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וגם  במידות,  היא  הנשמה  עבודת  עיקר  מקום,  מכל  אך  שבראש.  ב’מוחין’ 
המידות  הבהמית.  הנפש  של  מהמידות  שונות  האלוקית  נפש  של  המידות 
ענינה של  עיקר  כי  באור השכל של הנשמה,  הנפש האלוקית חדורות  של 
הנפש האלוקית הוא השכל שבמוח, וגם מידותיה נולדות ונוצרות ע”י המוחין 
שבראש. ולכן אין בהן כל כך את טבע הרתיחה, כי טבע המוח הוא ‘לקרר’ את 
רתיחת המידות. ולפיכך, מידות הנפש האלוקית מקומן בחלל הימני דוקא, 

‘שאין בו דם’, מכיון שאין בהן את תכונת רתיחת הדם.

וענין עבודת הנשמה במידות, הוא ענין יצר הטוב, ולכן כתב רבינו הזקן 
שמשכנה של הנפש האלוקית הוא ‘גם בלב’, היינו, אף שמצד מהותה, עיקרה 
עיקרי  ענין  הן  המידות  גם   - הטוב  היצר  ענין   - עבודתה  מצד  הרי  מוחין, 

אצלה25.

ראיה  הזקן  רבינו  מביא  הימני  בחלל  האלוקית  נפש  משכן  מקום  לגבי 
נפש  משכן  למקום  בנוגע  לעיל,  אך  לימינו”,  חכם  לב  “וכמ”ש  מהפסוק 
הבהמית - שהוא בחלל השמאלי לא הביא ראיה מסיום הפסוק “ולב כסיל 
כסיל  “לב  הפסוק  לסוף  גם  היא  כאן  שכוונתו  לומר  אפשר  ואי  לשמאלו”. 
לשמאלו”, והראיה היא על שני הענינים “לב חכם לימינו” - ראיה ל’משכן 
נפש האלוקית בחלל הימני’, ו”לב כסיל לשמאלו” ראיה ל’משכן נפש הבהמית 
בחלל השמאלי’, והביא את הראיה בסוף הענין. כי אם כן הי’ צריך להביא גם 
את סוף הפסוק, או לפחות לרמוז אותו ב”גו’”. ומבאר הרבי26 שהטעם לזה 
הוא משום שהלב בעיקרו שייך לנפש הבהמית27 ולכן אין הכרח להביא ראי’ 
לזה, ורק כאשר בא אדה”ז לחדש, שגם לנפש האלוקית יש משכן בלב - בחלל 

הימני - יש הכרח להביא ראיה לכך מהפסוק.

כעת מביא רבינו הזקן דוגמאות משתי מידות של הנפש האלוקית הנולדות ומתעוררות 
בחלל הימני שבלב על ידי כוחות השכל שבמוח, וניכרת בהן פעולת המוחין.

25( ועפ”ז יובן דיוק לשון אדה”ז לקמן פי”ג “נפש האלוקית שבמוח המתפשט בחלל הימני שבלב, מקום 
משכן היצר הטוב” - ששם נחית לדייק ולחלק בפרטיות בין “נפש האלוקית” בכללותה, שמקומה במוח, אלא 
שמשם מתפשטת גם בלב )לצורך עבודתה(, “יצר טוב” )בחי’ המידות בנפש האלוקית(, שמקום משכנה הוא 

בלב.
26( מ”מ.

27( עיין לקמן פי”ז, ש”אין קרוב מאוד הדבר להפך לבו מתאוות עוה”ז לאהבת ה’”, ו”צדיקים דוקא ליבם 
ברשותם”, ורק “רעותא דלבא שבתעלומות לב הוא “קרוב מאוד לכל אדם””.



680      שערי ישיבה   

והיא אהבת ה’ כרשפי שלהבת מתלהבת בלב משכילים, המבינים ומתבוננים 
בדעתם אשר במוחם, בדברים המעוררים את האהבה.

ה’ של הנפש האלוקית היא אהבה של  דוגמא ראשונה היא ממידת האהבה: אהבת 
אדם משכיל, המבין ומתבונן בדעתו “בדברים המעוררים את האהבה”, היינו שאהבה זו 
מתעוררת על ידי התבוננות השכל שבמוח דוקא, כי כך היא פעולת הנפש האלוקית - 
של  באופן  הם  אלו  אהבה  שרגשי  למרות  ולפיכך,  הלב.  אל  המוח  מן  שהיא מתפשטת 
התלהבות הלב, ‘כרשפי שלהבת’, מכל מקום, האהבה חדורה גם בתכונה של ה’שכל’ שיצר 
והוליד אותה, ולפיכך נקראת ‘אהבה שכלית’ - אהבה של אדם שכלי )‘בלב משכילים’(. 

היינו, שההתלהבות אינה רתיחת הלב סתם, אלא חמימות שנולדה מן השכל.

ודוגמא שניה: 

וכן שמחת לבב בתפארת ה’ והדר גאונו כאשר עיני החכם אשר בראשו, 
במוח חכמתו ובינתו, מסתכלים ביקרא דמלכא ותפארת גדולתו עד אין חקר 
הן  וכן שאר מדות קדושות שבלב,  ותכלית כמבואר במקום אחר.  סוף  ואין 

מחכמה בינה דעת שבמוחין.

עוד דוגמא לכך שמידות הנפש האלוקית נותרות ונולדות מהשכל שבמוח היא ממידת 
כתוצאה  הבאה  הלב  בשמחת  הנפש  התפעלות  שהיא  האלוקית,  הנפש  של  ה’תפארת’ 
מ”הסתכלות”28 שכלית בתפארת ה’ והדר גאונו, כאשר אדם מסתכל ומתבונן במלך גדול, 

הרי הסתכלות זו יוצרת אצלו רגש של התפעלות הלב והתרוממות ושמחת הנפש. 

וכך גם בנמשל, כאשר האדם מתבונן בשכלו “ביקרא דמלכא” )כבוד המלך(, ובגדולת 
אין סוף ב”ה באופן של הסתכלות עמוקה וחזקה, עד כדי כך, שלא רק שהוא מבין במוחו 
‘רואה’ בעיני השכל שלו )- עיני החכם אשר בראשו29( את  את גדולת ה’, אלא הוא גם 
“תפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף ותכלית”30 - הרי הסתכלות זו יוצרת ומולידה אצלו 

28( ‘הסתכלות’ פירושה ראיה חזקה ועמוקה בעיון והתבוננות )ולא ראי’ בדרך העברה בלבד(, ראה ב”י 
לטור או”ח סי’ רכט לענין המסתכל בקשת - רשימה לרש”ג.

29( ראה גם לקמן פל”ה )ושם: “לשון הינוקא ]בזהר פ’ בלק[ על פסוק החכם עיניו בראשו, וכי באן אתר 
עינוי דבר נש כו’ אלא . . שכינתא שריא על רישיה וכל חכם עינוהי ומילוי ברישיה אינון בההוא דשריא וקיימא 

על רישיה וכו’”(. כך מציין הרבי במ”מ.
30( הרבי מסביר, שאין הכוונה שאי אפשר לחקור בדבר, אלא שאי אפשר לירד לעומק הדבר ולסופו על 
לשון  הוא  “ותכלית”  הרבי שהלשון  מוסיף  עוד  כתי”ק(.  התניא”,  בספר  “שיעורים  לספר  )הגהה  חקירה  ידי 

הגבלה, ולא לשון מטרה )שם(.
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רגש של שמחת הלב והתרוממות של הנפש. וכשם שמדות האהבה והתפארת של הנפש 
האלוקית נולדות מהשכל שבמוח, כך הוא גם בשאר מדותי’ )כגון היראה(, כפי שביאר 

לעיל בפרק ג’.

מדוע בכלל חשוב לדעת היכן מקומה של כל נפש? לצורך מה אדה”ז כתב לנו זאת, 
למה זה מועיל?

זקני החסידים31 הסבירו, הנפש הבהמית והיצר הרע, הם ערמומיים, וביידיש “דער 
קלוגינקער” )= הערמומי(. והרבה פעמים, היצה”ר מתלבש באצטלא של קדושה, וכל מיני 
טענות שונות ומשונות, לעשות כל מיני דברים, שלכאורה נראים בסדר, הם טענות שמצד 
ידע מה באמת בא מצד הקדושה, ומה מגיע מהצד שלהיפך,  הקדושה. ובכדי שהאדם 
בשביל זה אדה”ז כתב לנו היכן מקומה של כל נפש ונפש. אם האדם מסתפק מנין באה לו 
תשוקה זו לעשות כך וכך, יוכל לבדוק, אם זה הגיע מצד שהוא ‘הבין’ בשכלו שכך צריך 

לעשות, וזה הדבר הנכון ביותר - כנראה שזה בא מהנפש האלוקית, שהיא במוח.

אך אם הרצון הוא בגלל שכך מגיע לו מן הלב )כלשון העולם( ‘בא לו לעשות כך’, 
אז מסתבר שזה בא מהנפש הבהמית. ועוד דבר נקטו החסידים, שכל דבר שמונע עבודה 
ועשיה בפועל, גם אם המניעה לכך היא מהדבר הנעלה ביותר - זוהי הנפש הבהמית. הנפש 

האלוקית - ממנה יוצא ‘מעשה בפועל’, ומהנפש הבהמית - לא יוצאים דברים טובים.

אך הנה כתיב32 ”ולאום מלאום יאמץ” כי הגוף נקרא33 ”עיר קטנה”.

מכל  עיקר משכנה,  שבו  בגוף  מיוחד  מקום  יש  הנפשות  אחת משתי  למרות שלכל 
מקום, אין הכוונה שכל נפש עוסקת רק בענינים שלה ואין לה ‘עסק’ בעניני הנפש השני’ - 
אלא בדיוק להיפך, כל נפש מתאמצת להתגבר ולמנוע את ‘זכות השליטה בגוף’ מהשניה, 

בכדי שהיא לבדה תשלוט, גם במקום משכן חברתה34.

ועל זה נאמר “ולאום מלאום יאמץ”. דלפי פשוטו, הכתוב מדבר על יעקב ועשיו שהם 
שני מלכויות, והפסוק אומר שאי אפשר ששניהם יהיו ‘מלכים’ באותו זמן יחד, אלא “כשזה 

קם זה נופל”35 מכיון שכל אחר לוחם נגד חבירו.

31( רשימה לרש”ג. ועוד.
32( תולדות כה, כג.

33( קהלת ט, יד. נדרים לב, ב.
הוא  )וכן  פירושים  ולקוטי  ביאורים,  בלקוטי  גם  הובא   ,99 ע’  התניא  בספר  בשיעורים  הרבי  ביאור   )34

בביאור ר’ חיים שאול ברוק(.
שניהם  מלכות  אין  חלש,  יעקב  גיבור  “כשעשו  ב:  מב,  פסחים  רש”י  וראה  הפסוק.  על  רש”י  פירוש   )35
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ולפי הפירוש הפנימי, יעקב מורה על צד הקדושה, ועשיו על הצד שכנגד. ושני צדדים 
אלו הם ב’ הנפשות שבכל יהודי. הנפש האלוקית - יעקב. והנפש הבהמית - עשיו. שגם הן 

נלחמות זו עם זו באופן ד”לאום מלאום יאמץ” - כשזה קם זה נופל. 

ועל כך מביא הפסוק שכתוב בקהלת, ששם שלמה המלך אומר36: “עיר קטנה ואנשים 
בה מעט, ובא אלי’ מלך גדול, ומצא בה חכם”. ודרשו על זה בגמרא37 “עיר קטנה זה הגוף, 
ואנשים בה מעט אלו אברים, ובא אלי’ מלך גדול זה יצר הרע, ומצא בה חכם זה יצר טוב”. 
‘הגוף’ ואבריו ל”עיר קטנה”, ואת  ואם כן אנו רואים ששלמה המלך מתאר ומדמה את 
הנפש האלוקית - היצר הטוב. ואת הנפש הבהמית - היצר הרע, לשני מלכים שנלחמים 

אחד עם השני על העיר וכל אחד רוצה לכובשה לעצמו.

וכפי שממשיך רבינו הזקן: 

וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לכבשה ולמלוך 
עליה, דהיינו, להנהיג יושביה כרצונו, ושיהיו סרים למשמעתו בכל אשר יגזור 

עליהם.

כששני מלכים נלחמים על עיר, אף אחד מהם לא מסתפק בכך שהעיר תהיה בבעלות 
שלו וזהו. הוא רוצה ‘לשלוט’ ו’למלוך’ עליה, היינו, שתושבי העיר יתנהגו בהתאם לרצונו, 

ויצייתו לכל מה שיגזור ויצוה עליהם.

פירוש הלשון ‘לכבשה ולמלוך עליה’, היינו, בתחילה לכבשה בעל כרחה. 
ואחר כך למלוך עליה, דהיינו שיקבלו את מלכותו ברצון, ומפרש - דהיינו 

להנהיג וכו’38.

וכמו שהוא במשל, כן הוא בנמשל כפי שממשיך: 

כך שתי הנפשות האלוקית והחיונית הבהמית שמהקליפה, נלחמות זו עם 
זו על הגוף וכל אבריו.

המלחמה שישנה כאן, היא לא רק נפש אחת, שעם ב’ יצרים, יצר טוב ויצר רע, ואז 
נפשות, וב’ נפשות אלו שוכנות בגוף  כל אחד מושך לכיוונו. כאן המלחמה היא בין ב’ 

מתקיים יחד”.
36( קהלת שם )בדילוג(.
37( נדרים שם )בדילוג(.

38( לקוטי ביאורים.
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אחד. ואם כן, המלחמה היא תמידית39, ובכל רגע ורגע יכול להיות שהשני יתגבר וינצח. 
לדוגמא: כח השכל, ברגע שהנפש האלוקית לא בשליטה מלאה עליו, יכולה להתערב כאן 

נפש הבהמית - ואז המוח ישרת אותה והיא זו שתשלוט בגוף!

ולפיכך צריכה להיות ה’שליטה’ ‘שליטה מלאה’, שלא תהיה שום אפשרות לצד שכנגד 
להפריע, כאשר הגוף מונהג ע”י נפש האלוקית. אז כל הפעולות בגוף הם באלוקות בלבד, 
לצורך עבודת ה’, אך כאשר הגוף מונהג ע”י נפש הבהמית, אזי כל הפעולות בגוף הם רק 

בדברים גשמיים לצורך הנאה ותענוג מהעולם הזה.

שהאלוקית חפצה ורצונה, שתהא היא לבדה המושלת עליו ומנהיגתו, וכל 
האברים יהיו סרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי, ומרכבה אליה, ויהיו לבוש 
לעשר בחינותיה ושלשה לבושיה הנזכרים לעיל40, שיתלבשו כולם באברי הגוף, 

ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם ולא יעבור זר בתוכו חס ושלום.

רצונה של הנפש האלוקית היא שהיא לבד זאת שתהיה מושלת ומנהיגה את הגוף, וכל 
האברים יעשו כרצונה, ויהיו בטלים לגמרי למה שהיא רוצה. כלומר41, ש’סרים למשמעתה’ 
זה שהם עושים מה שהיא רוצה במעשה בפועל, אך יתכן שזה בעל כרחם ונגד רצונם, 
ולכך מוסיף ‘ובטלים אצלה לגמרי’ - היינו שיהיו בטלים אליה לקבל את שליטתה מרצונם. 
ועל כך מוסיף שאופן הביטול יהיה כ’מרכבה’, ו’מרכבה אליה’, כמו שמרכבה של סוסים, 
המרכבה בטלה לגמרי אל רצונו של הרוכב. כלומר, זה לא שיש לה איזה שהוא רצון אחר, 
והיא כופה על עצמה לעשות רצון הרוכב, מרכבה אין לה כלל רצון, מה שהרוכב רוצה 
זה מה שיקרה. וכך גם חפיצה ורוצה הנפש האלוקית, שכל האברים יהיו בטלים לרצונה 
מאליהם ובדרך ממילא, כאילו אין להם שום רצון עצמי משלהם, ועי”ז כל פעולותיהם יהיו 

מונהגות בדרך ממילא על ידי נפש האלוקית לבדה.

ובנוסף לרצון נפש האלוקית שאברי הגוף יהיו בטלים אלי’ לקיים את כל רצונותי’, היא 
חפצה שהגוף וכל אבריו יהיו ‘לבוש’ אל כוחותיה. כלומר, רצונה הוא שלבד מן הביטול 
לבוש  הוא  שהגוף  כמו  הנפש,  עם  מאוחדים  גם  יהיו  האברים  לרצונה,  הגוף  אברי  של 
לנשמה, הוא מאוחד איתה, ולא נפרד כלל. וגם באברי הגוף עצמם, כמו שכל כח ‘מתלבש’ 

במקומו הוא, כח הראי’ בעין, כח השמיעה באוזן, וכן הלאה.

מכיון  עליה.  הרוכב  אל  המרכבה  ביטול  מאשר  נעלית  יותר  היא  זו  והתאחדות 

39( בכל יום, כי בכל יום נעשה האדם ברי’ חדשה )אוה”ת תצא ע’ תתצ(.
40( פרק ג-ד.

41( לקוטי ביאורים.
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שבמרכבה, עם כל זאת שהיא בטילה אל הרוכב ואין לה כלל רצון משלה, סוף כל סוף 
היא עדין מציאות בפני עצמה, והיא נפרדת מהרוכב, אלא שהיא מתבטלת אליו - כמו כן 

באברים, על אף שהם בטלים, הם עדין ב’ דברים נפרדים. 

אך כאשר האברים נעשים “לבוש” לכוחות הנשמה המתלבשים בהם, הרי כחות הנשמה 
מתאחדים עם האברים לגמרי, עד כדי כך שאי אפשר להפריד ביניהם כלל. כל אחד ואחד 
מאברי הגוף יהי’ ‘לבוש’ אל אותו כוח של נפש האלוקית ששייך אליו, או אחת מעשר 
בחינותיה או אחד משלושה לבושיה - כמו שיבאר בהמשך הפרק - הם לבדם המתלבשים 
באברי הגוף. ולא זו בלבד שכוחות הנפש לא יתלבשו בתוך האברים בקביעות, אלא אפילו 

לא יעברו באברי הגוף חס ושלום באופן עראי42.

אדמו”ר הרש”ב43 מפרש שמה שכתוב “וכל האברים יהיו סרים למשמעתה 
שלהם  ה’כח’  שבאברים,  החיות  היינו   - כו’”  לבוש  ויהיו  אליה  ומרכבה 
שמתלבש בהם, וזה נעשה בבחינת ‘לבוש’. והוא מציין לפכ”ג, ששם אומר 
אדה”ז: “כמו שאברי גוף האדם הם לבוש לנפשו ובטלים לגמרי אלי’ מכל 
וכל . . כך דרך משל . . הלבוש החיצון של נפש האלוקית שבאדם המקיים 
ועושה המצוה שהוא כח ובחינת המעשה שלה הוא מתלבש בחיות של מעשה 
המצוה, ונעשה ג”כ כגוף לנשמה לרצון העליון . . ועל כן גם אברי גוף האדם 

המקיימים המצוה . . הם נעשו מרכבה ממש לרצון העליון כו’” ע”כ.

היינו שגם שם מדייק, שכח המעשה שבאברים נעשה לבוש ממש לרצון העליון כגוף 
לנשמה, ואילו האברים עצמם נעשים מרכבה לרצון העליון, אבל לא לבוש ממש.

לאחר שרבינו הדגיש את רצונה של הנפש האלוקית בכללות - למשול ולמלוך על 
כל אברי הגוף, שיהיו כולם בטלים לגמרי ומלאים ממנה לבדה, כעת מפרט את האופן בו 

תמלוך הנפש בכל פרטי האברים.

ודעת  בינה  מחכמה  ממולאים  יהיו  שבראש  מוחין  )שלוש(  תלת  דהיינו, 
שבנפש האלוקית, שיא חכמת ה’ ובינתו להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר 
ואין סוף, ולהוליד מהן על ידי הדעת היראה במוחו ופחד ה’ בלבו, ואהבת ה’ 

כאש בוערה בלבו כרשפי שלהבת.

בראש יש שלושה ‘חללים’ )חדרים( שנקראים א. מוח החכמה. ב. מוח הבינה. ג. מוח 

42( רשימה לרש”ג, לקוטי ביאורים )“דרך מעבר”(.
43( בקיצורים והערות ע’ קטז )- הובא גם במ”מ, לקוטי ביאורים, ולקוטי פירושים(.



   685   שער חסידות     

הדעת. ומוח החכמה והבינה נמצאים בחלק הקדמי של הראש, ועצם הגולגולת באמצע 
המוח מחלקת אותם לשני מוחין. ומוח הדעת נמצא בחלק האחורי של הראש. וחפצה 
ורצונה של הנפש האלוקית היא, ששלושת המוחין הללו ‘יהיו ממולאים’ אך ורק בחכמה-
בינה-דעת שלה. של קדושה. ענינו של כח החכמה הוא להשכיל השכלות, וענין הבינה 

הוא כח ההבנה וההשגה.

כמו שביאר קודם לכן בפרק ג’: “שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעמקו מתוך 
איזה דבר חכמה המושכל בשכלו נקרא בינה”. והחכמה והבינה של נפש האלוקית הם 
בהשכלת ענין אלוקי ובהתבוננות בקב”ה, ובנוסף לכך שה’מוחין’ שבראש יהיו ממולאים 
בכוחות השכל נפש האלוקית, רצונה היא שגם הלב יהי’ לבוש למידותיה, וגם הוא יהיה 

מלא מהם לבדם.

וכמו שביאר קודם בפרק ג’ את אופן התעוררות וגילוי המידות של נפש האלוקית - 
שהחכמה והבינה “והן הם אב ואם המולידות אהבת ה’ ויראתו ופחדו”, ובכדי שהמידות 
תהיינה אמיתיות, ולא “דמיונות שווא”, צריך האדם להפעיל את כח הדעת, והוא הכוח 
להתקשר ולהתחבר עם הדבר שאותו השיג )חכמה( והבין )בינה( בשכלו. וכמו שביאר 
והתחברות  התקשרות  לשון  והוא  חוה,  את  ידע  והאדם  מלשון  הוא  “והדעת  שם  לעיל 
שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת א”ס ב”ה”. והמידה 
ואח”כ  במוח תחילה,  היא  אך תחילת התגלותה  היראה,  מידת  היא  הראשונה שמעורר 
נמשכת ונרגשת גם בלב44, ולאחר התעוררות היראה באה גם אהבה, ובאהבה גופה רצונה 

של הנפש האלוקית שהאדם יגיע למדרגה גבוהה באהבת ה’, ‘אהבה עזה כרשפי אש’.

וממשיך באהבה זו: 

סוף  באין  בו  לדבקה  וחפיצה,  בחשיקה  נפשו,  כלתה  וגם  נכספה  להיות 
ברוך הוא בכל לב ונפש ומאוד, מעמקא דלבא שבחלל הימני שיהי תוכו רצוף 
אהבה45 מלא וגדוש עד שתתפשט גם לחלל השמאלי לאכפיא לסטרא אחרא.

חפצה ורצונה של הנפש האלוקית הוא שהאהבה תהיה בצימאון עצום לדבקה בו ית’ 

44( אביו של הרבי, הרה”ח הרב לוי יצחק, מדייק ש”היראה במוחו” הוא בגבורות דבינה, כלומר, היראה 
איך שהיא במוח שהיא בגבורות של ספירת הבינה. “ופחד ה’ בלבו” - הוא במדת הגבורה עצמה, “פחד יצחק”. 
כלומר, שהפחד מה’ איך שהוא בלב הוא הגבורה בעצמה כמו שיצחק היה ספירת הגבורה ונאמר עליו “פחד 

יצחק” )לקוטי לוי”צ ע’ לב(.
45( שיר השירים ג, י.
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בכל מהותו ועצמותו, ובאופן כזה, החלל הימני שבלב יהיה מלא באהבת ה’, עד עומק 
הלב.

ועל אהבה זו נאמר “תוכו רצוף אהבה”, רצוף46 - זה כמו ‘רצפה’ - שהדבר נמצא, אך 
לא כל כולו מלא בכך. ועל כך מוסיף מלא, ומלא זה עדין לא יוצא החוצה. ועל כך מוסיף 
וגדוש - בכדי שעל ידי זה תתפשט האהבה גם לחלל השמאלי של הנפש הבהמית, ותפעל 

בה כפיה והכנעה מהקרע שבה, לטוב וקדושה.

אדמו”ר הצ”צ מבאר47, שישנם שני פרטים בחפצה ורצונה של הנפש האלוקית. פרט 
אחד על דרך עבודת הבינוני, ופרט שני על דרך עבודת הצדיק:

בנוגע להתפשטות הנפש בגוף “שתהא היא לבדה המושלת עליו . . א. 
ויהיו לבוש לעשר בחינותיה וג’ לבושיה”, ואילו לנפש הבהמית לא 

תהיה שום התפשטות בגוף. וזו היא מדריגת הבינוני48.

גם ב.  “עד שתתפשט  כך  כל  האהבה  את  להגביר  רצונה  לכך,  ובנוסף 
לחלל השמאלי . . לשנותה ולהפכה . . לאהבת ה’ . . אהבה בתענוגים”, 

שהיא מדריגת הצדיק49.

לסטרא  לאכפיא  השמאלי  לחלל  גם  שתתפשט  “עד  כתב  הזקן  רבינו 
אחרא”. הרבי אומר50 שלכאורה “תתפשט” מדבר על הנפש, בהמשך להתחלת 
הענין: “שתי הנפשות . . נלחמות זו עם זו על הגוף וכל אבריו, שהאלוקית 
חפצה ורצונה שתהא היא לבדה המושלת עליו . . עד שתתפשט גם לחלל 
השמאלי”. אך אומר הרבי שיותר נראה לומר שהתיבה ‘תתפשט’ מדברת על 
האהבה, וזה בהמשך למילה ‘וגדוש’. היינו, שהחלל הימני יהיה גדוש באהבת 
ה’ עד ש’אהבה’ תתפשט גם לחלל השמאלי, “שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא 

וגדוש, עד שתתפשט )האהבה( גם לחלל השמאלי”.

להגביר  רצונה  זאת  “ועוד  כתב:  ששם  לצ”צ,  תניא  בקיצור  מוכח  וכן 
האהבה כל כך עד שתתפשט גם לחלל השמאלי”.

46( שיעורים בספר התניא. לקוטי ביאורים.
47( קיצורים והערות ע’ ד ואילך.

48( המבוארת לקמן פרק יב.
49( המבוארת לקמן פרק י.

50( מ”מ.
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ומכריחים עד שהופכים  ‘כופים’  איזו בחינה בסטרא אחרא  כעת מבאר רבינו הזקן, 
אותה לגמרי לאהוב את הקב”ה.

יסוד המים הרעים שבה, שהיא התאווה שמקליפת נוגה, לשנותה ולהפכה 
מתענוגי עולם הזה לאהבת ה’ כמ”ש51 בכל לבבך בשני52יצריך.

לעיל בפרק א’ ביאר רבינו שכשם שכל דבר גשמי מורכב מארבעה יסודות, 1( אש. 
2( רוח. 3( מים. 4( עפר גשמיים. כך יש לנפש הבהמית ארבעה יסודות רעים רוחניים, 
שמהם באות כל מידותיה הרעות. ושם ביאר שתאות התענוגים היא מיסוד המים “כי המים 

מצמיחים כל מיני תענוג”.

ומכיון שעיקר מהות נפש הבהמית הוא כח התענוג שלה, שכל רצונה הוא שיהיה לה 
טוב ותענוגים רבים. לכן, עיקר ביטול נפש הבהמית הוא ע”י כפיית וביטול כח התאוה 

שלה. ותאוה זו היא מקליפת נגה )ולא מג’ קליפות הטמאות, שהם רע גמור(. 

ומוסיף, שלא רק לכפות את הנפש הבהמית אלא “לשנותה ולהפכה מתענוגי עולם 
הזה לאהבת ה’”. כלומר, לפעול בה ‘אתהפכא’, שבמקום שהנפש הבהמית תימשך לתענוגי 
עולם הזה, יתהפך כח התאוה שלה לאהבת ה’. וזה נעשה עי”ז שאהבת ה’ מתפשטת גם 

בחלל השמאלי, עד כדי כך שגם הוא יהיה מלא באהבת ה’.

הפנימי53  הפירוש  הוא  ה’  לאהבת  הזה  עולם  מתענוגי  הבהמית  נפש  הפיכת  וענין 
בדרשת חז”ל על הפסוק “ואהבת את ה’ אלוקיך בכל לבבך”, ודרשו חז”ל: “בשני יצריך, 
ביצר טוב וביצר רע”. שלא רק שהיצר הטוב שלו יאהב את ה’, אלא אף היצר הרע יאהב 

את ה’.

דלכאורה, איך אפשר להפוך את היצר הרע לטוב, הרי הוא רע? ומבאר 
אדמו”ר הריי”צ54 שלנפש הבהמית יש ‘כח המתאוה’, אך כח זה אינו רע בעצם 
מהותו, אלא הוא כח לתאוה, ויכול להתאוות גם לקדושה וגם להיפך. רצונו 

51( ואתחנן ו, ה.
52( דרשת חז”ל בברכות נד, א.

53( דלפי פשוטו “מה שאמר ביצר טוב וביצר רע, רוצה לומר, להשיב אל לבו אהבת הא-ל ולהאמין בו. 
ואפילו בשעת העברה והכעס והחרון אף שכל זה הוא יצר רע, כמו שאמר “בכל דרכיך דעהו, אפילו בדבר 
עבירה”. פירוש המשניות לרמב”ם שם. וברבינו יונה )על הרי”ף( שם: “עבודת יצר הטוב היא עשיית המצוות 
ועבודת היצר הרע היא שיכבוש יצרו המתגבר עליו, וזו היא העבודה השלימה שהאדם יכול לעבוד לבורא 

ביצר הרע” )וראה שם עוד פירוש(.
54( סה”מ קונטרסים ח”ב ע’ 690.
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הוא, שלו יהיה תענוג, שלו יהיה טוב. ובמילא, כאשר האדם יחדיר במוחו 
שהתענוג  קודם(,  שביאר  כפי  ה’  בגדולת  התבוננות  )ע”י  הבהמית  לנפש 
האמיתי שקיים בעולם הוא תענוג לאלוקות, וכל השאר הם ‘סתם’ דברים, 
ואין בהם בכלל ‘ענין’ כלשהו. ובמילא, כאשר הנפש הבהמית תגיע להבנה 

והרגשה זו, היצר הרע - ‘כח המתאווה’ יהפך לטוב.

לפי מה שביארנו לעיל, שהמילה ‘תתפשט’ הולכת על האהבה של הנפש 
האלוקית, ולא על הנפש. מובן55 מה שאדה”ז ממשיך “כמ”ש בכל לבבך בשני 
יצריך”, אף שמדבר אודות האהבה הבאה על ידי זה שמהפך הסטרא אחרא 
שבחלל השמאלי, כמו שאמר “לשנותה ולהפכה מתענוגי עולם הזה לאהבת 
ה’” - מכיון שענינה של האהבה שבחלל השמאלי הוא שהאהבה שבחלל הימני 

תתפשט גם לחלל השמאלי.

ובכדי שהנפש האלוקית תפעל בנפש הבהמית שתתהפך לטוב, צריכה הנפש האלוקית 
עצמה להגיע למדריגה גבוהה באהבת ה’.

וזהו שממשיך: 

והיינו, שיעלה ויבא ויגיע למדרגת אהבה רבה וחיבה יתרה ממדרגת אהבה 
עזה כרשפי אש.

באהבת ה’ יש שתי מדרגות כלליות: א. ‘אהבה עזה כרשפי אש’. היינו, רגש של צימאון 
לאלוקות. ב. ‘אהבה רבה וחיבה יתירה’. היינו, אהבה גבוהה ונעלית מ’אהבה כאש’. ובכדי 

שהנפש הבהמית תתהפך לטוב, צריך האדם להגיע לאהבה רבה זו.

וכעת מבאר ענינה:

 והיא הנקראת בכתוב56 ”אהבה בתענוגים”, להתענג על ה’ מעין עולם הבא, 
והעונג הוא במוח חכמה ושכל, המתענג בהשכלת ה’ וידיעתו כפי השגת שכלו 

וחכמתו.

מדריגת ‘אהבה רבה’ נקראת בכתוב ‘אהבה בתענוגים’. כלומר, שאהבה זו היא רגש 

55( מ”מ, תו”מ. סה”מ מלוקט ח”א ע’ רמג הע’ 38.
56( שיר השירים ז, ז.
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של עונג מהדבר שאותו אוהב. משא”כ אהבה רבה כרשפי אש שבאה מצד צימאון וריחוק 
מהדבר שאותו אוהב.

ומביאים בחסידות57 על זה משל מאב ובן. דכאשר האב והבן לא נמצאים יחדיו, אז יש 
לבן געגועים אל אביו. אך כאשר הבן נמצא יחד עם אביו, אין לו געגועים. אך אין הכוונה 
שאין לו אהבה אל אביו, יש לו אהבה של ‘תענוג’ מכך שהוא נמצא יחד עם אביו, אך אין 

לו צימאון אל אביו, מכיון שהוא נמצא יחד איתו.

והנמשל, האהבה כ’רשפי אש’ שייכת רק כאשר חסר לאדם ה’תענוג’ לאלוקות, והוא 
‘צמא’ לאהבת ה’. אך כאשר האדם ‘מתענג’ על ה’ בדרגה כזו של ‘מעין עולם הבא’ - וזו 
זוכים למעין הגילוי שיהי’ לעתיד לבוא - הוא כבר  דרגה נעלית כזו שצדיקים בחייהם 

נמצא ודבק באלוקות באופן של תענוג ולא שייך אצלו בכלל צימאון.

והעונג, מקומו הוא במוח, ולא בלב, כמו באהבה, שבדרך כלל מקומה בלב. אך כאן, 
מכיון שהוא ‘תענוג ההשגה’ לכן מקום התענוג הוא במוח ושכל.

המהפכת  האלוקית  נפש  שבקדושת  זרוע58  אור  וזרע  המים  בחינת  והוא 
לטוב את בחינת המים שבנפש הבהמית, שמהם באו תאות תענוגי עולם הזה 

מתחלה.

יסוד  יסוד המים, כך   - נפש הבהמית בא מיסודו  כמו שלעיל הוסבר שהתענוג של 
התענוג של נפש האלוקית הוא מיסוד המים, ויסוד המים הוא במוח, ולכן ‘אהבה בתענוגים’ 
של הנפש האלוקית שהוא התענוג “בהשכלת ה’ וידיעתו” שבמוח - הוא מיסוד המים. וכוח 
“אור  )‘בחינת המים’(, מקום ושרשו בבחינת  זה שיש בנשמה להתענג מהשגת אלוקות 
זרוע” והוא בחינת אור אלוקי ש’זרוע’ בנפש האלוקית וממנו בא הכוח להתענג “בהשכלת 
ה’ וידיעתו”. ובחינת המים של נפש האלוקית - אהבה בתענוגים, היא המהפכת לטוב את 
בחינת המים שבנפש הבהמית וכנ”ל, שהוא ‘יסוד המים’, שממנו בא התענוג והמשיכה 

לעניני עולם הזה.

אז  ותענוגים,  יגיע האדם לאהבה  אדמו”ר הרש”ב מבאר59, שרק כאשר 
תתהפך לטוב “בחי’ המים שבנפש הבהמית”. היינו, שהרע של הנפש הבהמית 

57( ראה בכ”ז ספר הערכים חב”ד כרך א, ערך ]אהבת ה’[ עולם, רבה ותענוגים )ע’ תקסג ואילך, וראה שם 
ע’ תרו. וראה גם שם ע’ תקכז ואילך( וש”נ.

58( ראה זהר ח”ב קסז, א.
59( קיצורים והערות ע’ קטז. סה”מ תרע”ג ע’ צא.
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ייהפך לטוב גמור )והיא מדריגת צדיק גמור(. משא”כ קודם לכן, כשהאהבה 
היא “כרשפי שלהבת”, בכוחה של אהבה זו רק “לכפות” את הנה”ב, אך לא 

‘להפכה’ לטוב )וזהו ענין האתכפיא במדריגת הבינוני60(.

שבחי’  הריי”צ61,  אדמו”ר  מבאר  זרוע”,  אור  וזרע  המים  “בחינת  בענין 
המים מורה על ענין הצמיחה מקטנות לגדלות62. וכאן, הצמיחה היא צמיחת 
ואח”כ  בנפש הבהמית,  נלחמת  היא  נפש האלוקית. שבתחילה  והתפשטות 
מכנעת אותה, ואח”כ מגרשת אותה, עד שמתהפכת לטוב. וכמו עד”מ מלך 
עליו  מתגבר  ואח”כ  בו,  לוחם  שבהתחלה  שלו,  שונא  של  מדינה  שכובש 
ומנצח אותו, ואח”כ מגרשו, או פועל עליו שיסכים ויקבל עליו את מלכותו. 
שכל אלו הם מדריגות בצמיחת והתפשטות המלכות. ומוסיף הרבי הריי”צ, 
שענין הצמיחה - בחינת המים שבנפש האלוקית - מתבטא גם בפעולת נפש 
האלוקית על בחינת המים שבנפש הבהמית. וכמו במשל של המלך הכובש 
שהובא קודם, שגם לאחרי שפעל המלך על שונאו שיקבל את מלכותו, מכל 
מקום, כל זמן שהמלך לא לוקח אותו לעבד שלו, ה’צמיחה’ של הניצחון איננה 
בשלימות עדין. ורק כאשר לוקח את שונאו לעבד, ועבד כל מה שעושה - 
הולך לאדון63 - אז ענין ה’צמיחה’ של המלחמה נשלמת. ועד”ז בנמשל, שרק 
 - המים שבנפש הבהמית  בחינת  לטוב את  לאחרי שנפש האלוקית מהפכת 
היינו מעשה ידיה ותענוגיה, אז ‘צמיחת’ נפש האלוקית, “בחינת המים וזרע 

אור זרוע שבקדושת נפש האלוקית” הוא בשלימות.

וכמו שכתו בעץ חיים שער נ’ פרק ג’ בשם הזהר64: שהרע נהפך להיות טוב 
גמור כמו יצר טוב ממש בהסיר הבגדים הצואים ממנו שהם תענוגי עולם הזה 

שהוא מלובש בהם.

הפירוש בדברי חז”ל “בכל לבבך - בשני יצריך”, שהיצר הרע נהפך להיות טוב גמור.

כתוב בעץ חיים, ושם אומר65: “יצר טוב, אחר הכנסו )לאדם( ממתיק את היצר הרע, 

60( המבוארת לקמן פרק כז.
61( הוספות לסה”מ תרס”ד ע’ רעג.

62( כמו שכתב אדה”ז לעיל בפ”א: “המים מצמיחים כל מיני תענוג”.
63( ראה פסחים פח, ב. קידושין כג, ב. וברשב”א שם.

64( ח”ג רעז, א.
65( בדילוג.
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ובהסיר ממנה הרע שבה, חוזר )היצר הרע( למלאך טוב, בכל לבבך בא )זה( יצר טוב 
ויצר הרע, היצר הרע יכול להיות טוב גמור כמו יצר טוב ממש”. וכמו שרבינו הזקן ביאר, 
שהכוח המתאווה של הנפש הבהמית - הרע שבו נהפך להיות טוב גמור. וזה נעשה על ידי 

הסרת הרע ממנו, והכוונה להסרת תענוגי העולם הזה שהיצר הרע מלובש בהם.

אדמו”ר )נ”ע( הרש”ב66 שואל שצריך ביאור במה שכתוב שהסרת הבגדים 
ידי מדריגת אהבה בתענוגים, שהרי  הצואים שייכים לבחי’ אתהפכא שעל 
צריכה  הבהמית,  נפש  של  הרעים  הלבושים  שהם  הצואים,  הבגדים  הסרת 
להיות בתחילת העבודה, ורק לאחר מכן שייך ‘לאכפיא לסטרא אחרא’ על 
ידי אהבה כרשפי אש - שבאה מהמידות של נפש האלוקית, ופועלת כפיה 
הבהמית  נפש  הרע של  הפיכת  זה  ולאחרי  הבהמית,  נפש  המידות של  על 
האלוקית.  נפש  של  ב’מוחין’  -שהיא  בתענוגים  אהבה  ידי  על  גמור  לטוב 
ואם כן מדוע כותב רבינו הזקן שהסרת הבגדים צואים היא בשלב בו מבאר 
רק  שלא  היא,  אדה”ז  שכוונת  )נ”ע(  הרש”ב  אדמו”ר  ומבאר  ה’אתהפכא’? 
שהסרת הבגדים הצואים היא על ידי בחינת אהבה בתענוגים, אלא שגם בחינת 
אהבה בתענוגים - שהיא מדריגת צדיק גמור - אינה מהפכת את הלבושים 
של נפש הבהמית, אלא רק את הכוחות של נפש הבהמית. מכיון שללבושים 
צריך הסרה לגמרי67. וזה שייך למדריגת צדיק גמור, ודוקא לאחרי שהגיעה 
למדריגת אהבה רבה בתענוגים. וענים הסרת הבגדים הצואים בצדיק גמור, 
ענינה להסיר מעליו תאוות תענוגי עולם הזה לגמרי, עד שיהיו שנואים אצלו 
בתכלית השנאה. וכמו שכותב לקמן בפרק י68: “צדיק גמור שנהפך הרע שלו 
לטוב, הוא על ידי הסרת הבגדים הצואים לגמרי מהרע. וצדיק שאינו גמור 
הוא שאינו שונא הסטרא אחרא בתכלית השנאה, ולא הוסרו הבגדים הצואים 
לגמרי מכל וכל”. ואם כן מובן מדוע אדה”ז מבאר את ענין הלבושים צואים, 

לאחרי שביאר את דרגת האהבה הנעלית - ‘אהבה בתענוגים’69.

לאחר שביאר רבינו הזקן את רצון נפש האלוקית - לשלוט על עיקר מדות האדם, שהן 
אהבה ויראה. ממשיך לבאר את חפצה של הנפש האלוקית בנוגע לשאר מדותיה, וכן לגבי 

שלושת לבושיה.

66( קיצורים והערות ע’ קטז ואילך )הובא גם בלקוטי ביאורים ולקוטי פירושים(.
67( וכמבואר בלקו”ת )חוקת נו, ג ואילך( בענין פרה אדומה שבציור צריך להיות נשרף לגמרי.

68( בדילוג.
69( ישנה עוד אריכות בדברי אדמו”ר הרש”ב שם, אך אכ”מ.
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לבדו.  לה’  יהיו  והאהבה,  היראה  ענפי  שהן  שבלב,  המדות  כל  שאר  וכן 
וכל כח הדבור שבפה, והמחשבה שבמוח, יהיו ממולאים מן לבושי המחשבה 
והדבור של נפש האלוקית לבדה, שהן מחשבת ה’ ותורתו, להיות שיחתו כל 
היום לא פסיק פומיה מגרסא. וכח המעשי שבידיו ושאר רמ”ח אבריו, יהיה 

במעשה המצוות לבד, שהוא לבוש השלישי של נפש האלוקית.

הרצון70 של הנפש האלוקית הוא שכל הגוף יהיה בטל אליה, ‘ולא יעבור זר בתוכו’, 
ולכן חפצה הוא שכל המחשבות של האדם, וכל הדיבורים שלו יהיו רק בעניני קדושה, 
שהם מחשבת התורה וגדולת ה’. ובכח הדיבור - שהתורה תהיה שיחתו כל היום, ולא 
יפסיק פיו מלימוד התורה. וכן בכח המעשה שנמצא בידים, יהי עסוק במעשה המצוות 

לבד, ועל ידם יתדבק בקב”ה.

דבור  הקדים  הכוחות,  שענין  מבאר71,  יצחק,  לוי  הרב  הרבי,  של  אביו 
למחשבה )- “כח הדיבור שבפה והמחשבה שבמח”(, אף שלכאורה מחשבה 
קודמת לדיבור. ואילו לאחרי זה, בענין הלבושים שהכוחות ממולאים בהם, 
לבושי  מן  “יהיו ממולאים   -( דיבור  כך  ואחר  כסדרן, תחילה מחשבה  נקט 
הם  ודיבור  שמחשבה  ידוע72,  לדבר:  הטעם  וביאר  והדיבור”(.  המחשבה 
בחינת רחל ולאה. מחשבה היא לאה, ורחל היא דיבור. ובנוגע לרחל ולאה 
במקום  בגילוי,  אך  הצעירה74.  ורחל  הבכירה  היא  רחל  שבעצם  מבואר73, 
זה  פי  ועל  הצעירה.  ורחל  הבכירה  היא  לאה  השתלשלות,  בסדר  עמידתן 
והמחשבה שבמח”,  שבפה  הדיבור  “כח   - הכוחות  בענין  מובן, שכשמדבר 
מקדים דיבור למחשבה, כי הכוחות בדיבור ומחשבה הם חכמה ובינה, היינו 
 - לבינה  קודמת  לדיבור  הכח   - וחכמה  מהם.  נבנים  והמחשבה  שהדיבור 
ממולאים  שהכוחות  בפועל,  הלבושים  בענין  כן  שאין  מה  מחשבה.  הכחד 

מהם, הקדים מחשבה לדיבור, כסדרן במקום עמידתן.

70( מפרט, במחשבה דיבור ומעשה.
71( לקוטי לוי יצחק לתניא ע’ ב’. הובא גם בלקוטי פירושים.

72( תו”א ויצא כב, ד. לקו”ת שלח מב, ג. ובכ”מ.
וירא דרוש לוט ושתי בנותיו ודרוש עמון ומואב. מאורי אור מערכת  73( ראה לקו”ת להאריז”ל פרשת 

בכירה )אות י”ב סכ”ג(, ומערכת צעירה )אות צדי”ק סי”ב(.
74( וכן הוא באופן בניינן, שבחי’ רחל נבנית מבחינת אב דחכמה, ובחינת לאה נבנית מבחינת אם הבינה 

)לקוטי לוי”צ שם, וראה לקו”ת שלח שם(.
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עד כאן ביאר אדה”ז בפרטיות את שאיפתה של הנפש האלוקית בשליטה על הגוף, 
ועכשיו מבאר בקיצור את רצונה של הנפש הבהמית:

אך נפש הבהמית שמהקליפה רצונה להיפך ממש. לטובת האדם שיתגבר 
עליה וינצחנה, כמשל הזונה שבזהר75 הקדוש.

כל ענינה של נפש הבהמית הוא לעשות פשוט להיפך מרצון הנפש האלוקית. כלומר, 
רק  כשם שהנפש האלוקית חפצה לשלוט בכל אברי הגוף, שיהיו כולם בטלים לעשות 
את רצון ה’, הנפש הבהמית רצונה להיפך, לעשות את מה שמתחשק לה. ולא רק לפתות 
ולהסית את האדם לעשיית עברות, אלא היא מתנגדת לעצם מציאותה של הנפש האלוקית.

שיעמוד  היא,  לאדם  האמתית  ה’טובה’  עליה,  שיתגבר  האדם  לטובת  הוא  זה,  וכל 
בגוף,  נמצאת  הבהמית  ידי שהנפש  על  שייך  וזה  עליהם.  יתגבר  אך  וקשיים,  בנסיונות 

ו’לוחמת’ בנפש האלוקית, והאדם ‘מתגבר’ ומנצח את הנפש הבהמית.

ויוצא, שבעצם בכך שהנפש הבהמית נלחמת באדם, על ידי זה היא עושה את רצון ה’, 
ל’טובת האדם’, שיתגבר עליה76.

ואדה”ז מסיים: “כמשל הזונה שבזהר הקדוש”. הזהר שם שואל, הרי היצר הרע הוא 
שליח של הקב”ה, ואם כן איך יתכן שהשליח של המלך לא יעשה את רצון המלך, ועוד 

יפעל להיפך77? הרי רצונו של הקב”ה הוא טוב וקדושה, ולא להיפך.

והזהר עונה על כך באמצעות משל, היה מלך שרצה לנסות את בנו יחידו, ולשם כך 
שכר המלך זונה שתנסה לפתות את בנו. ומובן ופשוט שאי רצון המלך שבנו באמת יתפתה 
לה, אלא רצונו לבחון אותו עד כמה הוא ‘מוכן’ למלא את מקומו. ועל ידי זה שיתגבר על 
ה’פיתיון’ תתגלה מעלת בן המלך ‘הנסיך’. ובנוסף לכך, גם הזונה עצמה, אין רצונה שבן 
המלך יתפתה אליה, אלא רצונה שבן המלך יתגבר, ואז המלך ישמח. אך כאשר תפתה את 

בן המלך, המלך לא ישמח בכך כלל.

וכך הוא גם כן בנמשל: הנפש הבהמית רצונה לקיים את שליחותו של הקב”ה, לפתות 
את האדם, אך הכוונה בשליחות זו שהאדם לא יתפתה ממנה אלא ינצחנה, וזוהי גם טובתו 
של האדם, שעל ידי התגברות על הנסיונות והפיתויים מתגלית מעלתו, בכך שאינו נכנע 

לרצונה.

75( ח”ב קסג, א.
76( וראה ב”ב טז, א )ושם: “שטן ופנינה לשם שמים מכוונו”(. וראה רשימה לרש”ג.

77( וראה ב”ב שם: “הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות”.
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לגבי נפש הבהמית לא נקט רבינו הזקן הלשון ‘חפצה’ - כמו שנקט לעיל 
בנוגע לנפש האלוקית, אלא רק ‘רצונה’. והטעם לכך78: ישנו הבדל בין חפץ 
לרצון, ‘רצון’ נקרא גם מה שהאדם עושה בעל כרחו, מה שאין כן ‘חפץ’, הוא 
‘מתענג’  זה שהוא  ‘פנימיות הרצון’79 שהאדם עושה מצד   - ענין של תענוג 
בכך - שהוא ‘חפץ’ במעשה זה. ומכיון שנפש הבהמית חפיצה בטובת האדם, 
לכן אי אפשר לומר שהנפש הבהמית “חפצה להיפך ממש”, כי פנימיות הרצון 

שלה הוא שהאדם לא ישמע לה, ולכן נקט רק רצונה.

בנוגע להסבר שהוסבר קודם על ה’משל שבזהר הקדוש’, שהנפש הבהמית 
לא רוצה להזיק לאדם, אלא לפתות אותו לטובתו, מבהיר אדמו”ר הריי”צ80 
שזהו רק בפנימיות כוונתו של היצר הרע, וגם זה, בגלל שהוא מוכרח בזה, 
מאחר שזהו עיקר ותכלית בריאתו בעולם - שהוא יסית את האדם, והאדם לא 
ישמע לו. אך היצר הרע עצמו, כו שהוא בחיצוניות להסית את האדם מקיום 

התורה ומצוות.

והרבי מסביר במאמר ד”ה ובני ישראל הלכו תשל”ג81 שאין הכוונה על 
שרשה של הנפש הבהמית למעלה, אלא בנפש הבהמית כמו שהיא למטה. 
שהרי מדובר בנוגע לאדם למטה, בעולם הזה, שהידיעה שגם נפש הבהמית 
רצונה שיתגבר עליה וינצח אותה תתן לו תוספת כוח בעבודת ה’ - ואם זה 
נפש הבהמית  יעזור לאדם למטה? אלא שגם  זה  רק בשרשה למעלה, מה 
עצמה )הזונה(, גם כמו שהיא למטה, רצונה האמתי הוא שהאדם יתגבר עליה 

וינצחנה, ומה שמפתה את האדם )בן המלך(, הוא רק הציור הרוחני שלה82.

78( מ”מ.
79( לקו”ת שה”ש כח, ד. לג, ב.

80( סה”מ תרפ”א ע’ רנח, וראה גם סה”מ רע”ח ע’ שעז.
81( סה”מ תשל”ג ע’ 399.

82( ולהעיר מלקו”ת חוקת סב, א. ]וראה גם לקו”ת האזינו עז, א.[ לקמן ס”פ כט - צויין בהגהת הצ”צ כאן.
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הקדמה לפרק י'

בפרק הקודם נתבאר שהמלחמה בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית היא לא רק על 
פעולות האדם, אלא גם על פנימיות ומהות האדם. וכל אחת משתי הנפשות רוצה שכל 
מהותו של האדם תהיה בהתאם לרצונות שלה בלבד. וישנה מלחמה בין ב’ הנפשות מי 
היא זו שתשלוט על האדם, וככל שנפש אחת מתגברת ושולטת יותר, הנפש השניה נדחית 

יותר.

ועל יסוד זה מתחיל לבאר רבינו הזקן מפרק זה ואילך את חמש המדריגות שישנן בבני 
ישראל:

‘צדיק וטוב לו’.א. 

‘צדיק ורע לו’.ב. 

‘רשע וטוב לו’.ג. 

‘רשע ורע לו’.ד. 

‘ובינוני’.ה. 

ובפרק זה מבאר את שתי המדריגות בצדיקים ‘צדיק ורע לו’ ו’צדיק וטוב לו’.

פרק י'

עד  הבהמית,  עם  כך  כל  ונלחם  האלוקית  נפשו  מגביר  כשהאדם  והנה, 
שמגרש ומבער הרע שבה מחלל השמאלי כמו שכתוב1 ”ובערת הרע מקרבך”. 

ואין הרע נהפך לטוב ממש, נקרא צדיק שאינו גמור וצדיק ורע לו.

1( פרשת ראה יג, ו. ועוד.
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כאשר האדם מצליח להגביר את נפשו האלוקית במלחמתה עם הנפש הבהמית2, עד 
כדי כך שמגרשה ומבערה )את הרע שבה( מחלל השמאלי שבלבו, כמו שנצטווינו בתורה 
“ובערת הרע מקרבך”. דלפי פשוטו הציווי הוא על בית דין להמית אדם שחטא )וענשו 
מוות על פי תורה( ולבערו מעם ישראל. ולפי הפירוש הפנימי, הציווי מוטל על כל אחד 

ואחד מישראל לבער את היצר הרע שנמצא בקרבנו - בלב3.

ושלימות הביעור היא כאשר לא רק נמנע מעשיית עבירה בפועל, אלא גם שאין לו 
רע בלב. ואין לו תאוות לענייני עולם הזה. וכאשר מצליח לבער את הרע מחלל השמאלי 
אך הרע לא נהפך לטוב, נקרא ‘צדיק שאינו גמור’ ו’צדיק ורע לו’. דמכיון שביער את הרע 
‘צדיק שאינו  נקרא  הפך הרע שבקרבו לטוב,  שבקרבו, הרי הוא צדיק, אך מכיון שלא 

גמור’, כלומר אינו צדיק לגמרי, וגם נקרא ‘צדיק ורע לו’.

וכפי שממשיך ומסביר מדוע רע לו:

דהיינו, שיש בו עדיין מעט מזעיר רע בחלל השמאלי, אלא שכפוף ובטל 
לטוב מחמת מעוטו. ולכן נדמה לו כי ויגרשהו וילך לו4 כולו לגמרי, אבל באמת, 

אלו חלף והלך לו לגמרי, כל הרע שבו היה נהפך לטוב ממש.

כלומר, ל’צדיק ורע לו’ יש עדיין קצת מאוד רע בחלל השמאלי, אך רע זה אינו נרגש 
בגלל זה שהוא מועט )מעט - בכמות, מזעיר - באיכות(, ולכן הוא גם בטל לטוב. ולכן 
נקרא ‘צדיק ורע לו’, שהרע קיים אך אינו בטל אליו - ‘לו’. ומכיון שהרע המועט שנשאר 
הוא לא נרגש, לכן נדמה לצדיק שאינו גמור שכבר הצליח לבער את הרע כולו לגמרי. 
אבל באמת, אם הרע היה חולף לגמרי, הוא היה נהפך לטוב ממש. מכיון שאין כזה ‘שלב 
אמצע’ בין הפיכת הרע לטוב בעודו לגמרי, ברגע בו הצדיק מבער את הרע שבו, ממילא 
הוא )הרע( נהפך לטוב. ומכיון שאצל ‘צדיק ורע לו’ הרע לא נהפך לטוב, לכן זה מוכיח 

שיש בו עדין קצת רע, אך הוא לא נרגש.

אדמו”ר הזקן כותב שהאדם מגביר נפשו האלוקית ונלחם עם הבהמית, 
ואם כן מיהו אותו אדם? זקני החסידים פירשו5 שהכוונה היא ל’נפש השכלית’, 
שעניינה שכל. והיא ממוצעת בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית. וכשהנפש 

2( הכוונה היא עם הגוף והתאוות שלו )רשימה לרש”ג(.
3( היינו הרע אשר בפנימיות )שם(.

4( על פי תהלים לד, א.
וליקוטי  ביאורים  בליקוטי  גם  )הובא  קסלמן  חיים  שלמה  ור’  ברוק,  שאול  חיים  ר’  לרש”ג,  רשימה   )5

פירושים(.
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על  האלוקית  הנפש  גוברת  אזי  האלוקית  הנפש  בצדק  משוכנעת  השכלית 
נגד נפש אחת. ב.  הנפש הבהמית. ומשני טעמים: א. עתה הן שתי נפשות 
הנפש האלוקית, להיותה שייכת רק להשכלה אלוקית והיא מובדלת מעניינים 
בהמיים, אין ביכולתה לבאר לנפש הבהמית )שמכירה רק עניינים מגושמים( 
את הטוב שבאלוקות. אך כאשר הנפש השכלית שעניינה השכלה אנושית, 
הטוב  את  הבהמית  לנפש  לבאר  ביכולתה  ‘מושכלות’,  ענייני  שאוהבת 

שבאלוקות. לפי הבנתה הדבר מתקבל אצלה6.

את  מעביר  אינו  גמור  שאינו  שצדיק  שהסיבה  מסביר  הרש”ב7  אדמו”ר 
הרע לגמרי, וצדיק גמור כן מעביר הרע לגמרי, הוא מפני שעבודת צדיק גמור 
אינה בדרך דחיה בלבד, אלא בדרך בירור ועליה, ולכן, על ידי זה מעביר הרע 
לגמרי. מה שאין כן עבודת צדיק שאינו גמור היא בדרך דחיה, ולכן, על ידי 

זה הרע לא עובר לגמרי, אלא בטל במיעוטו בלבד8.

רבינו הזקן מוכיח שבצדיק שאינו גמור הרע לא חלף לגמרי, ומוכיח דאם 
היה חולף “כל הרע שבו היה נהפך לטוב ממש”. הרבי מדייק כאן9, שישנם ב’ 
עניינים: א. עצם הכוח של נפש הבהמית. ב. ולבושיו הצואים. ולא כותב רבינו 
הזקן שאילו היה הצדיק שאינו גמור מסיר לגמרי את הלבושים הצואים - “כל 

הרע שבו”, היה עצם הכוח להתהפך לטוב.

בכדי לבאר בפרטיות יותר את מהותה של מדריגת ‘צדיק שאינו גמור’, שמצד אחד לא 
מרגיש בלב שום תאוה לעולם הזה ומצד שני עדיין נשאר בו קצת רע, ולכן הרע לא נהפך 

לטוב, מקדים לבאר מדריגת צדיק גמור:

ובאור הענין, כי הנה צדיק גמור שנהפך הרע שלו לטוב ולכן נקרא צדיק 
וטוב לו הוא על ידי הסרת הבגדים הצואים לגמרי מהרע.

‘צדיק גמור’ הפך את הרוע שלו לטוב, ולכן נקרא גמור )“אגעענדי קבטער”(, דהיינו 
כי  לו’,  וטוב  ‘צדיק  גם  ונקרא  רצויים10,  לעניינים בלתי  ואינו שייך  גמר עבודתו  שכבר 

6( ועל פי זה מובן הציון של הצ”צ )בלקוטי הגהות לתניא כאן( לפרק כ”ט. עיי”ש.
7( סה”מ תרמ”ז ע’ פז.

8( ועפ”ז יובן ביאור הר”ש גרונם שביאר ש’צדיק שאינו גמור’ - היינו בועשה טוב, שהאהבה לאלוקות אינה 
בשלימות, מכיון שאינו אלא בדרך דחיה. אך הרע לא מתבטל לגמרי, אלא בטל במיעוטו.

9( הגהה לספר “שיעורים בספר התניא )כתי”ק, נדפסה בחלקה שם ע’ 109 הע’ 2(.
10( ע”פ ד”ה שובה ישראל תשל”ח.
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הלשון ‘וטוב לו’ מורה שהוא טוב גמור, היינו, שאין בו שום שמץ של רע כלשהו11. וזה בא 
על ידי שהסיר את ‘לבושי הרע’ מלבו.

דהיינו, למאוס מאוד בתענוגי עולם הזה, להתענג בם בתענוגות בני אדם, 
למלאות תאות הגוף בלבד ולא לעבודת ה’.

ענין הסרת ה’בגדים הצואים’ של הצדיק הוא, שלא רק שאין לו תאוה לענייני עולם 
הזה, אלא עוד זאת שהוא ‘שונא’ את הרע, כמו שאדם מתרחק מדברים ‘מאוסים’ כמו צואה 
וכדו’. והמיאוס של הצדיק גמור הוא כל כך גדול, עד שהמיאוס שלו הוא לא רק בענייניו 

של איסור, אלא גם בדברים של היתר, גם אותם הוא ‘שונא’ לגמרי.

והסיבה לכך מבאר אדמו”ר הזקן:

שהוא  מה  וכל  אחרא.  וסטרא  מהקליפה  ונשפעים  נמשכים  היותם  מפני 
מהסטרא אחרא הצדיק גמור הוא שונאו בתכלית השנאה, מחמת גודל אהבתו 

לה’ וקדושתו באהבה רבה בתענוגים וחבה יתירה הנזכר לעיל12.

הטעם לכך שהצדיק ‘שונא’ את התאוות, ולא רק לא עושה את התאוות, הוא מכיון 
שתאות העולם הזה וכל מה שהוא שלא לעבודת ה’ ולקדושה, הוא נמשך ונשפע מהסטרא 
אחרא, וכל דבר שהוא מהסטרא אחרא הצדיק גמור שונא אותו בתכלית, מצד זה שהוא 
אין  כזו  ובאהבה  “אהבה בתענוגים”,   - כזו של אהבה  כך את הקב”ה באהבה  כל  אוהב 
הוא שונא  ישר  לה’,  ישנה מציאות שהיא ההיפך מאהבתו  וכאשר  מציאות לדבר אחר, 

אותה לגמרי, ולכן הוא ‘שונא’ בתכלית את התאוות לענייני עולם הזה.

אדמו”ר הרש”ב13 מסביר, שהלבושים שהכח המתאוה של הנפש הבהמית 
מתלבש בהם הוא בתענוגי עולם הזה, והם ה’לבושים הצואים’ אותם צריך 
הזה  עולם  תענוגי  שכל  היינו,  לגמרי,  אלו  לבושים  מסיר  וכאשר  להסיר, 
מאוסים ושנואים עליו, נשאר רק עצם כח המתאוה של נפש הבהמית )שהוא 
ונכלל בקדושה של נפש  הרע של קליפת נגה עצמה(, והוא מתהפך לטוב 

האלוקית.

בקובץ התמים14 מסתפק איך צריך לפרש את תיבת “וקדושתו”, אם זה 

11( ע”פ לקו”ת עקב טו, ד.
12( בפרק ט’.

13( קיצורים והערות ע’ קיז.
14( חוברת ג’ דף סח.
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הולך על הקב”ה, כלומר, גודל אהבתו של הצדיק “לה’ וקדושתו”. או שהולך 
על הצדיק, כלומר, מחמת גודל אהבתו של הצדיק לה’, וגם בגלל ‘קדושתו’ 
של הצדיק, באהבה רבה בתענוגים, ולכן הוא שונא את הרע. וביאר הרבי15, 
לזה  הטעם  לבאר  בא  שהרי  הצדיק,  לקדושת  שייכות  כאן  אין  שלכאורה, 
ש”כל מה שהוא מהסטרא אחרא הצדיק גמור הוא שונאו”, והיפך השנאה, 

זוהי האהבה, ולא הקדושה, ומה עניין קדושת הצדיק לכאן?

וגם אם נאמר שתיבת וקדושתו כן הולכת על הצדיק, עדיין, אין לפרש 
בהמשך לשה התיבות “באהבה רבה וכו’”. כלומר, ש”וקדושתו” של הצדיק 
היא ב”אהבה רבה” וכו’. בדוחק לומר שקדושתו באה על ידי אהבה )שנתקדש 

על ידי אהבה(.

גודל אהבתו  וביאור על  אלא צריכים לומר ש”אהבה רבה” הוא פירוש 
)שלפני תיבת “וקדושתו”( ועל פי זה תיבת “וקדושתו” )אם נאמר שזה הולך 
על הצדיק( זה הולך על “קדושת נפש האלקית שבצדיק, שעל ידה בא לאהבה 
רבה וחיבה יתירה הנ”ל” - פרק ט’, ושם: “והיא )אהבה הנ”ל( בחי’ המים וזרע 

אור זרוע שבקדושת נפש האלקית המהפכת לטוב כו’”.

כעת מביא רבינו הזקן את הטעם לכך שאהבה גדולה לאלוקות מביאה שנאה עצומה 
לסטרא אחרא:

לי  היו  זה כדכתיב16 ”תכלית שנאה שנאתים לאויבים  זה לעומת   כי הם 
חקרני ודע לבבי וגו’”, וכפי ערך גודל האהבה לה’, כך ערך גודל השנאה לסטרא 
אחרא, והמאוס ברע בתכלית. כי המיאוס הוא היפך האהבה ממש כמו השנאה.

קדושה וסטרא אחרא הם צד כנגד הצד שכנגד, הם לא יכולים להיות ביחד, ולכן צדיק 
גמור לא יכול ‘לסבול’ שייכות לרע בשום אופן, ולכן הוא שונא בתכלית את הסטרא אחרא, 
וכמו שמביאים בחסידות את מה שכותב ה”חובת לבבות”17 שכשם שאי אפשר שישכנו 
האש והמים בכלי אחד, כך אי אפשר שבלב יהיה גם אהבה לקדושה וגם אהבה לעולם 
הזה. והסיבה שהוא ‘שונא’, ולא רק לא אוהב, מכיון שסטרא אחרא זה נגד ה’, וכל מה 

שנגד ה’ מרוב האהבה שלו לאלוקות הוא שונא את זה לגמרי.

15( מ”מ, שיעורים בספר התניא ע’ 111 הערה 3. ליקוטי פירושים בהשמטות ריז.
16( תהלים קלט, כב-כג. שם הלשון “חקרני א-ל”, וצ”ע למה נשמטה תיבת א-ל. אך בכמה מקומות בדא”ח, 

לא העתיקו השם כפי שהובא בכתוב )מ”מ, הערה בהערות ותיקונים בדרך אפשר(.
17( שער ח, פרק ג, אופן כה.
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ב.  לי”.  היו  לאויבים  שנאתים  שנאה  “תכלית  א.  בתהלים18  אמר  המלך  שדוד  וכמו 
“חקרני ודע לבבי וגו’”. הסיבה לשנאת דוד לאויבי ה’ באה כתוצאה מהאהבה שלו לקב”ה, 
ולכן אמר “חקרני ודע לבבי”, שכאשר19 יחקור ויבחן את לבבו יראה את גודל האהבה שלו 
לה’, ומזה נוצרה השנאה שלו לאויבי ה’ - הסטרא אחרא. וכגודל האהבה לה’, כך גדולה 
השנאה לסטרא אחרא, והמאיסה ברע לגמרי, מכיון שהמאוס זה היפך האהבה. ולכן מכיון 
שהצדיק גמור אוהב כל כך את הקב”ה, לכן הוא ‘שונא’ כל דבבר שהוא להיפך מאהבה 

שלו לאלוקות - הסטרא אחרא.

הטעם לכך שהאהבה לה’ גורמת שנאה ומיאוס לתענוגי עולם הזה, מבאר 
אדמו”ר הרש”ב20 בשני אופנים: א. המיאוס ברע הוא מצד הרצון שבאהבה, 
כי הרצון יש לו שליטה על התענוג להפוך אותו מעונג לצער ומצער לעונג. 
וכך גם כאן - הצדיק גמור מחמת גודל רצונו באלוקות הרי הוא מואס בכל 
מה שהוא היפך האלוקות, וממילא התענוג בענייני עולם הזה נהפך אצלו 

למיאוס וצער.

ולפי זה הסיבה שדרגת אהבה שצריכה להיות לו היא ‘אהבה בתענוגים’ 
היא מכיון שאהבה זו היא “המהפכת לטוב את בחינת המים שבנפש הבהמית 
. . שהרע נהפך להיות טוב גמור כמו יצר טוב ממש”, אבל הסרת הבגדים 
מאוד  ולמאוס  בתכלית,  ברע  מואס  שהוא  ידי  על  שזה   - מהרע  הצואים 

בתענוגי עולם הזה, זה בא על ידי הרצון שבאהבה.

ב. המיאוס ברע הוא מצד התענוג שבאהבה, כי על ידי שמתענג באהבתו 
וזה  מצד עצמם,  הזה הם מאוסים בתכלית  עולם  נרגש אצלו שתענוגי  לה’ 
אכן האמת שכל התענוגים הגשמיים הם פסולת של התענוג העליון21 וכמו 
שכתוב22 “כל שלחנות מלאו קיא וצואה” שהכוונה היא על השולחנות של 

18( הפירוש הפשוט של הפסוק הוא: “ואת משנאיך אני שונא בתכלית, כלומר שנראה גדולה שאין למעלה 
ממנה. ולאויבים הם נחשבים בתכלית, כלומר, שנאה גדולה שאין למעלה ממנה, ולאויבים הם נחשבים בעיני 

גם אם לא היו עושים לי רעה” )ע”פ רד”ק ומצודת דוד. וראה פירוש המלבי”ם(.
19( לפי פשוטו: “כיון שהזכיר שכונת ומזימת הרשעים רעה, ובהמשך למה שאומר בתחילת המזמור “ה’ 
חקרתני ותדע”, אמר דוד, אני איני כמותכם, ואתה הא-ל תחקור אותי בעניין המעשים, ששרשם במידות שבלב 
כמו התאוה וכו’, ותדע את לבבי” )ע”פ הרד”ק והמלבי”ם(. אך לפי פירוש אדה”ז קאי על הפסוק שלפניו, ולא 

על תחילת המזמור )ויותר מסתדר עם מהלך הפרק(.
20( המשך תרס”ו ע’ צג ואילך.

21( ראה לקו”ת שלח מו, ד. ואילך.
22( ישעיה כח. כ.
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זבחי מתים23, שהם התענוגים הגשמיים. ועל ידי התענוג באלוקות הוא בא 
מהפכת אותו לרע ומיאוס, אלא שהם מצד  לאמיתית הדבר, ולא שהאהבה 

עצמם מאוסים.

לאחר שביאר רבינו הזקן את מדריגת ‘צדיק גמור’ שאצלו הרע נהפך בתכלית, חוזר 
לבאר לפי זה את מדריגת ‘צדיק שאינו גמור’.

וצדיק שאינו גמור הוא, שאינו שונא הסטרא אחרא בתכלית השנאה, ולכן 
אינו מואס גם כן ברע בתכלית. וכל שאין השנאה והמיאוס ברע בתכלית, על 
כרחך נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם, ולא הוסרו כל הבגדים הצואים 
לגמרי מכל וכל. ולכן לא נהפך לטוב ממש, מאחר שיש לו איזה אחיזה עדין 

בבגדים הצואים.

אהבתו של הצדיק שאינו גמור לקב”ה היא אהבה גדולה, ולכן גם הוא מרגיש שנאה 
לסטרא אחרא, וגם מואס ברע, אך שנאתו לרע אינה בתכלית, ולכן הוא לא מואס בענייני 
העולם הזה לגמרי, וכל עוד השנאה איננה בתכלית, זאת הוכחה שעדיין נשאר לו איזהו 
‘שמץ’ ושייכות לרע )‘לשם’24(, והבגדים הצואים - המשיכה לעולם הזה לא הוסרה עד 
הסוף. ולכן הרע שלו לא נהפך לטוב ממש מכיון שיש לו איזו שהיא אחיזה קלושה לרע 

)- ב”בגדים הצואים”(.

ויש להבהיר, השמץ ותענוג שיש ל’צדיק שאינו גמור’ לרע, אינו במורגש, כלומר, זה 
לא שיש לו עכשיו תאוה לרע, זה בבינוני )וגם רק לדבר היתר - לקמן פרק יב(. בצדיק 
שאינו גמור אין שום תאוה לרע ח”ו, אלא שיש לו בהעלם עדין שייכות כל שהיא לרע. 
כלומר, אצל צדיק שאינו גמור נרגש שתענוגי עולם הזה מצד עצמם הם דברי תענוג, אך 
יותר והוא חפץ מאד באלוקות, לכן נמאסים אצלו תענוגי  ‘יקר’ אצלו  מכיון שאלוקות 
עולם הזה כיון שהם מפריעים ומנגדים לאלוקות. אם כן, בפועל הוא מואס בהם, אבל טעם 
המיאוס אינו משום שאין בהם תענוג, אלא המיאוס בהם מחמת היותם מנגדים לאלוקות( 

מכריע את התענוג שבהם.

למשל: אדם שלא אוהב חצילים, אם לא יהיה לו משהו אחר לאכול, זה מה שהוא יאכל, 
אך כאשר יהיה רק ‘צואה’ וכדו’, הוא בשום פנים ואופן לא יסכים להכניס זאת לפיו, מכיון 

שדבר זה לא רק שהוא לא אוהב, אלא שהוא שונא זאת בתכלית השנאה!

23( ראה אבות פ”ג מ”ב.
24( התואר ‘שם’ הולך על הסטרא אחרא - לקו”ת חוקת נו, ד. שם פ’ ראה לב, רע”ג. ד.
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ובנמשל: זהו ההבדל בין שנאת הצדיק גמור לשנאת הצדיק שאינו גמור. אצל הצדיק 
שאינו גמור הרע לא מופרך לגמרי. אך אצל הצדיק גמור הרע מופרך לגמרי, והדבר היחיד 
שישנו הוא אלוקות. תענוגי עולם הזה אינם נחשבים אצלו כלל, והדבר היחיד שהוא רואה 

בהם הוא שהם נגד אלוקות, ולכן הוא מואס בהם בעצם.

בגמרא במסכת ברכות25 מובאת סתירה בין שני מאמרי חז”ל, מצד אחד 
אמרו: “אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו”, ומצד שני אמרו: 
הא  קשיא,  ש”לא  הגמרא  ותירצה  הזה”,  בעולם  ברשעים  להתגרות  “מותר 

בצדיק גמור הא בצדיק שאינו גמור”.

ואומר הרבי26, שלפי דברי אדמו”ר הזקן כאן יובן תירוץ הגמרא היטב על 
פי פנימיות העניינים. עניין ההתגרות ברשעים הוא בכדי לברר ולקחת מהם 
את ניצוצות הטוב שבהם. וכאשר לוקחים מהם את ניצוצות הטוב קצת קצת, 
בסוף מוציאים מהם את כל הטוב, ונשאר רק הרע, ואז הצדיק יכול ‘להפיל’ 
את הרשע. ולכן, בצדיק שאינו גמור אמרו “אם ראית רשע שהשעה משחקת 
לו אל תתגרה בו”, מכיון שהרע שבו )בצדיק שאינו גמור( לא נהפך לטוב 
ממש “מאחר שיש לו איזה אחיזה עדיין בבגדים הצואים”, ולכן ההתגרות שלו 
ברשע בהיות הרשע בתקפו, יש בה סכנה להוציא ממנו את ניצוצות הטוב, 
כי אפשר שלא רק שלא יצליח להוציא ממנו את ניצוצות הטוב, אלא אדרבה 
אולי הרשע יצליח ח”ו... ורק צדיק גמור, שנהפך הרע שלו לטוב - מותר לו 
להתגרות ברשעים בכדי להוציא את ניצוצות הטוב שבהם, דמכיון שאין לו 

שום אחיזה בבגדים הצואים, אין לו שום ‘סכנה’ מהרשע.

הסיבה לכך שהצדיק שאינו גמור לא מרגיש בלבו שום תאוה לענייני עולם הזה היא 
מכיון שהרע הוא במיעוטו, ובלשון רבינו הזקן: 

אלא שהוא בטל במעוטו, וכלא חשיב, ולכן נקרא צדיק ורע - כפוף ובטל - 
לו. ועל כן גם אהבתו לה’ אינה בתכלית. ולכן נקרא צדיק שאינו גמור.

הרע שבצדיק שאינו גמור הוא בטל וכאילו לא נחשב בכלל, ולכן הוא נקרא צדיק 
- שהרע כפוף ובטל - לו. ולכן גם האהבה שלו לה’ היא לא בתכלית - מכיון שעדין יש 

25( ז, ב. וכן במגילה ו, ב.
26( סה”מ תשי”ז ע’ קסה.
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בו מעט רע. ואהבה היא כמו השנאה )כנ”ל(, ומכיון שהרע לא ששנאוי אצלו עד הסוף, 
והעובדה לכך היא מכיון שלא ביער הרע שבו לגמרי, לכן גם אהבתו לה’ אינה בתכלית.

ולכן הוא נקרא גם ‘צדיק שאינו גמור’, שבחינת צדיק שבו, היינו, האהבה לה’, אינו 
גמור. פירוש: אינו בתכלית. מכיון שצדקתו, היינו, אהבתו לה’ אינה בתכלית. אך לא בגלל 
שלא גמר עבודתו בביאור הרע, כי גם צדיק שאינו גמור גמר עבודת המלחמה עם הרע, 
:בצדיק  פי”ג28:  לקמן  כותב  כמו שאדה”ז  בקרבי”.  חלל  “ולבי  הפסוק27  הולך  עליו  וגם 
שנאמר בו ולבי חלל בקרבי, והוא מואס ברע ושונאו בתכלית השנאה והמיאוס אם לא 

בתכלית השנאה והמיאוס כנ”ל” - והכוונה בכנ”ל היא לפרקנו29.

וממשיך: 

והנה, מדרגה זו מתחלקת לרבבות מדריגות בענין בחינת מיעוט הרע הנשאר 
מאחד מארבעה יסודות הרעים, ובענין בטולו במעוטו בששים על דרך משל, 
או באלף ורבבה וכיוצא על דרך משל. והן הם בחינת צדיקים הרבים שבכל 
הדורות כדאיתא בגמרא30 ד”תמניסר אלפי צדיקי קיימי קמיה הקדוש ברוך 

הוא”.

המדרגה של ביטול הרע הנמצא אצל צדיק שאינו גמור מתחלקת לרבבות מדריגות 
בדרגת המעוט של הרע שנשאר מאחד מד’ יסודות הרעים של נפש הבהמית. והתחלקות 

זו היא הן בכמות והן באיכות31.

ובפרטיות יותר: ההתחלקות באיכות היא איזה מארבעת יסודות הרעים נשאר, כי יתכן 
שאצל אדם זה נשאר מיסוד האש, ובאדם אחר מיסוד המים וכן הלאה בשאר היסודות. 
וההתחלקות בכמות היא האם הרע בטל בשישים בטוב, או באלף ורבבה )עשרת אלפים(. 
וכשם שהביטול בתערובות בגשמיות היא כשיש שישים כנגדו, שאז אין הטעם נרגש ומותר 
באכילה, כך גם ברוחניות, ביטול הרע הוא בשישים, היינו, שאהבתו לה’ רבה כל כך עד 

שאין הרע נרגש. וישנן דרגות גבוהות יותר של ביטול אלף ורבבה וכו’.

ועל ריבוי מדריגות אלו ב’צדיק שאינו גמור’ הוא שאמרו רז”ל ששמונה עשר אלף 

27( תהלים קט, כב.
28( וראה גם פט”ו.

29( ע”פ דברי אדמו”ר הרש”ב בקיצורים והערות ע’ קיז ואילך. וביאור הרבי במ”מ.
30( סוכה מה, ב. סנהדרין צז, ב.

31( ע”פ מ”מ, דכך הוא לקמן ר”פ י”א.
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במספר  ריבוי  כלומר,  בלבד,  בכמות  אינו  זה  ריבוי  הקב”ה32,  לפני  עומדים  צדיקים 
הצדיקים, אלא גם ריבוי מדריגות וסוגים במדריגה הכללית של הצדיק שאינו גמור.

הסיבה שרבינו הזקן לא נקט דוגמא של ביטול ברוב, מסביר הרבי בב’ 
אופנים33: א( אהבה לטוב ואהבה לרע הן מין בשאינו מינו, כלומר, אין להם 
שייכות אחד לשני, שאינו בטל ברוב, אלא מצריך ביטול בשישים34. ב( גם 
אם נאמר )בדוחק על כל פנים( שאהבה לטוב ואהבה לרע הם כן מין במינו 
)מכיון ששניהם בסוג של ‘אהבה’( יש לדמותן ללח בלח )- מכיון שהם לא 
דבר ‘גוש’ או ‘יבש’, אלא ‘לח’, רוחני(, ולח בלח אינו בטל ברוב ומצריך גם כן 

ביטול בשישים35.

ורבבה(  אלף,  )שישים,  ביטול  של  שיעורים  ג’  נקט  הזקן  רבינו  מדוע 
וחילקם לב’ חלוקות )שישים בפני עצמם, ואלף ורבבה יחד(, הרה”ח הרב לוי 

יצחק36 )אביו של הרבי( מבאר זאת )ע”ד הקבלה( בשני אופנים: 

הוי’,  שבשם  ו’  האות  והיא  התפארת,  בספירת  הוא  בשישים  ביטול  א. 
ובראש הוי’ יש אות י’, וי’ פעמים ו’ יוצא 60. אלף זה בבינה )כמו שהגמרא 
במסכת שבת37 אומרת אלף בית - אלף בינה(, ובבינה יש את שם ס”ג, שעיקרו 
)ע”פ קבלה( הוא הג’ יודין ואלף שיש בו, וכאשר נכפיל אותם א’ על השני יצא 
אלף, 10 כפול 10 - 100, 10 כפול 100 - 1,000, אלף כפול אחד )א’( נשאר 
על  הולך  וקודש  קודש”,  “מרבבות  כמו שכתוב38  בחכמה,  זה  ורבבה  אלף. 
חכמה. ובחכמה הוא שם ע”ב, שעיקרו הוא ב’ יודי”ן שבו, ושכפול אותם אחד 
על השני יצא עשרת אלפים 10 כפול 10 = 100, 1,00 כפול 10 שווה 10,000 

32( בגמרא הגירסא היא: “תמני סרי אלפי דרא דקמיה קודשא בריך הוא” )ומביאים הוכחה ממה שכתוב 
)יחזקאל מח, לה( “סביב שמנה עשר אלף” וראה הפירוש ברש”י על הגמרא שם(. כלומר, שמונה עשר אלף 
ב( ששורות  צז,  הגירסא בסנהדרין  )וכן  גורס  )שם(  חננאל  ורבינו  לפני הקב”ה.  יושבים  שורות של צדיקים 
הצדיקים הם י”ח אלף פרסאות, ולא י”ח אלף שורות. והתוספות שם )ד”ה סביב( דחו גירסא זו, מכיון שבפסוק 
לא נזכר פרסאות, ופירשו שאורך השורה המקיפה את הקב”ה היא עשויה משמונה עשר אלף קנים, שכל קנה 
הוא שש אמות. ובגיליון מסורת הש”ס שם ציין, דהערוך )ערך דר( פירש כר”ח דקמיה הקב”ה.. פי’ שורה של 

צדיקים )היינו שורה אחת של אלף צדיקים( כמו שפירש רבינו הזקן כאן )ע”פ מ”מ(.
33( מ”מ.

34( ראה טור ורמ”א יו”ד סי’ ק”ט ס”א, ובש”ך שם סק”י.
35( ראה טוש”ע יו”ד סצ”ח ס”ב ובש”ך שם סק”ו.
36( לקוטי לוי יצחק אגרות קודש ע’ שצה ואילך.

37( קד, א.
38( ברכה לג, ב.
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- שזה רבבה. ומכיון שחכמה ובינה הן “תרין רעין דלא מתפשרין” = כמו ב’ 
חברים שלא נפרדים, לכן נקט אלף ורבבה כחלוקה אחת. 

ב. ביטול בשישים הוא )כנ”ל( בספירת התפארת, ואלף זה בגבורה ורבבה 
היא בחסד )שם ס”ג הוא בגבורה ושם ע”ב הוא בחסד(. ונקט שישים בחלוקה 
בפני עצמה ואלף ורבבה בחלוקה בפני עצמה, כי תפארת היא מגולה וחסד 

וגבורה הם מכוסים )ע”פ קבלה(.

הטעם שנקט רבינו הזקן הלשון עד”מ )על דרך משל(, הוא מכיון שביטול 
בשישים כפשוטו הוא ‘משל’, היינו, שנשתלשל מהביטול ברוחניות שאדה”ז 

מבארו כאן.

כעת מבאר רבינו הזקן את מעלת הצדיק גמור: 

אך על מעלת צדיק גמור, הוא שאמר רבי שמעון בן יוחאי39: ”ראיתי בני 
עליה והן מועטין כו’”. שלכן נקראים ’בני עליה’, שמהפכין הרע לטוב ונעלים 
אותו לקדושה, כדאיתא בזהר בהקדמה40 שכשרצה רבי חייא לעלות להיכל 
מהפכן  חשוכא  די  מנכון  ”מאן  ואמר  נפיק  קלא  שמע  יוחאי,  בן  שמעון  רבי 

לנהורא, וטעמין מרירו למיתקא, עד לא ייתון הכא וכו’.

בגמרא מובא41 “אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי, ראיתי )ברוח 
פני שכינה,  להיות מהכת המקבלת  הראויים  )צדיקים  עליה  בני  חננאל(  רבינו  הקודש, 
רש”י( והן מועטין. אם אלף הן )- בני העליה(, מובטח אני שאני ובני מהן )- מאותם בני 
עליה(. אם מאה הם אני ובני מהן, אם שנים הן, אני ובני הן”. ומקשה על כך הגמרא את מה 
שאדמו”ר הזקן הביא קודם. הרי נאמר שישנם שמונה עשר אלף צדיקים. והגמרא מתרצת 
שהשמונה עשר אלף צדיקים רואים כך באספקלריא שאינה מאירה, לעומת זאת הצדיקים 
‘בני עליה’ עליהן דיבר רשב”י, הם רואים באספקלריא המאירה. ו’בני עליה’ הם הצדיקים 

הגמורים שהן מועטין, מה שאין כן הצדיקים שאינם גמורים, הם מרובים יותר.

‘בני עליה’, מכיון שהם הופכים את הרע שלהם ומעלים אותו  נקראין  והסיבה שהן 
לקדושה. וכמו שמסופר בזהר, שכאשר רבי חייא רצה לעלות להיכלו של רשב”י בגן עדן, 
שמע קול מכריז ואומר: מי מכם אשר היו מהפכים את החושך לאור, והיו טועמים את 

39( סוכה שם.
40( ד, א.

41( סוכה שם.
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המר למתוק קודם בואן לכאן )כלומר, בעולם הזה(, רק הם אלו שיכולים להיכנס להיכלו 
)של רשב”י(.

ומסיפור זה למדים שבכדי להיכנס להיכלו של רשב”י, שהוא צדיק גמור )ומבני עליה(, 
צריך להיות גם כן בכזו מדריגה, והוא פירט מי ראוי, רק אדם שהפך את הרע שלו והעלה 
אותו לקדושה, זוהי מדריגת הצדיק גמור. ומי שלא הפך את הרע שלו לגמרי, נקרא צדיק 

שאינו גמור.

יהודי אחד שאל את הרבי, שכאן משמע מדברי אדמו”ר הזקן ש”מאן מנכון 
בלקוטי  ואילו  דוקא,  גמורים  צדיקים  על  הוא  לנהורא”  חשוכא  מהפכן  די 
תורה42 הובא מאמר זה בנוגע לעבודת האדם בכלל, שכל יהודי צריך לעבוד 
באופן שהופך את הרע ומעלה אותו לקדושה! וענה לו הרבי )המכתב נדפס 
באגרות קודש43( שהפירוש בתניא הוא על פי הדיוק בתיבת ‘מהפכן’, היינו, 
שהרע עצמו נהפך, ועניין זה הוא בצדיקים גמורים דוקא. והפירוש בליקוטי 
תורה הוא על פי פירושו של הרמ”ז )רבי משה זכותא - אחד ממפרשי ספר 
תורה  ידי  על  נוגה  הקליפת  המתקת  על  הולך  ש’מהפכן’  שמפרש  הזהר(, 
ומצוות, למרות שזה לא הפיכה ממש כמו בצדיקים. ועניין זה של המתקת 

הקליפת נוגה שייך לכל אחד ואחד, ולא רק לצדיקים.

כעת מפרש רבינו הזקן עוד טעם מדוע הצדיקים נקראו ‘בני עליה’. הטעם הראשון 
הוא, מכיון שהם ‘מעלים’ את הרע לקדושה. והטעם הב’ הוא, מכיון שעבודתם היא לצורך 

גבוה, ולא לסיפוק עצמי שלהם.

ומבאר הרבי44 שהצורך בב’ הטעמים הוא מכיון שהם מורים על ב’ השמות בהם נקרא: 
א. צדיק גמור. ב. צדיק וטוב לו. הטעם הראשון, ש’הופך את הרע’ כנגד התואר צדיק וטוב 
לו, שמורה על שלימות הפיכת הרע לטוב. והטעם השני, שגם עבודתם בבחינת ועשה טוב 

הוא לצורך גבוה, הוא כנגד התואר ‘צדיק גמור’, שמורה על שלימות האהבה לה’.

ובלשון רבינו הזקן:

בקיום  טוב  ועשה  בבחינת  עבודתם  שגם  מפני  עליה,  בני  נקראים  ועוד   

42( חוקת סא. ד.
43( ח”ט ס”ע קפב, ר”ע קפג.

אדמו”ר  מפירוש  ולהעיר  וש”נ.  שם,  המו”ל  בהערת  וראה   .8 הערה   115 ע’  התניא  בספר  שיעורים   )44
הרש”ב בסה”מ תרמ”ג ע’ מד. ואכ”מ.
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התורה ומצותיה, הוא לצורך גבוה ומעלה מעלה עד רום המעלות, ולא כדי 
לדבקה בו יתברך בלבד לרוות צימאון נפשו הצמאה לה’ כמו שכתוב45 ”הוי 
כל צמא לכו למים”, וכמו שנתבאר במקום אחר46. אלא כדפירשו בתיקונים47: 
הוא’  בריך  ’קודשא  לייחדא  דיליה,  קן  עם   - קונו  עם  המתחסד  חסיד  ”איזהו 
”כברא  ברעיא מהימנא פרשת תצא48:  וכמו שכתוב  ושכינתיה בתחתונים”. 
דאשתדל בתר אבוי ואימיה, דרחים לון יתיר מגרמיה ונפשיה ורוחיה ונשמתיה 

כו’, ומסר גרמיה עלייהו למיפרק לון כו’”, וכמו שכתוב במקום אחר49.

עבודת ה’ יכולה להיות בשני אופנים: יש מי שעבודתו היא בכדי שהוא יהיה דבוק בה’, 
והדרך לזה היא על ידי התורה ומצוות, ויש מי שעבודתו היא בשביל הקב”ה ולא בשביל 
יתדבקו  ולא בכדי שהם  גבוה,  היא לצורך  היינו שעבודתם  ‘בני עליה’  ואלו הם  עצמו. 
בקב”ה, אלא שהם יעשו את רצונו, ואופן עבודה של אדם רק לצמאון נפשו - לדבוק בה’, 
ולא לצורך גבוה. רואים בפסוק, הנביא אומר: “הוי כל צמא לכו למים”, והפירוש הוא שמי 
שצמא לה’ ילך וילמד תורה. אמנם זוהי עבודה גדולה, אך עם כל זאת, מכיון שמטרתה 
היא לרוות את צמאון נפשו, היא כ’צורך עצמו’, אך הצדיק גמור מגיע לכזו התבטלות לה’ 

עד שאין לו שום מציאות. ולכן עבודתו הא רק לצורך גבוה.

וכמו שרואים בפירוש ה’תיקוני זהר’, שמפרש שהתואר חסיד מורה על אדם שהוא 
בטל לגמרי לקב”ה, עד שאין לו שום רצון לעצמו, וכל עבודתו בקיום התורה ומצוות הוא 
רק בכדי לעשות חסד עם הקב”ה ‘קונו’. והחסד הוא שעושה לקב”ה ‘קן’ - אכסניא, שידור 
בתוכו )קונו הוא מלשון קן, כמו קן ציפור(. וזה נקרא “ליחדא קודש אבריך הוא ושכינתיה 
בתחתונים”, לייחד את הקב”ה ושכינתו כאן למטה בעולם הזה )“תחתונים”(, על ידי קיום 

התורה והמצוות.

ובזהר הקדוש )בחלק הנקרא רעיא מהימנא - ממשה רבינו(, מובא משל על הביטול 
של חסיד לקב”ה, שהוא כמו בן המסור לאביו ולאימו, שאוהב אותם בכל לבו, עוד יותר 
ממה שאוהב את עצמו, עד כדי שהוא מוכן למסור את גופו למיתה בכדי לפדותם משבי.

וכך גם בנמשל: אצל צדיק גמור, כל עניינו הוא רק אלוקות, ולכן הוא מהפך את הרוע 

45( ישעיה נה, א.
46( ראה לקמן סוף פרק מ’.

47( בהקדמה )א, סע”ב(.
48( זהר חלק ג רפא, א )בשינוי הסדר(. הובא גם לקמן בפרק מא, ובפרק מד. 

49( ראה לקמן פרק מא.
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ומעלה אותו לטוב, כי אין לו שום הרגש עצמי בתענוגי עולם הזה. ולכן הוא עובד רק 
לצורך גבוה.

א.  קונו’.  עם  ב’מתחסד  העניינים  שני  בין  השייכות  את  מבאר50  הרבי 
קונו כפשוטו, היינו, שעבודתו אינה בשביל עצמו אלא לצורך גבוה. ב. עם 
‘קן דיליה’ שהוא עניין ההמשכה של אור ע”י קיום התורה ומצוות בספירת 

המלכות שנקראת קן.

בביאור עניין ‘המתחסד עם קונו - עם קן דיליה’, אדמו”ר הרש”ב מבאר 
בהמשך תער”ב51 שהמתחסד מורה על המשכת האור בהמשכות באופן של 
חסד, ולא רק באופן של צדקה. כמו שכתוב52 “די מחסורו אשר יחסר לו”, 
אריך,  בחינת  והוא  לעשרו”.  מצווה  אתה  ואי   - מחסורו  “די  רז”ל53  ואמרו 
וזוהי  לעשירים”.  בין  לעניים  “בין  היא  חסדים  שגמילות  בגמרא54  כדאיתא 
השייכות בין שני העניינים ב’המתחסד עם קונו’, על ידי זה שהאדם ‘מתחסד 
גבוה,  לצורך  אלא  עצמו,  בשביל  אינה  שעבודתו  היינו  כפשוטו,  קונו’  עם 
‘קן דיליה’,  יכול להתחסד עם  ידיזה  שלמעלה ממציאותו, על  בחינת ביטול 
העצם  מבחינת  המשכה  חסד,  של  באופן  תהיה  במלכות  שההמשכה  היינו 
שלמעלה מהתפשטות ומציאות - בחינת עתיק, ויתירה מזה - פנימיות עתיק.

עתה יבאר רבינו הזקן כיצד שני עניינים אלו, א. הפיכת הרע לקדושה. ב. עבודה לצורך 
גבוה. קשורים זה בזה. היינו, לא רק שהכוונה לצורך גבוה קיימת דווקא במי שהפך את 
הרע לטוב, אלא גם המשכת אלוקות למטה נפעלת ונעשית על ידי הפיכת הרע לקדושה.

]ושניהם עולים בקנה אחד, כי על ידי הבירורים שמבררים מנוגה מעלין מיין 
מימי החסדים  דכורין, שהם הם  מיין  להוריד  עליונים  יחודים  ונעשים  נוקבין, 
שבכל מצוה ומצוה מרמ”ח מצות עשה, שכולן הן בחינת חסדים ומיין דכורין. 
דהיינו, המשכת קדושת אלוקותו יתברך מלמעלה למטה להתלבש בתחתונים, 

כמו שנתבאר במקום אחר55.

50( תורת מנחם ספר המאמרים מלוקט חלק ב’ ע’ קכד ואילך.
51( ח”ב פרק שעג ואילך.

52( פרשת ראה טו, ח.
53( כתובות סז, ב.

54( סוכה מט, ב.
55( ראה לקמן פרקים לו-לז.



   709   שער חסידות     

נוגה,  מקליפת  שבאים  הגשמיים,  בדברים  בירורים  שמברר  הצדיק,  עבודת  ידי  על 
שאותה אפשר לנצל לקדושה, על ידי זה מעלין ‘מיין נוקבין’, כלומר56, בחסידות ובקבלה 
מביאים משל למשפיע ומקבל מזכר ונקבה. האיש - הזכר, הוא המשפיע. והאשה - הנקבה, 
היא המקבל )כפי שזה בהולדה(, וכך גם היחס בין ישראל לקב”ה. כי הקב”ה נקרא איש 
)חתן(, וכנסת ישראל נקראת אשה )כלה(. “מיין נוקבין” הם ה’כוחות’ של ה’מקבל’ - בני 
ישראל. והעלאת מיין נוקבין הוא, שעבודת בני ישראל ‘עולה’ לקב”ה. ו”מיין דכורין” הם 
הכוחות של המשפיע, הקב”ה. והמשכת מיין דכורין הוא ירידת השפע הרוחני )מלמעלה( 

אל בני ישראל )למטה(.

ועל ידי זה נעשים “יחודים עליונים”, לחבר ב’ ספירות שהן שונות זו מזו )כגון חסד 
ידי זה נמשך כוח אלוקי נעלה, בכדי להוריד “מיין דכורין” - השפע של  וגבורה(, ועל 
כל  ידי  על  נעשה  וזה  אל המקבל.  אלוקי מהמשפיע  אור  ירידה של   - ה’זכר’ המשפיע 
מצוה ומצוה מרמ”ח )248( מצוות עשה. שכל עניינם הוא ירידת אור אלוקי לעולם על ידי 
קיום המצוה. כלומר, להמשיך קדושה אלוקית מלמעלה, שתרד למטה להתלבש בעולמות 

התחתונים, ובעיקר - העולם הזה הגשמי.

לכאורה, מדוע רק בצדיק גמור ו’בן עליה’ נעשים יחודים עליונים, הרי זה 
נפעל בכל מצוה ומצוה, וכפי שאדמו”ר הזקן כותב זאת במפורש לקמן בפרק 
יחוד  מ’ )בהגהה(: “היחוד העליון הנעשה בכל מצוה ותלמוד תורה שהוא 
מדותיו יתברך שנכללות זו בזו ונמתקות הגבורות בחסדים על ידי עת רצון 
העליון אין סוף ברוך הוא המאיר ומתגלה בבחינת גילוי רב ועצום באתערותא 
דלתתא היא עשיית המצוה או עסק התורה שבהן מלובש הרצון העליון אין 

סוף ברוך הוא”. אם כן מדוע משמע מפרקנו דהוא רק בצדיק גמור?

מתרץ הרבי57, באמת, בכל מצוה ומצוה ‘נעשים יחודים עליונים’, אך כאן 
אדמו”ר הזקן מביא זאת לגבי צדיק גמור, בכדי לבאר איך ששני הפירושים 
ב’בני עליה’ עולים בקנה אחד, שהעלאת קליפת נוגה לקדושה )פירוש הא’ 

בבני עליה( פועלת המשכת אלוקות בתחתונים )פירוש הב’ בבני עליה(.

כוונת  גמור  בצדיק  הוא, שרק  אדם  בני  גמור לשאר  צדיק  בין  והחילוק 
עבודתו היא בשביל זה. ולכן, רק צדיקים גמורים נקראים בני עליה, למרות 

56( הבא לקמן הוא ע”פ ביאור הרבי במ”מ.
57( מ”מ.
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שעצם היחוד נפעל גם על ידי שאר הבני אדם. מכיון שבשאר האנשים, לא 
זוהי כוונתם, אך ב’בני עליה’ זוהי כוונת עבודתם58.

58( ומציין הרבי לפרק מא )ושם: “להיות כונה זו אמיתית בלבו שיהיה לבו חפץ באמת יחוד העליון הזה, 
צריך להיות בלבו אהבה רבה לה’ לבדו לעשות נחת רוח לפניו לבד, ולא לרוות נפשו הצמאה לה’, אלא כבראד 

אשתדל וכו’”(.
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הקדמה לפרק י"א

בפרק הקודם ביאר רבינו הזקן את ב’ המדרגות בצדיק, ‘צדיק וטוב לו’, ו’צדיק ורע 
לו’. שב’צדיק וטוב לו’ - יש לו רק טוב. אך ב’צדיק ורע לו’ - עדיין ישנו מעט רע, אך הרע 

כפוף ובטל לטוב - שהוא )הטוב( העיקר.

בפרק הזה, פרק י”א, יבאר רבינו הזקן את ב’ המדרגות ברשע, א. ‘רשע ורע לו’. ב. 
‘רשע וטוב לו’. והם מקבילים לב’ המדרגות בצדיק, רק שהם באופן הפוך אחד מהשני: 
‘רשע ורע לו’ הוא ההיפך מ’צדיק וטוב לו’, אצל רשע זה יש רק רע. ו’רשע וטוב לו’ הוא 

ההיפך מ’צדיק ורע לו’, ברשע זה יש טוב, אך הטוב שבו כפוף לרע1.

פרק י"א

וזה לעמת זה, רשע וטוב לו לעומת צדיק ורע לו, דהיינו שהטוב שבנפשו 
האלקית שבמוחו ובחלל הימני שבלבו, כפוף ובטל לגבי הרע מהקליפה שבחלל 

השמאלי.

“זה לעומת זה עשה האלוקים2”, והפירוש הוא3 שצד הקליפה הוא כנגד )‘מול’( צד 
את  הקליפה  בצד  יש  לטוב(,  בטל  שבו  )שהרע  לו’  ורע  ה’צדיק  לעומת  לכן,  הקדושה. 
ובחלל הימני שבלב4( כפוף  לו’, שהטוב שבנפש האלוקית )שנמצא במוח  וטוב  ה’רשע 

ובטל לרע )שבא מהחלל השמאלי שבלב(.

וזה מתחלק גם כן לרבבות מדרגות חלוקות, בענין כמות ואיכות הביטול 
וכפיפת הטוב לרע חס ושלום.

1( ע”פ לקוטי ביאורים.
2( קהלת ז, יב.

3( ע”פ מ”ש לעיל רפ”ו.
4( עי’ לעיל ר”פ ט’.
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ורע לו, כך הוא ברשע וטוב לו, שיש בו מדרגות  כמו שיש רבבות מדרגות בצדיק 
חלוקות בכמות ובאיכות הביטול. וכעת יבאר את ב’ המדרגות הכלליות, המדרגה העליונה 

ביותר והמדרגה התחתונה ביותר.

יש מי שהכפיפה והביטול אצלו מעט מזעיר, ואף גם זאת אינו בתמידות, ולא 
תדיר לפרקים קרובים, אלא לעתים רחוקים מתגבר הרע על הטוב, וכובש את 
העיר קטנה הוא הגוף. אך לא כולו, אלא מקצתו לבד, שיהיה סר למשמעתו, 

ונעשה לו מרכבה ולבוש להתלבש בו אחד משלשה לבושיה הנ”ל5.

יש ‘רשע וטוב לו’ שהכפיפה והביטול של הטוב אל הרע שבו הוא קצת מאוד באיכות 
)מעט מזעיר - מעט בכמות וזעיר באיכות(, וגם בזמן - באיכות. רק לעיתים רחוקים הרע 
שבו מתגבר על הטוב וכובש את הגוף )ה’עיר קטנה’(. והמיעוט בכמות היא לא רק בזמן 
‘לעתים רחוקים’, אלא גם בכמות האברים שבטלים לרע. הנפש הבהמית של ה’רשע וטוב 
לו’ אינה ‘כובשת’ את כל האברים, אלא רק את חלקם. וגם אז, לא בכל שלושת הלבושים 

המחשבה דיבור ומעשה, אלא רק באחד מהן6 )וכפי שיפרט בהמשך(.

עתים  ג.  תדיר.  ב.  תמידות.  א.  כאן:  הלשונות שנקט  שג’  הרבי מבאר7, 
הגמרא  הרע.  ליצר  בנוגע  בגמרא  שמצינו  אופנים  ג’  דרך  על  הם  רחוקים. 
אומרת8: “בתחלה קראו הלך )עובר דרך עליו ואינו מתאכסן עמו(, ולבסוף 
קראו אורח )אכסנאי(, ולבסוף קראו איש )בעל הבית(”. שבתמידות9 - זה על 

דרך בעל הבית, תדיר10 - כאורח, לעתים רחוקות - כהלך.

וכעת מפרט רבינו הזקן את שליטת הרע בחלק מאברי הגוף, ובאחד מג’ הלבושים: 

דהיינו, או במעשה בלבד, לעשות עבירות קלות ולא חמורות חס ושלום. 
או בדבור לבד, לדבר אבק לשון הרע וליצנות וכהאי גונא. או במחשבה לבד, 

הרהורי עבירה הקשים מעבירה.

5( פרק ד.
6( רשימה לרש”ג.

7( מ”מ. הובא בליקוטי פירושים.
8( סוכה נב, ב. )ופירש”י.(

9( הרבי מסביר שם שתמיד היינו בלי הפסק על דרך האמור בלחם הפנים, שהוא יום ולילה )עי’ חגיגה כו, 
ב. ובפרש”י שם(.

10( הרבי מביא שם שזה תרגום של תמיד )פיה”מ להרמב”ם זבחים פ”י מ”א(, אך כאן הרבי מסביר שיש 
עדיין חילוק בין ‘תמידות’ ל’תדירות’ )‘תמיד’ ו’תדיר’(.
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התגברות הרע - הנפש הבהמית על הטוב ב’צדיק וטוב לו’ יכול להיות במעשה לבד, 
לעשות רק עבירות קלות ולא חמורות. או רק בדיבור, לדבר אבק לשון הרע )ולא לשון 
הרע ממש(, או אבק של דברי ליצנות )ולא ליצנות ממש(. או במחשבה, להרהר בתאוות 

נשים11, שהרהור זה חמור מעבירה עצמה.

על  רש”י  מפרש  מעבירה”  קשים  עבירה  “הרהורי  רז”ל  מאמר  בפירוש 
מעשה”.  של  מגופו  יותר  בשרו  את  להכחיש  קשים  נשים  “תאות  הגמרא: 
מפרש  המהרש”א  שם  שם,  מהרש”א  אגדות  בחידושי  לעיין  הצ”צ12מציין 
)לאחר שמביא פירושו של רש”י(: “ועוד יש לומר על פי מה שכתוב בהוריות13 
ובנזיר14 “משל לוט וב’ בנותיו, הם שנתכוונו לשם מצוה - צדיקים ילכו בם. 
לוט, שנתכוין לשם עבירה - ופושעים יכשלו גו’. ואפילו הרהור בלא עבירה, 
סליחה  טעון  טלה,  בשר  בידו  ועלה  חזיר,  בשר  בידו  להעלות  נתכוין  כגון 

וכפרה”. 

ומוסיף הרבי לעיין גם בספר נתיבות עולם למהר”ל מפראג15, שם מבאר 
הטעם לכך ואומר, שלמרות שלעניין עונש מענישים רק על המעשה בלבד, 
חיוב  דלענין  “יש לפרש כמשמעו,  ובלשונו:  ישנה חומרה במחשבה.  עדיין 
מיתה או מלקות אינו מדבר.. אבל לענין שדבק בתיעוב ובזנות, בזה הרהורי 
עבירה הם קשים יותר מעבירה עצמה. וזה מפני כי כח ההרהור יותר קשה.. 
לפי שהוא על ידי המחשבה, שהמחשבה היא שכלית, והשכל הוא קשה יותר 
ידי  על  שהוא  הרהור  כמו  קשה  ואינו  חומרי  מעשה  שהוא  המעשה,  מגוף 

המחשבה”. 

והרמב”ם במורה נבוכים16 הוסיף בכך ביאור: “כאשר אדם חוטא בהרהור 
אזי חוטא בשכלו בענין החשוב אשר בו. ואין דומה מרי )מרד( מעבד פחות 
)שאר אברי האדם( למרידת שר גדול )שכל האדם(”. ומבואר גם בחסידות17 

11( כך הוא פשט הגמרא במסכת יומא. דאם מדובר על שאר עבירות, מה איסור יש בדבר, עד שיקרא רשע 
בגלל זה? )מ”מ.(

12( קיצורים והערות ע’ ל”ה, הובא במ”מ. 
13( י, ב.

14( כג, א.
15( נתיב הפרישות פרק ב.

16( ג, ח. הובא במהר”ץ חיות יומא שם.
17( ראה סה”מ תרכ”ו ע’ רפ. תרל”ה ע’ ל’. ועוד.
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האדם  מחשבה  ידי  ועל  הנפש,  עם  המיוחד  פנימי  לבוש  היא  שהמחשבה 
מטמא )ח”ו( את הנפש בעומק ובפנימיות יותר מכפי שהוא על ידי מעשה.

ואומר  וליצנות”.  לשון אדמו”ר הזקן לגבי דיבור הוא: “אבק לשון הרע 
הרבי18 שתיבת ‘אבק’ הולכת לא רק על ‘לשון הרע’, אלא גם על ‘ליצנות’. כי 
אם לא נפרש כך, ונאמר שמדובר על ליצנות ממש )ולא אבק ליצנות(, הרי 
קשה: א. ליצנות היא יותר חמורה מלשון הרע. ב. מה השייכות של איסור 
ליצנות שהוא מאיסורים חמורים לגבי מה שכותב כאן אדה”ז “עבירות קלות 

ולא חמורות ח”ו”. 

במסכת  הגמרא  א.  הליצנות:  חומרת  את  רואים  מקומות  בב’  ]ובגמרא 
ב.  כו’”.  ליצים  כת  שכינה,  פני  מקבלות  אין  כיתות  “ארבע  אומרת  סוטה19 
מזונותיו  עליו..  באין  יסורין  המתלוצץ  “כל  אומרת  זרה20  בעבודה  הגמרא 
יסורין  גורם כליה לעולם.. קשה היא שתחילתה  נופל בגהינם..  מתמעטין.. 

וסופה כליה”[. 

אבק  רבית,  )אבק  הן”  אבקות  “ארבע  שרק  כתוב  שבתוספתא21  ומה 
‘אבק  כתוב  לא  כן  ואם  הרע(,  לשון  אבק  כוכבים,  עבודת  אבק  שביעית, 
ליצנות’. מתרץ הרבי שיש לומר שאדה”ז נקט בדוגמא אחת של אבק דיבור 

אסור ורע, שהוא לשון הרע.

כעת מבאר אדה”ז ב’ פרטים במה שאומר בעבירה קלה במחשבה )“או במחשבה לבד”( 
- א. הרהורי עבירה.

וגם אם אינו מהרהר בעברה לעשותה, אלא בענין זיווג זכר ונקבה בעולם, 
שעובר על אזהרת התורה22 ”ונשמרת מכל דבר רע”, ”שלא יהרהר בינם כו’”23, 
או שהיא שעת הכושר לעסוק בתורה והוא מפנה לבו לבטלה, כדתנן באבות24 

18( מ”מ.
19( מב, א.
20( יח, ב.

21( לציין הממ.
22( תצא כג, י.

23( עבודה זרה, כ, ב. כתובות מו, א.
24( פרק ג’ משנה ב’.
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”הניעור בלילה כו’ ומפנה לבו כו’”, שבאחת מכל אלה, וכיוצא בהן, נקרא רשע 
בעת ההיא שהרע שבנפשו גובר בו, ומתלבש בגופו ומחטיאו ומטמאו.

גם אם האדם לא מהרהר לעשות עבירה בפועל, אלא חושב על זיווג של זכר ונקבה, 
גם כן נקרא רשע, מכיון שגם אז עובר על אזהרת התורה “ונשמרתם מכל דבר רע”. ודרשו 

על כך חז”ל “שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה”.

שכתוב  מה  ודיבור,  מעשה  ללא  לבד  במחשבה  לעבירה  אדה”ז  מביא  דוגמא  ועוד 
במסכת אבות “הנעור בלילה.. ומפנה לבו לבטלה”, כלומר, אדם שיש לו אפשרות לעסוק 
בתורה ומפנה לבו לבטלה, היינו, שהוא לא חושב ומהרהר בדברי תורה, אלא בדברים 
אחרים )‘בטלה’(, נאמר על כך במשנה “הרי זה מתחייב בנפשו”25. ובאחת מסוגי עבירות 
אלו הרע שבנפשו גובר ומחטיא ומטמא את האדם, ולכן נקרא רשע )בעת עשיית העבירה, 

עד שעשה תשובה(.

הרבי שואל, שלכאורה לא מובן מה הראיה מהמשנה באבות לכאן, הרי 
כאן אדה”ז מדבר לגבי עוון ביטול תורה, )כמו שאמר “שהיא שעת הכושר 
לעסוק בתורה והוא מפנה לבו לבטלה”(, אבל במשנה הרי מדובר על “מפנה 
לבו” בהמשך למה שכתוב לפני זה “הנעור בלילה”, שמתחייב בנפשו משום 
וכמו שפירש רבינו עובדיה מברטנורא:  שחסר אצלו בשמירה מהמזיקין26, 
מחשב  היה  ואם  למזיקים..  זמן  הוא  שלילה  לפי  בנפשו,  מתחייב  זה  “הרי 

בדברי תורה היתה תורתו משמרתו. הרבי משאיר זאת ב”צריך עיון”27.

ב’רשע וטוב לו’, לאחר שהרע שבו גובר באחת מן העבירות הקלות, ושליטת הנפש 
הבהמית על אחד מלבושיו, מתגבר הטוב שבו, וגורם לו לחזור בתשובה.

ובלשון אדה”ז:

ואחר כך גובר בו הטוב שבנפשו האלוקית, ומתחרט, ומבקש מחילה וסליחה 

25( וראה גם לעיל פרק א: “כי דבר ה’ בזה וגו’” עיי”ש.
26( לפי גירסת אדה”ז )כאן ובסידורו( “הניעור בלילה.. ומפנה לבו לבטלה”, דהיינו שניעור בלילה וגם 
מפנה לבו לבטלה, ולא “הניעור בלילה.. והמפנה לבו לבטלה”, היינו שהם ב’ עניינים שונים, הניעור בלילה 

עניין בפני עצמו והמפנה לבו לבטלה ענין בפני עצמו. ראה תוי”ט שם וש”נ החילוק בין ב’ הגרסאות.
27( ישנם המתרצים שפירוש דברי המשנה הוא לא כהרע”ב, אלא כרבינו יונה )ועפ”ז יובנו דברי אדה”ז(, 
שמפרש: “מפני שהם )שעות הלילה( שעות רצויות, אין לו לחשב בהן כי אם דברי רצויים לפני המקום ב”ה - 

אלו הן דברי תורה”. אך הרבי לא כתב כך, ואין לנו להוסיף פירושים בתניא.
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מה’, וה’ יסלח לו, אם שב בתשובה הראויה, על פי עצת חכמינו ז”ל בשלשה 
חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש כו’28 כמו שנתבאר במקום אחר29.

‘לעתים רחוקות’, לכן לאחרי העבירה חוזר בו  מכיון שברשע וטוב לו הרע מתגבר 
ומחילה מהקב”ה,  סליחה  ומבקש  כך,  על  ומתחרט  לו’ מהעבירה שעשה,  וטוב  ה’רשע 
והקב”ה מוחל וסולח אם עשה תשובה באופן הנכון שתקנו חז”ל, שישנם “חלוקי כפרה.. 
שלשה הן, ותשובה עם כל אחד ואחד”, היינו, שישנם שלשה סוגים של כפרה )על ג’ סוגי 
עבירה(. א. תשובה לבד על ביטול מ”ע. ב. יום הכפורים, על מצוות ל”ת. ג. יסורים, על 
כריתות ומיתות ב”ד. וכמו שהעוונות חלוקים באופן הכפרה שלהם, כך חלוקים הם לעניין 
התשובה, שעם כל אחד צריכה להיות תשובה הראויה לפי חומר העוון30. ואז ה’ יסלח לו.

לכאורה צריך ביאור, אם ה’רשע וטוב לו’ עשה “תשובה הראויה”, הרי הוא 
בינוני, ולא רשע. כמו שאמר אדה”ז בפרק א’, ש”אם אחר כך עשה תשובה 
ועונש( נקרא צדיק גמור”. ואם כן מדוע כאן  )כבר אינו רשע, ולענין שכר 

נמנה בסוג של ‘רשע וטוב לו’?

מבאר הרבי31, גם מי שכבר עשה תשובה, לפעמים עדיין נשאר בו רושם 
דברים  לגבי  לומר  תשובה  בעל  צריך  ולכן  לכן,  קודם  שעשה  מהעבירות 
האסורים “אי אפשי”, מה שאין כן מי שלא חטא מעולם, שלגביו אמרו רז”ל32 
“לא יאמר אדם אי אפשי”, כי “האדם שחטא ואשם וחזר בתשובה צריך שמירה 
מעולה שלא יחזור לסורו33” מכיוון שגם עכשיו, לאחרי התשובה “סורו רע34”. 
ולכן, גם לאחר התשובה, עדין נקרא בשם ‘רשע ורע לו’, שמדובר שגם לאחרי 
רחוקים  “לעתים  בו  ששייך  במצב  הוא  עדיין  )“הראויה”(  בתשובה  ששב 

מתגבר הרע”.

כעת מבאר רבינו הזקן את המדרגה הנמוכה ב’רשע ורע לו’.

יותר, ומתלבשים בו כל שלשה לבושים של הרע,  בו  גובר  ויש מי שהרע 

28( יומא פו, א.
29( לקמן איגרת התשובה בתחילתה.

30( ע”פ לקו”ש חי”ז ע’ 105 הע’ 21 ובשולי הגיליון שם )ועי’ באורך בלקו”ש שם(.
31( שיעורים בספר התניא, לקוטי ביאורים.

32( תו”כ ופירש”י קדושים כ, כה.
33( לקו”ת ואתחנן ט, ד.

34( ב”מ נט, סע”ב )לעניין גר, ומזה מובן גם לעניין בע”ת. וגם במשנה שם: אם הי’ בעל תשובה וכו’”(.
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ומחטיאו בעבירות חמורות יותר, ובעתים קרובים יותר. אך בינתיים מתחרט 
בינתיים,  קצת  הטוב שבנפשו, שמתגבר  מבחינת  הרהורי תשובה,  לו  ובאים 
אלא שאין לו התגברות כל כך לנצח את הרע, לפרוש מחטאיו לגמרי, להיות 
”מודה ועוזב35”, ועל זה אמרו רז”ל36 ”רשעים מלאים חרטות” שהם רוב הרשעים 

שיש בחינת טוב בנפשם עדיין.

ישנה דרגה נמוכה יותר ב’רשע וטוב לו’ שהרע שבו גובר יותר על הטוב שבו, וכל 
שלושת הלבושים של הרע )ולא רק אחד מהם( מתלבשים בו, והחטאים אותם מחטיאו, 
בזמנים  הם  שלהם,  בתדירויות  וגם  קלים(,  חטאים  )ולא  ביותר  החמורים  החטאים  הם 
יותר תכופים )ולא רק מידי פעם(. אך בין עבירה לעבירה, ה’רשע וטוב לו’ )במדריגה 
לו  באים  ידי הטוב שבנפש האלוקית שבו,  ועל  על העבירות שעבר,  הנמוכה( מתחרט 
הרהורי תשובה. אך לטוב שבו אין את היכולת להתגבר ולנצח את הרע, ולעזוב את החטא 
לגמרי, ולכן אחר כך שוב הוא יכול לעבור על עוד עבירות. ועל זה אמרו רז”ל “רשעים 
תשובה  לעשות  מתעוררת  והיא  טוב,  בחינת  בהם  יש  הרשעים,  שרוב  חרטות”,  מלאים 

לאחר העבירה, אך אין ביכולתה להתגבר על הרע כל כך.

וממשיך אדה”ז לגבי רשע ורע לו, שהרע שלו כל כך חזק עד שאין בו כמעט טוב - 
ובלשונו:

אך מי שאינו מתחרט לעולם, ואין באים לו הרהורי תשובה כלל, נקרא רשע 
ורע לו, שהרע שבנפשו הוא לבדו נשאר בקרבו, כי גבר כל כך על הטוב עד 
שנסתלק מקרבו, ועומד בבחינת מקיף עליו מלמעלה, ולכן אמרו רז”ל37 ”כל38 

בי עשרה שכינתא שריא”.

מי שלא מתחרט בכלל על העבירות שעשה, ולא באים לו בכלל הרהורי תשובה, נקרא 
‘רשע ורע לו’, שמה שנשאר בו זה רק הרע שבו. כלומר, ה’רשע ורע לו’ )‘רשע גמור’( הוא 
ה’מקביל’ )“זה לעומת זה”( של ה’צדיק וטוב לו’, ‘גמור’, וכמו שה’צדיק וטוב לו’ הפך את 
הרע שבו לטוב, כך גם ה’רשע ורע לו’ - כעת כולו רע. אך39 עדין ישנו הבדל ביניהם. ‘צדיק 
וטוב לו’ הפך את הרע שבו לטוב. אך ב’רשע ורע לו’, אי אפשר לומר )ח”ו( שהפך את 

35( ע”ד משלי כח, יג.
36( ראשית חכמה שער היראה.

37( סנהדרין לט, א.
38( כך הובא כמה פעמים בתניא, וצריך עיון הלשון ‘כל’ ‘אכל’ )- לקוטי פירושים ע’ רכא(.

39( ע”פ ביאור הצ”צ בהערות וקיצורים.
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הטוב שלו לרע, אלא שהטוב שלו - הנפש האלוקית, מסתלקת ממנו. וגם סילוק זה אינו 
סילוק לגמרי, מכיון ש”ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא40”, אלא שהטוב לא נמצא 

אצלו בפנימיות אלא עומד עליו בבחינת מקיף, ולכן הטוב לא נרגש בו.

ולכן רז”ל אמרו “אכל בי עשרה שכינתא שריא”, שעל כל עשרה מישראל השכינה 
שורה, גם כאשר הם רשעים גמורים, מכיון שגם ברשע גמור ישנה נפש אלוקית )בבחינת 
שלא  ‘מקיף’,  עניין  היא  מישראל  עשרהה  על  השכינה  השראת  שגם  ומכיוון  ‘מקיף’(, 
הוא בבחינת  גם על רשעים אלו שהטוב בהם  לכן שורה השכינה  בגילוי,  בה  מרגישים 

‘מקיף’41.

צריך ביאור: איך יתכן שאלו הרשעים אשר אינם מתחרטים לעולם לא 
נמשך בהם אלוקות באופן פנימי, אלא בבחינת ‘מקיף’ בלבד, הרי גם עליהם 
נאמר42 “כי לא ידח ממנו נידח”, וגם הם היו במתן תורה, שבו נמשך גילוי 
אלוקות לכל אחד ואחד מישראל באופן פנימי, ואיך יתכן שאצל רשעים אלו 
חסר אצלם עניין זה? מבאר הרבי43, בהקדים ביאור ענין אות יו”ד של שם 
הוי’. רבינו מבאר באגרת התשובה44 שהיוד מרמזת לחכמתו יתברך שהיא 
בבחינת העלם והסתר קודם שבאה לבחינת התפשטות וגילוי והשגה והבנה, 
והקוץ שעל היו”ד רומז לבחינת רצון העליון שלמעלה מעלה ממדרגת חכמה 
מקיף  בבחינת  שנמשכת  האלוקות  שבחינת  לומר,  אפשר  זה  ולפי  עילאה. 
)שריא’( גם ברשעים כאלו שאינם מתחרטים לעולם הוא בבחינת קומו של 
יו”ד, שאין בו ‘ציור’ בכלל, מה שאין כן הרשעים שמתחרטים ‘מלאים חרטות’, 
זה  ולכן  כלשהי,  ונקודה  ‘ציור’  עדיין  עצמה, שהיא  יו”ד  מאות  נמשך  להם 
ולכן, מכיוון שגם הקוץ  ‘מלאים חרטות’.  פועל עליהם באופן פנימי שיהיו 
שעל היו”ד הוא חלק מהאות יו”ד של שם הוי’, לכן, נאמר גם עליהם “לא ידח 

ממנו נידח”, היינו, שסוף כל סוף תפעל המשכה זו גם בכוחות הפנימיים.

אמרו רז”ל45 “אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון”, ואם כן מדוע 

40( סנהדרין מד, א.
41( ע”פ מ”מ, אג”ק חכ”ב ע’ שצ. לקוטי פירושים שם. וראה גם תו”א מקץ לד, ד. צויין בלקוטי הגהות 

)מצויין לצ”צ, צויין גם במ”מ(.
42( שמואל ב’, יד, יד.

43( תו”מ התוועדויות תשמ”ג ח”ד ע’ 1920.
44( פרק ד )צד, ב(.

45( עירובין יט, א. חגיגה בסופה.
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ברשע ורע לו הרע לבדו הוא זה שנשאר בו? מפרש הרבי46 שהכוונה היא 
שאף על פי שעושה מצוות, המצוות אינן פועלות ומשפיעות בו.

46( לקו”ש חט”ז ע’ 270 הערה 15.
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בענין אכילה לשם שמים1
יביא דברי הרמב"ם בענין עבודת ה' באופן של "מעשיך לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו" וביאור כ"ק אד"ש מה"מ 
בחילוק ביניהם / יבאר עפ"י נגלה ב' ענינים ב'אכילה לשם שמים' - בגוף האכילה, לאכול דברים הנצרכים לעבודת 
ה' בלבד, ובכוונת האכילה / יבאר זה בעומק יותר עפ"י חסידות שרצונו הוא רק בחיות האלוקי שבמאכל / יבאר 
הדרך לזה - ע"י עבודת התפילה והסכמה בנפשו שכך יהיה גם בשעת המלחמה עם הנה"ב / יביא מתו"א דמי שאינו 
מצליח בדרך זו יתבונן בתועלת שיוצאת מאכילתו / יביא העצה אם בכל זאת אינו מצליח / יבאר ענין 'בכל דרכיך 
דעהו' דזהו בדוגמת אכילת שבת / יביא עצות כיצד גם בימי החול ניתן להגיע לכך / יבאר דיש להקדים העבודה 
זו כהקדמה לביאת המשיח בדורינו וכחלק מכך  יחקור כיצד צריכה להיות עבודה   / ד'כל מעשיך' והטעם לכך 
שצריך 'לחיות משיח' / יבאר אופן עבודת ה' בימוה"מ בשתי דרגות זו למעלה מזו / יבאר דגם כהקדמה לעבודה 
. . לשם שמים' / יבאר הטעם בכך שנדרש עבודה באופן מלמטה  נעלית זו יש להתחיל מהעבודה ד'כל מעשיך 
למעלה / יקדים המבואר לעיל שבאכילה ב' ענינים גוף האכילה וכוונת האכילה / עפ"ז יבאר דהעבודה ד'כל מעשיך 
לשם שמים' הוא עבודה תמידית בגוף האכילה וכל הדרגות שלמעלה מזה הם בכוונת האכילה / יסכם כל הדרגות 

והדרך להגיע אליהם 

 הת' חיים הכהן שי' ברנדלר 
תלמיד בישיבה

הקדמה:

זו  יהיו לשם שמים". פירושה של הוראה  "כל מעשיך   - חז"ל אומרים בפרקי אבות 
מופיע בהלכות דעות להרמב"ם, שם מבאר את "דרך המיצוע" באכילה ושתיה ושינה וכו' 
שעל ידה יהי' האדם בריא ויוכל לעבוד את השם, ומסיים שם "נמצא המהלך בדרך זו עובד 
את ה' תמיד . . ועל ענין זה ציוו חכמים ואמרו כל מעשיך יהיו לשם שמים". בטור ובשולחן 
ערוך יש ע"כ סימן שלם בו ביארו ענין זה בהרחבה, שנקודת הענין היא לא לאכול ולשתות 

וכו' בשביל ההנאה אלא בשביל עבודת השם )כפי שיתבאר לקמן בעז"ה בסעיפים א-ב(.

אמנם, חסידות חב"ד שמה דגש מיוחד על ענין זה ומבארת אותו באור חדש, החל 
מהסברת חשיבותו העצומה )ובמידה מסויימת יותר אפילו מקיום המצוות( שכך חודרת 
הקדושה עד לדברי הרשות החומריים, ממשיכה בביאור וניתוח ענין זה מכל הכיוונים, 
ומוצאת בו עומק לפנים מעומק ודרגה לפנים מדרגה )כפי שיתבאר בעז"ה בסעיפים ג, ה(.

ניסיון ייחודי נעשה כאן, להקיף את שלל הביאורים בנושא זה - החל מתורת הנגלה 

1(1 הערה: לקמן יוזכר בעיקר ענין אכילה לשם שמים, אך הכוונה היא לכל עניני האדם - אכילה, שתיה, 
שינה, עסק משא ומתן וכו' – ראה הפירוט בזה באריכות בטושו"ע או"ח סי' רל"א, בקיצושו"ע סי' ל"א. וראה 

ג"כ )בנוגע "בכל דרכיך דעהו"( שו"ע אדה"ז או"ח סי' קנ"ו ס"ב.
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והמשכו בתורת החסידות בכלל, עד לתורת כ"ק אד"ש מה"מ שם נתבאר ענין זה בהרחבה 
עצומה ונפלאה.

"ימות המשיח" בה אנו  זה בתקופת  ובפרט בענין שהזמן גרמא: כיצד מתבצע ענין 
נמצאים כעת, כדברי כ"ק אד"ש מה"מ בכמה מקומות )כפי שיתבאר בעז"ה בסעיפים ז-ח(.

כמו כן: דגש מיוחד יתבאר ויוכח לקמן, מדוע כ"כ גדלה חשיבותה של הדרגה הבסיסית 
של "כל מעשיך יהיו לשם שמים" ומדוע הצורך וההכרח בדרגה זו לכל אורך הדרך, עד 
כדי כך שגם בדרגה הגבוהה ביותר )שתתבאר לקמן( "כל ימי חייך להביא לימות המשיח" 

- נדרש עדין "כל מעשיך יהיו לשם שמים" )כפי שיתבאר בעז"ה בסעיפים ו, ט-יא(.

זה  כל  ופשוטה איך עושים את  יתבאר בעז"ה בצורה בהירה  והמעשה הוא העיקר, 
בפועל ממש )כפי שיתבאר בעז"ה תוך כדי הביאור בכל דרגה, ובסעיף ד בפרטיות על 

"לשם שמים"(. 

א
ב' דרגות בעבודת השם באכילה

כתב הרמב"ם בהלכות דעות, וז"ל2:

נמצא המהלך בדרך זו ]- דרך הרפואה שביאר בכל הפרק[ כל ימיו עובד את השם 
תמיד, אפי' בשעה שנושא ונותן . . מפני שמחשבתו בכל – כדי שימצא דרכיו עד שיהא 
גופו שלם לעבוד את השם, ואפילו בשעה שישן אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו וינוח 
גופו -כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה - נמצאת השינה שלו עבודה 
למקום ברוך הוא. ועל ענין זה צוו חכמים ואמרו3 "וכל מעשיך יהיו לשם שמים", והוא 

שאמר שלמה4 בחכמתו "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך. עכ"ל.

והנה, בהלכה זו הביא הרמב"ם ב' ציטוטים: "כל מעשיך יהיו לשם שמים" ו"בכל דרכיך 
דעהו" ומדייק כ"ק אד"ש מה"מ5 שב' לשונות אלו מרמזים לב' דרגות6 בענין זה.

ובביאור ב' דרגות אלו כותב כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש7, וזלה"ק: 

2( פרק ג הלכה ג.
3( אבות ב, יב.
4( משלי ג, ו. 

5( ראה לקו"ש ח"ג ע' 907 הערה 37.
6( ולא רק ש"בכל דרכיך דעהו" זה עוד ראי' לאותו ענין )כפי המובן בשטחיות(.

וכו'  השיחות  בשאר  וכן  זו  שיחה  בציטוט  שבפנים  והמוסגרים  מההדגשים  )חלק  ואילך   104 ע'  ח"י   )7
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"'כל מעשיך יהיו לשם שמים' - פירושו הוא, שהכוונה בכל עשיותיו אינה לשם ענין 
צדדי, כי אם לשם שמים, אבל המעשים עצמם הם עניני חול.

אבל העבודה ד'בכל דרכיך דעהו' - היא באופן כזה שבחינת 'דעהו' )ידיעת הוי'( היא 
בכל דרכיו ועניניו עצמם, לא שהם בשביל דעהו, אלא שבהם ועל ידם עצמם הוא יודע 

את הוי'.

. . היינו שצריך להיות שהאכילה עצמה תהיה קדושה ומצווה )ולא רק שבכחה ילמוד 
ויתפלל אחר כך(, ועל דרך אכילת שבת, סעודת מצווה, אכילת קדשים וכיו"ב - שהם 

עצמם מצוה . . מאחר שאין מציאותם נרגש בפ"ע כלל". עכלה"ק.

היא  מטרתו  אך  קדוש,  אינו  עצמו  שהאוכל  פירושו  ש"לשם שמים"  למדים  נמצאנו 
בשביל קדושה - שאח"כ תהיה בזה תועלת לתומ"צ, ובאכילה גופא אין קדושה, אך "בכל 

דרכיך דעהו" פירושו שהאכילה עצמה היא קדושה ומצוה.

ולקמן )סעיף ה( יתבאר בפרטיות משמעות הדברים בעזה"י.

ב
ב' ענינים ב'לשם שמים' ע"פ נגלה

וביאור ב' דרגות אלו בפרטיות בנגלה ובפנימיות, כדלהלן:

אכילה לשם שמים8:

לשון הרמב"ם בהלכה הקודמת שם9 היא "צריך האדם שיכון לבו וכל מעשיו כולם 

שיובאו לקמן אינם במקור אלא הוספת הכותב להבנה בנקל יותר(.
8( כהקדמה לנושא זה )אכילה לשם שמים(:

א. ידוע הסיפור שארע עם הרב המגיד ממעזריטש ששלח את אחד מתלמידיו ליהודי מסויים כדי לראות 
מהי אכילה 'לשם שמים', כשגיע אליו, התפלא לראותו גדל גוף ושמן מאד, כיון שאוכל כ"כ הרבה ובהרחבה. 

לאחמ"כ כששאלו החסיד מה מתכוון בשעת האכילה, נענה היהודי בסיפור מילדותו: 
יחד  העץ  את  ושרפו  עץ  על  ותפסוהו  דתו,  את  להמיר  רצה  שלא  כיון  להורגו  אביו  אחרי  רדפו 
יקרה  זה  באם  שגם  אוכל  כשאני  מתכוון  אני  וא"כ  הוסיף  זאת,  וכשסיים  ה'.  קידוש  על  אביו  עם 
השרפה.  בשעת  כביכול  הורגש  ולא  בשר  צנום  שהיה  אביו  כמו  לא  נשרף  שיהודי  שירגישו   לי, 
ב. ראה ד"מ ש"פ תרומה ד"מתוך שלא לשמה בא לשמה" שהתוך של ה"לא לשמה" הוא גופא לשמה, ע"ד 
המבואר בלקו"ש חי"ט לפר' וילך ו' תשרי בענין זה שמבקשים על דברים גשמיים ביוה"כ שכן מטרת הגשמיות 
זה מגיע מ"נפשם בהם תתעטף".  גם צמאים" שבפנימיות  "רעבים   - היא בשביל אלוקות ע"ד תאוות האדם 
אומנם לקמן יתבאר איך פועלים שתהי' האכילה לשם שמים באופן גלוי ומורגש ואמיתי מצד הכחות הגלויים.

9( הלכה ב.
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לידע את השם בלבד. "מחשבתו בכל כדי . . שיהא גופו שלם לעבוד את השם" וכן לשון 
הטושו"ע10 "אף בזה המעט לא תהא כוונתו להנאת גופו אלא להחזיק גופו לעבודת השם".

כלומר, ישנם ב' ענינים ב'אכילה לשם שמים':

א. האדם בעת אכילתו ושתייתו צריך לחשוב ולכוון שמטרת אכילתו היא כדי שיהיה 
היו  ואנשי מעשה, לפני אכילתם  ויתירה מזה11 שחסידים  ויוכל לעבוד את השם.  בריא 

אומרים12 "הנני רוצה לאכול כדי שאהיה בריא וחזק כדי שאוכל לעבוד השם"13.

אך ישנו ענין נוסף בזה:

ב. מאחז"ל זה מדבר לא רק על כוונת האדם בעת עשייתו עניני חולין מצ"ע )שיכוון 
זו  הלכה  בהמשך  כמבואר  מכך,  מעשית  תוצאה  ג"כ  ישנה  אלא  שמים(,  לשם  שעושה 

ברמב"ם, וז"ל:

עד  בלבד  להנות  כדי  האלו  דברים  לעשות  בלבו  ישים  לא  וישתה,  האדם  כשיאכל 
כדי  וישתה  שיאכל  לבו  על  ישים  אלא  לחך,  המתוק  אלא  ושותה  אוכל  שאינו  שנמצא 
להברות גופו ואבריו בלבד, לפיכך לא יאכל כל שהחך מתאוה ככלב וכחמור אלא יאכל 
דברים המועילים לגוף אם רעים אם מתוקים, ולא יאכל דברים הרעים לגוף אע"פ שהם 

מתוקים לחך. עכ"ל.

והיינו שענין ד'לשם שמים' אינו רק בכוונה באכילה, אלא בעצם האכילה שלא יאכל 
ענינים שלהנאתו בלבד.

וכן בטושו"ע שם, אחרי הפירוט שצריך לאכול רק מה שנדרש לו, מוסיף "אף בזה 
המעט . . תהא כוונתו להחזיק גופו לעבודת השם". היינו שהכוונה באה לאחרי אכילתו 

כדבעי.

וכן משמע בדברי אדה"ז בתניא14 שמקליפת נוגה מגיעים מחדו"מ ש"אינן לשם שמים 

10( שבהערה 1.
11( כפי שכתב בקיצושו"ע שם.

12( ולהעיר שבחב"ד נוהגים לחשוב מה שאחרים אומרים בדיבור, כמו בענין אמירת י"ג עיקרי האמונה 
אחרי התפילה )לקו"ש ח"ט ע' 282 ואילך(, וכעד"ז בנוגע למנהג העולם לכתוב על עמוד התפילה 'שויתי הוי' 

לנגדי תמיד' )שיחת 'כל היוצא למלחמת בית דוד', תר"ס(, ועוד.
13( בפשטות ע"פ הידוע שע"י דיבור מתגלה שכל עמוק יותר )סה"מ רנ"ט, עמוד ג(. ובנדו"ד דיבור זה 

משפיע בכוונת האדם - קול מעורר הכוונה.
14( פרק ז )יא, א(.
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אלא רצון הגוף וחפצו ותאותו ואפי' הוא צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש אלא שכונתו 
אינה לשם שמים".

היינו שלכל לראש - אכילה לשם שמים הינה בגוף ועצם האכילה, אם אוכל דברים 
שצריך לעבודת ה', או שאוכל דברים שאינו זקוק להם רק שכך רצונו ותאותו, ואח"כ 
מוסיף, שגם בדברים המוכרחים לעבודת ה' צריך לכוון שאוכלם לשם שמים )"ואפי' הוא 

צורך . . אלא שכונתו אינה לשם שמים"(.

ובמילים אחרות יש ב"לשם שמים" שני פרטים - 'חפצא' ו'גברא':

בריאים  דברים  שיאכל   - שמים  לשם  להיות  צריך  )החפצא(  האכילה  ועצם  גוף  א. 
ומועילים לעבודת ה', ובכמות הנדרשת לכך )שלא כ"אכילה גסה" ש"חליים רבים ורעים 

באים ממנה15"(.

ב. אופן האכילה צריך להיות לשם שמים - שהאדם יכוון )גברא( שאוכל לא להנאת 
גופו אלא לעבודת ה'.

וע"פ הנ"ל נראה, שלכל לראש צריך לאכול רק מה וכמה שנדרש לו לבריאותו )שיהי' 
החפצא לשם שמים( וגם בזה עצמו צריך )הגברא( לכוון שעושה זאת לשם שמים.

ג
'כל מעשיך לשם שמים' ע"פ חסידות

אמנם כל הנ"ל הוא ע"פ נגלה, אך בחסידות מבואר בפנימיות ובעומק יותר:

אכילה אמתית לשם שמים היא כאשר אין האדם רוצה ומעוניין כלל בתענוג הגשמי, 
ורצונו רק בחיות האלוקית שבתוך המאכל, היינו שרוצה באכילה ושתיה רק כדי שעל ידם 

יעבוד את השם, ולא רוצה בתענוג הגשמי16.

וכמבואר בלקו"ש17 ע"כ: 

"ובזאת יבחן האדם אם עוסק בצרכי גופו לשם שמים, או לא: כאשר חיי נשמתו הם 
העיקר אצלו, וגם זה כדי שיהיה הגוף בריא ושלם לעבוד את ה' אזי כל חיותו והנאתו 

15( רמב"ם הל' דעות שם.
16( ראה קונטרס "ומעין" )מאמר א פרק א(: "לא ירצה בתענוג הגשמי שבמאכל, כי אם בכדי שיוכל לעבוד 

את בוראו". וראה לקו"ש ח"ד ע' 1038. ד"ה "וילך איש" תרס"ו )ע' קמג(.
17( חל"א ע' 176.
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הם בלימוד התורה וקיום המצוות והתעסקותו העניני הגוף הוא מתוך הכרח, עכ"פ בלי 
הנאה". 

וכן לא רק שמכוון  "כל שהחך מתאוה"(,  )ולא  כלומר לא רק שאוכל לצורך בלבד 
רק את  רוצה בטעמו של המאכל(, אלא שרוצה  )אך עדין  ה'  שהאכילה לצורך עבודת 
בתענוג  כלל  מעונין  ואינו  האכילה.  בכח  אח"כ  שיעשה  תומ"צ  קיום   - האכילה  מטרת 

הגשמי.

ובכדי להגיע לכך ישנם ב' שלבים:

היא  ו(המאכל  העולם  )כל  של  שהחיות  בכך  יתבונן  שאז  התפילה18  עבודת  ע"י  א. 
רק  ירצה  ועי"ז  ואפס מצד עצמו  אין  וגשמיות המאכל הוא  וזה העיקר שבו,  האלוקות 
האלוקות שבמאכל שזה העיקר ולא ירצה התענוג והגשמי שהוא רק טפל ו)יתירה מזו( 

אין ואפס19.

ב. )לאחרי עבודת התפילה יש עבודה נוספת( כלשון הזוהר "נהמא אפום חרבא ליכול", 
שצריך לאכול את הלחם כאוכל על חרב, היינו לאכול מתוך מלחמה עם הנפש הבהמית. 
כלומר, שבשעת האוכל צריך להלחם )במחשבה(, שלא להיות מונח בתענוג הגשמי אלא 

לאכול לשם שמים.

והנה בשעת האוכל המלחמה בנפה"ב קשה יותר, כיון שאין התעוררות המידות של 
הנפש האלוקית כמו בתפילה.

והעצה לכך היא שבעת התפילה יעשה הסכם והחלטה בנפשו על אופן הנהגתו כל היום 
באכילה ושתי'ה, וכשיגיע לשעת האוכל יצליח לעשות כפי מה שהוחלט אצלו בתפילה20.

ועי"ז לא רק שמטרת אכילתו תהי' לשם שמים, אלא לא ירצה כלל את התענוג שבאוכל. 
ובלשון כ"ק אד"ש מה"מ21 אודות "כל מעשיך יהיו לשם שמים"- "שכל מעשה עצמו יהי' 

כל כולו לשם שמים . . )ולא שיהי'( דבר נוסף מלבד זה".

18( שלכן להלכה אסור לאכול לפני התפילה, שאז לא מעלה את המאכל, אלא המאכל מוריד אותו, כיון 
שלפני התפילה החומריות עדין בתוקפה אצלו והתענוג הגשמי מענין אותו - ראה לקו"ת פנחס עט, ד. ד"ה 

"לפיכך נקראו" תשט"ז לפרשת שמיני.
19( ראה בכ"ז - סה"מ תרנ"ט ע' כב )אחרי הביאור באריכות )מע' כ באמצעו עד שם( בההתבוננות בחיות 
האלוקית שבכל הנבראים שהיא העיקר, והגשמיות היא אין ואפס מצד עצמה, מוסיף שע"י שיתבונן היטב בכל 

זה, יגיע לכך שבכל עניניו ירצה רק האלוקות - לשם שמים(. ועוד.
20( ראה סה"מ רנ"ט שם ע' קס"א. ובכ"מ. 
21( שיחת ש"פ ויגש ה'תשנ"ב, ס"ז. ועוד.
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ד
הדרכות תורת החסידות

אמנם, יש להעיר מהמבואר ב"אור התורה" בענין אכילה לשם שמים, וז"ל22:

"כשהאדם אוכל אכילתו בכוונה הראויה לשם שמים, ובעת אכילתו איננו ממלא תאותו 
לאכול לתאוה כבהמה, רק שחושב שעל ידי אכילתו זאת יהי' לו כח לעבוד עבודתו, הנה 

עי"ז מברר ומתקן כל ניצוצות הקדושה שיש בהמאכל הזה ומעלה אותן להוי' . .

אך איך יוכל להמשיך שם הוי' שיש בו בהמאכל? הנה הוא על שני אופנים: האחד - 
הוא ע"י ענין ההתבוננות שיתבונן האדם שיש בכל דבר ודבר כח האלוקי . . זהו אופן הא', 

אמנם הנה לאו כל מוחא סביל דא . .

וזה יש גם אופן השני - יש להתבונן מה תועלת יומשך לכבוד הבורא ית' מאכילתו ומה 
נחת רוח יהי' לפניו ית' מאכילתו זאת. וכשיתבונן בזה היטב אז ממילא יבוא ויעלה ויגיע 

לבחינה הא' היינו שיראה את הכח האלוקי המחייהו לזה המאכל". עכ"ל.

והיינו שנותן עצה כיצד ניתן לחשוב מהי מטרת האוכל )לא רק בכללות "לשם שמים"( 
)"לאו כל  אינו מצליח  ית' מאכילתו", שאם  יומשך לכבוד הבורא  "מה תועלת  וכלשונו 
מוחא סביל דא"( בהתבוננות באלוקות שבגשמיות )ענין הא' לעיל(, עכ"פ יחשוב בשעת 

האכילה לשם מה אוכל )ענין הב' לעיל(.

ועל ידי זה יצליח לאכול לש"ש כדבעי, וכפי שממשיך שם שעי"ז - "לא יעשה כבהמה 
למלאות רצון ותשוקת נפשו וימשיך בזה . . הארת שם הוי'". היינו, כך יוכל להגיע לאכילה 

לשם שמים באמת.

ואח"כ ממשיך עוד: 

"אם נופלים לו בעת אכילתו מחשבות זרות אשר לא טהורות הנה אז הסימן כי אכילתו 
זאת לא לרצון היא עולה לפניו יתברך. העצה היעוצה, מה יעשה אם אף כשמתבונן בעת 
אכילתו בכל מיני התבוננות ואין מועיל לו כי נופלים לו מכל מקום מחשבות זרות, אז מה 
יעשה? . . הנה העצה לזה שיעסוק בתורה בעת אכילתו כמאמר רז"ל באבות23 ואם אמרו 
עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא . . עי"ז יעלה ויגיע אכילתו 

22( אוה"ת )להצ"צ( מאמרי רז"ל וענינים, ע' לח.
23( ג, ג.
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שמאיר  הוי'  שם  ע"י  בנשמתו  אור  תוספת  להמשיך  עי"ז  יכול  וגם  הקב"ה  לפני  לרצון 
ומתגלה בדבר אכילה זאת". עכ"ל.

בעת  ד"ת  יאמר  האוכל  בעת  מ"ז  לו  ונופלים  לש"ש  לאכול  לא מצליח  והיינו שאם 
האכילה וכך תהי' אכילתו קודש לה' ותהי' לשם שמים.

ועל פי זה אפ"ל שילמד תורה על השולחן כבר בתחילת הסעודה )וגם אחד שאוכל 
לבדו(, שאז בכח לימוד זה, יאכל לשם שמים ולא בשביל התענוג הגשמי.

לעצות נוספות בזה - ראה הערה24.

ה
ענין 'בכל דרכיך דעהו'

אכילה באופן של "בכל דרכיך דעהו":

כותב כ"ק אד"ש מה"מ )בלקו"ש ח"י שם(: "באופן כזה שבחינת 'דעהו' )ידיעת הוי'( 
היא בכל דרכיו ועניניו עצמם, לא שהם בשביל דעהו, אלא שבהם ועל ידם עצמם הוא יודע 
את הוי' . . היינו שצריך להיות שהאכילה עצמה תהיה קדושה ומצווה )ולא רק שבכחה 
ילמוד ויתפלל אחר כך(, ועל דרך אכילת שבת, סעודת מצווה, אכילת קדשים וכיו"ב - 

שהם עצמם מצוה".

והנה לכאורה עפ"ז היה אפשר לומר, שענין זה הוא רק באכילת מצווה - "ע"ד אכילת 
שבת, סעודת מצווה, אכילת קדשים וכיו"ב".

אך אין לומר כן, שהרי:

24( א. ראה תניא פי"ד )כ, א(. לקבוע לו עיתים ג"כ להיות מואס ברע . . )להתבונן ש( כל מיני מטעמים 
ומעדנים נעשים כך "חמת מלא )צואה(" כו'.

 ב. ידוע מענה כ"ק אד"ש מה"מ )'דעם רבינ'ס קינדער' ע' שעב. נדפס גם בספר "התקשרות" ע' 103( לא' 
התמימים שהתאונן שהוא 'אוכל ומתענג ובעל תאווה וכו'', שיהא מולו בעת האכילה תמונת כ"ק מו"ח אדמו"ר 

נשיא דורנו.
 ג. להעיר מהידוע שהמשפיע ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה הי' מדריך את חלק ממושפעיו לחשוב חסידות 
בשעת האכילה, כדי שלא יהיו שקועים בתענוג גשמי )ראה בספר "המשפיע שלמה חיים קסלמן"- חלק א', ע' 
234. וראה שם עוד עצות שונות(. די"ל שבתורה גופא חסידות משפיעה על הנפש יותר מאשר הנגלה - ע"ד 

דברי הצ"צ לעיל שהתורה נותנת כח לכך.
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א. בכ"מ בחסידות25 ובפרט בלקו"ש ח"ג26 מפורש שגם אכילת חול צ"ל בכל דרכיך 
)ח"י( שם,  ובלקו"ש  "ע"ד אכילת מזבח".  ומצווה  דעהו, שהאכילה עצמה תהי' קדושה 
קודם המילים "ע"ד אכילת שבת וכו'" כותב כ"ק אד"ש מה"מ - "שהאכילה עצמה תהי' 
קדושה ומצוה - על דרך אכילת שבת", ומובן שכל אכילה צריכה להיות קדושה ומצוה 

בדומה לאכילת שבת.

ב. ציווי הכתוב הוא "בכל דרכיך דעהו" - כל דייקא, והיינו ש'דעהו' אינו רק בשבת 
אלא גם ביום חול, שגם כל דרכיך שהם חול מצד עצמם - יהיה בהם 'דעהו'.

ג. אם נאמר שזה רק בשבת וכיו"ב, אינו מובן מה הציווי והחידוש דשלמה המלך "בכל 
דרכיך דעהו", הרי עצם אכילת האדם בשבת פועלת זאת27.

וא"כ כיצד ע"פ הנ"ל הופכים ביום חול את האכילה למצוה בעצמה28?

והנה יש לומר כמה דרכים בדבר:

א. האדם צריך להכניס קדושה באוכל, כגון שיאמר דברי תורה על השולחן29 שעי"ז 
"כאילו אכלו משולחנו של מקום", וכן להכניס אורחים על שולחנו שעי"ז הופך את השולחן 

למזבח - כמבואר בגמ'30, היינו שהאכילה גופא נעשית אכילת מצווה.

ב. שאוכל בכוונה להמשיך ולגלות בו אלוקות ע"י שמברך עליו31.

ניצוצות  בירור  שעי"ז,  התומ"צ  )קיום  האכילה  מטרת  את  להרגיש  צריך  האדם  ג. 

25( ראה: תו"א ר"פ חיי"ש. סה"מ תקס"ה ד"ה "והוא יברך הזבח". סהמ"צ להצ"צ מצוות אכילת קדשים. 
ד"ה "והוא עומד עליהם" תרס"ג, תשי"ג. ועוד.

26( ע' 907.
27( דהיינו )בסגנון אחר( שאין זה 'דרכיך' שבהם צריך להיות 'דעהו', אלא מצווה. וכלשון כ"ק אד"ש מה"מ 
בשיחת ש"פ ויגש שם - שאכילת שבת היא יותר מ"בכל דרכיך דעהו" ומוגדרת "שמים עצמו". ובעז"ה )עקב 

קוצר היריעה( יתבאר ענין זה בא' מקבצי 'הערות התמימים ואנ"ש' הבאים דישיבתנו.
28( וקשה לומר שצריך לעשות סיום מסכת בכל סעודה, וכיו"ב.

29( ראה אבות שם, שדרשו כן מהפסוק "וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה', שע"י וידבר אלי" )דברי 
תורה( נעשה "השולחן אשר לפני ה'", שקאי על המזבח. ואין סותר להמובא לעיל ע"פ דברי הצ"צ )שע"י ד"ת 

מגיע ל"שם שמים"( - ע"פ מה שיבואר לקמן בפנים ש"לשם שמים" ו"דעהו" אינם מנותקים זמ"ז.
30( ברכות נה, א. וראה ג"כ שו"ע אדה"ז או"ח סי' קפ, ו.

31( וראה ג"כ בלקו"ש ח"י ע' 105 בביאור הדרגה הב' )ראה לקמן בפנים(. וכמובן שהחילוק בין ב' הדרגות 
וסיבת  )כמו שמבאר שם(, אך לא בעצם הענין שבכל דרכיך דעהו פירושו שכוונתו  הוא רק בהרגש האדם 
אכילתו להמשיך אלוקות באוכל ע"י הברכה. וראה שיחת ש"פ קרח ה'תנש"א סעיף ו' שע"י הברכה מגלה האדם 
הדבר הוי' שבמאכל ועד בכל העולם )אלא שזה כל אחד שאוכל ומברך וכאן מדובר על עבודה - לפעול שזה 

בלבד יהי' מטרת האכילה(.
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ומרגיש  כלל,  מקום  בעיניו  תופס  לא  הגשמי  שהאוכל  כך  כדי  עד  שבאוכל(  הקדושה 
שעכשיו מקיים רצון ה' בלבד, וממילא )לא רק בשביל מצוה, אלא( האכילה עצמה מצוה32.

והנה )כמו שמבאר בלקו"ש שם( גם ב"בכל דרכיך דעהו" עצמו ישנם ב' אופנים: )א( 
אם אחרי הכל עדין מרגיש את הטעם )אלא דכיון שעבודתו היא אך ורק בשביל המטרה 
העליונה - עדין ה"ז דעהו ב'דרכיך' עצמם( או )ב( שאינו מרגיש כלל הטעם )ע"ד הסיפור 
עם אדה"ז שלא הרגיש את טעם המרק(. וגם כל אחד יכול )לעיתים עכ"פ( להגיע לכך - 

כמבואר כ"ז בלקו"ש שם באריכות.

ו
הקדמת 'לשם שמים' לפני 'דעהו'

והנה הרמב"ם שם33 הקדים לשון חז"ל "כל מעשיך יהיו לשם שמים" ללשון הכתוב 
"בכל דרכיך דעהו" )דלכאורה היה צריך להקדים מאמר הכתוב, וכהסדר בטור ושו"ע34- 

שקודם הובא הפסוק ואח"כ את מאמר חז"ל(.

ומדייק כ"ק אד"ש מה"מ35 שסדר העבודה צריך להיות מן הקל אל הכבד - קודם "לשם 
שמים" ורק לאחמ"כ "בכל דרכיך דעהו".

וי"ל הטעם בזה )בנוסף על כך שכל עניני העבודה שצריכים להיות מן הקל אל הכבד( 
ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ במאמר ד"ה השם נפשנו בחיים, ה'תשח"י36, וזלה"ק:

חס  ירידה  בו  יפעלו  לא  העולם  שעניני  באופן  יהיה  הרשות  בדברי  שעסקו  "בכדי 
ושלום, ואדרבה בהם עצמם יראה השגחה פרטית )דעהו(, הוא ע"י העבודה ד"כל מעשיך 
יוכל לעסוק  היא בכדי שעי"ז  בזה שעוסק בדברי הרשות  - שכוונתו  יהיו לשם שמים" 

בתורה ומצוות.

32( ע"ד המבואר אצל יצחק עה"פ "ויזרע יצחק" ואיתא בפרקי דר"א ש"חס ושלום" לומר שזרע דגן אלא 
זרע צדקה לענים, ומבואר ע"כ בלקו"ש ח"ה ע' 74 שאכן זרע דגן, אלא שכל מציאות זריעת הדגן הייתה בעיניו 
)לא זריעת דגן שיש לה גם מטרה של צדקה, אלא( זריעת צדקה בלבד, כי חוץ מהצדקה לא תפס אצלו מקום 

הדגן, אלא שאצל יצחק זה כלל לא תפס מקום בעיניו, כי הי' בטל כמרכבה לקב"ה, 
אך כל אדם צריך לחשוב שמצד הענין אינו רוצה כלל את הדבר הגשמי ועושה זאת רק בשביל המצוה - 
בכל דרכיך דעהו )כך משמע לכאורה משיחת י"ג תמוז תשכ"ב. ראה שיחו"ק תשכ"ב ע' 585, ובתרגום מאידית 

בהתוועדויות חל"ד ע' 163(. 
33( שבהערה 1.

34( שם.
35( בהערה בלקו"ש שבהערה 5 לעיל .

36(סעיף ה'. נדפס בסה"מ מלוקט ח"ג ע' רד.
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ומכיון שכל עסקו בעניני העולם הוא בשביל קיום התומ"צ, לכן37 הוא ממעט בהם ככל 
האפשרי ועוסק בהם רק כמה שמוכרח, ואז גם כשעוסק בעניני העולם הוא רואה בהם 

גילוי אלוקות, דעהו". עכלה"ק.

והיינו, שכאשר האדם עוסק כדי לברר את הניצוצות - יכול הוא ח"ו לשקוע בחומריות 
ובתאוות יתר על המידה )מחמת בלבול הנה"ב כמובן(, ולא יעלה בידו להמשיך קדושה 

באוכל ולהעלותו לקדושה38 אלא אדרבה רק יוריד אותו לטומאת ג' קליפות הטמאות39.

ולכן על האדם להתחיל מהעבודה ד"לשם שמים" והיינו כנ"ל )סעיף ב( שאוכל רק מה 
שנדרש לו בשביל להיות בריא ולקיים תומ"צ )ואפי' "בשר שמן ויין ישן" - אבל רק בשביל 

"לפקח דעתו ולשמח ליבו לה' ולתורתו ולעבודתו"40(.

ועי"ז יכול להגיע גם ל"בכל דרכיך דעהו", וזו תהיה עבודה אמיתית וקבועה.

ז
עבודת זו בתקופה הנוכחית

והנה, בדורנו זה ישנו חידוש בעבודה זו כיון שאנו בתקופה מיוחדת - "ימות המשיח 
שבהם נמצאים עכשיו"41. ויובן בהקדם המבואר בשיחת ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב42:

"כל ימי חייך להביא לימות המשיח: כל עניני העבודה בכל ימי חייך )ובכל יום עצמו 
- בכל פרטי ושעות היום(, צריכים להיות חדורים ב"להביא לימות המשיח", היינו כלשונו 

שם "כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו".

מזה נראה לכאורה שזו רק העבודה ד"לשם שמים" )אמנם בשונה מהנ"ל43 - לא בשביל 

37( וראה בספר המאמרים תרנ"ט ע' כב שם באריכות יותר. 
38( ע"ד לשון אדה"ז )בתניא ריש פרק כ"ח( - "איך יעלהו למעלה והוא עצמו מקושר למטה"?

39( תניא פ"ז.
40( תניא שם. 

41( לשון כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת מוצאי י"ט כסלו התשנ"ב - ב"יחידות כללית לאורחים שי'", מוגה.
42( סי"ד. בשיחה שם מבאר בענין הפצת התורה והיהדות והחסידות, אך בפשטות כן הוא ג"כ בענין אכילה 
שהרי כותב כל ימי חייך - בכל פרטי ושעות היום. ולהעיר מד"מ ש"פ וירא בסופו - ש"גם לאחרי הסעודה נשאר 

רעב לסעודה דלוויתן ושור הבר ויין המשומר".
43( כיון שקבלת פני משיח צדקנו היא עבודת השליחות היחידה בזמננו, והשער שע"י עולים כל עניני 

השליחות.
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התומ"צ בכללות, אלא בשביל הבאת המשיח44(, שהאוכל וכו' הינו דבר נפרד, אך הוא 
אמצעי לקדושה - לשם שמים )כיצד זה מוליך למטרה - קבלת פני משיח(.

אך ע"פ העיון בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ, בפרט בשיחות הדבר מלכות, מובן שהעבודה 
הנדרשת היום היא בדרגה גבוהה יותר )לא רק עבודת ד'בכל דרכיך דעהו', אלא למעלה 

מזה ג"כ(, וכדלקמן.

)נוסף  פירושים45  ב'  ישנם  המשיח"  לימות  להביא  חייך  ימי  "כל  שבלשון  ובהקדים 
לפירוש הפשוט במשנה שפירושו ריבוי נוסף(:

את  להכניס  היינו  הזה.  בזמן  חייך  ימי  בתוך  המשיח  ימות  את  ולהכניס  להביא  א. 
הגאולה לתוך החיים העכשויים - "לחיות במעמד ומצב דימות המשיח".

ב. להביא את משיח בפועל, שזה נפעל ע"י )קיום הפירוש הראשון( שחיים משיח בזמן 
הזה.

ימי חייך" צריכים  )חיי"ש הנ"ל( ש"כל  ועפ"ז מובן שכאשר כותב כ"ק אד"ש מה"מ 
להיות חדורים ב"להביא לימות המשיח", אי"ז רק כהעבודה ד"לשם שמים" אמצעי להבאת 

ימות המשיח, אלא גם שהחיים עצמם צריכים להיות חדורים במשיח.

בימות המשיח,  כמו  והאכילה תראה  יהיה חדור במשיח,  - שהאוכל עצמו  ובנדו"ד 
כדלקמן.

ח
אופן העבודה של ימות המשיח

כותב כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ ואתחנן ה'תנש"א, וזלה"ק46:

ובית  הגאולה  בעניני  יתירה(  בהעמקה  והתבוננות  )עיון  שההסתכלות  לומר  "ויש 
המקדש השלישי פועלת שלימות בכל עניני העבודה דתורה, עבודה וגמילות חסדים . .

צורך להתעסק בשלילת הרע.  ללא  בדרך ממילא,   - לסור מרע  בנוגע  זה  דרך  ועל 

וכו',  מצוות  ולקיים  ללמוד  כח  לו  שיהיה  בשביל  כשאוכל  היינו  המשיח"  לימות  "להביא  גם  שהרי   )44
שבאמצעותם מביא את המשיח כפשוט. וראה שיחת ש"פ שמיני תנש"א.

45( בהבא לקמן ראה שיחת ש"פ שמות ה'תשנ"ב סעיף ו', ובהנסמן שם.
46( סי"ב, ובהערה 134.
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תאוות היתר47(  לידי עבירה, שגם דברים שיכולים להביא לידי עבירה )כמו  ואפילו לא 
נעשים מושללים בדרך ממילא מצד ההסתכלות בעניני הגאולה.

ספרו  וחותם  )בסיום  הרמב"ם  כפס"ד  המשיח,  דימות  ומצב  המעמד  ודוגמת  מעין 
משנה תורה( ש"באותו הזמן - כל המעדנים מצויים כעפר", "כעפר" דייקא - שאין לו שום 

חשיבות, כיון שלא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד". עכלה"ק.

וא"כ עבודה זו נעלית מאד, לחיות כמו בגאולה שהאוכל ותאוות העולם - כלל לא 
יתפסו מקום, וזה ע"י ההתבוננות48 בגילוי אלוקות שיהיה בגאולה, כך שכל המעדנים לא 

תופסים מקום וחשיבות כלל - כעפר49.

אמנם בכ"מ מבואר למעלה מזה, שהעבודה )היא לא כמו שנתבאר לעיל שהוא רק 
ענין רוחני, ומתעלם )כביכול( מהגשמיות, אלא( לחבר ולאחד רוחניות וגשמיות, שבתוך 

הגשמיות תתגלה שורשה האמיתי- כח העצמות.

וכלה"ק במ"א50:

 . שלמעלה משניהם  גילוי העצמות  ע"י  ורוחניות,  גשמיות  בין  והתאחדות  "השתוות 
. שאצל כל אחד ואחד תהיה השתדלות מיוחדת לבטא את הרוחניות וה"חסידישקייט" 
ה"אידישקייט"  והחיות של  יורגשו החמימות  בגשמיות שלו, שבעניניו הגשמיים   - שלו 
דבר  שלו וה"חסידישקייט" שלו, עד לאופן שלא יהא ביניהם כל פירוד כלל, אלא יהיו 

אחד ממש".

והיינו שעצם הנשמה יחדור בכל פרט עד באכילה ושתי' הגשמיים, שירגיש בהם את 
ההתאחדות עם הקב"ה ואת זה שהקב"ה זה הכל ולכן גם האוכל עצמו הוא אלוקות. ולא 
רק להרגיש, אלא ענין זה צריך להתבטא בפועל51 )כמבואר בסוף השיחה שם בהוראה 

למעשה בפועל(, בהחדרת "אידשקייט" ו"חסידישקייט" באוכל.

47( ראה )בביאור ענין זה שע"י תאוות היתר יורד ונופל לתאוות איסור( באריכות בקונטרס "ומעין" מאמר 
ב פרק א, ובהמשך ההילולא )ד"ה באתי לגני ה'שי"ת( סעיף ג, ובריבוי מקומות בחסידות )בפרט במאמרי כ"ק 

אדמו"ר הריי"צ(.
48( כלשונו כאן "מצד ההסתכלות )עיון והתבוננות( בעניני הגאולה", וראה לקמן הערה 54 ובפנים סוף 

פרק ט.
49( ראה בכ"ז ביאור מפורט יותר בהדרן על הרמב"ם התשמ"ה סוס"ז ובהערה 27 שם.

50( פר' ויצא תשנ"ב סעיף ז וסעיף יט.
51( וי"ל שהביטוי של זה הינו במעשים בפועל ממש - דברי תורה על שולחן האכילה, חשיבת חסידות, 
ועוד - כפי שנתבאר לעיל בארוכה. אלא שהיום זה מצד הידיעה וההרגשה שאין עוד מלבדו ולכן עושה זאת 

לגלות את הענין בפועל בעולם.
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ט
סדר העבודה - מן הקל אל הכבד

ויש להוסיף, שגם עבודה זו מגיעה בהקדמה ע"י עבודה ד'לשם שמים', כנראה מלשון 
כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה זו )בתחילת הענין(, וזלה"ק52:

"הכוונה בירידה הגדולה )דהנשמה - לעוה"ז החומרי( היא, שאדרבה, שיהודי יתגבר 
על כל ההעלמות וההסתרים של חומריות וגשמיות העולם, ואדרבה )דוקא( שם יבנה בית 

בישראל עד לאופן שמיטתו שלימה.

והוא עי"ז שמגלה – ע"י קיום התורה והמצוות - את אור נשמתו, ועי"ז הוא מהפך את 
החומריות לגשמיות, ופועל בהגשמיות שתהיה בטלה וטפלה ועד לכלי לרוחניות )הנשמה 

שלו(, עד שגופו הגשמי מתאחד עם נשמתו.

. . כלומר, שבעבודתו של יהודי ישנם ב' ענינים: התגברות של גילוי הרוחניות על העלם 
הגשמיות, באופן שהגשמיות אינה מעלימה אלא היא כלי לרוחניות. השתוות והתאחדות 

בין גשמיות לרוחניות ע"י גילוי העצמות שלמעלה משניהם". עכלה"ק.

והיינו, שבחיבור הרוחניות והגשמיות ישנם )בפרטיות( ג' דרגות:

שקודם ההתאחדות של הרוחניות והגשמיות שמצד העצם, צריכה להיות העבודה של 
"יתגבר על ההעלמות וההסתרים של הגשמיות", שהגשמיות תהיה )א( "בטלה וטפלה )ב( 
וכלי לרוחניות", שזו העבודה ד"לשם שמים" - שאוכל )לא כדי להנות, אלא( בשביל קיום 

התומ"צ. ורק אח"כ אפשר להגיע )ג( להתאחדות בין הגשמיות לרוחניות53.

ע"ד המבואר לעיל, דקודם העבודה ד"בכל דרכיך דעהו", צ"ל העבודה ד"כל מעשיך 
יהיו לשם שמים", ורק אז עניני העולם לא פועלים בו ירידה, ואדרבה מגלה בהם אלוקות 

- דעהו.

52( שם ס"ה וס"ז.
53( ראה היום יום י"ז סיוון "שלא להנות מעוה"ז במלוא המובן - זו רק הכנה טובה לעבודה, ענין העבודה 
היא לעשות את הגשמי כלי לאלוקות". ועאכו"כ לדרגה השלישית של "התאחדות"- שבאה אחרי שהגשמיות 

נעשה כלי לרוחניות - ברור שצריך לפני זה "שלא להנות מעולם הזה". 
זה מתוארת ומוסברת העבודה שכ"ק אד"ש מה"מ כותב בשיחה: שלב ראשון: "בטלה  ולהעיר שבפתגם 
וטפלה" ) - "שלא להנות"(. שלב שני: "כלי לרוחניות" ) - "כלי לאלוקות"( והשלב השלישי )שכמובן בא אחרי 

ב' שלבים אלו( נוסף בשיחה ולא מופיע ב"היום יום" שם.
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י
הטעם לעבודה באופן דמלמטה למעלה

וביאור הענין הוא בפשטות:

עניני העולם מצ"ע הם מעלימים על אלוקות, והאדם לא יכול לגלות את כח העצמות 
בעולם )שזה "ע"י לימוד חסידות . . ללמוד בעניני הגאולה, באופן54 שזה יפתח את הלב 
וישמעו בפשטות ממש בגשמיות העולם את הגאולה  יראו  שיבינו,  והאוזניים  והעיניים 

האמתית והשלימה"( ללא שמבטל קודם את תאוות55 עולם הזה56.

- שהרי  הגאולה  בעניני  ובפרט  )דעת( בחסידות,  על התבוננות  הכוונה  "באופן שיפתח"  ובפשטות,   )54
כדי לפתוח את הלב וכו' חייבים "יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק" ובלעדי זה לא ירגיש כלום - וכמפורש 

בתניא ספ"ג, ובכ"מ.
וראה שיחת ש"פ בלק ה'תנש"א ס"ט, שצריכים כעת לחיות גאולה ומשיח ע"י ההתבוננות בעניני גאולה 
לרגש  מתפשט  ממנו  שבתורה  ומשיח  גאולה  בעניני  וחדור  ממולא  נעשה  שהשכל  שע"י  שבתורה,  ומשיח 
הלב ועד למחדומ"ע. וראה עוד שם: "לכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר שעומדים כבר על סף 
הגאולה", שזה מה שכ"ק אד"ש מה"מ מחדיר כל הזמן )בפרט בשיחות של תנש"א - תשנ"ב( איך שהגאולה כבר 
נמצאת כאן וכו', שע"י ההתבוננות וההכרה בזה פותחים את העיניים וקולטים ומרגישים את הגאולה שכברה 

פה, ורואים גם בעניני העולם את הגאולה.
ובפרטיות: כאן )בשיחת ש"פ ויצא( מדבר על ב' פרטים "שיפתח את הלב" וכן "העיניים והאוזניים". ויש 
גאומ"ש בכלל( פותחים את הלב להרגיש את  )התבוננות בעניני  לומר שע"י הענין הא' שבשיחת ש"פ בלק 
הגאולה )כמפורש שם( ועל ידי הענין הב' )ההכרה בזה שעומדים על סף הגאולה ובימות המשיח עצמם וכו'( 
- פותחים את העיניים והאוזניים וכו' ורואים את הגאולה בכל דבר שקורה בעולם )בניסים שקורים וכו'(. כפי 

שכ"ק אד"ש מה"מ מצביע ע"כ כל הזמן.
אך כמובן שכדי להרגיש את הגאולה לא מספיקה ההתבוננות בכלל בעניני גאומ"ש, וצ"ל גם ההתבוננות 
בזה שהגאולה כאן )שהרי זהו ההקשר של המשפט "ולכל לראש" שבשיחת ש"פ בלק(, שע"י שמתבונן שעכשיו 
הולכת לקרות הגאולה ובגאולה יהיה גילוי אלוקות בשלימות - עי"ז כבר עכשיו מתחיל לחיות כך "באופן 
המתאים לזמן מיוחד זה" שנמצאים על "סף הגאולה", ויתירה מזו ש"הגאולה האמיתית והשלימה כבר נמצאת 
בפשטות" )ראה שיחת מוצאי י"ט כסלו שם וכן שיחת כ"ח סיון תנש"א( )וראה ד"מ נח שאף שהיהודי מרגיש 

שאינו מוכן, אי"ז סותר לזה שהעולם אכן מוכן באמת(.
55( והגם שבדורנו לא עושים תעניות וסיגופים וכו' הרי זהו בהנוגע לדרוש לבריאות הגוף, אך צ"ל שליטה 

על ממשלת הגוף ונה"ב.
56( ואף שבתקופתנו הגוף הגשמי והעולם כבר מבוררים לגמרי, וכבר כלים לכל האורות הרוחניים כולל 
גילוי העצמות שיתגלה בגאולה, ויתרה מזה שגם זה נמשך כבר בעולם )כמבואר בשיחה זו בסי"ז( אך כ"ז הוא 
מצד האמת, אך מצד ראיית האדם כשמונח בעניני גשמיות ותאוות העולם לא רואה את גילוי עצמות שלכן 
"הדבר היחיד שחסר הוא, שיהודי יפקח את עיניו כדבעי" אע"פ שהעולם מוכן )וראה שיחת ש"פ נח תשנ"ב, 

שאף שהיהודי מרגיש שאינו מוכן לגאולה, אי"ז סותר לזה שהעולם אכן מוכן באמת(.
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וא"כ מובן שבשביל להגיע לחיבור רוחניות וגשמיות, צריך להיות קודם העבודה של 
"לשם שמים"57. כנ"ל.

וכפי שכותב כ"ק אד"ש מה"מ ג"כ בשיחת ש"פ בהעלותך ה'תנש"א58 וזלה"ק:

"סדר העבודה צריך להיות, שתחילה- בתחילת העבודה )כאשר הגוף מעלים על אור 
הנשמה ותורה ומצוות( צריכה העבודה להיות באופן ד"הרגל נעשה טבע" ע"י זיכוך הגוף, 

ועי"ז מגלים את כח העצמות בגוף היהודי".

מציאותו  את  לבטל  כדי  שמים"  "לשם  של  העבודה  נדרשת  לראש59  שלכל  והיינו 
)ה"אני" הגלוי60 של האדם(, ולאחמ"כ יכולה להתגלות בו מציאותו האמיתית61- העצם 

שלו שהוא קשור לקב"ה62.

אלוקות  עם  הגשמיים  הענינים  איחוד  על  היא  ההדגשה63  עיקר  בתקופתנו  וא"כ 
)ובנדו"ד( שבאוכל )יהיה לא רק לשם שמים, אלא( יתגלה העצמות. וזה מתבטא בפועל 

57( וכדמוכח גם מכך שבכל מקום שמדבר כ"ק אד"ש מה"מ על ענין זה, גם בשיחות של תשנ"ב, מזכיר 
תמיד בתחילה את הדרגה של לשם שמים.

58( סוס"ו.
59( ולמרות שגם המלחמה עם הגשמיות והעבודה הרגילה צריכה להיות חדורה בעצם הנשמה ]דוגמאות 
לכך מהשיחות: בידיעה והכרה שיהודי הוא "על אויבך" - למעלה מאויבך )תצא תשנ"ב(. כבר מרגע הקימה 
יהודי צריך להיות חדור בעצם הנשמה שהוא דבר אחד עם עצמות ומהות ואת זה להמשיך בכל היום )תולדות 
תשנ"ב(. "תחילת העבודה לידע שהוא חד ממש עם עצמות ומהות" )ויקהל תשנ"ב(. יהודי דבר ראשון צריך 
לדעת שהוא ביכורים של הקב"ה ובשבילו הכל נברא )תבוא תשנ"ב(. גם כשנמצא למטה הוא בן יחיד של מלך 
מלכי המלכים הקב"ה - ובפנימיותו רוצה הוא תמיד לעשות את רצון השם )תרומה תשנ"ב(. גם כאן למטה 
בגוף חומרי הקב"ה בחר בו - ולכן הוא תמיד למעלה מכל העולם וההגבלות )בראשית תשנ"ב( וכו' וכו' - כל 
שיחה בענין אחר[. אעפ"כ, זו הגישה בה ניגש לעבודה עוד לפני שמתחיל לעבוד - בידיעה שינצח, ואכן גם 
העולם )שנראה מנגד( גם הוא כבר מוכן לגאולה )ויגש תשנ"ב(, אך וודאי שצריך פעולה עם כחותיו הטבעיים 
שגם בהם יתגלה העצם בעבודה של מלמטה למעלה יחדור המלמעלה למטה )ראה ש"פ ראה, ש"פ תולדות, 

ליל ה' וש"פ תולדות תשנ"ב. ועוד(.
60( "היא היא האדם עצמו"- תניא פכ"ט )לו, א.(. ראה ב'פניני התניא' )להרב חלוי"צ גיזבורג( ועוד, שם.

61( שיחת ש"פ תבוא תנש"א, ס"ג. ואין לומר שהמבואר בש"פ בהעלותך ה'תנש"א )עבודה מלמטלמ"ע( 
מדבר בתקופה שלפני "ימות המשיח בפשטות", שהרי מובן שאין שייך גילוי העצמות בהאדם כשהחומריות 

והתאוות בתוקפם.
62( ועד"ז כותב כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ שלח ה'תנש"א )ס"ט( ובכ"מ, שהתגלותה של עצם הנשמה 

היא "ע"י הביטול והעדר המציאות", שזה ענין ה"לשם שמים".
63( ראה שיחת 'ליל שמח"ת לפני הקפות' - ה'תשנ"ב.
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בהדגשת האידישקייט והחסידישקייט בעניני האכו"ש - שיהי' ניכר בהם "אוכל חסיד", 
כנ"ל64.

יא
ביאור נוסף בצורך התמידי ב"לשם שמים"

 לעיל נתבאר )סעיף ב', עיי"ש( שב"לשם שמים" ישנם ב' ענינים - 'חפצא' ו'גברא' - 
עצם האכילה )'חפצא'(, והכוונה באכילה )'גברא'(.

 ועפ"ז י"ל יתירה מכל הנ"ל:

ה'חפצא' של האכילה צריך להיות תמיד )בכל הדרגות( לשם שמים, ואילו כל השינוי 
מדרגה לדרגה הוא בכוונה והרגש של האכילה )'גברא'(.

וביאור הדברים:

גם אדם שאוחז כבר בדרגה ד"בכל דרכיך דעהו", היינו שבאוכל עצמו נכנסת הקדושה 
לו  רק מה שנדרש  )ב'חפצא' של האכילה( שיאכל  בזה לש"ש  כלול  להיות  חייב  -עדין 
א"א שיהי' בזה בכל דרכיך דעהו  לעבודת ה', דאם יאכל יותר מהדרוש לו לעבודת ה' 

)כנ"ל ס"ה(. 

של  וברגש  - שזה רק בכוונה  וגשמיות"  "איחוד רוחניות  וכן בדרגה השלישית של   
האדם )כלשון כ"ק אד"ש מה"מ על דרגה זו65 "שיחוש ןירגיש ממש בכל עניניו . . אין עוד 
מלבדו"(, אך ה'חפצא' של האכילה צריך להישאר66 לש"ש, דאם יאכל יותר מהדרוש לו 

לעבודת ה' א"א שיהי' בזה איחוד רוחניות וגשמיות )כנ"ל ס"י(.

ולמרות שענין זה מובן בפשטות, ראיתי להביא הוכחה לכך מלשון כ"ק אד"ש מה"מ 

64( ולהעיר בכל הנ"ל מהמבואר בלוח "היום יום" ה' מנחם אב: 'סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו', 
פירש הבעש"ט: בכל דבר גשמי מהדברים המותרים ישנו טוב ורע - הגשמי הוא רע, והחיות האלוקי המחי' את 
הגשמי הוא טוב. על האדם המשתמש בגשמי להיות 'סור מרע' - לא לרצות בתענוג הנמצא בגשמי )העבודה 
ד"לשם שמים"(. ולהיות 'ועשה טוב' - לרצות להיות ניזון ולהוושע מהחיות האלוקי שבדבר הגשמי )העבודה 
ד"בכל דרכיך דעהו"(. 'בקש שלום ורדפהו' - האדם שהוא 'סור מרע ועשה טוב', צריך לרדוף ולבקש לעשות 
יום"(  )ב"היום  וגשמיות(. עכלה"ק. אלא שכאן  רוחניות  )חיבור  לחיות האלוקי שמחייהו"  בין הגשמי  שלום 
הדרגה הגבוהה היא "לעשות שלום בין הגשמי לרוחני" והיינו שנשארים עדין שני דברים אלא שעושים שלום, 
משא"כ בשיחות הנ"ל שעוסקות בתקופת ימות המשיח כבר ניתן הכח לאחד רוחניות וגשמיות שיהיו דבר אחד 

ממש, כנ"ל בפנים.
65( שיחת שמח"ת שם.

66( ולא רק שלש"ש זה לפני הדרגות הגבוהות כמבואר לעיל בסעיף ו'.
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בכ"מ67 ". . שעסקו בעניני הרשות הוא לשם שמים ובאופן דדעהו", שמשמע ברור שעצם 
העסק בעניני הרשות )'חפצא'( הוא לשם שמים, ואילו "בכל דרכיך דעהו" זה אופן העסק 
בהם )'גברא'( שבא כהוספה על ענין ה"לשם שמים" )שהרי לא כותב "עד באופן דדעהו" 

אלא "ובאופן דדעהו68"(. 

ומה שמובא לעיל דיוק כ"ק אד"ש מה"מ שהסדר הוא "מן הקל אל הכבד" קודם לש"ש 
ואח"כ דעהו, היינו בגברא )רגש האדם בשעת האכילה( אך בחפצא צריך להיות תמיד 

לשם שמים. 

ועפ"ז מובן, שלא רק בתחילת העבודה צ"ל לש"ש )ואח"כ עולה לדרגות גבוהות( אלא 
זו עבודה תמידית )עכ"פ ב'חפצא'(.

ונחזור לדרגה השלישית - החיבור והאיחוד בין הגשמיות לאלוקות, שבה עיקר ההדגשה 
בגאולה, שיתגלה  מלבדו"  עוד  ה"אין  בענין  ההתבוננות69  ע"י  מגיעים  אלי'   בתקופתנו, 
כיון ש"מהשכל מתפשט וחודר ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל - במחשבה דיבור ומעשה 

באופן המתאים לזמן מיוחד זה - סף הגאולה שמראים באצבע ש'הנה זה בא'"70.

סיכום הדרגות והדרך אליהם )בסדר מן הקל אל הכבד(:

1. "לשם שמים" הפשוט – א( שיאכל רק מה שצריך לעבודת ה' וב( בכוונה לשם שמים 
)ולהתבונן בפרטיות מה בדיוק יעשה בכח זה לעבודת ה'(.

2. )בנוסף לדרגה זו, גם( "לשם שמים" הפנימי - שלא ירצה את התענוג הגשמי וירצה 
רק את המטרה התומ"צ שייעשו בכח זה )ע"י עבודת התפילה והמלחמה עם הנה"ב בכח 

ההחלטה שבתפילה(.

3. "בכל דרכיך דעהו" - )בנוסף לאכילה לשם שמים, גם( שהאכילה עצמה תהי' קדושה, 
והיינו: א( שבאוכל עצמו יעשה מצוות )הכנסת אורחים, אמירת ד"ת וכיו"ב(. ב( המטרה 

שלה תהי' מורגשת עד שהאכילה לא תתפוס מקום בעיני האדם.

67( ראה סה"מ מלוקט ח"ב ע' קע"א, ועוד.
68( ועוד, דאל"כ הו"ל לכתוב "באופן דלשם שמים ודעהו" ע"ד כבהערה 160 שם, ומזה שעל "לשם שמים" 

ומזה שכותב "באופן" רק על בכל דרכיך דעהו מובן כבפנים. 
69( שעי"ז מתחיל לחיות כך כבר בזמן זה, שהוא זמן ד"סף הגאולה" )שיחת ש"פ בלק תנש"א(, ויתרה מזו 

שנמצאים כבר בימות המשיח וישנה כבר הגאולה בפשטות )שיחת כ"ח סיוון תנש"א(. 
70( בלק שם.
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4. )בנוסף לדרגה זו, גם( "בכל דרכיך דעהו" הנעלה - שכ"כ יהי' שקוע באלוקות עד 
שלא ירגיש כלל את טעם האוכל. והדגש שכל אדם יכול להגיע לכך )לעתים עכ"פ(.

5. "הסתכל בשלושה דברים" - שהאוכל יהי' בעיניו כעפר ע"י שיתבונן בייעוד הגאולה 
"מעדנים מצויים כעפר" )"עפר" – שאין בו צורך כלל( מחמת הגילוי אלוקות שבגאולה.

6. חיבור רוחניות וגשמיות - שיתגלה ה'עצמות' בתוך המאכלים הגשמיים )ובדגש שזה 
רק כשאוכלם לשם שמים, ובנוסף לכך( כשיתבונן וירגיש את ה"אין עוד מלבדו" שיתגלה 
בגאולה, שזהו"ע "כל ימי חייך להביא לימות המשיח" - שיחיה עכשיו במעמד ומצב דימות 

המשיח.
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העולם במהותו הפנימי
יביא הביאור בחסידות שעבודת ישראל בזמן הגלות דוקא / יבאר שבגאולה יהיה ראיית אלוקות בדרך פשיטות / 
יבאר שהעולם מתחילת בריאתו הוא אלוקות / יביא שיחת כ"ק אד"ש מה"מ שהעולם מצד טבעו ההיפך מאלוקות / 
יקשה דלכאורה ב' הביאורים סותרים / יבאר ב' מצבים בשייכות העולם לאלוקות / עפ"ז יתווך ב' הביאורים הנ"ל / 

יקשר ב' מצבים אלו לב' התקופות בימוה"מ / יבאר עפ"ז מהי העבודה הנדרשת כהכנה לכך

 הת' שניאור זלמן שי' גורעוויטש
תלמיד בישיבה

א
מהותו של עולם

בנוגע למהות העולם הזה, יש כמה ביטויים בתורת החסידות להגדרתו, כגון: "עולם 
הזה הגשמי והחומרי1" תחתון שאין תחתון למטה הימנו2" "עולם הקליפות וס"א3" הרשעים 

גוברים בו4" ועוד.

והנה, בגאולה האמתית והשלימה - עוה"ז יהיה קדוש בגלוי, ואדרבה, "עיקר שכינה 
בתחתונים הייתה5" ו"נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים6".

כיצד ב' ענינים אלו מסתדרים יחד? איך יתהפך העולם מ"תחתון שאין תחתון למטה 
הימנו" ל"עיקר שכינה בתחתונים" בפועל?

ע"כ מבואר בחסידות שזאת אנו עושים ע"י "מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות7", 
ועי"ז נהיה העולם, לעולם אלוקי וקדוש.

1( תניא פל"ו מה, ב.
2( שם.

3( שם פ"ו י, ב.
4( שם.

5( ראה מאמרי באתי לגני. סה"מ תש"י ע' 111. הובא משהש"ר פר' ה.
6( תניא פל"ו שם.

7( תניא פל"ז מו, ב.
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אך בזה אפשר לראות כמה אופנים בעבודה זו, שלכאורה בהסתכלות ראשונה, לא כ"כ 
תואמים, ונצטרך להתעכב עליהם.

ב
העולם בטבעו יראה אלוקות

והענין הוא8:

בגאולה האמתית והשלימה, ייראה בעולם הזה הגשמי אלוקות באופן מוחשי, כנאמר 
בפס' "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר9", כלומר, שגם הבשר הגשמי יראה אלוקות10.

וענין זה יהיה "כמו שעכשיו תפיסת היש והמציאות הוא דבר טבע, כמו"כ יהי' לעתיד 
תפיסת האלוקות כדבר טבעי כו'11", וכהלשון הידועה ראיית אלוקות "בדרך פשיטות12".

ועל כך מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את מהותו האמתי של העולם, שהינו אלוקי בעצם 
מציאותו13, לא כמו שנראה בשטחיות.

והסיבה לזה היא, כיון שראייה בדרך פשיטות, אינה כשמכריחים את העולם לראות14, 
אלא שזה בא מצד העולם עצמו, ולכן יהיה קיום היעוד "וראו כל בשר יחדיו" - שהעולם 

עצמו יראה אלוקות.

כלומר, המעלה בגאולה היא, לא רק שייראו אלוקות במוחש )שזה יכול להיות מצד 
מצד עצמה תראה אלוקות כמו  עליונות העליון, של ה'אין סוף'(, אלא שמהות העולם 

שבטבעה היא רואה דבר גשמי.

8( בהבא לקמן ראה לקו"ש חי"ז ע' 94 הע' 21. סה"מ מלוקט ב ד"ה ונחה תשכ"ה ע' מט ואילך. וראה גם 
לקו"ש חי"ב לפר' תזריע ע' 74.

9( ישעי' מ, ה.
10( בזמן הגלות ראיית אלוקות הינה רק בעיני השכל, והחידוש בפס' זה שבגאולה ראיית האלוקות תהיה 
)לא רק בעיניים גשמיות, בשונה מזמן הגלות, אלא( שהבשר עצמו יראה אלוקות. פירוש זה לא מצאתיו כתוב, 
אך שמעתי מהרה"ח י"י אופן ששמע פירוש זה מכ"ק אד"ש מה"מ בכמה התוועדויות. ואולי המבואר בהמשך 

תער"ב ח"ג ע' א'שכד הכוונה לענין זה.
11( המשך תער"ב ח"ב ע' תתקלו.

12( לקו"ש שם. ובהע' 17 מצטט מהתו"ח "אפילו בהמות יכירו את בוראם ויבין כל יצור".
13( ראה ד"מ ש"פ אחו"ק ה'תנש"א בתחילתו, בפירוש המילה גאולה.

14( ראה ד"ה תקעו תרס"ז )המשך תרס"ו ע' שמט(, וז"ל: דהנה בבירור זה דמלעלה למטה הרי אין הדבר 
מתברר בכח עצמו כ"א ע"י המשכת האור מלמעלה כו' אבל בהבירור שע"י עבודה ויגיעה הרי הדבר המתברר 
מתברר בכח עצמו דוקא כו'. וראה ד"מ צו ה'תנש"א ס"ה ואילך. ד"מ שמיני, כ"ח ניסן ה'תנש"א ס"ב. ד"מ 

שמיני מבה"ח וער"ח אייר ה'תנש"א ס"ד ואילך. ועוד.
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מלשון  )עולם  העלם   - במהותו  לכאורה  העולם  שהרי  זאת,  להבין  צריך  עדין  אך 
העלם  מצד ענינו, שהרי ענינו כפי שנברא הוא  העלם(, וא"כ אינו יכול לראות אלוקות 

וקליפה, ההיפך מאלוקות, וכיצד יראה אלוקות, ועוד בדרך פשיטות?

וע"כ מבאר ב' עניינים:

א. ענינו האמתי של העולם הוא אלוקות מתחילת בריאתו, כיון שזה הכוונה בבריאת 
העולם "בשביל התורה ובשביל ישראל15", ולכן "כיון שזה הכוונה והתכלית של העולם 

גופא . . העולם גופא תובע שיהיה )תכליתו:( הגילוי אלוקות בו16".

הנפש  שעצם  משל17  דרך  על  עצמו,  באדם  גם  זאת  במוחש  רואים  מזה,  ויתרה  ב. 
מתגלית )לא בראש או בכוחות הפנימיים ביותר, אלא( דוקא באבר התחתון והנחות של 
האדם - רגל האדם, כנראה במוחש, שהרצון של הנפש מתבטא יותר ברגל מאשר בראש18.

ועל דרך זה בעולם, שמהותו האמתית מתגלית דוקא בזמן העלם, ולא בזמן הבית, כמו 
שרואים במוחש שכח המס"נ מתגלה דוקא בזמן הגלות )ולא בזמן הבית(, ובזה מתבטא 
ש)גם( כשיש העלם - מתבטא פנימיות ואמתיות העולם, וההעלם אינו אלא 'שינוי החוזר 

לברייתו דלאו שמיה שינוי'19.

ובסגנון אחר:

"המשכת אלוקות שע"י המצוות )שההמשכה מגיעה לידי גילוי לע"ל( זה לא כמו דבר 
נוסף בעולם ]כלומר, שהמצוות פועלים על העולם שיתווסף בו אור אלוקי, אבל העולם 
גופא נשאר כמו שהיה מקודם מצד התהוותו "עולם" מלשון העלם[, אלא ההמשכה ע"י 

המצווה היא באופן כזה שהיא הופכת את גשמיות עוה"ז"20.

15( רש"י ר"פ בראשית. וראה גם ב"ר פ"א, ד. ויק"ר פל"ו, ד.
16( לקו"ש שם ע' 96.

17( במלוקט שם מביא מסה"מ תש"ט ד"ה אני ישנה, ע' 119.
18( ובמלוקט שם בהע' 63 מבאר שזה לא בגלל שהשכל מעלים על רצון הנפש, אלא כיון שבבחינה זו הרגל 

נק' ראש. כלומר, מצד פחיתותו של הרגל, דוקא בו מתבטא רצון הנפש.
82 ואילך, שאפשרי להתעסק עם העולם הוא )לא רק בגלל שלמטרה זו נברא,  19( וראה לקו"ש ח"ו ע' 
החוזר  שינוי  זה  בו  גוברים  הקליפות  שכעת  שזה  כיון  אלא(  בו",  גוברין  "הרשעים  כעת  הרי  בפועל  שהרי 

לברייתו, ולכן גם כעת אי"ז מהותו האמתי דהעולם.
20( סוס"ז.
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וזהו ההסבר בזה שהעולם יראה אלוקות בדרך פשיטות מצד עצם טבע העולם21, כיון 
שמציאות העולם גם בזמן הגלות הינה אלוקות.

ג
מהותו של עולם - נגד ה' ממש

אך הנה, יש מקום אחר בו מבואר מהות העולם מצ"ע באופן קצת שונה מהנ"ל.

כ"ק אד"ש מה"מ מבאר בלקו"ש ח"ו22 לגבי מאמר אדמו"ר הזקן ש"נתאווה הקב"ה 
להיות לו ית' דירה בתחתונים" - ש"על תאווה לא שואלים שאלות"23.

והכוונה בזה, שזה שהקב"ה רוצה דירה בתחתונים, אין זה בגלל סיבה וטעם כלשהו, 
אלא זה תאווה )כביכול( של הקב"ה שלמעלה מטעם.

ולכן ע"י הדירה - "לא שעי"ז יהיה הענין במעלה ושלימות - כיון שא"כ, זאת אומרת 
שהמעלה הזו גופא היא הטעם על הרצון ל"דירה" אלא דוקא ענין כזה שאי אפשר לקחת 
אותו בתור מעלה ושלימות, ודוקא זוהי הדירה בתחתונים באמת, ע"י שהתבצעה תכלית 

הכוונה של "נתאווה הקב"ה כו’"24.

כלומר, שתאוות הקב"ה הוא במה שאין שום מעלה, ולכן מוכרחים לומר, שלא נפעל 
ע"י עשיית הדירה שום שלימות ומעלה, אלא זה "לגמרי היפך מאלוקות - נגד ה' ממש".

ומבאר שם שלכן בביהמ"ק לא הייתה תכלית השלימות, כיון ששם התבטא המעלה - 
שהאור נמשך עד לעוה"ז התחתון, והתחתונים קיבלו אור זה ככלי ראוי לקבל אלוקות.

וממשיך לאחמ"כ:

"כאשר יהודי לוקח את הענינים "תחתונים" שהם מלאים עם קליפות וס"א שמנגדים 
לאלוקות ושם ועושה שם דירה לו ית' )לא ע"י שמחפש גילוי הטוב והקדושה שמסתתר 
בתוכם מלפנ"כ, כיון שאדרבה, כל קיומם הוא "נגד ה' ממש", אלא( ע"י ששובר ומבטל 

לגמרי את הס"א . . באופן של התחדשות".

21( כלה"ק שם "גילוי אלוקות בעולם . . קשור עם המציאות של העולם גופא".
22( ע' 21 ואילך.

23( המשך תרס"ו בתחילתו. ד"ה שוקיו שם פי"ט.
24( ע' 22-4 שם, בתרגום מאידיש.
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ולכן הם אינם יכולים להיות כלים לאור האלוקי, ורק ע"י כח העצמות ש'נתאווה' נתן 
לישראל את הכח לעשות את הדירה "באופן של בריאה חדשה לגמרי".

מכל הנ"ל מובן, שהדירה לקב"ה נעשית בתחתונים דוקא, באופן ששוברים את מציאות 
העולם, ולא באופן שמגלים את מהותו הפנימית, כיון שא"כ אי"ז תחתונים בשלימות.

ד
ב' קצוות במהות העולם והעבודה בו

ולכאורה צריך להבין:

ובודאי לא כך מתחילת  כלי לקבל אלוקות,  אינו  הנ"ל מובן, שהעולם  ח"ו  בלקו"ש 
בריאתו, אלא שבמהותו הוא "תחתון שאין תחתון למטה הימנו", ואין בו שום מעלה כלל, 

אלא נדרש לשנותו ממהותו לגמרי, כמו בריאה חדשה.

ולכאורה, הרי מבואר רבות )כנ"ל בתחילת הענין( שהעולם נברא במהותו כדבר אלוקי, 
וא"כ זהו רק "שינוי החוזר לברייתו - )ש(לאו שמיה שינוי", ועצם מהותו הוא אלוקות?

ובסגנון אחר:

בחי"ז הנ"ל )ובכ"מ( מבאר באריכות שהעולם לא צריך לשינוי והוספה על מהותו, אלא 
רק גילוי מהותו.

ובח"ו מסביר )לכאורה( ההיפך, שדרך העבודה בעולם, זה ע"י "ששובר ומבטל לגמרי", 
כיון ש"אין לו כלל שייכות לאלוקות", והעבודה היא "באופן של בריאה חדשה לגמרי".

לשנותו  שצריך  או  בעצם,  )קדושה  העולם  של  מהותו  מהי  )א(  להבין:  צריך  וא"כ 
ולהפכו ממהותו(. )ב( בהתאם לזה - מהי העבודה שנדרש מהאדם כהתעסקות עם העולם.

ונצטרך לומר, שיש ב' סוגי עבודה בעולם: א. עבודה בשבירת העולם. ב. עבודה עם 
מהותו האמתי של העולם. כדלקמן.

ה
ב' מצבים בשייכות העולם לאלוקות

ונקודת הביאור בזה בפשטות:

מצד עצמו )כפי שנראה בחיצוניות( - אינו כלי לאלוקות, כיון שלפי מנהגו  העולם 
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הטבעי של העולם אכן אינו שייך לאלוקות כמו שהוא כעת - "מלא קליפות וס"א והרשעים 
גוברים בו".

וכדי שיהיה הדירה בתחתונים צריך לשנות במהותו, עד שיהיה בו אלוקות. וכלה"ק25: 
"הגילוי אלוקות . . יהיה מצד גילוי אוא"ס הבל"ג שמאיר בכל מקום, אבל לא מצד העולם 

גופא . . ולכן יהיה אז הגילוי . . כמו דבר נוסף על מציאותם".

מנהג  שינוי  יהיה  לא  בה  המשיח  בימות  הראשונה  לתקופה  ביחס  הינה  זו  ועבודה 
העולם, "אלא עולם כמנהגו נוהג"26.

אך מצד מהותו הפנימי של העולם - אינו מעלים כלל על אלוקות. וזה שיש כעת העלם 
על אלוקות, זהו רק "שינוי החוזר לברייתו )ש(לאו שמיה שינוי", וא"כ לא צריך לשנות את 

העולם, אלא רק לגלות את ענינו האמתי.

וזהו העבודה ביחס לתקופה השניה, "שיהיה שינוי וחידוש במע"ב . . שהגילוי בעולם 
)והביטול בהנבראים( יהיה גם מצד טבע וגדר העולם גופא"27.

ו
מהות העולם בימוה"מ

עפ"ז מובן מהי מהות העולם, ומהו עבודת היהודי בעולם בהתאם לזה, שאכן ישנם 
ב' אופנים בגילוי אלוקות בעולם בזמן הגלות28, וכנגדם ג"כ יהיה בב' התקופות בימות 

המשיח:

א. יהיה גילוי אוא"ס בעולם, אך הגילוי שבו יהיה כהוספה על מציאותו האמתית, אלא 
שהעולם לא יתנגד. וזה יהיה בתקופה ראשונה, שלא יהיה שינוי מנהגו של עולם, והעולם 

לא יהיה אלוקי מצ"ע.

ב. יהיה גילוי אוא"ס בעולם, ואז יתגלה שהעולם במהותו - קדוש ואלוקי, וא"כ הגילוי 

25( מלוקט ב' ע' קפד, מאמר ד"ה פדה בשלום תשמ"א.
26( הל' מלכים ומלחמות ומלך המשיח יב, א.

27( לקו"ש חי"ז שם בהע' 34. 
28( בהבא לקמן ראה ג"כ לקו"ש חט"ו ע' 379-380 ובהנסמן שם.
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אלוקות יהיה באופן של "וראו כל בשר" - מצד העולם עצמו29, ולא כהוספה על מציאותו. 
וזה יהיה בתקופה השניה בה יהיה שינוי במנהגו של עולם30.

וזהו ג"כ אופן עבודת היהודי לפי מצב העולם. לגבי התקופה הראשונה נדרש עבודה 
לשנות את הטבע שאינו תואם לגילוי אלוקות, ע"ד עבודת אתכפיא. ועבודת היהודי לגבי 

התקופה השניה היא בטבע הנברא, ע"פ טבעו הפנימי, ע"ד עבודת האתהפכא31.

וע"פ הנ"ל מובן שאין סתירה כלל, כיון שאכן יש שלב בו העולם הוא כלי, ולא צריך 
לשנותו, אך השלב שלפנ"ז - לפני תקופה השניה - הוא זמן העבודה באופן של חידוש 

בעולם32.;

29( ובפשטות מדובר על ב' סוגי עבודה )לא רק בימות המשיח ובתקופה הב' שבה אלא( גם בזמן הגלות. 
ואולי יש לקשר זה, עם המבואר שיש ב' סוגי עבודה לגבי ימות המשיח א. ימוהמ"ש בזמן הגלות, ב. ימוהמ"ש 

כשלעצמם. והרמב"ם מחלק זה להלכות תשובה, והלכות מלכים. ראה הדרן על הרמב"ם תשמ"ט ס"ד.
30( וכן מבואר בהדרן על הרמב"ם תשל"ה, נדפס לקו"ש ח"מ מילואים ח"א ע' 35 ואילך. ושם מבאר בהע' 
52 )ע"פ המבואר באריכות בפנים( ב' בחינות בפעולת גילוי אלוקות בעולם בגאולה: א. שינוי מציאות. ב. גילוי 
המהות. וזלה"ק שם: "פעולת המצוות בעולם )מצד הבחינה ד"מצוי"( היא כעין הוספה על מציאותו, היינו: 
שגם לאחרי קיום המצוה נשאר הוא במציאותו הקודמת, אלא שנשלם החסרון . . ע"י שניתוסף בו שינוי ע"י 
פעולת המצוה. אבל כדי שהמצוות יפעלו בעולם ביטול מציאותו הקודמת - הוא דוקא מצד הבחינה ד"אינו 

מצוי"".
31( ומה שמבאר בלקו"ש חכ"ה ע' 427 ואילך, שצריך לשבור את הקליפות ולשנות את מהות העולם - 
53 שזהו דוקא באופן שהתחתונים עצמם מצד ענינם הם יהיו דירה לו  "חידוש גמור", וממשיך שם בהערה 
ית', שלכאורה אינו עולה בקנה אחד עם ביאור זה )שבדרך פשיטות הכוונה - מצד התחתון, ולא לשבור את 
הטבע(? אך בפשטות י"ל: כ"ק אד"ש מה"מ מבאר שם )ע' 429-430(, שאכן ישנם ב' סוגי עבודות: א. לעשות 
נדרש  'כלי',  ועשייתו  העולם  שינוי  לאחרי  ב.  העכשווי.  ממצבו  העולם  שינוי  ע"י  מגיע  שזה  כלי,  מהעולם 
להשתמש בזה שהעולם הוא כלי, וזה יותר קל, אך אי"ז כ"כ תחתונים, ואדרבה: לא בשביל זה נתאווה הקב"ה, 
כיון שאי"ז תחתון שאין למטה הימנו, שהרי הוא כלי, שיכול להכיל קדושה, וא"כ זה ענין הגילויים, ואי"ז ענין 
עוה"ז, שהרי העולמות העליונים נעלים יותר. ולכן, לאחרי שמשנים את העולם )היפך טבע העולם מצ"ע - 
שלב א' )ועיקרי( כמבואר שם(, ישנו השלב של להחדיר בעולם שהינו כבר כלי מוכן לקבל קדושה, שזהו"ע 

"בדרך פשיטות".
32( אלא שבהנסמן לעיל בהע' 27 מבואר ג"כ הסדר דהעבודה, בתחילה אהוי"ר - עבודה פנימית, שהיא 
כהוספה על מציאותו )שאינה בגלוי באופן של קדושה(, ולאחמ"כ כשנמשך אור הבל"ג יהיה שייך גם בגדרי 

הנבראים.
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 ביאור במשל שבריש 'שרש מצות 
התפלה'

יביא משל הצ”צ והסיוג בכך ע”פ ביאור ב’דרכי שלום’ / יעיר ע”כ מדברי כ”ק אד”ש מה”מ / יקדים ויביא הנכתב 
בספר הזכרונות בענין ל’כוון בשמותיו’ של הקב”ה / יבאר עפ”ז באופן חדש דברי הצ”צ בשורש מצוות התפילה / 

יבאר פירוש הבקשה כללית ופרטית / יבאר עפ”י הנ”ל פתיחת דברי הצ”צ ב’שורש’ דתפילה מדרבנן

 הרה"ת שלום שי' טל
כולל אברכים שע"י הישיבה

א
ביאור ה'דרכי שלום' במשל הצ"צ והקושיא עליו

בריש שורש מצוות התפילה כותב כ”ק אדמו”ר הצ”צ:

“ועל פי זה פשוט הוא שמצות התפלה אינה מיוחדת דייקא לכל אשר הוא מקורב 
וכיוצא, אלא גם לכל מי שצריך לבקשה, מצות עשה שיבקש  ועומד לפני ה’ כצדיקים 
על  כמו  זה  והרי  לא,  ופעמים  בקשתו  וימולא  יקובל  ופעמים  יתברך,  מהשם  בקשתו 
דרך משל המוסר בקשה למלך בשר ודם שיוכל כל איש למסור לו בקשה אף מפחותי 
הערך מאד ואפשר שימלא המלך משאלותיו כי מטבע הטוב והחסד של המלך לשמוע 
דייקא אל השפלים כו’, ואין לייחס זאת אל ענין ההתקרבות והריחוק כלל כי אם בבקשה 
כלליות בדבר גדול כו’ אבל לא לפרטי צרכי האדם כו’ וכמו כן הוא יתברך בענין התפלה 

שמתפללים אליו ומבקשים ממנו הוא שומע תפלת כל פה כו’”.

ובביאור ‘דרכי שלום’ להרה”ח שד”ב קסלמן1 כותב על כך: “צריך להדגיש כאן שנקודת 
הדמיון בין המשל לנמשל היא רק ביחס לכך שפעמים תתקבל בקשתו ותפילתו של האדם 
יכול לבקש  אינו  אין המשל דומה לנמשל בכך שבמשל אדם שפל  ופעמים תידחה אך 
בקשה כללית וגדולה מהמלך אבל בנמשל יהודי יכול לבקש כל בקשה מהקדוש ברוך 
הוא שדבר אינו נבצר ממנו ודבר קטן וגדול שוים לפניו ואכן בכל יום בתפילה גם הפשוט 

1( נכתב ע”י הרה”ח מרדכי בן יעקב.
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והשפל ביותר מבקש גאולה כללית לעם ישראל ואת ביאת המשיח וכדומה ולא רק בקשות 
פרטיות”.

אך יש להעיר על כך, דהנה בד”ה זאת תורת העולה תשכ”ד מצטט כ”ק אד”ש מה”מ 
משרש מצות התפלה קטע הנ”ל, ומבארו באו”א וזלה”ק:

“ויש להוסיף בדרך אפשר, שאדרבה אצל המרוחק שייך ענין התפלה יותר מאשר אצל 
המקורב, והביאור בזה שהמקורב ועומד לפני ה’ הרי הוא בביטול ועד שאינו מציאות 
לעצמו, ולכן גם כשחסר לו דבר מה אינו מרגיש את החסרון מצד ביטול מציאותו, ובמילא 
לא שייך אצלו כל כך ענין התפלה שענינה בקשת צרכיו. מה שאין כן המרוחק להיותו 
מציאות לעצמו, מרגיש הוא מה שחסר לו ומבקש זה, ולא עוד אלא אפילו אם החסרון הוא 
רק מה שנדמה לו, הרי כיון שבהרגשתו חסר הוא, הרי גם אז ישנה המצות עשה שצריך 

לבקש כו’, ונמצא שעיקר ענין התפלה הוא אצל המרוחק דוקא”.

גבוהה  מדריגה  היא  שתפלה  מקומות  בכמה  מהמבואר  לזה  סתירה  “ואין  ומוסיף: 
ובטל,  גם מלשון טפל  בענין הביטול כמרומז בתיבת תפלה כמו התופל שהוא  ונעלית 

שענין זה שייך אצל המקורב דוקא.

כי יש חילוק בין בקשות כלליות לבקשות פרטיות כפי שממשיך בהמאמר שם שזה 
שאין לייחס התפלה אל ענין ההתקרבות והריחוק כלל הוא בבקשות פרטיות דוקא שענין 
זה שייך לכל אחד ואחד, מה שאין כן בקשה כללית בדבר גדול הרי זה שייך דוקא להמקורב 
שהוא במדריגה גבוהה כו’. ויש לומר שזהו גם הענין דתפלת עשיר. . שהעשיר אינו מבקש 
בשביל עצמו כיון שלא חסר לו דבר כי אם בשביל אחרים, אלא שהחסרון שלהם נוגע לו 
כמו שחסר לו, שענין זה שייך למי שנמצא במדריגה גבוהה דוקא, מה שאין כן התפלה 

שאדם מבקש בקשה פרטית לעצמו הרי זה ענין ששייך לכל אחד ואחד”. עכלה”ק.

ומזה מוכח, שגם הפרט במשל שמתאר את החילוק בין בקשה כללית ובקשה פרטית 
בתפילתו  יהודי  אצל  לנמשל  דומה  הוא  גם  והריחוק  ההתקרבות  לענין  מתייחס  שזה 
לקב”ה, ולא כפי שכתב הרה”ח שד”ב קסלמן שפרט זה במשל אינו דומה לנמשל )כנ”ל(.

ועוד, שהרי מובן גם בפשטות שפרט זה נוגע לנמשל, דאל”כ איזה צורך יש להשמיענו 
פרט זה כאן, ובהכרח נוגע זה להבנת הענין לאשורו )וכדלקמן(.

יכול לבקש בקשה  - כיצד כל יהודי  ואם כן צריך להבין, א. הדרא קושיא לדוכתא 
כללית כביאת המשיח וכדו’ וכשאלת הרשד”ב קסלמן. ב. לאידך, מה נוגע להבנת הנמשל 

הוספת פרט זה במשל שבקשה כללית תלויה בהתקרבות אל המלך.
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ב
כוונה בשמותיו של הקב"ה

ויובן בהקדים: בספר הזכרונות2 מספר כ”ק אדמו”ר הריי”צ נ”ע על שיחה בין הרבנית 
דבורה לאה )הדודה של אדה”ז, אחות ר’ ברוך( לבין אמה הרבנית רחל )סבתו של אדה”ז(, 
אודות התואר של “ר’ יואל בעל שם” שתוכנו כפול: א. “כל דבר המעולה במינו נק’ בעל 

שם”. ב. “לפי שהיה בקי בתורת הקבלה”.

ומוסיפה הרבנית ומספרת לבתה: “אלוקינו ית’ אדון עולם יש לו כמה שמות, מהם 
אנו  פעם  ובקשותינו,  תפלותינו  בנוסח  אותם  מזכירים  ואנו  לנו  הגלויים  שמות  שבעה 
כנסת  אנשי  לנו  קבעו  אשר  כפי  אחר,  בשם  ופעם  זה,  בשם  שבשמים  לאבינו  קוראים 
הגדולה, שהם ידעו על פי הקבלה המסורה להם מדור לדור טעמי השמות, וכל שם ושם 
פועל פעולה מיוחדת וצריכים לדעת בכל שם ושם אופן פעולתו ואופן קריאתו במבטא 
המותר, והצדיק ר’ יואל ידע את תוארי השמות קריאתם ופעולתם ומשום זה נקרא בתואר 

בעל שם שידע לכוין בשמותיו של הקב”ה ולפעול על ידם”.

הרבנית דבורה לאה המשיכה להתענין ושאלה על סבה שהיה תלמיד של ר’ יואל - 
האם גם הוא עשה מופתים וידע את שמותיו של הקב”ה? על כך ענתה לה אמה כי גם אביה 
ידע את השמות, אך לא עשה איתם מופתים כי השימוש עם השמות הוא רק למי שקיבל 
רשות או שנצטווה על כך מבית דין הגדול שבשמים, וגם אדם שכזה רשאי להשתמש בזה 

רק לטובת הרבים או לקדש שם שמים אך לא לצרכיו הפרטיים.

הרבי הריי”צ מספר כי הסבר זה עשה רושם עז על הרבנית דבורה לאה, ובעקבותיו 
הפעולות  פועל  ית’  הא-ל  אשר  אמא  לי  אמרת  “את  אמה:  לפני  נוספת  העלתה שאלה 
על ידי קריאת שמות. ומבטא קריאת השמות הלא הוא רק ליחידי סגולה היודעים את 

מבטאם, אם כן מה ענין התפלה ופעולתה לאלו שאינם יודעים לכוין בהשמות?

לי שתים; שאת  זאת מראה  ושאלתך   - - אמרה הרבנית  בתי  גדולה שאלת  “שאלה 
מקבלת בטוב מה שהנני מספרת לך. ואשר את מקיימת מה שהוריתיך שתשאלי כל דבר 

המסופק לך, אפילו ספק קל.

“דעי בתי כי אין לך מעולה מן האמונה הפשוטה בבורא ברוך הוא ואין לך משובח 
יותר מתום הלב האמונה הפשוטה בתום לב בא-ל אחד שהוא הבורא ומנהיג את עולמו 
בחסד ובריותיו ברחמים, הנה זהו מהותו ועצמו של היהודי, ומכיון שהיהודי מתפלל בתום 

2( ח”ב פרק צ”ג.
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לב לאבינו שבשמים הנה תפלתו נשמעת גם אם אינו יודע לכוין בשם להספיק הדרוש לו 
במחי’ וכלכלת גופו ומזונות נפשו המוסרי’ ורק הדברים היוצאים מגדר הרגיל באים על 
ידי קריאה בשם בכוונה על ידי הצדיקים, ואמשול לך משל למה הדבר דומה לאב המספיק 
מזונו הכללי והמוסרי של ילידו ואין היליד צריך רק לקרא בשם אביו אבא פרנסני אבא 
החלימני אבל כשיש לו להיליד בקשה מיוחדת היוצאת מדרך הרגיל אז הנה הוא צריך 
לשדל את אביו לקרותו בכמה שמות להתרפס לפניו ולהתחנן לו עד אשר האב ממלא 
את בקשת בנו ולפעמים הנה לסבה מן הסבות אין האב ממלא בקשת ילידו רק על ידי 

אמצעות אחר המבקש רחמים עבורו”. עכ”ל.

ג
ביאור משמעות הבקשה כללית ופרטית

על פי הסבר זה מספר הזכרונות, ניתן לבאר את המהלך הכללי של תחילת הביאור 
בשרש מצות התפלה באופן חדש.

בהשקפה ראשונה ושטחית, נראה כי הקטע הראשון מהווה פתיחה גרידא לכל ההמשך 
שלאחריו, והיינו שבתור הקדמה לביאור בענין הייחודים העליונים )ריש ס”ב וס”י ואילך(, 
השמות שבתפלה )סעיפים ב’- ו’(, ענין “ולא למידותיו”, “הדבק במידותיו” ו”אני מתפלל 
ז’ – ט’(. וכו’. אזי מקדים הרבי הצ”צ ביאור במעלת מצות  לדעת זה התינוק” )סעיפים 

התפלה ושייכותה לכל.

אך, לפי הסבר הנ”ל מס’ הזכרונות, ניתן לומר כי הקדמה זו במעלת התפלה ושייכותה 
לכל אחד נוגעת ואף מהווה יסוד לכל הביאור שלאחרי זה בענין השמות )כדלקמן(:

הענין הראשון המתבאר בתחילת שורש מצוות התפילה עוסק במעלת הכוונה בשמות, 
ועל אף שישנו הענין ד”אני מתפלל לדעת זה התינוק” מכל מקום ישנה הוספה על ידי 

הכוונה בשמות3.

ואם כן ניתן לומר שזהו גם תוכן המשל שבריש שרש מצות התפלה, שמחלק בין בקשה 
כללית ובקשה פרטית מהמלך.

שלגבי בקשה פרטית אין ליחס קירוב וריחוק ואדרבה “מטבע הטוב והחסד של המלך 
לשמוע דייקא אל השפלים” וכמו כן בנמשל - כשמדובר בנוגע ל”מזונו הכללי והמוסרי 
של ילידו ואין היליד צריך רק לקרא בשם אביו אבא פרנסני אבא החלימני” שכן הוא אצל 

3( כמבואר בס”ט בענין “סוד תוספת”.
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הקב”ה שבזה “השם יתברך שומע תפלת כל פה”, שכל זה מתאים עם המבואר בהמשך 
המאמר בענין “אני מתפלל לדעת זה התינוק”.

מה שאין כן לגבי בקשה כללית בדבר גדול שלזה צריך להיות הקירוב אל המלך )כגון 
שר וכדו’(, ובנמשל - בדוגמת “גירוש הלא טובים ורפואת החולים” )פעולותיו של ר’ יואל 
בעל שם( שכן הוא בנוגע לשמותיו של הקב”ה שגם מי שיודע ומבין בהם לא רשאי לפעול 
על ידם בעולם אא”כ ניתנה לו רשות מבית דין של מעלה או שנצטווה על כך וגם זה רק 
לצרכי הרבים או לקידוש שם שמים אך לא לצרכיו הפרטיים, שזה מתאים עם המבואר 

בהמשך המאמר בענין “לכוון בשם”.

ובזה יובן הצורך להדגיש ולהשמיענו פרט זה במשל שבקשה כללית תלויה בהתקרבותו 
יכול לבקש מהקב”ה על ביאת המשיח וכדו’,  אל המלך. ומאידך מובן גם כי כל יהודי 
כיון שבקשה כללית ובקשה פרטית אין הכוונה בזה לקשה עבור יחיד או עבור ציבור, 
אלא הכוונה לבקשת צרכיו, היינו בקשות רגילות ונצרכות. ובקשה כללית כוונתה, בקשה 

היוצאת מדרך הרגיל לשנות ולפעול דברים חדשים בעולם.

ואילו הבקשה אודות ביאת המשיח ובנין בית המקדש הרי היא בקשה פרטית לכל 
דבר, ואינה בקשה היוצאת מדרך הרגיל4 והרי היא חלק מפרטי וצרכי האדם ]הן מצד זה 

שהאדם יוכל לקיים כל התומ”צ בשלימות, והן מצד השלימות בגשמיות שתהי’ אז[.

וזה מתאים גם עם הביאור שבד”ה זאת תורת העולה הנ”ל, שבקשה כללית שייכת 
דוקא לתפילת עשיר - מי שהוא במדריגה גבוהה שמתפלל על אחרים בגלל שחסרונם 
נוגע עבורו - וכפי שמביא שם בהמשך הדברים שתפילתו היא “מדינה פלונית היא חריבה 
והיא שלך גזור שתיבנה”, שבקשה זו כלל אינה שייכת לבקשת צרכיו ומילוי חסרונותיו, כי 
בקשת צרכיו קאי על אור הממלא ואפילו על אור הסובב5, ואילו תפלת עשיר היא תפלה 

מעשיר שלא חסר לו כלום, ותפילתו היא להמשיך עצמות אוא”ס.

4( ובפרט שזוהי חלק מתכלית הבריאה, ובפרט לפי דברי הרמב”ם ש”עולם כמנהגו נוהג”. ואכ”מ.
5( ראה גם ד”ה וארא אל אברהם תשל”ה סעי’ ד’ ואילך )סה”מ מלוקט ח”ה ע’ קל”ט(. ד”ה תפלה למשה 

תשכ”ט סעי’ ד’ ואילך )סה”מ מלוקט שם ע’ רכ”ג(. 
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ד
ביאור הטעם שמביא הצ"צ דתפילה מדרבנן

גם הפתיחה לשרש מצות התפלה מיוסדת על השיטות  לומר שלכן  ניתן  זה  פי  על 
שמצות התפלה היא מדרבנן וכפי שמבאר כ”ק אד”ש מה”מ6 וזלה”ק:

“לכאורה יש להקשות . . ממה שמצינו בכמה מקומות בחסידות וגם בתניא שהתפלה 
היא א’ מתרי”ג מצוות ולפעמים איתא שהיא מצוה דרבנן ואיך יתאים הדבר עם המבואר 
לעיל שהיא יסוד כל המצוות והביאור בזה שישנם כמה ענינים בתפלה: יש בתפלה ענין של 
בקשת צרכיו שיתפלל האדם ויבקש בעת מן העתים אשר יצטרך לדבר מן הדברים, וענין 
זה הוא ענין פרטי ונמנה במנין המצוות. משא”כ ענין התפלה שנתבאר לעיל הוא כללות 

הדביקות בהקב”ה שזהו יסוד כל המצוות ומצד זה לא נמנית התפלה במנין המצוות”.

שמזה מובן שכאשר נוקטים את השיטות שמבארות שמצות התפלה היא מדרבנן, זהו 
מפני שמדברים בדרגה של תפלה נעלית יותר - דביקות והתקשרות באלוקות, ולא בדרגת 

התפלה הבסיסית - בקשת צרכיו.

ולכן בשרש מצות התפלה שבו מבואר בארוכה המעלה בכוונה בשמות וענין היחודים 
העליונים, שביאור זה שייך יותר להתקשרות ודביקות באלוקות שבתפלה, מביאים דוקא 

את השיטות שמצות התפלה היא דרבנן.

וזהו שמיד מסייג ומגדיר, שמה שהתפילה הוא מדאורייתא זהו בקשת צרכיו שהיא 
שורש האמונה שיהודי יודע שהקב”ה משגיח על כל עניניו ומצד ענין זה הרי התפלה היא 

שייכת לכל אחד ולא רק לצדיקים.

אבל היסוד של המאמר הוא דוקא שזוהי תפלה דרבנן שענינה התקשרות ודביקות 
באלוקות - כוונה בשמות וייחודים עליונים, וכמו כן ענינה הוא חוט השדרה כפי שמבאר 
דעת  את  הצ”צ  אדמו”ר  מדגיש  התפלה  מצות  “שבשרש  מה”מ7:  אד”ש  כ”ק  ומדגיש 
הפוסקים שס”ל שהתפלה בכל יום אינה אלא מדרבנן”. וכפי שמוסיף שם: “זוהי ההקדמה 
לכל אריכות הביאור דשרש מצות התפלה המשתרעת על יותר מארבעים פרקים”. ויש 

להוסיף בזה, בעזה”י.

6( בשיחת שחוהמ”ס תשכ”א.
7( בשיחת ש”פ בחוקתי תשד”מ.
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בלי גבול בעולמות בי"ע
יביא החילוק בכללות בין עולם האצי’ לבין עולמות בי”ע בענין הצמצום וההשפעה על הנבראים בבי”ע / יביא הטעם 
לגבול שבבי”ע - שזהו בשביל ענין המלוכה ששייך בנפרדים דוקא / יבאר שהנבראים בבי”ע הם למעלה ממספר 
ממש / יקשה בזה על המבואר לעיל שבבי”ע הנבראים הם גבול / יביא המבואר שבג”ע יש עליות לאין קץ ובל”ג 
/ יביא ממק”א שהתענוג של ג”ע הוא גבולי ויקשה על הנ”ל / יחקור ב’ אופנים בגדר דבל”ג / יבאר דזה תלוי האם 

מסתכלים מצד בי”ע או מצד הבל”ג / עפ”ז יישב כהנ”ל

 הת' אריאל שי' מימון
תלמיד בישיבה

א
מקורות בחסידות על הגבול בבי"ע

בענין החילוק בין עולם האצילות לעולמות בי”ע המבואר בחסידות בהרחבה, ידוע1 
בי”ע  כליו( הוא התפשטות מאוא”ס, שלא כעולמות  והן  )הן אורותיו  שעולם האצילות 
שנבראו כמציאות נפרדת לאחר צמצום אוא”ס, ובכללות צמצום זה הוא ע”י האותיות 

דספירת המלכות, שהן משמשות פרסא המבדלת בין אצילות לבי”ע2.

צמצום  ללא  מוגבל(  )הבלתי  מאוא”ס  התפשטות  הן  דאצילות  שהספירות  וכיון 
)המעלים ומסתיר את( האור, לכן באצילות הספירות הן בבחי’ בלי גבול בדוגמת האור 
המאיר, ומאחר שאוא”ס שורה שם בגילוי )ע”י החכ’3( על כן איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי 

חד בהון4, שאפי’ הכלים דאצילות הם אלוקות ממש.

1( סה”מ תרנ”ט ע’ לג-ד.
2( שם ע’ לה -ו, ע”פ הפרדס בשעה”כ ערך פרוכת.

3( דרמ”צ מצות נדרים ע’ 86. מצוות נ”ח ע’ 142. שורש מצוות התפילה אות יג )שם ע’ 242(. מצוות הלל 
ע’ קנ”א. סה”מ אעת”ר ע’ קכט.

4( הקדמת ת”ז )ג, ב(. אלא דבזה גופא יש חילוק בין היחוד דהאורות להיחוד דהכלים, דבאורות היחוד 
הוא עצמי עד שנעשים דבר אחד, לעומ”ז בהיחוד דהכלים ה”ז כשני דברים המתייחדים, וכמו גוף ונפש שאע”פ 

שמתייחדים עד שמשפיע א’ על זולתו, עכ”ז הם ב’ דברים המתייחדים )סה”מ תרנ”ט ע’ מד -ה(.
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 ]אלא שמאידך יש לכלים דאצילות את הכח לשאת את האוא”ס ולהגדיר אותו )חכמה 
וחסד וכו’(5.[ 

ע”י  נצטמצם  בתחילה  צמצומים:  כו”כ  ע”י  הוא  בי”ע  בעולמות  האור  גילוי  לעומ”ז 
מציאות  שנעשו  עד  באותיות  המאיר  הגילוי  על  המעלימים  דאצילות  דז”א6  הגבורות 
יש )שעי”ז נעשית בהם ההכשרה לקבל את הצמצומים שע”י המלכות כדלהלן(, ומשם 
הא’: צמצום מהותי8, כלומר, להחליש  נצטמצם עוד ע”י ספירת המל’ בשני צמצומים7, 
עוצמת האור על מנת לייצר אצלו שייכות לאותיות. והב’: לאחר שנצטמצם עוצמת האור, 
ישנו עוד צמצום לפרר את האור ולחלקו לחלקים רבים ונפרדים לאין קץ, ע”י שהאור 
נתעלם ונסתתר בתוך האותיות דמל’, עד שיורד האור לשרות בתוך תוכם של נבראים 

נפרדים ואף מנגדים לאלוקות ממש.

כהמלאכים  שבהם  הנעלים  )ואף  בי”ע  דעולמות  שהנבראים  לאחמ”כ  נובע  ומזה   
שאפי’  האלה9”  העומדים  )“בין  ועבודתם  בדרגתם  ומוגבלים  נפרדים  ה”ה  השכליים( 
עבודתם ברצוא ושוב ואהוי”ר הכל לפי קו המדה10( כיון שהאור הבלתי מוגבל הצטצמם 

ואינו מאיר בהם בגילוי.

ב
טעם הגבול שבעולמות בי"ע

לאחר כהנ”ל יש להציג כו”כ ענינים, דהנה ידוע שקודם בריאת העולמות עלה ברצונו 
הוצרך  וההתנשאות  המלוכה  מדת  את  לפועל  להביא  שבכדי  אלא  למלוך,  הקב”ה  של 

לברוא נבראים נפרדים דוקא11 )אין מלך בלא עם - לשון עוממות12(.

 והטעם לכך שלא די בנאצלים כדי למלוך ומוכרחים להיות נבראים נפרדים דוקא, 
הוא כיון שעל מציאות שהיא בקירוב אליו לא שייך כלל ענין המלוכה, וכמו המלוכה על 

5( שם ע’ מד. סה”מ אעת”ר ע’ קכז.
6( סה”מ תרנ”ט ע’ לו-ז.

7( שורש מצוות התפילה אות כ’ )דרמ”צ קכו, א(.
8( בסגנון אחר: צמצום באיכות ולא צמצום בכמות )חלון, נקב וכד’(, דהיינו שהאור עצמו משתנית מהותו.
9( זכריה ג, ז., היינו שאין באפשרותם להתעלות למעלה יותר מהמדריגה שנמצאים בה מתחילת בריאתם 

עד עתה, כיון שכל עבודתם היא במדידה שנמדדה להם בתחילה ולכן אין ביכולתם להגיע למעלה מזה. 
10( סה”מ קונטרסים קונ’ טוב לי תורת פיך ע’ שעח.

11( לקו”ת בלק סח, ג. סה”מ אעת”ר ע’ קכה -ז.
12( עמק המלך שער שעשועי המלך רפ”א.
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בניו, וכן אין לומר שהנפש מולכת על אברי הגוף, דזה שאנו רואים שאברי הגוף בטלים 
לנפש ועושים כרצונה אף שמצד טבעם אין זה שייך, וכמו13 שאם ירצה יוכל לנענע רגלו 
באש אף שאין זה מצד טבע הרגל, ואדרבה הרי זה נגד טבעה, מ”מ כיון שהרגל היא עצם 

א’ איתו )נפשו( ע”כ בטילה היא לרצון הנפש.

 וא”כ מובן שאין זה ענין המלוכה, כיון שהביטול של האיברים הוא מצד הקירוב דוקא 
)שלא כההתנשאות והריחוק דמלוכה(, ועוד שאין לו בחירה בביטולו )דהיינו שאם יחפוץ 
יוכל שלא ליבטל(, שהרי זה שבטל הוא בדרך ממילא מפני שמרגיש שהנפש מאוחד עמו 
ואין זה תלוי בבחירתו, וא”כ זו לא מלוכה, שהרי מלוכה היא דוקא על מציאות נפרדת, 
שהנברא מצ”ע אין לו ביטול, והוא מקבל ע”ע בקב”ע את המלך לשמוע בקול דברו ולקיים 

גזירותיו.

 ולכן הוצרך הקב”ה לברוא את עולמות בי”ע הנפרדים, שרק בהם נשלמת אמיתות 
ופרגוד שבין אצילות  נפרדת, הוא ע”י המסך  ענין המלוכה. אלא שכדי שיהיו מציאות 
לבי”ע שמסתיר על האור, שהרי בהתגלות אור הבל”ג מתבטל הכל כיון שכולא קמיה כלא 
חשיב, ואז לא שייכת מציאות נפרדת למלוך עליה, ו דוקא לאחר הסתרתו ע”י המסך, רק 

אז הנבראים דבי”ע נעשים נפרדים בעלי גבול ומדה, ואזי ניתן למלוך עליהם.

ג
סתירה לכאורה בין המקורות

בנוסף להנ”ל נאמר שם14 ש”אלו שהנבראים דבי”ע הם לאין קץ ומספר כחול הים אשר 
לא יספר”.

ויובן זה בהקדים משנ”ת15 שם עה”פ16 “והיה מספר . . כחול הים אשר לא ימד ולא 
יספר”, והביאור בזה הוא: דזה שהחול בקרבת הים נפרד ומפורר הוא מפני שהלחלוחית 
של הים שואבת את המים שנמצאים בחול, והחול נפרד ומתפורר לחלקים דקים, לעומ”ז 

כששורה בו הלחלוחית כברגב אדמה אזי הוא גוש א’ שלא נחלק לחלקים.

ונקודת החילוק היא, דבחול הים הרי החול מצ”ע הוא בגדר מספר רק שלא יספר 
מרוב, ובגוש אדמה הרי הוא בעצם למעלה מגדר מספר.

13( לקו”ת נשא כד, א.
14( לקו”ת שבהערה 11.
15( לקו”ת שבהערה 11.

16( הושע ב, א.
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וזהו ההסבר במה שהובא בתחילת הסעיף שיש ברואים לאין קץ ומספר, דהכוונה היא 
שאמנם אנו רחוקים ביותר מלהגיע למספר הסופי, אך אליבא דאמת הם אכן בגדר מספר, 
שהרי ניתן בפועל להתחיל ולמנות את החלקים הנפרדים, נמצא, שאע”פ שהנבראים הם 
נפרדים ומוגבלים - מחנה מיכאל בפ”ע, ומהלך ת”ק שנה וכו’, שלכן ניתן למלוך עליהם, 
מ”מ אין הם מספר ממש17, ורק שהם בגדר מספר, והסיבה לכך שיש בהם ענין שלמעלה 
כח הא”ס  בה את  חיותם ממל’ דאצילות שיש  והם מקבלים את  היא18, שהיות  ממספר 

לברוא יש מאין, לכן גם בנבראים שחיותם ממנה נשתלשל שהם למעלה ממספר.

והנה לכאורה צלה”ב, דממ”נ הרי אם אנו אומרים שבעולמות בי”ע התחיל ענין הגבול 
)וממילא רק באצילות ולמעלה הבל”ג(, א”כ איך אפ”ל שיש ‘אין מספר’ אמיתי בעולמות 
בי”ע, ואם נאמר שגם שם ממשיך ענין הבל”ג היינו דעבודת הנבראים דשם היא גם בלתי 
מוגבלת, א”כ מה החידוש בעולמות בי”ע ביחס לעולם האצילות שבגינו יותר שייכת שם 

המלוכה?

ד
סתירה נוספת לכאורה בבל"ג דהמדריגות בג"ע

מצינו  בג”ע  הנשמות  תענוגי  בענין  דהנה  להבין,  שצריך  נוסף  דבר  בהקדים  ויובן 
ריבוי  ישנם  בי”ע  ב’ קצוות הפוכים, דהנה בכ”מ19 מבואר דבהשגות דעולמות  לכאורה 
מדריגות לאין קץ, וכמ”ש20 ת”ח אין להם מנוחה, היינו, דאפי’ הצדיקים הגדולים כמשה 
אין קץ בהשגת  בג”ע העליון אלפי שנים, עולים תמיד בדרגתם עד  והאבות שנמצאים 

התורה שאין סוף לעומק ההשגות שבה. 

דיש  מאד”  מצותך  רחבה  קץ  ראיתי  תכלה  “לכל  עה”פ22:  על  מצאנו  בכ”מ21  והנה 
מפרשים23 המסבירים לשון פסוק זה: לכל תכלה - לשון כליון תשוקה ועונג שקאי אף על 

ג”ע, שאפי’ ההשגות דג”ע יש להן קץ וגבול )והוא שנהנין מזיו השכינה(.

17( לשון אדה”ז שם.
18( לקו”ת בלק שם.

19( אגה”ק סי”ז. לקו”ת פנחס עה, ג.
20( סוף מסכת ברכות.

21( דרמ”צ מצוות פו”ר )ע’ א, ב(. סה”מ תרנ”ט ד”ה לכל תכלה בתחילתו )ע’ צז ואילך(.
22( תהילים קיט, צז.

23( פי’ האבן יחייא עה”פ שם.
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ולכאורה איך יתיישב זה עם המובא לעיל שת”ח אין להם מנוחה, והיינו כפי שהוסבר 
לעיל שעולים תמיד ממדריגה למדריגה לאין קץ ע”י השגתם בתורה עומק לפנים מעומק?

ה
הקדמת הביאור - ב' מדדים

הנקודות  בב’  חקירה  ובהקדים  בד”א(,  )עכ”פ  בהנ”ל24  הביאור  לומר  יש  ואולי 
התמוהות הנ”ל )הן בענין האין קץ דהנבראים והן בענין האין קץ דההשגות דג”ע(, האם 
בפועל אכן יש גבול ומספר לנבראים וכן להשגות, ומה שאנו אומרים “לאין קץ” הוא תואר 
בלבד לכמות רבה ועצומה מאוד, אלא דא”כ קצת דחוק הלשון “אין קץ”, או שמא באמת 
אין גבול לנבראים וההשגות, ומה שאנו אומרים שיש הגבלה הכוונה לכך שהם נפרדים 

ומוגבלים כ”א כשהוא בפ”ע.

אך לפי”ז קשה על משנ”ת25 )הובא לעיל ס”ד( עמ”ש “לכל תכלה ראיתי קץ”, דאכן 
יש קץ וגבול להשגות הצדיקים בג”ע דהרי השגתם היא באור הממכ”ע וכנ”ל באריכות, 
ועוד קשה לפי”ז על משנ”ת ביחס לנבראים שהם מוגבלים ושונים כ”א מחבירו, שמזה שוב 

נראה שלא שייך בהם ענין הבל”ג?

ונראה לומר הביאור בזה, דאכן אמת כשני הצדדים אלא שניתן לחלק זאת בב’ סוגי 
)כלומר  בי”ע  עולמות  מתוך  והנבראים  ההשגות  את  מודדים  דכאשר  והיינו,  מדידה. 
מתוך דרגות שהשגתן היא באור הממלא דוקא( אזי הם בבחי’ אין קץ ממש )וכפי הלשון 
בלקו”ת(, שמצד הנבראים לא ניתן להגיע לסוף, כיון שהם עצמם נמצאים בתוך הגדרות 
הגבול וכלפיהם ענין זה הינו “אין קץ ממש”, והגבול שבנבראים מתבטא בכך שאפשר 
למנות כל חלק בפ”ע )היינו - להצביע על חלק ולומר שהוא בפני עצמו(, אך את כמות 

הנבראים לא ניתן למדוד.

לעומ”ז כפי שהדברים הם מהמדידה של הסוכ”ע, ששם “אין קץ” הוא בחי’ אין קץ 
אמיתי, כלפי מדידה זו אכן בעולמות בי”ע יש מספר קצוב וידוע )וכמ”ש26 מונה מספר 

לכוכבים(, והיינו שמצידו ודאי הדברים קצובים ומדודים.

24( ואולי אפשר לבאר כן אף בדברי הצ”צ בדרמ”צ )שורש מצות התפילה כ-כב( דמיישב שם הסתירה 
לגבי מספר גדודיו של הקב”ה, דמחד כתיב “היש מספר גו’” ולאידך “אלף אלפים”, עיי”ש ביאורו. ואולי ניתן 

להוסיף המבואר בפנים גם שם ואכמ”ל.
25( מקומות שבהערה 21.

26( תהילים קמז, ד.
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ו
ע"פ ב' הממדים ייתרצו ב' הסתירות

וכעת ניישב לפי”ז את הסתירות הנ”ל, ראשית לגבי חול הים שהובא כמשל לנבראים 
דבי”ע, דאכן הנבראים כפי שהם בעולם אינם יכולים למנות ולהגיע למספר הסופי של 
 - החלקים  אותם  את  למנות  ניתן  מפורדים  החול  שחלקי  דכיון  רק  אלא  החול,  גרגרי 

כבודדים )כל חלק בפ”ע כיחידה(.

וכמו”כ הנבראים דהעולם שכ”א אכן נפרד ושונה במדריגתו מחבירו שהרי זה מורה 
על הגבול שבהם, שלכן ניתן למנות כל נברא ונברא בפ”ע, אך באמת אין לנו אפשרות 

להגיע לכמות הסופית של הנבראים בעולם.

לעומ”ז מההשקפה דדרגת הסובב ששם כל העולמות בהשוואה א’, הרי אין הוא מוגדר 
הכל  ויודע  רואה  ודאי  אלא  הסופי,  למספר  להגיע  יוכל  שלא  לומר  ח”ו  העולם  בגדרי 

בשלימות בבריקה וסקירה אחת.

וכמו”כ בגרגרי החול שמצדינו אכן לא ניתן להגיע לסוף, אך מצד הסובב ודאי שיש 
מספר מדוד וקצוב ורק בסובב עצמו הוא באמיתות בלי מספר כלל.

כמו”כ י”ל בענין ההשגות דג”ע, דאכן מצד הצדיקים שנמצאים בג”ע, כיון שכל ענינם 
הוא שנהנין מזיו השכינה כלומר מהשגותיהם באור הממכ”ע שהוא מדוד ומוגבל, ע”כ 
מצד דרגתם כפי שהם שם אין הם יכולים להגיע לסוף ההשגות, דמצד עצמם כל עבודתם 

היא באופן מוגבל.

וע”כ אין להם מנוחה )רק לעת”ל וכו’(, שתמיד יעמיקו בהשכלותיהם. וזהו הא דכתיב 
“צדיקים אין להם מנוחה” ועולים תמיד ברום המעלות דג”ע.

אך פירשו הכתוב לכל תכלה ראיתי קץ, הוא שמצד דרגת הסובב שלמעלה משורש 
השגת הצדיקים, ודאי שיש גבול להשגתם, דאצלו כל ההשגות הן הגבלה ומדידה ולכן 

כתיב ראיתי קץ, שמצד דרגה זו אכן יש קץ מדוד ומספר אמיתי.

לסיום הענין: ישנם ב’ סוגי מדידה בענין הבלי גבול: א. מצד אור הממלא, דמה שהוא 
ב. מצד אור הסובב, דרק מה שהוא בלי גבול אמית  בריבוי עצום ה”ה חשוב כאין קץ. 

יחשיב בלי גבול כיון דכל העולם בסקירה אחת כלפיו.



758      שערי ישיבה   

ביאורים ב'תורה אור'
יבאר דיוק אדה"ז בתו"א בדוגמא מ'למשפחותיכם' לענין התכללות הע"ס / יבאר הדיוק בדוגמא מ'ברוך' לענין 
ה'אותיות' / יבאר הדיוק בדוגמא דוקא מ'אברהם' ו'יעקב' לשם האדם / עד"ז יבאר דיוקו במק"א בדוגמא מ'אברהם' 
דוקא לחקיקת שם האדם / יביא ב' מקומות בתו"א שמביא משל לענין השמחה / יקשה מדוע מביא בב' המקומות 

ב' משלים שונים / יבאר זה עפ"י תוכן הענינים המובאים בב' המאמרים

 הת' יוסף יצחק שי' אנקווה
תלמיד בישיבה

הקדמה:

להלן נראה כמה דוגמאות מענינים שמביא אדה"ז בתו"א, אשר ממבט ראשון נראה 
כביכול שדוגמאות אלו הם רק "על דרך משל", אמנם לאחר העמקה בתוכן הדברים אותם 
מבאר אדה"ז במאמר זה, נוכל לראות )בד"א כמובן( מדוע בחר אדה"ז בדוגמאות אלו 

דוקא*, וכדלקמן:

הערה א':
"למשפחותיכם" - דוקא כדוגמא להתכללות הע"ס

בתו"א פרשת נח1 מביא אדה"ז מ"ש בע"ח שיש עקודים נקודים וברודים - ומבאר, 

1(*"כל ענין בתורה הוא בתכלית הדיוק", מילים אלו נאמרים רבות בתורת כ"ק אד"ש מה"מ. ובעקבות 
זאת מדייק בכל דבר ובכל ענין, וגם כאשר מובא כמה ענינים במקום אחד טורח לבאר איך קשורים ענינים אלו 

למקום זה דוקא ומדוע נאמרו בצורה זו ובסדר זה דוקא וכו'.
כך הוא בכל דבר, ובפרט במאמרי רבותינו נשיאנו )עיין מאמר ד"ה "איכה" תשל"א. ספה"מ מלוקט ח"א 
ע' קי"ט ואילך(, אשר כ"ק אד"ש מה"מ מדייק בכל פרט, גם בדבר שנראה כביכול חיצוני ולא מוכרח לפשוטם 
של דברים, אם הם נכתבו, ובסדר זה דוקא - הרי זה הוכחה שיש בזה תוכן פנימי ועמוק אותם רצו רבותינו 

נשיאנו להעביר.
ישנם דברים שנראה ישר מתוכן דבריהם, מדוע בחרו לבאר בצורה זו ובסגנון זה דוקא. אך ישנם דברים 
שלא נראה כ"כ הקשר הישיר לדבר אותו מבארים, ובכ"ז מבאר כ"ק אד"ש מה"מ גם פרטים אלו, עד כדי כך 
שפעמים מקשר כ"ק אד"ש מה"מ את מספר העמוד לתוכן הכתוב בו )עיין מאמר ד"ה "אני לדודי תשמ"ו. נדפס 

בסה"מ מלוקט ח"א ע' תס"ז ואילך(.
 מאמר ד"ה "ויאמר ה' הן עם אחד".
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"שבעקודים כל הע"ס עקודים בכלי א' ואין שם שום התחלקות כלל לע"ס, ובנקודים הוא 
שנחלקו לעשר נקודות, וברודים הוא עולם התיקון בחי' פרצופים".

ובחצאי עיגול מבאר ההבדל והאין ערוך שבין הספירות הנמצאים בהתכללות בעקודים 
לבין הספירות שנמצאים כל אחד בפ"ע בנקודים, וז"ל: "והרי מובן שאין ערוך כלל בחינת 
חכמה כשהיא בפ"ע לבחי' הכוללת כל הע"ס יחד ממש, וכמו שאין ערוך אות אחת נפרדת 

מתיבת למשפחותיכם עד"מ לגבי התיבה כולה כשיהיו כל האותיות יחד".

וי"ל ע"ד הרמז, שאדה"ז מביא בתור דוגמא לאותיות הכלולות בתיבה א' דוקא את 
התיבה למשפחותיכם כי: 

א. מבאר את התכללות הע"ס שזהו"ע של "משפחה", אחדות - התכללות, כפשוט. 

ב. תיבת למשפחותיכם כוללת 10 אותיות מתאים עם מה שמבאר על התכללות העשר 
ספירות.

הערה ב':
"ברוך" - דוקא כדוגמא לאותיות

בתו"א פרשת וישב2 מבאר אדה"ז ענין שבירת הכלים:

"ופי' וענין השבירה של הכלים ושל הניצוצות כו'. הוא ענין התפרדותן לחלקים רבים, 
כמו עד"מ תיבת ברוך כשאותיותיה מצורפות בתיבה זו מתלבש בהן השכלה שהוא ענין 
הברכה, אבל כשיתפרדו הד' אותיות אלו זמ"ז להיות הבי"ת בפ"ע וכן הרי"ש וכו', אזי לא 

ימצא בהן התלבשות השכלה זאת כלל".

וי"ל ע"ד הרמז שאדה"ז מביא בתור דוגמא לאותיות המצורפות בתיבה אחת דוקא את 
המילה "ברוך" כי:

א. תיבת "ברוך" כוללת 4 אותיות מתאים עם מה שמבאר במאמר שתחילת ההתחלקויות 
הוא בארבע בחי', ולאחמ"כ מתחלק לריבוי מדריגות. 

- בחי' נשמות, בחי'  ג"כ, כמו שמבאר שבשבירת הכלים כמה בחי'  יותר  ובפרטיות 
מלאכים ובחי' כוחות אלוקיים, וככל שהכלים והניצוצות יורדים למטה, כך נעשה בהם 

ריבוי ופירוד יותר. 

ומבאר איך שהוא בבחי' המלאכים: "כי באצילות איהו וגרמוהי חד שהן בבחי' ביטול 

2( מאמר ד"ה "והנה אנחנו מאלמים אלומים" )כז, ג(.
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וכיון  כו'.  והריבוי  הפירוד  הפוך  שהוא  היחוד  בתכלית  עמו  ומיוחדין  למאצילן  אמיתי 
מחנות  ד'  והן   .  . והיה לד' ראשים  יפרד  שמגיע הנהר בראש הבריאה אזי כתיב ומשם 
שכינה פני אריה אל הימין פני שור כו' . . ובירידת המדרגה עוד נתחלק מיכאל שהוא בחי' 

פני אריה לקפ"ו אלף בחינות . . וכן מבחי' גבריאל".

וכמו"כ מבאר שבירת הכלים כפי שהוא בנשמות: "והנה כמו שהוא במלאכים כך עד"ז 
נמצא בנשמות שע"י ריבוי ירידת המדרגות בהשתלשלות העולמות מתפרדים לחלקים 
שרשי הנשמות בעולם  דגלי מדבר הם מספר  ד'  כי  כו'  ריבוי  בריבוי אחר  קטנים מאד 
הבריאה . . ואח"כ נתחלק להרבה נשמות פרטיים שבדגל מחנה יהודה וכן בשאר הדגלים 

והשבטים".

 כלומר, שתחילת ההתחלקות היתה בד' חלקים של הנהר )שהם ד' מחנות שכינה( ובד' 
דגלי המדבר, ומשם התפרד ונהיה בריבוי יותר, ריבוי אחר ריבוי כו'3.

בירורם,  "ברוך" מאחר שכל מטרת הנצוצות הוא בשביל  ב. משתמש דוקא בתיבת 
בך  ונברכו  וכמ"ש   .  . הברכה  "ענין  ב(:  )כד,  ויצא  בתו"א  כמבואר  הברכה4  ענין  שזהו 
כל משפחות האדמה ובזרעך שיהיו נברכים ונכללים כל בחי' הניצוצים שנפלו בשבה"כ 

בקדושתו של זרע יעקב".

הערה ג':
"אברהם" ו"יעקב" - דוקא כדוגמא לשם האדם

בתו"א5 פרשת תרומה מבאר אדה"ז ענין "שמותיו של הקב"ה" ע"פ דוגמא משם האדם:

נוגע  זה  אין  יעקב עד"מ הרי  או  "והענין שהוא עד"מ כמו שם האדם שנק' אברהם 
למהותו ועצמותו שעצמותו ומהותו של האדם הוא השכל ומדות שלו שהן שייכים בו 
גם כשהוא בפ"ע משא"כ שמו אינו צריך לו כשהוא לעצמו ואינו אלא בחי' חיצוניות שלו 

שעי"ז פונה לקוראו בשמו".

וי"ל ע"ד הרמז שאדה"ז מביא בתור דוגמא לשמות דוקא את השמות אברהם ויעקב כי:

3( לגבי כוחות אלוקיים לא מפרט שהיו דוקא ארבעה אלא כותב "וכמו שנמצא ענין השבירה שהוא בחי' 
מאד  רבים  לחלקים  שנתחלקו  ממש  האלוקיים  בכוחות  ימצא  כך  כנ"ל  ומלאכים  בנשמות  והפירוד  הריבוי 

ונתפזרו לבי"ע כו'".
4( להעיר שהדוגמא המובאת בחסידות בד"כ לענין הבירור, הוא מברכה על מאכל או שתיה שבזה מברר 

את המאכל או השתיה. עיין לדוגמא תו"א בראשית )ו, ב(. ובריבוי מקומות.
5( מאמר ד"ה "מי יתנך כאח לי וגו'" )עט, ג(.
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מחכמה  ש"אורייתא  מפני  הוא  אדם,  נקראת  שהתורה  שזה  מבאר  המאמר  במהלך 
במוחין  ומתלבש  מאיר  מהנשמה  הנמשך  החיות  כללות  "גילוי  שבאדם  וכמו  נפקת", 
. כך הוא עד"מ   . שבראש וע"י המוחין נמשך אח"כ הארה לכל אבר כפי מזגו ותכונתו 
למע' שגילוי כללות האור מא"ס ב"ה נמשך ומתלבש בחכמה וע"י החכמה נמשך ומתלבש 
בחכמה וע"י החכמה נמשך ומתלבש האור בכל הט"ס . . וע"כ אורייתא דמחכמה נפקת 

נק' אדם".

נוגע  לא  כמו שהשם  כל התורה שמותיו של הקב"ה, שהרי  נק'  זו  ומבאר שמסיבה 
לעצמות האדם כלל ו"אינו אלא בחי' חיצוניות שלו שעי"ז פונה לקוראו בשמו - כך לגבי 
א"ס ב"ה אפי' הח"ע ואי"צ לומר המדות עליונות אינן ערך כלל למהותו ועצמותו ית' . . 
והתהוות ע"ס נק' רזא דשמא קדישא שהוא רק בחי' הארה בעלמא שאינו נוגע לעצמות".

נמצא, שהחכמה ובמילא גם התורה המגיעה מהחכמה נקראים "שמותיו של הקב"ה" 
מכיון ש"אינו ערך כלל למהותו ועצמותו ית'".

ואולי י"ל שלכן מביא אדה"ז בתור דוגמא לשם דוקא את השמות אברהם ויעקב: 

דהנה אברהם קשור לבחי' החכמה והמדות כמ"ש בתו"א פ' יתרו6 "שע"י מצוה שהיא 
בחכמה ממשיך אוא"ס ב"ה בחכמה. וע"י מצוה שבחסד ממשיך אוא"ס ב"ה בחסד. והן הן 
שמותיו ית' והתלבשותו בחכ' וחסד . . ובזה יובן ענין המצוות שכתוב באברהם . . דהיינו 
. ע"י מדת ענוה   . שגרם ירידת והמשכת אוא"ס ב"ה והתלבשותו במדת החכמה וחסד 

המשיך ירידת אוא"ס ב"ה בחכמה וחסד".

ויעקב קשור כידוע לבחי' התורה )תפארת( כמובא בתניא7 ובכ"מ8.

החכמה  על  קאי  הקב"ה  של  ששמותיו  במאמר  המבואר  עם  אחד  בקנה  עולה  וזה 
והתורה הבאה ממנה.

ובהמשך לזה י"ל שבדוגמא זו מבאר ענין נוסף, דהנה לאחמ"כ מבאר אדה"ז ש"זהו 
בתורה  להתלבש  עילאה  חכמה  מבחי'  המשכה  להיות  וכדי  למעלה  שהיא  כמו  התורה 

דבריאה )שהיא התורה שלפנינו כי תלמוד בבריאה כו'( צ"ל ע"י צמצום".

להמשיכה  אך  למע',  שהיא  כמו  היא  נפקת"  ש"מחכמה  המדוברת  שהתורה  והיינו 
למטה צ"ל ע"י צמצום. ואולי י"ל שלכן מביא אדה"ז בתור דוגמא לשם )שהיא התורה 

6( מאמר ד"ה "משה ידבר והאלוקים יעננו בקול" )סז, ג(.
7( אגה"ק אגרת ז.

8( עיין לדוגמא לקו"ש חכ"ו שיחה א לפ' שמות, ובריבוי מקומות. 
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"עיקר  הנ"ל  יתרו  בתו"א  כמבואר  אשר  האבות  של  דוקא משמותם  נפקת"(  ש"מחכמה 
המשכות אברהם אבינו ע"ה היה בעולמות עליונים".

הנקראת  נפקת"  ש"מחכמה  שהתורה  במאמר  המבואר  עם  אחד  בקנה  עולה  וזה 
"שמותיו של הקב"ה", היא כמו שהיא בעולמות עליונים טרם ירידתה למטה9.

הערה ד':
"אברהם" - דוקא כדוגמא לחקיקת שם האדם

בנוסף ובהמשך למבואר לעיל י"ל עד"ז, לגבי מה שמבאר אדה"ז בתו"א פרשת תצוה, 
שמסביר הפסוק "ופתחת עליו פתוחי חותם":

הרי  כי  נצטיירו האותיות.  יסוד דאימא שבה  דבינה  אותיות  "הנה פתוחי חותם הם 
החכמה היא בחי' ברק ואין בה שום תמונה. רק בינה היא יש ושייך בה בחי' אותיות. כי 
אורייתא מחכמה נפקת ונתלבשה בבינה שהם תרין רעין כו' . . ואותיות אלו הם כדמות 
חותם החקוק בשעוה שנחקק שם אברהם עד"מ ואינו מערך ומהות אברהם עצמו . . להיות 

תורה התלבשות א"ס בחכמה לכן נק' חותם כחותם האותיות שהם על השעוה כו'".

והיינו שענין החותם הוא שאור החכמה מתלבש באותיות הבינה )כי החכמה מצ"ע אין 
בה ציור אותיות(.

וע"פ הנ"ל י"ל עד"ז גם כאן, דמכיון שאדה"ז מדבר על חכמה10, לכן מביא בתור דוגמא 
"אברהם" שענינו הוא להמשיך את אוא"ס בבחי' החכמה כמובא לעיל  דוקא את השם 
מתו"א פרשת יתרו "שע"י מצוה שהיא בחכמה ממשיך אוא"ס ב"ה בחכמה. וע"י מצוה 
שבחסד ממשיך אוא"ס ב"ה בחסד. והן הן שמותיו ית' והתלבשותו בחכ' וחסד . . ובזה יובן 
ענין המצוות שכתוב באברהם . . דהיינו שגרם ירידת והמשכת אוא"ס ב"ה והתלבשותו 

במדת החכמה וחסד . . ע"י מדת ענוה המשיך ירידת אוא"ס ב"ה בחכמה וחסד".

9( וזה שמביא דוקא את "אברהם" ו"יעקב" הוא ע"מ לרמז גם על החכמה והתורה שנקראים שמות, כמבואר 
בפנים.

10( ואע"פ שמדבר גם על התורה מ"מ י"ל שמביא בתור דוגמא רק את השם "אברהם", מכיון שכל המבואר 
כאן בענין התורה הוא כפי שהוא כלול ומלובש בחכמה, ולא בתור ענין בפ"ע.
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הערה ה':
בענין ב' המשלים המבוארים בתו"א

להלן יובא משל שמביא אדה"ז לגבי ענין מסויים, ובמקום אחר מסביר את אותו ענין 
ע"פ משל אחר, וע"פ הידוע גודל הדיוק במאמרי רבותינו נשיאנו ודאי שגם לזה יש תוכן 

פנימי ועמוק, וכדלקמן:

בתו"א פרשת תולדות11 אדה"ז את ענין הצחוק ותענוג העליון: "וזהו צחוק עשה לי 
אלוקים, כמשל הצחוק שעושים  ע"י שם  נמשך  העליון  ותענוג  אלוקים שעיקר הצחוק 
השרים שהוא מדבר חדש כמו מלחמת הארי עם חיה אחרת שמההתחדשות נמשך הצחוק 

והתענוג . . ולכן נק' יצחק ע"ש העתיד שלעתיד יהיה גילוי צחוק ותענוג זה".

ובפרשת ויצא12 מבאר ג"כ ענין הצחוק: "והנה יצחק הוא מלשון צחוק ותענוג וכמ"ש 
צחוק עשה לי כו' . . וכמו התענוג והצחוק שלמטה שאינו אלא מאיזה שינוי והתחדשות 
כמו למשל ציפור המדברת וכדומה שאין דרכה וטבעה לדבר, משא"כ מאדם המדבר אין 

מקבלים תענוג כלל לפי שדרכו בתמידות לדבר".

בהשקפה ראשונה נראה שבב' מקומות אלו מדבר באותו נושא ומביא ב' משלים, בכל 
מקום משל אחר, אך לאחר עיון בתוכן הדברים נראה שבב' מקומות אלו מדבר על ב' 

ענינים שונים ובהתאם לכך מביא משל בכל מקום לפי ענינו.

שבמשל  הוא,  המשלים  שבב'  התחדשות  סוגי  ב'  בין  ההבדל  בפשטות  ובהקדים: 
וכו' רק  מ'מלחמת הארי עם חיה אחרת' אין פה שינוי כלל שהרי דרך החיות להילחם 
שלגבי השרים ה"ז חידוש כי לא רגילים לזה אך ודאי שעצם מהות החיות לא משתנה. 
משא"כ במשל מ'ציפור המדברת' ה"ז חידוש בשינוי המהות, שהציפור מדברת - מה שלא 

קורה בד"כ, וחידוש זה אינו רק מצד השרים אלא שינוי בטבע הצפרים ג"כ. 

ועפי"ז י"ל בד"א, שבפ' תולדות מבאר אדמה"ז העבודה של ביטול היש לאין, וכלשונו 
שם: "ועל כן ירדה הנשמה למטה להיות עובד אלוקים . . והיינו לתקן ההסתר הנמשך 
. א"כ עיקר   . שעי"ז אתהפכא חשוכא לנהורא  והוא ע"י ביטול היש לאין  משם אלוקים 
הצחוק והתענוג עשה לנו השם אלוקים המסתיר ומעלים שבסבתו נמשך התענוג והיינו 

ע"י ביטול היש לאין",

11( יח, א. מאמר ד"ה "מים רבים".
12( כא, ג. מאמר ד"ה "ושבתי בשלום".
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לכן המשל המתאים יותר להביא הוא המשל מ'מלחמת הארי עם חיה אחרת' שאין פה 
שינוי המהות אלא התחדשות ושינוי הרגילות של האדם ומזה נעשה הצחוק.

משא"כ בפרשת ויצא מבאר העבודה של אתהפכא למהות אחרת )ביטול במציאות( 
וכלשונו שם: "והוא ע"י בחי' הבירורים שלמטה בבחי' אתכפיא ואתהפכא . . להפוך את כל 
המדות רעות שהם האהבה ורשפי אש של הבלי העולם או הכעס כו' להפכם שיהיו רק לה' 

לבדו ולהיות בבחי' ביטול הרצון לה' לבד ולא בבחי' יש ונפרד בפ"ע כו'",

לכן המשל המתאים יותר להביא הוא המשל מ'ציפור המדברת' שבציפור המדברת יש 
לא רק שינוי הרגילות אלא גם שינוי והיפוך מטבע הרגיל של הצפרים כנ"ל.

ומכיון שכל העבודה היא בסדר והדרגא מובן בפשטות שבתחילה )בפ' תולדות( מבאר 
אדמה"ז את אופן העבודה דאתכפיא ולאחמ"כ )בפ' ויצא( מבאר אופן העבודה דאתהפכא. 

דוקא  אתהפכא  של  באופן  העבודה  את  מבאר  שאדמה"ז  שהסיבה  בד"א  י"ל  ואולי 
בפרשת ויצא, הוא מכיון שהחידוש בעבודתו של יעקב בפרשת ויצא הוא בענין האתהפכא 
והשוואת הגשמיות לרוחניות למעליותא, בשונה מפרשת תולדות ששם ניכר רק שיעקב 
מקבל את הברכות במקום עשו )כביכול ביטול עשו ליעקב(, אך עשו לא מתהפך כלל 

ואדרבא.

יהודי ביציאתו מבאר שבע והליכתו  "בעבודתו של  "ויצא"14:  וע"ד13 המבואר בד"מ 
חרנה ישנם שני ענינים: )א( נוסף על ההתגברות של גילוי הרוחניות על העלם הגשמיות, 
ההשתוות  )ב(  גם  נפעלת   .  . לרוחניות  כלי  היא  אלא  מעלימה,  אינה  שגשמיות  באופן 
העצמות שלמעלה  גילוי  ע"י  מציאותם(  בגדרי  )גם  ורוחניות  גשמיות  בין  וההתאחדות 

משניהם". 

הגשמיות  בין  ההשתוות  הוא  ההוא"15  במקום  ב"וישכב  יעקב  של  שעבודתו  והיינו 
והרוחניות שהגשמיות מתהפך לטוב וקדושה כרוחניות, שענין זה מתבטא גם לאחמ"כ 

בהבירור שלעשיו עכ"פ מבחי' יעקב כמבואר שם בארוכה, עיי"ש. 

13( אך לא ממש.שהרי בד"מ מדבר בסוג ואופן אחר לגמרי שהשוואת הגו"ר מגיעה מצד העצמות שלמע' 
משניהם.

14( ס"ז. ועיין בכללות השיחה בביאור ע"ד השוואת הראש והרגל, גו"ר ובירור עשו.
15( ויצא כח, יא.
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בגדרי מצות תפלה
יביא דברי הרמב"ם בנוגע למצוות תפילה מדאורייתא / יביא דברי הלח"מ לגבי המקור לכך שהחיוב הוא בכל 
יום ומבאר הענין / יביא קושיית הרמב"ן על שיטת הרמב"ם שתפילה דאורייתא / יביא תי' הכס"מ בדעת הרמב"ם 
ומקשה עליו / יביא דברי הלב שמח בביאור הרמב"ם ומקשה עליו / יבאר הענין בדעת הרמב"ם / יביא מח' המג"א 
והט"ז בגדר חיוב התפילה לנשים ופסק השו"ע כהמג"א / יביא קושיית המשנ"ב בדעת המג"א / יביא תי' המחצית 
השקל ומבאר דבריו / יביא דברי המשנ"ב בדעת המג"א ומקשה עליו / יביא דברי הרא"ש במצוות לולב שנמסרה 
לדעתם של חכמים / יבאר דברי השו"ע והרמב"ם בענין תפילה ומצוות ת"ת / יבאר הנהגתו של רשב"י וחבריו / 

יבאר הנהגתו של בן עזאי / יביא דברי הפמ"ג בענין תשלומים במעריב ומצריך עיון בהם

 הגה"ח הרב גדליה שי' אקסלרוד
 אב"ד חיפה

א
המקור לתפילה בכל יום 

יום  "מצות עשה להתפלל בכל  וז"ל:  א',  א' הל'  כתב הרמב"ם בהלכות תפלה פרק 
שנאמר ועבדתם את ה' אלקיכם . . אמרו חכמים אי זו עבודה שבלב זו היא תפלה ואין מנין 
התפלות מן התורה ואין משנה התפלה הזו מן התורה ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה 
ולפיכך נשים ועבדים חייבין בתפלה לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא אלא חיוב 
מצוה זו כך שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקב"ה ואח"כ שואל 

צרכיו . . ואח"כ נותן שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו" עכ"ל. 

וכתב הלחם משנה שם, וז"ל: " . . ועוד קשה דמנין לו מכאן דהוי בכל יום? ובעל קרית 
ספר כתב לתרץ משום דכתיב ועבדתם את ה' ואין עבודה אלא תפלה ובסיפא דקרא אומר 
וברך את לחמך ואת מימיך ולחם ומים צריך בכל יום א"כ התפלה ג"כ היא בכל יום למה 

שאתה שואל צרכיך בה". עכ"ל.

ריבוי  מובא  ובתורה  עבודה  נקראת  דתפלה  דמכיון  לומר  יש  בפשטות  ולכאורה   
פסוקים שבני ישראל הם עבדי ה', כגון בויקרא )כ"ה נ"ה( "כי לי בני ישראל עבדים" ולכן 
פשוט שהעבד עובד את אדונו בכל יום ולכן אין מקום לשאלה מנין דמצות התפלה היא 
בכל יום. ובגמרא ברכות )כא, א.( "א"ר יוחנן ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו", ומובא 

על חסידים הראשונים שהיו עסוקים בתפלה ט' שעות בכל יום.
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ב
תי' הכס"מ על קושיית הרמב"ן והצ"ע בדבריו 

והנה בס' המצות להרמב"ם מ"ע ה' בהשגות הרמב"ן שם כתב על מ"ש הרמב"ם דתפלה 
היא מצוה מדאורייתא וז"ל: "ואין הכוונה בזה שכבר בארו חכמים בגמרא תפלה דרבנן 
כמו שאמרו בפ"ג דברכות )כ"א( לענין בעל קרי שקורא ק"ש ומברך על המזון לאחריו 
ואינו מתפלל והעלו הטעם בזה אלא ק"ש וברכהמ"ז דאורייתא ותפלה דרבנן. ובגמרא 
סוכה )ל"ח( אמרו גבי תפלה "ואם התחילו אין מפסיקין" והקשו מלולב דקתני "נוטל על 
שלחנו" אלמא מפסיק, והשיבו בדרך תימה "מאי קושיא הא דאורייתא הא דרבנן . . ועוד 
שמי שנאנס ולא התפלל בשחרית, ובמנחה נסתפק בעצמו ספק התפלל ספק לא התפלל 
א"כ לפי דבריו של הרב היה צריך לחזור ולהתפלל והם פסקו לעולם בכל ספק בתפלה 

שאינו חוזר ומתפלל מפני שהיא מדרבנן". עכ"ל הרמב"ן.

מן  הזאת  התפלה  משנה  "ואין  וז"ל:  הרמב"ן  השגות  לתרץ  כתב  שם  משנה  והכסף 
התורה כלומר מטבע התפלה הזאת והוא מלשון 'ושננתם' אלא באיזה נוסח שיזדמן לאדם 
בו ומעתה מה שאמרו בבעל קרי שאינו מתפלל היינו שאינו מתפלל תפלה זו בנוסח זה 
שלש פעמים ביום אבל אומר לעצמו תפלה קצרה פעם אחת ביום. אי נמי יש כח ביד 
. ומ"ש בסוכה דלתפלה דרבנן אין מפסיקין היינו לפי   . חכמים לעקור דבר מן התורה 
שכבר התפלל תפלה אחת ביום ההוא או נשאר לו שהות להתפלל אותה או יאמר תפלה 
קו' הרמב"ן  וכן מתרץ שם הכס"מ  חייב מן התורה" עכ"ל הכס"מ.  ביותר שהוא  קצרה 
בנסתפק לו אם התפלל שאינו מתפלל או שכבר התפלל שחרית והספק הוא על מנחה או 
שאמנם אינו צריך להתפלל כל התפלה אבל תפלה קצרה צריך להתפלל וכן רב יהודה 
שמובא שם בגמרא ברכות שלא התפלל אלא פעם אחת בשלשים יום אבל תפלה קצרה 
התפלל כל יום ולא הוזכר זה בגמרא להיות הדבר פשוט שלא תיעקר מצוה דאורייתא 

ממקומה עכ"ד.

מפסיק  אינו  ולכן  להתפלל  ביום  שהות  לו  נשאר  או  שכתב  מה  צ"ע  הכס"מ  ודברי 
באמצע סעודתו משא"כ בסוכה לא נשאר לו שהות ביום ליטול הלולב ולכן נוטל באמצע 
הסעודה. והמעיין שם בגמרא יראה שאלו דברי רב ספרא, אך רבא אינו סובר להעמיד 
באוקימתא זו - אלא מקשה עליה שמלכתחילה אין להקשות מסוכה לתפלה כי סוכה היא 

מדאורייתא ותפלה היא מדרבנן בלי היישוב שיש שהות או אין שהות?

וכן מה שתירץ הכס"מ שלתפלה אינו מפסיק באמצע סעודתו מכיון שהוא אומר תפלה 
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קצרה ובזה יוצא החיוב תפלה דאורייתא - צ"ע דבריו: מכיון דבגמרא לא מצאנו שום רמז 
לזה. ואם צריך להתפלל באמצע סעודתו תפלה קצרה לא הוי שתיק הגמרא מזה?

ג
דברי הלב שמח בדעת הרמב"ם וביאור דבריו

ובלב שמח שם על ס' המצות כתב ז"ל: ". . בספרי ולעבדו זו תפלה . . ובמצות עשה י' 
הביא ראיה לזה מן התוספתא כשם שנתנה תורה קבע לק"ש כן נתנו חכמים זמן לתפלה 
. . ולדידי לישנא דמשנתו של ר' אליעזר )שהובאה בס' המצות שם מצוה ה'( דייקא שהוי 
כו' לרמוז שעיקר התפלה  כו' ואמר מנין לעיקר תפלה  ליה למימר מנין לתפלה מצוה 
בלבד הוא מן התורה ושאר הדברים בזמנה ומנינה ונסחאה אינן אלא מדרבנן . . ולמה 
שהקשה הרמב"ן מבעל קרי שאינו מתפלל עד שיטבול אפילו עומד כמה ימים בקריו . . 
ולא היא כי הרמב"ם יפרש הא לא אתחיל לא יתחיל עד שירחוץ כלומר לא יתחיל אם יש 
שהות ביום ירחוץ . . ומ"מ אם רואה שפונה היום ואינו מוצא מים לא יפסיד התפלה אלא 
יתפלל בקריו" עכ"ל. ושם בלב שמח הביא דברי הרי"ף ורב האי גאון ותלמידי רבנו יונה 

בזה יעויי"ש.

ולכאורה מפשטות המשנה לגבי בעל קרי דברי הלב שמח צ"ע שאם הכוונה היא   
שאינו מתפלל רק כאשר יש לו זמן לטבול לפני שיעבור זמן תפלה א"כ לכאורה אם יש 
לו זמן לטבול לפני שיעבור זמן ק"ש לכאורה מדוע התירו לו לקרוא ק"ש לבעל קרי בלי 

טבילה?

ויש ליישב בדוחק דבריו שחששו שאם נצריכו לטבול אפילו כאשר יש לו זמן לפני 
שיעבור זמן ק"ש אולי יתאחר ויפסיד ק"ש שהיא מוגבלת רק לזמן ג' שעות, משא"כ תפלה 
שזמנה ד' שעות ובדיעבד יכול להתפלל עד חצי היום ואפילו עבר חצי היום כאשר מתפלל 
מנחה מקיים המצוה דאורייתא דתפלה ורק הפסיד את הסדר שתקנו חכמים להתפלל גם 
שחרית, ולכן אמרו שלא יתפלל בעל קרי מבלי שיטבול אך אם לא יספיק לטבול מותר לו 
להתפלל כשהוא בעל קרי אך פשטות לשון המשנה משמע שלא יתפלל אפילו כמה ימים 
אם הוא בעל קרי וע"ז הקשה הרמב"ן לדעת הרמב"ם מאי שנא ק"ש מתפלה אם תפלה 
היא מדאורייתא ועל דרך זה כותב הלב שמח שם שכאשר לא התפלל שחרית ונסתפק 
אם התפלל מנחה לדעת הרמב"ם צריך מספק להתפלל מנחה מכיון שפעם אחת ביום גם 

להרמב"ם הוי תפלה מצוה מדאורייתא. 
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וגם זה דחוק: דמפשטות הגמרא ברכות )כא, א.( ספק התפלל ספק לא התפלל אינו 
חוזר ומתפלל משמע אפילו אם לא התפלל שחרית והספק הוא רק על תפלת מנחה ומכיון 
שתפלה היא דרבנן לכן אמרינן ספיקא דרבנן לקולא ואינו חוזר ומתפלל. וכן בשו"ע או"ח 

סי' ק"ז סעיף א' כתב ז"ל: "אם הוא מסופק אם התפלל חוזר ומתפלל" עכ"ל.

ואם  לחובתי  תהא  התפללתי  לא  אם  ואומר  "ומתנה  וז"ל:  כתב  שם  הרב  ובשו"ע   
התפללתי תהא לנדבתי ואע"פ שכל ספק מדברי סופרים להקל הצריכו לחזור ולהתפלל 
מפני שהלואי שיתפלל אדם כל היום בתורת נדבה" עכ"ל. ומצויין שם שזה מדברי הרשב"א 

בתשו' ושם כתב הרמב"ן שבעת הצרה רח"ל גם הוא סובר שתפלה היא דאורייתא.

ד
חיוב הנשים בתפילה

והנה במשנה ברכות )כא, א.( נשים ועבדים וקטנים פטורין מק"ש ומן התפלין וחייבין 
בתפלה . . ". ושם בגמרא: "דרחמי נינהו, מהו דתימא הואיל וכתיב בה ערב ובקר וצהרים 
כמצות עשה שהזמן גרמא קמ"ל". והשו"ע סי' ק"ו סעיף א' ז"ל: ". . ונשים ועבדים שאע"פ 

שפטורים מק"ש חייבים בתפלה מפני שהוא מצות עשה שלא הזמן גרמא" עכ"ל.

דאורייתא  עשה  מצות  דתפלה  דס"ל  הרמב"ם  כתב  "כן  ב':  ס"ק  שם  המג"א  וכתב   
היא . . אך מדאורייתא די בפעם אחת ביום ובכל נוסח שירצה ולכן נהגו רוב נשים שאין 
מתפללות בתמידות משום דאומרים מיד בבקר סמוך לנטילה איזה בקשה ומדאורייתא די 

בזה ואפשר שגם חכמים לא חייבום יותר" עכ"ל.

והט"ז שם לומד בדעת השו"ע שאין ראיה מדכתב על התפלה שהיא מ"ע שלא הזמן 
גרמא דהיא מצוה דאורייתא. והביא דברי התוס' שם ששייך לומר גם על מצוה דרבנן שלא 

הזמן גרמא, ומביאין ראיה לזה מן הלל עכ"ד. 

דהפמ"ג  כתב  ה'  ס"ק  שם  במשנ"ב  הציון  ובשער  המג"א.  כדברי  כתב  הרב  ובשו"ע 
והמג"ג מפקפקים בדברי המג"א דיוצא מן התורה בבקשה ומציין שבסי' ע' סק"א סותר 
המג"א את דבריו שכתב כאן עכ"ל. וכוונתו למ"ש שם דנשים מחויבות לומר אמת ויציב 
דזכירת יציאת מצרים היא מן התורה וצריכים לסמוך גאולה לתפלה והקושיא היא שהרי 
אינם חייבים בתפלה ויוצאים באיזה בקשה וא"כ מה שייך חיוב על הנשים לסמוך גאולה 

לתפלה עכ"ד. 
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וראיתי במחצית השקל שיישב קושיא זו וז"ל: ". . מ"מ אם מתפללים כיון שצריכים 
לומר אמת ויציב צריכים לסמוך גאולה לתפלה" עכ"ל. 

אך הדברים צריכים ביאור דכמו שיוצאים בתפלה באיזה בקשה כך לכאורה יוצאים 
מצות זכירת יציאת מצרים כאשר אומרים הפסוק למען תזכור יום צאתך ממצרים וגו' 

וא"כ מדוע נאמר שצריכים לומר ברכת אמת ויציב?

 ולכאורה יש לומר דכך תקנו חכמים דכאשר נשים מתפללות תפלת י"ח חייבות לומר 
אמת ויציב כי ברכה זו שייכת לתפלה וצריך לסמוך גאולה לתפלה.

והמשנ"ב שם ס"ק ד' כתב דאע"פ דתפלה היא מדברי סופרים ואע"פ שהיא מ"ע שהזמן 
גרמא אעפ"כ חייבו אותן בתפלת שחרית ומנחה . . וכן עיקר כי כן דעת רוב הפוסקים. 

ומציין בשער הציון שם שדברים אלו הם דברי המג"א.

יראה שמ"ש דכן דעת רוב הפוסקים כוונתו  וצע"ג דברי המשנ"ב דהמעיין במג"א   
דדעת רוב הפוסקים היא דתפלה היא דרבנן אך לא כתב שרוב הפוסקים חייבו את הנשים 

להתפלל את כל נוסח התפלה ולדעתו יוצאים ידי חובה באמירת איזה בקשה.

ה
דברי הרא"ש שמצות לולב נמסרה לחכמים

והנה בשו"ע סי' תרמ"ט סעיף ו' כתב וז"ל: "בשעת הדחק שאין נמצא כשר כל הפסולין 
נוטלין ואין מברכין" עכ"ל. 

וכתב שם הרמ"א בהגה: "ויש מכשירין לולב יבש אפילו לברך עליו" עכ"ל. ומקורו 
מיימוני  הגהות  בשם  הרמ"א  והביא  שם.  משנה  והמגיד  סוכה  מהל'  ח'  פרק  ברמב"ם 

ומרדכי: "ויש מקילין לברך אפילו בהדס יבש" עכ"ל. 

והטעם מובא ברא"ש בסוכה )לא, ב.( דכל הני פסולין מסרן הכתוב לחכמים והם אמרו 
דשלא בשעת הדחק אפילו בדיעבד לא יצא כדי שיזהרו ישראל במצוה אבל במקום הדחק 

הכשירו כיון שאי אפשר בענין אחר ומברכין עליהם" עכ"ל.

מסרה  גדר שהתורה  יש  כי  יבש  בלולב  התורה  מן  שיוצאין  נראה  הרא"ש  ומדברי   
לחכמים להחליט באיזה אופן יוצא את מצות ד' מינים וכן מוצאים אנו בראשונים לגבי חול 
המועד שמותר לעשות מלאכה בדבר האבד הגם שהם סוברים שאיסור מלאכה בחוה"מ 

הוא מן התורה מ"מ התורה מסרה לחכמים להחליט באיזה אופן אסור לעשות מלאכה.
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ו
ביאור שיטת השו"ע והרמב"ם במי שתורתו אומנתו

 ולכאורה יש על פי זה להסביר המובא בשו"ע סי' ק"ד סעיף ב' וז"ל: "מי שתורתו 
אומנותו כגון רשב"י וחביריו מפסיק לק"ש ולא לתפלה . .". וברמ"א שם הג"ה: "ואם לומד 
לאחרים אינו פוסק כמו שנתבאר לעיל סי' פ"ט, ומ"מ פוסק וקורא פסוק ראשון של ק"ש" 
עכ"ל. ומקורו הוא הגמרא שבת )יא, א.(. ובשו"ע הרב כתב שם ס"ד ז"ל: ". . ואף שצריך 
להפסיק לימודו לעשיית כל המצוות אפילו של דברי סופרים מ"מ תפלה הואיל ואינה 

אלא בקשת רחמים על עניני עוה"ז חיי העולם ולעסוק בחיי שעה" עכ"ל.

ולכאורה צ"ע הדברים דמה לי אם מצות תפלה היא בקשת רחמים על עניני עוה"ז חיי 
שעה אך מ"מ היא מצוה דרבנן והדין שצריך להפסיק לימודו בכדי לקיים מצוה אף שהיא 

מדברי סופרים כמו שכותב שם?

וז"ל הרמב"ם הל' תפלה פ"ו הל' ח': "מי שהיה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן התפלה 
ואינו עושה מלאכה כלל והיה עוסק בתורה  פוסק ומתפלל ואם היתה תורתו אומנותו 
בשעת תפלתו אינו פוסק שמצות תלמוד תורה גדולה ממצות תפלה וכל העוסק בצרכי 
רבים כעוסק בדברי תורה" עכ"ל. ובפ"ב הל' ק"ש הל' ה' כתב ז"ל: "היה עוסק בתורה 

והגיע זמן ק"ש פוסק וקורא" עכ"ל.

גם דברי הרמב"ם צריכים ביאור מה כתב שמצות תלמוד תורה גדולה ממצות תפלה 
הרי הדין שמפסיקין תלמוד תורה לצורך קיום מצוות וכן מדוע פטור המלמד תורה לרבים 

מלהתפלל?

 כן צריך לבאר מה שכתוב בשו"ע אה"ע סי' א' סעיף ד' וז"ל "ומי שחשקה נפשו בתורה 
כבן עזאי תמיד ונדבק בה כל ימיו ולא נשא אשה אין בידו עון" עכ"ל. הגם שבסעיף א' 

פסק שם חייב כל אדם לישא אשה כדי לפרות ולרבות ומקורו המשנה יבמות )סא, ב.(.

 והרמב"ם הל' אישות פ' ט"ו הל' א' כתב "חייב אדם לישא אשה והיא מצות עשה מן 
התורה" וא"כ צריך ביאור איך היה מותר לבן עזאי שלא לשאת אשה הרי צריך להפסיק 

ללמוד כדי לקיים מצוה כי כל הלימוד הוא על מנת לעשות?

והגם שלגבי המלמד תורה ברבים או עוסק בצרכי רבים כעוסק בתורה יש לומר דעוסק 
במצוה פטור מן המצוה אין המצוה נעקרת כי כאשר יגמור לעסוק בצרכי רבים יקרא ק"ש 
ויתפלל וכן במלמד תורה לרבים - לכאורה צריך לומר שלא התירו לו כל ימיו לא לקרות 
ק"ש כי יגיע זמן שיוכל לקרות ק"ש ולהתפלל. ויש מקום לומר דהדין הלומד על מנת שלא 
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לקיים מוטב לו שתיהפך שולייתו על פניו הוא כאשר אין כוונתו לקיים המצוות שלומד 
אך בצרכי רבים או לימוד לרבים על זה לא אמרו חייב להפסיק הלימוד על מנת לקיים 

המצוה כי מצוה דרבים שאני. 

ובר' אליעזר ששחרר עבדו על מנת לצרפו למנין )גיטין לח, ב.( הגם שסובר דיש מצוה 
לעולם בהם תעבודו ושם כתב הפני יהושע שהאיסור לשחרר עבד הוא באופן שלאחר 
ולכאורה  יקיים המצוות מותר לשחררו עכ"ד  יקיים מצות התורה אך אם  השחרור לא 
לפי דבריו צריך לפרש הגמרא ששואלת איך שחרר ר"א עבדו שבהוא אמינא היה שאסור 
לשחרר בכל האופנים ותירוץ הגמרא מצוה שאני הכוונה שכאשר העבד יקיים מצות אין 
איסור לשחרר העבד והרמב"ם פסק בהל' עבדים כר' אליעזר שיש מצות עשה מן התורה 

שלא לשחרר עבד הגם שיש מצוה לעולם בהם תעבודו.

 והנה הערוך השלחן סעיף ט"ו הביא את הדעות בזה מהי המצוה דאורייתא בק"ש דיש 
אומרים דרק פסוק ראשון דאורייתא )כ"מ ומג"א סי' ס"ז ( וי"א דפרשה ראשונה דאורייתא 
דמדברי  וכתב  שם(  )פר"ח  מדאורייתא  היא  שניה  פרשה  דגם  וי"א  ב'  סי'  אריה  שאגת 
הרמב"ם ריש הל' ק"ש נראה דסובר דכולן הוי מן התורה שכתב מצות עשה לקרות ק"ש מן 
התורה . . ומהו קורא ג' פרשיות אלו ומה דרבנו הקדוש לא קרא רק הפסוק שמע ישראל 

משום דעל פי דין היה פטור לגמרי שלימד תורה לרבים עכ"ד הערוך השלחן.

 ואולי יש לבאר דהפטור בלימוד ועסק ברבים במצוה בק"ש וכן בתלמוד תורה הוא 
משום עת לעשות לה' הפרו תורתך וכמובא בגמרא בבא מציעא פ' שביעי שבדורו של רבי 
היה סכנה שתשתכח תורה מישראל וגדולים מעשי חייא שר' חייא הלך מעיר לעיר ולימד 

תורה לתינוקות של בית רבן והביא לכך שלא תשתכח תורה מישראל.

ולכאורה כאשר מי שמלמד תורה לרבים יכול לעשות זאת באופן שלא יפסיק ק"ש 
פשוט הוא שחייב בק"ש. וכן לגבי עוסק בצרכי ציבור לגבי לימוד תורה שחייב לעסוק אם 
אפשר באופן שלא יתבטל מתורה וההיתר האמור הוא באופן של עת לעשות לה' וצריך 
לשאול רב מתי יש לו היתר באופן שמבטל ק"ש ותפלה מתי הוא הזמן של עת לעשות לה' 

שלא תשתכח תורה ח"ו.

 אך כל זה אמור שאינו עוקר את המצוה אך בן עזאי איך אמר אפשר לעולם שיתקיים 
ע"י אחרים הרי פרו ורבו היא מצוה בגופו וכן רשב"י וחביריו איך פטורים ממצות תפלה 
שלדעת הרמב"ם היא דאורייתא ולא כתוב שצריכים לומר איזה בקשה לצאת חובת תפלה 

על דרך שכתב המג"א לגבי נשים.
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והשאלה על בן עזאי כתבתי במקום אחד שהדין שמבטלין תלמוד תורה כדי לקיים 
מצוות הוא כאשר ההפסק בלימוד לא יגרע במעלת הלומד ואמנם יחסר לו הזמן שלא 
למד מחמת קיום המצוה אך לא נחסר ממעלתו שיש לו בלימוד. אך בן עזאי סבר שיגיע 
לתכלית מעלתו בלימוד התורה רק אם לא יפסיק בשום הפסק גם לא בהפסק של נשיאת 
אשה ולכן אמר שבאופן כזה שהמצוה שיעשה תפגע בעומק העיון שלו וכו' א"כ המצוה 
פוגמת באופן מעלת תלמוד תורה ובאופן זה אין הוא מחויב להפסיק מלימודו כדי לשאת 

אשה.

 אך תירוץ זה קשה לומר על רשב"י וחביריו שאם יתפללו יגרע מעלת לימוד התורה 
שלהם ומובא חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני כל תפלה ושעה לאחר כל 
תפלה ושעה היו מתפללים דהיינו שעסקו ט' שעות בכל יום במצות התפלה, ומובא בגמרא 
)ברכות לב, ב.( 'מאחר שחסידים היו תורתן משתמרת' ובירושלמי מובא 'תורתן מתברכת' 

וא"כ צריך ליישב מדוע לא קיימו מצות תפלה?

ולכאורה יש מקום לומר שענין התפלה הוא לעבדו בכל לבבכם כפי שמביא הרמב"ם 
ובגמרא מובא איזוהי עבודה שבשלב ומכיון שמובא במשנה הלומד תורה שכינה כנגדו 
וכאילו מקבל התורה בשעה שלומד מהר סיני אבות פרק ג' משנה ה'. וכן בגמרא ברכות 
פרק א'. ולכן רשב"י וחביריו שתורתן אומנותם ולא פסיק פומייהו מגירסא עד שמלאך 
ע"י  קיימו מצות לעבדו בכל לבבכם  כזה א"כ  יכול להתקרב אליהם באופן  אינו  המות 
תורה, כי תפלה היא מלשון התופל כלי חרס כך מובא בספרים מלשון דבקות והם היו 
בדבקות באלוקים ע"י לימוד התורה שלהם וקיימו בזה את המצוה של לעבדו בכל לבבכם.

ולפי האמור אפשר להסביר הגמרא )ברכות ט, ב( שמי שאיחר זמן ק"ש וקרא לאחר 
הזמן לא הפסיד כאדם הקורא בתורה. ולכאורה קשה מה החידוש כאן שמי שקורא ק"ש 
לאחר זמנה מקיים מצות לימוד תורה? ויש לומר שהגמרא מרמזת בזה שהגם שהפסיד 
מצות עשה של לעבדו בזמנה אך בכללות מקיים מצות לעבדו ע"י לימוד התורה הגם 

שהוא לאחר זמן ק"ש.

ז
הצ"ע בדברי הפמ"ג

וז"ל הפרי מגדים פתיחה להל' תפלה: "ולהרמב"ם ז"ל תפלה בכל יום חובה משום הכי 
ספק התפלל או לא התפלל כלל חוזר ומתפלל תפלה אחת עכ"פ דהוה מן התורה ומה 
שכתוב בגמרא תפלה דרבנן בודאי לו שהתפלל פעם אחת והוי יודע אם לא התפלל כל 
מעת לעת ונזכר בין השמשות שמא עדין יום הוה ושל יום אתמול הוה. ונפ"מ טובא עוד 
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במי שהיה אנוס ולא התפלל כל מעת לעת עד סמוך לשקיעת החמה ואח"כ נזדמן לו מצוה 
דרבנן אם תפלה דין תורה מצוה דין תורה קודמת . . והנה ספק התפלל או לא התפלל 
ב' בתפלת ערבית מתפלל שתים עכ"פ אחת למעריב ושניה  ובליל  כלל כל מעת לעיל 
לתשלומין של יום אתמול. אמנם לאחר העיון אין צריך כהאי גוונא להתפלל דמן התורה 
כיון שעבר המעת לעת תו לא מחויב ומעוות לא יוכל לתקון הוא וכי אמרינן לא התפלל 
מנחה מתפלל ערבית שתים הוא רק מדרבנן לא מן התורה וא"כ בעבר כל היום וספק לו 
אם התפלל תו הוה ספק דרבנן ולקולא מאחר דתשלומין אינם אלא מדרבנן" עכ"ל הפמ"ג.

 וסתמא דגמרא שכתוב לא התפלל מנחה מתפלל ערבית שתים משמע בכל האופנים 
לא  בפירוש משמע דבכל האופנים אפילו  כך  בכל המעת לעת  כלל  לא התפלל  אפילו 

התפלל שום תפלה מתפלל ערבית שתים.

ויש מקום לומר לדעת הרמב"ם דנוסח התפלה הוא מדרבנן ומדאורייתא אם בקש 
בקשה מה שנצרך לו מהשי"ת כבר יצא חובת מצות תפלה דאורייתא וכמ"ש המג"א לגבי 
נשים שלא נוהגים להתפלל שיוצאים ע"י בקשה שמבקשים ולכן הדין הוא שספק תפלה 
לקולא גם כאשר לא התפלל שום תפלה באותו יום וספק על התפלה האחרונה שבאותו 
יום אמרינן ספיקא לקולא ואינו חייב להתפלל דמן הסתם בקש איזה בקשה במשך היום 
בברכת המזון יש בקשות וכן בפסוקי תהלים ולכן כתוב בגמרא בסתמא דספק אם התפלל 

לקולא.

 ומה שכתב הפמ"ג אם לא התפלל כל המעת לעת ועבר כל היום וספק לו אם התפלל 
הוי מעוות שאינו יכול לתיקון ומחשב את התחלת מצות התפלה מהערב הקודם לתפלת 
שחרית צ"ע מסימן רכ"ז סעיף ב' בשו"ע לגבי ברכה על ברקים ורעמים שבכל יום צריך 
לברך שוב הגם שבירך יום קודם ולא נתפזרו העבים ומקור דין זה הוא מהירושלמי הובא 

ברא"ש פ' הרואה אות י"ג.

 וכן ברכות השחר זמנם מהבקר ואם לא בירך במשך היום יכול להשלים בלילה הרי 
נלמד מכאן שסדר שבחיו של הקב"ה שהוא ענין הברכות נתקן מהבקר ולא מהלילה וכן 
היא  ותפלת ערבית  ולא בלילה  ביום  כנגד תמידין תקנום שהם  מובא שתפלות החובה 
רשות ולא חובה ומסתמא דגמרא משמע אעפ"י שלא התפלל כל היום כי בלילה מדין חיוב 

תפלה יוצא בבקשה כמו שכתבנו לעיל.

 וא"כ צ"ע מה שכתב הפמ"ג שאם לא התפלל כל המעת לעת אינו מחויב בתשלומין 
בערבית עבור תפלת המנחה של אותו היום מכיון שהפסיד מצות תפלה דאורייתא ולא 
הבנתי דבריו שהרי תפלת תשלומין דערבית עבור מנחה היא גם אם התפלל שחרית ואינו 
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חייב מדאורייתא ומדוע שיפסיד תשלומי מנחה הגם שהיא מדאורייתא ועל דאורייתא אין 
תשלומין מ"מ בכלל מאתים מנה שתפלת מנחה יש בה גם חיוב דרבנן ועל זה לכאורה 
נשאר עליו דין התשלומין ובכלל תפלת ערבית היא רשות ויש גדר רשות גם על תשלומי 
מנחה שבערבית ותשלומי ערבית למחרת בתפלת שחרית ומנין לנו לחדש קנסות עליו אם 

כוונתו מדין קנס שביטל מצות תפלה דאורייתא וצ"ע. 

לסיכום:

אלא  יום  בכל  להתפלל  אדם  מדאורייתא שצריך  היא  תפלה  הרמב"ם שמצות  דעת 
שנוסח התפלה היא מדרבנן. 

הרמב"ן סובר שתפלה היא דרבנן ורק כאשר הוא בעת צרה וצריך ישועה מצוה מן 
התורה להתפלל.

הרמב"ן מקשה על הרמב"ם שפטרו בעל קרי מתפלה מכיון שהיא מדרבנן ולא פטרוהו 
ד'  את  ונוטל  הסעודה  באמצע  מפסיק  בסוכה  הראשון  ביום  וכן  המזון  ומברכת  מק"ש 

המינים ולתפלה אינו מפסיק ודוחה התפלה לאחר סעודתו. 

הכסף משנה תירץ קושית הרמב"ן שאע"ג שבעל קרי אינו מתפלל אך מחוייב בתפלה 
קצרה ובזה יוצא מצות תפלה דאורייתא ובסוכה ובספק התפלל וכן רב יהודה שהתפלל 

אחת לשלשים יום מדובר שמתפלל תפלה קצרה ויוצא בה מן התורה. 

לכאורה תירוץ הכס"מ דחוק דמפשטות לשון המשנה והגמרא משמע שאין עליו חיוב 
להתפלל תפלה קצרה מדשתיק הש"ס מזה. 

המגן אברהם כתב דרוב הנשים נהגו שאין מתפללות בתמידות משום שאומרים בבקר 
סמוך לנטילת ידים איזה בקשה ומדאורייתא די בזה ואפשר שגם חכמים לא חייבום יותר.

 הפרי מגדים והמגן גבורים כותבים שהמג"א סותר את עצמו מסי' ע' שכותב שם נשים 
מחויבות לומר אמת ויציב לסמוך יציאת מצרים שהיא מן התורה לתפלה ומקשים שהרי 

המג"א כתב שנשים אינם חייבות להתפלל אלא לומר איזה בקשה.

לכאורה יש לתרץ קושייתם דאמנם אינן חייבות אך כאשר מתפללות את נוסח התפלה 
חייבות לומר אמת ויציב.

 המשנה ברורה שם כתב בשם המג"א סי' ע' דדעת רוב הפוסקים שנשים חייבות בכל 
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נוסח התפלה וצע"ג שהמעיין במג"א שם רואה שמ"ש שכן דעת רוב הפוסקים לא התכוין 
על חיוב נשים בנוסח התפלה אלא שרוב הפוסקים סוברים דתפלה היא מדרבנן.

הרא"ש כתב שלולב היבש יוצאין בו מן התורה כאשר אין לולבין לחין וכן בדין מלאכה 
בחול המועד לדעת הפוסקים שהאיסור מן התורה מ"מ מסרן הכתוב לחכמים לתקן באיזה 
אופן יוצאים מן התורה. על פי האמור בסעיף ט' יש לבאר מדוע רשב"י וחביריו פטורין 
ידי חובת  יוצאים  מתפלה כי כך תקנו חכמים ע"י לימוד תורה במעלה גבוהה כרשב"י 
תפלה כי ענין התפלה היא ועבדת את ה' וגו' וכן אדם שמסר עצמו לתלמוד תורה שענינה 
ללמוד כיצד לעבוד את ה' הרי הלימוד עצמו הוא עבודת ה' ודבקות בה' כי שכינה כנגדו.

 בן עזאי שלא נשא אשה יש לתרץ שהבין שדרגת לימוד התורה שלו תיפגם אם ישא 
אשה ובאופן כזה אמרינן העוסק במצוה פטור מן המצוה ורק כאשר לא יפול ממדרגתו 
הפסיקו  שלא  וחביריו  רשב"י  אחרת  מצוה  לקיים  כדי  מלימודו  להפסיק  צריך  בתורה 
לתפלה כי תפלה היא דבקות והם קיימו מצות דבקות ע"י לימוד התורה וכמו שכתוב על 
יונתן בן עוזיאל שעוף שפרח מעליו נשרף מחמת השכינה ששרתה עליו ומסרן הכתוב 
לחכמים מצוות אלו וכך הם תקנו ויעויין בהלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן בעל התניא 

שהאריך בזה.

 נשארנו בצ"ע על הפמ"ג שכתב שאם לא התפלל כל המעת לעת והגיע הערב שלא 
יתפלל שתי תפלות ערבית אחת לתשלומי מנחה והרי ערבית היא רשות וגדר תשלומי 

ערבית הוא רשות ומדוע שלא יתפלל.
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כמה הערות בפרשיות המשכן
הצעת ביאור באריכות לשון הפסוק אודות מקום השולחן והמנורה. והצעת ביאור בדברי הצ"צ במשמעות הפנימית 
של השולחן והמנורה / הצגת שיטת רש"י וכנגדה שיטת הרמב"ן בפירוש הכתובים במעשה המשכן / סיכום דברי 
הרמב"ן וכ"ק אד"ש מה"מ אודות השייכות בין הקטורת שבכל יום בהיכל לקטורת של יום כיפור בקדש הקדשים. 

ולפי זה ביאור דיוק לשון הפסוקים, מתי נאמר "מחוץ לפרוכת", ומתי נאמר "לפני הפרוכת".

 הרה"ח שלום דובער שי' וולף
משפיע ונו"נ בישיבה

דרום וצפון, שולחן ומנורה

כאשר עוקבים אחר פרשיות המשכן רואים, שמחד גיסא בכל מעשה המשכן לעולם 
מוזכר השולחן קודם המנורה, ולאידך גיסא לעולם צד דרום מוזכר קודם לצד צפון1.

ועפ"ז תובן אריכות הלשון בפ' תרומה )כו, לה(, "ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, ואת 
שלכאורה  תימנה, והשולחן תתן על צלע צפון"  השולחן על צלע המשכן  נוכח  המנורה 
האריך בלשונו שלא לצורך. וע"פ הנ"ל מובן, שמקפיד על הסדר להזכיר קודם השולחן 

ואח"כ המנורה, וקודם הדרום ואח"כ הצפון.

ויש לומר הטעם לסדר זה, על פי הכלל שימין קודם לשמאל בכל מקום, ובפנימיות 
שימין מורה על חסד ושמאל על גבורה, ובמדותיו של הקב"ה החסד גובר על הגבורה 

וקודם אליה. "גבר חסדו על יראיו".

והנה בדרך כלל המזרח הוא קדם והמערב אחור, ובמילא הדרום הוא ימין והצפון הוא 
שמאל )ככתוב "צפון וימין אתה בראתם"(. כאדם העומד ופניו למזרח. ועד"ז הוא במשכן 
ובמילא  המשכן".  "אחורי  נקרא  והמערב  המשכן",  "פני  בכתוב  ונקרא  למזרח  שפתחו 

הדרום והצפון הם ימין ושמאל כנ"ל. ולכן בכל מעשה המשכן הדרום קודם לצפון.

אמנם כשאדם נכנס למשכן מהפתח שבמזרח, ופניו לקודש הקדשים שבמערב, הנה אז 

1( מלבד בפרק מ' פסוקים כ"ב-כ"ד, שהוזכר צפון קודם לדרום, והמעיין יראה שזהו לכאורה בהכרח, מפני 
שעיקר הכתובים שם הוא בנוגע לשולחן ומנורה )וע"ד כבפנים( ולא היה אפשר באופן אחר. ודוק.
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מתהפך הסדר, וצד דרום של המשכן, הוא שמאל שלו, וצד צפון של המשכן הוא ימין שלו. 
ולכן בכלי המשכן השולחן שהוא בימין הנכנס קודם תמיד למנורה שהיא בשמאל הנכנס.

בנין  מצות  בדרמ"צ  המבואר  ע"פ  המשכן,  כלי  בסדר  הפנימי  לביאור  ג"כ  ומתאים 
המקדש שקה"ק הוא היכל חב"ד שבו הלוחות והתורה, והקודש הוא היכל חג"ת כשמזבח 
הפנימי מורה על תפארת, שלכן מכוון כנגד הארון, ע"ד קו האמצעי שנמשך מלמעלה עד 
למטה. שמדברים אלו משמע שהשולחן מורה על חסד, והמנורה מורה מורה על גבורה. 
וכמבואר במכתב שלאחר יו"ד שבט תשמ"ז, ועד"ז בלקו"ש חל"ו תרומה, שבבית המקדש 
היו ג' הקוין דתורה עבודה וגמ"ח, ומבאר שגמ"ח היינו "השפעת החסד לכל ישראל ולכל 

העולם על ידי השולחן". ונרות המנורה ענינם אש והעלאה "בהעלותך" דייקא - גבורה.

*
אמנם בדרמ"צ מצות בנין המקדש נכתב בדיוק להיפך, שהשולחן שבצפון מורה על 
מדת הגבורה ועבודה בקו של יראה, והמנורה שבדרום מורה על מדת החסד ועבודה בקו 

של אהבה. ולכאורה דלא כנ"ל.

אמנם אדרבה, משם אפשר להביא ראיה ותוספת ביאור. ובהקדים המבואר בדרמ"צ 
שורש מצות התפלה שאהבה רבה ד"בכל מאודך" היא בחי' אור הגבורה בכלי החסד, לפי 
שענינה הוא כלות הנפש, הסתלקות והעלאה – גבורה. אלא שבאה בצורה של אהבה – כלי 
החסד. ועד"ז מבאר שם בנוגע לאור החסד בכלי הגבורה, דהיינו המשכת השפע לעולם 
)חסד( על ידי צמצומים שהעולם יכול לקבלו )גבורה(. וע"ד גבורות גשמים, שהגשם ענינו 

חסד ושפע, ובא בצורה של גבורה, צמצום והתחלקות טיפין טיפין.

ועד"ז יש לומר בעניננו, שהמנורה היא אכן אור הגבורה בכלי החסד, וכפי שאומר 
שם במפורש שענין המנורה בעבודה הוא בחינת אהבה רבה2. דהיינו אור הגבורה כנ"ל. 
ומתאים להנ"ל, שבסדר הפנימי של כלי המשכן היא מורה על גבורה, ומקומה )שמקום 

הוא בחי' כלי, כמובן( הוא בדרום דוקא – כלי החסד.

במפורש  שאומר  וכפי  הגבורה,  בכלי  החסד  אור  שהוא  לשולחן  בנוגע  מובן  ועד"ז 
במצות בנין המקדש שהמשכת השפע על ידי השולחן זהו ע"ד גבורות גשמים. שעל זה 

בדיוק אומר בשורש מצה"ת שהוא אור החסד בכלי הגבורה.

יראה  הוא  שהשולחן  המקדש  בנין  במצות  שכתב  שמה  נמצא  הדברים,  כנים  ואם 

2( וצריך עיון שם בדרמ"צ, שלכאורה סותר דברי עצמו בתחילה שמבאר שאה"ר היא ענין השולחן דוקא. 
עיין שם. ועל פי המבואר בפנים, אולי יש ליישב.
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וכלי הגבורה. אמנם מצד האור הרי  זהו מצד הכלים, כלי החסד  והמנורה היא אהבה, 
אדרבה, השולחן מורה על חסד והמנורה על גבורה.

ועפ"ז מובן כנ"ל, שהשולחן תמיד יהיה קודם למנורה, והדרום תמיד יהיה קודם לצפון. 

שיטת רש"י והרמב"ן בפירוש הכתובים המזכירים העדות 
הארון והכפורת

בתוך הציוויים על עשיית המשכן וכליו, ישנם כמה פסוקים שאינם ציווי על עשיית 
המשכן, אלא באו להורות סדר הקמת המשכן בפועל )כמו "וכפלת את היריעה השישית"(, 
וישנם כמה פסוקים שאינם ציווי לא על המלאכה ולא על ההקמה, אלא מבארים מטרת 

המשכן )כמו "ונועדתי לך שם"(.

שיכולים  והכפורת,  הארון  הלוחות  המזכירים  פסוקים  כמה  ישנם  הציווים  ובתוך 
משמע  שברש"י  אלו.  כתובים  בפירוש  נחלקו  והרמב"ן  ורש"י  ולכאן,  לכאן  להתפרש 
שכל  סובר  והרמב"ן  בפרטיות.  ההקמה  סדר  להורות  שבאו  ציווים  הם  אלו  שכתובים 

כתובים אלו אינם ציוויים, אלא ביאורים במשמעות ומטרת כלים אלו.

והרמב"ן הולך בזה לשיטתו, שפירש בריש תרומה שעיקר החפץ במשכן הוא מנוחת 
השכינה בארון. ולכן לאורך הציווי על עשיית פרטי המשכן, חוזר שוב ושוב אל המטרה 

הכללית, השראת השכינה בארון. וכדלקמן:

*
בציווי על עשיית הארון נאמר בסיומו, "ונתתה אל הארון את העדות אשר אתן אליך". 

וכאן שותקים רש"י והרמב"ן.

בהמשך בציווי על עשיית הכפורת נאמר "ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל 
הארון תתן את העדות אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת מבין 
שני הכרובים אשר על ארון העדות". ועל זה כותב רש"י, "לא ידעתי למה נכפל, שהרי כבר 
נאמר ונתת את העדות אל הארון. ויש לומר שבא ללמד שבעודו ארון לבדו בלא כפורת 
יתן תחלה העדות לתוכו, ואח"כ יתן את הכפורת עליו". משמע מדבריו, שגם פסוק זה, וגם 

הפסוק שלפניו, באו להורות על סדר ההקמה.

והרמב"ן מקשה על פירוש רש"י ומפרש באופן אחר, "אבל פירושו, כי בעבור שיצוה 
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בכרובים . . ולא אמר למה יעשם כלל . . לכך אמר עתה ונתתה הכפורת . . על הארון 
כי  לי כסא כבוד.  כדי שיהיה  כי אל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך,  מלמעלה, 
אני אועד לך שם ואשכין שכינתי עליהם, ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים, 

בעבור שהוא על ארון העדות".

. ב. "ונועדתי  היינו שמפרש ששני הכתובים האמורים כאן )א. "ונתת את הכפורת" 
לך שם"(, הם המשך אחד. וכשם שברור שהפסוק "ונועדתי" אינו ציווי אלא ביאור מטרת 
הארון, כך גם הפסוק שלפניו הוא באותו ענין, ושניהם יחד מבארים מטרת הכרובים, שהם 
מרכבה עליה השראת השכינה המתגלה למשה. ושניהם מזכירים שוב ושוב את העדות 

שבארון, שבזכותם השראת השכינה בישראל.

ומשמע מדבריו, שגם הפסוק הקודם האמור בארון, "ונתת אל הארון את העדות", אינו 
ציווי אלא ביאור מטרת הארון.

*
תחת  הפרוכת  את  "ונתתה  נאמר,  הפרוכת  עשיית  על  המדברים  בפסוקים  אח"כ 
הקרסים, והבאת שמה מבית לפרוכת את ארון העדות". ורש"י שם שותק. והרמב"ן כותב, 
"לא יצונו עתה שיעשה כסדר הזה . . כי אין עתה הציווי בהקמת המשכן, אלא בעשייתו 
. . אבל הענין שיצוה אותו הכתוב שישים הפרוכת תחת הקרסים, כדי שיהא הארון שמה 

מבית לפרוכת ותבדיל הפרוכת בין הקדש ובין קדש הקדשים"3.

*
אח"כ בנוגע למזבח הקטורת נאמר, "ונתתה אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות, 
לפני הכפורת אשר על העדות, אשר אועד לך שמה". ורש"י מפרש "לפני הפרוכת: שמא 
תאמר משוך מכנגד הארון לצפון או לדרום, תלמוד לומר לפני הכפורת, מכוון כנגד הארון 

מבחוץ". הרי שמפרש שפסוק זה בא להורות מקומו המדוייק של המזבח.

אך הרמב"ן מבאר שבמזבח הקטורת יש מעלה מיוחדת על השולחן והמנורה, ומסיים 
"ולכך אמר כאן ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות לפני הכפורת אשר על 
ארון העדות אשר אועד לך שמה, כי מה צורך להאריך בכל אלה . . אבל הוא להורות על 

ענינו".

3( וראה באוה"ח שהתלבט בענין זה, ומסקנתו כהרמב"ן.
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לזה, בפסוק האמור בפרשת סממני  ורמב"ן בענין קרוב  נוספת של רש"י  ומחלוקת 
הקטורת, "ונתתה ממנה לפני העדות באהל מועד אשר אועד לך שמה".

באהל  שהוא  הפנימי,  מזבח  שעל  ויום,  יום  שבכל  קטורת  "היא  מפרש  רש"י  והנה 
מועד", ואינו מתייחס למילים "לפני העדות" שבפסוק. אך הרמב"ן נעמד על מילים אלו, 
ומציע לפרש בדרך קרובה לרש"י, "יתכן שיזכיר כי יתן ממנה במזבח הפנימי, שהוא מונח 
. שיקטיר ממנה לפני העדות בקדש   . "יתכן שנפרש  נוסף,  ובאופן  לפני ארון העדות". 
הקודשים, והוא קטורת של יום הכפורים, ויקטיר ממנה באהל מועד בכל יום". שאז זהו 

"לפני העדות" ממש. 

ונראה שגם מחלוקת זו קשורה קצת למחלוקת הנ"ל. ודוק. וראה עוד בזה לקמן.

שייכות הקטורת שבכל יום בהיכל, לעבודת הקטורת ביוהכ"פ 
בקודש הקדשים

שייכות המזבח שבהיכל לעדות שבקה"ק

לאחר כל הציווי על מלאכת המשכן, וסיום הענין "ושכנתי בתוך בני ישראל", נאמר 
כענין חדש, "ועשית מזבח מקטר קטורת". וביארו בזה המפרשים, החל מהרמב"ן, שמזבח 

הקטורת יש בו ענין מיוחד מעבר לשאר הכלים שבמקדש.

והרמב"ן מקשר זאת לפסוק האמור בענין, "ונתתה אותו לפני הפרכת אשר על ארון 
העדות, לפני הכפורת אשר על העדות אשר אועד לך שמה". שהאריכות באה "להורות 
על ענינו", היינו שיש לו שייכות מיוחדת עם הארון והעדות שבתוכו, יותר משאר הכלים 

שבהיכל.

הקמת  על  בציווי  פקודי,  פרשת  בסוף  האמור  לפסוק  גם  זאת  ולקשר  להוסיף  ויש 
המשכן בפועל "וסכת על הארון את הפרוכת. והבאת את השולחן . . והבאת את המנורה 
)בלי לציין את המיקום הפרטי בדרום או בצפון( . . ונתתה את מזבח הזהב לקטורת לפני 
ארון העדות". ולכאורה, אם כוונתו להורות מקומו המדוייק של מזבח הזהב, שמכוון כנגד 
אלא  ובדרום.  בצפון  והמנורה  ג"כ מקומם המדוייק של השולחן  לפרש  לו  היה  הארון, 
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מובן שלא בא להורות מקום המזבח, אל להדגיש שוב את ענינו המיוחד ושייכותו לארון 
העדות4.

שייכות עבודת הקטורת שבכל יום, לעבודת הקטורת שביוהכ"פ

הפסוק  על  ונעמד  וממשיך  הנ"ל,  הרמב"ן  דברי  מביא  תשנ"ב  תצוה  ש"פ  ובשיחת 
האמור בהמשך אותו ענין, "וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכפורים", 
זה, ומקומו הוא בפרשת אחרי מות בתוך כל סדר  זה מקומו של מקרא  שלכאורה אין 
עבודת יום הכפורים. ומה צריך להזכיר זה כאן. ומזה מובן שעבודת הקטורת התמידית 

בכל יום, היא מעין ודוגמת עבודת הקטורת של כה"ג ביוהכ"פ.

ומקשר זה לדברי חז"ל, שדרשו הפסוק "וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר 
בקודש", שבפשוטו של מקרא פסוק זה אמור בכה"ג הנכנס ביוהכ"פ לקודש הקדשים, 
וחז"ל דרשוהו על עבודת הקטורת בכל יום. ומובן כנ"ל, שעבודת הקטורת שבכל יום היא 

מעין עבודת כה"ג ביוכ"פ בקה"ק.

ועד"ז מבאר מה שאנו נוהגים בזמן הזה לומר סדר פיטום הקטורת, במקום הקטרת 
הקטורת כפשוטה. ובסדר זה מזכירים כל יום "שלשה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול 
מלא חפניו ביום הכפורים". ומוסיפים ומפרטים הסדר בזה, "ומחזירן למכתשת בעיוהכ"פ, 
ושוחקן יפה יפה כדי שתהא דקה מן הדקה". שגם בזה רואים כנ"ל, שעבודתנו בפיטום 

הקטורת כל יום, שייכת עם עבודת הקטורת ביוהכ"פ.

ויש להוסיף ולקשר זאת גם לפסוק האמור בעשיית הקטורת, "ושחקת ממנה הדק, 
ונתתה ממנה לפני העדות באהל מועד אשר אועד לך שמה". שרש"י פירשו על קטורת 

שבכל יום הנעשית על מזבח הפנימי.

והרמב"ן מתייחס למילים "לפני העדות", ומציע בזה פירוש אחד בדרך רש"י, שהכוונה 
הקטורת  מזבח  בין  המיוחדת  השייכות  וכנ"ל  העדות",  "לפני  שהוא  הקטורת,  למזבח 
והעדות. ופירוש נוסף, שהפסוק מדבר אודות שני סוגי הקטורת, הן הקטורת של יוהכ"פ 

בקה"ק, שהיא לפני העדות כפשוטו, והן הקטורת שבאהל מועד שבכל יום.

של  בקטורת  רק  הפסוק  כל  מפרש  הכתובים,  בפשטי  להעמיק  שדרכו  והרשב"ם, 

4( מצינו בשולחן ובמנורה את הלשון "לפני ה" וכיוצא בזה, אך לא "לפני העדות". ולכאורה "לפני ה" זוהי 
הגדרה כללית, ו"לפני העדות" האמור במזבח הקטורת זוהי הגדרה מבוררת יותר.
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דקה"  סמים  ה"קטורת  היא  היא  כאן,  האמור  הדק"  ממנה  ש"ושחקת  ומקשר  יוהכ"פ. 
האמורה בפרשת אחרי מות בקטורת שבקה"ק5. 

 עכ"פ נמצא מפירושי הרמב"ן והרשב"ם, שבציווי הכללי על מעשה הקטורת, הוזכרה 
או גם הודגשה הקטורת של יוהכ"פ. ומתאים להנ"ל, שעיקר עבודת הקטורת היא ביוהכ"פ, 

והקטורת שבכל יום היא מעין ודוגמת הקטורת של יוהכ"פ.

דיוק בלשונות הכתובים: "מחוץ לפרוכת" או "לפני הפרוכת".

ועל פי הדברים הנ"ל יש להוסיף ולדקדק בלשונות הכתובים:

בציווי על נתינת השולחן והמנורה בהיכל נאמר, "ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, 
ואת המנורה נוכח השולחן". ובאותה לשון נאמר בסיפור הקמת המשכן בפועל, "ויתן את 

השולחן באהל מועד . . מחוץ לפרוכת . . וישם את המנורה באהל מועד נוכח השולחן".

וכן בציווי על העלאת נר תמיד במנורה )בריש פרשת תצוה( נאמר "באהל מועד מחוץ 
לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו". וכן בפעם השניה שהתורה מדברת על נר התמיד, 
בפרשת אמור, נאמר באותה לשון "מחוץ לפרוכת העדות באהל מועד יערוך אותו אהרן".

אך בציווי על נתינת מזבח הקטורת בהיכל נאמר כנ"ל, ונתתה אותו לפני הפרוכת . 
. לפני הכפורת". וכן בסיפור הקמת המשכן בפועל, נאמר באותה לשון "וישם את מזבח 

הזהב באהל מועד, לפני הפרוכת".

שייכת  שאינה  בדרגה  שמדובר  השלילה6,  על  להורות  באה  "מחוץ"  שהלשון  ומובן 
למעלת הפרוכת. ואילו הלשון "לפני" באה להורות על החיוב, שמדובר בדרגה ששייכת 

למעלת הפרוכת.

5( חז"ל בתו"כ עה"פ "קטורת סמים דקה" )ומשם בכריתות ו, ב. ונעתק ברש"י פרשת אחרי מות(, מפרשים 
ש"ושחקת ממנה הדק" קאי על קטורת שבכל יום, ו"קטורת סמים דקה" קאי על קטורת של יוהכ"פ, "שתהא 

דקה מן הדקה".
אך מדברי הרשב"ם משמע שמפרש בדרך הפשט שהקטורת שבכל יום היא קטורת סתם )"והקטיר עליו 
אהרן קטורת סמים", ולא נאמר דקה(, ורק הקטורת של יוהכ"פ היתה דקה. ולכן בהכרח ש"ושחקת ממנה הדק" 

האמור כאן, קאי על קטורת של יוהכ"פ.
6( ראה גם תו"א ר"פ תצוה, שמפרש שמעבר לפרוכת היא דרגת יחודא עלאה, והדלקת הנרות היא דוקא 

מחוץ לפרוכת, בדרגת יחודא תתאה.
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*
ולהעיר מהמבואר בקבלה וחסידות בענין מעלת הקו האמצעי על ב הקוין שמימין 
אחד  המשך  שהוא  האמצעי  קו  משא"כ  לדרגה,  דרגה  בין  הפסק  בהם  שיש  ומשמאל, 
מתחלתו ועד סופו. וכמבואר בענין בריחי המשכן, שהבריח התיכון היה מבריח מן הקצה 
אל הקצה, משא"כ הבריחים שבצדדים שהיו מופסקים באמצעם. ומובן שעד"ז בעניננו, 

שמזבח הקטורת שבאמצע ההיכל, הוא המשך אחד עם קה"ק.
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ביאור פירוש רש"י ב"בראשית ברא . . "
יביא פירוש רש"י עה"פ "בראשית ברא . . " / יחלק פי רש"י לשבעה חלקים / יקשה ויפרק בכל חלק מפירוש רש"י 

/ יפלפל בדבריו ויבאר החידוש בכל חלק מדברי רש"י.

  הרה"ח שמואל שי' ללום
אנ"ש ביתר עילית

פתיחה:

חמישה חומשי תורה מתחילים בפסוק "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ". 
וכתב רש"י )בד"ה "בראשית ברא"(: 

"בראשית ברא - אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני, כמו שדרשוהו חכמינו ז"ל בשביל 
התורה שנקראת 'ראשית דרכו' ובשביל ישראל שנקראו 'ראשית תבואתה'. 

ואם באת לפרשו כפשוטו כך פרשהו: בראשית בריאת שמים וארץ והארץ היתה תוהו 
ובהו וחושך וגו' ויאמר אלוקים יהי אור. ולא בא המקרא להורות סדר הבריאה לומר שאלו 
קדמו, שאם בא להורות כך, היה לו לכתוב "בראשונה ברא את השמים וגו'", שאין לך 
ראשית במקרא שאינו דבוק לתיבה שלאחריו, כמו "בראשית ממלכת יהויקים", "ראשית 
ממלכתו", "ראשית דגנך". אף כאן אתה אומר בראשית ברא אלוקים את השמים וגו' כמו 
'בראשית ברוא', ודומה לו "תחילה דיבר ה' בהושע", כלומר, תחילת דבורו של הקב"ה 

בהושע "ויאמר ה' אל הושע וגו'". 

ואם תאמר להורות בא שאלו תחילה נבראו ופירושו בראשית הכל ברא אלו, ויש לך 
מקראות שמקצרים לשונם וממעטים תיבה אחת, כמו "כי לא סגר דלתי בטני" ולא פירש 
מי הסוגר, וכמו "ישא את חיל דמשק" ולא פירש מי ישאנו", וכמו "אם יחרוש בבקרים" ולא 
פירש אם יחרוש אדם בבקרים", וכמו "מגיד מראשית אחרית" ולא פירש מגיד מראשית 
דבר אחרית דבר. אם כן תמה על עצמך: שהרי המים קדמו שהרי כתיב "ורוח אלוקים 
מרחפת על פני המים", ועדין לא גילה המקרא בסידור הקודמים והמאוחרים כלום, בריאת 
המים מתי היתה, הא למדת שקדמו המים לארץ. ועוד: שהשמים מאש ומים נבראו, על 

כרחך לא לימד המקרא בסדר המוקדמים והמאוחרים כלום".

בכדי להבין פירוש רש"י זה, נחלק את פירושו לכמה חלקים, ונבארם לפי הסדר:
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חלק ראשון:

על הדיבור המתחיל של רש"י "בראשית ברא", קשה: 

להורות  בא  ואינו  דברים"  כ"תיאור  בא  בפירושו השני שהפסוק  רש"י  כיון שמפרש 
"סדר הבריאה" )=סדר כרונולוגי(, וכותב "ואם באת לפרשו כפשוטו כך פרשהו: בראשית 
בריאת שמים וארץ, והארץ היתה תוהו ובוהו, ויאמר אלוקים יהי אור וגו'", צריך להבין: 
מדוע רש"י אינו מעתיק בדיבור המתחיל שלו גם כן את התיבות "את השמים ואת הארץ", 
שהרי תיבות אלו הם חלק מתוכן פירושו "בראשית בריאת שמים וארץ", שהפסוק בא 

כ"תיאור דברים" כפי שביאר רש"י? 

ולכל הפחות היה צריך רש"י לרמז הסבר זה בהוסיפו תיבת "וגו'" בדיבור המתחיל 
שלו, וכך נדע שזה מוסב על המשך הפסוק )או הפסוקים(?

ויש לומר: 

על פי הכלל1, שכאשר בתיבות המועתקות בדיבור המתחיל ישנו בתוכו את תוכן כל 
פירושו של רש"י, אזי רש"י אינו כותב תיבת "וגו'". 

ובנידון דידן: כיון שהמילים "בראשית ברא" כוללות בתוכן את כל תוכן פירושו של 
רש"י, הן הפירוש הראשון2 )ב' ראשית, בשביל ב' דברים נברא העולם( והן הפירוש השני 
)בראשית ברא - בראשית ברוא, אשר כולל בתוכו את כל תיאור הנמצא בתחילת הבריאה, 
ובלשון רש"י "בראשית בריאת שמים וארץ והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך וגו' ויאמר 
אלוקים יהי אור"(, לפיכך לא הוצרך רש"י להעתיק בדיבור המתחיל שלו שאר התיבות 
בפסוק  הנמצאים  לא את שאר התיבות  וגם  ואת הארץ,  )את השמים  בפסוק  הנמצאים 
הבא(, כי תוכן תיבות אלו )של תיאור כל הנמצא בתחילת בריאת העולם( נכללות בתיבות 
"בראשית ברא" המועתקות בדיבור המתחיל. והיות שכך, לא הוצרך רש"י אף להוסיף 

תיבת "וגו'" בדיבור המתחיל שלו בכדי לרמז זאת. 

1( הוספות, כללי רש"י י"ח.
2( אף שהדיבור המתחיל של רש"י הוא "בראשית ברא" בלבד, מכל מקום כותב רש"י בפירושו הראשון "אין 
המקרא הזה" שפירושו מוסב על כל הפסוק הראשון, שכל העולם – את השמים ואת הארץ – נבראו )"ברא"( 

בשביל ב' ראשית )"בראשית"(.
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וראיה לכלל זה )שכאשר תוכן פירושו של רש"י נכלל בדיבור המתחיל שלו, לא מוסיף 
רש"י תיבת "וגו'"(: למדנו כבר מהדיבור המתחיל הראשון של רש"י, שרש"י העתיק בדיבור 
המתחיל שלו רק תיבת "בראשית" ואינו מוסיף תיבת "וגו'", אף שתוכן פירושו מתייחס 

לכל המשך הפסוקים וחומש בראשית עד "החודש הזה לכם" )הנמצא בספר שמות(.

והסיבה לכך הוא )כנ"ל(: כיון שבתיבת "בראשית" כלול בתוכו את כל המשך הפסוקים 
והחומש המדבר על תיאור בריאת העולם ושכל העולם נברא ושייך להקב"ה ונתן לגויים 
את ארץ ישראל "ברצונו נתנה להם" וסיפור ירידת מצרים עד ההבטחה לזרעך נתתי את 
הארץ הזאת" "ברצונו נתנה לנו". ולפיכך מסתפק רש"י בהעתקת תיבת "בראשית" בלבד 

ואינו מוסיף תיבת "וגו'". 

חלק שני:

 רש"י מתחיל את פירושו בפירוש שעל פי דרשת חז"ל: "אין המקרא הזה אומר אלא 
דרשוני, כמו שדרשוהו חכמינו ז"ל בשביל התורה שנקראת 'ראשית דרכו' ובשביל ישראל 

שנקראו 'ראשית תבואתה".

הנה על חלק זה ברש"י ישנן כמה קושיות:

רש"י מתחיל את פירושו במילים "אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני", מסגנון לשונו 
אנו מבינים, שכיון שישנו קושי על תיבות הפסוק "בראשית ברא", לכן הוצרך רש"י לשנות 
ממנהגו אשר מפרש את התורה על פי דרך הפשט, ומוכרח הוא לפרש בדיבור המתחיל זה 

דוקא על פי דרך הדרש עקב אותה קושיא שעל מילים אלו בפסוק.

וצריך להבין: מהי אותה קושיא שבסיבתה הוצרך רש"י להביא את דרשת חז"ל, ואף 
אפשר  אי  קושיא  אותה  שמחמת  דרשוני",  אלא  אומר  הזה  המקרא  "אין  לומר  הוצרך 

להסביר את הפסוק על פי ה"פשט" אלא מוכרחים להסביר דוקא על דרך ה"דרש"?

אלא  אומר  הזה  המקרא  "אין  שלילית  בלשון  פירושו  את  לכתוב  רש"י  בחר  מדוע 
את  להסביר  כלל  ניתן  שלא  והיינו:  לעיכובא,  שהוא  אלא"   .  . "אין  של  באופן  דרשני", 
הפסוק על פי ה"פשט" אלא רק על פי ה"מדרש", במקום לכתוב את פירושו בלשון חיובית 

)ובלשון יותר קצרה( "המקרא הזה אומר דרשני" וכדומה3?

3( כידוע הכלל בזה שתמיד יכתוב רש"י את פירושו בלשון "חיובית", אלא אם כן ישנה סיבה מיוחדת לדבר 



    789   שער שונות    

רש"י מדייק לכתוב "אין המקרא הזה אומר אלא דרשני", וצריך להבין: מדוע מדגיש 
רש"י ואומר "הזה" דוקא, כי לכאורה תיבה זו מיותרת? אלא משמע מדיוק לשון זו, שבא 
רש"י לשלול מקראות אחרים, שדוקא המקרא "הזה" אי אפשר לפרשו כפשוטו, אך שאר 

המקראות )הדומים לו( כן יהיה ניתן לפרשם כפשוטם. 

מהי ההוספה של רש"י בתחילת פירושו "כמו שדרשוהו חכמינו ז"ל", לכאורה יש כאן 
אריכות מיותרת, ומה קא משמע לן בזה? ומאן דרש ביה? חיליק וביליק4?! הרי וודאי שמי 

שדרשו את התורה אלו החכמים?

המקור לפירושו הראשון של רש"י, אשר מביא מדברי המדרש, הוא מ"מדרש רבה", 
- ב' ראשית, בשביל ב' דברים נברא העולם,  ושם מצאנו שהלשון הוא: "בראשית ברא 
מהמקור  מילים  כמה  משמיט  התורה  על  ורש"י  וכו'".  ישראל  ובשביל  התורה  בשביל 
ישראל שנקראו  ובשביל  'ראשית דרכו'  "בשביל התורה שנקראת  ומצטט מהמדרש רק 
'ראשית תבואתה'", שסתם רש"י ולא פירש מה לומדים מהפסוק )שהעולם נברא בשביל 
ב' דברים(? מהיכן נלמד ענין זה )שתיבת 'בראשית' נחלקת לב' תיבות, 'ב' ראשית'(? ואיך 

הדבר נלמד )שישנם ב' דברים שנקראו 'ראשית'(?

ויש לומר בכל זה: 

תיאור  לספר  בא  שהפסוק  הפסוק,  פשט  לפי  הוא:  הפסוק  על  רש"י  של  ששאלתו 
הבריאה, הרי שכל פסוק זה הוא מיותר, ואין לפסוק זה שעמו מתחילים את התורה ענין 
מיוחד בפני עצמו, והיתה התורה צריכה להתחיל כך: "בראשית, היתה הארץ תוהו ובוהו 
וחושך על פני תהום . . ויאמר אלוקים יהי אור" )שבתחילת הבריאה היה "אי סדר", ובא 

הקב"ה ועשה "סדר" בבריאה(?

ולכן עונה רש"י: "אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני", שכל פסוק זה הראשון )ולא 
חז"ל,  בו  פי מה שדרשו  על  לפרשו  אנו  מוכרחים  בלבד5(  ברא"  "בראשית  המילים  רק 
שבדרישתם את הפסוק אנו מבינים את הצורך בפסוק זה ואת המיוחדות שבפסוק זה, 
כי הוא בא לומר שישנו מטרה לבריאת כל העולם, ושכל העולם נברא בשביל ב' דברים, 
תורה וישראל, ואם התורה לא היתה כותבת פסוק זה, הרי שהעיקר היה חסר מן הספר 

)מן התורה(.

וכיון שעל פי דרך ה"פשט" אין כל אפשרות להסביר את הייתור שבפסוק זה )"המקרא 

שאז כותב רש"י בלשון שלילית.
4( כפי ביטוי המובא בגמרא סנהדרין צח, ב. ועיין רש"י שם.

5( ראה הערה 2.
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הזה"( ואת המיוחדות שבפסוק זה, לכן בכגון דא הוצרך רש"י להביא פירוש אחר שעל 
דרש ה"דרש" אף כי הוא רחוק מ"פשוטו של מקרא" כי על פיו יבואר הפסוק ]ויבואר 

נקודה זו בהרחבה בחלק רביעי[.

אך רש"י אינו אומר "המקרא אומר דרשוני" אלא "אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני", 
באופן של "אין . . אלא", לומר לנו: שכאן בפסוק, מה שהכריח את רש"י להביא פירוש 
שעל דרך ה"דרש", הוא אך ורק מכיון שלא ניתן לבאר פסוק זה על דרך ה"פשט", ולכן 
ישנו "הכרח" לפרשו בדרך ה"דרש". אך אילולי זאת, אם היה ניתן לפרש את הפסוק בדרך 

ה"פשט" לא היה מביא רש"י פירוש זה שבדרך ה"דרש".

כלומר, אם ישנו פסוק אשר ניתן לבארו בדרך ה"פשט", אך על ידי פירוש ה"מדרש" 
ניתן לנו תוספת ביאור והסבר על הפסוק )"המקרא אומר דרשוני"( וכדומה, אזי לא יביא 
רש"י כלל את הפירוש שעל דרך ה"דרש", כיון שאין "הכרח" בדבר, ורק במקרה ש"אין 
המקרא אומר אלא דרשוני" - שישנו הכרח בהבאת דבר ה"מדרש", רק אז יביא רש"י את 

דבר ה"מדרש".

"אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני", שההכרח להביא  דיוק לשון רש"י  יובן  ובזה 
בפסוק כאן את דבר ה"מדרש", הוא בגלל "המקרא הזה" - בגלל שכל הפסוק כאן מיותר, 
ושעל פי פשט הדברים לא מבינים מה המיוחדות בפסוק זה שהתורה מתחילה בו את 

החומש.

והנה מדברי רש"י אלו אנו למדים לימוד נפלא: 

שרש"י מדייק לומר ש"המקרא הזה אומר דרשני" בציווי ודרישה, וצריך לפרש מילים 
אלו כך: "המקרא" )הוא זה ש( אומר )ללומד( "דרשוני". 

כלומר: שלא זו בלבד שרש"י בתור פרשן הוא זה שמפרש את התורה על פי ה"דרש", 
והוא כשאין אפשרות להסביר את הכתובים על פי הפשט, אלא שהתורה עצמה "המקרא" 
בי,  עיין  אותי,  דרוש  "דרשוני"  למקרא"(  חמש  )וה"בן  הלומד  מהיהודי  ודורש  אומר 
וחקור את עומק הפסוקים, ואז תמצא הסבר וביאור אשר ירווה את צמאון הלומד ויתרץ 
קושיותיו. שהתורה כתבה את פסוקיו מלכתחילה באופן שישנם כתובים אשר אי אפשר 
כלל לפרשו "כפשוטו", ושבמקראות אלו יצטרכו לדרוש לעיין ולחקור בכדי להבין אותם.

ובזה יתורץ גם כן מדוע הוסיף רש"י "כמו שדרשוהו חכמינו זכרונם לברכה":

 שהדבר הוא "כפתור ופרח" עם האמור לעיל, שרש"י אומר בתחילת דבריו: שהתורה 
דורשת מלומד החומש "דרשוני", שבמקומות שהלומד רואה אשר לא מצליחים להסביר 



    791   שער שונות    

את הפסוקים על פי פשט, דע לך ש"אין אותו המקרא אומר אלא דרשוני", שבכדי להבין 
מקרא זה, מוכרחים לעיין לחקור ולדרוש את המקרא בכדי להבינו, ובחדא מחתא וכהמשך 
אחד אומר לך רש"י, שחכמים זכרונם לברכה קיימו את ציווי ודרישת התורה, והם אלו 

אשר עיינו חקרו ודרשו את המקראות אשר לא ניתנו לפרש אותם כפשוטם.

וזהו דיוק לשון רש"י "כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל", במקום לומר "כמו שפירשוהו" או 
בלשון "כמו שהסבירו" או בסגנון של "כמו שביארו" וכיוצא באלו, אלא דייק רש"י דוקא 
לומר "כמו שדרשוהו" שחכמים עיינו חקרו ודרשו את התורה על פי ציווי התורה "המקרא 

אומר ודורש דרשוני", ואותם החכמים הם אלו שמביא רש"י בפירושו על התורה.

על  פירושו  את  ללמוד  כשניגשים  ללמדנו  רש"י  שרצה  הוראה  מסיקים  אנו  ומכאן 
עומק  את  להבין  בכדי  אותי  וחקור  עיין  דרוש  'דרשני'  אומר  שהמקרא  שכמו  התורה: 
של  ל"פירושו  בנוגע  הוא  כך  במקרא,  בפירוש  כתובים  אינם  אשר  דברים  או  הדברים 
רש"י" על התורה, שכתב את פירושו בצורה סתומה בכדי שה"בן חמש למקרא" הלומד 
את פירושו של רש"י יבין שאמנם ישנו את מה שרש"י כתב בפירושו, אך התלמיד צריך 
לעיין לדרוש ולחקור בכדי להבין את עומק כוונת רש"י בפירושו6, או פרטים מוכמנים 
בתוך הפירוש. ולכן סתם רש"י ולא פירש "איך לומדים מהפסוק שהעולם נברא בשביל 
ב' ראשית", וזאת בכדי שהתלמיד יעיין בפירוש רש"י וילמד ממנו איך מתוך פירושו של 

רש"י ניתן בכל זאת ללמוד.

 ולימוד זה שלמד המדרש, טמן רש"י בדיבור המתחיל שלו, שהעתיק תיבות "בראשית 
ברא" שדוקא ממנו אנו לומדים שהעולם נברא בשביל ב' ראשית. ואף לא כתב רש"י את 
הדבר הכי פשוט והכי מתבקש "שהעולם נברא בשביל ב' דברים תורה וישראל", והוא 
בכדי שהתלמיד יפעיל את שכלו ויבין מתוך פירוש רש"י שאם הוא אומר "בשביל התורה 
ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתה" אזי אנו סופרים כאן  שנקראת ראשית דרכו 
ב' דברים, ותיבת "בשביל" מוסבת היא על בריאת העולם - "בראשית ברא אלוקים את 
השמים ואת הארץ", וכשהתלמיד מעמיק בפירוש רש"י מוצא הוא מזור לנפשו לרוות את 

צימאונו להבין ולהשכיל את פירושו הגדול העמוק והמדויק.

ויש לומר: שזאת הסיבה בדרכו של רש"י בפירושו על התורה, שכאשר רש"י מצטט 
המדויקת  הלשון  את  כותב  אינו  רש"י  וכדומה(,  "גמרא"  או  )מ"מדרש"  כלשהו  ממקור 
הכתובה ב"מקור", אלא אדרבה משמיט ומשנה מהמקור, וזאת לצורך פירושו את פשט 

בעל  "שם  כמו  ממולח"  "תלמיד  עבור  אודותם  רומז  רש"י  אשר  דברים  שישנם  כן,  גם  הסיבה  וזאת   )6
המימרא" או "מקור לפירושו".
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לדרוש  ועליו  שכלו  את  להפעיל  ה"תלמיד"  ועל  הענין,  ודיוק  לשון,  וקיצור  הכתובים, 
בדברי רש"י הקדוש.

חלק שלישי:

לאחר מכן מביא רש"י פירוש נוסף: "ואם באת לפרשו כפשוטו כך פרשהו: בראשית 
בריאת שמים וארץ והארץ היתה תוהו ובהו וחושך וגו' ויאמר אלוקים יהי אור".

והנה, על פירוש זה השני קשה:

הרי בתחילה הביא רש"י פירוש שעל דרך ה"דרש", והסביר שהסיבה שהביא פירוש 
 . "אין  של  )באופן  דרשוני"  אלא  אומר  הזה  המקרא  "אין  כי  הוא,  ה"פשט"  בדרך  שלא 
דבר  את  להביא  מוכרחים  לפיכך  ה"פשט"  בדרך  לפרש את הפסוק  ניתן  אלא"( שלא   .
כן  רש"י  מביא  הראשון,  הפירוש  הבאת  לאחר  מיד  איך  מובן:  אינו  כן  ואם  ה"מדרש", 
אפשרות להסביר ולפרש את הפסוק על פי ה"פשט", וכמו שכותב רש"י בפירוש "ואם באת 
לפרשו כפשוטו כך פרשהו" )שכן ישנה אפשרות להסביר את הפסוק על דרך ה"פשט"(? 

והוי תרתי דסתרי?

הרי פירושו של רש"י הוא עבור "בן חמש למקרא", ורש"י מפרש את הכתוב אך ורק 
על פי "פשוטו של מקרא", ואם כך, הרי שבכל מקום שרש"י יכול להסביר את הפסוק על 

פי "פשוטו של מקרא", יבאר רש"י את הפסוק לפי ה"פשט".

ולפי זה, אינו מובן כאן: מדוע כתב רש"י בלשון "ואם באת לפרשו כפשוטו", שרש"י 
אינו מחוייב להביא פירוש שעל דרך ה"פשט", מאחר ובפירושו הראשון ביאר את הפסוק 
על דרך ה"דרש", והרי תפקידו של רש"י הוא לבאר את "פשט הכתובים" במקום שאפשר 
לפרש כן, ואם כן כאן, היה לרש"י לומר "ולפי פשוטו" או "ופשוטו של מקרא" )כפי שכותב 
בכל שאר המקומות בתורה בכגון דא( מבלי להביא הקדמה זו "ואם באת לפרשו", שמשמע 

שביאור הפסוק כאן בדרך ה"פשט" הוא "רשות" ואינו "חובה"?

מצטט רש"י: "בראשית בריאת שמים וארץ, והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך וגו' ויאמר 
"וגו'  כן את המשך הפסוקים  גם  וצריך להבין: מפני מה רש"י ציטט  יהי אור",  אלוקים 
ויאמר אלוקים יהי אור", לכאורה ציטוט זה הוא מיותר, שהרי בכדי להסביר את פשט 
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הכתובים היינו צריכים להסתפק במילים "בראשית בריאת שמים וארץ והארץ היתה תוהו 
ובוהו וחושך", וזהו?

ולכן יש לומר שכוונת רש"י היא כך: 

בתחילה כותב רש"י "אין המקרא הזה אומר אלא דרשני" שדוקא המקרא "הזה" מכריח 
מכיון  )כנ"ל,  פשט  פי  על  הפסוק  את  להסביר  אפשרות  שום  ואין  המדרש,  פירוש  את 
שהפסוק מיותר ולא נמצא ייחודיותו(, אך אם נסתכל על כלל הפסוקים בצורה כללית 
)כפי שמיד מצטט רש"י(, אזי כן יהיה ניתן לפרשו כפשוטו, וזהו כוונת רש"י "ואם באת 
לפרשו כפשוטו )כללות הפסוקים(, כך פרשהו", אזי כן יהיה ניתן לפרש )מילת "פרשהו" 

הוא בפקודה. ואינו הצעה(.

ביאור הדברים: אם נתעכב רק על מקרא זה ועל המילים "בראשית ברא", אזי ישנה 
קושיא כל כך חזקה שלא יהיה ניתן בשום פנים ואופן להסבירו ולבארו על פי "פשוטו" 
ולכן מוכרחים אנו לדברי ה"מדרש". אך אם לא נתעכב על פירוש המילות גרידא ועל 
מקרא זה בלבד, אלא על כללות הפסוקים ותוכן הסיפור, אזי יהיה ניתן לפרש על פי פשט 

הכתובים, ולכן אז "אם באת לפרשו כפשוטו כך פרשהו . . ".

על פי ביאור הנ"ל יובן: 

כיון שכאן ניגש רש"י להסביר את 'כללות המקראות', ציטט רש"י את כל הפסוקים 
אשר רוצה לבארם על פי פשט הכתוב, שעל פיהם הכתוב כאן "בראשית ברא" )"המקרא 
הזה"( יובן גם שלא על דרך ה"דרש", ועל זה מוסב מה שכתב רש"י "לפרשו כפשוטו" 

כנ"ל.

ומציין רש"י מאיזה פסוק ועד איזה פסוק הוא הולך לבאר, שעל פיהם יוסבר הפסוק 
כאן גם על פי פשט: "בראשית . . וגו' )שמוסב על כל המשך הכתובים עד( ויאמר אלוקים 
וניתן  סיפור,  הוי מקשה אחת של  אור"  "יהי  תיבת  ועד  "בראשית"  אור". שמתיבת  יהי 

להסבירו ולבארו על פי פשט.

וכפי שמבאר רש"י: שהכתוב אינו בא להורות סדר הבריאה )סדר כרונולוגי( אלא בא 
אך ורק כתיאור הדברים מה היה קודם שנברא העולם בפועל, שבתחילת בריאת העולם 
- כאשר הקב"ה ברא את השמים ואת הארץ - אזי הארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני 

תהום, ולכן עשה הקב"ה סדר לבריאה ו"ויאמר אלוקים יהי אור וגו'".
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חלק רביעי:

בא  לומר שאלו קדמו, שאם  "ולא בא המקרא להורות סדר הבריאה  רש"י ממשיך: 
וגו'", שאין לך ראשית במקרא  להורות כך, היה לו לכתוב "בראשונה ברא את השמים 

שאינו דבוק לתיבה שלאחריו". 

מזה שרש"י מביא "סייג" זה )ש"לא בא המקרא להורות סדר הבריאה"( דוקא בפירושו 
עצמו  שזה  משמע,  ה"דרש",  דרך  שעל  הראשון  בפירוש  ולא  ה"פשט",  פי  שעל  השני 
הקושיא החזקה על הפירוש הראשון7 )בנוסף להיותו פירוש שעל דרך ה"דרש"( שלכן 

הוצרך רש"י להביא פירוש נוסף על פי "פשוטו של מקרא", שלפיו קושיא זו אינה.

כלומר: לפי פירוש המדרש שדרשוהו חכמינו ז"ל, המקרא אכן בא להורות על "סדר 
 - ראשית"  "ב'  היו  העולם  שנברא  לפני  הוא: שעוד  והסדר  כרונולוגי(,  )סדר  הבריאה" 
"תורה וישראל" )"אלו קדמו"(, ובשבילם נברא העולם, ונמצא שהעולם בא לאחריהם )על 

דרך מאמר רז"ל "אלפיים שנה קדמה תורה לעולם8" ו"ישראל עלו במחשבה תחילה9"(.

כיון  כך.  לפרש  יתכן  ה"דרש",  דרך  פי  על  שאמנם  באומרו  רש"י  דוחה  גופא  וזאת 
לך  "אין  הרי  ה"פשט",  דרך  פי  על  אך  ראשית".  ב'  "בשביל  פירושו  "בראשית"  שתיבת 
ראשית במקרא שאינו דבוק לתיבה שלאחריו" וכאילו כתוב כאן "בראשית ברוא". ולפי 
דברי ה"מדרש" הרי אדרבה תיבת "בראשית" אינה דבוקה לתיבה שלאחריה, אלא עומדת 
היא בפני עצמה, והדבר אינו תואם לדרך ה"פשט", וכפי שהוכיח זאת רש"י מכמה פסוקים.

והוצרך  ה"דרש",  בדרך  הראשון  פירושו  בהבאת  רש"י  הסתפק  שלא  הסיבה  וזאת 
להביא פירוש נוסף בדרך ה"פשט".

7( ומכאן אנו לומדים כלל: כאשר רש"י מביא כמה פירושים, ובפירוש השני או השלישי ניגש רש"י להסביר 
"ענין" מסויים, אנו למדים, שמחמת אותו "הענין" הוקשה על הפירושים הראשונים אשר לפי פירוש זה האחרון, 

קושיא זו אינה קיימת.
ולדוגמא: בתחילת פרשת ניצבים מביא רש"י ג' פירושים, אך כאשר הוא מביא את הפירוש השני, אומר 
רש"י "עד כאן פירשתי לפי פשוטה של פרשה. ומדרש אגדה: למה נסמכה פרשת "אתם ניצבים" לקללות? לפי 
. . ", שהקושיא על פירוש הא' הוא ענין "סמיכות הפרשיות" אשר קושיא זו מתורצת על פי הפירוש הב'. וכך 

אכן הרבי מסביר את הצורך בשני פירושים אלו בלקוטי שיחות חלק י"ט ניצבים א' אות ד' ואות ה'.
8( מדרש תהלים צ' ד'. ובזוהר חל' ב' מט א'.

9( בראשית רבה א' ד'.
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ואם כך צריך להבין: מפני מה לא הביא רש"י פירוש זה שבדרך ה"פשט" בתור פירוש 
ראשון ועיקרי? 

התשובה לכך הוא כנזכר לעיל בסעיף ג': 

כי לפי פירוש הראשון - פירוש ה"דרש", הפסוק "בראשית ברא אלוקים את השמים 
ואת הארץ" יש לו תוכן ומשמעות יחודי המצדיק את פתיחת התורה בפסוק זה דוקא, 
שהעולם נברא בשביל ב' דברים שנקראו "ראשית" - תורה וישראל, ועבורם ברא אלוקים10 
את השמים ואת הארץ, וזאת מטרת כל הבריאה. ונמצא, שיש לפסוק זה חשיבות בפני 

עצמה ולא רק כחלק מתיאור כללי של סיפור הבריאה. 

ואילו לפי פירוש הפשט: מבאר רש"י, שאם היה כתוב "בראשונה ברא את השמים 
וגו'", הרי שבא להורות על "סדר הבריאה" )שהפסוק בא להסביר את הסדר הכרונולוגי 
של הברואים(, כי בלשון זו ישנה הוראה על "סדר הבריאה. ונמצא, שלפסוק יש משמעות 

וייחודיות בפני עצמו, כי בא לומר שהשמים נבראו לפני הארץ.

המקרא  בא  שלא  משמע,  "בראשית"  אלא  "בראשונה"  כתוב  לא  שבפסוק  כיון  אך 
להורות על "סדר הבריאה" )על הסדר הכרונולוגי של הנבראים( לומר שהשמים קדמו 
לארץ, ושניהם יחד קדמו לכל שאר הברואים )כי אז כנ"ל היה למקרא לכתוב "בראשונה 
ברא את השמים11 וגו'"(. ונמצא, שמשמעות הפסוק הוא "בראשית בריאת שמים וארץ, 
והארץ היתה תוהו ובוהו וגו'", שהפסוק בא כחלק מתיאור כללי על כללות בריאה העולם, 

שבתחילת בריאת העולם, העולם היה שרוי באי סדר ובא הקב"ה ועשה סדר לבריאה. 

והיוצא מפירוש זה: 

פסוק  כל  אלא  ייחודיות משל עצמה,  או  בפני עצמה,  כל חשיבות  זה  לפסוק  שאין 
זה מובא כחלק מתיאור כללי, וכהקדמה לפסוקים הבאים, ששם מתחיל להורות "סדר 

הבריאה" )מ"ויאמר אלוקים יהי אור"(.

ויתירה מזו: 

10( וכפי שמבאר רש"י בדיבור המתחיל הבא, שהעולם נברא בשם "אלוקים" דוקא, כיון שישנו תכלית 
ומטרה לבריאה, והוא בכדי שעם ישראל יקבלו עליהם את התורה. ונמצא, שלפי פירוש המדרש מובן היטב 
הסיבה שהפסוק כאן מדגיש שהעולם נברא בשם "אלוקים" ושהעולם נברא בשביל ב' דברים. וכל פסוק זה יש 

לו משמעות וייחודיות בפני עצמו.
11( ועדין אין לנו ביאור על תיבת "אלוקים" ולכן גם בקטע זה ברש"י אינו כותב תיבת "אלוקים". ראה 

הערה הקודמת.
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אם פסוק זה בא כחלק מתיאור כללי על הבריאה, הרי שישנו ייתור מילים בפסוק והיה 
צריך המקרא לקצר ולומר "בראשית, היתה הארץ תוהו ובוהו וחושך וגו'"? אלא שלאחר 
וארץ והארץ  שנכתב מציע רש"י לפרש את הפסוק באופן של "בראשית בריאת שמים 
היתה תוהו ובוהו וחושך וגו'", וגם אז עדין לא מוצדק דגש הפסוק האומר "בראשית ברא 
אלוקים את השמים ואת הארץ" - שאלוקים הוא זה שברא את העולם12, שדבר זה הוא 

ברור מאליו ואין צריך להדגיש זאת. 

ומחמת קושיות אלו הביא רש"י פירוש זה, רק כפירוש שני משני וטפל ולא כפירוש 
ראשון ועיקרי.

חלק חמישי:

ומביא רש"י ראיות לכך, ש"אין לך ראשית במקרא שאינו דבוק למקרא שלאחריו": 
"כמו 'בראשית ממלכת יהויקים', 'ראשית ממלכתו', 'ראשית דגנך'. אף כאן אתה אומר 
בראשית ברא אלוקים את השמים וגו''' כמו 'בראשית ברוא', ודומה לו תחילת דיבר ה' 

בהושע, כלומר: תחילת דיבורו של הקב"ה בהושע 'ויאמר ה' אל הושע וגו'".

בפיסקה זו, צריך להבין: 

ראיות  ג'  להביא  הוצרך  אלא  בלבד,  אחת  ראיה  בהבאת  רש"י  מסתפק  אינו  מדוע 
לדבריו?

פני  על  מהנביאים,  שהוא  בירמיה  הנמצא  מהפסוק  הראיה  את  הקדים  רש"י  מדוע 
הראיה מספר בראשית ומספר דברים המובאים בתורה? 

מדוע רק בראיה הא' משתמש רש"י בביטוי "כמו )בראשית ממלכת יהויקים(", ואילו 
בב' הראיות האחרות אינו משתמש בביטוי זה? 

מאחר ורש"י כבר הביא ג' ראיות לדבריו, מדוע הוצרך לעוד ראיה אחת מהושע? 

מדוע הפריד רש"י את הראיה האחרונה, מהפסוק בהושע וכתבה בנפרד מהג' הראיות 
הראשונות?

12( ולכן בפירוש רש"י, רש"י משמיט תיבה זו )"אלוקים"( וכותב: "בראשית בריאת שמים וארץ )ומשמיט 
שהדבר נעשה ע"י הקב"ה( והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך וגו' ויאמר אלוקים יהי אור". 
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מדוע בנוגע לראיה האחרונה מ"הושע" שינה רש"י מלשונו )שכתב קודם לכן "כמו 
ממלכת יהויקים", "כמו בראשית ברוא"( וכתב "ודומה לו"?

בנוגע לשינוי לשון רש"י בין "כמו" לבין "דומה לו" יש לומר:

שכוונת רש"י באומרו "כמו" אינו במשמעות של "מצינו דבר דומה לו" אלא במובן של 
"כאילו כתוב כאן כמו שכתוב שם13" וזהו שכתב רש"י "אף כאן אתה אומר", אך בשונה 
ממנו כאשר רש"י משתמש בביטוי "ודומה לו", פירושו, ש"מצינו במקום אחר דבר דומה 

לו", דבר שרק דומה לו אך אינו ממש אותו הדבר. 

ולכן הביא רש"י את הראיה מירמיה "בראשית ממלכת יהויקים", כיון שהיא הראיה 
הכי דומה ואותו הדבר ממש כמו הכתוב כאן )כי בשניהם כתוב תיבת "בראשית"(, אך בב' 
הראיות הבאות, לא כתוב שם ממש כמו כאן, שהרי כתוב "ראשית" בלי האות ב', ואילו כאן 
כתוב "בראשית" עם האות ב', ולפיכך הביאם רש"י מאוחר יותר רק אחרי הראיה מירמיה, 

אף שהם ראיות מהתורה. 

מה שאין כן, בראיה מהושע לא כתוב את המילה "ראשית" כלל, אלא מילה אחרת 
לגמרי "תחילה", לפיכך הפרידו רש"י מהראיות הקודמות, שהרי רצה להוכיח "שאין לך 
ראשית במקרא שאינו דבוק לתיבה שלאחריו", ומהושע אין הוכחה לכך, שהרי מילה זו 
אינה נמצאת כלל. ולכן בנוגע לראיה מהושע משתמש רש"י בביטוי אחר ואומר: "ודומה 
לו", שאכן מילה זו "תחילה" היא רק דומה למילה "ראשית" ויש לה אותה משמעות, אך 
"ודומה לו" )במקום "כמו"(, והפרידו  כיון שאינה אותה מילה ממש, לפיכך כתב רש"י 

מהראיות הקודמות. 

ובנוגע לראיות הקודמות אומר רש"י "אף כאן אתה אומר בראשית ברא אלוקים . . כמו 
בראשית ברוא", ואילו בראיה האחרונה )מהושע( לא כתב רש"י זאת, כיון שהפסוק כאן 

אינו אומר כלל כמו בהושע, אלא רק שהפסוק כאן דומה לפסוק שם.

ובעצם יש לומר, שמה שהביא רש"י מ"הושע", אינו ראיה לדבריו )לענין "שאין לך 
ראשית במקרא שאינו דבוק לתיבה שלאחריו", אלא הסבר על מה שכתב קודם לכן. שכמו 
שבהושע כתוב "תחילת דיבר ה' בהושע" תיבת "תחילת" עם אות ת' בסופו מוכרח הוא 
להיות מחובר ודבוק לתיבה שלאחריו )שהרי לא כתוב "תחילה" אלא "תחילת"(, ופירושו 
הוא כמו שפירש רש"י כאן: "כלומר14, תחילת דיבורו של הקב"ה בהושע, ויאמר ה' אל 

13( הוספות, מונחים בפירוש רש"י.
14( ועשה רש"י "כלומר" כיון שאינו בא להסביר את משמעות המילים או הפסוק, אלא בא להסביר אלא 
תוכן ענין הפסוקים שם, אף כאן מסביר רש"י, שתוכן הפסוקים הוא "בראשית ברוא )בריאת( שמים וארץ, 
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בנוגע לתיבת  ה'". כך הוא  "דיבר  וגו'", שתיבת "תחילת" דבוקה היא אל תיבות  הושע 
"בראשית" שהיא מחויבת להיות דבוקה לתיבה שלאחריה, בדיוק כמו שתיבת "תחילת" 

מחוייבת היא להיות דבוקה לתיבה שלאחריה.

מעתה נבאר את הצורך בג' הראיות ואת ה"סדר" שהביאם רש"י:

הראיה הראשונה שרש"י מביא היא מ"ירמיה" שכתוב שם "בראשית ממלכת יהויקים", 
ומביאו רש"י בראשונה כיון שהיא הראיה הכי חזקה לענין זה ש"אין לך ראשית במקרא 

שאינו דבוק לתיבה שלאחריה": 

א. כיון שהיא אותה התיבה בדיוק כמו הכתוב כאן, "בראשית". 

ב. כיון ששם תיבת "בראשית" היא המילה הראשונה שבתחילת ספר ירמיה15, לפיכך 
אין שום אפשרות להסביר שמילה זו מוסבת על הנאמר קודם לכן או שהתיבה עומדת 
בפני עצמה, שאם כן מהי משמעות המילה "בראשית", בראשית מה? אלא וודאי שהוא 

דבוק לתיבה שלאחריו "ממלכת יהויקים", ופשר הדבר "בתחילת ממלכת יהויקים".

ומביא רש"י עוד ראיה מהפסוק "ותהי ראשית ממלכתו בבל" כראיה לדבריו "שאין לך 
"ראשית" במקרא שאינו דבוק לתיבה שלאחריו" שיכלנו לחשוב שרק תיבת "בראשית" 
דבוקה לתיבה שלאחריו כיון שהיא נמצאת בראש הספר או הפסוק, אך אם תיבת "ראשית" 
נמצאת באמצע הפסוק והענין, יכלנו לחשוב שאפשר שאינו דבוק לתיבה שלאחריו. לכן 
מביא רש"י ראיה מהפסוק "ותהי ראשית ממלכתו בבל" שגם כאשר כתוב תיבת "ראשית" 
בלי האות ב', וגם אם תיבה זו כתובה באמצע הפסוק, עדין היא דבוקה לתיבה שלאחריה.

אך לאידך, אין בזה שום קא סלקא דעתך לחשוב שמילת "ראשית" קאי אדלעיל מיניה 
תיבת  את  מכריחה  שלפניו,  "ותהי"  התיבה  שהרי  זו(,  מילה  לפני  הנאמר  על  )מוסבת 
"ראשית" להיות דבוקה לתיבה שלאחריו )אף שהוא באמצע הפסוק(, ודבר זה אינו דומה 
המכריחו  "בראשית"  לתיבת  קודם  כלשהי  מילה  כתובה  לא  שאצלינו  כיון  דידן  לנידון 
להיות מחובר לתיבה שלאחריו, ולפיכך לא יכל רש"י להסתפק בראיה זו בלבד, והביאו 

בתור ראיה שניה ופחות חזקה מהראיה שקדם לה.

והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך וגו'", ובזה ישנו דמיון בין הפסוקים בהושע לבין הפסוקים דילן.
15( ואף שכאן "בראשית )ברא אלוקים(" היא המילה הראשונה בספר? אך עדין ניתן יהיה לומר שתיבת 
"בראשית" עומדת בפני עצמה ואינה דבוקה לתיבה שלאחריו, ומשמעותו הוא "בתחילת הכל" בראשית כל 
דבר, כלומר: בראשית התהוות ובריאת כל העולם. ולפיכך הוצרך רש"י לשלול פירוש זה, ולהוכיח שאינו כן. 
וברור הוא שקס"ד זה הוא רק בנוגע לספר בראשית תחילת הכל, אך לא היה ניתן לחשוב כך בנוגע לספר 

ירמיה, ולכן הראיה משם חזקה היא. ופשוט הוא.
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אך בב' ראיות אלו אמנם אנו לומדים ש"אין לך ראשית במקרא שאינו דבוק לתיבה 
שלאחריו", אך מפסוקים אלו אין ראיה שתיבת "ראשית" מחוברת היא לכללות הפסוקים 
ולא רק לתיבה שלאחריה, והרי רש"י רצה להסביר את כללות הפסוקים שעבור כך הביא 
ראיות אלו )כלומר: שתיבת "בראשית" מחובר לא רק לתיבות שלאחריו )"ברא אלוקים 
את השמים ואת הארץ"(, אלא אף לפסוקים הבאים "והארץ היתה תוהו ובוהו . . ויאמר 
אלוקים יהי אור"(, ולכן הוצרך רש"י להביא ראיה שלישית שממנה אנו לומדים שתיבת 

"ראשית" מחוברת היא לכללות הפסוקים. 

ומביא רש"י ראיה שלישית, כיון שבב' הראיות הראשונות אנו מוצאים שהתיבה היא 
מחוברת לתיבה שלאחריה, אך לא בהכרח מחובר לפסוקים הבאים: 

בנוגע לראיה הראשונה מ"בראשית ממלכת יהויקים" אנו רואים שתיבת "בראשית" 
מחוברת לתיבות "ממלכת יהויקים" וכפי שמפרש רש"י שם: "בראשית ממלכת יהויקים 
- שלש שנים לפני שמלך נבוכדנצר נתנבא עליו שימלוך", שמשמעות המילה "בראשית" 
בפסוק כאן הוא שזמן אמירת הנבואה היתה שלש שנים לפני שמלך נבוכדנצר. אך שם 
תוכן הפסוקים הבאים וכללות הפסוקים אינם עוסקים כלל בנוגע לזמן אמירת הנבואה 
אלא אך ורק בנוגע לנבואה עצמה, ונמצא, שתיבת "בראשית" שם אינה מחוברת וקשורה 

להמשך הפסוקים אלא רק לתיבות שלאחריה.

וכן הוא בנוגע לראיה מהפסוק "ותהי ראשית ממלכתו בבל", שאמנם תיבת "ראשית" 
דבוקה לתיבות שלאחריה "ממלכתו בבל", שתחילת מלכותו היתה על בבל, אך המשך 
הפסוק אינו מדבר על ממלכתו הקודמת בבל, אלא על שאר מלכותו "ארך אכד וכלנה", 
ונמצא שתיבת "ראשית" בפסוק זה אינו מחובר להמשך הפסוק אלא רק לתיבות שלאחריו 

בלבד.

והרי רש"י מביא פסוקים אלו כראיה לא רק לענין ש"אין לך ראשית במקרא שאינו 
דבוק לתיבה שלאחריו" אלא גם לתוכן פירושו, שתיבת "בראשית" כאן באה כתיאור מעשה 
בראשית "בראשית בריאת שמים וארץ והארץ היתה תוהו ובוהו וגו'" שתיבת "בראשית" 

מחוברת גם להמשך הפסוקים ולא רק לתיבה שלאחריה. 

ולפיכך הביא רש"י ראיה שלישית מ"ראשית דגנך תירושך ויצהרך וראשית גז צאנך 
תתן לו", שתיבת "ראשית" בפסוק זה מחובר לא רק לתיבות שלאחריה אלא אף לסוף 

הפסוק "תתן לו", שאת "ראשית התבואה" צריך לתת לכהן )"תתן לו"( בתור תרומה.

ובסגנון שונה יש לומר:
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לתיבות  דבוקה  היא  "בראשית"  שתיבת  לכך  ראיה  ישנם  הראשונות  הראיות  שבב' 
קודם  שנים  "שלש  זמנים",  סדר  "להורות  כן  באים  אלו  פסוקים  שם  אך  שלאחריה, 
והיות  וכלנה",  ורק אחר כך מלך על ארך אכד  נבוכדנצר", "שנמרוד מלך קודם בבבל 
וכאן בפירושו רש"י רצה להוכיח "שלא בא המקרא להורות סדר הבריאה" היפך מהראיות 

שהביא. 

ולכן הוצרך להביא ראיה שלישית מהפסוק "ראשית דגנך תירושך ויצהרך וראשית גז 
צאנך תתן לו" שפסוק זה בוודאות אינו בא להורות על "סדר זמנים", ומילה זו מוסבת על 
כללות תוכן הפסוקים הבאת תרומות ומעשרות לכהן, וגם על כך ש"תיבת ראשית דבוקה 

לתיבה שלאחריה". 

זו  זו לבסוף כיון שאינה ממש דומה לנידון דידן, שהרי ראיה  אך מביא רש"י ראיה 
)שתיבת "ראשית" דבוקה לתיבה שלאחריה"( מדברת על "סדר שאינו זמנים" אלא על 
"סדר דברים )- ראשית דגנך תרושך ויצהרך, גז צאנך )ומשמעות מילת "ראשית" בפסוק 

זה אינו תחילת זמן, אלא החלק המובחר והטוב ותחילת השדה(". 

ולכן הביא רש"י בראשונה ראיות המדברות על "זמנים" - "בראשית ממלכת יהויקים", 
"ראשית ממלכתו בבל", ורק באחרונה הביא ראיה מ"ראשית דגנך16".

חלק ששי:

ממשיך רש"י וכותב: "ואם תאמר להורות בא שאלו תחילה נבראו, ופירושו בראשית 
הכל ברא אלו, ויש לך מקראות שמקצרים לשונם וממעטים תיבה אחת, כמו "כי לא סגר 
דלתי בטני", ולא פירש מי הסוגר. וכמו "ישא את חיל דמשק", ולא פירש מי ישאנו. וכמו 
"אם יחרוש בבקרים". וכמו "מגיד מראשית אחרית", ולא פירש מגיד מראשית דבר אחרית 

דבר".

וצריך להבין: 

דרכו של רש"י הוא לכתוב את פירושו באופן שאם ישנה שאלה על הפסוק היא תתורץ 
ואין דרכו להציג את השאלה ואז לענות עליה. והראיה לכך מפירוש רש"י זה  מאליה, 

ו"ראשית  דרכו"  "ראשית  פירושו  בתחילת  שהביא  מהפסוקים  ראיות  רש"י  הביא  לא  זו,  ומסיבה   )16
תבואתה"? כיון שאינו תיאור דבר או זמן, אלא משל ושם המושאל או מטאפורה על התורה ועל ישראל.
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גופא, שכתב "אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני" מבלי לכתוב מכח איזה קושיא הוא 
מוכרח להביא את דברי המדרש. 

ואם כן נשאלת השאלה: מדוע כאן כן הציב רש"י שאלה בפירושו ואומר "ואם תאמר 
להורות בא שאלו תחילה נבראו ופירושו בראשית הכל ברא אלו", והיה לו לכתוב בסגנון 
"ואי אפשר לומר" או "והמקרא לא בא להורות שאלו תחילה נבראו . . שאם כן תמה על 

עצמך"?

כיון שכבר ביאר לנו רש"י בטוב טעם מדוע אי אפשר לומר ש"בא להורות על סדר 
לומר  לו  והיה  שלאחריו",  לתיבה  דבוק  שאינו  במקרא  ראשית  לך  )"שאין  הבריאה" 
"בראשונה" במקום "בראשית"(, מה המקום שוב לנסות ולהסביר "ואם תאמר להורות בא 

שאלו תחילה נבראו, ופירושו 'בראשית הכל ברא אלו"?

מדוע הוצרך רש"י להביא כל כך הרבה ראיות לדבריו )שישנם מקראות שממעטים 
תיבה אחת(, ארבעה במספר? 

סדר הראיות הוא: איוב ישעיה עמוס, ושוב פעם ישעיה. וצריך להבין מדוע לא הביאם 
רש"י על הסדר?

כשרש"י מביא את הראיות לענין "ראשית הדבוקה לתיבה שלאחריו" הוא מביא את 
הראיות הפסוקים וגם את ההשלכה לנידון דידן, שגם כאן נצטרך להגיד "כמו בראשית 
ברוא" שכאילו שבפסוק כאן כתוב "בראשית ברוא". ואילו בנוגע לראיות שהביא בכדי 
לנסות להסביר ולהוכיח ש"יש מקראות ממעטים תיבה אחת", רש"י מביא רק את הראיות 
מהפסוקים עצמם, אך אינו מסביר מה ההשלכה לנידון דידן ש"כאילו כתוב כאן "בראשית 

הכל ברא אלו" שתיבת "הכל" היא התיבה שהמקרא מיעט וקיצר בלשונו? 

ושאלה זו מתחזקת לאור זאת: שרש"י משתמש בביטוי "כמו )כי לא סגר דלתי בטני 
. . וכמו )ישא את חיל דמשק( . . וכמו )אם יחרוש איש בבקרים( . . וכמו )מגיד מראשית 
אחרית(", וביארנו שכוונתו לומר "כאילו כתוב כאן כמו שהוא כתוב שם" ואם כן ביותר 
היה צריך לפרש איך הוא היה צריך להיכתב כאן "בראשית הכל ברא אלו", שמיעט תיבה 

אחת וקיצר בלשון, כמו שם )אצל ד' הראיות שהביא רש"י(?

ויש לומר: 

רש"י בפירושו השני מתחיל ואומר "ואם באת לפרשו כפשוטו כך פרשהו", כלומר, 
לימוד"  "דרך  רש"י  ופורס  הפשט,  פי  על  הפסוקים  כללות  את  להסביר  רש"י  שניגש 
מעצמו ובאמצעות "דרך לימוד" זה, הוא מסביר את כללות הפסוקים, ואומר רש"י: "שאם 
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להורות סדר הבריאה בא, היה לו לכתוב בראשונה ברא ולא בראשית ברא, שהרי אין לך 
ראשית במקרא שאינו דבוק לתיבה שלאחריו" ולכן תיבת "בראשית" דבוקה היא לתיבות 

שלאחריה "ברא אלוקים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך וגו'". 

לימוד  הוא  שלאחריו"  לתיבה  דבוק  שאינו  במקרא  ראשית  לך  ש"אין  זה  ולימוד 
לשיטתיה דרש"י, ולכן בכדי להוכיח "דרך לימוד" זה, הוצרך רש"י להביא הרבה ראיות 

מהפסוקים. 

וכאן מגיע הלומד )בן חמש למקרא( ומקשה לשיטתו של רש"י, שאין הכי נמי ש"אין 
לך ראשית במקרא שאינו דבוק לתיבה שלאחריו", אך תיבת בראשית דבוקה היא לתיבה 
שלאחריה שלא כתובה בפירוש בפסוק, שהרי ישנם מקראות שמקצרים וממעטים תיבה 
אחת" אף כאן קיצר הכתוב וכאילו אמר "בראשית הכל ברא אלו" ואז נמצא תיבת בראשית 
דבוקה לתיבה "הכל" הדבוקה לאחריה, אך תיבה זו אינה כתובה בפירוש בפסוק, והוא 

מפני קיצור הלשון שהתורה מיעטה תיבה זו? 

וזאת כוונתו של רש"י כשאומר "ואם תאמר17 )וקאי על הלומד את פירושו של רש"י 
שהוא זה שבא ושואל18( להורות בא שאלו תחילה נבראו, ופירושו: "בראשית הכל ברא 

אלו"19? "

גם  לפיכך  במקרא,  בפירוש  כתובות  אינן  אלו"   . הכל.   .  .  " אלו  שתיבות  כיון  אך 
ללימוד דרך זו צריכים אנו להביא ראיות לדבר, ולפיכך ממשיך רש"י ומביא הרבה ראיות 
מהמקראות שממעטות תיבה אחת ומקצרות בלשונם. ואז נשאלת השאלה )המשך של 
כתב  וכאילו  תיבות  ומיעט  בלשונו  קיצר  המקרא  כאן  בפסוק  גם  אולי  תאמר"(:  ה"אם 
"בראשית הכל ברא את השמים ואת הארץ )"אלו"(" ואין הכי נמי ש"להורות סדר הבריאה 

בא"? 

וזאת הסיבה גם כן שרש"י אינו כותב בפירושו "אף כאן מיעט תיבה אחת כמו בראשית 

17( וזאת הסיבה שכותב רש"י "ואם תאמר" עם וא"ו החיבור, כיון שהוא המשך למה שכתב רש"י קודם לכן, 
שקושיא זו באה כתוצאה ממה שפירש רש"י לשיטתיה, וכנ"ל.

18( וכידוע ה"כלל" בזה, שרש"י כן מציב קושיא כאשר השאלה היא שאלת הלומד, כמו בדיבור המתחיל 
הראשון של רש"י "לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם ומה טעם פתח בבראשית?" וכן 
הוא בנוגע לדיבור המתחיל הבא "ולא נאמר ברא הוי'?" )ראה בהוספות, כללים בפירוש רש"י אות ח' סעיף ג'(.
19( ואולי מכאן ניתן ללמוד: שכל פעם במקרא שרש"י משתמש בפירושו בביטוי "ואם תאמר", כוונתו: 
"ואם תנסה להסביר על ידי דרכי לימוד אחרות, כגון הלימוד: "המקרא קיצר ומיעט תיבה אחת" או "אין מוקדם 
ומאוחר בתורה" או "אין לך ראשית שאינה דבוקה לתיבה שלאחריה" או "תיקון סופרים הוא זה"" וכדומה 

בשאר דרכי לימוד המקרא.
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הכל ברא אלו" )כמו שכתב קודם לכן "כמו בראשית ברוא"(, כיון שאינו חלק משיטתו של 
רש"י עצמו, אלא הוא ניסיון הלימוד של התלמיד, שמביא אפשרות אולי ללמוד "שהמקרא 
קיצר ומיעט תיבה אחת" ואז "פירושו )היינו, שאף שהמקרא לא כתב זאת, מ"מ פירושו 

ומשמעותו של המקרא הוא:( "בראשית הכל ברא אלו". 

ולכן בכל הראיות שהביא כתב: "ולא פירש מי ישאנו . . ולא פירש מי הסוגר . . ולא 
פירש אם יחרוש איש בבקרים . . ולא פירש מראשית דבר אחרית דבר . . "20 במקום תיבת 
"כמו" )"כמו . . ישאנו . . כמו . . הסוגר . . כמו . . איש בבקרים . . כמו מגיד דבר אחרית 
דבר"(. כי בכל פסוקים אלו באמת לא כתוב מילה זו ואי אפשר להגיד "כאילו כתוב בפסוק 
כך וכך" שהרי בפועל אינו כתוב, אלא הוי פירושו במשמעות כאילו מקראות אלו הוסיפו 

עוד תיבה אחת. 

ודבר זה שונה ממה שכתב רש"י קודם לכן "כמו בראשית ברוא", שהרי תיבת "ברא" 
נמצאת בכתוב אלא שרש"י משנה אותה וכאילו היא היתה כתובה "ברוא" במקום "ברא" 
)וכאילו כתוב בפסוק כאן "בראשית ברוא את השמים ואת הארץ וגו'"(, ולפיכך השתמש 
רש"י בביטוי "כמו", בשונה מאחר כך שכתב "פירושו בראשית הכל ברא אלו" שתיבת 
"הכל" כלל אינה מוזכרת בפסוק, אלא שישנו נסיון לומר שהמקרא קיצר בלשונו ומשמעות 

הפסוק הוא כך.

ונשאר להבין: מהו הצורך בד' ראיות?

ויש לומר:

 שכיון שרש"י מביא "דרך לימוד" במקרא, הוצרך להביא לפחות ב' ראיות מב' מקומות 
שונים בכדי ללמד אודות "כלל" זה בלימוד המקרא, ולכן כתב "ויש לך מקראות שמקצרים 

לשונם וממעטים תיבה אחת" בלשון רבים.

ורש"י הביא ב' ראיות ששם רואים שהמקרא "קיצר בלשון" ש"לא פירש מי הסוגר" 
ו"לא פירש מי ישאנו". ובב' מקומות אלה אין ראיה שמיעט וחיסר תיבה אחת, אלא קיצור 
הלשון בלבד. ולכן מביא רש"י עוד ב' ראיות ששם מיעטו תיבה אחת "אם יחרוש אדם 

בבקרים" "מגיד מראשית דבר אחרית דבר".

20( ומה שכתב "כמו כי לא סגר דלתי בטני . . וכמו ישא את חיל דמשק . . וכמו אם יחרוש בבקרים . . וכמו 
מגיד מראשית אחרית", כוונת רש"י היא לומר "כמו שהוא בנוגע לפסוקים שם )שמיעט תיבה אחת(, כך הוא 

גם בנוגע לכאן )שמיעט תיבה אחת(", אך אין כוונתו לומר "כאילו כתוב כאן כמו שהוא כתוב שם".
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חלק שביעי:

ממשיך רש"י ופורך דרך לימוד זה ואומר: "אם כן תמה על עצמך שהרי המים קדמו 
שהרי כתיב ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ועדין לא גילה המקרא בסידור הקודמים 
והמאוחרים כלום, בריאת שמים וארץ מתי היתה, הא למדת, שקדמו שמים לארץ. ועוד: 
שהשמים מאש ומים נבראו, על כרחך לא לימד המקרא בסדר המוקדמים והמאוחרים 

כלום".

ובפיסקה זו צריך להבין:

כיון שבקטע זה מסביר רש"י מדוע אי אפשר לומר ש"בא להורות על סדר הבריאה 
)לומר שאלו תחילה נבראו(" ושאי אפשר להגיד "בראשית הכל ברא אלו", כי דוחה זאת 
רש"י בשתי ידיים באומרו "אם כן תמה על עצמך שהרי המים קדמו . . " )שאם המקרא 
בא להורות את סדר הבריאה, היה לו לכתוב קודם אודות בריאת המים(, אם כן לא מובן 
מדוע רש"י לא הביא דחייה זו כבר בתחילת דבריו ואז לא היה צורך בדבריו הארוכים "ולא 
בא המקרא להורות סדר הבריאה לומר שאלו קדמו, שאם בא להורות כך היה לו לכתוב 
בראשונה ברא את השמים ואת הארץ וגו', שאין לך ראשית במקרא שאינו דבוק למקרא 
שלאחריו . . ", והיה לרש"י לומר בקיצור "שאם המקרא רצה להורות סדר הבריאה היה לו 

לכתוב קודם אודות בריאת המים" כפי שדחה רש"י בסוף דבריו? 

ובמילים אחרות: כיון שגם לאחרי הדחייה הראשונה של רש"י - "שאם בא להורות 
כך, היה לו לכתוב בראשונה ברא את השמים וגו' . . " - עדין ניתן להקשות: "ואם תאמר 
להורות בא שאלו תחילה נבראו, ופירושו 'בראשית הכל ברא אלו'?", זאת אומרת, שדחייה 
זו הראשונה )שכתוב "בראשית" ולא כתוב "בראשונה"( היא לא דחייה כל כך חזקה, שהרי 
ניתן עדין להשיב עליה )"ואם תאמר להורות בא וכו'"(. ואילו לדחייה השניה )שאי אפשר 
לומר שבא להורות על סדר הבריאה, כי אם כן היה למקרא קודם לספר אודות בריאת 
המים )והאש((, הרי רש"י לא פרך אותה ולא השיב לה, ואם כן, אומר הדבר שהיא דחייה 

חזקה מאוד עד שאי אפשר לפרכה. 

ואם כן צריך להבין: מדוע לא הסתפק רש"י בהבאת הדחייה השניה, והוצרך להביא 
גם את הראשונה? 

ואם בכל זאת רצה רש"י להביא ב' דחיות אלו, אינו מובן מדוע אינו מקדים את הדחיה 
השניה לפני הדחיה הראשונה הפחות חזקה )וכנ"ל, כיון שעדין ניתן להקשות עליה(, והיה 
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לרש"י לומר קודם: "שאי אפשר לומר שבא המקרא להורות על סדר הבריאה, כיון שהמים 
קדמו לשמים וארץ והמקרא אינו מספר זאת, ועוד: כי כתוב "בראשית" ואין לך ראשית 

במקרא שאינו דבוק לתיבה שלאחריה? 

מדוע משתמש רש"י בלשון "אם כן תמה על עצמך" ביטוי שאינו נפוץ בפירושו של 
המצוי  הביטוי  כפי  וכדומה,  כן"  לומר  אפשר  "ואי  או  "וקשה"  לשאול:  לו  והיה  רש"י, 

בפירושי רש"י?

לכאורה הקושיא של רש"י היא על המקרא ולא על הלומד את התורה, ואם כן במקום 
להקשות "אם כן תמה על עצמך", היה לו להקשות "אם כן תמה על המקרא"? ועוד קשה: 
הלא היא קושיא חזקה )עד כדי כך שרש"י כותב עקב כך "על כרחך . . "(, ולא תמיהה 

גרידא )והוי ליה לכתוב "אם כן תקשה על עצמך" וכדומה(? 

כיון שהוכחתו של רש"י הוא מהמילים "מרחפת על פני המים", מדוע הוצרך רש"י 
להעתיק תחילת המשפט "ורוח אלוקים )מרחפת על פני המים("?

מה כוונת רש"י בהוסיפו את התיבה "כלום" בפירושו: "ועדין לא גילה המקרא בסידור 
הקודמים והמאוחרים כלום . . על כרחך לא לימד המקרא בסדר המוקדמים והמאוחרים 

כלום", מילה זו מיותרת היא לכאורה?

הדבר מבואר על פי מה שהסברנו קודם לכן שכל שאלה זו היא חלק מניסיון לימוד 
של התלמיד הלומד: 

הוא  לכך  וההוכחה  הבריאה"  סדר  להורות  המקרא  בא  "לא  רש"י  של  שלשיטתו 
מהלימוד של "אין לך ראשית במקרא שאינו דבוק לתיבה שלאחריו". וכאן בא התלמיד 
ומנסה ללמוד בצורה אחרת ובדרך לימוד שונה, ש"כן בא המקרא להורות סדר הבריאה" 
והלימוד הוא מכך ש"יש לך מקראות שממעטים תיבה אחת" וכאן בפסוק מיעטו תיבת 

"הכל" )וכאילו כתוב "בראשית הכל ברא אלוקים את השמים ואת הארץ"(.

ואומר: "דאם כן תמה על עצמך", שאין  ופורך דרך לימודו של התלמיד  ובא רש"י 
אפשרות ללמוד כפי האופן שהתלמיד לומד, כיון שלפי הלימוד החדש של הלומד "דיש 
מקראות שמקצרות לשונם וממעטים תיבה אחת", הרי "תתמה על עצמך" ישנה קושיא 

מיניה וביה מ"דרך לימוד" זה )על מקום אחר21, על המשך הכתובים(. 

וזאת הסיבה שרש"י הביא דחיה זו באחרונה, כיון שבשאלתו "ואם תאמר" לא בא רש"י 

21( עיין כללי רש"י פרק י"ג 43 בביטוי "ותמהני", שיש לומר, שכן הוא בנוגע לביטוי המובא כאן "אם כן 
תמה על עצמך", שפירושו: ישנה תמיהה בדרך לימוד זה איך נסביר על פי פשט את המקום האחר.
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להקשות על הלימוד שהביא קודם לכן, אלא בא רש"י ומביא ניסיון לימוד חדש בדרך 
אחרת מלימודו של רש"י. ולימודו הראשון שהביא רש"י הוא הלימוד העיקרי ולכן הוא 
מובא בראשונה, ורק לבסוף מביא רש"י נסיון לימוד ופורך אותו, לפיכך הביאו רש"י רק 

לבסוף.

כלומר: שבדחיה השניה, רש"י אינו פורך רק את הענין שהמקרא בא להורות על סדר 
הבריאה, אלא בא לפרוך לגמרי את כל שיטת הלימוד של התלמיד.

ופורך זאת רש"י בב' אופנים: 

אי אפשר לומר שבא המקרא להורות סדר הבריאה, כי אם כך, התורה היתה צריכה 
קודם לציין שהמים נבראו בהתחלה עוד לפני הארץ, וההוכחה לכך שכתוב "ורוח אלוקים 
מרחפת על פני המים" הרי שכל העולם היה מלא במים, ונמצא שהמים קדמו לארץ. ולפי 
זה הסדר היה צריך להיות "את המים )ורק אחר כך( ואת הארץ". ומכח זה מוכרחים לומר 

ש"לא בא המקרא לגלות בסדר המוקדמים והמאוחרים כלום".

ויש לומר: שהוכחתו של רש"י אינו רק מכך שהמים היו על פני כל הארץ, ונמצא המים 
קודמים לארץ והמקרא עדין לא גילה לנו זאת, אלא ההוכחה היא גם מכך, שהיות ובפסוק 
א' כתוב "בראשית ברא אלוקים" שמציאותו של האלוקים היתה כבר קיימת, וכתוב "את 
השמים ואת הארץ" שהארץ נבראה כבר בפסוק א', אך מיד לאחר מכן כתוב שלא היתה 
הארץ, שהרי רוחו של הקב"ה היתה מרחפת על פני המים שאם היתה ארץ, רוחו של 
הקב"ה היתה מרחפת גם על הארץ. ומכח זה מוכרחים לומר שלא בא המקרא להורות 

סדר המוקדמים והמאוחרים.

הרי השמים עצמם נבראו מאש וממים, ואם באה התורה לספר אודות סדר הברואים, 
ומכך  והארץ?  השמים  מכן  ולאחר  והמים,  האש  שנבראו  לציין  התורה  צריכה  היתה 
שהתורה לא מספרת אודות בריאת האש והמים, מוכרחים לומר שלא בא המקרא להורות 

סדר הבריאה - סדר המוקדמים והמאוחרים.

 ]ולכן הוסיף רש"י תיבת "כלום" וכתבו ב' פעמים, כיון שישנם כמה דברים שהמקרא 
לא לימד בסדר המוקדמים והמאוחרים: א. בריאת המים מתי היתה, ושהמים קדמו לארץ. 
ב. רוח אלוקים היה צריך להיות מרחף גם על הארץ. ג. כיון שהשמים נבראו מאש וממים, 

היתה התורה צריכה לציין קודם שנברא האש והמים.[

והיוצא, שאף לפי ה"ניסיון לימוד" של התלמיד להסביר ש"להורות סדר הבריאה בא", 
ואת  ואת המים את השמים  אלוקים את האש  ברא  "בראשית  לומר  הרי שהיה למקרא 
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הארץ" כיון שרצה הכתוב להסביר את סדר הנבראים )לפי שיטת הלומד(, שהאש והמים 
קדמו לשמים, והשמים קדמו לארץ. ומכח תמיהות אלו על האפשרות והניסיון לימוד של 
התלמיד, מוכיח רש"י שכאן הפסוק לא קיצר ולא מיעט שום תיבה ו"לא בא להורות סדר 

הבריאה". 

ומפירוש רש"י זה למדנו דבר נפלא: 

)ה"בן חמש למקרא"(, שטוב הדבר לנסות  שרש"י מלמד דרך פירושו את התלמיד 
ללמוד ולהביא אפשרויות להסביר את הפסוק, אלא שאז, אותו הלימוד צריך הוא להסתדר 
ולהיות תואם מכל צד ופינה "כפתור ופרח", שאם ישנה תמיהה על אופן לימוד זה ממקום 

אחר או "שעל כרחך לא לימד המקרא כך" וכדומה, אומר הדבר שלימוד זה אינו.

ועדין צריך להבין:

מדוע שואל רש"י דוקא מסוף הפסוק שכתוב "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים" 
בכדי להוכיח שהמים קדמו, הרי כבר בתחילת הפסוק כתיב "וחושך על פני תהום" ומפרש 
רש"י: "על פני תהום - על פני המים שעל הארץ", והיה לרש"י להביא את הוכחתו משם?

יש לומר: 

נבראו" אינו כתוב במפורש בפסוק אלא הסבר של  ומים  כיון שזה ש"השמים מאש 
רש"י על הפסוק שם )על המילים "ויקרא אלוקים לרקיע שמים" פס' ח'(, ואילו זה ש"רוח 
המים  "שקדמו  לומדים  שממנו  בפסוק,  במפורש  הוא  המים"  פני  על  מרחפת  אלוקים 

לארץ", לפיכך הקדימה רש"י על פני ההוכחה הב'.

מפורשת  הוכחה  ישנה  שכאשר  רש"י:  בפירוש  "כלל"  ללמוד  לכאורה  ניתן  ]ומכאן 
בתורה, אף שהיא הוכחה פחות חזקה, וישנה הוכחה יותר חזקה אך נזקקים אנו לפירושו 
של רש"י על אתר, מעדיף רש"י להביא הוכחה מפסוק המפורש במקרא, על פני הוכחה 

יותר חזקה שצריכים עבור כך את פירושו של רש"י באותו המקום.[

ועל פי זה יובן שאלה נוספת:

הרי ההוכחה השניה "שהשמים, מאש ומים נבראו" היא הוכחה הרבה יותר עוצמתית 
מאשר ההוכחה השניה "הא למדת שקדמו המים לארץ", ולשון רש"י יוכיח זאת, שבנוגע 
להוכחה הא' משתמש רש"י בביטוי רפה "הא למדת" ואילו בנוגע להוכחה הב' משתמש 
רש"י בביטוי שלא משתמע לשתי פנים "על כרחך לא לימד המקרא כו'". וכיון שההוכחה 

הב' היא הרבה יותר חזקה, ומדוע לא הביאו רש"י בתור הוכחה ראשונה?
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פני  על  אלוקים מרחפת  "ורוח  מפורש  מפסוק  היא  הראשונה  כיון שההוכחה  אלא, 
יותר חזקה( אינו מפורש בפסוק אלא  )אף שהיא הוכחה  ואילו ההוכחה השניה  המים" 
הסבר של רש"י על המילים "ויקרא אלוקים לרקיע שמים22 - אש ומים שערבן זה בזה 
ועשה מהם שמים" לפיכך הביאו רש"י רק בתור הוכחה שניה, אף שהיא הוכחה יותר חזקה 

שעליה אומר רש"י "על כרחך".

ועל פי זה נמצא גם הסבר מדוע הביא רש"י ב' הוכחות לדבריו? כי להוכחה הראשונה 
ישנה הוכחה מפורשת בפסוק, ואילו ההוכחה השניה יותר חזקה אך אינה מפורשת בפסוק.

22( בראשית א' ח'.
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ביאור במעלת ההתעסקות בכבוד השבת
יביא מעשי אמוראים דעסקו בגופם בצרכי השבת / יביא הגמ' בקידושין דמצוה בו יותר מבשלוחו / יביא דברי 
אדה"ז על ההשתדלות העשיה בגופו והדיוק בקו"א על לשון מצוה / הטעם ע"פ הקו"א זה דהרמב"ם הטור והב"י 
לא הזכירו מעשי רבא ורב ספרא / עפ"י הנ"ל יובן הא דנקיט לשון מצוה / יתמה ע"כ דלא נקטו הטור הב"י ואדה"ז 
בדבריהם את ר"א ור"ע ר"ה ור"פ / יתרץ עפ"י פ' הגהות הראמ"ה את ר"א ור"ע / ינסה לתרץ את ר"ה ור"פ בסברא 
/ ידחה ע"פ דברי הרמב"ם / יבאר עפ"י לקו"ש בהחילוק בין הרמב"ם לאדה"ז בטעם הדהלקת הנר / עפכ"ז יובן 

היטב לשונם של הרמב"ם, הטור, הב"י ואדה"ז

 הת' שמואל שי' מנגמי
תלמיד בישיבה

א
דברי הגמרא במעלת ההתעסקות בצרכי השבת

לשבת  בהכנות  וההתעסקות  השבת  כבוד  מעלת  גודל  על  שבת1  מס'  בגמ'  מבואר 
בגופו. עד כדי, שכמה אמוראים חשובים, הניחו מכבודם עבור ההתעסקות בגופם בהכנות 

לשבת, ואלו הן: 

)העשוי  מכובד  כיסא  על  ]יושב  נורא  ומושיף  דשינא  יתיב אתכתקא  הוה  אבהו  "ר' 
מ'שן'( ונופח באש )כדי לבשל בה לכבוד השבת([. רב ענן לביש גונדא ]לובש בגד שחור 
)שאינו חשוב( להגן על הבגדים שלא יטנפו מהבישולים[, דתנא דבי ר' ישמעאל בגדים 

שבישל בהם קדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו ]שהבישול מטנף את הכלים[. 

רב ספרא מחריך רישא ]שורף את שערות ראש הבהמה עבור השבת שיהיה מתוקן 
רב הונא מדליק שרגי  מלח שיבוטא ]מולח דג גדול ששמו "שיבוטא"[.  רבא  לאכילה[. 

]נרות שבת[. רב פפא גדיל פתילתא ]מכין פתילות עבור נרות שבת[.

רב חסדא פרים סילקא ]מחתך את הירק דק[. רבה ורב יוסף מצלחי ציבי ]מבקעים 
עצים[. ר' זירא מצתת צתותי ]מצית אש )ע"י זרדים קטנים כדי שהאש תתפס היטב([. רב 
נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק ]מכניס את כלי השבת ומוציא את כלי החול[". 

ע"כ לשון הגמ'.

1( קיט, א.
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ב
דברי הגמ' בקידושין והקו"א אודות ענין חיוב ההתעסקות בכבוד שבת

 בגמ' קידושין2 תנינא: "האיש מקדש בו ובשלוחו, האשה מתקדשת בה ובשלוחה . . 
אמר רב יוסף מצוה בו יותר מבשלוחו כי הא דרב ספרא מחריך רישא, רבא מלח שיבוטא". 
פירוש, מכך שרבא ורב ספרא הנ"ל התעסקו בגופם בהכנת מאכלי השבת ולא ע"י שליח, 

מכאן שגם בקידושי אשה מצוה בו יותר מבשלוחו. 

וכן כתב אדה"ז בשו"ע3 וז"ל: "אפילו מי שיש לו כמה עבדים יש לו להשתדל להכין 
בעצמו צרכי שבת שכן הוא בכל המצוות מצוה בו יותר מבשלוחו".

 וכתב ע"ז בקונטרס אחרון4 "ועיין בריש פ"ב דקידושין, דלגבי קידושי אשה מצוה בו 
יותר מבשלוחו מהא דרבא ורב ספרא ומשמע דליכא חיובא במילתא אלא יתרון מצוה 

בעלמא דומיא דקידושי אישה". 

אינם  בקידושין  המובאים  השבת  בצרכי  ספרא  ורב  רבא  של  שהתעסקותם  פירוש, 
חובה, אלא מצוה, דכמו שבקידושי אשה שאין חובה לקדש האשה בעצמו אלא שמצוה 
מצוה  היא  ספרא,  ורב  רבא  בהנהגת  כמו"כ  שליח,  ידי  על  מאשר  יקדש  בעצמו  שהוא 

להתעסק בהכנות אלו לשבת ולא חובה. 

ולכן הרמב"ם5, הטור והשו"ע6, לא הזכירו כלל את רבא ורב ספרא בדיני כבוד ועונג 
שבת, על אף שהזכירו כמה מהאמוראים המובאים בגמרא7, השמיטו את רבא ורב ספרא, 

משום שעסקו בדבריהם בחובת האדם בהתעסקות בהכנת צרכי השבת8.

2( מא, א.
3( או"ח סי' רנ, ס"ד.

4( ס"ק, ב.
5( הלכות שבת פ"ל, ה"ו. ולשונו )יובא ג"כ לקמן בפנים(: "חכמים הראשונים, מהם מי שהיה מפצל העצים 
לבשל בהם ]רבה ורב יוסף )ובכללם גם רב זירא([, ומהם מי שהיה מבשל או מולח בשר או גודל פתילות ]רב 
פפא[ או מדליק נרות ]רב הונא[, ומהם מי שהיה יוצא וקונה דברים שהם לצורך השבת ממאכל ומשקה ]רב 

נחמן[". 
6( סי' רנ, ס"א. וזהו לשון הטור )יובא ג"כ לקמן בפנים(: "רב חסדא פרים סילקא . . רבה ורב יוסף מצלחי 
ציבי . . ר' זירא מצתת צתותי . . רב נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק". וכן לשון השו"ע )יובא לקמן(: 
"כי רב חסדא היה מחתך הירק דק דק ורבה ורב יוסף היו מבקעים העצים, ור' זירא היה מדליק האש ורב נחמן 

בר יצחק היה מתקן כלי הבית ומכניס כל הצרכים לשבת ומפנה כלי החול".
7( שבת שם.

8( וסיבת חיוב הדבר הוא כפי שמביא בקו"א )שם(: "למדו חיוב זה משאר אמוראי שזלזלו את עצמם כל כך 
בקביעות בכל שבת ושבת, מכלל דחיובא איכא במילתא . . ועוד, דכל מי שתורתו אומנותו . . כהני אמוראי, אי 
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הוא  שזה  בגופו,  לצורך השבת  דברים שהם  לעשות  "חייב  הרמב"ם,  כמוכח מלשון 
כבודו", שכתב הלשון "חייב" ולא מצוה. 

וכן בטור ושו"ע: "ישתדל להכין בעצמו9 שום דבר לצרכי השבת כדי לכבדו", ומובן 
חובה  היא  בגופו,  לשבת  הנצרכים  בדברים  מצות התעסקות  לקיים  מדבריהם שהצורך 
)ולא כבקידושין משום יתרון מצוה( ודוקא מלאכות אלו שבהם התעסקו רבא ורב ספרא 

הם "מצוה" ולא "חובה" כמבואר מקידושין )שם(.

והטעם לכך שרבא ורב ספרא לא הוזכרו בהלכות "כבוד ועונג" בדברי הרמב"ם, הטור 
שצרכי  משום  לכאורה  הוא  בדבריהם,  הוזכרו  שכן  האמוראים  משאר  בשונה  והשו"ע, 

השבת שעסקו בהם רבא ורב ספרא, הם דייקו דוקא במלאכות אלו כשהזדמנו להם.

)וכפירוש רש"י10, "אם היה שם ראש בהמה לחרוך, מחרכו הוא בעצמו".(

ומתוך שלא היו מכינים מאכל זה בכל ערב שבת )אלא כשהיה מזדמן להם(, מוכרח 
ה"חובה"  שהיא  השבת  לכבוד  נפרדת  במלאכה  התעסקו  ודאי  ספרא  ורב  שרבא  לומר 
השבת,  בצרכי  בגופו  להתעסק  האדם  על  חובה  שהרי  וה"שיבוטא"(,  ה"רישא"  )מלבד 
והטעם שהתעסקו ב"רישא" ו"שיבוטא", הוא מפני ש'מין' זה היה חביב עליהם ורצו לזכות 

ל"יתרון מצוה" של "מצוה בו יותר מבשלוחו" בדבר החביב עליהם. 

 וכלשון הקו"א: "ורבא ורב ספרא . . בודאי היו נזהרין לעשות דבר אחד כיון שהוא 
חיוב גמור, אלא כשנזדמן רישא לרבא ושיבוטא לרב ספרא . . מתוך שמין זה היה חביב 
עליהם . . לכן בו היו מתעסקים בעצמן, ולא היה די להם בתיקון דבר אחר שהיו מתעסקין 
בו בשאר שבתות, אף על פי שבעסק ההוא היו ג"כ יכולין לצאת ידי חובתן, מכל מקום 
בחרו העסק במין שמקיימין בו מצות ענג, לפי שרצו לקיים עוד יתרון מצוה דהיינו מצוה 
בו יותר מבשלוחו . . שראוי לעשותו ביתרון גוף המצוה דהיינו תיקון המין שמתענג בו 

יותר".

והיוצא מכהנ"ל, שרבא ורב ספרא בוודאי יצאו ידי חובתם בהתעסקות בגופם בהכנות 
השבת בכל ערב שבת ע"י פעולה מסויימת )אחרת(, והדוגמאות שהוזכרו בגמרא הנ"ל, 
)ולא התעסקות כזו שעשו מטעם החובה  חביב עליהם  מפני שהיה  מצוה  הם רק יתרון 

אפשר לו לקיים כלל יתרון מצוה זו, דמצוה בו יותר מבשלוחו, שהרי אסור לו להתבטל מתורתו לעשות מצוה 
שאפשר לעשותה ע"י אחרים . . ואפ"ה כולהו הני אמוראי ביטלו תורתן בכל שבת ושבת, מכלל דחובת הגוף 

היא להתעסק דוקא בעצמו, משום שזהו כבודו של שבת".
9( כ"ה לשון השו"ע, ובטור הגירסא היא "בעצמו להכין".

10( שבת שם, ד"ה מחריך רישא.
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בכל ערב שבת בדברים שהזדמנו להם, ולא אותם מינים החביבים עליהם כ"שיבוטא" או 
רישא"(. ויוצא מכך שרבא ורב ספרא גם הם היו מתעסקים בדברים אחרים לכבוד השבת, 
החיוב  את  בזה  וקיימו  להם,  כשהזדמן  לעת  מעת  רק  זה  הנ"ל  ו"השיבוטא"  ו"הרישא" 

המוטל עליהם ואת היתרון מצוה דעונג שבת, בעצמם ולא ע"י שלוחם.

 ולפ"ז שפיר דייק רב יוסף בקידושין שנקט כראיה דוקא דוגמאות אלו )דרבא ורב 
ספרא( ולא שאר אמוראים הנזכרים בגמ' שם, מפני שדוגמאות אלו הם מצוה ולא חובה 
)והגמ' בקידושין עוסקת ב"מצוה בו יותר מבשלוחו"(. וכן מובן מדוע לא הזכירו הרמב"ם, 
הטור ושו"ע את רבא ורב ספרא בדבריהם, משום שבאו ללמדנו על ההתעסקות שהיא 
חובת האדם ולא על יתרון מצוה בלבד ולכן נקטו שאר אמוראים בלבד ולא הא דרבא ורב 

ספרא. 

ג
דברי הטור, הב"י ואדה"ז והשאלה עליהם

ועפ"י הנ"ל דדייק בקו"א ע"כ שהשמיטו הרמב"ם, הטור והשו"ע את רבא ורב ספרא, 
יש לבאר עוד על כמה מין האמוראים שג"כ לא הופיעו בדבריהם:

הנה כתב הטור11: "ואף אם יש לו כמה עבדים לשמשו ישתדל בעצמו להכין שום דבר 
לצרכי השבת כדי לכבדו כדאיתא בפרק 'כל כתבי' רב חסדא פרים סילקא פירוש היה 
מחתך הירק לצורך סעודת שבת, רבה ורב יוסף מצלחי ציבי פירוש היו מבקעים העצים, 
ר' זירא מצתת צתותי פירוש היה מדליק באש, רב נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק 

. . פירוש היה מתקן הבית ומכניס הכלים הצריכים לשבת ומפנה כלי החול".

ובדומה לו כתב בשו"ע: "כי רב חסדא היה מחתך הירק דק דק ורבה ורב יוסף היו 
הבית  כלי  מתקן  היה  יצחק  בר  נחמן  ורב  האש  מדליק  היה  זירא  ור'  העצים,  מבקעים 

ומכניס כל הצרכים לשבת ומפנה כלי החול".

וכן כתב אדה"ז בשו"ע12: "יש מהם שהיה מחתך הירק דק דק בעצמו ]ר"ח[ ויש מהם 
שהיו מבקעים עצים בעצמם ]רבה ור"י[ ויש מהם שהיה מצית האור תחת העצים בעצמו 
]ר"ז[ ויש מהם שהיה מתקן הבית ומפנה כלי החול ומכניס כלים הצריכים לשבת ]רנב"י[".

ולכאורה אין מובן, הרי לפי ביאורו של אדה"ז ב'קונטרס אחרון' שם, שדייק להסביר 

11( או"ח סי' רנ, ס"א.

12( או"ח סי' רנ, ס"ד.
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מדוע לא הביאו את רבא ורב ספרא, מפני שהתעסקו בדברים שהינם חובה ולא מצוה, 
א"כ הרי ראינו שהשמיטו גם ארבעת האמוראים הנותרים ]ר' אבהו, רב ענן, רב הונא ורב 

פפא[.

ולכאורה ארבעת אמוראים אלו דיברו בדברים שמזדמנים לאדם בכל שבת, כגון רב 
הונא שהיה מדליק נרות שבת בעצמו, שודאי שהכנות אלו נוהגות בכל שבת ושבת ולא 
כשהזדמנו להם מעת לעת )כרבא ורב ספרא( וא"כ אין מובן מדוע לא הזכירו אותם הטור, 

ב"י ואדה"ז?

ד
ביאור השמטת ר' אבהו ורב ענן מהשו"ע עפ"י דברי הראמ"ה

ונראה לבאר טעם זה שהשמיטו את ר' אבהו ורב ענן ע"פ דברי הראמ"ה13 בהגהותיו, 
שביאר את דברי ר' אבהו ורב ענן:

ובהקדים לשון הגמרא14: "ר' אבהו הוה יתיב אתכתקא דשינא ומושיף נורא, רב ענן 
לביש גונדא דתנא דבי רבי ישמעאל בגדים שבישל בהן קדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס 

לרבו".

ונראה, שפעולת ר' אבהו ורב ענן, שונים אחד מן השני בדבר שהתעסקו בו כהכנה 
לכבוד השבת בגופם, ואדרבא הפכים זמ"ז.

ר' אבהו, לקח דבר מכובד "אתכתקא דשינא" והיה מוכן לבזותו ע"י שהיה יושב ע"ג 
ונופח לצד הכיסא באש "מושיף נורא" )אף שהעשן יכול להזיק לכסא מכובד זה( עבור 

כבוד השבת. 

גונדא" כדי להגן על  "לביש  רב ענן לעומת זאת, לקח בגד המיועד לכיסוי הבגדים 
בגדיו מפני לכלוך הבישולים עבור השבת. כלומר, שכבוד השבת אצלו התבטא בשמירת 
הבגדים עבור השבת ולא בביזוי חפץ עבור הבישולים )כר' אבהו(, ואף מביא מקור לדבריו 
מ"דתנא דבי ר' ישמעאל בגדים שבישל בהן קדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו" לומר, 

שכבוד השבת מתבטא ע"י שמירת הבגדים ולא בביזוי החפץ כר' אבהו .

מצוה.  כבוד  משום  אתכתקא:  יתיב  הוה  אבהו  ר׳  "ד"ה  שם:  הראמ"ה  הגהות  וז"ל 

ב"קובץ מפרשים"/"ילקוט  הדפוסים החדשים  וברוב  ווילנא  בס"ש  )הודפס  הורביץ  אלעזר משה  ר'   )13
מפרשים" לאחר המהרש"א וכו'(.

14( שבת שם.
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ורב ענן פליג עליה מדתנא דבי ר' ישמעאל". פירוש, שדברי רב ענן, אינם באים כהמשך 
לרשימה של אמוראים שהתעסקו בכבוד השבת, אלא כמחלוקת באיזה אופן צריך לכבד 
את השבת". כלומר, דבריהם אינם המשך לרשימת אמוראים להתעסקות בהכנות השבת, 

אלא הובאו כמחלוקת נפרדת בצורת קיום "כבוד" השבת, 

לר' אבהו, צורת הכבוד היא ע"י שימוש בדבר מכובד, אף שיעשה בזוי ע"י פעולה זו 
של נפיחה באש עבור בישולי השבת.

משא"כ רב ענן, הפי' כבוד הוא אי ביזוי חפץ אלא שמירת הבגדים עבור השבת, ומביא 
מקור לדבריו מ"דתנא דבי ר' ישמעאל בגדים שבישל בהן כוס לרבו אל ימזוג בהן כוס 
"ופשט את  ר' ישמעאל הוא מ'הוצאת הדשן' שאומר הכתוב15  לרבו" שמקורם של דבי 
בגדיו )בגדי הקודש( ולבש בגדים אחרים" ורק לאחמ"כ "והוציא את הדשן" שהוצאת הדשן 
מלכלכת את בגדי הקודש, ולכן צריך "בגדים אחרים" ומוכח שהפי' "כבוד" שבמקדש, הוא 
דוקא ע"י שמירת הבגדים, ולא בביזוי הבגדים ע"י הוצאת הדשן, אזי כמו"כ בדיני שבת, 

צורת "כבוד" שבת היא על ידי שמירת הבגדים דוקא.

 וכעת מתבהר היטב מדוע מביא מקור לדבריו, שהרי אם זו עוד אימרה על התעסקות 
בהכנת השבת מדוע צריך מקור לדבריו שהרי לא מצינו עוד אמורא בגמ' שם שהביא 

מקור להנהגתו, אלא זו מחלוקת נפרדת בצורת קיום כבוד השבת כמוסבר לעיל. 

ה
ביאור הטעם שהשמיטו את רב הונא ורב פפא

והנה מה שהשמיטו הטור והב"י את רב הונא שהיה נוהג להדליק נרות שבת בעצמו 
ורב פפא שהיה גודל פתילות לנרות השבת, יש לומר: 

בב' אמוראים אלו, יש מעורבות של מצות הדלקת נרות שבת שאדם מחויב בה, ללא 
הגברא(,  חובת  זהו  לעיל  )שכמוסבר  שבת  לכבוד  בהכנה  ההתעסקות  לחובת  שייכות 
ומכיון שיש כאן חיוב נפרד של הדלקת נרות שבת )מצד "שמא יכשל בעץ או באבן"( חוץ 

מחובת ההתעסקות בהכנה לשבת, לכן לא הוזכרו בדבריהם. 

ולכן, בשו"ע16 העוסק איך צריך האדם לנהוג במעשה בפועל, לא שנה את מעשי רב 
הונא ורב פפא בדיני חובת ההתעסקות בהכנות השבת בגופו )אלא בדיני הדלקת הנר(, 

15( ויקרא ו, ד, רש"י שם. ועיין, שבת קי"ד, א ויומא כ"ג, ב, רש"י שם.
16( שם.



    815   שער שונות    

חובת האדם  על  נתבאר  ]וכבר  עוסקים על מצות ההדלקה עצמה  שהרי בדבריהם הם 
להדליק נרות שבת, או עכ"פ נר אחד, ללא קשר לחיוב של ההכנה לכבוד שבת בגופו[17.

וא"כ יוצא, שפעולה זו של הדלקת נרות שבת קודש נלמדת כבר בחיוב האדם )מצד 
"שמא יכשל בעץ או באבן"(. ומובן יותר להזכיר אמוראים שעשו פעולות אלו, ללא שהיה 

להם שום סיבה צדדית לעשית הפעולה18 אלא רק משום שזהו כבוד השבת.

17( ולכאורה יש להקשות: לפי זה אם הם עוסקים במצות הדלקת נרות, שלכן הטור, הב"י ואדה"ז השמיטו 
אותם, מדוע נקטה הגמ' את אותם אמוראים?

אלא י"ל שוודאי למדים מזה שהתעסקו בגופם בהדלקת נרות ובהכנת הפתילות את חובת ההתעסקות בגוף 
האדם בהכנות לשבת, אלא שבשו"ע )ששם מדבר על העשייה של האדם ביום יום איך יעשה ומה יעשה, אזי( 
כבר נלמד דין זה )דרב הונא ורב פפא( מדיני הדלקת נרות, ונכון יותר להביא אמוראים כאלו שכל התעסקותם 
הייתה בשביל כבוד ועונג שבת בלבד, ללא מעורבות של מצוה נוספת )כהדלקת נרות(, על אף שאפשר ללמוד 
ס"ד  ב  חט"ו שיחה  לקו"ש  לפי  יותר,  ויתבאר  ועונג.  בכבוד  פפא את מעלת ההתעסקות  ורב  הונא  גם מרב 

)כדלקמן( ושם נתבאר.
18( המהרש"א בח"א )ד"ה מדליק שרגא( מסביר הטעם שרב הונא היה מדליק דוקא נרות כדי לצאת ידי 
חובת המצווה להכנה לכבוד שבת וכתב "דהוא מרא דשמעתין בפ' 'במה מדליקין' דאמר הרגיל בנר כו'" )דהוא 
בהמשך לדברי רב הונא )כג, ב( ש"הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים"(, וביאר התוס' שם )ד"ה רגילי 

בשרגא(, שכוונת רב הונא הוא שיש חיוב גם על האיש להדליק נרות כמו האשה מטעם הנ"ל.
עוד מדייק המהרש"א בגמ' שם )כג, ב ד"ה הרגיל(, על הביטוי של רב הונא, שלגבי נרות שבת כתב לשון 
"הרגיל" משא"כ לגבי מזוזה וציצית וקידוש )שמביאם לאמר מה האדם זוכה על ידו( כתב הלשון "הזהיר", 
והסביר שלגבי נרות שבת כתב כך משום דמי שעושה את פעולת ההדלקה היא האשה ולא הבעל לכך כתב 
"הרגיל" - היינו שצריך להרגיל את אשתו במצווה זו, שיהא כהרגל אצלה. משא"כ מזוזה, קידוש וציצית שזהו 

חובה עליו, כתב "הזהיר". 
וי"ל שאין בפי' זה סתירה להסבר תוס' שיש חובה גם על הבעל, כי גם להמרש"א החידוש )בדברי רב הונא( 
הוא שגם לבעל יש חיוב, אלא שהחיוב הוא לדאוג שהאשה תורגל בזה, וממילא לשניהם קאי החובה, הבעל - 

לדאוג שהאשה תורגל בזה. והאשה - לעשות זאת בפועל.
ולכאורה אין מובן, לפי הסבר המהרש"א שסיבת הדלקת נרות בע"ש דרב הונא, הוא )בהמשך לנאמר בגמ' 
כג, ב( משום שזוכה עי"ז לבנים ת"ח ולכן הדליק בעצמו, קשה: הרי יוצא מכך שסיבת הדלקת רב הונא הוא 
ומדוע א"כ הביאו הטור, הב"י  ולא משום חובת ההתעסקות בהכנות לשבת בגופו,  משום שזוכה לבני ת"ח 

ואדה"ז את רב הונא כהוכחה?
אך באמת אי"ז קשה. מכיון שכדי לזכות לבנים ת"ח אי"צ שדוקא הוא ידליק את הנר, אלא יש לו חובה 
לדאוג שהענין יפעל, וכפי שהסבר המהרש"א שהפי' הוא שיש חובה על הבעל לדאוג שהאשה תורגל בזה. 
ומטעם זה שרב הונא התעקש שבכ"ז שהוא בעצמו ידליק הנרות לכבוד שבת )מה שלא היה מחוייב לעשות כדי 

לזכות לבנים ת"ח(, מכאן לנו הוכחה שיש חובה להתעסק בעצמך לכבוד השבת, כרב הונא, לענ"ד.



816     שערי ישיבה  

ו
ביאור הל' בדברי הרמב"ם עפ"י הלקו"ש

אך עדין קשה מדברי הרמב"ם שכתב19 וז"ל: "אף על פי שהיה אדם חשוב ביותר ואין 
דרכו ליקח דברים מן השוק ולא להתעסק במלאכות שבבית, חייב לעשות דברים שמהם 
כבודו. חכמים הראשונים, מהם מי שהיה מפצל העצים  בגופו שזה הוא  לצורך השבת 
לבשל בהם, ומהם מי שהיה מבשל20 או מולח בשר או גודל פתילות או מדליק נרות, ומהם 
מי שהיה יוצא וקונה דברים שהם לצורך השבת ממאכל ומשקה אף על פי שאין דרכו 

בכך". 

דנראה מדברי הרמב"ם שכן הזכיר את רב הונא ורב פפא בדבריו, "גודל פתילות ]ר"פ[ 
או מדליק נרות ]ר"ה[", וצלה"ב מדוע מנה אותם הרמב"ם, בשונה מהטור הב"י ואדה"ז 

שלא הזכירו את רב הונא ורב פפא ולכאורה מהטעם הנ"ל.

ונראה לבאר ע"פ מה שכותב כ"ק אד"ש מה"מ21 וזלה"ק: 

"מכך מובן, שלפי הרמב"ם אין עצם החיוב של נר שבת נובע מפני שלום בית אלא 
מפני כבוד ועונג ולמרות שבאמצעות נר שבת מתבצע גם ענין שלום בית, אין זה הטעם 

למצוה". 

ובהערה שם22: "משא"כ לדעת אדה"ז שכותב ומדגיש בפירוש בריש הלכות נר שבת 
)ר"ס רסג( "תיקנו חכמים כו' משום שלום בית שלא יכשל כו'"".

כלומר, שהרמב"ם סובר שעיקר הטעם לחיוב הדלקת נרות שבת הוא לא מפני ש"שמא 
יכשל בעץ או באבן" וימנע שלום בית, אלא מפני כבוד ועונג שבת, ומתוך שיש עי"כ שלום 

19( שם.
20( משמע לכאורה מלשון דברי הרמב"ם שכתב "מבשל או מולח בשר" שאלו הם מעשי רבא ורב ספרא, 
שהרי פעולתם היא "מלח שיבוטא" )-"מולח )בשר(" ו"מחריך רישא" )-"מבשל"(. וא"כ אין מובן מדברי אדה"ז 
ונ"ל שדברי  הזכיר.  בזמן שמשמע מדבריו שכן  ורב ספרא,  הזכיר הרמב"ם הא דרבא  בקו"א שלא  שהסביר 
הרמב"ם כאן אין בכוונתו להדוגמאות של רבא ורב ספרא, מכך שכתב "מולח הבשר" בזמן שדברי רבא זהו 
על "שיבוטא" שהיה נוהג למלוח, וכן ב"מבשל" לא הוזכר כלל את ה"רישא" של רב ספרא, וזה ששנה הרמב"ם 
דוגמאות אלו של מליחה ובישול, נ"ל לפי דברי אדה"ז בקו"א מפני שאלו דברים שדרכם להתעסק בכל שבוע 
דברים  אלו  וא"כ  ומליחה  בישול  ע"י  הבשר  להכשיר  צריך  שהרי  בגופו(,  התעסקות  ע"י  נעשית  )ופעולתם 

שנוהגים כל שבוע, ולכן מביאם ג"כ כדוגמא לחובת כבוד השבת, ודלא כרבא ורב ספרא כמבואר שם. 
21( לקו"ש חט"ו חנוכה. שיחה ב', ס"ד. 

22( הערה 24.
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בית, אי"ז הטעם למצוה, אלא תוצאה של הדלקת נרות שחיובה הגיע ע"י כבוד ועונג, 
דכיון שהנרות דולקים, אזי "לא יכשל".

לעומת זאת אדה"ז סובר23, "תיקנו חכמים שיהי' . . נר דולק בשבת . . משום שלום 
בית שלא יכשל בעץ או באבן", שעיקר הטעם לקיום מצוה זו הוא משום "שלום בית שלא 
יכשל בעץ או באבן" וענין כבוד ועונג שבנרות שבת, הוא רק פרט בעונג דאכו"ש, אך לא 

עיקר הטעם להדלקת נרות שבת.

ולכן הזכיר הרמב"ם בדיני חיוב כבוד ועונג את התעסקותם של רב הונא ורב פפא, כי 
עיקר הטעם להדלקת נרות שבת הוא מפני כבוד ועונג שבת )שבכלל חובת האדם לכבד 

ולענג את השבת, הוא ההתעסקות בהכנת הדברים הנצרכים לשבת(. 

לעומת זאת אדה"ז בשו"ע24 )וכמו"כ הטור והב"י( ששם עיקר טעמו להדלקת נרות 
שבת הוא משום שלום בית, ולא כבוד ועונג, לא הזכיר את רב הונא ורב פפא בהלכות כבוד 

ועונג שבת אלא בדיני הדלקת נרות שבת ששם הזכיר הטעם של "שמא יכשל". 

וכן כתב אדה"ז25 וז"ל: "תיקנו חכמים שיהא לכל אדם נר דולק בשבת בכל חדר וחדר 
. ויש מכוונים לעשות ב'   . שלום בית שמא יכשל בעץ ובאבן  שהולך שם בשבת משום 
פתילות אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור", יוצא מדבריו שעיקר הטעם הוא משום שלום 
בית. ואולי י"ל דמכיון שמדבר על דיני הדלקת נרות מזכיר בדבריו "ויש מכוונים לעשות 
ב' פתילות" גם את הכנת רב פפא שהיה גודל פתילות. ולפכ"ז אתי שפיר26 השמטת ארבעת 

אמוראים הנ"ל מן השו"ע, וכן הרמב"ם שהשמיט ב' אמוראים הנ"ל.

23( או"ח ח"ב סי' רסג, ס"א. ובפשטות גם דעת הטור והב"י.
24( שם.

25( סי' רס"ג, שם. 
26( ועוד יוצא מכהנ"ל, שאדם המדליק נרות שבת, או שדואג שהאשה תדליק זוכה לג' דברים: 

כג, ב ד"ה "הרגיל"  זה באחריותו לדאוג שהאשה תורגל בהדלקת הנר, כמבואר במהרש"א שבת  )שהרי 
17, וזה שבפועל נוהגים שהאשה תדליק את נרות השבת הוא מפני סיבה צדדית כלשון  הובא לקמן הערה 

אדה"ז או"ח סי' רסג ס"ה. וז"ל:
"אחד האנשים ואחד הנשים חייבים בבתיהם נר דלוק בשבת אלא שהנשים מוזהרות בו יותר מפני שמצויות 
בבית ועוסקות בצרכי הבית ועוד מפני שהיא כבתה נרו של עולם לכך נתנו לה מצות הדלקת נר השבת שתתקן 

מה שקלקלה ולפיכך אף אם ירצה הבעל להדליק בעצמו האשה קודמת"
אך מעיקר הדין, החיוב הוא הן הבעל והן על האשה כביאור התוס' שבת כג, ב ד"ה ה"ג חזא דהוו רגילי 
בשרגא וכלשון אדה"ז( א. שלום בית. שעל ידי הנרות לא יכשל בעץ ובאבן, שלדעת הרמב"ם אי"ז עיקר הטעם 
להדלקת הנרות. משא"כ לאדה"ז זהו עיקר הטעם להדלקת הנרות. ב. כבוד ועונג שבת. שלדעת הרמב"ם זהו 
עיקר הטעם להדלקת הנרות. משא"כ לאדה"ז הדלקת הנרות שבמקום סעודם זהו רק פרט בעונג דאכו"ש אך 
לא עיקר הטעם דהדלקת הנר. ג.שזוכה לבנים תלמידי חכמים. כדאמר רב הונא "הרגיל בנר הויין ליה בנים 

תלמידי חכמים". הן לרמב"ם והן לאדה"ז. 





שער
דובב שפתי

ישנים





   821   שער דובב שפתי ישנים     

 כתבי וחידושי הרה"ח ר' גרשון חן ע"ה
בתוספת פיענוחים וביאורים

גוף כתב היד הובא באותיות מודגשות

ביאור הצורך בג' פתחי גהינם: יביא דברי הגמ' בנוגע לג' פתחי גהינם / יקשה בזה מהו הצורך בג' דוקא / יקדים 
ביאור עניין 'פתח גהינם' / יבאר עפ"ז עניינם של ג' הפתחים ומיקומם 

ביאור מארז"ל "הקורא לאברהם אברם עובר בעשה": יביא דברי הגמ' בנוגע ל'הקורא לאברהם אברם' / יקשה בזה 
מהו החילוק מיעקב / יבאר תוכן השמות אברם ואברהם / יבאר תוכן השמות יעקב וישראל / יבאר עפ"ז עניין הנ"ל 

/ יבאר ב' דרגות ביחס הקב"ה לתומ"צ / יבאר עפ"ז מדוע 'עובר בלאו ובעשה'

ביאור הסדר בברכת אפרים ומנשה: יביא סיפור התורה בנוגע לברכת יעקב לאפרים ומנשה / יקשה מה עלה בדעתו 
של יוסף / יבאר סיבת מכירת יוסף / יבאר עפ"ז הנ"ל / יבאר עניינם של אפרים ומנשה בעבודה / יבאר עפ"ז את 

הנהגת יעקב

בענין ברכת התורה: יביא את קושיית התוס' בנוגע לברכות התורה ותירוצם / יקשה בזה דלכאורה עדיין מסיח דעתו 
/ יבאר זאת / ידייק את תירוצו בדברי תוס'

ביאור מארז"ל "כל האומר חטא ראובן אינו אלא טועה": יביא את מאמר הגמ' בנוגע לראובן / יקשה בזה דה"ז סותר 
למפורש בתורה / יבאר היחס לעולם כפי שהוא בתושב"כ ושבע"פ / יבאר עפ"ז הנ"ל / יוסיף ויבאר את דרגת 

תושב"כ ושבע"פ / עפ"ז יוסיף ביאור בהנ"ל

ביאור לשון ברכת 'שבע ברכות' "מהרה ישמע . .": יקשה בסדר לשון הברכה / יבאר את תוכנה הפנימי של הברכה 
/ יבאר עפ"ז הנ"ל / יוסיף ביאור ע"פ דברי מלך המשיח לבעש"ט 

ביאור ענין ג' קליפות הטמאות: יביא את המבואר בפסוקים על גקה"ט במרכבת יחזקאל / יקשה מהי השייכות בין 
המרכבה הקדושה לגקה"ט / יבאר עניינם של ג' הקליפות / יבאר שמשתלשלים זמ"ז / יבאר עפ"ז שאלה הנ"ל 

ח' ביאורים בפסוק "נפלה לא תוסיף קום": יבאר ע"פ הזהר דהנפילה היא חלק מהעליה / יוסיף בזה שמטרת הנפילה 
היא כדי לנקום באוה"ע / יוסיף דכוונת הנפילה היא להעלות את בנ"י הנתונים בגלות / יוסיף ש'לא תוסיף קום' 
מעצמה אלא ע"י הקב"ה / יוסיף שגם הנפילה גופא היא בדרגא נמוכה / יוסיף שבעומק יותר לא נפלה כלל ו'לא 
תוסיף כלום' מצד גודל הגילוי שבגאולה / יבאר שזה מצד ה'אתכפיא חשוכא לנהורא' שנעשה במטה / יבאר שעניין 

זה נפעל ע"י ההתבוננות באלוקות

ביאור הפסוק "אשרי איש ירא את ה'": יביא את ביאור אדה"ז בפסוק "אשרי איש ירא את ה'" / יבאר כיצד בכ"ז 
"במצוותיו חפץ מאוד"

הוספה - כתבים בענינים שונים: יבאר את הנהגת המשכילים / יסביר מדוע רוצים דווקא הילדים / יקשר זה לדרישת 
פרעה ממשה "לכו נא הגברים . ." / יביא את דברי שמואל לשאול / יבאר זה ע"ד הצחות / יביא את דברי הגמ' בנוגע 

לתיווך בין פסוקים סותרים / יבאר עניין זה בהנהגה
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א
ביאור הצורך בג' פתחי גהינם*

יש להבין מאמר חז"ל בעירובין דף י"ט ע"א שלשה פתחים יש לגיהנם, אחד במדבר, 
ואחד בים, ואחד בירושלים, לכאורה למה צריכא ג' פתחים.

איתא בגמ’1: “ואמר רבי ירמיה בר אלעזר שלשה פתחים יש לגיהנם: אחד במדבר, 
ואחד בים ואחד בירושלים. במדבר דכתיב2 וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה ]פסוק 
זה נאמר על קרח, דתן ואבירם שירדו )עם ביתם וכל רכושם( “חיים שאולה3” - והי’ זה 
במדבר.[. בים דכתיב4 מבטן שאול שועתי שמעת קולי ]פסוק זה הוא חלק מתפילת יונה 
במעי הדגה, ומכאן שישנו פתח ל’שאול’ גם בים5[. בירושלים דכתיב6 נאם ה’ אשר אור לו 
בציון ותנור לו בירושלים, ותנא דבי רבי ישמעאל אשר אור לו בציון - זו גיהנם, ותנור לו 

בירושלים - זו פתחה של גיהנם7”.

ומקשה ר’ גרשון: 

מדוע צריכים ג’ פתחים לגהינום? מדוע פתח אחד אינו מספיק?

הוא  הענין:  פירוש  לגיהנם,  שנכנסים  במקום  נקרא  שפתח  הוא:  בזה  שהכוונה  ואפ"ל 
הסיבה והגרמא בנזיקין.

ומבאר:

פתח הגהינום פירושו הכניסה לגהינום, אך אין הכוונה לפתח וכניסה גשמית8, אלא 
הכוונה לסיבה והגורם לכניסה לגהינום )שהם הפתח - על-ידם נכנסים לגהינום(. 

אחד, פירוש פתח אחד הוא במדבר, מי שהוא מדבר ושממה המוח ריק, הבור ריק אין בו 
מים, אבל נחשים ועקרבים יש לו, כמו שמבאר הרמב"ם שאין רוח והרהורים רעים אלא 

*( מתוך כת”י, פוענח ובואר ע”י הת’ חיים שלום מרדכי שי’ ווילשאנסקי.
1( עירובין י”ט,א.
2( במדבר טז,לג.

3( ושאול זו גהינום כמבואר להלן בגמ’.
4( יונה ב,ג.

5( פשט הפסוק הוא שיונה משוה את בטן הדג ל’שאול’. 
6( ישעיה לא,ט.

7( לפשט הענין ראה מפרשי הפסוק.
8( או עכ”פ לכניסה ‘רוחנית’ )דהרי גהינם אינו מקום גשמי(.
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במי שריק מן החכמה אזי9 רחוק מן החכמה תורת ד', זאת היא הסיבה הכללית והפתח 
לגיהנם.

כתב הרמב”ם10: “גדולה מכל זאת אמרו יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב 
מבואר  וכן  החכמה”  מן  פנוי  בלב  אלא  מתגברת  עריות  מחשבת  שאין  בחכמה  דעתו 
במדרש11 על פסוק “והבור ריק אין בו מים” - “בור רק זה בורו של יעקב, אין בו מים - אין 

בו דברי תורה שנמשלו למים” ובמילא12 - נחשים ועקרבים )היפך הקדושה( יש בו13.

והדבורים  המעשים  שהם  זרועה  לא  ארץ  היא  ש”מדבר  בחסידות14  מבואר  וכן 
והמחשבות אשר לא לה’ המה”.

שקוע  ה”ה  וממילא  תורה.  מדברי  ריק  שמוחו   - ‘מדבר’  של  במצב  נמצא  וכשאדם 
בעניינים בלתי רצויים, הרי זה הפתח והסיבה הכללית15 לגהינם.

פתח שני הוא בים, זאת במסחר, כמו שמבואר בגמרא לא מעבר לים הוא, פי' לא תמצא 
במי שעובר לים לסחר, עירובין נ"ה ע"א, ר' יוחנן אמר לא בשמים היא לא תמצא בגסי 
רוח ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים, כי המסחר והתגרות מביא 

לגיהנם, היינו אונאה וגזל גנבה במשקל, ובשער כו' וכו' זה הוא פתח א' בים.

איתא בגמ’16 “רבי יוחנן אמר לא בשמים הוא - לא תמצא בגסי הרוח, ולא מעבר לים 
הוא - לא תמצא בסחרנים ובתגרים” ומפרש רש”י: סחרנין. מחזרין בעיירות: תגרין. בעירן 

במקומן, אלא נראה ואינו נראה כדאמר לעיל:

]ופירוש הדברים17: איתא בגמ’18 “א’’ר אליעזר מאי דכתיב19 וענקים לגרגרותיך אם 

9( לומד ו - מילים אלו אינם ברורות בכתה”י.
10( הלכות איסורי ביאה פכ”ב הכ”א.

11( ב”ר וישב פפ”ד, טז.
12( ראה לקו”ש חט”ו ע’ 324 ואילך.

13( כדרשת הגמ’ )שבת כב,א.( “ אלא מה ת’’ל אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו” וראה 
לקו”ש הנ”ל.

14( ראה לקו”ת דברים לב,א.
15( כי העוסק בת”ת, ה”ה שמור מחטא ועוון, אך ראה להלן )הפתח ב’ירושלים’(.

16( עירובין נה,א.
17( ע”פ רש”י.

18( לעיל נד,א.
19( משלי א,ט.



 824      שערי ישיבה   

משים אדם עצמו כענק זה שרף על הצואר ונראה ואינו נראה תלמודו מתקיים בידו ואם 
לאו אין תלמודו מתקיים בידו”.

שרף לצואר. שאינו מצומצם בדוחק סביב הצואר אלא שרפוי בריוח  ומפרש רש”י: 
כך הוא נעים ומרוצה לבריות: ונראה ואינו נראה. כשמגביה צוארו נראה מתחת זקנו ורוב 
פעמים שסנטרו וזקנו מכסין אותו כך אם תלמיד חכם הוא אינו רודף לצאת ולבא בשוק 

אלא יושב ומחזר על תלמודו מתקיים בידו: 

היינו שאת ההשוואה המובאת בפסוק בין לימוד התורה באופן הראוי ל’ענק’)שרשרת 
שניתנת על הצוואר( מבארת הגמ’ בב’ אופנים: 

א. ענק לא מהודק על צוואר לובשו אלא מונח ברפיון ויש ריוח בינו לבין הצוואר, וכ”ג 
לומד התורה - צריך שהי’ נוח ונעים לבריות. 

ב. ברוב הזמן, הענק אינו נראה - מאחר שסנטר וזקן הלובשו מכסים אותו. אך מידי 
פעם - כשמגביה את צווארו, אזי הענק נראה. וכ”ג לומד התורה - ברוב הזמן הוא צריך 

לשהות בביתו ולחזור על לימודו, ורק מידי פעם לצאת ולהראות בשוק.

ועפ”ז מובן מדוע אין התורה מתקיימת בתגרים וסחרנים - מאחר שרוב יומם עסוקים 
במסחר ולא בלימוד התורה.[

נמצאנו למדים )עכ”פ( ש’ים’ מורה על סוחרים. ועפ”ז מבאר מהו ‘פתח אחד בים’ - ע”י 
העסק במסחר אפשר להגיע לעוונות חמורים )הונאה, גזל, גניבה במשקל, גניבה במחיר 

וכו’(, ועי”ז להגיע לגהינם.

הנקראים  ושלימים  יראים  אנשים  אצל  אפילו  בירושלים  ג"כ  הוא  השלישי  והפתח 
)בני20( ירושלים, משם ג"כ יש פתח לגיהנם אפילו בקלות יותר יכול הרגשת עצמו ויותר 
משמינית שבשמינית כו'21 זה ג"כ פתח לגיהנם ההרגש שנמצא בירושלים, בעובדי ד', 

הנקראים ירושלים.

ירושלים מלשון ‘יראה שלם’ ולכן, עובדי ה’ היראים ושלימים נקראים ירושלים.

הרגשת  ב’ירושלים’,  גם  ששיכת   - לגהינם  המובילה  השלישית  והסיבה  הפתח  וזהו 
עצמו )ישות וגאווה( יתר על ה’שמינית שבשמינית’ המחוייבת לכל תלמיד חכם22 ]ומוסיף, 

20( מילה זו איננה ברורה בכתה”י.
21( גם כאן ישנה מילה לא ברורה.

22( ראה סוטה ה, סע”א.
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בארוכה  כמבואר   - בזה  ליפול  אפשר  בקלות  גם  כי  ביותר,  להזהר  צריך  זה  שמפתח 
בחסידות[.

ב
ביאור מארז"ל "הקורא לאברהם אברם עובר בעשה"*

איתא במסכתא ברכות י"ג ע"א תני בר קפרא כל הקורא לאברהם אברם, עובר בעשה, כו' 
ר' אלעזר אומר עובר בלאו כו' אלא מעתה הקורא הקורא ליעקב יעקב ה"נ, שאני התם 
יעקב  ויאמר  הלילה,  במראות  לישראל  אלקים  ויאמר  דכתיב  קרא  קרא  אהדרי'  דהדר 

יעקב,

איתא בגמ’23:

אברם הוא אברהם בתחלה נעשה אב לארם ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו . . תני 
בר קפרא כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה שנאמר24 והיה שמך אברהם. רבי אליעזר 
אומר עובר בלאו שנאמר25 ולא יקרא עוד את שמך אברם . . אלא מעתה הקורא ליעקב 
יעקב ה’’נ שאני התם דהדר אהדריה קרא דכתיב26 ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה 

ויאמר יעקב יעקב.

ומפרש רש”י: אב לכל העולם. אב המון גוים

ביאור הדברים: בתחילה מבארת הגמ’ בפסוק27 “אברם הוא אברהם” את ההבדל בין 
השמות. אברם מורה ע”כ שהוא אב ומורה דרך לבני ארצו - ארם, ואילו אברהם מורה ע”כ 

שהוא אב )ומורה דרך( להמון גויים )לכל בני העולם(. 

ולאחמ”כ מביאה הגמ’ )מהברייתא( שהקורא לאברהם אברם עובר28 על מצוות עשה 

*( מתוך כת”י, פוענח ובואר ע”י הנ”ל.
23( ברכות יג,א

24( בראשית יז,ה
25( שם יז,ה
26( שם מו,ב

27( דה”י-א א,כז
זה לא מובא  ע”כ שאיסור  עיי’ מהרש”א שתמה  לעניין הלכה:  יפרש הדברים ע”פ דרש,  28( הבא להלן 
בפוסקים. ועיי’ צל”ח שהאריך לבאר שאין הלכה כברייתא זו, וראה מג”א )או”ח קנו,ב( שאכן מביא את האיסור.
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)והיה שמך אברהם( ועל29 לא תעשה )לא יקרא עוד שמך אברם(. מקשה הגמ’: א”כ, האם 
גם הקורא לישראל יעקב עובר בלאו )דהרי כתוב בתורה30 “לא יקרא שמך עוד יעקב”(? 

ומתרצת: שונים הדברים כלפי יעקב, שבו הקב”ה בעצמו חוזר וקורא לו יעקב, כמו 
שכתוב31 “ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב” ]וא”כ כוונת הפסוק 
באומרו “לא יקרא עוד שמך יעקב כי אם ישראל” - היא בכדי לעשות את שם ישראל 

העיקרי32[

ומקשה ר’ גרשון:

צ"ל למה אהדרי קרא,

קרא  מאחר שאהדרי   - בלאו  עובר  לא  יעקב  לישראל  הקורא  מדוע  מובן  מהגמרא 
)כנ”ל(, אך הא גופא צ”ל, מהו החילוק בין אברהם ליעקב? מדוע באברהם התורה מצווה 
שיקרא אברהם בדווקא )ולא אברם(, ואילו בישראל, התורה חוזרת וטורחת בכדי להתיר 

לקרוא גם בשם יעקב?

התירוץ, ההפרש בין אברם לאברהם, אברהם אב המון גוים נתתיך, אלקי השמים והארץ 
זהו  כמו"כ  גוים  כל  על  ד'  רם  ע"ד  למטה,  ולא  למעלה  כשהוא  אב-רם  אברם  משא"כ 

שאומר וקורא אברם כוונתו סילוק השכינה בלא"ה ע"כ הוא עובר בעשה ול"ת )בלאו(.

ומתרץ: 

)נעלה  רם   - )הקב”ה(  אב  אותיות  אברם  בקב”ה,  בחינות  שתי  אלו  ואברם  אברהם 
מילה  ברית  מצוות  על  הציווי  בשעת  שניתן  ]השם  אברהם  ואילו  מהעולם(.  ומובדל 
השמים  ‘אלקי  להיות  שנמשך  כפי  הקב”ה  על  מורה  בעולם[  אלקות  המשכת  שעניינה 

והארץ’ אב ]אדון[ לכל העולם. 

וממילא הקורא בשם אברם, כוונתו לסילוק השכינה מהעולם )היינו שמתכוון שהקב”ה 
נשאר נעלה ומובדל מהעולם ולא נמשך בעוה”ז33(. ]ולכן עובר בעשה ובל”ת - כדלהלן[

משא”כ ביעקב שאינו כן, אלא שני השמות מורים על עניינים בבנ”י )כנ”ל הע’ 10(.

29( עיי’ ח”א מהרש”א ד”ה עובר בעשה
30( בראשית לה,י

31( שם מו,ב
32( כי ישראל מורה על שררה וממשלה, ומשא”כ יעקב שמורה על ‘עקב’. וראה רבינו בחיי על הפסוק.

33( היפך העניין דדירה בתחתונים.



   827   שער דובב שפתי ישנים     

]אמרתי הפירוש כי34 עובר על מ"ע ויעבר על ל"ת, לא יקיים תומ"צ, ויעבור על מ"ע 
ועל ל"ת, שרם ד' א"כ מאי אכפת לי' איך ששוחטן מן הצואר אי מן העורף כו' וכו' לכן 

יעבר על כל התורה[

ומבאר מהו ‘עובר בעשה ובל”ת’:

איתא במד”ר35:

“רב אמר לא נתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות, וכי מה איכפת ליה לי’ לקודשא 
בריך הוא למי ששוחט מן הצואר או מי ששוחט מן הערף, הוי לא נתנו המצוות אלא לצרף 

בהם את הבריות”.

ולכאורה קשה ממה שכתוב36 “ועבדתם את הוי’ אלקיכם” - היינו שצריכים לעבוד את 
ה’ ודווקא עי”ז “ובירך את לחמך ואת מימך” )ומשמע שהעבודה נוגעת לו(?

ומבואר בחסידות37 שאלו הן ב’ בחינות: 

ודווקא מי שמקיים  נוגע עבודת התחתונים.  הבחינה הא’ היא ע”ס דאצילות, ששם 
תומ”צ זכאי לשפע אלוקי.

אך הבחינה הב’ מורה על אוא”ס שלמעלה מהשתלשלות - שלגביו לא נוגעים מעשי 
התחתונים, ומצד דרגא זו יכולים להשפיע חיות גם לקליפות.

ועפ”ז - השם אברהם )לכל העולם( מורה על בחי’ הא’ הנ”ל, ואילו השם אברם )רם 
ונעלה מהעולם( - מורה על הבחינה הב’.

ולכן הקורא לאברהם אברם, ובעצם מתכון לכך שהקב”ה לא נמשך בעולם )כנ”ל(, 
סופו שלא יקיים את המצוות - ויעבור בל”ת ובעשה, כי בבחי’ זו, “38אם צדקת מה תתן לו 

. . ואם חטאת מה תפעל בו” ו”לא אכפת לי’ לקוב”ה וכו’”

34( בכתה”י יש כאן מילה שאינה ברורה
35( לך לך פ’ מ”ד.
36( שמות כג,כה.

37( ראה קונטרס ומעין מאמר ח, פ”א
38( איוב לה, ו-ז

*( מתוך כת”י, פוענח ובואר ע”י הנ”ל.
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ג
ח' ביאורים בפסוק "נפלה לא תוסיף קום"*

ר’ גרשון מביא כו”כ פירושים על הפסוק ‘נפלה לא תוסיף קום’, ובהתחלה מביא פסוק 
“כי נפלתי קמתי”, שזהו נפילה בשביל עליה גדולה הנעשית ע”י הקב”ה, ולאחמ”כ מוסיף 
פסוק נוסף “גם נפלה לא תוסיף קום” שנאמר על מצב של גאולה - שאין בה עליה וקימה, 

כדלקמן.

א( בתו"א מגילת אסתר צ"ג ע"ב )בהמאמר כי אברהם לא ידענו( "וזהו כי נפלתי קמתי 
)מיכה ו'( פירוש בעת נפילה עצמה קמתי, כי מקבלת מוחין שלא ע"י ז"א, גם נפלה לא 
תוסיף קום )עמוס ה'( פירוש שאין יכול להיות קימה גדולה ביותר מן עת הנפילה כו' 
רק כי כוונת הבריאה היתה על התגלות אלוקות וזהו שלא בעת הגלות כי אז הוא יותר 

התגלות נראה לעין".

היינו שהנפילה עצמה נחשבת כחלק מהעליה.

ועיין בגמר' ברכות דף ד' ע"ב פי' במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף עוד לנפול, 
קום בתולת ישראל.

בגמ’ בברכות מובא הפסוק “נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל”. הפשט בגמ’ שם 
הוא שכשישראל נופלים לא יוסיפו לקום” )רח”ל(, אך במערבא שם מפרשים שישראל לא 

יוסיפו ליפול, אלא הם יקומו לנצח - “קום בתולת ישראל”.

ובעצם מחבר את שני הפסוקים ביחד - כי הפס’ “נפלתי קמתי” והפס’ “נפלה לא תוסיף 
קום”, שבשניהם הקימה לנצח היא כבר בנפילה.

]ואולי י”ל הא דלא מביא כ”ק אדה”ז בתו”א הא ד”במערבא מתרצי לי’”, כיון שמפרש 
שם את הפשט )הדיעה הא’( שהנפילה עצמה היא הקימה, וכמו שכותב ש”נפלה לא תוסיף 
קום” משום דהנפילה עצמה היא הקימה הגדולה ביותר ולא נצרך לפירוש ד”במערבא 

אמרי” קום בתולת ישראל.[

ב( עיין בזהר ח"א "דאע"ג דכתיב נפלה לא תוסיף קום, היא תקיפא כאריה וכלביא בהאי 
לא  שכינתא  כך  כו'  ולשלטאה  טרפא  למטרף  בגין  אלא  נפלין  ולביא  אריה  מה  נפילה, 
נפלה אלא כאריה וכלביא בגין לנקמא מעמין עכו"ם ולדלגא עלייהו כו' מי יקימנו הוא 
לא יקום לנקמא מינייהו נוקמא זעירא אלא מי יקימנו מי כד"א מי ירפא לך )איכה ב'( 

והוא איהו עלמא עילאה, ע"ש.
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הסבר: אע”פ שלפי הפשט נראה שכתוב “לא תוסיף קום” - היינו שלא תהיה )חלילה( 
תקומה, בכ”ז בפנימיות הענין הכוונה בזה הוא כמשל אריה ולביא שנופלים על טרפם 
לשלוט עליו, שאינו ירידה אמתית. וכמו”כ השכינה שנפלה כביכול לגלות - לא נפלה אלא 
כדי לנקום מאומות העולם )‘קום’ מלשון נקמה(, ו”לא תוסיף קום” היינו שלא יהיה צורך 
בנקמה נוספת ואפי’ קטנה כיון ששורש הנקמה תהיה מבחי’ ‘מי’ שהוא עלמא עילאה היינו 

מבחי’ בינה עילאה ואזי הנקמה תהיה מושלמת.

ועפ”ז יובן הקשר לקטע הקודם ששם הזכיר “נפלה לא תוסיף קום” שגם שם הפירוש 
הוא שלא יהיה צורך ל”קום” שוב כיון שהעליה הראשונה תהיה מושלמת.

ג( זח"ב דף קי"ד ע"ב בגלותא רביעאה רד בגין בת יחידה כלה דילך דנפלה הה"ד נפלה לא 
תוסיף קום, )עמוס ה'( ומיד דאנת נחית בגינך תקום עלך כו'.

שייך להנ”ל היינו שה’ ירד כביכול כדי להעלות את ביתו היחידה )בני ישראל( והעליה 
תהיה עליה שאין אחריה גלות.

זח"ב דף רל"ט ע"ב - ר"מ ע"א נפלה ולא תוסיף קום, אבל לזמנא דאתי ולא תוסיף קום, 
לא תוסיף קום מגרמא אלא קוב"ה יוקים לה דכתיב אקים את סוכת דוד הנופלת ואת דוד 

מלכם אשר אקים להם )ירמיה ל'(.

שבו  ובכולם  וקץ  זמן  נקבע  לכולם  ישראל  שגלו  הגלויות  בכל  וראה  בוא  תרגום: 
ישראל לקב”ה ובתולת ישראל )מלכות( שבה למקומה בזמן שנגזר עליה, ועתה בגלות זו 
האחרונה לא כך שכן היא לא תשוב כזמנים האחרים, ופסוק זה מוכיח דכתיב “נפלה גו’”, 

ולא אוסיף לא כתוב, וע”ז כתוב “ביום ההוא אקים את סוכת דוד גו’”.

ו' ע"א - ע"ב: תא חזי בכלהו גלוותא דגלו ישראל לכלהו שוי זמנא וקיצא  ד( זח"ג דף 
ובכלהו הוי ישראל תייבין לקוב"ה ובתולת ישראל הוה תבת לאתרהא בההוא זמנא דגזר 
עלה, והשתא בגלותא דא בתראה לאו הכי דהא היא לא תיתוב הכי כזמנין אחרנין והאי 
קרא אוכח דכתיב נפלה לא תוסיף קום נפלה ולא אוסיף להקימה לא כתיב כו' ועל דא 

כתיב ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת כו'.

בתוך  )שחבויה  המיוחדת  הקימה  את  רואים  וד’(  ג’  )דאותיות  הנ”ל  )לפי המקורות 
הנפילה( - שהקב”ה בעצמו מקים את בתולת ישראל. “נפלה לא תוסיף קום” מעצמה - 

אלא הקב”ה יקים אותה.(

ה( זח"ג רנ"ז וכל הזוקף זוקף בשם. דא שכינתא בשם דהוי' ביה צריך לזקפא שכינתא. 
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ההיא דאתמר בה נפלה לא תוסיף קום, בתולת ישראל ע"י דרגא אחרא ובגין דא ביום 
הוא אקים את סוכת דוד הנופלת ההוא דאתמר ביה ד' זוקף כפופים.

כל הזוקף זוקף בשם מפני שהוא השכינה והוא שהשכינה מתעלה בשם הוי’ שעליו 
נאמר הוי’ זוקף כפופים, ומה שנפלה בתולת ישראל - הרי זה משם אחר ואינו שייך בשם 

הוי’. 

מוסיף,  הקב”ה,  ע”י  היא  והעליה  למוטב,  רק  היא  הנפילה  שכל  הענין  )בהבהרת 
דהנפילה - אפילו בשביל העליה - אינה נעשית ע”י שם הוי’ )שם העצם(, אלא מדרגא 

אחרת.(

ו( בתו"א דף צ"ד ע"א טור ב' במאמר ד"ה ויושט המלך לאסתר המלכה כו' "וזהו ואתה 
שהוא  ישיבה  בחי'  הוא  ישראל  תהלות  שלהיותך  פירוש  ישראל  תהלות  יושב  קדוש 

השפלה וענוה אצלך שבאמת אתה קדוש ומובדל מגדר זה.

אבל לעתיד יתגלה אור ה' בגילוי רב ועצום דהיינו המשכת אלוקותו ית' ועצמותו ומהותו 
מבחי' אני ה' לא שניתי היה הוה ויהיה ברגע אחד וראו כל בשר בעיני השכל גשמי כי 

אלקינו יהיה בבחי' זה כנ"ל והתגלות זה יהיה בתחתונים דווקא למטה

וכמו שארז"ל ע"פ כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל שמלאכי השרת ישאלו 
כל  מלא  יאמרו  כבודו  מקום  איה  אומרים  השרת  מלאכי  שהיו  ובמקום  לצדיקים  זאת 
הארץ כבודו וזהו אשת חיל עטרת בעלה שאור ה' המתגלה בה עכשיו נקרא בעלה, אבל 
יותר לכן כתיב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל פירוש  לעתיד יהיה במדרגה גבוה 
והיינו  דווקא  למטה  רב  בגילוי  ד'  אור  יהיה  כי  ועליה,  קימה  בחי'  לה  שייך  יהיה  שלא 
כמו  ולהכניעם  לבטלם  בלבד  סט"א  לאכפיא  ולא  לנהורא  חשוכא  דאתהפכא  משום 
בשאר גלות דכתיב למכה מצרים בבכוריהם וגו' ויהרוג מלכים אדירים וגו', רק כי גם אז 

אהפך אל עמים שפה ברורה כו' והלכו עמים רבים כו'.

והנה מעין זה היה הנס של פורים שנתהפך לב אחשורוש לטוב אותו הפה שאמר והעם 
לעשות בו כלום בעיניך הוא עצמו אמר ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם כו’.”

נפלה לא תוסיף קום - מרוב אור ה’ שיהיה בגילוי גם במקומות הכי תחתונים לא יהיה 
שייך צורך במצב של קימה ועליה. 

)‘נפלה לא תוסיף קום’ מדבר על המצב דלעתיד לבוא, אשר מרוב אור ה’ בגילוי לא 
יהיה שייך קימה ועליה, היינו שלא יהיה לאן לעלות - אלא לכתחילה יהיו בדרגא הכי 
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ורק  נפילה  שישנה  הכוונה  דאין  קום,  תוכל  לא  בנפלה  יותר  עמוק  ביאור  וזהו  גבוהה. 
וכל ה”לא תוסיף קום” הוא מפני המצב  נפילה,  שממנה תצמח עליה, אלא דאין בכלל 

הנעלה.(

ז( בתו"א פ' חיי"ש דף י"ז בהמאמר ד"ה ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וכו' 

למטה,  שיחה,  ולשון  ושיחה,  דיבור  לשון  הוא  בשדה,  לשוח  יצחק  ויצא  "וזהו  ושם 
מלשון ושח רום אנשים כו' בשדה הוא בר ולפנות ערב לפנות הערב והחשך דהנה התורה 
נשתלשלה בחשך כמאמר במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי שנשתלשל למטה אפילו 

בשקר ולמה הוא כך כדי לפנות הערב.

)בכדי להסביר מדוע לעת”ל לא יהי’ שייך קימה ועליה יש להקדים הסברת המטה 
שאור ה’ חדר בו )כמו שאומר בהמאמר )אות ו( שלא שייך קימה ועליה משום ש”היינו 
משום דאתהפכא חשוככא לנהורא”, ולכן מביא זה שהתורה השתלשלה בחושך ובשקר - 

“במחשכים הושיבני” בכדי לפעול ‘אתהפכא חשוכא לנהורא’.(

ח( בתו"א פ' אלה תולדות יצחק דף י"ז ע"א 

הוא  אך  לאהוב,  צווי  לשון  בזה  שייך  לא  לכאור'  אשר  ואהבת  כתיב  הנה  זה  "ולהבין 
הויה  כו',  כלל  אליו  ערוך  שאין  איך  אחד  ענין  ובהתבוננות  אחד,  הוי'  כתיב  שבתחלה 
אלקינו ואלקי אבותינו )שהוא בחי' צמצום( פי' שיתהווה בחי' אבותינו חו"ב אנת חכים 
כו' אשר אין ערוך כלל לגבי מהותו ית' אנת הוא אחד כו' לכן צריך קודם בחי' אלקינו 
שהוא בחי' צמצום ואח"כ ואלקי בחי' וא"ו המשכה שיתהווה בחי' אבותינו, ובהתבונן 
למטה  שירד  ולא  אחד  בה'  ליכלל  תמיד  ורצונו  חפצו  יהי'  ישראל  איש  כל  בוודאי  כ"ז 

במקום חשך.

)ובהמשך  בה’  לידבק  יהיה  ורצונו  ממשית,  לאהבה  מגיעים  באחד,  התבוננות  ע”י 
- אתהפכא  - דירה בתחתונים  מסביר שזוהי תנעות ה”רצוא”, אך צריך להיות ה”שוב” 

חשוכא לנהורא(.

- הפועל של ה”אתהפכא חשוכא לנהורא”, שהיא מביאה  )ובהמשך האות הקודמת 
לשלימות )דירה בתחתונים( שאז לא תוסיף קום - שלא יהיה שייך קימה ועלייה מרוב אור 
ה’, וזה נפעל דווקא ע”י אהבה, שהיא החודרת למציאות האדם )או הדבר המתבטל(, והיא 

פועלת מתוכו, ואינה כיראה דענינה רק לכפות.(



 832      שערי ישיבה   

ד
ביאור הסדר בברכת אפרים ומנשה*

ויחי פרק מ"ח39, וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינם על ראש אפרים וירע בעיניו ויתמך יד 
אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים על ראש מנשה כו'.

בפסוקים הקודמים מסופר, שבשעה שנטה יעקב למות, בא לבקרו בנו יוסף, יחד עם 
שני ילדיו - מנשה ואפרים. וכשהגיעו ביקש יעקב לברכם. 

התורה ממשיכה ומתארת את הסדר שבו העמיד יוסף את שני בניו לפני אביו - ישראל, 
מימין  בשמאלו  מנשה  ואת  ישראל  משמאל  בימינו  אפרים  את  שניהם  את  יוסף  “ויקח 

ישראל ויגש אליו”.

אך יעקב הניח את ידיו על ראשיהם בצורה הפוכה: “וישלח ישראל את ימינו וישת על 
ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה שכל את ידיו כי40 מנשה הבכור”.

וכשראה זאת יוסף אזי “וירע בעיניו ויתמך יד אביו להסיר אתה מעל ראש אפרים על 
ראש מנשה”.

ומקשה ר’ גרשון:

הבחיר  יעקב  אביו  רצון  את  לשנות  לבו  את  מילא  איך  הצדיק,  יוסף  על  פלא  לכאורה 
שבאבות בשעה שראה ששיכל את ידיו בכוונה41.

כיצד יוסף הצדיק, עם כל מעלותיו וצדקותו )ובפרט ע”פ המבואר בחסידות42( חשב 
שאביו טעה43 ועד שרצה לשנות את רצון אביו יעקב, ביודעו ובהשגתו את דרגת אביו44?! 

י"ל שיוסף כבר ראה מה שגרם בזה שיעקב שכבד את יוסף בנו הצעיר, שעי"ז נתקנאו 
קנאה גדולה, ומה הביא לזה גלות מצרים ומכירת יוסף כו' וכו' ועכשיו כשראה שיעקב 
עושה דבר זה עוד פעם יד ימינו על ראש אפרים הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, 

*( מתוך כת”י, פוענח ובואר ע”י הנ”ל.
39( פסוק י”ז.

40( ראה ראב”ע עה”פ - כי מנשה הבכור. אע’’פ שמנשה הוא הבכור. אך ראה רש”י ועיקר שפתי חכמים.
41( וראה בלקו”ש חט”ו שיחה ב’ לפרשת ויחי )ע’ 432 והלאה(, ביאור נפלא בענין זה.

42( ראה )לדוגמא( תו”א שמות, פ, ד.
43( ראה רמב”ן עה”פ.

44( במכש”כ מדרגת עצמו עכ”פ.



   833   שער דובב שפתי ישנים     

מה יכול לגרום חלילה עוד פעם קנאת אחים כי הוא הבכור.

ומתרץ: 

שנאתם הגדולה של השבטים ליוסף נבעה )בעיקר45( מכך שאביהם גילה כלפיו חיבה 
יתירה וכבדו בכבוד רב46, למרות שע”פ סדר הרגיל, הכבוד צריך להנתן לבכור47 )ועכ”פ 
ירידת  ו)לאחמ”כ(  יוסף  יותר(, ועד שמשו”ז התגלגל כל סיפור מכירת  לבנים הגדולים 

ישראל )ובניו( למצרים.

ומפני זה חשש יוסף, בראותו שאביו חוזר על ה’טעות’ )כביכול( עוה”פ, ומכבד את 
בנימין - האח הצעיר, יותר מהבכור - מנשה )ע”י ששם את ימינו - היד החשובה - על ראש 
אפרים, ואת שמאלו - היד החלשה - על ראש מנשה(, וביודעו את ההשלכות שיכולות 
לבוא מכך )קנאה, שנאת אחים וכו’(, רצה למנוע זאת, ע”י ש”ויתמך יד אביו להסיר אותה 
מעל ראש אפרים על ראש מנשה . . ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכר שים ימינך 

על ראשו”.

גם הוא ראה את מה שנגרם  יעקב? הרי  גיסא: מה חשב  אינו מובן לאידך  א”כ  אך 
מהנהגתו48 - שכיבד את יוסף )הצעיר( יותר משאר אחיו. ומדוע עשה זאת עוה”פ?

נשני  כי  שלילה  על  מרמז  מנשה  השם  ידוע  בכלל  עבודה  עניני  פה  הראה  יעקב  אבל 
אלקים, ואפרים מרמז על עבודה חיובית ופריה אפרים לשון כי הפרני מרמז על ענין 

שעבודת החיובית יותר מעבודה שלילית.

בלידת בנו הבכור של יוסף, הוא קרא לו מנשה “כי נשני אלקים את כל עמלי ואת כל 
בית אבי” נשני מלשון קפיצה49 היינו, שהשכיח והקפיץ ממני אלקים את כל צערי ובית 
אבי. היינו שזהו ענין שלילי, ובעבודה, מנשה מורה על עבודה בדרך השלילה - אתכפיא 

)ההסברה בזה - ראה להלן(.

לעומת זאת, אפרים נקרא ע”ש “כי הפרני אלקים בארץ עניי50” - מלשון גדילה והפריה 

45( ע”פ פשט.
46( ראה בראשית ל”ז,ג. ובספורנו שם: “כתונת פסים. לאות כי הוא המנהיג בבית ובשדה” ובכלי יקר ד”ה 

“ועשה לו”. 
47( ראה בכלי יקר שם.

48( עכ”פ כעת, לאחרי שנודע לו על דבר המכירה.
49( ראה בראשית לג,לב וברש”י שם.

50( שם, מא, נב.
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)“פרו ורבו”(, שענינו להוסיף ולהרבות. ובעבודה, ענינו של אפרים הוא העבודה החיובית 
- אתהפכא )ראה ג”כ להלן(.

]ולתוספת הסברה בזה נביא את לשונו הק’ של כ”ק אד”ש מה”מ51:

שני השמות מנשה על שם כי נשני אלקים את כל עמלי ואת כל בית אבי, ואפרים על 
שם כי הפרני אלקים בארץ עניי מבטאים את הרגשות שעוררה אצל יוסף ירידתו למצרים 

אלא שהם מבטאים קצוות מנוגדים בענין זה:

השם מנשה מזכיר ליוסף ש”נשני . . בית אבי” שהוא נמצא במקום שמזיזה )ומשכיחה( 
את “בית אבי”, ומבטא את תשוקתו של יוסף שלא לשכוח, אלא להתקשר ל”בית אבי”. 
לעומת זאת אפרים - “הפרני אלקים בארץ עניי” מהווה שבה והודיה על היתרון וההתעלות 

)“הפרני”( שנגרמו ליוסף במצרים.

שני הענינים המתבטאים בשמות מנשה ואפרים קשורים בשתי דרכים שונות הקיימות 
בעבודת בני ישראל ב”ארץ עניי “ - בגלות.

אבי”  “בית  עם  הקשר  על  שמירה  ע”י  הסביבה  מהשפעת  היזהרות  היא:  אחת  דרך 
)דהיינו המצב שבו נמצאו לפני הירידה לגלות(. היהודי מזכיר לעצמו תמיד שהוא נמצא 

במצב המשכיחהו את “בית אבי”, ועל ידי כך הוא איננו שוכח זאת.

בתוך “ארץ עניי” בתוך חושך הגלות עד למצב  ופועל  דרך אחרת היא: הוא נמצא 
שהזכרון של “בית אבי” אינו קיים אצלו כל כך - ושם, בתוך הגלות, הוא יגע ועובד להאיר 
את חושך הגלות באור הקדושה, ועל ידי כך נגרמת התעלות גם לאדם העובד, עד כדי כך 

ש”הפרני אלקים בארץ עניי” )דוקא שם(

ובמק”א52 מגדיר את הדברים במילים ברורות: 

. . בעבודה בפועל מתחלה באה העבודה דמנשה - נשני אלקים גו’ )אתכפיא( ואח”כ 
אפרים )הפרני גו’ אתהפכא( . . [

ענין  ללמדנו  רצה  הוא  בזה  דוקא,  אפרים  על  הימנית  ידו  את  שם  שיעקב  מה  וזה 
בעבודה, שהעבודה החיובית נעלית וחשובה יותר מהעבודה השלילית. 

היינו וישם את אפרים לפני מנשה היינו לא רק למצא מכל דבר החסרון והשלילה רק 
לעשות, לבנות ולעשות.

51( בשיחה הנ”ל הערה 3 - בתרגום חופשי.
52( לקו”ש ח”כ ע’ 242 הע’ 66, ההדגשות אינם במקור.
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וכפי  וכמנשה”  כאפרים  אלקים  “ישמך  בברכתו  יעקב  לשון  את  להבין  נוכל  ועפ”ז 
שאומרת ע”ז התורה “וישם את אפרים לפני מנשה53”. היינו שהקדים את אפרים למנשה, 
וזאת מהאי טעמא, שהעבודה החיובית נעלית יותר והעיקר הוא ‘לבנות ולתקן’ ולא רק 

‘למצוא מכל דבר החסרון והשלילה’.

ה
בענין ברכת התורה*

תוספות ברכות י"א ע"ב ד"ה שכבר נפטר באהבה רבה, השאלה בתוספות למה יוצאים 
באה"ר על כל היום, וז"ל.

איתא בגמ’54 “אמר רב יהודה אמר שמואל השכים לקרות עד שלא קרא קריאת־שמע 
צריך לברך משקרא ק”ש אין צריך לברך שכבר נפטר באה”ר”.

פירוש הדברים: אדם שקם בבוקר ורוצה לקרות בתורה, צריך לברך את ברכות התורה 
)אשר בחר, אשר נתן(. אך, אם קרא את ק”ש )בברכותי’( קודם הלימוד, ה”ה פטור מברכות 

התורה כי ‘נפטר ב)ברכת( אהבה רבה’.

ובטעם הדבר פירש”י: “שיש בה מעין ברכת התורה, ותן בליבנו ללמוד וללמד לשמור 
ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך וכן55 ותלמדם חוקי רצונך.

והנה, בתוס’ שם56 הביאו שאלה שנשאלה לרב יצחק, דבירושלמי איתא “שכבר נפטר 
באהבה רבה והוא ששנה על אתר” – פירוש לאלתר, שלמד מיד באותו מקום.

בלא  כך  והולכים  טרודים  תפילת השחר שאנו  לאחר  מיד  לומדים  אנו  “שאין  ואנו, 
לימוד עד אמצע היום או יותר אמאי אין אנו מברכים ברכת התורה פעם אחרת כשאנו 

מתחילים ללמוד”?

- שלא  אנו  הירושלמי שמצריך ללמוד מיד לאחר ברכת אה”ר, מדוע  והיינו שע”פ 
לומדים מיד לאחר ברכות התורה אי”צ לברך עוה”פ כשמתחילים ללמוד?

ותירץ ר”י ב’ תירוצים:

53( וראה ברש”י ובראב”ע עה”פ - לפני מנשה. בדיבור הברכה.
*( מתוך כת”י, פוענח ובואר ע”י הנ”ל.

54( ברכות יא, ב.
55( כ”כ ברש”י שברי”ף.

56( ד”ה כשנפטר.
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א. לא קיי”ל כהירושלמי.

ב. קיי”ל כהירושלמי, אלא שגם להירושלמי “דוקא אה”ר דלא הוי עיקר ברכה לברכת 
התורה, דעיקר אה”ר לק”ש נתקן, ובשביל היא אינו נפטר מברכת התורה אא”כ ילמוד 
מיד, וגם לא יעשה היסח הדעת. אבל ברכת אשר בחר ואשר נתן שהן עיקר לברכת התורה 

פוטרות כל היום.

וע”פ תי’ הב’ מקשים תוס’, מדוע יוצאים בברכת אה”ר על כל היום57?

וז”ל:

וא"ת מאי שנא מסוכה שצריך לברך על כל סעודה וסעודה כו' )לישב בסוכה(.

הרי בסוכה, למרות שבירך ‘לישב בסוכה’ בסעודתו הראשונה, הנה באם הסיח דעתו 
מלאכול עוד - בסעודתו הבאה מברך עוה”פ. ומאי שנא ברכות התורה, שלמרות שמסיח 

דעתו )לעסקיו וכיוצ”ב( אי”צ לברך עוה”פ58?

ומתרצים התוס’:

וי”ל דשאני תורה שאינו מייאש דעתו דכל שעה אדם מחוייב ללמוד, )דכתיב והגית בו 
יומם ולילה( עיי”ש.

דעתו  מסיח  ה”ה  לאכול,  כשמסיים  וממילא  היום,  כל  בה  לאכול  חוב  אין  בסוכה, 
מלאכול עוה”פ. משא”כ בתורה אינו ‘מייאש’ )ומסיח( דעתו - מאחר שמחוייב בלימוד 
תורה בכל היום ובכל הלילה )וכמ”ש והגית בו יומם ולילה( וכיון שכך, ברכה אחת מועלת 

ללימוד בכל היום כולו.

ומקשה ר’ גרשון:

ולכאורה קושיא להבין הוא מחויב ללמוד אבל הלא אינו לומד.

57( ראה ב”י סי’ מ”ז ס”י שהוכיח שכן דעת התוס’ )כדעת הרא”ש וגי’ הא’ בראב”ד המובא ברשב”א(, אך 
עיין פנ”י כאן.

ועפ”ז כוונת התוס’ ‘וגם לא יעשה היסח הדעת’ - כוונתו לפני הלימוד לאלתר )היינו שבכ”מ יש הפסקה 
- של קריאת ק”ש )וראה בב”י הנ”ל מדוע הא גופא לא מועיל( אך כיון שאי”ז היסח הדעת עולה לו לברכה(.

‘פוטרות כל היום’ )אין( הכוונה )שדוקא הם פוטרות את כל היום ואי”צ לברך  וכוונתו שברכות התורה 
עוה”פ ומשא”כ באה”ר, אלא( שפוטרות אותו ויכול ללמוד כל היום )ולא חייב לאלתר בדוקא(.

58( ולענין הלכה, ראה טור ושו”ע שי’ מ”ז סעיף י’, מג”א ס”ק ט’ וס”ק י”ב ובטז שם, שו”ע אדה”ז סי’ מ”ז 
סעי’ ז’.
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הסיבה שבגללה רצה תוס’ לחייב לברך ברכת התורה בכל פעם שלומד, היא ‘הסיח 
הדעת’, וא”כ בתירוץ התוס’ ‘העיקר חסר מן הספר’.

מפסיק  הוא  בפועל  אבל  הלילה,  וכל  היום  כל  בלימוה”ת  מחוייב  שכ”א  אמת  הן 
ומאחר שמסיח דעתו מלימוד התורה, הדרא  לומד,  אינו  זמנים שבהם  וישנם  מלימודו 

קושי’ לדוכתא, מדוע אינו מברך בכל פעם שלומד?

ומתרץ:

והתירוץ הוא דכל היום הוא באמת לומד מפני שכל ההנהגה של איש ישראל להתנהג 
עפ"י תורה, הן בעסק משא ומתן והן במלאכה ובכל דרכי איש בכל דרכיך דעהו וא"כ 
עפ"י  הוא  המעשים  שכל  הכוונה  אבל  הלימוד,  ר"ל  הפירוש59  את  ללמוד  מחויב  הוא 

תורה וא"כ אינו מתייאש כלל וכלל, דו"ק ותשכח. 

 מאחר שחובה על כל איש ישראל להתנהג ע”פ ציווי והדרכות התורה בכל מהלך יומו 
)באכילתו, בשנתו, בעסק משא ומתן שלו וכו’(, כמו שכתוב “בכל דרכיך דעהו”, הרי בכל 
היום כולו הוא עסוק בלימוד התורה60, ומכיון שכך מובן מדוע אינו מוגדר כ’מסיח דעתו’ 

וכ’מתיאש’ מלימוד התורה. 

ועפ”ז את”ש תירוץ התוס’ - די”ל שכוונתו במש”כ “דכל שעה אדם מחוייב ללמוד” היא 
לא כפשוטם של דברים - היינו שמחוייב ללמוד )ל’ ראשונה בחיריק ול’ שניה בשוא( כל 
היום, אלא שמחוייב ללמוד )ל’ ראשונה בפתח ול’ שניה בחיריק, היינו למה שלמד( והיינו 

לחיוב זה - ההתנהגות ע”פ התורה.

ו
ביאור מארז"ל "כל האומר חטא ראובן אינו אלא טועה"*

בגמרא שבת דף נ"ה ע"ב אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, כל האומר ראובן חטא 
אינו אלא טועה שנאמר ויהיו בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן שקולים כאחד, אלא 
מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו מלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה עליו 

הכתוב כאלו שכב עמה61.

59( מילים אלו )את הפירוש( אינם ברורות דיים.
60( וע”ד המבואר בהלכה שבזמן התפילה אי”צ לחשוש להסיח הדעת מהתפילין ול”צ לחשוב עליהם כה”ז 

כי מתעסק בתפילה )ענין השייך אליהם(.
*( מתוך כת”י, פוענח ובואר ע”י הנ”ל.
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אפשר לומר לפי עניות דעתי, איך הוא שבכתוב כתוב חטא כזה ולפי דברי חז"ל אינו אלא 
טועה.

הרי בפסוק כתוב במפורש ‘וישכב את בלהה פילגש אביו’ וא”כ כיצד אומרים בחז”ל 
שהאומר כן אינו אלא טועה62?

אפ"ל שלפי דברי הכתוב בתורה, היינו במקום63 מקום גבוה עליונה שם הוא חטא, בלבול 
יצוע של יעקב אאע"ה שם הוא ממש שוה כמו ששכב עם בלהה, אבל לפי דברי חז"ל 
באות העולם ומדריגה שהיא למטה במדריגה64 )ואזי האומר כן( אינו אלא טועה, שם לא 

נקרא החטא בשוה כמו זה.

“לחכימא  רמזים  בבחי’  היא  שבכתב  שתורה  מקומות65  בכו”כ  בחסידות  מבואר 
הסברת  ענינה   - תושבע”פ  משא”כ  מפורשים66  ולא  סתומים  דברי’  זה  ומפני  ברמיזא”, 

הדברים ופירוטם.

בקצרה  ה”ז  ענין,  איזה  על  לעצמו  חוזר  למטה, שכשהאדם  באדם  כמו שהוא  והנה 
ומבאר את  )שלמטה ממנו במדריגה( ה”ה מפרט  לזולת  ורק כשנדרש  ובראשי דברים, 

הדברים.

 עד”ז י”ל בנוגע לתושב”כ ושבע”פ, שתורה שבכתב מדברת במקום נעלה )ראה להלן(, 
ושם גם פגם קל שכזה, בלבול יצוע אביו - ה”ה שווה ממש לעוון החמור של אשת איש67.

ומשא”כ בתורה שבע”פ שמתייחסת לעולם ולדרגתו, שאז כל האומר ראובן חטא אינו 
אלא טועה כי לגבי דרגא זו הרי יש הפרש עצום בין חטא א”א ל’בלבול יצועי אביו’.

למשל כמו שמבואר בכמה מקומות שמה שזה חטא בעולם האצילות בעולם הבריאה 

61( עיין באור החיים על החומש על ענין זה, ובתוכן הוא אומר הגם שאמרו רבנן כל האומר ראובן חטא 
אינו אלא טועה עכ”ז הכתוב העלה עליו החטא כו’ או לצד שעשאו או לצד שראוי ליקרא עליו - ענין זה מופיע 

בכת”י, אך אינו נמצא באוה”ח ובמפרשי התורה. כמו”כ הדברים קשים להבנה.
חטא  ש’לא  בחז”ל  כתוב  הי’  שבאם  דהיינו  שבדברים,  הקיצוניות  מצד  היא  השאלה  שתוקף  ואוי”ל   )62
ראובן’ וכיוצ”ב, את”ש, אך כיצד זה שבתורה כתוב במפורש שחטא, ומצד שני כתוב בחז”ל שהאומר כן אינו 

אלא טועה.
63( כנראה הכוונה במקום )ב’ בחיריק, מ’ בשוא(.

64( וצ”ע מהמבואר בתו”א ד”ה זה שמי לעולם )נב,ד.( שד”ס הם למעלה במדריגה מתושב”כ. 
65( ראה תו”א נז,ד ובכ”מ.

66( ומובאים בסיפורים וכיוצ”ב.
67( וע”ד “הקב”ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה”.
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וכדומה אין זה חטא כמו"כ יש הפרש בין תושב"כ לבין תורה שבע"פ. אולי ואולי.

מבואר בחסידות68 שההבדל בין תושב”כ לתושבע”פ הוא ע”ד אב ואם - חכמה ובינה.

נוצר הולד, ובה הכל  וביאור הדברים הוא כנ”ל, שהאב משפיע טיפה א’ - שממנה 
כלול. וזה ע”ד בחי’ החכמה ‘נקודת ההשכלה’, ‘ברק המבריק’ וכו’. וכן הוא בתושב”כ - 

הכל בבחי’ רמזים )נקודות, ללא ביאור והתפשטות(. 

ותושבע”פ היא אם, בינה. היינו גידול הוולד בבטן האם במשך תשעה חודשים, וכן 
התפשטות ההשכלה בבינה דוקא וכך תושבע”פ היא הרחבת והסברת הציווים והדינים.

והנה ‘אבא עילאה )חכמה( מקננא באצילות, ו’אמא עילאה )בינה( מקננא בכורסיא69’ 
)עולם הבריאה(.

הבריאה  בעולם  אך  לגדול.  נחשב  קל  פגם  גם   - )תושב”כ(  האצי’  בעולם  ולכן, 
)תושבע”פ(, יש הבדל בין החטאים70 )חטא זה חמור, וזה קל(.

ז
ביאור לשון ברכת 'שבע ברכות' "מהרה ישמע . ."*

מהרה ד' אלקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, לכאורה הי' צריך לומר ד' אלקינו 
מהרה ישמע בערי יהודה כו' מאי מהרה ואח"כ ד' אלקינו ישמע.

בברכה השביעית דשבע ברכות כתיב “מהרה ה’ אלקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות 
ירושלים קול ששון וקול שמחה וכו’” ולכאורה, מאחר שפשטם של דברים הוא שמבקשים 
מה’ אלקינו, שישמע בחוצות ירושלים קול ששון ושמחה, מדוע כתוב ‘מהרה הוי’ אלקינו’, 
הוו”ל, הוי’ אלקינו - מהרה ישמע וכו’ )שתוכנו- אנו מבקשים ממך, הוי’ אלקינו שישמע 

וכו’ - כנ”ל(? 

יהודה  שבערי  היינו  יהודה:  בערי  ישמע  אלקינו  ד'  מהרה  הכוונה  היא  שזאת  אפ"ל,   
ובחוצות ירושלים ישמע שד' אלקינו )היינו ש( הבקשה היא שד' אלקינו ישמע בערי 

יהודה ובחוצות ירושלים.

68( ראה )לדוגמא( תו”א פ,א.
69( ת”ז תיקון ו’ )כג,א( ובכ”מ 

70( וע”ד המבואר שע”י השבירה דוקא הניצוצות העליונים יותר נפלו למטה )כי בהם הפגם הוא ביותר(, 
וראה בארוכה בלקו”ת ד”ה מה טובו )בלק, עג, ד(.

*( מתוך כת”י, פוענח ובואר ע”י הנ”ל.
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יהודה  בערי  ישמע  אלקינו71  שהוי’  היא  הענינים( שבקשתינו  פנימיות  )ע”פ  ומתרץ 
וירושלים.

ואפ"ל שהמאמר הידוע שהבעש"ט שאל בהיכל משיח מתי יבא משיח אמתי קאתי מר, 
וענה לו כשיפוצו מעינותיך חוצה, היינו בחוצות ירושלים כו' וד"ל.

עפ”ז מוסיף ביאור מענין, 

 .  . נשמה  עליית  השבעת  עשיתי  תק”ז  שנת  ש”בר”ה  הבעש”ט72  שכותב  מה  ידוע 
ועליתי מדריגה אחר מדריגה עד שנכנסתי להיכל משיח ששם לומד תורה עם כל התנאים 
והצדיקים . . ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר? והשיב: בזאת תדע בעת שיתפרסם 

למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה . . “. 

ומבאר שהכוונה ביפוצו מעיינותך - הוא ע”ד בחוצות ירושלים,

וניתן להוסיף ביאור:

ידוע המבואר במקומות רבים בחסידות73 ש’הוי’ אלקינו’ מורה על יחוד או”א74 שענינו 
“המשכת הארה חדשה מאוא”ס ב”ה”.

וכן המבואר בקונטרס ענינה של תוה”ח75 ש”הנקודה העצמית של חסידות היא המשכת 
אור חדש מבחי’ פנימיות הכתר, ולמעלה יותר - המשכת בחי’ פנימיות עתיק ממש - בחי’ 

אוא”ס שברדל”א"76.

ועפ”ז יש להבין בעומק יותר את כוונת הברכה - מהרה הוי’ אלקינו ישמע בערי יהודה 
‘הוי’   - ירושלים דהיינו שכוונתו להפצת תורת החסידות )מאחר שענינה הוא  ובחוצות 

אלוקינו’ - המשכת אור חדש מבחי’ פנימיות הכתר וכו’( ב’חוצה’ )חוצות ירושלים(77.

71( יבואר להלן מה כוונתו.
72( מובא בכש”ט )הוצאת קה”ת(, א,א.

73( ראה )לדוגמא( דרמ”צ אותיות י”א-ג.
74( אב ואם, משל לחכמה ובינה.

75( תחילת אות ב’.
76( רישא דלא אתידע, ‘ג’ המוחין שבכתר’.

77( וא”כ יוצא ששני הענינים הם דבר אחד ממש.
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ח
ביאור עניין ג' קליפות הטמאות*

ברשימה זו מביא הרה”ח ר’ גרשון חן ע”ה ביאור לענין המופיע בתניא ובכלל פעמים 
רבות בספרי חסידות אודות “ג’ הקליפות הטמאות”:

"מבואר בתניא פרק ו', שיש ג' קליפות הטמאות לגמרי שאין בהם טוב כלל, והוא, רוח 
סערה, ענן גדול, ואש מתלקחת, ביחזקאל פרק א'.

סערה  רוח  והנה  “וארא  בפסוק  הפנימי  מהביאור  שבאה  שאלה  לבאר  בא  המחבר 
באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. 
ומתוכה דמות ארבע חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה”78. שלכאורה לא מובן מה הקשר 

בין ג’ קליפות הטמאות לגמרי שאין בהם טוב כלל, לבין המרכבה הקדושה?

אפשר לומר על דרך הבנה, שג' קליפות האלו, הוא:

במסחר,  לפעמים  בלבולים,  מני  בכל  האדם  את  שמסעיר  הקליפה  הוא  סערה  רוח 
במצבו79 החומרי שלא טוב ופעמים מסעיר את האדם בדאגות משונות בבני חיי ומזונא, 
זאת היא הקליפה הראשונה - שהאדם מאבד את עצמו לגמרי ומשוקע בהם שאין בו כח 

לצאת מזה.

מובן שאינו יכול לא ללמוד ולא להתפלל80, וזה הכל מן הסערה. לפעמים בהיפך, מרוב 
טוב "שמנת עבית כשית" ג"כ משוקע בסערה רבה. כפי הידוע הנדחים בארץ מצרים, 
והאובדים בארץ אשור, אשור הוא תענוג זרות ומצרים זאת היסורים כ"ז הוא הקליפה 

הראשונה.

ואח"כ יש קליפה השניה ענן גדול הוא נופל במרה שחורה ר"ל מפני החשך וההסתר.

ואח"כ קליפה שלישית ואש מתלקחת נופל בתאוות זרות ר"ל שהיצה"ר בוער כאש.

ולסיכום, המחבר מביא ביאור לענינם של ג’ הקליפות: 

*( מתוך כת”י, פוענח ובואר ע”י הת’ שניאור זלמן שי’ גורעוויטש.
78( יחזקאל א, ד-ה.

79( מילה זו לא הייתה ברורה כ”כ מהכת”י של המחבר.
80( כאן הייתה מילה שלא הובנה מהכת”י של המחבר, ולא הועתקה.
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א( “רוח סערה” - מה שגורם ליהודי סערה במחשבותיו. ובד”כ קליפה זו מגיעה מצד 
שתי סיבות: א( דאגות מעניני בני חיי ומזוני. ב( לאידך - תענוג מרוב כל. 

ב( “ענן גדול” - כתוצאה מכך, אפשר ליפול בעצבות.

ג( “ואש מתלקחת” - כתוצאה מכך, היצה”ר מתגבר כאש ומפיל את היהודי בתאוות, 
וכמבואר בתניא פכ”ו81 שהדאגה והעצבות ממילי דשמיא )הקליפה הב’( - “בידוע שהוא 

מתחבולות היצר כדי להפילו אח”כ בתאוות ח”ו”. וכו’.

כעת, מבאר המחבר שאלה הנ”ל:

אפילו  המרכבה  של  השגת  לידי  שבא  קודם  הנביא  שיחזקאל  ענין  שזהו  לומר  אפשר 
בנבואה, היה רואה איך שיש ארבע קליפות הסובבים הקדושה, ג' קליפות וקליפת נוגה 
קליפות  בהג-ד  בתחילה  אותו  ומבלבלים  לפנים  להכנס  רשות  נותנים  שלא  הרביעית 

אם82 זכה לשבר אותם ולהכניעם אז זוכה ורואה פני השכינה המרכבה העליונה.

והיינו, ד’ הקליפות - “וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת 
ונוגה לו סביב”, ענינם היה כקליפה לפרי, ורק לאחר שהנביא עבד, שבר והכניע את אותם 

ג-ד קליפות זכה לפרי - ראיית פני השכינה, היינו המרכבה העליונה.

ט
ביאור הפסוק "אשרי איש ירא את ה'"*

בתו"א שמות דף נ"ג ע"א טור ב' וז"ל, וז"ש אשרי איש ירא את ד' במצוותיו חפץ מאד 
)תהלים קי"ב(, מתחילה בחי' ריחוק שירא לגשת אל הקודש מי אנכי כי באתי עד הלום 

ואח"כ במצוותיו חפץ מאד, דהיינו אמת שאיני ראוי לכך, אך מ"מ במצוותיו חפץ מאד

בסוף המאמר בתו”א ד”ה “להבין מאמרז”ל כי טובים דודיך מיין” מבאר אדה”ז שאצל 
האדם צריך להיות רצוא ושוב בקיום המצוות, ומבאר זאת ע”פ הפסוק “אשרי האיש ירא 

את ה’”:

א. הגישה הראשונית לקיום המצוות הוא שיירא מהקב”ה כיון שהוא יודע שהוא מקור 
החיים והוא למעלה מההשתלשלות וא”כ כיצד יגש אל הקודש? 

81( לג, ב.
82( מילה זו לא הייתה ברורה כ”כ מהכת”י של המחבר.

*( מתוך כת”י, פוענח ובואר ע”י הת’ שמואל שי’ הושיאר.
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ב. אך לאחר מכן צריכה להיות גישה שונה: עכ”ז עדיין “חפץ מאוד” להדבק בו ע”י 
קיום מצוותיו. 

כיון שכל המשכה מלמעלה  בקיום המצוות  ושוב  רצוא  להיות  לכך שצריך  והטעם 
צריכה להיות בדרך זו: “לא מטי” ולאחר מכן “מטי”, קודם כל המשכה והתפשטות - “שוב” 
למטה לעולם )כמ”ש “אלוקינו מלך העולם”(, ולאחר מכן רצוא להדבק בקדושה - “רצוא” 

)“קדשנו במצוותיו”(.

מוסיף ר’ גרשון חן:

]במצוותיו היינו כמו שביאר לעיל הקב"ה מניח תפילין[.

קודם לכן כותב אדה”ז: “בכדי לקדשנו במצוותיו הקב”ה מניח תפילין כו’ שהם מבחי’ 
מהו”ע ית’”. 

ויש לבאר בד”א על הדיוק שהדגיש ר’ גרשון חן “במצוותיו . . הקב”ה”: שהרי “. .ירא 
לגשת אל הקודש”, וא”כ, מה גורם לאדם שלמרות שירא מהקב”ה לשנות דרכו ולגשת? 
ו”מ”מ במצוותיו חפץ מאד” - שאדם יודע שע”י “במצוותיו היינו כמו שביאר לעיל” הוא 

נדבק במהותו ועצמותו ית’ הוא מיד מקיים אותם “חפץ מאד” למרות שירא!

וא”כ לולא תוספת הדגשה זו לא היה מובן כיצד האדם שירא יכול האדם לשנות דרכו.

רשעים  ובטן  נפשו  לשובע  אוכל  צדיק  ]ע"פ  כו'  טעמי'  לן  יגלה  ד"ה  חיי"ש  פ'  תו"א 
תחסר )משלי י"ג([.

וזהו"ע צדיק אוכל לשובע נפשו, כי יש ב' אכילות הא' הוא לשובע נפשו והב' הוא ובטן 
בלע  חיל  מהם,  מבררים  האכילה  וע"י  החיצונים  הם  רשעים  כי  היינו  תחסר,  רשעים 
ויקיאנו איוב כ' כי בכל מאכל יש תאוה שהוא שורש הקליפה, וע"י שנכלל בגוף האדם, 
ונעשה ממנו דם הנשלח ללב ומוח מתהפך לטוב בקדושה ע"י חזוק הלב ומוח בעבודת 
וזהו ובטן רשעים תחסר שנחסר החיות שבלעו  ד' ועי"ז לוקח ממנו החיות שבלעו"ז, 

ומבטנו יורישנו א-ל )איוב כ'(. 

בתו”א מאמר ד”ה “יגלה לן טעמי’” מבאר אדה”ז את מעלת האכילה ע”פ הפסוק “צדיק 
אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר”: 

א. “צדיק אוכל לשובע נפשו”: אכילת הצדיק להשביע את חיות הנפש הבאה מלמעלה 
)נשמט(
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ב. “ובטן רשעים תחסר”: ע”י האכילה שנותנת כח ללב והמוח לעבוד את ה’, מברר את 
כח התאווה שבמאכל ששורשו מהקליפה ומחסיר ממנה חיות.

הוספה - כתבים בעניינים שונים*
א

ענין שהשמאל ]בפשטות הכוונה לתנועת הציונות/ההשכלה[ רוצה לזכות את ישראל 
לכאורה  א"כ  מקוואות,  ואפילו  בהכנ"ס  ואפילו  תורה,  בספר  אפילו  ומזוזות,  בתפילין 
הוא טוב מאד, אבל פה אנו רואים מארז"ל טוב מאד, מאד זה מלאך המות מד"ר בראשית 
]דהיינו, שצריך להזהר, למרות שזה נראה טוב מאוד הרי שנינו במדרש "טוב מאוד זה 

מלאך המוות"[

הם אומרים באו אצלנו אנו נתן לכם כל מכשירי הדת על חשבונינו כטוב בעיניכם, וגם 
פרנסה טובה שזהו בידינו דווקא, א"כ למה לכם לחפש דרכים אחרים אנו נספיק לכם 

הכל,

אבל מה רק דבר אחד הבנים והבנות ילכו בבית ספר שלנו, וזה הכל מה שהם מבקשים 
הבנים שלכם הדור הבא שיהי' משלנו ואנו כבר נדאג בשבילם שלא יצטרכו ולא יבקשו 

עוד מכשירי דת הקולות לבהכנ"ס ולמוסדות אחרים יתנו בשבילינו וזהו הכל,

זהו הטוב מאד ]היינו ה'רע'[ מה שהם רוצים ועושים ופה טמון הפח שלהם לצוד ציד, 
כי ציד בפיו ע"י עשו ]שהי' נראה בפני אביו כצדיק, אך באמת הי' רשע ורק רימה אותו 

באומרו 'כיצד מעשרין את המלח וכו'[,

וכן מפורש זה בפסוק, שפרעה אמר )פרעה זהו היצה"ר( אתם רוצים לעבוד לד', טוב אני 
ממלא, אבל לכו נא הגברים הזקנים והמבוגרים, ועבדו את ד' כי אותה אתם מבקשים ]אך 

הילדים )הדור הבא( ישארו פה[, אבל משה אמר, בבנינו ובבנותינו נלך.

ודי  מובן  אצלו  ישארו  והבנות  שהבנים  העיקר  אבל  הגברים  כ"כ  לו  אכפת  לא  לפרעה 
וד"ל.

ב
ויאמר שמואל הלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה, שמואל טו )יז(
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לפעמים אומרים לאדם שהולך בגדלות לא לפי ערכו הלא אם קטן אתה בעיניך ראש 
שבטי ישראל אתה בדרך בדיחותא, הלא באמת אתה קטן, אבל בעיניך חשוב אתה מאד 

בתור ראש שבטי ישראל.

ג
)זבחים ס"ג ע"ב( כל מקום שאתה מוצא שני מקראות, אחד מקיים עצמו ומקיים חבירו, 
ואחד שמקיים עצמו ומבטל חבירו, מניחים זה שמקיים עצמו ומבטל חבירו, ותופסין 

את זה שמקיים עצמו ומקיים חבירו:

איתא בגמ’83:

ה’  לפני  ו-ז{  }ויקרא  דתניא  דרומית?[  מערבית  בקרן  ]שניתנת  מנלן  גופה  ומנחה 
]היינו לפני ההיכל שעומד במערב[ יכול במערב ת’’ל }ויקרא ו-ז{ אל פני המזבח ]הכבש 
)שנק’ פני המזבח84( הנמצא בדרום המזבח[ אי אל פני המזבח יכול בדרום ת’’ל לפני ה’ 

הא כיצד? מגישה בקרן מערבית דרומית כנגד חודה של קרן ודיו.

ר’’א ]חולק ו[אומר ]שמגישה בקרן דרומית[ יכול יגישנה למערבה של קרן או לדרומה 
של קרן אמרת כל מקום שאתה מוצא שני מקראות אחד מקיים עצמו ומקיים חבירו ]שאם 
תקיימו, עדיין תוכל לקיים את הפסוק השני[ ואחד מקיים עצמו ומבטל חבירו ]שקיומו 
סותר לקיום פסוק אחר[ מניחין זה שמקיים עצמו ומבטל חבירו ותופשין את שמקיים 
עצמו ומקיים חבירו ]מקיימים את הפסוק שמאפשר לקיים את הפס’ השני, ולא מקיימים 
את הפסוק שסותר לפס’ אחר[ כשאתה אומר אל פני ה’ במערב היכן קיימת אל פני המזבח 
]שהכוונה בדרום[ וכשאתה אומר אל פני המזבח בדרום קיימת לפני ה’ ]במערב[, ]נותן[ 
בדרום]?[ היכן קיימת ]אל פני ה’ - במערב?[ אמר רב אשי קסבר האי תנא כוליה מזבח 

בצפון קאי ]ומכיוון שכך הרי תחילת הכבש )קרן דרומית( הוא למול ההיכל[:

ע"ד ההיגיון: שמי שמקיים עצמו ורוצה לקיים גם את חבירו, אז תופשים אותו ויש לו 
מקום לקיום עצמו, 

ויש שרוצה רק לקיים א"ע ולבטל חבירו, אזי מניחים אותו לגמרי.

*( מתוך כת”י, פוענח ובואר ע”י הת' חיים שלום מרדכי שי’ ווילשאנסקי.
83( זבחים סג,ב, משולב בקטעי הסבר.

84( עיי’ סב,א וברש”י שם.
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 סקירה אודות תולדות חייו ופועלו 
של הרה"ח גרשון חן ע"ה

נולד בשנת תרמ"ו )או תרמ"ח1( לאביו הרב דוד חן בעיירה רוגצ'וב. למד בישיבת 
תומכי תמימים ליובאוויטש והיה מהלמדנים המופלגים2, היה מקורב לאדמו"ר הרש"ב 
ותקופה מסויימת הייתה אכסנייתו בביתו, דבר שגרם לכך ששמע שיחות קודש מעבר 

אדמו"ר  כ"ק  לדלת 
הרש"ב3.

בשנת תרס"ז בעודו 
חלה  בישיבה  תלמיד 
לויטין  הרב  המשגיח 
ואדמו"ר הריי"צ, מנהל 
מינהו  בישיבה,  הפועל 

למשגיח זמני בישיבה.

*( תמונה קבוצתית של חלק ממשתתפי האספה. עומדים מימין לשמאל: ולדימיר זאב טיומקין )רב מטעם 
ביליסבטגרד(, עו"ד סליוזברג )פטרבורג(, שני פקידים ממשרד הפנים הרוסי, עו"ד משה מאזור )קייב(, מנחם 
ברונשטיין )רב מטעם ביקטרינוסלב(, הרב מנחם מנדל חן )רבה של ניז'ין(, הרב יצחק שניאורסון )רב מטעם 
בצ'רניגוב(, קלמן פרנקל )אוסטראה(, ליאון ספיר )וינציא(, הרב אליעזר משה מדייבסקי, )רבה של חורול(, 
הרב משה נחום ירושלמסקי )רבה של קילץ(, משה צבי גריובארט, הרב שמשון דב ירושלמי, פקיד ממשלתי. 
יושבים מימין לשמאל: הרב יוסף היילפרין )חבר לשכת הרבנות באודסה(, היועץ לאזאר )אליעזר( פוליאקוב 
)מוסקבה(, פלטוניקוב )נציג משרד הפנים(, הברון דוד גינצבורג יו"ר האספה, ממונטוב )נציג משרד הפנים(, 
הרב יעקב מזא"ה )רב מטעם במוסקבה(, הרב יהודה לייב צירלסון יו"ר הוועדה הרבנית באספה ורבה של 
קישינב, הרב שמואל פולינקובסקי )חבר לשכת הרבנות באודסה(, הרב חיים לייב איטקין )רבה של אלכסנדריה 
שבפלך חרסון(, הרב יצחק יעקב רבינוביץ' )רבה של פוניבז'(, הרב חיים עוזר גרודזנסקי )רבה של וילנא(, הרב 

יצחק ביק )רבה של מוהילוב(, הרב יצחק יואל רפאלוביץ )רבה של קרמנצ'וג(
1( בעבר לא היו רושמים את הגיל הנכון בדרכון ואכ"מ.
2( בטאון חב"ד גל' 9 עמ' 35. עבד אברהם אנכי עמ' 25.

3( ראה התניא מחלת העם )הוצאה שניה( עמ' עז ומקורו בשמועות וסיפורים.

 תמונה מאסיפת הרבנים תר"ע )1910(, הרב חיים לייב איטקין )בעיגול(*
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סעדיה  הרב  ע"י  הרש"ב  אדמו"ר  בהוראת  נסמך  תרס"ח,  בשנת  מכן,  לאחר  שנה 
באליטער מו"ץ באראדיטש. 

בערך בחודש שבט תרע"ב4 בא בקשרי שידוכין עם מרת גסי' איטקין, ביתו של הרב 
לכן  קודם  כשנה  נפטר  לייב  חיים  הרב  אלכסנדריה שבאוקרינה5.  רב  איטקין  ליב  חיים 
והיו לו 10 ילדים, כלל הבנים כיהנו במשרות רבניות לכך החתן היה המיועד להיות הרב 

במקום חותנו6.

כאשר הציעו לרב גרשון חן את הצעת שידוך, נכנס ר' גרשון אל אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע 
לשמוע את חוות דעתו. בעת הדברים היה נדמה לר' גרשון שלרבי יש איזו שהיא פנייה 

4( בטאון האח שנה שניה גליון 19.
)Kirovohrad( שבאוקראינה, במרחק כשעה נסיעה מהעיר  5( אלכסנדריה היא עיירה במחוז קירוברד 

קרמנטשוג.
6( עדות המשפחה.

כתובת הרב גרשון חן

יקירא  רבא  גברא  האי  לותי  קרוב 
מרנא  וחסדא  חנא  לי'  חן  מזרעית 
מקרתא  נ"י  דוד  מרנא  בר  גרשון  ורבנא 
כדיאות  באורייתא  לעי  די  ראנאציאוו 
במתיבתא קדישא די שתיל יתה אדמו"ר 
אי  יתי'  למבחן  מנאי  ובעי  דליבאוויטש, 
שגירין בפומי' למימרינהו מלתא בטעמא. 
דאיתרבי'  אילנא  להאי  לי'  דידענא  וגין 
עסקית  סגיאין  וזימנין  חדא,  בקרתא 
דהאי  יתי'  ואשכחית  רברבין  בדינין 
ושפר קדמי  קנקנא חדתא מליא עתיקא 
להחויא די לעי באורייתא חד וחד נחית 
הפוסקים  ובתהומות  דתלמודא  בימא 
לאסוקי שעתתא אליבא דהלכתא במילין 
בין  ולמבחן  ושריותא  באיסורא  דקיימין 
דמא לדמא. ואוף יליף באילין דיניא שבין 
עלי'.  למסמך  ותקין  ויאות  לחברי',  גבר 
חתימנא שמאי  הדא  קושטא  מלתא  ועל 
אלול  לירחא  סרי  תמניא  תנינא  ביומא 
שתא תרס"ח לפ"ק, האראדישטש. סעדי' 

בהר"י באליטער מיץ דפ"ק הנ"ל.
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בדבר, היות והמדוברת היתה מבית הרב. הרבי 
הרגיש במחשבתו ואמר לו: אם חושב הנך שיש 
לסגור  עליך  רק  לא  אזי  פניה,  שהיא  איזו  לי 
את הדלת, אלא העולם כולו צריך לסגור את 

הדלת7.

נסמך  שידוכין  בקשרי  לבואו  בסמיכות 
יאקובסאן המו"ץ  בליובאוויטש ע"י הרב דוד 
בליובאוויטש ולאחר מכן אף על ידי דודו זקנו 
הרב  ובנו  מצ'רניגוב  חן  הירש  צבי  דוד  הרב 
מנחם מענדל חן מניעז'ין, הרב שמריהו יהודה 
יואל  יצחק  והרב  מוויטעבסק  מעדאליע  ליב 

רפאלוביץ מקרמנצ'וג.

חן  גרשון  הרב  תרע"ג  ראשון  באדר  בז' 
לייב  חיים  גיסיא בתו של הרב  נשא את מרת 

איטקין )חתנו של הרב יצחק פושניץ, הסבא רבא של הרבי8(, ומונה לרבה של אלכסנדריה 
שבאוקראינה. בקובץ האח9 התפרסם שיר מיוחד המברכו לרגל חתונתו ולרגל רבנותו, 

כשראשי התיבות של השיר הם האותיות של שמו.

בקיץ תרע"ט פתח הרב גרשון חן מחלקה של תמכי תמימים באלכסנדריה, מחלקה 
שהחזיקה עד פרעות תר"פ10.

אדמו"ר הרש"ב הורה לו שלא תעבור עליו אפילו שבת אחת שלא יחזור בה דא"ח 

7( אחד היה אברהם עמ' 115.
8( משפחת פושניץ היו קשורים עם משפחת ינובסקי ע"י כמה אופציות, להלן 2 מתוכם:

הבת רחל התחתנה עם הרב מאיר שלמה ינובסקי )היה רב בניקולייב שבאוקראינה(.
הבן הרב מנחם מענדל פושניץ )היה רב בדוברינקה )קולוניה דבורייה( פלך חרסון ובסמוך לניקולייב( 

התחתן עם הרבנית מינדל ינובסקי בת הרב ישראל לייב ינובסקי ואחות הרב מאיר שלמה ינובסקי.
מעניין לציין שבעקבות קרבה זו לרבי, הרבי קרא לרב גרשון חן במכתב בתואר 'מחותני' )אג"ק ח"ד אגרת 

תשעד(.
9( בטאון האח שנה ג גליון 23 מתאריך ב' אדר שני תרע"ג.

10( תולדות חב"ד ברוסיה הסובייטית פרק נח.

כתב הרבנות מבתי הכנסת באלכסנדריה
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הרבי  עדתו11,  קהל  לפני 
הרש"ב אף הורה לו את דרך 
מובנת  שתהא  בצורה  החזרה 
לו  ואפשר  נפש  לכל  ושווה 
כדי  תוך  המאמרים  להסביר 

אמירתם12.

תרפ"ז  חשוון  מר  בחודש 
הרבנים  באסיפת  השתתף 
כמשקל  הריי"צ  הרבי  שארגן 
שארגנו  לאסיפה  נגד 

היבסקציה13. 

לשם  והגיע  הקודש  לארץ  עלה  התגברו,  ברוסיה  הרבנים  כשרדיפות  תרצ"ב  בשנת 
בתשעה באב תרצ"ג.

הרב  קוק,  הכהן  יצחק  אברהם  הרב  ע"י  ודיינות  לרבנות  נסמך  ארצה  הגיעו  לאחר 
הראשי בארץ הקודש, שאף המליץ ודאג שיתמנה כדיין בבית הדין בחיפה.

היה רב קהילת חב"ד בחיפה14. 

בח"י אלול תש"י היה בין משתתפי האסיפה שקראו למנות את הרבי )אז הרמ"ש( לרבי 
ואף היה זה שדיווח לרבי על אסיפה זו ותוצאותיה15.

בה  ושימש  חיפה  בעיר  תמימים  תמכי  ישיבת  של  סניף  לפתוח  דאג  תשט"ז  בשנת 
כמשפיע רוחני16.

11( שמעתי מאנ"ש ששמעו זאת ממנו, וראה בכן אמר הלל )הלל רבינוביץ( עמ' 29: "בעת זקנותו של הרב 
חן, לא רצה לוותר על זכות זו של חזרת מאמרי חסידות למרות שהיה קשה להבינו. היו מבני השכונה שחשבו 
שצריכים לשמוע מאמרים דווקא מר' הל, שהיה אז אברך צעיר וחזר באופן ברור וצלול. לאחר בקשה מהרב חן 
הוא הביע את הסכמתו שר' הלל יחליפו, אך הסבא התנגד לכך בכל התוקף ולא הסכים לכך. לאחר כמה ימים 
פגש הרב חן את סבא, ואמר לו: "ר' הלל החייתני. המאמר שאני חוזר 'מחיה' אותי במשך כל השבוע, ואתה לא 

נתת שייקחו ממנו את חיות נפשית זו".
12( שמעתי מאבי מורי בשם אחיינית של הר' גרשון )חי' בת הרב יואל איטקין( ובשם הרב ברוך שיפרין.

13( תולדות חב"ד ברוסיה הסובייטית עמ' צא.
14( בטאון חב"ד גל' יא עמ' 40.

15( אג"ק ח"ד אגרת תשעד.
16( בטאון חב"ד חוברת יו"ד עמ' 35-6. מעניין לציין שבכל אחד מערי מושבו היה מהדואגים לפתוח סניף 

תעודת דיינות של הרב גרשון חן



 850      שערי ישיבה   

היה ידוע כפה מפיק מרגליות ולכך מסר שיעורי תורה לקיבוצניקים וכו'17.

היה מהעורכים של אנציקלופדיה התלמודית18.

שם  וגם  בירושלים  חב"ד  שיכון  כרב  להתמנות  נקרא  תשכ"ב,  בשנת  זקנותו,  לעת 
המשיך לקיים את הוראתו של אדמו"ר הרש"ב ולומר מאמרי חסידות בפני הציבור מדי 

שבת בשבתו.

היה דמות מיוחדת במינה בלימוד הנגלה, החסידות ועבודת התפילה.

כיהן כרב בירושלים עד לפטירתו בחג השבועות בשנת תשל"ח בגיל 92 )או 90(19.

כמה  מתומצתת  בצורה  הכתב  על  העלה  חן  גרשון  הרב  האחרונות  שנותיו  במהלך 
וכמה דברי תורה בנגלה ובחסידות, באגדה ובקבלה במחברות מיוחדות. חלק מהדברים 

הינם סיכומים של נושאים שונים, אך חלקם מכילים חידושי תורה.

חברי  ע"י  נעשה  הפיענוח  לידנו.  הכתבים  המצאת  על  למשפחתו  נתונה  תודתנו 
המערכת ובאחריותם בלבד.

תו"ת, הן באלכסנדריה והן בחיפה )בירושלים כבר היה את ישיבת תורת אמת(.
17( הטרקטוריסט של הרבי עמ' 231.

18( מופיע בכרכים א,ב שיצאו בחייו וגם בכמה ערכים לאחר מותו.
19( בעריכת החומר השתמשנו בספר אבני חן ובנסמן שם. תודתינו נתונה למשפחתו על המצאת המכתבים.
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מכתב תשובה בהלכה מאת הרה"ח 
אברהם יצחק גלזמן ע"ה

ב"ה ג' א"ח תשי"ד 

כפר ספרייא בארץ הקודש ת"ו ל"ס ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם גו' 

כ' ידידי מופלג בתוי"ש ווח"ס.

שלום וברכה מרובה 

עש"ק העבר, קבלתי מכתבו, ובו הודיע לי אשר נלקחה מאיתו אשת נעוריו ז"ל. אך 
כורע  כורע.  כשהוא  המתפלל  בברכות  רז"ל  שאמרו  כמו  בהש"ית  בטחונו  לשים  צריך 
בברוך. אם רואה אדם שיסורים באים עליו והוא כורע ונוטה ליפול מפגעי הזמן. אל יפול 
לבו בקרבו. ולא יהרהר אחרי מדותיו. כורע בברוך ישא עיניו לשמים. ויתן תקותו בבורא 
עולם. ויברך על כל מה שאירע לו. וכשהוא זוקף כשעניניו הצלחתו אומרים לו אל ילך 
בקומה זקופה. ולאמור כחי ועוצם ידי עשה לי. אלא זוקף בשם ד' יקרא לאמר יד ה' עשתה 
זאת. וכן הוא בסדרה של השבוע, וכי תביא מלח והרעותם בחצוצרות. וביום שמחתכם 
ותקעתם. תרועה הוא קול בכי וסימן לצרה. ותקיעה היא קול שמחה. ובין כה וכה עליכם 
ליזהר כי אני ד' אלוקיכם. ובוודאי יעזרו השי"ת בהחזקת הבית, לגדל ב"ב היקרים. ולקבל 

מהם רוב נחת. ויקוים בו והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד.

ע"ד שאלתו בענין הוספת שם מחלה הנה דין זה מבואר באה"ע הל' גיטין ס' קכ"ט סעיף 
י"ח ולפי פסק הב"ש שפסוק בתירוץ פתרון של הב"י וכתב אם מת בחליו אין צריך להזכיר 
אותו השם. ובפרט דכל מעלת השם מחמת, חולי כתב הג"פ וכן כתב הט"ז בהתשובה ס"ק 
ה' כשהוא נובע מהא דאמרינן פ"ק דר"ה ד' דברים מקרעין גז"ד של אדם אחד מהם הוא 
שינוי השם והוא חשוב עיקר השם, וצריך להקדימו אך פה לא הועיל השם כלל. ונוסף לזה 
שלא הוחזק רק עשרה ימים. ולא ל' יום. וכן פסק בסדר גיטין ס"ק י"ט שאם מת מאותו 
חולי אין צריך להזכיר כלל ועי' בפתחי תשובה שהביא בשם הגאון מהר"י הרוויץ. דייפיא 
אם מוזכר בספר הזכרונות של הזכרת נשמות וגם חרות על המצבה אם צריך להזכיר כלל. 

ע"כ העיקר השם הראשון. והשם השני אין צריך להזכיר כלל.

וע"ד שאלתו הב' אשר בחפצו להביאה לקבורה לאה"ק. הנה בענין ההוצאה אם יש 
איזה מנהגים. הנה זה אינני יודע. וע"ד שאלתו הג' בענין האבילות. הנה זה מבואר בש"ע 
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סי' יו"ד ס' ת"ב ס"ק א'. בדין המלקט עצמות. הנה באותו יום שיוציאו אותה מקברה. הנה 
אביה ואמה וגם אתה מחויבים לנהוג אבילות כל אותו יום בכל הדברים הנוהגים באבל 
וגם אתם צריכים לקרוע ולערב וכן להלן אין שום אבילות. וע"ד שאלתו במקום הקבורה 
בא"י. הנה כל המקומות בא"י קדושות הן. אך הטעם שמובילים בצפת - מפני ששם שוכנים 
ויהי רצון מהשי"ת שיגיענו לראות שיבת ד' שבות  זי"ע אמן.  הרבה מגדולי המקובלים 

עמו.. ויבולע המות לנצח בב"א.

ידידו המברכם בברכה המשולשת

אברהם יצחק גלזמן



   853   שער דובב שפתי ישנים     

בענין ברכת כהנים
חלק ראשון - מדוע אין מברכים הישראלים השומעים את ברכת הכהנים: יבאר החידוש במצות ברכת כהנים ויביא 
הנפק"מ בזה / עפ"ז יתרץ השאלה מדוע אין מברך הישראל / יבאר הנ"ל להדיעות שברכת המצוה דנש"כ אינה 
כברכת המצוות / יביא דעת אדה"ז בזה / יקשה ממ"ש בשו"ת הרשב"א / יבאר הנ"ל ע"פ הרמב"ם והמבואר בשו"ע 
אדה"ז / יקשה ע"פ יסוד הר"י בן פלאט בזה / יבאר זאת ע"פ דיוק בל' הרמב"ם / עפ"ז ימתיק דברי הגמ' במס' מגילה 
/ יבאר באו"א / יבאר עפ"ז לשון הגמ' במס' סוטה / יביא דברי 'עמק שאלה' / יבאר עפ"ז הצ"ע בדברי הר"י בן פלאט 
/ יסיק כהביאור הא' בדברי הרשב"א דמה"ט אין מברך הישראל. הוספה: ידייק מלשון הלבוש ואדה"ז שהובא לעיל 
/ יבאר בזה דתפילה וברכה הם ב' ענינים / ימתיק עפ"ז דברי הב"י ואדה"ז בענין אופן פריסת הידים / יביא מ"ש 

בספר 'יפה שיחתן של עבדי אבות' בענין הנ"ל.

חלק שני - האם ברכת כהנים מצוה התלוי' בדעת אחרים ויש לכהנים לברך קודם עשייתה: יביא דברי הלבוש ואדה"ז 
שנת"ל / יבאר דמקורם בגמ' מס' סוטה ויכריח כן בפי' הגמ' / יביא דעת גדולי הפוסקים דדין "פנים כנגד פנים" 
אינו אלא אסמכתא / יבאר כך בדעת אדה"ז ואי"ז סותר למ"ש אדה"ז במק"א / יקשה ע"כ ממ"ש אדה"ז בענין "בל 
תוסיף" בברכת כהנים / יביא ביאורי ה'ביאור הלכה' ו'הר צבי' בדעת אדה"ז ויסכם הקושיא לפי שניהם / יבאר זאת 
ע"פ ביאור ה'תפארת ציון' ויכריח כן בדברי אדה"ז / יעיר ממ"ש ה'תפארת ציון' בנוגע להחזרת פנים בדעת אדה"ז 
/ יביא ראי' למה שנת"ל דברכת כהנים הוי בכל ענין ממ"ש הפמ"ג וה'דרך חיים' / יביא דעת ה'אגרות משה' שחולק 

ע"כ / יבאר טעמו ע"ד האגדה. 

הגה"ח הרב חנניה יוסף אייזנבך ז"ל
מח"ס 'מחנה יוסף'

חלק ראשון:
מדוע אין מברכים הישראלים על שמיעת ברכת כהנים?

א
ברכת הכהן וקבלת הברכה ע"י הישראל - מצוה אחת

בנוגע לשאלה: "לשיטות שיש מצוה על הישראלים להתברך מהכהנים, למה לא תיקנו 
ברכה לישראלים לשמוע ברכת כהנים, וכמו שמברכים לשמוע קול שופר".

כמדומה שהענין פשוט:

ממה נפשך אם הישראל בכלל אותה מצוה, הרי יוצא בברכה שהכהן מברך, ובדיוק 
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כמו שהוא בשופר, שאין כל שומע מברך, אלא התוקע מברך "לשמוע קול שופר" ומוציא 
את השומעים. 

ואף אם נאמר שאינו דומה, כי בשופר התוקע עצמו מתחייב באותה הברכה "לשמוע 
קול שופר" והוא מוציא ידי חובת אחרים, אבל כאן הישראל מצותו להתברך שלא כהכהן 
שמצותו לברך, ולמה לא יהא על הישראל חובת ברכה לעצמו - כבר הארכתי בשעתו, 
הישראל  על  מצוה  מלכתחילה  שיש  הפירוש  אין  ז"ל,  וההפלאה  החרדים  לדעת  שגם 
מצד עצמו להתברך, אלא שכיון שהמצוה היא על הכהן לברך את ישראל, ממילא גם 
הישראל הוא בכלל המצוה, והנפק"מ בשכבר קיים הכהן את המצוה, שאין חיוב מיוחד 
על הישראל להתברך מן הכהן, וברכת הכהנים של הכהן וקבלתו על ידי ישראל, אינן שתי 
מצוות נפרדות, אלא מצוה אחת היא, וכיון שעל המצוה הזו כבר בירך הכהן אין טעם עוד 

שהישראל יברך.

ומלבד שהוא מתחייב מן הסברא, הרי הדבר מפורש בשו"ת הרשב"א1: "דבענין אחד 
התלוי בשנים, כגון זה שהאב פודה והכהן מקבל פדיונו, אין מברך אלא האחד" עי"ש, 

וממילא לא שייך לחייב גם את הישראל לברך על ברכת כהנים.

ב
האם שונה ברכת המצוה דנשיאת כפיים

וכמו  המצוות ממש,  ברכת  אינה  כהנים  ברכת  להסוברים שהברכה שלפני  י"ל  עוד 
שהביא דיעה זו ב"העמק שאלה"2 בתוך דבריו "כמו שלא תיקנו אשר קדשנו על קריאת 
שמע" עי"ש, ממילא אין דין ברכת הכהן על נשיאות כפים, מכריח כלל שגם על הישראל 

המתברך יש חיוב ברכה, שהרי סוג ברכה מיוחד הוא ואינו דומה לכל ברכת המצוות. 

ובפרט לדעת ביאור הגר"א3 שהוכיח ממגילה4 שאין הברכה על נשיא"כ מעיקר דינא. 

אבל עי' בשו"ע הרב סי' קכ"ח5: "ולדברי הכל מברכים קודם שישאו ויפרסו כפיהם כו' 
וכל המצות מברך עליהם עובר להתחלת עשייתן כו'", הנה דימה בפשטות ברכה זו לכל 

ברכות המצוות. 

1( סי' של"ח.
2( שאילתא קכ"ה סי' י"א.

3( סי' קכ"ח סק"ל.
4( כז, ב.

5( סעיף י"ז.
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שוב ראיתי שמפורש הוא בלבוש6: "וכשמחזירין הכהנים פניהם כלפי העם מברכין על 
המצוה כמו שמברכין על כל מצות, ואומרים בא"י אמ"ה אשר קדשנו בקדושתו של אהרן 

וצונו לברך את עמו ישראל באהבה".

ג
השאלה משו"ת הרשב"א

לכאורה היה מקום להרהר לפי מש"כ בשו"ת הרשב"א7, ש"אין מברכין על מצוה שאינה 
תלויה כולה ביד העושה, מפני שאפשר שלא יתרצה בה חבירו, ונמצא מעשיו מתבטל כגון 
מתנות עניים והלוואת הדלים ונתינת צדקה והענקה וכיוצא בהם" ]ובודאי שגם כאשר 
ידוע לנו שהשני רוצה ומתרצה, אינו מברך, כי על מצוות כגון אלו מלכתחילה לא נתקנה 
ברכה[, ואם כן ברכת כהנים הרי תלויה היא לכאורה בדעת הישראלים שצריכים לכוין אל 
הברכה, ובכה"ג לכאורה אין מקום לברך ברכת המצות, ובהכרח שאינה מברכות המצוות, 

וממילא הוא גם לעניננו שאין לדמות את הישראל לכהן המברך.

ד
הביאור בזה ע"פ הפסק בנוגע לכוונת הכהנים בעת הברכה

אך באמת לא נראה לומר, שאם הישראל אינו מכוין לברכה )ואפילו מכוין ח"ו שלא 
להתברך( יש איזו גריעותא בברכת הכהן. 

ובביאור הדבר נראה דהנה ז"ל הרמב"ם בפי"ד מהל' תפילה וברכת כהנים8: "כשיהיו 
הכהנים מברכין את העם לא יביטו בעם ולא יסיחו דעתן אלא יהיו עיניהם כנגד הארץ 
כעומד בתפילה כו' כל העם מתכוונין לשמוע הברכה ומכוונים פניהם כנגד פני הכהנים 

כו'". 

"כמי  הרב שם9:  בשו"ע  כתב  בתפילה"  "כעומד  מש"כ  ועל  שם,  בשו"ע  גם  והועתק 
שעומד בתפלה בכוונה, שהרי הם מתפללים שיברך הקב"ה את כל ישראל כו'", ומקורו 
ב"לבוש" סכ"ג: "כמי שעומד בתפילה בכוונה שהרי הם מתפללים שיברך הש"י את כל 

ישראל". 

6( סי"א.
7( סי' י"ח בשם הר"י אבן פלט ז"ל והובא באבודרהם סדר תפילות החול.

8( ה"ז.
9( סל"ו.
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הרי שעיקר ברכת הכהנים היא שמתפללים שיברך הקב"ה "את כל ישראל", אף שנאמר 
גם דין שמקבלי הברכה צריכים לכוין10. שלפי זה ברור שאין מצות ברכת הכהנים תלויה 

בכוונת המתברכים בבית הכנסת.

ה
השאלה מצד גדר המצוה

ברם יש לעי' קצת, לפי מה שיסד הר"י בן פלאט ז"ל, והובא ברשב"א ובאבודרהם כנ"ל 
וז"ל: "וארבעה ועשרים מתנות כהונה נמי אין מברכין על נתינתן לכהן, משום דלא יהיב 
דיהיב לכהנים,  ישראל לכהן מדידיה כלום דליבריך לתת לכהן, אלא רחמנא הוא  ליה 

דכהנים משולחן גבוה קא זכו כו'". 

וחזר על זה עוד שם, ואם כן כיון שנתבאר שברכת כהנים גדרה "שמתפללים שיברך 
הקב"ה את כל ישראל" הרי אין הברכה עצמה משלהם אלא משלו יתברך. 

שאין  זה,  הדיוט  ברכת  תועיל  ומה  ותאמר  תתמה  "ואל  פט"ו11:  ברמב"ם  וכמפורש 
ואני  ישראל  בני  קיבול הברכה תלוי בכהנים אלא בהקב"ה שנאמר: ושמו את שמי על 
אברכם, הכהנים עושים מצוה שנצטוו בה והקב"ה ברחמיו מברך ישראל כחפצו", והוא 
מהירושלמי גיטין12: "אמר הקב"ה: ומי מברכך, לא אני מברכך? שנאמר: ושמו את שמי על 

בני ישראל ואני אברכם", וכן עד"ז בספרי נשא עי"ש. 

ואם כן באופן כזה הרי לא נאמר דין ברכת המצוות13, ולכאורה צ"ע.

ו
דיוק לשון הרמב"ם, ועפ"ז הביאור בהנ"ל

ואולם ידוייק בלשון הרמב"ם ששינה קצת מלשון הירושלמי, וכתב: "הכהנים עושים 
מצוה שנצטוו בה והקדוש ברוך הוא מברך ישראל כחפצו", הרי הקדים וכתב שהכהנים 

10( ובמשנ"ב סקפ"ח העתיק דברי הלבוש והשמיט תיבות "בכוונה" ותיבת "כל" וצע"ק.
11( שם.

12( פ"ה ה"ט.
13( ולהעיר מדברי רבינו בחיי ז"ל פר' נשא: "ועל דרך המדרש: כה תברכו, מסר להם הקב"ה הברכות 
לכהנים במתנה שיהא כח בידם לברך את ישראל, ולפי שעתיד למסור להם ארבעה ועשרים מתנות כהונה ועם 
זו הם עשרים וחמשה, לכך הזכיר הלשון הזה "כה" תברכו, כלומר עם ברכת כהנים הם עשרים וחמשה" ועי' 

בחת"ס עה"ת פר' נשא.
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"עושים מצוה שנצטוו בה", היינו שברכתו של הקב"ה תלויה כביכול בקיום המצוה של 
הכהן, ועל קיום מצוה ודאי מברכים.

ובזה יש מקום לבאר דברי הגמ' במגילה14: "שאלו את תלמידיו את רבי אלעזר בן 
שמוע במה הארכת ימים, אמר להם: מימי לא עשיתי קפנדריא לבית הכנסת ולא פסעתי 
על ראשי עם קודש ולא נשאתי כפי בלא ברכה )לפי שהכהנים צריכים לברך בא"י אמ"ה 

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן, במס' סוטה, רש"י(". 

וכבר הקשה הריטב"א ז"ל, מאי רבותא שלא בירך על נשיאות כפים ומה חסידות יש 
בזה. ותירץ, שבא לומר שיש בענין זה משום סגולה לאריכת ימים עי"ש. וכן ב"טורי אבן" 

ועוד אחרונים ז"ל שהקשו כן ותירצו בכמה אנפי15.

ובחדא"ג מהרש"א מגילה שם כתב: "דהוי אמינא דאין הכהן צריך לברך כיון שאין 
זו המצוה אלא לטובתן של ישראל שתחול ברכת הקב"ה כמ"ש ואני אברכם", ויש לבאר 
דבריו ז"ל ע"פ הנ"ל, שהי' ס"ד שלא לברך כיון שאינו אלא להחיל ברכת ה', אבל רבי 
אלעזר בן שמוע חידש שצריך לברך, והוא כמוש"כ ברמב"ם כנ"ל שגם ברכת ה' תלויה בזה 

שהכהנים "עושים מצוה שנצטוו בה".

ז
ביאור נוסף להנ"ל

או יש לומר, שבאמת עיקר הברכה היא על כך ש"קדשנו בקדושתו של אהרן" וכיון 
שכבר מברך, מזכיר גם "וציונו לברך את עמו ישראל באהבה". 

ולפי"ז יומתק המשך לשון הגמ' בסוטה שם, שלאחר שאמרו "ולא נשאתי כפי בלא 
ברכה", שאלו: "ומאי מברך", ותירצו: "אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציונו לברך כו'". 

14( כז, ב. וסוטה לט, א.
15( וב"גינת וורדים" חאו"ח סי' י"ג וי"ד, צויין ב"גליון מהרש"א" במגילה ובסוטה, ביאר הדברים בשלשה 
ועי'  קצ"ע,  וזה  דינא,  מעיקר  הברכה  שאין  באמת  מזה  הוכיח  כנ"ל  הגר"א"  וב"ביאור  ועצ"ע,  עי"ש  פנים 
ב"ישועות יעקב" או"ח סי' קכ"ח סק"ט, וב"אשל אברהם" להגרא"י ניימרק ז"ל לסוטה שם ביאר: "דמטבע של 
הברכה הוא לברך את עמו ישראל באהבה, אם כן מי שמרגיש את עצמו שאינו אוהב עמו ישראל באמת אין 
צריך לברך, כי דובר שקרים לא יכון לנגד עיניו, ולדעתי מענין זה הוא כל הסוגיא שהאריכו לדבר מטיבו של 
טוב עין, ושאינו טוב עין לא יברך גם בברכת המזון כו', ובזה קמ"ל ר' אלעזר באמת דבר גדול, שכל כך היתה 
בלבו תקועה אהבת ישראל שלא קרה לו לברך ויהיה איזה בר ישראל שאינו אוהבו שהיה מונעו מברכה" עי"ש.
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היינו שלכן ר"א בן שמוע בירך על נשיאות כפים כיון שעיקר הברכה היא "אשר קדשנו 
בקדושתו של אהרן"16.

ח
דברי 'עמק שאלה', ועפ"ז ביאור דברי הר"י בן פלאט

והנה ב"העמק שאלה" שם, כתב לבאר: "על פי מה שכתב בעל המאור שלהי מס' ראש 
השנה בד"ה ומה שנהגו, שאין ברכה אשר קדשנו בציבור על תקיעת שופר מדינא דגמרא, 
לפי דעתו שאין צריך לברך מיושב לפני תפילת מוסף משום שאינו עיקר המצוה, ועל 
תקיעות שעל סדר ברכות מלכיות זכרונות ושופרות אין לברך כלל" עי"ש באורך, והיינו 
משום שברכת כהנים הוי ברכה בעצמה, ועי' גם ב"קרן אורה" ובהגהות הרד"ל לסוטה שם. 

ולפי דבריו יומתק מאוד מה שכתב הר"י בן פלאט ז"ל: "אבל על ברכת כהנים ועל 
תקיעת שופר מברך". 

ובפשטות הדברים צע"ג: 

א( מאי שנא תקיעת שופר מכל המצוות שצריך לומר שמברכים עליהן ומה חידש כאן. 

ב( מה חידוש יש בברכת כהנים. 

ג( מה הקשר ביניהם )והמהדירים לא עמדו ע"ז(. 

ולדברי ההעמ"ש מובן מה שרצה בזה.

ולמסקנא דמילתא נראה, לפי דברי הרשב"א שהובאו בתחילת דברינו: "דבענין אחד 
התלוי בשנים כו' אין מברך אלא האחד", וממילא אין מקום כלל לישראל המתברך לברך 

על המצוה.

הוספה:

הנה מש"כ לעיל באות ד' "כמי שעומד בתפילה בכוונה", היינו שלענין זה הוא כעומד 
בתפילה, אבל לא שענין ברכת כהנים הוא כתפילה )ואין זה ענין לנידון במק"א אם ברכת 

16( ולהעיר שבשאילתות דרב אחאי גאון סי' קכ"ה שם וכן בסדר רב עמרם גאון דף יא, ב. גרסו: "מאי 
מברך, א"ר זירא א"ר חסדא בא"י אמ"ה אקב"ו לברך את עמו ישראל" ולא הזכירו כלל "אשר קדשנו בקדושתו 

של אהרן".
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כהנים היא מצוה לעצמה וקבעוה בתפילה או שהיא חלק מן התפילה ואכ"מ(, כי גדרם 
שונה, שהתפילה היא בקשה מלמטה למעלה, ואילו הברכה היא להמשיך מלמעלה למטה. 

ויומתק בזה מ"ש הב"י בשם הארחות חיים, והובא בשו"ע ובשו"ע הרב ס"כ: "ונהגו 
היפך  כנגד השמים,  ידיהם  ואחורי  הארץ  כנגד  כפיהם  תוך  שיהא  בענין  ידיהם  לפרוש 
מפרישת ידים לתפילה", שברכת כהנים היא להמשיך ברכת ה' אל המקבלים, ולכן "תוך 
כפיהם" היינו כלי הקיבול הוא כנגד הארץ, משא"כ בתפילה הוא להיפך שמושיטים הידים 

לקבל מלמעלה ולכן התוך הוא כלפי מעלה.

וראיתי בספר "יפה שיחתן של עבדי אבות" להגה"צ מוה"ר אלחנן הלפרין שליט"א 
מלונדון17, וז"ל: "הרה"ק ר' איציקל מפשעווארסק זצ"ל אמר קבלה בשם הבעש"ט הק' 
זי"ע, להקפיד שכלי קיבול אשר נמצאים בבית יעמדו בפתחן למעלה, וכשראה איזה כלי 
עומד הפוך הקפידו להעמידו פתוח למעלה, וטעם הדבר שיעמדו מוכנים לקבל השפעות 
היורדות מלמעלה, והקשני מקשן אחד, ממה שראה כתוב מהרבי החב"די הגה"ק רמ"מ 
שניאורסון שליט"א מה"מ, שגביעי מנורת ביהמ"ק היו בפתחיהן למטה, ושכן מצא בכת"י 
פי' המשניות להרמב"ם ז"ל, והשבתי לו, אדרבא משם יש חיזוק להדברים הנ"ל, כי מנורת 
המקדש היתה משפיעה חכמה לעולם כמבואר בספרים מפי חכז"ל, וכך דרכו של כלי 

משפיע, שפתחו למטה, בכדי לערות לתוך כלי המקבל שעומד בפתחו למעלה".

ולהנ"ל הרי הדברים מפורשים בשו"ע, שיש הבדל בין תפילה שהיא בקשה לקבל שאז 
פרישת ידים היא שהתוך כלפי מעלה, לבין ברכת כהנים שהיא להשפיע הברכה מלמעלה 

ולכן התוך הוא כלפי מטה.

17( ח"ב אות קס"ג.
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חלק שני:
כיצד מברכים הכהנים ברכה לפני ברכת כהנים והרי זה מצוה שתלוי' 

בדעת אחרים?

א
מקור שו"ע הרב והלבוש מהגמ' בסוטה

בנוגע לשאלה: לפי דברי הרשב"א בשו"ת ח"א סימן י"ח, שמצוה שתלויה בידי אחרים 
יצא  אולי  כפים,  נשיאת  לפני  ברכה  הכהנים  מברכים  האיך  כן  אם  עליה,  מברכין  אין 
הישראל מבית הכנסת ולא ישמע הברכה, הנה לפי מה שנת"ל שאלה זו מתורצת, ויש 

להרחיב הביאור בזה:

הנה הובא לעיל לשון הלבוש ושו"ע הרב סל"ו: "כמי שעומד בתפלה בכוונה, שהרי הם 
מתפללים שיברך הקב"ה את כל ישראל כו'", ומקורו ב"לבוש" סכ"ג: "כמי שעומד בתפילה 

בכוונה שהרי הם מתפללים שיברך הש"י את כל ישראל". 

הרי שעיקר ברכת הכהנים היא שמתפללים שיברך הקב"ה "את כל ישראל", אף שנאמר 
גם דין שמקבלי הברכה צריכים לכוין, ובמשנ"ב18 העתיק דברי הלבוש והשמיט תיבות 

"בכוונה" ותיבת "כל".

שכולה  הכנסת  בית  שמלאי:  א"ר  אדא  "אמר  דסוטה19:  בהא  טהור  דמקורם  ונראה 
כהנים, כולן עולין לדוכן, למי מברכין, א"ר זירא לאחיהם שבשדות )דאניסי במלאכתן ואין 
יכולין לבוא, רש"י(, איני, והתני אבא בריה דרב מנימין בר חייא: עם שאחורי כהנים אינן 
בכלל ברכה, לא קשיא, הא דאניסי הא דלא אניסי )העומדין בבית הכנסת אחורי הכהנים 
לא אניסי, אלא שאין הברכה חשובה עליהם לעקור רגליהם ולבוא לפני הכהנים להיות 
מתברכים פנים כנגד פנים כדת הלכך אינם בכלל ברכה, כדאמרינן כה תברכו פנים כנגד 

פנים, רש"י(". 

וצ"ב, דהגמ' דנה בדין "פנים כנגד פנים" שאינו מתקיים בעם שבשדות, ולכאורה הרי 
גדולה מזו קשיא איך בכלל עם שנמצא בשדות ואינו בבית הכנסת ואינו שומע את ברכת 

הכהנים כלל, איך הוא בכלל ברכה. 

18( סקפ"ח.
19( לח, ב.
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ומוכרח דזה לא היה איכפת לן, שכן ברכת כהנים מתייחסת בעצם ל"כל ישראל", אלא 
שקשה לגמ' מצד הדין שצ"ל פנים כנגד פנים, ועל זה מתרצים הא דאניסי הא דלא אניסי. 

ושוב גם בתירוץ הגמרא היה מקום לתמוה איך מטעם דאניסי הם בכלל ברכה, והרי 
בכה"ג לכו"ע אונסא כמאן דעביד לא אמרינן, ובע"כ שלולא הדין של "אמור להם" שצ"ל 
פנים כנגד פנים וצריך לכוון לברכתם, מצד עיקר דין ברכת כהנים לא איכפת לן, ואין הם 
צריכים לעשות כלום כדי שהברכה תחול עליהם. רק כשלא אניסי ומראים שאין הברכה 

חשובה עליהם אז אינם בכלל ברכה.

ב
דברי הפוסקים בנוגע לדין "פנים כנגד פנים"

ואכן ב"דבר אברהם"20 העלה "דדרשא דפנים כנגד פנים אינה אלא אסמכתא מדרבנן, 
אבל מדאורייתא יוצא בברכת כהנים אף על פי שאינו פנים כנגד פנים", והוכיח כן מהגמ' 
כנגד פנים לכאורה לא שייך  "ואי אמרת דמדאורייתא בעינן דוקא פנים  ופרש"י הנ"ל: 
אלא  אינו  פנים  כנגד  פנים  שדין  זה  ודבר  עי"ש21,  אניסי"  ללא  אניסי  בין  כלל  לפלוגי 

אסמכתא, כבר כתבוהו גדולי הפוסקים ז"ל.

ובס'  כו',  פנים  כנגד  פנים  תברכו  כה  בגמרא  דאמרינן  "דע  חדש"22:  ב"פרי  דיעויין 
"כנסת הגדולה" תמה על הטור אמאי השמיט הך בבא, וגם המחבר ז"ל השמיטו, ואולי י"ל 
שמאחר שכתבו שצריך לברך בקול רם, והיינו טעמא כאדם שאומר לחבירו, ממילא נפיק 
גם כן שיהיה פנים כנגד פנים כו', וסמכו עוד אמ"ש לקמן והעם יכוונו לברכה ויהיו פניהם 
כנגד הכהנים, כנ"ל ליישב דעת הטור והמחבר ז"ל". ועי' גם ב"אליהו רבא" שהביא תמיהת 

הכנה"ג וכתבו רק מה שהוא אזהרה לכהנים עי"ש.

וב"פרי מגדים"23 הביא את דברי הפר"ח, וכתב דמ"מ עדין קשה אמאי לא כללם כאן, 
אסמכתא  לפנים  פנים  משא"כ  יצא,  לא  בדיעבד  הוה  עיכובא  ד'  הנך  "וי"ל  כתב:  ולכן 

בעלמא הוה ולא לעיכובא". 

גם ב"מעין החכמה"24 הביא תמיהת הכנה"ג על השמטת הטור, וכתב שאין ברייתא זו 

20( ח"א סי' ל"א אות ג'.
21( ועי' בשו"ת הרד"ך בית כ"ב חדר ב': "דבדאורייתא אין לחלק בין מקום אונס לשלא במקום אונס".

22( סקי"ד.
23( משבצות זהב סק"ט.

24( מ"ע קנ"ה סק"ד.
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"ללא חולק" כמוש"כ הכנה"ג, אלא ברייתא יחידאה היא, מדאמרינן דעם שאחורי הכהנים 
אם הם אנוסים שאינם יכולים לבוא הם בכלל ברכה אף דליתנהו בפנים כנגד פנים, אלא 

ודאי דתליא בפלוגתא עי"ש מש"כ בזה.

וכן הוא מפורש בשו"ת "שבות יעקב"25, שכתב כן בדעת הרמב"ם, שלא כל הדברים 
השנויים בברייתא מעכבים, וחילא דיליה הוא באמת מסוגיא דסוטה הנ"ל, דעם שבשדות 

דאניסי הם בכלל ברכה עי"ש26.

ג
דעת אדה"ז בזה

וזו היא גם דעת שו"ע הרב שדין "פנים כנגד פנים" אינו מעכב, שכתב להדיא בסעיף 
כ"ג: "אין מברכין אלא בלשון הקודש ובעמידה ובקול רם ובנשיאת כפים, ואפילו בדיעבד 
לא יצאו אם שינו באחת מאלה: בלה"ק שנאמר כה תברכו עד שיאמרו בלשון הזה, בעמידה 
שנאמר לשרתו ולברך בשמו כו', אבל הציבור רשאין לישב, רק שיהיה נגד פני הכהנים, 
שנאמר אמור להם, כאדם האומר לחבירו שמדבר עמו פנים אל פנים )אבל בדיעבד אין 
זה מעכב שהרי עיר שכולה כהנים כולם עולים לדוכן אע"פ שאין מברכין כאדם האומר 
לחבירו פנים כנגד פנים כמו שיתבאר(, בקול רם שנאמר אמור להם כאדם האומר לחברו 

שאומר לו בקול כדי שישמע כו'". 

גם בסעיף ל"ו כתב: "ומנהג זה יותר נכון להיות נשיאת כפי הכהנים גלוים ונראים ולא 
תהא טליתו חוצצת בין כפיהם להעם, כי כן הוא משמעות הכתוב וישא אהרן את ידיו 
אל העם ויברכם שלא יהיה דבר חוצץ בינו לעם, ולא אמרו אפילו מחיצה של ברזל אינה 
מפסקת בין ישראל לאביהם כמו שיתבאר אלא כשיש ציבור המתברכים מהכהנים בבית 

25( לבעמ"ס חק יעקב ח"ב סי' א'.
ועי' בהגהות  וב"נודע ביהודה" מהד"ק סי' ה', וס"ל דמדכללן הרמב"ם כאחד שמע מינה דמעכבין,   )26
הגדול ממינסק ז"ל שם שהקשה על הנו"ב, ועי' גם ב"פנים מאירות" ח"ב סי' קפ"ו שחלק על השבות יעקב 

לענין עמידה עי"ש.
"אין ברכת כהנים  כן, דז"ל הרמב"ם פי"ד מהל' תפילה הי"א:  יוצא לכאורה לא  ולעד"נ מלשון הרמב"ם 
נאמרת בכל מקום אלא בלשון הקודש, שנאמר: כה תברכו את בני ישראל, כך למדו שומעי שמועה ממשה 
רבינו: כה תברכו בעמידה, כה תברכו בנשיאות כפים, כה תברכו בלשון הקודש, כה תברכו פנים כנגד פנים, 

כה תברכו בקול רם, כה תברכו בשם המפורש והוא שיהיה במקדש כמו שאמרנו". 
ולכאורה תמוה מאוד למה לא כתב שאין ברכת כהנים אלא בעמידה בנשיאות כפים בלשון הקודש וכו', 
אלא התחיל וכתב הלכה לענין לשון הקודש, שאין ברכת כהנים נאמרת "אלא בלשון הקודש", אלא שבראיה 
שמביא הוא מזכיר את כל לשון הברייתא, ומזה מוכח לכאורה דעתו שרק לגבי לשון הקודש הוא דיעבד, וזה 

יותר כדעת ה"שבות יעקב" וצ"ע בזה.
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הכנסת אזי גם מי שהוא חוץ לבית הכנסת מתברך עמהם, אלא שבדיעבד אין זה מעכב, 
שהרי עיר שכולה כהנים כולם עולים לדוכן כמו שיתבאר".

ומה שכתב בסעיף י"ז: "ולדברי הכל מברכין קודם שישאו ויפרסו כפיהם שנשיאת כפים 
היא עיקר מצות )התורה( וכל המצות מברך עליהם עובר להתחלת עשייתן לכתחילה, 
אינה מגוף המצוה אע"פ שהיא מעכבת כמו שיתבאר", כוונתו למה  אבל החזרת פניהם 
ברכה, שאע"פ  בכלל  הכהנים שאינם  הכנסת שאחורי  בבית  העם  לענין  שכתב בהמשך 
שבעיקר הדין אינו מעכב שהרי אין זה "מגוף המצוה", מכל מקום כיון שיכולים לבוא 

ולעמוד מול הכהנים ואין עושין כן לא עלתה להם הברכה.

ד
הצ"ע בדברי אדה"ז

והנה בשו"ע הרב סעיף מ' כתב: "כהן אינו רשאי להוסיף מדעתו יותר על הג' פסוקים 
של ברכת כהנים, ואם הוסיף עובר על בל תוסיף אם אמר בנשיאת כפים ובהחזרת פנים 

כלפי העם )ולכן אומרים השקיפה כו' מפני שכבר פשטו כפיהם והחזירו פניהם(". 

ולכאורה מזה שהצריך גם החזרת פנים כמו נשיאת כפים משמע שפנים כנגד פנים 
מעכב, וכך למד בדעתו ז"ל ה"משנה ברורה", וז"ל ב"ביאור הלכה": "לכאורה נראה דדוקא 
אם גם זה היה בפריסת כפים וכה"ג כל הדברים המעכבין בנשיאות כפים, וכמו שכתבנו 
לעיל במ"ב בסעיף י"ד, זה מקרי הוספה על המצוה, משא"כ כשבירך בלא נשיאות כפים או 
שלא בהחזרת פנים וכה"ג, זה אין מקרי הוספה כי אם ברכה בעלמא, וכן כתב בשו"ע הגר"ז 
עי"ש, וכן מוכח בחידושי רשב"א )ריטב"א( סוכה ל"א דדוקא בפריסת כפים ע"ש, ומסתמא 
הוא הדין שארי הדברים המעכבין בנשיאות כפים דמאי שנא, אמנם מדברי הרמב"ם משמע 
שלא כדבריהם, שהרי כתב בפי"ד מהל' תפילה דין י"ב וז"ל: אין הכהנים רשאין בכל מקום 
להוסיף ברכה על שלשת הפסוקים כגון ה' אלקי אבותיכם יוסף עליכם וגו' וכיוצא בה, 
לא בקול רם ולא בלחש, שנאמר לא תוסיפו על הדבר וגו' עכ"ל, הרי דלדידיה עוברים על 
בל תוסיף כשמברך בלחש, אע"ג דקול רם הוא לעיכובא כמו שכתבנו לעיל במ"ב סי"ד, 

ומסתמא לדידיה הוא הדין בלא פריסת כפים וכה"ג ג"כ עובר וצ"ע".

ואמנם ב"הר צבי"27 כתב: "שמדברי שו"ע הרב מוכח שאפילו הדברים שאינם לעיכובא 
בקיום המצוה של ברכת כהנים אלא לענין לכתחילה, מכל מקום מועיל לענין בל תוסיף 
שלא יהא נקרא הוספה על המצוה, שהרי להגרש"ז לשיטתו אין פנים כנגד פנים מעכב 

27( או"ח סי' ס"ב.
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בדיעבד לענין קיום המצוה, כמ"ש בסעיף כ"ג וז"ל: רק שיהיה פנים אל פנים, אבל בדיעבד 
אין זה מעכב, שהרי עיר שכולה כהנים עולים לדוכן אע"פ שאין מברכין כאדם האומר 
לחבירו פנים אל פנים עכ"ל, ומכל מקום לענין בל תוסיף כתב שאינו עובר כל שמחזיר 

פניו מהציבור", עי"ש שלפי זה אין זה סותר כלל לדברי הרמב"ם.

אבל גם לפי ה"ביאור הלכה" וגם לפי ה"הר צבי", עדין צ"ע: 

פנים הוא מהדברים המעכבים,  כי החזרת  א( ה"ביאור הלכה" הבין בדעת שועה"ר 
ולכאורה מפורש בדבריו לא כן. 

ב( לפי הבנת ה"הר צבי" מה באמת הטעם שאע"פ שאינו מעכב מ"מ אם לא עשהו אינו 
עובר על בל תוסיף. 

ג( מה טעם הזכיר הרב ז"ל דוקא שני אלו. 

ה
ביאור ה'תפארת ציון' בהנ"ל, וההכרח כן בדברי אדה"ז

ומכל זה משמע ברור, כהבנת הגאון מוהרמ"ד ריבקין ז"ל בספרו "תפארת ציון" סי' ג', 
שאין עוברים על בל תוסיף רק אם מתכוין להוסיף את הברכה של עצמו על מצות ברכת 

הכהנים, ועל פי זה מבאר יפה את דברי שו"ע הרב, וז"ל: 

"ובא וראה דקדוק לשונו הזהב של רבינו הגדול בשו"ע שלו בסעיף מ', בהביאו דין זה 
דכהן המוסיף ברכה משלו עובר בבל תוסיף, הוסיף: "אם אמר בנשיאת כפים ובהחזרת 
פנים אל העם", שלא נמצא לשון זה לא ברמב"ם ולא וטוש"ע, והיינו משום דאינו עובר על 
בל תוסיף רק בשעת הדוכן כשמקיים מצות ברכת כהנים שעליו, ומקשר ברכתו שמוסיף 
במצות התורה שעליו בשעת הדוכן, אבל שלא בשעת הדוכן שאינו מקשר ההוספה שלו 
עם מצות התורה, אינו עובר בבל תוסיף, דכי יעלה על הדעת שאסור לכהן להביע ברכה 

לחבירו בעת שיחתו עמו, והוא ברור".

"הנה השווה הגאון ענין  וכתב עליו:  ועי"ש שהביא את דברי ה"ביאור הלכה" הנ"ל 
פריסת כפים והחזרת פנים, לקול רם ושארי דברים המעכבים המצוה, והטעם זה מסברא 
"דמאי שנא", וממילא הוקשה לו מדברי הרמב"ם על הרשב"א ורבינו, והניח בצ"ע, ולי 
העני היה נראה לאמר דשנא ושנא הוא, ובכוונה דייק רבינו )וכן הרשב"א( וזכר רק פריסת 
ותפס  דייק הרמב"ם  בכוונה  וכן  דברים המעכבים,  זכר שארי  ולא  פנים,  והחזרת  כפים 
לדוגמא בקול לחש ולא תפס לדוגמא בלי פריסת כפים והחזרת פנים, דשונה הוא לדעתי 
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גדר מעכב דפריסת כפים והחזרת פנים שמעכבים, שאין זה באמת מגדר מעכב, דאי"ז 
דין פרטי מיוחד באופן קיום מצות ברכת כהנים שמעכב, רק שבלי פריסת כפים והחזרת 
פנים דהיינו שלא בשעת הדוכן, אין זה שעת קיום המצוה כלל, שאינו מתעסק כלל בקיום 
המצוה, ואף אם אומר השלשה פסוקים דברכת כהנים, אינו אלא כקורא בתורה בעלמא, 
וממילא אם מוסיף אז בזה עוד פסוקים, לא שייך לומר שהוא מוסיף ומקשר ההוספה 
שלו להמצוה, דהא אינו שעת קיום המצוה כלל, ולא שייך בל תוסיף, וכדברינו שאם אינו 
מקשר ההוספה לאיזה מצוה פרטית לא שייך בל תוסיף. אבל שארי דברים המעכבים 
במצות ברכת כהנים הם דינים פרטים מיוחדים באופן קיום המצוה, דאף אם עומד על 
הדוכן לקיים המצוה דהיינו בפריסת כפים והחזרת פנים, לא יצא ידי המצוה רק אם אומר 
בקול רם ובלה"ק וכדומה מן הדברים המעכבים קיום המצוה, ובהנוגע לענין לעבור בבל 
דינים דברכת  ככל פרטי  גם ההוספה  עושה  לנו אם  נוגע  אינו  ברכה,  תוסיף כשמוסיף 
כהנים או לא, העיקר לנו אם מוסיף בשעת קיום המצוה, דהיינו שמקשר ההוספה שלו 

להמצוה דאז עובר הוא בבל תוסיף"28. 

והנה ביאורו של הגרמ"ד ז"ל מפורש הוא בדברי רבינו הרב ז"ל, שכתב בסוף הסעיף 
במוסגר: "ולכן אומרים השקיפה כו' מפני שכבר פשטו כפיהם והחזירו פניהם". ולכאורה 
"שכבר  שכתב  ומזה  פנים,  והחזרת  כפים  בפריסת  הברכה  אומרים  שאינם  מפני  היצ"ל 
פשטו כפיהם והחזירו פניהם" הרי מפורש ש"בל תוסיף" אינו אלא כשמברכים בהמשך 

אחד בעודם פורשים כפיהם ומחזירים פניהם.

ואמנם פליאני שתפס בדעת שועה"ר שהחזרת פנים הוא מן הדברים המעכבים, אלא 
שחילק בין שני אלו לשאר דברים, והרי דעת שועה"ר להדיא שאינו מעכב בדיעבד, ושמא 

רצה להשמיע חידושו אליבא דדעת ה"משנה ברורה" בשו"ע הרב29.

שו"ר בספר "צביון העמודים" על הסמ"ק30 שדיבר בסוגיא זו בארוכה, ובאות מ"ז כתב 
שיש בעצם ב' דינים בברכת כהנים: "אחד לברך את כלל עם ישראל בכל מקום שהם, 
מדכתיב כה תברכו את בני ישראל, ודיןם שני לברך את אלה העומדים לפניו, מדכתיב 
ולכאורה  עי"ש,  לחבירו",  האומר  כאדם  שם  בגמרא  בברייתא  וכדדריש  לברך  "אמור" 

בדברי הפוסקים ז"ל ל"מ כן, ואכ"מ עוד להאריך.

28( ועי' גם בספר הזכרון "פחד יצחק" שהגר"י הוטנר ז"ל במכתבו להגרמ"ד ריבקין ז"ל הנ"ל הסכים לו 
והוסיף מיא וקימחא לסברתו.

"בין בקול רם בין בלחש", עי' ב"צפנת פענח להל' תפילה  29( ובעיקר דברי הביאה"ל במש"כ הרמב"ם 
שלפי דבריו לק"מ, ועי' גם ב"פחד יצחק" שם, ב"עמק ברכה" וב"מעשי חיי"א" לסוטה ואכ"מ.

30( ח"ד סי' קי"ג.



 866      שערי ישיבה   

ז
הדעות באם עניית אמן מעכבת, ולפי"ז יובן בעניננו

והנה ז"ל הרמב"ם בפט"ו מהל' תפילה31: "בית הכנסת שכולו כהנים כולן נושאין את 
כפיהן ולמי מברכין לאחיהם שבצפון ולאחיהם שבדרום, ומי עונה אחריהם אמן, הנשים 

והטף". 

והובא גם בשו"ע סכ"ה, ובשו"ע הרב סעיף ל"ח, ובהגהות הגרעק"א לשו"ע שם כתב: 
"לענ"ד אפשר לפרש דאם ליכא נשים וטף לענות דמכל מקום אין מבטלין נשיאות כפים, 
אלא דאז אין כולם עולים אלא קצתם יעלו, כדי לענות אמן, אלא היכי דיש נשים וטף 
לענות אז כולם עולים, כיון דלא יהיה חשיבת יו"ד שיענו סגי בענית נשים וטף". ומדבריו 
ז"ל מוכח דס"ל דעניית נשים וטף הוא בדוקא, וכן משמע לכאורה פשטות לשון הרמב"ם 

והשו"ע. 

הכי  דאפילו  יראה  אמן  שיענה  מי  כלל  שם  אין  "ואם  כתב:  מגדים"32  ב"פרי  ואולם 
נושאים כפיהם דאמן לאו עיכובא, ומיהו חיובא ליכא דכד יימרון להון לישראל, הא כהן 

האומר לחבירו אינו עובר", וכן פסק כדבריו ב"משנה ברורה"33, ועי' בשער הציון שם.

ברם ב"אגרות משה"34 תמה על הפמ"ג שבירושלמי ורמב"ם וטושו"ע משמע שעניית 
אמן לעיכובא, וכתב שם: "והטעם נראה משום דבלא עניית אמן ליכא כלל קבלה להברכה, 

ואין נחשב אמירת הכהנים כלום אף לאלו שבשדות דאניסי" עי"ש הוכחותיו ז"ל.

והנה לדעת הפמ"ג וה"דרך חיים" והמשנ"ב שעניית אמן אינה מעכבת, משמע דסבירא 
להו בפשטות שברכת הכהנים אינה תלויה בשום קבלה מהישראלים המתברכים, ושוב הוי 

ראי' למש"כ בתחילת דברינו, שברכת הכהנים הוי בכל ענין.

ח
ביאור בדעת ה'אגרות משה'

ולדעת מרן ה"אגרות משה" ז"ל, שהוא כאמור פשטות לשונות הרמב"ם והשו"ע, יוצא 
דבר חידוש שאם אין עניית אמן, גם העם שבשדות אין מתברכין, והיינו שברכת כהנים 

31( ה"ט.
32( משב"ז סקכ"ב.

33( סקצ"ט.
34( או"ח ח"ב סי' ל"א.
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גדולי  כן  שכתבו  ראיתי  וכבר  בביהכנ"ס,  הכהנים  בברכת  בעצם  תלויה  שבשדות  לעם 
האחרונים ז"ל ואינם בזכרוני כעת.

ההשפעה  שאין  שמים,  ברכת  תכונת  היא  שזו  בזה,  נראה  היה  האגדה  דרך  ועל 
כי  ומקום,  ענין  לאותו  לכתחילה  שנועדה  אע"פ  אחד,  במקום  ומתמקדת  מתצמצמת 
טובו וחסדו ית' בלי גבול המה, וזהו שברכת הכהן שממשיכה ברכתו ית' על הישראלים 

המתברכים, פורצת ממילא גם לעם שבשדות.

וי"ל דוגמאות לדבר: 

א( ברש"י בראשית35 מן המדרש: "הרבה עקרות נפקדו עמה הרבה חולים נתרפאו בו 
ביום הרבה תפילות נענו עמה ורב שחוק היה בעולם"; 

ב( ברש"י בשלח36 מן המכילתא והמדרש: "ויבקעו המים, כל מים שבעולם"; 

ג( בהפטרת וירא37: "לכי שאלי לך כלים מן החוץ מאת כל שכנייך"; ובמלבי"ם שם: 
"הנה הנס היה רק בהאסוך שנעשה כמעין ומקור יזל שמן מדליו בשפע שובע רצון כו', 

ולכן הוסיף מאת כל שכינייך, שבזה הכין כלי כל השכנים אל קבלת הברכה"; 

ד( במדרש שה"ש38: "כך בשעה שהזקן יושב ודורש הרבה גרים מתגיירין באותה שעה 
כו'" עי"ש; 

ה( רלב"ג מלכים-א39: "לשמוע אליהם בכל קראם אליך, ר"ל מה שיבקשו ממך בהיותם 
בארץ שוביהם, ואע"פ שאינם מתפללים תוך הבית הזה, אחר שהם מתפללים לנכחו לפי 

מה שאפשר להם", ויש להאריך עוד ואכ"מ.

35( כא,ו.
36( יד,כא.

37( מלכים ב' פ"ד פ"ב.
38( ד,ב.

39( ח' נ"ב.
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זמני לימוד החת"ת והרמב"ם
שיעור החומש היומי / שיעור התהילים החודשי / שיעור התניא היומי / שיעור הרמב"ם היומי

 הרה"ח שבתי יונה שי' פרידמן
נו"נ בישיבה

א( אין מדייקים בסדר לימוד השיעורים, שיהיה קודם חומש ואחר כך תהילים ואחר 
כך תניא1.

ב( לכתחילה אין ללמוד בלילה את שיעור החת"ת של יום המחר2.

ג( את השיעור חומש ושיעור תהילים )תורה שבכתב( מקיימים גם אם לא מבין את מה 
שאומר, והוא הדין בנוגע לשיעור תניא3.

ד( בנוגע ללימוד שיעורי חת"ת לנשים ראה הערה4.

1( שערי הלכה ומנהג ח”א עמ’ קצא מאג”ק ח”ד עמ’ רפ”ג. ולכאורה יש עניין גם אם יכול ללמוד רק חלק 
מהשיעורים )ראה מכתב הרבי ר”ח שבט תשי”א שבמקומות המתאימים לדבר גם ע”ד לימוד התניא. וכן בלוח 
‘היום יום’ ר”ח שבט מביא את ההוראה של אמירת תהילים לבד. ובאק”ג חי”ד עמ’ תי”ד מורה הרבי לאחד 

לומר רק את השיעור תהילים היומי(.
2( מענה הרבי לא’ ששאל אם למד השיעור בלילה שלפניו האם נחשב -”לא שמעתי בזה” )היכל מנחם ח”ב 
עמ’ לח(. ובשיחת שמחת תורה תשי”ג )תורת מנחם ח”ז עמ’ 120( נכתב “אין ללמוד את השיעור שלמחרתו 
אלא את השיעור של היום שלפניו, כי בענין זה הלילה הולך אחר היום”. ויש שהעירו על כך משיחת אור לי”ב 
תמוז תשכ”ו )שיחות קודש עמ’ 207( ששם מדבר על החת”ת שלמחרת. וכן בקובץ ‘ביאורים והערות’ )שבט 
תש”ע( העירו משיחת י”ב תמוז תשט”ז )תורת מנחם חי”ז עמ’ 69( ששם אומר הרבי שיש ללמוד את החת”ת 
“במשך המעת לעת”, וכן מצינו פעמים רבות שהרבי דיבר על הוראות בעבודת ה’ וכו’ משיעור החת”ת היומי 
בלילה שלפני היום. ושם מיישבים בכמה דרכים )שאפ”ל שהחת”ת שייך לכל המעל”ע אבל ללמוד בפועל צריך 

דוקא ביום. ועוד הסברים עיי”ש(. 
3( לקו"ש חכ"ח עמ' 286 )בתרגום חופשי(, ושם מציין גם לספה"ש תש"ה עמ' 97.

4( לא מצינו הוראה מפורשת של הרבי לנשים שילמדו חת”ת לבד ממכתב בודד )כהוראה פרטית( בלקו”ש 
הנשים  שבפועל  אומרים  ויש  יום.  בכל  תהילים  באמירת  ובפרט  טוב  מנהג  בזה  יש  ובודאי   .285 עמ’  חל”ד 
לומדות חת”ת כיון שהתקנה היא “שיעורים השוים לכל נפש” )אג”ק חט”ו עמ’ ר’ ועוד. שיחת יום שמחת תורה 
תשמ”ב )התוועדויות ח”א עמ’ 268(. וראה ‘התקשרות’ גליונות 472 ,475. ולפי זה במקרה שאין לה פנאי ודאי 

שיש עדיפות לשיעור הרמב”ם יותר משיעורי החת”ת.
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שיעור החומש היומי

א( טוב ללומדו מיד אחרי תפילת שחרית5 )ואפשר גם קודם התפילה(.

ב( אם לא הספיק בסמיכות לתפילת שחרית, יכול ללמוד במשך היום6. 

ג( בדיעבד אפשר להשלים גם בלילה שאחריו7, )אם אין רש"י על הפסוק ילמד עם 
תרגום אונקלוס או שיפרש לעצמו הפסוק8(.

ימשיך את  ורק אחר כך  ילמד קודם את השיעור שהחסיר,  ד( אם החסיר השיעור, 
השיעור היומי9. 

ה( בראש חודש יש ללמוד השיעור)ים( אחר תפילת מוסף10.

ו( בתשעה באב ילמד השיעור11 קודם תפילת מנחה12.

ז( בשמחת תורה יש ללמוד מהשיעור של אותו יום עד סוף פרשת ברכה, ובאיסרו 
חג ילמד מתחילת בראשית עד לשיעור של אותו יום13, ואם ישנם רגעים בשמחת תורה 

5( שערי הלכה ומנהג ח”א עמ’ ק”צ )לכאורה מצד המעלה של לימוד תורה אחרי התפילה(.
6( שערי הלכה ומנהג ח”א עמ’ קצ”א.

זאת בלילה, מצד לימוד  217 משמע שיש בעיה להשלים  ומנהג שם. ומתו”מ חנ”ה עמ’  7( שערי הלכה 
מקרא בלילה, וכנראה מדבר מצד עצם לימוד המקרא ללא לימוד עם פרש”י )וכך נכתב במכתב שהתפרסם 

מכ”ט שבט תשכ”ט עפ”י מ”ש בספהמ”נ עמ’ 20(. 
8( נתבאר בארוכה בבירורי מנהגים - סדר הלילה עמ’ 213.

אזי  יום,  יספיק לסיים הכל באותו  ולא  ולכאורה אם החסיר הרבה שיעורים  ומנהג שם.  9( שערי הלכה 
יתחיל מהשיעור היומי ואח”כ ישלים )ואמר לי הרב אליעזר שי’ ליכטשטיין שכך הבין ממכתב שקיבל פעם 
מהרבי(. ולאחד שכתב לרבי שרק פעמים מועטות שמר השיעורים דחת”ת, מתוך טרדות וקישויים, כתב הרבי 
)ט”ז תמוז תשכ”א )התפרסם בחוברת התוועדויות י”ט כסלו תשכ”ז ח”ג((, משל למה הדבר דומה, לאדם חולה 

ר”ל האומר שאינו יכול להתפנות לקחת סממני הרפואה מפני החולי. 
10( ספר המנהגים עמ’ 36 מ’היום יום’ א’ טבת. כנראה שעיקר ההדגשה פה היא שאין לומר שיעור התהילים 
אחר תפילת שחרית כמו בשאר ימי החול )למרות שאת תפילין דר”ת מניחים לפני מוסף(. ועצ”ע האם אמירת 

התהילים קודם מוסף נחשב כדין אמירה קודם שחרית. וראה הערה הבאה.
)כיון שמותר  וכן את שאר השיעורים, אלא שאת השיעור תניא אפשר ללמוד קודם תפילת שחרית   )11
ללמוד חסידות בתשעה באב )שהרי גם לאבל ר”ל מותר ללמוד – ספר המנהגים עמ’ 77 )אלא שיש עדיפות 
לעניני דיומא – לקו”ש ח”ט עמ’ 250((, אבל מ”מ עדיף קודם מנחה – גליון ‘התקשרות’ תשעה באב. אלא שכתב 
לי הרב זעליגסון שקיבל מענה מהרבי שמ”ש ב’היום יום’ “השיעורים השייכים לשחרית” הכוונה על שיעורים 

שיש לאדם אחר התפילה ואינו הולך על החת”ת )ועכ”פ לא על השיעור חומש ותניא(”.
12( ספר המנהגים עמ’ 47. אבל ראה הערה קודמת. וכן בערב תשעה באב לכתחילה ילמד השיעורי חת”ת 

קודם חצות היום, ובדיעבד עד השקיעה )גליון ‘התקשרות’ שם(.
13( ‘היום יום’ בשיעורי חומש דשמח”ת ואיסרו חג. ספר המנהגים עמ’ 19. 



   873   הוספות      

שמפסיק מ'מצות היום בשמחה', ילמד גם פרשת בראשית עד לשיעור של אותו יום, ולא 
ידחה זאת למחרת14.

ח( אין יוצאים ידי חובת שיעור החומש באמירת 'שניים מקרא וא' תרגום'15.

שיעור התהילים החודשי

א( נאמר במניין16, דווקא אחרי תפילת שחרית17 ולא לפניה18. ולאחריו אומרים קדיש19.

וגו'20.ג( מתחילים באמירת  ב( אין לומר קודם השיעור תהילים פסוקי "לכו נרננה" 
המזמור של הרבי ואחר כך המזמור האישי21. )את המזמור האישי וכדומה אפשר לומר 

14( שערי הלכה ומנהג ח”ה עמ’ ק”נ )ולכאורה לפי זה גם אם לא הספיק ללמוד בחג עצמו, ישלים זאת 
במוצאי החג(.

15( שערי הלכה ומנהג ח”א עמ’ קצ”ב. היכל מנחם ח”ב עמ’ ל”ז.

16( קובץ מכתבים אשר בתהילים עמ’ 210.
17( אחרי פסוקי ‘אל תירא’ ו’אך צדיקים’, שמהווים הפסק מהתפילה שלפניה, שלא יהיה כהוספה על נוסח 
התפילה )שיחות קודש תש”ל ח”א עמ’ 42 ואילך. הערות וביאורים גיליון תתקפ”ד(. וצ”ע ע”ז ממה שהובא 
היומי  התהילים  שיעור  את  לומר  רסקין שאפשר  דוד  לרב  הרבי  אמר  שפעם  )תתקל”ג(  ‘התקשרות’  בגליון 
אחרי אמירת הקטורת )שלפני התפילה(. ואולי יש לחלק בין יחיד לשליח ציבור. אלא שבכלל דבר זה תמוה 
ממה שנכתב )בהערה הבאה( שהתהילים שלפני התפילה שייכים לתיקון חצות )ואולי יש לומר שאחרי אמירת 
הקטורת, כבר אינו ממש כהאמירה שלפני התפילה(, ובאמת שבגליון ‘התקשרות’ )תתקנ”א( ערער על שמועה 

זו שאולי אינה מדויקת, עיי”ש.
18( שערי הלכה ומנהג ח"א עמ' ק"צ. התהילים שלפני התפילה שייכים לתיקון חצות )קובץ מכתבים אשר 

בתהילים עמ' 211(.
19( קובץ מכתבים שם.

20( שולחן מנחם ח"א עמ' עד"ר.
21( קובץ מכתבים שם עמ’ 214. ספר המנהגים עמ’ 17. מקדש מלך ח”ג עמ’ נ”א )הובא בשולחן מנחם ח”א 

עמ’ עד”ר(. ‘התקשרות’ גליון רב”י במנהגי בית כנסת )עבר הגהה של הרבי(.
דלקמן  הדחק  שעת  בדוגמת  שזהו  דציבורא’,  ‘טירחא  מצד  התהילים  בשיעור  מיד  יתחיל  שהחזן  ונראה 
בפנים )ואולי זוהי הסיבה שהרבי התחיל מיד באמירת שיעור התהילים, כדלקמן(. ואף שבאופן כזה לא כולם 
אומרים ביחד אותם מזמורים, מכל מקום לכאורה נראה שעצם זה שכולם אומרים ביחד תהילים נקרא תהילים 

בציבור.
ובספר נתיבים בשדה השליחות ח”ב עמ’ 87 )וכ”כ בשוה”ג של שולחן מנחם דלקמן( רצה לחלק בין אמירת 
היחיד לאמירת הציבור, שבציבור אין לומר המזמור האישי קודם שיעור החודשי כדי שיאמרו כולם יחד. אלא 

שאפשר לומר כנ”ל שעצם זה שכולם אומרים יחד תהילים נחשב אמירה בציבור. 
ב'התקשרות' גליון רב"י במנהגי בית הכנסת הרבי כתב סימן שאלה לפני מה שנכתב שאת המזמור האישי 
אומרים לפני השיעור החודשי. ושם בהערה 25 מפרשים זאת על פי מה שהרבי כותב )הובאה לקמן( שבשעת 
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גם קודם התפילה22 או לאחר השיעור החודשי23(. וביום שאין אומרים בו תחנון מתחילים 
באמירת מזמור כ'24.

ד( בשעת הדחק כשממהר, יתחיל השיעור החודשי תיכף אחר התפלה, ויסיים אותו 
במשך היום25. 

ה( אם לא אמר ביום, לא יאמר מצאת הכוכבים עד חצות הלילה26 )אבל מותר לומר 
על חולה או שאר דברים הנצרכים27(.

ו( נראה שגם בליל שבת אין לומר תהילים, חוץ מר"ה עשי"ת ויוה"כ28.

הדחק אפשר להקדים את השיעור החודשי למזמור האישי, ורצו לומר שאפשר לנהוג כך גם לא באופן של שעת 
הדחק. ובשולחן מנחם ח"א עמ' ער"ה בשוה"ג כתבו שלפי סימון הרבי יוצא שכל פעם שמתפללים בציבור 

יאמרו קודם את השיעור החודשי ואח"כ המזמור האישי.
אלא שלכאורה עדיין ניתן לומר שרק בשעת הדחק - כשלא יכול לומר את כל השיעור החודשי, כותב הרבי 
שיתחיל לומר קודם את החודשי ולא רק את האישי, כיון שאז נותן קדימה מוחלטת רק למזמור האישי, אבל 
במקרה שיכול לומר את שניהם, יאמר קודם את האישי )וכמ"ש גם במקדש מלך שם שהובא בשולחן מנחם 
שם(. וזה שהרבי כתב סימן שאלה )כנ"ל(, אפ"ל שבא לומר שאינו מוכרח להיות כך תמיד - לומר את המזמור 
השיעור  את  דציבורא שאז מקדימים  טירחא  מצד  הש"ץ  וכן  כנ"ל  הדחק  כגון בשעת  החודשי,  לפני  האישי 

החודשי וכנ"ל, וכן במקרה שהספיק כבר לאומרו לפני התפילה. ועצ"ע.
22( בשנים בהם נכנס הרבי לקריאת התורה בזאל הקטן, אמר הרבי את המזמור שלו ושל הרבנית קודם 
התפילה. ובשנים שלאחר מכן לא אומר המזמור שלו בבית הכנסת )הרב י. שי’ גינזבורג. מעשה מלך עמ’ 25(. 
ויתכן שגם אז אמר זאת קודם התפילה, ולכן לא אומר זאת )שוב( ממש לפני אמירת שיעור התהילים החודשי. 
 .25 23( שערי הלכה ומנהג ח”א עמ’ קצ”א. הרבי אמר בתחילה את השיעור החודשי )מעשה מלך עמ’ 
מנהגי מלך עמ’ 20. וראה הערה קודמת(. ובמעשה מלך עמ’ 25 כתב שבשנים הראשונות אמר הרבי המזמור 

של הרבי הריי”צ אחר השיעור החודשי.
24( ספר המנהגים עמ’ 17. כשהרבי היה חזן אמר פרק כ’ קודם שיעור התהילים, אבל ביחידות אמר זאת 
לפעמים אחר שיעור התהילים או לפני סיום התפילה )מנהגי מלך עמ’ 20, 32, 43. מעשה מלך עמ’ 24, 26, 

 .)45
25( והמזמור למספר השנים יאמר אחר השיעור החודשי )שערי הלכה ומנהג שם(. ובהיכל מנחם ח”א עמ’ 
רי”ח מובא שכך גם הורה הרבי לבחור, שאם אמירת התהילים יפגע באיחור לסדר של הישיבה, יאמר רק פרק 

אחד אחר התפילה והשאר ישלים במשך היום.
26( שערי הלכה ומנהג שם. ואף ששם נכתב שאין לומר ‘משקיעת החמה’, בספר המנהגים עמ’ 20 כתב 

“מצאת הכוכבים” )ולקמן בסדר הלילה נתבאר שנראה שכך צריך לנהוג(.
27( נתבאר בארוכה בבירורי מנהגים - סדר הלילה עמ’ 218.

28( ראה בירורי מנהגים - שבת עמ' 97 ואילך. 
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ה'נשיא'  וכן  תהילים30.  השיעור  אחר  זכירות'29  ו'שש  סלת'  'ולקחת  יאמר  בשבת  ז( 
בחודש ניסן יאמר אחר השיעור תהילים31. 

ח( אמירת המזמור האישי אינו נחשב לשיעור החודשי, וצריך לומר את המזמור שוב32. 
וגם האומר שיעור התהילים השבועי צריך לומר השיעור תהילים החודשי33.

שיעור התניא היומי

א( טוב ללמוד תיכף אחר התפילה, ויש שלומדים קודם התפילה34 )ואפשר להשלים 
במשך היום, כנ"ל בנוגע לשיעור חומש(.

ב( קודם התפילה יש ללמוד פרק תניא שלם )לפני אמירת 'הריני מקבל'(35.

שיעור הרמב"ם היומי36

א( אפשר להתחיל ללמוד37 מצאת הכוכבים של היום שלפניו38. 

29( אמירת שש זכירות בשבת – אחרי ולקחת סולת )ספר המנהגים עמ' 34(.
30( הגהות לסידור תהלת ה' תשל"ח )עבר הגהה של הרבי(. מחזור השלם.

31( ראה באריכות בהערות התמימים דישיבת חח"ל צפת גליון צ"ד. 
32( היכל מנחם ח"ב עמ' לח.

33( תו"מ התוועדויות חט"ז עמ' 334. מכתב הרבי י"ב אלול תשי"ז.
34( לכאורה מצד לימוד חסידות ופרק תניא קודם התפילה. ויש אומרים )בשם ר’ זיסל פיקרסקי( שכך נהג 
הרבי, אבל יש אומרים שהתניא שהרבי למד לפני התפילה לא היה מהשיעור היומי )גליון ‘התקשרות’, תשעה 
)כנ”ל((  יותר ללמוד את השיעור תניא )כמו השיעור חומש  וכן בשערי הלכה ומנהג שם כתב שטוב  באב(. 

בסמיכות לתפילה של שחרית ומה טוב תיכף, ולא כתב ללמוד זאת לפני התפילה. 
35( ספר השיחות תשמ”ט ח”ב עמ’ 412. ספר השיחות תש”נ ח”א עמ’ 246. ובהתוועדויות תשמ”ט ח”ג עמ’ 
75 )בלתי מוגה( נכתב ש”מסתבר שלימוד זה היה לפני אמירת ‘הרני מקבל’, כלומר שתחילה למדו פרק תניא 
ורק אח”כ פתחו הסידור החל מ’הרני מקבל’”. ובקיצורים והערות לתניא )מהצ”צ( עמ’ קכ”ג כתב שיש מנהג 

ללמוד בכל שבוע פרק א’ מספר התניא כנגד פרשות השבוע.
348 )מוגה((, שבנות לפני הנישואין או  36( יש שדייקו משיחת כ"ה אייר תשמ”ז )התוועדויות ח”ג עמ’ 

נשים שאינן טרודות כ”כ, עליהן להשתדל ללמוד ג”פ או לפחות פ”א )‘התקשרות’ גליון 438, 475(. 
37( בקשר ללימוד שיעור הרמב"ם כשלא מבין, יש להעיר מלקו"ש חכ"ח עמ' 286.

38( כך מקובל. ובמנהגי מלך עמ’ 12 כתב מפי השמועה שהרבי למד את שיעור הרמב”ם בלילה שלפניו. 
ויש שהוכיחו זאת מכך שבהתוועדויות הרבי דיבר על הרמב”ם השייך ליום שלמחרת. 
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ב( לכתחילה ילמד השיעור במשך היום39. 

ג( אם לא למד במשך היום יכול להשלים גם בלילה שלאחריו40.

ד( החסיר יום אחד יתחיל מהשיעור היומי וישלים אחר כך41.

ה( בערב תשעה באב יש ללמוד קודם חצות, וביום תשעה באב - אחר צאת הכוכבים42. 

כשיעור  היומיים  כתב שאת השיעורים   )194 עמ’  ח”א  )ספה”ש תשמ”ט  וארא תשמ”ט  ש”פ  בשיחת   )39
הרמב”ם “יש להשתדל ללמדם במשך היום לפני הלילה, אע”פ שאם מאיזו סיבה לא הספיקו ללמדם במשך 

היום, יכולים וצריכים להשלימם בלילה עד חצות, ואפילו עד שיעלה עמוד השחר”.
40( שם. וראה גם התוועדויות תשמ”ט ח”א עמ’ 192. 

41( כדי לאחד את כל הלומדים )לקו”ש חכ”ז עמ’ 236(. ובדיעבד יש מקום להשלים גם פרקים ממחזור 
745(. ולכאורה אם יכול להשלים הכל באותו יום יכול להתחיל ממה  קודם )מענה הרבי –’התקשרות’ גליון 

שהחסיר, כיון שבפועל יתאחד עם כולם.
42( מורה שיעור ללימוד הרמב”ם )מוגה(. רבים התקשו לבאר החילוק בין לימוד החת”ת שאותו הרבי 
מתיר ללמוד בתשעה באב )שערי הלכה ומנהג ח”ב עמ’ קפ”ג(, משא”כ בנוגע ללימוד הרמב”ם. יש שהסבירו 
שזה מצד ענווה, אבל הרב גינזבורג בגליון ‘’התקשרות’’ )תשעה באב( כותב, שאפשר לומר שזהו משום שכך 
לכתחילה הייתה תקנתו של הרבי שאת שיעור הרמב”ם של תשעה באב ילמדו בלילה ולא בתור השלמה )ולפי 

זה גם לא יועיל אם ילמד לפני הזמן(. 
16 כתב שרק שיעורים קבועים שמקורם קדוש עפ”י רזי הקבלה  בפסקי תשובות סתקנ”ד אות ד’ הערה 
והנסתר )בדוגמת חת”ת – ראה לקו”ש חכ”ח עמ’ 286 שחת”ת נלמד גם ללא הבנה( אפשר ללמוד בת”ב, אבל 
שיעורים שאדם קובע לעצמו מידי יום )דף היומי וכדומה( אסור ללמוד בת”ב כל היום. עיי”ש. ואולי אפשר 
לומר גם בנוגע ללימוד הרמב”ם, דאף שיסודתו בהררי קודש מ”מ כיון שהוא לגמרי לימוד ‘נגלה’ אין ללמדו 

בת”ב )אא”כ השיעור הוא בהלכות בית הבחירה או ההלכות העוסקות בהעינויים של יוה”כ(.
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הערות ועיונים ברמב"ם בענין שביתת 
עבדים

יביא דברי הרמב”ם בענין חיוב האדם בשביתת עבדיו / יבאר וירחיב דבריו / יביא דברי הראשונים והאחרונים בענין 
/ יפלפל ויבאר דבריהם

הגה"ח הרב שלום דובער שי' הלוי וולפא
יו"ר מכון 'הרמב"ם השלם'

שביתת  על  מצווה  שאדם  כשם1  יד:  הלכה  פ”כ  שבת  בהלכות  הרמב”ם   כתב 
מזרע  שאינם  ואמתו  עבדו  שביתת  על  מצווה  הוא  כך2  לעיל,  כמבואר  בשבת  בהמתו 

1( בהלכה זו מבאר הרמב”ם את החיוב שיש לאדון על שביתת עבדיו, ובתוך דבריו מתבאר ג”כ דין שביתת 
הגר. וכהקדמה לכך, נבאר תחלה בקיצור, את חמשת סוגי האישים שאינם בני אברהם יצחק ויעקב, המוזכרים 
בהלכה זו )ב’ מיני גרים, וג’ מיני עבדים(, ודעות הראשונים בדיניהם. ובזה יקל עלינו להבין את דברי הרמב”ם 

בהמשך ההלכה: 
א( גר צדק: גוי שמל וטבל לשם גירות, וקיבל על עצמו קיום כל המצוות. דינו, כישראל גמור לכל דבריו. 
ב( גר תושב: גוי שקיבל על עצמו שלא לעבוד ע”ז, וכן לקיים שאר מצוות שנצטוו בני נח )ונקרא “גר תושב”, 
כיון שאין בו דין “לא ישבו בארצך”, ומותר לאפשר לו לגור עמנו בארץ ישראל(. ודינו, לדעת רש”י, אסור לו 
לעשות מלאכה בשבת אפילו לעצמו. ולדעת הרמב”ם ושאר ראשונים, הוא מותר במלאכת עצמו ככל הגוים. 
ולדעת  ישראל.  בשליחות  מלאכה  לעשות  התורה  מן  לו  אסור  הרשב”א  לדעת  הרי  ישראל,  מלאכת  ולענין 
הרמב”ם והרא”ש, אינו אסור אלא במלאכת ישראל ששכרו למלאכה, אבל אם אינו שכירו ולקיטו, מותר. ג( 
עבד כנעני שמל וטבל לשם עבדות )ונקרא גם “עבד מהול”(: דינו, שחייב במצוות כאשה, וא”כ אסור במלאכה 
כישראל. ועל עבד זה מדבר הרמב”ם בהלכה זו, שגם רבו מצווה על שביתתו. ד( עבד כנעני שלא מל ולא טבל, 
אבל קיבל ע”ע לקיים שבע מצוות ב”נ )ונקרא גם “עבד ערל”(: דינו, כגר תושב דלעיל, שנחלקו בזה כנ”ל רש”י, 
רמב”ם, רשב”א ורא”ש. ה( עבד כנעני שלא מל ולא טבל, ולא קיבל ע”ע קיום מצוות כלל, והוא עובד ע”ז: 
אסור לקיימו בארץ ישראל )אא”כ התנה כן מלכתחלה שלא ימול(. ודינו, להרשב”א הוא כגר תושב, שאסור 
לעשות מלאכה עבור ישראל. ולהרמב”ם והרמב”ן, מותר מן התורה לעשות מלאכה גם עבור רבו )ומדרבנן 

אסור, דאמירה לנכרי שבות(. ויעויין בכל זה במ”מ, ובשו”ע סימן דש ס”א ונו”כ, ובמשנ”ב שם.
2( מדכתב הרמב”ם “כשם שאדם מצווה על שביתת בהמתו, כך וכו’”, נראה דעבד שוה בזה לבהמה לכל 
דבר. וכן נראה מלשונו בסהמ”צ )עשה קנד(: “צוונו שנשבות בשבת, והוא אמרו יתעלה וביום השביעי תשבות 
. . ובאר לנו יתעלה, שהשביתה מן המלאכות היא חובה עלינו ועל בהמתנו ועבדינו”. הרי דגדר אחד לשביתת 

בהמה ועבד.
ובפרמ”ג שם א”א סק”א כתב, שמדברי הרמב”ם כאן משמע, דשביתת עבדו )שמל וטבל( הוא איסור עשה 
ואין בזה לאו. ונראה, דמשמע לו כן, מהא דלגבי שביתת בהמה ביאר הרמב”ם לעיל ה”א, שהיא איסור עשה 
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ישראל3, שלא יעשו מלאכה ואפילו לצרכן. ואף על פי שהן בני דעת ולדעת עצמן עושין, 

הוא.  כן  בעבדו  נמצא שגם  בהמתו,  לשביתת  עבדו  כאן שביתת  הרמב”ם  ומאחר שהשווה   ,)1 הערה  )עי”ש 
והקשה, דלכאורה בשביתת עבדו יש גם לאו, דכתיב )יתרו כ,י(: “לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך 
ואמתך”, וס”ל דבהכרח לאו זה קאי על האדון ולא על העבד עצמו: “דלמה לי לעצמו בלאו, הא שוה לאשה 
)היינו  ושם  בלאו,  רבו  לאזהרת  לא  אם  כ,ב(  )ברכות  ישנו( בשמירה  )בזכירה,  כל שישנו  ואף בעשה  בלאו, 

ברמב”ם( משמע רק בעשה”. ונשאר בצ”ע. 
אמנם, במ”מ כאן כתב להדיא, ד”לא תעשה כל מלאכה . . ועבדך”, קאי על העבד עצמו, וז”ל: “מל וטבל 
לשם עבדות . . אסור בכל מלאכה, ומוזהר עליה ונענש, כמו שאמרה תורה ‘לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך 
רבינו שהאדון מוזהר עליו כמו שמוזהר על  זה, בהיותו ברשות אדוניו, דעת  ומלבד  ואמתך’.  ועבדך  ובתך 

בהמתו”. היינו שהאדון הוא רק בעשה, והעבד בלאו.
מצוות  משאר  יותר  העבד,  של  השבת  שביתת  על  מיוחדת  אזהרה  צריך  מה  מפני  הפרמ”ג,  קושית  ועל 
שחייב בכולם כאשה. הנה בפירוש הרא”ש עה”ת שם, הקשה כעי”ז על הא דתניא ביבמות מח,ב: “וגרך אשר 
בשעריך, הרי גר צדק אמור”, אמאי איצטריך אזהרה בפנ”ע לגר צדק, והרי הוא בכלל ישראל. ותירץ: “ס”ד 
אמינא, הואיל ומצות שבת חביבה היא על הקב”ה שקראה אות, שלא תהיה נוהגת אלא בישראל גמור שהורתו 
ולידתו בקדושה, צריכא”. ולדבריו י”ל כעין זה גם על עבד, שהרי אין הורתו ולידתו בקדושה, ולכן צריך לימוד 

מיוחד לזה. 
)ולהעיר, שלדברי הפרמ”ג דקאי על האדון, תקשי, שהרי סיפא דקרא “וגרך אשר בשעריך”, דכאמור קאי 
על גר צדק, ודאי שאינו אזהרה על ישראל שישמרנו וימנענו ממלאכה. וכי פסקת לקרא בסכינא חריפא, דחציו 
מדבר לגר וחציו לאדון. איברא, ד’ובהמתך’ דכתיב בין עבדך לגרך, ודאי דקאי על הבעלים, וא”כ אף למ”מ 

בשיטת הרמב”ם ד’ועבדך’ קאי על העבד עצמו, ע”כ לומר דלצדדין קאמר. וצ”ע.(
אכן, מלשון הרמב”ן בהשגות לסהמ”צ שורש יד מבואר, שפירש את הלאו ד’לא תעשה כל מלאכה . . ועבדך’ 
כהפרמ”ג, דקאי על האדון. וז”ל: “אין המלאכה עם בהמתו חשובה כמי שעושה הוא אותה, להתחייב עליה 
מלקות, אבל היא נחשבת כמלאכת בנך ובתך ועבדך ואמתך, שמוזהר עליהם בלאו. ואינו לוקה שאין מלקות 
במעשה אחרים”. וכ”ה בספר החינוך מצוה לב: “שלא לעשות מלאכה ביום השבת אנחנו, ולא נניח לעשות 
איסור  הוציא  שהכתוב  אע”פ  כי  ספק,  ואין  וגו’.  מלאכה  כל  תעשה  לא  שנאמר  ובהמותינו,  ועבדינו  לבנינו 
המלאכה בנו ובבנים ובעבדים ובבהמות בלאו אחד, שאין הענין שוה. כי העושה מלאכה בגופו, יתחייב מיתת 
בית דין אם הוא מזיד, ובמלאכת אחרים, אע”פ שמוזהר עליהם בלאו, לא יתחייב עליהן אפילו מלקות, שאין 

מלקות לעולם במעשה אחרים”.
עוד בענין ההשוואה שבין עבד לבהמה. הנה לעיל ה”ג כתב הרמב”ם, שאסור להשאיל ולהשכיר בהמה 
לגוי, שמא יעשה עמה מלאכה בשבת. והעיר הפרמ”ג שם, דעבד שאני: “אם משכירו לעכו”ם, רשאי, דעכו”ם 
לא יעשה מלאכה בעל כרחו של עבד, ויש לעבד נאמנות על זה”. והביא דבריו במשנ”ב שם סק”ב: “ומותר 
לבהמתו  דמי  ולא  בשבת.  מלאכה  בו  יעשה  שלא  עמו  מתנה  אם  החול,  בימי  ישראל  לאינו  עבדו  להשכיר 
דמבואר לעיל בסימן רמו ס”ג דאסור להשכירה לא”י בכי האי גוונא, דאין הא”י נאמן על כך. דהכא הא”י לא 

יעשה מלאכה בעל כרחו של עבד, ויש לעבד נאמנות ע”ז”. 
ואין להקשות מדברי הרמב”ם לעיל פ”ו הט”ז: “מותר להשאיל כלים ולהשכירן לגוי ואע”פ שהוא עושה 
בהן מלאכה בשבת, מפני שאין אנו מצווים על שביתת הכלים. אבל בהמתו ועבדו אסור, מפני שאנו מצווין 
על שביתת בהמה ועבד”. דהתם איירי להשכירו ע”מ שיעשה מלאכה בשבת, שזה אכן אסור, אבל אין לאסור 

להשכירו בימות החול, מחשש שיעשה עמו מלאכה גם בשבת.
בכל  ומצווה  גמור  ישראל  ודאי  שהוא  עברי,  בעבד  כלל  כאן  איירינן  לא  אמנם   .1 הערה  לעיל  ראה   )3
המצוות. וכדכתב המ”מ: “ודע שיש שלשה מיני עבדים, חוץ מעבד עברי, שהוא כישראל אחר לכל דבריו . . 
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מ”מ מצוה עליו לשמרן ולמנען מעשיית מלאכה בשבת4,

האחד, הוא עבד שמל וטבל לשם עבדות )והוא הנסמן בהערה הנ”ל אות ג’( . . השני, עבד ערל שהתנה שלא 
יטבול ולא ימול, אלא ישמור שבע מצוות שנצטוו בני נח, וזה נקרא עבד תושב” )והוא הנסמן שם אות ד’(. 
כותב  “בשני החלקים הראשונים”. כלומר, העבד שעליו  ובהמשך ההלכה, היא  וביאר שכוונת הרמב”ם כאן 
הרמב”ם שהאדם מצווה על שביתת עבדו, הכוונה לעבד שמל וטבל. והעבד שמדבר עליו בהמשך ההלכה הוא 
עבד ערל שהוא כגר תושב. אמנם “השלישי הוא עבד ערל שעובד ע”ז שלו )ונסמן שם אות ה’( . . שזה אסור 

לקיימו כלל”. וראה הערה הבאה. 
4( יבמות מח,ב: “תניא, ‘וינפש בן אמתך’ )משפטים כג,יב( בעבד ערל הכתוב מדבר. אתה אומר בעבד ערל, 
או אינו אלא בעבד מהול. כשהוא אומר ‘למען ינוח עבדך ואמתך כמוך’ )ואתחנן ה,יד( הרי עבד מהול אמור, 
הא מה אני מקיים ‘וינפש בן אמתך’, בעבד ערל”. ובהערה הבאה נרחיב בקושית המ”מ, שהרמב”ם הביא את 

הפסוק “וינפש”, על עבד שמל וטבל, דלא כבגמרא שם שדרשו פסוק זה על עבד ערל. 
ובהערה הקודמת נתבאר מהמ”מ, דמש”כ הרמב”ם שהאדון מצווה בשביתת עבדו, קאי על עבד שמל וטבל, 
דחייב במצוות כאשה )וכמבואר בחגיגה ד,א: “כל מצוה שהאשה חייבת בה, עבד חייב בה. כל מצוה שאין 
האשה חייבת בה, אין העבד חייב בה, דגמר לה לה מאשה”(. והגם שהעבד מצווה בעצמו בשביתת השבת, 
וכלשון  וגו’”, שגם האדון מצווה במ”ע למנעו ולשמרו שלא יעשה מלאכה.  ינוח  מ”מ ציותה התורה “למען 
שהנשים  מ”ע  ובכל  גמור,  ישראל  כדין  ל”ת  מצוות  בכל  חייב  והוא  עבדות,  לשם  וטבל  שמל  “עבד  המ”מ: 
חייבות לפי שדינו כדין אשה . . )ו(אסור בכל מלאכה ומוזהר עליה ונענש, כמו שאמרה תורה לא תעשה כל 
מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך. ומלבד זה, בהיותו ברשות אדוניו, דעת רבינו שהאדון מוזהר עליו כמו 
שמוזהר על בהמתו”. מבואר בדבריו, דהעבד עצמו מוזהר בלאו ד”לא תעשה כל מלאכה . . ועבדך” )שבדברות 

הראשונות(, והאדון מצווה בעשה.
אך הראב”ד השיג: “א”א, אין הדברים הללו כתיקונן. שאם מלו וטבלו לשם עבדות, הרי הן כנשי ישראל 
גמורות ובני עונשין הן לעצמן, ולא הזהירה תורה את רבן עליהן, אלא על עבד ואמה התושבים שלא יעשו 
מלאכתו. שלא תאמר שבות בעלמא הוא כאמירה לגוי, אלא לאו נמי איכא, ואפילו יעשה מעצמו, אבל לצורך 
עצמן, עושין כל צרכן”. ובדבריו, מקשה ברמז, מאי שנא עבד מאשה, דכשם שאין הבעל מצווה על שביתת 

אשתו, ודי בחובה שהטילה התורה עליה, ה”נ בעבדו.
ובשו”ת רדב”ז ח”ה ללשונות הרמב”ם סימן קנב )אלף תקכה( הביא את דברי המ”מ הנ”ל )שלמרות הציווי 
שיש על העבד, צוותה התורה גם את אדונו על שביתתו(, וכתב: “הוא נכון. והטעם, כיון שהנשים הם ישראליות 
ומוזהרות על השבת מהר סיני, ודאי לא יבואו להקל בה, ולכן לא נצטוינו עליהם למנעם, כי הן ימנעו עצמן. 
ולכן  וקל בעיניהם לעשות מלאכה בשבת לצורך עצמן,  נינהו  וטבלו, מ”מ פריצי  אבל עבדים, אע”פ שמלו 

נצטוינו למנעם”.
וכעי”ז כתב הרמב”ן בפירושו לתורה )יתרו כ,י(: “ועבדך ואמתך. העבדים שמלו וטבלו שחייבין בכל דיני 
השבת כישראל, כמו שאמר במשנה תורה ‘למען ינוח עבדך ואמתך כמוך’, ואלו חייבין בכל המצות כנשים, 
כמו שמפורש בדברי רבותינו. וראוי היה שיזהיר להם בעצמם, כי הם עצמם מצווים בשבת. אבל דיבר הכתוב 
עמנו, מפני שהעבדים ברשותינו, לומר ששביתתם עלינו, ואם לא נמנעם, אנחנו נענשים עליהם. ועוד, בעבור 

שִעם ישראל ידבר אלקים בכל עשרת הדברות”.
אלא דלכאורה יש להקשות לאידך גיסא, דאי כדברי הרמב”ן ומ”מ, מדוע לא חייבה התורה כן אף בשאר 
עשין ול”ת, שימנע הרב את עבדו מלעבור עליהן, וצ”ע. ולהעיר, לדברי “תרומת הדשן” סימן ריח, שאכן כתב 
כעי”ז אף לגבי בעל לאשתו, וז”ל: “שאלה: מי ששמע אשתו מקללת ומזלזלת באביה ואמה, והוכיחה בדברים 
על זה כמה פעמים ולא הועיל, שרי להכותה כדי לייסרה שלא תעשה או לאו. תשובה: יראה דבכה”ג שרי. 
ואע”ג דכתב במרדכי פרק המדיר בתשובת רבינו שמחה, דהמכה את אשתו עובר בלאו דפן יוסיף, והחמיר 
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מאד בדבר כדאיתא התם. מ”מ לאפרושי מאיסור חמור כזה, ודאי שרי. וראייה מהא דאיתא פרק המניח )ב”ק 
יצחק,  ברבי  נחמן  רב  לה  ומוקי  פטור,  בו  וחבל  יצא  ולא  לצאת  בו  מסרהב  ורבו  ימיו  שכלו  דנרצע  כח,א( 
כשמסרו לו שפחה כנענית וחבל בו כדי לאפרושי מאיסורא, דמשיצא לחירות אסור. ופירש”י, דרשאי לחבל בו, 
דאין עושה דינא לנפשיה רק לשמים. הא קמן, כל מי שהוא תחת ידו של אדם, ורואה בו שעושה דבר עבירה, 
רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו מן העבירה, ואין צריך להביאו לב”ד שיפרישוהו המה בכחם בגזירותם, 

דאל”כ גבי נרצע אמאי רשאי לחבול בו יביאנו לב”ד”. וכ”כ בשו”ת הרדב”ז ח”ג סימן תמז.
חייב בכל המצות שהאשה  וטבל  “אע”פ שעבד שמל  ביאר באופן שונה במקצת:  אכן ה”לבוש” שם ס”א 
מוזהרת עליהם, והרי הוא בעצמו חייב לשמור את השבת כמו אשה . . מכל מקום הזהירה התורה עליו גם )את( 

רבו, שלא יכופנו לעשות מלאכה”.
והנה, מדברי הברייתא יבמות הנ”ל: “כשהוא אומר ‘למען ינוח עבדך ואמתך כמוך’, הרי עבד מהול אמור”, 
מבואר לכאורה כדברי הרמב”ם, שהאדון מחוייב גם בשביתת עבדו המהול, וקשיא על הראב”ד, דס”ל שאין 

האדון מצווה עליו. 
ושמא יש ליישב, ע”פ דברי הרמב”ן דלעיל, שמדבריו נראה, דמה שאמרו בברייתא ש’למען ינוח’ קאי על 
עבד מהול, אכן אין הכוונה למצות האדון על שביתת עבדו, אלא הוא ציווי לעבד על שביתת עצמו. דז”ל 
הרמב”ן: “ועבדך ואמתך. העבדים שמלו וטבלו שחייבין בכל דיני השבת כישראל, כמו שאמר במשנה תורה 
‘למען ינוח עבדך ואמתך כמוך’ . . וראוי היה שיזהיר להם בעצמם, כי הם עצמם מצווים בשבת. אבל דיבר 
הכתוב עמנו”. ונראה ביאור דבריו, דמפרש שחיוב העבדים עצמן, נאמר בעשה ד’למען ינוח’, ומשו”ה הוקשה 
. ועבדך’ יהיה על   . לו, דכשם שהעשה נאמר לעבד, ראוי היה לכאורה שגם הל”ת ד’לא תעשה כל מלאכה 
העבד, ומתרץ כנ”ל. ועכ”פ מתבאר בדבריו דהברייתא דקאמר ד’למען ינוח’ קאי על עבד מהול, אין הכוונה 
שזוהי אזהרה על האדון, אלא על העבד עצמו )וראה ב”פרי צדיק” לר’ צדוק הכהן מלובלין קונטרס “שביתת 
נוספים  יישובים  ‘ולחומר’,  המתחיל  קטע  לד-לז  עשה  להרס”ג,  סהמ”צ  על  הגרי”פ  ובביאור  ו’,  אות  שבת” 

לקושיא זו(. 
אמנם הרמב”ם ודאי ס”ל דקאי על האדון, כדביאר המ”מ: “אותו שמל וטבל, הוא שנאמר עליו למען ינוח 
עבדך ואמתך כמוך, ורבו מוזהר עליו אפילו כשיעשה העבד מלאכת עצמו, שעל זה אמרו ‘הרי עבד מהול 
אמור’. ולאזהרת רבו אמרו, שאם לאזהרת העבד עצמו, כבר נזכר בלא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך 
ועבדך ואמתך. ואם לענשו בעשה אבל לא להזהיר רבו עליו, כבר דין העבד שמל וטבל מבואר שהוא בכל דיני 
תורה כאשה, אלא ודאי לאזהרת רבו נאמר למען ינוח. שלא כדברי הר”א ז”ל שכתב בהשגות, שכיון שהוא בר 

עונשין אין רבו מוזהר עליו”.
וליישב דעת הראב”ד והרמב”ן, דס”ל דהעשה קאי על העבד, אע”פ שכבר מצווה בכל המצות כאשה. י”ל 
כמו שנתבאר לעיל הערה 2 בדעת המ”מ הסובר שהעבד עצמו מצווה בל”ת, ונתבאר שם מדברי הרא”ש מדוע 
צריך ציווי מיוחד בשבת. ה”נ י”ל לגבי העשה אליבא דהרמב”ן והראב”ד )ואדרבה, צ”ע בדברי המ”מ, דפשיטא 
ליה דא”א לומר דהעשה קאי על העבד, ומ”מ הוא עצמו ביאר דיש ל”ת בעבדים, אע”פ שמוזהרים בכל המצוות 

שהן בשב ואל תעשה(. 
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והגר”6.  אמתך  בן  וינפש  וחמורך  שורך  ינוח  “למען  כג,יב(  )משפטים   שנאמר5 
עבדות,  לשם  וטבלו7  שמלו  )זכרים(  עבדים  הם  שביתתן,  על  מצווין  שאנו  ואמה   עבד 

5( כפי שמבואר בהמשך ההלכה, עסקינן כאן בעבדים שמלו וטבלו, ומבואר א”כ בדברי הרמב”ם, שהחיוב 
בשביתת עבדיו שמלו וטבלו, נלמד מ”וינפש בן אמתך”. אך צ”ע, דבברייתא יבמות שהובאה בהערה הקודמת, 
מפורש דלמדים זאת מ’למען ינוח עבדך ואמתך כמוך’, וכפי שנתבאר שם: “כשהוא אומר ‘למען ינוח עבדך 
ואמתך כמוך’, הרי עבד מהול אמור”. וכבר תמה ע”ז המ”מ: “קשה לי קצת, מה שנמצא בספריו שהוא מביא 
לעבד מהול מקרא של ‘וינפש בן אמתך’, ובגמרא מעמידו בעבד ערל, ומוכיח עבד מהול מ’למען ינוח” כמ”ש, 
ההלכה(  בהמשך  הרמב”ם  )היינו  עצמו  הרב  “שהרי  עוד:  הקשה  שם  הרדב”ז  ובשו”ת  עיון”.  בזה  לי  וצריך 
מפיק להאי קרא בגר תושב שהוא לקיטו ושכירו של ישראל )“במי נאמר וינפש בן אמתך והגר, זה גר תושב 
למונעו מלעשות  מצווים  וטבל שאנו  לעבד שמל  ליה  מייתי  היכי  וא”כ  ישראל”(,  ושכירו של  לקיטו  שהוא 
מלאכה”. אלא דלכאורה צ”ב בקושיא זו, שהרי לכאורה כוונת הרמב”ם כאן, שעבד נלמד מ’בן אמתך’, ואילו גר 
תושב נלמד מ’והגר’, וכפי שהדגשנו בדברי הרמב”ם. ושמא הוקשה לו דהגם שאיירינן בב’ סוגי אנשים כדברי 

הרמב”ם, הרי ה’וינפש’ אחד הוא, ואיך יתחלק לב’ סוגי שביתה )וכן משמע מתירוצו שבקטע הבא(. 
וביאר הרדב”ז: “בתר דאית לן תרי קראי, אית לן לפרושי בהך קרא, תרי גווני. וינפש בן אמתך והגר, אם 
הם גרי צדק )היינו עבד שמל וטבל(, הרי אנו מצווים למונעו מלעשות מלאכה אפילו שהוא לצורכו. ואם הם 
ערלים אלא שקבלו עליהם שבע מצות בני נח, אם הוא עושה מלאכה לצורכנו, אנו מצווים למונעו, ואם עושה 
צריכים  העבדים, ששניהם  סוגי  שני  את  ‘וינפש’  בדין  כללה  התורה  שאכן  והיינו  אותו”.  מונעין  אין  לעצמו 
לנפוש, והגם שוינפש הוא תיבה אחת, מ”מ התרי קראי דבן אמתך והגר, מחלקים את הוינפש לשתים, שאם הם 
כאלו שמלו וטבלו אנו מצווים למונעם מכל מלאכה אפילו לצורך עצמם, ואם הם ערלים, אנו מצווים למונעם 

רק שלא יעשו מלאכה עבורנו.
אלא שעדיין גם אם אכן אפשר להביא קרא ד’וינפש’, אכתי צ”ב מדוע העדיפו הרמב”ם על פני קרא ד”למען 
ינוח” המוזכר בברייתא. וביאר הרדב”ז: “ומשום הכי נקיט רבינו האי קרא, חדא שהוא משוה בין עבדו לבהמתו. 
ינוח( כדאיתא בפרק  ותו, דאיכא לפרושי ביה שני הדינים, ולעולם עיקר סמיכותו עליה דהך קרא )דלמען 

הערל”. 
ינוח”, אליבא דר”ע היא, ולא קי”ל  ומרה”מ תירץ, דהך ברייתא דיבמות, דילפה לחיובא דעבד מ”למען 
כוותיה. דבכריתות ט,א )ויובא לקמן הערה 10( איתא, דנחלקו תנאים בדינו של גר תושב בשבת. דלר”ע אסור 
במלאכת עצמו כישראל ביו”ט )ומותר רק במלאכת אוכל נפש(, ולר”ש מותר לגמרי בכל המלאכות כישראל 
בחול. וביאר מרה”מ, דברייתא זו דיבמות ע”כ אזלא לשיטת ר”ע, שלדבריו הפסוק אכן מיירי באזהרת העבד 
והגר על עצמם. אבל לר”ש שגר תושב מותר לגמרי במלאכת עצמו, אין לומר ד”והגר” קאי על הגר עצמו, וע”כ 
לומר דאתי לאזהרת האדון שלא יעביד את שכירו ולקיטו. ומאחר ד”והגר” קאי על אזהרת האדון, שוב ליכא 
למימר ד”בן אמתך” דכתיב בהאי קרא על אזהרת האדון על עבדו שאינו מהול אתא, דמי גרע משכירו ולקיטו, 
ולמ”ל קרא. אלא ע”כ דמיירי בעבד מהול, ולהזהיר את אדונו אפילו על מלאכות שעושה לצורך עצמו. וכיון 

דקי”ל כר”ש, פירש הרמב”ם את הפסוק כדאתיא לשיטתו.
גם  התימנים,  ובכתה”י  נוספת.  הלכה  הם  דברי הרמב”ם  והמשך  כאן מסתיימת ההלכה,  כתה”י,  בכל   )6
המשך דברי הרמב”ם מתחלקים לב’ הלכות, ומ”הואיל וגר תושב וכו’”, מתחילה הלכה נוספת. אולם ברמב”ם 

מהדורת הרב פרנקל הכל הוא הלכה אחת, וכך העתקנו משם.
7( מלשון הרמב”ם בהמשך ההלכה: “עבדים שלא מלו ולא טבלו”, נראה לכאורה לדייק, שעבד שמל אע”פ 
שעדיין לא טבל, חייב בשביתה. דאי אינו מחוייב בשביתה אלא ע”י מילה וטבילה, הו”ל לומר ‘עבדים שלא 
מלו או שלא טבלו’ )או כלשון המחבר שם ס”א: “אבל אם לא מל וטבל”, דמשמע דבעינן תרוויהו(. אמנם ממה 
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ולא  מלו  שלא  עבדים  אבל  בהן.  חייבין  שהעבדים  המצוות  את  לקיים  עליהם  וקיבלו 

שכתב כאן “עבדים שמלו וטבלו”, מבואר דבמילה או טבילה לחוד לא מתחייב. ואכן בשו”ת הרדב”ז שם כתב 
על לשון הרמב”ם בסיפא: “קי”ל מל ולא טבל כאילו לא מל )ראה יבמות מו,א( הילכך סיפא דקתני אבל עבדים 
שלא מלו ולא טבלו וכו’, לאו דוקא, אלא אפילו מלו, כיון שלא טבלו, עדיין אינם גרי צדק אלא גרי תושב, אם 

קבלו עליהם שבעה מצות בני נח”.
אמנם, בדינו של עבד זה שמל ולא טבל, נחלקו הפוסקים. דבאבנ”ז יו”ד סימן שנא אות ד’ כתב: “סבור 
הייתי לחדש ולומר, דאף דאינו גר עד שימול ויטבול, מ”מ במצות שבת שבמרה נצטוו, וזה היה קודם טבילה 
שהיה בשעת מתן תורה כדי לקבל הזאה, ועל שבת נצטוו במרה מקרא דכתיב ‘שם שם לו חק ומשפט ושם 
נסהו’. ובזוה”ק בא )מ,א( וז”ל, אימתי אתפרעו )היינו מילה ופריעה(, בשעתא, דכתיב שם שם לו חק ומשפט 
ושם נסהו. הנה כי תיכף שנגמר מילה שלהם, נצטוו על השבת. על כן לדורות נמי, תיכף לאחר מילה מצווה 
על השבת. ואף שבפסח אסור קודם טבילה כדיליף מקרא דתושב ושכיר כדאיתא ביבמות )עב,א(. שאני פסח 
שנצטוו במצרים עוד קודם מילה, כמו שפירש”י פרשת בא )יב,ו( שמלו באותה הלילה ועשו הפסח עוד קודם 
מילה. ע”כ הוראת שעה היתה, ואין ללמוד ממנו לדורות שבמילה יהיה מצווים בפסח. אבל שבת שלא נצטוו 
עד אחר מילה, כ”ש לפי הזוה”ק שתיכף בגמר מילה היה ציווי שבת כנ”ל, שפיר יש ללמוד מזה לדורות בגר”. 

וסיים בסוף אות ז’: “ולדינא, אם נאסר גר שמל ולא טבל במלאכת שבת, צע”ג”.
אכן השואל בשו”ת “בנין ציון” )עטלינגר( סימן צא, נשאל על מעשה שהיה בגוי שנתגייר ומל, ולא הספיק 
לטבול קודם שבת, הואיל ועדיין לא נתרפאה מילתו, האם אסור במלאכה. והרב השואל הורה, דלא זו בלבד 
שמותר, אלא שמחוייב לעשות מלאכה, שהרי גוי ששבת חייב מיתה, וכל שלא טבל עדיין נשאר בגיותו. ושאל 
להרי”י עטלינגר, אם הורה כהלכה. והשיבו, שבדק את מנהג הבי”ד בזה, ומצא שמחייבים אותו בשמירת שבת 
קודם הטבילה. ולבאר מנהגם, חידש כסברת האבנ”ז, דשבת שאני, הואיל ונצטוו עליה במרה אף שלא טבלו 
עדיין ורק מלו לגירות )ולהעיר, שמעשה זה התרחש בירושלים בשנת תר”ח, כשראב”ד ירושלים הגאון ר”ש 
סלנט שהה בוורשא אצל הגה”ק בעל חידושי הרי”ם, ולאחר מעשה שלחו לפניהם את השאלה, ושניהם הורו 
לאיסור מלאכה גם קודם הטבילה. וע”ע בזה, בקובץ “המאסף” שנת תרס”ה חוברת ד’ סימן מ’, עדות רי”מ 

טוקצינסקי(. 
אמנם, בשו”ת “שבט הלוי” ח”א סימן סג כתב: “כמדומני שלא יסתפק אדם מעולם, דהרמב”ם ‘מלו וטבלו’ 
דוקא נקט, דאם מלו ולא טבלו, כיון דגבי גר קי”ל . . דאינו גר עד שימול ויטבול, וכניסת עבדים ליהדות, הוא 
כמו כניסת גרים במילה וטבילה וקבלת מצוות, כמפורש כאן וברמב”ם פי”ד מאיסו”ב והוא מהש”ס שם, א”כ כל 
זמן שלא טבל, אפילו מל ה”ה כעבד ערל דאינו מצווה כלל במלאכת עצמו, אלא שאסור להאדון להניח לעשות 
מלאכת רבו”. וכן נראה להדיא בבה”ג סימן ח’: “גר שמל ולא טבל או שטבל ולא מל, הרי הוא כגוי לכל דבריו”.
והגאון מטשעבין בשו”ת “דובב מישרים” ח”א סימן ז’, הביא ראיה מירושלמי שלא כדברי האבנ”ז. דבעירובין 
פ”ד ה”ה נסתפקו, בגר שמל בע”ש וטבל בשבת משהאיר המזרח, אימתי קונה שביתה, האם בע”ש, או רק בשעה 
שטבל. ואי נימא דחייב בשביתה, ודאי שקנה שביתה בע”ש )אמנם ב”חבצלת השרון” לר”מ קרליבך, תשס”ח, 
דחה ראייתו, ע”פ מה שביאר שבמרה עדיין לא נצטוו על תחומין, אלא רק על המלאכות. א”כ תחומין שאני, 

ויתכן שמחוייב בכל המלאכות לבד מתחומין(. וראה הערה הבאה.
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טבלו8, אלא קיבלו עליהן9 שבע מצות שנצטוו בני נח בלבד, הרי הן כגר תושב שהוא גוי 

8( מבואר בדברי הרמב”ם, דיש שני מיני עבדים כנענים: האחד שמל וטבל, ומחויב במצוות כאשה. והשני 
שלא מל וטבל, שאינו מתחייב במצוות יתר על חיובו בז’ מצוות ככל בן נח. והנה בסוגיא הנ”ל ביבמות: “ת”ר, 
מקיימין עבדים שאינם מלין, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אין מקיימין”. ונתבאר ברש”י שם דאפילו 
שעה אחת אסור לקיים. ולפ”ז לכאורה יש להקשות, דהא קי”ל שהלכה כר”ע מחבירו, ולדברי ר”ע הרי אין 

מציאות כלל של עבד שלא מל וטבל, דאין מקיימין אותם כלל. 
אלא שע”פ המבואר לעיל בהערה 1, הרי העבד שאינו נימול שנחלקו בו ר”ע ור”י, הוא המצוין שם באות 
ה’, והוא סוג אחר מהעבד הערל שמדבר עליו הרמב”ם כאן. דהנה בהמשך הסוגיא שם איתא עוד )ופירש”י(: 
“אמר רבי יהושע בן לוי, הלוקח עבד מן העובד כוכבים ולא רצה למול, מגלגל עמו עד י”ב חדש, לא מל, חוזר 
ומוכרו לעובדי כוכבים. אמרוה רבנן קמיה דרב פפא, כמאן דלא כרבי עקיבא, דאי ר”ע האמר אין מקיימין. 
אמר להו רב פפא, אפילו תימא ר’ עקיבא, הני מילי היכא דלא פסקה למילתיה )דלא קיבל מעולם להתגייר 
ולא פסק מגיותו(, אבל היכא דפסקא למילתיה )בשעת לקיחתו ונתפייס להתגייר, ואחר כך חזר בו, מגלגלין, 
שמא יחזור ויתרצה( פסקא. שלח רבין משמיה דרבי אילעאי, וכל רבותי אמרו לי משמו )דרבי אלעאי(, איזהו 
עבד ערל שמותר לקיימו, זה שלקחו רבו על מנת שלא למולו. אמרוה רבנן קמיה דרב פפא, כמאן דלא כרבי 
עקיבא, דאי ר”ע האמר אין מקיימין. אמר להו רב פפא, אפילו תימא רבי עקיבא, ה”מ היכא דלא אתני בהדיה, 

אבל היכא דאתני, אתני”. 
וברמב”ם הלכות מילה פ”א ה”ו: “לקח עבד גדול מן העכו”ם, ולא רצה העבד למול, מגלגלין עמו כל שנים 
עשר חדש, יתר על כן, אסור לקיימו כשהוא ערל, אלא חוזר ומוכרו לעכו”ם. ואם התנה עליו מתחלה והוא אצל 
רבו העכו”ם, שלא ימול אותו, מותר לקיימו והוא ערל, ובלבד שיקבל עליו שבע מצות שנצטוו בני נח ויהיה 

כגר תושב. אבל אם לא קיבל עליו שבע מצות, יהרג מיד”. וכ”ה בשו”ע יו”ד סימן רסז ס”ד.
וכ”כ המ”מ כאן: “דעת רבינו, שעבד עכומ”ז האמור ביבמות, הוא עבד ואמה התושבים הנזכרים בכריתות 
כדברי ר”ש, ואותם הם שנחלקו רבי ישמעאל ור”ע שם בהחולץ אם מותר לקיימן. והעלו, שאפילו ר”ע מודה 
שאם התנה עם רבו כשלקחו שלא ימול, שמותר לקיימו. ואף אם לא התנה, מגלגל עמו י”ב חדש כנזכר שם 
ואין  אחד  יום  אפילו  עמו  מגלגלין  שאין  ספק  אין  כומ”ז,  בעובד  אבל  ביאה.  איסורי  פי”ד מהלכות  ומבואר 
מקיימין אותו, ולא נחלק רבי ישמעאל שמותר לקיים בביתו עובד כומ”ז, שאפילו חניה בקרקע אסורה לתת 
להם, וכל זה פשוט. אלא ודאי עבד ערל, זה הוא תושב הנזכר בכריתות, ונקרא עבד ערל מפני שאינו נימול”. 

וראה הערה הבאה.
9( הנה, בדברי הרמב”ם מבואר שדוקא כשקיבל העבד עכ”פ ז’ מצות ב”נ, רק בזה אסור לרבו לומר לו 
שיעשה מלאכה עבורו, ומשמע, הא הקונה גוי בקנין הגוף, אך לא קיבל ע”ע קיום מצות כלל )ובחו”ל שמותר 
לקיימו( מותר לרבו לצוותו על מלאכת רבו עכ”פ מדאורייתא )אמנם מדרבנן אסור כשאר אמירה לנכרי(. 

והמ”מ הביא מחלוקת הראשונים בזה.
ז”ל המ”מ: “דע, שיש שלשה מיני עבדים . . והשלישי, הוא עבד ערל שעובד כומ”ז שלו. ויש לי לבאר החלק 
השלישי, כגון השפחות הנכריות והישמעאליות העומדות בבית ישראל בגיותן, בלתי קבלת מצוות כלל. וכתב 
הרמב”ן ז”ל בספר תורת האדם )סוף שער ההוצאה( ז”ל: “אני אומר, עבד ערל עובד כומ”ז שלו, אינו גר תושב 
ואינו בכלל איסור, לא הזכירה תורה אלא תושבים, שהרי קבלו עליהם שבע מצוות, והזהירה תורה על שביתתו 
בשבת לצורך ישראל, אבל אלו אינם בכלל, ע”כ. וכן נראה מדברי רבינו בביאור. אבל הרשב”א ז”ל כתב, שכל 

עבד ערל אפילו עכומ”ז במשמע”.
והרמב”ן הנ”ל, בא בדבריו אלו לחלוק על הבה”ג )הלכות אבל סימן כא( שכתב: “אמר רבא, מת ביו”ט 
ראשון יתעסקו בו עממין, ומאי עממין, גוים. אבל עבדים לענין מלאכה דשבת ויו”ט איתקוש למרייהו, דכתיב 
להו  אסור  למעבד,  למריה  ליה  דאסור  מלאכה  כל  ואמתך’,  עבדך  ובתך  ובנך  אתה  מלאכה  כל  תעשה  ‘לא 
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למיעבד, ואי קברי מחינן להו”. ומשמע מדבריו, דכל העבדים בכלל, ולכן אין להשתמש בעבדים כלל לצורך 
קבורה, אלא בגוים סתמא. וע”ז פליג הרמב”ן, וס”ל דעבד שלא קבל ע”ע מצות כלל ואינו כגר תושב, אינו 
בכלל האיסור. ומסיק המ”מ, שלדעת הרמב”ם והרמב”ן דינם של עבדים אלו כנכרים גמורים, ולכן “צרכי חולה 
שאין בו סכנה שנעשין על ידי נכרים, וכן מת ביום טוב ראשון שנקבר על ידי נכרים, הכל מותר ע”י עבדים 

אלו הנכרים”.
וכאמור בדברי המ”מ, הרשב”א בעבוה”ק כתב ג”כ כבה”ג, ובתשובות ח”א סימן נט הביא ראיה לשיטתו: 
“דלא אסרה תורה אלא משום ששביתתו עלינו במלאכתנו דומיא דשור וחמור, דמחד קרא נפקי, דכתיב ‘ינוח 
שורך וחמורך וינפש בן אמתך’. ומה שור וחמור אנו מצווין עליו, אף עבדנו אנו מצווין עליו, ואפילו בשלא 

קבל עליו שבע מצות, דהרי הוא כשור וחמור” )וראה משנה ידים פ”ד מ”ו(. 
לי דכתביה רחמנא,  “דאם איתא דבעבד תושב בלבד הכתוב מדבר, למה  עוד הוכיח הרשב”א כשיטתו: 
תיפוק לי מגר תושב, דאטו מיגרע גרע. אלא כשהוא כבוש תחת ידינו, ריבה בו הכתוב אפילו שאינו תושב”. 
ובמ”מ תירץ קושיא זו: “ואני אומר, אין מזהירין מדין ק”ו. ועוד, שאין זה ק”ו, שהייתי אומר חסה התורה על 
ממונן של ישראל, שלא יהא עבדו הקנוי לו בטל ממלאכה )ודוקא מי שאינו עבד של ישראל אסור, וכיון שאין 

ללומדו מגר תושב( לפיכך הזהירה תורה ואסרתו”.
ועל תירוצו הראשון של המ”מ הקשה ר”י פערלא בפירושו לרס”ג עשה לד-לז: “דבריו ז”ל תמוהים אצלי 
. . דהרי לא הזכיר הרשב”א שום ק”ו בדבריו, אלא כתב דתיפוק ליה מגר תושב דאטו מיגרע גרע . . וכוונתו 
פשוטה, לומר דהעבד התושב הרי הוא גופיה גר תושב ממש הוא, אלא שיש לו ג”כ מעלה במה שהוא כבוש 
תחת יד רבו, וא”כ פשיטא דבכלל גר תושב הוא, דבמה שנתוסף עליו מעלה זו שהוא כבוש תחת ידו, לא גרע 

מגר תושב בעלמא”.
ומתירין אפילו  “יש חולקין  דז”ל:  ליישב קושית הרשב”א באופן אחר,  נראה שבא  ומדברי ה”לבוש” שם 
בעבד גוי שלא קבל עליו שום מצוה, שאינו אלא כשאר גוי דעלמא . . ומה שאמרה התורה ‘וינפש בן אמתך’, 
נ”ל שהם מפרשים דמיירי בעבד תושב . . ותרוויהו צריכי, עבד תושב, לאשמעינן דאע”פ שהוא תושב וקבל 
עליו קצת מצות, והוא גם קנוי לישראל, אינו אסור אלא במלאכת ישראל, אבל מלאכת עצמו מותרת לו. וגר 

תושב, לאשמועינן אע”ג דאינו קנוי לישראל, אסור לעשות מלאכת ישראל”.
“וכתב  וכדלקמן:  שבשו”ע,  ההלכה  פסק  להבנת  הנצרכים  מדבריו  חלק  ונעתיק  זה,  בדין  האריך  והב”י 
הרא”ש, גר תושב פירש רש”י שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, ומחלל שבת כעובד עבודה זרה. וקשה, 
דאם כן נפישי להו משבע מצות. ונראה דמיירי בגר תושב שנתגדל בביתו כמו שכירו ולקיטו ועושה מלאכה 
לצורך ישראל דומיא דבן אמתך, ועל זה הזהירה תורה שלא יעשה מלאכה של ישראל בשבת לבשל או להדליק 
לו את הנר, עכ”ל . . ולענין עבדים שלא קבלו עליהם שום מצוה אלא עדיין הם גוים גמורים, כתב הרב המגיד 
שם שדעת הרשב”א דכי אמרינן . . וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבר, כל עבד ערל במשמע ואפילו 
לא קבל ]עליו[ שום מצוה. ולפי זה צרכי חולה שאין בו סכנה דקיימא לן אומר לגוי ועושה, וכן מת ביום טוב 
ראשון דקיימא לן יתעסקו בו עממין, אסור לומר לעבד ישראל אפילו הוא עובד עבודה זרה, דלא דאמי לשאר 
גוים דלא מיתסרא אמירה דידהו אלא משום שבות דרבנן והם התירוהו בדברים אלו, אבל מלאכת עבד ישראל 
שהוא מוזהר עליה מן התורה, ודאי לא הותרה בדבר שאין בו פיקוח נפש. וכן כתב הר”ן . . ונמוקי יוסף . . 
וכן נראה מדברי רבינו ירוחם . . וכתב הגאון מההר”י אבוהב ז”ל בשם הרשב”א, דנראה דאפילו לישראל אחר 
שאינו רבו אסור, דעבד ערל כגר תושב ומה גר תושב אסור אף על פי שאין רשותך עליו אף עבד ערל כן. 
אבל מדברי הרמב”ם נראה דכל שלא קבל עליו שבע מצות כיון דגוי גמור הוא אינו מוזהר עליו מן התורה, 
וכתב הרב המגיד שכן דעת הרמב”ן, ולפי זה צרכי חולה שאין בו סכנה וכן מת ביום טוב ראשון הכל מותר 
לומר לעשות לעבדי ישראל שהם גוים גמורים שלא קבלו עליהם שבע מצות, כשם שמותר לאמרו לשאר גוים 
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דעלמא. ולזה נראה שהסכים הרב המגיד. ומדברי סמ”ג והתרומה והגהות מרדכי פ”ק דשבת, נראה דסבירא 
להו כדעת הרשב”א. שכתבו וז”ל: והישראל מותר להניח עבדו לעשות מלאכתו לעצמו של גוי ואין כאן איסור 
למען ינוח עבדך, כדאמרינן פרק ארבעה מחוסרי כפרה, עבד ואמה עושין מלאכה לעצמן כישראל בחול. וסיים 
בה סה”ת וגם מהתם משמע, דוקא לעצמן אבל לישראל אסור, ואיסור למען ינוח עבדך היינו למען ישראל 
עכ”ל. ודעת רבינו נראה שהוא גם כן כדעת הרשב”א שכתב אבל לא מל וטבל אפילו קבל שבע מצות וכו’ אבל 
אסור במלאכת רבו, משמע דבין קבל ז’ מצות בין לא קבל דינם שוה. וכתב הרשב”א בתשובה . . ואפשר עוד 
שאין גר תושב אסור במלאכת ישראל אלא כשיש שם אמירה דישראל, אבל בלא אמירה דישראל מותר. ואפילו 
עושה על דעת ישראל, דאף הוא אינו עושה אלא אדעתא דנפשיה, כיון שאינו כבוש תחת ידינו. והוא הדין 
לעבד ואמה במלאכת ישראל שאינו אדוניו, לפי שאף הם במלאכת ישראל דעלמא מדעת עצמן הן עושין, אבל 

בשל אדון כיון שהם כבושים תחת ידו על דעתו הם עושים. וזה נראה לי נכון”.
ובשו”ע שם הביא את השיטות בזה להלכה: “אם לא קבל עליו שום מצוה, אלא עדיין הוא כותי גמור, דינו 
שוה לקיבל עליו שבע מצות. ולפ”ז צרכי חולה שאין בו סכנה, דקי”ל אומר לכותי ועושה, וכן מת ביום טוב 
ראשון דקי”ל יתעסקו בו עממין, אסור לומר לעבד ישראל אפילו הוא עובד עבודת אלילים, דכיון דמלאכת 
העבד אסורה מן התורה, לא הותרה בדבר שאין בו פקוח נפש. ויש חולקים ומתירים בזה . . ויש אומרים, שכל 
שלא קבל עליו ז’ מצות ב”נ, כיון דכותי גמור הוא, אין רבו מוזהר עליו. ולפי זה צרכי חולה שאין בו סכנה 
וכן צרכי מת ביום טוב ראשון, מותר לומר להם לעשותו”. ומפשטות דברי המחבר נראה, דיש ג’ שיטות בזה: 
א( הסוברים דעבד גוי גם אם לא קיבל עליו ז’ מצוות בני נח, שוה לגר תושב, והיא שיטת הרשב”א. ב( ה”יש 
חולקים ומתירין”. ג( הי”א דס”ל שאין רבו מוזהר עליו. ובביאור החילוק שבין שיטה ב’ )להלן: ‘יש חולקים’( 

ושיטה ג’ )להלן: ‘יש אומרים’(, מצינו ד’ ביאורים:
א( העו”ש שם סק”ה פירש, דהיש חולקין: “היינו דוקא אחרים )מותר להם לומר לו(, אבל לא רבו”. ובסק”ט 
ביאר את דעת היש אומרים: “חידש המחבר בכאן, אע”ג דכבר כתב ויש חולקים ומתירין וכו’, דאפילו לרבו 
מותר לומר לעשות מלאכות אלו, וזה שסיים אין רבו מוזהר עליו”. נתבאר א”כ, שאכן יש בזה ג’ שיטות. יש 
שמשוין אותו לגמרי לגר תושב, שאפילו למי שאינו רבו אסור לומר לו שיעשה מלאכה עבורו )שיטה א’(. ויש 

שמתירין אפילו לרבו )יש אומרים(. ויש שמחלקין בין רבו לשאר ישראל )יש חולקים(.
ב( המג”א שם סק”ה כתב: “ויש חולקין. ס”ל כהיש אומרים שבסוף הסעיף שאינו אסור מה”ת, וצ”ע למה 
כפל הרב ב”י הדברים. והעו”ש כתב בזה, אבל לא מצאתי מקור לדבריו”. כלומר, שלא מצא בב”י ובראשונים 
דעה אמצעית שמחלקת בין רבו לשאינו רבו, ולכן דוחק ומפרש דאין כאן אלא ב’ שיטות, הרשב”א והרמב”ם, 

עד שנשאר בצ”ע מדוע חלקם המחבר לשלש שיטות.
ובביאור הגר”א שם ד”ה ויש חולקין, הסכים עם דברי העו”ש, ז”ל )והוספנו ביאור בסוגריים(: “ר”ל בנכרי 
גמור שכתב ששוה לעבד תושב, ומשמע דאפילו לישראל אחר אסור באמירה כמ”ש )ב”י( בשם מהר”י אבוהב, 
דכריתות  וההיא  ביבמות.  כמ”ש  רבו  על  אלא  הזהירה  לא  דהתורה  ומתירים,  חולקים’(  )ה’יש  חולקים  וע”ז 
לעצמן  בשבת  מלאכה  עושין  התושבים,  ואמה  עבד  ואחד  תושב  גר  אחד  אומר,  )“ר”ש  תושב  לגר  דמדמי 
כגר תושב(, שם בעבד תושב דוקא כמו  ישראל  כישראל בחול”, דמשמע שעבד אסור לעשות מלאכה לכל 
שמבואר שם. וא”כ, צרכי חולה כו’ מותר לישראל אחר לומר לו כל שאינו רבו, וז”ש ויש חולקים כו’, ר”ל על 
מה שכתב אפילו הוא עובד אלילים כו’, וכ”כ בעולת שבת, אף על גב שבב”י לא הביא חולק ע”ז”. ועל דברי 

המחבר בדעת היש אומרים, כתב: “ר”ל דלדעה זו מותר אפילו לרבו לומר לו, משא”כ ליש חולקים הנ”ל”.
ג( הא”ר שם סק”ג כתב )והוספנו ביאור בסוגריים(: “יש חולקין ומתירין בזה דייקא, והיינו במה דסיים 
)המחבר( דעובד עבודת אלילים )נמי אסור לומר לו שיעשה מלאכה, בזה מתירין היש חולקים(, אבל כשאין 
)וכיון שקיבל ע”ע שלא  ז’ מצות( אסור, דמחלל שבת כעובד אלילים  )אע”פ שלא קיבל ע”ע  עובד אלילים 
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כישראל  ומותרין לעשות מלאכה בשבת לעצמן בפרהסיא,  בא”י10,  שקיבל רשות לדור 

לעבוד ע”א, ה”נ אסור לחלל השבת(, והוא דעת רש”י )יבמות מח, ב( שהביא ב”י. ואח”כ כתב, ויש אומרים כל 
שלא קיבל ]עליו[ שבע מצות וכו’, ר”ל שאף שאין עובד אלילים, מ”מ כיון שלא קיבל ז’ מצות, מותר. והוא 

דעת הרא”ש בב”י )דהקשה על רש”י ששבת אינה מז’ מצוות דא”כ נפישי להו(. כנ”ל ונכון”.
ד( בשו”ת “בית יהודה” )ר”י עיאש ת”ס - תקכ”א( סימן יג ביאר, בהקדם מה שחידש שם שהרשב”א הבין 
בדעת הרמב”ם, דאף עבד שקיבל עליו ז’ מצוות רק רבו מוזהר שלא יעשה לו מלאכה, אבל לאחרים שרי )וכפי 
שיבואר בהערה 14(. ועפ”ז ביאר דהיש חולקין מיירי אף בקיבל ע”ע ז’ מצות, וס”ל דישראל שאינו רבו, מותר 
לומר לו לעשות מלאכה, דלא אסרה תורה אלא לרבו. וז”ל שם: “מעתה יוצא לנו ישוב בס”ד בלשון השו”ע. 
דבתחלה סתם כדברי הרשב”א ז”ל, דאין חילוק בין עבד תושב לעבד עובד עכו”ם . . ואח”כ כתב ויש חולקין 
נח, אבל עבד  ז’ מצות בני  ומתירין בזה, דמשמע דהיא סברת הרמב”ם דס”ל דוקא עבד תושב שקבל עליו 
עובד עכו”ם דינו כעכו”ם בעלמא שאינו עבד. וזה תימה, דהא לקמיה בסמוך הזכיר סברא זו . . והם דברים 
כפולים. ולדרכינו ניחא, דאליבא דהרשב”א ז”ל כפי מה שהבין בדברי רבינו )הרמב”ם(, אין איסור כלל אפילו 
בעבד תושב אלא למלאכת רבו, אבל במלאכת אחרים מותר אפילו באמירה, וע”ז כתב ויש חולקין ומתירין 
בזה )כלומר, שזוהי שיטת הרמב”ם המתיר לאחרים לומר לו( . . אבל על החילוק שיש בין עבד לעבד )כדעת 

הרמב”ן דלעיל(, בזה לא דיבר השו”ע עד לבסוף ביש אומרים בתרא”.
ו”באר הגולה”, ציין על היש חולקים: “רמב”ם והרמב”ן והרה”מ לדעת הב”י”. ועל היש אומרים: “הרמב”ם 
מרן  שנחלקו  ז”ל  הרב  מצא  אנה  ידענא  “לא  ע”ד:  כתב  סק”ד  המאמ”ר  אך  אבוהב”.  מהר”י  לדעת  והרמב”ן 

ומהרי”א ז”ל בפירוש דברי הרמב”ם והרמב”ן בזה, גם לא ידענו החילוק שיש בין ב’ דעות אלו לדעתו ז”ל”.
ז’ מצוות אינו ענין  והנה בשו”ע הרב מהדו”ב לסימן רנב, ס”ל בדעת הרמב”ם דלא כמ”מ, אלא “דקיום 
לאיסור מלאכה בשבת”, והיינו כשיטת הרשב”א הנ”ל. וראה בהערה הבאה. וראה “לקוטי שיחות” חלק לא ע’ 

126-7, שהאריך לבאר את שורש מחלוקתם של המ”מ ושו”ע הרב.
והנה בדורות הקודמים שעדיין היתה העבדות מצויה, היה שאלה זו נוגעת למעשה, שהרי זהו גדרם של 
העבדים שהיו קנויים קנין הגוף לישראל. אך למעשה אין נפק”מ בד’ הפירושים שבשיטה ב’, שהרי כבר כתב 
הב”ח והא”ר שם, שיש להחמיר כסברת הרשב”א, ולאסור בכל עבד. וכ”פ המשנ”ב שם סקט”ו: “ועיין בא”ר 
שהביא בשם כמה פוסקים, דלמעשה יש להחמיר כסברא הראשונה”. ומ”מ כתב בבאה”ל שם ד”ה וי”א: “ומ”מ 
הרמב”ם  דעת  שהוא  הזה  כי”א  הלכה  דשמא  אחד,  ספיקא.  לספק  זה  לדון  דיש  אפשר  אחר,  ישראל  לענין 
והרמב”ן והרה”מ, וגם דשמא הלכה כהיש חולקין למעלה שדעתם ]כפי מה שביאר העו”ש והגר”א והנה”ש[ 

דלישראל אחר בודאי מותר”.
וכן ס”ל לרוב הראשונים. אך כבר  10( מדברי הרמב”ם עולה, שגר תושב מותר במלאכת עצמו בשבת, 
הזכרנו דברי רש”י, שעל דברי הברייתא דיבמות הנ”ל: “והגר, זה גר תושב”, פירש: “שקבל עליו שלא לעבוד 
עבודת כוכבים ואוכל נבלות, והזהירו הכתוב על השבת, דמחלל את השבת כעובד עבודת כוכבים”, והרי ע”ז 

היא מכלל הז’ מצות שנצטוו עליהן. 
)סד,ב(  זרה  עבודה  ובמס’  מז’ מצות,  להו  נפישי  “א”כ  והקשה:  דבריו,  הביא  לח  סימן  פ”ד  וברא”ש שם 
משמע, שבז’ מצוות שקבלו עליהם בני נח, מיקרי גר תושב. ועוד, דאמרינן בפרק ארבע מיתות )סנהדרין נח,ב( 
בן נח ששבת חייב מיתה, ומשמע התם בחול וכ”ש בשבת. ובפרק ד’ מחוסרי כפרה )כריתות ט,א( משמע, דגר 
תושב אינו מוזהר על השבת”. והיינו דבכריתות שם איתא: “ת”ר, גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו, 
כישראל בחולו של מועד. ר”ע אומר, כישראל ביו”ט. ר’ יוסי אומר, גר תושב עושה בשבת לעצמו כישראל 
בחול. ר”ש אומר, אחד גר תושב ואחד עבד ואמה התושבים, עושין מלאכה בשבת לעצמן כישראל בחול”. 
ועוד ראשונים  וכן הקשו התוס’  ולחד לישנא בגמרא שם, אהא אמר רב אדא בר אהבה שם, דהלכה כר”ש. 

ביבמות שם.
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ובביאור רי”פ על הרס”ג שם, יישב את קושית הראשונים מהך דכריתות: “דבאמת במכילתא פרשת משפטים 
שם, מסיים בה )בברייתא ד”והגר, זה גר תושב”(, ‘הא מה ת”ל והגר זה גר תושב, הרי הן בשבת כישראל ביום 

טוב’. ובפסיקתא זוטרתא שם הגירסא, ‘שהוא בשבת כישראל ביום טוב’, עי”ש. 
. ורש”י נקט אליבא דתנא קמא ור”ע, אי משום דסבירא   . וא”כ מבואר דהך ברייתא כרבי עקיבא אתיא 
ליה דהכי הילכתא, אי משום שראה במכילתא דהך ברייתא רבי עקיבא היא” )וע”ע בדבריו מה שיישב על ב’ 

קושיות קמאי(. 
אבל הרמב”ם ושאר הראשונים פירשו, דמה שאמרו בברייתא דגר תושב מצווה בשביתה, היינו שאסור 
לישראל לשוכרו שיעשה מלאכה עבורו, אך במלאכת עצמו מותר. ואפילו בעושה מלאכה לישראל, כל שלא 
שכרו לכך, אין זה אלא אמירה שאסורה רק מדרבנן. ז”ל הרא”ש שם: “נראה, דמיירי בגר תושב שנתגדל בביתו 
כמו שכירו ולקיטו, ועושה מלאכה לצורך ישראל דומיא דבן אמתך, ועל זה הזהירה תורה שלא יעשה מלאכה 

של ישראל בשבת, לבשל או להדליק לו את הנר”. 
ועל מה שפסק הרמב”ם ושאר ראשונים כר”ש, דגר תושב מותר במלאכת עצמו, הקשה ר”י פערלא שם )ד”ה 
והנה לענין הלכה(: “יש לתמוה על זה, דבגמרא שם בסוגיא דכריתות אמרינן לעיל מינה, ת”ר, גר בזה”ז צריך 
שיפריש רובע לקנו )ראה ר”ה לא,ב(. אמר ר”ש, כבר נמנה עליו ריב”ז ובטלה מפני התקלה. אמר רב אידי בר 
גרשום אמר רב אדא בר אהבה, הלכה כר”ש. ואיכא דמתני לה )להא דהלכה כר”ש( על הדא, דת”ר גר תושב 

מותר לעשות מלאכה לעצמו בשבת כישראל בחול המועד, רבי עקיבא אומר וכו’ עי”ש. 
ומבואר מזה, דלל”ק לא איתמר בפלוגתא דברייתא בתרייתא הלכתא כמאן, וממילא ודאי דאית לן למימר 

דהילכתא כת”ק כבכל מקום, אלא דלל”ב איפסיקא הילכתא כר”ש. 
והנה בפי”ג מהלכות איסורי ביאה ה”ה, פסק הרמב”ם בההיא דברייתא קמייתא, הלכה כר”ש עי”ש, והיינו 

כל”ק דגמרא, דרב אידי דפסק הלכה כר”ש, אפלוגתא דההיא ברייתא קאי.
 וא”כ בפלוגתא דאידך ברייתא, הול”ל דקיימא לן כת”ק, ואיך פסק בהלכות שבת שם גם בהך דינא הלכה 
כר”ש כלישנא בתרא, ונמצאו דבריו ז”ל סתרי אהדדי, דפסק כתרווייהו לישני דגמרא שם, והרי מיפלג פליגי 

אהדדי, ואי הילכתא כהך לישנא, לית הילכתא כאידך. וצריך עיון בזה כעת”. 
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בחול 11. ואין מקבלין גר תושב, אלא בזמן שהיובל נוהג12. אלא שלכאורה יש להקשות: 
הואיל וגר תושב עושה מלאכה לעצמו בשבת, וגר צדק הרי הוא כישראל לכל דבר13, אם 

11( לכאורה צריך ביאור, מה טעם הוספת הרמב”ם, שאופן עשיית המלאכה המותר לעבדים שלא מלו 
ולא טבלו, הוא “בפרהסיא כישראל בחול”. ובפשטות נראה שהמקור להוספה זו הוא בברייתא בכריתות )הנ”ל 
הערה 10(, שלת”ק גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו כישראל בחולו של מועד )ופירש”י: בדבר 
יוסי ור”ש כישראל בחול. וע”ז אמר שם רב אדא בר  האבד(, ולר’ עקיבא כישראל ביו”ט )אוכל נפש(, ולר’ 
אהבה )לחד לישנא( דהלכה כר”ש. וא”כ מובן שזהו מקורו של הרמב”ם במה שהוסיף כאן “כישראל בחול”, 
שבזה פוסק כר”ש ושולל את שאר השיטות. אולם לכאורה אין טעם זה מספיק, שהרי מאחר שהרמב”ם לא 
הביא את שאר הדיעות, הרי גם אם היה כותב בקיצור “ומותרין לעשות מלאכה בשבת לעצמן” היה פשוט 

שכוונתו לכל סוגי המלאכה )ולא רק אוכל נפש או דבר האבד(.
ועוד, דכד דייקת שפיר, אי אפשר לומר שכוונת הרמב”ם כאן לפסוק כר”ש, שהרי מוסיף תיבת “בפרהסיא”, 
שאינה בדברי ר”ש. ומשמע דמש”כ כישראל בחול, הוא נתינת טעם לא רק על סוג המלאכה )שאינה רק בדבר 
האבד או באוכל נפש(, אלא על אופן עשיית המלאכה שמותר אפילו בפרהסיא. וצ”ב מדוע הוצרך הרמב”ם 
להוסיף זאת, שההיתר לעשיית מלאכה הוא גם בפרהסיא, ומשום כך להוסיף גם טעם והסברה בזה, שההיתר 
 .  . בפרהסיא הוא כישראל בחול )ודוחק גדול לומר, שבזה רוצה הרמב”ם לשלול טעות, ש”לעשות מלאכה 

לעצמן”, היינו כשהעבד בפני עצמו, בצנעא(.
ויש לומר, דהנה מצב זה של עבדים שלא מלו ולא טבלו, אינו מצב רצוי לעבד. דעבד ברשות ישראל או 
נלקח מן העכו”ם, צריך שיכנס ל”כלל עבדי ישראל” ע”י מילה וטבילה )וכשלא רצה העבד מגלגלין עמו כל י”ב 
חודש עד שימול ויטבול, ואסור לקיימו יתר על כן כשהוא ערל, וכמבואר בהלכות מילה פ”א ה”ו ואיסו”ב פי”ד 
ה”ט(. ונמצא, שמצב זה של עבד שלא מל וטבל, הוא רק כעין הכנה שיבוא לכלל עבדי ישראל הכשרים ויהיה 
עבד בשלימות. ובמילא קס”ד שעשיית מלאכה שלו כל זמן שלא מל וטבל, צ”ל באופן שלא יסתור ויבלבל את 
מצב ההכנה לתכליתו, שיכנס לכלל כשרי עבדי ישראל. ובמילא מסתבר שגם במלאכה שעושה לעצמו, יעשה 
דוקא בצנעא ולא בפרהסיא )וע”ד שאמרו בשבת קלט,א. לגבי קטן דילמא אתי למסרך אחר מנהגו כשיגדיל, 
וביאר בתרומת הדשן פסקים סס”ב “דקפיד רחמנא, שלא ירגיל אותו לעבור עבירות וכשיגדיל יבקש לימודו”(. 
ואפשר שזה קמ”ל הרמב”ם, דלא חיישינן לכך בעבד. ובסגנון אחר קצת, דקס”ד לומר, שלאחר שימול ויטבול 
ויתחייב במצוות, כולל שמירת שבת במילואה, יש לחשוש שיאמר ד”אשתקד” אף שלא עשה מלאכה בשביל 
רבו בשבת, עשה בשביל עצמו בפרהסיא, “עכשיו נמי אעשה כו’” )וכמו שמצינו כמה גזירות חכמים כיו”ב, 

וראה סוכה מא,א. וש”נ. וראה פסחים צב,א. ורמב”ם הלכות קרבן פסח פ”ו ה”ז(. 
ולכן מוסיף כאן הרמב”ם שמותר לו לעשות מלאכה בפרהסיא, ואין חוששים למצב שיבוא בעתיד לאחר 
שימול ויטבול. )ואין זה דומה לקטן שאסור במלאכה הגם שאינו חייב כעת במצוות, כיון שהקטן הוא בגדר 

תורה ומצוות אף קודם שהגיע לחינוך, ורק מחוסר זמן, משא”כ עבד שמחוסר מעשה של מילה וטבילה(.
אמנם בעומק יותר יש לומר, שדברי הרמב”ם הם בהתאם לשיטתו בגדר שביתת “בן אמתך והגר”, וכפי 

שיתבאר לקמן הערה 14.
12( ערכין כט, א: “ר”ש בן אלעזר אומר, אין גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג”. וכ”פ הרמב”ם גם 
בהלכות ע”ז פ”י ה”ו ובהלכות איסו”ב פי”ד ה”ח. ועיין בראב”ד שם, דס”ל דהא דאמרינן שאין דין גר תושב 
אלא בזמן שהיובל נוהג, היינו רק לגבי כמה דינים, אבל עצם דין גר תושב שפיר נוהג גם האידנא. ולכאורה 
לדבריו, ה”נ דס”ל שדיני שביתה שנתבארו כאן, נוהגים בו. וקצת יש להעיר, מדוע כאן לא פליג הראב”ד, שהרי 

הלכות שבת קודמות להלכות איסו”ב. 
13( כבר הבאנו לעיל את לשון הברייתא ביבמות: “כשהוא אומר ‘וגרך אשר בשעריך’ )ואתחנן ה,יד( הרי 
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כן במי נאמר וינפש בן אמתך והגר? גר זה שנצטוינו על שביתתו, הוא גר תושב שהוא 
לקיטו ושכירו )פועל קבוע( של ישראל כמו בן אמתו14,שעליו הזהירה התורה שלא יעשה 

גר צדק אמור”. ובהערה 2 הבאנו את לשון הרא”ש בפירוש התורה )יתרו כ,י( שמבאר מדוע צריך ריבוי מיוחד 
לחייב גר צדק במצות השבת, טפי משאר מצוות, עי”ש.

14( יבמות שם: “והגר, זה גר תושב. אתה אומר זה גר תושב, או אינו אלא גר צדק. כשהוא אומר ‘וגרך אשר 
בשעריך’, הרי גר צדק אמור, הא מה אני מקיים והגר, זה גר תושב”. 

ולעיל הערה 10 הבאנו את דברי הרא”ש שכתב כמו הרמב”ם כאן: “נראה, דמיירי בגר תושב שנתגדל בביתו 
כמו שכירו ולקיטו, ועושה מלאכה לצורך ישראל דומיא דבן אמתך, ועל זה הזהירה תורה שלא יעשה מלאכה 
של ישראל בשבת, לבשל או להדליק לו את הנר”. ומבואר בדבריו, דשכירו ולקיטו בלחוד הוא שאסור לישראל 

לשוכרו למלאכה, הא ישראל בעלמא אינו אסור מהתורה לומר לגר תושב לעשות עבורו מלאכה.
וכן מפורש ב”מדרש הגדול” שם )הובא ב”תורה שלמה” שם(: “וגרך אשר בשעריך. אם בגר צדק הכתוב 
מדבר, כבר אמר )שלח טו,טו( ‘הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר’, הא מה אני מקיים וגרך, בגר תושב הכתוב 
מדבר. וגר תושב הוא מוזהר על השבת, והא תניא איזה הוא גר תושב, כל שקיבל עליו שבע מצוות בלבד, הא 
אינו מצווה על השבת. אם כן מה ת”ל וגרך, אלא זה גר תושב שהוא שכירו ולקיטו של ישראל, שלא יניחנו 

לעשות לו מלאכה בשבת, אבל לעצמו ומדעת עצמו עושה”.
אך הרשב”א חולק בזה, וז”ל בעבוה”ק בית מועד שער ה’ סימן ה’ )וראה גם בשו”ת ח”א סימן נט וח”ג סימן 
ערב, ובחידושיו ליבמות יח, ב(: “גר תושב שאסר הכתוב, יש מי שהורה שאינו אסור אלא בשנעשה שכירו של 
ישראל. ולא יראה לי כן, שמקרא מלא דבר הכתוב, ואפילו בשאינו שכיר אצל ישראל”. וכ”כ המאירי בביצה 
כב, א: “גדולי המחברים )היינו הרמב”ם( כתבו על עבד ערל וגר תושב, שמותרין לעשות מלאכה בפרהסיא 
לעצמן, א”כ לא נאסר להם אלא לעשות לרבן והוא הדין לישראל אחר, אלא שלרבו דבר תורה, ולאחר משום 
שבות . . אלא שהם פירשוה בגר תושב שהוא שכירו ולקיטו של ישראל, אבל גר תושב לחוד דינו כגוי. ואינו 

נראה, אלא אף גר תושב לבד, אסור מתורת עשה”.
והמ”מ פירש את דברי הרשב”א, ד”יש מי שהורה” הוא הרמב”ם, אך המ”מ גופיה ס”ל דאף הרמב”ם ס”ל 
ז”ל: “כתב רבינו, גר תושב שהוא לקיטו ושכירו. וכמדומה לי דלאו דוקא, אלא אפילו  כהרשב”א והמאירי, 
אינו שכירו, אסור מן התורה לומר לו לעשות מלאכה לצורך ישראל, שהרי כל שעושה אותה המלאכה בשביל 
שכירו  שכתב  ורבינו  עצמו.  מלאכת  בעושה  אלא  היתר,  מצינו  ולא  דבר,  באותו  כשכירו  הוא  הרי  ישראל, 
שסבור  לפי  ולקיטו,  שכירו  שכתב  רבינו  דברי  על  והשיג  בספרו,  ז”ל  הרשב”א  וכ”כ  בהווה.  דיבר  ולקיטו, 

שבדוקא כתב כן”.
וב”זיו המשנה” כאן, תמה על פירוש המ”מ בלשון הרמב”ם: “דהרי רבינו דייק בלשונו, ‘כמו בן אמתו’, דוקא 
שהוא שכירו הקבוע אצלו כמו בן אמתו, ודייק עוד שלא יעשה מלאכה לישראל “רבו” דייקא, ולא לישראל 
שאינו רבו. אבל בודאי לקיטו ושכירו דוקא קאמר . . אבל באינו שכירו בודאי לא שייך אזהרה על כל אחד 
ואחד מישראל למונעו מעשיית מלאכה כשעושה בשבילו”. אך מאידך, יש לדייק בלשון הרמב”ם איפכא, שהרי 
סיים “אבל מלאכת עצמו עושה”, ואם כוונתו לאסור רק במלאכת רבו, הלא שפת יתר הוא. אך להמ”מ ניחא, 

דר”ל דרק במלאכת עצמו מותר, אך במלאכת ישראל אף שאינו רבו, אסור. 
ומה שדייק מתחילת לשון הרמב”ם, כבר עמד ע”כ הרדב”ז שם וביארה, וז”ל: “גר תושב שכירו ולקיטו של 
ישראל כמו בן אמתו. וא”ת, דמשמע מהכא דגר תושב דעלמא שאינו לקיטו ושכירו של ישראל, עושה מלאכה 
לצורך ישראל. וכ”ת הכי נמי, והרי כתב הרב בעל מ”מ, ולפי מה שאמרנו עבד תושב וגר תושב אינם עושין 
מלאכה בשביל שום ישראל בין רבן בין שאינו רבן, וא”כ מאי איריא דנקט לקיטו ושכירו. וי”ל דלרבותא נקט, 
דאפילו לקיטו ושכירו עושה מלאכה לעצמו, דלא עדיף מבן אמתו, וזהו שכתב ‘כמו בן אמתו’, שלא יעשה 
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מלאכה לישראל רבו בשבת, אבל לעצמו עושה, ואפילו היה הגר זה עבדו, הרי זה עושה לעצמו. ומה שכתב 
ז”ל, שלא יעשה מלאכה לישראל רבו. לאו למימרא לישראל אחר שאינו רבו עושה, דהא ודאי ליתא, שהרי לא 
קבל עליו אלא ז’ מצות בני נח. ולהכי נקט רבו, פירוש אע”פ שהוא רבו ומזונותיו עליו, אפ”ה עושה לעצמו 

ואינו מצווה למונעו, אע”פ שיש לעבדו מזונות בריוח ויש לו בזה צד הנאה, אפ”ה עושה לעצמו”.
ובהערה 9 העתקנו תמצית דברי הב”י, שבסוף דבריו הביא דעת הרשב”א שהאיסור הוא רק לצוותו, אך 

בעושה מלאכה מאליו לא אסרינן, וראה אריכות דבריו ביתה יוסף.
ואף בשו”ע הרב מהדו”ב לסימן רנב, ביאר דלא כמ”מ. והוכיח באריכות, דמ”ש הרמב”ם ד”וינפש בן אמתך 
והגר, זה גר תושב שהוא לקיטו ושכירו של ישראל כמו בן אמתו”, כוונתו “דבדוקא נקט שכירו ולקיטו . . עיקר 
האיסור משום שהוא שכירו”. והטעם שרק “גר תושב שהוא לקיטו ושכירו של ישראל אסור בעשיית מלאכה 
לישראל”, ולא כל אינו יהודי שהוא שכירו ולקיטו, הוא מפני שצ”ל “שכירו ולקיטו דומיא דבן אמתו”, שזה 
מתקיים רק ב”גר תושב”. כי “קרא מיירי כשישראל שרויים על אדמתם . . ואזי אין מקיימים ביניהם עכומ”ז עד 
שיקבל ז’ מצוות, דמשום הכי נקרא גר תושב שמותר להושיבו בינינו”. וגר תושב “שנתיישב לגור על אדמת 
ידו  והוא כבוש תחת  לישראל לעולם  . מאחר שדעתו להשתקע ע”ד לעבוד   . ולקיטו  ישראל להיות שכירו 
ומוכרח בעבודתו הרי זה כעבד עולם לענין שבת . . ולפי שמושל בגופו להשתעבד בו, כמו בבן אמתו ממש . . 
הקפידה תורה עליו . . שלא לעשות לרבו בשבת”. עכ”ל שו”ע הרב )וא”כ המ”מ ושו”ע הרב נחלקו בשני דברים, 
הראשון אם לשיטת הרמב”ם רק עבד שקיבל עליו שבע מצוות אסור במלאכת ישראל, וכמבואר לעיל הערה 9. 

והשני המדובר כאן, האם איסור זה הוא רק בשכירו ולקיטו(. ועי”ש במהדו”ב באריכות. 
122 ואילך( דיש לומר בהסברת מחלוקת הרשב”א והרמב”ם,  וכתב ב”לקוטי שיחות” )הנ”ל חלק לא ע’ 

שנחלקו בגדר המצוה של “וינפש בן אמתך והגר”, שיש לפרשה בשני אופנים: 
א( דהוי פרט בשביתת הישראל, שאינה שייכת לבן האמה והגר עצמם. כלומר, ששביתת עבדו וגר תושב 

היא בכלל שביתת בעה”ב שלהם, דכאשר הם עושים מלאכה עבור ישראל, חסר בשביתת הישראל. 
ב( השביתה שייכת )גם( לבן האמה והגר תושב עצמם, שעבדו של ישראל וגר תושב השייך לו, חל חיוב 
על גופם להיות במצב של שביתה )“וינפש”( ביום השבת. אלא שאזהרת דבר זה אינה על העבד והגר תושב 
עצמם, אלא על הישראל, שהוא מוזהר שבן אמתו והגר לא יעשו מלאכה עבורו. כלומר, שבתור בעה”ב מוטלת 
עליו האחריות והחיוב לראות שעבדו וגר תושב השייכים אליו, ישבתו ]ואע”פ שאינם אסורים אלא במלאכת 
רבם, אבל לעצמם מותרים במלאכה, הרי זה משום שהחיוב דוינפש ואיסור המלאכה, אינו מחמת עצמם, שהרי 
וגר  ישראל  אינם מישראל שיחול עליהם חיוב שביתה, אלא רק מפני שייכותם לישראל, להיותם עבדו של 
תושב השייך לישראל, ולכן אסורים רק במלאכה עבור רבם, דהיינו בחלקם השייך לישראל, משא”כ כשעושים 

לעצמם שבזה אין שייכות לישראל, ואין זה נכנס בגדר העבדות שלהם, לא חל חיוב של שביתה[.
וזהו שורש החילוק בין דעת הרשב”א והרמב”ם:

לדעת הרשב”א, הזהירה התורה )בלשונו( “שלא לעשות מלאכתנו ע”י עבדינו ולא ע”י גר תושב”. דהיינו 
ששביתת עבד וגר תושב היא פרט ב”מלאכתנו”, בשביתת איש ישראל )“דומיא דשור וחמור דמחד קרא נפקי 
. . מה שור וחמור אנו מצווין עליו אף עבדנו אנו מצווין עליו”(. ולכן בעבד שכבוש תחת ידינו, הרי בעשיית 
מלאכה עבור רבו, הרי הוא מבטל שביתת רבו בשבת. ומטעם זה אסור לעבד ערל )וכן לגר תושב שאינו כבוש 
תחת ידינו( לעשות מלאכה אפילו לישראל אחר שאינו אדונו, כאשר הישראל מצווהו לעשות מלאכה עבורו, 
שאז הרי זה כאילו הישראל עושה מלאכה ע”י העבד והגר תושב. ורק כשאין הישראל מצווהו על המלאכה, 

מותר לו )מן התורה( לעשות מלאכה גם עבור ישראל.
משא”כ להרמב”ם, שביתת העבד והגר תושב שייכת להעבד והגר עצמם. ולכן האיסור הוא רק בגר תושב 
שהוא שכירו ולקיטו של ישראל, שהוא כבוש תחת ידינו, והרי הוא “כעבד עולם” )כנ”ל משו”ע הרב(. דכיון 
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לענין  תורת שביתת שבת,  עליו  נמשכת  לכן  בבן אמתו ממש”,  כמו  בו  בגופו להשתעבד  “מושל  שהישראל 
עשיית מלאכה לרבו. ולכן ס”ל לרמב”ם, שגם אם הגר תושב עושה מלאכה לישראל רבו שלא מדעת רבו, הרי 
זה אסור. כי אין האיסור מצד שביתת הישראל, אלא מצד שביתת הגר תושב עצמו. ולאידך, סתם גר תושב 
)שאינו לקיטו ושכירו של ישראל( העושה מלאכה לישראל, אפילו בציווי דהישראל, אין בזה איסור מן התורה. 

כי גר תושב כזה לא שייך שתומשך עליו תורת שבת )כיון שאינו “כעבד עולם” של הישראל(.
ובזה יש להוסיף ביאור בשינוי נוסף בין לשון הרמב”ם ללשון הגמרא: בברייתא שם בדברי ת”ק, הלשון 
הוא “גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו, כישראל בחולו של מועד, רע”ק אומר כישראל ביו”ט”. 
והיינו, ‘מותר’ שבדברי ת”ק קאי גם על דברי רע”ק. ואילו ר”י אינו אומר בקיצור )ע”ד לשון רע”ק( “כישראל 
בחול”, אלא מאריך “גר תושב עושה בשבת לעצמו כישראל בחול” . . וכן בדברי ר”ש “אחד גר תושב ואחד עבד 
ואמה התושבים עושין מלאכה בשבת לעצמן כישראל בחול”. וצריך ביאור, אמאי שינה הרמב”ם מלשונם של 
ר”י ור”ש )שפסק כמותם( עושין מלאכה בשבת לעצמן, וכתב “ומותרין לעשות מלאכה בשבת לעצמן” )כלשון 

הברייתא בדעת הת”ק ורע”ק(.
וע”פ הנ”ל יש לומר: הטעם ששינו ר”י ור”ש מלשון הברייתא לפני זה. משום שהחילוק בין דעתם לדעת 
ת”ק ורע”ק, אינו רק חילוק בכמות, כמה מלאכות הותרו להם )דלדעת ת”ק ורע”ק כו”כ מלאכות הן אסורות, 
ורק מלאכות אלו, לת”ק דבר האבד ולרע”ק מלאכת אוכל נפש, הותרו להם. משא”כ לר”י ור”ש, שכל המלאכות 
הותרו להם(. - אלא זהו אופן אחר של היתר, התלוי בהגברא )כפשטות לשונם(. דלת”ק ורע”ק, גר תושב ועבד 
עצמם אסורים במלאכה, גם במלאכת עצמו, אלא שהותר להם לעשות מלאכות מסוימות. משא”כ לר”י ור”ש 
הרי מלכתחילה אין שום איסור מלאכה עליהם, והאיסור הוא רק שלא לעשות מלאכה עבור רבו. ונמצא, דזה 
ש”עושין מלאכה . . לעצמן” אינו רק היתר, שמותרין לעשות מלאכה לעצמם, אלא ש”עושין מלאכה” לעצמן, 

שמלכתחילה אינם בגדר שביתת שבת.
ובזה מתורץ טעמו של הרמב”ם, שדייק בלשונו וכתב “ומותרין לעשות מלאכה בשבת לעצמן”. כי לדעת 
הרמב”ם, הא ד”וינפש בן אמתך והגר” שייך לבן האמה והגר עצמם כנ”ל, ולא )רק( מצד ביטול שביתתו של 

ישראל, הבעה”ב. וא”כ, עשיית מלאכה לעצמם הרי היא בגדר היתר - מותרין לעשות מלאכה בשבת לעצמן.
הש”ס  לשון  על  להוסיף  הרמב”ם  שהוזקק  במה   ,11 הערה  לעיל  מה ששאלנו  את  שם  ביאר  הנ”ל  וע”פ 
“ומותרין לעשות . . בפרהסיא”. והענין בזה, שהרי לשיטת הרמב”ם עבד זה )שדינו כגר תושב( אינו מופקע 
מעצם חיוב שביתה, ואדרבה, זה שעושה מלאכה בשבת, הרי זה כעין גדר היתר, “ומותרין לעשות מלאכה”. 
ולכן סלקא דעתך אמינא, דגם כשהותר לו לעשות מלאכה, הוא רק בצנעא אבל לא בפרהסיא, כדי שלא ייראה 
לו לעשות מלאכה אפילו  כן, אלא שמותר  ולכן הוזקק הרמב”ם להוסיף שאינו  שאין אצלו כל ענין השבת. 

בפרהסיא. 
שכוונתו  לומר  דיש  בחול”,  “כישראל  הוא  בפרהסיא  גם  שמותר  דהטעם  וכתב  הרמב”ם  שהמשיך  וזהו 
כפשטות לשונו, שלא בא לשלול דעת ת”ק ורע”ק )“כישראל בחוה”מ . . ביו”ט”(, אלא “כישראל בחול, ולא 
כנכרי”. והיינו שלא תימא דזה שהותר לו לעשות מלאכה לעצמו, הוא משום שהוא נכרי, שאינו בתורת שבת 
כלל )ורק שאסור לעשות מלאכה לישראל רבו, משום שביתת רבו(, אלא שטעם ההיתר למלאכת עצמו הוא 
“ישראל בחול”, דכמו שעשיית מלאכה ע”י ישראל בחול אינה משום שהגברא אינו בתורת שבת, אלא  ע”ד 
זה  חול(. הנה מעין  זמן  הוא  איסור מלאכה בשבת, אלא שעתה  יש עליו  אז  )דגם  “חול”  הוא  משום שהזמן 
הוא גם בעבד זה שדינו כגר תושב, שהגברא ישנו בתורת שבת, אלא שענין השבת אצלו היא רק בשייכות 
 למלאכת רבו, משא”כ בנוגע למלאכת עצמו, הרי הוא “כישראל בחול”. וכיון שבנוגע למלאכת עצמו הרי הוא
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מלאכה15 לישראל רבו בשבת. אבל לעצמו עושה16. ואפילו היה זה הגר תושב עבדו של 
הישראל, כל שלא מל וטבל, הרי זה עושה מלאכה לעצמו.

“כישראל בחול”, מובן שאין מקום לאסור עליו עשיית מלאכה בפרהסיא. ולאידך, אין זה מגרע כלל מזה שגם 
אצלו ישנה תורת שבת )בנוגע למלאכת רבו(. ולענין הלכה. בשו”ע שם ס”א: “אדם מצווה על שביתת עבדו 
שמל וטבל לשם עבדות וקבל עליו מצות הנוהגות בעבד, אבל אם לא מל וטבל, אלא קבל עליו שבע מצות 
בני נח, הרי הוא כגר תושב, ומותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו, אבל לא לרבו. ואסור לכל ישראל לומר לו 
לעשות מלאכה בשבת לצורך ישראל, ואפילו מי שאינו רבו”. ובמשנ”ב סק”ז ביאר על פי המג”א שם סק”ד 
וא”ר: “היינו מן התורה, דכיון דכבר קבל עליו שבע מצות, לכו”ע הוי דינו כגר תושב דאסרה התורה לישראל 

לעשות מלאכה על ידו”.
או  דרבנן,  במלאכות  אפילו  עליו  מצווין  אנו  אם  להסתפק,  “יש  מז:  סימן  ח”ד  רדב”ז  בשו”ת  כתב   )15
דילמא במלאכות דאורייתא דוקא. וי”ל, דכיון שהמלאכה היא לצרכנו, לעולם אנו מצווין על שביתתו. ודייקי 
לה ממתניתין )קכא,א( דקתני ‘נכרי שבא לכבות, אין אומרים לו כבה ואל תכבה, מפני שאין שביתתו עלינו’. 
הא עבד ששביתתו עלינו, אומרים לו אל תכבה, אע”פ שהיא מלאכה דרבנן, דהא קי”ל כרבי שמעון דאמר 
משאצל”ג פטור עליה, ואפילו בא לכבות מדעתו, כיון שהמלאכה היא לצרכנו”. ובמג”א שם סק”ג הביא דבריו 

להלכה.
וכן עולה מדברי הלבוש שם ס”ג: “וכל עבד שמצווה על שביתתו, אין העבד יוצא בחותם של מתכת . . לא 
מבעיא בעבד שמל וטבל שמוזהר בעצמו על השבת, אלא אפילו בתושב אסור מדרבנן, דהא הוי מלאכה זו 

שנושא אותו ברשות הרבים, מלאכת הבעל שהחותם שלו”.
אמנם, מחה”ש שם הביא את דברי התו”ש שחולק על המג”א, וז”ל התו”ש סק”ב: “מיהו נראה לי, דדין זה 
תליא באשלי רברבי. דלפמ”ש בסימן שה סקכ”ז דגבי בהמה לא שייך איסור שבות, ולפמ”ש שם גם דעת הטור 
הוא כן וכ”כ המג”א שם בפשיטות, ולפ”ז עבד ערל וכן גר תושב דלית בהו איסורא מצד עצמו, אלא שרבן 
מוזהר עליהם כמו שמוזהר על שביתת בהמתו, וכמו שכתב הרשב”א בתשובה דלא גרע משורו וחמורו, א”כ 
לענין איסור דרבנן, אין להחמיר בהו טפי מבהמה )אך ראה מחה”ש שם שדחה ראייתו זו(. והרדב”ז אפשר 
דס”ל כדעת הסמ”ג שם, דגם בבהמה שייך שבות . . ולפ”ז המג”א שכתב בסימן שה להתיר שבות בבהמה, וכאן 
סתם כהרדב”ז, זיכה שטרא לבי תרי”. ובמשנ”ב סק”ו: “ואפילו מלאכה דרבנן אסור ג”כ לעשות בשביל רבו, 

ויש מקילין בזה, אם לא הזהירו רבו בהדיא ע”ז, כיון שהוא רק מלאכה דרבנן”.
16( בספר “פנים יפות” כתב בביאור פסוק זה: “מ”ש וינפש בן אמתך והגר, היינו בשינוי הלשון ממה שאמר 
תחילה ‘ינוח שורך’. ענינו, מפני שבן האמה וגר תושב אינם אסורים אלא במלאכת רבם, אבל רשאין לעשות 
מלאכה לעצמם כמ”ש חז”ל, א”כ אין להם מנוחה אלא שהם לא יעשו עבודה לרבם, וזה לשון ‘וינפש’, שעושה 
מלאכה לעצמו כנפשו ורצונו ולא מחמת שיעבוד לרבו”. ולדבריו, דבבן אמתך לא נאמר בו מנוחה, מתבאר 
וטבל, דהוא שייך  ולא עבד שמל  ב”נ,  ז’ מצוות  רק  עליו  היינו שקבל  חז”ל ש’בן אמתך’  היטב הא דפירשו 

במנוחה כישראל. 
ובדקדוק לשון הרמב”ן שהובא בהערה 4, נראה שגם הוא ביאר כן את מקור דרשת חז”ל, ד”עבדך ואמתך” 
שבעשרת הדברות, בעבד שמל וטבל מיירי. דז”ל: “ועבדך ואמתך. העבדים שמלו וטבלו שחייבין בכל דיני 
השבת כישראל, כמו שאמר במשנה תורה ‘למען ינוח עבדך ואמתך כמוך’, ואלו חייבין בכל המצות כנשים”. 
ונראה כוונתו, דמהא דכתיב “כמוך”, ע”כ דמיירי בעבד שמחוייב במצות כאשה, והרי הוא מחוייב בשביתת 
השבת כרבו. וכשנצרף את דברי הפנים יפות לדברי הרמב”ן, נתבאר היטב טעמם של חז”ל, שפירשו את הפסוק 

שבפרשת יתרו על עבד שמל וטבל, ואת הפסוק שבפרשת משפטים בעבד ערל.
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הערות ועיונים בהלכות השגת גבול 
משו"ע אדמו"ר הזקן

יביא מס' הלכות בענין השגת גבול משו"ע אדה"ז / ידייק ויעיין בדבריו והמסתעף מזה / יבארם דבר דבור על אופנו 
/ ידון במקרים בזמנינו המשתלשלים מהלכות אלו 

 הרה"ח יוסף יצחק שי' סילברמן*
מנהל בית חב"ד המרכזי בעיר אלעד 

הלכות הפקר והשגת גבול1

י. במקום שלא זכו ארבע אמותיו2, אף על פי שנפל לו עליה או שפירש טליתו עליה, 
מותר לאחר להקדים לזכות בה בהגבהה.

* בהמשך למה שכתב בספרים הקודמים בענין הל' שמירת הגוף והנפש )שערי ישיבה 
ח"כ(, וקונטרס הל' מעקה )שערי ישיבה חי"ח(.

 1( טעם הסמיכות של הלכות השגת גבול להלכות הפקר: 

יש לעיין מדוע כתב אדמו"ר הזקן הלכות השגת גבול בסימן אחד עם דיני הפקר ]וראה 
להלן שאלה נוספת מדוע לא כתב רבינו הדינים של השגת גבול ביחד עם הדין של הסגת 

גבול הקרקע שכתב בהלכות גזלה וגניבה סעיף לב[.

וי"ל שזהו בהתאם למה שפסק בסעיף י' כאן שמעיקר הדין אין השגת גבול בהפקר 
ובמציאה וכשיטת רבינו תם ורק בעל נפש יחמיר לעצמו, לכן מדגיש בכותרת שישנם 
גבול  השגת  הלכות  וישנם  החפץ[  את  ולקחת  להקדים  מותר  ]שאז  הפקר  של  הלכות 

]בדבר שאינו הפקר, שאז יש מקרים שאסור לקנות את החפץ משום השגת גבול[. 
הזקן את הכללים מתי ארבע  ז ששם כתב אדמו"ר  זה הוא המשך לסעיף  2( סעיף 
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ממנו6  ונטלה  אחר5  ובא  בחררה4  המהפך  שעני  אוסרים  יש  זה,  הוא  עני3  איש  ואם 
נקרא רשע7 ויש אומרים שלא אמרו כן אלא כשמהפך אצל בעל הבית חררה בעד איזה 
שירות שישרתהו ובא אחר וקדמו, ]אז[ נקרא רשע מפני שהוא יכול להשתדל להשתכר כן 
במקום אחר אף שיהיה לו איזה טורח בהשתדלות עד שימצא מקום אחר כזה, מה שאין כן 

במציאה. וכן עיקר8. ומכל מקום, בעל נפש יחמיר לעצמו9.

אמותיו קונים לאדם ]במקום מופקר שאינו רשות הרבים[ ומתי אין ארבע אמותיו קונים 
לו ]בשדה חבירו ובמקום מופקר שהוא רשות הרבים[. 

3( מה הגדר של "עני":

ופשוט ש"עני" הוא לאו דוקא אלא הכוונה לכל אדם שיפסוק חיותו באם לא יקבל את 
החפץ/עבודה.

4( פירוש: משהתחיל אדם לזכות בחפץ כלשהו )"מהפך בחררה"(, אף על פי שעדין 
לא ביצע בו קניין פורמלי, אסור לאדם אחר לזכות בחפץ עד שהראשון יוותר עליו. ודין 

זה נובע מהדין של "לא תסיג גבול רעך" שבפרשת שופטים. 
5( אם בנו נקרא "אחר":

ראה בשדי חמד מערכת עיין ערך עני המהפך בחררה שכתב שבנו אינו נחשב "אחר" 
לענין זה ומותר לו להקדים ולקנות לפני מי שהוא זר. ועיי"ש.

6( האיסור הוא על הלוקח ולא על המוכר:

ראה בפרישה חושן משפט סימן רל"ז סעיף א וכן בפתחי תשובה שלומדים שהאיסור 
של הסגת גבול הוא על הלוקח ולא על המוכר. וכן משמע כאן שלומד אדמו"ר הזקן. 

7( אם נקרא רשע מן התורה או רק מדרבנן:

ראה פתחי תשובה חושן משפט סימן רל"ז סעיף א שהביא מחלוקת בזה שיש אומרים 
שלא נחשב רשע מן התורה, אך מסקנתו שנחשב רשע מן התורה וראה בשו"ת אדמו"ר 
הזקן סימן ט' נעתק להלן שגם אם נעמיד אותו על חזקת כשרות , אך לא יכול להיות שהוא 

גם רשע וגם אדם כשר וירא שמים . . 
8( כלומר גדר עני המהפך בחררה זה משום הסגל גבול בלבד ולכן רק כשהעני נמצא 
אצל בעל הבית שזהו כרגע ה"גבול" ויכול השני למצוא מקום אחר, אז אם הוא מקדים 
ולוקח מבעל הבית, נחשב זה כהסגל גבול, אך במציאה אין כאן הסגת גבול כי זה לא נחשב 

ה"גבול" שלו. 
9( להלן מספר נפקא מינות להלכה באם אומרים שהדין של עני המהפך בחררה הוא 

גם במציאה והפקר:
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אבל המחזר אחר דבר לקנותו בין קרקע בין מטלטלין ובא אחר וקדמו , ]אז[נקרא 
רשע, שהרי היה מוצא לקנות או למכור במקום אחר על ידי טורח והשתדלות10. אלא אם 
כן הוא קונה בזול גדול שאינו מצוי לקנות כך במקום אחר, אזי דינו כמציאה אם הראשון 

לא קנה עדין באחד מדרכי הקנין שהמקח נקנה בו: 

יא. וכל זה כשכבר פסקו הדמים הקונה והמוכר ואין מחוסרין אלא קנין , אבל אם לא 
הושוו עדין בפיסוק דמים11 שהמוכר רוצה בכך והלוקח רוצה בכך, מותר לאחר לקנות 
לו מעט דמים,  ויפסוק  שלא עשו חכמים תקנה להפסיד המוכר שכשיבוא אחד לקנות 

שו"ת אגרות משה חלק אבן העזר חלק א סימן צ"א:

תשובה זאת דנה במקרה של אדם שאירס בחורה )בצורה לא פורמאלית מצד ההלכה( 
ואחר כך בא אדם שני וגנב את לב הבחורה. השאלה היתה, האם במקרה זה חל איסור של 
עני המהפך בחררה? ר' משה קובע שבעיקרון, הנושא תלוי במחלוקת רש"י ור"ת- זאת 
אומרת, לפי רש"י האיסור של עני המהפך בחררה רלוונטי גם במקרה זה. אמנם, לפי רבינו 
תם, היות שזה גם מקרה של חפץ מיוחד, שאי אפשר להשיגו במקום אחר, אזי אין איסור 

של עני המהפך בחררה.

אם הדין יהיה גם בעשיר המהפך בחררה.

אם האיסור זה רק על הקונה או גם על המוכר, לפי רש"י רק על הקונה לפי רבינו תם 
גם על המוכר.

האם מותר לעקוף את התור?

לכאורה העומד בתור הוא כמו עני המהפך בחררה ויהיה אסור לעקוף את התור. ואם 
יש הרבה מכוניות על הכביש שעומדים בפקק, ורוצים לעקוף את כל המכוניות, יש לעיין 

אם בזה שייך דין הנ"ל או שיכול לעקוף את כל המכוניות.
10( כאן כתב אדמו"ר הזקן "טורח והשתדלות" עם אות וא"ו המחלק ביניהם ואילו 
"טורח"  המילה  בעזהי"ת בפשטות שכאן  לפרש  ונראה  "טורח בהשתדלות".  כתב  לעיל 
על מה שכתב  מוסב  "השתדלות"  המילה  ואילו  "לקנות"  זה  לפני  על מה שכתב  מוסב 
"למכור" כי הרי כתב שתי דוגמאות: "לקנות או למכור". ואילו לעיל זה מוסב על מה 
"טורח  כותב  זה  על  ולכן  אחר.  במקום  להשתכר  להשתדל  יכול  שהיה  זה  לפני  שכתב 

בהשתדלות". 
11( ראה שו"ת צמח צדק חושן משפט סימן לז שכתב שעד כאן לא בעינן בעינן פיסוק 
דמים כדי שאם לא עשו פיסוק דמים יהיה מותר למישהו אחר להקדים ולקנותו, אלא 
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יצטרך למכור לו אם לא יהיה רשאי שוב שום אדם לבוא לקנותו. ואפילו אם המוכר הוא 
נוכרי12, לא חלקו חכמים. אבל אם הושוו בפיסוק דמים, אסור לאחר להוסיף בדמים אפילו 

המוכר הוא ישראל, אלא אם כן הלוקח הוא נוכרי.

גבול  להשיג  שלא  גרשום  רבינו  חרם  יש  הנוכרי  מן  בתים  שבשכירות  אומרים  ויש 
)אפילו אם לא הושוו עדין בפיסוק דמים13(: 

יב. אסור למלמד להשכיר את עצמו לבעל הבית שיש לו מלמד אחר כל זמן שהמלמד 
בביתו אם לא שיאמר בעל הבית אין רצוני לעכב המלמד שלי. אבל הוא אסור לפעול עם 
בעל הבית שיפטרנו בכלות זמנו שהרי הוא יכול למצוא בעל הבית אחר על ידי טורח 
והשתדלות. והוא הדין אם אין המלמד בביתו של בעל הבית אלא כשכבר ביקש מבעל 
הבית תחלה אף שעדין לא הבטיחו, הרי זה כעני המהפך בחררה שאסור לאחר ליטלה 

ממנו.

אבל בבעל הבית ששכר מלמד אחר, מותר לבעל הבית אחר לשכור אותו מלמד עצמו 
לבניו ואין בזה משום השגת גבול כי אפשר שאינו יכול למצוא מלמד מועיל לבניו כזה14:

יג. ישראל שיש לו נוכרי מכירו שהוא נושא ונותן עמו תמיד או מלוה אותו בריבית 
ולשחדו15  ולהלוותו  נוכרי  אותו  עם  לעסוק  אחר  לישראל  שמותר  אומרים  יש  תמיד, 

כשאין מעשה אחרת, אבל אם יש מעשה דמוכח וכמו כשהשקיע סך עצום ]של הכנת אפר 
כדי לעשות ממנו "פאטעש"[ אז הרי זה חשוב מהפך בחררה כמו אם היה כבר פוסק דמים.

ועיין עוד שם שכתב בשם הדרישה ופרישה בחושן משפט סימן רל"ז שנהגינן לפסוק 
דין עני המהפך בחררה אפילו לא גמר פיסוק הדמים. 
12( שבנוכרי אין איסור של "לא תסיג גבול רעך".

13( הכלל הוא שכשרבינו שם את הדין בסוגריים, זהו משום שנסתפק בדין זה. והיינו 
שמכיון שאין אנו מצווין על השגת גבול של נוכרי, אם כן כל שכן שיהיה מותר להקדים 
את הגוי אם לא הושוו עדין בפיסוק הדמים כי הרי נפסק כאן בסעיף יא שאפילו בישראל 

כל האיסור הוא רק כשהושוו בפיסוק דמים, וכל שכן בנוכרי. 
14( באם יש השגת גבול בלימוד התורה :

במלמד  למחות  יכול  אינו  תינוקות  שמלמד   239 עמוד  יג  חלק  מנחם  תורת  ראה 
תינוקות אחר שבא ומלמד לצדו, מפני שעל כך נאמר "יגדיל תורה ויאדיר”. 

15( כי אין איסור לתת שוחד או לקחת שוחד מגוי.
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ולהוציא ממנו לפי שנכסי נוכרי הן כהפקר וכל הקודם זכה שבהפקר אין בו משום השגת 
גבול על פי סברא האחרונה שנתבאר למעלה16.

ויש אוסרין שכיון שנוכרי הוא מכירו של זה ורגיל לעסוק עמו תמיד והישראל בטוח 
בו, הרי זה כאילו בא העסק לידו של ישראל ומי שבא לפתות הנוכרי לעסוק עמו, הרי 
הוא פוסק חיותו של זה. ואפילו ישראל שהוא בעל מלאכה ורגיל לעשות תמיד אצל נוכרי 
אחד, אסור לאחר להוזיל השכר כדי שייתן לו הנוכרי המלאכה לעשות הואיל וזה הוא 
רגיל עם נוכרי זה מכבר ובטוח בו והרי זה כאילו חייו תלויים בו וזה פוסק חייו. וכן כל 
כיוצא בזה17 מדברים שאדם בטוח בהם ורגיל בהם, אסור לאחר למנעם ממנו מפני שהוא 

פוסק חייו.

ולענין הלכה, זה תלוי במנהג מקומות, יש מקומות נוהגין להקל כסברא הראשונה ויש 
מקומות נוהגין להחמיר כסברא אחרונה וירא שמים יחמיר לעצמו בכל מקום.

אבל מותר מן הדין לבני העיר לירד אחד בתוך אומנות חברו כגון להושיב חנות בצד 
חנות חבירו וכן חייט בצד חייט מפני שיכול לומר לו מי שבא אצלך יבוא ומי שיבוא אצלי 

יבוא.

ומותר לחנווני השני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות ולשפחות השלוחות לחנות לקנות 
כדי שיבואו אצלו לקנות מפני שיכול לומר לו אני מחלק אגוזים ואתה חלוק שקדים. וכן 
מותר לו להוזיל השער או להגדיל המידה מפני שגם חברו יכול לעשות כן18. לפיכך אינו 

כפוסק חייו. 

ומידת חסידות שלא לירד לתוך אומנות חברו19 שנאמר ואת אשת רעהו לא טימא 
)ספרים אחרים: לא עשה לרעהו רעה( ופירשו חכמים זה שלא ירד לתוך אומנות חברו: 

16( כלומר שבסעיף י' נתבאר שיש אומרים שלא אומרים את הדין של "עני המהפך 
בחררה" שאסור להקדים ולקחת אלא כשמהפך להשתכר אצל בעל הבית חררה בעד איזה 
שירות שישרתהו אבל במציאה אין דין זה. אם כן הוא הדין שאין איסור של השגת גבול 

בהפקר כי הרי הדין של עני המהפך בחררה נובע ומסתעף מהדין של השגת גבול. 
17( ונראה פשוט שבכלל זה מי שכבר התקבל לעבודה, שיהיה אסור למישהו אחר 

לנסות לגרום להתפטרותו כדי הוא יעבוד שם במקומו.
18( וכמו כן יהיה מותר לתלות שלטי פרסום של החנות שלו ליד החנות השני היות 

והחנות השני יכול לגם לשים שלטי פרסום ליד החנות שלו ואין בזה משום השגת גבול.
כך  כל  לשנות ההכשר שלה מכשרות שאינו  לגרום למפעל  לנסות  מותר  19( האם 
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הלכות גזלה וגנבה

לב. המסיג20 גבול רעהו שהכניס מתחום חברו בתוך תחומו אפילו מלא אצבע, אם 

שני  שיהיו  באפשרותו  שאין  מבהיר  המפעל  בעל  אם  יותר  מהודרת  לכשרות  מהודרת 
השגחות על המוצר שלו, אלא או זה או זה:

ההשגחה  את  להפסיק  מפעל  בעל  לשכנע  שאסור  שכתב  יעקב  אמרי  בספר  ראה 
גם  דבריו שם משמע שזהו  ומסתימת  כדי שיקבל את ההשגחה השני.  על המוצר שלו 

כשההשגחה הקיימת אינו מהודרת ועיי"ש. 

ולפי זה, אם רוצים שיהיה השגחה מהודרת על המוצר צריכים לשכנע את בעל המפעל 
שיוסיף עוד השגחה נוספת על המוצר שלו.

20( יש לעיין מדוע כאן כותב אדמו"ר הזקן את המילה "המסיג" עם האות סמ"ך וכלשון 
התורה בפרשת שופטים ואילו בהלכות הפקר והשגת גבול כותב המילה "השגת" עם האות 
שי"ן? וגם בכלל צריך עיון מדוע אינו מביא דין זה בהלכות השגת גבול שנתבארו לעיל 
בהלכות הפקר והשגת גבול ורק כאן בהלכות גנבה וגזלה כותב את הדין? ומשמע שזהו 

דין אחר מהדין של הסגת גבול עם סמ"ך.

ובשולחן ערוך בסימן שע"ו כתוב דין המסיג גבול רעהו ומביא את הדין שאדמו"ר הזקן 
מביא כאן באמצע הלכות גזלה וגנבה? 
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בחזקה עשה, הרי זה גזלן21. ואם הסיג בסתר, הרי זה גנב22. ואם בארץ ישראל הסיג הגבול, 
עובר בשני לאוין בלאו גנבה או גזלה ובלא תסיג גבול רעך וגו' בארץ 23וגו':

21( יש לעיין מדוע כאן כתב אדמו"ר הזקן רק "הרי זה גזלן" ולא כתב ש"עובר בלאו 
דגזלה"? ולכאורה היה נראה לתרץ מכיון שבאמת לא עוברים על לאו מן התורה של "לא 
תגזול" היות ונפסק להלכה ש"קרקע אינה נגזלת". אך בהמשך הסעיף לענין המסיג גבול 
בארץ ישראל כן כתב שעבר על הלאו דלא תגזול למרות שקרקע אינה נגזלת? והנה דין זה 
הוא מחלוקת בין הרמב"ם בהלכות גניבה פרק ז הלכה יא ורש"י פרשת שופטים על הפסוק 
לא תסיג גבול רעך, לבין שו"ת הרא"ש סימן צה אות א והטור ]וראה בספר קהילות יעקב 
בבא קמא סימן לז ד"ה מעתה שלמד שכן סובר התוספות במסכת בבא קמא[ שהרמב"ם 
ורש"י באמת כתבו שעובר גם על לא תגזול, ואילו הרא"ש והטור חולקים עליהם ופסקו 
שאינו עובר על לא תגזול. ובאמת צע"ק במה שכתב אדמו"ר הזקן בדף השער שההלכות 
הם "הלכות מלוקטות מהטור בחושן משפט" כי הרי הטור כאמור סובר שאינו עובר בלא 
מה  על  מיוסדים  הדינים  רוב  שאמנם  וצ"ל  לאוין?  בב'  שעובר  כתב  לא  ובאמת  תגזול 
שנפסק בטור שולחן ערוך חושן משפט, אך ישנם דינים שפסק אדמו"ר הזקן דלא כהטור. 

ולפי כל הנ"ל יוצא שגם בתחילת הסעיף לענין המסיג גבול בחוץ לארץ הרי זה גזלן, 
הכוונה שעבר על איסור לא תגזול ורק לא הדגיש שעבר על הלאו כי אם בסוף הסעיף כי 

שם רוצה להדגיש שעובר על ב' לאוין. וק"ל. 

ולגבי עצם הטעם מדוע לפי הרמב"ם ורש"י ]ואדמו"ר הזקן[ עוברים על איסור לא 
תגזול, למרות שקרקע אינה נגזלת, ראה בקובץ הערות לרב אלחנן וסרמן זצ"ל סימן עד 
ס"ק ב ד"ה והא שהסביר שבכל גזילה יש שני איסורים: איסור על מעשה הגזילה, דהיינו 
הנטילה מרשות חבירו לרשותו, ואפילו אם לא קנאה, ואיסור על קניית הגזילה גם אם לא 
נטלה ]וראה גם בקהילות יעקב שם[. ועל פי זה ביאר הקובץ הערות שם שבגזילת קרקע, 
אע"פ שהאיסור השני לא שייך, שהרי אין בה קנייני גזילה, אך האיסור הראשון עדין שייך 

)ובגזילת מטלטלין עובר על שני האיסורים(.
22( העתקת דיסקים בלי רשות ממי שהוציא את הדיסק והדפסת ספרים בלי רשות 

המחבר:

בפוסקים דנו באיסור העתקת דיסקים והדפסת ספרים בלי רשות המחבר משום השגת 
גבול וראה בהקדמת המלקט לספר תניא לכ"ק אדה"ז. ואכמ"ל בזה.

23( טעם סמיכות הדין של לא תסיג גבול לדין רוצח בתורה:

בספר משך חכמה על הפסוק בפרשת שופטים מבאר טעם הסמיכות של איסור הסגל 
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גבול לדיני רוצח שנאמרו לפני זה, שהיינו חושבים שהתורה הפקירה את נכסיו של הרוצח 
ושמותר להסיג גבולו, קמ"ל שגם רוצח אסור להסיג את גבולו.

וריב  למחלוקות,  גורם  גבול  שמסיג  מי  כי  הוא  הסמיכות  שטעם  עוד  לבאר  ונראה 
ואפילו לרציחה השם ירחם. וק"ל. 
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לגרום נח"ר לכ"ק אד"ש מה"מ

ולקבל פני מלכינו משיחנו תומ"י ממש



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לז"נ

הרה"ח ר' רפאל בן הרה"ח בצלאל

נלב"ע ג' שבט תשע"ה ומ"כ בניו יורק

ורעייתו האישה החשובה

מרת זלאטע ע"ה

בת הרה"ח ר' אלכסנדר סענדר ע"ה ווילשאנסקי

נלב"ע י"ג אד"ש תשי"ד ומ"כ בצפת עיה"ק

ת.נ.צ.ב.ה.

שיזכו תומ"י ועליית נשמה הכי גדולה

בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות

ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

איש החסד התומך ביד רחבה ברוח נדיבה ובספ"י

למוסדות תורה ותשוב, צדקה וחסד,

ובפרט לכל הקשור לענייני משיח וגאולה,

עוסק בצרכי ציבור באמונה

מסור ונתון בלו"נ לכל ענייני כ"ק אד"ש מה"מ,

אחיעזר ואחיסמך, מעמודי התווך דישיבתנו הק'

הרה"ח הר' שלמה שיח'

ורעייתו העומדת לימינו גב 'רונית תחי'

ובניהם ובנותיהם וב"ב שי'

קאליש



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לז"נ

הת' היקר

מבחירי ישיבתנו הק'

הת' מנחם מענדל דוד ע"ה

ב"ר יבלחט"א הרב שמעון שיח'

אברהמי

נלב"ע ג' ניסן ה'תשע"ג

יה"ר שיזכה לעליית נשמה הכי גדול

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות תלמידי התמימים חברי המערכת שערי ישיבה

בשנה"ל ה'תשפ"ב

הת' נחום שי' גולדין

הת' לוי שי' דהאן

הת' שניאור זלמן שי' גורעוויטש

הת' מנחם מענדל שי' הלוי סגל

הת' יוסף יצחק שי' הכהן כהן )ברר"מ(

הת' מנחם מענדל שי' אשכנזי

שיזכו לגרום נח"ר רב לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

ויביאו את התגלותו המיידית לעין כל תיכף ומיד ממש



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לז"נ

הרה"ח בנימין ב"ר גרשון שלום ע"ה

נלב"ע כ"א תמוז ה'תשע"ט

ובנו הבחור התמים שנפטר בדמי ימיו

הת' מנחם מענדל ע"ה

גורביץ'

נלב"ע כ"ד שבט ה'תש"ע

יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

תיכף ומיד ממש!

•

לז"נ

הרה"ח אלחנן ב"ר אהרון ע"ה

יעקובוביץ'

נלב"ע ט"ז תמוז ה'תש"פ

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לז"נ

הרה"ח אלעזר ב"ר שם טוב ע"ה

הכהן כהן

נלב"ע כ"ח סיון תשס"ה

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

תיכף ומיד ממש!

•

לז"נ

הרה"ח בן ציון ב"ר שבתאי ע"ה

מיכאלשווילי

נלב"ע כ' אדר תש"פ

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לז"נ

הרה"ח אליהו ב"ר חיים ע"ה

מיכאלשווילי

נלב"ע י"ט שבט תש"פ

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות

מרת רבקה תחי' כהן

יה"ר שתזכה לרוות נחת חסידי מכל יו"ח

ותזכה לברכה והצלחה בכל מעשי ידיה

ויתמלאו משאלות לבה לטובה ולברכה

בטוב הנראה והנגלה

והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

לזכות

•

לזכות

מרת תמר תחי' מיכאלשווילי

יה"ר שתזכה לרוות נחת חסידי מכל יו"ח

ותזכה לברכה והצלחה בכל מעשי ידיה

ויתמלאו משאלות לבה לטובה ולברכה

בטוב הנראה והנגלה

והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לז"נ

הר"ר חיים ב"ר משה ע"ה

אשכנזי

נלב"ע אור לי"ג ניסן תש"ע

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

תיכף ומיד ממש!

•

לזכות

ר' יעקב מנחם בן דבורה 

לרפואה שלימה וקרבה

ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו

בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לז"נ

הרה"ח שמריה ב"ר סעדיה ע"ה

דרורי

נלב"ע כ"ח חשון ה'תשפ"א

בוגר הישיבה

ומשלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לשכונת 
רמת חן בנתניה

הפיץ במרץ ובחיות

את בשורת הגאולה והגואל

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות 

הרה"ח אליהו שי' בן רחל נעמי תחי'

ולזכות זוגתו הנכבדה

מרת יונה נחמה בת מאטיל לאה תחי'

שלוסברג

יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשה 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

שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף 
גשמי 

בגאולה האמיתית והשלימה 



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות

ר' יצחק שי' בן לאה

וב"ב שי'

מיראלאשוילי

יה"ר שיזכה לברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, וימלא 
השי"ת 

כל משאלות לבבו לטובה ולברכה בטוב הנראה והנגלה,

והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תומ"י 

•

לזכות ר' שולם יהודה בן תמר

מושייב

לרפואת הנפש ורפואת הגוף



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הרה"ח הרה"ת בצ"צ

ר' רחמים ע"ה

אנטיאן

ניהל את הישיבה במשך שנים רבות

ודאג לשגשוגה ופריחתה

נלב"ע בשמחת תורה ה'תשס"ב

•

לע"נ 

הרה"ח הרה"ת עוסק בצ"צ

הר"ר אברהם הלוי ע"ה

גולדברג

מהשלוחים הראשונים שבאו

 בשליחות כ"ק אד"ש מה"מ

להתיישב ולהחזיר עטרה ליושנה בצפת עיה"ק

וממייסדי המוסדות בית לוי יצחק ובית חנה

נלב"ע י"ג ניסן ה'תשס"ג 

ת.נ.צ.ב.ה.

 שיזכו תומ"י לעליית הנשמה הכי גדולה

בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות

הרה"ח ראובן שי' ורעייתו מרת שרונה תחי'

שאער

יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, וימלא

השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב הנראה

והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תומ"י

ולע"נ אביו

ר' יעקב ב"ר אברהם ע"ה

נלב"ע ד' שבט התשנ"ח

ולע"נ אמו

מרת אסתר בת הר"ר ראובן ע"ה

נלב"ע ביום שב"ק כ"ב שבט ה'תשנ"ד

שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף

גשמי בדאולה האמיתית והשלימה

•

לע"נ

ר' יצחק ב"ר משה ע"ה

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ

ר' זלמן ב"ר מאיר וזולי

נלב"ע כ"ו אדר

מרת תמר בת ר' מיכאל ורחל

נלב"ע כ"ח מרחשוון

ומ"כ בטשקנט

יה"ר שיזכו לעליית נשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!

•

לע"נ

ר' אברהם בער הירש ב"ר יעקב

נלב"ע ד' אלול

מרת אסתר בת יצחק

נלב"ע י"ג תשרי

ומ"כ בקנדה

יה"ר שיזכו לעליית נשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ

ר' ברוך בוריס בן ר' יעקב וחיה

נלב"ע ג' שבט

ומ"כ בקנדה

יה"ר שיזכו לעליית נשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!

לזכות ר' יהודה שלום בן תמר

חנה רבקה בת אסתר

שרי שרה בת חנה רבקה עבור אביה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ

הרה"ח הרה"ת ר' משה מרדכי בן ר' אברהם ע"ה

ארנשטיין

משפיע דישיבתנו - ישיבת חח"ל צפת

נלב"ע בליל ש"ק לסדר "ואתה תצוה . . ויקחו אליך"

י"א אדר ראשון תשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

יה"ר שיזכו לעליית נשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לז"נ

הרה"ח אפרים צדיק ב"ר ישראל ראובן ע"ה

יוליוס

נלב"ע ז' אייר ה'תשפ"א

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות

מרת שמחה תחי'

ובני משפחתה

מרת חנה אמה ובעלה ר' דוד סנדר הכהן למשפחת 
רוזנפלד

ר' אהרון וזוגתו מרת נחמה

ר' דוד יוסף וזוגתו מרת דבורה

ר' בנימין שמעון וזוגתו מרת חיה מושקא

ר' ישראל יצחק וזוגתו מרת יעל

ר' ברוך וזוגתו מרת אודליה

מרת דבורה ובעלה ר' מנחם מענדל למשפחת נמני

ר' שלום דובער וזוגתו מרת דבורה לאה

ר' אליהו ינון וזוגתו מרת דבורה לאה

קטורזה

וכל יוצאי חלציהם 

שיחיו

יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, וימלא

השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב הנראה

והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תומ"י



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות 

החיילים והחיילות בצ"ה

יהודה, יוסף יצחק ויהונתן אריה שיחיו

בני חיה מושקא תחי' אנטיזדה

מנחם מענדל, יוסף יצחק ושלום דובער, שיחיו

בני חנה תחי' ווינר

מנחם מענדל, אילה ודניאל שיחיו

בני דבורה לאה תחי' רוזנבאום

שיזכו להיות חיי"לים מסורים ונאמנים

לנח"ר כ"ק אד"ש מה"מ 

ולנח"ר הוריהם וזקניהם שיחיו

ויזכו לפעול את התגלותו המידית 

לעין כל תיכף ומיד ממש



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
תלמידי התמימים דשיעור ג' תשפ"ב

- קבוצה פ"ג – 
שיזכו למלאות את תפקידם כראוי ולשקוד על התורה והעבודה בד' אמותיו של כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א, ויזכו לפעול את התגלותו המיידית לעין כל נאו ממש.

אבגי יוסף יצחק
אבודרהם יוסף יצחק
אברהם שניאור זלמן

אברמצ'ייב שמעון
אדרעי יהונתן שמואל
אוריאן שלום דובער
איבערט חיים מכלוף

אייזנשטיין אברהם מאיר
איסחקוב דניאל

אלקיים ישראל אריה לייב
אנקווה יוסף יצחק

אקוקה נהוראי מאיר
אריה יעקב

אשכנזי מנחם מענדל
בייטמן שלמה חיים

בירמן אלתר רפאל צבי
בלומנפלד מאיר אביחי

בן ארי יפתח
בן חמו אביאל

בן משה מנחם מענדל
ברק יהודה

ג'מיל אור אהרון
גבאי יוסף יצחק 

גולדנברג שמעון אברהם
גורביץ שניאור זלמן

גושן חיים זאב
גלס שניאור זלמן

גרינוולד יונה
דאיזדה מנחם מענדל משיח

דהאן לוי
דהאן מנחם מענדל

דוד מרדכי
דסה שמואל

דרורי יוסף יצחק
דרמון נתנאל דוד
הושיאר שמואל

הלל אוריאל יצחק
הלל מנחם מענדל
הלל שניאור זלמן
הרטמן לוי יצחק

ווילשנסקי מנחם מענדל
ויצמן יוסף יצחק

ויניג מנחם מענדל נועם
זיו יוסף יצחק

זיו שלום משה
חבבו ישראל

חביב יוסף יצחק
חיימוב שלום יצחק

חלק ישראל
חממי יהושע נחמן

טוביאנה הלל
טולוצ'ינסקי דוד נח
טורין קלמן ראובן

טל מנשה תומר
ידגר שלום דובער

יוליוס אלישע נתן צבי
יוניק ישראל יעקב

ינקוביץ שמואל
כהן בנימין משה

כהן יוסף חיים
כהן יוסף יצחק )כפ"ח(

כהן יוסף יצחק )לוד(
כהן מיכאל רפאל

כהן מנחם מענדל )ב"ש(
כץ מנחם מענדל

לודמן מנחם מענדל
לוין חיים יהודה
לוין חיים שאול

ליזרוביץ שמואל
מדר דוד

מוגרבי טל
מזרחי יעקב רחמים

מזרחי שלום רפאל
מילשטיין עמית פנחס
מישולובין יעקב נתנאל

מלכה דוד
מפעי שניאור זלמן

משה אוריה
נגר נועם איתן

נגר שמואל
נואמה יוסף

ניסיעלוויטש שניאור זלמן
נקש מיכאל כלפא ראובן

נרבונה מנחם מענדל
סאמינסקי זלמן אברהם
סאמינסקי מנחם מענדל
סימן טוב מנחם מענדל

סממה אריה לייב
עבאדי מנחם מענדל

עמר יאיר
ערנטריי שמואל יחזקאל דובער

פרלשטיין שלום דובער
פרץ אביחי שמעון

פש יעקב חי
קולטון אברהם יהודה

קינן כתריאל נחמן
קעניג לוי יצחק

קרוגליאק שניאור זלמן
קרלנשטיין שניאור זלמן

קשי מנחם מענדל
רבינוביץ יוסף יצחק

שאער אלעד
שאער יוסף חיים
שטינמץ שמואל

שכטר מאיר רפאל
שמולביץ  שלמה חיים

שמח מנחם לוי
שניאור ישראל


