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פתח דבר
לאור הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהזדמנויות שונות להו"ל 
קבצי חידושי תורה, שמחים אנו להגיש לקהל חובבי התורה – קובץ "ואשיחה 
וחידושים ב'לקוטי שיחות  בנפלאותיך", הכולל הערות, ביאורים, פלפולים 

של נשיא דורנו'.

– חג הגאולה של כ"ק  י"ב־י"ג בתמוז   – יוצא לאור בקשר עם  זה  קובץ 
כ"ק  להולדת  ועשרים שנה  ובקשר עם מאה  הולדתו,  ויום  הריי"צ  אדמו"ר 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

זה  ועלו  חן  נשאו  לאור מספר קבצים אשר  להוציא  הק'  ישיבתנו  זכתה 
מכבר על שולחנם של מלכים – "מאן מלכי רבנן"1. מקווים אנו שאף קובץ זה 
– ה"עשירי יהיה קודש" – יתקבל בחביבות אצל קהל שוחרי התורה ולומדיה, 
יוסיף חיות ותענוג בלימוד התורה, ויגרום נח"ר לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א.

להו"ל  נזכה  בתורתו,  והעיון  ההעמקה  הגברת  להשי"ת, שע"י  תפילתנו   
קבצי "הערות וביאורים" נוספים, שיהיו מלאים וגדושים בביאורים והערות 
"תורה  בהתגלות  הקדושה,  תורתנו  של  צפונותיה"  ומסתר  טעמיה  ב"סוד 

חדשה מאתי תצא"2 בגאולה האמיתית והשלימה.

ולשלוח  להוסיף  הקוראים,  קהל  את  ומבקשים  פונים  אנו  זו  בהזדמנות 
עוד הערות וביאורים, על מנת שיודפסו בקובץ הבא אי"ה, ואין מזרזין אלא 

למזורזין.

⋅

נתייחד קובץ זה מאותם שקדמו לו. ראשית כל, בתוכן הערותיו: 

כל עצמו של הקובץ בבחי' 'קודש לנשיא הדור' – עיון והעמקה בתורתו של 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. 

סברות  מהצגת  החל  שונים:  סגנונות  נמנים  זה  שבקובץ  ההערות  על 
מקבילות בתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א3 )ובפרט בסדרת ה'לקוטי 

1( גיטין סב, א.
2( ויק"ר פי"ג, ג.

והביאורים  החידושים  מלבד  משיח,  של  בתורתו  ככלל,  ועוד.   ;122  ;70  ;28 עמ'  ראה   )3
העמוקים אשר בכל חלקי הפרד"ס, לעיתים ניתן לזהות שיטתיות. סברא שחוזרת על עצמה 

בכל מיני ציורים אך הנפש אחת היא. 
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שיחות'(, מקומות בהם נראית דעת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נוטה 
לאחד מדברי האחרונים בהבנת מושג או דין תורני4, וכלה במציאת נפק"מ5 

העולות מן ההגדרות המופשטות אשר מצויות לרוב בלקוטי שיחות6.

כמו"כ, ישנם כמה חידושים מסוימים בתורתו של אד"ש שנידונו בהרחבה 
באופן מיוחד בקובץ זה, ועל כך לקמן.

שנית, באופי עריכת ההערות7:

 בכדי שלא להלאות הקורא, חשנו לקצר כל כמה שאפשר בכל הערות. 
זאת על מנת לזקק את חידושו של כותב ההערה שדבריו ירדו על הכתב בלא 
חסר ולא יתיר8. סגנונו של קובץ זה מתייחד בהערות מתומצתות, מחודדות 

ומדוייקות. 

יודגש: הקיצור אינו לגופו של ביאור – בו נתאמצנו שלא לחסוך במילים 
למען יבין הקורא כוונת הכותב אשר לעיתים דקה היא – כי אם ברקע של 

החומר אודותיו נכתבה ההערה9.

כמו"כ בקובץ זה לא רבו הציטוטים. לרוב, כשמוזכר רעיון מתורתו של 
אד"ש, מוסבר הוא במילותיו של העורך ואינו מובא כהוויתו. בשל כך תידרש 
שימת לב יתירה היכן מסתיימת הרצאת דברי הרב ומתחילים דברי התלמיד.

ועל כן מודעא רבה לאוריתא, שבאם ימצא טעות או קושי בהבנת הדברים,  
יש לתלות הדברים בהכותבים, ולפתוח ולעיין במקורי הדברים.

זו. הנחיצות  ייחודית  במהלך הקובץ נקבצו להם מספר הערות העוסקות במיוחד בשיטה 
שבהצבת שיטה זו הינה בשתיים: 

א. עצם תפיסת הכלל וה'צורה' של הסברא מהווה הבנה יותר עמוקה בסברא הנידונה. ב. 
היכולת לפשוט את הסברא מלבושיה הנוכחים ולתופסה כמו שהיא בגולמיותה מאפשרת לממש 

אותה בלבושים אחרים.
4( ראה עמ' 40; 49; 114; ועוד.

5( ראה עמ' 27; 48; 89; ועוד. גם כאן התועלת כפולה היא: א. מימוש ההגדרות והורדתן 
לעולם הפועל מביא תוספת חידוד לגופה של ההגדרה )ולהעיר מהמבואר בהמשך תרס"ו ]עמ' 
שצ[ אודות היגיעה היתירה שישנה בהורדת השכל לידי פועל(. ב. מרגלא בפומיה דאד"ש )בשם 
הזוהר ח"ג נג, ב( ד"תורה לשון הוראה". נמצא, שבהבאת נפק"מ מעשיות בדברי אד"ש יש משום 

גילוי ה"הוראה" שבהם.
6( מפאת הייחודיות שבקובץ הנוכחי, התנקזו לתוכו גם הערות שראו אור זה מכבר ועברו 

עריכה המתאמת לסגנונו הייחודי של הקובץ. 

ע"פ מענה אד"ש למערכת הערות שיו"ל בתורת הרבי )ראה 'ליקוט מענות קודש' ה'תשל"ב( 
"כדאי שהפורמט - כמו הלקו"ש", נשתדלנו להתחקות מה שיותר אחר סגנון העריכה והניסוח 

שבלקו"ש. 
7( ראה 'פתח דבר' לקובץ הערות וביאורים גליון ו'.

8( ומסגולת האריכות היא שלעיתים מאבדים את נקודת החידוש. 
9( כלל זה אינו גורף - לעיתים ישנה הקדמה קצרה בהסברת המונחים בהם עוסקת ההערה. 

הכל כפי ראות עיני העורכים בנחיצות הענין.
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⋅

לנקודות-יסוד  הצצה  מעניקות  למעשה  זה,  בקובץ  המופיעות  ההערות 
וחידושים שעלו מתוך הדיונים והפלפולים שדנו התמימים והרבנים. העובר 
בין קטעי ההערות הרי הוא כעובר בין חברותות היושבים ב'זאל' ומאזין להדי 
שיחתם, בטענה ומענה בתורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בבחי' 

"ואשיחה בנפלאותיך" ממש.

על כן הצגנו בפניכם את פלפולה של תורה כפי שעלתה מתוך הלימוד 
עצמו. לכך יהיה ניתן לפגוש בקובץ זה, שאלה שהועלתה ע"י א' התמימים 
ומענהו של חבירו, וכן השגות וויכוחים שנולדו תוך כדי בירור וליבון הסוגיא. 
בדיונים מסוג זה – על אף שאוצרים הם בתוכם כו"כ הערות – לקורא מומלץ 

שיתחיל לקרוא מתחילתו של הדיון.

דיונים אלו מהווים תרפו של קובץ זה ונכנסו בחלקו הראשון תחת השם 
'שקלא וטריא'.

הסברות  של  לעומקם  להיכנס  אכן  היא  זה  מסוג  שבעריכה  התכלית 
שנתחדשו לאורך סדרת הלקו"ש10. 

מהרעיונות המרכזיים בתורתו של משיח שנידונו בהרחבה בקובץ זה:

א. חידושו המהפכני של אד"ש בענין ספירת העומר11, בו מפנה אד"ש את 
מלא תשומת הלב למציאות הספירה שקדמה לדין.

ב. דברי אד"ש אודות 'דבר שאינו מתכוין' ו'פסיק רישיה' בסיום שולחנו 
הזהב של אדה"ז12.

ג. ביאורו הייחודי של אד"ש בדין 'תוך כדי דיבור כדיבור דמי' – אל מול 
ביאורו של הר"ן בזה13.

לתועלת הקוראים, נדפסו הקטעים הנוגעים לעניינינו מתוך שלושת אלה 
בתבניתם בשער 'דבר מלכות'.

חוברות  התלמידים  ערכו  בישיבה,  הגמ'  סוגיות  לימוד  במסגרת  כמו"כ 
המכילות ציונים ומראי מקומות לתורתו של משיח. בקובץ זה הובאו לתועלת 

10( אשר לכן, בקובץ זה נכנסו אך ורק חידושים תורניים. אימות שמועות, השוואת גרסאות 
ועוד כהנה רבות שנהוג להכניסן בקבצי הערות תחת ההגדרה 'שונות' – מקומם לא ימצא בקובץ 

זה. זאת על מנת לרכז את המאמץ בהבנת ומיצוי ההגדרות והסברות של אד"ש בתורתו. 
11( רעיון זה נכפל בלקו"ש. בקובץ זה הובא ונדון בעיקר הרעיון כמו שנדפס בחלק א' )עמ' 

270 ואילך(.
12( לקו"ש ח"ד עמ' 1123 ואילך.

13( לקו"ש חי"ט עמ' 189.
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הלומדים חוברות שיצאו בתוככי הישיבה ועברו עריכה קלה עמ"נ שייכנסו 
בשטף הערות שבקובץ זה עפ"י סגנונו הוא. התוכן שנכנס בקובץ שלפניכם 
הוא מהחוברות הראשונות שיצאו. 'מראי מקומות וציונים לתורת הנשיא' על 

מסכתא בבא מציעא דף ט ע"ב ו-י ע"א. 

לרווחת הלומדים, בסוף הקובץ הובא מפתח מפורט לספרי כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א שנתבאר מהם בקובץ זה.

⋅

בטוחים אנו כי הוצאת והדפסת קובץ זה תסב נחת רוח רב לכ"ק אדמו"ר 
והיא שתשמש ה'מכה בפטיש' שתביא את התגלותו  מלך המשיח שליט"א, 
השלימה, ונשמע תורה חדשה מפיו, "תורה חדשה מאתי תצא" תיכף ומי"ד 

ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 מערכת "הערות וביאורים" 
שע"י ישיבה גדולה ליובאוויטש בית שמש

ימות המשיח

ימים הסמוכים לי"ב תמוז – הי' תהא שנת פלאות בכל

ק"כ שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וע"ב שנה לנשיאותו

בית שמש, ארץ הקודש תובב"א
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העומר:  ספירת  לגבי  היא  הלכה  יז. 
כשאדם מחסיר ח״ו יום אחד מספירה – עליו 

לספור את שאר הימים ללא ברכה1.

טעם לדבר2: יש דעה הסוברת שארבעים 
מצוה  אחד  כל  מהוים  הספירה  ימי  ותשעת 
מחסיר  כשאדם  אף  הרי  זה,  ולפי  מיוחדת, 
שאר  לגבי  השפעה  כל  לדבר  אין  אחד  יום 

הימים, שכן כל יום הוא מצוה נפרדת.

דעה אחרת סוברת שימי הספירה מהווים 
כולם מצוה אחת, של ספירת ארבעים ותשעה 
מחסיר  כשאדם  זה,  ולפי  “תמימות".  ימים, 
אפילו יום אחד נפגם ה״תמימות", ואין כבר 
נהוג  ולהלכה  המצוה.  לקיום  אפשרות  כל 

לספור את שאר הימים אך בלי ברכה.

בלתי מובן: אם אנו רואים את כל ארבעים 
ישנה  איך   – אחת  כמצוה  הימים  ותשעת 
ס״ה  וספירה  ספירה  כל  על  לברך  אפשרות 
צריכים  היו  והרי  ברכות,  ותשע  ארבעים 

לברך רק ברכה אחת, בתחילה או בסוף?

כן בלתי מובן: לפי דעה זו, הרי אי ספירה 
הימים  על  רק  לא  משפיעה  אחד  יום  של 
הבאים, כי אם גם על הימים הקודמים, שכן 
הם מצוה אחת – היתה צריכה, איפוא, להיות 
ההלכה שאין לברך עד היום האחרון, מחשש 
הופכות  שאז  אחד,  יום  ספירת  שכחת  של 

הברכות הקודמות להיות לבטלה3.

1( שו"ע או"ח סי' תפט ס"ח.
2( בנושאי כלי השו״ע שם. בשו״ע אדה״ז סי׳ תפט 

סעי׳ כג־כד.
3( ראה בח"י שם סק"ו, ובפרי מגדים שם משבצות 

ס"ק א.

הן  הרי  דבר  של  לאמתו  לומר:  יתכן 
מצוה  נפרדות.  מצוות  ותשע  ארבעים 
מיוחדת לכל ערב. אך המצוה היא – לספור 
בערב הראשון את הספירה הראשונה, בערב 
 – בשלישי  השניה,  הספירה  את   – השני 
כשאדם  ולפיכך,  הלאה,  וכן  השלישית,  את 
אדם  דוגמא:  הספירה.  מן  אחד  יום  מחסיר 
יכול  אינו  השני  הערב  ספירת  את  שהחסיר 
לומר לאחר מכן: היום שלשה ימים, ארבעה 
שלישית  ספירה  תתכן  לא  שכן  וכו׳,  ימים 
ספירה  שהחסרת  כך  שניה,  בלי  ורביעית 
לא  אבל  הבאים,  בימים  רק  פוגמת  אחת 
בימים הקודמים, משום שכל יום מהוה מצוה 

מיוחדת.

אם  לספירה,  ביחס  “חקירה",  קיימת  יח. 
מסוימת,  מציאות  הוא  הספירה  ענין  עצם 
מצוה  תהיה  זו  שמציאות  אומרת  והתורה 
ביחס לעומר, שמיטה ויובל וכו׳. או שהדבר 
כלל,  מציאות  אינו  המצוה  לולא  לכשעצמו, 
משום שמספר אינו מציאות, ורק מצד המצוה 
– ״מצותיה אחשביה״ – הופך הוא למציאות.

המסקנה המעשית של “חקירה" זו להלכה 
הספירה,  ימי  בתוך  שהשתחרר  עבד  היא: 
האם   – עבד  בהיותו  גם  לספור  נוהג  והיה 
אפשר לו לספור עתה בברכה. אם עצם ענין 
מאחר  הרי,  לעצמה,  מציאות  הוא  הספירה 
שספר גם קודם לכן, יכול הוא לספור לאחר 
הספירה  מציאות  כל  אם  אבל  בברכה,  מכן 
מאחר  הרי,  המצוה,  מן  אלא  נובעת  אינה 
שתחלה לא היה הדבר לדידו משום מצוה – 
לא  כאילו  כלל,  המציאות  קיימת  היתה  לא 

ספירת העומר
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ספר, ואם כן אינו יכול עתה לברך.

אין  הספירה  בימי  שנתגייר  גר  לגבי   –
השאלה קיימת, שכן הוא נעשה אדם חדש, 

“כקטן שנולד".

אלא  חינוך"4,  “מנחת  גם  דן  זו  בשאלה 
במציאות  הפגם  לאור  בדבר  דן  אינו  שהוא 
ארבעים  שכל  הסברה  לפי  אם  כי  הספירה, 
זה  ולפי  אחת,  מצוה  מהוים  הימים  ותשעת 
שהשתחרר,  בעבד  רק  לא  השאלה  קיימת 
כיון  הספירה.  בימי  שגדל  בקטן  גם  אם  כי 
שהשאלה היא משום שכל הימים הם מצוה 
שגדל.  בקטן  גם  לשאלה  מקום  יש   – אחת 
אמנם גם בקטן יש מצוה בדבר, משום חינוך, 
יתכן   – מדרבנן  אלא  שאינה  מאחר  אבל 
מצוה  להשלים  יכולה  אינה  דרבנן  שמצוה 

דאורייתא.

אך לפי מה שהוסבר, שכל יום הוא מצוה 
לעצמו, אלא שהפגם הוא משום שאי אפשר 
להיות שלשה ימים בלי שני ימים וכו׳ – הרי 
דבר זה שיש להזדקק לימים הקודמים אינו 
משום המצוה שבהם, כי אם משום המציאות 
שבהם, ואם כן קיימת השאלה רק לגבי עבד 
בספירתו  היתה  שלא  משום  שהשתחרר, 
איפוא,  קיימת,  ואין  מצוה  כל  הקודמת 
כל  אין  שגדל  קטן  לגבי  אבל  זו,  מציאות 
דבר  עושה  דרבנן  שאלה, משום שגם מצוה 

למציאות, “מצותיה אחשביה".

 – למשיח  לו  “אחכה  הרי  המסקנה:  יט. 
בכל יום שיבוא", הערב, או מחר בבקר, בתוך 

ימי הספירה.

ביאת  בדבר  פעם  דיבר  צדק"  ה״צמח 
המשיח בזמן כזה שעליו נאמר שאין המשיח 
נאמר  והרי  היתכן?  מישהו:  שאלו  אז.  בא 

4( מצוה שו.

שאין הוא בא בזמן זה?! השיב ה״צמח צדק": 
שיבוא, וכאשר יבוא ויתרץ את כל הקושיות 

– יתרץ גם קושיא זו –

שמצות  הפוסקים  לדעת  אפילו  כן  ואם 
מדרבנן5,  רק  היא  הזה  בזמן  העומר  ספירת 

יהיה אפשר לספור אז בברכה, כאמור.

מרחיב  והרמב״ן  רז״ל,  בדברי  נאמר  כ. 
בזה את הדבור, שהמצוות המתקיימות עתה 
ציונים למצוות דלעתיד, כאמור:  אינם אלא 
רק  רצונך",  כמצות  כו׳  לפניך  נעשה  “ושם 
לעתיד יהיה זה “כמצות רצונך", אבל המצוות 
השלמות,  בתכלית  אינן  עתה  המתקיימות 

והן כעין הכנה למצוות שלעתיד6.

את  ושלום,  חם  להמעיט,  אין  זאת,  עם 
חשיבותן של המצוות של עתה, שכן על ידן 
ידוע7  והרי  למצוות שלעתיד,  להגיע  אפשר 

שגורם לדבר מסוים נעלה מן הדבר.

הספירה  במצות  הדבר  נראה  ובמיוחד 
תורה  למתן  הכנה  של  ענין  הוא  שכללה   –
ע״י הספירה עתה תהיה אפשרות  ודוקא   –

לעתיד לספור בברכה,

עתה,  של  ה״עבודה"  יתרון  נראה  מכאן 
בזמן הגלות, וכמאמר רז״ל8: יפה שעה אחת 
מכל  הזה,  בעולם  טובים  ומעשים  בתשובה 

חיי העולם הבא.
)משיחת אחש״פ, תשי״ג,
לקוטי שיחות ח"א ע' 270-272
בתרגום חופשי ללה"ק(

5( הובא בשו"ע אדה"ז או"ח סי' תפט.
6( ראה המשך וככה תרל"ז פי"ז ואילך.

7( ראה שם פרק טו.
8( אבות פ"ד מי"ז.
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"לא  התורה  מזהירה  תצא  בפרשת  ד. 
בהמה  או  שור  כאשר  בדישו".  שור  תחסום 
וחיה1 אחרת דשים את התבואה אסור לחסום 

את פיהם כדי שלא יאכלו מן התבואה.

ה"שולחן ערוך" של אדמו"ר הזקן )שנדפס 
מסתיים  ואחיו(  האמצעי  אדמו"ר  ידי  על 
בפרטי הדינים הקשורים לאיסור "לא תחסום" 
– ובסעיף האחרון ממש כותב אדמו"ר הזקן: 
"פרות המהלכות על התבואה לפי שירט להן 
הדרך אינו עובר על לא תחסום אם חסמן אף 
על פי שהתבואה נידושה מאליה דרך הילוכן 
שם  להעבירן  מתכוין  ואינו  הואיל  עליה 

בשביל כך, וכן כל כיוצא בזה".

הזקן  אדמו"ר  דייק  פעמים,  כמה  כאמור 
וכשמתעמקים  תיבה,  בכל  ערוך  בשולחן 
מבהיר  הוא  כיצד  רואים  הלשון  בסגנון 
בהם  מבחינים  שאין  ענינים,  כמה  ומחדש 

כשאין לומדים בעיון.

ברמב"ם2,  הוא  האמורה  ההלכה  מקור 
לפי  התבואה  על  המהלכות  "ופרות  וז"ל: 
שירט להן הדרך אינו עובר עליהן משום בל 
תחסום", אבל אדמו"ר הזקן מוסיף על לשון 

הרמב"ם כמה ענינים:

נידושה  שהתבואה  "אע"פ  התיבות  א( 
מופיעות  שאינן  עליה"  הילוכן  דרך  מאליה 
ברמב"ם  לפרש3  היה  שאפשר  כך  ברמב"ם. 

ושכירות  הל׳ שאלה  אדה״ז  ב. שו״ע  נד,  ב״ק   )1
וחסימה סכ״ב.

2( הלכות שכירות פי״ג, ה״ד.
3( ראה שט״מ )בשם הריטב״א( ב״מ פט, ב. מנ״ח 

שדן דוקא באופן שאינן דשות בדרך הילוכן 
כל  שעם  נחשוב  שלא  חידוש:  היה  אז  )וגם 
זאת יעבור על לא תחסום, שכן הליכתם על 
התבואה היא הרי לשם דישה )בשדה אחר(, 
וההליכה עצמה כבר נחשבת בכלל "בדישו"(. 
פי  על  "אף  בפירוש  הזקן  אדמו"ר  מפרש 

שהתבואה נידושה כו'"4.

ב( הטעם מדוע אינו עובר על לא תחסום 
– "הואיל ואינו מתכוין להעבירן שם בשביל 
שלפניו.  בפוסקים  הובא  לא  זה  טעם  כך". 
הרמב"ן5 מביא כטעם את דרשת הירושלמי6 
לומר,  איפוא  הכרח  בדורכו".  ולא  "בדישו 
הירושלמי  שדרשת  סובר  הזקן  שאדמו"ר 
אינה גזירת הכתוב, אלא יש לדרשה זו טעם 

– "הואיל ואינו מתכוין כו'".

הזקן  אדמו"ר  מוסיף  ההלכה  בסוף  ג( 
בתוספת  כוונתו  מה  בזה".  כיוצא  כל  "וכן 
כל  הרי  הזקן  אדמו"ר  ערוך  בשולחן  זו? 
תיבות,  וכל שכן כמה  כנ"ל,  תיבה מדוייקת 
שלם.  ענין  הוספת  וכמה  כמה  אחת  ועל 
אלא שהוא בא בהמשך לנאמר לפני זה: כיון 
שהטעם שאינו עובר כאן על לא תחסום הוא 
משום  ולא   – מתכוין"  "אינו  שהוא  משום 
גזירת הכתוב – מזה מוכרח "וכן כל כיוצא 

בזה", שבכל מקום אינו מתכוין פטור.

בפטור של אינו מתכוין נחלקו בפוסקים: 

מצוה תקצו.
4( וכן פי׳ המל״מ שם.

5( ב״מ פט, א הובא במ״מ שם.
6( תרומות פ״ט, סה״א.

פסיק רישיה
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בעל השאלתות סובר7, שאינו מתכוין פטור 
הוא  הדין  בשבת  שכן  שבת,  במלאכת  רק 
אינו  ואילו  תורה",  מחשבת אסרה  "מלאכת 
אבל  "מלאכת מחשבת"8,  בכלל  אינו  מתכוין 
מתכוין  כשאינו  גם  חיב  איסורים  בשאר 
לעשות את המלאכה שנאסרה בתורה – אך 
רוב הפוסקים סוברים שגם בשאר איסורים 
אדמו"ר  מוסיף  וזה  פטור.  מתכוין  אינו 
רק  )לא  בזה"  כיוצא  כל  "וכן  בתיבות  הזקן 
הפטור  שטעם  מאחר  בדישה(:  בזה  כיוצא 
גזירת  משום  אינו  בדורכו"  ולא  "בדישו  של 
אפשר  מתכוין",  "אינו  משום  אם  כי  הכתוב 
שאר  לכל  בזה",  כיוצא  ל"כל  ממנו  ללמוד 

האיסורים, שגם בהם אינו מתכוין פטור.

ה. ההלכה שאינו מתכוין פטור הוא דוקא 
באופן שעשיית הפעולה אינה מביאה בהכרח 
את המלאכה האסורה, שאז פטור אפילו אם 
אבל  אסורה,  מלאכה  מכך  שיצאה  אירע 
לעשותה  מתכוין  שאותה  הפעולה  כאשר, 
הש"ס9  ובלשון   – איסור  עשיית  מכריחה 

"פסיק רישיה" עוברת הכוונה שבפעולתו גם 
אל המלאכה האסורה, ואין זה "אינו מתכוין". 
על  הפרות  את  שכשמעביר  נמצא,  זה  לפי 
לדוש,  כוונה  כל  בזה  לו  שאין  אף  התבואה 
לדוש  הן  מוכרחות  הליכתן  שבשעת  כיון, 
את התבואה, והוא "פסיק רישיה", אי אפשר 
זו תיחשב אינו מתכוין – מדוע אם  שדישה 

כן, אינו עובר על החסימה בשעת הדישה?

"פסיק  של  הכלל  כי  לומר  איפוא  הכרח 
הפעולה  כאשר  דוקא  הוא  אסור,  רישיה" 
כאשר  לדוגמא:  גופו,  האיסור  את  מכריחה 
גדולים  חפצים  קרקע  גבי  על  גורר  אדם 

7( שאילתא קה.
8( תוד״ה תלמוד שבת קי, ב.

9( שבת עה, א וש״נ.

שבודאי יעשו חריץ בארץ, אף שאין כוונתו 
מעשיו  ידי  שעל  כיון  הרי  חריץ,  לעשות 
שהוא  דבר  בארץ,  חריץ  להיעשות  מוכרח 
עצמו )עשיית חריץ( אסור, ה"פסיק רישיה" 
אינו  נקרא  זה  אין  עצמו,  באיסור  הוא 
מתכוין10. כך הוא גם בנוגע לשאר איסורים 
)מלבד מלאכת שבת(, שה"פסיק רישיה" הוא 
באיסור עצמו, ולדוגמא: מצורע שנושא מוט 
נקצץ  ובכך  צרעת,  בה  שבו  כתיפו  גבי  על 
רישיה  שהפסיק  מאחר  הרי  בודאי,  הנגע 
אסורה,  עצמה  שהיא  הנגע,  בקציצת  הוא 
אין זה נקרא אינו מתכוין ויש צורך בלימוד 
שה"פסיק  בנדו"ד,  ברם  להתירו11,  מיוחד 
חייב  אינו  הרי  )הוא  בחסימה  אינו  רישיה" 
ודישה עצמה הרי  כי אם בדישה,  לחוסמן(, 
הדישה  שבשעת  ורק  המותר,  דבר  היא 
אסורה החסימה, אבל אין שום איסור בדישה 
רישיה",  "פסיק  אומרים  אין  בזה   – עצמה 
עובר  אינו  ולכן  מתכוין",  "אינו  נשאר  אלא 

על החסימה בשעת הדישה12.

10( שו״ע אדה״ז סשל״ז.
11( שבת קלג, א.

בכמה אופנים. ומהם:  12( הטעם על הנ״ל אפ״ל 
א( כוונת פעולה אחת די שנאמר החידוש שנמשכת 
בהנוגע   - רישי׳(  פסיק  זהו  )באם  ב'  פעולה  על 
החילוק  וע״ד  ג׳.  לענין  בנוגע  גם  לא  אבל  לעצמה, 

דכח וכח כחו.
ב( שפעולה תמשיך ע״ע כוונת פעולה אחרת, צ״ל 

״מציאות חשובה״. וע״ד איסורא אחשבי'.
לאסור,  בכדי   - באדם  איסור  צד  איזה  צ״ל  ג( 
משא״ב בנדו״ד: שהכוונה פעולתו וענין הפסיק רישי' 

כולם היתר.
רפ״ד(:  )מכשירין  מהמשנה  להקשות  ואין   -
בכי  ובשפמו  בפיו  העולים  המים   - לשתות  השוחה 
המים  שיגעו  לא  אם  לשתות  לו  דא״א  “כיון  יותן 
)רא״ש  כמתכוון"  הוי  רישי׳  פסיק  כל  כו׳  בשפמו 
על  גם  נמשכת  שבפיו  המים  שעל  וכוונתו  שם(, 
אינו  טומאה  לקבלת  שההכשר  אף  שבשפמו,  המים 
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על פי זה נמצא דין חדש )ובהקדם(: כשם 
כך  בדישו",  שור  תחסום  "לא  איסור  שיש 
ועל  בחסימה"13.  תדוש  "לא  איסור  גם  ישנו 
על  המהלכות  "פרות  שדין  נמצא  הנ"ל  פי 
התבואה כו׳ אינו עובר על לא תחסום" הוא 
לאחר  כך,  אחר  הפרות  את  כשחוסם  דוקא 
מהלכות  )והן  התבואה  גבי  על  כבר  שהעלן 
דבר  על  רישיה"  "פסיק  אין  שאז  מאליהן( 
בטרם  הפרות  את  חסם  אם  אבל  האסור; 
הוליכן על התבואה, מאחר שהפסיק רישיה 
חסום  בשור  דישה   – האסור  דבר  על  הוא 
– הרי הוא עובר לא תחסום אפילו כשאינו 

מתכוין לדוש.

לכאורה אם כך, מדוע אין מפרש אדמו"ר 
חסמן  אם  דוקא  הוא  שהדין  בפירוש  הזקן 
כפי  משום,   – הטעם  תחילה?  ולא  אח"כ 
שמוכח בכמה מקומות, שאחד מכללי שולחן 
ערוך אדמו"ר הזקן הוא – שנוהג כפי הכלל 
ברמב"ם בספר הי"ד שלו – שהרמב"ם אינו 
)מלבד  מחודשים  דינים  )בפירוש(  מביא 
הוא  לי".  "יראה  שאומר  מקומות,  בכמה 
)גם  ההלכה  טעם  את  מוסיף  רק  )אדה"ז( 
מפרט ההלכה(, שממנו אפשר ללמוד פרטי 
את  בפירוש14  כתב  לא  ולכן  נוספים.  דינים 

המים  כי   - עליו  המים  שיותן  בהזרע  רק  בהמים 
עצמם מכשירים את הזרע לקבל טומאה, וגם בהמים 

שבפיו נעשה דין זה מקודם, )שנעשו מים מכשירין, 
הזרע(,  על  כשניתנו  היא  בפועל  שההכשרה  אלא 
 - עצמה  ההכשרה  בענין  הוא  רישי׳  הפסיק  וא״כ 
משא״כ בנדו״ד שהדישה והחסימה שני ענינים שונים 
הדישה  בשעת  אשר  ורק  בהדישה,  איסור  ואין  הם, 

)כשנתכוון לה( אסורה החסימה.
13( ב״מ צ, ב. שו״ע חו״מ סשל״ח, ס״ג.

והסדר:  הל'  בפשטות  החילוק  שרמז  וי״ל   )14
פרות המהלכות )שכבר מהלכות( כו׳ אינו עובר כו' 

לבין  בתחילה  הפרות  חסימת  בין  ההבדל 
חסימה לאחר מכן, אלא מסתפק בכך שאומר 
משום  תחסום  לא  על  עובר  שאינו  הטעם 
ש"אינו מתכוין"; ויחד עם זה שאדמו"ר הזקן 
עוד מוסיף "וכן כל כיוצא בזה", שבכל מקום 
זה בא  "הרי  הדין הוא שאינו מתכוין פטור, 
לומדים  שמכאן  מאחר  למד":  ונמצא  ללמד 
איסורים,  בשאר  מתכוין  אינו  של  הפטור 
הרי מובן שגם כאן – בלא תחסום – קיימים 
הגדרים של "אינו מתכוין", כבכל האיסורים, 
חילוקי הדינים, אם  ללמוד את  ומזה אפשר 

החסימה היתה קודם או לאחר מכן.

שולחן  את  ללמוד  יש  לעיל,  כאמור  ו. 
ולהתעמק  בעיון,  הזקן  אדמו"ר  ערוך 
ידי  שעל  בתיבותיו,  ולדייק  לשונו15  בסגנון 
ובירורים  ביאורים  וכמה  כמה  יתווספו  כך 
ללמוד  וגם  במקומה  ההלכה  את  המבארים 
אלו  הן  בתורה,  אחרים  למקומות  מכך 
בענינים  הן  עצמה,  זו  בהלכה  הקשורים 

הקשורים עם שאר מקצועות התורה.

האמור,  מהסעיף  רואים  שאנו  וכפי 
אדמו"ר  כאן  מחדש  לשונו  ודיוק  שבסגנון 
גם  עובר  שאינו  א(  ענינים:  כמה  הזקן 
הפרות;  הילוך  ידי  על  נידושה  כשהתבואה 
ב( טעם הפטור הוא משום "אינו מתכוין"; ג( 
זה  כשאין  דוקא  הוא  שהפטור  נלמד,  מכאן 
"פסיק רישיה"; ד( שהפטור של אינו מתכוין 
אינו רק במלאכות שבת )כשיטת השאלתות( 

אלא בכל האיסורים שבתורה.
)משיחת כ"ד טבת, תשכ״ג,
לקוטי שיחות ח"ד ע' 1123-1127
בתרגום חופשי ללה"ק(

אם חסמן.
15( לקו״ד ע׳ תשפט.
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חלק  הם  שהעדים  לעיל,  האמור  לפי   .  .
את  "מקיימים"  והם  הקידושין,  ממעשה 
הקידושין, אפשר להסביר מדוע לא חל לגבי 
כדיבור  דיבור  כדי  "תוך  של  הכלל  קידושין 
כדי  תוך  "והלכתא  בגמרא1  כנאמר  דמי", 
. ומקדש ומגרש".   . דיבור כדיבור דמי חוץ 
"מקדש  לבין  הדברים  כל  בין  ההבדל  מהו 

ומגרש"?

הר"ן2 מסביר, ש"בשאר מילי דלא חמירי 
מלכתחילה  האדם  אותם  עושה  האי",  כולי 
כדי  תוך  להתחרט  יוכל  שהוא  במחשבה 
כולי  דחמירי  כיון  "הני  לגבי  ואילו  דיבור, 
בהסכמה  אלא  אותם  עושה  אדם  אין  האי 

גמורה", ולכן אינו יכול להתחרט.

 – זה  לפי  כי  הבהרה,  דורש  זה  הסבר 
שבמעשים אחרים אין המחשבה מוחלטת עד 
לאחר זמן של "כדי דיבור" – יוצא, שהמעשה 
אינו גמור עד אז. ולפיכך, אם, לדוגמא, נתן 
מקבל  אין  מאכל,  דבר  במתנה  לזולתו  אדם 
לאחר  עד  )לכתחילה(  לאכלו  יכול  המתנה 
זמן של "כדי דיבור", ואין אנו מוצאים חידוש 
שגם  לומר,  איפוא  הכרחי  מקום!  בשום  זה 
סופיים  והם  נגמרים  האחרים  המעשים 

]ושם:  ואילך  סע״ב  קכט,  ב״ב  א  פז,  נדרים   )1
וקידושין. ראה תוס׳ שם סד״ה חוץ. ר״ן נדרים שם[.

2( נדרים שם.

מיד3, אך בזמן של "כדי דיבור" יש אפשרות4 
אינו  והדבר  המעשה,  את  ולבטל  להתחרט5 

כך לגבי מקדש ומגרש.

)ובגירושין(  הוא: בקידושין  ההסבר לכך 
אין  ולכן  העדות,  באמצעות  המעשה  נעשה 
מעשהו  את  לבטל  יכול  )והמגרש(  המקדש 
מיד אחר כך6, כי העדים גרמו לביצוע מעשה 
הקידושין7. ואילו במעשים האחרים, העדים 
אינם גורמים לקיום המעשה, והמעשה נגרם 
על ידי עושהו בלבד, ולפיכך הוא יכול לבטלו 

בזמן של "תוך כדי דיבור".
)משיחות ג' ניסן תשי"א,
ש"פ שלח תשל"ו, ש"פ וישב תשל"ז,
לקוטי שיחות חי"ט ע' 189
בתרגום חופשי ללה"ק(

3( והא דמי שקרע על חולה ומת תוך כדי דיבור 
דיצא ידי קריעה )נדרים שם( - י״ל עפמ״ש בתוד״ה 
והלכתא ב״ב שם, דהתם “לא פלוג רבנן". ובתוד״ה כי 

)ב״ק עג, ב(: לענין קריעה הקילו.
4( ראה תוד״ה והלכתא )ב״ב ונדרים שם( שהוא 
תקנת חכמים שיכול לחזור ]אבל בנדרים שם מסיק 
התוס׳ דהוי דאורייתא[. וראה שד״ח כללים תי״ו כלל 

ט׳.
5( ראה צפע״נ להל׳ שבועות פ״ב הי״ז־יח )עפ״י 

ירושלמי דמאי פ״ז ה״ו(.
6( ראה שו״ת צפע״נ שם באופן אחר.

7( בסגנון אחר: מכיון שע״י העדות גזרה התורה 
ד״יקום דבר" לא תהנו חכמים לבטל זה.

תוך כדי דיבור



שקלא 
וטריא
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פתיחה

נחלקו הפוסקים1 בדין אותו ששכח לספור 
שוב  לספור  יוכל  אם  הספירה,  מימי  יום 
ברכות  ד'ספק  ברכה  בלא  סופר  )למעשה 

להקל'2(.

למד  לספור,  יכול  שאינו  הבה"ג  בדעת 
שספירת  פוסקים4(  )ועוד  חינוך3  המנחת 
העומר מהווה מצווה אחת שלימה, והמפסיד 

חלקה הפסיד כולה.

הדין  מהו  הבה"ג  בשיטת  חקר  זה  פי  על 
שבעבדותו  ספירתו  האם  שנתשחרר,  בעבד 
בהיותו פטור מן המצווה, מועלת לעת שחרורו. 
ספירתו  האם  שהגדיל,  לקטן  הדין  והוא 
שאז  לכשיגדיל  לו  תועיל  שמדרבנן  הקודמת 

חיובו מדאורייתא.

בלקוטי שיחות5 נדחים דברי המנ"ח: לכולי 

1( דעת הבה"ג )הל' מנחות קלז, ג. הובא בתוד"ה 
שאינו  תפט(  סי'  ובטור  בסופו(  א  סו,  )מנחות  זכר 
יכול לספור עוד. אמנם, רב האי גאון )הובא ברי"ץ 
גיאץ ח"ב )ע' קעט( ובטור סי' תפט ועיי' בב"י שם(, 
התוס' )שם(, הרא"ש )פסחים פ"י סי' מא( ורבינו יונה 
)הובא בטור שם( סוברים דמי ששכח יום אחד יכול 
להמשיך בברכה. שיטה מעניינת היא שיטת הרס"ג 
)בסידורו ע' קנה הובא בטור שם( שרק אם שכח ביום 

הראשון אינו יכול להמשיך לספור.
2( שו"ע שם סעי' ח. ודאדה"ז סעי' כד.

3( מצווה שו. ועוד. 
4( ראה ב"ח לטואו"ח סתפ"ט. ועוד. 

5( ח"א עמ' 270 ואילך. ח"ח ע' 34 )ובהערה 36(. 
 452 ע'  ח"א  תנש"א  השיחות  ספר   .10 עמ'  חל"ח 

)ובהע' 40(.

ותשע  ארבעים  מונה  העומר  ספירת  עלמא 
לפסול  הבה"ג  של  וטעמו  נפרדות6.  מצוות 
משום  הוא  ששכח  אותו  של  ספירתו  את 
שבהחסירו אחד מימי הספירה פוגם במציאות 
הספירה  מימי  יום  שבכל  היינו,  הספירה. 
האדם מכשיר את הספירה שלמחרת שתהא 
היום  את  )לדוגמא(  ספר  לא  ובאם  אמיתית, 
השלישי, שוב לא יוכל לספור למחרתו "היום 
שבמציאות  בשעה  בה  לעומר"  ימים  ארבעה 

אין כאן ארבעה ימים.

 - שהגדיל  בקטן  אד"ש7  הכריע  זה  פי  על 
בעיצומם  משיח  בא  בו  במקרה  זה  דרך  ועל 
מן  נעשית  הספירה  שאז  הספירה  ימי  של 
להמשיך  שיכול   - לקמן(  )יתבאר  התורה 
אף   - הספירה  על  ונצטווה  דהואיל  לספור, 
שהיא מדרבנן בלבד - ודאי שישנה למציאות 

ספירתו. 

האם  לחקור  יש  שנשתחרר,  בעבד  אמנם, 
)וחידוש  מציאות  מהווה  ספירה   - ככלל   -
התורה הוא להוחיל דין על מציאות זו(, ובמילא 
הקודמת  בספירתו  מחוייב  היה  שלא  אף 
לומר  ויכול  קיימת במציאות  היא  סוכ"ס  הרי 
או  לעומר".  ימים  ארבעה  "היום  )לדוג'(: 
שציווי התורה יוצר את עצם מציאות הספירה. 
להמשיך  יכול  אינו  שנשתחרר  עבד  זה,  לצד 
אין  עבדותו  שבימי  ולספירה  הואיל  לספור 

שום משמעות.

6( עיין שם שבזה יבואר מה שגם לשיטת הבה"ג 
מברכים כל יום, וכן לא חוששים לשכחה וכיו"ב. 

7( לקו"ש ח"א שם.
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אמנם, בשיחות מאוחרות יותר8 נקט הרבי: 
ודאי שלולי ציווי התורה אין הספירה מציאות, 
ואף בנוגע לקטן שהגדיל יש לעיין אם ספירת 
המחוייב מדרבנן מועלת לחיובו שמדאורייתא.

ציווי  שעצם  אד"ש  כ"ק  מכריע  למעשה9   
קיימת  למציאות  הספירה  את  הופך  התורה 
בעולם אף קודם ולולי קיום הציווי. ומשכך, אף 
ספירת הפטור מן המצווה נחשבת למציאות 
להמשיך  יכול  שנשתחרר  עבד  גם  ולכן 

בספירה.

בדין היודע שלא יגמור ספירת 
העומר

יש לומר אחת הנפק"מ מביאורו של הרבי 
בשיטת הבה"ג10:

יודע  שתהא(  סיבה  )מאיזו  בו  בנדון 
עד  תימשך  לא  שספירתו  גמורה  בוודאות 

עצרת11.

נמצא  האחרונים,  כשיטת  ניקח  באם 
הימים  על  לברך  לו12  אסור  כזה  שבציור 
אך  לבטלה.  ברכתו  בירך  ואם  הראשונים 
בספירתו  אד"ש, ההפסק שיחול  כ"ק  לדברי 

8( לקו"ש ח"ח וחל"ח שם. ספה"ש שם.
9( לקו"ש חל"ח שם וספה"ש שם.

לגבי קטן  לבד הנפק"מ המפורשות בשיחות   )10
שהגדיל, עבד שנתגייר ו'מהרה יבנה המקדש'.

11( בספר 'המועדים בהלכה' )להגרש"י זוין( כתב 
רבים  דעת  על  בשבועה  נשבע  לכך:  מעשית  דוגמא 
דיבור  תענית  יתענה  שבוע  שבעוד  התרה  לה  שאין 
– אפילו מדברי חולין – שבאופן כזה השבועה חלה 

על דבר מצווה. 
ערוך  בשולחן  מפורש  שהרי  עלמא.  לכולי   )12

דחיישינן לשיטת הבה"ג.

משפיע רק מכאן ולהבא אך בימים הראשונים 
עליו לספור בברכה וספירתו שלימה.

וכל זה פשוט.
הת' שמואל שיחי' גלפמן

חיוב קטן שהגדיל בספירת 
העומר

להתיר  אד"ש  כתב  השיחות13  באחת 
המשך ספירתו של קטן שהגדיל אף לשיטת 
היא  הבה"ג(  )לדעת  שהספירה  האחרונים 
מצווה אחת, ואף אם נאמר שחיוב שמדרבנן 

אינו מועיל לחיוב דאורייתא. 

אד"ש  מסיק  מקומות14  בכמה  בהקדים: 
דמזה גופא שחייבה תורה נער בר מצוה בכל 
מוכרח  גדלותו,  מרגע  החל  מצוות  תרי"ג 
שהתורה מצפה ממנו להתכונן לרגע זה עוד 
מחייבתו  התורה   – מזו  ויתירה  בקטנותו. 
עליו  שיחולו  לחיובים  עצמו  להכשיר 

בגדלותו. 

דרכו  עצום  הלכתי  תקדים  מהווה  הדבר 
סבוכות,  שאלות  בכמה  אד"ש  כ"ק  מכריע 
כגון: כשחל פורים ביום ראשון, תענית אסתר 
מוקדמת ליום חמישי כתשלומין לשבת. כיצד 
יוכל קטן שהגדיל בי"ג אדר לצאת ידי חובת 
שלמעלה,  העיקרון  פי  על  אמנם  התענית? 
חמישי  ביום  להתענות  הקטן  שעל  פוסק 

כהכשר לחיובו שבגדלותו. וכהנה רבות.

חובת  מפאת  העומר:  בספירת  הוא  וכן 
שבקטנותו  למעשיו  יש  דהקטן,  ההכנה 

13( לקו"ש חכ"ו ע' 76 הערה 57.
70. חכ"ו עמ'  240. חי"ז עמ'  14( לקו"ש ח"ז עמ' 
75 ואילך )ובלקו"ש חל"ה עמ' 62 למד כן בהוו"א אך 

דחה זאת למסק' יעויי"ש(. 
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ויוכל להמשיך לספור בברכה  משמעות15 – 
ספירה מדאורייתא בגדלותו.

עד כאן תוכן הדברים שבלקו"ש.

ואולי יש להביא עוד דרך בזה. דרך לפיה 
אף  לספור מדאורייתא  יוכל הקטן להמשיך 

באם לא ספר בקטנותו. בהקדים:

הגמ'  מדברי  הסיק  פענח16  בצפנת 
ב'  שהביא  קטן  אשר  כתוב  שם   – ביבמות17 
 – שבת  אותה  בדיני  ישנו  בשבת  שערות 
דיום השביעי אינה  שחלות השבת על הזמן 
לחלקים18,  מתחלקת  שאינה  נקודה  בבחינת 

אלא חלה על כל רגע ורגע בפני עצמו. 

ובלקו"ש19 כותב כ"ק אד"ש אשר דבריו של 
הצפע"נ בזה אינם מוכרחים. שאף לכשנאמר 
 – אחת20  יחידה  של  באופן  חלה  ששבת 
'נקודה' שלמעלה משטח – יתכן שעל הקטן 
לכך,  הטעם  מלמפרע.  השבת  חיובי  יחולו 
לפני  זה  דיום  הזמן  "דהרי  קודשו:  בלשון 
שנתגדל אינו בגדר מציאות השוללת קדושת 
השבת, כ"א העדר קדושתה, ולכן יוכל לחול 
)כולל  המעל"ע  כל  קדושת  השבת  באמצע 
דאין  למפרע,   – קטן(  בהיותו  שעבר  זמן 
העדר השבת מעכבת חלות מציאות השבת".

15( ויש לעיין אם יש לומר כן גם בעבד שנשתחרר 
)וראה  מצווה"  ל"הכשר  תחשב  לפנ"כ  דספירתו 
שבהיכל  שפרינגר  שיחי'  איסר  הרב  של  מאמרו 

ליובאוויטש גליון ב(.
16( עה"ת יתרו עמ' צ'.

17( לג, א.
 – הצפע"נ  לדברי   – אשר  הכיפורים,  כיום   )18
קטן שהביא ב' שערות בעיצומו של יום אינו חייב בו.

19( ח"ח עמ' 50 ואילך.
בפנים  שם  לקו"ש  עיין  אינו.  למעשה,  אך   )20

השיחה.

לספירת  שבת  להקיש  לנו  יש  ומעתה 
הקטן21  גדילת  שהזמן שטרם  דכיון  העומר, 
העדר  כ"א  השוללת"  "מציאות  בבחי'  אינו 
עליו  לחול  ספה"ע  מצוות  תוכל  שוב  בלבד, 

בגדלותו מלמפרע.
הת' אליהו דביר הכהן שיחי' כהן

העדר אינו מסוגל לעכב 
למציאות

ההבחנה  לרוב  מצויה  אד"ש  של  בתורתו 
בין מציאות השוללת להעדר בלבד. בדוגמאות 
שלקמן נראה ברור אשר בעוד שלמציאות – 
או  לעכב  הכח  ישנו   – שלילית  היא  אפילו 
מסוגל  אינו  העדר  חיובית,  מציאות  לבטל 

לעכב מציאות.

קטן שהגדיל בשבת22

ממשמעות סוגיא ביבמות23 עולה כי קטן 
נכנס  שבת  של  בעיצומה  שערות  ב'  שהביא 

בחיובי שבת כגדול מעיקרו.

טעמים  ב'  הרבי  מביא  ובלקו"ש24 
פענח25  הצפנת  בשם  אחת  בדבר.  אפשריים 

ואחת מדיליה:

מהותי  פרט  תורה  שחידשה  משום  א. 
שלא  השבת.  קדושת  חלות  של  באופיה 
'נקודה'  בבחינת  הינה  אשר  יוה"כ  כקדושת 
– בלתי מתחלקת לפרטים – קדושת השבת 
השביעי  היום  של  ורגע  רגע  כל  על  חלה 

בנפרד.

21( או שחרור העבד.
22( דברי אד"ש בזה נידונו בהערה הקודמת. ומ"מ 

הובאו אף כאן כהוויתם.
23( לג, א.

24( ח"ח עמ' 49 ואילך.
25( צפע"נ עה"ת יתרו עמ' צ.
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שהגדיל  קטן  אשר  לגמ'  פשיטא  ומעתה 
כאן  עד  גדלותו.  מרגע  חייב  השבת  במהלך 

תוכן דברי הצפע"נ.

הינה  ששבת  אף  שעל  לנקוט,  יתכן  ב. 
על  אף  נחים  חיוביה  מ"מ  נקודה,  בבחי' 
ראשו של קטן שהגדיל. והטעם לכך, בלשון 
נתגדל  שבו  זה  דיום  הזמן  "דהרי  קדשו26: 
שבת,  קדושת  השוללת  מציאות  בגדר  אינו 
כ"א העדר קדושתה, ולכן יוכל לחול באמצע 
הזמן  )כולל  המעל"ע  כל  קדושת  השבת 
העדר  דאין  למפרע,   – קטן(  בהיותו  שעבר 

השבת מעכבת חלות מציאות השבת".

הוא  קטן  בהיותו  שעבר  שהזמן  מכיון 
חול27 – העדר השבת ולא שלילתה, אין בכח 

זמן זה להפריע לשבת לחול.

גדול הבא על הקטנה

יאשיה  ור'  יונתן  ר'  נחלקו  בקידושין28 
בדינו של גדול שבא ביאה אסורה על קטנה: 

רבי יאשיה מחייבו ורבי יונתן פוטר.

טעמו של רבי יונתן לפטור נעוץ בכתוב29 
"ומתו גם שניהם", עליו אומרת הגמ' – "עד 
שיהיו שוין כאחד )בני עונשים למעוטי גדול 
שמאחר  היינו,  רש"י(".  הקטנה.  על  הבא 
והקטנה אינה בת חיוב, שוב לא שייך לחייב 

את הגדול שהרי "גם שניהם" כתיב.

26( הע' 21.
חסרת  הקטן  אצל  השבת  קדושת  שהרי   )27
קוצר  מחמת  השבת  מן  פטור  אינו  הקטן  משמעות. 

דעתו – הוא אינו בגדר שבת כלל. נמצאת שבת אצלו 
בזה מתורת אד"ש.  עוד להאריך  ויש  חול – העדר. 

ואכ"מ.
28( י, א.

29( דברים כב, כב.

"הקטנה,  אד"ש30:  ביאר  שכגד  ובהסברא 
לא זו בלבד שהיא אינה שווה לגדול בעונשין, 

אלא שהיא כלל אינה בגדר עונשין". 

ולכן ניתן היה לומר31 שבמקרה זה מסכים 
שלמרות  יונתן,  רבי  דעת  עם  יאשיה  רבי 
כאחד"  "שניהם  של  התנאי  מתקיים  שאין 
שאי  כיון  הגדול,  על  החובה  מוטלת  עדיין 
הענשת הקטנה אינה סותרת ל"צירוף שניהם 

כאחד" כי הם כלל אינם ניתנים לצירוף". 

בסגנון אחר: רבי יונתן אינו חלוק בפירוש 
הכתוב. גם לדעתו הקפידה תורה שלא יחלקו 
בדיניהם – זה לפטור וזה לחיוב. אך בנדו"ד 
מן העונש בזכות היותה  נפטרה  הקטנה לא 
ואינה  מאחר  החל  לא  מעולם  חיובה  קטנה, 

בת עונשין – כביכול אין את מי להעניש. 

נידון כזה אינה בכלל מה שהקפידה תורה 
שהרי  והבעולה,  הבועל  בדיני  לחלק  שלא 
לפנינו  איננה   – ענישה  לענין   – הבעולה 

כביכול. 

הת' זושא שניאור זלמן הכהן שיחי' ריבק

בענין הנ"ל

הרבי  של  בחידושו  השימוש  לכאורה 
אינו  ספה"ע  לענין  בשבת  שהגדיל  בקטן 
המנ"ח  של  שחקירתו  לומר  יתכן  החלטי. 
הנ"ל,  הרבי  דברי  לאחרי  גם  עומדת  בעינה 
והטעם: אינה דומה מצוות שמירת השבת בה 
הזמן )יום השביעי( הוא רק מתנאי המצווה, 
הוא  הזמן  בה  אשר  העומר  ספירת  למצוות 

30( לקו"ש חח"י עמ' 112 )בתרגום חפשי ללה"ק(.
31( למעשה, הטעם לשיטותיהם מבואר בשיחה. 
את הטעם המובא בפנים מציג אד"ש רק בבחי' "ניתן 

היה לומר". 
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הוא החפצא בו נעשית המצוה, שהרי המצוה 
היא למנות הימים.

ביום  נצטווינו לשבות  באותיות פשוטות: 
השביעי. ישנם כאן שני מרכיבים וישנו לזה 
בלא זה. תצוייר שביתה שאינה ביום השביעי 

ויום השביעי יצוייר בלא שביתה.

לספור  עניינה  העומר  ספירת  משא"כ 
הימים. כאן אין הרכבה של מעשה וזמן, אלא 

בזמן גופא נעשה המעשה.

משהגענו לחלוקה זו, יש לומר שחידושו 
של  בעיצומה  שהגדיל  בקטן  אד"ש  כ"ק  של 
השבת לא יועיל לספירת העומר בה הקפידה 
הסופר  יהיה  הספירה  משך  שכל  תורה32 

בתורת ספירה. ויש להתיישב הרבה בדבר.
 הרה"ח שמחה בונים שיחי' אברמוביץ'
ר"מ בישיבתנו

"יום הביאכם" לעומת 
"הביאכם" – אינו ענין 

למציאות והעדר

דישיבתנו33  וביאורים"  "הערות  בקובץ 
כתב הת' ל. י. ט. להשוות בין דברי אד"ש34 
אודות קטן שהגדיל בעיצומה של שבת דאף 
אם נאמר דשבת היא בבחי' נקודה שלמעלה 
מהתחלקות, יתכן שהקטן נכנס בחיובי שבת, 
השוללת  מציאות  אינו  קטנותו  שזמן  משום 
לדבריו  בלבד,  העדר  אלא  השבת  קדושת 
לכשיבוא  העומר  ספירת  אודות  במ"א35 

משיח צדקנו במהלך ימי הספירה. 

32( לשיטת הבה"ג דהוי מצוה אחת.
33( גליון ו.

34( הובאו ונתבארו לעיל בארוכה.
35( סה"ש ה'תנש"א ח"א עמ' 453 הע' 47.

בספרו  ממונקאטש  דהרה"צ  בהקדים, 
כזה  דבנדון  לומר  נמשך  חיים36  אור  נמוקי 
עמו:  ונימוקו  מדאורייתא37.  הספירה  תהא 
היא  העומר  ספירת  של  העיקריים  מעניני' 
שתי  להקרבת  והכנה  הכשר  שמשמשת 
הלחם בעצרת. והיות ולכשיבוא משיח צדקנו 
לעומר  ימים  ימנו   – הלחם  שתי  יקריבו 

מדאורייתא.

והרבי בדבריו מגדיל לבאר דלא זו בלבד 
היות  מסיבת  מהתורה  תהיה  שהספירה 
אף  אלא  הגאולה,  זמן  בתוך  הספירה  גמר 
וזלה"ק38:  הזה(,  )שבזמן  התחלתה  לסיבת 
יחשב  ביהמ"ק  שיבנה  שלאחרי  י"ל,  "ואולי 
את  הביאכם  "מיום  גם  דספה"ע  ההמשך 
הקריבו  לא  שבפועל  )אף  התנופה"  עומר 
את העומר( – דחשיב כמו שלא הקריבו את 
בזמן  שתהיה(  סיבה  )מאיזו  בפועל  העומר 
מקיימים  בודאי39  אז  שגם  קיים,  שביהמ"ק 
עומר  את  הביאכם  "מיום  ספה"ע  מצות 
מההבאה  ולא  ההבאה,  )מזמן  התנופה" 
יכולים  שבו  ביהמ"ק  שישנו  כיון  בפועל(, 
שלאחרי  בנדו"ד,  ועד"ז  העומר,  להביא 
"מיום  ולהבא(  )מכאן  ביהמ"ק חשיב  שנבנה 

הביאכם את עומר התנופה"40. 

הסברא  בין  השווה  בדבריו  הנ"ל  והת' 
ודבריו  העומר.  לספירת  בשבת  הראשונה 
אינם מובנים די הצורך שהרי הטעם המפורש 
תוכל  הספירה  שמצוות  לכך  הרבי  בדברי 

36( בסופו.
הספירה  לתחילת  בהמשך  שתבוא  אף  על   )37
עיין  מדרבנן.  הינה  הדעות-(  ש)לרוב  הזה  שבזמן 

שו"ע אדה"ז סי' תפט.
38( נסמן בהע' 35.

היא.  מהיכן  זו  ודאות  פשר  לברר  יש  ואכן   )39
הערת העורך.

40( וחותם: "ועצ"ע ואכ"מ".
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הגלות  שזמן  משום  )אינו  זמנה  בתוך  לחול 
אלא(  השוללת,  מציאות  ולא  העדר  הוא 
הוא משום שלכתחילה הכתיבה התורה את 
ולא  הביאכם"  ב"יום  זו  מצווה  התחלתה של 

"הביאכם" בפועל41.
הת' מנחם מענדל שיחי' הרצל

בענין הנ"ל

 לא הבנתי שלילת דברי הת' ל. י. ט., ועכ"פ 
הביאכם"  ב"יום  הביאור  בתכלית:  שלילתם 
ולא  הביאכם  יום  הקודמת:  כבהערה  הוא 
ענין  מה   – לך  יקשה  ואם  בפועל.  הביאכם 
ביאת משיח צדקנו באמצע ימי הספירה ליום 

ט"ז בניסן שלפועל עבר בזה"ג? 

בענין  אד"ש  של  ביאורו  להביא  יש  לזה 
שלילה לעומת העדר: כיוון שאין הגלות אלא 
העדר ולא מציאות השוללת הגאולה42, הרי 
עצמי  פסול  אינו  ביהמ"ק  שאין  בכך  הפסול 
מקרה"  "פסול  כ"א  הביאכם"  ד"יום  בהענין 
ביאת  לאחר  ביהמ"ק  של  והיותו  בעלמא. 

משיח פועל שיחשב למפרע "יום הביאכם".
הת' יוסף יצחק שיחי' אשכנזי

חיוב המשך הספירה כשיבוא 
משיח – עיון בחידוש אד"ש

לעיל הובא חידושו של כ"ק אד"ש בנוגע 
צדקנו  משיח  יבוא  באם  הספירה  להמשך 
משיח  ביאת  שמעת  העומר,  ספירת  במהלך 

41( ואף שלטעם זה לכאורה אין לחלק בין הזמן 
הזה לזמן הבית שהרי יום ט"ז בניסן בהגדרתו הינו 
תמיד "יום הביאכם"? נראה לומר, שבזמן שאין הבית 
יוכלו  "יום הביאכם", דצריך שעכ"פ  קיים לא חשיב 

להקריב בכח. וראה הערות שלקמן ליתר ביאור.
42( ע"ד חול לעומת קודש.

עומר  את  הביאכם  "מיום  הספירה  תחשב 
התנופה".

ויש להתעכב על דברים אלו, שלכאורה: 
באם להתחלת ספירת העומר מדאורייתא אין 
נדרשת הבאה בפועל כי אם "יום הביאכם", 

אם כן בזה שווים זמן הגלות וזמן הבית43?

הדבר,  בהסברת  לומר44  נראה  שלכן 
אשר דברי התורה "מיום הביאכם את עומר 
והיפוכו:  דבר  בעצמם  נושאים  התנופה" 
ההבאה  יום  כ"א  בפועל  הבאה  זו  אין  מחד 
היינו,  ההבאה.  יום  זהו  ומאידך,  )כנ"ל(, 
הבאת  יום  להיותו  זה  יום  בחרה  שהתורה 
קרבן העומר45 ובאם היום אינו כשר להבאת 
הקרבן )כגון בזמן הזה שאין שם בית בנוי46( 

לא חשיב יום הביאכם כלל47.

כיון שסו"ס  להקשות:  יש  זה  לביאור  אך 
בזמן  בהיותנו  העברנו  בניסן  ט"ז  יום  את 
הגלות – מה תועיל ביאת משיח להוחיל על 

ט"ז בניסן )שכבר עבר( שם "יום הביאכם"?

בזה,  מחודשת  דרך  בדא"פ  י"ל  ואולי 
בהקדים הידוע48 שלעתיד לבוא הלכה כדברי 

של  חידוש  שזהו  משמע  הדברים  ומסגנון   )43
הגאולה דווקא שאינו בזמן הזה.

זה  ביאור  אך   .41 בהע'  בתמציתיות  נכתב   )44
לכשעצמו צריך לביאור נוסף כדלקמן.

הסתפקה  לא  שהתורה  גופא  מזה  כדמוכח   )45
בהתיבות "ממחרת השבת".

46( אבל צע"ק שהרי להלכה "מקריבין הקרבנות 
כולם אע"פ שאין שם בית בנוי" )רמב"ם ביהב"ח פ"ו 
הט"ו(. ועיין הערתו של הרמ"מ פרידמן לקמן שהביא 

דברי ר' חיים מבריסק בזה.
אין  לבילה  הראוי  "כל  הידוע:  הכלל  וע"ד   )47
בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת 

בו" )ראה מנחות יח, א. ב"ב פא, ב. ועוד(.
 571 עמ'  ח"ב  ה'תנש"א  בסה"ש  הנסמן  ראה   )48
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בית שמאי, ששיטתם הכללית של בית שמאי 
גם  חשיבות  שמייחסים  הוא  התורה  בכל 
למציאות שעדיין לא נתממשה בפועל ועודנה 
אך  צדקנו  משיח  דביאת  נ"ל  ועפ"ז  בכח49. 

הגלות  בזמן  גם  שמלכתחילה  ותגלה  תברר 
הי' יום ט"ז בניסן בבחי' 'יום הביאכם'. 

הגלות  שבזמן  הרי  הדברים,  כנים  ואם 
בעולם  שעודנו  לדבר  ממשות  אין  כשעדיין 
ה"כח" – ט"ז בניסן אינו בבחי' "יום הביאכם" 
לכשיבנה  אך  ביהמ"ק.  אין  שלפועל  משום 
דזמן  המציאות  מלמפרע50  תבורר  המקדש 
יום  מיקרי  בכח  הביאכם  יום  דגם  הגלות51, 

הביאכם52.
הת' מנחם מענדל שיחי' פריימן

הלכה כבית שמאי בגאולה – 
מכאן ולהבא ולא למפרע

לכך  הטעם  כי  נתבאר,  הקודמת  בהערה 
הספירה  בימי  צדקנו  משיח  יבוא  שאם 

הע' 8. 
49( ראה בארוכה סה"ש תשמ"ח 645 ואילך.

הגאולה  של  הכללית  למהותה  בהתאם  זאת   )50
מהותה  גילוי  אלא  שאינה  והשלימה,  האמיתית 
של  אלופו   – ה'אלף'  הכנסת  הגלות,  של  הפנימית 
עולם בגולה )ראה בארוכה שיחות ש"פ אחו"ק ואמור 

ה'תנש"א(.
לידי  לבוא  הגלות  של  ה'עלוליות'  היינו   )51

גאולה )"בכוח"(. 
שמאי  בית  מחלוקת  עם  הדברים  קישור   )52
ובית הלל אינו מוחלט. שהרי לא מצינו בשום מקום 
בזמן  אף  הביאכם  יום  הוי  בניסן  ט"ז  שמאי  שלבית 
דאין  זו  שיטתם  אמרו  שלא  י"ל  שבדוחק  )אף  הזה 
לכך השלכה למעשה כשאין שתה"ל קריבין(. ואולי 
י"ל דה"בכח" שביום הביאכם אשר בזמן הגלות הינו 
בהעלם גמור – עד שאפילו לבית שמאי אינו מציאות 

הראויה להתחשב עמה. משא"כ לעת"ל. ועצ"ע.

להיות  הוא  מדאורייתא  הספירה  תהי'  שוב 
בכך  מה  לכאורה  אך  שמאי.  כבית  שהלכה 
וכי  שמאי,  כבית  אזלינן  )בגאולה(  שכעת 

תאמר שבשל כך כל אותם מקומות שפסקו 
בית הלל להיתר53 הינם טעות ח"ו?54

ובדוחק יש לחלק בין איסורי וחיובי התורה 
 – הרבים  אחר  לילך  תורה  ציותה  בהם   –
ובזמן הזה פסקו הרוב כבית הלל, למציאות:

אמיתי  הבדל  ישנו  וחיוב  איסור  בענין 
הלכה  הגלות  בזמן  לגאולה:  הגלות  זמן  בין 
כב"ה, ובגאולה )שיגיעו רוב חברי הסנהדרין 
למדריגת בית שמאי "דמחדדי טפי"(, כב"ש. 

משא"כ בנדו"ד, היותו של ט"ז בניסן בגדר 
"יום הביאכם" אינו הלכה כ"א מציאות. ובזה 
בכחנו  הי'  לא  שבזה"ג  דאף  אמרינן  שפיר 
בגאולה   – שבו  הביאכם'  ה'יום  את  לזהות 

יבורר זה מלמפרע.
הת' אשר שיחי' הרשקוביץ

חלות שלאחר מעשה

ר'  אביו  בשם  הביא  מבריסק  ועלועל  ר' 
חיים, בביאור שיטת הרמב"ם שגם בזמן הזה 
לשיטתו  שזהו  דאורייתא,  העומר  ספירת 
כולם אע"פ שאין שם  ש"מקריבין הקרבנות 

53( ובכ"מ חלוקים הם באיסורי מיתה. 
54( השאלה אינה מופנית כלפינו – איך אין אנו 
מתחשבים בכך שלעת"ל תהי' הלכה כב"ש – שהרי 
כיון שנצטוינו דתורה "לא בשמים היא" ו"אחרי רבים 
להטות" אין בידינו לפסוק דבר ש)נכון לעכשיו( הינו 

למעלה מהשגתנו.
אלא שיש להטיל ספק בעצם הרעיון שפסיקותיהם 
של ב"ה הינם כעין אונס )מפני הציווי דאחרי רבים 
להטות( ולא לכתחילה שבלכתחילה )בזמן הגלות( – 

דבר שאינו מסתבר כלל וכלל.
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בית בנוי"55. וזה שכיום אין מקריבין אינו יותר 
מתקלה ולא יבטל הספירה שמדאורייתא56.

דחידושו  לחדד  יש  דמילתא,  ולדיוקא 
חיים.  ר'  של  מזה  בתכלית  שונה  אד"ש  של 
דבריו של ר' חיים )דגם בזה"ז חשיב כאילו 
בפועל(  הקריבו  שלא  ורק  ביהמ"ק  ישנו 
בזמן  הספירה  כשנגמרה  אף  מכוונים 
מפורש  אד"ש  בדברי  ולעומתו  הגלות57, 
שזהו חידוש של הגאולה )אלא שגם כשיבוא 
במהלכה של הספירה תפעל הגאולה  משיח 

מלמפרע על זמן הגלות(.

לשכלנו58,  אד"ש  דברי  מעט  לקרב  וכדי 
בדין  כדאי להביא דברי אדה"ז בהל' פסח59, 
שצריך  חמצו,  שביער  אחרי  חמץ  המוצא 
מצות  נגמרה  ש"כבר  לפי  ובברכה,  לבערו 

הבדיקה שבירך עליה".

אמורים,  דברים  “במה  וממשיך60: 
כשמבערו לאחר שהגיעה שעה ששית, אבל 
כשמבערו קודם שעה ששית אין צריך לברך 
עליו אף על פי שכבר גמר לבער כל החמץ 
שהיה ידוע לו בשעת הבדיקה, לפי שכל זמן 
נגמרה  לא  עדיין  ששית  שעה  הגיעה  שלא 
כדי  אלא  בודק  אינו  שהרי  הבדיקה  מצות 
לבערו מן העולם וכל זמן שלא הגיעה שעה 
ששית אין צריך לבערו, נמצא שלא עשה כלל 

55( פ"ו מביהב"ח הט"ו.
לשיטת  המקשים  אותם  לתרץ  יש  בזה   )56
שכתב  מהא  מדאורייתא,  בזה"ז  שספה"ע  הרמב"ם 
הלכות ספירת העומר תוך הלכות תמידין ומוספין. 
ספירת  בזה,  זה  תלויים  והקרבן  שהספירה  דאף 
העומר בזה"ז דאורייתא, דישנה לחובת הבאת קרבן 

אף בזה"ז. 
57( כהשנים שעד עתה.

58( וראה הערות הקודמות.
59( סימן תמו ס"א.

60( ס' ב.

ובביעורו, עד שהגיע שעה  מצווה בבדיקתו 
ואין חמץ נמצא ברשותו אזי למפרע  ששית 

עשה מצווה בבדיקתו ובביעורו".

שעה  קודם  החמץ  כבר  שרף  אם  גם 
הביעור  מצוות  נסתיימה  שכביכול  שישית, 
עליה בירך בלילה הקודם, כשמצא חמץ נוסף 
כלתה  לא  שעדיין  מלמפרע  הדבר  הוברר 

המצווה עליה בירך בלילה.

כשמבער  שאף  “ואפשר,  אדה"ז:  ומוסיף 
צריך  אין  הלילה  עד  ואילך  ששית  משעה 
לברך עליו, אלא אם כן מבערו בתוך הפסח, 
דכל שלא הגיע הפסח עדיין לא נגמרה מצות 
עליו  עובר  אינו  שהרי  והביעור,  הבדיקה 
בבל יראה ובבל ימצא עד הלילה, ולא צותה 
תורה לבער החמץ בערב פסח מחצות היום 
בבל  עליו  יעבור  שלא  כדי  אלא  ולמעלה 
שנתבאר  כמו  הפסח  בתוך  ימצא  ובל  יראה 
בסימן תל"ב, ונמצא דכשמגיע הפסח נגמרה 
למפרע מצווה מן התורה במה שבדק וביער 

את החמץ מרשותו, וספק ברכות להקל".

למן  עבר  כבר  תשביתו  מצוות  שעל  אף 
הרגע הראשון של שעה שישית – כיון שכל 
יעבור  שלא  הוא  דתשביתו  העשה  מטרת 
תחילת  עד  אינו  וזה  יראה,  דבל  בהלאו 
הלילה – יכול עד הלילה לברך “אשר קדשנו 

במצוותיו וצוונו על ביעור חמץ"61 )!(.

61( ואולי יש בזה כדי להטעים מה שכותב שאין 
שהיא  לפי  חמץ,  בדיקת  בשעת  שהחיינו  מברכים 
נפטרת בשהחיינו שמברכים ברגל )בקידוש(. שע"פ 
טעמא  גופא  )דהא  בזה  נוסף  ביאור  לבאר  יש  הנ"ל 
מצוות  שעל  שהחיינו  ברכת  את  פטרו  מדוע  בעי, 
בדיקת חמץ בהברכה הכללית על עצם הרגל, ואמאי 
בכדי  שזהו  לעצמה(,  ברכה  הבדיקה  תקבע  לא 
חל  המצווה  וגמר  לעשייתן",  “עובר  הברכה  שתהא 
ללא  הבדיקה  שהרי  בלילה(,  אפילו  )או  בחצות  רק 
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מהנ"ל עולה, כי תתכן חציצה )בזמן( בין 
עוד  להביא  ויש  לחלותה.  המצוה  מעשה 

דוגמאות רבות בזה62.

ועכ"פ לענייננו, שמעשה הספירה שבזמן 
בית  לכשיבנה  רק  תקפו  את  יקבל  הזה 

המקדש.
 הרה"ח מנחם מענדל שיחי' פרידמן
משפיע בישיבתנו

יום הביאכם מכאן ולהבא בלבד

בהערה,  אד"ש  כ"ק  כוונת  נתבאר  לעיל 
"מיום  הספירה  תחשב  משיח  בוא  שלאחר 
הביאכם את עומר התנופה", עיי"ז שלמפרע 
להקרבה.  הראוי  ליום  ניסן  ט"ז  יום  יחשב 
ואם  בלבד,  העדר  היא  שהגלות  מחמת  אם 
מחמת שט"ז ניסן נחשב ל'יום הביאכם' בכח, 
ולעתיד לבוא כשתיפסק הלכה כבית שמאי, 
למפרע יחול שם "יום הביאכם" על יום ט"ז 

בניסן.
אך לפענ"ד אי אפשר כלל ללמוד כן בכוונת 
כ"ק אד"ש. דלפי זה לאחר ביאת משיח הרי 
למפרע נפעל שאף הספירה שקודם לכן היא 
שגם  מפורש  בשיחה  אמנם,  מדאורייתא. 
שקודם  הספירה  נחשבת  משיח  בוא  לאחר 
מקום  ומשכך  בלבד,  דרבנן'  ל'ספירה  לכן 
לחקור אם נוכל להמשיך לספור מדאורייתא.

ובאמת מלשון ההערה גופא מובן שהספירה 
נחשבת רק מכאן ולהבא לספירה מדאורייתא, 

הביעור חסרת משמעות, לכן הוא נפטר במה שמברך 
בליל החג, ואינו יכול לברך קודם. לפי שטרם הגענו 

לזמן בו “קידשנו במצוותיו וציוונו". וצ"ע נוסף בזה.
26 ואילך אשר  62( ראה לדוג' לקו"ש חל"ג עמ' 
בעוד שמעשה גירותם של בנ"י היה בטבילתם חלות 
הגירות היתה בעיצומן של עשרת הדברות. אך אינו 

שווה לכאן בתכלית. ואכ"מ.

תברר  משיח  שביאת  לומר  שאין  מובן  ועפ"ז 
הביאכם"  "יום  בניסן  ט"ז  יום  היות  את 

מלמפרע.

על כן נראה לבאר, דבהערה זו יוצא אד"ש 
לחדש ד"יום הביאכם" אינו בא להתנות את 
ספירת העומר בקיומו של ביהמ"ק בט"ז ניסן.

כוונת התורה באמרה "מיום הביאכם את 
עומר התנופה" אינה אלא להתנות את מצוות 
ביהמ"ק  )דבלא  ביהמ"ק  בקיומו של  ספה"ע 
משיח  כשבא  וא"כ  העומר(,  להקריב  א"א 
ולהבא  שמכאן  הרי  הספירה  של  בעיצומה 

ישנה ספירה מדאורייתא63.
הת' השליח יחיאל אלתר שיחי' קדם

 צ"ע יסוד הסברא שדרבנן 
לא יועיל לדאורייתא

ביכולת  שאין  הסברא  הרבי64  כשמביא 
הספירה  ימי  של  בעיצומם  שהגדיל  קטן 
ולגבי  הואיל   – בברכה  לספור  להמשיך 
ספירה דאורייתא אין כאן מציאות ספירה65, 
בקטנותו  שגם  "דאף  הדבר:  בהסברת  כותב 
חינוך66(,  )מדין  מדרבנן  ספה"ע  מצות  קיים 

ימי  )היינו  לכן  גם קודם  63( אלא שהכרח אשר 

הספירה שקודם ביאת משיח( תהא מציאות הספירה.
64( לקוטי שיחות חל"ח וספר השיחות ה'תנש"א 

שם.
ופטור  לחיוב  בנוגע  שחוקר  כהמנ"ח  דלא   )65

כמבואר שם וכנ"ל.
נראה להעיר, דלפי אופן חקירת כ"ק אד"ש   )66
או  האב  על  היא  החינוך  מצוות  אם  נוגע  אין  לכאו' 
 232 ע'  חי"ז  לקו"ש  באריכות  )יעויי'  הבן  על  )גם( 
ספירה  "מציאות"  סוג  איזו  הוא  דהנידון  ואילך(, 

)ול החיוב  מוטל  מי  על  ולא  דרבנן,  במצוות  ־ישנה 
כאורה פשוט שמציאות הספירה מתייחסת לקטן ולא 
לאב(. משא"כ להמנ"ח שדן אי חיובו שמדרבנן מועיל 
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למציאות  אחשבי'"  מדרבנן(  )גם  ו"מצוותי' 
דרבנן  שהחיובים  כיון  מ"מ,  ימים,  דספירת 
ולא  ה"גברא"  על  אלא  אינם  דעות(  )לכמה 
על ה"חפצא"67, מקום לומר שחיוב הספירה 
)מצוה( מדרבנן אינו די להחשיב את ספירת 
ולא  התורה,  מן  לחיובים  בנוגע  הימים 
להחיוב  שביחס  כיון  בברכה,  לספור  יוכל 
שנתחדש כשהגדיל, לא קיימת אצלו מציאות 

של ספירת ימים לפנ"ז".

והחיובים  דהואיל  מהדברים,  העולה 
יוצרים  אינם  מסויימות(  )לשיטות  מדרבנן 
ספירה  של  אמיתית  ומציאות  "חפצא" 
בעולם, וכל מגמתם אינו אלא ציווי על האדם 
לספור, הרי שכלפי הספירה מדאורייתא – 
)מצד  אמיתית  מציאות  דרושה  לגביה  אשר 
תועיל  לא   – בעולם  ספירה  של  החפצא( 

הספירה מדרבנן.

עכ"פ משמע, דלשיטות שישנו חפצא של 
מצווה אף בחיובים מדרבנן, ודאי שהספירה 

דרבנן תועיל לדאורייתא.

"ו)אולי  הרבי:  כותב  שם68  בהערה  והנה, 
ספה"ע  שמצות  הזה  בזמן  גם  נפק"מ  י"ל( 
דכיון  מדרבנן  אלא  אינה  בגדולים(  )גם 
דרבנן  חד  בין  חילוק  יש  גופא  שבדרבנן 
לתרי דרבנן )ראה תוד"ה ור"י – מגילה יט, 
ב. ועוד( יש לומר שספירת הימים מצד תרי 
דרבנן )חינוך למצוה שחיובה מדרבנן( אינה 

לא  ]מצוה  במנ"ח  משמע  )ואכן  מדאורייתא  לחיובו 
אות י'[ שלהצד שמצוות החינוך היא על אביו בלבד, 
לו  יועיל  לכן  קודם  מדרבנן  שחיובו  לומר  אין  הרי 
לאחמ"כ, וכ"כ מהר"ם שיק מצוה שז אות ג'. ציונים 
לתורה אות ב'. קונטרס שמן למנחה בספר ההשלמה 

ועוד(.
67( ראה שם המר"מ בזה.

68( בחל"ח: הע' 30. בספה"ש: הע' 42.

נחשבת למציאות בנוגע לחד דרבנן )ספה"ע 
בגדולים(".

אינה  דרבנן"  "תרי  ספירת  אם  ולכאורה, 
דרבנן"  "חד  עבור  ספירה  למציאות  נחשבת 
בפשטות  הרי  הגברא69(,  על  ששניהם  )אף 
ספירה דרבנן לא תועיל לספירה דאורייתא 
על  גם  הם  דרבנן  שמצוות  נאמר  אם  אף 
דאורייתא  בין  חילוק  ישנו  סוכ"ס  החפצא. 
ספירה  בין  להשוות  מקום  ומה  לדרבנן70. 
בדרבנן  אשר  בעוד  לדאורייתא71,  מדרבנן 

גופא יש לחלק בין חד לתרי?

נאמר  אכן  באם  לבאר:  יש  קצת  ובדוחק 
נראים  החפצא,  על  הם  דרבנן  שמצוות 
לקטן  חינוך  מצוות  חז"ל  דכשתקנו  הדברים 
)ועד"ז כשתיקנו ספירת העומר בזה"ז שאין 
היא  תקנתם  מגמת  מדאורייתא(,  חיוב  שם 
להוחיל את אותה מצווה שהגדול חייב בה מן 
התורה על הקטן72, שיהיה חייב הוא באותה 

69( או על החפצא – לשיטות שסוברות שמצוות 
דרבנן הם אף בהחפצא.

70( וחילוק קוטבי יותר מן החילוק שבין חד לתרי 
דרבנן.

71( להצד שדרבנן חל אף על החפצא.
שחייבו   – בזמה"ז  דגדולים  בספיה"ע  ועד"ז   )72

רבנן לקיים את המצווה דאורייתא.
בפוסקים  דעות  מצינו  כן  שאמנם  ]ולהעיר, 
שחיובי דרבנן אשר יסודם בדאורייתא )היינו שרבנן 
ממשיכים חיוב תורה על מי שמן התורה אינו חייב( 
תקנות  ואפילו  דרבנן,  מחודשות  מתקנות  חמורים 
פ"ח  במל"מ  לדוג'  ראה  תורה.  דיני  על  המבוססות 
ה"א שכתב דבריבית דרבנן מועיל תנאי אף שעיקר 
ריבית מדאורייתא, הואיל ותקנת חז"ל היא להוסיף 
על דין התורה ואינה דומה ריבית דאורייתא לריבית 
דרבנן, משא"כ לענין שמיטה בזמה"ז כתב שלא יועיל 
היא  חז"ל  ותקנת  הואיל  מדרבנן,  דהיא  אע"ג  תנאי 

להמשיך את החיוב דאורייתא. 
שבתרומה  ה"ז  פי"ז  תרומות  במל"מ  עוד  ויעויין 
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המצוה73. )אמנם הטעם הוא בשביל שיתרגל 
בגדלותו, אך לפועל הוחילו עליו מצוה74(.

אם  הרי  דרבנן,  למצוות  בנוגע  אמנם, 
חז"ל היו רוצים לחייב קטן כגדול ממש, הרי 
לכאו' לכתחילה היו מתקנים "כקטן כגדול" 
)שהיו מתקנים חיוב ספיה"ע בזמה"ז לקטנים 
אינו  דרבנן  שחד  ומזה  וכיו"ב75(.  וגדולים 

בזמה"ז אע"פ שהיא מדרבנן לא אמרינן ספיקא דרבנן 
מהל'  ובפ"ד  מדאורייתא,  ועיקרה  הואיל  לקולא 
אמרינן  מדרבנן  אלא  שאינו  דבבכור  כתב  בכורות 
יד  בהגהות  וכ"כ  הנ"ל,  החילוק  ומשמע  ספדר"ל 
אברהם לשו"ע הל' חלה. וראה בס' אפקעתא דמלכא 
אמרינן  דלא  שמיטה  לעניין  שהאריך  )אלפנדרי( 
שבנוגע  להעיר  אך  תנאי.  לעניין  ועד"ז  ספדר"ל, 
דאמרינן  אדמוה"ז  בדברי  מפורש  לכאו'  לספיה"ע 
וראה  שם(.  ובכ"מ  סי"ב  תפט  סי'  )ראה  ספדר"ל 
איפכא  דמשמע  ה"ו  פ"י  מקוואות  הל'  המלך  בשער 
מדאורייתא  החיוב  שקיים  בזמן  דדוקא  מהמל"מ: 
ורבנן הוסיפו תקנה על האיסור דאורייתא )כריבית 
דרבנן( חשיב עיקרו מן התורה, אך בתרומה בזמה"ז 
וכיו"ב לא חשיב עיקרו מן התורה. וראה עוד בתשו' 
)למהרי"ט  יעקב  קהלת  קלא.  סי'  יו"ד  מהרשד"ם 
)להנ"ל(  דרבנן  ארעא  רל.  ס"ק  סמך  אות  אלגאזי( 
ליישב כל  )ויל"ע ע"מ  ותנג  בהקדמה. שם אות תיד 
דברי מהרי"י אלגאזי שיעלו בקנה אחד ואכ"מ(. דברי 
אמת דפ"ט ע"ד. עין יצחק )יוסף( כללי ספדר"ל אות 

ו )ח"ב ע' רי( ועוד[.
חיוב  אם  גם  לאומרו  ניתן  זה  דבר  לכאורה   )73
על  תיקנו  שחז"ל   – הגברא  על  הם  דרבנן  מצוות 
חייב  הי'  עלי'  מצווה  באותה  שיתחייב  הגברא 
מדאורייתא )ועפ"ז אין מוכרח דדעת המל"מ ודעימי' 
על  הם  דרבנן  שאיסורי  ס"ל  הקודמת  שבהערה 
החפצא(. אך בשיטות שהמצוות הם על החפצא נראה 

זה יותר.
שלכן  ושם,   .63 ע'  חל"ה  בלקו"ש  כמפורש   )74
חייב קטן לקיים המצווה בכל פרטיה ובהכשר גמור 

)אף שעל מנת להרגילו אין צורך בכ"ז(.
דאורייתא  כעין  לתקן  שרצו  דאפשר  ואף   )75
והוסיפו  הגדולים(,  על  רק  לכתחילה  תיקנו  )ולכן 

חז"ל  כוונת  דאין  מובן  דרבנן,  תרי  מוציא 
לתקן על הקטן חיוב מעין הגדול.

מתברר  האחרונים76  אלו  כדברים  ואמנם 
ועולה מלשונו הזהב של כ"ק אדמו"ר הזקן77 

בטעם שתרי דרבנן אינו מוציא חד דרבנן: 

שאין  סופרים  מדברי  שעיקרן  "מצות 
לפי  הגדול  את  מוציא  לחינוך  הקטן שהגיע 
שהקטן מצד עצמו כשהוא עתה פטור לגמרי 
אלא שמחנכין אותו כדי שיהא רגיל במצוה 
אינו  לפיכך  כשיגדל  כמנהגו  סריך  ויהיה  זו 
בדין שיוציא את מי שהוא גדול כבר אף על 
כיון  סופרים  מדברי  אלא  אינו  שחיובו  פי 
משום  אלא  חייב  אינו  זה  חיוב  גם  שהקטן 
להרגילו לכשיגדל שאז יתחייב חיוב זה של 

דברי סופרים".

ועל פי זה אוי"ל, שמציאות ספירה מדרבנן 
– לצד שישנה בהחפצא – כיוון שכוונת חז"ל 
הרי  דאורייתא,  במצווה  )מדבריהם(  לחייב 
שפועלים ומחילים מציאות ספירה שקיימת 

גם עבור המצווה דאורייתא78.

אין  דרבנן  במצווה  חינוך  בחיוב  משא"כ 
במצוותם, ואין זה  כלל  חז"ל מחייבים הקטן 
אין  ולכן  במנהגו",  "סריך  שיהא  כדי  אלא 

חיוב  ממש  ובדוגמת  ע"ד  חייב  שיהיה  לקטן  תיקון 
דרבנן  לתרי  יש  זה  לצד  סוכ"ס  הרי   – הגדולים 

להוציא חד דרבנן דעכ"פ מחוייב בד"ס כמותו. 
 – הראשונים  לדברים  ראי'  מכאן  שאין  אף   )76
שלהצד שחיובים דרבנן הינם בהחפצא הרי שחינוך 

דרבנן למצווה דאורייתא אינו כן.
גם  )וראה  ס"ג  קפו  סי'  או"ח  שלו  בשו"ע   )77

לקו"ש חי"ז שם(.
78( ולכן אם אומרים שהמצוות דרבנן הם בחפצא 
הבית,  בזמן  שהגדיל  בקטן  בהו"א(  )גם  הדין  הרי 
לספור  להמשיך  שאפשר  יבוא,  כשמשיח  לדידן  וכן 

בברכה.
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מציאות  כל  דרבנן"  "תרי  בהיותו  בספירתו 
ספירה עבור "חד דרבנן"79. ועצ"ע.

הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן

שינוי למפרע אינו מתיר קודם 
שיגיע לפועל

מתן  דביום  אד"ש  כ"ק  מחדש  בלקו"ש80 
לא   – ביום השביעי81  אף שחל  על   – תורה 
השבת.  חיובי(   – )וממילא  קדושת  חלה 
הסיבה לכך היא היות ולא תיתכן חלות שבת 
על הזמן לחצאין. ומאחר ומצות שבת נאמרה 
קדושת  תחול  לא  שוב   – יום  של  בעיצומו 

השבת על השבת הנוכחית.

ואף שבמרה כבר נצטוו על השבת, מבאר, 
דכיון שהמצוות שניתנו במתן תורה )לא נתנו 
ביטלו את  תוקף לציווים שקדמו להם, כ"א( 
את  "זכור  באמרו   – להם  שקדמו  החיובים 
יום השבת לקדשו" ביטל הקב"ה למפרע את 

קדושת השבת.

נמצא אשר כלל זה ששבת לא תוכל לחול 
דמרה  השבת  חיובי  את  הן  ביטל  לחצאין, 
של  הראשון  חציו  על  לחול  יכולים  )שאינם 
באותו  בה  שנתחייבו  שבת  את  והן  היום(, 
היום דמעמד הר סיני )שלא תוכל לחול על 

חציו השני של היום(.

אך  להו"א,  רק  הוא  כ"ז  להדגיש:  חשוב   )79
למסקנת הרבי בשיחה )דלקו"ש חל"ח וסה"ש תנש"א 
מצוות  עצם  יעויי"ש(,  ח"א  בלקו"ש  משא"כ   – שם 
התורה יוצרת מציאות ספירה, ולכן אף ספירת אותו 
לזמן  ומועלת  מציאות  חשובה  המצווה  מן  שפטור 

חיובו )כדלעיל בפתיחה(.
80( ח"ח עמ' 49 ואילך.

)שבת  תורה"  ניתנה  בשבת  עלמא  ד"לכולי   )81
פח, א(.

לישראל  הותר  איך  הקשה  במ"א82  והנה, 
לטבול לשם גירות ביום השבת83 דמתן תורה. 
דמ"ת  שבשבת  זה  לחידוש  כלל  מציין  ואינו 

לא נאסרו במלאכה.

דברי  בתוך  מבוררים  הדברים  באמת  אך 
אד"ש עצמם:

הקשו הראשונים84 על דברי הגמ'85 אשר 
י"ב  לאחוריהן  חזרו  ודיבור  דיבור  כל  "על 

מיל", דלכאו' הוי איסור תחומין.

שאף  הרבי,  כותב  שם  בשיחה  ובהערה86 
לאור יסודו שלאחר מתן תורה נתחדש למפרע 
קושיית  השבת,  קדושת  זה  ליום  הי'  שלא 
דא  בכגון  שהדין  עומדת.  בעינה  הראשונים 
העתיד  האיסור  בביטול  מתחשבים  שאין 
להיות, אף שלכשיבוא יבטל מלמפרע גם את 
הזמן הנוכחי. ובלשון קודשו: "ובדוגמת נדר, 
למפרע,  הוא  נעקר  מתירו  שכשחכם  שאף 
עושה  הוא  מקודם,  נדרו  על  כשעובר  מ"מ 
איסור, אף שכלפי שמיא גליא שהחכם יתירו 
. . ועד"ז הוא בתנאי. ראה רשב"א גיטין פד, 
ב ב]מגרש אשתו[ על מנת שתבעלי לפלוני 
דלכתחילה לא תבעל לו דהא אינה מגורשת 
באיסור  ביאה  נמצא תחילת  לו  עד שתיבעל 

אף שלאחר שתיבעל לו חל הגט למפרע"87.

ועפהנ"ל יובן, שהא דמ"ת ביטל מלמפרע 
איסורי השבת אין בו כדי להתיר את טבילתם 
של ישראל. מאחר וכל עוד לא ביטל הקב"ה 

82( לקו"ש חל"ג עמ' 26 ואילך.
83( בשורש האיסור לטבול בשבת טבילת גירות 

מתפלפל בהערות עיי"ש.
84( נסמנו בתו"ש יתרו.

85( שם.
.*48 )86

והרשב"א  ד"ה  סקמ"ג  אה"ע  לטור  ב"י  ראה   )87
כתב. שו"ע שם סי"ח ושם ס"ב.
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בפועל את השבת שנצטווינו במרה, עדיין היו 
ישראל עצורים בעשיית מלאכה )אף שלאחר 

עשרת הדברות נתבטל האיסור מלמפרע(.

ולא באתי אלא להעיר.
הת' שלום דובער שיחי' אייזנשטיין

משמעות שינוי שמלמפרע אצל 
מי שאצלו העבר והעתיד אחד

בלקו"ש88 מביא כ"ק אד"ש פסק הרשב"א 
מנת  על  מעכשיו  אשתו  המגרש  בדין 
ונימוקו:  לאיסור,  שפסק  לפלוני  שתיבעלי 
נמצא  לו  שתיבעל  עד  מגורשת  אינה  "דהא 
תחילת ביאה באיסור". והרבי מחדד דבריו: 

"אף שלאחר שתיבעל לו חל הגט מלמפרע".

כנים אצל בשר  לומר: הדברים  יש  ואולי 
ודם אשר אצלו עתיד מחולק מהעבר וברגע 
הנתון המעשה הינו מעשה איסור89. אך אצל 
בהתאחדות  והעתיד  ההווה  העבר,  הקב"ה 
השייך  הנוכחי  ברגע  גם  לכך,  אי  מוחלטת. 
להווה – נוכח המעשה העתידי המתיר אותו.

כלפי מה דברים אמורים?

הותר  איך  אד"ש  מקשה  בלקו"ש90 
חל  במ"ת אשר  גירות  לשם  לטבול  לישראל 
ביום השבת? ותירוצו: לטבילתם של ישראל 
מאחר  משמעות  שום  היתה  לא  בשעתו 
ולטבילה זו לא קדמה "קבלת מצוות"91 שהינה 

הכרחית לצורך עצם חלות הגיור עיי"ש.

88( שם. 
מקומה  להיות  העתידה  האיסור  ועקירת   )89

בעתיד שאינו כאן לפנינו.
90( חל"ג עמ' 26 ואילך.

91( עיין שם הטעם לכך שאמירתם נעשה ונשמע 
אינה בגדר קבלת מצוות.

הי'  איפוא,  ישראל,  של  גירותם  גמר 
הייתה  שאז  הדברות  עשרת  אמירת  בשעת 
ישראל  גירות  שגמר  נמצא,  מצוות.  קבלת 
נעשה בפועל באמירת עשרת הדברות שע"י 

הקב"ה.

למה  להקשות  שאין  "ומובן  שם:  ובהע' 
)באופן  השבת  ביום  התורה  את  הקב"ה  נתן 

שגמר גירותם של ישראל הי' בשבת(".

הקב"ה  שהרי  סתומים,  דבריו  ולכאורה 
בהעתקת  הועיל  ומה  המצוות92,  מקיים 

מעשה האיסור מבנ"י אל הקב"ה?

וע"פ הנ"ל יובן: במ"א93 כתב לחדש דביום 
היה  עלמא'  ש'לכולי  אף  )על  תורה  מתן 

בשבת( לא חלו איסורי שבת. 

על  שבת  חלות  תיתכן  שלא  משום  זאת 
נאמרה  שבת  ומצוות  ומאחר  לחצאין.  הזמן 
קדושת  תחול  לא  שוב   – יום  של  בעיצומו 

השבת על השבת הנוכחית.

ואף שבמרה כבר נצטוו על השבת, מבאר, 
)לא  תורה  במתן  שניתנו  שהמצוות  דכיון 
נתנו תוקף לציווים שקדמו להם, כ"א( ביטלו 
"זכור  באמרו   – להם  שקדמו  החיובים  את 
באופן  ביטל הקב"ה  יום השבת לקדשו"  את 

דמלמפרע את קדושת השבת.

ועל  דלעיל  הרשב"א  דברי  מביא  ובהע' 
הראשונים94  דברי  משמעות  מסביר  פיהם 
שמהם משמע שביום מ"ת היו ישראל אסורים 
עם  להתחשב  אפשר  דאי  מלאכה.  בעשיית 

אומר  עושה  שהוא  "מה  ט:  פ"ל,  שמו"ר   )92
לשבת  )בנוגע  ה  פי"א  ב"ר  וראה  לעשות".  לישראל 

גופא(.
93( לקו"ש ח"ח עמ' 49 ואילך.

94( נסמנו שם.
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שבא  קודם  לפעול  הקב"ה  שעתיד  הביטול 
מקשה  אכן  זה  שמטעם  ונראה  בפועל. 

בהשיחה הנ"ל איך הותר לבנ"י לטבול95.

אך כלפי הקב"ה אשר אצלו העבר והעתיד 
את  הקב"ה  נתן  למה  להקשות  "אין  אחד 
מ"ת  שביום  משום  השבת"96.  ביום  התורה 
הרשב"א  ודברי  שבת,  איסורי  חלו  לא  אכן 

מכוונים כלפי בשר ודם בלבד97.
הת' מנחם מענדל שיחי' ציטרון

95( ראה בארוכה הע' הקודמת.

ועכ"פ  בהע'.  כוונתו  דזהו  לומר  דוחק  אך   )96

לגופו של ביאור יש לקיים זה.
בהסוגיא  עניינים  כמה  ליישב  יש  זו  בדרך   )97
ההרים ממקומם  את  עקר  שהקב"ה  מה  דשבת שם: 
ש"כפה  מה  מ"ת(.  ביום  זה  שהי'  מוכרח  שאין  )אף 

זה עקר ההר  לצורך  כגיגית", שמסתמא  עליהם הר 

ועשיית  חורש  משום  בזה  יש  )ובפשטות  ממקומו 

אין איסור בחלות ללא מעשה

לפענ"ד כוונת אד"ש בהערה שונה, והוא 
דבגיורם של בנ"י ע"י הקב"ה אין שום איסור98. 
אלא  גירות,  גמר  החלת  בעצם  האיסור  אין 
תיקון גברא כטבילה  במעשה שיוצר  דווקא 

והזאה. 

חלות  חסרה  בנ"י  של  בטבילתם  ונמצא: 
גירות  גמר  של  חלות  פעל  והקב"ה  הגיור, 
שניהם  נמצאו  מנא.  תיקון  של  מעשה  ללא 

מותרים.
הת' מנחם מענדל שיחי' חביב

למה שהקב"ה עקר  בנוגע  כן  לתרץ  אין  אך  אוהל(. 
את בנ"י י"ב מיל, כי סוכ"ס בנ"י הם שנעקרו. 

ישנו  הקודמת  שבהערה  לביאור  משא"כ   )98
זה  היה  לא  אלא שלפועל  בשבת,  כזה  בציור  איסור 

בשבת.



40

פסיק רישיה לשיטת אד"ש – 
במציאות ולא בדעת האדם

שאינו  "דבר   – התורה  בכל  היא  הלכה 
בפעולה  חפץ  כשאדם  מותר1.  מתכוין" 
פעולת  בהכרח  מביאה  שאינה  מסוימת 
איסור, התירה לו תורה לעשותה אף שייתכן 

שהיא תביא עמה פעולת איסור.

ההיתר  כשפעולת  אמורים:  דברים  במה 
אינה מכריחה את פעולת האיסור. "אבל עשה 
מעשה ונעשית בגללו מלאכה שודאי תעשה 
לה  נתכוין  שלא  אע"פ  מעשה  אותו  בשביל 
חייב. שהדבר ידוע שאי אפשר שלא תיעשה 
אותה מלאכה"2. דין זה האחרון נקרא "פסיק 

רישיה".

 בדינא דפסיק רישי' כתבו אחרונים3 דיש 
לחקור מה טיבו: 

איסור,  מכריחה  האדם  שפעולת  כיון  א. 
אנו אומדים את דעתו שהתכוון אף לאיסור4. 

ב. כיון שפעולתו מכריחה איסור, די לנו 
במה שהתכוון לפעולת ההיתר כדי לחייבו – 

שהרי האיסור כלול בההיתר5.

ור"ש. הלכה כר"ש  ר"י  נתון למחלוקת  1( הדבר 
שמותר.

2( רמב"ם פ"א משבת ה"ו.
3( ואבוהן דכולהו בקוב"ש כתובות אות י"ח. 

שמתיר  הערוך  שיטת  הסבירו  שעפ"ז  עיי"ש,   )4
בדלא ניחא ליה. ואולי יש לזה מקום בלשון הרמב"ם 
דלעיל: "שהדבר ידוע שאי אפשר שלא תיעשה אותה 

מלאכה".  
שיתלוש  ויודע  שערו  הסורק  נזיר  ולדוגמא:   )5

ויש לברר שיטת אד"ש בזה. 

וואס  פעולה  די  אבער  "בשעת  בלקו"ש6: 
ער איז מתכוון צו טאן איז מכריח אז עס זאל 
זיך אפטאן אן איסור – )בלשון הש"ס( אויב 
ווערט די כוונה  ס'איז "פסיק רישי'" – דאן 
אין  אויך  אריבערגעטראגן  פעולה  זיין  פון 
ניט  הייסט  עס  און  האסורה,  מלאכה  דער 

"אינו מתכוין".

בדבריו כמעט מפורש, דפסיק רישיה זהו 
מכריחה  שפעולתו  כיון  שבמציאות.  דבר 
"די   – ישנו האיסור  איסור – הרי שבכונתו 
דער  אין  אויך  אריבערגעטראגן   .  . כונה 

מלאכה האסורה".

זהו דיוק לשוני בלבד7. אך נראה להכריח 
כן אף מעצמם של דברים )תוכן השיחה שם(.

של  בלשונותיו  אד"ש  ממציא  זו  בשיחה 
אדה"ז יסוד גדול:

בו  בנדון  דווקא  אומרים  רישיה  פסיק 
האיסור  על  הוא  רישיה'(  )ה'פסיק  ההכרח 
עצמו. אך במידה והאיסור אינו כרוך בהיות 
הדבר פסיק רישיה – אף שברי לנו שהאיסור 
פסיק  אמרינן  לא   – פעולתו  מחמת  יגיע 
רישיה והרי זה דבר שאינו מתכווין שמותר 

לרבי שמעון. 

שערותיו. שיש לנו לומר בשתי פנים א( כיון שיודע 
מכריחה  שסריקתו  כיון  ב(  לכך.  שהתכוין  מסתבר 

נתכוין  כביכול  לסריקה  שבכוונתו  הרי  תלישה, 

בפועל לתלישה. 
6( ח"ד עמ' 1125.

7( ועוד כמה לשונות כעין זו בשיחה.
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"פרות  לחסום  אדה"ז  התיר  שלכן 
כוונתו  כשאין  התבואה"  על  המהלכות 
מאליה(,  נידושה  שהתבואה  )ורק  שידושו 
הרי  )הוא  בחסימה  אינו  רישיה  "שהפסיק 
ודישה  בדישה,  אם  כי  לחוסמן(  חייב  אינו 
שבשעת  ורק  המותר,  דבר  היא  הרי  עצמה 
הדישה אסורה החסימה, אבל אין שום איסור 
פסיק  אומרים  אין  בזה   – עצמה  בדישה 
אינו  ולכן  מתכוין,  אינו  נשאר  אלא  רישיה 

עובר על החסימה בשעת הדישה"8.

אם  האדם.  לדעת  שייך  אינו  זה  היתר 
כשם  אזי  אדם,  של  דעתו  אחר  הולכים 
עצמו,  בהאיסור  הוא  רישיה  שכשהפסיק 
חשוב זה שהתכוון – כך גם בנדון שהפסיק 
רישיה הוא בדבר אחר )בנוגע לדישה, שהיא 
דעתו  את  אומדין  המותר(  דבר  לכשעצמה 
ודאי  המקרים  בשני  שנא:  דמאי  שהתכוון, 

הדבר שבפעולתו יבוא לידי איסור9.

ענין  הוי  רישיה  דפסיק  כשניקח  דוקא 
שישנה  אד"ש  דברי  יובנו  שבמציאות, 
אם   – זו  מציאות  ממוקמת  היכן  חשיבות 

בהאיסור עצמו או חוץ לו10.
 הרה"ח שמחה בונים שיחי' אברמוביץ'
ר"מ בישיבתנו

8( בתרגום חפשי.
תחת  נתונה  אדם  של  שדעתו  שאפשר  אף   )9
הוא  רישיה  כשהפסיק  משא"כ  שעושה.  המעשה 
חוץ לעשייתו )כבנדו"ד(. אך אינו הולם את הסגנון 

בשיחה כלל.

בפנים  אינם  השנים  בין  לחלק  הטעמים   )10

ובגוף השיחה רק מכריח  34 שם  בהע'  כ"א  השיחה 
נתבאר  וכאן  אדה"ז.  של  מדבריו  זו  חלוקה  אד"ש 
דלאיזה טעם שיהיה – כשמדברים בדעתו של אדם 

– אין לכאורה מקום לחלק.

מציאות ממשיכה כוונה

בביאור המושג פסיק רישיה כתב השערי 
יושר11 דאינו ענין לכוונה כי אם למעשה. 

לשיטתו, הגריעותא בדבר שאינו מתכוין 
אינה  כשפעולתו   – המעשה  בגוף  הינה 
מכריחה פעולת איסור, הרי שעצם המעשה 
אך  איסור.  כמעשה  מזוהה  אינו  שעשה 
כביכול  האיסור  איסור,  מכרחת  כשפעולתו 
ביניהם,  לחצוץ  ניתן  ולא  במעשה  מוחלט 

ושוב הוי מעשה איסור.

אד"ש  כ"ק  חידוש  את  הולם  זה  ביאור 
אינו  לכאורה  אך  אדה"ז12(,  בדברי  )הנ"ל 
תוכן דברי אד"ש עצמו. לדברי הגרש"ש אין 
כל מבוקש בכוונה לשם כוונה. כל עצמה של 
את  ולצייר  להגדיר  כדי  אלא  אינה  הכוונה 

המעשה.

דבפס"ר  השיחה,  שלאורך  מהלשון  אך 
הכוונה "אריבערגעטראגן" )נמשכת( גם על 
בהכוונה  ענין  שיש  משמע  האיסור  פעולת 
בסוף  אד"ש  כ"ק  כתב  ולהדיא  עצמה13. 
השיחה דהנחיצות בכוונה הוא שתהא "נפש 
אכן  רישיה  שבפסיק  אלא  הפעולה"14.  לגוף 

חשוב זה כאילו התכוון למלאכת האיסור15.
הנ"ל

11( שער ג' פכ"ה.
כשהפס"ר  אלא  רישיה  פסיק  אומרים  שאין   )12

הוא על האיסור עצמו ולא פרט אחר שחוץ לו.
13( שהרי כן משתמע מפשטות שיטת ר"ש "דבר 

)וכן  ראשונים  כתבו  ובכ"מ  מותר.  מתכוין"  שאינו 

מפורש בלקו"ש ח"ז עמ' 190( שהוא מטעם "מלאכת 
מחשבת אסרה תורה".

דח"ז  ובהשיחה  זו.  שבשיחה  להביאור  זהו   )14

הנ"ל מפורש איפכא מדברי הגרש"ש.
לכך  משהגענו  לכאורה:  בזה  וההסברה   )15
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אינו מתכוין – חסר בפעולה או 
בהחיוב?

בההיתר ד"אינו מכוין" שני ביאורים16:

א. כשאינו מכוין הוי גריעותא במעשה17 
ב.  שביתתו18.  השוללת  מלאכה  זו  אין  שלו. 

כשאינו מכוין לפעולה אין בידינו לחייבו19.

שבין  ההבדל  אד"ש  מבאר  ח"ז20  בלקו"ש 
'מלאכה שאינה צריכה לגופה' ל'דבר שאינו 
מתכוין' – הבדל שבשלו דבר שאינו מתכוין 
זה היתר שישנו בכל התורה כולה, ולעומתו 
פטור  הינו  לגופה  צריכה  שאינה  מלאכה 

מיוחד בדיני שבת:

"ומה שבנין אב זה הוא רק בנוגע לדשא"מ 
ולא בנוגע למלאכה שא"צ לגופה – י"ל: בדבר 
שאינו מתכוון כלל מסתבר שהפטור שנאמר 
כשעושה  שגם  לפי  רק  )לא  הוא  שבת  גבי 
מלאכה בלא כוונה שובת הוא( אלא גם לפי 
מתכוון.  שאינו  דבר  על  חיוב  שייך  שאינו 
אלא שבאם לא היינו מוצאים פטור בדשא"מ 

והאיסור  ההיתר  'מדביק'  רישיה(  )פסיק  שההכרח 
 - להיתר  שבכוונתו  הרי  מהגרש"ש(,  )כנ"ל  יחדיו 

לפועל נתכווין אף לאיסור.
16( בכללות דכללות. וראה תוצאות חיים סי' ח' 
שחקר בזה. וכן ראה בקובץ שיעורים ח"ב סי' כג אות 

ו. ושערי יושר שער ג' פכ"ה.
בלקו"ש  אד"ש  דברי  מכוונים  שלזה  נראה   )17
קיין  ניטא  איז  פעולה  זיין  "אין   :)1129 )עמ'  ח"ד 
זאל עס מאכן פאר  וואס  לגוף הפעולה  נפש  כוונה, 

אן עבירה".
18( שביתתו דייקא ולא שאר מעשי עבירה בהם 

לא מצינו שתאסור התורה רק מעשה מחשבת.

סברת הקוב"ש דהמלאכה אינה נקראת  19( ע"ד 
על שמו. ולסברא זו צ"ע אמאי מותר ולא פטור. וראה 
בלקו"ש חל"ג עמ' 108 הע' 25* דברים דומים בנוגע 

למעשה הקטורת דעדת קרח.
20( עמ' 191.

בשום מקום א"א לחדש סברא זו אבל לאחרי 
שידעינן דפטור בשבת מסתבר שכ"ה גם בכל 
מכיון  שאצל"ג  מלאכה  משא"כ  האיסורים. 
צריכה  שאינה  ורק  בכוונה  עושאה  שהוא 
לגופה מסתבר שפטור זה נאמר רק גבי שבת 
לפי שנאמר בו תשבות ולא בשאר איסורים".

דברים אלו צריכים ליבון: 

שאינו  בדבר  לפטור  סברא  ישנה  אם 
שגם  "לפי   – שבת  בדיני  דווקא  מתכוין 
הוא" –  כוונה שובת  בלא  כשעושה מלאכה 
מהיכי תיתי דפטור מלאכת מחשבת שנאמר 
שבכל  הכללי  הפטור  על  קאי  שבת  גבי 
דבר  על  חיוב  שייך  שאינו  "לפי  העבירות 
אלא  בו  לך  אין  ולכאורה  מתכווין",  שאינו 

חידושו? 

וה' יאיר עיני.
הנ"ל

שיטת הרמב"ם במחלוקותיהם 
של רבי שמעון ורבי יהודה

בלקו"ש21 מבאר אד"ש דשני מחלוקותיהם 
"דבר  שבת  מלאכות  בכללי  ור"ש  ר"י  של 
צריכה  שאינה  ו"מלאכה  מתכוין"  שאינו 

לגופה"22 שורש אחד להם: צורה מול חומר.

כל מלאכה ממלאכות שבת נושאת בעצמה 
זהו  המלאכה  צורת  וחומר.  תואר(   -( צורה 
מחשבת  "מלאכת  )שהרי  שבה  ה'מחשבת' 

21( ח"ז עמ' 190 ואילך.
ממה  אחרת  תועלת  לשם  המלאכה  שעושה   )22
שהיה במשכן )תוד"ה 'ר' שמעון' שבת צד, א. ורש"י 
)ד"ה "ור' שמעון'( פירש קצת אחרת עיי"ש. ובלקו"ש 
ביניהם,  ממוצעת  שיטה  במעין  אד"ש  סתם  שם 

ואכ"מ(.
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אסרה תורה"23( והחומר הוא המעשה עצמו. 
"תשבות"  מילת  בפירוש  ור"ש  ר"י  וחלוקים 
שבכתוב: לר"ש עיקר הענין ד"ביום השביעי 
כן,  על  הצורה, אשר  הינו השבתת  תשבות" 
מלאכה שחסרה את ה'מחשבת' שבה אין בה 
משא"כ  משביתתו.  האדם  את  להפקיע  כדי 
לר"י די בחומר המלאכה לבד כדי לשלול את 

שביתת האדם24.

אד"ש  מביא  ובהע'25  השיחה.  בפנים  זהו 
שאינו  ב'דבר  שפסק  בגמ'  שמואל  דברי 
שאינה  וב'מלאכה  )כר"ש(  להיתר  מתכוין' 
הנ"ל  שע"פ  )כר"י(,  לחיוב  לגופה'  צריכה 
שווה  המחלוקות  שתי  שורש  דהרי  קשה, 
ואיך שייך שיפסוק כאן להיתר וכאן לחיוב? 

שהפטור  א(  אופנים26:  בב'  זה  ומתרץ 
כ"א  "תשבות"  מטעם  )לא  הוא  בדשא"מ 
חיוב  שייך  שאינו  לפי  או  אחרינא(  מקרא 
באינו מתכוון וא"צ ע"ז לקרא כלל. ב( שפי' 
"תשבות" אליבא דשמואל הוא ביטול התואר. 
אלא שס"ל שבמלאכה שאצל"ג מכיון שהוא 
מכוון )אף שכוונתו היא למלאכה אחרת(, יש 

בה גם צורת מלאכה". 

ונראה להעיר, דגם הרמב"ם פסק להיתר 
בדשא"מ27, ואף על פי כן כתב28 "כל העושה 
מלאכה בשבת אף על פי שאינו צריך29 לגופה 

23( ביצה י, א.

24( ולדברי אד"ש צ"ע אמאי פטר ר"י בדבר שאינו 
מתכוין, לא התירו לגמרי. 

.19 )25
26( שנים שהם שלושה.

27( פ"א ה"ה.
28( שם ה"ז.

29( יש להעיר דבגמ' הלשון הוא "מלאכה שאינה 
צריכה לגופה", ד'צריכה' קאי אמלאכה. אך הרמב"ם 

כתב 'צריך', היינו האדם. ואכ"מ.

של מלאכה חייב עליה". ולכאורה אף דבריו 
שמואל.  בדברי  אד"ש  של  לביאורו  צריכים 

וק"ל.
הת' לוי יצחק הכהן שיחי' שטיינברגר

פסיק רישיה לשעבר

בשו"תים30 נמצאת הגדרה מעניינת בדינא 
דפסיק רישיה: "ספק פסיק רישיה לשעבר".

בסתם ספק פסיק רישיה31 )שלכו"ע נחשב 
הספק  לפס"ר(  ולא  מתכוין"  שאינו  ל"דבר 
הדלת  לפתוח  כשחפץ  הפעולה:  על  הוא 
וחושש מחדירת רוח שתכבה את הנר. ובספק 
פס"ר לשעבר הספק הינו על המצב: כשחפץ 
לפתוח את דלת המקרר ושכח אם כיבה את 
עוד  נולד  שהספק  היינו  האוטומטי.  האור 

קודם פעולתו32.

ונראה לתת טעם לשבח בההבדל ההלכתי 
שליט"א  אדמו"ר  דברי  בהקדים  שביניהם33, 

ד"ה  ריא  סי'  דעה  יורה  יעקב  חלקת  שו"ת   )30
יקרת. שו"ת מנחת שלמה תנינא סי' יב אות ב. ואף 
שהמקרה עצמו נידון כבר בט"ז )הביאו אדה"ז בסי' 
שטז ס"ה(, ורעק"א – שם לא ייחדו הגדרה מיוחדת 

לספק פס"ר שכזה.
ראה  רישיה(  פסיק  )ספק  מושג  של  לגופו   )31

ספר פלפולא דאורייתא )להר"א קשת( בערכו.
32( ורק שקודם פעולתו אין לו דרך לברורי.

)לשיטת אדה"ז  בזה הפוסקים  נחלקו  לדינא   )33
בזה ראה קו"א סי' רעז סק"א וסי' שטז שם, ונלפענ"ד 
כספיקא  אסור  שמדאורייתא  היא  בזה  דשיטתו 
מיד  לברר  אפשר  אא"כ  מותר  ובדרבנן  דאורייתא, 
)ראה קו"א סי' רנב סק"ב(, ובצירוף עוד דעות שאין 
בזה איסור כלל )כדוגמא שבסי' שטז שם גבי תיבה 
דלדעת הטור אין בזה איסור כלל( אין צורר לברר. 
וכבר שקו"ט טובא בדעתו ואכ"מ(. כמובן, אין כוונת 

הכותב להכריע בדברים.
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תשי"ג34,  השבועות  דחג  ב'  יום  בשיחת 
אחד"35  "גדול  של  דבריו  לדחות  שהאריך 
שזהו  בשבועות,  חלב  מאכלי  אכילת  בטעם 
והיו  השחיטה  על  נצטוו  ביום  שבו  משום 

צריכים 'הכנה רבה' להגעיל כליהם וכו'.

בכמה  מצינו  מ"ת  לפני  גם  ודחייתו: 
מקומות את ענין השחיטה וע"כ שבנ"י נשאו 

עמם )גם( כלים כשרים. 

שהרי  דבריו,  לקיים  יש  שלכאורה  ואף 
ברי  שאינם  ב"נ  דין  לבנ"י  היה  מ"ת  קודם 
זביחה – נמצאת שחיטתם כבהמה שנתנבלה 

מאליה?

דכיון  כן36,  לומר  אפשר  אי  באמת  "אבל 
שלפני מ"ת היתה זו שחיטה כשרה37, חל על 
בשר זה דין בשר שחוטה, ובמילא גם לאחרי 
מ"ת )שאז לא מהני שחיטה של זה שאינו בר 

34( שיחו"ק תשי"ג ע' 284 ואילך.
35( הובא במשנ"ב )סו"ס תצד( בלשון זו. וכתב על 

זה דהוא "טעם נכון".
 )28 הע'   366 עמ'  )חח"י  דבלקו"ש  להעיר,   )36
מקיים טעמו של "גדול אחד" מטעם שלא היו ישראל 

ברי זביחה.
37( ענין זה צריך ליבון, שיש לתרגמו בשתי פנים: 
א( בדברים אלו זונח את ביאורו שמבתחילה )שלבנ"י 
היו כלים כשרים( דמאחר וקודם מ"ת לא נצטוו כלל 
על השחיטה, גם בשר נחירה הוי בשר המותר ומהיכי 
משמע  יותר  מלשונו  ב(  מ"ת.  בעת  לאסרו  תיתי 

מ"ת  לאחר  אף  כשר  שחטו  אותו  הבשר  שדווקא 
להיות שקודם מ"ת זו שחיטה כשירה. והיינו שחוזר 
לביאורו שהיו להם כלים כשרים. ובגוף הדברים יש 
להבין מה ענין שחיטה כשירה לקודם מ"ת שעוד לא 
נצטוו כלל על השחיטה? ואולי י"ל דמאחר שמצינו 

השחיטה  למציאות  שישנה  הרי  מ"ת  קודם  שחיטה 
)עוד קודם לציוויה( וממילא ישנה למציאות שחיטה 
פסולה וכשירה. ועצ"ע. וראה דברים דומים בהערתו 

של הת' מ. מ. א. ב. בענין קידושין קודם מ"ת.

זה שנשחט  בשר  לאכול  יכולים  היו  זביחה( 
לפני מ"ת שכבר חל עליו דין בשר שחוטה"38.

עדי  גבי  הצ"צ  מדברי  לזה  דוגמא  ומביא 
דאף  וחקירה,  בדרישה  שאינם  ממונות 
נפשות  לידי  לבוא  עשויה  ממון  שעדות 
דנין  אנו  "אין  וחקירה(  בדרישה  )החייבים 
הדבר אלא לפי מה שהוא עתה ולא לפי מה 
שיהא נמשך ממנו אח"כ", "כיון שבכאן הדין 
כך  הנה  כך  שיומשך  מה  מזה  יומשך  נותן 

הדין פסוק ע"פ תורה".

ואולי יש לדון מינה אף לספק פס"ר:

הסיבה לשמה אסרו )רוב( הפוסקים ספק 
פס"ר היא מדין ספיקא דאורייתא לחומרא. 
כיוון ש"כל פס"ר הוי כמתכוין"39 נמצא פס"ר 

איסור דאורייתא וספיקו לחומרא.

ועפ"ז אוי"ל, דלאותם המתירים ספק פס"ר 
לשעבר סבירא להו, דכיון שהספק נולד עוד 
קודם שהוא הביא עמו ספק שבדברי תורה, 
הרי ש"אין אנו דנין הדבר אלא לפי מה שהוא 
עתה ולא לפי מה שיהא נמשך ממנו אח"כ", 
וכיון שהדבר לפי מה שהוא עתה עדיין אינו 
במילי   – שבמציאות  ספק  )כ"א  תורה  ספק 
דעלמא( כבר הוכרע הדבר לקולא40 ושוב לא 

מוגה.  בלתי  הנחה  ב'התוועדויות'  לשונו   )38
ובלקו"ש )ח"ד עמ' 7911( הובאה שיחה זו בהשמטת 
השקו"ט בענין אכילת חלב בשבועות. ושם השווה זה 

אד"ש ל"היתירא בלע".
39( לשון הרא"ש מכשירין ריש פ"ד.

40( שהרי אפילו ספיקא דרבנן לקולא. כ"ש ספק 
חט"ו  לקו"ש  ראה  )אבל  תורנית  התערבות  כל  ללא 
בספקו  מחמיר  דאורייתא  שבמצוה  "וזה   474 עמ' 
ובדרבנן מקיל, וחילוקים כיו"ב – הנה אין זה שמחלק 
ש"נראית"  כמו  האדון  שמציאות  אלא  המצות,  בין 
לקולא  דרבנן  דספיקא  בהחילוק  "נראית"  כך  בק"ש 
וספקא דאורייתא לחומרא וכו'. מעין דוגמא בתורה 
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להכריעו  תורנית  שאלה  'התלבשות'  תועיל 
לחומרא41.

הת' שניאור זלמן שיחי' גרליק

כשאינו יודע לא הוי אפילו 
פס"ר

בארוכה  אד"ש  כ"ק  מבאר  בלקו"ש42 
אינו  בו  שבאופן  קושר,  מלאכת  במהות 
כן  "שישאר   – קיימא  של  לקשירה  מתכוין 
שמן  קושר  מלאכת  כלל  זה  אין   – לעולם" 

התורה, לא מינה ולא מקצתה. עיי"ש.

ובשטף דבריו, כתב בהע': "ישנם הרוצים 
. . שבלא  לומר כן גם בנוגע למלאכת צידה 
)ולא  כלל  צידה  בגדר  אי"ז  לצוד  כוונה 
שחסר  או  מתכוין"  "אינו  בגדר  שהוא  רק 
במלאכת מחשבת . . אבל אינו כן. כי מפורש 
ע"ג  מחצלת  לפרוס  שמותר  א(  )לו,  בביצה 
כוורת של דבורים כו' ובלבד שלא יכוין לצוד 
אי"ז  כוונה  בלא  ואם  פס"ר.  שאינו  ובאופן 

צידה כלל לא איכפת לן אם הוה פס"ר"43.

מה"ת,  הם  דרבנן  הצוויים  כל  להרמב"ם  הנגלית: 
זו – צוו לחלק  אלא שרבנן – דהיינו מה"ת לשיטה 

ביניהם". ואכמ"ל(. וראה הע' הבאה. 
41( הדברים יובנו יותר ע"פ דברי אד"ש )לקו"ש 
דאורייתא  ספיקא  בענין  ובהע'(   983 עמ'  ח"ג 
לחומרא, שאפילו להאומרים )נסמנו שם( דמן התורה 
מוכיח  לקולא,  ספיקא  דספק  "הא   – לחומרא  ספק 
משמעות  וק"ל".  הענין  את  משנה  אחד  ספק  דגם 
דספק  הא  שתהיה,  שיטה  שלאיזו  היא,  הדברים 
לחומרא אין אני למד מעצמה של תורה – שמפאת 
חומרתה העמידה דבריה גם במקום הספק – כ"א זהו 

אין  שבמציאות  שבהנהגה  מובן  ממילא  מיוחד.  דין 
מכריעים ספיקות לחומרא. ויש להתיישב בזה עוד.

42( חי"ד עמ' 12 ואילך.
נתבאר  ושם  יא.  ר"ס  יואב  לחלקת  ומציין   )43

כבפנים.

בדבריו אלו אומר בפשיטות חידוש גדול, 
מעצם  גורע  בצידה  כוונה  העדר  שבאם 
פס"ר".  הוי  אם  לן  אכפת  "לא  המלאכה 
גדר  אינו  דפס"ר  י"ל,  הדברים  ובהסבר 
אלא  אינו  המושג  של  עצמו  כל   – לעצמו 
הוי  הפס"ר  לולא  בו  למקום  כוונה  לשוות 

'אינו מתכוון'. 

יותר  דהמלאכה  שהגריעותא  בנדון  אך 
יועיל  לא  שוב  מתכוין,  אינו  מ)רק(  עמוקה 

הפס"ר לשוות למעשה כוונה44.

לאחד  אד"ש  שכתב  מה  לבאר  נראה  בזה 
מיקרופון  הנחת  אודות  על  אותו  ששאל 
בשבת, באופן שבמשך השבת ישמש להגביה 
אינו  עצמו  שהמדבר  )בעוד  בו  המדבר  קול 

מכוון לדבר לתוכו(.

עם  שהיה  ממעשה  להיתר,  וראייתו 
שפורפרת  את  שהגביה  הריי"צ  אדמו"ר 
לשמוע  בכדי  נ"ע  הרבי  של  בחדרו  הטלפון 
לו  כותב  את תפילתו שבחדרו בשבת. הרבי 
רוצה  אותו  המעשה  בין  הבדלים  שלושה 

להתיר למעשה שהיה עם רבותינו נשיאינו:

לא  ב(  עד"ז.  כלל  יודע  אינו  המדבר  "א( 
שישמעו  רצונו(  היפך  )ואדרבא  לי'  ניחא 
כיון  כלל  רישא  פסיק  אינו  ג(  אחר.  בחדר 
מקום  ובסמיכות  רם  בקול  הדבור  שרק 

לטלפון, פועל הטלפון. ועוד".

בכך  דמה  הראשון  טעמו  צ"ע  ולכאורה 
סו"ס  והרי  כלל45,  יודע  אינו  שהמדבר 
הוי  רישיה  פסיק  ו"כל  רישיה  פסיק  הוי 

כמתכוין"46?

44( ויש להאריך בכ"ז ואכ"מ.
45( משא"כ בהצעת המיקרופון בה המדבר יודע 

אך אינו מכוון.
46( לשון הרא"ש רפ"ד דמכשירין. השאלה אינה 
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שהרי   – הטלפון  לשפופרת  המדבר  כלפי  מופנית 

ויש  הטלפון.  שהניח  אותו  כלפי  כ"א  אנוס,  הוא 
לקשר הנ"ל עם מה שחקרו האחרונים )נסמנו בספר 
בנדון  יש  אי  קשת(  א.  להרב  דאורייתא'  'פלפולא 
בהחקירה  שתלוי  לומר  ויש  עור'.  'לפני  משום  כזה 
אי פסיק רישיה הוי בדעת או במציאות. דאם איתא 
ד'ולפני  סרך  אין  כזה  בנדון  בדעת,  רישיה  לפסיק 

אין  כלל  יודע  דכשאינו  יובן,  הנ"ל  וע"פ 
זה בגדר אינו מתכוין אלא נגרע כאן מעצם 

מלאכתו. ועדיין יש לחדד יותר ההגדרות.
 הרה"ח ישראל נחמן שיחי' לרנר
ראש הישיבה

עור'. משא"כ באם זהו ענין שבמציאות )כפי שהוכרע 
בהערות הקודמות שיטת אד"ש בזה( י"ל כבפנים.
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מדוע יתחייב הגוזז לשם צמר?

היתה במשכן  גזיזה  “אבל  כתב הריב"ש1: 
שלא לצורך הצמר והשער רק לצורך העור". 
מטעם זה פסק לחייב בגוזז ציפרניו אף שאין 
מלאכה  הו"ל  )ולכאורה  בהציפרניים  חפצו 
היתה  שכן  כיון  לגופה(  צריכה  שאינה 
לשם  הצמר  גזיזת   - דהמשכן  גוזז  מלאכת 

העור ולא הצמר.

מלשונו משמע דאין זה ריבוי עוד סוג גוזז 
שהיה בהמשכן, אלא שבמשכן לא נמצא גוזז 

לשם הצמר כלל - “רק לצורך העור".

דבנ"י  בלקו"ש2  מהמבואר  להעיר  ונראה 
הביאו איתם ממצרים ריבוי של צמר. א"כ לא 

היו צריכים לגזוז לשם המשכן3.

לא  אכן  באם  להקשות:  יש  שלזה  אלא 
מדוע  במשכן,  צמר  לשם  צמר  גזיזת  מצינו 
- להריב"ש והרבי - יתחייב אותו שגזז צמר 

לשם צמר4?

1( סי' שצד ד"ה וכן הוא הענין.
2( חל"א עמ' 145.

שגזיזת  הוברר  דלמפרע  לומר  עצום  ודוחק   )3
ונראה  היא.  המשכן  מלאכת  בכלל  במצרים  הצמר 
מלאכת  של  דמקורה  בירושלמי  איתא  זה  שמטעם 
נוטע בהמשכן היא נטיעת העצים לשם הסממנין ולא 
נטע  אבינו  ד"יעקב  לקרשים,  שיטים  העצי  נטיעת 
לבניו להעלותם עמהם  צוה  וכשמת  ארזים במצרים 
לצוות  הקב"ה  שעתיד  להם  ואמר  ממצרים  כשיצאו 
טו(.  כו,  שמות  )רש"י  במדבר"  משכן  לעשות  אותן 
ונמצא שבמלאכת המשכן נטיעת ארזים אינה בנמצא.

דאה"נ  לומר  אופן  בשום  אישתמיט  ולא   )4
גוזז  דסתם  פטור.  כזה  בנדון  )והרבי(  להריב"ש 

שלכן נ"ל יסוד בזה, דככלל, מהמשכן אין 
למדין אלא מהות המלאכה ולא צורתה. אלא 
באופן  המלאכה  נעשתה  במשכן  בו  שבנדון 
חריג, מתרחב היקף מהותה של המלאכה אף 

לאופן זה5. 

מלאכת  שמהות  כיון  לנדו"ד:  הדין  והוא 
אין  שוב  הנגזז,  לשם  בגזיזה  הינה  גוזז 
להתיר  כדי  במשכן  זה  מסוג  גזיזה  בהיעדר 

גזיזה כזו, שהרי סוכ"ס איכא גוזז במשכן.

 - העור  לשם  גזזו  ובמשכן  שמאחר  אלא 
יש להסיק דאף זה בכלל גוזז. וזה מחודש.

הת' לוי יצחק הכהן שיחי' שטיינברגר

מלאכות המשכן - נחיצותם 
ולאו דווקא שהיו בפועל

לפענ"ד אין צריך להגיע לכל זה.

יש לומר שלהריב"ש בהלימוד ממלאכות 
ולא  המלאכה  נחיצות  אחר  הלך  המשכן, 
היותה בפועל חלק ממלאכת המשכן6. ובאם 
מה   - צמר  גזיזת  דרושה  משכן  לבנות  כדי 
בכך שלפועל )מאיזו סיבה שתהיה( לא גזזו 

בנ"י צמר למלאכת המשכן? וק"ל.
 הרב ישראל נחמן שיחי' לרנר
ראש הישיבה

מלשון  שנראה  וכפי  הוא,  הצמר  לשם  שבש"ס 
הריב"ש עצמו שכתב “ועל כן חייב כל שהוא לצורך 

גופו אע"פ שאינו צריך לשיער".
מקומות  כמה  ממשמעות  זה  לסמוך  ויש   )5

במסכתין. ואכ"מ.
6( ראה אג"ט פתיחה סק"א.
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הזורק חץ – סופו באונס

הזורק חץ והזיק ממון חבירו – חייב נזק 
שלם1. 

)וכן  להמ"ד  מילא  בירור:  טעון  זה  דין 
הלכה( "תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב" 
)זריקת  פשיעתו  מכורח  שחייב  לומר  יש 
החץ( שבתחילה. אך למ"ד פטור – מאי שנא 
זריקת החץ כבר אנוס הזורק  הכא, שמרגע 

מלהחזירו?

נחלקו2 הנימוקי יוסף וכ"ק אד"ש:

מדברי הנ"י3 עולה חידוש דין, כי הסיבה 
הוא  חץ  שזרק  אותו  את  מחייבים  לשמה 
החץ(  בזריקת  עצמו  שאנס  ש)כיון  משום 
שאירע  בזמן  )לא  ההיזק  רגע  את  חושבים 

ההיזק בפועל4, כי אם( מרגע זריקת החץ.

1( בגמ' ב"ק כב, א נחלקו ר"י ור"ל בגדר החיוב 
)ע"ד  זהו משום ממונו שהזיק  נזקי הבער, באם  של 
שורו שהזיק( או משום 'חיציו'. והסבירו הראשונים 
ששניהם  מפני  הוא  לחיציו  אשו  המשווה  שסברת 
אף  פשוט  זהו  )בחץ  דמיא".  ש"כגופו  מכחו  באו 
לרבי יוחנן. החידוש דר"ל הוא באש. שחשיב העדר 
שמירתו כאילו ההיזק בא מכחו על אף שהילוך האש 

הוא מחמת עצמה וטבעה(.
עמ'  ח"א  )לקו"ש  דבמ"א  דוקא.  לאו  'נחלקו'   )2
125-6( משתמש אד"ש בדברי הנ"י לבאר ענין תמוה. 
אלא שלשיטת אד"ש ישנו אופן נוסף ללמוד, כבפנים. 
ד"ה  הקודמת  שבהע'  שבב"ק  הרי"ף  דפי  על   )3

אשו משום חיציו.
4( שאז אין לחייבו שהרי נכון לרגע זה הוא אנוס, 

כנ"ל. 

למ"ד  דגם  אד"ש  מבאר  בלקו"ש5  אבל 
דאינו  קאמר.  לא  כאן  עד   – פטור  תבו"ב 
גוררת  רק  הפשיעה6  בו  תבו"ב  סתם  דומה 
אונס, לזורק חץ בו האונס הוא הוא הפשיעה. 

)הנק'  ברשלנות  פעל  לא  חץ  הזורק 
פשיעה( שהובילה אותו למצב בו ידיו כבולות 
ואין לאל ידו להושיע. פשיעתו היא זה גופא 
שהכניס עצמו במצב כזה7. כאן גם המצדדים 
שפשיעתו  יודו  הם  גם  יחייבו.  לפטור  בד"כ 

'נמשכת' על כל אורך המעשה. 

אדם  להמית  חץ  הזורק  בינייהו:  ואיכא 
והזיק ממון )"קרע שיראין"( בשעת זריקתו. 
כלל הוא ש"אין אדם מת ומשלם" "דקם ליה 

בדרבה מיניה".

המיתה  כשחיוב  אמורים?  דברים  במה 
וחיוב התשלומין באין כאחת8, אך כשאין עת 
חיוב המיתה זהה לחיוב התשלומין חייב אף 

בתשלומי הנזק. 

אותו שזרק חץ והזיק ממון בשעת הזריקה 
הנ"י ש"בשעה  )קודם שהמית החץ(: לדברי 

5( ח"ו עמ' 65 הע' 43 ובשוה"ג.
6( שהרי בנדון בו לפשיעה ולאונס אין כל קשר, 
)פרה  האונס  למנוע  כדי  הפשיעה  בהעדר  היה  ולא 
מתה  ושם  לאגם  וברחה  כראוי  בפניה  נעל  שלא 
כדרכה( יודו כולם שפטור. מחלוקתם היא כשהאונס 
לראש  שהעלן  והגדי  )הכלב  הפשיעה  מחמת  אירע 

הגג – שמועדין לקפוץ משם – ונפלו והזיקו(.
כ"א  הפשיעה  מהשלכות  רק  זה  שאין  היינו,   )7

מהותה.

8( כתובות ל, ב. ובכ"מ.
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שיצא החץ מידו נעשה הכל"9 – יש לנו לפטור 
את הזורק מתשלומין10. משא"כ להבנת כ"ק 
דאינה  נזקו,  בתשלומי  הזורק  חייב  אד"ש, 
החץ  )כשהמית  המיתה  חיוב  שעת  זהה 

בפועל( לחיוב התשלומין )כשהזיק ממון(11.
הת' שניאור זלמן שיחי' גרליק

שלילת הבחירה

בלקו"ש12 מקשה הרבי כיצד התרה הקב"ה 
בפרעה שיחזור בו מרשעותו בשעה שהקב"ה 

הוא שהקשיח את לבו. 

שבתחילה  פרעה  של  במעשיו  ותירוצו: 
הביא על עצמו את העונש הלזה של הקשחת 
לבו ע"י הקב"ה. התראותיו של משה לא היו 
הינם  אלא  פרעה,  בו  יחזור  שאכן  מנת  על 
במצרים".  ש"התעללתי  מההתעללות  חלק 
את  בפניו  להציג  כדי  בפרעה  מתרה  משה 

העובדה שהוא אינו ברשות לבו.

הביאה  שמעיקרא  הלב  שהקשחת  נמצא 
ובשיחה  שלאח"ז.  הלב  הקשחת  אונס  את 
בפשיעה  ל"תחילתו  אד"ש  כ"ק  זה  השווה 

וסופו באונס חייב".

ובהערה שעל אתר: "וגם להמ"ד שתחלתו 
יוקשה  לא  פטור,  באונס  וסופו  בפשיעה 
. . כי י"ל דשאני  עליו ממה שנפרע מפרעה 
בנדו"ד, דמכיון שמה שנאנס אח"כ זה עצמו 
בא מחמת פשיעותו שבתחלה, א"א לו לפטור 

את עצמו בטענת אונס".

9( לשונו בב"ק שם.
10( אלא שלמעשה אולי י"ל דאי אפשר לצמצם. 

ועכ"פ הסברא בעינה עומדת.
11( ועיין תוד"ה זרק כלי ב"ק יז, ב. אבל אולי יש 

לפטרו מדין רודף. ועצ"ע.

12( ח"ו עמ' 57 ואילך.

שבין  הקשר  לכאורה,  ביאור:  וטעון 
שהקב"ה  להעונש  שבתחילה  פרעה  מעשי 
שכר  של  בקשר  מסתכם  לבו  את  הקשיח 
ועונש בלבד. כיצד חלה על זה ההגדרה "מה 
שנאנס אח"כ זה עצמו אירע מחמת פשיעותו 

שבתחילה"13? 

מכורח זה נראה לומר, שה'התעללתי' של 
פרעה,  של  בחירתו  רוע  בשל  הקב"ה שהיה 
אינו בבחי' עונש גרידא אלא תוצאה טבעית. 
היא  לבו  שרירות  אחר  פרעה  של  וההליכה 

כאילו שלל מעצמו את כח בחירתו בידיים. 

הוא על פי מה שכתב הרבי ב'היום יום'14 
ש"כל  היא  התאוה  לשבירת  הדרכים  דאחת 
הלב  וחמדת  רצון  לו  שיש  אך  המותר,  דבר 
במידת  הוא  זה  שע"ד  יעשנו".  לא   – לזה 
לילך  מסכים  שאדם  שההסכמה  פורענות, 
בשרירות לבו בכל אשר יחפוץ פועלת שסוף 
אונים  בחוסר  לגמרי  לבו  ברשות  יהיה  סוף 

מוחלט15.
הת' יוסף יצחק שיחי' טריאסטר

האונס עצמו חשוב פשיעה

מעצם ההשוואה שמשווה כ"ק אד"ש בין 
שהחל  באונס  החיוב  להטלת  פרעה  הענשת 
בדין  חשוב  יסוד  להפיק  לנו  יש  בפשיעה 
ד'תחילתו בפשיעה וסופו באונס' כפי שלומד 
אותו כ"ק אד"ש, בבחי' בא ללמד ונמצא למד.

הינה  שפשיעותו  דהכוונה  בשוה"ג  עיי"ש   )13
שאף  חץ,  הזורק  “בדוגמת  גופא.  האונס  ב)ענין( 
שלאחרי שיצא החץ כבר אין בידו להחזירו, אין שייך 

לפטרו מטעם אונס מכיון שהוא עצמו גרם לזה".
14( כז שבט.

15( עיין תניא פי"ז – נסמן בשיחה – “שהרשעים 
עונש  וזהו  ואין לבם ברשותם כלל  הם ברשות לבם 

על גודל ועוצם עוונם".
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בהבנת  האחרונים  שנתיישבו  בהקדים 
באונס  וסופו  בפשיעה  דתחילתו  הדין  יסוד 
חייב – הרעק"א16 ביאר שני אופנים אפשריים 

בביאור דין זה17:

פשיעותו  מחמת  אירע  שהאונס  כיוון  א. 
היינו,  נעשה בפשיעה.  כאילו הכל  – חשיב 
אף על פי שכלפי סוג האיבוד שקרה לממון 
בפועל )גניבה( שמירתו היא שמירה מעולה, 
שמירתו  )שריפה(  מסוים  שלעניין  כיוון 
שומר  היה  באם  וסו"ס  פשיעה,  חשובה 
שמירה שמועלת גם לשריפה, מלכתחילה לא 
ההיזק  את  התורה  ייחסה  נגנב,  הפקדון  הי' 

לפשיעה )על אף האונס שחוצץ ביניהם(.

ב. משעה שפשע נשתעבדו נכסיו למפקיד 
או  יד בפקדון.  השולח  ע"ד  ונתחייב לשלם, 
בסגנון אחר18: חיוב התשלומין הוא על עצם 
הפשיעה, אלא שכל כמה שלא הוזק החפץ, 
יכול הנפקד לומר למפקיד הרי שלך לפניך19.

לדין  שההשוואה  אד"ש  כ"ק  מדברי 
דתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב מהווה 
את  להעניש  יכל הקב"ה  איך  מענה לשאלה 
כבר  שהיה  ארבה  דמכת  המיאון  על  פרעה 

16( בחידושיו על ב"מ מב, א.
17( ותלה זאת במחלוקת אמוראים בגמ', ואכ"מ.

18( ראה חי' ר' ראובן לב"מ סי' כא.
בגדר  אדה"ז  לשיטת  זה  לקשר  יש  ואולי   )19
על  חייב  חינם  ששומר  “דמה  דשומר  השעבוד 
הפשיעה אין חיובו בא מחמת הפשיעה עצמה, אלא 
משעה שנמסר לו הפקדון נשתעבד ונתחייב להחזיר 
הזמן  בתוך  שאם  אלא  הזמן,  כשיגיע  בשלימות  לו 
חסה  בשמירתו,  פשיעתו  ידי  על  שלא  ממנו  נאבדה 
ב(.  ס"ק  קו"א  סתמ"ג  )שו"ע  ופטרתו"  התורה  עליו 
ולעומתו הקצוה"ח )סי' שמ ס"ק ד( שלשיטתו חיוב 
לקו"ש  בכ"ז  )עיין  הפשיעה  בשעת  נתחדש  ההשבה 
ובפנים השיחה שם למאי נפק"מ(.   103 ח"מ, א הע' 

ותן לחכם ויחכם עוד.

לאחר שנשללה ממנו הבחירה, משמע להדיא 
שפשיעתו  זה,  בדין  הא'  כהאופן  שלומד 
שבתחילה כביכול 'נמשכת' גם על הסוף שגם 
בזה.  עונש  שייך  שלכן  פשיעה.  בגדר  הוא 
כהאופן  אד"ש  כ"ק  לומד  היה  אילו  משא"כ 
דתחילתו  לדין  בההשוואה  היה  לא  הב' 
בתורת  הקב"ה  דברי  להמתיק  כדי  בפשיעה 
הקשחת  על  פרעה  את  מעניש  שהוא  אמת 

לבו הנוכחית. וק"ל.
הת' שניאור זלמן שיחי' גרליק

המתקת דברי הרמב"ם עפ"ז

הרמב"ם20  דברי  להבנת  פתח  מכאן  אולי 
דבחירה  גדול'  ה'עיקר  ייסדו  שלאחר 
חפשית, שואל "ואל תתמה ותאמר היאך יהי' 
עושה האדם כל אשר יחפוץ ויהיו כל מעשיו 
מסורים לו וכי יעשה דבר שלא ברשות קונו 
ה'  חפץ  אשר  כל  אומר  והכתוב  חפצו  ולא 

עשה בשמים ובארץ"?

ותירוצו: "דע שהכל כחפצו יעשה ואף על 
פי שמעשינו מסורין לנו. כיצד כשם שהיוצר 
למעלה  עולים  והרוח  האש  להיות  חפץ 
סובב  והגלגל  למטה  יורדים  והארץ  והמים 
רשותו  האדם  להיות  חפץ  ככה   .  . בעיגול 

בידו וכל מעשיו מסורין לו". 

של  שאלתו  נוסף:  ביאור  טעונים  ודבריו 
דבר  יעשה  "וכי  א.   – היא  כפולה  הרמב"ם 

שלא ברשות קונו". ב. "ולא חפצו". 

ניחא, שהקב"ה  לחפצו של הקב"ה  בנוגע 
חפץ בזה גופא ש'האדם מעשיו מסורין בידו'. 
של  ברשותו  פגם  פה  יש  לכאורה  סו"ס  אך 
ידו  בו  )האדם(  תחום  יש  כביכול   – הקב"ה 

20( פ"ה מתשובה ה"ד.
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של הקב"ה אינה מגעת – הוא מנוע )'אנוס'( 
מלשלוט בו?

מחוורים.  הדברים  בפנים  הנאמר  וע"פ 
ומרגע  כלל21.  אונס  מקרי  לא  ברצון  דאונס 
ש"היוצר חפץ . . להיות האדם רשותו בידו" 
– שוב זהו תחת ממשלתו ואינו נקרא אנוס 

בזה, והרי זהו "ברשות קונו".
הנ"ל

ביאור אד"ש בדווקא

בלקו"ש22 מציג אד"ש שתי מימרות דרבי 
יוחנן שלכאורה סותרות האחת את חברתה: 
חיציו".  משום  אשו  יוחנן  ר'  "אמר  בב"ק23 
שבשעת  שכשם  דכוונתו  הנ"י  ביאר  ושם 
את  לשלם  הזורק  התחייב  כבר  החץ  זריקת 
הממון שיזיק חץ זה, הוא הדין לבערת אש, 
ולא  האש  הצתת  בשעת  מתחייב  שהמצית 

התפשטותה.

אבל בתענית24 אמר ר"י דאילו יישר חילו 
באב  מתשיעי  החורבן  צום  את  מעתיק  היה 
היה  למעשה  ובעשירי  מאחר   – בו  לעשירי 
רובו ועיקרו של חורבן )ובתשיעי רק החל(.

שבשעת  האמור  הכלל  לפי  "שואלים: 
מאחר  הרי  הנזק,  כל  נעשה  האש  הצתת 
 – באב  בתשעה  היתה  השריפה25  שתחלת 
נעשה כל החורבן, לדעת ר' יוחנן עצמו, ביום 

ט' באב?"26.

21( משא"כ לשיטת הנ"י מקרי אונס, אלא שאינו 
מתחייב בשעת האונס.

22( ח"א עמ' 125 ואילך.
23( כב, א.
24( כט, א.

25( היינו אש, ולרבי יוחנן “משום חיציו" נגעו בה.
26( לשון אד"ש בשיחה )תרגום חפשי(.

זוין27  להגרש"י  בהלכה  המועדים  בספר 
שואל שאלה זו בשם ה'זכרון יהונתן' ומתרץ 
בפשיטות דיש לחלק בין חיוב המזיק שחידש 
לביעור  החץ  זריקת  בשעת  כולו  שחל  הנ"י 

ממון הניזק שלפועל קרה לאח"ז. 

שריפת  על  מתאבלים  אנו  באב  בתשעה 
ביהמ"ק בפועל ולא על החרבתו בידי הקב"ה 

החץ  שהילוך  יצוייר  שבאם  שפשוט  )וכמו 
אדם,  שהמית  קודם  שלימה  יממה  ארך 
ולא  המיתה  ביום  היא  היארצייט  קביעות 

ביום זריקת החץ(. 

הסבר  לשמה  שהסיבה  אפשר  בדרך  וי"ל 
כ"ק  לשיטת  מספיק  אינו  עדיין  זה  פשטני 
נאמן  אינו  שההסבר  משום  הוא  אד"ש28 

לשיטת הנ"י:

הינה  אש  הבערת  באם   – הקשה  הנ"י 
בדוגמת זורק חץ, איך הותר לנו להדליק נר 
השבת?  במשך  והולך  ומאיר  השבת  קודם 
והרי זה כאילו מדליקו כל רגע ורגע? )וע"כ 
תירץ דמשמעות החץ הוא שברגע הזריקה – 

ובנדו"ד - הצתה - קרה הכל.(

הראשון  "ברגע  הנ"י  כוונת  כל  באם 
ולא  גרידא  המזיק  לחיוב  הינה  הכל"  נעשה 
הגרש"י  )כדברי  הניזק  ממון  איבוד  לעצם 
זוין שלעיל( – מאי קושייתו מהדלקת נרות 
שבת, דהרי גם בהם הי' לו לחלק בין השניים, 

שבשבת העיקר הוא זמן דליקתם של הנרות 
בפועל ולא היחס של המדליק כלפיהם? 

הנ"י  בדברי  אד"ש  כ"ק  הבין  זה  מכוח 
"בשעה שיצא החץ מידו נעשה הכל" שכוונתו 

27( עמ' תפז הע' 85.
28( שכתב לחלק בין זריקת חץ דבו"ד לזריקת חץ 

בידי הקב"ה, עיי"ש.
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הכל ממש – כולל גם איבוד ממונו של ניזק 

)בהסתכלות התורה(29. 

דברי  יועילו  לא  שוב  לכך,  משהגענו 
ד"אישו  יוחנן  לרבי  שהרי   – זוין  הגרש"י 
משום חיציו" חשוב זה כאילו )רוב( ביהמ"ק 

נשרף בפועל בתשיעי. 
הנ"ל

הסברו של אד"ש בדברי 
הנימוקי יוסף

אד"ש  כתב  הקודמת  שבהערה  בלקו"ש 
לחלק בין הצתה שבידי אדם – בה להמצית 
בידי  אין שליטה באש שתתפשט – להצתה 
רגע  בכל  האש  לכבות  הקב"ה  שביד  שמים, 

נתון.

הראשון  "ברגע  הנ"י  דברי  אין  כך  בשל 
נעשה הכל" חלים אצל הקב"ה, עיי"ש.

דהסיבה  אד"ש,  מדברי  להדיא  משמע 
נעשה בעת  לשמה חושבים את הנזק כאילו 
ההצתה, היא משום שאין האש תחת שליטת 

המצית. ולכאורה הוא מילתא בטעמא.

זה  לומד  כיצד  מובן  אינו  לכאורה  אך 
דבריו  כיוון  הנ"י  שהרי  הנ"י,  בדברי  אד"ש 
יש למדליק היכולת לכבותו  בו  לנר ש"ק – 

תמיד, כנראה בחוש?

)ראה  אד"ש  כ"ק  לשיטת  בהתאם  זהו  ואולי   )29
מ(מלאכות  ב)חלק  שהחיוב  רא(  עמ'  חכ"ג  אג"ק 
שבת הוא גם בהנפעל, היינו שלא תיעשה הפעולה. 
שלכן יצוייר מצב בו נחייב אדם שעשה פעולה בערב 
שבת ותוצאותיה נכנסים אל תוך השבת )אף שבשבת 
כבנדו"ד, שסלקא  מלאכה)!((,  לא עשה שום  עצמה 
שבת.  דערב  ההדלקה  על  שנחייבו  דהנ"י  דעתיה 

ועדיין צ"ע בכ"ז.

ובדוחק י"ל, דכיון שאצל בו"ד ישנו מושג 
לא  שוב   – באש  שליטה  והעדר  אונס  של 

חילקו בזה בין אש קטנה לגדולה.
הנ"ל

עוד דרך בזה 

של  ראשון  ביו"ט  חמץ  מוצא  בדין 
כתב  כלי,  עליו  שכופה  הוא  שהדין  חג, 
 – ביו"ט  וב"י  בב"י  עובר  דאינו  המהרש"ל30 
"דאנוס הוא מתקנת חכמים" )שהטילו איסור 

מוקצה על החמץ(.

שמרגע  דכיון  שבת,  נר  בענין  י"ל  ועד"ז 
כניסת השבת 'אנוס' המדליק מלכבות הנר – 

חושבים כאילו "ברגע הראשון נעשה הכל".
הת' אשר שיחי' הרשקוביץ

סיפור – וודאות

רש"י  )בדברי  הרבי  מבאר  שם  בלקו"ש 
יכל  כיצד  בו"(  ומתרה  מעיד  היה  ד"משה 
העתידות  המכות  על  בפרעה  להעיד  משה 

לבוא עליו: 

היא  עדות  אמירת  כלל  בדרך  "אמנם, 
"שלשה  ואילו  התרחש,  שכבר  מאורע  על 
היו  משה  )והתרה(  העיד  שבהם  חלקים" 
עדות  אמירת  אך  המכה,  לפני  בתחילה, 
וקשורה בעבר או בעתיד: אם  אינה מוגבלת 
כאשר  אף  מסוים,  בעניין  בוודאות  בטוחים 
הוא עדיין לא התרחש, אלא בוודאי יתרחש 

מאוחר יותר, אפשר להעיד לגביו". 

בדרך זו יש לבאר הדגש בדברי כ"ק אד"ש 
ה'תנש"א31  בהר-בחוקותי  שיחת  שבסוף 

30( בחידושיו לפסחים ו, א.
31( סה"ש תנש"א ח"ב ע' 548 )הדגש במקור(.
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והסיפור שבהתחלת פ'  "זוכים לקיום היעוד 
בהר "כי תבואו אל הארץ וגו'". 

כ"ק  מבהיר  'הסיפור'  מילת  בהדגשת 
אד"ש את וודאות ואמיתות הגאולה שבפסוק 

זה, שאינו רק הבטחה או נבואה אלא סיפור 
דברים – עדות )וע"ד שבעדות גופא, עדות 
כזו שהיא בדרך סיפור – "מסיח לפי תומו" 

– הינה יותר מהימנה בכו"כ ענינים(. 
הת' יוסף שיחי' חמילבסקי
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איסור חמץ הוא בהחפצא ודלא 
כהגר"ח

מבואר בטור1 וכן פסק בשו"ע הרב2 שאפר 
שלהלכה  כיוון  הטעם:  בהנאה.  אסור  חמץ 
דין  הרי  דבר3,  בכל  היא  החמץ  השבתת 
החמץ )אינו כהנשרפין שאפרם מותר4 אלא( 

כהנקברין שאפרם אסור5. 

בתמורה  התוס'  האחרונים6:  הקשו 
אפרם  הנאת  התירו  לשמה  שהסיבה  כתבו, 
 – מצוותו"  ש"נעשה  משום  הוא  דהנשרפין 
היינו מצווה שציותה תורה לשרפו7. מעתה, 
בחמץ יש מצוה בזרייתו לרוח והטלתו לים – 
מצות תשביתו, ולמה לא יותר אפרו בהנאה?

1( סי' תמה. 
וברמב"ם  ועוד.  סק"א  במג"א  וכ"ה  ס"ח.  שם   )2
ס"ב(  )שם  ובשו"ע  יא(  ג,  ומצה  חמץ  )הלכות 
בזה  )ואפ"ל  בהנאה  אסורים  חמץ  של  שהפחמין 
לשני הצדדים: לשיטתם אפר חמץ אסור בהנאה ג"כ 
)הואיל וקיי"ל כחכמים כדלהלן(. לשיטתם אפר חמץ 
על  מנוח  רבינו  )כמ"ש  אסורים  הפחמין  ורק  מותר 

הרמב"ם שם, וראה תוס' פסחים כו, ב(.
מטיל  או  לרוח  וזורה  “מפרר  רבנן  כשיטת   )3
לים", ולא כרבי יהודה הסובר ש"אין ביעור חמץ אלא 

שריפה" )פסחים כא, א במשנה(.
א  לד,  בתמורה  והנקברים  הנשרפים  דין   )4

במשנה.
כא,  )שם  דקשריף  בהדי  ד"ה  תוס'  גם  ראה   )5
ב(. רא"ש פ"ב סוס"ב שכתבו שלרבנן אפר חמץ הוא 

מהנקברים.
6( ראה רעק"א ומקו"ח שם ועוד.

7( משא"כ בקבורת הנקברין אין מצוה כ"א הסרת 
תקלה בלבד.

והגר"ח מבריסק8 נחלץ לתרץ, דמחלוקתם 
של רבי יהודה וחכמים עקרונית היא: לרבי 
של  בעצמותו  הינה  תשביתו  מצות  יהודה 
מצות  אין  ולרבנן  יושבת.  שהוא  החמץ, 
על  האדם:  על  כ"א  החמץ  על  חלה  הביעור 

האדם מוטל להסיר חמצו מרשותו.

ולפ"ז – אומר הגר"ח – לא קשיא מדברי 
מצוותו"  ד"נעשה  ההיתר  בתמורה.  התוס' 
לשיטת  אך  המתבער,  הדבר  כלפי  מכוון 
דהחמץ  מצוותו  החמץ  ביעור  אין  חכמים, 
זהו  הרי  לדינא  ושוב  דהאדם.  מצוותו  כ"א 

כהנקברין שאפרן אסור. עכת"ד.

ר"י  מחלוקת  תולה  בלקו"ש9  אמנם 
איסור  חדר  עמוק  כמה   – בשאלה  וחכמים 
החמץ בהמאכל. לר"י בהגיע פסח נאסר גם 
עצם חומר המאכל10 שלכן השבתת האיסור 
)שריפה(.  החומר  עצם  השבתת  משמעה 
הצורה  אלא  נאסרה  לא  לרבנן  משא"כ 

המתבערת אף בזריה לרוח.

בעוצמת  אינה  מחלוקתם  אחר:  בסגנון 
אין  לחכמים  שלו.  בהיקף  כ"א  האיסור 
לו  המשווה  החמץ  בתרכובת  אלא  האיסור 
דאף  סובר,  ר"י  ולעומתם  הנאה.  אפשרות 
חמץ  החמץ  בהיות  נעוצה  האיסור  שסיבת 
שראוי ליהנות ממנו11 - לכשנאסר נאסר עד 

היסוד )העצם( חמץ בפסח.

בחלקת  כתב  ועד"ז  שם.  לרמב"ם  בחידושיו   )8
יואב או"ח סי' כ )ובהערותיו לשו"ע שם(.

9( חט"ז עמ' 96 ואילך.
10( הנקרא 'היולי' בלשון החוקרים.
11( שהמייחד את החמץ הוא צורתו.
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חכמים  לשיטת  דהן  נשמעים,  והדברים 
)אף( ישנו  האיסור  יהודה,  רבי  לשיטת  והן 

קושיית  ולפ"ז  החמץ13.  של  בעצמותו12 
הגרעק"א קמה וגם ניצבה14.

הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן

שיטת רש"י ב"שעת ביעורו" 
למול דברי אד"ש דלעיל

וחכמים  ר"י  של  מחלוקתם  תליית  בגוף 
בביעור חמץ בהשאלה אי אזלינן בתר חומר 

סי"ב,  תמה  בסימן  אדה"ז  דברי  גם  ראה   )12
חמץ  שריפת  עם  ערבה  דשריפת  המנהג  שהטעים 
מצווה,  עוד  בו  עושים  מצווה  בו  שנעשה  שדבר 
ומשמע קצת שיש מצווה בהחפצא. ולהעיר משיחות 

אחש"פ ולאחמ"כ תשל"ו ואכ"מ. 
מרשותו  להסיר  האדם  על  ציווי  רק  ולא   )13
בחמץ,  האיסור  חדר  היכן  עד  )אלא שנחלקו  החמץ 

כדלעיל בפנים(.
14( והנה מלקו"ש הנ"ל, יצא לחדש הרב א.ל.ק. 
מצוות  כאשר  דווקא  הוא  מצוותו  נעשית  דין  אשר 
לבד,  בצורתו  ולא  דבר  של  בעצמו  היא  ההשבתה 
כאן  שייך  בעצם  היא  שההשבתה  לר"י  דוקא  ולכן 
דין נעשית מצוותו, משא"כ לחכמים שהשבתתה היא 

בצורה בלבד. 
כן  לפני  שהרי  עיון  צריך  תירוצו  לכאורה  אך 
איסור  של  טבעו  מעצם  מתבאר אשר  הנ"ל,  בשיחה 
ב"י וב"י יש להסיק דחמץ בכלל עניינו הוא השבתת 
העצם לעומת שאר איסורי הנאה שעניינם השבתת 
וחכמים.  ר"י  נחלקו  לא  שבזה  ומשמע  הצורה. 
צריכה  האם  העצם:  השבתת  בתוך  היא  מחלוקתם 
להיות השבתת העצם לגמרי, או רק השבתת העצם 
כפי ששייך לצורה. בכל איסורי הנאה צריך רק לא 
להנות מהם –השבתת הצורה. משא"כ בחמץ נדרש 
את  לכלות  האם  היא  השאלה  עצמיותו,  את  לבער 
עצמיותו, או לבער עצמיותו באופן שלא יהי' אפשר 
להנות ממנו )ועיין היטב לקו"ש שם ע' 135 הערה 41 
בנוגע לשריפת קדשים, ואולי יש מקום לחידושו ע"פ 

הדברים שם ועצ"ע ואכ"מ(.

"א"ר  בגמ'15:  דאיתא  להעיר,  יש  צורה,  או 
יהודה אימתי )אין ביעור חמץ אלא שריפה( 
ביעורו  בשעת  אבל  ביעורו  בשעת  שלא 

השבתתו בכל דבר".

ונחלקו רש"י ור"ת בפירוש "שעת ביעורו": 
ולמעלה17,  שישית  שעה  על  קאי  לרש"י16 

ולר"ת18 הכוונה לקודם שעה שישית19.

ויש להתיישב אם ניתן ליישב שיטת רש"י 
שריפה  דחיוב  שליט"א  אדמו"ר  ביאור  עם 
להעצם,  עד  האיסור  וחדר  הואיל  הוא  לר"י 
לעצם20  האיסור  חודר  בו  הזמן  דלכאורה 
חיוב  הוא  חצות  ולומר שקודם  בחצות,  הוא 
תמוה  הוא  זה  חיוב  פקע  ובחצות  השריפה 

טובא. ובמ"א הארכתי.
הנ"ל

ביעור העצם בשריפה

שריפת  באמצעות  דלר"י  נתבאר  לעיל 
השריפה  היותו.  עצם  את  מאבדים  החמץ 
בצורתו  רק  ולא  החמץ  בעצמותו של  מגעת 

ותוארו.

בקנה  הדברים  יעלו  כיצד  להתיישב  ויש 
"שהאפר  קדישא21  בתניא  המבואר  עם  אחד 
הוא מהותו ועצמותו של העץ הנשרף שהיה 
מורכב מד' יסודות ארמ"ע וג' יסודות אמ"ר 
המתהוה  בעשן  וכלו  להם  והלכו  חלפו 

15( פסחים כז, ב.
16( ד"ה שלא.

מן  החמץ  להשבית  שנצטוינו  השעה  שזו   )17
התורה.

18( תוד"ה אימתי.
19( “שרב העולם מבערים בשש כתיקון חכמים".

20( זמן חיוב השבתתו.
21( אגה"ק סט"ו.
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מהרכבתן כנודע ויסוד הד' שהיה בעץ שהוא 
העפר שבו היורד למטה ואין האש שולטת בו 
הוא הנשאר קיים". נמצא יסוד העפר )שהוא 
קיים,  דמי(  הנשרף  הדבר  וכמהות  העיקרי 

וכיצד חשוב זה השבתת העצם?

וביותר קשה, דבלקו"ש שם כורך פלוגתת 
ר' יהודה ורבנן עם מחלוקת ר"א ורע"ק בענין 
לרע"ק טומאת מצרים חדרה  מכות מצרים: 
שתכליתם  מצרים  )ומכות  היסודות  בד' 
להפקיע טומאה זו, הכו בכל ד' יסודות הללו. 
זהו פשר דברי ר"ע "כל מכה של ארבע"( או 
היתה  מכה  כל  )ובמילא  בעצם  אף  שהגיעו 

של ה' מכות(22.

ולדרך זו לכאורה אף לרבנן יש להשבית 
מורכב  מהם  היסודות  ד'  את  פנים  כל  על 
כי  עולה  התניא  דברי  וממשמעות  החמץ, 
אף בשריפה אין מתבערים אלא ג' מיסודות 

הדבר הנשרף, שכן – יסוד העפר נשאר?

שביעור  אד"ש  כוונת  דאין  אפ"ל  באמת 
בדווקא,  יסודות  הד'  ביעור  פירושו  התואר 
דבכל מקום הוא לפי עניינו. בטומאת מצרים 
יסודות,  בד'  הוא  שלהם  והציור  התואר 
ותוארו של החמץ נמצאת באפשרות ההנאה 

ממנו23.

מבוררת  לא  עדיין  יהודה  רבי  שיטת  אך 
מיסוד  באפר  יש  באם  דסוף-כל-סוף  בזה, 

של  בהגדה  מובאת  המכות  במנין  המחלוקת   )22
פסח ומקורה במכילתא )בשלח יד, לא( מדרש תהלים 
הריטב"א,  ביארו  הביאור שבפנים  את  עח(.  )מזמור 

כלבו ועוד המצוינים בהערה 3 בשיחה.
שם:  באגה"ק  הדברים  מהמשך  גם  ולהעיר   )23
הגדול  העץ  מהות  אל  וערך  דמיון  לו  אין  “שהאפר 
ולא  בכמותו  לא  שנשרף  קודם  ועובי  ורוחב  באורך 
וממנו  ועצמותו  מהותו  ]הוא[  שהוא  אף  באיכותו 

נתהוה".

ודאי  ממש  שהעצם  הרי  החמץ  של  העפר 
שלא נתבער.

ועוד יש להתבונן בהגדרות על פי הקשרם 
וליישב הדברים.

הנ"ל

שיטת רש"י בביטול – ביטול 
הצורה

ותוס':  רש"י  נחלקו  חמץ  ביטול  בגדר 
לרש"י ביטול החמץ הוי קיום מצות תשביתו 
שמן התורה. ואילו לתוס', אין הביטול אלא 

הפקר שרק פוטרו מקיום תשביתו24.

ובלקו"ש25 תולה אדמו"ר שליט"א מחלוקת 
רש"י ותוס' בהשאלה אי השבתה הוא בהעצם 
שמה  התואר  השבתת  לרש"י  בתואר.  או 

השבתה משא"כ לתוס' עיי"ש.

חידוש  להציג  אד"ש  משתמש  בה  הלשון 
בשו"ת  ראיתי  ושוב  י"ל".  "לכאורה  היא  זה 
ממש(  לאחרונה  )הנדפס  החדשות26  צפע"נ 
הוא  הביעור  חמץ  בביטול  רש"י  שלשיטת 
אד"ש  שדברי  לעולמים  היה  וכבר  בהצורה. 

מכוונים עם דברי הרגצ'ובי27.

ואין זה אלא להעיר לב הלומדים.
הנ"ל

“לך כתיב – שלך אי אתה רואה אבל  24( שהרי 
אתה רואה של אחרים".

25( חט"ז עמ' 135 הע' 41.
26( סי' לד.

27( לחביבותא דמילתא: בשנת תשי"ט יצא לאור 
הגאון  מכת"י  סנהדרין  למסכת  פענח  צפנת  ספר 
גדוש  מכתב  כשר  לרמ"מ  שלח  הרבי  הרגטשובי. 
ענינים  בכמה  הרגטשובי  בשיטת  יסודיות  בהערות 
המופיעים בספר ואף העיר על הערות המו"ל וכיו"ב 
)אגרות קודש כרך יח עמ' תיט ואילך(. בין הדברים 
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המחלוקת בפירוש מילת 
תשביתו

וחכמים  ר"י  מחלוקת  ח"ז28  בלקו"ש 
מתבארת בדרך שונה במקצת.

מחלוקתם  שליט"א  אדמו"ר  תולה  שם 
שבכתוב  'השבתה'  מילת  שורש  בפירוש 
)ובנדו"ד – 'תשביתו'(, אם הכוונה להשבתת 

התואר או העצם29. 

מפורש שרבי  בגמרא  לתמוה, שהרי  ויש 
מנותר,  חמץ  שריפת  חיוב  למד  יהודה 

בביאור התנחומא דבדורו של  נעמד על המובא שם 
משה כל מי שעבר על אחת המצוות התחייב – בנוסף 
על  מלקות  גם   – זו  לעבירה  השייך  הפרטי  לעונש 
אשר עבר על דברי נביא. ועל כך העיר הרבי דא"כ 
מאי שנא דורו של משה משאר הדורות, גם כיום היה 
מהכרח  מלקות?  חיוב  עבירה  כל  על  להתחייב  לנו 
השאלה חידש דדעת הרגטשובי בגדר מוותר על דברי 
הנביא שהוא דווקא באם שמע זאת מפיו כבתקופת 
משה שאנשי דורו קיבלו זאת היישר מפיו אך אותם 
אין  הרי  נבואתו  את  הנביא  שמסר  בעת  נכחו  שלא 
הנביא.  דברי  על  מוותר  משום  דבריו  על  בעברם 
במכתב התגובה )נדפס בשולי הגליון באגרות קודש 
שם עמ' תנה( ענה הרב כשר “מה שנתקשה דהמוותר 
על דברי נביא אין בו מלקות אולי ס"ל שזהו דווקא 
בספרו  להדיא  כתב  שכן  כוון  יפה  ממנו  בהשומעין 
הרבי  הביא  לאח"ז  כן  )ואמנם  ע"ד"  כג  דף  מהדו"ת 
כו"כ פעמים דעת הרגטשובי. ראה לדוגמא חי"ט עמ' 
180-1(. מהגה"ח הר' שמעון ויצהנדלר )קובץ היובל 

ח"א עמ' 190(.
28( ע' 189.

29( התיווך בין הביאורים הוא, דעיקר מחלוקתם 
באמרה  שאם  אלא  'תשביתו',  תיבת  בפירוש  הוא 
“תשביתו" ציוותה תורה על השבתת העצם, יש להסיק 
שזהו מחמת שחדר האיסור עד העצם, ואם ציוותה 
על השבתת התואר מובן שזהו מחמת שהאיסור חדר 
לתואר והצורה בלבד. כן מובן מלקו"ש חט"ז ע' 135 

הערה 40.

כל  לדידו  אם  לזה  הוצרך  מדוע  ולכאורה 
העצם  ביעור  משמעותה  בתורה  השבתה 

)ובנדו"ד שריפה30(?

הרגצ'ובי  הגאון  מש"כ  ע"פ  לומר  ויש 
הנאה:  איסורי  בשריפת  אופנים  ב'  במ"א31, 
העולם  מן  יתבער  שהדבר  עצה  לשית  א. 
היא  זה  בעניין  לכך  הדרך  אשר  )נפעל(, 
דווקא בשריפה32. ב. חיוב שריפה עצמי מבלי 

קשר לתוצאת השריפה )פעולה(.

יהודה  רבי  שלפי  בדרכו,  וממשיך 
חיוב  הוא  החיוב  הרי  מנותר  הוא  שהלימוד 

עצמי, ולא רק מצד תוצאת השריפה33.

לומד  תשביתו  דמתיבת  לומר,  יש  ועפ"ז 
התוצאה,  מצד  שריפה  חיוב  את  יהודה  רבי 
שעל מנת להשבית עצמיותו של החמץ ליכא 

דפירוש  הא  הנותנת:  שהיא  אפ"ל  בדוחק   )30
תשביתו בכל התורה משמעותו השבתת העצם, למד 

ר' יהודה משריפת חמץ שמקורה בנותר. 
רטז.  סי'  שם  קמ"ב.  סי'  ורשא  צפע"נ  שו"ת   )31
שו"ת צפע"נ החדשות או"ח סי' לג. וראה עוד צפע"נ 
הל'  ה"י.  פ"א  מאכ"א  הל'  הי"א.  פ"ג  חו"מ  הלכות 
הי"ד.  פ"ו  נזירות  ה"ו.  פ"ח  ע"ז  הל'   .98 ע'  תרומות 
סי'  תורה  מכתבי   .60 ע'  שם  יב.  דף  מהד"ת  צפע"נ 
קלו. שו"ת צפע"נ החדשות שם סימנים לב-לה. צפע"נ 
כתבי  ב.  נו,  המאור(  מכון  ע"י  )נדמ"ח  קידושין  על 
יחיאל  ר'  עם  הרגצ'ובי  התכתבות  )ובו  יחיאל  רבי 
גוטווירטה( סי' יג. לד. ס-ע. ועוד. וראה מפצ"פ פי"ג 

סי"ב אות א. ואכמ"ל.
זה  ובדבר  הואיל   – הנ"ל  חט"ז  לקו"ש  וע"פ   )32

חדר האיסור לעצם.
33( וראה שם שבזה תירץ את שהקשו האחרונים 
ולא  מצוותו"  “נעשית  אמרינן  עצמי  בחיוב  דדווקא 
בחיוב ביעור שאינו אלא לשית עצה שהדבר יתבער 
כדי  היא  דבר"  בכל  “מבערו  שמצוות  רבנן  )כשיטת 
פעולת  על  עצמי  חיוב  ולא  מבוער  יהי'  שהחמץ 

הביעור ע"י האדם(.
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את  הוא  לומד  ומנותר  בשריפה.  אלא  עצה 
החיוב העצמי שבשריפת חמץ34.

הנ"ל

טעם היתר אפר חמץ

ע"פ המבואר בלקו"ש ח"ז הנ"ל אולי ניתן 
אומרים  יהודה  החילוק, שלרבי  טעם  לבאר 
לחכמים  משא"כ  בחמץ  מצוותו"  "נעשית 

)כקושיית האחרונים(. 

שרי  אי  בירושלמי  הפלוגתא  בהקדים 
שם  בלקו"ש  הפקר.  לכלבי  חמץ  להאכיל 
בנין  זה חמץ  בענין  מביא שלרוב הפוסקים, 
אב לכל איסורי הנאה, ולדעה האוסרת שם, 

הוא הדין לשאר איסורי הנאה.

רק  הוא  הטעם  כמה  "לדעת  וממשיך, 
איסור  עצם  מצד  ולא  קבורה  דבעי  משום 
הנאה". ולכאורה דבריו אלו מכוונים לשאר 
האיסור  כמה'  ש'לדעת   – הנאה  איסורי 
להאכיל לכלבי הפקר "הוא רק משום דבעי 
הנאה  באיסור  פרט  זהו  בחמץ  אך  קבורה", 

שבו. 

נמצא: בכל איסורי הנאה, ההשבתה היא 
אסורים  היותם  עצם  על  נוסף  פרטי  חיוב 
בהנאה, ולעומתם השבתת חמץ נגזרת מעצם 

האיסור.

אפר  שאיסור  נראה  תוס'35  מדברי  והנה, 
ההנאה  איסור  של  המשך  מהווה  הנקברין 
ממהות  שנשאר  מזה  מובן  ולכאו'  הקודם, 

34( ונפק"מ לעניין הנאה מאפר החמץ, שרק חיוב 
עצמי מתיר את ההנאה כנ"ל מההערה קודמת.
35( תמורה שם: “משוך איסוריהו לעולם".

האיסור בהאפר36. משמע דהאפר אינו "פנים 
חדשות" לחלוטין37.

תורה  שהתירה  שמה  לומר  נראה  ועפ"ז 
"נעשית מצוותו",  אפר איסורי הנאה כאשר 
מהווה  ההשבתה  מצוות  כאשר  דווקא  הוא 
איסור  עצם  כאשר  אך  נוסף.  פרטי  חיוב 
ההנאה מביא עמו מצוות השבתה, אין מצות 
"נעשית  לענין  מצוה  חשובה  זו  השבתה 
בציווי  התורה  כוונת  דעיקר  מצוותו", 
שייכות  לאדם  תהא  שלא  היא  "תשביתו" 
והנאה כלל מן החמץ, ובמידה ויהנה מהאפר 
שוב לא קיים כוונת התורה ותכליתה בציווי 
שחיוב  האיסורים  בשאר  )משא"כ  ההשבתה 
הרי  הנאה,  מהאיסור  נגזר  אינו  ההשבתה 

בשריפתו קיים את מצוות התורה(.

שהתורה  יהודה  רבי  לשיטת  אמנם, 
שלא  לומר  הכרח  העצם,  להשבית  ציוותה 
"פנים  והוא  האיסור  מן  החמץ  באפר  נשאר 
חדשות" לחלוטין38 )דאל"כ הרי אין כל דרך 
השבתת   – "תשביתו"  התורה  ציווי  לקיים 
העצם, דתמיד ישאר מן איסור החמץ(. וא"כ 
בשריפתו "נעשית מצוותו" שהרי מעתה אין 
לחמץ כלל בעולם )וגם אם יהנה מהאפר, לא 

נהנה מן החמץ(.
הנ"ל

רק  חדר  האיסור  לחכמים  דלכאו'  וצ"ע   )36
בצורה, ואת הצורה אכן השבית, א"כ כיצד נשאר מן 

האיסור בהאפר? ויש ליישב בדוחק ואכ"מ.
37( אך קצ"ע לומר כן. דבכ"מ משמע בפשיטות 
חכ"ה  ובלקו"ש  לגמרי.  חדשות'  'פנים  הוא  שהאפר 

)ע' 133( נשמע שכ"ה להלכה בפועל.
באגה"ק  מהמבואר  בזה  הקושי  כתבנו  וכבר   )38

סט"ו.
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"משוך בהמה זו וקני כלים 
שעליה"

האומר  אלעזר  רבי  "בעי  בגמ'1:  איתא 
לחבירו משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה 
)ומוכר לו את הכלים ולא את הבהמה. רש"י2( 
מהו – לקנות? מי אמר ליה קני )אתה התכוין 
לקנות, אני איני מקנה לך. רש"י( אלא משוך 
בהמה זו וקני כלים שעליה, מהו? מי מהניא 

משיכה דבהמה לאקנויי כלים, או לא?".

ונחלקו הראשונים: 

בדיני משיכה.  הוא  יש שהסבירו דהספק 
אף  הכלים,  גבי  הבהמה  משיכת  מועלת  אם 

שהבהמה היא שזזה והכלים נחים3. 

ויש שפירשו הספק לעניין קנין חצר, אם 
ניתן להקנות הפרה רק לעניין כלים שעליה 

מדין חצר4 מבלי להקנות גוף הפרה5.

ועל כל פנים מדבריהם עולה, דיש בכחו 
הנעשה,  הקנין  היקף  על  לשלוט  אדם  של 
כוונתו  שאין  כיון  הבהמה,  את  שמשך  דאף 
של  גופה  קונה  אינו  גבה,  שעל  לכלים  אלא 

בהמה באם אינו רוצה בכך6.

1( בבא מציעא ט, ב
2( ד"ה “משוך בהמה זו".

3( חידושי הרמב"ן.
4( הרמב"ן בב"ב דף פו ד"ה פסק.

5( וכעין זה כתב הריטב"א )ד"ה אלא אימא(.
של  ספיקו  גופא  זהו  דלשיטתם  לומר  ודוחק   )6

ר"א – אם יכול אדם לקנות בעל כרחו.

והנה כתב הנ"י7 דבקנינים דאורייתא קונה 
דהוא  נראה,  ובפשטות  כרחו.  בעל  האדם 

חלוק על הראשונים הנ"ל8.

החת"ס10  דברי  הובאו  בלקו"ש9  אמנם, 
הנ"י  אמר  לא  הנ"י:  של  דבריו  שסייג  בענין 
קנין",  "בשום  לקנות  כשחפץ  אלא  דבריו 
חפץ  שאינו  רק  הוא  כאן  כרחו'  וה'על 
לקנות בקנין זה. ובזה אומרים דכיון שסו"ס 
וגם עשה המעשה – ע"כ  חפץ בקנין הדבר 
לא  כלל,  לקנות  חפץ  כשאינו  אך  יקנה. 
נאמר שהמעשה שעשה יקנה לו החפץ בעל 
לדבריהם  הנ"י  יודה  כאן  גם  ולפ"ז  כרחו11. 
חפצו  אין  שהרי  בע"כ,  שיקנה  אמרינן  דלא 

בגוף הפרה כלל.
הת' יוסף יצחק שיחי' מרגליות

הקנאת הפרה לשם חצר בלבד

הריטב"א )הנ"ל( ביאר ספיקו דר' אלעזר, 
להקנות  המקנה  ביד  יכולת  האם  דנסתפק 
הנאת  שום  בלא  בלבד  חצר  לענין  הבהמה 

השתמשות.

7( ד"ה כיון דנפל.
8( וראה דבריו בדף ד, ב. שאכן פירש ספקו דר"א 

באופן אחר, עיי"ש.
9( חי"א עמ' 139 ואילך והע' 45 ו47.

10( חיו"ד סי' שיג. חאבה"ע סי' קסו. וכ"ה בשו"ת 
רעק"א מהדו"ת סי' צו.

לא  דאהרון  מבאר  שבזה  שם  בלקו"ש  עיין   )11
בקניית  חפץ  שלא  דכיון  העגל.  בעשיית  כלל  חטא 
הזהב שהביאו לו בנ"י וממילא לא קנה, אין עשייתו 
את העגל אוסרתו, שהרי “אין אדם אוסר דבר שאינו 

שלו".

מראי מקומות וציונים לתורת הנשיא - 
בבא מציעא )ט:-י.(
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הקנאת  שתתכן  הריטב"א,  דברי  ובעיקר 
החצר לענין קנין חצר שבה בלבד, ב"הערות 
וציונים"12 הביא שמצינו כיו"ב בדברי הש"ך 
שכורה  שחצר  הרמב"ם  לשיטת  דאף  שכתב 
קונה למשכיר, באם התנו בפירוש אחרת – 
קנין  דאין  מזה  להוכיח  ורצה  קיים.  התנאי 
החצר שבחצר תלוי בשאר הנאות השתמשות 

שבה.

לראיה,  הנדון  דומה  אינו  לכאורה  אך 
צד  איזשהו  יש  לשניהם  ומשכיר  דבשוכר 
בעלות בחצר, אך עד כאן לא נאמר שימכור 

את הבהמה רק לענין החצר.

אודות  הצ"צ  דברי  אד"ש  מביא  בלקו"ש13 
כיוון  הערמה  זו  דאין  שכתב  חמץ  מכירת 
איסור  הפקעת  לצורך  רק  היא  שהמכירה 
ב"י וב"י. ושם מכנה אד"ש מכירה זו מכירת 
עד  פלא  זה  וראה  'עצם'.  בלא  'תואר' 
לבאר  רוצה  שעפ"ז  מגיעים  הדברים  היכן 
דבמכירת החמץ שנתקבל מידו הקדושה של 
)ודוחה  זלזול.  משום  אין  לנכרי  האדמו"ר 

זאת מכיוון אחר שאינו נוגע לענייננו(.

ואולי יש להשוות מכירה זו לכאן: דאע"פ 
בבעלות  החמץ  מהיות  נובע  ב"י  שאיסור 
תואר   – האיסור  את  למכור  ניתן  הישראל, 
שככלל,  דאף  בחצר,  נאמר  ועד"ז  בלבד.   –
יכולת החצר לזכות בחפצים שבתוכה נובעת 
מהיותה בבעלות הזוכה, מ"מ, ישנה למכירת 
השתמשות  הנאת  בלא  )'תואר'(  הזכות 

)'עצם'(.14
הת' ירחמיאל משה שיחי' ברגר

12( א. אוסטרן. בסוגיין.
13( חט"ז עמ' 130.

14( אך אולי יש לדחות ההשוואה לחמץ, שבזמן 
כאילו  הכתוב  עשאו  ורק  ברשותו  "אינו  הוא  הפסח 
ונמצא,  א(.  ו,  )ב"ק  איסור  לענין  ברשותו"  הוא 

עוד אופן בזה

אופן,  בעוד  לבאר  נראה  להנ"ל  בהמשך 
אודות  במ"א15  אד"ש  דברי  ממשמעות  והוא 
נקט  שם  שאולה16.  סוכה  בהכשר  ההסבר 
שם:"  ובהע'  מדריגות  כמה  דב"שלו"  אד"ש 
וע"ד זה בכו"כ עניינים: קנין הגוף או לפירות, 

סוגי משכון בנוגע ללא יראה לך, ועוד". 

ישנם  דבבעלות  משמע  דבריו  ומסגנון 
באיכות.  גם  כ"א  בכמות  רק  לא  מדריגות 
קנין הגוף לפירות אין משמעותו קנין רגיל 
בכח ההולדה של הפרה, כ"א תפיסה חלשה 
לענין  יותר בכללות הפרה17. תפיסה בכולה 

וולדותיה.

ועד"ז יש להבין בדברי הריטב"א: נסתפק 
ר"א האם יכול להקנות את הבהמה קנין כזה 
שאין בכחו להתיר לקונה השתמשות וכדומה 
חצר  להיותה  רק  הבהמה  את  להקנות  אלא 

למה שעל גבה18.
הת' שלום דובער שיחי' קסטיאל

בין העצם לתואר, משא"כ  שהתורה עצמה הפרידה 
בחצר. ואולי זהו גופא ספיקו דר"א. ועצ"ע.

15( חי"ט עמ' 349.
16( אף דרחמנא כתב 'לך'. ראה סוכה כז, ב.

17( ואולי יש למצוא כן בלשון הרמב"ם בהטעמת 
קנין הגוף לפירות – “שהרי הגוף קיים".

 ותן לחכם כו'.
נפשוט  דבאם  צ"ע  הריטב"א  דברי  ועיקר   )18
והלאה  מעתה  שבה,  חצר  לדין  הבהמה  את  שקונה 
יחול הקנין על כל מה שינוח על גבה, וכבר אין הפרה 

משמשת חצר אלא ללוקח. 
כלים".  אותן  “לקנות  שכתב  ברמב"ן  ראה  אבל 
היא  הרי  לו  שהשאילה  "כיוון  'משוך':  ד"ה  ובתוס' 
כאילו שלו עד לאחר הקנין" וצ"ע באיזה קנין חזרה 

למוכר חצירו.
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גוף האדם – יחידה אחת או 
הרכבה

בגליון הש"ס לרעק"א כתב בדברי התוס'19 
ומצד  היד  את  מניע  שהגוף  כוונתו  דאין 
חד  והיד  הגוף  ע"כ  "אלא  נחה  היא  עצמה 
ועד"ז  עיי"ש.  אחרת  בדבריו  ופירש  הוא". 

לא  ידה  נייח  דגופה  "דאע"ג  הרמב"ן  כתב 
ניחא ומהלכת היא". 

בחקירת  מחלוקתם  לתלות  יש  ואולי 
האדם  אם  בלקו"ש20  שהובאה  הרגוצ'ובי 
נחשב כגוף אחד או מורכב מחלקים. דלשיטת 
הספינה,  משיטים  שהמים  כשם  התוס' 
להרמב"ן  משא"כ  היד.  את  הגוף  מניע  כך 
)ורעק"א בשיטת התוס'( כיוון ש"הגוף והיד 
חד הוא" מוכרח לומר דהילוכה של היד הוא 

מחמת עצמה. 
הת' שמואל שיחי' גלפמן

הנ"ל לשיטותיהם של ב"ש 
וב"ה

זו  דחקירה  להוסיף,  נראה  אגב  ובדרך 
מחלוקת  על  הצפע"נ  משים  הגוף  בהגדרת 
ב"ש וב"ה21 גבי בגדים המקופלים זה על גב 
זה אי אמרינן דהוי גוף אחד וטומאתם כאחד 

או שהתחתון מטמא העליון וכן הלאה.

הכללית  שיטתם  משתקפת  בזה  ואולי 
דב"ש וב"ה22 אם הולכים אחר התוכן הכללי 

של הדבר או פורטים אותו23 לפרטים.

19( ד"ה ספינה.
20( חי"ח עמ' 249 )לענין טומאת מת בתחה"מ(.

21( אהלות פי"א מ"ג.
22( נתייסדה בלקו"ש חט"ז עמ' 309.

23( “בסגנון אחר קצת: לב"ש קובע הוא מצב וענין 
הדבר כמו שהוא לפניך. ולב"ה – סיבת ופרטי המצב 
36 שם.  הע'  קובע".  זהו   – או המסובב שלו  והענין 

דלב"ש אין בהאיברים אלא מה שהם חלק 
מהכלל24 דגוף האדם25. משא"כ לב"ה כל פרט 

קובע מקום לעצמו. 
הת' מנחם מענדל אורי שיחי' ברעם

חצר המהלכת לאו חצר היא

בגדרי חצר כתב הרמב"ן דפסול חצר ניידת 
כן  שלומדים  )ויש  משתמר  דלא  משום  הוא 
עליו  ותמהו  וכדלקמן(.  רש"י  בשיטת  אף 
הגמ'  קושיית  מאי  דלפ"ז  מסוגיין,  אחרונים 
שהם  בכך  מה  דלכאורה  וקלתה,  מספינה 
השימור  בענין  פוגם  אינו  זה  והרי  ניידים 
שבהם, סו"ס משתמרים הם )דהבעלים מצוי 
את  שמוליכה  היא  והאישה  הספינה  בתוך 

קלתה(?

ונראה לומר ע"פ דברי רש"י במ"א26 שכתב 
ובביאור  היא".  חצר  לאו  המהלכת  "דחצר 
דבריו נראה להגיד דהנייחות הנדרשת מחצר 
חצר,  בהלכות  והלכה  תנאי  עוד  רק  אינה 
אלא היא מגדריה. ענין ההילוך פוגם בעצם 
החפצא דחצר, וחצר המהלכת 'לאו חצר היא' 
כלל. זאת משום שענין השימור27 בחצר הוא 
גזירת הכתוב שתהא דומיא דיד, חצר שאינה 

דומיא דיד אינה בכלל חצר של התורה28. 

שאע"פ  חשב  דהמקשן  יובן,  ועפ"ז 
נוכח  הבעלים  שכעת  הוא  המצב  שלמעשה 
את  מוליכה  עצמה  והאישה  הספינה  בתוך 

וי"ל שגם זה שייך למחלוקת שכאן.
24( עיין הע' 34 שם.

של  אחת  יחידה   – שם  במשנה  בהנדון  או   )25
ערימת בגדים.

26( ב"ק יב, א.
27( לרש"י והרמב"ן. משא"כ להרא"ש )שם( זהו 

ענין שבסברא.
28( עיין לשון רש"י ד"ה קני כלים.

מראי מקומות וציונים לתורת הנשיא
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להיותה   – במהותה  החצר  סו"ס  קלתה, 
דאף  נענה  וע"ז  משתמרת.  אינה   – מהלכת 
במהותה החצר אינה מהלכת )אלא "מיא קא 

ממטו לה", "איהי מסגא תותה"(29.

שמלשון  חכ"ב30  בלקו"ש  זה  כעין  וראה 
תפילה"  אינה  כוונה  בלא  "תפילה  הרמב"ם 
מסיק אד"ש דהכוונה היא מעצם גדריה של 

התפילה. 
הת' משה מרדכי שיחי' פליאסקוס

 מיגו דאי בעי הוה מפקר נכסי 
והוי עני – הוראה על המציאות 

שישנה

הפאה,  את  שליקט  "מי  בגמ'31:  גרסינן 
ואמר הרי זו לפלוני עני, רבי אליעזר אומר: 
זכה לו, וחכמים אומרים: יתננה לעני הנמצא 

ראשון. 

לוי:  בן  יהושע  רבי  אמר  עולא  אמר 
סבר:  אליעזר  דרבי  לעני,  מעשיר  מחלוקת 
מגו דאי בעי מפקר נכסיה והוי עני, וחזי ליה 
לנפשיה  דזכי  ומגו  ליה,  חזי  נמי  השתא   –
מגו –  חד  ורבנן סברי:  לחבריה.  נמי  זכי   –
מעני  אבל  אמרינן.  לא   – מגו  תרי  אמרינן, 
לעני – דברי הכל זכה לו, דמגו דזכי לנפשיה 

זכי נמי לחבריה".

מפקר  הוה  בעי  דאי  "מיגו  הגמ'  בדברי 
לי'"  חזי  נמי  השתא  לי'  וחזי  עני  והוי  נכסי 
יש להטעים )עכ"פ בפנימיות העניינים( ע"פ 

ניקח  באם  דוקא  מועילה  זו  ומובן שתשובה   )29
זהו  שענין השימור בחצר הוא תנאי שבמהות. דאם 
אינה  עצמה  מצד  שהספינה  בכך  מה  בעלמא,  פסול 

מהלכת, סו"ס למעשה מהלכת היא וק"ל. 
30( עמ' 116 ואילך.

31( ט, ב.

מה שמבאר כ"ק אד"ש32 דבגדרם עשיר ועני 
הם משפיע ומקבל. שמזה מובן דגם כשיש לו 
ריבוי רכוש אך הוא אינו מחמת עצמו אלא 
ועשיר  עני.  במהותו  הוא  מאחרים  שקיבלו 
העוני  מעניין  שמושלל  כזה  הוא  אמיתי 
וממילא  כלל.  עניות  בו  שייך  ולא  בתכלית 
מובן לנדון דידן דכיוון ש"אי בעי הוה מפקר 
והוה עני" מוכח דגם עכשיו הוא אינו  נכסי 

עשיר בעצם, כ"א מחמת המקרה בלבד33.
הת' חיים דוד שיחי' וילהלם

החיוב להניח פאת השדה – 
למי?

“אדם  שליקט(:  מי  )ד"ה  רש"י34  כתב 
בעלמא שאינו בעל השדה דאי בבעל השדה 
לא אמר ר' אליעזר זכה, דליכא למימר מיגו 
ללקט  שלא  מוזהר  עני  הוא  דאפילו  דזכי 
משדה שלו כדאמר בשחיטת חולין לא תלקט 

לעני – להזהיר עני על שלו".

והקשו עליו הראשונים – כיוון דאמרינן 
אליעזר  ברבי  עולא  ר'  )בשיטת  מיגו  תרי 
לא  אמאי  לעני'(  'מעשיר  אף  כן  שאומרים 
וזכי  "מיגו דאי בעי הוה מפקר שדהו  נאמר 

לנפשיה"? ותירצו את שתירצו. 

בחידושיו כתב לתרץ:  והגר"ח מבריסק35 
בעלמא  דבאדם  רש"י  דדעת  ליישב  "ויש 
שמלקט מתנות עניים שלא כדין איכא משום 
בלבד  וע"ז  בלבד  ממון  ואיסור  עניים  גזל 
שמלקט  השדה  בבעל  אבל   .  . מיגו  מהניא 
מלבד דאיכא בזה משום גזל ממון עניים, יש 

32( סה"מ ח"ה עמ' רכ. 
יותר  אלים  הוא  זה  מיגו  כך,  וכשלומדים   )33

משארי מיגו, ואין להסיק ממנו לשאר סוגי מיגו. 
34( שם.

35( חידושי הגר"ח )סטנסיל( על ב"מ סי' טו.
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בו עוד איסור שעובר על הציווי "לעני ולגר 
תעזוב אותם" וס"ל לרש"י דמיגו דאי מפקיר 
ממון  דין  דעל  גזל  לדין  רק  מהני  לא  נכסיו 
המיגו  ע"י  זכות  לו  דיש  ומיקרי  מיגו  שייך 
והלאו לא מצינו דמהניא  לדין האיסור  אבל 
בעי  דאי  סברא  הך  לומר  שייך  ולא  מיגו, 
באדם  דאיירי  פירש  ולהכי  לנכסיה,  מפקיר 
בעלמא דשייך גביה מיגו כיון דיש בו רק דין 

גזל ואין עליו כל איסור דלא תלקט"36. 

אך דברי ר' חיים צריכים לביאור נוסף: מה 
על  יתר  איסור  מוטל  בעל השדה  בכך שעל 
סתם עשיר, והרי סו"ס לעניין הזכותים שיש 
לבעל השדה בפאתו – שזוהי המשמעות של 
"מיגו דאי בעי"37- אין האיסור 'מרחיק' אותו 
שלו38  אינה  פשוט  יותר ממה שהיא  מפאתו 

מג(  )אות  במשניות  הגרע"א  בתוס'  עיין   )36
שביאר דרש"י ס"ל דגם אחר שהפקיר הבעה"ב השדה 
חייל עליו האיסור דלא תלקט כיון שהוא היה בעל 
ר'  אך  עיי"ש.  החיוב,  וחלות  השדה בשעת הקצירה 
חיים מפרש בדעת רש"י דס"ל דכשיפקיר את השדה 
לא יהיה עליו יותר איסור דלא תלקט אלא דאעפ"כ 
לא מהני מיגו שיכול להפקיר לגבי האיסור שיש עליו 

קודם שהפקיר, וכמשנ"ת.
37( כפי שמציין שם ר' חיים עצמו.

 115 )עמ'  חי"ב  שיחות  לקוטי  עד"ז  ראה   )38
ושם,  ריבית.  השבת  למצוות  בנוגע  באורך  ואילך( 
ללווה  הממון  לשייך  כדי  בה  אין  הכל  שלדברי 
על  שמצווה  אלא  למלווה.  שייך  האיסור  כסף  ואף 
צ"ע  ואכן  ללווה.  לתתו   – שמיים  כלפי   – המלווה 
שדהו:  פאת  על  עני  להזהיר  תלקט"  ד"לא  זה  בלאו 
ד"לא  לאו  מצד  בפאה,  אסור  שעשיר  ע"ד  זהו  האם 
בעלותו בפאתו  תגזול", היינו שהתורה הפקיעה את 
אצל  עשיר  חשוב  השדה  דבעל  כתבו  )ובאחרונים 
ע"ד  בלבד,  איסורי  עניין  שזהו  או  שדהו(,  פאת 
'תנן  ]סד"ה  הריטב"א  ומדברי  ריבית.  באיסור  הנ"ל 
התם'[ שכתב “ראוי הוא לזכות אלא דרחמנא חייביה 
אחרונים  וכתבו  השני.  כהצד  משמע  לעני"  למיהבי 
דבחקירה זו נחלקו הרא"ש וסיעתו עם רש"י. דבאם 
הלאו דלא תלקט רק מגדיר את הגברא הבעלים כמי 

הקושיא  תחזור  ושוב  עשיר(.  היותו  )מצד 
למקומה: לעולא בשיטת ר' אליעזר דאמרינן 
תרי מיגו, למה לא נאמר 'מיגו דאי בעי מפקר 

שדהו וזכי לנפשיה'?

ובפשטות הכי גדולה יש להטעים דבריו, 
תעזוב  ולגר  ד"לעני  בהעשה  קאי  דכאן 
אותם". עצם חיובו של הבעלים להניח פאת 
שדהו, שולל ממנו כביכול את זכותו בשדה39. 
ואף שרש"י לא הזכיר העשה ורק הלאו, יש 
הרמב"ן  שכתב  כמו  עכ"פ(  )בדוחק  לומר 
בהנוגע לכמה מצוות )מעקה, אבידה ושלוח 
נראה  וכן  העשה40.  לחזק  בא  דהלאו  הקן( 
על  שכתב  בגיטין41  רש"י  ממשמעות  להדיא 

שאינו בתוך זכות פאה – יש לנו לומר בזה 'אי בעי' 
)כשם שאנו אומרים כך על עשיר דעלמא. ובדרך זו 
לבעלים  שמתיר  הירושלמי  שיטת  גם  לבאר  נראה 
לזכות לעני מטעם ד"אי בעי אכיל מפאת שדה אחר". 
במילא  עני,  חשוב  הוא  אחר  שדה  שאצל  שכיוון 
שדות  אצל  עני  היותו  מוחלט.  אינו  כעשיר  סיווגו 
'עשיר' שבו(. משא"כ  אחרים פוגם בכללות הגדרת 
ככל  איסור  זהו  תלקט"  ד"לא  הלאו  רש"י  לשיטת 
וכמו שנאמר דפאת שדהו חשובה אצלו  האיסורים. 

כנבילות וטריפות. 
39( ראה כעין זה )ולא ממש( בלקוטי שיחות חי"ז 
)עמ' 287 ואילך( דגם מי שלא הפקיר שדהו בשמיטה 
)אף להשיטה דהפקר שביעית הוא 'אפקעתא דגברא' 
ייפטר  מופקרת(  אינה  שדהו  הפקיר  שלא  וכל 

ממעשרות מחמת חיובו להפקיר.
אד"ש  כ"ק  לזה ממש"כ  סימוכין  להביא  ויש   )40
בשיטת  לבאר  ואילך(   259 עמ'  חי"ז  שיחות  )לקוטי 
רש"י )עה"ת( במצוות פאה, שאזהרת הכתוב ד"לעני 
פאה,  מצוות  מגוף  חלק  היא  אותם"  תעזוב  ולגר 
שהנחת הפאה צריכה להיות באופן של עזיבה דייקא 
דלא  הלאו  המתקן  העשה  זהו  להרמב"ם  )משא"כ 
כרוכה  מפאתו  הבעלים  שהפקעת  ונמצא  תלקוט(. 
צריכה  הפאה  שהנחת  הפאה,  הנחת  חיוב  בעצם 
תפיסה  צד  שום  נשאר  לא  שלבעלים  באופן  להיות 
והלאו  לעני.  בעלים עשיר  בין  חילוק  ללא  בפאה – 

רק מחזק העשה כנ"ל בפנים.
41( יב, א.
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דברי הגמ' "לא תלקט לעני. . להזהיר עני על 
שדה  לו  ויש  פאה  ליטול  הראוי  "עני  שלו": 

הזהירו הכתוב להניח בה פאה".

באופן אחר42: 

גזילה(,  איסור   – )בנדו"ד  ממונות  בדיני 
הבעלות  את  מגדירים  אינם  התורה  חיובי 
בעלים  אינו  הבעלים  ממנה.  נובעים  אלא 
מחמת האיסור לגזול ממנו כ"א שאסור לגזלו 
שייך  לא  בעלויות  ובלא  בעלותו43.  מחמת 

42( המשתקף מעט יותר בלשונו של הגר"ח.
שקאפ  שמעון  ר'  הגאון  של  משנתו  ידועה   )43
בזה,  הממון(  משפטי  שער   – ה'  בשער  )עיקרה 
משפטי'  'חיוב  ישנו  ממונות  דבדיני  לבאר  שהאריך 
שקדם לחיוב התורה. וחיוב משפטי זה הוא שמקנה 
לאדם את בעלותו על הדבר. אבל בלקו"ש )חל"ב עמ' 
הקניינים  שבדיני  התוקף  ישראל,  איש  “אצל   ,)160
שלו אינו מפני שכן מקובל בדרכי העולם אלא מפני 
קניינים,  דיני  לנו  ונתן  בתורתו,  הקב"ה  צוה  שכך 

כמ"ש “וכי תמכרו וגו' או קנה מיד עמיתך" וכיו"ב".
של  דתוקפם  כבפנים,  י"ל  אד"ש  לדברי  גם  אך 
מהות  סו"ס  אך  תורה,  דבר  מחמת  הוא  הקניינים 

הקנין הוא )להעביר( בעלות.
חידוש  לייסד  הגרש"ש  של  דהכרחו  ונראה, 
)ח"ו  התורה  לדיני  קדמה  ארץ"  שה"'דרך   – שכזה 
וח"ו( – נובע מהבנת עניינה של התורה באופן שגוי 
לא  ומעתה  להאדם.  ציוויים  אלא  אינה  שהתורה   –
את  שמעולל  הוא  לגזול  שהאיסור  לומר  אשתמיט 
התורה  למציאות  ישנה  דאמת  אליבא  אך  הבעלות. 
לציוויה  בהכרח(  כרוכה  אינה  )ועכ"פ  שקדמה 
ואיסוריה )ראה בארוכה לקו"ש: חל"ח עמ' 7 ואילך. 
חט"ז עמ' 211 ואילך. חל"ה עמ' 107 ואילך. ובכ"מ(, 
משום  הוא  שליח  ע"י  לקדש  תורה  שהתירה  דזה 
כל  וכן  כמותו,  אדם  של  דשלוחו  היא  שהמציאות 

כיוצא בזה.
שכתב  הנ"ל  אד"ש  דברי  יובנו  לכך  משהגענו 
“התוקף שבדיני הקניינים . . מפני שכך צוה הקב"ה 
“וכי  שכתוב  כמ"ש  קניינים,  דיני  לנו  ונתן  בתורתו, 
דעדיפא  מובן  אינו  ולכאורה,  וגו"".  ממכר  תמכרו 
ואמאי  וכיו"ב,  תגזול"  ד"לא  הפסוקים  להביא  הו"ל 
פסוקים   – וכו'"  קנה  “או  ונקט  גזל  איסור  שביק 

עניין של גזל )דמהות האיסור הוא להעתיק 
ממון מרשות לרשות בלא רשות הבעלים44(. 

משא"כ חיוב פאה אינו כרוך בעצם מהותו 
בבעלות הבעלים על שדהו. הבעלות בו היא 
המצווה.  תחול  מי  על  המברר  תנאי  כעין 
וכמו שנאמר דהפאה צריכה להינתן לעניים45 
בפועל מוטלת על  והאחריות לתתה לעניים 

כתפיו של בעל השדה. 

משהגענו לכך נמצא, דבדיני פאה הבעלות 
פרט  כביכול  היא  בשדהו  השדה  בעל  של 
היא  שהתורה  היינו  פאה.  ודיני  בהלכות 
)משא"כ  הבעלים  ב'תפקיד'  אותו  ששמה 
בגזל וממונות בכלל, הבעלות כביכול קדמה 
שכעת  וכיוון  בה(.  התלויים  התורה  לחיובי 
מוטל אקרקפתא דהבעלים חיוב הנחת פאה, 
אינו  לצייר מציאות בה הוא  שוב לא אפשר 

בעלים עד שיפקיר שדהו בפועל46.
הת' ישראל אריה לייב שיחי' תמרין

המכירה  לאופני  אלא  הבעלות  לעצם  ענין  שאינם 
שראייתו  משום   – וכו'(  עמיתו  את  איש  תונו  )“אל 
היא מעצם זה שהכירה תורה במושג בעלות, וממילא 

זו מציאות תורנית הנושאת את תוקפה של התורה.
44( עיין לקו"ש חל"ד עמ' 53 בסופו.

45( ראה בלקוטי שיחות שם, שמבאר בדברי רש"י 
פאה  שמניח  את  שמשווה  כב(  כג,  )במדבר  עה"ת 
בתוכו"  קרבנותיו  והקריב  המקדש  בית  בנה  “כאילו 
התו"כ  )כגרסת  הקריב  רק  ולא  דייקא  בנה  כאילו 
– מקורו של רש"י( משום שהנחת פאה היא באופן 
שלכן  הנותן,  מזכות  יותר  העני  תועלת  שמודגשת 
מתאים יותר לומר שבנה את בית המקדש, שהתועלת 

בזה הוא לא רק למקריב כ"א לכלל ישראל. 
הגמ'  דברי  נבין  באם  דווקא  יובן  הנ"ל   )46
כפשוטם “מגו דאי בעי . . השתא נמי חזי לי'" היינו 
נכסיו(  )-שיפקיר  בפעולה אחת  עני  להיות  שיכלתו 
אם  ובמילא  כעת.  הנתון  המצב  על  הוראה  מהווה 
התורה עצמה שמה אותו באיצטלא של עשיר, שוב 
לא ניתן לראות אותו כעני עד שיפקיר נכסיו בפועל.
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המגביה מציאה לחבירו לא קנה 
חבירו

ורב חסדא דאמרי  נחמן  "רב  בגמ':  איתא 
תרוייהו: המגביה מציאה לחבירו – לא קנה 
חוב  לבעל  תופס  הוי   – טעמא  מאי  חבירו. 
במקום שחב לאחרים )מפסיד את האחרים. 
שחב  במקום  חוב  לבעל  והתופס  רש"י(, 
לאחרים – לא קנה . . אמר רבי חייא בר אבא 
אמר רבי יוחנן המגביה מציאה לחבירו קנה 

חבירו".

בדברי ר' נחמן ורב חסדא "המגבי' מציאה 
לחבירו לא קנה חבירו" ג' חידושים: 

שחב  במקום  חוב  לבעל  שהתופס  א. 
חב  הוי  במציאה  גם  ב.  קנה.  לא  לאחרים 
לאחרים אף שאינו אלא מניעת רווח. ג. לא 

אמרינן מגו דאי בעי זכי לנפשיה. 

וחלוקים הראשונים בדעת ר' יוחנן החולק 
על ר' נחמן – במאי פליג:

בעי  "אי  דכשיש  שסובר  כתבו  התוס'47 
שחב  במקום  אף  קונה  במציאה(  )כגון  זכי" 
לאחרים. הרמב"ן, הר"ן והרשב"א48 לעומתם 
מקרי  במציאה  אי  היא  דהמחלוקת  כתבו 
מקרי  לא  דמציאה  סבר  ור"י  לאחריני.  חב 
לא  ריווח  דמניעת  משום  כלל  לאחריני  חב 

חשובה הפסד.

מן  הביא  )הנ"ל(  וציונים"  ב"הערות 
)גם  הכל  דלדברי  לומר  שמשכו  האחרונים 
לתוס'( אין במניעת הריווח של עוברי האורח 

שימצאו את המציאה משום הפסד49.

47( ד"ה אר"י.

48( ד"ה הנ"ל.
49( וההפסד אודותיו נחלקו הוא ההפסד של בעל 

המציאה. עיי"ש באורך.

מחלוקת  אד"ש  כ"ק  מציג  בלקו"ש50  אבל 
בנוגע   – הפסד  הוי  ריווח  מניעת  אי   – זו 
קן  המוצא  את  התורה  שהפסידה  להפסד 
ציפור, שהתורה הפסידתו דמי האם. ומוכח, 
דוגמת  ריווח  במניעת  גם  ישנה  דהמחלוקת 

מציאה51.
הת' מאיר שיחי' שפרינגר

שליח במקום שחב לאחרים 
כשמינהו

וכשעשאו  בכללות  בזכיה  רש"י  שיטת 

שעשאו  דבנדון  כתב52  רש"י  בפירוש:  שליח 

50( ח"ט עמ' 134.
51( ועד שלסתם משנה )חולין קמב, א( ומכילתא 
“כאיסר".  יש הפסד  במצוות שילוח הקן  )פר' תצא( 
למקרא,  חמש  בן  של  ב'הרגש'  הפשט  ע"ד  משא"כ 
מניעת ריווח אינה הפסד. ואולי יש לתלות מחלוקת 
זו בהחקירה )הובאה בשם הרגצ'ובי בלקוטי שיחות 
להאומרים   – מציאה  ]היינו  הפקר  בגדר  חי"ב( 
לכל  שייך  הוא  האם  גמור[:  הפקר  הוי  דיאוש 
תלה  )הרגצ'ובי  אדם  לאף  שייך  שאינו  או  העולם 
של  במחלוקתם  בביצה  הגמ'  באוקימתת  זו  חקירה 
רב ששת ורב נחמן שהובאה בסוגייתנו בתוד"ה 'רב 
“בירא  סבר  מר  דחלוקים:  כתבה  שם  הגמ'  נחמן'. 
דהפקר" ומר סבר “בירא דשותפי". לדברי הרגצ'ובי 
באם  הפקר(.  בגדר  כ"א  במציאות  מחלוקת  אינה  זו 
ההפקר  מן  זכיה  העולם,  לכל  שייך  שהפקר  נאמר 
משמעותה הפקעת הזכות מכל העולם – 'הפסדת' כל 
העולם. ולפי זה לא שנא כשזוכה מן ההפקר במקום 
זה(  )ד"ה  צ"ע שהרי התוס'  זה  מדבר. אלא שביאור 
כתבו בשם ר"ת דבבור מים אינו חב לאחרים, וטעמם 
“שיש הרבה מים בבור". ואם נאמר דבעצם זכייתו מן 
בכך שיש  מה  העולם,  כל  את  'מפסיד'  הוא  ההפקר 
ששאב  מים  אותם  את  סו"ס  והרי  בבור,  מים  הרבה 
הוא מפסיד לכולם. ואולי יש לומר שבזה גופא נחלקו 
מניעת  של  עניינה  מה  בתוס':  השונים  התירוצים 
רווח זו – הפקעת בעלות ממש )כנ"ל( או רק נטילת 
מים  הרבה  ש"יש  כיון  וממילא  לזכות  האפשרות 

בבור" לא הפסיד כלום. וראה ברכת שמואל כאן.
52( ד"ה לא קנה.
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שחב  במקום  אף  למשלחו  יזכה  שליח 
דהרי  הראשונים,  עליו  ותמהו  לאחרים. 
הוא  דזכות  )"דכיוון  היא  מדין שליחות  זכי' 
לו אנן סהדי דעביד לי' שליח"53( ומאי שנא 

כששלחו בפירוש.

דלרש"י  מכאן  שהסיקו  אחרונים54  ישנם 
זכי' אינה מתורת שליחות. 

אי  דאף  לבאר,  האריך  הקצוה"ח55  אך 
נימא זכי' מתורת שליחות לא יקשה לרש"י 
אף  שליחות  שליחותו  שליח  שכשעשאו 

במקום שחב לאחרים. 

דיש לחלק בין דין שליחות סתם לשליחות 
דזכין: הא ד"זכין לאדם שלא בפניו" למדים 
זכות  שזו  אימת  דכל  גזה"כ.  וזוהי  מפסוק56 
למשלח לא נדרש ממנו מינוי השליח ושילוחו 
בדרך  מתייחס  שמעשהו  גזר  הכתוב  אלא 
ממילא למשלח )היינו הזוכה(. אלא שגזה"כ 
זו חלה רק כשמעשה השליחות מהווה זכות 
לזה"  וחב  לזה  כש"זוכה  משא"כ  'טהורה'. 
אין הכתוב מוחיל דין שליחות ד"אין זו זכיה 

ממש".

ולכאורה דבריו "אין זו זכיה ממש" אינם 
ה'אחרים'  חובת  מדוע  הצורך,  די  מובנים 
למשלח  והרי  המשלח,  של  מזכותו  גורעת 
כאן  גם  )ולכאורה  גמורה57?  זכות  זו  הזוכה 
יש לנו לומר דזו גזה"כ, מילתא בלא טעמא, 

והדוחק ברור(.

הנ"ל  כל  את  לדחוק  קשה  זאת,  מלבד 
כתב  עצמו  שרש"י  בעוד  רש"י,  בשיטת 

53( לשון התוס' בכתובות )יא, א ד"ה מטבילין(.
54( ראה בקצות הנסמן לקמן.

55( סק"ה סק"ב.
56( קידושין מב, א.

57( ובדוחק י"ל שזהו מדין ערבות. ואכ"מ.

סהדי  "דאנן  שליחות  מתורת  דזכי'  בכ"מ58 
דניחא לי' שתהא שלוחו". ומה שונים דבריו 
מדברי התוס' אותם הציג הקצוה"ח כשיטה 
החלוקה על רש"י59. ושוב קשה על רש"י מאי 

שנא כשעשאו שליח מ'זכין' רגיל?

כמו"כ קשה על דבריו מדברי רש"י בסוגיין 
שנימק אמאי אין זכין במקום שחב לאחרים 

וחב  מאליו  קופץ  להיות  כמיני'  כל  )"דלאו 
לאלו"(. ולדברי הקצוה"ח זו גזירת הכתוב.

חידש  אותו  מוסד  יסוד  בהקדים  ונ"ל 
אד"ש60 דכל61 שליחות מורכבת משני חלקים, 
ב(  "א( קיום השליחות בפועל.  בלשון הרב: 

חלות שם שליח". 

של  צורתה  נתייחדה  בזה  אשר  ונראה 
רגילה62:  משליחות  זכי'  של  באופן  שליחות 
שליח  שם  חלות  קדמה  שליחות,  בסתם 

58( ב"מ יב, א. קידושין כג, א. חולין פג, א. 
בשיטת  לבאר  שנדחקו  האחרונים  מן  יש   )59
הקצות, שלפי דבריו אין בדברי רש"י אלו אלא ציון 
שרש"י  היינו  הכתוב,  גזירת  תחול  בהם  התנאים 
שזהו  זו,  גזירתו  הכתוב  גוזר  הכתוב  אימתי  מבאר 
דווקא במקום בו אנן סהדי וכו'. ולכאורה יש לסברא 
זו מקום בלשונו של רש"י שכתב “דאנן סהדי דניחא 
דעביד  סהדי  “אנן  כתוס'  )שלא  שלוחו"  שתהא  ליה 
רש"י  לשיטת  מתוס',  שבשונה  היינו  שליח(.  ליה 
הכתוב הוא שמינה את השליח, אך מינהו רק במקום 
זה העיקר  לפי  אך  נוח בשליחותו.  יהיה למשלח  בו 
גוף  את  קודם  לציין  לרש"י  דהו"ל  הספר,  מן  חסר 

ועיקר הלימוד ד'זכין' ומקורו בכתוב.
60( לקוטי שיחות חל"ג עמ' 114.

אד"ש  של  חידושו  עיקר  שזהו  שם  יעויין   )61
בשיחה.

א'(  כלל  ענגל  )להר"י  טוב  לקח  בספר  אף   )62
לדבריו,  דזכין.  לשליחות  רגילה  שליחות  בין  חילק 
ממש  כמותו  הוא  דהשליח  גופו  רגילה  בשליחות 
משא"כ  השליחות(.  מעשה  לענין  )ועכ"פ  דהמשלח 
מועיל  הזוכה  שמעשה  אלא  אינו  דזכין  שליחות 

לחבירו ותו לא מידי.
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לגוף השליחות והיא ששיוותה לו את השם 
'מעשה שליחות'. מעשה השליחות מתייחס 
להמשלח מפני שהגברא העושהו הוא שליח 

הקשור במשלחו63. 

משא"כ בדין זכיה לא היה שום מינוי מצד 
אינם  הם  השליחות  מעשה  לפני  המשלח64. 
על  שהוחיל  הוא  המעשה  כלל.  קשורים 
השליח את מהותו כשליח הקשור במשלחו65.

שליחות שכזו תחול רק כל כמה שהשליח 
מתי  אך  בשליחותו.  אחד  אף  מפסיד  אינו 
בכך  וחב  משלחו  לטובת  'מתערב'  שהוא 
לאחרים, לא תחול השליחות66. כיוון שסו"ס 
שלא  ועד  כצד שלישי שמתערב,  מגיע  הוא 
יעשה את מעשה השליחות עוד לא חל עליו 
שם שליח )וראה רגליים לדבר מלשון הרא"ש 
בגיטין67 שכתב "דלאו כל כמיני' לשויי' שליח 

“אם  חקר  שבצפע"נ  בהע'  שם  לקו"ש  ראה   )63
השליח יש עליו שם שליח תיכף או לאחר שהתחיל 

לעשות הדבר".
בקידושין,  הפסוקים  מן  שלמדים  מה  וזהו   )64
אלא  כלל,  משלח  מינוי  בלא  כזו  לשליחות  שישנה 

מעשה השליחות עצמו 'מינה' את השליח. 
65( ובסגנון ההערה שלעיל “יש עליו שם שליח 

רק לאחר שהתחיל לעשות הדבר".
בכחו  איך  ביאור:  תוספת  דרושה  עדיין  אך   )66
להפקיע   – כו'"  כמיני'  כל  “לאו   – שכזה  טעם  של 
דין שליחות מכל וכל, והרי סו"ס מצד דיני והלכות 
התורה אין כל פגם בשליחותו? ובשם הפנ"י מביאים 
דכיוון שחב הוא לאחרים עבירה היא אצלו ואשלד"ע. 
וכבר כתב על זה הקצות “ולא נהירא" )סק"ה סק"ב(. 
ד)בשליחות  הנ"ל  הרגצ'ובי  בלשון  לדייק  נראה  אך 
דזכין – כנ"ל( “יש עליו שם שליח רק לאחר שהתחיל 
לעשות הדבר" ובתחילת מעשה השליחות עוד לא חל 
עליו שם שליח ואינו יכול לבוא כנציגו של המשלח, 
ומתוך שתחילת שליחותו נפסלה בהיותו חב לאחרים 

נפסל כל מעשה השליחות.
67( סי' יג.

כיון שחב לאחרים"( – הוא אינו בא כנציגו 
של המשלח, משום שעוד לא 'נקשר' בו68. 

מעשה  המשלח,  כשמינהו  משא"כ 
דהמשלח.  'כמותו'  מהיותו  נובע  השליחות 
המשלח  יבוא  שבאם  כשם  ממילא,  בדרך 

עצמו הקניין יחול, כ"ה גם בהנוגע לשלוחו.
הת' עוז הלוי שיחי' גת

מציאת פועל לעצמו

רש"י  שיטת  על  הקשו  ז"ל  הראשונים 
דבעשאו שליח יודה רב נחמן דמהני זכייתו 
מפועל,  קושיא  מאי  א"כ  לאחרים,  אף שחב 

והרי לא גרע משליח.

דהשליח  ברש"י  לבאר  נדחק  הש"ך69 
פועל  מדין  והיינו  בשכר,  שליח  הינו  דידן 

וכמסקנת רב נחמן כאן דשאני פועל כו'. 

דוחק,  דזהו  כתבו  והרעק"א71  והתומים70 
שליח  דכל  משמע  רש"י  לשון  שמסתימת 
וביארו,  לאחרים.  שחב  במקום  אף  תופס 
הוא  מהני  שליח  שבעשאו  רש"י  דמש"כ 
אליבא דמסקנת ר' נחמן דפועל שאני, וס"ל 
דאין לחלק בין פועל לשליח בחינם, ד"מה לי 

שליח בשכר מה לי שליח בחינם"72.

השכיר  דכח  כתב  שיחות73  בלקוטי  אך 
התשלום  מחמת  דווקא  השליח  מן  נגרע 

68( ועתה תחזה בהירות לשון רש"י )הנ"ל(: “דלאו 
כל כמיני' להיות קופץ מאליו וחב לאלו מאחר שלא 
עשאו הנושה שליח לתפוס". היינו שהפגם בשליחות 
זו היא בעצם 'קפיצתו' מאליו בלא מינוי משלח כלל.

69( סי' ק"ה סק"א.
70( שם.

71( שו"ת ח"ב סי' קיב.
72( לשון הרעק"א שם.

73( ח"כ עמ' 57. 
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השליח  מעשה  היות  שכל  היינו,  שמקבל. 
היא  שכוונתו  משום  הוא  למשלח  מתייחס 
לצורך משלחו. משא"כ השכיר שכל עשיותיו 
אע"פ  )הנה   – שכרו  לקבל  עמ"נ   – לעצמו 
שלפועל הוא משרת את בעה"ב( שוב יש צד 
ולפי הגדרות אלו,  לבין בעה"ב.  בינו  חילוק 
המשתלם  שכיר  להשוות  מקום  שאין  ודאי 

לשליח בחינם, ופשוט74.
הת' זושא שניאור זלמן הכהן שיחי' ריבק

קניין הפועל לבעה"ב

גופו  דפועל  ר"נ,  סברת  ביאר  המחנ"א75 
קנוי לבעה"ב, ששכירות ליומיה ממכר הוא, 
והרי זה כאילו קנאו לזמן קצוב. וממילא ידו 

חשיבא כיד בעה"ב76. 

והקשה עליו הנתיבות77 דאפילו עבד כנעני 
שגופו קנוי ממש ס"ס לא חשיבא ידו כיד רבו 
ממש, שנאמר שרבו הגביה, וכדמוכח מ"נתן 

הנ"ל  הראשונים  קושיית  לתרץ  נראה  ומ"מ   )74
)ועכ"פ ע"פ הדחק( דלשיטת רש"י כשאמר לו “עשה 
שליחות  מינוי  משום  בזה  אין  היום"  מלאכה  עמי 
מאחר ולא נקט בפירוש “זכה לי" )וע"ד מסקנת הגמ' 
במתניתין שיכול המגבי' לזכות לעצמו מאחר והרוכב 
אמר לו “תנה לי" ולא “זכה לי"(. )ואולי יש להעמיס 
זה בלשון רש"י ד"ה “לא קנה" שכתב דבמקום שחב 
לאחרים לא קנה המגביה מאחר שלא עשאו הנושה 
שליח לתפוס" ולכאורה מילת 'לתפוס' מיותר. וע"פ 
הנ"ל זהו לאפוקי כששלחו ולא נקט צורת השליחות 
האחרונים  האריכו  וכבר  מחודש.  וזה  בפירוש( 
בביאור שאלת רבא אי איירי כשנתכוון הפועל לזכות 

לבעה"ב וכו'. והשקו"ט בעינה אף באופן זה.
75( הל' שלוחין סי' יא.

שיכול  מצוות,  לקיום  אף  הוסיף, שה"ה  76( שם 
בעה"ב לברך על עשיותיו דהפועל במצוות מסוימות. 
למצוות.  ממון  בין  לחלק  כתב  רעק"א שם  ובהגהות 
שרק לגבי מילי דממונא יד פועל כיד בעה"ב. יעוי"ש.

77( ס' קפח סק"א.

ולא  בלבד  מדין חצר  ביד עבדה" שמהני  גט 
אמרינן שם ידו כידה78, וביאר באו"א.

אד"ש,  שיטת  דנראית  להעיר,  יש  ומ"מ 
שעבד כנעני ידו כיד רבו ממש ועד שחשיב 
כאילו רבו הגביה79, ויתירה מזו נוקט אד"ש80 
ילדי העבד לאדונו הוא מחמת עוצם  דהיות 
שייכים  שהילדים  שאף  לרבו,  העבד  ביטול 
שליטה  בדרך  )ולא  טבעם  עצם  מצד  לעבד 
שלצד  כיוון  ממנו,  מופקעים  הם  ותפיסה( 
היותו עבד, לא שייך שיעכב בידו איזה שהוא 

עניין שהוא מחוץ לרשות האדון81.
הת' חיים דוד שיחי' וילהלם

בגדר פועל לשיטת הרמב"ם

בפשיטות  אד"ש  נוקט  שיחות82  בלקוטי   
גופו  דפועל  כהריטב"א  הרמב"ם  בשיטת 
לי  "כי  הפסוק  מן  הלימוד  ולפ"ז,  קנוי83. 
בנ"י ישראל עבדים" אינו אלא הטלת איסור 
)כלפי שמיא?( על האדון להעביד את פועליו 

78( ומ"מ נראה שפסק אד"ש כהמחנ"א )וכדלקמן 
לקנין  דיש  דהמחנ"א  סברתו  ובביאור  הבא(.  סימן 
הגוף בישראל, בדרך אפשר נ"ל דיש לחלק בזה בין 
עבד לפועל. היינו, שכל עניין “עבדי הם" הוא רק כל 
עבד שכל מעשיו לאדונו. משא"כ  בציור  כמה שזהו 
פועל ש)כנ"ל מדברי אד"ש(עובד למען השכר ואליו 
הוא נושא את נפשו, התירה לו התורה אף להקנות 

גופו לזמן מועט.
לחלק  )כ"כ(  נחית  לא  אד"ש  לציין שבתורת   )79
ערוכה  מסוגיא  וצע"ג  לשאינו.  עברי  עבד  בין  בזה 

בקידושין דמציאת ע"ע לעצמו. ואכ"מ.
80( לקוטי שיחות ח"ה עמ' 235.

81( וקושיית הנתה"מ מנתן גט ביד עבדה במקו־
מה עומדת.

82( חכ"ה עמ' 145.
83( ע"פ המחנ"א הנ"ל. “וע"ש סוס"א, דמהרמב"ם 
כאשר  רק  לא   – קנוי  גופו  פועל  דכל  נראה  הנ"ל 

נשכר לבעה"ב לכל מלאכה".



69 מראי מקומות וציונים לתורת הנשיא

אך  נשכרו"84.  שכבר  "מחמת  ברצונם  שלא 

ושכירות  שאלה  )הל'  בשולחנו  אדה"ז  לשון   )84
וחסימה סכ"א(.

קנוי  הפועל  בעה"ב  תפיסת  גוף  לענין  מ"מ 
למלאכת בעה"ב85. 

הת' שלמה אברהם שיחי' קויפמן

85( ראה שוה"ג שם מדקדוק לשון אדה"ז בשו"ע.
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אחורה,  שנעשה  מעשה  או  מהלך  החזרת 
מעשיו.  על  האדם  של  בשליטה  מקורה 
כמה  כל  רק  מתאפשרת  היא  ממילא,  בדרך 
מרגע  העושה.  של  בידיו  נמצא  שהמעשה 
שלמעשה נתווספו 'בעלים' אחרים – שוב לא 

שייכת המלכה או חזרה אחור.

המלכה שייכת רק בדבר שכולו 
של הנמלך

תוך כדי דיבור כדיבור דמי

כדי  "תוך  אשר  התורה,  בכל  הוא  כלל 
דיבור, כדיבור דמי"1. אדם רשאי להימלך על 
החלטותיו שבאו בדיבור תוך שהות אמירת 

"שלום עליך רבי".

יוצאים מן הכלל, ביניהם:  לכלל זה כמה 
קידושין וגירושין.

וישראל,  משה  כדת  אישה  שקידש  אדם 
אין ביכולתו להתחרט אפילו תוך כדי דיבור. 
מרגע שמילות הקידושין יצאו מפיו שוב אינו 
יכול לחזור בו וצריך גט כדי לבטל את מעשה 

הקידושין. וכן הוא לצד ההיפך בגירושין.

בלקו"ש2 מטעים כ"ק אד"ש מדוע נתייחדו 
התורה  חלויות  משאר  וגירושין  קידושין 

שבהם כן מהני תוך כדי דיבור. 

ובהקדים – שאינו דומה חלקם של העדים 
בכל התורה לחלקם בקידושין וגירושין: 

1( נדרים פז, א. ובכ"מ.
2( חי"ט עמ' 189. 

מעשה  )לדוגמא(  שבהלוואה  בעוד 
עדים  לולא  אף  קיים  והשעבוד  ההלוואה 
לאמת  וחלקם של העדים הוא רק  בו,  שחזו 
גירושין  עדי   – דין  בית  אצל  המעשה  את 
חלות  קיום  לעצם  אחראים  וקידושין 
הן  שבו  במקרה  אף  והגירושין.  הקידושין 
מעשה  שהיה  מודים  האישה  והן  האיש 
חוששין  ש"אין  קובעת  ההלכה  קידושין, 

לקידושין"3.

לכך  הטעם  אד"ש  כ"ק  מבאר  בזה 
חרטה  מועילה  אין  וגירושין  שבקידושין 
מעשה  שקיום  כיוון  דיבור;  כדי  בתוך  גם 
הקידושין אינו מתייחס רק להמקדש כי אם 
ממילא  אמירתו,  בשעת  שנכחו  לעדים  גם 
הקידושין,  על  היחיד  ה'בעלים'  אינו  הוא 

ושוב לא יכול להימלך.

חלות נזירות שמשון

)שלא  שמשון  של  נזירותו  חלות  בגדר 
בנזירות(,  נדר  ששמשון  בקרא  מצינו 
מבואר בלקו"ש4 שזהו בדוגמת גר קטן אשר 
וכיוון  דין"5,  בית  דעת  על  אותו  "מטבילין 

שהגדיל – יכול למחות. 

"כך גם נדרה של חנה "ומורה לא יעלה על 
ראשו", הוא נדר שרק מחייב לנהוג בנזירות 
הנהגות  לגבי  אפילו  מכך,  יותר  ובפרישות, 
נזירות לא היה הנדר יכול לחול על שמואל, 
כי שמואל לא נדר זאת. חנה נדרה על עצמה 

3( קידושין סה, ב.
4( חח"י עמ' 66 ואילך.

5( כתובות יא, א.
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לדאוג לכך ששמואל ינהג בכל דיני הנזירות 
"כל ימי חייו". אך כאשר הם גדלו ולא מחו6, 
הם המשיכו לנהוג ולקיים את דיני הנזירות, 
 – למפרע  נזירות  בקדושת  התקדשו  הם 
ובתגלחת7""8.  ביין  אצל שמשון ש"הי' אסור 

עכלה"ק.

של  נזירותו  שחלות   – לכך  משהגענו 
שמשון הינה חלות שלימה ככל נדרי נזירות 

שאדם נודר על עצמו – יוקשה9:

מדיני נזירות הוא שברשות הנזיר להישאל 
באופנים  חרטה  להביע  )היינו  נזירותו  על 
לו  שיתירו  דין  בית  לפני  מנדרו  מסוימים 
לנזירות  בנוגע  אך  מעיקרה(.  הנזירות  את 
שמשון כתב הרמב"ם10 שאינו יכול להישאל 
נזירות  אין  כן  אם  שוב  ולכאו'  נזירותו,  על 

שמשון כשארי נזירויות?

בדבר,  תשובות  כמה  אד"ש  בדברי 
בעניין  שייכת  "שאלה  שבהם:  והראשונה 

שכולו של השואל".

שמשון לא הוחיל את נזירותו מראשיתה. 
את עצם הנדר סיפקו הוריו, הוא רק אישש 
לישאל  בעדו  נמנע  לכן  דבריהם.  את  וקיים 
ולקחת חזרה את הנדר, שהרי כל המושג של 
של  שכולו  בעניין  "שייכת  חרטה   – שאלה 

השואל".

6( בדבריו מכוין אף לנזירות שמואל.
7( תרגום חפשי.

לומר  )שיש  בסגנון  שם   17 הערה  ראה  אבל   )8
שהוא גם אופן( אחר.

9( הע' 66 שם. 
מופלגה.  בתמציתיות  צויינה  השאלה  בלקו"ש 
אחריות  על  הינו  שבפנים  הצד  על  השאלה  ביאור 

העורך.
10( הל' נזירות פ"ג הי"ד.

מחילת קינוי סוטה

מדין  "סתירה".  איסור  בתורה  נאמר  לא 
תורה לכל אישה מותר להיסתר עם מי שהיא 
חפצה. אך באם "מקנא" הבעל לאשתו באמרו 
איסור  יש  פלוני",  איש  עם  תסתרי  "אל 
כל  עליה  יחולו  ובהיסתרה  עימו  בסתירתה 

דיני סוטה המפורשים בתורה11.

קינויו  שמחל  ש"הבעל  נאמר  בגמ'12 
מעולם.   קינא  שלא  כמי  הוא  והרי  מחול", 
נסתרה  לא  עוד  כל  אמורים,  דברים  במה 
האישה. אך מרגע שהאישה נסתרה כבר חלו 
עליה כל דיני סוטה ומעתה שוב אין זה בידי 

הבעל שיוכל למחול.

הבעל  שביד  מפורש  בירושלמי13  אמנם 
נמחקה  שלא  זמן  "כל  קינויו  על  למחול 

המגילה" )אל תוך המים המרים(.

דברי  את  אד"ש  כ"ק  מביא  ובלקו"ש14 
הצפנת פענח שמתווך את שיטת הירושלמי 
מכוונים  הבבלי  דברי  לדבריו,  הבבלי.  עם 
כנגד סתירה רגילה, שאשה נסתרת עם איש 

אחד. 

שאסרתה  סתירה  לחלות  שכזו,  בסתירה 
תורה קדמה מציאות של סתירה. היינו, שגם 
של  מציאות  כאן  יש  דהבעל  הקינוי  לולא 
אישה הנסתרת עם איש פלוני. קינוי הבעל 

אינו אלא "תרגום" למציאות קיימת.

משא"כ הירושלמי דן בסתירה כזו שללא 
לה  שאומר  כגון  כלל,  סתירה  אינה  הקינוי 
עם  תסתרי  "אל  או  אביך"  עם  תסתרי  "אל 

מאה בני אדם".

11( במדבר ה, יא ואילך.
12( סוטה כה, א.

13( סנהדרין פ"ח ה"ו.
14( ח"ד עמ' 1033. 



ואשיחה בנפלאותיך 72

לסתירה  זו, הקינוי משווה  כגון  בסתירה 
מעולם  הקינוי  הסתירה.  מציאות  עצם  את 
לא יצא חוץ לתחומו של המקנא וממילא גם 

לאחר הסתירה יכול לחזור בו מקינויו.
הת' עוז הלוי שיחי' גת

תוך כדי דיבור במגדף ועובד 
עבודה זרה

איתא בנדרים15: "והלכתא תוך כדי דיבור 
כדיבור דמי חוץ ממגדף ועובד עבודת כו"ם 

ומקדש ומגרש".

ובהסברת הדבר כתב הר"ן דחומרתם של 
ש"כיון  זה.  דין  שגורמת  היא  אלה  ארבעת 
דחמירי כולי האי אין אדם עושה אותם אלא 

בהסכמה גמורה".

תוך  לתקנת  הטעם  אשר  עולה,  ומדבריו 
שאין  משום  הוא  התורה  שבכל  דיבור  כדי 
גמורה"  "בהסכמה  אדם  של  דעתו  נגמרת 

אלא אחר השהות דתוך כדי דיבור.

זה17:  ביאור  על  אד"ש  תמה  ובלקו"ש16 
 – זה  לפי  כי  הבהרה,  דורש  זה  "הסבר 
שבמעשים אחרים אין המחשבה מוחלטת עד 
לאחר זמן של "כדי דיבור" – יוצא, שהמעשה 
נתן  לדוגמא  אם  ולפיכך  אז.  עד  גמור  אינו 
מקבל  אין  מאכל,  דבר  במתנה  לזולתו  אדם 
המתנה יכול לאכלו לכתחילה עד לאחר זמן 
של "כדי דיבור", ואין אנו מוצאים חידוש זה 

בשום מקום!".

ומכורח שאלתו ביאר בדרך מחודשת את 
שלילת תוך כדי דיבור במקדש ומגרש18.

15( פז, א.
16( חי"ט עמ' 189.

17( תרגום חפשי ללה"ק.
18( לגופו של ביאור עיין בהערות שלקמן.

בדבריו דחה את ביאורו של הר"ן בהסברת 
סוגי  בארבעת  דיבור  כדי  תוך  שלילת 
שאינו  הסבר  והעלה  בגמ'  שנמנו  האמירות 

מועיל אלא למקדש ומגרש. 

ויש לברר: מאיזה טעם – לשיטת הרבי – 
בהם  לחזור  יכולים  אינם  כו"ם  ועובד  מגדף 

אף בתוך כדי דיבור?

רש"י  דברי  פי  על  זאת  לבאר  יש  ואולי 
את  מברך   – ממגדף  "חוץ  שכתב:  בסוגיא 
האומר   – כוכבים  עבודת  ועובד  השם. 
לחודיה  דאדבור  אתה  אלי  כוכבים  לעבודת 

חייב".

לפום ריהטא נראה שדברי רש"י "דאדבור 
כוכבים  עבודת  כלפי  מכוונים  חייב"  לחודי' 
בלבד. ומגמתו של רש"י היא לצייר מקרה בו 

אדם חייב על דבור של ע"ז19.

רש"י  אשר  לומר  יש  עומק  ביתר  אך 
בדבריו מבאר את הסיבה לשמה מגדף ועובד 
בתוך  אף  בהם  לחזור  יכולים  אינם  כו"ם 
"אדבור  שבשניהם  משום  שזאת  דיבור,  כדי 

לחודי' חייב":

 מאחר וכל האיסור מסתכם בדיבור בלבד, 
הרי שדבור זה חשוב מעשה שאסרתו תורה20. 
וכשם שהמשתחווה לע"ז לא יוכל להשיב את 

במעשה  מלווה  דבורו  דאם  פשיטא  שהרי   )19
לא תועיל החרטה שהביע תוך כדי דיבור לפטרו מן 

המעשה.
“וכן במצות התלויות בדבור  ב  נ,  20( ראה תניא 
כמעשה".  נחשב  שהוא  כוונה  בלי  שפתים  וביטוי 
מקביל  שבהם  שלדיבור  ומגרש,  מקדש  לעומת 
ובגירושין  ביאה.  או  שטר  כסף,  )בקידושין:  מעשה 
נשאר  שהדיבור  להסיק  יש  שמזה  הגט(.  נתינת 

בתורת דיבור בלבד.
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והוא  כאלוה.  בפה  המקבלה  גם  כך  מעשהו 
הדין למגדף21.

בדברי  שמתקשה  שלאחר  יובן,  מעתה 
למקדש  אלא  ביאור  צריך  אין  שוב  הר"ן 
מפורש   – ועכו"ם  במגדף  דהביאור  ומגרש, 

ברש"י על אתר. 

ומחודש הוא. וצ"ע.
הת' מנחם מענדל שיחי' פריימן

מדוע אין חוששין בקניינים 
לתוך כדי דיבור

תוך  בענין  הר"ן  של  דבריו  הובאו  לעיל 
כדי דיבור ושיטת כ"ק אד"ש22. הסיבה לשמה 
מייסד אד"ש שיטה חדשה היא משום דקשיא 
ליה על הר"ן )שמדבריו עולה דבכל התורה 
אין גמירות דעת גמורה עד אחר שהות תוך 
זה – שבמעשים  "לפי  ובלה"ק:  כדי דיבור(, 
אחרים אין המחשבה מוחלטת עד לאחר זמן 
של "כדי דיבור" – יוצא, שהמעשה אינו גמור 
עד אז. ולפיכך אם לדוגמא נתן אדם לזולתו 
יכול  המתנה  מקבל  אין  מאכל,  דבר  במתנה 
"כדי  של  זמן  לאחר  עד  )לכתחילה(  לאכלו 
בשום  זה  חידוש  מוצאים  אנו  ואין  דיבור", 

מקום!".

הזמן  משמעות  את  מדיליה  מבאר  ולכן 
לומר,  איפוא  "הכרחי  דיבור:  כדי  שתוך 
שגם המעשים האחרים נגמרים והם סופיים 

כתב  א'(  כלל  ענגל  )להר"י  טוב  לקח  בספר   )21
לחלק בין דיבור ה"מועיל מצד גילוי מחשבות לבבו" 
לדיבור “המועיל בעצמותו" שאז דוקא מקרי מעשה 
דברי  וע"פ  כוונה"(.  “בלי  הלשון  שלעיל  )ובתניא 
רש"י במגדף “שכן ישנו בלב" כתב דמגדף שייך לסוג 

הא' )ודלא כבפנים(. ועצ"ע.
'דבר  בשער  כתבניתם  הובאו  אד"ש  דברי   )22

מלכות'.

מיד, אך בזמן של "כדי דיבור" יש אפשרות 
להתחרט ולבטל את המעשה".

הועיל  דמה  ביאור,  טעונים  והדברים 
כדי  בתוך  זה  לפירוש  גם  והלא  בתשובתו: 
מאכל(  )דבר  המתנה  מקבל  על  הי'  דיבור, 
הנותן  בו  יחזור  שמא  אכילתו,  עם  להמתין 

ויבטל דיבורו הראשון23? 

ובדוחק הכי גדול היה לומר, דאין הכי נמי 
לא תועיל חזרתו בנדון שמקבל המתנה כבר 

אכלה. וצע"ג.
הת' מנחם מענדל שיחי' קפלן

ביאור שייכות דברי אד"ש 
בענין תוך כדי דיבור לכללות 

השיחה

בשיחה זו מתבאר בארוכה עניינם של עדי 
קיום, ע"פ נגלה ופנימיות. ובדרך אגב מבאר 
כדי  "תוך  אמרינן  לא  דבקידושין  הא  עפ"ז 
דיבור כדיבור דמי": מאחר ומעשה הקידושין 
אין  העדים,  )נוכחות(  באמצעות  )גם(  נפעל 
בכח הבעל להחזיר דבריו – דאין הוא ה'בעל 

דבר' היחידי כאן.

כהקדמה לזה, מבאר אד"ש את מהות הדין 
ולאחר  דיבור" לשיטתיה דהר"ן,  כדי  ד"תוך 
וכפי  מדיליה.  מבאר  בדבריו  שמתקשה 

שדובר בארוכה בזה. 

הר"ן  דברי  דחיית  אשר  להבהיר,  ויש 
הכרחית לחידושו של אד"ש בענין עדי קיום:

כך  כל  חמורה  אכילתו  שאין  שפשוט  ואף   )23
)כפירוש  הקנין  חלות  נגמרה  שלא  נאמר  באם  כמו 
הר"ן. שלדבריו נמצא אוכל דבר שאינו שלו. משא"כ 
לשיטת אד"ש, אם לא חזר בו הנותן ממתנתו הוברר 

הדבר למפרע שאכל בהיתר(.
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באם דין תוך כדי דיבור מהווה שיעור זמן 
שעד  והיינו  )כהר"ן(,  המעשה  של  לחלותו 
דעתו  נגמרה  לא  דיבור  כדי  דתוך  השהות 
שהעדים  מה  יועיל  לא  שוב  המדבר24,  של 
דתוך  הדין  למנוע  כדי  הדבר  את  מקיימים 
כדי דיבור, שהרי גם עדי קיום תפקידם מגיע 

לאחר שישנו "דבר" אותו צריך לקיים25. 

אך לשיטת הר"ן דעד תוך כדי דיבור לא 
נגמר חלות המעשה – פשוט ש)מצד הענין 
בו  לחזור  המקדש  יוכל  גרידא(  קיום  דעדי 

בתוך כדי דיבור.

והדברים פשוטים. ולא באתי אלא להעיר 
מאחר וראיתי נבוכים בזה.

הנ"ל

הקדישה בלא תקפה – ע"פ 
חידושו של אד"ש בענין תוך 

כדי דיבור

איבעיא להו בגמ'26 אודות שנים שאוחזין 
בטלית, והקדישה אחד מהם וחבירו שותק – 

האם שתיקתו מהווה הודאה או לא.

24( וממילא חלות המעשה אותו בא להוחיל.
25( כדבריו של אד"ש, שהחלות נגמרה למן הרגע 
הראשון. נמצא שבסוף שהות הזמן דתוך כדי דיבור 

– הדיבור כבר )גם( בידם של העדים.
26( ב"מ ו, א.

הריטב"א27 הקשה כיצד בכלל הו"א דהגמ' 
שיחול ההקדש, הרי שתיקת בעל הדין השני 
נמצא,  הראשון.  זה  שהקדישה  לאחר  היתה 
השניה  הטלית  חצי  הרי  ההקדש  שבשעת 

אינה שלו והכיצד יקדיש דבר שאינו שלו?

תירוצו: "ידו והקדשו באין כאחת".

יש שביארו28 דכוונת הריטב"א שההקדש 
והודאת  מאחר  דיבור.  כדי  תוך  מדין  יועיל 
דיבור  כדי  דתוך  בסמיכות  הינה  הבע"ד 
כדיבור  דיבור  כדי  "תוך   – חבירו  להקדשת 

דמי".

הסבר זה יועיל רק אליבא דהר"ן שפירש 
לחלות  זמן  שיעור  הוא  דיבור  כדי  דתוך 

המעשה.

דיבור  כדי  דתוך  אד"ש,  של  לדבריו  אך 
אינו אלא שיעור זמן לביטול המעשה שכבר 
לא   – הראשון  הרגע  מן  בשלימותו  חל 
להוחיל  דיבור  כדי  דתוך  הסמיכות  תועיל 
את ההקדש. שהרי סו"ס בשעת ההקדש לא 

היתה כל הטלית שלו. 

ותירוצו של הריטב"א צריך ליבון כהלכתו.
הת' עוז הלוי שיחי' גת

27( שם ד"ה יש גורסים.
28( בית הלוי )ח"ג סי' מב אות ב(. 
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איסור וחיוב כללי ופרטי
חיובים  מיני  בכל  האחרונים  חקרו  בכ"מ 
אלא  אינם  אם  התורה,  מאיסורי  איסורים  או 
שהם  או  אחרים,  וחיובים  באיסורים  פרט 
איסורים וחיוביים לכשעצמם, והתמזגותם עם 
איסורים אחרים מהווה רק את אופן האיסור 

ולא מהותו.

הינם תרומות מתורתו  הדוגמאות שלקמן 
של משיח בזה.

לפני עוור

תתן  לא  עוור  ד"לפני  האיסור  בענין 
מכשול", מבאר כ"ק אד"ש מה"מ1 אשר ניתן 

לראותו בשני אופנים:

א. המצווה הינה כללית, ומהותה – איסור 
משנה  אין  ובזה  בעבירה.  חבירו  להכשיל 

)כ"כ( באיזו עבירה הכשילו.

ב. המכשיל נוטל חלק ממשי בעבירה בה 
הכשיל את חבירו.

"מנין שלא יושיט אדם כוס לנזיר ואבר מן 
החי לבני נח ת"ל ולפני עור לא תתן מכשול"2.

ע"פ הנ"ל שני פנים לדבר: א. הוא עובר על 
באיסור  ה'שימוש'  דרך  עור  דלפני  האיסור 
על  עובר  הוא  ב.  הגמ'(  לשון  )כפשט  נזיר 

איסור שתיית יין לנזיר בצורת לפני עור.

21 )בשם הצפע"נ(.  184 בהערה  1( לקו"ש חל"ט 
וכן חקר בזה הר"י ענגיל בלקח טוב כלל יב. 

2( פסחים כב, ב.

כ"ק  מאת  להכרעה  אף  זכינו  זו  בשאלה 
אד"ש מה"מ. אלא שאת ההכרעה גופא לומד 
ולא  הפוכות  צורות  בשתי  מה"מ  אד"ש  כ"ק 

מכריע בין השניים3:

"- יש לומר, שתלוי בהדיעות )ראה מנ"ח 
לשם.  פערלא  הרי"פ  ובהגהות  רלב  מצוה 
הל' ת"ת  א. רמב"ם  פה,  וכבר העירו מזח"ג 
פ"ו הי"ד וראב"ד שם( אם הנותן מכשול לפני 
שלפי  זה.  בלאו  עובר   – כפשוטו   – עיוור 
הכלל  עפ"י  ופי'  הכתוב  )שחלק  זו  שיטה 
אחד  אופן   – פשוטו  מידי  יוצא  מקרא  דאין 
)אף  האיסורין  בכל  יצא  לחלק  דהאיסור( 
שמחולק מהבערה לחלק יצאת – דכאן הוא 
לפרט ולא לחלק(, וה"ז פרט בכל ענין בפ"ע, 

]וי"ל גם להיפך: כיון שייחדו הכתוב בפ"ע 
יין  – ה"ז הוכחה שהוא ענין בפ"ע. ומושיט 

לנזיר ה"ז פרט בלפני עיור ולא בנזיר[".

הוכח תוכיח

עמיתך"4  את  תוכיח  "הוכח  התורה  ציווי 
יכול גם הוא להתפרש בשני הדרכים הנ"ל: 
א. זהו חיוב פרטי הקובע מקום לעצמו – על 
האדם להוכיח את עמיתו על מעשיו הרעים. 
פרטי  אדם  שעל  בלבד  זו  לא  כלל:  זהו  ב. 
או  עבירה  לעבור  שלא  האחריות  מוטלת 
רובצת האחריות  כתפיו  על  מצווה –  לבטל 
למחות בזולתו שעושה כן, ובאם אינו מוחה 

– הוא נוטל חלק בעבירתו של חבירו.

3( נסמן לעיל הערה 5.
4( ויקרא יט, יז.
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אף בנדון זה מכריע כ"ק אד"ש מה"מ5:

משמע  עמיתך  את  תוכיח  להוכח  "בנוגע 
ענין  שבכל  אלא  עצמו,  בפני  ענין  לא  שזהו 
וענין, נכנס בהאיסור הפרטי הציווי: "הוכח 
תוכיח". כפי שהגמרא )שבת נד, ב( אומרת, 
שמי שאפשר לו למחות ולא מיחה, הוא נתפס 
על עבירות אלה שהם עשו )ראה פרש"י שם: 
"עבירות שבידן"(. וכפי שהגמרא )שם. וכ"ה 
לראב"ע  בנוגע  אומרת  שם(  בירושלמי  גם 
על  נקראת  בה,  מיחה  שלא  "מתוך  גופא 

שמו"".

חצי שיעור

בדין חצי שיעור6 נחלקו ר"י וריש לקיש7. 
מן  אסור  שיעור  דחצי  כר"י  קיי"ל  להלכה 

התורה.

מה  זה  איסור  אד"ש9:  חוקר  ובלקו"ש8 
טיבו? האם כללי הוא, היינו שחדשה תורה 
)חלב,  פרטיים  האיסורים  לכל  מעבר   –
חמץ וכו'( שישנם – להטיל איסור כללי על 
האוכל10 אף פחות מהשיעור המלא דהאיסור.

כל  של  הרחבה  אלא  זו  אין  שמא  או 
חצי  והאוכל  מכבר,  זה  שישנם  האיסורים 
כזית חלב )אינו עובר בהאיסור הכללי דחצי 

5( לקו"ש חל"ט ע' 185.
6( לדוגמא חצי ככותבת ביוה"כ. לכ"ע אין סופגים 
מלקות רק באכילת ככותבת שלימה. מחלוקתם הינה 

בנוגע לאיסור והיתר.
7( יומא עג, א.

8( חל"ט ע' 184.
9( בשם הרגצ'ובי. צפע"נ על הרמב"ם הל' אסו"ב 
שני  בין  שישנו  את  הרגצ'ובי  מבאר  ושם  ה"ח.  פ"א 

צדדי החקירה.
10( נחלקו הפוסקים )נסמנו בלקו"ש ח"ז עמ' 110 
רק  הוי  חצי שיעור  איסור  אי  ובהערות שם(  ואילך 

במידי דאכילה או בכל איסורי תורה.

שיעור, כ"א( עובר על איסור אכילת חלב וכן 
הלאה. עד כאן מה שחקר אד"ש.

בדינא  עצמו  אד"ש  דלשיטת  ונראה, 
כהצד  זו  בחקירה  להכריע  יש  שיעור  דחצי 

הראשון.

מביא  ור"ל  ר"י  של  מחלוקתם  בהסבר 
חלוקים  הם  לדבריו,  הצפע"נ.  דברי  אד"ש 
ריש  לשיטת  התורה:  שיעורי  של  בגדרם 
'שיעור  בבחי'  הינם  התורה  שיעורי  לקיש 
בהם  דעלמא  מילי  משאר  בשונה  עצמי'. 

האיכות והכמות הינם שני מישורים נפרדים 
וישנו לזה בלא זה, היינו שכשחסרה הכמות 
אין זה גורע מעצם האיכות שישנה בהחומר 
לחומר  משווה  הכמות  התורה  באיסורי   –
ביום  אסרה  התורה  ובאם  אחרת.  איכות 

כיפור אכילה ככותבת, כשאדם אוכל פחות 
משיעור זה, אין זו אכילה שאסרתה תורה.

שבנוהג  כשם  ר"י,  לדברי  משא"כ 
הכרח   – ממיתה  רעל  כוס  באם  שבעולם, 
הוא שחצי כוס מזיקה גם לפי ערך כמותה, 
כן הוא באיסורי )וחיובי( התורה, דאף על פי 
עונש,  גוררת  אינה  משיעור  פחות  שאכילה 
שלכן  הקב"ה.  אצל  ומאוסה  אסורה  הינה 

"חצי שיעור אסור מן התורה"11. 

נמצא, האיסור שאסרה תורה חצי שיעור 
אינו עומד בפני עצמו אלא הינו איסור פרטי. 

11( ואף שהגמרא עצמה נקטה הטעם לכך “משום 
אד"ש  כ"ק  )וכן  הרגצ'ובי  לדברי  לאצטרופי",  דחזי 
אלא  וכיו"ב,  סייג  מטעם  שזהו  הכוונה  אין  מה"מ( 
שזוהי הוראה על מהות החצי עצמו, דמאחר שייתכן 
בו צירוף לשיעור – מוכח דגם החצי יש בו מאיכותו 
של איסור. את הסבר זה בדבריו של רבי יוחנן, הרצה 
מקור  ציון  )מבלי  גדולה  הכי  בפשיטות  אד"ש  כ"ק 
– הרגצ'ובי – וללא הבלטת החידוש שבדבר( בפני 
מר־חשון  בו'  השני  ביקורו  בעת  אליהו  מרדכי  הרב 
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שאיסורי  דעתה  גילתה  שהתורה  לאחר 
בכפחות  גם  בתקפם  עומדים  התורה 
מכשיעור, מעתה, האוכל חצי שיעור נבילה 

עובר על אכילת נבילה בצורת חצי שיעור.

ספיקא דאורייתא לחומרא

בכמה  דאמרינן  בהא  הראשונים12  נחלקו 
באם  לחומרא"  דאורייתא  "ספיקא  מקומות 
זהו מדין תורה או שהתורה העמידה דבריה 
שהחמירו  הם  וחכמים  ודאי  במקום  רק 

במקום הספק. 

יש  התורה  מן  לחומרא  שספק  בהשיטה 
ופרט  פרט  בכל  איסור  זהו  האם  לחקור: 
דאורייתא  ש"ספיקא  היינו  הספק,  נתון  בו 
שהתורה  מילתא  גילוי  אלא  אינו  לחומרא" 
מעמידה דבריה אף במקום הספק. והמסופק 
בחתיכה שלפניו אי חלב היא אם בשר ואכלה 
דאורייתא  "ספיקא  התורה  הוראת  נגד   –
חלב13  אכילת  איסור  על  עבר   – לחומרא" 

באופן של ספק.

מיוחד  חידוש  דזהו  לומר  עלינו  שמא  או 
התורה  איסורי  שלבד  התורה  שחידשה 

ה'תשנ"ב )סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 445(: “מדברי רבינו 
הזקן משמע שהאיסור דחצי שיעור הוא לא רק במידי 
דאכילה )שמפורש בקרא(, אלא גם בשאר איסורים, 
וזיל בתר טעמא, שהשיעור אינו אלא בנוגע לכמות 
האיסור, אבל מהות האיסור הוא בתקפו גם בפחות 

מכשיעור".
12( נסמנו בלקו"ש שלקמן.

זו חלב מוטל בספק. ופה  13( אף שהיות חתיכה 
מהאיסור  'לוקח'  האדם  שכזה  בנדון  האם  לדון  יש 
או שאי  בגברא האוכל,  חלב רק את הפגם  דאכילת 
ידיעתו משפיעה על החפצא שיעשה חתיכת איסור. 
וכמו שנאמר שהתורה הרחיבה את תחום התפשטות 
במקום  גם  ישנו  )החפצא(  עצמו  שהוא   – האיסור 

הספק. ואיכא בינייהו טובא. ואכ"מ.

אחד  בכל  השווה  כללי  חיוב  ישנו  הפרטיים 
מהם: להחמיר במקום הספק14.

בענין "ספיקא דאורייתא לחומרא" קיי"ל 
דברי אד"ש בלקו"ש15:

דאורייתא  דספיקא   .  . להדיעות  "ואפילו 
ספיקא  דספק  הא   – התורה  מן  לחומרא 
. מוכיח שגם ספק אחד משנה את   . לקולא 

הענין וק"ל".

חולק  דאין  אלה,  מדברים  למדים  נמצינו 
במקום  מחמירה  שהתורה  דמה  בהעובדה 
הספק זהו חידוש. חידוש שאינו מתחייב מעצם 
מסוימים.  עניינים  תורה  שאסרה  האיסור 
בסגנון אחר: הא דספיקא דאורייתא לחומרא 
אין משמעותו )כנ"ל( גילוי מילתא דהתורה 
שבכל איסור פרטי – כוונתה לא רק למקום 
שזוהי  אלא  הספק.  למקום  אף  אלא  הודאי, 

אמירה נוספת, מחודשת.

תורה  כשאמרה  דעפ"ז,  נוטה16,  והדעת 
כוונתה  תאכלו"17  לא  דם  וכל  חלב  "כל 
איסור  הינו  חלב  ספק  ואיסור  ודאי.  לחלב 
כחלק מהאיסור הכללי דספיקא  בפני עצמו. 

דאורייתא. ומחודש הוא. ועצ"ע18.

חינוך דרבנן אל מול דאורייתא

מכאן   – בניכם"  את  אותם  "ולמדתם 
שהאב מצווה ללמד את בנו תורה19. בלימוד 

14( והנפק"מ ירבו כחול הים. ואכ"מ.
15( ח"ג ע' 986 הערה 53.
16( אבל אינו מוכרח כלל.

17( ויקרא פרק ג' פסוק י"ז.
18( ככלל, סוגיא זו הינה מן החמורות שבתורה 
ועליה וגרורותיה נסובו רבים מספרי האחרונים )ואף 
הצ"צ בחידושיו מאריך בסוגיא זו(. ובערך שלעיל אין 

כדי למצות ולו טיפה מסוגיא זו.
19( קידושין כט, א.

איסור וחיוב כללי ופרטי
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תורה גרידא ללא התנסות מעשית אין בכדי 
ילד קטן לגיל חיובו במצוות, כנראה  להכין 
בחוש. משום כך חייבו רבנן את האב לחנכו20 

במצוות. אך מן התורה די בלימוד בלבד.

יסוד  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מעמיד  בלקו"ש21 
גדול בדיני חינוך. ובהקדים 'קלאץ קשיא': 

נעשה  שהקטן  ברגע  התורה  שמן  "כיון 
גדול חייב מיד בקיום כל מצוות התורה, א"כ 
באם אין חיוב מן התורה להכינו לזמן גדלותו, 
יעבור על מצות התורה מחמת חסרון ידיעה 

וחוסר הכנה?"

ומסיק22 דבר מחודש: באם ציוותה תורה 
תרי"ג  כל  את  לקיים  מצוות  בגיל  ילד  על 
עצמו  זה  שב'דיבור'  הוא  מוכרח  מצוותיה, 
הראוי  כפי  לכך  להתכונן  החיוב  גם  טמון 
ערוך  הנער  יהיה  חיובו  בזמן  אשר  באופן 

לכך23. 

ומ"מ אינו דומה ציווי התורה המוטל על 
לחיובו  והכנה  )כהכשר  בנו  את  לחנך  האב 

כשיגדל( למצוות חכמים:

המצוות  תרי"ג  כל  התורה,  ציווי  מצד 
חפצא  הינם  חינוכו  מפאת  הקטן  שמקיים 
לחנך  מחויב  אינו  האב  'חינוך'.  של  אחת 

ע"ד  שזהו  וי"ל  ממש.  בפועל  לקיימם  היינו   )20
)וראה  שימושו.  זהו  שחניכתו  וכיו"ב  המזבח  חינוך 
רש"י על בראשית פרק י"ד פסוק י"ד, ד"ה “חניכיו": 
לשון  והוא  למצות,  שחנכו  אליעזר  זה  כתיב  “חנכו 
התחלת כניסת האדם, או כלי, לאמנות שהוא עתיד 

לעמד בה, וכן: “חנוך לנער", “חנכת המזבח""(.
21( חל"ה ע' 61.

ס"ה  שם  ראה  אבל  השיחה.  של  זה  בשלב   )22
ואילך.

23( כמו כל ציוויי התורה. באותה מידה שכל יהודי 
לחודש  עשר  בחמישה  בסוכה  לשבת  חיובו  מפאת 

השביעי מחויב להשתדל בזה בימים הסמוכים. 

מהמצווה  כחלק  שזה  כמה  כל  אלא  בנו  את 
מכשיר  שזה  היינו,   – חינוך  של  הכללית 

ו'מאמן' אותו לחיובו בגדלותו.

הנה  חכמים,  של  מצוותם  מצד  משא"כ 
בנו,  בחינוך  להשתדל  האב  שנצטווה  לאחר 
גדרי  מצד  גם  חשובה  מצווה  כל  מעתה, 

המצווה שבה24. 

בדברי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מוצא  זה  יסוד 
בהלכות  שכתב  הרמב"ם  על  מנוח  רבינו 

שביתת עשור25: 

"קטן בן תשע שנים ובן עשר שנים מחנכין 
בשתי  לאכול  רגיל  הי'  כיצד  לשעות  אותן 
רגיל  הי'  בשלש  אותו  מאכילין  ביום  שעות 
הבן  כח  לפי  בארבע  אותו  מאכילין  בשלש 
מוסיפין לענות אותו בשעות בן אחת עשרה 
ומשלים  מתענה  נקבה  בין  זכר  בין  שנה 

מדברי סופרים כדי לחנכו במצות".

וברבינו מנוח שם:

במצות  לחנכו  כדי  כאן  הרב  "ומה שכתב 
בא  לשעות  אותו  מחנכין  כתוב  נמי  ולעיל 
להודיענו דתרי חנוכי הוו כדאמרינן בגמרא 
וחד  לעינוי  חד  הוו  חנוכי  תרי  רבה  אמר 
להשלמה, וחנוך השעות אינו חובה מדרבנן 
אלא חובה המוטלת על כל אדם מעצמו ללמד 
כדכתיב  יושר  בדרכי  ללכת  בניו  ולהרגיל 

שציוו  שמה  לומר  הכרח  הדברים,  בשרשי   )24
מקום  תופסת  מצווה  כל  בו  שכזה,  חינוך  חכמים 
חידוש  אינו  שבה,  החינוכי  לפן  מעבר  גם  לעצמה 
שננקטו  הדוגמאות  שאר  )כמו  התורה  במצוות  דין 
לעיל דאיסורים פרטיים(, אלא זו הדרך שהם מצאו 
לענין  סוכ"ס  ומ"מ,  כדבעי.  יהיה  שהחינוך  להבטיח 
כאילו  הוא  לחינוך שכזה  ההלכתית  הגישה  מעשה, 
שנאמר שהמצוות בהם הוא יתחייב בגדלותו נוהגות 

בקטנותו. 
25( פ"ב ה"י.
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חנוך לנער על פי דרכו וגומר וכדי להכניסם 
שני  בחינוך  אבל   .  . השכינה  כנפי  תחת 
דהיינו כשהם בני י"א שנה שחייבין להשלים 
מדרבנן שוין בו תינוק ותינוקת . . וז"ש הרב 
כאן מתענה ומשלים מדברי סופרים ולמעלה 
אותו  מחנכין  כתב  ולא  אותו  מחנכין  כתב 
לשעות מד"ס לפי שאין חנוך שעות מדרבנן 
השלמה  בלא  חנוך  חיוב  מדרבנן  שאין  כלל 
וכמשפטה  כתקנה  המצוה  שיעשה  כלומר 

בשלמות"26.

בלא  חנוך  חיוב  מדרבנן  "שאין  זו  לשון 
כתקנה  המצוה  שיעשה  כלומר  השלמה 
שחובת  בבירור  מורה  בשלמות"  וכמשפטה 
המצווה  מגדרי  חלק  הינה  שמדרבנן,  חינוך 

הפרטית.

תוספת שבת

את  "ועיניתם  הפסוק  מן  למדו  בגמרא27 
כיפור  שביום  לחודש"28  בתשעה  נפשותיכם 
מצווה להוסיף מן החול על הקודש – היינו 
דיו"כ  שבתון"  ה"שבת  את  עצמו  על  לקבל 

עוד קודם שקיעת החמה של היום התשיעי.

למעשה מצווה זו נוהגת אף בשבת ויו"ט29, 
אלא שאין חומר החיוב שווה בכולם30. 

בשבת  יום-כיפור  חל  ה'תשד"מ  בשנת 
דאסרו  תורה  בכינוס  השתתפות  ובתור 
שאלה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הציג  שמח"ת  חג 
ושוב,  שכזו.  קביעות  שמעלה  הלכתית 

26( לשון כ"ק אד"ש מה"מ בע' 63 שם.
27( ר"ה ט, א.

28( ויקרא פרק כ"ג פסוק ל"ב.
 181 ע'  ב'  גליון  ליובאוויטש  היכל  ראה   )29

בהערה 53 הדעות בהלכה במה קבלה זו כרוכה.
30( ראה בארוכה שיחות-קודש ה'תשל"ח ח"ב ע' 
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התשובה לשאלה זו אף היא תלויה בחקירה 
מעין אלו הקודמות31: 

אפשר  האם   – בשבת  חל  יוה"כ  "כאשר 
דשבת,  לתוספת  דיוה"כ  התוספת  בין  לחלק 
היינו, שבנוגע ליוה"כ מוסיף כך וכך רגעים, 
פחות  רגעים  מספר  מוסיף  לשבת  ובנוגע 
מזה, או שאין לחלק ביניהם, היינו, שכאשר 
גם  עליו  חל  דיוה"כ,  תוספת  עליו  מקבל 
לדברים  בנוגע  ונפק"מ  דשבת.  התוספת 
שאם   – בשבת  ואסורים  ביוהכ"פ  המותרים 
פחות  להיות  יכולה  שבת  שתוספת  נאמר 
בהפרש  לעשותם  יוכל  דיוה"כ,  מהתוספת 
הזמן שבין התוספת דשבת לתוספת דיוה"כ.

להיות בשבת –  ליו"ט שחל  בנוגע  ועד"ז 
האם אפשר לחלק בין תוספת שבת לתוספת 
ומספר  ליו"ט,  רגעים  מספר  שמוסיף  יו"ט, 
רגעים פחות מזה – לשבת. ונפק"מ – כאמור 
– בענינים המותרים ביו"ט ואסורים בשבת, 
שבין  הזמן  בהפרש  לעשותם  יכול  האם 

התוספת דשבת לתוספת דיו"ט.

הגדר  מהו   – היא  בזה  החקירה  ונקודת 
דתוספת זו: האם התוספת דיוה"כ יש לה גדר 
דיוה"כ, תוספת שבת – גדר דשבת, ותוספת 
יו"ט – גדר דיו"ט, או שכל הוספות אלו יש 
להם גדר א' כללי – הוספה מחול על הקודש.

ועפ"ז – אם נאמר שכל ההוספות יש להם 
ביניהם;  לחלק  מקום  אין  אזי  כללי,  א'  גדר 
פרטי  בענין  הוספה  שכל  נאמר  אם  משא"כ 
פרטי  גדר  לה  יש  יו"ט(  או  שבת  )יוה"כ, 
זמן  להוסיף  ביניהם,  לחלק  יכול  אזי  בפ"ע, 

מסויים על יוה"כ, וזמן שונה על שבת".

הנחה   .377-8 ע'  ח"א  תשד"מ  התוועדויות   )31
בלתי מוגה.

איסור וחיוב כללי ופרטי
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תוספת  של  בגדרה  אד"ש  חוקר  במ"א32 
ההלכה  את  בפרט.  שבת  ותוספת  בכלל 
להבין  ניתן  הקודש"  על  מחול  "מוסיפין 
לשני33 פנים: א. החיוב הוא בהנהגת האדם – 
שמקבל על עצמו לנהוג בדיני והלכות השבת 
עוד קודם כניסתה. ב. קדושת השבת עצמה 
ממילא האדם עצור  ובדרך  מתפשטת אחור, 

בעשיית מלאכה34.

בחקירה  להכריע  פתח  מכאן  ואולי 
הגברא  על  רק  הינו  החיוב  באם  שלעיל: 
שיוסיף מן החול על הקודש, מסתבר35 דאין 
לחלק בין קודש לקודש. אך אם בכח קבלת 
אזי  עצמו,  המועד  מקדושת  להוסיף  האדם 
אינה  יוה"כ  וקדושת  השבת  שקדושת  כשם 

זהה, כך גם קדושת תוספותיהם.

הסיבה

ציוו חכמים להסב בשעת אכילת מצה וד' 
כוסות 'דרך חירות'. ואף לדין ההסיבה בליל 

הסדר ישנם שני פנים36:

הוא  אלא  בפ"ע,  חיוב  אינו  הסיבה  "א( 
ושתיית  מצה  דאכילת  בהמצוה  ותנאי  פרט 
פרטים  שישנם  כשם  והיינו  וכו',  כוסות  ד' 
ותנאים בנוגע לכמותה ואיכותה של אכילת 
המצה ושתיית הד' כוסות, כך יש תנאי באופן 

האכילה והשתי' – צ"ל דרך הסיבה.

ב( הסיבה היא מצוה כללית בפ"ע – האדם 
צריך להראות בליל פסח הנהגה דרך חירות, 

32( לקו"ש חט"ז ע' 231 ואילך.
עיי"ש.  בזה  אופנים  ג'  ישנם  יותר  בפרטיות   )33

כאן נמנו אותן שנוגעים לענייננו.
ומכילתא  במחלוקת ש"ס  זה  תולה  בהשיחה   )34

עיי"ש.
35( אבל אינו מוכרח.

36( לקו"ש חי"א ע' 15.

ומראה זה ע"י ההסיבה, באכילה ע"י הסיבה 
ידי חובתה  יוצא  ובשתי' ע"י הסיבה – אינו 
כזית מצה ושתיית  של הסיבה כ"א באכילת 
ד' כוסות וכו'37; ז.א. שאכילה ושתיה זו ה"ה 

פרטים במצות ההסיבה".

כשלומדים את מצוות הסיבה כהאופן הא', 
זו  לא  הסיבה,  בלא  מצה  כזית  האוכל  אדם 
בלבד שאינו יוצא ידי חובת הסיבה, אלא אף 
ידי חובת מצה38 לא יצא. משא"כ להצד הב' 
בחקירה זו, אין בהעדר הסיבתו יותר מפגם 
קיום  לענין  אך  דהסיבה,  הכללית  בהמצווה 

מצות אכילת מצה – קיים אותה כדבעי.

לענין מעשה: אם אכל ללא הסיבה – שאז 
צריך  האם   – בהסיבה  ולאכול  לחזור  צריך 

לברך שוב "על אכילת מצה":

בכדי  רק  הוא  ולאכול  לחזור  החיוב  "אם 
לקיים מצות הסיבה )אבל מצות אכילת מצה 
כבר קיים בשלימות( – אין לברך שנית "על 
השניה  אכילה  חיוב  אם  אבל  מצה";  אכילת 
הוא לקיים מצות אכילת מצה )שלא קיימה 
כאשר אכל בלא הסיבה(, צריך לחזור ולברך 

"על אכילת מצה""39.

הסיבה,  דמצוות  זו  סוגיא  נתייחדה  ובזה 
אשר – שלא כחברותיה שהצגנו לעיל בהם 
ישכנו  ולא  הצדדים  מן  כאחד  להכריע  יש 
שניהם בכלי אחד – במצוות הסיבה מכריע 
כ"ק אד"ש מה"מ40 )בשיטת הרמב"ם ואדה"ז( 

ששני העניינים ישנם:

37( המשפט הלזה שייך לכאורה לאופן הא', וצ"ע. 
בליל  ההסיבה  שמצוות  הדברים  כוונת  נראית  אך 
ד'  ושותים  דווקא כשאוכלים מצה  הסדר מתקיימת 

כוסות. הערת העורך.
38( עכ"פ מדרבנן.

39( ועוד כו"כ נפק"מ עיין שם באורך.
40( וממציא זה בלשונותיהם של הרמב"ם ואדה"ז, 
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הנראים  הענינים  את  לתווך  בכדי  "והנה 
כסותרים זא"ז יש לומר שישנם בהסיבה שני 
במצות  תנאי  ב(  בפ"ע.  מצוה  א(  החיובים: 
וכו'  מצה  כזית  וכשאוכל  וכו'.  מצה  אכילת 
בהסיבה – מקיים הוא המצוה דאכילת מצה 
בפ"ע;  המיוחדת  הסיבה  ומצות  כתיקונה 
ובמצות ההסיבה כמו שהיא בפ"ע – יש עיקר 
ד'  ושתיית  כזית מצה  והוא באכילת  המצוה 
כל  בשאר   – המובחר"  מן  ו"מצוה  הכוסות 

הסעודה, היינו הידור בהמצוה של הסיבה".

בחרו  באמת  מדוע  הרבי  מטעים  ובמ"א41 
הרמב"ם ואדה"ז ללמוד ככה את מצות הסיבה 
ביחס הכללי של  נובע מהבנה עמוקה  זה   –
בין  לבטא,  נועדה  )אותה  מצרים  יציאת 
כלפי  חירות(  דרך   – הסיבה  מצוות  היתר, 
מחד,  מהווה,  יצי"מ  התורה:  מצוות  שאר 
"אנכי  והמצוות  ענין התורה  לכללות  היסוד 
הוי' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים"42, 
"כדאי היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי"43 
ומאידך, ישנם כו"כ מצוות44 שיצי"מ משמשת 
הבנין  היא   – ל'יסוד'  מעבר  הרבה  אצלם 
עצמו של המצווה, היינו שהיא משתקפת גם 

בציורם ואופיים של המצוות הללו.

משהגענו לכך, נקל לשער שכשם שיצי"מ 
א(  הנ"ל:  הדפוסים  בשני  'מתנהגת'  עצמה 
'מתערבת'  ב(  לכשעצמו.  וכללי  יסודי  ענין 
לבטא  מעיקרן  נועדו  שאינם  במצוות  אף 
אותה45, כך גם מצות הסיבה נושאת בעצמה 

עיי"ש.
41( לקו"ש חל"א עמ' 59.

42( שמות כ, ב.
43( פרש"י עה"פ )הובא ממכילתא(.

ובפרט פסח, הנחת  44( פטר רחם, כל המועדים 
תפילין ועוד.

מבטא  עצמו  שזה  השיחה  בסיום  שם  עיי"ש   )45
מגודל מעלת יצי"מ.

ב(  כללי.  חיוב  א(  הללו:  התכונות  שתי  את 
פרט במצה וד' כוסות.

 מסירות נפש

"ונקדשתי בתוך בני ישראל"46 מכאן אמרו 
מצוה מן התורה לקדש את שמו ית' במסירות 
נפש. אך לא כל העיתים שוות בזה, ולא כל 
מצוה נצטווינו לקיים גם כשחיינו עומדים על 
רובם  על  כתיקונם  בזמנים  ואדרבה,  הפרק, 
של עבירות התורה נאמר יעבור ועל ייהרג. 
ורק מג' העבירות החמורות47 דגילוי עריות 
עד  להימנע  יש  זרה  ועבודה  דמים  שפיכות 

כדי מסירת נפש. 

על  שנהרג  אדם  השאלה:  אותה  ושוב 
קידוש השם בהימנעו מלעבור עבודה זרה48, 
דמס"נ,  חיובית  מצווה  כאן  קיים  הוא  האם 
או שאין כאן יותר מקיום הלאו דעבודה זרה 

כתיקונו?

ובאותיות של החקירה הכללית:

לכשעצמה  מצווה  זו  מס"נ  א(  האם 
ביניהם  ואופנים,  צורות  בכמה  המתקיימת 
אדם  של  כשחייו  זרה  מעבודה  הימנעות 
עומדים לו מנגד, או ב( גדרו של הלאו דע"ז 
כשנדרשת  אף  עומד  במקומו  שהלאו  הוא 

לשם כך מס"נ49.

מקורית  בזה  מה"מ50  אד"ש  כ"ק  הכרעת 
כשם   – )הסיבה(  מקודמתה  פחות  לא  היא 
שבהסיבה הכריע ששני הצדדים ישנם – כך 

46( ויקרא כב, לב.
47( ולהעיר מתניא קדישא סוף פרק כד.

48( וכמוה ג"ע ושפ"ד.
בין  לההבדל  זה  לקשר  יש  הדרוש  וע"ד   )49
מסירות נפשו של ר"ע למס"נ של אברהם אבינו )ראה 

סה"מ ה'ש"ת עמ' 29. ד"ה באתי לגני תשי"א ס"ג(.
50( לקו"ש חי"ב עמ' 214.
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הוא גם במס"נ, שכלולים בה שני העניינים: 
וגדר  ב( פרט  חיובית לכשעצמה.  א( מצווה 
בהעבירות דע"ז ג"ע ושפ"ד. אלא שלא בדומה 
'תופס'  הסיבה  פעולת  באותה  בה  להסיבה 
המיסב את שני הגדרים הנ"ל, במס"נ מחלק 
כ"ק אד"ש מה"מ את שני הגדרים לשני סוגים 
ומקרים שונים בהם נדרש אדם למסור נפשו 
המדובר  הסוג  אותו  את  השם:  קידוש  על 
עד עתה – ג' העבירות בזמנים כתיקונם – 
משייך כ"ק אד"ש מה"מ אל האופן השני. לא 
של  הכללית  המצוה  את  האדם  מקיים  בזה 
הנ"ל  הלאווים  קיום  אך  פה  יש  אלא  מס"נ, 

כדבעי.

הגמרא  מס"נ.  של  סוג  עוד  ישנו  אך 
בסנהדרין51 אומרת שבשעת השמד אין לחלק 
על  לחמורות.  )כביכול(  קלות  עבירות  בין 
עד  לעמוד  נצטוינו  'זניח'  הכי  מנהג  שיבוש 
אינה  שכזו  נפש  מסירות  נפש.  מסירות  כדי 
פרט או גדר במצווה אחרת, זו מס"נ טהורה.

הכשר מצוה52

מצוות.  תרי"ג  ציוונו  בתורתו  הקב"ה 
להביא  עלינו  שהאחריות  מצבים  תרי"ג 
המצווה  לקיום  בדרך  פועל.  לידי  למימושן 
עמ"נ  לעשות  שעלינו  פעולות  ישנם  בפועל 
לאפשר קיומה. ציוותה תורה שבליל הפסח 
מצות  של  שבאפייתם  ואע"פ  מצות,  יאכלו 
סו"ס  לכאורה מעשה של מצווה –  אין  אלו 
ולולא  האכילה  את  שהכשירה  היא  האפיה 
הנחה  מתאפשרת.  האכילה  אין  האפיה 
שהכשר  היא  בתורתו  הרבי  שמניח  פשוטה 

המצווה מקבל מחשיבותה של גופה. 

51( עד, א.
ליובאוויטש  גם היכל  זה ראה  52( לכללות ערך 

גליון ב' ע' 47.

השאלה היא: עד היכן מגיעים הדברים? 
הבונה סוכתו לקראת החג, האם נאמר שכבר 
משעת הבניה הוא ב)סרך של( מצות סוכה, 
של  הכללית  במצוה53  זוכה  אלא  שאינו  או 

הכשר וסיוע לדבר מצווה?

 כתב הר"ן בריש פ"ב דקידושין:

ורביה  "ואע"ג דאשה אינה מצווה בפריה 
מ"מ יש לה מצוה מפני שהיא מסייעת לבעל 

לקיים מצותו".

היינו, כיוון שהבעל נדרש להאשה לצורך 
שייך  אינו  עזרתה  ולולא  פו"ר  מצוות  קיום 
ענין ההולדה – גם היא מקבלת מזכותו של 
הר"ן.  דברי  אינם  עדיין  אלו  במצווה.  הבעל 
האישה  של  זכותה  מזו:  יתירה  מחדש  הר"ן 
עם  שחולקת  גרידא,  בזכות  מסתכמת  אינה 
הבעל בשכר המצווה, אלא היא בגדר כאילו 
של  מעשה  ישנו  לבעל  בסיועה  שנצטוותה. 

מצווה.

גם את זה ניתן לחלק לב' אופני הבנה54:

אף  היינו   – )סתם("  מצוה  לה  "יש  "א( 
מ"מ  פו"ר,  לקיים  הציווי  עליה  אין  שבעצם 
מצוותו,  לקיים  לבעל  מסייעת  שהיא  מכיון 
יש לה ג"כ מצוה, אבל אין לה ה"מצוה רבה" 

דפו"ר.

"יש לה מצוה" שבנדו"ד – היינו חלק  ב( 
במצות פו"ר".

כהצד  מפורשות  אד"ש  מכריע  זה  בנדון 
הב', דהאשה והבעל שווים במעשה המצווה. 
שבסיוע האשה לבעלה לקיים מצותו, יש לה 
ורבו  דפרו  הפרטית  רבה'  בה'מצווה  חלק 

53( להעיר מאנצי"ת כרך י"ב עמ' תרנג.
54( לקו"ש חי"ד ע' 42.
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כמצווה  המצוה  משכר  חלק  גם  )ובמילא 
ועושה55(.

לכללות  אב  בנין  זהו  באם  כ"כ  ברור  אין 
במעשה  שכבר  מצווה,  דהכשר  הסוגיא 
ההכשר יש מן גוף מעשה המצווה. או, שמא 
הדברים אמורים דווקא גבי הכשר מן הסוג 

הזה דפו"ר56, ואין לך בו אלא חידושו. 

אך נראה דחלוקה שלישית ישנה, שאינה 
והיא  עתה,  דעד  הכללית  החקירה  ממין 

שמושלת בערך זה. ובהקדים:

אשה אינה במצוות תלמוד תורה, "דאמר 
בניכם   – בניכם  את  אותם  ולמדתם  קרא, 
ת"ת  למצוות  בהנוגע  זהו  בנותיכם"57.  ולא 
כמצווה תכליתית, אך "מכל מקום גם הנשים 

לידע  להן  הצריכות  הלכות  ללמוד  חייבות 
אותן", אלא שלימודן זה אינו משמש תכלית 
והכשר  אמצעי  בבחי'  רק  והוא  לכשעצמו 

לקיום המצוות שחייבות בהן.

ואעפ"כ, כתב אדה"ז בהל' ברכות השחר58 
לידע  כדי  ללמוד  שמחויבות  זה  שמטעם 
בברכת  מחויבות  יעשון  אשר  המעשה 
אף  על  אשר  לבאר,  מאריך  הרבי  התורה. 

נשי  של  ההכרח  אשר  נראה  שבשטחיות 
ישראל ללמוד הלכות הצריכות להן הינו רק 
הוא  הרי  מצוותיהן,  לקיום  'מכשיר'  בגדר 
מקנה להן שייכות לעצם מהותה של התורה 
"ונתן  במטבע  לברך  שמחויבים  כדי  ועד   –

לנו את תורתו", "וצוונו על דברי תורה".

55( ראה גם לקו"ש ח"ח ע' 214.
56( הכשר אלים יותר – שההכשר נעשה בעיצומו 
מהכשר  )בשונה  המעשה  מגוף  וחלק  המעשה  של 
ורק  למצווה  שקדם  מעשה  הוא  ההכשר  שם  סתם, 

מאפשר את קיומה(.
57( קידושין כט, ב.

58( סו"ס מז. 

במעלת  שנפליא  כמה  ביאור:  טעון  וכאן 
בתחום  שאנו  לזכור  לנו  יש  מצוה,  הכשר 
ההכשר ולא בתחומן של המצוות עצמן. לכל 
האשה  של  שההכרח  לומר  לנו  היה  היותר 
משווה  מצוותיה  לקיים  עמ"נ  תורה  ללמוד 
המצוות  ללימוד התורה שלה חשיבות מעין 
בהן היא חייבת59, אך לא שההכשר – מפאת 
 – שלאחריו  המצווה  קיום  שלשם  חשיבותו 

יהווה ענין לעצמו60?

אנו מגיעים להבנת עומק חידושו  ומכאן 
של כ"ק אד"ש מה"מ בהכשר מצווה61:

)המצוה  הכרחית  היא  שהפעולה  "היות 
שביחד  כאילו  זה  הרי  להיעשות(,  יכולה 
עם הציווי על המצוה התורה גם ציוותה על 

הפעולה".

המוכרחות  אלו  לפעולות  הנדרש  היחס62 
)לא  הוא  בפועל,  מצוה  קיום  לאפשר  כדי 
כמצוה כללית המתחייבת לפני עשיית מצוה 
אחרות,  במצות  וגדר  כפרט  לא  ואף  אחרת, 

אלא( כאילו הקב"ה ציוה אף אותן63. 

מברכת  לעשות  עמ"נ  הלומדת  אשה 
"והיכן  תאמר  ואם  תורה".  דברי  על  "וצוונו 

59( כהצד הב' בחקירה דלעיל.
60( שזהו הרי תרתי דסתרי.

61( לקו"ש חי"ז עמ' 235. תרגום חפשי ללה"ק.
62( יחס דייקא אך לא גדר. דחלילה לומר שישנם 
עוד  בפירוש,  שנצטווינו  מצוות  התרי"ג  על  יתר 
ריבוי מצוות שמתחייבות מהן, וכפשוט. וכפי שהרבי 

בלשונו מסתייג בביטוי “כאילו". 
מצווה  הכשר  כל  על  מברכין  אין  ואעפ"כ   )63
)ראה הע' הקודמת( ורק ברכה"ת דנשים. ובפשטות 
ענין  הוא  בד"כ  התורה  שלימוד  מפני  זה  לבאר  יש 
זה של  בנדון  ומפני שרק  לעצמו.  ותכלית  ציווי  של 
אישה הלומדת כדי לעשות הלימוד אינו מהווה קיום 
ציווי מפורש, לכן מצד ההכשר וההכרח שבו )שכנ"ל 
ואף  תורה( התירו  לימוד  גדר של  לו  בפנים משווה 
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צוונו"? הרי שבצוותו על כללות מצוות עשה 
 – לנשים  אף  המיועדות  גרמא  הזמן  שאין 
"הרי זה כאילו שביחד עם הציווי על המצוה 

ציוותה התורה גם על הפעולה"64.

מצוות דרבנן

בלקו"ש חכ"ט65 מגדיר כ"ק אד"ש מה"מ את 
כל מצוות דרבנן כיחידה אחת כללית, שלפיה 
מצוה  מעשה  אין  חכמים  הוראת  בקיום 
מעבר לקיום הציווי הכללי66 "לא תסור מכל 
הדבר אשר יגידו לך", עצם החיוב להישמע 

להוראות חכמים כמו קריאת מגילה. 

ומדמה זאת לכיבוד הורים שאין מצוה על 
אוכל  להוריו  )להגיש  הציווי  בפרטי  האדם 
ובאם  ציוויים,  את  לקיים  אם  כי  וכיו"ב(, 
ציווים הוא שיגיש להם אוכל אזי בזה מקיים 

את המצוה.

)ללא  זאת  דוחה  השיחה67  בהמשך  אך 
הוכחה ברורה, אלא באמרו שאין זה מסתבר( 
ומחייב שמצוות דרבנן הם, כלשונו )תרגום 

חפשי ללה"ק(: 

מעשה  )מדאורייתא(  תורה  ע"פ  "גם 
ולא רק קיום של הציווי הכללי  של מצווה, 

לשמוע דברי חכמים". 

כל חלב להוי'

לשם  שהוא  דבר  "בכל  הרמב"ם68:  כתב 
הא-ל הטוב שיהיה מן הנאה והטוב. אם בנה 

חייבו חכמים לברך.
64( אין כאן בכדי לקבוע מסמרות בכללות שיטת 
כ"ק אד"ש מה"מ בסוגיא זו, והמעיין יראה שהסגנון 

אינו שווה לאורך הלקו"ש. ותן לחכם ויחכם עוד.
65( ע' 107.

66( דברים יז, יא.
67( ס"ד.

68( הלכות איסורי מזבח פ"ז הי"א.

בית תפלה, יהיה נאה מבית ישיבתו. האכיל 
רעב, יאכיל מן הטוב והמתוק בשולחנו. כסה 
ערום, יכסה מן היפה שבכסותו. הקדיש דבר, 
יקדיש מן היפה שבנכסיו, וכן הוא אומר כל 

חלב להוי'".

ההשתדלות  לחקור,  יש  זה  בענין  גם 
חלק  מהווה   – מהודר  אתרוג69  לקנות 
האתרוג  שמא  או  לכם",  "ולקחתם  ממצוות 
ב'מצוות'  יזכה  'היכי תמצי' שע"י  אינו אלא 

"כל חלב לה'?

היא  מחולקת  אד"ש,  כ"ק  לביאור 
ובין  המצוות  כל  בין  זו  להלכה  ההתייחסות 
מצוות הקרבנות. אשר בכל מצוות הוא חיוב 
כללי, אשר מחמתו יש להדרן ולייפותן אולם 
וגדר  במצוות הקרבנות הרי הוא חלק מגוף 

הקרבן.

וז"ל כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש70 גבי קרבן:

היפה  מן  קרבנו  "יביא  של  "שההלכה 
הקרבנות,  לענין  קשורה  היותר"  המשובח 
הגברא,  למעשה  רק  קשור  שאינו  מנחות, 
של  הענין   .  . הקרבן  של  ל"חפצא"  גם  אלא 
"וישע ה'" לא היה רק "אל הבל" עקב "יכוף 
בפני  כענין  מנחתו",  "ואל  אף  אלא  יצרו", 

עצמו".

אין לדיין אלא מה שעיניו רואות

בדברים  בדינו  הדיין רשאי להתחשב  אין 
דברים  כמו  עיניו  ראות  לפי  שאינם 

שבמחשבה71.

הידור  ראי  לא  שהרי  בעלמא.  לדוגמא   )69
שבאתרוג לכל התורה. ואכ"מ.

70( חכ"ז ע' 11-12. תרגום חפשי ללה"ק.
ב. רמב"ם הלכות סנהדרין פכ"ג  ו,  71( סנהדרין 

ה"ט.
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חילל שבת  "לא  לדוגמא, המקושש עצים 
שמים  "לשם  הגמ'73  מדברי  שהרי  כלל"72. 
על  העונש  את  שידעו  בשביל  )רק  נתכווין" 
חילול שבת(, עולה שהיתה זו מלאכה שאינה 
)כדברי  עליה74  פוטר  דר"ש  לגופה  צריכה 
"מות  תורה  אמרה  ומ"מ   – שם(  המהרש"א 
הוא  הדיין  ולעיני  מאחר  המקושש"  יומת 

מעשה של חילול שבת.

ד"אין  זה  דין  כנ"ל:  לשאול  ניתן  כאן  גם 
שלבד  היינו,  הוא?  כללי  דין  כו",  לדיין 
חיוב  תורה  ציוותה  הפרטיים  החיובים 
כעושה  שמתראה  מי  כל  על  כללי  )עונש( 

איסור בפני ב"ד? 

פרשה  לכל  פרטי  לימוד  זהו  שמא  או 
ופרשה, שאף מי שלא עבר עבירה אלא לעיני 
מדינא  זו  עבירה  על  עובר  חשיב  הדיינים, 

דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. 

זו75  בסוגיא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  את 
את  והמעיין  הפנים76.  לשתי  לשמוע  ניתן 

אשר יבחר יקרב.
הת' מנחם מענדל שיחי' אדלער

72( לשון הקדושת לוי נסמן בהשיחה שלקמן.
73( ב"ב קיט, א.

74( וכן הלכה )אבל הרמב"ם שבת פ"א ה"ו פסק 
לחיוב(.

75( לקו"ש כ"ח ע' 96, ח"ט ע' 111, ח"ג ע' 946.
76( לפענ"ד דברי אד"ש נוטים יותר לכך שזהו דין 

כללי. 
אך אינו דומה דין זה לשאר דינים כלליים. שאינו 
אדם  תורה  ע"פ  ימות  הדיינים  חובת  מסתבר שמצד 
אין  של  החידוש  גופא  זהו  אלא  למות.  ראוי  שאינו 
לדיין אלא מה שעיניו רואות – שמעשה עבירה לחוד 

גם מצדיק עונש. 

בענין אם יש במעשה המקושש 
משום שופך דם עצמו

המדרש  דברי  את  הרבי  מביא  בלקו"ש77 
שמים  לשם  "מקושש  בתוס'78(  )הובאו 
שנגזר  כיון  ישראל  אומרים  שהיו  נתכווין 
מרגלים  ממעשה  לארץ  ליכנס  שלא  עליהן 
שוב אין מחויבין במצות עמד וחילל שבת כדי 

שיהרג ויראו אחרים".

להורות  היתה  מטרתו  כל  דאם  ומקשה, 
לעבור  לו  הי'  במצוות  מחויבים  שעודנו 

עבירה קלה יותר. ובלשון קדשו79: 

חייבים  שעדיין  להראות  כדי  "לכאורה, 
במצוות – מדוע הוא היה צריך דוקא לחלל 
שבת, ובמיוחד כאשר ע"י כך הוא מגיע לחטא 
חמור ביותר "את דמכם לנפשותיכם" – שופך 
הוא  ש"ייהרג".  לכך  גורם  הוא   – עצמו  דם 
היה יכול להראות עובדה זו בעוברו עבירה 
עונש מלקות  ביותר, המחייבת  אחרת, קלה 

או ממון וכדומה?"

אתר  על  המהרש"א  דברי  ע"פ  ומבאר 
בעצם  מטרה  לו  היתה  שלא  דכיון  שכתב 
קשישתם של העצים "הוה ליה מלאכה שאינה 
צריכה לגופה כמו חופר גומא ואין צריך אלא 

לעפרה, שהוא פטור לרבי שמעון"80.

בחר  מדוע  מובן  המהרש"א  של  להסברו 
דוקא.  שבת  איסור  על  לעבור  המקושש 

משום שבאופן בו עבר, לא חטא כל עיקר81.

77( חכ"ח עמ' 93 ואילך.
78( ב"ב קיט, ב ד"ה ואפילו.

79( הובאה בתרגום חפשי ללה"ק.
המאיר,  אור  שו"ת  בשם  הביא  ובהערה   )80
לרבי  אף  פטור  יהי'  כזה  בנדון  התוס',  דלשיטת 

יהודה, עיי"ש.
81( וכמו שכתב הקדושת לוי )הובא שם( “אם כן 

לא חילל שבת כלל".

איסור וחיוב כללי ופרטי



ואשיחה בנפלאותיך 86

נוסף.  לביאור  צריך  זה  ביאור  ולכאורה 
שהרי השאלה כפולה היא: 

א. מדוע בחר המקושש לחטוא חטא חמור 
בדוגמת שבת ולא חטא קל יותר. ב. "ובמיוחד 
חמור  לחטא  מגיע  הוא  כך  ידי  על  כאשר 
ביותר "את דמכם לנפשותיכם" – שופך דם 

עצמו – הוא גורם לכך שייהרג".

ארוכה  העלה  בדבריו  שאד"ש  ואף 
השניה  שלתמיהה  הרי  הראשונה,  לתמיהה 
לאחר  דגם  התייחסות.  כל  אין  לכאורה 
המקושש  שבמעשה  המהרש"א  של  חידושו 
אין משום חילול שבת, האיסור ד"שופך דם 
עצמו" עדיין ישנו. דכיון שסוף סוף יהרגוהו 
ב"ד על מעשה זה – הרי זה בגדר "שופך דם 

עצמו"?

ואולי י"ל דבר מחודש בזה, דאיסור "שופך 
דם עצמו" האמור בשיחה, אינו בעצם הבאתו 
גרידא  זה  בב"ד.  מיתה  שיחוייב  מצב  לידי 
אינו אלא גרמא ואינו בהלאו ד"אך את דמכם 

לנפשותיכם"82.

איסור "אך את דמכם לנפשותיכם" באדם 
בכך  הוא  מיתה  המחייבתו  עבירה  שעובר 
אינו  שזה  קטילא83,  גברא  עצמו  שמשים 

חיוב  לידי  שהביאו  זוממין  שעדים  דרך  ועל   )82
מיוחד דכאשר  בחיוב  חייבים  בב"ד  פלוני  מיתה של 

זמם ואינם בהכלל דלא תרצח. 
83( ראה סנהדרין עא, ב.

אלא אם חטא, אך באם אינו חטא אינו גברא 
שחייבים  ב"ד85  על  הוא  דין  ורק  קטילא84 

להרגו86. ובזה אינו אלא גורם87.

ועד"ז בנדו"ד, שהמקושש "לא חילל שבת 
קטילא89.  גברא  בגדר  אינו88  וממילא  כלל", 

ושוב יועילו דברי המהרש"א.
הנ"ל

אד"ש  לשון  פשר  זהו  לומר,  וכשתמצי   )84
בשאלתו “פאר וואס האט ער געדארפט דוקא מחלל 
נאך חטא  צו  קומט  דעם  דורך  אז  ובפרט  זיין,  שבת 
גדול ביותר – “את דמכם לנפשותיכם" – שופך דם 
עצמו". שכוונתו באומרו “אז דורך דעם" אינה למעשה 

הקשישה כ"א לחילול שבת.
מ"ט  ד"ה  א  מט,  )סנהדרין  הר"ן  דברי  ע"ד   )85
ח"ח  לקו"ש  וראה  לבועל ארמית.  בנוגע  הוא(  רודף 

עמ' 151 ובהערות שם.
86( מדין “אין לדיין אלא מה שעיניו רואות". אבל 

ראה סעיף ג' בשיחה. ועצ"ע.
חיובם  אי  שטעם  זוממין,  לעדים  ה"ה  ואולי   )87
נתברר  הזמתם,  שלאחר  משום  הוא  תרצח  בלא 
מלמפרע שהמוזם לא חטא וממילא לא הי' בדין גברא 

קטילא.
)שפטור  קטילא  גברא  בדין  לחקור  יש  אך   )88
קטילא  גברא  היותו  היא  העילה  אם  וכו'(  ממצוות 
גברא  שם  שמא  או  ב"ד,  מיתת  את  שמעוללת  והיא 
גם  )וא"כ  בב"ד  חייב מיתה  להיותו  עליו  חל  קטילא 
חייב  למעשה  שהרי  קטילא,  גברא  הוא  המקושש 

מיתה בב"ד(.
89( ונפק"מ: א( לחיובו במצוות. ב( אם הזיק ממון 
חייב בתשלומין ולא אמרינן קלבד"מ. עיין לקו"ש שם 

ובהע' 13.
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"אף על פי שחטא ישראל הוא" 
– בשייכותו למצוות

בלקו"ש1 מבואר שלחיבור הנוצר ע"י קיום 
קדם  וחיבור(  צוותא  לשון  )מצוה  המצוות 
זה  וחיבור  הציווי.  עצם  ע"י  הנפעל  החיבור 

מהווה את עיקר החיבור דמצוות. 

קטן  לחיוב,  שלילה  שבין  ההפרש  שהרי 
גם  היינו,  להעדר.  שלילה  שבין  מההפרש 
לקב"ה  קשור  מצוות  מקיים  שאינו  יהודי 
מצוותיו(,  מקיים  )שאינו  שלילה  של  באופן 
קשר  מכלל  מוציאו  רק  המצוות  את  וקיומו 
משא"כ  חיובי.  קשר  לכלל  ומכניסו  שלילי 
כל  נעדר  במצוות  כלל  מחויב  שאינו  אותו 

קשר לקב"ה.

בתוך הדברים, מביא הרבי מחז"ל2 "ישראל 
אע"פ שחטא ישראל הוא", ומבאר, שיהודי, 
שאינו  אע"פ  לקב"ה  קשור  'מצּווה',  בהיותו 

'עושה' אשר לכן – "ישראל הוא"3.

דבאמצעות  לומר,  יש  זה  ולהמתיק 
זה:  במחז"ל  תמוה  ענין  מתבאר  הביאור 
הלשון "אף על פי" מורה שישנו חידוש. איזה 
מכשול שמתגברים עליו. אך לאמיתתם של 
אינה שייכת, שהרי  זו  לשון  בנדו"ד  דברים, 
הקשר של יהודי עם קונו אינו מותנה בקיום 

1( ח"ז עמ' 30 ואילך.
2( סנהדרין מד, רע"א.

3( וקצת משמע כן גם בלקו"ש ח"ח )ע' 154(, חכ"ב 
)ע' 409( – ד"אע"פ שחטא ישראל הוא" מתבטא בכך 

שנשאר מחויב בכל המצוות.

עצמי  קשר  לקב"ה  קשור  יהודי   – המצוות 
דוגמת בן לאביו ואף יותר מכך4. 

שמשמעו  הזה  הסגנון  פשר  מה  כן  אם 
הוא שיש בחטאיו של היהודי כדי להעיב על 
ישראל   – )"אע"פ שחטא  יהודי  היותו  עצם 

הוא"(?

אינה  השאלה  אכן  הנ"ל  לפי  אמנם 
במחז"ל  החידוש  כל  זהו  שהרי  במקומה. 
שאין  בלבד  זו  לא  היהודי  של  שחטאיו  זה, 

הקב"ה  עם  שלו  הקשר  בעצם  לפגום  בכחם 
שלמעלה ממצוות, אלא אף באותה דרגא בה 
בקיום  כביכול  מותנית  כן  לקב"ה  שייכותו 
המצוות – "ישראל אף על פי שחטא ישראל 

הוא", מצד עצם הציווי.
הת' שניאור זלמן שיחי' גרליק

"אף על פי שחטא ישראל הוא" 
– יכולתו לעשות תשובה

יש להעיר שבכמה שיחות5 מקשר מחז"ל 
עם  הוא",  ישראל  שחטא  אע"פ  "ישראל 
נקודת היהדות ועצם הנשמה שלמעלה לגמרי 
מפורש  השיחות6  ובאחת  דתומ"צ.  מהקשר 
לכן  הוא"  “ישראל  שתמיד  שמכיוון  להדיא 
“אגזור עליכם גזרותי" )ציווים(, ולא שציוויי 
וגזירות הקב"ה הם שפועלים ד"אע"פ שחטא 

ישראל הוא" )כמבואר בלקו"ש הנ"ל(.

4( ראה לדוגמא לקו"ש ח"ד ע' 1151. חי"א עמ' 6. 
5( ראה לקו"ש חי"ט ע' 429. חכ"א ע' 177. חל"ט 

ע' 155. סה"ש תנש"א ח"ב ע' 817.
6( סה"ש תש"נ ח"א עמ' 380.
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ואולי יש לבאר דיוק הלשון "אע"פ שחטא" 
בדרך דומה להנ"ל גם לפי שיחות אלו. והוא, 
שהכח  שם7  שיחות  בכמה  המבואר  ע"פ 
התקשרות  של  זו  בדרגה  טמון  לתשובה 
דענין  י"ל  ועפ"ז  לגמרי.  מתומ"צ  שלמע' 
“ישראל הוא" נוגע גם לדרגה בה הוא חטא, 
שמכיוון ש"אע"פ שחטא" הרי “ישראל הוא" 
– שהחטא לא נוגע ופוגם בהתקשרותה של 
החטא  לתקן  בידו  יש  הלכך  הנשמה,  עצם 

שחטא. 
הת' ישראל אריה ליב שיחי' תמרין

"אף על פי שחטא ישראל הוא" 
– מצד התורה עצמה

עוי"ל בזה, דבלקו"ש8 מקשר מאמחז"ל זה 
ובמ"א  נא",  אין מחני  “ואם  עם בקשת משה 
בלקו"ש9 מבואר שבבקשת משה מודגש אשר 
בלא  לתורה  מקום  אין  עצמה  התורה  מצד 
שחטא  ב"אע"פ  שהחידוש  י"ל  ועפ"ז  בנ"י, 
והמצוות  התורה  מצד  שגם  הוא",  ישראל 
עצמם כן הוא – שישראל למעלה מהתורה. 

ודו"ק. 
הת' מנחם מענדל שיחי' חביב

"אף על פי שחטא ישראל הוא" 
– שאינו רוצה בחטא

עוד יש לומר בהמתקת מחז"ל זה, ע"פ מה 
"ישראל  ענין  אד"ש  כורך  בלקו"ש10  שבמ"א 

7( ועד"ז בסה"מ מלוקט ח"א ע' סט.
8( חכ"א שם.

9( חכ"ג עמ' 70.
10( חכ"ט ע' 118 ואילך. ספר השיחות ה'תשנ"ב 

אע"פ שחטא ישראל הוא" בפס"ד הרמב"ם11 
שכל יהודי "רוצה להיות מישראל ורוצה הוא 
לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות". 

יעויי"ש.

אע"פ  ש"ישראל  לכך  הביטוי  זה,  ולפי 
ישראל  שאיש  הוא  הוא",  ישראל  שחטא 
אינו מזוהה לעולם עם החטא בכל עצמותו. 
ושפיר  בחטאים.  רוצה  אינו  הוא  בפנימיותו 

קאמרת "אף על פי".
הת' שלמה אברהם שיחי' קויפמן

"אף על פי שחטא ישראל הוא" 
– ביכולת לחטוא

בלקו"ש12  במ"א  המבואר  ע"פ  י"ל  עוד 
בשלימות,  תמיד  ישראל  של  העצם  שהיות 
רצון  הוא הוא הטעם לכך שבפעולתו היפך 
ה' ישנו חטא, שמשמעותו האמיתית – פגם 

בעליונים13. 

ועפ"ז יש לפרש: "ישראל אע"פ שחטא" – 
הרי בפעולה זו גופא נראה ש"ישראל הוא". 

ודו"ק.
הת' שניאור זלמן שיחי' רסקין                                                            

ח"ב ע' 384.
11( הל' גירושין ספ"ב.

12( ח"ד ע' 1209. ח"ו ע' 285.
13( “וזה אינו שייך באו"ה, כי אין להם שום ערך 
ושייכות כלל וכלל להקב"ה" )ח"ו שם(. ולהעיר ממה 
שביאר בכ"מ )ח"ה עמ' 175. ובכ"מ(, אמאי לא מצינו 
בבחי'  שזהו  מיתה,  שאינו  עונש  ב"נ  את  שיענשו 
תוצאה בלבד ממעשיהם. מאחר ומצוותיו מהווים את 
תכליתו של הב"נ, ומרגע שאינו מממש את תכליתו 

– אבדה זכות קיומו. והדברים מתאימים, ואכמ"ל. 
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איסור ריבית במחזיר חובו 
בשביעית

בחובת  גדול  יסוד  אד"ש  מחדש  בלקו"ש1 
שמיטת כספים בשביעית: האיסור "לא יגוש" 
מופנה כלפי המלווה בלבד. על המלווה מוטל 
שלא לתבוע חובו, אך בנוגע לכסף ההלוואה 
הלווה  על  אין שום שינוי – השעבוד  עצמו 

חל כמקדם. 

חוב  "המחזיר  חכמים2  אמרו  שלכן 
היינו,  הימנו".  נוחה  חכמים  רוח  בשביעית 
סו"ס  זו,  מהשבה  פטרתו  שהתורה  דאע"פ 
כיון שהכסף משועבד למלוה, בהשבתו הוא 

מניח את דעתם של חכמים.

לחידוש זה בפירוש דברי המשנה רגליים 
להלכה למעשה3: באם אכן כסף זה משועבד 
והרוצה  ריבית  דיני  עליו  יחולו   – למלוה 
שלא  לחוש  לו  יש  בשביעית  חובו  להחזיר 

להוסיף על כסף המלוה4. וק"ל. 
הת' אלתר יחיאל שיחי' הלפרן

הערה חשובה בהדרן זה

אחד מהרעיונות הבולטים בהדרן זה הוא 
המקיים  "כל  מחז"ל  במשמעות  הרבי  דברי 

1( חי"ז עמ' 289 ואילך - הדרן על מסכת שביעית.
2( שביעית בסופה.

במשנה  המפורשת  הנפק"מ  מלבד  היינו   )3
שהרוצה לרצות את חכמים ישיב חובו בשביעית. 

כסף  אין משום השבת  בהשבתו  באם  4( משא"כ 
עמו  שגמל  הטובה  על  'תשלום'  רק  אלא  המלוה 

המלוה, פשוט שאין כאן סרך ריבית שמדאורייתא.

אדם  הימנו".  נוחה  חכמים  רוח  דברו  את 
שנתן מילתו לחבירו שימכור לו חפץ, ועמד 
בדיבורו – על אף שהדין נותן שכל עוד לא 
נעשה קנין בגוף החפץ ביכלתו לחזור בו – 

"רוח חכמים נוחה הימנו". 

הנגרם  רוח  שהנחת  מתבאר,  בשיחה 
כתוצאה ממעשה זה אצל חכמים, יסודו בכך 
שהחפץ מגיע למקומו הראוי לו5. שאמירתו 

שיקבל  החפץ  על  פועלת  המוכר  של  זו 
שייכות לקונה. 

והנה, עוד קודם שנבין טיבה של שייכות 
זו מהי, הדבר ברור שאין זו בעלות שלימה6, 
שהרי לא אשתמיט בשום מקום חידוש דבר 
נעשה  מוכר  של  בדיבורו  כבר  אשר  לומר 
לא  עוד  שכל  )אלא  ללוקח  משועבד  החפץ 
לחזור  המוכר  יכול  המקח  את  הלוקח  משך 
בו מהמכירה( )!( ובאמת דייק אד"ש בלשונו 
"די מיטלטלין הָאבן בַאקומען ַא שייכות7 צום 
קונה" היינו שמקבלים שייכות, ולא שייכים 

ממש8.
הת' לוי יצחק הכהן שיחי' שטיינברגר

5( לבד המעלה שבעצם הקיום שאדם מקיים את 
שיוצא מפיו. 

כספים  בנוגע לשמיטת  בשיחה  ע"ד שנתבאר   )6
בשביעית שהשעבוד על כסף ההלוואה לא נשמט כל 
ולתבוע  ליגוש  שלא  מוטל  המלוה  שעל  ורק  עיקר, 

החוב.
7( הדגש אינו במקור.

ללה"ק.  שתורגמו  במהדורות  הלשון  כפי   )8
ומצוה לומר דבר הנשמע.
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לענין עדות

הרגוצ'ובי(1  )בשם  אד"ש  חקירת  ידועה 
בדבר סימני בהמה2 טהורה אם הם שגורמים 
המבררים  סימנים  אלא  שאינם  או  הטהרה, 
אחרות  מסיבות  נובעת  הבהמה  שטהרת   –
אילו  לידע  וכדי  לנו(,  ידועות  )שאינם 
סימנים  בתורתו  הקב"ה  לנו  מסר  טהורות, 

שבאמצעותם ניתן לברר.

איתא בגמ'3 גבי שתי כתות עדים שהעידו 
שערה  ראתה  זו  נערות,  סימני  על  שניהם 
וזו ראתה שניה, שאין מקבלין עדותן,  אחת 
עדים  שנים  פי  "על  אמרה  והתורה  הואיל 

יקום דבר" – "דבר ולא חצי דבר". 

משום  דזהו  כתב  מקובצת4  ובשיטה 
בעדי  אבל  הגדלות5.  הן  עצמן  שהשערות 
מקצת  על  אחת  כל  שהעידו  שנים  ג'  חזקת 
החזקה  שאין  משום  עדותן,  מקבלין  מהזמן 
של  בבעלותו  שהשדה  המברר  סימן  אלא 

המחזיק בה, ולא מיקרי "חצי דבר".

דידן,  בחקירה  גם  לומר  יש  זה  ולפי 
אודות סימני כשרות. בהמה שנגממו סימניה 
והגיעו שתי כתות עדים, הללו אומרים שחזו 

1( ראה צפנת פענח על הרמב"ם ריש הל' מאכלות 
אסורות – הובא בלקוטי שיחות ח"א עמ' 222, עיי"ש 

בכ"ז בארוכה.
2( והוא הדין לדגים.

3( ב"ב נו, ב.
4( על אתר.

“חצי  משמעה  אחת  ושערה  ה"דבר".  היינו   )5
דבר".

בפרסותיה ושסע שלה, והללו מעידים שחזו 
בה מעלה גרה:

באם הסימנים הם שגורמים את הטהרה, 
הסימנים  באם  משא"כ  עדותן6.  לקבל  אין 

אינם אלא בירור.
הת' אוריה שיחי' סלברמן

סימני בהמה – אסופה או יחידה 
אחת?

את  המברר  סימן  שבין  לההבדל  בנוגע 
במ"א7,  אד"ש  ביאר  לו  הגורם  לסימן  הדבר 
מסתבר  בירור  אלא  אינו  והסימן  דבמידה 
לומר שגם כשישנם כמה סימנים הם מהווים 

יחידה אחת, להיותם 'מבררים' ענין אחד.

משא"כ באם הסימנים גורמים את מציאות 
הדבר, כל סימן מהווה ענין בפני עצמו הגורם 
פרט אחר בהדבר הנרצה אשר יחד הם בונים 

מציאות שלימה. 

נפק"מ  למדים  נמצינו  זה  לביאור  והנה, 
נוספת בחקירה שמביא אד"ש בכ"מ גבי סימני 
כשרות בבהמות אם הם גורמים הכשרות או 

רק מבררים אותה.

חלק  אלא  נושאות  שאינם  בהמות  ישנם 
זה  מסוג  לבהמות  האם  הכשרות8.  מסימני 

סוף   – באיסורין  נאמן  אחד  שעד  פי  על  ואף   )6
סוף כשמקבלין העדות על פי שנים, גזרה תורה שלא 
יהא זה באופן של “חצי דבר". כן נראה לומר וצריך 

עוד עיון בזה.
7( לקו"ש ח"ל ע' 64.

8( פירטם הכתוב ויקרא יא.
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ישנה עדיפות על פני אותם שאין להם סימן 
כלל. 

הכשרות  גורמים  דהסימנים  נאמר  באם 
אכילת  תורה  התירה  בו  שבנדון  ייתכן 
נבילות כגון שאין לו מה יאכל כ"א זה והוי 

פיקוח נפש, עדיפא ליה לאכול אותן בהמות 
באם  משא"כ  עכ"פ.  אחד  סימן  הנושאות 

הסימנים רק מבררים, ופשוט.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.
הת' יוסף יצחק שיחי' אשכנזי
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קיום האבות מצוות שמציאותם 
נתחדשה במ"ת

בלקו"ש1  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שאלת  ידועה 
יעקב  נשא  )לשיטת רש"י על התורה(  כיצד 
אבינו ארבע אחיות2, והרי "האבות קיימו את 

כל התורה עד שלא ניתנה"3? 

ובהערה שם: "לכאורה הי' אפשר לתרץ, 
שד' האמהות היו אחיות רק מן האב ולא מן 
ובמילא לא היו אחיות כלל עפ"י דין,  האם, 
כי "אין אבות לב"נ"4, ולכן אי"ז שייך ל"תרי"ג 
כל  האבות  שקיימו  מה  כי  שמרתי",  מצות 
בנוגע  דווקא  הוא  ניתנה  שלא  עד  התורה 
לציוויים )שמציאות כזו שלאחרי מ"ת היתה 

אסורה, נמנעו מזה האבות אף שלא נצטוו(, 
דאחיות  המציאות  שכל  בנדו"ד,  משא"כ 
מ"ת  ומקודם  מ"ת  לאחרי  נתחדשה  האב  מן 
לא  תורנית(,  )במציאות  כלל  אחיות  היו  לא 

הוצרך יעקב להחמיר ע"ע בזה".

תירוץ זה נדחה בדבריו בשלושה אופנים, 
)האם  הנ"ל  "החילוק  שבהם:  והשלישי 
נתחדש במ"ת רק הציווי, או – גם המציאות 
)תורנית( והשייכות( אינו פשוט כ"כ עד שבן 

1( חלק ה' עמ' 141 ואילך.
2( היינו שתי זוגות של אחיות. ראה פרש"י ויצא 

לא, נ שבלהה וזלפה היו בנותיו של לבן.
3( במשנה קידושין סב, א; יומא כח, ב. והוא גם 
לב,  )וישלח  ברש"י  כמפורש  מקרא  של  פשוטו  ע"פ 
ה( בנוגע ליעקב )וראה ברש"י תולדות כו, ה בנוגע 

לאברהם(.
4( רש"י וירא כ, יב.

ע"ז  רמז  כל  מבלי  מעצמו  יבינו  למקרא  ה' 
בפרש"י".

אבל בלקו"ש חלק ל'5, שהסיבה לשמה לא 
הינה  נשותיהם  האבות  )בפשש"מ(  קידשו 
בקידושין  היה  לא  תורה  מתן  וקודם  מאחר 
דקידושין  המציאות  כל  שהרי  תועלת,  שום 

נתחדשה בעת מ"ת6.

של  פשוטו  ע"פ  שגם  לומר,  "ויש  ושם: 
הובא  לא  זה  שענין  דאף   – הוא  כן  מקרא 
בלימוד   – )היינו  על התורה7  רש"י  בפירוש 
פירושי  שאין  כמ"פ  נת'  וכבר  הפשט(,  ע"ד 
עם  להתאים  מוכרחים  התורה  על  רש"י 
רש"י  כי  שבתורה,  ההלכה  בחלק  המבואר 
לא בא פירושו אלא לפרש פשוטו של מקרא8 
הוא  אירוסין(  לגדר  )בנוגע  זה  ענין  הרי   –
ע"ד  הלימוד  בדרך  )גם  שבסברא  מילתא 

הפשט(". 

שיש   – זו  דסברא  הדברים,  מפורשים 
במ"ת,  נתחדש  שהציווי  מצוות  בין  לחלק 
לאלו שמ"ת חידש את עצם היותם – מובן אף 
משנתבאר  ממש  היפך   – למקרא  חמש  לבן 

למעלה? 

אחיות  בפשיטות:  החילוק  לבאר  ויש 
עוד  שהייתה  גשמית  מציאות  זו  האב,  מן 
בהגדרת  הינו  מ"ת  של  חידושו  מ"ת,  קודם 

5( עמ' 243 ואילך.
6( נתבאר שם בארוכה.

7( וראה רש"י קדושים כ, י: "למדנו שאין קידושין 
לעו"כ".

8( רש"י בפירושו כמ"פ )בראשית ג, ח. שם כד. 
ועוד(.
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המציאות – שיש לברר כיצד מגדירה התורה 
את מציאות זו. מעתה, לחלק ולומר שקודם 
זו  מציאות  את  מגדירה  התורה  אין  מ"ת 
כאחיות ולאחר מ"ת כן, אינו מובן מעצמו על 
ללא  ברש"י  כן  לפרש  אין  לכן,  פשש"מ.  פי 

רמז עכ"פ על זה בדבריו.

לא  כלל  קידושין  מציאות  זאת,  לעומת 
הייתה קודם שניתנה תורה, שהרי במציאות 
העולם אין מושג כזה קניית אישה לנישואין. 
חמש  לבן  ומובנת  היא,  קוטבית  זו  חלוקה 

למקרא. וק"ל.
הת' יששכר מאיר שמואל שיחי' רייכמן

המשך להנ"ל

בגוף דחייתו של אד"ש דאי אפשר להעמיס 
של  בפירושו  לדין  מציאות  שבין  החילוק 
רש"י מבלי שימצא בדבריו רמז על זה, אינו 
מובן: אמנם יש להסיק שאין זו כוונת רש"י 
בדבריו, אך הא גופא קשיא: מדוע רש"י לא 
הסב את תשומת לבו של הבן חמש למקרא 

לחילוק זה9? 

ואוי"ל הביאור בזה – לפשוטו של מקרא:

תורה  אסרה  מ"ת  שלאחר  ומצינו  מאחר 
לבני ישראל לישא אחיות מן האב, מוכרחים 
לומר10 שבהגדרת התורה הן אחיות, גם קודם 

מדי  דקה  זו  חלוקה  דאה"נ  י"ל  שבדוחק  ואף   )9
להשגתו של בן החמש, הנה ברובא דרובא לא מצינו 
אך  פירוש  על  יוותר  שרש"י  הרבי(  של  )בשיחותיו 
מצד דקותו שאינה בערך השגתו של בן החמש )ובד"כ 

ענין בין חמש למקרא משמעו בידע ולא בחריפות(.
יש  במ"ת  שנתחדשו  מציאויות  שישנם  ואף   )10
כאן  הקודמת(,  הע'  עיין   – קידושין  )בדוגמת  מאין 
)כשליחות,  מעיקרה  תורנית  במציאות  המדובר  אין 
למציאות  תורנית  הגדרה  )רק(  אלא  וכיו"ב(  מנין 
בעולם )אחוה(. הגדרה מסוג זה לאחר מ"ת מכריחה 

מ"ת11. וזה שהתירה תורה לישא אחיותיהם 
מציאות12.  ולא  מהיתר  יותר  אינו  האב,  מן 
להחמיר  מקום  ישנו  מ"ת  קודם  גם  ממילא 

בנשיאת אחיות מן האב13.
הת' מנחם מענדל אורי שיחי' ברעם

קידושין קודם מ"ת

בלקו"ש14 מאריך הרבי לבאר דהיות שכל 
נתחדשה   – המושג  עצם   – קידושין  הווית 
נשותיהם,  האבות  קידשו  לא  מ"ת,  בשעת 
תועלת.  כל  אין  מ"ת  קודם  בקידושין  שהרי 

וכן הוא גם לפשוטו של מקרא.

משה  נשא  איך  בתרצו  אחר15  במקום  אך 
מדברי  ביאר  )גיורת(  ציפורה  את  )כהן( 
המשנה16 "אירס את האלמנה ונתמנה להיות 
את  נשא  שמשה  שכיון  יכנוס",  גדול  כהן 

ציפורה בהיתר17 שוב אינו צריך לגרשה. 

ומפורש יוצא, דקידושי משה את ציפורה 
קודם מ"ת הינם קידושין גמורים18. 

שבמציאות היה זה אף קודם מ"ת.
11( שהרי האיסור הוא מטעם עצם היותה אחות. 
מציאות  ישנה  יהודי  שאצל  מכך  מ"ת:  לאחר  ועד"ז 
שבהגדרת  להסיק  מוכרח   – האב  מן  אחיות  של 

הדברים כן הוא בב"נ.

לעניין  לדחוק  יש  לב"נ"  אבות  "אין  ולשון   )12
התורנית.  המציאות  הגדרת  לעניין  ולא  הדינים 
ההלכה  דרך  בין  בזה  לחלק  יש  ואולי  צ"ע.  ועדיין 

לפשש"מ.
13( וצ"ע אם לפ"ז יכול וצריך ב"נ כיום להחמיר 

על עצמו בזה. ועכ"פ לפשש"מ.
14( ח"ל עמ' 241 ואילך.

15( לקו"ש חח"י עמ' 285 ואילך.
16( יבמות סא, א.

17( קודם עלותו במעלות הכהונה.
)ב"ב  הגמ'  מאמר  עם  זה  לקשר  יש  ואולי   )18
דבר  הוא  שלכאו'  יוכבד,  את  קידש  דעמרם  ב(  לד, 
מן  )אחותו  עמרם  של  דודתו  היתה  יוכבד  פלא: 
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האב( וערוות אחות אביו שייך לחייבי כריתות שאין 
קידושין תופסין בהן?

המהרש"א על אתר תירץ "כי עדיין לא נאסר לו 
אז דודתו והיו לו קדושין תופסין בה" עכ"ל. ולכאורה 
היה  לא  באם  נפשך,  דממאי  עיון,  צריכים  דבריו 
בנישואי אחות מן האב איסור כרת גם קידושין לא 

היה?
דודתו  שנשא  דעמרם  "והא  יומא  ובמהרש"א 
נראה דלק"מ דע"פ רוח הקודש עשה כן שנשא דבר 
בנבואה  מתחלה  ידעו  כי  ליאסר  התורה  שעתידה 

והסתירה ברורה19.

בביאור     הלומדים  הצעת  לשמוע  ואשמח 
שאלה זו.

הנ"ל

שתלד בן המושיע". ועצ"ע לענין הלכה. והוא עצמו 

כתב זה בחידושי אגדות )הובא בלקוטי שיחות חי"ט 
עמ' 215(.

19( ואף שסתירה זו ברורה היא, וברי לי שקדמוני 
רבים, אעפ"כ לא מצאתי מי שידבר בזה.
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איך תתכן עדות בעיר הנידחת? 

“ומכין  הנידחת כתב הרמב"ם1:  עיר  בדין 
את כל נפש אדם אשר בה לפי חרב טף ונשים 
אם הודחה כולה. ואם נמצאו העובדים רובה 
לפי  עובדים  של  ונשים  הטף  כל  את  מכים 

חרב".

והקשה במנחת חינוך2, גמ' היא בפסחים3: 
“עדות שאי אתה יכול להזימה לא הוי עדות". 
הנידחת  עיר  עשיית  תצוייר  איך  מעתה, 

בשעה שלא ניתן להעיד עליה?;

זוממין  עדים  על  תורה  שהטילה  העונש 
לאחיו"4,  לעשות  זמם  כאשר  לו  “ועשו  הוא 
והלא את דינה של עיר הנידחת )כאשר זמם( 
– הריגת נשיו וטפו של המודח – לא יוכלו 
אתה  שאי  “עדות  הוי  ושוב  בעדים5,  לממש 
יכול להזימה" ואינה מתקבלת, נמצא דין עיר 
הנידחת בטל – דלא משכחת עדות כשירה? 

עד כאן קושייתו דהמנ"ח.

בלקוטי שיחות6 מבאר כ"ק אד"ש שענישת 
בני עיר הנידחת אינה חלה על כל אחד מבני 
העיר  יושבי  כל  על  כ"א  עצמו,  בפני  העיר 
או  כולה  ע"י שהודחה העיר  כלומר,  כאחד. 

כבר  חדשה:  מציאות  להיות  נהפכו  רובה, 
אינם אסופת יחידים שגרים בעיר אחת, אלא 

1( עבודה זרה פ"ד ה"ו.
2( מצווה תסד, אות כא.

3( יב, א.
4( דברים יט, יט.

5( כדאמרינן בגמ' שם “לו ולא )לאשתו ו(לזרעו".
6( חלק ט' עמ' 109.

“יושבי   – אחת7  ציבורית  יחידה  נעשו  הם 
העיר"8.

את  עונשין   – שם  מבאר   – זה  מטעם 
כל  נטלו  שלא  אף  על  המודח  של  משפחתו 
חלק בע"ז של אביהם, כיון שמיתת משפחת 
בענשו9,  החמרה  או  הרחבה  אינה  המודח 
נראית  כך   – העונש  מאופי  תוצאה  זו  אלא 

מיתה של מי שנדון בתורת כלל ולא כפרט. 

להוחיל  זממו  שהעדים  לענייננו,  ומכאן 
ענין  ואין להם  דין עיר הנדחת10,  “אחיו"  על 

שמבאר  שם  שיחות  בלקוטי  בארוכה  וראה   )7
דין  להסיר  מועלת תשובה  כיצד  זה  יסוד  באמצעות 

עיר הנידחת, עיי"ש.
8( דברים יג, טז.

9( כמו שרצו לבאר כמה מנ"כ הרמב"ם, עיי"ש.
10( ישנם שני אופנים להבין דבר התורה “כאשר 
זמם": א( עדים שזממו לענוש חברם בעונש מלקות, 
זאת  שעשו  אלא  שיקבל.  המכות  בעצם  הוא  רצונם 
בערמה – דרך ב"ד. ב( רצונם הוא להוחיל עליו דין 
מלקות )כבפנים(. וכן עולה ממש"כ הגר"ח מבריסק 
)חידושי ר' חיים הלוי מבריסק על הלכות עדות, פ"כ 
הל"ב( בביאור ההלכה 'הרגו )במזימתן(– אין נהרגין' 
כאשר  ולא  זמם  כאשר   – זמם  כאשר  לו  )“ועשו 
עשה"(, מה שאין כן אם 'לקו – לוקין'. דלכאורה מה 

טעם להבדיל ביניהם? 
)להעיר מטעם הרמב"ן להא ד'הרגו אין נהרגין', 
כיון שאם צלחה מזימתן להרגו מסתמא שמן השמים 
סיבבו זאת ואין זה מתייחס למזימת העדים )והצפע"נ 
מאגה"ק  וצע"ק  רוחני"(.  “טעם  דזהו  זה  על  כתב 

סכ"ה. ומובן שטעם זה ישנו גם בנוגע למלקות(.
על  להוחיל  היתה  העדים  של  מזימתן  וביאר: 
חברם דין מלקות, משכך, לאחר שהזימום שוב הרי זה 
כאילו מעולם לא הופק זממם, שהרי לאחר שנתבאר 
מכות  אלא  כאן  אין  שוב   – בטעות  היתה  דהכאתו 
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כפרט  אלא  לכשעצמם  משפחתו  בענישת 
להזימם11  ניתן  שלמעשה  הרי  א"כ  בדינו. 

וליתא לקושיית המנ"ח.
הת' מנחם מענדל שיחי' פריימן

ביאור באופן אחר

בדרך נוספת נראה לחדש, דבעיר הנידחת 
והוא בהקדים  זמם12.  אין כלל הדין דכאשר 
העונש  אשר  ביאורים13  הקובץ  שביאר  מה 
העונש  אותו  של  גלגול  הוא  הזמה  דעדי 
לזה  סימוכין  הדין.  בעל  על  שזממו  עצמו 
בדעת רבנן14 הסוברים שעדים זוממין שזממו 
בתורת  תשלומם   – והוזמו  ממון  להוציא 

ממון ולא קנס. 

ולכאו' קשה, דכלל הוא: “כל המשלם יתר 
מה  על  יתר  לך  ואין  קנס,  הוא  שהזיק  על 

בעלמא, והרי עדיין “כאשר זמם ולא כאשר עשה". 
ועכ"פ מדבריו מוכח שמזימת העדים בדין מלקות 

ולא מכות בעלמא.
להמיתו  אחד  על  עדים  שהעידו  בנדון  וע"ד   )11
על  שתצטער  רחבה  משפחה  זה  ולאדם  בב"ד, 
על  ומי שיצטער  כלל משפחה  אין  ולעדים  הריגתו, 
הריגתם. דודאי שלא נאמר דליהוי “עדות שאי אתה 

יכול להזימה".
12( בשונה מן הביאור שלמעלה, בו נתבאר כיצד 
הזוממין  העדים  את  לענוש  ניתן  הנידחת  בעיר  גם 
הנידחת  דבעיר  יתבאר  כאן   – זמם"  “כאשר  בתורת 

אין נחוץ דין דכאשר זמם.
13( להר"א וואסרמן. עמ"ס מכות, אות ח'.

14( החולקים על ר"מ. ראה כתובות לב, א בתוס' 
ד"ה 'דאין לוקה ומשלם'.

שהזיק מזה שלא הזיק כלל ומשלם"15, ואיך 
תשלום זה הינו בתורת ממון בעוד שלמעשה 

לא הזיקו העדים כלל?

אלא הביאור הוא כנ"ל, “ועשיתם לו כאשר 
כמשמעו:  פשוטו   – לאחיו"  לעשות  זמם 
התורה העתיקה את העונש מן הנדון לעדים 
על  שנגמר  גופא  חיוב  אותו  שהזימוהו. 
עובר לעדים כמות שהוא. ומאחר  “אחיו" – 
עונשם  אף  ממון16,  בתורת  נתחייב  ו"אחיו" 

הינו בתורת ממון. 

עיר  בדין  אד"ש  דכ"ק  הביאור  פי  ועל 
העיר  בני  על  החל  עונש  שהוא   – הנדחת 
כציבור ולא יחידים – מובן, שעונש זה ממש 
טבעו  שמעצם  יחיד,  על  לחול  יכול  אינו 

מותאם הוא לציבור.

בהם  במקרים  אשר  התוס'17  כתבו  והנה, 
זממו,  כאשר  העדים  לענוש  כלל  שייך  לא 
“כאשר  דווקא  שיהיה  ציוותה  לא  התורה 

יכול  אתה  שאי  “עדות  שדין  היינו,  זמם". 
להזימה" אינו חל אלא כשהעדים בגדר הזמה 
)ורק שחסר בהפועל( משא"כ כשאין העדות 

בגדר הזמה כלל.

ועד"ז בנדו"ד – שעצם הרעיון לענוש זוג 
עדים בעונש ציבורי מושלל מעיקרו.

הנ"ל

15( ראה משנה כתובות פ"ג, מ"ט. גמ' ב"ק טו, ב.
16( ואף כשזממו לחייבו קנס, מרגע הטלת הקנס 
וזהו  ב"ד  כלפי  ממוני  לחיוב  התשלום  הופך  בפועל 

החיוב המתגלגל על העדים.
17( מכות ב, א ד"ה מעידין הא'.
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תירוץ קושיית השאגת אריה על 
הרמב"ם

דאין  כלאים  הל'  בסוף  הרמב"ם  כתב 
הכהנים רשאים ללבוש בגדיהם שלא בשעת 
והשיג  "מפני האבנט שהוא כלאים".  עבודה 
על זה הראב"ד1 מהא דאמרו בגמ'2 "במקדש 

אפילו שלא בשעת עבודה מותר".

הראב"ד:  השגת  לקיים  כתב  השאג"א3 
עשה  מדין  אלא  במקדש  כלאים  הותרו  לא 
דוחה  העשה  שאין  הוא  וכלל  ל"ת4.  דוחה 
מקיים  לאו  דמיעקר  כש"בעידנא  אלא 
"מקיים  אינו  ובלבישת האבנט עדיין  עשה". 
אלא  ללבשו.  לו  הותר  מאין  וא"כ  עשה", 
ע"כ כהראב"ד דבבגדי כהונה כלל לא נאמר 

איסור כלאים5.

והוא  הנ"ל.  יקשה  לא  דלהרמב"ם  ונראה 
ע"פ דברי הרבי בלקו"ש6 שם דכתב7 דכוונת 
הרמב"ם היא שהמצוות עשה דלבישת בגדים 
איסור  את  דוחה  אשר  היא  עבודה  לצורך 
דמיעקר  דבעידנא  ונמצא  שבאבנט.  כלאים 

לאו מקיים עשה, ופשוט.
הת' השליח מנחם מענדל שיחי' נחשון

1( הל' כלאים שם. ועד"ז השיג בהל' כלי המקדש 
שם – “כל היום מותר במקדש".

2( יומא סט, א.
3( ס"ל.

4( עכ"פ כך למד השאג"א בדברי הרמב"ם.
5( ראה לקו"ש חל"ו 153 ואילך.

6( שם הע' 12.
שאינו  ודאי  והשאג"א  מפרשים'.  'כמה  בשם   )7

למד כן.

באופן אחר

שהקשה  את  לתרץ  דרך  עוד  נראית 
השאג"א על הרמב"ם: 

בלקו"ש שם8: "שזהו גם תוכן ענין האבנט 
משום  הוא  ענינו  עיקר  דכל  כהונה,  בבגדי 
בגדי  דשאר  ישראל".  אלקיך  לקראת  "הכון 
כהונה הם לבושים ובגדים לכסות את האדם 
שנעשו  אלא  בגדים(  של  הרגיל  )כתפקידם 
להיותם  ולתפארת"9,  "לכבוד  מיוחד  באופן 
משא"כ   .  . הכהונה  לעבודת  קודש  בגדי 
העניין  הוא  ותפקידו  עניינו  עיקר  האבנט 
ד"הכון לקראת אלוקיך ישראל" . . כפשטות 
ענין האבנט שמורה על גמר לבישת הבגדים, 

ומוכנים לעשיית העבודה.

הרמב"ם  בשיטת  ננקוט  אם  שאף  ונמצא, 
דעבודת  העשה  הוא  הלאו  שדוחה  שהעשה 
האבנט  לבישת  תקשה  לא  מ"מ  הכהונה10, 
שקודם העבודה מאחר וכל ענינו הוא "הכון 

לקראת אלקיך ישראל", "הכנה לעבודה". 

ובעצם חגירת האבנט נמצא הכהן מקיים 
מיקרי  ושפיר  הכהונה11.  עבודת  מצוות 

"בעידנא דמקיים עשה".
הת' יעקב שיחי' פישר

8( עמ' 155.
9( שמות כח, מ.

10( ודלא כה'כמה מפרשים' שבהערה הקודמת.
11( אף שבהשיחה מפורש שהוא “הכנה לעבודה". 
עניינו – הכנה לעבודה – גם  כל  וזהו  אלא שמאחר 
בזה ישנו לקיום מצוות עבודת הכהונה. וראה הערה 

23 ו33 שם. ועצ"ע.



98

ריבוי הכמות – בה'כיעור' 
בלבד ולא באיסור גזילה

המדרש  בלימוד  אד"ש1  שיטת  ידועה 
התמוה עה"פ “אמרי נא אחותי את" – “מכאן 

ששוחטין לחולה בשבת".

לשיטת אד"ש ביאור המדרש נעוץ במילה 
מאכילין  ואין  דייקא  שוחטין   – “שוחטין" 

אותו נבילה.

היתירה  החומרא  אף  שעל  משום  זאת 
 – במיתה3  שהוא   – שבת2  באיסור  שישנה 
איסור  מעשה  שהוא  לחולה  לשחוט  מוטב 
אחד, מאשר להאכילו נבילה שבזה עובר על 

כל כזית וכזית שאוכל.

ומטעם זה4 ביקש אברהם משרה שתתחזה 
יעדיפו  שהמצריים  שידע  משום  לאחותו, 
במעשה  שפ"ד  על  עוברים  שבזה   – להרגו 
אחד, מאשר לבוא עליה בעוד אברהם קיים 

– בזה יעברו על כל ביאה וביאה.

עד כאן פשר השוואת המדרש את הפסוק 
“אמרי נא אחותי את" – לההלכה “ששוחטין 

לחולה בשבת".

ומקשה בזה אד"ש שם:

סו"ס בהסיפור דאברהם, הנידון הוא שני 
איסורי מיתה – שפ"ד אל מול ג"ע.

1( אג"ק ח"ב עמ' קפא ואילך. וראה בהנסמן שם.
2( לשחוט לחולה בשבת. 

3( משא"כ נבילה שהוא לאו בלבד.
ע"ד  אלא  זה  טעם  שאין  באגרת  עיי"ש   )4

ה'לחדודי' בלבד ואינו עונה לפשוטו של מקרא.

איך ניתן ללמוד “מכאן" לחולה בשבת בו 
איסור שבת במיתה ואכילת נבילה אינה אלא 

לאו. 

ליתר ביאור: מדברי אברהם למדנו שישנה 
עובר  שאדם  האיסורים  לכמות  גם  חשיבות 
לאיכות  רק  ולא  נבילה(  באכילת  כזית  )כל 

האיסור.

אך מנא לן שהכמות מכריעה את האיכות? 
שהאיכות היתירה שיש באיסור שבת אין בה 

כדי להכריע את ריבוי הכמות?

בדברי אד"ש שתי תשובות בדבר. והשניה 
שבהן:

“דאם היו המצרים לוקחים אותה בחזקה 
ולא היה יכול למנוע אותם מזה הרי זה בגדר 
יאוש וכדין לסטים )ב"ק קיד, א( וי"ל שעי"ז 
מתגרשת, כי בבן נח אין להם גירושין בכתב 
מלכים  )רמב"ם  מזה  זה  שפורשין  ע"י  אלא 
פ"ט ה"ח( וא"כ שוב לא הוי אשת איש אלא 

שמכוער הדבר כו' וכנ"ל".

עמדה  המצריים  ובפני  מאחר  היינו, 
אברהם,  מידי  שרה  את  לגזול  האפשרות 
אברהם,  את  להרוג  בוחרים  היו  ואעפ"כ 

שפיר מוכח דריבוי הכמות מכריע האיכות.

מרישא  סתירה  בדברים  יש  ולכאורה, 
לסיפא: באם בפרישת אברהם משרה )שע"י 
אין  שוב  כן  אם  גירושין,  משום  יש  יאוש( 
"גזילת"  של  אחד  עבירה  מעשה  אלא  כאן 
בבעילתה  אין  כבר  ואילך  זה  ומרגע  שרה, 
יצאה  כבר  שהרי  עבירה,  שום  המצרים  ע"י 

מרשות אברהם?

מכאן ששוחטין לחולה 
בשבת
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מעשה  מהווה  גזילתם  דאה"נ  י"ל  בדוחק 
אחד אך ה'כיעור' שבמעשה הגזילה מתייחס 

לכל בעילה ובעילה5. 

ואם כנים הדברים, הרי שההוכחה מכאן 
הכמות  ריבוי  דאפילו  שבעתיים,  גדלה 
כשהאיכות קלושה ביותר )כבנדו"ד שאין זה 

אלא 'כיעור'( מכריע ריבוי האיכות.
הת' שניאור זלמן שיחי' דרור לבנון

רציחה – ריבוי האיכות

האיגרת,  בתוכן  להקשות  יש  עוד 
שמהדברים עולה כי באיסור שפיכות דמים 
 – מועטה  הכמות  בעוד  מרובה  האיכות 

מעשה איסור אחד של שפיכות דמים.

ולכאורה, יש להקשות מהמבואר בתורתו 
יסודו  לרצוח  שהאיסור  ד)כיון  אד"ש6  של 
איסור  מת(  החי  היות   – הנפעל  בהדבר 
בזה  גם  כן  ואם  נמשך7,  איסור  הוא  רציחה 

שבגזילה  הכיעור  דומה  דאינו  פשיטא  שהרי   )5
הביאה  ביאה.  שלאחריה  שבגזילה  להכיעור  סתם 

שלאחרי מוסיפה כיעור במעשה הגזילה עצמו.
6( ראה לקו"ש חכ"ד עמ' 111 הע' 74 )ושם הובא 

זה בשם הרגצ'ובי(.
הערי  ישמשו  דלעת"ל  מבאר  שבזה  עיי"ש   )7

ריבוי   – מזו  ויתרה  הכמות,  ריבוי  ישנה 
עצום8? 

בריבוי  היא  דהקפידא  לתרץ  מקום  ואין 
בחומרת  דנים  כאן  דהרי  שבמעשה9, 
כאילו  הרוצח  חשוב  זה  ולענין  העבירות 

מעשהו מתחדש בכל רגע ורגע.

כזה  מסוג  דריבוי  לומר,  נראה  שלכן 
שהרי  איכותי.  ריבוי  כ"א  כמותי  ריבוי  אינו 
משמעה  שברציחה  דההמשכיות  לומר  אין 
איסור שמתחדש בכל רגע יש מאין, אלא זהו 
בבחי' 'חידוש הישנות' – האיסור החד פעמי 
להימשך  איכותו  גדלה  הרציחה  שבמעשה 

על כל זמן מיתת הנרצח.

גדולה  האיכות  בו  במקום  דאף  ונמצא, 
ביותר )כברציחה(, מכריע ריבוי הכמות את 

האיכות.
הנ"ל

מקלט מקלט לרוצחים שבזמן הגלות. דאף אם נאמר 
יוכרח  הערים  לכשיבנו  מקלט,  ערי  דין  אין  דבזה"ז 
שנמשך  החטא  מפאת  מקלטו  לעיר  לגלות  הרוצח 

לזמן הזה. 
8( עד שיחיו המתים.

9( וברציחה המעשה הינו חד פעמי. 





הערות
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אד"ש1  כ"ק  שייסד  ה"לשיטתייהו"  ידוע 
הלל  ובית  שמאי  בית  ממחלוקות  בכו"כ 
במרחבי הש"ס, דבית שמאי אזלינן בתר בכח 

ובית הלל אזלינן בתר בפועל.

של  בספרו  כבר  נמצא  זה  "לשיטתייהו" 
הביא  ושם  האוצר".  "בית  ענגיל  ר"י  הגאון 
הלל  ובית  שמאי  בית  מחלוקת  היתר(  )בין 
יד  לשלוח  "החושב  מציעא2:  בבא  במסכת 
ובית  חייב,  אומרים  שמאי  בית   – בפקדון 

הלל אומרים אינו חייב עד שישלח בו יד". 

שיטתם  לכאורה  בולטת  זו  במחלוקת 
הכללית דב"ש וב"ה – דלבית שמאי מספקת 
ולעומתם  מחשבה,  היינו  שבכח,  יד  שליחת 
ב"ה אינם מתחשבים במציאות שאינה נוכחת 
מובן  במלא  יד  שליחות   – ממש  בפועל 

המילה.

מלהביא  אד"ש  כ"ק  נמנע  זאת,  למרות 
שאמרו  "ממה  בהטעימו3:  זו,  מחלוקת 
בירושלמי )שבועות רפ"ח( "בעומדת ברה"ר 
דברי  משך  שלא  עד  אם   .  . לגוזלה  וחשב 
ב"ש  גם  יד  שבשליחות  מוכח  פטור",  הכל 

אזלינן בתר בכח, ומה שמחייבים  דלא  סברי 
ב"עומדת באיבוסו" – הוא מטעם אחר".

המופת,  ע"ד  אד"ש  מכריח  כל,  ראשית 
'בכח',  מטעם  אינה  כאן  ב"ש  של  דשיטתם 

בשנת  משנה  סדרי  ששה  על  שערך  בהדרן   )1
עמ'  ח"ב  ה'תשמ"ח  בסה"ש  ונדפס  הוגה  ה'תשמ"ח, 

.645
2( ספ"ג.

3( הע' 21 בהשיחה.

לבית  היה  לא  כך,  זה  והיה  במידה  שהרי 
הנפקד  ברשות  עומדת  בין  לחלק  שמאי 
הירושלמי(  שחילק  )כפי  ברה"ר  לעומדת 
)דמה לי רשות הנפקד מה לי רשות הרבים, 
בשניהם הו"ל לחייב דזה מקרי שליחות יד(. 
ע"כ שמחלוקת זו אינה משקפת את שיטתם 

הכללית ד'אזלינן בתר בכח'4.

מבאר5  כאן  מחלוקתם  שורש  ובהסברת 
משיכה  האם  משיכה:  בדיני  הם  דחלוקים 
הנושאת צורת משיכה אך נטולת חומר שמה 

משיכה.

ביאור הדברים:

הוא  משיכה  קנין  של  )צורתו(  מהותו 
בכחו  לוקח  לרשות  המוכר  מרשות  העברה 
המשיכה  )חומר(  מעשה  אך  לוקח6.  של 
המוכר  מרשות  מקחו  מושך  שהלוקח  הוא 

לרשותו. 

מקום  לפקדון  מייחד  שהנפקד  כיון 
מפקיד.  של  רשותו  המקום  נעשה  ברשותו, 
יד,  בפקדון  לשלוח  חישב  שהנפקד  ומרגע 
החפץ  במקום  מלהכיר  חדל  בעצם  הוא 
קורא  שכזו  למחשבה  מפקיד.  של  כרשותו 

הצפע"נ בשם 'משיכה צורית'. 

ב"ש  גם  יד  שבשליחות  זה  על  הטעם  “וי"ל   )4
סברי דלא אזלינן בתר בכח – כי מכיון שהחפץ הוא 
של הנפקד אינה יכולה  מחשבתו  של המפקיד, הרי 
עי"ז("  לו  קנוי  )שיהי'  המפקיד  של  בחפצו  לפעול 

)המשך הדברים שם(.
5( בשם הצפע"נ.

6( זהו ממשמעות השיחה כאן. אך למעשה ישנה 
אריכות גדולה באחרונים ושיטות שונות בזה. ואכ"מ.
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משיכה  גם  האם  וב"ה:  ב"ש  נחלקו  ובזה 
לבכח  ענין  אינו  זהו  קנין7.  עושה  כזה  מסוג 
משך  השומר  שמאי  לבית  שהרי  ובפועל, 
בפועל את הבהמה מרשות המפקיד לרשותו8. 

עד כאן דברי הרב.

הרבי  שבק  מדוע  תמוה:  ולכאורה 
הדיון  כל  והרי  חצר?  קנין  )והצפע"נ( 
מתאים  לאו  אם  הצורה  אחר  הולכים  באם 
דקנין  שהחומר  משיכה:  בקנין  כשעוסקים 

במקום  לשיטתם  שזהו  ממשיך  שם  בהערה   )7
אחר, “אי אזלינן בתר צורה או לא". 

שבין  ההפרש  דזהו  להמליץ  יש  צחות  ובדרך   )8
סתם 'בפועל', ל'בפועל ממש'.

ממשית ומשיכה שכזו הינה  זה הוא משיכה 
צורית בלבד. 

שאינם  לב"ה  אף  לכאורה  חצר  מדין  אך 
שהרי  חצירו,  לו  תקנה  בצורה,  מתחשבים 
בחצר  שוכן  שהמקח  הוא  זה  קנין  חומר 

יד  לשלוח  השומר  שחישב  ומרגע  הלוקח. 
בפועל  הנפקד  בחצר  הפקדון  שוכן  בפקדון 

ממש9? ומצוה ליישב.

הת' עוז הלוי שיחי' גת

הרעיון שרשות  עצם  אד"ש  כ"ק  לשיטת  ואם   )9
)עיין  בספק  מוטל  המפקיד  רשות  מהווה  החפץ 
המוהרי"ט  שיטת  שהביא  סק"א  קפט  סימן  קצוה"ח 
ה"ה  א"כ  כלל(,  למפקיד  נקנית  הפקדון  רשות  דאין 

לקנין משיכה, דמאי אולמי' האי מהאי. 
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למצוא  בתורתו  הרבי  של  מדרכו 
אותם  המניע  אחיד  קו  חכמים  במחלוקות 
מסתכמת  בזה  לא  אך  מחלוקותיהם.  לאורך 
ייחודיותו של שיטת אד"ש. סגנון שכזה מצוי 

לרוב בספרי האחרונים – "לשיטתייהו".

במציאת  מסתפק  אינו  בתורתו  הרבי 
העקרון המשותף לכל המחלוקות, אלא עורך 
ביניהם 'צריכותא'. שהרי מרגע שתפסנו את 
עצם הרעיון המובא במחלוקת, נוכל להמשיך 
להלביש רעיון זה גם בציורים אחרים ונמצא 

שכתיבת כל המחלוקות מהווה ייתור. 

מחלוקת  שכל  לומר,  צריך  כרחך  על 
'דבר שנתחדש בה' – הוספה  נשנתה משום 
מיוחדת שלולא היו הדברים כתובים לא הי' 

כדאי לאמרם.

בסגנון  הינה  זו  'צריכותא'  כלל,  בדרך 
כתובה  היתה  לולא  בש"ס:  הצריכותות  של 
לא  כאן  ד"עד  אומרים  היינו  המחלוקת 

קאמר" תנא פלוני שיטתו, ובנדון שכזה יודה 
לחבירו1.

אך לעיתים הצריכותא אותה עושה אד"ש 
שונה2: 

היינו  המחלוקת,  כתובה  היתה  לא  אילו 
התנאים  או  האמוראים  שיטת  את  תולים 
החלוקים בטעמים שונים. טעמים 'מקומיים' 
וכתיבת  אשר אינם חלק משיטתם הכללית. 
מין אישור לכך שגם כאן  המחלוקת מהווה 
הכללית  שיטתם  הוא  למחלוקתם  המניע 
בכל התורה. ויש להתיישב בהבנת טיבה של 

צריכותא זו.

ולא באתי אלא לעורר.
הת' שניאור זלמן שיחי' גרליק

1( צריכותא מסוג זה עורך אד"ש בההדרן הידוע 
“לשיטותיהם  תשמ"ח,  דשנת  משנה  סדרי  ששה  על 

של ב"ש וב"ה".
2( ראה לדוגמא לקו"ש חח"י עמ' 110 ואילך.
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כ"ק  אומר  ה'תשכ"ג1  צוה"  "תורה  בד"ה 
אד"ש מה"מ, וזלה"ק: " . . דהטעם ע"ז שבענין 
הירושה דתורה . . נאמר מורשה קהלת יעקב 
עומד  שהיורש  הירושה  ענין   .  . כי  הוא, 
במקום המוריש מתגלה בהשם יעקב, כאשר 
הוא שם העצם, שבו כל ישראל הם בשווה".

העצם"  שם  הוא  "כאשר  המילים  על 
העיר "ולכאורה צ"ע המקור על שיעקב שם 

העצם".

בההמשך  שהרי  ביאור,  טעונה  זו  הערה 
דר"ה תש"ג2 )ההמשך עליו מבוסס לכאורה 

1( סה"מ מלוקט ח"ה עמ' מב.
2( סוף אות יד.

ישראל  "דשם  כתוב  מפורש  הנ"ל(  המאמר 
הוא  יעקב  מעלת  אבל   .  . המעלה  שם  הוא 
יעקב  ואוהב את  ולכן הנה  מעלת התמימות 
ישראל  כל  הנה  התמימות  דבמעלת  דווקא 
בהמאמר  הנאמר  משמעות  שזוהי  שוים", 
פשר  ומה  העצם",  שם  "הוא  דישראל  הנ"ל 

דברי אד"ש "צ"ע מקור"?

על  הינו  המקור  דחיפוש  לומר  יש  ואולי 
כך שיעקב הוא שם העצם ולא התוכן שסביב 
נשיאינו.  ברבותינו  מפורש  אינו  שזה  זה. 
שבתחילת  ההסתייגות  משמעות  זוהי  ואולי 

ההע' – "לכאורה".
הת' לוי יצחק שיחי' טייכמן
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על  בדיוק  אד"ש  פותח  המאמר1  את 
הריי"צ2:  אדמו"ר  של   – זה  ד"ה   – מאמרו 
כדי להטעים את לשון הפסוק "כימי צאתך" 
)לשון רבים(, על אף שלפועל יצאו ממצרים 
שאלה  הריי"צ  אדמו"ר  מעלה  אחד,  ביום 

נוספת: 

מהי התועלת שבזכירת יצי"מ לעת"ל?

הצינור'  'נפתח  מצרים  בגאולת  ומשיב: 
לכל הגאולות שלאח"ז. אשר לכן, כל הימים 
הגאולה  ועד  מצרים'  מארץ  שמ'צאתך 
יציאה  של  אחד  המשך  מהווים  העתידה 

ממצרים. 

בהקדמת  הצורך  מהו  אד"ש:  ומדייק 
השאלה אודות הזכרת יצי"מ לימות המשיח? 
הצגת  לאחר  ישר  לגשת  היה  יכול  והלא 
לגופו של  'כימי' לשון רבים(  )מהו  השאלה 
הגאולה  ועד  מיצי"מ  הימים  )שכל  ביאור 

העתידה הם 'ימי צאתך מארץ מצרים'(?

נס  בענין  ארוך  ביאור  שמקדים  ולאחר 
שכל  איך  להניח  שמגמתו  ביאור   – וטבע 
ע"י  נפעלים  דלעת"ל  נעלים  הכי  הגילויים 
ביצי"מ  ניתן  עלי'  שהכח  הבירורים  עבודת 
הריי"צ  אדמו"ר  דברי  בהסברת  חותם   –

שדלעיל, וז"ל:

שלהבין  בהמאמר  מ"ש  לבאר  יש  "ועפ"ז 
הענין  להקדים  יש  רבים  לשון  דימי  הענין 
דזכירת יציאת מצרים לע"ל, כי זה שמזכירין 

1( יצא לאור ב'קונטרס כ"ח סיון ה'תנש"א' ונדפס 
בסה"מ מלוקט ח"ה.

2( דשנת ה'תש"ח.

יציאת מצרים בימות המשיח הוא לפי שזהו 
ענינה של יציאת מצרים, ועפ"ז יובן יותר מה 

גאולה  עד  מצרים  יציאת  מזמן  הימים  שכל 
שביציאת  הכח  נמשך  ידם  ]שעל  העתידה 
אל  מהכח  העתידה(  הגאולה  )על  מצרים 
ימי  מצרים  מארץ  צאתך  ימי  הם  הפועל[ 

לשון רבים".

עד כאן תוכן דברי הרב.

כל  ענין  דמה  תמוה,  הדברים  ומהלך 
וטבע  נס  אודות  המאמר  שבתורף  הביאור 
ופרטיות הדרגות שבזה, להתשובה שבסופו 
הצורך  שנתבאר  מאחר  המאמר3?  של 
)"לפי  כו'"  תזכור  "למען  הפסוק  שבהבאת 
שזהו עניינה של יציאת מצרים"( – שוב לא 

צריך לכל אריכות הביאור שקדמה לכך?

ונראה לומר בדרך אפשר הביאור בזה:

המאמר  שבמהלך  הביאור  אריכות  דרך 
בענין נס וטבע והפירושים שבפסוק "אראנו 
נפלאות", מציג אד"ש את העומק שבמשמעות 

ענין 'פתיחת הצינור' של יציאת מצרים. 

הרבי,  של  שבמאמרו  הביאור  קודם 
משמעותה של פתיחת הצינור היתה שישנו 
מסוים,  שפע  ומעכב  המונע  גדר  איזשהו 
עומדת  לעתיד  שיושפע  השפע  כל  וזכות 
לפותח הצנור לצד זה שהוא שפרץ את הגדר 
קודם  ועד"ז  ועיכוב4.  המניעה  הוסר  ובשלו 

3( ובפרט שבמאמר זה עצמו)!( שואל הרבי שאלה 
כגון זו )מה הצורך בהקדמת ענין בשביל להסביר את 

חבירו( על דבריו של אדמו"ר הריי"צ.
4( על דרך הביטוי גבי אברהם אבינו שהוא 'פתח 

כימי צאתך ה'תשל"ח - ביאור במהלך המאמר
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יצי"מ הי' כל ענין הגאולה מושלל בתכלית, 
ויציאת מצרים 'הקילה' את ענין הגאולה. 

מספיק  אינו  עדיין  לכשעצמו  זה  ביאור 
לשון  צאתך'  'כימי  הכתוב  לשון  את  לנמק 

רבים.

עולה,  בהמאמר  הרבי  של  מדבריו  אך 
המניעה  הסרת  רק  מהווה  )אינה  שיצי"מ 
כל  את  בכח  בתוכה  כוללת  אלא(  דגלות, 
הבירורים  בעבודת  בנ"י  שיעסקו  העסק 
את  שפועלת  העבודה  הדורות,  שבמהלך 

העילויים שבגאולה.

ומעתה יובן מהו ענין פתיחת הצנור ל'ימי 
צאתך מארץ מצרים'. דווקא לאחר שנתבאר 
נתינת כח  שפתיחת הצנור דכאן משמעותה 
)ולא הסרת מונע בלבד( נמצא שכל השהות 
שבין גאולת מצרים לגאולה העתידה יונקת 
על  לנו הקב"ה את הכח  נתן  בו  רגע  מאותו 
עבודת הבירורים5. ובאופן אחר: "כל הימים 

את הצינור' דמסירת נפש. שבכמה מקומות מקשרים 
זה עם הא ד'כל התחלות קשות' )מכילתא יתרו יט, 

ה(. ראה לדוגמא סה"מ ה'תשמ"ב עמ' 169.
סוגי  יש להמחיש את ההבדל שבין שני  אולי   )5
פתיחת הצינור הנ"ל באמצעות משל מנגלה דתורה: 
הלכה היא, שנטילת ידיים צריכה להיות דווקא מכח 
יח-יט(:  סעיפים  סקנ"ט  )או"ח  אדה"ז  וכתב  גברא. 
“חבית שיש בה מים . . אם הסיר הברזא וקבל המים על 
ידיו נחשבת הסרתו דבר המונע שפיכת המים כאילו 
שפך המים בידיו, ומ"מ צריך להחזירה ולהסירה בכל 
שפיכה ושפיכה היוצאת מהנקב, שקילוח ראשון לבד 
היינו,  ואח"כ מקלח מאליו".  בא מכוחו  נחשב כאלו 
המונע',  דבר  'הסרת  אלא  בפתיחתו  שאין  דמתי 
קילוח ראשון בלבד הוא שמתייחס אליו, וקילוח שני 

חשוב מקלח מאליו.
לו  וישב  והלך  מים,  מלאה  חבית  “הטה  אם  אך 
ונטל  הטייתו,  היום מחמת  כל  מים  שופכת  והחבית 
היוצאים  המים  כל  כי  נטילה.  לו  עלתה  ממנה  ידיו 

מהזמן דגאולת מצרים עד הגאולה העתידה 
הם ימי צאתך מארץ מצרים".

ואם יקשה לך: יציאת מצרים עניינה, לכל 
לראש, שיצאו בנ"י ממצרים. וזה שביציאה זו 
נפעל הנתינת כח על עבודת הבירורים שעד 
הגאולה – אינו 'פורס' את יציאת מצרים על 
כל הזמן הזה )עד שנאמר 'ימי צאתך'(, שהרי 
זה דבר נוסף עלי' שאינו ממהותה העצמית?

הפסוק  על  חז"ל  מדברי  המענה  כך  על 
"למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל 
ימי חייך" "להביא לימות המשיח". להורות, 
הבירורים  עבודת  על  ביצי"מ  שניתן  שהכח 
אינו דבר נוסף עליה אלא זהו מהותה ועניינה 

של יציאת מצרים6. 
הת' עוז הלוי שיחי' גת

מהחבית מכחו הם יוצאים שבהטייתו הניע כל המים 
מעשה  עשה  שלא  בברזא  משא"כ  זו.  הטייה  מחמת 
לכן  מלצאת  המונעם  דבר  שהסיר  אלא  המים  בגוף 
מן  מיד  היוצא  ראשון  קילוח  אלא  נחשב מכחו  אינו 

הנקב שפתח".
ועד"ז הוא בנדו"ד, דעצם ההתגברות שעל המונע 
להפיל  מספקת  אינה  קשות'(  התחלות  )'כל  ביצי"מ 
לשון 'ימי צאתך מאמ"צ' על כל הימים שעד הגאולה 

העתידה.
משא"כ מצד הנתינת כח שנתן הקב"ה על עבודת 
הבירורים, הרי זה בדוגמת אותו שהטה את החבית 
יוצאים"  הם  מכחו  מהחבית  היוצאים  המים  ש"כל 
אפילו באם ימשך הקילוח זמן רב. )מהרמ"מ פרידמן(.

6( אך באם היינו מפרשים פתיחת הצינור במובן 
של הסרת מונע, לא הי' אפשר לומר דזו מהותה של 
יציאת מצרים, שהרי הסרת המניעה מתחייבת בדרך 
ממילא מעצם הגאולה. )וע"ד שלא יסתבר לומר שכל 
הצינור  פתיחת  בהיותה  מסתכם  יצחק  עקידת  ענין 
היא  אברהם  של  מעלתו  כן,  אמנם  נפש.  דמסירות 
שהתגבר על הקושי שב'התחלות'. אך העזרה שסיפק 

לבניו אחריו בעבודת המס"נ זהו ענין נוסף על כך(.
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דעות  ישנם  אשר  הרבי  מבאר  בלקו"ש1 
העולם  אומות  של  מקומם  מה  חלוקות 

בגאולה העתידה:

יש שאומרים שאין בגאולתם ענין ומטרה 
לכשעצמו, וגאולתם אינה אלא בבחי' הכשר 
עילוי  כל  ממילא,  ישראל.  לעם  ואמצעי 
אלא  אינו  בגאולה  העולם  אומות  לו  שיזכו 
בסיוע  תכליתם  את  לממש  שיוכלו  מנת  על 

לעם ישראל.

לעומתם ישנם דעות2 אשר גאולת אומות 
העולם מהווה ענין לכשעצמו.

ובמ"א3 מבאר ב' אופני השפעה על אומות 
העולם. יש צורת השפעה בה הגויים מקבלים 
ממילא. המשפיע  באופן  מישראל  השפעתם 
אינו מתלבש בעניינו של המקבל כ"א מאיר 

בלבד והמקבל נהנה מנוכחותו.

אך יש צורה בה המשפיע מכיר במציאות 
ובמושגיו.  בעולמו  להתלבש  ויורד  המקבל 

1( חכ"ג עמ' 172 ואילך.
תורת  וכמוהו  הרמב"ם  שיטת  דזו  שם  עיין   )2

החסידות.
3( לקו"ש חל"ה עמ' 197.

לעסוק  עצמם  יקדישו  ישראל  ובנדו"ד: 
בתיקון האומות.

הנ"ל  החלוקות  דשני  י"ל  אפשר  ובדרך 
שרשם אחד:

רק  מהווה  העולם  אומות  גאולת  באם 
גם  כך  ישראל,  של  בגאולתם  ונספח  פרט 
השפעתם של ישראל על האומות אינה בדרך 
גאולתם  מעצם  מסתעפת  אלא  התעסקות 

והתעלותם של ישראל.

על  בגאולתם,  בפ"ע  ענין  שיש  להצד  אך 
היהודי להתעסק בהשפעה4 על ב"נ5. 

הת' מנחם מענדל שיחי' זסלבסקי

'גדול  בד"ה  אד"ש  עורך  זו  כגון  השוואה   )4
ח"ד(:  מלוקט  בסה"מ  ונדפס  )הוגה  תשכ"ב  יהיה' 
ממילא  בדרך  שהינה  הוי'  שמשם  ההתהוות  מצד 
קרוב  המתהווה  הנברא  ונבראו"(,  צווה  הוא  )“כי 
אלוקים,  דשם  ההעלם  לאחר  משא"כ  לאלוקות. 
הפועל התלבשות )“בראשית ברא אלוקים( של האור 
בנבראים, הנברא המתהווה הינו ענין לעצמו כביכול. 

דוק ותשכח.
 – הרמב"ם  שדווקא  מתאימים,  והדברים   )5
את  מדגיש   – בגאולתם  ענין  שיש  היא  ששיטתו 
הציווי ש"צווה משה מפי הגבורה לכוף כל באי עולם 

לקיים מצוות שנצטוו בני נח" )פ"ח ממלכים ה"י(.
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הרמב"ם  בדברי  אד"ש  מחדש  בלקו"ש1 
בעצמם  לסעד  חייבים  "הכל  ביהמ"ק  אודות 
לציבור  דין  אינה  זו  דהלכה   ".  . ובממונם 
דין  עצמו.  דביהמ"ק  להחפצא  כ"א  בלבד2, 

הוא בביהמ"ק שיבנה ע"י הציבור.

ונראה לומר דחידוש זה נושא עמו נפק"מ 
עצומה. 

דאם דבריו אלו של הרמב"ם מופנים כלפי 
הציבור – הטלת חובה לעסוק בבנין הבית – 
נבנה  ולפועל  בבניינו  ובנ"י התרשלו  במידה 
על ידי יחידים, אין כאן פגם במציאות "בית 
לה'"3. משא"כ באם זהו דין בביהמ"ק – חסר 

1( ח"ל עמ' 119.
2( היינו שחובת הבניה מופנית כלפי הציבור.

3( כ"א רק חסרון בבנ"י הבונים.

לעיכובא,  זהו  ובאם  לה'.  בית  ב)שלימות( 
הרי שלענין כל הדינים הדורשים בית בנוי4 
– אין ביהמ"ק מסוג כזה מהווה בית )שלם(

לה'. ומחודש הוא5. וצע"ג6.
א' התמימים

4( צ"ע כל דין לגופו. 
5( חידוש כעין זה כתב המנ"ח )מצוה שכה( בנוגע 
בסוכה  “לכם"  רחמנא  כתב  לאו  דאי  גזולה,  לסוכה 
ששת  במשך  גזולה  בסוכה  אכילה  להתיר  לנו  היה 
שזו  דאף  רשות.  שהינם  החג  של  האחרונים  ימיו 
מצוה,  באכילתו  אין  וממילא  בעבירה  הבאה  מצוה 
מציאות סוכה כשירה יש כאן ובששת ימים רשות לא 

נדרש יותר מזה.
את  מעתיק  האם  צ"ע,  אד"ש  דברי  ובעצם   )6
החובה מהציבור עצמו לדין בביהמ"ק, או שמא חובת 
הציבור עצמה היא שמהווה גם דין בביהמ"ק עצמו. 

ועיין לקו"ש חט"ז עמ' 302 ובהע' 31.

בין חיוב גברא לתנאי בהחפצא
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דחיי  "דאילנא  מהימנא1:  ברעיא  איתא 
)פנימיות התורה שנקראת עץ החיים( דלית 
מחלוקת  ולא  דרע  מסטרא  קושיא  לא  תמן 

מרוח הטומאה". 

משמעות הדברים באותיות פשוטות היא: 
"בד  העשויה  הנגלית  לתורה  בדומה  שלא 
בבד", ואין לך פרשיה בתושב"כ שלא חלוקים 
עליה התנאים במשנה, והאמוראים חלוקים 
פנימיות   – וכו'  לראשונים  עד  בגמ'  עליהם 
התורה היא בבחי' אור אלוקי היורד ומאיר 

למטה מבלי קושיות, פירוקים ומחלוקות.

הדברים טעונים הסבר, והרי מצינו ריבוי 
אף  מחלוקות  של  והן  קושיות  של  הן  גדול 
בתורת הנסתר, "ואין הדבר צריך ראיה שכל 

הספרים מלאים בדבר זה"2?

ונראה אשר לכשנבין את ענין המחלוקות 
שבתורה לאמיתתו – שוב לא יקשה, שהרי 
אינם  התורה  בפנימיות  זה  מסוג  מחלוקות 

בנמצא.

ספור  אין  פעמים  המובא  הכלל  בהקדים 
בתורתו של משיח "אין מחלוקת במציאות". 

היינו, חכמי ישראל אינם חלוקים לעולם 
מחלוקותיהם  קיימת,  מציאות  באבחנת 
ממוקמות בעולם השכל ואינן יוצאות משם. 

דעות בלבד ולא עובדות.

1( הובאו הדברים ונתבארו בארוכה בספר תניא 
קדישא )קמב, א ואילך(.

ומלחמותיהם  ממלכים  פי"א  הרמב"ם  לשון   )2
ומלך המשיח ה"ב.

שהוא  חמד  השדי  כתב  זה  כלל  בשורש 
ובפשטות  הדבר3.  את  לברר  שאפשר  משום 
סברתו, דחכמים לא יסמכו על אומדן דעתם 

בשעה שהמציאות ניתנת לבירור, וכפשוט.

אד"ש,  כ"ק  בדברי  מקומות  מכמה  אך 
מעמיקה  בצורה  זה  כלל  שלומד  נראה 
ומקיפה יותר. כלל זה אינו בבחי' ה'יוצא מן 
הכלל'4 אלא ללמד על הכלל כולו יצא – מהי 

מחלוקת אמיתית בתורה.

זה שאין  כלל  הרבי מפורש, אשר  בדברי 
חז"ל  שאמרו  מכך  נובע  במציאות  מחלוקת 
דברי  ואלו  ד"אלו  בתורה  מחלוקות  אודות 
"ישנו  הקדוש6:  לשונו  וזהו  חיים"5,  אלוקים 
לפי  חיים"  אלוקים  דברי  ואלו  ש"אלו  כלל 
לפי  במציאות,  מחלוקת  להיות  יכול  לא  זה 
הדעות  שתי  להיות  יוכלו  לא  שבמציאות 
אמת, ונמצא, שבמציאות, אחת הדיעות אינה 

אמת, וזה לא ייתכן".

ואמנם כן, מצינו בדברי כ"ק אד"ש פעמים 
כלשהי  במחלוקת  מסוימת  הבנה  שפוסל 
על  במציאות,  מחלוקת  תתכן  שלא  מפני 

מציאות  שעל  א(  כב,  )ר"ה  הגמ'  דברי  וע"ד   )3
העשויה להתגלות אין שייכת עדות. ואין סומכין על 
חזקה במקום שניתן לברר )ראה תוד"ה לאו פסחים 

ד, ב(.
4( ע"ד הדוגמאות שבהע' הקודמת שהיות הדבר 
אין  ולכאורה  בלבד.  'פסול'  זהו  להתברר  עשוי 
שבעדות  דבר'  ה'יקום  מהות  את  להגדיר  כדי  בזה 

והוודאות שיוצרת חזקה.
5( עירובין יג, ב.

מסרט  תמליל  ה'תשי"א.  מנחם-אב  כ'  שיחת   )6
ההקלטה )בתרגום חפשי(.



ואשיחה בנפלאותיך 112

דבר  בבחי'  אינה  הנידונית  שהמחלוקת  אף 
שאפשר לבררו, ולדוגמא:

בלקו"ש7 מביא מחלוקת הראשונים בטעם 
ביום  שחל  שבת  במוצאי  בשמים  הרחת  אי 
שחלוקים  הפשוטה  מההבנה  ומוציא  טוב, 
באם ישנה נשמה יתירה ביו"ט מכח כלל זה 
שלכאורה  אע"פ  במציאות.  מחלוקת  שאין 
עשויה  ואינה  היא  רוחנית  זו  עובדה 

להתברר8.

ועד"ז בנוגע לביאת אליהו קודם הגאולה, 
שמכרח הכלל דלא תתכן מחלוקת במציאות 
מסביר כ"ק אד"ש9 את השיטות בזה שהינם 
שיהיו  הדברים  בסדר  ולא  בלבד  בסברא 
למעשה, למרות שזו מציאות שאינה עשויה 
להתברר10 שהרי "כל הדברים האלו לא ידע 

אדם איך שיהיו עד שיהיו"11.

7( חל"א עמ' 193.
הצער  למדוד  דניתן  י"ל  שבדוחק  אף  על   )8
דברי  לפי  בפרט  יתירה'.  ה'נשמה  עזיבת  שגורמת 
רש"י )ביצה טז, א ד"ה נשמה( שפירש דנשמה יתירה 
פתוח  ולהיות  ולשמחה  למנוחה  לב  “רוחב  היינו 
לרווחה ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו", שדבר 

זה ודאי בר בירור הוא.
 203 עמ'  ח"א  ה'תשמ"ז  סה"ש  בארוכה  ראה   )9

ואילך.
10( אבל אולי יש לומר דכוונת השדי חמד בדבריו 
אינה למציאות שבידינו לבררה כ"א שעשוי' להתברר. 
ובנדון דידן פשוט שאף ש"לא ידע אדם איך יהיו" הרי 

זה רק “עד שיהיו" ולא עד בכלל.
ומלחמותיהם  מלכים  )פי"ב  הרמב"ם  לשון   )11

העולה מהאמור, שמחלוקת בתורה אינה 
מפאת  שהלומדים  הלומד,  הגברא  מצד  רק 
קוצר השגתם חלוקים בפירוש הכתוב, כ"א 
גם מעצם החפצא דתורה12, שהתורה עצמה 
ואלו  "אלו   – ההבנות  לשתי  מקום  נותנת 

דא"ח".

התורה  שבפנימיות  יובן,  לכך  משהגענו 
כל  האלוקית,  המציאות  בירור  אלא  שאינה 
מחלוקת  בבחי'  הינה  שתימצא  מחלוקת 
במציאות. מחלוקת כזו שאי אפשר שיתקיימו 

בה דברי חז"ל "אלו ואלו דא"ח". 

וזהו פשר דברי הע"ח "לית תמן לא קושי' 
ולא מחלוקת" – תמן דייקא. שהרי בפירוש 
ספור,  אין  מחלוקות  ישנם  הכתובים  הבנת 
 – התורה  דפנימיות  בהחפצא   – 'תמן'  אך 

אין13 מחלוקת14.
הת' שניאור זלמן שיחי' גרליק

ומלך המשיח ה"ב( בנוגע לביאתו של אליהו.
12( ראה בזה לקו"ש חי"א עמ' 151 ואילך.

הנאמר  וע"פ  הקודמת.  שבהע'  לקו"ש  עיין   )13
התורה  בפנימיות  המחלוקת  שהעדר  נמצא  שם 
עובדה  והרי  שבה.  האלוקות  גילוי  עוצם  על  מורה 
אין מחלוקות( מובאת בר"מ  זו )שבפנימיות התורה 

בקשר עם מעלתה של פנימיות התורה.
לבאר  גם  יש  שבפנים  הדברים  משקל  על   )14
את הקושיות שבפנימיות התורה שאינם אלא בבחי' 
“צריך להבין" )כפי הלשון המצוי' בדרושי חסידות( 

אך בפנימיות התורה עצמה אין שאלות. ועצ"ע.
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הרמב"ם  מחלוקת  הרבי  מביא  בלקו"ש1 
לצורך  מלאכה  שעשה  עבד  בדין  והרשב"א 
כתב  דהרשב"א  בשבת.  מדעתו  שלא  רבו 

לאסור והרמב"ם התיר.

הם  דחלוקים  ביאר  מחלוקתם  ובשורש 
והגר":  אמתך  בן  ד"וינפש  החיוב  בעצם 
על  אלא  אינו  החיוב  עיקר  כל  להרשב"א 
עבדיו2.  למנוחת  לדאוג  מוטל  שעליו  האדון 
ממילא לשיטתו, מן התורה אין איסור אלא 
מדעת  בעושה  משא"כ  מצווהו,  כשהישראל 

עצמו.

לעומתו הרמב"ם סובר אשר ענין השביתה 
תועיל  לא  לכן  עצמו3.  לעבד  שייך  בעבד 
העבד  שעשיית  בשעה  האדון  ידיעת  העדר 

לצורך רבו.

1( חל"א עמ' 122-3.
2( על דרך שביתת בהמתו. שפשוט שאין החיוב 
פרט  מהווה  שביתתה  אלא  כלל  הבהמה  על  מוטל 

בשביתת בעליה. אבל ראה הע' 37 בשיחה שם.
3( “דכיון שהישראל “מושל בגופו להשתעבד בו 
כמו בבן אמתו ממש", לכן נמשכת עליו תורת שביתת 
שבת לענין עשיית מלאכה לרבו" )לשון הרבי בשיחה 

שם(.

בין  נוספת  נפק"מ  לומר  יש  עפי"ז  ואולי 
לו  שיש  באדון   – והרשב"א  הרמב"ם  שיטת 
וכל  ביחד,  בשבת  מלאכה  ועשו  עבדים  שני 
אחד משלים את מלאכת חבירו לכדי שיעור 

האסור בשבת:

שייכת  דהשביתה  הרמב"ם  לשיטת 
"שנים  בבחי'  זהו  הרי   – עצמם  לעבדים 
ולא  "בעשותה,  אמרה  והתורה  שעשאוה" 

העושה מקצתה"4.

שביתת  דאין  הרשב"א  לדברי  משא"כ 
האדון,  של  בשביתתו  פרט  אלא  העבדים 
נראה לומר דהוי מלאכה גמורה5. דמה בכך 

שהמלאכה התחלקה לשני עבדים6.
הת' שניאור זלמן שיחי' גרליק 

הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן

4( שבת ג, א.
“שני  ב(  ה,  )שבת  הגמ'  מאיבעיית  ולהעיר   )5
או  וחייב  דמי  אחד  כאדם  מהו:  אחד  באדם  כחות 

דלמא כשני בני אדם דמי ופטור". 
בכך  מלאכה  העושה  אדם  ייפטר  שלא  ע"ד   )6
הע'  ראה  אבל  ידיו.  לשתי  נתחלקה  שהמלאכה 

קודמת.
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עדים  חוב כמאה  בעל  הודאת  דין  בשרש 
דמי נחלקו:

המהריב"ל1 כתב דזהו בתורת התחייבות. 
עצמו  לחייב  דין  בעל  של  ובכחו  מאחר 
הדין,  מן  חייב  כשאינו  אף  הממון  בנתינת 
כשמודה בדבר שיגרע מממונו הרי זה כאילו 

גמר להקנות את הממון. 

רש"י  דברי  )ע"פ  כתב  הקצוה"ח2  אבל 
הוא.  הכתוב  גזירת  זה  שדין  בקדושין3( 
דכשם שגזרה תורה לחתוך הדין ע"פ שנים 

עדים, כך גזרה להאמין להודאת בעל דין.

הוא  לדבריו  שמאמינים  ההאמנה  ותוכן 
בתורת בירור, שגזרה תורה להאמין לדבריו. 
נוצר  לא  ממונו  על  החל  השעבוד  ממילא, 
דיבורו  כ"א  )כהמהריב"ל(,  הודאתו  בעצם 

1( בתשובותיו ח"א סי' יט.
2( סי' ל"ד סק"ד.

3( סה, ב ד"ה הודאת.

ומשועבד  חייב  היותו  את  לנו  שאימת  הוא 
מעיקרא4.

בעלות  לאדם  שיש  "וכיון  ובלקו"ש5: 
בו )בהממון( ש"הודאת  בממונו – לכן הדין 
בעל דין כמאה עדים דמי"; משא"כ בכל דבר 
הנוגע לגופו ונפשו, שנשארו לגמרי בבעלותו 
בגדר  רק  האדם  אצל  ונמצאים  הקב"ה  של 
פקדון, הרי אין האדם "בעל" עליהם ולכן אין 

מחייבים אותו על פיו מלקות וכיו"ב".

ולכאורה נוטים6 דבריו לשיטת המהריב"ל, 
"בעל"  להיותו  שייך  דין  הבעל  דברי  דקיום 

הממון7. 
 הרה"ח ישראל נחמן שיחי' לרנר
ראש הישיבה

4( והראיות לכאן ולכאן.
5( חל"ד עמ' 107.

הוא  בעלים  דהיותו  שייתכן  מוחלט.  אינו  אך   )6
רק בתורת 'סימן' מתי גזר הכתוב להאמין דבריו.

7( עיי"ש שמטעם זה מחלק בין ממון האדם לגופו 
– שגופו אינו ברשותו כלל. ואם הוי מטעם נאמנות 

– מאי שנא גופו מממונו, ואדרבה, כפשוט.
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דברי  אד"ש  כ"ק  מביא  שיחות1  בלקוטי 
הירושלמי2: "מעשה בחסיד אחד שיצא לטיול 
וחשב  אחת  פירצה  שם  וראה  בשבת  בכרמו 
לגודרו במוצ"ש, אמר הואיל וחשבתי לגדרה 

איני גודרה עולמית".

מחשבת  לשמה  דהסיבה  בארוכה  ומבאר 
ומעשה  כדיבור  חמורה  אינה  בשבת  איסור 
למעשה  דמיון  ישנו  היא משום שלדיבורינו 

ודיבור שלמעלה היוצרים מציאות3.

כה'  מ"שבות  נאסר  דיבור  לכן  אשר 
שבות  אתה  אף  ממאמר  שבת  הקב"ה  מה 
ביום  מ"וינח  אסור  ומעשה  ממאמר"4, 

השביעי" – שביתת הקב"ה ממלאכה5. 

דומה  אינה  האדם  מחשבת  לעומתם 
למחשבת הקב"ה כלל, שמחשבת האדם אינה 
הקב"ה  של  מחשבתו  ואילו  לו,  חוץ  יוצאה 
לשבות  נצטוינו  לא  ממילא  ופועלת.  יוצרת 

ממחשבת חולין שהרי אין זה "כה' ". 

" . . אמנם "חסיד" שעושה לפנים משורת 
ממחשבת  גם  זהיר  בהקב"ה  ודבוק  הדין 

1( חי"א עמ' 80 ואילך.
2( שבת פט"ו ה"ג. וראה גם פסיקתא רבתי פכ"ג, 

ג.
)יצירת דבר(  זה  3( עיי"ש שמאריך לבאר דענין 

ישנו גם בדיבור דבו"ד.
שלכן  ושם  שם.  תרס"ו  בהמשך  וראה  שם.   )4
נאמר “כי לא מחשבותי מחשבותיכם", כי בדיבור יש 
ג-ד.  יז,  שה"ש  לקו"ת  וראה  עיי"ש.  התדמות,  קצת 

אוה"ת במדבר עמ' צה ואילך.
5( ראה לקוטי שיחות חי"ב עמ' 108 ואילך.

הקב"ה  שבת  שבפועל  דמאחר  מלאכה, 
בדרכיו  הדבקות  מצד  הנה  ממחשבה, 
הוא  כו',  אתה  אף  כו'  הוא  מה  ובמידותיו: 

שובת גם ממחשבתו".

טיבה  שאת  ביתר  תובן  דעפ"ז,  והנראה 
נראה  ריהטא  דלפום  זו,  חסידות  מידת  של 
שאין בגזירתו )"איני גודרה עולמית"( יותר 
מעונש6 ולא פתרון ממשי העוקר את הבעיה. 

לומר,  נראה  האלה  הדברים  אחר  אך 
כביכול  עולמית"  גודרה  "איני  שבהחלטתו 
ה'קצת  דגם  מתחילתו,  האיסור  את  עקר 
למחשבת  האדם  מחשבת  בין  שישנו  דמיון' 
מחשבה  להיותה  זו  במחשבה  אינו  הקב"ה7, 
אין  ושוב  "עולמית".  פועל  לידי  תבוא  שלא 
זו )אפילו( משום מידת  בהמנעות ממחשבה 

חסידות8.
הת' שמעון נהוראי הלוי שיחי' לוי

6( בדקות, מאחר שלפי ערך חסידותו אף מחשבה 
מהווה כעבירה – ממילא יש בפירותיה של מחשבה 
זו משום מעשה שבת שאסרו חכמים ליהנות בו )ראה 

שו"ע סי' שיח ס"א. הערות שבריש השיחה(.
פעולה  תצמח  סו"ס  בו"ד  של  מהרהור  שגם   )7

שחוץ לו.
8( אך לכאורה אינו. דבסוף השיחה משמע )בפרט 
לחשוב  שלא  חסידות  מידת  של  דמשמעותה  בהע'( 
כן  עניין הדביקות בקב"ה שעשה  ורק מצד  אך  היא 
הקב"ה  למחשבת  בו"ד  מחשבת  דומה  שאינו  אף   –
אף  רחום  מה   – בדרכיו  “והלכת  חז"ל  שציוו  )ע"ד 
אתה היה רחום" אף שאין ערך בין רחמיו של הקב"ה 
לרחמי בו"ד(. ואולי י"ל דלאחר החלטתו “איני גודרה 
עולמית" שלל כל דמיון למחשבה שלמעלה ובשלילת 

מחשבה זו אין כל 'הידמות' בדרכי הקב"ה.
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כפר  אנ"ש   - והערות  "ביאורים  בקובץ 
דבלקוטי  א.  י.  הרב  להקשות  כתב  חב"ד" 
ממשמעות  אד"ש  כ"ק  שואל  שיחות1 
למלך  בנו  שלמה  את  דוד  שמינה  הכתובים2 
"אי  התורה  כלל  היפך  דזהו   – בחייו  עוד 
אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד"3? 

ומחלק שם הרבי בין סמכותו ותפקידו של 
המלך – שררה שניתנת לו ועוברת בירושה 
ככל השררות4 ל"מלך בעצם" – תכונה ואופי 
שקדמה לתפקיד ומכשירה לקבלתו. שעניין 
זה ישנו )בשלימותו( רק אצל מלכי בית דוד, 
אלא  נכסים,  כירושת  רק  אינה  שמלכותם 

שהם מלכים בעצם טבע נפשותם5. 

מעתה, המינוי שמינה דוד את שלמה לא 
בהעלם,  כבר  בו  שהיה  מה  גילוי  כ"א  היה 
ד"אין שני מלכים  אי"ז סתירה להכלל  וע"כ 
על  מדובר  שאין  אחד",  בכתר  משתמשים 
מציאותם  גילוי  כ"א  מלכים,  דשני  השימוש 

שהייתה מכבר. 

והקשה הרב הנ"ל, מדוע הנהגת המלוכה 
לא יכולה להיות אצל שניים בזמן אחד, ואילו 

1( ח"ל עמ' 97 ואילך.
2( מלכים א, א.

3( ראה חולין ס, ב.
4( ראה רמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ז. ושם, משווה 
“שהמוריש  רגילה.  נכסים  לירושת  ירושת השררות 
כ"ק אד"ש  )לשון  פלוני"  “בעלות" על תפקיד  לו  יש 

שם ס"ה(.
5( וע"ד נפש השנית שבישראל שהיא “ירושה לנו 
אומר  הדיוט  משל  פי"ח(.  קדישא  )תניא  מאבותינו" 

“אתה ירשת את טוב לבך מאביך" וכיו"ב.

עצם שם מלך יכול להיות? וביאר ע"פ דברי 
אד"ש בנדון זה במקום אחר6, עיי"ש בדבריו.

כ"ק  ביאר  שכבר  קושייתו,  הבנתי  ולא 
אד"ש התם להדיא ד"כאשר המלוכה היא רק 
באופן של מינוי למילוי תפקיד, הרי זה דבר 
נוסף על מציאות האדם . . משא"כ במלכות 

נעשה  זה  בעצם  מלכים  שהם  ה"ז  דוד  בית 
וההתנשאות  המלוכה  ועיקרם שכח  מהותם 
מוטבע בעצם נפשם . . ואין זו סתירה להכלל 
שאין שני מלכים משתמשים בכתר אחד – כי 

הדיוק בזה הוא "משתמשים בכתר אחד".

אינה  בפועל  המלוכה  הנהגת  דהיינו, 
שייכת על ידי שנים בבת אחת )ובפרט שאין 
אחת  מלכות  ואין  וכו'(,  שוות  דעותיהם 
נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא; אך עצם 
שם מלך, שתלוי ב"כתר מלכות" וכח המלוכה 
שניתן לדוד ולזרעו עד עולם, אפשר שיחול 

על שנים בזמן אחד7.
הת' משה מרדכי שיחי' פליאסקוס

6( לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 106 ואילך.
כבר  שלמה  ירש  המלכות  עצם  שאת  ואע"ג   )7
מעצם היוולדו, להיותו “זרע כשר דמלכי בית דוד", 
את  הוריד  דוד  ע"י  ומינויו  בכח,  רק  זה  הי'  מ"מ 
לייבא  נראה  אין  ובכלל,  ממש.  הפועל  לעולם  זה 
שיחות(  בלקוטי  )אפילו  אחרים  ממקומות  ביאורים 
בליקוט  הנשאלת  לשאלה  ביאור  הוא  כשהמדובר 
אחד  במקום  עניים  תורה  ש"דברי  ואע"פ  הנוכחי, 
לעניינים  בהנוגע  רק  זהו  אחר",  במקום  ועשירים 
דעד  כזה,  בנדון  משא"כ  המהלך.  אגב  המתבארים 
כאן לא נאמר שהשאלה הנשאלת כאן בעינה עומדת 

לולא ביאור ממקום אחר.
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בלקו"ש1 מבאר הרבי ההפרש בין מדרגת 
שבחי  החיות  לצומח  שבניגוד  לצומח,  החי 

מהווה את מהות גופו, וזלה"ק2:

היא  החיות  )א(  הרי  "חי"  של  "בסוג 
כוח  יש לבעל חיים  נפשית, אשר משום כך 

אף  )ב(  וכן  ה"נפש"4,  מתבטאת  שבו  רצון3, 
הנפש,  רצון  ממילא5  בגופו של החי מתבטא 
אשר מיוחד6 עמו7, עד שהוא במהותו )איננו 
הצומח  אצל  משא"כ  נפש;  אלא(  חומריות, 
וגורמת  אינה משפיעה  בלבד שחיותו  זו  לא 
לשינוי במהות הגוף, אלא החיות אצלו היא 
שהיא  היא,  מהותה  כל  כי   – גופנית  חיות 

מצמיחה ומגדילה את הגוף". עכלה"ק.

)איננו  במהותו  שהוא  "עד  המילים  על 
אד"ש8:  כ"ק  מביא  נפש",  אלא(  חומריות, 
מהות  הם  זל"ז  בערכם  וגוף  שנפש  "כידוע9 
ומציאות. ולהעיר מזה שהחי נושא את עצמו 

ואינו מרגיש את עצמו".

1( ח"ו עמ' 107 ואילך.
2( תרגום חפשי.

3( ראה רמב"ם הל' יסוה"ת ספ"ג ובפי' שם.
הזה  העם  אל  נפשי  אין  א(  טו,  )ירמי'  כמ"ש   )4

ופרש"י רצוני.
5( “בלי שום ציווי ואמירה להן" )תניא רפכ"ג(.

6( ראה תו"א יג, סע"ג. ובכ"מ.
7( שזהו ההפרש בין ביטול הגוף להנפש וביטול 
בפ"ע  דבר  להיותה  שהמרכבה,  לרוכב.  מרכבה 
מהרוכב )ורק שבטילה אליו( צריך הרוכב להנהיגה, 
 – הנפש  עם  מיוחדים  להיותם  הגוף  אברי  משא"כ 
)ד"ה כל מחלוקת  נשמעים הם ממילא לרצון הנפש 

אעת"ר(.
8( הע' 34.

9( ד"ה עמך ש"ת פ"ב. ובכ"מ.

שם10  רבנן  לדעת  "וגם  מוסיף:  ובשוה"ג 
לפי  הוא   – חייב  ועוף  חי'  בהמה  שהמוציא 
עצמן  שמכבידין  היינו  נפשייהו,  דמשרבטי 
להשמיט מיד הנושאן )פרש"י שם(, אבל אין 

זה נוגע להנפש שלהם".

ולכאו' הוא דבר פלא, דכך איתא בגמ' שם: 
לרשות  ועוף  חיה  בהמה  המוציא  "דתניא: 
רבי  חייב.   – שחוטין  ובין  חיין  בין  הרבים, 
נתן אומר על שחוטין חייב, ועל חיין פטור, 
שהחי נושא את עצמו. אמר רבא אפילו תימא 
רבנן; עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי נתן 
– אלא בבהמה חיה ועוף דמשרבטי נפשייהו 
עצמן  ומכבידין  מטה,  כלפי  )משמטים 
חי  להשמיט מיד הנושאן. רש"י(, אבל אדם 

דנושא את עצמו – אפילו רבנן מודו".

האם  נתן  ורבי  חכמים  שנחלקו  היינו, 
הוצאה,  מלאכת  משום  בע"ח  בהוצאת  יש 
בבע"ח  דווקא  מחלוקתם  הגמ'  והעמידה 
את  נושאים  ולא  הם  נשמטים  שבטבעם 
ה"חי   – עלמא  לכולי  באדם  ואילו  עצמם, 

נושא את עצמו".

לשמה  דהסיבה  יווכח  בראשונים  המעיין 
המוציא דבר חי פטור, היא משום שלא מצינו 

הוצאת דבר חי במשכן11. 

אינם  עצמו"  את  נושא  "החי  הגמ'  דברי 
)טעם( אלא הבהרה שהחי אינו בכלל הוצאה 

10( וכן הלכה – שו"ע אדה"ז סש"ח ס"פ.
11( ומפורש הוא בתוד"ה שהחי “דממשכן גמרינן 
היו  והאילים  שהתחשים  חי  דבר  נושאין  היו  שלא 
אותו  פוצעין  היו  מיד  והחלזון  ברגליהם  הולכים 
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חי  דרגת  של  המיוחדת  הגדרתו  שבמשכן. 
למול צומח אין עניינה לכאן, ואין מובן מהי 

כוונת כ"ק אד"ש בציינו למחלוקת זו12.

על  תוס'  שאלת  בהקדים  לבאר,  ונלע"ד 
מיקל  שהחי  משום  דאי  פטור  "למה  אתר: 
עצמו, והלא אפילו במשא קל יותר חייב ואי 
זה  הוי  הא  פטורין,  שעשאו  דשנים  משום 

יכול וזה אינו יכול".

והגר"ח מבריסק בחידושיו תירץ דבנדו"ד 
אין זה שנים שעשאוה אלא מקצת מלאכה. 
גורעת  כביכול  עצמו  את  החי  נשיאת 
מקצת  אלא  זו  ואין  המלאכה  משלימות 
אמרה  דהתורה  עליה.  שפטור  מלאכה 

"בעשותה" ולא מקצתה13.

קשיא:  גופא  דהא  חסרים,  דבריו  ולכאו' 
מאי שנא מ"שנים שעשאוה" )שאז ב"זה יכול 

טרם ימות דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה כי 
היכי דליצליל ציבעיה". אבל ראה רש"י ד"ה את החי 

במיטה.
דבר  מילתא  גילוי  רק  שהוא  לומר  ואין   )12
בשוה"ג  שהרי  עצמו,  את  נושא  שהחי  שבמציאות 

מתפלפל בשיטת רבנן כו'.
13( נראה מדבריו שנוקט זה בשיטת רש"י.

מסייע  שהבע"ח  חייב(,   – יכול"  אינו  וזה 
לנושא בנשיאתו אותו? 

מחוור,  לעיל  בשיחה  אד"ש  כ"ק  ובדברי 
כח  )לא  מהווה  שבחי  הנשיאה  עניין  שהרי 
מהותו14, ולכך לא  מכחותיו, אלא( את עצם 
דמי  ולא   – שלימה  מלאכה  בנשיאתו  ימצא 

לשנים שעשאוה15.
הת' שניאור זלמן שיחי' גרליק

תוספות  דברי  יובנו  שבזה  אפ"ל  ואולי   )14
ישאהו  שהנושא  כלל  “דא"א  דכ':  )שם(,  הרא"ש 
ממש  בו  שיש  מסייע  הוי  הילכך  הנישא  סיוע  בלא 
בכך שאי אפשר  דלכאו' תמוה, מה  הנושא",  ופטור 
בלא סיוע הנישא, וכי תאמר דמשוי שיש לו תחתיו 
גלגלים המקילים נשיאתו אין הוצאתו שלימה? וע"כ 
משמש  הנישא  סיוע  בלא  אפשר  שאי  )דזה  כבפנים 
רק הוכחה לכך שנשיאת עצמו היא ממהותו ולא דבר 

נוסף עליו(. 
15( בזה יש כדי לתרץ מה שהקשה במרומי שדה 
במשכן  חי  נשיאת  מצינו  דלא  התוס'  דברי  על  שם 
“וקשה לי הא גם הארון היה נושא את עצמו" נמצא 

שהייתה כעין זו במשכן.
אינה  קושייתו  דלעיל  הרבי  דברי  פי  על  אמנם, 
נשיאתו  היא  היא  “החי"  מהות  שבעוד   – במקומה 
את  ונשיאתו  דומם,  אלא  אינו  הארון  עצמו,  את 
כשנים  והוי  המלאכה  משלימות  גורעת  אינה  עצמו 

שעשאוה כשזה וזה אינו יכול.
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איתא במשנה פסחים1: "רבי מאיר אומר: 
אוכלים כל חמש, ושורפין בתחלת שש. רבי 
כל  ותולין  ארבע,  כל  אוכלין  אומר:  יהודה 
חמש . . רבן גמליאל אומר: חולין נאכלין כל 
בתחלת  ושורפין  חמש,  כל  ותרומה  ארבע, 

שש".

ובגמרא שם: "אמר רב נחמן אמר רב: הלכה 
כרבי יהודה. אמר ליה רבא לרב נחמן: ונימא 
מר הלכה כרבי מאיר, דסתם לן תנא כוותיה! 
דתנן: כל שעה שמותר לאכול – מאכיל. – 
ההיא לאו סתמא הוא, משום דקשיא מותר. 
– ונימא מר הלכה כרבן גמליאל, דהוה ליה 
מכריע! – אמר ליה: רבן גמליאל לאו מכריע 

הוא, טעם דנפשיה קאמר".

מדברי רש"י בחולין2 עולה כי טעם הדבר 
ורבים  שיחיד  בכך  נעוץ  כמכריע  שהלכה 
הלכה כרבים. כיון שבהכרעתו פסק המכריע 
אחד  שבכל  נמצא   – כשתיהם3  למעשה 
מפרטי הדבריו הוא מסכים עם אחד מבעלי 
מהווים  וחבירו  הוא  זה  ובפרט  המחלוקת 

רבים מול יחיד.

נג(:  הקשה הקובץ שיעורים )פסחים סי' 
בתקפו  כרבים  הלכה  ורבים  דיחיד  הכלל 

1( יג, א.
2( קלז, א.

3( וע"ד כבנדו"ד שר"ג פסק כרבי יהודה בחולין 
וכרבי מאיר בתרומה.

באותו  אוחזים  אינם  כשהרבים  גם  עומד 
הגמ'  בתשובת  התועלת  מהי  א"כ,  טעם4. 
"ר"ג טעם דנפשיה קאמר" בשעה שלמעשה 

יש כאן יחיד מול רבים? 

"הלכה  ענין  מסביר  בלקו"ש5  אבל 
בענין  ידוע  "והנה  כרש"י6:  דלא  כמכריע" 
זל"ז, אשר  ב' דיעות המנגדות  בין  ההכרעה 
מב'  לאחת  "מסכים  שהמכריע  פירושה  אין 
הדיעות" )הסברות(, כ"א היא דיעה שלישית 

'הסובלת' וכוללת ב' הדיעות. 

המכריע"  כדברי  ש"הלכה  הטעם  וזהו 
הדיעות  ב'  כוללת  המכריע  שדעת  מכיון   –
עליו במסקנת  זה החולק  )גם את דעתו של 
הענין(, במילא הסברא החולקת אינה הפכית 
כמותו".  הלכה  ולכן  המכריע,  מסברת 

עכלה"ק.

ליתא,  מעיקרא  הקוב"ש  קושיית  ולפ"ז 
מצד  )אינה  כמכריע  שהלכה  הדבר  דטעם 
דהמכריע.  הסברא  מצד  הוא  כ"א(  הפסק, 
משא"כ בנדו"ד דר"ג "טעמא דנפשיה קאמר".
הת' שניאור זלמן שיחי' רסקין

4( כמבואר בגמ' חולין לו, א. 
5( חי"ב ע' 64.

בכ"ז  אולי  ועצ"ע  ושם מציין לספרי חסידות.   )6
יעלו שניהם בקנה אחד. ואכ"מ.
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את "מנין המצוות"1 פתח הרמב"ם במצוות 
ההלכות  את  החל  גם  זו  במצווה  ה'.  ידיעת 
היסודות  "יסוד   – תורה2  משנה  שבספרו 
ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון 

כו'".

אין הרמב"ם מביא כדרכו בהלכה  אמנם, 
מצוי  שם  )"שיש  זו  שידיעה  הראשונה 
תחלה  אלא  עשה3,  מצות  הינה  ראשון"( 
כמה  ומציין  הלכות(  חמש  )במשך  מרחיב 
פרטים בענין "מצוי ראשון", ורק לאחר מכן: 
אנכי  שנאמר  עשה  מצות  זה  דבר  "וידיעת 

ה"א".

בטעם הדבר מבאר הרבי4, שמצוות ידיעת 
ידיעתו אינה  הפרטים )שאז  ידיעת  ה' הינה 
ולכן  שכלית(,  ידיעה  אם  כי  גרידא  אמונה 
חלק  שהינם  אלו  פרטים  גם  הרמב"ם  הביא 

מעצם המצווה5.

נוספת:  בשאלה  אד"ש  ממשיך  לאחמ"כ 
עניינים  הרמב"ם  מבאר  ההלכות6  בהמשך 

להרמב"ם  פיה"מ  ג"כ  וראה  היד.  ס'  בריש   )1
סנהדרין בהקדמתו לפ' חלק – היסוד הא'.

2( ריש הל' יסודי התורה.
3( וראה הלשון בקרית ספר )להמבי"ט( כאן.

4( לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 114 ואילך.
5( דרכו של הרמב"ם להקדים את עניינה הבסיסי 
חידושו  עשה.  כמצות  שמסווגה  קודם  המצוה  של 
של הרבי כאן הוא שכל חמשת ההלכות מהווים את 
המצווה  שזו  ה'.  ידיעת  מצות  של  הבסיסי  עניינה 

לדעת שהוא מצוי ראשון וכו' וכו'.
6( פרק אחד )פ"ב( על המלאכים וחלק מ"מעשה 
מרכבה". ושני הפרקים הבאים )פ"ג ופ"ד( על מעשה 
בזמן  מסיים:  הוא  פ"ד(  )סוף  מכן  ולאחר  בראשית, 

בהם צריך להתבונן על מנת לבוא לידי אהבת 
הרמב"ם  האריך  מדוע   – מקשה  ושוב  ה', 

בפרטי התבוננות7? 

ולכאורה, אינה מובנת קושייתו – שהרי 
עקרון  הניח  זו  שאלה  ששאל  לפני  עוד 
הם  הרי  למצווה,  המוכרחים  שהפרטים 
כשם  שהרי   – קשה  לא  ושוב  ממנה.  חלק 
הם  ההתבוננות  פרטי  ה'  ידיעת  שבמצוות 
במצוות  הוא  שכן  נאמר  מהמצווה,  חלק 
חלק  הם  התבוננות  פרטי  שאף  ה'  אהבת 

ממצוות אהבת ה'8?

ונראה לבאר שישנו חילוק מהותי בחלקה 
של ההתבוננות שבאהבת ה' לידיעת הפרטים 

שבמצות ידיעה:

לו יצוייר, שעל מנת לבוא לידי אהבת ה' 
וודאי שאין מצווה  יש לדעת שני פרטים – 
שניהם  בצירוף  אלא  אחד,  דבר  בידיעת 
פרט  בכל  מצוותה  ה'  ידיעת  משא"כ  יחדיו. 

ופרט מידיעתו9.

היא  שהמצוה  אומרים  כשאנו  שהרי 
ח"ו  כאן  אין   – ההתבוננות  על  )בעיקרה( 

שאדם מתבונן בדברים האלו ומכיר כל הברואים . . 
מוסיף אהבה למקום כו' ויירא ויפחד כו'".

7( לכך מבאר שגם עניינים אלו הם חלק מידיעת 
ה', עיי"ש בארוכה בדבריו.

8( ומפורש הוא בכמה מקומות )משמו של הה"מ( 
דמצוות אהבת ה' עיקרה על ההתבוננות.

של  שלם  שיעור  מהווים  כאחד  הפרטים  וכל   )9
ידיעה. אך עצם המצווה נמצאת בכל אחד ואחד מן 
ישנה  אם  שקו"ט  וכבר  לכשעצמו.  )גם(  הפרטים 

מצווה בחצי שיעור.
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עיוות מדברי התורה שציוותה לאהוב בפועל 
ממש. מה שהציווי הוא על ההתבוננות, זהו 
אהבה10,  לידי  להביא  שבה  היכולת  משום 
ה'  בידיעת  משא"כ  הכשר.  עדיין  זהו  שלכן 

בפרטים עצמם יש מעשה מצווה.

ההתבוננות  פרטי  כל  עשה  שבאם  ורק   )10
לא  שיהיה(  טעם  )מאיזה  ובכ"ז  לאהבה,  המכשרת 

הגיע לידי אהבה – חשיב שקיים המצוה.

אד"ש  כ"ק  שאלת  היטב  מובנת  ולפי"ז 
היא  המצווה  ה'  ידיעת  במצוות  אם  דאף 
אהבת  במצוות  יוקשה  עדיין  הפרטים,  על 
על  אם  כי  התבוננות,  על  המצווה  שאין  ה' 

אהבה.

ועולה ברור שאלת כ"ק אד"ש. 
הת' מנחם מענדל שיחי' הרצל
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לעיתים כשהתורה מציבה תנאי1, אין נדרש 
התנאי  שיבוא התנאי בפועל ודי בזה שמהות 

ישנה לפנינו.

אונס בפסח שני

בפטור מי שהיה בדרך רחוקה, כתב רש"י 
עה"ת2: "לא שרחוקה ודאי, אלא שהיה חוץ 

לאסקופת העזרה כל זמן שחיטה".

בזדון  שעמד  אותו  מדוע  הדבר  בטעם 
חוץ לאסקופת העזרה כל זמן שחיטה לאנוס 

יחשב )!( – מבאר כ"ק אד"ש3: 

מעבר  אל  נכנס  לא  שהיהודי  אימת  כל 
בענין  אלא  אינו  זדונו  העזרה',  ל'אסקופת 
הקרבת  לענין  אך  לעזרה.  הכניסה   – צדדי4 
הפסח, נכון לרגע זה הוא אנוס. שהרי אסור 

לו להקריבו חוץ לאסקופת העזרה.

קים ליה בדרבה מיניה

בלקו"ש5 מחדש הרבי בדין בועל ארמית, 
בגדר  אינו  הוא   – בו'  פוגעין  שאף ש'קנאין 
מיתה6. הנפק"מ שמביא שם, היא לענין שאם 
חייב   – האסורה  ביאתו  במהלך  ממון  הזיק 
בתשלומי נזקו. דדין קים ליה בדרבה מיניה 

דין  של  סוג  לכל  והכוונה  דוקא,  לאו  תנאי   )1
המאפשר או מחייב דין אחר.

2( במדבר ט, י ד"ה “או בדרך רחוקה". 
3( לקו"ש ח"ח עמ' 71.

4( הכשר מצווה ולא מצווה עצמה.
5( ח"ח עמ' 150 ואילך.

הקנאי  כלפי  מופנה  בו  פוגעין  דקנאין  והדין   )6
שעליו להרוג את הבועל.

נאמר דווקא בנדון בו חיוב התשלומין מגיע 
אינו  בנדו"ד  משא"כ  מיתה.  חיוב  עם  יחד 

חייב מיתה, וכדלעיל. 

ולעומתו רודף, וה"ה לבא במחתרת – אף 
אסור  מאבריהם  באחד  להצילם  שכשאפשר 
"כי הם  להרגם7- פטורים על ממון שהזיקו. 
בגדר חיוב מיתה, אלא שחסרים עדות וחסר 

בהפועל כו'".

הוא  המבוקש  ש)לעיתים(  זה,  עיקרון 
שאת  ביתר  משתקף  הפועל  ולא  המהות 
אף  בהמהות  שדי  בלבד  זו  דלא  זה,  בדין 
שחסר בהפועל )שלכן ברודף ובא במחתרת 
אמרינן קלב"מ(, אלא יתירה מזו: לכשתחסר 
בפועל  הענין  שישנו  מה  יועיל  לא  המהות, 
)שלכן בבועל ארמית לא אמרינן קלב"מ, אף 

שלפועל הקנאין מצווין להרגו(.

טבילת כלים

גדרה  את  בארוכה  הרבי  מבאר  בלקו"ש8 
הגוי(  מן  קבלתם  )בעת  כלים  טבילת  של 

לשיטת רש"י9 עה"ת.

טהרה,  מתורת  נגזרת  אינה  זו,  טבילה 
אלא מתורת כשרות היא. טבילה זו מכשירה 
ש( )ייתכן  אשר  הנכרים  מגיעולי  הכלי  את 

נתבשלו בו. אלא שבניגוד להגעלת כלים – 
מהאוכלין  הכלי  את  מכשירה  ההגעלה  שם 

7( סנהדרין עב, א. דכל עיקר דין מיתה שבו הוא 
מדין “הקם להרגך השכם להרגו".

8( חח"י עמ' 363 ואילך.
9( והרמב"ן.
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את  להכשיר  עניינה  כלים  טבילת   – שבלע 
הכלים מהאוכל שיכול היה לבלוע. 

עלול  כלי  היה  בה  רשות  בין  המעבר 
להיאסר, לרשות שבה נשללת עלוליות זו – 

דורש את טבילת הכלי.

שיטבלו  מצינו  שלא  מה  מסביר  זו  בדרך 
הכלים שנמכרו לגוי בתום חג הפסח10, דכיון 
בכלים  ישתמש  שהגוי  ביותר  שכיח  שאינו 
צריכים  אינן  שבחזירתן  הרי  החג,  במהלך 

לטבילה.

בנדון  דאף  לחדש,  הרחיק  שם  ובהערה 
שהגוי לפועל השתמש11 בכלים במהלך החג 

אדה"ז  שכתב  לגוי  המכירה  שטר  שבנוסח  אף   )10
מפורש שגם הכלים שנבלע בהם חמץ נמכרים לגוי.

11( שאז ודאי שצריכין הגעלה להכשירן מן האיסור.

לדבר האסור – לא יצטרכו הכלים בחזירתן 
טבילה12. 

נעוצה  כלים  לטבילת  שהסיבה  כיון 
באפשרות והעלוליות13 של הגוי לאסור את 
הכלי – באם האפשרות הזו אינה סבירה – 
השתמש  לפועל  שהגוי  מה  יועיל  לא  שוב 

בכלי.
הת' עוז הלוי שיחי' גת

12( בהע' מנמק זאת “דטבילת כלים חידוש הוא )דאינו 
וכו'(, ואין לנו אלא במקום שמפורש בו,  בכלי חרס 
ולא באופן דלא שכיחי כלל". אך לכאורה אינו מובן: 
באם נדרשת כאן טבילת כלים – מה בכך שהמקרה 
אינו שכיח? וע"כ כוונתו, דכיון שהמקרה אינו שכיח, 

קלש הטעם לטבילת כלים שמעיקרא, וכבפנים.
13( שלא כהגעלת כלים.
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הטעם  אד"ש  כ"ק  מבאר  שיחות1  בלקוטי 
לידי  תרומותיהם  את  הביאו  שבנ"י  לכך 
משה ולא ישר לידיהם של בצלאל ואהליאב 

העוסקים במלאכה.

התועלת בהמסירה לידי משה הייתה בכך 
באופן  הציבור  של  לידיהם  יוצא  שביהמ"ק 

מוחלט. ומשני טעמים: 

ש"הוא  הדור  נשיא  הוא  רבינו  משה  א( 
לידי  נתינה  כמוה  למשה  והנתינה  הכל", 

הצבור עצמו. 

העגל,  חטא  על  כפרה  שימש  המשכן  ב( 
ממילא לכל יהודי מישראל היה במשכן צורך 
והנאה פרטית, ודווקא אצל משה רבינו שלא 
היה לו שום שייכות עם החטא2, המשכן הוא 

על טהרת הציבור.

היה  לא  רבינו  שלמשה  זה  ביאר  ובמ"א3 
של  שמהותו  משום  המשכן  בבניית  חלק 
לו  אסור  ולכן היה  משה רבינו היא התורה, 
לעסוק במלאכת המשכן. "ובקל וחומר ממה 
שקובעת ההלכה ש"אין מבטלין תינוקות של 

בית רבן לבנין בית המקדש"". 

1( חכ"ו עמ' 280 ואילך.
2( אפילו בתורת מי שיש בידו למחות, שהרי היה 

בהר בשעת החטא.
3( לקו"ש ח"ו עמ' 221 ואילך.

את  מבאר  ה'תנש"א  צו4  ש"פ  בשיחת  אך 
שייכותו המהותית של משה להמשכן5 מצד 
עצמו  שבו  דלהיות  האלוקים".  "איש  היותו 
)איש(  והמטה  )אלוקים(  המעלה  מאוחדים 
יכול הוא להשכין את הקב"ה )מעלה( במשכן 

העשוי מעצים ואבנים )מטה(.

על  רש"י  דברי  להמתיק  יש  זה  כל  ע"פ 
הפסוק6 "ויביאו את המשכן אל משה" וגו': 

"שלא היו יכולין להקימו. ולפי שלא עשה 
הקב"ה  לו  הניח  במשכן  מלאכה  שום  משה 
אדם  שום  להקימו  יכול  היה  שלא  הקמתו 
מחמת כובד הקרשים שאין כח באדם לזקפן 
איך  הקב"ה  לפני  משה  אמר  העמידו  ומשה 
אפשר הקמתו ע"י אדם אמר לו עסוק אתה 
וזהו  נזקף מאליו,  והוא  בידך נראה כמקימו 

שנאמר הוקם המשכן הוקם מאליו".

המשכן  מבניית  מושלל  משה  גיסא  מחד 
ומאידך,  תורה(,  היא  מהותו  )שהרי  בפועל 
מעלה  לחבר  הוא  יכול  דוקא מחמת מעלתו 
המשכן  בהקמת  חלקו  גם  לכן  אשר  ומטה. 
היה באופן של חיבור מעלה ומטה: מצד אחד 
ולמרות  כמקימו"  נראה  בידך  אתה  "עסוק 

זאת "נזקף מאליו".
הת' ישראל שיחי' חמילבסקי

4( סה"ש תנש"א ח"א עמ' 395 ואילך.
5( לעומת שייכותו ה'מקרית' כביכול בכך שהוא 
שמאפשר את מסירת פקודי המשכן לציבור כדלעיל.

6( פ' פקודי לט, לג.
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בשיחת ש"פ שופטים תנש"א1 מבואר אשר 
אלא  אינו  לשופט  המסייע  בשוטר  הצורך 
השוטרים  יוחלפו  לעת"ל  אך  הגלות,  בזמן 
לעולמו  השופט  דבר  את  שיורידו  ביועצים 

של הנדון עד שירצה לקיים דבר השופט.

מעתה, צריך להבין: מדוע למעשה נקטה 
יתבטל  זה  שציווי  בעוד  שוטרים,  התורה 

לבוא הגאולה2?

השוטרים  אשר  בלקו"ש3  המבואר  וע"פ 
האמורים כאן4 אינם אחראים על שום שלב 
חיובי בהוצאת פסק דינו של השופט לפועל5, 

1( סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 780 ואילך.
התורה  מתעלמת  מדוע  אחר:  בסגנון  או   )2

מהיותם של היועצים בגאולה?
3( חל"ד עמ' 98 ואילך.

4( בפר' שופטים.
5( כאותם השוטרים המלקים את החייב מלקות, 

אכן  שהנדון  לוודא  אלא  אינו  עצמם  וכל 
יציית לשופט, נמצא, דעניינם של השוטרים 
שיוכל  הנדון  את  לזכך  שווה:  והיועצים 
ורצועה"  ב"מקל  זה  אם  השופט,  דבר  לקבל 

)שוטרים(, ואם זה בדרכי נועם )יועצים(. 

הכתוב  נקט  אמאי  )כ"כ(  קשה  לא  ושוב 
באופן  אלא  אינו  דההבדל  דוקא,  שוטרים 

פעולתם אך בהמטרה והמהות זהים הם6.
הת' מנחם מענדל שיחי' אדלער

מנדים את החייב בנידוי וכיו"ב.
שוטרים  הכתוב  נקט  לפועל  מדוע  ובהטעם   )6
יש לומר: משהגענו לכך – שמטרת השוטר והיועץ 
כאחד היא להכשיר את הנידון לקבלת דבר השופט – 
נמצא שהיועץ ממלא את תפקידו באופן מעולה יותר 
בכלל  אין  אך  מנה  מאתיים  שבכלל  וכיון  מהשופט. 

מנה מאתיים, נקט הכתוב את המינימום.
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הרבי  מבאר  יהושע"1  "וישלח  בד"ה 
החילוק בין עניינם הפנימי של מרגלי משה, 

להמרגלים דיהושע:

בעוד המרגלים ששלח משה מסמלים את 
עבודת הרשות2 של יהודי לתור אחר מידותיו 
המרגלים  עממין(,  ז'  כיבוש   – מידות  )ז' 
יהודי  כל  של  החובה  על  רומזים  דיהושע 
לתור אחר מחשבתו, דיבוריו ומעשיו שכולם 

לה'.

ולכאורה תמוה: המעיין בפרשיית שליחת 
של  כיבושו  שגם  ימצא,  דיהושע  המרגלים 
יהושע היה למטרת כיבוש ז' עממין – כיבוש 
הרומז על כיבוש המידות שאינה אלא עבודת 

הצדיקים3?

1( סה"מ מלוקט ח"ב עמ' שיא.
2( “שלח לך לדעתך אני איני מצוה לך" )רש"י ריש 

פ' שלח(.
3( אבל ראה סוף המאמר.

שם:  בהע'  עפמ"ש  בזה  שההסברה  נראה 
המצוות  לעשיית  המביאים  שהאהוי"ר  "ואף 
"כי  נאמר  אלו  אהוי"ר  ועל  בכאו"א,  צ"ל   .  .
קרוב אליך הדבר מאד" – הרי מכיון שאהוי"ר 
נכללים  הם  המצוות,  לעשיית  נצרכים  אלו 
וענין כיבוש ארץ  יריחו,  )לכאורה( בכיבוש 
עצמם  דאהוי"ר  העבודה  היא  עממין  שבעה 

)שלמעלה מהמדות המביאים לעשי'(".

כיבוש ז' עממין דיהושע אינו מהווה ענין 
לכשעצמו – הוא פרט בכיבוש הארץ. ועד"ז 
המדות  שעבודת  הפנימית,  בעבודה  הוא 
המתבטאת בשליחת המרגלים דיהושע אינה 
בארוכה  כמבואר  המצוות,  קיום  לשם  אלא 

בתניא4 שזהו "כלל גדול לבינונים".
הת' שמואל שיחי' גלפמן

4( רפט"ז. 
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"וביום  בפרשתנו  הפסוק  "מן  בלקו"ש1: 
חדשיכם  ובראשי  ובמועדיכם  שמחתכם 
ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי 
אלקיכם  לפני  לזכרון  לכם  והיו  שלמיכם 
"על  התיבות  רש"י  מעתיק  אלקיכם"  ה'  אני 
הכתוב  צבור  "בקרבן  ומפרש:  עולותיכם" 
מדבר". וצלה"ב: לכאורה דיו שיאמר "בקרבן 
"על  כותב  שאינו  דאף  ועכצ"ל  ציבור", 
וגו'" – כולל גם "זבחי שלמיכם"  עולותיכם 

דלהלן בכתוב". עכלה"ק.

1( חי"ג עמ' 24.

כל  ברורה  אינה  לכאורה  אד"ש  שאלת 
צרכה: באם ניתן להסיק מכך שאינו מסתפק 
בהתיבות "בקרבן ציבור" שכוונתו אף ל'זבחי 
שלמיכם', יהי כך. היכן השאלה )"וצלה"ב"( 

בדברים?

של  רובם  ורוב  שמאחר  לומר  יש  ואולי 
שלמים הינם קרבנות יחיד )לבד כבשי עצרת 
שהם זבחי שלמי ציבור(, נמצא שדברי רש"י 
שאינו   – זה  בכתוב  עצומה  הגבלה  מהווים 

מדבר אלא בכבשי עצרת.

כ"ק  זה  מציג  שבדברים,  הדוחק  ומפאת 
אד"ש כתמיהה.

הת' מנחם מענדל שיחי' זסלבסקי
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בגמ'1 נחלקו חכמים ור"ג אי בטענו חיטים 
שבועת  חייב  שעורים  ב)מקצת(  לו  והודה 

התורה2.

ששורש  מורה  הגמ'  לשונות  פשט 
מחלוקתם נעוץ בהבנת ענין הודאה במקצת 
הטענה – האם נחוץ שתהא מקצת מין טענה 
זו או שמא אין חשוב מין הטענה ודי לנו בכך 

שהודאתו הינה מקצת מה שנטען3.

כי  עולה  בלקו"ש4  הרבי  של  להסברו  אך 
כ"א  הטענה,  דמין  בהצורך  אינה  מחלוקתם 
בצורתה  שזהה  הודאה  האם   – בהגדרתו 
חשובה  גם  בהחומר  זהה  אינה  אך  לטענה 

הודאה ממין הטענה:

טמונה  דבר  של  מהותו  עיקר  לחכמים 
אינו  החיטים  וחומר  ומאחר  שלו.  בחומר 
בהודאת    אין  שוב  דהשעורים  חומרם  ממין 

הלווה משום מין הטענה.

משא"כ ר"ג רואה את עיקר מהות הדבר 
של  מהותם  עיקר  ובנדו"ד,  שלו.  בהצורה 
כ"א  עשויים  ממנו  החומר  אינו  החיטים 

צורתם )היינו שוויותם(.

הלוה  שכשהודה  הרי  לכך,  משהגענו 
להמלוה בשעורים הרי זה כמו שתבעו מנה 
אינם  והשעורים  החיטים  בחמישים.  והודה 

אלא שוה כסף. 

1( שבועות לח, ב.
2( מדין מודה במקצת הטענה.

3( ראה ב"מ ה, א “ואידך מודה ממין הטענה לית 
ליה וסבר לה כר"ג".

4( חכ"ד עמ' 98-99.

טעם  לתת  כדי  יש  הרבי  של  זה  בהסברו 
אומר  “המוכר  איתא5:  במשנה  הגמ'.  לדברי 
)עבד( קטן מכרתי והלה אומר איני יודע אין 
לו אלא קטן. זה אומר )עבד( גדול לקחתי וזה 
שקטן  המוכר  ישבע   – )מכרתי(  קטן  אומר 
מכר". המוכר מתחייב בשבועת התורה מדין 

מודה במקצת הטענה.

בגמ' הקשו על זה – לכאורה יש למוכר 
בו  הקטן  העבד  הילך6, שהרי  מדין  להיפטר 

הודה נתון ועומד לרשותו של הלוקח?

ויש לתמוה טובא על שאלת הגמ'7: הנדון 
שבמשנתינו אינו בממון כ"א בשני עבדים – 
תורת  כלל  אין  ממילא,  נפרדים.  גופים  שני 
עוד  כל  למעשה,  שהרי  בהודאתו,  הילך 
לקחתי",  גדול  “עבד  בטענתו  הלוקח  מחזיק 

עדיין לא נסתלקה הטענה הראשונה8?

בשיטת  אזלינן  דכאן  תיקשי,  לא  ולדידן 
ר"ג9 שהצורה מהווה את עיקר הדבר. וכיוון 

5( בבא מציעא ק, א.
בנטען  ששת  ורב  חייא  ר'  נחלקו  א  ו,  בדף   )6
ו"הילך הם" – סמוך  והודה בחמישים  בידך  לי  מנה 
חייא  לרב  הודה:  בהם  החמישים  לו  נתן  להודאתו 
גם בנדון כזה חייב שבועת התורה ורב ששת פוטר. 

הלכה כרב ששת.
7( עיין חידושי ר' נחום )סי' קכ ד"ה אכן בעיקר( 

שהקשה כן ונשאר בצ"ע.
המאירי  לשיטת  דוקא  מתעוררת  השאלה   )8
הטענה  שנסתלקה  משום  )שזהו  דהילך  בהפטור 

הראשונה ושוב הוי כופר הכל(. 
)“הילך הוא"( קדמה  זו  9( עיי"ש בגמ' דלשאלה 
השאלה “מה שטענו לו הודה לו ומה שהודה לו לא 
כמ"ד  ליה  אית  אי  “אפילו  ועוד  ד"ה  וברש"י  טענו". 

"ועוד הילך הוא"
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הינה  למעשה  קטן  העבד  )שווי(  שצורת 
בהודאת  יש  שוב   – הגדול  העבד  'מקצת' 

הילך  חייב  בשעורים  לו  והודה  חיטים  טענו  )ר"ג( 
הוא".

הרי ששאלתה השניה של  לכדאמרן,  איתא  ואם 
הגמ' מתעוררת דוקא למ"ד זה.

המוכר משום סילוק הטענה הראשונה )עבד 
קטן( ו'הילך הוא'. 

הת' שניאר זלמן שיחי' דרור לבנון
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ה' האמורים  דברי  מבואר אשר  בלקו"ש1 
אינם  ואורישנו"  בדבר  "אכנו  שלח2  בפר' 
כ"א תוצאה טבעית מצד העדר  עונש  בבחי' 
של  הניסית  ביכלתו  ישראל  של  אמונתם 

הקב"ה.

והדברים לכאורה תמוהים: וכי מגיפה בה 
יספו כל עם ישראל מהווה דבר טבעי?

אולי י"ל )עכ"פ בדוחק(, דמשמעות דברי 
הקב"ה "אכנו בדבר" לפי השיחה הנ"ל, היא 
שעד  הניסית  הנהגתו  את  ישלול  שהקב"ה 

עתה באופן דמלמפרע. 

1( חכ"ג עמ' 110.
2( יד, יב.

לרגעים  נכון  ישראל  של  שקיומם  וכיון 
בהם אמר הקב"ה דברים אלו מיוחס להנהגתו 
הניסית של הקב"ה שהוליכם במדבר3, מרגע 
קיומם  זכות  תאבד  טבעית  להנהגה  שיחזור 

של ישראל וימותו4 כאחד5. והדוחק ברור.
הת' שניאור זלמן שיחי' מישולבין

שהצילו  הכבוד  )ענני  הניסים  שלולא  באופן   )3
מ"נחש שרף ועקרב", בארה של מרים וכו'( לא היה 

לישראל סיכוי להגיע עד אז.
4( ואף שלפועל מיתתם למטה תהא בדרך פעולה 
)מגיפה( הרי זה רק תוצאה מהפסק למעלה שאבדה 

זכותם.
5( ע"ד דברי אדה"ז בשעהיוה"א )פ"א( “אילו היו 
היו  וחוזרות למקורן  ח"ו  האותיות מסתלקות כרגע 
והיו כלא היו כלל וכמו  כל השמים אין ואפס ממש 
ע'  חל"א  לקו"ש  וראה  כו'".  רקיע  יהי  מאמר  קודם 

171 וש"נ.
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הסתירה  את  ביד"ו1  העלה  הרמב"ם 
הקיימת לכאורה בין העובדה שהקב"ה יודע 
את כל מעשי האדם עוד קודם שעשאם, לבין 
ה'עיקר הגדול' דהבחירה החופשית. ולגופו 
ארוכה  זו  שאלה  "תשובת  כתב:  תירוץ  של 
מארץ מדה ורחבה מני ים. אבל כבר בארנו 
שהקב"ה  התורה  יסודי  מהלכות  שני  בפ' 
כבני  ממנו  חוץ  שהיא  מדיעה  יודע  אינו 
יתעלה  הוא  אלא  שנים,  ודעתם  שהם  אדם 
שמו ודעתו אחד ואין דעתו של אדם יכולה 
וכיון שכן הוא   .  . בוריו  זה על  להשיג דבר 
אין בנו כח לידע היאך ידע הקדוש ברוך הוא 
ספק  בלא  נדע  אבל  והמעשים  הברואים  כל 
שמעשה האדם ביד האדם ואין הקדוש ברוך 

הוא מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך".

ה'תשמ"ו2  דשנת  הרמב"ם  על  בהדרן 
ביאר  לא  מדוע  שליט"א  אדמו"ר  הקשה 
אינה  ית'  ידיעתו  אשר  בפשטות  הרמב"ם 
יוצרת את בחירת האדם כ"א מסובבת ממנה 
)שכשם שאדם יודע מה הי' בעבר, כך הקב"ה 
יודע מה יהי' בעתיד )שהרי אצלו העתיד כבר 
בידיעה  מדבר  שהרמב"ם  ומבאר,  ישנו(3? 

1( תשובה ה, ה.
 251 14 )נדפס בלקוטי שיחות חכ"ז ע'  2( הערה 

ואילך(. 
ר"מ  שם.  לרמב"ם  הראב"ד  השגת  ראה   )3
אלמושנינו )הובא במדרש שמואל ותויו"ט אבות פ"ג 
לדוג'  )ראה  ובכ"מ  ועוד.  שם(.  הם  נקטו  וכן  מכ"א 

מחמת  הינה  הידיעה  שם  הצמצום4,  שלפני 
עצמו ולא מצד הדבר הנודע.

ולכאורה צריך עיון קצת, דדברי הרמב"ם 
להידיעה  זהה  כאן  שהידיעה  מללו,  ברור 
)כפי  התורה  יסודי  מהלכות  שני  שבפרק 
והוא  היודע  "הוא  בפירוש(:  מציין  שהוא 
והלא  אחד",  הכל  עצמה  הדעה  והוא  הידוע 
הידיעה  שהיא  בתניא5  איתא  זו  ידיעה  על 
שלאחר הצמצום וההתלבשות בחב"ד דעולם 
האצילות )משא"כ קודם לזה לא נופל תואר 
כאן  אומר  וכיצד  ית'6(,  הבורא  על  'דיעה' 

שמדובר בידיעה שקדמה לצמצום7? 

וצ"ע בזה, ואשמח לשמוע דעת המעיינים.
הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שיחי' רייכמן 

אג"ק ח"ג ע' מא. שם ע' מט. חכ"ו ע' לו. לקו"ש ח"ז 
עמ' 366. אמונה ומדע ע' 19( משיב אד"ש רעיון זה 

להשואלים אותו בפשיטות )מבלי ציון מקור(.
ויושר  עיגולים  דרוש  א'  שער  חיים  עץ  ראה   )4

ענף ב' במשמעות צמצום זה. 
5( פ"ב בהגה"ה )ו, א(. סוף פרק מח )סח, ב(. שער 

היחוד והאמונה ספ"ט )פז, א(.
לשון  במה".  יצוייר  לא  פשוטה  “מהות  שהוא   )6

המהר"ל שהשיג בחריפות על דברי הרמב"ם.
7( ולכאו' דוחק לומר שבתניא שם קאי רק ע"פ 
גם  אלו  דברים  נכונים  הרמב"ם  לפי  אך  האריז"ל, 
ובפרט  ל"ל,  במחלוקת  דאפושי  הצמצום,  קודם 
שבהדרן שם נראה שדברי הרמב"ם )בעניין הידיעה 

והבחירה( עולים בקנה אחד עם המבואר בחסידות.
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מאברהם  ביקש  שהקב"ה  הגמ'1  בדברי 
שיעמוד בנסיון עקידת יצחק על מנת "שלא 
ה(ראשונים",  ב)נסיונות  ממש  אין  יאמרו 
נסיון  ייחודיותו של  מבאר כ"ק אד"ש2 אשר 
'פתיחת  היווה  שהוא  בכך  הינה  העקידה 

הצינור' של ענין המס"נ. 

כשדים,  דאור  הניסיון  לו  שקדם  ואף 
הרי שבהניסיון דאור כשדים הי' פתחון פה 
נפשו  את  מסר  שאברהם  העולם  לאומות 
מעלת  אף  ועל  אלוקות.  לגלות  רצונו  למען 
רצונו – גילוי אלוקות בעולם – סוף סוף זהו 

רצונו דאברהם. 

ניכר  יצחק  דעקדת  בהניסיון  לעומתו, 
שאינו מימוש רצון כזה או אחר של אברהם3 
אברהם  הראה  זה  בניסיון  בעמידתו   –
הקודמים  בניסיונות  שעמידותיו  מלמפרע 
אינם אלא מחמת ביטולו לאלוקות. עד כאן 

תוכן דבריו הקדושים.

עק"י  בניסיון  עמידתו  באם  ולכאורה:   
גילתה מלמפרע4 שגם הניסיון דאור כשדים 
נבע מביטול מוחלט לאלוקות, הרי שלפועל, 
לענין  הצינור'  'פתיחת  ששימש  הניסיון 

המס"נ הוא אור כשדים5?

1( סנהדרין פט, ב
2( לקו"ש ח"כ ע' 73 ואילך.

לפרסם  אברהם  ממטרת  לגרוע  יכול  ואף   )3
את  תקטע  יחידו  בנו  הריגת  א.  בעולם:  אלוקות 
העקידה  ב.  בעולם.  האלוקות  פרסום  המשכיות 
'רינון' מצידם של אומות העולם על  מביאה אחריה 

הקב"ה שמצווה על אברהם להרוג בנו יחידו.
4( ומפורש בסעיף ז' שם שכן הוא.

5( אלא שלולא עקדת יצחק לא היה בא זה לידי 

ונ"ל לבאר בזה בשני פנים:

דאור  המס"נ  בין  מהותי  חילוק  ישנו  א. 
כשדים לעק"י: באור כשדים עמידתו בניסיון 
ואילו  אוהבי'6.  'אברהם   – טבעו  היתה מצד 
ענין היראה  באברהם  נתחדש  יצחק  בעקדת 
'עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה' – מציאות 
עמידתו  שאין  מורה  אברהם  אצל  היראה 

בניסיון אלא השלמת רצון הבורא7.

ב. ענין 'פתיחת הצינור' משמעו האפשרות 
אף  ממילא,  נמוך8.  במקום  להתגלות  לירד 
בשלימותו  לעולם  ירד  המס"נ  ענין  שעצם 
 – בזה  הגילוי  העדר  כשדים9,  באור  כבר 
מעצם  גורע   – ניכר  היה  לא  זה  שלאומות 

ענין פתיחת הצינור.
הת' מנחם מענדל אורי שיחי' ברעם

ידיעתנו.

6( המדובר כאן הוא באהבה שבבחי' ביטול, שאינו 
אלוקות  גילוי  רצונו שיהיה  וכל  לעצמו  כלום  רוצה 
סיון  ט"ו  בקונטרס  שנסמנו  במקומות  )ראה  בעולם 
תנש"א הע' 34(. ומ"מ, כיון שזהו טבעו העצמי, אין 

זה ביטול מוחלט.
7( וצע"ג אם אפשר להעמיס זה במהלך העניינים 

שבשיחה עיי"ש.
8( במאמרי אדה"ז הקצרים )עמ' תס"ד( – אליהם 
מציין אד"ש בקשר עם ענין 'פתיחת הצינור' – “מורי 
זלה"ה היה נוהג כשנפלה לו איזה השגה במוחו 
היה אומרה בפה אף שלא יבינו השומעים כ"כ 
. . והטעם לזה הוא בכדי להמשיך את ההשגה 
שנפלה לו בזה העולם בבחינת יציאת הדיבור 
כשמדברה בפיו ואזי יוכל אחר אף שהוא בסוף 
שייך  שזה  היינו  יגיעתו".  ע"י  להשיגה  העולם 

לענין הדיבור – גילוי.
9( דלא כתירוץ הקודם.
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מספר ביאורים1 נמצאו בדברי רבנן קמאי 
במה שפתחה תורה באות בי"ת ד"בראשית", 
ולא ע"פ סדר אותיות התורה – באות אל"ף. 

בתלמי  "מעשה  במגילה2:  איתא  אמנם 
המלך שכינס שבעים ושנים זקנים, והכניסן 
בשבעים ושנים בתים, ולא גילה להם על מה 
כינסן. ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם: 
כתבו לי תורת משה רבכם. נתן הקדוש ברוך 
הוא בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולן 
לדעת אחת. וכתבו לו אלקים ברא בראשית 

כו'".

התורה  לפתוח  להם  היה  ולכאורה, 
בבי"ת? ומתרץ כ"ק אד"ש3, שבלימוד התורה 
בהבנה  התורה  לימוד  עצם  א.  עניינים4:  ב' 
והשגה במגבלות שכל הנברא. ב. התאחדות 
התורה,  וקדושת  התורה5  נותן  עם  הלומד 

שעניין זה הינו למעלה מן השכל.

1( ראה ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א )קרוב לסופה(. 
תדבא"ר  י.  פ"א,  ב"ר  ה.  בראשית  בתנחומא  ועד"ז 
ונת'  ועוד.  ויגש.  ר"פ  זהר  לסופו(.  )קרוב  פל"א 
)כ"ג(  ב.  מד,  בראשית  אוה"ת  ב.  יט,  ראה  בלקו"ת 
ובכ"מ.  ואילך.  תתנז  ס"ע  )כ"ג(  אמור  ב.  תקסה, 
חדש(.  )בזהר  לשה"ש  הנעלם  במדרש  ראה  ובאו"א 
וחזקוני  זקנים(  והדר  זקנים  )דעת  בעה"ת  רבותינו 
עמ'  ה'ש"ת  בסה"מ  קבלה  ע"פ  וראה  פרשתנו.  ריש 

68 בהערה.
2( ט, א.

3( לקוטי שיחות חט"ו עמ' 1 ואילך.
4( ראב ג"כ תפארת ישראל )להמהר"ל( בהקדמה.

5( כלשון ברכת התורה: ונתן לנו את תורתו בא"י 
נותן התורה.

בהבנה  תורה  לומד  שיהודי  קודם  ועוד 
והשגה, ישנה אצלו קדושת התורה המגיעה 
מ"נותן התורה"6. לכך פתחה התורה בבי"ת, 
להכרה  )"בי"ת"(  שני  הוא  שהלימוד  לרמז 

)"אל"ף"7( בנותן התורה.

משא"כ אצל תלמי המלך מאחר "שעכו"ם 
שאסור  היינו  מיתה"8,  חייב  בתורה  שעוסק 
 – התורה"  "עסק  בשביל  תורה  ללמוד  לגוי 
הקדושה שבה, אלא רק "לדעת את המעשה 
עניין  שיש  אצלו  הדגישו  לא  יעשון"9,  אשר 
התורה  את  לו  פתחו  אלא  לתורה,  שקדם 

באל"ף )"אלוקים ברא בראשית"(.

יתורץ  זו  בשיחה  המבואר  שע"פ  ונראה 
עניין נוסף:

החסידות10  בתורת  מובאת  רבות  פעמים 
הקושיא שהיה על עשרת הדברות להתחיל 

בלקו"ת ויקרא ביאור ולא תשבית פ"ב ואילך   )6
של  ושכל  חכמה  ויחוד  התקשרות  שע"י  איתא, 
ויחוד  התכללות  נעשה  שבתורה  בחכמה  הנשמה 
עצמיות הנשמה שלמעלה מהשכל באוא"ס שלמעלה 
מבחי' ח"ע, ע"ש – אבל ראה שם )ה, רעא( שזהו ע"י 
כשעוסק  שאז  באחד,  למס"נ  ותפילה  ק"ש  הקדמת 
בתורה כו' נעשה ג"כ יחוד והתכללות עצמיות הנפש 

כו', ע"ש.
7( להעיר דאל"ף אותיות פלא, ח"ס – נת' בסה"מ 

עת"ר ע' ד' ואילך. ובכ"מ.
פ"י  מלכים  הל'  רמב"ם  רע"א.  נט,  סנהדרין   )8

ה"ט.
9( שמות יח, כ. ולכן שרי ליה ללמוד “שבע מצוות 

דידהו".
10( לדוג': ראה ביאוה"ז להצ"צ ח"א עמ' תקעב. 
סט.  ע'  בא  אוה"ת  תשכא.  וע'  ואילך  תשיז  ע'  ח"ב 

אמור ע' תתנז ואילך. ובכ"מ.
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הוא  אל"ף  שהרי   – העולם  כבריאת  בבי"ת 
התחילו  מדוע  כן  ואם  "ארור",  תיבת  ראש 

עשה"ד באל"ף )ד"אנכי"(11.

ועל פי המובא לעיל נ"ל, שבעוד ובכללות 
הקדמת  הכרח  את  להבהיר  יש  התורה 
ההכרה בנותן התורה )ולכך התחילה התורה 
ב"בי"ת"( - הרי בשעת מ"ת לא היה כלל צורך 
 .  . בזה, שהרי "צפור לא צווח עוף לא פרח 
נותן  גילוי  אלא העולם שותק ומחריש"12 – 

התורה עצמו13.

11( ומובאים ע"כ כו"כ תירוצים בתורת החסידות, 
ולא באנו להביא אלא לפי ביאור כ"ק אד"ש בשיחה 

זו.
12( שמו"ר )וילנא( יתרו פכ"ט ס"ט.

ראה תניא קדישא פל"ו: “אתה הראת לדעת   )13

אמנם עדיין נותר להבין בשיחה זו, דניחא 
שלא היה אצל תלמי המלך ההדגשה שישנו 
נותן לתורה, אך הטעם שלא לפתוח ב"ארור" 

נותר, ומדוע פתחו באל"ף14?
הת' שניאור זלמן שיחי' גורליק
והת' יוסף יצחק שיחי' שובל

ממש  הראת  מלבדו,  עוד  אין  האלקים  הוא  ה'  כי 
בראיה חושיית . . והיינו מפני גילוי רצונו ית' בעשרת 
הדברות שהן כללות התורה שהיא פנימית רצונו ית' 

וחכמתו ואין שם הסתר פנים כלל".
14( ואף ש"ַאלע הסברות אויף ַאנדערש – ווָאלטן 
חסרון  עדיין  המלך",  תלמי  ביי  ָאנגענומען  ניט  זיך 

ישנו במה שהוא ר"ת ד"ארור", וכבפנים.
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רב  של  שיטתו  בין  הרבי  מחלק  בלקו"ש1 
יוסף בענין הריחוק מן  נחמן בר יצחק2 לרב 

החטא שפועלת התורה בהאדם הלומדה:

אליבא דרב יוסף, פעולת התורה בהאדם 
האדם  לתורה,  כ"א  להאדם  מתייחסת  אינה 
התורה  של  ההגנה  את  רוכש  בלימודו 

שחוצצת בינו לבין החטא. 

משא"כ לרב נחמן בר יצחק פעולת התורה 
את  ה'מחנכת'  פנימית  פעולה  הינה  בהאדם 
הוא  שיהיה  למקום  אותו  ומעלה  הלומד 

מושלל מן החטא בתכלית. 

1( חי"ג עמ' 30 ואילך.
2( אבל ראה הע' 15 שם.

רב  של  מאמרו  עם  זה  לקשר  יש  ואולי 
נחמן3 “היינו דאמרי אינשי טבא חדא פלפלתא 
חריפתא )גרעין אחד של פלפל חריף. רש"י( 

ממלי צנא דקרי )סל מלא בגרעיני דלעת(".

נחמן את  רב  לכאורה מבטא  אלו  בדבריו 
העדפתו בפעולה מועטה אך פנימית על פני 

ריבוי השפעה מקיפה.

הלומד.  על  התורה  בהשפעת  ועד"ז 
דההגנה שמספקת התורה אינה בבחי' 'מקיף' 

עליו אלא נעשית עניינו הוא.
הת' לוי יצחק הכהן שיחי' שטיינברגר

רב  ואיתימא  י, א. ובכ"מ. ושם “אמר רבא  3( חגיגה 
נחמן בר יצחק".
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בלקו"ש1 מציג אד"ש שתי שיטות בחלקם 
של הגויים בגאולה:

א. אין בגאולתם ענין לכשעצמו. גאולתם 
של  מגאולתם  המסתעף  פרט  אלא  אינה 

ישראל.

ענין  מהווה  אוה"ע  גאולת  ב. 
של  מלכותו  תהא  עליהם  שגם  לכשעצמו. 

הקב"ה בשלימות.

ובסופה של השיחה:

"ע"פ הנ"ל יש לתווך בין שני הפירושים2 
. . הבריאה כולה, כולל אומות העולם, היא 
ברא  הקב"ה,  ידי  על  שהתהוותה  מציאות 
אלקים מאין ליש בעשרה מאמרות, ובלשון 
ומה  וארץ  משמים  הנמצאים  "כל  הרמב"ם 
המצאו".  מאמיתת  אלא  נמצאו  לא  שביניהם 
על נשמות ישראל נאמר יותר מכך "ישראל 

וקוב"ה כולא חד".

 ועפ"ז, הרי לעתיד לבוא, כאשר תתגלה 
בעולם,  אחד"  "ה'  גילוי  לעולם,  ה'  אמת 
ובשלימות, יורגש בכל הבריאה כולה, כולל 
באומות העולם, ש"לא נמצאו אלא מאמיתת 
המצאו", ושלולא הקב"ה "אין דבר אחר יכול 
להימצאות", כלומר, יורגש שאין הם מציאות 

1( חכ"ג עמ' 172 ואילך. ובהנסמן שם.
תתכן  ולא  נבואה  בדברי  מקורם  דשניהם   )2

סתירה בזה.

אמיתי )"יכרתו יגועו", "קרקר" - "הרס" של 
מציאותם(; 

ואילו אצל ישראל יתגלה, שעצם מציאותם 
וקוב"ה  ישראל  כביכול  יתברך  היא עצמותו 

כולא חד".

כדי  אלו  בדברים  יש  היכן   - ביאור  טעון 
לתווך בין שתי השיטות שלעיל?

אולי בדרך אפשר יש לבאר:

מהותם  את  אד"ש  הבהיר  אלו  במילים 
של אוה"ע )אף בזמן הגלות( - מחד, אין הם 
מציאות אמיתית כלל, כל הווייתם מתייחסת 
לכח הבורא המלובש בהם להחיותם. ומאידך, 
קיום,  להם  שנותן  גופא  הוא  זה  העדר 
באמצעותם מתגלה ש"כל הנבראים משמים 
וארץ לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו". ואין 

לך קיום גדול מזה.

ונמצא ששתי השיטות אינם אלא הדגשת 
השיטה  הגויים:  של  במהותם  שונים  צדדים 
ההעדר  על  הדגש  את  משימה  הראשונה 

שבהם בעוד השניה מדגישה את מציאותם3.

וצ"ע אם אכן יש להעמיס זה בלשון אד"ש. 
הת' יוסף יצחק שיחי' טריאסטר

אודות   - האחרון  הקטע  ענין  מה  קצ"ע  ולפ"ז   )3
ישראל - לכללות הביאור. ויש ליישב.
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ג
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ה

ו

ז

באתי לגני י"ט, ע' סט

וישלח יהושע ל"ו, ע' שיא

תורה צוה כ"ג, ע' מב

תפלה למשה כ"ט, ע' רכ

כימי צאתך ל"ח, ע' שה ואילך

 

וארא, ע' 125 ואילך

שמיני, ע' 222

אמור, ע' 270 ואילך

מצורע, ע' 983

מצורע, ע' 986

ויקרא, ע' 946

נשא,  ע' 1033

תצא, ע' 1125 ואילך

פרקי אבות ג, ע' 1209

ויצא ב, ע' 141 ואילך

י"ט כסלו ע' 175

ויגש א, ע' 235

בא א, ע' 57 ואילך

בא א, ע' 65

יתרו א, ע' 107 ואילך

יתרו ב, ע' 221 ואילך

יו"ד שבט )הוספות(, ע' 285

צו א, ע' 30 ואילך

בחוקותי א, ע' 190 ואילך

88

126

106

62

107 ואילך

 

51 ואילך

90 ואילך

26

45

77

85

71 ואילך

40 ואילך

88

92 ואילך

88

68

49

48 ואילך

117 ואילך

124

88

87 ואילך

42 ואילך

ספר המאמרים מלוקט

לקוטי שיחות
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נשא ג, ע' 49 ואילך

בלק ב, ע' 151

בהעלותך א, ע' 71

בלק ב, ע' 150

תצא א, ע' 134 ואילך

ראה ב, ע' 111 

ראה ב, ע' 109

וארא א, ע' 15 ואילך

יתרו ב, ע' 80 ואילך

תשא א, ע' 139 ואילך

תזריע א, ע' 64

בהר ב, ע' 115 ואילך

אמור, ע' 214

בהעלותך א, ע' 24

בהעלותך ב, ע' 30 ואילך

ואתחנן א, ע' 12

עקב ב, ע' 42 ואילך

בראשית א, ע' 1 ואילך

בא א, ע' 96 ואילך

בא - יו"ד שבט, ע' 130

בא - יו"ד שבט, ע' 135

יתרו ה, ע' 231 ואילך

תרומה ד, ע' 309 ואילך

קדושים ד,  ע' 232 ואילך

קדושים, ד ע' 235

אמור ג,  ע' 259 ואילך

בהר ב, ע' 289 ואילך

בהר ב, ע' 287 ואילך

נשא ג, ע' 66 ואילך

בהעלותך ב, ע' 112

28 ואילך

86

122

122

65

85

95

80 ואילך

115

59 ואילך

119

63

81 ואילך

127

135

45

82 ואילך

133 ואילך

54 ואילך

60

56 ואילך

80

61 ואילך

34

83 ואילך

63

89

63

70 ואילך

29
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כז

כח
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ל

חוקת ב, ע' 249

מטות ב, ע' 363 ואילך

מטות ב, ע' 366 

שופטים ד, ע' 189

חגה"ס א, ע' 349

ביאורים באגה"ת ה, ע' 429

לך - ז' מרחשון, ע' 57

וירא ג, ע' 73 ואילך

תצוה א, ע' 177 ואילך

אמור א, ע' 116 ואילך

בהעלותך א, ע' 70

שלח ב, ע' 102 ואילך

שלח ג, ע' 110

בלק ב, ע' 172 ואילך

אלול, ע' 98-99

שופטים ב, ע' 111

ויצא א, ע' 145

בא ב, ע' 75 ואילך

יתרו א, ע' 114 ואילך

פקודי ב, ע' 280 ואילך

ויקרא ב, ע' 11 ואילך

הדרן על הרמב"ם מ"ו, ע' 251 ואילך

שלח ב, ע' 93 ואילך

שופטים ב, ע' 107

שופטים ג, ע' 118 ואילך

וירא א, ע' 64

חיי שרה ג, ע' 97 ואילך

תולדות ג, ע' 119

ויחי ב, ע' 243 ואילך

ויצא )הוספות(, ע' 285 ואילך

61

122 ואילך

44

70 ואילך

60

87 ואילך

67 ואילך

132

87 ואילך

62

88

109

130

136

128 ואילך

99

68 ואילך

27 ואילך

120 ואילך

124

84

131

85

84

88

90 ואילך

116

110

92 ואילך

93
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בא ב, ע' 59 ואילך

משפטים ב, ע' 122-3

תרומה ב, ע' 145

תשא ב, ע' 193

בהר א, ע' 160

חג השבועות ב, ע' 26 ואילך

קרח ב, ע' 114 ואילך

עקב א, ע' 53

שופטים א, ע' 98 ואילך

שופטים ב, ע' 107

וירא א, ע' 61

ויגש א, ע' 197 ואילך

תצוה ב, ע' 153 ואילך

חג השבועות, ע' 10

)הוספות(, ע' 184

ביאורים לאגה"ת ה )הוספות(, ע' 155

)הוספות(, ע' 184

)הוספות(, ע' 185

קונטרס ענינה של תוה"ח, ע' 16

 

יו"ד שבט ה'תשמ"ז, ע' 302 ואילך

הדרן על ששה סדרי משנה, ע' 645

ש"פ ויקרא, ע' 380

ש"פ צו, שבת הגדול, ע' 395 ואילך

אחרון של פסח, ע' 452

ש"פ בהר-בחוקותי, ע' 548

ש"פ שופטים, ע' 780 ואילך

ש"פ תבוא, ע' 817

יחידות לרב מרדכי אליהו, ע' 445

81

113

47

112

64

37 ואילך

66 ואילך

64

125

114

78 ואילך

109

97

30 ואילך

76

87 ואילך

75

76

50

 

112

32, 103 ואילך

87 ואילך

124

30 ואילך

53

125

87 ואילך

76 ואילך

לא

לב
לג
לג
לד

לה

לו
לח
לט

מ, א

תשמ"ז א
תשמ"ח ב
תש"נ א
תנש"א א

תנש"א ב

תשנ"ב ב

ספר השיחות
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פ' תרומה, ע' 384

יום ב' דחגה"ש, ע' 284 ואילך

 

ש"פ בראשית התוועדות ב', ע' 377 ואילך

 

 ע' קפא ואילך

 ע' רא

 

 

88

44 ואילך

 

79 ואילך

 

98

52

 

49

היום יום

אגרות קודש

התוועדויות

שיחות קודש



לרפואת 

שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א להרצליה

הרה"ח הרב ישראל בן חוה שי'
 הלפרין

 בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו

ולהצלחה רבה בקיום השליחות 
העיקרית קבלת פני משיח צדקנו מתוך 

שמחה וטוב לבב

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד



לזכות תלמידי

"ישיבה גדולה ליובאוויטש"
בית שמש

•

ראש הישיבה

הגה"ח הרב ישראל נחמן שי' לרנר

מנהל רוחני

הרה"ח מנחם מענדל שי' טהאלער

צוות הר"מים, המשפיעים והמשגיחים וכל תלמידי 
 התמימים "חיילי בית דוד" 

 המתמסרים לעבודת ה' וללימוד 
 התורה בהקדמת עבודת התפילה 

 חדורה בעבודה העיקרית "קבלת פני משיח צדקנו" 
לקורת רוחו של אבינו רוענו כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א

 ולזירוז התגלותו השלימה תיכף ומיד



לזכות 

ר' אורי שיחי' און 
לרגל כניסתו לשנות הגבורות

 לאריכות ימים ושנים טובות ונחת רוח מכל 
יוצאי חלציו מתוך בריאות הנפש ובריאות הגוף 

לו, ולכל בני משפחתו בגשמיות ורוחניות

ויזכה לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א מתוך שמחה וטוב לבב

•
הוקדש ע"י נכדו – חבר המערכת – 

הת' עוז הלוי שי' גת



לזכות החייל בצבאות ה' 

יואל אליהו שיחי' גולדברג
לרגל האפשערעניש

יה"ר שיגדל חסיד ירא שמים ולמדן כרצון כ"ק 
אדמו"ר שליט"א

• •
לזכות חתן הבר-מצווה

הת' שניאור זלמן שיחי' רבינוביץ
לרגל היכנסו לעול-מצוות

יה"ר שיגדל חסיד ירא שמים ולמדן לנח"ר הוריו 
כרצון כ"ק אדמו"ר שליט"א

• •
הוקדש ע"י דודם – חבר המערכת – 

הת' שניאור זלמן שי' גרליק



לזכות

התלמידים השלוחים

שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
לישיבתנו הק'

הת' חיים ישראל אפרים פישל שיחי' 

מישולבין

הת' מנחם מענדל שיחי' נחשון

הת' יחיאל אלתר שיחי' קדם

הת' יוסף יצחק שיחי' שאער

להצלחה רבה ומופלגה לעבודת השליחות

•
לזכות בוגר ישיבתנו

הרה"ת יעקב שיחי' פישר

לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שתחי'

שיזכו לבנות בניין נאמן בישראל
בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה



לזכות אבינו רוענו

 הוד כ"ק אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח שליט"א

•
יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו התמימים – בפרט

משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל – בכלל
ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

וישמיענו תורה חדשה מפיו

תיכף ומיד ממש

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד




